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Профилактика                                                  бронхиальной астмы

 Астманы (демікпенің)
                        алдын алу



                  
Бронх демікпесі – бұл тыныс жолдарының қабынған 

созылмалы ауруы, ол ортаның әр түрлі сыртқы және ішкі 
факторларының әсерінен жауап ретінде бронхтардың 

тарылуына себепші болады.  

Бронх демікпесінің пайда болу себептері
Ықпал етуге болмайтын ішкі (туа біткен) факторлар:

· астмаға тұқымдық бейімділік;

· аллергияға тұқымдық бейімділік;

· тыныс алу жолдарының ерекшелігі – олардың жоғары 

сезімталдығы.

Ықпал етуге және бронх демікпесінің даму қауіптілігін 

төмендетуге болатын бронх демікпесінің даму қаупінің сыртқы 

факторлары: 

· үйдегі және сыртқы әр түрлі аллергендер (шаң-тозаң, 

өсімдіктер тозаңы, жануарлардың жүні және т.б.);

· кәсіби аллергендер (шаң басқан жағдайларда жұмыс 

істеу, химиялық, ылғалды заттармен, жануарлармен 

және т.б. байланысқа түсу);

· темекі тарту;

· қоршаған ортаның ластануы; 

· тыныс алу мүшелерінің вирустық инфекциясы; 

· паразитарлық инфекция;

· азық-түлік тағамдарының кейбіреулері;

· семіздік.

В Ваших силах устранить эти факторы из 

повседневной жизни ребенка. И соблюдайте простые 

правила по уходу за домом!

Родители! 



Бронх демікпесі – бұл ентігу немесе   
тұншығу, кей кезде аллергенге немесе тұмау
ауруларына, дене жүктемесіне, эмоционалдық күйзеліске 
жауап ретінде көрініс табатын құрғақ жөтел ұстамалы ауру 
болып көрінетін өкпенің созылмалы аллергиялық ауруы. 

Балаларда бронх демікпесінің туындау себептері: 

1.баланың тектік бейімділігі; 

2.аллергендер (үйдегі шаң, гүл тозаңы немесе үй 

жануарларының жүні);

3.ауаның ластануы; 

4.жіті вирустық инфекциялар (вирустар бронхтың шырышты 

қабатын зақымдап, ағзаның иммундық күштерін әлсіретеді);

5.дене қимылының қарқындылығы (бронх демікпесімен 

ауыратын балаларға жүгіруге, тез жүруге, көп қозғалысты 

қажет ететін ойындарды ойнауға байқап кірісу керек).

                                  Алдын алу шаралары 
Ең негізгі қағида – ұстаманың сиреуіне тиімді ықпал ететін 
салауатты өмір салтын ұстану.

Сонымен қатар алдын алудың қосымша шаралары: 
1.массаж;
2.иглорефлексотерапия;                                                                                                             
3.баротерапия;
4. фитотерапия;
5. тыныс алу мүшелеріне арналған арнайы жаттығулар. 

 

 

Бронхиальная астма  - хроническое
 аллергическое заболевание дыхательных 



џ                     Бронх демікпесінің асқынуына 
џ                           алып келетін себептер: 

џ үйдегі және сыртқы аллергендер;

џ ауаның ластануы (автокөлік және өнеркәсіп 

орындарының пайдаланған газдарының шығуы, 

џ үй аэрозольдарының, сырдың иістері); 

џ тыныс алу жүйесінің инфекциясы;

џ шектен тыс дене жүктемесі;

џ ауа райының өзгеруі;

џ азық-түлік, тағамдық қоспалар, дәрі-дәрмектер;

џ шектен тыс эмоциялық жүктеме;

џ темекі тарту (белсенді, белсенді емес).

         Причины, вызывающие 
обострение бронхиальной астмы:

џ домашние и внешние аллергены;

џ загрязнители воздуха (выхлопы автомобилей и 

промышленных предприятий, домашние аэрозоли, запахи 

краски);

џ инфекции дыхательной системы;

џ чрезмерная физическая нагрузка;

џ изменения погодных условий;

џ пища, пищевые добавки, лекарства;

џ чрезмерные эмоциональные нагрузки;

џ курение (активное, пассивное).

Егер Сіздің балаңызда бронх демікпесінің ұстамасы 
басталса, күтіп отырып қалмаңыз, жедел жәрдемді 

шақырыңыз. Өз күшіңізге сенудің қажеті жоқ. Сіз тек 
қана бір әрекет жасай аласыз – ол таза ауаның келу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету. Сондай-ақ, қол мен 
аяққа арналған ыстық сумен бұлаулағыш көмектесуі 

мүмкін.

Если у Вашего ребенка начался приступ астмы, не ждите 
«у моря погоды», вызывайте скорую помощь. Не стоит 
надеяться на собственные силы. Единственное, чем Вы 
можете помочь своему любимому чаду – это вовремя 
обеспечить ему достаточно свободный доступ свежего 

воздуха. Так же могут помочь ванночки с горячей водой 
для рук и ног.

Ведите здоровый образ жизни, не 

загрязняйте окружающую среду, 

сохраните воздух чистым для себя и своих 

ближних!

Салауатты өмір салтын ұстанып, 

қоршаған ортаны ластамай, өзіңіздің 

және өзгенің денсаулығын сақтап 

қалыңыз!



                          Бронхиальная астма – это хроническое 
аллергическое заболевание легких, проявляющееся 
приступами одышки или удушья, иногда сухим кашлем, в 
ответ на воздействие аллергена или на фоне простудного 
заболевания, физической нагрузки, эмоционального стресса.

Причин возникновения бронхиальной астмы у детей 

достаточно много:

1.наследственная предрасположенность;   

2.аллергены (домашняя пыль, цветочная пыльца или шерсть 

домашних животных); 

3.загрязненный воздух;

4.острые респираторные заболевания (вирусы становятся 

причиной повреждения слизистой оболочки бронхов, при 

этом сильно ослабляя иммунную систему ребенка).

5.сильные физические нагрузки (детям-астматикам не стоит 

бегать, быстро ходить, играть в подвижные игры). 

        Методы профилактики 
Самый главный метод – здоровый образ жизни, который 
способствует значительному снижению частоты приступов.

Также дополнительными методами профилактики являются:
1.массаж;
2.иглорефлексотерапия;                                                                                                             
3.баротерапия;
4. фитотерапия;
5. специальная гимнастика органов дыхания.



Аталған факторларды баланың күнделікті 

өмірінен алыстату - Сіздердің қолдарыңызда! 

Сонымен бірге үйдің тазалығына жіті көңіл 

бөліңіздер!

Ата-аналар! Бронхиальная астма – это хроническое 
воспалительное заболевание дыхательных путей, которое 

способствует сужению бронхов в ответ на воздействие 
различных внутренних и внешних факторов среды.

Причины возникновения бронхиальной астмы
Внутренние (врожденные) факторы, на которые повлиять 
невозможно:

· наследственная предрасположенность к астме;

· наследственная предрасположенность к аллергии;

· особенность дыхательных путей – повышенная их 

чувствительность.

Внешние факторы риска развития астмы, на которые можно 
повлиять и снизить риск развития астмы:

· различные аллергены, как домашние, так и внешние 

(пыль, пыльца растений, шерсть животных и др.);

· профессиональные аллергены (работа в запыленных 

условиях, контакт с химическими веществами, 

сыростью, животными и др.);

· курение;

· загрязнение окружающей среды;

· вирусные инфекции органов дыхания;

· паразитарные инфекции;

· некоторые продукты питания;

· ожирение.


