فعالیت
 از فعالیت های ورزشی ناگهانی خودداری
کنید .اگر بدنبال ورزش سنگین حمله آسم
رخ دهد بنشینید واستراحت کنید مقدار
کمی آب گرم بنوشید .
 درمان با داروهای گشاد کننده نایژه اغلب
از آسم ناشی از ورزش جلوگیری می کند .
 ی ی از ورزش های مناسب دربیماران
آسمی شنا می باشد ( با مشورت پزشک )

رژیم غذایی
 رژیم خاصی توصیه نمی شود  .از خوردن
موادی که به آن حساسیت دارید پرهیز
کنید.

آسم

 روزانه سه لیتر آب مصرف کنید تا ترشحات
رقیق بماند .
روش صحیح استفاده از اسپری :
ابتدددا اسددپری را بنددد بددار ت ددان دهیددد
سددپد درب آن را برداریدددد و نفددد خدددود
را تا جایی که می توانید بیرون دهید .
بعد از زدن اسپری با یک دم عمیق گاز خروجی
را به داخل ریه های خود ب شید وسپد نفد
خود را برای بند ثانیه نگهداشته و رها کنید .
استفاده از آسم -یار نیز توصیه می شود .

تهیه وتنظیم :
واحد آموزش به بیمار
بیمارستان شهید عارفیان ارومیه
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تعریف :
درمان و مراقبت

عالئم بیماری :
آسددم نددوعی بیمدداری مددزمن همددراه بددا
حمددالت م ددرر خددد خددد وتنگددی نفددد

سدددرفه احسدددان سدددنگینی و سدددفتی

می باشد .

قفسدده سددینه خددد خددد سددینه تنگددی

علل آسم

نفد مش ل در بازدم

 داروها بصورت کافی و در زمان مناسب وجود
داشته باشند.
 برای رقیق شدن ترشحات ریه و تخلیه
راحت آنها روزانه حد اقل 6تا  8لیوان آب

التهدداب ناشددی ازتمددان مددواد وعوامددل
حساسدددیت زا در مجددداری هدددوایی وبددده

سددرفه هددا در ابتدددا مالیددم و خشددک اسددت

بنوشید ( در صورتی که مش ل قلبی نداشته

دنبدددال آن ورم مجددداری هدددوایی وبسدددته

ولی به سرعت تشدید می یابند.

باشید ).

شدددن راه عبددور هوابدده ریدده هددا موجددب

در هنگددام حمددالت حدداد آسددم از داروهددا

حمالت آسم می شود.
تعدادی از این عوامل عبارتند از:

اسددتراحت و اکسددیژن اسددتفاده

مددی

شود.

 در هنگام نفد کشیدن ریه خود را بصورت
کامل پر کنید و با لبهای نیمه بسته هوا را
بیرون بفرستید.در صورت بروز عالئم عفونت

 مدددواد حساسدددیت زا مثدددل گدددرده

بهتددددرین روش درمددددان پیشددددگیری از

گیاهددان گددرد وغبددار دود سددیگار و

شدددروع عالیدددم آسدددم از طریدددق دوری از

دود های دیگر

عوامددل محددرل مثددل دود سددیگار و گددرد و

 عفونت های ریوی

خدددال هدددوای سدددرد و گدددرم ع رهدددا و

 مصرف بعضی داروها مانند آسپرین

درمان عفونت های ریوی است.

تنفسی مثل تغییر رنگ خلط افزایش تنگی
نفد و افزایش غلظت خلط به پزشک اطالع
دهید.
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