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L'asma

Com es diagnostica?
El diagnòstic es fa a partir de la història
clínica del pacient, els seus símptomes i
l’estudi del funcionament dels bronquis
amb una prova anomenada espirometria.
De vegades es fan proves cutànies si se
sospita una al·lèrgia. Per al seguiment de
la malaltia es pot utilitzar el mesurador
del flux espiratori màxim (MFEM).

Té tractament, l’asma?
L’asma és una malaltia crònica però amb
els tractaments actuals es poden controlar
molt bé els símptomes.
La medicació manté la seva efectivitat
encara que es faci servir de forma
continuada i no crea addicció.
Els millors fàrmacs per desinflamar els
bronquis són els corticosteroides (coneguts
com a “cortisona”) que són molt
importants com a tractament de
manteniment de la malaltia. Per via
inhalada la medicació arriba directament
als pulmons, l’efecte és més ràpid i els
efectes secundaris són mínims. No hi ha
un sistema d’inhalació millor que un altre,
s’ha de triar el que li sigui més fàcil i
pràctic. De vegades cal un tractament
amb pastilles durant alguns dies i sota
supervisió mèdica.
Demani al seu metge de família un pla
d’acció individualitzat per escrit on consti
quin tractament ha de fer de manteniment
i què fer en cas de presentar un

empitjorament dels símptomes (crisis
d’asma).

Altres mesures:
 És molt important no fumar i evitar

l’exposició al fum d’altres fumadors.

 Eviti l’exposició a la pols de dins de casa
i altres irritants: insecticides, pintures,
co lòn ies ,  fums,  a i re  f red,  etc .

 Es recomana no tenir animals domèstics
amb pèl o plomes a casa (gossos, gats,
conills, hàmsters, ocells...).

 Es desaconsellen els humidificadors ja
que poden afavorir el creixement de fongs
i àcars.

 Faci exercici o algun esport. Les
persones amb asma poden fer les mateixes
activitats i esports que la resta. De
vegades pot necessitar prendre tractament
inhalat abans de l’exercici.

Què puc fer a casa si empitjoro?
Si té una crisi: nota que s’ofega parlant
o en repòs, o respira més de pressa del
que és habitual ha
d ’ u t i l i t z a r  e l
broncodilatador
inhalat que li han
donat per quan
estigui pitjor.
Si disposa d’un pla
d ’ a c c i ó
individualitzat ha
de seguir-ne les
instruccions.
En cas de dubte o
s i  no mi l lora,
consulti els serveis
sanitaris indicats (metge o infermera de
referència, servei d’urgències...).

L’asma és una malaltia respiratòria
freqüent tant en nens com en adults.
Els bronquis s’inflamen per dintre i
no deixen que surti bé l’aire. Aleshores
apareixen els símptomes de l’asma:
sensació d’ofec, tos, xiulets al respirar
i opressió al pit.


