
 نکات ضروری در کنترل آسم کودکان

 دود سیگار, های آلوده  اجتناب از حضور در محیط 

 های شلوغ و پرجمعیت اجتناب از حضور در محیط 

  اجتناب از تماس با گرد و غبار و گرده گل 

 اجتناب از برخورد مستقیم با هوای سرد 

  گردگيري مرتب دیوارهای اتاق خواب کودک 

  اجنتاب از فرش و گلیم و هرگونه پوشش پشمی و

 پرزدار در اتاق خواب کودک

  در صورت استفاده از پتو حتما با ملحفه در قسمت

زیر و رو پوشیده و هر دو هفته يكبار شستشو 

 .شود

  از هرگونه بالش پشم، پر یا پنبه استفاده نشود و

 .بجای آن از بالش ابری استفاده شود

  در صورت تشدید عالئم در هنگام فعالیت و بازی

 .حتما با پزشک معالج مشورت گردد

  عدم استفاده از استخر بدلیل بوی کلر 

  ، اجتناب از بوی عطر ، اسپری ، حشره کش

 وایتکس و مواد شوینده اسیدی

 های ویتامین استفاده از مکمل C  ٣و امگا  

  و دود )دخانيات (اجنتاب از مصرف سيگار و قليان

اسپند چه در منزل و كنار كودك ، چه خارج از 

 منزل 

 

۴ 

 والدین در درمان آسم کودکان چه نقشی دارند؟

اگر والدین اطالعات کافی در مورد آسم و نحوه 

کنترل آن داشته باشند، گام مهمی در جهت کنترل 

با مراجعه به پزشک .  اند بیماری کودک خود برداشته

های الزم را جهت نحوه جلوگیری  متخصص، آگاهی

از حمله آسم، تشدید عالئم بیماری، نوع داروها و 

 .زمان مصرف داروها، کسب کنید

ساز ابتال به بیماری آسم در کودکان  شرایطی که زمینه

 :اند از شود عبارت می

، داشتن سابقه   و آلرژی پوستی  ابتال به آلرژی بینی

های مکرر تنفسی ،  خانوادگی آسم یا آلرژی ، عفونت

کمبود وزن هنگام تولد ، قرار گرفتن در معرض دود 

 سیگار و قلیان در دوره جنینی یا بعد از تولد

 از نگهداری حیوانات خانگی مثل سگ و گربه  اجتناب

 و خرگوش

 · چاق حتما با نظر متخصص تغذیه تحت  کودکان

 .رژیم غذائی مناسب قرار گیرند

 ·  بعضی کودکان آلرژی شدید نسبت به شیر گاو و در

شود که بهتر است از  های آن دیده می فرآورده

) با نظر پزشک معالج(شیرهای حاوی پروتئین سویا 

 .استفاده شود

 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده

 

 بيمارستان تخصصي كودكان شهيد فهميده 
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