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 :مقدمه
 شکل به ،یفرد هر در نفسی تنگ مشکل چه اگر

ی م مبتال افراد اغلبی ول شود،ی م احساسی متفاوت

 شوندی م نهیس قفسه هیناح دری گتن و فشار دچار ندیگو

 .دارندی خفگ احساس ای و

 
 بار کی فقط تواندی م نفسی تنگ آن، علت به بسته

 .باشد داشته وجود شهیهمی برا ای و فتدیب اتفاق

 وی چاق هوا، ادیزی گرما د،یشد و سختی لیخ ورزش

ی م سالم فرد کی در نفسی تنگ باعث ادیز ارتفاع

ی ماریب کی عالمت نفسی تنگ موارد، نیا از ریغ. شوند

 .است

 

 :عالئم

 دنیکش نفس دری سخت* 

 تند تنفس* 

 زدن حرف دری سخت* 

در هنگام  یا نهیس و گردن عضالت شدن ریدرگ* 

 تنفس

 :از عبارتند نفسی تنگ عیشا علل
 آسمی ماریب* 

 دکربنیمونوکس گاز با تیمسموم* 

 گرید عاتیما و خون تجمع لیدل به قلبی رو فشار)ی قلب تامپوناد* 

 (قلب اطراف در

 یقلب حمله* 

 خون فشاریا افزایش  کاهش* 

انسداد رگهای خونی ریه به دنبال حرکت لخته ) هیری آمبول* 

 ...(خون،

 (هیالر ذات)ی پنومون* 

 (یغواص مثل) آب ریز فشار اثر در قلب و هیر بیآس* 

به علت جسم خارجی ، اسپاسم یا  یفوقانی تنفس راهی گرفتگ* 

 توده خارجی

 ؟میبرو پزشک نزد موقع چه

ی طور د،یگشت دیشد نفسی تنگ دچاری ناگهان طور به اگر

 اورژانس به فورا د،یده انجامی کار دینتوانست گرید که

 نزد را شما تا دیبخواهی کس از ای و دیبزن زنگ( 221)

 .ببرد پزشک

 و غش نه،یس قفسه درد با همراه شما نفسی تنگ اگر

 د،یکن مراجعه پزشک به عاًیسر بود، تهوع حالت و ضعف

ی ویر شکالتم ای یقلب حمله عالمت توانندی م نهایا رایز

 .باشند

 وقت کی بود، همراه ریز مشکالت با شما نفسی تنگ اگر

 : دیریبگ پزشک با مالقات

 پا قوزک و پا ورم* 

 دیکش دراز هنگام مشکل تنفس* 

 به همراه خلط سرفه و لرز باال، تب* 

 دست انگشتان سر و ها لبی کبود* 

 (دنیکش نفس صدا با) نهیس خس خس* 

 یقبل نفسی تنگ شدن بدتر* 

 سینه تنگی نفس به دنبال ضربه به قفسه*



 نفسی تنگ نواعا

  : یکوشش نفسی تنگ

 کند، یم دایپی کوشش حالت گاه نفسی تنگ از نوع نیا

 میستقم ارتباط فردی بدن کوشش و تیفعال بای عنی

ی آمادگ بدون و شدت به اگری عیطب طور به انسان. دارد

 نوع نیا بدود، رای طوالن مسافت ای و کند ورزشی قبل

ی برخ به مبتال افراد در. کرد خواهد تجربه را نفسی تنگ

یی نارسا ای یا چهیدر مشکالت مانندی قلبی هایماریب

 جادیا ی با شدت بیشتریکوشش نفسی تنگ ،ی قلب

 راه ،ی ماریب دیشد موارد دری حت کهی ا گونه هب. شود یم

 همراه نفسی تنگ با هیاولی کارها انجام وی عاد رفتن

 دری حت ماریب ، نفسی تنگ نوع نیتر دیشد در. شود یم

  .دباش یم نفسی تنگ دچار زین دهیخواب و استراحت حالت

 :دهيدرازکش حالت در نفسی تنگ ای ارتوپنه

 و کش دراز حالت دری بقل نفسی تنگ ازی گرید نوع

 "ارتوپنه" آن به طب در که گردد یم جادیا دهیخواب

 که نارساستی حد به فرد قلبی عنی. ندیگو یم

 فرد و کند هیتخل را ها هیر در موجود خون تواند ینم

 را کار نیا جاذبهی روین از گرفتن کمک با است مجبور

یی نارسا به مبتال مارانیب جهت نیهم به. دهد انجام

 بالش چند ای دو سرشان ریز خواب هنگام ، لبق

 دراز افراد نیای وقت گرید عبارت به. گذارند یم

ی و بهی خفگ احساس و شده محتقن فرد هیر کشند، یم

 راحت تنفس جهت ماریب صورت نیا در. دهد یم دست

  .ندیبنش دیبا

 

