
 

  

 

                

 

 

 

 

 

 

 چیست؟( thunderstorm asthma epidemic)رعد و برق  ناشی از توفانهمه گیر  آسم

  .می آورد با خودنیز آسم رعد و برق را احتمال فصل این همچنان،  د.می شو علف ها باعث افزایش فصلی در آسم و تب کاهافشانی فصل گرده 

ل مدت در طو و به وجود می آیدسط یک ترکیب منحصر به فرد از سطوح باالی گرده و نوع خاصی از رعد و برق توبه نظر می رسد که آسم همه گیر رعد و برق 

 .عالئم آسم را ایجاد می کنند افراددر تعداد زیادی از  کوتاه

های شدید در بادمتمرکز شده  می شوند؛ بعضی از آنها می توانند باز شوند و ذرات کوچک بردهبا باد برداشته شده و به مسافت های طوالنی  ها دانه های گرده علف

 عالیمو می توانند این ذرات آنقدر کوچک هستند که می توان آنها را عمیقا به درون ششها تنفس کرد  سازد. می وزد، آزاد میدرست قبل از یک رعد و برق را که 

 .تنفس شوندسبب مشکالت در آسم را ایجاد کنند و 

 ر خدماتب سبب ایجاد فشار زیاداین پیدا کنند، که  طبیبسیاری از افراد در یک زمان نیاز به کمک ممکن است می تواند بسیار شدید و بسیار سریع باشد و آسم این 

 .شده می تواند صحی

تا  از اکتبرها علف افشانی د در فصل گرده این آسم می تواناسترالیا، در جنوب شرق. ساله اتفاق نمی افتد غیر معمول است و همهآسم همه گیر ناشی از رعد و برق 

 .دسامبر اتفاق بیفتد

همین ه ب هم دارند، متأثر سازد. یا سرفه  کاه خس خس سینهبه ویژه افرادی که با تب  -هستند  تب کاهیا  آسم که مبتال به را تواند کسانی آسم ناشی از رعد و برق می

ز خود امعلومات داشته باشند و بدانند که در فصل گرده افشانی علف ها چه باید بکنند تا مهم است که در مورد آسم رعد و برق  کاهدلیل برای افراد مبتال به آسم یا تب 

 محافظت کنند. 

وجود دارد که سبب بروز عالیم آسم در شخص می شود. این عوامل نظر به افراد فرق می کند و می تواند تحریک کننده از عوامل  زیادی تعدادم است بدانیم که مه

 :شامل این ها گردد

 تغییرات در آب و هوا و درجه حرارت 

 سرماخوردگی و دیگرعفونت های سیستم تنفسی 

 گرد و غبار خانگی، کپک ها، حیوانات و گرده الرژی زاها در 

 ورزش 

  آتش سوزی در بیشه زاردود دود سگرت و 

 مواد کمیاوی تحریک کننده 

 

 .این عوامل اساسا یکسان است عالئم و درمان آسم ناشی از همۀ

 

 :قرار ذیل اند باید به خاطر داشت در مورد وقوعات حادثه آسم همه گیر ناشی از رعد و برق را که یموارد مهم

 

 اینها غیر معمول هستند وعلت افزایش فصلی عالئم آسم در هرسال نیستند 

 اینها می توانند تعداد زیادی از افراد را به طورهمزمان متأثر سازد 

 :اینها می توانند این افراد را متأثر سازد 

 افراد مبتال به آسم -

 تشخیص نشده اند(ند اما تا کنون افراد دچار آسم تشخیص ناشده ) که افراد عالیم آسم دار -

 آنانی که در گذشته دچار آسم بوده اند -

 افراد دچار تب کاه که ممکن است دچار آسم باشند یا نباشند -

 دارندقرار استرالیا احتماال به گرده های علفی الرژی دارند و بنابراین در معرض خطر آسم ناشی از رعد و برق  راد مبتال به تب کاه در جنوب شرقاف. 

