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མི་འ༷ཕྲོད་པ། ངྲོ་བྲོ།

ངྲོ་བྲོ། གང་ཟག་ཅིག་གི་ལུས་ཁམས་དང་མི་འཚམས་སམ་མི་འཕྲོད་
པའི་ཟས་དང་། སྲོད་ལམ། ཡུལ། ནམ་དུས། ཐལ་རྡུལ་སྲོགས་ཀིས་རྱེན་
བས་ནས་ཟ་འཕྲུག་དང་། སིད་པ་སྲོགས་
ཚོར་བ་སྱེན་པའི་སྲོན།།



མི་འ༷ཕྲོད་པ། དབྱེ་བ།

རང་བཞིན།

ཟས་འཐབ་པ།

ཐལ་རྡུལ་སྲོགས།



རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པ།

ཟས། སྲོད་ལམ། ཡུལ། དུས།

རླུང་།

མཁིས། བད་ཀན། རླུང་
མཁིས།

བད་
མཁིས།

བད་
རླུང་།

འདུས་པ།

རང་བཞིན་བདུན།



རླུང་གི་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པ། རྒས་པ།

ཟས། རྲོ་ཁ་བ། ཡྲོན་ཏན་ཡང་རྩུབ་དང་ལྡན་པ་བསྱེན་དྲགས་པ།

སྲོད། ཆགས་པས་དུབ་དང་། ལྲོ་ཆག་གིད་ཆག་ལ་སྲོགས་པ།

ཡུལ། ངད་ཅན་གྲང་བ།

དུས། དབར་དུས། དགྲོང་མྲོ་དང་། ཐྲོ་རངས།



མཁིས་པའི་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པ། དར་མ།

ཟས། རྲོ་ཚ་བ་དང་། ཡྲོན་ཏན་རྲོ་ཚ་སྣུམ་བསྱེན་དྲགས་པ་སྲོགས།

སྲོད། ཞྱེ་སྡང་དྲག་པྲོ་སྱེས་པ། ཚ་བའི་དུས་དང་ིན་གུང་གིད་ལྲོག་སྲོགས།

ཡུལ། སྐམ་ས་ཚ་གདུང་ཆྱེ་བ།

དུས། སྲོན་དུས་དང་། ིན་དགུང་། མཚན་དགུང་།



བད་ཀན་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པ། བིས་པ།

ཟས། རྲོ་ཁ་བ་དང་མངར་བ། ཡྲོན་ཏན་ལི་བསིལ་སྣུམ་བསྱེན་དྲགས་པ་
སྲོགས།

སྲོད། འགྲངས་རྱེས་དལ་བར་འདུག་པ། ིན་གིད་ལྲོག་པ་སྲོགས།

ཡུལ། རླན་ཅན་སྣུམ་པ།

དུས། དཔིད་དུས་དང་། སྲོད་དང་ས་དྲྲོ།



ཟས་འཐབ་པའི་མི་འཕྲོད་པ།
(ཟས་ཀི་མཚན་ིད་མི་མཐུན་པ་ཕན་ཚུན་འཐབ་པ།)

