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 تسن اهلل الشحوي الشحین                               

 تٌفسی توشیٌات: کشًٍا اصٍیشٍس تْثَدیتشای  یتٌفس ٍسصش

 تٌفسی سیستن ٍ ّا سیِ تِ ، ضَد هی COVID-91 ایجاد تاػث کِ کشًٍا ٍیشٍس

 COVID-91. داسد دًثال تِ تَجْی لاتل آسیة هَالغ تؼضی دس ٍ کٌذ هی حولِ

 کِ ضَد هی( ARDS) حاد تٌفسی دیستشس سٌذسم حتی ٍ الشیِ رات تِ هٌجش اغلة

 تِ تَاًذ هی اها است پزیش اهکاى سیِ ػولکشد تْثَد. است سیَی ضذیذ آسیة یک

 .تاضذ داضتِ ًیاص ػفًَت دسهاى اص پس هاّْا توشیٌات ٍ دسهاى

ایي توشیٌات  دسصذ( 14)ساچَسیطي پاییي تش اص اگش ًیاص تِ اکسیژى اضافی داسیذ

 طَدیتَصیِ ًو

 ضشٍع سادُ تْثَدی تشای کاس": گَیذ هی ّاپکیٌض جاى فیضیَتشاپیست ، لیي پیتیٌگ

 تْثَدی تِ کوک تشای تٌفسی توشیٌات سشی یک اٍ ".تٌفس تش توشکض تا: ضَد هی

 .دّذ هی اسائِ ، داضتٌذ دیگشی جذی تیواسی یا COVID-91 کِ کساًی تشای

 تٌفسی ّای ٍسصش فَایذ

 ٍ دیافشاگن ػولکشد تاصیاتی تِ تَاًذ هی ػویك تٌفس" است کشدُ یادداضت لیي

 کطیذى ًفس تَاًایی ایجاد کِ است ایي ّذف. کٌذ کوک سیِ ظشفیت افضایص

 " ، استشاحت صهاى دس فمظ ًِ ، فؼالیت ّش عَل دس ػویك

 کاّص سا استشس ٍ اضغشاب احساس تَاًذ هی ّوچٌیي ػویك تٌفس توشیٌات.

 است ضذُ تستشی تیواسستاى دس یا کشدُ تجشتِ سا ضذیذ ػالئن کِ کسی تشای کِ ، دّذ

 تْثَد تٌفسی توشیٌات ایي تا است هوکي ًیض خَاب کیفیت. است هؼوَل ،

 ٍیژُ تِ آًْا اها ، ضَد هٌذ تْشُ ػویك تٌفس ّای تکٌیک اص تَاًذ هی کسی ّش.یاتذ
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 دس ٍ خاًِ دس تَاى هی سا توشیٌات ایي. داسًذ COVID-91 تْثَد سًٍذ دس هْوی ًمص

 .گٌجاًذ خَد سٍصاًِ تشًاهِ دس ساحتی تِ ٍ کشد ضشٍع لشًغیٌِ عی

 

 احتیاط هَاسد

 تواس خَد پضضک تا صیش هَاسد ضتي=داس صَست دس ٍ ًکٌیذ ضشٍع سا توشیٌات

 :تگیشیذ

 داسی تة تَ

 ضَیذ هی تٌفس  دس هطکل یا ًفس تٌگی دچاس استشاحت ٌّگام دس

 (سیٌِ لفسِ دس "للة تپص") داسیذ للة تپص یا سیٌِ لفسِ دسد ّشگًَِ ضوا

 داسیذ پاّا دس جذیذی تَسم

 

 :کٌیذ هتَلف سا ٍسصش تالفاصلِ صیش ػالئن تشٍص صَست دس

 سشگیجِ

 است عثیؼی حذ اص تیص ًفس تٌگی

 سیٌِ لفسِ دسد

 سشد ٍ خٌک پَستی

 هفشط خستگی

 ًاهٌظن للة ضشتاى
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 اص اگش یا ٍ ًطذ هتَلف استشاحت تا ػالئن ایي تذاًیذاگش اضغشاسی کِ سا ػالهتی ّش

 995 تا تالفاصلِ ، کشدیذ ایجاد رٌّی ٍضؼیت دس تغییشی خَد عثیؼی ظشفیت ًظش

 .تگیشیذ تواس

 

