இடிமின்னல் மழைக்கால
(Thunderstorm) ஆஸ்துமா
சமூக தகவல்தாள்

விரைவாகப் பைவுகிற இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா
என்றால் என்ன?

புல் மகைந்தப் பருவகாலத்தில், ஆஸ்துமா மற்றும் தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல்
அதிகரிக்கிறது. இது இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்படும் வாய்ப்ரபயும்
ஏற்படுத்துகிறது.
விரைவாகப் பைவுகிற இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா என்பது அதிக மகைந்த அளவுகள்
மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரக இடியுடன் கூடிய சூைலின் தனிப்பட்ட கலரவ காைணமாக
இது தூண்டப்படுவதாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் மூலம் குறுகிய காலத்தில் அதிகமானனார்
ஆஸ்துமா அறிகுறிகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
புல் மகைந்தங்கள் காற்றால் அடித்துச்சசல்லப்பட்டு பல தூைம் பயணிக்கிறது; சில சவடித்து
திறந்து மிகச்சிறிய துகள்கரள இடிமின்னலுக்கு முன் எழும்பும் காற்றில் கலக்கின்றன.
இந்தத் துகள்கள் நுரையீைல்களில் ஆைமாக சுவாசிக்கப்படும் அளவிற்கு மிகச்சிறியரவயாக
இருக்கிறது அத்துடன் ஆஸ்துமா அறிகுறிகரள ஏற்படுத்தி, சுவாசிப்பரத
கடினமாக்குகின்றன.
இது மிகக் குறுகிய காலத்தில் நிரலரமரய மிகத் தீவிைமாக்குகிறது. னமலும், இதன் மூலம்
பலருக்கு மருத்துவ உதவி னதரவப்படலாம். இது சுகாதாைச் னசரவகள் வைங்குவதில்
நிரறய அழுத்தத்ரத சகாடுக்கலாம்.
விரைவாகப் பைவுகிற இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா நிகழ்வுகள் வைக்கமாக நடப்பரவ
அல்ல மற்றும் இது ஒவ்சவாரு வருடமும் நடக்காது. சதன்கிைக்கு ஆஸ்தினைலியாவில்
இரவ அக்னடாபர் முதல் டிசம்பர் வரை புல் மகைந்தப் பருவத்தில் நடக்கும்.
இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமாவானது ஆஸ்துமா அல்லது தூசியால் வரும்
சளிக்காய்ச்சல் உள்ளவர்கரள தாக்கலாம் - குறிப்பாக தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல்
மூலம் மூச்சு திணறல் அல்லது இருமல் ஏற்படக்கூடியவர்கள். இதன் காைணமாகனவ
ஆஸ்துமா

அல்லது தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் இடிமின்னல் மரைக்கால

ஆஸ்துமாரவப் பற்றியும் புல் மகைந்தப் பருவத்தின் னபாது தங்கரள எவ்வாறு
பாதுகாத்துக்சகாள்ளலாம் என்பரதப் பற்றியும் சதரிந்துசகாள்வது முக்கியமானதாகும்.
ஒருவரின் ஆஸ்துமா அறிகுறிகரளத் சதாடக்கி விடுவதற்கு பலவரகத் தூண்டுதல்கள்
காைணமாக இருக்கலாம் என்பரத சதரிந்துசகாள்வது முக்கியமானதாகும்.

