ਮੇਰਾ ਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ

ਰੋ ਜ਼ ਦਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮੇ ਰੀ
ਪ੍ਰ ਤਿਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ। ਸਰਦਾ ਹੋ ਣ ‘ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਣ ਨਾਲ ਵੀ
ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਗੀ।

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਿਵੇ ਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਮੇ ਲਈ ਲਿਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋ ਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਦਾ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ ਵੱ ਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ:

ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ –

ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਿੱ ਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਸੂਚਨਾ-ਬੋ ਰਡ ਜਾਂ ਬੈ ਡ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਮੇ ਜ਼।
ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ , ਕਿਉਂਕ�ਿ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਜਿਆਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਮੇਰੇ ਦਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

	ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਦਮੇ

ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਮੈ ਂ ਨਾਲ ਲਿਆਵਾਂ ਗਾ/ਲਿਆਵਾਂ ਗੀ:
yyਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋ ਜਨਾ, ਇਹ ਦੇ ਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਬਦਲਾਅ
ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
yyਮੇਰੇ ਕੋ ਲ ਮੌ ਜੂਦ ਸਾਰੇ ਇਨਹੇ ਲਰ ਅਤੇ ਸਪੇ ਸਰ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈ ਂ ਉਨ੍ ਹਾਂ
ਦੀ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
yyਮੇ ਰਾ ਪੀਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ, ਜੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋ ਵੇ
yyਮੇ ਰੇ ਦਮੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ।

ਦਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼:

________

ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੋ ਟੋ ਆਪਣੇ ਮੋ ਬਾਈਲ ਫ਼ੋ ਨ ਜਾਂ ਟੈ ਬਲੇ ਟ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖ
ਸਕਦੇ ਹੋ – ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਖ ਸਕੋ । ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਜਾਂ ਦੋ ਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇ ਜ ਸਕਦੇ ਹੋ , ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਵੇ ਕਿ ਦਮੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਦਮੇ ਲਈ
ਕਾਰਵਾਈ ਯੋ ਜਨਾ
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਨਰਸ ਦੀ
ਮੌ ਜੂਦਗੀ ਵਿੱ ਚ ਭਰੋ

ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਦੇ ਖ ਸਕਦੇ ਹੋ – ਆਪਣੇ ਕੈ ਲੰ ਡਰ ਜਾਂ

ਮਾਸਿਕ ਯਾਦ-ਸੂਚਨਾ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨ ਦਾ ਇੱ ਕ ਨੋ ਟ
ਲਗਾ ਲਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ ਰੋ ਜ਼
ਯਾਦ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱ ਛਣ ਵਿਗੜਨ ‘ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ?

ਇਸ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੇ ਲੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾ
ਸਕਦੇ ਹੋ – ਇਸ ਵਿੱ ਚ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ/ਸਲਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ GP ਜਾਂ ਦਮਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ , ਜੇ
ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ।

GP/ਦਮਾ ਨਰਸ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ
ਨਾਮ:
ਫ਼ੋ ਨ ਨੰਬਰ:

ਕਾਰੋ ਬਾਰੀ ਸਮੇ ਂ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਸੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ (ਆਪਣੇ GP ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ
ਕਿ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋ ਣ ‘ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ )
ਨਾਮ:
ਫ਼ੋ ਨ ਨੰਬਰ:

Asthma UK ਅਤੇ British Lung Foundation
ਭਾਈਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ ਹੈ , ਜੋ ਗਰੰ ਟੀ 01863614 ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਿਤ ਹੈ (ਇੰ ਗਲੈ ਂ ਡ ਅਤੇ
ਵੇ ਲਸ)। ਵੈ ਟ ਨੰਬਰ 648 8121 18. ਇੰ ਗਲੈ ਂ ਡ ਅਤੇ ਵੇ ਲਸ (326730), ਸਕੌ ਟਲੈ ਂ ਡ
(SC038415) ਅਤੇ ਮੈ ਨ ਟਾਪੂ (1177) ਵਿੱ ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈ ਰਿਟੀ। ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ:
18 Mansell Street, London, E1 8AA.
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱ ਪਡੇ ਟ 2021; ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 2024

Asthma UK ਤੋ ਂ ਵਧੇ ਰੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ :
ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਮਾ ਮਾਹਰ
ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ :
0300 222 5800

