
  

 

  و مامایی شهید بهشتی رشت دانشکده پرستاری

 بازتوانی تنفسی

 راهنمای پرستاران



 توانی تنفسیباز
 

 

 راهنمای پرستاران

 



مشتکت    با قابلیتت سترایت و انتشتار بتا      در حال حاضرکرونا ویروس به عنوان مهمترین عامل عفونت تنفسی 

 30تتا   20به وجود آورده است. اختتل در عملکرد ریه به میتاان  و از جمله در کشور ما جدی زیادی را در دنیا 

درصد  احساس خفگی و پنومونی از عوارض رایج ابتت به بیماری کروناست که حتتی پتا از بهدتودی  ترد نیتا      

هتای اانویته   ونتعفگاارش شده است. بنا براین کاربرد شیوه های تقویت ریه  ا اایش کتارآیی آن و پیشتگیری از   

 بهدودی امری ضروری ست.  دوره در طیتنفسی  چه در مراحل مختلف بیماری و چه 

بهدتودی اگگتوی   می باشد که از طریق نفا بهدود عملکرد تبه ای به منظورکمک  برنامه بازتوانی تنفسی )ریوی(

ستر ه و تخلیته    ایجتاد  نفتا کشتیدن    انجتا  صتحی     و ا اایش حرکا  تنفسی تنفسی  تنفا  تقویت عضت

 تنفسی صور  می گیرد. ترشّحا  درون ریه و مجاری

در حاگی که ممکن است بسیاری از ا راد  کر کنند که  یایتوتراپی آخترین متوردی استت کته ا تراد مدتتت بته         

د به ا ترادی  می توانتکنیک های تنفسی  .مشکت  تنفسی باید به دندال آن بروند اما حقیقت چیا دیگری است

 .ندتنفسی رنج می برند کمک ککت  که از مش

واژه بازتوانی ریوی طیف وسیعی از اقداما  آموزشی  درمانی و تواندخشی را شامل می شود که آمتوزش و ورزش  

درمانی هسته مرکای آنرا شامل می شود. ورزش تحت کنتترل در ایتن دستته از بیمتاران هتل شتامل طیفتی از        

 عضت  محیطی و اندامها را مورد هدف قرار می دهند. شامل ورزشها  عاگیتهای هوازی و قدرتی است که عمدتا 

تمرینا  تنفسی  درمان مکمل اکسیژن و روش های بهداشت برونش هاست که جهت بهدتود اگگوهتای تنفستی   

استفاده می شود. این تمرینتا  بترای ارتقتای برنامته درمتان جهت کنترل عتیل و ا اایش ظر یت عملی ریوی 

 .اران در نظتر گر تته شده استاین بیم

بازتوانی تنفسی زمانی موار خواهد بود که بطور صحی   منظل و به عنوان بخشی از زندگی  رد اجرا شود. در غیر 

 این صور  موار نخواهد بود.

 کاربرد فیزیوتراپی تنفسی

احتیاج دارنتد تتا در مشتکت     تما  بیمارانی که اختت   تنفسی حاد یا مامن دارند به  یایوتراپی قفسه سینه 

تخلیه نشدن ترشحا  و درمان تنگی نفا به آنها کمک کند؛ همچنین کسانی که در ناحیته انتدامهای تنفستی    

 .باشند دارای مشکت  عصدی عضتنی هستند به این روش محتاج می

 

 



 اهداف درمان

  بهدود تهویه 

  های تنفسی ا اایش عملکرد ماهیچه 

  های عمومی تبهدود استقامت  عاگی 

  جلوگیری از تجمع ترشحا  ریوی 

  سر ه کاهش 

  ا اایش تحرک قفسه سینه 

  تصحی  اگگوی تنفا 

  پیشگیری از آتلکتازی 

  های وضعیتی اصتح یا پیشگیری از تغییر شکل 

 

 )تنفس دیافراگمی ) تنفس شکمی 

تنفستی و نیتا ا تاایش     یادگیری تنفا دیا راگمی سدب بهدود کیفیت تنفا  کاهش استفاده از عضت  کمکی

 حجل جاری  کاهش تعداد تنفا  ا اایش تحمل ورزش و  عاگیت و ا اایش تهویه می گردد.

 راهنمای آموزش به مددجو

 به مددجو کمک کنید که از نظر جسمی و روانی راحت باشد. -

چترخش داشتته و   به مددجو کمک کنید که در حاگت نیمه نشسته و راحت قرار گیرد  شانه ها کمی به داخل  -

 زانوها خمیده شوند.