 

 

  

 

 ناشی از توفان رعد و برق آسم

 ورقۀ معلومات برای جامعه

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/hay-fever
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/hay-fever
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 چه موقع آسم همه گیر ناشی از رعد و برق می رخ می دهد؟
 

اکتبر تا ماه از ها  علفافشانی می توانند در فصل گرده  این آسماسترالیا،  در جنوب شرق ادی است و هر ساله اتفاق نمی افتد.عد و برق غیرعآسم همه گیر ناشی از ر

 .دسامبر اتفاق بیفتند

 ناشی از رعد و برق قرار دارند؟ آسمچه کسانی در معرض خطر 

 :قرار دارند آسم رعد وبرق افراد ذیل در معرض خطر بیشتر

 افراد دچار آسم 

 دارند اما تا کنون تشخیص آسم نشده اند(را فراد عالیم آسم ا این افراد دچار آسم تشخیص ناشده ) به این معنی که 

  بوده اندآنانی که در گذشته دچار آسم 

 افراد دچار تب کاه که ممکن است دچارآسم باشند یا نباشند 

 

 .آسم ناشی از رعد و برق هستندبیشترالرژی دارند و بنابراین در معرض خطر  سترالیا احتماال به گرده های علف هاا راد مبتال به تب کاه در جنوب شرقاف

 

 .بیشتر افزایش می دهدرا  ، خطرضعیفکنترل با داشتن آسم و تب کاه یا آسم 

روستایی زندگی می کنند، تاثیر بگذارد مناطق یا شهرها و شهرک های بیرون از کالن شهرهای ، هاشهرکالن افرادی که در بر آسم ناشی از رعد و برق می تواند 

 .حتی اگر سابقه آسم نداشته باشند

 

 و تب کاه چیست؟عالیم آسم 

  است که از سینه هنگام نفس کشیدن می آید یک آواز باریک دوامدار  -خس خس سینه 

  هوای کافی احساس نگرفتن –کوتاهی نفس 

  احساس فشردگی درسینه 

 دوامدار سرفه 

 های هوایی پایینی( متأثر شده اند.ه رااین عالیم به این معنی است که شش های فرد ) 

گاهی اوقات افراد مبتال به آسم عالئم خود را متوجه  د.فرد عالئم مشابهی را تجربه می کنالزم نیست شما همه این عالئم را داشته باشید تا تشخیص آسم شوید و نه هر 

 نمی شوند و گاهی اوقات آنها را نادیده می گیرند. عالئم آسم همچنین می تواند در طول زمان برود و برگردد. 

 ادی مبتال به آسم خوب کنترل شده، نشانه های خفیف و حمالت کمتر دارندافر

 :افراد مبتال به تب یونجه ممکن است یک یا چند عالئم مشترک زیر را تجربه کنند

  آبریزش بینی 

 خارش بینی 

  عطسه 

 چشم های خارشدار و آبدار. 

 .مانند خس خس سینه یا تنگی نفس نمی شود یتب کاه شامل عالئم راه های هوایی فرد متأثر شده است. باالیی قسمت این عالئم به این معنی است که چشم و 

 من می توانم آسم داشته باشم؟آیا 

بزرگسالی نی، حتی در د در هر سنمی توانآسم از هر نه نفر یک نفر را متأثر می سازد و می تواند در هر سنی شروع شود. بسیاری از مردم متوجه نمی شوند که 

 د. مهم است که عالئم آسم را بشناسیم و اگر شما هر یک از آنها را تجربه کرده اید، داکتر خود را ببینید.ندچار آسم شو

 ا:عالیم شمبیشتر احتمال دارد اگر شما اگزما یا تب کاه دارید یا اگر دارای بستگان نزدیک هستید که  آلرژی و / یا آسم دارند، ویا اگر بودن آسم دچار تشخیص 
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  یا هر سال در وقت معینی رخ می دهدگشت می کندبر ، 

 هنگام شب یا صبح ها زود شدت میابد 

  یک می گردد، ورآشکارا با ورزش، الرژیها یا عفونت ها تحبطور 

 .با گرفتن دواهای تسکین دهنده به سرعت بهبود میابد 

 

 .ایجاد کند کاهمی تواند عالئم آسم و عالئم تب ها حدود یک نفر از چهار نفر مبتال به تب کاه مبتال به آسم نیز می باشد و مهم است بدانیم که گرده 

پایین است )یعنی  ستم راه های هواییسیعالئم ها این  .خود را ببینید GPنیز پیدا می کنید  و عالئم مانند خس خس، تنگی نفس یا تنگی سینهدارید  کاهتب ی که در صورت

 .ها( و ممکن است به این معنی باشد که شما آسم داریدششدر 

 انجام دهم؟برای محافظت از خود در این فصل گرده افشانی چه کاری می توانم 

زندگی می کند مهم است که در  در جنوب شرقی استرالیابرای همه آنانی که آسم همه گیر ناشی از رعد و برق غیرعادی است و هر ساله اتفاق نمی افتد. با این حال، 

  مورد آسم همه گیر ناشی از رعد و برق معلومات داشته باشد و بداند که در صورت وقوع حادثه برای محافظت از خود چه می تواند انجام دهد.

