GYAKORLATOK HEMATOLÓGIAI
BETEGEK SZÁMÁRA
Miért jó a testmozgás?

A torna, vagy inkább a testmozgás igénybe veszi, és ezáltal fokozott
működésre serkenti a testünkben található szervrendszerek működését, a
szív- és érrendszer, az izom-, immun- és endokrin rendszerek működését. A
rendszeres igénybevétel alkalmazkodásra kényszeríti szervrendszereinket,
ami hosszú távon megkönnyíti a mozgást és a ﬁzikai erőkifejtést. Azaz,
szervezetünk elkezd hatékonyabban dolgozni.
Az alkalmazkodás eredménye, hogy szervezetünk megelőzheti a különböző
betegségek kialakulását. A hormonkiválasztás rendszeresebbé válik, ami
befolyásolhatja a tumoros sejtek növekedésének szabályozását. A

testmozgás javítja az antioxidáns képességet, az immunrendszer működését,
a DNS stabilitást, stb.
A közelmúltban végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a rendszeres
testmozgásnak számos jótékony hatása van a rosszindulatú daganatos
betegségen átesettekre nézve is:
Javítja az életminőséget
Általános életműködést javító hatása van
Összefügg a halálozás csökkenésével
Enyhíti a daganatos megbetegedés okozta fáradságot
Csökkenti a függőséget másoktól
Izomerő növelő
Növeli az immunitást
Javítja a szív- a keringés-- és a légzőrendszer működését
Csökkenti a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázatát
Javítja a testalkatunkat
Csökkenti a daganatellenes terápia mellékhatásainak számát és
súlyosságát
Csökkenti a kórházi gondozás időtartamát

Első a biztonság
A testmozgás teljesen biztonságos a legtöbb kezelés alatt és után is,
beleértve az olyan intenzív kezelést is, mint amilyen például a csontvelő
átültetés.
Több vagy nem megfelelően kezelt társuló betegségben (főként a szívés érrendszeri betegségekben) szenvedő betegek forduljanak
kezelőorvosaikhoz a számukra megfelelő testmozgási program
kialakítására
Hematopoetikus őssejt beültetés kezelés alatt levő betegeknek ajánljuk
a túledzés elkerülését, mivel az erőteljes gyakorlatok nemkívánatos,
testmozgás által kiváltott immunszuppreszióhoz vezethetnek.
Ne végezzen gyakorlatokat, ha végletes fáradtságot érez, vérszegény
vagy bizonytalan a mozgása

A csökkent immunfunkcióval rendelkező betegeknek kerülniük kell a
nyilvános edzőtermet és a nyilvános medencéket, amíg a fehérvérsejt
számuk eléri a biztonságos szintet. Azoknál a betegeknél, akiknél
csontvelő-transzplantációt végeztek, rendszerint javallott az ilyen
létesítmények látogatása az átültetést követő egy évig.
A sugárkezelés alatt álló betegeknek kerülniük kell, hogy a sugárzott
bőrfelületet klór hatásának tegyék ki (például medencékben).
Jelentős perifériás idegkárosodásban vagy bizonytalan mozgásban
szenvedő betegek esetében előfordulhat, hogy gyengeség vagy
egyensúly hiánya miatt végtagjaik csak csökkentett mértékben
használhatóak.. Számukra talán jobb, ha egy szobakerékpárt használnak a
futópad helyett.
A mielóma multiplexes betegeket úgy kell tekinteni, mint azokat, akik
osteoporosisban szenvednek. Kerülniük kell az ütközéses sportokat és a
kemény ütközést feltételező gyakorlatokat.

