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আপনার হাঁপানন নি 
ননয়ন্ত্রণে আণে?

আপনার হাঁপাননণি বুঝুন

আপনার ফুসফুণসর শ্াসনাল ীণে প্রদাহ হওয়ার িারণে হাঁপানন হয়। 
এটি নবনিন্ন উপাণয় মানুষণি প্রিানবে িরণে পাণর এবং সমণয়র সাণে 
সাণে উপসর্গগুণলার পনরবে্গ ন হণে পাণর। হাঁপানন এিটি দ ীর্গ ণময়াদ ী 
শার ীনরি সমস্া যেটির ননয়নমে নিনিৎসার প্রণয়াজন, মূলে 
ইনণহলার, প্রনেনদণনর উপসর্গগুণলাণি প্রনেণরাধ িরণে এবং আপনার 
হাঁপাননণে আক্ান্ত হওয়ার সম্াবনাণি িমাণে। 

আপনার হাঁপাননর উপসর্গরুল�ার আপনার দৈননদিন কাজকল্্গ হস্তলষেপ করার কথা নয়। আপনন যনৈ 

হাঁপাননর উপসর্গরুল�ার সম্ুখ ীন হন তলে আপনালক আপনার অ্াজ্া টিল্র সালথ কথা ে�লত হলে। 

নকছু নকছু ল�ালকর ‘রুরুতর’ হাঁপানন রলেলছ, যা স্াভানেক নিনকৎসায় সাডা লৈয় না এেং হাঁপানন 

নেলেষলঞের দ্ারা নিনকৎসা করালনার প্রলয়াজন হে

অননয়নন্ত্রে হাঁপানন ি ী? 

অননয়ন্রিত হাঁপাননর অথ্গ হলত পালর লয একজন ে্নতির শ্াস ননলত অসুনেধা হলছে এেং তারা প্রাণঘাত ী 

ললেয়ার-আপ অথো অ্াজ্া অ্াটালকর ঝঁুনকলত রলয়লছন। আপনার অননয়ন্রিত হাঁপাননর �ষেণরুল�া হ�: 

>> হাঁপাননর উপসলর্গর কারলণ রালত ঘু্ লভলে যাওো 

>>  সপ্ালহ 3 োর অথো তার লিলে লেনে োর হাঁপাননর উপসর্গরুল�া হওয়া 

>>  আপনার নরন�ভার ইনলহ�ার সপ্ালহ 3 োর অথো তার লিলে লেনে োর ে্েহার করা 

>>  ঘন ঘন অ্াজ্া অ্াটাক অথো েুলক সংক্র্ণ হওয়া



আপনার হাঁপাননর উপসর্গরুল�ালক ননয়্রিণ করলত 
স্স্া হল�, আপনার অ্াজ্া টিল্র সালথ কথা 
ে�লত হলে। আপনার ননয়ন্ত হাঁপাননর ওষুলধর 
সালথ আপনার নতুন অথো নভন্ন হাঁপাননর 
নিনকৎসার প্রলয়াজন হলত পালর। আপনার অ্াজ্া 
টি্ আপনার সালথ সলে্গাত্ত্ নিনকৎসা নেকল্পরুল�া 
ননলয় আল�ািনা করলেন, আপনার হাঁপাননর 
উপসর্গরুল�া আলরা খারাপ হল� কী করলত হলে 
এেং আপনালক একটি ন�নখত ে্নতিরতকৃত 
অ্াজ্া অ্াকেন প্্ান লৈলেন।

আপনন ি ী িরণে পাণরন?

নননচিত করুন লয সাধারণত আপনার অ্াজ্া 
টিল্র কালছ োনষ্গকভালে আপনন ননয়ন্ত 
হাঁপাননর লিক-আপ করালছেন। আপনার হাঁপানন 
ননয়্রিলণ সাহায্ করার জন্ আপনালক প্রনতনৈন 
আপনার ইনলহ�ার ে্েহার করলত, স্াস্্কর 
খাোর লখলত এেং ননয়ন্ত ে্ায়া্ করলতও হলে। 

আপনার অ্াজ্া টিল্র সালথ কথা ে�ার 
পাোপানে, আপনার হাঁপাননলক ভাল�াভালে েুঝলত 
সাহায্ করলত এেং নেলেষলঞের কালছ লরফার 
করার ে্াপালর আপনার অ্াজ্া টিল্র সালথ 
কথা ে�ালত হলে নকনা তা জানলত আপনন 
অ্াজমা ইউণি অ্াজমা টুলও 
ে্েহার করলত পালরন (ননলির ন�ংক লৈখুন)। 

একোর আপনন আপনার হাঁপাননলক ভাল�াভালে 
েুলঝ লফ�ল�, এেং যনৈ এটি অননয়ন্রিত হয়, 
তাহল� আপনার হাঁপাননলক ননয়্রিলণ আনলত 
সহােতা করার জন্ আপনার জন্ নেকল্প উপ�ব্ধ 
রলয়লছ।

অ্াজমার বাণয়ালনজ

যনৈ আপনালক লকালনা একটি হাসপাতাল� একজন 
নেলেষলঞের কালছ লৈখালনার জন্ লরফার করা 
হয়, লসলষেলরে আপনন অ্াজ্ার োলো�নজ 
নিনকৎসার জন্ লযার্ হলত পারলেন। এরুল�া 
সাধারণত আপনার প্রনতনৈলনর হাঁপানন নিনকৎসার 
পাোপানে লনওয়া হয়। এরুল�া ের ীলরর পথ এেং 
লকাষরুল�ালক ব্লক কলর হাঁপাননর উপসর্গরুল�া এেং 
হাঁপাননর আক্র্ণলক ক্ালত সাহায্ কলর যা 
ফুসফুলসর প্রৈাহ এেং অননয়ন্রিত হাঁপাননর নৈলক 
ননলে যাে

এরপণর আপনন ি ী িরণবন? 

আপনার ্লধ্ যনৈ হাঁপাননর উপসর্গরুল�া লৈখা 
লৈে অথো আপনার হাঁপাননর আক্র্ণ হলত থালক, 
লসলষেলরে আপনন লপ্রসক্রাইে করা হাঁপাননর নিনকৎসা 
লনওো সল্বেও আপনার রুরুতর হাঁপানন হলত পালর।

আপনাণি সহায়ো িরার জন্ 
ি ী িরা যেণে পাণর ো ননণয় 
আণলািনা িরণে আজই আপনার 
অ্াজমা টিণমর সাণে যোরাণোর 
িরুন। আপনার হাঁপানন ননয়ন্ত্রণে 
সহায়ো িরণে পাণর এমন 
অন্ান্ নিনিৎসাও োিণে পাণর।

আণরা েণে্র জন্, অনগু্রহ িণর নিনজট িরুন: 
www.asthma.org.uk/advice/severe-asthma/ 
could-you-have-severe-asthma/
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