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 دوتش ايشج هحجي- دوتش خؼشٍ حضشتي- دوتش حؼي ًبًجخؾ- دوتش هحوذ حؼيي سحيوي ساد- صّشا هـيشي

                                                                  فللٌبهِ داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي 

 1382                                                                ػبل اٍل، ؿوبسُ اٍل، صهؼتبى 

چكيدٌ  

 

آػن ثيوبسي ؿبيؼي اػت وِ دسخْبى پضؿىي تَخِ فشاٍاًي سا ثِ خَد خلت وشدُ، ثِ سغن پيـشفت ّبي ًَيي دس پيذايؾ ٍ : مقدمٍ

 . تىَيي داسٍّبي خذيذ ٍ اػتفبدُ اص اًَاع اػتٌـبلي ايي داسٍّب، ٌَّص هـىل آفشيي ٍ ثحث اًگيض اػت

ِ اي ثش سٍي :مًاد ي ريش َا  ثيوبس هجتال ثِ آػن ثؼتشي دس ثخؾ داخلي ثيوبسػتبى اهبم خويٌي 20 ايي هغبلؼِ، ثِ كَست هذاخل

لجل اص آهَصؽ آگبّي، ًگشؽ ٍ ػولىشد ثيوبساى دس هَسد ثيوبسي، ػالئن، ػَاسم ٍ سٍؽ هلشف اػپشي ّبي . اسٍهيِ اًدبم ؿذ
سٍص ثؼذ . ػپغ ثِ ثيوبساى ثِ كَست فشدي چْشُ  ثِ چْشُ آهَصؽ ثِ كَست تئَسي ٍ ػولي دادُ ؿذ. اػتٌـبلي اًذاصُ گيشي گشديذ

 . اص آهَصؽ هدذداً، آگبّي، ًگشؽ ٍ ػولىشد ثيوبساى هَسد اسصيبثي لشاس گشفت

ٍ َا ِ ّبي هَسد پظٍّؾ :يافت سا هشداى تـىيل هي دادًذ، هيبًگيي هذت % 70سا صًبى ٍ % 30 ػبل ثَد وِ 8/27 هيبًگيي ًؼجي ًوًَ

ثيوبساى هٌجغ وؼت اعالػبت سا پضؿه ثيبى % 50.  سٍص ثَد7/2 ػبل ٍ عَل هذت ثؼتشي ثِ عَس هتَػظ 43/6اثتالء ثِ ثيوبسي 
دس همبيؼِ، هيبًگيي ًوشات آگبّي، ًگشؽ ٍ ػولىشد ثيوبساى هجتال ثِ آػن داساي تفبٍت آهبسي هؼٌي داسي پغ اص آهَصؽ . ًوَدًذ

  >005/0P. ثَد

 آهَصؽ چْشُ ثِ چْشُ ٍ ػولي سٍؽ اػتفبدُ اص اػپشي ّبي اػتٌـبلي ثشاي استمبء آگبّي، ًگشؽ ٍ :بحث ي وتيجٍ گيزي

آهَصؽ ثِ ثيوبساى ثِ هلشف كحيح اػپشي ٍ وٌتشل خَة . ػولىشد ٍ دس ًْبيت تغييش سفتبس ثيوبساى هجتال ثِ آػن ثِ اثجبت سػيذ
.  ثيوبسي ووه ًوَدُ ٍ ػَاسم داسٍ ٍ هذت دفؼبت ثؼتشي ثيوبساى سا وبّؾ دادُ، وبسآيي ثيوبساى سا دس هحل وبس افضايؾ هي دّذ

 
 

 اكالح سفتبس، آػن، اػپشي اػتٌـبلي: ياژٌ َاي كليدي

                                                           

 هشثي داًـىذُ پشػتبسي ٍ هبهبيي، داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ- 

 اػتبديبس ٍ هتخلق سيِ داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ- 

 اػتبديبس گشٍُ ثْذاؿت داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ- 

  اػتبديبس گشٍُ اًگل ؿٌبػي ٍ لبسذ ؿٌبػي داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ- 

5
   اػتبديبس گشٍُ ثْذاؿت ٍ هتخلق عت وبس داًـگبُ ػلَم پضؿىي اسٍهيِ -
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مقدمٍ 

