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چیور، کری  ا.پرریاریرار           ;   هینکل،  جانیس المنبع:  

داخلی وجیاحی بیونی و اودارث پ تیجمه  مالحت نیر    

روان،حلیمه  امینی، اید  مسلم مهدو ، ژاله محمد علیهراپ   

 3131تهیان:نشیجامعه نگی ،,

میدان انیظرا  ،    —شهیایان صومعه ایا:  نشانی تدوین کننده 

 جنب رارک ابییشم ، بیمارایان اما  خمینی )ره( 

 33111141313شماره تماس : 

 http://www.gums.ac.ir/imamhاایت بیمارایان 

 

 رژیم غذایی:

مصیف مایعات به میزان کافی توصیه می شودپ بمرنرظرور     

االمت روات مواد غذایی ایشار از ریوتئین که ریوتئین 

گیاهی دارند مانند)عردس ،ارویرا ،نران گرنرد ،غرالت              

،حبوبات،مغزها و پپپ(غذاها  حاو  وییامین ب ) شریری            

،حبوبات وگوشت( و وییامین ث ) مریکربرات ،تروت               

فینگی ،گوجه فینگی و انواع میوه  و ابز   تازه (توصیه  

می شودپاز مصیف غذاها  شرور و چریب خروددار            

 کنیدپ

    
    
    

  
      

 
 دانشگاه علو  رزشکی و خدمات بهداشیی گیالن 

  بیمارایان اما  خمینی )ره( صومعه ایا             

 آمبولی ریه

 

 

 

 

 

 

 

افیاد چاق، بی تحیک و بیماران تحت جیاحی گروه هدف :

 ها  انگین 

 زیی نظی کمییه ارتقاء االمت 

313193931تاریخ :                  

از مصرف خودسرانه ی   

آسپرین ، آنتی اسید ها و 

آنتی بیوتیک ها و قرص 

هااای  ااد بااارداری      

 خودداری کنید



1 2 
3 

 به نا  خدا

 آمبولی ریه

این بیماری در اثر مسدود شدن شاخه ی از سارخار    

ریه به وسیله ی لخته خون ایجاد می شود.این لخته از    

ر  های دیگر بدن حرکت کرده و در ر  هاای        

کوچک تر گیر می کند.لخته بیشتر از ر  هاای  ااا         

 حرکت می کند.

 علت ایجاد آمبولی ریه

کاهش حرکت ، چاقی ، شکستگی استخوان های بزر  

 ، دود سیگار و مصرف بعضی دارو ها.

 عالیم آمبولی ریه 

تنگی نفس ، افزایش تعداد تنفس ، افزایش  ربان قلب ، 

خونریزی از ریه ، ا طراب وتعریق از عاالیام ایان          

 پبیماری می باشد

 درمان آمبولی ریه 

از داروهایی بیا  حل شدن لخیه خون و یا کوچ  شردن    

آن لخیه اایفاده می شود پداروها  ضد انعقاد را طبق تجویز 

رزش  اایفاده کنید ، اایفاده از مسکن ها و اکسیرنن نریرز      

 کم  کننده ااتپ

 نکات آموزشی:

در چند روز اول بیمار  نیاز به ااییاحرت داریرد بریا         -3

کاهش درد قفسه اینه و بهیی شدن تنفس در وضعیت نیرمره   

 نشسیه قیار بگیییدپ

از ایسیادن ، نشسین یا بی حیکیی طوالنی مدت رریهریرز      -4

ااعت حیکات ورزشی مثل تکان دادن راها و    4کنید و هی 

 انگشیان را انجا  دهیدپ

در صورتی که شما قادر به انجا  حیکات ورزشی نیسیید -1

، حیکات ورزشی تواط فید دیگی  رو  راها  شما انجا  

 شود از ماااژ دادن شدید راها خوددار  کنیدپ

درجه باالتی از اطح بردن     13در هنگا  ااییاحت راها را -1

قیار دهیدپزیی راها بالش قیار دهید و اعی کنیرد رراهرا  از           

 مفصل ران و زانو خم نشودپ

از اوشیدن لباس تنگ ،کمربند ،جوراب دارای کاش     -5

تنگ خودداری نمایید و از جوراب های نار  و ناخای        

 استفاده کنید.

در هنگا  مسافرت از نشستن طوالنی مدت در ماشایان    -6

 خودداری کنید و مرتب و عیت بدن را تغییر دهید.

در روز چندین بار تنفس عمیق انجا  داده و سارفاه        -7

 های موثر انجا  دهید.

ااهایتان را روزانه از نظر تور  ساق اا و یاا درد در          -8

 عضالت ساق اا بررسی کنید.

 دارو درمانی

معموال داروی وارفارین تجویز می شود ، مصارف ایان       

دارو باید طبق دستور ازشک و انجا  آزمایشات مرباوطاه   

باشد.در زمان درمان با وارفارین از تزریقات عضاالنای و      

زیر جلدی و ورزش های ار برخورد  خودداری کنید .در  

صورت بروز خونریزی از لثه ، خلط خونی ، خاون در        

ادرار ، مدفوع قیری رنگ ، خونریزی قائدگای شادیاد      

وکبودی وسیع اوست به ازشک مراجعه کنید.در صاورت   

ایجاد بریدگی در دست و اا اندا  را باالتر از سطح قلاب  

 دقیقه آن را فشار دهید. 01قرار دهید و به مدت 


