کد سندPAM-CC-10 :

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :

 -3از داروهای آنتی هیستامین و شرربرس سرر ره

صورت بروز موارد زیر ورا به پزشک خود مرراجرعره

استفاده نکنید زیرا منجر به خشکی سیستم تنفسی و

کنید:

کاهش سرعس تخلیه ترشحات می شود در نتریرجره



خلط چرکی

ظر یس تنفسی کاهش یا ته و عفونس ایجاد می شود.



تب باالتر از  0/39که با دارو کنترل نشود.

 -4نوشیدن مایعات به اندازه کا ی ،زیرا باعث شر



پیشر س بیماری

شدن ترشحات می شود.



اشکال در تنف

خ

(خ

یا تنگی نف

)

 -5وجود رطوبس در خانه،زیرا باعث بهبرود نرفر

تاریخ بازنگری00/19/91:

آموزش به بیمار

کشیدن می شود.
 -6دریا س واکسن ها ی مربوط به عفرونرس هرا و

برونشیت

آنفوالنزا.
 -7استفاده از اکسیژن

درمان:
آنتی بیوتیک های ضدسر ه و داروهای گشادکننده راه
های هوایی و اکسپکتورانس که کاهنده خلط می باشد.
برای کسانی که بیماری آنها مرزمرن شرده اسرس
داروهای استروئیدی توصیه می شود.
درمان:
این وضعیس اساسا غیر قاب برگشس اسس و عمدترا
درمان به صورت حمایتی انجام می شود تا وضعریرس
ربه ها بدتر نشود.
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با آرزوی سالمتی
4

5

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش

مددجوی عزیز
مطالب پیش روی شما محتوی مطالب آموزشی بررای

عل بروز:

مراقبس از بیماریتان می باشد .امیدواریم با رعرایرس

ویروس

نکات ذکر شده در آن سالمس خود را بازیابید .

میکروب (باکتری)

تشخیص:
 -1تسس تنف

که میزان عبور هوا در داخ و خارج ریه ها را نشران
دهد.

گرد و غبار
سطح داخ ریه با پرزهای ریزی پوشیده شده اسس

:

 -2نمونه برداری از با س ریه:

آلرژی

با برداشتن قطعه کوچکی از با س ریه و بررسی آن برا

که با حرکات مداوم مواد محرک را به سمس دهران

آالینده ها و مواد محرک (مث مث کلر ،آمونیاک ،اکسید

میکروسکوپ توسط متخصص تشخیص قطعی ایرن

هدایس می کنند و مانع آلودگی ریه ها می شوند.

نیتروژن ،دی اکسید گوگرد)

بیماری انجام می گیرد

از عالئم برونشیس سر ه می باشد و در مواردی که
مژه ها قادر به پاک سازی ریه ها نیستند بره پراک
شدن ریه ها کمک می کند تا از برروز عرفرونرس
جلوگیری کند.

عفونس های تنفسی
واکنش دارو

آموزش های خودمراقبتی

پیوند مغز استخوانن ،ریه و قلب

 -1ترک سیگار؛ کشیدن سیگار مروجرب ترجرمرع

بیماری برونشیس مزمن با تخریب و زخم شدن راه

مونوکسید کربن درخون می شود و اکسریرژن خرون

های هوایی در ریه ها همراه اسس.

کاهش می یابد.
 -2تکمی دوره درمانی آنتی بیوتیک؛ درصورتیکه از
داروهای آنتی بیوتیک استفاده می کنید طبق دسرترور

عالئم:
تنگی نف
عدم تحم

(تنف

پزشک باید داروها را به طور کام مصرف کنید و برا

سخس)

مشاهده عالئم مختصر بهبودی ،خود به خود مصررف

عالیس های سنگین

داروها را ترک نکنید.

سر ه های طوالنی مدت
آسم
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