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Betegtájékoztató 

Parkinzonos betegek tornája 
Kedves Betegünk! 

Betegségének hatékony kezelése támogatására a Bugát Pál Kórház az alábbi torna rendsze-

res elvégzését javasolja Önnek: 

Háton fekve: 

1. Karok test mellett, ökölbe szorítjuk az ujjainkat és kinyújtjuk, pumpálunk az ujjainkkal, 

közben magasra emeljük a két karunkat és vissza letesszük. 

2. Felnyújtózunk magasra a két karunkkal, beszívjuk a levegőt, vissza letesszük magunk mellé 

a két kart és közben kifújjuk a levegőt. 

3. Behajlítjuk a két könyököt és kinyújtjuk, behajlítjuk, kinyújtjuk, behajlítjuk és letesszük 

magunk mellé. 

4. Jobb karunkat magasra emeljük és cseréljük a ballal. 

5. Jobb karunkkal megnyújtózunk balra vállmagasságba, vissza letesszük, bal karunkkal 

nyújtózunk jobbra és vissza le. 

6. Mind a két karunkat kivisszük oldalra vállmagasságba és elől tapsolunk, majd vissza oldalra. 

7. Két karunk oldalt, elől összeérintjük az újak hegyét, majd kivisszük oldalra. 

8. Összekulcsoljuk a két kezünket, kifordítjuk a tenyeret meg nyújtózunk magasba és vissza 

mellhez. 

9. Kezünk összekulcsolva, de nem fordítjuk ki, hanem felnyújtózunk és meg érintjük a jobb 

vállunkat, nyújtózunk, a bal vállunkat és vissza. 

10. Az összekulcsolt kezünket tarkóra tesszük, jól hátra húzzuk a két könyököt majd előre. 

11. Meg feszítjük a két combunkat és ellazítjuk. 

12. Jobb térdünket behajlítjuk, talpra húzzuk a lábat a bal lábunkat nyújtva megemeljük, és 

vissza letesszük. 

13. Behajlítjuk mind a két térdünket, talpra húzzuk a két lábat meg emeljük a feneket és vissza. 

14. Kidöntjük oldalra mind a két térdünket, majd kidöntjük jobbra. 

15. Kinyújtjuk a két lábunkat, a jobb lábat megemeljük, és nagy köröket írunk le, majd a bal 

lábbal is. 

16. Jobb sarkunkkal megérintjük a bal térdünket, végig csúsztatjuk a sípcsonton a jobb lábat,és a 

bal lábunkkal is. 

17. Nyújtva megemeljük a jobb kart és a bal lábat egyszerre, letesszük, majd a bal kart és a jobb 

lábat emeljük. 

18. Terpeszbe visszük a két lábunkat, jobb lábat megemeljük nagy ívben zárjuk a balhoz, 

megemeljük, kivisszük oldalra és letesszük, bal lábat emeljük zárjuk a jobbhoz, megemeljük, zárjuk 

a balhoz és letesszük 

19. A terpesztett lábainkat behajlítjuk, a jobb térdünket befordítjuk a bal sarokhoz, vissza majd a 

bal térdet a jobb sarokhoz és vissza. 

20. Felnyújtózunk magasra, a két karunkkal beszívjuk a levegőt vissza letesszük és kifújjuk. 

 

Reméljük, hogy ezen dokumentum átadásával hozzájárulhatunk az Ön mielőbbi felépülésé-

hez! 

 

 