ػالهت اًؼبى دس عَل صًذگي ّوَاسُ تْذيذ هي ؿَد ٍ 

(. 1)گبّي ثِ ًبچبس الصم اػت دس ثيوبسػتبى ثؼتشي ؿَد

 دسكذ اص وَدوبى حذالل دس دٍساى وَدوي يه 3حذٍد 

 دسكذ، ثؼتشي 5ثبس ثؼتشي هي ؿًَذ ٍ ًضديه ثِ 

ثِ ٌّگبم ثؼتشي ؿذى . (2)ؿذُ ّبي چٌذ گبًِ داسًذ

وَدن دس ثيوبسػتبى خبًَادُ اص حبلت تؼبدل خبسج 

هغبلؼبت ًـبى دادُ اػت وِ ػغح تٌؾ ٍ . (3)هي ؿَد

اضغشاة ٍالذيي دس عي ثؼتشي ثَدى وَدوـبى 

(.  4)افضايؾ هي يبثذ

اضغشاة ٍ ًگشاًي يىي اص ثضسگتشيي هـىالت صًذگي 

اًؼبى ّب اػت، وِ ػَاسم ًبؿي اص آى دس صًذگي فشدي 

اضغشاة ػجبستؼت  (5)ٍ اختوبػي وبهال هحؼَع اػت

يه احؼبع دسًٍي ًبخَؿبيٌذ وِ دس آى اص عشيك : اص

ػالئن ثذًي ٍ رٌّي ؿخق خَد سا دس ثشاثش ٍلؼيتي 

هخبعشُ آهيض ٍ هـىل وِ هدوَػِ ؿخليت اٍ سا 

اضغشاة تدشثِ ؿذُ تَػظ . (6)تْذيذ هي وٌذ، هي يبثذ

ٍالذيي وَدوبى ثؼتشي دس ثيوبسػتبى هشثَط ثِ ػَاهل 

(.  7) هحيغي اػت–سٍاًي ٍ فيضيىي - اختوبػي

افضايؾ تٌؾ ٍ اضغشاة ٍالذيي، ثِ دٍ سٍؽ وَدن سا 

ًخؼت افضايؾ اضغشاة ثب  (4)تحت تبثيش لشاس هي دّذ

تَاًبيي ٍالذيي خْت ووه ثِ وَدن تذاخل داسد، دٍم 

(.  4ٍ8)اضغشاة ثِ وَدن هٌتمل هي ؿَد 

ٍالذيي هضغشة اص وَدوـبى وٌبسُ گيشي وشدُ ٍ دس 

(.  9)هشالجت آًْب ووتش ؿشوت هي وٌٌذ

ٍالذيٌي وِ اضغشاة ًذاسًذ دس ووه ثِ وَدن ٍ 

دس . (4)هشالجت اص ٍي ووتش ثب هـىل هَاخِ هي ؿًَذ

ثخؾ ّبي وِ هشالجت اص وَدن تَػظ ٍالذيي اًدبم 

اضغشاة )هي ؿَد تشع اكلي وَدن اص ثيوبسػتبى 

ثشعشف ؿذُ ٍ وَدوبى ثِ يبدگيشي ٍ  (خذايي اص ٍالذيي

سؿذ خَد دس ػشاػش دٍساى ثؼتشي دس ثيوبسػتبى اداهِ 

اّويت هَضَع ٍ ًمؾ هْن پشػتبس دس ايي . (8)هي دٌّذ

صهيٌِ اًگيضُ اي خْت اًدبم پظٍّؾ حبضش ثب ّذف 

تؼييي ػغح اضغشاة ٍالذيي وَدن ثؼتشي ثِ ٌّگبم 

پزيشؽ ٍ تشخيق دس ثيوبسػتبى اهبم خويٌي ؿْش 

.  اسٍهيِ ؿذ

ريش كار  

هغبلؼِ حبضش يه ثشسػي تَكيفي اػت وِ دس آى 

ػغح اضغشاة ٍالذيي وَدوبى ثؼتشي ثِ ٌّگبم 

پزيشؽ ٍ تشخيق دس ثيوبسػتبى اهبم خويٌي ؿْش 

.  اسٍهيِ ثشسػي ؿذُ اػت

 ًفش اص وَدوبى ثؼتشي 130تؼذاد ًوًَِ هَسد ثشسػي 

ثَدًذ ٍالذيي وَدوبى ثؼتشي دس يىي اص ثخؾ ّبي 

پذس يب هبدس : ثيوبسػتبى اهبم خويٌي اسٍهيِ وِ ؿبًل

.  حميمي وَدن ثؼتشي ثَدًذ
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اثضاس خوغ آٍسي اعالػبت دس ايي پظٍّؾ پشػـٌبهِ 

