پٌَهًَی چیؼت؟
ػیٌِپْلَ یب راتالشیِ ،وِ ثِ آى پٌَهًَی (ثِ اًگلیؼی:
سیِ اػت
گَیٌذٍ ،ضعیت التْبثی
ً )Pneumoniaیض هی
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وِ عوذتبً ویؼِّبی هیىشٍػىَپی َّا هَػَم ثِ
آلَئَلّب سا تحت تأثیش لشاس هیدّذ .ثیوبسی پٌَهًَی
هعوَالً دس اثش عفًَت ًبؿی اص ٍیشٍع یب ثبوتشی ٍ گبّی
ًیض دس اثش ػبیش هیىشٍاسگبًیؼنّب ،ثشخی داسٍّب ٍ ؿشایط
دیگش هبًٌذ ثیوبسی خَدایوٌی سخ هیدّذ .دس ثیوبسی
پٌَهًَی ،ویؼِّبی َّایی هتَسم هیؿَد ٍ چَى دسٍى
آى اص هبیعبت پش هیؿَد ،دس ًتیجِ اوؼیظى سػبًی ووتش
هیؿَد ٍ تجبدالت گبصی وبّؾ هییبثذ.

دس پٌَهًَی ،تت خیلی تعییيوٌٌذُ ثیوبسی ًیؼت ،صیشا دس
ثؼیبسی اص ثیوبسیّبی ؿبیع دیگش ًیض سخ هیدّذ ٍ هوىي
اػت دس وؼبًی وِ هجتال ثِ ثیوبسی ؿذیذ ٍ ػَء تغزیِ
ّؼتٌذ ،هـبّذُ ًـَد .عالٍُ ثش ایي ،ػشفِ اغلت دس وَدوبى
ووتش اص  ۲هبُ هـبّذُ ًویؿَد .عالئن ٍ ًـبًِّبی ؿذیذتش
هوىي اػت ؿبهل هَاسد صیش ثبؿذ :وجَدی پَػت ،وبّؾ
تـٌگی ،تـٌج ،اػتفشاغ هذاٍم ،افضایؾ یب وبّؾ ؿذیذ دهبی
ثذى ،یب وبّؾ ػطح َّؿیبسی.

یماری پنومونی
نشانه ها و عالئم ب
افشاد هجتال ثِ پٌَهًَی عفًَی اغلت ػشفِ ّوشاُ ثب خلط،
تت ّوشاُ ثب لشص ؿذیذ ،تٌگی ًفغ ،دسد لفؼِ ػیٌِ
گضًذُ یب ؿذیذ دس حیي ًفغ وـیذى ٍ ،افضایؾ تعذاد
تٌفغ سا تجشثِ هیوٌٌذ .دس افشاد هؼي ،هوىي اػت
گیجی هـَْدتشیي عالهت ثبؿذ.
عالئن ٍ ًـبًِّبی هتذاٍل ثیوبسی پٌَهًَی دس وَدوبى
صیش پٌج ػبل عجبستٌذ اص :تت ،ػشفِ ٍ تٌفغ ػشیع یب
اؿىبل دس تٌفغ.

هَاسد ثبوتشیبیی ٍ ٍیشٍػی ػیٌِ پْلَ یب ّوبى پٌَهًَی هعوَالً
داسای عالئن هـبثْی ّؼتٌذ .ثشخی اص علتّبی ثیوبسی
پٌَهًَی ثب ٍیظگیّبی ثبلیٌی والػیه اهب غیشاختصبصی ّوشاُ
اػت .پٌَهًَی ىاؿی اص لظیًَال هوىي اػت ثب ؿىندسد ،اػْبل،
یب گیجی ّوشاُ ثبؿذ ،حبل آًىِ پٌَهًَی ًبؿی اص اػتشپتَوَن
پٌَهًَیِ ثب خلط لَُْای هبیل ثِ ػشخ ّوشاُ اػت ٍ پٌَهًَی
ًبؿی اص ولجؼیال هوىي اػت ثب خلط خًَی ّوشاُ ثبؿذ وِ
اغلت ثِ آى عٌَاى "طلِ اسغَاًی" گفتِ هیؿَد.

