
 
 

ਦਮਾ 

ਦਮਾ  ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਜਲੂਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਿਾਲੀ ਇਕ ਆਮ ਦੀਰਘਕਾਲਕ ਸਵਿਤੀ ਹੈ। ਦਮਾ ਇੱਕ ਜਾਂ 

ਿਧੇਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸੇ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

 ਘਰਘਰਾਹਟ 

 ਸਾਹ ਚੜਨਾ 

 ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਕੜਨ 

 ਖੰਘ 

ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ  

ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵ ੰਨ ਹ ੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਬਰਤਾ ਹਲਕੀ, ਦਰਵਮਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰ ੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਮੇ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਨ ਲਈ 
ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਵਿਸੇ਼ ਪੜਹੋ: 

 ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਦੇ ਵਗਆਨ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ  
 ਦਮਾ ਅਤ ੇਿੋਕਲ ਕੌਰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ 
 ਦਮਾ ਅਤ ੇਘਰਘਰਾਹਟ  
 ਦਮੇ ਦਾ ਦੌਰਾ 
 ਦਮਾ: ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲੱਛਣ 
 ਦਮਾ: ਵਸਖਰ ਦਾ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪਰਿਾਹ ਅਤ ੇਵਨਜੀ ਸਰਿਉਤੱਮ 
 ਦਮੇ ਲਈ ਚ ਣੌਤੀ ਟੈਸਟ 
 ਦਮੇ ਦਾ ਿਰਗੀਕਰਣ 
 ਜਬਰਨ ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤ ੇਜਬਰਨ ਮਹੱਤਿਪਰੂਨ ਸਮਰੱਿਾ 

ਬੱਚਿਆਂ ਚ ੱਿ ਦਮਾ 

ਦਮਾ ਬਵੱਚਆਂ ਨੰੂ ਪਰ ਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਉਨਹਾਂ ਨੰੂ ਵਸਹਤਮਦੰ ਵ ੰਦਗੀ ਵਜਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀ ਂਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਮਾ ਬੱਵਚਆਂ 'ਤੇ ਕੀ 

ਪਰ ਾਿ ਪਾਉਦਂਾ ਹੈ ਬਾਰ ੇਹੋਰ ਜਾਣ:ੋ 

 ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਾ 

 ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਾ: ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਦੌਰਾ ਵਕੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹ ੈ

 ਦਮੇ ਦਾ ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵ ੰਦਗੀ 'ਤੇ ਅਸਰ 

 ਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮਾ ਵਕਿੇਂ ਵਿਕਵਸਤ ਹ ੈ

 ਵਨਆਵਣਆਂ ਅਤ ੇਛੋਟ ੇਬੱਵਚਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ 
 

ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਮੇ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਿੀਡੀਓ ਿੇਖੋ। 

 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਤ ਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦਮਾ ਹੈ ਤ ਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹ ਤ ਸਾਰ ੇਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਵਿਡੀਓ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦਰਸਾਏਗਾ 

ਵਕ ਦਮਾ ਕੀ ਹ,ੈ ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤ ੇਰੋਕਣਾ ਹੈ। 

 

ਬੀਸੀ ਵਚਲਡਰਨ  ਹਸਪਤਾਲ ਦਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਿੀਡੀਓ ਨੰੂ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਿ ਬੀਸੀ ਅਤ ੇਬੀਸੀ ਲੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਹਯੋਗ 

ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 

https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2886#ug2886-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa123943#aa123943-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa126708#aa126708-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw161630#hw161630-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw161689#hw161689-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa126622#aa126622-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw161312#hw161312-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw161158#hw161158-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa73564#aa73564-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/uf4629
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw162273#hw162273-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw161366#hw161366-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2983#ug2983-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/abk6963#abk6964


 

 ਬਚਪਨ ਦਾ ਦਮਾ: ਪਵਰਿਾਰਾਂ ਅਤ ੇਦੇਖ ਾਲ ਕਰਨ ਿਾਵਲਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ 

ਚਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤ ੇਬਾਲਗਾਂ ਚ ੱਿ ਦਮਾ 

ਬੱਵਚਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਲਗ ਿੀ ਦਮੇ ਦ ਆਰਾ ਪਰ ਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਮਾ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਰ ਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ:ੋ 

 ਵਕਸੋ਼ਰਾਂ ਅਤ ੇਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚ ਦਮਾ 

 ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਮਾ: ਇਲਾਜ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ 

ਦਮੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰਨਾ 

ਦਮੇ ਨੰੂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤ ਸੀ ਂਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਇਨਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ ਝ 

ਦਿਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਮੇ ਦਾ ਪਰਬੰਧਨ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣ:ੋ 

 ਦਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਟੀਚੇ 

 ਦਮਾ: ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਰ ਕਾਿਟਾਂ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਦਰੂ ਕਰੀਏ 

 ਦਮਾ:  ਜਲਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹ ਤ ਵ ਆਦਾ ਿਰਤੋਂ 

 ਇਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ 

 ਦਮਾ: ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰ ਕਾਿਟਾਂ ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨਾ 

 ਦਮਾ: ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕ ੇ

 ਦਮੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇਬ ਲਾਈ ਰ 
 

ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ 

 ਦਮੇ ਲਈ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੈਣ ਿਾਲੀ ਕੋਰਟੀਕੌਸਟੀਰੋਇਡ (Inhaled corticosteroids) 

 ਦਮੇ ਲਈ ਤ ਰੰਤ ਰਾਹਤ ਿਾਲੀਆਂ ਸਾਹ ਨਾਲ ਲੈਣ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ 

 ਦਮੇ ਲਈ ਓਮੈਲੀ ੂਮੈਬ (Omalizumab) 

 ਦਮੇ ਲਈ ਸਵਟਰੌਇਡ ਦਿਾਈ: ਵਮੱਿ ਅਤ ੇਤੱਿ 

ਦਮੇ ਨਾਲ ਰਚਿਣਾ 

ਰੋਕਿਾਮ ਦਾ ਅਵ ਆਸ ਕਰਨਾ ਦਮੇ ਦੇ ਦੌਵਰਆਂ ਅਤ ੇਵਬਮਾਰੀ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਕਿਾਮ ਤ ਹਾਨੰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿ ਾਗ ਦੇ ਦੌਵਰਆਂ ਤੋਂ 

ਬੱਚਣ ਅਤ ੇਤ ਹਾਨੰੂ ਪੂਰਨ ਵ ੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਮਾ ਡਾਇਰੀ ਅਤ ੇਦਮਾ ਕਾਰਿਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤ ਹਾਨੰੂ 

ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਰਬੰਵਧਤ ਕਰਨਾ ਹ,ੈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 ਦਮਾ ਡਾਇਰੀ (PDF, 279KB) 

ਬੀਸੀ ਦਮਾ ਿਾਰ ਾਈ ਯ਼ੋਜਨਾ ਾਂ 

ਤ ਹਾਡਾ ਵਸਹਤ ਸੰ ਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਤ ਹਾਨੰੂ ਦਮੇ ਦੇ ਟਵਰੱਗਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤ ਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤ ਸੀ ਂ ਰਰੂੀ 

ਜੀਿਨਸੈ਼ਲੀ ਅਤ ੇਿਾਤਾਿਰਣਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕ।ੋ 

 

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਆਪਣੇ ਦਮੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਵਕਿੇਂ ਸਿੈ-ਪਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਕ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖ ਾਲ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, 

