
  :سالمند عزیز

  آیا می دانید روزانه چقدر راه می روید؟

  آیا باال رفتن از پله ھا برای شما دشوار است؟

  آیا می توانید برای خرید ازخانه بیرون بروید؟

 در این موارد به شما کمک می کند. .انجام تمرینات استقامتی مانند پیاده روی، دویدن، دوچرخه سواری ، شنا و کوھنوردی و..
و توانایی در طی این حرکات افزایش می یابد  این تمرینات موجب افزایش تعداد ضربان قلب و تنفس می شوند و مصرف اکسیژن

 به یاد داشته باشید پیاده روی  یکی از ساده ترین و مناسب ترین تمرینات شما در انجام کارھای روزانه بیشتر می شود.
  است . استقامتی

  جام پیاده روی به نکات ذیل توجه نمایید.سالمند گرامی قبل از ان

 ، ھمچنین جوراب ھای ضخیم نخی که عرق پا را جذب و پاھاراحفظ می کند بپوشید.کفش ورزشی راحت، کامال اندازه بپوشید -
  تا بتواند به تدریج با گرم شدن بدن در حین پیاده روی، لباس ھای خود را کم کنید.

دمای ھوا استفاده کنید. در تابستان رنگ روشن و در زمستان به جای یک لباس ضخیم چند از لباس سبک، راحت و متناسب با -
  لباس نازک تر بپوشید.

  پیاده روی رابا سرعت کم شروع کنید. -

  یک ساعت در روز برسد. دقیقه پیاده روی کنید. مدت پیاده روی را به تدریج افزایش دھید تا حد اکثر به ١۵تا  ١٠ابتدا برای مدت  -

  دقیقه انجام دھید. ٣٠بھتر است پیاده روی را در دو نوبت صبح و عصر و ھر بار -

  دقیقه ای داشته باشید. ١٠پیاده روی  بار ٣ن آدقیقه پیاده روی مداوم را ندارید می توانید به جای  ٣٠اگر توانایی انجام  -

بازو ھا را ازادانه در کنار بدن  جلو نگاه کنید نه به زمین.در ھر قدمدر یک وضعیت متعادل و راحت راه بروید. سر را باال نگھدارید و به -
  دھید و بدن را کمی به جلو متمایل کنید و از برداشتن گام ھای خیلی بلند خودداری نمایید. حرکت

  تمرینات بدنی را در ھوای آلوده انجام ندھید. -

  تمرین خودداری کنید. درجه از ٣٠درجه و ھوای گرم باالی  ۵در ھوای سرد کمتر از  -

 روع مجدد پیاده روی، مانع تاثیرات مثبت آن می شود.قف انجام دھید. ایستادن مکرر و شراه رفتن را در صورت امکان بدون تو -
  البته اگر در حین پیاده روی دچار درد قفسه سینه، تنگی نفس و یا درد شدید، فورا استراحت کنید و با پزشک مشورت نمایید. 

ین راه رفتن نفس ھای عمیق بکشید، با نفس عمیق از طریق بینی ریه ھا را از ھوا پر کنید و سپس ھوا را از دھان خارج در ح -
  کنید.

  قبل از غذا خوردن تمرینات را انجام دھید. ساعت ٢، حداقل با معده خالی و یا بالفاصله بعد از غذا خوردن پیاده روی نکنید-

  ھسته تر کنید و با این کار بدن خود را کم کم سرد کنید.یج قدم ھای خود را ااده روی به تدردر اواخر پی -

فردی شامل: نام و نام خانوادگی ، در صورت ابتال به بیماری، نام بیماری و تلفن یکی از اشنایان را  توصیه می شود مشخصات -
 وجود داشته باشد. در جیبتان بگذارید تا در صورت بروز حادثه خاص امکان تماس با نزدیکان شما

 

 کارشناس سالمت سالمندان شھرستان قزوین -لیدا زرگینی

 

  منبع:

  ٨٧کتاب تغذیه و تمرینات بدنی راھنمای بھبود شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی چاپ

  ٩١کتاب سالمندی و سالمت  چاپ
 


