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�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਿਕਟਸ  

�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਸ�ਟਰ੍ਲ ਕਿਮਟੀ  

 (ਦੂਜਾ ਸੰਸਕਰਣ ਜੁਲਾਈ 2021)  

 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਅਿਧਆਇ 1        ਫਫੇਿੜਆ ਂਦ ੇਕੀ ਕਮੰ ਹੁਦੰ ੇਹਨ?  

ਫੇਫੜੇ ਸਾਹ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਖੱ ਅੰਗ ਹਨ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਅਸ� ਸਾਹ ਲ�ਦ ੇਹਾ ਂਅਤੇ ਹਵਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾIਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਭੋਜਨ ਪਚਾਣਾ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਹਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਸਚੋਣਾ ਵੀ, ਇਨਹ੍ਾਂ ਸਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 

ਜਦ� ਇਹ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁਦੰੀ ਹੈI  ਇਸ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਫੇਫਿੜਆਂ 

ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਇਡ ਨੰੂ ਿਨਕਾਸ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਬਾਹਰ 

ਕੱਢਣਾ ਹੈI ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਿਸਸਟਮ ਵੀ ਨੇਿੜਉ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਿਕ�ਿਕ ਉਹ ਹਵਾ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਗੈਸ ਦ ੇਆਦਾਨ 

ਪਰ੍ਦਾਨ ਲਈ ਸਥਾਨ ਹਨI     

 

ਿਦਮਾਗ ਦੇ ਸਾਹ ਕ�ਦਰ ਤ� ਿਸਗਨਲ ਨਸਾਂ ਰਾਹ� ਡਾਇਆਫਰ੍ਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁਂਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨI ਡਾਇਆਫਰ੍ਾਮ ਨੰੂ ਸੁੰਗੜੇਆ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹਸੱੇ ਅਤੇ ਪੇਟ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਧੱਿਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹIੈ ਉਸੇ ਸਮ�, ਪੱਸਲੀਆਂ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂ

ਪਸਲੀਆ ਂਨੰੂ ਉਪਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚਦੀਆਂ ਹਨI ਿਸਹਤਮੰਦ ਫੇਫਿੜਆ ਂਦ ੇਿਟਸ਼ ੂਲਚਕੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੁਲੀ ਹੋਈ ਛਾਤੀ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਹਵਾ 

ਭਰਦੀ ਹੈI ਹਵਾ ਨੱਕ ਜਾਂ ਮੁੰਹ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਿਵੱਚ ਿਖੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹIੈ ਇਹ ਬਰ੍�ਕਾਈ ਿਵੱਚ ਿਵਭਾਿਜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੱਬ ੇਅਤੇ ਸੱਜੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ 
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ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹIੈ ਹਵਾ ਬਰ੍�ਕਾਈ ਿਵੱਚ� ਲੰਘਦੀ ਹੈ, 15 ਤ� 25 ਗੁਣਾ ਸਾਖਾਵਾਂ ਿਵਚ� ਹੋਕੇ ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਿਵੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ  

ਸ਼ਵਸਨੀ-ਨਲੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹ ੋਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ� ਤੱਕ ਹਵਾ ਏਅਰ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਪਹੁੰਚਦੀI ਜਦ� ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਿਡਆ  ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਂਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦਾ ਲਚੀਲਾਪਨ ਹਵਾ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹIੈ  

 

ਹਵਾ ਦਾ ਹਰ ਸਾਹ ਿਸਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਕੇ ਹੀ ਨਹ� ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਿਕ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵ� ਪਰ੍ਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਲੈ 

ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਅਨਜਾਣੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈI ਛੋਟੀ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ 

ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਬਲਗਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਰਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੁਿਬਰ੍ਿਸਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈI ਅਨਜਾਣੇ ਪਦਾਰਥ 

ਬਲਗਮ ਨਾਲ ਿਚਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨI ਜਦ� ਇਹ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਜਾਣੇ ਿਵੱਚ ਿਨਗਲ ਿਲਆ ਜਾਦਂਾ ਹIੈ ਜੇਕਰ 

ਬਲਗਮ ਇਕੱਠਾ ਹ ੋਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾ ਂਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਖੰਘ ਸਾਹ ਨਲੀ ਿਵੱਚ ਫੰਸੇ ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹIੈ  

 

ਇਸ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੇਫੜੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨI ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਸਗਰਟ ਦੇ ਧੰੁਏ, 

ਪਰ੍ਦੂਿਸ਼ਤ ਹਵਾ, ਜਾ ਂਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਧੂੜ ਅਤੇ ਧੰੁਏ ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਸਾਹ ਲ�ਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ 

ਸਕਦੇ ਹੋI  
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正常人的氣管 ����� ������ �� �������  

COPD 病人的氣管 ������� (COPD)�� ���� �� �������  

支氣管壁的肌肉收縮 ��������� ����� �� ���������� �� ������  

積聚涎 ���� ����� ����  

支氣管壁發炎及腫脹 ��������� ����� �� ��� ��� ���  

肺 �����  

氣管 �������  

支氣管 �������  

細支氣管 ����������  

肺氣泡 ������� �� �������  

圖片由香港胸肺基金會提供 ������� �������� ���� ��� ��� �������� �� ������� 
�� 
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 ਅਿਧਆਇ 2 �ਿੋਨਕ ਆਬੱਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਕੀ ਹ?ੈ  

�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ (COPD), ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਸਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਗੜਦੀ ਰਹੇਗੀI  ਦੁਿਨਆ ਭਰ ਿਵੱਚ ਇਸਦੀ ਿਗਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹIੈ  
 
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 2016 ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, �ੋਿਨਕ ਆਬੱਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਪੰਜਵੀ ਪਰ੍ਮੁਖ 
ਜਾਨਲੇਵਾ ਿਬਮਾਰੀ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾ ਂਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਵੀ ਹੈI ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤ� ਿਮਲੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਸਾਲ ਭਰ 
ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਿਬਸਤਰੇ ਦੀ ਵਰਤ� ਦੇ ਕੱੁਲ ਿਦਨਾਂ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ� ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹIੈ  
 
�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਸਾਹ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਤੰਗ 
ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਿਦੰਦੀ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਫੇਫਿੜਆ ਂਲਈ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ,ੈ ਿਜਸ ਨਾਲ 
ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ, ਘਰਘਰਾਹਟ, ਖਘੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਥੱੁਕ ਿਜਹੇ ਆਮ ਲੱਛਣ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜ਼ੋਾਨਾ 
ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈI ਇੱਕ ਿਸਹਤਮੰਦ ਫੇਫੜੇ ਿਵੱਚ, ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਨੰੂ ਖੁੱਲਹ੍ ਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਰੱਖਨ ਲਈ ਹਵਾ-ਮਾਰਗ 
ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਿਟਸ਼ਆੂਂ ਨਾਲ ਬਿਣਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਜਦ� ਲੋਕ ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD) ਤ� ਪੀੜਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਤੰਗ ਹ ੋ
ਜਾਂਦੀ ਹੈI ਸੀਓਪੀਡੀ COPD) ਲਗਾਤਾਰ ਿਵਗੜਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹIੈ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਿਟਸ਼ਆੂਂ  ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ 
ਪਹੁੰਚਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰ੍ੋਨਿਕਓਲਸ ਨੰੂ ਅਵਰੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈI ਿਜਵ� ਿਜਵ� ਿਬਮਾਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਿਵੱਚ ਲੰਬ ੇਤ� ਲੰਬਾ ਸਮਾ ਂ
ਲੱਗਦਾ ਹੈI ਫੇਫੜੇ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਫੱੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ ਸੋਜਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 
ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਜਸ਼ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਖਰਾਬ ਹਏੋ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਬਰ੍ੋਨਿਕਓਲਸ ਨੰੂ 
ਿਫਰ ਤ� ਠੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ   
 
ਐਮਫੀਿਸਮਾ ਅਤੇ �ੋਿਨਕ ਬਰ੍ੋਨਕਾਈਟੀਸ ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD) ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਰੂਪ ਹਨI ਐਮਫੀਿਸਮਾ  ਬਰ੍ੋਨਿਕਓਲਜ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 
ਸਿਥਤ ਐਲਿਵਓਲੀ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਿਵਨਾਸ਼ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹ,ੈ ਜੋ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਟਾਂਦਰ ੇਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦਾ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ 
ਵਜ� ਖੂਨ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਿਵੱਚ 
ਅਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈI �ੋਿਨਕ ਬਰ੍�ਕਾਈਟੀਸ ਲਾਗ ਜਾ ਂਗੈਰ-ਛੂਤਕਾਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰ੍�ਕਾਈ ਦੀ ਲੇਸਦਾਰ ਿਝੱਲੀ ਦੀ ਸੋਜ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, 
ਬਲਗਮ ਦੇ ਬਹਾਵ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਖੰਘ ਅਤੇ ਘਰਘਰਾਹਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ 
ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਇਹ ਿਧਆਨ ਦਣੇ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ ਫੇਫਿੜਆ ਂਦੇ ਿਟਸ਼ੂ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD) ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਠੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾI   
 
�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਸਾਹ 
ਸੰਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੁਦੰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਲੋ ਿਜਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਖੰਘ ਅਤੇ ਥੱੁਕ, ਜੋ ਿਕ 
ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਿਕ�ਿਕ ਮਰੀਜ ਲਈ, ਫੇਫਿੜਆਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਿਵਗੜ 
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ਜਾਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾI   
 
�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਿਨਦਾਨ ਲਈ ਸਪਾਈਰੋਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਡਾਕਟਰ ਿਫਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 
ਉਿਚਤ ਇਲਾਜ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰੇਗਾI ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 
▪ ਿਸਗਰੇਟ ਛੱਡਣਾ  
▪ ਦਵਾਈ  
▪ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ  
▪ ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ  
▪ ਰਾਹਤ ਲਈ ਉਪਚਾਰ 
 
ਹਾਲਾਿਂਕ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਨੰੂ ਠੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਲਾਜ 
ਦੀ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ  ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟੱ 
ਹੈ, 90% ਤੱਕ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤੱਕ ਧੁਮਰਪਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹIੈ ਇਸ ਲਈ, ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਂਧੂਮਰਪਾਨ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ 
ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਤ� ਬਚਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI  
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 ਅਿਧਆਇ 3 ਧਮੂਰਪਾਨ ਅਤ ੇ�ਿੋਨਕ ਆਬੱਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ 

ਧੂਮਰਪਾਨ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹIੈ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣ 

ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹ,ੈ ਜਦ� ਿਸਗਰਟ ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਪੈਦਾ ਈ-ਤਰਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ 

ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਿਟਸ਼ਆੂਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨI  

 

ਿਜਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਦੇ ਧੰੁਏ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲ�ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆ ਂਵਾਂਗ ਹੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦਾ 

ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਿਸਹਤਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਥਰ੍ੱਡ-ਹ�ਡ ਸਮੋਕ 

ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੰੁਏ ਤ� ਬਿਚਆ ਿਨਕੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਾਇਣ ਹ ੈਜੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਹ ਤੇ ਤੇ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈI ਲੋਕ ਦੂਿਸ਼ਤ ਸਤਹਾਂ ਨੰੂ ਛੂਅਣ 

ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਰਸਾਇਨਾ ਂਦ ੇਸੰਪਰਕ ਿਵੱਚ ਆ�ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਿਕ ਿਸਗਰਟ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਿਲਆ ਂਲਈ, 

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਿਸਹਤ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨI  

 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾ ਂਹੀ �ੋਿਨਕ ਆਬੱਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੂਮਰਪਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੰਘ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਵਗੜਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈI   
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FEV 比率 (相對 25 歲男士) FEV ������ (25 ��� �� ��� �� ������ ����) 

年齡 (年) ��� (����� ����) 

吸煙的 COPD 病人 ������� (COPD) ���� �� ������� ���� �� 

非吸煙者 �� ������� ���� ���� 

45 歲戒煙者 45 ��� �� – ������� �� ������� ��� ����� ��  

65 歲戒煙者 65 ��� �� – ������� �� ������� ��� ����� ��  

氣喘 ���  

死亡 ���  

 

ਭਾਵ� ਤੁਸ� ਿਕੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤ� ਿਸਗਰਟ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਸਗਰਟ ਛੱਡਣ ਿਵੱਚ ਕਦੇ ਭੀ ਦੇਰ ਨਹ� ਹੁੰਦੀI ਧੂਮਰਪਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਾਲ ਿਵੱਚ, 

�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ  ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੂਮਰਪਾਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ 
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ਔਰਤਾਂ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨI ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱਡਣ ਤ� ਕਈ ਸਾਲਾ ਂਦੇ ਬਾਅਦ, ਫੇਫਿੜਆ ਂਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈ

ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਧੁਮਰਪਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੇI ਭਾਵ� ਤੁਸ� 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਇਹ ਫੇਫਿੜਆ ਂ

ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਿਵਗੜਨ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾI  ਜੇਕਰ ਤੁਸ� 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿਵੱਚ ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱਡ ਿਦੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 

10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹIੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਰ੍ਮਾਨ ਹੈ ਿਕ ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱਡਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ 

ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈI  

ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦਵਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੂਮਰਪਾਨ ਛੱਡਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਐਚਏ (HA) ਨੇ 

ਇੱਕ ਧੂਮਰਪਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹ,ੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਇੰਟਰ੍ ੋਦਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ 

ਕਿਲੱਕ ਕਰੋI ਤੁਸ� ਧੂਮਰਪਾਨ ਬਦੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਜਾਨਣ ਲਈ ਤੁਸ� ਧੁਮਰਪਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਸਥ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪਿਰਸ਼ਦ ਦੀ 

ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੰੂ ਬਰ੍ਾਉਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI  
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 ਅਿਧਆਇ 4: ਦਵਾਈ  

ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਵੇਗਾ, 
ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈI   
 
 �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦ ੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਿਲਆ ਂਦਵਾਈਆਂ ਨੰੂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤੰਨ ਸ਼ਰ੍ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

 ਟਰ੍ ੈਿਕਅਲ ਡਾਇਲੇਟਰ  

 ਜਲਨ ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ  

 ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ  

 

1. ਟਰ੍ ੈਿਕਅਲ ਡਾਇਲੇਟਰ  
 ਇਹ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਵਾਈ ਹ ੈ
 ਜੋ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
 ਿਕ�ਿਕ ਦਵਾਈ ਫੇਫਿੜਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੈਣਾ ਮੁੰਹ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲੋ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਘੱਟ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨI  
 ਿਕ�ਿਕ ਇਸਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਸਮ� ਵੱਖ-ੋਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਸਨੰੂ ਦੋ ਿਕਸਮਾਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: “ਤੁਰੰਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ” ਅਤੇ 

“ਲੰਬੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ”  
 
a.     ਤੁਰਤੰ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਟਰ੍ਿੈਕਅਲ ਡਾਇਲੇਟਰ   
 ਤੁਰੰਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ β2-ਅਗੋਿਨਸਟਸ, SABA    

- ਫੇਫਿੜਆਂ ਅਤੇ ਟਰ੍ ੈਿਕਅਲ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ  
- ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਸਮਾ ਂਲਗਭਗ 4-6 ਘੰਟੇ ਹੈ 
- ਿਕ�ਿਕ ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਭਾਵੀ β2-ਅਗੋਿਨਸਟਸ ਟਰ੍ ੈਿਕਅਲ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਆਰਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਨੰੂ 

‘ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦਵਾਈ’ ਵਜ� ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨI   
- ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਿਨਯਮਤ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ  

 
 ਤੁਰੰਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਮਸਕੁਆਿਰਿਨਕ  ਅਗੋਿਨਸਟਸ, SAMA    

- ਫੇਫਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
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- ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਸਮਾ ਂਲਗਭਗ 6-8 ਘੰਟੇ ਹੈ  
- ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਂਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI  
-  ਲੰਬੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ �ਟੀਕੋਿਲਨਰਿਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈI   

 

b.   ਲਬੰੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਟਰ੍ਿੈਕਅਲ ਡਾਇਲੇਟਰ   
 ਲੰਬੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ β2- ਅਗਿੋਨਸਟਸ, LABA  

- ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਤ� ਰਾਹਤ, �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦ ੇਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡਾ ਂਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ 
ਘਟਾਓਣਾ, ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ  

- ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ   
- 12 ਤ� 24 ਘਿੰਟਆ ਂਲਈ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
- “ਐਮਰਜ�ਸੀ ਦਵਾਈਆ”ਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰੰਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ β2 ਅਗਿੋਨਸਟਾ ਂਦੀ ਜਗਹ੍ਾ ਨਹ� ਲੈ ਸਕਦੀI   

