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آیتم و ففتمتیع م ت  متر  مر تمتام بته ووتوم متی مفونت  ااپنومونی بیماری التهابی پارانشیم ریه است  هته توستو موامت  

شتتونم ولتتی معمتتو ب بتته سیستتتم ت تتتانی تتتنفم وارم متتی میکتترو  فتتا.شتتومفتتای ستتنی و مر فتتر مو وتتنم م ستتو  متتیگتترو 

 .مگر مر شرایوی هه بمع میاباع مچار نقص ایمنی باشم  ، هننمفمیشه ایوام پنومونی نمی

موامتتت  ایوتتتام هننتتتم  پنومتتتونی تقریبتتتا شتتتام  تمتتتام میکروارگانیستتتم فتتتا اا  بیتتت  بتتتاهتری فتتتا ، ویتتتروم فتتتا ، انگتتت  فتتتا ، 

بتتا تووتته بتته اینکتته رتترم بیمتتار ، پنومتتونی را مر وامعتته هستت  هتترم  باشتتم یتتا  یتتر . متتی باشتتنم ....  مایکوبتتاهتریوم فتتا و

 :پنومونی به سه مسته تقسیم می شوم 

 پنومونی اهتسابی اا وامعه  -1

 پنومونی اهتسابی اا بیمارستاع -2

 .پنومونی مر هسانی هه مر مراها نگه ماری سالمنماع بوم  انم  -3

 عه پنومومی اهتسابی اا وام

ا مؤسستا  مرمتانی ایوتام یتسام  بعم اا بستری شمع مر بیمارستاع  84مر وامعه یا ظرف  به پنومونی گفته می شوم هه

، ویتروم فتا شوم و موام  مسب  آع شام  استرپتوهوک پنومونیه، فموری وم آنف وآناا، لژیتون،، ستومومونا آوروژنتوم 

، استتترپتوهوک پنومونیتته CAPشتتایعتریع م تت  ایوتتام هننتتم  پنومتتونی . متتی باشتتنم  ، ه،میتتمیا پنومونیتته و مایکوپ،ستتما

 .اس ( پنوموهوک)

 پنومونی اهتسابی اا بیمارستاع

ایتع نتوپ پنومتونی . شتومفا مر بیمتار ظتافر متیسام  بعم اا بستری شمع م،یم و نشانه 84 به پنمونی گفته می شوم هه 

موامت  . تتریع نتوپ مفونت  بیمارستتانی است مفم و هشتنم ص میفای بیمارستانی را به  وم ا تصامرصم اا مفون  11

فتتای بیمارستتتانی نقتته ماشتتته باشتتم، بتترای م تتا  ماروفتتایی هتته وهتت  ت تتعیف سیستتتم توانتتم مر ایوتتام مفونتت بستتیاری متتی

ا، فتروم، لولته گتراری ما ت  تراشته، استتفام  وتو نی یتا نابوتا اا آنتتی بیوتیت مصبی مرهای و هافه تهویه به هار متی

 .باشمبینی و سونم امراری اا موام  مسب  پنومونی اهتسابی اا بیمارستاع می -استفام  اا لوله معمی

فتایی اا پنومتونی مر بیمتاراع مبتت، بته  تعف سیستتم م ا . پنومونی مر میاباع مبت، به  عف سیستم ایمنی شایعتر اس 

. ی  تتارچی و توبرهولتتوایم مایکوبتتاهتریوم استتت ، پنومتتون(PCP)هتتارینی ممنتتی، پنومتتونی  اصتت  اا پنوموسیستتتیای

ت تعیف هننتم  سیستتم ایمنتی،  ماروفایفای ناشی اا نقص سیستتم ایمنتی بتا مصترف هورتیکوستتروویمفا یتا ستایرپنومونی

فای وسیع الویف، ایما، مشک،  متامراامی سیستتم ایمنتی و استتفام  اا تغریه، مصرف آنتی بیوتی  سوءشیمی مرمانی، 

 .شونمه مکانیکی ایوام میوسای  تهوی
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 پنومونی ناشی اا آسپیراسیوع 

تتریع موامت  متتماو . فتای فتوایی ت تتانیمبار  اس  اا موارض ریوی ناشی اا وروم موام آنتموژع و اگتاوژع بته را 

-متیو ستایر وترم فتای مستتقر مر مفتاع  اا استرپتوهوک پنومونیه، فموری توم آنف توآناا و استتفاری وهوک و،وتی بیماری

م فماننتم م تویتا  معتم ، متوام شتیمیایی اگتاوژع و گاافتای م ترک نسایر موامی هه ممکع اس  به ریه آسپیر  شو. باشم

 .می تواننم بامث پنومونی گرمنم 

- ا  ریته متیفایی هه بامث تولیم موهتوم یتا انستمام را  فتوایی شتم  و متانع ت  یته ترشتموام   ورساا شام  و عی 

