
19آسم و کووید 

در صورتی که من مبتال به آسم باشم، چه چیزهایی 
بدانم؟19باید در مورد کووید

، افراد مبتال به آسمدر 19شدت بیماري کوویدآیا 
؟بیشتر است

ه بمستعد ابتال ،آسم شدید یا متوسطمبتال بهفرادا
، به دلیلمی باشندشدیدتري با عالیم 19کوویدبیماري

ویروس ریه ها را درگیر میکند.این که کرونا

به منظور پیشگیري از ابتالاگر من مبتال به آسم باشم، 
؟چه اقداماتی باید انجام دهم19کوویدبه بیماري

 دست ها را مرتب بشویید و همیشه از لمس کردن
د.کنیاجتناب صورت 

دوري کنید.19از بیماران شناخته شده کووید
ستان و آشنایان که بیمار هستند، محترمانه از دو

بخواهید که به دیدار شما نیایند.
 خارج از منزل همیشه از افراد حداقل یک متر فاصله را

حفظ کنید.
رفتن به مکان هاي شلوغ (نظیر فروشگاه ها، از

اجتناب کرده و یا آن را ها و داروخانه ها) سوپرمارکت
. در صورت امکان از دوستان و برسانیدبه حداقل 

آشنایان درخواست کنید که اقالم مورد نیاز شما را 
خریداري کنند.

مکان تردد دراز منزل ودر صورت ضرورت جهت خروج
شلوغ، از ماسک استفاده کنید.هاي 

خود و براي حفظ سالمت ،در دوران همه گیري
؟چه اقدامات پیشگیرانه اي باید انجام دهمخانواده 

 اقالم ضروري مثل غذا، آب جهت تهیه برنامه ریزي
و دارو خیلی مهم است.

 روز داروهاي 90اطمینان حاصل کنید که براي حداقل
مورد نیاز خود را داشته باشید.

 غذایی اطمینان حاصل کنید که به میزان الزم مواد
سالم در اختیار داشته باشید.

داشته باشید.بدنیفعالیت هر روز
 ،اقالم بهداشتی و پاك کننده ها ( نظیر صابون

ضدعفونی کننده هاي سطوح و ضدعفونی کننده هاي 
دست) را در منزل داشته باشید.

 دستورالعملآسم خود را تحت کنترل داشته باشید. اگر
جهت کنترل آسم )action plan(درمانیمکتوب

و از همه مهم از آن تبعیت کنیددارید، خود در اختیار
به کنترل کننده خود را هايي/اسپرتر اینکه داروها

این داروهاطور منظم استفاده کنید. مصرف منظم 
د.از بروز حمله آسم می شوپیشگیري موجب 

 ،از تشدید کننده هاي عالئم آسم (نظیر دود مواد دخانی
) اجتناب کنید. اویا آلودگی هخانگی، کپکحیوانات

 استنشاقی اسپري هاي از صحیح بودن روش استفاده از
کنید.خود اطمینان حاصل

 به منظور سهولت دسترسی خود و خانواده به پزشک
داشته باشید.ایشان را شماره موبایل معالج،  
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م؟، چه اقداماتی انجام دهاحساس بیماريدر صورت 

.بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید
 ک د، بیمارستان ها و کلینیگران نباشینحالتان خوب نیستاگر

هاي زیادي آمادگی پذیرش بیماران مبتال به کرونا را دارند.
تب، لرز، درد تنگی نفس، ، هعبارتند از: سرف19عالئم کووید

عضالنی، سر درد، گلودرد، از دست دادن حس هاي بویایی و 
چشایی در روزهاي اخیر. در صورتی که هر یک از عالئم گفته 

شده را داشتید، در اسرع وقت با پزشک خود تماس بگیرید.
 ،بعضی از عالئم کرونا ویروس مشابه عالئم حمله آسم هستند

د، کنیتبعیتدر این موارد از دستورالعمل مکتوب درمانی خود
ه استفادشده اسپري هاي استنشاقی خود را به شیوه توصیه 

کنید و سپس بالفاصله با پزشک خود تماس بگیرید.

زشک پباید به برنامه زمان بندي شده  قبلی، براساس آیا 
م؟مراجعه نمایخود 

یار بس،برنامه زمان بندي شده قبلیمراجعه به پزشک براساس
مهم است.

به منظور جلوگیري از مراجعه حضوري از کلینیک ها سیاريب
فراهم کرده اند. این با پزشک راتلفنیمشاورهبیماران، امکان

ن هاي داراي ریسک مواجهه با کرونا اکروش از حضور شما در م
که همواره اطمینان حاصل کنید د. جلوگیري می کنویروس 

.باشیدارتباطبا پزشک خود در می توانید 

ي در خصوص مصرف داروهاي قابل ذکرينکته یا آ
؟وجود دارد19کوویدهمه گیريدر زمان آسم

 بدون نظر پزشک خود هیچ دارویی را شروع یا قطع
نکنید.

 مهم ترین مسئله استفاده منظم از داروها طبق تجویز
پزشک است.

شواهدي مبنی بر اینکه در گونهدر حال حاضر هیچ
باید داروهاي خود را قطع کنید، 19زمان ابتال به کووید

وجود ندارد.
اگر دچار استرس و نگرانی شدم، چه باید بکنم؟

 .ريسیابگاهی شرایط می تواند بسیار استرس زا باشد
از افراد مبتال به بیماري هاي مزمن، از قبل هم درگیري 

زمینه اي اضطراب وافسردگی یاداشته هاي ذهنی
می تواند باعث تشدید این 19د. بیماري کوویددارن

کسیبهتر است بدانید که شما تنها مشکالت گردد.
.دنیستید که این نگرانی و اضطراب را تجربه می کنی

 اخبار کرونا ویروس اجتناب حتی االمکان از مواجهه با
به شما کمک می کند تا حس بهتري روشاین.کنید

داشته باشید.
 با دوستان و خانواده در ارتباط باشید. به طور منظم با

ه و ارتباطات اجتماعی خود را حفظ آن ها در تماس بود
کنید.

 به دنبال یافتن کارهایی باشید که باعث آرامش شما می
ده روي، گوش کردن به شوند، مانند مطالعه، پیا

موسیقی 
 اگر احساس اضطراب یا نگرانی شما خیلی زیاد شد، از

دوستان، خانواده یا پزشک خود کمک بگیرید.
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