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 مقدمه

 

دن موجودات زنده جهت تهیه اکسیژن برای متابولیسم سلولی ودفع دی اکسید کربن به ب

 دستگاه تنفس وابسته است

دستگاه گردش خون ابزار انتقال گاز بین بافتهای بدن وششها است. به این ترتیب گردش 

ه تنفس با داشتن مجاری تفسی و دستگا خون و دستگاه تنفس به یکدیگر وابسته است

 هوایی وظایف خود را با پاالیش هوا انجام می دهد

 دستگاه تنفس به دو ناحیه هوایی و تنفسی تقسیم شده است

ناحیه هوایی شامل حفره بینی,حلق,حنجره,نای و سیستم نایژه هاست که هوا را از محیط 

 پیرامون به قسمت تنفسی شش ها می رساند

تگاه تنفسیناحیه هوایی دس  

بخش بیرونی ناحیه تنفسی دستگاه تنفس از حفره بینی تا نایژه ها دارای پوشش مطبق 

 کاذب مژکدار با سلولهای جامی شکل است

موکوسی است. ترشحات غدد  -بافت پیوندی سست زیرین دارای تعداد زیادی غدد سروزی 

 بوسیله مژه حمل می شوند

فره بین هدایت می کند.آستر مخاط دارای مژه با حرکت موجی ترشحات را به طرف ح

 سلولهای ائوزینوفیل, ماکروفاژ و فولیکولهای لنفاوی است

 

آ این قسمت ایمونوگلوبولین   

 تولید می کند و به پوشش مخاطی می رسد

 

باکتریها و ویروسها را می کشد. استخوان دیواره های حفره بینی و غضروف حنجره و 

کام می بخشد.نای و نایژه به دستگاه استح  

تا در مقابل فشار هوا فشرده شده و یا بیش از حد منبسط نشوند. رشته های ارتجاعی  

 باعث کشیده شدن لوله های هوایی به هنگام دم و کاهش آن به هنگام بازدم می شود
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SILICOSIS 

 سیلیکوزیس

 

شود.  س ایجاد میسیلیکوزیس یک بیماری شغلی ریه است که بر اثر تنفس طوالنی مدت غبارهای سیلی

 این بیماری یکی از بیماریهای گروه پنوموکونیوز است

 

شود. در حیوانات و انسان این حالت دیده  سیلیکوزیس با تنفس ذرات گرد و غبارو سنگ ایجاد می

اند.  کنند مستعد این عارضه شود بویژه افرادی که در معادن آهن، طال، ذغال سنگ و... کار می می

تواند باعث فیبروز شدید و  در آب بوده و خاصیت تحریکی قوی دارد. بنابراین میسیلیکا نامحلول 

های ریوی شود تواند وارد آلوئول افزایش ابتال به سل شود. ذرات سیلیکا می  

  

درصد قابل پیشگیری است و شما می توانید با  411اما نکته امیدوار کننده این است که سیلیکوزیس 

ید بدون اینکه تماسی با آن داشته باشید.مواد حاوی سیلیس کار کن  

سیلیکوزیس حاد : بعد از یک هفته یا یک ماه تماس با مقادیر باالی بلورهای سیلیس رخ می دهد و 

تواند در ماه های بعدی به وقوع بپیوندد. مرگ می  

اس سال پس از تم41شود و بعد از  سیلیکوزیس تحت حاد :از تماس با مقادیر زیاد سیلیس ناشی می

دهد. رخ می  
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آید  سال تماس با مقادیر کم بلورهای سیلیس بوجود می41سیلیکوزیس مزمن : معموال بعد از بیش از 

 که این مورد معمولترین نوع سیلیکوزیس است.

  

 عالئم سیلیکوزیس

باشد،  عالیم سیلیکوزیس شامل تنگی نفس ، سرفه شدید ، خس خس سینه و احساس فشار در سینه می

های سیلیس همچنین می تواند باعث بیماریهای دیگر مانند سل ، بیماری کلیه و سرطان ریه تنفس بلور

شود. عالیم همچنین شامل تب ، کاهش وزن و عرق زیاد می باشد این عالیم در صورت ادامه و 

توانند باعث مرگ شوند. پیشرفت می  

 

 

یلیس از ریه ها و جلوگیری از کلید پیشگیری از بیماری سیلیکوزیس دور نگه داشتن گرد و غبار س

می باشد کنترل گرد و غبار می تواند با استفاده از مرطوب کردن گرد   نفوذ آنها به راههای تنفسی

 وغبار قبل از آزاد شدن آنها به هوا باشد.

های زیر را برای کنترل گرد وغبار بلورهای قابل استنشاق سیلیس  کارگران وکارفرمایان باید روش

.انجام دهند  
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 تشخیص زمان تولید گرد وغبار سیلیس و برنامه ریزی برای حذف یا کنترل غبار در منبع

آماده کردن کارگر با تمرینهایی شامل اطالعاتی درباره اثرات سالمتی، تمرین روش صحیح انجام کار و 

 استفاده از وسایل حفاظتی
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Sarcoidosis 

 سارکوئیدوزیس

 

  سارکوئیدوز

ها، پوست و  ها، کبد، چشم های لنفاوی، ریه یک بیماری با علت ناشناخته است که در آن التهاب در گره

است« مانند ناهنجاری گوشت»دهد. واژه سارکوئیدوز به معنای  ها رخ می دیگر بافت  

گیرد.  های خاص بدن شکل می در این بیماری، توده کوچکی از بافت غیرطبیعی گرانولوما در اندام

های ایمنی هستند. در برخی مبتالیان، این گرانولوماها از بین  هایی از سلول گرانولوماها، خوشه

شوند. روند و در نتیجه موجب التهاب بافت و زخم شدن آن می نمی  

ا، چشم و پوست ه دهد، اما اغلب بر ریه های بدن را مورد حمله قرار می این بیماری، تقریباً تمام اندام 

 اثر دارد

های  شود شامل تجمع غیر طبیعی سلول این بیماری که همچنین سارکوئید و سارکوئیدوزیس نامیده می

شوند التهابی مزمن بنام گرانولوما است که بصورت گره ندول در ارگانهای متعدد بدن تشکیل می  

شوند، گرچه بالقوه هر  ی یافت میاین گرانولومها غیر کازئیفیه هستند و اغلب در ریه و غدد لنفاو

تواند درگیر شود. اندامی در بدن می  
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نشانه و یا مزمن باشد. بیماران مبتال به  بروز بیماری اغلب تدریجی است. بیماری ممکن است بی 

