
 

 بیماری مزمن انسدادی ریه چیست ؟

بیماری مزمن انسدادی ریه ، یک بیماری تنفسی        

قابل پیشگیری و درمان می باشد که با پیشششروی           

آهسته همراه است. این بیماری موجش  بشه دا              

 افتادن هوا در راه های هوای و یا ریه ها می شود.

 عالئم بیماری :

سه عالمت اولیه : سرفه مزمن ، تولیشد لش ش  و                

 تنگی نفس

سایر عالیم شامل : افزایش کار تنفسی ،  گاهشی            

تغییر شکل قفسه سینه به صشور  بششکشه ای ،               

استفاده از عضال  شکمی در نفس کششیشدن و           

 کاهش وزن 

 اند؟  کدام عوامل خطرزای بیماری

ترین عامل ایجادکننده این بیمشاری        سیگار مهم 

است. از عوامل دیگر زمینه ارثی، آلودگی هوا 

سنگ، پنبه و غشال   را          و تماس شغ ی )زغال    

 توان نا  برد. می

 :   عوارض

ترین عارضه این بیماری، نارسایی تشنشفشسشی             مهم

است. سایر عوارض شامل : عفونت ریشه ، بشا                 

رفتن فشار در عروق ریه و روی هم لوابیدن ریه          

 ها می باشد.

 درمان :

درمان دارویی ) لوراکی و اسپری   ، اکسشیش ن            

درمانی ، فیزیوتراپی تنفسی ) توانبخشی ریه ها             

 ، جراحی و پیوند ریه 

 تغذیه بیماران چگونه باشد؟ 
                مواد غذایی پرکالری و پر پشروتشنشیشن م شر

 کنید.  

  های غذایی لود را افشزایشش داده،            تعداد وعده

ولی حجم غذای م رفی را در هر وعده کاهش         

 دهید.  

                     غذاهای نفاخ )ک م، بادمشجشان و ...  م شر

 نکنید.  

             ،از م ر  چای، قهوه، الکل، نشوششابشه، ادویشه

 نمک، سیگار و ق یان لودداری نمایید. 

   .میوه و سبزیجا  بیشتر م ر  کنید 



 

 .بهداشت دهان  را رعایت نمایید 

 .مایعا  بیشتر در حد تحمل لود م ر  کنید 

                وزن لود را اندازه گیری کشرده و در صشور

 کاهش شدید وزن به پزشک مراجعه نمایید.

 چند توصیه مهم به بیماران مزمن انسداد ریوی: 

         ،بهبود تنفس: برای بهبود وضعیت تنفشسشی لشود

 ز  است دِ  آهسته همراه با بازدِ  طشو نشی در            

ای    های غشنش شه    وضعیت لم شده به ج و و با ل    

 انجا  دهید.

           از مواد محرک تنفسی مثل سیگار پرهیز کنید و

هایی که آلوده بشه دود سشیشگشار               حتی به محی   

 هستند، وارد نشوید. 

               از قرار گرفتن در گرما و سرمای زیاد اجشتشنشا

تواند باعث افزایش ل   و تنشگشی          کنید، زیرا می  

 نفس شما شود.  

      های ش وغ و سشربسشتشه           از قرار گرفتن در محی

 پرهیز کنید.  

   .برای حفظ رطوبت محی  از بخور استفاده کنید 

 های لود را به نحوه صحشیشو و در زمشان               اسپری

  .صحیو استفاده نمایید

           از مواد محرک تنفسی مثل سیگار پرهیز کنشیشد و

هایی که آلشوده بشه دود سشیشگشار                حتی به محی   

  .هستند، وارد نشوید

   هشایشی کشه         های ش وغ ل وصا در ف ل از محی

  .آنف وآنزا شیوع با یی دارد، پرهیز کنید

 .لوا  و استراحت کافی داشته باشید 

 .روزانه ورزش منظم در حد تحمل داشته باشید 

   های هوایی در مورد نیاز بشه اکسشیش ن           در مسافر

 .اضافی با پزشک لود مشور  کنید

 

 منبع :

  ، پرستاری دالش شی و      8102هینکل ، جی ال ، چیویر، کی اچ ، ) 

جراحی برونر و سودارث ، تنفس و تباد   گازی ، تشرجشمشه :                 

 885-851شبان ،   و لطیفی ،   ، تهران ، جامعه نگر ،  صص :

 

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :
 نکات قابل توجه برای شما مددجوی محترم :
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 بسمه تعالی

 
 دانشگاه ع و  پزشکی و لدما  بهداشتی و درمانی گیالن

  هیجان بیمارستان دکتر پیروز

 

 

 بیماری مزمن انسدادی ریه

 

 

 

 آموزش به بیمار

  بیمارستان دکتر پیروزکمیته آموزشی 
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