
ଆଞ୍ଜାଇନଜାକୁ ଆପଣଙୁ୍ 

ସୀମିତ କରିବାକୁ ଦଅିନୁ୍

ନଜାହିଁ 

1

ଶାରୀରିକ ଭାବରର ସକି୍ୟ ରହନୁ୍
 ଇଏସ୍ ସ ିୱାକ୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରରଫସର  

ଗୁଇସେପି ସ�ଜାେଜାସନଜାଙ୍ ଦ୍ଜା�ଜା ପ୍ରସୁ୍ତ। 

Supported by Servier in the form of  
an educational grant



2

ଆଞ୍ଜାଇନଜାକୁ ଆପଣଙୁ୍ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ ନଜାହିଁ 

ଆଞ୍ଜାଇନଜା, କମି୍ଜା ଛଜାତ ି ବ୍ୟଥଜା ଏବଂ ଅେହଜତଜାସବଜାଧ ସେତକିସିବସେ ଘଟଥିଜାଏ ସେସତସବସେ ଆପଣଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡ େସଥଷ୍ଟ 
ଅମ୍ଳଜଜାନସ� େମଦୃ୍ଧ �କ୍ତ ପଜାଇପଜାସ� ନଜାହିଁ। ଏହଜା େନ୍ତ୍ରଣଜା, ଚଜାପ କମି୍ଜା ଆପଣଙ୍ ଛଜାତ,ି ବଜାହୁ, କଜାନ୍ଧ କମି୍ଜା ମଜାଢ଼ ିଟଜାଇଟ୍ ଲଜାଗିବଜା ପ� ି
ଅନୁଭବ ସହଇପଜାସ�। ଆଞ୍ଜାଇନଜା ସହଉଛ ିଅନ୍ତନହିହିତ ହୃଦସ�ଜାଗ� ଲକ୍ଷଣ େଜାହଜାକ ିଆପଣ ଶଜା�ୀ�କି ଚଜାପଗ୍ରସ୍ ସହବଜା ମଜାସରେ 
ତ୍ୱ�ଜାନ୍ତି ସହଜାଇଥଜାଏ ସେସତସବସେ କ ିଅମ୍ଳଜଜାନସ� େମଦୃ୍ଧ �କ୍ତ ଆପଣଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡସ� ପହଞ୍ପିଜାସ� ନଜାହିଁ। ଏହଜା ବ୍ୟଜାୟଜାମ 
େମୟସ� ସହଜାଇପଜାସ� କମି୍ଜା ଆପଣ ପଜାହଜାଚ ଚଢ଼ ିେଜାଉଥିବଜା େମୟସ� ଘଟପିଜାସ�। ଅବଶ୍ୟ, େଦ ିଅଜାପଣଙ୍ ଆଞ୍ଜାଇନଜା ସଷ୍ଟବୁଲ୍ 
ସହଜାଇଥଜାଏ ସତସବ ଆପଣଙ୍ ଅବସ୍ଜାସ� ଉନ୍ନତ ିଆଣିବଜା ପଜାଇଁ ବ୍ୟଜାୟଜାମ େହଜାୟକ ସହଜାଇପଜାସ�। ଏସ�ଜାବକି୍ ବ୍ୟଜାୟଜାମ ସେପ�କି ି
ଜଗିଂ, ସ�ଜାଇଂ, ପହଁ�ବିଜା କମି୍ଜା େଜାଇସକଲ ଚଜାେନଜା କଜାମ ଚଜାଲିଥିଲଜା େଜାହଜାକ ିହୃତ୍ ପିଣ୍ଡ କମି୍ଜା ଫୁସ୍ ଫୁେକୁ ଉସତେଜତି କ�ଥିଜାଏ ଓ 
ଏହଜା� ମଜାଂେସପଶୀକୁ ଦୃଢ଼ କ�ଥିଜାଏ, ଏହଜା ଅଜାପଣଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ େସୁ୍ �ଖିବଜାସ� େଜାହଜାେ୍ୟ କସ� ଏବଂ ଆପଣ ବଶି୍ଜାମ ସନବଜା 
େମୟସ� ତଥଜା କଜାେ୍ଯ୍ୟ କ�ବିଜା େମୟସ� ଆପଣଙୁ୍ ଆପଣଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳଜଜାନସ� େମଦୃ୍ଧ �କ୍ତ େଞ୍ଜାେନ ବୃଦ୍ଧ ିକ�ଥିଜାଏ। 
ଆପଣଙ୍ ଡଜାକ୍ତ�ଙ୍ ଅନୁମତ ି େହତି ଧିସ� ଧିସ� ଆପଣଙ୍ େଜାପ୍ଜାହକି �ୁଟନି୍ ସ� ନ�ିଜାପଦ ଭଜାବସ� ବ୍ୟଜାୟଜାମ ସେଜାଗ କ� ି
ଆପଣଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡକୁ େସୁ୍ �ଖନୁ୍ତ ବଜା ହୃତପିଣ୍ଡ� ସ୍ଜାସ୍୍ୟସ� ଉନ୍ନତ ିଆଣନୁ୍ତ।

ଆପଣଙ୍ ସ୍ଜାସ୍୍ୟ ସେବଜା ପ୍ରଦଜାନକଜା�ୀ ଆପଣଙ୍ ଶଜା�ୀ�କି କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ବୃଦ୍ଧ ିକ�ବିଜା ପଜାଇଁ େପୁଜା�ଶି୍ କ�ପିଜା�ନ୍ତ ିେଦ ି
ଆପଣ ଏପେ୍ଯ୍ୟନ୍ତ େଥଜାେମ୍ଭବ େକି୍ୟ ସହଜାଇନଜାହଜାନ୍ତ।ି ଏହଜା େଜାମଜାନ୍ୟ�ୁ ମଜାଧ୍ୟମ ତୀବ୍ରତଜାେୁକ୍ତ ଶଜା�ୀ�କି କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପକୁ 
ଅନ୍ତଭୁ୍ଯକ୍ତ କ�ପିଜାସ� େଜାହଜାକ ିେପ୍ଜାହସ� ଅତକିମ୍ ସ� ୫�ୁ ୭ ଦନି ଓ ପ୍ରତ ିଦନି ୩୦�ୁ ୬୦ ମିନଟି୍ ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜାଇପଜାସ�। 
େଜାମଜାନ୍ୟ�ୁ ମଧ୍ୟମ ତୀବ୍ରତଜାେୁକ୍ତ ଶଜା�ୀ�କି କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ମଧ୍ୟ�ୁ 