بیماری در مراحل اولیه بیماری بطور شایعی خود بخود یا با استفاده از داروهایی نظیر کورتون و 

های شدید تر بیماری و  یابند. در برخی موارد ندرتاً" بیماران مبتال به فرم ود میمتوتروکسات بهب

کنند.  درگیری شدید ریه و قلب درمان نشده و فوت می  

شود ایجاد اسکار یا بافت جوشگاه در ریه در برخی موارد منجر به نارسایی تنفسی می  

تا  ۵افته و در فرم شدید بیماری در درگیری قلب در بیماران بصورت تپش قلب و درد سینه بروز ی

کند. علت بیماری ناشناخته است ولی احتماالً واکنش ایمنی بدن به یک عامل  مبتالیان تظاهر می ٪۰۱

گردد گرچه بیماری مسری و واگیردار نیست میکروبی یا شیمیائی سبب بروز عالئم می  

 

شوند.  این بیماری دچار می سالگی شایع است. زنان بیشتر به ۰۰تا  ۰۰این بیماری در سن 

شود. گاهی اوقات  سارکوئیدوز در کودکان بسیار نادر است. این عارضه به اشکال متفاوتی ظاهر می

کند و گاهی اوقات به طور همزمان در چندین قسمت از بدن  تنها در یک قسمت از بدن عالئمی ایجاد می

کند عالئمی ایجاد می  

مدتی به  تواند موجب تخریبات طوالنی رود اما می ی جدی به شمار نمیبا اینکه سارکوئیدوز همیشه بیمار

های این بیماری حتماً به پزشک مراجعه کنید های بدن شما شود. درصورت مشاهده عالئم و نشانه اندام  
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دانند. بعضی پیشینه ژنتیکی برای ابتال به این بیماری نشان  پزشکان علت اصلی این بیماری را نمی

شود.  ، ویروس، گرد و غبار و موادشیمیایی تحریک می ه با قرارگیری در معرض باکتریدهند ک می

زا مربوط به این بیماری هستند ها و مواد حساسیت محققان همچنان مشغول کشف ژن  

های مهاجم مثل  سیستم ایمنی بدن شما به طور طبیعی از بدنتان دربرابر مواد خارجی و میکروارگانیسم

های ایمنی بدن به  کند. اما در بیماری سارکوئیدوز، بعضی سلول ها محافظت می روسها و وی باکتری

ها در عضوی از بدن ایجاد  شوند. وقتی گرانولوم شود جمع می صورت التهابی که گرانولوم نامیده می

گیرد شوند، عملکرد آن اندام تحت تاثیر قرار می می  

تال شوند اما عواملی خطر ابتال به این بیماری را تشدید بااینکه همه افراد ممکن است به سارکوئیدوز مب

کند می  

افتد. زنان به نسبت بیشتر  سالگی اتفاق می ۰۰تا  ۰۰سن و جنسیت. بیماری سارکوئیدوز معموالً بین 

 در معرض ابتال به این بیماری هستند

رد تا سایر نژادهاامریکایی احتمال باالتری برای ابتال به سارکوئیدوز دا-نژاد. نژاد افریقایی  

سابقه خانوادگی. اگر کسی در خانواده شما قبالً به سارکوئیدوز مبتال شده باشد، احتمال بروز این 

 بیماری در شما بیشتر خواهد بود

شود. اما  ای برطرف می در اکثر افراد مبتال به سارکوئیدوز، مشکل به خودی خود بدون هیچ عارضه

مدت )مزمن( شده و موجب مشکالتی شود که  فراد طوالنیسارکوئیدوز ممکن است در بعضی ا

کند های مختلف بدن را درگیر می قسمت  
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های هوا  ناپذیر بافت بین کیسه تواند موجب تخریب جبران ها. درمان نکردن سارکوئیدوز ریوی می ریه

 در ریه شود و نفس کشیدن را دشوار سازد

ثر گذاشته و نهایتاً منجر به کوری شود. سارکوئیدوز تواند بر هر قسمتی از چشم ا ها. التهاب می چشم

شود سیاه )کوری تدریجی( می مروارید و آب به ندرت موجب بروز آب  

تواند موجب بروز  تواند بر واکنش بدن شما به کلسیم اثر بگذارد که همین می ها. سارکوئیدوز می کلیه

 نارسایی کلیوی شود

های الکتریکی مربوط به ضربان قلب اخالل ایجاد کرده و  در پیامتواند  های داخل قلب می قلب. گرانولوم

قلب و در موارد نادر مرگ شود موجب بر هم خوردن ضربان  
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Asthma 

 آسم

 

بزرگسال یك نفر را مبتال مي كند.  01كودك یك نفر و از هر  41آسم بیماري شایعي است كه ازهر 

بسیاري چنین مي اندیشند كه آسم بیماري است كه از دوران طفولیت شروع مي شود اما ممكن است 

 آسم در هر سني بروز كند. 

% كودكان 01،اما نزدیك به برود از بین همچنین ممكن است در سال هاي نوجواني بهتر شود و یا كامال

مبتال به آسم هنوز در بزرگسالي نیز مشكالتي خواهند داشت. ممكن است آسم در افراد یك خانواده دیده 

 شود. اما بستگان اغلب بیماران ، مبتال به آسم نیستند .

هاي آسمي پیشگیري آسم عالج قطعي ندارد اما قابل كنترل است . به طوري كه مي توان از بروز حمله 

كرد. اكثر افراد مبتال به آسم با درمان مناسب و منظم بدون غیبت از مدرسه یا كار مي توانند به زندگي 

 طبیعي خود ادامه دهند و حتي از ورزش و شركت در دیگر تفریحات لذت ببرند

م و بازدم از میان لوله هاي برونشي بیماران مبتال به آسم منقبض مي شود. از آنجایي كه انجام عمل د

 این لوله هاي باریك مشكل مي باشد، 
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احساس فشار در قفسه سینه مي بیماران مبتال به آسم دچار عالئم تنگي نفس ، خس خس سینه و 

. به عالوه در این افراد خلط چسبناك هم تولید مي گردد كه با سرفه باال مي آیید و یا در فرد شوند

داحساس گرفتگي سینه ایجاد مي كن  

 

ي چیزها باعث وخامت آسم مي شوند در اكثر مواقع شدت بیماري آسم دلیل واضحي ندارد اما اغلب برخ  

هفته به طول بیانجامد مگر  6معمولي یا آنفلونزا آسم را بدتر مي كند. كه ممكن است   سرما خوردگي

 آن كه درمان مناسب انجام گیرد.

