
হাপঁানি র�াগে� প্াথনিক নিনকৎসা� ৪টি পদগষেপ

অবিলম্বে জরুরী সাহাম্্যের জন্য ফ�ান করুন। বিনবি শনূ্য (০০০) ডায়াল করুনঃ 

িযেবতিম্ক ফসাজা কম্র িসান

পথৃক পথৃক ৪ দ�া নীল/ধসূর উপশমকারী পা�ার বদন
– পা�ার রেঁগক নিি
– ফপেসাম্রর মম্ধযে ১ বা� পাফ বদন
– ফপেসার ফথম্ক ৪ বা� শ্াস ফিম্ন বনন
৪ িার শ্াস না ফনয়া প্্যন্ত পুনরািবৃতি করুন
মম্ন রাখুনঃ োকঁাগিা, ১ বা� পাফ, ৪ বা� শ্াস িািা
অথিা পথৃক পথৃক ২ মাত্া Bricanyl ইনম্হলার (িয়স ৬ ও িম্িাবধক) িা একবি Symbicort
ইনম্হলার (১২ িছম্রর অবধক) বদন

৪ বমবনি অম্পক্া করুন
্বদ উন্নবি না হয়, উপম্র িব্্যি উপাম্য় আগ�া ৪ বা� পৃথক 
পৃথক িীল/ধূস� উপশিকা�ী পাফা� নদি 
অথিা আম্রা ১ মাত্া Bricanyl িা Symbicort ইনম্হলার বদন

্বদ এর পর়ও উন্নবি না হয়, বিনবি শনূ্য (০০০)
ডায়াল কম্র এযোবেুম্লন্স ডাকুন
জরুরী সাহা্যে না আসা প্্যন্ত প্রবি ৪ বমবনি পর পর ৪ িার
পথৃক পথৃক পা� বদম্ি থাকুন
অথিা ৪ বমবনি পর পর ১ মাত্া Bricanyl িা Symbicort বদন – আম্রা ৩ মাত্া Symbicort
ফদয়া প্্যন্ত

বনম্জম্ক এই পরাগ ঋিু ফথম্ক রক্া করুন।
হাঁপাবন ফরাগ ও এযোলাবজ্যর িযেিস্াপনা করা গুরুত্বপূ্ ্য।
আম্রা িম্থযের জন্য betterhealth.vic.gov.au ফদখুন িা 1800
ASTHMA (1800 278 462) নবেম্র ফ�ান করুন।

• যদি ব্যক্তিটি শ্বাস নেয়বা বন্ধ করে থবারকে।
• যদি ব্যক্তিটিে হবাপঁবাদে নেবাগ হঠবাৎ করে আরেবা খবােবাপ

হরয় যবায়, ববা আে উন্নদি েবা হয়।
• যদি ব্যক্তিটিে হবাপঁবাদে নেবারগে আক্রমণ হয় এবং

উপশমকবােী নকবাে দকছু েবা পবাওয়বা যবায়।

• আপদে যদি দেক্চিি েবা হে এিবা হবাপঁবাদে নেবাগ দক েবা।
• যদি ব্যক্তিটিে এ্যবােবাফবাইল্যবাক্সিস আরছ বরল জবােবা থরক – িবারঁিে এ্যবােবাফবাইল্যবাক্সিস

এ্যবাকশে প্্যবাে অেুসেণ করুে, িবােপে হবাপঁবাদে নেবারগে প্বাথদমক দিদকৎসবা দিে।
েীল/ধূসে উপশমকবােী ওষুরধ ক্ষদিে সম্বাবেবা েবাই, এমেদক ব্যক্তিটিে যদি হবাপঁবাদে
নেবাগ েবাও থবারক।
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