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•روی هم خوابیدن ریه است که در آن هوا بیرن ریره و
قررهرردرره ارردری وارد مررو وررود).ررنررومرروترروراکر

.

• عررهررونررتد مررانررنررد عررهررونررت ریرره ).ررنررومررونررو .

•بعضو از بیماری هاد مانند فیبروز کیدتیک.
عالیم و نشانه:


تنگو نه



رنگ متمایل به آبو در ناخند لبد یا دهان کرود

وما )سیانوز


خ

خ

شماره ویرایش1 :

نحوه انجام سرفه موثر :

مراقبت در منزل:

تاریخ بازنگری00/19/91:

الف – در وضعيت نشسته قرار بگيريد و مقداري به جلو
خم شويد.

ب – جهت آرامش بيشتر و كاهش كشش عضالت شكم
حين سرفه مفاصل زانو و ران را خم كنيد.
ج – به آرامي چند بار از راه بيني نفس بكشيد و سپس
با لب غنچه هوا را به بيرون بدهيد.

مایعات گرم مانند آب سیب گرم ممکن است به سرفه کمک
کند.
یک دستگاه بخور در اتاق خواب به انجام سررفره کرمرک
میکند .

سینه

باسمه تعالی

تنها داروی تجویز وده را به فرزندتان بدهید و در ارورت

آموزش به بیمار

آتلکتازی

با آرزوی سالمتی برای شما

احداس بهتر ودن مصرف آنتو بیوتیک ها را ادامه دهید.
اگر کودکتان تروح مخاط داوت از سرنگ بررای ترمریرز
کردن تروحاتش استهاده کنید.
فرزند خود را به انجام سرفه های موثر تشویق کنید.

منبع:

http://www.nursingconsult.com

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش
4
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مددجخی عزیز

هر چیزی که باعث کاهش اندازه سطح تنه

عل

پمفلت پیش روی شما تخسط جمعی از دانشجوخیوا

وود د از جمله:

•اندداد برونش

پرستاری با استفاده از منابع معتبر علمی و بوا دود
کمک به بهبخد شما تهیه شده است .امیودواریوم بوا
رعایت نکات ذکر شده در آ سالمت خد را بازیابید .

•درد

برونش دو واخه بزرگ در راه های هوایو که به طور

•بانداژ محکم در اطراف قهده سینه

مدتقیم به ریه ها متصل مو وود .راه هوایو کوچکتر
)برونشیول نیز مو تواند مددود وده باود .اندداد

•دنده وکدته

•مخاط

آتلکتازی وامل فرو.اوو راه هرای هروایرو در ریره

•عدم تکامل ریه ها در نوزادان که این ممکن

•تومورها

است به دالیل زیر رخ دهد:

هاست.ممکن است به اورت ناگهانو یرا بره ارورت

•استنشاق اجدام خارجو

مزمن و طوالنو مدت ظهور کند.

•بزرگ ودن گره های لنهاوی

آتلکتازی مزمن اغلب به عهونتد زخم و مشکالت دیگر

•مایع در ریه ها )افیوژن .لور

منجر مو وود.

•داروها که کاهش تنه

آتلکتازی مزمن ودید مو تواند به ترنرگرو نرهر

•ضعف عضالنو
•مشکالت عصبو

ممکن است به وسیله:
آتلکتازی چیست ؟

•نارس بودن
•سطوح .ایین اکدیژن

ریه سالم

ریه آتلکتازی

مو دهند )تنه

و

مشکالت قلبو منجر وود.
مایع در ریه
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