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 راهنمای پیشگیری و کنترل آسم در مدارس
 مقدمه 

كآسمميك ممئكه ممداشكي براممكلكيممورمك اعممشك ترهمم كرفمميكردك تسممتشك ه كممشكاك  ك ممه ك تسممتشكيممشكامم ه ك

هعاعتنكنفوك  سورسو نعهكردكيع ه مكآسيك نجكهلكيونب.كك300هلك ا .كيوطبقكآهه كسهدههنكي براتك  هنلكيعشكردك

ك10هزر كنفوكيشكفاتكر نكيع ه مكهلكهعونبكاكرگوكرقبرمك ت مكصت تكنگعو ،ك  كطلكك300ه چنعنك،كسهالنشك با ك

كر زر شكهلك هيب.كك%20سه كآ نبهكر نكهعزرنك با ك

رصالكغعبتكردكهب سشكيشكا ه كهلك ا .ك  كچنبكسه كرخعوككفاتنكيع ه مكهزهنك ت  لكرستكاكآسيكاه تكو 

ر زر شكاعتعكآسيك  ك ت  هنكاكنت ترنهنكسببكابهكرستك شكنعهدكيشكهورقبتكههمكپزاکلك  كر نكيع ه مك  ك

كهبر سكيعشكوكات .

ت.كر نك تبر ك  كا وههمكيز گكاكآلت هكنفوكهبكالكيشكآسيكرسك3نفوك رنشكآهتد،كك30يطت كهكتسطك  ك ئك السكيهك

يعشكوكرست.كآسيك نكو كنشبهكنشك ن هكهلك ترنبكهنجوكيشكر تكف اکو ك رنشكآهتدكات ،كياکشكرخكال ك  ك السك رك

كنعزكهت بكهلكگو  .

كردك ك چه كرخكال كن ت هكاكگههكهنجوكيشك  التكخطونهکكات . ر نكيع ه مكهلك ترنبك اريطكر ك هفلك ت  هنك ر

 گوك  كصت تكيشك ه كي كنكرصت كپعشگعومكاك  ههنكآسي،كهلك ترنكآسيك رك نكو ك و هكاك ت  هنكهبكالكطوفك 

كيهك راكنكدنبگلكطبعتلكاك ته كردكف اکو كهنهسبلك  كهب سشكنعزكيوخت  ر كاتنب.ك

تك ته كردك تر بك نكو كآسيك  ك رنشكآهتدرنكر زر شكهعزرنك ضت كهنظيك  كهب سش،كي بت ك قتك،ك ت شكاكهشه  

ك  ك تهلعتكههمك تقكيونههشكاكا دشكرست.ك

هب سشكيت ژهكهويعهنكي براتكهبر سك  كهت  كنحتهكپعشگعومكاك نكو كر نكيع ه مكاكر  بهطكهتثوككمرالعهكآگههل

يع ه مكهلكگو  .كر  قهءكسالهتككاكخطوك  اشكآنكههكيهكارلب نكاكپزائكيع ه كسببكيشك برقلك سهنبنكفتر ض

ك شت كرست.ك تستشآهتدرنكهنجوكيشكپعشو تكآ لك رنشكآهتدرنكاكك   لكاك ارنلك رنش

ر نك رهن هكقصبك ر  كض نكر رئشكآهتدشكههمكالدمكيورمكانهختكفترهلكآغهدگوكاك شب بك ننبهكاكنعزك اشكههمكك

اكفترهلكخطودرمكهحعطلكهبر سكردك  تكانهسه لككم نكو كر نكيع ه م،كاظه فكهويعهنكي براتكاكسه وكرالعه

ردكر نكيع ه رنك ركهت  كيو سلكقور ك هب.يتالاهكيهكر رئشكرلگتمكيونههشكهب و تكآسيك  كهبر سكيشك نكو كر نكهورقبتك

كيع ه مك  كهبر سك  ئكن ه ب.

 

 تعريف آسم 

هکو كسو ش،ك نگلكنفسكه ورهكيهكخسكخسككفالئيآسيككارژهكرمك تنهنلكرستكاكيعهنگوكيع ه مكرستك شك  كآنك

كا ت  كخفقهن كر  هس كا ك شككسعنش كهتنه كر ن كيش كهزهن كرست. ك  ش كغعوارگعو كا كهزهن كرلك هيل كيع ه م كآسي  ر  .

يع ه مكه عششكا ت ك ر  ك كلكدههنلك شكيع ه كر  هسكنهختالكنبر  .كر نكيع ه مك حتك هثعوكفترهلكژنكعکلكاك

كهحعطلكيوادكهلك نب.ك
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ك

ك

 چگونه آسم ايجاد می شود؟

اكخهنشكههمكاشلكيهككنه ژکكههك،يهانبكاك رهكر  بهطكنه ژهكهههلككCO2اككO2هلك رنعيك شك  شكههكهحلك به  ك

هلكاتنبكك هكنقبضكنه ژهكههكهك  تر هفضالتكك،ه كنب.ك  كصت تكيوخت  ك و كيهك ئكفههلكآغهدگوك ضهمكيعوان

يشك  شكههكاتنب،ك  كض نكغشهمك  انلكنه ژهكههككاواعكيشك واحكهخهطكن ت هكاككخطوكهحعطلكههن ك سعبنكفههل

فههلكخه  لك ركيشكيعوانكيورنبكك.كر نك انبككه اشكفههلك ركيشك رمكهلكرنبردنبكاك  كنكعجشكسو شك خكهلك هبيب نكاسع

ر فهقكهلكر كبكاللك  ك و كآس لكسات كههمكرلك هيلكپسكردكيوخت  كيهكفههلكهحوکكارسطشكك  ه شكر ور كسهلي

كر رهشككههكنه ژهك  تر هكهههعچشككرنقبهضههمكاع عه لك واحكهعکننبك شكهنجوكيشك هجب رًككاكسو شكهلكات ك.  

اكيشككمك واحكهلكاتنباك ايه هكارسطشكههمكاع عه لكيعشكوكيعشكومكيشكر نكنه عشكگ علسات كههمكرلك هيلك

ه عنك و عبكر نكچوخشكهتعتبكابتكهلك هيبكاكيهفثك نبمكسوفتكاك و هنكيهد مكاكر  هسكخفقهنكاك نگلك

كنفسكهلكات .

كر نكيع ه پسكيطت ك الك كر ور كه كتب   ك   كنظوكر ثلمك يشك نبه كار نشك ره همكهتر لكيشكفترهلكهحوکكك،رد

كا  هسعتكدرك)آلوژ ئ(،كاقه  كد وك  ك ره همكهتر لك خكهلك هب:

ك(كپتاشك رخالك ره همكهتر لكهكت مكاكهاك بكهلكگو  .ك1

ك ره همكهتر لك)هت تس(كد ه كهلكات .هخهطلك(ك واحهتك2

كر لكهنقبضكهلكگو  .ك ره همكهتك  تر ه(كفضالتك3

هج تعكاقه  ك تقكهت بكرن بر ك ره همكهتر لكابهكا  نكعجشكهترمك  كومكردكآن هكفبت كهلك نبكاكيهكسختك وك

كابنكف لك نفس،كفالئيكآسيكيصت تكسو ش،كخسكخسكسعنشكاك نگلكنفسكيوادكهلك نب.ك

ك

 علل آسم 

آسيكهحصتللككنشهنكهلك هبك ش اانكابه،كفاتك قعقكاكرصالكآسيكهنتدكنههشخصكرستكاللكآنچشك شك ه نتنك

كاكخصتصعهتكد  كلكاكذر لك و ك)كژنكعئ(كهلكيهاب.ك،كسبئكاكنحتهكدنبگلكردك و عبكفترهلكهحعطل

آلوژمكيعنلك،كآلوژمكغذر لكاكآسي(ك رك راكشكيهانبكر ك مه كيموادك)رگزههك،كههكرگوكر ور كخهنتر هكسهيقشكرنترعكآلوژمك

 هكيعشكوكهلكات .كه چنعنك  هسكيهكفترهالكچتنك ا كسعگه ،كفترهلكففتنلكا واسلكآسيك  كسه وكر ور كآنكخهنتر

اكيتضلكهتر ك  هسعتكدركه کنكرستكسببكر زر شكر ك ه كريكالكيشكآسيكگو  .كيوخلكر ور كيبلعلك  مهسكهمهمك

كاغالكه کنكرستك چه كآسيكاتنب.ك)نظعوك ه گورنكنهنتر ل،كچتبكيوم،ك نگ هدم،......(ك

اكآلت گلكهتركيشكفامتكك(Fast Food) ومكردكنظوكدنبگلكآپه   هنل،كفبمك حوک،كغذرههمكآهه هكسبئكدنبگلكا

ك ا كسعگه كاكآلت گلكا وكيشكفاتك ا كخت  اههكفترهلكاعتعكيعشكوكآسيكه كنب.

 هثعوكهخوبكفترهلكهحعطلك  كسمه كه چنعنكه کنكرستكيع ه مكآسيك  ر ور كيبانكسهيقشكآلوژمكنعزك خك هب.ك

 هثعوكيبمك امك ابكاك  ه زك رهكههمككههننبكففتنتكههمكاب بكاك هكآلت گلكهحعطكدنبگلكدنبگلكدنبگلههمكرا ك
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يب وكهلكات كاكهنجوكيمشكك،كفالئيكيع ه مريكالكيشكآسيكگ كوشكهلك هيبك  كهتر  شكيهكفترهلكهحوکكاكهتر لك ر  

كپه بر كاكر زر شكخطوك  التك ه كهلكگو  .كآسي

ك

ك

 ا شدت آسم چیست؟عوامل خطر برای بروز ي

ك

كآسيكهلكگو نبكهتر  كاه  كفبه  نبكردك:ككفالئيك شكسببكيوادك هكيب وكابنردكيعنكفترهالك

كههننبكگو هكههمكگلكاكگعهه(كهتر ك  هسعتكدرك هكآلوژنك1

ك)كپوك،كهتك هكپتستك(كختنكگومكفترهلك  هسعتكدرمك عترنهتك-

كگو هكههكاكقه چكههكك-

كهعوهك)هه ت(كهت ت ك  كگو كاكخهکكخهنشكههكك-

كههكاك شورتستسئكرنترعكك-

ك پئكههكاكقه چكههك-

ك(كهتر كهحوکك2

ردك ا رنكيه  ر مك هكپمسكردك تلمبكا  كپعپكاك...ك( ا كسعگه كاكسه وكهتر ك خهنلك)قاعهنك،ك  كهتوضكقور كگوقكنكيه-

