
 

Asztma tájékoztató 

Az Önnél diagnosztizált asztma a hörgők krónikus gyulladásos betegsége. Ennek 

során a légutak a hörgők nyálkahártyájának duzzanata és a hörgők simaizomzatának 

görcsös összehúzódása miatt beszűkülnek. Görcsös állapotban a kilégzés 

akadályoztatása légszomjat, nehézlégzést okoz. Ez a betegség hosszú ideig fennálló 

állapot, amely a tudomány mai állása szerint nem gyógyítható. Ma már azonban 

bizonyított, hogy az asztma tünetei rendszeres, célirányos gondozással, megelőző 

gyógyszeres terápiával kontroll alatt tarthatók, vagyis Ön továbbra is teljes értékű 

életet élhet. 

Az allergia és az asztma okai 

A szezonális asztma az év meghatározott időszakában jelentkezik, melynek 

hátterében növényi pollenek állnak. 

A perenniális asztma tünetei egész évben fennállnak. Kiváltó okai közül leggyakoribb 

a háziporatka és az állati szőrök. A foglalkozási asztma külön csoportot képvisel. Állati 

eredetű asztma az állattenyésztéssel vagy laboratóriumi állatokkal foglalkozók, a 

növényi eredetű asztma a pékek és cukrászok között, gabonaporok és a lisztek, illetve 

a kávé és a tea szálló porának belégzése miatt alakul ki. Enzimek okozta asztma a 

mosóporok gyártásakor és az élelmiszer- illetve a gyógyszeriparban fordulhat elő. 

Az allergiás szénanátha (rhinitis) szintén szezonálisan vagy egész évben jelentkezhet. 

A szezonális forma kiváltó okai a növények pollenjei és a gombaspórák. Jellemző a 

téli időszakban a tünetmentesség. Hazánkban a szezonális allergiás rhinitis túlnyomó 

részéért a parlagfű és a fekete üröm tehető felelőssé. A perenniális allergének 

leggyakrabban az emberi hámsejtek, állati szőrök, és a háziporatka. 

Asztmakontroll 

Amit mindenképpen tudnia kell, hogy asztmáját kontrollálhassa  

Ahhoz, hogy asztmáját megfelelően kontroll alatt tarthassa, tisztában kell lennie a 

tünetek rosszabbodásához vezető, az asztmás rohamokat kiváltó tényezőkkel. Ezekre 

figyelve, ezeket elkerülve minimalizálni tudja azok hatását a mindennapokban.  

Az alábbiak miatt rosszabbodik asztmája, illetve esetlegesen rohamot idézhetnek elő 

Önnél: 

- Allergének: pollen, poratka, penész, toll, kutya vagy egyéb állat szőre. 

- Dohányfüst, légszennyezés, kémiai anyagok, gázok és erős szagok, mint 

például parfüm, festék, tisztítószer. 

- Erőteljes fizikai aktivitás. 



 
- Bizonyos gyógyszerek, mint az aszpirin és egyéb nem szteroid 

gyulladáscsökkentők. 

- Hideg, nedves idő és az időjárás hirtelen változásai.  

- Egészségi problémák, mint például reflux, megfázás, vírusos fertőzés, légúti 

gyulladások, stressz és depresszió. 

Tudatosan figyelje állapotát, hogy mindig időben megtehesse a megfelelő lépéseket a 

rosszabbodás vagy roham elkerülésére. Asztmája jól kontrollálható, és kis 

odafigyeléssel Ön gyakorlatilag teljes mértében folytathatja betegsége előtti életét. 

Az asztmakontroll három szintje és tennivalók  

Az asztmás tünetek alapján a szakemberek három kontrolláltsági szintet határoztak 

meg, amelyek Ön által is könnyen beazonosíthatóak. Az egyes szinteket a tünetek 

súlyossága alapján határozták meg. A cél, hogy Ön folyamatos odafigyeléssel 

asztmáját az egyes szinten tartsa, így megelőzhesse a tünetek rosszabbodását és a 

rohamokat! 

1.szint 

Az Ön asztmája kontroll alatt van, ha az alábbiak mindegyike jellemző Önnél:  

- Nappali tünetek: nincsenek, vagy maximum heti 2 alkalommal 

- Éjszakai tünetek: nem ébred fel asztmás tünetek miatt. 

- Fizikai aktivitás: asztmája semmilyen szempontból nem befolyásolja normál, 

napi fizikai aktivitásait. 

- Rohamoldó használata: nem használja, vagy maximum heti 2 alkalommal. 

- Asztmás roham: nem fordul elő. 

