
 

 

 عیْی هؼهي اًـضاص تَ هثتال تیواعى*

 5 ُغ ّ آًفلْاًؼا ّاکـي ُغؿال تایض
 تؼعیق الریَ رات ّاکـي,یکثاع ؿال

 کٌٌض

 ًواییض دفع عا سْص هتٌاضة ّزى*

 كاهل:ُا آالیٌذٍ از اجتٌاب*

, گیاُاى گغصٍ,غثاع ّ گغص,تشاعات

 هی ّؿاػ ؿاست ّ ؿیگاع صّص

 تیواعی هیتْاًض ُا آالیٌضٍ ایي. تاكض

 هلکالت تاعث ّ کغصٍ تلضیض عا

 تا تض ُْای اػ. كًْض داصتغ تٌفـی

 کٌیض اجتٌاب اهکاى دض

 صاعای افغاص صع:.. تواًیذ ضالن*

 ؿغها,  عیْی هؼهي اًـضاص تیواعی

 آًفلْاًؼا ّیا هعوْلی سْعصگی

 الغیَ طات تَ ؿاصگی تَ هیتْاًض

 كوا کَ اؿت تِتغ پؾ. كْص تثضیل

 عیْی هؼهي اًـضاص تیواعی صاصای

 افغاص ّ كلْغ جاُای اػ, تاكیض هی

 .کٌیض صّعی تیواع

 تٌفؾ ًْع صّ: ّرزشی تٌفص*

 تیواعی صچاع افغاص تغای تْاًثشلی

 کَ صاعص ّجْص عیْی هؼهي اًـضاص

 اّلیي.هیگغصص تٌفؾ تِثْص تاعث
 تا تٌفؾ: اػ عثاعتـت ّعػف

 عٌچَ لثِای)تـتَ کوکی لثِای

 یکجا صع عادت کاع ایي تغای(ای

 طغیق اػ عویق صم یک ّ تٌلیٌیض

 ّ تثٌضیض عا سْص لثِای. تکلیض تیٌی

 هاًٌض صعؿت تایض لثِا)کٌیض تاػصم

 (تاكض تاػ هقضاعی ػصى ؿْت

 

 :تالیٌی عالین

 صع عوضتا ًفؾ تٌگی, سلظ تْلیض, ؿغفَ

, کْتاٍ ّ تٌض تٌفـِای, فعالیت دالت

 غظا دیي ًفؾ تٌگی ّ ؿیٌَ سؾ سؾ

 هوکي تٌفـی اضافَ کاع, سْعصى

  كْص ًیؼ ّػى کاُق تاعث اؿت

 :تشخیصی رّشِای

 تـتِای-فیؼیکی هعایٌات ّ دال كغح

 عکؾ, اؿپیغّهتغی هثل عیَ عولکغص

, عیَ اػ اؿکي تی ؿی,  ؿیٌَ قفـَ

 گیغی اًضاػٍ هاًٌض سًْی ُای آػهایق

 (ABG)كغیاًی سْى گاػُای

 

 اًـضاصی تیواعاى تَ الػم ُای تْصیَ

 عالین کٌتغل عیْی:تغای هؼهي

 اصاهَ عا سْص صعهاى تایض سْص تیواعی

 ًاپظیغ تغگلت تعلت هتاؿفاًَ ّ صُیض

 هی العوغ هاصام صعهاى تیواعی تْصى

 .تاكض

 هْثغتغیي ؿیگاع تغک:ًکشیذ ضیگار*

 تیواعی کغصى کٌض ّ پیلگیغی تغای اقضام

 تاكض هی

 ُا اؿپغی هثل صاعُّایتاى: دارُّا*

 طثق عا ُا کْعتْى ّ ُا تیْتیک آًتی

 تا کٌیض هصغف پؼكک تجْیؼ

 ُفتَ 2,  1 تعض صاعُّا ایي هصغف

 اػ تعض اگغ. کلیض سْاُیض ًفؾ تِتغ

 تَ ًلض داصل تِثْصی ُفتَ چٌض

 اؿت هوکي ػیغا کٌیض هغاجعَ پؼكک

 ًکغصٍ هصغف صذیخ تطْع صاعُّا

 تاكض

 

