
 
 

 

 (COPD) بیماری انسداد مزمن ریه

 

 درک  انسداد مزمن ریه

. این بیماری شود ها آسیب می رساند و با گذشت زمان بدتر می یک بیماری مزمن است که به ریه (COPD)بیماری انسداد مزمن ریه 

تواند تهدیدی برای زندگی به حساب بیاید. علت  درمان نشود، می COPDشود. اگر  باعث سرفه مداوم، عفونت، خستگی و تنگی نفس می

مبتال  COPDسیگاری که در معرض ذرات یا گازهای مضر هستند نیز ممکن است به  سیگار کشیدن است. افراد غیر COPDاصلی 

 شوند. 
 

 شامل موارد زیر است: COPDعالئم 

 
 شود. رونده و مداوم است و با انجام ورزش بدتر می احساس تنگی در نفس )تنگی نفس( که پیش 
 سرفه مزمن 
 بیرون آمدن مخاط هنگام سرفه کردن 

 

 را مطالعه کنید. ))بیماری انسدادی مزمن ریوی COPD ، لطفاً DCOPبرای اطالعات بیشتر در مورد 
 

 COPDکنترل 

کنید. برای کسب اطالعات  وجود دارد. ممکن است همین حاال هم شمای داروهایی مصرف می COPDدرمانهای زیادی برای کنترل 

های درمانی خاص  مراجعه کنید. پیوندهای زیر نیز تأثیر روش  بیماری انسداد مزمن ریوی COPD،  به COPDبیشتر در مورد کنترل 

 دهند: را توضیح می COPDبر بیماری 
 

 مشکالت تنفسی: استفاده از استنشاق با دوز مشخص 
 مشکالت تنفسی: استفاده از یک استنشاق کننده پودر خشک 
  نبوالیزر برای درمانDCOP 
  اکسیژن درمانی برای بیماری انسداد مزمن ریوی(COPD) 
 اکسیژن درمانی: استفاده از اکسیژن در خانه 
 توانبخشی ریوی برای بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) 
 سفر با اکسیژن 

 

 COPDبرنامه عملیاتی عود ناگهانی

ممکن است تشدید بیماری یا عود ناگهانی آن را تجربه کنند که می تواند جدی و مهلک باشد. دانستن عالئم و  COPDبیماران مبتال به 

تواند  می COPDعود ناگهانی است. یک برنامه عملیاتی برای این  COPDآماده شدن برای مقابله با عود عالئم بخش مهمی از مدیریت 

تواند به شما  به شما و مراقبتگر بهداشتی شما کمک کند تا سریعاً بتوانید این عود ناگهانی را درمان کنید. مراقبتگر بهداشتی شما می

 رید.شناسایی کنید تا بتوانید تغییرات الزم را در سبک و محیط زندگی به عمل آورا   COPDهای تحریک کنندهکمک کند تا 
 

 به روز را همیشه همراه داشته باشید. DCOPبرنامه عملیاتی سعی کنید که یک 
 

 عالئم عود ناگهانی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 
  سریع  سرفهافزایش 
 افزایش خلط به خصوص اگر سبز یا زرد باشد 
 شدت یافتن تنگی نفس 

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw32559
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw32559
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa6623
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa6623
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/uz2083
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/uz2083
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/abp4977
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2661
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tb1890
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/tb1890
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw257776
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zd1382
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zd1382
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/za1331
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/copd_flare-up_action_plan.pdf


 و نحوه برخورد با آنها، لطفا منابع زیر را مشاهده کنید: COPDبرای کسب اطالعات در مورد عود 
 

  عود ناگهانیPDCO 
 COPDرسیدگی به عود ناگهانی : 
  برنامه عملیاتی عود ناگهانیOPDC 

 

 یایمن ساز

پیشگیری با واکسن  های قابل هستند در معرض خطر بیشتری برای مشکالت جدی ناشی از برخی از بیماری COPDافرادی که مبتال به 

 ها، واکسن دریافت کنند.  ها برای کاهش خطر ابتال به این بیماری و عزیزان آن COPDشود افراد مبتال به  هستند. توصیه می
 

 ها مراجعه کنید به: واکسن برای اطالعات بیشتر در مورد
 )فصل آنفلوانزا )آنفوالنزا 
  سیاه سرفه (HealthLinkBC File #15c) 
 ( واکسن زوناHealthLinkBC File #111) 
 ( واکسن پلیساکارید پنوموکوکHealthLinkBC File #62b) 
 ایمن سازی 

 

 COPDزندگی با 

را بدتر کنند. در مورد تغییر سبک  COPDتوانند بر سالمت جسمی شما تأثیر بگذارند و  های زندگی و عوامل محیطی می برخی از شیوه

