
 جمع شدن مایع در ریه ) ادم ریه ( چیست ؟

به تجمع غیر طبیعی مایع در بافت هاا  ریاه       

 گفته می شود.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

چه عواملی باعث جمع شدن مااعاع در رعاه 
 می شوند؟

 

بیمار  ها  قلبی مانند : سکاتاه قالابای                  

 نارسایی قلبی شدید شده.

اختالالت غیر قلبی مثل: نارسایای لالایاه                

نارسایی لبد    ضعیت ها  خونی له بااثا           

 ماندن مایع در بدن می شوند.

 عالعم جمع شدم ماعع در رعه ها چعست؟

  )خلط صورتی لف آلود )خونابه 

               بیقرار   ا ضطراب   نگرانای باه ثالات

 لاهش السیژن رسانی مغز

  احساس ناگهانی تنگی نفس   خفگی 

  سرد   مرطوب شدن دستها 

  تنفس صدا دار   مرطوب 

  سیاه شدن بستر ناخن   پوست 

  نبض تند   ضعیف 

          سرفه ها  پیوسته   مدا م همراه با خلط

 مخاطی  لف آلود فرا ان

 تشخعص : 

 ثالئم بالینی ناشی از پر بودن ریه ها

تصویر بردار  از قفسه سینه به منظور تاایایاد           

 درگیر  ریه انجام می گردد.

روش های غعار داروعای ماودار در  ااهاش 

 تجمع ماعع در رعه :

            قرار دادن بیمار در  ضعیت نشاساتاه

 لامل

  آ یزان لردن پاها 

 د ر   از فعالیت زیاد 

 ثدم مصرف مایعات زیاد   نمک 

 اقدامات بلند مدت : 

رفع ثلت زمینه ا  با مراجعه باه پازشاک             

 رثایت   پیگیر  برنامه درمانی است.



 درمان :

 ( اکسیژن رسانی:1

 السیژن با غلظت لافی 

          در صورت بر ز نارسایی تنفسی  لوله گااار
داخل نا    استفاده از دساتاگااه تانافاس              

 مصنوثی

 آزمایش بررسی گازها  خونی 

نکته : با توجه به شرایط بیمار ، ممکن است  رر             
 بخش مراقبتهای ویژه بستری شور.

 ( رارو ررمانی: 2

 تجویز دار ها  ادرار آ ر 

 تجویز دار ها  گشاد لننده ثر ق 

 مراقبتهای حماعتی:

           بیمار را در  ضعیت نشسته قرار دهید   پاها بهتر

 است از لناره تخت آ یزان باشد.

              در زمان تجویز دار   ادرار آ ر  بهتر اسات باه

منظورلاهش انرژ  مورد نیاز بیمار   لاهش بااال         

رفتن لار قلب در زمان گااشتن   برداشتن لگان          

 دستشویی  برا  بیمار سوند ادرار  گااشته شود.

 حمایت ر حی   ر انی جهت لاهش اضطراب 

 نکات قابل بررسی در سالمندان:

                 در زمان تزریق مایع  خون به ساالامانادان

 بیماران قلبی دقت بیشتر  شود.

            تجویز مایعات در این افراد با لمترین سارثات

 انجام شود.

 .بیمار تحت نظارت دقیق پرستار باشد 

  منبع:

(   پارساتاار        8102هینکل   جی ال   چیور   لی اچ   ) 

داخلی   جراحی بر نر   سودارث   قلب   ثر ق   ترجمه :             

مهد   شهر    م   همکاران   تهران   جامعه نگر   صص:         

832-832 

 12232221-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکات قابل توجه شما مدرجوی محترم :

0-  

8-  

3-  

 

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه ثلوم پزشکی   خدمات بهداشتی   درمانی گیالن

 بیمارستان دلتر پیر ز الهیجان

 
 

 ارم ریه

 
 آموزش به مددجو

 
 بعمارستان د تر پعروز معته آموزشی 

 

1331 