 عیَ اػ فشار تا عا ُْا:تْجَ**

 ؿَ تاػصم تایض تلکَ, ًکٌیض سالی

 عّف ایي. تاكض صم ػهاى تغاتغ

 كوا تَ صاعیض ًفؾ تٌگی کَ ٌُگاهی

 سْص ًفؾ تٌگی کغص سْاُض کوک

 .کٌیض تٌظین عا

 صیافغاگوی تٌفؾ: ّعػف دّهیي

, ّعػف ایي اًجام تغای تاكض هی

 ػاًُْای ّ تکلیض صعاػ پلت تَ

 عا سْص صؿت یک کٌیض سن عا سْص

 صیگغ صؿت ّ ؿیٌَ قفـَ تاالی تغ

. تگظاعیض سْص كکن عّی تغ عا

 کٌیض هی تاػصم ّ صم کَ ٌُگاهی

 اػ ّ صاعیض ًگَ عا سْص ؿیٌَ قفـَ

 کٌیض اؿتفاصٍ تٌفؾ تغای هعضٍ

 

 هقضاع تَ اکـیژى:درهاًی اکطیژى*

 صقیقَ صع لیتغ 2-1 کَ كضٍ تْصیَ

 اکـیژى اػ. کٌیض صعیافت تاكض هی

 .کٌیض اجتٌاب تاال غلظت تا

 

 هایعات ًْكیضى: تٌْشیذ هایعات*

 تغكذات ّ سلظ كضى عقیق تاعث

 عادتی تَ تغكذات تشلیَ ّ هیلْص

 .هیگیغص صْعت

 

 را خْد اضطراب ّ اضترش*

 ػا تٌق هْقعیتِای: کٌیذ کٌترل

 هی افؼایق عا ؿغفَ ُای صّعٍ

 .صُض



 

 

 ایٌصْعت تَ هؼهي تغًّلیت

 ّ سلظ ّجْص کَ هیلْص تعغیف

 هضت تَ عّػُا تیلتغ صع ؿغفَ

 ؿال صّ صع دضاقل ّ هاٍ ؿَ دضاقل

 صفعات تیواعی تلضیض تا. هتْالی

 تٌگی. هیلْص كضیضتغ ّ تیلتغ عْص

 تیواعی اًتِایی هغادل صع ًفؾ

 اگغ تشصْم. هیلْص ایجاص

 جضی آؿیة هْجة ؿیگاع هصغف

 تا هعوْال: آهفیؼم. تاكض كضٍ عیَ

 پیلغفت کاهال تیواعی کَ ٌُگاهی

 ایي صع. ًویکٌض ایجاص عالهتی ًکٌض

 ُوغاٍ ًفؾ تٌگی ًفؾ تٌگی ػهاى

 هی عر فعالیت تْاًایی کاُق تا

 اػ ًاكی ًفؾ تٌگی هعوْال. صُض

 ضعیف اًتقال تعلت  آهفیؼم

 عیَ صع اکـیضکغتي صی ّ اکـیژى

 کاعایی کاُق تضلیل تلکَ  ًیـت ُا

 تالكی افؼایق آى هتعاقة ّ تٌفؾ

 تٌفؾ عول اًجام تغای کَ اؿت

 .هیغّص تکاع

 اتتال جِت خطر عْاهل هِوتغیي

 :عیْی هؼهي اًـضاص تیواعی تَ

 افغاص دتی)صساًیات اؿتعوال*

 ؿیگاع داضغ دال صع کَ ؿیگاعی

 (ًویکلٌض

 ػًضگی هذیظ ُای آلْصگی*

 كغلی هـایل*

 ؿیگاع صّص تا هضت طْالًی تواؽ*

 

 

 

 

 

 

