
 عالیم و نشانه های آسم :

  سرفه بخصوص شبانه 

 تنگی نفس 

  خس خس سینه 

 افزایش تعداد تنفس 

 خلط چسبناک 

 

 :درمان آسم 

                حذف عوامل ایجاد کننده آسم  ممانمنمد عمواممل

 حساسیت زا

 داروهای تسکین دهنده مانند اسپری استنشاقی 

     درحین حمله آس  از مصرف بیش از حد انرژی بمه

 دلیل افزایش نیاز به اکسیژن جلوگیری شود.

              بیمار بنشیند و لباسهای تنگ را در بیاورد و بعمد از

بهبود حمله ،مایعات گرم جهت تخملمیمه خملمط و               

 ترشحات و رقیق نمودن آن به بیمار داده شود.

 

 عالئم و نشانه های هشدار دهنده :.

 

 احساس تنگی در قفسه سینه 

 تب و خستگی زیاد 

 پیشگیری :

  پرهیز از استعمال دخانیات 

 ، پرهیز از استنشاق عطر ،مواد خوشبو 

 همیشه وسیله  استنشاقی را به همراه داشته باشید 

            از قرار گرفتن در معرض هوای سمرد خمودداری

 .کنید

 

 

 بیماری آسم را بشناسیم :

یک بیماری التهابی مزمن راه هوایی است که موجب           

حساسیت بیش از حد راه هوایی  می شود و متعاقب               

آن راه هوایی تنگ شده و نفس کشیدن برای فرد                

 دچار مشکل می شود .

حمالت آس  از چند دقیقه تا جند ساعت ممکن است           

 طول بکشد.

 حمله آس  می تواند خفیف ،متوسط و شدید باشد.

 عوامل ایجاد کننده آسم :

            مواد حساسیت زا باعث ایجاد حساسیت و پاسخ

 بیش ازحد دستگاه ایمنی بدن می شود.

  عوامل محیطی و آلودگی در شهرهای صنعتی 

             ورزش و فعالیت های ورزشی که باعث تشدید

 حمله آسمی می شود.

  عوامل شغلی وپاک کننده های لباس ،الستیک 

 فشارهای عصبی 

  دود دخانیات 

 هوای سرد یا خشک 

 عفونت راههای هوایی 
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 از قطع نا گهانی دارو ی خود خودداری کنید. 

ورزش بسیار مفید است ولی ازورزش در هوای سمرد          

 خودداری کنید.

 رژیم غذایی  مناسب :
  پرهیز از مصرف شیرینیجات 

  پرهیز از مصرف غذاهای پرچرب 

 مصرف مایعات کافی جهت رقیق شدن ترشحات 

  پرهیز از مصرف غذاهای سرخ شده و پرادویه 

 در صورت موارد زیر سریع به پزشک مراجعه نمایید :

 اگر شخص نفس نمی کشد

 اگر عالئ  آس  شدیدتر شود

اگر شخص دچمار حمملمه آسم  شمده و اسمپمری                     

 دردسترس نیست.

 راهنمای استفاده از آسم یار:

 

 اقدامات اولیه درحمله آسم:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع :

هینکل ،جی ال ،کی اچ ،پرستاری داخلمی و جمراحمی              

 8102برونر وسودارث تنفس و تبادالت گازی ،

 

 

 

 

 بسمه تعالی 

 

 

 

 عنوان:  

 خودمراقبتی در آسم       

 

 

 

  

 تهیه و تنظیم :    

 واحد آموزش سالمت 

 بیمارستان شهید انصاری رودسر
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