
COPD 
 معرفی بیماری

عالئم آن . کند ها را مسدود می ، یک بیماری مزمن التهابی ریه است که مسیر جریان هوای ریه(COPD) بیماری انسداد ریوی مزمن

این بیماری با مواجهه طوالنی مدت با گازهای تحریک . شود میخس خس و ( خلط)سرفه، تولید موکوس شامل مشکالت تنفسی، 

 افراد مبتال به بیماری انسداد ریوی مزمن. شود معلق موجود در هوا که اغلب ناشی از دود سیگار هستند، ایجاد میکننده یا ذرات 

(COPD)  ،های مختلف دیگر هستند و بیماریسرطان ریه در معرض خطر بیشتری برای ابتال به بیماری قلبی. 

به ( نای)هوا از طریق لوله هوایی . رد دستگاه تنفسی آشنا شویمبرای درک بهتر این بیماری بهتر است کمی با اجزاء و نحوه عملک

تقسیم  ( برونشیول ها)های بسیار کوچکتر  ها چندین بار به لوله رود، این لوله می( برونشها)سمت پایین و به داخل دو لوله بزرگ 

 

های  های هوایی دیواره کیسه. شوند ختم می( آلوئول ها)های کوچک هوا  و در نهایت به کیسه( مانند شاخه های یک درخت)شوند  می

 .هستند( مویرگ ها)های خونی ریز  بسیار نازکی دارند که مملو از رگ

رسد، همچنین دی اکسید کربن که گاز  ها به جریان خون می ها وارد و از طریق آن شود به این مویرگ اکسیژن هوایی که تنفس می

ها و  ها برای خروج هوا از بدن به انعطاف پذیری طبیعی برونشیول ریه. شود دفع میدفعی حاصل از متابولیسم است، از این طریق 

ها و باز ماندن بیش از  باعث از دست رفتن انعطاف پذیری آن (COPD) بیماری انسداد ریوی مزمن. های هوایی نیاز دارند کیسه

 .افتد ها گیر می شود، که متعاقب آن، مقداری از هوا پس از بازدم در ریه ها می اندازه آن

    

  



 COPDعوارض جانبی 

ُب اغلت  کٌٌذ ّ ایي ًؼبًَ اغلت تب سهبًی کَ آطیت ریْی لبثل تْرِی رخ ًذُذ ثزّس ًوی (COPD)ػالئن ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

. ًوبیذػًْذ، ثَ ّیژٍ اگز هصزف طیگبر ّ لزارگزفتي در هؼزض دّد طیگبر اداهَ پیذا  ثَ هزّر سهبى ػذیذتز هی

: اس ایي لزار ُظتٌذ (COPD)ُبی ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  ػالئن ّ ًؼبًَ

ُبی فیشیکی  تٌگی ًفض، ثَ ّیژٍ ٌُگبم اًزبم فؼبلیت• 

خض طیٌَ  خض• 

تٌگی ّ احظبص طختی لفظۀ طیٌَ • 

. طیٌۀ ػفبف، طفیذ، سرد، یب طجشرًگ ایزبد کٌذ ( خلػ)طزفۀ هشهٌی کَ هوکي اطت هخبغ •

ای تٌفظی پیبپی ٍ ػفًْت•

کوجْد اًزژی • 

( در هزاحل ثؼذی)کبُغ ّسى غیزارادی • 

 ّرم هچ پب، پب، یب راى• 

را  (exacerbations)ُظتٌذ احتوبل دارد اپیشّدُبیی ثَ ًبم تؼذیذیبفتي (COPD)افزادی کَ هجتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

 .هبًذ داّل رّسهزٍ ػذٍ ّ حذالل ثَ هذت چٌذ رّس ثبلی هیُب حبدتز اس ًْع هت تززثَ کٌٌذ، کَ در غی آى ػالئن آى

 

 



 COPDجلوگیری از ابتال به 

 :پیؼگیزی اس ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  

، اغلت یک ػلت هؼخص ّ یک هظیز هؼخص ثزای پیؼگیزی  (COPD)ُب، ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  ثزخالف ثزخی اس ثیوبری

غْرهظتمین ثَ هصزف طیگبر هزثْغ ُظتٌذ، ّ  ثیؼتز هْارد ثَ. رًّذ پیؼزّی ثیوبری ّرْد دارًذ ُبیی رِت کٌذ ًوْدى دارد، ّ رّع

. اطت طیگبرهصزف ًکزدى  (COPD)ثِتزیي راٍ پیؼگیزی اس ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

 تزکاسایي ًیش الذام ثَ  گزدد، ثَ ّیژٍ اگز پیغ تز هی کؼذ،هْظْع پیچیذٍ اهب اگز فزد هذت سهبى غْالًی اطت کَ طیگبر هی

کَ ثتْاًذ ثَ فزد کوک ًوبیذ تب ثزای  یبفتي رّع تزک طیگبری. دار ثبػذ اهب تالع ثزای تزک کزدى ثبیذ اداهَ. ًوْدٍ ثبػذ طیگبر

ایي ثِتزیي فزصت ثزای کبُغ آطیت . پذیز اطت ُویؼَ طیگبر را تزک ًوبیذ ثب کوک هؼبّرۀ هتخصصبى ایي حْسٍ ثَ آطبًی اهکبى

. ُب اطت ّاردٍ ثَ ریَ

اری هشهي اًظذادی ریْی لزار گزفتي در هؼزض ثخبرُبی ػیویبیی ّ گزد ّ غجبر در هحل کبر یک ػبهل هِن دیگز در ثزّس ثین

(COPD) تْاًذ  اگز فزدی ثب ایي گًَْ اس هْاد هحزک ریَ طزّ کبر دارد، ثَ کوک اطتفبدٍ اس تزِیشات هحبفظتی تٌفظی هی. ثبػذ  هی

