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 چيست؟  پنومونی

پنومونی عفونت یک یا هر دو شش استت هت    
ارگانیسم های هوچتک هت    )ها  میکروبتوسط 

. ایجاد می شود( می تواند منجر ب  بیماری شود
هتای   میکروبویروس ها، باهتری ها و قارچ ها 

 .ونی هستندایجاد هننده پنوم
ها توسط جریان خون بت    میکروبگاهی اوقات 

ری  ها می رستند ویتی اب تو توستط ق ترات      
تنفسی با استنشاق هوا ب  ری  هتا منتلتم متی    

 .شوند

   :عالئم شایع

 درج  سانتیگراد و یرز 9/83و باالی ت*
 هوتاهی تنفس* 
حاوی خون یا رگ  خ ط دار با یا بدون سرف  * 

 های خونی
 عتنفس سری* 
 درد سین  ه  با نفس هشیدن بدتر می شود* 
 درد شکم* 
 خستگی یا دردهای عضالنی* 
 (نادر)هبودی یو ها و ناخن ها * 
 بی اشتهایی* 

  :تشخيص

 گرفتن شرح حال از بیمار ●
 ویزیت پزشک و سمع صداهای تنفسی ●
 عکس ساده قفس  سین  ●

 

 

 :عوامل افزایش دهنده خطر
نتتوزادان، شتتیرخواران و بزرگستتاالن )ستتن -1

 (سال 06باالی 
 تجویز داروهای ضد سرطان -2
 استعمال دخانیات و اعتیاد ب  ایکم -8
 جراحی اخیر -4
نام  وب بودن وضعیت سالمت عمتومی بت     -5

 هر دییم
زنتتدگی در شتترایط پتتر جمعیتتت یتتا بیتتر   -0

 ، سرای سایمندانبهداشتی
ضعف دستگاه ایمنی ناشی از بیماری ها یتا   -7

 داروها
بیماری های تضعیف هننتده ملاومتت بتدن     -3

نظیر بیماریهای ق بی، سرطان، ستم، نارستایی   
 احتلانی ق و، دیابت و بیماریهای مزمن ریوی

 آسم -9
 ورود بذا ب  ری اختالل ب ع و پیرو آن  -16

 

 

 



 
 
 
 

 

 : درمان پنومونی

درمان اص ی پنومونی، آنتی بیوتیک می 

بیشتر افراد با استراحت در منزل حال  .باشد

عمومی بهتری پیدا می هنند، اما افراد با 

در بیمارستان بستری  بیماری شدیدتر باید

شوند تا س ح اهسیژن خون آن ها تحت 

نظر باشد و مایعات ب  صورت سرم ب  آن ها 

با وجود اینک  بیشتر افراد، حال . تجویز گردد

 . عمومی بهتری پیدا می هنند

تخفيف عالئم چه مدت زمان طول می 

 كشد؟

در   معموالً با درماندر پنومونی باهتریایی 

در   یابد، ویی د میوهبب  هفت  1-2  عرض

بیشتر   است  ممکن  یا سایمندان  خردساالن

 .انجامد  طول  ب 

چند   در عرض در پنومونی ویروسی معموال

  پس  خستگی. یابد می بهبود  هفت   روز تا یک

 . است شایع  ویروسی  از بیماری
 
 

 :توصيه هاي پس از ترخيص

را در ظرف  (خ ط)ترشحات دفعی -1

 .بین ببرید مخصوصی قرارداده و از

را ب  هنگام ع س  و  بینی و دهان خود-2

 . رف  بپوشانیدس

های خود را پس از ع س  و سرف   دست-8

 .حتما بشویید

خ ر عود مجدد و ابتال ب  عفونت وجود -4

 .دارد پس در مراقبت از خود هوشا باشید

ها و سایر داروهای تجویز  آنتی بیوتیک-5

 .شده را سر موعد ملرر در خان  مصرف نمایید

در صورت مشاهده ی این عالئم سریعا با  -0

 :زشک معایجتان تماس بگیریدپ

افزایش ، دتر شدن سرف ب ، ختی در تنفسس

  .یا عود مجدد تو و عدم تحمم نسبت ب  دارو

 

 

ممکن است بعد از  ی هستید پیر اگر فرد -7

ب  مدت طوالنی تری دچار ضعف و پنومونی 

برای خروج ترشحات و باید  ید وخستگی شو

. یدهای تنفسی انجام ده رزش انبساط ری  ها و

می توانید از اسپیرومتری تشویلی موجود در )

داروخان  جهت تمرین تنفسی عمیق استفاده 

 (. هنید

را جهت خروج اخالط و تمرینات تنفسی  -3

تمیز شدن راههای هوایی و بهبود اتساع ری  

 .انجام دهید 

 ز هشیدن سیگار اجتناب نمایید ا -9

ناگهانی  تغییرات، خستگیا، ه از استرس -16

 درج  حرارت و مصرف زیاد ایکم اجتناب نمایید

می هاهش  برابر پنومونی را  چون ملاومت در

 .دهد

 .غذی  و استراحت هافی داشت  باشیدت -11 

درد و   شدن  و برطرف  تو  هاهش  هنگامتا  -12

 . دنمایی  در بستر استراحت  نفس  هوتاهی

در صورت نداشتن ) مصرف مایعات -18

. را افزایش دهید (محدودیت در مصرف مایعات

افزایش مصرف مایعات ب  رقیق شدن 

ی  ترشحات ریوی و در نتیج  آسانتر شدن تخ 

 .آنها با سرف  همک می هند

ساییان  قبم از شروع فصم سرما، واهسن -14

 .آنفوالنزا، سین  په و تزریق شود

 


