
آسم 
طرح خود مدیریتی

Asthma: Self-management plan (Farsi)
این طرح ویژه بزرگساالن مبتال به آسم است؛

نشان می دهد چگونه تشخیص دهید آسم تان در حال 
وخیم تر شدن است و برای بهبود آن چه کاری انجام 

دهید. 

چطور تشخیص دهید آسم تان در حال  وخیم تر شدن 
است:

آیا به دلیل عالئم معمول آسم خود )از جمله سرفه کردن(   •
برای خوابیدن دچار مشکل بوده اید؟

آیا در طول روز عالئم آسم خود )سرفه، خس خس، تنگی   •
سینه یا احساس خفگی( داشته اید؟

آیا آسم تان در فعالیت های معمولتان )همچون کارهای   •
خانه، کار یا مدرسه( اختالل ایجاد می کند؟ 

اگر پاسخ شما به یک یا چند پرسش باال »بله« بوده است، 
آنگاه باید یک بازبینی آسم را با پزشک عمومی یا پرستار 

حرفه ای خود ترتیب دهید. 

یکبار در سال به پرستار یا پزشک عمومی خود مراجعه کنید حتی 
زمانی که آسم تان به خوبی کنترل شده است. در هر مالقات این 

طرح را با خود ببرید تا اطالعات آن را به روز کنید. در هر مالقات، 
دفتر یادداشت روزانه عالئم یا جریان تنفسی خود را ببرید. 

داروساز محلی شما برای ارائه مشاوره در زمینه آسم در دسترس 
 است.

بدون صحبت با پزشک خود، داروهای آسم تان را قطع 
نکنید.

برای کسب اطالعات بیشتر تماس بگیرید: 
 Asthma UK Scotland
 www.asthma.org.uk

۵۸۰۰ ۲۲۲ ۰۳۰۰ )خط کمک رسانی( دوشنبه - جمعه، ۹ صبح - 
۵ عصر )هزینه تماس مشابه تماس از خط ثابت خود به شماره هایی 

است که با ۰1 یا ۰۲ شروع میشوند( 

حالت من، شرایط من، زندگی من 
 www.myconditionmylife.org

  NHS اطالع رسانی
 www.nhsinform.co.uk

خط مشاوره ترک سیگار  
 www.canstopsmoking.com

ریه من زندگی من
 www.mylungsmylife.org
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ناحیه سبز 
آسم شما زمانی کنترل شده است که: 

خواب شما بخاطر عالئم آسم )سرفه، خس خس، تنگی سینه   •
یا احساس خفگی( مختل نمی شود 

فعالیت های معمول شما تحت الشعاع عالئم آسم قرار   •
نمی گیرد 

شما در طول روز هیچ عالئم آسمی ندارید   •

اقدام
•  به مصرف داروی معمول آسم خود ادامه دهید

     
 ............................................................ • بهترین جریان تنفسی شما:
عوامل محرک: ................................................................................  

ترکیب یا رنگ  دوز و دوره تکرار  نام اسپری یا قرص

پیشگیرانه  – باید 
هر روز، حتی زمانی 

که حالتان خوب است 
استفاده شود

آرامبخش – باید 
زمانی که عالئم را 
دارید استفاده شود

سایر داروهای آسم

ناحیه کهربایی 
آسم شما زمانی در حال وخیم تر شدن است که: 

بخاطر عالئم آسم )سرفه، خس خس، تنگی سینه یا   •
احساس خفگی( برای خوابیدن دچار مشکل هستید 

بخاطر عالئم آسم، در انجام فعالیت های معمول خود دچار   •
مشکل هستید 

مدت بیشتری از آرام بخش استنشاقی ]اسپری[ استفاده   •
می کنید یا اثر آن مدت کوتاه تری باقی میماند  

بیشینه جریان تنفسی شما کمتر از ۸۰٪ بهترین حالت،   •
یعنی کمتر از .............................. است 

اقدام 
اگر از اسپری پیشگیرانه خود استفاده نمی کرده اید،   •

استفاده از آن را شروع کنید. 
در مواقع ضرورت از اسپری آرامبخش خود استفاده کنید.   •

اگر عالئم شما طی ۲۴ ساعت بهبود نیابند، با جراح عمومی یا 
NHS 24 تماس بگیرید و اگر قرص پردنیزولون )استروئید( 

دارید مصرف آن را شروع کنید. 
همواره به محض شروع استفاده از قرص استروئید به پزشک 

عمومی یا پرستار خود اطالع دهید. 

اگر حالتان وخیم تر می شود، به ناحیه قرمز بروید. 

مالحظات

ناحیه قرمز 
شرایط اضطراری آسم: 

عالئم شما )احساس خفگی، خس خس، سرفه یا تنگی   •
سینه( در حال بدتر شدن هستند 

برای پیاده روی یا صحبت کردن آسان، بیش از حد احساس   •
خفگی میکنید )نمی توانید جمالت کاملی را بیان کنید( 

اسپری استنشاقی آبی رنگ شما کمکی نمی کند    •
بیشینه جریان تنفسی شما کمتر از ۵۰٪ بهترین حالت،   •

یعنی کمتر از .............................. است

اقدام 
1  کمک بخواهید – فوراً با ۹۹۹ تماس بگیرید 

۲  بنشینید لباس تنگ را باز کنید 
۳ اسپری آرامبخش خود را استفاده کنید 

 1 )یک( پاف هر ۳۰ تا ۶۰ ثانیه و حداکثر1۰ پاف. 
اگر آمبوالنس طی 1۰ دقیقه نرسید و عالئم شما بهبود نیافتند، 

مرحله ۳ باال را تکرار کنید.

مالحظات


