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 مقدمه
ــمار ــه ش ــعه ب ــال توس و در ح ــه ــعه يافت ــم از توس ــع اع ــه جوام ــراي كلي ــتي ب ــئله بهداش ــك مس ــم ي  آس

از. مي رود . ميليون نفر درسراسردنيا از بيماري آسم رنج مي برند 300برطبق آمار سازمان بهداشت جهاني بيش
، ساالنه حدود طي 300همچنين و اگر اقدام فوري صورت نگيرد، در 10هزار نفر به علت اين بيماري مي ميرند

. افزايش مي يابد%20سال آينده اين ميزان حدود
و آسم شايعتري در چند سال اخير. اصلي غيبت از مدرسه به شمار مي رود علتن بيماري مزمن كودكي است

و نوجوانان سبب شده است كه نياز به مراقبت هاي پزشكي در اين بيماري در  افزايش شيوع آسم در كودكان
.مدارس بيشتر شود

اس3نفر دانش آموز،30بطور متوسط در يك كالس با و آلوده.تنفر مبتال به آسم اين تعداد در شهرهاي بزرگ
را. بيشتر است آسم كنترل نشده نه تنها مي تواند منجر به افت عملكرد دانش آموز شود، بلكه اختالل در كالس

.نيز موجب مي گردد
و گاه منجر به حمالت خطرناك شود از. اين بيماري مي تواند روابط اجتماعي كودكان را دچار اختالل نموده

د و كودكان مبتال طرف و درمان آسم، مي توان آسم را كنترل كرده يگر در صورت به كار بستن اصول پيشگيري
و فعال از عملكرد مناسبي نيز برخوردار شوند . با داشتن زندگي طبيعي

و مشاركت فعال ، توجه از فوايد كنترل آسم در دانش آموزان افزايش ميزان حضور منظم در مدرسه، بهبود دقت
و ورزش است در . فعاليت هاي فوق برنامه

و پزشك بيمار سبب به حداقلدر آگاهي و ارتباط موثر با والدين و كنترل اين بيماري مورد نحوه پيشگيري
و رواني دانش آموزان منجر به پيشرفت. بيماري مي گرددو خطر حمله رساندن عوارض ارتقاء سالمت جسمي

و  اس توسعهآتي دانش آموزان .تكشور
و نيز روش هاي و تشديد كننده اين راهنما قصد دارد ضمن ارائه آموزش هاي الزم براي شناخت عوامل آغازگر

و مراقبت از اين بيماران را مورد بررسي قرار عوامل خطرزاي محيطي شناسايي راههايكنترل اين بيماري، 
.اري كمك نمايدبعالوه با ارائه الگوي برنامه مديريت آسم به كنترل اين بيم.دهد
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 تعريف آسم
و بيانگر بيماري است كه در آن خس عالئمآسم واژه اي يوناني است مكرر سرفه، تنگي نفس همراه با خس

و احساس خفقان وجود دارد و غيرواگير ريه است. سينه كه. آسم بيماري التهابي مزمن مزمن به اين معنا
و. بيماري هميشه وجود دارد حتي زماني كه بيمار احساس ناخوشي ندارد اين بيماري تحت تاثير عوامل ژنتيكي

. محيطي بروز مي كند

 آسم ايجاد مي شود؟چگونه
ها CO2وO2مي دانيم كه ريه ها محل تبادل و راه ارتباط نايژه ها،مي باشند با نايژك و خانه هاي ششي

م ديوارهعضالت،در صورت برخورد فرد با يك عامل آغازگر. هستند فضاي بيرون مي شوند تا نقبض نايژه ها
در خطر محيطي مانع رسيدن عامل و به ريه ها شوند، ضمن غشاي دروني نايژه ها شروع به ترشح مخاط نموده

و در نتيجه سرفه رخ مي دهد اين روند. عامل خارجي را به بيرون برانداتبدين وسيله عامل را به دام مي اندازند
اتفاق مي افتد ولي در فرد آسمي سلول هاي التهابي پس از برخورد با عامل محرك واسطه درهمه افراد سالم

به هاي مجدداً در ادامه.و سرفه مي شودها نايژه ديواره ماهيچه انقباضشيميايي ترشح ميكنند كه منجر
بهي ترشح مي شوندو دوباره واسطه هاي شيميايي بيشتر بيشتري به اين ناحيه گسيلسلول هاي التهابي  و

و تنگي و احساس خفقان و جريان بازدم و باعث كندي سرعت همين ترتيب اين چرخه معيوب شدت مي يابد
.نفس مي شود
به دنبال واكنش راههاي هوايي به عوامل محرك،از نظر ارثيدر اين بيماري در افراد مستعدپس بطور كلي
مي)آلرژيك(وحساسيت زا  :دهد، وقايع زير در راههاي هوايي رخ

و ملتهب مي گردد)1 . پوشش داخلي راههاي هوايي متورم
.زياد مي شود) موكوس(راههاي هوايي مخاطي ترشحات)2
. راههاي هوايي منقبض مي گردد ديوارهعضالت)3

و با سخت تر مجموع وقايع فوق موجب انسداد راههاي هوايي شده ودرنتيجه هواي كمتري از آنها عبور مي كند
و تنگي نفس بروز مي كند شدن عمل . تنفس، عالئم آسم بصورت سرفه، خس خس سينه
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 علل آسم
و اصلي آسم هنوز نامشخص است ولي آنچه كه تاكنون روشن شده، كه علت دقيق آسم محصولي نشان مي دهد

