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 بیمارستان قمر بنی هاشم )ع( جوین 

 
 

 
  مزمن انسدادي ريوي بيماري      

  ، یا ، آسممزمن ، برونشیتاز آمفیزم ناشي هوایي مجاری انسداد مزمن برای كه است اصطالحيبیماریهای مزمن ریوی              

 .ود.ركار مي به اختالالت اینز  ا تركیبي              

               

 شايع عاليم     
 بزرگسالي دوران اوایل از همان بیماری كه است بر این عقیده كه ظاهر نشوند، با این میانسالي تا سنین دارد عالیم امكان

 از عالئم دیگر میتوان به موارد زیر اشاره كرد:  .شودآغاز مي

  .دار استمعموالً خلط كه قطاری سرفه مكرر یا حمالت سرفه

  .شودمي افزوده آن بر شدت سال چندین طي كه نفس تنگي

 عفونت كه این برحسب خلط و خصوصیات كرد. رنگ را خارج آن توانمي سختي و به است ضخیم كه وجود خلطي

 .، متغیر استباشد یا نه وجود داشته

 . اینایژه هایها یا لولهمكرر در ریه هایبروز عفونت گاهي

 .وزن كاهش
 

 علل      
 و تحریك التهاب علت ها بهریه به آسیب           

 تریپسینكمبود آنتي           

 ویروسي عفونت          

 كنندهبا مواد تحریك شغلي مواجهه          

 كشیدنسیگار          

 هوا ودگيآل         

 

 

 خطر دهنده افزايش عوامل       
 (كشیدندآنها سیگار مي والدین كه افرادی خصوص دود سیگار )به در معرض قرار گرفتن

  زندگي در اوایل ویروسي الریهبروز ذات 

  و ریوی تنفسي های، یا بیماریآلرژی خانوادگي سابقه 

  سیگار كشیدن 

 پیری 

 

 يريپيشگ
دارد  دود سیگار نیز اهمیت در معرض از قرار گرفتن داد. اجتناب انجام توانمي كه است كاری مهمترین از سیگار كشیدن اجتناب
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 .آیدمي حساب خطر به از عوامل زیرا یكي

 

 احتمالي عوارض
 خود دچار مشكل ریه در اثر مشكل كه )منظور قلبي ریوی ، قلبریوی خون پرفشاری ، و یا افسردگي مكرر؛ اضطراب هایعفونت

 تنفسي ، و نارسایيدر ریه هایيحفره ، تشكیل( ثانویه)پر خوني سیتمي(، پلياست شده

 

 درمان   
 اصول کلی:

ها با از نایژه گرفتن ، عكساسكن تي، سيكار ریه ، بررسيخون آزمایش :موارد زیر باشند شامل تشخیصي دارد آزمایشات امكان -

 سینه قفسه ، و عكسحاجب ماده

 ضروری در بیمارستان كردن دارد بستری بدتر شوند امكان دهد یا عالیم رخ ، اما اگر عفونتاست معموالً كافي در منزل درمان -

  .باشد

  .شود نیز باید اجتناب كنندهدود سیگار و مواد تحریك در معرض دارد: از قرار گرفتن زیادی سیگار اهمیت ترك -

  .باشد كنندهكمك است نیز ممكن فیلتردار در منزل مطبوع تهویه سیستم نصب -

 قفسه مخصوص ، و فیزیوتراپيبدن غییر وضعیتت كمك ها بهنایژه ، تخلیهبخار آب با استنشاق توانها را مينایژه سالمت وضعیت -

  .بهبود بخشید سینه

 آنفلوانزا  بار واكسن یك ( و ساالنهپنوموكك از باكتری ناشي الریهاز ذات پیشگیری )برای پنوموواكس واكسن -

 .باشد وجود داشته اكسیژن نیاز به است ممكن بیماری با پیشرفت -

 داروها :

یا  اضطراب برای داروهایيو  كورتیكواستروییدها مصرفاز بیماران در بعضي، عفونت ها برایبیوتیكآنتي ،نایژه گشادكننده روهایدا

 افسردگي

 فعالیت:

 بیمار برنامه كه است باشد، الزم وجود نداشته شدیدی قلبي اگر بیماری .شودمي ناتواني افزایش باعث مدتطوالني تحركيبي

 .شوند نیز شاید توصیه ، و فیزیوتراپيكاری ، بازتوانيكار درماني مثل اقداماتي (رویكند )معموالً پیاده را دنبال منظمي ورزشي

 رزیم غذایی:

 .بنوشید مایعات نلیوا 8-11 حداقل . روزانهاست مهم سالمت حفظ برای مناسب شود، اما تغذیهنمي توصیه خاصي رژیم

 

 نماييد خود مراجعه پزشك به شرايط در اين
 .را دارید مزمن انسداد ریوی بیماری تان عالیم خانواده از اعضای اگر شما یا یكي

 .یابد افزایش سینه شود یا درد قفسه اضافه عالیم به اگر تب

 .شود ضخیم ظاهر شود یا خلط خون اگر در خلط

 د.باشی داشته نفس ندارید نیز تنگي كنید یا سرفهمي استراحت كه در زماني گر حتيا
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