
 موضوع:

 پنومونی                                              

 رژیم غذایی:

 نکته مهم این است که رژیم غذایی بیماران باید بهه

گونه ای باشد که هنگام بلع موجب تحریک سهرههه 

نشود. همچنین باید از حجم کمتری برخوردار باشد تها 

 با اهزایش حجم معده موجب تشدید تنگی نفس نشود.

 ،در دوره حاد بیماری مصرف شیر، عصهاره گهوشهت

سوپ و سفیده تخم مرغ توصیه می شود. در نهطه هه 

مطابل غذاهای نشاسته دار و شیرین باید برای مریض 

 کنار گذاشته شود. 

 مصرف مایعات نباید هراموش شود و حتهی مصهرف

مایعات خنک هم برای بیماران بهممهانهع هدهتهنهد. 

مصرف مایعات باعث می شود تا کلیه ها آسانتر بتوانند 

 مواد زائد را از خون خارج کنند.

 بهتر است تا دو سه روز پس از پایین آمدن تهب از

غذاهای سبک استفاده کنید پس از آن می توانید کهم 

کم غذاهای جامد مانند گوشت و تخم مهرغ و ... را 

شروع کنید. غذاها باید به گونه ای باشند که تهوسه  

 دستگاه گوارش هضم شوند.

 واحد تنظیم کننده: 

 گروه آموزش به بیمار

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( کالله

عمئم پر خ ر که در زمان مشاهده بمهاصله به مرکز درمانی مراجعهه 

 شود:

تب باال و مطاوم، کاهش س ح هوشیاری، کبودی دور لب و بینی، عدم 

توانایی در نوشیدن و خوردن، تنفس تند، خواب آلودگی غیهر عهادی، 

 ضعف و بی حالی شدید
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 شرح بیماری

 پنومونی چیست؟

پنومونی به معنای التهاب بافت ریه است که اغلب ناایای ا  

عفونت می باید. معموال در اثر عفونت نایی ا  ویارو  یاا 

باکتری و گاهی نیز در اثر میکروارگانیسم ها ایجاد می یاود. 

در بیماری پنومونی، کیسه های هوایی متاور  مای یاود و 

چوتن درون آن ا  مایعات پر می یود در ناتایاجاه اکسایا ن 

 رسانی کمتر می یود و تبادالت گا ی کاهش می یابد.

 عالئم و نشانه ها:

 سرهه -0

 تب و لرز -2

 تعریق -3

 کم اشتهایی -4

 احداس عمومی ناخوشی و کدالت -4

 

 خود مراقبتی:

 استفاده از بخور گرم و مرطوب 

  پرهیز از اهزایش هعالیت هایی که ممکن است عمئم را تشهدیهد

 کند و استراحت داشته باشد.

  تشویق کودک به انجام هعالیت های متناسب با س ح تحهمهل و

 سن وی

 

 اقدامات تشخیصی:
 عکس برداری از قفده سینه 
 آزمایش خون 

 مراقبت ها و درمان دارویی:
 دادن داروهای تجویز شده -0
  آنتی بیوتیک ها برای درمان پنومونی باکتریال مورد استفاده قرار مهی

 گیرد.
  آنتی بیوتیک ها برای پنومونی ویروسی استفاده نمی شود ولی ممهکهن

 است برای کاهش خ ر عفونت باکتریال ثانویه تجویز شود.

 بهبود اکدیژن رسانی و یک الگوی طبیعی تنفس: -2
  باال بردن سرتخت برای اینکه بیمار یک پوزیشن راحت تهر داشهتهه

 باشد.
 تجویز اکدیژن در صورت نیاز 
 انجام هیزیوتراپی قفده سینه در حد تجمل بیمار 

)نحوه هیزیوتراپی: با قراردادن بمیار در وضعیت تخلیه ی به گونه ای کهه 
سر پایین باشد به آرامی از پایین قفده سینه به طرف بتاال بها دسهت در 
حالی که کف دست گود می باشد کوبیده می شود. در این حیهن کهودک 

 تشویق به سرهه کردن می شود.(
  تغییر پوزیشن دوره ای بیمار باید انجام شود از یک طرف به طرف دیگر

 و از جلو به عطب برای بهبود ترشح برونش 
 

 

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطمعات ضروری در خصهوص 

بیماری هعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می بهاشهد. 

شما پس از خواند این م لب آموزشی قادر خواهید بهود، بهرنهامهه 

دارویی و غذایی و سبک زندگی خود را طوری تنظیم کهنهیهد کهه 

 بتوانید عوارض ناشی از بیماری را به خوبی کنترل کنید.


