
 ادم سیِ

 

  .ی اػر وِ دس آى همذاسی هایغ تطَس غیشػادی دس سیِ ّا زجوغ هی یاتذل الاخر

ػوا، آلثَهیي، خَى واهل ٍ هایؼاذ التیواسیْای للثی، زٌفغ گاصّای زحشیه وٌٌذُ، هصشف صیاد اص حذ یا ػشیغ ج ػلل

  .داخل ٍسیذی ٍ تذًثال هؼوَهیر تا هَاد هخذس ٍ تاستیسَسازْا

یا ّشًَع تیواسی للثی، چالی ،  الػال،اػسشع،حولِ للثی اخیش، فـاسخَى تا 60ی الػي تا وٌٌذُػَاهل زـذیذ 

  . اػسؼوال دخاًیاذ،خؼسگی

ئن الدس صَسذ ٍجَد ّشگًَِ تیواسی للثی، الذام فَسی جْر دسهاى تِ هٌظَس خیـگیشی اص زـذیذ عخیـگیشی 

ًاسػایی للثی ضشٍسی اػر 

لی ػشیغ ٍ اٍسطاًؼی اًجام ؿَد صیشا دس غیش ایٌصَسذ تیواس دس اضش خفگی ٍ ّیدَوؼوی دسهاى ادم سیِ تایذ خی: دسهاى

واّؾ ًوه سطین غزایی،زشن اػسؼوال دخاًیاذ، حفظ ٍصى دس حذ هطلَب،  :فَذ هی وٌذتطَس ولی دسهاى ؿاهل

ٍ سٍاًی، تْثَد  اّذاف دسهاى ادم سیِ ؿاهل ایجاد آساهؾ جؼوی اػسشاحر وافی ٍ زجَیض داسٍّای هشتَطِ هیثاؿذ.

ذ گاصی تشای زـخیص ّیدَوؼوی، واّؾ حجن خَى دس گشدؽ، واّؾ تاصگـر ٍسیذی ٍ تْثَد ػولىشد الزثاد

 .ػشٍلی اػر-للثی

 هشالثر ّای خشػساسی -هشاحل دسهاى

تیواس ساػر سٍی . اػسفادُ اص ٍضؼیر صحیح تذًی تِ ون وشدى تاصگـر خَى ٍسیذی ووه هیىٌذ: ٍضؼیر تیواس- 1

ٍ  (واّؾ خشُ لَد)ایي ٍضؼیر فَسا تاصگـر ٍسیذی سا ون هیىٌذ .ذ تٌـیٌذ ٍ خاّا سا اص وٌاس زخر آٍیضاى وٌذلثِ زخ

اگش تیواس ًسَاًذ تٌـیٌذ ٍ خاّای خَد سا آٍیضاى وٌذ ٍی سا دس . تشٍى دُ تطي ساػر ٍ خشخًَی سیِ ّا سا واّؾ هیذّذ

  .زَاًذ ساحر زش ًفغ تىـذٍضؼیر ًـؼسِ یا ًیوِ ًـؼسِ دس تؼسش لشاس هیذّین زا ب



 8-10حذٍد  تْسش اػر. اوؼیظى تا غلظر وافی تشای سفغ ّیدَوؼوی ٍ زٌگی ًفغ زجَیض هیـَد: زجَیض اوؼیظى-2

 وٌسشل اوؼیظًاػیَى یا اًذاصُ گیشی. تِ تیواس زجَیض ؿَد ( %60%-40غلظر حذٍد )لیسش اوؼیظى دس دلیمِ تا هاػه

ABG ّذف سػاًذى فـاس اوؼیظى خَى ؿشیاًی تِ حذٍد. ٍ خالغ اوؼی هسشی اًجام ؿَد mmHg 60  یا تیـسش

تیواس تِ دػسگاُ . دس صَسذ اداهِ ّیدَوؼوی ٍ زـذیذ آى تشای تیواس لَلِ گزاسی داخل زشاؿِ اًجام هیـَد. هیثاؿذ

هطثر ػثة زَْیِ تا فـاس . تِ تیواس دادُ هیـَد% 100زَْیِ هىاًیىی تا فـاس هطثر هسصل ؿذُ ٍ اوؼیظى تا غلظر 

ون ؿذى تاصگـر ٍسیذی ؿذُ ٍ اص طشف دیگش ػثة ساًذُ ؿذى اوؼیظى تا فـاس تیـسش تِ طشف آلَئَل سیِ هیـَد وِ 

