
The  Hong  Kong  Asthma  Society

Booklet Size : 100 x 210 mm BACK

The H
ong Kong A

sthm
a S

ociety H
ealth E

ducation S
eries 1(C

)

THE HONG KONG ASTHMA SOCIETY

香港哮喘會

Booklet Size : 100 x 210 mm COVER

認
識
哮
喘

2895 6502
2711 0119

www.hkasthma.org.hk
hkas@hkasthma.org.hk

9:30 a.m. - 5:30 p.m.
9:30 a.m. - 4:30 p.m. 

(                   )
( URDU )

م
دمہ کے بارے

جاننايں

يڈيشناپہال  

پرچےيلدرج ذیہانگ کانگ استمہ سو سائڻ
ليے اورحاصل کرنے کےیکاپیان ک۔ہےیکر چکيعشمارے شا

۔يںپر فون کر65022895نمبر ينہمارے ہاٹ الئيلئےجاننے کمزيد 

جاننايںدمہ کے بارے م
)روايتی چايٴينيز، ساده چايٴنيز، انگلش، اردو، ہندی، نيپالی(

( يڈيشننرس ا(جاننا يںدمہ کے بارے م
)روايتی چايٴينيز، ساده چايٴنيز(  

بوڑهے لوگ اور دمہ
)روايتی چايٴنيز(

دمہيںاور بہت چهوڻے بچوں ميںبچوں م
)روايتی چايٴنيز(  

اور دمہحمل
)ينيزچائروايتی (

اور دمہيںورزشیجسمان
)روايتی چايٴنيز(  

دمہکام اور 
)روايتی چايٴنيز(  

ہےياکیالرج
)روايتی چايٴنيز(  

يئےبنينعقلمند والد
)روايتی چايٴنيز(

ہمارے ممبر بنيےٴ   اپنی الرجی اور ايستهما کا خيال رکهيں،
)روايتی چايٴنيز(

یکے تمام حقوق ہانگ کانگ استمہ سوسائڻيٹرائیکاپیاس کتابچے ک
ہيںچااستمال کرنا ينمضامی۔ اگر آپ  اس کے کوئہيںمحفوظ اوريںميتملکیک

۔يںکر کے فون کریپر مہربانينتو ہمارے ہاٹ الئہيںچاينافوڻو ليا

ت کرنا
ے با

ے لي
ت ک

ے مزيد معلوما
ٴڻی س گ دمہ سوساي

گ کان
پ هان

اگر آ
ے

ف س
س کی طر

گ کرسچن سرو
گ کان

ٴ مہربانی هان ے
ے ہيں تو برا

چاہت
صل کريں

ت حا
ے ترجمان کی خدم

ت کال کر ک
مہيا کرده درج ذيل نمبر پر مف

3755-6833
ے  

ے لي
ے ترجمان ک

اردو ک

ے       3755-6822
ے لي

ے ترجمان ک
 نيپالی اور ہندی ک

کولون، ہانگ کانگ۔يئی،ت-ما-ياؤيٹ،سڻریشنگهائ402پتہ گراوئڈ فلور، 
يليفونڻ
يکسف  
سائٹيبو  
يلم-یا  
سنڻر کے کهلنے کے اوقاتيسورسزريشنٹپ

2013جونيڈيشنطرف سے ایکیہانگ کانگ استمہ سو سائڻ

   اتوار
تا جمعہسوموار



1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P.2

P.4

P.7

P.9

P.17

P.18

P.21

P.23

P.24

P.26

Booklet Size : 100 x 210 mm p.1 Inside Cover

2

1

Booklet Size : 100 x 210 mm p.2

ينمضام

ہے؟يادمہ ک

عام وجوہاتیدمہ ک

اور کام کےيلوگهر: دمہ کے حملے کو کم کرنا
اماحول کو بہتر بنان

اور عالجياتادو  

آالتیاصالح

دمہ ابيراپتہ چلے کہ ميسےمجهے ک
بہتر ہے؟

يڻرينگمانان مريضوں کے ليےدمہ کے
۔جن کی بيماری قابو ميں نہيں آ رہیپروگرام

ينہائمعطبی متواتر يوںمجهے ک
ضرورت ہے؟یکروانے ک  

دمہ کے مکمل: ڻارگٹلمبے عرصے کا
۔يےکنڻرول کے ل

ہانگ کانگ دمہ سوسايٴڻی کا مشن اور وژن

ہے؟يادمہ ک

10يبکے مطابق، قريسرچریمقاميکہے۔ ايماریبہت عام بيکادمہ
چهوتی۔ دمہ کوئہيںبڑے دمے سے متاثر ہوتے يصدف5اور بچےيصدف

يماریکہ اس بيئںظاہر کرتے ہيہاعداد و شمار يکنلہے ہيںنيماریبیوال
سے ہے۔اثراتياتیوراثت اور ماحولکا تعلق 

یکيوںنالیسانس کیاور لمبے عرصے تک چلنے والیدائميکدمہ ا
یسوج جاتياںنالیسانس کيںصورت میہے۔ دمہ کے دوره کیالرج
۔ہيںیہوتیاور اخراج ہونے والے مواد سے بهرہيںیسکڑ جات،ہيں
ہے۔ یدقت ہو تيںمينےکو سانس ليضکہ مریٰ حت

یکا دم بهيضکہ مريساہے جیمہلک ثابت ہو سکتيہيںصورت حال مينبدتر
دمہ کےسوزشيہکو يضاگر مرے۔گهٹ سکتا ہ
۔یبنتہيںوجہ نیکے بند ہونے کینالیسانس کيہہو تو يردوره کے بغ

ہے۔یتاہم لمبے عرصے تک سوزش رہت

ینالیہوا ک

یطرف والیالڻ
ینالیسانس ک

یطرف واليدهیس
ینالیسانس ک

یسانس ک
کےيوںنال

پڻهوں کا سکڑنا

رطوبت سے
بهری ہويٴی

 بغير سانس لينا
کسی مشکل کے ينےرکاوٹ اور سانس ليںمیہوادار

مشکليںم

ینالینارمل سانس کيکا صورتیدمہ کے دوره ک  
ياںنالیسانس کيںم

سانسیہوئیسوج
يودیکيوںنالیک

پر سوزش۔اروں  
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کم اہم وجوہاتیدمے ک

اوراموات کا سبب بنتا ہے، یافراد ک70-90دمہ يںہر سال ہانگ کانگ م
ک و چوبند عمر کے حصےااور چاموات صحت مند 20-30سے يںان م
شدت کےیکيماریاس بیکيضوں۔ مرہيںیہوتیسال ک15-44يعنی

ہے دمہ کے دوروںیکا سبب بنتیسستيںجو کہ عالج میمتعلق کم علم
اور اسکےيضمردمہيہکہ يہہے۔ اس سے بڑه کے یگئیپائہجوہمایک

ہے۔یبن سکتیبڑے تناو کا سبب بهيکايےگهر والوں کے ل

يضہ مرہے،  جب تک کہيںمکمل عالج نیتک کوئیاگرچہ دمہ کا ابه
نگہداشت فراہم نہ کنہ ہو،يراپنسخے پر عمل کے مطابقياتہدایڈاکڻر ک

صورت حال کو کنڻرول کرنےیبہت سے لوگ اس کجائےی
يسےجہيںگزارتے یزندگمعمول کے مطابق يکاور اہيںکا قابل ہوئے 

ہو گئے ہوں۔يافتہانعام يںميمزمتعلق اولمپک گوه دمہ سے

؟ہيںياعالمات کیدمہ ک

موسمياده،خاص کر رات کے وقت زیهانسکبار بار يامتواتر 
یتنگيںورزش کے بعد سانس ميالگنا یکے بدلنے سے، سرد

ہونا يداآواز کا پيںمينےسانس لمشکل، يںسانس م،تيزیيںسانس م

تناو کا احساسيںمیچهات

رہيں ہوشيار ليکن

يںصورت میتمام عالمات دمہ کیگئیکہ اوپر ديئںنہیضرو
يںعالمات والے، سانس میکہ ہلکيئںکن ہممظاہر ہوں،

واحد عالمت ہو۔یاور گهانسيںمشکل محسوس نہ کر
 

عام وجوہاتیدمہ ک

مثال کےی،الرجیکينےسانس ل
کے ذرات سے،یطور پر ، مڻ

اور  کوڑے کباڑ سے ،يگب-الل
کے بالوں سے،جانورںيا

سے۔یپولن سے، مڻ

جس کويںدهوئينڈہيکنڈس
کہا جاتا ہے،یمضر دهواں به
ياتکش ادويمآلوده ہوا، جرث

وهيںرنگ جن ميالاور گ
اڑ جاتےیجو فوريمکلک

اور دوسرے مرکبہيں
۔ہيںہوتے 

يںمیموسم اور نم
اچانک شدت سے

عاميسےجيلی،تبد
طور پر موسم بدلتے

ہوئے ہوتا ہے۔  

لگنایزکام کا ہونا، سرد
وائرس سےیدوسريا

یسانس کیواللگنے 
۔يمارياںب

ورزش دمہاگرچہ ،بهرپور ورزش
ہےیوجہ بن سکتيکایکے دوره ک

کہنہيںمطلب يہرگز ہاس کا يکنل
يئے،چاہينیکو ورزش چهوڑ ديضمر

يزيکلفيےمعلومات کے ليدمذ
اور دمے واال پرچہيوڻيزاکڻ

۔يںڈاکڻر سے رجوع کريايکهيےد

يسےمستحکم جذبات ، جيرغ
،آنايںجوش م

بے/ تناو کا شکار 
۔غصہ کرناياينچ

رہيئے  محتاط

پہلے سےيںميضوںمريکشنایردمےکہ يےکر کے محتاط رہئیمہربان
۔ہيںکا باعث بن سکتے يکشنختم ہوئے عوامل مختلف قسم کے ر

وجوہاتیکدمےننا اور دمہ کو پہچايےآپ اور آپکے خاندان کے ل
۔يںکر کے اپنے ڈاکڻر سے رجوع کریمہربانيےجاننے کے ل

ياںدوائیدرد ختم کرنے والیاور دوسريناسپر

ہے۔ کچه کهانےیده اور انڈوں سے الرجک ہوتکچه تعداد دویلوگوں ک
زائقہ ہوتا ہےیاور نقليٹسلفائيسےجيزيںچیفوظ کرنے والمحيںجن م
دمے کا باعث بن سکتا ہے۔یوه به

یسے الرجيوںدوائ

یالرجیکهانے ک
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۔ہيںکا باعث بن سکتے يکشنختم ہوئے عوامل مختلف قسم کے ر

وجوہاتیکدمےننا اور دمہ کو پہچايےآپ اور آپکے خاندان کے ل
۔يںکر کے اپنے ڈاکڻر سے رجوع کریمہربانيےجاننے کے ل

ياںدوائیدرد ختم کرنے والیاور دوسريناسپر

ہے۔ کچه کهانےیده اور انڈوں سے الرجک ہوتکچه تعداد دویلوگوں ک
زائقہ ہوتا ہےیاور نقليٹسلفائيسےجيزيںچیفوظ کرنے والمحيںجن م
دمے کا باعث بن سکتا ہے۔یوه به

یسے الرجيوںدوائ

یالرجیکهانے ک
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کم اہم وجوہاتیدمے ک

اوراموات کا سبب بنتا ہے، یافراد ک70-90دمہ يںہر سال ہانگ کانگ م
ک و چوبند عمر کے حصےااور چاموات صحت مند 20-30سے يںان م
شدت کےیکيماریاس بیکيضوں۔ مرہيںیہوتیسال ک15-44يعنی

ہے دمہ کے دوروںیکا سبب بنتیسستيںجو کہ عالج میمتعلق کم علم
اور اسکےيضمردمہيہکہ يہہے۔ اس سے بڑه کے یگئیپائہجوہمایک

ہے۔یبن سکتیبڑے تناو کا سبب بهيکايےگهر والوں کے ل

يضہ مرہے،  جب تک کہيںمکمل عالج نیتک کوئیاگرچہ دمہ کا ابه
نگہداشت فراہم نہ کنہ ہو،يراپنسخے پر عمل کے مطابقياتہدایڈاکڻر ک

صورت حال کو کنڻرول کرنےیبہت سے لوگ اس کجائےی
يسےجہيںگزارتے یزندگمعمول کے مطابق يکاور اہيںکا قابل ہوئے 

ہو گئے ہوں۔يافتہانعام يںميمزمتعلق اولمپک گوه دمہ سے

؟ہيںياعالمات کیدمہ ک

موسمياده،خاص کر رات کے وقت زیهانسکبار بار يامتواتر 
یتنگيںورزش کے بعد سانس ميالگنا یکے بدلنے سے، سرد

ہونا يداآواز کا پيںمينےسانس لمشکل، يںسانس م،تيزیيںسانس م

تناو کا احساسيںمیچهات

رہيں ہوشيار ليکن

يںصورت میتمام عالمات دمہ کیگئیکہ اوپر ديئںنہیضرو
يںعالمات والے، سانس میکہ ہلکيئںکن ہممظاہر ہوں،

واحد عالمت ہو۔یاور گهانسيںمشکل محسوس نہ کر
 

عام وجوہاتیدمہ ک

مثال کےی،الرجیکينےسانس ل
کے ذرات سے،یطور پر ، مڻ

اور  کوڑے کباڑ سے ،يگب-الل
کے بالوں سے،جانورںيا

سے۔یپولن سے، مڻ

جس کويںدهوئينڈہيکنڈس
کہا جاتا ہے،یمضر دهواں به
ياتکش ادويمآلوده ہوا، جرث

وهيںرنگ جن ميالاور گ
اڑ جاتےیجو فوريمکلک

اور دوسرے مرکبہيں
۔ہيںہوتے 

يںمیموسم اور نم
اچانک شدت سے

عاميسےجيلی،تبد
طور پر موسم بدلتے

ہوئے ہوتا ہے۔  

لگنایزکام کا ہونا، سرد
وائرس سےیدوسريا

یسانس کیواللگنے 
۔يمارياںب

ورزش دمہاگرچہ ،بهرپور ورزش
ہےیوجہ بن سکتيکایکے دوره ک

کہنہيںمطلب يہرگز ہاس کا يکنل
يئے،چاہينیکو ورزش چهوڑ ديضمر

يزيکلفيےمعلومات کے ليدمذ
اور دمے واال پرچہيوڻيزاکڻ

۔يںڈاکڻر سے رجوع کريايکهيےد
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ہے۔ کچه کهانےیده اور انڈوں سے الرجک ہوتکچه تعداد دویلوگوں ک
زائقہ ہوتا ہےیاور نقليٹسلفائيسےجيزيںچیفوظ کرنے والمحيںجن م
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:دمہ کے حملے کو کم کرنا4
اور کام کے ماحوليلوگهر

اکو بہتر بنان

دهواں جسکو ينڈہيکنڈاور سيںچهوڑ دیتمباکو نوش
۔يںسانس نہ ليںمہيںکہتے یبهمطلوب دهواںيرغ

نہيرهپرنده وغیکوئيایکتا، بليسےپالتو جانور جیبہتر ہے کہ آپ کوئيہ
۔يںرکه

يسےجہيںيالتیخشبو پهيزجو تيںنہ رکهيزيںگهر پر وه چ
۔يرهوغيلخشبودار تیکوئياياںبتاگریہوئیجلتيوم،پرف

يےسے بچنے کے ليرهوغیخاک اور مڻيںوالے موسم مینم
۔يںمال کرکا استينمشیختم کرنے والیاور نميرکنڈيشنائ

يکسينویآنا کے جب مناسب زکام سے بچنے کيںجوش م
۔يں، اور زکام سے متاثره لوگوں سے بچيںل

کےیمڻ
يڑےک

یفضلہ عام کهليہعام وجہ بنتا ہے۔ یکدمےکا فضلہ يڑوںکے کمڻی
اس سے الرجکيضدمے کے مريصدف60يکندکهتا، لہيںآنکه سےن

يچرفرنیپشمپردے،ين،قاليں،چادری۔ خاص کر بستر کہيںہوتے 
۔ہيںيںعام جگہیکافزائش نسل یکيڑوںان کياگڑیپشماور 