. چیزهایي كه معموال افراد مبتال به آسم به آنها حمالت آسمي اغلب در اثر آلرژي ایجاد مي شود 

فرد آسمي یك  01و پشم حیوانات. از هر   حساسیت دارند غبارتند از : گرده گیاهان ، گرد و غبار خانه

 نفر به آسپرین حساسیت دارد.

به   ورزش خصوصا در هواي سرد ممكن است موجب بروز حمالت آسمي شود اما با درمان صحیح 

كنترل كرد. در مجموع از آنجائئ كه ورزش و نرمش براي   وان آسم ناشي از ورزش راخوبي مي ت

 افراد مبتال به آسم مفید است این افراد نباید از انجام آنها بپرهیزند.

دود غلیظ و هواي پر غبار اغلب منجر به حمالت آسمي مي شود .  محرك هایي از قبیل دود دخانیات ، 

( مي تواند  به آسم تحریكات رواني ) خشم ، اضطراب و حتي خوشحالي زیاددر برخي از افراد مبتال 

( باعث آسم مي شود، صحت  اعصاب خراب موجب بروز حمله شود. این كه بعضي مردم مي گویند )

 ندارد.
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مصرف اغلب قرص ها و داروها براي افراد مبتال به آسم بي خطر است . با این وجود ، در صورت  

قلبي ممكن است برخي داروها ایجاد عوارض كنند كه در   فشار خون باال و یا بیماري ابتالي بیمار به

 این صورت از داروهاي جایگزین استفاده مي شود . 

بیمار باید با پزشك خود مشورت كند و همچنین نباید بدون در نظر گرفتن توصیه   در صورت تردید ،

ر نظر گرفتن توصیه هاي پزشكي و به طور هاي پزشك خود مشورت كند و همچنین نباید بدون د

 ناگهاني مصرف داروهاي خود را قطع كند.

 

كامال به زندگي عادي خود ادامه سم عالج واقعي ندارد اما بیشتر افراد مبتال به آسم با درمان صحیح ،آ  

مي دهند. درمان هاي بسیاري براي آسم در دسترس است كه معموال به صورت اسپري و گاه به  

ت قرص مصرف مي شود.صور  

برخي از درمان ها به منظور بهبود سریع در موارد حاد آسم بكار مي رود ولي دیگر درمان ها را باید  

بیمار  این درمان ها را پیشگیرنده ها مي نامند (. براي تاثیر بهتر آنها به صورت منظم استفاده كرد )

ین كه داروها حداكثر تاثیر را داشته باشند باید در مورد درمان با پزشك خود مشورت كند و براي ا

مطمئن شود كه چگونگي مصرف داروها را مي داند،اگر چه نفس تنگي و خس خس وجود نداشته 

.باشد  
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درمان آسم بر اساس دو روند گفته شده صورت می گیرد. یکسری از داروها باعث شل شدن عضالت 

اب مجاری هوایی جلوگیری می کنند و یا باعث دیواره راههای هوایی می شوند. برخی دیگر از الته

 کاهش یافتن التهاب می شوند

با هم انجام می دهند. با کنترل دقیق بیماری آسم می توان   داروهایی نیز هستند که هر دو کار را 

زندگی موثر و مفیدی داشت. اگر مبتال به آسم هستید، احتمال تنگ شدن راههای هوایی همواره وجود 

 دارد. 

گی متناوب راههای هوایی منجر به آسیب دائمی می شود. با دوری از عوامل محرک و به کار گیری تن

آسم را کنترل کرد. درک مکانیسم بیماری به اندازه درمان در   درمان مناسب تحت نظر پزشک می توان

 اداره بیماری اهمیت دارد
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Lung cancer 

سرطان ریه   
سرطان ریه در مراحل اولیه هیچ نشانه ای ندارد و بیماران اغلب زمانی به پزشک مراجعه می کنند که 

بیماری در مراحل پیشرفته قرار دارد. شاید به همین دلیل باشد که سرطان ریه کشنده ترین سرطان در 

.انسان محسوب می شود ر مراحل ابتدایی هیچ نشانه ای از خود بروز نمی دهد متاسفانه سرطان ریه د

و اغلب، بیماران زمانی به پزشک مراجعه می کنند که سرطان در مراحل پیشرفته قرار دارد. با این حال 

آگاهی از نشانه های شایع این بیماری سبب می شود که این سرطان مهلک در ابتدایی ترین و درمان 

داده شودپذیرترین مرحله ممکن تشخیص  شایع ترین نشانه سرطان ریه، سرفه است که در صورت .

تهاجم تومور به الیه پوشاننده مجاری تنفسی به وجود می آید. با این حال، عالیم زیر هم می توانند 

 نشانه وجود یک توده در ریه باشند

 در صورت بروز هر کدام از عالئم زیر باید حتما به پزشک مراجعه کنید 

د یا شدت سرفه در فرد سیگاریافزایش تعدا  

 سرفه به همراه خلط خونی، حتی اگر میزان خون اندک باشد

 درد مبهم یا مشخص در قفسه سینه

 تنگی نفس در اثر فعالیت

هفته طول کشیده باشد 0خشونت یا تغییر صدا که بیشتر از   
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 عفونت های مکرر ریه و مجاری تنفسی

 بروز خس خس سینه به صورت حاد

ممکن است با یک سری عالیم غیر اختصاصی مانند ضعف، خستگی، کاهش وزن و کاهش  سرطان ریه

اشتها و عالیم تهاجم به قسمت های دیگر بدن مانند درد استخوان و سردرد نیز همراه باشد. کشف 

 سریع و درمان زود هنگام این بیماری در بقا و بهبود کیفیت زندگی بیمار نقش بسیار مفیدی دارد

  

اد سرطان ریهعلل ایج  

علت ایجاد سرطان در همه جای بدن یکسان است. در سیستم کنترل تقسیم سلول های قسمتی از بدن 

اختالل ایجاد می شود. این اختالل ممکن است به صورت خود به خودی یا در اثر عوامل ناشناخته و یا 

به عوامل سرطان زا در بیشتر موارد به علت تماس سلول با یک سری عوامل مخرب و زیان بار که 

 مشهور هستند، ایجاد شود

مهم ترین عامل سرطان زایی که سبب تغییرات سرطانی سلول های ریه می شود ترکیبات زیان بار 

 مختلف موجود در دود سیگار هستند

مصرف سیگار هنوز هم مهم ترین عامل خطر ابتال به سرطان ریه محسوب می شود. خطر ابتال به 

