
   

  پنوموني

  التهاب و عفونت بافت ريه مي باشد 

  به علت آسپيراسيون ماده خارجي رخ دهد

شيرخوار و كودك خردسال در بيمارستان بستري  -

چون نياز به تزريق انتي بيوتيك و مايعات . مي شود

ناشي ( وريدي و اكسيژن درماني به علت بي قراري 

  .دارند ) از اختالل تنفسي 

منزل باشد وچه در بيمارستان بايد موارد بيمار چه در 

  :زيررعايت شود 

  :كاهش تب  -۱

تب زياد با داروي تب بر تجويز شده توسط پزشك  

باانجام پاشويه تب بيمار را . كاهش داده مي شود 

تب باال احتمال  تشنج براي كودك را . كاهش دهيد  

  . به دنبال دارد 

و نيز مي توان از . بنابراين بايد كنترل شود 

  .   استامينوفن استفاده كرد

  .نيز تأمين محيط مرطوب الزامي مي باشد -۲

تقالي تنفسي كودك را با تأمين رطوبت كافي ودر -۳

صورت نياز تجويز اكسيژن به صورت مرطوب در 

  .بيمارستان  كاهش داد

  : تأمين راه هوايي  -۴

بايد در شيرخواران و كودكان خردسال مبتال به تنگي 

نفس از دادن مواد غذايي از راه دهان خودداري كرد 

  زيرا خطر آسپيراسيون را افزايش مي دهد .

  .استراحت كافي را فراهم سازيد -۵

  مصرف مايعات را بيافزائيد ، -۶

مايعات مورد عالقه را بيش از حد معمول پيشنهاد  

  . دهيد 

چنانچه اگر ادرار مناسب سن را دارد مايعات گرم 

سبب رقيق كردن ) شربت آبليمو ، آب سيب ، (

  .ترشحات مي شود

در صورتي كه مخاط پوششي به نظر خشك مي  -۷

رسد يا ادرار كاهش يافته است به پزشك اطالع 

  .دهيد 

ر معرض دود سيگار از قرار دادن كودك د -۸

  خودداري كنيد 

كودك قادر به سرفه كردن نيست  در صورتي كه -۹

  .با طريق پوار  ترشحات دهان و بيني را تخليه كنيد 

  :جهت تخليه ترشحات -۱۰ 

باقرار دادن بيمار در وضعيت تخليه اي به آرامي از  

پايين قفسه سينه به طرف باال كوبيده مي شود ودر 

  )اين حين كودك تشويق به سرفه كردن مي شود 



وضعيت نيمه : رفتن در وضعيت مناسب قرار گ - ۱۱   

نشسته مناسب است در پنوموني يك طرف چنانچه 

  .بطرف مبتال قرار گيرد احساس آرامش خواهد كرد

تعويض مكرر پوشاك و مالفه هاي تخت  -۱۲

  . بمنظور جلوگيري از لرز كودك الزم است 

  :مصرف آنتي بيوتيكها  -۱۳ 

توسط مصرف داروهاي آنتي بيوتيك تجويز شده  

پزشك به موقع باعث كاهش طول مدت بيماري و 

  نيز ميزان مرگ و مير مي شود

  :رژيم غذايي 

در صورت افزايش تعداد تنفس غذا دادن به كودك 

و يا شير خوار ممنوع مي شود وبيمار از طريق سرم 

  .درمان مي شود 

رژيم غذايي به صورت مايعات با پس از بهبودي  

  آهستگي و احتياط شروع مي شود 

) بدون سرخ كردني _سپس رژيم غذايي معمولي  -

  .ر براي شير خواران توصيه مي شوددر كودكان و شي

  

  راهنماي باليني پرستاري كودكان: منبع 

  

  

  

  

  

  

  

 FO-TR-۰۷: شماره سند  
  A:شماره ويرايش

  

  
  

  خدمات بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم پزشكي و

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل
  
  
  

  پنوموني
  
  
  
  

  واحد آموزش
  بيمارستان سيدالشهداء
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