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شادد هاه در  ن یریاان هادا م اددد شادم د م ماد   هاای  االا م ما به بیماری (COPD)های مزمن انسدادی ریه بیماری

 .ایاان دیاا یت باارم ر بیماااری  ساار اساات هااه در  ن انسااداد میاااری هاادا برتشاات  اا یر اساات . غیرقابااب برتشاات هساا ند

COPD  قسیر م  شدد ( ال هاب بردنش ها ) د بردنشیت مزمن (  مریب  ارانشیر ریه ) به دد دس ه  مفیزر . 

مصاارر ، COPDمهم اارین عامااب اییاااد هنناادم . شااامب عدامااب م یالاا  د  ن ی اا  اساات COPDعدامااب مالرساااز 

هادای م ایال، اما   ت  ،  لاددت (اس نشاام ددد در م ایال)د مصرر سایر انداع دمانیات،  ادمین   میلا   قلیان سیگار،

یک  نزیر مهار هنندم هه به الدر البی   مانع  مریب بافات ریاه  دساال )یک  ن    ری سین  - ن ی   نظیر همبدد  نزیر  لفا

 .باشدم ( شددها م سایر  نزیر

 برونشیت مزمن

م ماد  بارای . ال هاب مزمن برتشت نا  یر میاری هدای  است هه ع ئار  ن باه صادرت سارفه د ملاال مازمن ما  باشاد 

. مااام ساارفه د ملااال داشاا ه باشااد  3ساااب  یااا   د هاار ساااب بااه ماادت  2االاا م بردنشاایت ماازمن  زر اساات بیمااار بااه ماادت 

اری هادای  ، منیار باه افازایش سالب هاای  دلیاد هننادم سیگار د سایر عداماب  لاددم هننادم م یالا  باا اییااد ال هااب در میا

همچناین عمل ارد ما ا هاای . مدهدس م  شدند د همین امر باعا  ما  شادد ، ملاال زیاادی در میااری هادا  دلیاد شادد 

یمیر شدم د  رش ات زیاد باه همارام یامیر شادت  میااری هادا باعا  اییااد انساداد  نفس  مم ب شدم  ، دیدارم میاری 

  .هدای  م  شدد در مسیر رام 

 آمفیزم

 مفیازر یاک اصاال ا  اا دلد ی . شاددهاا اییااد ما  مفیزر در ن ییه  مریاب دیادارم  لدئادل  د ا سااع بایش از  اد  لدئادب

باه الادری هاه دیادارم . شاددهاا تف اه ما هاا د  لدئادبهاای ان هاای  بردنشایدباست هه به  یمع بیش از  اد هادا در قسامت

دقایع  ا دلد یک باع  م  شدد میااری هادای   مایات مادد این . شدداهای  لدئدل  ی   م ها  مریب شدم د فی لدئدب

 . را از دست بدهند د به را    بر ردی هر بمدابند ، در ن ییه انسداد میاری بردز م  هند 

 عالئم بالینی

  ملاال . اف ادهار ا فاام ما ساب  شات سار  2مام در ی ساب د  3سرفه همرام با ملال هه  داقب به مدت : برونشیت مزمن

ها   ناه، دیزینار، ردن اای، باازدر الاد ن ، سایاندز، درد  نگا  نفاس،  اا .اسات  سفید، غلیظ د چره  د تاه  مدن 

 .از دیگر ع ئر بالین  بردنشیت مزمن هس ند  قفسه سینه،  ب د ع ئر عفدنت  نفس 

  د یا ر عمادم  از  ، ساردردهای صاب گاه  اشا های ، هااهش دزن، با هدششا  ،  نگ  نفس  سرفه، ملال: آمفیزم

 .ر هس ند یزع ئر بالین   مف
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 عوارض احتمالی

، ایاالراب ، افساردت  ،  اده  اسا مدان د   لیاب عیا ن  از عادار   هاای قلبا بیمااری ، نارسای   نفس ،  ندمادن 

COPD  است. 