இந்த நபருக்கு நபர் னவறுபடுவனதாடு இதில் பின்வருபரவ அடங்கும்:
• வானிரல மற்றும் சவப்பநிரல மாற்றங்கள்
• சளி மற்றும் பிற சுவாசக்குைாய் னநாய்த்சதாற்றுகள்
• வட்டின்
ீ
தூசிப் பூச்சிகள், னமால்டுகள், விலங்குகள் மற்றும் மகைந்தம் ஆகியவற்றின் மூலம்
ஒவ்வாரம ஏற்படுதல்
• உடற்பயிற்சி
• சிகசைட் மற்றும் புதர் தீயின் புரக
• எரிச்சலூட்டும் இைசாயனங்கள்.
இந்த எல்லாத் தூண்டுதல்களின் மூலம் ஏற்படும் ஆஸ்துமாவின் அறிகுறிகள் மற்றும்
சிகிச்ரசகள் அரனத்தும் ஒன்றாகும்.
விரைவாகப் பைவுகிற இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா நிகழும் னபாது நிரனவில்சகாள்ள
னவண்டிய முக்கிய விஷயங்கள்:
• இது வைக்கமாக நிகழ்வது அல்ல மற்றும் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் ஆஸ்துமா அறிகுறிகள்
அதிகரிப்புக்கான காைணம் அல்ல
• ஒனை னநைத்தில் பலரைத் தாக்கலாம்
• பின்வரும் உடல்நிரலக் சகாண்டவர்கரளப் பாதிக்கலாம்:
– ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள்
– ஆஸ்துமா உள்ளதாக கண்டறியப்படாதவர்கள் (அதாவது, ஆஸ்துமா அறிகுறிகள்
இருந்தும் ஆஸ்துமா இருப்பதாகக் கண்டறியப்படாதவர்கள்)
– கடந்த காலத்தில் ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
– தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் உள்ளவர்கள், ஆஸ்துமா உள்ளவர்களும்
இல்லாதவர்களும்
• சதன் கிைக்கு ஆஸ்தினைலியாவில் தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் புல்
மகைந்தத்திற்கு ஒவ்வாரமயால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களாக உள்ளனர், எனனவ இடிமின்னல்
மரைக்கால ஆஸ்துமா மூலம் பாதிக்கப்படுவதற்கு அதிக ஆபத்து உள்ளது.

எப்னபாது விரைவாகப் பைவுகிற இடிமின்னல் மரைக்கால
ஆஸ்துமா ஏற்படும்?

விரைவாகப் பைவுகிற இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா நிகழ்வுகள் வைக்கமாக நிகழ்வது
இல்ரல அத்துடன் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் நிகைாது. சதன்கிைக்கு ஆஸ்தினைலியாவில் இரவ
அக்னடாபர் முதல் டிசம்பர் வரை புல் மகைந்த பருவத்தின் னபாது நடக்கலாம்.

இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா மூலம் யார் அதிகம்
பாதிக்கப்படுவார்கள்?

இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா மூலம் பின்வருபவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படலாம்:
• ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள்
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• ஆஸ்துமா உள்ளதாக கண்டறியப்படாதவர்கள் (அதாவது, ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் இருந்தும்
ஆஸ்துமா இருப்பதாகக் கண்டறியப்படாதவர்கள்)
• கடந்த காலத்தில் ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
• தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் உள்ளவர்கள், ஆஸ்துமா உள்ளவர்களும்
இல்லாதவர்களும்.
சதன் கிைக்கு ஆஸ்தினைலியாவில் தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் புல்
மகைந்தத்திற்கு ஒவ்வாரமயால் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களாக உள்ளனர், எனனவ இடிமின்னல்
மரைக்கால ஆஸ்துமா மூலம் பாதிக்கப்படுவதற்கு அதிக ஆபத்து உள்ளது.
ஆஸ்துமா மற்றும் தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் ஆகிய இைண்டு பாதிப்புகளும்
உள்ளவர்களுக்கு அல்லது ஆஸ்துமாரவக் கட்டுப்படுத்துவதில் கடினம் உள்ளவர்களுக்கு
இரவ ஆபத்ரத இன்னும் அதிகரிக்கிறது.
இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமாவானது, ஆஸ்துமாவின் வைலாறு இல்ரல என்றாலும்
கூட சபருநகை, பிைாந்திய அல்லது கிைாமப்புற பகுதிகளில் வாழும் மக்கரள பாதிக்கக்கூடும்.

ஆஸ்துமா மற்றும் தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சலின் அறிகுறிகள்
என்ன?

ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் பின்வரும் சபாதுவான அறிகுறிகளில் ஒன்று அல்லது அதற்கு
னமற்பட்டரத அனுபவிக்கலாம்:
• மூச்சுத் திணறல் – மூச்சு விடும் னபாது மார்பு பகுதியில் இருந்து உைத்த ஒலி எழுப்புதல்
• சுவாசமற்ற நிரல
• மார்பு பகுதியில் ஒரு வரக இறுக்கம்
• சதாடர்ந்து இரும்புதல்
அந்த நபரின் நுரையீைல் (கீ ழ் மூச்சுக் குைாய்கள்) பாதிக்கப்பட்டிருப்பரத இந்த அறிகுறிகள்
உணர்த்துகின்றன.
ஆஸ்துமாரவக் கண்டறிய இந்த அறிகுறிகள் அரனத்தும் இருக்க னவண்டிய
அவசியமில்ரல, ஒவ்சவாருவரும் அனத அறிகுறிகரள அனுபவிப்பதில்ரல. சில
னநைங்களில் ஆஸ்துமா உள்ளவர்கள் தங்கள் அறிகுறிகரளக் கவனிப்பதில்ரல மற்றும் சில
னநைங்களில் அவற்ரறப் புறக்கணித்துவிடுவார்கள். ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் காலப்னபாக்கில்
ஏற்படலாம், மரறயலாம்.
ஆஸ்துமாரவ நல்ல கட்டுப்பாட்டில் ரவத்துள்ளவர்களுக்கு எப்னபாதாவது னலசான
அறிகுறிகள் னதான்றும்.
தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் பின்வரும் சபாதுவான அறிகுறிகளில் ஒன்று
அல்லது அதற்கு னமற்பட்டரத அனுபவிக்கலாம்:
• மூக்கு ஒழுகுதல்
• மூக்கரிப்பு
• தும்மல்
• கண்களில் அரிப்பு மற்றும் நீர் வடிதல்.
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ஒருவரின் கண்கள் மற்றும் னமல் மூச்சு குைாய்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பரத இந்த அறிகுறிகள்
உணர்த்துகின்றன. தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சலில் மூச்சுத்திணறல் அல்லது சுவாசக்
குரறபாடு னபான்ற அறிகுறிகள் இருக்காது.

எனக்கு ஆஸ்துமா இருக்குமா?
ஆஸ்துமா ஒன்பது னபரில் ஒருவரை பாதிக்கிறது மற்றும் இது எந்த வயதிலும்
சதாடங்கலாம். எந்த வயதிலும், வளர்ந்த பிறகும் ஆஸ்துமா பாதிப்ரபப் சபறலாம் என்பரத
பலர் உணர்வதில்ரல. ஆஸ்துமா அறிகுறிகரள அரடயாளம் கண்டு அந்த அறிகுறிகள்
ஏனதனும் ஏற்பட்டால், உங்கள் சபாது மருத்துவரிடம் பரினசாதித்துக்சகாள்வது முக்கியமாகும்.
எக்ஸிமா அல்லது தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் இருந்தால் அல்லது சநருங்கிய உறவுகள்
ஒவ்வாரம மற்றும்/அல்லது ஆஸ்துமா இருந்தால் மற்றும் பின்வரும் அறிகுறிகள்
இருந்தால் ஆஸ்துமா னநாரய கண்டறியலாம்:
• மீ ண்டும் மீ ண்டும் அறிகுறிகள் காணப்படுகின்றன அல்லது ஒவ்சவாரு ஆண்டும் அனத
னநர்த்தில் நிகழ்கிறது
• இைவில் அல்லது விடியற் காரலயில் மிக னமாசமானதாகிறது
• உடற்பயிற்சி, ஒவ்வாரம அல்லது னநாய்த்தாக்கத்தின் னபாது தூண்டப்படுகிறது, மற்றும்
• ரிலீவர் மருந்ரத எடுத்துக்சகாண்டபிறகு விரைவில் குணம் சபறுதல்.
தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் உள்ள நான்கு நபர்களில் ஒருவருக்கு ஆஸ்துமாவும்
உள்ளது, மகைந்தமானது ஆஸ்துமா மற்றும் தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் அறிகுறிகரளத்
தூண்டுவரதத் சதரிந்துசகாள்வது முக்கியமானது.
உங்களுக்கு தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் இருந்து மூச்சுத் திணறல், சுவாசக் குரறபாடு
அல்லது சநஞ்சிறுக்கம் னபான்ற அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உங்கள் சபாது மருத்துவரைப்
பார்க்கவும். இரவ கீ ழ் மூச்சுக் குைாய் அறிகுறிகள் ஆகும் (அதாவது நுரையீைலில்),
உங்களுக்கு ஆஸ்துமாவும் இருக்கக் கூடும் என்பரத இது குறிக்கிறது.

