* اگز سیگبر هیوطیذ ثْتز است آى را وٌبر ثگذاریذ.
* ثزای ثبوتزی پٌَهَوَن ٍاوسٌی تْیِ ضذُ وِ در
ثزخی وطَرّب جشء ٍاوسیٌبسیَى وَدوبى است.
تعالی ٍاوسٌی ٍجَد دارد ٍلی جش ء
بسمهًیش چٌیي
*در وطَر هب
ٍاوسیٌبسیَى وطَری ًیست  .ثزای دریبفت
ثزًبهِی موضوع:
هزاجعِ وٌیذ.
پشضه
آى هیتَاًیذ ثِ
اطفال
بخش:
چیست
ٍاوسٌی ٍجَد دارد ٍلی جشء
تیفوئیذچٌیي
*در وطَر هب ًیش

عفونت ریوی چگونه تشخیص داده میشود؟
پشضه ثب سَاالتی وِ اس ضوب هی پزسذ ٍ ثب هعبیٌبت ٍ ثزخی
الذاهبت تطخیػی دیگز هبًٌذ رادیَگزافی ثیوبری را
تطخیع هی دّذ .در هَاردی هوىي است ثیوبری ثسیبر
ضذیذ ثبضذ ٍ ًیبس ثِ ثس تزی در ثیوبرستبى ثبضذ  .در هَارد
ًبدری هوىي است ثیوبری چیش دیگزی ثبضذ وِ عالئوی ضجیِ
ثِ عفًَت ریِ را تملیذ وٌذ ٍ ثِ ثزرسی ّبی ثیطتز ًیبس ثبضذ .
هثال در هَارد ًبدری هوىي است سزطبى ریِ ثب چٌیي عالئوی

ثزًبهِی تهیه:
ٍاوسیٌبسیَى وطَری ًیست  .ثزای دریبفت
صادقی
سادات
سمیرا
هزاجعِ وٌیذ.
پشضه
آى هیتَاًیذ ثِ

هبًٌذ هػزف سیگبر داضتِ ثبضیذ ثزرسی ّبی ثیطتز هَرد ًیبس

* اگز ثبالی  65سبل داریذ ،سیستن ایوٌی ضوب ضعیف

است.

ضذُ است یب ثِ ثیوبری هشهٌی هبًٌذ ثیوبری هشهي

پس اس درهبى هَفمیت آهیش عفًَت ریَی هوىي است

ّستیذ ثبیذ ٍاوسي پٌَهَوَن را دریبفت وٌیذ

.

ّوچٌیي ثبیذ ثِ خَثی اس خَد هزالجت وٌیذ ٍ ثزای
پیطگیزی اس اثتال ثِ پٌَهًَی ٍیزٍسی خػَغبً اگز
آًفَالًشا اپیذهیضذُ است ٍاوسي آًفَالًشا ثشًیذ.
* اگز ثِ ّز علتی ثب جزاحی طحبل ضوب ثزداضتِ ضذُ
است دریبفت ٍاوسي پٌَهَوَن ثسیبر اّویت دارد

موضوع:پنومونی
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ثزٍس وٌذ  .ثِ ّویي دلیل خػَغبً اگز فبوتَرّبی خطزی

احسبس خستگی ،وَتبّی ًفس ٍ سزفِ

للجی ،ریَی ،ولیَی ،وجذی ،آسن ٍ یب دیبثت دچبر

بسمو تعالی

ی آسار دٌّذُ ٍ

طَالًی هذت را ثزای چٌذ ّفتِ داضتِ ثبضیذ وِ طجیعی است .
عفونت ریوی چگونه درمان میشود؟
ایي ثیوبری در هَاردی ثِ غَر ت سزپبیی لبثل درهبى است
ٍ در هَارد دیگز ثِ غَرت ثستزی غَرت هی گیزد.
درهبى آًتی ثیَتیىی ،فیشیَتزاپی لفسِ سیٌِ ٍ ،در هَاردی
اوسیژى استفبدُ هی ضًَذ .در غَرتی وِ در
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گذضتِ سفزی ثِ وطَرّبی دیگز داضتِ ایذ ثسیبر هْن است

ٍ ثبیذ در ایي هَرد اس پشضه خَد اطالعبت السم را

وِ فَراً ایي هَضَع را ثب پشضه خَد

ثخَاّیذ.

هوىي است ًَع ارگبًیسوی وِ اس هىبًْبی دیگز هَجت

* در غَرت اثتال ثِ سزهبخَردگی ٍ سبیز عفًَتْبی

ثیوبری ضوب ضذُ ثِ درهبى هتفبٍتی ًیبس داضتِ ثبضذ  .ثستِ ثِ

تٌفسی ثبیذ ًىبت ثْذاضتی رعبیت گزدد تب اس اًتمبل

ًَع ٍ ضذت ثیوبری هوىي است درهبى خَراوی یب تشریمی

عَاهل ثیوبریشا ثِ افزاد هستعذ ثیوبری پیطگیزی ضَد.

استفبدُ ضَد.

در هیبى ثگذاریذ .
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پنومونی ( عفونت ریوی ) چیست؟
ثِ التْبة ثبفت ریِ وِ یه یب دٍ طزف لفسِ سیٌِ
را درگیز هی وٌذ ٍ هعوَال در اثز عفًَت ایج
هیضَد پٌَهًَی یب عفًَت ریِ گفتِ هی

اد
ضَد.

