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ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਿਸਹਤ ਗਾਈਡ 
ਦਮਾ 

 

(1) ਦਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 
 ਦਮਾ ਇੱਕ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤ� ਬਹੁਤ ਸਾਰ ੇਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਦਮਾ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ� ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਿਕਸ਼ੋਰ 

ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੋਗੀ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਿਵੱਚ ਦਮੇ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 ਹਾਲਾਂਿਕ ਦਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹ� ਲੱਿਗਆ ਹੈ, ਦਮੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਸਾਂਹ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ 

ਿਟਰ੍ਗਰ ਦੀ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆ ਨਾਲ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਦਮੇ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
 ਦਮਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਿਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 
ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਿਦਓ। 

(2) ਦਮੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 
 ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹੇਠ 

ਿਲਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ 
- ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ; ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਿਮਤ ਕਸਰਤ ਕਰੋ;  
- ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਮੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰੋ; 
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਜਲਦ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਸਮਰਥੱ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 

"ਦਮਾ ਰੋਗੀ" ਦੇ ਹੱਥ ਿਵੱਚ ਬਰ੍ੇਸਲੇਟ ਪਾਓ ਜਾਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ; 
- ਦਵਾਈ ਇਨਹਲੇਰ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖੋ;  
- ਬੀੜੀ/ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਓ; 
- ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋ; 
- ਧੂੜ ਭਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਤ� ਪਰ੍ਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਘਰ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਬਸਤਰੇ ਦੀ ਿਲਨਨ ਨੰੂ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਏਅਰ 

ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਲੀ ਜਾਲੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ (ਸੁੱਕਾ ਝਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗੀਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ); 
- ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਉਨਹ੍ਾਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤ� ਬਚੋ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਨੰੂ ਉਤੇਿਜਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; 
- ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਉਤੇਜਨਾ, ਿਚੜਿਚੜੇਪਨ, ਗੱੁਸੇ ਜਾਂ ਿਮਜ਼ਾਜ਼ ਤ� ਬਚੋ; ਿਸੱਖੋ ਿਕ ਿਕਵ� ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ; 
- ਠੰਡ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵ� ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ; 
- ਰੋ�ਦਾਰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੰੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਿਕ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰੱਖੋ; 
- ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਲੱਛਣਾਂ ਪਰ੍ਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਇਨਹ੍ਾਂ ਤ� ਜਾਣੂ ਰਹੋ। 

(3) ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਈ ਸੰਕੇਤ 

 ਜੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
- ਦਮਾ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈ ਮਦਦ ਨਹ� ਕਰਦੀ; 
- ਬੈਠਣ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜਹ੍ ੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਂਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ 
- ਸਾਂਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਅਤੇ ਗੰੁਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ; 
- ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਾਰਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਿਨਸ਼ਾਨੀਆਂ 
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