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दम रोग
दम रोग भ्ेको फोक्ोमना जल् गरनाउ्े दीघनुकनाली् रोग हो, जसले श्नास फे्नु थप कटि् 
ब्नाउँदै श्नास्ली सनाघँ्रो ब्नाउँछ। यसको क््ै उपिनार छै् तर यसलनाई सही उपिनार र 
ज्ना्को सहनायतनाले व्यवस्थित ग्नु सटकनछ।

दम रोगकना लक्षण र आक्रमणहरू ववभभन्न ववषनाक्त र गैर-ववषनाक्त तत्त्व, हनावनामना फैलल्े 
उत्जेक पदनाथनु, फोक्ो वबगना्नु सके् टक्रयनाकलनाप र अवथिनाहरूमना अ्नावरण भएर ट्रिगर हु् 
सकछ्।् पृष्ठहरूको अकको श्ङृ्खलनाले ट्रिगरहरू के-के हु् ्र वत्ीहरूलनाई आफ्ो वरपरकना 
वनातनावरणबना् कसरी कम ग्ने वना ह्नाउ्े भन्नबेनारे व्यनाख्ना गछनु। ट्रिगरहरू प्रते्क व्यक्क्तमना 
फरक हुनछ्,् त्सैले तपनाईंको बच्नाकना ट्रिगरहरू बझ्रे जवतसक्ो धरैे वत्ीहरूको 
अ्नावरण ह्नाउ्् अझ रनाम्ो हुनछ।

ट्रिगरहरू

ट्रिगर भ्ेको पदनाथनु, घ््ना वना टक्रयनाकलनाप हो जसले दम रोगकना लक्षणहरू व्म्त्नाउँछ। 
दईु प्रकनारकना ट्रिगरहरू छ्:् 

1 एलर्जेनहरूले एलर्जक प्रवतटक्रयना र दम रोगकना लक्षणहरू गरनाउँदै समग्र 
प्रवतरक्षना प्रणनालीलनाई प्रभनाव पनाछनु्।्

2 उत्तेर्क पदार्थहरूले एलर्जक प्रवतटक्रयना गरनाउँदै्् ्तर श्नास्लीलनाई जल् 
गरनाएर र लक्षणहरू व्म्त्नाएर दम रोगलनाई अझ खरनाब ब्नाउ् सकछ्।्

तल एउ्ना चित्रप् टदइएको छ जसमना दवुै प्रकनारकना ट्रिगरकना उदनाहरणहरू देखनाउँछ।
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पोले्

रूख र वबरूवनाको पोले् ववशेषगरी वसन्त र शरद ऋत्मना धरैे हु् सकछ। तपनाईंको बच्नाको 
पोले्सँगको सम्पकनु  कम ग्नुकना लनागग:

 } झ्नालहरू (घर र कनार) बन्द रनाख््होस ्र सम्भव भएमना HEPA टफल्टरहरू भएको एयर 
कन्डिसव्ङको प्रयोग ग््नुहोस।्

 } पोले् उच् हु् ेटद्मना भभत्री टक्रयनाकलनापहरूको योज्ना ब्नाउ््होस।्

 } Pollen.com मना गई पोले्कना स्तरहरू जनािँ ग््नुहोस।्

 } तपनाईंको स्नास्थ्य स्नाहनार प्रदनायकलनाई एलजजी परीक्षण र औषधधकना बनारेमना सोध्ह्ोस।्

 } बनाटहरबना् आइसकेपलछ कपडनाहरू पररवतन्ु  ग््नुहोस।्

 } आफ्ो बच्नालनाई सत््अ्धघ ््हनाउ् लगनाउ््होस।् यसले तपनाईंको बच्नाको शरीरबना् पोले् 
ह्नाउ् मद्दत गदनुछ।

 } व्यस्त समयमना घरबनाटहरकना टक्रयनाकलनाप र खेललनाई सीगमत ग््नुहोस।् पोले् वबहना् 5 
बजदेेखख 10 बजकेो बीिमना खरनाब हुनछ।

 } पोले् उच् हु् ेटद्मना पोले् सफना ल्गनामना ्नाधँस्े भएकनाले, डोरीमना ल्गना ्स्कनाउ््होस।्

 } पोले् र र् यनाग्ीडबना् एलजजीहरू हु् ेबनालबनाललकनाकना लनागग बगैिँना र मैदना्कना कनामहरू 
सीगमत ग््नुहोस।्

 } पोले्कना स्तरहरू व्रीक्षण ग न्ुकना लनागग आफ्ो मोबनाइल यन्त्र वना ट्नाबे््मना WebMD 
Allergy app डनाउ्लोड ग््नुहोस।्

 

धलूोमना बस् ेकीरनाहरू

धलूोमना बस् ेकीरनाहरू तपनाईंले देख् सके् सना्ना बगहरू हु्।् उ्ीहरू धसरना्ी, तन्नना, स्टफड 
एव्मल (कपनासले भररएको खेलौ्ना), फोहोर एयर टफल्टर, कनापने्, पदनानु र फर््िरमना 
बसछ्।् तपनाईंको घरमना धलूोमना बस् ेकीरनाहरूको मनात्रना कम ग्नुकना लनागग:

 } म्ना्रिेस र धसरना्ीलनाई पूणनुतयना जजप लगनाउ् ेखनालकना ववशेष धलूो र एलजजी-प्रवतरोधी 
कभरहरू प्रयोग ग््नुहोस।् उत्नादककना व्दनेश्हरू पनाल्ना गरेर वना प्रते्क दईु मटह्नामना यी 
कभरहरू ध्् ह्ोस।्

 } कम्ीमना प्रते्क पनािँ वषनुमना धसरना्ीहरू प्रवतथिनाप् ग््नुहोस।्

 } तन्नना र ब्लनाङे््हरूलनाई हरेक हप्ना एकदमै तनातो पना्ी (130 टडग्रीको) मना ध्् ह्ोस ्र डरिनायरमना 
स्कनाउ््होस ्(बनाटहर डोरीमना ्सक्नाउ््होस)्।

 } गदे्ददनार फर््िरलनाई ध््  गमल्े स्लिपकभर वना तन्ननाहरूले कभर ग््नुहोस ्र प्रते्क 3 देखख 6 
मटह्नामना ध्् ह्ोस।्

 } वस्तह्रूलनाई बन्द भनाडँो (ढक्क् भएको), डरिअरमना वना क्नावब्े् कना ढोकनाहरूको पछनाटड 
भण्नार गरेर अव्यवथिना कम ग््नुहोस।्

 } हरेक हप्ना कपडना भभजनाएर कोिनाहरू सफना ग््नुहोस ्र प्छ्््होस ्र HEPA-टफल्टर भएको 
भ्नाक्म प्रयोग गरी कनापन्े , गदे्ददनार फर््िर र पदनानुहरूमना भ्नाक्म लगनाउ््होस।्

 } स्टफड एव्मलहरूलनाई बनारम्नार ध्् ह्ोस ्र पूणनु रूपमना स्कनाउ््होस।् तपनाईं स्टफ्ट 
एव्मलहरूलनाई प्नास्स्टकको झोलनामना रनाखेर पनािँ घण्नासम्म टरिजरमना वना केही क्षणसम्म 
डरिनायरमना रनाख् पव् सक््हुनछ। धलूोमना बस् ेकीरनाहरू मना न्ुकना लनागग यो कनायनु व्यगमत रूपमना 
ग््नुहोस।् 

 } स्त् ेक्षते्रमना स्टफड एव्मलहरूको सङ्ख्ना सीगमत ग््नुहोस।्

 } प्रते्क 3 मटह्नामना वना व्दनेभशत गररएअ््सनार एयर कन्डिस्रकना टफल्टरहरू पररवतन्ु  
ग््नुहोस।्

 } खना्हरू र फर््िरको म्व्वतर सफना ग््नुहोस।्

 } घरमना 50 प्रवतशत वना सोभन्दना तल आद्रतना कनायम रनाख्ह्ोस।्
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कीरना-फट्नाङ्ग्रनाहरू

सनाङ्लो, म्सना र छ्ि्न्दोहरू सब ैप्रकनारकना भव् र लछमेकहरूमना बसछ्।् केही 
मनाव्सहरूलनाई यी कीरना-फट्नाङ्ग्रनाहरूकना मलबना् एलजजी हुनछ। कीरना-फट्नाङ्ग्रनाहरूबना् 
छ््कनारना पनाउ् गनाह्ो हु् सकछ तर तपनाईं यय्ीहरूबना् बच्नमना मद्दत  ग्नुकना लनागग ग्नु सके् 
क्रनाहरू छ्:्

 } सब ैखना्ना स्त् ेकोिना बनाटहर रनाख््होस।्

 } खना्क्ेरना र फोहोरलनाई बन्द र धसल गररएकना भनाडँोहरूमना रनाख्ह्ोस।्

 } पोखखएकना खना्क्ेरना र खना्क्ेरनाकना ््क्रनाहरू तर्ुन्त ैसफना ग््नुहोस।्

 } खना्ना पकनाउ् ेतले रेटरिजरेे्रमना रनाख्ह्ोस।्

 } समनािनारपत्रकना थप््रो, कनागजकना झोलना, बनाकस र अन्य वस्तह्रू ह्नाउ््होस।्

 } पना्ी ि्टह्े समस्ना समनाधना् ग््नुहोस।् क््ै पव् िनाउँमना भनाडँनामना पना्ी रनाखेर ्छोड्््होस।्

 } धसङ्मना फोहोर भनाडँनाकँ्डनाहरू ्छोड्््होस।्

 } घरपनाल्वना ज्नावरको खना्ना घर बनाटहर ्छोड्््होस।्

्ो्: घरमना की््नाशकहरू प्रयोग गररनछ भ्े, सबै ववषलनाई लक गरी बच्नाको पहँुिबना् 
्नाढना रनाख््पछनु।

