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 چيست ؟  عفونت ریه

شايعترين عفونت دستگاه تنفسي مي باشد و شدت 

آن با توجه به عواملي مانند سن كودك ، واكنش هاي 

يعه و درجه انسداد دفاعي بدن به عفونت ، وسعت ضا

 برونش ها متفاوت مي باشد. 

 عالئم : 

عالئم در شيرخواران و كودكان كوچكتر شديدتر مي 

 باشد. 

، ضعف ، سرفه تنفس هاي سريع و سطحي  ناگهاني تب

و درد سينه ، بي اشتهايي ، درد عضالني ، گلودرد و 

آب ريزش بيني مي باشد. سرفه ها در ابتدا خشك و 

 و بدون خلط مي باشد. كوتاه 

 راه تشخيص : 

مشاهده مي  ترشح ريهعكس قفسه سينه كه در آن -1

 گردد. 

 شمارش گلبول هاي سفيد افزايش مي يابد. -2

 انجام كشت خون و گلو كمك كننده مي باشد. -3

 

 

 

 درمان: 

  استفاده از آنتي بيوتيك 

  استراحت كافي 

  دادن مايعات خوراكي فراوان 

  تجويز تب بر و در صورت داشتن زجر تنفسي

 نياز به تجويز اكسيژن مي باشد. 

 ه: نكت

در ابتداي بيماري انتظار مي رود كه سرفه ها بدون خلط 

 باشد يا مقدار كمي خلط سفيد رنگ وجود داشته باشد. 

روز بهبود مي يابند و متعاقب آن  10-7اغلب افراد طي 

 دوره نقاهت يك هفته اي وجود دارد. 

 

 

 

 

 

 

 تدابير پرستاري : 

عمدتاً  عفونت ريهمراقبت پرستاري از كودكان مبتال به 

شامل مراقبت هاي حمايتي و عالمتي مي باشد ؛ اما نياز 

به بررسي كامل تنفس و تجويز اكسيژن وجود دارد. 

 درصورت نياز از ماسك و تخليه ترشحات استفاده شود.

دستيابي به استراحت و حفظ انرژي با كاهش استرس 

هاي فيزيكي و رواني در كودك صورت مي گيرد. به 

منظور پيشگيري از كم آبي بدن ، مايعات بصورت 

به منظور وريدي تجويز مي گردد. تا حد امكان 

و كاهش احتمال تشديد پيشگيري از آسپيراسيون 

. در سرفه ها مايعات خوراكي با احتياط داده شود

كودكان ممكن است ، از بخور سرد استفاده شود تا راه 

درجه هاي هوايي را مرطوب كرده و موجب كاهش 

 حرارت بدن گردد. 

 پيشگيري : 

باكتريال را مي توان با ضمانت از تماس با  عفونت ريهشيوع 

افراد آلوده به عفونت تنفسي و درمان سريعتر هر گونه 

نيز  آنفوالنزاعفونت پيشگيري نمود. همچنين امروزه واكسن 

سي سي استفاده  5/0بصورت زير جلدي يا عضالني به اندازه 

و همچنين واكسيناسيون كودك مي بايست در  مي گردد

جهت جلوگيري از ايجاد . كامل گرددي سال اول زندگ

 عفونت باكتريال از تماس با افراد مبتال جلوگيري نمائيد.

  



  

 

 

  مراقبت از كودك بيمار در منزل

  براي تنفس بهتر كودك در حالت نيمه نشسته

 قرار گيرد.

  استراحت به اندازه كافي بيماري را سريعتر

 بهبود مي بخشد. 

  نوزادان و شيرخواران را در كودكان بخصوص

 محلي  گرم و پوشيده نگه داريد.

  با باز كردن متناوب پنجره ها هواي اتاق را

تازه نگه داريد؛ اما كودك را در معرض باد 

 مستقيم قرار ندهيد. 

  .از كشيدن سيگار جداً در هواي اتاق بپرهيزيد 

  هواي مرطوب موجب مي شود كه ميزان سرفه

توانيد بوسيله جوشاندن ها كمتر شود كه مي 

 آب ، هواي اتاق را مرطوب نگه داريد. 

  پس از طول دوره بيماري حداقل دو هفته پس

 از آن دفعات تغذيه كودك را افزايش دهيد. 

  براي آسان تر غذا خوردن كودك بهتر است از

غذاهاي آبكي مثل سوپ ، آش ، فرني كه 

 احتياج به جويدن ندارد استفاده كنيد. 

 ماه تنها تغذيه با شير  6ان كوچكتر از در كودك

مادر كافي است . دفعات شيردهي را افزايش 

دهيد و در كودكان بزرگتر از مايعات مانند آب 

 ، آب ميوه استفاده نماييد. ، چاي رقيق 

 

 

 

 

 منابع : 

 پرستاري كودكان مارلو 

 نلسون 

  سودارث -داخلی جراحی برونر 

 

 تهيه كننده : مريم رفيعي

 

 

 97 بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عفونت  

   ريه 


