
 عالیم :

تٍٙی ٘فغ ، دسد لفؼٝ ػیٙٝ ٍٞٙاْ ٘فغ وـیذٖ ، تی                

اضطشاب ، تعشیك صیاد ، ػشفٝ ، تٝ ٘ذست خّط                لشاسی

خٛ٘ی ، واٞؾ فـاس خٖٛ ، افضایؾ دسجٝ حشاست تذٖ ،           

افضایؾ تعذاد ٘ثض، افضایؾ تعذاد تٙفغ، سً٘ پشیذٌی ،         

ٞا ٚ تؼتش ٘اخٗ ٞا ، ؿٛن ٚ ٔشي              ػیاٜ ؿذٖ ِة   

٘اٌٟا٘ی ، الصْ تٝ روش اػت ؿذت عالیٓ تؼتٍی تٝ ٚػعت            

 ٚضعیت ػالٔتی تیٕاس داسد.  دسٌیشی سیٝ ٚ

 بررسی های تشخیصی :

 ٘ٛاس لّة ، آصٔایـات خٛ٘ی ٚ اػىٗ سیٝ

 داسٚ دسٔا٘ی ؿأُ

 اوؼیظٖ دسٔا٘ی

 آ٘تی وٛاٌٛال٘ت ٞا )ٞپاسیٗ ، ٚاسفاسیٗ ٚ..(

ضذ ِختٝ ٞا : اػتشپتٛ ویٙاص ٚ اسٚویٙاص جٟت تؼرشیر     

 دس حُ ؿذٖ ِختٝ

 عوامل خطر زا :

واٞؾ جشیاٖ خٖٛ ٚسیذی ٔثال اػتشاحت ٞای              (1

 طٛال٘ی ٔذت تٝ د٘ثاَ جشاحی یا صایٕاٖ

ؿىؼتٍی ، جشاحی ٚ یا آػیة اسٌاٖ ٞای ٍِٙی ٚ                (2

 اػتخٛاٖ ٞای ا٘ذاْ تحتا٘ی

 جشاحی ٞای ؿىٓ   (3

افشاد ٔؼٗ تٝ خلٛف آٖ ٞایی وٝ دس تخت                  (4

 اػتشاحت ٔی وٙٙذ ٚ فعاِیت ٘ذاس٘ذ

، ػشطاٖ ٚ      تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ ػیؼتٕیه ٔثأل دیاتت          (5

 تیٕاسی ٞای ٔضٔٗ سیٛی

 عفٛ٘ت ٞا تٝ خلٛف عفٛ٘ت سیٝ   (6

ٔلشف لشف ٞای ضذ تاسداسی خٛساوی ، چالی ٚ    (7

 ٔلشف ػیٍاس

 

 آمبولی ریه چیست ؟

آٔثِٛی سیٛی عثاست اػت اص: ا٘ؼذاد عشٚق خٛ٘ری سیرٝ      

 تٛػط ِختٝ خٖٛ ، چشتی ، ٞٛا ٚ یا ٔای  آٔرٙریرٖٛ دس       

 خا٘ٓ ٞای تاسداس  

آٔثِٛی سیٛی تاعج واٞؾ خٖٛ سػا٘ی سیرٛی ٚ دس        

٘تیجٝ واٞؾ اوؼیظٖ سػا٘ی تٝ سیٝ ٞا ٔی ؿٛد. آػیرة   

سیٛی ٘اؿی اص آٔثِٛی تؼتٍی تٝ ٔیضاٖ دس ٌریرشی ،         

 ٚػعت ا٘ؼذاد ، ٘ٛع آٔثِٛی ٚ ٔحُ آٖ داسد.