மகைந்தப் பருவகாலத்தில் எவ்வாறு என்ரனப்
பாதுகாத்துக்சகாள்வது?

விரைவாகப் பைவுகிற இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா நிகழ்வுகள் வைக்கமாக நிகழ்வது
இல்ரல மற்றும் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் இது நடக்காது. இருப்பினும், சதன் கிைக்கு
ஆஸ்தினைலியாவில் உள்ள அரனவரும் விரைவாகப் பைவுகிற இடிமின்னல் மரைக்கால
ஆஸ்துமா பற்றியும், இது நிகழும் னபாது தங்கரள எவ்வாறு பாதுகாத்துக்சகாள்ளலாம்
என்பரதத் சதரிந்துரவத்திருப்பது அவசியமானதாகும்.
சமூகத்தில் உள்ள அரனவரும் ஆஸ்துமாவின் அறிகுறிகரளயும் ஆஸ்துமா முதலுதவியின்
நான்கு படிகரளயும் சதரிந்துசகாள்ள னவண்டும், எனனவ யாருக்னகனும் ஆஸ்துமா பாதிப்பு
இருந்தால் என்ன சசய்யலாம் என்பரத அவர்கள் சதரிந்திருப்பார்கள்.
இடிமின்னல் மழைக்கால ஆஸ்துமா மூலம் பாதிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளவராக
இருந்தால் உங்கழளப் பாதுகாத்துக்ககாள்ளும் வைிமுழைகள்
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இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா மூலம் பாதிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளவர்கள்
அரனவரும் பின்வருபவற்ரறப் பின்பற்றவும்:
• இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா மற்றும் புல் மகைந்த பருவத்தின் னபாது தங்கரளப்
பாதுகாத்துக்சகாள்ள சசய்ய னவண்டியரவகரள பற்றி சதரிந்துசகாள்ளுதல்
• சாத்தியமுள்ளனபாது, அக்னடாபர் முதல் டிசம்பரில் ஏற்படும் இடிமின்னல் மரைக்காலத்தின்
னபாது குறிப்பாக, புயலுக்கு முன் வரும் காற்றின் னபாது சவளியில் சசல்வரத தவிர்க்கவும்.
வட்டிற்குள்
ீ
சசன்று கதவுகரளயும் ஜன்னல்கரளயும் மூடி, ஏர் கண்டிஷனர் இயக்கத்தில்
இருந்தால் அரத மீ ண்டும் சுைற்றுவதற்கு மாற்றவும்.
• ஆஸ்துமா நடவடிக்ரகத் திட்டம் இருக்க னவண்டும் (உங்கள் சபாது மருத்துவர்
கூறியிருந்தால்) ஆஸ்துமா முதலுதவியின் நான்கு படிகரளயும் சசயல்முரற அறிவு
இருக்க னவண்டும்
• புல் மகைந்த பருவகாலத்தின் னபாது ரிலீவர் மருந்ரத ரகயிருப்பில் ரவத்திருப்பது
மற்றும் அரதப் பயன்படுத்தும் விதம் பற்றி சதரிந்திருக்கவும் (இன்னேலருடன்)
• ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் நிகழும் னபாது விைிப்புடன் இருந்து உங்கள் ஆஸ்துமா
நடவடிக்ரக திட்டம் இருந்தால் அதில் விவரித்துள்ளபடி சசயல்படவும், ஆஸ்துமா முதல்
உதவிரயப் பயன்படுத்தவும்.
னமனல சகாடுக்கப்பட்டுள்ள சசயல்களுக்குக் கூடுதலாக, பின்வரும் முன்சனச்சரிக்ரக
நடவடிக்ரககரள னமற்சகாள்ளவும்.
ஆஸ்துமா இருந்தால் உங்கழளப் பாதுகாத்துக்ககாள்ளும் விதம்
இப்னபாது உங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருந்தால், உங்கள் ஆஸ்துமா பற்றி உங்கள் சபாது
மருத்துவரை சதாடர்ச்சியாகப் பரினசாதரன சசய்து உங்களிடம் சரியான ஆஸ்துமா மருந்து
இருப்பரதயும் ஆஸ்துமாரவக் கட்டுப்பாட்டில் ரவத்திருப்பரதயும்
உறுதிப்படுத்திக்சகாள்ளவும்
ஆஸ்துமா நடவடிக்ரகத் திட்டம் இருப்பதும் இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா பற்றிய
ஆனலாசரனப் சபறுவதற்கு உங்கள் சபாது மருத்துவரை பார்ப்பதும் முக்கியமாகும்.
உங்களுடன் எப்னபாதும் ரிலீவர் மருந்ரத ரவத்திருக்கவும் -

