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આ પત્રિકા કોના માટે છે ? 

આ પત્રિકાના ંનીચેના ક્ષિેો એવા પખુ્િવયના લોકો માટે છે કે જેઓ ગભંીર રીિે બીમાર અને કોત્રવડ 
૧૯ થી હોતપીટલમા ંદાખલ હિા.ં આ પત્રિકા િેમને મળૂભિૂ કસરિો અને સલાહની માહહિી પ્રદાન 
કરે છે .  
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આરોગ્ય ત્રનષ્ણાિ આ પત્રિકામાથંી િમારા માટે અનરુૂપ કસરિો અને સલાહો વ્યસ્તિગિ રીિે સચૂવશે. 
િમારી કોઇપણ વ્યસ્તિગિ કસરિો અથવા હોસ્તપટલ માથંી રજા લેિી વખિે આરોગ્ય ત્રનષ્ણાિે આપેલી 
સલાહ ને આ પત્રિકામાનંી કસરિો અને સલાહ સાથે બદલવી નહીં. િમારા ત્રમિો અને સગાસબંધંીઓ 
િમને સાજા થવામા ંમદદ કરી શકે છે અને આ પત્રિકા િેમની સાથે આપ લે કરવી ઉપયોગી ત્રનવડી શકે 
છે.  
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શ્વાસ લેવાની તકલીિનુ ંધનરાકરણ 

સામાન્ય રીિે હોસ્તપટલમાથંી રજા લીધા બાદ હાફં ચઢી શકે છે. જ્યારે િમે બીમાર હોય ત્યારે 
અશસ્તિ લાગ ેછે અને આમ થવાથી પણ હાફં ચઢી શકે છે. જ્યારે શ્વાસ લેવામા ંિકલીફ પડે ત્યારે 
િણાવ અનભુવાય છે, જેનાથી હાફં વધારે ચઢી શકે છે. શાિં રહવે ુ ંઅને શ્વાસ લેવામા ંપડિી 
િકલીફનુ ંત્રનરાકરણ લાવવાનુ ંશીખવાથી આ િકલીફ મા ંફાયદો થઇ શકે છે. 
 
જેમ ધીરે ધીરે િમારી પ્રવ્રતુ્રિઓ અને કસરિ વધારશો િેમ શ્વાસની િકલીફમા ંસધુારો થવો 
જોઈએ, પણ િે દરત્રમયાન નીચે દશાાવેલ પોઝિશન (મદુ્રા) અને ત્રવત્રવધ પધ્ધત્રિઓ િમને આમા ં
મદદરૂપ થઈ શકે છે.  

 

 

જો શ્વાસ લેવામા ંવિારે તકલીિ થવા લાગે અને આ પોઝિશન (મદુ્રા) અને 
પધ્િધતઓથી પણ સારંુ ન થાય, તો ત ુરંત તમારા આરોગ્ય ધનષ્ણાતનો સપંકવ  કરવો. 
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પોઝિશન્સ (મદુ્રાઓ) કે જે શ્વાસ લેવાની તકલીિમા ંરાહત આપે છે 

 

આ કેટલીક પોઝિશન્સ (મદુ્રાઓ) છે જે શ્વાસની િકલીફને ઓછી કરી શકે છે. દરેકને અજમાવી 
જુઓ કે કઈ િમને મદદરૂપ થઈ શકે છે. આ ઉપરાિં નીચે જણાવેલ શ્વાસ લેવાની પધ્ધત્રિનો 
ઉપયોગ કરવાથી પણ શ્વાસ લેવામા ંસરળિા પડે છે. 

 

૧. એક પડખે ઊંચા સવૂુ:ં માથા અને ગળાના ભાગે 
િહકયાનો ટેકો લઈ કોઈ એક પડખે સવૂુ ંજેમા ઘુટંણ 
સહજેે વાળેલા રાખવા. 
 

 

ર. આગળ નમીને બેસવુ:ં ટેબલ અથવા ખરુશી પર બેસીને િમારા માથા 
અને ગરદનને ઓશીકા પર આરામથી મકૂી કમરથી આગળ વાળો અને 
િમારા હાથ ટેબલ પર આરામથી મકૂો. િહકયા ત્રવના પણ આનો પ્રયત્ન 
કરી શકો છો. 

 
 

૩. આગળ નમીને બેસવુ ં(ટેબલ વગર): ખરુશી પર બેસીને િમારા બનંે હાથ 
થાપા પર અથવા ખરુશીના બનેં હાથા પર રાખીન ેકમરથી આગળ નમીને 
બેસવુ.ં 
 

 
 

૪. આગળ નમીને ઊર્ા રહવે ુ:ં આગળ નમીને ટેબલ અથવા ખરુશીનો ટેકો 
લઈને ઊભા રહવે ુ.ં 
 

 
 

પ. પીઠનો સહારો લઈ ઊર્ા રહવે ુ:ં 
હદવાલથી આશરે એક ફૂટ થોડા પગ છુટ્ટા રાખી, બનેં હાથ બાજુ પર રાખી 
પીઠના ંસહારે હદવાલના ંટેકે ઊભા રહવે ુ.ં 
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શ્વાસ લેવાની પધ્િધતઓ  

શ્વાસોચ્છવાસ ત્રનયતં્રિિ કરવાની હિયા(કંટ્રોલ ઝિધીંગ)    
આ પધ્ધત્રિ િમારા શ્વાસને ત્રનયતં્રિિ કરવામા ંઅન ેઆરામ આપવામા ંમદદ કરશે 
 આરામદાયક સ્તથત્રિમા ંટેકો લઇને બેસો.  

 એક હાથ િમારી છાિી પર અને બીજો હાથ પેટ પર રાખો. 
 જો આરામ અનભુવાય િો, આંખો બધં કરો (નહીં િો ખલુ્લી રાખો) અને શ્વાસ પર ધ્યાન 

કેન્દ્ન્દ્રિ કરો. 
 ધીમે ધીમે નાક દ્વ્રારા શ્વાસ લો (અથવા ના લઈ શકો િો મોઢેથી લો) અને મોઢેથી બહાર કાઢો. 
 જ્યારે િમે શ્વાસ અંદર લો ત્યારે પેટ પરનો હાથ છાિી પર મકેૂલા હાથ કરિા વધારે ઉપર 

આવશે. 
 બને ત્યા ંસધુી ઓછા પ્રયાસ સાથે ધીમેથી, સરળિાથી અને આરામથી શ્વાસ લેવાનો પ્રયત્ન 