. را کبُغ دُذ (COPD)تب حذّدی خطز اثتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

: تْاى ثیبى ًوْد کَ  گًَْ هی غْر خالصَ ایي پض ثَ

. ُبی للجی ّ طزغبى ریَ طیگبر کؼیذى را کٌبر ثگذاریذ ثزای کوک ثَ کبُغ خطز اثتال ثَ ثیوبری. 1

ُب رلْگیزی  ّ ّاکظیٌبطیْى هٌظن در ثزاثز پٌْهًْی پٌْهْکْکبل ثبیذ ثَ غْر طبالًَ اًزبم گیزد تب اس ثزخی ػفًْت آًفلْآًشاّاکظي . 2

. را کبُغ دُذ (COPD)ًوْدٍ ّ خطز اثتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

. درصْرت احظبص افظزدگی ّ ُزگًَْ تغییزات خلمی ثالفبصلَ ثب رّاًپشػک ّ پشػک هزثْغَ درهیبى گذاػتَ ػْد. 3

 

 :ػلل ایزبد ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی◄ 

در کؼْرُبی در حبل . اطت تٌجبکْ اطتؼوبلدر کؼْرُبی تْطؼَ یبفتَ  (COPD)تزیي ػبهل ثزّس ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  هِن

کٌذ کَ در هؼزض گبسُبی حبصل اس طْختي طْخت  در افزادی ثزّس هی (COPD)تْطؼَ، اغلت ثزّس ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

. گیزًذ لزار هیُبیی کَ تِْیۀ ظؼیفی دارًذ،  رِت آػپشی ّ گزهبیغ در خبًَ

ثَ صْرت آػکبر ثبلیٌی  (COPD)کؼٌذ ثَ ثزّس ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  در ثزخی اس افزادی کَ ثَ غْر هشهي طیگبر هی

ثزخی . اًزبهذ، الجتَ ثظیبری اس افزاد طیگبری ثب طبثمۀ طیگبر کؼیذى غْالًی هذت هوکي اطت ثَ کبُغ ػولکزد ریْی دچبر ػًْذ هی

https://www.pezeshkyemrooz.com/news/medicine/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-
https://www.pezeshkyemrooz.com/news/medicine/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-
https://www.pezeshkyemrooz.com/news/medicine/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-
https://www.pezeshkyemrooz.com/news/medicine/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-
https://www.pezeshkyemrooz.com/news/medicine/-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.pezeshkyemrooz.com/news/smoking


تز  هوکي اطت تب سهبًی کَ یک ارسیبثی ربهغ. ػًْذ کَ چٌذاى هتذاّل ًیظتٌذ کؼٌذ ثَ هؼکالت ریْی هجتال هی ار هیاس افزادی کَ طیگ

. اًذ هجتال ػذٍ (COPD)ُب ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  اًزبم ػْد، ثَ اػتجبٍ تؼخیص دادٍ ػْد کَ آى

دُذ؟  هی ُب را تحت تبحیز لزار ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی چگًَْ ریَ◄ 

تزی  ُبی هتؼذد کْچک ُب ثَ لْلَ ُب، ایي لْلَ در درّى ریَ. گزدد ُب هی ُبی ُْایی ّ ریَ ّطیلۀ ثزًّغ یب ًبیژٍ ّارد ًبی، لْلَ ُْا ثَ

(bronchioles) َُبی ُْا  ُبی ثظیبر ریش کیظک تمظین گؼتَ ّ طزاًزبم ثَ دطت(alveoli) ػًْذ هٌتِی هی .

گزدد ثَ ایي ػزّق  اکظیژى ُْایی کَ اطتٌؼبق هی. دارًذ( ُب هْیزگ)ُبی خًْی  یبر ًبسک پز اس رگُبی ثض ُبی ُْا دیْارٍ کیظک

اکظیذکزثي، گبسی کَ هحصْل سائذ هتبثْلیظن اطت، ثب ثبسدم ثیزّى  در ُویي سهبى، دی. ػْد خًْی رفتَ ّ ّارد رزیبى خْى هی

. ػْد فزطتبدٍ هی

ثیوبری هشهي اًظذادی . ُبی ًبیژک ّاثظتَ ُظتٌذ اس ثذى ثزاًٌذ ثَ االطتیظیتۀ غجیؼی لْلَ ُبی اًظبى ثزای آى کَ ُْا را ثَ خبرد ریَ

ُب االطتیظیتۀ خْد را اس دطت دادٍ ّ گؼبد ػًْذ کَ ثذیي تزتیت همذاری ُْا ٌُگبم ثبسدم در  گزدد تب آى طجت هی (COPD)ریْی 

. افتذ ُبثَ دام هی ریَ

: ػلل اًظذاد هظیزُْایی ◄ 

 :اس اطت ػجبرت ُْا هظیز اًظذاد ػلل

: آهفیشم • 

ثَ ٌُگبم ثبسدم ، هظیزُبی ُْایی کْچک . ػْد ُب هی ُبی ػکٌٌذٍ ّ فیجزُبی االطتیک ًبیژک ایي ثیوبری ریْی طجت تخزیت دیْارٍ

. گزدد ُبی فزد هی ریشًذ کَ طجت هختل ػذى رزیبى ُْا اس ریَ فزّ هی

: ثزًّؼیت هشهي• 

اس . گزدد ُبی تٌگ هی کٌٌذ، کَ طجت اًظذاد لْلَ ُب، هخبغ ثیؼتزی تْلیذ هی هلتِت ّ تٌگ ػذٍ ّ ریَ ُبی ثزًّغ در ایي حبلت، لْلَ

