Ιογενής πνευμονία
Τι είναι
Η πνευμονία είναι λοίμωξη των πνευμόνων. Στην ιογενή πνευμονία η
λοίμωξη προκαλείται από ιούς. Μπορούν να προσβληθούν άνθρωποι
κάθε ηλικίας. Μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν οι καπνιστές, οι
ηλικιωμένοι και οι πάσχοντες από χρόνια πνευμονοπάθεια. Τα άτομα με
ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα (που καταπολεμά τις λοιμώξεις) λόγω
χημειοθεραπείας ή θεραπείας μετά από μεταμόσχευση οργάνου έχουν
μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν ιογενή πνευμονία.
Οι βακτηριακές πνευμονίες μπορεί να ακολουθήσουν τις ιογενείς
πνευμονιες, ιδιως εκεινες που προκαλουνται απο τον ιο της γριπης,
επειδη οι ιοι μπορει να εξασθενι�σουν τους αμυντικους μηχανισμους του
πνευμονα.

Τι την προκαλεί
Οι ιογενεις λοιμωξεις αρχιζουν με την εισπνοη μολυσμενων σταγονιδιων
που προε� ρχονται απο ατομο που πασχει απο καποια λοιμωξη. Ο ιος
μπορει επισης να μεταδοθει απευθειας στη μυτη, το στομα η τα ματια,
απο χερια που αγγιξαν καποιον πασχοντα. Τα συνηθη αιτια ειναι ο ιος
της γριπης, ο αναπνευστικος συγκυτιακος ιος, ο αδενοιος, ο ιος της
παραινφλουεντζας και ο ιος της ανεμοβλογιας.

Συμπτώματα
Τα συνήθη συμπτώματα είναι πυρετός, ρίγη, βήχας, δύσπνοια, δυσφορία
στο στήθος, μυαλγίες, κόπωση και ανορεξία. Μπορεί να συνυπάρχουν
ρινική καταρροή, ερεθισμένα μάτια, πόνος στον λαιμό και συμπτώματα
εκτός αναπνευστικού συστήματος (όπως εξάνθημα).

Διάγνωση
Είναι δύσκολο να πει κανείς εάν πρόκειται για ιό και ποιος ιός προκαλεί
πνευμονία. Πολλοί ιοί προκαλούν παρόμοια συμπτώματα ενώ υπάρχουν
ελάχιστες ειδικές διαγνωστικές δοκιμασίες. Ο ιατρός συνήθως βάζει τη
διάγνωση πνευμονίας εξετάζοντας τους πνεύμονες, τις ακτινογραφίες
και ενίοτε τα αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων και εξετάσεων
των εκκρίσεων των πνευμόνων. Οι τελευταίες βοηθούν στον αποκλεισμό
της πιθανότητας να πρόκειται για βακτηριακή λοίμωξη.

Αντιμετώπιση
Μπορεί να χορηγηθούν αντιικά φάρμακα ανάλογα με τον τύπο του
ιού και τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Η ιογενής πνευμονία σε
άτομα χωρίς συνοδά νοσήματα αποδράμει σε 1 έως 2 εβδομάδες, αν
και ο βήχας και η κόπωση μπορεί να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες. Η
ιογενής πνευμονία μπορεί να είναι σοβαρή και απειλητική για την υγεία σε
άτομα με άλλες παθήσεις.

Το παρόν περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Page Ltd και της 50και Ελλάς. Aπαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευσή του
με οποιονδήποτε τρόπο, η ολική ή μερική αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο, καθώς και η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο
χωρίς προηγούμενη σχετική άδεια του εκδότη. Ο διαδικτυακός τόπος www.pfizer.gr και οι εταιρίες Pfizer Hellas Α.Ε., “Page Ltd” και «50και
Ελλάς» δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της δια του διαδικτυακού αυτού τόπου πληροφορίας, και γενικότερα δεν φέρουν καμία
ευθύνη για το σύνολο του δι’ αυτού προβαλλόμενου περιεχομένου (σε μορφή pdf ή σε άλλη μορφή). Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για
γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν ν' αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου
επαγγελματία υγείας.
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ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώσετε τον ιατρό σας για όλα τα ιατρικά σας προβλήματα.
ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώσετε τον ιατρό σας για τα φάρμακα που παίρνετε
(συνταγογραφούμενα και μη).
ΠΡΕΠΕΙ να καλέσετε τον ιατρό σας εάν χειροτερεύετε ή δεν αισθάνεστε
καλύτερα μετά από 2 έως 3 ημέρες.
ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώσετε τον ιατρό σας εάν είστε έγκυος.
ΠΡΕΠΕΙ να καλέσετε αμέσως τον ιατρό σας ή να μεταβείτε στο τμήμα
επειγόντων περιστατικών του πλησιέστερου νοσοκομείου εάν επιδεινωθεί η
δύσπνοιά σας.
ΠΡΕΠΕΙ να προσπαθείτε να βγάζετε όσο περισσότερα φλέματα μπορείτε.
ΠΡΕΠΕΙ να πίνετε πολλά υγρά για να μην αφυδατωθείτε. Επιπλέον, με την
εφυγρανση του αναπνεομενου αερα (χρηση υγραντη� ρα) επιτυγχανεται η
ρευστοποίηση των φλεμάτων και η ευκολότερη αποβολή τους.
ΠΡΕΠΕΙ να λαμβάνετε αντιπυρετικά και αναλγητικά.
ΠΡΕΠΕΙ να καλέσετε τον ιατρό σας, εάν εκτιμάτε ότι πάσχετε από πνευμονία
επειδή έχετε πυρετό, πολλά φλέματα, αυξημένη δύσπνοια ή πόνο στο στήθος.
ΠΡΕΠΕΙ να καλέσετε τον ιατρό σας, εάν το χρώμα του δέρματος σας, των
χειλιών ή των νυχιών σας αποκτήσει μπλε χροιά.
ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώσετε τον ιατρό σας εάν η ναυτία ή οι έμετοι δεν σας
επιτρέπουν να πάρετε τα φάρμακα σας.
ΠΡΕΠΕΙ να καλέσετε τον ιατρό σας εάν αφυδατωθείτε λόγω εμετών ή
διάρροιας.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να διακόπτετε τα φάρμακα σας επειδή αισθάνεστε καλύτερα
χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιατρού σας.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να καπνίζετε.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να υπερβάλετε στην κατανάλωση του αλκοόλ
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