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ਐਨਜਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ

ਐਨਜਾਈਨਾ, ਜਾਂ ਛਾਿੀ ਿੀ ਿਰਿ ਅਿੇ ਿਿਲੀਫ, ਉਿੋਂ ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਿੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਿਸੀਜਨ-ਨਾਲ-ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ ਿੀ ਬਥੇਰੀ 
ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਾਪਿ ਨਹੀਂ ਿਰ ਦਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਿੁਹਾਡੀ ਛਾਿੀ, ਬਾਂਹਵਾਂ, ਮੋਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਬੜੇ ਦਵੱਚ ਿਰਿ, ਿਬਾਅ, ਜਾਂ ਿੱਸੇਪਣ ਵਾਂਗ 
ਮਦਹਸੂਸ ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ। ਐਨਜਾਈਨ ਦਿਲ ਿੀ ਅੰਿਰ-ਦਨਦਹਿ ਹਾਲਿ ਿਾ ਇੱਿ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜੋ ਉਿੋਂ ਦਵਗੜ ਜਾਂਿੀ ਹੈ ਜਿੋਂ ਿੁਸੀਂ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਉਸ ਦਬੰਿੂ ਿੱਿ ਥਿਾ ਦਿੰਿੇ ਹੋ ਦਜੱਥੇ ਆਿਸੀਜਨ-ਨਾਲ-ਭਰਪੂਰ ਬਥੇਰਾ ਖੂਨ ਿੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿਿ 
ਦਡਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਰਿ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਜਾਂ ਜਿੋਂ ਿੁਸੀਂ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਵੀ ਚੜ੍ ਰਹੇ ਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਦਿ, ਜੇ ਿੁਹਾਡਾ 
ਐਨਜਾਈਨਾ ਸਦਥਰ ਹੈ, ਿਾਂ ਿਸਰਿ ਿੁਹਾਡੀ ਹਾਲਿ ਨੂੰ ਵਾਿਈ ਸੁਧਾਰ ਸਿਿੀ ਹੈ। ਏਰੋਦਬਿ ਿਸਰਿ ਦਜਵੇਂ ਿੋ ਜੋਦਗੰਗ, ਰੋਇੰਗ, 
ਿੈਰਾਿੀ, ਜਾਂ ਸਾਈਿਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਦਿਲ ਅਿੇ ਫੇਫਦੜਆਂ ਨੂੰ ਉਿੇਦਜਿ ਿਰਿੀ ਅਿੇ ਮਜ਼ਬੂਿ ਬਣਾਉਂਿੇ ਹਨ, ਿੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਿੀ 
ਦਸਹਿ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਿਰਿੀ ਹੈ ਅਿੇ ਿਸਰਿ ਅਿੇ ਗਿੀਦਵਧੀ ਿੌਰਾਨ ਿੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੱਿ ਆਿਸੀਜਨ-ਨਾਲ-ਭਰਪੂਰ ਖੂਨ 
ਿੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਿੀ ਹੈ। ਿੁਹਾਡੇ ਡਾਿਟਰ ਿੀ ਇਜਾਜ਼ਿ ਿੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਦਸਹਿ ਨੂੰ ਬਰਿਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਿੱਿ 
ਦਿ ਸੁਧਾਰਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਫਿਾਵਾਰ ਨੇਮ ਦਵੱਚ ਿਸਰਿ ਨੰੂ ਸੁਰੱਦਖਅਿ ਿਰੀਿੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ।

ਿੁਹਾਡਾ ਦਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਿਾਿਾ ਇਹ ਦਸਫਾਦਰਸ਼ ਿਰ ਸਿਿਾ ਹੈ ਦਿ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਦਰਿਆਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਰਦਹ ਰਹੇ ਹੋ ਿਾਂ 
ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿ ਗਿੀਦਵਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਇਸ ਦਵੱਚ ਹਰ ਹਫਿੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੫ ਿੋਂ ੭ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੩੦ 
ਿੋਂ ੬੦ ਦਮੰਟਾਂ ਲਈ ਹਲਿੀ-ਿੋਂ-ਿਰਦਮਆਨੀ ਿੀਬਰਿਾ ਿੀ ਸਰੀਰਿ ਗਿੀਦਵਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਿਿੀ ਹੈ। ਹਲਿੀ-ਿੋਂ-ਿਰਦਮਆਨੀ 
ਿੀਬਰਿਾ ਿੀ ਸਰੀਰਿ ਗਿੀਦਵਧੀ ਿੀਆਂ ਿੁਝ ਿੁ ਉਿਾਹਰਨਾਂ ਦਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

