
 عفونت ریه چیست ؟

التهاب قسمتی از ریه و کیسه هاا  را  هاوایای                 

می باشد که در آن خلط و ترشحات مسیر تنفس        

را بسته و تنفس را مشکل می کند. در ناتایا اه                 

کودک دچار تنفس سطحی شاد  و اکسایا ن             

 خونش پایین می آید.

کودک ممکن است به دنبال سارمااخاورد ای           

شدید که درمان نشد  باشد، مبتال به این بیماار           

 شود.

 عالئم و نشانه ها:

سرفه، درد قفسه سینه، تب، تند  نفس، تاناد            

نبض، کبود شدن پوسات باوا اور ا ارا              

دهان، بی حالی و بی اشتهایی، استفراغ، اساهاال،        

در شیرخواران با بای قارار  و خاوب شایار                  

نووردن، سرفه، عطسه،  اتساا  و درد شاکام               

 همرا  است.

 درمان:

              تب کودک خود را با تن شویه صحیا  و دادن

دارو  تب بر که پزشک ت ویز ناماود  پاایایان           

می توانید از قطر  و شربات و شایاا                0بیاورید

استامینوفن و شربت بروفن برا  کاودک خاود           

 استفاد  کنید

            برا  راحت تر نفس کشیدن باید هوا  ا ارا

کودک مر وب باشد. برا  این کار باید دستگا         

بوور  رم و مر وب باال  سر کاودک روشان           

باشد. بوور به شل شدن ترشحات کاماک مای              

کند و تولیه آن را برا  کودک راحت تار مای             

کند. در صورت نداشتن دستگا  بوور می توانید          

یک ظر  آب جوش با درب باز را رو  یاک            

 وسیله  رمایی مثل بوار  قرار دهید. 

             کودک را در وضعیت نیمه نشسته قرار دهایادتاا

 سر کودک باالتر باشد و راحت تر نفس بکشد.

              در صورت تنگی نفس و تنفاس ساریاا، از

دادن مواد غذایی از را  دهاان خاوددار              

کنید. چون احتمال بر شتن باه ریاه وجاود             

 دارد.

    ،در صورتی که کودک م از به خوردن شاد

مایعات به انداز  کافی به او بادهایاد و در                

صورت تحمل مایعات کودک را تشویق باه         

 خوردن مواد غذایی مناسب کنید.

            در هنگام سرفه بهتر است بارا  کاماک باه

تولیه بهتر ترشحات برا  کمک به تاوالایاه            

ترشحات برا  کودک فیزیوتراپی تانافاسای         

ان ام دهید. جهت این کاار کاودک را باه               

سمت ریه مبتال بووابانید و با دست خاود باه            

پشت کودک ضربه ها  آرامی را از قسمات         

پایین ریه به سمت باال وارد کنید تا ترشحات          

از سمت پایین به سمت باال حرکت کاناد و             

 ب ورت خلط دفا شود.



           از مواد  که باعث بروز م دد عالئم و یا عود

آن می شود پرهیز کنید مانند عاطار، ادکالان،            

 اسپر ، دود سیگار، بو  سرخ کردنی و ...

     روز کودک خاود را        00تا    7حداقل به مدت

در محیط شلوغ یا مهد کودک و یا هر جاایای            

که می تواند دوبار  دچار سرماخورد ی شود،       

 قرار ندهید.

           در صورت صالح دید پزشک درمان با آناتای

 بیوتیک باید صورت  یرد.

             از قطر  بینی جهت رقیق شدن تارشاحاات در

 منزل نیز می توانید استفاد  کنید.

      بالفاصله قبل یا بعد از دادن قطر  از دادن شایار

یا غذا به کودک خود خودددار  کنید چاون         

تلوی قطر  در انتها  حلق باقی مای مااناد و              

باعث حالت تهو  می شود و شما با دادن غاذا           

 یا شیر آن را تشدید می کنید.

 نکته مهم : 

کودکی که دچار عفونت ریه می شود اگر        

زود درمان شود ، سریع بهبود می یابد  و           

هفته به حالت     7تا    6ریه کودک در عرض     

طبیعی بر می گردد. اما اگر عفوندت ریده            

بیشتر از یک ماه ادامه یاب  یا عود نمداید ،           

 احتماال بیماری زمینه ای وجود دارد.

 منبا: 

( ، پارساتاار  کاودکاان           5002هانکبر  ، ام ، ویلسون ، د  ، )      

) کودک بیمار ( ، وونگ ، ترجمه : مهناز شوقی و مهناز سن ر                  

 745-747، تهران ، جامعه نگر، صص : 

 15532224-3شماره تلفن بیمارستان :

 نکات مورد توجه شما م دجوی گرامی:

4- 

5- 

3- 

 بسمه تعالی

 
 دانشگا  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی  یالن

 الهی ان دکتر پیروزبیمارستان 

 

 

 عفونت ریه در کودکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموزش به م دجو

 کمیته آموزشی بیمارستان دکتر پیروز

0971 