Teendők:  

- Legfontosabb, hogy felírt fenntartó terápiás gyógyszerét az orvos utasítása 

szerint folyamatosan szedje! A gyulladás ugyanis a tünetmentes időszakban is 

fennáll, és csak a megfelelő, folyamatos fenntartó terápiával akadályozhatja 

meg a súlyosbodást 

2.szint 

Az Ön asztmája rosszabbodik, ha egy adott héten az alábbiak bármelyike jellemző 
Önnél: 

- Nappali tünetek: több, mint heti 2 alkalommal. 

- Éjszakai tünetek: legalább egyszer felébred, nem tud elaludni asztmás tünetek 

miatt. 

- Fizikai aktivitás: asztmája bármilyen mértékben befolyásolja normál, napi fizikai 

aktivitásait. · Rohamoldó használata: több, mint heti 2 alkalommal.  

- Asztmás roham (ún. exacerbáció): évente egyszer vagy többször 



 
Teendők: 

- A felírt fenntartó terápiás gyógyszerét az orvos utasítása szerint folyamatosan 

szedje! 

- Szükség esetén alkalmazza a rohamoldó gyógyszert az orvosa utasítása 

szerint. 

3.szint 

Az Ön asztmája nem kontrollált, állapota veszélyesre fordulhat, ha a 2. szinten 
említett tünetek közül legalább három jellemző Önre egy adott héten belül! 

- Nappali tünetek: több, mint heti 2 alkalommal. 

- Éjszakai tünetek: legalább egyszer felébred, nem tud elaludni asztmás tünetek 

miatt.  

- Fizikai aktivitás: asztmája bármilyen mértékben befolyásolja normál napi fizikai 

aktivitásait. · Rohamoldó használata: több, mint heti 2 alkalommal. 

- Asztmás roham (ún. exacerbáció): bármely héten legalább 1 alkalommal.  

Teendők:  

Figyelem, az Ön állapota súlyossá válhat!  

- A felírt fenntartó terápiás gyógyszerét az orvos utasítása szerint folyamatosan 

szedje! · 

- Azonnal alkalmazza a rohamoldó gyógyszert az orvosa utasítása szerint!  

- Hívja orvosát! Ha nem éri el, és tünetei nem javulnak vagy tovább 

rosszabbodnak, induljon el a kórházba, vagy hívjon mentőt! 

Hogy asztmáját tavasszal és nyáron is kontroll alatt tarthassa  

A tavasz beköszöntével allergiás tünetei rosszabbodhatnak, a környezetben előforduló 

allergének szaporodása miatt. Ezért tavasszal különös figyelmet igényel asztmájának 

kontroll alatt tartása. Az allergiaszezon beköszöntével érdemes az alábbi allergénekre 

figyelni, és tanácsaink segítségével hatásukat minimalizálni:  

Poratka  

A poratka emberi hámsejtekkel táplálkozó mikroszkopikus élőlény, amely a 

háziporban él, és amelynek ürüléke allergiás reakciókat válthat ki. A poratkák 

legnagyobb számban az ágyneműben, matracban, kárpitozott bútorokban, 

szőnyegben, plüssjátékokban telepszenek meg. Legjobban 20–30 Celsius‐fok között, 

65‐80%-os relatív páratartalomban érzik jól magukat, és szaporodnak. Egy gramm 

porban akár 200 házipor-atka is lehet.  

- Ágyneműhuzatát hetente cserélje, legalább 60 Celsius‐fokon mossa!  



 
- Cserélje le állati vagy növényi anyagból készült matracait, kárpitjait szivacsra, 

szintetikus anyagokra. Ma már kaphatók atkák számára átjárhatatlan anyagból 

készült matracok, huzatok, ágyneműk.  

- Naponta kiadósan szellőztessen, különösen a hálószobában! Ha teheti, ne 

ágyazzon be, hagyja az ágyneműt egész nap szabadon!  

- A hálószobájában (és lehetőleg egységesen az egész lakásban) tartson 

körülbelül 20 Celsius‐fokos állandó hőmérsékletet, és a relatív páratartalom ne 

menjen 60% fölé! Tanácsos egy megbízható barométer beszerzése, amely jelzi 

ezeket a változásokat. 

- Hálószobája legyen mindig száraz és penészgombamentes!  

- Semmilyen növényt, háziállatot ne tartson, ne engedjen a hálószobába!  

- A szőnyegeket lehetőleg mellőzze, a parketta, járólap könnyen és egyszerűen 

pormentesíthető!  

- Minden egyéb „porfogót” (falvédők, plüssállatok, textilalapú tapéta, textil 

lámpaernyő) távolítson el a lakásból!  

