
 

 آسم در کودکان

 بخش  اورژانس 

 بازنگری دوم —واحد آموزش سالمت

   از جاروبرقی برای تمیز نمودن منزنزا افندن ناد

 نمایید. 

  از تماس کودک با دود تزباکو، دود فنینرنار، دود

افپزد، افپری خوشبوکززد ، پودر تالک، عطر ومواد 

 آلرژی زا خودداری کزید

    توجه داشده باشید مصرف فیرار توفط والندین

 زمیزه را برای آفم کودک مهیا می کزد. 

   برای جلوگیری از فرماخوردگی کودک،از تماس با

 افراد فرماخورد  جلوگیری نمایید. 

   هر فاا در اوایل پاییز با مشورت پزشک، کنودک

 خود را علیه آن والنزا واکسیزه کزید.  

  کودک را تشویق کزید تا ورزشهای دیافراگنمنی و

تمریزات تز سی از قبیل تز س با لبهای غزچه ای 

 بار انجام دهد. 4تا  3و فوت کردن را حداقل روزانه 

  در فصل فرما وخشکی هوا میدوان از مافک بنرای

 کودک خود افد اد  کزید. 

  از افباب بازی های قابل شسدشنو بنرای کنودک

 افد اد  کزید 

  ماهری  6تغذیه انحصاری شیرخواران با شیر مادر تا 

   در داروها را طبق توصیه پزشک مصرف کزیند و

صورتی که برای کودک شما از داروی افدزنشناقنی 

افد اد  می شود الزم  افت طریقه افد اد  صحیح 

 آنرا یاد بریرید.

 : عالئم و نشانه های خطر حمله آسم عبارتند از

تقال در ن س کشیدن، مشکل در صحبنت کنردن ینا 

داشد  ضربان قلب تزد، کودک ممک  افت گیج شنود 

 یا بسدر ناخ  ها و لبهایش به کبود شود. 

اگر هر کدام از ای  عالیم بارز شد، کودک بنه درمنان 

 تماس بریرید.  111اورژانسی نیاز دارد، فریعا با 

حمالت آفم معموال ناگهانی نیست، بلکه عالئم آن بنه 

تدریج ظاهرمی شوند و به همی  دلینل اگنر بنینمنار 

آموزش دید  باشد، باید پیش از بیشدر شدن ای  نشانه 

 ها، افد اد  از دارو را آغاز کزد.  

پیشگیری از حمله آسم، آسانتر از درمان 

 حمله آسم است.
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 آسم کودکان 

های هوایی در معرض  ها و را  در آفم دور  کودکی، ریه

های خاصی مناننزند افندنزنشنای گنرد  ینا  محرک

های تز سی بنه راحندنی  فرماخوردگی یا فایر ع ونت

تنوانند عنالئنم  شوند. آفم کنودکنان منی ملدهب می

ای ایجاد کزد که در بنازی، ورزش،  آزاردهزد  روزانه

 کزد.  مدرفه و خواب اخدالا ایجاد می

تواند باعن   در برخی از کودکان، آفم کزدرا نشد  می

 بروز حمالت خطرناک آفم شود. 

 عبارتند از: های رایج آسم کودکان عالئم و نشانه

 های مکرر که وقدی کودک شنمنا عن نوننت  فرفه

شود، زمانی که کودک شنمنا  ویروفی دارد بدتر می

خواب افت یا با ورزش یا هوای فنرد تنحنرینک 

 افدزد. ها ات ای می شود ای  فرفه می

 صدای فوت مانزد یا خس خس هزرام بازدم 

 تزری ن س 

 گرفدری ق سه فیزه 

همچزی  ممک  افت باع  موارد زینر  آفم در کودکان

 شود:

  مشکل خواب به دلیل تزری ن س، فرفه ینا خنس

 خس فیزه

  حمالت فرفه یا خنس خنس فنینزنه کنه بنا

 شود فرماخوردگی یا آن والنزا بدتر می

 پس از ع ونت تز سی برونشیت تاخیر در بهبودی یا 

 کزد مشکل تز سی که بازی یا ورزش را مخدل می 

 تواند به دلیل عدم خواب راحت باشد خسدری که می 

 علل ایجاد آسم کودکان

علل آفم کودکان به طور کامل شزاخده نشند  افنت. 

شود دخیل هسدزد عبارتزد  برخی از عواملی که تصور می

 از:

 فابقه ارثی در ایجاد آلرژی 

  وجود تاریخچه بیماری آفم در خانواد 

 های را  هوایی در فزی  بسینار  برخی از انواع ع ونت

 پایی 

  قرار گرفد  در معرض عوامل محیطی مناننزند دود

 های هوا فیرار یا فایر آلودگی

ها  شود که ریه افزایش حسافیت فیسدم ایمزی باع  می

های هوایی در هزرام قرار گنرفندن  در منعنرض  و را 

 های خاص مدورم شد  و مخاط تولید کززد.  محرک

تواند به تعوینق بنین ندند، و  واکزش به یک محرک می

 شزافایی آن را دشوارتر کزد. 

ها از کودکی به کودک دیرر مدن ناوت افنت و  محرک

 امکان دارد شامل موارد زیر باشد:

 های ویروفی مانزد فرماخوردگی ع ونت 

  های هوا، مناننزند دود  قرار گرفد  در معرض آالیزد

 تزباکو

 های گرد و غبار، شنور  حنینواننات  به کزه آلرژی

 خانری، گرد  گل یا کپک

 فعالیت بدنی 

 تغییرات آب و هوا یا هوای فرد 

 ،بدون هیچ محرک ظاهنری  عالئم آفم گاهی اوقات

 دهد. نیز رخ می

 توصیه های مراقبتی : 

  از بالش پر افد اد  نکزید و برای پوشش بنالنش و

رخددوابها از ملح ه های غیر قابل ن وذ بنه هنوا و 

پوشش های غیر قابل ن وذ نسبت به آلرژی افد اد  

 کزید. 

  .از کرکر  و پرد  های قابل شسدشو افد اد  نماییند

-15کلیه ملح ه ها را ه ده ای یکبار در آب داغ) 
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  بالش یا و البسه های کودک را در کمند دربسندنه

 نرهداری نمایید. 

 .در فصوا گرد  افشانی پزجر  ها را بسده نره دارید 

  رطوبت داخل خانه را کاهش دهید و تهویه مزافبی

 برای اتای کودک فراهم کزید. 

  از نرهداری و تماس کودک با حیوانات و پرنندگنان

 خانری اجدزاب نمایید. 

   از رفد  کودک به مکانهایی که امکان رشند قنار

 وجود دارد مانزد زیرزمی  جلوگیری کزید. 
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