घरपनाल्वना ज्नावरहरू

खरनायो, वबरनालो, क्क्र, ह्नाम्स्टर, घोडना र िरना जस्तना ज्नावरहरूले दम रोगकना लक्षणहरू 
ट्रिगर ग्नु सकछ्।् यी एलजजीकना तत्त्वहरू प्रनायः घरपनाल्वना ज्नावरको र् यनाल, वपसनाब र 
डडिरमना भएकना प्रोट््मना पनाइनछ। यी एलजन्े हरूले तपनाईंलनाई प्रभनाव पनारेमना, व्म्न क्रनाहरू 
धसफनाररस गररनछ:

 } भव्ना र पनाखँ भएकना सब ैज्नावरहरूलनाई सत्् ेकोिना र तपनाईंले धरैे समय वबतनाउ्े अन्य 
कोिनाहरूभन्दना बनाटहर रनाख्ह्ोस।्

 } मौसम रनाम्ो भएमना, घरपनालव्ना ज्वनाहरूलनाई बनाटहर रनाख्ह्ोस।्

 } तपनाईंको घरपनाल्वना ज्नावरको को्बना् डडिर ह्नाउ्कना लनागग उ्ीहरूलनाई सनाप्नाटहक 
रूपमना ््हनाइटद््होस।्

 } कनापन्े रटहत फ्ोररङ रोज्ह्ोस ्वना आफ्ो कनापन्े लनाई वषनुमना (धसज्अ््सनार) ती् वना िनार 
प्क स्नाम््प प्रयोग गरी सफना ग््नुहोस।्

 } हनावनाबना् स्ने घरपनाल्वना ज्नावरकना एलजजी तत्वहरू कम ग न्ुमना मद्दतकना लनागग HEPA एयर 
प्र्रफनायर र भेन्ट टफल्टरहरू प्रयोग ग््नुहोस।्

 } घरपनाल्वना ज्नावहरूलनाई घरबनाटहर प्रभशक्षण टद््होस।्

 } सबजै्नालनाई भ्वना वना पनाखँ भएकना क््ै पव् ज्नावरलनाई छोएपलछ आफ्ना हनातहरू ध््  
प्रोत्नाह् ग््नुहोस।्

 } कपनास वना अन्य पनाखँहरूले भररएकना धसरना्ी वना कम्फ न्ुरहरू प्रयोग ्ग््नुहोस।्

 } तपनाईंको घरपनाल्वना ज्नावरकना लनागग अकको घर खोज्ह्ोस।् घरबना् एलजन्ु  ह्नाउ् छ 
मटह्नासम्मको समय लनागछ।

मोल्

मोल् र गमलड् ूभनान्सना, बनाथरूम, बसेमेन्ट जस्तना िनाउँहरू र अन्य चिसो िनाउँहरूमना फेलना पना्नु 
सटकनछ। तपनाईं बस् ेक््ै पव् थिना्मना मोल् भएको महस्स ग््नुभयो भ्े, व्म्न क्रनाहरू ग्नु 
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धसफनाररस गररनछ:

 } ््हनाएपलछ वना शनावर ललइसकेपलछ हनावनाबना् आद्रतना ह्नाउ्कना लनागग पङ्खना प्रयोग ग््नुहोस ्वना 
झ्नाल खोल््होस।्

 } मोल् वगृधि हु्बना् रोक् सक्ो लछ्ो ि्हनाव्हरूको समस्ना समनाधना् ग््नुहोस।्

 } तपनाईंको घरलनाई 30-50 प्रवतशत आद्रतनामना रनाख् ेटडह््गमटडफनायर प्रयोग ग््नुहोस।्

 } घरमना रनाखखएकना बो्वबरूवनाहरूमना धरैे पना्ी ्हनाल्ह्ोस ्र वत्ीहरूलनाई रनाम्ोसँग हनावना खेल्े 
क्षते्रमना रनाख््होस।्

 } मोल् वगृधि हु्बना् रोक् 24 देखख 48 घण्नाभभत्र पना्ीले खरनाब भएकना क्षते्रहरू स्ख्ना 
गरनाउ््होस।्

 } मोल् सफना ग न्ुकना लनागग बटेकङ सोडना, भभ्ेगर र पना्ी प्रयोग ग््नुहोस।्

 } पनातहरू र घनासमना ्खेल्ह्ोस।् 

घरमना चिसोकना कनारण समस्ना भएकना िनाउँहरू

खना्ना

खना्नाबना् हु्े एलजजीहरूले केही मनाव्सहरूको दम रोगकना लक्षणहरू ट्रिगर ग्नु सकछ्।् 
अण्ना, सोयना, बदनाम, मनाछना, दूध, गहँु, लहरे बदनाम र शेलटफस जस्तना खना्नाहरूले मध्यम 
अवथिनादेखख ललएर जीव्लनाई जोखखममना पना्ने एलर्जक प्रवतटक्रयनाहरू व्म्त्नाउ् सकछ्।्

