
ػجبرت است اس اِتٟبة حبد ریٝ پٙٛٔٛ٘ی پنوهونی چیست؟

 ٞب ٘بشی اس یه ػفٛ٘ت

 :انواع

 پٙٛٔٛ٘ی ٘بشی اس جبٔؼٝ -

 درٔب٘ی  ٘بشی اس ثیٕبرستبٖ ٚ سبیز ٔزاوش پٙٛٔٛ٘ی -

 :شیوع

ثیٕبري ثسیبر شبیؼی است وٝ ٔیّیٟٛ٘ب ٘فـز در سزاسـز 

ٞبي آٖ تأثیز لزار ٔی دٞذ ٚ ػالئٓ ٚ ٘شب٘ٝ  جٟـبٖ را تحـت

ػّیزغٓ . وشٙذٜ ٔتغیز ثبشذ ٔی تٛا٘ذ ثسـیبر خفیـف تـب

آ٘تـی ثیٛتیىٟـبي  پیشزفتٟبي فزاٚاٖ در ػّٓ پششىی ٚ تِٛیذ

 لـٛي ٔٛجـت ٔـزي ٔیّیٟٛ٘ـب ٘فـز در سزاسـز جٟـبٖ

 ٞفتٕیٗ ػبُٔ ٔزي ٚ ٔیز در وشـٛر)ٔی شٛد

یه پٙجٓ ٔزي ٚ ٔیزٞب در اعفبَ  وٕبوـبٖ ٔسـئَٛ(آٔزیىـب

 .است

سبػت ٕٔىٗ است 48-24ػالئٓ پٙٛٔٛ٘ی در ػزض  :نکته

 .ثٝ عٛر٘بٌٟب٘ی تشذیذ شٛد

 :عالئن شایع

 ٝوٝ ٕٔىٗ است خشه یب ٕٞزاٜ ثب خّظ :  سزف

سرد،سجش،لٟٜٛ اي ٚ یب ٕٞزاٜ رٌٝ ٞبي خٖٛ  غّیظ

 .ثبشذ

 ُٕٔىٗ است سزیغ ٚ سغحی ثبشذ ٚ :تٙفس ٔشى

استزاحت ٞٓ فزد دچبر سختی در  حتی در ٔٛلغ

 .ثبشذتٙفس 
  ثی اشتٟبیی 

  تت یب ِزس شذیذ 

  ضزثبٖ لّت تٙذ 

  ٝٙدرد در لفسٝ سی 

  احسبس ضؼف ػٕٛٔی 

 ضؼف  ،سز درد،  سزفٝ خٛ٘ی :ػالئٓ وٕتز شبیغ

 تٙفس صذادار تٟٛع یب استفزاؽ، ٔفزط

ٌیجی ٚ وبٞش سغح  درد ٔفبصُ ٚ ػضالت

 )ثٝ ٚیژٜ در افزاد ٔسٗ (ٞٛشیبري

 :علل به وجود آورنذه پنوهونی

ا٘ٛاع ٔختّفی اس ثـبوتزي ٞب،ٚیزٚسـٟب ٚ لبرچٟـب ٔـی تٛا٘ٙـذ 

 .ٔٛجت پٙٛٔٛ٘ی یب ػفٛ٘ت ریٝ ٌزد٘ذ

ٚارد شـذٖ ٔمــذار وٕــی غذا،اسـتفزاؽ،ٔبیؼبت اس دٞــبٖ 

 .داخُ ریٝ ٞب ٔی تٛا٘ذ ػبُٔ پٙٛٔٛ٘ی ثبشذ ثــٝ

 :هواردي که خطر ابتال به پنوهونی را باالتر هی برد

 ثیٕبري ٞبي ،  استشٕبْ ٞٛاي آِٛدٜسیٍبر وشیذٖ یب

،  ثیٕبري ٞبي لّجی، دیبثت،سیزٚس وجذي، ٔشٔٗ ریٝ

ثذ٘جبَ ،  سىتٝ ٔغشي، سٚاَ ػمُ: اختالالت ٔغشي ٔثُ

ضزثبت ٚ جزاحی سزعبٖ دٞبٖ،ٌّٛ ٚ ٌزدٖ 

 

 :تشخیص

 ، وشت خّظ ،ABG ، CBC،  اسىٗ ریٝ،  ػىس ریٝ

 )وشیذٖ ٔبیغ اس ریٝ) تٛراوٛسٙتش،  ثزٚ٘ىٛسىٛپی

 : درهاى

پٙٛٔٛ٘ی خفیف ثب استزاحت وبفی ٚ ٔصزف ٔبیؼبت فزاٚاٖ ٚ 

٘ٛع شذیذ ٕٔىٗ است ٘یـبس .ثیٛتیه لبثُ درٔبٖ است آ٘تی

 .در ثیٕبرستبٖ داشتٝ ثبشذ ثـٝ ثسـتزي

 :درهاى درهنزل

 :رعایت بهذاشت -1

  ثٝ ٍٞٙبْ ػغسٝ ٚ سزفٝ ٚ دٚر پٛشب٘ذٖ صٛرت ٚ ثیٙی

شـذٜ چـٖٛ ثزخـی سزیغ دسـتٕبَ اسـتفبدٜ  ا٘ذاختٗ

ٔیىزٚثٟـب ٔـیتٛا٘ٙذتب چٙذیٗ سبػت خبرج اس ثذٖ در 

 .دستٕبَ ٞٓ س٘ذٜ ثٕب٘ٙذ

  ثزاي پیشٍیزي اس ا٘تمبَ ػفٛ٘ت ثٝ شستٗ ٔزتت دستٟب

دیٍزاٖ 

 

