
 

 هؼاًٍت تْذاؿت

 گشٍُ تخللی تیواسیْاسیْای غیشٍاگیش

 

 تیواسی آػن 

 

 

 

 



 دسػشاػشدًیا ًفش هیلیَى 300 اص تیؾ خْاًی تْذاؿت ػاصهاى آهاس تشًثك*
  ّؼتٌذ هثتال آػن تیواسی تِ

 

   دٌّذ هی تـىیل ًَخَاًاى ٍ وَدواى سا آًاى اص تَخْی لاتل خوؼیت*

 

 تِ آػوی تیواس هیلیَى 100 آیٌذُ ػال 10 ًی وِ ؿَد هی تیٌی پیؾ *
 گشدًذ اهافِ فؼلی تیواساى

 

 اص سا خَد خاى تیواسی ایي ػلت تِ ًفش ّضاس 300 ضذٍد ػاالًِ ّوسٌیي*
   .دٌّذ هی دػت



ػلت تؼتشی ٍ ؿایؼتشیي تیواسی هضهي دٍساى وَدوی ؿایؼتشیي آػن *

 .اصهذسػِ اػتغیثت ًَالًی دس تیواسػتاى ٍ ًیض ؿایؼتشیي ػلت 

 

ضذٍد دس وـَس ها ؿیَع ػالئن آػن دس خوؼیت وَدواى ٍ ًَخَاًاى *

 اػت 13%

 

 .تْشاى تؼیاس تاالتش اػتوِ الثتِ ایي آهاس دس والى ؿْشّایی ًظیش *

 



 تعريف آسم

 .  غیشٍاگیش سیِ اػتٍ آػن یه تیواسی التْاتی هضهي *

 ػَاهل تا هَاخِْ دًثال تِ ،اسثی ًظش اص هؼتؼذ افشاد دس تیواسی ایي دس*

 هٌمثن َّایی ساّْای دیَاسُ ػوالت (آلشطیه) صا ٍضؼاػیت هطشن

 ٍ ؿذُ هلتْة ٍ هتَسم َّایی ساّْای داخلی پَؿؾ ّوسٌیي .گشدد هی

 .یاتذ هی افضایؾ (هَوَع) آًْا هخاًی تشؿطات

 َّای دسًتیدِ ٍ ؿذُ َّایی ساّْای اًؼذاد هَخة فَق ٍلایغ هدوَع*

 آػن ػالئن تٌفغ، ػول ؿذى تش ػخت تا ٍ وٌذ هی ػثَس آًْا اص ووتشی

 .وٌذ هی تشٍص ًفغ تٌگی ٍ ػیٌِ خغ خغ ،هىشس ّای ػشفِ تلَست



 علل آسم 

 سٍؿي تاوٌَى وِ آًسِ ٍلی اػت ًاهـخق ٌَّص آػن اكلی ٍ دلیك ػلت*

 ٍ ػثه ،هطیٌی ػَاهل تشویة اص هطلَلی آػن وِ دّذ هی  ًـاى ؿذُ،

  .تاؿذ هی (طًتیه) فشد راتی ٍ صیؼتی خلَكیات ٍ صًذگی ًطَُ

 ٍ ٍیشٍػی ػفًَی ػَاهل ،ػیگاس دٍد زَى ػَاهلی تا تواع ّوسٌیي*

  آػن تِ اتتال اضتوال افضایؾ ػثة اػت هوىي صا ضؼاػیت هَاد تؼوی

 گشدد

 ًظیش) .ؿًَذ آػن دزاس اػت هوىي ؿغلی ّای تواع تذلیل افشاد تشخی*

  (... ٍ سًگؼاصی تشی، زَب ًاًَایی، واسگشاى

 

 



 عوامل خطر برای بروز يا شدت آسم چیست؟

اص تیي ػَاهلی وِ ػثة تشٍص یا تذتش ؿذى ػالئن آػن هی گشدًذ هَاسد  
 : ؿایغ ػثاستٌذ اص 

 

 ضؼاػیت صا یا آلشطى  هَاد 1)