. گزدد ایي رّ رِت پبکظبسی هظیزُبی ُْایی فزد ثَ طزفۀ هشهي هجتال هی

 :دّد طیگبر ّ طبیز هْاد هحزک  •

هذت اطت  ، آطیت ریْی ًبػی اس طیگبرکؼیذى غْالًی(COPD)در اکخزیت لزیت ثَ اتفبق افزاد هجتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

اهب ثَ غیز اس هصزف طیگبر ػْاهل دیگزی ًیش در ثزّس ّ پیذایغ . گزدد ختن هی (COPD)کَ ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

افزادی کَ طیگبر  دخیل ُظتٌذ، هبًٌذ آطیت پذیزی ژًتیک ًظجت ثَ ثیوبری، سیزا صزفب توبهی (COPD)ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

. گزدًذ دچبر ًوی (COPD)ًوبیٌذ ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  هصزف هی

، دّد حبصل اس پیپ، آلْدگی ُْا، ّ لزار (حبصل اس طیگبر کؼیذى دیگزاى)دّم اس طبیز هْاد هحزِک هؼبثَ دّدطیگبر، ثَ دّد دطت

. ػًْذ (COPD)تْاًٌذ طجت ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  هیگزفتي در هؼزض گزد ّ غجبر در هحل کبر، دّد یب ثخبرات ًیش 

 :آًتی تزیپظیي-1-کوجْد آلفب• 

،ثَ دلیل اختاللی ژًتیکی کَ ًبػی اس کوجْد ططح پزّتئیٌی ثَ (COPD)درصذ افزاد هجتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 1در حذّد 

ػْد ّ ثزای کوک  در کجذ طبختَ هی AAt. گزدًذ  ثبػذ، ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی هجتال هی هی (AAt)آًتی تزیپظیي -1-ًبم آلفب

، ثیوبری ریْی یب ُز کجذی ُبی ثیوبریتْاًذ طجت  آًتی تزیپظیي هی-1-کوجْد آلفب. ػْد ُب در رزیبى خْى تزػح هی ثَ هحبفظت ثَ ریَ

https://www.pezeshkyemrooz.com/news/%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C/%DA%A9%D8%A8%D8%AF-%DA%86%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86


. ُب ػْد دّی آى

ُبی درهبًی ػبهل  دچبر ُظتٌذ، گشیٌَ AAtهزثْغ ثَ کوجْد  (COPD)در هْرد افزاد ثشرگظبلی کَ ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

ػالٍّ ثز ایي، . رًّذ ثَ کبر هی (COPD)تز ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  ُبیی اطت کَ ثزای ثیوبراى هجتال ثَ اًْاع هتذاّل ىدرهب

. کٌذ ُب رلْگیزی هی اس دطت رفتَ درهبى ًوْد کَ اس آطیت ثیؼتز ثَ ریَ AAtتْاى ثزخی افزاد را ثب ربیگشیٌی پزّتئیي  هی

 

 :عوامل خطرزا در بیماری مزمن انسدادی ریوی ◄        

: لزار گزفتي در هؼزض دّد تٌجبکْ ّطیگبر • 

ُبی ثیؼتزی طیگبر  ُزچَ طبل. هصزف طیگبر ثَ هذت غْالًی اطت (COPD)تزیي ریظک فبکتْر ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  هِن

رْآًب در  ّ هبری طیگبرکَ افزاد هصزف کٌٌذۀ پیپ، ُوبى خطزی . هصزف گزدد، افزاد در هؼزض خطز ثیؼتزی لزار خْاٌُذ داػت

گیزًذ ایي خطز ثظیبر  دّد سیبد حبصل اس طیگبر کؼیذى دیگزاى ًیش لزار هیثزای گزُّی کَ در هؼزض هیشاى ثبالی . هؼزض آى ُظتٌذ

. ثبال اطت

: افزاد هجتال ثَ آطن • 

تْاًذ یک ریظک فبکتْر ثزای ایزبد ثیوبری هشهي اًظذادی  دُذ، هی آطن، ثیوبری هشهي التِبثی کَ هظیز ُْایی را تحت تبحیز لزار هی

. دُذ را ثیؼتز افشایغ هی (COPD)خطز ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  تزکیت آطن ّ طیگبر. ثبػذ (COPD)ریْی 

 :لزار گزفتي در هؼزض گزد ّ غجبر ّ هْاد ػیویبیی در هحل کبر•

تْاًذ ثبػج آسار ّ تْرم  لزار گزفتي غْالًی هذت در هؼزض گبسُبی ػیویبیی، ثخبرات ّ گزد ّ غجبرُبی هْرْد در هحل کبر هی

. ُبی افزاد ػْد ریَ

: گزفتي در هؼزض ثخبرات ًبػی اس احتزاق طْخت  لزار• 

ُبی ثب تِْیۀ  کؼْرُبی در حبل تْطؼَ، افزادی کَ در هؼزض ثخبرات حبصل اس احتزاق طْخت ثَ هٌظْر آػپشی ّ گزهبیغ در خبًَ

. دارًذ (COPD)ظؼیف ُظتٌذ ریظک ثبالیی ثزای اثتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

: ػْاهل ژًتیکی• 

طبیز . ثبػذ هی (COPD)آًتی تزیپظیي یکی اس ػْاهل ًبدر ثزّس ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی -1-ژًتیک غیزهتذاّل کوجْد آلفباختالل 

. کٌذ یثزخی افزاد طیگبری را ًظجت ثَ ایي ثیوبری آطیت پذیز م ژًتیکیػْاهل 

: ػْارض ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی ◄ 

 :ًوبیذ ایزبد هْارد ایي لجیل اس سیبدی ػْارض تْاًذ هی (COPD) ریْی اًظذادی هشهي ثیوبری

