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 معلومات خاصة بالمریض

فبرایر\شباط COPD( 2022( االنسداد الرئوي المزمنمرض   
 

 )COPD(مرض االنسداد الرئوي المزمن 
 المسالك الھوائیة الضیقة بشكل دائم –

 المریض،عزیزتي المریضة، عزیزي 

بتشخیص إصابتك بمرض االنسداد الرئوي  -أو قام طبیبك  -قامت طبیبتك 
 إلى: COPDالمزمن. یشیر المختصر 

„Chronic Obstructive Pulmonary Disease .“ المقصود بذلك
الھوائیة. یعتبر مرض  الُشعَب دائم فيھو: مرض الِرئَة المؤدي إلى تََضیّق 

. الجھ بشكل جید قابل للشفاء، إال أنھ من الممكن االنسداد الرئوي المزمن غیر
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 التدخین كعاِمل خطورة 
 السبب الرئیسي لمرض االنسداد الرئوي المزمن ھو:

 التدخین ■

لدى یعتبر دخان التبغ المسؤول عن اإلصابة بِمرض االنسداد الرئوي المزمن 
من اآلالم  -إضافة إلى ذلك  -یزید التدخین  مصاب. 10من أصل  9حوالي 

 ومن تفاقم مرض االنسداد الرئوي المزمن بشكل أسرع.

من بین المخاطر األخرى ھناك التدخین السلبي وتلوث الھواء والتھابات 
 الجھاز التنفسي المتكررة في مرحلة الطفولة.

المرض 
تكون الشعب الھوائیة عند اإلصابة بِمرض االنسداد الرئوي المزمن ملتھبة 

 ).انسدادوَضیِّقة ( (التھاب القصبات الھوائیة المزمن)بشكل مستمر 
عبر  - عندما تكون الرئة سلیمة - إلى الدم الضروري للحیاةیصل األكسجین 

ئَویةما یَُسّمى  إال أن ھذه األخیرة تكون في حالة اإلصابة  .بالحویصالت الّرِ
بَِمرض االنسداد الرئوي المزمن ُمَدّمَرة وُمنتفخة ُجزئِیاً ِمثل البالونات الصغیرة. 
المصطلح التقني للرئة المنتفخة ھو النفاخ الرئوي. یتعذّر على األكسجین 
الوصول إلى الجسم بما فیھ الكفایة بِسبب ضیق في الَمساِلك الھوائیة واالنتفاخ 

أعراض مثل  -مثالً  -في بعض األماكن. من بین ما یترتب عن ذلك ھناك 
المزمن أن ومن بین خصائص مرض االنسداد الرئوي  ضیق في التنفس.

التضیقات ال تتراجع بالكامل حتى بعد استنشاق األدویة المناسبة. یُعَد مرض 
 االنسداد الرئوي المزمن غیر قابل للعالج وعادة ما یتطور.

 األعراض 
 األعراض النموذجیة لمرض االنسداد الرئوي المزمن ھي:

 لراحةضیق في التنفس أثناء االجھاد، فیما بعد أیضاً أثناء حاالت ا ■

 السعال ■

 البلغم ■

حالة یتحدث الخبراء عن  قد یتدھور مرض االنسداد الرئوي المزمن فجأةً.
تفاقم في الحاالت التي یتجاوز فیھا تدھور المرض المستوى المعتاد 

 -أو طبیبك  -واستمراره یومین على األقل. یرى الخبراء أنھ ینبغي لطبیبتك 
عن أعراض مرض االنسداد مقابلة طبیة عند كل  -أو یسألك -أن تسألك 

لدیك وعن احتمال تفاقمھ. قد یتِم أیضاً أثناء ذِلك اللجوء إِلى  الرئوي المزمن 
استخدام إستبیانات خاصة. من المھم الكشف عن األعراض وتدھورات الحالة 

من ضبط العالج، حیث أن  -إذا لزم األمر ذلك  -في الوقت المناسب للتمكن 
 .بشكل دائم ھو إبقاء صعوبات التنفس تحت السیطرة الھدف من ذلك

 العالج  

یتم في عالج مرض االنسداد الرئوي المزمن تناول أدویة واللجوء إلى 
الن بعضھما البعض.  معالجات غیر دوائِیَة، حیث أن االثنان یَُكّمِ

ً عن التدخین یُعَد األمر األكثر  إذا كنت ضمن الُمَدخنین، فإّن توقفك تماما
 ھمیة وفَعَاِلیَة.أ

 )COPDفي لمحة واحدة: مرض االنسداد الرئوي المزمن (

شخص بالغ مصاباً بمرض االنسداد  100من كل  6یعتبر حوالي  ■
 الرئوي المزمن.