કરો. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

તબક્કાવાર શ્વાસ લેવાની પ્રફિયા (પેસ્ડ ઝિિીંગ) 
આ પ્રહિયા એવી પ્રવતૃ્રિઓમા ંમદદરૂપ થાય છે જેમા ંવધારે પ્રયત્નોની જરૂર હોય અથવા જેમા 
િમને વધારે શ્વાસ ચડે જેમકે, સીડીઓ ચઢવી અથવા ટેકરી પર ચાલવુ.ં યાદ રાખો એ મહત્વનુ ં
છે કે આ પ્રવતૃ્રિઓમા ંઉિાવળ કરવાની જરૂર નથી. 
પ્રવતૃ્રિઓને નાના-નાના ભાગોમા ંત્રવભાજીિ કરવાનુ ંત્રવચારીને સહલેાઇથી પ્રવ્રતુ્રિ કરવી જેથી 
અંિ સધુીમા ંિમે ખબુ થાકી ન જાઓ અથવા શ્વાસ ચઢી ન જાય. 
 કોઈપણ પ્રવતૃ્રિ શરૂ કરિા પહલેા ઊંડો શ્વાસ લેવો, જેમકે પગત્રથયુ ંચઢિા ંપહલેા. 
 પ્રવતૃ્રિ દરત્રમયાન શ્વાસ બહાર કાઢવો, જેમકે પગત્રથયુ ંચઢવુ.ં 
 િમને નાકથી શ્વાસ અંદર લેવાનુ ંઅને મોઢેથી શ્વાસ બહાર કાઢવાનુ ંમદદરૂપ થઈ શકે છે. 
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હોસ્સ્પટલમાથંી રજા મળયા ંબાદ કરવા માટેની કસરતો 
કોરોનાની ગભંીર બીમારી માથંી સાજા થવા માટે કસરિ મહત્વનો ભાગ ભાજવે છે.  

નીચેની બાબિોમા ંકસરિ મદદરૂપ થઈ શકે છે, જેમકે.. 
 િદુંરતિીમા ંવધારો               ● શ્વાસની િકલીફમા ંઘટાડો 
 તનાયનુી શસ્તિમા ંવધારો               ● સતંલુન અને સકંલનમા ંસધુારો 
 ત્રવચાર શસ્તિમા ંવધારો               ● િાણમા ંઘટાડો અને મનની સ્તથત્રિમા ંસધુારો  

 આત્મત્રવશ્વાસમા ંવધારો               ● કાયાક્ષમિામા ંવધારો 

િમારી કસરિો સાથે પ્રોત્સાહહિ થવાનો માગા શોધો. ફોન એપ, રોજનીશી અથવા તમાટા  
ઘહડયાળનો સહારો લઈ િમારી પ્રગત્રિ પર નજર રાખો.  

સલામત રીતે કસરત કરવી  

િમે બીમાર થયા પહલેા તવિિં રીિે હરિા-ફરિા અને બીજી કસરિો કરિા હોવા છિા સલામિ 
રીિે કસરિ કરવી એ મહત્વની છે.  

િે ખાસ રીિે મહાત્વનુ ંછે જો િમને: 
 હોસ્તપટલમા ંજિા ંપહલેા હરવા ફરવામા ંમશુ્કેલી હોય િો. 
 હોસ્તપટલમા ંજિા ંપહલેા અથવા હોસ્તપટલ દરત્રમયાન પડી ગયા હોય િો. 
 આરોગ્યને લગિી અન્ય કોઈ પહરસ્તથત્રિ અથવા ઈજાઓ હોય જે િમારા તવાત્યને કસરિ 

દરત્રમયાન જોખમમા ંમકૂી શકે છે. 
 જો િમને િબીબી રીિે સચૂવેલ ઓસ્તસજન સાથે હોસ્તપટલમાથંી રજા આપવામા ંઆવી 

હોય િો  

આ હકતસાઓમા ંિમારે સલામિી માટે બીજા કોઈની મદદ સાથે કસરિ કરવાની જરૂર પડી શકે છે. 
ઓસ્તસજન સાથેના કોઈપણ દદીને કસરિ દરત્રમયાન ઓસ્તસજનના ઉપયોગની ચચાા આરોગ્ય 
કમાચારી સાથે કરવી ખબૂજ આવશ્યક છે. 
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આ સામાન્ય ધનયમો તમને સલામત રીતે કસરત કરવામા ંઉપયોગી થશે. 
 હમંેશા કસરિ કરિા પહલેા વોમા-અપ કરવુ ંિથા કસરિ કયાા બાદ કલૂ-ડાઉન કરવુ.ં 
 ઢીલા અને આરામદાયક કપડા િથા યોગ્ય પગરખા ંપહરેવા.ં 
 કસરિ અને ભોજન વચ્ચે ઓછામા ંઓછુ ૧ કલાકનુ ંઅંિર રાખો. 
 પષુ્કળ પાણી પીવુ.ં 
 ખબૂ જ ગરમી હોય ત્યારે કસરિ કરવાનુ ંટાળો. 
 ખબૂજ ઠંડી હોય ત્યારે ઘરની અંદર કસરિ કરો. 

જો િમને નીચેના લક્ષણોમાથંી કોઈ પણ લક્ષણ જણાય િો કસરિ ન કરશો અથવા 
િાત્કાઝલક કસરિ બધં કરી િમારી નજીકના આરોગ્ય કમાચારીનો સપંકા કરો. 

 ઉબકા અથવા બીમારી અનભુવવી                       ● પરસેવો થવો  

 ચક્કર અથવા િમ્મર આવવી.                           ● છાિીમા ંભીંસ/દબાણ થવુ ં
 શ્વાસ લેવામ ંખબૂજ િતલીફ લાગવી                     ● પીડામા ંવધારો થવો 

જો િમ ેઘરની બહાર કસરિ કરિા હોય િો શારીહરક અંિર જાળવવાનુ ંયાદ રાખશો. 
યોગ્ય સ્તરે કસરત કરવી  

િમે યોગ્ય તિરે કસરિ કરો છો કે નહહ, િે જાણવા માટે કોઈ વાક્ય બોલવા ત્રવષે ત્રવચારજો. 
 જો િમે વચ્ચે અટક્યા વગર આખુ ંવાક્ય બોલી શકો છો અને શ્વાસ લેવામા ંિકલીફ નથી પડિી 
િો િમે સખિ (ભારે) કસરિ કરી શકો છો. 

 જો િમે અટક્યા વગર ઝબલકુલ બોલી શકિા નથી અથવા એક સમયે ફતિ એક જ શબ્દ બોલી 
શકો છો અને િમને ખબૂ જ હાફં/શ્વાસ ચઢે છે, િો િમે ખબુ જ ભારે કસરિ કરી રહ્યા છો. 

 જો િમે કોઈ વાક્ય બોલિી વખિે એક-બે વાર શ્વાસ લેવા માટે થોભો છો અને િમને મધ્યમથી 
લગભગ િીવ્ર શ્વાસ ચઢે છે, િો પછી િમે યોગ્ય તિરે કસરિ કરી રહ્યા છો. 

