
همراه با میوه و سبزیجات داشته باشید و از اضافه وزن تغذیه سالم07
.پیشگیري کنید چون آسم در افراد چاق بیشتر است

اگر )البته تحت نظر پزشک(کنندورزشحتی آسمی ها هم می بایست 08
چه ورزش و فعالیت بدنی در برخی ها خـود عامـل حملـه آسـم اسـت      
ولی با استفاده از برخی توصیه هـا و اسـپري هـا آنهـا هـم مـی تواننـد        

به این ترتیب ظرفیت ریه هـا هـم افـزایش    .ورزش منظم داشته باشند
مواقــع اغلــب...).دوچرخــه سواري،شــنا،پیاده روي و:ماننــد..(مــی یابــد

دقیقـه قبـل از   20استفاده از اسپري هاي تجویز شده توسـط پزشـک   
.ورزش از ایجاد عالئم آسم به هنگام ورزش جلوگیري می کند

آموزش صحیح و مستمر بیمار و :عبارتند ازاصول درمان آسم و آلرژي
.زا و درمان مناسب و به موقع خانواده، پرهیز از مواد حساسیت

:درمان دارویی آسم
سریع االثر(داروهاي تسکین دهنده(:

این داروها با شل کردن عضالت  راههاي هوایی ، سبب گشاد شدن راههـاي هـوایی   
زمان شروع اثر این داروها چند دقیقه .ودر نتیجه کاهش یا رفع عالئم آسم می شوند

.است ،معرفترین این گروه سالبوتامول است

 نگهدارنده(داروهاي کنترل کننده:(
این دسته با استفاده از خاصیت ضد التهابی عالئم آسم واحتمال بروز حمله را کاهش 

اشکال آسـم پایـدار نیـاز بـه     .می دهندواستفاده از آنها باید روزانه وبطور منظم باشد
ــد  ــی دارن ــن گــروه داروی ــتروئید  .اســتفاده از ای ــن دســته اس ــرین داروي ای ــوثر ت م

تندومعروفترین آنهابکلومتــازون وفلوتیکــازون  هــاي استنشــاقی هســ  )کورتــون(
.یا تزریقی استفاده می شود) پردنیزولون(در موارد شدید از اشکال خوراکی.هستند

آسم
غیر قابل درمان اما قابل کنترل
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حدود یک میلیارد نفر در دنیا به یکی از بیماریها و آلرژي هاي تنفسـی دچـار   

میلیون نفر است300هستند که سهم آسم از این بیماري ها حدود 
را از دسـت  نفر در جهان به خاطر آسـم جـان خـود    250000هر ساله حدود 

.می دهند
.در جوانان شایعتر است

.در بزرگساالن آسم در زنان شایعتر است
میلیون نفر به آسم مبتال هستند5/7در ایران

.برابر دختران است2در کودکان، آسم در پسران 
.در زندگی خود مبتال به آسم می شوندایرانی درصد کودکان 10تا6
:تعریف

است که راههاي هوایی در ریه ها را تحت تأثیر قـرار مـی   آسم بیماري شایع مزمنی 
در طی یک حمله آسم،راههاي هـوایی ملتهـب وتنـگ شـده و در نتیجـه نفـس       .دهد

حمله آسم می تواند خفیف،متوسـط یـا شـدید باشـد و حتـی      .کشیدن سخت می شود
.ممکن است موجب مرگ شود

:عالئم بیماري

تنفس صدادار
کوتاهی و سختی تنفس
احساس فشار یا درد در قفسه سینه
در شبها سرفهبه ویژه(کار و فعالیت به هنگامسرفه مقاوم،تحریکی و خشک

)و صبحهاي زود

:علت بیماري
به روشنی معلوم نیست علت بیماري آسم چه چیزي است ولی می دانیم که حمالت 

:آسم با عوامل زیر در ارتباط هستند
گرد و غبار،شوره حیوانات،انواع کپک ها،گرده :مانندمواد آلرژي زا.1
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استرس،اضطراب،فشار روانی.6
...)مواد شیمیایی و(عوامل موجود در محیط کار.7
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از تحریک کننده هاي آسم دوري کنید.
دارو را با نظر پزشک مصرف کنید.
اسپري هاي تجویزي توسط پزشک همیشه همراهتان باشد
وقتی عالئم آسم شروع می شوند،سریعا براي کنترل آنها وارد عمل شوید.

