
دمہ
بذات خود قابو رکھنے کا منصوبہ

)Asthma: Self-management plan – Urdu(

یہ منصوبہ دمہ والے بالغان کے لئے ہے۔
یہ بتاتا ہے کہ اسے کس طرح پہچانیں کہ آپ کا دمہ کب 

خراب صورت اختیار کر رہا ہے اور اسے بہتر بنانے 
کے لئے کیا کریں۔

کس طرح پہچانیں کہ آیا آپ کا دمہ خراب صورت 
اختیار کر رہا ہے:

کیا آپ کے دمہ کی عالمات )بشمول کھانسی(   • 
کی وجہ سے آپ کو سونے میں پریشانی ہوتی تھی؟
کیا آپ کی عام دمہ کی عالمات )کھانسی، گلے میں   •

 خرخراہٹ، سینے کی جکڑن یا سانس پھولنا( 
دن کے دوران پیش آتی تھیں؟

کیا آپ کا دمہ آپ کی عام سرگرمیوں )مثال گھریلو کام،   •
عام کام یا اسکول( کے ضمن میں مخل ہوا ہے؟

اگر آپ نے مذکورہ باال میں سے ایک یا اس سے زیادہ کا 
جواب ‘ہاں’ میں دیا ہے تو اپنے جی پی یا پریکٹس نرس کے 

ساتھ دمہ کی نظرثانی کا انتظام کریں۔

سال میں ایک بار اپنے نرس یا جی پی سے ملیں، حتی کہ اس 
وقت بھی جب آپ کا دمہ اچھی طرح قابو میں ہو۔ ہر مالقات 

میں یہ منصوبہ ساتھ لے جائیں تاکہ اسے اپ-ڈیٹ کیا جا 
 سکے۔ ہر مالقات میں اپنی عالمات یا پیک فلو ڈائری ساتھ 
لے جائیں۔ آپ کا مقامی فارماسسٹ دمہ سے متعلق صالح 

دینے کے لئے دستیاب ہے۔

پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کئے بغیر اپنے دمہ کی دوا لینا بند 
نہ کریں۔

مزید معلومات کے لئے رابطہ کریں: 
 Asthma UK Scotland

 www.asthma.org.uk
 5800 222 0300 )ہیلپ الئن( 

 پیر – جمعہ، 9 بجے صبح سے 5 بجے شام تک 
)کالوں کی الگت، آپ کے لینڈ الئن سے ڈائل کئے جانے 

 والے، 01 یا 02 سے شروع ہونے والے نمبروں کے 
برابر ہی پڑتی ہے(

My Condition, My Terms, My Life 
www.myconditionmylife.org 

NHS Inform 
www.nhsinform.co.uk 

Smokeline 
www.canstopsmoking.com 

My Lungs My Life
www.mylungsmylife.org 
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گرین زون
آپ کا دمہ اچھی طرح قابو میں ہے جب:

دمہ کی عالمات )کھانسی، گلے میں خرخراہٹ، سینے   •
کی جکڑن یا سانس پھولنا( کی وجہ سے آپ کی نیند 

میں خلل نہ ہوتا ہو

دمہ کی عالمات کی وجہ سے آپ کی عام سرگرمیاں   •
متاثر نہ ہوں

دن کے دوران آپ کے اندر دمہ کی عالمات نہ پائی   •
جاتی ہوں

کارروائی
اپنے دمہ کی عام دوا لینا جاری رکھیں  •

 .................. آپ کا بہترین پیک فلو ریڈنگ یہ ہے:  •

محرکات:  ................................................   

 ................................................    

 ................................................    

خوراک اور تعددتیاری یا رنگانہیلر یا گولی کا نام

 پریوینٹر )روکنے واال( –
روزانہ استعمال کیا جانا 

چاہئے، حتی کہ اس وقت 
بھی جب ٹھیک ہوں

 ریلیور )آرام دہندہ( –
 اس وقت استعمال کیا 

جانا چاہئے جب آپ کے 
اندر عالمات ظاہر ہوں

دمہ کی دیگر دوا

ایمبر زون
آپ کا دمہ خراب صورت اختیار کر رہا ہے اگر:

دمہ کی عالمات )کھانسی، گلے میں خرخراہٹ، سینے   •
کی جکڑن یا سانس پھولنا( کی وجہ سے آپ کو سونے 

میں پریشانی ہوتی ہو
دمہ کی عالمات کی وجہ سے آپ کو عام سرگرمیاں   •

انجام دینے میں پریشانی ہوتی ہو
آپ اپنا ریلیور انہیلر زیادہ کثرت سے استعمال کرتے   •

ہوں، یا اس کا اثر نسبتا کم وقت تک رہتا ہو
آپ کا پیک فلو بہترین کے %80 سے کم ہو، جو اس   •
سے نیچے ہے: .........................................  

کارروائی
اگر آپ اپنا پریوینٹر انہیلر نہیں استعمال کرتے رہے ہیں   •

تو اسے دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔

بوقت ضرورت اپنا ریلیور انہیلر استعمال کریں۔  •

اگر آپ کی عالمات 24 گھنٹوں کے اندر بہتر نہیں ہوتی 
ہیں تو اپنے جی پی سرجری یا NHS 24 سے رابطہ 

کریں اور اپنی پریڈنیسولون )اسٹیرائڈ( گولیاں لینا شروع کر 
دیں، اگر وہ آپ کے پاس ہوں۔

جیسے ہی آپ اپنی اسٹیرائڈ گولیاں لینا شروع کریں تو جلد 
سے جلد اپنے جی پی یا نرس کو مطلع کریں۔

اگر آپ کی حالت مزید خراب ہوتی جا رہی ہے تو ریڈ زون 
میں جائیں۔

مالحظات:مالحظات:

ریڈ زون
دمہ سے متعلق ایمرجنسی:

آپ کی عالمات )سانس پھولنا، گلے میں خرخراہٹ،   •
کھانسی، یا سینے کی جکڑن( مزید خراب صورت 

اختیار کر رہی ہیں

آپ کی سانس اتنی زیادہ پھول رہی ہے کہ آپ بآسانی   •
چلنے یا بولنے سے قاصر ہیں )پورے جملے نہیں بول 

سکتے(

آپ کے نیلے ریلیور انہیلر سے مدد نہیں ملتی ہے  •

آپ کی پیک فلو ریڈنگ بہترین کے %50 سے کم ہے،   •
جو اس سے نیچے ہے: ................................... 

کارروائی
مدد حاصل کریں – فورا 999 پر کال کریں  1

بیٹھ جائیں اور چست کپڑے ڈھیلے کر لیں  2
اپنا ریلیور انہیلر استعمال کریں:  3

1 ہر 30 تا 60 سیکنڈ میں )ایک( کش زیادہ سے زیادہ   
10 کش تک لیں۔

اگر 10 منٹ کے اندر ایمبولنس نہیں پہنچی ہے اور آپ   
کی عالمات بہتر نہیں ہوئی ہیں تو مذکورہ باال مرحلہ 3 

دہرائیں۔