 های تشخیصیبررسی

در مر لاه ب اد بایاد باا . ا  ااب د انیاار م ایناه هاماب اسات تارف ن شار COPDادلین اقدار در برمدرد با بیمار مبا   باه 

د  FEV1   ،FVCاساا یردم ری میااازان 
      

    
را  COPDباشاااد % 07را م اسااابه هاارد ، اتااار ایااان میاازان هم ااار از  

 .تاه   زر است تراف  قفسه سینه د اندازم تیری تازهای مدن شریان  هر انیار شدد . مالرا م  هند 

 درمان

مثااب ) در  مااار بیماااران  زر اساات عدامااب مالاار . بساا ه بااه مر لااه  ن م فااادت اساات  COPDدرمااان بیمااار مباا   بااه 

مدهاادا باار اساااس شاارایال بیمااار دهمچنااین داهسیناساایدن  نفااد نزا د  ن. شناسااای  شاادم د  اا ر شاادند ( مصاارر ساایگار 

 .  زر م  شدد 

 .در منزب داش ه باشد ( ساعت  51 داقب  ) ادر اتر بیمار دچار هی دهس  است باید مصرر اهسی ن مد

عبارت است از باز دان  ، هه در این ندع درمان به بیماار  مادزش دادم ما  شادد هاه  COPDی   از درمان های یدید 

بااا  ر چگدنااه ف الیاات داشاا ه باشااد د چگدنااه عیاا ت  نفساا  د عیاا ت اناادار هااا را  قدیاات هنااد ،  ااا   مااب ف الیاات دی 

 .بردد

 :این داردها به دد دس ه اصل   قسیر م  شدند . نیاز به مصرر دارد دارند  COPDبیماران  اغلب

 بردن ددی  در -5

 ید ال هاب ها -2

 . بردن ددی  درها شامب سه دس ه اصل  هس ند 

 (مانند سالبد امدب د سالم ردب ) ب ا  تدنیست ها  -5

 (مانند   رددنت)  ن   هلینر یک ها  -2

 (مانند  ئدفیلین د  میندفیلین ) م یب تزان ین ها  -3

مثاب اسا ری هاای فلد ی اازدن ، ) مهم رین داردی ید ال هاب هدر ی داس ردئید هاا هسا ند هاه باه دد صادرت اس نشااق  

در برماا  از شاارایال  زر اساات بیمااار  ن اا  . اساا فادم ماا  شاادند ( مثااب  ردنیزدلاادن ) د سیساا میک ....( ب لدم ااازدن د 

 . فادم هند بید یک د یا ملال  در اس
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برماا  از . اساا فادم ماا  شاادد ( مثااب برداشاا ن بمشاا  از ریااه ناسااالر ) تاااه  در بیماااری  یشاارف ه از ردش هااای یرا اا  

 .بیماران  یشرف ه هر هاندید  یدند ریه هس ند 

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شددبه بیمار د ماندادم دی مدارد زیر  مدزش دادم م 

 ف الیت 

هاای سانگین ای نااب های ردزانه براساس میزان   ماب ف الیات  نظایر شادد د از انیاار ف الیاتف الیتشدد هه  دصیه م  -

 .ها اس را ت دادم شددبه الدر م نادب بین ف الیت. شدد

هاای ماا  هاای فدقاان  د    اان   اس از مشادرت باا فیزیاد رار یاا هاار درماان از درزشیهت  قدیت عیا ت انادار -

 .اس فادم شدد

هااا هااای  مثااب رام رفاا ن، اساا  مار، ماار شاادن بااه یلااد، بااا  رفاا ن از  لااهشاادد هااه  اانفس دیااافراتم  بااا ف الیااته ماا  دصاای -

قباب از انیاار ف الیات، . نماددبین ف الیت اسا را ت  باید بدین منظدر یهت ای ناب از مس گ  د  نگ  نفس. هماهنر شدد

هارهااای ساابک د ساانگین بااه  نااادب انیااار شاادم د بااین  نهااا . ددر عمیاام انیااار شاادد د بااا شااردع ف الیاات، بااازدر انیااار تاارد

 .اس را ت شدد

 . س از مصرر داردها انیار شدد  درزشد  شدد هه  مرینات  نفس   دصیه م  -

  (شکمی)آموزش نحوه انجام تنفس دیافراگمی 

 .بیمار در دی یت نشس ه قرار تیرد -

 .یک بالش هدچک در مقابب ش ر ت اش ه شدد -

 .عمیم انیار شدد  ا بالش در  د ام ان با  بیاید عمب در -

 .ای در دردم شدم، عمب بازدر انیار شددلبها به فرر غنچه -

 .هنگار بازدر، ش ر به دامب د به سمت با  فشار دادم شدد -

 .دقیقه اس را ت دادم شدد 2این عمب یک دقیقه هامب   رار شدم، س س  -

 (قبب از غ ا د زمان مداب)ند ندبت در ردز افزایش یابد دقیقه د چ 1به  دریج زمان هار  -