و نحوه زندگي از تركيب عوامل محيطي و ذاتي فرد، سبك .مي باشد) ژنتيك(و خصوصيات زيستي
،(ها اگر افراد خانواده سابقه انواع آلرژي و آسم اگزما ، آلرژي غذايي را داشته باشند احتمـال بـروز) آلرژي بيني

همچنين تماس با عواملي چون دود سيگار، عوامل عفوني ويروسي. آسم در ساير افراد آن خانواده بيشتر مي شود
ب برخي افراد بدليل تمـاس هـاي. عضي مواد حساسيت زا ممكن است سبب افزايش احتمال ابتال به آسم گرددو

(شغلي ممكن است دچار آسم شوند  ......) نظير كارگران نانوايي، چوب بري، رنگسازي،.
به علـتو آلودگي هوا (Fast Food)سبك زندگي شهري از نظر زندگي آپارتماني، عدم تحرك، غذاهاي آماده

و آلودگي شهر به علت دود خودروها عوامل شيوع بيشتر آسم هستند .دود سيگار
تاثير مخرب عوامل محيطي در سـال. همچنين ممكن است بيماري آسم درافراد بدون سابقه آلرژي نيز رخ دهد

و يا آلودگي محيط زندگي هاي اول زندگي زندگي ت مانند عفونت هاي شديد و مايز راه هاي تاثير بدي روي رشد
و منجر بـه، عالئم بيماريابتال به آسم گسترش مي يابد در مواجهه با عوامل محركو هوايي دارد بدتر مي شود

و افزايش خطر حمالت حاد مي گردد آسم .پايدار
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 عوامل خطر براي بروز يا شدت آسم چيست؟

از عالئم كه سبب بروز يا بدتر شدناز بين عواملي : آسم مي گردند موارد شايع عبارتند
و گياهمواد حساسيت زا يا آلرژن)1  مانند گرده هاي گل
، مو يا پوست( خون گرم عوامل حساسيت زاي حيوانات- )پر
ها- و قارچ  گرده ها
ها) مايت(هيره- و خاك خانه  موجود در گرد
و حشراتسوسك انواع-  ها
ها- و قارچ  كپك ها
 واد محركم)2
با- و ساير مواد دخاني در معرض قرار گرقتن ،(دود سيگار و قليان )پيپ از دوران بارداري تا پس از تولـد ودر ...

 طي زندگي 
 دود آتش ،اسپندو هر گونه ماده سوختني-
 ...)و، سموم قارچيازن ،دي اكسيد گوگرد،ذرات معلق(آلودگي هوا-
 نيتروژندمانند اكسيتماس با بخارات ناشي از آشپزي-
و هوايي بخصوص هواي سرد وخشك-  تغييرات آب
و يا استفاده از بخور طوالني مدت كه باعث- و كپك در محيط مي شودارطوبت زياد  فزايش قارچ
و ادوكلن(بوهاي تند- ها نظير بوي عطر )و شوينده
و غبار-  گرد
،(تغييرات هيجاني شديد- ، استرسخنديدن گريه كردن )شديد
و(عفونتهاي ويروسي)3 ، آنفلوانزا )سرماخوردگي ..... 
و فعاليت فيزيكي)4  ورزش
 عوامل ديگر)5
هاييداروها-  مانند آسپرين وبرخي مسكن
و آلرژي هاي غذايي بويژه در كودكان-  مواد افزودني در غذاها
و-  چاقي كم تحركي
و طي بارداري- و اضطراب پدر ومادر قبل  افسردگي
 زايمان به روش سزارين-
و نيز سن كم مادر وزن پايين موقع تولد-
Dكمبود ويتامين-
 عدم تغذيه با شير مادر-
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ها-  كلر استفاده در آب استخر
ها: آالينده هاي شيميايي- ، بوي رنگشوينده ها حشره كش

 سير بيماري آسم
. دوران كـودكي اسـت اوائـل اگر چه آسم همه گروههاي سني را درگير مي كند اما شروع آسم در اغلب موارد از

اغلب كودكان با افزايش سن عالئم كمتري خواهند داشت اگر چه در بعضي از آنها ممكن است شدت عالئم ثابت
و يا حتي بيشتر شود ولي پيش بيني اين امربطور قطعي ممكن نيس آسم يك بيماري دراز مـدت اسـت.تبماند

. كه البته مي توان آن را كنترل نمود

 عاليم آسم
: شايعترين عالئم آسم عبارتند از

: سرفه)1
درمعموالً خشك است، سرفه بيماران آسمي و آخر اغلب و اوايل صبح اواسط و يا برخورد شب و يا هنگام ورزش

و مانع خواب مي گردد با عوامل خطر محيطي به. بدتر مي شود ممكن است تك تك ياحمله اي باشد ولي اكثراً
از كودكي اگر سرفه. مدت طوالني ادامه مي يابد . گردد از جهت آسم بررسيهفته طول بكشد بايد بيمار4بيش

خس)2 : خس
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و اغلب در بازدم شنوعي صداي زير است كه هنگام تنفس و انجام ورزش، بيشتر در هنگام . شنيده مـي شـودب
و اغلب در هنگام دم شـنيده مـي شـود بايد توجه داشت كه خس خس سينه از خرخر كه نوعي صداي بم است