•  ସଜଜାର୍ ସ� ଚଜାଲିବଜା, ୫ କସିଲଜାମିଟ��ୁ ୬ କସିଲଜାମିଟ� /ଘଣ୍ଜା ସବଗସ�
•  ଜଗିଂ କମି୍ଜା ସଦୌଡ଼ବିଜା
•  ପହଁ�ବିଜା କମି୍ଜା ୱଜାଟ� ଏସ�ଜାବକି୍ସ
•   ହଜାଇକଂି
•  ନଜାଚବିଜା
•   ଏକ ବଜାଇକ୍ ଚେଜାଇବଜା
•  ଉଦ୍ୟଜାନ    ବଜା

ସକସବ ବ ିଆପଣଙ୍ ସ୍ଜାସ୍୍ୟ ସେବଜା ପ୍ରଦଜାନକଜା�ୀଙ୍ େହ ସଦଖଜା କ�ବିଜା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ଆ�ମ୍ଭ କ�ନୁ୍ତ ନଜାହିଁ 
ବଜା ଏହଜା� ସ୍� ବୃଦ୍ଧ ିକ�ନୁ୍ତ ନଜାହିଁ।

ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ରକରତକ ଉଦାହରଣ ବଷିୟରର ବର୍୍ଯନା କରନୁ୍? 
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ବ୍ୟଜାୟଜାମ ନମି୍ନଲିଖିତ ଲଜାଭଗୁଡ଼କି ପ୍ରଦଜାନ କସ�:

•  ଆପଣଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡ ଓ ହୃତପିଣ୍ଡ �କ୍ତବଜାହୀ ନଜାେୀ ପ୍ରଣଜାେୀ ଦୃଢ଼ୀକ�ଣ
•  ଆପଣଙ୍ �କ୍ତ େଞ୍ଜାେନସ� ଉନ୍ନତ ିଆଣିବଜା ଏବଂ ଅଜାପଣଙ୍ ଶ�ୀ�କୁ ଭଲଭଜାବସ� ଅମ୍ଳଜଜାନ 

ବ୍ୟବହଜା� କ�ବିଜାସ� େଜାହଜାେ୍ୟ କ�ବି
•  �କ୍ତ ଚଜାପ କମ୍ କ�ବିଜା
•  ସକଜାସଲସଟ୍ଜାଲ୍ ସ୍�ସ� ଉନ୍ନତ ିଆଣିବଜା
•  �କ୍ତ େକ୍ଯ�ଜା ସ୍�ସ� ଉନ୍ନତ ିଆଣିବଜା
•   ଉଦ୍ ସବଗ ଏବଂ ବଷିଜାଦ ହ୍ଜାେ କ�ବିଜା

ରଦ ିମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ ଆରମ୍ଭ କରର ରତରବ ଆଶା 
କରାରାଉଥିବା ଲାଭଗୁ୍ଡ଼କି କଣ ରହଛି?ି

ସପଜାଷଣ ଏବଂ ଶଜା�ୀ�କି ବ୍ୟଜାୟଜାମ ପ�ସ୍ପ� େହ େମ୍ପକହିତ ସହଜାଇଥଜାଏ, ସେଗୁଡ଼କି, ଆପଣଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡ �କ୍ତବଜାହୀ 
ନଜାେୀ କଜାେ୍ଯ୍ୟକଜା�ତିଜାସ� ଉନ୍ନତ ିଆସଣ, େଜାହଜାକ ିହୃତପିଣ୍ଡ �କ୍ତବଜାହୀ ନଜାେୀ ପଜାଇଁ ଉପକଜା�ୀ ପ୍ରଭଜାବସ� ପ�ଣିତ 
ସହଜାଇଥଜାଏ। ପ୍ରକୃତସ�, ନଜାଇଟ୍କି୍ ଅକ୍ସଜାଇଡ୍, ସ୍ଜାସ୍୍ୟକ� ଇସଣ୍ଡଜାସଥଲିଅମ� ମଖୁ୍ୟ େ�ୁକ୍ଷଜାକଜା�ୀ, ଏଲ୍ - ଆଜହିନନି୍ �ୁ 
ଇସଣ୍ଡଜାସଥଲିଆଲ୍ ସକଜାଷ ମଧ୍ୟସ� େସିଥେେଜାଇଜ୍ ସହଜାଇଥଜାଏ, ଏକ ଏମିସନଜାଏେଡି୍ େଜାହଜାକ ିଖଜାଦ୍ୟ�ୁ ହଜାେଲ କ�ଜାେିବଜା 
ଆବଶ୍ୟକ (ସଶ୍ଷ୍ଠ ଉତ୍ସଗୁଡ଼କି ସହଉଛ ିବନି୍ସ, ମଜାଛ, ପନପି�ବିଜା, ଫେ ଏବଂ ବଜାଦଜାମ)। ନଜାଇଟ୍କି୍ ଅକ୍ସଜାଇଡ� େସିଥେେସି୍ 
ନରି୍ଦହିଷ୍ଟ ଭଜାବସ� େଜାମଜାନ୍ୟ�ୁ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟଜାୟଜାମ ଦ୍ଜା�ଜା ଉସତେଜତି ସହଜାଇଥଜାଏ: ସପଜାଷଣ ତଥଜା ବ୍ୟଜାୟଜାମ ମଜାରେ ୧ ବଷ୍ଯ 
ପସ� ହୃତପିଣ୍ଡ �କ୍ତବଜାହୀ ନଜାେୀ ଘଟଣଜା� ଆଶଙ୍ଜାକୁ ୫୦% ହ୍ଜାେ କ�ଥିଜାଏ।

