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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن     
          بیمارستان امام خمینی صومعه سرا 

 P -PH-031کد پمفلت:
 عفونت ریه)پنومونی( چیست؟

 مددجویان مبتال به عفونت ریه گروه هدف: 

 

زیر نظر واحد آموزش سالمت  همگانی و بیماربا 
 همکاری متخصصان داخلی 

9911تیر   

 

 

 

 

 

 

 

هننینننننگنن   جننانننیننی ا   چننیننور  کننری -1منننننبنن :
اچ نیشاپوری  معصومه گیلوری  طاهنره درسنننامنه 

بنینمنارینهنای  -8112داخلی جراحی برونر و سودارث 
 تنفسی  بشری.

ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گینرنندگنان   -8
 نیمه او  بهمن  مناه  53خدمت و جامعه   شماره 

1531. 

 -شهنرسنتنان صنومنعنه سنرانشانی تدوی  کننده : 
میدان انتظام   جنب پارک ابریشم   بیمارستان امام 

 خمینی )ره( 

 11511585111شماره تماس بیمارستان  : 

شماره تماس واحد آموزش 
 13131735111سالمت:

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سايت بيمارستان

  .استراحت و خواب کافی 

 .نوشیدن مقدار زیادی مایعات 

 عدم مصرف سیگار 

 . مصرف داروهای ضد سرفه طبق دستور پزشک 

 .مصرف دقیق آنتی بیوتیک طبق دستور پزشک 

   عفونت ریه به شما احساس بیماری می دهد. امنا
پی از مصرف آنتی بیوتیک ها   شما بایند شنرو  
به احساس بهتر شدن نمایید. اگر شنمنا احسناس 

روز مصنرف آننتنی بنینوتنینک  5تا 8بهتری پی از 
 .نداشتید با پزشک خود تماس بگیرید

 

از مصرف خود سرانه ی آنتی 
بیوتیک  در درمان عفونت ریه 

اکیدا خودداری فرمایید   
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 احساس خستگی یا ضعف زیاد 

 تهو  و استفراغ 

  اسها 

 چه موق  به پزشک مراجعه کنیم؟

اگر شما احساس ناراحتی پی از یک سرمناخنوردگنی ینا 
آنفلوآنزای ناگهانی  و یا اگر سرفه بنا احسناس درد در 

 قفسه سینه یا تب دارید به پزشک مراجعه کنید.

 

 روش های خودمراقتی و پیشگیری از عفونت ریه  :

   تزریق واکس  در کودک به دنینا آمنده ینکنی از
واکس  های رایج است که تزریق می شنود. کنه 
بزرگساالن هم می توانند ای  واکس  را دریافنت 

 کنند.

  .شست  دستها 

  دوری از افراد مبتال به عفونت ریه 

   در صورت عدم تزریق واکس  از افرادی که مبتال
 به عفونت ریه هستند دوری شود.

 .عدم مصرف سیگار ودورماندن از دود سیگار 

 

 

بعضی از انوا  عفونت ریه )پنومونی( در بنینمنارسنتنان 
ایجاد می شوند که به علت   بی دقتی  بهداشت ضعیف 
و یا خطا در ضدعفونی بوجود می آید. وهمی  امر باعن  
می شود   ای  نو  عفونت ریه در مقاب  درمنان منقنام 
شده ودرمان عفونت ریه طوالنی شود.کودکان و افنراد 
مس  که اغلب مریض می شوند در معرض عفونت رینه 
) پنومونی(  هستند.بعضی از بیماری ها مانند اختالالت 
کلیوی   بیماری های مربوط به ریه   بیماری دینابنت ودر 
افرادی که سیستم ایمنی بدن ضعیف مانننند بنینمناران 
 مبتال به ایدز    شانی باالی ابتال به پنومونی  را دارند.

 عالئم پنومونی )عفونت ریه ( شام  :

  سرفه های زیاد همراه با خلط سبزرنگ یا آغشتنه
 به خون.

  تب باال 

  تعریق بیش از حد 

  تنگی نفی 

  افزایش تعداد  تنفی 

 دندان قروچه و لرز 

  درد قفسه سینه که اغلب با سرفنه ینا تنننفنی
 بدتر می شود.

  افزایش ضربان قلب 

 به نام خدا

 مقدمه 

یک عفونت تنفسی شای  است که به راحتی منتق  منی 
شود . شناخت بیماری  عفونت ریه )پنومنوننی ( کنمنک 
می کند تا از ابتال به بیماری پیشگیری کنننیند . بنینننی 
انسان برای محافظت از میکرب ها  گرد و غبنار و دینگنر 
عوام  عفونی از منخناط و منو پنوشنینده شنده اسنت. 
هنگامی که مخاط بینی قادر به جلوگیری از چنی  اتفاقی 
نباشد   ای  عوام  عفونی به اندام هنای داخنلنی وارد 

 شده و تقسیم فراوان انجام داده و منجر به بیماری 

 می شوند.

 علت ایجاد عفونت ریه)پنومونی( چیست؟

بعضی باکتری های خاص می تواند پنی از ینک حنمنلنه 
سرماخوردگی سبب پنومونی شنود کنه اسنتنراحنت در 
رختخواب   همراه با درمان مناسنب منی تنوانند بناعن  
بهبودی شود. عفونت ریه )پنومونی( قارچی در افنرادی 
که غذاهای آلوده به مواد زائد مث  مدفو  پرندگان و یا 

 گوشت آلوده به قارچ را مصرف می کنند    مشاهده 

 می شود.


