
ها یا عفونت ریهپنومونی   

 

ػْد، پٌْهًْی یب  اثز عفًْت ایدبد هی کٌذ ّ هعوْال در طیٌَ را درگیز هی التِبة ثبفت ریَ کَ یک یب دّ طزف لفظَ ثَ

عفًْت ریَ در ًمطَ دیگزی اس ثذى ثبػذ ّ اس طزیك خزیبى خْى هٌدز ثَ  هوکي اطت، هٌجع. ػْد عفًْت ریَ گفتَ هی

.طي، خطزًبک اطت ایي ثیوبری ثَ خـْؽ در افزاد هظي ّ کْدکبى کن. ُب ػْد ریَ عفًْت . 

 
 

ل پنومونیعل  

ُب ایدبد  ُب ّ اًگل ُب، لبرچ ُب، ثبکتزی ُبی هختلفی ػبهل ّیزّص در اثز ارگبًیظن

.ػْد هی   

ػْد در اثز اطتٌؼبق هْاد ػیویبیی هبًٌذ ثخبرُبی طوی ًیش التِبة ریَ ایدبد هی   

.ػْد سا ایدبد هی التِبة ریَ در اثز اطتؼبق هْاد حظبطیت   

ػْد، هثال در  التِبة در ثبفت ریَ هی ُبی دیگز ّخْد دارًذ، ثبعث ایدبد هحیط کبر یب هحیط هْاخَِ ثب هْادی کَ در

.دُذ ، التِبة ریَ رخ هیگزدّغجبر ثزخی کؼبّرساى در اثز تٌفض   

.ل عفًْت ثبکتزیبیی ریَ اطتدر ثیؼتز هْارد، ًْعی اطتزپتْکْک هظئْ   

.گزدد ُب هی ػْد ّ هْخت التِبة ریَ ُب هی ثخؼی اس هحتْیبت هعذٍ ّارد ریَ، اطتفزاغ در اثز   

 عالئم پنومونی

ّلزس تت  

 کن اػتِبیی

 طزدرد

.ػْد تٌفض عویك یب طزفَ، هٌدز ثَ ایدبد درد عومی در لفظَ طیٌَ هی: درد لفظَ طیٌَ  

.ػْد دار هی رّس ثعذ، طزفَ، خلط 2تب  1اهب . طزفَ در اثتذا، خؼک اطت  طزفَ :

.ُبی خًْی داػتَ ثبػذ خلط هعوْال سرد رًگ اطت ّ هوکي اطت رگَ  

 تٌگی ًفض ّ تٌفض طزیع ّ ططحی

ی آساردٌُذٍ ّ طْالًی ٍ طزف آهیش عفًْت ریْی هوکي اطت احظبص خظتگی، کْتبُی ًفض ّ اس درهبى هْفمیت پض

.ثبػیذ کَ طجیعی اطت هذت را ثزای چٌذ ُفتَ داػتَ  

  افراد در معرض ابتال به پنومونی

.ُبیی کَ ثیوبری هشهي دارًذ کْدکبى خـْؿب آى  
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ُبی هشهي للجی، ریْی، کجذی، کلیْی، آطن، دیبثت افزاد هجتال ثَ ثیوبری  

.دکؼي یمطیگبر افزادی کَ   

.افزادی کَ طیظتن ایوٌی ضعیفی دارًذ هبًٌذ افزاد هجتال ثَ ایذس  

 افزاد پیز ّ ضعیف

.ثب خزاحی خبرج ػذٍ اطتآًبى  طحبل افزادی کَ    

الکلیداراف   

  پیشگیری از پنومونی

.کٌذ پذیز هی ُب آطیت کٌذ ّ ریَ را ًظجت ثَ عفًْت طیگبر کؼیذى ثبفت ریَ را تخزیت هی  

ثزای دریبفت آى . کؼْری ًیظت ی ّاکظیٌبطیْى ثزای ثبکتزی پٌْهْکْک ّاکظٌی تِیَ ػذٍ اطت، اهب خشء ثزًبهَ

.تْاًیذ ثَ پشػک هزاخعَ کٌیذ هی   

طبل داریذ، طیظتن ایوٌی ػوب ضعیف ػذٍ اطت یب ثَ ثیوبری هشهٌی هبًٌذ ثیوبری هشهي للجی، ریْی،  65اگز ثبالی 

آطن کلیْی، کجذی، ثَ خْثی اس خْد  ُوچٌیي ثبیذ. ّ یب دیبثت دچبر ُظتیذ، ثبیذ ّاکظي پٌْهْکْک را دریبفت کٌیذ 

.ّاکظي آًفلْاًشا ثشًیذ هزالجت کٌیذ ّ ثزای پیؼگیزی اس اثتال ثَ پٌْهًْی ّیزّطی،  

.احی، طحبل ػوب ثزداػتَ ػذٍ اطت، دریبفت ّاکظي پٌْهْکْک ثظیبر اُویت دارداگز ثَ ُز علتی ثب خز  

طزهبخْردگی در ؿْرت اثتال ثَ ُبی تٌفظی ثبیذ ًکبت ثِذاػتی رعبیت گزدد تب اس اًتمبل عْاهل  طبیز عفًْتدر 

