
سم آخود مراقبتی در بیماری    

مزمن . ت تنفسي شوداليك بيماری جدی و مزمن ريه است که غالبا با التهاب مجاری هوايي همراه است و ممکن است سبب مشک آسم

به اين معنا است که بيماری هميشه وجود دارد حتي زماني که بيمار احساس ناخوشي ندارد در صورت تحريك مجاری هوايي در فرد 

ظاهر مي شود و تنفس طبيعي و راحت برای بيمار دشوار مي  نفس و فشردگي قفسه سينه،تنگي ،سرفه، خس خسئم البه آسم ع المبت

 گردد

  : عوامل آسم

 گردوخاك و غبار 

 استعمال دخانيات 

  قليان 

  بخصوص گرده ی گل ها )گل ها و گياهان( 

  آلودگي هوا و دوده و ذرات ريز معلق در ه 

 و اسانسها يا مواد آرايشي و بهداشتي معطر  انواع عطرها 

  انواع پارچه های پشمي و پرزدار 

 بخصوص در هوای سرد و الوده فعاليت جسماني سنگين و ورزش 

 ييشگيری

 از استعمال سيگار و قليان و نيز حضور در مکانهايي که دود آن وحود دارد خوداری گردد 

 از انجام فعاليت های سنگين جلوگيری نمائيد 

 ز عوامل ايجاد اظطراب استرس و فشارهای عصبي ، هيجانات عاطفي ، واکنش های شديد احساسي ، بحث و مجادله تا ا

 حد امکان دوری کنيد 

 هنگام حضور در هوای سرد با يك پارچه يا شال ضخيم صورت خودتان را بپوشيد  

 از شنا کردن در استخرهای عمومي خوداری کنيد. 

  درمان

  زم است الدر صورت بروز حمله آسم 

 آرام باشيد و خونسردی خود را حفظ کنيد.  

  از حرکات سريع و شديد مثل دويدن و يا خروج ناگهاني به سمت فضای باز به خصوص در صورت خشك و سرد بودن

 هوای بيرون خوداری کنيد 

 صاف نگه داريد الا بر روی يك صندلي بنشينيد و پشت خود را کام. 

  ت نياز به کپسول اکسيژن در منزل مي باشد که پس از مصرف اسپری ماسك اکسيژن را بر روی الصورت تکرار حمدر

  .بيني قرار دهيد

 هرگز تنها نباشيد و فوراا با اورژانس تماس بگيريد.  

  پاف پشت سرهم و در صورت عدم بهبودی تکرار شود 2استفاده از اسپری ضد آسم. 

 

 



تغذيه اين موجودات از پوسته . كه با چشم غير مسلح ديده نمي شوند  (ميلي متر 3/2حدوداا )يكروسكوپي هستندهيره ها بند پاياني م

ي پرزهاي فرش، پتو، مبلمان ، پرده،تشک،بالش،اسباب بازي هاي پشمي البه المحل زندگي اين حيوانات . ريزي بدن انسان است 

تماس واستنشاق ذرات بدن .رطوب ، رشد وتكثير اين حيوانات را تسريع مي كندشرايط آب وهوايي م. وپارچه اي ووسايل مشابه است

ئم آسم مي گرددالت دفعي اين حيوانات سبب بروز يا تشديد عالوفضو  

 روشهای مقابله 

 بالش ها وتشک ها در پوشش هايي غير قابل نفوذ پيچده شوند . 

  شسته ودر آفتاب خشک شوند (گراددرجه سانتي  22)كليه ملحفه ها هفته اي يكبار در آب داغ .  

 در صورت امكان از قالي به عنوان كف پوش استفاده نشود .  

  نگهداري نشود)....اسباب بازي ،كتاب و(وسايل فراوان در اتاق كودک. 

  درصد و يا كمتر از آن كاهش يابد  22سطح رطوبت اتاق به كمتر از  خود مراقبتي در بيماري آسم. 

 اب آفتاب گير وداراي نور كافي باشدبهتر است اتاق خو .  

 هنگام نظافت كردن ، بيمار در منزل نباشد واز جارو برقي داراي فيلتر مناسب (HEPT )استفاده شود  

  عوامل حساسیت زای حیوانات

 به هيچ وجه اجازه ورود حيوانات دست آموز به رختخواب داده نشود  

 رک اجتناب گردداز به كار بردن بالش يا تشک حاوي پر،پشم وك .  

