انم هستی بخش

ٔٛاردی و ٝافزاد ٔثتال ت ٝآسٓ تاید اس آٖ پز ٜیس وٙٙذ ٞز چٙذ
ٕٔىٗ است ین فزد ٔثتال ت ٝآسٓ تا ٛٔ ٕٝٞارد ایٖ فٟزست

دانشگاه علوم پزشکی وخدهات بهداشتی درهانی هرهزگاى

ٔطىُ ٘ذاضت ٝتاضذ:

بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

ٌزد ٚ ٌُ ٜيیاٜ

عطز ،اسپٙذ

تعضی غذاٞا

ٌزدٚخان ٛٞ،ای سزد

وپه

دٚد سیٌار  ٚلّیاٖ

پٛست ٛٔ ٚی حیٚا٘ات

آِٛدٌی ٛٞا

خٛضثٛوٙٙذٞ ٜای ٔحّی

خاً٘ی  ٚپز٘ذ ٜخاٍ٘ی

منبع :کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده 1سایت وزارت بهداشت

شناسنامه پمفلت آموزشی کدPED-5-97
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397پاییز
سال تهیه
ناظر کیفی
متخصص
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
صادقی
دکترفرامرز
آموزش به بیمار
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
ایرما ریحانی
دکتر نگین خوشبخت
آسم در کودکان

رژیم غذایی :
اس ٔٛاد وٓ آِزصی استفاد ٜوٙیذ ٔ ٚصزف ٔٛاد غذايی خاظ ،تخٓ
ٔزغ ،ضىالت  ،تٛت فزٍ٘ی ٔ ،زوثات ٔ ،اٞی درصٛرت ٚخٛدآِزصی
 ٚتٛصی ٝپشضه ٔعاِح خٛدداری ضٛد.

توصیه های خانگی:
 .1تٕاس وٛدن تا ٞزٌٛٔ ٝ٘ٛاد حساسیت سا  ٚحیٛا٘ات خاٍ٘ی
ٔا٘ٙذ ٔايتٌ ،زد ٚغثار،سٛسه واٞص دٞیذ.
ٔ .2حیط عاری اس ٌزد  ٚخان تزای وٛدن فزا ٓٞوٙیذ .
 .3اس تٕاس  ٚاستٙطاق ٔٛاردی ٕٞچ ٖٛتٛی سیٍار ،حطز ٜوص
ٞا ،اسپزی خٛش ت ٛوٙٙذٚ ٚ ٜايتىس  ٚضیط ٝضٛی ،عطز ٌّٟا
ٌ ٚیاٞاٖ تخصٛظ در فصُ تٟارٍٙٞٚاْ ٌزد ٜافطا٘ی ٌیاٞاٖ،
اسپٙذ .خٌّٛیزی ن٘یذ
 .4اٌز وٛدن ٘سثت ت ٝحیٛا٘ات خاٍ٘ی  ٚپطٓ ٛٔ ٚی حیٛا٘ات
حساسیت دارد اس ٍٟ٘ذاری حیٛا٘ات اّٞی خٛدداری وٙیذ.
 .5رطٛتت خا٘ ٝخٟت خٌّٛیزی اسرضذ لارذ ٚوپه راواٞص دٞیذ

.9

تزای وٛدن در خزٚج ٚی اس ٔٙشَ ت ٝخصٛظ در تاد اس
(ٔاسه  ٚضاَ)در صٛرت تحُٕ استفاد ٜوٙیذ.

 .10تٟٛي ٝاتاق وٛدن ٔٙاسة تاضذ .
 .11اس ٔصزف غذاٞای سزخ وزد ،ٜپز ادٚئ ٚ ٝحزن تزای وٛدن
خٛدداری وٙیذ.

تحزک وفعالیت :
ٔٛلعیتٟايی را ايداد وٙیذ و ٝاحساس ٔٛفمیت  ٚپیطزفت
وٙذ  .تطٛيك ت ٝا٘داْ تاسيٟای فعاَ ٕ٘ايیذ ٔا٘ٙذ دٚيذٖ،
تٛج تاسی ،سزسز ٜتاسیٚ،رسضٟای رلاتتی أا وٙتزَ
تز٘ح ٜٛصحیح تٙفس داضت ٝتاضذ ٚدرصٛرت تٍٙی ٘فس

 .6تعذاداسثاب تاسی ٔثُ عزٚسه پارچ ٝای را وٓ وٙیذ .

ٍٙٞاْ ٚرسش ٚ ،رسضٟای تا فعاِیت وٕتزداضت ٝتاضذ

ّٔ .7حف ٚ ٝرختخٛاب وٛدن راتادٔای حذالُ  55درخ ٝضستطٛ

ٚرسضٟای ديافزإٌی  ٚتفزيحی وِ ٝثٟا تست(ٝغٙچ )ٝاست

ضٛد ٚدرصٛرت ضستطٛتا آب سزد،درتزاتزآفتاب پٕ٘ ٟٗائيذ .
 .8تا استفاد ٜاس يه دستٍأ ٜزطٛب وٙٙذٛٞ ٜا تا تخارٚتخٛرٌزْ
رطٛتت وافی را تزای تٙفس راحت تزوٛدن فزا ٓٞوٙیذ.

ا٘داْ دٞذ ٔثُ  :فٛت وزدٖ رٚسا٘ 4-3 ٝتار.

