CZYNNIKI WYWO#UJ$CE ASTM%
Codzienne przyjmowanie leków pomo!e zmniejszy" reakcj#
mojego organizmu na te czynniki. Unikanie takich czynników równie!
mo!e okaza" si# pomocne.

KONTROLA POD K$TEM ASTMY
Co rok powinienem/powinnam odby" co najmniej jedn$
rutynow$ wizyt# kontroln$ zwi$zan$ z astm$. Zabior! ze sob":
mój plan dzia%ania, !eby sprawdzi", czy nie trzeba go zaktualizowa";
inhalator i komor# inhalacyjn$ (spacer), aby upewni" si#, !e u!ywam
ich prawid%owo;
pytania dotycz$ce choroby i codziennego post#powania.

Data nast!pnej wizyty kontrolnej zwi"zanej z astm": __/__/____
Dane kontaktowe lekarza/piel!gniarki specjalizuj"cych
si! w astmie
Imi# i nazwisko:
Numer telefonu:

Numer kontaktowy po godzinach pracy
(zapytaj lekarza, do kogo dzwoni&, kiedy gabinet jest zamkni!ty)
Imi# i nazwisko:
Numer telefonu:

Uzyskaj dodatkowe porady i wsparcie od
towarzystwa Asthma UK:
Porozmawiaj na temat astmy
z piel#gniark$ specjalizuj$c$ si#
w astmie, dzwoni$c pod numer:

0300 222 5800

Uzyskaj najnowsze informacje,
porady i pobierz pakiety
informacyjne pod adresem:

www.asthma.org.uk
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Stosuj plan
i nie zgub go4
Plan dzia%ania to osobisty przewodnik, który pozwoli zachowa"
kontrol# nad astm$. Po stworzeniu takiego przewodnika
z lekarzem lub piel#gniark$ specjalizuj$c$ si# w astmie pacjentom
%atwiej jest zachowa" mo!liwie najlepszy stan zdrowia.
W przypadku osób korzystaj"cych z planów dzia*ania
prawdopodobie+stwo hospitalizacji zwi"zanej z astm"
jest czterokrotnie mniejsze.

POMOCNY PRZEWODNIK KROK PO KROKU
ZACHOWAJ KONTROL% NAD ASTM$

Plan dzia!ania
w przypadku
astmy
PROSZ% WYPE#NI' Z LEKARZEM
LUB PIEL%GNIARK$ SPECJALIZUJ$C$
SI% W ASTMIE

Plan dzia%ania spe%ni swoj$ funkcj# i pomo!e zachowa"
dobry stan zdrowia tylko wtedy, gdy:
Zostanie umieszczony w miejscu, gdzie mo-e zosta&
*atwo znaleziony przez pacjenta lub jego rodzin! – dobre
miejsca to drzwi od lodówki, wewn#trzna strona drzwi
wej&ciowych lub szafka przy %ó!ku. Mo!na te! zrobi"
zdj#cie planu i przechowywa" je w telefonie komórkowym
lub na tablecie.
B!dzie regularnie sprawdzany – warto umie&ci"
notatk# na kalendarzu lub przypomnienie w telefonie,
aby przeczyta" plan raz w miesi$cu. Jak radzisz sobie
z codziennie stosowanym lekiem na astm#? Czy wyst#puj$
jakiekolwiek objawy astmy? Czy wiesz, co robi"?
B!dziesz mie& kopi! pod r!k" – zapisz zdj#cie na telefonie
lub ustaw jako wygaszacz ekranu. Albo przechowuj ulotk#
w torbie, na biurku lub w schowku w samochodzie.
Dasz jeden egzemplarz planu lub prze1lesz jego
zdj!cie komu1 z rodziny lub z przyjació* – popro&, aby go
przeczytali . Opowiedz o wyst#puj$cych u siebie objawach,
aby mogli je zauwa!y", gdy si# pojawi$. Naucz ich, jak
zareagowa" w nag%ej sytuacji.
Jest zabierany na wszystkie wizyty – tak-e
w oddzia*ach SOR / na konsultacje. Nale!y prosi" lekarza
lub piel#gniark# o aktualizacj# planu, je&li zmieni$ si#
zalecenia terapeutyczne. Warto zasi#gn$" porady, je&li
przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami jest trudne.

Pacjenci stosuj$cy plan leczenia astmy
przygotowany w formie pisemnej s$
czterokrotnie mniej nara-eni na przyj#cie
do szpitala w zwi$zku z astm$*.