 سوسک از عوامل حساسيت زا مي باشد كه الزم است با روش هاي مناسب آن را از بين ببريد 

 در صورتي كه كودک به حيوانات حساسيت دارد ، قبل از بازديد از باغ وحش داروي خود را مصرف كند 

  دود سیگار 

  از مهم ترين عوامل افزايش آسم بخصوص در كودكان مي باشند )...قليان، پيپ و)دود سيگار ودخانيات  

  نوع ماده سمي در دود سيگار شناخته شده است 4000حدود  

 به هيچ كس اجازه كشيدن سيگار در فضاهاي بسته ندهيد 

 تغذیه

 ماه اول زندگي خطر بروز آلرژي وآسم را کاهش مي دهد 2تغذيه انحصاري با شير مادر بخصوص در : توجه  

 به آسم دركودكان از شيرخشک و شير تازه گاو استفاده نشود البراي پيشگيري از ابت  

 بايد از رژيم غذايي كودک حذف گردد.... عوامل موثر در بروز آسم مانند بسياري از ادويه جات ، فلفل و.  

 ت وكنترل نامناسب آسم مي شودچاقي وآسم با هم ارتباط دارند ، چاقي موجب افزايش شدت عاليم آسم ، افزايش تعداد حمال .  

  مصرف ميوه ها وسبزيجات را به جاي مصرف غذاهاي آماده وكنسروشده كه مملو از مواد نگهدارنده و رنگ هستند ، را

  افزايش دهيد تا ميزان آلرژي زايي دربدن به حداقل برسد

  آلودگي هوا 

 آسم مي گردد هواي آلوده حاوي مواد شيميايي متعددي است كه موجب بدتر شدن.  

 در مواقع آلودگي شديد هوا ، بيماران از منزل خارج نشوند وبه خصوص از ورزش در فضاي آزاد اجتناب نمايند.  

  از عوامل تشديد كننده آسم مي باشند (...بخاري نفتي يا چوبي و)استفاده از وسايل گرمايشي دودزا .  

 ت آسم مي باشد زيرا آفتاب موجب كاهش مايت المهم كاهش حم س درس از عواملالنورگير بودن مستقيم فضاي خانه وك

 فعال مي شود (vitD)مي شود و هم چنين باعث توليد ويتامين دي(هيره  وكپک ها  )ها 



  بوهاي تند

 بعضي از بيماران به بوهاي تند مثل اسپري مو، عطر وادكلن،سفيد كننده ها،جوهرنمک وشوينده ها واكنش نشان مي دهند .  

 گرده هاي گياهان وقارچ ها  .تعميرات ساختماني مدرسه و نظافت در زمان تعطيلي مدارس بايد انجام شود انجام. 

 گرده هاي موجود در فضا ،اغلب سبب بروز آسم وآلرژي هاي فصلي مي شوند.  

 درختاني مثل نارون،كاج،سپيدارو علوفه هاي هرز در تشديد بيماري آسم موثر مي باشند .  

 افشاني ، با بستن درب ها وپنجره ها از نفوذ گرده ها جلوگيري نمائيد در فصول گرده . 

 رطوبت وگرما موجب رشد بيشتر قارچ ها وكپک ها كه ازعوامل آلرژي زا در فضاهاي بسته هستند مي شوند.  

 نگهداري گلدان هاي زينتي ومتعدد در خانه يا كالس درس موجب افزايش قارچ ها وكپک ها مي شوند. 

 عاتي برای پدران و مادرانالطا

 بيماری آسم غير واگير است 

 به آسم در شرايط کنترل بيماری منعي برای انجام ورزش ندارد البيمار مبت. 

 يل و داروهای تجويز شده برای موفقيت اداروهای ضد آسم اعتياد آور نيستند و عمل به توصيه پزشك معالج و استفاده از وس

 درمان ضروری است

  به آسم مضر است واصرار بيماردرتجويز و مصرف آنها صحيح نيست الداروهای ضد سرفه برای بيماران مبتاستفاده از  

ئم آسم در صبحگاه هنگام استراحت يا ورزش برنامه درماني شما دچار اشکال است که الدر صورت وجود ع: به خاطر داشته باشيد 

 برای رفع آن حتما بايد پزشك معالج خود تماس بگيريد


