
 

 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ા 
સામદુાયિક તથ્િપત્ર 

 

 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ા એ કયો રોગચાળો છે? 

 

ઘાસની પરાગનો ર્ૌસર્, અસ્થર્ા અને ભારે તાવર્ા ંર્ોસર્ી વધારો લાવે છે. તે થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાની તક પણ લાવે છે. 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાનો રોગચાળો, પરાગના ઉચ્ચ સ્તર અને એક ચોક્કસ પ્રકારના વાવાઝોડાના અનન્િ સિંોજનને લીધે ઉપજે છે, 

જેના લીધે ટ ંકા સર્િગાળાર્ા ંર્ોટાભાગના ંલોકોર્ા ંઅસ્થર્ાના ંલક્ષણો યવકયસત થાિ છે.  

ઘાસની પરાગના ંકણ પવનર્ા ંવહ ેછે દ ર દ રના અંતર સધુી ફેલાિ છે; જેર્ા ંકેટલાકર્ા ંખલુ્લાર્ા ંયવસ્ફોટ થાિ છે અને નાના કણો 
પવનર્ા ંછૂટા થાિ છે જે વાવાઝોડાની થોડીજ વાર પહલેા આવે છે. આ કણો ઊંડા શ્વાસર્ા ંલઈને ફેફસાર્ા ંજવા ર્ાટે પિામપ્ત નાના 
હોિ છે અને તે શ્વાસ લેવાનુ ંમશુ્કેલ બનાવીને અસ્થર્ાના લક્ષણોને યવકયસત કરે છે.  

આ ખ  બ જ તીવ્ર, ખ  બ જ ઝડપથી થઈ શકે છે અને ઘણા લોકોને એક જ સર્િે તબીબી સહાિની જરૂર પડી શકે છે. આ આરોગ્િ 

સેવાઓ પર ખ  બ દબાણ લાવી શકે છે  

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના રોગચાળાની ઘટના અસાર્ાન્િ છે અને તે દર વરે્ષ થતી નથી. દક્ષક્ષણ-પ  વીિ ઑસ્રેક્ષલિાર્ા ંતે ઑક્ટોબરથી 
ડડસેમ્બર સધુીર્ા,ં ઘાસની પરાગના ર્ૌસર્ દરયર્િાન થઇ શકે છે. 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ા, અસ્થર્ા અથવા પરાગરજનો તાવ આવેલો હોિ તેર્ને પ્રભાયવત કરી શકે છે - ખાસ કરીને તે લોકો કે જેઓને 
પરાગરજના તાવ સાથે શ્વાસર્ા ંઘરઘરાટી અથવા ઉધરસનો અનભુવ થતો હોિ. તેથી અસ્થર્ા અથવા પરાગરજનો તાવ 
ધરાવતા લોકો ર્ાટે થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ા યવશે જાણવુ ંઅને ઘાસની પરાગના ર્ૌસર્ દરયર્િાન પોતાને બચાવવાર્ા ંસહાિ ર્ાટે 
તેઓ શુ ંકરી શકે છે તે જાણવુ ંર્હત્વપ  ણમ છે.  

તે સર્જવુ ંઅગત્િનુ ંછે કે ત્િા ંડરગસમની યવશાળ શે્રણી છે જે વ્િક્ક્તના અસ્થર્ાના લક્ષણોને સ્થાયપત કરી શકે છે. આ વ્િક્ક્ત દર વ્િક્ક્ત 

અલગ અલગ હશે અને તેર્ા ંઆનો સર્ાવેશ થઈ શકે છે:  

•         હવાર્ાન અને તાપર્ાનર્ા ંફેરફાર 

•         શરદી અને અન્િ શ્વસન ર્ાગમના ચેપ 

•         ઘરની ધ  ળર્ાનંી જીવાત, ફૂગ, પ્રાણીઓ અને પરાગરજર્ાથંી એલર્જન 

•        વ્િાિાર્ 

•         યસગારેટ અને ઝાડવાની આગનો ધરુ્ાડો 
•         બળતરા કરતા રસાિણો      
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આ તર્ાર્ કારણોથી થતા અસ્થર્ાના લક્ષણો અને સારવાર આવશ્િકપણે સર્ાન છે.  