، ِختٝ ؿذٖ خٖٛ دس     ؿای  تشیٗ عّت تشٚص آٔثِٛی 

ٚسیذٞای ػاق پا ، ساٖ یا ٍِٗ ٔی تاؿذ. تیٕاسی ورٝ     

دچاس آٔثِٛی سیٛی ؿذٜ ٘یاصٔٙذ الرذأرات فرٛسی      

پضؿىی اػت. آٔثِٛی سیٛی اختالِی ؿای  اػت ورٝ   

اغّة تا كذٔات ، جشاحی ٞای استٛپذی ٚ جشاحی 

ٞای تضسي ؿىٓ ٚ ٍِٗ ، حأٍّی ، ٘اسػایی احتما٘ی 

ػاَ ، اختالالت ا٘عمادی خٖٛ ،  05لّة ، ػٗ تاالی 

تی حشوتی ٞای طٛال٘ی ٔذت ٚ ٔلرشف لرشف       

 اػت .  ٞای ضذ حأٍّی خٛساوی ٕٞشاٜ
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 بسمه تعالی 

 

 
 عنوان :

 آمبولی ریه
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 توصیه های پس از ابتال :

دس كٛست داؿتٗ خّط خٛ٘ی ،         

تة ، افضایؾ تعذاد تٙفغ ٚ تٍٙی         

٘فغ ، دسد تیض ٚ ٘اٌٟا٘ی لفؼٝ ػیٙٝ         

حتٕأ تٝ اِٚیٗ ٔشوض دسٔا٘ی ٔشاجعٝ       

 ٕ٘اییذ.

دس چٙذ سٚص اَٚ پغ دسٔاٖ ٚ              

تشخیق اص تیٕاسػتاٖ اػتشاحت          

 اِضأی اػت.

اػتفادٜ اص جٛساب ٞای ضذ آٔثِٛی         

 ِٚی اص ٔاػاطدادٖ پاٞا خٛدداسی ؿٛد.

دس كٛست تشٚص ػشدی دس ا٘ذاْ ٞا تٝ          

پضؿه ٔشاجعٝ ؿٛد. اص ٚسصؽ ٞای           

ػٍٙیٗ اجتٙاب ؿٛد.سطیٓ غزایی پش فیثش       

)ػشؿاس اص ٔیٜٛ ٚ ػثضیجات ( تٛكیٝ ٔی          

ؿٛد.دس كٛست تشٚص خٛ٘شیضی یا ٚجٛد        

وثٛدی صیش پٛػت تٝ پضؿه ٔشاجعٝ           

ؿٛد.دسكٛست ٔلشف ٚاسفاسیٗ تایذ تٛكیٝ     

  ٞای الصْ دس ٔٛسد آٖ سا ٔطاِعٝ ٕ٘اییذ . 

ٔٙث : واؿا٘ی ف ،تٙفغ ٚ تثادالت ٌاصی          

 4502، تشٚ٘ش ػٛداسث 

 مراقبت های پیشگیری :.

           ٚ    اص ا٘ذاختٗ پاٞا سٚی ٞٓ ٍٞٙاْ ٘ـؼتٗ 

٘ـؼتٗ یا ایؼتادٖ طٛال٘ی ٔذت خٛدداسی         

 ؿٛد

دس كٛست ٔؼافشت طٛال٘ی ٔىشس پاٞا سا           

 تغییش ٚضعیت دٞیذ

اص پٛؿیذٖ ِثاع ٞای تًٙ ٚ فـاس٘ذٜ            

خٛدداسی وٙیذ ا٘ذاْ ٞا ٞش دٚ ػاعت           

یىثاس حشوت دادٜ ؿٛد تٛكیٝ ٔی ؿٛد          

 ٔلشف ؿٛد  سٚصا٘ٝ دٚ تا ػٝ ِیتش آب

تٝ طٛس ٔشتة ٚصٖ چه ؿٛد ٚ اص چالی          

 اجتٙاب ؿٛد

دس ٍٞٙاْ ٘ـؼتٗ ٚسصؽ ٞای پا ٚ ٔچ سا          

ا٘جاْ دٞیذ ٚ اص تی حشوتی پا ٞا              

 جٌّٛیشی وٙیذ

اص وـیذٖ ػیٍاس ٚ دخا٘یات ٚ ٔلشف         

لشف ٞای ضذ تاسداسی خٛساوی         

 اجتٙاب ؿٛد.

 

بیمارستان شهید انصاری 


