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Πνευµονία
◗

Τι είναι η πνευµονία;

Η πνευµονία προκαλείται απÞ λοίµωξη στουσ πνεύµονεσ. Η λοίµωξη πλήττει τουσ
αεροφÞρουσ σάκουσ στο εσωτερικÞ των πνευµÞνων και Þχι τουσ αεραγωγούσ που
µεταφέρουν τον αέρα απÞ και προσ τουσ πνεύµονεσ. Τα προσβεβληµένα τµήµατα του
πνεύµονα γεµίζουν µε υγρÞ, το οποίο περιέχει λευκά αιµοσφαίρια που καταπολεµούν τη
λοίµωξη.
◗

Τι προκαλεί την πνευµονία; ΑπÞ που προέρχεται;

Η πνευµονία προκαλείται απÞ µικρÞβια (µικροσκοπικούσ οργανισµούσ που µπορούν να
προκαλέσουν ασθένειεσ). Οι ιοί, τα βακτηρίδια και οι µύκητεσ είναι είδη µικροβίων που
µπορούν να προκαλέσουν πνευµονία. Συνήθωσ, τα υγιή άτοµα δεν έχουν αυτά τα µικρÞβια
στον πνευµονικÞ ιστÞ τουσ.
Ορισµένεσ φορέσ, τα µικρÞβια φτάνουν στουσ πνεύµονεσ µέσω του αίµατοσ που
κυκλοφορεί στον οργανισµÞ µασ, αλλά πιο συχνά προσεγγίζουν τον πνευµονικÞ ιστÞ µέσα σε
σταγονίδια νερού που βρίσκονται στον αέρα που εισπνέουµε. Συνήθωσ, τα µικρÞβια αυτά
προέρχονται απÞ άλλα άτοµα, που τα µεταδίδουν Þταν βήχουν και φταρνίζονται, εξωθώντασ
έτσι τα σταγονίδια νερού που περιέχουν τα µικρÞβια.
Μερικέσ φορέσ, τα µικρÞβια προέρχονται απÞ πιο ασυνήθιστα µέρη. Η νÞσοσ των
λεγεωναρίων αποτελεί µια µορφή πνευµονίασ η οποία προκαλείται απÞ τα µικρÞβια που
αναπτύσσονται µέσα σε πολύ ζεστÞ νερÞ. Τα µικρÞβια που προκαλούν ψιττάκωση µεταδίδονται
συνήθωσ απÞ πτηνά, και ειδικά παπαγάλουσ. Το βακτήριο MRSA (χρυσίζων σταφυλÞκοκκοσ
ανθεκτικÞσ στη µεθικιλλίνη) εντοπίζεται συχνά σε νοσοκοµεία και προκαλεί πνευµονία σε
άτοµα που νοσηλεύονται για άλλουσ λÞγουσ.
Ποιοσ προσβάλλεται απÞ πνευµονία;

Οποιοσδήποτε µπορεί να προσβληθεί απÞ πνευµονία, ακÞµα και άτοµα υγιή και µε καλή
φυσική κατάσταση. ΩστÞσο, είναι πιο πιθανÞ τα µικρÞβια να προσβάλλουν άτοµα µε χαµηλή
ανοσία και αδύναµο ανοσοποιητικÞ σύστηµα. Η άµυνα των πνευµÞνων είναι ασθενέστερη στα
πολύ νεαρά και τα πολύ ηλικιωµένα άτοµα, κι έτσι η πνευµονία πλήττει συνήθωσ µικρέσ και
προχωρηµένεσ ηλικίεσ.
Μερικοί άλλοι παράγοντεσ που µπορούν να µειώσουν την άµυνα αυτή είναι ο καπνÞσ του
τσιγάρου, οι ιογενείσ λοιµώξεισ που προσβάλλουν τουσ αναπνευστικούσ αεραγωγούσ (πχ το
κοινÞ κρυολÞγηµα) και άλλεσ ιογενείσ λοιµώξεισ (Þπωσ ο ιÞσ HIV). Ορισµένα φάρµακα, Þπωσ
εκείνα που χορηγούνται για τη θεραπεία του καρκίνου, επίσησ εξασθενούν την άµυνα του
ανοσοποιητικού συστήµατοσ, ενώ µια σοβαρή ασθένεια ή µια χειρουργική επέµβαση καθιστά
τα άτοµα πιο ευάλωτα. Έτσι εξηγείται γιατί ορισµένοι ασθενείσ παρουσιάζουν πνευµονία ενώ
νοσηλεύονται ήδη για άλλουσ λÞγουσ.
◗

Θα το καταλάβαινα αν είχα πνευµονία;

Αν είχατε πνευµονία θα ξέρατε σίγουρα Þτι είστε άρρωστοσ, αλλά ίσωσ να αγνοούσατε Þτι
έχετε πνευµονία, καθώσ τα συµπτώµατα συγχέονται µε αυτά άλλων ασθενειών.
Τα κοινά συµπτώµατα περιλαµβάνουν:
• βήχα, µερικέσ φορέσ µε φλέγµα που έχει κίτρινο ή πράσινο χρώµα ή περιέχει αίµα
• δύσπνοια
• πÞνο στο στήθοσ, που µπορεί να χειροτερεύει Þταν εισπνέετε
• πυρετÞ
• κρίσεισ ρίγουσ
• απώλεια Þρεξησ
• αδυναµία
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◗

