آسم چیست؟
آسن تیوازی است کِ دز آى زاّْای َّایی ًسثت تِ
هحسک ّای گًَاگَى تحسیک پریس ضدُ تاعج ایجاد
ٍزم ٍ تٌگی دز لَلِ ّای تٌفسی هیطَد ٍ دز ًتیجِ
تٌگی ًفس تسٍش هیکٌد.

اطالعات کلی:






آسن یک تیوازی غیس ٍاگیس است.
افسادی کِ تِ آسن هثتال هی ضًَد اغلة دز
خاًَادُ آًْا ًیص ساتقِ اتتال تِ آسن ٍجَد دازد.
آسن هیتَاًد دز ّس سٌی تسٍش کٌد.
حوالت آسن قاتل پیطگیسی است.
هددجَیاى هثتال تِ آسن دز ضسایظ کٌتسل
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تیوازی ،هطکلی تسای ٍزشش ٍ ضسکت دز
دیگس تفسیحات ًدازًد ٍ هیتَاًٌد تِ شًدگی
عثیعی خَد اداهِ دٌّد.
عالیم:
تٌگی ًفس،سسفِ(تیطتس ضثاًِ)،خس خس
سیٌِ،احساس فطاز دز قفسِ سیٌِ،تٌدضدى تٌفس،دفع
خلظ.
ایي عالین هوکي است اش چٌد دقیقِ تا چٌد زٍش عَل
تکطد ٍ تستِ تِ ضدت حوالت آسن  ،خفیف یا ضدید
تاضد.
عًامل تشدید کىىدٌ حمالت آسم:
 )1عَاهل حساسیت شا  :هاًٌد گسد ٍ غثاز ،گسدُ
ّای گیاّاى ،غراّا ٍ جاًَزاى
 )2هَاد هحسک :هاًٌد دٍد سیگاز،آلَدگی َّا ٍ
تَّای تسیاز تٌد
 )3عفًَت ّا :ضاهل عَاهل ٍیسٍسی ٍ تاکتسیایی
 )4فعالیت تدًی ضدید (ٍزشش سٌگیي )
 )5آب ٍ َّا (آب ٍ َّای خیلی گسم یا خیلی
سسد)
 )6تسخی اش دازٍّا (هاًٌد آسپسیي،ایٌدزال)
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درمان آسم:
آسن عالج ٍاقعی ًدازد اها افساد هثتال تِ آسن تا دزهاى
غحیح هیتَاًٌد تِ شًدگی عادی خَد اداهِ
دٌّد.دازٍّایی کِ تسای دزهاى آسن استفادُ هیطًَد دز
ٍاقع دازٍّای پیطگیسًدُ ّستٌد کِ هعوَال تِ غَزت
اسپسی ّای تٌفسی ٍ گاّی تِ غَزت قسظ تجَیص
هیطًَد ٍ تسای تاحیس تْتس آًْا تاید تِ غَزت هٌظن
هػسف ضًَد.
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وکاتی جهت پیشگیری از حمالت آسم:

اش ایجاد سسهاخَزدگی ٍ عفًَت پیطگیسی کٌید.

 اش ًگْدازی حیَاًاتی هاًٌد سگ ٍ گستِ ٍ پسًدُ دزخاًِ ٍ حضَز دز جاّایی کِ ایي حیَاًات ًگْدازی
هیطًَد اجتٌاب کٌید.
 اش تِ کاز تسدى تالص یا تطک حاٍی پس ٍ پطن ٍکسک خَددازی کٌید ٍ آًْا زا دز پَضطْای پالستیکی
ٍ غیس قاتل ًفَذ تپیچید.

 اش قساز گسفتي دز هعسؼ هَاد هحسک ٍ حساسیت شاهاًٌد عغس ٍ ادکلي ٍ خَزدى غراّای حاٍی فلفل ٍ
ادٍیِ خَددازی کٌید.

 هلحفِ ّا زا ّفتِ ای یکثاز تاآب داغ تطَیید. دز فػل ّای گسدُ افطاًی پٌجسُ ّا زا تستًِگْدازید.
 دز ٌّگام آلَدگی َّا حتی االهکاى اش هٌصل خازجًطَید ٍ حتوا اش هاسک استفادُ کٌید.
 تِ ّیچ ٍجِ سیگاز ًکطید ٍ تِ دیگساى ًیص اجاشُکطیدى سیگاز زا ًدّید.
 خَد زا دز هعسؼ تغییسات ًاگْاًی دها قساز ًدّید ٍدز َّای سسد غَزت ٍ تیٌی خَد زا تپَضاًید.
 تسای جلَگیسی اش سفت ضدى تسضحات زاّْایَّایی  ،تِ هقداز کافی هایعات تٌَضید.
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 دازٍّای اغلی دز دزهاى آسن ،اسپسی ّای تٌفسیّستٌد تٌاتسایي حتوا عسیقِ هػسف غحیح اسپسی ّا
زا یاد تگیسید ٍ آًْا زا تِ هَقع استفادُ کٌید ٍ اش قغع
خَدسساًِ آًْا تدٍى اجاشُ پصضک جداٌ خَددازی کٌید.

بيمارستان صاحب الزمان (عج) شهرضا

آسم چيست؟

 اسپسی سالثَتاهَل هْوتسیي دازٍی ضوا ،دز هَقعتسٍش تٌگی ًفس ٍ حولِ آسن هی تاضد .تٌاتسایي ّویطِ
ایي دازٍ زا ّوساُ خَد داضتِ تاضید ٍ دز غَزت تسٍش
حولِ  ،آًسا استفادُ کٌید.
 اگس دازٍی پسدًیصٍلَى تسای ضوا تجَیص ضدُ است ٍتا ایي دازٍ هسخع هی ضَید حتوا تا پصضک خَد دز
ازتثاط تاضید تا دز غَزت تْثَدی  ،هقداز هػسف ایي
دازٍ زا تا ًظس ٍی کاّص دّید (تِ ّیچ عٌَاى ایي دازٍ
زا یکثازُ قغع ًکٌید).
مىابع :کتاب داخلی جساحی تسًٍس ٍ سَدازث
تلفه تماس  ( 0323555 – 2 :داخلی )235
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