:يقےکچه طرےکم کرنے کيڑےکے کیمڻميںگهر  

۔ يںکریمتواتر صفائ
کپڑےيلےکو گيزوںچیگرد صاف کرنے وال

۔ںيکريلیسے تبدينرکليکيوموياجهاڑو 

سےیکو ہر ہفتے گرم پانيوںگڑیپشم
۔يںدهوئ

۔يںکا استمال نہ کرينقال  

یکرنياطخاص طور پر احتیبستر ک
55کرنا اور يلمتواتر تبد: يئےچاہ
سےیگرم پانيچےسے نيڈگریسنڻ

یضروریبهيکيومدهونا۔ روزانہ و
ڻائٹ پلنگ پوش کايادهآپ ز: ہے
۔ہيںکر سکتے یال بهاستم

يایپردوں کے بجائے لکڑ
پالسڻک کے صاف ہو جانے والے

۔يںپردے استمال کر

جويںاستمال کريچروه فرن
سے صاف ہو جائے۔یآسان

اور عالجياںدوائ

يںاور ان کے عالج کو دو حصوں مياںدوائیکدمے
ضرورت اوریکيضجا سکتا ہے، ڈاکڻر مرياکيمتقس

کرےينحالت کے مطابق انکے مالپ اور مقدار کا تع
جن کا دمہ پہلے سےیکيضوںگا، خاص کر ان مر

بہتر ہے۔

سےيماريوںب
:والےينےچڻهکارا د

يلڈانہيکڻنگا-شارٹ
يليڻربرونکوڈ

:کنڻرول کرنے والے
يسےلمبے عرصے عالج ج

اوريروائيڈسڻيلڈانہ
يکڻنگا-لونگ
انہيلڈيليڻربرونکوڈ

سڻيروايٴيڈ ايک ساته

:والےينےسے چڻهکارا ديماريوںب
يليڻربرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-شارٹ

ہے جو دمے کے دورے کے دوران استمالکے ليے عالجيمرجنسیايہ
سانسیکيضہے اور مريتاديالپهیکو فورینالیسانس کيہہوتا ہے۔ 

ہے اور آخر کار سانس کويتاپر دباو سے چڻهکارا دينےاور سیکمیک
ہے۔اور نبوالئزر سے ہوتايلرعالج انہيہلے آتا ہے۔ يںدوباره نارمل حالت م

عام طور پر استمال ہونے
يکڻنگا-والے شارٹ

يليڻربرونکوڈيلڈانہ  

ينڻولينو (سلبوڻامول)

(ڻربوڻاالئن) ينائيلبرائک

(سلبوڻامول)  سالمول

( ييماپراڻروپ ) يڻروونٹا

يوينٹکمب  
سلبوڻامول) / ييماپراڻروپ ) 

خوراکيڻرڈم  خشک پاوڈر 

يلےجو عام طور پر نيلرانہ
ہيںرنگ کے ہوتے 

 
 نبوالئزر

 خبردار
يليڻربرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-کے مطابق صرف شارٹيتبدایڈاکڻر کياجب ضرورت ہو 

۔يںاستمال کر

۔ہيںہيںنيزيںچیختم کرنے والسوزشیکوئيںان ميکنلہيںیاثر دکهاتیفورياںدوائيہ
۔يںپر انحصار نہ کریصرف اسنظر انداز کر کےںيادوايروکنے والیدوسرآپ

يکڻنگا-دفعہ  شارٹينتيںہفتے ميےنجات حاصل کرنے کے لیدمے سے فوريداگر آپ شد
صورت حال ابیہے کہ آپکیحالت بتاتيہیتو آپکہيںاستمال کر چکے يليڻربرونکوڈيلڈانہ

۔يںہو سکے آپ ڈاکڻر کے پاس جائیاور جتنا جلدیرہنہيںبہتر 

يکڻنگا-شارٹيےاستمال کے ليںدمے کے دورے ميمرجنسیتو ايںجب آپ گهر سے نکل
۔يںکر کے ضرور رکه لیمہربانيليڻربرونکوڈيلڈانہ

دهڑکنيزتیاور دل کیکپکپیصرف ہاتهوں کيںان مہيںلے چکے ياںدوائيضجو مر
ہو نگے۔يکڻسافيڈسائيسےج
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ہو نگے۔يکڻسافيڈسائيسےج
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:دمہ کے حملے کو کم کرنا4
اور کام کے ماحوليلوگهر

اکو بہتر بنان

دهواں جسکو ينڈہيکنڈاور سيںچهوڑ دیتمباکو نوش
۔يںسانس نہ ليںمہيںکہتے یبهمطلوب دهواںيرغ

نہيرهپرنده وغیکوئيایکتا، بليسےپالتو جانور جیبہتر ہے کہ آپ کوئيہ
۔يںرکه

يسےجہيںيالتیخشبو پهيزجو تيںنہ رکهيزيںگهر پر وه چ
۔يرهوغيلخشبودار تیکوئياياںبتاگریہوئیجلتيوم،پرف

يےسے بچنے کے ليرهوغیخاک اور مڻيںوالے موسم مینم
۔يںمال کرکا استينمشیختم کرنے والیاور نميرکنڈيشنائ

يکسينویآنا کے جب مناسب زکام سے بچنے کيںجوش م
۔يں، اور زکام سے متاثره لوگوں سے بچيںل

کےیمڻ
يڑےک

یفضلہ عام کهليہعام وجہ بنتا ہے۔ یکدمےکا فضلہ يڑوںکے کمڻی
اس سے الرجکيضدمے کے مريصدف60يکندکهتا، لہيںآنکه سےن

يچرفرنیپشمپردے،ين،قاليں،چادری۔ خاص کر بستر کہيںہوتے 
۔ہيںيںعام جگہیکافزائش نسل یکيڑوںان کياگڑیپشماور 

:يقےکچه طرےکم کرنے کيڑےکے کیمڻميںگهر  

۔ يںکریمتواتر صفائ
کپڑےيلےکو گيزوںچیگرد صاف کرنے وال

۔ںيکريلیسے تبدينرکليکيوموياجهاڑو 

سےیکو ہر ہفتے گرم پانيوںگڑیپشم
۔يںدهوئ

۔يںکا استمال نہ کرينقال  

یکرنياطخاص طور پر احتیبستر ک
55کرنا اور يلمتواتر تبد: يئےچاہ
سےیگرم پانيچےسے نيڈگریسنڻ

یضروریبهيکيومدهونا۔ روزانہ و
ڻائٹ پلنگ پوش کايادهآپ ز: ہے
۔ہيںکر سکتے یال بهاستم

يایپردوں کے بجائے لکڑ
پالسڻک کے صاف ہو جانے والے

۔يںپردے استمال کر

جويںاستمال کريچروه فرن
سے صاف ہو جائے۔یآسان

اور عالجياںدوائ

يںاور ان کے عالج کو دو حصوں مياںدوائیکدمے
ضرورت اوریکيضجا سکتا ہے، ڈاکڻر مرياکيمتقس

کرےينحالت کے مطابق انکے مالپ اور مقدار کا تع
جن کا دمہ پہلے سےیکيضوںگا، خاص کر ان مر

بہتر ہے۔

سےيماريوںب
:والےينےچڻهکارا د

يلڈانہيکڻنگا-شارٹ
يليڻربرونکوڈ

:کنڻرول کرنے والے
يسےلمبے عرصے عالج ج

اوريروائيڈسڻيلڈانہ
يکڻنگا-لونگ
انہيلڈيليڻربرونکوڈ

سڻيروايٴيڈ ايک ساته

:والےينےسے چڻهکارا ديماريوںب
يليڻربرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-شارٹ

ہے جو دمے کے دورے کے دوران استمالکے ليے عالجيمرجنسیايہ
سانسیکيضہے اور مريتاديالپهیکو فورینالیسانس کيہہوتا ہے۔ 

ہے اور آخر کار سانس کويتاپر دباو سے چڻهکارا دينےاور سیکمیک
ہے۔اور نبوالئزر سے ہوتايلرعالج انہيہلے آتا ہے۔ يںدوباره نارمل حالت م

عام طور پر استمال ہونے
يکڻنگا-والے شارٹ

يليڻربرونکوڈيلڈانہ  

ينڻولينو (سلبوڻامول)

(ڻربوڻاالئن) ينائيلبرائک

(سلبوڻامول)  سالمول

( ييماپراڻروپ ) يڻروونٹا

يوينٹکمب  
سلبوڻامول) / ييماپراڻروپ ) 

خوراکيڻرڈم  خشک پاوڈر 

يلےجو عام طور پر نيلرانہ
ہيںرنگ کے ہوتے 

 
 نبوالئزر

 خبردار
يليڻربرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-کے مطابق صرف شارٹيتبدایڈاکڻر کياجب ضرورت ہو 

۔يںاستمال کر

۔ہيںہيںنيزيںچیختم کرنے والسوزشیکوئيںان ميکنلہيںیاثر دکهاتیفورياںدوائيہ
۔يںپر انحصار نہ کریصرف اسنظر انداز کر کےںيادوايروکنے والیدوسرآپ

يکڻنگا-دفعہ  شارٹينتيںہفتے ميےنجات حاصل کرنے کے لیدمے سے فوريداگر آپ شد
صورت حال ابیہے کہ آپکیحالت بتاتيہیتو آپکہيںاستمال کر چکے يليڻربرونکوڈيلڈانہ

۔يںہو سکے آپ ڈاکڻر کے پاس جائیاور جتنا جلدیرہنہيںبہتر 

يکڻنگا-شارٹيےاستمال کے ليںدمے کے دورے ميمرجنسیتو ايںجب آپ گهر سے نکل
۔يںکر کے ضرور رکه لیمہربانيليڻربرونکوڈيلڈانہ

دهڑکنيزتیاور دل کیکپکپیصرف ہاتهوں کيںان مہيںلے چکے ياںدوائيضجو مر
ہو نگے۔يکڻسافيڈسائيسےج



13

Booklet Size : 100 x 210 mmp.13

11

Booklet Size : 100 x 210 mmp.11

12

Booklet Size : 100 x 210 mm p.12

14

Booklet Size : 100 x 210 mm p.14

اوريروائيڈسڻيلڈانہيسےکنڻرول کرنے والے ج
اوريروائيڈسڻيلڈجو انہياںئادویہوئیمل

۔ہيںرکهتے يليڻرزبروکوڈيکڻنگا-لونگ

قسميں کی سڻيروائيڈ
ینالیسانس ک) ياںدوائیسوزش ختم کرنےکيسےج(ياںدوئيےروک تهام کے ل

یکے ریجو کہ پهر الرجيں،ہیپرسوجن اور سوزش کم کر سکتيواردیک
اور نبوالئزريلرانہئیدوائيہ۔ يںہیاور دمے کے دوروں کو کم کر سکتيکشنا
کےيروائيڈعام اور سڻےيدمے کے خاتمے کے ليرائيڈاور سڻيںہیہوتيںشکل میک

سوزش کے خاتمے کا عام اور موئثر عالج ہے۔يناسانس ليعہذر  

عام طور پر استمال
دمے کےیہونے وال

يڈسڻروائیخاتمے وال   

يڈڻائيکسوفل
( يکيسونفلوڻ )

يکورٹپلم
( يسونائيڈبڈ )

يکليزونب
( يکلوميڻازونب )

يلوسکوا
( يڈسائکلسو نائ )

يکليٹب
( يکلوميڻازونب )

خوراکيڻرڈم خشک پاوڈر

جو عام طور پر بهورے ، الل اويہلران
ہيںر مالڻے رنگ کے ہوتے 

 
يبوالئيزرن  

 خبردار
کو کم کر کےسوزش یوالی۔ ان کا مقصد الرجہيںنہيںياتکش ادويمجراثياتادویختم کرنےوالسوزشيہ

کنڑول کرنا ہے۔يےدمے کو لمبے عرصے کے لسےيوںدوائ

يےاستمال کے ليمرجنسیايہيےاس لیکرتيںسانس کے مسائل حل نہئياںدوائیسوزش ختم کرنے وال
۔ہيںيںنہئ

کا استمال صورت حال کو بہتريوںدوائیاور اوقات کے مطابق سوزش کو ختم کرنے کياتہدایڈاکڻر ک
اپنا اثر دکهاتےياںدوائیسوزش ختم کرنے والاور اچانک دوروں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔بناتا ہے

تهوڑا وقت
ہوئے

بند کرنےياںوائديرکا اجازت کے بغيضمريکندو ہفتے، ليايکايسےجہيںيتیل
کوئ

کا
۔یهر بهپنہ رہے یعالمت باقیکوئیدمے کيانہ يادمےکا دوره پڑے یچاہےکوئہوتاہيںنيداسوال پی

کہا جاتا ہےیجسے ہارمونز بهيڈسڻروائیجانے والیسے ديکشنانجيااورل 
ہيںلمبے عرصے تک نیدوئيہہوں۔ يدعالمات بہت شدیاسکا نسخہ دے گا جب دمے کیڈاکڻر صرف تب ہ

يماريوںکا سبب اور بيشربلڈ پریبلڈ شوگر، ہائیموڻاپا، ہائيماری،بیکيوںہڈيہيونکہکیجاتیل
يتصالحیتم کرنے والکو خ

محفوظ ہے۔ زياده سڻروائيڈ انہيلڈ
ہے۔ ان کے مقابلے ميں نشونما متاثر کرسکتی بچوں کی ہے۔ يہ کو متاثر کرتی

جائے تو اسکے نقصانات کے بجائےیکے مطابق ليتہدایڈاکڻر کيہاگر 
۔ہيںفوائد يادهزيےلمبے عرصلے تک کے ل

نان-سڻروائيڈ
جو سوزش کو ختم کرنے ہيں ميسر بهی دوائياں نان-اسڻروائيڈ بازار ميں

ہيں۔ کا کام کرتی

 سنگوليئر(مونڻلوکاسٹ سوڈيم)

ميں نالی ہوا کی ہيں۔ ليکوڻرائين کو ختم کرتی ليکوڻرائين اورل ميڈيسن يہ
کو ختم کرنے سے دمے کی کرتا ہے اور ليکڻرائين اور سوجن پيدا تنگی

ہے۔ مدد ملتی بهی ہے اور دمے کے دوروں سے بچنے ميں حالت بہتر ہوتی
اثر کم ہوتا ہے۔ کے مقابلے ميں سڻروائيڈ انہيلڈ ليکن

الئين تهيوپهی يڈيسن:  اورل م کنڻرول کرنے والی  لمبے عرصے ميں

ہے اور ہموار پڻهوں کو آرام ديتی ميں نالی سانس کی اورل ميڈيسن يہ
ہے۔ ہے اور سوزش کو ختم کرتی کو کشاده کرتی نالی سانس کی

برونکوڈيليڻر انہيلڈ  لونگ-ايکڻنگ

لمبے عرصے دمے کو کنڻرول کرنے کی برونکوڈيليڻر انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ
گهنڻے سے

کو کشاده کرنے ناليوں تک سانس کی زياده
12 ڈاکڻر کا نسخہ درکار ہے۔ يہ اور ان کے ليے ہيئں دوائياں والی

ہيں، کے تناو سے نجات دالتی اور چهاتی کمی اور سانس کی
ہيں۔ مدد کرتی النے کی دوباره واپس سانس کو نارمل حالت ميں

جو

یعام استمال ہونےوال
يلڈانہيکڻنگا-لونگ

يليڻربرونکوڈ   

يونٹسر
( يرولسلمڻ )

م طور پر ف ہيںرنگ کے ہوتے يروزیاو کہ عجيئلرانہ

خشک پاوڈر خوراکيڻرڈم

 خبردار
کے ساته استمال سڻروئيڈ برونکوڈيليڻرضرور انہيلڈ انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ

کے سوزش ختم کرنے کے عمل سڻروائيڈ انہيلڈ يہ کيونکہ کرنے چاہيں
محض عالج کے آپ اس قسم کے برونکوڈيليڻر ليکن ہيں، مدد ديتے ميں

ہوتے۔ نہيں کافی ليے

يکنہوتا لہيںاستمال نيےکے لدمے کے دورے يمرجنسیعالج ايہ
عالمات سے آرام پہنچاتا ہے۔یہونے واليدادورے کے دوران پيہ

ادويات ہوئی  ملی
جن کے اندرہيںيئےکيجادايلرانہيسےنے ايوںکمپنیکيوںدوائ

ہوتےيليڻربرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-اور لونگيجنٹايکوسڻرائيڈکورڻ
ہوا کے راستوںيےکے لينےبہتر طور پر سانس ليليڻرز۔ برونکوڈہيں

