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 پنومونی

 

 

 

 

 

 

 علت بستری و ماهیت بیماری: 

  .شود می ایجاد ها ریه عفونت اثر در که است شایع  تحتانی تنفسی عفونت یک( الریه ذات) پنومونی

 . کند می درگیر را ها ریه به هوا دهنده انتقال هوایی مجاری کمتری میزان و به  ریه در موجود هوایی های کیسه بیشتر ، عفونت

 قابلهم عفونت با که باشد می خون سفید گلبولهای حاوی مایع این . شود می پر مایع توسط است شده عفونت دچار که ریه از هایی بخش

  کند.  می

 ادرق بینی مخاط که هنگامی.  است شده پوشیده مو و مخاط از عفونی عوامل دیگر و غیار گردو ، میکروبها از محافظت برای انسان بینی

 .شود می بیماری موجب و شده وارد داخلی های قسمت به عفونی عوامل این نباشد اتفاقی چنین از جلوگیری به

 نی: وپنوم علل

 . می شود ایجاد( شوند بیماری به منجر توانند می که کوچکی های ارگانیسم) ها جرم توسط پنومونی

 .هستند پنومونی کننده ایجاد های جرم از ها، قارچ باکتریها، ویروسها،

 قطرات توسط اغلب ، ولی رسند می ها ریه به خون جریان توسط ها جرم اوقات گاهی. ندارد وجود سالم افراد ریه در معموال ها جرم این 

 . گردند می منتقل ها ریه به( تنفسی قطرات) تنفسی هوای در موجود آب ریز

 .شوند می خود تنفسی قطرات در موجود های جرم انتشار باعث کردن عطسه و سرفه با که هستند افرادی ها جرم این منبع

 

 

 

 

 بیماران پنومونیآموزشی ها و اولویتهای نیاز
 آن وعلل  یماریبا ب ییآشنا  

 ها و داروها یاستفاده از اسپر اموزش 

  آموزش استفاده از اکسیژن 

 یو سرفه موثر وتنفس لب غنچه ا یتنفس یوتراپیزیف اموزش  

 تیو مناسب هنگام فعال حیصح شنیو پوز تهایمحدوده فعال آموزش  

 یماریهشدار ب میعال آموزش  

 ییغذا میرژ آموزش   

 مراقبت از خود در منزل  آموزش 

 نفس یکننده تنگ دیاز عوامل تشد یو دور گاریس ترک 
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 عالیم بیماری: 

 خون به آغشته سبز یا زرد رنگ به دار خلط سرفه لرز و تعریق، و تب 

 نهسی قفسه درد و اشتهایی بی ، سریع قلب زیاد،ضربان ضعف و خستگی استفراغ،احساس و نفس،تهوع تنگی و سریع تنفس. 

 تنفسی نارسایی 

 تغذیه و رژیم غذایی : 

  یدیرو عاتیعالئم، ما یاز راه دهان قطع و تا بهبود هیموقتًا تغذ د،یشد یاختالل تنفس ایتهوع و استفراغ و  ایدر صورت مشکل بلع 

 .شود یآن م نیگزیجا

 کند دایدر هر وعده هم کاهش پ یمقدار مصرف نیها و سرفه نشود و همچن هیر کیباشد که موجب تحر یبه صورت دیبا ییغذا میرژ. 

 دیاستفاده کن یبه مقدار کاف عاتیها از ما هیشدن مخاط ر قیبه منظور رق میپزشک، پس از شروع رژ دیصالحد با. 

 مناسب به شما کمک کند ییغذا میتواند در انتخاب رژ یم هیو کارشناس تغذ پزشک  

 دیمصرف کن ادیز یدر حجم کم و وعده ها نیو پرپروتئ یپرانرژ یاز غذاها. 

 دیدر روز آب بنوش وانیل 01 ای 8حداقل  عات،یمصرف ما تیدر صورت نداشتن محدود. 

 دیعسل استفاده کن یگرم حاو یها یدنیکاهش التهاب گلو مانند نوش یبرا دیمف ییاز مواد غذا. 

 دیخود محدود کن ییغذا میرا در رژ نیکافئ یحاو یها یدنیو نوش یمصرف نمک، چرب. 

 دهید کاهش وعده هر در را مصرفی غذای حجم ولی داده، افزایش را خود غذایی های وعده تعداد . 

 نکنید مصرف...( بادمجان، کلم،) نفاخ غذاهای 

 نمائید خودداری قلیان سیگار، نمک، ادویه، نوشابه، الکل، قهوه، چای، مصرف از 

 کنید مصرف بیشتر سبزیجات و میوه . 

 باشد فولیک اسید و آ ث، کا، های ویتامین ب، گروه های ویتامین از سرشار شما غذایی رژیم . 

 کنید استفاده چرب کم و نشده سرخ غذای . 

 کنید استفاده کانوال روغن و زیتون روغن مثل مفید های روغن از. 

