
راهنمای 
آسم من 

کتاب راهنمای من برای مدیریت آسم 



آسم چیست؟
آسم عارضه ای پزشکی است که بر مجاری هوایی )لوله های تنفسی که هوا را به 

داخل ریه های ما انتقال می دهند( اثر می گذارد.

گاه به گاه، افرادی که آسم دارند در می یابند که دمیدن و بازدمیدن دشوارتر می شود، 
زیرا مجاری هوایی ریه های آنها باریکتر می شود - همانند دمیدن از یک نی نازک.

سایر اوقات، نفس کشیدن آنها عادی می باشد.
عالجی برای آسم وجود ندارد، ولی معموالٌ می توان آن را به خوبی کنترل کرد. 

اکثر افرادی که آسم دارند می توانند فعال بمانند و یک زندگی سالم داشته باشند.

برای خوب کنترل کردن آسم، شما به موارد زیر نیاز دارید:
داروها - مصرف آنها به صورت صحیح، در زمان صحیح ■
 مراجعه منظم به پزشک برای معاینه و یادگیری بیشتر در مورد زندگی کردن  ■

با آسم 
برنامه اقدامات عملی، تا بدانید هنگام بروز عالئم دقیقاً چه کارهایی باید انجام  ■

بدهید. 
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عالئم آسم چه هستند؟
رایج ترین عالئم آسم عبارتند از:

خس خس سینه - صدایی بسیار زیر که هنگام نفس کشیدن از  ■
قفسه سینه می آید

احساس عدم توانایی در دمیدن هوا یا تنگی نفس ■

احساس تنگی در قفسه سینه ■

سرفه ■

شما نباید همه این عالئم را داشته باشید تا آسم داشته باشید.

برای افراد متفاوت، چیزهای متفاوت می توانند عالئم آسم را 
تحریک کنند. محرک های رایج شامل ورزش، دود سیگار، سرما 

خوردگی و انفلوانزا، و مواد آلرژی زای موجود در هوا )برای 
مثال، گرده های چمن( می شوند.

زمانی که یک فرد عالئم آسم دارد، درون ریه ها چه اتفاقی 
می افتد؟

 مجاری هوایی تنگ می شوند. 
درون دیواره هر مجرای هوایی یک الیه نازک عضله وجود دارد. 

وقتی عضله منقبض می شود، مجرای هوایی را باریک تر می 
کند - داروهای تسکین دهنده از طریق سست کردن این عضالت 

در مجاری هوایی عمل می کنند.

 مجاری هوایی ضخیم می شوند. 
جداره لوله ها متورم و ملتهب می شوند و فضای کمتری برای 

تنفس باقی می گذارند - داروهای پیشگیرنده از طریق کاهش 
التهاب که باعث متورم شدن جداره می شود، عمل می کنند.

 مجاری هوایی پر می شوند. 
درون لوله ها می تواند توسط خلط مسدود شود - داروهای 

پیشگیرنده خلط را کاهش می دهند.

همه این موارد می توانند همزمان اتفاق بیافتند.
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چه کسانی دچار آسم می شوند؟
بیش از 2.5 میلیون استرالیایی )حدود1 نفر از هر 9 نفر( آسم 

دارند، که شامل کودکان و بزرگساالن می شود.

آسم در خانواده هایی که آسم یا آلرژی دارند رایج تر است، ولی 
همه افرادی که آسم دارند، آلرژی ندارند.

آسم در کودکان رایج است، ولی می تواند دیرتر نیز شروع شود.

آسم اغلب در سنین پیش دبستانی به صورت خس خس سینه آغاز 
می شود. خس خس سینه همیشه آسم نمی باشد - بسیاری از کودکان 

پیش دبستانی که خس خس سینه دارند وقتی به سن دبستان می 
رسند آسم ندارند.

بزرگساالن در هر سنی می توانند مبتال به آسم شوند، حتی اگر در 
کودکی آسم نداشته اند.

چه چیزی باعث بروز آسم می شود؟
علل دقیق آسم ناشناخته می باشند.

خطر ابتال به آسم تا اندازه ای بستگی به ژنتیک دارد. آسم می تواند 
در خانواده ها ارثی باشد.

آسم می تواند آلرژیک یا غیرآلرژیک باشد. آسم آلرژیک در 
خانواده هایی که آسم و آلرژی دارند رایج تر است.

به نظر می رسد خطر ابتالی کودکان به آسم با سیگار کشیدن 
مادرها در زمان بارداری، سیگار کشیدن در اطراف نوزادان یا 
کودکان کم سن، آلودگی هوا در اثر ترافیک یا صنایع، خانه های 

بوی نا گرفته، و یا زودتر از موعد یا با وزن کم به دنیا آمدن، 
افزایش می یابد.

بزرگساالن می توانند با مرور زمان از آلودگی هوای داخل محل 
کار یا خانه مبتال به آسم شوند )برای مثال، تنفس دودهایی که ریه 

ها را تحریک می کنند، یا تنفس گرده های خاکی که به آنها آلرژی 
دارند(.

ورزشکاران می توانند بعد از تمرین های فشرده طی چند سال 
مبتال به آسم شوند، خصوصا در در حین تنفس هوای آلوده، سرد 

یا خشک.

پژوهشگران بسیاری موارد دیگر را پیدا کرده اند که می توانند به 
توضیح دادن علت آنکه چرا آسم آنقدر رایج است کمک کنند، ولی 
ما هنوز دقیقاً نمی دانیم چرا بعضی از افراد دچار آسم می شوند و 

بعضی به آن ابتال پیدا نمی کنند.
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تعاریف
عود کردن

زمانی که عالئم آسم شروع شده یا بدتر می شوند، در مقایسه 
با معمول

عود کردن آسم می تواند کامالً سریع اتفاق افتد )برای مثال، اگر 
فردی در نزدیکی شما سیگار بکشد( ولی همچنین می تواند به 

تدریج طی ساعت ها یا روزها نیز پیش آید )برای مثال، اگر سرما 
بخورید(.

عود کردن آسم می تواند در صورت عدم درمان صحیح وخیم 
شود، حتی در فردی که معموالٌ آسم را بخوبی تحت کنترل دارد. 
عود کردن وخیم آسم نیاز به درمان فوری توسط پزشک یا بخش 

اورژانس بیمارستان دارد.

حمله آسمی
اصطالحی دیگر برای “عود کردن” آسم

“حمله آسمی” برای افراد متفاوت معانی متفاوتی دارد. بعضی 
افراد وقتی عالئم آسم )برای مثال، خس خس سینه، مشکل تنفسی 
یا احساس تنگی در قفسه سینه( دارند آن را حمله آسمی می نامند. 

“حمله آسمی وخیم” معموالً به معنی داشتن عالئمی آنقدر شدید 
می باشد که نیاز به درمان در بخش اورژانس یا پذیرش در 

بیمارستان وجود دارد.

کنترل عالئم آسم در روزهای اخیر
روال عالئم آسم طی4 هفته گذشته - یا خوب، نسبی، یا 

ضعیف.

کنترل خوب عالئم آسم در روزهای اخیر در کودکان و 
بزرگساالن به این معنی است که:

عالئم آسم روزانه بیش از دو بار در هفته بروز نمی کنند )و  ■
وقتی عالئم بروز می کنند، بعد از استفاده از تسکین دهنده، 

سریع از بین می روند(

عالئم آسم شب ها یا هنگام بیدار شدن بروز نمی کنند ■

آسم در ورزش، بازی یا کار کردن تداخل ایجاد نمی کند ■

بیش از دو روز در هفته نیاز به استفاده از تسکین دهنده وجود  ■
ندارد )بدون محاسبه دوزهای مصرف شده پیش از ورزش 

کردن جهت پیشگیری از عالئم(.

خس خس سینه
صدای سوت مانند بسیار زیری که هنگام نفس کشیدن از 

قفسه سینه می آید
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تسکین دهنده
دارویی استنشاقی برای مصرف در زمان بروز عالئم آسم

همه افرادی که آسم دارند، هنگام بروز عالئم آسم، نیاز به استفاده 
از افشانه تسکین دهنده )برای مثال، اسپری( دارند. برخی از افراد 
پیش از ورزش کردن نیز نیاز به استفاده از تسکین دهنده دارند. از 

تسکین دهنده ها را نباید در هیچ زمان دیگری استفاده کرد.

در استرالیا، اکثر تسکین دهنده ها را می توان بدون نسخه از 
داروخانه ها تهیه کرد.

پیشگیرنده )که کنترل کننده نیز 
نامیده می شود(

داروهای آسمی که باید به صورت منظم، هر روز، برای 
پیشگیری از عالئم آسم و عود کردن آسم، مصرف شوند. 

پیشگیرنده ها به تسکین التهاب یا تورم درون ریه ها کمک می 
کنند.

اکثر داروهای پیشگیرنده از طریق یک افشانه تنفسی یا اسپری 
استنشاق می شوند. یک نوع داروی پیشگیرنده نیز وجود دارد که 

قرص است.

افشانه تنفسی
یک وسیله دستی برای مصرف داروهای آسمی که باید به 

درون ریه های دمیده شوند

انواع بسیار متفاوتی از افشانه های تنفسی وجود دارند.

اسپری
یک نوع رایج افشانه تنفسی برای آسم که حاوی محفظه 

دارو و دکمه ای فشاری برای رهاسازی دوز دارو می باشد.

اسپری ها را می توان با اسپیسر )محفظه آسم یار( استفاده کرد.

اسپیسر )محفظه آسم یار(
وسیله ای است که به همراه اسپری از آن استفاده می شود تا 
به حصول اطمینان از اینکه داروهای استنشاقی به عمق ریه 

ها می رسند، کمک کنند.