યાદ રાખો જ્યારે િમે કસરિ કરો છો ત્યારે શ્વાસ/હાફં ચઢવો સામાન્ય છે. િે હાત્રનકારક કે 
જોખમી નથી. જેમ જેમ િમારી િદુંરતિીમા ંસધુારો થશે િેમ િેમ શ્વાસની િકલીફ ઓછી થશે. 
જો િમે િદુંરતિી સધુારવા માટેની કસરિ કરો છો િો િમને કસરિ વખિે મધ્યમથી ભારે શ્વાસ 
ચઢવો જોઈએ. જો િમને બોલિી વખિે પણ ખબૂ જ શ્વાસ ચઢે િો િમારે કસરિ ધીમી પાડી 
દેવી અને જ્યા ંસધુી આરામદાયક રીિે શ્વાસ ન લઈ શકો ત્યા ંસધુી થોભી જાવુ.ં પાના નબંર ૪ 
મા ંદશાાવેલ કેટલીક પોઝિશન્સ(મદુ્રા) િમને શ્વાસ ઓછો થાય/શ્વાસ મા ંરાહિ થાય િેમા ં
મદદરૂપ થઇ શકે છે. 
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વોમવ-અપ કસરતો 
આ કસરિો ઇજાન ેરોકવા માટે િમારા શરીરને િૈયાર કરે છે. િમારી વોમા-અપ કસરિો લગભગ 
પ ત્રમત્રનટ સધુી ચાલવી જોઈએ, અને અંિે િમને થોડો શ્વાસ/હાફં ચઢવાનો અનભુવ થવો જોઈએ. 
વોમા-અપ કસરિો બેસીને અથવા ઉભા રહીને કરી શકાય છે. જો િમે ઉભા રહીને િમારી કસરિ 
કરિા હોય અને જો જરૂરી હોય િો આધાર માટે સ્તથર સપાટી ને પકડો, દરેક કસરિને ર-૪ વાર 
પનુરાવત્રિિિ કરો. 

   
 ૧. ખર્ા ઊંચા કરવા  

   ધીરે ધીરે િમારા ખભાને િમારા કાન િરફ ઊંચા કરો અને પછી ફરીથી નીચે કરો.    

        
          

ર. ખર્ા ને ગોળ િેરવવા 
               િમારા હાથને િમારી શરીરની બાજુથી હળવા રાખી અથવા િમારા 
ખોળામા ંરાખી,   ધીમે ધીમે િમારા ખભાને એક વત ુાળમા ંઆગળ અને પછી પાછળની 
બાજુએ ગોળ ફેરવો.  

  

    ૩. પડખા માથંી વાકંા વળવુ ં

   િમારા શરીરને સીધુ ંરાખી બનેં હાથ િમારી બાજુમા ંરાખી ઉભા રહો. વારાફરિી એક           

   બાજુ હાથ સરકાવીને જમીન િરફ પડખા માથંી વાકંા વળવુ.ં  
 

૪. ઘ ૂટંણ ઊંચા કરવા 

વારાફરિી ઘ ૂટંણને થાપાની ઉપર ન જાય િે રીિે ધીરે ધીરે ઉપર અને નીચ ેકરો. 
 

પ. પગના પજંાની કસરત 

પ્રથમ, એક પગનો ઉપયોગ કરીને, પગની આંગળીઓને અને પછી િમારી એડીને 

જમીન પર ઠપકારો, બીજા પગથી પનુરાવિાન કરો. 
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૬. પગના પજંાને ઘ ૂટંીથી ગોળ િેરવો. 

એક પગના પજંાનો ઉપયોગ કરીને, અંગઠૂા વડે હવામા ંવત ુાળો દોરો. બીજા પગ 

સાથે પનુરાવિાન કરો. 
 

તદુંરસ્તીની કસરતો 
 

િમારે દર અઠવાહડયે ર૦-૩૦ ત્રમત્રનટ, પ હદવસ માટે િદુંરતિીની કસરિો કરવાનુ ંલક્ષ્ય રાખવુ ં
જોઈએ. ત્રવત્રવધ પ્રકારની િદુંરતિીની કસરિોના કેટલાક ઉદાહરણો નીચે વણાવેલ છે, પરંત ુ
કોઈપણ પ્રવતૃ્રિ જે િમને લગભગ સાધારણથી ગભંીર શ્વાસ ચઢે િેવી લાગે છે, િે િમારી િદુંરતિી 
વધારવા માટેની કસરિ ગણી શકાય. િમારી િદુંરતિીની કસરિનો સમય ગોઠવો અને ધીમે ધીમે 
િમને જેટલુ ંઅનકુળૂ પડે િેમ સમય વધારો. જેમકે ૩૦ સેકંડ અથવા ૧ ત્રમત્રનટની પ્રવતૃ્રિ જેટલા 
સમયનો વધારો હોઈ શકે છે. િમને પહલેા જેવી આરોગ્યપ્રદ પ્રવતૃ્રિના તિર પર પાછા આવવામા ં
થોડો સમય લાગી શકે છે. 
તદુંરસ્તીની કસરતોના ઉદાહરણો 

૭. સ્થળ પર કદમ કચૂ 

જો જરૂર હોય િો, આધાર માટે સ્તથર ખરુશી અથવા સપાટીને પકડો, અને 
આરામ કરવા માટે નજીકમા ંખરુશી રાખો. એક પછી એક ઘ ૂટંણ ઊંચો કરો. 
આ કસરિની પ્રગત્રિમા ં 

શક્ય હોય િો થાપાની ઉંચાઇ સધુી પહોંચવાનો લક્ષ્ય રાખીને િમે િમારા 
પગને ઉંચા કરો.   

ક્યારે િમે આ કસરિ પસદં કરી શકો છો? 

 જો િમે બહાર ચાલવા ન જઇ શકો. 
 જો િમને ખબૂ દૂર ચાલિા ંસમયે બેસી જવાની જરૂર પડી જાય છે. 

૮. પગધથયા ંચઢવા ં 

 િમારી સીડીની નીચેના પગત્રથયાનંો ઉપયોગ કરો. 
 જો જરૂર હોય િો, આધાર માટે કઠેડો પકડી રાખો, અને આરામ 
કરવા માટે નજીકમા ંખરુશી રાખો.બનંે પગ મા ંદસ દસ વખિ ઉપર- 
નીચે ચઢ-ઉિર કરો.  



 

Page 10 of 23 
 

આ કસરિની પ્રગત્રિમા ં
- પગત્રથયાનંી ઊંચાઇ અથવા પગત્રથયા ચઢ-ઉિર કરવાની ગત્રિમા ંવધારો કરો. 
- જો આ કસરિમા ંિમારંુ સતંલુન કંઇપણ પકડી રાખ્યા વગર જળવાય છે, િો પછી િમે હાથમા ં

વજન લઈ ઉપર અને નીચે ચઢ-ઉિર કરી શકો છો. 
િમે આ કસરિ ક્યારે પસદં કરી શકો છો? 

- જો િમે બહાર ન જઇ શકો. 
- જો િમને ખબૂ દૂર ચાલિા ંસમયે બેસી જવાની જરૂર પડી જાય છે. 
૯. ચાલવુ ં
- જો જરૂરી હોય િો ઘોડી કે લાકડીનો ઉપયોગ કરો. 
- પ્રમાણમા ંસપાટ હોય િે રતિો પસદં કરો. 
આ કસરિની પ્રગત્રિમા ં
િમે ચાલવાની ગત્રિ અથવા અંિરને વધારો અથવા જો શક્ય હોય િો, ચઢાણ વાળો રતિો પસદં 
કરી શકો છો. 
િમે આ કસરિ ક્યારે પસદં કરી શકો છો  

- જો િમે કસરિ કરવા માટે બહાર જઇ શકો િો. 
૧૦. જોઝગિંગ (િડપથી ચાલવુ)ં અથવા સાયકલ ચલાવવી 
- જો િબીબી રીિે િમારા માટે સલામિ હોય િો જોઝગિંગ કરો અથવા સાયકલ ચલાવો 
ક્યારે િમે આ કસરિ પસદં કરી શકો છો 
- જો ચાલવાની કસરિ િમને શ્વાસ ચડે એટલી ન લાગે િો. 
- જો િમે અતવતથ થયા િે પહલેા જોઝગિંગ અથવા સાયકલ ચલાવી શકિા ંહોય િો. 
 