 آسان تر شود بیاموزید.   COPDزندگی به طوری که  زندگی با 
 

 سیگار کشیدن

ترک یا کاهش مصرف سیگار است که به  COPDاست. بهترین راه برای کاهش شدت  COPDاستعمال دخانیات عامل اصلی بیماری 

 کند. شما در بهبود کیفیت زندگی کمک می
 

QuitNow دهد تا به استراتژی شما برای کنار گذاشتن سیگار کمک کند. برای کسب  تیبانی و تمام منابع را به چندین زبان ارائه میپش

 اطالعات بیشتر مراجعه کنید به:
 

 QuitNow.ca 
 

تا هزینه محصوالت جایگزین نیکوتین و داروهای خاص ترک سیگار را تحت پوشش  کند به شما کمک می BCبرنامه ترک سیگار 

 قرار دهید. برای اطالعات بیشتر در مورد برنامه مراجعه کنید به:
 

  سی بیبرنامه ترک سیگار 
 

 فعالیت بدنی

کند  است. ورزش به تقویت عضالت تنفسی کمک می COPDفعالیت بدنی یکی از مهمترین ابزارها پس از ترک سیگار برای مدیریت 

 تا بتوانید راحت تر نفس بکشید و احساس بهتری داشته باشید.

 
تماس  8-1-1در ساعت  HealthLinkBCتواند در شروع کار به شما کمک کند. با  می LinkBCHealthخدمات فعالیت بدنی در  

نوس آرام با یک متخصص ورزش واجد بعد از ظهر به وقت اقیا 5صبح تا  9بگیرید و درخواست کنید که بتوانید از دوشنبه تا جمعه از 

 شرایط صحبت کنید.

 
 

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw164243
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zx3637
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/copd_flare-up_action_plan.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/flu-season
https://www.healthlinkbc.ca/health-feature/flu-season
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15c-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile111-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile62b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/immunizations-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/immunizations-fa.pdf
https://www.quitnow.ca/support
https://www.quitnow.ca/support
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents/what-we-cover/drug-coverage/bc-smoking-cessation-program
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/health/health-drug-coverage/pharmacare-for-bc-residents/what-we-cover/drug-coverage/bc-smoking-cessation-program
https://www.healthlinkbc.ca/physical-activity


 

 
 برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنید به:

 

 COPDاستفاده از ورزش برای داشتن احساس بهتر : 
 

 رژیم غذایی

ممکن است اشتهای کمتری داشته باشید یا انرژی کمتری نسبت به گذشته داشته باشید. ممکن است برای تهیه یا خوردن  COPDبا داشتن 

 کند. غذا احساس خستگی بیش از حد کنید. حفظ یک رژیم غذایی سالم به تقویت سیستم دفاعی طبیعی بدن کمک می
 

بعد از ظهر به  5صبح تا  9تواند از این موارد پشتیبانی کند. از  دوشنبه تا جمعه از  می HealthLinkBCدر  خدمات متخصص تغذیه

 تماس بگیرید و درخواست کنید که با یک کارشناس رسمی تغذیه  صحبت کنید. 8-1-1با شماره تلفن  HealthLinkBCوقت پاسیفیک با 
 

 عات بیشتر به پیوندهای زیر مراجعه کنید:برای کسب اطال

 
 COPDسالم نگه داشتن رژیم غذایی : 
 COPDجلوگیری از کاهش وزن : 

 

 محیطی

شود یا عالئم آن را بدتر کند. تنفس دود شیمیایی، گرد و غبار، دود دست دوم )دودی که  COPDتواند باعث  میکیفیت ضعیف هوا 

 ها آسیب برساند. کنند( یا آلودگی هوا در مدت زمان طوالنی نیز ممکن است به ریه اطرافیان افراد سیگاری استنشاق می

 
  کیفیت هوا، محیط زیست(های  پروندهHealthLinkBC) 
 آتش سوزیها و سالمتی شما 

 

 ریزی پیشاپیش برای مراقبت برنامه ریزی برنامه

 
تشخیص داده شده است، توصیه  COPDها به  ریزی پیشاپیش برای مراقبت برای کلیه بیمارانی که ابتالی آن برنامه ریزی برنامه

های درمانی  های خود را برای مراقبت دستورالعمل ها یا گیری در مورد خودتان، خواسته شود. در صورت عدم توانایی برای تصمیم می

 مراجعه کنید.  مراقبت برنامهریزی پیشاپیشفعلی یا آینده بنویسید. برای کسب اطالعات و ابزارهای الزم برای شروع یک برنامه، به  
 

 های مفید  وب سایت

 BCانجمن ریه 

دهد. شما  و منابع آموزشی ارائه می COPDهای  یک مؤسسه بهداشتی خیریه غیرانتفاعی و داوطلب که اطالعاتی در مورد برنامه