 

 
 
 

 

 : شبانهی ا حمله نفسی تنگ

 شبانه حمالت صورت به که دارد وجود زینی گرید حالت

 - 4 که صورت نیا به. دهد یم رانشان خود نفسی تنگ

 به مبتال ماریبی ناگهان طور به خواب از بعد ساعت 1

 را خود پرد، یم خواب ازی خفگ حالت بای قلبیی نارسا

 خود آزادی هوا در دنیکش نفس با تا رساند یم پنجره به

 غلبا کهی قلبیی نارسا به مبتال افراد در. دهد نجات را

 شده جمعی آبها شب طول در هستند، زین پا ورم دچار

 فردی ها هیری سو به و شوند یم هیتخل جیبتدر پاها در

 اضافه عاتیما تجمع. شوند یم جمع آنجا در و ندیآ یم

 و نفسی تنگ احساس دچار فرد شود یم باعث هیر در

 مشخصه شبانهی ا حمله نفسی تنگ. شود خفگی حالت

 تیبرونش و آسمی ماریب در البته. استی قلبی ماریب

 خواب از نفسی تنگ حالت با است ممکن فرد زین مزمن

 . شود داریب

 
 

 :یبازدم نفسی تنگ

 داخل بهی براحت هوا. ها هیر از هوا کردن خارج در اشکال

 ماریب که آنجا از. است مشکل آن خروجی ول رود یم هیر

 خس خسی صدا راند، یم رونیب بهی سخت به را هوا

 .می شود گفتهی آسم تنفس آن به که کند یم جادیا

 
 
 
 

 : درمان دارویی
 است فردی ا نهیزمی ماریب درمان به منوط نفسی تنگ درمان

 رادیوگرافی و آزمایشات انجام ،پزشک معاینه با بیماری نوع

 . شود می درمان و شده مشخص

 شود یم خون انیجر حیصح حرکت از مانع که وبیمع چهیدر

 رسایینا درمان جهت  دیجیتال داروهای از میگردد یا اصالح

 .شود می استفاده قلب

در بیماران مبتال ،( کهایورتید) ادرارآوری داروها زیتجوبا  ای 

ی تنگ و افتهین تجمع ها هیراضافی در  آب به نارسایی قلبی،

 . شود ینم جادیا فردی برا نفس

 دهیفا ازی خال مورد نیا اصالح در نمک کمی غذاها مصرف

 . بود نخواهد

 .به آسم، اسپری تجویز می شوددر تنگی نفس های مربوط 

 :نحوه استفاده مناسب از اسپری
 .اسپری را به مدت پنج ثانیه به خوبی تکان دهید –

پوش آن را برداشته و راه خروج دارو را از نظر وجود ذرات  در –

 .خارجی بررسی نمایید

انگشت اشاره را روی محفظه حاوی دارو قرار داده و با کمک  –

 . رین اسپری را نگه داریدانگشت شست قسمت زی

 .به صورت طبیعی نفس را بیرون دهید –

  .حلقه کنیدها را به دور قسمت دهانی  لب –

 .فشار دهیددارو آزادسازی اشاره محفظه دارو را برای انگشت با  –

دهید به  ای که محفظه حاوی دارو را فشار می درست لحظه -

نی که کامال صورت عمیق و آرام با دهان نفس بکشید تا زما

این عمل باید چهار تا شش ثانیه به طول . ها پر شوند ریه

 .انجامد

حدود چهار تا )توانید  ها، تا آنجا که می قبل از خروج هوا از ریه –

 . نفس خود را نگه دارید( ثانیه 20
 .لب ها را غنچه کرده و بازدم را به آرامی خارج کنید -

 .اسپری استفاده کنیدبهتر است از اسم یار برای استفاده از  -

 


