HIRILTISIZ BİR NEFES İÇİN ASTIMINIZI KONTROL ALTINA ALIN
Ülkemizde her 100 erişkinden 5‐7’sinde, her 100 çocuktan 13‐15’inde astım görülmektedir. Astım
hastalığı genetik bir zeminde ev içi alerjenler (ev tozu akarı, mantarlar, rutubet, hamamböceği…), ev dışı
alerjenler (çayır, ağaç ve ot polenleri, kedi, köpek tüyleri gibi hayvan tüyleri…), besinler (süt, yumurta, fıstık,
balık, buğday….), sigara dumanı, hava kirliliği, egzersiz, soğuk hava, çamaşır suyu, boya, oda parfümü gibi keskin
kokular ile ortaya çıkabilir.
Astımdan Korunmak İçin Bazı Öneriler
Astım hastalığını kontrol almanın ilk yolu eğitimden geçer. Alerjinin olduğu şeylerden uzak durulması,
ev içi ve ev dışı (balkon dahil) ortamlarda sigara içilmemesi çok önemlidir. Ev tozu akarı alerjisi olanların yatak,
yorgan ve yastığında yün olmamalı slikon veya elyaf olanlar tercih edilmelidir. Uyunan odada halı, kadife perde,
kitap, yün battaniye gibi toz tutacak maddeler bulunmamalıdır. Nevresim kılıfları 60◦C ve üstünde haftada bir
yıkanmalıdır. Rutubetli ortamlardan uzak durulmalıdır. Polen alerjisi olanlar sabah 7:00‐10:00 ve akşam 19:00‐
22:00 saatlerinde ve özellikle de rüzgarlı havalarda dışarıya mümkün olduğunca çıkmamalı ve evi
havalandırmamalıdır. Çayır poleni alerjisi olanlar Nisan‐Temmuz ayları arasında çayırlı yerlerde pikniğe
gitmemelidir. Hamamböceği alerjisi olanlar evlerini ilaçlatmalı ve mutfak dolaplarının içinde poşetleri
biriktirmemelidir. Besin alerjisi olanlar alerjisi olan besinleri içeren şeyleri tüketmemeli, etiketleri okumayı
alışkanlık haline getirmelidir. Hayvan tüylerine alerjisi olanların hayvanlardan uzak durmaları gerekir. Soğuk
algınlığı ile hastalık tetiklendiği için her yıl Eylül ayında grip aşısı önerilebilinir.
Astımda İlaç Tedavisi
Hastalığın ilaç tedavisi atak tedavisi ve koruyucu tedavi olarak iki koldan yapılır. Atak tedavisinde nefes
darlığı süresince bronş genişletici ilaçlar kullanılır. Gerekirse oksijen desteği de verilebilir. Bronş içindeki
inflamasyon denilen salgının azaltılması için ise içinde steroid olan ilaçlar iğne formunda kullanılmaktadır.
Koruyucu tedavisinde ise içinde steroid içeren ve sprey şeklindeki ilaçlar tercih edilmektedir. Bu ilaçların amacı
günlük aktivitelerin yapılması, astım atağının engellenmesi ve akciğerde kalıcı değişikliklerin önlenmesidir.
Kullanılan kortikosteroidlerden korkulmamalıdır. Çünkü çok düşük dozda verilen bu ilaçların boy uzaması ve
gelişmeyi önleyici bir yan etkisi yoktur.
Dünya Sağlık örgütünce her yıl Mayıs ayının ilk Salı günü ‘‘Dünya Astım Günü’’ olarak kabul
edilmektedir. Bu yılda 6 Mayıs 2014 dünya astım günüdür. Bu yılın sloganı ise “Astımınızı Kontrol Altına
Alabilirsiniz” ve “Şimdi Astımınızı Kontrol Altına Alma Zamanı” olarak belirlenmiştir.
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