خلط خًَی (هعشٍف ثِ ّوَپتیضی) هوىي اػت ّوشاُ ثب
ػل ،ػیٌِ پْلَ گشم -هٌفی ٍ ،آثؼِ سیِ سخ دّذ ٍ هـبّذُ
آى ثب ثشًٍـیت حبد ًیض خیلی سایج اػت  .پٌَهًَی
هبیىَپالػوب هوىي اػت ّوشاُ ثب تَسم گشُ ّبی لٌفبٍی دس
گشدى ،دسد هفبصل یب عفًَت گَؽ هیبًی سخ دّذ  .پٌَهًَی
ٍیشٍػی ثِ طَس هعوَل ثیؾ اص پٌَهًَی ثبوتشیبیی ثب خغ
خغ ػیٌِ ّوشاُ اػت.
ؿشایط ٍ عَاهل خطشآفشیي دس ثیوبسی پٌَهًَی
ؿشایط ٍ عَاهل خطشآفشیي وِ صهیٌِ اثتال ثِ پٌَهًَی (ػیٌِ
پْلَ) سا فشاّن هی وٌٌذ عجبستٌذ اص :ػیگبس وـیذىً ،مص
ایوٌی ،اعتیبد ثِ الىل ،ثیوبسی اًؼذاد هضهي سیَی ،ثیوبسی
هضهي ولیَی ٍ ثیوبسی وجذ  .اػتفبدُ اص داسٍّبی
ػشوَة وٌٌذُ اػیذ هبًٌذ ،هْبس وٌٌذُ ّبی پوپ پشٍتَى یب
هؼذٍد وٌٌذُّبی  2Hهٌجش ثِ افضایؾ خطش اثتال ثِ ػیٌِ
اال سفتي ػي ًیض دس ثشٍص اثتال ثِ پٌَهًَی
پْلَ هی ؿًَذ .ة
هؤثش اػت.
تـخیص ثیوبسی پٌَهًَی
تـخیص پٌَهًَی عوَهبً ثش اػبع تشویجی اص عالئن فیضیىی ٍ
اؿعِ ایىغ لفؼِ ػیٌِ صَست هی گیشد .ثب ایي حبل هوىي اػت
تأییذ علت صهیٌِ ای دؿَاس ثبؿذ ،صیشا ّیچ گًَِ آصهَى لطعی لبدس
ثِ توبیض ثیي هيؿبء ثبوتشیبیی ٍ غیشثبوتشیبیی ًیؼت  .ػبصهبى
ثْذاؿت جْبًی پٌَهًَی دس وَدوبى سا ثِ طَس ثبلیٌی ٍ ثش اػبع
ػشفِ یب دؿَاسی دس تٌفغ ٍ هیضاى تٌفغ ػشیع ،تَسفتگی لفؼِ
ػیٌِ ،یب وبّؾ ػطح َّؿیبسی تعشیف هیوٌذ.

هیضاى تٌفغ ػشیع هعبدل ثیؾ اص  ۶۰تٌفغ دس دلیمِ دس وَدوبى
صیش  ۲هبُ ۵۰ ،تٌفغ دس دلیمِ دس وَدوبى  ۲هبِّ تب  ۱ػبلِ یب
ثیؾ اص  ۴۰تٌفغ دس دلیمِ دس وَدوبى  ۱تب  ۵ػبلِ تعشیف
ؿذُ اػت .دس وَدوبى ،افضایؾ تعذاد تٌفغ ٍ تَسفتگی لفؼِ ػیٌِ
حؼبػیت ثیـتشی ًؼجت ثِ ؿٌیذى صذای سال یب تشق تشق لفؼِ
ػیٌِ ؿٌَایی ثب گَؿی طجی داسد.

تشخیص پنومونی با بررسی عالئم و اشعه ایکس
قفسه سینه صورت میگیرد
دس ثضسگؼبالى ،ثِ طَس ولی دس هَاسد خفیف ًیبصی ثِ ثشسػی
ًیؼت ،صیشا اگش عالئن حیبتی ٍ ػوع طجیعی ثبؿذ ،خطش پٌَهًَی
ون اػت .دس افشادی وِ ًیبص ثِ ثؼتشی ؿذى دس ثیوبسػتبى داسًذ،
اًجبم پبلغ اوؼیوتشی ،سادیَگشافی لفؼِ ػیٌِ ٍ آصهبیؾ خَى اص
جولِ ؿوبسؽ وبهل خَى ،الىتشٍلیت ّبی ػشم ،ػطح پشٍتئیي
ٍاوٌـی  ٍ Cاحیبًبً آصهبیؾّبی عولىشد وجذ تَصیِ هیؿَد.

