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چيست؟ آسم  (ASTHMA) 
 تعريف 

 ادم ,هوايي راه حد  از  بيش حساسيت موجب که است هوايي  راههاي مزمن التهابي بيماري

 بيماري عنوان به بيشتر ولي بيفتد  اتفاق است سني ممکن هر در  .ميشود مخاط وتوليد  مخاطي

 راه محرکهاي با مزمن تماس .است آسم علت مهمترين آلرژي  .است کودکي دوران مزمن

 . باشند  دائمي يا فصلي ميتوانند  آلرژنها.ميشود آسم شدت باعث ژنهارآل يا هوايي

 محرک عوامل شامل بيماران در آسم وحمالت  آسم هاي نشانه  و عالئم شروع در موثر عوامل

 سينوزيت،  عاطفي وهيجانات استرس ،ورزشي فعاليتهاي،    )سرما.دودگرما.عطر(تنفسي راههاي

 .مي باشد حلق  پشت ترشحات با

 :باليني  تظاهرات

 .است ويزينگ و نفس تنگي،  سرفه

 اما  شود  شروع  ناگهاني طور به است  ممکن آسم حمله  .ميدهد  رخ شب  در اغلب آسم حمالت

با  خلط بدون يا با است ممکن سرفه.ميگردد آغاز گذشته روز چند  طي عالئم افزايش اغلب 

 سفتي .بوجود آيد   بازدم و دم در سپس و بازدم در  است ابتدا ممکن  ويزينگ.باشد  داشته وجود

 .ميشود وطوالنياست  زياد تالش  نيازمند  بازدم.ميايد  وجود به نفس  تنگي و  سينه قفسه

 :عوارض

 در خصوص به هوايي راه انسداد،  آتلکتازي،  پنوموني،  تنفسي نارسايي،  مقاوم آسم

  مي  نژاکسي تجويز به  نياز هيپوکسمي ميشود که باعث اغلب،  آسم  حاد حمالت  طي

 .باشد

 :    پرستاري  مراقبت

 

 ممنوعه اي وجود دارد؟ کودکان آسمي چه ورزش هايي مي توانند انجام دهند؟ آيا ورزش  
متاسفانه يکي از عوارض آسم کم تحرکي است. از آنجايي که کودکان با انجام فعاليت  

تشديد عالئم آسم مي شوند يا خودشان فعاليتشان را محدود مي کنند يا از   ربدني دچا

طرف والدين مجبور مي شوند که تحرکشان را کاهش دهند. اما اين کار اشتباه است. 

 .کودک مبتال به آسم نبايد از نظر فعاليت ورزشي محدود شود
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 :بيمار  به  خود  از  مراقبت آموزش 

کنترل کرد. براي   بايد آسممم راغذيه کودک مبتال به  ت

مثمال بهتر اسمممت تغمذيمه اين کودکمان حماوي ميزان 

کافي ميوه و سمبزيجات تازه و محصموالت لبني باشمد.  

بمه عالوه، پرهيز از تنالالت، فسمممت فودهما، نوشمممابمه،  

سممس ها و غيره نيز تاثير زيادي در کنترل و کاهش  

 .اثرات منفي آلودگي هوا دارد

تحت نظر ب، ورزش مناسممب  تغذيه مناسمم بنابراين،   

پزشممو و در هواي پاک، مصممرف به موقر داروهاي 

تجويزشممده و مراجعه منظم به پزشممو جزو مواردي  

دين ال. همچنين، ورعايت کننداسممت که والدين بايد 

تممام کودکمان هنمه فالط کودکمان مبتال بمه آسمممم  در  

روزهايي که هوا آلوده اسمممت از بيرون بردن بچه ها 

و آنها را در معرض هواي   نمودهبه شممدت خودداري  

سممممالمنممدان  و  کودکممان  نممدهنممد. چون  قرار  آلوده 

 .بيشترين آسيب را از آلودگي هوا متحمل مي شوند

غذاهايي که بايد از رژيم غذايي اين افرادهالبته بسمته  

به اين که به کدام يو حسماس هسمتند حذف شموند،  

، غذاهاي دريايي  تخم مرغ ،شممير عبارت هسممتند از

سماليسميالت ها به ندرت مشمکل زا هسمتند،اما  .ماهي و

درصد بيماران، آسم را تشديد مي کنند.مصرف  2در 

و ماهي از   گردو. مفيد اسمت 3امگا   اسميدهاي چر 

 منابر خو  اين اسيدهاي چر  مي باشند.

