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بخش اورژانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

  حمله آسم –راهنمای بیماران 

سایز ػالین        تِ      هذدجَی گزاهی خاًن/آقای ................................ضوار دچار حولِ حاد آسن ضذُ ایذ ٍ تِ ػلت اتتال تِ سزفِ       تٌگی ًفس  

هْوی کِ ًیاس تِ تستزی در  رسذ ػلل خطزًاک ٍ ػَارضایذ تا تَجِ تِ ػالین ضوا هؼایٌات ٍ تزرسی اًجام ضذُ تٌظز هیاٍرصاًس هزاجؼِ ًوَدُ 

 تیوارستاى دارد فؼال ٍجَد ًذاضتِ، در حال حاضز تا تَجِ تِ تْثَد ٍضؼیت تٌفسی ٍ رفغ ػالین هیتَاًیذ تِ هٌشل تاس گزدیذ.

 ػالین ٍ هؼایٌات ضوا ًیاس تِ ػکس تزداری اس قفسِ سیٌِ ًذاریذ.در حال حاضز تا تَجِ تِ         

   ثزداری ضذُ کِ طثیؼی تَدُ ٍ ًکتِ هْوی کِ ًیاس تِ تستزی در تیوارستاى یا اًجام تزرسی ّای تکویلی داضتِ تاضذ اس قفسِ سیٌِ ضوا ػکس        

 ضَد.در آى هطاّذُ ًوی

 وصیه های زیر توجه فرماییذ:پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و ت

خطکی َّا  –سزها  –گزد ٍ خاک  –ػطز  –هَاد ضیویایی  –دارٍّا  –ػلت دقیق تزٍس حولِ آسن هطخص ًیست، هوکي است ػلت آى اًَاع غذاّا  -1

 گل ٍ گیاّاى ٍ غیزُ تاضذ. –رطَتت  –

پشضک حتوا دارٍ را در سهاى هطخص هصزف کزدُ ٍ دٍرُ درهاى را کاهل اس هصزف خَدسزاًِ دارٍّا خَدداری کٌیذ ٍ در صَرت تجَیش دارٍ تَسط  -2

 کٌیذ.

آسن اس هصزف خَدسزاًِ اًَاع دارٍّای ضذ درد هاًٌذ آسپزیي ٍ پزٍفي ٍ دارٍّای ضذ فطار خَى هثل آتٌَلَل ٍ پزٍپزاًَلَل کِ تاػث تزٍس حولِ  -3

 هیطَد خَدداری ضَد.

 رٍش صحیح استفادُ کٌیذ. اسپزی ّای خَد را در سهاى هطخص ٍ تِ -4

دقیقِ قثل اس ضزٍع ٍرسش یا فؼالیت اس اسپزی آتی )سالثَتاهَل( یا اس اسپزی  15در صَرتی کِ قثل اس ٍرسش یا فؼالیت دچار تٌگی ًفس هیطَیذ  -5

 سثش )آتزًٍٍت( استفادُ کٌیذ، خَد را در هؼزض َّای سزد ٍ گزد غثار قزار ًذّیذ.

 د ضَیٌذُ ٍ هؼطز استفادُ ًکٌیذ.اٌٌذُ خَدداری کٌیذ اس تواس تا گلْا ٍ گیاّاى اجتٌاب کٌیذ ّوچٌیي اس صاتَى یا هَاس هصزف غذاّای تحزیک ک -6

 تا حذ اهکاى اس هایغ سفیذ کٌٌذُ )ٍایتکس( ٍ حطزُ کطْا استفادُ ًکٌیذ. -7

 ًظافت هٌشل را رػایت کزدُ ٍ اس تواس ًشدیک تا حیَاًات ٍ پزًذگاى اجتٌاب کٌیذ. -8

 ّا تطَر هزتة تا جارٍ تزقی گزدگیزی کزدُ ٍ اس هلحفِ ّای ًخی ٍ تالص پٌثِ ای استفادُ کٌیذ.ّا ٍ هَکتفزش -9

 داری کٌیذ.دضَیٌذُ ٍ اًَاع ػطز ٍ اسپزی ًاضٌاختِ خَ –آرایطی  –اس هصزف ّزگًَِ هَاد تْذاضتی  -10

اری ًواییذ ٍ اس ػَاهل ایجاد اضطزاب ٍ استزس ٍ دخَد در آى ٍجَد دارد جذاًاس استؼوال سیگار ٍ قلیاى ٍ ًیش حضَر در هکاًْایی کِ دٍد  -11

 فطارّای ػصثی ٍ هجادلِ خَدداری کٌیذ.

 کزدى در استخزّای ػوَهی خَدداری کزدُ ٍ اس تواس تا ّز گًَِ دٍد )دٍد ّیشم ٍ چَب ٍ دٍد اگشٍس هاضیي( دٍری کٌیذ. اس ضٌا -12

 داری کٌیذ ٍ در فصلْای ضلَؽ اس هسافزت تِ هٌاطق پزتزاکن ٍ آلَدُ خَدداری ًواییذ.دتزافیک خَ اس حضَر در هکاًْای ضلَؽ ٍ پز -13

 َاًشا را تشریق کٌیذ.لهطَرت پشضک خَد ٍاکسي آًف اصَل تْذاضتی را رػایت کٌیذ، تْتز است سالیاًِ تا -14

ًَتت اس اسپزی در رٍس یا ًیاس تِ استفادُ  6ًفس ضذیذ یا استفادُ تیص اس در صَرت استفادُ اس اسپزی دّاى خَد را تا آب تطَییذ در صَرت تٌگی  -15

 اس اسپزی در طَل ضة ٍ ٌّگام تلٌذ ضذى اس خَاب تِ پشضک هزاجؼِ کٌیذ.

 115در صَرت حولِ آسن آرام ٍ خَى سزد تاضیذ آرام ٍ ػویق ًفس تکطیذ تز رٍی صٌذلی ًطستِ ٍ اس اسپزیْای خَد استفادُ کزدُ ٍ تا 

.س تگیزیذتوا  


