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ਦਮਾ (Asthma-Punjabi) 
ਦਮਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਥਤੀ ਨ ੰ  ਕਥ ੰਦ ੇ ਨ ਥਜਸ ਨਾਲ ਖਾਂਸੀ, ਘਬਰਾ ਟ, ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਕੜਣ ਅਤ ੇਸਾ  ਲੈਣ ਥ ੱਚ 

ਥਦੱਕਤ   ੰ ਦੀ  ੈ। 
 

ਇਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਿੱਖ ਿੱਖ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕ ੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਜਆਦਾ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦ ੇ- ਕਦ ੇਦਮ ੇਦ ੇ

ਲੱਛਣ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਵਿਗੜ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਦਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ੇਦ ੇਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਕਦ ੇ- 

ਕਦੇ ਤੀਬਰਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਦੌਰ ੇਪੈਣ 'ਤ ੇਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਜੀਿਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰ ੇਹੋ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਾਰਨ 

ਦਮਾ ਬਰਾਂਕੀ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਸੂਖਮ ਨਾੜੀਆ ਂਦੀ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੇਫਵੜਆ ਂਵਿੱਚ ਹਿਾ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆ ਂ

ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਹੋਿੇਗੀ ਅਤ ੇਸਾਧਾਰਨ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵਜਆਦਾ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 
ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਅਵਜਹੀ ਚੀਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹੋ ਜੋ ਤ ਹਾਡੇ ਫਫੇਵੜਆਂ ਨੰੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਟਵਰੱਗਰ ਦ ੇਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਵਹਚਾਣ 

- ਤ ਹਾਡਾ ਸਾਹ ਿਾਲੀਆਂ ਨੜੀਆ ਂਸ ੰ ਗੜ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ, ਇਨਹ ਾਂ ਦ ੇਚਾਰੇ ਪਾਸ ੇਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਵਚਪਵਚਪੇ 

ਬਲਗ਼ਮ (ਕਫ਼) ਦੇ ਵਨਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
ਦਮੇ ਦ ੇਸਧਾਰਨ ਟਵਰੱਗਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ: 

• ਘਰ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦ ੇਕਣ 

• ਜਾਨਿਰਾਂ ਦ ੇਰੇਸ਼ ੇ

• ਪਰਾਗ ਦੇ ਕਣ 

• ਵਸਗਰਟ ਦਾ ਧੰੂਆ ਂ

• ਕਸਰਤ 

• ਿਾਈਰਲ ਲਾਗ 

 

ਦਮਾ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਅਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ) ਨਾਲ ਿੀ ਸ਼ ਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਤ ਹਾਡ ੇਲੱਛਣ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛ ੱ ਟੀ ਸਮੇਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 
GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕ ੱ ਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਦਮਾ ਵਕਉਂ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਇਸਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਵਕਆ ਵਗਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਵਗਆ ਹੈ 

ਵਕ ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਡ ੇਪਵਰਿਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤ ਹਾਨੰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹ ਤ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਦਮਾ ਛੋਟ ੇਬੱਵਚਆਂ 
ਅਤੇ ਬਜ਼ ਰਗਾਂ ਸਵਹਤ ਵਕਸ ੇਿੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਲੱਛਣ 

ਦਮੇਂ ਦ ੇਲੱਛਣ ਹਲਕ ੇਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਦ-ੇਕਦ ੇਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੰ ਦ ੇਹਨ, 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਵਹਣ ਿਾਲੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹ ੰ ਦੀ ਹੈ। 
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ਦਮੇ ਦ ੇਮ ੱ ਖ ਲੱਛਣ ਹਨ: 

• ਘਬਰਾਹਟ ( ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੀਟੀਆਂ ਿੱਜਣ ਿਾਲੀਆ ਂਆਿਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆ)ਂ  

• ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ 

• ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਣ – ਜੋ ਇਸ ਦ ੇਚਾਰਾਂ ਪਾਸ ੇਪੱਟੀ ਕਸਣ ਿਰਗਾ ਮਵਹਸੂਸ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ  

• ਖਾਂਸੀ 
 

ਇਹ ਲੱਛਣ ਰਾਤ ਤ ੇਸਿੇਰੇ ਜਲਦੀ ਿਧੇਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦ ੇਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਜਦੋਂ ਸਵਥਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹ ੰ ਦੀ। 
ਇਹ ਵਕਸ ੇਖਾਸ ਟਵਰੱਗਰ ਦ ੇਜਿਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਐਲਰਜੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ 

ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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ਇਲਾਜ 

ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਟੋਕ ਵਜ਼ੰਦਗੀ ਵਜਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ 

ਅਸਰਦਾਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ ਹਾਨੰੂ ਸਵਥਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਇਨ ੇਲਰ 

