שבוע הפיזיותרפיה  – 2021כלי הערכה
פעילויות נשימה
 .1מדידה של כמות האויר שניתן להוציא משאיפה מלאה לנשיפה מלאה ()vital capacity
ישנה בדיקת ספירומטריה בה ניתן למדוד את כל נפחי הנשימה
אלה ערכים ממוצעים למבוגר:

בבדיקה נמדוד בעזרת סרט מדידה את היקף בית החזה בסוף שאיפה מלאה ושוב בסוף נשיפה מלאה.
את המדידה נבצע בבית חזה תחתון בגובה הקסיפואיד וחוליה .T10
ההוראה :נשום נשימה איטית ועמוקה דרך האף ופתח את הריאות כמה שאפשר ,באופן שמותח את סרט
המדידה -.לבדוק היקף
כעת להוציא אויר עד הסוף דרך הפה ולמדוד בסוף הנשיפה.
כעת יש למדוד את ההפרש בין המדידות
את המדידה יש לבצע  3פעמים.
ערכים תקינים 4-7 :ס"מ

 .2הדגמה של השפעת קוטר דרכי האויר על מהירות זרימת האויר בנשיפה מאומצת.
בדיקה אובייקטיבית על ידי  .peak flow meterהערכים התקינים:

לקוטר דרכי האוויר יש השפעה על מהירות הזרימה של האויר בנשיפה מאומצת .מהירות זרימה
תקינה חשובה על מנת לאפשר פינוי הפרשות יעיל מדרכי האויר.
הדגמה:
ציוד :צמר גפן וקשיות
מניחים בנקודה מסויימת על השולחן כדור צמר גפן
ההוראה  :יש לנשוף דרך הקשית הכי חזק על מנת להעיף את צמר הגפן רחוק.
שלב ראשון קשית אחת
שלב שני  2קשיות זו לצד זו
שלב שלישי  3קשיות זו לצד זו
ניתן לראות שככל שיש יותר קשים צמר הגפן עף רחוק יותר.

 .3הדגמה לאימון שרירי הנשיפה (שרירי בטן ושרירים בין צלעיים):
ישנם מכשירי מדידה הבודקים לחץ נשיפה מקסימלי.
הערך מעיד על כח שרירי הנשיפה
בהדגמה:
יש למלא  4כלים עם מים בגובה  20 ,15 ,5ו 30סמ מים.
מחברים  3קשיות אחת לשניה
מבקשים ממתנדב להכניס את הקשית עד הקרקעית ולנשוף נשיפה ארוכה כמה שיכול.
ניתן לראות ,שאורך הנשיפה מתקצר מכיוון שהעומס על שרירי הנשימה גדל .באותו אופן שכאשר
מרימים משקולות  ,ככל שמעלים את המשקל ניתן להרים פחות פעמים.

 . 4עוד דרך לאימון שרירי הנשיפה-
ניפוח בלונית עם קשיות באורכים שונים.
מחברים חצי קשית לבלון (עם מיקרופור) ומבקים לנפח בלון.
בהמשך מוסיפים לקשית עוד קשיות .יש לאטום את החיבור עם מיקרופור.
ניתן להרגיש שדרגת הקושי עולה כמו בתרגול הקודם.

 .5הדגמה לאימון שרירי השאיפה (הסרעפת ושרירים בין צלעיים):
ישנם מכשירי מדידה הבודקים לחץ שאיפה מקסימלי.
בהדגמה יש למלא בלונים בכמויות שונות של מים.
לבקש ממתנדב להכניס לפה מזרק (ללא החלק הפנימי) באופן כזה שהפתח הצר בפה.
יש להדביק את הפתח הרחב לבלון לשאוף אויר ולהצמיד את הבלון למזרק ולהרים את הבלון מעלה
מבלי שיפול.
ככל שהמשקל עולה העומס על שרירי השאיפה עולה.

.

 .6מדידת ”( “control pauseעל פי שיטת בוטייקו)
על פי שיטת בוטייקו ,הנטיה שלנו היא לנשום נשימת יתר כלומר בתדירות ובעומק גדולים מדי .דבר
זה משפיע על תהליכים שונים בגוף.
על פי שיטה זו יש לתרגל הפחתת נשימה מבוקרת על מנת לשמור על בריאותינו.
כבדיקה בשיטה זו מודדים את ה(cp) control pause -
הוראה :נשום נשימה רגילה ובסוף הנשיפה(נשיפה רגילה ולא מאומצת) עצור נשימה .יש לספור
כמה שניות עוברות עד הצורך הראשוני לקחת אויר.
על פי שיטה זו ,המינימום המעיד על נשימה טובה הוא  CPשל  20שניות.
לרוב האנשים הערך נמוך בהרבה.
ניתן לתרגל עצירות נשימה מבוקרות מספר פעמים ביום (יש לקבל הדרכה בנושא)

