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  )دکتر محد رضا فضل الهی(راهنماي پیشگیري و کنترل آسم در مدارس:منبع

  

  :مقدمه

برطبق آمار سازمان جهانی بهداشت .جوامع اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می رودآسم یک مسئله بهداشتی براي کلیه 
هزار نفر به علت این بیماري  300همچنین ساالنه حدود .میلیون نفر در سراسر دنیا از بیماري آسم رنج می برند300جهانی بیش از 

  .درصد افزایش می یابد 20ن میزان حدود میمیرند و اگر اقدام فوري صورت نگیرددر طی سال آینده ای

در چند سال اخیر افزایش شیوع آسم در کودکان .آسم شایعترین بیماري مزمن کودکی است و علت اصلی غیبت از مدرسه به شمار میرود
  .و نوجوانان سبب شده است که نیاز به مراقبتهاي پزشکی در این بیماري در مدارس بیشتر شود

  :تعریف آسم

  .یونانی است و بیانگر بیماري است که در آن عالئم مکررسرفه،تنگی نفس همذاه با خس خس سینه و احساس خفقان وجود دارد آسم واژه

آسم بیمایر التهابی مزمن و غیر واگیر ریه است مزمن به این معنا که بیماري همیشه وجود دارد حتی زمانی که بیمار احساس ناخوشی 
  .عوامل ژنتیکی و محیطی بروز می کنداین بیماري تحت تاثیر .ندارد

  چگونه آسم ایجاد می شود؟

  (بطور کلی در این بیماري در افراد مستعد از نظر ارثی ،به دنبال واکنش راه هاي هوایی به عوامل محرك و حساسیت زا

  :،وقایع زیر در راه هاي هوایی رخ می دهد)آلرژیک

 .دپوشش داخلی راه هاي هوایی متورم و ملتهب می گرد - 1

 .ترشحات مخاطی را ههاي هوایی زیاد می شود - 2

 .عضالت دیواره راههاي هوایی منقبض می گردد - 3

مجموع وقایع فوق موجب انسداد راه هاي هوایی شده و در نتیجه هواي کمتري از آنها عبور می کند و با سخت تر شدن عمل 
  .تنفس،عالیم آسم به صورت سرفه ،خس خس سینه و تنگی نفس بروز می کند

  
  
  



  :علل آسم
محصولی از ترکیب  کنون روشن شده نشان می دهد که آسمعلت دقیق و اصلی آسم هنوز نامشخص است و لی آنچه که تا 

  .می باشد)ژنتیک(عوامل محیطی،سبک و نحوه زندگی و خصوصیات زیستی و ذاتی فرد 
را داشته باشند احتمال بروز آسم در سایر افراد )آسم اگزما،آلرژي بینی ،آلرژي غذایی و (اگر افراد خانواده سابقه انواع آلرژي ها

  .آن خانواده بیشتر می شود
همچنین تماس با عواملی چون دود سیگار ،عوامل عفونت ویروسی و بعضی مواد حساسیت زا ممکن است سبب افزایش احتمال 

  .ابتال به آسم گردد
  ...)یر کارگران نانوایی،چوب بري ،رنگسازي و نظ.(برخی افراد بدلیل تماس هاي شغلی ممکن است دچار آسم شوند

سبک زندگی شهري از نظر زندگی آپارتمانی،عدم تحرك،غذاهاي آماده و آلودگی هوا به علت دود سیگار و آلودگی شهر به علت 
  .همچنین ممکن است بیماري  آسم در افراد بدون سابقه آلرژي نیز رخ دهد.دود خودروها عوامل شیوع بیشتر آسم هستند

  عوامل خطر برای بروز یا شدت آسم چیست؟
  :دتر شدن عالئم آسم می گردند موارد شایع عبارتد از از بین عواملی که سبب بروز یا ب

 موادحساسیت زا مانند گرده هاي گل و گیاه - 1

  )پر ،مویا پوست(عوامل حساسیت زاي حیوانات خون گرم -
  هیره موجود در گرد و خاك خانه ها-
  انواع سوسک ها و حشرات  -
  کپک ها و قارچ ها -
  مواد محرك - 2
  در معرض قرار گرفتن با دود سیگار و سایر مواد خانی از دوران بارداري تا پس از تولد و در طی زندگی-
  دود آتش ،اسپندو هرگونه ماده سوختنی -
  آلودگی هوا-
  تماس با بخارات ناشی از آشپزي مانند اکسید نیتروژن-
  رات آب و هوایی بخصوص هواي سرد وخشکتغیی-
  .رطوبت زیاد و یا استفاده از بخور طوالنی مدت که باعث افزایش قارچ و کپک در محیط می شود-
  )نظیر بوي عطر،ادوکلن و شوینده ها(بوهاي تند-
  گرد و غبار-
  )گریه کردن،خندیدن شدید و استرس (تغییرات هیجانی  -
  ...)و انفلوآنزاو  سرماخوردگی(عفونت هاي ویروسی- 3
  ورزش و فعالیت فیزیکی - 4

 عوامل دیگر - 4

 داروهایی مانند آسپرین و برخی مسکن ها -

 مواد افزودنی در غذاها و آلرژي هاي غذایی بویژه در کودکان-

  کم تحرکی و چاقی -
  افسردگی و اضطراب پدر و مادر قبل و طی بارداري -
  زایمان بهروش سزارین -
  د و نیز سن کم مادروزن پایین موقع تول-
  Dکمبود ویتامین  -