ثَد وِ ثِ سٍؽ هلبحجِ تَػظ خَد پظٍّـگش تىويل 

لؼوت : پشػـٌبهِ اص ؿؾ لؼوت تـىيل ؿذُ ثَد. ؿذ

اختوبػي -  ػَال دس ساثغِ ثب هـخلبت فشدي12اٍل 

 ػَال دس 8ٍاحذ ّبي هَسد پظٍّؾ، لؼوت دٍم ؿبهل 

اختوبػي وَدن ثؼتشي، - استجبط ثب هـخلبت فشدي

لؼوت ػَم هشثَط ثِ ػالئن فيضيَلَطيه اضغشاة، 

لؼوت چْبسم هشثَط ثِ ػالئن سفتبسي اضغشاة، 

 ثيبًيِ دس 20لؼوت پٌدن ٍ ؿـن ّش وذام حبٍي 

، اضغشاة (هَلؼيتي)استجبط ثب تؼييي اضغشاة آؿىبس 

ِ ّبي فَق هشثَط ثِ اثضاس . ثَد (ؿخليتي)پٌْبى  ثيبًي

.  ػٌدؾ اضغشاة اػپيل ثشگش اػت

خْت تؼييي ػغح اضغشاة آؿىبس ٍ پٌْبى ٍالذيي ثِ 

ّش وذام اص ثيبًيِ ّبي اثضاس ػٌدؾ اضغشاة ثشاػبع 

 تخليق 4 تب 1پبػخ ّبي دادُ ؿذُ اهتيبصي ثيي 

 ًـبى دٌّذُ هيضاى ثباليي اص اضغشاة 4ًوشُ. يبفت

سا ًـبى « فمذاى اضغشاة»ثشاي ػجبستي وِ . اػت

ػپغ هدوَع . هي داد ثلَست هؼىَع اهتيبص دادُ ؿذ

ًوشتب هحبػجِ ٍ فبكلِ ووتشيي ٍ ثيـتشيي ًوشُ يؼٌي 

ٍ  (41-60)، هتَػظ (20-40)، ثِ ػغح خفيف 80-20

.  ستجِ ثٌذي ؿذ (61-80)ؿذيذ 

خْت تدضيِ ٍ تحليل اعالػبت اثتذا پشػـٌبهِ وذ 

گزاسي ؿذ ػپغ اعالػبت خوغ آٍسي ؿذُ اص 

-EP15ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس 

SPSS/PCدس .  هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت

تدضيِ ٍ تحليل اعالػبت ثشاي تٌظين خذاٍل تَصيغ 

فشاٍاًي هغلك ٍ ًؼجي اص آهبس تَكيفي ٍ ثشاي تؼييي 

سٍاثظ ثيي هتغيشّبي هَسد ثشسػي اص آهبسي اػتٌجبعي 

.  اػتفبدُ ؿذ

ٍ َا   يافت

ًتبيح حبكل اص ايي پظٍّؾ ًـبى داد وِ ثِ ٌّگبم 

%( 4/45)پزيشؽ وَدن دس ثيوبسػتبى ثيـتشيي دسكذ 

ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ اضغشاة آؿىبس ؿذيذ ٍ اوثش 

ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ثِ ٌّگبم تشخيق  (2/86%)

وَدن اص ثيوبسػتبى اضغشاة آؿىبس خفيف داؿتٌذ 

(  1خذٍل)

تَصيغ فشاٍاًي هغلك ٍ ًؼجي ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ثش  (1خذٍل
حؼت ؿذت اضغشاة آؿىبس ثِ ٌّگبم پزيشؽ ٍ تشخيق  