 (ضکوی تٌفس) دیافشاگن تٌفس

 اص کطیذى ًفس. کٌذ هی تاصیاتی سا سیِ ػولکشد دیافشاگن اص استفادُ تا ػویك تٌفس

 خَد تاصیاتی ٍ آساهص تِ ػصثی سیستن تشغیة ٍ دیافشاگن تمَیت تاػث تیٌی عشیك

 .ضَد هی

 ػجلِ تْثَدی دس کِ ًیست هْن ، COVID-91 هاًٌذ تٌفسی تیواسی اص تْثَدی ٌّگام

 هشحلِ چٌذ تِ فشدی تَاًایی گشفتي ًظش دس تشای ػویك تٌفس توشیي ایي. ًکٌیذ

 . ضَد هی تمسین

 سا توشیي صیاد تٌفس احساس تذٍى تَاًیذ هی کِ صهاًی فمظ ٍ کٌیذ ضشٍع 9 فاص تا

 .تشٍیذ تؼذ هشحلِ تِ یا دّیذ افضایص سا تکشاسّا ، کٌیذ کاهل

 ّستیذ پطت تِ کِ حالی دس ػویك تٌفس: 9 هشحلِ

 لشاس تخت سٍی پاّایتاى پاییي تا کٌیذ خن سا خَد صاًَّای ٍ تکطیذ دساص پطت تِ

 .گیشد

 .تپیچیذ هؼذُ ّای کٌاسُ اعشاف دس سا آًْا یا دّیذ لشاس هؼذُ تاالی دس سا خَد دستاى
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 تیٌی عشیك اص.دّیذ لشاس خَد دّاى سمف سٍی سا خَد صتاى ٍ تثٌذیذ سا خَد ّای لة

. تکطیذ پاییي است ضوا دستاى کِ جایی هؼذُ سوت تِ سا َّا ٍ تکطیذ ًفس

 .کٌیذ جذا کطیذى ًفس تا سا خَد اًگطتاى کٌیذ سؼی

 .دّیذ تیشٍى تیٌی عشیك اص آساهی تِ سا خَد ًفس

 .کٌیذ تکشاس دلیمِ یک هذت تِ سا ػویك ّای ًفس

 

 

 

 خَاتیذیذ ضکن سٍی کِ حالی دس ػویك ًفس: 2 هشحلِ

 فشاّن تٌفس فضای تا دّیذ لشاس خَد دستاى سٍی سا خَد سش ٍ تکطیذ دساص ضکن تِ

 .ضَد

 .دّیذ لشاس خَد دّاى سمف سٍی سا خَد صتاى ٍ تثٌذیذ سا خَد ّای لة

 .تکطیذ هؼذُ داخل تِ سا َّا ٍ تکطیذ ًفس تیٌی عشیك اص

 .دّیذ فطاس تطک داخل تِ سا خَد هؼذُ ، تٌفس ٌّگام کٌیذ سؼی 
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 .دّیذ تیشٍى تیٌی عشیك اص آساهی تِ سا خَد ًفس

 .کٌیذ تکشاس دلیمِ یک هذت تِ سا ػویك ّای ًفس

 

 

 ًطستي ٌّگام ػویك ًفس: 3 هشحلِ

 .تٌطیٌیذ هحکن صٌذلی یا تخت لثِ دس ایستادُ حالت تِ

 .دّیذ لشاس هؼذُ ّای کٌاسُ اعشاف دس سا خَد دستاى

 .دّیذ لشاس دّاى سمف سٍی سا خَد صتاى ٍ تثٌذیذ سا لثْا

 .تکطیذ پاییي داسد لشاس آى دس کِ هؼذُ سوت تِ سا َّا ٍ تکطیذ ًفس تیٌی عشیك اص

 .کٌیذ جذا خَد ًفس تا سا خَد اًگطتاى کٌیذ سؼی 

 .دّیذ تیشٍى تیٌی عشیك اص آساهی تِ سا خَد ًفس

 کٌیذ تکشاس دلیمِ یک هذت تِ سا ػویك ّای ًفس
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 ایستادُ حالت دس ػویك تٌفس: 4 هشحلِ

