
آسمروز جهانی ماه اردیبهشتدوازدهم

Better Air, Better Breathing )("هواي بهتر، تنفس بهتر "

تاریخچه روز جهانی آسم:

GINA :پیشگامان جهانی آسم)Global Initiative Of Asthma ( به منظور افزایش آگاهی در خصوص
بیماري آسم و عوامل خطر آن، جلب مشارکت ذینفعان و برنامه ریزي و همکاري در جهت پیشگیري و کنترل این 

روز ضمن آموزش، اطالع را به عنوان روز جهانی آسم نامگذاري کرده است. در این”اولین سه شنبه ماه می”بیماري
و حساس سازي عموم جامعه نسبت به این بیماري، پزشکان، بیماران، مراقبین بهداشتی، مسئولین و سیاستگذاران رسانی

گرد هم آمده و در خصوص راه هاي پیشگیري و کنترل بیماري آسم هم فکري و چاره اندیشی می نمایند.

برگزار شد و به تدریج در طی سالهاي بعد کشور دنیا 35در بیش از 1998اولین بزرگداشت روز جهانی آسم در سال 
میزان مشارکت سایر کشورها نیز افزایش یافت بطوریکه این روز به عنوان یکی از رویدادهاي اساسی در افزایش آگاهی 

آید.مردم در مورد آسم به حساب می

دانشگاه هاي علوم با همکاري1379با عنایت به اهمیت موضوع، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 
ژوهشی و انجمن هاي علمی هر ساله همگام با سایر کشورهاي جهان، اقدام به بزرگداشت این روز نموده پزشکی، مراکز پ

است و همواره در طی این روز سعی شده است که در جهت بهبود وضعیت بیماران مبتال به آسم و خدمت رسانی به آنها 
اردیبهشت ماه ) و با  12بزرگداشت روز جهانی آسم دوم ماه می میالدي (سالیستمین هایی برداشته شود. امسال بگام

می باشد.Better Air, Better Breathing )("هواي بهتر، تنفس بهتر"شعار 

:  آسماهمیت بهداشتی 
آسم یک معضل بهداشت جهانی در همه جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است که شیوع و هزینه هاي 

درصد در کشور هاي 40درصد تا 5تشخیص و درمان آن طی دهه هاي اخیر رو به افزایش گذاشته است و از کمتر از 
ردم دنیا به بیماري آسم مبتال هستند و جمعیت میلیون نفر از م300بیش از WHOمختلف نوسان دارد. براساس آمار 

قابل توجهی از آنان را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند هم اکنون آسم شایعترین بیماري مزمن در کودکان است. 
این بیماري دلیل اصلی مراجعه و بستري شدن کودکان در اورژانس و بیمارستان، غیبت از مدرسه و در بزرگساالن غیبت 

ر است. از کا
درصد می باشد. 5درصد و در بزرگساالن در حدود 14/13سال، 18در کشور ما میانگین شیوع عالئم آسم در افراد زیر 

البته در کالن شهر ها این آمار دو چندان است. از جمله در مطالعه اي که در مرکز تحقیقات ایمونولوژي، آسم و آلرژي 



% از کودکان و نوجوانان مورد مطالعه در کالن شهر تهران، عالئم و نشانه هاي آسم را از خود بروز می 4/35انجام گرفت 
دهندکه بسیار هشداردهنده است و ترافیک سنگین خودرو و آلودگی هوا می تواند یکی از علت هاي مهم آن باشد.آسم 

اران و ایجاد ناتوانی دارد و هزینه هاي سنگینی را از نظر هزینه هاي تاٌثیر قابل مالحظه اي بر کاهش کیفیت زندگی بیم
دارو و درمان و زیان هاي اقتصادي به ویژه در موارد شدید نیازمند بستري شدن در بیمارستان، به جامعه تحمیل می 

ان به موقع و % موارد مرگ و میر آسم با تشخیص و درم80نماید.نتایج پژوهش هاي جدید موید این نکته است که 
قابل پیشگیري است. وي،درست بیماري و آموزش مناسب به بیمار و خانواده 

تعریف آسم:
معنا که بیماري همیشه وجود است و بیانگر بیماري التهابی مزمن و غیرواگیر ریه است. مزمن به اینیونانیواژه ايآسم

بطور تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی بروز می کند.که بیمار احساس ناخوشی ندارد. این بیماريدارد حتی زمانی 
حساسیت زا هاي هوایی به عوامل محرك وراهاز نظر ارثی، به دنبال واکنش افراد مستعددر کلی در این بیماري

نتیجه هواي کمتري از آنها عبور می کند و با سختدرهاي هوایی شده وموجب انسداد راهذیلمجموع وقایع (آلرژیک)
تر شدن عمل تنفس، عالئم آسم بروز می کند. 

