
 پىًمًوی ) عفًوت ریًی ( چیست؟

 

تٍ التُاب تافت ریٍ کٍ یک یا دي طرف قفسٍ سیىٍ را 

ضًد  کىد ي معمًال در اثر عفًوت ایجاد می درگیر می

ضًد. عفًوت ریٍ  پىًمًوی یا عفًوت ریٍ گفتٍ می

تیماری ضایعی تٍ خصًظ در افراد مسه ي کًدکان 

 کم سه خطرواک است. 

  شًد؟ می عفًوت ریٍ چگًوٍ ایجبد

در اثر تىفس میکري ارگاویسمُا ممکه است تیماری 

ایجاد ضًد. در مًارد وادری ممکه است مىثع عفًوت 

از طریق جریان  تدن تاضد ی دیگری از ي ریٍ در وقطٍ

 ضًد. َا ریٍ عفًوت خًن مىجر تٍ

  عالئم عفًوت ریٍ کذامىذ؟

عالئم واگُاوی تٍ صًرت تة ي لرز، درد قفسٍ سیىٍ، ي 

کىىد. گاَی ممکه است فرد مثتال  سرفٍ تريز می

 تسیار تد حال تاضد.

سرفٍ در اتتدا ممکه است خطک تاضد اما یک تا دي 

ضًد. خلط معمًال زرد  ريز تعد سرفٍ َمراٌ تا خلط می

َای خًوی داضتٍ تاضد یا  روگ است ي ممکه است رگٍ

 واروجی روگ تاضد.

است ضًد ي ممکه  تىفس تیمار سریع ي سطحی می

تیمار تٍ وفس وفس زدن تیفتد. در مًارد ضدید 

یاتد ي ممکه است  اکسیژن رساوی مىاسة کاَص می

 عالئم کمثًد اکسیژن در فرد تريز کىد.

 کسبوی بیشتز در معزض ابتال بٍ عفًوتچٍ 

 ریًی َستىذ ؟

* کًدکبن خصًصب آوُبیی کٍ بیمبری مشمه 

 داروذ. 

قلبی، ریًی، َبی مشمه  * افزاد مبتال بٍ بیمبری

 کبذی، کلیًی، آسم، دیببت .

 کشىذ.  افزادی کٍ سیگبر می *

* افزادی کٍ سیستم ایمىی ضعیفی داروذ مبوىذ 

 افزاد مبتال بٍ ایذس.

 * افزاد پیز ي ضعیف

* افزادی کٍ طحبل آوبن بٍ علتی بب جزاحی 

 بزداشتٍ شذٌ است.

 * افزاد الکلی

تًان اس ابتال بٍ عفًوت ریًی  چگًوٍ می

  پیشگیزی کزد؟

کىذ ي  * سیگبر کشیذن ببفت ریٍ را تخزیب می

 کىذ. پذیز می ریٍ را وسبت بٍ عفًوتُب آسیب



سبل داریذ، سیستم ایمىی شمب  56* اگز ببالی 

ضعیف شذٌ است یب بٍ بیمبری مشمىی مبوىذ 

بیمبری مشمه قلبی، ریًی، کلیًی، کبذی، آسم ي 

کًک را یب دیببت دچبر َستیذ ببیذ ياکسه پىًمً

 دریبفت کىیذ. 

* در صًرت ابتال بٍ سزمبخًردگی ي سبیز 

عفًوتُبی تىفسی ببیذ وکبت بُذاشتی رعبیت 

گزدد تب اس اوتقبل عًامل بیمبریشا بٍ افزاد مستعذ 

 بیمبری پیشگیزی شًد.

 

  شًد؟ عفًوت ریًی چگًوٍ درمبن می

 قاتل درمانایه تیماری در مًاردی تٍ صًرت سرپایی 

مًارد دیگر تٍ صًرت تستری صًرت است ي در 

 گیرد. می

 درمان آوتی تیًتیکی، فیسیًتراپی قفسٍ سیىٍ، ي در

ضًود. تستٍ تٍ وًع ي  مًاردی اکسیژن استفادٌ می

ضدت تیماری ممکه است درمان خًراکی یا تسریقی 

 استفادٌ ضًد. 

 ایه مًارد حتمبء ببیذ رعبیت شًد : 

 در ًَای سزد پیبدٌ ريی وکىیذ  –سیگبر وکشیذ 

غذای وفبخ وخًریذ در عًض مبیعبت بٍ اوذاسٌ 

کبفی میل کىیذ ي غذای پزيتیئه دارد مصزف 

وزمش ي يرسشی کٍ سىگیه وببشذ در کىیذ 

 بزوبمٍ ريساوٍ خًد بگىجبویذ. 
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