یہوا کے راستوں کيکوسڻرائيڈکورڻيبلجبکہ انہل،ہيںکو آرام پہنچاتے 
اور نسخےياتہدایکڈاکڻروں يڈيکيشنمينکمبائيہ۔ ہيںکو کم کرتے زشوس

دمے کے دوروں کو بہتر کرنے کےيںکے مطابق لمبے عرصے کے عالج م
۔ہيںیہوتاستماليےل

کےیآسانیکيضجو کہ مرہيںکہالتے " يڈيکيشنمينکمبائ"يئلرانہيہ
ہوتےيےکے مسائل کے ليضوںاور ان مرہيںبنائے گئے يےل

۔یہوتہيںنيڈسڻروائيلڈانہیجن کے پاس کافہيں

یعام استمال ہونے وال
ياتادویہوئیمل   

کورٹیسمب
( يرلفارموڻ / يسونائيڈبڈ )

ڈيڻائيسر
( يکيسونفلوڻ / يرولسلمڻ )

خشک پاوڈرخوراکيڻرڈم
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اوريروائيڈسڻيلڈانہيسےکنڻرول کرنے والے ج
اوريروائيڈسڻيلڈجو انہياںئادویہوئیمل

۔ہيںرکهتے يليڻرزبروکوڈيکڻنگا-لونگ

قسميں کی سڻيروائيڈ
ینالیسانس ک) ياںدوائیسوزش ختم کرنےکيسےج(ياںدوئيےروک تهام کے ل

یکے ریجو کہ پهر الرجيں،ہیپرسوجن اور سوزش کم کر سکتيواردیک
اور نبوالئزريلرانہئیدوائيہ۔ يںہیاور دمے کے دوروں کو کم کر سکتيکشنا
کےيروائيڈعام اور سڻےيدمے کے خاتمے کے ليرائيڈاور سڻيںہیہوتيںشکل میک

سوزش کے خاتمے کا عام اور موئثر عالج ہے۔يناسانس ليعہذر  

عام طور پر استمال
دمے کےیہونے وال

يڈسڻروائیخاتمے وال   

يڈڻائيکسوفل
( يکيسونفلوڻ )

يکورٹپلم
( يسونائيڈبڈ )

يکليزونب
( يکلوميڻازونب )

يلوسکوا
( يڈسائکلسو نائ )

يکليٹب
( يکلوميڻازونب )

خوراکيڻرڈم خشک پاوڈر

جو عام طور پر بهورے ، الل اويہلران
ہيںر مالڻے رنگ کے ہوتے 

 
يبوالئيزرن  

 خبردار
کو کم کر کےسوزش یوالی۔ ان کا مقصد الرجہيںنہيںياتکش ادويمجراثياتادویختم کرنےوالسوزشيہ

کنڑول کرنا ہے۔يےدمے کو لمبے عرصے کے لسےيوںدوائ

يےاستمال کے ليمرجنسیايہيےاس لیکرتيںسانس کے مسائل حل نہئياںدوائیسوزش ختم کرنے وال
۔ہيںيںنہئ

کا استمال صورت حال کو بہتريوںدوائیاور اوقات کے مطابق سوزش کو ختم کرنے کياتہدایڈاکڻر ک
اپنا اثر دکهاتےياںدوائیسوزش ختم کرنے والاور اچانک دوروں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔بناتا ہے

تهوڑا وقت
ہوئے

بند کرنےياںوائديرکا اجازت کے بغيضمريکندو ہفتے، ليايکايسےجہيںيتیل
کوئ

کا
۔یهر بهپنہ رہے یعالمت باقیکوئیدمے کيانہ يادمےکا دوره پڑے یچاہےکوئہوتاہيںنيداسوال پی

کہا جاتا ہےیجسے ہارمونز بهيڈسڻروائیجانے والیسے ديکشنانجيااورل 
ہيںلمبے عرصے تک نیدوئيہہوں۔ يدعالمات بہت شدیاسکا نسخہ دے گا جب دمے کیڈاکڻر صرف تب ہ

يماريوںکا سبب اور بيشربلڈ پریبلڈ شوگر، ہائیموڻاپا، ہائيماری،بیکيوںہڈيہيونکہکیجاتیل
يتصالحیتم کرنے والکو خ

محفوظ ہے۔ زياده سڻروائيڈ انہيلڈ
ہے۔ ان کے مقابلے ميں نشونما متاثر کرسکتی بچوں کی ہے۔ يہ کو متاثر کرتی

جائے تو اسکے نقصانات کے بجائےیکے مطابق ليتہدایڈاکڻر کيہاگر 
۔ہيںفوائد يادهزيےلمبے عرصلے تک کے ل

نان-سڻروائيڈ
جو سوزش کو ختم کرنے ہيں ميسر بهی دوائياں نان-اسڻروائيڈ بازار ميں

ہيں۔ کا کام کرتی

 سنگوليئر(مونڻلوکاسٹ سوڈيم)

ميں نالی ہوا کی ہيں۔ ليکوڻرائين کو ختم کرتی ليکوڻرائين اورل ميڈيسن يہ
کو ختم کرنے سے دمے کی کرتا ہے اور ليکڻرائين اور سوجن پيدا تنگی

ہے۔ مدد ملتی بهی ہے اور دمے کے دوروں سے بچنے ميں حالت بہتر ہوتی
اثر کم ہوتا ہے۔ کے مقابلے ميں سڻروائيڈ انہيلڈ ليکن

الئين تهيوپهی يڈيسن:  اورل م کنڻرول کرنے والی  لمبے عرصے ميں

ہے اور ہموار پڻهوں کو آرام ديتی ميں نالی سانس کی اورل ميڈيسن يہ
ہے۔ ہے اور سوزش کو ختم کرتی کو کشاده کرتی نالی سانس کی

برونکوڈيليڻر انہيلڈ  لونگ-ايکڻنگ

لمبے عرصے دمے کو کنڻرول کرنے کی برونکوڈيليڻر انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ
گهنڻے سے

کو کشاده کرنے ناليوں تک سانس کی زياده
12 ڈاکڻر کا نسخہ درکار ہے۔ يہ اور ان کے ليے ہيئں دوائياں والی

ہيں، کے تناو سے نجات دالتی اور چهاتی کمی اور سانس کی
ہيں۔ مدد کرتی النے کی دوباره واپس سانس کو نارمل حالت ميں

جو

یعام استمال ہونےوال
يلڈانہيکڻنگا-لونگ

يليڻربرونکوڈ   

يونٹسر
( يرولسلمڻ )

م طور پر ف ہيںرنگ کے ہوتے يروزیاو کہ عجيئلرانہ

خشک پاوڈر خوراکيڻرڈم

 خبردار
کے ساته استمال سڻروئيڈ برونکوڈيليڻرضرور انہيلڈ انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ

کے سوزش ختم کرنے کے عمل سڻروائيڈ انہيلڈ يہ کيونکہ کرنے چاہيں
محض عالج کے آپ اس قسم کے برونکوڈيليڻر ليکن ہيں، مدد ديتے ميں

ہوتے۔ نہيں کافی ليے

يکنہوتا لہيںاستمال نيےکے لدمے کے دورے يمرجنسیعالج ايہ
عالمات سے آرام پہنچاتا ہے۔یہونے واليدادورے کے دوران پيہ

ادويات ہوئی  ملی
جن کے اندرہيںيئےکيجادايلرانہيسےنے ايوںکمپنیکيوںدوائ

ہوتےيليڻربرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-اور لونگيجنٹايکوسڻرائيڈکورڻ
ہوا کے راستوںيےکے لينےبہتر طور پر سانس ليليڻرز۔ برونکوڈہيں

یہوا کے راستوں کيکوسڻرائيڈکورڻيبلجبکہ انہل،ہيںکو آرام پہنچاتے 
اور نسخےياتہدایکڈاکڻروں يڈيکيشنمينکمبائيہ۔ ہيںکو کم کرتے زشوس

دمے کے دوروں کو بہتر کرنے کےيںکے مطابق لمبے عرصے کے عالج م
۔ہيںیہوتاستماليےل

کےیآسانیکيضجو کہ مرہيںکہالتے " يڈيکيشنمينکمبائ"يئلرانہيہ
ہوتےيےکے مسائل کے ليضوںاور ان مرہيںبنائے گئے يےل

۔یہوتہيںنيڈسڻروائيلڈانہیجن کے پاس کافہيں

یعام استمال ہونے وال
ياتادویہوئیمل   

کورٹیسمب
( يرلفارموڻ / يسونائيڈبڈ )

ڈيڻائيسر
( يکيسونفلوڻ / يرولسلمڻ )

خشک پاوڈرخوراکيڻرڈم
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اوريروائيڈسڻيلڈانہيسےکنڻرول کرنے والے ج
اوريروائيڈسڻيلڈجو انہياںئادویہوئیمل

۔ہيںرکهتے يليڻرزبروکوڈيکڻنگا-لونگ

قسميں کی سڻيروائيڈ
ینالیسانس ک) ياںدوائیسوزش ختم کرنےکيسےج(ياںدوئيےروک تهام کے ل

یکے ریجو کہ پهر الرجيں،ہیپرسوجن اور سوزش کم کر سکتيواردیک
اور نبوالئزريلرانہئیدوائيہ۔ يںہیاور دمے کے دوروں کو کم کر سکتيکشنا
کےيروائيڈعام اور سڻےيدمے کے خاتمے کے ليرائيڈاور سڻيںہیہوتيںشکل میک

سوزش کے خاتمے کا عام اور موئثر عالج ہے۔يناسانس ليعہذر  

عام طور پر استمال
دمے کےیہونے وال

يڈسڻروائیخاتمے وال   

يڈڻائيکسوفل
( يکيسونفلوڻ )

يکورٹپلم
( يسونائيڈبڈ )

يکليزونب
( يکلوميڻازونب )

يلوسکوا
( يڈسائکلسو نائ )

يکليٹب
( يکلوميڻازونب )

خوراکيڻرڈم خشک پاوڈر

جو عام طور پر بهورے ، الل اويہلران
ہيںر مالڻے رنگ کے ہوتے 

 
يبوالئيزرن  

 خبردار
کو کم کر کےسوزش یوالی۔ ان کا مقصد الرجہيںنہيںياتکش ادويمجراثياتادویختم کرنےوالسوزشيہ

کنڑول کرنا ہے۔يےدمے کو لمبے عرصے کے لسےيوںدوائ

يےاستمال کے ليمرجنسیايہيےاس لیکرتيںسانس کے مسائل حل نہئياںدوائیسوزش ختم کرنے وال
۔ہيںيںنہئ

کا استمال صورت حال کو بہتريوںدوائیاور اوقات کے مطابق سوزش کو ختم کرنے کياتہدایڈاکڻر ک
اپنا اثر دکهاتےياںدوائیسوزش ختم کرنے والاور اچانک دوروں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔بناتا ہے

تهوڑا وقت
ہوئے

بند کرنےياںوائديرکا اجازت کے بغيضمريکندو ہفتے، ليايکايسےجہيںيتیل
کوئ

کا
۔یهر بهپنہ رہے یعالمت باقیکوئیدمے کيانہ يادمےکا دوره پڑے یچاہےکوئہوتاہيںنيداسوال پی

کہا جاتا ہےیجسے ہارمونز بهيڈسڻروائیجانے والیسے ديکشنانجيااورل 
ہيںلمبے عرصے تک نیدوئيہہوں۔ يدعالمات بہت شدیاسکا نسخہ دے گا جب دمے کیڈاکڻر صرف تب ہ

يماريوںکا سبب اور بيشربلڈ پریبلڈ شوگر، ہائیموڻاپا، ہائيماری،بیکيوںہڈيہيونکہکیجاتیل
يتصالحیتم کرنے والکو خ

محفوظ ہے۔ زياده سڻروائيڈ انہيلڈ
ہے۔ ان کے مقابلے ميں نشونما متاثر کرسکتی بچوں کی ہے۔ يہ کو متاثر کرتی

جائے تو اسکے نقصانات کے بجائےیکے مطابق ليتہدایڈاکڻر کيہاگر 
۔ہيںفوائد يادهزيےلمبے عرصلے تک کے ل

نان-سڻروائيڈ
جو سوزش کو ختم کرنے ہيں ميسر بهی دوائياں نان-اسڻروائيڈ بازار ميں

ہيں۔ کا کام کرتی

 سنگوليئر(مونڻلوکاسٹ سوڈيم)

ميں نالی ہوا کی ہيں۔ ليکوڻرائين کو ختم کرتی ليکوڻرائين اورل ميڈيسن يہ
کو ختم کرنے سے دمے کی کرتا ہے اور ليکڻرائين اور سوجن پيدا تنگی

ہے۔ مدد ملتی بهی ہے اور دمے کے دوروں سے بچنے ميں حالت بہتر ہوتی
اثر کم ہوتا ہے۔ کے مقابلے ميں سڻروائيڈ انہيلڈ ليکن

الئين تهيوپهی يڈيسن:  اورل م کنڻرول کرنے والی  لمبے عرصے ميں

ہے اور ہموار پڻهوں کو آرام ديتی ميں نالی سانس کی اورل ميڈيسن يہ
ہے۔ ہے اور سوزش کو ختم کرتی کو کشاده کرتی نالی سانس کی

برونکوڈيليڻر انہيلڈ  لونگ-ايکڻنگ

لمبے عرصے دمے کو کنڻرول کرنے کی برونکوڈيليڻر انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ
گهنڻے سے

کو کشاده کرنے ناليوں تک سانس کی زياده
12 ڈاکڻر کا نسخہ درکار ہے۔ يہ اور ان کے ليے ہيئں دوائياں والی

ہيں، کے تناو سے نجات دالتی اور چهاتی کمی اور سانس کی
ہيں۔ مدد کرتی النے کی دوباره واپس سانس کو نارمل حالت ميں

جو

یعام استمال ہونےوال
يلڈانہيکڻنگا-لونگ

يليڻربرونکوڈ   

يونٹسر
( يرولسلمڻ )

م طور پر ف ہيںرنگ کے ہوتے يروزیاو کہ عجيئلرانہ

خشک پاوڈر خوراکيڻرڈم

 خبردار
کے ساته استمال سڻروئيڈ برونکوڈيليڻرضرور انہيلڈ انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ

کے سوزش ختم کرنے کے عمل سڻروائيڈ انہيلڈ يہ کيونکہ کرنے چاہيں
محض عالج کے آپ اس قسم کے برونکوڈيليڻر ليکن ہيں، مدد ديتے ميں

ہوتے۔ نہيں کافی ليے

يکنہوتا لہيںاستمال نيےکے لدمے کے دورے يمرجنسیعالج ايہ
عالمات سے آرام پہنچاتا ہے۔یہونے واليدادورے کے دوران پيہ

ادويات ہوئی  ملی
جن کے اندرہيںيئےکيجادايلرانہيسےنے ايوںکمپنیکيوںدوائ

ہوتےيليڻربرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-اور لونگيجنٹايکوسڻرائيڈکورڻ
ہوا کے راستوںيےکے لينےبہتر طور پر سانس ليليڻرز۔ برونکوڈہيں

یہوا کے راستوں کيکوسڻرائيڈکورڻيبلجبکہ انہل،ہيںکو آرام پہنچاتے 
اور نسخےياتہدایکڈاکڻروں يڈيکيشنمينکمبائيہ۔ ہيںکو کم کرتے زشوس

دمے کے دوروں کو بہتر کرنے کےيںکے مطابق لمبے عرصے کے عالج م
۔ہيںیہوتاستماليےل

کےیآسانیکيضجو کہ مرہيںکہالتے " يڈيکيشنمينکمبائ"يئلرانہيہ
ہوتےيےکے مسائل کے ليضوںاور ان مرہيںبنائے گئے يےل

۔یہوتہيںنيڈسڻروائيلڈانہیجن کے پاس کافہيں

یعام استمال ہونے وال
ياتادویہوئیمل   

کورٹیسمب
( يرلفارموڻ / يسونائيڈبڈ )

ڈيڻائيسر
( يکيسونفلوڻ / يرولسلمڻ )
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 خبردار
کو کم کر کےسوزش یوالی۔ ان کا مقصد الرجہيںنہيںياتکش ادويمجراثياتادویختم کرنےوالسوزشيہ
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کا استمال صورت حال کو بہتريوںدوائیاور اوقات کے مطابق سوزش کو ختم کرنے کياتہدایڈاکڻر ک
اپنا اثر دکهاتےياںدوائیسوزش ختم کرنے والاور اچانک دوروں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔بناتا ہے
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کوئ