شد. افتراق داده شود . خس خس عود كننده نيز از عالئمي است كه بايد در صورت مشاهده به آسم مشكوك
: تنگي نفس)3

به،در تنفس طبيعي و بدون احساس فشار يا كمبود هوا صورت مي گيرد اگر بيمار دچار عمل دم وبازدم راحتي
، بايد بعنوان يكي از عاليم مشكوك به آسم بررسي گردد . اختالل در تنفس بصورت تنگي نفس گردد

و شدت وميزان عالئم نيز و روز، فصـل البته همه بيماران عالئم فوق را بطور كامل ندارند ساعات مختلـف شـب
و هاي و در حمله آسم متفاوت استگوناگون از. درحالتهاي مختلف بيماري از آنجاكه ممكـن اسـت در بعضـي

هاافراد، بيماري آسم همزمان با ساير  وي آلرژي و يا گذشـته ديده شود لذا بايد به عاليم اين بيماريها در حال
و آبريزش بيني(نظير عالئم آلرژي بيني،توجه كرد ، گرفتگي ، خارش و يا وجود ضايعات پوسـتي) عطسه مكرر
 ). اگزما(خارش دار

همانطوركه گفته شدعاليم آسم درافراد مختلف شدتهاي متفاوتي دارد كه براساس آن برنامه درماني اختصاصـي
رسطحي از شدت بيماري مي تواند دچارحمله شديد بايد توجه داشت هربيمارآسمي دره. آنها نيز تفاوت مي كند

. وناگهاني گردد

 حمله آسم
همه حمالت آسـم مشـابه. وقتي شدت عاليم آسم از حد معمول بيشتر شود به آن حمله آسم اطالق مي گردد

و شدتهاي متفاوتي دارند ن بنـابراي. بعضي از آنها مي توانند آنقدرشديد باشند كـه سـبب مـرگ گردنـد. نيستند
وبا. حمله آسم از اورژانس هاي پزشكي است و دوري از عوامـل درمان ، پيگيريهـاي مـنظم كنترل روزانه آسـم

. محرك مي توان از حمالت بيماري جلوگيري كرد
، آموزش عالئم هشدار دهنده وقـوع يكي از وظايف مهم مسئول مراقبتهاي بهداشتي در ارتباط با بيماران آسمي

. حمله آسم است 
او الئم حمله آسمع و خانواده از به كودك بيمار : عبارتند
و يا احساس فشردگي قفسه سينه)1 ، تنگي نفس ، خس خس سينه  بدتر شدن پيش رونده سرفه
و صحبت كردن)2  هر گونه سختي در نفس كشيدن در حين راه رفتن
 غيبت از مدرسه به خاطر تشديد عاليم بيماري)3
از) سالبوتامول(ه زياد از داروي تسكين دهنده نياز به استفاد)4 از2در روز يا شب يعني بيشـتر بـار اسـتفاده

.افشانه سالبوتامول در هفته 

از)پيك فلومتر(كاهش در عدد ثبت شده توسط نفس سنج)5 به كمتر
3
 مقدار طبيعي بيمار2
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از. سريعاً شناسايي كردهمچنين بايدعالئم يك حمله آسم شديد را :عالئم حمله آسم شديد عبارتند
، تنفس سريع)1  تنگي نفس شديد
 خس خس پيشرونده)2
اي)3 و عضالت بين دنده  استفاده از عضالت فرعي تنفس بصورت داخل كشيده شدن پوست قفسه سينه
 ناتواني در بيان حتي يك جمله)4
آلايجادو افت سطح هوشياري)5  ودگي خواب

از)6 كاهش درعدد ثبت شده توسط نفس سنج به كمتر
2
 مقدار طبيعي بيمار1

پا)7 و  كبودي لب ها وانتهاي انگشتان دست

 تشخيص آسم
بطور معمول پايه اصلي در تشخيص بيماري استو معاينه باليني توسط پزشك گرفتن شرح حال كامل بيماران

و مكرر بيش از .  ، خس خس سينه مكرر4لذا بروز سرفه هاي طوالني احتمـال،و تنگي نفس در هر فرد هفته
.آسم را قويا مطرح مي نمايد

ــر ــوي نظي ــاليني از روشــهاي ســنجش عملكــرد ري و معاينــه ب ــر شــرح حــال در تشــخيص بيمــاري عــالوه ب
. نيز كمك گرفته مي شود)تست تنفس(ياسپيرومتر

و بخصوص نيز دستگاه پيك فلومتر يا نفس سنج و بعد از درمان ، پايش بيماران قبل براي تعيين شدت بيماري
بنابراين آموزش نحوه استفاده از اين دستگاه بطور صحيح ونيز توصيه. پيش بيني وقوع حمالت آسم كاربرد دارد

و كودكان باالي. بيماران، بسيار مهم مي باشد به استفاده منظم از آن به سال مي توانند از نفس سنج4بالغين
.استفاده كنند

 روش استفاده از نفس سنج
دنفس سنج يا دستگاه پيك فلومتر وسيله اي مدرج است كه اعداد روي آن ميزان جريـان هـواي بـازدمي افـرا