क््ै पव् खना्नाबना् हु्े एलजजीलनाई गम्भीरतनापूवनुक लल््पछनु  र एलजजी परीक्षणले एलजजी 
भएको/्भएको व्धनानुरण ग्नु सकछ। आफ्ो चिटकत्कलनाई परीक्षणकना बनारेमना सोध्ह्ोस ्र 
तपनाईंको बच्नाको सू्ल ्सनु र भशक्षकलनाई बतनाउ््प्ने खना्नाबना् हु्े एलजजीको योज्ना 
छलफल ग््नुहोस।् 

तपनाईंको बच्नालनाई EpiPen® आवश्यक पछनु  भ्े, यो गम्भीर एलर्जक प्रवतटक्रयना भएको 
अवथिनामना पहँुि ग्नु सटक्े छ भ्ी स्व्जचित ग््नुहोस।् पररवनारकना सबजै्नालनाई EpiPen 
कसरी प्रयोग ग्ने भन्नबेनारे धसकनाउ््होस ्र तपनाईंसँग हु् सके् क््ै पव् प्रश्नकना बनारेमना 
आफ्ो स्नास्थ्य स्नाहनार प्रदनायकसँग क्रना ग््नुहोस।्

खानाबाट हुने एलर्जीहरू हुन नदिनका लागि सधै ँ
स्वस्थकर स्न्ाकहरू समावेश िन्न सम्झनुहोस।् 
समयभन्ा अिादि नै स्न्ाकहरू तयार पानु्नहोस ्र स्न्ाक 
ध्ानपूव्नक खानुहोस!्

बाथरूम संक्षेपण र चुहावट

झ्याल र ढोकाका ड्राफ्टहरूू

प्लम्बिङ चुहावट र अपर्याप्त 
भेन्टिलेसन

छतका समस्याहरूू

वाटर भेपर ट्रान्सफर (WVT)
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प्रदूषण र अस्नाभनाववक मौसम

वनाय ्प्रदूषणले तपनाईंको श्नास्लीलनाई जल् गरनाउ् र दम रोगकना लक्षणहरू 
ट्रिगर ग्नु सकछ।

 } अस्थिकर वनाय ्भएको टद्कना बनारेमना जना्कनारी ललइरनाख् थिना्ीय समनािनार हे् ्नुहोस।्

 } तपनाईंको एयर कन्डिसव्ङ एकनाइमना HEPA एयर टफल्टरहरू प्रयोग ग््नुहोस।्

 } वनाय ्प्रदूषणको ग्णस्तर कोड ओरेनज र कोड रेड हँुदना आफ्ो बच्नालनाई घरभभत्र रनाख््होस।्

 } तपनाईं बस् ेथिना्को वनाय ्ग्णस्तर डना्ना प्रनाप् ग न्ु airnow.gov मना जना््होस।्

दम रोगकना लक्षणहरू ट्रिगर ग्नु सके् मौसम पररवतन्ु हरूमना सनावधना्ी अप्नाउ््होस।्
 
 } गमजी हँुदना, घरभभत्र शनान्त भएर बस्ह्ोस।् टद्मना कम्ीमना छदेखख आि गगलनास पना्ी वपउ् 

सम्झ््होस।्

 } जनाडो हँुदना, घरभभत्र न्यना्ो भएर बस्ह्ोस।् तपनाईंको बच्नालनाई बनाटहर जनादँना स्नाफनु ले आफ्ो 
मख् र ्नाक ढनाक् धसकनाउ््होस।्

अस्नाभनाववक मौसमले अन्य दम रोगकना ट्रिगरहरूको प्रभनावलनाई पव् अझ 
खरनाब ब्नाउ् सकछ।

 } गमजी, आद्र टद्मना, थप मोल् स्ोसनु हु् सकछ।

 } अत्नाधधक तनातो हनावना िल्े टद्मना, पोले् एकदमै धरैे हु् सकछ।

 } गमजी मौसममना वनायक्ो ग्णस्तर खरनाब हु् वना वनाय ्प्रदूषण बढ्् सकछ।

रूघनाखोकी, भनाइरस र अन्य वबमनारीहरू

रूघनाखोकी र फ् ूभनाइरस भएको अकको व्यक्क्तको सम्पकनु मना आउँदना, धरैेजसो ्जजकको 
सम्पकनु मना आउँदना वना दवुै मनाव्सले छोएकना वस्तसँ्गको सम्पकनु मना आउँदना फैलनछ।

 } तपनाईंको बच्नालनाई प्क-प्क आफ्ना हनातहरू ध््  धसकनाउ््होस।् उ्ीहरूले आफ्ना 
हनातहरू ध्ँदना दईु प्क ''ह्नाप्ी बथनुडे'' गीत गनाउ््पछनु। यसो गरेर, उ्ीहरूले की्नाण ्र 
ब्नाके्ररयनाबना् छ््कनारना पनाउ्कना लनागग आफ्ना हनातहरू लनामो समयसम्म धन्छ्।्