اسپیسر یک محفظه خالی است که به اسپری متصل می شود. به 
جای استنشاق مستقیم دارو از اسپری، فرد دارو را از محفظه 

استنشاق می کند.

اسپیسرها )آسم یارها( در داروخانه ها موجود می باشند. داروساز 
یا پرستارتان می تواند کمک کند نوع مناسب برای شما یا 

فرزندتان را انتخاب کنید و آنگاه به شما نشان دهد چگونه از آن 
استفاده کنید.

nationalasthma.org.au
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آسم چگونه درمان می شود؟
داروها برای مدیریت آسم ضروری می باشند.

همه افراد دارای آسم باید یک برنامه به روز و کتبی اقدامات عملی 
برای آسم داشته باشند که حاوی دستورالعمل هایی است در مورد 

کارهایی که باید هنگام بدتر شدن عالئم انجام داد.

مراقبت خوب آسم شامل درمان برای سایر عوارض بهداشتی نیز 
می شود که می توانند بر آسم تأثیر بگذارند.

شیوه زندگی سالم به افراد دارای آسم کمک می کند عالئم خود را 
تحت کنترل داشته باشند و احساس تندرستی کنند.

اهداف اصلی درمان آسم عبارتند از:
هر چه سالم تر نگه داشتن ریه ها ■

تحت کنترل نگه داشتن عالئم ■

پیشگیری از تداخل آسم در مدرسه، کار یا بازی ■

پیشگیری از عود کردن آسم یا “حمله ها”. ■

داروها
دو نوع اصلی داروهای آسم، تسکین دهنده ها و پیشگیرنده ها می 

باشند. 

هر کودک، نوجوان یا بزرگسال دارای آسم باید یک افشانه تنفسی 
تسکین دهنده )برای مثال، اسپری( را همیشه همراه داشته باشد، تا 

بتواند در صورت بروز عالئم آسم فوراً از آن استفاده کند.

اکثر بزرگساالن و نوجوانان، و برخی از کودکان، باید مصرف 
روزانه درمان پیشگیرنده خود را نیز ادامه دهند تا خطر عود 
کردن آسم )حمله ها( را کاهش دهند. اکثر پیشگیرنده ها حاوی 

کورتیکواستروئیدهای استنشاقی - نوعی دارو که التهاب درون 
ریه ها را تسکین می دهد - هستند.

برخی از داروهای دیگر )برای مثال، قرص های پردنیزولون( 
برای عود کردن وخیم آسم استفاده می شوند.

آسم را نمی توان به صورت ایمن بدون دارو درمان کرد - عود 
کردن وخیم آسم )حمله( می تواند مهلک باشد.

بهترین گزینه درمان بستگی دارد به سن فرد، عالئم و نوع افشانه 
تنفسی که استفاده صحیح آن برای فرد آسانتر است. 

استفاده صحیح از افشانه تنفسی تان مهم است تا بتوانید از مزایای 
کامل دارو بهره مند شوید. مراحل استفاده برای هر نوع افشانه 

تنفسی متفاوت می باشد - از دستورالعمل ها به دقت پیروی کنید و 
از پزشک، پرستار یا داروساز خود بخواهید در این مورد به شما 

آموزش بدهد. 

برخی از افشانه های تنفسی را باید با اسپیسرها استفاده کرد. برخی 
از انواع اسپیسرهای پالستیکی را باید پیش از نوبت اول استفاده 
آماده ساخت - در غیر این صورت دارو به جای استنشاق شدن، 

به داخل محفظه می چسبد. اسپیسرهای غیراستاتیک نیاز به آماده 
سازی خاص پیش از نوبت اول استفاده ندارند.

برای اکثر داروهای آسم، نظام بهداشتی استرالیا بخشی از هزینه 
را پرداخت می کند. برای حصول اطمینان از اینکه چه انتظاری 

باید داشته باشید، از پزشک خود بپرسید دارو برای شما چه هزینه 
ای خواهد داشت.

اطالعات بیشتر
 داروهای آسم و نام های تجاری بسیار متفاوتی در استرالیا وجود دارند. 

 فهرستی کامل از داروهای آسم را می توان از انجمن ملی آسم استرالیا به 
دست آورد. 

 استفاده صحیح از افشانه های تنفسی نیاز به تمرین دارد. ویدئوهای آموزشی 
در انجمن ملی آسم استرالیا موجود می باشند.

اطالعاتی در مورد آماده سازی و استفاده از اسپیسرها نیز موجود می باشد.

ASTHMA & COPD MEDICATIONS

Seebri Breezhaler #glycopyrronium 50mcg

Onbrez Breezhaler ^indacaterol
150mcg • 300mcg

Spiriva Respimat # ‡tiotropium 2.5mcg Spiriva Handihaler #tiotropium 18mcg

SABA RELIEVERS

Bricanyl Turbuhaler † ^terbutaline 500mcg

Airomir Autohaler ‡ ^ salbutamol 100mcg
Asmol Inhaler † ^ salbutamol 100mcg

Ventolin Inhaler † ^salbutamol 100mcg

Atrovent Metered Aerosol † ^ipratropium 21mcg

ICS/LABA COMBINATIONS 
LAMA MEDICATIONS

LAMA/LABA COMBINATIONS

ICS/LAMA/LABA

SAMA MEDICATION

Seretide MDI ‡
fluticasone propionate/salmeterol 50/25  • 125/25  • 250/25  # 

Fluticasone + Salmeterol Cipla Inhaler ‡
fluticasone propionate/salmeterol  125/25  • 250/25  # 

Seretide Accuhaler ‡fluticasone propionate/salmeterol100/50 • 250/50 • 500/50 # 

Symbicort Turbuhaler ‡budesonide/formoterol100/6  • 200/6 • 400/12 # 

DuoResp Spiromax ‡budesonide/formoterol 200/6 • 400/12 # 

QVAR Autohaler ‡ 
beclometasone
50mcg • 100mcg

Pulmicort Turbuhaler †budesonide 
100mcg • 200mcg • 400mcg

Flixotide Accuhaler †fluticasone propionate100mcg* • 250mcg • 500mcg

Flixotide Inhaler † fluticasone propionate50mcg* • 125mcg • 250mcg*Flixotide Junior

Fluticasone Cipla Inhaler †fluticasone propionate 125mcg • 250mcg

Alvesco Inhaler †ciclesonide
80mcg • 160mcg

Trelegy Ellipta c
fluticasone furoate/umeclidinium/vilanterol100/62.5/25

ICS PREVENTERS

Singulair Tablet amontelukast
4mg • 5mg • 10mg

Tilade Inhaler †
nedocromil sodium  2mg

Intal Inhaler † 
sodium cromoglycate1mg • 5mg*
*Intal Forte

all units in mcg

all units in mcg

NON STEROIDAL PREVENTERS

2018
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QVAR Inhaler †
beclometasone
50mcg • 100mcg

Montelukast Tablet amontelukast
4mg • 5mg • 10mg
Generic medicine suppliers

Bretaris Genuair #aclidinium 322mcg

Incruse Ellipta #umeclidinium 62.5mcg

Brimica Genuair caclidinium/formoterol  340/12

Anoro Ellipta c
umeclidinium/vilanterol62.5/25

Spiolto Respimat ctiotropium/olodaterol  2.5/2.5

Ultibro Breezhaler cindacaterol/glycopyrronium110/50

Symbicort Rapihaler ‡budesonide/formoterol50/3 • 100/3  • 200/6  # 

Flutiform Inhaler ‡fluticasone propionate/formoterol50/5 • 125/5• 250/10

Breo Ellipta ‡
fluticasone furoate/vilanterol 100/25  # • 200/25

Oxis Turbuhaler ‡formoterol
6mcg • 12mcg

Serevent Accuhaler ‡salmeterol  
50mcg

LABA MEDICATIONS

PBS PRESCRIBERS    † Asthma unrestricted benefit    ‡ Asthma restricted benefit    aAsthma authority required    ̂  COPD unrestricted benefit    # COPD restricted benefit    C COPD authority required    Check TGA and PBS for current age and condition criteria

© National Asthma Council Australia 

IC
S, inhaled corticosterioid  |  L

A
B

A
, long-acting beta

2  agonist  |  L
A

M
A

, long-acting m
uscarinic antagonist  |  SA

B
A

, short-acting beta
2  agonist  |  SA

M
A

, short-acting m
uscarinic antagonist

به nationalasthma.org.au مراجعه کنید
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عوارض جانبی
تمامی داروها عوارض جانبی احتمالی دارند. اکثر داروهای آسم 

طی سالیان متمادی توسط تعداد زیادی از کودکان و بزرگساالن در 
سراسر دنیا مصرف شده اند، از اینرو اطالعات معتبری در مورد 

عوارض جانبی احتمالی در دسترس می باشد.

از پزشک یا داروساز در مورد عوارض جانبی احتمالی و اینکه 
چگونه می توانید از آنها اجتناب کنید، سوال کنید.

پیشگیرنده هایی که حاوی داروهای استنشاقی کورتیکواستروئید 
هستند می توانند موجب گرفتگی صدا و برفک )نوعی عفونت 

گلو( شوند. خطر را می توان از طریق متصل کردن اسپیسر به 
اسپری هنگام مصرف دارو، و از طریق شستشوی دهان با آب بعد 

از استفاده از دارو، کاهش داد.

عوارض جانبی وخیم تری نیز می توانند رخ دهند، ولی خطر 
وقوع آنها با دوزهای معمول )پایین( بسیار کم است. خطر 

عوارض جانبی وخیم برای افراد دارای آسم شدید که نیاز به 
مصرف دوزهای باالی دارو طی ماه ها یا سال ها دارند، باالتر 

است.

