
 پنومونی
 

و ترشحات عفونتي است که منجر به التهاب و پرشدن فضاهای داخل ریه و مجاری هوایي از مایع پنوموني 

و معموال در اثر  کرده سینه را درگیر به التهاب بافت ریه که یک یا دو طرف قفسهبه عبارتي، گردد. ميچرکي 

 این بیماری به خصوص در افراد مسن و کودکان کم. شودشود، پنوموني یا عفونت ریه گفته ميعفونت ایجاد مي

 .سن، خطرناک است

 

 :افراد در معرض خطر

برخي افراد استعداد بیشتری برای ابتال به  وليهمه ممكن است به این بیماری مبتال شوند،  با وجود اینكه

 از جمله:این بیماری دارند. 

 سیگاری افراد 

 تری دارند سیستم دفاعي ضعیف کهن )نوزادان و افراد مسن( افراد در سنین بسیار باال و بسیار پایی 

  کساني که  یا ایدزکساني که به هر دلیل سیستم ایمني بدنشان ضعیف شده است )مثل مبتالیان به

 کنند(استفاده مي درمانيشیميداروهای 

 سل، سرطان، قلبيهای کننده مقاومت بدن نظیر بیماریهایي تضعیفکساني که مبتال به بیماری ،

 هستند  مزمن ریویهای ، یا بیماریدیابت، احتقاني قلبنارسایي 

 های مزمن قلبي، ریوی، کبدی، کلیوی، آسم، دیابتافراد مبتال به بیماری 

 افراد پیر و ضعیف 

  الكليافراد 

 

 :پنومونی تعل
 پنوموني ممكن است در اثر عوامل زیر ایجاد شود:

 هاقارچبه صورت شایع و در درجات بعدی  ویروسهاو باکتریها   .1

 اد شیمیایي مانند بخارهای سمياستنشاق مو .2

 زااستشاق مواد حساسیت .3

 (در کشاورزانغبار و گردتنفس مثال )های دیگر وجود دارند موادی که در محیط کار یا محیطمواجهه با  .4

 باعث بروز التهاب )پنوموني(  شیمیایي مي گردند. 4و  3و  2*** موارد 

  استفراغدر اثر به ریه بخشي از محتویات معده ورود 
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 :عالئم پنومونی

، کاهش سرفهه سینه، ، درد قفستبتواند عالئم مختلفي داشته باشد. بسته به عامل ایجادکننده مي پنوموني

 اشتها و ضعف عالئم اصلي بیماری هستند.

شود. خلط معموال زرد رنگ دار ميسرفه در ابتدا ممكن است خشک باشد، اما یک تا دو روز بعد سرفه خلط

 ته باشد.های خوني داشاست و ممكن است رگه

شود و ممكن است بیمار به نفس نفس زدن بیفتد. در موارد شدید اکسیژن تنفس بیمار سریع و سطحي مي

 یابد و ممكن است عالئم کمبود اکسیژن در فرد بروز کند.رساني کاهش مي

 تنفس عمیق یا سرفه ممكن است منجر به ایجاد درد عمقي در قفسه سینه شود.

 

 :تشخیص پنومونی

بیماری تشخیص  (با معاینات و برخي اقدامات دیگر )مانند: رادیوگرافيي پنومون

ممكن است یک بیماری شبیه به عفونت ریه باشد و به  در موارد نادری شود.داده مي

 کند.با چنین عالئمي بروز مي نیز رطان ریهس. به عنوان مثال های بیشتر نیاز باشدبررسي

 

 :درمان
 شود. گاهي بیمار به صورت سرپایي درمان و گاه نیاز به درمان بیماری با توجه به علت آن انجام مي

 کند.تجویز مي تزریقيدرمان خوراکي یا  ،بسته به نوع و شدت بیماری پزشک بستری شدن در بیمارستان دارد.

  مصرف داروهای ضد باکتری، ضدویروس یا ضد قارچ به صورت خوراکي یا تزریقي، فیزیوتراپي قفسه

 شوند. های اصلي بیماری محسوب ميسینه و در مواردی اکسیژن، درمان

 ها یا های بیني، اسپریبرای درد خفیف، تب و احتقان ممكن است از داروهایي نظیر استامینوفن یا قطره

 ان استفاده شود.های ضداحتققرص

 با بخار سرد برای مرطوب کردن هوا استفاده کنند.  کنندهدستگاه مرطوبتوانند از یک بیماران مي 

 .برای کمک به تخلیه ترشحات ریوی )خلط(، بیمار سرفه کند و تنفس عمیق بكشد 
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 :پیشگیری

 خطر در معرض از آنجایي که افراد سیگاری بیش از همه نکشید. سیگار 

 باشد.ترین عامل پیشگیری از این بیماری ميابتال به این بیماری هستند، ترک سیگار مهم

 های تنفسي خودداری کنید.به عفونت از تماس با افراد مبتال 

 .از مواجهه با سرما یا خیس بودن در هوای سرد خودداری کنید 

 های ریه است.تغذیه مناسب به خصوص در کودکان عامل مهمي در پیشگیری از عفونت 

 دهد.های ساده تنفسي، احتمال عفونت ریه را کاهش ميدرمان به موقع عفونت 

 مصرف کنید. ثویتامین  های تازه به خصوصویتامین 

 تواند از ابتال به برخي انواع عفونت ریه جلوگیری کند، البته واکسن برای تمام افراد ضروری واکسن مي

 آنفلوآنزاها شده است هایي که بیشتر توصیه به آنشود. واکسننیست و بیشتر به افراد در معرض خطر توصیه مي

 .و پنوموکوک است

 ها بیشتر است حضور هایي که احتمال آلودگي در آنسالخوردگان و کودکان کم سن بهتر است در محل

 نیابند.

  کورتیكواستروئید )مانند پردنیزولون و  حاویو داروهای  بیوتیکآنتيخودسرانه دارو به خصوص

 مصرف نكنید. بتامتازون(

 های مزمن هستید، حتما برای پیشگیری با پزشک مشورت کنید.اگر مبتال به بیماری 

  زیرا  نمایید.رعایت  را های تنفسي نكات بهداشتيسایر عفونتیا و  سرماخوردگيدر صورت ابتال به

در فضای باز، دست دادن، بوسیدن،  عطسهداشت، سرفه و رعایت نكردن بهبوده و به شدت واگیردار  آنفلوآنزا

هایي که اصول اولیه بهداشت در مكان مي شود لذامشترک سبب انتقال این بیماری لیوان و ظروف  استفاده از

 .شود، شیوع بیشتری داردفردی رعایت نمي
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 پنومونی

 مارهب بي موزش آ

 

 15346تلفن:  -مجتمع آموزشي ردماني حضرت رسول اكرم)ص( -خيابان نيايش -آردس: خيابان ستارخان
http://hrmc.iums. ac.ir/ 

 4كد 

 

 گردآوري و ميظنت: كبري قره باغ
 وااهن مراديانستر اتديي كننده:دك 