یش مقدار و مدت تماس با دود تنباکو افزایش می یابد و هر چه سن شروع مصرف سرطان ریه با افزا

 سیگار پایین تر باشد، خطر ابتال بیشتر است
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دانشمندان از حاصل ضرب تعداد پاکت سیگار در روز ضرب در تعداد سال هایی که فرد سیگار کشیده 

پاکت سیگار کشیده است از  4وزی سال ر 01است، استفاده می کنند. به عنوان مثال کسی که به مدت 

پاکت کشیده است، برابر است 0سال روزی  41نظر خطر ابتال به سرطان ریه با کسی که به مدت   

مطالعات متعدد هم چنین نشان داده اند که خانم های سیگاری بیشتر از آقایانی که همان مقدار سیگار 

ن است به دلیل حساسیت بیشتر خانم ها به می کشند به سرطان ریه مبتال می شوند. این افزایش ممک

 مواد سرطان زای موجود در دود سیگار باشد

دومین علت شایع ابتال به سرطان ریه گاز رادون است. رادون گاز بی رنگ و بی بویی است که از 

تجزیه ی طبیعی اورانیوم در آب، خاک و مصالح ساختمانی قدیمی در زیر زمین ساختمان های قدیمی 

می شود. تنفس گاز رادون با افزایش خطر ابتال به سرطان ریه مربوط شناخته شده استتولید   

آلودگی هوای شهرهای صنعتی از دیگر عوامل مؤثر در بروز این سرطان مهلک است. مطالعات انجام 

شده در ایران نشان داده است که میزان بروز سرطان های ریه غیر وابسته به سیگار در ایران بیشتر 

آمار سایر کشورها استاز   

محققین علت احتمالی این تفاوت را آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران و وجود مقدار بیشتر مواد 

 سرطان زای ناشی از مصرف سوخت های غیر استاندارد می دانند

تماس های شغلی با ترکیباتی مانند آزبست، کلرید وینیل، نیکل، کروم و هیدروکربن های آروماتیک نیز 

دیگر عوامل خطر ساز ابتال به سرطان ریه به شمار می روند از  

ترک سیگار در بیمارانی که سال ها سیگاری بوده اند، خطر ابتال به سرطان ریه را به طرز چشمگیری 

کاهش می دهد و هر چه مدت زمان ترک سیگار طوالنی تر شود، این خطر بیشتر کاهش می یابد؛ به 
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ترک کامل سیگار، خطر ابتال به سرطان ریه تقریباً برابر با یک فرد  سال 01طوری که حدود بعد از 

 غیرسیگاری می شود

  

 عمر مبتالیان به سرطان ریه

درصد علت ابتال به سرطان  39دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با عنوان این مطلب که 

ه سرطان ریه بعد از سه سال می میرندریه ناشی از مصرف مواد دخانی است، اظهار داشت: مبتالیان ب  

دکتر محمدرضا معدنی گفت: بررسی ها نشان می دهد که با استنشاق دود مواددخانی بیش از چهار 

نوع ماده سمی خطرناک و کشنده وارد بدن می شود که زمینه ابتال به  01هزار نوع ماده شیمیایی و 

 انواع بیماری های خطرناک را فراهم می کند

جود سیانور، بنزن، فلزات سنگین، سرب و... دود سیگار خبر داد و افزود: وجود این مواد وی از و

موجب بروز بدخیمی های متعدد و سرطان هایی همچون ریه ، حنجره، حفره دهان، حلق، مری، معده، 

 لوزالمعده، کلیه و... می شود

برخی خانواده ها برای استفاده از  دبیر اجرایی جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات با اشاره به عالقه

قلیان به عنوان یک تفریح، افزود: متاسفانه برخی از خانواده ها و والدین تصور اشتباهی از قلیان و 

مصرف این ماده دخانی دارند و فکر می کنند دود قلیان هیچ خطری برای سالمت آن ها ندارد. در حالی 

نخ سیگار است بلکه عالوه بر اثرات زیانبار و سوء بر  91ال که هر وعده قلیان نه تنها برابر با استعم

 روی بدن موجب بروز عفونت های قارچی و میکروبی نیز می شود
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 سر نخ خطر ابتال به سرطان ریه در ناخن انگشت پا

پزشکان در یک تحقیق جدید ادعا کرده اند که سرنخ خطر احتمالی ابتال به سرطان ریه می تواند در 

انگشتان پا نهفته باشد ناخن های  

نتایج این تحقیق نشان داده است: مردانی که مقدار نیکوتین در ترکیبات ناخن انگشتان پای آن ها زیاد 

برابر بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان ریه هستند و درعین حال سابقه زمانی سیگار  9/0است، 

ون توجه به سابقه استعمال دخانیات، هر فرد کشیدن فرد در این رابطه تاثیری ندارد بدین معنی که بد

 سیگاری ممکن است در معرض این خطر قرار داشته باشد

مجله تخصصی الیوساینس دراین باره گزارش داد: محققان تاکید دارند این یافته به پزشکان هشدار می 

ه فاکتورهای دهد که برای معاینه افراد سیگاری فقط طول مدت سیگار کشیدن را در نظر نگیرند بلک

زیان بار و مهم دیگری هستند که در آزمایشات و مطالعات ممکن است نادیده گرفته شوند در حالی که 

 تشخیص احتمال سرطان در این افراد بسیار مهم و تعیین کننده هستند

متخصصان دانشگاه کالیفرنیا در این پژوهش تاکید کردند: حتی افرادی هم که مدت کوتاهی است سیگار 

کشند، می توانند در معرض خطر ابتال به سرطان ریه باشند چون ممکن است تعداد کمتری سیگار  می

بکشند، اما دود آن را خیلی عمیق تر استنشاق کنند که این امر تاثیر منفی تر و وخیم تری بر روی بدن 

 فرد می تواند داشته باشد
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PULMONARY EDEMA 

 ادم ریوی

 

  ادم ریوی

باشدبه معنی تجمع آب میان بافتی در ریه ها می  

 

شود، ولی ادم حاد ریه بیشتر در اثر یا ذات الریه نیز دیده می پنومونی هر چند ادم ریوی در بیماری

بیماری قلبی عروقییک تواند بسیار کشنده نیز رخ می دهد که به دلیل اختالل در اکسیژن رسانی خون می 

 سکته قلبی و یا نارسایی احتقانی قلب باشد، مثل

باشدهایی مانند فورزماید و... می دیورتیک ، مورفین، اکسیژن،نیتروگلیسیرین درمان بیشتر با  

  

ادم ریوی عالیم  

گردندتشدید می سرعت و به بروز کرده شب در اواسط طور ناگهانی به زیر اغلب عالیم  

خس سینهخس همراه نفس نفس زدن شدید، گاهی -  

سریع تنفس -  

و اضطراب قراریبی -  

پریدگیگرن -  

 تعریق -

هاها و لبناخن کبودی -  

فشار خون افت -  
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 هایرگه آلود حاویکف تواند با خلطبعداً می باشد، ولی خلط بدون سرفه است در ابتدا ممکن .سرفه -

گردد همراه خون . 

