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 مواردي كه آسم را تشديد مي كند: 

  مواد آلرژي زا مانند گرده گياهان  ،گرد و

 غبار و شوره بدن حيوانات 

  كپك ها و بعضي از غذاها 

  عفونت هاي ريه 

  مواد موجود در هوا مانند دود و بوهاي

 مختلف

 قرار گرفتن در معرض مواد شيميايي 

  ، عدم استفاده از غذاهاي سرخ كردني

بادمجان ، گوجه ، ادويه جات تند ، تخم مرغ 

، ماهي ، ميگو خربزه ، كيوي ، مغزها ، كاكائو 

 ، انبه ، رب گوجه و..

 يص: تشخ

اقدامات تشخيصي از آزمايش خون ، بررسي هاي 

مربوط به كار ريه ، بررسي مربوط به آلرژي كه به 

 كمك آزمون هاي پوستي انجام مي گيرد. 
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 تظاهرات باليني : 

  سرفه 

  تنگي نفس 

  احساس فشردگي در قفسه سينه 

  خس خس سينه در هنگام بازدم 

  تنفس سريع و سطحي كه به هنگام نشستن

 بهتر مي شود. 

  آبي شدن پوست 

  تنفس صدادار شبيه خر خر 

  خستگي زياد 

  بي قراري و گيجي 

 نكته : 

در تمامي سنين آسم يك بيماري شايعي است كه 

سالگي  10بروز مي كند ولي نيمي از موارد قبل از 

سالگي تظاهر مي  40و يك سوم موارد قبل از 

 كند. 
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 آسم: 

آسم يك بيماري مجاري هوايي است كه با التهاب 

مجاري هوايي شناخته مي شود. التهاب و اسپاسم 

ناشي از آن در مجاري هوايي و به دنبال آن ورم 

ترشحات ريه باعث  مجاري هوايي و غليظ شدن

كاهش يا بسته شدن راه عبور هوا به ريه مي شود 

كه شدت آسم ممكن است در افراد مشابه متغير 

باشد كه در نتيجه بيماران حمالت ناگهاني سرفه و 

 تنگي نفس و خس خس سينه دارند. 

دوره آسم يك بيماري دوره است كه در حد فاصل 

ت هاي شديد حاد آن و دوره هاي بدون عالم

 وجود دارد. 
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 درمان: 

ايجاد كننده آسم در محيط فرد حذف عامل -1

 مبتال موفق ترين روش موجود در درمان است. 

دارو درماني كه طبق دستور پزشك اسپري ها -2

 مي باشند. 

 طريق استفاده صحيح از اسپري ها: 

  .بيمار را در حالت نشسته قرار دهيد 

  درپوش را از قسمت دهاني اسپري

 برداريد. 

  .اسپري را خوب تكان دهيد 

  سر را به عقب برده و سر را برگردانيد و

خالي نفس را كاماًل بيرون دهيد تا ريه ها 

 شوند. 

  قسمت دهاني اسپري را محكم با لبها

بگيريد كه در كودكان از دم يار استفاده 

متصل  مي شود كه اسپري را به دم يار

كنيد و ماسك انتهاي دم يار را بايد 

 بصورت صحيح روي بيني و دهان 
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  بيمار قرار داده كه بطور كامل دهان و

 بيني را بپوشاند . 

  با فشار دادن قسمت زير اسپري دارو آزاد

مي گردد كه در اين زمان به آرامي و 

بطور عميق نفس بكشيد . در صورتي كه 

چند پاف از اسپري زده شود ، نياز باشد 

ثانيه  10بايد فاصله بين هر پاف اسپري 

باشد كه پاف اول كه زده شد بايد نفس 

نفس عميق و سپس بعد از  6عميق بكشد تا 

 ثانيه پاف بعدي زده شود.  10

 

 

 بع : امن

  برونر ريه 

  داروهاي ژنريك 

  كتاب درمان هاي طبي داخلي 

 

 

 بيمارستان امام خميني )ره( استهبان 

 

  آســم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهيه و تنظيم : 

 كارشناس پرستاري –سميه شفق

 97 فروردین

 

 