کا
۔یهر بهپنہ رہے یعالمت باقیکوئیدمے کيانہ يادمےکا دوره پڑے یچاہےکوئہوتاہيںنيداسوال پی

کہا جاتا ہےیجسے ہارمونز بهيڈسڻروائیجانے والیسے ديکشنانجيااورل 
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محفوظ ہے۔ زياده سڻروائيڈ انہيلڈ
ہے۔ ان کے مقابلے ميں نشونما متاثر کرسکتی بچوں کی ہے۔ يہ کو متاثر کرتی

جائے تو اسکے نقصانات کے بجائےیکے مطابق ليتہدایڈاکڻر کيہاگر 
۔ہيںفوائد يادهزيےلمبے عرصلے تک کے ل

نان-سڻروائيڈ
جو سوزش کو ختم کرنے ہيں ميسر بهی دوائياں نان-اسڻروائيڈ بازار ميں

ہيں۔ کا کام کرتی

 سنگوليئر(مونڻلوکاسٹ سوڈيم)

ميں نالی ہوا کی ہيں۔ ليکوڻرائين کو ختم کرتی ليکوڻرائين اورل ميڈيسن يہ
کو ختم کرنے سے دمے کی کرتا ہے اور ليکڻرائين اور سوجن پيدا تنگی

ہے۔ مدد ملتی بهی ہے اور دمے کے دوروں سے بچنے ميں حالت بہتر ہوتی
اثر کم ہوتا ہے۔ کے مقابلے ميں سڻروائيڈ انہيلڈ ليکن

الئين تهيوپهی يڈيسن:  اورل م کنڻرول کرنے والی  لمبے عرصے ميں

ہے اور ہموار پڻهوں کو آرام ديتی ميں نالی سانس کی اورل ميڈيسن يہ
ہے۔ ہے اور سوزش کو ختم کرتی کو کشاده کرتی نالی سانس کی

برونکوڈيليڻر انہيلڈ  لونگ-ايکڻنگ

لمبے عرصے دمے کو کنڻرول کرنے کی برونکوڈيليڻر انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ
گهنڻے سے

کو کشاده کرنے ناليوں تک سانس کی زياده
12 ڈاکڻر کا نسخہ درکار ہے۔ يہ اور ان کے ليے ہيئں دوائياں والی

ہيں، کے تناو سے نجات دالتی اور چهاتی کمی اور سانس کی
ہيں۔ مدد کرتی النے کی دوباره واپس سانس کو نارمل حالت ميں

جو

یعام استمال ہونےوال
يلڈانہيکڻنگا-لونگ

يليڻربرونکوڈ   

يونٹسر
( يرولسلمڻ )

م طور پر ف ہيںرنگ کے ہوتے يروزیاو کہ عجيئلرانہ

خشک پاوڈر خوراکيڻرڈم

 خبردار
کے ساته استمال سڻروئيڈ برونکوڈيليڻرضرور انہيلڈ انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ

کے سوزش ختم کرنے کے عمل سڻروائيڈ انہيلڈ يہ کيونکہ کرنے چاہيں
محض عالج کے آپ اس قسم کے برونکوڈيليڻر ليکن ہيں، مدد ديتے ميں

ہوتے۔ نہيں کافی ليے

يکنہوتا لہيںاستمال نيےکے لدمے کے دورے يمرجنسیعالج ايہ
عالمات سے آرام پہنچاتا ہے۔یہونے واليدادورے کے دوران پيہ

ادويات ہوئی  ملی
جن کے اندرہيںيئےکيجادايلرانہيسےنے ايوںکمپنیکيوںدوائ

ہوتےيليڻربرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-اور لونگيجنٹايکوسڻرائيڈکورڻ
ہوا کے راستوںيےکے لينےبہتر طور پر سانس ليليڻرز۔ برونکوڈہيں

یہوا کے راستوں کيکوسڻرائيڈکورڻيبلجبکہ انہل،ہيںکو آرام پہنچاتے 
اور نسخےياتہدایکڈاکڻروں يڈيکيشنمينکمبائيہ۔ ہيںکو کم کرتے زشوس

دمے کے دوروں کو بہتر کرنے کےيںکے مطابق لمبے عرصے کے عالج م
۔ہيںیہوتاستماليےل

کےیآسانیکيضجو کہ مرہيںکہالتے " يڈيکيشنمينکمبائ"يئلرانہيہ
ہوتےيےکے مسائل کے ليضوںاور ان مرہيںبنائے گئے يےل

۔یہوتہيںنيڈسڻروائيلڈانہیجن کے پاس کافہيں

یعام استمال ہونے وال
ياتادویہوئیمل   

کورٹیسمب
( يرلفارموڻ / يسونائيڈبڈ )

ڈيڻائيسر
( يکيسونفلوڻ / يرولسلمڻ )

خشک پاوڈرخوراکيڻرڈم
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اوريروائيڈسڻيلڈانہيسےکنڻرول کرنے والے ج
اوريروائيڈسڻيلڈجو انہياںئادویہوئیمل

۔ہيںرکهتے يليڻرزبروکوڈيکڻنگا-لونگ

قسميں کی سڻيروائيڈ
ینالیسانس ک) ياںدوائیسوزش ختم کرنےکيسےج(ياںدوئيےروک تهام کے ل

یکے ریجو کہ پهر الرجيں،ہیپرسوجن اور سوزش کم کر سکتيواردیک
اور نبوالئزريلرانہئیدوائيہ۔ يںہیاور دمے کے دوروں کو کم کر سکتيکشنا
کےيروائيڈعام اور سڻےيدمے کے خاتمے کے ليرائيڈاور سڻيںہیہوتيںشکل میک

سوزش کے خاتمے کا عام اور موئثر عالج ہے۔يناسانس ليعہذر  

عام طور پر استمال
دمے کےیہونے وال

يڈسڻروائیخاتمے وال   

يڈڻائيکسوفل
( يکيسونفلوڻ )

يکورٹپلم
( يسونائيڈبڈ )

يکليزونب
( يکلوميڻازونب )

يلوسکوا
( يڈسائکلسو نائ )

يکليٹب
( يکلوميڻازونب )

خوراکيڻرڈم خشک پاوڈر

جو عام طور پر بهورے ، الل اويہلران
ہيںر مالڻے رنگ کے ہوتے 

 
يبوالئيزرن  

 خبردار
کو کم کر کےسوزش یوالی۔ ان کا مقصد الرجہيںنہيںياتکش ادويمجراثياتادویختم کرنےوالسوزشيہ

کنڑول کرنا ہے۔يےدمے کو لمبے عرصے کے لسےيوںدوائ

يےاستمال کے ليمرجنسیايہيےاس لیکرتيںسانس کے مسائل حل نہئياںدوائیسوزش ختم کرنے وال
۔ہيںيںنہئ

کا استمال صورت حال کو بہتريوںدوائیاور اوقات کے مطابق سوزش کو ختم کرنے کياتہدایڈاکڻر ک
اپنا اثر دکهاتےياںدوائیسوزش ختم کرنے والاور اچانک دوروں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔بناتا ہے

تهوڑا وقت
ہوئے

بند کرنےياںوائديرکا اجازت کے بغيضمريکندو ہفتے، ليايکايسےجہيںيتیل
کوئ

کا
۔یهر بهپنہ رہے یعالمت باقیکوئیدمے کيانہ يادمےکا دوره پڑے یچاہےکوئہوتاہيںنيداسوال پی

کہا جاتا ہےیجسے ہارمونز بهيڈسڻروائیجانے والیسے ديکشنانجيااورل 
ہيںلمبے عرصے تک نیدوئيہہوں۔ يدعالمات بہت شدیاسکا نسخہ دے گا جب دمے کیڈاکڻر صرف تب ہ

يماريوںکا سبب اور بيشربلڈ پریبلڈ شوگر، ہائیموڻاپا، ہائيماری،بیکيوںہڈيہيونکہکیجاتیل
يتصالحیتم کرنے والکو خ

محفوظ ہے۔ زياده سڻروائيڈ انہيلڈ
ہے۔ ان کے مقابلے ميں نشونما متاثر کرسکتی بچوں کی ہے۔ يہ کو متاثر کرتی

جائے تو اسکے نقصانات کے بجائےیکے مطابق ليتہدایڈاکڻر کيہاگر 
۔ہيںفوائد يادهزيےلمبے عرصلے تک کے ل

نان-سڻروائيڈ
جو سوزش کو ختم کرنے ہيں ميسر بهی دوائياں نان-اسڻروائيڈ بازار ميں

ہيں۔ کا کام کرتی

 سنگوليئر(مونڻلوکاسٹ سوڈيم)

ميں نالی ہوا کی ہيں۔ ليکوڻرائين کو ختم کرتی ليکوڻرائين اورل ميڈيسن يہ
کو ختم کرنے سے دمے کی کرتا ہے اور ليکڻرائين اور سوجن پيدا تنگی

ہے۔ مدد ملتی بهی ہے اور دمے کے دوروں سے بچنے ميں حالت بہتر ہوتی
اثر کم ہوتا ہے۔ کے مقابلے ميں سڻروائيڈ انہيلڈ ليکن

الئين تهيوپهی يڈيسن:  اورل م کنڻرول کرنے والی  لمبے عرصے ميں

ہے اور ہموار پڻهوں کو آرام ديتی ميں نالی سانس کی اورل ميڈيسن يہ
ہے۔ ہے اور سوزش کو ختم کرتی کو کشاده کرتی نالی سانس کی

برونکوڈيليڻر انہيلڈ  لونگ-ايکڻنگ

لمبے عرصے دمے کو کنڻرول کرنے کی برونکوڈيليڻر انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ
گهنڻے سے

کو کشاده کرنے ناليوں تک سانس کی زياده
12 ڈاکڻر کا نسخہ درکار ہے۔ يہ اور ان کے ليے ہيئں دوائياں والی

ہيں، کے تناو سے نجات دالتی اور چهاتی کمی اور سانس کی
ہيں۔ مدد کرتی النے کی دوباره واپس سانس کو نارمل حالت ميں

جو

یعام استمال ہونےوال
يلڈانہيکڻنگا-لونگ

يليڻربرونکوڈ   

يونٹسر
( يرولسلمڻ )

م طور پر ف ہيںرنگ کے ہوتے يروزیاو کہ عجيئلرانہ

خشک پاوڈر خوراکيڻرڈم

 خبردار
کے ساته استمال سڻروئيڈ برونکوڈيليڻرضرور انہيلڈ انہيلڈ لونگ-ايکڻنگ

کے سوزش ختم کرنے کے عمل سڻروائيڈ انہيلڈ يہ کيونکہ کرنے چاہيں
محض عالج کے آپ اس قسم کے برونکوڈيليڻر ليکن ہيں، مدد ديتے ميں

ہوتے۔ نہيں کافی ليے

يکنہوتا لہيںاستمال نيےکے لدمے کے دورے يمرجنسیعالج ايہ
عالمات سے آرام پہنچاتا ہے۔یہونے واليدادورے کے دوران پيہ

ادويات ہوئی  ملی
جن کے اندرہيںيئےکيجادايلرانہيسےنے ايوںکمپنیکيوںدوائ

ہوتےيليڻربرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-اور لونگيجنٹايکوسڻرائيڈکورڻ
ہوا کے راستوںيےکے لينےبہتر طور پر سانس ليليڻرز۔ برونکوڈہيں

یہوا کے راستوں کيکوسڻرائيڈکورڻيبلجبکہ انہل،ہيںکو آرام پہنچاتے 
اور نسخےياتہدایکڈاکڻروں يڈيکيشنمينکمبائيہ۔ ہيںکو کم کرتے زشوس

دمے کے دوروں کو بہتر کرنے کےيںکے مطابق لمبے عرصے کے عالج م
۔ہيںیہوتاستماليےل

کےیآسانیکيضجو کہ مرہيںکہالتے " يڈيکيشنمينکمبائ"يئلرانہيہ
ہوتےيےکے مسائل کے ليضوںاور ان مرہيںبنائے گئے يےل

۔یہوتہيںنيڈسڻروائيلڈانہیجن کے پاس کافہيں

یعام استمال ہونے وال
ياتادویہوئیمل   

کورٹیسمب
( يرلفارموڻ / يسونائيڈبڈ )

ڈيڻائيسر
( يکيسونفلوڻ / يرولسلمڻ )

خشک پاوڈرخوراکيڻرڈم
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ڻريڻمنٹ باڈی ای-اينڻی يمونوگلوبولين اينڻی-ا
ڻريڻمنٹ) ای- (اينڻی-آئی-جی-

يقہطريہعالج کہا جاسکتا ہے۔ ڈاکڻر عام طور پر يقہطریاضافيکاسکو ا
يئلڈجن کو انہہيںاپناتے يےکے ليضوںمتاثره مريدعالج ان دمے کے شد

ہيںسے افاقہ حاصل نيليڻرزبرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-اور لونگيڈسڻروائ
يکں اينچلے حصے ميرونیدفعہ جلد کے بيکايںہفتے م2-4ہوتا۔ ہر 

ہفتے کے وقت تک ہوتا ہے اور 16-24جاتا ہے ، جوکہ يالگايکہڻ
ہے۔یجاتیکيصتشخیحتميکايںآخر ميےکے ليہنتائج کے تجز

مرحلہ با مرحلہ دمہ کنڻرول کرنے کا عالج
( يلئےعمر کیپانچ سال سے اوپر ک )

بڑهناکم ہونا

45مرحلہ3مرحلہ2مرحلہ1مرحلہ مرحلہ

کنڻرولياتیاور ماحوليمتعل  
اگر ضرورت ہو تو 

يلانہيکڻنگا-شارٹ
يليڻرزرونکوڈبيبلا

يںکراستمال 

استماليليڻرزبرونکوڈيلانہيکڻنگا-اگر ضرورت ہو تو شارٹ
يںلياںدوائیبچاو کيکڻنگا-اور اسکے ساته لونگيںکر

يکڻنگا-لونگ
ياںدوائیبچاو ک
ہيںنیضرور

يکڻنگا-لونگيچےن
يوںدوائیبچاو ک

يکسے ايںم

يکڻنگا-لونگيچے
يوںدوائیکبچاو 

يکسے ايںم

+ +
اسيامرحلے يسرےت

يےکے ليادهسے ز
-لونگيچے،نياںدوائ

یبچاو کيکڻنگا
يکسے ايںميوںدوائ

اسياچوتهے مرحلے 
ياںدوائيےکے ليادهسے ز

بچاويکڻنگا-لونگيچے،ن
يکسے ايںميوںدوائیک
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یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراکیکم مقدار ک

يسپڻرريکوڻرينل

ا
اينڻاگونسٹ

اے-آر-یڻ-يل

یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراک یکم مقدار ک

يکڻنگا-لونگ+ 
يليڻرزبرونکوڈ

یکيڈسڻروائيلڈنہ
يادهذيانیدرم

خوراکیکمقدار

یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراکیکم مقدار ک

يسپڻرريکوڻرينل+
ينڻاگونسٹا
اے-آر-یڻ-يلا

یکيڈسڻروائيلڈانہ
یکم مقدار ک

+خوراک
ينالئيوپهیته

یکيڈسڻروائيلڈانہ
م

در
یمقدار کيادهذ/ يانی

+ خوراک 
يکڻنگا-لونگ

يليڻرزبرونکوڈ

پڻريسريکوڻرينل
ينڻاگونسٹا
اے-آر-یڻ-يلا

ينالئيوپهیته

يڈاورل سڻروائ
خوراکیکم مقدار ک

یا-یج-یآئينڻیا
يڻمنٹڻر

 دوسرے
یتهراپيشنيزڻائیسيسينڈ

کہا جاتا ہے۔یبهیتهراپيشنيزڻائیسيسينڈکو یتهراپيميونوايسفيکسپالرجن
استماليکےمختلف ڻيچےجلد کے نيےالرجن داخل کرنے کے ليںماس 

کا باعث بنتےيکشنا-یالرجک ريںميضوںجو کہ مر،ہيںجاتے يےک
يضجاتا ہے جس کا مقصد مرياخوراک کو متواتر بڑهایکی۔  دوائہيں

يکشنایجو کہ الرجک رہے، يداکرناقوت برداشت پيےکے لالرجنيںم
کو اکڻها نکال باہريکشنا-یريسےپهر اياتک کم کرتا ہےحدیکو کاف

کرتا ہے اور آخر کار ان الرجنز کے خطرے کو کم کرتا ہے جو شدت سے
یکے عالج پر انحصار کو بهيضاس کے ساته مردمے کا باعث 

