
 ZMH-PT-PED-0042: کد محتوای آموزشی (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و       واحد آموزش بیمار

 آسم در کودکان
 7931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

يكي از اهداف درمان آسم ، بازگرداندن آنان به     - 

زندگي طبيعي است و از موارد مهم موفقهيهت در     

درمان بيمار حفظ روحي  بيمار مي باشد ، لذا منه   

كودك از ورزش تأثير مثهبه هي در كهنه هر  و             

پيشگيري از بروز بيماري ندارد و ح ي به  له هت      

اضطراب ايجاد شده مي تواند بالث تشديد بيمهاري  

شنا ، پياده روي و دوچرخ  سواري تفريحهي  .  شود 

از ورزش هاي مناسب براي كودكان مب ال ب  آسهم  

مي باشد ك  الب   پزشك بايد انجام ورزش را تأييد 

 .كند 
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ازمصرف داروهاي تجويز شده اطمينهان حها ه         -

نماييد و مدرس  را درجريان مشكه  كهودك اهرار        

 .دهيد 

ب  يك فيزيوتراپيست مراجع  كنيهد تها كهودك          -

اين كار ب  وي كمهك  .  تمرينات تنفسي را ياد بگيرد 

مي كند تا در طي بروزحمالت آسم ، آرامش خود را   

 .حفظ نمايد 

كودك خود را تشويق كنيد تا هنگام ايس ادن يها      -

نشس ن ، پشت خود را راست و  اف نگه  دارد تها       

فضاي بيش ري براي باز شدن ري  ها وجود داشه ه      

مرااب باشيد تا وزن كودك بيش از اندازه باال .  باشد 

نرود زيرا افزايش وزن سبب تحم  بار بيش هري بهر     

 .ري  ها مي شود 

از كشيدن سيگار در نزديكي كهودك خهودداري         -

 .كنيد 

براي بالش ها و پ وهاي پَر ، از روكش اسه هفهاده        -

 .كنيد 
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اين كار ب  كودك كمك مي كند تا نفس كشهيهدن    

 . را راحت ترانجام دهد 

سعي كنيد آرامش خود را حفظ كهنهيهد زيهرا           -3

 .اضطراب شما تنها وضعيت كودك را بدتر مي كند 

هنگامي ك  من ظر پزشك هس يد سعي كهنهيهد      -4

توج  كودك را از حم   آسم به  چهيهز ديهگهري            

معطوف كنيد تا كودك مشك  خهود را فهرامهوش        

 .كرده و ب  آن فكر نكند 

اقداماتي كه شما مي توانيد براي كمك بهه    

 :كودك انجام دهيد

از ب  كار بردن مواد و وساي  حساسيت زا مهثه        -

بالش هاي پهَرخود داري كرده و  از جم  شدن گرد  

 .و غبار درمنز  ج وگيري كنيد 

بسياري از بيماران مب ال به  آسهم نسهبهت به               -

در  ورت وجود حيوانهات  .  حيوانات حساسيت دارند

خانگي در منز  ، آنها را از محيط زندگي دور كهرده  

و ببينيد آيا بروزحمالت تنگي نفس دركودك كم هر  

 . مي شود يا ن  

 لالئم اح مالي

تنفس مشك  شده وممكهن اسهت     :  تنفس مشك    -

درهنگام نفس كشيدن لضالت شكم ب  داخ  كشيده 

 . شوند 

 احساس خفگي -

 خس خس سين  -

 سرف  طوالني مدت -

كبود شدن لب ها ك  ب  ل ت كمبود اكسيهنن ر       -

 .مي دهد 

 :نخستين اقداماتي كه مي توانيد انجام دهيد 

در  ورت بروز حم   آسم بالفا    با پزشك خود   -1

 .تماس بگيريد 

اگر حم   هنگامي اتفاق بيف د كه  كهودك در           -2

رخ خواب است ، او را ب ند كرده و زير سهرش را بها       

مي توانيد كودك را روي يك .  چند بالش باال بياوريد 

 .  ندلي نشانده و از ج و او را ب  لب  ميز تكي  بدهيد 

آسم يك بيماري حساسي ي است ك  مجاري هوايهي  

وا ي واكنش هاي حساسهيه هي    .  را درگير مي كند 

اتفاق مي اف د ، مجاري هوايي تنگ شهده تهوسهط        

ترشحات بس   مي شوند ، اين پديده  تنفس را دچار 

حم   آسم  مي توانهد بهراي يهك        .  مشك  مي كند

كودك بسيار ترسناك باشد ؛ زيرا احساس خهفهگهي    

ك  در جريان حم   آسم اتفاق مي اف د      مهي          

تواند سبب وحشت كودك شود و اين مسئ   تنفهس  

لام  ايجاد حساسيهت مهي     .  را مشك  تر مي سازد 

لوام هي مهثه       .  تواند گرده گ  يا گرد و غبار باشد 

سرما ، خشكي هوا ، فشارهاي رواني و لهاطهفهي و        

در .  ورزش نيز  مي توانند سبب بروز حم   شهونهد       

اين كودكان بعد از فعاليت تنگي نفس اتهفهاق مهي      

دايق  بعد از شروع فعاليهت   11تا  6اف د ك  معموالً 

ب  همين دلي  بسياري از والديهن و حه هي        .  است 

مربيان از ورزش كردن اين كودكان ج وگيري  مهي    

 .آسم معموالً زير دو سالگي ديده نمي شود .كنند 

هر چند حمالت آسم ترسناك و نهگهران كهنهنهده          

هس ند ، اما با درمان و تو ي  هاي پزشهكهي رفه       

 . شده ولارض  اي برجا نمي گذارند 


