
بازتوانی ق لبی
Inpatient

دکتر بهزاد حیدرپور: تهیه و تنظیم
پزشکی ورزشی  متخصص
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(In-patient)فاز اول باز توانی

Content:
• Medical evalution

• education

• Risk factors assessment and stratification

• Mobilisation

• Discharge planning
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ت   ا اهمی  کات  ب  ن 

به همراه بررسی وضعیت قلب و baselineباید ارزیابی in-patientقبل از شروع فعالیت فیزیکی در برنامه •
انجام شده و برنامه فیزیکال فرد بر اساا  ایا  flexibilityریه، پالس محیطی و قدرت ماسکولواسکلتال و 

.اطالعات تنظیم شود

( .جدول تعیی  ریسک)تعیی  ریسک بالفاصله بعد حادثه قلبی استin-patientاولی  قدم در برنامه •

دست و پا و تغییر ROMو self-careساعت اول بعد حادثه قلبی یا مداخله قلبی فعالیت محدود به 48در •
.پوزیش  است

بار در 4-3با یا بدون کمک حداقل ( متر152-15)به پیاده روی کوتاه تا متوسطself-careپیشرفت از فعالیت •
.روز

HRدر کنار RPEمیزان مفید ورزش در بیماران وابسته به سابقه پزشکی،وضعیت بالینی و عالیم فرد است اما •
. به تعیی  شدت ورزش کمک می کند

3



Risk stratification

4



5



6



7



Indication/

contraindication
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ی  ش  ه ورر  سخ 
ن 

In-patient

:  فرکانس•

Early mobilisation:4-2 روز اول بستری3بار در روز برای

Late  mobilisation :2 به بعد بستری همراه 4بار در روز برای روز

افزایش تدریجی زمان 
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inpatientشدت ورزش در

 در حد تحمل در صورتی که فرد بی عالمت باشد;

RPE )     13مساوی یا کمتر از( 

 در افرادCHF وPost-MI شدت در حدHR یا 120مساوی یا کمتر ازHR 20+ استراحت

 برای بعد از جراحیHR rest+30
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TIME

دقیقه ای بر حسب تحمل فرد همراه دوره استراحت بفرم 3-5شروع با دوره های •
(همیشه استراحت کوتاه تر از فعالیت)2:1استراحت کامل یا راه رفتن آهسته با نسبت 

دقیقه برسد می توان شدت ورزش را در حد 10-15زمانیکه دیوریشن ورزش پیوسته به •
.تحمل افزایش داد
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in-patientاهداف 

بر فیزیولوژی و روان فردBed restجبران تاثیرات مضر •

نظارت پزشکی مضاعف بر بیمار•

کمک به بازگشت بی خطر بیمار به فعالیت روزانه•

آماده سازی سیستم ساپورت بیمار در منزل بعد ترخیص•

کاهش دوره بستری بعد حوادث قلبی یا مداخله پزشکی•

شناخت اختالالت فیزیکی، قلبی عروقی و شناختی در فرد•

out-patientتسهیل ورود به مرحله •
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ی و برنامه بعد از ترخیص بیماران تحت جراح
PCIتا

OUT-PATIENTشروع دوره
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ار   لت  ب  راحی ق  ج 

هفته طاق باز4-6:                خوابیدن 
دقیقه پیاده روی آرام30روزی :                راه رفت  
:   پله   

کیلو 3حداکثر :      بلند کردن اجسام  
هفته6:                 رانندگی 

هفته3:         روابط زناشویی
هفته4:                بند سینه 
هفته4:                  جوراب 

هفته8:          برگشت به کار 

هفته بعد از جراحی3-4شروع بازتوانی 
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ی  لاست  وب  ر ی  ن  الون  )ا  ( ب 

محدودیت ندارد:                 خوابیدن 
دقیقه پیاده روی آرام30روزی :                راه رفت  
:   پله   

کیلو 3حداکثر :     بلند کردن اجسام  
هفته3:                 رانندگی 

هفته3:         روابط زناشویی
هفته4:         برگشت به کار 

هفته بعد از آنژیوپالستی1-2شروع بازتوانی •
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