هاي هوایی متورم و ملتهب می گردد. پوشش داخلی راه-1
هاي هوایی (موکوس) زیاد می شود.ترشحات مخاطی راه-2
هاي هوایی منقبض می گردد. ) عضالت دیواره راه3

علل آسم:
نشان می دهد که آسم محصولی از روشن شده، اصلی آسم هنوز نامشخص است ولی آنچه که تاکنونعلت دقیق و 

خصوصیات زیستی و ذاتی فرد ( ژنتیک) می باشد.عوامل محیطی، سبک و نحوه زندگی و ترکیب
عوامل خطر براي بروز یا شدت آسم چیست؟

حساسیت زا یا آلرژنمواد *
گرده هاي گل و گیاه-

مو یا پوست )عوامل حساسیت زاي حیوانات خون گرم ( پر ، - 
هیره (مایت) موجود در گرد و خاك خانه ها - 
حشراتانواع سوسک ها و- 
کپک ها و قارچ ها- 
مواد محرك *
در طی از دوران بارداري تا پس از تولد و)..پیپ و .،(قلیانی سیگار و سایر مواد دخاندر معرض قرار گرقتن با دود- 

زندگی 



و هر گونه ماده سوختنی اسپند،دود آتش- 
ذرات معلق، سموم قارچی و...)دي اکسید گوگرد،،آلودگی هوا (ازن- 
تماس با بخارات ناشی از آشپزي مانند اکسید نیتروژن- 
خشک و یرات آب و هوایی بخصوص هواي سردتغی- 
و کپک در محیط می شود فزایش قارچااده از بخور طوالنی مدت که باعث رطوبت زیاد و یا استف- 
و شوینده ها)ادوکلنر، نظیر بوي عطبوهاي تند (- 
گرد و غبار- 
، استرس)خندیدن شدید،تغییرات هیجانی  شدید (گریه کردن- 

، آنفلوانزا و ..... )هاي ویروسی (سرماخوردگیعفونت* 
ورزش و فعالیت فیزیکی*
عوامل دیگر *
برخی مسکن ها داروهایی مانند آسپرین و- 
هاي غذایی بویژه در کودکان نمواد افزودنی در غذاها و آلرژ- 
چاقی کم تحرکی و- 
مادر قبل و طی بارداري افسردگی و اضطراب پدر و- 
به روش سزارین زایمان- 
وزن پایین موقع تولد و نیز سن کم مادر - 
Dنکمبود ویتامی- 
عدم تغذیه با شیر مادر-
در آب استخر ها شده استفادهکلر - 
حشره کش ها، بوي رنگ،: شوینده هاآالینده هاي شیمیایی- 

عالیم آسم:
) سرفه 1
خس خس ) 2
) تنگی نفس 3

تلف شب و روز، فصل هاي ساعات مخدرمیزان عالئم و شدت والبته همه بیماران عالئم فوق را بطور کامل ندارند 
هاي مختلف بیماري و در حمله آسم متفاوت است. درحالتگوناگون، 



:حمله آسم
شدت عالیم آسم از حد معمول بیشتر شود به آن حمله آسم اطالق می گردد. وقتی 

، داشتی در ارتباط با بیماران آسمیهاي به. یکی از وظایف مهم مسئول مراقبتاورژانس هاي پزشکی استحمله آسم از
. وقوع حمله آسم استم هشدار دهنده آموزش عالئ

:عالئم حمله آسم
، تنگی نفس و یا احساس فشردگی قفسه سینه  ) بدتر شدن پیش رونده سرفه، خس خس سینه١
صحبت کردن فس کشیدن در حین راه رفتن و ) هر گونه سختی در ن2
بیماري بت از مدرسه به خاطر تشدید عالیم ) غی3
ه از افشانه بار استفاد2در روز یا شب یعنی بیشتر از اده زیاد از داروي تسکین دهنده (سالبوتامول) ) نیاز به استف4

