
 خود مراقبتی در بیماری اسم

 نشده پیدا آن کردن کن ريشه برای حلی راه کنون تا که است مزمن بیماری يك آسم

 های حمله و بروزعاليم از که کرد کنترل و درمان شكلی به میتوان را بیماری اين ولی

 مطلوبی زندگی از میتوان آسم بیماری کنترل صورت در. شود پیشگیری آن

 پرهیز بلكه نیستند؛ آسم کنترل راه تنها داروها که دانست بايد اما. بود برخوردار

 بسیار شوند، می آسم تشديد و هوايی مجاری التهاب سبب که محرکی عوامل از

 پیشگیرانه اقدامات انجام آسم، کنترل اولیه اصول از يكی بنابراين. دارند اهمیت

  قرارند اين از آسم کنترل برای پیشگیرانه اقدامات مهمترين. است

 

 از شود، می آسم عالئم تشديد به منجر مختلفی های کمحر: ها محرک با مواجهه از جلوگیری-1

 قارچ و ها مايت هوا، در آلوده ذرات تا گرفته خانگی حیوانات عطر، ها، گرده خانگی، های محرک

 .تنفسی های عفونت و بدنی، فعالیت شديد، روحی تغییرات و استرس سیگار، دود ها،

 

 بیشتری خطر در ها سیگاری و کند می تحريك را هوايی مجاری سیگار دود: سیگار از اجتناب-2

 کشیده می سیگار بارداری دوران در آنها مادران که افرادی همچنین. دارند قرار آسم به ابتال برای

 افراد سیگار دود با مواجهه يا و داشت خواهند قرار بیماری اين به ابتال برای بیشتری خطر در اند،

 را آسم استنشاقی داروهای اثرات همچنین سیگار دود. کند می زياد را آسم به ابتال خطر نیز ديگر

 مزمن بیماری به ابتال. کند می داروها اين بیشتر دوزهای نیازمند را فرد و دهد می کاهش

 آسم به مبتال بیماران. است زياد آسم سیگاری مبتاليان در نیز مزمن برونشیت و ريه انسدادی

 .کنند زندگی دود از عاری محیط يك در همیشه بايد

 

 بدنی فعالیت اما باشد، آسم حمالت آغازگر تواند می بدنی فعالیت اگرچه: منظم ورزش-3

 منظم ورزش. است ضروری مبتاليان برای استنشاقی های اسپری از استفاده کنار در متناسب

 سبب ورزش. شودمی وزن افزايش مانع و داردمی نگه سالم را گوارش سیستم و هااستخوان قلب،



 طور همین. کند مقابل روزمره های استرس با بتواند بهتر و داشته بهتری احساس فرد که شود می

 خواهد پی دررا  آسم به مبتال فرد بهبودی خود اين که شده تنفس ظرفیت رفتن باالتر باعث

 .داشت

 

 خطر در وزن اضافه دارای افراد بالغین، بین در نیز و کودکان بین در: چاقی از جلوگیری-4

 مشخص کامل طور به هنوز ارتباط اين واقعی علت اگرچه. دارند قرار آسم به ابتال برای بیشتری

 استعداد بدن، در التهاب افزايش با وزن اضافه و چاقی که اند باور اين بر محققان اما است، نشده

 .داد خواهد افزايش را ها بیماری اينگونه به ابتال برای فرد

 

. است نفس تنگی و سینه، خس خس مانند آسم عالئم ماشه سرد هوای: سرد هوای در مراقبت-5

 پوشش رفتن، بیرون صورت در. دارد زيادی اهمیت بیماران اين برای خانه در ماندن سرد هوای در

 در آنها داشتن همراه به و داروها و ها اسپری منظم مصرف. است ضروری دهان و بینی کامل

 .شود فراموش نبايد خانه از بیرون

 

 مصرف از اجتناب و سبزيجات و میوه از سرشار متعادل غذايی رژيم يك: سالم خوردن غذا-6

 می يافت آسم به مبتاليان در اغلب منیزيم کمبود. است مناسب افزودنی مواد حاوی های خوراکی

