ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤـﺎری آﺳـﻢ را درﻣـﺎن
ﮐﻨﯿﻢ؟
درﻣﺎن آﺳﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﺗﻼش ﻫﺎی ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﯾﺎری ﻣﯽ دﻫﺪ .درﻣﺎن آﺳﻢ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮏ اﺗﻔﺎق
ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﻢ ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل آﺳﻢ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ
روزاﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ را
ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ .ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺗﻨﺎﺳﺐ
درﻣﺎن آﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺰاری درﻣﺎن آﺳﻢ
درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ آﺳﻢ :
اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻨﮕﯽ راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از
ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪه و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ را ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﺪ.
وﺧﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و ﻓﻮرا آﻧﻬﺎ را
ﻣﻮاﻗﻊ
درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد.
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺎن را ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﻢ ﮐﻨﺘﺮل
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ،ﮐﻨﺪﺗﺮ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
درﻣﺎن آﺳﻢ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد درﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎ و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
درﻣﺎن آﺳﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ دارد
درﻣﺎن آﺳﻢ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪاوم ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺮﺳﯿﺪن ﺳﻮال  ،اﺑﺮاز ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﺣﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ آﺳﻢ ﺧﻮد
ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎن ﺧﻮد را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ.
ﻧﻘﺶ ﻃﺮح درﻣﺎن آﺳﻢ ﺷﻤﺎ
ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻃﺮح درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺗﺎن را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .اﯾﻦ
ﻃﺮح ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺤﻮه و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف داروﻫﺎ  ،ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻮاﻣﻞ راه اﻧﺪاز

ﺣﻤﻼت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻫﺮ از ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﻃﺮح درﻣﺎن را ﺑﻪ روز
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ  .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﻫﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ آن را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ
در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺿﻄﺮاری زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﮐﭙﯽ از آن را ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺘﺎن ﻣﻬﯿﺎ
ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮑﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ و ﭼﻨﺪ ﮐﭙﯽ در اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ  ،ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﻪ و
در ﺟﯿﺐ ﯾﺎ ﮐﯿﻒ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻫﺪاف درﻣﺎن آﺳﻢ
اﯾﻦ درﻣﺎن ﺳﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﯾﺎ ﺷﺪت ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ
ﮐﻨﺘﺮل آﺳﻢ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ درازﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ آﺳﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن وارد ﮐﻨﺪ.
ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﻢ اﻫﺪاف ﯾﺎ دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره ﺣﺎﻻت و
اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺧﻮد دارﻧﺪ .ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﺎص ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ .ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده
ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ اﻫﺪاف ﻣﻌﻤﻮل از اﻫﺪاف درﻣﺎن آﺳﻢ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:
ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻤﮑﻦ رﯾﻪ
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺖ و ﮐﺎﻣﻼ ﻓﻌﺎل
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ وﭘﯿﺶ روﻧﺪه ی ﺑﯿﻤﺎری
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺮوز ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ در ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﮐﺎﻫﺶ دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اورژاﻧﺲ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻤﻼت آﺳﻢ
ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ داروﻫﺎ
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎری
ﺧﻮاب راﺣﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺪون ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در اﺛﺮ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ
رﺿﺎﯾﺖ از روش ﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺖ و درﻣﺎن آﺳﻢ
داروﻫﺎی آﺳﻢ
داروﻫﺎی آﺳﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﺷﻤﺎ را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن
را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﯿﻤﺎری زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .دوﻧﻮع ا