- A portörléshez nedves ruhát használjon, és porvédő maszkban végezze! Ha 

megoldható, egyáltalán ne Ön takarítson!  

- Porszívójához használjon mikrofiltert, amelyet gyakran cserélhet!  

Pollenek  

A pollenek a levegőben található virágporszemcsék, amelyeket belélegezve az 

allergiás tünetek erősödnek. Tavasszal és nyáron különösen magas a levegő 

pollentartalma, amely asztma esetén állapotrosszabbodást válthat ki. A levegőben 

található pollen mennyisége az időjárással akár óráról órára változhat. A pollenek 

jelenléte gyakorlatilag a telet kivéve minden hónapban jellemző. Az erősen allergén 

mogyoró virágzása már február közepétől okozhat tüneteket!  

- mindennap figyelje a pollenjelentést, ennek megfelelően alakítsa programját! 

Ha a levegő pollentartalma magas, akkor lehetőség szerint délelőtt intézzen el 

mindent, és délután már ne menjen a szabadba, mert ilyenkor a 

pollenkoncentráció magasabb! 

- Az erős pollenszezon idején tartsa az ablakokat zárva, csak későn este 

szellőztessen! · Zuhanyozzon lefekvés előtt, és ha a szabadban volt, mindig 

öblítse át a haját is! 

Háziállatok  

Az állatok bőrének faggyúmirigyei által termelt, valamint az állatok nyálában található 

fehérjék, amelyek az állatok szőrén megtelepszenek, szintén kiválthatnak allergiás 

reakciókat, és ez asztmája rosszabbodásához vezethet. Különösen veszélyes időszak 

a tavaszi és őszi vedlés ideje. A legjobb, ha nem szerez be új háziállatot, ha pedig már 

van otthonában háziállat,  



 
- tartsa házon kívül, vagy limitálja mozgásterét néhány helyiségre a lakásban. A 

hálószoba mindenképpen legyen számára tiltott terület!  

- Kedvence megérintése után mindig mosson kezet!  

- Kedvencét hetente egyszer fürdesse a számára megfelelő ápolószerrel!  

- Hetente legalább kétszer, ha lehet, naponta porszívózzon, ehhez használjon 

maszkot! 

Penészgomba 

A penészgomba egy parazita, mikroszkopikus gombafaj, amelynek spórái a levegőben 

találhatók, a pollenekhez hasonlóan. Általános allergén, nyári időszakban gyakran 

fordul elő a levegőben, de egész évben okozhat tüneteket, ha a lakásban fordul elő. 

Főbb előfordulási területei: fürdőszoba, mosókonyha, gyep, széna, levélhalom, 

gombák. 

- Tartsa a lakás vizes helyiségeit tisztán és szárazon! Főzéskor, zuhanyozás után 

szellőztessen, hogy a gőz, nedvesség eltávozhasson és a helyiség száraz 

maradjon.  

- Ne használjon párásítót a lakásban!  

- Ha szükséges, szerezzen be egy páramentesítő készüléket, amely gondoskodik 

arról, hogy a levegő páratartalma ne haladja meg az 50%-ot. Tisztítsa 

rendszeresen a berendezést, és cserélje szűrőjét gyakran!  

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a vízvezetékek a falban eresztésmentesek, 

valamint arról, hogy a nyílászárók a fűtési szezonban is megfelelően szellőznek, 

szárazak! Ne szüntesse meg a lakás természetes levegőáramlását hermetikus 

szigeteléssel!  

- Csökkentse a szobanövények számát, mert a virágföldben könnyen 

megtelepszik a penészgomba.  

Irritáló környezeti hatások:  

- Kerülje a dohányfüstöt, ha dohányzik, kérje a leszokáshoz orvosa segítségét! 

- Lehetőleg kerülje a forgalmas utakat, közlekedési dugókat, ahol nagy 

mennyiségű benzinfüst kerül a levegőbe, és ne járassa autója motorját 

feleslegesen!  

- Ne használjon fatüzelésű kályhát vagy kandallót!  

- Kerülje az erős illatokat vagy szagokat, mint parfüm, hajlakk, festék, tisztítószer, 

rovarirtók! A szobai és wc-illatosítók is okozhatják tünetei erősödését!  

- Hideg időben tegyen sálat orra és szája elé!  

- A megfázás és fertőzések az Ön számára fokozottan veszélyesek, ezért mindig 

időben gondoskodjon a védőoltásról, mindig alaposan mosson kezet!  

- Vegyszerek: tartson minden vegyszert távol életterétől, jól elzárt helyen! 

Tünetmentes tavaszt és nyarat kívánunk Önnek! 
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