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کم

:عالئم هشدار براي مراجعه به پزشک یا اورژانس
.اگرتنفس تند یا دردناك دارید.1
.استاگر سردردهایتان بیشتر شده .2
.اگرسرفه خونی یا تغییررنگ خلط دارید.3
اگر کاهش وزن و تعریق شبانه پیدا کرده اید.4
.آبی شده استانگشت هایتاناگر انتهاي .5
اگر درد قفسه سینه دارید که با نفس کشیدن بدتر .6

.می شود
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پنومونی
یا سینه پهلو

:خود مراقبتی.    3
.استفاده از بخور گرم-
.بار نفس عمیق بکشید2باردر ساعت پشت سر هم 3-2-
سیگار کشیدن،مصرف الکـل،تزریق مـواد مخـدر خطـر ابـتال بـه       -

.پنومونی را افزایش می دهد
.داشتن تغذیه سالم-
.تهویه مناسب محل کار و زندگی-
از )با نظر پزشک(شما می توانید براي تخفیف درد یا کنترل تب-

.استامینوفن و پروفن استفاده کنید
در صــورتیکه حساســیت بــه آســپرین یــا داروهــاي موســوم بــه  -

NSAIDS) دیکلوفناك،ناپروکسن،سلکســــــــــــــیب،مفنامیک
.یددارید نباید از پروفن استفاده کن)اسید،ایندومتاسین

استفاده از ضد سرفه توصیه نمی شود،چون سـرفه بـراي تخلیـه    -
نوشـیدن لیـوانی شـربت گـرم حـاوي      .ریه از خلط ضروري است

.عسل و لیمو می تواند بهتر باشد
.مایعات فراوان بنوشید-
.دوره درمان با آنتی بیوتیک را کامل کنید-
.هواي اتاق مرطوب باشد-
.به اندازه کافی استراحت کنید-

:در بیمارستاندرمان 
ی وریدي،آنتی بیوتیـک و  درمان در بیمارستان شامل مایع درمان

خواهـد بـود،در مـوارد خیلـی     در صورت نیـاز اکسـیژن درمـانی   
یستم تنفسی ممکن است نیاز به دستگاه تنفس دهنـده  شدید، س

انجـام  ICUداشته باشد که این کار بـا بسـتري کـردن بیمـار در     
.خواهد شد

:نکته
سرایت پیدا نمی کند روال از فردي به فرد دیگپنومونی معم

دن ولی بهتر است افرادي که ضعف یا نقص سیستم ایمنی ب
.ددارند از افراد مبتال دور باشن

تھیھ و تنظیم : واحد آموزش سالمت

بیمارستان معتمدی گرمسار



[Type text] [Type text] راهنماي بیماران سینه پهلو     –پنومونی  سینه پهلو–پنومونی 

چیست؟پنومونی
ست از التهاب حاد ریه ها ناشی از یک عفونتاعبارتپنومونی

:انواع
از جامعهناشیپنومونی )1
از بیمارستان و سایر مراکز مراقبتهاي پرستاريناشیپنومونی )2

:شیوع
بیماري بسیار شایعی است که میلیونها نفـر در سراسـر جهـان را تحـت     
تأثیر قرار می دهد و عالئم و نشانه هاي آن می تواند بسـیار خفیـف تـا    

علیرغم پیشرفتهاي فراوان در علم پزشکی و تولید .کشنده متغیر باشد
آنتـی بیوتیکهـاي قــوي موجـب مـرگ میلیونهــا نفـر در سراسـر جهــان      

کماکـان مسـئول   )هفتمین عامل مرگ و میر در کشـور آمریکـا  (می شود
.در اطفال استهامرگ و میریک پنجم

ساعت ممکن است به طور 24-48عالئم پنومونی در عرض :نکته
.گهانی تشدید شودنا

:عالئم شایع
که ممکن است خشک یا همراه با خلط غلیظ :سرفه-

.زرد،سبز،قهوه اي و یا همراه رگه هاي خون باشد
ممکن است سریع و سطحی باشد و حتی در موقع :تنفس مشکل-

.استراحت هم فرد دچار سختی در تنفس باشد
بی اشتهایی-
تب یا لرز شدید-
ضربان قلب تند-
سینهدرد در قفسه-
احساس ضعف عمومی-

:عالئم کمتر شایع
سرفه خونی-
سر درد-
ضعف مفرط-
تهوع یا استفراغ-
تنفس صدادار-
درد مفاصل و عضالت-
)به ویژه در افراد مسن(گیجی و کاهش سطح هوشیاري-

:پنومونیعلل به وجود آورنده 
 مـی تواننـد   قارچهـا و بـاکتري ها،ویروسـها  انواع مختلفی از

.عفونت ریه گردندموجب پنومونی یا 

  ــه وارد شــدن مقــدار کمــی غذا،اســتفراغ،مایعات از دهــان ب
.داخل ریه ها می تواند عامل پنومونی باشد

:مواردي که خطر ابتال به پنومونی را باالتر می برد
یا استشمام هواي آلودهسیگار کشیدن
بیماري هاي مزمن ریه
،دیابت،سیروز کبديبیماري هاي قلبی
 سکته مغزي، زوال عقل: مغزي مثلاختالالت
بدنبال ضربات و جراحی سرطان دهان،گلو و گردن

:تشخیص
عکس ریه
اسکن ریه
ABG
CBC
کشت خلط
رونکوسکوپیب
کشیدن مایع از ریه(سنتزکوتورا(

:درمان 
پنومونی خفیف با استراحت کافی و مصرف مایعات فراوان و آنتی 

است نیـاز بـه بسـتري    نوع شدید ممکن .بیوتیک قابل درمان است
.در بیمارستان داشته باشد

:منزلدردرمان 
:رعایت  بهداشت.1

به هنگام عطسه و سرفه و دور انداختن پوشاندن صورت و بینی-
سریع دسـتمال اسـتفاده شـده چـون برخـی میکروبهـا مـی        

.توانندتا چندین ساعت خارج از بدن در دستمال هم زنده بمانند
پیشگیري از انتقال عفونت به دیگران برايشستن مرتب دستها- 
بر علیه آنفلـوانزا و پنومـونی بـه ویـژه در مـورد      اقدام به واکسیناسیون.2

آســـمی ها،دیـــابتی هـــا،افراد مســـن،مبتالیان بـــه     (افـــراد پرخطـــر 
)سرطان،کسانیکه پیوند عضو داشته اند،مبتالیان به آمفیزم




