
 
 يبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب يپرستار  يدستورالعمل و راهنما

 مزمن برونشیت

برونشیت مزمن الزامی است آموزش بیمار حین بستري و ترخیص  ،همکار محترم پرستاري بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتواي زیر انجام گیرد
 

  رژیم غذایی و تغذیه 

  باشد.کنار یک رژیم غدایی مناسب مفید میکاهش وزن و ورزش به میزان کاهش در 
 ،ث پر ویتامین (ویتامین ،پرپروتئین مواد غذایی پرکالري c.مصرف کنید ( 
 ولی حجم غذاي مصرفی را در هر وعده کاهش دهید. هاي غذایی را افزایش دادهوعده تعداد 
 .میوه و مایعات بیشتر مصرف کنید 
 دیخودداري کن.. ) .حبوبات وغذاهاي نفاخ (کلم،  ،شکالت کوال، چاي،، از خوردن مواد حاوي کافئین مثل قهوه. 
 گردد که در آجیل، سبزیجات با رنگ میشود و همچنین سبب شل شدن عضالت مجاري هوایی میهاي بدن مصرف منابع منیزیم سبب بهبودي آنزیم

 سبز تیره، غذاهاي دریایی و حبوبات موجود است.
 شوند.میها باشد و به خاطر کاهش التهاب توصیه به مصرف آنمی 3غن ماهی، سویا و سبزیجات منبع غنی از امگا مانند: رو 3هاي امگا روغن 
 امگا را محدود نمایید (روغن درت، آفتابگردان و...) هايمصرف روغن 

 فعالیت  

 در تخت چرخیده و وضعیت جدیدي به خود بگیرید. م استراحت ، در فواصل منظمهنگا 
 ئی مثل لباس پوشیدن و قدم زدن به مدت کوتاه را بتدریج شروع کرده و براي جلوگیري از خستگی زیاد در فواصل الزم استراحت کنید.هافعالیت 

 مراقبت  

 ،د.یآهسته همراه با بازدم طوالنی انجام دهاي دم  ي غنچههابا لب در وضعیت خم شده به جلو و براي بهبود وضعیت تنفسی خود 
 دیآرام و به صورت کنترل شده سرفه کن ،براي پاك کردن راه هوائی. 
  ،به صورت نیمه نشسته در بستر استراحت نمائید. سر تخت را باال برده وجهت تسهیل تنفس 
  درصورت بروز و یا تغییر عالئم پرستار را مطلع نموده و از ایجاد شودمیجهت تسهیل تنفس و برطرف شدن تنگی نفس، اکسیژن براي شما کار گذاشته .

 نمائید. تغییر در روند اکسیژن رسانی خودداري
 .براي رقیق شدن ترشحات و خروج خلط از بخور استفاده کنید 
 همکاري نمائید. با مسئولین قفسه سینه و گرفتن نمونه جهت آزمایشفیزیوتراپی  جهت خروج خلط در 
 دیمسواك زدن و...) را جهت جلوگیري از عفونتهاي ناشی از عملکرد ضعیف سیستم ایمنی رعایت کن، (شستن دست بهداشت فردي.  
 د.یرا شستشو دهدهان  ي قارچی دهان،هاپس از استفاده از داروي استنشاقی جهت کاهش خطر عفونت 
 تر شوند.رقیق ریوي تا ترشحاتد یده در روز افزایش آب لیوان 8-10 را به مایعات مصرف 
 .ساعات خواب و استراحت روزانه ي خود را تنظیم نمائید 
 اطالع دهید. به پزشک خلط، تنگی نفس و سرفه و مقدار رنگ تغییر در و تب در صورت وجود 
 دیگزارش ده به پزشک تنگی نفسو ي خشک هادر صورت داشتن سرفه. 