 آموزش نحوه سرفه کردن مؤثر 

 .بیمار راست بنشیند د به  رام  از رام بین  عمب در انیار شدد -

 .شدد به یلد مر شدم د عمب بازدر انیار شدددر  ال  هه لبها به هر فشردم م  -

 .قسمت با ی سیس ر  نفس  دارد شدداین عمب چند بار   رار شدد  ا  رش ات به  -
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 .های هد ام د م رر انیار شددیک در عمیم د  هس ه از رام بین  انیار شدم د در مدقع بازدر سرفه -

 .ب د از سرفه یک در عمیم انیار شدد -

 آموزش نحوه تخلیه وضعیتی ترشحات 

 . رش ات مارج شدندبرای مردج  رش ات بردنش از نیردی ثقب اس فادم شدد د س س با سرفه  -

 .شدد هه قبب از  ملیه دی ی  ، از داردهای اس نشاق  بردن ددی  در یا رقیم هنندم ملال اس فادم شدد دصیه م  -

یهات ماردج  رشا ات لادب    اان  د . هاا انیاار شادد مرینات  ملیه دی ی  ، به الدر مس قیر ردی هر قسمت از ریه -

یهات  میاه  رشا ات لادب فدقاان  باردنش سار بیماار .  ر قرار تیرددقیقه  ایین 57-27میان  بردنش، سر بیمار به مدت 

 .با  ر قرار دادم شدد

د در زماان ماداب ( یهات  یشاگیری از  هادع، اسا فراآ د  س یراسایدن)بار د قبب از غا ا  2-4 ملیه دی ی   ردزانه  -

 .انیار شدد

 قفساه ساینه باعا  هنادم شادن  رشا ات غلایظ د دم د ار  ااش : آموزش نحوه انجام دق و ارتعااش قفساه ساینه

 .تردندها م ها د بردنشچسبندم به بردنشیدب

هااای م یاار د ماانظر باار دیاادارم قفسااه سااینه ردی ناادا   یهاات انیااار دم، دساات بااه شاا ب فنیااان در دردم شاادد د یااربه -

 .د راست شدد برای  یشگیری از یربات دردناا، مچ دست به الدر م نادب مر. مدرد نظر ریه دارد شدد

یهات افازایش ا سااس  راماش از  انفس دیاافراتم  اسا فادم )دقیقه انیار شادد  3-1دم د ار  اش در هر دی یت برای  -

 .(شدد

 .عی ت ش م ، سرفه انیار شدد بار ار  اش همرام با انقبا  3-4ب د از  -

 .ها ای ناب شددها، ال اب یا  س ان، هلیهاز یربه زدن بر ندا   با ی ها  ر قفسه سینه، یناآ، س دن فقرات، هبد -

 تغذیه 

 .ساعت ب د از غ ا انیار شدد 2ساعت قبب یا  2 مرینات  نفس   -

 : دصیه به مصرر غ اهای غن  از  رد ئین د  رهالری به مقدار هر د به دف ات م رر از یمله -

 لبنیات 

 های ممصد های  ادی مامهسدر 

 له همرام با مامه  

 های ممصد مامههای  ادی سدر 

 شیرم فندم، مدز، ت ب ، سیب 
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  یات مشک د بس ن شیرین ، تردد، میدم ، نیر 

 ...(ها، سبزییات د میدم) دصیه به مصرر غ اهای  ادی دی امین با   -

 .از مصرر غ اهای  ر یر مددداری شدد -

-باعا  اما  ب در  باادب د  هدیاه هادا ما نفا  )از مصرر غ اهای نفاخ مثب لدبیا، هلار،  یااز د  بدباات ای نااب شادد  -

 .(شدد

 (لیدان ردزانه 8) دصیه به مصرر مای ات فرادان  -

 . دصیه به مصرر غ اهای غن  از   اسیر مثب مدز،  ر قاب،  لد د هشمش -

 (شددچاق  باع  ام  ب در  نفس ش م  م ) دصیه به  فظ دزن در  د البی    -

  فظ بهداشت دهان -

  دارد درمان 

در صدرت بردز ع ئر  نگ  نفس فزایندم، ی ر، سردرد یزئا  یاا هماد  زی، انیاار  مریناات  نفسا  م دقار شادد د  -

 . س از بهبددی د اس را ت میددا  شردع شدد

شاادد هااه دارد فقااال باارای  ماا ت  اااد  دصاایه ماا ...( سااالبد امدب، سااالم ردب د )هااا در صاادرت  یاادیز ب ا درنر یااک -