 (پش ، هَ یا پَػت ) ػَاهل ضؼاػیت صای ضیَاًات خَى گشم  -

 گشدُ ّا ٍ لاسذ ّا  -

 هَخَد دس گشد ٍ خان خاًِ ّا ( هایت)ّیشُ  -

 اًَاع ػَػه ّا ٍ ضـشات -

 وپه ّا ٍ لاسذ ّا -

 



 هَاد هطشن  ( 2

ٍ للیاى ،  پیپ )تا دٍد ػیگاس ٍ ػایش هَاد دخاًی گشفتي دس هؼشم لشاس -
 اص دٍساى تاسداسی تا پغ اص تَلذ ٍدس ًی صًذگی ... (

 ّش گًَِ هادُ ػَختٌی اػپٌذ ٍ دٍد آتؾ ،-

 ...(هؼلك، ػوَم لاسزی ٍگَگشد،رسات اصى ،دی اوؼیذ )آلَدگی َّا  -

 تواع تا تخاسات ًاؿی اص آؿپضی هاًٌذ اوؼیذ ًیتشٍطى-

 تغییشات آب ٍ َّایی تخلَف َّای ػشد ٍخـه   -

لاسذ  افضایؾ سًَتت صیاد ٍ یا اػتفادُ اص تخَس ًَالًی هذت وِ تاػث  -
 ٍ وپه دس هطیي هی ؿَد 

 (ؿَیٌذُ ّاادٍولي ٍ ًظیش تَی ػٌش ٍ )تَّای تٌذ  -
 گشد ٍ غثاس -

 (خٌذیذى ؿذیذ ، اػتشع گشیِ وشدى ،)تغییشات ّیداًی  ؿذیذ  -
 



 ...(ػشهاخَسدگی ، آًفلَاًضا ٍ )ػفًَتْای ٍیشٍػی ( 3

 

 ٍسصؽ ٍ فؼالیت فیضیىی ( 4

 



 ػَاهل دیگش  ( 5

 هؼىي ّا ٍ تشخی داسٍّایی هاًٌذ آػپشیي  -

 هَاد افضٍدًی دس غزاّا ٍ آلشطی ّای غزایی تَیظُ دس وَدواى   -

 ون تطشوی ٍزالی   -

 افؼشدگی ٍ اهٌشاب پذس ٍهادس لثل ٍ ًی تاسداسی   -

 صایواى تِ سٍؽ ػضاسیي   -

 ٍصى پاییي هَلغ تَلذ ٍ ًیض ػي ون هادس  -

 Dووثَد ٍیتاهیي  -

 ػذم تغزیِ تا ؿیش هادس -

 ولش اػتفادُ دس آب اػتخش ّا  -

 ضـشُ وؾ ّا، تَی سًگ ّا، ؿَیٌذُ : آالیٌذُ ّای ؿیویایی  -

 



 عاليم آسم 
 : ػشفِ ( 1

 اػت،  خـه ػشفِ تیواساى آػوی هؼوَالً 

   كثص اٍایل ٍ ؿة آخش ٍ اٍاػي دس اغلة

   ٍسصؽ ٌّگام یا ٍ

  هی خَاب هاًغ ٍ ؿَد هی تذتش هطیٌی خٌش ػَاهل تا تشخَسد یا ٍ
   .گشدد

  ًَالًی هذت تِ اوثشاً ٍلی تاؿذ ای یاضولِ ته ته اػت هوىي
  تایذ تىـذ ًَل ّفتِ 4 اص تیؾ وَدوی ػشفِ اگش .یاتذ هی اداهِ
   .گشدد تشسػی آػن خْت اص تیواس

 



