( : COPDبیماری انسدادی مزمن)
ثیوبری اًغدادی هشهي ریِ ٍاصُ ای اعت ثزای تَصیف
فزآیٌدی کِ هَجت اًغداد هشهي جزیبى َّا در ریِ ّب هی
ؽَد.ػالئن ٍ ًؾبًِ ّب هؼوَالً ؽبهل تٌگی ًفظ  ،عزفِ ٍ
تَلید خلػ اعت .ػَاهل ایجبد کٌٌدُ  COPDؽبهل

 -3در صَرتی کِ در هٌشل دچبر تٌگی ًفظ ؽدید ٍ
اکغیضى دردعتزط ؽوب قزار داؽت ثب هیشاى اس قجل تؼییي
ؽدُ اسآى اعتفبدُ کٌید.
 -4اس رٍػ تٌفظ لت غٌچِ ای کِ پزعتبر اس قجل ثِ
ؽوب آهَسػ دادُ اعت.

حغبعیت هشهي ریِ ّب تَعػ دٍد عیگبر ٍ قزار گزفتي در

(ؽوب را قبدر هی عبسد تب ثز تٌگی ًفظ ٍ احغبط

هؼزض َّای آلَدُ ٍ هحزکْبی ؽیویبیی ٍ ػفًَت ّبی

ٍحؾت ٍ اظؽزاة خَد غلجِ کٌید)

ًوَد کٌٌدُ دعتگبُ تٌفغی اعت.

 -5تٌفظ ّبی ػویق ثکؾید.
آموزش به بیمار:
ّ -6ز  1-2عبػت یکجبر عزفِ ثشًید.
 -1اس قزار گزفتي در هحیػ ّبی پز اعتزط اجتٌبة کٌید
چزا کِ ثبػج هی ؽَد تٌفظ ّبی ؽوب عزیغ ٍ عؽحی

 -7رٍستبًِ  2/5لیتز هبیؼبت اعتفبدُ کٌید چَى

ؽَد.

لجبػج هی ؽَد تزؽحبت رقیق ٍ خبرج ؽًَد(الجتِ

 -2عؼی کٌید در ٍظؼیت ًؾغتِ یب ًیوِ ًؾغتِ قزار

اگز هٌغ هصزف ًداؽتِ ثبؽد).

ثگیزید.

 -8عؼی کٌید هحلی کِ در آى قزار داریداس رؼَثت
کبفی ثزخَردار ثبؽد.

 -9عیگبر ًکؾید.
 -10دارٍّبی تجَیش ؽدُ را ثِ هَقغ هصزف کٌید.
 -11اس غذاّبی حجین ٍ ًفخ آٍر اعتفبدُ ًگٌید(لَثیب
،گل کلن،کلن ،پیبس)
 -12ثِ هزٍر فؼبلیت خَد را افشایؼ دّید تب اس حظ

 -17اگز در هؼزض قزار گزفتي هحزک ّبی تٌفغی
هثل عیگبر ،گزد ٍ خبک ،ثؼعی ػؽزّب ،اعپزی ّب ٍ
گزدُ گیبّبى هحلَل ّب اجتٌبة کٌید.
 -18تب جبیی کِ هوکي اعت سًدگی را آعبى ثگیزید.
ٌّ -19گبم ّز فؼبلیتی  ،ػعالت خَدتبى را ؽل کٌید السم

خَة ثَدى ٍ ثْجَد اؽتْب ثْزُ ثجزید.

اعت ّز چٌد دفؼِ تؼدادی ًفظ ػویق ثکؾید.

 -13حیي صزف غذا در هحیػ تویش  ،آرام ثِ هٌظَر

 -20هَقغ فؼبلیت جٌغی اس فؼبلتْبیی کِ حداقل اًزصی را

افشایؼ اؽتْب حعَر پیدا کٌید.
صزف هی کٌد اعتفبدُ کٌید(.هبًٌد دراس کؾیدى ثِ پْلَ)
 -14قجل اس صزف غذا هغَاک ثشًید ٍ ثْداؽت
دّبى ٍ دًداى را رػبیت کٌید.

 -21اگز ثب تجَیش تئَفیلیي هزحط ؽدید  ،ثزای ثِ حداقل

 -15غذاّب را کن حجن ٍلی در ٍػدُ ّبی سیبد هیل

رعبًدى تَْع ،اعتفزاؽ ٍ درد هؼدُ آى را ثب غذا هیل کٌید.

کٌید.
 -16اس دریبفت هبیؼبت ٍ غذاّبی عزد یب ثغیبر داؽ
اجتٌبة کٌید سیزا هحزک عزفِ اًد.

 -22اگز پشؽک ثزای ؽوب دارٍی اعتٌؾبقی تجَیش کزدُ اعت

ثؼد اس اعتفبدُ دّبى را ؽغتؾَ دّید.
 -23اگز پشؽک ثزای ؽوب ثزًٍکَدیالتَر تجَیش کزدُ اعت
ثزای کبّؼ تحزیک هؼدُ تبى آى را ثب غذا هیل کٌید ٍ در
ارتجبغ ثب افزادی کِ ػفًَت در ثدًؾبى دارًد قزار ًگیزید.

تَصیِ هْن ثزای ثیوبراى اًغداد هشهي ریِ
( ) COPD
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