پنومونی چیست؟
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

بیمارستان پیامبر اعظم ص قشم

خود راقبتی ذات الریه( ینه پهلو)
در بدرگ االن

پنو ونی عبارت ا طت اد الطتطهطاب حطاد ریطه هطا
ناشی اد یک ع ونت.
عالئم شای :
 رفه:که کن ا ت خشک یا ه را بطا خطلطسغلیظ درد ،بد،قهو اي و یطا هط طرا رگطه هطاي
خون باشد.
تن س شکت :ط طکطن ا طت طریط و طسطحطیباشد و حتی در وق ا طتطراحطت هطم فطرد دچطار
ختی در تن س باشد.
بی اشتهاییتب یا لرد شدیدضربان قلب تنددرد در ق ه ینهاح اس ضعف ع و یمواردي که خطر ابتال به پنومونی را باالتر می برد:
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یگار کشیدن یا ا تش ام هواي آلود
بی اري هاي د ن ریه
بی اري هاي قلبی ،دیابت ،یرود کبدي
اختالالت غدي ثت  :کته غدي ،دوات عقت
بدنبات ضربات و جطراحطی طرسطان دهطان،گطلطو و
گردن
در ان:
پنو ونی خ یطف بطا ا طتطراحطت کطافطی و صطرف
ایعطات فطراوان و آنطتطی بطیطوتطیطک قطابطت در طان
ا ت.نوع شدید کن ا ت نیاد بطه ب طتطري در
بی ار تان داشته باشد.

درمان درمنزل:

.1رعایت بهداشت:
پوشاندن صورت و بینی به هنگام عطسط طه ورفه و دور انداختن ریط د طتط طات ا طتط طاد
شد چون برخی یکروبها یتوانند تطا چطنطدیطن
ططاعططت خططارد اد بططدن در د ططتط ططات هططم دنططد
ب انند.
ش تن رتب د تها براي پیشگیري اد انتقطاتع ونت به دیگران
 .2اقدام به واک ینا یون:
واک ن بر علیه آن لواندا و پنطو طونطی بطه ویط
در وردافراد پرخسر(آ ی ها،دیابتی هطا،افطراد
ن ،بتالیان به رسان،ک انیکه پیوند عضطو
داشته اند ،بتالیان به آ یدم)

ا ت اد اد ضد رفه توصیه ن ی شود،چون طرفطه
براي تخلیه ریطه اد خطلطس ضطروري ا طت.نطوشطیطدن
لیوانی شربت گرم حاوي ع طت و لطیط طو طی تطوانطد
بهتر باشد.

.9خود راقبتی:
ش تشوی د ت هاا ت اد اد بخور گرم. 2-9باردر اعت پشت طر هطم  2بطار نط طسع یق بکشید.
 ططیططگططار کشططیططدن ،صططرف الططکططت،تططدریططق ططوادخدر خسر ابتال به پنو ونی را افدایش ی دهد.
داشتن تغذیه الم.تهویه نا ب حت کار و دندگی.ش ا ی توانید براي تخ یف درد یا کنطتطرت تطب(با نظر پدشک)ادا تا ینوفن و پروفن ا طتط طاد
کنید.
در صططورتططیططکططه ح ططا ططیططت بططه آ ططپططریططن یططا
داروهطططططططططططططططططططططططططططططططططاي طططططططططططططططططططططططططططططططططو طططططططططططططططططططططططططططططططططوم
بطهدیکلوفناك،نطاپطروک طن ،طلطکط طیطب ،ط طنطا طیطک

ا ططیططد،ایططنططدو ططتططا ططیططنNSAIDSداریططد نططبططایططد اد
پروفن ا ت اد کنید.

ایعات فراوان بنوشید.
دور در ان با آنتی بیوتیک را کا ت کنید.هواي اتاق رسوب باشد.-به انداد کافی ا تراحت کنید.

عالئم هشدار براي راجعه به پدشک یا اور انس:

1.اگرتن س تند یا دردناك دارید.
2.اگر ردردهایتان بیشتر شد ا ت.
9.اگر رفه خونی یا تغییررنگ خلس دارید.
4.اگر کاهش ودن و تعریق شبانه پیدا کرد اید.
5.اگر انتهاي انگشت هایتان آبی شد ا ت.
6.اگر درد ق ه ینه دارید که با ن س کشیدن
بدتر ی شود.

