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 (بزونشیولیت )التهابمجاریتنفسی

 
 شزح بیماری 

ِ ّای ًایضُ ِ ّای   تزًٍؾیَل ّا َّا را اس لَل ای تِ ویغ

ِ ّا اًتمال هی دٌّذ تثادل اوغیضى تا خَى . َّایی در ری

ِ ّای َّایی اًجام هی گیزد تِ التْاب ایي . در ویغ

تزًٍؾیَلیت عوذتاً . هجاری تزًٍؾیَلیت گفتِ هی ؽَد

 .در ؽیزخَاراى ٍ خزدعاالى رخ هی دّذ

 

 

 

 

 

 

   عالئم 

در سهاًی وِ تزًٍؾیَلیت ایجاد هی ؽَد عالئن سیز در 

 : هایذ ىفزد تزٍس هی

 ٌِخظ خظ عی 

 ( تار در دلیم60ِ-80)تٌفظ تٌذ ٍ عطحی 

  تِ درٍى وؾیذُ ؽذى فضاّای تیي دًذُ ای ٍ ًیش

 ؽىن 

 (گاّی )تة 

 ون آتی تذى 

  (در هَارد ؽذیذ)آتی ؽذى پَعت یا ًاخي ّا 

  علل  شایع 

اس علل ؽایع ایي تیواری تِ هَارد سیز هی تَاى اؽارُ 

 :ًوَد

 عفًَت ٍیزٍعی 

 پظ اس عزها خَردگی 

 عوامل خطز 

  (آلزصی)عاتمِ خاًَادگی حغاعیت 

 رفت ٍ آهذ در هحیط ّای ؽلَغ هاًٌذ هْذ وَدن 

 هَاجِْ تا فزد تیوار 

 عوارض احتمالی 

 7تا اًجام الذاهات درهاًی هعوَال در عزك ایي تیواریی 

 2 عالگی 2ؽیز خَاراًی وِ پیؼ اس . رٍس خَب هی ؽَد

تـار یا تیؾتز دچـار تـزًٍؾیَلیت ؽذُ تاؽٌذ احتوال 

 .تزٍس آعن در آًْا تیؾتز اعت

 تشخیص و درمان 

پشؽه جْت تؾخیـ ٍ درهاى اس الذاهات سیز اعتفادُ 

 :هی ًوایذ

  هعوَالً پشؽه تا ؽزح حال ٍ هعایٌِ تِ تؾخیـ

 .هی رعذ

  دعتگـاُ را رٍساًـِ تویش )اعتفادُ اس دعتگاُ تـخَر

اگـز دعتگاُ تـخَر ًذاریذ آب عزد ٍ گـزم را در . وٌیذ

حوام تـاس وٌیذ تـا تـِ ایـي تزتیة رطَتت َّای اتاق 

 .(سیاد ؽَد

 ًیاوغیضى درها 

 فعالیت در سمان ابتال به بیماری 

  عاعت پظ اس رفع 48وَدن را تا 

 پغاسآًىَدووی تَاًذتذریجاً .عالئوَادارتْاعتزاحتىٌیذ

 .فعالیت ّایخَدرااسعزگیزد

  رصیم غذایی و تغذیه 
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  تِ دًثال تزٍس تزًٍؾیَلیت هزتثاً تِ تیوار ًَؽیذًی ّای

فاف هاًٌذ آب، عَج گَؽت رلیك ؽذُ ٍ آب هیَُ 

 .تذّیذ

  در طَل هذت تیواری ٍ تعذ اس آى تا سیاد وزدى تعذاد

ٍعذُ ّای غذایی اسعمة هاًذى رؽذ وَدن جلَگیزی 

تْتزاعت اس غذاّایی هاًٌذ عَج، آػ، فزًی . وٌیذ

 .وِ احتیاج تِ جَیذى ًذارد اعتفادُ وٌیذ…ٍ

  در طَل درهاى ٍ تا حقَل تْثَدی واهل اس دادى هَاد

غذایی ّوچَى هَس، ؽیزیٌی ٍ ؽىالت، آجیل ٍ داًِ 

ّای رٍغٌی وِ تاعث تحزیه عزفِ ٍ افشایؼ درد لفغِ 

 .عیٌِ هی ؽًَذ خَدداری وٌیذ

  اس هقزف غذاّای عزخ وزدُ، پز ادٍیِ ٍ هحزن تزای

 .وَدن خَدداری وٌیذ

 داروها 

 آًتی تیَتیه ّا تزای هثارسُ تا عفًَت 

 عایز دارٍّا تز حغة ًیاس 

 مزاقبت 

  ّای ِ ِ  خقَؿ  جوع  تچ ِ  وَدن  تا جوع  را، ت هَاجْ

دیگز ووتز وٌیذ، تا تِ  ایي  تزتیة  احتوال  

 .عزهاخَردگی  ٍ تزٍس تزًٍؾیَلیت  ووتز ؽَد

  ٍ تْذاؽت فزدی هاًٌذ ؽغت ٍ ؽَی هزتة دعت

 .فَرت را رعایت وٌیذ

  اس تواط تا افزاد هثتال تِ عفًَت ّای تٌفغی اجتٌاب

وٌیذ وِ تْتزیي راُ پیؾگیزی اس اتتال تِ تیواری 

 .تٌفغی اعت

 در چه شزایطی به پششک مزاجعه نمائیذ؟ 

 تة تاال 

 تٌفظ عخت 

 عزفِ ّوزاُ تا خلط خًَی 

 وثَد ؽذى پَعت،لة ّا ٍ ًاخي ّا 

 تی حالی ٍ خَاب آلَدگی 

 

 

 