العالمات النمطیة لذلك ھي السعال والبلغم وضیق في التنفس عند  ■
 اإلجھاد.

یبقى أھم شيء ھو عدم التدخین، وذلك ألن التدخین ھو السبب الرئیسي  ■
 لمرض االنسداد الرئوي المزمن.

تساعد أدویة االستنشاق على مواجھة صعوبات التنفس وقد تمنع أیضاً  ■
 التدھور المفاجئ للحالة المرضیة.

یُعَد كل من ممارسة النشاط البدني وتعلم تقنیات التنفس أیضاً جزء ال  ■
یتجزأ من عالج مرض االنسداد الرئوي المزمن، حیث ستتعلم ذلك في 

 تدریبیة.دورات 
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  العالج  

على مدى شدة األعراض أو  سیتم إعطاؤه لكیعتمد تحدید نوعیة العالج الذي 
بشكل  على عدد المرات التي یتفاقم فیھا مرض االنسداد الرئوي المزمن لدیك

 .مفاجئ
 من بین اللبنات الھامة للعالج ھناك:

 تجنب المواد الُملَّوثة، مثل التدخین أو الغبار في مكان العمل ■

 النشاط البدني المنتظم، تمارین التنفس ■
حیث یمكن  توسع القصبات الھوائیة.استنشاق األدویة التي  ■

استنشاقھا على شكل رذاذ أو مسحوق، أما بِالنسبة للحاالت التي 
تكون فیھا األعراض بسیطة، فقد یكون كافیاً استنشاق ھذه األدویة 

في حالة ضیق التنفس. غیر أن الخبراء  مثالً فقط عند الضرورة، 
عة للمجاري یوصوا في معظم الحاالت بتناول األدویة الُمَوسِّ 

یمكن  التنفسیة یومیاً، بغض النظر عما إذا كانت ھناك أي أعراض.
وحدھا غیر كافیة، الجمع بین لفي حالة إذا كانت مادة فعالة واحدة 

 المواد الفعالة لمجموعات مختلفة من األدویة.

 من بین أشباهیوصي الخبراء بتناول عنصر نِشط إضافي  ■
ً ة: تعرضالكورتیزون فقط في الحالة التالی لحاالت تفاقم  ت سابِقا

ً وبشكل منتظم  -أو تستنشقین  -بالرغم من كونك تستنشق  حالیا
قد یكون من المفید في ھذه الحالة  دوائین لتوسیع القصبات الھوائیة.

تناول رذاذ الكورتیزون: أبانت دراسة أن ذلك ساعد في منع ظھور 
 نوبات تفاقم. 10من كل  1حوالي 

تظھر على شكل مخاط عنید التي إذا كانت معظم األعراض  ■
وُسعَال، فقد یكون من المفید اللجوء إلى تناول دواء طویل األجل 

 .أسیتیل سیستین-ان، مثل كافیةومذیب للبلغم بجرعات عالیة 

ً الخضوع للعالج باألوكسجین على المدى  ■ قد یكون ضروریا
 اد الرئوي المزمن.الطویل في الحاالت الشدیدة ِلَمرض االنسد

  ما یمكنك القیام بھ بنفسك  
 

إلى طبیبتك أو طبیبك عند رغبتك في اإلقالع  -أو تحّدثي  -ث تحدّ  ■
عن عروض دعم مناسبة،  -أو استفسري  -استفسر  عن التدخین.