Πώσ θα καταλάβει ο γιατρÞσ Þτι έχω πνευµονία;

ΕκτÞσ του Þτι θα σασ ρωτήσει για τα συµπτώµατά σασ, ο γιατρÞσ ίσωσ ακούσει ειδικούσ
ήχουσ Þταν ακροαστεί το προσβεβληµένο τµήµα του πνεύµονα µε το στηθοσκÞπιο. ΩστÞσο,
η διάγνωση δεν γίνεται εύκολα και συχνά επιβεβαιώνεται µÞνο µε ακτινογραφία θώρακα που
δείχνει Þτι υπάρχει υγρÞ (πύκνωση) σε κάποιο σηµείο των πνευµÞνων.
◗

Πώσ θεραπεύεται η πνευµονία;

Τα αντιβιοτικά είναι η κύρια θεραπεία για την πνευµονία. Οι περισσÞτεροι ασθενείσ θα
αναρρώσουν στο σπίτι τουσ, αλλά τα άτοµα σε πιο σοβαρή κατάσταση θα χρειαστεί να
νοσηλευτούν και µπορεί να τουσ χορηγηθεί οξυγÞνο και υγρά µε ορÞ. Παρά το γεγονÞσ Þτι
οι περισσÞτεροι αναρρώνουν, εάν η πνευµονία είναι πολύ σοβαρήσ µορφήσ, υπάρχει
ενδεχÞµενο θανάτου, ακÞµα και µε την καλύτερη θεραπεία.
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Τι πρέπει να κάνω αν εγώ ή κάποιοσ δικÞσ
µου προσβληθεί απÞ πνευµονία;
• Αν ο γιατρÞσ σασ έχει συνταγογραφήσει
φάρµακα, φροντίστε να τα παίρνετε τισ
σωστέσ ώρεσ και να ολοκληρώνετε τισ
αγωγέσ των αντιβιοτικών.
• Αν µε τη θεραπεία δεν βελτιώνεται η
κατάστασή σασ, και ειδικά εάν η
θερµοκρασία σασ δεν πέφτει σε
φυσιολογικά επίπεδα ή εάν έχετε ακÞµα
δύσπνοια, επικοινωνήστε πάλι µε τον
ιατρÞ.
• Ίσωσ να νιώσετε καλύτερα σε ένα
δωµάτιο µε υγραντήρα, ο οποίοσ αυξάνει
την υγρασία του αέρα και ανακουφίζει
τουσ ερεθισµένουσ πνεύµονεσ.
• Φροντίστε να καταναλώνετε πολλά υγρά,
ειδικά εφÞσον έχετε πυρετÞ.
• Τέλοσ, φροντίστε να ξεκουραστείτε.

◗

ΠÞσο γρήγορα θα αναρρώσω;

ΟξυγÞνο (O2)

Το οξυγÞνο δεν
µπορεί να
προσεγγίσει το
κυκλοφορούν
αίµα

Τα περισσÞτερα συµπτώµατα, Þπωσ ο
πÞνοσ στο στήθοσ και ο πυρετÞσ, υποχωρούν
σε λίγεσ ηµέρεσ. Ο βήχασ συνήθωσ περνάει
σε 2 ή 3 εβδοµάδεσ, αλλά η κÞπωση και η
Κυκλοφορούν
αδυναµία µπορεί να χρειαστούν έωσ και 6
αίµα
µήνεσ για να υποχωρήσουν εντελώσ.
ΥγρÞ που
Κυψελίδα
γεµίζει τουσ
Φυσιολογική
Πνευµονία
Αν τα συµπτώµατά σασ δεν υποχωρούν
αεροχώρουσ
Þπωσ αναµένεται, ή αν η ασθένειά σασ
φαίνεται να επανέρχεται, ο γιατρÞσ σασ θα χρειαστεί να αναζητήσει τυχÞν άλλα αίτια, για τα
οποία ίσωσ διατρέχετε µεγαλύτερο κίνδυνο απÞ πνευµονία.
◗

Μπορώ να κάνω κάτι προληπτικά για την πνευµονία;

Τα µικρÞβια που συνήθωσ προκαλούν πνευµονία είναι πολύ κοινά και δύσκολα
αποφεύγονται. ΩστÞσο, είναι καλÞ να αποφεύγετε ενέργειεσ που βλάπτουν τισ άµυνεσ των
πνευµÞνων σασ (Þπωσ το κάπνισµα). Τα εµβÞλια προλαµβάνουν ορισµένεσ µορφέσ
πνευµονίασ και οι πιο πολλέσ χώρεσ συνιστούν τη χρήση τουσ στα άτοµα που κινδυνεύουν
περισσÞτερο (στουσ ηλικιωµένουσ). Οι τύποι εµβολίου που συνιστώνται κυρίωσ είναι αυτοί
τησ γρίπησ και του πνευµονιÞκοκκου.
◗

Για περισσÞτερεσ πληροφορίεσ και συνδέσµουσ επισκεφτείτε το
www.european-lung-foundation.org