 } सनाब््  र पना्ी उपलब्ध ्हँुदना ह्नाण् सेव््नाइजर प्रयोग ग््नुहोस।्

 } बनालबनाललकनालनाई व्म्न क्रनाहरू धसकनाउ््होस:्

 z उ्ीहरू फोहोर हँुदना र खना्ना खना््अधघ आफ्ना हनातहरू ध्् ।

 z आफ्ना हनातहरूमना ्भई, आफ्ो क्टह्ोमना खोक् र हनाच्छिउँ ग न्ु।

 z आफ्ना औलँनाहरूलनाई कटहल् ैपव् आफ्ना आखँनाहरू, ्नाक वना म्खमना ्रनाख्।

 } रूघनाखोकी, फ् ूलनागेकना वना अन्य वबरनामी भएकना क््ै पव् व्यक्क्तसँग खना्ना वना पेयपदनाथनुहरू 
्बनाड्ँ््होस।्

छनाती पोल्े र GERD (ग्नास्टरिोएसोफनागगल रेफ्क् रोग) दमकना लक्षणहरूलनाई ट्रिगर ग्नु 
सके् दईु वबमनारीहरू हु्।् यी वबमनारीहरूबना् लक्षणहरू कम ग्नुकना लनागग व्म्न क्रनाहरू ग्ने 
प्रयनास ग््नुहोस:्

 } थोरै खना्ना खना्े।

 } खना्ना खनाएपलछ दईुदेखख ती् घण्नासम्मकना लनागग ्पल्ट्े।

 } छनाती पोल् ेवना GERD कना लक्षणहरू व्म्त्नाउ् सके् खना्क्ेरनाहरू ्खना्।े

*स्झनाव: प्रते्क श्नासप्रश्नाससम्न्धी उपिनार र औषधधको डोज ललएपलछ दनातँ पखनाल् वना 
मनाझ्न स्व्जचित ग््नुहोस।्
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धमू्पना्

धरैेजसो बनालबनाललकनाकना लनागग धमू्पना् एउ्ना ट्रिगर हो। तपनाईंले अरूलनाई आफ्ो घर वना 
कनारमना धमू्पना् ग्नु अ््मवत टद््हँुदै्। धमू्पना्ले श्नास फे्नु पव् कटि् ब्नाउँछ र 
श्नास्लीमना थिनायी खरनाबी व्म्त्नाउ् सकछ।

 } तपनाईंको बच्नालनाई व्म्न लगनायत क््ै पव् स्ोतबना् धमू्पना् ्ग न्ु धसकनाउ््होस:्

 z मनाव्सहरूले ग न्े धमू्पना् (ि्रो्, धसगनार, पनाइप, भेवपङ)

 z कनाि जलनाउ्े फनायरप्सेहरू, आगोकना वप् वना स्टोभहरू

 z बनारबके् ूवना गग्रलहरू

 z मै्बत्ी वना अगरबत्ी

 z बनाटहरी फोहोर जलनाउ्े

 z डढेलोहरू वना मैदना्को व्यन्तन्त्रत आगलनागी

 } धमू्पना् ग न्े व्यक्क्तहरूले व्ःश्ल्क मद्दत र धमू्पना् त्नाग् ेस्झनावहरूकना लनागग smokefree.
gov मना जना््पछनु वना 1-877-44U-QUIT मना कल ग््नुपछनु।

 } पनाररवनाररक सदस् वना आगन्तक्हरूले झ्नाल र ढोकनाहरू खल्ना भए तनापव् तपनाईंको घर वना 
कनारभभत्र कटहल् ैपव् धमू्पना् ग््नुहँुदै्।

 } तपनाईंले धमू्पना् ग््नुहुनछ भ्े, घर वना कनारभभत्र ्गरी बनाटहर मनात्र धमू्पना् ग््नुहोस ्। धमू्पना् 
गदनानु अवतररक्त तह भएको कपडना लगनाउ््होस ्जसकनारण तपनाईं घरभभत्र आउँदना त्सलनाई 
ह्नाउ् सक्षम हु््हुनछ।

अरूले सेव् गरेको धमू्पना्बना् आएको धव्नाँ

वनातनावरणीय स्तजीजन्य पदनाथनुको धव्ना ँभव््े, अरूले सेव् गरेको धमू्पना्बना् आएको धव्ना,ँ 
जललरहकेो स्तजीजन्य पदनाथनुबना् आउ्े दईु प्रकनारको धव्नाकँो रूपको गमश्ण हो।

