اشنايي با اسم يا تنگي نفس
FARSI/DARI Introduction to Asthma

اسم جيست؟
اسم يك بيماري مزمن راههاي تنفسي است .افراد مبتال به اسم
داراي راههاي تنفسي حساس به محركهاي مختلف هستند.
تنفس يعني دم و بازدم در اين بيماران به سه دليل اساسي زير اسان
و طبيعي نيست..
 -١جدار داخلي راههاي تنفسي ملتهب و متورم شده است.
 -٢افزايش ترشحات غليظ داخل راههاي تنفسي
 -٣تنگ شدن عضالت جدار بيروني راههاي تنفسي

نشانه هاي اسم كدامند؟
 -١وقتي تنفس شما به هر دليلي مؤثر و كامل نيست،
-٢خس خس سينه
 -٣سفتي و درد قفسه سينه هنگام تنفس
 -٤سرفه هاي مداوم و محرك اغلب شبانه و صبح زود و نيز
هنگام فعاليت هاي بدني عادي و ورزش

 -١داروهاي گشاد كننده لوله هاي تنفسي .مثل سالبوتامول
اين دارو روي ماهيچه هاي بيروني راههاي تنفسي به سرعت اثر
كرده و در نتيجه راه تنفسي باز شده و تنفس اسان
و بيمار ارام ميشود.
اين دارو به صورت يك اسپري كوچك ابي رنگ است و بايد
هميشه همراه بيمار باشد .و در واقع معموال در هنگام بروز
حمالت اسم جهت بهبود سريع بيمار استفاده مي شود.
اگر كسي بيشتر از سه بار در هفته نياز به اسپري ابي رنگ داشته
باشد،نشان دهنده شروع يك اسم و يا يك اسم با
درمان نا كافي است و حتما بايد به دكتر مراجعه كنيد.

 -٢داروهاي ضد ورم و پيشگيري كننده ( .كورتن ها)
اين قسم داروها به صورت اسپري هاي قهوه اي و يا نارنجي
است.
اين داروها از طريق كاهش تورم داخلي راههاي تنفسي و از بين
بردن ترشحات داخل لوله هاي تنفسي به درمان كمك
مي كنند.
 همه افراد مبتال به اسم نياز به اين دسته داروها ندارند. در صورت تجويز اين داروها  ،بايد هر روز و مرتب مصرفشود  ،حتي اگر حالتان خوب است تا دارو اثربخش و مفيد باشد.
 -اين داروها احتمال بروز حمالت شديد اسم را كاهش مي دهد.

بعضي عوامل ايجاد كننده:
ذرات گرد و غبار .ذرات ناشي از حيوانات خانگي
كپك و قارچ .سيگار و الودگي هاي هوا
بعضي داروها .مواد نگهدارنده غذايي
بعضي بيماريها مثل سرما خوردگي .و بيماري ريفالكس
احساسات و هيجان ها و فشارهاي روحي و رواني
هواي سرد .ورزش و فعاليت هاي بدني

داروهاي اسم:
انواع مختلفي از داروها براي كمك به اين بيماران وجود دارد  ،كه
بايد پس از معاينه و توسط پزشك تجويز و مصرف شوند.

 -٣داروهاي تركيبي
 اسپري و داروها به رنگ هاي بنفش  ،،قرمز يا سفيد مي باشند. تركيبي از داروهاي نوع اول و نوع دوم هستند.,يعني تركيبي ازداروهاي پيشگيري كننده و شل كننده عضالت بيروني لوله هاي
هوايي با طول اثر طوالني.
 -احتمال بروز حمالت اسم را كاهش مي دهد.

اگر اين عاليم را داريد ،حتما به دكتر مراجعه كنيد:
 بيدار شدن به علت سرفه ،خس خس سينه و يااشكال در تنفس
 نياز به اسپري ابي رنگ بيش از سه بار در هفته مشكل تنفسي در هنگام كار و فعاليت معموليروزانه
 وقتي از اثر بخشي و تاثير داروي خودمطمئن نيستيد.

نشانه هاي يك حمله اسم:
اگر شخصي را با اين نشانه ها ديديد :
 تنفس كوششي  ،يعني سختي و مشكل در انجام دم وباز دم
 احساس سفتي و گرفتگي شديد در قفسه سينه قادر به حرف زدن نباشد. شخص ترسيده  ،بيقرار و مضطرب است. در اين وقت به هيچ وجه ،بال فاصله از اسپري ابيرنگ استفاده نكنيد .اين احتماال يك حمله اسم است!.

بال فاصله كمكهاي اوليه يك حمله اسم را به ترتيب
زير شروع كنيد:

" قدم اول "
بيمار را راست و با زاويه  ٠٩درجه
بنشانيد ،و با ماليمت با حرف بزنيد و به او
اطمينان و دلداري بدهيد.
" قدم دوم "
دارو را به طريق زير شروع كنيد،،،،،
 اسپري ابي را تكان دهيد. بهتر است هنگام مصرف اسپري از محفظهمخصوص استفاده شود.
 يك پاف به داخل محفظه اسپري كنيد. -چهار بار تنفس از طرف ديگر محفظه

" قدم سوم "
چهار دقيقه منتظر بمانيد.
اگر بيمار بهتر نشد  ،قدم دوم را تكرار كنيد.
" قدم چهارم "
 اگر هنوز حمله اسم بهتر نشده ،بايد بهاورژانس  000زنگ بزنيد.
 به اپراتور ( تلفن چي ) بگوييد ،يك بيمار باحمله اسم داريم.تا رسيدن امبوالنس و كمك
هاي پزشكي ،قدم دوم را همچنان ادامه دهيد.
توجه داشته باشيد اگر در اين شرايط به
اسپري ابي و محفظه مخصوص دسترسي
نداشتيد ،مي توانيد از
Bricanyl Turbuhalerبي رنگ استفاده
كنيد ،البته استفاده از اين وسيله در حمالت
شديد إمكان پذير نيست

كنيد ،نگران نباشيد  ،مي توانيد در تمام ساعات روز و در طول هفته براي گرفتن مترجم با اين شماره تماس بگيريد454130 .

براي كسب اطالعات بيشتر به سايت .www.asthma.org.au
اگر نمي توانيد انگليسي صحبت

مراجعه كنيد.و يا يه بنياد اسم ويكتوريا .4200 472 164تماس بگيريد.

