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શું તમારો અસ્થમા (દમ) 
કાબૂમાં છે?

તમારા અસ્થમા (દમ)ને સમજો 

અસ્થમા તમારા ફફેસામંાના ંશ્વસનમાર્ગમાં સોજો આ્વ્વાન ેકારણે ્થાય છે. તે લોકોન ેઅલર 
અલર ઘણી રીતે અસર કરી શક ેઅન ેસમય ્વીતતો જાય તેમ લક્ષણો બદલાઇ શક ેછે. અસ્થમા એ 
લાબંારાળાની સ્વાસ્થય સસ્થસત છે જેમા ંરોજબરોજના લક્ષણોન ેસન્વાર્વા અન ેતમન ેઅસ્થમાનો 
હુમલો આ્વ્વાની શકયતા ઘટાડ્વા માટે સનયસમત સાર્વાર, મુખયત્વ ેઇનહેલસ્ગની જરૂર પડે છે.

તમારા અસ્થમાના લક્ષણોન ેલીધ ેતમારી રોજજંદી પ્ર્વસૃતિઓમાં દખલ ન ્થ્વી જોઈએ. જો તમે 
અસ્થમાના લક્ષણો અનભુ્વી રહાં હો્વ તો તમાર ેતમારી અસ્થમા ટીમ સા્થ ે્વાત કર્વી જોઈએ. 
અમુક લોકોન ે‘રભંીર’ અસ્થમા હોઈ શક,ે જે સામાનય સાર્વારોન ેપ્રસતસાદ ન્થી આપતો અને 
અસ્થમા સનષણાત દ્વારા સાર્વારની જરૂર પડે છે

બેકાબ ૂઅસ્થમા શંુ છે?

બેકાબ ૂઅસ્થમાનો અ્થ્ગ એ્વો હોઈ શક ેક ેવયસકતન ેશ્વાસ લે્વામાં મુશકેલી હોઈ શક ેઅને તેમને જી્વલેણ 
બની શક ેતે્વા ઉ્થલાઓ અ્થ્વા અસ્થમા હુમલાઓનુ ંજોખમ હોય. તમને બેકાબ ૂઅસ્થમા હોય તેના 
સિહનો આ પ્રમાણે છે:

>> અસ્થમાના લક્ષણોન ેકારણે રાતે્ ઊઠી પડ્વું 
>> અઠ્વાડડયામાં 3 અ્થ્વા ્વધ ુ્વખત અસ્થમાના લક્ષણો ્થ્વા 
>> અઠ્વાડડયામાં 3 અ્થ્વા ્વધ ુ્વખત તમારા રીલી્વર ઇનહેલરનો ઉપયોર કર્વો પડે 
>> ્વાર્ંવાર અસ્થમાના હુમલા આ્વ્વા અ્થ્વા છાતીમાં િપે ્થ્વો



જો તમન ેતમારા અસ્થમાના લક્ષણોન ેકાબમૂાં 
રાખ્વામાં મુશકેલી ્થતી હોય, તો તમાર ેતમારી 
અસ્થમા ટીમ સા્થ ે્વાત કર્વી જોઈએ. તમને 
તમારી કાયમી અસ્થમા દ્વાની સા્થ ેન્વી અ્થ્વા 
અલર અસ્થમા સાર્વારો લે્વાની જરૂર હોઈ શક.ે 
તમારી અસ્થમા ટીમ તમારી સા્થ ેશ્ેષ્ઠ સાર્વાર 
સ્વકલપોની, જો તમારા અસ્થમાના લક્ષણો ્વધુ 
્વણસી રહા હોય તો શંુ કર્વુ ંતેની િિા્ગ કરશે અને 
તમન ેએક લેસખત વયસકતરત અસ્થમા એકશન 
પલાન પૂરો પાડશે.

તમે શંુ કરી શકો છો?

એ ખાતરી કરો ક ેતમે તમારી અસ્થમા ટીમ 
પાસ ેસનયસમત સમયે અસ્થમાની તપાસ કરા્વો, 
સામાનયપણે ્વર્ગમા ંએક ્વખત. તમારા અસ્થમા 
પર કાબ ૂરાખ્વામાં મદદ માટે તમાર ેદરરોજ 
સપ્રસક્ાઇબ કયુું હોય તે મુજબ તમારા ઇનહેલસ્ગનો 
ઉપયોર કર્વો જોઈએ, આરોગયપ્રદ આહાર લે્વો 
જોઈએ અન ેસનયસમત કસરત પણ કર્વી જોઈએ.

તમારા અસ્થમાન ે્વધ ુસારી રીતે સમજ્વા માટે 
તમારી અસ્થમા ટીમ સા્થ ે્વાત કર્વા ઉપરાંત, 
તમે અસ્થમા યુકેના અસ્થમા ટલૂ (નીિનેી જલંક 
જુઓ)નો ઉપયોર પણ કરી શકો અન ેએ પણ 
જાણી શકો ક ેકોઈ સનષણાતન ેસદંભ્ગ કર્વામાં આ્વે 
તે સ્વશે તમાર ેતમારી અસ્થમા ટીમ સા્થ ે્વાત 
કર્વી જરૂરી છે ક ેકેમ. 

તમે અસ્થમાન ે્વધ ુસારી રીતે સમજતા ્થા્વ 
એટલે, અન ેજો તે બેકાબ ૂહોય, તો તમાર ેમાટે 
એ્વા સ્વકલપો ઉપલબધ છે જે તમારા અસ્થમાને 
કાબમૂા ંલા્વ્વામાં તમન ેમદદ કરી શક.ે

અસ્થમા અંરનેુ ંજી્વસ્વજ્ાન (બાયોલૉસજકસ)

જો તમન ેહૉસસપટલમાં એક સનષણાતને મળ્વા 
માટે સદંભ્ગ કર્વામાં આવયો હોય, તો તમે 
અસ્થમા બાયોલૉસજકસ સાર્વાર માટ ેપાત્ 
છો. આ સામાનયપણે તમારી રોજજંદા અસ્થમા 
સાર્વારોની સા્થ ેલે્વામાં આ્વ ેછે. તેઓ શરીરમાં 
એ્વા પા્થ્ેવઝ અન ેકોરો, ક ેજે ફેફસાંનો સોજો 
અન ેબેકાબ ૂઅસ્થમાના સનપજા્વતા હોય, તેમને 
અ્વરોધીન ેઅસ્થમાના લક્ષણો અન ેઅસ્થમાના 
હુમલાઓ ઘટાડ્વામાં મદદ કર ેછે

તમાર ેહ્વ ેપછી શંુ કર્વુ ંજોઈએ? 

તમન ેસપ્રસક્ાઇબ કરેલી અસ્થમાની સાર્વાર લે્વા 
છતાં જો તમને અસ્થમાના લક્ષણો હોય અ્થ્વા 
તમન ેઅસ્થમાના હુમલા આ્વતા હોય, તો તમને 
રભંીર અસ્થમા હોઈ શક ેછે.

તમન ેમદદ મળે તે માટે શંુ ્થઈ શક ેતેની િિા્ગ 
કર્વા માટે તમારી અસ્થમા ટીમનો સપંક્ગ કરો. 
તમારા અસ્થમાની સભંાળ રાખ્વામાં તમને મદદ 
મળે તે માટે અનય સાર્વારો પણ હોઈ શક.ે

્વધુ માસહતી માટે, કૃપા કરી અહીં મુલાકાત લેશો:
www.asthma.org.uk/advice/severe-asthma/ 
could-you-have-severe-asthma/
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