 } मे्स्स्टरिम धव्ना ँधमू्पना् ग न्े व्यक्क्तहरूद्नारना ललइनछ।

 } सनाइडस्स्टरिम धव्ना ँभ्ेको ि्रो्को ि््ना, पनाइप, धसगनार वना हुक्कनामना जललरहकेो स्तजीजन्य 
पदनाथनुबना् आउँछ। यस्तो प्रकनारको धव्नामँना क्नान्सरकना कनारकहरू (कनार्स्ोजने्स) कना 
उच्तम सघ्तनाहरू हुनछ् ्र मे्स्स्टरिम धव्नाभँन्दना थप ववषनाल् हुनछ। यसमना मे्स्स्टरिम 
धव्नाकँो भन्दना स-सना्ना तत्त्वहरू पव् हुनछ् ्जसले फोक्ो र शरीरकना कोषहरूतफनु  थप 
सजजलै आफ्ो बना्ो ब्नाउँछ।

बनालबनाललकना अरूले सेव् गरेको धमू्पना्बना् आएको धव्नामँना अ्नावतृ हँुदना, यसलनाई 
अ्ैच्छिक धमू्पना् र व्ष्क्रिय धमू्पना् भव्नछ। धमू्पना् ्ग्ने व्यक्क्तहरू धमू्पना् ग्ने 
व्यक्क्तहरूले जस्त ैसमना् तररकनामना व्कोट्् र ववषनाक्त रसनाय्हरू श्नासप्रश्नासमना ललनछ्।्

अरूले सेव् गरेको धमू्पना्बना् आएको धव्नालेँ क्नान्सर हु् सकछ। अरूले सेव् गरेको 
धमू्पना्बना् आएको धव्नालेँ गदनानु कटहल्ै पव् धमू्पना् ्गरेको मनाव्सलनाई पव् फोक्ोको 
क्नान्सर हुनछ। यो सम्भवतः बनालबनाललकनालनाई हु्े ललम्फोमना, ल्ूकेगमयना, कलेजोको 
क्नान्सर र मस्स्तष्क ट्मूरहरूसँग सम्न्तन्धत छ।

अरूले सेव् गरेको धमू्पना्बना् आएको धव्नाबँना् सना्ना बनालबनाललकना एकदमै प्रभनाववत 
हुनछ् ्र यसलनाई रोक् सक्षम हँुदै््।् उ्ीहरूको धरैेजसो अ्नावरण घरमना धमू्पना् ग्ने 
वयस्हरूबना् आउँछ। धमू्पना् ग्ने आमनाबव्नाकना बनालबनाललकना धरैेजसो वबरनामी हुनछ्,् 
फोक्ोकना थप संक्रमणहरू (ब्ोन्नाइट्स र व्मोव्यना) हुनछ्,् खोकी लनाग्े, श्नास फे्नु गनाह्ो 
हु्े र श्नासको कमी हु्े थप सम्भनाव्ना हुनछ र थप कना्कना संक्रमणहरू हुनछ्।्

अरूले सेव् गरेको धमू्पना्बना् आएको धव्नालेँ दमकना आक्रमणहरूलनाई ट्रिगर ग्नु, दमकना 
लक्षणहरूलनाई अझ खरनाब ब्नाउ् र पटहले लक्षणहरू ्भएकना बच्नाहरूमना दमकना ्यना ँ
अवथिनाहरू पव् व्म्त्नाउ् सकछ।

अरूले सेव् गरेको धमू्पना्बना् आएको धव्नालेँ एकदमै सना्ना बनालबनाललकनामना भशश्को 
अकस्नात मृत्् हु्े धसडिरिोम (SIDS) को जोखखम बढनाउँछ। 

मे्स्स्टरिम
धमू्पना्

सनाइडस्स्टरिम
धमू्पना्



7    |    सेन्टर फर चिल्रिेन्स हले्थ

व्यनायनाम

व्यनायनाम, खेल र खेलकूदहरू केही बनालबनाललकनाकना लनागग ट्रिगर हु् सकछ तर स्थि र 
तन्दरुूस्त हु्नाले श्नास फे्नु अझ सजजलो ब्नाउँछ। दम रोग भयो भ्े बनालबनाललकना यस्तना 
प्रकनारकना टक्रयनाकलनापहरूमना सहभनागी हु् सकै््् ्भन्न ेहँुदै्; उ्ीहरूले मनात्र आफ्ो बढी 
ख्नाल रनाख््पछनु।

 } बच्नालनाई श्नास फे न्ु गनाह्ो हु् स्रु हँुदना उ्ीहरू केही गम्े्सम्म रोटक््पछनु।

 } टक्रयनाकलनाप ग््नुअधघ प्रयोग ग न्ु सटक् ेद्रतु आरनाम वना उधिनार औषधधकना बनारेमना बच्नाको 
चिटकत्कसँग क्रना ग््नुहोस।्