•  ਫੁਰਿੀਲੀ ਗਿੀ 'ਿੇ ਸੈਰ ਿਰਨਾ, ਿਿਰੀਬਨ ੫ ਦਿ.ਮੀ. ਿੋਂ ੬ ਦਿ.ਮੀ./ਘੰਟੇ ਿੇ
•  ਜੋਦਗੰਗ ਜਾਂ ਭੱਜਣਾ
•  ਿੈਰਾਿੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਿੇ ਏਰੋਦਬਿਸ
•  ਹਾਈਦਿੰਗ
•  ਨੱਚਣਾ
•  ਬਾਈਿ ਿੀ ਸਵਾਰੀ ਿਰਨਾ
•  ਬਾਗਬਾਨੀ ਿਰਨਾ

ਪਦਹਲੇ ਆਪਣੇ ਦਸਹਿ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਿਾਿਾ ਨੰੂ ਦਮਲੇ ਦਬਨਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿੀਦਵਧੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਿਰੋ ਜਾਂ ਵਧਾਓ ਨਹੀਂ।

ਸਰੀਰਕ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕੀ ਹਨ? 
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ਿਸਰਿ ਹੇਠ ਦਲਖੇ ਫਾਇਿੇ ਪੇਸ਼ ਿਰਿੀ ਹੈ:

•  ਿੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅਿੇ ਿਾਰਡੀਓਵੈਸਦਿਉਲਰ ਦਸਸਟਮ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਿ ਬਣਾਉਣਾ
•  ਿੁਹਾਡੇ ਖੂਨ-ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਿੀ ਆਿਸੀਜਨ ਿੀ ਬੇਹਿਰ ਵਰਿੋਂ ਿਰਨ 

ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਿਰਨੀ
•  ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ
•  ਿੋਲੈਸਟ੍ੋਲ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ
•  ਬਲੱਡ ਗਲੂਿੋਜ਼ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ
•  ਦਚੰਿਾ ਅਿੇ ਦਡਪ੍ੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ

ਜੇ ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਅਪੇਕ੍ਿਅਤ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ?

ਪੋਸ਼ਣ ਅਿੇ ਸਰੀਰਿ ਿਸਰਿ ਜੁੜੇ ਹਨ ਦਿਉਂਦਿ ਇਹ ਿੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਿੇ ਿਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿੇ ਹਨ, 
ਜੋ ਿਾਰਡੀਓਵੈਸਦਿਉਲਰ ਦਸਸਟਮ ਲਈ ਲਾਭਿਾਰੀ ਪ੍ਭਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਬਿਲ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਵੱਚ, ਦਸਹਿਮੰਿ 
ਏਂਡੋਥੇਲੀਅਮ ਿਾ ਮੁੱਖ ਰੱਦਖਅਿ ਨਾਈਦਟ੍ਿ ਆਿਸਾਈਡ, ਐਲ-ਆਰਜੀਨਾਈਨ ਅਦਜਹਾ ਅਮੀਨੋ ਐਦਸਡ ਜੋ ਭੋਜਨ ਿੋਂ 
ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ (ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰੋਿ ਸੇਮ, ਮੱਛੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਅਿੇ ਮੇਵੇ ਹਨ)  ਿੋਂ ਏਂਡੋਥੇਲੀਅਲ ਸੈਲਾਂ 
ਿੇ ਅੰਿਰ ਦਸੰਥੇਸਾਈਜ਼ (ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ) ਹੋ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਨਾਈਦਟ੍ਿ ਆਿਸਾਈਡ ਿਾ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਵਸ਼ੇਸ਼ ਿੌਰ 'ਿੇ ਹਲਿੀ-
ਿੋਂ-ਿਰਦਮਆਨੀ ਿਸਰਿ ਿੁਆਰਾ ਉਿੇਦਜਿ ਹੁੰਿਾ ਹੈ; ਪੋਸ਼ਣ ਿੇ ਨਾਲ ਿਸਰਿ ਨੂੰ ਦਮਲਾ ਿੇ ਦਸਰਫ਼ ੧ ਸਾਲ ਦਵੱਚ 
ਿਾਰਡੀਓਵੈਸਦਿਉਲਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ੫੦% ਿੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ!

ਜੇ ਮੈਂ ਪੋਸ਼ਣ-ਸਬੰਧੀ ਕ੍ਸਫਾਕ੍ਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ 
ਿਾਕਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
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ਕੀ ਸਰੀਰਕ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਮੇਰੇ ਕ੍ਦਲ ਉੱਤੇ ਿਾਧੂ ਤਣਾਅ 
ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?