در صاادرت بااردز ع ئماا  مثااب درد سااینه د ساارتییه بااه  زشااک . ع مددساارانه دارد ای ناااب شاادداز قالاا. اساا فادم شاادد

چااای، قهاادم، )از مصاارر زیاااد مشاا قات هااافئین . دقیقااه قبااب از درزش از دارد اساا فادم شاادد 37-07. االاا ع دادم شاادد

 .با دارد ای ناب شدد( ش  ت د هد 

شاادد هااه مای ااات ،  دصاایه ماا ...(ناات، ای را رد یاادر بردمایااد د   رد)در صاادرت  یاادیز داردهااای  ن اا  هلاا  نر یااک  -

باارای برالاارر شاادن مشاا   دهااان، ب فاصااله  ااس از .  ااار در هاار بااار اساا فادم نشاادد 2باایش از . فاارادان مصاارر شاادد

بااا دارد ( چااای، قهاادم، شاا  ت د هااد )از مصاارر زیاااد مشاا قات هااافئین . مصاارر، شس شاادی دهااان بااا  ب انیااار شاادد

 .دای ناب شد

اتر دارد از ناادع اساا ری اساات ، بایااد بااا همااک در یااار اساا فادم شاادد د ب ااد از باارای اساا فادم از داردهااای اس نشاااق ، -

 .مصرر دهان شس شد دادم شدد 

-شدد هاه در صادرت باردز عداریا  مانناد با ،  دصیه م ( میندفیلین د  ئدفیلین)ها در صدرت  یدیز م یب تزان ین -

-دارد همارام فارادردم. اشا های  د تییا  باه  زشاک االا ع دادم شادددع، اس فراآ، اسهاب، ب نظم  در یربان قلب،  ه

باعا  هااهش )هر هاالری، هبااب  از د سایگار مصارر نشادد  -د غ اهای  ر رد ئین...( چای، قهدم، هد  د )های هافئین 

 .(شدندی ب دارد م 
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یهاات هسااب اال عااات بیشاا ر بااه . شاادددزش دادم ماا در صاادرت  یاادیز هدر ی دساا ردئیدها، ن ااات مراقب اا   زر  ماا -

 .مب   دارد درمان  در  دیسدن ریدع شدد

سااالبد امدب، )شاادد هااه اب اادا داردهااای تشاااد هنناادم بااردنش در صاادرت  یاادیز داردهااای رقیاام هنناادم ملااال  دصاایه ماا  -

شادم د رقیام هننادم ملاال به ار نفاد  رام هدای  تشاد . )مصرر شدند د ب د رقیم هنندم ملال(   ردنت،  میندفیلین،  ئدفیلین

 .(مداهد هرد

هااای شاادد هااه ددرم درمااان    میااب شاادد د در صاادرت بااردز داهاانش دصاایه ماا  در صاادرت  یاادیز  ن اا  بید یااک -

 . ساسی   به  زشک اال ع دادم شدد

عمل ارد باعا   یا یر )شادد هاه از مصارر داردهاای یاد سارفه،  رار بماش د ماداب  در ای نااب شادد  دصیه ما  -

 .(شدد نفس  م 

 . شدد مدزش دادم م زیر  ات مراقب   ن ار  درراددر صدرت  یدیز داردهای  -

شدد بنابراین  شدیم بیماار باه مصارر غا اهای غنا  از   اسایر د منیازیر های   اسیر د منیزیر م فدرسماید باع   ملیه یدن

باه مصاد  سایب زمینا ، قاارج، تدیاه )سابزییات ( الاالب به مصد   ر قااب، مادز، زرد لاد د )یات مثب تدشت، میدم

 .های مدراه  د ش  ت،  ییب، دانه(هابرته)های مشک شدم ، میدم(فرنگ  د هدیج

شاادند بنااابراین در صاادرت  یاادیز بایااد از هااای   اساایر د منیاازیر ماا باعاا  نگهااداری یاادن Hن یاساا یریند ه دن د  ریااام ر

 .صرر م مب هلسیر م ددد شددمصرر زیاد لبنیات ای ناب شدد د م

اشا های ،  شانگ ، مشا   دهاان،  الات  هادع د با :  ادان باه مادارد زیار اشاارم هارداز عدار  یانب  داردهای فدم م 

 .در صدرت  شدید این ع ئر باید به  زشک اال ع دادم شدد. اس فراآ، اسهاب، یبدست،   ریک   یری دس گام تدارش

