
 

 

ជំងឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ 
សន្លឹកព័ត៌មនសហគមន៍ 

េតីជំងឺហតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះជអ្វ?ី 
រដូវសមបូរលំអងផក េ ម  នមំកនូវករេកនីេឡងី មរដូវកលៃនជំងឺហតឺ និងជំងតឺឹង្រចមុះ។ ក៏នមំកនូវឱកសៃនជំងឺហតឺបងកេ យពយុះរនទះផងែដរ។ 

ជំងឺហតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះ ្រតូវបនេគគិតថបនបងកេឡងីេ យកររមួផ ពំេិសសៃនក្រមតិលំអងខពស់ នងិ្របេភទខ្លះៃនពយុះផគររនទះែដល 
ប ្ត លឱយមនុស មួយចនួំនធំេកតីមនេ គសញញ ៃនជំងឺហតឺកនុងរយៈេពលខ្លី។ 

្រគប់លំអងផក េ ម ្រតូវបនបក់េហរី មខយល់ េហយីបននកំន់េទទីឆង យ។ ្រគប់លំអងខ្លះ ចផទុះ នងិបេញចញភគល្អតិតូចៗែដលបន្របមូលផ្តុ ំេន 
កនុងខយល់បក់ែដលមកមុនេពលពយុះផគររនទះ។ ភគល្អិតទងំេនះតូចលមម្រគប់្រគន់កនុងករដកដេង្ហីមេ្រជចូលេទកនុងសួត េហយី ចប ្ត លឱយេកីតមន 
េ គសញញ ៃនជំងហឺតឺ ែដលេធ្វីឲយពបិកដកដេង្ហីម។ 

ករេនះ ចក្ល យេទជធងន់ធងរ នងិឆប់រហ័ស េហយីមនុស ជេ្រចីន ច្រតវូករជនួំយេវជជ ្រស្តកនុងេពលែតមួយ។ េនះ ច ក់សមព ធជេ្រចនីេលី 
េស សុខភព។ 

ករណីជំងឺហតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះគឺមនិធមម េទ េហយីក៏មិនេកតីេឡងី ល់ឆន ែំដរ។ េនកនុង្របេទសអូ្រ ្ត លីតំបន់ភគ េគនយ ៍ ចេកតី 
េឡងីកនុងរដូវសមបូរលំអងផក េ ម ចប់ពីែខតុ  ដល់ែខធនូ។ 

ជំងឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ ចប៉ះពល់ដល់អនកែដលមនជំងឺហតឺ ឬ ជំងឺតងឹ្រចមុះ - ពិេសសអនកែដលមនបញ្ហ កនុងករដកដេង្ហមីតងឹៗ ឬក្អកមន 
ជំងឺតងឹ្រចមុះ។ េនះេហយីជមូលេហតុែដល មន រសំខន់ស្រមប់អនកែដលមនជងំឺហតឺ ឬជំងតឺឹង្រចមុះ្រតវូដងឹអំពជីងំឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ 
និងអ្វខី្លះែដលពួកេគ ចេធ្វីបន េដមីបជួីយករពរខ្លួនពួកេគកនុងអំឡុងេពលរដូវសមបូរលំអងផក េ ម ។ 

ជករសំខន់េដមីបយីល់ថ មនក ្ត ជេ្រចីនែដល ចបងកេ គសញញ ៃនជំងឺហតឺរបស់មនុស មន ក់។ ទងំេនះនងឹែ្រប្របួលពីមនុស មន ក់ េទមនុស មន ក់ 
េហយី ចរមួបញចូ លទងំ៖ 

• ករែ្រប្របួល កសធតុ និងសីតុណ្ហ ភព 
• ជំងឺផ្ត យ នងិជំងឺឆ្លង មផ្លូវដេង្ហីមេផ ងេទៀត 
• ធតុ ែល្លកហ ុមីកពីសត្វសេងកចី ផ តិ សត្វ នងិលំអងផក  
• លំ ត់្របណ 
• ែផ ងបរ ីនងិែផ ងេភ្លងីេឆះៃ្រព  
• រធតុគមីីែដលប ្ត លឲយរ ក ឬផ រ។ 

េ គសញញ  និងករពយបលជំងឺហតឺពីក ្ត ទងំអស់េនះគឺមន រសំខន់ដូចគន ។ 

ក ្ត សំខន់ែដល្រតូវចងចអំពំីករណីជំងឺហតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះគឺ៖  

