
1

2

3

4

Achoo!
படி1 – அவரை நேைாக அமை
ரவக்கவும்

படி 2 – ேீலம்/சாம்பல் ேிற
இன்நேலரை குலுக்கவும்,
இன்நேலரை 1 முரற
ஸ்நபசருக்குள் அழுத்தவும்,
ஸ்நபசைிலிருே்து 4 முரற மூசர்ச
உள்ளிழுத்துவிடவும்

படி 3 – 4 ேிமிடங்கள் காத்திருே்து,
அவை ்இன்னும் ேலமாக
உணைவில்ரல எனில் படி 2 ஐ
மீண்டும் சசய்யவும்.

படி 4 – பாதிக்கப்படட்வை்
இன்னும் ேலமாக உணைவில்ரல
எனில், 000 என்ற எண்ரண
அரைக்கவும். உதவிக்குக்
காத்திருக்கும் நபாது படி 2 ஐ
4 ேிமிடங்களுக்கு ஒருமுரற
மீண்டும் சசய்யவும்.

இடிமின்னல்
மழைக்கால ஆஸ்துமா

என்றால் என்ன?

யாருக்கு பாதிப்பு?
பின்வருபழவ இருந்தால் இடிமின்னல் மழைக்கால
ஆஸ்துமாவின் பபாது உங்களுக்குப் பாதிப்பு
ஏற்படும்: 

• ஆஸ்துமா இருந்தால்
(அல்லது
கடந்தகாலத்தில்
ஆஸ்துமா
இருந்திருந்தால்) 

• வசந்த காலத்தின்
பபாது தூசியால்
வரும் காய்சச்ல்
இருந்தால்
(மூக்ழகப் பாதிக்கும்
ஒவ்வாழம)

மகரந்தக் காலத்தின்
பபாது சுவாசக் குழறபாடு, 
மார்பில் இறுக்கம், மூசச்ுத் திணறல்
அல்லது இருமல் உணர்ந்தால் –
உங்களுக்கு ஆஸ்துமா இன்னும்
கண்டறியப்படாமல் இருக்கலாம். 

ஆஸ்துமா முதலுதவி ஒருவரின் உயிழரக்
காப்பற்றலாம்.

முதலுதவி சசய்வதற்கு, ஆஸ்துமா உசச்க்கட்ட
நிழல அழடயும் வழர காத்திருக்க பவண்டாம்.

யாருக்நகனும் ஆஸ்துமா பாதிப்பு இருப்பதாக

ேீங்கள் ேிரனத்தால்...

அணுகக்கூடிய வரகயில் இே்த சவளியீடர்டப்
சபறுவதற்கு, 1300 761 874 என்ற எண்ணிற்கு
அரைக்கவும், நதரவசயனில் நதசிய ைிநல
நசரவ 13 36 77 ஐப் பயன்படுத்தவும் அல்லது
environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au 
என்பதற்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

இே்தத் தகவரல அங்கீகைித்து சவளியிடுவது, விக்நடாைியா
மாகாண அைசு, 1 டிசைஷைி பிநளஸ், சமல்நபாைன்்.

© விக்நடாைியா மாகாணம், Department of Health and Human 
Services, ஆகஸ்ட ்2018.
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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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இடிமின்னல் மழைக்கால
ஆஸ்துமா என்றால் என்ன?
இடிமின்னல் மழைக்கால ஆஸ்துமா என்பது இது ஒரு
குறிப்பிட்ட வழக இடியுடன் கூடிய புயல் காரணமாக 

அதிகப்படியான புல் மகரந்தம் காற்றில் கலப்பதால்
ஏற்படக்கூடிய ஆஸ்துமா ஆகும் (குறிப்பாக 

அக்படாபருக்கும் டிசம்பர் மாதத்திற்கும் இழடபய
இது நிகழும்).

இது மூசச்ுத் திணறல், சுவாசக் குழறபாட்ழட
உணரத்ல் மற்றும் இருமலுடன் மார்பில் இறுக்கம்
ஆகிய பாதிப்புகழை ஏற்படுத்தலாம்.

இது திடீசரன நிகைலாம், தீவிரமானதாகலாம், 

உயிருக்குக்கூட ஆபத்ழத ஏற்படுத்தலாம்.

கூடுதல் தகவல்களுக்கு www.betterhealth.vic.gov.au/

thunderstormasthma ஐப் பாரக்்கவும்

இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்படும்
ஆபத்ரதக் குரறக்கலாம்.

ஆஸ்துமா அல்லது தூசியால்
வரும் சளிக்காய்சச்ல்
இருப்பதாக
ேிரனத்தால்,
மருத்துவைின்
ஆநலாசரன
சபறவும்.

எப்படி, எப்நபாது உங்கள் மருே்துகரள ஒழுங்காகப்
பயன்படுத்த நவண்டும் என்பரதத் சதைிே்துசகாள்க.

ஆஸ்துமா தாக்குதலின்
நபாது முதலுதவி
வைங்குதல் பற்றி
சதைிே்துசகாள்ளவும்
மற்றும் ஆஸ்துமா
ேடவடிக்ரக திடட்ம்
இருே்தால், ஆஸ்துமா
அதிகைிப்பு அல்லது
தாக்குதலின் நபாது
என்ன சசய்ய
நவண்டும் என்பரத
ேீங்கள் புைிே்துள்ளரத

Protect your

Managing asthma and allergies matters. 

Visit betterhealth.vic.gov.au or call 

1800 ASTHMA (1800 278 462) for more information. 

Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne 

Printed by Kosdown Printing, Port Melbourne (1708026) 

© State of Victoria (Department of Health and Human Services). 

Except for the logo, licensed under a CC BY International 4.0 licence. 

புல் மகரந்த பருவத்திற்கு தயார்படுத்திக்சகாை்ளுங்கை்

உங்களுக்கு ஆஸ்துமா
இருே்தால், உங்கள்
மருத்துவைிடம் சதாடைே்்து
ஆநலாசரனப் சபறவும்.
உங்கள் ஆஸ்துமா ேடவடிக்ரக
திடட்த்ரத புதுப்பிக்கவும், உங்கள் ைிலீவை ்மருே்ரத
எடுத்துக்சகாள்ளவும் மற்றும் தூசியால் வரும்
சளிக்காய்சச்லுக்குச ்சிகிசர்சப் சபறவும்.

உங்களுக்கு தூசியால் வரும் காய்சச்ல் இருே்தால்,
சிறே்த சிகிசர்ச சபறுவதற்கும், இடிமின்னல்
மரைக்கால ஆஸ்துமாவின்
ஆபத்ரதப் பற்றியும்
சதைிே்துசகாள்ள உங்கள்
மருத்துவை ்அல்லது
மருே்தாளரைப்
பாைக்்கவும். எப்நபாதும்
ைிலீவை ்மருே்ரத
ரவத்திருக்கவும்.

உறுதிப்படுத்திக் 
சகாள்ளவும்.

விரைவாகப் பைவுகிற
இடிமின்னல்
மரைக்கால
ஆஸ்துமா
முன்அறிவிப்ரப
http://emergency.

vic.gov.au/prepare/ 
#thunderstorm-asthma-

forecast இல் பாைக்்கவும்

புல் மகைே்த பருவத்தில்
இடி மரையுடன்
கூடிய புயல்
காலத்தில் சவளியில்
வருவரதத்
தவிைக்்கவும்,
குறிப்பாக புயலுக்கு
முன் வீசும் காற்ரறத்
தவிைக்்கவும். கதவுகள்
மற்றும் ஜன்னல்கரள
மூடி வீடட்ிற்குள்நள
இருக்கவும்.