)PEF(نشانگري در كنار اعداد وجود دارد كه برحسب ميزان سرعت هـواي خروجـي افـراد،. را نشان مي دهد
و عدد خاصي را نشان مي دهد : براي استفاده از اين دستگاه به ترتيب زير عمل كنيد. حركت مي كند

و آن را روي نقطه صفر قرار دهيد)1 .نشانگر كوچك را حركت دهيد
،در وضعيت ايستاد)2 و يا نشانگره نفس سنج را در دست بگيريد ومراقب باشيد انگشتانتان مانع ديدن شماره ها

. نباشد
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و يك دم عميق انجام داده، لبهاي خود را اطراف آن غنچه كنيد)3 قطعه دهاني دستگاه را داخل دهان گذاشته
.ولي زبان خود را درون مجراي آن قرار ندهيد

و شدت)4 . درون نفس سنج فوت كنيدبا حداكثر سرعت
و مي ايستد)5 و عدد مقابل آن را بخوانيد. نشانگر به جلوحركت كرده .به نشانگر دست نزنيد
.دوبار ديگر، اين عمل را بطور مشابه تكرار كنيد)6
. از سه عدد بدست آمده بيشترين مقدار را روي كاغذ يا نمودار مخصوص يادداشت نماييد)7

. هر چه شـدت بيمـاري آسـم بيشـتر باشـد. سرعت خروج هوارا از راههاي هوايي نشان مي دهداين عدد ميزان
و سرعت خروج هوا كه توسط نفس سنج اندازه گيري مي شـود نيزكـاهش مـي راههاي هوايي تنگ تر مي شود

بر) بيشترين مقدار براي هر نفر(براي تعيين ميزان طبيعي هر فرد. يابد و عصر ، بايد هر روز صبح اي چند هفته
 باالترين عددي كه درطي اين مدت زمـاني بدسـت مـي آيـد،. اين روش را انجام داد تا بيماري وي كنترل گردد

اين عدد. حاال فرد مي تواند اندازه گيري بعدي خود را با اين عدد مقايسه كند. ميزان طبيعي براي آن فرد است
درصد ميزان50-80كم شدن اين عدد به ميزان.ه استبه وي نشان مي دهد كه بيماري وي چقدر كنترل شد

و كمتراز نصـف ميـزان طبي  و بايـد طبيعي، نشاندهنده مرحله هشدار و خامـت بيمـاري وي اسـت  عـي، نشـانگر
و يا از برنامه درماني مخصوص مواقع حمله استفاده كرد و پزشك تماس گرفت .باوالدين دانش آموز
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و درمان آسم  كنترل
آ مي پيدا نشده است،نآسم يك بيماري مزمن است وتاكنون راه حلي براي ريشه كن كردن ولي اين بيماري را

و حمالت آن پيشگيري شود درصورت كنترل بيماري آسـم. توان به شكلي درمان وكنترل كرد كه از بروز عالئم
و البته از آنجاييكه شدت بيما. مي توان از زندگي مطلوبي برخوردار بود ري يك تظاهر ثابت در هر بيمـار نيسـت

و با توجه به اينكه هدف از درمان آسم،كنترل  است ،طبقه بندي زيـر عالئم بيماريدر طي زمان تغيير مي كند
)1جدول(بر اساس معيارهاي سطح كنترل آسم ارائه شده است 

 سطوح كنترل آسم:1جدول

 معيار ها
 كنترل كامل

)همه موارد زير(

بينسكنترل
از(  مواردوجود هر يك

)زير در هفته
 كنترل نشده

بار يا كمتر در2(هيچعالئم روزانه
)هفته

سه مورد يا بيشتر ازبار در هفته2بيشتر از

كنترل معيار هاي

 در هر هفتهنسبي
وجود داردوجود نداردمحدوديت فعاليت

عالئم شبانه
)بيدار شدن از خواب(

وجود داردوجود ندارد

داروي سريعنياز به
 االثر

)سالبوتامول(

بار يا كمتر در2(هيچ
)هفته

بار در هفته2بيشتر از

درصد مورد80كمتر ازطبيعي)PEF(عملكرد ريوي
 انتظار براي هر فرد

.بطوركلي براي رسيدن به كنترل كامل بيماري آسم بايد اهداف درماني را شناخت



١٢ 

:اهداف درمان موفق آسم عبارتند از
. باشديعالئم بيمار در روز يا شب كامالً از بين برود يا حداقل)1
و تشديد عالئم نداشته يا حداقل)2 .باشديحمله
. باشدينياز به داروهاي تسكين بخش درمان آسم وجودنداشته يا حداقل)3
و ساير فعاليتهاي)4 .طبيعي زندگي را بدون بروز عاليم انجام دهدخواب راحت داشته باشد
. باشديمربوط به درمان حداقل سوءعوارض)5

: براي رسيدن به اهداف فوق بايد كارهاي زيررا انجام داد
و پرهيز از عوامل خطريآموزش بيمار در زمي) الف كه باعث بروز يا بدتر شدن آسم مي گردند نه هاي پيشگيري

،و) عوامل آغازگر(  و وسايل كمك درماني نحوه كنترل اين عوامل ارتباط منظمو نحوه استفاده صحيح از داروها
 با پزشك معالج

