
 
 خدمات بهداشتي درماني تهران دانشگاه علوم پزشكي و

 دانشكده پرستاری و مامایي تهران

 

 

 فشارخون  و کنترل نقش ورزش در پیشگیری

 
 تاثیر مثبت می گذارد...( وانی و ر –جسمی، روحی )ابعاد سالمت  ورزش بر تمامی. 

 ورزش در وضعیت انعطاف پذیری ، افزایش قدرت بدنی و استقامت بدن تاثیرگذار است . 

  می گرددافزایش طول عمر و کیفیت زندگی ورزش موجب.  

  بلکه در درمان آنها، می تواند نقش (  ...عروقی و  –مانند فشارخون، قلبی )ورزش نه تنها در پیشگیری از بیماریها
 .بسیار مهمی داشته باشد

  می  ن می نماید، بلکه از طریق کمک به کاهش وزن، چربی خون و قند خونعالوه بر کمک به کنترل فشارخوورزش
 . پیشگیری نماید...( مانند سکته قلبی، مغزی و )تواند از بروز برخی از عوارض مربوط به فشارخون باال 

 

 : فشارخون باال یه های ورزشي برای بیماران دچارتوص

 .توصیه می شود دوچرخه سوارین و شنا کرد: انجام تمرینات هوازی که نیاز بدن را به اکسیژن زیاد می نماید مانند -

  .شودآن اضافه مدت و شدت شروع و به مرور به  با مدت و شدت کممی بایست تمرینات انجام  -

  .توصیه می شوددر روز  نیم ساعتحداقل بار به مدت  3-5اقل در هفته حدانجام تمرینات  -

 

 .نمایند  روی روز در هفته در حوالي منزل پیاده 5به بیماران دچار فشارخون باال توصیه مي شود که حداقل 

تر  دقیقه آرام 5د و در نهایت ندقیقه تندتر راه برو 5د، سپس ندقیقه به شکل آهسته راه برو 5عضالت  جهت گرم کردن :لهفته او

  .خنک شود د تا بدننروی نمای پیاده

 د و درنهایتندقیقه تندتر راه برو 7د، سپس نگرم کردن عضالت بدن انجام ده روی آهسته جهت دقیقه پیاده 5ابتدا  :دوم هفته

  .دنروی نمای کردن، آهسته پیاده خنک برای دقیقه 5 

د، تا اینکه به نروی سریع خود اضافه نمای ن پیادهدقیقه به زما 2سپس هر هفته د،نه برودقیقه آهسته را5  :هفته سوم و پس از آن

 .شود خنک د تا بدننروی آهسته انجام ده دقیقه پیاده 5یا بیشتر برسد و در نهایت هم  دقیقه 33

 

 ،مي تواندفرد یک ورزش کردن و انواع فعالیت های جسماني در حد توان 

 .او باشد بخشي از سبک زندگيو  دائميرت مثبت  که بصویک رفتار بهداشتي  
 

 22هایده نکته دان و ستاد برگزاری هفته سالمت : تهیه و تنظیم