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના રોગચાળાની ઘટનાઓની િાદ રાખવાની ર્હત્વપ  ણમ બાબતો આ છે:  

•         તે અસાર્ાન્િ છે અને અસ્થર્ાના લક્ષણોર્ા ંર્ોસર્ી વધારો દર વરે્ષ જોવા ર્ળતો નથી 
•         તે એક જ સર્િે ઘણા લોકોને અસર કરી શકે છે 

•         તેઓ આ લોકોને અસર કરી શકે છે: 

-       અસ્થર્ા ધરાવતા લોકો 
-       અસ્થર્ાનુ ંયનદાન ન થયુ ંહોિ તેવા લોકો (એટલે કે, તે લોકો કે જેઓ અસ્થર્ાના ંલક્ષણો ધરાવતા હોિ પરંત ુહજુ સધુી 
અસ્થર્ાનુ ંયનદાન થયુ ંન હોિ) 

-       તે લોકો કે જેર્ને અગાઉ અસ્થર્ા હોિ 

-       પરાગરજનો તાવ ધરાવતા લોકો કે જેઓને અસ્થર્ા હોઇ પણ શકે અથવા ન પણ હોિ 

•         દક્ષક્ષણ પ  વીિ ઓસ્રેક્ષલિાર્ા ંપરાગરજનો તાવ ધરાવતા લોકોને ઘાસના ંપરાગકણોથી એલજી હોવાની સભંાવના વધ ુહોિ 

છે, અને તેથી થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાનુ ંજોખર્ વધારે હોિ છે. 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના રોગચાળાની ઘટના ક્યારે થાિ છે? 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના રોગચાળાની ઘટના અસાર્ાન્િ છે અને તે દર વરે્ષ થતી નથી. દક્ષક્ષણ-પ  વીિ ઑસ્રેક્ષલિાર્ા ંતે ઑક્ટોબરથી 
ડડસેમ્બર સધુીર્ા,ં ઘાસની પરાગના ર્ૌસર્ દરયર્િાન થઇ શકે છે. 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાનુ ંજોખર્ કોન ેસૌથી વધ ુહોિ છે? 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના વધ ુજોખર્ પરના લોકોર્ા ંનીચેનાનો સર્ાવેશ થાિ છે: 

•         અસ્થર્ા ધરાવતા લોકો 
-       અસ્થર્ાનુ ંયનદાન ન થયુ ંહોિ તેવા લોકો (એટલે કે, તે લોકો કે જેઓ અસ્થર્ાના ંલક્ષણો ધરાવતા હોિ પરંત ુહજુ સધુી 
અસ્થર્ાનુ ંયનદાન થયુ ંન હોિ) 

-       તે લોકો કે જેર્ને અગાઉ અસ્થર્ા હોિ 

•         પરાગરજનો તાવ ધરાવતા લોકો કે જેઓને અસ્થર્ા હોઇ પણ શકે અથવા ન પણ હોિ 

દક્ષક્ષણ પ  વીિ ઓસ્રેક્ષલિાર્ા ંપરાગરજનો તાવ ધરાવતા લોકોને ઘાસના ંપરાગકણોથી એલજી હોવાની સભંાવના વધ ુહોિ છે, અને 

તેથી થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાનુ ંજોખર્ વધારે હોિ છે. 

અસ્થર્ા અને પરાગરજનો તાવ બનેં હોિ અથવા અસ્થર્ા પર ઓછ ંયનિતં્રણ હોિ તેર્ા ંઆગળ જોખર્ વધે છે. 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ા, ર્હાનગર, પ્રાદેયશક અથવા ગ્રાર્ીણ યવસ્તારોર્ા ંરહતેા લોકો પર અસર કરી શકે છે, પછી ભલે તેઓનો અસ્થર્ાનો 
ઇયતહાસ ન હોિ. 

અસ્થર્ા અન ેપરાગરજના તાવના લક્ષણો શુ ંહોિ છે? 

અસ્થર્ા ધરાવતા લોકોને નીચેના સાર્ાન્િ લક્ષણોર્ાથંી એક અથવા વધનુો અનભુવ થઈ શકે છે: 

•        ઘરઘરાટી - શ્વાસ લેતી વખતે છાતીર્ાથંી ઉચ્ચ-ગયતનો અવાજ આવવો 
•         હાફં ચઢવો 
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•        છાતીર્ા ંઅકડાર્ણનો અનભુવ થવો 
•         સતત ઉધરસ આવવી 

આ લક્ષણોનો અથમ એ છે કે વ્િક્ક્તના ફેફસા ં(નીચલા વાયરુ્ાગો) પ્રભાયવત થિેલ છે.  

