
 

 تعریف 

بیماري انسدادي مزمن ریوي یکی از بیماري هاي 

ریوي است که جریان هوایی را که شما تنفس می 

بخصوص در بازدم دچار محدودیت و کاهش  کنید

سرعت می شود و همراه با آن ممکن است یک 

واکنش التهابی غیر طبیعی در پاسخ به ذرات مضر 

هر  و گازها هم وجود داشته باشد . این بیماري در

دو جنس زن و مرد دیده می شود . و معموال در 

سنین میانسالی عالئم بیماري ظاهر می شود و با 

 افزایش سن بیشتر می شود

 :علت 
  درصد موارد  90تا  80مصرف سیگار که علت

بیماري می باشد.)حتی افراد سیگاري که در حال 

 (حاضر سیگار نمی کشند

  آلودگی هاي محیط زندگی 

   مسائل شغلی 

  تماس با دود سیگار طوالنی مدت 

 ؟ ستیچ یماریب نیعالئم ا 
  سرفه 

  خلط تولید 

  فعالیت  حال در عمدتا نفس تنگی 

 کوتاه و تند هاي تنفس  

 ریوي اضافی صداهاي  

 است ممکن خوردن غذا حین در نفس تنگی 

  شود ایجاد

 بیمار  وزن کاهش باعث تنفسی اضافه کار

 هم میگردد. 

  گرفته شود و سریعا به این عالئم باید جدي

پزشک مراجعه گردد.توجه داشته باشید 

که این بیماري در فعالیت هاي روزانه شما 

تاثیر میگذارد و فعالیت هاي شما را کم 

 .میکند

 

 
 ؟ راه های تشخیص بیماری چیست 

  تاریخچه بیماري و شرح حال بیماري 

 پیرومتري تست هاي عملکرد ریه مانند اس 

   عکس قفسه سینه 

  سی تی اسکن از ریه ها 

   آزمایش هاي خونی ماننداندازه گیري

 گازهاي خون شریانی

 

 

 
 

 
 در مان  بیماری چیست ؟  

    براي کنترل کردن عالئم بیماري خود باید درمان خود را  

ادامه دهید و متاسفانه به علت برگشت ناپذیر بودن بیماري 

 میباشد درمان مادام العمر

  ترك سیگار موثرترین اقدام براي پیشگیري و کند کردن

بیماري میباشد)ترك سیگار و مصرف اکسیژن که به 

تجویزپزشک صورت میگیرد طول عمر را زیادتر خواهد 

 (کرد

   فعالیت هاي خود را به تدریج شروع کرده و هنگامی که

احساس خستگی میکنید و تنگی نفس احساس کردید 

 استراحت کنید

  وزن خود را اگر افزایش وزن دارید کم کنید تا به وزن

 مناسب برسید

  اگر کاهش وزن داشته اید و مقدار زیادي وزن ازدست

داده اید باید غذاي پرکالري دریافت کنید تا به وزن 

  .مناسب دست یابید



 خلط شدن رقیق باعث مایعات نوشیدن بنوشید مایعات 

 راحتی صورت  ه ترشحات بهتخلی و شود می ترشحات و

 

می گیرد. سرفه موثر نیز خود باعث تخلیه ترشحات می 

 شود

  استرس و اضطراب خود را کنترل کنید.براي مثال

موقعیت هاي تنش زا میتواند دوره هاي سرفه را افزایش 

  .دهد

 داروهاي و ها بیوتیک آنتی ها اسپري مثل داروهایتان 

شما  بق آنچه پزشک بهمطا را ها کورتون مثل خوراکی

  .دستور داده استفاده کنید

   لیتر  2-1اکسیژن درمانی را به مقدار توصیه شده که

در دقیقه می باشد دریافت کنید از اکسیژن با غلظت باال 

اجتناب کنید.در ضمن اکسیژن گازي است که به سرعت 

آتش میگیرد.بنابراین باز گذاشتن آن خطرناك است. 

ت مرطوب براي جلوگیري از خشکی مخاط در قسم

  .کننده دستگاه اکسیژن تا خط نشانه آب ریخته شود

  واکسیناسیون ) پنوموواکس و آنفوالنزا( نیز کمک به

حفظ سالمتی شما می کند چون سرماخوردگی و 

آنفوالنزا می تواند ریه هاي شمارا درگیر کرده تنفس 

  .برایتان سخت گردد

  اشیدمراجعات دوره ایی منظم به درمانگاه ریه داشته ب. 

  انجام تمرینات ورزشی ساده را شروع کنید تا عضالت

 تنفسی شما قوي شود

   فعالیت هاي روزانه خود را انجام دهید و سعی

 دکنید روزانه فعالیت هایتان را افزایش دهی
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