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Η σσστηματική άσκηση:
Μεηώλεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο θαξδηαγγεηαθώλ επεηζνδίσλ αιιά θαη άιισλ παζήζεσλ
όπσο ν ζαθραξώδεο δηαβήηεο, ε ππέξηαζε, ε νζηενπώξσζε, ε παρπζαξθία, νη θαξθίλνη
καζηνύ θαη παρένο εληέξνπ θαζώο θαη ςπρνινγηθώλ δηαηαξαρώλ όπσο ε θαηάζιηςε.
Εληζρύεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα δηαηηεηηθώλ πξνγξακκάησλ κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ
ζσκαηηθνύ βάξνπο θαζώο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζαθράξνπ, ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ηεο
ρνιεζηεξίλεο.
Απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα επηηπρνύο δηαθνπήο ηνπ θαπλίζκαηνο.
Επομένως για σγιείς ενήλικες 18-65 ετών σσνιστάται:
Μέηξηαο έληαζεο αεξόβηα άζθεζε (άζθεζε αληνρήο) γηα ηνπιάρηζηνλ 30min γηα 5 εκέξεο
εβδνκαδηαίσο ή έληνλε αεξόβηα άζθεζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 20min ηξείο εκέξεο ηελ
εβδνκάδα.
Ωο παξάδεηγκα άζθεζεο κεηξίαο εληάζεσο ζεσξείηαη ην δσεξό πεξπάηεκα (κε ηαρύηεηα
πεξίπνπ 5km αλά ώξα) ώζηε λα απμάλνληαη νη θαξδηαθνί παικνί. Αλάινγεο όκσο
δξαζηεξηόηεηεο όπσο πνδήιαην ή θνιύκβεζε είλαη επίζεο θαηάιιειεο.
Παξάδεηγκα έληνλεο άζθεζεο απνηειεί ην ειαθξύ ηξέμηκν (jogging) κε ξπζκό 7-8 km/ώξα
ώζηε λα επηηπγράλεηαη επηηάρπλζε ηεο αλαπλνήο θαη αμηόινγε αύμεζε ησλ θαξδηαθώλ
παικώλ.
πλδπαζκνί έληνλεο θαη κέηξηαο άζθεζεο κπνξνύλ επίζεο λα δνθηκαζζνύλ ώζηε λα
επηηεπρζνύλ νη παξαπάλσ ζπζηάζεηο. Π.ρ. 30min δσεξό πεξπάηεκα 2 θνξέο / εβδνκάδα θαη
ειαθξύ ηξέμηκν (jogging) άιιεο 2 εκέξεο εβδνκαδηαίσο. Επίζεο ηα 30min δσεξνύ
πεξπαηήκαηνο κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ κε 10ιεπηα δηαζηήκαηα άζθεζεο κε ελδηάκεζα
δηαιείκκαηα.
ηηο κέηξηεο ή έληνλεο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο δελ πεξηιακβάλνληαη θαζεκεξηλέο
ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. απιό πεξπάηεκα πξνο ή από ηελ εξγαζία, νηθηαθέο
δξαζηεξηόηεηεο θ.ιπ.) ή δξαζηεξηόηεηεο κηθξήο δηάξθεηαο (π.ρ. κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ,
ςώληα).
Χξήζηκε ηέινο θξίλεηαη ε γπκλαζηηθή κε ειαθξά βάξε ησλ κεγάισλ κπτθώλ νκάδσλ κε
αζθήζεηο ησλ 8-12 επαλαιήςεσλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα κε ζηόρν ηε δηαηήξεζε ή βειηίσζε
ηεο κπηθήο δύλακεο.
Μεγαιύηεξεο δηάξθεηαο ή έληαζεο άζθεζε έρεη επηπξόζζεηεο επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ
πγεία. Π.ρ. γηα ηε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο ζπληζηώληαη 60-90min κέηξηαο-δσεξήο
άζθεζεο ηηο πεξηζζόηεξεο εκέξεο ηεο εβδνκάδνο κε παξάιιειε πηνζέηεζε ηζνξξνπεκέλεο
δίαηηαο ρσξίο απμεκέλε πξόζιεςε ζεξκίδσλ.

Λ.Μαραθώνος 3, Δροσιά, ΣΚ 145 72
Σει: 210 8131055 – Kηλεηό: 6974770879
www.cardiac-care.gr

