
 ZMH-PT-LD-005: کد محتوای آموزشی (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی واحد آموزش بیمار

 عفونت ریه

(پنومونی )   
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 ییییییی(س)و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه   بیمارستانبی  

تهویه هوای اتاق بیمار در جلوگیری از ابتالی سایرین بهه ایهن       

عفونت ریه می تواند خیلهی شهدیهد          .  بیماری موثر می باشد 

تهدیدکننده ی حیات باشد، بنابراین بهههتهر اسهت ااهدامهات             

از جهملهه   .  پیشگیرانه را رعایت کنید تا دچار این  بیماری نشوید

به شستن مکرر دست ها با آب و     ی این موارد می توان   

 .اشاره کرد  صابون یا ژل های ضدعفونی کننده

بعد از مرخص شدن در منزل چه مراقبت هایی الزم 

 است ؟

در مورد زمان برگشت به فعالیت های عادی ر زانه با پهششه      -

 .خود مشورت کنید 

آنتی بیوتی  های خوراکی تجویش شده را در زمان صحیح   تا   -

 .مدت زمان دستور داده شده ادامه دهید 

در صورت بر ز عوارض جانبی احتمالی حتما به پشش  معاله     -

 .خود اطالع دهید 

پس از فر کش کردن تب به تدری  فعالیت خود را افهشایهش         -

 .دهید 

 پرهیش از مصرف سیگار -

 پرهیش از مصرف الکل -

تا زمان بهبودی کامل از فعالت های شدید که باعث خستگهی    -

 .زیاد می شود اجتناب کنید

میوه   سبشیجات تازه را در رژیهم      .  تغذیه سالم داشته باشید   -

 .غذایی تان بگنجانید ،    به مقدار الزم استراحت کنید 
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در این بیماران در صورت  جود حالت تهوع باید به سرعت آن را     

 .درمان کرد تا منجر به بر ز استفراغ نشود

در د ره ی حاد بیماری مصرف شیر، سوپ   سفیده ی تخم مهرغ    

توصیه می شود   در نقطه ی مقابل، غذاهای نشاسته ای  شیریهن  

 .باید برای مدتی کنار گذاشته شوند 

مصرف مایعات نباید فراموش شود   حتی مصرف مایعات خهنه      

 . هم برای این بیماران بالمانع هستند

بهتر است تا د  سه ر ز پس از پایین آمدن تب از غذاهای سهبه    

استفاده کنید، پس از آن می توانید کم کم غذاهای جامد مهانهنهد    

 .را شر ع کنید ... گوشت، تخم مرغ  

برای جایگشینی مایعات از آب میوه نیش می توانید استفاده کنیهد ،    

بهتر است از میوه هایی که حا ی بیشتری هستند مانند آنانها  ،    

میوه   سبشیجات تازه را فهرامهوش   .  پرتقال    سیب استفاده کنید 

 .نکنید 

در ضمن مصرف نوشیدنی های محرک مانند اهوه ، نسهکهافهه          

 .را تا پایان بیماری متواف کنید چای پُررنگ 

 :نکته

در صورتی که به عفونت ریه مبتال شدید، تما  با د ستان   ااوام  

را محد د کنید تا ازانتقال بیماری به آن ها پهیهشهگهیهری شهود         

 همچنین همواره هنگام سرفه یا عطسه، بینی   دههان خهود را         

استفاده از ماس  فیلتردار برای جلوگیری از انهتهقهال        .  بپوشانید

 .بیماری توصیه می گردد 
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باال بردن سر تخت برای اینکه  بیمار ی  حالت راحهت تهر        -ب 

 داشته  باشد

 تجویش اکسیژن در صورت نیاز   -پ

 نجام فیشیوتراپی افسه سینه در حد تحمل بیمار   -ت

 تشویق بیماربه  تخلیه خلط  -ج 

 مصرف مایعات فرا ان  -د 

 :توصیه های الزم 

 انجام  سرفه های موثر 

پرهیش از افشایش فعالیت های که ممکن است عالئم را تشدید کند 

 .  استراحت داشته باشد 

 .در صورت استفاده از دخانیات آن را اطع کند 

 :تغذیه 

عال ه بر رژیم دار یی خاص بیماری، رعایت رژیم غذایی منهاسهب   

باعث کاهش شدت بیماری  تقویت بدن برای مقابله با بیماری می 

 .شود

نکته ی مهم این است که رژیم غذایی باید به گونه ای باشهد کهه     

همچنین بایهد از حهجهم        .  هنگام بلع موجب تحری  سرفه نشود

کمتری برخوردارباشد تا با افشایش حجم معده مهوجهب تشهدیهد       

 .تنگی نفس نشود 

 .سال به باال دارند 56افرادی که سن   -3

 :اگر شما دچار عالئم ذات الریه شدید 

عهلهیهرغهم  جهود آنهتهی            . بالفاصله به پشش  خود اطالع دهید *

بیوتیکهای مختلف ، تشخیص ز د هنگام   درمان به مواع بسهیهار     

 .مهم است

در مهوارد بسهیهار        .  حتماً به توصیه های پشش  خود عمل کنید* 

شدید امکان دارد پشش  شما توصیهه کهنهد کهه درمهان را در                

گاهی ا اات نیش امکان دارد درمان در خانهه  .  بیمارستان انجام دهید

 .عملی باشد

دار هایی که توسط پشش  شما تجویش شده است تا زمانیکهه  ی    * 

این امر به جلوگیری از عود مهجهدد     . توصیه می نماید مصرف کنید

 .ذات الریه کم  خواهد کرد

همواره به خاطر داشته باشید اگر چه این بیماری بخوبهی اهابهل      * 

در صهورت ابهتهال،        .  درمان است اما می تواند بسیار خطرناک باشد

هیچگاه درمان را به تأخیر نیندازید   بالفاصله آن را  تحت نظهارت  

 .پشش  متخصص شر ع کنید

 :مراقبت و درمان 

 مصرف به مواع دار های تجویش شده  -1

 :بهبود اکسیژن رسانی  که شامل   -2

 

پنومونی به معنای عفونت شدید ریه  هاست که اغلهب نهیهاز بهه         

اگر حال عمومی شما خهوب بهاشهد،        . درمان با آنتی بیوتی  دارد

احتماال به طور کامل بعد از این بیماری بهبود خواهید یافت، امها    

 .  بعضی  اتها این بیماری حیات افراد را نیش تهدید می کند

 عالیم پنومونی چیست؟

عالیم معمول شامل سرفه، تب، تعریق، لرز، کم اشتهههههههایهی          

سردرد   سهایهر دردهها      .  احسا  عمومی ناخوشی   کسالت است

معموال در این زمان، خلط بیشتری تولید می شهود    .  شایع هستند

که ممکن است زرد یا سبش   حتی گاهی ا اات حا ی رگهه ههای     

شما ممکن است  نفس کم بیا رید، تندتر نفس بکشید .  خون باشد

در صورتهی کهه     .    یا دچار احسا  گرفتگی در افسه سینه شوید

پرده بین ریه ها  دیواره سینه نیش دچار عفونت شود، ممکن اسهت    

 .درد شدیدی در کناره های افسه سینه حس نمایید 

باالترین میزان خطر ذات الریه پنومونی در بییین     

 :افرادی است که

دارای بیماریهای مشمنی نظیر بیماربهای ریوی، البی، کلیهوی،    -1

 .می باشند( دیابت)کم خونی داسی شکل یا مرض اند

 .بیمارانی که نقص سیستم ایمنی دارند   -2