 : خغ خغ ( 2

  ،تاصدم دس اغلة ٍ تٌفغ ٌّگام وِ اػت صیش كذای ًَػی

 .ؿَد هی ؿٌیذُ ٍسصؽ اًدام ٍ ؿة ٌّگام دس تیـتش

 ًَػی وِ خشخش اص ػیٌِ خغ خغ وِ داؿت تَخِ تایذ

  ؿَد هی ؿٌیذُ دم ٌّگام دس اغلة ٍ اػت تن كذای

 ػالئوی اص ًیض وٌٌذُ ػَد خغ خغ .ؿَد دادُ افتشاق

  .ؿذ هـىَن آػن تِ هـاّذُ كَست دس تایذ وِ اػت
 



 :  تٌگی ًفغ ( 3

  تذٍى ٍ ساضتی تِ تاصدم ٍ دم ػول ًثیؼی، تٌفغ دس

 تیواس اگش گیشد هی كَست َّا ووثَد یا فـاس اضؼاع

 تایذ ، گشدد ًفغ تٌگی تلَست تٌفغ دس اختالل دزاس

   .گشدد تشسػی  آػن تِ هـىَن ػالین اص یىی تؼٌَاى
 



   آػن تـخیق

 پضؿه تَػي تالیٌی هؼایٌِ ٍ تیواساى واهل ضال ؿشش گشفتي

  . اػت تیواسی تـخیق دس اكلی پایِ هؼوَل تٌَس

 اص تالیٌی هؼایٌِ ٍ ضال ؿشش تش ػالٍُ تیواسی تـخیق دس

 تؼت) اػپیشٍهتشی ًظیش سیَی ػولىشد ػٌدؾ سٍؿْای

 ًفغ یا فلَهتش پیه دػتگاُ .ؿَد هی گشفتِ ووه ًیض (تٌفغ

 اص تؼذ ٍ لثل تیواساى پایؾ ، تیواسی ؿذت تؼییي تشای ًیض ػٌح

 .داسد واستشد آػن ضوالت ٍلَع تیٌی پیؾ تخلَف ٍ دسهاى
 



  آػن دسهاى ٍ وٌتشل
 وي سیـِ تشای ضلی ساُ تاوٌَى ٍ اػت هضهي تیواسی یه آػن

  تِ تَاى هی سا تیواسی ایي ٍلی اػت،  ًـذُ پیذا آى وشدى
 آى ضوالت ٍ ػالئن تشٍص اص وِ وشد ٍوٌتشل دسهاى ؿىلی

 تیواسی ػالئن وٌتشل آػن، دسهاى اص ّذف لزا .ؿَد پیـگیشی
 صًذگی اص تَاى هی آػن تیواسی وٌتشل دسكَست ٍ اػت

   .تَد تشخَسداس هٌلَتی
 وِ خٌشی ػَاهل اص اػت الصم آػن دسهاى ٍ وٌتشل هٌظَس تِ

 ٍ ؿَد پشّیض گشدًذ هی آػن ػالئن ؿذى تذتش یا تشٍص تاػث
 یا هلشف اص ٍ گیشد اًدام هؼالح پضؿه ًظش تا داسٍیی دسهاى

 .گشدد اختٌاب داسٍّا ػشاًِ خَد لٌغ
 



 آػن ػالئن ؿذى تذتش یا تشٍص اص پیـگیشی

  ؿًَذ هی َّایی هداسی التْاب ػثة وِ هطشوی ػَاهل اص پشّیض

  ایي .گشدد هی آػن ػالئن ؿذى تذتش یا تشٍص اص پیـگیشی هَخة

   .ؿًَذ هی ًاهیذُ آػن آغاصگش خٌش ػَاهل

   :ػثاستٌذاص ػَاهل ایي وٌتشل ٍ پشّیض ّای سٍؽ ٍ آػن آغاصگشّای



 (هایت) ّا خاًِ خان گشدٍ دس هَخَد ّیشُ *

  تا وِ (هتش هیلی0/3 ضذٍداً) ّؼتٌذ هیىشٍػىَپی پایاًی تٌذ ّا ّیشُ

  سیضی پَػتِ اص هَخَدات ایي تغزیِ .ؿًَذ ًوی دیذُ هؼلص غیش زـن

  ، فشؽ پشص ّای الی التِ دس ضیَاى ایي صًذگی هطل . اػت اًؼاى تذى

  ٍ  ای پاسزِ ٍ پـوی تاصیْای اػثاب تالؾ، تـه، ، پشدُ ، هثلواى ، پتَ

  دس هثالً) – هشًَب گشم َّایی ٍ آب ؿشایي . اػت هـاتِ ٍػایل

  ًیض تخَس اص اغلة ٍ اػت تؼتِ ّا ٍپٌدشُ دسب اوثشاً وِ صهؼتاى

  .وٌذ هی تؼشیغ سا هَخَدات ایي تىثیش ٍ سؿذ ( ؿَد هی اػتفادُ

  تشٍص ػثة ضیَاًات ایي دفؼی فوَالت ٍ تذى رسات اػتٌـاق ٍ تواع

 .گشدد هی آػن ػالین تـذیذ یا

 