: ُبی تٌفظی  ػفًْت• 

. ثیؼتز اطت (COPD)ّ پٌْهًْی در افزاد هجتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی ، آًفلْآًشااحتوبل اثتال ثَ طزهبخْردگی، 

. تْاًذ تٌفض را دػْارتز کزدٍ ّ طجت آطیت ثیؼتزی ثَ ثبفت ریَ ػْد تٌفظی هی ػفًْتُزًْع 

https://www.pezeshkyemrooz.com/news/medicine/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%B1-
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: هؼکالت للجی • 

را  للجی حولۀتْاًذ خطز ثیوبری للجی، اس رولَ  هی (COPD)ُظتٌذ، ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  ثَ دالیلی کَ ُوچٌبى ًبهؼخص

. افشایغ دُذ

: طزغبى ریَ • 

. خطز ثبالیی ثزای اثتال ثَ طزغبى ریَ دارًذ (COPD)افزاد هجتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

: فؼبر خْى ثبال در ػزّق ریَ • 

فؼبر خْى ثبالی )رطبًٌذ  در ػزّلی ػْد کَ ثَ ریَ خْى هی ثبال خْى فؼبرهوکي اطت طجت  (COPD)دادی ریْی ثیوبری هشهي اًض

(. ریْی

: افظزدگی • 

ّپٌزَ ًزم ًوْدى ثب ثیوبری طخت  ثزًذ گزدد، ّ دطت ُبیی کَ افزاد اس آى لذت هی تْاًذ هبًغ اس اًزبم ثزخی اس فؼبلیت طختی تٌفض هی

. تْاًذ ثَ افظزدگی هٌزز گزدد هی

 

 

 :هشهي اًظذادی ریْی تؼخیص ثیوبری 

 (COPD)ثظیبری اس افزاد هجتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی . ػْد اغلت ثَ اػتجبٍ تؼخیص دادٍ هی (COPD)ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

. هوکي اطت تب سهبًی کَ ثیوبری پیؼزفت کٌذ، تؼخیص دادٍ ًؼًْذ

در هْرد طبثمۀ خبًْادگی ّ پشػکی ثب ثیوبر صحجت ًوبیذ ّ در هْرد ُز گًَْ  ُبی ثیوبر را هزّر ًوبیذ، ثزای تؼخیص، پشػک ػالئن ّ ًؼبًَ

 (COPD)ُبیی کَ ثزای تؼخیص ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  آسهبیغ.ای کَ ثب هْاد هحزک ریَ، ثَ ّیژٍ دّد طیگبر، ثبیذ آگبٍ گزدد هْارَِ

: گزدد پیؼٌِبد هی

. آسهبیؼبت ػولکزد ریْی • 

ُبی فزد اکظیژى  ًوبیذ کَ آیب ریَ ًوبیذ، ّ ًیش هؼخص هی ًوبیذ کَ فزد ثب دم ّ ثبسدم ّارد ّ خبرد هی گیزی هی ّایی را اًذاسٍُب هیشاى ٍ ایي آسهبیغ

تزیي ایي تظتِب، آسهبیغ اطپیزّهتزی اطت، کَ در یک لْلۀ ثشرگ کَ ثَ دطتگبٍ کْچکی هتصل اطت  اس هتذاّل. رطبًٌذ یب خیز کبفی ثَ خْى هی

ُب ثیزّى دُذ،  تْاًذ ُْا را اس ریَ ُبی ّی لبدر ثَ ًگَ داػتي آى اطت ّ ایي کَ ثب چَ طزػتی هی ٍ تب هیشاى ُْایی را کَ ریَػخص فْت ًوْد

. ای، ّ اکظیوتزی ًجط ُظتٌذ رّی ػغ دلیمَ گیزی حزن ریَ ّ ظزفیت اًتؼبر، آسهبیغ پیبدٍ طبیز آسهبیؼبت ػبهل اًذاسٍ. ػْد گیزی هی اًذاسٍ

. ی اػؼۀ ایکض اس لفظۀ طیٌَ تصْیزثزدار• 

 (COPD)تْاًذ آهفیشم را ًؼبى دُذ کَ یکی اس ػلل اصلی ایزبد ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  تصْیزثزداری اس لفظۀ طیٌَ تْطػ اػؼۀ ایکض هی

. را تؼخیص دُذ للجی ًبرطبیی تْاًیذ هؼکالت ریْی یب تصْیزثزداری اػؼۀ ایکض ُوچٌیي هی. اطت

https://www.pezeshkyemrooz.com/news/medicine/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%DB%80-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://www.pezeshkyemrooz.com/news/medicine/%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://www.pezeshkyemrooz.com/news/%D9%82%D9%84%D8%A8


. طی تی اطکي • 

تْاًذ اس رزاحی ثزای درهبى ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  تْاًذ ثَ تؼخیص آهفیشم کوک ًوْدٍ ّ تؼییي کٌذ کَ آیب فزد هی ُب هی طی تی اطکي ریَ

(COPD) طزغبى ریَ اطتفبدٍ ًوْد تْاى ثزای غزثبلگزی اس طی تی اطکي هی. ثِزٍ ثجزد یب خیز .