 .اس   ی وو نی مم  و الگوی تنفسی سو یفا رهتی، بیCOPDشونم م   سرواع، سیگار هشیمع، 

 عالئم بالینی

م،وتتم شتتایع پنومتتونی ستترره ،   تتو ، تتت  و لتترا متتی باشتتم هتته بستتته بتته میکروارگانیستتم مامتت  آع شتتم  و شتتیوپ م،وتتم 

وتتام متتی شتتوم و بتتا م،وتتم ناگهتتانی فمتترا  استت  ، مر  الیکتته پنومتتونی  تتام بیشتتتر مر ا تتر پنوموهتتوک ای. متفتتاو  استت  

 . پنومونی فای ناشی اا آسپیراسیوع و یا پنومونی ناشی اا باسی  س  سیر آفسته تری مارنم 

. گتافی رارنژیت  میتم  متی شتوم . مر معاینه بالینی معمو  بیمار بی  ا  اس  ، تت  مارم ، تتاهی پنته و تتاهی هتارم است  

 .یار  می شوم ( م   هافه صما و یا هراه  )  Consolidationمر معاینه ریه م،وم 

 .م  پنومونی اس فای تنفسی تنها م،،   و چرهی با تغییرا  واوی مر نشانهCOPDمر مبت،یاع به 

 عوارض احتمالی

بتروا آبسته ریته ، اریتوژع . پنومونی بر اسام میکرو  امینه ای و شم  مفون  متوارض متعتممی بته وتای متی گترارم 

 .پ ور غیر چرهی و چرهی ، سپسیم و  تی نارسایی تنفسی می توانم اا موارض پنومونی باشم 

 های تشخیصیبررسی

 م،وم بالینی و معاینا  وسمی -

 موالعا  رامیوگراری -

 هش   وع -

 بررسی   و -

مر متتوارم مفونتت   تتام شتتمیم، مبت،یتتاع بتته مفونتت  متتامع یتتا مقتتاوم یتتا بیمتتاراع مبتتت، بتته نقتتص سیستتتم »برونکوستتکوپی  -

 «.ایمنی

 درمان
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اغ ت  مرمتاع . متفتاو  است  ( اهتستابی اا وامعته و یتا اهتستابی اا بیمارستتاع ) مرماع پنومونی بر اسام نوپ پنومتونی 

به صور  توربی با آنتی بیوتی  فایی هه به نظتر متی رستم میکترو  امینته ای را پوشته متی مفتم شتروپ متی شتوم و 

اا ماروفتایی م ت  . سپم بر اسام نوپ میکروبی هه اا   و و یا  وع وما شم  اس  ، مر صور  نیاا تعتمی  متی شتوم 

 .مر مرماع پنومونی استفام  می شوم ... و ( اریترومایسیع  م  ) پنی سی یع فا ، سفالوسپوریع فا ، ماهرولیمفا 

فتای  متایتی م ت  متایع مرمتانی، استترا  ، استتفام  اا ب تور گترم، توتویا آنتتی فای ویروسی، مرماعمر مفون  :توجه 

 .آیمفا،  م سرره و مر صور  فیپوهسمی، توویا اهسیژع و  مای  تنفسی اا بیمار به مم  میفیستامیع

فتتای ویروستتی رقتتو بایتتم مر صتتور  ایوتتام پنومتتونی باهتریتتایی  انویتته، برونشتتی  یتتا ستتینوای  آنتتتی مر مفونتت  :توجههه

 .بیوتی  توویا شوم

 خانواده/ آموزش به بیمار

 :شومبه بیمار و  انوام  وی موارم ایر آمواه مام  می

 فعالیت 

ستو  رعالیت  بته تتمریا براستام توانتایی بیمتار شتروپ شتم  و ارتاایه مر مر  ه  ام بیمار نیاا به استترا   مارم ستپم 

 .شومفا توصیه میو استرا   به وور متناو  بیع رعالی  شم فای سنگیع اوتنا  اا انوام رعالی . شوممی مام  

 تغذیه 

یعتا  بته ، ایترا ارتاایه مصترف ما(لیتواع مایعتا  رواانته مصترف شتوم 4 تما   )توصیه به مصرف مایعا  رراواع  -

 .هنمر یق شمع ترش ا  و  روج   و هم  میبهبومی سریعتر ، 

نتاع و غت، ، گوشت ، ت تم مترن، ررنتی، ستو ، مست ، هتر ، )پرپتروتویع  -توصیه به مصترف رژیتم غترایی پرهتالری -

 ..(فا و سبایوا  تاا ، مرهبا  و میو )و سرشار اا ویتامیع (  بوبا 

 .فای ایام و با  وم هم می  شومومم شوم هه موام غرایی مر توصیه می -

هته بامتث غ تیظ شتمع ترشت ا  و ...( شتیر، بستتنی، ماست ، پنیتر و )فتای شتیر شوم هه اا مصرف ررآورم توصیه می -

