بيماري مزمن انسدادي ريه
بيماري مزمن انسدادي ريه يك بيماري تنفسي است كه موجب انسداد جريان هوا شده و راههاي هوايي و بافت ريه را
درگير مي كند در اينحالت جريان هوا بخصوص هنگام بازدم محدود شده و دچار كاهش سرعت مي شود .افراد دچار
بيماري مزمن انسداد ي ريه در ميانسالي غالبا فاقد عالئم هستند و شيوع بيماري با سن افزايش مي يا بد.برونشيت مزمن
و آمفيزم از بيمارهاي مزمن انسدادي ريه محسوب مي شوند ،برونشيت مزمن با وجود سرفه و توليد خلط به مدت
حداقل سه ماه طي  2سال متوالي مشخص مي شود فصل زمستان تشديد كننده اين بيماري است .در آمفيزم نيز مقدار
تبادل اكسيژن در ريه ها كم مي شود .

عالئم باليني بيماري انسدادي ريه
با سه نشانه اصلي سرفه هاي مزمن  ،توليد خلط و تنگي نفس در حين كار و فعاليت مشخص مي شود.اين نشانه ها معموال
با گذشت زمان بدتر م ي شوند .البته ممكن است بيمار سالها دچار سرفه مزمن و توليد خلط باشد ،تنگي نفس ممكن است
شديد باشد و ميزان فعاليت هاي روزانه شما را كاهش دهد اين بيماري پيشرونده است و كاهش وزن نيز شايع ميباشد
چون تنگي نفس در امرغذا خوردن بيمار اختالل ايجاد مي كند با پيشرفت مشكل تنفسي در حين استراحت ممكن است
بيمار نياز به دريافت اكسيژن بصورت دائمي داشته باشند .

روش هاي تشخيصي
بررسي تاريخچه سالمتي فرد و معاينه فيزيكي و همچنين تست هاي اختصاصي ريه مثل اسپيرومتري  ،عكس قفسه سينه
 ،اسكن از ريه ها و آزمايشات خون ( اندازه گيري گازهاي خون شرياني ) تشخيص داده مي شود .

عوامل خطر
استعمال فراورده هاي توتون و تنباكو مسئول پيدايش حدود  %09-09موارد بيماري مزمن انسدادي ريه ميباشند ،پس
مهمترين عامل خطر محيطي براي بيماري مزمن انسدادي ريه محسوب مي شود .افزايش سن ،تماس هاي شغلي ،گرد و
غبار ،مواد شيميايي ،آلودگي هواي داخل يا خارج از خانه ،استعداد ژنتيكي فرد،استنشاق غير مستقيم دود سيگار و
دخانيات كه با حذف و يا كاهش عوامل خطر مي توان به اين بيماران كمك كرد .
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هشدار :كشيدن سيگار همراه يا نزديك اكسيژن بي نهايت خطر ناك است و ممكن است
سبب انفجار شود.
استعمال دخانيات توسط بيمار و همراه در طول اكسيژن درماني ممنوع است .
ترك سيگار مهمترين مداخله درماني است كه بايد همزمان با تغيير در شيوه زندگي اجرا شود .
سرفه ها بايد موثر بوده كه شامل يك دم آهسته با حداكثر ميزان هوا مي باشد كه هواي استشاق شده در مرحله
دم چندثانيه حبس شده و سپس با انجام دو يا سه سرفه به بيرون رانده ميشود كه سرفه به شكل هاف مي تواند
بسيار مفيد باشد  .مراحل انجام سرفه به اين شكل اجرا ميشود :پس از يك دم  ،دو بازم شديد به شكل هاف
كردن انجام ميشود .
از گرما و سرماي شديد دوري كنيد چون باعث تشديد بيماري ميشود .
از آالينده هاي هوا ( بخار گوناگون  ،دودها  ،گرد و غبار و اسپري هاي مختلف) دوري كنيد .
از استرس دوري كنيد .
به هشدارهاي رسانه ها در مورد وضعيت هوا توجه كنيد .
در صورتي كه پزشك معالج براي شما اكسيژن تجويز كرده است  2-1ليتر اكسيژن معموال كافي است ولي
بايد به دستور پزشك توجه داشته باشيد .
مصرف مايعات بايد در حد كافي باشد زيرا مصرف كافي مايعات سبب رقيق شدن ترشحات ميشود.
عالئم اوليه عفونت ريه شامل  ( :افزايش توليد خلط  ،تغيير رنگ خلط  ،افزايش غلظت خلط ،افزايش كوتاهي
تنفس  ،احساس تنگي تنفس يا خستگي ،افزايش سرفه  ،تب و لرز ) مي باشد كه در صورت مشاهده به پزشك
معالج خود مراجعه كنيد .
واكسيناسيون در مقابل انفلوالنزا به شما كمك ميكند .
از تكنيك هاي ارام سازي استفاده كنيد .
وزن خود را با انجام تغذيه كنترل كنيد و در حد ايده آل نگه داريد .
داروهاي خود را بطور مرتب مصرف كنيد .
خواب و استراحت كافي داشته باشد .
بهتر است اتاق شما تهويه كافي و مناسب داشته باشد .
براي تخليه ترشحات در وضعيت بدني صحيح قرار گيريد .
انجام پياده روي و افزايش تدريجي زمان و مسافت آن با مشاوره با پزشك معالج را اجرا كنيد .
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ورزش دادن گروه عضالت و نواحي فوقاني و تحتاني بدن را انجام دهيد .
تحت نظر پزشك باشيد و به توصيه هاي او عمل كنيد .
براي آن كه بتوانيد فعاليت هاي مراقبت از خود را بخوبي انجام دهيد  ،در حين استحمام  ،راه رفتن و خم شدن
از تنفس هاي كنترل شده ( تنفس ديافراگمي و تنفس با لب هاي جمع شده  ،يا لب غنچه اي را انجام دهيد  .در
ادامه مطالب اين دو روش تنفسي شرح داده شده است ) .

