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Achoo!
مرحله 1 - فرد را صاف بنشانید.

مرحله 2 - اسپری آبی/طوسی رنگ را تکان
دهید، 1 نوبت اسپری را به داخل آسم یار 

)اسپیسر( فشار دهید، 4 نفس مجزا از آسم یار 
)اسپیسر( بکشید. این کار را 4 بار تکرار کنید.

مرحله 3 - 4 دقیقه صبر کنید و اگر فرد حالش
بهتر نشد، مرحله 2 را تکرار کنید.

مرحله 4 - اگر فرد همچنان حالش بهتر نشده
باشد، با شماره 000 تماس بگیرید. در زمان 
انتظار، مرحله 2 را هر 4 دقیقه یکبار تکرار 

کنید.

آسم ناشی از طوفان و رعد و 
 THUNDERSTORM برق

ASTHMA چیست؟

چه افرادی در معرض خطر 
هستند؟

چنانچه موارد زیر شامل حال شما می شود،
در معرض خطر آسم ناشی از طوفان و

رعد و برق قرار دارید:

آسم دارید )یا در گذشته آسم	 
داشته اید(

در بهار، تب یونجه )یک	 
آلرژی که بر بینی تأثیر می

گذارد( دارید.

چنانچه در فصل گرده افشانی،
احساس تنگی نفس، گرفتگی قفسه

سینه می کنید یا خس خس سینه یا سرفه
دارید - ممکن است آسم تشخیص داده نشده داشته

باشید.

کمک های اولیه آسم می تواند جان یک فرد را نجات 
دهد. 

منتظر نمانید تا آسم وخیم شود و بعد کمک های اولیه را 
شروع کنید. 

چنانچه فکر می کنید فردی دچار حمله آسم شده است...

جهت دریافت این نشریه در فورمتی قابل دسترس با شماره 
874 761 1300 تماس بگیرید، در صورت لزوم با استفاده 
از National Relay Service به شماره 77 36 13 
environmental.healthunit@dhhs. و یا به ،

vic.gov.au ایمیلی ارسال کنید
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4 STEPS OF ASTHMA FIRST AID

Call emergency assistance immediately. Dial Triple Zero (000):

Sit the person upright 

Give 4 separate puffs of blue/grey reliever puffer 

– Shake puffer

– Put 1 puff into spacer

– Take 4 breaths from spacer

Repeat until 4 puffs have been taken

Remember: shake, 1 puff, 4 breaths 

OR give 2 separate doses of a Bricanyl inhaler (age 6 & over)  

or a Symbicort inhaler (over 12)

Wait 4 minutes 

If there is no improvement, give 4 more  

separate puffs of blue/grey reliever as above 

OR give 1 more dose of Bricanyl or Symbicort inhaler

If there is still no improvement dial  

Triple Zero (000) for an ambulance 

Keep giving 4 separate puffs every 4 minutes  

until emergency assistance arrives 

OR 1 dose of Bricanyl or Symbicort every 4 minutes –  

up to 3 more doses of Symbicort

Protect yourself this pollen season. 

Managing asthma and allergies matters. 

Visit betterhealth.vic.gov.au or call  

1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 

• If the person is not breathing.

• If the person’s asthma suddenly becomes 

worse, or is not improving.

• If the person is having an asthma attack 

and a reliever is not available.

• If you are not sure if it’s asthma.

• If the person is known to have anaphylaxis – follow their 

Anaphylaxis Action Plan, then give Asthma First Aid.  