انگشتان شست خود را روی  رور تگی اپی گاستر مددجو بگذارید  دست زیر زائده گایفوئید. بته آرامتی بقیته     -

 انگشتان خود را در ناحیه تحتانی دنده ها باز نمائید. این حاگت را حفظ کنید.



شل است و انگشتان شست به دیواره شکل تمتاس   به مددجو بگوئید که از طریق بینی د  را در حاگی که شکل -

 ندارد انجا  دهد. مددکار باید کل کل در هنگا  بازد  به شکل  شار وارد آورد.

به مددجو آموزش دهید که بطور طدیعی در انتهای بازد  بطور مختصر مکث کند. این عمل باعث می شود که  -

 ها مساوی گردد. نتشار هوا در خارج و داخل ریهااگگوی تهویه آرا  و 

به مددجو بگوئید همانطور که شما به داخل و با  روی  رور تگی اپی گاستر شست خود را  شار می آورید  به  -

 آرامی بازد  انجا  دهد. در هنگا  بازد  مددجو باید عضت  شکل را منقدض کرده و گب هایش را غنچه کند.

باشد. بخصوص در مددجویانی که مشکل در بازد  بطور متواری دارنتد   بار بیشتر از د   3تا  2طول بازد  باید  -

بسیار مهل است مثل ا رادی که بیماری مامن ریه دارند. بهرحال  زیاد هل نداید تاکید بر طول زمان بازد  کترد.  

در صورتی که مددجو را مجدور به سر ه کردن نمائید  ممکن است موجب اضطراب و بروز تنگی نفا شود  کته  

 ف بازتوانی تنفسی دچار شکست می گردد.هد

زمانی که مددجو در تنفا دیا راگمی در حاگت نیمه نشسته  مهار  به دست آورد  باید در حاگت های دیگتر   -

آن را تمرین کند ) خوابیده  ایستاده و نشسته(  و سپا در هنگا  ورزش. گذاشتن دستت و پتا یتا یتک شتی ی      

طناب روی قسمت  وقانی شکل ممکن است باعث یادآوری متددجو شتود   پوندی و یا  5سنگین مثل کیسه شن 

 که از دیا راگل استفاده نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 



خوابیده  ایستتاده و  )حاگت نیمه نشسته  می توان در وضعیتهای دیگر  در مهار  تنفا دیا راگمیپا از کسب 

 آن را به کار گر ت.) نشسته

 

 

 

 

 شده(غنچه ای )لب های جمع  تنفس لبLip Breathing-Pursed 

 روشی مفید جهت پیشگیری از روی هل خوابیدن اوگیه راه هوایی می باشد .

 روش کار:

 دانیدر وضعیت راحت بنشمددجو را  -1

هتوا را بته صتور  یتک د      (د و از راه بینی یک نفا عمیق بکش ستهدهان خود را برا تشویق کنید  مددجو -2

 .دنمایعمیتق وارد ریه های خود 

  ستت درآورده ا( حاگتتت ستتو  زدن یتتا بوستتیدن(در حاگی که گب های خود را به حاگت غنچه ای سپا  -3

 .دخارج کن هوا را از دهان

 
 

 گام سوم   گام دوم      گام اول  



طوری نفا خود را  .هتوا از بینتی وارد و از دهان خارج می شود هنگامی کهبه مددجو توضیح دهید  :توجه 

یعنی وارد کتردن هتوا از   (دو برابر زمان د  حدود  )یعنی خارج کتردن هتوا از دهتان(د که زمان بازد  خارج کن

 ([.4و3و2و1د)بشمار اانیه4و بازد   (2و1د)بشمار اانیته2یعنتی د  ] .طول بکشد )طریق بینی

 گیرد.انجا   شکمی( )تنفا قدلی روش به همراه گب غنچه ای می تواند نفتا کشتیدن

 سرفه ی موثر 

ریته جلتوگیری    عفونت اانویته از ایجتتاد و  شده و راه های تنفسی ریهسدب خروج ترشحا  ازستتر ه ی متتوار 

 کرد.خواهد

 روش کار:

 .داخل شکل کمی خل کنید سمت را به ویو پاهتای  نشاندهراحت  وضعیتدر مددجو را  -1

 ( نگهدارد.2و1اانیه )بشمارید 2کشیده و به مد  نفا عمیقمددجورا تشویق کنید  -2

سر ه ی اول باعث می شود خلط و ترشحا  شُل و کنده شوند و ) دو بارسر ه کندبه مددجو را آموزش دهید  -3

