
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قفسه يبر رو گرم کمپرس یا کننده گرم بالشتک یک. از 3
 .یدکن استفاده ینهدرد س یفتخف يبرا ینهس

 ترشحات یهتخل به کمک جهت یقعم و تنفس کردن . سرفه4
  بسیار مؤثر است. یوير

در حالت نشسته و  توانیدیم سیتنف يالگو يجهت بهبود .5
غنچه  يهاو تنفس را با لب یدبه جلو خم شو یکم یستادها یا

تنفس  يبا خم شدن به جلو به طور خودکار به جا یدانجام ده
 .داشت یدخواه یافراگمید تنفس ی،با عضالت فرع

و از  ییدنما باغبار اجتن و و گرد یگاراز محرك ها مثل س .6 
 یزپره شودیم یژنبه اکس یازن یشاسترس که موجب افزا

 .اییدنم

 ياز داروها است ممکن و احتقان تب ،یفدرد خف يبرا. 7
 یا هاياسپر ،ینیب يهاقطره یا ینوفناستام یر، نظنسخه بدون
 شود.  استفاده ضداحتقان يهاقرص

، درد تب شدن برطرف در بستر تا هنگام استراحت :یتفعال .8
 . پساست يضرور ساعت 48 مدت به حداقل نفس یو کوتاه

. از سر گرفت یآهستگ را به یعیطب هايیتفعال توانیم از آن
 یخستگ احساس ياز بهبود پس هفته 6تا  یماراناز ب یاريبس

 سرعت به یمارب که انتظار داشت یدنبا یندارند، بنابرا و ضعف
 ازگرددخود ب یهاول توان به

 یقهر طر به یدبا یول ،یستن یازن یخاص یمرژ :یغذائ یمرژ. 9
در حد  یعاتو ما يمواد مغذ یافتیدر یزانشود تا م یسع ممکن

 یعاتپر، ما یوانل یک حداقل یدبا شود. هر ساعت حفظ یعیطب
 یجهو در نت یوير ترشحات شدن تریقرق کار به ینشود. ا مصرف

 .کندیم کمک تر با سرفهآسان یهتخل
 

 :یدنمائ خود مراجعه پزشک به یطشرا یندر ا

 یپنومون یمعال يتان داراخانواده ياز اعضا یکی یااگر شما . 1
 .یدباش یروسیو

 .یگرادسانت درجه 9/38باالتر از  به حرارت درجه یشافزا. 2

 محل کردن و گرم مسکن ، با وجود مصرفتحمل قابل یردرد غ. 3
 .درد

 .نفس یکوتاه یدتشد. 4

 ها و پوستناخن یشروندهپ يکبود. 5

 یخون خلط. 6

 .اسهال یا ، استفراغتهوع. 7

 یويکل یوير یقلب يها یمارياز ب یکهر همزمان داشتن  .8
 در زمان بروز پنومونی یابتد

بع: کتاب مرجع پرستاری داخلی جراحی برونر و من
 سودارث تنفس و تبادالت گازی

ICU :۰۲۳۳۴۲۲۰۰۴۶شماره تماس 

 موضوع:

 بیمارستان معتمدي

پنومونی پمفلت آموزش به بیمار:
(ذات الریه)

تهیه کننده: سجاد صحرانیوش 

تحت نظارت سوپروایزر اموزشی 
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 هوالشافی

ر و غباد و گر، ھاوب میکراز محافظت اي برن نساابینی 

ست. ھنگامی ه اشده مو پوشیدط و مخااز مل عفونی ایگر عود

 یناتفاقی نیست اچنین ي از بھ جلوگیردر بینی قاط کھ مخا

م نجااوان اتقسیم فروارد و خلی ي دامھااندامل عفونی بھ اعو

 میشوند.ري منجر بھ بیماداده و 

بھ التھاب بافت ریھ اطالق می یا پنومونی لریھ ذات اتعریف:

توسط میکروارگانیسم ھای گونگون از جملھ باکتری کھ  شود.

