
 

 

 

چه وقت الزم است در بیمارستان بستری 

 شود؟

. باشد از یکسال داشته  اگر کمتر   

. اگر مایعات بدنش کم شده باشد  

ند دارورا  توا رد ونمی اگر تنفس های خیلی مشکل دا  

بخورد  

ن به  اتوجه  فاوت استب مت نومونی درمان  پ وع   

نومونی دارد  بیماری که پ از یک  نومونی  ممکن است پ

این  ان مرخص شده منتقل شود. بیمارست از  تازه  ا  وی
دتر است. نومونی شدی نوع پ  

ایجاد میشود که محرکات  نومونی وقتی  نوع دیگر پ

ریه ش از دهان یا معده وارد  ها  کتری ا با ی ایی  وند و شیمی

لع  کودکان با مشکالت عصبی وعضالنی که ب بیشتر در 

. میشود مثل فلج مغزی  مشکل دارند دیده   

میشود؟ ان چگونه درمان  بیمارست در   

انجام میشودو دارو وسرم از طریق رگ  رگ گیری 
میشود داده   

(اکسیژن تراپی میشود 2  

انجام (ازمایش خون وعکس3 قفسه سینه  از  برداری 
تادکتر بهتر . میشود  کند ند کودک شمارا درمان  توا ب  

 

 

. 

 

مشکالت بیماری 

چیست؟پنومونی   

درکودکان متفاوت است کودک 

از این مشکالت  یاچندتا شما یک 

را داشته باشد  

تب:ممکن است تب و لرز وجود 

باشد. داشته   

بامقدار زیادی خلط سرفه:همراه   

از  تنفس:مشکل تنفسسریعتر 

حالت طبیعی است گاهی تنفس 

باز شدن سوراخ های  با  عمیق 

یا تنفس های کوتاه وجود  بینی ،

 دارد.

یا درد  با سرفه کردن  قفسه سینه 

تنفس عمیق.  

درد معده و استفراغ  

خس خس کردن  

سردرد  

کودکان کوچکتر است ممکن 

پریده و شل بنظر  است رنگ 

برسندوبیشتر از همیشه گریه 

.کنند  

 یاز ان اطالعات یریشگیپ یدر کودکان ،درمان و روشها یپنومون یپمفلت درباره  نیا

ددهیرا به شما م . 

ست؟یچ یپنومون  
.ممکن شودیم هیر ییهوا یاست که باعث التهاب راهها هینوع عفونت ر کی

هوا را به  ییهواا یشود.راه ها ییترشحات به داخل راه هوا دیاست باعث تول

درمان  مارستانیدر ب یبا پنومون رخوارانیاست الزم باشد ش رسانندممکنیها م هیر

کودکان در خانه و  یوقت شودیجادمیبهارا لی،زمستان و اوا زییپا یدر ماهها شتریشوند.ب
با کودکان هستند شتریدر تماس ب . 

 

ست؟یچ یپنومون یعلتها  

.ی درکودکان ویروسها هستندعلت پنومون نیشتریب  

ها ری باکت  

. میشوند نومونی  پ عفونت های قارچی کمتر باعث   

 توجه

برای جلوگیری از انتقال 

عفونت دستهایتان را قبل 

کودکتان وبعد از تماس با 

 بشویید



 

 
 

 توجه

با دیدن مشکالت زیر کودک را فورا به 

:پزشک ببرید  

تنفس سخت وسریع(1  

(ناخن های انگشتان و لب هایش کبود شود 2

وبسیار رنگ پریده شود.  

(استفراغ مداوم دارد وبیحال است  و توان 3

 بازی ندارد.

  

بیمارستان حضرت رسول  شهرستان 

بخش اطفال و زنانجوانرود   

  پرستار:کلثوم میرزایی

Main Inside 

Heading 

درخانه چطور از فرزندمان 
 مراقبت کنیم؟

(مایعات بنوشد.1  

(باعث نرم شدن و خارج شدن 2
ترشحات میشود.  

لیت اورا (اگر زود خ3 سته میشود فعا
رفه در برای بهتر شدن س کمتر کنید

ده کنید. ا اتاق کودک بخور استف  

انتی بیوتیک های 4 (داروها و 
اده  ف خوراکی را به طور مرتب است

ید اگرتب دار بود پاشویه و شربت  کن
اده شود امینیفون استف ا شیاف است وی  