كطلكدنبگلك

ك ا كآ شك،رسپنباكهوكگتنشكهه هكستخكنلك-

كا...(ك،كس تمكقه چل)ردنك، مكر  عبكگتگو ،ذ رتكهتاقآلت گلكهتركك-

كنعكواژنكب  هسكيهكيخه رتكنهالكردكآاپزمكههننبكر  ع-

ك غععورتكآبكاكهتر لكيخصتصكهترمكسو كاخشئكك-

ك طتيتكد ه كاك هكرسكفه هكردكيخت كطتالنلكهبتك شكيهفثكلفزر شكقه چكاك پئك  كهحعطكهلكات كك-

ك(تكات نبهكههعوكيتمكفطوكاكر ا انيتههمك نبك)نظك-

كگو كاكغبه ك-

كخنب بنكاب بك،كرسكوس( غععورتكهعجهنلككاب بك)گو شك و نك،ك-

ك(كففتنك همكا واسلك)سوههخت  گلك،كآنفاترنزركاك.....ك(3

ك(كا دشكاك تهلعتك عز کلك4

ك(كفترهلك  گوك5

كههننبكآسپو نكايوخلكه کنكههكك ل ر اههك-

كهتر كر زا نلك  كغذرههكاكآلوژمكههمكغذر لكيت ژهك  ك ت  هنكك-

كچهقلك يك حو لكاكك-

كر  و گلكاكرضطوربكپب كاهه  كقبلكاكطلكيه  ر مكك-
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كدر  هنكيشك اشكسزر  نكك-

ككاكنعزكسنك يكهه  كادنكپه عنكهتق ك تلبك-

 D  بت ككا كههعنكك-

كفبمك غذ شكيهكاعوكهه  ك-

ك اوكرسكفه هك  كآبكرسكخوكههكك-

ك،كيتمك نگآال نبهكههمكاع عه لك:كات نبهكههك شوهك شكههك-

ك

 سیر بیماری آسم 

 ا رنك مت  لكرسمت.كرارئملكرگوكچشكآسيكه شكگواه همكسنلك رك  گعوكهلك نبكرههكاواعكآسيك  كرغابكهتر  كردك

يتضلكردكآن هكه کنكرستكابتكفالئيكثهيتكرغابك ت  هنكيهكر زر شكسنكفالئيك  كومكخترهنبك راتكرگوكچشك  ك

ي هنبكاك هك كلكيعشكوكات كاللكپعشكيعنلكر نكرهويطت كقطتلكه کنكنع ت.كآسيك ئكيع ه مك  ردكهمبتكرسمتك

ك شكرلبكشكهلك ترنكآنك رك نكو كن ت .ك

ك

كعاليم آسم 

كاه تكو نكفالئيكآسيكفبه  نبكردك:ك

ك(كسو شك:ك1

اك هكهنگهمكا دشكاك هكيوخت  ككابكاكرار لكصبحكرارسطكاكآخوكرغابك  هت تالًكخشئكرست،كسو شكيع ه رنكآس لك

يب وكهلكات كاكههن كختربكهلكگو  .كه کنكرستك ئك ئك ه  اشكرمكيهابكاللكر ثورًكيشككيهكفترهلكخطوكهحعطل

كگو  .كك تكآسيكيو سلردك هفكشكطت كيکشبكيه بكيع ه كك4يعشكردكك ت  لككهبتكطتالنلكر رهشكهلك هيب.كرگوكسو ش

ك

ك(كخسكخسك:ك2

انعبهكهملكامت .كك،كيعشكوك  كهنگهمكابكاكرنجهمكا دشنتفلكصبرمكد وكرستك شكهنگهمك نفسكاكرغابك  كيهد م

يه بك ت شك راتك شكخسكخسكسعنشكردكخوخوك شكنتفلكصبرمكييكرستكاكرغابك  كهنگهمك مكامنعبهكهملكامت ك

كر كورقك ر هكات .كخسكخسكفت ك ننبهكنعزكردكفالئ لكرستك شكيه بك  كصت تكهشههبهكيشكآسيكهشکتکكاب.ك

ك(ك نگلكنفسك:ك3

ر  هسك شه ك هك  بت كهتركصت تكهلكگعو كرگوكيع ه ك چه كف لك مكايهد مكيشك ر كلكاكيبانكك،  ك نفسكطبعتل

كرخكال ك  ك نفسكيصت تك نگلكنفسكگو  ك،كيه بكيتنترنك کلكردكفال يكهشکتکكيشكآسيككيو سلكگو  .ك

ك

سمهفهتكهخكامفكامبكاك اد،ك صملكرلبكشكه شكيع ه رنكفالئيك تقك ركيطت ك ههلكنبر نبكاكابتكاهعزرنكفالئيكنعزك

هلك همكهخكافكيع ه مكاك  ك  اشكآسيكهكفهاتكرست.كردكآنجه مشكه کمنكرسمتك  كيتضملكردك   ههمكگتنهگتنكاك

  بهكات كلذركيه بكيشكفال يكر نكيع ه   هك  ك ه ككاك هكگذامكشكامككآلوژمكههر ور ،ككيع ه مكآسيكه زههنكيهكسه وك
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 هكا ت كضه تهتكپتسمكلككنظعوكفالئيكآلوژمكيعنلك)فط شكهکو ك،كخه شك،كگو كگلكاكآيو زشكيعنل(كاك، ت شك و 

كخه شك ر ك)رگزهه(.ك

ه هنطت  شكگفكشكابفال يكآسيك  ر ور كهخكافكاب  همكهكفها لك ر  ك شكيورسهسكآنكيونههشك  ههنلكرخكصهصملك

آن هكنعزك فهاتكهلك نب.كيه بك ت شك راتكهويع ه آس لك  هوسطحلكردكابتكيع ه مكهلك ترنبك چه   اشكاب بك

كانهگ هنلكگو  .ك

ك

ك

 آسمحمله 

اقكلككابتكفال يكآسيكردك بكهت ت كيعشكوكات كيشكآنك  اشكآسيكرطالقكهلكگو  .كه شك  التكآسميكهشمهيشك

نع كنبكاكاب  همكهكفها لك ر نب.كيتضلكردكآن هكهلك ترننبكآنقب اب بكيهانبك مشكسمببكهموگكگو نمب.كينمهيور نك

،كپعگعو  مهمكهمنظيكاك ا مكردكفترهملك نكو ك ادرنشكآسميك  ههنكا  اشكآسيكردكرا ژرنسكههمكپزاکلكرستك.كيهك

كهحوکكهلك ترنكردك  التكيع ه مك اتگعومك و .ك

 کلكردكاظه فكه يكه دت كهورقبك همكي براكلك  كر  بهطكيهكيع ه رنكآس لك،كآهتدشكفالئيكهشبر ك هنبهكاقمتعك

ك  اشكآسيكرستك.ك

كفبه  نبكردك:ككيشك ت کكيع ه كاكخهنتر هكراكفالئيك  اشكآسي

كنكپعشك انبهكسو شك،كخسكخسكسعنشك،ك نگلكنفسكاك هكر  هسك شو گلكقف شكسعنشكك(كيب وكاب1

ك(كهوكگتنشكسخكلك  كنفسك شعبنك  ك عنك رهك  كنكاكصحبتك و نك2

ك(كغعبتكردكهب سشكيشكخهطوك شب بكفال يكيع ه مك3

يمه كرسمكفه هكردكك2وكردك(كنعهدكيشكرسكفه هكد ه كردك ر امك  کعنك هنبهك)كسهلبت ههت ك(ك  ك ادك هكابك تنلكيعشمك4

كر شهنشكسهلبت ههت ك  كهفكشك.

يشك  كوكردكك)پعئك اتهكو((ك ههشك  كفب كثبتكابهك تسطكنفسكسنج5
3
كهقبر كطبعتلكيع ه ك2

كه چنعنكيه بفالئيك ئك  اشكآسيكاب بك ركسو تهًكانهسه لك و .كفالئيك  اشكآسيكاب بكفبه  نبكردك:

ك(ك نگلكنفسكاب بك،ك نفسكسو  ك1

ك(كخسكخسكپعشوانبهك2

ك(كرسكفه هكردكفضالتك وفلك نفسكيصت تك رخلك شعبهكابنكپتستكقف شكسعنشكاكفضالتكيعنك نبهكرمك3

ك(كنه ترنلك  كيعهنك كلك ئك  اشك4

كختربكآلت گلكر جه كاكك(كر تكسطحكهتاعه م5

(ك ههشك  فب كثبتكابهك تسطكنفسكسنجكيشك  كوكردك6
2
كهقبر كطبعتلكيع ه ك1

ك( بت مكلبكههكارنك همكرنگشكهنك ستكاكپه7

ك
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 تشخیص آسم 

يطت كهت ت كپه شكرصالك  ك شخعصكيع ه مكرستكاكهته نشكيهلعنلك تسطكپزائكگو كنكاوحك ه ك ههلكيع ه رنك

ر ك مه ك،كاك نگلكنفسك  كهوك و كهفكشك،كخسكخسكسعنشكهکو كك4.كلذركيوادكسو شكههمكطتالنلكاكهکو كيعشكردك

كآسيكك رككقت هكهطوحكهلكن ه ب.

  ك شممخعصكيع ممه مكفممالاهكيمموكامموحك ممه كاكهته نممشكيممهلعنلكردك اامم همكسممنجشكف اکممو ك  ممتمكنظعمموك

كنعزك  ئكگو كشكهلكات .كك)  تك نفس(رسپعواهكوم

لكاكيتبكردك  ههنكاكيخصمتصكيورمك تععنكابتكيع ه مك،كپه شكيع ه رنكقبكنعزك سكگههكپعئك اتهكوك هكنفسكسنج

پعشكيعنلكاقتعك  التكآسيك ه يو ك ر  .كينهيور نكآهتدشكنحتهكرسكفه هكردكر نك سكگههكيطت كصحعحكانعزك تصعشك

سه كهلك ترننبكردكنفسكسمنجكك4يشكرسكفه هكهنظيكردكآنكيشكيع ه رن،كي عه كه يكهلكيهابك.كيهلغعنكاك ت  هنكيهالمك

كرسكفه هك ننب.