تواند شما را  یم؛ کھ  ھا ، ویروس ھا و یا قارچ پدید می آید

بد حال کند شما ممکن است سرفھ، تب و تنفس سخت  یاربس

تواند در خانھ  یم یھاکثر افراد، ذات الر یبرا یدکن یداھم پ

اما افراد  ؛شود یھفتھ پاک م ۳تا  ۲درمان شود و اغلب در 

 اندتو یم یگرد یھا یماریمسن، کودکان و افراد مبتال بھ ب

 یمارستاندر ب یبھ بستر یازبدحال شده و ممکن است ن یاربس

روزانھ  یرا در زندگ یھذات الر یدتوان یشما م .داشتھ باشند

 یکھ بھ آن پنومون یدکن یافتدر محل کار) یامانند (مدرسھ 

آن را  یدتوان یم ینشما ھمچن یندگو یمرتبط با جامعھ م

 یدھست ستاریاتاق پر یاو  یمارستانب یککھ در  یزمان

شود کھ  یگفتھ م یمارستانیب یکھ بھ آن پنومون یدکن یافتدر

  .تر باشدیدممکن است شد

پزشک انجام با رادیوگرافی و معاینات ی: پنومون تشخیص
  می شود.

 عالئم پنومونی
 کم اشتھایی، سردرد.تب و لرز،  -

درد قفسھ سینھ (تنفس عمیق یا سرفھ، منجر بھ درد  -
 عمیق در قفسھ سینھ می شود.)

روز بعد،  ۲تا  ۱سرفھ کھ در ابتدا خشک است. اما  -
سرفھ خلط دار می شود. خلط معموالً زرد رنگ است و 

 ممکن است رگھ ھای خونی داشتھ باشد.

 تنگی نفس، تنفس سریع و سطحی. -

                

 :نقش دارند از جمله یپنومون یجاددر ا یمختلف عوامل
 یشتردر ب و انگل ھا. قارچ ھا ھا، یباکتر ھا، سیروو. 1

 یھر یاییاسترپتوکوک مسئول عفونت باکتر یموارد نوع
 .است

و مواد  یسم یمانند بخارھا یمیاییاستنشاق مواد ش. 2
 .شوندیم یھزا کھ باعث التھاب ریتحساس

 یگرد یھا یطمح یاکار  یطکھ در مح یموادمواجھ با  .۳
 یبرخ مثالً  .شوندیم یھوجود دارند و باعث التھاب بافت ر

دچار  یمیاییسموم ش یاغبار  و کشاورزان در اثر تنفس گرد
 .شوندیم یھالتھاب ر

 با استفراغ، .شودیم یپنومون یجاداستفراغ باعث ا یگاھ .۴
 التھاب موجب و شودیم ھایھر وارد معده یاتمحتو از یبخش

 .گرددیم ھایھر

 یدر معرض ابتال به پنومون افراد

1.  ً مزمن  یماریکھ ب ییآن ھا کودکان و سالمندان خصوصا
 .دارند

 کبدی، ریوی، ی،مزمن قلب یھا یماریافراد مبتال بھ ب .۲
 .دیابتو  آسم کلیوی،

 یالکل یا یگاریافراد س. ۳

دارند مانند افراد مبتال بھ  یفضع یمنیا یستمکھ س یافراد .۴
 یدزا

 .برداشتھ شده است یکھ طحال آنھا با جراح یافراد .۵
 

 :مهم است یمبتال به پنومون یماراندر ب یرنکات ز رعایت

شده را با  یزتجو یوتیکب یو آنت ییددوره درمان را کامل نما. 1
 یکو در صورت تحر یدو در ساعت مقرر مصرف کن یمعده خال

در صورت فراموش  .یاییدنم یلغذا م یا یرمعده دارو را همراه ش
دارو را مصرف  وانیدتیساعت م8دوز دارو در عرض  یککردن 

مقرر مصرف  ترا در ساع يدوز بعد صورت ینا یردر غ یدکن
 .یدو دوز دارو را دو برابر نکن اییدنم

 کردن مرطوب يبا بخار سرد برا کننده مرطوب دستگاه یک. از 2
 جهت کننده مرطوب دستگاه دارو درون یختن. ریدکن هوا استفاده

را هر  کننده مرطوب بخور احتماالً سودمند نخواهد بود. دستگاه
 .یدکن یزروز تم

 

 

 

 


