
 

 

 

دمہ ايک عام طويل مدتی عارضہ ہے جسے زياده تر بچوں ميں اچهی طرح کنڻرول کيا جا سکتا ہے۔ دمہ کی عالمات کی شدت 
بچوں ميں مختلف ہوتی ہيں، جو بہت ہلکی سے لے کر زياده شديد تک ہوسکتی ہيں۔ دمہ کی متعدد وجوہات ہيں اور ايک بچہ ميں دو 

سے زياده الگ الگ وجوہات کا پايا جانا کوئی غيرمعمولی بات نہيں ہے۔ دمہ گلے ميں خرخراہٹ سے کہيں زياده آگے کی  يا اس
چيز ہے۔ کهانسی آنا، بار بار ہونے واال برونکائڻس اور سانس کی تنگی بهی، خاص طور پر ورزش کرتے وقت، وه طريقے ہيں جن 

 صورتوں ميں دمہ ظاہر ہوتا ہے۔

دمہ کی دو سب سے عام محرکات نزلہ اور الرجياں ہيں۔ بچپن کے بعد الرجياں خاص طور پر اہم ہو جاتی ہيں اور الرجی  بچوں ميں
 پيدا کرنے والی ان چيزوں سے بچنا جن سے آپ کے بچہ کو الرجی ہے ان کے دمہ کو بہتر بنانے ميں مدد دے سکتا ہے۔

ہ نظر ثانی ميں شرکت کرتے ہوئے اس بارے ميں جانکاری حاصل کريں يقينی بنائيں کہ آپ اپنے جی پی پريکڻس کی ساالن
کہ اپنے بچہ کا انہيلر صحيح طريقہ سے کس طرح استعمال کريں۔ يہ دمہ کے حملوں کو مزيد خراب صورت اختيار کرنے يا 

سے جانا جاتا  امکانی دمہ کے حملوں کو روکنے ميں مدد دے سکتا ہے۔ عالمات کے اچانک، شديد آغاز کو دمہ کے حملہ
ہے، يہ جان ليوا ہوسکتا ہے اور اس کے لئے اسپتال ميں فوری عالج کی ضرورت ہو سکتی ہے، براه کرم فوری طبی توجہ 

 طلب کريں۔

 

 والدين کو اندرون خانہ يا اپنے بچوں کے پاس تمباکو نوشی کرنے سے پرہيز کرنا چاہئے۔

 

1. 
کهانسی محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے يہ رات ميں مزيد خراب صورت ميرے بچہ کے گلے ميں خرخراہٹ اور بہت زياده 

 اختيار کر ليتی ہے۔

2. 
کيا آپ نے گهر ميں کسی ممکنہ گرد و غبار کی مقدار کو کم کرنے کی کوشش کی ہے؟ کيا آپ تمباکونوشی کرتے ہيں؟ کيا 

 آپ نے اپنے معائنہ کار صحت سے بات کی ہے؟

3. 
پر کال  999اگر عالمات برقرار رہتی ہيں تو اپنے جی پی سے مليں۔ اگر آپ کے بچہ پر دمہ کا سنگين حملہ ہوتا ہے تو 

 ۔کريں

 دمہ

 

 عالمات کو جانيں



 جی پی کہتے ہيں
آپ کا جی پی عام طور پر آپ کے بچہ کی عالمات کے بارے ميں پوچه کر، ان کے سينے کا معائنہ کرکے اور ان کی سانس 

 رسکتا ہے۔ کو سن کر دمہ کی تشخيص ک

والدين کو اپنے مقامی دمہ کلينک پر برابر جانا چاہئے اور گهر پر اپنے بچہ کے دمہ کے بہتر نظم سے متعلق برابر تعاون 
 حاصل کرنا چاہئے۔ يہ اسپتال تک غير ضروری سفر سے بچائے گا۔

جاتا ہے جنہيں مسلسل يا بار بار اسڻيرائڈ دمہ متاثر چه مہينے سے زياده عمر والے ان تمام بچوں کو موسمی فلو کا ڻيکا لگايا 
پريونڻر انہيلر يا منہ کے ذريعہ لئے جانے والے اسڻيرائڈ کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے عالوه، چه مہينے سے 

وسمی زياده عمر واال ايسا کوئی بهی بچہ جسے نچلی تنفسی نالی کے انفيکشن کے ساته اسپتال ميں داخل کيا گيا ہو اسے بهی م
 فلو کا ڻيکا لگايا جانا چاہئے۔ 

 دمہ کے نرس کہتے ہيں
آپ اور آپ کے بچہ کے لئے دمہ پر قابو پانے کا سب سے اہم حصہ دمہ اور اس بارے ميں جاننا ہے کہ کون سی چيز حملہ 

 کا محرک بنتی ہے۔

 يں پوچهيں۔کے ڻيکا کے بارے م جی پی استهما کلينکس صالح اور عالج فراہم کرتے ہيں۔ موسمی فلو

 شديد دمہ کی عالمات
عالمات ميں شامل ہيں بار بار کهانسی آنا اور گلے ميں خرخراہٹ، سانس پهولنا اور بلغم اگلنا۔ عالمات اکثر رات ميں مزيد 

 خراب صورت اختيار کر ليتی ہيں۔

 پر کال کريں۔ 999اگر آپ کے بچہ ميں دمہ کی شديد عالمات ظاہر ہوتی ہيں تو فوری طبی مدد طلب کرنے کے لئے 
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