سالبوتامول در هفته 
:عالئم حمله آسم شدید

، تنفس سریع ) تنگی نفس شدید١
) خس خس پیشرونده 2
ت بین دنده اي) استفاده از عضالت فرعی تنفس بصورت داخل کشیده شدن پوست قفسه سینه و عضال3
) ناتوانی در بیان حتی یک جمله 4
) افت سطح هوشیاري و ایجاد خواب آلودگی 5
نتهاي انگشتان دست و پا)کبودي لب ها و ا6

:تشخیص آسم
گرفتن شرح حال کامل بیماران 

معاینه بالینی 
) (تست تنفسسنجش عملکرد ریوي نظیر اسپیرومتري

:کنترل و درمان آسم
.بیماري مزمن است وتاکنون راه حلی براي ریشه کن کردن آن پیدا نشده استآسم یک 
.رمان آسم،کنترل عالئم بیماري استهدف از د

:آسم و ورزش
فعالیت بدنی در بیماران مبتال به آسم بروز عالئم و یا حمالت آسم است، ولی دانش آموز با داشتن خطر عمده ورزش و 

ه قبل از ورزش، می تواند ورزش دقیق30صرف داروي سالبوتامول حدود یک ربع تا توصیه هاي کتبی پزشک معالج و م
قادر به انجام همه نوع ورزش است. کند. بیمار دچار آسم 



:کنترل آسم از این قرارندهمترین اقدامات پیشگیرانه برايم

نفوذ (مثال ی غیرقابلیهاها در پوششها وتشکها باید بالشخاك خانهو براي مقابله با هیره (مایت) موجود در گرد- 
درآفتاب وشدهشسته) درجه سانتیگراد60آب داغ (ر در اي یکباها هفتهشوند و کلیه ملحفهپیچیدهپوشش پالستیکی)

بازي،کتاب ومانند اسبابکرد و وسایل فراوان (پوش استفادهکف. در صورت امکان نباید از قالی به عنوانگرددخشک 
بهتر یابد و هنگام نظافت منزل نیزخانه باید کاهشسطح رطوبتدر داخل اتاق کودك نگهداري شوند.نباید نیز)مبلمان

.است فرد مبتال به آسم در منزل نباشد
آموز هیچ وجه اجازه ورود حیوانات دستباید از نگهداري حیوانات خانگی در محیط داخل منزل خودداري شود و به- 

اجتناب شود. داده نشود. از به کار بردن بالش یا تشک حاوي پر، پشم و کرك نیز بایده رختخوابمانند گربه و سگ ب
د.رکهاي مناسب براي دفع آن از محل کار و زندگی تالش روشزا است که باید باسوسک یکی از عوامل حساسیت- 
همچنین اجازه سیگارکشیدن ،خودداري شودباید از مصرف دخانیات و یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار سایر افراد- 

.نیز نباید به دیگران داده شوددر خانه یا فضاهاي بسته
کرد. به منظور پیشگیري از آلودگی هنگام آلودگی شدید هوا باید از خروج از منزل و ورزش درفضاي آزاد اجتناببه - 

.کردفضوالت و زباله خوددارينظیر چوب،هاي بیولوژیکسوختهواي داخل منزل نیز باید از مصرف
لذا براي،دهدآلرژي و آسم را کاهش میماه اول زندگی، خطر بروز6در خصوصبه،رتغذیه انحصاري با شیر ماد- 

.شیرخشک استفاده نشودپیشگیري از آسم بهتر است از
ها و جوهر نمک ادوکلن، سفیدکنندهعطر و بعضی از بیماران مبتال به آسم به بوهاي تند مثل بوي رنگ و اسپري مو،- 

.عوامل محرك نیز باید اجتناب شوداز این،واکنش نشان میدهند
درختانی مثل نارون، کاج، سپیدار و علوفه هرز ، هاي گیاهی موجود درفضا غالبا سبب آسم و آلرژي فصلی میشوندگرده- 

ها به اتاق نفوذ گردهاید با بستن در و پنجره ازهاي گرده افشانی بساز هستند. در فصلمشکلدر فصول مختلف سال،
.جلوگیري کرد

ا در فضاهاي بسته به زعوامل حساسیتها ازها و قارچشوند. کپکها میها و کپکرطوبت و گرما سبب رشد قارچ- 
حمام و زیرزمین هاي مرطوب مانندتکثیر قارچ مثل جاهاي مرطوب اجتناب کرد و محللذا باید از منابع،شمار میروند

.را به طور مکرر و منظم تمیزکرد

گروه پیشگیري از بیماري هاي غیرواگیر


