
  آسم   

است كه به علت هوايي يك رويداد قابل برگشت انسداد راه  

نسبت به محركين ) نايژه و نايژك ها (واكنش شديد راه هوايي 

  .مختلف حادث مي شوند 

  شروع آسم

كسالت ناشي از اين بيماري . سال اول زندگي است ۵معموالً طي  

ذهني رشد اجتماعي و  –مي تواند اختالالتي در ابعاد جسمي 

  .تكامل كودكان بوجود آورد 

نشود  دقيقه خارج ۵الي  ۳چنانچه انسداد كامل باشد و ظرف مدت 

  .امكان خفگي وجود خواهد داشت

ارتباطات مثبت : حمايت عاطفي-۱:   پرستاري  توصيه هاي

  . خانوادگي با فرزند خود داشته باشيد

هايي  گرفته  با بالشكودك بهتر است در وضعيت نشسته قرار -۲

  .او را حمايت كرد

با ماسك يا سوند اكسيزن اكسيژن مرطوب : تأمين اكسيژن - ۳ 

  .بايد فراهم آيد

و فعاليتهاي . بيمار بايد استراحت و خواب كافي داشته باشد -۴  

  . وي به حداقل كاهش يابد

براي پيشگيري از آسپيراسيون تا زمان اجازه پزشك مايعات و  - ۵

  .راه دهان ندهيد  غذا از

از فيزيوتراپي در جريان آسم استفاده نكنيد باعث آشفتگي  -۶

  .سرفه موثر تشويق كنيد  بيمار مي شود ، بيمار را به انجام

مراقبت به گونه اي بايد باشد كه آرامش بيمار : تأمين استراحت  - ۷

نگاه كردن به تلويزيون يا گوش  ٬خواندن كتاب . مختل نگردد 

  .دادن به آهنگ كمك كننده است

شكالت ٬ تخم مرغ ٬از مصرف  مواد غذايي خاص : رژيم غذايي -۸

ماهي در دوره شيرخوارگي خودداري  ٬مركبات  ٬توت فرنگي  ٬

  .شود 

 .محيط عاري از گرد و خاك براي كودك فراهم كنيد  -۹

رشد قارچ وجود دارد جلوگيري از رفتن به مكانهايي كه امكان  - ۱۰

  .پاركينگ   وزير زمين : كنيد مثل 

اگر كودك نسبت به پشم حيوانات حساسيت دارد از نگهداري  -۱۱

  .حيوانات اهلي خودداري كنيد

ورزشهاي ديافراگمي و تفريحي كه لبها بسته است انجام دهد  - ۱۲

  فوت كردن    : مثل 

  بار ورزش تنفسي كنيد ۴- ۳روزانه  -۱۴

موقعيتهايي را ايجاد كنيد كه احساس موفقيت و پيشرفت  -۱۵

  .كند 

 ٬توپ بازي  ٬مانند دويدن انجام بازيهاي فعال نماييد  تشويق به

  .ورزشهاي رقابتي ٬ سرسره بازي 

: شماره سند ۰۷ -FO -TR 

:شماره ويرايش A 

 

 

 

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان

شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل  

 

 

 

 

 

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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