
 درمان آسم :

هدف ،برطرف کردن نشانه های بیماری یا کم کردن    

 و به حداقل رساندن عالیم بیماری می باشد.

برای از بین بردن و یا کاهش محرکها چه باید           

 کرد؟

 استفاده از بخور مرطوب 

 اتاق کودک تهویه مناسب داشته باشید.

ملحفه های رختخواب کودک را زود به زود و با              

 حرارت باال بشویید و در افتاب خشک نمایید.

 از بالش پر استفاده نکنید.

در فصل گرده افشانی پنجره ها و در ها را بسته نگه            

 دارید

ازتماس کودک با دود تنباکو ،سیگار،اسپری ،عطر          

 ،مواد شوینده خودداری کنید.

برای کمک به خروج ترشحاتی که در راههای             

هوایی وجود دارد از ورزشهای تنفسی که توسط          

پرستار با فیزیوتراپ آموزش داده شده ،استفاده         

 کنید.

              در فصل گرده افشانی و سررمرا از مراسرک

 استفاده نمایید.

چه عواملی باعث تشدید حمالت آسم می         

 گردد ؟

سپری ها ،مواد             محرکها .1 :دود سیگار ،ا

آرایشی ،مواد شوینده ،مواد شیمیایی نظیر رنگ ها         

 ،آلودگی های موجود درهوا،

غبار  ،گرده ی       مواد حساسیت زا      .2 :گرد و

 گیاهان ،پرپرندگان ،پشم حیوانات 

عفونت دستگاههای تنفس فوقانی  عفونت .3 :

 مثل سینوزیت و سرماخوردگی 

 

 تعریف آسم:

به معنی نفس نفس زدن ،شایعترین بیماری ریوی          

مزمن در کودکان است که باعث التهاب حاد و قابل       

برگشت و یا التهاب مزمن مجاری هوایی تحتانی          

می شود. حمالت آسم قابل پیشگیری و کنترل          

 است.

 عالئم آسم :

 سرفه ،تنگی نفس ،خس خس سینه 

 :علت آسم 

آسم در اثر مجموعه ای از عوامل             

 .محیطی ووراثتی ایجاد می شود
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 بسمه تعالی 

 

 

 پیشگیری از آسم

 در کودکان  

 

 

 تهیه و تنظیم :

 واحد آموزش سالمت 

 بیمارستان شهید انصاری رودسر 
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توصیه می شود که هفته ای یکبار         

داخل محفظه شسته و خشک شود        

.برای استفاده بهتر است بیمار بنشیند      

یا در حالت ایستاده چانه خود را به           

عقب ببرد تا راه هوایی باز شود. کودک        

نفس عمیقی می کشد ودهان خود را به        

دور قسمت دهانی قرار می دهد و بدون         

گاز گرفتن قسمت دهانی ،با لبهایش          

محکم این قسمت را نگه می دارد و یک          

پاف از اسپری را به داخل دهان میزند .و           

به آرامی و عمیق نفس می کشد .. با هر             

پاف اسپری باید دو نفس عمیق در محفظه        

کشیده شود .در صورت نیاز به پاف دیگر           

ثانیه صبر کرد و در هربار بیش از            03باید  

یکبار پاف به داخل محفظه نزند.زیرا در غیر          

اینصورت،قطرات دارو با یکدیگر و به داخل          

محفظه می چسبد .و مقدار کمتری از دارو به          

 .راههای هوایی می رسد

 

 تغذیه کودکان و مواد حساسیت زا

تغذیه با شیر مادر، تا شش ماهگی نوزاد را در           

برابر حمالت آسم مقاوم می کند.در شروع           

تغذیه کمکی مثل سایر کودکان برای               

پیشگیری از حساسیت غذایی از دادن سفیده        

تخم مرغ ،ماهی ،شیرگاو ،غالت ،سویا              

،چیپس ،پفک ،مرکبات ،به کودک تا پایان          

 یکسالگی اجتناب کنید.

 

 

 طریقه استفاده از آسمیار )دمیار (

به منظور استفاده بهتر از اسپری ها           

وسیله ای بنام دمیار وجود دارد.             

محفظه به شکل بالون پالستیکی           

ساخته شده که یکطرف آن دردهان        

قرار می گیرد و طرف دیگر آن              

 اسپری قرار داده شده است . 

 


