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 إرشادات وصفة النشاط البدني لمرضى الربو
    يمكن للمصاب باالبو  مماسةاا نلاطاال نليا خاص  اناا  اا ما الا   لاليا  نلصاة.ا م اي ب

 كما أ  امبياات نليافس ا ا    لى ا  يا نلعضالت نلياف .ا 

   يايغا مماسةا أخططا ب خ.اا و ني.ااص لالمطاا هنللبهلاا هسلا ب نل سنلاا هنل ايالاص هماا  ااب
مبنت فاا نألةاي    هي ية ان لعال نلمماسةاا  لاى  4-0دق. ا  لى نألقلص  03لكص لم   ذ

 دقايقص ب اًل من فيب  هنل   ميصلا  13 – 8فيبنت مي طعا ا هم لل هنل   مالا 

 قياال أدنر نلدلاا  نلياا خا  لااى  فاا  لاااالت  دقااايق 13-5) ي ااا   رلاابنر امبياااات ن لمااار
 ا ل هث نلبو  نلاالم  ن نلدل  نلي خ

  اداب مماسةا نلاطال نلي خا فا نلدا  نليااسدص أه فاا هلا د ا.ااس وا نيا  لماا ا اا    مل.اا
نليااافس ماان نألخااا )ألاااار نلدلاا  نلياا خا نلمااالف  رلااى نلمعياا و نلطاا    فااا ا ف ااا هاب .ااب 
نللااا نر نلااا ن ل رلاااى نلااابيي.نص هيمكااان فاااا لااااالت نلدااا  نليااااسد لااا ًن نةااايل نم لماماااا  اناااا 

 هنلفم لي ف ا نلل نر نلم ياطق قيل د  ل  رلى نلمداسي نلياف .ا ا ضع  لى نألخا 

  اعاا  نل اايالا أفضاال ماان مماسةااا نلداابي للمصاااب.ن بااالبو  نلاااالم  اان نلدلاا  نلياا خاص خ اابًن
 للب  وا نلمي فب  ألاار نل يالا 

  يزدند ل هث لاالت نلبو  نلاالم  ن نلدل  نلي خا  اا ما الا    ا   نلدلا  نليا خا مبافعااص
 لذن ي ية ن بذو لل ًن ب خ.ًا معي و نلط   

  ادااااب مماسةاااا نلاطاااال نليااا خا باااال بب مااان نألمااااكن نلمل لاااا نللااا نرص ه اناااا باااال بب مااان
  ندم واذ  نل ا.اسنت مان مل لاات نلط نس  نلعاما نلمزدلما بال .اسنتص خ بًن للط س  ما اافث  

فااا نلداا ص همالااا لاااخا أك اا.  نلليبيااا نلااذي يااهدي نسافااا  ابل.ااز   لااى لاا هث ا لصااات فااا 
نلطاااعب نلل ني.اااا دن ااال نلااابيي.نص هوالياااالا رلاااى نلطاااع س بصاااع وا فاااا نلياااافسص لماااا أ   اااا  

 .ا نأله ه  نلم ل د فا نلماا ق نلمزدلما بال .اسنت ُيع  مل.دًا للمداسي نلياف 

  يمكاان للمصااااب.ن بااالبو  نلااااالم  اان نلدلااا  نلياا خاص بااااار  لااى رس اااادنت نلطي.اابص نةااايل نم
بع  نألدهيا ه انا نليلا ات نلم ةعا للطعب نلياف .اص قيل ب ر مماسةا نلاطاال نليا خا 

دق. اص مما ي ا   فا ماع لا هث لااالت نلبوا  نلااالم  ان نلدلا  نليا خا  03 -15بة نلا 
 ا لالا ل هللا أه الف.ا ل الا ف

 ( الاابنس  لدب ااا  11-13ماان نلمف.اا  لاا ًن لمبضااى نلبواا  مماسةااا امبياااات ا  يااا نلعضااالت
 هنل  ص مبا.ن فا نألةي  ص مما ي ا    لى نلمةاف ا  لى ليلا نلعضالت ل يلم  