અસ્થર્ાના ંયનદાનર્ા ંતર્ને આ બધા લક્ષણો હોિ એવુ ંજરૂરી નથી, અને દરેક વ્િક્ક્તને સર્ાન લક્ષણોનો અનભુવ થાિ એ પણ જરૂરી 
નથી. કેટલીકવાર અસ્થર્ા ધરાવતા લોકોને તેર્ના લક્ષણોની જાણ થતી નથી અને કેટલીકવાર તેઓ તેર્ને અવગણી કાઢે છે. 

અસ્થર્ાના લક્ષણો આવી શકે છે અને સર્િ જતા જઈ પણ શકે છે.  

જે લોકોએ અસ્થર્ા પર સારંુ યનિતં્રણ ધરાવ્યુ ંહોિ તેર્ને ઘણી વાર હળવા લક્ષણો હોિ છે.  

પરાગરજનો તાવ ધરાવતા લોકોને નીચેના સાર્ાન્િ લક્ષણોર્ાથંી એક અથવા વધનુો અનભુવ થઈ શકે છે: 

•         વહતે ુ ંનાક 

•         નાક પર ખજંવાળ 

•         છીંક આવવી 
•         આંખર્ા ંખજંવાળ અને પાણી વહવેુ ં

આ લક્ષણોનો અથમ એ કે વ્િક્ક્તની આંખો અને ઉપલી વાયનુક્ષલકાઓ પ્રભાયવત થિેલ છે. પરાગરજના ંતાવર્ા ંહાફં ચઢવી અથવા 
શ્વાસર્ા ંઘરઘરાટી જેવા લક્ષણોનો સર્ાવેશ થતો નથી.  

ર્ન ેઅસ્થર્ા થઈ શકે?  

અસ્થર્ા નવ લોકોર્ાથંી એકને અસર કરે છે અને કોઈ પણ ઉંર્રે શરૂ થઈ શકે છે. ઘણા લોકો જાણતા નથી કે તર્ને કોઈ પણ ઉંર્રે 

અસ્થર્ા યવકયસત થઈ શકે છે, વિસ્ક થિા હોવ તો પણ. અસ્થર્ાના લક્ષણોની ઓળખ કરવી અને તર્ને તેર્ાથંી કોઈપણનો અનભુવ 

થાિ છે કે કેર્ તેની સર્ીક્ષા કરવા ર્ાટે તર્ારો જી.પી. જોવો ર્હત્વપ  ણમ છે.  

જો તર્ને ખરજવુ ંઅથવા પરાગરજથી તાવ આવ્િો હોિ, અથવા એલજી અને / અથવા અસ્થર્ા સાથે વધ ુસબંયંધત હોિ અને જો 
તર્ને આ લક્ષણો હોિ તો અસ્થર્ાનુ ંયનદાન થવાની સભંાવના વધ ુછે:  

•         લક્ષણો ફરી ફરીને આવતા હોિ, અથવા દર વરે્ષ એક જ સર્િે થતા હોિ  

•         લક્ષણો રાતે્ર અથવા વહલેી સવારર્ા ંવધ ુકથળતા હોિ 

•         કસરત, એલજી અથવા ચેપ દ્વારા સ્પષ્ટ રીતે ડરગર થાિ, અને 

•         રાહત ર્ાટેની દવાથી ઝડપથી સધુારો થાિ. 

પરાગરજથી તાવ ધરાવતા ચાર લોકોર્ાથંી લગભગ એકર્ા ંઅસ્થર્ા પણ હોિ છે, અને તે ઓળખવુ ંઅગત્િનુ ંછે કે પરાગરજ 

અસ્થર્ા તેર્જ પરાગરજના તાવના લક્ષણોને ડરગર કરી શકે છે.  

જો તર્ને પરાગરજનો તાવ હોિ અને શ્વાસર્ા ંઘરઘરાટી, હાફં ચઢવો અથવા છાતીર્ા ંઅકડાર્ણ જેવા લક્ષણો પણ યવકસે, તો તર્ારા 
ડૉક્ટરનો સપંકમ કરો. આ નીચલા વાયરુ્ાગોના લક્ષણો (એટલે કે ફેફસાર્ા)ં છે, અને તેનો અથમ એર્ હોઈ શકે કે તર્ને પણ અસ્થર્ા છે. 

