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یا  شود پنومونیکند و معموال در اثر عفونت ایجاد میبه التهاب بافت ریه که یک یا دو طرف قفسه سینه را درگیر می

ا و هها، قارچها، باکتریشود. عفونت ریه ممکن است در اثر ارگانیسمهای مختلفی شامل ویروسعفونت ریه گفته می

ه نیز التهاب ریممکن است در اثر استنشاق مواد شیمیایی مانند بخارهای سمی ها، ها ایجاد شود. عالوه بر عفونتانگل

ممکن است مواجهه با موادی که در محیط کار یا محیطهای دیگر وجود دارند باعث ایجاد التهاب در بافت  .ایجاد شود

 ر التهاب ریه شوند.دچاغالت کپک زده ممکن است  و ریه شود. مثال در برخی کشاورزان در اثر تنفس گرد و غبار

 عالئم عفونت ریه کدامند؟*

شوند. عالئم ناگهانی به صورت تب و لرز، درد قفسه سینه، و سرفه بروز عالئم عفونت باکتریایی به صورت ناگهانی شروع می-

 .کنند. گاهی ممکن است فرد مبتال بسیار بد حال باشدمی

شود. خلط معموال زرد رنگ است و ممکن ز بعد سرفه همراه با خلط میسرفه در ابتدا ممکن است خشک باشد اما یک تا دو رو-

 .های خونی داشته باشد یا نارنجی رنگ باشداست رگه

شود و ممکن است بیمار به نفس نفس زدن بیفتد. در موارد شدید اکسیژن رسانی مناسب کاهش تنفس بیمار سریع و سطحی می-

 .در فرد بروز کندیابد و ممکن است عالئم کمبود اکسیژن می

تنفس عمیق یا سرفه ممکن است منجر به ایجاد درد عمقی در قفسه سینه شود. این عالمت ممکن است نشان دهنده ی گسترش -

 .عفونت به پرده پوشاننده ی ریه ها )پرده جنب( باشد

که گفته شد را داشته باشید الئمیتر از حد معمول باشد و عاگر مبتال به سرما خوردگی شده باشید و مدت بیماری شما طوالنی-

  .ممکن است دچار عفونت ریوی شده باشید و باید به پزشک مراجعه کنید 

 چه کسانی بیشتر در معرض ابتال به عفونت ریوی هستند؟*

 .کودکان خصوصا آنهایی که بیماری مزمن دارند *

 . دیابتهای مزمن قلبی، ریوی، کبدی، کلیوی، آسم، افراد مبتال به بیماری *

 .کشندافرادی که سیگار می *

http://www.yjc.ir/fa/news/4003146/%D9%BE%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA


 افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند مانند افراد مبتال به ایدز *

 افراد پیر و ضعیف *

 .افرادی که طحال آنان به علتی با جراحی برداشته شده است *

 افراد الکلی *

 توان از ابتال به عفونت ریوی پیشگیری کرد؟چگونه می

 یبهداشت فردحفظ ها وشستن دست --1

 .ذاریدکنار بگسیگار را  کندپذیر میکند و ریه را نسبت به عفونتها آسیبسیگار کشیدن بافت ریه را تخریب می-2

سال دارید، سیستم ایمنی شما ضعیف شده است یا به بیماری مزمنی مانند بیماری مزمن قلبی، ریوی،  65اگر باالی -3

ید باید به خوبی از خود مراقبت کنید و برای پیشگیری از ابتال به پنومونی کلیوی، کبدی، آسم و یا دیابت دچار هست

 .ویروسی واکسن آنفوالنزا بزنید

در صورت ابتال به سرماخوردگی و سایر عفونتهای تنفسی باید نکات بهداشتی رعایت گردد تا از انتقال عوامل  -4

  بیماریزا به افراد مستعد بیماری پیشگیری شود

 شود؟چگونه تشخیص داده می عفونت ریوی*

شخیص بیماری را ت عکس قفسه سینهپرسد و با معاینات و برخی اقدامات تشخیصی دیگر مانند پزشک با سواالتی که از شما می

 .دهدمی

 شود؟عفونت ریوی چگونه درمان می*

 .گیردصورت می این بیماری در مواردی به صورت سرپایی قابل درمان است و در موارد دیگر به صورت بستری

ماه گذشته  3 -2در صورتی که در  .شونداستفاده میاکسیژن ، و در مواردی فیزیوتراپی قفسه سینه، آنتی بیوتیکیدرمان 

سفری به کشورهای دیگر داشته اید بسیار مهم است که فوراً این موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید. ممکن است نوع 

دیگر موجب بیماری شما شده به درمان متفاوتی نیاز داشته باشد. بسته به نوع و شدت بیماری ممکن  که از مکانهای ارگانیسمی

 .استفاده شود خوراکی یا تزریقی آنتی بیوتیک است درمان 

 

 

 تهیه کننده :سمیرا باقری

 سوپروایزور آموزشی

 گروه هدف:بیماران محترم

 95پاییز


