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 :خط قرمز
 !اخطار
 اشکال در تنفس، سرفه،'-1

که با کمک دارو برطرف خس خس 
 .نشود

 
صحبت  یامشکل در راه رفتن و '-1

 .عالئم آسم یلکردن به دل
به داروهای سریع االثر  -1

 .پاسخگو نیست
 یا

 ____ کمتر ازحداکثر جریان بازدم 
 (شخص ین٪ از بهتر05)

) 

 !ی تنفسی  شدید تنگ/  یمشکل تنفس یکمک فور یافتدراحتیاج به 

 :شودثر استفاده اال یعسر ی داروها یناز ا

رکی و هرچند وقت یکبا  دارو میزان و دوز مصرفی 

 

تماس بگیریدهمین لحظه با دکترتان   
!کنیدآمبوالنس خبر  یا برویدبخش اورژانس /  یمارستانبهمین حاال به   

 :به دارو های خط سبز بعالوه این داروهای سریع االثر ادامه دهید

میزان و دوز مصرفی     یکبار وقت کی و هرچند دارو           

تماس بگیریدساعت در خط زرد باقی ماندید با دکتر خود  42اگر بیش از   

 :همچنین در اینصورت با دکتر خود تماس بگیرید

 

 :خط زرد
 بدتر شدن/  یاطاحت
 سنگینی ، خس خس،سرفه-1

 'یمشکالت تنفس و     ینهقفسه س

 یها یتفعالانجام عالئم با  -1
 روزانه،

 و ورزش ی،باز کار،
 شب بیداری همراه با عالئم -1

 یا
 ____ تا ____ حداکثر جریان بازدم

 (شخص ین٪ از بهتر80٪ تا 50)

) 

 

:تاریخ :نام _________________________________________________________________________________    

  ____________________________________  :نسبت  __________________________________________________ :یاضطرار شماره

  ___________________________________________  :شماره محل کار ________________________________________ :شماره همراه

  _______________________________  :شماره تماس  ________________________________________ :یبهداشت یارائه دهنده مراقبت ها

 برنامه اقدامات آسم  :حداکثر جریان بازدم شخصی
 

 

 :خط سبز
 سالمت

سرفه، خس خس، "  نبود عالئم 1
و مشکالت   ینهقفسه سسنگینی 

 یتنفس
 ورزش، انجام ی،، بازتوان کار' 1

معمول بدون داشتن  یها فعالیت
 یا                            عالئم

 ____ تا ____ حداکثر جریان بازدم
 (شخص ین٪ از بهتر055٪ تا 05)

 دارو میزان و دوز مصرفی

 

یکبار  وقت کی و هرچند  

 

  :جهت کنترل و سالمت استفاده شودهر روز از این داروها 
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