
آسن تِ هؼٌی ًفس ًفس سدى ٍ ضایؼسزیي تیواری  

ریَی هشهي دروَدواى اسر وِ تاػث السْاب حاد ٍ لاتل 

. تزگطر ٍ یا السْاب هشهي هجاری َّایی زحساًی هیطَد

. حوالذ آسن لاتل خیطگیزی ٍوٌسزل اسر
: عالیم آسم

.  سزفِ، زٌگیٌفس، خسخس سیٌِ
: علت آسم 

آسن در اثز هجوَػْای اس ػَاهل هحیغی ٍ ٍراثسی ایجاد 

.  هیطَد
 چه عواملی باعث تشدید حمالت آسم 

میگزدد؟ 
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ضَیٌذُ، هَاد ضیویایی ًظیز رًگْا، آلَدگیْای هَجَد 

. در َّا، زغییزاذ ًاگْاًی آب ٍ َّا ٍ َّای سزد

وٌِ ٍ ساس ) سَسه حوام ٍ ّیزّْا :هَاد حساسیسشا. 2

گزد ٍغثار، گزدُ یگیاّاى، خزخزًذگاى، خطن  (...ٍ 

.  حیَاًاذ

:  ػفًَسْای دسسگاُ زٌفس فَلاًی هثل:ػفًَر .3

. سیٌَسیر ٍ سزهاخَردگی
: درمان آسم 

ّذف،تزعزف وزدى ًطاًْْای تیواری یا ووىزدى ٍ تِ 

. حذالل رساًذى ػالین تیواری هیثاضذ

 اس تیي تزدى ٍ یا واّص هحزوْایی وِ تاػث زطذیذ

. ػالین آسن هیگزدًذ

 ،اسسفادُ اس دارٍّایی وِ تاػث تاس ضذى هجاری َّایی

خیطگیزی اس السْاب ٍ یا اس تیي تزدى آى  

. هیطَد
بزای اس بیه بزدن و یا کاهص محزکها چه باید کزد؟ 

 ًمل هىاى تِ هحلی تا آب ٍ َّای هٌاسة در تْثَدی 

 .تیواری وَدن ضوا هَثز اسر

 تسسِ تِ زجزتِ خاًَادُ در صَرذ هَثز تَدى، اس 

دسسگاُ تخَر تزای هزعَب وزدى َّای ازاق اسسفادُ 

. وٌیذ

 ٍ اس تالص خز اسسفادُ ًىٌیذ، اس تالطْایی وِ جٌس 

. خَضص هٌاسة دارًذ ٍ دارای سیح ّسسٌذ، اسسفادُ وٌیذ

 هلحفِ ّای رخسخَاب وَدن را سٍد تِ سٍد ٍ تا 

. حزارذ تاال تطَییذ ٍ در آفساب خطه وٌیذ

 اضیا ٍ الثسِ وَدن در ووذِ  در تسسِ ًگْذاری 

. گزدد

اس وزوزُ ٍ خزدّْای لاتل ضسسطَ اسسفادُ ًواییذ  .