 نفس سنج  روش استفاده از

  نفسكسنجك هك سكگههكپعئك اتهكوكاسعاشكرمكهب جككرستك شكرفبر ك امكآنكهعزرنك و مهنكهمترمكيمهد هلكر مور

(PEF)ركنشهنكهلك هب.كنشهنگومك  ك نه كرفبر كا ت ك ر  ك شكيو  بكهعزرنكسموفتكهمترمكخوا ملكر مور ،كك 

ك و تكهلك نبكاكفب كخهصلك ركنشهنكهلك هب.كيورمكرسكفه هكردكر نك سكگههكيشك و عبكد وكف لك نعبك:ك

ك(كنشهنگوك تچئك رك و تك هعبكاكآنك رك امكنقطشكصفوكقور ك هعب.1

نفسكسنجك رك  ك ستكيگعو بكاهورقبكيهاعبكرنگشكهنكهنكههن ك  بنكا ه هكههكاك هكنشهنگوكهك،(ك  كاضتعتكر  كه 2

كنبهاب.ك

(كقطتشك ههنلك سكگههك رك رخلك ههنكگذراكشكاك ئك مكف عقكرنجهمك ر ه،كلب همكخت ك ركرطورفكآنكغنچشك نعبك3

كاللكديهنكخت ك رك  انكهجورمكآنكقور كنبهعب.

ك  انكنفسكسنجك تتك نعب.ك(كيهك بر ثوكسوفتكاكابتك4

ك(كنشهنگوكيشك ات و تك و هكاكهلكر  كب.كيشكنشهنگوك ستكنزنعبكاكفب كهقهيلكآنك ركيخترنعب.5

ك(ك ايه ك  گو،كر نكف لك ركيطت كهشهيشك کور ك نعب.6

ك(كردكسشكفب كيبستكآهبهكيعشكو نكهقبر ك رك امك هغذك هكن ت ر كهخصتصك ه  راتكن ه عب.ك7

فتكخواجكهتر ركردك ره همكهتر لكنشهنكهلك هب.كهوكچشكامبتكيع مه مكآسميكيعشمكوكيهامب.كر نكفب كهعزرنكسو

 ره همكهتر لك نگك وكهلكات كاكسوفتكخواجكهترك شك تسطكنفسكسنجكرنبردهكگعومكهلكامت كنعز مههشكهملك

چنبكهفكشك،كك هيب.كيورمك تععنكهعزرنكطبعتلكهوك و ك)يعشكو نكهقبر كيورمكهوكنفوك(كيه بكهوك ادكصبحكاكفصوكيورم

كر نك اشك ركرنجهمك ر ك هكيع ه مكامك نكو كگو  .كيهال و نكفب مك شك  طلكر نكهبتكدهمهنلكيبسمتكهملكآ مب،

هعزرنكطبعتلكيورمكآنك و كرست.ك هالك و كهلك ترنبكرنبردهكگعومكيتبمكخت ك ركيهكر نكفب كهقه  شك نب.كر نكفمب ك

  صبكهعمزرنكك50-80رست.ك يكابنكر نكفب كيشكهعزرنكيشكامكنشهنكهلك هبك شكيع ه مكامكچقب ك نكو كابهك

كتمل،كنشمهنگوكاكخههمتكيع مه مكامكرسمتكاكيه مبكطبعتل،كنشهنبهنبهكهو اشكهشبر كاك  كوردكنصمفكهعمزرنكطبع

كيهارلب نك رنشكآهتدكاككپزائك  هسكگو تكاك هكردكيونههشك  ههنلكهخصتصكهترق ك  اشكرسكفه هك و .
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كکنترل و درمان آسم 

اللكر نكيع ه مك ركهلككپعبركنشبهكرست،كن مكهزهنكرستكا ه نتنك رهك الكيورمك  ششك نك و نكآآسيك ئكيع ه

 ترنكيشكاکالك  ههنكا نكو ك و ك شكردكيوادكفالئيكاك  التكآنكپعشگعومكات .ك  صت تك نكو كيع ه مكآسميك

ثهيتك  كهوكيع مه كنع متكاككهلك ترنكردكدنبگلكهطاتيلكيوخت  ر كيت .كرلبكشكردكآنجه عکشكابتكيع ه مك ئك ظههو

رستك،طبقشكينمبمكد موككفالئيكيع ه م  كطلكدههنك غععوكهلك نبكاكيهك ت شكيشكر نکشكهبفكردك  ههنكآسي، نكو ك

ك(1يوكرسهسكهتعه ههمكسطحك نكو كآسيكر رئشكابهكرستك) با 

 (severity –) بر حسب شدت سطوح کنترل آسم : 1جدول

 معیار ها
 کنترل کامل

 زير()همه موارد 
 

 نسبیکنترل 

 موارد)وجود هر يک از

 زير در هفته(

 کنترل نشده
 

سه مورد يا بيشتر  بار در هفته 2بيشتر از  بار يا کمتر در هفته( 2هيچ) عالئم روزانه

از معيار هاي 

در هر کنترل نسبي

 هفته

 وجود دارد وجود ندارد محدوديت فعاليت

 عالئم شبانه
 ) بيدار شدن از خواب(

 وجود دارد نداردوجود 

نياز به داروی سريع 
 االثر)سالبوتامول(

 بار در هفته 2بيشتر از  بار يا کمتر در هفته( 2هيچ )

درصد مورد  80کمتر از  طبيعي (PEFعملکرد ريوي)
 انتظار براي هر فرد

 یک بار در هفته یک بار یا بيشتر در سال هيچ تشدید بيماری ) حمالت ( 

ك

ك

 سعبنكيشك نكو ك ههلكيع ه مكآسيكيه بكرهبرفك  ههنلك ركامنهخت.كرهمبرفك  همهنكهت مقكآسميكيطت  الكيورمك

ككفبه  نبكردك:

كيهاب.ككل(كفالئيكيع ه ك  ك ادك هكابك ههالًكردكيعنكيوا ك هك برقا1

كيهاب.كل(ك  اشكاك شب بكفالئيكنبراكشك هك برقا2

كيهاب.كككل برقا(كنعهدكيشك ر اههمك  کعنكيخشك  ههنكآسيكا ت نبراكشك هك3

ك(كختربك ر تك راكشكيهابكاكسه وك تهلعك همكطبعتلكدنبگلك ركيبانكيوادكفال يكرنجهمك هب.4

كيهاب.ككلهويتطكيشك  ههنك برقاكستء(كفتر ضك5

ك

كيورمك سعبنكيشكرهبرفك تقكيه بك ه ههمكد و ركرنجهمك ر ك:ك

 شكيهفثكيوادك هكيب وكابنكآسيكهلكگو نبككنشكههمكپعشگعومكاكپوهعزكردكفترهلكخطومرلف(كآهتدشكيع ه ك  كدهع

ر  بهطكهنظيكاككنحتهكرسكفه هكصحعحكردك ر اههكاكاسه لك  ئك  ههنل)كفترهلكآغهدگو(كاكنحتهك نكو كر نكفترهلك،

كيهكپزائكهتهلج



8 

 

ك(ك  ههنك ر ا لكآسيكج

ك(ك تععنكيونههشك  ههنلكيورمكهترق ك  اشكآسي 

 

 

كالف( آموزش بیمار 

آهتدشكيع ه رنك اعبكر جه ك ئكر  بهطكهت قكيعنكيع ه كاهورقبكي براكلكراكرستك.كيه بك رن تك شك ر اههك ن هك رهك

 نكو كآسيكنع كنب.كياکشكپوهعزكردكفترهلكهحو لك شكسببكرلك هبكهجه مكهتر لكاكيب وكابنكآسيكهلكاتنبكنعزك

هوكيع ه كيه بك ره همكر كنمهبكردكفترهملكآغمهدگوككآغهدگوكآسيكنههعبهكهلكاتنب.خطوكي عه كه يكرست.كر نكفترهلك

كيع ه مكخت ك ركيشنهسب.ك

كآغهدگوههمكآسيكاك اشكههمكپوهعزكاك نكو كر نكفترهلكفبه  نبرد:ك

كهعوهكهت ت ك  كگو اكخهکكخهنشكههك)هه ت(*ك

كهعامملكهكممو(ك ممشكيممهكچشمميكغعمموكه مماحك  ممبهكك3/0هعمموهكهممهكينممبكپه ممهنلكهعکواسممکتپلكه ممكنبك)ك ممبا رًك

همهمكهحلكدنبگلكر نك عترنك  كاليمشكالمكپودكاتنب.ك غذ شكر نكهت ت رتكردكپتسكشك  زمكيبنكرن هنكرستك.ن لك

 وشك،كپكتك،كهبا هنك،كپو هك،ك شئ،كيهلش،كرسبهبكيهد  هكمكپش لكاكپه چشكرمككاكاسه لكهشهيشكرستك.كاور طكآبك

 كشكرستكاكرغابكردكيخت كنعمزكرسمكفه هكهملك)هثالًك  كده كهنك شكر ثورًك  بكاپنجوهكههكيك–اكهتر لكگومكهوطتبك

  هسكاكرسكنشهقكذ رتكيبنكاك ضتالتك  تلكر نك عترنهتكات ك(ك ابكاك کثعوكر نكهت ت رتك رك  و  كهلك نب.ك

كسببكيوادك هك شب بفال يكآسيكهلكگو  .كلذركيهكرسكفه هكردك اشكههمكد وكيه بكيهكآنكههكهقهياشك و ك:

كه لكغعوقهيلكنفتذكپعچعبهكات .يهلشكههكاك شئكههك  كپتاشكهك-

ك   شكسهنكلكگور ك(كا كشكابهكا  آ كهبكخشئكگو  .60 اعشكهاحفشكههكهفكشكرمك کبه   آبك رغك)ك-

ك  صت تكرهکهنكردقهللكيشكفنترنك فكپتشكرسكفه هكنشت .ك-

كهبا هنكاك....ك(ك  ك رخلكر هقك ت کكنگ بر مكنشت . كهبك،ك–اسه لك ورارنك)رسبهبكيهدمكك-

ي كوكرستكر هقكختربكآ كمهبك ههشك هيب.كك  صبك هك  كوك50يشك طتيتكر هقك  كخهنشك هك السك  كهب سشكحكسطك-

ك. اكاك ر رمكنت ك ه لكيهاب

(كHEPAاكردك ه ايوقلك ر رمك عاكوكهنهسبك) و كهبكالكيشكآسيك  كهنز كنبهابككهنگهمكنظه تكهنز كي كوكرستك-

كرسكفه هك و .

كهلك ترنكيشك همك ه اك و نك،يهكآبكا كشتك ر هكات ك.ك ت شكهنهسبك الس   كصت تكك-

ك

ككفترهلك  هسعتكدرمك عترنهت*ك

كيشكهعچكا شكر هدهكا ا ك عترنهتك ستكآهتدكيشك خكختربك ر هكنشت .كك-
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اكسمه وك عترنمهتككار مهدهك ضمت كر منك عترنمهتكسمگكا....ك( عترنهتك ستكآهتدكردكخهنشكخه جكگو نب.ك)كگويش،كك-

آدهه شهتكهو بطكرنجهمكات ك،اك  كآدهه شگههكيهك  ت شكهنهسبك  ك السك ر هكنشت .كگتشكا...(آهتدالك)هتش،كخو

ك.

