Βακτηριακή Πνευμονία
Τι είναι
Η βακτηριακή πνευμονία αποτελεί μια λοίμωξη των πνευμόνων που
προκαλείται από βακτήρια, τα οποία φτάνουν στους πνεύμονες με την
αναπνοη η απο την κυκλοφορια του αιματος. Οι πιθανοτητες εμφανισης
της βακτηριακης πνευμονιας αυξανονται με την εξασθε� νηση του
ανοσοποιητικου συστηματος του οργανισμου σε συγκεκριμενες συνθηκες,
οπως η μεγαλυτερη ηλικια, το καπνισμα, η υπερβολικη καταναλωση
αλκοολ, καποια πνευμονικη νοσος, η συμφορητικη καρδιακη ανεπαρκεια, ο
διαβητης, η νεφρικη ανεπαρκεια, η λοιμωξη απο HIV, οι ιογενει�ς
αναπνευστικες λοιμωξεις, κλπ.

Τι την προκαλεί

Τα συνηθισμε�να βακτη�ρια που προκαλου�ν πνευμονι�α ει�ναι ο
στρεπτο�κοκκος, το μυκο�πλασμα, ο σταφυλο�κοκκος, ο αιμο�φιλος, η
λεγιονε�λλα και α�λλα βακτη�ρια που εντοπι�ζονται στο ε�ντερο και στο στο�μα.

Συμπτώματα

Στα συμπτω�ματα περιλαμβα�νονται, ο πο�νος στο στη�θος, ο πυρετο�ς, τα ρι�γη,
η συ�γχυση, ο βη�χας, ο πονοκε�φαλος και ο μυϊκο�ς και σωματικο�ς πο�νος. Άλλα
συμπτω�ματα ει�ναι ο πο�νος κατα� την αναπνοη�, τα κι�τρινα η� πρα�σινα
φλε�γματα (αρκετα� συνηθισμε�να, μερικε�ς φορε�ς με αι�μα), η δυ�σπνοια, η
εφι�δρωση και η κου�ραση. Οι α�νθρωποι με σοβαρη� πνευμονι�α ε�χουν ταχει�α
αναπνοη�, χαμηλη� πι�εση, θερμοκρασι�α υψηλο�τερη απο� 40⁰C και συ�γχυση.
Ορισμε� νοι α� νθρωποι, ο� πως οι ηλικιωμε� νοι, μπορει� να εμφανι�ζουν λι�γα
συμπτω�ματα.

Διάγνωση

Αφού πάρει το ιατρικό ιστορικό σας, ο γιατρός σας θα κάνει τις απαραίτητες
εξετάσεις για παρουσία ή μη της νόσου. Υπάρχει περίπτωση να ζητηθούν
και εξετάσεις αίματος και πτυέλων σε νοσηλευόμενους ασθενείς για να
εντοπιστούν τα βακτήρια που προκαλούν την πνευμονία.

Αντιμετώπιση
Το σύνηθες θεραπευτικό σχήμα περιλαμβάνει αντιβιοτικά. Οι ασθενείς με
ηπιότερης μορφής βακτηριακή πνευμονία αρχίζουν να αισθάνονται
καλύτερα μετά από 2 με 3 ημέρες, αν και ο συνήθης χρόνος ανάρρωσης είναι
7 με 10 ημερες. Οι ασθενεις που μολυνονται απο συγκεκριμενους τυπους
βακτηριων η οι ασθενεις που πασχουν απο χρονιες παθησεις μπορει να
χρειαστου� ν θεραπει�α για 14 έως 21 ημέρες η� και παραπάνω.
Οι ασθενει�ς με σοβαρότερης μορφη� ς βακτηριακη� πνευμονι�α χρήζουν
πιο βαρια� ς θεραπείας και ίσως χρειαστούν αναπνευστικη� υποστη� ριξη σε
μονα� δα εντατικής θεραπει�ας.
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 κάνετε εμβόλια για την πνευμονία και τη γρίπη.
ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώσετε τον γιατρό σας για τα φάρμακα που παίρνετε
(συνταγογραφημένα και μη).
ΠΡΕΠΕΙ να καλέσετε τον γιατρό σας αν χειροτερεύετε ή δεν νιώσετε
καλύτερα μετά από 2 ή 3 ημέρες.
ΠΡΕΠΕΙ να ενημερώσετε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος ή αν παίρνετε
αντισυλληπτικά χάπια.
ΠΡΕΠΕΙ να καλέσετε αμέσως τον γιατρό σας ή να πάτε στα επείγοντα αν
χειροτερέψει η βραχύτητα της αναπνοής.
ΠΡΕΠΕΙ να προσπαθήσετε να βγάλετε όσο περισσότερο φλέγμα
μπορει�τε.
ΠΡΕΠΕΙ να πλενετε συχνα τα χερια σας για να μην μεταδωσετε τη
λοι�μωξη.
ΠΡΕΠΕΙ να παι�ρνετε τα αντιβιοτικα� ακριβω�ς ο�πως σας ε�χει υποδειχθει� με�χρι
να τελειω�σουν.
ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιει�τε αναλγητικα� /αντιπυρετικα�
για να μειωσετε τον πονο και τον πυρετο.
ΠΡΕΠΕΙ να πι�νετε πολλα� υγρα� για να αποφυ� γετε την αφυδα� τωση.
ΠΡΕΠΕΙ να αναπνε� ετε υγρο� αε� ρα (χρησιμοποιη� στε ε� ναν υγραντη� ρα) για να
αποβάλετε το φλέγμα.
ΠΡΕΠΕΙ να καλέσετε τον γιατρό σας αν έχετε πυρετό, πράσινα ή κίτρινα
πτυελα, δυ� σπνοια, πονο στο στηθος η αποχρωματισμε� νο δε� ρμα,
χειλη η� δα� κτυλα των χεριω�ν.
ΠΡΕΠΕΙ να αποφυ� γετε τη μο� λυνση του αε� ρα και τον καπνο� , ειδικα� αν ε� χετε
προβλήματα με τους πνεύμονες.
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ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να σταματήσετε να παίρνετε τα φάρμακά σας απλώς και μόνο
γιατί νιώθετε καλύτερα.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να καπνίζετε.
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να καταναλώνετε υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ.

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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