 مجتددا (. کمی مکث کنید تا احساس راحتی مددجو  راهل گردد. سر ه ی دو  باعث می شود خلط خارج گردد

بعتد از آن  . موار انجا  دهتد   مراحل با  را برای سر هبکشد وسریع وکوتاه نفا  بینیاز راه  به وی توضی  دهید

 .استراحت کند

 
 

 

 



 

  تنفس دم مقاومتیInspiratory resistive  

تنفا د  مقاومتی   عاگیت اضا ه ساده ای است که روی عضت  دمی در هنگا  تنفا دیتا راگمی اعمتال متی    

 گردد.

با استفاده از این روش   در طول زمان  عضت  دمی قوی گردیده و استقامت آن هتا ا تاایش متی یابتد. تحمتل      

 ند.شوورزش با قوی تر شدن  ا اایش یا ته و عضت  تنفسی موارتر می 

جهت قوی کردن عضت  تنفسی  از یک دستگاه مقاو  نسدت به جریان هوا با یک دریچه یک طر ه استفاده می 

زمانی که مددجو د  انجا  می دهد  دریچه بسته است و مددجو باید هوا را با  شار وارد دستگاه کنتد کته    شود.

دریچه باز شود. در بازد   دریچه باز است و اجازه می دهد که بازد  غیر عال در مقابتل حتداقل مقاومتت انجتا      

 شود.

 وی حداقل مقاومت تنظیل گردد.در ابتدای شروع استفاده از وسیله جریان مقاو   وسیله باید ر

موزش داده شود که د  و بازد  را از طریق دستگاه به آرامی انجا  دهد. تنفا ها نداید بیشتر از آبه مددجو باید 

دقیقه همامان بتا روش تتنفا    15تنفا در دقیقه باشند. مددجو تشویق شود که تمرین با دستگاه را برای  15

همانطور که قدر  مددجو بهدود می یابد  کل کل زمان تمترین و مقاومتت دمتی را    دیا راگمی خوب انجا  دهد. 

 ا اایش می دهند.

 

 

 



  )تن آرامی ) آرام سازیRelaxation    

این وضعیت سدب تسهیل در انجا  روشهای مختلف بازتوانی ریه از جمله تنفا دیا راگمی و تنفا گب غنچه   

ای می شود.تمرینا  آرا  سازی مختلفی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. قدل از انجا  بهتر است گداس نر  

 و سدک پوشیده شود.

 روش کار:

 به بیمار آموزش دهیدکه:  

از طرف  سرکه  )هنگامی رامی به چپ و راست در حاگت چرخشی هماهنگ با تنفا بچرخاندسر را به آ -

 چپ به راست می رود د  را انجا  می دهد و بازد  را وقتی انجا  دهد که سر از راست به چپ می رود(.

شانه ها را هماهنگ با تنفا به طرف جلو و عقب بچرخاند. )در حاگی که شانه ها را بطترف عقتب متی     -

 چرخانید د  و بازد  را همراه با چرخاندن به جلو انجا  دهید.(

) د  را در هنگامی که بازوها بطرف با  و جلو است  و جلو و عقب( هماهنگ تنفا بچرخاند بازو را ) به -

 .(دبازد  را هنگامی که بازو بطرف پایین و عقب می رود انجا  دهی

را منقدض و ستپا آن هتا را در هنگتا  بتازد  شتل      در هنگا  د  تما  عضت  از سر تا انگشت شست  -

 نماید.

در هنگا  انجا  این تمرینا  د  را از طریق بینی و بازد  را از طریق گب های جمتع شتده انجتا  دهتد.      -

سعی کند آگاهانه  بازد  را آرا  و تا حد امکان کامل انجا  دهید.)تنفا باید آرا   بدون عجله و راحتت  

 باشد.(

 ه سینه فیزیوتراپی قفسChest physiotherapy (CPT)       

 

و بته ا تاایش   . سدب تسهیل در خروج ترشحا  غلیظ و چسدنده )که با سر ه خارج نمی گردد( میشود  -

 کمک می کند.عفونت راه هوایی و آسیب به با ت ریه پیشگیری از کارایی دستگاه تنفا و 

 های دستی شامل تکنیک

 پرکاشن (Percussion) 

 ویدریشن (Vibration) 



 شیکینگ (Shaking) 

 :توصیه ها

 در حین انجا   یایوتراپی باید بیمار در موقعیت راحت قرار گیرد 

  (.تنگ نپوشد گداس) گداس راحت بپوشدبیمار 

  غذا انجا  گیرد صرفساعت بعد از 2 یایوتراپی قدل یا حداقل. 