كردكيشك ه يو نكيهلشك هك شئك هامكپو،كپشيكاك وکكر كنهبكات .ك-

كيهك اا همكهنهسبك  ك   كر نك عترنك الشكگو  .كك شكستسئكردكفترهلك  هسعتكدركرستك-

ك عترنهتكرستكقبلكردكيهد  بكردكيهغكا شك ر امكخت ك ركهصوفك نب.  كصت  لك شك ت کك  هسكيشكك-

ك

كك ا كسعگه *ك

پعپكاك....ك(كردكه كو نكفترهلكر زر شكآسيكيخصتصك  ك ت  هنكهملكيهامنب.ك ا كسعگه كاكسه وك خهنعهتك)قاعهن،ك

كهه هكس لك  ك ا كسعگه كانهخكشكابهكرست.كينهيور نك تصعشككهلكات ك:كك4000 با ك

كسعگه ك شعبنك  كخهنشك هك ضهههمكي كشكيشكهعچك سك ر هكنشت .ر هدهكك-

ك

كك غذ ش*ك

هههكرا كدنبگلكخطوكيوادكآلوژمكاكآسيك رك ههشكهلك هب.كلذركيمورمكك6 غذ شكرنحصه مكيهكاعوهه  كيخصتصك  كك

كرسكفه هكنشت .ككاك هكاعوك هدهكگهاكپعشگعومكردكآسيكي كوكرستكردكاعوخشئ

كاكرگوكفترهلكهتثوك  كيوادكآسيكيه  بكردك ژ يكغذر لكهب سشك ذفكاتنبكههننبكي عه مكردكر ا شك هت،ك افلكاك...

كرهکهنكپذ وكنبت كيه بك رنشكآهتدكغذرمكخت شك ركردكهنز كيشكه وركيعها  ..

كيورمك ه كنك ژ يكغذر لكهنهسبكه ههنگلكهعهنكپزائك،ك ت کك،كخهنتر هكاكهويلكي براتكضوا مكرست.

كردكطوفكك رك نگكههمكغذر لاكك كنگ بر نبهه دتالنكغذرخت مكيه بكهتر  شكآلوژمكدركه كنبكيشكختيلكيشنهسنب.

ك ت کك ك ش ك هت كهعته كا كسبز جهت كهصوف كهعزرن كيو ن كيهال كا ك هده كغذرههم كهصوف كر زر ش كيه كهه كخهنتر ه   گو

ك ن وام كا كآهه ه كاا كابه كطبخ كغذرههم كيورم كختيل ك ه گز ن ك ترننب كهل كنبر   كهه كآن كيش كككككككككككككككككككك  هسعت

كيشك برقلككFast Food)ك كهعزرنكآلوژمكدر لكغذر ( شكه اتكردكهتر كنگ بر نبهكاك نگكههكه كنبكر جه ك ننبك ه

كيوسبك.ك

آسيك،كر زر شك تبر ك  التككفالئيكردكآنجهك شكچهقلكاكآسيكيهكهيكي عه كر  بهطك ر نبكاكچهقلكيهفثكر زر شكابت

كاك نكو كنهكهنهسبكآسيكهلكات كيه بكيهك نظعيكهحكترمكغذرمك ت  هنكاكا دشكههن كردكچهقلكآن هكاب.

ك

ك

ككآلت گلكهتر*ك

هكتب مكرستك شكهت بكيب وكابنكآسيكهلكگو  .كيع ه رنكهبكالكيشكآسيكيه مبكاع عه لكهترمكآلت هك هامكهتر ك

بهكنشهنبهنبهكآلت گلكاب بكهمتركه مكنبكردكخمواجكردكهنمز كاكخصتصمهكا دشك  كهترقتلك شكفالئيكهشبر ك هن

ك   ضهمكآدر كر كنهبكن ه نب.
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رسكفه هكردكاسه لكگوهه شلك ا كدرك)كيخه مكنفكلك هكچتيلك،كا ت ك نت ك  هنز كا......ك(كنعزكردكفترهلك شب بك ننبهك

كتصعشكهلكگو  .كآسيكيشكا ه كهلك انبكاكرسكفه هكردكاسه لكگوهه شلكغعو ا كدرك 

نت گعوكيت نكه كقعيك ضهمكخهنشكاك السك  سكنعزكردكفترهلكه يك ههشك  التكآسيكرستكچورك شكراالًكآ كمهبك

ك ته كهلكگو  .كVit Dيهفثك ههشكهه تكههكاك پئكههكهلكات كاكثهنعهًكيهفثك تلعبك

ك

ككيتههمك نب*ك

 تهوككفطوكاكر ا ان،كسفعبك ننبهكههك،يتضلكردكيع ه رنكهبكالكيشكآسيكيشكيتههمك نبكهثلكيتمك نگكاكرسپومكهتك،

كر كنمهبك ننمب.كك  كهحعطكخهنشكاكهب سشككار نشكنشهنكهلك هنبكاكيه بكردكر نكفترهلكهحوکات نبهكههكن ئكاك

كهبر سكرنجهمكات .تكسهخك هنلكهب سشكاكنظه تك  كدههنك تطعالكارنجهمك ت عور

ك

ككگو هكههمكگعهههنكاكقه چكهه*ك

كگو هكههمكگعههلكهت ت ك   ضهك،كرغابكسببكآسيكاكآلوژمكههمك صالكهلكاتنب.ك

فات شكههمكهودك  ك صت كهخكافكهشکلكسهدكه كنب.ك  ك صلكههمكگمو هكك  خكهنلكهثلكنه انك،ك هجك،كسپعبر ك،

كذكگو هكههكيشكر هقك اتگعومك و .كي كنك  بكاكپنجوهكههكهلك ترنكردكنفتكر شهنلكيه

 طتيتكاكگوههكسببك ابكقه چكههكا پئكههكهلكگو نب،ك پئكههكاكقه چكههكردكفترهلكآلوژمكدرك  ك ضهههمكي مكشك

يشكا ه كهلك انب.كلذركيه بكردكهنهي ك کثعوكقه چكهثلك هههمكهوطتبكر كنهبك و هكاكهحلكههمكهوطمتبك)  مهمك،ك

كد وكدهعنك(كهکو رًك  عزكاتنب.ك

كگابرنكههمكد نكلكاكهكتب ك  ك السكيهفثكر زر شكقه چكههكا پئكههكهلكاتنب.كنگ بر مك

كب( درمان داروئی آسم

ك ا سكشكرصالك ر ا لكيورمك  ههنكآسيكرسكفه هكهلكاتنبك:ك

ك(ك ر اههمك  کعنك هنبهك)سو  كرالثو(ك1

بنك ره مهمكهمتر لكاك  كنكعجمشكسببكگشمه كام ره همكهتر لك،ك  تر هكر نك ر اههكيهكالك و نكرنقبهضكفضالت

ينهيور نكيشكنهمك ر اههمك  مکعنك ههشك هك   كفالئيكآسيكهلكاتنب.كدههنكاواعكرثوكر نك ر اههكچنبك قعقشكرستك،

 و نك ر اكردكر نكگواهكك ت مكنههعبهكهلكاتنبكاك  كهنگهمكيوادكرالعنكفال يك شب بكيع ه مكيه بكيکه ك انب.كهتواف

كسهلبت ههت كهلكيهاب.ك

ك)پعشكگعونبه((ك ر اههمك نكو ك ننبهك هكنگ بر نبهك2

 رككاكر ك ه كيموادك  امشكاكردكر نك رهكفالئيكآسيكخهصعتكهشكوکكر نك سكشك ر ا لك،كرثورتكضبكرلك هيلكآن هست

يه بك ادرنشكاكيطت كهنظيككههكآنردك ههشكهلك هنب.كر نك سكشك ر ا لكيطت كطتالنلكهبتكيکه كهلك انبكاكرسكفه هك

ر نك ر اههكنقشكه  لك  كپعشگعومكردكيوادكفالئيكاك  التكآسيك ر نب.كراکه كهخكافكآسيكپه بر كيشكر نككيهابك.

گواهك ر ا لكنعهدك ر نب.كهتثو و نك ر امكر نك سكشكرسكوائعبك) ت  تن(كههمكرسكنشهقلكه كنب.كهتوا كو نكآنكههك

رامکه كخمت ر لكرسمكوائعبههك)كپو نعزالمتن(ك مهكيتضلكردكهتر  كاب بكردككيکاتهكهدانكاك ات عکهدانكهلكيهانب.ك  
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 ز  قلكرسكفه هكهلكگو  .كچتنكيعشكوك ر اههمكآسيكردكنتعكرسكنشهقلكه كنب.ك کنعئكرسكفه هكردكآن هكي معه ه يك

كهلكيهاب.ك)يشكيحثكآهتدشكهور تشكات (كنکكشكف الك  كرسكفه هكردكرسكوائعبههمكرسكنشهقلكر نكرستك شكپمسكرد

هحفظشكهخصتصك،كيه بكيورمكپعشگعومكردكففتنتكقه چلك ههنك،كا كشتمك ههنكاكقوقوهكيهكآبككرسكفه هكردكآن هكيه

كصت تكگعو .ك

يه بك ت شك راتك شكپزائكيورمكهوكيع ه ك  كهوكا ز مت،كيمهك ت مشكيمشكامبتكيع مه م،كيونههمشك  همهنك ر ائملك

هلكهعزرنكاكنتعك ر اههمكهصو لكرخكصهصلك نظعيكن ت هكاكيشكاکلكهکكتبكيشكامكر رئشكهلكن ه ب.كر نكيونههشكاه

كاكرقبرههتك  ههنلكهت  كنعهدكيشكهنگهمك  اشكيع ه مكرست.ك

كوسايل کمک درمانی و تكنیک های استنشاقی  

،ككهقمبر كهصموف  كيع ه مكآسيكرسكفه هكردكرسپومكههك)ر شهنشكهه(كرسكنشهقلك    كو نكدههنكه کنكاكيهك برقلك

هلك سهنب.كينهيور نك ه عبكيوره عتكرسكفه هكردكر نكاکلك ر ا لكيمشكيع مه رنكهتثو و نكهقبر ك ر ا لك ركيشك  شكههك

اك مهككاري مكگلكاكرفكعمه كيهفمثي عه ه يكرست.كنکكشكه يك  گوك ه آا مكر نكهطابكرستك شكر منك اشك ر ا ملك

ك،كياکشكر نك کوك،كيها كغاطلكرستك شك  كيعنكيتضلكردكهو مك ارجك ر  .ككات ك ت ههلكقبك  ك ت  هن

بكشكرسكفه هكغاطكردكرسپومكههمكرسكنشهقل،كاک تك  ك  ههنك ركهت بكهلكگو  .ينهيور نكآهمتدشكرسمكفه هكردكرل

(ككspacer(كيهكهحفظشكهخصتص)MDI يطت ك الكرسكفه هكردكرسپوم)ر شهنشك هك ر اههمكرسكنشهقلكضوا مكرست.

