
 

 

 زضهبًی الساهبت

 يهبًٌس اؾپط لجهعب قهپع طتَؾ تجَیع زاضٍّب ههطف

 بییزاٍضّ ٍ ّب هثيَتي آًتی ، )زاضٍّبي اؾتٌكبلی(ّب

 وَضتَى ًظيط

 اوؿيػى نطفب طجك تَنيِ پعقه ٍ ًيبظ َضتنزض

 ِزليم زض يتطل 1 - 2 همساض ثب ًِذب زض زضهبًی

جطاحی وبّف حجن ضیِ ثب ثطزاقتي ثبفت آؾيت زیسُ  

 زض هطاحل پيكطفتِ ٍ پيًَس ضیِ 

 ثطاي السام هَثطتطیي ؾيگبض تطن: تغييط ؾجه ظًسگی

 . اؾت وطزى ثيوبضي وٌس ٍي  پيكگيط

 ٍظى فافعای تيقزا َضتنزضٍظى  وطزى ون

 فعبليت هٌبؾت ٍ وبفی

 پطّيعاظ حضَض زض هىبًْبي قلَغ ٍ توبؼ ثب افطاز ثيوبض 

 هتیالؾ ظحفثِ  هپٌَهَو ٍ آًفلَآًعا ٍاوؿيٌبؾيَى

 وٌس هی هوو ثيوبض

 :توطیٌبت تٌفؿی

هطحلِ زم ثب زّبى ثؿتِ ٍ اظ )تٌفؽ ثب لجْبي غٌچِ

ططیك ثيٌی ٍ هطحلِ ثبظزم آّؿتِ ثب لجْبي غٌچِ ثِ 

 حبلت ؾَت ظزى(

)زض حبلت زضاظ وكيسُ ثب یه زؾت تٌفؽ زیبفطاگوی

ثط ضٍي لفؿِ ؾيٌِ ٍ زؾت زیگط ثط ضٍي قىن ،توطوع 

ثِ ثْجَز  وٌيس وِ اظ قىن ثطاي تٌفؽ ووه ثگيطیس( 

 وفبیت تٌفؽ ووه هيىٌس

                                                                                                  

 

 

 

 ذطط عَاهل 

 اؾت قٌبذتِ قسُ ثعٌَاى هْوتطیي عبهل  ؾيگبض- 1

 جٌؽ ،َازگیؾبثمِ ذبً ؾي، : زهَگطافی لعَاه-  2

 قطایط التهبزي ،وَزوی زض تٌفؿی  يعفًَتْبؾبثمِ  ،

 ًبهٌبؾت

 آلَزگی چَىّو هحيطیي  فبوتَضّب : لعَاه ؾبیط= 3

 ًمم هبزضظازي ،ثبال  ٍظى توبؾْبي قغلی ، ، َّا

 ثيوبضي تكريم ّبي ضٍـ

 ثيوبض حبل قطح

 اؾپيطٍهتطي هبًٌس ضیِ عولىطز تؿتْبي

 

 ّب، زض ضیِ اظ اؾىي تی ؾيٌِ ٍؾی لفؿِ عىؽ

 تكريم ووه وٌٌسُ ّؿتٌس.

 

