ਿਵੰ ਡਸਰ, ਐਸਕੋਟ ਅਤੇ ਮੇਡਨਹੈਡ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਬਮਾਰੀਆਂ

ਦਮਾ
ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਦਮਾ ਇੱਕ ਆਮ ਲੰਮੇ ਸਮ� ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਵੱਖ ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਦਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਗੰ ਭੀਰਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਲਕੇ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰ ਭੀਰ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਮਾ ਦੇ
ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਿਵੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹ� ਹੈ। ਦਮਾ
ਸਾਹ ਲ� ਦੇ ਹੋਏ ਘਰਘਰਾਹਟ ਨਾਲ� ਵੱਧ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰ੍�ਕਾਈਿਟਸ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ
ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮ�, ਦਮਾ ਪਰ੍ਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।
ਬੱਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤ� ਆਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਅਲਰਜੀਆਂ ਹਨ। ਨਵਜਾਤ ਉਮਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਲਰਜੀਆਂ ਖਾਸ
ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤ� ਬਚਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮੇ ਨੂੰ
ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਚਾਣਕ, ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਦਮਾ ਦਾ ਹਮਲਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਿਜੰ ਦਗੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਿਵਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਮਾ ਅਕਸਰ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤ�
ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਿਕ ਦਮੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦੇ ਗੰ ਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੀਪੀ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ
ਦਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਿਪਆਂ ਨੂੰ ਿਨਯਿਮਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਸਥਮਾ ਕਲੀਿਨਕ ਿਵੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਮੇ ਨੂੰ
ਿਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਿਨਯਿਮਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੇਲੋੜ�ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤ�
ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਥਮਾ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਦਾ ਮੌਸਮੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਿਕਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਜਨ�ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਵਾਲੇ ਇਨਹੇਲਰ ਜਾਂ ਮੂੰ ਹ
ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਰੋਇਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਉਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਿਜਸ ਨੂੰ ਸਾਹ
ਨਲੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਸਮੀ ਫਲੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਥਮਾ ਨਰਸ ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਦਮੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਮੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਿਕ ਿਕਹੜੀਆਂ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਮੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।
ਸਾਡੇ ਜੀਪੀ ਅਸਥਮਾ ਕਲੀਿਨਕ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਲੂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ।
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“ਮ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਹੇਲਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਿਸਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੰ ਗੀ ਤਰ�ਾਂ ਨਾਲ ਕੰ ਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਬਹਤਰ

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।”

ਗੰ ਭੀਰ ਦਮਾ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਲੱਛਣਾਂ ਿਵੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲ� ਦੇ ਹੋਏ ਘਰਘਰਾਹਟ, ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਬਾਹਰ ਿਨਕਲਣੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਬਦਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

1
ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹ ਲ� ਦੇ ਹੋਏ ਘਰਘਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੰ ਘਦਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਰਾਤ
ਵੇਲੇ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

2
ਕੀ ਤੁਸ� ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧੂੜ ਦੀ ਸੰ ਭਾਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ
ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਿਦਓ।

3
ਜੇ ਲੱਛਣ ਬਣੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਨੂੰ ਿਮਲੋ । ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਮੇ ਦਾ ਗੰ ਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 999 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ਸਰ੍ੋਤ: ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਬਰਥ ਟੂ ਫਾਈਵ (ਜਨਮ ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ) 2009.
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