تعریف
آسم یک رویداد قابل برگشت انسداد راه هوایی است که به علت
واکنش شدید راه هوایی نسبت به محرکهای مختلف ایجاد می شود.
آسم یکی از شایع ترین بیماری های تنفسی در کودکان است .که با
سرفه و ترشحات مخاط همراه است  .حمالت بیماری آسم قابل
پیشگیری و کنترل است.

آسم در کودکان

علت آسم
دود سیگار  ،اسپری ها  ،مواد آرایشی  ،مواد شوینده  ،مواد شیمیایی
نظیر رنگ ها  ،آلودگی هوا  ،سردی هوا  ،هوای خشک مواد
حساسیت زا؛ سوسک  ،گرد و غبار  ،ریز گردها ،گرده گیاهان  ،قارچ
ها  ،پر پرندگان  ،خز حیوانات  ،پشم  ،فضوالت حیوانت  ،دود ناشی
از سوختن ذغال و یا چوب  ،تغذیه نادرست و استفاده زیاد از کمپوت
ها  ،کنسروها  ،فست فودها  ،تنقالت مانند چیپس و پفک و  ...و
عفونت ها  :عفونت های دستگاه تنفسی مثل سینوزیت و سرما
خوردگی  ،آنفوالنزا

تهیه کننده :
دفتر پرستاری
دفتر  HSEبیمارستان تأمین اجتماعی تاکستان

عالئم آسم
نشانه های آسم از کودکی به کودک دیگر متفاوت است و بعضی از
کودکان فقط سرفه می کنند این نشانه ها شامل  :خس خس سینه ،
تنگی نفس  ،درد  ،احساس سنگینی در قفسه سینه  ،ناتوانی در
تحمل ورزش های سنگین و اختالل در خواب.
اقدامات جهت از بین بردن محرکهای حمله آسم :
 -1از بالش پر استفاده نکنید
 -2از کرکره و پرده های قابل شستشو استفاده نمایید.
 -3کلیه مالفه ها را هفته ای یکبار در آب داغ ( 55درجه سانتی
گراد) بشویید.
 -4اشیاء و البسه کودک را در کمد در بسته نگهداری کنید.
 -5در صورت امکان از قالی بعنوان کفپوش استفاده نکنید.
 -6در فصول گرده افشانی پنجره ها را بسته نگه دارید.
 -7رطوبت داخل خانه را کاهش دهید و تهویه مناسبی برای اتاق
کودک فراهم کنید.
 -8حداقل هفته ای  2بار  ،جارو برقی کشیده شود تا نیم ساعت بعد
از اتمام جارو کشی  ،کودک وارد اتاق نگردد.
 -9اتاق کودک تا حد امکان خلوت کنید و از نگهداری وسایل اضافی
مثل  :مبل  ،قالی  ،رختخواب اضافی  ،گل و گیاه در اتاق کودک
خودداری نمایید.
 -10زیرزمین  ،پارکنیگ  ،اتاق  ،زیر شیروانی و فضاهای رشد قارچ
ها است را به طور منظم بررسی کنید و از رفتن کودک به مکان
هایی که امکان رشد قارچ وجود دارد جلوگیری کنید.
 -11از نگهداری و تماس کودک با حیوانات و پرندگان خانگی
اجتناب نمایید.
 -12نظافت منزل در زمانی که کودک حضور ندارد انجام شود.
 -13جلوگیری از ورود سوسک به منزل با رعایت بهداشت .
 -14از تماس کودک با دود سیگار  ،تنباکو  ،اسپند  ،اسپری  ،پودر
تانک  ،عطر  ،ضد بو  ،گچ و مواد شوینده خودداری کنید.
 -15از تماس کودک با افراد سرماخورده جلوگیری کنید.
 -16هر سال کودک خود را علیه آنفوالنزا واکسینه کنید.
 -17فیزیوتراپی قفسه سینه و ورزشهای تنفسی جهت خروج
ترشحات را آموزش ببینید و به کودک خود کمک کنید.