 .چه باید بکند شدحمله آسم  دچارند اگر کسی را بشناسد تا بدا اولیه آسم هایچهار مرحله کمکو  بداندنیز باید عالئم و نشانه های آسم را  اجتماعدر  فردهر

 برق هستیدحفاظت از خود در صورتی که در معرض افزایش خطر ابتال به آسم رعد و 

 همه افرادی که در معرض خطر آسم رعد وبرق هستند باید:

 ددر مورد آسم رعد و برق و آنچه که آنها می توانند برای محافظت از خود در طول دوره گرده افشانی علف ها انجام دهند معلومات بدست آورن 

 اخل د. به دنبل از طوفان می آیند، از بیرون بودن در طول رعد و برق جلوگیری کندر صورت امکان، از اکتبر تا دسامبر، به خصوص در مواجهه با بادهایی که ق

 دند، آن را به گردش مجدد عیار سازند، و اگر سیستم تهویه مطبوع خود را روشن کرده اند و درها و کلکین ها را ببندنخانه برو

 داشته  اولیه آسم هایچهار مرحله کمکو دانش عملی در مورد توصیه شده است(  شانکتر خانوادگی داد )در صورتی که توسط نیک برنامه عمل آسم داشته باش

 دنباش

  آ (استفاده از وسیله خاصبا  صورت)در بهترین دننحوه استفاده از آنها را بدان و دنداشته باش علف هاافشانی فصل گرده  برایمناسب  تسکین دهندههای ادو 

 د از ند، در صورتی که نداشته باشند، اگر داشته باشنتوضح داده شده است عمل کن شاند و مطابق به آن چه در برنامه عمل آسم نمواظب انکشاف عالیم اسم باش

  د. نکمک های اولیه آسم استفاده کن

 دنانجام ده اگر الزم باشدعالوه بر لیست فوق، اقدامات احتیاطی زیر را 

 محافظت از خود را در صورت داشتن آسم

د و مناسب داشته باشی وای آسمداگر در حال حاضر مبتال به آسم هستید، حتما با داکتر خود در مورد آسم خود به طور مرتب در تماس باشید تا اطمینان حاصل کنید که 

 کرده اید. کنترلآسم خود را خوب 

نیز شامل سازد. آسم رعد و برق مشوره هایی را در مورد که وی خود را ببینید و اطمینان یابید   GPآسم داشته باشید و برنامه عملهمچنین مهم است که شما یک 

 .استدوای کمک اولیه شما در حالت عاجل آسم این  - خود داشته باشیدهمیشه داروهای تسکین دهنده خود را با 

 ممکن است آسم باشدمحافظت از خود در صورت داشتن عالیمی که 

 یا خیر. تا مشخص کند که علت آن آسم است داکتر خود را بینیدکه باشید، مهم است داشته آسم  عالیماگر شک دارید که ممکن است 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-medications
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-management
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را تعقیب کنید و حتما با داکتر خود  اولیه آسم هایچهار مرحله کمکاگر طور ناگهانی عالیم آسم در شما ایجاد گردید و شما فکر می کنید که دچار حمله آسم شده اید، 

 موضوع را پیگیری کنید.

 را در صورت داشتن آسم در گذشته حفاظت از خود
 

به ویژه نیاز به دواهای پیشگیری کننده آسم در فصل گرده  -اضافی که برای شما مناسب باشد صحبت کنید با داکتر خود درباره خطر آسم رعد و برق و اقدامات 

 افشانی علف ها.

