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Bu föydeki egzersizler her hasta için uygun olmayabilir.
Bireysel egzersiz programı için lütfen fiziksel tıp ve rehabilitasyon 

uzman hekiminize başvurunuz.



Egzersizleri Yaparken Dikkat Edilecek Noktalar:

1 Bu egzersizler hemodinamiği stabil olan hastalar için önerilmiştir.
2 Egzersiz sirasinda ve/veya sonrasinda klinik durumunuzda kötüleşme ya da ek 
 probleminiz olursa egzersize devam etmeyip hemen doktorunuza danışmanız  
 önerilir.
3 Serviste yattiğiniz süre boyunca kendi odanizda gün içerisinde 3 kez 10’ ar  
 dakikalik yürüyüşler yapın, ayağa kalkmadan önce 3-4 dakika yatak kenarında  
 oturun birden ayağa kalkmayın (Doktorunuz ayağa kalkmamaniz gerektiğini  
 söylediyse bu maddeyi uygulamayin).
4 Serviste yattiğiniz süre boyunca kendi odanizda gün içerisinde 3 kez 10’ ar  
 dakikalik yatakta veya koltukta oturun (Doktorunuz  oturmamaniz gerektiğini  
 söylediyse bu maddeyi uygulamayin).
5 Yatarken 2 saatte bir pozisyon değiştirin.
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1.  Üst Ekstremite Egzersizleri (Ağrı sınırında yapılmalıdır)
 (Aynı hareketi diğer kolla tekrar et. Hareketi sabah 10, akşam 10 kez tekrar et)

  Ayakta ya da yatar pozisyonda nefes verirken kollarını yukarı 
doğru kaldır, tut ve nefes alırken tekrar aşağıya doğru indir.
A

  İki kolunu göğsünün üzerinde çapraz konuma getir ve daha 
sonra iki kolunuda yana doğu aç.
C

  Ayakta ya da oturur pozisyonda ellerini dirseklerden bükerek 
omuzların üzerine koy.Dirseklerini öne, yukarı ve dışa doğru 
çevirerek daire şeklinde hareket ettir. Hareketi yaparken nefesini 

ver. Hareket bitince nefes al.

B

  Kollarınız omuz hizasındayken, ellerinizi önünüzde birleştirin.
Belinizi hareket ettirmeden kollarınızı sola hareket ettirin. 
Kollarınızı ortaya getirin. Belinizi hareket ettirmeden kollarınızı 

sağa doğru hareket ettirin. Kollarınızı ortaya getirin.
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2.  Alt Ekstremite Egzersizleri (Ağrı sınırında yapılmalıdır)
 (Aynı hareketi diğer bacakla tekrar et. Hareketi sabah 10 akşam 10 kez tekrar et)

  Sırtüstü pozisyonda yatakta yatarken bacağınızı yataktan 
kaldırmadan ve dizinizi bükmeden yana doğru açın ve yavaşça 
orta pozisyona getirin.

A

  Sırt üstü yatarken dizleri bükün ayaklar yataktayken kalçaları 
yukarı kaldırın tutun ve 10'a kadar sayın bırakın.
E

  Bacaklarınızı sarkıtarak dik oturun ve daha sonra dizden 
itibaren yukarı doğru kaldırıp dizinizi düzleştirin. Bu pozisyonda 
10 saniye bekleyip bacağınızı yavaşça indirin.

G

  Sırtüstü yatar bir pozisyonda dizinizin altına havlu bir rulo 
koyun. Dizinizin alt kısmını havlu ruloya doğru bastırarak 
bacağınızın ön kısmındaki kasınızı (uyluk kasınızı) kasın. 10 saniye 
bu pozisyonda bekleyip gevşeyin.

C

  Sırtüstü pozisyonda yatarken topuğunuzu yataktan 
kaldırmadan dizinizi yavaşça bükebildiğiniz kadar büküp düzeltin.
B

  Sırtüstü yatar bir pozisyonda ayağı bilekten itibaren yukarı ve 
aşağı hareket ettirin.

D

  Otururken nefes  verirken sağ dizini omuzuna doğru yukarıya 
kaldır. Nefes alırken eski pozisyonuna dön.

F

1 Bu egzersizler hemodinamiği stabil olan hastalar için önerilmiştir.
2 Egzersiz sirasinda ve/veya sonrasinda klinik durumunuzda kötüleşme ya da ek 
 probleminiz olursa egzersize devam etmeyip hemen doktorunuza danışmanız  
 önerilir.
3 Serviste yattiğiniz süre boyunca kendi odanizda gün içerisinde 3 kez 10’ ar  
 dakikalik yürüyüşler yapın, ayağa kalkmadan önce 3-4 dakika yatak kenarında  
 oturun birden ayağa kalkmayın (Doktorunuz ayağa kalkmamaniz gerektiğini  
 söylediyse bu maddeyi uygulamayin).
4 Serviste yattiğiniz süre boyunca kendi odanizda gün içerisinde 3 kez 10’ ar  
 dakikalik yatakta veya koltukta oturun (Doktorunuz  oturmamaniz gerektiğini  
 söylediyse bu maddeyi uygulamayin).
5 Yatarken 2 saatte bir pozisyon değiştirin.
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3. Solunum Egzersizleri

Bu egzersizler nefes alıp verirken kullandığınız kasların güçlenmesine ve hastalıkla 
ilgili kaygılarınızı kontrol etmenize yardımcı olur. Günde iki kez 4-5 tekrar şeklinde 
yapılabilir.

  Solunum Kontrolü
Nefes alıp-verme sürenizi kontrol edin. Örneğin; Bir kaç dakika 
burundan rahat ve derin nefes alın. Ardından 3-4 kez derin nefes 
alın. Nefes aldığınızın iki katı sürede nefesinizi ağızdan vermeye 
çalışın. Nefes al: 1-2, nefes ver: 1-2-3-4. Nefesinizi tutmamanız 
gerektiğini unutmayın.

B Büzük Dudak Solunumu
Rahat bir pozisyonda iken burundan nefes alın ve dudakları 
büzerek ıslık çalar gibi nefesinizi verin. Hızlıca ve kendinizi 
zorlayarak nefes vermekten kaçının Nefes verirken karın 

kaslarınızı kasmaktan kaçının.

  Diyafragmatik Solunum
Oturur veya sırt üstü yatar pozisyonda bir el karın üzerine diğer el 
göğüs üzerine yerleştirin. Burundan “bir, iki” sayılarını söyleyerek 
nefes alın. Nefes alırken göğsünüz hareket etmesin karın 
kaslarınız yukarıya doğru hareket etsin.Daha sonra “bir, iki, üç, 
dört” sayılarını söyleyerek dudaklarınızı büzerek ağzınızdan nefes 
verirken karnınızdaki elinizin aşağı doğru hareketini hissedin.

C

Derin Nefes Alıp Verme Egzersizi
Oturur pozisyonda eller alt kaburgalar üzerine konulur. Burundan 
derin nefes alınır göğüs kafesinin genişlediği hissedilir. Alınan hava 
3-5 saniye boyunca tutulur. Daha sonra solunan tüm havanın 
bırakıldığı hissedilene kadar büzük dudak şeklinde yavaşça nefes 

verilir.
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