સ્નાયઓુને  મજબતુ કરવાની કસરતો 
 િમારી માદંગીના કારણે તનાયઓુ નબળા પડી જિા ંહોય છે જેની િાકાિ વધારવા િથા 

મજબિુ કરવા માટે તનાયનેુ મજબિુ કરવાની કસરિો મદદરૂપ થાય છે. 
 િમારે તનાયઓુને  મજબિુ કરવાની કસરિો દરેક અઠવાહડયામા ંિણ વાર કરવાનુ ંલક્ષ્ય 

રાખવુ ંજોઇએ. 
 આ કસરિો કરવાથી િમને િદુંરતિીની કસરિો જેટલો હાફં નહહિં ચઢે, િેના બદલે િમારા 

તનાયઓુને એવુ ંલાગશે કે િેમણે સખિ મહનેિ કરી છે. 
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 િમારે દરેક કસરિ ૧૦ વાર એવા ૩ સેટ થાય ત્યા ંસધુી કરવાનુ ંલક્ષ્ય રાખવુ ંજોઈએ. 
દરેક સેટની વચ્ચે ટૂંકો આરામ લેવો જોઈએ. જો િમને આ કસરિ અઘરી લાગે િો ઝચિંિા 
કરશો નહહ. િમારૂ લક્ષ્ય ૧૦ નુ ંહોય િો ઓછા નબંરથી શરૂઆિ કરો અને ધીરે ધીરે ૧૦ 
સધુી પહોંચો. જેમ જેમ િમને કસરિ ની ફાવટ આવિી જાય િેમ િેમ વધારે વજનનો 
ઉપયોગ કરી કસરિો કરવી જે િમારા તનાયઓુને વધારે મજબિૂ બનાવવામા ંમદદરૂપ 
થશે. િમે વજનવાળા ડબ્બા અથવા ભરેલી પાણીની બોટલનો ઉપયોગ વજન િરીકે કરી 
શકો છો. 

 િમારા હાથ અને પગના તનાયઓુને  મજબિૂ કરવાની કસરિો નીચે વણાવેલ છે. જે િમે 
બેઠા-બેઠા અથવા ઊભા રહીને કરી શકો છો. આ કસરિો કોઈ પણ િમમા ંકરી શકાય છે. 
કસરિો કરિા સમયે િમારી મદુ્રા યોગ્ય રાખો. પીઠ સીધી રાખવી અને પેટન ેઅંદરની િરફ 
ખેંચીને રાખવુ ંિથા કસરિો ધીમે ધીમે પણૂા કરો.  

 કસરિ શરૂ કરિા ંપહલેા િથા વજન ઊંચકિા પહલેા શ્વાસને અંદર લેવો િથા કસરિ 
કરિા સમયે શ્વાસ બહાર કાઢવો. 
તમારા હાથને મજબતૂ કરવાની કસરતોના ઉદાહરણો 

૧. બાઈસેપ્સ કલવ (કોણી માથંી હાથ વાળવો) 
 િમારા હાથને શરીરની બાજુમા ંઅને હથેળી ઉપર િરફ આવે એ 
રીિે રાખી, હાથમા ંવજન ઊંચકો. 
 િમારા હાથના ઉપરના ભાગને સ્તથર રાખો, ધીમે ધીમે વજન ઉપાડો, 
(કોણી માથંી હાથ વાળવો). આ કસરિ બેસીને િથા ઊભા રહીને પણ કરી 
શકાય. 
આ કસરિની પ્રગત્રિ  

આ કસરિ કરિી વખિે િમે જે વજન વાપરો છો િેમા ંવધારો કરો. 
ર. ફદવાલને િક્કો મારવો  

 િમારા હાથને ખભાના તિરે હદવાલ સામે સપાટ મકૂો. આંગળીઓ 
ઉપરની િરફ અને હદવાલથી લગભગ એક ફૂટ દૂર પગ રાખો. 
 શરીરને હમેંશા સીધુ ંરાખીને ધીમે-ધીમે કોણીથી વાળીને િમારા 
શરીરને હદવાલ િરફ નમાવો. હાથ સીધા થાય ત્યા ંસધુી હદવાલને દબાણ 
કરીને દૂર આવો. 

આ કસરિની પ્રગત્રિ  
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હદવાલથી થોડા વધારે દૂર ઉભા રહી કસરિ કરવી. 
૩. હાથ બાજુ માથંી ઊંચા કરો  

 િમારા હાથને શરીરની બાજુમા ંરાખી, હથેળી અંદરની િરફ આવે એ 
રીિે રાખી હાથમા ંવજન ઉંચકો. 
 િમારા ખભાના ંતિર સધુી (પરંત ુએનાથી ઊંચા નહહ.) બને્ન હાથ 
બાજુ પર ઊંચા કરો અને ધીમે-ધીમે પાછા નીચે લાવો. 
આ કસરિ બેસીને િથા ઊભા રહીને પણ કરી શકાય. 

આ કસરિની પ્રગત્રિ 

- િમે િમારા ંહાથને ઊંચા કરો છો. િે ઊંચાઈને વધારો પણ ખભાના તિરથી વધ ુનહહ. 
- કસરિ કરિી વખિે િમે જે વજન વાપરો છો િેમા ંવધારો કરો. 
તમારા પગને મજબતૂ કરવાની કસરતોના ઉદાહરણો 

૧. બેસીને ઊભા થવુ ં
 િમારા પગને થાપાની પહોળાઇ જેટલા દૂર રાખીને બેસો. િમારા 
હાથ બાજુમા ંઅથવા છાિી ઉપર રાખી ધીમે-ધીમે ઊભા થાવ. 
િણ(૩)ની ગણિરી સધુી આ સ્તથત્રિમા ંરહો. અને ધીમેથી પાછા 
ખરુશીમા ંબેસો. આ કસરિ દરમ્યાન િમારા પગને જમીન પર જ રાખો. 
 જો િમે િમારા હાથનો ઉપયોગ કયાા ત્રવના ખરુશીમાથંી ઊભા થઈ 

શકિા નથી િો ઊંચી ખરુશીમાથંી પ્રયાસ કરો. જો આ હજુ પણ ખબુ મશૂ્કેલ હોય િો િમે 
િમારા ંહાથનો ઉપયોગ કરી શકો છો. 

