
هطالؼات ًـاى دادُ کِ افشاد هثتال تِ : اکؼیظى دسهاًی-10

COPD  ِؿذیذکِ اکؼیظى هلشف هی کٌٌذ ًؼثت تِ آًْایی ک

آکؼیظى هلشف ًوی کٌٌذ صًذگی طَالًی تشی داسًذ تیواساًی کِ 

دٍػت ًذاسًذ اکؼیظى اػتفادُ  کٌٌذ تایذ تذاًٌذ کِ اکؼیظى کن 

 .تِ قلة آػیة هی سػاًذ

 (تِ ًذست الصم هیـَد)سیِػول جشاحی -11
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 (ػج)حضشت ٍلیؼلش
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 ّای تیواسی اص یکی سیَی هضهي اًؼذادی تیواسی :تعریف 

 کٌیذ هی تٌفغ ؿوا کِ سا َّایی جشیاى کِ اػت سیَی

 ٍ ؿَد هی ػشػت کاّؾ ٍ هحذٍدیت دچاس ، تاصدم دس تخلَف

 دس طثیؼی غیش التْاتی ٍاکٌؾ یک اػت هوکي آى تا ّوشاُ

 تیواسی ایي . تاؿذ داؿتِ ٍجَد ّن گاصّا ٍ هضش رسات تِ پاػخ

 ػٌیي دس هؼوَال ٍ . ؿَد هی دیذُ هشد ٍ صى جٌغ دٍ ّش دس

 تیـتش ػي افضایؾ تا ٍ ؿَد هی ظاّش تیواسی ػالئن هیاًؼالی

 .هیـَد

 