قرص های پیشگیرنده که حاوی مونته لوکاست هستند ممکن 
است موجب مشکالت ُخلقی و رفتاری شوند. در بزرگساالن، این 
می تواند شامل مشکالت خوابیدن، احساس پریشانی یا افسردگی 
شود. در موارد حاد، بزرگساالنی که مونته لوکاست استفاده می 

کنند احساس تمایل به خودکشی می کنند، ولی این نادر است. 
در کودکان، عوارض جانبی می تواند شامل کابوس، مشکالت 

خوابیدن، احساس غمگینی، زودرنجی یا  تندخویی شود. 

چنانچه فکر می کنید شما یا فرزندتان ممکن است مشکل سالمتی 
ناشی از داروی آسم داشته باشید، فوراً پزشک خود را مطلع کنید. 

برنامه اقدامات عملی آسم چیست؟
برنامه اقدامات عملی آسم یک دسته دستورالعمل هایی است 

برای مدیریت آسم شما یا آسم فرزندتان. این برنامه توسط شما و 
پزشکتان با هم تهیه می شود، بعد نوشته می شود تا بتوانید آن را 

نگه دارید.

برنامه اقدامات عملی آسم شامل موارد زیر می شود:
فهرستی از داروهای معمول آسم فرد، از جمله دوزهای  ■

مصرفی
دستورالعمل هایی در مورد اینکه هنگام بدتر شدن آسم چه  ■

کارهایی باید انجام بدهید، چه موقع دوزهای اضافی یا داروهای 
اضافی مصرف کنید، و چه موقع با پزشک خود تماس بگیرید 

یا به بخش اورژانس بروید
در صورت پیش آمدن موقعیت اضطراری آسم چه کارهایی  ■

انجام بدهید
نام پزشک یا متخصص بهداشت دیگری که برنامه را تهیه  ■

کرده است
تاریخ. ■

همه افراد دارای آسم )همه کودکان و بزرگساالن( باید برنامه 
اقدامات عملی آسم شخصی خود را داشته باشند. برنامه های 

اقدامات عملی آسم باید حداقل یک بار در سال چک شده و به 
روز شوند. هرگاه به پزشک مراجعه می کنید، برنامه اقدامات 

عملی خود یا فرزندتان را به همراه بیاورید. 

اطالعات بیشتر
 وب سایت انجمن ملی آسم استرالیا حاوی اطالعات بیشتر در مورد 

برنامه های اقدامات عملی آسم می باشد. 

به nationalasthma.org.au مراجعه کنید
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DOCTOR’S	CONTACT	DETAILS EMERGENCY	CONTACT	DETAILS
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Phone
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ASTHMA	ACTION	PLAN
Take this ASTHMA ACTION PLAN with you when you visit your doctor
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Your preventer is:...................................................................................................................................
. (NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets............................................................ times.every.day
	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................
. (NAME)

Take...................................puffs.....................................................................................................................

When:.You.have.symptoms.like.wheezing,.coughing.or.shortness.of.breath.
	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Peak.flow*.(if.used).above:

OTHER INSTRUCTIONS
(e.g..other.medicines,.trigger.avoidance,.what.to.do.before.exercise)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Asthma	under	control	(almost	no	symptoms)WHEN	WELL ALWAYS CARRY YOUR RELIEVER WITH YOU

Peak.flow*.(if.used).between.........................and

Asthma	getting	worse	(needing	more	reliever	than	usual,	having	more	symptoms	than	usual,		
waking	up	with	asthma,	asthma	is	interfering	with	usual	activities)

OTHER INSTRUCTIONS .Contact.your.doctor
(e.g..other.medicines,.when.to.stop.taking.extra.medicines)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

WHEN	NOT	WELL	

Keep taking preventer:......................................................................................................................
. (NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets...........................................................times.every.day

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................
. (NAME)

Take...................................puffs.....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

IF	SYMPTOMS	GET	WORSE Severe	asthma	flare-up/attack	(needing	reliever	again	within	3	hours,		
increasing	difficulty	breathing,	waking	often	at	night	with	asthma	symptoms)

Peak.flow*.(if.used).between........................and

OTHER INSTRUCTIONS  Contact your doctor today
(e.g..other.medicines,.when.to.stop.taking.extra.medicines)

Prednisolone/prednisone:.

Take......................................................................... .each.morning.for.....................................days

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Keep taking preventer:......................................................................................................................
. (NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets............................................................ times.every.day

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................
. (NAME)

Take...................................puffs....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Call an ambulance immediately
Say that this is an asthma emergency
Keep taking reliever as often as needed

	Use your adrenaline autoinjector (EpiPen or Anapen)

*.Peak.flow.not.recommended.for.children.under.12.years.

DANGER	SIGNS Asthma	emergency	(severe	breathing	problems,	symptoms	
get	worse	very	quickly,	reliever	has	little	or	no	effect)

Peak.flow.(if.used).below:.......................

DIAL	000	FOR	
AMBULANCE
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Take this ASTHMA ACTION PLAN with you when you visit your doctor
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Your preventer is:...................................................................................................................................

.

(NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets............................................................ times.every.day

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................

.

(NAME)

Take...................................puffs.....................................................................................................................

When:.You.have.symptoms.like.wheezing,.coughing.or.shortness.of.breath.

	Use.a.spacer.with.your.inhaler Peak.flow*.(if.used).above:

OTHER INSTRUCTIONS

(e.g..other.medicines,.trigger.avoidance,.what.to.do.before.exercise)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Asthma	under	control	(almost	no	symptoms)

WHEN	WELL

ALWAYS CARRY YOUR RELIEVER WITH YOU

Peak.flow*.(if.used).between.........................and

Asthma	getting	worse	(needing	more	reliever	than	usual,	having	more	symptoms	than	usual,		

waking	up	with	asthma,	asthma	is	interfering	with	usual	activities)
OTHER INSTRUCTIONS 

.Contact.your.doctor

(e.g..other.medicines,.when.to.stop.taking.extra.medicines)

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

WHEN	NOT	WELL	
Keep taking preventer:......................................................................................................................

.

(NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets...........................................................times.every.day

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................

.

(NAME)

Take...................................puffs.....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

IF	SYMPTOMS	GET	WORSE Severe	asthma	flare-up/attack	(needing	reliever	again	within	3	hours,		

increasing	difficulty	breathing,	waking	often	at	night	with	asthma	symptoms)

Peak.flow*.(if.used).between........................and

OTHER INSTRUCTIONS 

 Contact your doctor today

(e.g..other.medicines,.when.to.stop.taking.extra.medicines)

Prednisolone/prednisone:.

Take......................................................................... .each.morning.for.....................................days

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Keep taking preventer:......................................................................................................................

.

(NAME.&.STRENGTH)

Take...................................puffs/tablets............................................................ times.every.day

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Your reliever is:.......................................................................................................................................

.

(NAME)

Take...................................puffs....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

	Use.a.spacer.with.your.inhaler

Call an ambulance immediately

Say that this is an asthma emergency

Keep taking reliever as often as needed

	Use your adrenaline autoinjector (EpiPen or Anapen)

*.Peak.flow.not.recommended.for.children.under.12.years.

DANGER	SIGNS Asthma	emergency	(severe	breathing	problems,	symptoms	

get	worse	very	quickly,	reliever	has	little	or	no	effect)

Peak.flow.(if.used).below:.......................

DIAL	000	FOR	
AMBULANCE
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چه چیزهایی می توانند آسم را بدتر 
کنند؟

عالئم آسم می توانند به دالیل زیر عود کنند:
ورزش ■

دود سیگار ■

آلودگی هوا بیرون و داخل )برای مثال، ترافیک، دود، فرآورده  ■
های شوینده خانگی(

هوای سرد، خشک ■

آلرژی ها )برای مثال، حساسیت به حیوانات، هیره ها، کپک  ■
یا گرده ها(

داروهایی که برای عوارض دیگر استفاده می کنید )برای مثال،  ■
برخی از داروهای کاهش دهنده فشار خون(.

کنترل آسم می تواند برای افرادی که عوارض پزشکی دیگری 
مانند رینیت آلرژیک )تب یونجه(، بیماری بازگشت اسید به معده، 

یا چاقی دارند دشوارتر باشد.

کودکان و بزرگساالن دارای حساسیت تب یونجه بهاری

همیشه تسکین دهنده و اسپیسر خود را همراه داشته باشید، تا 
بتوانید در صورت بروز عالئم آسم فوراً از آن استفاده کنید.

در بهار و اوایل تابستان، در روزهایی که گرده زیادی در هوا 
موجود است، درست پیش از طوفان و رعد و برق و همچنین 

در طول طوفان از بیرون رفتن پرهیز کنید، خصوصاً در 
زمان وزش تند باد درست پیش از شروع باران.

به داخل ساختمان یا خودرو بروید و پنجره ها را ببندید.

 اطالعات بیشتر برای افراد دارای رینیت آلرژیک 
)تب یونجه( در انجمن ملی آسم استرالیا موجود می باشد.

آسم ناشی از طوفان و رعد و برق 
افرادی که رینیت آلرژیک بهاری )تب یونجه( دارند و به گرده 
های چمن حساسیت دارند، چنانچه درست پیش از وقوع طوفان 

و رعد و برق در روزی که شمار گرده در هوا باال است، بیرون 
باشند، می توانند دچار حمله آسمی وخیم شوند.

برای شمار گرده ها در هوا در ویکتوریا، نیوساوث ویلز، 
pollenforecast.com. کوئینزلند و منطقه پایتخت استرالیا به

au مراجعه کنید.

برای شمار گرده ها در هوا در استرالیای جنوبی به 
asthmaaustralia.org.au/sa مراجعه کنید.

 برای شمار گرده ها در هوا در تازمانیا به  
 sense-t.org.au/ projects-andresearch/health

مراجعه کنید.

 برای اخطاریه های مربوط به طوفان و رعد و برق، به 
bom.gov.au مراجعه کنید.



