
 ادم حاد ریوی چیست:

ادم ریوی مرحله نهایی پرخونی ریوی است که در آن 

کند و مقداری مایع بطور غیر عادی در ریه ها تجمع پیدا می

این اختالل نشان دهنده آسیب شدید عملکرد بطن چپ می 

تعادل مقدار خون ورودی از سمت راست  عدم  باشد که نتیجه

باشد و یک قلب و جریان خروجی خون از سمت چپ قلب می

 اورژانس پزشکی می باشد.

 علل شایع:

بیماری قلبی مانند: سکته قلبی، بیماری پرفشاری خون  .1

 و تنگی دریچه آئورت.

به دنبال تنفس گازهای  همچنین ادم ریوی ممکن است .2

ز حد یا سریع فراورده تحریک کننده، مصرف زیاد ا

های خونی مانند: پالسما و آلبومین و خون کامل و 

ر خدمایعات داخل وریدی و یا به دنبال مسمومیت با م

 اتفاق بیفتد.

 عالئم شایع: 

عالئم اغلب بطور ناگهانی در اواسط شب و چند ساعت بعد 

 از دراز کشیدن ایجاد می شود که شامل:

 د و گاهی همراه با خس خس نفس شدیکوتاهی  .1

 تنفس سریع .2

 بی قراری و اضطراب و ترس .3

 رنگ پریدگی .4

 تعریق .5

 کبودی ناخن ها و لب .6

 افت فشار خون .7

سرفه که در ابتدا ممکن است بدون خلط باشد ولی  .8

های تواند با خلط و کف آلود و حاوی رگهبعداً می

 خونی باشد.

 عوامل تشدید کننده بیماری:

 سال 66سن باالی  .1

 استرس .2

 حمله قلبی اخیر .3

 فشار خون باال یا هر نوع بیماری فلبی .4

 چاقی .5

 استعمال دخانیات .6

 خستگی کار زیاد .7

 

 

 

 درمان ادم حاد ریوی:

درمان ادم حاد ریوی باید خیلی سریع و اورژانسی 

انجام شود، زیرا در غیر اینصورت بیمار در اثر 

 کند.خستگی و کاهش اکسیژن فوت می

وضعیت بیمار: که بیمار راست روی تخت  .1

و پاها را کنار تخت به پایین آویزان بنشیند 

کند، این وضعیت فورا پر خونی ریه ها را 

دهد  و در صورتی که نتواند بنشیند کاهش می

باید در وضعیت نیمه نشسته قرار بگیرند تا 

 بتوانند براحتی نفس بکشند

   تجویز اکسیژن: با غلظت  .2

   
با  16-8 

 ماسک 

 دارو درمانی: .3

 ر: جهت کاهش اضطراب و خدترکیبات م

کاهش جریان خون به سوی ریه و کاهش نیاز 

 بدن به اکسیژن.

 ها(: برای داروهای ادرار آور )دیورتیک

کاستن از اضافه حجم خون در گردش و 

 هاتجمع مایعات در ریه



 وترکس: برای باال بو دوپامین و دو لاتیدیژ

 انقباضی قلببردن قدرت 

 ها: گشاد کننده عروقی بوده به جهت تراتین

 کاهش بار کاری قلب 

 ها: چنانچه ادم در اثر عفونت آنتی بیوتیک

 باشد.

 اهداف درمان:

شامل ایجاد آرامش جسمی و روانی و بهبود تبادالت 

گازی و کاهش حجم خون در گردش و بهبود 

 عروقی می باشد. -عملکرد قلبی

 باید رعایت نمود:چه نکاتی را 

 کاهش نمک در رژیم غذایی 

 ترک استعمال دخانیات 

 حفظ وزن در حد مطلوب 

 استراحت کافی 

 مصرف به موقع داروهای تجویز شده 

 مراجعه به موقع به پزشک مربوطه 

 نحوه فعالیت:

باید در بستر استراحت  ، بیمارتا پایدار شدن وضعیت

خود را با های طبیعی نماید و پس از درمان، فعالیت

 اجازه پزشک از سر بگیرد.

 توجه:

در صورت وجود هرگونه بیماری قلبی، اقدام 

فوری جهت درمان به منظور پیشگیری از تشدید 

 عالئم نارسایی قلبی نمایید.

و چنانچه در یکی از اعضای خانواده سابقه ادم ریه 

وجود داشته باشد، احتمال ابتال نیز در شما وجود 

 دارد.

 

 

 

 

 به نام خدا

 
 

 دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

 مرکز آموزشی درمانی قلب دکتر حشمت

 آموزش به مددجو
 ادم ریه

 
 

 تهیه و تنظیم:

 کمیته آموزش پرستاری

  1337بهار 

 
   2013منبع: کتاب داخلی جراحی برونر سودار  

 

 

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به 

آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال 

 فرمایید:

Nursemanagement92@g
mail.com 

کسب اطالعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نماییدجهت   

www.heshmathospital.ir 

 