ّوچٌیي هایغ . دس آلَئَل ّای سیِ ػثة جلَگیشی اص ٍسٍد هایغ ػشم اص هَیشي سیَی تِ آلَئَلْا هیـَد الایي فـاس تا

دس ون وشدى تاصگـر ٍسیذی، خاییي ( EEP) فـاس هطیر دس اًسْای تاصدم .سا اص آلَئَل ّا تِ هَیشي ّای سیَی هی ساًذ

هَلغ اػسفادُ اص دػسگاُ زَْیِ تا فـاس هطثر تایذ زَجِ  .آٍسدى فـاس هَیشگی سیِ ٍ تْثَد اوؼیظًاػیَى هَضش اػر

  .ؿَد وِ تیواس دچاس ؿَن ًثاؿذ صیشا تاػص واّؾ تاصگـر ٍسیذی ؿذُ ٍ ؿَن سا زـذیذ هی وٌذ

تشای واػسي اص اضافِ حجن خَى دس گشدؽ ٍ زجوغ هایؼاذ دس سیِ ّا اػسفادُ هیـَد ٍ فَسصهایذ تِ :  یَسزیه ّاد-3

ٍُ تش اضش دیَسزیه، ػثة ازؼاع ٍسیذّا ٍ واّؾ تاصگـر خَى ٍسیذی الع .زضسیك هیـَد IV اص سا100ُزاmg 40همذاس

دلیمِ اٍل ٍ اضش دیَسص  5ازؼاع ٍسیذّا دس ال هؼوَ(ٍداص اضش دیَسزیه آى ایجاد هیؾ تِ للة هیـَد وِ ایي اضش لثل

تا زَجِ تِ هىاًیؼن اضش داسٍ،زٌگی ًفغ تِ ػشػر سفغ ؿذُ ٍ خشخًَی سیِ واّؾ  (دلیمِ تؼذ ایجاد هیـَد 31حذٍد 

هشالة  تایذ .صم هی تاؿذالتذلیل حجن صیاد ادساس تؼذ اص زجَیض دیَسزیىْا ، اػسفادُ اص وازسش ادساسی هاًذًی  .هی یاتذ

ػطح . واّؾ فـاس خَى،زاویاسدی ٍ واّؾ تشٍى دُ ادساسی تاؿین وِ اص ًـاًِ ّای ؿَن هی تاؿذ

 .هشزة وٌسشل ؿَد Na) ٍ( K خصَصا(لىسشٍلیسْا

ایي داسٍ ػثة واّؾ اضطشاب تیواس، زؼىیي دسد، سفغ زاویىاسدی، واّؾ تاصگـر ٍسیذی تِ للة ٍ : هَسفیي-4

 10 الچَى دخشػیَى زٌفؼی هؼوَ .اص ساُ ٍسیذی زجَیض هیـَدmg 5-10 هَسفیي .واّؾ ًیاص اوؼیظى تذى هیـَد

آًسی دٍذ هَسفیي . دلیمِ زجَیض ؿَد 30دلیمِ خغ اص زجَیض ٍسیذی آى ایجاد هیـَد، لزا دٍص تؼذی ًثایذ صٍدزش اص 

 COPD ٍ CVAٍطًیه، تایذ زَجِ داؿر وِ دس هَاسد ّیدشزاًؼیَى، ؿَن واسدی: ًىسِ .تٌام ًالَوؼاى اػسفادُ هیـَد

تشای تاال تشدى لذسذ ضشتاى ّای للة : افضایؾ دٌّذُ ّای لذسذ اًمثاضی للة -5 .اص هَسفیي اػسفادُ ًویـَد

لذسذ اًمثاضی ػضلِ للة ٍ دس ًسیجِ افضایؾ تشٍى دُ  داسٍّایی هاًٌذ دیظیسال، دٍخاهیي، دٍتَزاهیي تشای افضایؾ

تِ ایي . للثی ػثة زـذیذ دیَسص ٍ واّؾ فـاس دیاػسَلیه للة هیـَد افضایؾ تشٍى دُ .تطي چح اػسفادُ هیـًَذ

 MI تِ الزجَیض دیظیسال دس تیواساى هثر: ًىسِ .زشزیة فـاس هَیشگی سیِ ٍ ًـر هایغ تِ داخل آلَئَل ّا واّؾ هی یاتذ