ਸਾਡੀਆਂ ਦਮਾ ਮਾਹਰ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ
ਹੇ ਠਾਂ ਦਿੱ ਤ�ੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ‘ਤੇ
ਸੁਨੇ ਹਾ ਭੇ ਜੋ :
07378 606728

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰੋ :
www.asthma.org.uk

ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook
‘ਤੇ ਫਾਲੋ ਕਰੋ :
www.facebook.com/
asthmauk

ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ਼:
ਦਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋ ਈ ਸਵਾਲ?
ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਸਤਾਨਾ ਹੈ ਲਪਲਾਈਨ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ

0300
222 5800
ਸੋ ਮਵਾਰ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸਵੇ ਰੇ ਤੋ ਂ ਸ਼ਾਮ ਵਜੇ ਤੱ ਕ
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ਦਮੇ ਦੀ ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦੇ ਖਭਾਲ:

ਜ ੇ ਮੈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਂਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇ ਰਾ ਦਮਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ :

ਮੇ ਰੇ ਦਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰ ਧਨ ਸਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ :
ਰੋ ਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਤਨੇ ਮ ਨਾਲ਼ ਮੈ ਨੂੰ ਉਮੀਦ/ਮੇ ਰਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋ ਈ ਲੱ ਛਣ
ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਮੈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱ ਛਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੈ ਨੂੰ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ
ਤੱ ਕ ਮੇ ਰੇ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਦੋ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤਾਂ ਮੈ ਂ GP
ਜਾਂ ਦਮਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਮੇ ਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਮੇ ਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੇ ਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਬੋ ਤਮ ਸਿਖਰਲਾ ਵਹਾਅ ਹੈ :

	
ਮੈਨੂੰ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਨਾਲ ਕੋ ਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ

ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ
ਘੰ ਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ।
	ਮੈਂਨੂੰ ਚੱ ਲਣ ਜਾਂ ਬੋ ਲਣ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਮੈਂਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਕਾਫੀ ਤੇ ਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੇ ਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕਾਫੀ ਕੱ ਸ ਮਹਿਸੂਸ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈ ਨੂੰ ਖੰ ਘ ਬਹੁ ਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਮੇਰਾ ਸਿਖਰਲਾ ਵਹਾਅ ਘੱ ਟ ਹੈ :

999

ਮੇ ਰਾ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ (ਨਾਮ/ਰੰ ਗ ਭਰੋ ):

ਪੱ ਫ਼ ਅਤੇ
ਲੈ ਂ ਦਾ/ਲੈ ਂ ਦੀ ਹਾਂ।

ਮੇ ਰਾ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ (ਨਾਮ/ਰੰ ਗ ਭਰੋ ):
3

ਮੈ ਂ ਸਿਰਫ ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਦੇ 		
ਪੱ ਫ਼ ਲੈ ਂ ਦਾ/ਲੈ ਂ ਦੀ ਹਾਂ:
• ਮੈ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ ਸਾਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ
• ਮੇ ਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕੱ ਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
• ਮੈ ਂਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱ ਚ ਦਿੱ ਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
• ਮੈ ਨੂੰ ਖੰ ਘ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਹੋ ਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਸਪੇ ਸਰ, ਪੀਕ ਫਲੋ ਮੀਟਰ)
ਮੈ ਂ ਦਮੇ ਲਈ ਰੋ ਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦਾ/ਵਰਤਦੀ ਹਾਂ :

ਦਮੇ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਪੈ ਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਤੁਰੰ ਤ! ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰ ਟਿਆਂ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਰਕ
ਇਨਹੇ ਲਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ , ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰ ਤ ਹੀ ਕੋ ਈ ਐਮਰਜੈ ਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਦੇ ਖੋ ਸੈ ਕਸ਼ਨ 3।

ਮੈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਦੀ ਲੋ ੜ ਰੋ ਜ਼ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ ।
ਰਾਤ ਨੂੰ

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ :

ਮੇ ਰਾ ਸਿਖਰਲਾ ਵਹਾਅ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱ ਕ ਘੱ ਟ ਗਿਆ ਹੈ :

ਦਮੇ ਦਾ ਮੇ ਰਾ ਨਿੱਤਨੇ ਮ:

ਦਮੇ ਦੇ ਦੌ ਰ�ੇ ਵਿੱ ਚ:

ਜੇ ਮੈ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਤਾਂ

ਮ ੇ ਰੇ ਲੱ ਛਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਤੇ ਜ਼ ਸਾਹ, ਛਾਤੀ ਵਿੱ ਚ ਕੱ ਸ ਪੈ ਣਾ,
ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਣਾ, ਖੰ ਘ)।
ਮੈ ਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਲੱ ਛਣ ਮੇ ਰੀ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਕੰ ਮ, ਕਸਰਤ ਕਰਨ)
ਵਿੱ ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਇੱ ਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱ ਚ ਤਿੰ ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਂ
ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।

12 ਹਫਤਿਆਂ

ਮੈ ਂ ਸਵੇ ਰੇ

3

ਮੈ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਣ ‘ਤੇ :

ਆਪਣੇ ਦਮੇ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰ ਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ :
ਜੇ ਮੈ ਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈ ਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁ ਬਾਰਾ ਨਿਯਮਿਤ
ਤੌ ਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਵਾਂਗਾ/ਦੇ ਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈ ਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਆ ਰਿਹਾ/ਰਹੀ ਹਾਂ।

999

•

ਮੇ ਰੇ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਧਾਕੇ ਦਿਨ ਵਿੱ ਚ
ਵਾਰ
ਪੱ ਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋ ਂ ਤੱ ਕ ਕਿ ਮੇ ਰੇ ਲੱ ਛਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਮੇ ਰਾ
ਸਿਖਰਲਾ ਵਹਾਅ ਮੇ ਰੇ ਨਿੱਜੀ ਸਰਬੋ ਤਮ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ।
• ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਲੋ ੜ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਂ ਦਾ/ਲੈ ਂ ਦੀ ਹਾਂ (ਹਰ ਚਾਰ ਘੰ ਟਿਆਂ ਵਿੱ ਚ
ਪੱ ਫ਼)।
• ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇ ਲੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਨਾਲ ਰੱ ਖਦਾ/ਰੱ ਖਦੀ ਹਾਂ।
ਤੁਰੰ ਤ! ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱ ਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਵੀ ਕੋ ਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਂਦਾ, ਤਾਂ 24 ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ-ਅੰ ਦਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ
ਮਿਲੋ ।
ਮੇ ਰੇ GP ਦੀ ਕੋ ਈ ਹੋ ਰ ਸਲਾਹ, ਜੇ ਮੇ ਰਾ ਦਮਾ ਹੋ ਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ
(ਜਿਵੇ ਂ MART ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਸਟਿਰੋ ਇਡ ਗੋ ਲੀਆਂ ):

1

ਇੱ ਕ ਦਮ ਸਿੱ ਧੇ ਬੈ ਠੋ — ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ।

2

ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਰਕ ਇਨਹੇ ਲਰ ਦਾ ਇੱ ਕ ਪੱ ਫ਼ ਲਓ (ਆਮ ਤੌ ਰ
‘ਤੇ ਨੀਲਾ) ਹਰ 30-60 ਸਕਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਵੱ ਧ ਤੋ ਂ
ਵੱ ਧ 10 ਪੱ ਫ਼।

3

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇ ਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰ ਵਿਗੜੇ ਲੱ ਗਦੇ
ਹਨ ਜਾਂ 10 ਪੱ ਫ਼ ਲੈ ਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ
ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ 999 ‘ਤੇ ਐਂਬੂਲੈ ਂ ਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

4

ਐਂਬੂਲੈ ਂ ਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਦੌ ਰਾਨ 15 ਮਿੰ ਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਕਦਮ 2 ਨੂੰ ਦੁ ਹਰਾਓ।

ਦਮੇ ਦੇ ਦੌ ਰ�ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ:
•
•
•
•

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌ ਰ�ੇ ਦਾ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਘਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਅੱ ਜ ਹੀ ਆਪਣੇ

GP ਨੂੰ ਮਿਲੋ ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਦੇ 48
ਘੰ ਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ਮਿਲੋ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਕੇ ਦਿੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਓ, ਭਾਵੇ ਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱ ਗ ਗਏ ਹੋ ।
ਜੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਕੋ ਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਰੰ ਤ ਆਪਣੇ GP
ਨੂੰ ਮਿਲੋ ।

MART ‘ਤੇ

ਹੋ ਣ ‘ਤੇ , ਮੈ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਦੌ ਰਾ ਪੈ ਣ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ :

