
  مراقبت در منزل

 عات عمومي الاط

  و شفاهي بـه بيمـار و مراقبـت دهنـده      آموزش هاي كتبي

بدهيد و براي آنها نام و شماره تلفن پزشك و يا پرستار را فراهم 

از وسـايل   .كنيد تا در صورت بروز هر گونه سؤال تماس بگيرنـد 

 . ديداري براي كمك به آموزش استفاده كنيد

   محرك هايي كه شروع كننده حملـه هـاي   به بيمار در شناختن

آسم هستند كمك كنيد و اهميت اجتناب از آنها يـا حـذف آنهـا از    

  . دهيد محيط زندگي بيمار را توضيح

  توضيح دهيد كه ممكن است ماسك هاي فيلتردار در كاهش

  .دادن حمالت آسم مفيد باشند

  عالئم هشدار دهنده 
بيمار و يـا احسـاس   در صورت تغيير در وضعيت ذهني : هشدار 

تنگي در قفسه سينه كه به درمان هاي دارويي پاسخ نداده است 
  .، بيمار بايد سريعا به مراكز اورژانسي مراجعه كند

 ، كندبايد به پزشك و پرستار گزارش نشانه هايي كه بيمار عالئم و 
  .مرور كنيد

 خلط سبز رنگ  
  تب  
 خستگي زياد 

  :آموزش هاي ويژه 
   سيگار كشيدن  يا ماندن در اتاق پر از دود اهميت پرهيز از

لزوم بيمار به برنامه هاي ترك  سيگار را متذكر شويد در صورت
 .سيگار ارجاع شود

    اهميت هيجانات و نقش آنها در شروع حمله هـاي آسـم را
 .توضيح دهيد

    د رمورد اهميت پيشگيري از عفونت هـاي تنفسـي ، دوري
پزشـك در مــورد  بـا   كـردن از افـراد داراي عفونـت و مشـورت    

 .واكسيناسيون ساليانه آنفلوانزا و پنوكوك توضيح دهيد

  داروها 
      هدف ، مقدار ، زمان وروش مصـرف هـر يـك از داروهـاي

تجويز شده و عوارض جانبي را كه بايد به پزشـك يـا پرسـتار    
 . گزارش شود ، توضيح دهيد 



       به بيمار هشدار دهيد كه بـدون مشـورت بـا پزشـك و يـا
داروها را قطع نكند و يا مصرف آنهـا را كـاهش   ، احساس  بهبود 

 .ندهد

   به بيمار توصيه كنيد از مصرف داروهاي آلرژي بدون نسـخه
)OTC  (اجتناب كند. 

    در افراد ديابتي ، بعلت مصرف كورتيكواسـتروئيدها ، ميـزان
داروهاي ضـد ديابـت    لذا تنظيم موقتي گلوكز افزايش مي يابد،

 .ضرورت دارد

  رژيم غذايي 
       به بيمار در مورد حفظ يك رژيـم متعـادل آمـوزش دهيـد

وعده هاي غذايي مختصر و متعدد در طي و پس از حمله ها 
داشته باشد وبراي رقيق نگه داشتن  موكوس ها مقدار كافي 

 .بنوشد)  ليتر روزانه ۲-۳(مايعات 

  كورتيكواستروئيدها از مصرف شيريني زياد درزمان مصرف
 .بپرهيزد

   برنامه توزين منظم را دنبال كند چرا كه چاقي  عالئم آسـم
  .را بدتر مي كند

  
  

  ۰۷FOTR :شماره سند

  A:ويرايششماره                                                                             
  
  
  

  
  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان دانشگاه علوم

  شبكه بهداشت و درمان شهرستان آران و بيدگل
  

 آسم
 
 
  
  
  

  واحد آموزش

  بيمارستان سيدالشهداء
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