Nazwisko i data:

Pytania dotycz"ce astmy?
Warto zadzwoni" do naszych
!yczliwych piel#gniarek z linii pomocy

0300 222 5800
(9.00–17.00; pon. – pt.)

www.asthma.org.uk

Codzienne post!powanie
przy astmie:

Gdy czuj! si! gorzej:

Mój najlepszy przep*yw szczytowy:
Mój inhalator zapobiegawczy
(poda" nazw#/kolor):
Inhalator zapobiegawczy musz! stosowa& codziennie,
nawet je1li czuj! si! dobrze

Mój inhalator dora6ny
(poda" nazw#/kolor):
Inhalator dora6ny stosuj! wtedy, gdy tego potrzebuj!
Przyjmuj#
inhalacj#(-e/-i) inhalatora dora'nego,
je&li wyst$pi cho" jedno z poni!szych:
&wiszczenia,

budz! si! w nocy;

mam trudno1ci z chodzeniem albo mow";

objawy utrudniaj" mi wykonywanie codziennych
czynno1ci (np. w pracy, &wiczenia fizyczne);

mam trudno1ci z oddychaniem;
mam 1wiszcz"cy oddech, uczucie ucisku w klatce
piersiowej lub silny kaszel;

razy

Oto co mog# zrobi$ od razu,
aby uzyska$ kontrol# nad astm":
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Je1li nie u-ywam inhalatora zapobiegawczego,
musz! zacz"& ponownie stosowa& go regularnie lub:
Zwi#kszam dawk# inhalatora zapobiegawczego do
inhalacji
razy na dob#, dopóki
objawy nie ust$pi$, a przep%yw szczytowy nie wróci
do normy

duszno&",
kaszel.

Stosuj# inhalator dora'ny zgodnie z potrzeb$
(do
inhalacji co cztery godziny)
UWAGA4 Je1li mój stan nie poprawi si! w ci"gu
29 godzin, nale-y umówi& piln" wizyt! u lekarza
lub piel!gniarki specjalizuj"cej si! w astmie.

Inne leki, jakie przyjmuj! codziennie w zwi"zku z astm":

Osoby maj"ce alergi! musz" zachowa&
specjaln" ostro-no1&, gdy- napady
mog" by& bardziej nasilone.

mój inhalator dora6ny nie pomaga lub musz! go
godzin;
stosowa& cz!1ciej ni- co

szczytowy przep*yw wydechowy jest mniejszy ni-

mój przep*yw szczytowy wydechowy spada
do warto1ci poni-ej
.

uczucie ucisku w klatce piersiowej,

Stosuj"c ten codzienny schemat, mog! oczekiwa&
/d"-y& do braku objawów. Je!eli nie wyst#powa%y
u mnie !adne objawy lub je&li inhalator dora'ny
nie by% potrzebny przez co najmniej 12 tygodni,
poprosz# lekarza lub piel#gniark#, aby sprawdzili
mój schemat przyjmowania leków i ewentualnie
zmniejszyli dawk#.

objawy wracaj" (1wiszczenie, uczucie ucisku w klatce
piersiowej, duszno1&, kaszel);

u-ywam inhalatora dora6nego
w tygodniu lub cz!1ciej;

Przyjmuj#
inhalacj#(-e/-i) rano
i
inhalacj# (-e/-i) wieczorem.

Podczas napadu astmy:
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Je1li mam w domu tabletki z prednizolonem
(steryd):
mg prednizolonu
Nale!y przyj$"
x 5 mg) natychmiast
(co odpowiada
i ponownie co rano przez
dni lub
do ca%kowitego ust$pienia objawów.
UWAGA4 Nale-y zadzwoni& dzi1 do lekarza lub
piel!gniarki, aby poinformowa& o rozpocz!ciu
stosowania sterydów i umówi& wizyt! w ci"gu
29 godzin.

.

TO SYTUACJA NAG#A,
DZIA#AJ NATYCHMIAST

ò Usi"d6 prosto – nie k*ad6 si!. Staraj si! zachowa& spokój
jedn" inhalacj! z inhalatora dora6nego co
ñ Przyjmuj
30 do =0 sekund, ale nie wi!cej ni- 70 inhalacji

ä

A) Je1li w dowolnym
momencie poczuj!
si! gorzej, gdy
u-ywam inhalatora

NALE<Y
ZADZWONI'
POD NUMER >>>

Karetka potrzebuje
ponad 75 minut?
Powtórz krok

B) Je1li nie czuj!
si! lepiej po
70 inhalacjach
leku

C) Je1li poczuj!
si! lepiej: nale-y
umówi& si! na piln"
wizyt! tego samego
dnia u lekarza lub
piel!gniarki
specjalizuj"cej si!
w astmie, aby
uzyska& porad!

Je1li czuj! si! lepiej i mam
umówion" piln" wizyt! lekarsk"
tego samego dnia:
• trzeba sprawdzi&, czy mam
awaryjne tabletki z prednizolonem;
• je1li je mam, musz! je przyj"&
zgodnie z zaleceniami lekarza lub
piel!gniarki specjalizuj"cej si!
w astmie.

WA<NE4 Te informacje dotycz"ce napadu astmy nie s"
przeznaczone dla osób stosuj"cych schemat SMART LUB MART.
Je-eli stosujesz schemat SMART lub MART, porozmawiaj z
lekarzem lub piel!gniark", aby uzyska& w*a1ciwe informacje
dotycz"ce post!powania w przypadku napadu astmy.