 -18کودک خود را تشویق کنید تا ورزشهای دیافراگمی و تنفس
های لب غنچه ای و فوت کردن را حداقل روزانه  4-3بار انجام دهد.
 -19در فصل گرده افشانی و سرما از ماسک پارچه ای چند الیه ای
برای کودک خود استفاده کنید.
 -20از اسباب بازی قابل شستشو برای کودک استفاده کنید.
 -21در فصل گرده افشانی کمتر از منزل خارج شوید.
پیشگیری از حمله آسم :
تغذیه کودک و مواد حساسیت زای غذایی :
* تغذیه ای اعضای شیرخوران با شیر مادر تا  6ماهگی یکی از راه
های پیشگیری از آسم است .در شروع تغذیه کمکی مثل سایر
کودکان برای پیشگیری از حساسیت از حساسیت غذایی از دادن
سفیده تخم مرغ  ،ماهی  ،شیرگاو  ،فرآورده های گندم  ،غالت ،
سویا  ،چیپس  ،شکالت  ،گوجه فرنگی  ،توت فرنگی  ،مرکبات ،
بادام زمینی  ،آجیل  ،صدف  ،گردو اجتناب کنید.
* در اول پاییز با پزشک اطفال در زمینه تزریق واکسن آنفوالنزا
مشورت کنید.
* داروها را طبق دستور پزشک مصرف کنید.
* طریقه استفاده از داروهای استنشاقی با دم یار را آموزش ببینید و
به کودکان آموزش دهید.

* تا حد امکان فاکتورهای موثر در شروع حمله آسم را حذف کنید .
* حمایت عاطفی  ،ارتباطات خانوادگی با فرزند خود داشته باشید
* کودک باید استراحت و خواب کافی داشته باشد.
* کودک را تشویق کنید تا در فعالیت های مانند دویدن  ،توپ بازی
کردن  ،سرسرع و ورزشهای رقابتی شرکت کند.
* همیشه در هنگام سفر داروهای کودک خود را به همراه داشته
باشید.
نکته  :کودکان آسمی به داروهای آسم معتاد نمی شوند .
* در مورد آسم کودک خود به مربی مهدکودک و معلم مدرسه
توضیح دهید.
طریقه مصرف اسپری با دم یار :
برای استفاده از اسپری ابتدا درپوش را از روی قسمت دهانی اسپری
برداشته و سپس آن را به شدت تکان دهید.
اسپری را به درون قسمت عقبی که در مقابل قسمت دهانی دمیار می
باشد قرار دهید  .قسمت دهانی دمیار ماسک را بر صورت قرار داده و
در روی بینی ودهان فیکس میکنیم.
 دمیار را عمود بر صورت قرار دهید . نفس را به آرامی از سینه خارج کنید( .نه کامال ً) و سپس اسپری رایک بار فشار دهید تا دوز دارو به داخل دمیار آزاد شود .سپس به
آرامی از طریق دهان نفس بکشید نفس خود را برای مدت  10ثانیه و
یا هر مدت که برایتان مقدور است نگهدارید.
مجدداً از دمیار نفس کشیده و این کار را 10الی  12بار تکرار کنید.
چنانچه الزم است مجدداً از اسپری استفاده کنید  .حداقل یک دقیقه
صبر کنید
پس از استفاده اسپری را از دمیار جدا کنید و درپوش اسپری در جای
خود قرار دهید
بعد از هر بار استفاده دمیار را تمیز کرده و از حرارت دادن آن
خودداری کنید.

درمان  :آسم بیماری آلرژیک است که درمان قطعی ندارد و با
مصرف درست دارو ها و پیشگیری می توان از حمالت آسم
جلوگیری کرده و کودک را از زندگی طبیعی و عادی برخوردار نمود.
عالئم و نشانه های خطر :
تقال در نفس کشیدن  ،مشکل در صحبت کردن  ،ضربات قلب تند ،
گیج بودن کودک  ،کبود شدن بستر ناخن ها و لب های کودک ،
همگی نشانه اورژانسی بودن اقدامات برای کمک به کودک می باشد
و سریعاً با  115تماس گرفته شود.
حمالت آسم معموالً ناگهانی نیست و عالئم آن تدریجی می باشد .و
به همین جهت آموزش های موثر باعث پیشگیری از حمله آسم می
شود .و استفاده از داروها (اسپری ها) بسیار موثر می باشد.
حمالت مکرر آسم که درمان نشده است با اینکه به طور مناسب
درمان انجام نشده است می توان باعث اسیب دائمی به شش ها و
لوله های هوائی شوند و تمام موارد خس خس کردن در اثر آسم
ایجاد نمی شود اجازه دهید در موارد مشکوک به اسم کودک شما
توسط پزشک معاینه شود.