.ثَ افزاد هظتعذ ثیوبری پیؼگیزی ػْد سا ثیوبری   

 تشخیص پنومونی

.ػْد ، ثیوبری تؼخیؾ دادٍ هی(رادیْگزافی: هبًٌذ)ثب هعبیٌبت ّ ثزخی الذاهبت دیگز    

طزطبى ریَ ُبی ثیؼتز ًیبس ثبػذ، هثال در هْارد ًبدری، هوکي اطت یک ثیوبری ػجیَ ثَ عفًْت ریَ ثبػذ ّ ثَ ثزرطی  

.کٌذ ثب چٌیي عالئوی ثزّس هی    

 درمان پنومونی

.گیزد در هْاردی ثَ ؿْرت طزپبیی لبثل درهبى اطت ّ در هْارد دیگز ثَ ؿْرت ثظتزی ؿْرت هی  

.ػًْذ هیفیشیْتزاپی لفظَ طیٌَ، ّ در هْاردی اکظیژى اطتفبدٍ ، آًتی ثیْتیکی درهبى   

اطت کَ فْراً ایي هْضْع را ثب  ایذ، ثظیبر هِن هبٍ گذػتَ طفزی ثَ کؼْرُبی دیگز داػتَ 3تب  2ؿْرتی کَ در  در

ة ثیوبری ػوب ػذٍ ثَ درهبى ُبی دیگز هْج ارگبًیظوی کَ اس هکبى هوکي اطت ًْع. پشػک خْد در هیبى ثگذاریذ

.داػتَ ثبػذ هتفبّتی ًیبس   

.ثظتَ ثَ ًْع ّ ػذت ثیوبری هوکي اطت درهبى خْراکی یب تشریمی اطتفبدٍ ػْد  

ی آساردٌُذٍ ّ طْالًی  طزفَ آهیش عفًْت ریْی هوکي اطت احظبص خظتگی، کْتبُی ًفض ّ اس درهبى هْفمیت پض

.یعی اطتثبػیذ کَ طت هذت را ثزای چٌذ ُفتَ داػتَ   
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 مقایسه پنومونی و برونشیت

در . ثبػذ هی( ُب ثزًّغ)ثشرگ  ُبی ُْایی ثزًّؼیت، التِبة یب عفًْت راٍ. ثبػذ اغلت ػذیذتز اس ثزًّؼیت هی پٌْهًْی

.گْیٌذ دُذ کَ ثَ آى ثزًّکْپٌْهًْی هی هی ثزخی هْالع، ثزًّؼیت ّ پٌْهًْی ُوشهبى رخ   

های طبیعی پنومونی درمان  

. ػْد اطتفبدٍ هی آًفلْآًشا  طزهبخْردگی ّ  ثَ عٌْاى ضذ اطپبطن در درهبى طیبٍ طزفَ، ثزًّؼیت، عفًْت ریَ،: آّیؼي

 گزم عظل ثَ آى اضبفَ 250را در یک لیتز آة خْػبًذٍ ّ آى را ؿبف کٌیذ، ثعذ  ثزای درهبى طزفَ، یک هؼت آّیؼي

.کزدٍ ّ ُز رّس ًـف فٌدبى هیل کٌیذ  

 طْپ طیز در. کٌذ هی هدبری ریَ اطت ّ هـزف آى ثَ طزعت خلط طیٌَ را کن  کٌٌذٍ لْی ثزای ضذعفًْی: طیز

.کٌذ ّ ثزای هزف ثزًّؼیت هفیذ اطت سهظتبى، هدبری تٌفظی را تمْیت هی  

.ثبػذ ًزم کٌٌذٍ طیٌَ ّ خٌک کٌٌذٍ هی: کذّ حلْایی  

ثَ ایي ؿْرت کَ . هدبری ادرار اطت ُب ّ ػیت، رّدٍُبی گلْ، ثزّى تظکیي دٌُذٍ ثزای درهبى عفًْت: خْػبًذٍ عٌبة

.کٌٌذ خْػبًٌذ ّ آى را هـزف هی ثَ هذت ًین طبعت هی گزم عٌبة خؼک را در یک لیتز آة 60تب  30  

سکبم، ثزًّؼیت، درد گلْ،  ُبی هدبری تٌفظی، تْرم رّدٍ، اًْاع ثزای درهبى عفًْت: ختوی ّ ثزگ ختوی دم کزدٍ گل

.ى ثظیبر هفیذ اطتّرم حٌدزٍ ّ آًژی  

ثزای درهبى سکبم، درد گلْ . کٌیذ گزم خزهب در یک لیتز آة خْع ثزیشیذ ّ پض اس ّلزم ػذى هیل 60: خْػبًذٍ خزهب

.ُبی ریْی هْثز اطت ّ عفًْت  

ُبی ریْی ّ  گزم ثزگ کزفض در یک لیتز آة هخلْط ثب ػیز، در درهبى ثیوبری 30خْػبًذٍ : خْػبًذٍ ثزگ کزفض

.ؿذا هْثز اطتگزفتگی   

.کٌذ ُبی هدبری تٌفظی هجبرسٍ هی ُب ػذ، ثب عفًْت گْگزد پیبس، پض اس ّرّد ثَ خْى ّلتی ّارد ریَ: پیبس  

.ُبی کٌَِ دارای خبؿیت فْق العبدٍ ای اطت ثزای درهبى ثزًّؼیت: خْػبًذٍ اًدیز  

.ُب فْق العبدٍ هْثز اطت ُب ّ ریَ در رفع تزػحبت ثزًّغ: آة ُْیح   

 