،هعزرنك ر ا ملك مشكار  ك  مشكهملكامت كچورك شككيهكرسكفه هكردكر شهنشككيشك ن ه لكك تصعشكهلكات   ك اعشكسنعنك

ككهلك نب.يعشكويوريوكك4اكرسكفه هكردكر شهنشكيهكهحفظشكهخصتص،كر نكهعزرنك ر هك جت زكابهكرستككهقبر ك%10 با ك

ك

كك(Spacer)رصت كرسكفه هكردكهحفظشكهخصتصك
طك  امشكآسميك ر اك  ك  همكسنعنكاكنعمزك  كامور ك ه لككهقبر كهصوفاك   ه تككيورمكهصوفك  ستكر نكاسعاش

ر نك سكگههكفالاهكيوكآنك شكهت بكهعشت ك ر امكيعشكومكيشك  شكههكيوسب،كردك ستبك ر اك  ك ههنكاكك.رستهفعبك

سمه ك مشكه مكقع هًكن ملك ترننمبكردكهحفظمشكهخصمتصكك3يورمك ت  هنكد وكن ه كهًك ابكقه چك اتگعومكهلك نب.

يمشك مهمكآنك مشكق م تك همهنلكك  ر نك هلت.رسكفه هك ننبكردكهحفظشكهخصتصك ر رمكههسئكرسكفه هكهعگو  

ك. رخلك ههنكيع ه كقور كگعو كههسئكيطت كهحکيك امك ههنكايعنلك ت کكقور كهلكگعو 

ك اشكرسكفه هكردكهحفظشكهخصتصك
ك(كرسپومك ركختبك کهنك هعبك.1

ك(كرسپومك ركيشكهحفظشكهكصلك نعب.ك2

رسكفه هكردكههسئكيشك همكق  تك ههنلك،كههسمئك(كق  تك ههنلكهحفظشك رك رخلك ههنكقور ك هعب.ك  كصت تك3

ك رك امك ههنكايعنلكيع ه كقور  هعب.

 رخلكهحفظشكآدر گو  ك.كهحفظشك)يهك هكيبانكههسئ(ك رك مبا ككم(كهخزنكر شهنشك ركيشكپه عنك شه  هعبك هك ر ا4ك

كثهنعشك رخلك ههنك) امكصت ت(كنگشك ر  بك هك ت کك با كپنجك نفسكرنجهمك هبك15

كيع ه كنعهدهنبكيعشكردك ئكپهفك ر اكرستكي كوكرستك هكپهفكيتبمكهبتك ت ههلكصبوكات .(كرگوك5
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ك: نکهتكه ي

رگوك ت کكسو  كنفسكهلك شبكيشكطت  کشكصبرمكهتد که كر جه كهلك نبكردك ت کكيخترهعبكآ رمك وكنفسكك-1

كيکشب.

كآبكيك-2 كيه كرسكوائعبكرسكنشهقلكرسكفه هكهلك نبكيه بك ههنشك ر ك  كرگوك ت کكرد كرهکهنك ابكقه چكهه شت بك ه

ك ههنك ههشك هيب.

كهحفظشك-3 كهبخل ك ه كا كات  كسفت ك رخال ك کطو ش ك   چش كهحفظشكهخصتصكرگو كيه ب كات  كهخصتصكخورب

ك تت ضكگو  .كك

 ركيهكآبكگومكيشتئعبكاكيشكطت كهفكگلكيهكهه  كضبكففتنلك ننبهكهال يككهخصتصكهوكچنبك ادك کبه كهحفظشك-4

كرسكفه هكر هدهك هعبك ههالكخشئكات .كا كشتك هعبكاكقبلكرد

كيشكهنظت كپعشگعومكردك ج  كگو كاكغبه ك  پتشكقطتشك ههنلك ركيشكهنگهمكفبمكرسكفه هكردكآنكي كشكنگشك ر  ب.ك-5

ككMDIرصت كرسكفه هكردكرسپومك)ر شهنشك(ك هك
)هحفظشككspacerاللكچنهنچشك سكوسلكيشكك تصعشكهلكات رسكفه هكردرسپومكيهكهحفظشكهخصتصك  ك اعشكسنعنك

كا ت كنبراتكيشكصت تكد وكيه بكف لكگو  :هخصتص(ك

ك(كسوپتشكرسپومك ركيو ر  بكاكهخزنكرسپومك ركيشكختيلك کهنك هعب.ك1

ك(كيشكآ رهلكاكيشكطودك کنترخكلكنفسكخت ك ركيعوانك هعب.2

كسهنكلكهكومك اتمك ههنكيهدكيگعو ب.ك3(كرسپومك رك   هصاشك3

 ركخهللك و هكاكسپسك  ك هللك شكاواعكيشك مكآ رمكاكف عقكهلك نعبكهخزنك ازمك(كريكبركاسعاشكيهد مك  شكههك4

ك رك شه  ر هك هك ر اكآدر كات كاك هك برهکهنكف لك مكف عقكر رهشك هيب.

كثهنعشكنفسكخت ك رك بسك نعب.ك5(كيورمك با ك5

 (كنفسكخت ك ركيشكآ رهلكخه جكسهد ب.6

 ج( تعیین برنامه درمانی برای مواقع حمله آسم

 عالئم زود رس در يک حمله آسم

ك شك  كهور لكرالعشكرن بر ك ره رككگعونبك هكفالئيكدا  سك غععور لك  كيونههشكآهتدالكآسي،ك رنشكآهتدرنك ه كهل

.كر نكفالئيكهشبر ،كهت تالكقبلكردكفالئيك بمك وكپعشكهلكآ ب.كآن هك شخعصك هنبهلكر كبك رككهتر لكر فهقكههم

 هنبك شكدههنكرنبردهكگعومكيهكپعئك اتكا هك   ه تك ر اكطبقك سكت رلت لك ورك سعبهكيشك رنشكآهتدكهشبر كهلك

رست.كهوك ئكردكفالئيكخطوكدا  سكيه بك  ك سكت رلت لك رنشكآهتدكهبكالكك  كر هقكسالهتكهب سشك هك اعنعئك

بمكههمكهنهسبكيتبمكثبتكابهكيهاب.كهتا هنككنعزيه بكردكر نكفالئيكآگههكيهانبكايشك رنشكآهتدرنك  ئك ننبك هكق

ك ركيورمكپعشگعومكردكهشکالتك بمكآسيكيو ر نب.

ك شخعصكفالئيكدا  سكخطوك ئك  اشك ه كهلك ترنبكردكرا ژرنسكههمك بمك وكپزاکلك اتگعومك نب.ك

  كهترقتلك شك رنشكآهتدك  كهت  كاضتعتكسالهكلكخت كاکه كلك ر  ،كنبه بكلحظشكرمك  نگك و ،كك رنشكآهتدك

كچنبكفالهتك رك  كطلك هدكرالعشك  اشكآسيك راكشكيهاب.كه کنكرستك ئك ه



13 

 

ك غععورتك نف لكك-1

 فالئيكدا  س:كسو ش،كر  هسك شه ك  كقف شكسعنش،ر  هسك شه   كگات،ك نفسكههمك ههنل -

 فالئيك  و س:كخسكخسكسعنش،ك نگلك نفس،ك نفسكسو   -

كاکه هتك الهلك-2

ك  كاوفكاقتعكرستكهلك رنب.كراكيشكهتا شكهلكگت ب: شكك ركهتدك شكيهكآسيكآانهستك  اشكرمآكرغابك ئك رنش

كسعنشكرمكسفتكرستك-

كسعنشكرمكهلكستد ك-

كن لك ترنيكنفسكيکشيك-

ك ههنيكخشئكرستك-

ك هليكختبكنع تك هكر  هسكخ كگلكهلك ني-

كردك المك ت ههك هكي عه ك ت ههك هك  التكيو بهكيو بهكيشكفاتك نگلكنفسك رنشكآهتدرنكك  كر نكاضتعتكه کنكرست

كرسكفه هك ننب.

ك

كصت تكگعو :ككهويلكي براتككفالئيك  اشكآسيكيه برقبرههتكد وك تسطكيواد  كصت تك

كقط كرست،  ك ه كا دشك رنشكآهتدكرگوك(ك1 ك  كاضتعتك ر تكقور ك هعبك هك نفسكك نعبكا دشك ر اككامك ر

ك و عحكهلك هبك شكينشعنبكاكيشكس تك اتك  ه لك هينب.(كيع ه رنككآسهنكك راكشكيهاب.ك)كيتضل

ك(كيشك ت کكآ رهشكاكرط عنهنكخهطوكيبهعب2

اكيمشككرنجمهمكامت ك هكسشكنتيتكك قعقشكيشك  ئكهحفظشكهخصتصك20پهفكسهلبت ههت كرسكنشهقلكهوكك2(ك جت زك3

كككرطالعك هعب.كارلب ن

(  كصت تك  اشكاب بكا هكفبمكپهسخكيشك  ههنكپسكردكسشكنتيتك جت زكسهلبت ههت ك،كاواعكرسكوائعبكخمت ر لك4

كطبقك سكت رلت لكهکكتبكاكرطالعكيشكرا ژرنسك

 آسم و ورزش 

 رنشكآهتدكيهكاللكك،رستكآسيفالئيكاك هك  التك  كيع ه رنكهبكالكيشكآسيكيوادككا دشكاك تهلعتكيبنلكخطوكف به

ك، قعقشكقبلكردكا دشك30هصوفك ر امكسهلبت ههت ك با ك ئك ي ك هكاككپزائكهتهلجك تصعشكههمك كبل راكنك

كاقكلكيع ه مكآسيك حتك نكو كيهاب،ك.يع ه ك چه كآسيكقه  كيشكرنجهمكه شكنتعكا دشكرستهلك ترنبكا دشك نب.ك

 رنشكآهتدكآس لك شك حتكك. قكن ت  ركردكرنجهمكا دشكهن ك و كياکشكيه بكيشكا دشكنعزك شتكنشك ن هكنبه بكيع ه 

هبكالككنعزك كلكيتضلكردكق وههنهنكرل پعئك كا دشكههمكپعشو كشكنعزكاو تك نب،كچنهنچش نكو كيهابكهلك ترنبك 

يشكآسيكه كنب.كپسكآسيكيهك  ههنكهنهسبكيشكهتنلكدنبگلكا دالكيبانكهحبا  تكرست.يهك  ههنكهنهسبكيه بك

