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 :نکته 

اگر پنوموني بيشتر از یك ماه ادامه یابد یا عود نماید ، 

 .احتماال بيماری زمينه ای وجود دارد 

 :درمان 

درمان پنوموني به سن بيمار و عالیم باليني بستكگكي   

 . دارد 

 .كودكتان استراحت و خواب كافي داشته باشد

 .مقدار زیادی مایعات به او بدهيد 

 . در حضور كودک سيگار نکشيد

 

 



 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبی واحد آموزش بیمار ZMH-PT-PED-0050: کد محتوای آموزشی

3 2 1 

 :تشخیص 

برای تشخيص قطعي پنومونكي مشكخكص ككردن         

 . ارگانيسم عامل بيماری الزامي است

تشخيص سينه پهلو عموماً بر اساس تركيبي از معاینه 

 . فيزیکي و  عکس قفسه سينه صورت مي گيرد 

 :عوارض بالینی 

خي از كودكان كوچکتر ممکن است در اثر پنوموني بر

ترشح چرک در فضكای    ) استافيلوكوكي دچار آمپيم 

، تجمع هوا و چرک در قكفكسكه سكيكنكه             (  جنب

تجمع هكوا در      )  و پنوموتوراكس (  پيوپنوموتوراكس)

 . فشاری شوند( قفسه سينه 

 :عالئم 

تظاهرات باليني پنوموني های ویروسي و باكتریایي غالبا 

، سرفه ، ضعك    (  تنفس سریع )  تاكي پنه . تفاوت دارند 

تكو  )  درد  قفسه سينه و رتكراكسكيكون        و بي حالي ،

عضالت تنفسي درهردو نكو  مشكتكرک        (  كشيدگي 

باسرفه ، ویكز یكا       پنوموني های ویروسي بيشتر. است 

همراه هستند و تب كمتكر  (  تنفس صدا دار )  استریدور 

پنكومكونكي هكای       .  ازپنومونيهای باكتریایي مي باشد 

باكتریایي به طور مشخص همراه با سرفه ، تب زیكاد ،    

تنگي نفس و یافته های سمعي تراككم بكافكتكي در         

 . مي باشند  ( كاهش صدا های تنفسي )   ریه

 

پنوموني التهاب بافت ریه است كه در دوران ككودككي   

این بكيكمكاری      .  خصوصا شيرخوارگي شایع مي باشد

ممکن است خود به خود و به تنهایي یا بطورثكانكویكه    

 . های دیگر باشد  ناشي از بيماری

شایعترین علت پنوموني دركودكان عفونتهای ویروسي 

پنومونكي هكای     %    63-93عفونتهای باكتریایي .  است 

عفونتهای تنفسي ویروسكي  .  اطفال راشامل مي شوند 

 .  اغلب پيش درآمد عفونتهای باكتریایي مي باشد 

 