ریه و موارد مرتبط با یک فرد آموزش دیده در مورد مسائل تنفسی صحبت کنید.  های توانید برای پاسخ به سؤاالت مربوط به بیماری می

 یا به وب سایت آنها مراجعه کنید.2673-717-866-1 انجمن ریه تماس بگیرید:  COPDبا شماره تلفن 
 

 سی انجمن ریه بی 
 

 انجمن ریه کانادا:

دهد. ابزار  را در اختیار شما قرار می COPاین انجمن اطالعات مربوط به درمان، دارو و سایر موارد مربوط به بیماران مبتال به 

 یا ترک سیگار کمک کند. COPDتواند در یافتن خدمات مدیریت  جستجوی سالمت ریه آنها می

 
 انجمن ریه کانادا

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2684
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating
https://www.healthlinkbc.ca/healthy-eating
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2647
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2668
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/healthlinkbc-files/category/environment
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/hf-wildfires-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/hf-wildfires-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/advance_care_planning-fa.pdf
https://bc.lung.ca/better-breathers-resources-and-links


، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده

دیدن کنید یا  www.HealthLinkBC.caیر اضطراری، از وبسایت های بهداشتی غ زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1با شماره 

 گردد.زبان ارائه می 130به بیش از 

 

 اداره بهداشت محل زندگی شما
 

 اداره بهداشت کوستال ونکوور 
o ( برنامه قهرمان سالمت ریهChampion Lung Fitness Program . یک برنامه آموزشی، ورزشی و پشتیبانی

 های آنها و خانواده COPDاجتماعی برای افراد مبتال به 
o نفس  آموزش، مشاوره و راهنمایی برای کمک به افراد در داشتن اعتماد به .کلینیک بیماری انسداد مزمن ریوی

 دهد. را ارائه می COPDبهتر و کنترل بهتر 

 
 اداره بهداشت فریزر 

o  آموزش کنترل بر خودCOPD آموزش و راهنمایی در مورد نحوه کنترل بهتر .COPD دهد در خانه ارائه می 
o ای ارائه  ید تشخیص و درمان بیماری ریه را از طریق یک رویکرد تیمی چند رشتهآموزش بیمار، تأی .سالمت ریه

 دهد. می

 
 بهداشت داخلی 

o های تنفسی فشرده، خانگی و مستقر در منزل و مدیریت در مورد بیمارانی که از  مراقبت .برنامه تنفس خوب

 کند. آنها فراهم می COPDبیمارستان مرخص شده اند، را برای کمک به مدیریت 
o  پشتیبانی بالینی و مربیگری خودمدیریتی را برای مبتالیان به  .تنفسی مرکز محلی درمانCOPD  و سایر شرایط

 کند. فراهم می

 
 اداره بهداشت آیلند 

o با کمک به آنها در مدیریت شرایط خود در خانه، به افرادی که نارسایی قلبی یا  .نظارت بر بهداشت در خانه

COPD کند. دارند، کمک می 
o  گروه پشتیبانیCOPD . برای افرادی که مبتال بهCOPD دهد. هستند، پشتیبانی و اطالعاتی را ارائه می 

 
 اداره بهداشت نورثرن 

o منابع آموزشی، مدیریت بالینی و پشتیبانی از های مزمن مرکز مدیریت بیماری .COPD  و همچنین سایر شرایط را

های بهداشتی و اعضای جامعه  ، متخصصان مراقبتCOPDهای مبتالیان به  کند. حمایت برای خانواده ارائه می

 شود. ارائه می
 

 

 2019آوریل  10 آخرین به روز رسانی:
 

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
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https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services?First=1&country=Canada&sp=BC&county=-1&city=-1&org=53965&agencynum=17646300
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services?First=1&country=Canada&sp=BC&county=-1&city=-1&org=53965&agencynum=17645973
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services?First=1&country=Canada&sp=BC&county=-1&city=-1&org=53965&agencynum=17645973
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services?First=1&country=Canada&sp=BC&county=-1&city=-1&org=53965&agencynum=17646731
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services?First=1&country=Canada&sp=BC&county=-1&city=-1&org=53965&agencynum=17646731
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services?First=1&country=Canada&sp=BC&county=-1&city=-1&org=53965&agencynum=17647831
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services?First=1&country=Canada&sp=BC&county=-1&city=-1&org=53965&agencynum=53477013
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services?First=1&country=Canada&sp=BC&county=-1&city=-1&org=53965&agencynum=53477013
https://bc.lung.ca/how-we-can-help/patient-support-groups/better-breathers-support-groups
https://www.healthlinkbc.ca/services-and-resources/find-services?First=1&country=Canada&sp=BC&county=-1&city=-1&org=53965&agencynum=17653460