Blue/grey reliever medication is unlikely to harm, even 

if the person does not have asthma.
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4 STEPS OF ASTHMA FIRST AID

Call emergency assistance immediately. Dial Triple Zero (000):

Sit the person upright 

Give 4 separate puffs of blue/grey reliever puffer 
– Shake puffer
– Put 1 puff into spacer
– Take 4 breaths from spacer

Repeat until  puffs have been taken

Remember: shake, 1 puff, 4 breaths 
OR give 2 separate doses of a Bricanyl inhaler (age 6 & over)  
or a Symbicort inhaler (over 12)

Wait 4 minutes 
If there is no improvement, give 4 more  
separate puffs of blue/grey reliever as above 
OR give 1 more dose of Bricanyl or Symbicort inhaler

If there is still no improvement dial  
Triple Zero (000) for an ambulance 
Keep giving 4 separate puffs every 4 minutes  
until emergency assistance arrives 
OR 1 dose of Bricanyl or Symbicort every 4 minutes –  
up to 3 more doses of Symbicort

Protect yourself this pollen season. 
Managing asthma and allergies matters. 
Visit betterhealth.vic.gov.au or call  
1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 

• If the person is not breathing.

• If the person’s asthma suddenly becomes 
worse, or is not improving.

• If the person is having an asthma attack 
and a reliever is not available.

• If you are not sure if it’s asthma.

• If the person is known to have anaphylaxis – follow their 
Anaphylaxis Action Plan, then give Asthma First Aid.  
Blue/grey reliever medication is unlikely to harm, even 
if the person does not have asthma.
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آسم ناشی از طوفان و رعد و 
 THUNDERSTORM برق

ASTHMA چیست؟
آسم ناشی از طوفان و رعد و برق، آسمی است که توسط نوع خاصی از

طوفان و رعد و برق برانگیخته می شود که طی آن سطوح باالیی از گرده
علفزار در هوا وجود دارد، )عمدتاً بین ماه های اکتبر و پایان دسامبر(.

این آسم می تواند منجر به خس خس سینه، احساس تنگی نفس، و گرفتگی
قفسه سینه به همراه سرفه شود.

وقوع آن می تواند ناگهانی، وخیم و حتی مرگبار باشد.

 برای کسب اطالعات بیشتر به 
 www.betterhealth.vic.gov.au/thunderstormasthma

مراجعه کنید

شما می توانید احتمال آنکه تحت تأثیر آسم ناشی از طوفان و رعد و برق قرار 
بگیرید را کاهش دهید.

چنانچه فکر می کنید ممکن است 
آسم یا تب یونجه داشته باشید، با 

پزشک خود صحبت کنید.

یاد بگیرید داروهای خود را چگونه و در چه زمان به صورت صحیح استفاده 
کنید. 

کمک های اولیه آسم را یاد بگیرید 
و اگر یک برنامه عملیاتی آسم 

دارید، اطمینان حاصل کنید 
در صورت بروز آسم یا 

حمله آسمی می دانید باید چه 
کارهایی انجام دهید.

Protect your

Managing asthma and allergies matters. 

Visit betterhealth.vic.gov.au or call 

1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 
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خود را برای فصل گرده افشانی علفزارها آماده کنید

اگر آسم دارید، به طور منظم به 
پزشک خود مراجعه کنید. برنامه 

عملیاتی آسم خود را به روز کنید، 
داروی تسکین دهنده خود را همراه داشته 
باشید و هر نوع تب یونجه را درمان کنید.

اگر تب یونجه را تجربه می کنید، در ارتباط با بهترین روش درمان و خطرتان 
در برابر آسم ناشی از طوفان و رعد و برق، به پزشک یا داروساز خود 

مراجعه کنید. داروی تسکین دهنده را همیشه 
در دسترس داشته باشید. 

برای پیش بینی های وقوع آسم 
همه گیر ناشی از طوفان و 

رعد و برق به 
http://emergency.

vic.gov.au/
prepare/ 

#thunderstorm-
asthma-forecast 

مراجعه کنید

در فصل گرده افشانی علفزارها، 
از طوفان و رعد و برق 

پرهیز کنید، خصوصاً از 
ورزش بادهای پیش از 

طوفان. در داخل خانه بمانید 
و درها و پنجره ها را ببندید.