இது உங்கள் அவசை கால

ஆஸ்துமா முதலுதவி மருந்தாகும்.
ஆஸ்துமாவாக இருக்கக்கூடிய அைிகுைிகள் இருந்தால், பாதுகாத்துக்ககாள்ளும்
வைிமுழைகள்
உங்களுக்கு ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் இருப்பதாக நீங்கள் நிரனத்தால், அரவ ஆஸ்துமா
அறிகுறி என்பரத தீர்மானிக்க உங்கள் சபாது மருத்துவரிடம் னபசுவது அவசியமாகும்.
திடீசைன ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் னதான்றினால் மற்றும் உங்களுக்கு ஆஸ்துமா பாதிப்பு
இருப்பதாக நிரனத்தால், எங்கள் ஆஸ்துமா முதலுதவியின் நான்கு படிகரளப் பின்பற்றவும்
மற்றும் உங்கள் சபாது மருத்துவரின் ஆனலாசரனரயப் சபறவும்.
கடந்த காலத்தில் உங்களுக்கு ஆஸ்துமா இருந்தால் பாதுகாத்துக்ககாள்ளும்
வைிமுழைகள்
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இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமாவின் பாதிப்புகள் மற்றும் எடுக்க னவண்டிய உங்களுக்கு
ஏற்ற கூடுதல் நடவடிக்ரககள் என்ன என்பரதப் பற்றி உங்கள் சபாது மருத்துவரிடம்
னபசவும், குறிப்பாக புல் மகைந்த பருவகாலத்தில் ஆஸ்துமா தடுப்பு மருந்தின் அவசியம்
பற்றி அறிய னவண்டும்.
உங்களுக்கு தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் இருந்தால் பாதுகாத்துக்ககாள்ளும்
வைிமுழைகள்
உங்களுக்கு தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் இருந்தால், விரைவாகப் பைவுகிற இடிமின்னல்
மரைக்கால ஆஸ்துமா நிகழ்வு உட்பட, நீங்கள் ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்பட அதிக
வாய்ப்புள்ளது என்பரதப் புரிந்துசகாள்ளவும். உங்களுக்கு ஆஸ்துமாவின் அறிகுறிகள்
இருப்பதாக நிரனத்தால், உதாைணமாக தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் உடன் மூச்சு
திணறல் அல்லது இருமல் இருந்தால், அரவ ஆஸ்துமாவுடன் சதாடர்புரடயரவயா
என்பரதத் தீர்மானிக்க உங்கள் சபாது மருத்துவரிடம் ஆனலாசிக்கவும்.
உங்களுக்கு தூசியால் வரும் சளிக்காய்ச்சல் மட்டும் இருந்தால், தூசியால் வரும்
சளிக்காய்ச்சல் மருந்துவ சிகிச்ரச திட்டம் பற்றி உங்கள் சபாது மருத்துவர் அல்லது
மருந்தாளரைப் பார்த்து, இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா பாதிப்பில் இருந்து உங்கரளப்
பாதுகாக்க என்ன சசய்யலாம் என்பரத ஆனலாசிக்கவும். ஆஸ்துமா ரிலீவர் இன்னேலரை
ரவத்திருத்தல் – இரத மருந்து சீ ட்டு இல்லாமல் மருந்து கரடகளில் வாங்கி சகாள்ளலாம்.
ஆஸ்துமா அறிகுறிகள் னதான்றினால், ஆஸ்துமா முதலுதவியின் நான்கு படிகரளப்
பின்பற்றவும் மற்றும் உங்கள் சபாது மருத்துவரின் ஆனலாசரனரயப் பின்பற்றுவரத
உறுதிப்படுத்தவும்.
சமல்னபார்ன் னபானலான் எண்ணிக்ரக மற்றும் முன்அறிவிப்பு இரணயதளத்தில் மகைந்த
எண்ணிக்ரகரயக் குறித்து சதரிந்துரவத்துக்சகாள்ளலாம் அல்லது ஆப்ரஸப்
பதிவிறக்கலாம் அல்லது Deakin AirWatch இரணயதளத்திற்குச் சசல்லலாம்.