كانه كچتن كهه ل كا دش كيش ك ر كآهتد ك ابك رنش كيورم كا دش كچتن كن ت ، ك شت ق كستر م ك اچوخش كا ك ام كپعه ه ،

ك   ل،كفهطفلكاكفصبلك ت  هنكالدمكرستكاللكيه بكيشكنکهتكذ لكنعزك ت شك رات:
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كيع ه كآس لك شك  هسكيشكرسبكيهابكردكستر ك ه مكخت  ر مك نب.ك-

ك ت کكآس لك  هسكيشك اوكيه بكردكانهك  كرسكخوههمك او ر كخت  ر مك نبك-

كاعو شكف عقك  كآبكه نتعكرست،كد وركرهکهنك حتكنظوكگو كنك ت کك  كه شكلحظهتكا ت كنبر  ك-

كقبلكردكه هيقهتك اك شت مكآهتدشكههمكا ژهكاكنظه تكطبلكضوا مكرستك-

رگوك و كهنگهمكا دشك چه ك  اشكهلكات كيه بكنعيكسهفتكقبلكردكا دشك را مكپعشگعومك ننبهك)سهلبت ههت (كك-

كب. رك   ه تكن ه 

گومك نبككنوهشچتنكهترمكسو كاكخشئك ئكفههلكقتمك  كاواعكآسيكرست،كقبلكردكا دشكيه بك و كخت ك ركيهكك-

 رنشكآهتدرنكيه بكنفسكف عقكردكطو قكيعنلكاكيهد مك ركردك رهك ههنكك هكردك غععورتكسو  ك ور  لك  شك هسكشكات .

كآهتدكيشكپزائكر  هعك ر هكات .راکه ك  ك نفسكردك رهكيعنلكيه بك رنشك راكشكيهانب.  كصت تك

كا دشك  كهترمكسو كاكخشئكههننبكرسکلكيه بكيهكر كعهطكرنجهمكات .ك-

  كصت  عکشكالدمكيهابكپزائكقبلكردك تهلعتكا دالك ه  و ك نف لك ت کك ركر د هيلكهلك نب.كيهكر نكر د هيلكك-

 بتكيشكاضتعتكسالهتكراكآگههكظو عتك نف لك ت کك تععنكهلكگو  كاكيهفثكهلكات ك هكارلب نكاهويعهنككن

كاتنب.
ك

 برنامه مديريت کنترل آسم در مدارس

 آنچه ما از وضعیت درمان موثر آسم در مدرسه انتظار داريم:

ك  ه تكهحعطكآهتدالكردك رنشكآهتدككهبكالكيشكآسيكك-1

كاكابتكفالئيههك ههشكغعبتك رنشكآهتدرن،ك  ههنكسو  ك وكاك ههشك تبر ك  اشكك-2ك

ك ههشكهزر  تكيورمكسه وك رنشكآهتدرنكك-3

كهتر  را ژرنسكآسيكيوخت  كك-4 ك ه  نهنكهب سشكيه بكيبرننبك شكچگتنشكيه كاور طكرا ژرنسك) هورقبتكهنهسبك  

ك ننب.(

هشه  تك ههلك رنشكآهتدك  ك تهلعتكههمك عز کل)كهتايكا دشكيبرنبكچگتنشكردك  و نكهه لك شك  اشكآسيكك-5

كپعشگعومك نب.( ركر جه كهلك نب،ك

كر  بهطكهنظيكاكه ههنگلكيهكخهنتر هك رنشكآهتدكاكپزائكهتهلجكك-6

 

 سازماندهی برنامه مديريت آسم در مدرسه 

 رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيكرست.كنعهدههمكسهدههنبهلكيونههشكهب و تكآسيك  كهب سشك  كارق كپهسخگت لكا هكيشك

كنبك شكيبرننبكچگتنشكيشك رنشكآهتدكهبكالكيشكآسيك  ئكن ه نب.  عشكر نكك رهن ه،ككيشك ه  نهنكهب سشك  ئكهلك 

ك ئكيونههشكهب و كلكآسيكيه بكاههلكهتر  كد وكيهاب:ك

كهحوههنشكردك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيك  وست ئك  عشكك-1

كآسياب ب جت زك ر اك  كپهسخكيشكهتر  ك  اشككچگتنگلهب سشكاكككي براكلكسعهسك هم با نكك-2
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كخهصكهوك و ك  كيونههشكهب و تك نكو كآسيكاظه ف تععنكك-3

كردكطو قكخهنتر هكاكپزائكهتهلجك سكت كرلت لكهکكتبكيورمكهوك رنشكآهتد  عشكك-4

كيورمك رنشكآهتدرنك،ك ه  نهنكاكارلب نكههمكآهتدشكي براتكيونههشيوگزر مكك-5

 دستورالعمل مكتوب 

ك  خترستك ننب.كطبقكنظوكپزائكهتهلجكآسيك رك نكو كهويعهنكي براتكيه بكردكارلب نك ئك سكت كرلت لكهکكتبك

كر نك سكت رلت لكيه بكاههل:

ردك ر اهه لك شك رنشكآهتدك  كسهفهتكهب سشكيه بك   ه تك نبكاكه چنعنك ر اهه لك شكامك  كك  وسكل ئكك-1

كهنگهمكا دشكيه بكرسكفه هكن ه ب.

 شكاههلك رهن همككآسيكوك و ك چه ك  اش ئك سكت رلت لكرخكصهصلكيورمكهويعهنكي براتكهب سشكيورمكهك-2

كرسكفه هكردكپعئك اتهكوكنعزكيهاب.

كيورنگعزرننبهك شكهلك ترنبكآسيك ركيب وك نبكخطوكهحعطلكاكانهسه لكفترهلك-3

ك  كهتر  كرا ژرنس)خهنتر ه،كپزائكهتهلجكاكهو زك ت  تكههمكپزاکل(كا ه هك افنكههمكضوا مكك-4

كهعگو  كشكابه،ر نك سكت رلت لكيشكاسعاشكپزائك  ع كپوانبهكههمكك تسطكارلب نكاكپزائكهشخصكرهضه اك  

ك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيكيهكهيك كر نك سكت رلت لككيه بهوكسهلشك جب بكات ،كد ور هب سشكنگ بر مكهلكات ك.

كرست.كطلكدههنكههكهخكافكنعهدههمكاميهكهكفهاتكه كنبكاك سكت رلت لكهوكنفوكنعزكهكنهسبك

ك

 برای مديريت آسم در مدرسهمشارکت دوستانه 

كرست. كآهتدرن ك رنش كآسي ك نكو  كيورم كه ي كرصل ك ئ كخهنتر ه كا كآهتد ك رنش كهب سش، كهعهن ك ته  ر نككهشه  ت

هشه  تكقتمكهورقبتكاكخبههتك ركي كوكهلك نبكاكنكه جكهثبتكآهتدالكيورمك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيك ر  .ك

كرست:كسعهستك  ه كلكهب سشكردكهشه  تكاههلكهتر  كد و

كخهنتر هكههك ركيشكهشه  تك  كهب و تكآسيك  كهب سشك شت قك نعب.كك-1

كاكيع ه رنكر جه كر  بهطكختبككاكسهدنبهكهعهنكپزائ،ك ه  نهنكهبر سكاكخهنتر هكههك-2

يونههشكههمكك هثعوكگذر ك  عشكر جه ك وصتكيورمكخهنتر هكههكيورمكاو تك  ك ص عيكگعومكيورمكهب و تكآسيكاكك-3

كآهتدرنيوك رنشك

 وظايف مدير مدرسه

ك.هشه  تك هبكاكاظه فكهوك برمك رك تععنكن ه ب ه  نهنكخت ك رك  كسهدههنك هلكيونههشكهب و تكآسيكك-رلف

رههكهويعهنكي براتكست هنبك و نك،كه شك ه  نهنكهبر سكهلك ترننبكنقشكه  لك  كيونههشك نكو كآسيكر فهك ننب

كيشكف بهك ر نب.كنقشك رك  كطور لكاكپعه هكسهدمكر نكيونههش

ك كهبر س كي برات كارهويعهن كا كهتهلج كپزائ كيه كه ههنگل ك بليه ك ت ک ككن كآسي ك نكو  ك  زم كهب سشكيونههش   

ك  ك فا لك هكرسكهنبر  ههمكو هكه فکومكاك ر زنلك هويتطكنعزك  عشكآ عنكنههشكههمك شت مكپعگعومكهلكن ه ب.

ك. ورهيكگو  هنهسبكهورقبتكردك رنشكآهتدرنك
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ك ك-ب كهويلكي براتك(يشكفنترنكه دت ك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيكار ئكنفوك كهب سشك) و عحه رئشكآهتدشك  

 شكر نك و ك ضت كنبر  كك،ك ئك و ك ه گز نكنعزك .كيورمكدههنكهه لكاتهنهسبكيشك  گوكرفضهكاكهتا هنكرنكخهبك

ك .گو يورمكهتر  كرا ژرنسكيع ه رنكهبكالكيشكآسيكرنكخهبك

 هكيشك رنشككگو   راكشكيهابكاك ئك رهن همكرخكصهصلكيورمك ضهمكيهدمكر جه كا ت كرهکهنكرفالنكهشبر كك-ج

اكذ رتكآلت گل،ك تبر كگو هكههمكگلكاكگعههك  ك صلكههمكگو هكر شهنلكآهتدرنك  كيوريوكاضتعتكآبكاكهتر،كهعزرنك

كهتاقك شكه کنكرستك امكآسيكرثوكيگذر  ،كرطالعك سهنلك نب.

كب: ر هكاتنيه هكآسيكآهتدشكخهنتر هكاك رنشكآهتدرنك  ك- 

كب.خت ك ركيشكنحتكر  نكرنجهمكهلك هكهوك ئكردكرفضهمك ه  نهنكهب سشكه دتلعتكرط عنهنكردكر نکشك-

ك.رطالعك سهنلكيورمك رنشكآهتدرنك  تكآگههلكردكفالئيكآسيكهنظيكيونههشكك-

كي بت ك هيب.كخبههتكي براكلكهب سشك  ك  تكي بت ر  بهطهتكارلب نكاكهويعهنكي براكلك قت تكك-

كردكهتر ك  هسعتكدركاكهحوکهحعطكهب سشككپه  هدمك–حك

يهك ه  نهنكخبههتكهبر سكاكهكخصصهنكي براتكهحعطك الشك نعبك هكرسكهنبر  كههمكالدمك  كهب سشك فه تككك-1

ك كغبه  ك،گو ا كقه چ ك، كهب سش كهترمك رخل ك عفعت كا ك  ت ش ك طتيت، ك. كات  كيورمك ر ك  زم كيونههش ك و . ك نكو  يه ب

كپه  هدمكهحعطكيورمك ههشكهتر  شك رنشكآهتدرنكيهك ا كاكيخه ك،كگو كاكغبه كاك ت كيهدسهدم،  عورتكسهخك هن،

سه وكهحوکكههمكآسيك رك  ك  وستك ه كقور ك هعب.ك  كصت تكرهکهن،كنقهالكاك ت عورتكيز گك رك  كطلك هي كهنك

كاك تطعالتكطتالنلكرنجهمك هعب.