• មិនធមម េទ េហយីមិនែមនជមូលេហតុៃនករេកនីេឡងី មរដូវកលៃនេ គសញញ ៃនជំងឺហតឺែដលេឃញីជេរៀង ល់ឆន  ំ
• ចប៉ះពល់ដល់មនុស ជេ្រចនីកនុងេពលែតមួយ 
• ចប៉ះពល់៖ 

– អនកមនជំងឺហតឺ 
– អនកមនជំងហឺតឺែដលគម នេធ្វេី គវនិិចឆ័យ (េពលគអឺនកែដលមនេ គសញញ ជំងឺហតឺ បុ៉ែន្តមិនទន់បនេធ្វីេ គវនិចិឆ័យជំងឺហតឺ)  
– អស់អនកែដលបនេកីតជំងឺហតឺកលពីមុន  
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– អនកមនជំងតឺឹង្រចមុះែដល ច ឬមនិ ចមនជំងឺហតឺ  

• អនកែដលមនជំងតឺឹង្រចមុះេន្របេទសអូ្រ ្ត លីតំបន់ភគ េគនយ ៍ទនំងជមន ែល្លកហ ុនីងឹលំអងផក េ ម  េហយីេហតុដូេចនះក៏មនករេកីនេឡងី 
ករ្របឈមមុខនងឹជំងឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ។ 

េតីករណីជំងឺហតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះេកីតេឡងីេនេពល ? 
ករណីជំងឺហតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះគឺមនិធមម េទ េហយីក៏មិនេកីតេឡងី ល់ឆន ែំដរ។ េនកនុង្របេទសអូ្រ ្ត លីតំបន់ភគ េគនយ ៍ ចេកតី 
េឡងីកនុងរដូវសមបូរលំអងផក េ ម ចប់ពីែខតុ  ដល់ែខធនូ។ 

េតីអនក ្របឈមមុខខពសនឹ់ងជំងឺហតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះ? 
អនកែដលមនករេកីនេឡងីករ្របឈមមុខនឹងជំងហឺតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ រមួមន៖ 

• អនកមនជំងឺហតឺ 
• អនកមនជំងឺហតឺែដលគម នេធ្វេី គវនិិចឆ័យ (េពលគអឺនកែដលមនេ គសញញ ជំងឺហតឺ បុ៉ែន្តមិនទន់បនេធ្វីេ គវនិចិឆ័យជំងឺហតឺ) 
• អនកបនេកតីជងំហឺតឺកលពីមុន 
• អនកមនជំងតឺឹង្រចមុះែដល ច ឬមនិ ចមនជំងឺហតឺ  

អនកែដលមនជំងតឺឹង្រចមុះេន្របេទសអូ្រ ្ត លីតំបន់ភគ េគនយ ៍ទនំងជមន ែល្លកហ ុនីងឹលំអងផក េ ម  េហយីេហតុដូេចនះក៏មនករេកីនេឡងីករ 
្របឈមមុខនឹងជងំហឺតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ។ 

ករមនទងំជងំហឺតឺ និងជំងតឺឹង្រចមុះ ឬករ្រគប់្រគងជំងឺហតឺមនិបនល្អ បេងកីន នភ័ិយបែនថមេទៀត។ 

ជំងឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ ចប៉ះពល់ដល់អនករស់េនតំបន់ជុំវញិ្រកុង មតំបន់ ឬទីជនបទ េទះបីជពួកេគមិនមន្របវត្តេិកីតជងំឺហតឺក៏េ យ។ 

េតីជំងឹហតឹ និងជំងឺតឹង្រចមុះមនេ គសញញ អ្វខី្លះ?  
អនកមនជងំហឺតឺ ចមនេ គសញញ មួយ ឬេ្រចនីដូចខងេ្រកម៖  

• ករដកដេង្ហីមតងឹៗ  – សំេឡងខ្ល ងំេចញព្ីរទងូេនេពលដកដេង្ហីម 
• ពិបកដកដេង្ហមី  
• មន រមមណ៍តងឹ្រទូង 
• ក្អក ុ ៃំរ ៉ 

េ គសញញ ទងំេនះមនន័យថ សួតរបស់មនុស មន ក់ (ផ្លូវដេង្ហមីេ្រកម) ្រតូវបនរងប៉ះពល់។ 

អនកមនិចបំច់មនេ គសញញ ទងំអស់េនះ េដមីបេីធ្វីេ គវនិចិឆ័យមនជងំឺហតឺេទ េហយីមនិែមន្រគប់មនុស ទងំអស់មនេ គសញញ ដូចគន េឡយី។ 
ជួនកល អនកែដលមនជំងឺហតឺមនិចប់ រមមណ៍ពីេ គសញញ របស់ខ្លួនេទ េហយីជួនកលេគមិនេអេីពីនងឹេ គសញញ ទងំេនះេឡយី។ េ គសញញ ជំងឺហតឺ 
ក៏ ចេកីតមនេឡងី េហយីបត់េទវញិរយៈេពលជយូរ។ 

