
  Pod pojęciem „Terapia oddechowa” rozumie się najczęściej wszelkiego rodzaju
działania związane z oczyszczaniem drzewa oskrzelowego, a także drenaż ułożeniowy czy
ćwiczenia oddechowe.
 Fizjoterapia oddechowa ma zastosowanie m.in.:
- w chorobach układu oddechowego,
- w kardiologii,
- w neurologii,
- w pediatrii,
- w chorobach psychosomatycznych,
- na oddziałach intensywnej terapii.

 Techniki stosowane w terapii oddechowej wykorzystuje się w pracy z pacjentami, u
których występują trudności w odkrztuszaniu, u pacjentów z chorobami nerwowo-
mięśniowymi czy po urazach rdzenia kręgowego, po zabiegach operacyjnych, u krytycznie
chorych, u osób otyłych, a także u dzieci, w tym u noworodków. Odpowiednio
przeprowadzona terapia często przeciwdziała groźnym powikłaniom, które potencjalnie
mogą prowadzić do trwałej niepełnosprawności lub przedwczesnej śmierci pacjenta.

 Fizjoterapia oddechowa odgrywa bardzo ważną rolę w procesie kompleksowego leczenia
osób z takimi chorobami jak: mukowiscydoza, Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc
(POChP), astma, rozstrzenie oskrzeli, włóknienie płuc, a także nowotwory płuc.
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 Celem terapii oddechowej jest oczyszczanie wydzieliny z oskrzeli, zmniejszenie wysiłku
oddechowego, zwiększenie obniżonej pojemności płuc, przywrócenie funkcji mięśni
oddechowych, poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem, wzmocnienie mięśni
szkieletowych, a także łagodzenie lęku i depresji występujących po przebytej chorobie.
Terapia oddechowa zmniejsza zaburzenia chorobowe, poprawia wydolność fizyczną i
ogólny stan pacjenta przede wszystkim z przewlekłymi chorobami płuc.

 Techniki wykorzystywane w terapii oddechowej to m.in.:
- pozycje ułatwiające oddychanie – „siad powozowy”, wychylenie do przodu, oparcie na
ramionach w pozycji stojącej, „pasza – fotel pilota”;
- ułożenie trzykątne,
- ułożenia rozciągające, ułożenie C;
- masaż oddechowy;
- elementy masażu: opukiwanie, wibracje;
- techniki z wykorzystaniem ciepła: fango (borowina, błoto), ciepłe rolki.
 
 Stosowanie terapii oddechowej może przyspieszyć powrót do zdrowia pacjentów ze
schorzeniami pulmonologicznymi, a także tych, u których występują choroby
współistniejące związane z układem krążeniowo – oddechowym. 
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