
Tel: 2237294 

در صورت نياز به اكسيژن درماني در منزل ضروري         

است كه اطالعات الزم را در مورد ساعت جريان و           

ساعات مورد نياز اكسيژن كسب نمايند و از سيگار          

كشيدن و استفاده از وسايل الكتريكي و گرمازا             

نزديك منبع اكسيژن خودداري شود زيرا خطر           

 .آتش سوزي وجود دارد

در صورت ايجاد حمله آسم بالفاصله داروهاي             

استنشاقي را به طرز صحيح استفاده نمايد و سعي          

كنيد آرام باشيد و بر روي صندلي بنشينيد چشم           

ها را بسته و به آرامي نفس بكشيد سپس عضالت           

بدن به ترتيب عضالت صورت،بازوها،دست ها و           

ثانيه منقبض نموده و    5تا3پاها را از ابتدا به مدت        

سپس شل نماييد و تمرينات تنفسي با لب هاي            

 .غنچه را تا رفع تنگي نفس انجام دهيد

در صورت بروز عاليم تب ،دردقفسه سينه،كوتاهي        

نفس و سرفه غيرقابل كنترل سريعاًبه پزشك             

مراجعه نماييد و بر اهميت پيگيري درمان و انجام          

 .معاينات بعدي تاكيد مي شود

 :نحوه انجام سرفه موثر

در وضعيت نشسته قرا گرفته كمي به جلو خم              

 شويد 
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و چندين بار تنفس عميق و آرام به صورت دم از طريق              

بيني و بازدم از راه دهان را انجام دهيد بدين طريق                

 .ترشحات ريوي شل شده و خارج مي شوند 

 نحوه تنفس با لب هاي غنچه

ثانيه انجام دهيد و سپس لبها        5تا    3از راه بيني به مدت    

را غنچه نماييد و به آهستگي باز دم را از طريق دهان به              

لب هاي غنچه شده توام با انقباض عضالت شكم انجام            

 .دهيد 
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 :آموزش به بيماران مبتال به آسم

آسم يك بيماري التهابي مزمن است كه با افزايش              

مواد آلرژن  (حساسيت راه هاي هوايي محرك بخصوص      

مانند سيگار ،دود، گرد و غبار،گرده گياهان،مواد              

 .مشخص ميشوند) شيميايي و بعضي از داروها و غذاها

 :عالئم آسم

سرفه ، تنگي نفس و خس خس مي باشد كه ممكن              

است بصورت حمله اي و از چند دقيقه تا چند ساعت             

طول بكشد و معموالٌ در شبها اتفاق مي افتد و گاهي              

 .نيز به صورت ناگهاني اتفاق مي افتد

 :تشخيص 

تشخيص آسم بر اساس شرح حال بيمار،آزمايش                  

 .مي باشد... خون،آزمايش خلط،راديوگرافي قفسه سينه و 

 :درمان

درمان شامل يك سري از داروها و اقدامات از جمله                  

گشاد كننده  (اكسيژن درماني،تمرينات تنفسي،دارو درماني    

،داروهاي كورتيكوستروئيد مانند             )هاي برونش      

هيدروكوتيزون و پردنيزولون و اسپري هاي استنشاقي و            

 .داروهاي ضد التهاب مي باشد
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 :نحوه استفاده از اسپري

قبل از استفاده ، اسپري را خوب تكان دهيد و يك نفس                

عميق و آهسته انجام دهيد و سپس قسمت دهاني اسپري            

را روي دهان قرار داده و همزمان با انجام يك دم عميق و               

آهسته از طريق دهان يكبار به قسمت باالي مخزن فشار             

وارد كنيد وسپس قطعه دهاني را برداشته و نفس خود را              

بشماريد كه دارو بهتر نفوذ كند و پس از           10نگه داشته و تا     

آن به آهستگي عمل بازدم را از طريق لبهاي غنچه اي را               

پس از هربار استفاده از اسپري دهان را              .  انجام دهيد 

جهت استفاده مجدد از دستگاه چند دقيقه صبر           .  بشوييد

نماييد و در صورتي كه از دستگاه استفاده نمي نماييد در              

 .كيسه پالستيكي تميز بگذاريد

 :كاهش و پيشگيري از حمله مجدد آسم 

اجتناب از عوامل شروع كننده و تشديد كننده آسم مانند             

گرد و غبار ، گرده گل، پشم حيوانات، بوهاي زننده، سرما و             

تغييرات ناگهاني دما رطوبت و خشكي زياد، استرس و               

هيجانات عاطفي، عفونت هاي تنفسي و سرماخوردگي، مواد        

 غذايي و ورزش ها ي محرك آسم
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 :توصيه هاي ضروري

عواملي را كه باعث بهبود يا بدتر شدن بيماري ميشوند            

محيط اطراف خود را مرطوب و فاقد          .  شناسايي كنيم 

سرفه موثر و دم و بازدم      .  مواد آلرژن و محرك نگه داريد     

داروهاي .  عميق جهت خروج ترشحات را انجام دهيد          

از .  تجويز شده را طبق دستور پزشك مصرف نماييد            

مصرف داروهاي ضد سرفه و آرام بخش و خواب آور               

اجتناب نماييد زيرا ميتوانند موجب تضعيف عملكرد            

بين فعاليت ها و ورزش بطور متناوب             .تنفسي شود  

استراحت نماييد و از ماسك فيلتردار هنگام انجام               

 .كارهاي روزمره و يا ورزش در هواي سرد استفاده نماييد

رژيم غذايي سرشار از ميوه ها و سبزيجات تازه ،مايعات            

فراوان و مصرف غذا با وعده هاي زياد و حجم كم و                  

برنج،نشاسته، سيب  (محدوديت مصرف كربوهيدرات ها     

و نوشيدني هاي حاوي كافئين ،چاي،كوال و           )  زميني

شكالت و اجتناب از ادويه جات غذا و مواد محرك و در              

صورت مصرف پردنيزولون همراه با غذا يا شير يا آنتي             

اسيد مصرف كنيد و در مصرف طوالني مدت آنها از رژيم           

 .كم نمك و پر پروتئين و پر پتاسيم استفاده نماييد
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