ରଦ ିମୁଁ ରପାଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସପୁାରିଶକୁ ସମ୍ାନ ଦଏି ରତରବ ରମାରତ ବ୍ୟାୟାମ 
କରିବା ଅାବଶ୍ୟକ ରହବ କ?ି
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ଆଞ୍ଜାଇନଜାକୁ ଆପଣଙୁ୍ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ ନଜାହିଁ 

ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରମାର ହୃତପିଣ୍ଡ ଉପରର 
ଅତରିିକ୍ତ ଚାପ ପକାଏ କ?ି

ହୃଦ୍ ଘଜାତ ପସ�, ହଜାଟ୍ଯେଜ୍ଯ�ୀ ବଜା ଆଞି୍ଓପ୍ଜାଷି୍ଟ ପସ� ବହୁ ବ୍ୟକି୍ତ ବ୍ୟଜାୟଜାମ କ�ବିଜାକୁ ଏଡଜାଇ ସେମଜାନଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡ 
ଉପସ� ଅତ୍ୟଧିକ ଚଜାପ ପକଜାଇବଜା ପ୍ରତହିତ କ�ବିଜାକୁ ଉଚତି୍ ମସନ କ�ନ୍ତ।ି ବଜାସ୍ବସ�, ଏହଜା� ବପି�ୀତ ହିଁ େତ୍ୟ 
ସହଜାଇଥଜାଏ। ନୟିମିତ ଶଜା�ୀ�କି କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ଆପଣଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡ� କଜାେ୍ଯ୍ୟକଜା�ତିଜାକୁ ଶକି୍ତଶଜାେୀ କ�ବିଜାସ� େଜାହଜାେ୍ୟ 
କସ�। ଏହଜା ମଧ୍ୟ ହୃଦ୍ ସ�ଜାଗ� ବପିଦ� ଆଶଙ୍ଜା ଆପଣଙ୍ ପଜାଇଁ ହ୍ଜାେ କ�ପିଜାସ� ଏବଂ ହୃଦ୍ ସ�ଜାଗ� କଜା�ଣ 
ସହଉଥିବଜା େମେ୍ୟଜାଗୁଡ଼କି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କ�ପିଜାସ�, ସେପ�କି ିଉଚ୍ଚ �କ୍ତଚଜାପ, ଉଚ୍ଚ ସକଜାସଲସଟ୍ଜାଲ୍ ଏବଂ ସମଦବହୁେତଜା।

ସେଉଁ ସଲଜାକମଜାସନ ହୃଦ୍ ସ�ଜାଗସ� ଆକ୍ଜାନ୍ତ ସହଜାଇଥଜାନ୍ତ ିନୟିମିତ ବ୍ୟଜାୟଜାମ କସଲ ସେମଜାନଙ୍ ହୃତପିଣ୍ଡ େସୁ୍ �ହଥିଜାଏ 
ଏବଂ ସେମଜାସନ ବ୍ୟଜାୟଜାମ କ�ୁନଥିବଜା ସଲଜାକଙ୍ ତୁେନଜାସ� ଦୀଘ୍ଯଜାୟୁ ସହଜାଇଥଜାନ୍ତ।ି 

ମୁଁ କପିରି ଭାବରର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ?ି
ଧିସ� ଧିସ� ବ୍ୟଜାୟଜାମ ଆ�ମ୍ଭ କ�ନୁ୍ତ। େମୟ େହତି, ଆପଣଙ୍ ସ୍ଜାସ୍୍ୟସ� ଉନ୍ନତ ିେହ ଆପଣଙ୍ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ସ୍� ବଢ଼ଜାନୁ୍ତ। 
ଉଦଜାହ�ଣ ସ୍�ୂପ ଆପଣଙ୍ ପଜାଇଁ ଆ�ଜାମଦଜାୟକ ସବଗସ� ଚଜାଲିବଜା ଆ�ମ୍ଭ କ�ନୁ୍ତ। ଧିସ� ଧିସ� େମୟ ବଢ଼ଜାନୁ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତଥି� 
ଚଜାଲିଲଜାସବସେ ଦୂ�ତଜା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ିକ�ନୁ୍ତ। ବ୍ୟଜାୟଜାମ ଆପଣଙ୍ ସକ୍ଷରେସ� ହୃତ୍ ପିଣ୍ଡ େମେ୍ୟଜା ସଦଖଜାସଦବଜା� ଆଶଙ୍ଜା ହ୍ଜାେ କ�ବି।

ଏହଜା ସହଉଛ ିପଦ୍ଧତ ିପସ� ଉପେୁକ୍ତ ସହଜାଇଥିବଜା ଏକ ୱଜାକଂି ସପ୍ରଜାଗ୍ରଜାମ୍ � ଉଦଜାହ�ଣ, କଜା�ଣ ଚଜାଲିବଜା ସହଉଛ ିେବୁଠଜା�ୁ େହଜ 
ବ୍ୟଜାୟଜାମ। େଦ ିଆପଣ ଚଜାହଜାଁନ୍ତ ିଦନିସ� ଦୁଇ�ୁ ତନି ିଥ� ଚଜାଲିବଜାକୁ େଜାଇପଜା�ସିବ।

ସପ୍ାହ ୧: ଥ�କସ� ୫-୧୦ ମିନଟି୍
ସପ୍ାହ ୨: ଥ�କସ� ୧୦-୧୫ ମିନଟି୍
ସପ୍ାହ ୩: ଥ�କସ� ୧୫- ୨୦ ମିନଟି୍
ସପ୍ାହ ୪: ଥ�କସ� ୨୦-୩୦ ମିନଟି୍
ସପ୍ାହ ୫: େପ୍ଜାହ� ଅଧିକଜାଂଶ ଦନିସ� ୩୦-୪୫ ମିନଟି୍ ପଜାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ �ଖନୁ୍ତ

