11
Pozycja siedząca, dłonie
oparte na barkach.
Krążenie ramion w tył i w przód.

12
Pozycja siedząca, dłonie oparte
na biodrach. Ściągnięcie łopatek
z jednoczesnym wdechem nosem,
a następnie rozluźnienie
z wydechem ustami.

13
Pozycja stojąca, dłonie oparte
o poręcz krzesła. Wspięcia
na palce z jednoczesnym
wdechem nosem, a następnie
powrót do pozycji wyjściowej
z wydechem ustami.

14
Pozycja stojąca, dłonie oparte
o poręcz krzesła. Odstawienie
prawej nogi w bok, a następnie
powrót do pozycji wyjściowej.
Powtórzenie ćwiczenia lewą nogą.

15
Pozycja stojąca w rozkroku, dłonie
oparte o poręcz krzesła. Krążenie
prawą nogą wyprostowaną
w stawie kolanowym. Powtórzenie
ćwiczenia lewą nogą.

16
Pozycja stojąca, ramiona wzdłuż
tułowia. Przeniesienie ramion w bok
z jednoczesnym wdechem nosem,
a następnie opuszczenie
z wydechem ustami.

Pamiętaj!
Ograniczenie aktywności ruchowej
u chorych z niewydolnością serca prowadzi
do pogorszenia sprawności fizycznej
oraz obniżenia tolerancji wysiłku.
Rodzaj wysiłku, czas jego trwania, jak i częstość
wykonywania ćwiczeń należy skonsultować
z lekarzem i fizjoterapeutą.

Pamiętaj!
Nie rezygnuj z codziennych
aktywności fizycznych i rekreacyjnych,
takich jak: marsz, chodzenie po schodach,
prace domowe, prace w ogrodzie czy spotkania
towarzyskie.
Wybieraj taki rodzaj ćwiczeń, jaki sprawia ci
przyjemność; spacer też jest treningiem fizycznym.
Naucz się mierzyć tętno i ciśnienie: pomiary
przeprowadzaj przed treningiem i po nim.
Ćwicz systematycznie.
Ćwicz we własnym tempie (jeśli jesteś bardzo
zmęczony/-a – odpocznij).
Nie rozpoczynaj ćwiczeń bezpośrednio po posiłku
(odczekaj 1,5–2 godziny).

Ćwiczenia
dla pacjentów
z niewydolnością
serca

Nie rozpoczynaj
ćwiczeń, gdy:
zaobserwowałeś/-aś u siebie przyrost masy ciała o ponad
1,8 kg w ostatnich 1–3 dniach (zatrzymanie płynów)
masz duszność w spoczynku
twoje tętno w spoczynku jest zbyt wysokie
(> 100 uderzeń/minutę)
obserwujesz u siebie świeżą niemiarowość serca
twoje ciśnienie w spoczynku jest zbyt wysokie
(skurczowe RR > 180 mmHg,
rozkurczowe > 100 mmHg).
Opracowanie merytoryczne:
dr hab. n. k. f. prof. nadzw. Edyta Smolis-Bąk, dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz
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Przerwij ćwiczenia, jeśli pojawią
się niepokojące cię objawy:

!

ból w klatce piersiowej, zawroty głowy,
duszność, kołatanie serca, twoje tętno
będzie bardzo szybkie – więcej niż
130 uderzeń/minutę.

Jeżeli wcześniej nie ćwiczyłeś/-aś, to rozpoczynaj
od treningu trwającego 10–15 minut, 2–3 razy
w tygodniu, a w kolejnych tygodniach zwiększaj
długość i intensywność ćwiczeń.

Jeśli już ćwiczysz, rób to regularnie, 3–5 razy
w tygodniu, przeznaczając na sesję treningową
20–60 minut.

Zawsze zaczynaj od ćwiczeń łatwiejszych i o mniejszym
natężeniu. Bardzo ważna jest rozgrzewka, czyli
przygotowanie układu krążenia i oddychania do
intensywniejszej pracy.
Początkowo ćwicz w pozycji siedzącej, a w miarę
poprawy kondycji zwiększaj liczbę powtórzeń i serii
danego ćwiczenia oraz wprowadzaj ćwiczenia
w pozycji stojącej (bardziej obciążają one
układ krążenia).

1
Pozycja siedząca na krześle,
łokcie ugięte.
Zaciskanie i otwieranie dłoni.

2
Pozycja siedząca na krześle,
ramiona wzdłuż tułowia. Ugięcie
łokci z jednoczesnym wdechem
nosem, a następnie wyprost
z wydechem ustami.

3
Pozycja siedząca, ramiona
wzdłuż tułowia. Krążenia stopami
na zewnątrz i do wewnątrz.

Możesz też wykonywać krótsze, 5–15-minutowe
sesje treningowe 2–3 razy dziennie.
Twoje ćwiczenia muszą być zróżnicowane.
Oprócz treningu kondycyjnego (marsz, rower
stacjonarny) pamiętaj o ćwiczeniach siłowych
o małym obciążeniu (ćwiczenia z ciężarkami
lub kolorowymi taśmami).
Konieczne są ćwiczenia rozciągające
i oddechowe.

5.

4
Pozycja siedząca, ramiona
wzdłuż tułowia. Uniesienie
prawej nogi z jednoczesnym
wdechem nosem, a następnie
powrót do pozycji siedzącej
z wydechem ustami.
Powtórzenie ćwiczenia
lewą nogą.

5
Pozycja siedząca na krześle, ramiona
wzdłuż tułowia. Przenoszenie prawej
ręki i dotykanie nią lewego ucha
z jednoczesnym wdechem nosem,
a następnie powrót do pozycji
wyjściowej z wydechem ustami.
Powtórzenie ćwiczenia w drugą
stronę – dotykanie lewą ręką
prawego ucha.

6
Pozycja siedząca na krześle,
ramiona wzdłuż tułowia,
stopy oparte o podłoże.
Naprzemienne unoszenie pięt.

7
Pozycja siedząca, w dłoniach
lekki woreczek. Przeniesienie
ramion w przód, potem
– w prawo i w lewo,
a następnie opuszczenie.

8
Pozycja siedząca, ramiona
wzdłuż tułowia. Uniesienie
ramion z jednoczesnym
wdechem nosem, a następnie
opuszczenie z wydechem
ustami.

9
Pozycja siedząca, w dłoniach
lekki woreczek. Przekładanie
woreczka pod prawym,
a następnie pod lewym
kolanem.

10
Pozycja siedząca, dłonie oparte
na biodrach. Skręt tułowia
w prawo, a następnie w lewo.
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Gorsza wydolność fizyczna i zwiększona
męczliwość to podstawowe objawy niewydolności
serca. Oprócz zaburzeń czynności serca jako
pompy odpowiadają za to: zmniejszony przepływ
krwi przez duże mięśnie oraz osłabienie funkcji
układu oddechowego. Wszystkim stabilnym
chorym z niewydolnością serca zaleca się
codzienną umiarkowaną aktywność fizyczną.
Regularne wykonywanie odpowiednich
ćwiczeń jest bezpieczne i wpływa na poprawę
wydolności wysiłkowej.

Przykładowy zestaw
ćwiczeń

