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ff(س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه 

 

از فعاليت هايي كه تنگي نفس را در شما تشديد 

 .مي كند خودداري كنيد

از بيرون رفتن در هواي سرد، مكان هاي شلوغ و 

 .هواي آلوده خودداري كنيد

 

 

 

 

 

             فعاليت متناسب با شرايط بدني خود همراه با

 .استراحت داشته باشيد

کتاب مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های              :منبع

CCU,ICU (محمدرضا عسگری)و دیالیز  

: کااالاااگ اااباااااتان  اا اا ااا  اا ااا                  * 

@zahrayemarziye 
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 توجه

داروهاي تجويز شده را به موقع مصرف كنننيند و از         

 .نگراني در مورد مشكالت بپرهيزيد

ز مصرف غذاهاي نفاخ مثل حبوبات و غذا هاي شنور  ا

دوري كنيد و غذاهاي پرفيبر مثل كاهو و سبزي استفاده 

 .كنيد

 

 

 

   در مواقعي كه دچار تنگي نفس مي شويد در حنالنت

نيمه نشسته و در صورت امكان پاها آويزان قرار گيرد و 

 .از اكسيژن استفاده نمائيد

 (جهت منزل كپسول هاي اكسيژن تهيه شود)

 به ورم اندام هاي تحتاني و فوقاني خصوصاً اندام

تحتاني دقت نموده و در صورت افزايش آن به پزشك 

 .مراجعه كنيد
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درمان ادم ريه بايد خينلني سنرينع و         

اورژانسي انجام شود ،در صورت عندم    

اقدام به موقع بيمار در اثر خفگي فنوت    

 .مي كند

 

 :هدف از درمان

هدف از درمان ايجاد آرا مش جسمي و رواني ، بهنبنود   

وضعيت تنفسي بيمار وبهبود عملكرد قلبي و عنروقني     

است و داروهاي تجويز شده در جهت كاهش حنجن      

 .خون ريه ها مي باشد

 

 

 

 

 

 ادم ريه چیست ؟

ادم ريه حالتي است كه در آن مقداري مايع به طور غير 

عادي در ريه ها تجمع مي يابد ، اين حنالنت نشنان        

 .دهنده اختالل شديد كار قلب مي باشد

 

 

 

 

 علت اين بیماری چیست؟

در نارسايي قلب ، مقدار خوني كه از قلب خنار  مني        

شود كاهش مي يابد و سبب پرخوني در ريه هنا مني       

شود يعني مقدار خوني كه وارد ريه ها مي شود از مقدار 

اين حالت سبنب  .  خوني كه خار  مي شود بيشتر است 

ورود مايع از خون به داخل آلوئول ها مي شود و ادم ريه 

 . ايجاد مي گردد

 عالئم اين بیماری چیست؟

عالئ  اغلب به صورت ناگهاني در اواسط شب بروز كنرده  

 :و به سرعت تشديد مي گردد

 (گاهي همراه خس خس)كوتاهي نفس شديد 

 تنفس سريع 

 بي قراري و اضطراب 

 رنگ پريدگي 

 تعريق 

 كبودي ناخن ها و لب ها 

 افت فشارخون 

 در ابتدا ممكن است بدون خلط باشد ولني    ) سرفه

بعدا مي تواند با خلط كف آلود حاوي رگنه هناي       

 .خون همراه گردد