આ કસરિની પ્રગત્રિ 

 શક્ય એટલી ધીમી ગત્રિથી કરવુ.ં 
 નીચી ખરુશીનો ઉપયોગ કરી કસરિ કરો. 
 હાથ મા ંવજન પકડી બને એટલુ ંશરીરની નજીક રાખી 
કસરિ કરવી. 
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ર. ઘ ૂટંણમાથંી પગ સીિા કરવા 

 બનં્ને પગ ભેગા રાખી ખરુશી પર બેસો. એક ઘ ૂટંણ સીધો કરી અને 
િમારા પગને એક ક્ષણ માટે સીધો રાખો પછી િનેે ધીમેથી નીચે કરો. 
િમારા બીજા પગ સાથે પનુરાવિાન કરો. 
આ કસરિની પ્રગત્રિ: 

- િણ (૩) ની ગણિરી સધુી િમારા પગને સીધા પકડી રાખો 
- કસરિ ધીરે-ધીરે કરવી. 

 
 
 

૩. દંડ બેઠક 

 બને્ન પગના પજંા થોડા અંિરે રાખી, પીઠને હદવાલને ટેકે અથવા 
સ્તથર સપાટીના ટેકે રાખી ઉભા રેહવુ.ં િમારા પગને હદવાલથી લગભગ 
એક ફૂટ દૂર રાખો અથવા િમારા હાથ ને સ્તથર ખરુશીના ટેકે રાખો.  
 પીઠ હદવાલના ટેકે રાખી ધીમે ધીમે િમારા ઘ ૂટંણને થોડા વાળો. 
જેથી પીઠ હદવાલ નીચે સરકે અને થાપાનો ભાગ ઘુટંણથી ઊંચો રાખો. આ 
સ્તથત્રિ એક ક્ષણ માટે રાખવી. 
આ કસરિની પ્રગત્રિ: 
િમારા ઘ ૂટંણ વધારે વાળો. (યાદ રાખો કે િમારા થાપાનો ભાગ ઘ ૂટંણ 

કરિા ઊંચો રહવેો જોઇએ.) િમારા ઘ ૂટંણ સીધા કરિા પહલેા આ સ્તથત્રિમા ં૩ ની ગણિરી 
સધુી બેસી રહો. 
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૪. એડી ઊંચી કરવી 
 આગળ નમ્યા વગર િમારા હાથ ને સ્તથર સપાટી પર રાખી ને 
સતંલુન જાળવો. 
 ધીમે ધીમે િમારા પગના અંગઠુા પર ઊંચા થાઓ અને ધીરે ધીરે 
પીઠનો ભાગ ફરી નીચે કરો. 
 જ્યારે અંગઠૂા પર ઊંચા થાઓ ત્યારે ૩ ની ગણિરી સધુી ઊભા રહો. 
એક સમયે એક જ પગ પર ઊભા રહવે ુ.ં 

 

 

 

આરામ માટેની કસરત (કુલ ડાઉન કસરત) ((કલૂ ડાઉન)  

સ્્શ્ફ્ફદસ્સ્િ 

આરામ માટે ની કસરતો તમારા શરીરને કસરત બિં કરતા ંપહલેા સામાન્ય સ્સ્થધત તરિ લઇ 
જાય છે. તમારી આરામ ની કસરતો ઓછા મા ંઓછી પાચં ધમધનટ ચાલવી જોઇએ અને અંતે 
તમારી શ્વસનફિયા સામાન્ય થઇ જવી જોઇએ. તમે જણાવેલ બિા જ સચૂનો અમલમા ંમકૂી શકો 
છો, પરંત ુજો તમે બિી જ કસરતો અથવા ખેંચાણ ન કરી શકો તો તમારાથી જે શકય હોય તે 
કરશો.   

૧. િીમી ગધતએ ૨ ધમધનટ માટે ચાલો અથવા હળવી જગ્યા પર જ કદમકચૂ કરો. 
ર. બેસીને અથવા ઊર્ા રહીને હળવી કસરત કરવી (જે વોમવ અપ મા કરેલ છે). 
૩. સ્નાયઓુનુ ંખેંચાણ 

આ કસરિથી િમારા તનાયઓુની િકડણ ઓછી થાય છે, દરેક કસરિમા ં૧૦ થી ૧૫ સેકન્ડ 
સધુી તનાયઓુ ખેંચીને પકડી રાખવા. આ કસરિ િમે બેસીને અથવા ઉભા રહીને કરી શકો છો. 
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સાઈડ ટુ સાઈડ 

ખરુશી પર બેસી જમણો હાથ ઉપરની બાજુ સીધો ઊંચો કરીને ડાબી 
બાજુ નમો. કમરની જમણી બાજુ ંખેંચાય એટલુ ંખેંચો. ૧૫ થી ૨૦ 
સેકન્ડ પકડી રાખીને પછી પહલેા હિા એ સ્તથત્રિમા ંપાછા આવો. 
ફરીથી ડાબી બાજુ ંઆજ કસરિ કરો. 
 
 

 
 
 
 

ખભા માટેની કસરિ 
િમારો એક હાથ આગળ સીધો રાખી બીજા હાથે િમારી છાિી 
બાજુ એને ધક્કો મારો અને ૧૦ થી ૧પ સેકંડ પકડી રાખી ખભા 
ઉપર ખેંચાણ અનભુવો. આ કસરિ બનેં બાજુ ંવારાફરથી કરો. 
 
 

થાપાના પાછળના ભાગની કસરિ 
કમર સીધી રાખીને ખરુશીની ધાર પાસે િમારો એક પગ સીધો રાખીને 
બેસો. િમારા બનં્ને હાથ બીજા પગના સાથળ પર રાખો. કમરથી સીધા 
રહીને િમારાથી થાય એટલુ ંઆગળની િરફ નમવુ.ં જ્યા ંસધુી િમારા 
થાપાના પાછળના ભાગમા ંખેંચાણનો અનભુવ ના થાય ત્યા ંસધુી 
આગળની િરફ નમવુ.ં ફરીથી મળૂ સ્તથત્રિમા ંઆવીને બીજા પગ પર એ 
જ કસરિ કરો. 
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ઘુટંણના નીચેના ભાગની કસરિ 

હદવાલની સામે ઊભા રહીને એક પગ પાછળ સીધો અને એક પગ 
આગળની િરફ ઘુટંણમાથંી સહજે વાળીને આગળની બાજુએ ઝૂકવુ.ં િમારા 
બનેં્ન હાથ હદવાલને ધક્કો મારિા હોય એ રીિે રાખવા. અને િમારા 
પાછળના પગની એડી જમીનને અડેલી રાખવી. િથેી િમારા પાછળના 
પગમા ંઘ ૂટંણની નીચેના પાછળના ભાગમા ંખેંચાણ અનભુવાશે. ફરીથી 
મળૂસ્તથત્રિમા ંઆવીને બીજા પગ પર કસરિ કરો અને ખેંચાણ અનભુવો. 