େଦ ିଆପଣ ଗଣ୍ ିବ୍ୟଥଜା କମି୍ଜା ଡଜାକ୍ତ�ୀ/େଜହିକଜାଲ୍ ଅବସ୍ଜା ପଜାଇଁ େୀମିତ ସହଜାଇେଜାଇଛନ୍ତ,ି ଦୟଜାକ� ିଆପଣଙ୍ ଡଜାକ୍ତ�, ନେ୍ଯ କମି୍ଜା ଫିଜଓିସଥ�ଜାପିଙ୍ େହ କଥଜାବଜାତେ୍ଯଜା 
କ�ନୁ୍ତ।
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ଆପଣ େଦଜାେବ୍ଯଦଜା ତନି ିଅଂଶ ପ୍ରକି୍ୟଜା� ଅଂଶ ଭଜାବସ� କ�ୁଥିବଜା ସକୌଣେ ିକଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ବଷିୟସ� ଚନି୍ତଜା କ�ବିଜା ଉଚତି୍। ମଖୁ୍ୟ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ େଦୃଶ ୱଜାମ୍ଯ ଅପ୍ ଏବଂ କୁଲିଂ ଡଜାଉନ୍ 
ମଧ୍ୟ ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍୍ଯ ସହଜାଇଥଜାଏ। 

ରମାର ସାଧାରଣ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କପିରି ରହବା ଉଚତି୍? 

ୱାମ୍ଯ ଅପ୍ କରିବା
ଧିସ� ଧିସ� ବୃଦ୍ଧ ିକ�ବିଜା 

ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଜା�

୧.
୧୫ ମିନଟି୍ 

୩
୧୦�ୁ ୧୫ ମିନଟି୍ 

୨
୧୫- ୪୦ ମିନଟି୍ 

ମଖୁ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ
ଟଜାସଗ୍ଯଟ ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଜା�ବଜଜାୟ 

�ଖନୁ୍ତ

କୁଲ୍ ଡାଉନ୍
ଧିସ� ଧିସ� ବସଢ଼ ହ୍ଜାେ ପଜାଏ 

ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଜା�

ୱାମ୍ଯ ଅପ୍: 

େବୁସବସେ ଅଧିସବଶନ ଆ�ମ୍ଭସ� ହଜାଲ୍ କଜା ବ୍ୟଜାୟଜାମ େହତି ୱଜାମ୍ଯ ଅପ୍ କ�ନୁ୍ତ। ଏହଜା� ନ�ିଜାପତେଜା ଉପସ� ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍୍ଯ ପ୍ରଭଜାବ �ହଛି।ି ଉଦଜାହ�ଣ ସ୍�ୂପ:

•  ଧିସ� ଧିସ� ହୃତପିଣ୍ଡ� କଜାେ୍ଯ୍ୟଭଜା� ବୃଦ୍ଧ ିକ�ବିଜା ଦ୍ଜା�ଜା ଏହଜା ଧିସ� ଧିସ� ବୃଦ୍ଧ ିପଜାଉଥିବଜା ଦଜାବ ିଗ୍ରହଣ କ�ବିଜାକୁ େକ୍ଷମ ସହବ। ଏହଜା ହଠଜାତ୍ କଜାେ୍ଯ୍ୟଭଜା� ବୃଦ୍ଧ ିପଜାଇବଜା 
ତୁେନଜାସ� ବହୁତ ନ�ିଜାପଦ ସହଜାଇଥଜାଏ। ଏହଜା ଆପଣଙ୍ କସ�ଜାନଜା�ୀ ଆସଟ୍ଯ�ୀ ବଜା ଧମନୀ ପ୍ରେଜା�ତି ସହଜାଇଛ ିେନୁଶିି୍ତ କ� ିଆପଣଙ୍ ହଜାଟ୍ଯ �ଦିମି୍ � ବଶିଙୃ୍ଖେଜା ଓ 
ଆଞ୍ଜାଇନଜା� ଆଶଙ୍ଜା ହ୍ଜାେ କ�ଥିଜାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍ ହୃତ୍ ପିଣ୍ଡକୁ ଅମ୍ଳଜଜାନ� େସଥଷ୍ଟ ସେଜାଗଜାଣ େନୁଶିି୍ତ କ�ଥିଜାଏ।

•  ୍ପନ୍ଦନ ହଜା� ବଢ଼ଜାଇବଜା ପ� ିକଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ଆ�ମ୍ଭ କ�ନୁ୍ତ େଥଜା ଚଜାଲିବଜା, ସଗଜାଟଏି ସ୍ଜାନସ� ମଜାଚହିଂ କ�ବିଜା କମି୍ଜା ସଲଜା-ସଲବଲ୍ େଜାଇକ୍ଙ୍ି୍। 
•  ମଜାଂେସପଶୀ ସଟ୍ଚଂି େହତି ଆପଣ ଏହଜା ଅନୁେ�ଣ କ�ନ୍ତ ିେଜାହଜାକ ିଆଘଜାତ� ଆଶଙ୍ଜା ହ୍ଜାେ କ�ବି।
•  ଆପଣ ୱଜାମ୍ଯଅପ୍  କ�ବିଜା ପଜାଇଁ େଜାହଜାେବୁ କ�ନ୍ତ ିଏେବୁ ସଲଜା-ସଲବଲ୍ ସ� େଥଜା ହଜାଲ୍ କଜା ଏବଂ େହଜ ସ୍�ସ� େମୂ୍ପର୍୍ଯ ସହବଜା ଉଚତି।
•  େଜାଧଜା�ଣତଃ ୱଜାମ୍ଯଅପ୍  ୧୫ ମିନଟି୍ ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହବ ଏବଂ ଆପଣ ମଖୁ୍ୟ ବ୍ୟଜାୟଜାମ ଆ�ମ୍ଭ କ�ବିଜା ପଜାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତ ସହଜାଇେଜାଆନ୍ତ।ି

କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ :

ଆପଣଙ୍ ପଜାଇଁ ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍୍ଯ ସହଉଛ ିଆପଣଙ୍ ଅଧିସବଶନ ସଶଷସ� େଠକି୍ ଭଜାବସ� କୁଲ୍ ଡଜାଉନ୍  ପଜାଇଁ େସଥଷ୍ଟ େମୟ ସଦସବ। ଧିସ� ଧିସ� କୁଲ୍ ଡଜାଉନ୍  େମୟସ� ଆପଣଙ୍� 
ସବଗ କମ୍  କ�ନୁ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଉଛ ିଆପଣଙ୍ ଶ�ୀ�କୁ ପୁଣି ବଶି୍ଜାମ ଅବସ୍ଜାକୁ ସଫ�ଜାଇ ଆଣିବଜା।

