
:آسم

آسم یک بیماري التهابی مزمن راه هاي هـوایی اسـت   
ــوایی   ــد راه ه ــیش از ح ــیت ب ــب حساس ــه موج ادم ,ک

ایـن التهـاب نهایتـا    .و نیز تولید خلط می شـود  مخاطی
منجر به دوره هاي عود کننده نشانه هاي آسم می شود 

لتهاب راه هاي هوایی موجب تنگی طوالنی مدت راه ا
م ترین عامل مسـتعد کننـده   آلرژي مه.هوایی می شود 

.آسم است

حمـالت  شایع تـرین عوامـل شـروع کننـده     
شـــــامل عوامـــــل محـــــرك  راه هـــــاي :آســـــم

بوها یا ،رات هواغی،سرما،گرما،نظیرآلودگی هوا(تنفسی
فعالیـت هـاي   ) آالینده هاي شغلی،دود ،عطرهاي قوي

عفونت هاي ,داروها،عوامل هورمونی،استرس،ورزشی 
و ریفالکس معدي به مري می ویروسی سیستم تنفسی

.باشد 

:عالیم

با یا بدون خلطسرفه
تنگی نفس
صــداي عبــور هــوا از راه هــوایی  (ویزینــگ

)تنگ شده
ــا ــق    ب ــت تعری ــن اس ــه ممک ــرفت حمل پیش

ــب  ــربان قل ــدن ض ــود  , تندش ــا کمب ــراه ب هم
سیانوز مرکزي اکسیژن   و

:تشخیص

بررسی سابقه تست هاي آلرژیک و
خانوادگی مثبت 

تست اسپیرومتري
تست بررسی سرعت خروج هوا
عکس قفسه سینه

:درمان

بسته به شدت عالیم اقدامات الزم انجام می شود اگر 
عالیم خفیف باشد بیمار به صورت سرپایی درمان می 

از .شودو اگر شدید باشد ممکن است بستري شود
:اقدامات الزمجمله

کنترل عالیم حیاتی بیمار از جمله تنفس بیمار
 تجویز اکسیژن در صورت تنگی نفس و دستور

پزشک
دادادن مایعات در صورت کم آبی بدن
که استفاده از داروهاي الزم واسپري ها

داروهاي مورد استفاده در آسم دو دسته 
یک گروه داروهایی هستند که سریع االثر .اند

هستند و در زمان نیاز به کاهش سریع عالیم 
بیماران در حمالت آسم مورد استفاده می 

و گروه آلبوترول ,گیرند مثل اسپري آترونت
دوم داروهایی که جهت پیشگیري و کنترل 
طوالنی مدت آسم هستند که التهاب راههاي 
تنفسی را کاهش و احتمال بروز حمالت را 

بکلومتازون, کاهش می دهند مثل فلوتیکازون
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:مراقبت در منزل

   مثـل  آموزش اجتناب از عوامل محـرك آسـم
،مـــواد ورزش شـــدید ،اســـترس،آلـــرژن ها

هـاي  بوها و عطر،گرما و سرماي شدیدشوینده،
آالینده هاي محیطی،دود ،قوي

    دارو هاي تجویز شده توسـط پزشـک را طبـق
.دستور وتا زمان تعیین شده مصرف کنید 

 از ترکیبــات گیــاهی ناشــناخته بــه عنــوان دارو
.استفاده نکنید 

     مشـخص و بـه   اسـپري هـاي خـود را در زمـان
روش صحیح استفاده کنید اسـتفاده درسـت از   
آنها از بروز عالیم و حمله هـا جلـوگیري مـی    

و سـبز  ) سـالبوتامول (اسـپري هـاي آبـی    .کنـد 
معمـوال اثـر فـوري دارنـد و بـراي      ) آتروونت(

درمان سریع عالیم به کار می روند اما اثر آنها 
کوتاه مدت است  بنابراین باید در هر شرایطی 

.از آنها را همراه خود داشته باشیدیکی 
 از مصرف غذاهاي تحریک کننده مثل گوجه

ــه،فرنگی ــها،قرمزفلفل،هندوانــ غذاهاي ،سســ
.غذاهاي آماده خودداري کنید،ریایید

:ادامه مراقبت ها در منزل

 از تماس نزدیک با حیوانات و پرندگان و فضوالت
آنها اجتناب کنید و از ورود آنها به داخل منزل 

وایتکس و مثل واز موادي .جلوگیري کنید
.جوهرنمک جهت تمیز کردن استفاده نکنید

 از عوامل ایجاد اضطراب و فشارهاي عصبی دوري
.کنید

از شنا کردن در استخر هاي عمومی خودداري کنید.
 اصول پیشگیري از بروز بیماري هاي عفونی مثل

آنفلوآنزا و سرماخوردگی را رعایت کنید چون 
باعث بدترشدن عالیم آسم می شوند

 در صورت نیاز به استفاده مکرر از اسپري هاي آبی
در طول شب ساعت  یا3- 2و سبز  با فاصله کمتر از 

بروز تنگی نفس شدید  یا عدم توانایی در نفس 
از استفاده درد یا سنگینی قفسه سینه که با ,کشیدن 

بروز ضایعات پوستی ,تب و لرز ,اسپري بهتر نشود
کبودي یا رنگ ,مثل کهیر به هم پیوسته و متورم 

و ناخن ها و کبودي لب انتهاي انگشتانپریدگی
.هابه اورژانس یا پزشک مراجعه کنید 

ترجمه مرضیه و تبادالت گازي درسنامه داخلی وجراحی تنفس:منابع 
2013شبان و معصومه لطیفی  ویراست سیزدهم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم 
لرستان

ایرموزشی درمانی شهداي عشآمرکز

آسم

موزش به بیمارآواحد

:سایت بیمارستان
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