ਦਿਲ ਿੇ ਿੌਰੇ, ਦਿਲ ਿੀ ਸਰਜਰੀ, ਜਾਂ ਏਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਿੋਂ ਬਾਅਿ, ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਸੋਚਿੇ ਹਨ ਦਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 
ਦਿਲ ਉੱਿੇ ਬਹੁਿ ਦਜ਼ਆਿਾ ਿਣਾਅ ਪਾਉਣਾ ਰੋਿਣ ਲਈ ਿਸਰਿ ਿੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦਵੱਚ, ਇਸਿਾ 
ਉਲਟ ਸੱਚ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਦਨਯਦਮਿ ਸਰੀਰਿ ਗਿੀਦਵਧੀ ਿੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੀ ਗਿੀਦਵਧੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਿ ਬਣਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮਿਿ 
ਿਰ ਸਿਿੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਿੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਿਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘਟਾ ਸਿਿੀ ਹੈ ਅਿੇ ਅਦਜਹੀਆਂ ਸਮੱਦਸਆਂ 'ਿੇ 
ਦਨਯੰਿ੍ਣ ਿਰ ਸਿਿੀ ਹੈ ਦਜਸ ਿਰਿੇ ਦਿਲ ਿੀਆਂ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਹੋ ਸਿਿੀਆਂ ਹਨ, ਦਜਵੇਂ ਦਿ ਵੱਧ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ, ਵੱਧ 
ਿੋਲੈਸਟ੍ੋਲ, ਅਿੇ ਮੋਟਾਪਾ।

ਦਿਲ ਿੀਆਂ ਹਾਲਿਾਂ ਵਾਲੇ ਦਵਅਿਿੀ ਜੋ ਦਨਯਦਮਿ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਸਰਿ ਿਰਿੇ ਹਨ ਅਿੇ ਦਿਲ ਲਈ ਦਸਹਿਮੰਿ ਬਿਲਾਵ 
ਿਰਿੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਵਅਿਿੀਆਂ ਨਾਲੋਂ  ਦਜ਼ਆਿਾ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਿੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰੋਿਿ ਨਹੀਂ ਿਰਿੇ। 

ਮੈਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਕ੍ਕਿੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ?

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਿਸਰਿ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ। ਸਮੇਂ ਿੇ ਨਾਲ, ਦਜਵੇਂ ਿੁਹਾਡੀ ਦਸਹਿ ਦਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਿਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗਿੀਦਵਧੀ ਿਾ ਪੱਧਰ 
ਵਧਾਓ। ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਗਿੀ 'ਿੇ ਿਸਰਿ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ ਜੋ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਾਮਿਾਇਿ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਵਧਾਓ 
ਅਿੇ ਜਿੋਂ ਵੀ ਿੁਸੀਂ ਸੈਰ ਿਰਿੇ ਹੋ, ਿੂਰੀ ਵਧਾਓ। ਿਸਰਿ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਿੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਦਵਿਦਸਿ ਹੋਣ ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ 
ਨੂੰ ਘਟਾ ਿਏਗੀ।

ਇਹ ਿਾਰਜਦਵਧੀ ਿੋਂ ਬਾਅਿ ਲਈ ਉਦਚਿ ਸੈਰ ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿੀ ਇੱਿ ਉਿਾਹਰਨ ਹੈ, ਦਿਉਂਦਿ ਸੈਰ ਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨਾ ਸਭ ਿੋਂ ਸੌਖੀ 
ਿਸਰਿ ਹੈ। ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਸੀਂ ਇੱਿ ਦਿਨ ਦਵੱਚ ਿੋ ਿੋਂ ਦਿੰਨ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਿਿੇ  ਹੋ।

ਹਫਤਾ ੧ ਇੱਿ ਸਮੇਂ 'ਿੇ ੫-੧੦ ਦਮੰਟ
ਹਫਤਾ ੨ ਇੱਿ ਸਮੇਂ 'ਿੇ ੧੦-੧੫ ਦਮੰਟ
ਹਫਤਾ ੩ ਇੱਿ ਸਮੇਂ 'ਿੇ ੧੫-੨੦ ਦਮੰਟ
ਹਫਤਾ ੪ ਇੱਿ ਸਮੇਂ 'ਿੇ ੨੦-੩੦ ਦਮੰਟ
ਹਫਤਾ ੫ ਹਫਿੇ ਿੇ ਦਜ਼ਆਿਾਿਰ ਦਿਨਾਂ ਨੰੂ ੩੦-੪੫ ਦਮੰਟਾਂ ਿਾ ਉਿੇਸ਼ ਬਣਾਓ

ਜੇ ਿੁਸੀ ਜੋੜ ਿੀ ਿਰਿ ਜਾਂ ਦਿਸੇ ਮੈਡੀਿਲ/ਸਰਦਜਿਲ ਹਾਲਿ ਿੁਆਰਾ ਸੀਦਮਿ ਹੁੰਿੇ ਹੋ, ਦਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ, ਨਰਸ, ਜਾਂ ਦਫਜ਼ੀਓਥੈਰਦਪਸਟ ਿੇ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਿਰੋ।

ਐਨਜਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ
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ਿੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਿੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਸੇ ਵੀ ਗਿੀਦਵਧੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਿ ਦਿੰਨ-ਦਹੱਸੇ ਿੀ ਦਿਦਰਆ ਵਜੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਵਾਰਮ ਅੱਪ ਅਿੇ ਿੂਲ ਡਾਉਨ ਿਰਨਾ ਮੁੱਖ ਗਿੀਦਵਧੀ ਿੇ 
ਵਾਂਗ ਉੰਨੇ ਹੀ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹਨ। 

ਮੇਰੀ ਕ੍ਿਕ੍ਸ਼ਸ਼ਟ ਸਰੀਰਕ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਕ੍ਕਿੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਿਾਰਮ ਅੱਪ
ਦਿਲ ਿੀ ਿਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਵਧਾਉਂਿਾ ਹੈ

੧
੧੫ ਦਮੰਟ 

੩
੧੦-੧੫ ਦਮੰਟ 

੨
੧੫-੪੦ ਦਮੰਟ 

ਮੁੱਿ ਕਸਰਤ
ਦਿਲ ਿੀ ਲਿਸ਼ਿ ਿਰਿਾਇਮ 

ਰੱਖਿੀ ਹੈ

ਕੂਲ ਡਾਉਨ
ਦਿਲ ਿੀ ਿਰ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 

ਘਟਾਉਂਿਾ ਹੈ

ਿਾਰਮ ਅੱਪ: 

ਸੈਸ਼ਨ ਿੇ ਸ਼ੁਰੂਆਿ 'ਿੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਿੀ ਿਸਰਿ ਿੇ ਨਾਲ ਵਾਰਮ ਅੱਪ ਿਰੋ। ਇਸ ਿੇ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਦਖਆ ਅਰਥ ਹਨ। ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ:

•  ਦਿਲ ਿੇ ਵਰਿਲੋਡ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਿੇ, ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਨੁਿੂਲ ਬਣਣ ਿੇ ਯੋਗ ਹੁੰਿਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਿਲੋਡ ਨੂੰ ਅਚਾਨਿ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲੋਂ  ਦਜ਼ਆਿਾ 
ਸੁਰੱਦਖਅਿ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਜਾਈਨਾ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੀ ਿਾਲ ਦਵੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਿੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਿੀ ਮਿਿ ਿਰਿਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾ ਿੇ ਦਿ ਿੋਰਨਰੀ ਧਮਣੀਆਂ 
ਫੈਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਿੇ ਦਿ ਿੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੰੂ ਆਿਸੀਜਨ ਿੀ ਚੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਦਮਲਿੀ ਹੈ।

•  ਪਲਸ-ਰੇਦਜ਼ੰਗ ਗਿੀਦਵਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰੋ, ਦਜਵੇਂ ਦਿ ਸੈਰ ਿਰਨਾ, ਇੱਿ ਹੀ ਥਾਂ ਉੱਿੇ ਮਾਰਦਚੰਗ, ਜਾਂ ਘੱਟ-ਪੱਧਰ ਿੀ ਸਾਈਿਦਲੰਗ। 
•  ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਸੀਂ ਸੱਟ ਿਾ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿੋਂਗੇ, ਿੇ ਦਖਚਾਅ ਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਿਾ ਪਾਲਣ ਿਰੋ।
•  ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਮ ਅੱਪ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਿਰਿੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਿ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਿੇ ਪੂਰਾ ਿੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਯਾਂਨੀ, ਹਲਿਾ ਅਿੇ ਆਸਾਨ।
•  ਆਿਰਸ਼ ਿੌਰ ਿੇ, ਵਾਰਮ ਅੱਪ ੧੫ ਦਮੰਟਾਂ ਿੱਿ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਅਿੇ ਫੇਰ, ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਿਸਰਿ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰਨ ਲਈ ਦਿਆਰ ਹੁੰਿੇ ਹੋ।

ਕੂਲ ਡਾਉਨ:

ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਿੇ ਅੰਿ 'ਿੇ ਸਹੀ ਿਰ੍ਾਂ ਿੂਲ ਡਾਉਨ ਿਰਨ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਂ ਛੱਡਣਾ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਿੂਲ ਡਾਉਨ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਗਿੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਉਿੇਸ਼ ਿੁਹਾਡੇ 
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਾਦਪਸ ਇਸ ਿੀ ਆਰਾਮ ਸਦਥਿੀ ਦਵੱਚ ਦਲਆਉਣਾ ਹੈ।