આ પરાગરજની ર્ૌસર્ર્ા ંપોતાનુ ંરક્ષણ કરવા હુ ંશુ ંકરી શકંુ? 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના રોગચાળાની ઘટના અસાર્ાન્િ છે અને તે દર વરે્ષ થતી નથી. તેર્છતા,ં દક્ષક્ષણ-પ  વમ ઓસ્રેક્ષલિાર્ા ંદરેકને 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના રોગચાળા યવશે અને જો આવી કોઈ ઘટના થતી હોિ તો પોતાને સરુક્ષક્ષત રાખવા ર્ાટે તેઓ શુ ંકરી શકે તે યવશે 

જાણવુ ંર્હત્વપ  ણમ છે.  



 

Thunderstorm asthma – community fact sheet (updated November 2017) 4 

સમદુાિર્ાનંા દરેક વ્િક્ક્તએ અસ્થર્ાના ક્ષચહ્નો અને લક્ષણોને જાણવા તથા અસ્થર્ાની પ્રાથયર્ક સારવારના ચાર પગલા ંજાણી 
લેવા જોઈએ જેથી કરીને જો કોઈ વ્િક્ક્તને અસ્થર્ાનો હરુ્લો થાિ તો તેણે શુ ંકરવુ ંજોઈએ તે તેઓ જાણી શકે. 

જો થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના વધ ુજોખર્ પર તરે્ હોવ તો પોતાનો બચાવ કરવો 

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના વધ ુજોખર્ પર રહલેા બધા લોકોએ આ કરવુ ંજોઈએ: 

•         થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ા યવશે અને ઘાસની પરાગના ર્ૌસર્ દરયર્િાન પોતાને બચાવવાર્ા ંસહાિ ર્ાટે તેઓ શુ ંકરી શકે છે તે 

જાણવુ ં
•         જિા ંશક્ય હોિ ત્િા,ં ઓક્ટોબરથી ડડસેમ્બર સધુીના થડંરસ્ટોર્મ દરયર્િાન બહાર રહવેાનુંં ં ટાળવુ ં- ખાસ કરીને તોફાન પહલેા ં
આવતા પવનના ઝોકાથી.અંદર રહો અને તર્ારા દરવાજા અને બારીઓ બધં કરો, અને જો તર્ારંુ એર કન્ડીશનર ચાલ ુહોિ, તો 
તેને રીસર્ક્ુમલેટ પર ફેરવો. 
•         અસ્થર્ા એક્શન પ્લાન રાખો (જો તર્ારા ડૉક્ટર દ્વારા સલાહ આપવાર્ા ંઆવી હોિ) અસ્થર્ાની પ્રાથયર્ક સારવારના ચાર 

પગલાઓની વ્િાવહાડરક સર્જ રાખો 
•         ઘાસની પરાગના ર્ૌસર્ર્ા ંઉપલબ્ધ રાહત દવાઓ લો અને તેનો ઉપિોગ કેવી રીતે કરવો તે યવશે સજગ રહો (આદશમ રીતે 

એક સ્પેસર સાથે) 

•         અસ્થર્ાના લક્ષણોના યવકાસ પર સાવચેત રહો અને જો તર્ને કોઈ એક લક્ષણ દેખાિ તો તેના પર એક્શન પ્લાનર્ા ં
સર્જાવ્િા અનસુાર પગલુ ંલો અથવા જો તર્ને કોઈ લક્ષણો ન હોિ તો અસ્થર્ાની પ્રાથયર્ક સારવારનો ઉપિોગ કરો.  

ઉપરોક્ત બલુેટ સ  ક્ષચ ઉપરાતં, નીચેનાર્ાથંી લાગ ુથતી સાવચેતીઓ લો.  

જો તર્ને અસ્થર્ા હોય તો પોતાનુ ંરક્ષણ કરવુ ં

જો તર્ને હાલર્ા ંઅસ્થર્ા હોિ, તો તરે્ િોગ્િ અસ્થર્ા દવાઓ લો છો અને તર્ારા અસ્થર્ા પર તર્ારંુ સારંુ યનિતં્રણ છે તેની 
ખાતરી કરવા ર્ાટે તર્ારા અસ્થર્ા યવશે તર્ારા ડૉક્ટર પાસે યનિયર્ત તપાસ કરાવવાની ખાતરી કરો. 

