
 رژیم غذایی
نمائیداستفاده(سبزیجات ، میوه و .......)و پرفیبرویتامین،پروتئینازسرشارغذاییرژیمازبهتر است.

،خودداري کنید.شکالتو کوالچاي،از خوردن غذاهاي حاوي کافئین مثل قهوه
نفاخ ، ادویه دار و خیلی داغ یا خیلی سرد اجتناب کنید.از خوردن غذاهاي

فعالیت
را به طور منظم انجام دهید.آنوپزشک براي خود برنامه ورزشی مناسب تنظیم کنیدنظربا
در فواصل الزم هائی مثل حمام کردن و لباس پوشیدن و قدم زدن به مدت کوتاه را بتدریج شروع کرده و براي جلوگیري از خستگی زیادفعالیت

.دیاستراحت کن
با پزشک معالج خود مشورت کنید.در مورد مسافرت هاي هوایی

مراقبت
.از قرار گرفتن در گرما وسرماي زیاد خودداري کنید زیرا باعث افزایش خلط وتنگی نفس خواهد شد
.در صورت قرار گرفتن در محیط سرد از ماسک وشال گردن استفاده کنید
دود  خودداري کنید.با ترافیک سنگین ودر محیط شلوغ واز قرار گرفتن
.فشار روانی و کلیه موارد استرس زا را از خود دور کنید
.سعی کنید اتاق داراي تهویه مناسب باشد
.براي حفظ رطوبت محیط (و رقیق شدن ترشحات ریه )از بخور استفاده کنید
.ساعات استراعت وخواب خود را تنظیم کنید
 د.یدهان را شستشو دهاستفاده از داروي استنشاقی جهت کاهش خطر عفونت هاي قارچی دهان،پس از
محیط هایی که دود سیگار وجود دارد وارد نشویددروکرده (قلیان و پیپ ) پرهیزاز مواد محرك تنفسی مثل سیگار.
مبتال به عفونت هاي تنفسی دوري کنید.از افراد سرماخورده و
 پزشک)صالحدیدصورتدر(باشددسترسدرشبدرخصوصبهشود اکسیژنمینفس در این بیماران توصیهبه علت تنگی
د.یکاهش وزن در این بیماري شایع است پس باید روزانه وزن خود را چک کن

دارو
بر اساس آموزش هاي داده شده به روش صحیح استفاده کنید.اسپري هاي خود را طبق برنامه و
د.یدقیقه قبل از کورتیکو استروئید هاي استنشاقی استفاده کن15هاي استنشاقی را گشاد کننده
 مشورت کنید.پزشک معالج خودبا وانزا در اول پاییزلتزریق واکسن آنفجهت
 پزشک اجتناب کنیدداروهاي سرما خوردگی بدون نسخه مصرف از.

 زمان مراجعه بعدي
 و هاورم اندامافزایش وزن،افزایش تنگی نفس،افزایش خستگی،افزایش سرفه،میزان خلط،وتغییر رنگاز قبیل در صورت بروز عالئم

.مراجعه کنیدمعالج تب به پزشک 
مراجعه کنید.معالج به پزشک تنگی نفس با اسپري سریعادر صورت عدم بهبود
 به پزشک معالج مراجعه کنید.طور منظم جهت ادامه درمانبه

انسداد مزمن ریه