អនកែដលមនជំងហឺតឺែដលមនករ្រគប់្រគងបនល្អ មនេ គសញញ តចិតួចជងមុន។ 

អនកមនជងំតឺងឹ្រចមុះ ចមនេ គសញញ ទូេទមួយ ឬេ្រចីនដូចខងេ្រកម៖  

• េហៀរសំេបរ 
• រមស់្រចមុះ  
• ក ្ត ស់  
• រមស់ែភនក និងេចញទឹកែភនក។  

េ គសញញ ទងំេនះមនន័យថែភនក និងផ្លូវដេង្ហមីខងេលីរបស់អនកជងំឺ្រតវូបនរងប៉ះពល់។ ជំងឺតងឹ្រចមុះមនិ ប់បញចូ លេ គសញញ ទងំ យដូចជដក 
ដេង្ហមីតងឹៗ ឬពបិកដកដេង្ហីមេនះេឡយី។ 
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េតីខញុ ំ ចមនជំងឺហតឺែដរឬេទ?  
ជំងឺហតឺប៉ះពល់ដល់មនុស មន ក់ កនុងចេំ មមនុស ្របបួំននក់ េហយី ចចប់េផ្ដមីេន្រគប់វយ័។ មនុស ជេ្រចនីមនិដឹងថអនក ចេកតីជំងឺហតឺេន 
វយ័ មួយេនះេឡយី េទះជេពញវយ័ក៏េ យ។ ជសំខន់ែដល្រតវូ គ ល់េ គសញញ ៃនជងំឺហតឺ និងជួបេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទរបស់អនកេដមីប ី
ពិនិតយេឡងីវញិ េដីមបឱីយអនកបនដងឹថេតអីនកេកីតមនេ គសញញ មួយឬអត់។ 

ករេធ្វេី គវនិិចឆ័យជំងឺហតឺទំនងេ្រចនី ចេធ្វីេឡងី ្របសិនេបីអនកមនជងំឺ្រតអក ឬជងំឺតងឹ្រចមុះ ឬមន ច់ញតិជតិសនិទធែដលមន ែល្លកហ ុ ីនិង / 
ឬជំងឺហតឺ េហយី្របសិនេបេី គសញញ របស់អនក៖  

• បន្ត្រតឡប់មកវញិ ឬេកតីេឡងីកនុងេពលែតមួយជេរៀង ល់ឆន  ំ
• មនសភពកន់ែតធងន់ធងរេនេពលយប់ ឬេពល្រពកឹ្រពលឹម 
• ្រតូវបនបងកេឡងីយ៉ងចបស់ ស់េ យករេធ្វីលំ ត់្របណ ែល្លកហ ុ ីឬករឆ្លងេមេ គ និង 
• ធូរ្រ លយ៉ងឆប់រហ័ស ជមួយនងឹបំពង់ហតឺ។ 

្របែហលជមនុស មន ក់ កនុងចេំ មមនុស បួននក់ែដលមនជំងតឺឹង្រចមុះ ក៏មនជំងហឺតឺែដរ េហយី ជេរឿងសំខន់ែដល្រតូវដងឹថលំអងផក េ ម ច 
បងកជងំឺហតឺ ក៏ដូចជេ គសញញ ជំងតឺឹង្រចមុះែដរ។ 

្របសិនេបីអនកមនជំងឺតងឹ្រចមុះ េហយីក៏េកតីមនេ គសញញ ដូចជដកដេង្ហីមតឹងៗ ពិបកដកដេង្ហមី ឬតឹង្រទូង សូមេទជួបេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គ 
ទូេទរបស់អនក។ ទងំេនះគឺជេ គសញញ ផ្លូវដេង្ហីមខងេ្រកម (េពលគឺេនកនុងសួត) េហយី ចមនន័យថ អនកក៏មនជងំឺហតឺផងែដរ។ 

េតីខញុ ំ ចេធ្វអី្វខី្លះេដីមបកីរពរខ្លួនខញុេំនរដូវសមបូរលអំងផក េ ម េនះ? 
ជំងឺហតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះគមឺិនធមម េទ េហយីក៏មនិេកតីេឡងី ល់ឆន ែំដរ។ េទះជយ៉ង ក៏េ យ មន រៈសំខន់ស្រមប់មនុស  
្រគប់គន េនកនុង្របេទសអូ្រ ្ត លីតំបន់ភគ េគនយ ៍្រតវូដឹងអំពជីំងឺហតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះ និងអ្វខី្លះែដលពួកេគ ចេធ្វបីនេដីមបជួីយករពរខ្លួន 
េគ្របសិនេបីករណីេនះេកីតេឡងី។ 

