
L’ASMA

DECÀLEG DE L’ASMA

Segueix-nos ssibe.cat@comssibe @imatgessibe

L'asma és una malaltia crònica dels pulmons que 
inflama i fa estretes les vies respiratòries.
És la malaltia crònica més freqüent en nens.

SIGNES I SÍMPTOMES
Has de saber reconèixer quins són els principals 
símptomes que poden desencadenar una crisi asmàtica. 
Aquests són:

Tos
Pitus o xiulets que es produeixen al respirar
Sensació de pressió al pit
Dificultat per respirarDIAGNÒSTIC

Es sospita principalment pels símptomes. En nens 
grans i adults es pot confirmar amb proves de funció 
pulmonar com l'espirometria. Les proves cutànies 
d'al.lèrgia es fan per descartar al.lèrgies associades. 

El teu metge t'aconsellarà el moment apropiat per 
realitzar-les, si cal.

CAUSES DESENCADENANTS
Els desencadenants principals són les al.lèrgies (àcars, 
polens, fongs, pèl d'animals), els virus respiratoris i 
l'exercici. L'exposició al fum del tabac i la contaminació 
són altres factors que provoquen asma i l'empitjoren. 
Evita'ls!

UN BON CONTROL ES FONAMENTAL
Els símptomes apareixaran si l'asma no està 
controlada. Convé evitar els factors desencadenants 
i tractar la inflamació de les víes respiratòries amb 
la medicació de control indicada pel teu metge. 
Tracta precoçment els símtpomes quan apareguin. MEDICACIÓ

Els broncodilatadors: Obren els bronquis i així 
alleugeren l'aparició dels símptomes.

Glucocorticoides inhalats: Controlen la inflamació. 
S'utilitzen diàriament per mantenir controlada l'asma. 
No has de deixar de pendre'ls encara que et trobis bé. 
El seu metge te’ls receptarà si els necessites i et dirà 
quan els has de deixar. Són medicaments segurs tant 
en nens com en adults.

Una asma mal controlada provoca molt més 
problemes que l'ús d'aquests medicaments.

UTILITZA BÉ ELS INHALADORS: INDISPENSABLE!
Són dispositius que ajuden a introduïr la medicació en 
les vies respiratòries.
L'elecció del dispositiu és personalitzada depenent de 
l'edat i de les aptituds de cada pacient.
Si tens qualsevol dubte o necessites repassar la tècnica 
d'inhalació consulta-ho amb la seva infermera que 
t'ajudarà.

VIATGE I ASMA
Quan planifiquis un viatge de curta o llarga durada 
no oblidis mai el tractament de manteniment però 
tampoc el que utilitzaries en cas de crisi.

ESPORT
L'esport és molt recomanable en persones que tenen 
asma, però s'ha de tenir ben controlada la malaltia.

Amb el tractament adequat pots aconseguir fer una vida 
normal.
“Controla  l'asma perquè l’asma no et controli”
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