مديريت درمان استان گيالن

بيمارستان حضرت رسول اكرم(ص) رشت
واحد كنترل و نظارت بر اجرای استانداردهای مديريتی و اعتباربخشی

تمرين  -1فشار دادن زير زانو به سمت پايين

تمرين  -3صاف كردن زانو در دامنه كوتاه جهت تقويت

به پشت خوابيده و پاها را با زانو صاف روی تخت

عضله چهار سر رانی

قراردهيد اكنون پشت زانوهای خود را به تخت فشار

به پشت بخوابيد و يک بالش زير زانو سمت مبتال

دهيد تا اين كه عضالت جلوی رانتان منقبض شود

بگذاريد اكنون پای خود را به بالش فشارداده و زانو را

اين وضعيت را تا  5شماره نگه داريد سپس عضالت

صاف كنيد اين وضعيت را تا  5شماره نگه داريد

خود را شل كنيد و تمرين را  10بار تکرار كنيد .

سپس به وضعيت شروع تمرين برگردانيدوتمرين را 10
بار تکرار كنيد .

تمرينات ورزشی زانو
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تمرين  -2نزديک كردن رانها

به پشت بخوابيد و يک حوله لوله شده بين رانهای
خود قرار دهيد اكنون زانوهای را به يکديگر نزديک

تمرين  -4باال آوردن پا با زانوی صاف

روی سطح صافی به پشت بخوابيد .زانوها را خم كنيد

كنيد و حوله فشار دهيد اين وضعيت را نگه داريد و كف هر دو پا را روی سطح بگذاريد .اكنون پای مبتال را
سپس عضالت را شل كنيد و تمرين تکرار نمائيد دقت با زانوی صاف حدود  95درجه باال بياوريد ( نقطه شماره
شود كه در طی تمرين بايد از حبس نمودن نفس  ) 1سپس به آرامی به نقطه شماره  2بياوريد و نگه داريد.
بعد به آرامی پا را به نقطه  3بياوريد و نگه داريد و در
خودداری كنيد .
نهايت پا را روی زمين قرار دهيد  .در تمام طول تمرين
زانو را كامالً صاف نگه داريد .تمرين را  10بار تکرار كنيد.

تمرين -5باال آوردن پا از پهلو

تمرين  -7كشش با حوله يا روسری

پای سمت مبتال را با زانوی صاف باال بياوريد ،بطوريکه

بنشينيد و زانوی سمت مبتالرا صاف نگه داريد

تا حدود 20سانتيمتر از زمين فاصله بگيرد .اين وضعيت

پارچه يا حوله ای به دور كف پای سمت مبتال

را تا  5شماره نگه داريد ،سپس به وضعيت شروع تمرين

بياندازيد و دو سر آن را با دستهايتان بگيريد اكنون

برگرديد و تمرين را  10بار تکرارنماييد .دقت شود كه در

بدون خم شدن زانو دو سر حوله يا پارچه را به سمت

طی تمرين پای سمت مبتال نبايد به جلو يا عقب متمايل شود.

خود بکشيد تا اينکه كشش را پشت ساق پايتان حس
كنيد اين وضعيت را تا  5شماره نگه داريد سپس به
وضعيت شروع تمرين بازگرديد و تمرين را  10بارتکرار
كنيد .

تمرين  -6نزديک كردن ران

به پهلوی سمت مبتال بخوابيد و پای سالم را مانند شکل
پشت پای مبتال قرار دهيد اكنون پای مبتال را با زانوی
صاف به سمت باال بياوريد اين وضعيت را نگه داريد سپس
در وضعيت شروع تمرين برگرديد و تمرين را  10بارتکرار
نمائيد .

تمرين -8افزايش دامنه صاف شدن زانو

به پشت بخوابيد كف پای سالم را روی زمين قرار
دهيدو يک حوله لوله شده را زير ساق سمت مبتال
بگذاريد اكنون سعی كنيد زانوی سمت مبتال را به
سمت زمين فشار دهيد تا حدی كه زانو كامالً صاف
شود دقت شود كه از چرخش ران به طرفين
جلوگيری كنيد اين وضعيت را نگه داريد سپس به
وضعيت شروع تمرين بازگرديد و تمرين را  10بار
تکرار كنيد .
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