سمان 

فزاياوي 

شدت اضطزاب آشكار                

تزخيص پذيزش 

درصد تعداد درصد تعداد 

 2/86 112 5/18 24( 20-40)خفيف 

 3/12 16 2/36 47( 41-60)متًسط 

 5/1 2 4/35 59( 61-80)شديد 

 100 130 100 130جمع 

 13/29 37/56مياوگيه 

 66/10 71/14اوحزاف معيار 
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دس هَسد اضغشاة پٌْبى ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ 

ِ ّب ًـبى داد وِ اوثش  ٍاحذّبي  (%5/61، %5/58)يبفت

هَسد پظٍّؾ ثِ تشتيت دس ٌّگبم پزيشؽ ٍ تشخيق 

(.  2خذٍل )اضغشاة پٌْبى خفيف داؿتٌذ 

تَصيغ فشاٍاًي هغلك ٍ ًؼجي ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ : (2خذٍل
ثش حؼت ؿذت اضغشاة پٌْبى ثِ ٌّگبم پزيشؽ ٍ تشخيق  

سمان 

فزاياوي 

شدت اضطزاب آشكار                

تزخيص پذيزش 

درصد تعداد درصد تعداد 

 5/61 80 5/85 76( 20-40)خفيف 

 1/33 43 6/34 45( 41-60)متًسط 

 4/5 7 9/6 9( 61-80)شديد 

 100 130 100 130جمع 

 49/38 18/39مياوگيه 

 56/11 34/12اوحزاف معيار 

دس هَسد هـخلبت فشدي اختوبػي ٍاحذّبي هَسد 

پظٍّؾ آصهَى ّوجؼتگي پيشػَى استجبط هؼىَع 

ضؼيفي ثيي ػي ٍالذيي ٍ ػغح اضغشاة آؿىبس آًْب ثِ 

( -:001/0P< ٍ 33/0r)ٌّگبم پزيشؽ ًـبى داد 

ّوچٌيي آصهَى ّبي آهبسي استجبط هؼٌي داس ثيي ػغح 

اضغشاة آؿىبس ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ٍ تؼذاد دفؼبت 

ثؼتشي وَدن ٍ هـىل ثْذاؿتي ديگش وَدن ثِ 

تشتيت دس ٌّگبم پزيشؽ ٍ تشخيق ًـبى داد 

(05/0P<)  آصهَى آهبسي هدزٍس وبي استجبط هؼٌي داس

ثيي ػغح اضغشاة آؿىبس ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ٍ 

تؼشيك وف دػت ٍ وف پب، لشصؽ دػت، ون خَاثي، 

خـىي هخبط، ثيمشاي ٍ ػذم توشوض حَاع ثِ ٌّگبم 

پزيشؽ ٍ ون خَاثي، ثي لشاسي، توشوض حَاع ٍ 

ثشافشٍختگي يب سًگ پشيذگي كَست ثِ ٌّگبم تشخيق 

(  >05/0p)ًـبى داد 

ٍ گيزي   بحث ي وتيج

ِ ّبي پظٍّؾ ًـبى داد وِ ثيـتشيي دسكذ  يبفت

ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ثِ ٌّگبم پزيشؽ وَدن دس 

ثيوبسػتبى اص اضغشاة آؿىبس ؿذيذ ٍ ثِ ٌّگبم پزيشؽ 

وَدن دس ثيوبسػتبى اص اضغشاة آؿىبس ؿذيذ ٍ ثِ 

ٌّگبم تشخيق وَدن اوثش آًْب اص اضغشاة آؿىبس 

آصهَى آهبسي تي صٍج تفبٍت . خفيف ثشخَسداس ثَدًذ

هؼٌي داس ثيي اضغشاة آؿىبس ٍالذيي ٌّگبم پزيشؽ ٍ 

(.  >001/0p)تشخيق وَدن ًـبى داد 

پزيشؽ ٍ ثؼتشي ؿذى وَدن دس : ثِ ًظش ٍيلي ٍٍاًگ

دس  (10)ثيوبسػتبى سٍيذادي تٌؾ صا ثشاي ٍالذيي اػت 

هغبلؼِ اًدبم ؿذُ دس پشًٍيض، ػغح اضغشاة آؿىبس 

ٍالذيي ثِ ٌّگبم پزيشؽ وَدن ؿذيذ ثَد ٍلي ػغح 

اضغشاة آؿىبس آًْب ثِ ٌّگبم تشخيق وَدن اص 

ًتبيح ايي پظٍّؾ پزيشؽ . (4)ثيوبسػتبى خفيف ثَد

وَدن ثِ ثيوبسػتبى سا سٍيذادي اضغشاة صا ثشاي 

ٍالذيي ًـبى داد پشػتبس ثبيذ ٍظيفِ ٍ ًمؾ خَد سا دس 

سًٍذ پزيشؽ ايفب وشدُ ٍ ثِ ًحَ احؼي ثشاي ٍالذيي ٍ 

وَدن آًْب هىول آساهؾ سٍحي ٍ ػبهل وبّؾ 

ِ ّب ثيبًگش  اضغشاة ثبؿذ دس هَسد اضغشاة پٌْبى، يبفت
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آى ثَد وِ اوثش ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ثِ ٌّگبم 