 
 ਲੰਬੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਮਸਕੁਆਿਰਿਨਕ  ਅਗੋਿਨਸਟਸ LAMA    

- ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਂਤ� ਰਾਹਤ , �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਐਪੀਸੋਡਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਨੰੂ 
ਘਟਾਓਨਾ, ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾI  

- ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ  
- ਟਰ੍ ੈਿਕਅਲ ਿਵਸਤਾਰ ਨੰੂ 12 ਤ� 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 
 ਐਲਏਬੀਏ (LABA) + ਐਲਏਐਮਅ (LAMA) ਦਾ ਿਮਸ਼ਰ੍ਣ  

- ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ
- ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੱਲੇ ਲੰਬੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀβ2 ਅਗਿੋਨਸਟਸ ਜਾ ਂ ਲੰਬੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ �ਟੀਕੋਿਲਨਰਿਜਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤ� ਿਜਆਦਾ  ਪਰ੍ਭਾਵੀ 

ਹੈI   
 ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ: 

- β2 ਅਗੋਿਨਸਟ: ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਹੱਥ ਕੰਬਣਾ, ਘਬਰਾਹਟ  
- �ਟੀਕੋਿਲਨਰਿਜਕ ਦਵਾਈਆਂ: ਖਸ਼ੁਕ ਮੁੰਹ, ਘਬਰਾਹਟ  

 
 

2. ਜਲਨ ਿਵਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ   

a.   ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅਦੰਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੱਟੀਕਸੋਟੀਰਈੋਡਜ਼   
 ਸਾਹ ਨਲੀ ਦੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ   
 ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਿੰਖਆ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ   
 �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ β2 ਅਗੋਿਨਸਟ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਰੀ ਅੰਦਰ 
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ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾੱਰਟੀਕੋਸਟੀਰਈੋਡਜ਼ ਦੇ ਿਮਸ਼ਰ੍ਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈ
 ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਖਸ਼ੁਕ ਮੁੰਹ, ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ, ਮੁੰਹ ਿਵੱਚ ਸੋਜ,  

ਗਾਰਗਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਨੰੂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਮੁੰਹ ਿਵੱਚ ਸੋਜ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ 
ਹੈ   

 
b.   ਿਥਓਿਫ਼ਲਲਾਈਨ ਅਤ ੇਐਮੀਨੋਿਫਲਲਾਈਨ  
 ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹ ਮੁੰਹ ਤ� ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  
 ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨੰਦਰ ਨਾ ਆਣਾ, ਪੇਟ ਦੀ ਗੜਬੜ, ਉਲਟੀਆ,ਂ ਮਤਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
 
c.  ਫਾਸਫਡੋੀਏਸਟਰਜ਼ੇ 4 ਅਵਰਧੋਕ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਰਫੋਲੁਿਮਲਾਸਟ)  
 ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
 ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੀ ਸਿੰਖਆ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ  
 ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਦਸਤ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਭੁਖੱ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਆਿਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI   
 
3. ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ  
a.   ਮੁਹੰ ਤ� ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੱਟੀਕਸੋਟੀਰਈੋਡਜ਼   
 ਸੋਜਸ਼ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ  ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਿਵਗੜਨ ਤ� ਰੋਕਦੀ ਹੈ  
 ਡਾਕਟਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਰਚੇ (5-7 ਿਦਨ) ਿਲਖਦ ੇਹਨ 
 ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਿਵੱਚ ਵਜਨ ਅਤੇ ਭੁਖੱ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੂਡ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨI  
 
b.   �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ  
 ਸਾਹ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ  
 ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾ ਂਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ
 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮਾਂ ਦ ੇ�ਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸ ੇਵੀ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  
 
 
 

β2 ਅਗੋਿਨਸਟ  
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 ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਭਾਵੀ(SABA)   ਲੰਬੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ (LABA) 

ਵ�ਟਿੋਲਨ ਇਨਹੇਲਰ  

(ਸਾਲਬੁਟਾਮੋਲ) 

 

100mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਖੁਰਾਕ 

ਿਬਰ੍ਕੇਿਨਲ ਟਰਬੁਹਾਲਰ 

(ਟਰਿਬਊਟਾਿਲਨ) 

 

0.5mcg ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ 

ਸਰੇਵੇ�ਟ ਇਨਹਲੇਰ 

(ਸਾਲਮੀਟਰੋਲ ) 

 

25mcg ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ 

ਓਨਬਰਜੇ ਬਰ੍ੀਜਲੇਰ  

(ਇੰਡਾਕੇਟਰੋਲ) 

 

150mcg ਪਰ੍ਤੀ ਕੈਪਸੂਲ; 

300mcg ਪਰ੍ਤੀ ਕੈਪਸੂਲ; 

ਸਟਰ੍ਾਈਵਰਡੀ 

ਰਸੈਪੀਮਟੈ  

(ਉਲੋਡੇਟਰੋਲ ) 

 

2.5mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਖੁਰਾਕ  

 
  

 
 

 
ਓ. ਸਾਹ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾੱਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਈਡਜ਼ (ICS) 

ਬੀਕੋਟਾਈਡ ਇਨਹੇਲਰ 

(ਬੇਕਲੋਮੇਥਾਸੋਨ) 

 

50mcg ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  

ਬੇਕਲੋਫੋਰਟ 

ਇਨਹੇਲਰ 

(ਬੇਕਲੋਮ- 

ਈਥਾਸੋਨ) 

 

250mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਖੁਰਾਕ 

ਪਲਮੀਕੋਰਟ ਟਰਬੁਹਾਲਰ 

(ਬੁਡੇਸੋਨਾਈਡ) 

 

100mcg ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ; 

200mcg ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ 

ਅਲਵੇਸਕੋ 

ਇਨਹੇਲਰ 

(ਸਾਈਕਲਸੋਨਾਈਡ) 

 

80mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਖੁਰਾਕ; 

160mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਫਿਲਕਸੋਟਾਈਡ 

ਇਨਹੇਲਰ 

(ਫਲੂਿਟਕਾਸੋਨ) 

50mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਖੁਰਾਕ ; 

125mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  
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ਖੁਰਾਕ  

 

   
 

 

 

�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈਆਂ * 

 

*ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿ�ਸਚੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮਸੇੀ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  

�ਟੀਮਸਕਾਿਰਿਨਕ ਐਨਟਾਗੋਿਨਸਟ 

ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਭਾਵੀ (SAMA) ਲੰਬੀ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ (LAMA)  

ਐਟਰੋਵ�ਟ ਇਨਹੇਲਰ (ਇਪਰ੍ਾਟਰ੍ ੋਪੀਅਮ) 

 

20mcg ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  

ਸਪਰੀਵਾ ਹ�ਡੀਹਲਰ 

(ਟਾਇਓਟਰ੍ ੋਪੀਅਮ)  

18mcg ਪਰ੍ਤੀ ਕੈਪਸੂਲ  

ਸਪੀਿਰਵਾ ਰੈਸਪੀਮੈਟ 

(ਟਾਇਓਟਰ੍ ੋਪੀਅਮ)  

 

2.5mcg ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  

ਸੀਬਰੀ ਬਰ੍ੀਜ਼ੈਲਰ 

(ਗਲਾਈਕੋਪਾਈਰੋਿਨਅਮ) 

 

50mcg ਪਰ੍ਤੀ ਕੈਪਸੂਲ  

 

 

 

 



14 
PUNJABI INDIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

 ਐਲਏਬੀਏ (LABA) + ਆਈਸੀਐਸ(ICS) ਿਮਸ਼ਰ੍ਣ   

 

ਿਸਮਬੀਕੋਰਟ ਟਰਬੁਹਾਲਰ 

(ਬੁਡੇਸੋਨਾਈਡ + ਫਾਰਮੋਟੇਰੋਲ) 

 

80mcg/4.5mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਖੁਰਾਕ; 

160mcg/4.5mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਖੁਰਾਕ; 

320mcg/9mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ 

ਵੈਨੇਅਰ ਇਨਹੇਲਰ 

(ਬੁਡੇਸੋਨਾਈਡ + 

ਫਾਰਮੋਟੇਰੋਲ) 

80mcg/4.5mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ; 

160mcg/4.5mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  

 

ਫਲੂਟੀਫਾਰਮ ਇਨਹੇਲਰ 

(ਫਲੂਿਟਕਾਸੋਨ + 

ਫਾਰਮੋਟੇਰੋਲ) 

50mcg/5mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਖੁਰਾਕ; 

125mcg/5mcg ਪਰ੍ਤੀ 

ਖੁਰਾਕ; 

250mcg/10mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  

ਸੇਰੇਟਾਈਡ ਇਨਹੇਲਰ 

(ਸਾਲਮੀਟਰੋਲ + 

ਫਲੂਟੀਕਾਸੋਨ) 

 

ਹਲਕਾ  

(25mcg/50mcg) 

ਮੱਧਮ 

(25mcg/125mcg

) 

ਭਾਰੀ 

(25mcg/250mcg

) 

ਸੇਰੇਟਾਈਡ ਐਕੁਹੈਲਰ 

(ਸਾਲਮੀਟਰੋਲ + 

ਫਲੂਟੀਕਾਸੋਨ) 

50mcg/100mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ; 

50mcg/250mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ; 

50mcg/500mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  
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�ੋਿਨਕ ਔਬਸਟਰਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਲਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਿਲਆ ਂ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ  

 

*ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿ�ਸਚੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮਸੇੀ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  

 

ਐਲਏਬੀਏ (LABA) + ਐਲਏਐਮਏ (LAMA) ਿਮਸ਼ਰ੍ਣ   

 

ਅਨੋਰ ੋਅਿਲਪਟਾ 

(ਉਮੀਕਲੀਡੀਨੀਅਮ + 

ਿਵਲ� ਟੇਰੋਲ) 

62.5mcg/25mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  

ਅਲਿਟਬਰ ੋਬਰ੍ੀਜ਼ਲੈਰ 

(ਇੰਡਾਕੇਟਰੋਲ + ਗਲਾਈਕੋਪਾਈਰੋਿਨਅਮ) 

 

110mcg/50mcg ਪਰ੍ਤੀ ਕੈਪਸੂਲ 

ਸਿਪਓਲਟ ੋਰਸੈਪੀਮਟੈ 

(ਟਾਇਓਟਰ੍ ੋਪੀਅਮ + 

ਓਲੋਡੇਟਰੋਲ) 

2.5mcg/2.5mcg 

ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  

 

ਡੂਆਕਿਲਰ ਜਨੂੇਏਯਰ  

(ਐਕਲੀਡੀਨੀਅਮ + ਫਾਰਮੋਟੇਰੋਲ) 

 

 

340mcg/12mcg ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ  

   
 

ਐਲਏਬੀਏ (LABA) + ਐਲਏਐਮਏ (LAMA)+ ਆਈਸੀਐਸ (ICS) ਿਮਸ਼ਰ੍ਣ    
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�ੋਿਨਕ ਔਬਸਟਰਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਿਲਆਂ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਲਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਿਲਆ ਂ

ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ* 

 

* ਯੂਨਾਈਿਟਡ ਿ�ਸਚੀਅਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮਸੇੀ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ  

 

ਅਿਧਆਇ 5: ਇਨਹਲੇਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ  

 ਖੁਰਾਕ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਇਨਹੇਲਰ  

  

1. ਨੋਜ਼ਲ ਕਵਰ ਨੂ ੰਹਟਾਓ ਅਤ ੇਇਨਹਲੇਰ ਨੂ ੰਚਗੰੀ ਤਰਹ 

ਿਹਲਾਓ  

2. ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੋ ਿਜਵ� 

ਿਕ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ 

ਟਰ੍ਲੇੇਜੀ ਏਿਲਪਟਾ  

(ਫਲੂਿਟਕਾਸੋਨ ਫੁਯੂਰੋਏਟ+  

ਯੁਮੇਕਿਲਿਡਨੀਯਮ + ਿਵਲੇਨਟੇਰਲੋ) 

 

100mcg/62.5mcg/25mcg ਪਰ੍ਤੀ ਖੁਰਾਕ 
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 ਹਵਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਠੋਡੀ ਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ ਾ ਉ�ਪਰ ਵੱਲ ਚੱੁਕੋ  

  

3. ਆਪਣੇ ਬੁਲੱਾ ਂਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਮਾਉਥਪੀਸ ਨੂ ੰਕਸੱ ਕ ੇਫੜ ੋ

ਅਤ ੇਦਵਾਈ ਛਡੱਣ ਲਈ ਇਨਹਲੇਰ ਨੂ ੰਦਬਾ�ਦ ੇਹਏੋ 

ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ਰੁ ੂਕਰIੋ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਹਲੌੀ ਅਤ ੇ

ਡੂਘੰ ੇਸਾਹ ਲਓI  

4. ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੰੂ ਹਟਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਦਸ ਸਿਕੰਟਾਂ 

ਲਈ, ਜਾਂ ਸਭ ਤ� ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਰੋਕੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਲੌੀ-ਹਲੌੀ 

ਸਾਹ ਛੱਡੋI  

  

5. ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਜ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਦਵਾਈ ਦੀ 

ਦੂਜੀ ਖਰੁਾਕ ਦੀ ਵਰਤ ੋਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਕੱ 

ਿਮਨਟ ਦ ੇਬਾਅਦ ਚਰਨ 2 ਤ� 4 ਨੂ ੰਦੁਹਰਾਓI   

6. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਢੱਕ ਿਦਓI ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹ�  

ਸਟੀਰੋਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ� 

ਬਾਅਦ ਮੁੰਹ ਨੰੂ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋI   

1 ਿਮਨਟ 
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 ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪੇਸਰ  

 

 

1. ਇਨਹਲੇਰ ਦ ੇਕਵਰ ਨੂ ੰਹਟਾਓ  

 

2. ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਹਲਾਓ  

 

  

3. ਇਨਹਲੇਰ ਨੂ ੰਲਬੰਕਾਰੀ ਅਤ ੇਨੋਜ਼ਲ ਨੂ ੰਹਠੇਾ ਂਵਲੱ ਰਖੱ,ੋ 

ਅਤ ੇਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪਸੇਰ ਦ ੇਹਠੇਾ ਂਨਾਲ ਕਨੇਕ੍ਟ ਕਰ ੋ 

(ਿਜਵ� ਉ�ਪਰ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹ)ੈI  

4. ਤਰੀਕਾ 1 (ਪਿਹਲੇ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ): ਫੇਫਿੜਆਂ 

ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡੋ, 

ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਫੜੋ, ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਦਬਾਓ, 

ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਡੂਘੰਾਈ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਓ ਅਤੇ 

ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪੇਸਰ ਨੰੂ ਹਟਾਓI ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਦਸ 

ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਿਜੰਨਾ ਤੁਸ� ਰਖੱ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੰੂ 

ਰੋਕੋI  

ਤਰੀਕਾ 2: ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਇਨਹਲੇਰ ਨੰੂ 

ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਨੇਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ� ਘੱਟ ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਸਾਹ ਲਓ 

ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇI  
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5. ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਜ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਦਵਾਈ 

ਦੀ ਦੂਜੀ ਖਰੁਾਕ ਦੀ ਵਰਤ ੋਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਕੱ 

ਿਮਨਟ ਦ ੇਬਾਅਦ ਚਰਨ 2 ਤ� 4 ਨੂ ੰਦੁਹਰਾਓI    

6. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਢੱਕ ਿਦਓI  

ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਸਟੀਰੋਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤਾ ਂ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁੰਹ ਨੰੂ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋI  

1 ਿਮਨਟ 
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 ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪੇਸਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ 

  ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਨਰਮਾਤਾ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਬਦਲੋI ਸਫਾਈ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ : 

  

1. ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪਸੇਰ ਦ ੇਅਤੰ ਿਵਚੱ ਲਗੱ ੇਰਬਰ ਦ ੇਬਾਟੱਮ 

ਕੈਪ ਨੂ ੰਹਟਾ ਦਵੇ ੋ 

2. ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਡਟਰਜ�ਤ ਿਮਲਾਓ, ਇਸਨੰੂ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ 

ਿਹਲਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਊਡਰ ਨੰੂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਿਮਕਸ ਕੀਤਾ 

ਜਾ ਸਕੇ, ਰਬੜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਵਰ ਅਤੇ ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪੇਸਰ ਨੰੂ 

ਲਗਭਗ 15 ਿਮਨਟਾਂ ਲਈ ਿਭਉ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧੋਵੋI  

 

  

3. ਿਡਟਰਜ�ਤ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲੇਵੋ, ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਨੰੂ 

ਿਹਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਿਦਓ, ਇਸ ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਰੱਖ ੋਅਤੇ 

