دضَاس است .اها هعوَالً رات الشیِ یا سیٌِ پْلَ تا عفًَت

تعریف:
تیطتشیي علت عفًَت ٍ هشگ ٍهیش دس ًَصاداى

رات

ی هیثاضذ.اص ّش ًَ 1000صاددس یک هاُ اٍل تَلذ 29
الش ُ

ایداد هی ضَد .ایي هیکشٍب ّا هی تَاًذ ضاهل تاکتشی

،

ٍیشٍس ،قاسذ یا حتی اًگل ضَد.

ًَصاد دچاس رات الشیِ هیطًَذ.
ی ای سیًِ پْلَ اغطالح عوَم ی است کِ تشا ی
رات الش ُ
یهاس ی
ی تِ کاس می سٍد .ا یى ب
یسُ
یهاس ی ّای التْاب
تَضیح ب
هعوَالً تِ ا یى دلیل ا یخاد می ضَد کِ حفشُ ّا ی ضص،

درمان:

ی ّا ،اص چشک ٍ هخاط پش م ی ضًَذ ٍ
کیسِ ّا ی َّا دس س ُ

دسهاى ایي تیواسی تِ علت تشٍص آى تستگی داسد .اکثش

ی ّا آسیب تضًذ.
می تَاًذ تِ قسوت ّا ی هختلفی اص س ُ
ی ّا دس گشفتي اکسیطى
التْاب حفشُ ّا ی ضص ،تَاًا یی س ُ
اص َّا سا هحذٍد م

ی کٌٌذ ٍ دسًت یخِ هَخة ًاتَاى ی

عالئم

:

سیستن گشدش خَى م ی ضَدٍ.قتی تاکتش ی ٍاسد خَى م ی
ی ّا تِ ضذت هلتْة ضذُ ٍ تستِ می ضًَذ.
ضَد س ُ

کاّص قذست هکیدى–استفشاغ هکشس
یضتش )
 -تٌفس تٌذ (60تاس دس دقیقِ ای ب

هی تَاًذ  30علت هختلف داضتِ هکاًیضم دفاعی طثیعی
تذى دستشاتش عفًَت ضاهل التْاب هی ضَد ٍ دسًتیدِ سیِ
ّا دس تالش تشای خالظ ضذى اص ضش آى هیکشٍب ،پش اص
هادُ هخاطی هی ضًَذ .ایي تیواسی هوکي است تِ خاطش
فَت کشدى دس غزا ،هایعات ،هَادضیویایی ٍ گشدٍخاک ًیض
تِ ٍخَد آیذ تاضذ ،تِ ّویي دلیل تطخیع آى تسیاس

تا استفادُ اص آًتی تیَتیک ّا غَست هی گیشد .رات الشیِ
ٍیشٍسی ًیض تِ خض استشاحت گشچِ هی تَاى دس  48ساعت

–تطٌح دس چٌذ سٍص اخیس

علت:

عَاهل سیٌِ پْلَ تاکتشیایی ّستٌذ ٍ دسًتیدِ دسهاى آى

اٍل تیواسی اص داسٍّای ضذ ٍیشٍس استفادُ کشد .دس هَاسد
حاد ،ضایذ ًیاص تِ تستشی ضذى تیواس ًیض تاضذ .دس آى
غَست تشای تیشٍى آٍسدى هایع اص سیِ ّا ًیاص تِ تدْیضات ٍ

یىی ٌّگام تٌفس
-تاص ٍ تستِ ضذى پشُ ّای ب

اتضاس خاظ است.

-تَ کطیدُ ضذى قفسِ سیٌِ

مراقبت پرستار ی درکودک مبتال به ذات الریه عبارتند

ً-الِ کشدى ٌّگام تاصدم

از:

–تی حالی ٍ کاّص سطح َّشیاس ی
 تحشک کوتش اص هعوَل– تشآهذگی هالج
یش اص  37دسخِ ٍ کوتش اص  36دسخِ
 دهای تذى ب– سًگ پشیدگی ضذید
 -سیاًَص

• تامیى آسایش ٍ آساهص ٍهحذٍد کشدى فعالیت کَدک
ی اکسیطى تشاساس ًتایج گاصّای خَى ضشیاىی
• تدَ ص
• استفادُ اص چادس تا سطَتت سشد
• کاّص تة ٍ لشص کَدک
یدى تِ
• قشاس دادى کَدک دس ٍضعیت ىیهِ ًطستِ ای خَاب
طشف هثتال (دس هَاسد رات الشیِ یک طشفِ)

• فیص یٍتشاجی تٌفسی ٍ تخلیُ تشضحات پس اص فشٍکص
یهاس ی
کشدى عالئن حاد ب
• حوایت عاطفی

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت
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