
TRAUKSME ESI FIZISKI AKTĪVS
KAS IR TRAUKSME? 
Ikviens šad tad jūtas satraukts un noraizējies. Tās ir normālas izjūtas. 
Taču, ja cilvēks bieži izjūt šāda veida satraukumu, bez pamatota iemesla, 
un tas nega�vi ietekmē ikdienas ak�vitātes, tad var runāt par trauksmes 
traucējumiem.
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KĀ MAZINĀT TRAUKSMI?

Fiziskās aktivitates spēj mazināt trauksmes simptomus.

Valsts pē�jumu programmas “Biomedicīna” 2015. gadā
veiktajā pē�jumā konstatēts, ka TRAUKSMES traucējumi bijuši

16,1% cilvēku, kas apmeklē ģimenes ārstu.

LAIKA POSMĀ NO 1990. LĪDZ 2013. 
GADAM CILVĒKU SKAITS, KURI CIEŠ NO 
DEPRESIJAS UN/VAI TRAUKSMES 
TRAUCĒJUMIEM PALIELINĀJĀS
GANDRĪZ PAR 50%.
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SLODZES, KURĀM IR PIERĀDĪTA EFEKTIVITĀTE:
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/gan aerobā slodze,
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Šī kombinācija darbojas efek�vāk.  
* Par zāļu lietošanu konsultējies ar ārstu!

KAS IR SPĒKA VINGROJUMI?
Fizisko vingrojumu veids, kuru laikā muskuļi strādā pret ārējo

pretes�bu. Šādu vingrinājumu ietekmē pieaug muskuļu masa, spēks, 
jauda un izturība - vismaz divas reizes nedēļā. 
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Izmanto sava
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- pietupieni  
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 - atspiešanās  
- vingrojumi vēdera presei  

Izmanto
palīgierīces!

- hanteles 
- elas�gās gumijas 
- svara manšetes 

KAS IR AEROBIE JEB KARDIO VINGROJUMI?
Vingrojumi, kuru laikā enerģijas iegūšanai �ek patērēts skābeklis.
Ieteicamais daudzums - vismaz 150 min nedēļā jeb 
30 min/dienā 5 reizes nedēļā.
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Kā fizioterapeits spēs palīdzēt?
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Lai  izvēlētos sev piemērotāko fizisko ak�vitāšu veidu un intensitā�,
            iesakām apmeklēt sev tuvāko fizioterapeitu vai arī atrast to šeit www.fizioterapeitiem.lv
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Aerobie jeb kardio treniņi:
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