 .دّیذ لشاس هؼذُ ّای کٌاسُ اعشاف دس سا خَد دستاى ٍ تایستیذ ایستادُ حالت تِ

 .دّیذ لشاس خَد دّاى سمف سٍی سا خَد صتاى ٍ تثٌذیذ سا خَد ّای لة

 .تکطیذ پاییي داسد لشاس آى دس کِ هؼذُ سوت تِ سا َّا ٍ تکطیذ ًفس تیٌی عشیك اص

 .کٌیذ جذا خَد ًفس تا سا خَد اًگطتاى کٌیذ سؼی 

 .دّیذ تیشٍى تیٌی عشیك اص آساهی تِ سا خَد ًفس

 .کٌیذ تکشاس دلیمِ یک هذت تِ سا ػویك ّای ًفس

 

 

 لثخٌذ خویاصُ
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 ایجاد ٍ ّواٌّگی افضایص تِ کِ ، است ػویك تٌفس تا حشکت ضاهل توشیي ایي

 لفسِ ػضالت ضذى تاص تاػث ّوچٌیي. کٌذ هی کوک ّا ضاًِ ٍ تاصٍّا دس لذست

 .ضَد فشاّن اًثساط تشای دیافشاگن فضای تا ضَد هی ضوا سیٌِ

سا تِ  تاصٍّا .تٌطیٌیذ هحکن صٌذلی یک سٍی یا خَد تخت لثِ سٍی ایستادُ صَست تِ

 تا ٍ تیاٍسیذ پاییي سا تاصٍّا.کٌیذ ایجاد تضسگی کططی خویاصُ ٍ یذاًتشس اهتذاد سش

 .کٌیذ توام سا کاس ثاًیِ سِ هذت تِ صدى لثخٌذ

 .کٌیذ تکشاس دلیمِ یک

 

 

 کشدى صهضهِ

 اکسیذ. کٌذ هی کوک تذى دس ًیتشیک اکسیذ تَلیذ افضایص تِ تاصدم ٌّگام صهضهِ

 ٍ کٌذ هی کوک( ػصثی سیستن تشهین ٍ ساخت) ػصثی پزیشی اًؼغاف تِ ًیتشیک

 صهضهِ. دّذ هی تحَیل تذى دس سا تیطتشی اکسیژى ٍ کٌذ هی گطاد سا خًَی سگْای
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 دس تیواس تِ تَاًذ هی ٍ دّذ هی کاّص سا استشس ، است تخص آساهص ّوچٌیي

 .کٌذ کوک تشهین حالت دس هاًذى

 .تٌطیٌیذ هحکن صٌذلی یک سٍی یا خَد تخت لثِ سٍی ایستادُ صَست تِ

 .دّیذ لشاس هؼذُ ّای کٌاسُ اعشاف دس سا خَد دستاى

 اص ، ایذ دادُ لشاس خَد دّاى سمف سٍی سا خَد صتاى ٍ تستِ سا خَد ّای لة کِ حالی دس

 است ضوا دستاى کِ جایی هؼذُ سوت تِ سا َّا ٍ تکطیذ ًفس تیٌی عشیك

 . تکطیذ

 .کٌیذ جذا خَد ًفس تا سا خَد اًگطتاى کٌیذ سؼی

 کِ حالی دس ٍ داسیذ ًگِ تستِ سا خَد ّای لة ، ضذ پش ضوا ّای سیِ کِ ٌّگاهی

 سا” hmmmmmm“"َّهوون" صذای ٍ ، دّیذ تیشٍى سا خَد ًفس کٌیذ هی صهضهِ

 .کٌیذ ایجاد

 .سًٍذ هی  پاییي تِ ضوا دستاى چگًَِ کِ کٌیذ تَجِ 

 احساس کِ حالی دس سپس ،(تکطیذ ًفس) کٌیذ استٌطاق خَد تیٌی عشیك اص ، ّن تاص

 .دّیذ تیشٍى سا خَد ًفس تیٌی عشیك اص ، کٌیذ هی صهضهِ

 .کٌیذ تکشاس دلیمِ یک

 جذیذ تْیِ ٍ تشجوِ :دکتشحسیي

 and-https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-هٌثغ:

exercises-breathing-recovery-diseases/coronavirus/coronavirus 

 

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-recovery-breathing-exercises
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-recovery-breathing-exercises
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