ٍاشُ آهثَلی تِ هؼٌی اًعذاد ؼریاى تِ ٍظیلِ یک جعن

عللآهبَلیریِ

درهاىآهبَلیریِ

هتحرک اظت .ایي جعن هتحرک تِ طَر هؼوَل یک لختِ

لختِ ؼذى خَى در ٍریذّای (ظیاّرگ ّای) ػوقی

ّذف از درهاى ،حفظ ػولکرد قلة ٍ ریِ در حذ قاتل قثَل (تا

خَى اظت ،اها گاّی اٍقات یک تَدُ چرتی ،یک حثاب َّا،

ػلت اصلی اظت.

ترطرف ؼذى لختِ) ٍ جلَگیری از ػَد آهثَلی هی تاؼذ .

تکِای از یک تَهَر یا دظتِای از تاکتریّاظت .ایي جعن

عَاهلخطرآهبَلیریِ

 جراحی هوکي اظت ترای تعتي ٍریذ تسرگ هٌتْی تِ

هتحرک تِ یک رگ خًَی ٍاقغ در ریِّا ٍارد ؼذُ ،در آًجا

 ظي تاالی  60ظال

قلة ٍ ریِ ،یا قرار دادى یک صافی در داخل آى ترای

گیر افتادُ ٍ هاًغ از جریاى خَى هیؼَد  .تیؽتر آهثَلیّا از

ّ ر گًَِ آظیة یا تیواری کِ ًیاز تِ

جلَگیری از ػثَر لختِّا تِ ظوت قلة الزم تاؼذ .

لختِّای خَى تؽکیل ؼذُ ٍ از ظیاّرگّای اًذامّای

اظتراحت طَالًی در تعتر دارد

تحتاًی (پا) ٍ لگي هٌؽأ هیگیرًذ  .ظیاّرگّا ایي لختِ را تِ

ً ؽعتي در یک ٍضؼیت ثاتت تِ هذت

ظوت تخػ راظت قلة هٌتقل کردُ ٍ از آًجا تِ ریِ

طَالًی هثالً در طی هعافرت تا َّاپیوا ،یا

هیفرظتٌذ  .آهثَلیّا هیتَاًٌذ از دیَارُّای قلة ًیس هٌؽأ

پؽت هیس کار

 اظتفادُ از جَرابکؽی یا پیچیذى ظاق پا تا تاًذ

کؽی
 ؼرٍع دارٍّای ضذ لختِ هاًٌذ ّپاریي ٍ تؼذ از آى
ٍارفاریي ٍ اداهِ آى تا چٌذیي هاُ

تگیرًذ  .اگر لختِای در ظوت چپ قلة درظت ؼَد ٍ تِ جای

 جراحی اخیر

ریِ ،تِ هغس یا ظایر تخػّای تذى ترٍد یا زهاًی کِ لختِ

ً ارظایی قلة

 از اظتراحت طَالًیهذت در تعتر خَدداری کٌیذ.

جریاى خَى تافت را قطغ هیکٌذ ،تافت دچار هرگ

 غلظت خَى

 پط از جراحی ّر چِ ظریغ تر ،حرکت اًذامّای

(اًفارکتَض) هیؼَد .آهثَلی هیتَاًذ در ّوِ ؼریاىّای

 ؼکعتگی اظتخَاى

کَچک رٍی دّذ ،اها ریِّا تِ طَر چؽوگیری هعتؼذ ایي

 چاقی

 اجتٌاب از جراحیّای غیر ضرٍری

آظیة ّعتٌذ ،زیرا ّوِ خَى هَجَد در تذى ،در ّر تار

 اظتؼوال دخاًیات

 خَدداری از اظتؼوال دخاًیات ،تِ خصَؾ در

گردغ خَى از ریِّا ػثَر هیکٌذ

 تارداری

خاًنّای  35ظال تِ تاال کِ قرؾ ضذتارداری هصرف

عالینشایعآهبَلیریِ

 هصرف قرؾّای ضذ تارداری تِ خصَؾ در

هیکٌٌذ در جلَگیری از آهثَلی هَثر اظت

 کَتاّی ًفط کؽیذى

خاًنّای ظیگاری

 غػ کردى یا حالت غػ پیذا کردى

راُّایتشخیصآهبَلیریِ

 ظرفِ (گاّی ّوراُ تا خلط خًَی )