•  ੧੦ ਦਮੰਟਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਿਰ੍ਾਂ ਿੂਲ ਡਾਉਨ ਿਰਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਚੱਿਰ ਆਉਣ ਿੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਿੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ੈਸ਼ਰ ਦਵੱਚ ਅਚਾਨਿ ਦਗਰਾਵਟ ਿੇ ਨਿੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁੰਿੀ ਹੈ 
ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਚਾਨਿ ਿਸਰਿ ਿਰਨੀ ਬੰਿ ਿਰਿੇ ਹੋ।

•  ਿੂਲ ਡਾਉਨ ਿਰਨਾ ਿੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੀ ਿਾਲ ਦਵੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਿਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਘਟਾਉਂਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਿੋਂ ਵਾਪਰ ਸਿਿੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਚਾਨਿ ਿਸਰਿ ਿਰਨਾ ਬੰਿ ਿਰਿੇ ਹੋ।

ਇਹ ਕਾਰਕ ਕ੍ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਕ੍ਸਆਿਾਂ ਦਾ ਜੋਿਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕ੍ਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

•  ਿੂਲ ਡਾਉਨ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਦਖਚਾਅ ਪਾਉਣਾ, ਗਿੀਦਵਧੀ ਿੇ ਿਰਿੇ ਹੋ ਸਿਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂਸ਼ੇਪਸ਼ੀ ਿੀ ਦਿਸੇ ਿਰਿ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਵੱਚ ਵੀ ਮਿਿ ਿਰਿਾ ਹੈ।
•  ਿੂਲ ਡਾਉਨ ਨੰੂ ਸਦਹਜੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਿੀ 'ਿੇ ਿੀਿਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਉਿੇਸ਼ ਿੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਵਾਦਪਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਿੀ ਆਰਾਮ ਸਦਥਿੀ ਦਵੱਚ ਦਲਆਉਣਾ ਹੈ।
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ਮੈਨੰੂ ਕ੍ਕਿੇਂ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕ੍ਕ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੀ 
ਤੀਬਰਤਾ ਸਹੀ ਹੈ?

ਿੁਹਾਡੀ ਿਸਰਿ ਿਾ ਿੀਬਰਿਾ ਪੱਧਰ ਮਹੱਿਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੇਹੱਿ ਹੌਲੀ ਸਮੇਂ ਿੀ ਬਰਬਾਿੀ ਹੈ ਅਿੇ ਬੇਹੱਿ ਿੀਬਰ ਦਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ, ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਿਾਰਡੀਅਿ ਘਟਨਾ ਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਜੋਖਮ 
ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਿਿਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਿੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਯਾਿ ਰੱਖੋ।

ਜਿਦਿ ਿੁਸੀਂ ਿਸਰਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਿੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਰ ਿਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਿੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੰੂ ‘ਵਾਿ-ਟਾਿ ਟੈਸਟ’ ਦਿਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਿ ਸਰਲ 
ਟੈਸਟ ਦਿ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਿੇ ਅੰਿਰ ਿਸਰਿ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਿਸਰਿ ਿੇ ਿੌਰਾਨ, ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਆਮ ਹੈ; ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿੀ ਥਿਾਵਟ ਮਦਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੈ। ਪਰ ਛਾਿੀ ਿੀ ਿਰਿ, ਅਿੜਾਅ, ਸਾਹ ਿੀ ਿਰਦਮਆਨੀ-ਿੋਂ-ਗੰਭੀਰ 
ਿਮੀ, ਚੱਿਰ ਆਉਣੇ, ਮਿਲੀ, ਬੇਹੱਿ ਥਿਾਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਮਦਹਸੂਸ ਹੋਣਾ ਦਿ ਿੁਸੀਂ ਦਡੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਿੁਝ ਮਦਹਸੂਸ ਿਰਿੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਰੰਿ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਿਾਲ ਿਰੋ।

ਮੇਰਾ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਦਾ ਲਕਸ਼ਤ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ?

ਹਰ ਹਫਿੇ ਿਰਦਮਆਨੀ-ਿੀਬਰਿਾ ਿੀ ਸਰੀਰਿ ਗਿੀਦਵਧੀ ਲਈ ਉਿੇਸ਼ ਬਣਾਓ। 

ਿਰਦਮਆਨੀ-ਿੀਬਰਿਾ ਿੀਆਂ ਗਿੀਦਵਧੀਆਂ ਿੀਆਂ ਉਿਾਹਰਨਾਂ ਦਵੱਚ ਸੈਰ ਿਰਨਾ, ਸਾਈਿਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਰੋਇੰਗ, ਅਿੇ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਚੜ੍ਣਾ ਸਾਮਲ ਹੈ।

ਐਨਜਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ
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ਮੇਰੇ ਲਈ ਕ੍ਕਸ ਕ੍ਕਸਮ ਦੀ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਹੈ?