 ངྲོ་བྲོ་མི་འཕྲོད་པ། ཞྲོ་མ་ལངས་དང་ཆང་གསར།

་ཤ་དང་འྲོ་མ།



ཟས་འཐབ་པའི་མི་འཕྲོད་པ།

འྲོ་མ་དང་ཤིང་ཏྲོག

བའི་སྲོ་ང་དང་་ཤ།



ཟས་འཐབ་པའི་མི་འཕྲོད་པ།

རྟྱེན་ཚུལ་མི་འཕྲོད་པ།

ས་མ་མ་ཞུ་ཕི་མ་ཟྲོས་པ།

སར་མ་གྲོམས་པའི་ཟས་རིགས་བསྱེན་པ།

མཚན་དགུང་ལ་བུར་དུས་མིན་ཟྲོས་པ།



ཐལ་རྡུལ་སྲོགས་ཀིས་མི་འཕྲོད་པ།

Airborne allergens, such as pollen, animal dander, dust 

mites and mold

Certain foods, particularly peanuts, tree nuts, wheat, soy, 

fish, shellfish, eggs and milk

Insect stings, such as from a bee or wasp

Medications, particularly penicillin or penicillin-based 

antibiotics

Latex or other substances you touch, which can cause 

allergic skin reactions

www.mayoclinic.org



མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།

རླུང་གི་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།

རྩ་ནི་སྲོང་ལ་རལ། ཆུ་ནི་ཆུ་འདྲ་དྭངས་ལ་ལྲོག་རྱེས་སླ། འགྲྲོ་འདྲོད་ཤུས་འདྱེབས་

ཤྱེས་པ་ཡང་ལ་འཕྲོ། མགྲོ་བྲོ་ཟི་འཁྲོར་ར་བ་འུར་ལ་འཁྲོག་པ་སྲོགས་བྱུང་།



མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།

མཁིས་པའི་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།

རྩ་སྲོང་པ་མ་ཡིན་པར་རྒྱས་ཤིང་། ཕ་ལ་གྲིམས་པ་མགྲོགས། ཆུ་མདྲོག་དམར་

སྱེར་དྲི་དུགས་རླངས་པ་ཆྱེ། མགྲོ་ན་ཤ་ཚ་ཁ་རྲོ་སྐྱུར་ལ་ཁ་བ་སྲོགས་བྱུང་།



མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།

བད་ཀན་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།

རྩ་ནི་བིང་རྒུད་དལ། ཆུ་ནི་མདྲོག་དཀར་དྲི་དང་རླངས་པ་ཆུང་། ཁ་མངལ་ལྱེ་རྱེལ་

ས་ལ་མིག་དཀར་སྐྲང་། སྣབས་ལུད་མང་ཞིང་མགྲོ་འཐྲོམ་ལུས་སྱེམས་ལི། དང་

ག་མི་བདྱེ་དྲྲོད་མྱེད་འཇུ་སྲོབས་ཆུང་བ་སྲོགས་བྱུང་།



མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།

ཟས་འཐབ་པའི་མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།

ཁ་ཟས་མི་འཕྲོད་ཟྲོས་པས་སྦྱར་དུག་མཚུངས། མ་གྲོམས་དུས་མིན་ཟྲོས་པས་
དུག་ཏུ་འགྱུར།

དུག་གི་རྟགས། རྩ་རྒྱུད་མ་ངྱེས་འགྱུར་ལྡྲོག་མང་བ། ཆུ་མདྲོག་མ་ངྱེས་ཤིང་
ཟངས་དམར་སྣུམ་མྱེད་ལ་བྱུགས་པས་ནག་པྲོར་འགྲྲོ་ན་དུག
དྲོན་སྣྲོད་གང་ལ་བབས་ན་དྱེ་དང་འབྱེལ་བའི་རྟགས། དཔྱེར་ན། སིང་ལ་བབས་ན།
ལྱེ་ལྡིབ་སྱེ་སྨྲ་བརྲོད་མི་གསལ་ཞིང་ཤྱེས་པ་འཕྲོ། རྒྱུ་ལྲོང་སྲོགས་ལ་བབས་ན་སྲོ་
འཁྲོག་ཚ་འགྱུང་འཁྲུ་བ་སྲོགས་བྱུང་།



ཐལ་རྡུལ་སྲོགས་ཀིས་མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།
sneezing and an itchy, runny or blocked 

nose (allergic rhinitis)

itchy, red, watering eyes (conjunctivitis)

wheezing, chest tightness, shortness of breath and 

a cough

a raised, itchy, red rash (hives)

swollen lips, tongue, eyes or face

tummy pain, feeling sick, vomiting or diarrhoea

dry, red and cracked skin

Anaphylaxis

https://www.nhs.uk/conditions/allergic-rhinitis/
https://www.nhs.uk/conditions/allergic-rhinitis/
https://www.nhs.uk/conditions/conjunctivitis/
https://www.nhs.uk/conditions/shortness-of-breath/
https://www.nhs.uk/conditions/cough/
https://www.nhs.uk/conditions/hives/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/stomach-ache/
https://www.nhs.uk/conditions/nausea-and-vomiting-in-adults/
https://www.nhs.uk/conditions/diarrhoea/


ཐལ་རྡུལ་སྲོགས་ཀིས་མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།
Anaphylaxis