 رادیَگرافی قفعِ ظیٌِ

 تٌذی ضرتاى قلة

 اظکي ریِ

 تة خفیف

 آًصیَگرافی ریِ

پاّاٍجَد دارد.

تحتاًی ٍ راُ رفتي را ؼرٍع کٌیذ.

ٌّ گام ًؽعتي تِ هذت طَالًی در یک جاّ ،ر چٌذ
هذت یک تار تلٌذ ؼَیذ ٍ کوی راُ ترٍیذ .هثالً در طی

 درد قفعِ ظیٌِ

 قثل از ترٍز ػالین فَق هؼوَالً ٍرم ٍ درد

پیشگیریازآهبَلیریِ

در

ًَ ار قلة
 ؼٌیذى صذای قلة ٍ ریِ
 آزهایػ خَى جْت اًذازُگیری ػَاهل
اًؼقادی در خَى

ظفر ّر  1تا  2ظاػت هذتی ایعتادُ ٍ راُ ترٍیذ .

تَجِبًِکاتزیربسیارهْنهیباشذ:
 در ٌّگام خَاتیذى ،پاّا را تاالتر از ظطح تعتر قرار
دّیذ.

 ظطح دارٍّای ضذ اًؼقاد تایذ تِ طَر هرتة

 جْت تویس کردى دًذاىّا از خالل دًذاى ٍ

اًذازُگیری ؼَد تا اطویٌاى حاصل ؼَد ظطح آًْا
در حذ هطلَب ٍ تیخطر اظت.
 تا ٌّگام ترطرف ؼذى ػالین التْاتی ًاؼی از لختِ

اجعام ًَک تیس اظتفادُ ًکٌیذ .
 پا ترٌِّ راُ ًرٍیذ.
عالینزیرًشاًذٌّذُهسوَهیتباٍارفاریيهی

ؼذى خَى ،در تعتر اظتراحت ًواییذ .

باشذ درصَرتهشاّذُ ّرکذام سریعاً بِ

 از پَؼیذى لثاظْای تعیار تٌگ خَدداری کٌیذ.
 از قرار دادى یک پا تر رٍی پای دیگر تِ هذت طَالًی
خَدداری کٌیذ.
 ظیگار خَد را ترک کٌیذ.

جْتکاّشخطرخًَریسیبِدًبالهصرفدارٍّای

پسشكخَدهراجعِکٌیذ:



خًَریسی از دّاى  ،لثِ یا تیٌی



خًَریسی طَالًی تر از حذ هؼوَل از زخن



کثَدی ٍظیغ



افسایػ خًَریسی قاػذگی



هذفَع خًَی  ،تیرُ یا قیری رًگ



ادرار تیرُ رًگ یا خًَی



ظردرد ؼذیذ



درد ًاگْاًی ؼکن ٍ کور



یرقاى



ظرفِ خًَی

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

آمبولی ریه

ضذاًعقادتَصیِّایزیررابکارگیریذ:
 از اًجام فؼالیتّای خطرًاک هثل ٍرزغّای رزهی



اجتٌاب کٌیذ.
 جْت دفغ هذفَع تِ خَد فؽار ٍارد ًکٌیذ ٍ تا
اظتفادُ از هیَُجات  ،ظثسیجات تازُ  ،اًجام فؼالیت
ّای ٍرزؼی هجاز ٍ هصرف هیساى کافی هایؼات از
ترٍز یثَظت جلَگیری کٌیذ .
 جْت تخلیِ تیٌی فؽار زیادی ٍارد ًکٌیذ.
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