كشك رك بمكيگعو ب.ه نتفعتكرسكت ه ك خهنعهتك  كهب سك-2

ك(School Nurse)وظايف مربی بهداشت 

كردك ره همكد وكانهسه لك نعبك:ك رك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيك-رلف

كهوا كپوانبهكپزاکلك رنشكآهتدرنك-

ك و دنبگلكسترالتكهو بطكيهكآسيك  ك ه  خچشكك-

 يشكآسيكآانهكاتنب.يهكهتا هنك رنشكآهتدرنكصحبتك نعبك هكيهكنعهدكههمك رنشكآهتدرنكهبكالكك-بك

كرلت لك  عشك نعبك شكاههلكرطالفهتك جت زك ر ا،ك-ج انهسه لككيورمكهوك رنشكآهتدكهبكالكيشكآسيك ئك سكت 

كآغهدگوههكا...كرست.

 ئكيونههشكهبانكرقبرههتكرا ژرنسك  ك  اشكآسي،كيورمكهترقتلك شكا هك  ك سكوسكنع كعب،ك راكشكيهاعبكاكك- 

ك شكهط دنكه كعبك سكوسلكيشكآنك  كهترق كرا ژرنسكآسهنكرست،كقور ك هعب.كر نكيونههشك رك  كهحلكهنهسبل

ههمككهب سشكاك شت كرست،ككيونههشرسكفه هكردك ر اههمكهصو لك  آسيك ركيشكگتنشكرمك شكه ههنگكيهككچگتنگلك-ه

ك ر اههمكرا ژرنسك رك  ك همكيهك سكوسلكآسهنك تبعشك نعب.كطور لك نعب.

كو(ك  تك نكو ك ادرنشكآسيك  ك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيكيت ژهك چه كآسيكردك ئكنفسكسنجك)پعئك اتهك-ا

اب بكرسكفه هك نعب.كپعئك اتهكوك  كهتر  ك  اشك ه كنعزكيورمك تععنكهقبر كنعهدكيشك ر اكاكپهسخكيشك  ههنكرسكفه هك

كهلكات .
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ك  يه هكآسيكيشك ه  نهنكهب سش،ك رنشكآهتدرنكاكخهنتر هكآهتدشك هعب:-د

نكيوكسالهكلكآهتدشك هعب.كيطت هحوههنشك  يه هكنعهدههمكآنهنككاكهتا هنكهب سشك  يه هكآسيكفتر ضكيشك ه  ك-

كهنحصوكيشك و كاكاور طكخهصك رنشكآهتدكيهك ه  نهنكصحبتك نعب.

 يشك ه  نهنكيعههتد بكهوگههك   رنشكآهتدرنكهشکال لك  ك نفسكهشههبهك و نب،كيشكا هكر  هعك هنب. -

 هنكقلك نعبكاكآن هك ركيشكهته نشكامك تسطكپزائك شت قك نعب.كرطالفهتك ركيشكخهنتر ه -

ك - كMDIرسكفه هكصحعحكردكر شهنشكهه، ،DPIكرسكفه هكردك ك کنعئكپعئك ات، ك)ر شهنشكپت  كخشئ(، هحفظشك،

كككه كنب.كآهتدشه يككهتر  ردككنبتال ز كاك شخعصكفالئيكآسيك ه اكك(Spacer)هخصتصك

كي بت ك نكو كآسيكآهتدشك هعب. رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيك رك  تكك-ح

آسيك ركآهتدشك هعبكاكآن هك رك شت قك نعبك هكه کالسلكههمكهبكالكيشكآسيكخت كفالئيكيشكه شك رنشكآهتدرن،كك-ط

ك ننب.ك  ئ ركچگتنشك

 يورمك راكنكهحعطكسهليكاكر  نك  كهب سشكيورمك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيك الشك نعب.-ظ

  ان مدرسهوظايف معلم

ك كههننب كآهتدرن ك رنش كههم كيع ه م ك نكو  ك كيونههش كيورم كهب سش كي برات كهويل كرلف:يه كاكيع ه م كه فکوم آسي

كهشها هك نعبك.

كرداظه فكخت كهطا كات ب:ك-ب

  ك السكيشك اشكك سكت رلت لكهکكتبكيوخت  كيهك ت کكآس لك رك  ك سكوسك راكشكيهاعبك هك ئك پلكردكآنك ر

كهحوههنشكنگ بر مك نعب.

كر رئشك  ئكههمكپزاکلك  كهنگهمكفالئيكاب بك تالكنکنعب.  ك

فقبكر كه هكهب سشكيشكفاتكنهختالكاك  اسكهتدكاكارلب نشكيورمك بورنكآيورمك رنشككهنهسبيونههشكرمكك-ج

كيع ه مك با نك نعب.

ككيع ه مرگوكك-  ك تهلعتكههمك  گوك رنشكآهتد كقور كهلك هبآسيكآهتدشك ه ك حتكرلشتهعك ب.كگزر شك هعك رك ر

 شكه کنكرستكگعجل،ك  تع،ك حو ئكپذ وم،كپو حو ل،كختربكآلت گلك ركر ك هللك ر اههككستءه چنعنكفتر ضك

كرطالعك هعب.كيهاب،

  كصت تكهوگتنشك غععوك  ك  كه ك هكظههوك شكه کنك ركه دتلعنكهب سش،كهويلكي براتكاكارلب نك رنشكآهتدككك-ه

كرستكهو بطكيهكآسيكيهاب،كهطا ك نعب.

كيع ه مآهتدرنكآس لكهلك ترننبكيشكطت ك ههلك  كيونههشكههمكهب سشكاو تك ننب،كيشكاوطكر نکشككرغابك رنش

كآنكههكيشكختيلك نكو كابهكيهاب.

كهب سشك شت قك نعب.كيبنلكاكا دال رنشكآهتدك ركيشكهشه  تك  ك تهلعتكههمكك-ا

ك  كنظوكگو كشكات .ك  كيونههشك  زمكيه بك تب لكهعزرنكا دشك رنشكآهتدكيشكخصتصك  ك ا رنكنقههت

كيونههشك  زمكر  اههكاكسفوههكيه بكيشككگتنشكرمكيهابك شك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيكيكترننبك ههالكاو تك ننب.ك-د
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هنگههلك شكائكيشك نكو كضتعفكآسيك و  بكيشكهويلكي براتكهب سشكرطالعك هعبك شكراكيشكارلب نك رنشكك-ح

 آهتدكيورمكر  هعكامكيشكپزائكگزر شك هب.ك

 وظايف معلم ورزش

يونههشك تهلعتك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيك ركپعگعومك نعب:كرگوكر هدهكا دشك ر نبكرسكفه هكردك ر اههمكقبلكك-رلف

كنظوك راكشكيهاعب.ككهبردكا دشك رك

هط دنكيهاعبك شك ر اههمك رنشكآهتدكيورمكا دشك  ك سكوسكه كنب،كيشكخصتصكاقكلك شكا دشكيتبكردكك-ب

كهب سشكرنجهمكهلكات .سهفتكهت ت ك

كقه  كهلكسهد ك هكيكترننبك  كهوكا دشك شك  را ههمكپعشگعومك ننبه،كي عه مكردك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيك ر

كرنكخهبكهلك ننب،كاو تكن ه نب.

ك تهلعتكههمكنوهشلكاكگومك و نكقبلكردكا دشكيشك رنشكآهتدرنكآس لك  ئكهلك نب.ك-ج

كيگذر  ب.ك ر اههمكسو  كرالثوك رك  ك سكوسك- 

كآلوژمكآسيكاك كلكيهكر كعهطهتكالدمكه کنكرستكهنگهمكا دشكهشکالتك نف لكر فهقكيعفكب.كپسكفالئيكاب بك

ك ركيعههتد بكاكنحتهكيوخت  ك  كر نكهترق ك رك ه كيگعو ب.كهه

ك  ك ر نك ر اكيورمك  ئكيشك رنشكآهتدكيهفالئيكاب بك هكهبرامكطبقك سكت رلت لك تالكنکنعب.

كدرنكهبكالكيشكآسيك رك شت قكيشكنوهشكاهشه  تك  كا دشكن هئعب. رنشكآهتك-ه

هنگههلك شكآسيكيشكختيلك نكو كابهكيهاب،كيعشكوك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيكهلك ترننبكرغابكا دشكههك ركرنجهمك

ك هنب.ك تبر مكردكهبر كآا رنكرل پعئكآسيك ر نب.

ك شت قكيشكهشه  تك ته كك-ا كنعزك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيك ر ك ر كهحبا  تكههمكآنكهه كرهه   كا دشكن هئعب.

ك ه آا مكاكخت  هنكهيكهورقبتك نعب.

يونههشكرمكيو ز بك هكنتعك،كاعتهك هكهبتك تهلعتكههمكا دالك  كهترمكگومك هكسو ،ك صلكگو هكهه،كهترمكآلت هكاك هك

كدههنلك شكفالئيكآلوژمك  ك رنشكآهتدكا ت ك ر  ،كهكنهسبكيهاب.

كرخعور هدهك هعبك هك تهلعتك رنشكآهتدكيهك حو ئك  كومكه ورهكيهابك.  كصت تكنهختالكك

ك

 

 .وظايف و اقدامات مشاور مدرسه

كهنهسبكك-رلف ك  كه  كا كه ه تكهه كاسعاشك ر نكرطالفهت، كيش كخت  كهورقبتكرد ك راكنكرسكقال كا كيش ك ر  رنشكآهتد

ك شت قك نعب.

ك ترنبكپورسكوسكيهابكيهدانهسلك نعب.ك اشكههمك طهيقكيهكآسيك ركههننبكهوكيع ه مكهزهنك شكهلك-ب

ك كرد كخواج كنفس، كيش كرفك ه  كفبم كرست كه کن ك رك هتاي كهب سش ك ه ههم كرنجهم ك   كسخكل ك ه كا دال كههم تهلعت

گزر شك هب.كهشها كيشكانهسه لكفترهلكرسكوسكدرمككغعوكضوا مك  ئك نبكاك رنشكآهتدك  ك نكو كهشکال شك

كيشكطت كهتثو ومكهت قكات .
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كيه بكيبرننبك شكآسيك ئكيع ه مكرلك هيلك ره همكهتر لكرستكاكنشك ئكيع ه مك ارنلك هكخاقل.كهب سشك ه  نهن

ر  هسهتكفاتكآسيكنع كنبكريوردكخنب بنك هكگو شك و نكهلك ترننبككاواعك ننبهك ئك  اشكآسيكيهانبك،رههكر نك

كياکشكآغهدكگوكهلكيهانب.