Loss of consciousness

A drop in blood pressure

Severe shortness of breath

Skin rash

Lightheadedness

A rapid, weak pulse

Nausea and vomiting



མི་འཕྲོད་པའི་སྲོན་འགྲོག

མི་འཕྲོད་པའི་རྱེན། ཟས་སྲོད་ཡུལ་དུས།ཐལ་རྡུལ་སྲོགས་སྲོང་པའམ་འབྲོལ་བ།

འདྲིས་གྲོམས་སྲོ་ནས་ཆ་ཡིས་བསླབ་པར་བ།



མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།

ཟས།

སྲོད།

སྨན།

དཔད།



རླུང་གི་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།

ཟས། འབྲུ་མར་ལྲོ་མར་བུ་རམ་སྲོག་ས་བཙོང་། འྲོ་མ་བུར་ཆང་སྲོགས།

སྲོད། དྲྲོ་སར་ཡིད་འྲོང་གྲྲོགས་བསྱེན་པ་དང་། འཇྲོག་སྲོམ་སྲོགས་བསྱེན་པ།

སྨན། ཤ།མར། བུ་རམ་རིང་པ། ཆང་བཅས་བཅུད་བཞིའི་ཁུ་བ་ལ་སྲོགས་པ།
རྩ་བ་ལྔ་གཙོར་བས་པའི་སྨན་མར་ལ་སྲོགས་པ།
ཚངས་ལྷ། ཨར་ཚེས།(ཨར་༡༥) རྩ་རླུང་༢༠ ཨར་ཀླུ།(ཨར་༨) ལ་སྲོགས་པ།
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རླུང་གི་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།
དཔད།



ཏིལ་མར་ལ་སྲོགས་པའི་བསྐུ་མྱེ།

© 2018 Men Tsee Khang



ཧྲོར་གི་མྱེ་བཙའ།(གྲོ་སྲོད་སྣུམ་ལྡན་དང་དཀར་གྲོང་སིན་ཅན་ནས་ཙམ་བརྡུངས་པ་ཕིང་
པས་དྲིལ་ཏྱེ་མར་ཁུར་བཙོས་པ་དྲྲོད་དང་ལྡན་པས་བདུག་པ།) ཛཱ་ཏི་སྣུམ་དུགས།
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སྤྲ་བའི་མྱེ་བཙའ།
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ཟངས་བུམ།
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གསྱེར་ཁབ།
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མཁིས་པའི་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།

ཟས། བ་རའི་ཞྲོ་དར་མར་གསར། ཆབ་ཚ་ཆུ་བསིལ་བསྐྲོལ་གྲང་ལ་སྲོགས།

སྲོད། བསིལ་སར་དལ་བར་བསྡད་པ་སྲོགས།

སྨན། མ་ནུ་སླྱེ་ཏྱེས་ཏིག་ཏ་འབས་བུའི་ཐང་། ག་བུར་ཙན་དན་གུརཀུམ་ཅུ་གང་
ཕྱེ།
ཏིག་༨ ཏིག་༢༥ གསྱེར་མདྲོག་༥ དང་ ༡༡ མན་བསིལ་ལ་སྲོགས་པ།
དཔད། རྔུལ་དབྱུང། གཏར་ག ཆུ་ཡི་འཕྲུལ་འཁྲོར་ལ་སྲོགས་པ།



བསིལ་དུགས།
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གཏར་ག
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བད་ཀན་རང་བཞིན་ལ་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།

ཟས། སང་རྩི་སྐམ་སའི་འབྲུ་རིང་ཟན་དྲྲོན། འབི་ཡི་ཞྲོ་དར་གར་ཆང་ཆུ་སྐྲོལ།

སྲོད། རྩྲོལ་བཅག་དང་། གནས་དྲྲོ་སར་བསྱེན་པ་སྲོགས།

སྨན། བཙན་དུག་ཚྭ་སྣའི་རིལ་བུ། སྱེ་འབྲུ་དྭ་ལིས་ཚྭ་དང་ཅྲོང་ཞི་ལ་སྲོགས་
པའི་ཐལ་སྨན།
 ཀུན་བདྱེ། ི་དཀིལ། དྭ་ལིས་༡༦། དྭགས་སྨན་༡༥། ཅྲོང་ཞི་༦།
དཔད། དྲྲོད་དུགས། མྱེ་བཙའ།



དྲྲོད་དུགས།
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སྤྲ་བའི་མྱེ་བཙའ།
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ཟས་འཐབ་པའི་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།

ཁ་ཟས་མི་འཕྲོད་ཟྲོས་པས་སྦྱར་དུག་མཚུངས། མ་གྲོམས་དུས་མིན་ཟྲོས་པས་
དུག་ཏུ་འགྱུར། ཞྱེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུག་ལར་བཅྲོས་དགྲོས་སྲོ།

བཅྲོས་ཐབས་རམ་པ་བཞི།
༡། གཞི་བཟུང་། ༢། བསྡུ་བ། ༣། བསད། ༤། སྦྱང་བ།



ཟས་འཐབ་པའི་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།

༡། གཞི་བཟུང་།

དང་པྲོ་སྱེ་འབྲུ་བཞིའམ་དྭ་ལིས་བཞི། །ཀ་ར་སྦྱར་བ་ནང་ནུབ་ཆུ་ཚན་དབུལ། །དྲྲོད་
སྱེད་བྱེ་སྣབས་སྦྱྲོང་ཞིང་བུ་ག་གསྲོ། །གསྲོ་བའི་སྨན་ཟས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ཡིན།

