
 
 

 چیست؟ پنومونی

 اغلبكه  هاست ريه شديد عفونت معناي به پنوموني

 دارد بیوتیك آنتي با درمان به نیاز

 طور به احتماال باشد، خوب شما عموميحال  اگر .

 هیدخوا بهبود بیماري اين از بعد كامل

 نیز را افراد حیات بیماري اين ها وقت بعضي اما يافت،

 .كند مي تهديد

پنوموني مي  نباشد، خوب شما سالمتي نچه وضعیتناچ

 كرده بدحال بسیار را شما تواند

 را شما زندگي تواند مي از ان ناشي عفونت و

 .اندازد مخاطره به

اغلب  كه است ريه بافت هابالت معناي به پنوموني

 .باشد مي عفونت از ناشي

 به برونشیت است برونشیت شديدتر از اغلب پنوموني

 يعني بزرگ هوايي ههايرا يا عفونت هابمعناي الت

 است ها برونش

 هندمي د رخ همزمان پنوموني و برونشیت اوقات هيگا

 گويند مي برونکوپنوموني آن به كه

 چیست؟ پنومونی عاليم

 كم لرز، تعريق، تب، سرفه، شامل معمول عاليم

 كسالت و ناخوشي عمومي احساس و هايياشت

 معموال .هستند شايع هادرد ساير و سردرد .است

 كه شود مي تولید بیشتري خلط زمان، اين در
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حاوي  اوقات يھگا حتي و سبز يا زرد است ممکن

 بیاوريد، كم نفس ممکن اشم .باشد خون هاي رگه

 قفسه در گرفتگي احساس دچار يا و بکشید نفس تندتر

 سینه وديواره ها ريه بین پرده كه صورتي در .شويد سینه

 شديدي درد است ممکن شود، عفونت دچار نیز (پلور)

 .نمايید سینه حس قفسه هاي كناره در

 كراكل گوشي، صداي با شما معاينه زمان در پزشك

 شنود مي هايتان ريه در را

 .است پذير امکان الريه ذات از پیشگیری

 بیماري جانبي عوارض جمله از الريه ذات كه آنجايي از

 آنفوالنزا به ابتال از پیشگیري لذا .باشد مي آنفوالنزا

 الريه ذات به ابتال عدم تهج مناسبي روش پیشگیري

 .است

 برابر در توانند مي كه دارند وجود ييها واكسن امروزه

 مي باكتريايي الريه ذات بروز به منجر كه پنوموكوک

 كنند شود مقابله

 افراد بین در پنوموكوكي الريه ذات خطر میزان باالترين

 :كه است

 ريوي، يها بیمارب نظیر مزمني ايھبیماري داراي -1

 مي قند مرض يا شکل داسي خوني كم قلبي، كلیوي،

 .باشند

 .اند فتهيا ودهبب شديدي بسیار بیماري از -2
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 سال 2 زير كودكان و حامله زنان مورد دره :توج قابل

 .شود نمي توصیه واكسیناسیون

 شديد الريه ذات عالئم دچار شما اگر

 وجود علیرغم . یدهد اطالع خود پزشك به بالفاصله*

 درمان و نگامه زود تشخیص ، مختلف ايھبیوتیك آنتي

 .است مهم بسیار موقع به

 موارد در .كنید عمل خود پزشك ايه توصیه به حتماً*

 كه كند توصیه شما پزشك دارد امکان شديد بسیار

 نیز اوقات يهگا .يدھد انجام بیمارستان در را درمان

 .باشد عملي خانه در درمان دارد امکان

 تا است شده تجويز شما پزشك توسط كه اييهدارو*

 به امر اين .كنید مصرف نمايد مي توصیه وي زمانیکه

 .كرد دھخوا كمك الريه ذات مجدد عود از وگیريجل

 بیماري اين چه اگر باشید داشته خاطر به موارهه*

 خطرناک بسیار تواند مي اما است درمان قابل بخوبي

 نیندازيد تأخیر به را درمان یچگاهه ابتال، صورت در .باشد

 .كنید شروع آنرا بالفاصله و

 : درمان و مراقبت

 شده تجويز ايھدارو دادن -1

 مورد باكتريال پنوموني درمان براي ها بیوتیك آنتي( الف

 . استفاده دارد

 نمي استفاده ويرال پنوموني ي برا ها بیوتیك آنتي (ب

 باكتريال عفونت خطر شكاه براي است اما ممکن شوند

 شود تجويز ثانويه
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 شهید آیت اله مدنی بیمارستان  
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 : تنفس طبیعي الگوي يك و رساني اكسیژن بودبه

 ، ها بتهاال ضد ، ها ديالتور برونکو تجويز ( الف

 ها اكسپکتورانت و هاموكولیتیك 

 بیماريك ھاينك براي تخت سر بردن باال ( ب

 باشد داشتهتر  راحت پوزيشن

 نیاز صورت در اكسیژن تجويز ( پ

 بیمار تحمل حد درسینه  سهقف فیزيوتراپي انجام (ت

 ، شود انجام بیماربايد اي دوره پوزيشن تغییر ( ث

 براي عقب به جلو از و ديگر طرفبطرف  يك از

 تمام تهويه و اتساع بودبه و ترشح برونش بودبه

 ريه نواحي

 خلط تخلیه بیماربه تشويق (چ

 ميتوصیه  بیماران اين براي كه پرستاري اقدامات

 :شامل شود

 يابد افزايش روز در لیتر 3 تا 2 مايعات تدرياف -

 ترشحات تا

 توسط منع عدم صورت در البته.) يابد شھكا

 (پزشك

 را كافي رطوبت صورت ماسك از استفاده با -

 . كند مھفرا

 تنفسي فیزوتراپي و موثر ايھ سرفه به تشويق -

 تجويز لزوم صورت در وريدي غذاي و مايعات -

 . شود
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 عالئم است ممکن كه يها فعالیت افزايش از یزهپر -

 . باشد داشته استراحت و كند تشديد را

 تغذيه:

 رژيم رعايت بیماري، خاص دارويي رژيم بر عالوه

 و بیماري شدت شھكا باعث مناسب غذايي

 .شود مي اريبیم با مقابله براي بدن تقويت

 بیماران غذايي رژيم كه است اين ممه ي نکته(1

 تحريك موجب بلع نگامه كه باشد اي گونه به بايد

 برخوردار كمتري حجم از بايد مچنینه .نشود سرفه

 تنگي تشديد موجب معده حجم افزايش با تا باشد

 .نشود نفس

 به بايد وعهت حالت وجود صورت در بیماران اين در(2

 استفراغ بروز به منجر تا كرد درمان را آن سرعت

 .نشود

 ي عصاره شیر، مصرف بیماري حاد ي دوره در(3

 مي شود توصیه مرغ تخم ي سفیده و سوپ گوشت،

 بايد و شیرين اي نشاسته ايھغذا مقابل، ي نقطه در و

 .شوند گذاشته كنار مدتي براي

 منبع:
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