پنومونی یا عفونت ریه:

ریِّا هیشَد ،چَى ارگاًیسوْا اس ایي طزیك ٍارد

پششه تا سؤ االتی وِ اس شوا

تِ التْاب ریِ وِ یه یا دٍ طزف لفسِ سیٌِ را

ریِّا هیشًَذ.

هیپزسذ ٍ تا هعایٌات ٍ تزخی

درگیز هیوٌذ ٍ هعوَالً در اثز عفًَت ایجاد هیشَد

عالئم عفونت ریه کذامنذ؟

الذاهات تشخیظی دیگز

پٌَهًَی یا عفًَت ریِ گفتِ هیشَد .عفًَت ریِ

 تة ٍ لزس

هاًٌذ رادیَگزافی لفسِ سیٌِ

 درد لفسِ سیٌِ

تیواری را تشخیض هیدّذ.

هاًٌذ ٍیزٍسّا ،تاوتزیّا ،لارچّا ٍ اًگلّا ایجاد

 سزفِ در اتتذا هوىي است خشه تاشذ اها یه تا

عفونت ریوی چگونه درمان

شَد .عالٍُ تز عفًَتّا ،هوىي است در اثز

دٍ رٍس تعذ سزفِ ّوزاُ تا خلط هیشَد .خلط

میشود؟

استٌشاق هَاد شیویایی هاًٌذ تخارّای سوی ًیش

هعوَال سرد رًگ است ٍ هوىي است رگِّای خًَی

ایي تیواری در هَاردی تِ طَرت سزپایی لاتل

التْاب ریِ ایجاد شَد .در هَارد ًادری هوىي است

داشتِ تاشذ یا ًارًجی رًگ تاشذ.

درهاى است ٍ در هَارد دیگز تِ طَرت تستزی

التْاب ریِ در اثز استىشاق هَاد حساسیتسا ایجاد

ً فس وشیذى سزیع ٍ سطحی

طَرت هیگیزد.

شَد .هوىي است هَاجِْ تا هَادی وِ در هحیط وار

 ضعف

درهاى آًتی تیَتیىی ،فیشیَتزاپی لفسِ سیٌِ ٍ ،در

یا هحیطْای دیگز ٍجَد دارًذ تاعث ایجاد التْاب

 ون اشتْایی

هَاردی اوسیژى استفادُ هیشًَذ .در طَرتی وِ

در تافت ریِ شَد .هثالً در تزخی وشاٍرساى در اثز

 سزدرد

در  3 -2هاُ گذشتِ سفزی تِ وشَرّای دیگز

تٌفس گزد ٍ ؼثار ؼالت وپه سدُ هوىي است

 گیجی در افزاد پیز

داشتِ ایذ تسیار هْن است وِ فَراً ایي هَضَع را تا

چه کسانی بیشتر در معرض ابتال به عفونت ریوی هستنذ؟

پششه خَد در هیاى تگذاریذ .هوىي است ًَع

است ٍ در سال یه درطذ افزاد تالػ را گزفتار

* وَدواى

ارگاًیسوی وِ اس هىاًْای دیگز هَجة تیواری شوا

هیوٌذ ٍ ّزسالِ تزخی اس ایي افزاد هیهیزًذ .ایي

* افزاد هثتال تِ تیواریّای هشهي للثی ،ریَی،

شذُ تِ درهاى هتفاٍتی ًیاس داشتِ تاشذ .تستِ تِ

تیواری تِ خظَص در افزاد هسي ٍ وَدواى ون سي

وثذی ،ولیَی ،آسن ،دیاتت .

ًَع ٍ شذت تیواری هوىي است درهاى خَراوی یا

خطزًان است .علت ایجاد عفًَت ریِ در ًیویاس

* افزادی وِ سیگار هیوشٌذ.

تشریمی استفادُ شَد.

هَارد تاوتزیْا ّستٌذ.

* افزادی وِ سیستن ایوٌی ضعیفی دارًذ هاًٌذ

عفونت ریه چگونه ایجاد میشود؟

افزاد هثتال تِ ایذس.

چگونه میتوان از ابتال به عفونت ریوی پیشگیری کرد؟

در اثز تٌفس هیىزٍ ارگاًیسوْا هوىي است تیواری

* افزاد پیز ٍ ضعیف

* سیگار وشیذى تافت ریِ را تخزیة هیوٌذ ٍ ریِ

ایجاد شَد .در هَارد ًادری هوىي است هٌثع

* افزادی وِ طحال آًاى تِ علتی تا جزاحی

را ًسثت تِ عفًَتْا

عفًَت ریِ در ًمطِی دیگزی اس تذى تاشذ ٍ اس

تزداشتِ شذُ است.

آسیةپذیز هیوٌذ .اگز

هوىي است در اثز

هَجَدات ریش (ارگاًیسوْا)

التْاب ریِ رٍی دّذ.

عفًَت ریِ تیواری شایعی

طزیك جزیاى خَى هٌجز تِ عفًَت ریِّا شَد .اگز
تِ ّز علتی هثالً در اثز استفزاغ ،تخشی اس
هحتَیات هعذُ ٍارد ریِّا شَد ًیش هَجة التْاب

* افزاد الىلی
عفونت ریوی چگونه تشخیص داده میشود؟

سیگار هیوشیذ تْتز
است آى را وٌار تگذاریذ.

* اجاسُ ًذّیذ وسی اطزاف تیوار سیگار تىشذ.

 در طَرت اتتال تِ سزهاخَردگی ٍ سایز

* فیشیَتزاپی لفسِ سیٌِ ووه هی وٌذ تا

عفًَتْای تٌفسی تایذ ًىات تْذاشتی رعایت گزدد

تزشحات خارج شًَذ.

تا اس اًتمال عَاهل تیواریشا تِ افزاد هستعذ تیواری

* هوىي است پششه یه لَلِ پالستیىی هخظَص

پیشگیزی شَد.

تزای شوا تجَیش وٌذ تا در داخل آى ًفس تىشیذ

 دستْای خَد را تعذ اس رفتي تِ تَالت ،دست

ایي وار تِ خزٍج تزشحات ووه هی وٌذ

سدى تِ تیٌی ٍ لثل اس ؼذا خَردى تشَییذ

* در طَرت اهىاى هایعات فزاٍاى تٌَشیذ سیزا تِ

 در هحیطْای آلَدُ اس هاسه استفادُ ًواییذ.

خارج وزدى تزشحات ووه هی وٌٌذ .هظزف

در موارد زیر سریعاٌ به پسشک مراجعه کنیذ:

هایعات گزم تِ واّش درد لفسِ سیٌِ ووه هی

 تذتز شذى تٌفس تیوار

وٌٌذ.

 اداهِ تة ٍ لزس تعذ اس  72ساعت

* تزای واّش تة اس استاهیٌَفي استفادُ وٌیذ ٍ

 خلط خًَی

دروَدواى تزای پاییي آٍردى تة آسپزیي ًذّیذ.

 عزق وزدى در شة

*در اتاق اس تخَر استفادُ وٌیذ سیزا َّای خشه

 واّش ًاگْاًی ٍسى

تاعت تذتز شذى سزفِ هی شَد.

 استفزاغ ٍ واّش سطح َّشیاری

* اگز تاالی  65سال داریذ ،سیستن ایوٌی شوا
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