  .حاد تا احسیاط صیاد اًجام گیشد صیشا ػثة افضایؾ ًیاص هیَواسد تِ اوؼیظى هیـَد



واّؾ . ایي داسٍّا تا گـادوشدى ػشٍق ػیؼسویه ػثة واّؾ خشُ لَد ٍ افسشلَد هیـًَذ: گـادوٌٌذُ ّای ػشٍلی-6

ًیسشٍ گلیؼشیي  .خشُ لَد ػثة واّؾ تاصگـر ٍسیذی ٍ دس ًسیجِ واّؾ تشٍى دُ تطي ساػر ٍ احسماى سیَی هیـَد

 .صیشصتاًی ٍ داخل ٍسیذی تشای ایي هٌظَس اػسفادُ هیـَد

. هیثاؿذ وِ ػثة سفغ تشًٍىَاػداػن دس جشیاى ادم سیِ هیـَد )یشًٍىَدیالسَس)گـاد وٌٌذُ تشًٍؾ : لیيآهیٌَفی-7

: ًىسِ .ایي داسٍ زا اًذاصُ ای ػثة افضایؾ لذسذ اًمثاضی ػضلِ للة ٍ تشٍى دُ للثی ٍ دس ًسیجِ افضایؾ ادساس هیـَد

ط اًجام گیشد صیشا احسوال تشٍص آسیسوی ّای تطٌی سا صیاد حاد تا احسیا MI تایذ زَجِ ؿَد وِ زجَیض آهیٌَفیلیي تذًثال

هیىٌذ 

ٍ داسٍّایی ًظیش هؼذٍد ) چٌاًچِ ادم دس اضش ػفًَر تشٍص یافسِ تاؿذ(هاًٌذ آًسی تیَزیه ّا: الذاهاذ داسٍیی دیگش- 8

تِ هٌظَس واػسي  وٌٌذُ ّای گیشًذُ تسا، هْاسوٌٌذُ ّای آًضین هثذل آًظیَزاًؼیي ٍ هؼذٍد وٌٌذُ ّای واًال ولؼین

تاس واسی للة 

ایي حاالر ػثة زـذیذ ٍ تِ خطش . زشع ٍاضطشاب تؼیاس ؿذیذ اص خصَصیاذ اصلی ادم سیِ هیثاؿذ: حوایر سٍاًی- 9

خشػساس ًثایذ ٍی سازٌْا گزاسد، تیـسش تا اٍ تاؿذ ٍ . تیواس احؼاع هشي ًاگْاًی هی وٌذ. افسادى حال تیواس هیـَد

  .اٍ ؿشح دّذ الذاهاذ دسهاًی سا تشای

دس هَاسدی وِ الذاهاذ دسهاًی روش ؿذُ لثلی هَضش ًثاؿذ دس تشخی هَاسد اص دٍ الذام دسهاًی دیگش : الذاهاذ دیگش-10

الثسِ تا وـف داسٍّای . تؼٌَاى سٍؽ ووىی اػسفادُ هیـَد) فصذ خَى(ؿاهل یؼسي زَسًیىر چشخـی ٍ فلثَزَهی

 .هیـَد هذس جذیذ تٌذسذ اص دٍ ایي دٍ سٍؽ اػسفادُ

 ػَالة هَسد اًسظاس

ئن تا دسهاى لاتل وٌسشل اػر الدس تیـسش هَاسد ع

 .تا تْثَد لاتل زَجِ ٍ هَضش اػر الدسهاى ادم سیِ هؼوَ 

 .تا ایي حال تیواسی للثی صهیٌِ ای ایجادوٌٌذُ ادم سیِ ًیاصهٌذ دسهاى هادم الؼوش خَاّذ تَد 

خغ اص دسهاى هیسَاًذ . تِ ایي تیواسی زا خایذاس ؿذى ٍضؼیر تیواس تایذ دس تؼسش اػسشاحر ًوایذ الدس صهاى اتر فؼالیر 

 فؼالیر ّای طثیؼی خَد سا اص ػش گیشد

هشي دس صَسذ زاخیش دس دسهاى یا ًا هَفك تَدى دسهاى، اؿسثاُ گشفسي ایي ٍضؼیر تا آػن وِ هٌجش  :ػَاسض احسوالی

 .تِ دسهاى ًاهٌاػة خَاّذ تَد



سطین ون ًوه ٍ ون چشتی   :سطین غزایی 

  :هٌاتغ
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