ثز ػّیٝ آ٘فّـٛا٘شا ٚ پٙٛٔـٛ٘ی  اقذام به واکسیناسیوى -2

 آســـٕی (افـــزاد پزخغـــز ثـٝ ٚیـژٜ در ٔـٛرد

  ٞـــب،افزاد ٔســـٗ،ٔجتالیبٖ ثـــٝٞب،دیـــبثتی 

سزعبٖ،وسب٘یىٝ پیٛ٘ذ ػضٛ داشتٝ ا٘ذ،ٔجتالیبٖ ثٝ آٔفیشْ 

 :خود هراقبتی

 ْاستفبدٜ اس ثخٛر ٌز. 

ثبر ٘فس ػٕیك  2سبػت پشت سز ٞٓ  ثبر در 3 -2

 .ثىشیذ

   سیٍبر وشیذٖ،ٔصزف اِىـُ،تشریك ٔـٛاد ٔخـذر خغـز

 .پٙٛٔٛ٘ی را افشایش ٔی دٞذ اثـتال ثـٝ



  ِٓداشتٗ تغذیٝ سب. 

 تٟٛیٝ ٔٙبست ٔحُ وبر ٚ س٘ذٌی. 

  ثب ٘ظز (شٕب ٔی تٛا٘یذ ثزاي تخفیف درد یب وٙتزَ تت

 .استبٔیٙٛفٗ ٚ پزٚفٗ استفبدٜ وٙیذ اس)پششه

   در صـٛرتیىٝ حسبسـیت ثـٝ آسـپزیٗ یـب دارٚٞـبي

 ٔٛسـْٛ 

 ٝثـ)NSAIDSسیتوّٛفٙبن،٘بپزٚوسٗ،سّهدي 

داریذ ٘جبیذ اس پزٚفٗ )اسیذ،ایٙذٚٔتبسیٗ ،ٔفٙبٔیه

 .استفبدٜ وٙیذ

   ٝاستفبدٜ اس ضذ سزفٝ تٛصیٝ ٕ٘ی شٛد،چٖٛ سـزف

٘ٛشـیذٖ .ریٝ اس خّظ ضزٚري است ثـزاي تخّیـٝ

ػسُ ٚ ِیٕٛ ٔی تٛا٘ذ ثٟتز  ِیـٛا٘ی شـزثت ٌـزْ حـبٚي

 .ثبشذ

  ٔبیؼبت فزاٚاٖ ثٙٛشیذ. 

  دٚرٜ درٔبٖ ثب آ٘تی ثیٛتیه را وبُٔ وٙیذ. 

 ٞٛاي اتبق ٔزعٛة ثبشذ. 

  ثٝ ا٘ذاسٜ وبفی استزاحت وٙیذ. 

 :درهاى در بیوارستاى

درٔبٖ در ثیٕبرستبٖ شبُٔ ٔبیغ درٔب٘ی ٚریذي،آ٘تی 

در صٛرت ٘یـبس اوسـیژٖ درٔـب٘ی خٛاٞـذ  ثیٛتیـه ٚ

شذیذ، سیستٓ تٙفسی ٕٔىٗ است  ثـٛد،در ٔـٛارد خیّـی

داشتٝ ثبشذ وٝ ایٗ وبر ثـب  دستٍبٜ تٙفس دٞٙـذٜ ٘یبس ثٝ

 .خٛاٞذ شذ ا٘جـبICUْثسـتزي وـزدٖ ثیٕـبر در 

 :نکته

 پٙٛٔٛ٘ی ٔؼٕٛال اس فزدي ثٝ فزد دیٍز سزایت پیذا ٕ٘ی وٙذ

 ِٚی ثٟتز است افزادي وٝ ضؼف یب ٘مص سیستٓ ایٕٙی ثذٖ

دار٘ذ اس افزاد ٔجتال دٚر ثبشٙذ 

 :عالئن هشذار براي هراجعه به پزشک یا اورژانس

 .اٌزتٙفس تٙذ یب درد٘بن داریذ1.

 .اٌز سزدردٞبیتبٖ ثیشتز شذٜ است2.

 .اٌزسزفٝ خٛ٘ی یب تغییزرً٘ خّظ داریذ3.

 اٌز وبٞش ٚسٖ ٚ تؼزیك شجب٘ٝ پیذا وزدٜ ایذ4.

 .اٌز ا٘تٟبي اٍ٘شت ٞبیتبٖ آثی شذٜ است5.

ٔی رسیٙٝ داریذ وٝ ثب ٘فس وشیذٖ ثذت اٌز درد لفس6ٝ.

 .شٛد
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