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 طریقه انجام اسپیرومتر تشویقی 

روی صندلی بنشینید یا بایستید به نحوی که کمر راست           

باشد، زیرا ریه های شما در این وضعیت تا حد امکان باز            

اسپیرومتر را با دست خود نگه دارید، به صورتی            است.

که قطعه دهانی به راحتی به دهان شما برسد. اطمینان              

حاصل کنید که پایه با زمین موازی باشد. به صورت               

عادی دم و بازدم انجام دهید و از دست غالب خود برای            

گذاشتن قطعه دهانی روی لب های خود استفاده کنید.            

لب های خود را دور قطعه دهانی قفل کرده و زبان را در             

کف دهان نگهدارید تا باعث بسته شدن مسیر هوا نشود.           

یک دم عمیق و آرام بگیرید.توپک درون ستون همراه با            

آید، زمانی که نشانگر به حد مطلوب            دم شما باال می    

 ۰۱رسید، نفس خود را تا حد ممکن نگهد ارید)حداقل            

ثانیه(. دراین زمان توپ یا پیستون به جای اول خود               

گردد. سپس تا حد امکان، به آرامی هوا را از دهان              بازمی

توانید قطعه دهانی را      به داخل اسپیرومتر بازدم کنید. می      

 برداشته و چند ثانیه استراحت کنید. 

 

بازتوانی تنفسی بیماران 

 91مبتال به کووید 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

  مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت

اگر فرد حین تمرینات احساس تنگی نفس زیاد، تهوع،             

سرگیجه، سبکی سر یا تاری دید و تپش قلب داشت،               

بایست تمرینات را بالفاصله قطع نماید. فعالیت فیزیکی           می

 در حد سبک تا متوسط بسیار مفید است.

ورزش روزانه خود برنامه ریزی کنند و اگر          برای یک ساعت 

دقیقه ای در طول       ۲۱ وقت ۲در   توان یا وقت کافی ندارند     

ورزشی خود    به ورزش اختصاص دهند.    روز، صبح و عصر   

شروع کنند و    ساعت بعد از خوردن غذا یا قبل از صبحانه       ۲ را

انجام دهند،   حتما حرکات نرمشی و کششی     در پنج دقیقه اول   

سپس بسته به توان، سن و سال و امکانات ورزشی که در منزل 

اختیار دارند به ورزش های قدرتی، سرعتی         و فضای بسته در   

مانند پروانه و دو که تمام مفاصل بدن را درگیر می کند،                  

بپردازند و در پایان ورزش باز حرکات کششی برای سرد               

 کردن بدن را فراموش نکنند. 
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یکی از مشکالت اصلی بیماران بهبودیافتتته از          

، ناتوانی و    ۰۱فاز حاد و بستری بیماری کووید       

محدودیت تنفسی و جسمانی است و این برنامه       

بازتوانی ریوی متشکل از ارزیابی اولیه طبتی و          

فیزیکی، تمرینات تنفسی و تمرینات مختتتلتف         

هوازی، قدرتی و کششی است که بتر استا             

قضاوت بالینی متخصصان پزشکی ورزشی و بتا        

شتود. بتا         توجه به شرایط بیمار تجتویتز متی         

های منظم و با افزایش تدریجی شدت و          پیگیری

تناوب تمرینات برنامته متذکتور بته دنتبتال               

سازی بازگشت فرد مبتال به زندگی عتادی          زمینه

 در کمترین زمان و با کمترین عارضه است.  

های آموزش تنفسی متنتاستب          از جمله توصیه  

برای بیماران شامل: تمریتنتات تتنتفتس لتب               

ای، تنفس دیافراگمی، آموزش وضتعتیتت          غنچه

قامتی صحیح، تمرینات هوازی، تتمتریتن بتا            

وسایل فیزیوتراپی تنفسی مانند استپتیترومتتتر           

 تشویقی، آموزش بهداشت سرفه می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل اجرا تمرینات تنفسی لب غنچه ای شامل : 
فرد به آرامی از طریق بینی با دهان بسته هوا را بته             -  ۰

 درون ریه می کشد. 
در مرحله بعد لب ها به صورت غنچه در آمتده و             -  ۲

از طریق مرکز لب ها بازدم به آرامتی صتورت متی                
 پذیرد.  
بازدم باید کمی حالت دمیدن داشته بتاشتد و بته              -  3

 آرامی ادامه یابد.
 زمان بازدم باید دو برابر دم باشد. - 4 

 تمرین دیافراگمی را دست کم روزی یکبار انجام دهید.

(به پشت دراز بکشید و سر و زانوهای خود را روی بتالتش           ۰
قرار دهید. به شکل منظم و به آرامی هوا را به ریه ها وارد و                 

 از آن خارج کنید. بدن خود را شل کنید.

( سرانگشتان یک یا هر دو دست را روی شکم، درست زیر             ۲
قاعده قفسه سینه قرار دهید. همزمان با فروبردن آرام هوا بته              
داخل ریه ها، باید باال آمدن دیافراگم را با دست های ختود               

 حس کنید.

( سعی کنید همزمان با ورود هوا به ریه ها شکم خود را بته                3
دست ها بچسبانید. اطمینان حاصل کنید که با ورود هتوا بته               

شماره، قفسه سینه بی حرکت بماند. سپتس لتب              3ریه ها تا    
های خود را جمع کنید تا به افزایش میزان هتوای بتازدمتی                

 بشمارید. ۶کمک کند و همزمان با بازدم به آرامی تا 

نفس متتوالتی در یتک         ۰۱الی  ۰۱( بعد از اینکه توانستید       4
را  تنفس دیتافتراگتمتی      جلسه، بدون خستگی بکشید، تمرین    

درحالی که به پهلو خوابیده اید و سپس وقتی به پهلوی دیگر            
می خوابید تکرار کنید. به تدریج تمرین را درحالی کته روی            
صندلی نشسته اید، هنگامی که ایستاده اید، هنگام راه رفتنه و      

 در نهایت هنگام باال رفتن از پله ها انجام دهید.

نوشیدن آب، تنفس هوای تازه و تحرک کافی، سه 

  اصل مهم در مدیریت شرایط تنفسی بیماران است.