ِمثل دورات دعم اإلقالع عن التبغ أو العالج السلوكي، حیث یكون 
 دوائي.كل واحد منھما مرفقاً بعالج 

على ممارسة  -أو تحرصي  -یوصي الخبراء بأن تحرص  ■
الریاضة بانتظام. إذ أن بھدف التوصل إلى عالج جید فإن الحفاظ 

ن ألعلى الحركة بانتظام ال یقل أھمیة عن تناول األدویة، وذلك 
ن  ضیق التنفس وتجعل الجسم قادراً على التحمل. من الحركة تَُحّسِ

بالنسبة للكثیرین أكثر متعةً  ل جماعيبشكتعتبر ممارسة الریاضة 
تقویة من أن یمارسھا المرء وحیداً، مثالً فیما یخص ریاضات 

من إعاقات  -أو تعانین  -یمكنك أیضا إذا كنت تعاني  .الرئتین
 بدنیة شدیدة الحصول في منزلك على عالج تدریبي ُمَؤطَّر.

یمكنك تعلم بعض تقنیات التنفس وأوضاع الجسم التي تسھل  ■
الشفاه ووضعیة جلوس سائق  زم التنفس معالتنفس، ِمثل 

 الحنطور.
بالشكل الصحیح. ھناك المزید من  االستنشاقم كیفیة یمكنك تعلّ  ■

نشرات المعلومات حول االستنشاق ومختلف أجھزة االستنشاق: 
 انظر المربع الرمادي.

عالجك كل من یوصي الخبراء بوضع ُخّطة عمل مكتوبة تتضمن  ■
 ات ملموسة خاصة بحالة الطوارئ.الشخصي وخطو

یمكنك المشاركة في برنامج خاص برعایة المصابین بمرض  ■
 - DMP -االنسداد الرئوي المزمن مختصر: (برنامج إدارة 

 إلى جعلھدف ھذا البرنامج یمرض االنسداد الرئوي المزمن). 
بل مختلف عیادات األطباء العامین وعیادات قة من قِ سّ نَ رعایتك مُ 

طاقم العالج الخاص بك عن  - أو اسألي -یین. اسأل االختصاص
 ھذه اإلمكانیة.

ینبغي في حالة إذا كانت ھناك شكوك في كون طبیعة العمل سبباً  ■
في أقرب لإلصابة بمرض االنسداد الرئوي المزمن، التواصل 

رابطة مع مع طبیبة أو طبیب العمل في َشِرَكتِك أو وقت ممكن 
 العمال.تأمین تعویضات 

     المزید من المعلومات  

 مسؤول عن المضمون
 ) ÄZQ(الطب مركز األطباء للجودة في 

 )BÄKاأللمانیة ( نقابة األطباء) وKBVلحساب: المجموعة اإلتحادیة ألطباء التأمین الصحي (
 2555-4005 030الفاكس: 

 patienteninformation@azq.deالبرید االلكتروني: 
www.patienten-information.de  

www.azq.de 

 

 )COPD( مرض االنسداد الرئوي المزمن 

 معلومات خاصة بالمریض

 مع أطیب التحیات

َعَمِلیَة من مصابین لمصابین ترتكز ھذه المعلومات الخاصة بالمریض على معارف علمیة حدیثة لإلرشادات الوطنیة للرعایة الخاصة بمرض االنسداد الرئوي المزمن ونصائح 
 آخرین.

 األطباء األلماني واإلتحاد الفدرالي لصنادیق تأمین األطباء، واتحاد الجمعیات المھنیة الطبیة العلمیة. یتم دعم برنامج إرشادات الرعایة الوطنیة من طرف كل من اتحاد غرف
  www.patienten-information.de/kurzinformationen/copd#methodikَمْنَھِجیَّات ومصادر: 

 اإلتصال بمجموعات مساعدة الذات
(المصلحة الوطنیة للمعلومات الخاصة بتشجیع ومساندة مجموعات مساعدة الذات):  NAKOSب  االتصالینبغي للتعرف على منظمة للمساعدة الذاتیة بالقرب من سكنك، 

www.nakos.de، 8960 3101 030: الھاتف 

 2021محّررة باللغة األلمانیة عام ال األصلیّة النسخةتم إصدار 
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