پزيشؽ ٍ تشخيق وَدن اص اضغشاة خفيف ثشخَسداس 

ثَدًذ آصهَى آهبسي تي صٍج تفبٍت آهبسي هؼٌي داس ثيي 

اضغشاة پٌْبى ٍالذيي ٌّگبم پزيشؽ ٍ تشخيق 

اضغشاة پٌْبى ٍخَد يه ؿخليت . وَدن ًـبى ًذاد

ٍ سٍحيِ اضغشاثي دس ؿخق ثَدُ ٍ ػَاهل هحشن 

( 11)دس آى تبثيش ًذاسد  (ثؼتشي ؿذى فشصًذ)خبسخي 

اضغشاة پٌْبى يب ؿخليتي هضهي ثَدُ ٍ دس صهبى 

(.  12)هتفبٍت ثبثت اػت 

دسهَسد استجبط ثيي ػغح اضغشاة آؿىبس ٍالذيي ٍ 

اختوبػي آًْب آصهَى ّوجؼتگي - هـخلبت فشدي

پيشػَى استجبط هؼىَع ضؼيفي ثيي ػغح اضغشاة 

آؿىبس ٍ ػي ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ثِ ٌّگبم پزيشؽ 

ًـبى داد يؼٌي ثب افضايؾ ػي هيضاى اضغشاة آؿىبس 

ؿبيذ تدبسة . ٍالذيي وَدوبى ثؼتشي وبّؾ هي يبفت

هبدساى دس ػٌيي ثبالتش، اص ثيوبسي ٍ ثؼتشي ؿذى 

.  وَدن دليل ايي هؼئلِ ثبؿذ

ثِ ًظش پظٍّـگش تـىيل گشٍُ ّبي ّويبسي اص ٍالذيي 

ثب ػٌيي هتفبٍت تحت ًظبست يه پشػتبس دس وبّؾ 

دس هَسد هـخلبت . اضغشاة آًْب هي تَاًذ هَثش ثبؿذ

اختوبػي وَدن ثؼتشي ضشيت ّوجؼتگي - فشدي

پيشػَى ٍ آصهَى دليك فيـش استجبط هؼٌي داسي ثيي 

ػغح اضغشاة آوبس ٍاحذّبي هَسد پظٍّؾ ٍ تؼذاد 

دفؼبت ثؼتشي لجلي وَدن ٍ هـىل ثْذاؿتي ديگش ثِ 

.  تشتيت دس ٌّگبم پزيشؽ ٍ تشخيق ًـبى داد

تؼذاد دفؼبت ثؼتشي لجلي وَدن اص ػَاهل اػت وِ ثِ 

ػلت تدبسة لجلي ٍالذيي اص ثؼتشي ؿذى وَدن 

هي تَاًذ تٌؾ ٍالذيي وَدوبى ثؼتشي سا تحت تبثيش 

تشخيق وَدن ثب هـىالت ثْذاؿتي . (13)لشاس دّذ 

( 14)ًيبص ثِ هشالجت ّبي ثؼذي ٍ پيگشي ٍالذيي داسد

هـىالت استجبعي ثب وبدس دسهبًي، فـبسّبي هبلي ٍ 

سفت ٍ آهذ ثِ هشاوض دسهبًي اص ػَاهل تٌؾ صا ثشاي 

(. 15)ٍالذيي ّؼتٌذ

 دس هَسد استجبط ثيي ػغح اضغشاة آؿىبس ٍ ػالئن 

ثي لشاسي، خـىي : سفتبسي ػميذُ ثشايي اػت وِ

هخبط ٍ تؼشيك وف دػت اص ػالئن اضغشاة هي ثبؿٌذ 

ػذم توشوض حَاع ًيض يىي اص هـخلبت  (16)

اضغشاة يه : گٌدي هي ًَيؼذ (17)اضغشاة اػت

احؼبع دسدآٍس اػت وِ تظبّشات خؼوي داسد ٍ اص 

( 18)خولِ ػالئن ثِ لشصؽ دػت ّب اؿبسُ هي وٌذ 

افضايؾ اضغشاة ٍ ون خَاثي ساثغِ هتمبثل داسًذ ثب 

افضايؾ اضغشاة فشد ون خَاة ؿذُ ٍ ون خَاثي ًيض 

دسايي پظٍّؾ يىي  (19)اضغشاة سا افضايؾ هي دّذ

ديگش اص ػلل ون خَاثي سا هي تَاى ػذم ٍخَد هحل 

.  هٌبػت ثشاي اػتشاحت ٍالذيي دس ثيوبسػتبى روش وشد
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ِ ّبي ايي پظٍّؾ پشػتبس ثبيذ ثب  ثب تَخِ ثِ يبفت