 .شوم، اوتنا  گرمما تقاع بینی می

 نمونه رژیم غذایی پرکالری، پرپروتئین :  22جدول 

 صبحانه
میان 
 وعده

 ناهار
میان 
 وعده

 شام
از پیش 

 خواب
 بره 2ناع  -
 گرم 33پنیر  -

 ق م 1هر    -
 ق ن 1مربا  -
شیر پرچر   -
 لیواع 1

 2میو   -
 ممم
هی   -

 1یامی 
 ممم
 

 :ممم پ و
  اشق ن 11برنا پ ته  -
 گرم 123گوش  پ ته  -
 ممم پ ته ی  موم لیواع -
 ق ن 2روغع مایع  -
سا م هافو،  یار، گووه  -

سانمویچ 
ت م 
 :مرن

 2ناع 
 بره

ت م مرن 

 03 وراک مرن پ ته 
 گرم
فویا پ ته نصف  -

 لیواع
 همو پ ته نصف لیواع -
 لیواع 1ماس   -

شیر  -
 لیواع 1
مس   -
 ق ن 1
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 سا میهاسه  1ررنگی  ق ن 1مس   -
 ق م 2روغع ایتوع  -
 سرهه یا آب یمو به مل وا  -

 ممم 1
سم 

 1مایونا 
 ق ن

 بره 3ناع  -
 1سبای  ورمع  -

 لیواع

  اشق مربا وری: ق م 

  اشق غرا وری: ق ن 

 دارو درمانی 

 تتی اگتر )شتوم هته تتا تکمیت  مور  مرمتاع، مصترف ماروفتا امامته یابتم فا، توصتیه متیمر صور  توویا آنتی بیوتی  -

و اا  وتتع  ومسترانه ماروفتتا اوتنتتا  شتتوم، ایتتع ماروفتا بایتتم بتته مو تتع مصتترف شتتونم و مر ( بیمتار ا ستتام بهبتتومی هتترم

 .به پاش  او،پ مام  شوم... م،ومی م   آلرژی،  اره، اسها  و صور  بروا 

شتوم هته تتا تکمیت  مور  مرمتاع، مصترف ماروفتا امامته یابتم و مر صور  توتویا ماروفتای  تم ویتروم، توصتیه متی -

 .ماروفا به مو ع مصرف شونم

ماننتتم  بتته فوشتتیاری هامتت  مارم شتتوم هتته اا انوتتام هارفتتایی هتته نیتتاافتتا، توصتتیه متتیمر صتتور  توتتویا آنتتتی فیستتتامیع -

شتوم هته بترای توصتیه متی. اا مصترف الکت  و ماروفتای  توا  آور بتا ایتع ماروفتا اوتنتا  شتوم. اوتنتا  شتوم راننمگی

فای بموع شکر یا آ  نبا  وه  بروترف شتمع  شتکی مفتاع استتفام  شستشوی مرت  و رمای  بهماش  مفاع اا آمامم

 .با مصرف مارو به پاش  او،پ مام  شوم یسیتفای  ساشوم و مر صور  بروا واهنه

شوم هه برای سرره مؤ ر، بیمار مر و تعی  نشستته  ترار بگیترم و مر صور  توویا ماروفای  م سرره، توصیه می -

اوتنتا  ( م ت  ستیگار، گترم و غبتار و گترم  گیافتاع)اا تمام با م رها  سترره . فم ممیق سرره هنمنپم اا انوام چنم ت

 .نگه ماشته شوم فوای م یو مروو  و شوم

 سایر نکات آموزشی 

و  COPDمبتت، بته  بته بیمتار( فتای رشترم ، تتنفم میتارراگمی و ن تو  انوتام سترره متؤ رتتنفم بتا لت )تمرینا  تنفستی  -

 .شوم انوام  وی آمواه مام  می

م کترم ماهروراژفتای آلووتولی فتای مترشت ه موهتوم شتم  و متانع مسیگار بامث التها  ست و )توصیه به ترک سیگار  -

 .(شوممی

 (شوممر برابر پنومونی میبمع الک  بامث هافه مقاوم  )توصیه به اوتنا  اا مصرف الک   -

شتتوم هته مر فنگتام موسته یتا سترره هترمع، مفتاع و بینتی بتتا بترای پیشتگیری اا انتقتا  بیمتاری بته میگتراع، توصتیه متی -

 .  به ترش ا  تنفسی بیمار به وور بهماشتی مرع گرمممستما  پوشانم  شوم و ه یه وسای  آلوم

 .توصیه به تاریق واهسع آنفو ناا و پنوموهوک به بیمارانی هه اا نظر پاش  انمیکاسیوع مریار  آع را مارنم  -


