 Nhv,dداخل رگي ( تنها براي موارد
;,vjdc,kdكورتيزوني
 nhogداروي
v'd
اورژانس حمالت شديد آسم تحت نظر پزشك) براي كم كردن
واكنش آلرژي بدن

فعاليت اين كودكان چگونه بايد باشد ؟
در حالت عادي فعاليت عادي باشد اما هنگام حمالت

 استنشاق داروي كورتيزوني با دستگاه ريز قطره ساز :اين
شكل از مصرف داروهاي كورتيزوني عوارض جانبي كمتري
نسبت به نوع خوراكي دارند .
 آنتي هيستامين ها

آسم از فعاليهاي ورزشي ناگهاني خودداري كنيد در
صورت وجود حمله آسم در ورزش سنگين بنشينيد و
استراحت كنيد و مقدار كمي آب گرم بنوشيد .
درمان باداروهاي گشادكننده نايژه ها غالبا از آسم ناشي
از ورزش پيشگيري به عمل مي آورد.

 با كنترل دقيق بيماري مي توان زندگي مؤثر و مفيدي
داشت .
 اگر مبتال به آسم هستيد احتمال تنگ شدن راه هاي هوايي

بیمارستان حشمتیه حبيبيان اننیی
آسم دركودكان

غذاهايي كه ايجاد حساسيت مي كنند را مصرف نكنيد.

در چه شرايطي به پزشك مراجعه كنيد.
در مواردي كه دچار حمله آسمي شده ايد كه به درمان

همواره وجود دارد .تنگي متناوب راه هاي هوايي منجر به

جواب نمي دهد  ،اين يك اورژانس است

آسيب دائمي مي باشد .

عالئم جديد و بدون توجيه داروهاي مورد استفاده ،در
درمان ممكن است عوارض جانبي به همراه داشته باشند



.
با رعايت شرايط مي توان آسم را كنترل
كرد

 روان درماني يا مشاوره  :در صورتي كه آسم با استرس ارتباط

منبع :درسنامه مرجع پرستاري كودكان ونك

واحد آموزش به بيمار

آردس سایت بیمارستان حشمتیه اننیی

ب -شيباني نژاد

داشته باشد
 در زمان هايي از سال كه مواد آلرژي زا در محيط فراوان
هستند اين مواد را در خانه و محيط كار حذف كنيد .

 داروهاي خود را هميشه همراه داشته باشيد .
 به هنگام حمالت بنشينيد .
4
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عاليم شامل

مقدمه
آسم از زبان يوناني گرفته شده كه معنيي آن تنگيي نفيس
است  .آسم يك بيماري مزمن است كه در آن تنگيي نفيس
به علت ورم لوله هاي تنفسي به وجود مي آيد و اگر اين ورم

پيشگيري

مهمترين عالمت هاي آسم  ،سرفه خصوصيا در شي
معموال همرا با خلط غليظ شفاف و زرد ،خس خس سينه

از مواد آلرژي زاي شناخته شده و و آالينده ها دوري

و تنگي نفس است .

كنيد .به دنبال عوامل آغازكننده حمله آسم بگرديد
و از آنها دوري كنيد.

يا التهاب درمان شود تنگي نفس هم از بين ميرود.

البته الزم است هرسه عالمت راداشته باشند معموال در

اين بيماري در تمام سنين مي تواند وجود داشته باشد اميا

افراد آسمي حمالت آسم و تنگي نفس و حمالت سيرفه

عاليم را مي تووا بادرموا و اايبنودي يودي بوه

 90 -80درصد از موارد كودكان زير  5-4سالگي هستند كه

در شبها باعث مي شود كه اين بيماران از خيواب بييدار

اقدامات يدي ايشوگيرانه كنتورل نموود از م ور

در پسرها بيشتر از دختر ها ديده ميشود.

شوند .

آسپرين خودداري كنيد .
نرمش هاي آسوده سازي و شل كننده عضالت و نيو
حركات كمك كننده به تخليه ترشواات تنسيوي را
انجام دهيد.

علل ابتال به آسم

درمان

علل تشديدكننده يا تسريع كننده حمالت آسم

عوارض احتمالي:

 -1خارجي مثل درختان  ،بوته ها  ،گياهان هرز
گلها ،كپك ها ،آلودگي هوا
 -2داخلي :گرد وخاك  ،كپك و آنتي ژن سوسك
 -3مواد محرك :دود سيگار  .دود چوب ،بوها و
اسپري ها

ديواره راه هاي هوايي مي شوند و برخي
ديگر از التهاب مجاري هوايي جلوگيري مي

نارسايي تنفس

كنند و يا باعث كاهش يافتن التهاب مي

وارد شدن هوا به فضاي اطراف ريه هيا ،عفونيت رييه و
مشكالت مزمن رييوي در ارير حميالت مكيرر آسيم رخ
ميدهد در صورتي كه درمان انجام نشود حمالت شيديد

 -4داروها  -5بيماري ها  -6غذاها مثل آجيل

 يكسري داروها باعث شل شدن عضالت

ممكن است مرگبار باشد .

شوند .يكسري داروها هردو كار را باهم
انجام مي دهند .
 اكسپكتورانت براي رقيق كردن مجاري
هوايي،
گشاد كردن نايژه براي باز كردن مجاري هوايي .

،شيرو لبنيات  -7تغييرات محيطي نقل مكان به
محيط يا خانه جديد
1

2

3