 : وشد هماتلِ ّا ّیشُ تایذ صیش ّای سٍؽ اص اػتفادُ تا  

 .ؿَد پیسیذُ ًفَر غیشلاتل ّایی پَؿؾ دس ّا تـه ٍ ّا تالؾ -
  ( گشاد ػاًتی دسخ60ِ) داؽ یىثاسدسآب ای ّفتِ ّا هلطفِ ولیِ -

 .گشدد خـه دسآفتاب ٍ ؿذُ ؿؼتِ

 .ًـَد اػتفادُ پَؽ وف ػٌَاى تِ اصلالی اهىاى دسكَست -

  اتاق داخل دس ( .... ٍ هثلواى ، وتاب – تاصی اػثاب) فشاٍاى ٍػایل -
 .ًـَد ًگْذاسی وَدن

  واّؾ ووتش یا دسكذ 50 تِ  واس هطل یا خاًِ دس اتاق سًَتت ػٌص -
 .تاؿذ وافی ًَس داسای ٍ سٍ آفتاب خَاب اتاق اػت تْتش .یاتذ

  اص ٍ ًثاؿذ هٌضل دس آػن تِ هثتال فشد اػت تْتش هٌضل ًظافت ٌّگام -
 .وشد اػتفادُ (HEPA) هٌاػة فیلتش داسای خاسٍتشلی

 



 ػَاهل ضؼاػیت صای ضیَاًات* 

تِ ّیر ٍخِ اخاصُ ٍسٍد ضیَاًات دػت آهَص تِ سختخَاب دادُ   -

 .  ًـَد

،  ػگ، پشًذگاى ٍ  گشتِ. ) ضیَاًات دػت آهَص اص خاًِ خاسج گشدًذ -

 ...  ) 

 .اص تِ واستشدى تالؾ یا تـه ضاٍی پش، پـن ٍ وشن اختٌاب ؿَد -

ػَػه اص ػَاهل ضؼاػیت صا اػت وِ تا سٍؿْای هٌاػة دس سفغ  -

 .  ایي ضیَاى تالؽ گشدد

 