يقہطريہ۔ تاہم ہيںسال لگتے يندو سے تيبقريں۔اس عالج مکم کرتا ہے
کا سبب ہو سکتے يکشنا-یسخت الرجک ر

ہيںنيںجن کا دمہ قابو ميضاور وه مر
یالرجن سے الرجيککو صرف ايضاگر مر

يادهدو سے زيادو يضہے ، اگر مر

خطرناکيےکے لیعالج زندگ
دمے والےيدشديہيئےاس ل،ہيں

جاتا۔ياکنہيںيزتجويےہے ان کے ل
عالجيقہموئثر طريکايہہے تو 

یکے موئثر ہونےکاکوئاسيںميڈيکلہے تو میالرجن سے الرج
یکے تحت ہياتہدایکو اپنے ڈاکڻر کيضوںمریانفرادہےيںڻهوس ثبوت نہئ

۔يئےچاہیکرنیاس عالج تک رسائ

يتاہمیکے درست استمال کياںدوائینس کسا

ر آالتگامدد 

يسرسپ

يوںجو کہ دوائ،ہيںیہو سکتيںشکل میکيلردونوں انہياںدوائیاور عالج کيليڻربرونکوڈ
يحضرور درست اور بلکل صحيقہکا طريلنگ۔ انہہيںیتک لے جاتینالیسانس کيدهاکو س

يےاثر انداز ہونے کے ليںمینالیسانس کیکہ دوائيےکے لیتسلیاس بات کيئے،ہونا چاہ
يلرکے صورت حال کے مطابق بلکل مناسب انہيضڻر مرڈاکہےیگئیچل

یتو امدادمشکل ہو يںسانس کے عمل کے ساته اندر پہچانے میاگر دوائکا انتخاب کرے گا،
۔يئںآالت استمال کرنے چاہ

ہيںاندرد پہچانے کے عمل کو سمجها نيعےکو سانس کے زريوںدوائيضجب مر
ہےےمدد کرتيںاندر لے جانے میسے دوائيابیکو کاميضمرے آالتہوتا تو اس طرح ک
ہے۔ےبہت مددگار ہوتيہيںچهوڻے بچوں مياخاص کر بوڑهے 

)يںہیضرورياتاور ہدايحتنصیڈاکڻر کيےاستمال کرنے کےل(يبوالئزرن
يںصورت میکا محلول دهند کیدوائيےکے لينےسانس ليںميضنبوالئزر مر

حاالت سےيدشديضکرے گا جب مريزتجويہیپہنچائے گا۔ ڈاکڻر صرف تب ہ
دوچار ہوگا۔

اور نبوالئزرز کےيئرزسپریہانگ کانگ استمہ سوسائڻ
يےمختار ہے معلومت کے ليےکے ليچنےب

۔يںکر کے کال کریپر مہربان65022895

پتا چلےيسےمجهے ک
دمہ بہتر ہے؟يراکہ اب م

فلو پيک
يہتر رفتار ہے۔ يزتيےسے سانس چهوڑنے کے ليپهڑوںفلو آپکے پهيکپ

ہے۔ یاور عمل کو دکهاتيتصالحیکيپهڑوںآپ کے  په
کہ دمے ک

ہےیدکهاتيہاور 
حالت بہت خراب ی۔ جب دمے کہےيںحالت کس حد تک قابو می

يککا سکڑنا اور پینالیتو سانس کہےیہوت
يچےنسےوجہ یفلو اسک

، اور جب حالت بہترجائے گا
تو اسکے الٹ ہو گا ،یہو گ

یگيلےپهینالیاگر سانس ک
یآسانيںمينےاور سانس ل

فلو بڑهے گا۔يکتو پیہو گ

؟ناپنا ہےيسےکو ک"فلويکپ"آپ کے 

گهر اوريہہے، اور ريڻفلو ميکپيقہفلو ناپنے کا براه راست طريکپ
سال سے زائد عمر جا سکتا ہے۔ عام طور پر چه ياپر استمال کينککل

۔ہيںاستمال کر سکتے يحکا صحيڻرفلو ميککے بچے پ

کر سکتا ہےيڻرفلو ميکپ

يدمذياہے یکہ حالت بہتر ہو رہيےکرنے کے ليشنگوئیپيہ
۔ہے یخراب ہو رہ

دمہ ہے۔بهیمدد کہ آپ کو ابيںجاننے ميہڈاکڻر کو 

کےيکهنےبہتر کنڻرول ہے اور عالج کا اثر دیپر کافبيماری
مدد کرتا ہے۔يہيےل

        

نکالنا مشکل ہوتا ہےيجہنتيہيےہمارے ليہسے سمجهیاپنیاکثر ہمار
سے روزآنہ ناپنايڻرفلو ميکپ۔ہيںہے کہ نیکہ حالت خراب ہوئياکہ آ

فلو متواتريکہے۔ اگر پيتااور مقصد کے مطابق معلومات ديحآپکو صح
وقت آپ کویبهیآتا تو کسہيںنيںگرتا جاتا ہے اور واپس عام حالت م
یاور دوسرينےپتا لگالیجلديںمیدمے کا دوره پڑ سکتا ہے۔ شروع ہ

اب حالت کو خطرناک دوروں اورخریکے استمال سے آگے کيوںدوائ
جا سکتا ہے۔يابگڑنے سے بچايدمذ
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ڻريڻمنٹ باڈی ای-اينڻی يمونوگلوبولين اينڻی-ا
ڻريڻمنٹ) ای- (اينڻی-آئی-جی-

يقہطريہعالج کہا جاسکتا ہے۔ ڈاکڻر عام طور پر يقہطریاضافيکاسکو ا
يئلڈجن کو انہہيںاپناتے يےکے ليضوںمتاثره مريدعالج ان دمے کے شد

ہيںسے افاقہ حاصل نيليڻرزبرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-اور لونگيڈسڻروائ
يکں اينچلے حصے ميرونیدفعہ جلد کے بيکايںہفتے م2-4ہوتا۔ ہر 

ہفتے کے وقت تک ہوتا ہے اور 16-24جاتا ہے ، جوکہ يالگايکہڻ
ہے۔یجاتیکيصتشخیحتميکايںآخر ميےکے ليہنتائج کے تجز

مرحلہ با مرحلہ دمہ کنڻرول کرنے کا عالج
( يلئےعمر کیپانچ سال سے اوپر ک )

بڑهناکم ہونا

45مرحلہ3مرحلہ2مرحلہ1مرحلہ مرحلہ

کنڻرولياتیاور ماحوليمتعل  
اگر ضرورت ہو تو 

يلانہيکڻنگا-شارٹ
يليڻرزرونکوڈبيبلا

يںکراستمال 

استماليليڻرزبرونکوڈيلانہيکڻنگا-اگر ضرورت ہو تو شارٹ
يںلياںدوائیبچاو کيکڻنگا-اور اسکے ساته لونگيںکر

يکڻنگا-لونگ
ياںدوائیبچاو ک
ہيںنیضرور

يکڻنگا-لونگيچےن
يوںدوائیبچاو ک

يکسے ايںم

يکڻنگا-لونگيچے
يوںدوائیکبچاو 

يکسے ايںم

+ +
اسيامرحلے يسرےت

يےکے ليادهسے ز
-لونگيچے،نياںدوائ

یبچاو کيکڻنگا
يکسے ايںميوںدوائ

اسياچوتهے مرحلے 
ياںدوائيےکے ليادهسے ز

بچاويکڻنگا-لونگيچے،ن
يکسے ايںميوںدوائیک
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یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراکیکم مقدار ک

يسپڻرريکوڻرينل

ا
اينڻاگونسٹ

اے-آر-یڻ-يل

یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراک یکم مقدار ک

يکڻنگا-لونگ+ 
يليڻرزبرونکوڈ

یکيڈسڻروائيلڈنہ
يادهذيانیدرم

خوراکیکمقدار

یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراکیکم مقدار ک

يسپڻرريکوڻرينل+
ينڻاگونسٹا
اے-آر-یڻ-يلا

یکيڈسڻروائيلڈانہ
یکم مقدار ک

+خوراک
ينالئيوپهیته

یکيڈسڻروائيلڈانہ
م

در
یمقدار کيادهذ/ يانی

+ خوراک 
يکڻنگا-لونگ

يليڻرزبرونکوڈ

پڻريسريکوڻرينل
ينڻاگونسٹا
اے-آر-یڻ-يلا

ينالئيوپهیته

يڈاورل سڻروائ
خوراکیکم مقدار ک

یا-یج-یآئينڻیا
يڻمنٹڻر

 دوسرے
یتهراپيشنيزڻائیسيسينڈ

کہا جاتا ہے۔یبهیتهراپيشنيزڻائیسيسينڈکو یتهراپيميونوايسفيکسپالرجن
استماليکےمختلف ڻيچےجلد کے نيےالرجن داخل کرنے کے ليںماس 

کا باعث بنتےيکشنا-یالرجک ريںميضوںجو کہ مر،ہيںجاتے يےک
يضجاتا ہے جس کا مقصد مرياخوراک کو متواتر بڑهایکی۔  دوائہيں

يکشنایجو کہ الرجک رہے، يداکرناقوت برداشت پيےکے لالرجنيںم
کو اکڻها نکال باہريکشنا-یريسےپهر اياتک کم کرتا ہےحدیکو کاف

کرتا ہے اور آخر کار ان الرجنز کے خطرے کو کم کرتا ہے جو شدت سے
یکے عالج پر انحصار کو بهيضاس کے ساته مردمے کا باعث 

يقہطريہ۔ تاہم ہيںسال لگتے يندو سے تيبقريں۔اس عالج مکم کرتا ہے
کا سبب ہو سکتے يکشنا-یسخت الرجک ر

ہيںنيںجن کا دمہ قابو ميضاور وه مر
یالرجن سے الرجيککو صرف ايضاگر مر

يادهدو سے زيادو يضہے ، اگر مر

خطرناکيےکے لیعالج زندگ
دمے والےيدشديہيئےاس ل،ہيں

جاتا۔ياکنہيںيزتجويےہے ان کے ل
عالجيقہموئثر طريکايہہے تو 

یکے موئثر ہونےکاکوئاسيںميڈيکلہے تو میالرجن سے الرج
یکے تحت ہياتہدایکو اپنے ڈاکڻر کيضوںمریانفرادہےيںڻهوس ثبوت نہئ

۔يئےچاہیکرنیاس عالج تک رسائ

يتاہمیکے درست استمال کياںدوائینس کسا

ر آالتگامدد 

يسرسپ

يوںجو کہ دوائ،ہيںیہو سکتيںشکل میکيلردونوں انہياںدوائیاور عالج کيليڻربرونکوڈ
يحضرور درست اور بلکل صحيقہکا طريلنگ۔ انہہيںیتک لے جاتینالیسانس کيدهاکو س

يےاثر انداز ہونے کے ليںمینالیسانس کیکہ دوائيےکے لیتسلیاس بات کيئے،ہونا چاہ
يلرکے صورت حال کے مطابق بلکل مناسب انہيضڻر مرڈاکہےیگئیچل

یتو امدادمشکل ہو يںسانس کے عمل کے ساته اندر پہچانے میاگر دوائکا انتخاب کرے گا،
۔يئںآالت استمال کرنے چاہ

ہيںاندرد پہچانے کے عمل کو سمجها نيعےکو سانس کے زريوںدوائيضجب مر
ہےےمدد کرتيںاندر لے جانے میسے دوائيابیکو کاميضمرے آالتہوتا تو اس طرح ک
ہے۔ےبہت مددگار ہوتيہيںچهوڻے بچوں مياخاص کر بوڑهے 

)يںہیضرورياتاور ہدايحتنصیڈاکڻر کيےاستمال کرنے کےل(يبوالئزرن
يںصورت میکا محلول دهند کیدوائيےکے لينےسانس ليںميضنبوالئزر مر

حاالت سےيدشديضکرے گا جب مريزتجويہیپہنچائے گا۔ ڈاکڻر صرف تب ہ
دوچار ہوگا۔

اور نبوالئزرز کےيئرزسپریہانگ کانگ استمہ سوسائڻ
يےمختار ہے معلومت کے ليےکے ليچنےب

۔يںکر کے کال کریپر مہربان65022895

پتا چلےيسےمجهے ک
دمہ بہتر ہے؟يراکہ اب م

فلو پيک
يہتر رفتار ہے۔ يزتيےسے سانس چهوڑنے کے ليپهڑوںفلو آپکے پهيکپ

ہے۔ یاور عمل کو دکهاتيتصالحیکيپهڑوںآپ کے  په
کہ دمے ک

ہےیدکهاتيہاور 
حالت بہت خراب ی۔ جب دمے کہےيںحالت کس حد تک قابو می

يککا سکڑنا اور پینالیتو سانس کہےیہوت
يچےنسےوجہ یفلو اسک

، اور جب حالت بہترجائے گا
تو اسکے الٹ ہو گا ،یہو گ

یگيلےپهینالیاگر سانس ک
یآسانيںمينےاور سانس ل

فلو بڑهے گا۔يکتو پیہو گ

؟ناپنا ہےيسےکو ک"فلويکپ"آپ کے 

گهر اوريہہے، اور ريڻفلو ميکپيقہفلو ناپنے کا براه راست طريکپ
سال سے زائد عمر جا سکتا ہے۔ عام طور پر چه ياپر استمال کينککل

۔ہيںاستمال کر سکتے يحکا صحيڻرفلو ميککے بچے پ

کر سکتا ہےيڻرفلو ميکپ

يدمذياہے یکہ حالت بہتر ہو رہيےکرنے کے ليشنگوئیپيہ
۔ہے یخراب ہو رہ

دمہ ہے۔بهیمدد کہ آپ کو ابيںجاننے ميہڈاکڻر کو 

کےيکهنےبہتر کنڻرول ہے اور عالج کا اثر دیپر کافبيماری
مدد کرتا ہے۔يہيےل

        

نکالنا مشکل ہوتا ہےيجہنتيہيےہمارے ليہسے سمجهیاپنیاکثر ہمار
سے روزآنہ ناپنايڻرفلو ميکپ۔ہيںہے کہ نیکہ حالت خراب ہوئياکہ آ

فلو متواتريکہے۔ اگر پيتااور مقصد کے مطابق معلومات ديحآپکو صح
وقت آپ کویبهیآتا تو کسہيںنيںگرتا جاتا ہے اور واپس عام حالت م
یاور دوسرينےپتا لگالیجلديںمیدمے کا دوره پڑ سکتا ہے۔ شروع ہ

اب حالت کو خطرناک دوروں اورخریکے استمال سے آگے کيوںدوائ
جا سکتا ہے۔يابگڑنے سے بچايدمذ
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ڻريڻمنٹ باڈی ای-اينڻی يمونوگلوبولين اينڻی-ا
ڻريڻمنٹ) ای- (اينڻی-آئی-جی-

يقہطريہعالج کہا جاسکتا ہے۔ ڈاکڻر عام طور پر يقہطریاضافيکاسکو ا
يئلڈجن کو انہہيںاپناتے يےکے ليضوںمتاثره مريدعالج ان دمے کے شد

ہيںسے افاقہ حاصل نيليڻرزبرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-اور لونگيڈسڻروائ
يکں اينچلے حصے ميرونیدفعہ جلد کے بيکايںہفتے م2-4ہوتا۔ ہر 

ہفتے کے وقت تک ہوتا ہے اور 16-24جاتا ہے ، جوکہ يالگايکہڻ
ہے۔یجاتیکيصتشخیحتميکايںآخر ميےکے ليہنتائج کے تجز

مرحلہ با مرحلہ دمہ کنڻرول کرنے کا عالج
( يلئےعمر کیپانچ سال سے اوپر ک )

بڑهناکم ہونا

45مرحلہ3مرحلہ2مرحلہ1مرحلہ مرحلہ

کنڻرولياتیاور ماحوليمتعل  
اگر ضرورت ہو تو 

يلانہيکڻنگا-شارٹ
يليڻرزرونکوڈبيبلا

يںکراستمال 

استماليليڻرزبرونکوڈيلانہيکڻنگا-اگر ضرورت ہو تو شارٹ
يںلياںدوائیبچاو کيکڻنگا-اور اسکے ساته لونگيںکر