 رژيم بنابراين. کند متوقف را آن يا کرده جلوگیری ها ماهیچه ازاسپاسم تواند می منیزيم. شود

 و مغزها منیزيم خوب منابع از. باشد مفید آسم به مبتاليان برای تواند می منیزيم از غنی غذايی

 میزان به سلنیوم کمبود. هستند قرمز گوشت و ماهی تیره، سبز برگ سبزيجات حبوبات، غالت،

 تخريب از اکسیدان آنتی يك عنوان به سلنیوم. دهد افزايش را آسم خطر تواند می توجهی قابل

 قلوه، از عبارتند سلنیوم عالی منابع از. کند می جلوگیری سرطانها و کروموزومها آسیب سلولها،

 کلم و فرنگی گوجه پیاز، تن، ماهی سبوسها، گندم، جوانه ماهی، کامل، آرد از شده تهیه نان

 می استفاده آسم کنترل برای( استروئیدی قرصهای) کورتونها از طوالنی مدت به شما اگر. بروکلی

 نمك از غنی غذايی مواد و نمك مصرف داروها، اين جانبی اثرات از پیشگیری منظور به کنید،

. دهید کاهش را خود رژيم دريافتی چربی و کلسترول مقدار همچنین و کنید محدود را( سديم)

 .برند می باال را خون چربی و شده بدن در نمك نگهداری باعث کورتونها



 

 

 منجر تواند می کودکی و نوزادی دوران در ريوی مشكالت به ابتال: ويروسی های عفونت درمان-7

 می تجربه را ريوی ويروسی های عفونت که کودکانی برخی. شود نفس تنگی و سینه خس خس به

 بیماری اين گرفتن ناديده آنكه، مهمتر و شوند می مبتال مزمن های آسم به زمان مرور به کنند

 .کرد خواهد آسم مستعد پیش از بیش را فرد که است درمان پیگیری عدم و ريوی های

 به طور کلی از عوامل زير بايد اجتناب کرد :

 گیاه؛ و گل های گرده  •

 ؛)پوست يا مو پر،( حیوانات زای حساسیت عوامل  •

 ها؛کپك و قارچها  •

 خانهها؛ گردوخاک در موجود مايت يا هیره  •

 حشرات؛ انواع و سوسك  •

 پیپ؛ و قلیان مانند دخانی سايرمواد و سیگار دود  •

 هوا؛ آلودگی  •

 وخشك؛ سرد هوای خصوص به وهوايی، آب تغییرات  •

 ؛)ادوکلن و عطر رايحه مانند( تند بوهای  •

 کشها؛حشره و ها شوينده مانند شیمیايی های يندهالآ  •

 ؛)استرس مفرط، شادی و غم شديد، خنده و گريه مانند( شديد هیجانی تغییرات  •

 ؛)آنفلوانزا و سرماخوردگی مانند( ويروسی عفونتهای  •

 فیزيكی؛ فعالیت و ورزش  •

 مسكنها؛ برخی و آسپیرين مانند داروهايی  •

 کودکان؛ در ويژه به غذايی، حساسیتهای و غذاها افزودنی مواد  •



 مادر؛ شیر با تغذيه عدم  •

 و ؛D ويتامین کمبود  •

 .چاقی  •

 آسم عاليم 

 :از عبارتند آسمعاليم  شايعترين

 صبح اوايل و شب اواخر در معموال آسم به مبتال بیماران سرفه: سرفه 1

 تك تك است ممكن ها سرفه اين. کندمی مختل را آنها خواب و میشود تشديد

 .کنندمی پیدا ادامه النیطو نسبتا مدتی برای معموال ولی باشند ای حمله يا

 برای را بیمار بايد بكشند، طول هفته 4 از بیشتر ها سرفه اين اگر صورت، هر در

 داد ارجاع متخصص پزشك به آسم نظر از بررسی

: 