 فعالیت: 

 .دیریاز سر بگ جیبه تدر دیتوانیرا م یعیطب یتهایاست. پس از آن فعال یتا هنگام فروکش کردن تب، استراحت در بستر ضرور .0

 دیخارج از حد توانتان اجتناب کن ییها تیو از فعال دیکن میرا متناسب با زمان استراحت خود تنظ یبدن یها تیانجام فعال .2

 دیبه پشت اجتناب کن دنیو به منظور تنفس راحت تر از خواب دیهنگام استراحت سر تخت را باال ببردر  .3

 .دیکن هیخود را تخل یها هیر ترشحات .4

 (ماری. )بسته به راحت بودن بدیتا راحت تر نفس بکش دیرینشسته قرار بگ اینشسته  مهین تیوضع در .5
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 .دیانجام ده یغنچه ا یخم شده به جلو و با لبها تیدر وضع یخود، دم آهسته همراه با بازدم طوالن یتنفس تیبهبود وضع یبرا .6

 .دیتالش کن قیو در جهت سرفه و تنفس عم دیده تیوضع رییطور مکرر در تخت تغ به .7

 .دیآرام و به صورت کنترل شده سرفه کن ،یپاک کردن راه هوائ یبرا .8

 .دیتنفس راحت فراهم کن یرا برا یبخورگرم رطوبت کاف ایدستگاه مرطوب کننده هوا  کیاستفاده از با .9

 .دیاستفاده کن نهیقفسه س یکمپرس گرم بررو ایبالشتک ساده  کیاز توانیم نهیدرد س فیتخف جهت .01

تعداد  شی، افزا دینفس، سرفه شد ی) تنگ یماریب یاز حد که ممکن است نشانه ها شیب تیو از فعال دیداشته باش یاستراحت نسب .00

 .دیاجتناب نمائ د،ینما دینبض و...(را تشد

 یخوددار یرضروریهوا از تردد غ یآلودگ ی)در روزها دیکن یآلوده خوددار یآلوده به گرد و غبار و تردد در هوا یاز رفتن به محل ها .02

 (دیکن

 : توصیه های خودمراقبتی

 نمایید تقویت را خود ایمنی ،سیستم سالم غذایی مواد مصرف و آور اضطراب عوامل از پیشگیری و روحیه حفظ با کنید سعی .0

 .دیداشته باش یمراقبت میالزم با ت یهمکار نهیقفسه س یوتراپیزیدر ف .2

 .دی. از قطع خودسرانه آن اجتناب نمائشودیم زیطبق دستور پزشک توسط پرستار تجو ،یدرمان ژنیاکس .3

 نمایید مشورت خود پزشک با آنفوالنزا، علیه بر واکسیناسیون جهت پاییز اول .4

 .بگنجانید استراحت از هایی دوره فعالیت، بین در و نمایید خودداری بهبودی ی دوره طی در حد از بیش فعالیت از .5

  نشوید خارج منزل از آلوده هوای در .6

 .کنید مصرف دوره اتمام تا را شده تجویز داروهای و کنید مراجعه خود پزشک به درمان پیگیری جهت معین تاریخ در .7

 .بپوشید مناسب و گرم لباس ، منزل از رفتن بیرون هنگام .8

 .کنید دوری دخانیات استعمال از .9

 . کنید رعایت را خود دهان بهداشت .01

و ماسک  ،یتنفس یمرتب دست و صورت و اجتناب از تماس با افراد مبتال به عفونت ها یمانند شست وشو یبهداشت فرد تیرعا .00

 است یتنفس یماریاز ابتال به ب یریشگیراه پ نیبهترزدن در مکانهای شلوغ 

 آموزش در خصوص مصرف داروها: 

 دیرا طبق دستور پزشک مصرف کن کیوتیب یآنت یداروها. 

 دیخود را به طور کامل و در زمان مقرر مصرف کن یداروها. 

 دیمصرف کن حیو صح قیآن ها را به صورت دق ،ییهوا یگشاد کننده راه ها یداروها زیدر صورت تجو. 

 بخورید معینی ساعت سر روز هر را دارو. 
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 یابد ادامه باید ،بهبودی احساسصورت در حتی دارو، مصرف . 

 نمایید خودداری "جدا خود پزشک با مشورت بدون آن افزایش یا و کاهش قطع، از. 

 عدیب نوبت مصرفزمان تا اگر ولی شود، مصرف باید نوبتآن بیادآوردن محض به شود، فراموش دارو مصرف نوبت یک که صورتی در 

 .نگردد برابر دو نیز بعدی مصرف مقدار و شود خودداری نوبت آن مصرف از باشد،باقیمانده ساعت 4

 : خطر یا هشدار بیماری عالئم

 : نمایید مراجعه بیمارستان به یا بگیرید تماس 005 با فوق عالئم بروز صورت در

 یضربان قلب، کاهش فشار خون، اضطراب، سرفه ها شیافزا د،ینفس، خس خس شد یتنگ ی،خلط خون،در صورت داشتن تب و لرز 

 خشک و سخت

 یموارد نگران کننده و اورژانس ریدر سا 

تنفسی ماریهاییتشخیصهای پرستاری شایع در ب  

 کاهش تحمل فعالیت

الگوی تنفس ناکارامد    

کمبود اگاهی    

 خطر سقوط 

 خستگی 

 تغذیه کمتر از نیاز بدن 

 

ختالل در تبادالت گازی ا  

 اختالل در تهویه خودبخودی 

 اختالل در پایخ بیمار در هنگام جداسازی از ونتیالتور 

 خطر خفگی 

ی پاکسازی ناکارامد راههای هوای  

یونسخطر آسپیرا  

 نقص در مراقبت از خود 

 

 منابع: 

 Nanda nursing diagnoses 2021-2023  

 Brunner Suddarth's textbook of Medical surgical Nursing2018 

 https://familydoctor.org/ 

 پرستاری مبتنی بر شواهد  راهنمای بالینی  

  و سی سی یوکارگروه درون بخشی آموزش به بیمار بخشهای داخلی  
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