 ضیِ اًؿسازي هعهي ثيوبضي  

 ِو  ؾتا  ي ثيوبض ي ضیَ هعهي ياًؿساز  ي ثيوبض

 زض  ثرهَل وٌيس هی تٌفؽ وبق ِو َّایی جطیبى

اؾت   ؾطعت فوبّ ٍ هحسٍزیت زچبض ثبظزهی ٌّگبم

ٍاوٌف التْبثی غيططجيعی  اؾت هوىي آى ثب ّوطاُ ٍ

 ثبقس ٍجَز زاقتِ ًيع گبظّب ٍ هضط شضات ثِ پبؾد زض

 ز  هيكَ زیسُ هطز ٍ ظى جٌؽ زٍ ّط زض ثيوبضي ایي

گطزز  هی ظبّط ثيوبض عالئن لی هيبًؿب ؾٌيي زض هعوَالً

 .هيكَز ثيكتط ؾي افعایف ثب ٍ

 ضیِ اًؿسازي ثيوبضي ثبليٌی عالین

 حبلت زض عوستبً یسقس ًفؽ تٌگی ذلط، سلي تَ ِ،ؾطف

فعبليت ،تٌفؽ وَتبُ، نساّبي ضیَي اضبفِ 

 ثط  ثيوبضي )ٍیع(،تٌگی ًفؽ حيي غصا ذَضزى، ایي

 ون ثجوب ض ضا ٍ فعبليت ضٍظاًِ تبثيطگصاقتِ ّبي فعبليت

 ٍظى اضبفی ثبعث وبّف تٌفؽ ّوچٌيي . وٌس هی

 ثيوبضي پيكطًٍسُ یه  COPD، گطزز هی ثيوبض

زض حيي  تٌفؿی اذتالل حس تب ٍ ثتسضیج اؾت

 زضٍ هی پيف اوؿيػى ثِ زائن ًيبظ ٍ اؾتطاحت

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

بيواريهاي اًسدادي 

COPD هسهي ريه   

54564333-35:تلفي    

، كارشٌاس پرستاري، سَپرٍايسر آهَزش م خطيبيتهيه ٍ تٌظين :

 3511زهستاى بازًگري:  سالهت

 پرستاري داخلي جراحي برًٍر سَدارث هٌبع:

 گيَري اعظن ٍ رضَي اهاهي دكتر راهٌواي باليٌي پرستاري    

 

 

  هْن ّبي تَنيِ  

 .تررطیي تهرروين اؾررت  هْوتررطن ؾرريگبض  

 
 ثبقيس زاقتِ وبفی اؾتطاحت ٍ ذَاة . 

 ِوٌيس زٍض ذَز اظ ضا ظا اؾتطؼ عَاهل ولي. 

 سقثب قتِزا هٌبؾت ِتَْی ضوبيث اتبق. 

 ًىٌيس اؾتفبزُ ّب هؿىي ٍ هرسضّب اظ. 

  یقر ٍضظ توطیٌربت  ُ  ترب  وٌيرس  ٍعقرط  ضا ؾربز

 َزق يلَ ضوبيث الت تٌفؿیضع

 زّيرس  اًجربم  ضا َزضٍظاًرِ ذر   يّرب  يتل فعب ٍ 

 .زّيس فافعای ضا ّب يتلفعب وٌيس ایي ؾعی

  هبیعربت  ًَقريسى  . ثٌَقريس  وربفی  هبیعربت 

 ضليك قسى ذلط ٍ تطقحبت هی قَز. ثبعث

 ي هررٌظن ثررِ پعقرره ذررَز  زٍضُ ا هطاجعرربت

 زاقتِ ثبقيس.

 

 ثبقس؟ چگًَِ ثيوبضاى تغصیِ  

 ٍپطپطٍتئيي وطثَّيسضات ون غصایی هَازههطف 

 غصاي حجنوبّف  ٍ غصایی يّب ٍعسُ تعساز افعایف

  .ٍعسُ ّط زض ضا ههطفی

  ...( ٍ ثبزهجبى ولن،( ًفبخ غصاّبي.طزىًى ههطف

ازٍیِ  ىل،ل ا لَُْ ،ًَقبثِ، ،چبي ههطف اظ ززاضيذَ

  لليبى ٍ ،ًوه ،ؾيگبض

 هبیعبت ٍ ؾجعیجبت ٍ هيَُ ثيكتط ههطف

   Bگطٍُ ّبي ٍیتبهيي اظ غصایی ؾطقبض ضغین"

K ،C  ،A  ٍ ثؿيبض ووه وٌٌسُ يهل فَ اؾيس 

 "اؾت

 
 

 