. آًبلیش گبس خْى ػزیبًی • 

تْاًٌذ اکظیژى را ثَ داخل رزیبى خْى ثیبّرًذ  ُبی فزد تب چَ اًذاسٍ هی کٌذ ریَ ثزرطی هی ( Arterial blood gas analysis)ایي آسهبیغ خْى 

. اکظیذکزثي را حذف کٌٌذ ّ دی

.  ُبی آسهبیؼگبُی  تظت• 

ُبی ثیوبر  رًّذ، اهب هوکي اطت ثزای تؼییي ػلت ًؼبًَ ثَ کبر ًوی (COPD)تؼخیص ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  ُبی آسهبیؼگبُی ثزای تظت

ُبی آسهبیؼگبُی ثزای تؼییي ایي کَ آیب ػخص ثَ اختالل ژًتیک کوجْد  ثزای ًوًَْ، هوکي اطت تظت. یب تؼخیص ّظؼیت دیگزی ثَ کبر رًّذ

ایي آسهبیغ هوکي . ثبػذ (COPD)تْاًذ ػلت ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  کبر رّد، کَ در ثزخی افزاد هی آًتی تزیپظیي هجتال ُظتٌذ ثَ-1-آلفب

داػتَ ّ در طي کن ثَ ایي ثیوبری هجتال ػذٍ ثبػذ، اًزبم  (COPD)اطت در صْرتی کَ ػخص طبثمۀ خبًْادگی ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

. ػْد

: درهبى ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی ◄ 

ثَ درهبى کوی  طیگبر تزکُبی خفیفی اس ثیوبری را دارًذ کَ ثَ غیز اس  گًَْ (COPD)ثظیبری اس ثیوبراى هجتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

تْاًذ ػالئن را کٌتزل کزدٍ، پیؼزّی را کٌذ ًوْدٍ، ریظک  تز ثیوبری، درهبى هْحز در دطتزص اطت کَ هی حتی در هْرد هزاحل پیؼزفتَ. ًیبس دارد

. ّد ثخؼذػْارض ّ تؼذیذ را کبُغ دادٍ، ّ تْاًبیی فزد را ثزای داػتي یک سًذگی فؼبل ثِت

. تزک طیگبر • 

 

تْاًذ هبًغ اس  تزک طیگبر هی. ، تزک ُز گًَْ طیگبر کؼیذى اطت(COPD)تزیي هزحلَ در ُز رًّذ درهبًی ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  هِن

د چٌذیي ثبر تزک ّیژٍ اگز فز ثَ.اهب تزک طیگبر آطبى ًیظت. ّ تملیل تْاًبیی تٌفض فزد ػْد (COPD)حبدتز ػذى ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

. کزدٍ ّ هْفك ثَ اًزبم ایي کبر ًؼذٍ ثبػذ

 .(COPD)دارّدرهبًی ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی • 

 .رًّذ هی کبر ثَ (COPD) ریْی اًظذادی هشهي ثیوبری ػْارض ّ ُب ًؼبًَ درهبى ثزای گًْبگًْی دارُّبی

 ( :گؼبدکٌٌذۀ ریَ)ثزًّکْدیالتْرُب . 1

ثذیي . کٌٌذ ػًْذ ّ ػعالت اغزاف هظیزُبی ُْایی ػوب را ػل هی ُظتٌذ کَ اغلت ثَ صْرت اطپزی تٌفظی ػزظَ هی ثزًّکْدیالتْرُب دارُّبیی

ُبی خْد ُز  ثظتَ ثَ ػذت ثیوبری فزد، هوکي اطت السم ثبػذ پیغ اس فؼبلیت. ػْد تز هی یبثذ ّ تٌفض آطبى ًفض تظکیي هی تزتیت طزفَ ّ تٌگی

. ُب اطتفبدٍ ًوبیذ رگذاری کْتبٍ هذت، یب یک ثزًّکْدیالتْر ثب احزگذاری ثلٌذ هذت یب ُز دّی آىرّس اس یک ثزًّکْدیالتْر ثب اث

: ُبی ثزًّکْدیالتْرُبی ثب احزگذاری کْتبٍ هذت ػبهل هْارد سیز ُظتٌذ ًوًَْ

ّ طبیز هْارد (ProAir HIF, Ventolin HFA) آلجْتزّل • 

 (Atrovent HFA)ایپزاتزّپیْم • 

 (Xopenex)لْالجْتزّل • 
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: ُبی ثزًّکْدیالتْرُبی ثب احزگذاری ثلٌذ هذت ػجبرتٌذ اس ًوًَْ

 (Tudorza Pressair)اکلیذیٌیْم • 

 (Brovana)افزهْتزّل • 

 (Performist)فزهْتزّل • 

 (Arcapta Neoinhaler)ایٌذاکبتزّل • 

 (Spiriva)تیْتزّپیْم• 

 (Servent)طبلوتزّل • 

 (Incruse Elipta)آهکلیذیٌیْم • 

 :اطتزّئیذُبی اطتٌؼبلی . 2

ػْارض ربًجی . تْاًٌذ التِبة هظیز ُْایی را کبُغ دادٍ ّ ثَ پیؼگیزی اس تؼذیذ ثیوبری کوک کٌٌذ دارُّبی کْرتیکْاطتزّئیذ اطتٌؼبلی هی

فیذ ُظتٌذ کَ هزتجب ثَ تؼذیذ ایي دارُّب ثزای افزادی م. ثبػٌذ ُبی دُبًی، ّ گزفتگی صذا یب طیٌَ هی اطتزّئیذُبی اطتٌؼبلی ػبهل کجْدی، ػفًْت

: ُبی اطتزّئیذُبی اطتٌؼبلی ػجبرتٌذاس ًوًَْ. ػًْذ دچبر هی (COPD)ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

 (Flovent HFA)فلْتیکبسّى • 

 (Pulmicort Flexhaler)ثْدسًّبیذ • 

 :ُبی تٌفظی تزکیجی  اطپزی. 3

: ُبی تٌفظی تزکیجی ایي هْارد ُظتٌذ ُبی ایي اطپزی ًوًَْ. کٌٌذ لی را تزکیت هیثزخی اس دارُّب ثزًّکْدیالتْرُب ّ اطتزّئیذُبی اطتٌؼب

