
  

Ankilozan Spondilit hastaları için
Günlük egzersiz programı



  

Yere sırtüstü uzanın. 
Dizlerinizi ayak tabanlarınız 
yere tam basacak şekilde 
bitişik olarak bükün.

Kalçanızı mümkün olduğunca 
yükseğe kaldırıp 5 saniye bu 
pozisyonda kalın. Yavaşça 
indirin. (5 kez)

Egzersiz 1

Yer Egzersizleri



  

Egzersiz 2

İki kolunuzu dik olarak 
havaya kaldırın ve ellerinizi 
parmaklarınızı birbirine 
geçirerek birleştirin.

Kollarınızı mümkün olduğu 
kadar sağa doğru 
döndürürken dizlerinizi sola 
yatırın. Normal pozisyona 
dönün. (5 kez)

Aynı hareketi ters yöne doğru 
tekrarlayın. (5 kez)



  

Egzersiz 3

İki kolunuzu öne doğru 
uzatıp, başınızı yerden 
kaldırarak çenenizi 
göğsünüze değdirin.

Omuzlarınızı yerden 
kaldırarak kollarınızı 
dizlerinize doğru uzatın. 
(Belinizi yerden kaldırmayın) 
Tekrar eski pozisyonunuza 
dönün. (5 kez)



  

Egzersiz 4

Ellerinizi üst üste koyun. 
Çenenizi içerde tutarak 
omuzlarınızı yerden kaldırıp 
(belinizi yerden kaldırmayın) 
kollarınızı dizlerinizin sağına 
doğru uzatın. (5 kez)

Aynı hareketi ters yöne doğru 
tekrarlayın. (5 kez)



  

Egzersiz 5

Dirseklerinizi kırmadan yerde 
dört ayak üstünde durun. 
Başınızı kollarınızın arasına 
sokarak sırtınızı mümkün 
olduğunca kamburlaştırın.

Beklemeden başınızı 
mümkün olduğunca arkaya 
doğru kaldırıp belinizi 
çukurlaştırın.
(5 kez)



  

Egzersiz 6

Dörtayak pozisyonundayken 
başınızı yukarıya kaldırarak, 
sağ kolunuzu öne, sol 
bacağınızı arkaya doğru 
dizinizi ve dirseğinizi 
kırmadan düz bir biçimde 
uzatın. 5 saniye bekledikten 
sonra ilk pozisyonunuza 
dönün. (5 kez)

Aynı hareketi bu kez sol kol 
ve sağ bacağınızla 
tekrarlayın.



  

Egzersiz 7

Düz bir sandalyeye oturup 
ayaklarınızı sandelyenin 
bacaklarına dolayın. 
Kollarınızı yana bırakın.

Sol elinizle sandalyeyi 
tutarken sağınıza doğru 
eğilerek kolunuzu yere doğru 
uzatın. Öne bükülmemeye 
dikkat edin. İlk 
pozisyonunuza dönün. (5 kez)

Aynı hareketi ters yöne doğru 
tekrar edin. (5 kez)

Sandalye Egzersizleri



  

Egzersiz 8

Kollarınızı önde, omuz 
hizasında birleştirin. Kalçanızı 
oynatmadan vücudunuzun 
üst kısmını sağa doğru 
mümkün olduğunca çevirin. 
Eski pozisyonunuza gelin (5 
kez)

Aynı hareketi ters yöne doğru 
tekrar edin (5 kez)



  

Egzersiz 9

Sandalyenin iki yanından 
tutun. Omuzunuzu 
oynatmadan başınızı 
mümkün olduğunca sağa 
doğru çevirin. Doğru 
pozisyona gelin. (5 kez)

Ayrı hareketi sola doğru 
tekrar edin. (5 kez)



  

Egzersiz 10

Sağ topuğunuzu 1 adım 
mesafeye koyduğunuz, 
oturak kısmı yumuşak bir 
sandalyenin üzerine uzatın. 
Dizinizin düz olmasına dikkat 
edin. Sol ayağınızı yerden 
kaldırmadan ve dizinizi 
bükmeden her iki kolunuzu 
sağ ayağınıza doğru mümkün 
olduğunca ileriye uzatın. 6 
saniye tuttuktan sonra ilk 
pozisyonunuza dönün. (5 kez)

Aynı hareketi diğer 
bacağınızla tekrarlayın. (5 
kez)

Germe Egzersizleri



  

Egzersiz 11a

Sandalyeyi sağ elinizle 
tutun. Sağ dizinizi 
sandalyenin üzerine koyup 
sol ayağınız yerden 
kesilecek şekilde yukarı 
kalkın, inin. (5 kez)

Diğer taraf geçerek 
hareketi öbür bacağınızla 
tekrar edin. (5 kez)



  

Egzersiz 11b

Sandalyeyi sağ elinizle 
tutun. Sağ ayağınızı 
sandalyenin üzerine koyup 
yukarı tırmanın. Sol ayağınızı 
mümkün olduğunca açarak 
adım atın. Sol dizinizi bükülü 
tutup ellerinizi arkada 
kavuşturun. Belinizi dik 
başınızı yukarıda tutun. Karşı 
taraf geçip hareketi diğer 
taraftan tekrar edin. (5 kez)



  

Egzersiz 12

Sırtınızı, omuzlarınız ve 
topuklarınız iyice değecek 
şekilde duvara yaslayın. Sağ 
kolunuzu önden yukarıya 
doğru kaldırıp mümkün 
olduğunca yukarıya uzatın. 
Başınız dik olmalı, kolunuz 
kulağınızı kapatmalı ve 
dirseğiniz bükülmemelidir. 5 
saniye bekleyip yavaşça 
indirin. (5 kez)

Aynı hareketi diğer kolunuzla 
tekrarlayın.



  

Egzersizlerinizi hergün sabah ve akşam 
olmak üzere 2 kez yapmayı ihmal 

etmeyiniz.
Kaynak: www.ashad.org

McKaya
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