ਅਕ੍ਜਹੀ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਲੱਭੋ ਕ੍ਜਸਦਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਿਸਰਿ ਅਦਜਹੀ ਿੋਈ ਵੀ ਦਿਸਮ ਹੈ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਿਰੋਗੇ। ਿੁਹਾਡੀ ਦਿਸੇ ਿਸਰਿ 
ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਿੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਦਹਣ ਿੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਿੀ ਹੈ ਜੇ ਿੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਰਨ ਿਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਿਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਿੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਿਰੋ ਦਿ ਿੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਸੁਰੱਦਖਅਿ ਿੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਿੀਦਵਧੀਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਿਜਰਬਾ ਿਰੋ ਜਿੋਂ ਿੱਿ ਿੁਹਾਨੰੂ ਅਦਜਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਮਲਿੀਆਂ ਦਜਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਸੀਂ ਸਭ ਿੋਂ ਵੱਧ 
ਚਾਹੁੰਿੇ ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਦਨ ਕ੍ਿੱਚ ਕਸਰਤ ਨੰੂ ਿੰਡੋ। ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿ ਗਿੀਦਵਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਦਨਯਦਮਿ ਵਰਿਆਉਟ ਿੋਂ ਿਿਰੀਬਨ ਵੱਧ ਹੈ - ਇਹ ਦਜ਼ਆਿਾ 
ਦਰਿਆਸ਼ੀਲ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਜੀਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵੱਧ ਦਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਦਹਣ ਲਈ ਦਵੱਚ ਮੌਿੇ ਲੱਭੋ। ਇਸਿਾ ਮਿਲਬ ਦਬਲਦਡੰਗ ਿੋਂ ਿਾਫੀ ਿੂਰ ਪਾਰਿ 
ਿਰਨਾ, ਐਲੀਵੇਟਰ ਿੀ ਬਜਾਏ ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਚੜ੍ਣੀਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲੰਚ ਬ੍ੇਿ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ੧੫-ਦਮੰਟ ਿੀ ਵਾਿ ਦਵੱਚ ਦਫਟ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ।

ਿੱਧ ਜੀਿਨਸ਼ੈਲੀ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਇਹ ਿੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਿੇ ਸੁਰੱਦਖਅਿ ਰਦਹਣ ਿਾ ਇੱਿ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਿਰੀਿਾ ਹੈ। 

•  ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਗਿੀਦਵਧੀਆਂ ਅਦਜਹੀਆਂ ਿਸਰਿਾਂ ਹਨ ਜੋ ਿੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਨਯਦਮਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿੇ ਦਹੱਸੇ ਵਜੋਂ ਿਰਿੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਿ ਮੇਲ ਲੈਣ ਲਈ 
ਿੁਰਨਾ, ਪੌੜ੍ੀਆਂ ਚੜ੍ਣੀਆਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਿਰਨਾ, ਬਾਗ ਦਵੱਚ ਵਾਿੀ ਿਰਨਾ, ਜਾਂ ਫਰਸ਼ 'ਿੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਹੋ ਸਿਿਾ ਹੈ।

•  ਇਹ ਬਹੁਿ ਦਜ਼ਆਿਾ ਿੈਲੋਰੀਆਂ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਿਰਿੇ ਜਾਂ ਿੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਿੀ ਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਿ ਦਜ਼ਆਿਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਿੇ। ਹਾਲਾਂਦਿ, ਇਹ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਰਿਆਸ਼ੀਲ 
ਅਿੇ ਿੁਰਿੇ-ਦਫਰਿੇ ਰੱਖਿੇ ਹਨ ਅਿੇ ਿੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਿੀ ਿਰ ਨੂੰ ਹਲਿੀ ਦਜਹੇ ਬਥੇਰੇ ਿੌਰ 'ਿੇ ਵਧਾ ਦਿੰਿੇ ਹਨ ਦਿ ਿੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਏਰੋਦਬਿਸ ਿੇ ਫਾਇਿੇ 
ਹੋ ਸਿਿੇ ਹਨ। 