 و کوفتگی مفرط خستگی -

 در استراحت تنگی نفس -

 تنگی، پُری یا گرفتگی سینه -

 خواب آلودگی -

ریه باعث می شود فشار خون به طرز قابل توجهی افزایش یابد و در نتیجه  تنگ شدن برخی رگ های

 سبب تراوش مایعات از آنها به داخل شش ها می شود

ادم ریوی علل  

بدن باعث ادم ریوی  به همه خونرسانی برای کافی با قدرت کردن خون در پمپ قلب چپ بطن نارسایی

 می شود

  

ضربان قلب اختالل خصوص ، بهقلبی هایاز بیماری متعددی انواع شامل قلب ینارسای ایزمینه علت  

با آتروسکلروز همراه خون یا پرفشاری (آریتمی) دریچه تنگی یا (تصب شرایین)  باشدمی آئورت   

  

تنگ شدن برخی از رگ های ریه باعث می شود فشار خون به طرز قابل توجهی در سایر رگ های آن 

مایعات از آنها به داخل شش ها می شود وشافزایش یابد و در نتیجه سبب ترا  

  

 عوامل تشدید کننده ادم ریوی

  سال 60 باالی سن -

 استرس -

اخیر قلبی حمله -  

باال فشار خون - قلبی بیماری یا هر نوع   
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 چاقی -

دخانیات استعمال -  

زیاد خستگی -  

  

از ادم ریوی پیشگیری  

 از تشدید عالیم منظور پیشگیری به درمان جهت فوری ، اقدامقلبی بیماری وجود هر گونه در صورت

است ضروری قلبی نارسایی  

  

استعمال ، ترکغذایی رژیم نمک کاهش شامل درمان دخانیات  و  کافی ، استراحتدر حد مطلوب وزن حفظ 

باشدمی مربوطه مصرف داروهای  

  

 تشخیص ادم ریوی

،خون ایهآزمایش شامل است ممکن تشخیصی هایبررسی نوار قلب   ، آزمونسینه قفسه رادیوگرافی

باشد ریوی شریان و کاتتریزاسیون عملکرد ریه  

  

ادم ریوی درمان  

 اختالل هر گونه و اصالح یهو ر جمع شده در ریه، بهبود عملکرد قلب مایعات کاهش در جهت درمان

گرددمی ریزیطرح ایزمینه  

  

 ویژه پزشکی هایمراقبت مستلزم وضعیت . ایننیست مناسب ریه در مورد ادم در منزل شخصی مراقبت

گردد مرگ منجر به است ممکن آن . تأخیر در درماناست  
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 داروها

شک تجویز گردندتوسط پز است زیر ممکن داروهای  

بدن نیاز اکسیژن و کاهش ریه سوی به خون جریان ، کاهشاضطراب کاهش مخدر برای ترکیبات -  

هادر ریه مایعات و تجمع در گردش خون حجم از اضافه کاستن ادرارآور برای داروهای -  

ها قلبضربان قدرت باال بردن برای دیژیتال -  

، نیتروت ها و آنژیوتانسین مبدل آنزیم هایبتا، مهارکننده گیرنده هاینظیر مسدود کننده داروهایی -

قلب بار کاری منظور کاستن به کلسیم کانال هایمسدودکننده  

 تجویز اکسیژن -
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PNEUMONIA 

 پنومونی

 

 

باکتری ها، ویروس ها، قارچ، پنومونی اکتسابی از امکانات مراکز درمانی و پنومونی ایجاد شده در 

نی یا عفونت ریه هستندبیمارستان از علل اصلی پنومو . 

  

ذات الریه یک عفونت تنفسی تحتانی شایع است که می توانید به راحتی آن را از منابع مختلف دریافت 

کنید شناخت نوع و علت ذات الریه می تواند کمک کند تا بدانید که چگونه بیماری را درمان و یا از آن 

ها، گرد و غبار و دیگر عوامل عفونی از مخاط و جلوگیری کنید بینی انسان برای محافظت از میکروب 

مو پوشیده شده است هنگامی که مخاط بینی قادر به جلوگیری از چنین اتفاقی نیست این عوامل عفونی 

 .به اندام های داخلی وارد و تقسیم فراوان انجام داده و منجر به بیماری می شوند

  

ا بسیار بد حال کند شما ممکن است سرفه، تب و ذات الریه یک عفونت ریه است که می تواند شما ر

 3تا  2تنفس سخت هم پیدا کنید برای اکثر افراد، ذات الریه می تواند در خانه درمان شود و اغلب در 

هفته پاک می شود اما افراد مسن، کودکان و افراد مبتال به بیماری های دیگر می تواند بسیار بدحال شده 

در بیمارستان داشته باشند شما می توانید ذات الریه را در زندگی روزانه  و ممکن است نیاز به بستری

مانند )مدرسه یا محل کار ( دریافت کنید که به آن پنومونی مرتبط با جامعه می گویند شما همچنین می 

توانید آن را زمانی که در یک بیمارستان و یا اتاق پرستاری هستید دریافت کنید که به آن پنومونی 

ارستانی گفته می شود که ممکن است شدید تر باشدبیم . 