•  ୧୦ ମିନଟି୍ ପଜାଇଁ କୁଲ୍ ଡଜାଉନ୍  କ�ବିଜା ହଠଜାତ୍  ବ୍ୟଜାୟଜାମ ବନ୍ଦ କ�ବିଜା କଜା�ଣ�ୁ �କ୍ତଚଜାପ ହ୍ଜାେଜନତି ଅସଚତ ସହଜାଇେିବଜା ବଜା ମଣୁ୍ଡବୁଲଜାଇବଜା� ଆଶଙ୍ଜା ହ୍ଜାେ କ�ଥିଜାଏ।
•  ୁଲ୍  ଡଜାଉନ୍  ସହବଜା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍ ହଜାଟ୍ଯ�ଦିମି୍ ସ� ବଶିଙୃ୍ଖେଜା� ଆଶଙ୍ଜା ହ୍ଜାେ କସ� େଜାହଜାକ ିଆପଣ ହଠଜାତ୍ ବ୍ୟଜାୟଜାମ ବନ୍ଦ କ�ସିଦସଲ ଘଟପିଜାସ�।

ଏହ ିବଷିୟଗୁ୍ଡ଼କି ହୃଦ୍ ରରାଗ୍ର ଆଶଙ୍ା ହ୍ାସ କରର ଏବିଂ ଗୁ୍ରୁତର ଭାବରର ବଚିାର କରାରିବା ଉଚତି

•  କୁଲ୍ ଡଜାଉନ୍  େମୟସ� ସଟ୍ଚଂି ମଧ୍ୟ ମଜାଂେସପଶୀସ� କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ କଜା�ଣ�ୁ ସହଜାଇଥିବଜା ଦ�ଜ କମ୍  କ�ବିଜାସ� େଜାହଜାେ୍ୟ କ�ଥିଜାଏ।
•  କୁଲ୍  ଡଜାଉନ୍  ଧିସ� ଧିସ� ସବଗ କମ୍  କ� ିକ�ଜାେିବଜା ଉଚତି। ଏହଜା� ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଉଛ ିଆପଣଙ୍ ଶ�ୀ�କୁ ପୁଣି ବଶି୍ଜାମ ଅବସ୍ଜାକୁ ସଫ�ଜାଇ ଆଣିବଜା।
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ମୁଁ କପିରି ଭାବରର ନଶିି୍ତ ରହାଇପାରିବ ିରର ଶାରୀରିକ 
ବ୍ୟାୟାମର ତୀବ୍ରତା ଠକି୍ ରହଛି?ି

ଆପଣଙ୍ ବ୍ୟଜାୟଜାମ� ତୀବ୍ରତଜା� ସ୍� ଗୁ�ୁତ୍ୱପୂର୍୍ଯ ସହଜାଇଥଜାଏ। ଖବୁ୍ କମ୍  ସହଉଛ ିେମୟ ନଷ୍ଟ କ�ବିଜା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ତୀବ୍ର ସହଉଛ ିେଜାମଜାନ୍ୟ�ୁ ଗୁ�ୁତ� କଜାଡହିଆକ୍ 
ଘଟଣଜା� ବପିଦ� ଆଶଙ୍ଜା ବଢ଼ଜାଇସଦବଜା। ଆପଣଙ୍ ଶ�ୀ�କୁ ଶୁଣିବଜାକୁ ମସନ �ଖନୁ୍ତ।

ଆପଣ େବୁସବସେ ବ୍ୟଜାୟଜାମ କଲଜାସବସେ କଥଜା କହବିଜାକୁ େକ୍ଷମ ସହବଜା ଉଚତି୍। ଏହଜାକୁ କୁହଜାେଜାଏ ‘‘ୱଜାକ୍ ଟକ୍ ସଟଷ୍ଟ’’: ଏକ େ�େ ପ�ୀକ୍ଷଜା େଜାହଜାକ ିେନୁଶିି୍ତ କ�ଥିଜାଏ 
ସେ ଆପଣ େୀମଜା ମଧ୍ୟସ� ବ୍ୟଜାୟଜାମ କ�ୁଛନ୍ତ।ି

ବ୍ୟଜାୟଜାମ କ�ବିଜା େମୟସ� ଝଜାେ ସବଜାହବିଜା ଏବଂ ମଜାଂେସପଶୀ କ୍ଜାନ୍ତ ଅନୁଭବ କ�ବିଜା େଜାଧଜା�ଣ ସହଜାଇଥଜାଏ। କନୁି୍ତ ଛଜାତ ିବ୍ୟଥଜା ସହବଜା, ଟଜାଇଟ୍ ଲଜାଗିବଜା, ମଧ୍ୟମ�ୁ 
ଗୁ�ୁତ� ଭଜାବସ� ନଶି୍ଜାେ ସନବଜାସ� କଷ୍ଟ ସହବଜା, ମଣୁ୍ଡ ବୁଲଜାଇବଜା, ଅଇ ଉଠଜାଇବଜା, ଅତ୍ୟଧିକ ଅବେନ୍ନତଜା କମି୍ଜା ଆପଣ ପଡେିିସବ ଏପ� ିଅନୁଭବ ସହବଜା େଜାଧଜା�ଣ 
ସହଜାଇନଥଜାଏ।

େଦ ିଆପଣ ଏହଜା ମଧ୍ୟ�ୁ ସକୌଣେ ିଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କ�ନ୍ତ ିତୁ�ନ୍ତ ଆପଣଙ୍ ଡଜାକ୍ତ�ଙ୍ େହ ସେଜାଗଜାସେଜାଗ କ�ନୁ୍ତ।

ରମାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ତରର ଟାରଗ୍୍ଯଟ୍ ବା ଲକ୍୍ୟ କ’ଣ 
ରହଛି?ି

