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ہسپتال اتھارٹی دی طرفوں رہنمائے صحت   
 دمہ 

 

  دیاں وجوہاتدمہ   (1)
  مگر اکثریت  جاندا اےمرض شروع ہو دا دمہ توں اوائل دے بچپن نوں  مریضاںاکثر  اے۔عام بیماری  اکدمہ

دوران دمہ پیدا ہونا شروع دے بلوغت وچ  مریضاںدیگر کجھ  جاندی اے۔تک صحت یاب ہو  دی عمربلوغت 
 ۔ہوندا اے

  جاندا اےنظام حساس ہو دا آمد و رفت دی اندر ہوا دے افراد  دمے دا شکارتاہم اے، وجہ نامعلوم دی اگر دمے 
 ۔جاندا اےحملہ ہو دا ، پس اس باعث دمے جاندا اےتنگ ہو وچ ردعمل دے  ٹرگرزجو کہ مخصوص 

  ایہہ ، ےانتظام نہ کیا جائے تدا مناسب عالج نہ کیا جائے یا اس دا اگر اس  اے۔کیفییت  آون والیپلٹ کر  اکدمہ
بن وی باعث دا موت دی مریض وچ  متاثر کرے گا، یا سنگین کیسزنوں روزمرہ امور دے زندگی دی مریض 

 ۔لیو نشین کرذہن نوں یل ہدایات ذدرج  کم کرنے لئینوں خطرے دے حملے  ۔جاندا اے

  مشورےدے دیکھ بھال  لئیدمہ  دے اندرگھر   (2)
 چاہی بعد آرام کرنا  عالج کرواون توں مطابق ادویات لینیاں چاہی دیاں نیں اوردے مجوزہ نسخے نوں  مریضاں

 چاہی دی اےرکھنا وچ ذہن وچ روزمرہ زندگی نوں  گالں۔ درج ذیل دی اے
کارکردگی بہتر دی تاکہ پھیپھڑے  کروورزش دی پھلی ک، ہلرکھوصحت مندانہ طرز زندگی برقرار  -

 رہے؛
گریز توں  مشقاںغیر ضروری ورزشی لیو تے قبل توں ادویات ورزش دی دمے  ضروری ہووے تےاگر  -

 ؛کرو
تے جس  رکھوکارڈ  نالیا اپنے  وکوئی بریسلٹ پہنتے  رکھوساتھ نوں دوا وچ ہمیشہ کم مقدار  نالاپنے  -

 ؛سکوقابل بن دے آپ فوری عالج وچ صورت دی تاکہ کسی حملے مریض" درج ہووے دا  "دمے
 ؛مناسب استعمال ِسکھودا ان ہیلر دے دوا لینے  -
 ؛کروسگریٹ نوشی نہ  -
 ؛کروبہتر انتظام دا آمد و رفت دی اندر ہوا دے گھر  -
استعمال دا ویکیوم کلینر تے  کروصاف  کثرت دے نالنوں ، گھر کروگریز توں قیام تے گرد آلود مقامات  -

صفائی تے )فرش  کروصاف نوں گرد جالیوں دی  ائیر کنڈیشنراںتے  لوبدنوں  چادراںدی ، بستر کرو
 (؛کروبجائے گیال کپڑا استعمال دی لیے خشک جھاڑو دے 

گریز توں ن وچھونوں یا ایسی اشیاء  کھاوننوں مہمیز دینے والی غذا نوں ردعمل دے الرجی دے مریض  -
 ؛کرو

نوں کہ آپ  جان لیو؛ کروگریز توں بدلنے دے  جوشیلے پن، حساسیت، غصے یا مزاجاں، رہوپرسکون  -
 کس طرح پرسکون رہنا ہے؛

 ؛پہنومناسب لباس  محفوظ رہن لئیتوں شکار ہونے دا سردی  -
، مگر، ووےہ بال والی کھالدی جنہاں  رکھوجانور پالتو ایسے  کہ آپ کوئی جاندا اےا تمشورہ نہیں دایہہ  -

 ؛رکھوصاف ستھرا وں رواں نجانوتے پالتو اپنے گھر تے  اےرکھنا نوں جانوروں پالتو نے تساں اگر 
ے کتاکہ جس قدر جلد ممکن ہو س رکھووچ ذہن نوں  عالمتاںشخصی تے  رہوآگاہ توں حوالے دے  دمے -

 ۔سکوشناخت کر نوں طریقے دے نبٹنے توں آپ اس 

  عالمتاںدی خطرے  (3)
  طبی تے فوری طور تے  چاہی دی اےپرسکون رہنا نوں  تے، مریض ہو جاوےوی واقع توں کجھ  انہاں وچاگر

 :چاہی دی اےمعاونت طلب کرنی 
 ؛ووےدوران کارگر ثابت نہ ہو رہی ہدے حملے دے دوا دمہ  -
 ؛تا جا ریا ہووےیا آرام کی سانس پُھل جاوے چاہے ذرا جا چلیا جاوے -
 ؛وےاحساس ہودا دم گھٹنے تے  وتےدشواری محسوس ہووچ سانس لینے  -
بے گانہ توں شعور  نہ آن دی وجہ کر کےدے یا صحیح طرح سانس  واری محسوس ہووےدشوچ بولنے  -

 ۔جائے عالمت واضح ہودی ہونے 
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