فيزيوتراپي تنفسي
براي آنكه وضعيت تنفسي شما بهتر شود و اكسيژن به قسمت هاي مختلف بدنتان برسد مي توانيد تنفس لب غنچه اي و
تنفس ديافراگمي ( شكمي ) را انجام دهيد  .انجام سرفه بصورت صحيح به تخليه بهتر و كامل تر خلط و ترشحات از
راههاي هوايي كمك مي كند.

تنفس لب غنچه اي
اين تنفس را به صورت ايستاده  ،نشسته و خوابيده مي توانيد انجام دهيد .
دهان خود را ببنديد و از راه بيني هوا را داخل ريه هاي خود بكشيد ( دم عميق )
لب ها را به حالت غنچه در آوريد و هوا را از مركز لب ها به آرامي خارج كنيد (بازدم )
دقت كنيد كه هوا از بيني وارد و از دهان خارج ميشود  ،بايد زمان خارج كردن هوا دو برابر زمان وارد كردن
هوا باشد يعني ورد هوا  2ثانيه و خروج هوا از لب غنچه شده  4ثانيه باشد .

تنفس ديافراگمي يا شكمي
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ديافراگم عضله اي است كه به صورت يك صفحه گنبدي شكل زير قفسه سينه قرار دارد و سينه را از شكم جدا مي كند
و در تنفس نقش بسيار مهمي دارد  ،روش انجام تنفس ديافراگمي به شكل زير است
در وضعيت نشسته قرار گيريد يك بالش زير سر ويك بالش زير مفصل زانو قرار دهيد .
يك دست خودتان را روي شكم و دست ديگر را روي سينه قرار دهيد .
وقتي هوا را وارد ريه ها مي كنيد ( دم ) شكم به جلو مي آيد كه جلو امدن شكم با دست كامال احساس ميشود .
براي عمل بازدم يا خروج هوا مي توانيد لب ها را غنچه و هوا را از ريه ها به آرامي خارج كنيد  .مي توانيد با
فشار دادن دست روي شكم نيز به خودتان در اجراي اين تنفس كمك كنيد .

سرفه موثر
در وضعيت راحت بنشنيد و پاهاي خود را به سمت داخل شكم خم كنيد .
تنفس عميق و آهسته انجام دهيد .
بمدت دو ثانيه نفس خود را نگه داريد .
دو يا سه بار سرفه كنيد سرفه اول ترشحات را كنده و سرفه دوم سبب خروج خلط مي شود  .اگر جراحي شده
ايد مي توانيد در زمان سرفه دست هاي خود را روي محل برش بگذاريد و كمي فشار دهيد تا به اين ترتيب در
زمان سرفه از محل زخم خود مراقبت كنيد .
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