 
થાપાના આગળના ભાગની કસરિ 
કોઈ વતતનુો આધાર લઈ િમે સ્તથર ઊભા રહો. િમારો એક પગ 
ઘ ૂટંણમાથંી પાછળની િરફ વાળો અને એ જ બાજુના હાથથી પગની 
એડી પકડો અને થાપાની આગળની બાજુ ખેંચાણ અનભુવો ત્યા સધુી 
એડી પાછળની બાજુ ંખેંચો. ફરીથી મળૂ સ્તથત્રિમા ંઆવીને બીજા પગ 
પર કસરિ કરો. 
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તમારા અવાજમા ંથતી સમસ્યાઓનુ ંધનરાકરણ 
વેન્ટીલેટર પરથી બહાર આવ્યા પછી ઘણા લોકો િેમના અવાજમા ંમશુ્કેલીઓ અનભુવી શકે છે. જો 
િમારા અવાજ મા ંકોઇ ફેરફાર જણાય િો નીચેની બાબિો પર ધ્યાન આપવુ ંમહત્વનુ ંછે. 

 જયારે તમે આરામદાયક પફરસ્સ્થધતમા ંહોય ત્યારે વાત કરતા ંરહો. િમારા અવાજ મા ં
સધુારો કરવા માટે વાિ કરિા રહો અને જો વાિ કરિા કરિા થાકી જાઓ િો થોડો 
આરામ કરો. િમારા ત્રમિો અને કુટંુબીજનોને જાણ થવા દો કે િમારે વાિચીિ દરત્રમયાન 
થોડા આરામ ની જરૂર છે.   

 તમારા અવાજ ને તાણ આપવો નહી. જોરથી બોલવાથી અને િીમા સળવળ અવાજથી 
સ્વરપેટી પર અસર થાય છે. જો િમારે કોઇનુ ંધ્યાન દોરવ ુપડે િો  કોઇ વતતથુી 
અવાજ કરવાનો પ્રયાસ કરવો. 

 આરામ કરવો. જયારે િમને વાિચીિ કરિા ંશ્વાસ મા ંિકલીફ પડે ત્યારે વધ ુમહિેન ન 
કરવી પડે િે માટે સાવચેિ રહવે ુ.ં શાતં્રિથી બેસીને િમારા શ્વાસ પર ધ્યાન કેન્દ્ન્દ્રિ કરીને 
આગળ જણાવ્યા મજુબ શ્વાસોશ્વાસમા ંરાહિ આપિી મદુ્રાઓ કરવી. જ્યા ંસધુી િમે બોલવા 
માટે િૈયાર ન થાઓ ત્યા સધુી આ કરો.  

 િાણ ના પડે િે રીિે અવાજ નો ઉપયોગ કરી ગુજંરાવ કરવાનો પ્રયાસ કરો. 
 વાતચીત કરવાની બીજી રીત નો ઉપયોગ. જો િમને બોલવામા ંિકલીફ પડિી હોય 

િો લેખન અથવા હાવભાવનો ઉપયોગ કરવો.  

 તમારા અવાજ ને કાયવરત રાખવા માટે ફદવસ ર્ર પાણી પીતા રહવે ુ.ં  
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ખાવાની, પીવાની અને ગળવાની તકલીિોનુ ંધનરાકરણ 

જયારે િમે હોસ્તપટલમા ંહિા ત્યારે િમને શ્વાસની િકલીફના લીધે વેન્ટીલેટર પર રાખ્યા હોય િો 
િેના કારણ ેશ્ર્વાસનળીના તનાયુઓં નબળા થઇ ગયા હોવાથી ખાવા અને પીવામા ંિકલીફ 
અનભુવાય છે. ફરીથી સારા થવા માટે સારી રીિે ખાવુ,ં પાણી પીવુ ંઅથવા શરબિ પીિા રહવે ુ
મહત્વપણુા છે. 
ફેફ્સાનો ચેપ અને ગુગંળામણ ટાળવા માટે ગળવામા ંધ્યાન રાખવુ.ં ખોરાક અથવા પાણી જો ખોટી 
રીિે ગળી જવાય િો ફેફસા મા ંજત ુ ંરહ ેછે. 
જો ગળવામા ંિકલીફ પડે િો નીચેની બાબિો મદદરૂપ બની શકે છે: 

 ખાિા કે પીિા વખિે સીધા બેસવુ.ં સિુા હોય ત્યારે ખાવુ ંકે પીવુ ંનહી. 
 જ્મ્યા ંપછીની ૩૦ ત્રમત્રનટ સધુી બેસવુ,ં ઉભા રહવે ુ ંકે ચાલવુ.ં 
 કેટલાક અલગ–અલગ પ્રકારના ખોરાક અપનાવો (ઘટ્ટ અને પ્રવાહી). કેટલાક ખોરાક 

બીજા કરિા ગળવા મા ંસહલેા હોય છે, નરમ અને ઢીલો ખોરાક અથવા નાના નાના 
ટકૂડામા ંકાપેલો કઠણ ખોરાક પસદં કરી શકો છો. 

 શાિં જગ્યાએ બેસીને ધ્યાનથી જમવુ.ં 
 ખોરાક ને શાિંી થી ખાવો અને વચ્ચે વચ્ચે થોડુ ંપાણી પીિા રહવે ુ.ં ખોરાક ગળિા ં

પહલેા બરાબર ચાવવો.  

 ખાિરી કરો કે બીજો કોળીયો લેિા પહલેા, પહલેો કોળીયો બરાબર ચાવી અને ગળી 
લીધો હોય. 

 જો િમે એકવારમા ંસપંણૂા ભોજન ન ખાઇ શકો િો હદવસભર થોડુ ંથોડુ ંજમો. 
 જો િમને જમિી વખિે ખાસંી આવે કે ગુગંળામણ થાય િો થોડો સમય ત્રવરામ 

લેવો. 
ફરીથી સાજા થવા માટે સારો ખોરાક લેવો એ મહત્વની બાબિ છે, જયારે િમે વેન્ટીલેટર 
પરથી પાછા આવ્યા છો ત્યારે ફરીથી સાજા થવા માટે સારો ખોરાક લેવો મહત્વનો છે. જમ્યા 
પછી દાિં ને સાફ કરવા જોઇએ અને પાણી પીિા રહવેાથી મોં ની સફાઇ રહ ેછે. 

   

જો ખાવાનુ ંઅને પીવાનુ ંમશુ્કેલ રહ,ે િો િમારે આરોગ્ય ત્રનષ્ણાિનો સપંકા કરો. 
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ધ્યાન, યાદશફકત અને સ્પષ્ટ ધવચારસરણીની સમસ્યાઓનુ ંધનરાકરણ 
જે લોકો ગભંીર રીિે અતવતથ છે અને જેમને વેન્ટીલેટરની જરૂર પડી હોય િેઓને ધ્યાન અને 
યાદશહકિને લગિી મશૂ્કેલીઓ નો અનભુવ થાય છે. વતતઓુ યાદ રાખવી અને તપષ્ટ  રીિે 
ત્રવચાર કરવા જેવી મશૂ્કેલીઓ અઠવાહડયા અથવા મહહનાની અંદર દૂર થઇ શકે છે, પરંત ુકેટલાક 
લોકો માટે લાબંા સમય સધુી આ િકલીફ રહી શકે છે.  

