
 
تحقيقاتي ودرماني قلب وعروق شهيد ،مركز آموزشي 

  رجايي
  

   فيزيوتراپي تنفسي  و اندام
        بعد از جراحي قلب

 
 

يكي از مهمترين  عـوارض بعـد از عمـل جراحـي قلـب               
از طرفي عواملي نظير درد يـا       . مشكالت تنفسي مي باشد   

سرفه نكردن يا نفسهاي سطحي و بي حركتي بيمـار مـي         
ارض را تشديد نمايد كـه در اثـر آن تجمـع            تواند اين عو  

ترشحات ريوي،  روي هم خوابيدن ريه ها و تنگي نفس را          
بنابراين براي پيشگيري جدي از ايجاد اين    .خواهيم داشت 

عوارض و بهبودي هرچه سـريعتر الزم اسـت فعاليتهـا و            
توصيه هاي زير را كـه توسـط فيزيوتراپيـست بـه شـما              

فيزيوتراپي شما  .نجام دهيد آموزش داده مي شود با دقت ا      
  .شامل فيزيوتراپي تنفسي و فيزيوتراپي اندامها مي باشد

  
  فيزيوتراپي تنفسي

شامل دو نوع تنفس به صورت تـنفس شـكمي و تـنفس             
  .دنده اي و انجام سرفه هاي مؤثر و قوي مي باشد

 
ــراي انجــام تــنفس شــكمي روي تخــت دراز    • ب

ـ  يد، پشتي تخت را كمي باال آور      يكشب ر زانوهـا يـك   د، زي
د سپس دستها را روي شكم خود گذاشته        يبالش قرار  ده   

ــان    ــد امكـ ــا حـ ــي و تـ ــس عميقـــي از بينـ   نفـ
د به طوري كه دسـتها روي شـكم، بـه طـرف بـاال              يكشب 

لحظه اي مكث نموده و هوا را از ريـه هـا خـارج       . حركت كند 
  .دينماي

  
  
  
  
  
  

 در تنفس به صورت دنده اي  مثل حالت قبل روي تخت دراز            
 پستانها قرار     زير كشيده و اين بار دستها را روي قفسه سينه        

د تا حد امكان با يك دم عميـق هـواي       يد و سعي مي كن    يده
د به طوري كه باز شدن دنده ها را    يزيادي را  وارد ريه ها نماي      

 لحظـه اي مكـث   ازبعد. دياز هم زير دستان خود احساس كن   
 ايـن روش تـنفس      چند بار به  .ديهوا را از سينه ها خارج  كن       

 د و اين بار سعي يكرده سپس دستها را باالي پستانها قرار ده      
د با نفسهاي عميق قسمتهاي فوقاني قفسه سينه خود را          يكن

  .متـــــــــــــــــــسع نمايـــــــــــــــــــد
 
  
  
  
  
  
  
  

  فيزيوتراپي اندام 
اين .امل حركات ورزشي اندامها مي باشد     فيزيوتراپي اندام ش  

  :انجام مي شود  نوبت سه ورزشها هر كدام ده بار و روزي 

روي تخت دراز بكشيد و مـچ پاهايتـان را خـم و           .١
 .راست كنيد

  
  
  
  
 

 .مچ پاها را به سمت چپ وراست بچرخانيد .٢
  
  
  
  
  
  

 .زانوها را به نوبت خم و راست كنيد .٣
  
  
  
  
  
 

 به صاف و غير خميده پاها را به نوبت با زانوي  .٤
   حركت دهيدوپايينطرف باال

  
  
  
  
  
 

 

 

 
 

 



ـ      .٥ حركـت  وپـايين  رف بـاال  شانه هايتان را به ط
 .دهيد

  
  
  
  
  
  
  
  
 

هر دو دسـت را      دستها را روي هم قرار داده و       . ٦
باال ببريـد    تا جلوي صورتتان  با هم به طرف باال    

 .د پايين بياوريد بع

  
  
  
  
  
  
 نحوه بلند شدن از تخت  

ابتدا كل بدن را به پهلوي چپ يا راست      در حالت خوابيده    
انيد سپس  آرنج دست زيـري را روي تخـت فـشار       بچرخ

 پاهايتـان را  داده و سعي كنيد كه از روي تخت بلند  شده   
چنـد  .  و به حالت نشـسته در آييـد      از تخت آويزان كنيد   

  لحظه مكث كنيد سپس دستها را روي زانوهايتان گذاشته
يـا  . با فشار كمي روي زانوها به حالت ايستاده درآييـد           و

ت نشـسته           اينكه پشتي تخت     را باال بياوريد تـا بـه حاـل

درآييد بعد پاها را از تخت آويزان كرده و سـعي كنيـد كـه                
  .بايست

  
  
  
  
  
  
 آموزش سرفه هاي قوي وموثر 

ابتدا پشتي تخت را كمي باال مي آوريم با دستها محل بخيـه             
زانو ها را كمي به . ها را گرفته و كمي روي آن فشار مي دهيم       

 دم عميـق انجـام داده    چند سپس   طرف شكمتان جمع كنيد   
در وضعيت نشسته هم ميتوانيد اين كار       .وسه بار سرفه كنيد     

  .را انجام دهيد
 يك بالش را در آغوش يدبراي جلوگيري از ايجاد درد مي توان

د سپس در اين حالت يرافشب و آنرا به سينه خود   بگبريد خود
صورت وجـود درد شـديد يـا       در. هيد سرفه قوي انجام د    سه

تواني از انجام سرفه  مي توان دستها را روي بخيه ها قـرار              نا
داده  يك دم عميق انجام داده وبعد با قدرت هوا را به بيرون              

  دفوت نمايي
  
  
  
  
  
  
  
  

 نكات مهم 

 نكشيد  هيچ وقت پشت سر هم و سريع نفس عميق         .١
 . يا سرفه نكنيدو

 و سينه خـود را     راه رفتن بايد كمر    موقع ايستادن و   .٢
نبايد حالـت قـوز كـرده    . قيم نگهداريد مست صاف و 

 .داشته باشيد

 و ورود به بخش جراحي  ICU خروج از بخش ازبعد .٣
ه راه رفـتن كنيـد وسـعي        با اجازه پزشك شروع ـب

 .كنيد روز به روز بيشتر راه برويد

در صــورت وجــود ســوال يــا مــشكل احتمــالي از  .٤
  .بخش كمك بخواهيدفيزيوتراپيست 

مواظب سيمها و لولـه     موقع تغيير وضعيت يا ورزش       .٥
هاي متصل به خود باشيد و ترشحات غير معمول را          

 .به پرستاران بخش اطالع دهيد

بعد از ترخيص از بيمارستان ورزشهايي كـه توسـط       . ٦
فيزيوتراپيست براي شما تجويز شده است را روزانه        

 .بطور مرتب انجام دهيد

حداقل براي مدت دو ماه از انجام كارهاي سـنگين            .٧
  .اييدخودداري نم

  بخش فيزيوتراپي :    تهيه كننده         
  

 

 


