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 آيا كساني كه سني بيشتر از چهل سال دارند و احياناً تا كنون ورزش منظمي نداشته اند ،مي توانند به راحتي واردبرنامه هاي ورزشي شوند؟
-

جواب سئوال منفي است

ورزش اگر بدون توجه به وضعيت قلب و ساير سيستم هاي بدني در سنين باال شروع شود ،مي تواند مضر باشد .بنابر اين ابتدا با
پزشك مشورت كنيد؛ سپس فعاليت ورزشي خود را تحت نظر ايشان آغاز كنيد .چنانچه در هنگام فعاليت عالئمي مانند:
درد سينه ،تنگي نفس ،فشار خون باال و دردهاي مفاصل در خودتان احساس كرديد و يا عوامل خطر ساز بروز بيماري قلبي
مانند :سابقه خانوادگي بيماري قلبي ،فشار خون باال و يا مصرف سيگار در شما وجود دارد .مي توانيد با انجام يك آزمايش
(تست ورزشي) در آغاز يك ورزش منظم از سالمت خود اطمينان حاصل نماييد.
در اين تست ضربان قلب توسط دستگاه بطور مرتب ثبت و تغييرات آن با دقت بررسي مي شود ،همچنين نبض و فشار خون در
حالت هاي مختلف (استراحت ،فعاليت متوسط و فعاليت زياد) ثبت مي شود تا مشخص شود آيا خون در حالت هاي مختلف به
مقدار كافي از طريق رگهاي قلب به ماهيچه قلب مي رسد يا خير؟
هيچگاه سعي نكنيد بيش از آنچه مورد نياز است ورزش كنيد؛ زيرا ممكن است براي قلب مضر باشد و ضايعات قلبي
را در پيش داشته باشد.

 چه مقدار ورزش كنيم؟براي اطالع يافتن از اين موضوع ،ضمن مشاوره با مربيان آگاه و متخصصان تربيت بدني ،مي توانيم از جدول ضربان قلب بعنوان
راهنما استفاده نموده و در هنگام فعاليت وضعيت خود را براساس اين جدول تنظيم كنيم.
جدول ضربان قلب موثر بر اساس سن
سن

04درصد حداكثر ضربان قلب در حين فعاليت در دقيقه
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