آیا آسم  شما تحت کنترل است؟
روزمره شما می شود،اگر زیـاد بـه اورژانـس بیمارسـتان     اگر آسم مانع از فعالیتهاي 
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ولی اگر عالئم آسم بندرت در شما ظـاهر مـی شـوند،با ورزش کـردن دچـار      .نیست

حمله شـدید آسـم نداشـته ایـد،در     م نمی شوید،به راحتی نفس می کشید و حمله آس
بسیاري از آسـمی هـا بـا رعایـت درمانهـاي      .ت آسم شما تحت کنترل استاین صور

.معمول قادرند آسم خود را کنترل نمایند

)راههایی براي کنترل بهتر بر آسم(آسم و خود مراقبتی

       حتی اگر آسم شما تحت کنتـرل اسـت و احسـاس بهتـر شـدن داریـد
ا می دستورات پزشکی پیشگیرانه اي که براي شما توصیه شده است ر

زیـرا آسـم   ...)استفاده از اسپري ها و:مانند(بایست هر روز ادامه دهید
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...)مواد شیمیایی و(عوامل موجود در محیط کار.7
)سرماخوردگی،آنفلوانزا(راههاي هواییعفونت .8
...مانند وایتکس،جوهر نمک وشوینده و اسیدها.9

)بازگشت محتویات اسیدي معده به مري(معدهریفالکس.10
)مانند آسپرین،پروپرانولول،پروفن،ناپروکسن،آتنولولبرخی داروها.11

:باید کنترل آسم را در اختیار بگیرید
آسان تنفس کنید،اولین اقدام آن است کـه عوامـل بـه وجـود آورنـده      براي اینکه همیشه 

تحت نظر یک پزشک متخصـص باشـید و بـرا ي    . حمالت آسم را در خود شناسایی کنید
باید زما ن و نحوه استفاده از کمکهاي پزشـکی  .کنترل آسم با کمک او برنامه ریزي کنید

:بنابراین.بدانیدبراي کاهش عالئم ناشی از آسم)داروها و اسپري ها(را 
از تحریک کننده هاي آسم دوري کنید.
دارو را با نظر پزشک مصرف کنید.
اسپري هاي تجویزي توسط پزشک همیشه همراهتان باشد
وقتی عالئم آسم شروع می شوند،سریعا براي کنترل آنها وارد عمل شوید.

آیا آسم  شما تحت کنترل است؟
روزمره شما می شود،اگر زیـاد بـه اورژانـس بیمارسـتان     اگر آسم مانع از فعالیتهاي 

تمـاس مـی گیرید،آسـم شـما تحـت کنتـرل       115مراجعه می کنید یـا بـا اورژانـس    
ولی اگر عالئم آسم بندرت در شما ظـاهر مـی شـوند،با ورزش کـردن دچـار      .نیست

حمله شـدید آسـم نداشـته ایـد،در     م نمی شوید،به راحتی نفس می کشید و حمله آس
بسیاري از آسـمی هـا بـا رعایـت درمانهـاي      .ت آسم شما تحت کنترل استاین صور

.معمول قادرند آسم خود را کنترل نمایند

)راههایی براي کنترل بهتر بر آسم(آسم و خود مراقبتی

       حتی اگر آسم شما تحت کنتـرل اسـت و احسـاس بهتـر شـدن داریـد
ا می دستورات پزشکی پیشگیرانه اي که براي شما توصیه شده است ر

زیـرا آسـم   ...)استفاده از اسپري ها و:مانند(بایست هر روز ادامه دهید
درمان کامل نمی شود و از طرف دیگـر دوري صـد در صـد از عوامـل     

.تشدید کننده حمالت آسم هم تقریبا غیر ممکن است
 عامل به وجود آورنده حمله آسم در خود را شناسایی کرده ضمن

.اطالع دهیداجتناب از آن به پزشک خود هم 
    سیگار نکشید و از مکانهاي استعمال آن هـم دور باشـید،ترك سـیگار

بهترین کاري است که یک آسـمی سـیگاري مـی توانـد در حـق خـود       
بیماري انسدادي (COPDانجام دهد،زیرا سیگار احتمال تبدیل آسم به 

.را افزایش می دهد)مزمن ریه
ز عوامـل ایجـاد   هـواي سـرد ا  .در هواي سرد بیشتر مراقب خود باشید

در هواي سرد همراه با وزش باد بهتر اسـت در خانـه   .حمله آسم است
بمانید،در غیر اینصورت دهان و بینی خود را بپوشانید و اسـپري هـاي   

.خود را به همراه داشته باشید
تحت نظر پزشک خود واکسن آنفلـوانزا  .با پزشک خود مشورت کنید

.و پنومونی را تزریق کنید
 مثل آسپرین ،پروفن،ناپروکسن (براي استفاده از مسکن هاي عمومی

.با پزشک خود مشورت کنید...) و
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