તર્ારી પાસે અસ્થર્ા એક્શન પ્લાન હોવો અને તે કે તેર્ા ંથડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ા ર્ાટેની સલાહ પણ સારે્લ છે તેની ખાતરી કરવા 
તર્ારા ડૉક્ટરને તરે્ બતાવો એ પણ અગત્િનુ ંછે. હરેં્શા ંતર્ારી સાથે તર્ારી રાહત દવાઓ લઈ જાઓ - આ તર્ારી કટોકટીના 
અસ્થર્ાની પ્રાથયર્ક સારવારની દવા છે 

જો તર્ને અસ્થર્ા હોઈ શકે તેવા કોઈ લક્ષણો હોય તો પોતાનુ ંરક્ષણ કરવુ ં

જો તર્ને લાગે કે તર્ને અસ્થર્ાના લક્ષણો છે તો તે ખરેખર અસ્થર્ાના કારણે જ છે તે યનધામડરત કરવા ર્ાટે તર્ારા ડૉક્ટર સાથે વાત 

કરવી અગત્િની છે.  

જો તર્ારાર્ા ંઅસ્થર્ાના લક્ષણો અચાનક યવકયસત થાિ અને તર્ને લાગે કે અસ્થર્ાનો હુર્લો થઈ રહ્યો છે, તો પછી અસ્થર્ાની 
પ્રાથયર્ક સારવારના ંચાર પગલાઓંને અનસુરો અને ખાતરીપ  વમક તર્ારા ડૉક્ટરનો સપંકમ કરો.  

જો તર્ને ભતૂકાળર્ા ંઅસ્થર્ા હોય તો પોતાનુ ંરક્ષણ કરવુ ં 

તર્ારા ડૉક્ટર સાથે થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના તર્ારા જોખર્ યવશે અને તર્ારા ર્ાટે કિા વધારાના પગલાઓ ઉક્ષચત રહશેે તે યવશે વાત 

કરો - ખાસ કરીને ઘાસની પરાગરજના ર્ૌસર્ર્ા ંઅસ્થર્ા યનવારક દવાઓ ર્ાટેની જરૂડરિાત. 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-emergency-first-aid
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જો તર્ને પરાગરજનો તાવ હોય તો પોતાનુ ંરક્ષણ કરવુ ં

જો તર્ને પરાગરજનો તાવ હોિ, તો સર્જવુ ંકે થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના રોગચાળા દરયર્િાન તર્ને અસ્થર્ાનુ ંજોખર્ વધારે છે. જો 
તર્ને લાગે કે તર્ને અસ્થર્ાના લક્ષણો હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે જો તર્ને પરાગરજના તાવ સાથે શ્વાસર્ા ંઘરઘરાટી અથવા 
ઉધરસ આવતી હોિ, તો પછી તરે્ તે અસ્થર્ાથી સબંયંધત છે કે કેર્ તે નક્કી કરવા ર્ાટે ડૉક્ટર સાથે વાત કરો.  

જો તર્ને ર્ાત્ર તાવ જ હોિ, તો પરાગરજના તાવની સારવારના પ્લાન ર્ાટે તથા થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના જોખર્થી પોતાને 

બચાવવાર્ા ંર્દદ ર્ાટે તરે્ શુ ંકરી શકો છો તે ર્ાટે તર્ારા ડૉક્ટર અથવા ફાર્ામયસસ્ટનો સપંકમ  કરો. આર્ા ંઅસ્થર્ા રીક્ષલવર પફર લેવુ ં
સારે્લ હોઈ શકે છે - આ યપ્રસ્ક્સ્િપ્શન વગર ફાર્મસીસ પાસે ઉપલબ્ધ હોિ છે. 

જો તર્ારાર્ા ંઅસ્થર્ાના લક્ષણો યવકયસત થતા હોિ, તો અસ્થર્ાની પ્રાથયર્ક સારવારના ંચાર પગલાઓંને અનસુરો અને 
ખાતરીપ  વમક તર્ારા ડૉક્ટરનો સપંકમ કરો. 

તરે્ પરાગકણની સખં્િા યવશે Melbourne Pollen Count and Forecast વેબસાઇટની મલુાકાત લઈને અથવા એપ્પ્લકેશન 

ડાઉનલોડ કરીને પણ અવગત રહી શકો છો, અથવા તરે્ Deakin AirWatch વેબસાઇટની મલુાકાત લઈ શકો છો . 

