
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ ستیآسم چ

نسبت به  ییهوا یاست که در آن راه ها یماریآسم ب 

عوامل  نیشده و در مقابل ا کیتحر یماریب یمحرک ها

 شود. یتنگ م

 انواع آسم:

 خارجی -

 داخلی -

 آسم ناشی از ورزش -

 :آسم خارجی

و غبار، گرده نسبت به عوامل خارجی مانند گرد  

 شوند. گیاهان، پر و موی حیوانات و دود سیگار آغاز می

آسم داخلی: ناشی از عفونت )اغلب ویروسی( و یا محرک 

 های محیطی مانند آلودگی هوا میباشد.

دقیقه بعد از  ۲۰تا  ۵آسم ناشی از ورزش: نشانه تنفسی 

 .ورزش بروز می کند

 

 عالئم حمالت آسم:

 سرفه  - 

 ه خس خس سین -

 تنگی نفس  -

 احساس فشردگی قفسه سینه -

این عالیم عود کننده هستند و ممکن است از چند روز تا 

چند هفته طول بکشد. حمالت ممکن است خفیف یا 

شدید باشد و در حمالت شدید بیمار نیاز به مراقبتهای 

 پزشکی دارد.

 اطالعات کلی

ه افرادی که به آسم مبتال می شوند، اغلب در خانواد -1

 های با سابقه فامیلی مثبت هستند.

آسم در هر سنی می تواند بروز کند و علت دقیق آن  -۲

و  بیماری آسم واگیر نیست -۳هنوز مشخص نیست. 

 بیمار مبتال به آسم در شرایط کنترل بیماری منعی

 برای ورزش ندارد. 

 

 حمالت آسم قابل پیشگیری است، برای این منظور:

 لودگی هوا از منزل خارج نشوید.در مواقع افزایش آ -ا

فشارهای عاطفی می تواند همراه با بروز حمله آسم  -۲

ناب کنید. باشد، بنابراین از شرایط ناراحت کننده اجت

ه های رد باعث انقباض رادر صورتی که هوای س -۳

ود، جلوی بینی و دهان را در هوای سرد هوایی می ش

 بپوشانید.

مانند محرک ها، گازها  از شرایط ایجاد کننده آسم -۴

 و دودها پرهیز کنید.

هیچگاه سیگار نکشید و اجازه ندهید کسی در  -۵

 حضور شما سیگار بکشد.

در فصول گرده افشانی گلها پنجره ها را ببندید و از  -۶

 دستگاه تهویه استفاده نمایید.

 از بکار بردن بالش یا تشک حاوی پر اجتناب کنید. -۷
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 رعایت  وهای ضد آسم اعتیاد آور نیستند ودار

 توصیه های پزشک معالج ضروری است.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اریاستفاده از آسم  حیصح یروش ها

 .دیرا تکان ده یقبل از مصرف اسپر

آنرا  ی، قسمت دهان یپس از برداشتن در پوش اسپر -۲
 .دیوصل کن اریآسم  یبه انتها

شوند.  یها خال هیتا ر دیده رونینفس را کامال ب -۳
خود گرفته  یدندانها نیرا ب اریآسم  یدهان تسپس قسم

و به کمک فشردن لبها از خروج هوا از اطراف دهان 
 .دیکن یریجلوگ

 

 

 اریتا دارو وارد محفظه آسم  دیرا فشار ده یاسپر -۴

شود(  یم بپاف محسو کیدادن  رگردد ) هر بار فشا

را که وارد  ییو آهسته، دارو قیسپس با انجام دم عم

بدون  دینشاق کنشده است، است اریآسم  یدرون یفضا

بار این عمل را داخل لوله آسم یار تکرار  ۵ خروج لوله

 کنید. 

 

 1۰ یو نفس خود را برا دیرا از دهان بردار یاسپر -۵

نفس خود را خارج  یپس به آرامس د،ینگهدار هیثان

 .دینمائ

   دیتوانیدهان م شدن از خشک یریجهت جلوگ -۶ 

 .دیبنوش عاتیما

 

 هوالشافی

 
 عنوان :

 راهنمای آموزش به بیمار آسم

 

 مرکز آموزشی درمانی امام خمینی )ره(
 

 تهیه کننده

 سهیال علی اسالم

  مسئول آموزش به بیمار
 سایت بیمارستان:

www.imamkhomaini.kums.ac.ir 
 منبع:

 دارثبرونر و سو
 

 2020-139752کد :
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