  عدم تغذیه با شیر مادر-
  کلر استفاده در آب استخرها-
  شوینده ها حشره کش ها و بوي رنگ:آالینده هاي شیمیایی -

  :سیر بیماري آسم
کودکان با اغلب .اگر چه آسم همه گروههاي سنی را درگیر می کند اما شروع آسم در اغلب موارد از اوایل دوران کودکی است

افزایش سن عالیم کمتري خواهند داشت اگرچه در بعضی از آنها ممکن است شدت عالیم ثابت بماند و یا حتی بیشتر شود 
  .آسم یک بیماري دراز مدت است که البته میتوان آن را کنترل نمود.ولی پیش بینی این امر بطور قطعی ممکن نیست

  :عالئم آسم

  :از د نشایع ترین عالئم آسم عبارت
  :سرفه)1

سرفه بیماران آسمی معموال خشک است ،اغلب در اواسط و آخر شب و واوایل صبح و یا هنگام ورزش و یا برخورد با عوامل 
ممکن است تک تک یا حمله اي باشد و لی اکثرا به مدت طوالنی ادامه می .خطر محیطی بدتر می شود و مانع خواب می گردد

  .هفته طول بکشد باید بیمار از جهت آسم بررسی گردد 4اگر سرفه کودکی بیش از .یابد 
  :خس خس - 2

باید توجه داشت .نوعی صداي زیر است که هنگام تنفس و اغلب در بازدم ،بیشتر در هنگام شب و انجام ورزش شنیده می شود
خس خس عود .که خس خس سینه از خرخر که نوعی صداي بم است و اغلب در هنگام دم شنیده می شود،افتراق داده شود

  .کننده نیز از عالئمی است که باید در صورت مشاهده به آسم مشکوك شد
  :تنگی نفس)3

در تنفس طبیعی عمل دم و بازدم به راحتی و بدون احساس فشار یا کمبود هوا صورت می گیرد اگر بیمار دچار اختالل در 
  .آسم برسی گردد تنفس به صورت تنگی نفس گردد،باید به عنوان یکی از عالدم مشکوك به

  :حمله آسم
  .وقتی شدت عالئم آسم از حد معمول بیشتر شود به آن حمله آسم اطالق می گردد

  :عالئم حمله آسم 
  بدتر شدن پیش رونده سرفه،خس خس سینه ،تنگی نفس و یا احساس فشردگی قفسه سینه- 1
  هرگونه سختی در نفس کشیدن در حین راه رفتن و صحبت کردن.2
  مدرسه به خاطر تشدید عالیم بیماريغیبت از .3
  بار استفاده از افشانه سالبوتامول در هفته2نیاز به استفاده از داروهاي تسکین دهنده در روز یا شب یعنی بیشتر از  - 4

  :عالئم حمله آسم شدید عبارتد از 
  تنگی نفس شدید،تنفس سریع-
  خس خس پیشرونده-
  ناتوانی در بیان حتی یک جمله-
  هوشیاري و ایجاد خواب آلودگیافت سطح -
  کبودي لبها و انتهاي انگشتان دست و پا -

  :تشخیص آسم
لذا بروز سرفه .گرفتن شرح حال کامل بیماران و معینه بالینی توسط پزشک بطور معمول پایه اصلی در تششخیص بیماري است

  .حتمال آسم را قویا مطرح می نمایدهفته ،خس خس سینه مکرر و تنگی نفس در هر فرد ا 4هاي طوالنی و مکرربیش از 



نیز کمک )تست تنفس(در تشخیص عالوه بر شرح حال و معاینه بالینی از روش هاي سنجش عملکرد ریوي نظیر اسپیرومتري
  .گرفته می شود

 :کنترل و در مان آسم

ماري را می توان به شکلی آسم یک بیماري مزمن است و تاکنون راه حلی براي ریشه کن کردن آن پیدا نشده است و لی این بی
در صورت کنترل بیماري آسم می توان از زندگی مطلوبی .درمان و کنترل کرد که از بروز عالیم و حمالت آن پیشگیري شود

  .برخوردار بود

  :آسم و ورزش
توصیه هاي  در هنگام ورزش و فعالیت بدنی ممکن است عالیم آسم ظاهر شودیا حالت حمله پیدا کند،اما دانش آموز با داشتن

  .کتبی پزشک معالج و مصرف داروي سالبوتامول حدود یک ربع تا سی دقیقه قبل از ورزش میتواند ورزش کند
  .بیمار دچار آسم قادر به انجام همه نوع ورزش است

  .نمودباید به ورزش نیز تشویق  وقتی بیماري آسم تحت کنترل باشد نه تنهانباید بیمار را از انجا م ورزش منع کرد بلکه
با درمان مناسب باید فرد را به ورزش هایی چون .آسم با درمان مناسب به معنی زندگی ورزشی بدون محدودیت است 

  .شنا،پیاده روي  و دوچرخه سواري تشویق نمود چون ورزش براي رشد جسمی ،عاطفی و عصبی کودکان الزم است
  :البته باید به نکات ذیل نیز توجه داشت

  .ساس به اسب باشد از سوار کاري خودداري کندبیمار آسمی که ح-
  .کودك آسمی حساس به کلر باید از شنا در استخرهاي کلردار خودداري کند-
  .شیرجه عمیق در آب ممنوع است زیرا امکان  تحت نظر گرفتن کودك در همه لحظات وجود ندارد -
  
  