જો િમે આ મશુ્કેલીઓ અનભુવી રહ્યા છો િો િે િમારા પહરવારજનો માટે જાણવુ ંખબૂ જરૂરી છે 
કેમકે િે િમારા સબધંો, દૈત્રનક પ્રવ્રતુ્રિઓ  અને િમારા કામ અથવા ત્રશક્ષણ પર અસર કરે છે. 
જો િમે આ મશૂ્કેલીઓ અનભુવી રહ્યા છો િો નીચનેી બાબિો મદદ રૂપ ત્રનવડી શકે છે.  

 શારીફરક કસરતો- િમારા મગજ ને ફરીથી સારા થવા માટે મદદરૂપ છે જો િમે શ્ર્વાસ મા ં
િકલીફ થવી કે થાક અનભુવી રહ્યા હોય િો ધીમે ધીમે હળવી કસરિો િમારી હદનચયાા 
મા ંઉમેરો અને અગાઉ જણાવ્યા મજુબ િદુંરતિી માટે શારીહરક કસરિો કરો. 

 મગજ ની કસરતો - જેમકે નવા શોખ અથવા પ્રવ્રતુ્રિઓ, કોયડા, શબ્દ અને સખં્યાની રમિો, 
યાદશસ્તિની કસરિો અને વાચંન મદદરૂપ થઇ શકે છે. મગજ ની કસરિો િમને પડકાર 
આપે છે પરંત ુિેનાથી િમને પ્રોત્સાહન પણ મળે છે. 

 યાદ રાખવા માટે- યાદી, ચીઠ્ઠીઓ અથવા અલામવ નો ઉપયોગ કરો. 
 ગભરાહટ ની લાગણી ન થાય િેના માટે પ્રવ્રતુ્રિને ટકૂડામા ંકરો.  

 દૈત્રનક જીવન ત્રનવાાહ ની પ્રવ્રતુ્રિઓને સચંાઝલિ કરવા માટે કેટલીક બાબિોનુ ંધ્યાન રાખવુ ં
અને શાિં રહીને ત્રવચારવુ.ં જે િમારી સમતયાઓ ને હળવી કરવા મા ંસહાય રૂપ નીવડી 
શકે છે જેમકે પોિાની અપેક્ષાઓ ને મયાાહદિ કરવી અને અન્ય લોકો ને સહાય કરવા દેવી. 
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દૈધનક જીવનની પ્રવ્રધુતઓનુ ંધનરાકરણ   

ગભંીર બીમારી પછી ખબૂ જ નબળાઇ લાગવી, શ્ર્વાસ ચઢવો કે થાક લાગવો એ સામાન્ય છે પરંત ુ
ફરીથી સાજા થવા માટે પ્રવ્રતુ્રિમય થવુ ંખબૂ જ મહત્વનુ ંછે. આપણે જે પણ પ્રવ્રતુ્રિ કરીએ છીએ 
(કપડા ધોવા-પહરેવા, ખાવાનુ ંબનાવવુ,ં કામ કરવુ ંઅને રમવુ)ં એમા ંકાયાશહકિ નો ઉપયોગ થાય 
છે. 
ગભંીર બીમારી પછી ઘણી પ્રવ્રતુ્રિઓમા ંકાયાશહકિ ઓછી થવા ને લીધે વધારે પ્રયત્નો કરવા પડે છે.  

જો િમે એવુ ંઅનભુવો છો િો નીચેની બાબિો િમારા માટે મદદરૂપ થઇ શકે છે.  

 તમે એક ફદવસમા ંશુ ંકરી શકો તેની અપેક્ષાઓમા ંિેરિાર કરો. િમને કેવુ ંલાગે છે િેના 
આધારે વાતિત્રવક ધ્યેય ગોઠવો. િમે ખબૂ થાકેલા હોય, શ્વાસ ચઢિો હોય િો પણ પથારી 
માથંી ઉભ ુથવુ,ં કપડા ધોવા-પહરેવા,એ પણ એક ત્રસધ્ધ્ધ છે.  

 અમકૂ કાયો જેમકે નાહવુ,ં કપડા પહરેવા અને ખાવાનુ ંબનાવવુ ં– આ બધા કાયો બેસીને 
કરવા જેનાથી ઊજાવનો બચાવ કરી શકાય છે.  

 બે ર્ારે કામ વચ્ચે એક હળવુ ંકામ કરી ને તમારા શરીરને આરામ આપો. હદવસ દરત્રમયાન 
િમારી જાિને આરામ નો સમય ફાળવો. 

 અઘરા લાગતા કાયવમા ંબીજાને મદદ કરવા દો. જેમકે રસોઇ કરવી, બાળકો ની સભંાળ 
લેવી, બજાર માથંી સામાન લાવવો.  

 કાયોમા ંપહલેા જેવી સરળતા. જ્યા ંસધુી િમને પરેૂપરૂૂ સારંુ ના લાગે ત્યા ંસધુી સપંણૂા 
પ્રવ્રતુ્રિઓ કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહી. કામ પર ધીમે ધીમે પાછા ફરવુ ંઅને ત્રનરાકરણ કરવા 
મા ંજે કામ િમારા માટે સરળ છે િે કામ કરવુ,ં બાળકની સભંાળ માટે મદદ લેવી અને 
પોિાના શોખમા ંધીરે ધીરે પાછા ફરવુ.ં 
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તાણ, અસ્વસ્થતા અથવા હતાશાનુ ંધનરાકરણ   

અત્યિં બીમારીમા ંહોસ્તપટલમા ંરહવે ુ ંએ ખબૂ િણાવભયો અનભુવ હોઇ શકે છે. આનાથી િમારા 
ત્રમજાજ પર ખરાબ અસર પડી શકે છે. િણાવ, અતવતથિા (ઝચિંિા, ડર) અથવા હિાશા (નબળો 
મનોભાવ, ઉદાસીનિા) ની અનભુતૂ્રિઓ અનભુવવી એ સામાન્ય છે. હોસ્તપટલમા ંહોવાના ત્રવચારો 
અથવા સપનાઓ વારંવાર અત્રનચ્છાએ પણ િમારી પાસે આવી શકે છે. િમન ેિમારા અસ્તિત્વને 
સબંતં્રધિ ખરાબ ત્રવચારો અથવા લાગણીઓ, દૈત્રનક પ્રવ્રતુ્રિઓ પર પાછા ફરી ન શકવાના લીધે 
થિી હિાશા િમારા ત્રમજાજને વધ ુપ્રભાત્રવિ કરી શકે છે. આ મશૂ્કેલ લાગણીઓ દૈત્રનક પ્રવ્રતુ્રિઓમા ં
સામેલ થવાની િમારી ક્ષમિા ને અસર કરી શકે છે ખાસ કરીને, જો િમારી અપેક્ષાઓ અને જે 
પ્રાપ્િ છે િે વચ્ચે ના િફાવિના કારણે િમે ઓછા પ્રોત્સાહહિ થાઓ છો. 
તાણ, અસ્વસ્થતા અને તાણની લાગણીનુ ંધનરાકરણ એકંદરે િરી સાજા થવાનો એક મહત્વપણૂવ 
ર્ાગ છે. 