عفًَت ریِ هوىي است در اثز ارگبًیسوْبی
هختلفی ضبهل ٍیزٍس ّب ،ثبوتزی ّب ،لبرچ ّب ٍ
اًگلّب ایجبد ضَد  .عالٍُ ثز عفًَت ّب ،هوىي است
در اثز استٌطبق هَاد ضیویبیی هبًٌذ ثخبرّبی سوی
ًیش التْبة ریِ ایجبد ضَد  .در هَارد ًب دری هوىي
است التْبة ریِ در اثز استطبق هَاد حسبسیت

سا

ایجبد ضَد  .هوىي است هَاجِْ ثب هَادی وِ در
هحیط وبر یب هحیطْبی دیگز ٍجَد دارًذ ثبعث
ایجبد التْبة در ثبفت ریِ ضَد

 .هثال در ثزخی

وطبٍرساى در اثز تٌفس گزد ٍ ؼجبر ؼالت وپه
سدُ هوىي است التْبة ریِ رٍی دّذ.
ًٍت ریِ ثیوبری ضبیعی است ٍ در سبل یه
عف
درغذ افزاد ثبلػ را گزفتبر هیوٌذ ٍ ّزسبلِ ثزخی اس
ایي افزاد هی هیزًذ .ایي ثیوبری ثِ خػَظ در افزاد
هسي ٍ وَدوبى ون سي خطزًبن است.
علت ایجبد عفًَت ریِ در ًیوی اس هَارد ثبوتزیْب
ّستٌذ .در ثیطتز هَارد ًَعی استزپتَوَن هسئَل
عفًَت ثبوتزیبیی ریِ است.

عفونت ریه چگونه ایجاد میشود؟

ایي عالهت هوىي است ًطبى دٌّذُ ی گستزش

در اثز تٌفس هیىزٍ ارگبًیسوْب هوىي است ثیوبری

عفًَت ثِ پزدُ پَضبًٌذُ ی ریِ ُ ا (پزدُ جٌت) ثبضذ.

ایجبد ضَد .در هَارد ًبدری هوىي است هٌجع عفًَت

اگز هجتال ثِ سزهب خَردگی ضذُ ثبضیذ ٍ هذت ثیوبری

ریِ در ًمطِ ی دیگزی اس ثذى ثبضذ ٍ اس طزیك جزیبى

ضوب طَالًیتز اس حذ هعوَل ثبضذ ٍ عالئویوِ گفتِ

خَى هٌجز ثِ عفًَت ریِ ّب ضَد .اگز ثِ ّز علتی هثال

ضذ را داضتِ ثبضیذ هوىي است دچبر عفًَت ریَی

در اثز استفزاغ ،ثخطی اس هحتَیبت هعذُ ٍارد ریِ ّب

ضذُ ثبضیذ ٍ ثبیذ ثِ پشضه هزاجعِ وٌیذ.

ضَد ًیش هَجت التْبة ریِ

ّب هی ضَد ،چَى

چه کسانی بیشتر در معرض ابتال به عفونت

ریّب هیضًَذ.
ارگبًیسوْب اس ایي طزیك ٍارد ُ

ریوی هستنذ؟

عالئم عفونت ریه کذامنذ؟

* وَدوبى خػَغب آًْبیی وِ ثیوبری هشهي دارًذ.

عالئن عفًَت ثبوتزیبیی ثِ غَرت ًبگْبًی ضزٍع

* افزاد هجتال ثِ ثیوبریّبی هشهي للجی ،ریَی ،وجذی،

هیضًَذ .عالئن ًبگْبًی ثِ غَرت تت ٍ لزس ،درد

ولیَی ،آسن ،دیبثت .

لفسِ سیٌِ ٍ ،سزفِ ثزٍس هی وٌٌذ .گبّی هوىي است
فزد هجتال ثسیبر ثذ حبل ثبضذ.
سزفِ در اثتذا هوىي است خطه ثبضذ اهب یه تب دٍ

* افزادی وِ سیگبر هیوطٌذ.
* افزادی وِ سیستن ایوٌی ضعیفی دارًذ هبًٌذ افزاد

رٍس ثعذ سزفِ ّوزاُ ثب خلط هی ضَد .خلط هعوَال

هجتال ثِ ایذس.

سرد رًگ است ٍ هوىي است رگِ ّبی خًَی داضتِ

* افزاد پیز ٍ ضعیف

ثبضذ یب ًبرًجی رًگ ثبضذ.

* افزادی وِ طحبل آًبى ثِ علتی ةا جزاحی ثزداضتِ

تٌفس ثیوبر سزیع ٍ سطحی هی ضَد ٍ هوىي است

ضذُ است.

ثیوبر ثِ ًفس ًفس سدى ثیفتذ .در هَارد ضذیذ اوسیژى
رسبًی هٌبست وبّص هی یبثذ ٍ هوىي است عالئن
ووجَد اوسیژى در فزد ثزٍس وٌذ.
تٌفس عویك یب سزفِ هوىي است هٌجز ثِ ایجبد درد
عومی در لفسِ سیٌِ ضَد.

* افزاد الىلی
چگونه می توان از ابتال به عفونت ریوی
پیشگیری کرد؟
* سیگبر وطیذى ثبفت ریِ را تخزیت هیوٌذ ٍ ریِ را
ًسجت ثِ عفًَتْب آسیتپذیز هیوٌذ.