 (Breo Ellipta)فلْتیکبسّى ّ ّیالًتزّل • 

 (Trelegy Ellipta)فلْتیکبسّى، آهکلیٌیذیْم ّ ّیالًتزّل • 

 (Symbicort)فزهْتزّل ّ ثْدسًّبیذ • 

( ّ غیزٍ Advair HFA, AirDuo Digihaler)طبلوتزّل ّ فلْتیکبسّى • 

: ُب ػبهل ایي هْارد اطت ُبی آى ًوًَْ. ُبی تٌفظی کَ حبّی ثیغ اس یک ًْع ثزًّکْدیالتْر ُظتٌذ ًیش ّرْد دارًذ اطپزی

 (Duaklir Pressair)اکلیذیٌیْم ّ فزهْتزّل • 

 (Combivent Respimat)آلجْتزّل ّ ایپزاتزّپیْم • 

 (Bevespi Aerosphere)فزّهْتزّل ّ گلیکْپیزّالت • 

 (Utiborn)گلیکْپیزّالت ّ ایٌذاکبتزّل • 

 (StioltoRespimat)الذاتزّل ّ تیْتزّپیْم • 

 (Anoro Ellipta)آهکلیذیٌیْم ّ ّیالًتزّل • 

 :اطتزّئیذُبی خْراکی . 4

ُبی  اًذ، دّرٍ تززثَ کزدٍ ، کَ تؼذیذ حبد هتْطػ یب سیبد ًبم دارد، را(COPD)ُبی تؼذیذ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  در هْرد افزادی کَ دّرٍ

. ػْد (COPD)کْرتیکْاطتزّئیذُبی خْراکی هوکي اطت هبًغ اس حبدتز ػذى ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی ( ثزای ًوًَْ پٌذ رّس)کْتبٍ هذت 

افشایغ خطز ػفًْت را ثَ تْاًذ احزات ربًجی رذی هبًٌذ افشایغ ّسى، دیبثت، پْکی اطتخْاى، آة هزّاریذ، ّ  الجتَ هصزف ثلٌذ هذت ایي دارُّب هی

. ُوزاٍ داػتَ ثبػذ



 : 4ُبی فظفْدی اطتزاس  هِبرکٌٌذٍ. 5

ًبم  (Daliresp)ػذیذ ّ ػالئن ثزًّؼیت تبئیذ ػذٍ اطت، رّفلْهیالطت  (COPD)دارّیی کَ ثزای افزاد هجتال ثَ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی 

احزات ربًجی رایذ ایي . دُذ دُذ ّ هظیز را تظکیي هی ُبة هظیزُْایی را کبُغ هیایي دارّ الت. اطت 4-دارد کَ یک هِبر کٌٌذۀ فظفْدی اطتزاس

. دارّ ػجبرتٌذ اس اطِبل ّ کبُغ ّسى

 :تئْفیلیي . 6

، کَ یک (Elixophylin, Theo-24, Theochron)ُب هْحز ّالغ ًگؼتَ یب سهبًی کَ ُشیٌَ اّلْیت ثبػذ، تئْفیلیي  کَ کَ طبیز درهبى ٌُگبهی

احزات . کوک ًوبیذ (COPD)تز اطت، هوکي اطت ثَ ثِجْد تٌفض ّ پیؼگیزی اس اپیشّدُبی تؼذیذ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  ىدارّی ارسا

ربًجی ثَ دّس هزثْغ ُظتٌذ ّ هوکي اطت ػبهل حبلت تِْع، طزدرد، ظزثبى تٌذ ّ لزس ثبػٌذ، ثٌبثزایي آسهبیؼِبیی ثزای پبیغ ططح دارّ در 

. رًّذ خْى ثَ کبر هی

 :ُب  آًتی ثیْتیک. 7

را ػذیذتز  (COPD)ُبی ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  تْاًٌذ ًؼبًَ ، هیآًفلْآًشاُبی تٌفظی، هبًٌذ ثزًّؼیت حبد، پٌْهًْی ّ  ػفًْت

کٌٌذ، اهب ػوْهب ثزای پیؼگیزی تْصیَ  کوک هی (COPD)ثَ درهبى اپیشّدُبی تؼذیذ ثیوبری هشهي اًظذادی ریْی  ُب ثیْتیک آًتی. کٌٌذ

اس اپیشّدُبی تؼذیذ ثیوبری هشهي اًظذادی  (Zithromax)ُبی خبصی، هبًٌذ آسیتزّهبیظیي  آًتی ثیْتیکدٌُذ  ثزخی هطبلؼبت ًؼبى هی. ػًْذ ًوی

. کٌذ ُب را هحذّد هی هصزف آى ثیْتیک آًتی ثَ همبّهتربًجی ّ  کٌٌذ،اهب احزات پیؼگیزی هی (COPD)ریْی 

 

 

COPD و مرالبت های پرستاری آن 

بیماری مزمن انسدادی ریه طبمه بندی وسیعی شامل . بیماری مزمن انسدادی ریه شایعتری علت مرگ و معلولیت ناشی از بیماریهای ریوی است 

هوایی نوعی تنگی منتشر در راههای هوایی است که  انسداد راه. های همراه باانسداد مزمن جریان هوا بداخل یا خارج ریه است ی گروه بیمار

های مزمن انسدادی ریه  هایی مثل برونشیت مزمن،برونشکتازی،آمفیزم وآسم درگروه بیماری بیماری. برد مماومت در برابر عبور هوا را باال می

. دگیرن لرار می

: بیمار مبتال به بیماری مزمن انسدادی ریه بطور اصولی دچار 

[ برونشیت یا برونشکتازی] ترشح بیش از حد موکوس در راه هوایی بدون ارتباط با علتی خاص - ۱

ع شدن ریه بعد از اتساع ها و از بین رفتن خاصیت جم افزایش اندازه راههای هوایی دیستال نسبت به برونشیولهای انتهایی،تخریب دیواره آلوئول- ۲

