
প�োষ্যের �োলক 
এবং পরোম দূ্ ণ

�রোগ, ছত্োক এবং 
অনযেোনযে অযেোলোষ জ্ে ন

ধমূ�োন

চো�

ককছু ঔ্ধ

কনকদজেষ্ট খোদযে 
এবং �োনীয়

ধষুলো এবং ময়লো
�োরকিউম এবং 
সগুন্ধযকু্ত প্োডোক্ট

রোসোয়কনক এবং �করষ্োর 
করোর উ�োদোনসমহূ

আপনার হাঁফাননর কারণগুনি নিননিত 
করুন এবং সংস্পর্শ সীমাবদ্ধ করুন।

*https://health.ny.gov/diseases/asthma/brochures-এ
উ�লব্ধ হোঁিোকন কমজে �করকল্পনো, হোঁিোকন করিগোর রিযেোকোর এবং সু্ষলর কনষদজেশোবলী 

সম্পদ বযেবহোর করনু।

হাঁফানন সম্পরক্শ  আপনার ববাধরনতি

আপনন নক জারনন...?
• এ্মো একটি দীরজে-পময়োদী পরোগ যো িুসিুসষক ্ভোকবত কষর।

• হোঁিোকনর কোরষণ আ�নোর বোতোস-্বোষহর �থ িুষল ওষে অথবো সংকীণজে হষয় যোয়, যোর কোরষণ কনশ্োস

পনওয়ো কঠিন হষয় ওষে।

• হোঁিোকনর সোধোরণ কোরষণর মষধযে অন্তভুজেক্ত রষয়ষছ পধোঁয়ো, পরোম অথবো �োলক সহ প�ো্যে, ধষুলো, ছত্োক

এবং কনকদজেষ্ট রোসোয়কনক উ�োদোন। ্কতটি বযেকক্তর ্নযে হোঁিোকনর কোরণ কভন্ন।

• যখন বোতোস-্বোষহর �ষথ পধোঁয়ো, ধষুলো অথবো ছত্োক ্ষবশ কষর তখন এগকুলর কোরষণ হোঁিোকনর

আক্রমণ রটষত �োষর। আক্রমষণর সময় আ�নোর বষুক কঠিন অনভূুকত হষত �োষর, আ�নোর কোকশ

অথবো কষ্টকর কনঃশ্োস এবং আ�নোর কনঃশ্োস কনষত অসকুবধো হষত �োষর।

• হোঁিোকন যো ভোলভোষব কনয়ক্রিত হয়নো তো আ�নোর সসু্থ অনভূুকতষক সীমোবদ্ধ করষত �োষর। এর কোরষণ

শ্োস কনষত খবু অসকুবধো হষল এটি মোরোত্মও হষয় উেষত �োষর।

• এর পকোনও কচককৎসো নো থোকষলও আ�নোর এ্মো কনয়্রিণ করোর ্নযে আ�কন বযেবস্থো কনষত �োষরন।

পয সব মোনু্ ্ন হোঁিোকনষত আক্রোন্ত তোরো সসু্থ এবং সকক্রয় ্ীবন কোটোষত �োষরন।

• কনউ ইয়কজে  পটেষটর মষধযে আনমুোকনক 10 ্ন ্োপ্তবয়ষস্র মষধযে 1্ষনর (1.65 কমকলয়ন ্োপ্তবয়স্)
এবং 12 ্ন বোচ্োর মষধযে 1 ্ষনর (্োয় 360,000 বোচ্ো) হোঁিোকন আষছ।

এই সম্পরক্শ  আপনার যা জানা উনিত:

হাঁফানন ননয়ন্ত্রণ 
এবং আপনন 

আপনার সনুবধাগুনি ব্যবহার করা 
সম্পরক্শ  আপনার বকানও প্রশ্ন থাকরি 
অনগু্রহ Medicaid কার ্্শ  তানিকাভুতি 
বফান নম্বরর বফান করুন।