يکڻنگا-لونگ
ياںدوائیبچاو ک
ہيںنیضرور

يکڻنگا-لونگيچےن
يوںدوائیبچاو ک

يکسے ايںم

يکڻنگا-لونگيچے
يوںدوائیکبچاو 

يکسے ايںم

दवा म चरण 3+ +
दवा म चरण 4

اسيامرحلے يسرےت
يےکے ليادهسے ز

-لونگيچے،نياںدوائ
یبچاو کيکڻنگا

يکسے ايںميوںدوائ

اسياچوتهے مرحلے 
ياںدوائيےکے ليادهسے ز

بچاويکڻنگا-لونگيچے،ن
يکسے ايںميوںدوائیک
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یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراکیکم مقدار ک

يسپڻرريکوڻرينل

ا
اينڻاگونسٹ

اے-آر-یڻ-يل

یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراک یکم مقدار ک

يکڻنگا-لونگ+ 
يليڻرزبرونکوڈ

یکيڈسڻروائيلڈنہ
يادهذيانیدرم

خوراکیکمقدار

یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراکیکم مقدار ک

يسپڻرريکوڻرينل+
ينڻاگونسٹا
اے-آر-یڻ-يلا

یکيڈسڻروائيلڈانہ
یکم مقدار ک

+خوراک
ينالئيوپهیته

یکيڈسڻروائيلڈانہ
م

در
یمقدار کيادهذ/ يانی

+ خوراک 
يکڻنگا-لونگ

يليڻرزبرونکوڈ

پڻريسريکوڻرينل
ينڻاگونسٹا
اے-آر-یڻ-يلا

ينالئيوپهیته

يڈاورل سڻروائ
خوراکیکم مقدار ک

یا-یج-یآئينڻیا
يڻمنٹڻر

 دوسرے
یتهراپيشنيزڻائیسيسينڈ

کہا جاتا ہے۔یبهیتهراپيشنيزڻائیسيسينڈکو یتهراپيميونوايسفيکسپالرجن
استماليکےمختلف ڻيچےجلد کے نيےالرجن داخل کرنے کے ليںماس 

کا باعث بنتےيکشنا-یالرجک ريںميضوںجو کہ مر،ہيںجاتے يےک
يضجاتا ہے جس کا مقصد مرياخوراک کو متواتر بڑهایکی۔  دوائہيں

يکشنایجو کہ الرجک رہے، يداکرناقوت برداشت پيےکے لالرجنيںم
کو اکڻها نکال باہريکشنا-یريسےپهر اياتک کم کرتا ہےحدیکو کاف

کرتا ہے اور آخر کار ان الرجنز کے خطرے کو کم کرتا ہے جو شدت سے
یکے عالج پر انحصار کو بهيضاس کے ساته مردمے کا باعث 

يقہطريہ۔ تاہم ہيںسال لگتے يندو سے تيبقريں۔اس عالج مکم کرتا ہے
کا سبب ہو سکتے يکشنا-یسخت الرجک ر

ہيںنيںجن کا دمہ قابو ميضاور وه مر
یالرجن سے الرجيککو صرف ايضاگر مر

يادهدو سے زيادو يضہے ، اگر مر

خطرناکيےکے لیعالج زندگ
دمے والےيدشديہيئےاس ل،ہيں

جاتا۔ياکنہيںيزتجويےہے ان کے ل
عالجيقہموئثر طريکايہہے تو 

یکے موئثر ہونےکاکوئاسيںميڈيکلہے تو میالرجن سے الرج
یکے تحت ہياتہدایکو اپنے ڈاکڻر کيضوںمریانفرادہےيںڻهوس ثبوت نہئ

۔يئےچاہیکرنیاس عالج تک رسائ

يتاہمیکے درست استمال کياںدوائینس کسا

ر آالتگامدد 

يسرسپ

يوںجو کہ دوائ،ہيںیہو سکتيںشکل میکيلردونوں انہياںدوائیاور عالج کيليڻربرونکوڈ
يحضرور درست اور بلکل صحيقہکا طريلنگ۔ انہہيںیتک لے جاتینالیسانس کيدهاکو س

يےاثر انداز ہونے کے ليںمینالیسانس کیکہ دوائيےکے لیتسلیاس بات کيئے،ہونا چاہ
يلرکے صورت حال کے مطابق بلکل مناسب انہيضڻر مرڈاکہےیگئیچل

یتو امدادمشکل ہو يںسانس کے عمل کے ساته اندر پہچانے میاگر دوائکا انتخاب کرے گا،
۔يئںآالت استمال کرنے چاہ

ہيںاندرد پہچانے کے عمل کو سمجها نيعےکو سانس کے زريوںدوائيضجب مر
ہےےمدد کرتيںاندر لے جانے میسے دوائيابیکو کاميضمرے آالتہوتا تو اس طرح ک
ہے۔ےبہت مددگار ہوتيہيںچهوڻے بچوں مياخاص کر بوڑهے 

)يںہیضرورياتاور ہدايحتنصیڈاکڻر کيےاستمال کرنے کےل(يبوالئزرن
يںصورت میکا محلول دهند کیدوائيےکے لينےسانس ليںميضنبوالئزر مر

حاالت سےيدشديضکرے گا جب مريزتجويہیپہنچائے گا۔ ڈاکڻر صرف تب ہ
دوچار ہوگا۔

اور نبوالئزرز کےيئرزسپریہانگ کانگ استمہ سوسائڻ
يےمختار ہے معلومت کے ليےکے ليچنےب

۔يںکر کے کال کریپر مہربان65022895

پتا چلےيسےمجهے ک
دمہ بہتر ہے؟يراکہ اب م

فلو پيک
يہتر رفتار ہے۔ يزتيےسے سانس چهوڑنے کے ليپهڑوںفلو آپکے پهيکپ

ہے۔ یاور عمل کو دکهاتيتصالحیکيپهڑوںآپ کے  په
کہ دمے ک

ہےیدکهاتيہاور 
حالت بہت خراب ی۔ جب دمے کہےيںحالت کس حد تک قابو می

يککا سکڑنا اور پینالیتو سانس کہےیہوت
يچےنسےوجہ یفلو اسک

، اور جب حالت بہترجائے گا
تو اسکے الٹ ہو گا ،یہو گ

یگيلےپهینالیاگر سانس ک
یآسانيںمينےاور سانس ل

فلو بڑهے گا۔يکتو پیہو گ

؟ناپنا ہےيسےکو ک"فلويکپ"آپ کے 

گهر اوريہہے، اور ريڻفلو ميکپيقہفلو ناپنے کا براه راست طريکپ
سال سے زائد عمر جا سکتا ہے۔ عام طور پر چه ياپر استمال کينککل

۔ہيںاستمال کر سکتے يحکا صحيڻرفلو ميککے بچے پ

کر سکتا ہےيڻرفلو ميکپ

يدمذياہے یکہ حالت بہتر ہو رہيےکرنے کے ليشنگوئیپيہ
۔ہے یخراب ہو رہ

دمہ ہے۔بهیمدد کہ آپ کو ابيںجاننے ميہڈاکڻر کو 

کےيکهنےبہتر کنڻرول ہے اور عالج کا اثر دیپر کافبيماری
مدد کرتا ہے۔يہيےل

        

نکالنا مشکل ہوتا ہےيجہنتيہيےہمارے ليہسے سمجهیاپنیاکثر ہمار
سے روزآنہ ناپنايڻرفلو ميکپ۔ہيںہے کہ نیکہ حالت خراب ہوئياکہ آ

فلو متواتريکہے۔ اگر پيتااور مقصد کے مطابق معلومات ديحآپکو صح
وقت آپ کویبهیآتا تو کسہيںنيںگرتا جاتا ہے اور واپس عام حالت م
یاور دوسرينےپتا لگالیجلديںمیدمے کا دوره پڑ سکتا ہے۔ شروع ہ

اب حالت کو خطرناک دوروں اورخریکے استمال سے آگے کيوںدوائ
جا سکتا ہے۔يابگڑنے سے بچايدمذ
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ڻريڻمنٹ باڈی ای-اينڻی يمونوگلوبولين اينڻی-ا
ڻريڻمنٹ) ای- (اينڻی-آئی-جی-

يقہطريہعالج کہا جاسکتا ہے۔ ڈاکڻر عام طور پر يقہطریاضافيکاسکو ا
يئلڈجن کو انہہيںاپناتے يےکے ليضوںمتاثره مريدعالج ان دمے کے شد

ہيںسے افاقہ حاصل نيليڻرزبرونکوڈيلڈانہيکڻنگا-اور لونگيڈسڻروائ
يکں اينچلے حصے ميرونیدفعہ جلد کے بيکايںہفتے م2-4ہوتا۔ ہر 

ہفتے کے وقت تک ہوتا ہے اور 16-24جاتا ہے ، جوکہ يالگايکہڻ
ہے۔یجاتیکيصتشخیحتميکايںآخر ميےکے ليہنتائج کے تجز

مرحلہ با مرحلہ دمہ کنڻرول کرنے کا عالج
( يلئےعمر کیپانچ سال سے اوپر ک )

بڑهناکم ہونا

45مرحلہ3مرحلہ2مرحلہ1مرحلہ مرحلہ

کنڻرولياتیاور ماحوليمتعل  
اگر ضرورت ہو تو 

يلانہيکڻنگا-شارٹ
يليڻرزرونکوڈبيبلا

يںکراستمال 

استماليليڻرزبرونکوڈيلانہيکڻنگا-اگر ضرورت ہو تو شارٹ
يںلياںدوائیبچاو کيکڻنگا-اور اسکے ساته لونگيںکر

يکڻنگا-لونگ
ياںدوائیبچاو ک
ہيںنیضرور

يکڻنگا-لونگيچےن
يوںدوائیبچاو ک

يکسے ايںم

يکڻنگا-لونگيچے
يوںدوائیکبچاو 

يکسے ايںم

दवा म चरण 3+ +
दवा म चरण 4

اسيامرحلے يسرےت
يےکے ليادهسے ز

-لونگيچے،نياںدوائ
یبچاو کيکڻنگا

يکسے ايںميوںدوائ

اسياچوتهے مرحلے 
ياںدوائيےکے ليادهسے ز

بچاويکڻنگا-لونگيچے،ن
يکسے ايںميوںدوائیک
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یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراکیکم مقدار ک

يسپڻرريکوڻرينل

ا
اينڻاگونسٹ

اے-آر-یڻ-يل

یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراک یکم مقدار ک

يکڻنگا-لونگ+ 
يليڻرزبرونکوڈ

یکيڈسڻروائيلڈنہ
يادهذيانیدرم

خوراکیکمقدار

یکيڈسڻروائيلڈانہ
خوراکیکم مقدار ک

يسپڻرريکوڻرينل+
ينڻاگونسٹا
اے-آر-یڻ-يلا

یکيڈسڻروائيلڈانہ
یکم مقدار ک

+خوراک
ينالئيوپهیته

یکيڈسڻروائيلڈانہ
م

در
یمقدار کيادهذ/ يانی

+ خوراک 
يکڻنگا-لونگ

يليڻرزبرونکوڈ

پڻريسريکوڻرينل
ينڻاگونسٹا
اے-آر-یڻ-يلا

ينالئيوپهیته

يڈاورل سڻروائ
خوراکیکم مقدار ک

یا-یج-یآئينڻیا
يڻمنٹڻر

 دوسرے
یتهراپيشنيزڻائیسيسينڈ

کہا جاتا ہے۔یبهیتهراپيشنيزڻائیسيسينڈکو یتهراپيميونوايسفيکسپالرجن
استماليکےمختلف ڻيچےجلد کے نيےالرجن داخل کرنے کے ليںماس 

کا باعث بنتےيکشنا-یالرجک ريںميضوںجو کہ مر،ہيںجاتے يےک
يضجاتا ہے جس کا مقصد مرياخوراک کو متواتر بڑهایکی۔  دوائہيں

يکشنایجو کہ الرجک رہے، يداکرناقوت برداشت پيےکے لالرجنيںم
کو اکڻها نکال باہريکشنا-یريسےپهر اياتک کم کرتا ہےحدیکو کاف

کرتا ہے اور آخر کار ان الرجنز کے خطرے کو کم کرتا ہے جو شدت سے
یکے عالج پر انحصار کو بهيضاس کے ساته مردمے کا باعث 

يقہطريہ۔ تاہم ہيںسال لگتے يندو سے تيبقريں۔اس عالج مکم کرتا ہے
کا سبب ہو سکتے يکشنا-یسخت الرجک ر

ہيںنيںجن کا دمہ قابو ميضاور وه مر
یالرجن سے الرجيککو صرف ايضاگر مر

يادهدو سے زيادو يضہے ، اگر مر

خطرناکيےکے لیعالج زندگ
دمے والےيدشديہيئےاس ل،ہيں

جاتا۔ياکنہيںيزتجويےہے ان کے ل
عالجيقہموئثر طريکايہہے تو 

یکے موئثر ہونےکاکوئاسيںميڈيکلہے تو میالرجن سے الرج
یکے تحت ہياتہدایکو اپنے ڈاکڻر کيضوںمریانفرادہےيںڻهوس ثبوت نہئ

۔يئےچاہیکرنیاس عالج تک رسائ

يتاہمیکے درست استمال کياںدوائینس کسا

ر آالتگامدد 

يسرسپ

يوںجو کہ دوائ،ہيںیہو سکتيںشکل میکيلردونوں انہياںدوائیاور عالج کيليڻربرونکوڈ
يحضرور درست اور بلکل صحيقہکا طريلنگ۔ انہہيںیتک لے جاتینالیسانس کيدهاکو س

يےاثر انداز ہونے کے ليںمینالیسانس کیکہ دوائيےکے لیتسلیاس بات کيئے،ہونا چاہ
يلرکے صورت حال کے مطابق بلکل مناسب انہيضڻر مرڈاکہےیگئیچل

یتو امدادمشکل ہو يںسانس کے عمل کے ساته اندر پہچانے میاگر دوائکا انتخاب کرے گا،
۔يئںآالت استمال کرنے چاہ

ہيںاندرد پہچانے کے عمل کو سمجها نيعےکو سانس کے زريوںدوائيضجب مر
ہےےمدد کرتيںاندر لے جانے میسے دوائيابیکو کاميضمرے آالتہوتا تو اس طرح ک
ہے۔ےبہت مددگار ہوتيہيںچهوڻے بچوں مياخاص کر بوڑهے 

)يںہیضرورياتاور ہدايحتنصیڈاکڻر کيےاستمال کرنے کےل(يبوالئزرن
يںصورت میکا محلول دهند کیدوائيےکے لينےسانس ليںميضنبوالئزر مر

حاالت سےيدشديضکرے گا جب مريزتجويہیپہنچائے گا۔ ڈاکڻر صرف تب ہ
دوچار ہوگا۔

اور نبوالئزرز کےيئرزسپریہانگ کانگ استمہ سوسائڻ
يےمختار ہے معلومت کے ليےکے ليچنےب

۔يںکر کے کال کریپر مہربان65022895

پتا چلےيسےمجهے ک
دمہ بہتر ہے؟يراکہ اب م

فلو پيک
يہتر رفتار ہے۔ يزتيےسے سانس چهوڑنے کے ليپهڑوںفلو آپکے پهيکپ

ہے۔ یاور عمل کو دکهاتيتصالحیکيپهڑوںآپ کے  په
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کرنايہاگر آپ کو دمے کا دوره پڑے تو 
يےچاہئ

۔يئےپرسکون رہ

اسکا جسميںديڻهنےبيسےکو ايضمر
طرف جهکا ہوا ہو۔یتهوڑا آگے ک

يکڻنگممکن ہو شارٹ ایجتنا جلد
۔يںکا استمال کريليڻربرنکوڈ

ڈاکڻریاگر آپ کے پاس پہلے سے کوئ
یاور دوآئيسےکرده پالن ہو جيزکا تجو

۔يںکریور فورتو وه پالن کےمطابق اينال

افاقہ نہ ہو اوریکے استمال سے کوئيليڻربرنکوڈيکڻنگشارٹ ا
رہے۔یجاريتشکایپر متواتر دمے کيضمر

