အသက် �ှုေလ့ကျင့်ခန်းများ
အသက်�ှုေလ့ကျင့်ခန်းများသည် ကိုဗစ် ၁၉ ေရာဂါ အ�ပီ း သင်၏အဆုတ်များြပန်လည်ေကာင်းမွနလ
် ာေစရန် ကူညီေပး�ိင
ု ်ပါသည်။ စိ တ်လပ
ှု ် �ှားမှု �ှင့် စိ တ်ဖိစီးမှုများကို ကိုင်

တွယ်ရန်ကူညေ
ီ ပး�ိင
ု သ
် ည့အ
် ြပင် အသက်�ှူြခင်းေလ့ကျင့ခ
် န်းများသည်ရင်၀မ် း�ကား�ကက်သား၏ လုပ်ငန်းေဆာင်တာများကို ြပန်လည်ေကာင်းမွနေ
် စ�ပီ း၊အဆုတ်၏လုပ်ေဆာ
င်�င
ုိ ်စွမ်းကိုလည်း ြမ�င်တ
့ င်ေပး�ိင
ု ်ပါသည်။ အသက်�ှူြခင်းသည် အားစိုက်ထုတ်စရာမလိပ
ု ဲ �ငိမ်သက်ေနရပါမည်။ အသက်�ှူ��ှုိက်သံကို�ကားေနရလျှင် သင်သည်အလွနအ
် မင်း
အားစိုက်ထုတ်ေနြခင်းြဖစ် �င
ုိ ်ပါသည်။

သင်၏ ြပန်လည်သန်စွမ်းကုသေပးသူ သည် သင့်ကို ေအာက် ပါေလ့ကျင့်ခန်းများ �ွှန�် ကားြပသေပး�ိုင်ပါသည်။
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၁။ ပက် လက် လှနလ
် ျက်
လဲေလျာင်းေနစဥ်

အေနအထားတွင် အသက်

��ှုေလ့ကျင့်ခန်းြပ�လုပ်ြခ
င်း

2

၂။ ၀မ် းလျားေမှ ာက်

လျက် အေနအထားတွင်
အသက် �ှုေလ့ကျင့်ခန်း
ြပ�လုပ်ြခင်း

ပက်လက်လှနလ
် ျက်လဲေလျာင်း�ပီ း

၀မ် းလျားေမှာက်လျက် လဲေလျာင်းပါ၊

များသည် အိ ပ်ယာေပ�တွင် ထိတင်ေန

ေပ�တွင် ေခါင်းကိုတင်ထားရပါမည်။

ဒူး�ှစ်ဖက်ကို ေကွးထားပါ။ ေြခဖ၀ါး
ရပါမည်။

အသက်�ှု�င
ုိ ်ရန်အတွက် သင်၏လက်

• သင်၏ ၀မ် းဗိုက်ေဘးတစ်ဖက်တစ် ချက် သို့ မဟုတ် ၀မ် းဗိုက်အနီး
တစ်ဝိုက်တင
ွ ် လက်များကိုတင်ထားပါ။

• ပါးစပ် ကိုပိတ်ထားပါ။

• �ှာေခါင်းမှ ညင်ညင်သာသာကို��ှူ��ှုိက်ပါ၊ ထို့ ေနာက် သင်၏ဗိုက်ေဖာင်း
လာသည် ကိုခံစားရပါမည်။

5

၅။ သမ် းေ၀သည့ပ
် ံုစံ မှ ြပံ �းသည့ပ
် ံုစံသို့ ြပ�
လုပ်သည့် အသက် �ှူေလ့ကျင့်ခန်း။

• အိ ပ်ရာအစွနး် သို့ မဟုတ် �ကံ့ခိုင်ေသာထိုင်ခံုေပ�တွင် မတ်မတ်ထိုင်ပါ။
• လက်များကိုအေပ�သို့ ဆနက
် ့ ား၍ အေ�ကာဆန�် �ပီ
့ း သမ် းေ၀ပါ။
• သင်၏လက်များကိြု ပန်ချလိက
ု ်�ပီ း ၃ စက္ကန�် �ကာေအာင်
့
ြပံ �းြခင်းြဖင့် အဆံုးသတ်ပါ။
• တစ် မိနစ်စာ ထပ် ခါတလဲလဲ ြပ�လုပ်ပါ။
ဤေလ့ကျင့်ခန်းတွင် လှုပ်�ှားမှု�ှင့် ခပ် ြပင်းြပင်းအသက်�ှူ��ှုိက်ြခင်း တို့ ပူးေပါင်းပါ
၀င်ပါသည်။ ၎င်းေလ့ကျင့်ခန်းသည် သင်၏လက်ေမာင်း�ှင့် ပခံု း တို့ သန်မာမှုကို

လည်း တိးု ပွားေစ�ိင
ု ်ပါသည်။ ၄င်းေလ့ကျင့်ခန်းသည် ရင်ဘတ်�ကက်သားများကို

ပိုမိုဖွင်ဟ
့ လာေစ�ပီ း ရင်၀မ် းြခား�ကက်သားြပနက
် ့ ား�ိင
ု ်ေစရန်အတွက်လည်း ေနရာ
လပ် တစ်ခု ချ ဲ�ထွင်ေပး�ိင
ု ်ပါသည်။