ସଗଜାଟଏି େପ୍ଜାହସ� ମଧ୍ୟମ ତୀବ୍ରତଜାେୁକ୍ତ ୨.୫ ଘଣ୍ଜା ଶଜା�ୀ�କି କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ� ଲକ୍ଷ୍ୟ �ଖନ୍ତ 

ମଧ୍ୟମ ତୀବ୍ରତଜାେୁକ୍ତ ଆସ�ଜାବକି୍ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପଗୁଡ଼କି� ଅନ୍ତଭୁ୍ଯକ୍ତ ସହଉଛ:ି ଚଜାଲିବଜା, େଜାଇସକଲ୍ ଚେଜାଇବଜା,ସନୌଚଜାେନଜା ଏବଂ ପଜାହଜାଚ ଚଢ଼ବିଜା।

ଆଞ୍ଜାଇନଜାକୁ ଆପଣଙୁ୍ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ ନଜାହିଁ 
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ରମା ପାଇଁ ରକଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ରରେଷ୍ଠ ରହାଇଥାଏ?

ଆପଣ ଉପରଭାଗ୍ କରୁଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରଖାଜ ିବାହାର କରନୁ୍। ସଶ୍ଷ୍ଠ ବ୍ୟଜାୟଜାମ ସହଉଛ ିେଜାହଜା ଆପଣ କ�ସିବ। ଆପଣ େଦ ିସକୌଣେ ିବ୍ୟଜାୟଜାମ 
କ�ବିଜାକୁ ଭଲ ପଜାଆନ୍ତ ିସତସବ ତଜାହଜାକୁ ନୟିମିତ ଭଜାବସ� କ�ବିଜା� େମ୍ଭଜାବନଜା ଅଧିକ �ହଥିଜାଏ। ଆପଣଙ୍ ପଜାଇଁ କ’ଣ ନ�ିଜାପଦ ଆପଣଙ୍ ଡଜାକ୍ତ�ଙ୍ େହ 
ଆସଲଜାଚନଜା କ�ନୁ୍ତ, ତଜାହଜାପସ� ଆପଣ ଚଜାହୁଁଥିବଜା କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପଗୁଡ଼କି ପଜାଇବଜା ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ େହ ପ�ୀକ୍ଷଜା ନ�ିୀକ୍ଷଜା କ�ନୁ୍ତ।

ସାରା ଦନି ମଧ୍ୟରର ବ୍ୟାୟାମକୁ ବଭିାଜତି କରି ଦଅିନୁ୍। ଆପଣଙ୍ ଶଜା�ୀ�କି କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ବୃଦ୍ଧ ିକ�ବିଜା ସହଉଛ ିନୟିମିତ ବ୍ୟଜାୟଜାମଠଜା�ୁ ଅଧିକ ପ�ଶି୍ମ 
କ�ବିଜା- ଏହଜା ସହଉଛ ି ଅଧିକ େକି୍ୟ ଜୀବନସଶୈେୀ ବଞ୍ବିଜା। ଅଧିକ େକି୍ୟ �ହବିଜା ପଜାଇଁ ଦନି େଜା�ଜା ନଜି ପଜାଇଁ େସୁେଜାଗ ସଖଜାଜନୁ୍ତ। ଏହଜା� ଅଥ୍ଯ 
ସହଜାଇପଜାସ�, ବଲି୍ିଂ ଠଜା�ୁ ଦୂ�ସ� ଗଜାଡ଼ ିପଜାକ୍ଯ କ�ବିଜା, ଏଲିସଭଟର୍ ପ�ବିସତେ୍ଯ ପଜାହଜାଚ ବ୍ୟବହଜା� କ�ବିଜା କମି୍ଜା ମଧ୍ୟଜାହ୍ନ ସଭଜାଜନ େମୟସ� ଚଲଜାବୁଲଜା 
କ�ବିଜା।

ଅଧିକ ଜୀବନରଶୈଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ଭୁ୍ଯକ୍ତ କରନୁ୍

ଆପଣ େକି୍ୟ ଓ ନ�ିଜାପଦ �ହବିଜା ପଜାଇଁ ଏହଜା ଏକ ଚମତ୍ଜା� ଉପଜାୟ ସହଜାଇଥଜାଏ। 

•  ଜୀବନସଶୈେୀ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ସହଉଛ ିସେହ ିବ୍ୟଜାୟଜାମ େଜାହଜାକ ିଆପଣ ସଦୈନନ୍ଦନି ଜୀବନ� ଅଂଶ ଭଜାବସ� ନୟିମିତ �ୂସପ କ�ଥିଜାନ୍ତ।ି ସେପ�କି ି
ଡଜାକ ଆଣିବଜା ପଜାଇଁ ଚଜାଲି ଚଜାଲି େିବଜା, ପଜାହଜାଚସ� ଚଢ଼ବିଜା, ଉଦ୍ୟଜାନ କଜାମ କ�ବିଜା, ଘଜାେ କଜାଟବିଜା କମି୍ଜା ଘ� ଓେଜାଇବଜା।

•  ସେଗୁଡ଼କି ଆପଣଙ୍� କ୍ୟଜାସଲଜା�ୀ କ୍ଷୟ କସ� ନଜାହିଁ କମି୍ଜା ଆପଣଙ୍� ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଜା� ବଢ଼ଜାଏ ନଜାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେଗୁଡ଼କି ଆପଣଙୁ୍ େକି୍ୟ �ସଖ 
ଏବଂ ଆପଣଙ୍ ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଜା� େଜାମଜାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ିକସ� େଜାହଜା େହତି ଆପଣ ଏସ�ଜାବକି୍ � ଲଜାଭ ମଧ୍ୟ ପଜାଇଥଜାନ୍ତ।ି 