 : عوامل خطر 

 ّؼتٌذ سیَی هضهي اًؼذادی تیواسی تاػث کِ ػَاهلی هْوتشیي

 :تاؿذ هی صیش هَاسد ؿاهل

 -تیواسی هَاسد دسكذ 90 تا 80 ػلت کِ ػیگاس هلشف 

 حاضش حال دس کِ ػیگاسی افشاد حتی .تاؿذ هی

 .کـٌذ ًوی ػیگاس

 صًذگی هحیط ّای آلَدگی 

 ؿغلی هؼائل 

 هذت طَالًی ػیگاس دٍد تا تواع 

 ٍصى تاال ٍ ًقق ّای هادسصادی ، 

  ،افضایؾ ػي 

 ،ػاتقِ خاًَادگی 

  ،جٌغ هزکش 

  ػاتقِ ػفًَتْای تٌفؼی دسکَدکی 

  ٍضؼیت اقتلادی پاییي 
 

 :عالیم بیماری

 دس .ؿایؼتشیي ػالهت ایي تیواسی ػشفِ، خلط ٍ تٌگی ًفغ اػت

تٌِ ػخت  تاالتش اص ٍضؼیت دػت دس ایي تیواساى اًجام کاسّا تا

 .کِ دس ٍضؼیت ّوؼطح تذى ضؼف دػت ًذاسًذ اػت دسحالی

COPD  یک تیواسی پیـشًٍذُ اػت ٍتتذسیج تا حذ اختالل

 .یاص داین تِ اکؼیظى پیـشفت هیکٌذتٌفؼی دسحیي اػتشاحت ٍى

 :آموزش خود مراقبتي به بیماران 

تاؿذ  هی COPDفشدی کِ هثتال تِ  :ػذم ػیگاس کـیذى -1

اگش فشد اص ػیگاس کـیذى دػت  پغ سیِ ّایؾ آػیة دیذُ اػت

 .سا خَاّذ گشفت یپیـشفت تیواس تکـذ جلَی

کِ داسٍّای خَدسا  هْن اػت تشای تیواساى تؼیاس :داسٍّا-2

تیواس تْتش ّفتِ  2-1هلشف ایي داسٍّا تؼذ اص هلشف کٌٌذ تا

اگش تؼذ اص چٌذ ّفتِ تْثَدی حاكل ًـذ تِ  ًفغ خَاّذ کـیذ

پضؿک هشاجؼِ کٌذ صیشا هوکي اػت داسٍ سا تطَسكحیح اػتفادُ 

 .ًکشدُ تاؿذ

اًشطی تیـتشی سا تشای  COPD تیواساى هثتال تِ :ٍصىکٌتشل -3

تذػت آٍسدى  تٌفغ هلشف هی کٌٌذ ایي تیواساى هـکالتی سا دس

دس  فشدی چاق تاؿذ کاّؾ ٍصى هی تَاًذ ٍصى داسًذ اها اگش

 .تْثَدی تٌفغ ًقؾ صیادی داؿتِ تاؿذ

ًیض هی تَاًٌذ تحت  COPD اسدچافشاد  :اص آالیٌذُ ّا اجتٌاب -4

گشدٍ . هحیط صیؼت قشاسگیشًذ هثل ًجاساى الیٌذُ ّایآ تاثیش

هی تَاًٌذ تیواسی سا تـذیذ ...ٍ دٍد ػیگاسغثاس، گشدُ گیاّاى، 

هکاى اص َّای تذ تاحذا. تاػث هـکالت  تٌفؼی حاد ؿًَذ کشدُ ٍ

 .اجتٌاب کٌیذ

مثل  هؼتؼذ اتتال تِ اًَاع ػفًَتْا COPDتیواساى هثتال تِ -5

 تِ ػادگی هی تاؿٌذ کِ ًفلًَضاآػشهاخَسدگی هؼوَلی ٍیا 

 تیواساى هثتال تِلشیِ تثذیل ؿَد پغ تْتش اػت تِ رات ا هیتَاًذ

COPDٍ دتیواس دٍسی کٌي افشاد اص اص جاّای ؿلَؽ. 

اختالل داسای COPD تؼیاسی اص تیواساى :خَاب هٌاػة -6

 .هیثاؿٌذ آّؼتِیا تٌفغ تیؾ اص حذ  ٍ قطغ تٌفغ خَاب هاًٌذ

فـاس  تٌفؼی تاهی تَاًٌذ اص هاػک افشاد دچاس ایي اختالالت 

ػالئن هـکالت خَاب ؿاهل خؼتگی  .اػتفادُ کٌٌذ هثثت َّایی

 .هی تاؿذ ػشدسد كثحگاّی ٍخشخش ،غیش ػادی دس طَل سٍص

 ساحتی تٌفغ ًوی کٌٌذ احؼاعبافشادی کِ  :فؼالیت هٌاػة -7

ػولکشد سیِ  ٍسصؽ تاػث تغییش .ٍسصؽ کشدى ًذاسًذ خَتی دس

ػضالت ٍػولکشد قلة هی  تخـیذى تِ ًوی ؿَد اها تاػث تْثَد

تِ ایي افشاد تَكیِ هی ؿَد تِ کوثَد تٌفغ خَد آگاُ تَدُ . ؿَد

ساُ تشًٍذ ٍتؼذاص هذتی تایؼتٌذ . ٍ تٌفغ سا تا ؿذت اًجام ًذٌّذ

 .ٍاػتشاحت کٌٌذ ٍػپغ دٍتاسُ ساُ تشًٍذ

ّؼتیذ هی تَاًیذ اص COPD اگش هثتال تِ: تَاًثخـی سیَی -8

یاد هی گیشیذ کِ تَاًثخـی سیَی تْشُ هٌذ ؿَیذ تا ایي سٍؽ ّا 

 .چگًَِ تٌفغ کٌیذ ٍػولکشد سیِ خَد سا افضایؾ دّیذ

 :تٌفغ ٍسصؿی  -9

تشخی تیواساى ( : لة غٌچِ ای)تٌفغ تا لة ّای کوی تؼتِ   -

یذا هـکالتی دس تیشٍى دادى ًفغ داسًذ لزا َّا دس سیِ احتثاع ج

تٌفغ تا لثْای . هیکٌذ ٍ سیِ ّا ًویتَاًذ تخَتی تخلیِ ؿًَذ

 .تؼتِ کوک تِ تٌظین ایي هـکل هیکٌذ

ایي سٍؽ تِ تقَیت ػضالت دیافشاگوی : ٍسصؽ تٌفغ دیافشاگن-

کوک هیکٌذ ٍ دس ٌّگام تٌفغ اص اًشطی کوتشی اػتفادُ خَاٌّذ 

 .کشد

 