 درمان دارويي آسم)ج
 تعيين برنامه درماني براي مواقع حمله آسم)د

 آموزش بيمار) الف
بايد دانست كه داروها تنها راه. آموزش بيماران كليد ايجاد يك ارتباط موفق بين بيمار ومراقب بهداشتي او است

و بدتر شدن آسم مي شوند نيز. كنترل آسم نيستند بلكه پرهيز از عوامل محركي كه سبب التهاب مجاري هوايي
هر بيمار بايد راههاي اجتناب از عوامـل آغـازگر.آغازگر آسم ناميده مي شوندخطر اين عوامل. بسيار مهم است

. بيماري خود را بشناسد
و كنترل اين عوامل عبارتنداز و روش هاي پرهيز : آغازگرهاي آسم

)مايت(هيره موجود در گردو خاك خانه ها*
ــاني ميكروســكوپي هســتند ــده) ميلــي متــر3/0حــدوداً( هيــره هــا بنــد پاي ــا چشــم غيــر مســلح دي  كــه ب

هـاي محل زندگي اين حيوان در البه الي پرز.تغذيه اين موجودات از پوسته ريزي بدن انسان است. شوندنمي
و وسايل مشابه است  و پارچه اي ي پشمي ، تشك، بالش، اسباب بازيها ، پرده ، مبلمان ، پتو آب. فرش شرايط

ب(–و هوايي گرم مرطوب  و اغلب از بخور نيز اسـتفاده مـي مثالً در زمستان كه اكثراً درب وپنجره ها سته است
و تكثير اين موجودات را تسريع مي كند) شود  و فضوالت دفعي اين حيوانات. رشد و استنشاق ذرات بدن تماس

:لذا با استفاده از روش هاي زير بايد با آن ها مقابله كرد. سبب بروز يا تشديدعاليم آسم مي گردد
ه- و تشك ها در پوشش .ايي غيرقابل نفوذ پيچيده شودبالش ها
.شسته شده ودرآفتاب خشك گردد) درجه سانتي گراد60(كليه ملحفه ها هفته اي يكباردرآب داغ-
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.درصورت امكان ازقالي به عنوان كف پوش استفاده نشود-
،–اسباب بازي(وسايل فراوان- و كتاب ) مبلمان .در داخل اتاق كودك نگهداري نشود....
بهتر است اتاق خواب آفتاب. كاهش يابد درصد يا كمتر50به رطوبت اتاق در خانه يا كالس در مدرسهحسط-

و داراي نور كافي باشد .رو
) HEPA(و از جاروبرقي داراي فيلتر مناسب فرد مبتال به آسم در منزل نباشد هنگام نظافت منزل بهتر است-

.استفاده كرد
.مي توان به جاي جارو كردن ،با آب شستشو داده شود هويه مناسب كالستدر صورت-

 عوامل حساسيت زاي حيوانات*
. به هيچ وجه اجازه ورود حيوانات دست آموز به رختخواب داده نشود-
( حيوانات دست آموز از خانه خارج گردند- و گربه،. )سگ و سـاير حيوانـات واجـازه حضـور ايـن حيوانـات ....

خر(آموزشي وموش، آزمايشات مرتبط انجام شود،و در آزمايشگاه با تهويه مناسب.در كالس داده نشود ...)گوش
.
و كرك اجتناب شود- .از به كاربردن بالش يا تشك حاوي پر، پشم
دركه سوسك از عوامل حساسيت زا است- . فع اين حيوان تالش گردددبا روشهاي مناسب
به- .حيوانات است قبل از بازديد از باغ وحش داروي خود را مصرف كنددر صورتي كه كودك حساس

 دود سيگار*
و ساير دخانيات و قليان،(دود سيگار ) پيپ . از مهترين عوامل افزايش آسم بخصوص در كودكان مـي باشـند ....

:بنابراين توصيه مي شود. ماده سمي در دود سيگار شناخته شده است 4000حدود
.ه سيگار كشيدن در خانه يا فضاهاي بسته به هيچ كس داده نشوداجاز-

 تغذيه*
و آسم را كاهش مي دهد6تغذيه انحصاري با شيرمادر بخصوص در لذا بـراي. ماه اول زندگي خطر بروز آلرژي
. استفاده نشودو يا شير تازه گاو پيشگيري از آسم بهتر است از شيرخشك

ب و عوامل موثر در بروز آسم و اگر ... ايد از رژيم غذايي مدرسه حذف شوند مانند بسياري از ادويه جات، فلفل
..امكان پذير نبود بايد دانش آموز غذاي خودش را از منزل به همرا بياورد

و مربي بهداشت ضروري است ، خانواده ، كودك .براي يافتن رژيم غذايي مناسب هماهنگي ميان پزشك
م از طرف. كه آلرژي زا هستند به خوبي بشناسندرا رنگ هاي غذاييو واد نگهدارندهمسئوالن غذاخوري بايد

و ميوه جات كه كودك  و باال بردن ميزان مصرف سبزيجات ديگر خانواده ها با افزايش مصرف غذاهاي تازه
و كنسروي  حساسيت به آن ها ندارد مي توانند جايگزين خوبي براي غذاهاي طبخ شده وو آماده
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)Fast Food (و رنگ ها هستند ايجاد كنند تا ميزان آلرژي زايي غذا به حد اقل كه مملو از مواد نگهدارنده
. برسد 

