
 چیست؟ بیماری مزمن انسدادی ریه
يك بيماري ريوي است كه جريان هوايي كه 

شما تنفس مي كنيد به خصوص در هنگام 

بازدم، دچار محدوديت و كاهش سرعت مي 

شود و همراه با آن، يك واكنش التهابي 

 نيزغيرطبيعي در پاسخ به ذرات مضر و گازها 

 .وجود داشته باشد

 خطرساز عوامل
 تنفسي بيماري اي و آلرژي خانوادگي سابقه -1

 انواع ساير مصرف نيز و پيپ سيگار، -2

 دخانيات

 ناشي غبار و گرد با مداوم و طوالني تماس -3

 در آنها با كار حين در شخص كه موادي از

 .است تماس

 شيميايي مواد -4

 منزل از خارج و منزل محيط در هوا آلودگي -5

 ژنتيکي عوامل -6

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالینی عالئم

بيماري مزمن انسدادي  طبيعي تاريخچه اينکه با

 پيش بيماري نوعي كل در اما است، متغير ريه

 مشخص اوليه عالمت سه با كه باشد مي رونده

 :شود مي

 مزمني  سرفه -1

 خلط توليد -2

 كوششي نفس تنگي -3

 از لباغ بيماران بيماري، اين اوليه مراحل در

 فعاليت هنگام نفس تنگي و خلط سرفه،

 شدن بدتر و بيماري پيشرفت با. دارند شکايت

 دفعات و شدت با عالئم اين هوا جريان گرفتگي

 خس خس دچار بيمار و كند مي بروز بيشتر

. شود مي اكسيژن كمبود و بازدم هنگام سينه

 فراوان تالش به نياز و سختي به بيمار تنفس

 مي بيمار شديد ضعف و خستگي سبب كه دارد

 دليل به است ممکن انتهايي، مراحل در. شود

 سياه بيمار هاي ناخن و ها لب رنگ اكسيژن

 زيرا است، شايع نيز وزن دادن دست از. شود

 شود مي ايجاد خوردن غذا حين در نفس تنگي

 انرژي تنفس، انجام براي مرحله اين در و

 تنفس كار مواقع اغلب در. است الزم زيادي

 بهتر اينکه براي فرد و كند مي پيدا افزايش

 استفاده تنفسي كمك عضالت از بکشد نفس

 .كند مي
 

 

 تشخیصی های افتهی و بررسی
 ريوي عملکرد هاي تست: اسپيرومتري -1

 آن كمك با را ريوي هاي حجم كه است

 تشخيص به تواند مي و گيرند مي اندازه

 بيماري كند، كمك بيماري مزمن انسدادي ريه

 شرفتپي و كرده مشخص نيز را شديد

 .دهد مي نشان را بيماري

 خون هاي گاز گيري اندازه -2

 سينه قفسه از عکس گرفتن -3

 طبی تدابیر
بيماري مزمن  تشخيص برايشان كه بيماراني

 را سيگار بايد است شده داده انسدادي ريه

 اقدام ترين هزينه كم سيگار قطع. كنند ترک

 بيماري انسدادي ريه بروز خطر كاهش براي

 .است بيماري پيشرفت نكرد كند و

 درمانی اقدامات

 درمانی اکسیژن -1

 مي را درماني اكسيژن. است موثر درمان يك

 مداوم، صورت به اي و مدت طوالني در توان

 تنگي از جلوگيري جهت اي ورزش، حين در

 .نمود تجويز بيماران اين براي نفس

 تجويزي داروهاي مصرف-2

 تيآن ها، اسپري مانند معالج پزشك توسط

 كورتون نظير خوراكي داروهاي و ها بيوتيك
 



 
 
 
 

 

 بیماری در توجه قابل موارد
 پيشگيري براي اقدام موثرترين سيگار ترک -1

 .است بيماري كردن كند و

 دهيد انجام شده كنترل اي مستقيمي  سرفه -2

ي  سرفه با همراه خستگي و است مؤثرتر چون

 مستقيمي  سرفه. دهد مي كاهش را مستقيم غير

 داشتن نگه سپس عميق و آهسته دم شامل

 سرفه سه اي دو انجام و ثانيه چند براي تنفس

 .است

 .دهيد انجام شده غنچه هاي لب با را تنفس -3

 .نشويد خارج منزل از هوا آلودگي هنگام در -4

 از و دهيد افزايش را خود مايعات مصرف -5

 .كنيد اجتناب نمك پر و پرچرب ذاهايغ مصرف

 

 

 ،سينه قفسه فشردگي احساس افزايش -6

 عفونت هاي نشانه خستگي اي نفس تنگي

. شوند داده گزارش حتما بايد و هستند تنفسي

 مراجعه پزشك به عالئم اين وجود صورت در

 .كنيد

 و زا تنش هاي موقعيت و هيجانات از -7

ي  سرفه هاي دوره توانند مي كه زا استرس

 .بپرهيزيد دهند افزايش را شما

 رفمص منظم را شده تجويز هاي دارو -8

 .كنيد

 .كنيد كم را خود وزن -9

 .كنيد دوري بيمار افراد و شلوغ جاهاي از -11

 سال، 5 هر و آنفوالنزا واكسن سال هر -11

 .كنيد تزريق الريه ذات واكسن

هاي ساده انجام  ورزش. باشيد فعال -12

 در اكسيژن ،شود مي باعث دهيد، اين امر

 اثر عضالت بر و باشد داشته جريان خون

    .دهد افزايش را استقامت و دبگذار
محل كار و استراحت شما بايد تهويه  -13

 .مناسب داشته باشد
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