 دارو 

  کاهش التهاب) و سایر داروها طبق دستور راحت تر)،کورتیکوستروئیدها (،گشاد کننده برونش (تنفس آنتی بیوتیک (از بین بردن عفونت)داروها شامل
 شود.می به شما دادهي مشخص شده هاپزشک توسط پرستار در فواصل و زمان
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  و تغذیه رژیم غذایی 
  نمائید استفاده .)یجات، میوه و..(سبز فیبرو  ویتامین ،پروتئین از سرشار غذایی رژیم ازبهتر است. 
 ،خودداري کنید. شکالتو چاي ،کوال از خوردن غذاهاي حاوي کافئین مثل قهوه 
 ،ادویه دار و خیلی داغ یا خیلی سرد اجتناب کنید. از خوردن غذاهاي نفاخ 

  فعالیت 
 آنرا به طور منظم انجام دهید. و پزشک براي خود برنامه ورزشی مناسب تنظیم کنید نظر با 
 لباس پوشیدن و قدم زدن به مدت کوتاه را بتدریج شروع کرده و براي جلوگیري از خستگی زیاد در فواصل الزم  ،ئی مثل حمام کردن هافعالیت

 .دیاستراحت کن
 کنید. شوند، از آنها خودداري سرفه بروز حمالت باعث بدنی و فعالیت کردن ، گریه، بلند خندیدنزدنفریاد  مثل اگر کارهایی 

  مراقبت 
  از بخور استفاده کنید. و خروج خلط رقیق شدن ترشحات ریهکمک به حفظ رطوبت محیط (براي( 
 تر شوند.رقیق ریوي تا ترشحاتد یده در روز افزایش آب لیوان 8-10 را به مایعات مصرف 
 تنگی نفس خواهد شد. سرماي زیاد خودداري کنید زیرا باعث افزایش خلط و از قرار گرفتن در گرما و 
 شال گردن استفاده کنید. ر صورت قرار گرفتن در محیط سرد از ماسک ود 
 کنید. خودداري سرد و مرطوب یا هواي ناگهانی دمایی تغییرات در معرض از قرار گرفتن 
 خودداري کنید.دود  با ترافیک سنگین و از قرار گرفتن در محیط شلوغ و 
 خواب خود را تنظیم کنید. ت وحساعات استرا 
 یی که دود سیگار وجود دارد وارد نشویدهامحیط در وکرده  مواد محرك تنفسی مثل سیگار(قلیان و پیپ ) پرهیز از. 
 ي تنفسی دوري کنید.هامبتال به عفونت از افراد سرماخورده و 
 .فشار روانی و کلیه موارد استرس زا را از خود دور کنید 
 کنید.به طور روتین و بدون تجویز پزشک استفاده  هانباید از آنتی بیوتیک آنتی بیوتیک به بینس وجه به خطر مقاومتبا ت 
 و با پزشک خود  شوندمی مزمن برونشیت بدتر شدن داروها باعث این د زیراینکن استفاده ضد سرفه ي خلط دار از داروهايهادر صورت داشتن سرفه

 .مشورت نمایید
  دارو 
  ي حساسیتی به پزشک اطالع دهید.هادر صورت بروز واکنش درمان را کامل و را به موقع استفاده کنید،ها بیوتیکآنتی 
 د.یي استنشاقی استفاده کنهادقیقه قبل از کورتیکو استروئید 15ي استنشاقی را هاگشاد کننده 
  مشورت کنید. پزشک معالج خودبا  نزا در اول پاییزاولتزریق واکسن آنفجهت 

 زمان مراجعه بعدي 
  کهمیو یا هنگا کنیدنمی سرفه که یا هنگامی استراحت در حالت نفس درد، تنگی افزایش ،نیخو خلط ،یا استفراغ تب از قبیلدر صورت بروز عالئم 

  .تر شودغلیظ  آن کردن رقیق براي تالش علیرغم خلط
 تب و تنفسی بروز عفونت در صورت 
 پس از مصرف داروها 
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