
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنومونی)عفونت ریوی( چیست؟        

   
 

ا دو طرف قفسه سینه به التهاب بافت ریه که یک ی

رادرگیر می کند و معموال در اثر عفونت ایجاد می شود 

گفته می شود.عفونت ریه بیماری پنومونی یا عفونت ریه 

شایعی به خصوص در افراد مسن و کودکان کم سن 

 خطرناک است.

 عفونت ریه چگونه ایجاد می شود؟

ارگانیسم ها ممکن است بیماری در اثر تنفس میکرو

د.در موارد نادری ممکن است منبع عفونت ریه ایجاد شو

در نقطه ی دیگری از بدن باشد از طریق جریان خون 

 شود.  منجر به عفونت ریه ها

 
 عالئم عفونت ریه کدامند؟

عالئم ناگهانی به صورت تب ولرز،درد قفسه سینه و سرفه 

ن است فرد مبتال بسیار بد حال بروز می کنند.گاهی ممک

 باشد.

اما یک تا دو روز  سرفه در ابتدا ممکن است خشک باشد

بعد سرفه همراه با خلط می شود.خلط معموال زرد رنگ 

است و ممکن است رگه های خونی داشته باشد یا نارنجی 

 رنگ باشد.

تنفس بیمار سریع و سطحی میشود و ممکن است بیمار 

تد. در موارد شدید اکسیژن رسانی فابه نفس نفس زدن بی

مناسب کاهش می یابد و ممکن است عالئم کمبود 

 بروز کند.اکسیژن در فرد 

 چه کسانی بیشتر در معرض ابتال به عفونت ریوی هستند؟

 کودکان خصوصا آنهایی که بیماری مزمن دارند.

 

افراد مبتال به بیماری های مزمن 

 قلبی،ریوی،کبدی،کلیوی،آسم و دیابت.

 افرادی که سیگار می کشند.

افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند مانند افراد 

 مبتال به ایدز.

 افراد پیر و ضعیف

رداشته شده افرادی که طحال آنان به علتی با جراحی ب

 است.

 افراد الکلی

 چگونه می توان از ابتال به عفونت ریوی پیشگیری کرد؟

سیگار کشیدن بافت ریه را تخریب می کند و ریه را 

 نسبت به عفونت ها آسیب پذیر می کند
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سال دارید، سیستم ایمنی شما  ضعیف  ۶۵اگر باالی 

شده است یا به بیماری مزمنی مانند بیماری مزمن قلبی، 

ریوی، کلیوی، کبدی، آسم و یا دیابت دچار هستید باید 

 .را دریافت کنیدواکسن پنوموکوک 

در صورت ابتال به سرماخوردگی و سایر عفونتهای تنفسی 

باید نکات بهداشتی رعایت گردد تا از انتقال عوامل 

 .بیماریزا به افراد مستعد بیماری پیشگیری شود

 

 عفونت ریوی چگونه درمان می شود؟

 این بیماری در مواردی به صورت سرپایی قابل درمان 

 د.ر به صورت بستری صورت می گیراست و در موارد دیگ

 ودر ، فیزیوتراپی قفسه سینه ، بیوتیکیدرمان آنتی 

 

 

 

 

 

مواردی اکسیژن استفاده می شوند. بسته به نوع و شدت 

استفاده  بیماری ممکن است درمان خوراکی یا تزریقی

 شود.

 

 این موارد حتما باید رعایت شود : 

پیاده روی نکنید غذای در هوای سرد  -سیگار نکشید 

ی ینفاخ نخورید مایعات به اندازه کافی میل کنید و غذا

ن دار مصرف کنید. نرمش و ورزشی که سنگین یپروتئ

 .نباشد در برنامه روزانه خود بگنجانید

 منابع:

 انیه ترکمانحدکتر-گروه سالمت سیمرغ-1

www.seemorgh.com/health 

 داخلی و جراحی-بیماریهای تنفسی-2

  131-1۵0برونر و سودارث،صفحه

 2010ویرایش دوازدهم

 

 هواشافی

 
 عنوان:

 پنومونی)عفونت ریه(را بهتر بشناسیم

 

 
 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره(

 تهیه کننده

 سهیال علی اسالم

  ه بیمارمسئول آموزش ب
 سایت بیمارستان:

www.imamkhomaini.kums.ac.ir 
 منبع:

 برونر و سودارث
 

 2020-139743کد :
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