و چاقي باعث افزايش شدت و آسم با هم بسيار ارتباط دارند ، افزايش تعداد حمالت عالئم از آنجا كه چاقي آسم
و ورزش مانع از چاقي آنها شد .و كنترل نا مناسب آسم مي شود بايد با تنظيم محتواي غذاي كودكان

 آلودگي هوا*
بيماران مبتال به آسم بايـد. متعددي است كه موجب بدتر شدن آسم مي گرددشيميايي هواي آلوده حاوي مواد

و خصوصـا ورزش در مواقعي كه عالئم هشدار دهن ده نشاندهنده آلودگي شديد هـوا هسـتند از خـروج از منـزل
.درفضاي آزاد اجتناب نمايند

و( استفاده از وسايل گرمايشي دود زا ، وجود تنور درمنزل ) بخاري نفتي يا چوبي نيز از عوامل تشديد كننده ......
ت و استفاده از وسايل گرمايشي غيردود زا . وصيه مي گرددآسم به شمار مي روند

و كالس درس نيز از عوامل مهم كاهش حمالت آسم است چرا كه اوالً آفتـاب نورگير بودن مستقيم فضاي خانه
و ثانياً باعث توليد  و كپك ها مي شود .فعال مي گردد Vit Dباعث كاهش مايت ها

 بوهاي تند*
و اس ،بعضي از بيماران مبتال به آسم به بوهاي تند مثل بوي رنگ ، پري مو و ادوكلن، سفيد كننده ها جوهر عطر

و  و بايد از اين عوامل محركشوينده ها نمك و مدرسه واكنش نشان مي دهند . اجتنـاب كننـد در محيط خانه
و نظافت در زمان تعطيلي مدارس انجام شودوانجام تعميرا .ت ساختماني مدرسه

و قارچ ها*  گرده هاي گياهان
و آلرژي هاي فصلي مي شوند ، اغلب سبب آسم . گرده هاي گياهي موجود درفضا

، ، سپيدار ، كاج در فصل هاي گـرده. علوفه هاي هرز در فصول مختلف مشكل ساز هستند درختاني مثل نارون
و پنجره ها مي توان از نفوذ گرده ها به اتاق جلوگيري كرد افشاني با . بستن درب

و گرما سب و قارچ ها از عوامل آلرژي زا در فضاهاي بسـته رطوبت ب رشد قارچ ها وكپك ها مي گردند، كپك ها
و محل هاي مرطوب. به شمار مي روند ،(لذا بايد از منابع تكثير قارچ مثل جاهاي مرطوب اجتناب كرده حمـام

. مكرراً تميز شوند) زير زمين 
انگهداري و متعدد در كالس باعث . فزايش قارچ ها وكپك ها مي شوندگلدان هاي زينتي
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 درمان داروئي آسم)ب
: دودسته اصلي دارويي براي درمان آسم استفاده مي شوند

) سريع االثر(داروهاي تسكين دهنده)1
، ديواره اين داروها با شل كردن انقباض عضالت و در نتيجـه راههاي هوايي سبب گشـاد شـدن راههـاي هـوايي

،. كاهش يا رفع عالئم آسم مي شوند بنابراين به نام داروهاي تسكين زمان شروع اثر اين داروها چند دقيقه است
و در هنگام بروز اولين عاليم تشديد بيماري بايد بكار روند گ معروف. فوري ناميده مي شوند روه ترين دارو از اين

. سالبوتامول مي باشد
)پيش گيرنده(داروهاي كنترل كننده يا نگهدارنده)2

، اثرات ضد التهابي آنهاست راو احتمال بـروز حملـهو از اين راه عالئم آسم خاصيت مشترك اين دسته دارويي
و استفاده. كاهش مي دهند و بطور منظمهاآناز اين دسته دارويي بطور طوالني مدت بكار مي روند بايد روزانه

و حمالت آسم دارند. باشد  اشكال مختلف آسم پايدار به اين. اين داروها نقش مهمي در پيشگيري از بروز عالئم
ها. هاي استنشاقي هستند) كورتون(موثرترين داروي اين دسته استروئيد. گروه دارويي نياز دارند معروفترين آن

ب و فلوتيكازون مي يـا) پردنيزولـون( دربعضي از موارد شديد از اشـكال خـوراكي اسـتروئيدها. اشندبكلومتازون
تكنيك استفاده از آنها بسيارمهم. چون بيشتر داروهاي آسم از نوع استنشاقي هستند. تزريقي استفاده مي گردد

(مي باشد ا) به بحث آموزش مراجعه شود. سـت كـه پـس نكته عملي در استفاده از استروئيدهاي استنشاقي اين
و قرقره بـا  ، شستشوي دهان ، بايد براي پيشگيري از عفونت قارچي دهان ازاستفاده از آنها با محفظه مخصوص

. آب صورت گيرد
بايد توجه داشت كه پزشك براي هر بيمار در هر ويزيت، بـا توجـه بـه شـدت بيمـاري، برنامـه درمـان داروئـي

و به شكل مكتوب به وي  و نوع داروهاي مصرفي. ارائه مي نمايداختصاصي تنظيم نموده اين برنامه شامل ميزان
.و اقدامات درماني مورد نياز به هنگام حمله بيماري است