•  ବହୁ ଅଧ୍ୟୟନ ଦଶ୍ଯଜାଇଛ ିସେ ସେଜାଜନଜାବଦ୍ଧ ଏସ�ଜାବକି୍ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ଏବଂ ବଦ୍ଧହିତ ଜୀବନସଶୈେୀ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ� େମଜାନ ପ୍ରକଜା�� ସ୍ଜାସ୍୍ୟଗତ ଲଜାଭ 
�ହଛି।ି ସତଣୁ େଦ ିଆପଣ ବହୁତ ସେଜାଜନଜାବଦ୍ଧ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ କ�ପିଜା�ସିବ ନଜାହିଁ କମି୍ଜା କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ଦୀଘ୍ଯ େମୟ ପେ୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ�ପିଜା�ୁନଜାହଜାନ୍ତ ି
ସତସବ ଆପଣଙ୍ ଜୀବନସଶୈେୀ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ପ୍ରଥସମ ବୃଦ୍ଧ ିକ�ବିଜାକୁ ସଚଷ୍ଟଜା କ�ନୁ୍ତ।

ଆପଣଙ୍ର ଉନ୍ନତ ିଟ୍ାକ୍ କରନୁ୍। ପ୍ରତଦିନି, ଆପଣଙ୍ କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ସ�କଡ୍ଯ କ�ବିଜା ପଜାଇଁ ସଲଖି�ଖନୁ୍ତ କମି୍ଜା ଏକ ସମଜାବଜାଇଲ୍ ଆପ୍ିସକେନ୍ ବ୍ୟବହଜା� 
କ�ନୁ୍ତ। ଦୟଜାକ� ିଏହ ିସବ୍ରଜାେ� ସଶଷସ� ଦଆିେଜାଇଥିବଜା ଶଜା�ୀ�କି କଜାେ୍ଯ୍ୟକେଜାପ ଡଜାଏ�ୀ� ଉଦଜାହ�ଣ ସଦଖନୁ୍ତ। ଆପଣଙ୍� ବ୍ଡ୍ କଜାଉଣ୍୍ ବଜା �କ୍ତ 
ଗଣନଜା ଉପସ� ନଜ� �ଖିବଜା ପଜାଇଁ ତତ୍ୱଜାବଧଜାନ କ�ଜାେିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧଜାେ୍ଯ୍ୟ କ�ବିଜା ପଜାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ସଜାହତି ସହଜାଇ �ହବିଜା ପଜାଇଁ ଏହ ିେଚୂନଜା ବ୍ୟବହଜା� 
କ�ନୁ୍ତ। ଆପଣ ସକସତ ଦୂ� ଆେଛିନ୍ତ ିସଦଖି ଗବ୍ଯ ଅନୁଭବ କ�ସିବ।

ଧ୍ୟଜାନ ଦଅିନୁ୍ତ ସେ ସଷ୍ଟବୁଲ୍ ଆଞ୍ଜାଇନଜା, େଜାଇସଲଣ୍୍ ଇଶି୍ମିଆ କମି୍ଜା ସଷ୍ଟଣ୍୍ କମି୍ଜା କସ�ଜାନଜା�ୀ ଆସଟ୍ଯ�ୀ ବଜାଇପଜାସ୍  ଗ୍ରଜାଫ୍ିଙ୍ (େଏିବଜି)ି ସହଜାଇଥିବଜା ସ�ଜାଗୀଙ୍ 
ସକ୍ଷରେସ� ବ୍ୟଜାୟଜାମଜନତି କସ�ଜାନଜା�ୀ ଘଟଣଜା� ଆଶଙ୍ଜା ଅଧିକ �ହଥିଜାଏ ସତଣୁ ସେମଜାସନ ପ୍ରତସିେଜାଗିତଜାମେୂକ କ୍ୀଡ଼ଜା ପଜାଇଁ ସେଜାଗ୍ୟ ସହଜାଇନଥଜାନ୍ତ।ି
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ମୁଁ ରକଉଁ ସାବଧାନତା ବଷିୟରର ବଚିାର କରିବା 
ଦରକାର?

୧ ରଦ ିଆପଣ ରକୌଣସ ିରନ୍ତ୍ରଣା ବା ଅସହଜତାରବାଧ ଅନୁଭବ କରନ୍ ିଏହା ବନ୍ଦ କରନୁ୍। 

•  େଦ ିଆପଣ ସକୌଣେ ିପ୍ରକଜା�� ଛଜାତ ିବ୍ୟଥଜା, ନଶି୍ଜାେ ସନବଜା� କଷ୍ଟସହବଜା କମି୍ଜା ଛଜାତ ି�ୁନ୍ଧସିହବଜା ଅନୁଭବ କ�ନ୍ତ,ି ତୁ�ନ୍ତ ବ୍ୟଜାୟଜାମ ବନ୍ଦ 
କ�ନୁ୍ତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍ ଡଜାକ୍ତ�ଙ୍ େହ ସେଜାଗଜାସେଜାଗ କ�ନୁ୍ତ। 

•  ଆପଣ ବ୍ୟଜାୟଜାମ ବନ୍ଦ କ�ବିଜା ପସ�, ଆପଣଙ୍ ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହଜା� ସ୍� କମ୍  �ଖନୁ୍ତ। େନ୍ତ୍ରଣଜା ବଜା ଅେହଜତଜାସବଜାଧ�ୁ ଆ�ଜାମ ଅନୁଭବ 
ସହସଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟଜାୟଜାମ ପୁଣି ଆ�ମ୍ଭ କ�ନୁ୍ତ ନଜାହିଁ। ଆପଣ ସଗଜାଟଏି ଦନି ବଶି୍ଜାମ ସନବଜା ଉଚତି।

•  େଦ ିଆପଣ ପ�ଦନି ସକୌଣେ ିେନ୍ତ୍ରଣଜା ବଜା ଅେଜତଜାସବଜାଧ ଅନୁଭବ କ�ନ୍ତ ିକମି୍ଜା ଆପଣଙ୍ ପ�ବତେ୍ଯୀ ବ୍ୟଜାୟଜାମ ଅଧିସବଶନ େମୟସ� 
ତୁ�ନ୍ତ ଆପଣଙ୍ ଡଜାକ୍ତ�ଙ୍ େହ ସେଜାଗଜାସେଜାଗ କ�ନୁ୍ତ।