ਇਸਨੰੂ ਹਵਾ ਿਵੱਚ ਸੁੱਖਨ ਿਦਓI  

4. ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹਸੱੇ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋI  
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5. ਨੋਟ: ਮਾਉਥਪੀਸ ਸਪਸੇਰ ਦ ੇਅਦੰਰ ਦ ੇਿਹਸੱ ੇਨੂ ੰਸਾਫ਼ ਕਰਨ 

ਲਈ ਿਕਸ ੇਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਾ ਕਰ,ੋ ਨਾ ਹੀ ਸਿਥਰ 

ਿਬਜਲੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਇਸਨੂ ੰਕਪੱੜ ੇਜਾ ਂਕਾਗਜ਼ ਦ ੇ

ਤਲੌੀਏ ਨਾਲ ਸਕੁਾਓI  
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  ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਸਪੇਸਰ  

 

 

1. ਇਨਹੇਲਰ ਦੇ ਕਵਰ ਨੰੂ ਹਟਾਓ  

 

2. ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਹਲਾਓ  

 

 

 

3. ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਲੰਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਫੇਸ 

ਮਾਸਕ ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸ ੇਨਾਲ ਕਨੇਕ੍ਟ ਕਰ ੋ(ਿਜਵ� ਉ�ਪਰ 

ਿਵਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ)I  

4. ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਸਪੇਸਰ ਨੰੂ ਮੁਹੰ ਅਤੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਚੇਹਰੇ ਦੇ ਨਜਦੀਕ 

ਲਗਾਓI     

 

ਤਰੀਕਾ 1 (ਪਿਹਲੇ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ): ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ 

ਹਵਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ 

ਦਬਾਓ, ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ  ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲਓ, ਭਾਫ਼ 

ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੰੂ ਹਟਾਓI ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਦਸ ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਜਾ ਂ

ਿਜੰਨਾ ਤੁਸ� ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕੋI  

ਤਰੀਕਾ 2: ਇਨਹਲੇਰ ਨੰੂ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਨੇਚੁਰਲ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ� ਘੱਟ ਪੰਜ 
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ਬਾਰੀ ਸਾਹ ਲਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਿਕ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈ ਫੇਫਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਨਾ ਚਲੀ 

ਜਾਵੇI  

 
 

5. ਡਾਕਟਰ ਦ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਂਦ ੇਅਨੁਸਾਰ, ਜ ੇਤੁਹਾਨੂ ੰਦਵਾਈ ਦੀ ਦੂਜੀ 

ਖਰੁਾਕ ਦੀ ਵਰਤ ੋਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਕੱ ਿਮਨਟ ਦ ੇਬਾਅਦ 

ਚਰਨ 2 ਤ� 4 ਨੂ ੰਦੁਹਰਾਓI     

7. ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਢੱਕ ਿਦਓI   

ਜੇ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਸਟੀਰੋਈਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁੰਹ ਨੰੂ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋI   

 

ਇੱਕ ਿਮਨਟ  
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  ਰਸੇਿਪਮਟੇ® ਦਾ ਇਸਤਮੇਾਲ ਿਕਵ� ਕਰੀਏ  

 

排氣孔 
ਿਨਕਾਸੀ  

劑量釋出按鈕 
ਦਵਾਈ ਕਢੱਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ  

安全栓 
ਸਰੁਿੱਖਆ ਬਲੋਟ  

透明底座 
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਸੇ  

吸嘴 
ਨੋਜ਼ਲ  

瓶蓋 
ਬਤੋਲ ਦੀ ਕਪੈ  

藥筒 
ਕਾਰਟਰ੍ੀਚ 

 

 

ਹਰਕੇ ਵਰਤ� ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਖਰੁਾਕ ਸਚੂਕਾਕਂ ਦੀ ਜਾਚਂ ਕਰ ੋ 

 

 

 

 

 
ਖੁਰਾਕ ਸੂਚਕਾਂਕ 

 

 ਭਿਰਆ 

ਹੋਯਾ  

 ਖਾਲੀ  
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1. ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਵਗਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ, ਰੇਸਿਪਮੇਟ ਨੰੂ ਫੜੋ ਅਤੇ ਕੈਪ 

ਨੰੂ ਬੰਦ ਰਖੋI  

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੇਸ ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ  ਅੱਧੇ ਮੋੜ 

ਵਲ ਘੁਮਾਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਕਿਲੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਸੁਣਦੇI   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੈਪ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਖਲੋਹ੍ੋ I  

 

 

 

 

 

 

3. ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚਲੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਹਲੌੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਬੁਲਹ੍ ਾ ਂਨਾਲ ਮਾਉਥਪੀਸ ਨੰੂ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਔਗਜ਼ੋਸਟ ਹੋਲ 

ਨੰੂ ਨਾ ਕੱਢੋI ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਨਾਲ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰ ੂ

ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ 

ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋI  

ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਹਟਾਓ, ਦਸ ਸੇਕ�ਡ ਜਾ ਂ ਿਜੰਨਾ ਰੋਕ ਸਕੋ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕੋ, 
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 ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਨੰੂ ਛੱਡੋI ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ 

ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋI  

 

 

 ਨਵ� ਰਸੇਿਪਮਟੇ ਦੀ ਿਤਆਰੀ  

 

1. ਬਤੋਲ ਦੀ ਕਪੈ ਨੂ ੰਬਦੰ ਰਖੱ,ੋ ਸਰੁਿੱਖਆ ਲੈਚ ਨੂ ੰਦਬਾਓ, ਅਤ ੇਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਸੇ ਨੂ ੰਹਠੇਾ ਂਿਖਚੱIੋ  
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2. ਕਾਰਟਰ੍ੀਚ ਨੰੂ ਬਾਕਸ ਿਵੱਚ� ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਕਾਰਟਰ੍ੀਚ ਦੇ ਤੰਗ ਿਸਰ ੇਨੰੂ ਇਨਹੇਲਰ ਿਵੱਚ ਧੱਕੇਲੋ ਜਦ� ਤੱਕ 
ਤੁਸ� ਇੱਕ ਕਿਲੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਸੁਣਦੇI  

 
ਕਾਰਟਰ੍ੀਚ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਧੱਕੇਲਨ ਵੇਲੇ, ਇਸਨੰੂ ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਸਤਹ ਤੇ ਹਲੌੀ ਹਲੌੀ ਧੱਕੇਲੋ ਤਾ ਂਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਕਾਰਟਰ੍ੀਚ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂ ਇਨਹੇਲਰ ਿਵੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈI ਇੱਕ ਵਾਰੀ 
ਇਨਹੇਲਰ ਿਵੱਚ  ਕਾਰਟਰ੍ੀਚ ਪਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕਾਰਟਰ੍ੀਚ ਨੰੂ ਨਾ ਕੱਢੋI   

 

3. ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੈਸ ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਲਗਾਓ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਧਾਰ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹਟਾਓI  

 

4. ਰੈਸਪੀਮੈਟ ਨੰੂ ਫੜੋ ਅਤੇ ਕੈਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਰੱਖੋI  
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੇਸ ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਅੱਧੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਘੁਮਾਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਕਿਲੱਕ 
ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਸੁਣਦੇI  
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5. ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੈਪ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਖਲੋਹ੍ੋ I  

 

6. ਰੇਸਿਪਰ�ਟ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਪੋਇੰਟ ਕਰੋI ਖੁਰਾਕ ਿਰਲੀਜ਼ ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾਓI ਕੈਪ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰੋI  
 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਚਰਨ 4 ਤ� 6 ਨੂ ੰਦੁਹਰਾਓ ਜਦ� ਤਕੱ ਤੁਸ� ਧੁਦੰ ਨਹ� ਦਖੇਦ,ੇ ਅਤ ੇਿਫਰ ਚਰਨ 4 ਤ� 6 ਨੂ ੰ
ਿਤਨੰ ਵਾਰੀ ਹਰੋ ਦੁਹਰਾਓI  
ਹਣੁ ਤੁਸ� ਰਸੇਿਪਰ�ਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦ ੇਹIੋ  

 

 ਬਰ੍ੀਜ਼ਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ  

 

 

1. ਡਸਟ ਕਵਰ ਨੰੂ ਉਪਰ ਿਖੰਚੋ  2. ਿਫਰ ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਖਲੋੋI  
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3. ਫੋਇਲ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ 

ਨੰੂ ਕ�ਦਰੀ ਚ�ਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋI   

 

4. ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਰਖੱੋ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 

ਨਾਲ ਉਦ� ਤੱਕ ਦਬਾਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਕਿਲੱਕ ਦੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਸੁਣਦੇI  

  

5. ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਤੇ ਦਬਾਉਣ 

ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਇੰਡੇਕਸ �ਗਲ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਛੱਡੋI  

 

6. ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ� ਹਵਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂਬਾਹਰ 

ਕੱਢੋ , ਸਾਹ ਨੰੂ ਮਾਉਥਪੀਸ ਿਵੱਚ ਨਾ ਪਾਓI  
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7. ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਿਵੱਚ ਇਨਹੇਲਰ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੇ 

ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓ; ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਾਹ ਲ�ਦੇ ਹੋ, 

ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਪਸੂਲ ਿਹਲਦਾ ਹੋਯਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਿਵੱਚ ਇਨਹੇਲਰ ਪਾਓ ਅਤੇ 

ਜੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੂਘੰਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓ; ਜਦ� ਤੁਸ� 

ਸਾਹ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਝਟਕਾ ਮਿਹਸਸੂ 

ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  

8. ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਦਸ ਸੇਕ�ਡ ਜਾ ਂਿਜੰਨਾ ਿਚਰ 

ਰੋਕ ਸਕੋ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕੋI ਿਫਰ ਤੁਸ� ਆਮ ਸਾਹ ਲੈ  ਸਕਦੇ ਹੋI ਜੇ 

ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾ ਂਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਿਵੱਚ 

ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਫੇਫਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਅੰਦਰ ਲਈ 

ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ 6 ਤ� 8 ਚਰਣ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓI  

 

 ਹ�ਡੀਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ  

  

1. ਡਸਟ ਕਵਰ ਨੰੂ ਉਪਰ ਿਖੰਚੋ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਖੋਲੋI   2. ਫੋਇਲ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੈਪਸੂਲ ਕੱਢੋ ਅਤੇ 

ਕੈਪਸੂਲ ਨੰੂ ਕ�ਦਰੀ ਦਵਾਈ ਚ�ਬਰ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋI    

  

3. ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਰਖੱੋ ਅਤੇ ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 4. ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਬੱਟਣ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਬਾਓ, 
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ਨਾਲ ਉਦ� ਤੱਕ ਦਬਾਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਕਿਲੱਕ ਦੀ 

ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਸੁਣਦੇI ਡਸਟ ਕਵਰ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਨਹ� ਹੈI  

ਅਤੇ ਿਫਰ ਉਸਨੰੂ ਛੱਡ ਿਦਓI  

  

5.   ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਿਸਧਾੱ ਰਖ,ੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵਚ� 

ਹਵਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋI (ਇਨਹੇਲਰ ਦੇ 

ਮਾਉਥਪੀਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਨਾ ਛੱਡੋ) 

6.  “ਹ�ਡੀਹੇਲਰ” ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਿਵੱਚ ਿਖਿਤਜੀ ਰੂਪ 

ਿਵੱਚ ਪਾਓ, ਅਤੇ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ 

ਫੜੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓI ਜਦ� 

ਤੁਸ� ਸਾਹ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਪਸੂਲ ਕੰਬਦਾ ਹੋਯਾ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  

  

7. ਿਫਰ ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਦਸ ਸੇਕ�ਡ ਜਾ ਂ

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਰੋਕ ਸਕੋ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕੋI   

8. ਿਫਰ ਤੁਸ� ਆਮ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋI ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ 

ਲਈ ਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ 

ਸਾਹ ਰਾਹ� ਅੰਦਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 

ਵਾਰੀ ਿਫਰ 5 ਤ� 7 ਚਰਣ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓI ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
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ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 

ਬਚੀ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੈਗ ਿਵੱਚ ਪਾ ਿਦਓI   

 
 ਏਿਲਪਟਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ  

  

1. ਡਾੱਸਮੀਟਰ ਦੀ ਸਿੰਖਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਮਾਉਥਪੀਸ ਕਵਰ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਆਿਖਰ ਤੱਕ ਿਖੰਚੋ, ਜਦ� ਤੱਕ 

ਿਕ ਤੁਸ� “ਕਿਲਕ” ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਸੁਣਦੇ, ਡਾੱਸਮੀਟਰ 

ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾI  

2. ਆਪਣੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵਚ� ਹਵਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂ

ਬਾਹਰ ਕੱਢੋI ਇਨਹੇਲਰ ਦ ੇਮਾਉਥਪੀਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਨਾ ਛੱਡIੋ      

  

3. ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜੋ, ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓI    

4. ਦਵਾਈ ਲ�ਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ �ਗਲਾਂ ਨਾਲ ਿਨਕਾਸੀ ਨੰੂ ਨਾ 
ਰੋਕੋI   
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5. ਮਾਉਥਪੀਸ ਨੰੂ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ 10 ਸੇਕ�ਡ ਜਾਂ ਿਜੰਨਾ 

ਿਚਰ ਰੋਕ ਸਕੋ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਨੰੂ 

ਛੱਡੋI  

6. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੋਵਲ ਨਾਲ 

ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਗ  ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ 

ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਰ ਨੰੂ ਉਸਦੀ ਅਸਲ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ 

ਵਾਪਸ ਿਖੱਚੋI ਜੇ ਦਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਟੀਰੋਈਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁੰਹ ਨੰੂ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋI   

 

 ਟਰਬੂਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ 

  

 

1.  ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੈਪ ਨੰੂ ਘੁਮਾਓ, ਬੋਤਲ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੰਕੇਤ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਿਕ ਦਵਾਈ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਬਤੋਲ ਨੰੂ ਬੋਤਲ ਦਾ 

2. ਰੰਗਦਾਰ ਬੇਸ ਨੰੂ ਸੱਜੇ ਤ� ਅੰਤ ਤੱਕ ਘੁਮਾਉ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਖੁਰਾਕ 

ਲੈਣ ਲਈ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ 

ਘੁਮਾਓI   
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ਮੁੰਹ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਹੇਠਾ ਂਦੀ ਪਲੇਟ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ 

ਕੇ ਫੜੋI   

  

3. ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ� ਹਵਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂ

ਬਾਹਰ ਕੱਢੋI  

(ਬੋਤਲ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਨਾ ਛੱਡੋ) 

4. ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ 

ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੂਘੰਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓI (ਬੋਤਲ ਤੇ ਮੁੰਹ ਨੰੂ 

ਜੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਟੋ) 

 
 

5. ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੰੂ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਦਸ ਸੇਕ�ਡ ਲਈ 

ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਰੋਕੋ, ਿਫਰ ਸਾਹ ਛੱਡIੋ   

6. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ  ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਗ ਨੰੂ 

ਸਾਫ਼ ਕਰੋI ਜੇ ਦਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਟੀਰੋਈਡ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਤ� ਬਾਅਦ ਮੁੰਹ ਨੰੂ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋI ਡਾਕਟਰ ਦੇ 

ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਇੱਕ ਿਮਨਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 

ਚਰਣ 2 ਤ� 5 ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓI   
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 ਜੇਨੂਐਅਰ® ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ  

 

 

按鈕 
ਬਟਣ  

顏色控制視𥦬𥦬 
ਰੰਗ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵੰਡੋ  

吸咀 
ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ  

保護蓋 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੈਪ  

劑量顯示器 
ਖੁਰਾਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ  

紅色條紋顯示 
ਲਾਲ ਸਿਟਰ੍ਪ ਿਡਸਪਲੇ  

 

ਖੁਰਾਕ ਸੂਚਕ ਤੇ ਸੰਿਖਆ 60 ਤ� ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹਰ 10 ਖੁਰਾਕਾ ਂ

ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਿਡਸਪਲੇ ਹੋਵੇਗਾI ਜਦ� ਖੁਰਾਕ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁਦੰੀ 

ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਿਰਮਾਈੰਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਿਡਸਪਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ 

ਧਾਰੀ ਿਦਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀI   

 

ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਖਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ 

ਤਾਂ ਰੰਗ ਬਟਨ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਰੰਗ ਨਹ� ਬਦਲੇਗਾ ਅਤੇ ਿਵਚਕਾਰਲੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਲੌਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾI ਭਾਵ� ਬਟਨ ਲਾੱਕ ਹੈ, ਤੁਸ� ਿਫਰ ਵੀ 

ਕਾਫੀ ਦਵਾਈ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋI   
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1. ਸੁਰਿਖਆ ਕੈਪ (ਿਜੱਥੇ ਤੀਰ ਉ�ਕਿਰਆ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦੇ ਦੋਵ� ਪਾਸੇ 