وجہ سے چل نہ سکے،یکیکمیسانس کيضمر
بول نہ سکے ، سو اور کها نہ سکے۔

نگ کے ہوریجامنيايلےاگر ہونٹ ن
کےيولليجناکسيںخون ميہيںجائ

ہے۔ینشانیکم ہو جانے ک

جائے۔بے ہوش ہويضمر

کسی بهی عام دن ميں پيک
فيصد يا اس سے60فلو 

گر جاےٴ نيچے 

یکينےمجهے متواتر معائ
؟ضرورت ہےيوںک

یاپ کيےچيکاس کے لیہو تو پهر بهیاگر حالت بہتر ہو گئ
ہےضرورت

اور آپکے پهپهڑوں کے کاميےموجوده حالت کا پتا لگانے کے لیآپک
يدعالجذآپ کو مياکہ کيےکرنے کے ليصلہفيہيےکے لينےليسٹکا ڻ

۔يےضرورت جاننے کےلیکيلیتبديںخوراک میکیضرورت ہے اور دوآئیک
۔يںاستمال کر رہے ہيحکا صحيئلرآپ انہياکہ کيےکرنے کے ليکچيہ

کہ بچےيےکےليکهنےديہ
۔ہيںنارمل بڑه رہے يحصح

ہسپتالاسےیں ظاہر ہوں تو فوريحالتیگئیديچےنيںميضاگر مر
۔يںئڈاکڻر کے پاس لے جايايمرجنسیاشعبہ حادثات وکے

دمے کے مکمل خاتمے کے
لمبے عرصے کا پالنيےل

صحت منديضجائے، تو دمہ کے مریاگر مناسب نگہداشت فراہم ک
يےہدف مقرر کرنا چاہيک۔ آپ اور آپ کے ڈاکڻر کو ايئںگزار سکتے ہیاور توانا زندگ

۔يئےتک پہنچنا چاہ" دمے کے مکمل کنڻرول " ر پهر تسلسل کے ساته او

يہرہنما اصولوں کے مطابقيےروک تهام اور عالج کے لیدمے ک
۔ہيںدمے کے کنڻرول ہونے کے مختلف مراحل 

کنڻرول سے باہر

یگئید
م

تمام صورتوں
يادهزياينسے تيں

ہےيڻهتابيحصحيںم

حد تک کنڻروليکا

یگئید
م

تمام صورتوں
يںدو ميايکسے ايں
ہےيڻهتابيحصح

مکمل کنڻرول

مام صورتوںتیگئید
ہےيڻهتابيحصحيںم

عالمات
( يںپچهلے چار ہفتوں م )

/ ہيںنیکوئعالماتیکدن
يادهاس سے زيابار ينتيںہفتے مکميادو بار يںہفتے م

ہاں

ہاں

يادهاس سے زيابار ينتيںہفتے م

< 80%

ہيںن

ہيںنیکوئ

/ ہيںنیکوئ
کميادو بار يںہفتے م

نارمل

یکام کرنے کیکوئ
يںحد

/ عالماتیکیبدخواب
جاگنا

/ آرام پہنچانے والے
والے ينےچهڻکارا د

ضرورتیکيلرانہ

کا کاميپهڑوںپه
/ يفا-یا-یفلو پيکپ
يںميکنڈسيکا
يئمواليکسپاريڻریا
1یو-یا-يفا

استماليحاور انکا صحينالياںدواائ

مرتبہيکدفعہ صبح اور ايکمدد سے ایفلو کيکہر روز پ
شام کو حالت کا مشاہده کرنا۔

مرتبہيکايںمينےمہيما-یڻ-یڻ-یس-يےايسٹدمےکے کنڻرول کا ڻ
۔يںبتائيںے ماس کے نتائج کے بارکواور ڈاکڻر يںکر

لمبے عرصےيککہ دمہ ايںکرليماور اسکو تسليںبات جان ليہ
آپکو ڈاکڻر کے ساتهہے اوريماریبیلمبے عرصے ک

يںبارے مپروگرام کےيڻرنگلونگ ڻرم پالن اور استمہ مان
۔يئےمشوره کرنا چاہ

مسئلے کا سببکون سے الرجناگر آپ کو پتا چل جائے کہ 
۔يںناب کرتو ان سے اجتہيں

دمے سے مکمل آرام
کنجییکپانے 

تا کہ آپکا دليںورزشيروبکخاص کر ايںروزانہ ورزش کر
ہوں۔مضبوطيپهڑےاور په

۔يںچهوڑ دیتمباکو نوش

یدست بردار
پرسنليڈيکلتمام ڈاکڻروں اور میسوسائڻ
يہان کا شکرہيںیمعلومات دیکيڈيکلمنے اب تک متعلقہ جنہوں

ہونايئںمشوره کے متبادل نہیورانہ طبيشہپکا مواد يڈتاہم اس گائادا کرتا ہے۔ 
يااگر آپ ۔يئےاستمال کرنا چاہيےاور صرف حوالہ کے ليئےچاہ

سے متعلق کوئ
آپکے خاندان کو دمے

یکسياکرکے اپنے ڈاکڻر ہربانیتو ممشکل ہےيايشانیپری
کار طب

تجربہ
نے لکها اور جاریکانگ استمہ سوسائڻکتابچہ ہانگيہ۔ يںرابطہ کریسے فوريب

کے سارے کاماور اسیسوسائڻيےہے۔  اس کتابچے کے لياکی
ک

قسمیکرنے والے کس
گے۔ہوںنتائج کے زمہ دار نہ يایذمہ داراوریکوئياپهوٹ، نقصان ی،ڻوٹتالفی

هانگ کانگ دمہ سوسايٴڻی
ر وژنمشن او  

سوسايٴڻی کا مقصد دمہ اور الرجی کے مريضوں کواستمہهانگ کانگ 
نارمل زندگی گزارنے ميں مدد فراہم کرنا ہے۔ ہماری بہت سی امدادی

خدمات بيماريوں اور ان کی روک تهام کے متعلق مزيد جاننے ميں
ں اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتی ہيں۔مريضوں، ان کے خاندانو

يےکے لسوسايٴڻی کے ممبران کی ايک دوسرے کے ساته مدد کرنے 
يہ ايک امدادی نيٹ ورک بهی مہيا کرتی ہے۔

  مقاصد
خاندانوں کو بيماری کےر ان کےمہ اور الرجی کے مريضوں اود

متعلق شعور دينا۔

مريضوں اور ان کے خاندانوں کے درميان باہمی روابط ميں مدد
سرے کی حوصلہ افزايٴی کر سکيں اورکرنا تاکہ وه ايک دو

مشکالت سمجه سکيں۔

ممبران کی جسمانی و دماغی صحت اور ان کی زندگی بہتر
وں کا انعقاد کرناکرنے کے ليے تفريحی اور سماجی سرگرمي

عوام ميں بيماری کے متعلق شعور اجاگر کرنا

مريضوں کی خوشحالی اور گرين ايشوز کو اجاگر کرنا اور ان کے
قوق کا تحفظ کرناقانونی ح

ہدفی لوگ
دمہ اور الرجی کے

مريض اور ان کے خاندان
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ڈاکڻریاگر آپ کے پاس پہلے سے کوئ
یاور دوآئيسےکرده پالن ہو جيزکا تجو

۔يںکریور فورتو وه پالن کےمطابق اينال

افاقہ نہ ہو اوریکے استمال سے کوئيليڻربرنکوڈيکڻنگشارٹ ا
رہے۔یجاريتشکایپر متواتر دمے کيضمر

وجہ سے چل نہ سکے،یکیکمیسانس کيضمر
بول نہ سکے ، سو اور کها نہ سکے۔

نگ کے ہوریجامنيايلےاگر ہونٹ ن
کےيولليجناکسيںخون ميہيںجائ

ہے۔ینشانیکم ہو جانے ک

جائے۔بے ہوش ہويضمر

کسی بهی عام دن ميں پيک
فيصد يا اس سے60فلو 

گر جاےٴ نيچے 

یکينےمجهے متواتر معائ
؟ضرورت ہےيوںک

یاپ کيےچيکاس کے لیہو تو پهر بهیاگر حالت بہتر ہو گئ
ہےضرورت

اور آپکے پهپهڑوں کے کاميےموجوده حالت کا پتا لگانے کے لیآپک
يدعالجذآپ کو مياکہ کيےکرنے کے ليصلہفيہيےکے لينےليسٹکا ڻ

۔يےضرورت جاننے کےلیکيلیتبديںخوراک میکیضرورت ہے اور دوآئیک
۔يںاستمال کر رہے ہيحکا صحيئلرآپ انہياکہ کيےکرنے کے ليکچيہ

کہ بچےيےکےليکهنےديہ
۔ہيںنارمل بڑه رہے يحصح

ہسپتالاسےیں ظاہر ہوں تو فوريحالتیگئیديچےنيںميضاگر مر
۔يںئڈاکڻر کے پاس لے جايايمرجنسیاشعبہ حادثات وکے

دمے کے مکمل خاتمے کے
لمبے عرصے کا پالنيےل

صحت منديضجائے، تو دمہ کے مریاگر مناسب نگہداشت فراہم ک
يےہدف مقرر کرنا چاہيک۔ آپ اور آپ کے ڈاکڻر کو ايئںگزار سکتے ہیاور توانا زندگ

۔يئےتک پہنچنا چاہ" دمے کے مکمل کنڻرول " ر پهر تسلسل کے ساته او

يہرہنما اصولوں کے مطابقيےروک تهام اور عالج کے لیدمے ک
۔ہيںدمے کے کنڻرول ہونے کے مختلف مراحل 

کنڻرول سے باہر

یگئید
م

تمام صورتوں
يادهزياينسے تيں

ہےيڻهتابيحصحيںم

حد تک کنڻروليکا

یگئید
م

تمام صورتوں
يںدو ميايکسے ايں
ہےيڻهتابيحصح

مکمل کنڻرول

مام صورتوںتیگئید
ہےيڻهتابيحصحيںم

عالمات
( يںپچهلے چار ہفتوں م )

/ ہيںنیکوئعالماتیکدن
يادهاس سے زيابار ينتيںہفتے مکميادو بار يںہفتے م

ہاں

ہاں

يادهاس سے زيابار ينتيںہفتے م

< 80%

ہيںن

ہيںنیکوئ

/ ہيںنیکوئ
کميادو بار يںہفتے م

نارمل

یکام کرنے کیکوئ
يںحد

/ عالماتیکیبدخواب
جاگنا

/ آرام پہنچانے والے
والے ينےچهڻکارا د

ضرورتیکيلرانہ

کا کاميپهڑوںپه
/ يفا-یا-یفلو پيکپ
يںميکنڈسيکا
يئمواليکسپاريڻریا
1یو-یا-يفا

استماليحاور انکا صحينالياںدواائ

مرتبہيکدفعہ صبح اور ايکمدد سے ایفلو کيکہر روز پ
شام کو حالت کا مشاہده کرنا۔

مرتبہيکايںمينےمہيما-یڻ-یڻ-یس-يےايسٹدمےکے کنڻرول کا ڻ
۔يںبتائيںے ماس کے نتائج کے بارکواور ڈاکڻر يںکر

لمبے عرصےيککہ دمہ ايںکرليماور اسکو تسليںبات جان ليہ
آپکو ڈاکڻر کے ساتهہے اوريماریبیلمبے عرصے ک

يںبارے مپروگرام کےيڻرنگلونگ ڻرم پالن اور استمہ مان
۔يئےمشوره کرنا چاہ

مسئلے کا سببکون سے الرجناگر آپ کو پتا چل جائے کہ 
۔يںناب کرتو ان سے اجتہيں

دمے سے مکمل آرام
کنجییکپانے 

تا کہ آپکا دليںورزشيروبکخاص کر ايںروزانہ ورزش کر
ہوں۔مضبوطيپهڑےاور په

۔يںچهوڑ دیتمباکو نوش

یدست بردار
پرسنليڈيکلتمام ڈاکڻروں اور میسوسائڻ
يہان کا شکرہيںیمعلومات دیکيڈيکلمنے اب تک متعلقہ جنہوں

ہونايئںمشوره کے متبادل نہیورانہ طبيشہپکا مواد يڈتاہم اس گائادا کرتا ہے۔ 
يااگر آپ ۔يئےاستمال کرنا چاہيےاور صرف حوالہ کے ليئےچاہ

سے متعلق کوئ
آپکے خاندان کو دمے

یکسياکرکے اپنے ڈاکڻر ہربانیتو ممشکل ہےيايشانیپری
کار طب

تجربہ
نے لکها اور جاریکانگ استمہ سوسائڻکتابچہ ہانگيہ۔ يںرابطہ کریسے فوريب

کے سارے کاماور اسیسوسائڻيےہے۔  اس کتابچے کے لياکی
ک

قسمیکرنے والے کس
گے۔ہوںنتائج کے زمہ دار نہ يایذمہ داراوریکوئياپهوٹ، نقصان ی،ڻوٹتالفی

هانگ کانگ دمہ سوسايٴڻی
ر وژنمشن او  

سوسايٴڻی کا مقصد دمہ اور الرجی کے مريضوں کواستمہهانگ کانگ 
نارمل زندگی گزارنے ميں مدد فراہم کرنا ہے۔ ہماری بہت سی امدادی

خدمات بيماريوں اور ان کی روک تهام کے متعلق مزيد جاننے ميں
ں اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتی ہيں۔مريضوں، ان کے خاندانو

يےکے لسوسايٴڻی کے ممبران کی ايک دوسرے کے ساته مدد کرنے 
يہ ايک امدادی نيٹ ورک بهی مہيا کرتی ہے۔

  مقاصد
خاندانوں کو بيماری کےر ان کےمہ اور الرجی کے مريضوں اود

متعلق شعور دينا۔

مريضوں اور ان کے خاندانوں کے درميان باہمی روابط ميں مدد
سرے کی حوصلہ افزايٴی کر سکيں اورکرنا تاکہ وه ايک دو

مشکالت سمجه سکيں۔

ممبران کی جسمانی و دماغی صحت اور ان کی زندگی بہتر
وں کا انعقاد کرناکرنے کے ليے تفريحی اور سماجی سرگرمي

عوام ميں بيماری کے متعلق شعور اجاگر کرنا

مريضوں کی خوشحالی اور گرين ايشوز کو اجاگر کرنا اور ان کے
قوق کا تحفظ کرناقانونی ح

ہدفی لوگ
دمہ اور الرجی کے

مريض اور ان کے خاندان
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کرنايہاگر آپ کو دمے کا دوره پڑے تو 
يےچاہئ

۔يئےپرسکون رہ

اسکا جسميںديڻهنےبيسےکو ايضمر
طرف جهکا ہوا ہو۔یتهوڑا آگے ک

يکڻنگممکن ہو شارٹ ایجتنا جلد
۔يںکا استمال کريليڻربرنکوڈ

ڈاکڻریاگر آپ کے پاس پہلے سے کوئ
یاور دوآئيسےکرده پالن ہو جيزکا تجو

۔يںکریور فورتو وه پالن کےمطابق اينال

افاقہ نہ ہو اوریکے استمال سے کوئيليڻربرنکوڈيکڻنگشارٹ ا
رہے۔یجاريتشکایپر متواتر دمے کيضمر

وجہ سے چل نہ سکے،یکیکمیسانس کيضمر
بول نہ سکے ، سو اور کها نہ سکے۔

نگ کے ہوریجامنيايلےاگر ہونٹ ن
کےيولليجناکسيںخون ميہيںجائ

ہے۔ینشانیکم ہو جانے ک

جائے۔بے ہوش ہويضمر

کسی بهی عام دن ميں پيک
فيصد يا اس سے60فلو 

گر جاےٴ نيچے 

یکينےمجهے متواتر معائ
؟ضرورت ہےيوںک

یاپ کيےچيکاس کے لیہو تو پهر بهیاگر حالت بہتر ہو گئ
ہےضرورت

اور آپکے پهپهڑوں کے کاميےموجوده حالت کا پتا لگانے کے لیآپک
يدعالجذآپ کو مياکہ کيےکرنے کے ليصلہفيہيےکے لينےليسٹکا ڻ

۔يےضرورت جاننے کےلیکيلیتبديںخوراک میکیضرورت ہے اور دوآئیک
۔يںاستمال کر رہے ہيحکا صحيئلرآپ انہياکہ کيےکرنے کے ليکچيہ

کہ بچےيےکےليکهنےديہ
۔ہيںنارمل بڑه رہے يحصح

ہسپتالاسےیں ظاہر ہوں تو فوريحالتیگئیديچےنيںميضاگر مر
۔يںئڈاکڻر کے پاس لے جايايمرجنسیاشعبہ حادثات وکے

دمے کے مکمل خاتمے کے
لمبے عرصے کا پالنيےل

صحت منديضجائے، تو دمہ کے مریاگر مناسب نگہداشت فراہم ک
يےہدف مقرر کرنا چاہيک۔ آپ اور آپ کے ڈاکڻر کو ايئںگزار سکتے ہیاور توانا زندگ

