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Người cao tuổi có hay bị viêm phổi không thưa bác sĩ? Dấu hiệu nhận biết và nguyên nhân gây
viêm phổi ở người cao tuổi là gì?       
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Viêm phổi đối với người cao tuổi, dấu hiệu lâm sàng rất khác so với người trẻ tuổi. Nhiều khi
người bệnh không sốt, đi lại dễ bị ngã, đái dầm, tinh thần lú lẫn có lúc mất định hướng về
không gian và thời gian... Thường có dấu hiệu mất nước nặng: môi, lưỡi khô, má hóp, da nhăn
nheo. Dấu hiệu hô hấp thường là thở nhanh, nhiều người không ho, không khạc đờm. Hình ảnh
Xquang thấy viêm phổi biểu hiện bằng hội chứng phế nang cục bộ hoặc rải rác kèm theo có hội
chứng phế quản và hội chứng nhu mô có thể làm nhầm lẫn với lao phổi. Nguyên nhân gây viêm
phổi ở người cao tuổi gồm đủ loại vi khuẩn, hầu hết là viêm phổi do trực khuẩn gram âm. Đường
hô hấp dưới của bệnh nhân vốn mắc các bệnh phổi mạn như viêm phế quản mạn tính, giãn phế
quản nên có thể trở thành khuẩn lạc hóa của vi khuẩn gây bệnh rồi tạo nên các đợt bùng phát
viêm phổi. Một nguyên nhân nữa khiến người già dễ mắc viêm phổi là sự lão hóa của hệ thống
bảo vệ miễn dịch chung và bộ máy hô hấp dẫn đến suy giảm sức chống đỡ trước sự tấn công
của các loại vi khuẩn. Các bệnh mạn tính toàn thân hoặc các bệnh của đường hô hấp cũng tạo
điều kiện dễ dàng cho vi khuẩn xâm nhập vào phổi. Khi bị viêm phổi, người bệnh cần được
nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát, sạch sẽ, không ô nhiễm... Nên khuyên người cao tuổi bỏ ngay
thuốc lá, thuốc lào, hạn chế rượu bia. Có thể tiêm vaccin chống cúm, chống phế cầu khuẩn.
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