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 COVID _19کرونا ویروس جدید    

 درعالوه بر عوارض معمول جسمی  ۱۹بیماری کووید 

بیماران مبتال میتواند منجر بھ بروز خستگی ، دردھای 

و  م ھااسکلتی عضالنی ار جملھ درد گردن و کمر، اسپاس

گرفتگی ھای غضالنی در مراقبت کنندگان از این بیماران 

تھیھ شده در کمیتھ سالمت  پمقلت ھای آموزشی سریدر .شود

ی با تعدادی از تمرینات ورزشی کھ م روان بیمارستان سینا 

تواند در کاھش این عالیم در مراقبت کنندگان از بیماران 

 کمک کننده باشد آشنا می شویم.

  

 عالئم بیماري 

  

 

بھ پشت بخوابید ، یک رول حولھ بصورت عمودی وسط  -1
 کتف ھایتان بگذارید

شانھ ھا را بھ سمت زمین نزدیک دستھا در کنار بدن بھ آرامی 
 .کنید

بار تکرار کنید.  ٥و  ثانیھ نگھ دارید ۱۰حرکت را   

 

  

روی صندلی بنشینید ، بازوھا را بصورت ضربدر قرار   -2
 دھید. بھ آرامی گردن را بھ پایین خم کنید

 .سپس بھ جلو خم شوید و آرنج ھا را صاف بھ زمین برسانید

بار تکرار کنید.  ٥و  ثانیھ نگھ دارید ۱۰حرکت را   

 

نشیمنگاه صندلی را با دست سمتی  روی صندلی بنشینید. -3
.کھ می خواھید کشش دھید ، بگیرید  

دست دیگر را روی سر قرار دھید ھمزمان با نگاه کردن بھ 
بھ سمتی کھ در حال کشش  .زیر بغلتان سر را بھ پایین بکشید

 ھستید نگاه کنید

بار تکرار کنید.  ٥و  ثانیھ نگھ دارید ۰۱حرکت را   

 

در درگاه بایستید و ساعد ھا را روی جار چوب در   --4  
درجھ خم نگھ دارید  ۹۰بگذارید ، آرنج ھا را    

پشت را صاف نگھ دارید و با یک پا بھ جلو قدم بردارید تا 
 .فشار اندکی در طول سینھ و جلوی سر شانھ ھا حس شود

تمرین کمر را نھ خم کنید و نھ قوس دھید صاف نکتھ : در این 
 .نگھ دارید

بار تکرار کنید.  ٥و  ثانیھ نگھ دارید ۱۰حرکت را   

 

کف دست را در پشت سر قرار دھید  -5  

پشت سر را بھ کف دست فشار دھید. در طول حرکت ، گردن 
 .خم نشود

بار تکرار کنید.  ٥و  ثانیھ نگھ دارید ۱۰حرکت را   

 
   

تمرینات ورزشی براي  

 کاهش درد گردن
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بایستید ، دستھا را در پشت نگھ دارید  -٦  

شانھ ھا را پایین بیاورید ، سر را بھ سمت مخالف کج کنید ، 
  سپس بھ باال نگاه کنید

 تمرین را برای سمت مقابل تکرار کنید

بار تکرار کنید.  ٥و  ثانیھ نگھ دارید ۱۰حرکت را   

 

  

 

مقابل پیشانی قرار دھید . سپس پیشانی را بھ  کف دست را  -۷ 
کف دست فشار دھید ، اجازه ندھید گردن بھ سمت جلو یا عقب خم  

 . شود

 بار تکرار کنید.   ۵و  ثانیھ نگھ دارید  ۱۰حرکت را 
 

  

با حفظ راستای  روی صندلی با پشتی مناسب بنشینید -8
. صحیح بدن ، دستھا را پشت گردن قرار دھید  

عقب خم کنید. اجازه ندھید پایین گردن حرکت کند یا سر را بھ 
.بھ موقعیت اول برگشتھ و تکرار کنید .خم شود  

 

بھ پشت بخوابید و یک حولھ رول شده را پایین استخوان  -9
. جمجمھ قرار دھید  

اگر تمرین را  .چانھ را داخل دھید و بھ باال و پایین تکان دھید
بدرستی انجام دھید ، کششی در پشت گردن نزدیک پایین 

.جمجمھ حس می شود  

 

 

 

ھ پشت بخوابید ، آرنج صاف ، بازو صاف بھ سمت باال ب -۱۰
باشد. با وزنھ در دست   

بازو و کتف را بھ سمت سقف ھل دھید ، بھ موقعیت اول 
 بازگردانید

بار تکرار کنید. ۱۰تمرین را   
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.صورت دمر روی تخت یا مبل بخوابید-۱۱  

درجھ نسبت بھ تنھ  ۹۰ھمانطور کھ نشان داده شده بازو را 
 قرار دھید ، آرنج را خم کنید و وزنھ را در دست بگیرید

حاال بازوی را بلند کنید و کتف را از پشت بھ سمت وسط 
سپس بھ موقعیت اولیھ برگردید و  ستون مھره ھا نزدیک کنید

.تکرار کنید  

   بار تکرار کنید. ۱۰مرین را ت 

 

   

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کنند ه بیمارستان سینا

 

 

 

 

 COVID-19کمیته بحران   

  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات  

،درمانی تهرانبهداشتی  

  

  

 

(COVID _19) 

 کرونا ویروس 

 تهیه کنند ه بیمارستان سینا

 COVID-19کمیته بحران  