હુ ંકેવી રીત ેજાણુ ંકે થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાની ઘટના ક્યારે થઈ શકે છે?  

યવક્ટોડરિાર્ા ંથડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના રોગચાળાની આગાહી 1 ઓક્ટોબર 2017 થી શરૂ થશે અને 31ર્ી ડડસેમ્બર 2017 સધુી ચાલ ુ

રહશેે (ઘાસના પરાગરજની ર્ૌસર્નો સર્િગાળો).  

થડંરસ્ટોર્મ અસ્થર્ાના રોગચાળાની ઘટના થાિ તે પહલેા તર્ને સ  ક્ષચત કરવાર્ા ંઆવે છે તેની ખાતરી કરવા ર્ાટે Google Play 

અથવા App Store ર્ાથંી Vic Emergency એપ્પ્લકેશન ડાઉનલોડ કરો અને તર્ારા સ્થાન ર્ાટે એક 'વૉચ ઝોન' સેટ કરો. 

સહાિ ક્યાથંી ર્ેળવવી 

તબીબી સહાય  

ઇર્ર્જન્સીર્ા,ં હરેં્શા રીપલ શ  ન્િ (000) પર કૉલ કરો 

તર્ારી નજીકની હૉક્સ્પટલના ંઈર્ર્જન્સી યવભાગર્ા ં

તર્ારા ડૉક્ટર 

તર્ારી નજીકની ફાર્મસી (દવા ર્ાટે) 

NURSE-ON-CALL ટેક્ષલ. 1300 60 60 24 - યનષ્ણાત આરોગ્િ ર્ાડહતી અને સલાહ ર્ાટે (24 કલાક, 7 ડદવસ) 

National Home Doctor Service  ટેક્ષલ. 13 SICK (13 7425) આફ્ટર-અવસમર્ા ંડોક્ટરને ઘરે મલુાકાત ર્ાટે બોલાવવા (બલ્ક ક્ષબલ 
કરેલ). 

અસ્થર્ા વવશેની ર્ાહહતી 

અસ્થર્ા ઑસ્રેક્ષલિા હલે્પલાઇન ટેક્ષલ. 1800 ASTHMA (1800 278 462) 

નેશનલ અસ્થર્ા કાઉક્ન્સલ ઑફ ઑસ્રરેક્ષલિા ટેક્ષલ. 1800 032 495 

http://www.melbournepollen.com.au/index.php/forecast
http://www.deakin.edu.au/airwatch
https://homedoctor.com.au/
https://www.asthmaaustralia.org.au/vic/home
https://www.nationalasthma.org.au/
https://www.nationalasthma.org.au/
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અસ્થર્ા ઑસ્રેક્ષલિા અસ્થર્ા એપ્પ્લકેશન - અસ્થર્ાની નવીનતર્ ર્ાડહતી, અસ્થર્ાની દવાઓ અને ઉપકરણો, ઉપકરણ તકનીકી 
યવડડઓઝ, અસ્થર્ા એક્શન પ્લાન, અસ્થર્ાની પ્રાથયર્ક સારવારના પગલાઓં પરની એક સરળ ઍક્સેંેસ પ્રદાન કરે છે 

પરાગરજના તાવ વવશેની ર્ાહહતી 

ASCIA (ઑસ્રેક્ષલિન સોસાિટી ઑફ પ્ક્લયનકલ ઇમ્યનુોલોજી એન્ડ એલજી) 

એક સલુભ ફોર્ેટર્ા ંઆ પ્રકાશનને પ્રાપ્ત કરવા ર્ાટે, ફોન 1300 761 874 પર જો જરૂર પડે તો નેશનલ 

ડરલે સેવા 13 36 77 ની ર્દદથી કૉલ કરો અથવા અહીંં ંઈર્ેલ કરો: 
environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au 

યવક્ટોડરિન સરકાર, 1 Treasury Place, Melbourne દ્વારા અયધકૃત અને પ્રકાયશત. 

© સ્ટેટ ઑફ યવક્ટોડરિા, ડડપાટમ રે્ન્ટ ઓફ હલે્થ એન્ડ હ્યરુ્ન સયવિસીઝ, જાન્યઆુરી 2017. 

Www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma પર ઉપલબ્ધ છે 

 

https://itunes.apple.com/au/app/asthma-australia-asthma-app/id1057041779?mt=8
https://www.allergy.org.au/
http://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma