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦਬਾਓ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੈਪ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਿਖੱਚੋI     

          

ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਕਲਰ ਬਟਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਫੜੋ, ਇਸ ਨੰੂ ਝੁਕਾਓ 

ਨਾI ਕਲਰ ਬਟਨ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਦਬਾਓ ਅਤੇ ਿਫਰ ਇਸਨੰੂ ਛੱਡ 

ਿਦਓI ਸਾਹ ਲ�ਦੇ ਸਮ� ਬਟਨ ਨੰੂ ਦਬਾ�ਦੇ ਨਾ ਰਹIੋ     

  2. ਰੰਗ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵੰਡੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ 

ਸਾਹ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ੇਰੰਗ ਿਵੱਚ 

ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ   

 

3. ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ� ਹਵਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ ਹਲੌੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, 

ਸਾਹ ਨੰੂ ਮਾਉਥਪੀਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤ� ਬਚੋI   

ਮਾਉਥਪੀਸ ਨੂ ੰਆਪਣੇ ਬਲੁਹ੍ ਾ ਂਿਵਚੱ ਕਸੱ ਕ ੇਫੜ,ੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਜੋਰ 

ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓI “ਕਿਲੱਕ” ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਸੁਣਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਿਕ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ 

ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਅੰਦਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਿਜੰਨਾ 

ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖੱੋI     

ਹਰਾ ਅਤੇ ਿਤਆਰ  

ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕੋ  
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ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਹਟਾਓ, ਦਸ ਸੇਕ�ਡ ਜਾਂ ਜਦ� ਤੱਕ ਰੋਕ ਸਕੋ 

ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਰੋਕੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਲੌੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਛੱਡੋI  

 4. ਰੰਗ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵੰਡੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 

ਿਕ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਰੰਗ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵੰਡ ੋ

ਲਾਲ ਹ ੋਗਈ ਹੈI  

ਜੇਕਰ ਇਨਹੇਲ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੰਗ ਿਨਯੰਤਰਨ ਿਵਡ ੋਹਰ ੇ

ਰੰਗ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਰਨ 4 ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓI  

 ਅਕਯੁਹੇਲਰTM   ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰੀਏ 

  

1. ਿਡਸ਼-ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ 

ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੰੂ �ਗਲੀ ਦ ੇਕਫ਼ ਤੇ 

ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਧੱਕੇਲੋ ਜਦ� ਤੱਕ 

ਤੁਸ� “ਕਿਲਕ” ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹ� ਸੁਣਦੇI  

2. ਿਡਸ਼ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਿਸਧੱਾ ਫੜੋ, ਅਤੇ 

ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾ ਂ

ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪਰ ਿਡਸ਼ ਇਨਹੇਲਰ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਨਾ 

ਛੱਡੋI  

ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰਾ  
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3. ਸਕਸ਼ਨ ਨੋਜ਼ਲ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਿਵੱਚ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜੋ, ਅਤੇ 

ਿਫਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓI 

4. ਮਾਉਥਪੀਸ ਨੰੂ ਹਟਾਓ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਦਸ ਸੇਕ�ਡ ਜਾਂ 

ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਰੋਕ ਸਕੋ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਹੌਲੀ 

ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਛੱਡੋI ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 1 ਤ� 4 ਚਰਨਾ ਂਨੰੂ 

ਇੱਕ ਿਮਨਟ ਿਵੱਚ ਦੁਹਰਾਓI  

 

 

5. ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦ ੇ

ਭਾਗ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋI ਿਡਸਕ-ਟਾਈਪ ਇਨਹੇਲਰ ਨੰੂ ਬੰਦ 

ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੰੂ �ਗਲੀ ਦੇ ਖਡੱੇ ਿਜਹ ੇ 

ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵਾਪਸ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਸਿਥਤੀ 

ਤੇ ਧੱਕੇਲੋI  

6. ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਟੀਰੋਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰ 

ਨੰੂ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ, “ਅਕਯੁਹੇਲਰ” ਉਤੇ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ 

ਖੁਰਾਕ ਬਾਕੀ ਦੀ ਬਚੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਪਰ੍ਦਰਿਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀI  
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 ਅਿਧਆਇ 6: ਛਾਤੀ ਅਤ ੇਫਫੇਿੜਆ ਂਦਾ ਪਨੁਰਵਾਸ  

ਧੁਮਰਪਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆ ਂਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੀ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ 

ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ   

 

ਛਾਤੀ ਦੇ ਪੁਰਨਵਾਸ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਿਕ ਫਾਇਦੇ ਹਨ? 

1. ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ �ੋਿਨਕ ਔਬਸਟਰਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ ਂਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ 
ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹIੈ  

2. ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦ ੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨਾਲ ਸੀਓਪੀਦੀ(COPD) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ ਂ ਨੰੂ ਸੀਓਪੀਦੀ(COPD) ਦੀ ਤੀਬਰ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੰਖਆ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀI  

 

 ਛਾਤੀ ਦ ੇਪਨੁਰਵਾਸ ਿਵਚੱ ਿਕਸ ਨੂ ੰਿਹਸੱਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 

 

1. ਜੇਕਰ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ  ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ ਂ
ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵਨ ਜੀਨੇ ਦੀਆ ਂ
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ 
ਦੀ ਤੀਬਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈI   
 

2. ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀਆ ਂ
ਹੋਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਬਰ੍�ਕਾਈਕਟੇਿਸਸ ਅਤੇ ਦਮਾ ਲਈ ਵੀ 
ਮਦਦਗਾਰ ਹੈI  

 

ਛਾਤੀ ਅਤ ੇਫਫੇਿੜਆ ਂਦ ੇਪਨੁਰਵਾਸ ਿਵਚੱ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹIੈ  
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1. ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰਵਾਸ ਟੀਮ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਿਗਆਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮ�ਬਰਾ ਂਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤ� ਬਣੀ ਹੈI  
2. ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦਾ ਪੁਰਨਵਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੇ ਤ� ਅੱਠ ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਰਿਹੰਦਾ ਹIੈ  
3. ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦ ੇਪੁਨਰਵਾਸ ਦ ੇਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਮਡੈੀਕਲ, ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦ ੇਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤ� 

ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾI ਪੂਰਵ-ਪੁਨਰਵਾਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵੱਚ 
ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈI  

4. ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆ ਂਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ ਟਰ੍ਿੇਨੰਗ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਸਵੈ-ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਦੇ 
ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI  

 

ਖਡੇਾ ਂਦੀ ਿਸਖਲਾਈ: 

 

1. ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਹਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਰ੍ਿਤਰੋਧ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 
ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈI  
2. ਿਸਖਲਾਈ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਪਰ੍ਤੀ ਹਫਤੇ ਿਤੰਨ ਤ� ਪੰਜ ਸਸ਼ੈਨਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈI  
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ਛਾਤੀ ਅਤ ੇਫਫੇਿੜਆ ਂਦ ੇਸਵਾਸਥ ਬਾਰ ੇਜਾਣੋ:  

 

ਇਸ ਿਵੱਚ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੀ ਸਮਝ, ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ 

ਉਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਿਸਧਾਂਤ ਅਤੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਆਿਦ ਦੀ ਸਮਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਿਬਮਾਰੀ ਹਣੋ ਵਲੇੇ ਸਵ-ੈਪਰ੍ਬੰਧਨ ਿਸਖੱ:ੋ 
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 ਟੀਚੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਟੀਿਚਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਿਸਖੱੋI  
 ਿਸੱਖੇ ਗਏ ਿਗਆਨ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਿਸਖੱੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰੋI   
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ਪੁਨਰਵਾਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਛੇ ਤ� ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਿਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇI ਕਾਰਨਾਂ ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾ ਂਦੀ ਲਗਾਤਾਰ 

ਕਸਰਤ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਿਵਗੜਦੇ ਰੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI ਇਸ ਲਈ, ਿਨਯਮਤ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੰੂ 

ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਿਸਖੱ ੇਗਏ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ 

ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਣ ਹੈI  
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 ਅਿਧਆਇ 7: ਘਰਲੂੇ ਅਿਭਆਸ ਅਤ ੇਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ 

ਕਸਰਤ ਦਾ ਿਸਧਾਤਂ  
 ਕਸਰਤ ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦ ੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਿਸਖਲਾਈ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਿਚਤ 

ਕਸਰਤ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਰੀਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਥਤੀ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ  
  “ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸਥਮਾ ਸਕੇਲ” ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋI ਕਸਰਤ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 3-5 ਪੁਆਂਇਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੰੁਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 

‘ਆਮ ਦਮੇ’ ਤ� ‘ਸਖਤ ਦਮੇ’ ਤੱਕI  
 
ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸਥਮਾ ਸਕੇਲ  
 

ਕੁਝ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ  0 

ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ  1 

ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ  2 

ਨੋਰਮਲ  3 

ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ  4 

ਿਜਆਦਾ ਦਮਾ  5 

 6 

ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦਮਾ  7 

 8 

 (ਿਸਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ)  9 

ਅਿਤਅੰਤ ਦਮਾ (ਿਸਖਰ ਤੇ) 10 

 
 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਕਸਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਿਲਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਸਰਤ ਦੀ 

ਤੀਬਰਤਾ, ਸਮਾਂ ਜਾ ਂਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋI  
 ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਤੁਸ� ਤਾਲਮਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਿਸਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI  
 
 
ਿਤਆਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆ ਂ 
 
 ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਜੱੁਤੇ ਪਾਓI  
 ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਜਆਦਾ ਖਾਯਾ ਹੋਵੇ, ਿਜਆਦਾ ਭੁੱਖ ੇਹੋ, ਿਜਆਦਾ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਿਜਆਦਾ ਗਰਮ ਹ ੋਤਾਂ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰੋI  
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 ਕਸਰਤ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਉਿਚਤ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਲਕੀ ਜੇਹੀ  ਕਸਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ  

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਸਰਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹ ਚੜਹ੍ਨਾ ਮਿਹਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਜਾਰੀ ਰਖੱਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ 
ਥੋੜਾ ਜੇਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI  

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਕਸਰਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਹਲਕੀ ਕਸਰਤਾਂ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੈਰ, ਸਟਰ੍ ੇਿਚੰਗ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਭਾਰ ਚੱੁਕਣ ਵਾਿਲਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ 
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਸਰਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓI  

 ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋI  
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 ਘਰ ਿਵਚੱ ਿਕਤੱੀ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆ ਂਆਸਾਨ ਕਸਰਤਾ ਂ 
 
ਸਟਰ੍ ੇਿਚੰਗ ਕਸਰਤ  

 
 ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਸਟਰ੍ ੇਚ ਕਰਨਾ  
 
ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਧ ਨੰੂ ਫੜੋ, ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਨੰੂ ਮੋੜੋ, ਿਗੱਟੇ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੋ ਅਤੇ ਉਦ� ਤੱਕ ਿਖੱਚੋ ਜਦ� ਤੱਕ 
ਤੁਸ� 15 ਤ� 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਪੱਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ ਿਖੱਚ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋI ਇਸੇ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੁਹਰਾਓI  
 

 
 
 ਵੱਛੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਂਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਿਖੱਚੋ  
 
ਕੰਧ ਨੰੂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜੋ, ਇੱਕ ਿਖੰਚਾਵ ਜੇਹਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਿਪਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੰੂ ਿਸਧਾੱ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਐਡੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 
ਨੰੂ ਛੁਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਜਨ ਨੰੂ ਉਦ� ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� 15 ਤ� 20 ਸਿਕੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਛੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ 
ਿਖੱਚਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋI ਿਫਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓI  
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 ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕਸਰਤ  
 
 ਉਪਰਲੇ ਅੰਗਾ ਦੀ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਸਰਤ  
 
ਡੰਬਲ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾ ਂਨੰੂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਿਵੱਚ ਫੜੋ, ਆਪਣੇ ਹਥੱ ਉਪਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓ; ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ 

ਲਾਓ ਅਤੇ ਸਾਹ ਛੱਡਨ ਲਈ ਸੁੰਗੜੇ ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਛੱਡੋI ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ 5 ਤ� 10 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਓI  
 

 
 
 ਹੇਠਲੇ ਅੰਗਾ ਦੀਆਂ ਮਾਸਂਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿਸਖਲਾਈ  
 
ਦੋਵ� ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਥਰ ਫਰਨੀਚਰ ਫੜੋ, ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ ਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ ਾ ਿਜਹਾ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਿਡਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ 
�ਗਲਾਂ ਤ� ਦੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਠੱਕ-ਬੈਠਕ ਕਰੋI 30 ਸੇਕ�ਡ ਤ� 1 ਿਮਨਟ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਿਫਰ ਵਾਪਸ ਿਸੱਧਾ ਹ ੋਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਿਜਹਾ 
ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ 5 ਤ� 10 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓI   
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 ਐਰੋਿਬਕ ਕਸਰਤ  
 
ਹਫਤੇ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ 20 ਤ� 30 ਿਮਨਟਾਂ ਲਈ ਐਰਿੋਬਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ 
ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਢਲਾਨ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ, ਪੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਤਾਈ ਚੀI  
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 ਲਛੱਨਾ ਂਤ ੇਿਧਆਨ ਿਦਓ 
 
ਜੇ ਤੁਸ� ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਲੱਛਣ ਪਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਲੋ ਸਲਾਹ ਲਓI    
 ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਮਤਲੀ  
 ਛਾਤੀ ਿਵੱਚ ਦਰਦ  
 ਤੇਜ ਧੜਕਣ /ਅਸਾਧਾਰਣ ਿਦਲ ਦੀ ਧੜਕਣ  
 ਪਰ੍ਬਲ ਦਮਾ /ਘਰਘਰਾਹਟ  
 ਜੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਮਾਸਂਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ  
 ਖੰਘ ਿਵੱਚ ਖੂਨ ਆਉਣਾ  
 
 
ਜਨਰਲ ਕਸਰਤ  
 

 

ਸੋਮਵਾਰ  ਮੰਗਲਵਾਰ  ਬੁਧਵਾਰ  ਵੀਰਵਾਰ  ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ  ਸ਼ਨੀਵਾਰ  ਐਤਵਾਰ  

ਚਲਨਾ, 30 ਿਮਨਟ               
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 ਅਿਧਆਇ 8: ਦਮ ੇਅਤ ੇਬਲਗਮ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦ ੇਉਪਾਅ  

ਤਕਨੀਕਾ ਂ 

 
ਦਮਾ ਤ� ਰਾਹਤ ਦ ੇਤਰੀਕ ੇ 
 
ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ  
 ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜਦ� ਤੁਸ� ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹ;ੈ ਜਦ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਹ ਜੜਹ੍ਦਾ ਮਿਹਸੂਸ 
ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI  

 
 ਬਲੁਹ੍ ਾ ਂਨੂ ੰਿਸਕਡੋ ੋਕਰ ੋਅਤ ੇਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛਡੱ ੋ 

 
 
ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓ, ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੁੰਹ ਥੋੜਹ੍ ਾ ਿਜਹਾ ਖੋਲਹ੍ੋ , ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਤੁਸ� 

ਮੋਮਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਰਹੇ ਹੋ  
ਨੋਟ (1) ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮ� ਨਾਲੋ 2 ਤ� 3 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ  
     (2) ਬੇਅਰਾਮੀ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਲਈ ਨਾ ਕਰੋI  
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 ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਦੁਰਾ   
 

 ਇੱਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮੁਦਰਾ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਖੜਹ੍ ੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੰਧ/ਫਰਨੀਚਰ/ਰੇਿਲੰਗ ਨਾਲ ਝੁਕਣਾ ਆਿਦ 
ਤੁਹਾਡੇ ਉ�ਪਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇI   
 ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ ਾ ਿਜਹਾ ਥੱਲੇ ਕਰੋI  
 ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਲਈ ਿਸਕੋੜੇ ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ
 ਜੇਕਰ ਦਮੇ ਤ� ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਦੇਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ 
ਤੇਜ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟਰ੍ ੈਿਕਅਲ ਡਾਈਲੇਟਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋI  

 

 

 

ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਮੁਦਰਾ  
 

 
                         
 
 

 
ਖੜੇ ਹੋਣ ਵੇਲ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਿਥਤੀ  

ਅੱਗੇ ਝੁਕੋ  ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਅੱਗੇ ਦੀ 

ਤਰਫ਼ ਝਕੋ   
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ਕੰਧ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੁਕੋ  ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ 

ਝੁਕੋ   

ਰੇਿਲੰਗ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਝੁਕੋ  
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 ਪੋਰਟਬੇਲ ਇਲੇਕਿਟਰ੍ਕ ਪਖੱੀਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ੋ
ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਿਚਹਰੇ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 6 ਇੰਚ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ ਸਭ ਤ� ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਦੂਰੀ ਜੋ ਤੁਸ� 
ਸਮਝਦੇ ਹੋ), ਨੱਕ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਚਲਾਓ, ਅਤੇ ਬਲੁਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓI  
 

 
 ਹਰੋ ਸਾਧਨ  
 
ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਦਮ ੇਨੰੂ ਘਟੱ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਹੇਠ ਿਲਖ ੇਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI  
 

 

ਲਗਭਗ 6 ਇੰਚ 
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ਪਿਹਆਂ ਵਾਲਾ ਵਾੱਕਰ  ਪੋਰਟੇਬਲ ਟਰ੍ ੋਲੀ  

ਵਹ੍ੀਲਚੇਅਰ  
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 ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਹਟਾਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ  
 
 ਖਘੰ ਅਤ ੇ“ਜਰੋਦਾਰ” ਖਘੰ    
 
ਖੰਘ ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਿਕ “ਜੋਰਦਾਰ ਖੰਘ” ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਖੰਘ ਨਾਲੋ ਘੱਟ ਿਮਹਨਤ ਹ ੈ
ਅਤੇ ਦਮੇ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈI  
 
ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਕੱਡਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਿਪਓ, ਜਾਂ ਿਫਰ “ਜੋਰਦਾਰ ਖੰਘ” ਦਵਾਰਾ ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਕੱਡਨ ਲਈ ਟਰ੍ ੇਿਕਅਲ ਡਾਈਲੇਟਰ 

ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋI  
 

 
 
 

 
ਚਰਨ : 
1. ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਿਸਕੋਡੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ  
2. 3 ਤ� 4 ਵਾਰੀ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ  
3. ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਸਕੋੜੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹ ਛੱਡੋ   
4. ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਿਫਰ ਦ ੋਵਾਰ “ਜੋਰ ਨਾਲ ਖੰਘੇ”  
5. ਖੰਘ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਕੱਢੋ  
6. ਆਰਾਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਨਾਂ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਓ  

 “ਜੋਰਦਾਰ” ਖੰਘ 
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 ਬਲਗਮ ਕਢੱਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ    
 
ਬਲਗਮ ਕੱਢਨ ਦੀ ਆਸਾਨ ਿਵਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਿਹਿੱਸਆਂ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ ਰਖਣਾ, 
ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਲੋਬ ਿਵੱਚ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਲਾਰ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨ ਲਈ  ਗਰ੍ੇਿਵਟੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਲੀ ਿਵੱਚ ਬਲਗਮ ਅਤੇ 
ਲਾਰ ਦ ੇਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਿਚਤ ਸਾਹ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਦ ੇ
ਨਾਲ ਸਿਹਯੋਗ ਕਰਨਾI  
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਬਲਗਮ ਕੱਢਨ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੰੂ 
ਉਿਚਤ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋI  
 
 ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਵ ਨਾਲ ਸਾਹ ਛਡੱਣਾ ਅਤ ੇਬਲਗਮ ਕਢੱਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ  
ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਵ ਨਾਲ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਕੱਢਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ ਸਾਹ ਦੀ ਨਲੀ ਿਵੱਚ ਦਬਾਵ ਨੰੂ ਥੋੜਹ੍ ਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ 
ਹੈ, ਸਾਹ ਨਲੀ ਨੰੂ ਖਲੁਹ੍ ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਲਾਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈI ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 
ਿਫਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੰੂ ਕਹੋ ਿਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਵ ਛੱਡਨ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਕੱਢਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ 
ਿਸਖਾਉਣI   
 

「霞痰」2 次 噘唇呼氣 

ਬਲਾਂ ਨੰ ਸੰਗੜਨ ਦੇ ਬਾਕ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ  

3 ਤ� 4 ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ 

ਦੋ ਵਾਰ “ਜੋਰ ਨਾਲ ਖੰਘੇ” 

 

噘唇呼氣 

ਬਲਾਂ ਨੰ ਸੰਗੜਨ ਦੇ ਬਾਕ 

    

 

ਖੰਘ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਨੰ ਕੱਢ ੋ
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ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਬਾਵ ਨਾਲ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਕੱਢਨ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ  
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 ਅਿਧਆਇ 9: ਸਾਹ ਅਤ ੇਉਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕਾ ਂ  

ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦ ੇਜੀਵਨ ਿਵਚੱ, ਜ ੇਮ� ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂ ੰਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦਾ ਹਾ,ਂ ਤਾ ਂਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 

 

1. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ 
ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਦੀ ਿਸਕੋੜ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI  

2. ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲਾ,ਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਰਾਹ� ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸੇਕ�ਡ ਲਈ ਿਗਣੋI ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਚਾਰ 
ਸੇਕ�ਡ ਿਗਣਦੇ ਹਏੋ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਸਕੋੜੇ ਹੋਏ ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋI  

3. ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਦਤ ਬਣਾਨ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਨੰੂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  
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紓緩氣喘的呼吸技巧 
ਦਮਾ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸਾਹ ਲੇਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕਾਂ  

噘唇呼吸法 
ਿਸਕੋੜੇ ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਰਾਹ� ਸਾਹ ਲੇਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ  
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第一步 

用鼻子慢慢地吸氣，直至感覺到肺部充滿了空

氣。 

ਪਿਹਲਾ ਚਰਣ  

ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲਓ ਜਦ� 

ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫੇਫੜੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਏੋ ਮਿਹਸੂਸ ਨਾ ਹੋਣI  

 

第二步 

像吹口哨或接吻般噘起嘴唇。 
ਦੂਜਾ ਚਰਨ  

ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਿਸਕੋਡੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੀਟੀ ਵਜਾ�ਦੇ ਜਾਂ ਚੰੁਮਦੇ ਹੋਏI   

第三步 

保持嘴唇噘起，慢慢呼氣，確保呼氣的時間比

吸氣長。 

注意﹕不要把氣呼盡 

ਤੀਜਾ ਚਰਨ 

ਆਪਣੇ ਬੁਲਹ੍ ਾ ਂ ਨੰੂ ਿਸਕੋੜੇ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਹੌਲੇ-ਹੌਲੇ ਸਾਹ ਛੱਡ,ੋ ਯਕੀਨੀ 

ਬਣਾਓ ਿਕ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮ� ਸਾਹ ਲੈਣ ਦ ੇਸਮ� ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇI  

ਨੋਟ: ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਛੱਡ ੋ

 

 

ਮ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਿਕਵ� ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾ?ਂ 

1. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਸਾਹ ਦਾ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI  

2. ਗਤੀਿਵਧੀ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਨੱਕ ਰਾਹ� ਸਾਹ ਲਓ, ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮੁੰਹ ਰਾਹ� ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢIੋ  

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਜਦ� ਤੁਸ� ਕੱਪੜੇ ਪਾ�ਦੇ ਹੋ, ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲਓ, ਅਤੇ ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੱੁਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 

ਬਾੰਵਾ ਪਿਹਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰ ਨਾਲ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਛੱਡੋI   
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3. ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲਾ ਂਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੰ ਰਾਹ� ਹਲੌੀ 

ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋI ਿਜਵ� ਿਕ ਕਮੀਜਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਫ਼ਰਸ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਖੜਿਕਆ ਂਨੰੂ ਪੰੂਝਣਾI  

  

      

 

ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਦ ੇਜੀਵਨ ਿਵਚੱ ਤਾਲਮਲੇ ਵਾਿਲਆ ਂਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾ ਂਨੂ ੰਿਕਵ� ਸ਼ਾਿਮਲ ਕਰਨਾ ਹ?ੈ  



64 
PUNJABI INDIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ਜੇ ਤੁਸ� ਤਾਲਮਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾ ਂਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਹੁਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹ,ੋ 

ਤੁਸ� ਇਸ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓ ਿਵੱਚ ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਿਵਆਿਖਆ ਅਤੇ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ “ਹ�ਡਿਲੰਗ ਅਸਥਮਾ ਿਟਪਸ” ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ 

ਹੋI   

 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਵਚੱ ਉਰਜਾ ਨੂ ੰਸਗੰਰ੍ਿਹਤ ਕਰ ੋ 

ਦਮ ੇਦੀ ਘਟਣਾ ਨੂ ੰਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ   

1. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, ਤੁਸ� ਦਮੇ ਦੀ ਘਟਣਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਿਸਧਾਂਤ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI  

2. ਉਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰੋI  

3. ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਿਸਰਫ “ਛੇ ਜਰੂਰੀ” ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇI  

 

ਛੇ ਜਰੂਰੀ ਤਰੀਕੇ  

1. ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦਾ �ਮ ਪਿਹਲਾਂ ਤ� ਿਵਵਸਿਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹਨ: 

 ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤ� ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਕਰਨਾ  

 ਗਤੀਿਵਧੀ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ   

 ਹਰ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਭਰਪੂਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ  

 

 

2. ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ
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 ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਿਮਹਨਤ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਹਲਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ੋ

ਸਮਾ ਂ ਗਤੀਿਵਧੀ 

6-8 ਸਵੇਰ ੇ ਉਠੋ/ਸਪਰ੍ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਲਓ/ਿਤਆਰ ਹੋਵੋ/ ਬਲਗਮ ਕੱਡਨ ਦਾ ਆਸਣ   

8-10 ਸਵੇਰੇ  ਨਾਸ਼ਤਾ/ਦਵਾਈ ਲੇਣਾ / ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਕਸਰਤ / ਘਰਲੂੇ ਕਸਤਰ  

10 ਸਵੇਰੇ-12 ਦੁਪਿਹਰ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾ ਂਖ਼ਰੀਦਨਾ, ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਕਰਨਾ /ਖਾਣਾ ਬਨਾਨਾ  

12- 2 ਦੁਪਿਹਰ ਸਪਰ੍ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲਓ / ਦੁਪਿਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ / ਦਵਾਈ  

2-3ਦੁਪਿਹਰ ਹਲਕੀ ਿਨੰਦਰ ਲੇਣਾ  

3-5 ਦੁਪਿਹਰ  ਸੈਰ ਕਰਨਾ /ਘਰੇਲੂ ਕਸਰਤ  

5-7 ਸ਼ਾਮ ਸਪਰ੍ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਲੇਣਾ / ਸਨਾਨ ਕਰਨਾ /ਖਾਣਾ ਬਨਾਨਾ  

7-10 ਰਾਤ ਰਾਤੀ ਦਾ ਖਾਣਾ / ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਸਰਤ / ਸਪਰ੍ੇ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 

ਲੇਣਾ / ਬਲਗਮ ਕੱਢਨ ਦਾ ਆਸਣ  

10 ਰਾਤ -6 ਸਵੇਰੇ  ਸੋਣਾ   

* ਜੇ ਤੁਸ� ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਲ�ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੋਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਇਸਨੰੂ ਅੱਧੀ ਤ� ਇੱਕ 

ਿਡਗਰ੍ੀ ਤੱਕ ਵੱਧਾ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
 

3. ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਮੱਧਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  

 

4. ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਉਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ 

ਆਸਣ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
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5. ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤ ੇ ਗਾਤੀਿਵਤੀ ਦਾ ਤਾਲਮਲੇ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

 

 

 

用力之前用鼻吸氣 
ਜੋਰ ਲਗਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਾਹ ਲਓ  

當出力做動作時，應用口呼氣 
ਗਤੀਿਵਧੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਸਾਹ ਨੰੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਦੀ 

ਸਰੀਰਕ ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਵਾਸ਼ ਬੇਿਸਨ ਤੇ ਆਰਾਮ 

ਲਈ ਰਖੋ  

 

ਝੁਕਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ���ਸ਼ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ  

 
ਅਕਸਰ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਉ�ਚਾ ਜਾਂ 

 ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਨਹ� ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ  
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ਵਰਤੋ ਕਰੋ  

 

6. ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਤੇ 

ਿਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ 

     

 

• ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ “ਛੇ ਜਰੂਰੀ” ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਸਵੈ-ਦੇਖਭਾਲ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ 

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਿਵਸਿਤਰ੍ਤ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨ ਦੀ 

ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹIੈ  

• ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਹੇਠ ਿਦਤੀ ਬੂਕਲੇਟ ਉਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਦ ੇਿਸਧਾਂਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਿਤਆ ਂ

ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈI ਤੁਸ� ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਪੜਹ੍ਨ ਲਈ ਿਲੰਕ ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹIੋ  
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ਅਿਧਆਇ 10 ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬਧੰਨ  

 

ਤਨਾਵ ਦਾ ਸਰਤੋ  

ਕੀ ਤੁਸ� �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਦਬਾਵ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 
 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਲਈ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਜਠਣਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਿਕ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਿਥਤੀ ਤੁਹਾਡ ੇਿਨਯੰਤਰਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ 
ਦੀ ਕਮੀ, ਥਕਾਵਟ, ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਜੇਹੀ ਸਿਥਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾI  

 

壓力管理 
ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬੰਧਨ 

焦慮與氣喘之惡性循環效應 
ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਦਮਾ ਦ ੇਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਦਾ ਪਰ੍ਭਾਵ  

慢阻肺病誘發氣喘 
ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD) ਤ� ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਦਮਾ   
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出現焦慮及驚恐情緒 
ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ  

加劇氣喘及焦慮情緒 
ਪਰ੍ਬਲ ਦਮਾ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ  

疲倦及減低活動能力 
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ  
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 ਜਦ� ਮ� ਦਬਾਵ ਿਵੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮ� ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

1. ਤਨਾਵ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤਨਾਵ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਸਮਝਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ  
2. ਅਤੇ ਤਨਾਵ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰਾਂ, ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਨਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ 

ਵਾਲੇ ਟ�ਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉI   
3. ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਨੰੂ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਤਂ ਰੱਖਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦਮੇ ਦੀ ਿਡਗਰੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI  
4. ਉਹਨਾਂ ਿਵੱਚ� “ਪਰ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਆਰਾਮ ਿਵਧੀ” ਅਤੇ “ਿਦਰ੍ਸ਼-ਆਰਾਮ ਿਵਧੀ” ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ 

ਹੈI  

 

 

 

 

ਪਰ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਸਪਸ਼ੇੀ ਆਰਾਮ ਿਵਧੀ  

 

ਇਹ ਿਵਧੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈI ਜਦ� ਤੁਸ� 

ਸ਼ਰੀਰ ਨੰੂ ਕੱਸਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰੋI  

 ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋI ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਸਂਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 

ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੀਆIਂ  
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ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ 

ਲੱਤਾਂ ਦੀਆਂ 

ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆ ਂ

ਨੰੂ ਿਢੱਲਾ 

ਛੱਡੋ  

 

 

 

ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ 

ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇਲੋ, ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ  

 

ਿਜੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਨੰੂ 

ਉ�ਪਰ ਿਖੱਚੋ, ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ੋ

 

 

ਿਫਰ ਿਜੰਨਾ ਹ ੋਸਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ �ਗਲਾਂ ਨੰੂ ਥੱਲੇ 

ਵੱਲ ਮੋੜੋ, ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ 

 

ਪੇਟ  
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 ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੰੂ ਸੁੰਗੜਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋI ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਛੱਡੋI  

ਆਪਣੀ ਨੱਕ ਨਾਲ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੇਣਾ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਹਲੌੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੰਹ ਨਾਲ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ  

ਕਮਰ  

 

ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੰੂ ਫੈਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਮਮੁਿਕਨ ਹੋ ਸਕੇ ਮੋੜੋ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਕਰ ੋ 

ਹੱਥ 

      

ਿਜੰਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਸਕੇ ਦੋਵ� ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਮੋੜੋ, ਆਪਣੇ ਗੱੁਟ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਮਮੁਿਕਨ ਹੋ ਸਕੇ 

ਆਪਣੇ ਮੋਿਢਆਂ ਦ ੇਨੇੜੇ ਰੱਖੋ, ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ੋ
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ਮਢੋ ੇ

 

ਆਪਣੇ ਮੋਢੀਆਂ ਨੰੂ, ਿਜੰਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉ�ਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕਲੋ, ਿਫਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਆੇਂ ਨੰੂ ਹੇਠਾਂ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਸਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ  

ਗਰਦਨ 

 

ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਿਪਛੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਝੁਕਾਓਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ 

ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰੋ  

 

ਆਪਣੇ ਿਸਰ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੋ, ਿਫਰ ਆਰਾਮ ਕਰੋ  

ਿਸਰ 

 

 

ਆਪਣੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਮਮੁਿਕਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉ�ਪਰ ਵੱਲ 

 

ਆਪਣੇ ਬੁੱਲਹ੍ ਾਂ ਨੰੂ ਿਜੰਨਾ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ  
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ਧੱਕੇਲੋ  

 

ਿਜੰਨਾ ਮੁਮਿਕਨ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਜੋਰ ਨਾਲ 

ਬੰਦ ਕਰੋ  

 

ਅੰਤ ਿਵੱਚ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਹ 

ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾ ਂਜੋ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ 

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਆ ਜਾਵੇ  
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 ਿਦਰ੍ਸ਼-ਰਾਹਤ ਿਵਧੀ  

 

1. ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਇਤਿਮਨਾਨ ਵਾਲੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰੋ  

2. ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ  

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਿਕ ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਦਰ੍ਸ਼ ਿਵੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ (ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਛੂਹਣ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦ 

ਸਮੇਤ)I  

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਕਲਪਨਾ ਕਰ ੋਿਕ ਤੁਸ� ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨੀਲੇ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਿਚੱਟੇ ਬੱਦਲ ਨੰੂ ਵੇਖ ਰਹ ੇਹ ੋ

ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬ ੂਸੁੰਘ ਰਹੇ ਹ ੋ

3. ਕਲਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਤੁਸ� ਇਸ ਿਦਰ੍ਸ਼ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਿਵੱਚ ਬਸਾਏ ਰਖ ੋ

4. ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ੋ

 

 

 ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬੰਧਨ 

 

1. ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸ� ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਅਿਭਆਸਾਂ ਦਾ 

ਅਿਭਆਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ “ਬਾ ਡੁਆਨ ਿਜਨ”, ਤਾਈ ਚੀ 

ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਰੈ ਕਰਨਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ 

ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਅਤੇ ਆਸਣ ਨੰੂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਨਾI  
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2. ਿਨਯਿਮਤ ਕਸਰਤ ਸਰੀਰ, ਸਾਹ ਅਤੇ ਿਦਮਾਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹIੈ  

 

 
ਹੇਠਾਂ ਪਰ੍ਬੰਧ ਬਰੋਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਿਲਕੰ ਹੈ, ਜੋ ਿਜਆਦਾ ਿਵਸ਼ਤਾਰ ਿਵੱਚ ਦੱਸੇਗਾ  

1. 31ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬੰਧਨ 

2. ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਸਹਤ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਪਰ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਆਰਾਮ ਿਵਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਵੀਡੀਓ ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ 

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਿਕਸੇ ਲਈ ਅਿਭਆਸ ਿਵਧੀ ਿਵੱਚ ਮਹੁਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ�ਦਾ ਹIੈ  

3. ਪਰ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਸਂਪੇਸ਼ੀ ਆਰਾਮ (1) 

4. 31ਪਰ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ https://youtu.be/EFXGiRu4FR0ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ ਆਰਾਮ (2) 

ਅਿਧਆਇ 11: ਿਨਜੱੀ ਦਖੇਭਾਲ ਯਜੋਨਾ   

�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਲਈ ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ                                  ਿਮਤੀ﹕

_____________ 

ਿਨੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

ਨਾਮ ਆਈ ਡੀ ਨੰਬਰ  

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ-ਿਵਅਕਤੀ ਅਤੇ ਿਰਸ਼ਤਾ: ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸੰਪਰਕ ਫੋਨ: 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਵਰਤ�: ਹਾ ਂ/ ਨਹ� ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਖਪਤ: ਮਾਤਰਾ (ਲੀਟਰ/ਿਮਨਟ) 

ਦਵਾ ਤ� ਐਲਰਜੀ: ਹਾਂ / ਨਹ�  ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਮ: 

ਡਯੂਟੀ ਤੇ ਨਰਸ: ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਟਲਾਈਨ/ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ: 

 

https://drive.google.com/open?id=1LSEoE2CjSshFUnGWoxufrn557OHsksyW
https://www.youtube.com/watch?v=bDb8pUy-Xts&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bDb8pUy-Xts&feature=youtu.be
https://youtu.be/EFXGiRu4FR0


77 
PUNJABI INDIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ਸਾਹ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ  

 ਘੱਟ-ਿਮਆਦ ਦਾ ਟਰ੍ ੇਿਕਅਲ 

ਡਾਈਲੇਟਰ 

____ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਬਾਰ ____ 

ਖੁਰਾਕ  

 ਘੱਟ-ਿਮਆਦ ਦਾ ਟਰ੍ ੇਿਕਅਲ 

ਡਾਈਲੇਟਰ____ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਹਰ 

ਬਾਰ ____ ਖੁਰਾਕ 

 ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦਾ ਟਰ੍ ੇਿਕਅਲ 

ਡਾਈਲੇਟਰ 

____ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਬਾਰ ____ 

ਖੁਰਾਕ  

 ਲੰਬੀ-ਿਮਆਦ ਦਾ ਟਰ੍ ੇਿਕਅਲ 

ਡਾਈਲੇਟਰ____ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਹਰ 

ਬਾਰ, ____ ਖੁਰਾਕ 

 ਸਟੇਰੋਈਡ ਜੇਹੀ ਸਪਰ੍ੇ ਦਵਾ  

____ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਬਾਰ ____ 

ਖੁਰਾਕ   

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ 

ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਨੰੂ ਧੋਵੋ 

 ਸਟੇਰੋਈਡ ਜੇਹੀ ਸਪਰ੍ੇ ਦਵਾ  

____ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਬਾਰ 

____ ਖੁਰਾਕ    

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤ� ਤ� ਬਾਅਦ 

ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਨੰੂ ਧੋਵੋ  

 ਿਮਕਸਡ ਟਰ੍ ੇਿਕਅਲ ਡਾਈਲੇਟਰ 

____ ਿਦਨ ਿਵੱਚ, ਹਰ ਬਾਰ ____ 

ਖੁਰਾਕ 

 ਡਾਈਸਟੋਿਲਕ ਸਪਰ੍ੇ  (ਵੇਪੋਰਾਇਜ਼ਰ 

ਲਈ) 

____ ਿਦਨ ਿਵਚ, ਹਰ ਬਾਰ 

____ ਖੁਰਾਕ  

ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ. ਅਿਤਿਰਕਤ ਪੈਕਸ): 
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_________________________________________________________________________ 
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�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੀ ਸਵੈ-ਿਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਗਤੀਿਵਧੀ  

ਸਿਥਰ ਸਿਥਤੀ  ਅੱਜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਥਤੀ ਮੇਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ  

 □ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਗਤੀਿਵਧੀ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ  

□ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਸਮੇ 

ਿਸਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਿਵੱਚ ਲਓ   

□ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਾਹ  (ਤੇਜ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 

ਨਹ�)  

□ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ 

ਵਰਤ� 

□ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬਲਗਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ □ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹ ਦੇ ਜਰੀਏ 

ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋ  

□ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਿਨੰਦਰ  □ ਬਲਗਮ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ 

ਜਾਰੀ ਰੱਖ ੋ

□ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਭੁਖੱ ਲਗਣਾ □ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਭੋਜਨ 

ਲੇਣਾ  

 □ਧੁਮਰਪਾਨ ਛੱਡਣਾ, ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤ� 

ਬਚਨਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸਲਾਹ 

ਵੱਲ ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ  

ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਲੱਛਨਾ ਦਾ ਵੱਧਨਾ  ਮੇਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ  

□ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜੋਰੀ 

ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਨਾ  

□ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ 

ਨਾਲ ਿਵਵਸਿਥਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਿਜਆਦਾ ਆਰਾਮ 

ਕਰਨਾ  
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□ਵਧੀ ਹੋਈ ਖੰਘ  □ ਸੁੰਗੜੇ ਹੋਏ ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੇਓ  

□ਅਸਥਮਾ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ  □ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ 

ਆਕਸੀਜਨ ਲਓ  

□ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਬਲਗਮ ਦੀ 

ਮਾਤਰਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਅਜੀਬ ਗੰਧ 

 

□ ਸਮ� ਿਸਰ ਦਵਾਈ ਲੇਣਾ/ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 

ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ 

ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੇਣਾ  

□ ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਬਰ੍�ਕੋਡਾਈਲੇਟਰਸ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਅਿਤਿਰਕਤ ਪੈਕਸ ਦਾ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾI  

□ ਜੇ ਦਮਾ ਵਧ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਟਰ੍ ੇਿਕਅਲ ਡਾਈਲੇਸਹ੍ਨ ਨੰੂ 

ਹਰ____ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਵਾਰ ____ ਖੁਰਾਕ 

ਿਵੱਚ ਲਓ     

□ ਰਾਤ ਨੰੂ ਘੱਟ ਨ�ਦ /ਲੱਛਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਤ 

ਨੰੂ ਜਾਗਨਾ (ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਲੇਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤ� 

ਵੱਧ ਿਸਰਹਾਣੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) 

□ ਦਮਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 

ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ ਬੈਕ-ਅਪ 

ਦਵਾਈ _________________ ਲਓ  

□ਭੁਖ ਿਵੱਚ ਕਮੀ  □ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆੱਰਲ 

ਏੰਟੀਬਾਇਓਿਟਕਸ ____ ਨੰੂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ: ____ 

ਵਾਰ, ____ ਕੈਪਸੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਵੱਚ ਲਓ 

□ਬੁਖਾਰ □ ਜੇ ਲੱਛਨਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹ� ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 

ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ  

 ਮੈਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ   ਮੇਰੀ ਗਤੀਿਵਧੀ  
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□ ਸਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਤਕਲੀਫ਼ /ਘਰਘਰਾਹਟ 

/ਿਡਸਪਨੀਆ 

□ ਅਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਐਮਬੂਲ�ਸ 

ਨੰੂ ਬੁਲਾਓ  

□ ਆਮ ਵਾਂਗ ਿਹਲੱਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ, 

ਸੌਣ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ, ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ 

ਬੋਲਨਾ, ਖਾਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਣੋਾ   

 

□ ਿਦਮਾਗ ਭਰਮ ਜਾਂ ਉਲਝਨ ਿਵੱਚ   

ਹਾਲਤ ਿਵਗੜ ਰਹੀ ਹ ੈ □ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆ ਂ

ਦਵਾਈਆਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣਾ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ਅਿਧਆਇ ਬਾਰਹ੍ਵਾ:ਂ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਅਤ ੇਿਨਉਮਕੋਕੋਲ ਵਕੈਸੀਨ ਇਜੰੇਕਸ਼ਨ  

 

ਫਲੂ ਕੀ ਹੁਦੰਾ ਹ?ੈ 

ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ (ਿਜਸਨੰੂ ਫਲੂ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਲਾਗ ਹIੈ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਕਈ ਿਕਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ 
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ਹੈI ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਦੀਆ ਂਆਮ ਿਕਸਮਾਂ ਿਵੱਚ A H1N1 ਅਤੇ H3N2 ਅਤੇ B ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI ਜਨਵਰੀ ਤ� ਮਾਰਚ 

ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤ� ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਿਵੱਚ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਦਾ ਿਸਖਰ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਵਾਇਰਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂੰਦਾ ਰਾਹ� 

ਫੈਲਦਾ ਹੈI ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਿਛੱਕ ਆਉਣਾ, ਖਘੰਣਾ, ਆਿਦI ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਨਾ ਿਵੱਚ ਬੁਖਾਰ, ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਖਰਾਸ਼, 

ਖਾਂਸੀ, ਨੱਕ ਵਗਣਾ, ਿਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਆਮ ਥਕਾਵਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI  

ਕੀ ਫ਼ਲੂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹ?ੈ  

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਤ� ਸੱਤ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨI ਹਾਲਾਂਿਕ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਫਲੂ ਫੜਨ ਤ� ਬਾਅਦ 

ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹIੈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆ ਂਿਵੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹ� ਤਾਂ ਇੱਥ� ਤੱਕ ਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈI ਲੰਬੇ ਿਮਆਦ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਾ 

ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਬਰ੍�ਕਸੀਅਲ ਪਰ੍ਤੀਰੋਧ ਵਾਲੇI 2011 ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 

ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਸਤਨ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਫਲੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਦ ੇ

ਕਾਰਨ ਮਰੇI ਜੇਕਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਪਰ੍ਤੀ 100,000 ਲੋਕਾਂ ਿਵੱਚ ਉਚ ਰੂਪ 

ਿਵੱਚ 1.361 ਮੌਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਫਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੰੂ, 

ਉਪਰੋਕਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਵਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ  

 

ਕੀ ਫ਼ਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੈਣ ਦ ੇਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਮਾੜ ੇਪਰ੍ਭਾਵ ਹੁਦੰ ੇਹਨ?   

ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤ� ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨI 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਲੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹIੈ 

ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ� ਬਾਅਦ 6 ਤ� 12 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖੁਾਰ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਿਦਨਾਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇI ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨਹ� ਹੁੰਦੇI ਿਜਵ� 
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ਿਕ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਲੂ ਦੇ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਧਰੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਚੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਗਬਜ਼ ਿਸੰਡਰ੍ ੋਮI ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਇਹ 

ਿਬਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈI ਪਰ੍ਤੀ ਿਮਲੀਅਨ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ ਇੱਕ ਤ� ਦੋ ਕੇਸ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ 

ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੰਧ ਨਹ� ਹIੈ  

 

ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੁਰਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਫਲੂ ਦੇ ਵਾਇਰਸਾ ਂ

ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ �ਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦ ੋਹਫਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨI ਇਸ ਲਈ, ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤ� 

ਿਬਮਾਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਤ� ਜਲਦੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ  

 

ਇੱਕ ਿਨਉਮਕੋਕੋਲ ਵਕੈਸੀਨ ਵੀ ਹ!ੈ 

ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਿਬਮਾਰੀ ਸਟਰ੍ ੇਪਟੋਕਾਕਸ ਿਨਮੋਨੀਆ (ਜਾ ਂਿਨਮੋਕੋਕਸ) ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈI ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਿਬਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 

ਬੂੰਦਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ਸਾਿਰਤ ਹੁੰਦ ੇਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਛੱਕ ਅਤੇ ਖਘੰI ਫੈਲਣ ਦੀ ਿਮਆਦ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤ� ਿਤੰਨ ਿਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, 

ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਿਸਰਫ ਸਾਈਿਨਸਾਈਟੀਸ ਅਤੇ ਓਿਟਟੀਸ ਮੀਿਡਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜਾ ਂ

ਘਾਤਕ ਹਮਲਾਵਰ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਨਮੂਿਨਆ, ਸੇਪਿਸਸ ਅਤੇ ਮੇਨਨਜਾਈਟੀਸ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨI ਹਮਲਾਵਰ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਿਚਆਂ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗਾ ਂਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨI 

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਸਮਤੇ, ਉ�ਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨI  

 

 

ਦ ੋਿਕਸਮਾ ਂਦ ੇਿਨਉਮਕੋਕੋਲ ਵਕੈਸੀਨ  

ਮਾਰਕੇਟ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਕਸਮਾਂ ਦ ੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹਨ, ਮਤਲਬ 23-ਵੈਲ�ਟ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ 
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(23vPPV) ਅਤੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਕੰਜੁਗੇਟ ਵੈਕਸੀਨ (PCV)I ਦਵੋ� ਸੁਰਿਖਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕ 

ਸਕਿਦਆਂ ਹਨI ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਆਮ ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾਂ ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਥੋੜਹ੍ ੇ ਸਮ� ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈI 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਵਾਸਥ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਕ�ਦਰ ਦੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਕਮੇਟੀ 13-ਵਲੈ�ਟ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਕੰਜੁਗੇਟ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂ 23-ਵੈਲ�ਟ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ 

ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈI   

 

ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤ ੇਿਨਉਮਕੋਕੋਲ ਟੀਕਾਕਰਣ  

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਸਮ� ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਜੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ 

ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਟੀਕਾ ਦੋਵ� 

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹਨI  
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ਅਿਧਆਇ 13: ਘਰ ਿਵਚੱ ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈਪੇੀ ਦੀ 

ਵਰਤ�  

ਘਰ ਿਵਚੱ ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈਪੇੀ  

 

1. ਫੇਫਿੜਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪਰ੍ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮਿਸਆਵਾ ਂਦੇ ਕਾਰਨ, ਫੇਫੜੇ 

ਆਮ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ 

ਨਹ� ਲੈ ਪਾਂਦੇ, ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਅਤੇ ਦਮਾ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹIੈ   

2. ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦ ੇ

ਨਤੀਿਜਆਂ ਆਿਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹ�I  

 

ਘਰ ਿਵਚੱ ਆਕਸੀਜਨ ਥਰੈਪੇੀ ਦ ੇਟੀਚ ੇ 

 

3. ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ ਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਰ੍ਦਾਨ 

ਕਰਨਾI  

4. ਉਪਚਾਰਕ ਪਰ੍ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਲਬੰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਦਲ ਦ ੇਫੰਕਸ਼ਨ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ 

ਸਿਥਰਤਾ, ਨ�ਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾ 

ਸਕਦਾ ਹIੈ  
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   ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ  

- ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ; ਡਾਕਟਰ ਲੋੜ�ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾI    

- ਇਹ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਿਕ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ� ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 15 ਘੰਿਟਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਸਮ� 

ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤ� ਦਾ ਉਪਚਾਰਕ ਪਰ੍ਭਾਵ ਸਭ ਤ� ਆਦਰਸ਼ 

ਹੈI   

- ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਿਸਰਫ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂ

ਜਾਂ/ਅਤੇ ਨ�ਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨI ਸਾਰ ੇਡਾਕਟਰ ਦ ੇਿਨਰਦਸ਼ੇਾ ਂਦ ੇਅਧੀਨ ਹਨI  

- ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਦਤ/ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਬਣਦੀI  

- ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਵਰਿਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਘਰੇਲੂ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਕਰਣ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈI ਇਸਦਾ 

ਸੰਚਾਲਨ ਿਸਧਾਂਤ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਿਖੱਚਣਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਗੈਸਾ ਂਤ� ਆਕਸੀਜਨ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰਨਾ 

ਹੈ, ਅਤੇ ਿਫਰ ਉ�ਚ ਸੰਦਰਤਾ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹIੈ    

      

 

- ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਤੁਸ� ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਕਰਣ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਜਾ ਂ

ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰI  ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨI  
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     ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਤੋਲ      

 

 

 

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰ੍ਵਾਹ ਦਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾ ਂਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਯੋਗ ਸਮਾਂ  

ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਦਾ ਸਮ�  

(ਘੰਟੇ: ਿਮਨਟ) 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਹਾਵ ਦੀ ਦਰ (ਿਡਗਰ੍ੀ ਲੀਟਰ ਿਮਨਟ) 

ਆਕਸੀਜਨ 

ਿਸਲੰਡਰ ਦਾ 

ਮਾੱਡਲ 

ਸਮਰੱਥਾ  

(ਲੀਟਰ) 

0.5 1 1.5 2 3 4 5 

B 170 5:40 2:50 2:07 1:25 0:56 0:42 0:34 

C 230 7:40 3:50 2:53 1:55 1:16 0:57 0:46 

D 406 13:32 6:45 5:05 3:23 2:15 1:41 1:21 
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 ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰ  

- ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਧੁਮਰਪਾਨ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪਰ੍ਭਾਵ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ 

ਅਤੇ ਜਲਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾI ਇਸ ਲਈ, ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਿਜਨ� 

ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਧੁਮਰਪਾਨ ਨੰੂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈI   

- ਜੇ ਤੁਸ� ਸਫਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਥਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ ਅਤੇ 

ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਿਵਧੀ ਤੇ ਇੱਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਿਤਆਰੀ ਕਰੋI   

 

ਜਕੇਰ ਤੁਸ� ਜਾਗਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਮਿਹਸਸੂ ਕਰਦ ੇਹ ੋਜਾ ਂਲਛੱਣ ਿਵਗੜ ਜਾਦਂ ੇਹਨ, ਿਜਵ� ਿਕ ਿਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਵਟ, 

ਸਸੁਤੀ, ਮਾਨਿਸਕ ਅਸ਼ਾਤਂੀ, ਿਚਤੰਾ, ਨ�ਦ ਿਵਚੱ ਬਅੇਰਾਮੀ, ਭੁਖੱ ਨਾ ਲਗੱਣਾ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼, ਜਾਮਣੀ �ਗਲਾ ਂਜਾ ਂਪਰੈਾ ਂਿਵਚੱ ਸਜੋ, 

ਤਾ ਂਿਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਸਭੰਾਲਕਰਤਾ ਨਾਲ ਛਤੇੀ ਸਪੰਰਕ ਕਰIੋ  

 

 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਘਰਲੂੇ ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੰੂ  ਿਵਸਤਾਰ ਿਵੱਚ ਸਮਝਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬਰੋਸ਼ਰ 

ਉਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋI ਤੁਸ� ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਇਸ ਨੰੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋI  
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 ਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਭਗੋਤਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਲੇੇ ਆਵਾਜਾਹੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਸਕਦ ੇਹਨ?   

 

1. ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਦਰਤਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਪਦਾਰਥ ਨਹ� ਹਨI ਮਰੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ 

ਪੋਰਟਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸੰਦਰਤਾ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨI   

2. ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰਾ ਂਨੰੂ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ, ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ (ਆਮ) ਿਨਯਮਾਂ ਦ ੇ

ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਿਕਸ਼ਤੀ ਪੋਰਟੇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਿਨੱਜੀ ਵਰਤ� 

ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਸਰਫ ਦ ੋਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI  

3. MTR ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇ ਗਏ MTR ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ�ਫ਼ਲੈਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਯਾਤਰੀਆ ਂਨੰੂ ਿਬਮਾਰੀ 

ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਸਹਿੂਲਯਤ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰਹ੍ਾਂ ਸਟੋਰ 

ਕੀਤੇ ਕੰਪਰੈਸੱਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨੰੂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ 1.7 ਲੀਟਰ (ਅਰਥਾਤ ਟਾਈਪ C) ਤ� ਵੱਧ ਨਹ� ਹੋਵੇ 

ਅਤੇ MTR ਖੇਤਰ ਦਰਜ਼ ਕਰੋI     

 

ਕੀ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ਡ ਬਸੱਾ ਂਤ ੇਪਰੋਟਬੇਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣ ਤ ੇਕਈੋ ਪਾਬਦੰੀਆ ਂਹਨ?   

 

1. 1 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤ� ਲਾਗੂ ਸੰਸ਼ੋਿਧਤ “ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਿਨਯਮ”, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਫਰ�ਚਾਈਜ਼ਡ ਬੱਸਾ ਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਡੈੀਕਲ 

ਕੰਪਰੈਸਡ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਿਲਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਸਵੈ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 

ਕੰਪਰੈਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਨਹ� ਹ ੋਸਕਦੇI  

ਫਰ੍ਨੈਚਾਈਡ ਬਸੱ ਤ ੇਪਰੋਟਬੇਲ ਮਡੈੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲਡੰਰ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣ ਵਲੇੇ ਮਨੂੈ ੰਿਕਸ ਗਲੱ ਵਲੱ ਿਧਆਨ ਦਣੇਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ 

 



90 
PUNJABI INDIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

1. ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਹ੍ਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੱਸ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਵਰਤ� ਲਈ ਇੱਕ 

ਪੋਰਟੇਬਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਿਕੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ੋਉਹ ਸੰਿਖਆ ਵੀ ਬਤਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਸ� 

ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹ,ੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹ ੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਹੈI  

2. ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਹੀ ਲਈ ਆਮ 

ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋI  

3. ਬੱਸ ਤ� ਉਤਰਣ ਵੇਲੇ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ ਤਾ ਂਜੋ ਉਹ ਿਫਰ ਕਾਨੰੂਨ ਦੁਆਰਾ ਿਦੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਕਸ ੇ

ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਿਫ਼ਰਾ ਂ ਨੰੂ ਬੱਸ ਿਵੱਚ ਚੜਹ੍ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕੇI  

4. ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਹੀ ਿਵਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਵੇਖ ੋ ਜਾ ਂ ਆਵਾਜਾਹੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 

ਕੰਪਰੈਸਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਸਲੰਡਰਾ ਂਨੰੂ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਿਧਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਖਆ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ 

ਮਾਮਿਲਆਂ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋI  

 

 

ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ URL ਿਵੱਚ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਈ ਵੀ ਹੈ : 

1. 31ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਰੋਸ਼ਰ ਨੰੂ ਜਾਣੋ 

2. ਐਮਟੀਆਰ (MTR) ਬਰੋਸ਼ਰ  

3. 31ਟਰ੍ਾੰਸਪੋਰਟ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਬਰੋਸ਼ਰ 
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ਅਿਧਆਇ 14: ਪਿੈਲਏਿਟਵ ਦੇਖਭਾਲ  

�ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼, ਹਾਲਾਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਦਵਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਮਾ, ਥਕਾਵਟ, ਿਚੰਤਾ ਅਤੇ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨI ਪੈਿਲਏਿਟਵ ਦੇਖਭਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਨਾ ਂਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈI   

 

ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪੈਲੀਏਿਟਵ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਟਰਮੀਨਲ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾ ਂਆਖਰੀ-ਪੜਾਵ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ, ਜਦ� 

ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹੈI ਰਾਹਤ ਇਲਾਜ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੰਭੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆ ਂ(ਿਜਵ� ਿਕ �ੋਿਨਕ ਆਬੱਸਟਰ੍ਕਿਟਵ 
ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦ ੇਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ, 

ਿਦਮਾਗੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿਹਲੂਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮੁੱਚੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾ ਂਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ ਉਹਨਾਂ 

ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਜਦ� ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈI  

ਪਲੈੀਏਿਟਵ ਦਖੇਭਾਲ ਦ ੇਟੀਿਚਆ ਂਿਵਚੱ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ : 

 

1. ਦਮੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬਅੇਰਾਮੀ ਦੇ ਲੱਛਨਾਂ ਤ� ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ 

2. ਮਾਨਿਸਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਨੋਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸਲਾਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨਾ 

3. ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾ ਂਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪਰ੍ਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ, 

ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲਾਿਨੰਗ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ 
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 ‘ਐਡਵਾਸਂ ਕਅੇਰ ਪਲਾਿਨਗੰ ਪਰ੍ਜੋਕੈਟ’ ਕੀ ਹ?ੈ 

 

 ‘ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲਾਿਨੰਗ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ’ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾ ਂਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾ ਂਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦ ੇਿਵਚਕਾਰ 

ਸੰਚਾਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਮਰੀਜ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ 

ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨI ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆ ਂਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇ

ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨI  

 

 ‘ਐਡਵਾਸਂ ਡਾਇਰਕੈਿਟਵ’ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜੋ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹਨ, ਇੱਕ ‘ਐਡਵਾਂਸ 

ਡਾਇਰੈਕਿਟਵ’ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਤਿਹਤ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜਾਂ ਨੰੂ ਰੱਦ ਕਰ 

ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਮਰੀਜ਼ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾI  

ਜੇ ਤੁਸ� ਐਡਵਾਂਸ ਕੇਅਰ ਪਲਾਿਨੰਗ ਪਰ੍ੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਡਾਇਰਕੈਿਟਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਵੱਚ ਿਜਆਦਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਇੱਥੇ ਕਿਲਕ ਕਰੋI  

ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਪੈਿਲਏਿਟਵ ਕੇਅਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰੋI  
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ਅਿਧਆਇ 15: ਪਸ਼ੋਣ ਅਤ ੇਖਰੁਾਕ ਥਰੈਪੇੀ 

ਕੁਪਸ਼ੋਣ ਦ ੇਕਾਰਨ  

 

ਖਰੁਾਕ ਸਬੰਧੰੀ ਕਾਰਕ  

 

1. ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾI  

2. ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮ� ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਹਵਾ ਿਨਗਲਨ ਨਾਲ ਪੇਟ ਫੱੁਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈI  

3. ਭੁਖ ਘੱਟ ਲਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ੋਟੀਨ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਦ ੇਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਿਵਟਾਿਮਨਾ ਂਅਤੇ ਖਿਣਜਾ ਂਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 

ਹੈI  

 

ਪਾਚਕ ਕਾਰਕ  

 

1. ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਡ ਲਈ ਵਾਧੂ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹIੈ  

2. ਵਾਰ ਵਾਰ ਿਨਮੋਨੀਆ ਅਤੇ ਬਖੁਾਰ ਮੇਟਾਬੋਿਲਕ ਰੇਟ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾI  

 

ਦਵਾਈਆ ਂਦ ੇਮਾੜ ੇਪਰ੍ਭਾਵ  

 

1. �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆ ਂਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ, ਜੋ ਭੁੱਖ 

ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨI  
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2. ਸਾਹ ਨਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾੱਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਈਡਜ਼ ਇੱਕ ਆਮ ਦਵਾਈ ਹIੈ 

ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਕਾੱਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਈਡਜ਼ ਦੀ ਉ�ਚ-ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਿਸਸ ਤ� 

ਪੀੜਤ ਹਣੋ ਦੀ ਸਭੰਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਇਸ ਲਈ, ਮਰੀਜਾ ਂਨੰੂ ਰਜ਼ੋਾਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਿਵਟਾਿਮਨ ਡੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈI  

 

ਪਸ਼ੋਣ ਸਲਾਹ  

 

ਜਦ� ਮੈਨੰੂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਮਿਹਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ:ਂ 

1. ਖਾਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਭਰਪੂਰ ਆਰਾਮI  

2. ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ  

3. ਪੇਟ ਫੱੁਲਣ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਭਜੋਨ ਖਾਨ ਤ� ਪਰਹੇਜ ਕਰੋ, ਿਜਵ� ਿਕ ਸੁੱਖੀਆਂ ਫਲੀਆਂ, ਿਪਆਜ, 

ਸਕਰਕੰਦੀ, ਹਰੀ ਿਮਰਚ, ਐਸ-ਪੈਰਗਸ, ਮੁੱਲੀ, ਬਰ੍ੋਕਲੀ, ਬਰ੍ੋਕਲੀ, ਪਨੀਰ, ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਸਪਾਰਿਕੰਗ ਿਡਰ੍ ੰਕਸI  

4. ਖਾਣਾ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਿਜਵ� ਿਕ ਸੂਪ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖ 

ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਾ ਹੋਵੇI  

5. ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਾਹ ਦੀ ਬਲਗਮ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਤ� ਨਿਜੱਠਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੰੂ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ 

ਿਵੱਚ ਵਧਾਓI  

6. ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਮ�, ਿਢੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਜਆਦਾ ਕੱਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਭੁਖੱ 

ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਨਾ ਕਰIੋ  
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ਜਦ� ਮੈਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈਅਤੇ ਖਾਨ ਿਵੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ:ਂ 

1. ਖਾਣਾ ਖਾਨ ਤ� ਪਿਹਲਾਂ ਦਮ ੇਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦ ੇਸਚੰਾਰ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋI  

2. ਤੇਲ ਤੇ ਧੰੁਏ ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਖਾਨ-ਪੀਣ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਸਦਸਾਂ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ 

ਲਈ ਕਹੋ 

3. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ� ਸਾਦਾ  ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸਨੰੂ 

ਧੰੁਏ ਤ� ਮੁਕਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਿਜਵ� ਿਕ ਮਾਈ�ੋਵੇਵ ਓਵਨ)I  

4. ਿਜਆਦਾ ਸੋਡੀਅਮ ਵਾਲੇ, ਪਰ੍ੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਪਰ੍ੀਜਰਵਡ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਖਾਓ, ਿਕ�ਿਕ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਲੂਣ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 

ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾI  

5. ਸਾਹ ਲੈਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਚਬਾਣ, ਿਨਗਲਨ ਜਾਂ ਬਦਹਜਮੀ ਦੀਆਂ ਸਮਿੱਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਟੇਕਸਚਰ ਿਵੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ ਕਰੋI ਤੁਸ� ਨਰਮ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਿਕ ਗੂੜਹ੍ ੇ ਭੋਜਨ ਖਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤ� ਬਚ ਸਕਦੇ 

ਹੋ ਜੋ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਸਖਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਿਜਆਦਾ ਕਠੋਰ ਹਨI  

 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ੀ ਭਜੋਨ: 

ਅਡੰਾ ਅਤ ੇਦੁਧੱ ਦਾ ਦਲੀਆ  

ਮੀਟ ਦਾ ਕੀਮਾ ਅਤ ੇਕਦੂੱ ਦਾ ਦਲੀਆ  

ਅਖਰਟੋ ਦਾ ਦੂਧ, ਬਾਦਾਮ ਦਾ ਦੁਧੱ 

 ਉਬਲੇ ਹਏੋ ਅਡੰ ੇ 

 ਉਬਲਾ ਹਯੋਾ ਦੁਧੱ 

ਸਯੋਾ ਦੁਧੱ ਜਾ ਂਕਲੈਸ਼ੀਅਮ ਦ ੇਨਾਲ ਸਯੋਾ ਦੁਧੱ 
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 �ੀਮ ਸਪੂ  

 

 

ਜਦ� ਮੇਰਾ ਵਜਨ ਘਟਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਮ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾ:ਂ 

1. ਲਗਾਤਾਰ ਵਜਨ ਘਟਣ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਿਵਿਗਆਨੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ੋਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਿਜਵ� ਿਕ ਪੋਸ਼ਣ 

ਸੰਬੰਧੀ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਪਰ੍ੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਨੰੂ ਉਿਚਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋI  

2. ਿਦਨ ਿਵੱਚ 4 ਤ� 6 ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਹਰ ਵਾਰ ਿਜਆਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹ� ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਪਰ ਿਜਆਦਾ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਨ 

ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਅਪਣਾਓI  

3. ਿਜਆਦਾ ਕੈਲੋਰੀ, ਉ�ਚ ਪਰ੍ੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਚੁਣੋI  

 

ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ੀ ਭਜੋਨ : 

ਮੂਗੰਫਲੀ ਦਾ ਮਖੱਨ / ਮਖੱਨ/ਚੀਜ਼ ਬਰ੍ਡੇ  

ਅਡੰ ੇਦ ੇਨਾਲ ਕ�ਗੀ / ਯਬੂਾ / ਿਤਲ ਦਾ ਤਲੇ  

ਸ�ਡਿਵਚ:ਅਡੰ,ੇ ਹਮੈ, ਟੂਣਾ, ਸਾਰਡੀਨਸ, ਆਿਦ  

ਦਲੀਆ ਦ ੇਨਾਲ ਪਸ਼ੌਿਟਕ ਦੁਧੱ ਪਾਊਡਰ ਜਾ ਂਪਰ੍ਟੋੀਨ ਪਾਊਡਰ  

ਟੋਫੂ ਫਲੋਫਰ 

ਟੀ ਐਗ੍ਸ, ਬਇੋਲਡ ਐਗ੍ਸ  
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ਅਿਧਆਇ 16: ਅਕਸਰ ਪੁਛੱ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 

 

ਅਿਧਆਇ 1 ਸਾਡੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦਾ ਕੀ 

ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?  