୨ ସଦାସବ୍ଯଦା ଆପଣଙ୍ ଔଷଧ ଆପଣଙ୍ ସାଙ୍ଗରର ନଅିନୁ୍।

ଆଞ୍ଜାଇନଜା� ଚକିତି୍ସଜା ପଜାଇଁ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରକଜା�� ଔଷଧ� ପ�ଜାମଶ୍ଯ ଦଆିେଜାଇଥଜାଏ। େଦ ି ନଜାଇସଟ୍ଜାଗ୍ିସେ�ନି୍ ପ�ଜାମଶ୍ଯ ଦଆିେଜାଇଥଜାଏ, 
େଦଜାେବ୍ଯଦଜା ଏହଜା ଆପଣଙ୍ େଜାଙ୍ସ� ନଅିନୁ୍ତ, ବସିଶଷକ� ିବ୍ୟଜାୟଜାମ େମୟସ�।  

୩ ଆପଣ ବ୍ୟାୟାମ କଲା ରବରଳ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରର ଆଣିବାକୁ ବଚିାର କରନୁ୍। 

ଆଉ ଏକ ଭଲ କଥଜା ସହଉଛ ିନଜିକୁ ବ୍ୟଜାୟଜାମ େମୟସ� ନ�ିଜାପଦ �ଖନୁ୍ତ, ସେଥିପଜାଇଁ କଜାହଜାକୁ ଜଣକୁ େଜାଙ୍ସ� �ଖନୁ୍ତ। େଦ ିସକୌଣେ ିଲକ୍ଷଣ 
ବଜା ଗୁ�ୁତ� େମେ୍ୟଜା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଓ ଆପଣ ଚକିତି୍ସଜା କ�ବିଜାକୁ େକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତ ିନଜାହିଁ ସତସବ ଚକିତି୍ସଜାସ� େଜାହଜାେ୍ୟ କ�ପିଜା�ସିବ।

୪ ସଦାସବ୍ଯଦା ଆପଣଙ୍ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍ ଆପଣଙ୍ ସାଙ୍ଗରର ରଖନୁ୍। 

ଆଞ୍ଜାଇନଜାକୁ ଆପଣଙୁ୍ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ ନଜାହିଁ 
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ମୁଁ ରକଉଁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚତି?
•  ଆପଣ କୁଥେଜାଇବଜା କମି୍ଜା ଉଦ�ସ୍େ/ବକ୍ଷସ୍େସ� ଚଜାପ େଷିୃ୍ଟ କ�ୁଥିବଜା କଜାେ୍ଯ୍ୟ ସେପ�କି ି ଭଜା� ଉସତେଜାେନ ପ� ି ବ୍ୟଜାୟଜାମ 

ଏଡ଼ଜାଇବଜା ଆବଶ୍ୟକ। 
•  ହଠଜାତ୍  ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ମ ଲଜାଗୁଥିବଜା ବ୍ୟଜାୟଜାମ ଏଡ଼ଜାଇବଜା ସଶ୍ଷ୍ଠ।
•  ତୀବ୍ର ଏବଂ ଦୀଘ୍ଯ େମୟବ୍ୟଜାପି କ୍ଜାନ୍ତ ିଏଡ଼ଜାନୁ୍ତ। ସକୌଣେ ିପ୍ରମଜାଣ ନଜାହିଁ ସେ ଏହ ିପ୍ରକଜା�� ବ୍ୟଜାୟଜାମ ସକୌଣେ ିଅତ�ିକି୍ତ ଲଜାଭ 

ପ୍ରଦଜାନ କସ� େଜାହଜାକ ିମଧ୍ୟମ, ସକଜାମେ, ମଧ୍ୟମ ଅବଧି� ଏସ�ଜାବକି୍  ବ୍ୟଜାୟଜାମ�ୁ ମିେଥିଜାଏ।
•  ୍ସ�ଷ୍ଠ ସହଉଛ ିବଜାହଜା� ସ୍ଜାନସ� ଅତ ିଥଣ୍ଡଜା ପଜାଗସ� କମି୍ଜା ସଜଜା�ସ� ପବନ ସହଲଜା ସବସେ ବ୍ୟଜାୟଜାମ କ�ବିଜା ଏଡ଼ଜାଇସବ ଏବଂ 

ଛଜାତସି� େନ୍ତ୍ରଣଜା ସହସଲ ବ୍ୟଜାୟଜାମ କ�ବିଜା ବନ୍ଦ କ�ସିବ।
•  େଦ ିଆପଣ ଦୁବ୍ଯେ ଅନୁଭବ କ�ୁଥଜାନ୍ତ,ି ଜ୍ୱ� ସହଜାଇଥଜାଏ କମି୍ଜା ଥଣ୍ଡଜା ଧ�ଥିଜାଏ କମି୍ଜା ଭଜାଇ�ଜାଲ୍ େସିଡ୍ଜାମ୍  �ହଥିଜାଏ ଆପଣ େବୁ 

ପ୍ରକଜା�� ବ୍ୟଜାୟଜାମ ଏଡ଼ଜାଇବଜା ଉଚତି।
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ଆଞ୍ଜାଇନଜାକୁ ଆପଣଙୁ୍ ସୀମିତ କରିବାକୁ ଦଅିନୁ୍ ନଜାହିଁ 

ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଡାଏରୀ

ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ରଥା, ଚାଲିବା

ସମୟସୀମା 
ରଥା, ୩୦ ମିନଟି୍,  
୩ କରିଲାମିଟର

ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର  
 ରଦ ିଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ି

ମନ୍ବ୍ୟ 
ରଥା, ଛାତରିର ରନ୍ତ୍ରଣା ଆରାମଦାୟକ? 
ଉପରଭାଗ୍୍ୟ?
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ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଡାଏରୀ

ତାରିଖ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 
ରଥା, ଚାଲିବା

ସମୟସୀମା 
ରଥା, ୩୦ ମିନଟି୍,  
୩ କରିଲାମିଟର

ହୃଦ୍ ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର  
 ରଦ ିଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ି

ମନ୍ବ୍ୟ 
ରଥା, ଛାତରିର ରନ୍ତ୍ରଣା ଆରାମଦାୟକ? 
ଉପରଭାଗ୍୍ୟ?
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