 داًشگاٍ علْم پسشکی کرهاًشاٍ

 

 تیوارضتاى حضرت رضْل )ص(

 جْاًرّد        

 

             هؼهي اًـضاص عیْیتیواعی 
COPD                  

 

 

 

 

 تِیَ کٌٌذٍ    

 راهیي عسیسیاًی

 98هرداد هاٍ         

 

 

 

 

 :ریْی هسهي اًطذاد  تیواری

 عیْی تیواعیِای اػ یکی

 كوا کَ ُْایی جغیاى کَ اؿت

 صع تشصْم هیکٌیض تٌفؾ

 ّ هذضّصیت صچاع تاػصم

 ُوغاٍ ّ هیلْص ؿغعت کاُق

 ّاکٌق یک اؿت هوکي آى تا

 پاؿز صع طثیعی غیغ التِاتی

 ُن گاػُا ّ هضغ طعات تَ

 تیواعی ایي تاكض صاكتَ ّجْص

 ّ هیلْص صیضٍ جٌؾ ُغصّ صع

 هیاًـالی ؿٌیي صع هعوال

 ّ هیلْص ظاُغ تیواعی عالین

 هیلْص تیلتغ ؿي افؼایق تا

 ّ هؼهي تغًّلیت تَ ّاژٍ ایي

 هیلْص گفتَ آهفیؼم

 

 ّ ؿیٌَ سؾ سؾ ّ ًفؾ تٌگی

 هعوال کَ هؼهي ُای ؿغفَ

 ّ ُـتٌض سلظ تْلیض تا ُوغاٍ

 قفـَ كضى تؼعگ اّقات گاُی

 تیواعی ُای ًلاًَ اػ  ؿیٌَ

 .اؿت عیْی هؼهي اًـضاص

 

 صع هثتال تیواعاى اػ تغسی 

 تٌگی کغصى ّعػف ٌُگام

 صع صیگغ تغسی ّ صاعًض ًفؾ

 ساًَ صع عفتي عػاٍ ٌُگام

 صاعًض اکـیژى تَ ادتیاج

 

 ایٌصْعت تَ هسهي ترًّشیت

 ّ سلظ ّجْص کَ هیلْص تعغیف

 هضت تَ عّػُا تیلتغػ صع ؿغفَ

 ؿال صّ صع دضاقل ّ هاٍ ؿَ دضاقل

 صفعات تیواعی تلضیض تا. هتْالی

 تٌگی. هیلْص كضیضتغ ّ تیلتغ عْص

 تیواعی اًتِایی هغادل صع ًفؾ

 اگغ تشصْم. هیلْص ایجاص

 جضی آؿیة هْجة ؿیگاع هصغف

 تا هعوْال: آهفیؼم. تاكض كضٍ عیَ

 پیلغفت کاهال تیواعی کَ ٌُگاهی

 ایي صع. ًویکٌض ایجاص عالهتی ًکٌض

 ُوغاٍ ًفؾ تٌگی ًفؾ تٌگی ػهاى

 هی عر فعالیت تْاًایی کاُق تا

 اػ ًاكی ًفؾ تٌگی هعوْال. صُض

 ضعیف اًتقال تعلت  آهفیؼم

 عیَ صع اکـیضکغتي صی ّ اکـیژى

 کاعایی کاُق تضلیل تلکَ  ًیـت ُا

 تالكی افؼایق آى هتعاقة ّ تٌفؾ

 تٌفؾ عول اًجام تغای کَ اؿت

 .هیغّص تکاع

 

 جِت خطر عْاهل هِوتغیي

 هؼهي اًـضاص تیواعی تَ اتتال

 :عیْی

 افغاص دتی)صساًیات اؿتعوال*

 داضغ دال صع کَ ؿیگاعی

 (ًویکلٌض ؿیگاع

 ػًضگی هذیظ ُای آلْصگی*

 كغلی هـایل*

 صّص تا هضت طْالًی تواؽ*

 ؿیگاع


