
 

 
 

 

 
 
 

 آسم چیست؟

آسم شايعترين بيماري مزمن دوران كودكي است التهاب راههاي تنفس ، تحريك پذيري و انقباض آنها و جمع شدن ترشحات لزج باعث ايجاد 

اين . باشد سه عالمت مهم ، خس خس تنفسي، سرفه مكرر، و تنگي نفس مي. شود ها و تنگي نفس مي جريان هوا به داخل ريهانسداد و اختالل در 

 .  توانند زندگي همانند افراد سالم داشته باشند بيماران با پيشگيري آموزش ودرمان بموقع مي.است  كنترلبيماري قابل 

 علت آسم؟

 .شود محيطي و ژنتيكي ايجاد مياي از عوامل  آسم در اثر مجموعه

 :عوامل تشديد كننده حمالت آسم

 :ها محرك -1

 هاي موجود در هوا، هوواي سورد و تيييورات ناگهواني     ها آلودگي دود سيگار، اسپري ها و مواد آرايشي، مواد شوينده، مواد شيميايي نظير رنگ

 آب و هوا 

 :مواد حساسيت زا -2

 گرد وغبار ، گرده گياهان، پر پرندگان، پشم حيوانات.. و ها و كنه و ساس  سوسك حمام و هيره

 :عفونت -3

 هاي دستگاه تنفسي فوقاني مثل سينوزيت و سرماخوردگي عفونت

 .اند، شايعترين عامل تشديد آسم در كودكان هستند هاي تنفسي كه غالباً ويروسي عفونت

 :درمان آسم

هايي كه باعث  از بين بردن و يا كاهش محرك. باشند حداقل رساندن عالئم بيماري مي هاي بيماري يا كم كردن و به هدف برطرف كردن نشانه

 .گردند تشديد عالئم آسم مي

 (.طبق تجويز پزشك. )شود استفاده از  داروهايي كه باعث باز شدن مجاري هوايي و از بين بردن عفونت والتهاب راههاي هوايي تحتاني  مي

 :هاي والدين در آسم مراقبت

 درصورت امکان با مشورت با پزشک مربوطه 

 .نقل مكان به محلي با آب و هواي مناسب در بهبودي كودك شما مؤثر است-

 .از بالش پر استفاده نكنيد

 .هاي رختخواب كودك را  زود به زود و با حرارت باال بشوئيد و سپس خشك نمائيد ملحفه

  .گربه اجتناب كنيد ازتماس كودك با حيوانات خانگي مثل خرگوش و-

 .از تماس كودك با دود تنباكو، چوب سيگار، اسپري، پودر تالك و مواد شوينده خودداري كنيد-

 .و شال گردن براي كودك استفاده كنيد  اي چند اليه در فصل گرده افشاني و سرما از ماسك پارچه-

 .از ناراحتي روحي رواني مثل خشم و عصبانيت دوري كنيد-

 .كه هوا آلودگي شديد دارد از منزل خارج نشويددر زماني 

 .هاي شلوغ و تماس با افراد مبتال به سرما خوردگي خودداري نمائيد از رفتن به محيط-

 

 :تذكر
دهند دارو وارد ريه ها شود ودر بازدم دريچه يك طرفه هستند بدين معني كه در زمان دم با باز شدن اجازه ميهاي رايج در بازار داراي  محفظه

در بچه ها تعداد پاف تعيين شده توسط پزشك به طور . با بسته شدن آنها بازدم بيمار از سوراخ هاي جلو در اطراف و باالي دريچه خارج شود

 آسم در کودکان
 

(6-0: )کد  
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دم وبازدم موثر ، انجام بدهد كه مي توان انجام پاف  را با استفاده از ماسك بيني و دهان يا فقط در  5-6پشت سر هم زده مي شود و بيمار 

 .قسمت دهاني انجام داد

شستشوي دهان و قرقره با آب معمولي يا در بچه هاي كوچكتر خوردن آب جهت ( بكلومتازون يا فلوتيكازون)بعد از مصرف اسپري كورتن  

 .رو از دهان انجام شودپاك شدن دا

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

:اینترنتی دسترسی به آموزش بیمار از آدرس  

medicine.tums.ac.ir/bahrami 
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