  داده شودقدل از انجا   یایوتراپی اگر بیمار درد دارد به بیمار مسکن. 

 در صورتی که عتئل زیر در بیمار مشاهده شد  یایوتراپی قطع شود: 

 درد  ااینده .1

 تنفا کوتاه .2

 ضعف و سرگیجه .3

 سر ه یا خلط خونی .4

 روش کار:

 یایوتراپی قفسه سینه ترکیدی از دق روی دیواره قفسه سینه   گرزش  سر ه کتردن  و تتنفا عمیتق    -

 است.

)کتف دستت گتود     دهیتد  یایو تراپی قفسه سینه حاگت دست را مطابق شکل قرار در ابتدا جهت انجا -

 .میشود(

 به پهلو بخوابانید .  را بیمار -

)پایین ترین حد دنده ها( به سمت با  و جناغ ستینه و در   با زدن ضربه های پیاپی از قاعده قفسه سینه -

)زمانی کته دق را بطترز صتحی      دست را حرکت دهید) شدیه به مسیر دنده ها(  تل شکلهیک مسیر 

 (.انجا  دهید یک صدای توخاگی و عمیق توگید می شود

–زیر بغل بته جنتاغ    -قاعده قفسه سینه به جناغاز )دهید این عمل را در تما  سط  قفسه سینه انجا   -

 ( جناغ به وترقوه شانه

 ید.ه سینه تکرار کنخوابانده و همین اعمال را برای سمت دیگر قفس مخاگف پهلوی به را بیمار سپا -

 درصور  بروز درد در هنگا  دق و گرزش انجا  کار را متوقف کنید. -



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

فیزیوتراپی قفسه سینه همراه باوضعیت پوسچرال درناژیک روش موثر جهت به حرکت درآوردن 

 ترشحات می باشد

 

 



  (ACBT)سیکل فعال تنفسی های آموزش تکنیک

ایتن  را ختارج کنتد    ترشتحا  تنفستی   تا بیمار خودش بتواند  آموزش داده می شودبه بیمار روشهای تنفسی را 

 :تکنیک از سه مرحله تشکیل می گردد
 

مرحله اول )ریلکا کردن قفسه سینه(: بیمار شش بار هوا را به صور  نرمال و به آرامی از طریق بینتی وارد    –

هد. این مرحله به ریلکا و آرا  شدن راه های هوائی و ریه ها کرده و به آرامی از طریق دهان هوا را بیرون می د

دست خود را روی شکل قترار دهتد تتا بته      قفسه سینه کمک می کند. بهتر است در زمان انجا  د  و بازد  یک

د. به این مرحله کنترل تنفا هل گفته می شود. تعداد د  و بازد  انجا  شتده در ایتن مرحلته    آرامی نفا بکش

 .شش عدد است

انیه نفا را در ریته هتا   حله دو  )اتساع قفسه سینه(: در این مرحله یک تنفا عمیق کشیده و برای سه امر  –

 .دبه آرامی از ریه ها خارج می کنرا . پا از آن هوا دکن حدا می

تا  شود با قدر  هرچه تما  انجا  می مرحله سو  )ها ینگ(: در این مرحله با استفاده از روش ها ینگ بازد   –

 .از ریه ها خارج شوند ترشحا  همه

 

 



 دستگاه فشار مثبت بازدم: 

شتود امتا هنگتا  بتازد       شود و باعث تسهیل در  رودادن نفا می این دستگاه روی دهان بیمار گذاشته می 

هتل موجتب   کند تا بیمار مجدور شود برای بازد  بیشتتر  شتار بیتاورد و بته ایتن ترتیتب        مقاومت ایجاد می

 آتلکتازی و هل تسهیل در خروج ترشحا  ریوی می گردد.پیشگیری از 

 

 

 

 

با آرزوی ستمتی و برخورداری از اجر معنوی  برای همه کسانی که علل و مهار  حر ه ای را با آمیاه ای از ایثار  

 مهربانی و صدوری برای حفظ و اعاده ستمت بیماران به کار می گیرند.

 