 } आफ्ो बच्नालनाई खेलकूदहरू खेल्अ्धघ केही वनामनु-अपहरू ग न्ु धसकनाउ््होस।्

 } आफ्ो बच्नालनाई 10 गम्े् को टक्रयनाकलनाप गररसकेपलछ शनान्त हु् धसकनाउ््होस।्

 } बनाटहर चिसो हँुदना बच्नालनाई स्नाफनु ले आफ्ो म्ख र ्नाक छोप्न धसकनाउ््होस।्

 } दमकना लक्षणहरू रोक्कना लनागग प्रदूषणको स्तर र पोले् स्तरहरू जनािँ ग््नुहोस।्

 } तपनाईं बस् ेथिना्को वनाय ्ग्णस्तर डना्ना प्रनाप् ग न्ु airnow.gov मना जना््होस ्र आफ्ो 
थिना्को एलजजी पूवनान्ु म्ना् हे् नु pollen.com मना जना््होस।् तपनाईंको एलजजीकना 
लक्षणहरू व्यन्त्रण ग न्ुमना मद्दत ग न्ु WebMD एलजजी एप डनाउ्लोड ग््नुहोस।्

*स्झनाव: "दम रोगदेखख स्रभक्षत" टक्रयनाकलनापहरूसँग शनारीररक टक्रयनाकलनाप ग्नुकना लनागग 
टद्मना एक घण्ना छ्ट्नाउ् सम्झ््होस।्

औषधधहरू

कटहलेकनाही ँऔषधधले दमकना लक्षणहरू ट्रिगर ग्नु सकछ।

 } तपनाईंको बच्नाले सेव् ग्ने सब ैऔषधध, जटडब््ी, पूरक र भभ्नागम्हरूकना बनारेमना 
चिटकत्कलनाई बतनाउ््होस।्

 } तपनाईंको बच्नाले व्म्नमध्य ेक््ै पव् औषधध लल््अधघ उ्ीहरूको चिटकत्कसँग क्रना 
ग््नुहोस:्

 z एस्स्रर्

 z आइबप््रोफे् (MOTRIN® वना एड्भभल) र ्ेपरोक्् (Aleve® वना ्पे्रोधस्) 
जस्तना ््-से्टरोइडल एन्टी-इनफ्मेे्री औषधधहरू

 z सनाथ,ै सनामनान्यतयना म्््कना अवथिनाहरू, उच् रक्तिनाप र मनाइगे्र्हरूकना लनागग प्रयोग 
गरर् ेक््ै पव् वब्ना-ब्करहरूकना बनारेमना सोध्ह्ोस।् म्् ् रोग र उच् रक्त िनापकना 
लनागग प्रयोग गरर्े ACE इन्हिवब्सनुले खोकी लनाग् सकछ जसलनाई दमको लक्षण 
मनान्न सटकनछ।

 

सम्झनाउ्ी:
औषधधहरू बनाकसमना स्रभक्षत तररकनाले लक गरेर बनालबनाललकनाको 

पहँुिभन्दना बनाटहर रनाख््होस।्

्थनु ्ेक्स पोइज् सेन्टर 
1-800-222-1222

स्रभक्षत मनात्रना  •  स्रभक्षत भण्नारण  •  स्रभक्षत व्यवथिनाप्

meddropbox.org



कडना दगुनुन्धहरू

रसनाय् र से्पहरूबना् आउ्े कडना दगुनुन्धहरूले तपनाईंको बच्नाको दम रोगलनाई अझ खरनाब 
ब्नाउ् सकछ्।्

 } कडना दगुनुन्ध आउ्े सरसफनाइकना उत्नाद्हरूदेखख कम ववषनाक्त "रिी एण् क्लियर" वना "गग्र्" 
उत्नाद्हरूमना स्स्ि ग््नुहोस।् तपनाईं आफ् ैस्रभक्षत र "गग्र्" क्लि्रहरू पव् ब्नाउ् 
सक््हुनछ।

 } ग्नासँ स्टोभमना खना्ना पकनाउँदना वना अ्भेने्टड मट्ीतले वना ग्नासँ से्स टह्र प्रयोग गदनानु 
एक्हस्ट पङ्खना अ् ग््नुहोस ्वना ववडिो खोल्ह्ोस।्

 } आफ्ो बच्नालनाई गन्ध र स्पहेरू, जस्त ैपर््नुम, एयर रेिश्र, पनाउडर र एरोसोल से्पहरूबना् 
्नाढना रह् भन्नह्ोस।्

*सम्झनाउ्ी: सब ैरसनाय् र आपूर्तहरूलनाई लक गरेर वना बच्नाको पहँुिभन्दना 
्नाढना रनाख््होस।्

प्रबल भनाव्नाहरू

हनासँ् ेवना रू्े बना्ीले पव् बनालबललकनामना दम रोगकना लक्षणहरू ट्रिगर हु् सकछ्।् यो दम 
रोगकना लक्षणहरू व्म्त्नाउ्े भनाव्ना ्ै होइ्। यी प्रबल भनाव्नाहरूले मनासंपेशीहरू कधसलो 
ब्नाउँछ् ्वना श्नासप्रश्नासको दर बढनाउँछ्।् हनासँ् ्बनाल्नावथिनाको हषनुको टहस्ना हो र 
हतोत्नाटहत गरर्् हँुदै्।

 } जोडजोडले हनासँ्ना दमकना लक्षणहरू व्स्म्नछ् ्भ्े, आफ्ो बच्नालनाई शनान्त हु् प्रोत्नाटहत 
ग््नुहोस।्

 } आफ्ो बच्नालनाई त्नावग्रस्त, व्रनाश भएको वना ररसनाएको बलेनामना उहनालँनाई शनान्त रह्े, 
्चिच्नाइक् आफ्ो क्रना बतनाउ् ेर गटहरो र स्स्त श्नास लल् सम्झ्े तररकनाहरूकना बनारेमना 
धसकनाउ््होस।्

 } रू् ेवना झोटक् ेस्भनावलनाई शनान्त भई बच्नालनाई सर्भक्षत थिना्मना लगेर सम्नाल््होस ्र 
व्यवहनारलनाई बवेनास्तना ग््नुहोस।् ्यना ँटक्रयनाकलनाप स्रु गरेर बच्नाको ध्यना् अन्त ैमोड््े 
प्रयनास ग््नुहोस।्

 } झोटक् ेस्भनाव सटकएपलछ, तपनाईंले हे् नु िनाह््भएको व्यवहनारको ्क्कल ग््नुहोस ्र 
बच्नालनाई समस्ना के धथयो र तपनाईं उ्ीहरूले के गरोस ्भन्न ेिनाह््हुनछ भ्ी बतनाउ््होस।्
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दम रोग भएकना व्यक्क्तहरूकना लनागग स्रभक्षत सरसफनाइ

बनाथरूम क्लि्र स्क्रब
¼ कप बटेकङ सोडना
1 िम्िना तरल कस्टनाइल सनाब््  वना ्ीलो ड् (भनाडना ध्् े तरल पदनाथनु)
1 िम्िना भभ्ेगनार
*बनालिो गनाढनाप्कना लनागग ¼ कप बटेकङ सोडना, 1 िम्िना सनाब््  र 1 िम्िना भभ्ेगनार 
गमसनाउ््होस।्  
सतहहरू सफना ग्नु स्ोनज प्रयोग ग््नुहोस।्

ओभ् क्लि्र
बटेकङ सोडना
पना्ी
*पेस्ट ब्नाउ्कना लनागग पना्ीसँग 1 कप बटेकङ सोडना गमसनाउ््होस।् ओभ्कना सतहहरूमना 
लगनाउ््होस ्र केही समयसम्म रह् टद््होस।् ओभ्लनाई सफना हु्ेगरी रगड््कना लनागग 
स्नाउररङ प्नाड प्रयोग ग््नुहोस।्
**सेल्फ-क्लिव्ङ ओभ्हरूमना यो क्लि्र प्रयोग ्ग््नुहोस।्

झ्नाल तथना ऐ्ना क्लि्र
भभ्ेगर
पना्ी
*स्पे बोतलमना ¼ कप भभ्ेगर रनाख््होस ्र बनाकँी बोतलमना पना्ीले भ््नुहोस।् 

मोल् क्लि्र
बटेकङ सोडना भभ्ेगर

पना्ी
*बनालिो पेस्ट ्हँुदनासम्म एक भनाग पना्ी र एक भनाग भभ्ेगर सोल्स्मना 2 भनाग 
बटेकङ सोडना घोल््होस।् गमश्णलनाई सतहमना फैलनाउ््होस,् स्ख्ना हु् टद््होस ्र 
भभजकेो कपडनाले रगड्््होस।्

सब ैप्रयोज्कना लनागग क्लि्र
1 2/3 कप बटेकङ सोडना
½ कप तरल कस्टनाइल सनाब््  वना व्लो डना् (भनाडँना ध्् े तरल पदनाथनु)
½ कप पना्ी
2 िम्िना भभ्ेगर
*किौरनामना बटेकङ सोडना र तरल सनाब््  गमसनाउ््होस।् पना्ी हनालेपलछ भभ्ेगर 
हनाल््होस।् बोतलमना हनाल््होस ्र इछिना लनागेकना सतहहरू सफना ग््नुहोस।् 
**गमश्ण एकदमै बनालिो भयो भ्े, पनातलो गरनाउ् आवश्यतना््सनारको 
पना्ी थप््नहोस।्



दम रोगकना स्ोतहरू

्ो्हरू
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दम रोगको बनारेमना थप जनान्नकना लनागग यी QR कोडहरू सक्ना् ग््नुहोस।्
दम रोगकना बनारेमना थप जना्कनारीकना लनागग 

अमतेरिकन लङ्ग एसोससएसन
lungusa.org
1-800-LUNG-USA

द अस्थमा एन्ड एलर्जी फाउन्डतेसन अफ अमतेरिका
aafa.org
1-800-7-ASTHMA
1-800-727-8462

एलर्जी एण्ड अस्थमा नतेटवक्थ
मदस्थ अफ अस्थमाटटक्स
aanma.org
1-800-878-4403
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