
 عفونت ریه چیست ؟

التهاب قسمتی از ریه و کیسه هاا  را  هایایای                 

می باشد که در آن خلط و ترشحات مسیر تنفس        

 را بسته و تنفس را مشکل می کند. 

عفینت ریه می تیاند به دالیل مختلافای ایا ااد             

شید که شامل  بستر  شدن در بیمارستان ، ان ام  

مراقبتها  بهداشتی ، متصل شدن باه دساتا اا              

 تنفسی  و یا به دلیل نقص سیستم ایمنی می باشد.

 عوامل خطرساز عفونت ریه : 

سی ار کشیدن ، بی حرکتی طیالنی و تانافاس             

سطحی ، کاهش تیانایی سرفه ، قارار رارفاتا               

طیالنی مدت در وضعیت طااقابااز ،  وضاعایات                  

ممنیعیت خیردن از طریق دهان ) داشاتا  سایناد              

معد  یا داخل نا  ( ، استنشاق میاد شیمیایی            -بینی  

 و حساسیت زا ، مصرف الکل ، س  باال 

 عالیم بیمار  :

بست ی به نیع عفینت و عامل ای ااد کاناناد  آن                

دارد. و شامل :  تب ، لرز ، درد قفسه سیناه کاه باا            

تنفس عمیق و سرفه  بیشتر می شید ، تن ی نفاس ،       

استفاد  از عضالت شکمی و باال  ترقی  ا  هن ام         

نفس کشیدن ، ررفت ی رلی یا بیانای ، ساردرد ،                

 تیلید خلط ، درد عضالنی ، کاهش اشتها 

 تشخیص : 

سابقه عفینت تنفسی اخیر ، معاینات جسامای ،            

 عکس قفسه سینه ، کشت خین و بررسی خلط

 

 

 

 

 درمان عفونت ریه :

درمان دارویی با تیجه نتی ه کشت خین و خلط          

 ، ت ییز اکسیژن

 توصیه های آموزشی :

تغییر وضعیت ، تنفس عمیق ، ان ام سارفاه و           -1

فیزییتراپی تنفسی ، استفاد  از بخیر و مصارف           

مایعات کافی به تخلیه ترشحات کمک بسایاار          

 می کند.



استفاد  از اکسیژن در میاقا  تانا ای نافاس                -2

 کمک کنند  می باشد.

بهتر است د روضعیت نیمه نشسته اساتاراحات            -3

نمایید و از ان ام  فعالیت بیش از حاد اجاتانااب          

 کنید.

در صیرت ت ییز داروها  خیراکی ، حتاماا       -4

در ساعت مشخص و طبق دستیر پزشک مصرف        

 رردد.

 مصرف سی ار و دخانیات را ترک نمایید. -5

 2میاد غذایی کافی مصرف نمید  و حداقال          -6

 لیتر در روز مایعات بنیشید.

در صیرت سختی در نفس کشیادن ، بادتار               -7

شدن سرفه ، افزایش یا عید م دد تب ، و عادم              

 تحمل نسبت به دارو فیراٌ به پزشک مراجعه کنید.

از قرار ررفت  در شرایط اساتارز زا دور               -8

 کنید.

 نکته مهم در سالمندان :

درمان عفینت ریه در افراد مس  مشاکال باید  و               

ان ام واکسیناسیین علیه عافاینات هاایای مااناناد                

آنفیالنزا جهت کاهش یا پیش ایار  از عایار             

 شدید بیمار  ، تیصیه می شید.

 منب : 

( ، پرستار  داخالای و      2118هینکل ، جی ال ، چیییر، کی اچ ، ) 

جراحی برونر و سیدارث ، تنفس و تبادالت راز  ، تارجاماه :                 

 157-165شبان ، م و لطیفی ، م ، تهران ، جامعه ن ر ،  صص :

 

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکات مورد توجه شما مددجوی گرامی:

4- 

5- 

3- 

1- 

 بسمه تعالی

 
 دانش ا  علیم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ریالن

 الهی ان دکتر پیروزبیمارستان 

 

 

 عفونت ریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش به مددجو

 کمیته آمیزشی بیمارستان دکتر پیروز
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