
نشان میدهد. اگر وجود لخته در اندام مسجل شدد مد                

توان نتیجه گرفت که درد قفسه سینه و تنگ  نفس ناش            

 از آمبول  ریه میباشد  

 نوار قلب -

آنژیوگراف  ریه: که دقیق ترین روش تشخیص آمبولد           - 

ریه است. در ط  آنژیوگراف  ریه، یک ماده رنگ  به داخل            

سیاهرگ بازو یا اندام تحتان  تزریق میشود. هنگام  کده           

این ماده در شریان های ریه گردش مییابد، وجود لخته را           

 در سرخرگ ها نشان میدهد.

 پیشگیری از ایجاد آمبول  ریوی

پس از هر نوع جراح ، برای پیشگیری از تشکیل لخته،            -

پزشک شما را تشویق میکند که در اولین فرصت ممکن از           

جا برخاسته و قدم بزنید. همچنین خودتان و یدا فدرد                

 دیگری، اندام های تحتان  شما را ورزش دهد .

زمان  که ناگزیر از نشستن طوالن  مدت هستید ماندندد        -

هنگام سفر با هواپیما یا خودرو، هر چند وقت یکبدار در             

صورت امکان قدم زده و یا انگشتان پا را خد  و راسدت        

 کرده و پاهای خود را حرکت دهید 

اگر قادر به حرکت نیستید اندامهای تحتان  خود را بداال           -

 قرار دهید و جوراب واریس بپوشید .

برای بیماران  که جراحد  شدده اندد از داروهدای                -

ضدانعقادی برای پیشگیری از لخته ورید عمق  استفداده          

 م  شود.

 

همه این اقدامات به پیشگیری از راکد ماندن خون و تشکیل         -

لخته در سیاهرگهای اندام تحتان  که عامل شایع آمدبدولد             

 است، کمک میکند .

 درمان آمبول  ریه

اولین گام در درمان بیماران دارای آمبول  ریه، داروهای ضدد           

 انعقاد است.

داروهای ضد انعقادی که در ابتدا و به عنوان یک راه حدل                -

فوری استفاده میشود و سریع اثر میکند ول  نیاز به بستدری            

کردن در بیمارستان و بررس  دقیق بیمار با آزماید  خدون         

 وجود دارد .

در بیماران  که داروی ضد انعقاد در منزل استفاده  میکنندد            -

داشتن یک دفترچه یاداشت از دوز دارو، تداریدد دورهدای             

آزمون ضد انعقادی طبق دستور پزشک و جواب آزمداید             

 بسیار مه  است . 

 منابع:  

اسدی نوقاب ،احمدعل . دهقان نیری، ناهید. برونر و سودارث پرسدتداری             

  0202داخل  جراح )تنفس و تبادالت گازی،(. انتشارات نشرسالم 

 10032220-3شماره تلفن بیمارستان :

 توصیه های  برای شما مددجو عزیز :

0-  

0-   

 آمبولی ریه

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشک  و خدمات بهداشت  و درمان  گیالن

الهیجان بیمارستان دکتر پیروز  

 

 آموزش به مددجو 

بیمارستان دکتر  به بیمارکمیته آموزش 

الهیجان پیروز  

1398 

 

 

 بسمه تعالی

 
 دانشگاه علوم پزشک  و خدمات بهداشت  و درمان  گیالن

الهیجان بیمارستان دکتر پیروز  

 آموزش به مددجو 

بیمارستان دکتر  به بیمارکمیته آموزش 

الهیجان پیروز  

1398 

 ریه آمبولی



 آمبول  ریه عبارت است از انسداد ناگهان  در عروق ریه که 

م  تواند سبب آسیب دائم  به ریه شود. در اغلب مدوارد،             

لخته های کوچک خون، عروق ریه را مسدود و در اکسیژن           

 رسان  به بافت ها اختالل ایجاد میکنند. 

 

اگر یک لخته خون در یک  از وریدهای اندامهای تحتداند             

)لگن و پاها( تشکیل شود، این لخته ممکن است شکستده             

 شده و وارد سیست  گردش خون شود ) آمبول  (.

این آمبول  از طریق گردش خون، وارد یک  از شاخه هدای            

 شریان ریه میشود و آن را مسدود میکند

 علل و عوامل خطر ابتال به آمبول  ریه

آمبول  ریوی در نتیجه حرکت لخته خون است که  میتواند           

در هر رگ  در داخل بدن )حفره شک ، بازوها و ...( ایدجداد          

شود ول  اغلب، منبع این لخته در پاها و اندام تحدتداند               

 است.

عوامل مختلف  میتواند باعث ایجاد آمبول  ریوی شدود از      

 جمله:

ب  حرکت  طوالن  مدت شامل  :) سفر طوالن   نشستن               -0

در ماشین، هواپیما، قطار و .. . ( و بسدتدری شددن در                      

 بیمارستان و یا استراحت طوالن  در بستر .

 عوامل  که باعث افزای  احتمال لخته شدن خون -0 

م  شوند از جمله مصرف قرص های ضد بارداری، سیدگدار            

 کشیدن ، عفونت شدید و بعض  بیماریهای خاص.

مانند اعمال جراح  بر روی        -آسیب به دیواره رگ ها        -3

 پا، باسن، شک  .

 داشتن زمینه های ژنتیک . -4

 عالئ  و نشانه های آمبول  ریوی:

آمبول  ریوی ممکن است با شروع ناگهان  درد قدفدسده              

سینه و تنگ  نفس خود را نشان دهد. درد با تنفس عمیق،             

 بدتر م  شود.

 اغلب ضربان قلب باال است. -

سرفه همراه با خلط خون  یا رگه های خون، تعریدق             --

شدید،  احساس سبک  سر ، سرگیجه، اضطراب و ضعف          

 از عالئ  دیگر است.

در معاینه فیزیک  ممکن است نشانه های  از تشکیدل          -

لخته در عضو مانند گرم  و قرمزی عضو، حساسیت بده           

 لمس و تورم را مالحظه کنی .

 تشخیص آمبول  ریوی

 تشخیص آمبول  ریوی به طرق زیر صورت میگیرد:

 معاینه بیمار توسط پزشک و بررس  عالئ  و نشانه ها.   -

 عکس رادیولوژی قفسه سینه-

 

 