၃။ထိင
ု ေ
် နစဥ်အေနအထား
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တွင် အသက် �ှုေလ့ကျင့်
ခန်း ြပ�လုပ်ြခင်း

အိ ပ်ယာအစွနး် သို့ မဟုတ် �ကံ့ခိုင်

ေသာထိုင်ခံုေပ�တွင် တည့်တည့်မတ်
မတ်ထိုင်ပါ။
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၄။ မတ် တပ် ရပ်

အေနအထားတွင်

အသက် �ှုေလ့ကျင့်ခန်း
ြပ�လုပ်ြခင်း

တည့်မတ်စွာ ရပ် ၍ လက်�ှစ်ဖက် ကို

၀မ် းဗိုက်ေဘးအနီးတစ် ၀ိုက်တင
ွ ် တင်
ထားပါ။

• အ�မဲ တမ် း ဤကဲ့သို့ ��ှူ��ှုိက်ေနစရာမလိအ
ု ပ် ပါ- ေလ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်
အတွက်သာ ြဖစ်ပါသည်။

• အသက်�ှူထုတ်ေသာအခါ ေလကို အဆုတ်ဆီမှ ညင်သာစွာ�ှု ထုတ်ပါ။ ေလ
ကိုအြပင်းအထန်��ှုထုတ်ပစ်စရာမလိအ
ု ပ် ပါ။ သင်အသက်�ှူထုတ်ေနစဥ်
တင်းအားေလျာ့ကျသွားသည်ကို ခံ စားရပါမည်။
• တစ်မိနစ်စာ ထပ် ခါတလဲလဲ ြပ�လုပ်ပါ။

6

၆။ ပျားကဲ သို့တ၀ှီ၀ှီ အသံထွက်သည့်
အသက် �ှုေလ့ကျင့်ခန်း

• အိ ပ်ရာအစွနး် သို့ မဟုတ် �ကံ့ခိုင်ေသာထိုင်ခံုေပ�တွင် မတ်မတ်ထိုင်ပါ။

• သင်၏ ၀မ် းဗိုက်ေဘးနားအနီးတစ် ဝိုက်တင
ွ ် လက်များကိုတင်ထားပါ။

• သင်၏ပါးစပ် များကိုပိတ်၍ �ှာေခါင်းမှ ညင်ညင်သာသာ အသက်�ှူသွင်းပါ၊ထို့ ေနာ
က်သင်၏၀မ် းဗိုက်ေဖာင်းလာသည် ကိုခံစားရပါမည်။
• အဆုတ်တင
ွ ်ေလြပည့်လာသည်�ှင်တ
့ �ပိ �င်နက်၊ �ှ�တ်ခမ် းကိုပိတ်ထား�ပီ း``(ဟမ် )
Hmmmmmm `` ဟူေသာ အသံ�ှည်စဲွ၍ ေလကို��ှုထုတ်ပါ။ထိုသို့�ြပ�လုပ်ေနစ�်
သင် ၏လက်များြပန်ေလျာ့ကျလာသည်ကိုသတိထားပါ။

• ေနာက်ထပ် တစ် ခါ �ှာေခါင်းမှအသက်�ှူသွင်းပါ၊ ထို့ ေနာက် အသံ�ှည်ဆဲွရင်း �ှာေခါ
င်းမှ ��ှုထုတ်ပါ။

• တစ် မိနစ် စာ ထပ် ခါတလဲလဲ ြပ�လုပ်ပါ။

ဤအချက်အလက်များကို ေအာက်ပါသတင်းအရင်းအြမစ် များမှ မှီြငမ် းထားပါသည်။
www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-recovery-breathing-exercises;
www.physiotherapyforbpd.org.uk/wp-content/uploads/2017/06/YOUR-Guide-to-Good-Breathing.pdf
အဖျား၊ အသက်�ှု�ကပ် ြခင်း သို့ မဟုတ် အနားယူေနစဥ် အသက်�ှုရခက်ခဲြခင်း၊ ရင်ဘတ်နာြခင်း သို့ မဟုတ် �ှလံးု တုနြ် ခင်း၊ ေြခေထာက်များ
ေရာင်ယမ် းြခင်းတို့ �ှ ိ ေနပါက ေလ့ကျင့်ခန်းများ စတင်မေလ့ကျင့်ပါ�ှင်၊့ သင်၏ဆရာ၀န်�ှင့် ပထမဦးစွာဆက်သွယ်ပါ။

မူးေ၀ြခင်း၊သာမန်ထက် အသက်�ှုရခက်ခဲြခင်း၊ရင်ဘတ်နာြခင်း၊ ချမ် းေအးြခင်း၊ ေချွးေစးများထွက်ြခင်း၊ အလွနအ
် မင်း ေမာပန်းြခင်း၊ �ှ
လံးု ခု န�
် ှနး် မမှနြ် ခင်း �ှင့် အေရးေပ�ဟုထင်ရသည့် မည်သည့်လက္ခဏာမဆို ခံ စားလာရပါက ေလ့ကျင့်ခန်းများြပ�လုပ်ြခင်းကိုချက် ချင်း
ရပ် တနရ
် ့ ပါမည်။

www.world.physio/wptday