•  ਬਹੁਿ ਸਾਰੇ ਅਦਧਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਦਿ ਿਾਂਚਾਗਿ ਏਰੋਦਬਿ ਗਿੀਦਵਧੀ ਅਿੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਗਿੀਦਵਧੀ ਿੇ ਬਹੁਿ ਸਮਾਨ ਦਸਹਿ ਫਾਇਿੇ 
ਹੁੰਿੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ, ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਬਹੁਿ ਸਾਰੀ ਿਾਂਚਾਗਿ ਗਿੀਦਵਧੀ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਿੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਿੀਦਵਧੀ ਨਾਲ ਦਟਿੇ ਨਹੀਂ ਰਦਹ ਸਿਿੇ, ਿਾਂ 
ਪਦਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਗਿੀਦਵਧੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਿੀ ਿੋਦਸ਼ਸ਼ ਿਰੋ।

ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਨੰੂ ਟੈ੍ਕ ਕਰੋ। ਹਰ ਦਿਨ, ਆਪਣੀ ਗਿੀਦਵਧੀ ਨੂੰ ਦਰਿਾਰਡ ਿਰਨ ਲਈ ਦਲਖੋ ਜਾਂ ਇੱਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਿੇਸ਼ਨ ਵਰਿੋਂ। ਦਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਇਸ 
ਬ੍ੋਸ਼ਰ ਿੇ ਅੰਿ 'ਿੇ ਸਰੀਰਿ ਗਿੀਦਵਧੀ ਿੀ ਡਾਇਰੀ ਿੀ ਉਿਾਹਰਨ ਿੇਖੋ। ਇਹ ਿੁਹਾਡੀ ਿਰੱਿੀ ਿਾ ਟ੍ੈਿ ਰੱਖਣ ਦਵੱਚ ਿੁਹਾਡੀ ਮਿਿ ਿਰੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ 
ਿੈਅ ਿਰਨ ਅਿੇ ਪ੍ੇਦਰਿ ਰਦਹਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਵਰਿੋਂ। ਿੁਸੀਂ ਇਹ ਿੇਖ ਿੇ ਮਾਣ ਮਦਹਸੂਸ ਿਰੋਗੇ ਦਿ ਿੁਸੀਂ ਦਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹੋ।

ਇਹ ਨੋਟ ਿਰੋ ਦਿ ਿਸਰਿ-ਪ੍ੇਦਰਿ ਿੋਰੋਨਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਿੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਦਥਰ ਐਨਜਾਈਨਾ, ਮੌਨ ਇਸਿੇਮੀਆ, ਸਟੇਂਟ, ਜਾਂ ਿੋਰੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀ 
ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਾਫਦਟੰਗ (ਸੀਏਬੀਜੀ) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਪ੍ਤੀਯੋਿੀ ਿੇਡਾਂ ਲਈ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
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ਮੈਨੰੂ ਕ੍ਕਹੜੀਆਂ ਸਾਿਧਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕ੍ਿਚਾਰ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

੧. ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਮਕ੍ਹਸੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

•  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਦਿਸੇ ਦਿਸਮ ਿੀ ਛਾਿੀ ਿੀ ਿਰਿ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਿੀ ਮੁਸ਼ਿਲ, ਜਾਂ ਛਾਿੀ ਦਵੱਚ ਅਿੜਾਅ ਮਦਹਸੂਸ ਿਰਿੇ ਹੋ, ਿਾਂ ਿੁਰੰਿ ਿਸਰਿ 
ਿਰਨਾ ਬੰਿ ਿਰ ਦਿਓ ਅਿੇ ਆਪਣੇ ਦਚਦਿਿਸਿ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ। 

•  ਿੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ  ਆਪਣੀ ਿਸਰਿ ਨੂੰ ਬੰਿ ਿਰਨ ਿੋਂ ਬਾਅਿ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਿੀ ਿਰ ਿੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰੱਖੋ। ਿਸਰਿ ਨੂੰ ਿੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਿਰੋ, 
ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਿਰਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਿਿਲੀਫ਼ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਿੁਹਾਨੂੰ ਇੱਿ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਿਰਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

•  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਿੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਿਸਰਿ ਸੈਸ਼ਨ 'ਿੇ ਿੋਈ ਿਰਿ ਜਾਂ ਿਿਲੀਫ਼ ਨੋਟ ਿਰਿੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਿੁਰੰਿ 
ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ।

੨. ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ।

ਐਨਜਾਈਨਾ ਿਾ ਪ੍ਬੰਧ ਿਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸਮ ਿੀਆਂ ਿਵਾਈਆਂ ਹਨ ਦਜਹਨਾਂ ਿਾ ਨੁਸਖਾ ਦਲਦਖਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਇਟ੍ੋਗਦਲਸਦਰਨ ਿਾ 
ਨੁਸਖਾ ਦਲਦਖਆ ਦਗਆ ਹੈ, ਿਾਂ ਇਸ ਨੰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਿੌਰ 'ਿੇ ਿਸਰਿ ਿੌਰਾਨ ਲੈ ਜਾਓ।  