هـبّذُ دليك ٍ ػئَال اص ٍالذيي ػالئن سفتبسي 

اضغشاة سا ؿٌبػبيي وشدُ ٍ سٍؿْبي وبّؾ اضغشاة 

.  يب ػبصگبسي هثجت سا پيـٌْبد دّذ

وتيجٍ گيزي  

يبفتِ ّبي ايي پظٍّؾ ًـبى داد وِ ػغح اضغشاة 

آؿىبس ثيـتشيي دسكذ ٍالذيي دس ٌّگبم پزيشؽ وَدن 

دس ثيوبسػتبى اػت وِ ايي ًيض يه يبفتِ عجيؼي 

هي  ثبؿذ اهب پشػتبس ثِ ػٌَاى اٍليي ػضَ تين ثْذاؿتي 

ثبيذ هتٌبػت ثب ٍيظگيْبي ثيوبسي ٍ ًيبصّبي وَدن 

حوبيت سٍاًي الصم سا اص خبًَادُ ثِ ػول آٍسد ثِ ػالٍُ 

هي تَاًذ ثب تـشيه هؼبػي دس پيـگيشي اؽ هـىالت 

هَخَد ٍ خلَگيشي اص پيـشفت اختالالت ًبؿي اص 

(.  20)ثيوبسي هَثش ثبؿذ
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BEHAVIOR CORRECTION OF ASTHMATIC PATIENTS BEHAVIOR FOR 

USING OF INHALATION OF SPRAYS 

 

Z.Moshiri - M. Rahimi rad - H. Nanbakhsh - Kh. Hazrati - E. Mohebi 

 

Abstract: 

 

Introduction: Asthma is a common disease that attract many attention and is a problem in 

the world, inspire of progress in new drugs and medical methods development.  

Methods & material: The study was carried out on 20 Asthmatic patients in internal ward in 

Imarn Khomeini hospital in Uremia. Before education, knowledge, attitude and practice of 

patient about disease, its symptoms complications and the correct usage methods of drugs 

were measured and in the next day after education about them, they were measured, too. 

Results: 30% of patient were female and the rest were male. Mean of illness duration was 

6.44 years and mean of hospitalization was 2.7 days. 50% of patients were education by 

doctors. There was a statistically significant difference between before and after education in 

mean of knowledge , attitude and practice of patients. (P<00.5)  

Discution: Face to face and practically education was Confirmed for promotion of 

knowledge, attitude and practice and change of behavior in asthmatic patients and decreased 

drug complications and duration of hospitalisation and illness duration in them. 

 

Keywords: Social security, Insured, services 
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