
Astmul 
Plan de auto-ajutorare
(Asthma: Self-management plan – Romanian)

Prezentul plan este destinat adulților care suferă 
de astm. 
Acesta vă arată cum să recunoașteți momentul în 
care astmul se agravează și ce trebuie să faceți 
pentru a-l ameliora. 

Cum recunoașteți dacă astmul dvs.  
se înrăutățește: 
• Vă este greu să dormiți din cauza simptomelor 

astmului (inclusiv tuse)?
• Simptomele specifice astmului (tuse, respirație 

șuierătoare, senzație de apăsare în piept sau de 
sufocare) se manifestă pe parcursul zilei?

• Astmul vă afectează activitățile uzuale  
(ex. treburile casei, munca sau școala)? 

Dacă ați răspuns „da” la una sau mai multe din 
întrebările de mai sus, atunci programați-vă o 
evaluare a astmului la medicul de familie sau la 
asistenta cabinetului. 

Faceți o consultație la asistentă sau la medicul de 
familie o dată pe an, chiar și atunci când astmul este 
bine ținut sub control. Luați acest plan la fiecare 
consultație pentru a putea fi actualizat. Luați jurnalul 
simptomelor sau al debitului de vârf la fiecare 
consultație. 
Farmacistul local vă stă la dispoziție pentru sfaturi 
privind astmul. 

Nu întrerupeți tratamentul medicamentos pentru 
astm fără să consultați medicul în prealabil.

Pentru mai multe informații, contactați: 
Astm UK Scoția 
www.asthma.org.uk 
0300 222 5800 (Linie de asistență)  
Luni – Vineri, 9.00 – 17.00  
(tariful pentru apeluri este la fel ca cel pentru 
numerele care încep cu 01 sau 02, formate de pe 
telefonul fix) 

Starea mea de sănătate, termenii mei, viața mea 
www.myconditionmylife.org 

NHS Inform 
www.nhsinform.co.uk 

Linia anti-fumat 
www.canstopsmoking.com 

Plămânii mei, viața mea
www.mylungsmylife.org 
 

Nume:  .......................................................................................

Data nașterii:  .........................................................................

Număr CHI:  .............................................................................

Număr de contact NHS24: 111 

Datele de contact ale medicului de familie sau  
ale asistentei specializate în probleme respiratorii 
număr:  ......................................................................................  

Data revizuirii:  ........................................................................  

288865Data revizuirii: octombrie 2018



Zona verde 
Astmul dvs. este bine ținut sub control atunci 
când: 
• Somnul nu vă este deranjat de simptomele 

astmului (tuse, respirație șuierătoare, senzație 
de apăsare în piept sau de sufocare)

• Activitățile obișnuite nu vă sunt afectate de 
simptomele astmului 

• Simptomele astmului nu se manifestă în timpul 
zilei 

Măsură
• Continuați să luați medicamentele obișnuite 

pentru astm

• Debitul dvs. maxim de vârf este:  .........................

 Elemente declanșatoare:  .......................................

    .............................................................................

    .............................................................................

Denumirea 
inhalatorului sau a 
tabletei 

Preparare sau 
culoare 

Doză și 
frecvență 

Inhalatorul pentru 
prevenire – trebuie 
folosit în fiecare zi, chiar 
dacă vă simțiți bine

Inhalatorul pentru 
ameliorare – trebuie 
folosit dacă aveți 
simptome

Alt tratament  
pentru astm

Zona galbenă 
Astmul dvs. se înrăutățește dacă: 
• Vă este greu să dormiți din cauza simptomelor 

astmului (tuse, respirație șuierătoare, senzație 
de apăsare în piept sau de sufocare) 

• Vă este greu să vă desfășurați activitățile 
normale din cauza simptomelor astmului 

• Folosiți inhalatorul pentru ameliorare mai des, 
respectiv efectul acestuia durează mai puțin 

• Debitul dvs. de vârf este sub 80% din valoarea 
maximă, adică sub:  ................................................... 

Măsură 
• Dacă nu folosiți inhalatorul de prevenire, 

începeți să-l folosiți din nou. 

• Folosiți inhalatorul de ameliorare ori de câte ori 
este nevoie. 

Dacă simptomele dvs. nu se ameliorează în 24 ore, 
contactați medicul de familie sau NHS 24 și 
începeți să luați tabletele de prednison (steroid), 
dacă le aveți. 

Comunicați întotdeauna medicului dvs. de familie 
sau asistentei imediat ce începeți să luați tablete 
de steroizi. 

Dacă situația se înrăutățește treceți la Zona 
Roșie. 

Note: Note:

Zona roșie 
Urgență astm: 
• Simptomele se înrăutățesc (tuse, respirație 

șuierătoare, senzație de apăsare în piept sau de 
sufocare) 

• Vă lipsește respirația pentru a merge sau a 
vorbi cu ușurință (nu puteți pronunța propoziții 
întregi) 

• Inhalatorul dvs. albastru pentru ameliorare  
nu ajută 

• Valoarea debitului dvs. de vârf este 50% din 
valoarea maximă, adică sub:  ..................................

Acțiune 
1 1 Solicitați ajutor – sunați urgent la 999 
2 Stați în picioare și desfaceți hainele strâmte 
3 Folosiți inhalatorul pentru ameliorare: 
 1 (una) inhalare o dată la 30-60 secunde, până 

la un maxim de 10 inhalări. 
 Dacă ambulanța nu a sosit în 10 minute și 

simptomele dvs. nu s-au îmbunătățit, repetați 
pasul 3 de mai sus.


