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 درمان آسم:

آسم بیماریی آلرژیک است که درمان قطعی ندارد اما 

قابل کنترل است. پیگیری به موقع و مصرر  درسرت 

دارو ها کودک مبتال به آسم می تواند همرانرنرد یرک 

کودک سالم و طبیعی از زندگی عادی برخوردار شده 

 و فعالیت نماید.

 

 نکته: 

 کودکان آسمی به دارو های آسم معتاد نمی شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویلسون، دیویرد . درسرنرامره ;هامبری، مرلین  ;ونگ، دانامنبع: 

پرستاری ونگ.ترجمه پوران  سامی ،  محمود  بدیرعری ،فراطرمره  

 .0831احدی.تهران: نشر جامعه نگر،,

 

میدان انتظام ،  -شهرستان صومعه سرا نشانی تدوین کننده : 

 جنب پارک ابریشم ، بیمارستان امام خمینی )ره( 

 10811848110شماره تماس : 

http://www.gums.ac.ir/imamh 

 

 

   

   

     
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن 
     بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا                

 آسم کودکان    

 

 والدین دارای کودک مبتال به آسمگروه هد :  

زیر نظر واحد آموزش سالمت با همکاری 

متخصصان کودکان بیمارستان امام خمینی )ره( 

 شهرستان صومعه سرا 

0833تیر   

 والدین عزیز:

با پیگیری به موقع و مصر  

درست دارو،آسم کودک خود 

 راکنترل کنید
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 به نام خدا

 

 آسم کودکان

آسم یک عارضه ی  قابل برگشت انسداد راه هوایی   

است که دراثر محرک های مختلف ایجاد می شرود. 

آسم یکی از شایع ترین  بیماری های ریوی مزمن در 

کودکان است که باعث التهاب مزمن مجاری هوایری 

تحتانی،تنگ شدن مجاری ریه و افزایش ترحرریرک 

پذیری آنها نسبت به عوامل مختلف محیطی می شود. 

و با دوره های بازگشت کننده، محدودیت جریان هوا 

،تولید ترشحات مخاطی و سرفه همراه می باشد.شروع 

آسم معموال طی پنج سال اول زندگی است.حمرالت 

بیماری آسم قابل پیشگیری است. آسم دراثر مجموعه 

 ای از عوامل ژنتیکی و فیزیکی ایجاد می شود.

 

 عوامل تشدید کننده آسم کودکان چیست؟

محرک ها مانند دود سیگار، اسپری هرا ،رنرگ هرا،  -0

 موادآزمایشی ومواد شوینده .

 هوای سرد و هوای خشک . -4

مواد حساسیت زا مانندگرد وغبار ،ریز گردهرا،گررده  -8

گیاهان ،قارچ ها،پر پرندکان،خز حیوانات،پشم ، فضوالت 

حیوانات ،دود ناشی از سوختن ،زغال یا چوب  ،تغذیه نا 

درست و استفاده مداوم از کمپوت ها و فست فرودهرا و 

 تنقالتی مثل چیپس و پفک .

 عفونت دستگاه تنفسی مثل سینوزیت و سرماخوردگی. -1

 عالیم آسم چیست؟

 سرفه 

 خس خس سینه 

 تنگی نفس 

 درد و احساس سنگینی در قفسه سینه .

 اختالل در خواب .

 نشانه های خطر:

 تقال در نفس کشیدن .

 ضربان قلب تند .

 پیشگیری از حمالت آسم کودکان شامل موارد زیر 

 می باشد:

 ماهگی . 6تغذیه انحصاری شیرخواران با شیر مادر تا  -0

مشورت با پزشک اطفال در مورد ترزریرو واکسرن  -4
 آنفلوآنزا در اوایل فصل پاییز .

 مصر  داروها طبو توصیه پزشک . -8

 حمایت عاطفی فرزند . -1

 تامین استراحت و خواب کافی کودک . -5

 همراه داشتن همیشگی دارو های کودک .  -6

 


