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 ادم حاد ريه

ادم حاد ريه به تجمع مايع غير طبيعی در داخل  ريله و   

 .ريه ها گفته می شود بافت بينابينی

به طور معمول ناشی از بيماري قلبی عروقی مانند نارسايی 

نارسايی در پمپ كردن بلا قلدرك كلافی  هلت     )قلبی 

می  ذاك الريه ، سندرم حاد تنفسی ،( خونرسانی ك  بدن

 .باشد

 :عل  ايجاد بيماري

 استنشاق دود  ●

 پر فشاري خون ●

 نارسايی بطن چپ قلب ●

 ئورك قلبتنکی دريچه آ ●

 عالئم بيماري

عالئم اغلب ناگهانی اتفاق می افتد و معموالً در اواسل   *

 .می يابد شدك ،عترشب بروز كرده و به س

 گاهی همراه با خس خس –كوتاهی نفس شديد * 

 تنفس سريع* 

 رنگ پريدگی* 

 تعريق -

سرفه ، در ابتدا ممکن است بدون خل  باشد ولی بعلداً  * 

می تواند با خل  كف آلود و با رگه هاي خلونی هملراه   

 .باشد

در صورك بروز و مشاهده عالئم فوق سريعا با اورژانس * 

 (221)تهران تماس بگيريد 

 :ده بيماريعوام  تشديد كنن

 سال 00سن باالي  -1

 استرس -2

 فشار خون باال يا هر نوع بيماري قلبی -3

 چاقی -4

 استعمال دخانياك -5

 خستگی و كار زياد -6

 

 



 
 
 
 

 

 :پيشگيري 

در صورك و ود هرگونه بيماري قلبلی ، اقلدام   

فوري  هت درمان به منظور پيشگيري از تشديد 

 .عالئم نارسايی قلبی ضروري است

 :وصيه هاي درمانی ت

 كاهش مصرف نمك و چربی در رژيم غذايی -

 و دوري از دود آن ترك استعمال دخانياك -

 حفظ وزن در حد مطلوب -

 استراحت كافی -

مصرف داروهاي تجويز شده توس  پزشك به  -

 صورك مرتب

تا پايدار شدن وضلعيت بيملاري در بسلتر     -

استراحت نماييد و پس از درمان ، فعاليلت  

 . ه تدريج از سر بگيريدطبيعی خود را ب

 

 : درمان 

درمان بيماري معطوف به كنترل بيماري زمينه اي همراه 

 .می باشد

 ، ار خون هت كنترل فش،  رك فشار خون باالدر صو ▪

تجويز می شود كه در  داروهاي كاهش دهنده فشار خون

مصرف اين داروها بايد به كاهش فشار خون هنگام 

 . وضعيتی دقت نماييد

به گونه اي كه تغيير وضعيت از حالت خوابيده به نشسته 

 .و از نشسته به ايستاده بايد به آرامی انجام شود

مث  ( آورادرار )ويز داروهاي مُدر رك تجصودر  ▪

فروزمايد ، اسپيرونوالكتون ، اين داروها را صبح ها 

 .استفاده نماييد تا شب دچار اختالل خواب نشويد

 

 :احتياط 

ی داروهاي ديژيتال از در صورك ابتال به نارسايی قلب

كه در  براي شما تجويز می شودديگوكسين   مله

 : هنگام مصرف اين دارو دقت نماييد كه

نبض خود را قب  از مصرف داروها كنترل و در صورك 

بار در دقيقه دارو ها را مصرف نکرده  00نبض كمتر از 

 .و با پزشك خود در اين زمينه مشورك نماييد

بروز (  حاد)راه هاي كنترل در مراح  اوليه

 :عالئم

 

قرار دادن فرد در وضعيت نشسته قائم و آويزان * *

 كردن پاها از تخت

ا تناب از فعاليت زياد و تنش عاطفی به منظور  **

 كاهش فشار كار قلب

 

 

 