ابتال بمه  البتمه در بمه مماهي،   آلرژي صمممورت  غمذايي 

 .مصرف ماهي بايد از رژيم حذف شود

   هاي مهم  توصيه 

 :ي که شما مي توانيد از طريق آنها از شدت بيماري کودک خود کم کنيدي راهها 

رختخوا   حيوانات دست آموز را از خانه بيرون ببريد و به هيچ وجه اجازه ورود آنها را به     .1

ندهيد. از حضور در خانه اي که حيوان حساسيت زا دارند اجتنا  کنيد. از به کار بردن بالش يا 

همثال پالستيکي   و آنهارا در پوششهايي نفوذ ناپذير    تشو حاوي پر، پشم و کرک اجتنا  کنيد

  .بپيچد 

گراد  بشوييد. رطوبت خانه  درجه سانتي    55کليه ملحفه ها را هفته اي يو بار در آ  داغ ه    .2

  امکان   صورت  در   درصد نگهداريد.  50و در حد کمتر از    ادهو محيط هاي در بسته را کاهش د

نظافت نکني  استفاده  پوش  کف  عنوان  به  قالي  از هنگام  و  کنيد  رعايت  را  منزل  نظافت  د. 

 .بزنيد مرطو   ماسو

از منابر تکثير قارچ مانند برگهاي در فصول گرده افشاني پنجره ها را بسته نگهداريد.      .3

 .خيس و مواد زايد باغچه اجتنا  کنيد. در صورت امکان از دستگاه تهويه استفاده کنيد

در صورت ابتال به آسم به هيچ وجه سيگار نکشيد. اجازه سيگار کشيدن در خانه را به هيچ     .4

 .خانه ها خودداري کنيد کس ندهيد. ازحضوردرقهوه

 .وجه بدون همراه داشتن اسپري هاي سبز يا آبي خود از منزل خارج نشويد به هيچ    .5

 .با گل وگياهان خودداري کنيد کودک  از تماس   .6

با مارکهاي جديد وناشناخته  .  7 جهت   از مصرف هرگونه موادآرايشي،شوينده،عطر واسپري 

 .پرهيز کنيد کودک يا والدين 

مرطو     "واز مکانهاي کامال  جلوگيري کنيددر استخرهاي عمومي  کودک  از شنا کردن      .8

 .وبدون تهويه مانند سونا وچشمه هاي آ  گرم دوري کنيد

در ساعات شلوغ وآلوده روز ازمنزل خارج نشويد و درفصلهاي شلوغ ازمسافرت به مناطق      .9

 .پرتراکم وآلوده خودداري کنيد

 يا آنفلوانزا به تا  کنيد  رعايت "کامال را   هاي عفونياصمول بهداشمتي وپيشمگيري از بيماري.   10

 .نشممممممممممويمممممممد  ممممممممبمممممممتمممممممال  سممممممممممرمممممممماخممممممموردگمممممممي

از عوامل ايجاد اضمطرا ،اسمترس و فشمارهاي عصمبي، هيجانات عاطفي، بحث ومجادله تا .  12

 .حدامکان دوري کنيد

 راههاي  مهمترين  از    تغذيه انحصاري شيرخواران با شير مادر تا سن شش ماهگي يکي.   13

 بيماريهايي   چنين  ساباله  که  است  کودکاني  در  ها  حساسيت  ساير  و  آسم  وقوع  از  پيشگيري

اده  استف و شيرخوار تغذيه  زمينه در بهداشتي و پزشکي هاي  توصيه رعايت.  دارند  رادرخانواده

نکردن از مواد حساسيت زا ه مانند سفيده تخم مرغ ،ماهي، شيرگاو فراورده هاي گندم، سويا 

،آجيل ،مرکبات و ...  در ابتداي شروع تغذيه کمکي شيرخوار به پيشگيري از وقوع آسم کمو 

 . شاياني مي کند

 

http://www.amin71.blogfa.com/nutrition_health/(foods)/dairy_products/2009/7/1/95950.html
http://www.amin71.blogfa.com/nutrition_health/(foods)/otherfoods/2009/5/16/91696.html
http://www.amin71.blogfa.com/nutrition_health/(foods)/meats/2008/10/6/75881.html
http://www.amin71.blogfa.com/nutrition_health/nutrients/fats/2004/12/5/9574.html
http://www.amin71.blogfa.com/nutrition_health/nutrients/fats/2004/12/5/9574.html
http://www.amin71.blogfa.com/nutrition_health/nutrients/fats/2004/12/5/9574.html
http://www.amin71.blogfa.com/nutrition_health/(foods)/nuts_seeds/2010/4/5/119698.html
http://www.amin71.blogfa.com/nutrition_health/diseases/respiratory/2005/5/16/11450.html