 و بالشها بايد خانهها گردوخاک در موجود) مايت( هیره با مقابله برای  •

  پیچیده) ستیكیپال پوشش مثال( نفوذ غیرقابل پوششهای در تشكها

 )سانتیگراد درجه60( داغ يكباردرآب هفتهای ها ملحفه کلیه و شوند

 عنوان به قالی از نبايد امكان صورت در. شوند خشك آفتاب در و شسته

 نیز) مبلمان و کتاب بازی، اسباب مانند( فراوان وسايل و کرد استفاده کفپوش

 کاهش بايد خانه رطوبت سطح. شوند نگهداری کودک اتاق داخل در نبايد

 نباشد؛ منزل در آسم به مبتال فرد است بهتر نیز منزل نظافت هنگام و يابد

 به و شود خودداری منزل داخل محیط در خانگی حیوانات نگهداری از بايد  •

 رختخواب به سگ و گربه نند ما آموز دست حیوانات ورود اجازه وجه هیچ

 بايد نیز کرک و پشم پر، حاوی تشك يا بالش بردن کار به از. نشود داده

 با بايد که است زا حساسیت عوامل از يكی نیز سوسك. شود اجتناب



 کرد؛ شتال زندگی و کار محل از آن دفع برای مناسب روشهای

 کنیم؟ کنترل افرادخانه ساير سیگار دود معرض در گرفتن قرار يا و دخانیات مصرف از بايد 

 کنید اجتناب درمنزل خانگی حیوان نگهداری از

 کنید باز را ها پنجره و در منزل نظافت هنگام

 داريد نگه دور ها گرده و وگیاه گل با مواجهه از را خودتان

 باشید امان در ها مايت شر از خواب لوازم مرتب شستشوی با

 آلوده هوای بكشددر سیگار شما حوالی در نگذاريدکسی و بپرهیزيد کشیدن سیگار از

 نشويد خارج منزل المقدورازحت

 شود؛ داده ديگران به نبايد نیز بسته فضاهای يا خانه در سیگارکشیدن اجازه همچنین

 .کرد اجتناب آزاد درفضای ورزش و منزل از خروج از بايد هوا شديد آلودگی هنگام •

 مصرف از بايد نیز منزل داخل هوای آلودگی از پیشگیری منظور به 

 کرد؛ خودداری زباله و فضوالت چوب، نظیر بیولوژيك سوختهای

 بروز خطر زندگی، اول ماه 6 در خصوصب مادر، شیر با انحصاری تغذيه  •

 نشود؛ استفاده ازشیرخشك است بهتر آسم از پیشگیری برای لذا. میدهد کاهش را آسم و آلرژی

 مو، اسپری و رنگ بوی مثل تند بوهای به آسم به مبتال بیماران از بعضی  •

 بايد نیز محرک عوامل اين از. میدهند نشان واکنش نمك جوهر و سفیدکنندهها ادوکلن، و عطر

 شود؛ اجتناب

 .میشوند فصلی آلرژی و آسم سبب غالبا درفضا موجود گیاهی های گرده  •

 سال، مختلف فصول در هرز علوفه و سپیدار کاج، نارون، مثل درختانی

 اتاق به ها گرده ازنفوذ پنجره و در بستن با بايد افشانی گرده فصلهای در. هستند ساز مشكل

  کرد؛ جلوگیری

 از قارچها و کپكها. میشوند کپكها و قارچها رشد سبب گرما و رطوبت  •



 جاهای مثل قارچمنابع  تكثیر از بايد لذا. میروند شمار به بسته فضاهای در حساسیتزا عوامل

 .کرد تمیز منظم و مكرر طور به را زيرزمین و حمام مانند مرطوب محلهای و کرد اجتناب مرطوب

 آسم دارويی درمان

 :میشود استفاده دارويی اصلی دسته دو از آسم درمان برای

 هوايی راههای عضالت انقباض کاهش با داروها اين: ثرسريعااال داروهای 1

 .میشوند آسم عالیم رفع يا کاهش نتیجه، در و هوايی راههای شدن گشاد سبب

 تشديد عالیم اولین بروز هنگام در و است دقیقه چند داروها اين اثر شروع زمان

 .است سالبوتامول گروه اين از دارو معروفترين. روند کار به بايد بیماری