و تكنيك هاي استنشاقي  وسايل كمك درماني
ها(در بيماري آسم استفاده از اسپري ها و با حداقل) افشانه ، مقـدار مصـرف استنشاقي دركمترين زمان ممكن

بنابراين تاكيد براهميت استفاده از اين شكل دارويي بـه بيمـاران. موثرترين مقدار دارويي را به ريه ها مي رساند
و اعتيـاد باعـث نكته مهم ديگر يادآوري اين مطلب است كه ايـن روش دارويـي. بسيارمهم است و يـا وابسـتگي

، باور غلطي است شود كوتاهي قد در كودكان . كه در بين بعضي از مردم رواج دارد، بلكه اين فكر
از.البته استفاده غلط از اسپري هاي استنشاقي، شكست در درمان را موجب مي گردد بنابراين آمـوزش اسـتفاده

يا(بطور كلي استفاده از اسپري.داروهاي استنشاقي ضروري است ) spacer(با محفظه مخصوص) MDI افشانه
،ميزان دارويـي كـه وارد ريـه مـي شـود كه با استفاده از افشانه به تنهايي چرا توصيه مي شوددر كليه سنين

.مي كندبيشتربرابر4و استفاده از افشانه با محفظه مخصوص، اين ميزان راتا تجويز شده است مقدار%10حدود 
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 (Spacer)اصول استفاده از محفظه مخصوص
و نيـز در شـرايط حملـه آسـم كافي مقدار مصرفو دريافت براي مصرف درست اين وسيله دارو در تمام سنين

و.استمفيد  اين دستگاه عالوه بر آن كه موجب ميشود داروي بيشتري به ريه ها برسد، از رسوب دارو در دهان
سـال كـه مسـتقيماً نمـي تواننـد از محفظـه مخصـوص3براي كودكان زير.نهايتاً رشد قارچ جلوگيري مي كند

بـه جـاي آن كـه قسـمت دهـاني دراين حالت.محفظه مخصوص داراي ماسك استفاده ميگردداستفاده كنند از 
.داخل دهان بيمار قرار گيرد ماسك بطور محكم روي دهان وبيني كودك قرار مي گيرد

 روش استفاده از محفظه مخصوص
.اسپري را خوب تكان دهيد)1
. اسپري را به محفظه متصل كنيد)2
، ماسك. را داخل دهان قرار دهيد قسمت دهاني محفظه)3 در صورت استفاده از ماسك به جاي قسمت دهاني

.را روي دهان وبيني بيمار قراردهيد
را حـدود) با يا بدون ماسك(محفظه. داخل محفظه آزادگردديمخزن افشانه را به پايين فشاردهيد تا دارو)4
 حدود پنج تنفس انجام دهدنگه داريد تا كودك) روي صورت(ثانيه داخل دهان 15
.اگر بيمار نيازمند بيش از يك پاف دارو است بهتر است تا پاف بعدي مدت كوتاهي صبر شود)5

: نكات مهم
اگر كودك سريع نفس مي كشد به طوريكه صداي موزيكال ايجاد مي كند از كودك بخواهيد آرام تر نفس-1

.بكشد
استفاده مي كند بايد دهانش را با آب بشويد تا امكان رشد قارچ ها در اگر كودك از استروئيد استنشاقي-2

.دهان كاهش يابد
و يا مدخل محفظه-3  مخصوص خراب شود بايد محفظه مخصوص اگر دريچه يكطرفه داخلي سفت شود

. تعويض گردد
ع مخصوص هر چند روز يكبار محفظه-4 و به طور هفتگي با مايع ضد فوني كننده ماليم را با آب گرم بشوئيد

و قبل از استفاده اجازه دهيد كامال خشك شود .شستشو دهيد
و غبار درپوش قطعه دهاني را به هنگام عدم استفاده از آن بسته نگه داريد-5 .به منظور پيشگيري از تجمع گرد

 MDIيا) افشانه(اصول استفاده از اسپري
به توصيه مي شوداستفاده ازاسپري با محفظه مخصوص در كليه سنين محفظه( spacerولي چنانچه دسترسي

:وجود نداشت به صورت زير بايد عمل گردد) مخصوص
و مخزن اسپري را به خوبي تكان دهيد)1 . سرپوش اسپري را برداريد
و به طرز يكنواختي نفس خود را بيرون دهيد)2 .به آرامي
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.سانتي متري جلوي دهان باز بگيريد3اسپري را درفاصله)3
و عميق مي كنيد مخزن فلزي)4 و سپس در حالي كه شروع به دم آرام ابتدا وسيله بازدم ريه ها را خالي كرده

و تا حدامكان عمل دم عميق ادامه يابد .را فشارداده تا دارو آزاد شود
.دثانيه نفس خود را حبس كني5براي حدود)5
.نفس خود را به آرامي خارج سازيد)6

 تعيين برنامه درماني براي مواقع حمله آسم)ج

 عالئم زود رس در يك حمله آسم
مي آموزش گيرندگاندر برنامه آموزشي آسم، كه در مراحل اوليه انسدادرا گيرند تا عالئم زودرس تغييراتي ياد

را هوايي اتفاق هاي راه . اين عالئم هشدار، معموال قبل از عالئم جدي تر پيش مي آيد. دهندتشخيص مي افتد
هشدار مي دهند كه زمان اندازه گيري با پيك فلو ويا دريافت دارو طبق دستورالعمل فرا رسيده بيمارآنها به
ثب بيمارهر يك از عالئم خطر زودرس بايد در دستورالعمل. است ت مبتال در اتاق سالمت مدرسه يا كلينيك

