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پنومونی یا ذات الریه 

 نوزادی
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی

 ییللبببییییییی

 :اقدامات الزم 

           ارزیابي از نظر دیسترس تنفسي از

طریق بررسي عالئم حياتي و وضعيت       

 تنفس

  دادن داروهای تجویز شده 

          باال بردن سر تخت برای اینکه کودک

 یک پوزیشن راحت تر داشته باشد

 تجویز اکسيژن در صورت نياز 

  استفاده از ساکشن 

      شير )   رساندن مایعات و الکتروليت ها

 (دادن مرتب به نوزاد 

        فراهم آوردن محيطي آرام و استفاده از

رفتاری آرام و اطمينان دهنده  برای          

 مادر و نوزاد

ررررررررررررررررر* ر اا اا ااا  اا ااا  راااباااااتان :رکااالاااگ

@zahrayemarziye 
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 :درمان 

تشخيص نيازمند معاینه دقیيیق سیيینیه            

رادیوگرافي   آزمایشات خوني و گاهي کشیت    

 . بییاشیید        خییون و خییییی  مییي          

الریه داشت هميشیه   در گذشته کودکي که ذات

تیریین و        شد ولي اکنون جیوان    بستری مي

بيشتر میوارد  .  شوند بيمارترین آنها بستری مي

ها پیاسیخ      بيوتيک الریه باکتریائي به آنتي ذات

بيماری که عفونت استرپتوکوکي ییا  .  دهند  مي

استافيیوکوکي دارد ممکن است نيازمنید بیه     

در میورد    .  بیيیوتیيیک شیود           مصرف آنتي

های ویروسي پزشک شما استراحیت    الریه ذات

صبر و تحمل را توصيیه  .  مقادیر زیاد مایعات و 

 . خواهد کرد تا بيماری مراحل خود را طي کند 
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 چه موقع به پزشک مراجعه کنم ؟

 

بدتر شدن ناگهاني سرماخوردگي به همیراه    -

تب باال  لرزش در قفسه سينه یا تنفس سریی   

 .کند  الریه را مطرح مي ذات

 

در نوزادان تو رفتن سينه و صداهای خرخیر    -

در هنگام تنفس نيازمند مراقبت پیزشیکیي      

 .  باشد  فوری مي

 

 

 

  :عالئم بالینی 

تظاهرات باليني پنومیونیي هیای وییروسیي          

تنفس )  تاکي پنه . وباکتریایي غالبا تفاوت دارند 

درد قفسیه      سرفه   ضعف و بي حالي  (  سری  

عضیالت  (  توکشيدگیي    )  سينه و رتراکسيون 

باسرفه       تنفسي پنومني های ویروسي بيشتر

هیمیراه   (  ویز یا استرییدور    )  صداهای تنفسي 

. هستند و تب کمتر از نوع  باکتریایي مي باشد   

باکتریایي به طور مشخص همراه با سرفه   تیب  

 . زیاد   تنگي نفس مي باشند 

هیا     الریه عفونت یک یا چند ناحيه از شی     ذات

هیا     ها یا وییروس    وسيیه باکتری معموالً به.  است 

شود ولي با این حال عیل دیگری نظیيیر    ایجاد مي

 . ها نيز وجود دارند  قارچ

این بيماری بيشتر در طي شير خوارگي و ابتیدای  

ممکن است یک بيیمیاری   .  کودکي دیده مي شود 

 . الوليه باشد یا ثانویه بر بيماری دیگری اتفاق افتد 

عامل بيماری زا از راه تنفس یا خون وارد ریه میي  

 .شود 