  

 علل شایع پنومونی

باکتری های خاص از قبیل استرپتوکوک پنومونیه می تواند پس از یک حمله سرماخوردگی  – باکتری ها
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سبب پنومونی شود که استراحت در رختخواب، همراه با درمان مناسب از جمله درمان عفونت های 

ز است در موارد دیگر، باکتری های اکتسابی از جامعه و برخی از باکتری ها مانند باکتریایی مورد نیا

میکروب ها نیز می تواند سبب ذات الریه شود اگر چه ذات الریه ناشی از مایکوپالسما شدید نیست اما 

 .هنوز هم ممکن است عواقب ویرانگر داشته باشد

 

صورت عدم درمان مناسب، و یا در شرایطی مانند ویروس های مسئول ایجاد آنفوالنزا در – ویروس ها  

(HIV )  که ایمنی فرد به خطر بیافتد می توانند پنومونی شدید ایجاد کنند ویروس آنفوالنزا علت ذات

الریه شناخته شده است و سبب حمالت حاد تنفسی می شود اما معموال سینه پهلوهای ویروسی به شدت 

 .باکتریایی نیستند

 

ی قارچی معموال در افرادی که غذای آلوده یا مواد زائد مانند مدفوع پرنده و یا گوشت پنومون – قارچ

آلوده به قارچ را مصرف می کنند گزارش شده است مشاهده شده است که افراد، با سیستم ایمنی آسیب 

دن سالم پذیر و ضعیف در معرض خطر بسیار باالتر ابتال به بیماری های شدید، نسبت به افراد با ایمنی ب

 .می باشد

 پنومونی اکتسابی از امکانات مراکز درمانی

 پنومونی ایجاد شده در بیمارستان

در بیمارستان، بی دقتی، بهداشت ضعیف و یا خطا در ضد عفونی می تواند سبب پنومونی شود. این نوع 

بر دارو از پنومونی که توسط گونه ای خاص از میکروب های بیماری زا رخ می دهد معموال در برا

 .مقاوم هستند و بنابر این درمان آن دشوار است

  

 انواع پنومونی

 پنومونی اکتسابی از مراکز درمانی

افرادی که مداوم در معرض بیمارستان، محیط زیست و روش های مانند پیگیری معاینات دیالیز و غیره 

ان می شود هستندهستند بیشتر در معرض خطر ابتال به این نوع پنومونی که به سختی هم درم . 

  

 پنومی اکتسابی از طریق استنشاق

همچنین پنومونی آسپیراسیون نامیده می شود. هنگامی که مواد جامد و یا مایع که به طور طبیعی باید از 
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طریق مری عبور کند تصادفا به ریه ها وارد می شوند خطر ابتال به این نوع از پنومونی را افزایش می 

الکل نیز می تواند باعث افزایش خطر ابتال به پنومونی آسپیراسیون شوددهد. برخی داروها و  . 

  

 عوامل خطر پنومونی

 .کودکان و افراد مسن، که اغلب مریض می شوند در معرض ذات الریه هستند :سن

 

بیماری مزمن، مانند اختالالت کلیوی، بیماری های مربوط به ریه و دیابت، شانس باالی  :بیماری مزمن

به ذات الریه، به ویژه از گونه های مقاوم در برابر دارو را دارندابتال  . 

 

و یا دیگر بیماری های با نقص ایمنی در معرض  SLEبیماران مبتال به ایدز،  :سیستم ایمنی بدن ضعیف

خطر ابتال به ذات الریه می باشد آنها دارای یک سیستم دفاع به اندازه کافی قوی برای مبارزه با عفونت 

ند و به همین دلیل آنها ذات الریه می گیرندنیست . 
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عفونت ریه –عالئم پنومونی   

 .عالئمی که تقریبا به طور گسترده در تمام بیماران مبتال به ذات الریه مشاهده می شود :عالئم مشترک

یه شامل عالئم اولیه شامل تب اغلب با درجه باالی، اما درجه پایین نیز گزارش شده است سایر عالئم اول

لرز، سرفه مداوم، اشکال در تنفس می باشد به نظر می رسد با باال بودن سطح استرس، ورزش و دیگر 

اشکال عوامل استرس زا عالئم شدیدتر است عالوه بر این، سردرد، از دست دادن اشتها، ضعف، بی 

رش شده استحالی، درد بیش از حد قفسه سینه و افزایش تولید عرق توسط بیماران پنومونی گزا . 

 

 :عالئم پنومونی ناشی از باکتری معموال سریع است و شامل :عالئم پنومونی ناشی از باکتری

شما به احتمال زیاد سرفه خلط دار دارید این خلط ها به رنگ زنگ زده یا سبز و یا آغشته به  –سرفه 

 .خون هستند

 .( تب ) درجه حرارت باال

 .تعریق بیش از حد

س تنگی نفستنفس سریع و احسا . 

 .سرعت تنفس باال

 .تکان خوردن، دندان قروچه و لرز

 .درد قفسه سینه که اغلب با سرفه یا تنفس بدتر می شود

 .ضربان قلب سریع

 .احساس خستگی یا ضعیف زیاد

 .تهوع و استفراغ

 .اسهال

 .( در موارد شدید ) تغییر وضعیت ذهنی شخص

 

کلیدی آن عبارتند از بی حالی، تب با درجه باال و تنگی نشانه های  : عالئم پنومونی ناشی از ویروس

نفس و در کنار آن سرفه خشک و درد عضالنی نیز گزارش شده است عالئم ناشی از ویروس ها همان 

 .هایی هستند که ناشی از باکتری می باشد اما آنها به آرامی ظاهر می شوند و اغلب بد نیستند
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 چه موقع به پزشک مراجعه کنید

اگر شما احساس ناراحت کننده پس از یک سرماخوردگی یا آنفلوآنزا ناگهانی، و یا اگر سرفه با احساس 

 .درد در قفسه سینه یا تب دارید به پزشک خود مراجعه کنید

  

عفونت ریه –درمان پنومونی   

مک کندبرخی از درمان های خانگی می تواند در مقابله با عالئم ذات الریه ک –درمان های خانگی  . 

 .استراحت و خواب کافی داشته باشید

 .مقدار زیادی مایعات بنوشید

 .سیگار نکشید

 .اگر سرفه باعث شب بیداری شما می شود جهت گرفتن داروی ضد سرفه با دکتر خود صحبت کنید

اگر شما نشانه های بد حالی، یک سیستم ایمنی ضعیف و یا بیماری جدی دیگری هم دارید ممکن است 

ه رفتن به بیمارستان داشته باشیدنیاز ب . 

 

برای پنومونی که توسط باکتری ایجاد می شود دکتر شما به شما آنتی بیوتیک می دهد. آنتی بیوتیک ها 

تقریبا همیشه پنومونی ناشی از باکتری را درمان می کند. آنتی بیوتیک ها دقیقا طبق دستورمصرف کنید 

ها می باشد و نیاز به گرفتن دوره کامل آنتی بیوتیک . 