وآمفیزم 

[ آسم. ]تنگی راههای تنفسی که شدت آن متغیر است - ۳

در اغلب موارد . شود رود و تنگ می شود وبعنوان مثال خاصیت ارتجاعی راههای هوایی از بین می در نتیجه دینامیک راههای هوایی مختل می

. ترکیبی از حاالت فوق در مریض وجود دارد

اگر چه بعضی از عملکردهای ریه مثل ظرفیت . یابد  میانسالی عالمت دار می شود ولی شیوع آن با باال رفتن سن ، افزایش می این بیماری در

شود و باالخره راههای هوایی را مسدود  باعث تشدید بسیاری از این تغییرات می COPDحیاتی و حجم بازدمی با افزایش سن کم می شود ولی 

پرفیوژن افراد سالخورده مبتال به  –بنابراین تغییرات بیشتری را در نسبت تهویه [ آمفیزم]کند الت االستیک ریه را مختل میوح[ برونشیت. ]کند می

COPD آورد بوجود می .

ا در مخصوص]ها، استفاده از عضالت فرعی تنفسی ، کاهش صداهای تنفسی درمعاین و ویزینگ منتشر  های اتساع بیش از حد ریه نه فیزیکی ،نشانه

ای ادماتو وسیانوتیک ، متفاوت خواهد  لیافه ظاهری بیماران از یک لیافه الغر و حتی کاشکتیک تا چهره. مشاهده می شود[ طی یک بازدم عمیك

نشان های متغیر بوده و در مراحل پیشرفته بیماری نیز، هایپرکاپنی را  آزمایش گازهای خون شریانی ،معموال نشان دهنده هیپوکسی با شدت. بود

 .دهد می

 :درمان بیماریهای انسذادی ریه 
: درمان دارویی-ا

. گروه تمسیم نمود ۴تحریک پذیری برونش را می توان به  داروهای شل کننده عضالت صاف برونشی یا کم کننده 
سالبوتامول  سمپاتومیمتیک ها                           -
تئوفیلین وآمینوفیلین  ها                          متیل گزانتین -

https://www.pezeshkyemrooz.com/news/medicine/-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%A7
https://www.pezeshkyemrooz.com/news/pharmacy/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7
https://www.pezeshkyemrooz.com/news/pharmacy/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%A7
http://www.daneshsarayparastari.blogfa.com/post/2/COPD-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86


آتروپین و آتروونت  ها                           آنتی کلینرژیک -
کرومولین سدیم و کورتیکواستروئیدها  داروهای ضد التهاب                 -

: اکسیژن  -ب
: دو نتیجه مخرب اصلی است هیپوکسمی موجود در بیماران ، دارای 

کاهش اکسیژن رسانی به بافتها - ۱
انمباض عروق ریوی - ۲

ی به بنابراین اکسیژن درمانی یک بخش اساسی در درمان مبتالیان به بیماری های انسدادی ریه بوده و هرزمان که میزان اشباع اکسیژن خون شریان
. برسد ضرورت دارد %۹۰کمتر از 

ها  آنتی بیوتیک -ج
بیوتیک  بدلیل احتمال عدم شناسایی ارگانیسم اختصاصی ، یک آنتی. حاد هستندبرخی از حمالت شدید انسداد مجاری هوایی ، ثانویه به عفونتهای 

. شود تجویز می[ آمپی سیلین ، تتراسایکلین ] وسیع الطیف 
: لطع مصرف دخانیات  -د

. لطع مصرف سیگار است COPDمهمترین عامل در درمان بیمار مبتال به 

فیزیوتراپی وتوانبخشی  -ه
 :های پرستاری  تطخیص

پرفیوژن  -تالل درتبادل گازی در رابطه با عدم تناسب تهویهاخ -
های غیر موثر و عفونت ریه  پاکسازی غیر موثر راههای هوایی در رابطه با انمباض برونش ، افزایش تولید مخاط ، سرفه -
راههای هوایی  ها و تحریک الگوهای غیر موثر تنفسی دررابطه با کوتاهی تنفس ، وجود مخاط فراوان ، انمباض برونش -
اختالل درامر مرالبت از خود در رابطه با خستگی بیش از حد ثانویه به افزایش کار تنفسی ونارسایی در تهویه و اکسیژن رسانی  -
عدم تحمل فعالیت در رابطه با خستگی بیش از اندازه، هیپوکسمی و الگوهای تنفسی غیر موثر  -
دست دادن روابط اجتماعی، اضطراب و افسردگی و ناتوانی برای کارکردن  عدم توانایی در مرالبت از خود به علت از -
کمبود اطالعات در رابطه با خطرات استعمال دخانیات  -

 :ریسی واهذاف برنامه
مرالبت از بهبود تبادل گازی ، تولف استعمال دخانیات ، بهبود الگوهای تنفسی ، به حداکثر رساندن : شامل   COPDاهداف عمده در مورد بیماران 

مانی در خود ، افزایش تحمل فعالیت ، پاکسازی موثر راههای هوایی، افزایش توانایی در امر تطابك ، بهبود کیفیت زندگی با رعایت دلیك برنامه در
. بیمارستان و منزل است
 :مذاخالت پرستاری 

 :بهبىد تبادل گازی- ۱
. مرالب تنگی نفس و هیپوکسی در بیمار باشید- 
. ر در برابر اثرات جانبی داروهای تجویز شده مرالبت به عمل آوریداز بیما- 
. نمایید بیمار ، در مورد تخفیف تنگی نفس و کاهش میزان اسپاسم برونش اطالعات کسب  از طریك پرسش از - 