ﺻﻠﯽ از داروﻫﺎ در درﻣﺎن آﺳﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد:
۱٫اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ و دﯾﮕﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺮوﯾﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ
داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
درﻣﺎن ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ داروﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﮐﻮس در راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت
آﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﻤﺘﺮ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ راه اﻧﺪاز ﺣﻤﻼت واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮوﻧﮑﻮدﯾﻼﺗﻮرﻫﺎ ) ﮔﺸﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ( ﺑﺎ ﺷﻞ ﮐﺮدن
ﻋﻀﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮداﮔﺮد راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﺮ ﺷﺪن راه ﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﻫﺎی آﺳﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
داروﻫﺎی ﮔﺸﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوﻧﺶ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﮐﻮﺗﺎه اﺛﺮ
اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻫﺎی ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﺮﻓﻪ
 ،ﻋﻄﺴﻪ و ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﯿﻨﻪ و ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﺷﯽ از آﺳﻢ را ﺗﺴﮑﯿﻦ دﻫﻨﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ داروﻫﺎ را در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ورزش دارﻧﺪ،
ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ داروﻫﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ
ﺻﻮرت روزﻣﺮه در درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ آﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺮوﻧﺶ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﺳﺮﯾﻊ اﻻﺛﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ی آﺳﻢ ﺗﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ
داده و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺑﺮوﻧﺶ ﻃﻮﯾﻞ اﻻﺛﺮ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ
و ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺳﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ روزﻣﺮه ﻫﻤﭽﻨﺎن
داروﻫﺎی ﮔﺸﺎدﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮوﻧﺶ
دﭼﺎر ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ی آﺳﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﻮﯾﻞ اﻻﺛﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن درازﻣﺪت ﺑﺮای آﺳﻢ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
۲٫اﺳﭙﺮی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ آﺳﻢ
اﺳﭙﺮی ﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ آﺳﻢ راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن
داروﻫﺎی آﺳﻢ ﺑﻪ رﯾﻪ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﭙﺮی ﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ در

دﺳﺘﺮس ﺑﻮده و ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ اﺳﭙﺮی ﻫﺎ ﯾﮏ داروی واﺣﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺣﺎوی دو ﻧﻮع داروی
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۳٫ﻣﻬﭙﺎش ﯾﺎ ﻧﺒﻮﻻﯾﺰر آﺳﻢ
اﮔﺮ در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮی ﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ ،
ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻬﭙﺎش ﯾﺎ ﻧﺒﻮﻻﯾﺰر ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ آن
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .در ﻣﻬﭙﺎش از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ دﻫﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﮏ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و اﻏﻠﺐ در ﻣﻮرد ﻧﻮزادان  ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل ،
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن و ﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮی ﻫﺎی اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ ﻣﺸﮑﻞ
دارﻧﺪ  ،ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻬﭙﺎش داروﻫﺎی آﺳﻢ را از ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﯾﻊ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ذرات رﯾﺰ ﻣﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﺎﻧﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻪ
ﻫﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﭙﺮی
ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺎز دارد.
۴٫ﭘﺮدﻧﯿﺰون و ﺣﻤﻼت آﺳﻢ
اﮔﺮ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺟﺪی و ﺷﺪﯾﺪ آﺳﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ  ،ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ دوره ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
از ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﮔﺮ
ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎ را ﺑﺮای ﮐﻤﺘﺮ از دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراﮐﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﻫﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺟﺪی و داﺋﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ .ﺑﻌﺪ از درﻣﺎن و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی وﺧﯿﻢ آﺳﻢ  ،ﭘﺰﺷﮏ
روی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺮدﻧﯿﺰون در آﯾﻨﺪه ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر اﻏﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از

ﮐﻮرﺗﯿﮑﻮاﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎی

اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ

۵٫ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ آﺳﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ
اﮔﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ در ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه اﻣﺎ درﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻزم
را ﻧﺪارد  ،زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری آﺳﻢ در ﺷﻤﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه و
ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎی ﺑﯿﻤـﺎری ﺷﻤـﺎ را وادار ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﻣﮑـﺮرا از داروی
اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﺎوره ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ روش اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی آﺳﻢ در ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺷﻮد ﺗﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮی روی ﺑﯿﻤﺎری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻮﺟﻮد و راه ﺣﻞ آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻨﻔﺲ راﺣﺖ ﺗﺮ و ﺣﺎل
ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﺳﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ  ،ﻋﺎرﺿﻪ ای ﺟﺪی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داروﯾﯽ ﺻﺤﯿﺢ و درﻣﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ
دارد .ﺑﺮای آﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ از اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺎ
ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد درﺑﺎره ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و داروﯾﯽ
را ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ را روی ﺷﻤﺎ دارد  ،ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.

