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 نصائح وإرشادات عامة عند ممارسة النشاط البدني
عند القيام بممارسة النشاط البدني، ينبغي على الممارس أن يتوقف عن الممارسة عند  -1

شعوره بألم في الصدر أو الكتفين، أو شعوره بضيق في التنفس، أو الشعور بالدوخة أو 
 الغثيان، أو ما شابه ذلك، ومن ثم عليه استشارة الطبيب.

على الممارس ارتداء الحذااء الياايذي المناسذب، فالليولذة واللذيا للمذا اذااء خذا    ذاعد  -2
علذذذذى امتصذذذذا  الصذذذذدماإل واقلذذذذم مذذذذن احللذذذذاب علذذذذى مفصذذذذلي الكااذذذذم والي بذذذذة،  مذذذذا أن 

 اليااياإل األخيى  التنس وغييها للا أاايتلا المناسبة التي تمنع االنزالق.

ة ارتداء المالبس القطنية المياحذة، واالتتعذاب عذن المالبذس ينبغي عند ممارسة األنشطة البدني -3
 البالستيكية، أو التي ال ت مح تتبخي العيق.

مذذن الضذذيورا اختيذذار الوقذذن والمكذذان المناسذذبين، ايذذل ينبغذذي تلنذذب الممارسذذة فذذي أوقذذاإل  -4
ث الحذذذيارة أو البذذذيوبة الشذذذديدتين، مذذذع االتتعذذذاب مذذذا أمكذذذن عذذذن األمذذذا ن التذذذي يذذذزباب فيلذذذا تلذذذو 

اللواء مثم أرصفة الشذوار  المزبامذة بال ذياراإل.  مذا   تح ذن فذي االذة الليولذة أو اللذيا 
أن يذذذذتم ذلذذذذك علذذذذى أري لينذذذذة،  أريذذذذية التيتذذذذان أو األري التياتيذذذذة ولي ذذذذن احسذذذذفلتية أو 

 إللابًا على المفاصم.  ناحسمنتية اللتان تت ببا

د تناول ولبذة غااييذة بسذمة، تذم أنتنذي مذن بعمباشية ال تمارس النشاط البدني الميتفع الشدة  -5
ساعتين إلى ثذالث سذاعاإل، ثذم مذارس نشذابك البذدني المفضذم. وال تن ذى تعذوا  ال ذوايم 

 المفقوبة من خالل العيق بشيب  مياإل  افية من الماء.

باحامذذاء ثذذم االنتلذذاء بالتلديذذة، مذذع عذذدم إغفذذال تميانذذاإل  لذذب تذذدء ممارسذذة النشذذاط البذذدني  -6
 احبالة.

من الضيورا ويع أهذدا  بوالذة األمذد، والبذدء بالتذدراء سذواء فذي الشذدة أو المذدة أو اتذى  -7
 تكيار الممارسة، وفي االة االنقطا  ل بب من األسباب، ال تد من مياعاة التدرج أ ضًا. 

عنذد اذذدوث التلذذاب فذذي الحلذذق أو فذذي الصذدر أو ارتفذذا  برلذذة اذذيارة الل ذذم نتيلذذة ل صذذابة  -8
ا مثاًل،   تح ن عدم مزاولذة أا نشذاط تذدني مللذد، وتعذد تح ذن الحالذة الصذحية، باألنفلونز 

  مكنك معاوبة الممارسة، ولكن بالتدراء.

تلنب الحمام ال اخن أو امام البخار بعد ممارسة النشاط البذدني مباشذية، ننذيًا ألن األوعيذة  -9
تزاذذذد مذذذن  اأو ال ذذذاون الدمواذذذة تكذذذون مت ذذذعة بعذذذد النشذذذاط البذذذدني مباشذذذية، والحمذذذام ال ذذذاخن

ات ذذاعلا، ممذذا قذذد يذذابا إلذذى انخفذذاي يذذغي الذذدم الشذذيااني، خاصذذة عنذذد فقذذدان  ميذذة مذذن 
ال وايم أثناء ممارسة النشاط البدني،  ما ينبغي تعذوا  ال ذوايم المفقذوبة قبذم الذدخول إلذى 

 ال اونا.
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 ني؟وإجراء اختبار الجهد قبل ممارسة النشاط البد هل ينبغي إجراء الفحص الطبي
تشذذذيي التوصذذذياإل الصذذذحية الصذذذابرة مذذذن قبذذذم الليةذذذاإل العلميذذذة والصذذذحية المعنيذذذة بالنشذذذاط البذذذدني 

، وابلذ  (Risk factor)والطب الياايي بأن الشخص ال ليم الاا ال يولد لد ه أا مخذابي صذحية 
 ممارسذذذة  مكنذذذهمذذذن العمذذذي بون األرتعذذذين سذذذنة وال  عذذذاني مذذذن أا مشذذذكالإل صذذذحية مزمنذذذة، ف نذذذه 

أو القيذذذام بذذذ لياء اختبذذذار الللذذذد  ببذذذي فحذذذص حلذذذياء الحالذذذة بون  الشذذذدة المعتذذذدل البذذذدني النشذذذاط
 البدني مع تخطيي القلب قبم البدء بالممارسة. 

أما األشخا  الاين  عانون من مشكالإل صحية مزمنة، أو لديلم تاراخ عايلي ل صابة بأمياي 
سنة بالن بة  54بالن بة لليلال أو عن  سنة 44القلب أو الللطة الدماغية، أو تزاد أعمارهم عن 

 الكولي تييول في ارتفا  أو الشيااني، الدم يغي في ارتفا   م مخابي صحيةلديل أوللن اء، 
فينبغي عليلم إلياء الفحص الطبي قبم  ،ينمدخنمن ال وا كون أن أو تدنيًا، ينخامل أو الدم، في

يتطلب األمي في بع  األايان تبعًا ممارسة أا نشاط تدني معتدل إلى ميتفع الشدة، وقد 
 بممارسة البدء قبم القلب تخطيي مع البدني الللد اختبار  لياءلنتيلة الفحص الطبي القيام ب

 . البدني النشاط
وتشمم األمياي والمشكالإل الصحية المزمنة والمشار إليلا أعاله  م من أمياي القلب 

ليتو، وهشاشة العنام، والبدانة، وأمياي والشيايين، وارتفا  يغي الدم، وباء ال كيا، وا
، ل إلى الميتفع الشدةالمفاصم. وامكن استمارة لاهّزاة الشخص لممارسة النشاط البدني المعتد

والتأ د من مدى االة الشخص حلياء فحص ببي بما في ذلك القيام ب لياء اختبار الللد مع 
 ( قبم البدء بالممارسة.Stress test or Graded exercise testing (GET)تخطيي القلب )

عوامم الخطورة المليأة ل صابة بأمياي شيايين القلب التالية من سبعة عوامم ريي ية  وتتكون 
هي: ولوب تاراخ مييي باحصابة بأمياي القلب لدى أقارب الشخص، وتدخين ال لايي، 

عف القدرة على تحمم وارتفا  يغي الدم الشيااني، وارتفا  تي يز الكولي تييول في الدم، وي
الللو وز، وال منة، والخمول البدني، تينما  مثم ارتفا  تي يز البيوتين الدهني الميتفع الكثافة 

( مصدر اما ة من احصابة بأمياي شيايين القلب HDL-Cوالم مى أايانًا بالكولي تييول الليد )
 التالية.
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