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 موضوع :آسم  

 خود مراقبتی :

ابتال به آسم به این معنا نیس که شما نمی توانیییو زش     –1

کنیو ، زش   آشام ز متعادل با مشوشت پزشک می توانو به شمیا 

 کمک کنو .

یک شژیم غذایی سالم شا دنبال کرده ز به طوش مرتب ا  میوه  -2

ز سبزیجات استفاده کنیو ) شژیم غذایی مناسب باعث تقویت شیه 

 ها می شود .( 

 ا  استعمال سیگاش به زیژه دش اتاق خواب خودداشی کنیو . -3

ا  دستگاه های تصفیه ی هوا دش خانه ز کحی  کیاش خیود  -4

استفاده کنیو ز برای جلوگیری ا  زشزد هوای آلوده ، دش  پنیریره 

 هاشا به خوبی بپوشانیو .

ا  قراش گرفتن دش معرض بوهای تنو ، دزد ، مواد شوینوه ی  -5

 عطری دزشی کنیو .

داشزهایی که به منظوش پیشگیری ا  برز  حمالت آسم تجویز  -6

میشونو شا به طوش منظم مصرف کنیو ، حتی اگر احساس میکنیو 

 مشکلی نواشیو مصرف داشز شا قطع نکنیو .

 واحد تنظیم کننده:  گروه  آموزش  به بیمار

 بیمارستان حضرت رسول اکرم )ص( کالله

جهت ا  بین بردن گرد ز غباش دشزن شختخواب ، پتو ز ملیحیفیه  -7

دشجه ( بشوییو ز آنهاشا دش آفتیاب خشیک 66هاشا با آب بسیاش داغ ) 

 کنیو .

ا  دشیافت زعوه های غذایی پرحجم اجتناب کنییو ) افیزایی   -8

 حجم معوه می توانو باعث تشویو حمالت آسم گردد ( 

، ث ، ای ،  6مصرف مواد غذایی غنی ا  زیتامین های آ ، ب -9

 ) ماننو مغزها ، ز شزی شا افزای  دهیو .

-میوان الغویر ، بیماشستان شسول اکرم )ص (   -آدشس : کالله  
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(  ترجمیه  2منبع : کتاب کودکان ززنگ ) کتاب کودک بیماش جلو
ز کتاب بیماشی های تنفسی بیرزنیرسیوداشث  2618مهنا  شوقی 
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 شرح بیماری:   

آسم به عنوان اختالل التهابی مزمن شاه های هوایی تیعیریی  

میشود . که بر مسیر جریان هوا که زظیفه حم  هوا به داخی  

شیه شا برعهوه داشیو تاثیر گذاشته ، باعث نا ک شون ز تیوشم 

این مسیر شوه ،مخاط این ناحیه شا افزای  می دهو ز تنفیس 

فرد مبتال شا سخت کرده ز زی شا دچاش تنگی نیفیس ،خیس 

خس ز سرفه می کنو . دش بعضی ا  افراد آسم فقط کمی باعث 

ناشاحتی شوه ز دش برخی دیگر مشکالت شویوتری شا اییجیاد 

می کنو دش این افراد شاه های هوایی بسییاش حسیاس اسیت 

هنگامیکه شاه های هوایی با محرک های خاصی بر خوشد پیوا 

کنو بالفاصله زاکن  نشان داده ز تنگ می شونو . دش ایین 

 صوشت حمله آسم شخ می دهو..

 

 درمان :

 :  دشمان طبی ز داشزیی شام 

داشزهای گشاد کننوه شاه هوایی : داشزهایی هستنو که بیا -1

انقباض عضالت باعث ش  شون مجاشی هوایی شوه ز ا  

این شاه سبب کاه  یا شفع عالئم آسم دش هنگام حمله آسم 

می شود مث  اسپری سالبوتامول ،اسپری آترززنت ،تئوفیلین 

 ،آمینو فیلین .

داشزهای ضو التهاب غیر استرزئیوی:داشزهایی هستنو که -2

سبب کاه  توشم ز التهاب مجاشی هوایی می شونو ز ا  

این شاه عالئم آسم کاه  می یابو مث  اسپری بکلومتا زن 

 ، اسپری فلوتیکا زن ، پردنیززلون ، هیوشزکوشتیززن 

  اکسیژن تراپی 

  استفاده ا  بخوش ز نبوالیزش 

  مایعات خوشاکی یا زشیوی برای حفظ دهیوشاتاسیون 

: اسپری شا دش زضعیت منیاسیب نحوه ی استفاده ا  دمیاش 

آن ، دش دست بگیریو ماسک بایو کام  شزی بینی ز دهان شا بپوشانو ، 

ثانییه طیول  6-4عمیق ز آشام داشز استنشاق شوه .این دم بایو   با دم

 ثانیه صبر کرده ز با دم انجام گیرد . 16-4بکشو ، سپس 

 

 عالئم :

 تنگی نفس 

 خس خس قفسه سینه 

  سرفه های ناگهانی خشک کوتاه ز تحریک کننوه ز بوزن

 خلط

 .تنفس کوتاه داشد ز سعی دش انجام تنفس عمیق تر داشد 

  اغلب کودک شنگ پریوه شوه زلی گونه هیای سیرخ ز

گو  های قرمز داشد ز لب ها شنگ قرمز تیره بیه خیود 

گرفته ز به سمت سیانو  ) کبودی ( پیشرفت می کنو ،که 

دش بستر ناخن بخصوص دش اطراف دهان قاب  مشیاهیوه 

 است .

 تشخیص :

 تظاهرات بالینی    -

 تست های آ مایشگاهی     -

 عکس برداشی ا  قفسه سینه  -

 تست های عملکرد شیوی   -

 استفاده ا  اسپیرز متری دش بزشگساالن معتبر است .-

پمفلتی که در دست دارید حاوی اطالعات 
ضروری در خصوص بیماری فعلی شما و 

چگونگی روند درمان و مراقبت آن می باشد 
شما پس از خواندن این مطالب آموزشی قادر 
خواهید بود ، برنامه  دارویی و غذایی و سبک 

زندگی خود را طوری تنظیم کنید که بتوانید 
عوارض ناشی از بیماری را به خوبی کنترل 

 نمایید .


