
  اصهػشف آسپشیي ٍداسٍّای ضذفطاسخَى هثل

  آتٌَلَل ٍپشٍپشاًَلَل خَدداسی وشدُ

 آتشًٍٍت( سثض ٍ تِ سًگ آتی )سالثَتاهَل( اسپشیْا( 

هعوَال اثشفَسی داسًذٍتشای دسهاى سشیع عالین تِ 

 . شسًٍذهی وا

 تٌاب اصتشٍصعفًَت ّای دستگاُ تٌفسی فَلاًی اج

 وٌیذ

   اصلشاسگشفتي دسهعشؼ افشاد آلَدُ تِ عفًَت

 دٍسی وٌیذ

 اصساُ سفتي دساهاوي آلَدُ ٍضلَغ دٍسی وٌیذ 

  ٌِعلیِ ّوَفیلَس آًفَالًضاٍپٌَهَوَن ٍاوسی

 ضَیذ

  اصخَسدى غزاّای هحشن روشضذُ خَدداسی

 وٌیذ

  ُتشای سلیك ضذى تشضحات تٌفسی ،آب تِ اًذاص

 وافی تٌَضیذ
 ل وٌٌذُ استشس تْشُ تگیشیذٍش ّای وٌتشاص س  

 ٌذاهااصخستگی هفشط یتِ غَست سٍصاًِ ٍسصش و
 اجتٌاب وٌیذ

 

 

 آسم:

یه تیواسی تٌفسی غیشعفًَی ٍغیشٍاگیشاست وِ دسآى ساُ 

)پس اصتیٌی ٍحلك ًٍای(تِ  َّا ّای َّایی وِ هسیشعثَس

سوت سیِ ّا ّستٌذتٌگ ٍتاسیه ضذُ ٍَّای وافی تِ 

ًوی سسذٍتاعث  خَتی ٍآساًی تِ سیِ ّا ٍداخل تذى

 :.َدتشٍصعالین صیشهی ض

 -ِسشف 

 تٌگی ًفس ٍسختی تٌفس 

 ٌِگشفتگی ٍسٌگیٌی لفسِ سی 

 خس خس سیٌِ ٍتٌفس غذاداس 

 -افضایص ضشتاى للة 

 ٍُعشق وشدُ پَست آتی سًگ ضذ 

 اضطشاب 

  

علت دلیك آسن هطخع ًیست اها یه سشی عَاهل تاعث 

 تشٍصعالین ٍحتی ایجادحولِ ضذیذآسن هی ضًَذ ضاهل :

 دٍد دخاًیات 

 گشدٍ خان ٍغثاس 

 گل ّا ٍگیاّاىگشد ُ 

 آلَدگی َّا ٍدٍدُ ٍرسات سیض هعلك دسَّا 

 سشهای ضذیذ یا تغییشدهای ًاگْاًی ٍضذیذ 

 استشس 

 

 هثل سشهاخَسدگی تیواسیْای عفًَی ٍٍیشٍسی(

 ٍآًفَالًضا(

 ٍسصش 

 خستگی 

 ، ٌّذٍاًِ، تشخی غزاّا )تِ خػَظ گَجِ فشًگی 

 (ٍغیشُ غزاّای ضَس  صعفشاى، فلفل لشهض، ادٍیِ ّا،

درمددا ال م ب اددکات ل  ددک    مات اقدد ا

 ایمارت آسم:

      عَاهلللل هسلللثة تیولللاسی ساضلللٌاختِ ٍاصآًْلللا

 .دٍسی وٌذ

 هػللللشف  طثللللك دسللللتَسداسٍّای تجللللَیضی سا

 ًوایذ

    دسهلللاى آسلللن دساغللللة هَاسدًیاصتلللِ هػلللشف

آًتللی تیَتیلله ًذاسداهادسغللَست تجللَیض حتوللا  

 .داسٍسا تااًتْا واهل ًوایذ

  عللشؼ اص دٍد تحللت ّللش عٌللَاى تپشّیضیللذ ٍ دس ه

 دٍد  افشاد سیگاسی  لشاس ًگیشیذ.
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اصتشویثات ضذحساسیت دسغَست لضٍم استفادُ  -

 .استفادُ وٌیذ

 اصپَضان هٌاسة استفادُ وٌیذ -

اسپشیْای خَدسادسصهاى هطخع ٍتِ سٍش غحیح  -

استفادُ وٌیذاستفادُ هٌظن ٍدائن آًْا حتی دسصهاى 

ّای تذٍى عالهت اصتشٍص عالین ٍحولِ ّاجلَگیشی 

 هی وٌذ

 مله آسم:اق امات م ب دره گاب ح

 حفظ آساهص 

  ِتشن هحل یاعاهلی وِ تاعث تشٍصحول

 آسن هی ضَد

 ُهػشف داسٍّای تجَیضضذ 

  ًَضیذى آب ٍلشم یاچای 

 اًجام توشیٌات تٌفسی 

  تسىیي اعػاب تاتواضای تلَیضیَى ٍضٌیذى

 هَسیمی آسام

  ِدسغَست عذم دسهاى تِ پضضه هشاجع
  وٌیذ

 

 دانشگاه علوم پسشکی بوشهر

 بیوارستاى زینبیو خورهوج

 آسن
 (بیمار به )آموزش

33داخلیکدپوفلت:  

 
 

 تهیو کننذه:الهام نیکنام
 

 تاییذ کننذه :دکترشهرام احمذی
 متخصص داخلی

 
49 دیبهشتار  

 

 اا اس  شاقال ا اسپکیهات اس فاده  حوه

 :ا دمیار ادهاس ف

 جلَگیشی جْت وِ پالستیىی دهیاسهحفظِ 

 .ضَد هی استفادُ اسپشی اصّذسسفتي

 اًجام عویك تٌفس وٌیذ ٍغل اسپشی تِ سا دهیاس

 تا ،سِ دهیاستضًیذ پاف اصداسٍداخل دّیذ،یه

 ّای ضَدتالة حثس ًفس  دم دسحیي چْاسثاًیِ

 تعذاصاستفادُ دّیذ اًجام  تاصدم آساهی تِ ضذُ جوع

 ٍغاتَى آب تا دهیاس ٍ ضَد  ضستطَدادُ آب تا ىدّا

 .ضَد ضستِ

 

 

 تشخیع  دس اٍسطاًس( یىپاسچِ  دیتا)دستَسالعولهٌثع:
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