. اکسیژن مورد استفاده را بررسی کنیدABGاکسیمتری و نتایج  با استفاده از پالس- 

. لذا با تجویز بیش از اندازه اکسیژن آن را تضعیف نسازید. شود محرک تنفسی محسوب می COPDار هیپوکسی در بیم: توجه 

: پاکسازی راههای هىایی- ۲
. به منظور رلیك کردن ترشحات ، بیمار را به مصرف مایعات فراوان تشویك کنید- 
. ای هدایت شده سرفه نماید از بیمار بخواهید به گونه- 
. تنفسی با کمک فشار مثبت متناوب استفاده نمایید یوتراپی تنفسی همراه بادرناژوضعیتی و برحسب نیاز از فیز- 
. به بیمار درمورد تکنیکهای موثر تنفس ، آموزش دهید- 
. میزان جریان بازدمی را اندازه گیری کنید- 
: پیطگیری از عفىنتهای برونص و ریه- ۳
آموزش دهید و به وی توصیه نمایید در (غییر رنگ،مشخصات خلط مثل تغییر رنگ و لوام خلط تب ، ت) به بیمار درمورد گزارش عالئم عفونت  -

. صورت بدتر شدن عالئم گزارش دهد
تواند موجب اسپاسم برونش شود، از بیمار بخواهید در معرض هوای آلوده لرار نگیرد  از آنجایی که آلودگی هوا می -
. نفوالنزا و استرپتوکوک پنومونی ، تشویك کنیدبیمار را به ایمن سازی علیه هموفیلوس آ -
 ترویج مراقبت در منسل و جامعه -۴
را  به بیمار توصیه نمایید که سبک زندگی خود را جهت انتخاب سطح فعالیتی متوسط تغییر داده و در آب و هوایی زندگی کند که کمترین تغییرات -

. در میزان درجه حرارت و رطوبت داشته باشد
به بیمار آموزش دهید از لرار گرفتن در معرض مولعیت های  .-م انجام تمام مراحل دستورات درمانی ، بر بیمار نظارت داشته باشیدبه هنگا -

. استرس زا اجتناب ورزد
. روشهای ترک سیگار را به بیمار آموزش دهید -
. در صورت لزوم بیمار را به مراکز ارائه دهنده مرالبت در منزل ارجاع دهید -
 آمىزش در مىرد بازتىانی ریه-۵
. بیمارانی را که واجد شرایط یا بازتوانی هستند ، مشخص نمائید  -
. برای بیمار اعمالی را برنامه ریزی نمائید که بیشتر غیر وابسته بوده وموجب بهبود کیفیت زندگی شود -
. بر روی تمرینات تنفسی تاکید کرده و به بیمار توصیه کنید که فعال باشد -

دلیمه در ممابل  ۱۰-۱۵بیمار باید روزانه عمل تنفس را به مدت . در صورت تجویز پزشک ، به بیمار در بکارگیری عضالت تنفسی، یاری رسانید
. نوعی مماومت خارجی انجام دهد



. به بیمار توصیه نمائید فعالیتهایی چون استحمام و لدم زدن به مدت کوتاه را شروع نماید -

های تنفسی در  ، داروها، اکسیژن درمانی، ترک سیگار ، درمان COPDرد آناتومی وفیزیولوژی ریه، تغییرات ایجاد شده به علت به بیمار در مو -

. منزل، چگونگی ارتباط با اعضاء تیم بهداشتی و برنامه ریزی آینده ، آموزش دهید
. یزی غذایی و استفاده از مکمل غذائی، مشورت نمائیدای و کالریک بیمار را بررسی و در مورد چگونگی برنامه ر نیازهای تغذیه -
. در صورت نیاز بیمار به اکسیژن در منزل ،روش استفاده صحیح از اکسیژن را یادآوری نمائید-
. به بیمار در مورد خطر استمعال سیگار درمجاورت اکسیژن ، یادآوری کنید -
. ار آموزش دهیدنحوه استفاده از برونکودیالتورهای استنشالی را به بیم -
. درمورد الدامات موثر درکسب سازگاری،آموزش دهید -
[ مثل توانبخشی ، کاردرمانی. ]های اختصاصی را فراهم آورید برای بیمار امکان استفاده ازآموزش -
. درمورد مراکز حمایتی موجود، به بیمار آموزش دهید -
:  کنترل و درمان عىارض -۶
[ عدم کفایت تنفسی ، عفونت تنفسی، آتلکتازی] عوارض، بررسی نمایند بیمار را از نظر وجود  -
. پنه ، تاکی کاردی در بیمار باشید مرالبت تغییرات شناختی ، افزایش تنگی نفس، تاکی -
. اکسیمتری را کنترل نموده و بر حسب نیاز ،اکسیژن استفاده کنید ممادیر پالس -
. های الزم را بنمائید ر عوارض و تغییرات و وضعیت جسمی یا شرایط ذهنی به بیمار و خانواده ، توصیههای عفونت یا دیگ درمورد عالئم ونشانه -
. به بیمار آموزش دهید درصورتیکه عالئم بیماری تشدید یافته و نارسایی حاد تنفسی پیش آمد، اینتوباسیون و تهویه مکانیکی الزم است -

: ارزضیابی
ر برایندهای مورد انتظار در بیما

. بهبود تبادل گازی را نشان می دهد- 
. دهد های هوایی را در حداکثر سطح ممکن ، انجام می پاکسازی راه- 
. یابد الگوهای تنفسی بهبود می- 
. نماید حداکثر سطح ممکن در امر مرالبت از خود و عملکرد جسمی را حفظ می- 
. کند فعالیتها را تحمل می- 
. کند ریزی بازتوانی شرکت می تطابمی را گسترش داده و در برنامه های موثر استفاده از مکانیسم- 
. های درمانی بپیوندد به برنامه- 

 