 

 حفاظت از خود را در صورت داشتن تب کاه
 

رق. اگر فکر می کنید ممکن است عالئم آسم اگر تب کاه دارید، بدانید که در معرض خطر ابتال به آسم هستید، از جمله در حین حادثه آسم همه گیر ناشی از رعد و ب

 .د یا خیرسم مرتبط باشیداشته باشید، مثال اگر با تب کاه خس خس سینه یا سرفه دارید، با داکتر خود صحبت کنید تا تعیین کنید که آیا این عالیم می تواند با آ

 

انجام دهید و آنچه که می توانید برای محافظت از خود در برابر خطر آسم رعد و برق تداوی تب کاه یا دواساز خود در مورد برنامه  GP اگر فقط تب کاه دارید، با

 از دواخانه ها خریده می توانید.بدون نسخه  -گرددآسم  پف تسکین دهندهاین ممکن است شامل داشتن یک  صحبت کنید.

 

 .خود پیگیری کنید داکتررا دنبال کنید و مطمئن شوید که با  اولیه آسم هایچهار مرحله کمکاگر عالئم آسم ایجاد گردید، 

از شمار گرده ها آگاه  دیده بان هوا دیکیناز وب سایت با بازدید ، یا اپو یا دانلود  ملبورن ده و پیش گوییشمارش گرشما همچنین می توانید با مراجعه به وب سایت 

 .گردید

 دهد؟بممکن است رخ رعد و برق یک رویداد آسم که چه زمانی انم بدانم چگونه می تو

)مدت زمان گرده افشانی علف ها( ادامه خواهد  2017دسامبر  31آغاز خواهد شد و تا تاریخ  2017اکتبر  1پیشگویی آسم  همه گیر رعد و برق در ویکتوریا از 

 .داشت

طمینان حاصل شود که قبل از دانلود کنید و یک "منطقه تماشا" برای محل خود ایجاد کنید تا ا App Store یا Google Play را از  Vic Emergencyاپ 

  .وقوع رویداد آسم همه گیر به شما اطالع داده شود

 ان کمک گرفت؟واز کجا می ت

 کمک طبی

 زنگ بزنید. 000در حالت عاجل همیشه به 

 بخش عاجل شفاخانه محل شما

 داکتر خانوادگی شما

 نزدیک ترین دواخانه به شما )برای دوا(

 روز( 7ساعت،  24برای معلومات و مشوره صحی تخصصی )  – 1300 60 60 24تلفون:  – به درخواستپرستار 

  مدیکر فیس را می پردازد( -در خانه بعد از ساعات رسمی ) بلک بل  GPبرای معاینه SICK (7425 13 ) 13تلفون:  – خدمات ملی داکتر خانه

 معلومات در مورد آسم

 ASTHMA (462 278 1800) 1800تلفون  – خط کمک آسم استرالیا

 1800 032 495تلفون:  – شورای ملی آسم استرالیا

حل کمک را، مدواهای آسم و دستگاه های آسم، ویدیوهای تکنیک دستگاها، برنامه عمل آسمدسترسی آسان به آخرین معلومات در مورد آسم ،  – آسم استرالیا اپ آسم

 اولیه آسم.

 معلومات در مورد تب کاه 

ASCIA ایمونولوژی بالینی و الرژی استرالیا و آسیا( )انجمن 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
http://www.melbournepollen.com.au/index.php/forecast
https://www.deakin.edu.au/apps/sebe/airwatch/
https://www.deakin.edu.au/apps/sebe/airwatch/
ttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.naturallybeing.fireready&hl=en
https://itunes.apple.com/au/app/vicemergency/id356559665?mt=8
https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/primary-care/nurse-on-call
https://homedoctor.com.au/
https://www.asthmaaustralia.org.au/vic/home
https://www.nationalasthma.org.au/
https://itunes.apple.com/au/app/asthma-australia-asthma-app/id1057041779?mt=8
https://www.allergy.org.au/
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 Nationalخدمات رله ملی )در صورت ضرورت از . زنگ بزنید 1300 761 874 ارۀ به شم فرمت قابل دسترسبرای دریافت این نشریه در 

Relay Service  ) 77 36 13 یا به  استفاده کنیدenvironmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au .ایمیل کنید 

  .Treasury Place, Melbourne 1توسط حکومت ویکتوریا،تصویب و منتشر شده 

 .2017جنوری     ( Department of Health and Human Servicesوزارت صحت و خدمات بشری ) ایالت ویکتوریا، ©

 در دسترس است. asthma-www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstormدر 
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