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Thunderstorm asthma overview

Grass pollen season brings the chance of thunderstorm asthma.
រដូវសម្បូរលំអងផ្កាស្មៅ នំម្កនូវឱកាសននការកកើតជំងឺហត
ឺ បងាកោយព្យុះផ្គររនទុះ។

It can affect those with asthma or hay fever - especially those who experience wheezing or coughing with their
hay fever.
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These thunderstorm asthma events don’t occur every year but when they do, they can happen from October
through December in south-east Australia.
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These events can be sudden, serious, and even life threatening, and many people may need help at the
same time
ច្ពឹតតិការណ៍ទំងកនុះអាចកកើតក
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So how does this happen?
ដូកចនុះ កតើជំ្ស្ឺ នុះកកើតក ង
ើ យងដូចកម្តច?
Pollen grains from grasses get swept up in the wind and carried for long distances.
ច្ាប់លំអងផ្កាស្មៅ ច្តូវបានែ្ល់បក់គួរស្ៅស្្៊ី ស្ហយ
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Some burst open and release tiny particles that are concentrated in the wind, just before the storm.
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They’re small enough to go deep into the lungs and can make it difficult to breathe.
វាមានេំហត
ំ ូចលមម្នឹ្ច្សូបចូលកៅកនយងសួតមនសស្ កហយ
ើ អាចកធ្វើឱ្ពិបាកដកដកងហើម្។

This can become very severe, very quickly.
ការកនុះអាចកាាយកៅជាធ្ងន់ធ្ងរខ្ាង
ំ យងឆ្ងប់រហ័ស។

So how do you protect yourself during grass pollen season?
ដូកចនុះ កតើអនកការពារែាួនអាកកនយងរដូវសម្បូរលំអងផ្កាស្មៅកោយរកបៀបណា?

If you’ve ever had asthma or hay fever, or if you sneeze and wheeze during pollen season, speak to your doctor
or pharmacist about an action plan and the things you can do to protect yourself.
ច្បសិនកបើអនកធ្លាប់មានជំងឺហត
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អាកអំពដើ ផ្នការសកម្មភាពមួយ
៊ី ដកដកងហើម្តង
ឹ ៗកាស្អំ យងរដូវសម្បូរលំអងផ្កា សូម្និយយស្ៅកាន់ស្េជជបណ្ឌិត ឬឱសែការរបស់
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និងកិរចការទំ្ឡាយដដលអនកអាចស្្វ៊ីបាន កដើម្បកា
ើ រពារែាួនអនក។

It’s best to avoid being outside during thunderstorms from October through December – especially in the wind
gusts that come before the storm. Stay inside and close your doors and windows.
វាជាការលអបំផ្យតលែដ្ច្តូេកជៀសវាងស្ៅទ៊ីខ្ងកច្ៅកនយងអំ យងកពលព្យុះផ្គររនទុះចាប់ព៊ីដែតយ លា ដល់ដែធ្នូ - ជាពិកសស កៅស្ព្មានែ្ល់
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Never ignore symptoms of asthma - wheezing, shortness of breath, chest tightness and coughing.
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And, know the 4 steps of asthma first aid.
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Protect yourself this pollen season.
ការពារែាួនអនកស្ៅរដូ វសម្បូរលំអងផ្កាកនុះ។

Managing asthma and allergies matters.
ការច្គប់ច្គ្ជំ្ឺហត
ឺ និ្អាលែ្លកហ្សមា
៊ី នសារៈសំខ្ន់។

Visit betterhealth.vic.gov.au for more information.
ស្បក
៊ី រូ្េស ិបសាយថ៍ betterhealth.vic.gov.au សច្មាប់ស្ម្
៊ី ព័ត៌មានបលែនែម