មនុស ្រគប់រូបេនកនុងសហគមន៍គួរែតដឹងអំពីសញញ  នងិេ គសញញ ៃនជងំឺហតឺ េហយីដងឹអំពីជំ នបួនយ៉ងៃនវធិនករជំនួយបឋមកនុងករពយបលជំងឺ 
ហតឺ  េដមីបឱីយពួកេគដងឹពអី្វីែដល្រតវូេធ្វី ្របសិនេបីនរ មន ក់កពុំងេកតីមនជងំឺហតឺ។ 

ករករពរខ្លួនអនក ្របសិនេបីអនកមនករេកីនេឡងីករ្របឈមមុខខពស់ៃនជំងឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ  

មនុស ទងំអស់ែដលមនករេកនីេឡងីករ្របឈមមុខខពស់ៃនជំងឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ គួរែត៖  

• ែស្វងយល់អំពីជងំហឺតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ នងិអ្វីខ្លះែដលពួកេគ ចេធ្វបីនេដមីបជួីយករពរខ្លួនេគកនុងរដូវសមបូរលំអងផក េ ម  

• កនុងករណី ចេធ្វីេទបន ចូរេចៀស ងេនខងេ្រកកនុងអំឡុងេពលពយុះផគររនទះចប់ពីែខតុ  រហូតដល់ែខធនូ - ជពិេសសេនេពលខយល់បក់គំហុក 
មកមុនពយុះ។ ចូលកនុងផទះ នងិបទិទ្វ របង្អួចរបស់អនក េហយី្របសិនេបអីនកមនម៉សីុន្រតជក់ េបកី េទមុខងរ recirculate។ 

• មនែផនករសកមមភពពយបលជងំឺហតឺ (្របសិនេបីែណនេំ យេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទរបស់អនក) នងិមនចេំណះដឹងពតិ្របកដអំព ី

ជំ នបួនយ៉ងៃនវធិនករជំនួយបឋមកនុងករពយបលជំងឺហតឺ   

• មនថន ពំយបលជំងឺហតឺកនុងបពំង់ហតឺសម្រសបស្រមប់េ្របីកនុងរដូវសមបូរលំអងផក េ ម  េហយី្រតូវដងឹអពំីរេបៀបេ្របី្របស់ថន េំនះ 
(ជមួយបំពង់្រសូប) 

• ្រតូវ្របងុ្របយត័ន នងិេ ះ្រ យបញ្ហ អំពីករេកតីមនៃនេ គសញញ ជងំឺហតឺដូចែដលបនពនយល់បក្រ យកនុងែផនករសកមមភពពយបលជងំឺហតឺ 
្របសិនេបីអនកមន ឬ្របសិនេបអីនកមនិមន សូមេ្របី្របស់ជំនួយបឋមស្រមប់កនុងករពយបលជំងឺហតឺ។ 

េ្រកពេីលីចំណុចខងេលីេនះ សូមចត់វធិនករបងក រដូចខងេ្រកមែដលមនករពក់ព័នធ។  

ករករពរខ្លួនអនក ្របសិនេបីអនកមនជំងឺហតឺ 

្របសិនេបីបចចុបបននេនះអនកមនជំងហឺតឺ ្រតវូ្របកដថអនកមនករពិនតិយជ្របចជំមួយេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទរបស់អនក អពំីជងំឺហតឺរបស់អនក 
េដីមប្ីរបកដថអនកមនថន ហំតឺ ្រតមឹ្រតូវ និងអនកមនករ្រគប់្រគងជងំឺរបស់អនកបនល្អ។  
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ក៏សំខន់ផងែដរែដលអនក្រតវូមនែផនករសកមមភពពយបលជំងឺហតឺ េហយីអនកជួបេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទរបស់អនក េដីមបធីនថែផនករេនះ 
រមួបញចូ លករ្របឹក ពីជំងឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ។ ្រតូវយក មខ្លួនជនិចចនូវថន ពំយបលជំងឺហតឺកនុងបពំង់ - េនះគឺជថន ពំយបលជំងឺហតឺជបឋមកនុង 
្រគបនទ ន់។ 