ਦਮੇ ਦੀ ਦਿਾਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਇਨਹੇਲਰ ਦ ਆਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦ ੇਨਾਲ ਹੀ ਦਿਾਈ ਨੰੂ ਵਸੱਧੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਤੱਕ 

ਪਹ ੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਮ ੇਦੇ ਦਿਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਸੱਧੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਤੱਕ ਪਹ ੰ ਚਦੀ ਹੈ, ਬਹ ਤ 

ਘੱਟ ਵਕਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਹੇਲਰ ਥੋੜਹਾ ਵਜਹਾ ਅੱਲਗ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤ ਹਾਨੰੂ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਕਿੇਂ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣ ੇਬੱਚ ੇਦੀ ਮਦਦ ਵਕਿੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇGP ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਵਸਖਲਾਈ 

ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

 

ਸਪੇਸਰ 

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸਰ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਿਲੋਂ  ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇ ਤਾਂ ਦਾਬੀਵਕਰਤ ਕੈਵਨਸਟਰ ਇਨਹੇਲਰ ਵਬਹਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇੱਕ ਖੋਖਲਾ 
ਪਲਾਸਵਟਕ ਜਾਂ ਧਾਤ ੂਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ ਵਜਸਦੇ ਇੱਕ ਵਸਰ ਉੱਪਰ ਮੰੂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੂੱ ਜ ੇਉੱਪਰ ਇਨਹੇਲਰ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ 

ਸਪੇਸਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਹੇਲਰ ਿਲੋਂ  ਿਾਸ਼ਪ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਜੱਥੇ ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਦ ਆਰਾ ਹੌਲੀ - ਹੌਲੀ ਅਤੇ 
ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੱਕ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤ ਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਫਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਫੜਹਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਵਕ ਿਾਸ਼ਪ ਕਣਾਂ ਨੰੂ ਤ ਹਾਡੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਮਲ ਸਕ।ੇ ਇਹ ਦਿਾਈ ਨੰੂ ਵਜਆਦਾ ਪਰਭਾਿੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਵਕਉਂਵਕ ਇਸ ਿਲੋਂ  ਬਹ ਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤ ਹਾਡੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਵਿੱਚ ਪ ੱ ਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹ ਤ ਘੱਟ ਤ ਹਾਡੇ ਮੰੂਹ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਨਗਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜੱਥੇ 
ਇਹ ਤ ਹਾਡੇ ਫੇਫਵੜਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪਰਭਾਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬੇਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹ ੰ ਦਾ ਹੈ।  
 

ਤ ਹਾਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਲੋਂ  ਛ ੱ ਟੀ ਵਮਲਣ ਦ ੇਬਾਅਦ ਤ ਹਾਨੰੂ ਕਈ ਵਦਨਾਂ ਜਾਂ ਹਫਵਤਆਂ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤ ਸੀ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ GP ਕੋਲੋਂ  ਸਹਾਇਤਾ ਲਿੇਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਦ ੇਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤ ਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦ ੇਸਬੰਧ 

ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦਿਾਈਆਂ ਦ ੇਨਾਲ ਛ ੱ ਟੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹ ਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 
 

ਥਚੰਤਾ ਦੀ  ਾਲਤ ਥ ੱਚ ਥਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੀਏ 

ਜੇ ਤ ਸੀਂ ਆਪਣ ੇਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤ ਹਾਨੰੂ ਆਪਣ ੇGP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ 111 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ 
 

ਉਪਯੋਗੀ ਥਲੰਕ 

NHS ਚੋਣਾਂ www.nhs.uk/conditions/asthma/Pages/Introduction.aspx 

 
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 

ਜੇਕਰ ਤ ਸੀਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਇੱਕ ਫੀਡਬੈਕ ਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤ ਹਾਡੇ ਧੰਨਿਾਦੀ ਹੋਿਾਂਗੇ। ਤ ਸੀਂ ਜਾਂ ਤ ਹਾਡੇ ਪਵਰਿਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਜੀਅ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਾਪਤ ਇਲਾਜ ਦ ੇਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੰੂ ਵਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਿਾਂਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ ਧਾਰ ਕਰਨ 

ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਤ ਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। 
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ਜੇਕਰ ਤ  ਾਨ ੰ  ਇਸ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾ ਅਨ  ਾਦ, ਇੱਕ ਦ ਭਾਸ਼ੀਆ ਜਾਂ  ੱਡ ੇ ਅੱਖਰਾਂ, ਬਰੇਲ ਜਾਂ 
ਆੱਡੀਓਟੇਪ ਥ ੱਚ ਸੰਸਕਰਣ ਚਾ ੀਦਾ  ੈ, ਤਾਂ ਥਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸ ਾਇਤਾ ਲਈ 023 8120 

4688 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ। 
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