
 

 عفونت ریه 

 مهناز پریموتهیه کننده: 

 واحد آموزش سالمت 

 0011تاریخ بازنگری :

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

پس از فروکش کردن تب بتدریج فعاليت خود را 

 .افزایش دهيد

 .پرهيز از مصرف سيگار و الکل

تا زمان بهبودی کامل از فعالت های شدید که باعث 

 .خستگي زیاد مي شود اجتناب کنيد

تغذیه کامل داشته باشيد و به مقدار لزوم استراحت 

 .کنيد

 

 

تایید علمی محتوا : آقای دکتر سلطانی ) فوق 

 تخصص روماتولوژی (

مددجوی گرامی شما می توانید با مراجعه به آدرس 

واحد  www.bohlool.gmu.ac.ir  اینترنتی

آموزش سالمت به سایر مطالب اموزشی دسترسی 

 پیدا کنید

  درمان در بیمارستان:

 به اندازه کافي استراحت کنيد. -

 هوای اتاق مرطوب باشد.  - 

دوره درمان با آنتي بيوتيک را کامل  -

 کنيد.

 مایعات فراوان بنوشيد.  - 

به پنومونی  الرعایت نکات زیر در بیماران مبت

  :مهم است

سيگار بافت ریه را تخریب و نسبت به عفونتها 

 آسيب پذیر ميکند. 

 پس ترک سيگار بسيار مهم است

در صورت ابتال به سرماخورگي و سایر عفونتهای 

تنفسي باید نکات بهداشتي رعایت گردد تا از 

انتقال عوامل بيماریزا به افراد مستعد بيماری 

 . پيشگيری شود

آنتي بيوتيک های تجویز شده را در زمان صحيح 

و تا مدت زمان دستور داده شده ادامه دهيد و در 

صورت بروز عوارض جانبي احتمالي، حتما به 

 پزشک معالج خود اطالع دهيد..

برای پاک کردن ریه ها و اتساع کامل ریه، 

تمرینات تنفسي آموزش داده شده را بطور مداوم 

  انجام دهيد

 ارتباط با ما و پاسخگویی به سواالت:

 10003255150تلفن: 

 6611داخلي: 
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 پنومونی ) عفونت ریه ( چیست ؟

پنوموني یا نومونيا که نام قدیمي آن ذات الریه است 

عفونت یا التهاب شدید یک یا هر دو ریه به صورت 

م تنفسي مي الئهمزمان است که سبب بروز ع

 شود.

در این بيماری حبابچه های هوایي موجود در ریه  

ها پر از چرک و سایر مواد مایع مي شود و رسيدن 

اکسيژن به خون با مشکل مواجه مي گردد. اگر 

اکسيژن موجود درخون شما کاهش یابد سلولهای 

 بدن شما به درستي کار خود را انجام نخواهند داد.

عوامل مختلفي در ایجاد عفونت ریه  نقش 

 :دارند از جمله
ویروسها، باکتریها، قارچها و انگلها. در بيشتر -0

موارد، نوعي استرپتوکوک مسئول عفونت 

 . باکتریایي ریه است

استنشاق مواد شيميایي مانند بخارهای سمي و -2

  زا که باعث التهاب ریه ميشوند مواد حساسيت

مواجهه با موادی که در محيط کار یا محيطهای -5

دیگر وجود دارند و باعث التهاب بافت ریه ميشود، 

مثال برخي کشاورزان در اثر تنفس گرد و غبار یا 

 . سموم شيميایي دچار التهاب ریه مي شوند

 گاهي استفراغ باعث ایجاد پنوموني ميشود. -0

با استفراغ، بخشي از محتویات معده وارد ریه هاا 

 . ميشود و موجب التهاب ریه ها ميگردد

 افراد در معرض ابتال به پنومونی:
  کودکان و سالمندان خصوصا آنهایي که بيماری

 .مزمن دارند

  ،افراد مبتال به بيماریهای مزمن قلبي، ریوی، کبدی

 .کليوی، آسم، دیابت
  افراد سيگاری یا الکلي. 
  افرادی که سيستم ایمني ضعيف دارند مانند افراد

 .مبتال به ایدز
   افرادی که طحال آنها با جراحي برداشته شده

 .است

 عالیم شایع عبارتند از :

  سرفه، گاهي اوقات همراه با خلط زرد، سبز

 یا به همراه رگه های خوني

 تنگي نفس 

  درد قفسه ی سينه، که با نفس کشيدن

 تشدید مي شود. 

 تب 

 لرزهای گهگاهي 

 کاهش اشتها 

از درمان موفقيت آميز عفونت ریوی، پس 

ممکن است احساس خستگي، کوتاهي نفس 

و سرفه ی آزاردهنده و طوالني مدت را برای 

 .چند هفته داشته باشيد که طبيعي است

  : درمان.

پنوموني خفيف با استراحت کافي و مصرف مایعاات 

 فراوان و آنتي بيوتيک قابل درمان است. 

نوع شدید ممکن است نيااز باه بساااتاری در 

 .بيمارستان داشته باشد

 درمان درمنزل:

 رعایت بهداشت وآداب سرفه و عطسه 

پوشاندن صورت و بيني به هنگام عطسه و سرفه و 

دور انداختن سریع دساتمال اساتفااده شاااده 

چاون برخاي ميکروبهاا ماي توانند تا چانادیان 

 . ساعت خارج از بدن در دستمال هم زنده بمانند

دستمالهای آلوده به ترشحات دهان وبيناي را در 

 سطل زباله بياندازید و در محيط رها نکنيد. 

نکته مهم: دستمال یکبارمصرف برای تارشاحاات 

دهان وبيني استفاده کنيد و بالفاصله آن را داخال 

 سطل زباله بياندازید. 

 شستن مرتب دستها برای پیشگیری از انتقال عفونت 

 به دیگران بسیار اهمیت دارد. 

استفاده از ماسک جهت پوشاندن دهان وبياناي و 

 پيشگيری از انتقال بيماری به دیگران . 
 

اقدام به واکسيناسيون بر عليه آنافالاااوانازا و 

پنوماوني باه ویاژه در ماورد افاااراد پرخطااار 

)آسامي ها،دیاابتي هاا،افراد مسان،ماباتاالیاان 

باااه سرطان،کسانيکه پياوناد ع او داشاتاه 

 اند،مبتالیان به بيماریهای مزمن تنفسي (