ਤ ਹਾਡੇ ਜੀਿਨ ਦੀ ਗ ਣਿਤੱਾ ਨੰੂ ਸ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਦਮਾ ਕਾਰਿਾਈ ਯਜੋਨਾ: <6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ (PDF, 1.1MB) 

o ਪੰਜਾਬੀ (PDF, 1.3MB) 

o ਚੀਨੀ (PDF, 897KB) 

https://www.youtube.com/embed/GJms3kX8Eg0?autoplay=1
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw271348
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw162321#hw162321-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw162062#hw162062-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa126676#aa126676-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2494#ug2494-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug5068#ug5069
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw162177#hw162177-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2490#ug2490-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/aa123392#aa123392-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ee1000#ee1001
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ee1002#ee1003
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2473#ug2473-sec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/abo6502#abo6503
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2879
https://www.healthlinkbc.ca/sites/default/libraries/healthwise/media/pdf/hw/form_ug2542.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw161500
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/asthma_adults_appendixa.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/asthma-children-action-plan_1-5.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/asthmaactionplan_ages1-5_punjabi.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/asthmaactionplan_ages1-5_chinese.pdf


 ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਦਮਾ ਕਾਰਿਾਈ ਯਜੋਨਾ: 6-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ (PDF, 1.1MB) 

o ਪੰਜਾਬੀ (PDF, 1.4MB) 

o ਚੀਨੀ (PDF, 1.4MB) 

  ਦਮਾ ਬਾਲਗ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (PDF, 287KB) 

ਜੀ ਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ  ਾਤਾ ਰਣਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 

ਕ ਝ ਜੀਿਨਸੈ਼ਲੀ ਅਤ ੇਿਾਤਾਿਰਣਕ ਕਾਰਕ ਤ ਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਪਰ ਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਦਮੇ ਨੰੂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਜੀਿਨਸੈ਼ਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਯੋਜਨਾਿਾਂ ਬਾਰ ੇਵਸੱਖੋ ਜੋ ਦਮੇ ਨਾਲ ਰਵਹਣਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਜੀਿਨਸੈ਼ਲੀ 

 ਦਮਾ ਅਤ ੇਜੀਈਆਰਡੀ (GERD) 

 ਗਰ  ਅਿਸਿਾ ਦੌਰਾਨ ਦਮਾ 

 ਦਮਾ: ਆਪਣ ੇਆਪ ਨੰੂ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਵਸਵਖਅਤ ਕਰਨਾ 

 ਕਸਰਤ-ਪਰੇਵਰਤ ਦਮਾ 

 ਵਕੱਤਾਮਈ ਦਮਾ 
 

ਿਾਤਾਿਰਣਕ 

 ਦਮੇ ਲਈ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਟੀਕ ੇ

 ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਧੂੜ, ਧੂੜ ਦੇ ਕਣ ਅਤ ੇਹੋਰ ਐਲਰਜਨਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯਤੰਵਰਤ ਕਰਨਾ 

 ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਿਰਾਂ ਦੇ ਐਲਰਜਨਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨਾ 

 ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਿਾ ਦੀ ਗਣਿੱਤਾ (HealthLinkBC ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ # 65a) 

 ਕਣਾਂ ਿਾਲਾ ਮਾਦਾ ਅਤ ੇਬਾਹਰਲੀ ਹਿਾ ਦਾ ਪਰਦਸੂ਼ਣ (HealthLinkBC ਫਾਈਲ # 65e) 

 ਤ ਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅੰਦਰਨੂੀ ਪਰਦਸੂ਼ਕਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ ਝਾਅ 

 ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਅਤ ੇਤ ਹਾਡੀ ਵਸਹਤ (HealthLinkBC ਵਸਹਤ ਫ਼ੀਚਰ) 

 ਦਮਾ: ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੰੂ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕਰਨਾ 

ਟੀਿਾਿਰਣ 

ਦਮੇ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕ ੱਝ ਿਕੈਸੀਨ ਨਾਲ ਟਲਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰ ੀਰ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹ ੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਦਮੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅਤ ੇਉਨਹਾਂ ਦੇ ਅ ੀ  ਰੋਕਿਾਮ ਿਾਲੀਆਂ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕ ੇ

ਲਗਿਾਉਣ। 

 

ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰ ੇਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਖੇੋ: 

 ਇੰਨਐਕਟੀਿੇਵਟਡ ਇੰਨਫਲੂਐਨ ਾ (ਫਲੂ) ਿੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC ਫਾਈਲ # 12d) 

 ਪਰਟਵੂਸਸ (ਿੂਵਪੰਗ ਕੱਫ) (HealthLinkBC ਫਾਇਲ # 15c) 

 ਵਸੰ਼ਗਲ  ਿੈਕਸੀਨ (HealthLinkBC ਫਾਈਲ # 111) 

 ਟੀਕਾਕਰਣ (HealthLinkBC ਵਸਹਤ ਫੀਚਰ)

https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/asthma-children-action-plan_6-18.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/asthmaactionplan_ages6-18_punjabi.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/asthmaactionplan_ages6-18_chinese.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/asthma-adult-action-plan.pdf
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/practitioner-pro/bc-guidelines/asthma-adult-action-plan.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw161526
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/ug2813spec
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw162416
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw161742
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw161562
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw163092#hw163094
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/rt1233
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/rt1234
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile65a-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile65e-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/zp3218#zp3218-sec
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/hf-wildfires-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/health-topics/hw162386#hw162386-sec
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile12d-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15c-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile111-p.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfeature/immunizations-pa.pdf


ਹੈਲਿਵਲੰਕਬੀਸੀ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਸ਼ਆਂ ਿਾਸਤੇ, www.HealthLinkBC.ca/healthfiles ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਿ 

ਯ ਵਨਟ ਕੋਲ ਜਾਓ।ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੱਚ ਵਸਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੌਨ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸਲਾਹ ਲਈ, www.HealthLinkBC.ca  ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ  

8-1-1 (ਟੋਲ ਫਰੀ) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋਬਵਹਰੇ ਅਤੇ ਉਚੱਾ ਸ ਣਨ ਿਾਵਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਾਸਤੇ, 7-1-1 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ।ੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ 130 ਤੋਂ ਿੱਧ 

 ਾਸ਼ਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨ ਿਾਦ ਸੇਿਾਿਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਲਾਭਦਾਇਿ  ਼ੈਬਸਾਈਟਾਂ 

ਦੀ ਐਸਥਮਾ ਸ਼ੋਸਾਇਟੀ ਔਫ਼ ਿ਼ੈਨੇਡਾ: ਦਮੇ ਦੀਆਂ ਤਾ ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮ ਫਤ ਵਿਵਦਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤ ੇਸਰੋਤ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਦਮਾ ਕੈਨੇਡਾ 

 
ਬੀਸੀ ਲੰਗ ਅਸ਼ੋਸੀਏਸਨ: ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮ ਨਾਫਾ ਅਤ ੇਸਿੈ-ਸੇਿੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਸਹਤ ਚੈਵਰਟੀ, ਬੀਸੀ ਲੰਗ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਮਾ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤ ੇ

ਵਿਵਦਅਕ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰ ੇਡੰੂਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

 ਵਬਰਵਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲੰਗ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
 

ਦੀ ਿ਼ੈਨੇਡੀਅਨ ਲੰਗ ਅਸ਼ੋਸੀਏਸਨ: ਲੰਗ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਸਿਮਾ ਹੈਂਡਬ ੱਕ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਗਾਈਡ ਦਮੇ ਿਾਲੇ 

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਾਨ ਸੈ਼ਲੀ ਵਿਚ ਵਲਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੰਗ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 
 
 

ਚਿਛਲੀ  ਾਰ ਸਮੀਚਿਆ ਿੀਤੀ: 24 ਅਪਰੈਲ, 2019 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
https://asthma.ca/about-asthma/
https://bc.lung.ca/
https://www.lung.ca/asthma