راهنمای آسم من    

nationalasthma.org.au 10

نکاتی مربوط به ورزش برای افراد دارای آسم

پیش از ورزش بدن را با نرمش گرم کنید. ■
تا حد امکان تندرست شوید - هر چه تندرست تر باشید،  ■

بیشتر می توانید پیش از شروع عالئم آسم، ورزش 
کنید.

در جایی که سطوح گرده، خاک، دود یا آلودگی باال  ■
است، از ورزش کردن پرهیز کنید.

در مکانی ورزش کنید که گرم و مرطوب است -  ■
چنانچه امکان داشته باشد، از هوای سرد و خشک 

پرهیز کنید.
سعی کنید هنگام ورزش کردن از طریق بینی خود  ■

نفس بکشید )نه از دهان( - این باعث آن می شود که 
وقتی هوا به ریه هایتان می رسد گرم و مرطوب باشد.

چنانچه اخیراً عالئم آسم داشته اید، از پزشک خود  ■
بپرسید چه موقع می توانید ورزش کردن را مجدداً 

شروع کنید.

اگر عالئم آسم با استفاده از داروی تسکین دهنده فوراً تسکین پیدا نکنند، یا عالئم در کوتاه زمان بازگردند، فرد نیاز به 
کمک آنی دارد.

موقعیت های اضطراری آسم
چنانچه فرد بزرگسال یا کودک هر یک از عالئم خطر زیر 

را داشته باشد، موقعیت اضطراری است:
مشکالت تنفسی وخیم ■
عالئم بسیار سریع بدتر می شوند ■
تسکین دهنده تأثیری کم دارد یا بی تأثیر است ■
دشواری در بیان جمالت ■
لب های آبی ■
خواب آلودگی. ■

 با آمبوالنس تماس بگیرید 
)شماره 000 را بگیرید( و کمک های 

اولیه برای آسم را شروع کنید.
دستورالعمل های کمک های اولیه در صفحه 

آخر این بروشور درج شده اند.

ورزش
بسیاری از بزرگساالن و کودکان دارای آسم هنگام ورزش کردن 

دچار عالئم آسم می شوند. با استفاده از دارو می توان از بروز 
این عالئم پیشگیری کرد )استفاده از تسکین دهنده درست پیش 

از ورزش کردن، استفاده منظم از پیشگیرنده، یا هر دو(. آمادگی 
صحیح نیز می تواند کمک کند - به “نکاتی برای ورزش کردن 

برای افراد دارای آسم” مراجعه کنید.

پزشک خود را مطلع کنید - نگذارید آسم تان مانع فعالیت جسمانی 
شما یا فرزندتان شود.

اگر می توانید، در ورزش های سازمان یافته مشارکت کنید. افراد 
دارای آسم که در تمرین های ورزشی مشارکت می کنند احساس 

می کنند بهتر هستند. 

شنا برای کودکان دارای آسم رایج است، اما انجام سایر ورزش ها 
یا فعالیت ها به صورت منظم نیز به همان میزان خوب است.



کودکان دارای آسم  |  راهنمای آسم من  

 کودکان 
دارای آسم

نکات اولیه

اطمینان حاصل کنید که همیشه یک اسپری تسکین دهنده  ■
برای استفاده در زمان بروز عالئم آسم دارید. )اسپری ها 

را در خودروهای گرم نگه ندارید - اسپری را همراه خود 
ببرید(.

به مراقبت کنندگان، معلمان، مربیان ورزش، و هر فرد  ■
دیگری که مسئولیت فرزند شما را به عهده دارد بگویید که 

فرزندتان آسم دارد. اطمینان حاصل کنید که آنها می دانند 
چگونه به فرزندتان کمک کنند از تسکین دهنده استفاده کند، 

و می دانند در چه زمان و چگونه در موقعیتی اضطراری 
تسکین دهنده را به او بدهند.

اگر فرزندتان باید به دفعات از تسکین دهنده استفاده کند،  ■
این به این معنی است که آسم به خوبی کنترل نمی شود. 

او می تواند در معرض خطر حمله وخیم آسم قرار بگیرد. 
چنانچه فرزندتان نیاز دارد بیش از دو بار در هفته برای 

عالئم خود از افشانه تنفسی تسکین دهنده )اسپری( استفاده 
کند، او را برای معاینه آسم ببرید.

اطمینان حاصل کنید که دقیقاٌ می دانید چگونه به صورت  ■
صحیح از افشانه های تنفسی فرزندتان استفاده کنید - از 

پزشک، پرستار یا داروساز خود بخواهید اطمینان حاصل 
کنند این کار را صحیح انجام می دهید. اگر فرزندتان به 
اندازه کافی بزرگ باشد که از افشانه تنفسی خود استفاده 

کند، نگاه کنید و اطمینان حاصل کنید می داند چه کار کند. 
در وقت معاینه بعدی آسم فرزندتان، از متخصص بهداشت 

بخواهید این را چک کند.

از پزشک یا داروساز خود در مورد عوارض جانبی  ■
احتمالی داروهای آسم فرزندتان سوال کنید. چنانچه هرگونه 

نگرانی دارید، پزشک، پرستار یا داروساز را مطلع کنید.
اگر فرزندتان داروی پیشگیرنده دارد که باید هر روز  ■

مصرف کند، اطمینان حاصل کنید که هر روز آن را 
مصرف می کند )حتی در دوران سرماخوردگی و عود 

کردن آسم(. بدون صحبت کردن با پزشک خود، مصرف 
دارو را متوقف نکنید. 

اطمینان حاصل کنید که فرزندتان یک برنامه اقدامات  ■
عملی به روِز آسم دارد.

اطمینان حاصل کنید پیش دبستان روزانه یا مدرسه  ■
فرزندتان برنامه اقدامات عملی آسم را دارد. می توانید 

از پزشک خود بخواهید یک “برنامه اقدامات عملی آسم” 
برای خدمات آموزشی یا مراقبتی تکمیل کند. 

کودکانی که عالوه بر آسم، آلرژی هایی به مواد غذایی  ■
دارند، نیاز به یک برنامه اقدامات عملی دارند که شامل 
دستورالعمل های زمان استفاده از اسپری تسکین دهنده 

آسم، زمان استفاده از تزریق گر خودکار آدرنالین، و زمان 
استفاده از هر دوی آنها می شود.

11 nationalasthma.org.au
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داده می شود؟آسم در کودکان چگونه تشخیص 
اگر فرزندتان مشکالت تنفسی دارد و ممکن است آسم باشد، 

پزشک شما:
در مورد عالئم و سالمت کلی فرزندتان سواالتی خواهد پرسید ■

در مورد آسم و آلرژی ها در خانواده سواالتی خواهد پرسید ■

یک معاینه جسمی انجام خواهد داد )برای مثال، گوش دادن به  ■
قفسه سینه، چک کردن داخل بینی(

به دنبال عالئم سایر مشکالت پزشکی ممکن که می توانند  ■
منجر به بروز عالئم شوند خواهد گشت.

پزشک تان ممکن است از شما بخواهد برای مدتی کوتاه )برای 
مثال، چند روز یا چند هفته( به فرزند خود داروهای آسم بدهید و 

به دقت تغییرات در عالئم را زیر نظر بگیرید.

پیش از تشخیص، پزشک ممکن است فرزندتان را به یک 
متخصص )برای مثال، متخصص اطفال یا پزشک دستگاه تنفسی 

اطفال( ارجاع دهد

.

کودکان پیش دبستانی
خس خس سینه و سرفه در کودکان کم سن بسیار رایج است، حتی 

اگر آسم نداشته باشند. اگر فرزندتان خس خس سینه دارد ولی 
همچنان شاد و فعال است و به نظر می رسد برای نفس کشیدن 
مشکلی ندارد، این احتماالً آسم نمی باشد و نیاز به درمان ندارد.

سعی کنید تا آنجا که امکان دارد در مورد خس خس سینه و 
مشکالت تنفسی فرزندتان به پزشک اطالعات بیشتری دهید.

پیش از مراجعه به پزشک، اگر ممکن باشد، ویدئویی )یا صدای 
ضبط شده( از خس خس سینه را روی تلفن خود ضبط کنید. 

تنفس پر سروصدا، همانند صدای خر خر، در نوزادان و کودکان 
پیش دبستانی سالم رایج است. این همانند صدای خس خس سینه 

نمی باشد و به این معنی نیست که کودک آسم دارد.

وقتی فرزندتان خس خس سینه دارد، قفسه سینه او را نگاه کنید و 
اگر با نفس کشیدن او وقتی که خس خس سینه ندارد متفاوت است 

به پزشک خود بگویید. .

پزشک تان خواهد پرسید که آیا خس خس سینه گاه به گاه، تنها طی 
چند روز )برای مثال، وقتی کودک سرما خورده است( یا در هر 

زمان اتفاق می افتد )برای مثال، سرفه کردن و خس خس سینه 
هنگام بازی کردن یا خندیدن(.

کودکانی دبستانی
عالوه بر پرسیدن سواالتی در مورد عالئم و انجام معاینه 

جسمی، پزشک تان یک آزمایش اسپیرومتری )دمسنجی( ترتیب 
خواهد داد. این آزمایش را می توان در مطب پزشک یا کلینیک 

آزمایشگاهی انجام داد.

دستگاه اسپیرومتر شدت و تندی نفس کشیدن کودک را در یک 
قطعه دهانی که به یک لوله متصل است اندازه گیری می کند. 

اطالعات کسب شده از آزمایش نشاندهنده آن است که ریه های 
کودک به چه خوبی عمل می کنند. 

اگر فرزندتان خس خس سینه دارد و نفس 
کشیدن برایش دشوار است )یعنی، اگر می 
بینید برای هر نفس، عضالت قفسه سینه 
و گردن فرزندتان برای به درون کشیدن 

هوا سخت تر تالش می کنند(، فوراً جویای 
دریافت کمک پزشکی شوید.
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مدیریت آسم فرزندتان
شروع درمان

از پزشک خود بپرسید که داروها برای چه هستند، و چگونه می 
توانید بفهمید که مؤثر واقع می شوند. 

با پزشک در مورد امیدهای خود برای درمان فرزندتان )برای 
مثال، در مورد اینکه فرزندتان بتواند بدون داشتن عالئم، ورزش 

های مدرسه را انجام دهد( صحبت کنید و چنانچه هرگونه نگرانی 
دارید )برای مثال، خطر عوارض جانبی( پزشک را مطلع کنید.

استفاده از افشانه ها نیاز به تمرین دارد. اکثر کودکان 4 ساله 
و باالتر می توانند از یک اسپیسر )آسم یار( کوچک با اسپری 

استفاده کنند. نوزادان و کودکان کم سن ممکن است نیاز به ماسک 
مخصوص صورت داشته باشند که به اسپیسر وصل می شود تا 

بتوانند داروی آسم را فرو بدهند. ماسک صورت باید محکم به دور 
دهان و بینی کودک جا بیفتد تا اطمینان حاصل شود که دارو از آن 

نشت نمی کند.

برخی از کودکان دارای آسم نیاز دارند به صورت منظم هر روز 
از درمان پیشگیرنده استفاده کنند )افشانه تنفسی یا قرص(، به 

اضافه مصرف تسکین دهنده هر وقت که عالئم آسم ظاهر می 
شوند. یک دوز کم معموالً کافی است.

عود کردن )حمله( آسم
اگر فرزندتان عالئم آسم دارد، از اسپری تسکین دهنده استفاده کنید 

و از برنامه اقدامات عملی آسم پیروی کنید.

اگر عالئم بالفاصله متوقف نشوند، یا اگر کمتر از 4 ساعت بعد 
بازگردند، کمک های اولیه را شروع کنید )مراحل درج شده در 

صفحه آخر، یا از برنامه اقدامات عملی آسم فرزندتان پیروی 
کنید(.

اگر فرزند شما در بخش اورژانس یا بیمارستان برای آسم 
تحت درمان قرار گرفته است، اطمینان حاصل کنید می دانید 

بعد از بازگشت به خانه دقیقاً چه کارهایی باید انجام بدهید. اگر 
بیمارستان دستورالعمل های کتبی در اختیار شما قرار نمی دهد، 

از آنها بخواهید موارد زیر را برای شما بنویسند:
نوع درمان برای چند روز آینده )قرص، افشانه تنفسی یا هر  ■

دوی آنها(

اگر فرزندتان در خانه مشکالت تنفسی داشته باشد، چه کارهایی  ■
باید انجام بدهید

کدام عالئم هشداردهنده به این معنی هستند که باید به بخش  ■
اورژانس بازگردید یا با آمبوالنس تماس بگیرید

چه موقع نزد پزشک عمومی خود بازگردید. رهنمون های ملی  ■
مراجعه را طی 3 روز توصیه می کنند، و بعد یک معاینه آسم 

دیگر 3 تا 4 هفته بعد از آن.

اگر درمان شامل استفاده از افشانه تنفسی می شود، اطمینان حاصل 
کنید که می دانید دقیقاٌ چگونه به صورت صحیح از آن نوع افشانه 

تنفسی استفاده کنید.

وقتی نزد پزشک عمومی خود می روید، برنامه اقدامات عملی آسم 
فرزندتان را همراه خود ببرید - ممکن است نیاز به روز کردن آن 

وجود داشته باشد.

معاینات آسم
اکثر کودکان دارای آسم باید هر 3 تا 6 ماه معاینات آسم را انجام 

دهند، و در صورت عود کردن )حمله( آسم یا در زمان تغییر نحوه 
درمان، معاینات بیشتری داشته باشند.

معاینات آسم مهم می باشند - این معاینات به پزشک تان کمک می 
کنند درمان را طوری تنظیم کند که عالئم آسم را به خوبی زیر 

کنترل داشته باشید، از عود کردن )حمله( آسم اجتناب کنید، و از 
درمان بیش از حد نیز پرهیز کنید. داروهای پیشگیرنده باید در 

کمترین دوزی که کارآیی دارد تجویز شوند - مصرف داروهایی 
قویتر از آنچه کودک به آن نیاز دارد مزیتی اضافی به همراه 

ندارد.

وقتی فرزندتان آسم را به خوبی زیر کنترل ندارد
پیش از افزایش دادن دوز یا تغییر دادن دارو، پزشک علل اینکه 
چرا دوز کارآیی ندارد )برای مثال، مشکالت استفاده صحیح از 
افشانه تنفسی( را چک خواهد کرد و اطمینان حاصل خواهد کرد 

که عالئم ناشی از هیچ عارضه دیگری نباشد.

اگر کنترل عالئم آسم فرزندتان دشوار است، پزشک تان ممکن 
است شمار ا به یک متخصص )برای مثال، پزشک دستگاه تنفسی 

اطفال یا متخصص اطفال( ارجاع دهد.
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آنچه که باید در مورد مراقبت از آسم فرزند خود بدانید

اطمینان حاصل کنید که می توانید به تمامی این سواالت در مورد آسم فرزند خود پاسخ دهید. اگر مطمئن 
نیستید، از پزشک، پرستار یا داروساز خود بپرسید.

■  آیا برنامه اقدامات عملی آسم فرزندم به روز است؟

■  چه موقع باید از هر داروی آسم استفاده کرد )و چه مقدار؟(

 ■  آیا من )یا فرزندم( به روش صحیح از افشانه تنفسی استفاده می کنیم تا از بیشترین مزیت دارو بهره مند 

شویم؟

■  عوارض جانبی احتمالی این داروها چه هستند؟

■  چگونه باید بر عالئم آسم فرزندم نظارت داشته باشم؟

■  چه کارهای دیگری می توانم انجام دهم تا مانع بروز عالئم آسم یا عود کردن آن بشوم؟

■  اگر عالئم آسم فرزندم بدتر شوند چه کاری باید انجام بدهم؟

■  آیا نسخه های هرگونه دارویی که فرزندم ممکن است به آنها نیاز داشته باشد، به روز هستند؟

در صورت وقوع موقعیت اضطراری مرتبط با آسم چه کاری باید انجام بدهم؟  ■

معاینه آسم بعدی فرزندم چه موقع است؟  ■

■  چه اطالعاتی را باید در مورد آسم فرزندم به مهدکودک / پیش دبستان / مدرسه / سایر سازمان ها بدهم؟
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بزرگساالن 
دارای آسم

نکات اولیه

همیشه یک افشانه تنفسی تسکین دهنده آماده برای استفاده  ■
در صورت بروز عالئم آسم، همراه خود داشته باشید. 

افشانه تنفسی را در خودروهای گرم نگه ندارید.

اگر باید به دفعات از داروی تسکین دهنده استفاده کنید، این  ■
به این معنی است که بر آسم به خوبی کنترل ندارید. ممکن 
است در معرض خطر حمله وخیم آسم باشید. چنانچه بیش 

از دو بار در هفته برای عالئم خود از تسکین دهنده استفاده 
می کند، یک معاینه برای آسم انجام دهید.

اکثر بزرگساالن دارای آسم باید به صورت منظم از داروی  ■
پیشگیرنده استفاده کنند. اگر پیشگیرنده ای برای شما تجویز 

شده است، هر روز آن را مصرف کنید )حتی در دوران 
سرماخوردگی و عود کردن آسم(. بدون صحبت کردن با 

پزشک خود، مصرف دارو را متوقف نکنید..

اطمینان حاصل کنید که دقیقاٌ می دانید چگونه به صورت  ■
صحیح از افشانه تنفسی خود استفاده کنید - از پزشک، 

پرستار یا داروساز خود بخواهید اطمینان حاصل کنند این 
کار را صحیح انجام می دهید.

از پزشک خود سواالتی در مورد عوارض جانبی احتمالی  ■
داروهای آسم خود بپرسید. چنانچه هرگونه نگرانی دارید، 

پزشک، پرستار آسم یا داروساز را مطلع کنید.

اطمینان حاصل کنید یک برنامه اقدامات عملی آسم به روز  ■
نوشته شده توسط پزشک یا پرستار آسم خود دارید.

برای نوجوانان، تشخیص و مدیریت آسم معموالً همانند  ■
بزرگساالن می باشد..

nationalasthma.org.au
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آسم در بزرگساالن و نوجوانان 
چگونه تشخیص داده می شود؟

اگر عالئمی دارید که می توانند ناشی از آسم باشند، پزشک شما:
در مورد عالئم سواالتی خواهد پرسید ■

در مورد سالمت کلی تان، از جمله آلرژی ها و تب یونجه  ■
سواالتی خواهد پرسید

معاینه ای جسمی انجام خواهد داد )برای مثال، به قفسه سینه  ■
تان گوش می دهد و داخل بینی تان را چک می کند(

سایر علل احتمالی عالئم را در نظر خواهد گرفت ■

یک آزمایش اسپیرومتری )دمسنجی( را یا در مطب پزشک یا  ■
کلینیک آزمایشگاهی ترتیب خواهد داد.

آزمایشی واحد برای آسم وجود ندارد. پزشکان آسم را زمانی که 
فرد عالئمی تنفسی همانند آسم دارد، معموالً بعد از آزمایشات 

تنفسی، تشخیص می دهند. آزمایشات تنفسی سهولت جریان هوا 
به داخل و خارج از ریه ها را اندازه می گیرند، و اینکه آیا جریان 

هوا متغیر است یا خیر.

جریان هوا می تواند در افراد سالم نیز متغیر باشد )برای مثال، 
وقتی فردی سرما می خورد، ریه های او ممکن است مثل معمول 

عمل نکنند(. ولی برای افراد دارای آسم، تفاوتی بسیار بزرگتر بین 
بهترین و بدترین عملکرد شخصی ریه آنها وجود دارد.

عملکرد ریه شما )اینکه ریه هایتان به چه خوبی عمل می کنند( با 
استفاده از دستگاه اسپیرومتر )دمسنج( آزمایش می شود. شما برای 

چند ثانیه با شدت هر چه بیشتر در یک لوله می دمید. اسپیرومتر 
میزان هوای دمیده شده در لوله، و همچنین سایر مقیاس های ریه، 

را اندازه گیری می کند.

اگر عالئم شما تنها یا عمدتاً سر کار اتفاق می افتند، پزشک 
عمومی تان ممکن است شما را به یک متخصص ارجاع دهد.

اگر در گذشته تشخیص داده شده باشد که آسم دارید و به یک 
پزشک جدید مراجعه می کنید، ممکن است الزم باشد این تشخیص 

مجدداً چک شود. این ممکن است شامل تغییر دادن یا کاهش دادن 
دارو برای چند هفته و انجام مجدد آزمایش اسپیرومتری شود..
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مدیریت آسم خود
چنانچه اهداف خاصی برای درمان خود دارید )برای مثال، 

مشارکت در ورزش بدون داشتن عالئم آسم( یا هر گونه نگرانی 
دارید )برای مثال، خطرات عوارض جانبی(، پزشک خود را 

مطلع کنید.

شروع درمان
اکثر بزرگساالن دارای آسم هر روز نیاز به مصرف دوز پایین 

داروی پیشگیرنده “کورتیکواستروئید استنشاقی”، و همچنین 
مصرف تسکین دهنده هنگام بروز عالئم، دارند.

این نوع داروی پیشگیرنده التهاب درون مجاری هوایی را تسکین 
می دهد و احتمال عود کردن )حمله( آسم وخیم را کاهش می دهد. 
اکثر بزرگساالن می توانند با دوزی پایین عالئم آسم را به خوبی 

زیر کنترل داشته باشند.

داروی کورتیکواستروئید استنشاقی معموالً برای فردی بالغ یا 
نوجوان که به هر یک از سواالت زیر پاسخ “بله” دهد، تجویز 

می شود:
در ماه گذشته، آیا دو بار یا بیشتر عالئم آسم داشته اید؟ ■

آیا هرگز با عالئم آسم از خواب بیدار می شوید؟ ■

طی 12 ماه گذشته، آیا مورد عود کردن آسم )حمله آسمی(  ■
داشته اید که آنقدر شدید بوده است که نیاز به مراجعه فوری به 

پزشک عمومی یا بخش اورژانس بیمارستان داشته اید؟

برخی از پیشگیرنده ها، عالوه بر کورتیکواستروئید استنشاقی، 
شامل دارویی ثانوی هستند.

پزشکان اغلب ترکیبی را برای شما تجویز می کنند که می توانید 
از آن به عنوان پیشگیرنده معمول روزانه خود استفاده کنید، و 

هنگام بروز عالئم نیز با استفاده از همان افشانه تنفسی، دوزهای 
اضافی مصرف کنید. این کار “درمان نگهداری و تسکینی” 

)MART( نام دارد.

معاینات آسم
دوز داروهای آسم شما باید در صورت لزوم تنظیم و باال یا پایین 

برده شوند تا به بهترین کنترل ممکن عالئم دستیابی پیدا کنید و 
از عود کردن آسم اجتناب کنید. هدف آن است که از پایین ترین 

دوزهایی که عالئم را کنترل می کنند استفاده کنید - مصرف 
داروهایی قویتر از آنچه به آن نیاز دارید مزیتی اضافی به همراه 

ندارد.

این بدین معنی است که شما نیاز به معاینات منظم دارید، و نه فقط 
مراجعه به پزشک در زمان بروز عالئم آسم.

برنامه ریزی کنید که هر 6 یا 12 ماه معاینه آسم را انجام دهید 
)حتی اگر عالئم آسم ندارید(. بالفاصله بعد از عود کردن آسم، و 

حدود 1 تا 3 ماه بعد از شروع درمان پیشگیرنده یا تنظیم دوز 
دارو نیز نیاز به معاینه دارید.. 

هر بار که مراجعه می کنید، پزشک تان در مورد عالئم طی ماه 
گذشته از شما سوال خواهد کرد.

نظارت داشتن بر عالئم خود 
اکثر بزرگساالن و نوجوانان، در فواصل مراجعه به پزشک، می 
توانند از طریق پیروی از برنامه اقدامات عملی آسم، بر آسم خود 

نظارت داشته و آن را مدیریت کنند.

سابقه ای از عالئم آسم خود را نگه دارید تا بتوانید در وقت معاینه 
بعدی آسم خود پزشک را از آنها مطلع کنید.

تعداد دفعات وقوع عالئم در روز یا شب، نوع عالئمی که داشتید، 
اینکه آیا برای عالئم از تسکین دهنده خود استفاده کردید، و آیا 

بالفاصله کارآیی داشت یا خیر، را بنویسید.

پزشک خود را از تغییرات عالئم طی زمان )طی روز، هفته یا 
سال(، و اینکه آیا چیزی آنها را بدتر می کند )برای مثال، ورزش، 

سرماخوردگی و انفلوانزا، آلرژی( مطلع کنید.

ASTHMA BUDDY یک وب سایت 
مخصوص موبایل است که به شما کمک می 
کند بر عالئم آسم خود نظارت داشته باشید و 
به اطالعات به روز در مورد آسم دسترسی 

داشته باشید.

به asthmabuddy.org.au مراجعه کنید
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آسم و بارداری
مدیریت دقیق آسم طی دوران بارداری اهمیت بخصوصی دارد، 

زیرا شما به جای نوزاد خود نیز نفس می کشید. 

به مصرف داروهای آسم خود همانند معمول ادامه دهید. هر چه 
سریعتر، با پزشک خود در مورد مراقبت های آسم طی دوران 

بارداری صحبت کنید.

در زمانی که باردار هستید، از پزشک خود بخواهید آسم شما را 
به دفعات بیشتر چک کند. رهنمون های ملی هر 4 تا 6 هفته را 

توصیه می کنند.

آسم و تب یونجه بهاری
افراد دارای رینیت آلرژیک بهاری )تب یونجه( در مناطق دارای 
سطوح باالی گرده در هوا، می توانند در معرض خطر آسم ناشی 

از طوفان و رعد و برق قرار گیرند. برای افرادی که تب یونجه 
بهاری دارند، به خصوص مهم است که هر روز به مصرف 

معمول پیشگیرنده استنشاقی آسم ادامه دهند.

وقتی آسم را به خوبی زیر کنترل ندارید
اگر عالئم آسم شما مشکالتی ایجاد می کنند، پزشک تان ممکن 
است درمان شما را افزایش دهد. این می تواند افزایش در تعداد 

دوزهای مصرفی در روز، تغییر به دوزی قویتر، یا  افزودن 
دارویی دیگر )افشانه تنفسی یا قرص هایی دیگر( باشد. 

پیش از افزایش دوز دارو یا تغییر دادن دارو، پزشک تان علل 
اینکه چرا دوز ممکن است کارآیی نداشته باشد را چک می کند 

)برای مثال، مشکالت در استفاده صحیح از افشانه تنفسی( و 
اطمینان حاصل می کند عالئم ناشی از عارضه ای دیگر نمی باشد.

اگر کنترل عالئم آسم شما دشوار باشد، پزشک ممکن است شما را 
به یک متخصص دستگاه تنفسی ارجاع دهد.

عود کردن )حمله( آسم
اگر عالئم آسم دارید، از تسکین دهنده خود استفاده کنید و از برنامه 

اقدامات عملی آسم خود پیروی کنید.

اگر عالئم تان بالفاصله تسکین نیابند، یا اگر کمتر از 4 ساعت بعد 
بازگردند، جویای دریافت کمک پزشکی شوید.

اگر در بخش اورژانس یا بیمارستان برای آسم تحت درمان قرار 
گرفته اید، اطمینان حاصل کنید که می دانید بعد از بازگشت به 

خانه دقیقاً چه کارهایی باید انجام بدهید. پیش از ترک محل، 
دستورالعمل هایی واضح در مورد موارد زیر بگیرید:

طی چند روز بعدی، چه نوع درمانی باید داشته باشید ■

اگر عالئم آسم داشته باشید، چه کاری باید انجام بدهید ■

کدام عالئم هشداردهنده به این معنی هستند که باید به بخش  ■
اورژانس بازگردید یا با آمبوالنس تماس بگیرید

چه موقع نزد پزشک عمومی خود بازگردید. رهنمون های ملی  ■
مراجعه را طی 3 روز توصیه می کنند، و بعد یک معاینه آسم 

دیگر 3 تا 4 هفته بعد از آن.

وقتی به پزشک عمومی خود مراجعه می کنید، برنامه اقدامات 
عملی آسم خود را همراه ببرید - ممکن است نیاز به روز کردن آن 

وجود داشته باشد.
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زندگی خوب با آسم
آلرژی های خود را مدیریت کنید - آسم و آلرژی ها ارتباطی 

نزدیک دارند. اکثر افراد دارای آسم، آسم آلرژیک دارند. آزمایش 
آلرژی برای تشخیص آسم خفته ضروری نمی باشد، ولی پزشک 

تان ممکن است انجام این آزمایش را پیشنهاد کند. آزمایش می تواند 
به شما کمک کند که بدانید آیا باید در مورد مدیریت آلرژی های 

خود به عنوان بخشی از مدیریت آسم خود فکر کنید یا خیر. 