 ػیگاس دٍد *

  ػلل هْتشیي اص ( .... ٍ  پیپ للیاى،) دخاًیات ػایش ٍ ػیگاس دٍد

  .تاؿٌذ هی وَدواى دس تخلَف آػن ػالئن تـذیذ ٍ تشٍص افضایؾ

 تٌاتشایي .اػت ؿذُ ؿٌاختِ ػیگاس دٍد دس ػوی هادُ 4000 ضذٍد

  : ؿَد هی  تَكیِ

  دادُ وغ ّیر تِ تؼتِ فواّای یا خاًِ دس وـیذى ػیگاس اخاصُ -

 .ًـَد

 ... ٍ پیپ للیاى، ػیگاس، اص اػن دخاًی هَاد اًَاع هلشف اص -

   .ؿَد خَدداسی



 تغزیِ *

 ٍ آلشطی تشٍص خٌش صًذگی اٍل هاُ 6 دس تخلَف ؿیشهادس تا اًطلاسی تغزیِ 

 یا ٍ ؿیشخـه اص اػت تْتش آػن اص پیـگیشی تشای لزا .دّذ هی واّؾ سا آػن

  .ًـَد اػتفادُ گاٍ تاصُ ؿیش

 ٍ ؿذُ ًثخ غزایی،غزاّای ّای سًگ ٍ ًگْذاسًذُ هَاد ضاٍی غزاّای هلشف

 ًشف اص .تشػذ ضذالل تِ ّؼتٌذ صا آلشطی وِ فَدّا فؼت ٍ وٌؼشٍی ٍ آهادُ

 آلشطی هیضاى تا یاتذ افضایؾ خات هیَُ ٍ ػثضیدات ٍ تاصُ غزاّای هلشف دیگش

  . تشػذ ضذالل تِ غزا صایی

 ؿذت افضایؾ تاػث زالی ٍ داسًذ استثاى تؼیاس ّن تا آػن ٍ زالی وِ آًدا اص

 تٌظین تا تایذ ؿَد هی آػن ًاهٌاػة وٌتشل ٍ ضوالت تؼذاد افضایؾ آػن، ػالئن

 .ؿذ زالی اص هاًغ ٍسصؽ ٍ غزا هطتَای
  

 



 آلَدگی َّا* 

 ؿذى تذتش یا ٍ تشٍص هَخة وِ اػت هتؼذدی ؿیویایی هَاد ضاٍی آلَدُ َّای

 دٌّذُ ًـاى دٌّذُ ّـذاس ػالئن وِ هَالؼی دس اػت تْتش لزا .گشدد هی آػن

 ٍسصؽ خلَكا ٍ هٌضل اص خشٍج اص الومذٍس ضتی ّؼتٌذ َّا ؿذیذ آلَدگی

 .گشدد اختٌاب آصاد دسفوای

 دسهٌضل تٌَس ٍخَد ، زَتی یا ًفتی تخاسی ) صا دٍد گشهایـی ٍػایل اص اػتفادُ

 ٍػایل اص اػتفادُ ٍ سًٍذ هی ؿواس تِ آػن تـذیذ ٍ تشٍص ػَاهل اص ًیض ( ......ٍ

  .گشدد هی تَكیِ صا غیشدٍد گشهایـی

 آػن ضوالت واّؾ هْن ػَاهل اص ًیض واس هطل ٍ خاًِ فوای هؼتمین تَدى ًَسگیش

 تاػث ثاًیاً ٍ ؿَد هی ّا وپه ٍ ّا هایت واّؾ تاػث آفتاب اٍالً وِ زشا اػت

 .گشدد هی فؼال Vit D تَلیذ

 

 



 تٌذ تَّای *

  ٍ ػٌش ، هَ اػپشی ٍ سًگ تَی هثل تٌذ تَّای تِ ًؼثت افشاد اص تؼوی

  هی ًـاى ٍاوٌؾ ّا ؿَیٌذُ ٍ ًوه خَّش ،  ّا وٌٌذُ ػفیذ ادٍولي،

  واس هطل ٍ خاًِ هطیي دس هطشن ػَاهل ایي اص تایذ لزا دٌّذ

   .وٌٌذ اختٌاب



 ّا لاسذ ٍ گیاّاى ّای گشدُ *

 فللی ّای آلشطی ٍ آػن ػثة اغلة ، دسفوا هَخَد گیاّی ّای گشدُ

  دس ّشص ّای ػلَفِ ،  ػپیذاس ، واج ، ًاسٍى هثل دسختاًی .ؿًَذ هی

 تؼتي تا افـاًی گشدُ ّای فلل دس .ّؼتٌذ ػاص هـىل هختلف فلَل

   .وشد خلَگیشی اتاق تِ ّا گشدُ ًفَر اص تَاى هی ّا پٌدشُ ٍ دسب

 ّا لاسذ ٍ ّا وپه گشدًذ، هی ّا ٍوپه ّا لاسذ سؿذ ػثة گشها ٍ سًَتت

  اص تایذ لزا .سًٍذ هی ؿواس تِ تؼتِ فواّای دس صا آلشطی ػَاهل اص

  هشًَب ّای هطل ٍ وشدُ اختٌاب هشًَب خاّای هثل لاسذ تىثیش هٌاتغ

 ٍ صیٌتی ّای گلذاى ًگْذاسی .ؿًَذ تویض هىشساً ( صهیي صیش ، ضوام)

   .ؿًَذ هی ّا ٍوپه ّا لاسذ افضایؾ تاػث خاًِ دس هتؼذد

 



 تا تـىش اص تَخِ ؿوا