விரைவாகப் பைவக்கூடிய இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமா

நிகழ்வானது எவ்வாறு நிகழும் என்பது எனக்கு எப்படித் சதரியும்?
விரைவாகப் பைவக்கூடிய இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமாவானது முன்னறிவிப்பாக
விக்னடாரியாவில் அக்னடாபர் 1 ல் சதாடங்குகிறது மற்றும் 31 டிசம்பர் வரை சதாடரும் (புல்
மலர்ந்த பருவக்காலத்தின் கால அளவு).
விக் அவசைக்கால ஆப்ரஸ Google Play இல் இருந்னதா அல்லது App Store இல் இருந்னதா
பதிவிறக்கம் சசய்து மற்றும் உங்களது இருப்பிடத்திற்கு ‘வாட்ச் னஜாரன’ அரமத்து
உங்களுக்கு விரைவாகப் பைவக்கூடிய இடிமின்னல் மரைக்கால ஆஸ்துமாவிலிருந்து
பாதுகாக்க சதரியப்படுத்தும்படி சசய்யுங்கள்.

Thunderstorm asthma – community fact sheet (updated November 2017) – Tamil

6

உதவிரய எங்கு இருந்து சபற னவண்டும்
மருத்துவ உதவி
அவசைத்திற்கு, எப்னபாதும் மூன்று பூஜ்யங்கரள அரையுங்கள் (000)
அருகில் உள்ள அவசைத் துரற
உங்கள் சபாது மருத்துவர்
உங்கள் அருகில் உள்ள மருந்தகம் (மருந்துக்காக)
NURSE-ON-CALL சதா. 1300 60 60 24 – நிபுணரின் சுகாதாைத் தகவல் மற்றும் ஆனலாசரனகளுக்கு
(24 மணினநைம், 7 நாட்கள்)
National Home Doctor Service.சதா. 13 வியாதியுள்ள (13 7425) மருத்துவ னநைம் தவிர்த்து வட்டில்
ீ
பார்பதிர்க்கும் னசர்த்து (சமாத்தமாக வசூலிக்கப்படும்)

ஆஸ்துமாழவப் பற்ைியத் தகவல்
Asthma Australia Helpline சடல். 1800 ஆஸ்துமா (1800 278 462)
National Asthma Council of Australia சடல். 1800 032 495
Asthma Australia Asthma App – சமீ பத்திய ஆஸ்துமா தகவரலப் பற்றி அறிய எளிதான அணுகல்,
ஆஸ்துமா மருந்துகள் மற்றும் சாதனங்கள், சாதன நுட்ப வடினயாக்கள்,
ீ
ஆஸ்துமா சசயல்
திட்டங்கள், ஆஸ்துமா முதலுதவி நடவடிக்ரககள்
தூசியால் வைக்கூடிய சளிக்காய்ச்சரலப் பற்றிய தகவல்
ASCIA (ஆஸ்தினைலியன் சசாரசட்டி ஆஃப் இம்யுனாலாஜி அண்ட் அலர்ஜி)
அணுகக்கூடிய வரகயில் இந்த சவளியீட்ரடப் சபறுவதற்கு
எண்ணிற்கு அரைக்கவும், னதரவசயனில் னதசிய ரினல

environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au

1300 761 874, என்ற
னசரவ 13 36 77, அல்லது

என்பதற்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

இந்தத் தகவரல அங்கீ கரித்து சவளியிடுவது, விக்னடாரியா மாகாண அைசு, 1
டிசைஷரி பினளஸ், சமல்னபார்ன்.

© விக்னடாரியா மாகாணம், Department of Health and Human Services, ஆகஸ்ட் 2017.
www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma ல் கிரடக்கும்

Thunderstorm asthma – community fact sheet (updated November 2017) – Tamil

7