دسهبى پٌَهًَی
ثِ طَس هعوَل ،آًتی ثیَتیه ّبی خَساوی ،اػتشاحت ،هؼىي
هعوَلی ٍ ،هبیعبت ثشای ثْجَد وبهل ثیوبسی پٌَهًَی وبفی اػت .
ثب ایي حبل وؼبًی ثِ ٍضعیت پضؿىی دیگشی هجتال ّؼتٌذ،
ػبلوٌذاى ،یب وؼبًی وِ هـىل تٌفؼی لبثل تَجْی داسًذ هوىي
اػت ًیبص ثِ هشالجت ّبی ثیـتشی داؿتِ ثبؿٌذ .اگش ًـبًِ ّب ثذتش
ؿَد ٍ پٌَهًَی ثب دسهبى دس هٌضل ثْجَد ًیبثذ ،یب عَاسض دیگشی
سخ دّذ ،هوىي اػت الصم ثبؿذ فشد دس ثیوبسػتبى ثؼتشی ؿَد.

دس ػشاػش جْبى ،حذٍد  ٪۷-۱۳هَاسد ثیوبسی پٌَهًَی دس وَدوبى هٌجش
ثِ ثؼتشی ؿذى آى ّب هی گشدد دس حبلی وِ دس وـَسّبی تَػعِ یبفتِ ثیي
 ۲۲تب  ٪۴۲اص ثضسگؼبالى هجتال ثِ پٌَهًَی اوتؼبثی اص جبهعِ دس
ثیوبسػتبى ثؼتشی هی ؿًَذً.وشُ  65CURB-ثشای تعییي لضٍم پزیشؽ
ثضسگؼبالى دس ثیوبسػتبى هفیذ اػت .دس صَستی وِ ایي ًوشُ  ۰یب  ۱ثبؿذ
ؿخص ثِ طَس هعوَل هی تَاًذ خَد سا دس خبًِ دسهبى وٌذ ،اگش ایي ًوشُ ۲
ثبؿذ البهت وَتبُ دس ثیوبسػتبى یب پیگیشی دلیك ضشٍسی اػت ،اگش ایي
عذد ثیي  ۳تب  ۵ثبؿذ ،تَصیِ هیؿَد فشد ثؼتشی گشدد.
چگًَِ هیتَاى اص اثتال ثِ پٌَهًَی پیـگیشی وشد؟
* ػیگبس وـیذى ثبفت سیِ سا تخشیت هی وٌذ ٍ سیِ سا ًؼجت ثِ عفًَتْب
آػیتپزیش هیوٌذ.
*ثشای پیـگیشی اص اثتال ثِ پٌَهًَی اگش ػیگبس هی وـیذ ثْتش اػت آى سا
وٌبس ثگزاسیذ.
* ثشای ثبوتشی پٌَهَوَن ٍاوؼٌی تْیِ ؿذُ وِ دس ثشخی وـَسّب جضء
ٍاوؼیٌبػیَى وَدوبى اػت.
* اص هشدم آلَدُ دٍس ثبؿیذ – اگش ؿوب ثب افشاد آلَدُ ثِ پٌَهًَی دس استجبط
ّؼتیذ ٍ ٍاوؼي دسیبفت ًىشدُ ایذ ثبیذ تب صهبى ثْجَد اص آًْب دٍس ثبؿیذ.
* اگش ثبالی  65ػبل داسیذ ،ػیؼتن ایوٌی ؿوب ضعیف ؿذُ اػت یب ثِ
ثیوبسی هضهٌی هبًٌذ ثیوبسی هضهي للجی ،سیَی ،ولیَی ،وجذی ،آعم ٍ یب
دیبثت دچبس ّؼتیذ ثبیذ ٍاوؼي پٌَهَوَن سا دسیبفت وٌیذّ .وچٌیي ثبیذ
ثشای پیـگیشی اص اثتال ثِ پٌَهًَی ٍیشٍػی خصَصبً اگش آًفَالًضا
اپیذهیؿذُ اػت ٍاوؼي آًفَالًضا ثضًیذ.
* اگش ثِ ّش علتی ثب جشاحی طحبل ؿوب ثشداؿتِ ؿذُ اػت ثشای
پیگـیشی اص اثتال ثِ پٌَهًَی دسیبفت ٍاوؼي پٌَهَوَن ثؼیبس اّویت داسد
ٍ ثبیذ دس ایي هَسد اص پضؿه خَد اطالعبت الصم سا ثخَاّیذ.
* دس صَست اثتال ثِ ػشهبخَسدگی ٍ ػبیش عفًَتْبی تٌفؼی ثبیذ ًىبت
ثْذاؿتی سعبیت گشدد تب اص اًتمبل عَاهل ثیوبسیضا ثِ افشاد هؼتعذ ثیوبسی
پیـگیشی ؿَد.
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