སྱེ་འབྲུ་ལྔ་པ། ཀུན་བདྱེ་ལ་སྲོགས་པ།



ཟས་འཐབ་པའི་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།

༢། བསྡུ་བ།

ཐང་ཆྱེན་༢༥ ལ་སྲོགས་འདུས་ཐང་། །སྲོད་དང་ཐྲོ་རངས་ལག་སྤྲད་བྱེར་བ་སྡུད།
།འདུས་རྟགས་ཁྲོང་སྲོམ་ལུས་ལི་མཆིལ་སྣབས་མང་། ཁ་ཟས་མི་ལྱེན་སྲོབས་
ཆུང་དྱེ་དུས་སྦྱང་།



ཟས་འཐབ་པའི་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།

༣། བསད་པ།

ནད་སྲོབས་ཆྱེ་ན་འདུས་ནས་གྱེན་པྲོས་བསད།

གྲང་སྦྱྲོར། མང་སྦྱྲོར། བཙོ་ཟླ་ལ་སྲོགས་པ།
མན་བསིལ། གསྱེར་མདྲོག་༡༡ ཟླ་ཤྱེལ་༣༧། ཟླ་བདུད་ལ་སྲོགས་པ།



ཟས་འཐབ་པའི་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།

༤། སྦྱང་བ།

དྱེ་རྱེས་གང་དང་ྱེ་བའི་གནས་ནས་སྦྱང་། །ནད་སྲོབས་ཞི་བའི་རྟགས་ལྡན་ཁ་ཟས་
གྲོད། །ཞི་དཀའ་སྡུད་བྱེད་བསར་ལ་འདུས་ནས་སྦྱང་། །མ་འབྲོངས་ནད་ལྷག་
གྱེན་པྲོས་བསད་པར་བ། །ྱེས་པ་གང་ཆྱེ་ཟས་སྨན་གྱེན་པྲོ་སྦྱར། །རྩ་ལ་
འགྲམས་ཆྱེ་ལྲོ་སྦྱྲོངས་རྩ་དང་སྱེལ།།



ཐལ་རྡུལ་སྲོགས་ཀིས་མི་འཕྲོད་པའི་བཅྲོས་ཐབས།
sneezing and an itchy, runny or blocked 
nose (allergic rhinitis)མང་སྦྱྲོར་སྲོགས། གུར་ཁྱུང་། རྲོ་རབ་སྲོགས།
itchy, red, watering eyes (conjunctivitis)ཆུ་ལག ཨ་ཝ་༡༥
wheezing, chest tightness, shortness of breath and 
a cough ལི་ཤི་༡༡། རྒུན་འབྲུམ་༧། བདུད་རྩི་འཆི་གསྲོས་སྲོགས།
a raised, itchy, red rash (hives)སྱེང་༢༣།༢༥། དངུལ་༡༨སྲོགས
swollen lips, tongue, eyes or faceཕན་ཀུན། ཨ་ཝ་༡༥། ཁྱུང་༥
tummy pain, feeling sick, vomiting or diarrhoea

dry, red and cracked skin ཤིང་མངར་༦། མཁིས་ཕྱེ་༧། རུ་༦སྲོགས།

https://www.nhs.uk/conditions/allergic-rhinitis/
https://www.nhs.uk/conditions/allergic-rhinitis/
https://www.nhs.uk/conditions/conjunctivitis/
https://www.nhs.uk/conditions/shortness-of-breath/
https://www.nhs.uk/conditions/cough/
https://www.nhs.uk/conditions/hives/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/angioedema/
https://www.nhs.uk/conditions/stomach-ache/
https://www.nhs.uk/conditions/nausea-and-vomiting-in-adults/
https://www.nhs.uk/conditions/diarrhoea/


ཐལ་རྡུལ་སྲོགས་ཀིས་མི་འཕྲོད་པའི་རྟགས།
Anaphylaxis  ཕི་ལུགས་སྨན་བཅྲོས་བསྱེན་ན་ལྱེགས།

Loss of consciousness

A drop in blood pressure

Severe shortness of breath

Skin rash

Lightheadedness

A rapid, weak pulse

Nausea and vomiting



ཐུགས་རྱེ་ཆྱེ།


