
ਦਮਾ 
ASTHMA

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ 

WHAT YOU SHOULD KNOW

• ਵਾਯੂ ਮਾਰਗ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
• ਨੀਲੇ ਪੱਫ਼ਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 

ਪੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ/ਰਿਹਾਈ

• ਅਕਸਰ ਇਨਹੇਲਡ ਕਾਰਟਿਕੋਸਟੈਰੁਆਇਡਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਚੱਲਦੀ ਸੋਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ
• ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ
• ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕ-
     ਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ  

• ਪੱਫ਼ਰ ਅਕਸਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ 
      ( ਸੰਗਤਰੀ, ਲਾਲ, ਅਤੇ ਪੀਲੇ-ਭੂਰੇ ਰੰਗ)   
 

ਨਿਵਾਰਕ/ਕੰਟਰੋਲਰਜ਼

ਜਦਂੋ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲਂੈਦੇ ਤਾਂ ਵਾਯੂ ਮਾਰਗ 
ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਮਾਂ ਸਦਾ ਵਾਯੂ ਮਾਰਗ ਨੰੂ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੁਲਾ 
ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਗ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   

ਦਮਾ  ਕੀ  ਹੁ ੰਦਾ  ਹੈ? 

ਅਕਸਰ ਖੰਘਣਾਸਾਹ ਚੜ੍ਹਣਾਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਤਣਾ   ਸਾਹ ਦੀ ਘਰਘਰਾਹਟ   

ਦਮੇ ਂ  ਦੇ  ਕੀ  ਲੱਛਣ  ਹੁ ੰਦ ੇ  ਹਨ? 

ਦਮੇ ਂ  ਦਾ  ਇਲਾਜ  ਕਰਨ  ਲਈ  ਦਵਾਈਆਂ  

ਕਾਰਜ  ਯੋਜਨਾ  

ਦਮਂੇ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ
 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 
ਦਮੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਾਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰਜਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ 
ਹੈ ਤੇ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਮੇਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਜ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ 
ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ (ਜੋ ਅਕਸਰ 
ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪੱਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਪੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵਰਤੋ।

ਜੇ ਪੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 4 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ 
ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਮੇਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੋ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ:
• ਲਗਾਤਾਰ ਘੰਗਦਾ ਜਾਂ ਘਰਘਰਾਹਟ ਵਾਲਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ?    
•  ਗਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਖੇ ਚਮੜੀ ਧੱਸਦੀ ਲੱਗੇ?             
•  ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ?
•  ਪੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹਰ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 
     ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ?

ਇਹ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰੱੈਡ (ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲਾ) ਜੋ਼ਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: ਨਜ਼ਦੀਕੀ 
ਅਮਰਜੰਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮਂੈਟ ਪਹੰੁਚੋ।

ਜੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਹਰ 20 
ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 5 ਪੱਫ਼ ਵਰਤੋ।



ਦਮਾ 
ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ FREQUENTLY ASKED

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ 
ਪ੍ਰਸ਼ਨ   
QUESTIONS

6  ਕੀ ਇੰਨਹੇਲਡ ਕੋਰਟੀਕਾਸਟੈਰੁਆੲਡਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 
         ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ?                             

ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਮਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਨਹੇਲਡ ਸਟੈਰੁਆਇਡਜ਼ ਦੀ 
ਸੰਜਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ 
ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ (ਬੱਚੇ ਦੇ) ਵਾਧੇ (ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਅੰਤਮ 
ਕੱਦ ਦੇ 1-2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ) ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

2  ਦਮੇ ਂ  ਦੇ  ਦੌਰ ੇ  ਰੋਕਣ  ਵਾਸਤੇ  ਮੈ ਂ  ਆਪਣੇ  ਵਾਤਾਵਰਣ  
         ਅ ੰਦਰ  ਕੀ  ਤਬਦੀਲੀ  ਲਿਆ  ਸਕਦਾ  ਹਾ ਂ?   

ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਮਾ ਛਿੜਣ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 
ਲਈ ਤਮਾਕੂ, ਭੰਗ ਜਾਂ ਵੇਪਿੰਗ ਸਮੋਕ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹਰ 
ਸਾਲ ਫ਼ਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉ।

ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਲਤੂ 
ਜਾਨਵਰ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

3  ਮੇਰ ੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਵਰਜ਼ਿਸ ਼ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਂ ਨੂ ੰ ਛੇੜ 
         ਦਿ ੰਦੀ ਹੈ, ਮੈ ਂ ਇਸ ਨੂ ੰ ਕਿਵੇ ਂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹਾ ਂ?

ਟੀਚਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਮੇ ਕਾਰਨ ਢਿੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰਕ 
ਗਤੀਵਧੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਣ।

ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 
ਹੈ ਕਿ ਦਮੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ 
ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 
ਕਿ ਨਿਯਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ-ਅੱਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ 
ਕਰਦਿਆਂ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢਕ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।         

7  ਜਦੋ ਂ  ਵਾਯੂ  ਦੀ  ਕੁਆਲਟੀ  ਬਹੁਤ  ਮੰਦੀ  ਹੋਵ ੇ  
        ਤਾ ਂ  ਮੈਨ ੂ ੰ  ਕੀ  ਕਰਨਾ  ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ?

ਹਨੇਰੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਕਿ ਦਮਾ 
ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ।

ਜਦੋਂ ਵਾਯੂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 
ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿਉ ਜਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ 
ਰਹੋ।

ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਤੇ ਜਾਉ: 

http://www.env.gov.bc.ca/epd/bcairquality/data/aqhi-table.html

ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਨਾ 
ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।

4  ਕੀ  ਦਮੇ  ਦਾ  ਕੋਈ  ਇਲਾਜ  ਹ ੈ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ਼ਿਰ ਵੀ, ਜਦੋਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਤੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਦਵਾਈਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ 
ਉਹ ਦਮੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

1  ਦਮੇ  ਦੇ  ਦੌਰ ੇ  ਕਿਉਂ  ਪੈ ਂਦ ੇ  ਹਨ?

ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ  ਦਮਾ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਕਾਰਨ 
ਛਿੜਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਫ਼ਲੂ। 

ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 
ਅਲਰਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ ਦਮਾਂ ਵੱਧ 
ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ‘ਤੇ ਜਾਉ:
http://bit.ly/pediatric-asthma-video

5  ਕੀ ਬੱਚੇ ਦਮੇ ਦੀ ਬਮਾਰੀ ਪਿਛੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦਮਾ ਉਮਰ ਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤਂੋ ਘੱਟ 
ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਪਿੱਛਂੋ ਵੀ 

ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।                                      
ਦਮਂੇ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੁਆਨੀ ਦੌਰਾਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ
 ਬਾਲਗ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।