 وظايف برای کارکنان خدمات مدرسه

 ركانهسه ل،ك لكاكپعشگعومك نبكههننبككآسيكيه بكهشکالتكاكه هئلك عفعتكهترمك رخلكهب سشك  ههنيونههشك

ك ابكقه چكهه،كذ رتكاع عه لك)آدهه شگههكاك السكنقهال(كنهالكردك  ت شكنههنهسبك شكهترك ركآلت هكهلك نب.ك

كيهد سلكاتنب.ك طتيتاشكر وكاكهنه ذكقه چ،ك طتيتكردكنظوكا ت كسهخك هنكههكهو بهًكك-2

كاكك-3 ك  زم كيونههش كهه كهحوک كسطح كا كهه كآلوژن ك ههش كنظه تكهب سشك  ت كيورم كرم ك ا ه كهبان  ئكيونههش

كپعگعومكات .

ك ه عبكات .كيوآنكرسكت ه ك ا كسعگه ك  كهحعطكهب سشكه نتعكرفالمكاك-4

كنتسك-5 ك ه يو ك شوهك شكهه، كنظه ت،كهنگههلك شكسهخك هنكخهللكرستك باللك  تك ت عورتكاسع ، هدمك،

  عشكاكر وركات ك هكردكقور كگو كنك رنشكآهتدرنك  كهتوضك ا كاكيخه كگهدههك،كهه تكههكاك  گوكهحوکكههك ا مك

كات .

ك
 

ك

 نمونه نامه ارسالی  به والدین دانش آموز مبتال به آسم

كاللككهحكوم

آسيك  كهب سشكيشكهنظت ككر  قهكسطحك نكو كيع ه مكاكر زر شك عفعتكك  ههنر كورههككيشكرطالعكهلك سهنبكيونههشك

كدنبگلكر نكفز زرنككيهكرهبرفككذ لكطور لكابهكرست:

ك  ئكيشكهويعهنكي براتك-1

كعومك سكت رلت لكيع ه مكآسيكخت يهكپعگكمبتال به آسم  ئكيشك رنشكآهتدرنكك-2

كآهتدشكآسيك  ك  همكهقهط ك-3

ك  نهنكهب سشآهتدشكآسيكيورمك  همك هك-4

ك الشكيورمككر زر شك عفعتكهترمك رخلك السكك-5

كآسيك  كهب سشك،ك  خترستك  ئك  كهتر  كذ لك رك ر  ي:كيونههشك  ههنينهيور نكيورمك راكنكي كو نك

ك ودنب هن،كك- ك  ههنل كرهبرف كاوح كاههل ك ش ك نعب ك  عش ك ودنب هن كپزائ كرد كآسي كهکكتب كرلت ل ك سكت   ئ

كيهاب.. ه كت ههمكخطوكهحعطل،..

يهاب(كهالقهتك نعب.ك  كهالقهتك،ك ت مكهويلكي براتكهب سشك ركيورمكيعهنكاور طك ودنب هنك)قبلكردكآنکشكنعهدكك-

ك ر اهه،ك تصعشكهه،كآغهدگوههمكآسيك ودنب هنك ركيعهنك نعب.



20 

 

ك ر اهه رككيكپعگعوم ومك  ههنك ر ا لك ودنب هنك ركيشكهب سشكر رئشك نعبك هك  كهب سشكك- هكيوچ بكنهمكات .كلطفهً

ك ر ك  عشك نعبكاكآن هك ركهشخصهًكيشكهب سشكيعها  بك هك  تكنعهدكنگ بر مكات .

ك برامكآهتدشك  كطلكغعبتك- كرنكظه رتكطو عنك  تكر  بهطك  ه كلكا كهالقهتك نعبك ه ردكهب سشكككهتا هنك ر

كهطوحكات .

ن ه عب،كيهكراك  يه هك نكو كفالئيكآغهدگوكههمك ودنب هنك ركآهه هك نعب.كيهكراكيونههشك  ههنلكرشك رك کور كاك  و نكك-

ك  اشكآسي،كهحبا  تكههمكغذر لكاسعهستكههمكهب سشكيحثك نعب.

كيشكطت كهنظيك ه  نهنكهب سشك رك  ك و هنك غععورتك ب بك  ههنلك ودنب هنكقور ك هعب.ك-

  هعب.پزائك ودنب هنك رك  ك و هنكخبههتكهب سشكاك  ه تكههمكآنهنكردك ودنب هنكقور كك-

ك

كيهك شکوكردكه که مكا هكيهكههك  تك  ئكيشك ودنب هن

كهب وكمرهضهككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككهويلكي براتكككككمرهضه
 

 

 

 

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك
 

 

ك

 (How Asthma-Friendly in your Schoolمدرسه دوستدار دانش آموز مبتال به آسم)

 

 نكو كات كاكهيككيع ه مكآنهن رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيكنعهدكيشك  ه تكهنهسبك  كهب سشك ر نبك هكهيكككككك

ك رك  كهب سشكيو سلك نعب.ك عفعتك نكو كآسيسترالتكد وكردك ههالًك ته كيهانب.كيهكرسكفه هك

ككككخعوكككككككككيالكككآ هكهب سشكا هكردك ا ك خهنعهتككپهکكرست؟كككككككككككككككككككككككككككككككك-1

ككككخعوكككككككككيالكهب سشكا هكهترمك رخلك السك عفعتكختيلك ر  ؟كك  كآ هكك-2
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كآ هكهحوکكههكاكآغهدگوههمكآسيك رك ههشك ر هكاك هك   ك و هكر ب؟ك-3

كهوك ئكردكهتر  كذ لك ركيو سلك نعبك:ككككككككك

ك عترنهتكرهالكخز ر ك هكپونبگهنككككككككهه تكههككقه چككككككككستسئكككككككككككككككككك

فطوكاكرسپومكاكر ا انكقتمكاك هكهک لككههمكصنتكلكههننبك نگكهه،كپهکك ننبهكههكمكاع عه ل،كآ تك شكك

كهه،كختابتك ننبهكههمكهتر

كآ هكهويلكي براتكهوك ادكاك  ك  همكطلك ادك  كهب سشكرست؟ك-4

كاخصك  گومكه تك شك هنشعنكرايهاب ك ره همك ر ا لكهب سشكيكترنبككرگوكنع تكآ ه كا ك سكت رلت لكهه ك كرد ا

كك.  كهت  ك ر اههك،ك تهلعتك عز کلك ر اههكيورمك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيكر رئشك نبرسكفه هك نبكاك رهن همكالدمك

كآ هك رنشكآهتدرنكهلك ترننبك ر ا شهنك ركچنهنك شكپزائك تصعشك و هك   ه تك ننب؟ك-5

ككككخعوكككككككككدك ر ا شك ركه ورهشكيعها  ؟كككككككككككككككككككككككيالآ هكهلك ترنبك رنشكآهت

آ هكهب سشكيورمكهوك رنشكرهتدكهبكالكيشكآسيكك ئك سكت رلت لكهکكتبكاك ههالكهشخصلك  ك  التكآسيكك-6ك

ككككخعوككككككككك ر  ؟ككيال

كآ هكر نك سكت رلت لكيورمكف لك و نكارضحكاك اانكرست؟

كخبوك ر ؟يشكچشك  لكيه بك

كچشكدههنلكيه بكرطالعك ر ؟

ككككخعوكككككككككآسيكاك ر اههمكآسيكآهتدشك  بهكرنب؟ككيالك  ههنآ هك ه  نهنكهب سشك  يه هكآسيك،كيونههشكك-7

كآ هك  لكيشك رنشكآهتدرنكاكر نکشكچگتنشكه کالسلكهبكالكيشكآسيكخت ك رك  ه تك ننب،كآهتدشكهلك هب؟

ككككخعوكككككككككهشه  تكر  نكاك ههلك  ك السك رك ر نب؟ككككككككككككككككككككككيالكآ هك رنشكآهتدرنكر هدهك  تك-8

كيورمكهثه كآ هكقبلكردكا دشك ر ا شك رك   ه تك و هكرست؟

كآ هكهلك ترنبك ئك تهلعتك ه گز نك رك  كهترق كنعهدكطبلكرنكخهبك نب؟

رستكهب سشكا هكه کنكرستكيهكهترن ك نكو كآسيكهتر شككات .كآسيكك"خعو"رگوكپهسخكهوك ئكردكسترل همكيهالك

كخبههتك،كهشه  تكاكپعشو تكهب سشكيهاب.ر رئشك نكو كنشبهكهلك ترنبكههن ك

آهتدرنك ه  نهنكهب سشكاكخهنتر هكههكهلك ترننبكيهكه که مكهيكهترن ك رك   كاكآهتدشكاكهورقبتكردكسالهتك رنشك

ك ركاواعك ننب.

ك

 کنترل آسم در مدرسه  درمان وارزیابی برنامه 

 

ك:فالهتكيزنعبآسيك  كنظوكگو كشكابهكك  ههن شك  كيونههشك ركد وكهتر  مكك  وستردكك

ك و ك هكر ور كهشخصكردك ه  نهنك  تكه ههنگلكيونههشك

كهحوههنشكردك رنشكآهتدرنكهبكالكيشكآسيك  وست  عشك ئككك
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ك جت زك ر اكاههلكهتر  كرا ژرنسك  ك  اشكآسيكچگتنگلاك اشكههمكهب سشكيورمككسعهستكههك

كآسيك  ههنلكاظه فكرخكصهصلكرفضهمكگواهك  كر ورمكيونههشكك

كآهتدشك ه  نهنكاك رنشكآهتدرنك  يه هكآسيك

ك  عشك ئك سكت رلت لكهکكتبك  كپوانبهكهوك رنشكآهتدكهبكالكيشكآسيكاههل:ك

ك   ه تكهلك نب  وستك ر اهه لك شكك-

كهب سشك  ك  اشكآسيك ه  نهنرقبرههتكك-

كآسيك ركيب وك ننبكفالئيك شكهلك ترننبكمكهحوکكههمكانهخكشكابهك-

ك انبكرطالعكيشكرا ژرنسكاكا ه هك افنك-

كهشه  تكخهنتر ه،كپزائ،كهب سشك

ك

ك

ك

ك

ك

ك

ك
 