را. شده باشد معلمان نيزبايد از اين عالئم آگاه باشند وبه دانش آموزان كمك كنند تا قدم هاي مناسب بعدي
.براي پيشگيري از مشكالت جدي آسم بردارند

. تشخيص عالئم زودرس خطر يك حمله حاد مي تواند از اورژانس هاي جدي تر پزشكي جلوگيري كند
ممكن است بيماردر مورد وضعيت سالمتي خود شكايتي دارد، نبايد لحظه اي درنگ كرد، بيماردر مواقعي كه

.يك يا چند عالمت را در طي فاز اوليه حمله آسم داشته باشد
 تغييرات تنفسي-1

 سرفه، احساس فشار در قفسه سينه،احساس فشاردر گلو، تنفس هاي دهاني: عالئم زودرس-
تن: عالئم ديررس-  گي تنفس، تنفس سريعخس خس سينه،

 شكايات كالمي-2
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اي بيماراغلب يك به. كه در شرف وقوع است مي داندرا كه با آسم آشناست حمله :مي گويد اطرافيانشاو
 سينه ام سفت است-
 سينه ام مي سوزد-
 نمي توانم نفس بكشم-
 دهانم خشك است-
 حالم خوب نيست يا احساس خستگي مي كنم-

از كالم كوتاه يا بسيار كوتاه يا جمالت بريده بريده به علت تنگي نفس اين وضعيت ممكن استدانش آموزان در
.استفاده كنند

 هداشـتب اطرافيان بيمار يـا در مـدارس توسـط مربيـان عالئم حمله آسم بايداقدامات زير توسط بروزدر صورت
: صورت گيرد

و وي را در وضعيت راحت قرار دهيد تا تنفس آسان كنيد ورزش را قطع است،در حال ورزش بيماراگر)1
( داشته باشد و به سمت جلو تمايل يابند بيماران بعضي. .)ترجيح مي دهد كه بنشيند

و اطمينان خاطر بدهيد)2  به كودك آرامش
هر2تجويز)3 و بـه انجـام شـود تا سه نوبت دقيقه به كمك محفظه مخصوص20پاف سالبوتامول استنشاقي

.اطالع دهيد والدين
، شروع استروئيد خـوراكي)4 در صورت حمله شديد ويا عدم پاسخ به درمان پس از سه نوبت تجويز سالبوتامول

و اطالع به اورژانس   طبق دستورالعمل مكتوب

و ورزش  آسم
و فعاليت بدني خطر عمده و يا حمالت مبتال به آسم بروز افراددر ورزش با ان مبتالآموز دانش.است آسمعالئم

تاو پزشك معالج داشتن توصيه هاي كتبي ،دقيقه قبل از ورزش30مصرف داروي سالبوتامول حدود يك ربع
كننمي توان وقتي بيماري آسم تحت كنترل.بيمار دچار آسم قادر به انجام همه نوع ورزش است.دند ورزش
آسمي كه تحت فرد.بلكه بايد به ورزش نيز تشويق نمودرا از انجام ورزش منع كرد نه تنها نبايد بيمار باشد،

د مبتال نيز حتي بعضي از قهرمانان المپيكر ورزش هاي پيشرفته نيز شركت كند، چنانچهكنترل باشد مي تواند
با درمان مناسب بايد.پس آسم با درمان مناسب به معني زندگي ورزشي بدون محدوديت است. به آسم هستند

و دوچرخه سواري تشويق نمود، چون ورزش براي رشد جسمي، را به ورزش فرد هايي چون شنا، پياده روي
و عصبي كودكان الزم است ولي بايد به نكات ذيل نيز توجه داشت : عاطفي

.بيمار آسمي كه حساس به اسب باشد از سوار كاري خودداري كند-
 خودداري كندكودك آسمي حساس به كلر بايد از شنا در استخرهاي كلردار-
 شيرجه عميق در آب ممنوع است، زيرا امكان تحت نظر گرفتن كودك در همه لحظات وجود ندارد-
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و نظارت طبي ضروري است-  قبل از مسابقات دو كشوري آموزش هاي ويژه
دا- ) سالبوتامول(ي پيشگيري كنندهرواگر فرد هنگام ورزش دچار حمله مي شود بايد نيم ساعت قبل از ورزش

.را دريافت نمايد
با- و خشك يك عامل قوي در شروع آسم است، قبل از ورزش بايد فرد خود را گرم كند نرمشچون هواي سرد

و بازدم را از راه دهان افراد مبتال.تا از تغييرات سريع حرارتي ريه كاسته شود بايد نفس عميق از طريق بيني
بدر صورت.داشته باشند .به پزشك ارجاع داده شود بيماريني بايد اشكال در تنفس از راه

و خشك مانند اسكي بايد با احتياط انجام شود- .ورزش در هواي سرد

با اين ارزيابي. در صورتيكه الزم باشد پزشك قبل از فعاليت ورزشي كاركرد تنفسي كودك را ارزيابي مي كند-
و باعث مي شود تا والدين ومربيان نسبت به وضعيت سالمت او آگاه ظرفيت تنفسي كودك تعيين مي گردد

.شوند
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