
 

 

ادم ریه وضعیتی است که در آن مقداری مایع بطور غیر عادی 

به داخل  هامویرگ دیواره طریقمایع از  .شود می جمعدر ریه 

  .شود  نفس می نشت کرده و باعث تنگیراههای هوایی 

  

  است؟ادم ریوی با چه عالئمی همراه 

  .شود  احساس خفگی می بیمار دچار تنگی نفس ناگهانی و 

پوست خاکستری  رنگ وها کبود ناخن، مرطوب سرد ودست  

  . شود رنگ می

 نبض سریع  

  متسع شدن رگهای گردن 

  سرفه بدون وقفه همراه با خلط فراوان  

  اضطراب   

 صدا  سر وتنفس پر 

  شود؟ ادم ریوی چگونه درمان می

 در بیمارنفس  تنگیبرای برطرف کردن  تجویز اکسیژن 

  

هت برطرف کردن اضطراب و جتجویز مرفین با مقدار کم  

  نفس تنگی

 تجویز داروهای ادرارآور 

بمنظور جلوگیری از در صورت تجویز داروهای ادرار آور 

 .ادراری دارو را صبح زود مصرف کنید شب

  در صورت ادم ریوی چه مراقبتهایی الزم است صورت گیرد؟

ترجیح داده  .یش پائین باشدپاهاو  بیمار راست بنشیند 

 .شود پاها از کنار تخت آویزان باشد  می

در صورت . در زمان تشدید استراحت مطلق را رعایت کنید 

ممکن است برای شما . نیاز به دستشویی از لگن استفاده کنید

  .سوند ادراری گذاشته شود

برای کاهش اجتناب از فعالیت بیش از حد یا استرس ها  

  روی قلبفشار روی 

  .قرار گیردسر بیمار در موقع خواب باالتر از تنه  

 .مصرف نمک و چربی را در رژیم غذایی محدود کنید 
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