
 
کند و در       سینه را درگیر می     به التهاب بافت ریه که یک یا دو طرف قفسه         

شود. مـمـکـن         شود، پنومونی یا عفونت ریه گفته می        اثر عفونت ایجاد می   
است، منبع عفونت ریه در نقطه دیگري از بدن باشد و از طریـق جـریـان       

ها شود. این بیماري به خصوص در افراد مسن و             خون منجر به عفونت ریه    
  .سن، خطرناك است کودکان کم

 علل پنومونی
هـا و    هـا، قـارچ     ها، باکتري هاي مختلفی شامل ویروس     در اثر ارگانیسم   •

 شود  ها ایجاد می انگل
 در بیشتر موارد، نوعی استرپتوکوك مسئول عفونت باکتریایی ریه است  •
شـود و       ها مـی  ، گاهی بخشی از محتویات معده وارد ریهاستفراغدر اثر    •

 گردد ها می موجب التهاب ریه

 عالئم پنومونی
 و لرز تب •
 کم اشتهایی •
 سردرد •
درد قفسه سینه: تنفس عمیق یا سرفه، منجر به ایجاد درد عـمـقـی در                    •

 شود قفسه سینه می
دار    روز بعد، سرفـه، خـلـط      2تا  1سرفه در ابتدا، خشک است. اما  :سرفه •

 شود می
 هاي خونی داشته باشد خلط معموال زرد رنگ است و ممکن است رگه •
 تنگی نفس و تنفس سریع و سطحی  •

آمیز عفونت ریوي ممکن است احسـاس خسـتـگـی،        پس از درمان موفقیت   
ي آزاردهنده و طوالنی مدت را براي چـنـد هـفـتـه           کوتاهی نفس و سرفه   

 باشید که طبیعی است  داشته
 

 افراد در معرض ابتال به پنومونی 
 هایی که بیماري مزمن دارند کودکان خصوصا آن •
 هاي مزمن قلبی، ریوي، کبدي، کلیوي، آسم، دیابت افراد مبتال به بیماري •
 کشند  می افرادي که سیگار •
 افرادي که سیستم ایمنی ضعیفی دارند مانند افراد مبتال به ایدز •
 افراد پیر و ضعیف •
 آنان با جراحی برداشته شده است افرادي که طحال •
 افراد الکلی  •
 

 پیشگیري از پنومونی 
هـا     کند و ریه را نسبت به عـفـونـت           سیگار کشیدن بافت ریه را تخریب می      

 .کند پذیر می آسیب
 براي باکتري پنوموکوك واکسنی تهیه شده است.

 
 
 
 
 
 
 

سال دارید، سیستم ایمنی شما ضعیف شده است یا به بیماري             65اگر باالي   
و یـا دیـابـت        آسممزمنی مانند بیماري مزمن قلبی، ریوي، کلیوي، کبدي،         

دچار هستید، باید واکسن پنوموکوك را دریافت کنید. همچنین باید به خوبی             
از خود مراقبت کنید و براي پیشگیري از ابتال بـه پـنـومـونـی ویـروسـی                     

 .(آنفوآنزایی)، واکسن آنفلوانزا بزنید
اگر به هر علتی با جراحی، طحال شما برداشته شده است، دریافت واکسـن               

 .پنوموکوك بسیار اهمیت دارد
هاي تنفسی بـایـد نـکـات          و سایر عفونت سرماخوردگیدر صورت ابتال به   

زا به افراد مستعد بـیـمـاري     بهداشتی رعایت گردد تا از انتقال عوامل بیماري      
  .پیشگیري شود
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 تشخیص پنومونی
با معاینات و برخی اقدامات دیگر (مانند: رادیوگرافی)، بیماري تشـخـیـص                

 شود داده می
در موارد نادري، ممکن است یک بیماري شبیه به عفونت ریه باشد و بـه                

با چنیـن عـالئـمـی بـروز           سرطان ریههاي بیشتر نیاز باشد، مثال   بررسی
 .کند می
 

 درمان پنومونی
در مواردي به صورت سرپایی قابل درمان است و در موارد دیگر به صورت              

 .گیرد بستري صورت می
، فیزیوتراپی قفسه سینه، و در مواردي اکسیژن استفاده آنتی بیوتیکیدرمان  

 شوند. می
ایـد،     ماه گذشته سفري به کشورهاي دیگر داشته        3تا    2در صورتی که در     

بسیار مهم است که فوراً این موضوع را با پزشک خود در میان بـگـذاریـد.                 
هاي دیگر موجب بیمـاري شـمـا           ممکن است نوع ارگانیسمی که از مکان      
 شده به درمان متفاوتی نیاز داشته باشد.

بسته به نوع و شدت بیماري ممکن است درمان خوراکی یا تزریقی استفاده  
 .شود

آمیز عفونت ریوي ممکن است احساس خسـتـگـی،            پس از درمان موفقیت   
ي آزاردهنده و طوالنی مدت را براي چنـد هـفـتـه                کوتاهی نفس و سرفه   

  .باشید که طبیعی است داشته
براي پنومونی که توسط باکتري ایجاد می شود دکتر شما به شمـا آنـتـی                 
بیوتیک می دهد. آنتی بیوتیک ها تقریبا همیشه پنومونی ناشی از باکتـري              
را درمان می کند. آنتی بیوتیک ها دقیقا طبق دستورمصرف کنید و نیاز بـه     

 آنتی بیوتیکهامی باشد. گرفتن دوره کامل
پنومونی به شما احساس بیماري می دهد. اما پس از مصرف آنتی بیوتیـک     
ها، شما باید شروع به احساس بهترنمایید. اگر شما احساس بهتري پس از       

 روز مصرف آنتی بیوتیک نداشتید با دکتر خود تماس بگیرید. 3تا  2
پنومونی ناشی از ویروس معموال با آنتی بیوتیک درمان نمی شود. گـاهـی               
اوقات، آنتی بیوتیک ها براي جلوگیري از عوارض استفاده می شوند. ایـن         
پنومونی با درمان در منزل، مانند استراحت و مراقبت از سرفه معموال خوب        

 می شود.
 

داروها شامل ترکیبی از داروهاي مختلف که بسته به نوع پنومونی داده مـی              
شود در برخی موارد مانند ذات الریه شدید و مقاوم به درمان بستري شدن در 

 بیمارستان ممکن است الزم باشد.
 

 تواند باعث پنومونی شود آنفلوانزا می
بیماري آنفلوآنزاي معمولی، مبتالیان را دچار عفونت ریه و عوارض مـغـزي،             

و نیز تورم سطح داخلی مخاط قلب کرده، حتـی در             تورم مغز قلبی عروقی،   
 .شود مواردي منجر به مرگ مبتالیان به این بیماري می

بهترین روش مقابله با عوارض این بیماري، رعایت بـهـداشـت فـردي و                  
  .کردن افراد بر علیه آنفلوآنزا است واکسینه

پزشکان، اواخر شهریور و اوایل پاییز را به عنوان زمان مناسب براي       
کنند تزریق واکسین آنفلوآنزا توصیه می  

 عطسهباشد. رعایت نکردن بهداشت، سرفه و          به شدت واگیردار می    آنفلوآنزا
در فضاي باز، دست دادن، بوسیدن، مصرف مشترك لیوان و ظروف سـبـب              

هایی که اصول اولیه بـهـداشـت فـردي             انتقال این بیماري شده و در مکان      
  .درشود، شیوع بیشتري دا رعایت نمی

 


