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Ten plan jest przeznaczony dla osób dorosłych 
chorujących na astmę. 
Pokazuje, jak rozpoznać, kiedy astma się nasila, 
i jak złagodzić objawy astmatyczne. 

Jak rozpoznać, czy astma 
się nasila: 
•  Czy masz trudności ze snem z powodu 

objawów astmy (w tym kaszlu)?
•  Czy masz swoje typowe objawy astmy  

w ciągu dnia (kaszel, świszczący oddech, 
ucisk w klatce piersiowej lub duszność)?

•  Czy astma przeszkadza Ci w wykonywaniu 
zwykłych czynności (np. w wykonywaniu 
prac domowych, w pracy lub szkole)? 

Jeśli odpowiedziałeś/-aś „tak” na jedno lub 
więcej z powyższych pytań, umów się na wizytę 
u swojego lekarza rodzinnego lub pielęgniarki 
w przychodni. 

Raz w roku umów się na wizytę u swojej pielę-
gniarki lub lekarza rodzinnego, nawet jeśli astma 
jest dobrze kontrolowana. Na każdą wizytę weź 
ten plan, tak aby można było wprowadzić w nim 
zmiany. Na każdą wizytę weź swój dziennik 
objawów lub przepływów szczytowych. 
Porad na temat astmy może udzielić lokalny 
farmaceuta. 

Nie przerywaj przyjmowania leku na astmę bez 
wcześniejszej konsultacji ze swoim lekarzem.

Aby uzyskać więcej informacji, 
skontaktuj się z: 
Asthma UK Scotland 
www.asthma.org.uk 
0300 222 5800 (infolinia)  
Od poniedziałku do piątku,  
w godz. od 9:00 do 17:00 
(koszt połączeń jest taki sam jak koszt połączeń 
z numerami rozpoczynającymi się od 01 lub 02, 
z telefonów stacjonarnych) 

My Condition, My Terms, My Life 
www.myconditionmylife.org 

NHS Inform 
www.nhsinform.co.uk 

Smokeline 
www.canstopsmoking.com 

My Lungs My Life
www.mylungsmylife.org 
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Poziom zielony 
Twoja astma jest dobrze kontrolowana, gdy: 
•  twój sen nie jest zakłócany przez objawy 

astmy (kaszel, świszczący oddech, ucisk 
w klatce piersiowej lub duszność); 

•  objawy astmy nie wpływają na twoje 
zwykłe czynności; 

•  nie masz objawów astmy w ciągu dnia. 

Działanie
•  Nadal zażywaj swój zwykły lek na astmę.

•  Twój najlepszy odczyt  
przepływu szczytowego: ................................

  Czynniki wyzwalające: .......................................

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

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

Nazwa inhalatora 
lub tabletek 

Przygotowanie 
lub kolor 

Dawka  
i częstotliwość 

Lek zapobiegający 
– należy przyjmo-
wać codziennie, 
nawet gdy nie 
występują objawy
Lek łagodzący 
objawy – należy 
przyjmować, jeśli 
występują objawy

Inne leki 
na astmę

Poziom żółty 
Twoja astma staje się bardziej nasilona, jeśli: 
•  ze względu na objawy astmy (kaszel, 

świszczący oddech, ucisk w klatce piersio-
wej lub duszność) masz trudności ze snem; 

•  ze względu na objawy astmy masz trudno-
ści z wykonywaniem normalnych czynności; 

•  częściej używasz inhalatora łagodzącego 
objawy astmatyczne lub działanie leku 
z inhalatora jest krótsze; 

•  twój odczyt przepływu szczytowego 
wynosi poniżej 80% najlepszego odczytu,

 tj. poniżej: ...............................................................  

Działanie 
•  Jeśli nie używałeś/-aś inhalatora łagodzą-

cego objawy astmatyczne, ponownie 
zacznij go używać. 

•  Doraźnie używaj inhalatora łagodzącego 
objawy astmatyczne. 

Jeśli Twoje objawy nie poprawią się w ciągu 
24 godzin, skontaktuj się ze swoim lekarzem 
rodzinnym lub NHS 24 i zacznij przyjmować 
tabletki prednizolonu (steroid), jeśli je masz. 

Zawsze poinformuj swojego lekarza rodzinne-
go lub pielęgniarkę o rozpoczęciu przyjmowa-
nia tabletek steroidu. 

Jeśli poczujesz się gorzej, przejdź do pozio-
mu czerwonego. 

Notatki: Notatki:

Poziom czerwony 
Stan wymagający nagłej interwencji: 
•  Twoje objawy się nasilają (duszność, świsz-

czący oddech, kaszel lub ucisk w klatce 
piersiowej). 

•  Duszność uniemożliwia Ci swobodne 
chodzenie lub mówienie (nie możesz 
wypowiadać pełnych zdań). 

•  Niebieski inhalator łagodzący objawy 
astmatyczne nie pomaga. 

•  Twój odczyt przepływu szczytowego 
wynosi poniżej 50%

 najlepszego odczytu, tj. poniżej: ...................

Działanie 
1   Uzyskaj pomoc – szybko zadzwoń pod 

numer 999. 
2   Usiądź prosto i rozluźnij ciasne ubranie. 
3   Użyj inhalatora łagodzącego objawy astma-

tyczne: 
  1 (jedna) inhalacja co 30–60 sekund 

do maksymalnie 10 inhalacji. 
  Jeśli karetka pogotowia nie przyjedzie 

w ciągu 10 minut i objawy nie ulegną 
poprawie, powtórz krok 3 opisany powyżej.
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