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ػالین ّكساض زٌّسُ تیواضی ذَز ضا   

 تساًن؟

     ِاگط تة تِ ػال ین اضافِ قَز یا زضز قفؿِ ؾیییٌی

 .افعایف یاتس 

  اگط زض ذلظ ، ذَى ظاّط قَز. 

       اگط حتی زض ظهاًی کِ اؾتطاحت هی کٌیییس ییا

 . ؾطفِ ًساضیس ًیع تٌگی ًفؽ زاقتِ تاقیس

          زض صَضت تغییط زض ٍضؼیت شٌّی تیییویاض ٍییا

احؿاؼ تٌگی زض قفؿِ ی ؾیٌِ کیِ تیِ زضهیاى        

زاضٍیی قثلی پاؾد ًسازُ اؾت،تیواض تایس ؾطیؼا تِ 

 .ز.هطاکع اٍضغاًؿی هٌتقل قَ

 . 

 

 بیماری انسداد ریوی مزمن

کاًاتیَ .هاضی ام   -اهَظـ تِ تیواض    

:هٌاتغ   

ؽ.زاًكگاُ ػلَم پعقكی ٍ ذسهات تْساقتی زضهاًی آ  

 هؼاًٍت اهَض زضهاى 

 قثكِ تْساقت ٍ زضهاى ذَی 

69: پوفلت آهَظقی قواضُ   

 ٍاحس آهَظـ تیواضؾتاى قْیس هسًی

36253222  -23: تلفي تواؼ  

عموم مردم: گروه هدف   
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 زاضٍّا

اٍل .  زاضٍّای گكاز کٌٌسُ ًایػُ تجَیع هی قًَس

ایي زضهاى اهتحاى هی قَز ٍپؽ اظ اضظییاتیی       

پاؾد تِ اى ،زٍظ زاضٍ عَضی تٌظین هی قَز تیا    

 .اثطات جاًثی تِ حس اقل تطؾس

  آًتی تیَتیک ّا تطای ػفًَت

زض تؼضی اظ تیواضاى هصطف کَضتیكَ اؾتطٍییسّیا   

 .هوكي اؾت ؾَز هٌس تاقس

 اهكاى زاضز زاضٍّایی تطای اضغطاب یا افؿطزگی

 .تَصیِ قَز

اها ایي زاضٍّا تایس تا احتیاط هصطف قًَس ظییطا    

تیواض ًثایس ظیاز ُ اظ حس تحت اثطات آضام تریف  

 .  ٍذَاب آٍض ی ایي زاضٍّا قطاض گیطز

 ؟چِ غصاّایی هی تَاًن ترَضم 

تَصیِ هی قَز تیواض حجن ٍػسُ ّای غصایی ضا   

کن ٍتؼساز ٍػسُ ّا ضا افعایف اظ هٌاتغ غصایی یا 

هكول ّای ٍیتاهیي زی ٍهٌیعین جْت تیْیثیَز      

هٌاتغ اؾیییسّیای      . ػولكطز ضیَی اؾتفازُ ًوایس 

هاًٌس هاّی ًیع جْت تیواضی تَصیِ  3چطتی اهگا 

 .هی قَز

 

 چِ غصاّایی ًوی تَاًن ترَضم؟

تَصیِ هیكَز اظ هصطف ًوک ظیاز تِ زلیییل ذیغیط        

 . ایجاز ازم ٍؾرتی تٌفؽ زض تیواض اجتٌاب قَز

تَصیِ هی قَز اظ هصطف هَاز غصایی ؾٌگییي ٍپیط     

 .چطب اجتٌاب قَز 

تَصیِ هی قَز اظ هصطف ظیاز  قٌس ّای  ؾازُ هاًٌس 

اًَاع ًَقاتِ ّا ٍچطتی ّای اقثاع قسُ اجیتیٌیاب      

 .قَز

. 

 ػَاضض تیواضی ذَز ضا تساًن؟

 .ػفًَتْای هكطض ،اضغطاب ٍیا افؿطزگی

پط فكاضی ذَى ضیَی ،قلة : ؾایط ػَاضض ػثاضتٌساظ 

هٌظَض قلثی کِ زض اثط هككل ضیِ ذَز زچیاض  ) ضیَی 

ثیاًیَییِ    ( پط ذًَی   ) ،پلی ؾیتوی ( هككل قسُ اؾت 

 .،تككیل حفطُ ّایی زض ضیِ ًٍاضؾایی تٌفؿی 

. 

 زضهاى تیواضی ذَز ضا تساًن ؟

اهكاى زاضز آظهایكات تكریصی قاهل هیَاضز ظییط       

 آظهایف ذَى ،تطضؾی کاض ضیِ ،ؾی تی اؾكي :تاقٌس

  ِػكؽ گطفتي اظ ًایػُ ّا تا هازُ حاجة ،ٍ ػكؽ قفؿ

 .ؾیٌِ 

  ترفیف ػالین ،کیٌیس   : اّساف کلی زضهاى ػثاضتٌس اظ

کطزى ضًٍس پیكطفت تیواضی ،ٍجلَگییطی اظ تیطٍظ       

 ػَاضض

    زضهاى زض هٌعل هؼوَال کافی اؾت ،اها اگط ػفیًَیت

ضخ زّسیا ػالین تستط قَز اهكاى زاضز تؿتطی کطزى 

 .زض تیواضؾتاى ضطٍضی تاقس

  اظ قطاض گطفتي زض   : تطک ؾیگاض اّویت ظیازی زاضز

هؼطض زٍز ؾیگاض ٍهَاز تحطیک کٌٌسُ ًیع اجتٌیاب  

 .قَز

        ًصة ؾیؿتن تَْیِ هغثَع فیلتطزاض زض هیٌیعل ًیییع

 .هوكي اؾت کوک کٌٌسُ تاقس

   ٍضؼیت ؾالهت ًایػُ ّا ضا هی تَاى تا اؾتٌكاق تریاض

اب ،ترلیِ ًایػُ ّا تِ کوک تغییط ٍضؼیت تسى ،ٍفییع  

 .یَ تطاپی هرصَل قفؿِ ؾیٌِ تْثَز تركیس

  تطای پیكگیطی اظ شات الیطییِ     ) ٍاکؿي پٌَهٍَاکؽ

ٍؾاالًِ یک تاض ٍاکؿي (ًاقی اظ تاکتطی پٌَ هَکَک 

 .آًفَالًعا  تَصیِ هی قَز

   تا پیكطفت تیواضی هوكي اؾت ًیاظ تِ اکؿیػى ٍجیَز

 .زاقتِ تاقس

 