 .صدرت تاز د یا مایع غلیظ در دس رس باشداهسی ن در منزب بایس   به  -

 .های قابب  مب باشد  ا در مدقع نیاز ب دان  ن را دریافت هرداهسی ن باید در اسباب - -

 .شدداس فادم اهسی ن باید به صدرت مرالدب  -

 . داند باع  اییاد   ش سدزی شدددر االرار ه سدب اهسی ن از مداد ردغن  اس فادم نشدد، زیرا م  -

 .از هشیدن سیگار د ردشن نمددن ش له در هنار ه سدب اهسی ن مددداری شدد -

های زنار برقا ، صادرت  اراش، رادیاد د دساایب ساهشان هاردن از نظار دسایب برق  مدرد اس فادم در االام مثب سیر -

 .هار هردن د مارج نشدن یرقه هن رب تردد

 .د د ا  ماب اییاد ال  ریسی ه دارد، ای ناب شددانهای  هه از الیار مصندع   هیه شدماز  دشیدن لباس -

 .ها از نظر سدراخ د نشت اهسی ن الزام  استهن رب لدله -

 .هنگار اس فادم بر سب  اب عمدم  بیمار در دی یت نیمه نشس ه قرار تیرد -



                        
 ری دانشگاه علىم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی قسوین                                                                    دفتر پرستا

 واحد آمىزش                 مرکس آمىزشی درمانی والیت               

8 

 

 .شدد  نظیر مقدار اهسی ن بر سب دس در  زشک -

 سایر نکات آموزشی 

از  ماااس بااا افااراد بااا سااابقه . شاادد هااه از شاارهت در ای ماعااات شاالدآ ای ناااب شاادد دصاایه ماا  :جلااوگیری از عفوناات -

هاای  مثاب  یییار داهسن  نفلد نزا سا نه  زریم شادد د در صادرت باردز نشاانه. های  نفس  م رر مددداری شددعفدنت

هاای نفاس، افازایش دزن، ادار اناداردر رنر د میزان ملال،  شدید سرفه،  یییرات رف اری، افزایش مس گ ،  شدید  نگا  

 .م یال  د  ب به  زشک مرای ه شدد

مانناد سایگار ، تارد د  شادد هاه از  مااس باا عداماب م ارا سیسا ر  نفسا  دصیه م : عوامل تحریک کننده اجتناب از  -

 .ای ناب شدد  ماا ، مداد شدیندم م را د  لددت  های م یال هار

از رفا ن باه منااالم . رالدبت هدا  دیه شدد د از  یییرات شدید هدا یلادتیری شاددت د به  یییرات ناتهان  دریه  رار

 نگااه رالادبهادای ا اام م. باا هادای  لاددم د تارر یاا ساارد ای نااب شادد د از اس نشاام تازهاای مالرنااا مااددداری شادد

د  مااس باا  ب د  در صدرت  لددم بددن هدای م یال در مدقاع بیاردن رفا ن( از بمدر در منزب اس فادم شدد)داش ه شدد 

باعا   شادید هی دهسا  )همچنین از ص دد به ار فاعات بلند ای ناب شادد . های فیل ردار اس فادم شددهدای سرد از ماسک

 (شددم 

هاای شادد هاه در هنگاار مقاربات،  انفس باا لاببناابراین  دصایه ما . شددمقاربت باع   نگ  نفس م : مشکالت جنسی -

 .ردهای تشاد هنندم بردنش قبب از مقاربت اس فادم شددای انیار شدد د از داغنچه

سا س . شادد هاه بیماار در  الات نشسا ه یاا دراز هاش قارار تیارد دصایه ما : انجام تمریناات مرباوب باه تفکار و تل این -

باه هار )هاای غنچاه شادم عمب بازدر از الریام لاب.  مام  عی ت بدن شب شدم، عمب در از رام بین  به  رام  انیار شدد

دقیقاه از یما ت  لقاین  1. س س بیماار اسا را ت هناد.( دقیقه انیار شدد 57-27این اقدامات به مدت . )انیار شدد( شردمف

ب اد باه را  ا  نفاس هشایدم د هار هار باه دیا یت عاادی . اسا فادم شادد( مثب من هن رب بدن مدیش را ددسات دارر)مثبت 

 .مدد برتردد

 .ز شدم  دسال  زشک اس فادم شدداز داردهای ید ایالراب د یدهییان  یدی -

 