مدیریت آسم آلرژیک شامل موارد زیر می شود:
درمان تب یونجه، چنانچه تب یونجه داشته باشید ■
دانستن اینکه کدام محرک های آلرژی )برای مثال، هیره ها،  ■

حیوانات خانگی، گرده ها، کپک( موجب عالئم آسم در شما 
می شوند

پرهیز از محرک هایی که می توان از آنها پرهیز کرد )تنها در  ■
جایی که عملی باشد(، و مدیریت محرک هایی که نمی توان از 

آنها پرهیز کرد.
به دور از سیگار زندگی کنید - سیگار نکشید، و از دود سیگار 

سایر افراد پرهیز کنید )حتی در فضای باز(. سیگار کشیدن و آسم 
ترکیبی خطرناک است.

غذای خوب بخورید - مصرف هر روز میوه و سبزیجات زیاد، 
خوردن بیشتر ماهی را هدف خود قرار دهید، و مواد غذایی حاوی 

چربی اشباع شده را محدود کنید )برای مثال، غذاهای حاضری(. 
داشتن وزن بیش از حد ممکن است مدیریت آسم را دشوارتر کند. 

از دست دادن حتی مقدار کمی وزن می تواند واقعاً آسم را بهتر 
کند.

مراقب سالمت روان خود باشید - اگر احساس غمگینی و 
اضطراب داشته اید، یا مثل معمول از چیزها و کارها لذت نمی 
برید، پزشک خود را مطلع کنید. سالمت روان شما می تواند بر 

آسم شما تأثیر بگذارد، و آسم ممکن است بر سالمت روانتان تأثیر 
بگذارد.

واکسن های انفلوانزای خود را به روز نگه دارید - برای 
اطالعات بیشتر با پزشک خود صحبت کنید یا وب سایت اداره 

بهداشت دولت استرالیا را چک کنید..

به sensitivechoice.com مراجعه کنید

اطالعات بیشتر
 برنامه “گزینه حساس” ما به افراد کمک می کند به راحتی محصوالت و خدماتی را 

که ممکن است به آسم و آلرژی های آنها کمک کنند شناسایی کنند.
 به دنبال پروانه آبی بر روی محصوالت تأیید شده بگردید یا به وب سایت مراجعه کنید تا 

اطالعات بیشتری در مورد مدیریت آسم و آلرژی ها بیابید.
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آنچه باید در مورد مراقبت از آسم خود بدانید

اطمینان حاصل کنید که می توانید به تمامی این سواالت در مورد آسم خود پاسخ دهید. اگر مطمئن نیستید، 
از پزشک، پرستار یا داروساز خود بپرسید.

■   آیا برنامه اقدامات عملی آسم من به روز است؟

■   چه موقع باید از هر داروی آسم استفاده کنم )و چه مقدار؟(

■   آیا به روش صحیح از اسپری / افشانه تنفسی ام استفاده می کنم تا از بیشترین مزیت دارو بهره مند شوم؟

■    عوارض جانبی احتمالی داروهای من چه هستند؟

■   چگونه باید بر عالئم آسم خود نظارت داشته باشم؟

■    چه کارهای دیگری می توانم انجام دهم تا مانع بروز عالئم آسم یا عود کردن آن بشوم؟

■    اگر عالئم آسم من بدتر شوند چه کاری باید انجام بدهم؟

■   آیا نسخه های داروهای آسم من به روز هستند؟

■    در صورت وقوع موقعیت اضطراری مرتبط با آسم چه کاری باید انجام بدهم؟

■    معاینه بعدی آسم من چه موقع است؟
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از کجا می توانید 
اطالعات بیشتر کسب کنید

پزشک، پرستار یا داروساز خود ■

 به وب سایت انجمن ملی آسم استرالیا به نشانی  ■
nationalasthma.org.au مراجعه کنید

با خط کمک رسانی آسم استرالیا تماس بگیرید 462 278 1800 یا به  ■
asthmaustralia.org.au مراجعه کنید

اطالعات موجود در این راهنما از منابع زیر می باشد:

کتابچه راهنمای آسم استرالیا )راهنمای سراسری برای پزشکان، پرستاران و 
 asthmahandbook.org.au )داروسازان، تهیه شده توسط انجمن ملی آسم استرالیا

تصویری از آسم )گزارشی آنالین که توسط موسسه بهداشت و تندرستی دولت استرالیا 
aihw.gov.au )2018 پست شده است، تاریخ آخرین به روز رسانی اکتبر

nationalasthma.org.au



روش 
استفاده از 

افشانه تنفسی 

فرد را در حالت راحتی صاف بنشانید.
آرام و اطمینان بخش باشید.

فرد را تنها نگذارید. 

 4 نوبت از تسکین دهنده آبی/طوسی رنگ به فرد بدهید 
)Airomir یا Ventolin، Asmol ،برای مثال(

 در صورت موجود بودن، از یک اسپیسر )آسم یار( استفاده کنید.
هر بار 1 نوبت به فرد بدهید با 4 نفس بعد از هر نوبت 

 در صورت امکان از افشانه تنفسی خود فرد استفاده کنید.
اگر این کار ممکن نیست، از افشانه تنفسی جعبه کمک های اولیه استفاده کنید یا یکی قرض بگیرید.

4 دقیقه صبر کنید.
 اگر فرد هنوز نمی تواند به صورت معمول نفس بکشد، 

 4 نوبت دیگر از افشانه به او بدهید.

اگر فرد هنوز هم نمی تواند به صورت معمول نفس بکشد،

بالفاصله با آمبوالنس تماس بگیرید )شماره 000 را بگیرید( 
به آنها بگویید فردی دچار حمله آسمی شده است.

به دادن تسکین دهنده ادامه دهید. 
هر 4 دقیقه، 4 نوبت دارو به او بدهید تا آمبوالنس برسد. 

کودکان: هر بار دادن 4 نوبت دوز بی خطر است. 
بزرگساالن: برای حمله وخیم، می توانید هر 4 دقیقه حداکثر 6 تا 8 نوبت به او دارو بدهید

با اسپیسر )آسم یار( 

• اسپیسر را سر هم کنید
•  کالهک افشانه را بردارید و آن را خوب تکان دهید

• افشانه را صاف درون اسپیسر بگذارید
•  قطعه دهانی را بین دندان ها گذاشته و لبها را دور آن 

محکم ببندید
•  دکمه افشانه را یک بار محکم فشار دهید تا یک دوز 

به داخل اسپیسر وارد کنید
• 4 نفس )دم و بازدم( از اسپیسر بکشید

• اسپیسر را از دهان بیرون بکشید
•  هر بار یک نوبت را تکرار کنید تا 4 نوبت دارو 

مصرف شود - به یاد داشته باشید پیش از هر نوبت 
افشانه را تکان دهید

• کالهک را سرجایش برگردانید 

بدون اسپیسر )آسم یار(

•کالهک را بردارید و آن را خوب تکان دهید
• دور از اسپری، نفس خود را بیرون بدهید

•  قطعه دهانی را بین دندان ها قرار دهید و لبها را دور 
آن محکم ببندید

•  دکمه افشانه را یک بار محکم فشار دهید و همزمان 
آرام و عمیق نفس بکشید

• اسپری را از دهان بیرون بکشید
•  نفس خود را برای 4 ثانیه یا تا زمانی که احساس 

راحتی می کنید، نگهدارید
•  دور از اسپری، نفس خود را به آرامی بیرون بدهید

•  هر بار یک نوبت را تکرار کنید تا 4 نوبت از دارو را 
مصرف کنید - به یاد داشته باشید پیش از هر نوبت، 

افشانه را تکان دهید
• کالهک را سرجایش برگردانید 

آیا مطمئن نیستید آسم است؟
بالفاصله با آمبوالنس تماس بگیرید )شماره 000 را بگیرید(

اگر فرد هوشیار است و به نظر می رسد مشکل اصلی او نفس کشیدن است، از مراحل کمک های اولیه 
آسم پیروی کنید. احتمال آن وجود ندارد که داروی تسکین دهنده آسم برای او ضرری داشته باشد، حتی 

اگر آسم نداشته باشد.

 Bricanyl 2 دوز مجزا از افشانه تنفسی
یا Symbicort به فرد بدهید

 Symbicort اگر افشانه در دسترس نمی باشد، می توانید از
)برای افراد باالی 12 سال( یا Bricanyl استفاده کنید، حتی 

اگر فرد معموالً از آنها استفاده نمی کند. 

4 دقیقه صبر کنید.
اگر فرد هنوز نمی تواند به صورت معمول 

نفس بکشد، 1 دوز دیگر به او بدهید. 

اگر فرد هنوز هم نمی تواند به صورت معمول 
نفس بکشد، بالفاصله با آمبوالنس تماس بگیرید 

)شماره 000 را بگیرید( به آنها بگویید فردی 
دچار حمله آسمی شده است. 

در حالی که منتظر آمبوالنس هستید، به دادن 
تسکین دهنده ادامه دهید: 

برای Bricanyl، هر 4 دقیقه 1 دوز بدهید

 برای Symbicort، هر 4 دقیقه 1 دوز بدهید 
)تا حداکثر 3 دوز دیگر( 

SYMBICORT یا BRICANYL

• سرپیچ را باز کنید و بردارید
•  افشانه تنفسی را صاف نگه دارید و حلقه مشبک آن 

را بگردانید و بازگردانید
•  دور از افشانه تنفسی، نفس خود را بیرون بدهید
•  قطعه دهانی را بین دندان ها قرار دهید و لبها را 

محکم دور آن ببندید
• شدید و عمیق نفس را به داخل بکشید

• افشانه تنفسی را از دهان بیرون بکشید
•  دور از افشانه تنفسی، نفس خود را به آرامی بیرون 

بدهید
•  برای مصرف دوز دوم این کار را تکرار کنید - به یاد 
داشته باشید که حلقه مشبک را پیش از هر دوز برای 

رها کردن دوز، در هر دو جهت بگردانید 
• سرپیچ را سرجایش برگردانید 

واکنش های وخیم آلرژیک 
بالفاصله با آمبوالنس تماس بگیرید )شماره 000 را بگیرید(

در صورت موجود بودن، از برنامه اقدامات عملی آنافیالکسی فرد پیروی کنید. اگر فرد آلرژی های 
شناخته شده وخیم دارد و به نظر می رسد واکنش وخیم آلرژیک وخیم دارد، پیش از دادن داروی تسکین 

دهنده آسم، از تزریق گر خودکار آدرنالین آنها )برای مثال، EpiPen، Anapen( استفاده کنید.