پنومونی به شما احساس بیماری می دهد. اما پس از مصرف آنتی بیوتیک ها، شما باید شروع به 

روز مصرف آنتی بیوتیک نداشتید با دکتر  3تا  2احساس بهترنمایید. اگر شما احساس بهتری پس از 

 .خود تماس بگیرید
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شود. گاهی اوقات، آنتی بیوتیک ها برای  پنومونی ناشی از ویروس معموال با آنتی بیوتیک درمان نمی

جلوگیری از عوارض استفاده می شوند. این پنومونی با درمان در منزل، مانند استراحت و مراقبت از 

 .سرفه معموال خوب می شود

داروها شامل ترکیبی از داروهای مختلف که بسته به نوع پنومونی داده می شود در برخی موارد مانند ) 

دید و مقاوم به درمان ( بستری شدن در بیمارستان ممکن است الزم باشدذات الریه ش . 

  

 پیشگیری از پنومونی

وقتی کودکی به دنیا آمد تزریق واکسن کونژوگه پنوموکوک –تزریق واکسن   (PCV)  یک واکسیناسیون

 رایج است. 

 بزرگساالن می توانند واکسن پلی ساکارید

د. سایر واکسن ها را می توان برای جلوگیری از بیماری هایی که بسته به کارهای مختلف دریافت کنن  

 ممکن است به ذات الریه منجر شود مانند سرخک، آبله مرغان، آنفوالنزا، و غیره استفاده کرد

 

حفظ بهداشت فرد سبب سالمتی می شود. شستن دست ها اغلب می تواند  –شستن دست اغلب مفید است 

س را کاهش دهدگرفتن باکتری یا عفونت ویرو  

 

اگر شما در معرض خطر ابتال به افراد آلوده به سینه پهلو هستید و واکسن  –از مردم آلوده دور باشید 

 دریافت نکرده اید شما باید از آنها دور باشید

 

بهترین راه برای جلوگیری از ذات الریه دور ماندن از دود سیگار است. اگر سیگار می  –سیگار نکشید 

بیشتر در معرض خطر ابتال به پنومونی است. مصرف سیگار اثر بدی بر ریه و سینه پهلو کشید، شما 

 دارد
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ASBESTOSIS 

 آسبستوزیس

 

-یکات منیزیم و کلسیم است که به عنوان عایق حرارتی به کار برده میآزبست یا پنبه نسوز از الیاف سیل

استنشاق غبار آن سبب بروز .شود. نام دیگر آن آمیانت است که در معادن به پنبه کوهی شهرت دارد

گویند.بیماری می شود که به آن آزبستوزیس می  

های مخصوص، دن به آسیابها از معابیماری مزبور در کارگران معادن، کارگران مسئول حمل سنگ

-های مخصوص آزبست میهای ریسندگی و بافندگی که مسئول تهیه نخ و پارچهکارگران کارخانه

در عایق سازی لوله ها، مواد عایق كننده سطوح، تقویت مواد، ماده ضد آتش سوزی، ضد  باشند،

های ضد ضد گرما، دربصوت، درمنسوجات، درلنت و كالچ ترمز، دیوار های پیش ساخته، مواد كاغذی 

شود. مصرف دیده می های الكتریكیآتش، تركیبات اتصال دهنده، مواد چسبنده، تركیبات بتونه، عایق

سازی و ساختمان این آلودگی را بیشتر کرده است.وسیع آزبست در صنایع عایق  

تغیر از آزردگی این بیماری یک پنوموکونیوز است که منجر به فیبروز بافت بینابینی ریه با درجات م 

گرددمحدود در قاعده ریه تا جوشگاه وسیع ریه می . ترین مواد در برابر این ماده چون یکی از مقاوم 

ها به عنوان ماده مقاوم در مقابل گرما و در ها و کشتیگرما و آتش است در نتیجه در اکثر ساختمان

رود.ساخت جداره کوره ها به کار می  
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شود و در تهیه مواد نسوز کاربرد مهمی دارد. به م سیمان و پالستیک میآزبست سبب دوام و استحکا

دلیل استفاده در لنت ترمز و صفحه کالج خودروها تمام افراد شهرنشین در معرض خطر آلودگی به آن 

 هستند.

  

 انواع آزبست

عادن اصلی دار بوده و مالف( کریزوتایل، همان آزبست سفید است، دارای الیاف سفید رنگ، نرم و کش

 آن در کانادا، روسیه واقع شده است

ای روشن و دارای الیاف محکم و شکننده است که در جنوب تیره رنگ و به رنگ قهوه ب( آموسیت،

 آفریقا یافت می شود

به آزبست آبی معروف بوده و دارای الیاف محکم و آبی رنگ است که در جنوب  ج( کروسیدولیت،

شودبولیوی یافت می آفریقا، استرالیای غربی و  

 د( آنتوفیلیت، در فنالند و آفریقا استخراج شده و دارای الیاف سفید و شکننده است.

مقاومت شیمیایی آزبست به ویژه در مقابل اسیدها، آتش، استحکام مکانیکی، نسبت زیاد طول به سطح 

شد.مقطع، دارا بودن قابلیت ارتجاع و کششی مناسب از جمله خواص مهم آن می با  
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 واردات آزبست به ایران

برابر  4حدوداً  1390، تاسال1339دهد كه واردات آزبست ایران از سال اطالعات بدست آمده نشان می

شده بود. بیش از نیمی از این مقدار از كشور روسیه تامین شده است. برزیل، قزاقستان و كانادا دیگر 

کند، اما معادن آزبست در کانادا از آزبست استفاده نمیتامین كنندگان آزبست ایران هستند. دولت کانادا 

شوند و جزو صادر کنندگان آزبست به کشورهای جهان سوم و در جزو بزرگترین معادن دنیا محسوب می

                               حال توسعه می باشد.

 حدود مواجهه آزبست

ساعته 8لیتر در میانگین زمانی فیبر برمیلی 0.1  

  

سیب شناسیآ  

رغم طول ها علیهای آزبست کوچکتر باشند، احتمال ایجاد بیماری بیشتر است. این رشتههر قدر رشته

باشند. عامل فیزیکی که سبب محدود کردن نفوذ به اعماق ریه می زیاد، قادر به نفوذ به اعماق ریه می

 شود، قطر رشته هاست و به طول آنها ارتباطی ندارد.
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-برونشیول های انتهایی رسوب می  در محل دو شاخه شدن مجاری آلوئولی نزدیک به های آزبسترشته 

های اپتیلیال ها توسط ماکروفاژها برداشته شده و از طریق سیستم موکوسیلیاری و سلولکند. این رشته

I تیپ تیشیل ماکروفاژهای انترس  ها وها با غشاء پایه و بعد از آن به فیبروبالستمسئول حمل رشته  که 

پرولیفراسیون سلولی  ها موجبهای آزبست توسط فیبروبالستشوند. برداشت رشتهباشند، خارج میمی

 و افزایش تولید کالژن می شود.

