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ماهنامه پیشگیری و ارتقای سالمت گیرندگگدا    منبع:  

، نیمه اول بهدمدم مداه       53خگمت و جامعه ، شماره 

6531. 

مدیدگا     -شهرستا  صومعه سرانشانی تگویم کننگه :  

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستا  امام خمیندی  

 )ره(  

 36511545316شماره تماس : 

 33333735611:شماره تماس واحگ آموزش سالمت 

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

در صورتی که اضافه وز  داریگ ،  بده دندبدال       -5

کاهش وز  باشیگ .یک رژیم غذایی سالم را دنبال  

 . کرده و میوه و سبزی زیاد مصرف کنیگ 

 پیشگیری از ابتال به آسم:

قرار نگرفتم در معرض دود سیگار بدصدصدو        -6

 مادرا  باردار و شیرده  . 

از نگهگاری ویا نزدیک شگ  بده حدیدواندا           -4

خانگی که ایجاد حساسیت می کننگ ، خدودداری    

 کنیگ .

 درما :

بیمارا  آسمی که دچار حمال  شگیگ آسم می  -6

 شونگ ، نیاز به بستری ومراقبتهای اضطراری دارنگ.

در صورتی که حمال  آسم با اضطراب  ارتباط   -4

داشته باشگ از مسائل اضطراب زا ومدیدیدا هدای       

 پرتنش دوری نماییگ . 

داروهایی را که برای بیمار آسمی  بده ودور        -5

منظم استفاده می کنیگ همیشه به هدمدراه داشدتده       

 باشیگ.

 به هنگام حمال  آسم  بنشینیگ.  -1

در فصل هایی از سال که مواد آلدرژی زا در       -3

 مییا فراوا  هستنگ در منزل بمانیگ. 

    
   

  
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالن        

  بیمارستان امام خمینی )ره( صومعه سرا               

 خودمراقبتی در آسم

 

 

 

 

 

 

 

 مگدجویا  مبتال به آسمگروه هگف: 

زیر نظر واحگ آموزش سالمت با همکاری 

متصصصا  داخلی بیمارستا  امام خمینی )ره( 

 صومعه سرا 

6531اردیبهشت    

 

با خودمراقبتی درست ، از 

بازگشت دوباره ی آسم 

 پیشگیری کنیگ



1 2 
3 

 به نام خدا

 آسم 

بیماری آسم نوعی بیماری ریوی است که روی مسیدر  

جریا  هوا تاثیر می گذارد وباعث متورم شگ  ایدم    

مسیر خواهگ شگ . فرد مبتال به آسم ، دچار تنگی نفد    

، خ  خ  سینه وسرفه شگه وتنف  وبیعی بدرای او    

 سصت می شود.

 دالیل آسم و حمال  آسمی:

 هوای سرد . -6

 هوای آلوده وپر از دود . -4

 عفونت های تنفسی مثل سرماخوردگی . -5

 مواد حساسیت زای موجود در هوا . -1

 ناراحتی های روحی واضطراب . -3

 

 . مصرف بعضی داروها مثل آسپریم و بروفم   -1

 دوره ی قاعگگی در بعضی زنا  .  -7

 عواملی که خطر آسم را افزایش می دهگ :

 ابتالی یکی از بستگا  خونی به آسم  . -6

 چاق بود  واضافه وز  . -4

سیگار کشیگ  یا قرار گرفتم در معرض دود سیگار  -5

 دیگرا   .

فرزنگا  مادرانی که در هنگام بارداری سیگار می  -1

 کشنگ . 

 قرار گرفتم در برابر دود ماشیم وسایر آلودگی ها  . -3

 

 مراقبت های درمانی آسم در منزل :

در کنار مصرف داروها ، رعایت موارد زیر نیز به بهبود 

 وکنترل کمک می کنگ  ایم موارد شامل:

از دستگاه های تصفیه هوا در خانه و میل کار خدود     -6

استفاده کنیگ و همچنیم برای جلوگیری از ورود هدوای    

 آلوده ، درز پنجره ها را به خوبی بپوشانیگ.

وسایل خانه و میل کار خود را همیشه گدردگدیدری       -4

 کرده و از آلوده شگ  آنها جلوگیری کنیگ.

جاهای مصتلف خانه  مثل حمام ،دستشویی و آشپزخانه  -5

را از وجود قارچ و باکتری پاک نماییگ و همچنیم بدرای  

حفظ پاکیزگی میل زنگگی حگاقل در هفته یدک بدار       

 خانه تا  را تمیز نماییگ.

ابتال به آسم به ایم معنا نیست که شما نمدی تدواندیدگ        -1

ورزش کنیگ، ورزش ونرمش های مناسب  بدا مشدور          

 پزشک می توانگ به شما کمک نمایگ.

 

 

 

 


