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 تغذیه بیماران انسداد مزمن ریوی 

 مواد غذایی پر پروتئین  و کم قند  مصرف کنید  .   -1

تعداد وعده های  غذایی  خود را افزایش داده ولی حجمجم  -2

 غذای مصرفی را در هر وعده کاهش دهید .

 غذاهای  نفاخ ) کلم , بادممان و...( مصرف نکنید . -3

ازمصرف چای ،قهوه ،الکل  ،نوشابه ، ادویه ، نمک ،سیگار  -4

 و قلیان خودداری کنید . 

 میوه وسیزیمات بیشتر مصرف کنید .   -5

 مایعات بیشتر بنوشید . -6

 چند توصیه مهم به بیماران مزمن انسداد ریوی :

 خواب  واستراحت کافی داشته باشید  . -1

 تمام  عوامل اضطراب زا را از خود دور کنید . -2

 الزم است اتاق شما تهویه مناسب داشته باشد .-3

 ازمخدرها و مسکن ها استفاده نکنید  . -4

تمرینات  ورزشی ساده راشروع کنید تا عضالت تنفسی شما  -5

 قوی شود 

فعالیت های روزانه خودرا انمام دهید وسعی کجنجیجد ایجن  -6

 فعالیت ها را افزایش دهید  . 

مایعات کافی بنوشید . نوشیدن مایعات باعث رقیق شدن خلط و  -7

 ترشحات می شود  .

 به صورت دوره ای ومنظم به پزشک خود مراجعه کنید .  -8

 رعایت بهداشت دهان برای شما ضروری است . -9

 

ماهنامه ممله پیشگیری و ارتقای سالمت گیرنجدگجان منبع :

 1396شهریورماه 17خدمت و جامعه ،شماره 

میدان انتظام ،  -شهرستان صومعه سرانشانی تدوین کننده : 

 جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 31344323341شماره تماس  بیمارستان : 

  39353753146:شماه تماس واحد سالمت

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 

 
 
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن

 بیمارستان امام خمینی صومعه سرا
   

 بیماری  انسدادریوی مزمن چیست؟ 

 

 مددجویان مبتال به  انسداد مزمن ریویگروه هدف: 

 زیر نظر واحد آموزش سالمت 

 8931خرداد 
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 نشانه های انسداد مزمن ریوی چیست؟ 

این بیماری با سرفه و تولید خلط , تنگی نفس شجدیجد , 

بیشترتا درحالت فعالیت ،تنفس های تند وکوتاه  ،صداهای 

اضافی ریوی مثل ویز , تنگی نفس در حین غذا خجوردن 

همراه است.این بیماری بر فعالیت های روزانه شما تاثجیجر 

گذاشته و فعالیت های شما راکم می کند . همچنین تنفس 

اضافی باعث کاهش وزن بیمار می گردد . بیماری مزمجن 

انسدادی ریه یک بیماری پیشرونده است  و بتدریج تا حد 

اختالل تنفسی و در حین استراحت و نیاز دائم به اکسیژن 

 پیشرفت می کند . 

 روشهای  تشخیص بیماری انسداد مزمن ریوی چیست؟

 شرح حال بیمار . -1

 تست های عملکرد ریه  مانند اسپیرومتری . -2

 عکس قفسه سینه . -3

 سی تی اسکن از ریه ها . -4

 آزمایشات خونی  مانند  اندازه گیری گاز های خون . -5

 

 عواملی که درایماد بیماری نقش دارند:

سیگار بعنوان مهم ترین عامل ایماد بیماری انسجدادی  -1

%  از سیگاری ها دچجار ایجن  15ریه شناخته شده است .  

 بیماری می شوند .

سن  ، سابقه خانوادگی  ،جنس مذکر ، سایقه عفونجت   -2

 های  تنفسی در کودکی  و وضعیت اقتصادی پائین  . 

فاکتورهای محیطی  همچون  آلودگی هوا  ،تماس های  -3
 شغلی و وزن باال  .

 درمانی بیماری مزمن انسدادی ریه چیست؟ 

تخفیف عالئم ،کندکردن روند پیشرفت بجیجمجاری و  -1
 جلوگیری از بروز عوارض .

درمان درمنزل معموال کافی است , اما اگرعفونت رخ  -2
دهد یا عالئم بدترشود  امکان دارد بسجتجری کجردن در 

 بیمارستان ضروری باشد .

ترک سیگار موثرترین اقدام برای پیشگجیجری وکجنجد   -3
کردن بیماری  است  . مصرف داروهای تمویزی تجوسجط 
پزشک معالج مانند اسپری  ها ، آنتی بیوتیک ها  و دارو 

 های  خوراکی  مانند ضد التهاب ها .     

  

 به نام خدا

 انسداد مزمن ریوی چیست؟

بیماری مزمن انسدادی ریوی  یک بیماری ریوی است 

که در آن جریان هوایی که شما تنفس مجی کجنجیجد , 

بخصوص درهنگام بازدم دچارکاهش سرعت می شود 

و همراه با آن ممکن  است یک واکنش التهابی  غجیجر 

طبیعی در پاسخ به ذرات مضروگازها نیز وجود داشتجه 

باشد. این بیماری درهر دوجنس زن ومرد دیجده مجی 

شود. معموال در سنین میان سالی عالئم ظاهر می شود و 

 باافزایش سن پیشرفت می کند. 