۔يئےتک پہنچنا چاہ" دمے کے مکمل کنڻرول " ر پهر تسلسل کے ساته او

يہرہنما اصولوں کے مطابقيےروک تهام اور عالج کے لیدمے ک
۔ہيںدمے کے کنڻرول ہونے کے مختلف مراحل 

کنڻرول سے باہر

یگئید
م

تمام صورتوں
يادهزياينسے تيں

ہےيڻهتابيحصحيںم

حد تک کنڻروليکا

یگئید
م

تمام صورتوں
يںدو ميايکسے ايں
ہےيڻهتابيحصح

مکمل کنڻرول

مام صورتوںتیگئید
ہےيڻهتابيحصحيںم

عالمات
( يںپچهلے چار ہفتوں م )

/ ہيںنیکوئعالماتیکدن
يادهاس سے زيابار ينتيںہفتے مکميادو بار يںہفتے م

ہاں

ہاں

يادهاس سے زيابار ينتيںہفتے م

< 80%

ہيںن

ہيںنیکوئ

/ ہيںنیکوئ
کميادو بار يںہفتے م

نارمل

یکام کرنے کیکوئ
يںحد

/ عالماتیکیبدخواب
جاگنا

/ آرام پہنچانے والے
والے ينےچهڻکارا د

ضرورتیکيلرانہ

کا کاميپهڑوںپه
/ يفا-یا-یفلو پيکپ
يںميکنڈسيکا
يئمواليکسپاريڻریا
1یو-یا-يفا

استماليحاور انکا صحينالياںدواائ

مرتبہيکدفعہ صبح اور ايکمدد سے ایفلو کيکہر روز پ
شام کو حالت کا مشاہده کرنا۔

مرتبہيکايںمينےمہيما-یڻ-یڻ-یس-يےايسٹدمےکے کنڻرول کا ڻ
۔يںبتائيںے ماس کے نتائج کے بارکواور ڈاکڻر يںکر

لمبے عرصےيککہ دمہ ايںکرليماور اسکو تسليںبات جان ليہ
آپکو ڈاکڻر کے ساتهہے اوريماریبیلمبے عرصے ک

يںبارے مپروگرام کےيڻرنگلونگ ڻرم پالن اور استمہ مان
۔يئےمشوره کرنا چاہ

مسئلے کا سببکون سے الرجناگر آپ کو پتا چل جائے کہ 
۔يںناب کرتو ان سے اجتہيں

دمے سے مکمل آرام
کنجییکپانے 

تا کہ آپکا دليںورزشيروبکخاص کر ايںروزانہ ورزش کر
ہوں۔مضبوطيپهڑےاور په

۔يںچهوڑ دیتمباکو نوش

یدست بردار
پرسنليڈيکلتمام ڈاکڻروں اور میسوسائڻ
يہان کا شکرہيںیمعلومات دیکيڈيکلمنے اب تک متعلقہ جنہوں

ہونايئںمشوره کے متبادل نہیورانہ طبيشہپکا مواد يڈتاہم اس گائادا کرتا ہے۔ 
يااگر آپ ۔يئےاستمال کرنا چاہيےاور صرف حوالہ کے ليئےچاہ

سے متعلق کوئ
آپکے خاندان کو دمے

یکسياکرکے اپنے ڈاکڻر ہربانیتو ممشکل ہےيايشانیپری
کار طب

تجربہ
نے لکها اور جاریکانگ استمہ سوسائڻکتابچہ ہانگيہ۔ يںرابطہ کریسے فوريب

کے سارے کاماور اسیسوسائڻيےہے۔  اس کتابچے کے لياکی
ک

قسمیکرنے والے کس
گے۔ہوںنتائج کے زمہ دار نہ يایذمہ داراوریکوئياپهوٹ، نقصان ی،ڻوٹتالفی

هانگ کانگ دمہ سوسايٴڻی
ر وژنمشن او  

سوسايٴڻی کا مقصد دمہ اور الرجی کے مريضوں کواستمہهانگ کانگ 
نارمل زندگی گزارنے ميں مدد فراہم کرنا ہے۔ ہماری بہت سی امدادی

خدمات بيماريوں اور ان کی روک تهام کے متعلق مزيد جاننے ميں
ں اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتی ہيں۔مريضوں، ان کے خاندانو

يےکے لسوسايٴڻی کے ممبران کی ايک دوسرے کے ساته مدد کرنے 
يہ ايک امدادی نيٹ ورک بهی مہيا کرتی ہے۔

  مقاصد
خاندانوں کو بيماری کےر ان کےمہ اور الرجی کے مريضوں اود

متعلق شعور دينا۔

مريضوں اور ان کے خاندانوں کے درميان باہمی روابط ميں مدد
سرے کی حوصلہ افزايٴی کر سکيں اورکرنا تاکہ وه ايک دو

مشکالت سمجه سکيں۔

ممبران کی جسمانی و دماغی صحت اور ان کی زندگی بہتر
وں کا انعقاد کرناکرنے کے ليے تفريحی اور سماجی سرگرمي

عوام ميں بيماری کے متعلق شعور اجاگر کرنا

مريضوں کی خوشحالی اور گرين ايشوز کو اجاگر کرنا اور ان کے
قوق کا تحفظ کرناقانونی ح

ہدفی لوگ
دمہ اور الرجی کے

مريض اور ان کے خاندان
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کرنايہاگر آپ کو دمے کا دوره پڑے تو 
يےچاہئ

۔يئےپرسکون رہ

اسکا جسميںديڻهنےبيسےکو ايضمر
طرف جهکا ہوا ہو۔یتهوڑا آگے ک

يکڻنگممکن ہو شارٹ ایجتنا جلد
۔يںکا استمال کريليڻربرنکوڈ

ڈاکڻریاگر آپ کے پاس پہلے سے کوئ
یاور دوآئيسےکرده پالن ہو جيزکا تجو

۔يںکریور فورتو وه پالن کےمطابق اينال

افاقہ نہ ہو اوریکے استمال سے کوئيليڻربرنکوڈيکڻنگشارٹ ا
رہے۔یجاريتشکایپر متواتر دمے کيضمر

وجہ سے چل نہ سکے،یکیکمیسانس کيضمر
بول نہ سکے ، سو اور کها نہ سکے۔

نگ کے ہوریجامنيايلےاگر ہونٹ ن
کےيولليجناکسيںخون ميہيںجائ

ہے۔ینشانیکم ہو جانے ک

جائے۔بے ہوش ہويضمر

کسی بهی عام دن ميں پيک
فيصد يا اس سے60فلو 

گر جاےٴ نيچے 

یکينےمجهے متواتر معائ
؟ضرورت ہےيوںک

یاپ کيےچيکاس کے لیہو تو پهر بهیاگر حالت بہتر ہو گئ
ہےضرورت

اور آپکے پهپهڑوں کے کاميےموجوده حالت کا پتا لگانے کے لیآپک
يدعالجذآپ کو مياکہ کيےکرنے کے ليصلہفيہيےکے لينےليسٹکا ڻ

۔يےضرورت جاننے کےلیکيلیتبديںخوراک میکیضرورت ہے اور دوآئیک
۔يںاستمال کر رہے ہيحکا صحيئلرآپ انہياکہ کيےکرنے کے ليکچيہ

کہ بچےيےکےليکهنےديہ
۔ہيںنارمل بڑه رہے يحصح

ہسپتالاسےیں ظاہر ہوں تو فوريحالتیگئیديچےنيںميضاگر مر
۔يںئڈاکڻر کے پاس لے جايايمرجنسیاشعبہ حادثات وکے

دمے کے مکمل خاتمے کے
لمبے عرصے کا پالنيےل

صحت منديضجائے، تو دمہ کے مریاگر مناسب نگہداشت فراہم ک
يےہدف مقرر کرنا چاہيک۔ آپ اور آپ کے ڈاکڻر کو ايئںگزار سکتے ہیاور توانا زندگ

۔يئےتک پہنچنا چاہ" دمے کے مکمل کنڻرول " ر پهر تسلسل کے ساته او

يہرہنما اصولوں کے مطابقيےروک تهام اور عالج کے لیدمے ک
۔ہيںدمے کے کنڻرول ہونے کے مختلف مراحل 

کنڻرول سے باہر

یگئید
م

تمام صورتوں
يادهزياينسے تيں

ہےيڻهتابيحصحيںم

حد تک کنڻروليکا

یگئید
م

تمام صورتوں
يںدو ميايکسے ايں
ہےيڻهتابيحصح

مکمل کنڻرول

مام صورتوںتیگئید
ہےيڻهتابيحصحيںم

عالمات
( يںپچهلے چار ہفتوں م )

/ ہيںنیکوئعالماتیکدن
يادهاس سے زيابار ينتيںہفتے مکميادو بار يںہفتے م

ہاں

ہاں

يادهاس سے زيابار ينتيںہفتے م

< 80%

ہيںن

ہيںنیکوئ

/ ہيںنیکوئ
کميادو بار يںہفتے م

نارمل

یکام کرنے کیکوئ
يںحد

/ عالماتیکیبدخواب
جاگنا

/ آرام پہنچانے والے
والے ينےچهڻکارا د

ضرورتیکيلرانہ

کا کاميپهڑوںپه
/ يفا-یا-یفلو پيکپ
يںميکنڈسيکا
يئمواليکسپاريڻریا
1یو-یا-يفا

استماليحاور انکا صحينالياںدواائ

مرتبہيکدفعہ صبح اور ايکمدد سے ایفلو کيکہر روز پ
شام کو حالت کا مشاہده کرنا۔

مرتبہيکايںمينےمہيما-یڻ-یڻ-یس-يےايسٹدمےکے کنڻرول کا ڻ
۔يںبتائيںے ماس کے نتائج کے بارکواور ڈاکڻر يںکر

لمبے عرصےيککہ دمہ ايںکرليماور اسکو تسليںبات جان ليہ
آپکو ڈاکڻر کے ساتهہے اوريماریبیلمبے عرصے ک

يںبارے مپروگرام کےيڻرنگلونگ ڻرم پالن اور استمہ مان
۔يئےمشوره کرنا چاہ

مسئلے کا سببکون سے الرجناگر آپ کو پتا چل جائے کہ 
۔يںناب کرتو ان سے اجتہيں

دمے سے مکمل آرام
کنجییکپانے 

تا کہ آپکا دليںورزشيروبکخاص کر ايںروزانہ ورزش کر
ہوں۔مضبوطيپهڑےاور په

۔يںچهوڑ دیتمباکو نوش

یدست بردار
پرسنليڈيکلتمام ڈاکڻروں اور میسوسائڻ
يہان کا شکرہيںیمعلومات دیکيڈيکلمنے اب تک متعلقہ جنہوں

ہونايئںمشوره کے متبادل نہیورانہ طبيشہپکا مواد يڈتاہم اس گائادا کرتا ہے۔ 
يااگر آپ ۔يئےاستمال کرنا چاہيےاور صرف حوالہ کے ليئےچاہ

سے متعلق کوئ
آپکے خاندان کو دمے

یکسياکرکے اپنے ڈاکڻر ہربانیتو ممشکل ہےيايشانیپری
کار طب

تجربہ
نے لکها اور جاریکانگ استمہ سوسائڻکتابچہ ہانگيہ۔ يںرابطہ کریسے فوريب

کے سارے کاماور اسیسوسائڻيےہے۔  اس کتابچے کے لياکی
ک

قسمیکرنے والے کس
گے۔ہوںنتائج کے زمہ دار نہ يایذمہ داراوریکوئياپهوٹ، نقصان ی،ڻوٹتالفی

هانگ کانگ دمہ سوسايٴڻی
ر وژنمشن او  

سوسايٴڻی کا مقصد دمہ اور الرجی کے مريضوں کواستمہهانگ کانگ 
نارمل زندگی گزارنے ميں مدد فراہم کرنا ہے۔ ہماری بہت سی امدادی

خدمات بيماريوں اور ان کی روک تهام کے متعلق مزيد جاننے ميں
ں اور دوسرے لوگوں کی مدد کرتی ہيں۔مريضوں، ان کے خاندانو

يےکے لسوسايٴڻی کے ممبران کی ايک دوسرے کے ساته مدد کرنے 
يہ ايک امدادی نيٹ ورک بهی مہيا کرتی ہے۔

  مقاصد
خاندانوں کو بيماری کےر ان کےمہ اور الرجی کے مريضوں اود

متعلق شعور دينا۔

مريضوں اور ان کے خاندانوں کے درميان باہمی روابط ميں مدد
سرے کی حوصلہ افزايٴی کر سکيں اورکرنا تاکہ وه ايک دو

مشکالت سمجه سکيں۔

ممبران کی جسمانی و دماغی صحت اور ان کی زندگی بہتر
وں کا انعقاد کرناکرنے کے ليے تفريحی اور سماجی سرگرمي

عوام ميں بيماری کے متعلق شعور اجاگر کرنا

مريضوں کی خوشحالی اور گرين ايشوز کو اجاگر کرنا اور ان کے
قوق کا تحفظ کرناقانونی ح

ہدفی لوگ
دمہ اور الرجی کے

مريض اور ان کے خاندان
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م
دمہ کے بارے

جاننايں

يڈيشناپہال  

پرچےيلدرج ذیہانگ کانگ استمہ سو سائڻ
ليے اورحاصل کرنے کےیکاپیان ک۔ہےیکر چکيعشمارے شا

۔يںپر فون کر65022895نمبر ينہمارے ہاٹ الئيلئےجاننے کمزيد 

جاننايںدمہ کے بارے م
)روايتی چايٴينيز، ساده چايٴنيز، انگلش، اردو، ہندی، نيپالی(

( يڈيشننرس ا(جاننا يںدمہ کے بارے م
)روايتی چايٴينيز، ساده چايٴنيز(  

بوڑهے لوگ اور دمہ
)روايتی چايٴنيز(

دمہيںاور بہت چهوڻے بچوں ميںبچوں م
)روايتی چايٴنيز(  

اور دمہحمل
)ينيزچائروايتی (

اور دمہيںورزشیجسمان
)روايتی چايٴنيز(  

دمہکام اور 
)روايتی چايٴنيز(  

ہےياکیالرج
)روايتی چايٴنيز(  

يئےبنينعقلمند والد
)روايتی چايٴنيز(

ہمارے ممبر بنيےٴ   اپنی الرجی اور ايستهما کا خيال رکهيں،
)روايتی چايٴنيز(

یکے تمام حقوق ہانگ کانگ استمہ سوسائڻيٹرائیکاپیاس کتابچے ک
ہيںچااستمال کرنا ينمضامی۔ اگر آپ  اس کے کوئہيںمحفوظ اوريںميتملکیک

۔يںکر کے فون کریپر مہربانينتو ہمارے ہاٹ الئہيںچاينافوڻو ليا

ت کرنا
ے با

ے لي
ت ک

ے مزيد معلوما
ٴڻی س گ دمہ سوساي

گ کان
پ هان

اگر آ
ے

ف س
س کی طر

گ کرسچن سرو
گ کان

ٴ مہربانی هان ے
ے ہيں تو برا

چاہت
صل کريں

ت حا
ے ترجمان کی خدم

ت کال کر ک
مہيا کرده درج ذيل نمبر پر مف

3755-6833
ے  

ے لي
ے ترجمان ک

اردو ک

ے       3755-6822
ے لي

ے ترجمان ک
 نيپالی اور ہندی ک

اگر آپ هانگ کانگ دمہ سوسايٴڻی سے مزيد معلومات کے ليے بات کرنا
سچن سروس کی طرف سے

چاہتے ہيں تو براےٴ مہربانی هانگ کانگ کر
مہيا کرده درج ذيل نمبر پر مفت کال کر کے ترجمان کی خدمت حاصل کريں

3755-6833 اردو کے ترجمان کے ليے  
نيپالی اور ہندی کے ترجمان کے ليے    3755-6822

کولون، ہانگ کانگ۔يئی،ت-ما-ياؤيٹ،سڻریشنگهائ402پتہ گراوئڈ فلور، 
يليفونڻ
يکسف  
سائٹيبو  
يلم-یا  
سنڻر کے کهلنے کے اوقاتيسورسزريشنٹپ

2013جونيڈيشنطرف سے ایکیہانگ کانگ استمہ سو سائڻ

   اتوار
تا جمعہسوموار