برای اطالعات بیشتر در مورد آسم به وب سایت های زیر مراجعه کنید:
www.asthmaaustralia.org.au - بنیادهای آسم

www.nationalasthma.org.au - انجمن ملی آسم استرالیا

اگرچه تمامی مراقبت های الزم صورت گرفته، با این حال این جدول فقط یک راهنمای کلی است و به منظور جایگزینی برای توصیه/درمان پزشکی انفرادی نمی باشد. انجمن ملی آسم استرالیا صریحاً تمامی مسئولیت ها )از جمله برای غفلت( بابت هر گونه از دست دادن، 
خسارت دیدن یا جراحت شخصی ناشی از اتکا به اطالعات درج شده در این راهنما را از خود سلب می کند. © انجمن ملی آسم استرالیا 2011. 
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روش 
استفاده از 

افشانه تنفسی 

کودک را صاف بنشانید.

آرام بمانید و به کودک اطمینان بدهید.
کودک را تنها نگذارید.

4 نوبت مجزا پاف از افشانه تنفسی تسکین دهنده - اسپری آبی/
 )Airomir یا Ventolin، Asmol ،طوسی رنگ به او بدهید )برای مثال

در صورت موجود بودن، از یک اسپیسر )آسم یار( استفاده کنید.
هر بار 1 نوبت  با 4 تا 6 نفس بعد از هر نوبت.  

در صورت موجود بودن، از افشانه تنفسی تسکین دهندۀ خود کودک استفاده کنید.
اگر این کار ممکن نیست، از افشانه تنفسی تسکین دهندۀ جعبه کمک های اولیه استفاده کنید یا یکی قرض بگیرید.

 Bricanyl 2 دوز مجزا از افشانه تنفسی
به او بدهید

اگر اسپری موجود نباشد، می توانید برای 
کودکان 6 سال و بیشتر از Bricanyl استفاده 

کنید، حتی اگر کودک معموالً از این دارو 
استفاده نمی کند. 

4 دقیقه صبر کنید.
اگر کودک هنوز نمی تواند به صورت معمول نفس بکشد،  4 نوبت دیگر به او بدهید.

هر بار یک نوبت به او بدهید )در صورت موجود بودن، از اسپیسر استفاده کنید(. 

اگر کودک هنوز هم نمی تواند به صورت معمول نفس بکشد، 

 بالفاصله با آمبوالنس تماس بگیرید 
)شماره 000 را بگیرید(

به آنها بگویید که یک کودک دچار حمله آسمی شده است.

به دادن تسکین دهنده ادامه دهید. 
هر 4 دقیقه، 4 نوبت مجزا دارو به او بدهید تا آمبوالنس برسد. 

 دقیقه صبر کنید.
اگر کودک هنوز نمی تواند به صورت معمول 

نفس بکشد،  1 دوز دیگر به او بدهید.

اگر کودک هنوز نمی تواند به صورت معمول 
نفس بکشد، 

 بالفاصله با آمبوالنس تماس بگیرید 
)شماره 000 را بگیرید(

به آنها بگویید که یک کودک دچار حمله آسمی 
شده است.

به دادن تسکین دهنده به او ادامه دهید
هر 4 دقیقه، 1 نوبت دارو به او بدهید تا 

آمبوالنس برسد.

با اسپیسر )آسم یار(
* در صورت موجود بودن، از اسپیسر استفاده کنید

•  اسپیسر را سر هم کنید )اگر کودک زیر 4 سال دارد، ماسک 
آن را متصل کنید(

•  کالهک افشانه را بردارید و آن را خوب تکان دهید
• افشانه را صاف درون اسپیسر بگذارید

•  قطعه دهانی را بین دندان های کودک گذاشته و لبها را محکم 
دور آن ببندید یا ماسک را بر روی دهان و بینی کودک قرار 

دهید و آن را کامالً سفت کنید
•  دکمه افشانه را محکم فشار دهید تا یک دوز به داخل اسپیسر 

وارد کنید
•  کودک 4 تا 6 نفس )دم و بازدم( از اسپیسر می کشد

•  هر بار یک نوبت را تکرار کنید تا 4 نوبت دارو مصرف شود- 
به یاد داشته باشید پیش از هر نوبت افشانه را تکان دهید

•  کالهک را سرجایش برگردانید 

بدون اسپیسر )آسم یار(
کودکان باالی 7 سال، در صورت موجود نبودن اسپیسر

•  کالهک را بردارید و آن را خوب تکان دهید
•  از کودک بخواهید دور از اسپری، نفس خود را بیرون 

بدهد
•  قطعه دهانی را بین دندان های کودک قرار دهید و لبها 

را محکم دور آن ببندید
•  از کودک بخواهید نفس آرام و عمیق بکشد

•  در حالیکه کودک نفس را به درون می کشد، دکمه 
افشانه را یک بار محکم فشار دهید 

•  از کودک بخواهید نفس خود را حداقل برای 4 ثانیه  
نگه دارد، آنگاه دور از اسپری آرام نفس خود را 

بیرون بدهد
•  هر بار یک نوبت تکرار کنید تا 4 نوبت از دارو را 
مصرف کرده باشد - به یاد داشته باشید پیش از هر 

نوبت افشانه را تکان دهید
•  کالهک را سرجایش برگردانید 

  BRICANYL
تنها برای کودکان 6 سال و باالتر

• سرپیچ را باز کنید و بردارید
•  افشانه تنفسی را صاف نگه دارید و حلقه مشبک آن را 

بگردانید و بازگردانید
•  از کودک بخواهید به دور از افشانه تنفسی، نفس خود 

را بیرون بدهد
•  قطعه دهانی را بین دندان های کودک قرار دهید و لبها را 

به محکم دور آن ببندید
•  از کودک بخواهید یک نفس بزرگ و عمیق بکشد

•  از کودک بخواهید به دور از افشانه تنفسی، نفس خود را 
به آرامی بیرون بدهد

•  برای مصرف دوز دوم این کار را تکرار کنید - به یاد 
داشته باشید که حلقه مشبک را پیش از هر دوز برای 

دوباره پر شدن، در هر دو جهت بگردانید 
• سرپیچ را سرجایش برگردانید 

* اگر برای کودک زیر 7 سال اسپیسر موجود نباشد، دست های کودک/ فرد کمک کننده را دور بینی و دهان کودک  گود کنید تا کامالً بسته شود. دکمه 
اسپری را از میان دست ها به داخل حفره هوا فشار دهید. مراحل استفاده “با اسپیسر” را به ترتیب انجام دهید. 

آیا مطمئن نیستید آسم است؟
بالفاصله با آمبوالنس تماس بگیرید )شماره 000 را بگیرید(

اگر کودک هوشیار است و به نظر می رسد مشکل اصلی او نفس کشیدن است، مراحل کمک 
های اولیه آسم را به ترتیب انجام دهید. احتمال آن وجود ندارد که داروی تسکین دهنده آسم برای 

او ضرری داشته باشد، حتی اگر آسم نداشته باشد.

واکنش های وخیم آلرژیک 
بالفاصله با آمبوالنس تماس بگیرید )شماره 000 را بگیرید(

در صورت موجود بودن، از برنامه اقدامات عملی آنافیالکسی کودک پیروی کنید. اگر می دانید که 
کودک آلرژی های وخیم دارد و به نظر می رسد واکنش وخیم آلرژیک دارد، پیش از دادن داروی 
تسکین دهنده آسم، از تزریق گر خودکار آدرنالین او )برای مثال، EpiPen، Anapen( استفاده 

کنید.

 www.nationalasthma.org.au انجمن ملی آسم استرالیا       www.asthmaaustralia.org.au  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد آسم به وب سایت زیر مراجعه کنید:  بنیادهای آسم
اگر فردی بزرگسال دچار حمله آسمی شده است، می توانید مراحل باال را انجام دهید تا زمانی که بتوانید مشاوره پزشکی بگیرید.

اگرچه تمامی مراقبت های الزم صورت گرفته، با این حال این جدول فقط یک راهنمای کلی است و به منظور جایگزینی برای توصیه/درمان پزشکی انفرادی نمی باشد. انجمن ملی آسم استرالیا صریحاً تمامی مسئولیت ها )از جمله برای غفلت( بابت هرگونه از دست دادن، 
خسارت دیدن یا جراحت شخصی ناشی از اتکا به اطالعات درج شده در این راهنما را از خود سلب می کند. © انجمن ملی آسم استرالیا 2011.
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 برای کسب اطالعات بیشتر، 
به “انجمن ملی آسم استرالیا” مراجعه کنید:

nationalasthma.org.au

©2019

سپاسگزاری
تهیه شده توسط “انجمن ملی آسم استرالیا” در مشاوره با هیأتی از متخصصین بالینی آلرژی و آسم.

تأمین بودجه توسط اعطائیه ای از GSK Australia. به جز فراهم کردن اعطائیه مالی، GSK Australia در تهیه، توصیه، 
بازنگری و اصالح این نشریه مشارکت نداشته است.