੩. ਜਦਕ੍ਕ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕ੍ਕਸੇ ਨੰੂ ਕ੍ਲਆਉਣ ਦਾ ਕ੍ਿਚਾਰ ਕਰੋ। 

ਿਸਰਿ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਦਖਅਿ ਰੱਖਣ ਿਾ ਇੱਿ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਦਵਚਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਿਾ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਦਿਸੇ ਲੱਛਣਾਂ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਦਸਆਵਾਂ ਜਾ ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਦਵੱਚ ਮਿਿ ਿਰ ਸਿਿੇ ਹਨ ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿਰਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ।

੪. ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਓ। 

ਐਨਜਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ
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ਮੈਨੰੂ ਕ੍ਕਸ ਕ੍ਕਸਮ ਦੀ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

•  ਿੁਹਾਨੂੰ ਮੇਹਨਿ (ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ) ਿੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ ਦਜਸ ਿਰਿੇ ਦਿੰਘਣਾ (ਸਟ੍ੇਦਨੰਗ) ਜਾਂ ਵਦਧਆ ਗੋਇਆ ਇੰਟ੍ਾਅਬਡੋਦਮਨਲ/
ਇੰਟ੍ਾਥੋਰੇਦਸਿ ਿਬਾਅ ਪੈਂਿਾ ਹੈ, ਦਜਵੇਂ ਦਿ ਭਾਰ ਚੁੱਿਣਾ। 

•  ਿਸਰਿ ਿੇ ਅਚਾਨਿ, ਅਸਦਥਰ ਬਾਉਟਸ ਿੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰਨਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
•  ਜ਼ੋਰਿਾਰ ਅਿੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਿੀ ਮੇਹਨਿ ਿੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰੋ। ਅਦਜਹਾ ਿੋਈ ਸਬੂਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿ ਿਸਰਿ ਿੀਆਂ ਇਹ ਦਿਸਮਾਂ ਿਰਦਮਆਨੀ 

ਦਮਆਿ ਿੀ ਿਰਦਮਆਨੀ, ਸਾਵਧਾਨ, ਏਰੋਦਬਿ ਿਸਰਿ ਨਾਲੋਂ  ਿੋਈ ਹੋਰ ਫਾਇਿਾ ਪ੍ਿਾਨ ਿਰਿੀਆਂ ਹਨ।
•  ਬਹੁਿ ਠੰਿੇ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਿੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਬਾਹਰ ਿਸਰਿ ਿਰਨ ਿੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਿਰਨਾ ਅਿੇ ਅਦਜਹੇ ਸਦਮਆਂ 'ਿੇ ਿਸਰਿ ਿੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ 

ਿਰਨਾ ਸਭ ਿੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿੋਂ ਛਾਿੀ ਦਵੱਚ ਿਰਿ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
•  ਜੇ ਿੁਸੀਂ ਿਮਜ਼ੋਰ ਮਦਹਸੂਸ ਿਰਿੇ ਹੋ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ੁਿਾਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦਸੰਡਰੋਮ ਹੈ ਿਾਂ ਿੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਦਿਸਮ ਿੀ ਗਿੀਦਵਧੀ 

ਿੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
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ਸਰੀਰਕ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਡਾਇਰੀ

ਦਮਿੀ ਗਿੀਦਵਧੀ 
ਉਿਾਹਰਨ, ਸੈਰ 
ਿਰਨਾ

ਦਮਆਿ ਉਿਾਹਰਨ, 
੩੦ ਦਮੰਟ, ੩ ਦਿ.ਮੀ.

ਐਚਆਰ, ਜੇ ਦਲਆ 
ਦਗਆ

ਦਟੱਪਣੀਆਂ ਉਿਾਹਰਨ, ਛਾਿੀ ਿੀ ਿਰਿ? 
ਿਿਲੀਫ਼? ਮਜ਼ੇਿਾਰ?

ਐਨਜਾਈਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ 'ਤੇ ਬੰਦਸ਼ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਿਓ
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ਸਰੀਰਕ ਿਤੀਕ੍ਿਧੀ ਡਾਇਰੀ

ਦਮਿੀ ਗਿੀਦਵਧੀ 
ਉਿਾਹਰਨ, ਸੈਰ 
ਿਰਨਾ

ਦਮਆਿ ਉਿਾਹਰਨ, 
੩੦ ਦਮੰਟ, ੩ ਦਿ.ਮੀ.

ਐਚਆਰ, ਜੇ ਦਲਆ 
ਦਗਆ

ਦਟੱਪਣੀਆਂ ਉਿਾਹਰਨ, ਛਾਿੀ ਿੀ ਿਰਿ? 
ਿਿਲੀਫ਼? ਮਜ਼ੇਿਾਰ?
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