
چیست؟) عفونت ریوي ( پنومونی 

معمـــوال در اثـــر بـــه التهـــاب بافـــت ریـــه کـــه
ــی  ــاد م ــت ایج ــت   عفون ــا عفون ــونی ی ــود پنوم ش

عفونــت ریــه ممکــن اســت . شــودریــه گفتــه مــی
در اثـــــر ارگانیســـــمهاي مختلفـــــی شـــــامل 

ــروس ــاکتري وی ــا، ب ــارچ ه ــا، ق ــل ه ــا و انگ ــا ه ه
هــا، ممکــن  عــالوه بــر عفونــت  . ایجــاد شــود 

ــد       ــیمیایی مانن ــواد ش ــاق م ــر استنش ــت در اث اس
ــمی  ــاي س ــ بخاره ــاب ری ــز الته ــودنی ــاد ش . ه ایج

ــه در     ــاب ری ــت الته ــن اس ــادري ممک ــوارد ن در م
. زا ایجـــاد شـــوداثــر استشـــاق مـــواد حساســیت  

ــه در     ــوادي کـ ــا مـ ــه بـ ــت مواجهـ ــن اسـ ممکـ
ــد     ــود دارن ــر وج ــاي دیگ ــا محیطه ــار ی ــیط ک مح

ــه شــود   ــت ری ــاب در باف ــث ایجــاد الته ــثال . باع م
ــرد و    ــنفس گـ ــر تـ ــاورزان در اثـ ــی کشـ در برخـ

ــت    ــن اس ــک زده ممک ــالت کپ ــار غ ــاب غب الته
.ریه روي دهد
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کسانی بیشتر در معرض ابتال به عفونت چه
؟ریوي هستند

حتی . هر کسی میتواند به پنو مونی مبتال شود
افراد سالم هم ممکن است به این بیماري مبتال 

. شوند

   ــه ــایی کــ ــا آنهــ ــان خصوصــ کودکــ
.بیماري مزمن دارند

  ــاري ــه بیم ــتال ب ــراد مب ــزمن  اف ــاي م ه
ــم،     ــوي، آس ــدي، کلی ــوي، کب ــی، ری قلب

.بتدیا

کشندافرادي که سیگار می.

     ــتم ایمنــی ضــعیفی ــرادي کــه سیس اف
.دارند مانند افراد مبتال به ایدز

افراد پیر و ضعیف.

  ــا ــی ب ــه علت ــان ب ــرادي کــه طحــال آن اف
.جراحی برداشته شده است

افراد الکلی.
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عالئم عفونت ریه کدامند؟

عالئم ناگهانی به صورت تب و لرز، درد قفسه 
گاهی ممکن . کنندسینه، و سرفه بروز می

.فرد مبتال بسیار بد حال باشداست
 سرفه در ابتدا ممکن است خشک

باشد اما یک تا دو روز بعد سرفه 
.شودهمراه با خلط می

 خلط معموال زرد رنگ است و ممکن
هاي خونی داشته باشد یا است رگه

.نارنجی رنگ باشد

شود و نفس بیمار سریع و سطحی می

ممکن است بیمار به نفس نفس زدن 

در موارد شدید اکسیژن رسانی .بیفتد

یابد و ممکن است مناسب کاهش می

.عالئم کمبود اکسیژن در فرد بروز کند
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تی درمانی لرستاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداش
مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

پنومونی

واحد آموزش به بیمار 

: سایت بیمارستان
http://shohada.lums.ac.ir

33236401- 7:شماره تلفن هاي بیمارستان

شود؟عفونت ریوي چگونه درمان می
این بیماري در مواردي به صورت سرپایی 
قابل درمان است و در موارد دیگر به 

.گیردصورت بستري صورت می

 درمان آنتی بیوتیکی، فیزیوتراپی
قفسه سینه، و در مواردي اکسیژن 

.شونداستفاده می
ماه گذشته 3-2رتی که در در صو

سفري به کشورهاي دیگر داشته اید 
بسیار مهم است که فوراً این موضوع 

.را با پزشک خود در میان بگذارید

که از ممکن است نوع ارگانیسمی
مکانهاي دیگر موجب بیماري شما 

به درمان متفاوتی نیاز داشته شده
. باشد

ت بیماري ممکن بسته به نوع و شد
است درمان خوراکی یا تزریقی 

.استفاده شود
سیاوش  بهمنیار: نکات برتر پرستاري مولف-NVPکتاب : منابع

2012کتاب بیماري هاي عفونی هاریسون چاپ
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توان از ابتال به عفونت ریوي چگونه می
پیشگیري کرد؟

کند سیگار کشیدن بافت ریه را تخریب می
پذیر و ریه را نسبت به عفونتها آسیب

.کندمی
کشید بهتر است آن را کنار میاگر سیگار

.بگذارید
سال دارید، سیستم ایمنی 65گر باالي ا

شما ضعیف شده است یا به بیماري مزمنی 
مانند بیماري مزمن قلبی، ریوي، کلیوي، 
کبدي، آسم و یا دیابت دچار هستید باید 

. واکسن پنوموکوك را دریافت کنید
 کنید همچنین باید به خوبی از خود مراقبت

شگیري از ابتال به پنومونی و براي پی
شده فرا گیرخصوصاً اگر آنفوالنزا یویروس

است واکسن آنفوالنزا بزنید
جراحی طحال شما اگر به هر علتی با

برداشته شده است دریافت واکسن 
پنوموکوك بسیار اهمیت دارد و باید در این 
مورد از پزشک خود اطالعات الزم را 

.بخواهید
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