 ازاق وَدن زَْیِ ی هٌاسثی داضسِ تاضذ، حذالل 

تار، جارٍ تزلی وطیذُ ضَد ٍ زا ًین ساػر تؼذ 2ّفسْای

. اس ازوام جارٍوطی، وَدن ٍارد ازاق ًگزدد

 ِخٌجزُ ٍ درتْا را در فصل گزدّافطاًی تسس  

ًگْذاریذ ٍ در صَرذ اهىاى اس دسسگاُ زَْیْی هغثَع 

. اسسفادُ وٌیذ

هثل،  لالی، ٍسایل  :  اس ًگْذاری ٍسایل اضافی هثل

. در ازاق وَدن خَدداری ًواییذ... چَتی، گل ٍ گیاُ ٍ 

ًظافر واهل وف آضدشخاًِ، ووذّا ٍ گزدگیزی  

 اثاثیْی هٌشل تِ صَرذ هزعَب ٍ سهاًی وِ وَدن 

. حضَر ًذارد، اًجام ضَد

 خَضان وَدن تؼذ اس تاسی در خارج اس هٌشل 

. زؼَیض گزدد ٍ هَّای اٍ هززة ضَد

  دٍر ریخسي سزیغ هَادغذایی تیوصزف ٍزخلیِ ی

. سٍد تِ سٍد ستالْْا تزای واّصِ سَسه ضزٍری اسر

(...خزگَش ٍ گزتِ ٍ) اس زواس وَدن تا حیَاًاذ  ٍ

. خزًذگاى خاًگی اجسٌاب ضَد

 ،اس زواس وَدن تا دٍدزٌثاوَ، چَتسیگار، اسدزی 

خَدرزاله، ػغز، ضذتَ،گچ ٍ هَادضَیٌذُ خَدداری 

. وٌیذ

 تزای جلَگیزی اس سزهاخَردگی وَدن اٍ را در 

هماتل تاد ٍ وَراى هحافظر وٌیذ ٍ اس زواس تا افزاد 

 .سزهاخَردُ جلَگیزی ًواییذ

 در اٍل خاییش تا خشضه اعفال در هَرد زشریك ٍاوسي 

 .آًفَالًشا هطَرذ ًواییذ

 تزای ووه تِ خزٍج ززضحازی وِ در راّْای َّایی 

ٍجَد دارد، اس ٍرسضْای زٌفسی وِ زَسظ خزسسار یا 

 .فیشیَززاج آهَسش دادُ ضذُ، اسسفادُ وٌیذ

   در فصل گزدُ افطاًی ٍ سزها اس هاسه خارچْای چٌذ

 .الیِ ٍ ضالگزدى تزای وَدن خَد اسسفادُ وٌیذ

1 2 3 



  زَجِ داضسِ تاضیذ هصزف سیگار سهیٌِ را تزای آسن

. وَدن هْیا هیىٌذ
  :تغذیه کودکان و مواد حساسیت سای غذایی

زغذیِ تا ضیزهادر زا ضص هاّگی ًَساد را در تزاتز حوالذ 

در ضزٍع زغذیِ ووىی هثل سایز . آسن هماٍم هیىٌذ

وَدواى تزای خیطگیزی اس حساسیر غذایی اس دادى 

سفیذُ زخن هزؽ، هاّی، ضیزگاٍ، فزآٍردُ ّای گٌذم، 

غالذ، سَیا، چیدس، خفه ٍ هزوثاذ ٍ هَاد هحزن تِ 

. وَدن خَد زا خایاى یه سالگی اجسٌاب وٌیذ
 آیا ورسش بزای کودکان مبتال به آسم مضز است؟

در صَرزیىِ زحر ًظز خشضه ٍ هزتیاى هذرسِ آهَسش 

. السم را تثیٌٌذ حسی لادر تِ ٍرسش لْزهاًی ّن ّسسٌذ

 در صَرزیىِ تزای وَدن ضوا اس دارٍی اسسٌطالی

اسسفادُ هیطَد، السم اسر عزیمِ ی اسسفادُ ی صحیح اس 

. آى را یاد تگیزیذ
 :(اسپیسز)طزیقه ی استفاده اس محفظه

 اهزٍسُ تِ هٌظَر اسسفادُ ی تْسز اس اسدزیْا ٍسیلْای تِ 

  ساخسِ ضذُ وِ در ستاى فارسی تِ آىاسدیسزًام 

هحفظِ تِ ضىل تالَى . گفسِ هیطَد ((هحفظِ ))

خالسسیىی ساخسِ ضذُ اسر وِ در یه عزف آى دّاى 

وَدن لزار هیگیزد ٍ در سَی دیگز اسدزی لزار دادُ 

زَصیِ هیطَد وِ ّفسْا ی یه تار داخل . هیطَد

هحفظِ ضسسِ ٍ خطه ضَد زا الىسزیسیسْی ساوي هزتَط 

تِ جٌس خالسسیىی آى وِ هَجة چسثیذى دارٍ تِ جذار 

هحفظِ ، هاسه وَچىی .هحفظِ هیطَد، واّص یاتذ

. دارد وِ تز رٍی دّاى ٍ تیٌی وَدن لزار هیگیزد

تزای اسسفادُ اس هحفظِ تْسز اسر تیوار هسسمین تٌطیٌذ یا 

در حالر ایسسادُ، چاًْی خَد را تِ ػمة تثزد زا راُ 

خس اس تزداضسي درخَش لسور دّاًی . َّایی تاس ضَد

 اسدزی تِ داخل سَراخ اًسْایی هحفظِ فزٍ تزدُ 

وَدن ًفس ػویمی هیىطذ ٍ دًذاًْای خَد . هیطَد

را تِ دٍر لسور دّاًی لزار هیذّذ ٍ تذٍى گاس گزفسي 

لسور دّاًی، تا لثْایص هحىن ایي لسور را ًگِ          

 هیذارد ٍ یه خاف اس اسدزی را تِ داخل دّاى 

هیشًذ ٍ تِ آراهی ٍ ػویك ًفس هیىطذ ٍ سدس ًفس را 

تیزٍى هیذّذ ٍ دٍتارُ در داخل لسور دّاًی ًفس 

تا ّز خاف . ػویك هیىطذ ٍ سدس ًفس را ًگِ هیذارد

در . اسدزی تایذ دٍ ًفس ػویك در هحفظِ وطیذُ ضَد

 ثاًیِ صثز وزد ٍ در ّز 30صَرذ ًیاس تِ خاف دیگز، تایذ 

تار، تیص اس یه خاف تِ داخل هحفظِ ًشد، سیزا در غیز 

ایي صَرذ، لغزاذ دارٍ تِ یىذیگز ٍ تِ داخل هحفظِ 

هیچسثٌذ ٍ همذار ووسزی اس دارٍ تِ راّْای َّایی    

 .هیزسذ

خیطگیزی آساًسز اس درهاى حولْی آسن اسر .

وَدواى آسوی تِ دارٍّای آسن هؼساد  ًویطًَذ .

حوالذ آسن لاتل خیطگیزی ٍ وٌسزل اسر. 
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