
عفونت ریه یا پنومونی
به التهاب بافت ریه در اثر عوامل عفونی یا به علل ناشایع تر 
مثل آسپیراســیون شیر یا غذا، آلرژی، داروها پنومونی گفته 
می شود. ویروس ها شــایع ترین علت بروز پنومونیا در سنین 
یک ماهگی تا 5 سالگی هستند. شــایع ترین علت پنومونی 
باکتریال در سنین زیر 4 سال پنوموکوک و در کودکان باالی 

5 سال کالمیدیا پنومونیا و مایکوپالسما پنومونیا می باشد. 
معموال پنومونی به دنبال عفونت های قســمت فوقانی 
تنفسی ایجاد می شود و معموال ابتدا عالئم به صورت آبریزش 
از بینی و سرفه می باشد. تب معموال در عفونت های ویروسی 
خفیف تر از عفونت هــای باکتریال اســت. تاکی پنه )تعداد 
تنفس زیــاد( یکی از عالئــم غالب در پنومونی می باشــد و 
می تواند همراه با عالئم تنگی نفس باشــد. در موارد شــدید 
ســیانور، بی حالی مخصوصا در شــیرخواران کوچکتر دیده 
می شــود. از عالئم دیگر بی قراری، تنگی نفس، بی اشتهایی 

و استفراغ است. 

علل ایجاد پنومونی: 
علل ایجاد پنومونی می واند انواع ویروس ها، باکتری ها و 
حتی قارچ باشد. این عوامل میکروبی موجب ایجاد عفونت و 

آسیب به بافت ریه در نوزاد می شوند. 

عوامل مستعدکننده: 
ضعف سیســتم ایمنی نوزاد، آلودگی مجــرای زایمان 
مادر به انــواع میکروب ها، عفونت مایــع آمنیوتیک، پارگی 
طوالنی مدت غشای آمنیوتیک، حمایت تنفسی با دستگاه، 

عفونت های منتقل شده از محیط

عالئم: 
- افزایش تعداد تنفس

- سخت تر شدن تنفس نوزاد و شنیدن ناله
- پرش های پره های بینی

- افزایش ترشحات راه هوایی
- ناپایداری دمای بدن نوزاد

- کاهش قند خون
- اشکال در تغذیه

توجه داشته باشید که عالئم پنومونی 
غیراختصاصی هســتند و این عالئم 
ممکن است در بسیاری از بیماری های 
تنفســی مشــابه نیز دیده شوند. 

در بالغین و کودکان بزرگتر پنومونی باکتریال معموال با 
تب شدید و سرفه و درد قفسه شروع می شود. 

تشخیص: 
پنومونی به کمک گرافی قفســه ســینه تشخیص داده 
می شود. تست های تشخیصی از طریق نمونه خون می تواند 

به افتراق نوع ویروسی از باکتریال کمک کند. 

درمان: 
درمان در موارد عفونت های ویروسی حمایتی می باشد 
و در موارد باکتریال نیاز اســت آنتی بیوتیک مصرف شود. در 
مصرف شیرخواران کمتر از 6 ماه، عفونت های شدید و موارد 
نقص ایمنی الزم اســت کودک در بیمارستان بستری شود. 

مدت درمان آنتی بیوتیک 10 روز می باشد. 
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نکات مهم در ارتباط با این نوزادان: 
- رعایت موارد کنترل عفونت مانند شستشــوی درست 

دست ها و ضدعفونی آنها هنگام تماس با نوزاد
- ضدعفونی کردن تمامی وسایل در ارتباط با نوزاد

- خشک نگه داشتن بند ناف
- توجــه به باز بــودن راه هوایی و جلوگیــری از تجمع 

ترشحات
- ســعی در حفظ تغذیه کافی و ترجیحا تالش در جهت 

تغذیه با شیر مادر
- توجه به تغییرات عالئم حیاتــی، الگوی تنفس، رنگ 
پوســت و دمای بدن نوزاد و در صورت مشــاهده موارد  غیر 

طبیعی اطالع به پزشک و پرستار نوزاد

 پنومونی
رد نوزادان

تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111

تلفن : 4702 - 021
فکس: 44670432

@ s a r e m h o s p i t a l n e w s
ins tagram.com/saremhosp i ta l
w w w . S a r e m h o s p i t a l . o r g
S a r e m i n f o 1 3 9 3 @ g m a i l . c o m

  بخش مراقبت های
ویژه نوزادان
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