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਖੰਘ ਿਸਰਫ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 

ਉ�ਤਰ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੀਬਰ ਖਘੰ ਦੇ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨੱਕ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ 

ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ ਹਨI ਹਾਲਾਂਿਕ, ਪੁਰਾਣੀ ਖਘੰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ  

ਅਿਧਆਇ 2 �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ 

ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਕੀ 

ਹੈ ? 

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD) ਦਮਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ? 

ਉ�ਤਰ: ਹਾਲਾਂਿਕ ਲੱਛਣ ਇੱਕੋ ਿਜਹੇ ਹਨ, �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਦਮ ੇ

ਤ� ਵੱਖਰੀ ਹੈI ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਿਨਦਾਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹIੈ  

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD) ਇੱਕ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ? 

ਉ�ਤਰ: ਅਤੀਤ ਿਵੱਚ, �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੰੂ 

ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾ ਂਿਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦ ੇਧੁਮਰਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਿਖਆ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ 

ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਰੀਜ-ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵਧਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀI  

ਅਿਧਆਇ 3 ਧੁਮਰਪਾਨ ਅਤੇ �ੋਿਨਕ 

ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ 

ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ 

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਧੁਮਰਪਾਨ ਛੱਡਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਫੇਫੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹ ੋਜਾਣਗੇ? 

ਉ�ਤਰ: ਬਦਿਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਫੇਫਿੜਆ ਂ ਨੰੂ ਿਫਰ ਤ� ਠੀਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ 

ਸਕਦਾI ਪਰ ਧੁਮਰਪਾਨ ਛੱਡਣਾ ਿਬਮਾਰੀ ਦੀ ਪਰ੍ਗਤੀ ਨੰੂ ਹਲੌੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ �ੋਿਨਕ 

ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਣ ਦਾ ਸਭ 
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ਤ� ਵਿਧਆ ਤਰੀਕਾ ਹIੈ  

ਅਿਧਆਇ 4 ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ  ਪਰ੍ਸ਼ਨ:  ਦਮੇ ਦ ੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਾਹ ਰਾਹ� ਅੰਦਰ ਲਈਆ ਂ ਜਾਣ ਵਾਿਲਆ ਂ ਸਾਰੀਆਂ 

ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨI ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਦਮੇ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਨਹ� ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕ ਇਸਦੀ 

ਵਰਤ� ਿਬਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹ?ੈ   

ਉ�ਤਰ: ਲੱਛਨਾਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਬਰ੍ੋਨਕੋਡਾਈਲੇਟਰਾਂ 

ਅਤੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀ ਅੰਦਰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟੀਕੋਸਟੀਰੋਈਡਜ਼ ਦੀ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤ� 

ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈI ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ-ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਟਰ੍ ੈਿਕਅਲ ਡਾਈਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤ� 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈI ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਿਕਸੇ ਦਵਾਈ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ 

ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਿਸਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋI  

 

ਅਿਧਆਇ 5 ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� 

ਕਰੀਏ  

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਹਰੇਕ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹ?ੈ 

ਉ�ਤਰ: ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸ� ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਿਕ ਆਪਣੇ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ, 

ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਿਧਆਇ 5 ਨੰੂ ਪੜਹ੍ Iੋ  

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? 

ਉ�ਤਰ: ਸਪੇਸਰ (ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਾੱਟ) ਇੱਕ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਇੱਕ ਕੰਪਰੇਸਡ 

ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈI ਜਦ� ਕੰਪਰੇਸਡ 

ਇਨਹੇਲਰ ਸਪੇਸਰ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਧੰੁਦ ਪੈਦਾ 

ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਾੱਟ ਿਵੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦਵਾਈ ਦ ੇ

ਪਾੱਟ ਦੇ ਨੋਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈI ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਹੇਠ 
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ਿਲਖੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:  

 ਸਾਹ ਦੀ ਅਸੰਗਤ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨਾI  

 ਫੇਫਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਡੂਘੰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ 

ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾI  

 ਇਹ ਸਪੇਸਰ ਿਵੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਣਾਂ ਨੰੂ ਰੋਕ ਅਤੇ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਹ੍ਾਂ 

ਦਵਾਈ ਦੇ ਗਲੇ ਿਵੱਚ ਿਚਪਕਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪਰ੍ਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਮੁੰਹ ਦ ੇਛਾਲੇ, ਖੁਰਹ੍ਵ� ਆਵਾਜ਼, ਆਿਦI  

 ਗੰਭੀਰ ਦਮੇ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ ਂ ਨੰੂ ਟਰ੍ਿੇਕਅਲ ਡਾਇਲੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ 

ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਤਰੀਕਾI  

 

ਅਿਧਆਇ 6 ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦਾ  

ਪੁਨਰਵਾਸ   

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦ ੇਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਮ ਕਸਰਤ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹ?ੈ 

ਉ�ਤਰ: ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਿਹਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ 

ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆ ਂ ਦ ੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤ� ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇਗਾI ਪੂਰਵ-ਪੁਨਰਵਾਸ 

ਮੁਲਾਂਕਣ ਥੈਰੇਿਪਸਟ ਨੰੂ ਇੱਕ ਿਸਖਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਟਰ੍ ੇਿਨੰਗ ਿਵੱਚ ਭਾਗ 

ਲੈਣ ਵਾਿਲਆ ਂ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈI  ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ, ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਿਵੱਚ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੇ ਸਵਾਸਥ ਦਾ 

ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਿਬਮਾਰੀ ਦ ੇਸਵੈ-ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਹੁਨਰ ਿਸੱਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈI  

ਅਿਧਆਇ 7 ਘਰ ਿਵੱਚ ਕਸਤਰ ਅਤੇ 

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ  

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਮ� ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਹਾਂਫ਼ ਿਰਹਾ ਹਾਂ, ਕੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਉਿਚਤ ਹੈ? 

ਉ�ਤਰ: ਹਾਂ, ਕਸਤਰ ਿਦਲ ਅਤੇ ਫੇਫਿੜਆਂ ਦ ੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱਚ 



100 
PUNJABI INDIAN - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈI ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ 

ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਫਜੀਓਥੈਰਿੇਪਸਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋI  

ਅਿਧਆਇ 8 ਦਮਾ ਿਵੱਚ ਰਾਹਤ ਪਾਨ 

ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ 

ਦੀ ਤਕਨੀਕਾ ਂ

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਦਵਾਈ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਕੀ ਦਮੇ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹ?ੈ 

ਉ�ਤਰ: ਦਮ ੇਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀਆ ਂ

ਤਕਨੀਕਾਂ, ਆਰਾਮਦੇਹ ਆਸਣ, ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਇਲੈਕਿਟਰ੍ਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਸ਼ਾਮਲ ਹIੈ  

 

ਅਿਧਆਇ 9 ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ 

ਬਚਾਉਣ ਦੀਆ ਂਤਕਨੀਕਾਂ  

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਤੁਸ� ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਚੜਹ੍ਨ ਤ� ਬਚ ਸਕਦੇ ਹ?ੋ 

ਉ�ਤਰ: ਨਹ�! ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਿਜੰਨਾ ਿਜਆਦਾ ਤੁਸ� ਆਪਣੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਪਰਹੇਜ਼ 

ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਘਟਾਓਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੂਰ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ 

ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ 

ਨਾਲ ਉਹ ਿਜਆਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈI   

 

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ? 

ਉ�ਤਰ: ਤੁਸ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦ ੇਜੀਵਨ ਦੀਆ ਂਗਤੀਿਵਧੀਆਂ, ਿਜਵ� ਿਕ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾ ਨੰੂ ਬੁਰਸ਼ 

ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਸਕੋੜੇ ਬੁਲਹ੍ ਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ 

ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI  
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ਅਿਧਆਇ 

10 

ਤਨਾਵ ਪਰ੍ਬੰਧਨ  ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਨਾ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹ?ੈ 

ਰਾਹਤ ਪਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹ?ੈ  

ਉ�ਤਰ: ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਦ ੇਅਿਭਆਸ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਿਦਰ੍ਸ਼ 

ਆਰਾਮ, ਆਰਾਮ ਿਵੱਚ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹ ੋਸਕਦ ੇਹਨI ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਵਾਨ ਲਈ ਉਹ ਕਸਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋਜੋ ਤੁਸ� ਭੁੱਲ ਗਏ ਹIੋ ਇਸ ਤ� 

ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸ� ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਾਹ ਲੈਣ 

ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨ ਅਤੇ ਆਸਣ ਨੰੂ ਪਰ੍ੇਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿਸਹਤਮੰਦ ਿਕਗ�ਗ “ਬਾਡੁਆਨਿਜਨ” ਸਰੀਰਕ ਿਫਟਨੇਸ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋI  

ਅਿਧਆਇ 

11 

ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ  ਪਰ੍ਸ਼ਨ: �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ ਂ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਖੰਘ ਅਤੇ 

ਘਰਘਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮ�ਬਰ ਵਜ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈI ਕੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮਿਸਆਵਾ ਂਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣਾ ਸੁਰਿੱਖਤ ਹ?ੈ   

ਉ�ਤਰ: ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾ ਂ ਦ ੇ

ਫੇਫਿੜਆਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਿਚਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਛੱਣ ਅਕਸਰ ਖੰਘ ਅਤੇ 

ਘਰਘਰਾਹਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨI ਿਜੰਨਾ ਿਚਰ ਉਨ ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD) ਿਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇ

ਲਾਲ, ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰੇ ਬੱਤੀ ਵਾਲੇ ਿਦਸ਼ਾ-ਿਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਵੇਰਿਵਆਂ ਲਈ, ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 

ਅਿਧਆਇ ਦਸ ਵੇਖੋI  

 

ਅਿਧਆਇ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਫਲੂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹ?ੈ 
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12 ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦ ੇ

ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ  

ਉ�ਤਰ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਫਿੜਆ ਂਦੀਆ ਂਪੁਰਾਣੀਆ ਂਿਬਮਾਰੀਆਂ 

ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਗੰਭੀਰ ਜਿਟਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 

ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ ਮਾਰਕੇਟ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਕਸਮਾ ਂ

ਦੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ 23-ਵੈਲ�ਟ ਿਨਉਮਕੋੋਕਲ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ 

ਵੈਕਸੀਨ (23vPPV) ਅਤੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਕੰਜੁਗੇਟ ਵੈਕਸੀਨ (PCV)I ਦੋਵ� ਹਮਲਾਵਰ 

ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਿਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨI  

ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕੋ ਸਮ� ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਅਤੇ 

ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਜੁਰਗਾਂ ਿਵੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਤੇ ਮੌਤ 

ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਟੀਕਾ ਅਤੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ 

ਟੀਕਾ ਦੋਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ ਹਨI  

 

 

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਇਨਫਲੂ�ਜ਼ਾ ਅਤੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ?ੈ 

ਉ�ਤਰ: ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਸੁਰਿੱਖਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾ ਂ

ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਲੀ ਜਾ ਂਦਰਦ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈI ਟੀਕਾਕਰਣ ਤ� ਬਾਅਦ 6 ਤ� 12 ਘੰਿਟਆ ਂਦ ੇਅੰਦਰ 

ਬੁਖਾਰ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਂਿਵੱਚ ਦਰਦ, ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ, 

ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦ ੋਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇI  

ਮਾਰਕੇਟ ਿਵੱਚ ਦੋ ਿਕਸਮਾਂ ਦ ੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ 23-ਵੈਲ�ਟ 

ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡ ਵੈਕਸੀਨ (23vPPV) ਅਤੇ ਿਨਉਮੋਕੋਕਲ ਕੰਜੁਗੇਟ 
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ਵੈਕਸੀਨ (PCV)I ਦੋਵ� ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹਨI ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਆਮ ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾ ਂ

ਿਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੈI   

ਅਿਧਆਇ 

13 

ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ 

ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਵਰਤ�  

 

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਮ� ਸੁਿਣਆ ਹੈ ਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਦੀ 

ਿਜਆਦਾ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਿਕ ਇਹ ਠੀਕ ਹ?ੈ 

ਉ�ਤਰ: ਆਕਸੀਜਨ ਥੈਰੇਪੀ ਆਦਤ ਨਹ� ਬਣਦੀI ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਰ੍ਭਾਵੀ 

ਵਰਤ� ਹਾਈਪੌਕਿਸਆ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨੰੂ ਲੰਬਾ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈI  

 

ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਅਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਹIੈ ਕੀ ਮ� ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦ� ਮ� ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ?  

ਉ�ਤਰ: ਜਦ� ਤੁਸ� ਬਾਹਰ ਹੁਦੰੇ ਹੋ, ਤਾ ਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਹਾਈਪੋਕਿਸਆ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦਾ ਿਜਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉਿਚਤ ਪਰ੍ਵਾਹ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI   

ਤੁਸ� ਕੁਝ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਕਰਣ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ� ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ 

ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਟਰI  ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨI  ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਬਧੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋI  

ਅਿਧਆਇ 

14 

ਪੈਲੀਏਿਟਵ ਇਲਾਜ  ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਿਕ ਿਸਰਫ ਟਰਮੀਨਲ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੀ ਉਪਚਾਰਕ ਇਲਾਜ 

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 

ਉ�ਤਰ: ਅਸਲ ਿਵੱਚ, ਪੈਲੀਏਿਟਵ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਟਰਮੀਨਲ ਕ�ਸਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ 
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ਜਾਂ ਆਖਰੀ-ਪੜਾਵ ਵਾਲੀ ਿਬਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ, ਜਦ� ਉਹ ਮੌਤ ਦ ੇਨੇੜੇ ਹੋਣ, ਦੀ 

ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ� ਹIੈ ਪੈਲੀਏਿਟਵ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾ ਂਗੰਭੀਰ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੀਆਂ 

ਿਬਮਾਰੀਆਂ (ਿਜਵ� ਿਕ �ੋਿਨਕ ਆਬੱਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ) ਵਾਲੇ ਮਰੀਜਾਂ ਅਤੇ 

ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਰੀਰਕ, ਿਦਮਾਗੀ, ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ 

ਪਿਹਲੂਆਂ ਿਵੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਿਦਆਂ ਹਨI  

ਅਿਧਆਇ 

15 

ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਥੈਰੇਪੀ  ਪਰ੍ਸ਼ਨ: ਮੈਨੰੂ �ੋਿਨਕ ਆੱਬਸਟਰ੍ਕਿਟਵ ਪਲਮਨਰੀ ਿਡਜੀਜ ਹੈ, ਪਰ ਮ� ਮੋਟਾ ਹਾਂI ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਕੁਝ 

ਹੋਰ ਮਰੀਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸ਼ਿਟਕ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੈ? 

ਉ�ਤਰ: ਮੋਟਾਪਾ ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD) ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੰੂ ਵਧਾਏਗਾ, 

ਿਜਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾI ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਦੱੁਧ ਦੇ ਅਨੁਿਚਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਵਜਨ ਦਾ 

ਵਧਣਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹ ਸਕਦਾ ਹIੈ ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਭੁੱਖ ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਟੇ 

ਸੀਓਪੀਡੀ (COPD) ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਪੂਰਕ ਪੀਣ ਦੀ ਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼ ਨਹ� ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀI ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਿਹਲਾਂ ਿਕਸ ੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਪੋਸ਼ਣ 

ਮਾਿਹਰ ਕੋਲ�  ਸਲਾਹ ਲਓI  
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