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اتھارٹی  رہنمائے صحت از ہسپتال 16 
 

 دمہ کی وجوہات   (1)
  دمہ ایک عام بیماری ہے۔ اکثر مریضوں کو بچپن کے اوائل سے دمہ کا مرض شروع ہو جاتا ہے مگر اکثریت

دیگر مریضوں میں بلوغت کے دوران دمہ پیدا ہونا شروع بلوغت کی عمر تک صحت یاب ہو جاتی ہے۔ کچھ 
 ہوتا ہے۔

  اگر دمے کی وجہ نامعلوم ہے، تاہم دمہ کا شکار افراد کے اندر ہوا کی آمد و رفت کا نظام حساس ہو جاتا ہے جو
 کے ردعمل میں تنگ ہو جاتا ہے، پس اس باعث دمے کا حملہ ہو جاتا ہے۔ ٹرگرزکہ مخصوص 

 نے والی کیفییت ہے۔ اگر اس کا مناسب عالج نہ کیا جائے یا اس کا انتظام نہ کیا جائے تو، یہ دمہ ایک پلٹ کر آ
مریض کی زندگی کے روزمرہ امور کو متاثر کرے گا، یا سنگین کیسوں میں مریض کی موت کا باعث بھی بن 

 جاتا ہے۔ حملے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے درج زیل ہدایات کو ذہن نشین کر لیں۔

  ھر پر دمہ کی دیکھ بھال کے مشورےگ  (2)
  مریضوں کو مجوزہ نسخے کے مطابق ادویات لینی چاہئیں اور عالج پانے کے بعد آرام کرنا چاہیے۔ درج ذیل

 بات کو روزمرہ زندگی میں ذہن میں رکھنا چاہیے
بہتر صحت مندانہ طرز زندگی برقرار رکھیں، ہلکی پھلکی ورزش کریں تاکہ پھیپھڑے کی کارکردگی  -

 رہے؛
اگر ضروری ہو تو دمے کی ادویات ورزش سے قبل لیں اور غیر ضروری ورزشی مشقوں سے گریز  -

 کریں؛
اپنے ساتھ ہمیشہ کم مقدار میں دوا کو ساتھ رکھیں اور کوئی بریسلٹ پہن لیں یا اپنے ساتھ کارڈ رکھیں  -

 کے قابل بن سکیں؛ جس پر "دمہ کا مریض" درج ہو تاکہ کسی حملے کی صورت میں آپ فوری عالج
 دوا لینے کے ان ہیلر کا مناسب استعمال سیکھ لیں؛ -
 سگریٹ نوشی نہ کریں؛ -
 گھر کے اندر ہوا کی آمد و رفت کا بہتر انتظام کریں؛ -
کثرت سے صاف کریں اور ویکیوم کلینر کا استعمال گرد آلود مقامات پر قیام سے گریز کریں، گھر کو  -

ور ائیر کنڈیشنروں کی گرد جالیوں کو صاف کریں )فرش پر صفائی کریں، بستر کی چادروں کو بدلیں ا
 کے لیے خشک جھاڑو کی بجائے گیال کپڑا استعمال کریں(؛

مریض کے الرجی کے ردعمل کو مہمیز دینے والی غذا کو کھانے یا ایسی اشیاء کو چھونے سے گریز  -
 کریں؛

سے گریز کریں؛ سیکھیں کہ آپ پرسکون رہیں، جوشیلے پن، حساسیت، غصے یا مزاجوں کے بدلنے  -
 کو کس طرح پرسکون رہنا ہے؛

 سردی کا شکار ہونے سے محفوظ رہنے کے لیے مناسب لباس پہنیں؛ -
ہو، تاہم، اگر آپ نے  بال والی کھالیہ مشورہ نہیں دیا جاتا ہے کہ آپ ایسے پالتو جانور رکھیں جن کی  -

 پالتو جانوروں کو رکھنا ہے تو اپنے گھر اور پالتو جانوروں کو صاف ستھرا رکھیں؛
دمہ کے حوالے سے آگاہ رہیں اور شخصی عالمات کو ذہن میں رکھیں تاکہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے  -

 آپ اس سے نبٹنے کے طریقے کو شناخت کر پائیں۔

 خطرے کی عالمات  (3)
 کچھ بھی واقع ہوتا ہے تو، مریض کو پرسکون رہنا چاہیے اور فوری طور پر طبی معاونت  اگر ان میں سے

 طلب کرنی چاہیے:
 دوا دمہ کے حملے کے دوران کارگر ثابت نہ ہو رہی ہو؛ -
 چاہے ذرا سا چال جائے یا آرام کیا جا رہا ہو؛ سانس پھولنا -
 ہونا؛سانس لینے میں دشواری محسوس ہونا اور دم گھٹنے کا احساس  -
شعور سے بے گانہ ہونے واری محسوس کرنا یا صحیح طرح سانس کے نہ آنے کے باعث بولنے میں دش -

 کی عالمت واضح ہونا۔
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