Hoạt động thể chất của người lớ
Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mọi người từ 18 đến 65 tuổi. nên chăm sóc min. 150300 phút mỗi tuần hoạt động thể chất cường độ trung bình hoặc 75-150 phút hoạt động thể chất cường
độ cao. Để có thêm lợi ích cho sức khỏe, bạn nên tăng cường các nhóm cơ lớn, bao gồm Hai lần một
tuần và tránh những khoảng thời gian không hoạt động hoàn toàn. Đáng giả định rằng bất kỳ hoạt động
nào, dù chỉ là nhẹ và nhỏ, cũng tốt hơn là thiếu nó [1].
Tập thể dục cho người cao tuổi
Tập thể dục đặc biệt quan trọng ở người cao tuổi. Tập luyện tim mạch được lựa chọn đúng cách giúp
giảm nguy cơ tử vong sớm do các bệnh tim mạch. Tập luyện tăng cường sức mạnh và thăng bằng giúp
giảm nguy cơ té ngã và gãy xương có thể dẫn đến bất động lâu, đồng thời rèn luyện sức mạnh làm tăng
mật độ khoáng của xương. Những người lớn tuổi thực hiện các bài tập thể dục thường xuyên sẽ đối phó
tốt hơn với các hoạt động của cuộc sống hàng ngày, có khả năng nhận thức tốt hơn và cảm thấy hài lòng
hơn với chất lượng cuộc sống [4].

Hoạt động thể chất của phụ nữ mang thai
Trong những năm gần đây, việc sinh hoạt của bà bầu ngày càng được chú ý nhiều hơn. Mang thai là
khoảng thời gian cơ thể có những thay đổi đặc biệt, nhưng cũng là giai đoạn cơ thể chuẩn bị cho việc
sinh nở, bản thân nó cũng là một giai đoạn khá cố gắng. Điều rất quan trọng là không được bỏ tập thể
dục trong giai đoạn này. Nên rèn luyện thể chất thường xuyên với cường độ vừa phải, tối thiểu. 3 lần
một tuần, khoảng 30 phút
Các hoạt động được khuyến khích cho phụ nữ mang
thai là: cardio, pilates, kéo căng, yoga và các bài tập
dưới nước. Ngoài ra, các bài tập để tăng cường cơ sàn
chậu được khuyến khích để ngăn ngừa tác động làm suy
yếu chúng sau khi sinh con.
Vận động thường xuyên khi mang thai giúp cải thiện
hệ thống tim mạch và lượng máu cung cấp cho thai nhi,
tăng cường thể lực, cải thiện tư thế và giảm cảm giác
khó chịu, cũng như đẩy nhanh và tạo điều kiện thuận lợi
cho quá trình sinh nở.

HỆ THẦN KINH
Chuyển động gây ra sự giải phóng endorphin, cái gọi là "Hormones Hạnh phúc." Sức khỏe của chúng ta
được cải thiện và chúng ta cũng cung cấp oxy cho não, không chỉ mang lại giấc ngủ êm ái hơn mà còn
giúp trí nhớ tốt hơn!
HỆ THỐNG MẠCH

Tập thể dục có hệ thống làm tăng lưu lượng máu qua
mạch, giảm huyết áp và giảm nguy cơ đau tim, đột quỵ,
tắc mạch và cục máu đông. Ngoài ra, nó làm giảm mức
độ của cái gọi là “Cholesterol xấu” và tăng nồng độ
cholesterol tốt, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.
Nếu một nửa số người không hoạt động bắt đầu di
chuyển, số ca nhập viện do các bệnh tim mạch sẽ giảm
14%, và số ca đau tim hàng năm ở nước ta có thể giảm
gần 11.000!