 

 شرح بیماری

سر و صدا و غافلگیرانه است و دوره پنهان در بین اولین تماس و ظاهر شدن عالیم آزبستوز بیماری بی

لین عالمت بیماری است که پیشرونده است. سرفه در مراحل پیشرفته بسیار متغیر است. تنگی نفس او

 افزوده می شود

 مزوتلیومای جنب و سرطان ریه نیز از عواقب و عوارض ریوی آزبستوز است

شود. به عالوه آزبست مسئول مزوتلیومای ریه شایع ترین توموری است که در اثر آزبست حاصل می

رهای گوارش شناخته شده است.بروز تومورهای دیگر مانند تومو  

نانوگرم در متر مکعب است که تراکم  ۱۰ ذرات ریز الیاف آزبست به طور طبیعی در جو، تقریبا کمتر از

رسد.نانوگرم در متر مکعب می ۵۰۰۰ ها بیش ازگرد و غبار آن در محیط آلوده معادن و کارخانه  
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زایی، ناشی از آزاد شدن آهسته اسید بیماریتاکنون مکانیسم دقیق ایجاد بیماری شناخته نشده است. 

به عنوان آنتی  که از ذرات پوشیده شده با پروتئین تشکیل شده و سالیسیلیک یا یک واکنش ایمنولوژیک

های ژن عمل می کند، می باشد. یک فرضیه دیگر این است که فاگوسیتوز )بیگانه خواری( ناکامل رشته

شود در ایجاد بیماری دخیل های لیزوزومی از ماکروفاژها میزیمآزبست که احتماالً سبب آزاد شدن آن

شود.کارموجب بیماری می هنگام به ریز آزبست با ذرات مدت طوالنی است. مواجهه  

ظاهر شوند. بیماری عالیم بگذرد و سپس با آزبست مواجهه از زمان سال 20دارد تا  امکان   

  

 عوامل افزایش دهنده خطر

  هستند. با آزبست در ارتباط که مشاغلی

  .نامناسب تغذیه

  سیگار کشیدن.

.الکل سوء در مصرف  

 

 رادیو گرافی قفسه سینه

های پلور کباشد. پالشدن پلور می ها و ضخیم شایع ترین اختالالت موجود در گرافی قفسه سینه پالک

شود . تشخیص صورت ضخیم شده در گرافی مشخص می باشد و به معموالً دو طرفه می
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ابتدا در نواحی تحتانی  آزبستوز به وجود لکه های نامنظم یا خطی بستگی دارد که معموالً  رادیولوژیک 

ی ریه گسترش فوقان های میانی و ریه جلب توجه کرده و بعدا به موازات پیشرفت بیماری به سمت لوب

سینه به   های مشخص آزبستوز است که در گرافی قفسهمی یابد. ضخیم شدگی پرده پلور یکی از نشانه

HRCT ترین تست برای تشخیص آزبستوز،حساس خوبی نمایان است. باشد.می    

  

 عالیم شایع

:اولیه عالیم  

نفس تنگی           

دارد. کمی یا خلط است خلط یا بدون که ایسرفه           

· عمومی کسالت احساس           

  

:بعدی عالیم  

· خواب نامنظمی           

· اشتهاییبی           

· سینه درد قفسه           
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· صدا خشونت           

· خونی سرفه           

· قلب احتقانی نارسایی یمعال           

· هاناخن شدن آبی           

  

  در اثر بیماریعوارض احتمالی

· سل بیماری           

· ریوی بیماری علت به قلبی نارسایی           

· ریوی بافت خوابیدن هم روی           

· ها(ریه )اطراف جنب در فضای مایع شدنجمع           

  

 عواقب مورد انتظار

  در آورد. کنترل داد یا تحت تخفیف توانرا می . اما عالیماست عالج حاضر غیرقابل در حال بیماری این

روز  رو به هایرود درمانامید می دارد. بنابراین ادامه بیماری این و درمان علل ربارهد علمی تحقیقات

نمود. را معالجه بیماری این شوند و نهایتاً بتوان ابداع مؤثری  
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 درمان

 اصول کلی

کنید. را متوقف سیگار کشیدن       .1  

کنید. مراجعه پزشک ، بهسرماخوردگی ، حتیتنفسی عفونت بروز هرگونه در صورت       .2  

باشید. و خشک گرم جای یک به مکان فکر نقل باشد، به پیشرفته اگر بیماری       .3  

  آن هایروش و یادگیری تنفسی فیزیوتراپی       .4

کار بندید. را فرا گیرید و به اینایژه تخلیه هایروش       .5  

تر راحت ترشحات کنید تا این استفاده اینایژه ترشحات کردن نرم برای بخور خنک از دستگاه       .6

شوند. تخلیه  

دارید. روز نگاه ( را بهالریه)ذات زا و پنوموککآنفلوان واکسیناسیون       .7  

کنید. هستند دوری دچار عفونت که از افرادی       .8  
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 داروها

· عفونت برای بیوتیکآنتی           

·  هایلوله باز کردن برای درمانی با استنشاق ( همراهیا خوراکی )استنشاقی نایژه گشادکننده         

تا حداکثر ممکن اینایژه  

نمود. استفاده استامینوفن مثل از داروهایی توانمی خفیف ناراحتی رفع برای           

شود. ضروری دارد اکسیژن امکان           

  

 فعالیت در زمان ابتال به این بیماری

کنید. استراحت ، در رختخوابوجود عفونت در صورت           

خود را از سر گیرید. فعالیت عادی عالیم بهبود گذاشتن ، با رو بهاز آغاز درمان پس           

داد. باشد انجام تحمل قابل که هر شکلی به منظم باید ورزش ریه ظرفیت حفظ برای          

 پیشگیری

آزاد  با هوای که یا هودی مناسب حفاظتی ، از ماسکآزبست در معرض قرار گرفتن هنگام به       .1

کنید. دارد استفاده ارتباط  

کار بندید. را به آزبست با مهار غبارهای در رابطه شده توصیه ماتاقدا       .2  
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سیگار نکشید.       .3  

شود. شما حفظ تنفسی قلبی، باشید تا سالمت داشته ورزشی منظم برنامه یک       .4  

 ایکس با اشعه برداریعکس طور منظم کنند باید بهکار می آزبست در صنایع که کارگرانی برای       .5

بود، فرد باید کار  مشکلی شود. اگر در عکس ها شناساییدر ریه غیرطبیعی سایه شود تا هرگونه انجام

باشد. وجود نداشته اگر عالمتی را رها کند حتی با آزبست  
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