
 
 

:شماره پرونده  :نام و نام خانوادگی   

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان          

شهرستان بروجرد   ( ره)بیمارستان امام خمینی   

        آموزش های موثردر بیماران مبتال به آسم                                                                     

 تغذیه فعالیت دارو

پس از استفاده از کورتیکواستروئید های -1

استنشاقی مثل فلوتیکازون حتما دهان خود را 
د.برای جلوگیری از برفک دهانی بشویی  

اتاق بیماری ها از محرک های تنفس مثل گل -1

ها،دود تنباکو،عطر یا بوی مواد پاک کننده 
.باشد  

رژیم غذایی سرشار از منیزیم استفاده کنید-1  

غالت،حبوبات،سبزیجات برگ  مثل مغز ها و
 سبز تیره

زمانی که احساس تنگی نفس می کنید از -2

 اکسیژن استفاده کنید
ورزش های سبک مثل شنا و پیاده روی -2

 انجام دهید
از غذاهای کم حجم استفاده کنید تا معده خیلی -2

 پر نشود و بتوانید خوب نفس بکشید

دارو ها را خود سرانه قطع نکنید و راس -3

.ساعت مصرف کنید  
قبل از ورزش بدنتان را گرم کنید و مایعات -3

فراوان استفاده کنید و از ماسک در هوای سرد 
.و آلوده استفاده کنید  

شیر و فرآورده های لبنی گندم،ذرت،بادام -3

.زمینی و سویا عالئم آسم را تشدید می کنند  

در صورت عالئم مسمومیت دارو را قطع -4

.کنید  
.های آبی روی بیاوریدبه ورزش -4 .مصرف نمک را کاهش دهید-4   

از دارو های ضد التهاب استفاده کنید که -5

بهترین روش آن استنشاقی و به صورت منظم 
.می باشد  

در هوای سرد یک شال دور دهان و بینی -5

خود بپیچانید تا رطوبت همراه با هواس تنفسی 
.زیاد شده و نفس کشیدن راحت باشد  

استفاده کنید زیرا باعث رقیق  آب فراوان-5

.شدن ترشحات و سهولت در تنفس می شود  

هنگام استفاده از اسپری آهسته از راه بینی -6

نفس بکشید و همزمان اسپرس را که در دهان 
فیکس است را فشار داده و چند ثانیه دم را نگه 
دارید و آرام آرام نفس خود را از دهان خارج 

.کنید  

گرم و یا بسیار سرد و فصل در هوای بسیار -6

.های تحریک کننده آلرژی ورزش نکنید  
وزن خود را کاهش دهید تا ریه ها عملکرد -6

.بهتری داشته باشند  

به محض بروز اولین نشانه آسم که -7

سرفه،تنگی نفس و خس خس می باشد از 
.اسپری مخصوص استفاده کنید  

هیچ گاه بدنتان را کم آب نگه ندارید تا خوب -7

نفس بکشید پس قبل،حین و پس از ورزش آب 
.بخورید  

به عنوان یک ضد التهاب بیشتر  Cاز ویتامین-7

    استفاده کنید مثل پرتغال و گوجه فرنگی

پاف برای  2اسپری سالبوتامول به میزان -8

دقیقه  22کنترل آسم و پیشگیری از آن حدود 

قبل از انجام فعالیت بدنی شدید توصیه می شود 
اگر پزشک داروی دیگری را تجویز کرد ولی 

.هرگز خودسرانه از این دارو استفاده نکنید  

ورزش کنید و فعالیت بدنی داشته باشید -8

ورزش زحمت شما را برای نفس کشیدن کم می 
.کند و در ضمن از استرس می کاهد  

از غذاهای نفاخ کمتر استفاده کنید مثل -8

مارچوبه،کلم دلمه ای،خربزه،پیاز 
نخود،لپه،انواع فلفل،ادویه های تند و شلغمخام،  

از خستگی و فعالیت بیش از حد خودداری -9

.شود  

به علت ( مرض قند)در صورت ذاشتن دیابت-9

مصرف کورتون ها،میزان قند خون افزایش می 
.یابد پس دقت کنید  

در صورت بروز خلط سبز رنگ،تب و -12

.خستگی زیاد حتما به پزشک مراجعه کنید  
زیاد استفاده کنید مثل سیب  B6ویتامین-9

زمینی،نان،لوبیا پخته،موز و مغز ها و دانه ی 
آفتاب گردان،دارو های مصرفی در آسم از 

 .جلوگیری می کنند B6جذب ویتامین

 تاریخ مالحظات امضاء،مهر و نام شیفت پرستار

   



 