এই Medicaid সনুবধাগুনি আপনারক
আপনার হাঁফানন ভািভারব ননয়ন্ত্ররণ
রাখরত সাহায্য কররত পারর।
• নিনকৎসা সাক্াৎ, যোষত আ�কন কক রকম

অনভুব করষছন পস বযেো�োষর আ�নোর স্োস্থযে

�করচযজেো ্দোনকোরীর সষগে কথো বলষত �োষরন এবং

একটি হোঁিোকন কমজে �করকল্পনো ততকর করষত �োষরন।

• ঔষধ এবং ইনরহিার আ�নোর হোঁিোকনর

লক্ষণ কনয়্রিষণ সোহোষযযের ্নযে।

• গহৃ হাঁফানন সাক্াৎ যকদ আ�নোর স্োস্থযে

�করচযজেো ্দোনকোরী দ্োরো আষদশ পদওয়ো হয়,

আ�নোষক কোরণগকুল কচকনিত করষত সোহোষযযের ্নযে

এবং এ্মো স্-কনয্রিণ পকৌশলগকুল �নুরোয় বলবৎ

করোর ্নযে।

• এজমা স্ব-ননয়ন্ত্রণ নরক্া পনররষবা
লোইষসন্স্োপ্ত এবং স্ীকৃত ্দোনকোরীষদর দ্োরো ্দোন

করো হয়, আ�নোর হোঁিোকন কনয়্রিষণর ্নযে �দষক্ষ�

পশখোর উষদেষশযে সোহোষযযের ্নযে।
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হাঁফানন ননয়ন্ত্রম করা

আপনন কী কররত পাররন?
• আ�নোর স্োস্থযে �করচযজেো ্দোনকোরীর সোষথ পদখো করোর সময় কনকচিত করনু এবং কনয়কমতভোষব

পদখো করনু।

• আ�নোর স্োস্থযে �করচযজেো ্দোনকোরীষক আ�নোর সোষথ একটি হোঁিোকন কমজে �করকল্পনো* ততকর করষত
বলনু। আ�নোর লক্ষষণর ন্রদোরী এবং আ�নোর হোঁিোকনর কনয়্রিষণর ্নযে এই প্যেোনটি বযেবহোর করনু।

• আ�নোর ঔ্ধ খোওয়োর ্নযে এবং আ�নোর ইনষহলোর বযেবহোর করোর ্নযে আ�নোর স্োস্থযে �করচযজেো

্দোনকোরীর কনষদজেশ �োলন করনু। আ�কন ভোল অনভুব করষলও আ�নোর হোঁিোকনর লক্ষণগকুল কনয়্রিণ

করোর ্নযে এই কনষদজেশগকুল পমষন চলনু।

• এ্মোর কোরণগকুলর বযেো�োষর ্োননু এবং পসগকুলর সংস্পষশজে আসো সীমোবদ্ধ করনু।*
• বোক়িষত কোরণগকুল কমোষনোর ্নযে �দষক্ষ� কনন।

• এ্মো স্-কনয়্রিণ কশক্ষোর বযেো�োষর এবং আ�কন গহৃ এ্মো সোক্ষোষতর ্নযে পযোগযে ককনো তো আ�নোর

স্োস্থযে �করচযজেো ্দোনকোরীষক ক্জ্োসো করনু।

• আ�নোর বোচ্োর এ্মো থোকষল সু্ষল হোঁিোকন কনয়্রিণ করোর ্নযে আ�নোর কশশ ুস্োস্থযে �করচযজেো 

্দোনকোরী এবং সু্ল কমমীষদর সোষথ একটি প্যেোন ততকর করনু।*

1. https://www.health.ny.gov/statistics/ny_asthma

আপনার ননরজর স্বাস্্য 
উনকি বহান! 
কনষ্ষক সসু্থ রোখষত সোহোষযযের ্নযে অ�নোর 

Medicaid সকুবধো বযেবহোর করনু


