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 راهنمای بیمار 

 پنومونی ) التهاب ریوی ( 

 

 

 واحد آموزش به بیمار 

 بیمارستان قدس پاوه

این موضوع را با پزشک  وکود در مکیکان               

 بگذارید .  

            بسته به نوع و شدت بیماری مکمک کن

است درمان ووراکی یا تزریقی اسکتکدکاده         

 شود .  

            پس از درمان موفقیت آمیکز فکدکونکت

ریوی مم ن است احساس وسکتکگکی             

کوتاهی ندس و سرفه ی آزار دهکدکده و            

طوالنی مدت را برای چدد هدته داشکتکه          

 باشید که طبیعی است . 

           از ی  دستگاه مرطوب کددده با بکاکار

سرد برای مرطوب کردن هکوا اسکتکدکاده           

 کدید . 

           تشویق بیمار به سرفه کردن و تکدکدکس

فمیق جهت کم  به تالیه تکرشکتکات          

ریوی توصیه می گردد. تالیه تکرشکتکات          

 باید با دقت انجام شود .  

 رژیم غذایی

رژیم غذایی واصی نیاز نیست   ولی بکایکد           

 سعی شود میزان دریافتی مواد مغذی و 

مایعات  میوه و سبزیجات در حد طبیعی حدظ شود . در طکو  روز                   

لیوان مایعات مصرف کدید   مصرف مایعات به رقیق تکر             6سعی کدید   

شدن ترشتات ریوی و در نتیجه تالیه آسان تربا سرفه کمک  مکی               

 کدد .  

 فعالیت

استراحت در بستر تا هدگام برطرف شدن تب   درد و ککوتکاهکی              -1

 سافت ضروری است .  84ندس حداقل به مدت 

هدته پس از بهبودی احساس وستگی و ضکعک             6مم ن است تا      -2

وجود داشته باشد   بدابراین نباید انتظار داشت که ریه به سرفت بکه               

 توان اولیه وود بازگردد. 

 در صورت داشتن فالئم زیر فورا به پزش  وود مراجعه کدید : 

  درجه سانتی گراد 9483افزایش درجه حرارت به باالتر از 

  درد غیر قابل تتمل با وجود مصرف مس ن 

 تشدید کوتاهی ندس 

 کبودی ناون ها و پوست 

 ولط وونی 

   تهوع   استدراغ یا اسها 
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 پنومونی یا عفونت ریه

به التهاب بافت ریه که ی  یا دو طرف قدسه سیدکه را               

درگیر می کدد و معموال در اثر فدونت ایجاد مکی شکود           

 پدومونی یا فدونت ریه گدته می شود . 

پدومونی مم ن است در اثر استدشاق مواد شیکمکیکایکی            

 ماندد باارهای سمی نیز ایجاد شود . 

در موارد نادری مم ن است التهاب ریه در اثر استدشکاق   

مواد حساسیت زا با مواجهه با موادی که در متیط ککار            

 وجود دارند   ایجاد می شود .  

 دالیل ابتال به عفونت ریه :  

در اثر تددس می روارگانیسم ها مم ن است بیمکاری   -1

 ایجاد شود . 

در موارد نادری مم ن است مدبع فدونکت ریکه در               -2

نقطه ی دیگری از بدن باشد و از طریق جکریکان وکون           

 مدجر به فدونت ریه ها شود .  

اگر به هر فلتی مثال در اثر استدراغ   بکاکشکی از                   -9

متتویات معده وارد ریه ها شود نیز موجب التهاب ریکه         

ها می شود   چون می روب ها از این طریق وارد ریه هکا    

 می شوند.  

 عالئم عفونت ریه 

 فالئم فدونت باکتریایی به صورت ناگهانی شروع می شود .   -1

 تب و لرز -2

 درد قدسه سیده -9

سرفه در ابتدا مم ن است وش  باشد اما ی  تا دو روز بکعکد                    -8

سرفه همراه با ولط می شود   ولط معموال زرد رنگ و مم ن اسکت               

 رگه های وونی داشته یا نارنجی رنگ باشد .  

تددس بیمار سریع و سطتی می شود و مم ن است بکیکمکار بکه        -5

ندس ندس زدن بیدتد. در موارد شدید اکسیژن رسکانکی مکدکاسکب                  

 کاهش میابد و مم ن است فالئم کمبود اکسیژن در فرد بروز کدد . 

ندس فمیق یا سرفه مم ن است مدجر به ایجاد درد فمکقکی در                 -6

قدسه سیده شود   این فالمت مم ن است نشان دهدده ی گستکرش             

 فدونت به پرده ی پوشاندده ی ریه ها ) پرده ی جدب ( باشد .  

 پیشگیری از ابتال به عفونت ریوی 

سیگار کشیدن بافت ریه را تاریب می کدد و ریکه             -1

را نسبت به فدونت ها آسیب پذیر می ککدکد . اگکر                  

 سیگار می کشید بهتر است آن را کدار بگذارید .  

باید به ووبی از وود مراقکبکت ککدکیکد و بکرای                   -2

پیشگیری از ابتال به پدومونی ویروسکی وصکوصکا در             

 فصل شیوع آندوالنزا   واکسن آنوالنزا بزنید . 

در صورت ابتال به سرما ووردگی و سایر فکدکونکت              -4

های تددسی باید ن ات بهداشتی رفایت گکردد تکا از             

انتقا  فوامل بیماری زا به افراد مسکتکعکد بکیکمکاری               

 پیشگیری شود . 

 درمان پنومونی    

این بیماری در مواردی به صورت سرپایی قابل درمکان          

است و در موارد دیگر به صورت بستری صکورت مکی             

 گیرد.  

         درمان با آنتی بیوتی    فیزیوتراپی قدسه سیده و

 در مواردی اکسیژن درمانی صورت می گیرد . 

      ماه گذشتکه سکدکری بکه           9-2در صورتی که در

 کشورهای دیگر داشته اید بسیار مهم است که فورا 