કેટલીક સરળ વતતઓુ િમે કરી શકો છો.  

 

િમારી મળૂભિૂ જરૂહરયાિોન ુધ્યાન રાખો 
 પરૂતી ગણુવત્તાવાળી ઊંઘ. હોસ્તપટલ દરત્રમયાન િમારી ઊંઘ ખોરવાઇ ગઇ હશે. િણાવના 

અનભુવો પણ િમારી ઊંઘને અસર કરી શકે છે. િમે અલામા નો ઉપયોગ કરીને ઊંઘવાના 
અને જાગવાના સમય પર પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરો. િમે અથવા િમારા કુટંુબીજનો/સભંાળ 
આપનારાઓ ધ્યાન રાખે કે િમને ખલેલ પહોંચાડે િેવા અવાજ કે વધારે પડિા ંપ્રકાશથી 
િમને દૂર રાખે. સારી ઊંઘ લેવા માટે ત્રનકોહટન ઘટાડો (જેમકે ધ્રમુપાન), કેહફન અને 
આલ્કોહોલ ન લેવુ ંઅને આરામદાયક પહરસ્તથત્રિ અપનાવી શકો છો. 

 િમારી સપંણૂા સખુાકારી માટે પરૂતો અને આરોગ્યપ્રદ આહાર મહત્વપણૂવ છે. જો િમને ખાવા 
અથવા ગળવામા ંિકલીફ પડિી હોય િો આ પત્રિકામા ંઆપેલી સલાહ અથવા આરોગ્ય 
ત્રનષ્ણાિ દ્વારા આપવા મા ંઆવેલી સલાહને અનસુરો. કુટંુબીજનો/સભંાળ આપનારાઓ ધ્યાન 
રાખ ેકે િમને પયાાપ્િ ખોરાક ઉપલબ્ધ થાય. 
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 શારીફરક રીતે સફિય રહો કારણકે આ િાણ અને હિાશાની સભંાવના ઘટાડી શકે છે િમારી 
ભૌત્રિકહિયાને ઘીમે ધીમે અને સરુઝક્ષિ રીિે વધારવા માટે નાના પગલા ંલો. 
 

 સ્વકાળજી 

 િમારા માનત્રસક સખુ માટે સામાજીક રૂપે જોડાયેલા રહવેાનુ ંમહત્વપણૂા છે. અન્ય લોકો સાથે 
વાિ કરવાથી િણાવ ઘટાડવામા ંમદદ થાય છે અને િમારા પનુવાસન મા ંઆવિા પડકારોને  
શોધવામા ંમદદ મળી શકે છે. જો િમે એકલા રહો િો ટેઝલફોનથી અથવા ઓનલાઇન, ત્રમિો 
અને પહરવાર સાથે સપંકામા ંરહવે ુ ંજે િમને એકલિા ઓછી કરવા મા ંમદદ કરે છે. િમારો 
મનોભાવ નબળો હોય ત્યારે િમને સામાજજક રીિે જોડાયેલા રહવેાનુ ંમન ન થાય િેથી 
કુટંુબીજનો અને ત્રમિોને જણાવો કે િેઓ િમારા સપંકા મા ંરહી ફરી સાજા થવા મા ંમદદ કરે. 

 આરામદાયક પ્રવ્રધુતઓ કરો, સગંીિ સાભંળવુ,ં વાચંન  અથવા આધ્યાજત્મક વ્યવહાર કરવો 
જેથી િમને કંટાળો ના આવે. ધીમો શ્ર્વાસ લેવાની પધ્ધત્રિ િાણ ઘટાડવા મા ંમદદ કરે છે જે 
આરામદાયક પહરસ્તથત્રિનુ ંજ ઉદાહરણ છે. શરૂઆિ મા ંજો મશુ્કેલી પડે િો ધીમે-ધીમે શ્વાસ 
લેવો; જે કેવી રીિે લવેો િે આ પત્રિકામા ંઆગાઉ દશાાવેલ “ત્રનયતં્રિિ શ્વાસોત્ચ્છવાસ લેવાની 
કસરિો પ્રમાણે કરવુ.ં 

 િીમેિીમે તમારી દૈધનક પ્રવ્રધુતઓમા ંઅથવા તમારા શોખ ને વધારવા માટે પ્રયત્ન કરો, જે 
િમારા ત્રમજાજ સધુારવા મા ંમદદ કરે છે. 

  

જો તમે પહલેા ંતમારા માનધસક સ્વાસ્્ય માટે સેવાઓ પ્રાપ્ત કરી હોય તો તે તમારા સ્વાસ્્યકતાવ 
સાથે વાત કરી ચાલુ ંરહ ેતેની ખાતરી કરો. જે લોકો બીમાર થયા પછી શારીફરક રીતે સ્વસ્થ થઇ 
રહ્યા છે, પરંત ુમાનધસક સ્વાસ્્ય ઘટી રહ્યો છે તેમને કુટંુબીજનો અને સરં્ાળ રાખનારાઓ ટેકો 
આપે. 
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આરોગ્ય ધનષ્ણાતનો સપંકવ  ક્યારે કરવો. 
હોસ્તપટલમા ંદાખલ થવા ંઅને ગભંીરરૂપે અતવતથ થવાની અસર દરેક માટે અલગ હોઇ શકે છે. 
આરોગ્ય ત્રનષ્ણાિનો સપંકા  કરવો મહત્વપણુા છે, જેમકે સામાન્ય િબીબો, પનુવાસન ત્રનષ્ણાિ અથવા 
િબીબી ત્રનષ્ણાિ. 

 જ્યારે િમને શ્વાસ લેવામા ંિકલીફ પડે છે અને પષૃ્ડઃ-પ પર વણાવેલ શ્વાસ ત્રનયિંણની 
પધ્ધત્રિનો ઉપયોગ કયાા પછી પણ િમને આરામ કે સારૂ ંનથી થત ુ.ં    

 િમને ન્યનુિમ પ્રવ્રતુ્રિ સાથે પણ શ્વાસની િકલીફ થાય છે અને પષૃ્ડઃ- ૪ પર વણાવેલ શ્વાસ ની 
િકલીફ હળવી કરવા માટેની કોઇપણ સ્તથત્રિ સાથ ેસધુારો થિો નથી.   

 કસરિ પહલેા ંઅથવા િે દરત્રમયાન િમે પષૃ્ડઃ-૭ પર વણાવેલ કોઇપણ લક્ષણોનો અનભુવ કરો 
છો. 

 િમારા ધ્યાન, યાદશહકિ, ત્રવચારસરણી અથવા થાક મા ંસધુારો થિો નથી, જે િમને િમારી 
દૈત્રનક પ્રવતુ્રિઓ કરવા માટે મશુ્કેલ બનાવે છે અથવા િમને િમારી દૈત્રનક કામ પર પાછા જવા 
અથવા અન્ય ભતુ્રમકાઓ અટકાવે છે. 

 િમારો ત્રમજાજ વધ ુખરાબ થાય, ખાસ કરીને જો િે કેટલાક અઠવાહડયા સધુી ચાલે. 
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