
 
  

   
 تنفس عمیق :

تِ پشت تخَاتیذ دٍ زاًَی خَد را خن کٌیذ ٍ کف پاّا را  -1

تر رٍی زهیي قرار دّیذ . دستْای خَد را پشت گردى قالب 

رًح خَد را تِ تشک ًسدیک هی آکٌیذ  ٍ در حالیکِ دٍ 

کٌیذ ًفس عویقی از تیٌی تکشیذ  ، سپس در حالیکِ دٍ 

دّاى تازدم اًدام راهی از آرًح را تْن ًسدیک هی کٌیذ  تِ آ

  دّیذ.

 
تر رٍی صٌذلی تٌشیٌیذ ٍ دستْا را پشت گردى قرار  -2

دّیذ ٍ دٍ آرًح را خلَی تذى تْن ًسدیک کٌیذ  ٍ تِ خلَ 

خن شَیذ  . در حالیکِ آرًح ّا را از ّن دٍر هی کٌیذ  ٍ تٌِ 

خَد را صاف هی کٌیذ  از تیٌی خَد ًفس تکشیذ ٍ در 

هی گردیذ تِ آراهی از دّاى تازدم حالیکِ تِ ٍضعیت اٍلیِ تر 

 .اًدام دّیذ
  

 

  

تر رٍی صٌذلی تٌشیٌیذ ٍ در حالیکِ دستْا را تِ تاالی سر  -3

هی تریذ تٌفس عویق از تیٌی تکشیذ  سپس در حالیکِ تِ خلَ 

هی  ضرتذری  تِ هچ پا  تٍ دستْا را تِ صَر خن هی شَیذ 

 .راهی از دّاى تازدم اًدام دّیذآرساًیذ  تِ 

 
 

 
 

در حالت ًشستِ یا اگر ًوی تَاًیذ خَاتیذُ تا تیٌی ًفس  -4

. سپس تا عویق تکشیذ ٍ ّوسهاى شکن خَد را تِ خلَ تذّیذ 

کِ هی تَاًیذ تٌفس خَد را ًگِ داریذ سپس در حالیکِ لة  خایی

خَد را غٌچِ کردُ ایذ  ًفس خَد را تیرٍى دّیذ ٍ ّوسهاى شکن 

   خَد را تِ داخل تثریذ .

 

 

 

تخصصي و فوق تخصصي شهیذ بیمارستان 

  دذوييآيت اهلل

 

 عنوان:
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 کرونا

 

4 5 

 

 موزش به بیمار آ-واحذ پرستاري

 مبتال به کرونا بیماران گروه هذف : 
 1400تابستان  

 

 



 
 

 

کاّش یافتِ است کِ تا اًدام  ریِپس از تْثَدی از کرًٍا عولکرد 

فیسیَتراپی تٌفسی هی تَاى هاًع از پیشرفت عَارض ًاشی از 

 .  تیواری کرًٍا شذ

کوک تِ ترگشت ّر چِ سریعتر  تْثَد ّذف از ارائِ ایي راٌّوا 

 یافتگاى تِ زًذگی عادی است. 

 تمرینات باز کردن قفسه سینه 
ذلی در تر رٍی سطح صافی دراز تکشیذ یا تر رٍی صٌ

 حالیکِ پاّا رٍی زهیي قرار دارد تٌشیٌیذ.

دستاًتاى یک  تادستاى خَد را رٍی قفسِ سیٌِ قرار دّیذ  

فشار سریع تِ سوت پاییي ٍ داخل اعوال کٌیذ. در ّویي 

ٍ سعی کٌیذ حیي دم  زهاى تٌفس عویقی از تیٌی کشیذُ 

هی تَاًیذ ّر قفسِ سیٌِ تاى را زیر دستاى خَد تاز کٌیذ. 

قسوتی از قفسِ سیٌِ را درگیر ایي توریي ًواییذ هثال  تار

اتتذا تا قسوت فَقاًی قفسِ سیٌِ  سپس قسوت هیاًی 

را تا قفسِ سیٌِ ٍ تعذ از آى قسوت خارخی قفسِ سیٌِ 

 دستاى خَد تِ پاییي فشار دادُ ٍ تا تازدم آزاد کٌیذ. 

 

. 

 تمرینات تنفس با کمک چوب 
 

تر رٍی یک سطح صاف تِ پشت تخَاتیذ ٍ زاًَّا را  -1

 .خن کٌیذ 

آرًح چَتی را تا دٍ دست تگیریذ ٍ در حالیکِ آى را تا 

صاف تِ تاالی سر هی تریذ از راُ تیٌی ًفس تکشیذ . 

سپس در حالیکِ چَب را یِ سوت پاییي هی آٍریذ 

لثْای خَد را خوع کردُ ٍ تِ آراهی َّا را از دّاى 

خارج کٌیذ .ایي توریي را هی تَاًیذ تذٍى چَب ًیس 

  . اًدام دّیذ

 

 
 

 

 
 

 

 

  

ٍ یک چَب را تا دست  تر رٍی صٌذلی تٌشیٌیذ   -2

ٍ در حیي ًفس کشیذى    سرخَد تثریذی گرفتِ ٍ تاال

عویق از تیٌی  تِ سوت راست تچرخیذ سپس تازدم 

راهی از دّاى خارج کٌیذ. هدذدا تِ حالت آخَد را تِ 

   اًدام دّیذ. پاٍل ترگردیذ  ٍ ایي توریي را تِ سوت چ
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دقیقه در هر نوبت صبح ،  2این تمرین را به مدت 
و شب انجام دهید.ظهر   


