
آسن چیست؟ 

آسن تیواری است وِ راّْای َّایی ًسثت تِ 

هحزوْای گًَاگَى تحزیه پذیز ضذُ ٍ در هماتل 

.  ایي ػَاهل تٌگ هیطًَذ

: اًَاع آسن

 .3 آسن غیزحساسیتی .2آسن حساسیتی  .1

. تزویثی اس ایي دٍ ًَع

 آسن حساسیتی هؼوَالً در دٍراى وَدوی ضزٍع  

هیطَد ٍ ضخص ًسثت تِ گزدٍ غثار، گزدُ گیاّاى، 

. حطزات، دٍد دخاًیات، دارٍّا  ٍ غذا حساس است

 آسن غیزحساسیتی در اثز اختالالت داخلی 

هاًٌذ سزهاخَردگی، ػفًَتْای دستگاُ تٌفس 

. فَلاًی یا ٍرسش تطذیذ هیطَد

: اطالعات کلی

آسن یه تیواری غیزٍاگیز است .

 افزادی وِ تِ آسن هثتال هیطًَذ اغلة در  

. خاًَادّْایی تا ساتمِ هثثت فاهیلی ّستٌذ

آسن هیتَاًذ در ّز سٌی تزٍس وٌذ  .

حوالت آسن لاتل پیطگیزی است  .

 هذدجَیاى هثتال تِ آسن در ضزایط وٌتزل

  تیواری، هطىلی تزای ٍرسش ًذارد

: عَاهل آغازگر حوالت آسن

 .ػَاهل حساسیتشای حیَاًات: الف

حیَاًات دستآهَس هاًٌذ سگ، گزتِ ٍ پزًذُ در . 1

. خاًِ ًگْذاری ًىٌیذ

اس تِ وار تزدى تالص یا تطه حاٍی پَز اجتٌاب . 2

. وٌیذ

 :ّیزُ هَجَد در گزد ٍ خان خاًْْا :ب

  ّیزّْا هَجَدات ریشی ّستٌذ وِ تا چطن دیذُ 

ًویطًَذ ٍ در گزد ٍ خان خاًِ، هلحفِ ٍ تطه 

تالص ٍ تطه را در پَضص پالستیىی . ٍجَد دارًذ

لزار دّیذ ٍ هلحفْْا را ّفتْای یىثار تا آب داؽ 

. تطَییذ

  :گزدّْا ٍ لارچْای َّاسی :ج

در فصَل گزدُ افطاًی، پٌجزّْا را تستِ ٍ اس 

. دستگاُ تَْیِ استفادُ ًوائیذ

: دٍد سیگار: د

ّیچگاُ سیگار ًىطیذ ٍ اجاسُ ًذّیذ در خاًِ وسی 

. سیگار تىطذ

 

:  تغذیِ وَدواى ٍ هَاد حساسیتشای غذایی: ُ

تغذیِ تا ضیزهادر تا ضص هاّگی ًَساد را در تزاتز 

در ضزٍع تغذیِ ووىی . حوالت آسن هماٍم هیىٌذ

-اس دادى سفیذُ تخووزؽ، هاّی، ضیزگاٍ، فزآٍردُ

ّای گٌذم، سَیا، چیپس ٍ هزوثات تِ وَدواى هثتال 

. تِ آسن اجتٌاب وٌیذ

: عالئن ٍقَع حوالت آسن

. افشایص تؼذاد تٌفس .1

افشایص سزفِ، خسخس، تٌگیٌفس ٍ یا  .2

 .احساس فطزدگی لفسْسیٌِ

. ّزگًَِ سختی در ًفس وطیذى .3

  ایي ػالئن ػَد ضًَذُ ّستٌذ ٍ هوىي است اس

چٌذ دلیمِ تا چٌذ رٍس طَل تىطذ، حوالت آسن 

هوىي است خفیف یا ضذیذ تاضذ هزالثتْای پشضىی 

. تزای حوالت ضذیذ السم است

  :موارد پیشگیری

  ًمل هىاى تِ هحلی تا آب ٍ َّای هٌاسة در

. تْثَدی تیواری ضوا هَثز است

 درصذ ٍ 100 استٌطاق َّای دارای رطَتت 

گزهای 
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. پیطگیزی وزد

 خَد را در هؼزض تغییزات ًاگْاًی دها،  لزار 

ًذّیذ ٍ در َّای سزد، صَرت ٍ تیٌی خَد را تا 

.  هاسه تپَضاًیذ

 ًَضیذى هایؼات وافی، اس سخت ضذى تزضحات 

. تزًٍص جلَگیزی هیىٌذ

 تزای ووه تِ خزٍج تزضحاتی وِ در راّْای 

َّایی داریذ اس ٍرسضْای تٌفسی وِ تَسط پزستار 

. یا فیشیَتزاج آهَسش دادُ هیطَد، استفادُ وٌیذ

 ٍرسضىاراى هثتال تِ آسن السم است تا پشضه 

.  خَد در  هَرد  اداهِ  ٍرسش  هطَرت  وٌٌذ

  اس  ایجاد  ػفًَت  ٍ سزهاخَردگی پیطگیزی

 .وٌیذ

  ،َاهىاى تزٍس خطىیذّاى، سزفِ، تحزیه گل

گزفتگی صذا پس اس استفادُ اس اسپزیْا تزای ضوا 

. ٍجَد دارد

 تیواراى سالخَردُ وِ هطىل للثی دارًذ حتواً در 

هَرد هصزف دارٍّای ضذآسن آهَسضْای تیطتزی 

اس پشضه خَد تخَاٌّذ، سیزا ایي دارٍّا اثزات للثی 

. ٍ ػزٍلی تِ ّوزاُ دارًذ

  اگز تحت درهاى تا پزدًیشٍلَى ّستیذ ٍ تا ایي 

دارٍ هزخص هیطَیذ حتواً تا پشضه خَد در ارتثاط 

تاضیذ تا در صَرت تْثَدی طثك ًظز ٍی همذار 

هصزف دارٍ را واّص دّیذ ٍ ّزگش دارٍ را یه تارُ 

.  لطغ ًىٌیذ

تىلَهتاسٍى :  تزخی اس اسپزیْا تِ طَر هثال

تاػث ػفًَتْای لارچی دّاى ٍ حلك هیطًَذ تِ 

ّویي دلیل تزای واّص ػفًَت لارچی تالفاصلِ پس 

. اس استٌطاق اسپزی، دّاى خَد را آب تىطیذ

 در اٍل پاییش تا پشضه خَد در هَرد تشریك 

 .ٍاوسي پٌَهًَی ٍ آًفَالًشا هطَرت ًواییذ

  ،ِدر صَرت تغییز رًگ خلط، افشایص سزف

افشایص غلظت خلط، سٌگیٌی سیٌِ فَراً تا پشضه 

  .خَد تواس تگیزیذ

 

 

 

 

 

 (ع)هرکس آهَزضی درهاًی ٍ پژٍهطی اهیرالوؤهٌیي 

 (داًطگاُ علَم پسضكی ٍ خدهات بهداضتی درهاًی تهراىتحت پَضص )

 

 

 

 

 

        پوفلت آهَزش هددجَ 
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