Kezdés
Kerülje az inaktivitást. Műtét után, térjen vissza a szokásos napi
tevékenységeihez, amint lehet. Folytassa szokásos napi rutinját,
tevékenységeit és végezzen megfelelő testmozgásgyakorlatokat nemműtéti jellegű kezelés alatt és után.
Ne felejtse el, hogy bármilyen tevékenység, testmozgás (nem feltétlenül
tornagyakorlatok) végzése jobb a teljes inaktivitásnál.
. Válassza ki az Önnek leginkább megfelelő testmozgást, amit
kényelmesen el tud végezni. Többféle tevékenység közül választhat –
séta, erőfejlesztő gyakorlatok, biciklizés, futás, kertészkedés, úszás,
túrázás, stb. Azt javasoljuk, hogy kezdetben sétáljon és végezzen
erőnlétének, állóképességének megfelelő erőfejlesztő gyakorlatokat
(néhány példát talál lentebb).
. A megfelelő mozgás kellő mértékben igénybe veszi a szervezetünket
(szívritmus- és a légzés ritmusának növekedése). Javasoljuk, hogy ne
válasszon túlzottan megerőltető gyakorlatokat, melyek elvégzése után
kimerültnek érzik magukat.

. A mozgás időtartama legalább 20-30 perc. Ezt két rövidebb, 5-10 perces
időszakra lehet osztani, pihenővel a kettő között.
. Próbáljon aktív lenni minél gyakrabban. Javasoljuk, hogy mérsékelt
intenzitású gyakorlatokkal kezdje, heti három alkalommal, ha előtte
teljesen inaktív volt, és fokozatosan növelje a gyakoriságot és a
gyakorlatok intenzitását is.

Milyen gyakorlatokat végezzünk és
milyen mennyiségben?

Három csoportba soroltuk az Ön számára legelőnyösebb gyakorlatokat:
aerobic gyakorlatok, erőfejlesztő gyakorlatok, és nyújtó gyakorlatok. Az
egyek típusok leírása után bemutatunk több edzés-programot, hogy jobban
megértse, miként lehet társítani a különböző típusú gyakorlatokat.
Aerobic gyakorlat
Alább bemutatunk egy tizenöt szintet tartalmazó ütemezést aerobic
gyakorlatokra. Nem szükséges az első szinten kezdeni. Válassza ki azt a
szintet, melyet képes elvégezni. Még egyszer emlékeztetjük arra, hogy a
megfelelő mozgás az, amelyik kellő mértékben igénybe veszi a
szervezetünket (szívritmus és a légzés ritmusának növekedése). Javasoljuk,
hogy ne válasszon túlzottan megerőltető gyakorlatokat, melyek elvégzése
után kimerültnek érzik magukat.

Pontosabban, a szívritmusának a maximum60-75 %-ára kell emelkednie a
gyakorlat végzése alatt. Ha a választott szint túl megerőltető, lépjen vissza
egy szintet, és fordítva. Ez lesz a kezdő szintje.

Javasoljuk, hogy végezze ezt a gyakorlattípust legalább háromszor egy
héten. Két-háromhetente próbáljon szintet lépni. Ne csüggedjen, ha nem
bírja követni az ütemezést. A betegek gyakran lépnek vissza egy szintet
néhány nap vagy hét erejéig a kezelés hatására. Ne felejtse, hogy a mérsékelt
mozgás mindig jobb a teljes inaktivitásnál.
Első szint: négy ötperces séta két perces pihenőkkel
Második szint: két tízperces séta két perces pihenővel
Harmadik szint: három tízperces séta két perces pihenőkkel
Negyedik szint: két tizenöt perces séta két perces pihenővel
Ötödik szint: harminc perces folyamatos séta
Hatodik szint: két húsz perces séta két perces pihenővel
Hetedik szint: negyven-hatvan perces folyamatos séta
Nyolcadik szint: három ötperces élénk séta, ötperces lassú sétával mindegyik
élénk séta után
Kilencedik szint: négy ötperces élénk séta, ötperces lassú sétával mindegyik
élénk séta után
Tízedik szint: négy hatperces élénk séta négyperces lassú sétával mindegyik
élénk séta után
Tizenegyedik szint: három háromperces lassú futás, hétperces lassú sétával
mindegyik futás után
Tizenkettedik szint: négy háromperces lassú futás, hatperces lassú sétával
mindegyik futás után
Tizenharmadik szint: három ötperces lassú futás, ötperces sétával mindegyik
futás után
Tizennegyedik szint: négy ötperces lassú futás, háromperces sétával
mindegyik futás után
Tizenötödik szint: harminc-negyven perces folyamatos lassú futás
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