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به بیمار آموزش 

«COPD» 

 

 

 

 چيست؟ «COPD» بيماري

 بيماري مزمن انسدادي ريوي است که با
محدوديت جريان هوا همراه است و کامال 

 .پذير نيستبرگشت

در اين بيماري انسداد جريان هوا پيشرفت  
کرده و همراه با افزايش واکنش به جريان 

هاي هواست که منجر به باريک شدن راه
هوايي محيطي، محدوديت در جريان هوا و 

 .شودتغيير عروق ريوي مي

عالئم آن عبارتند از : تنگي نفس، سرفه، 
 .افزايش کار تنفسي و کاهش وزن

 اود؟کدام COPD عوامل خطزساي

ده اين بيماري ترين عامل ايجادکننسيگار مهم
است. از عوامل ديگر زمينه ارثي، آلودگي 

سنگ، پنبه و هوا و تماس شغلي )زغال
 .توان نام بردغالت( را مي

 چيست؟ COPDعوارض

ترين عارضه اين بيماري، نارسايي مهم
تنفسي است و در اين بيماري پنوموني 

 .افتدالريه( بيشتر اتفاق مي)ذات

 

 باشد؟تغذيه بيماران چگووه 

پر پروتئين  مواد غذايي پرکالري و  -
 .مصرف کنيد

هاي غذايي خود را افزايش داده، تعداد وعده -
ولي حجم غذاي مصرفي را در هر وعده 

 .کاهش دهيد

غذاهاي نفاخ )کلم، بادمجان و ...( مصرف  -
 .نکنيد

از مصرف چاي، لهوه، الکل، نوشابه،  -
 .ماييدادويه، نمک، سيگار و لليان خودداري ن

 .ميوه و سبزيجات بيشتر مصرف کنيد -

 .مايعات بيشتر بنوشيد -

هاي رژيم غذايي شما سرشار از ويتامين -
هاي کا، ث، آ و اسيد گروه ب، ويتامين

 .فوليک باشد

در افرادي که مدفوع چرب دارند، توصيه  -
 .هاي آ. د. ايي مصرف کنندشود ويتامينمي

ضروري  رعايت بهداشت دهان براي شما -
 .است

 

  



چىد توصيه مهم به بيماران مشمه 

 اوسداد ريوي

زا خواب و استراحت: کليه عوامل استرس -
 .را از خود دور کنيد

الزم است اتاق شما تهويه مناسب داشته  -
 .باشد

 .ها استفاده نکنيداز مخدرها و مسکن -

 .روزانه ورزش کنيد -

روزانه ساعات خواب و استراحت خود را  -
 .تنظيم نماييد

: براي بهبود وضعيت تىفس بهبود -

تنفسي خود، الزم است دِم آهسته همراه با 
بازدِم طوالني در وضعيت خم شده به جلو و 

 .اي انجام دهيدهاي غنچهبا لب

براي حفظ رطوبت محيط از بخور استفاده  -
 .کنيد

هاي سعي کنيد با توصيه پزشک ورزش -
 .مناسب انجام دهيد

لرار گرفتن در گرما و سرماي زياد از  -
تواند باعث افزايش اجتناب کنيد، زيرا مي

 .خلط و تنگي نفس شما بشود

 

هاي شلوغ و از لرار گرفتن در محيط -
 .سربسته پرهيز کنيد

از افراد سرماخورده يا مبتال به هر نوع  -
عفونت، به خصوص عفونت تنفسي فاصله 

 .بگيريد

گيريد، از لرار ميچنانچه در محيط سرد  -
 .ماسک صورت و شال گردن استفاده کنيد

کننده هوا استفاده در هواي گرم از تصفيه -
 .نماييد

هاي خود را به نحوه صحيح و در اسپري -
 .زمان صحيح استفاده نماييد

از مواد محرک تنفسي مثل سيگار پرهيز  -
هايي که آلوده به دود کنيد و حتي به محيط

 .وارد نشويدسيگار هستند، 

هايي هاي شلوغ خصوصا در فصلاز محيط -
 .که آنفلوآنزا شيوع بااليي دارد، پرهيز کنيد

هاي هوايي در مورد نياز به در مسافرت -
 .اکسيژن اضافي با پزشک خود مشورت کنيد

در اول پاييز با پزشک خود در مورد  -
تزريك واکسن آنفلوآنزا و پنوموني مشورت 

 .نماييد

تي که تنگي نفس شما با اسپري در صور -
شود، به اولين مرکز درماني برطرف نمي
 .مراجعه کنيد

 

در صورت بروز هر يک از عالئم زير  -
پزشک خود را مطلع سازيد: تغيير رنگ و 

تغيير در ممدار خلط، افزايش سرفه، افزايش 
خستگي، افزايش تنگي نفس، افزايش وزن، 

 ها و تبورم اندام
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