
 

 

در آن جریان هوای حالتی است که  بیماری انسدادی مزمن ریه

پذیر  طور کامل برگشتاین حالت ب .شود ها محدود می داخل ریه

بیماریها را شامل  انواع مختلفی از انسدادی ریهبیماری مزمن . نیست

  :عبارتند ازشود که  می

 است  هوایی های کیسهمشخصه آن تخریب و بزرگ شدن : آمفیزم 

. خلط است یک بیماری مزمن همراه با سرفه و: رونشیت مزمنب  

هوا وجود این بیماری زمانی که انسداد یا گرفتگی مزمن جریان 

 .افتد د اتفاق میداشته باش

 هواییراههای این بیماری  در .بیماری راههای هوایی کوچک 

  .شوند کوچک تنگ می

  

   

  

  

  ممکن است رخ دهد؟در این بیماری چه چیزی 

تنگی  خلط و، سرفه بیماران اغلب از ،بیماری ایندر مراحل اولیه 

با پیشرفت بیماری و بدترشدن  .دارندنفس هنگام فعالیت شکایت  

دفعات بیشتری بروز  شدت بیشتر و گرفتگی جریان هوا این عالیم با

 کمبود اکسیژن خس سینه هنگام بازدم و بیمار دچار خسو کند  می

به تالش فراوان دارد که  نیاز به سختی و های بیمار تنفس .می شود

درمراحل انتهایی بیماری، . شود ضعف شدید بیمار می سبب خستگی و

سیاه بیمار های رنگ لبها و ناخنممکن است به دلیل کمبود اکسیژن 

 .داشته باشدیاز به اکسیژن کمکی ن شود و

  عالئم بیماری مزمن انسدادی ریه چیست؟

می باشند و به تدریج  سر و صدا معموال در ابتدا بیعالئم این بیماری 

  .پیشرفت می کنند

 سرفه 

 خلط 

 تنگی نفس   

 عدم تحمل فعالیت فیزیکی  

 خس خس 

 احساس فشار روی قفسه سینه 

  ؟شود میبیماری مزمن انسدادی ریه  چه عواملی سبب بروز 

 سابقه خانوادگی آلرژی و یا بیماری تنفسی 

کشیدن و یا در تماس زیاد با دود سیگار بودن  سیگار  

  .باشدبیماری مزمن انسدادی ریه می عامل اصلی خطرساز

تماسهای شغلی مانند کار در معادن ذغال سنگ، طال، و صنایع  

 منسوجات و پنبه به دلیل در تماس بودن با گرد و غبارناشی ازآنان از

  .عوامل خطرساز انسداد مزمن راههای هوایی می باشند

  .یدن سیگار استشآلودگی هوای محیط،که اهمیت آن کمتر از ک 

  

  

  شود؟ بیماری چگونه درمان می

   اکسیژن درمانی

بسیاری از بیماران این روش درمان را دوست . یک درمان موثر است

قلب آسیب  ندارند، اما باید بدانند که وقتی که اکسیژن کم شود،

   .بیند می
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ICU  

  سدادی 

   ریه

  
  :می

لی نسبت به انتخاب
  .شکر را داریم

وی اطالعات ضرور
و چگونگی روند درم

  .باشد می

  زاده یده عرب
   به بیمار
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ماری مزمن انسدادی

 .مصرف کنید

 وزن می تواند در بهبو

 بخارات، گردوغبار، گر

 .یز کنید

 خانه و یا تهویه مطبوع

  .ستفاده کنید

  .  دوری کنید

ا سال، واکسن ذات 5

شود اکسیژن در خون جر

  .قامت را افزایش دهد

 مبتال بودن به بیما

  باید رعایت کنید؟

 .نکشید

ی تجویز شده را منظم م

 .ود را کم کنید

دی چاق باشد، کاهش

 .  داشته باشد

مثل یی ها الیندهآس با 

پرهی... و  ساخت و ساز  

گاه های تصفیه هوا در

، اسا در هوا موجود است

ی شلوغ و از افراد بیمار

و هرل واکسن آنفلوانزا

  . ه کافی بخوابید

ورزش باعث می ش .شید

ضالت اثر بگذارد و استق
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باشد و بر عض