ករករពរខ្លួនអនក ្របសិនេបីអនកមនេ គសញញ ជំងឺហតឺែដល ចជជំងឺហតឺ 

្របសិនេបីអនកគតិថអនកមនេ គសញញ ៃនជំងឺហតឺ សំខន់អនក្រតវូពិេ្រគះជមួយេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទរបស់អនកេដីមបកីំណត់ថេ គសញញ េកតី 
មនេ យ រជងំឺហតឺឬយ៉ង ។ 

្របសិនេបីអនកេកតីមនេ គសញញ ៃនជំងឺហតឺភ្ល មៗ េហយីអនកគតិថអនកកំពុងមនជំងឺហតឺ ្រតវូអនុវត្ត មជំ នបួនយ៉ងៃនវធិនករជំនួយបឋមកនុង 
ករពយបលជំងហឺតឺ េហយី្រតវូ្របកដថអនក ម នជមួយេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទរបស់អនក។ 

ករករពរខ្លួនអនក ្របសិនេបីអនកមនជំងឺហតឺពីមុន 

ពិភក ជមួយេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទរបស់អនក អំពី នភ័ិយៃនជំងឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ និងចំ ត់ករបែនថមែដលសម្រសបស្រមប់អនក - 
ជពិេសស េសចក្តី្រតវូករថន សំ្រមប់ពយបលជំងឺហតឺកនុងអំឡុងរដូវសមបូរលំអងផក េ ម ។ 

ករករពរខ្លួនអនក ្របសិនេបីអនកមនជំងឺតឹង្រចមុះ 

្របសិនេបីអនកមនជំងឺតងឹ្រចមុះ ្រតូវដឹងថអនកមន និភ័យខពស់ៃនជងំហឺតឺ រមួទងំកនុងអឡុំងេពលមនជងំហឺតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះ។ ្របសិន 
េបីអនកគតិថអនក ចមនេ គសញញ ៃនជំងឺហតឺ ឧទហរណ៍ ្របសិនេបីអនកដេង្ហមីតងឹៗ ឬក្អក ជមួយនងឹជំងឺតងឹ្រចមុះ សូមពិេ្រគះជមួយេវជជបណ្ឌិ ត 
ពយបលេ គទូេទកំណត់ថេតីេ គសញញ ទងំេនះ ចទក់ទងនងឹជងំឺហតឺឬអត់។ 

្របសិនេបីអនកមនជំងឺតងឹ្រចមុះែតបុ៉េ ្ណ ះ សូមេទជួបេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទ ឬឱសថកររីបស់អនកអំពគីេ្រមងពយបលជំងឺតឹង្រចមុះ និងអ្វីខ្លះ 
ែដលអនក ចេធ្វបីនេដមីបជួីយករពរខ្លួនអនកពី នភ័ិយៃនជំងឺហតឺបងកេ យពយុះផគររនទះ។ ករេនះ ចរមួបញចូ លទងំថន ពំយបលជំងឺហតឺកនុងបំពង់ហតឺ - 
ែដល ចរកបនពីឱសថ ថ នេ យគម នេវជជបញជ ។ 

្របសិនេបីអនកមនេ គសញញ ៃនជំងហឺតឺ សូមអនុវត្ត មជំ នបួនយ៉ងៃនវធិនករជំនួយបឋមកនុងករពយបលជំងឺហតឺ  េហយី្រតូវ្របកដថអនក ម 
នជមួយនឹងេវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទរបស់អនក។  

អនកក៏ ចទទួលបនព័ត៌មនអពំីបរមិណៃនលំអងផក ែដរ េ យចូលេទកន់វុបិៃស៖ Melbourne Pollen Count and Forecast ឬទញយក 
កមមវធិី ឬអនក ចចូលេមីលវុបិៃស Deakin AirWatch។ 

ខញុនឹំងដឹងេ យរេបៀប  េនេពលករណីជំងឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះ ចេកីតេឡងី?  
ករពយករណ៍ជងំហឺតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះកនុងរដ្ឋវចិតូរយ៉ី នឹងចប់េផ្តមីេនៃថងទ១ី ែខតុ  ឆន ២ំ០១៧ េហយីនងឹបន្តរហូតដល់ៃថងទ៣ី១ ែខធនូ 
ឆន ២ំ០១៧ (រយៈេពលៃនរដូវសមបូរលំអងផក េ ម )។ 

ទញយកកមមវធិី Vic Emergency app ពី Google Play ឬ App Store េហយីបេងកតី 'តំបន់ឃ្ល េំមីល' ស្រមប់ទី ងំរបស់អនកេដីមបធីនថអនក 
បនទទួលករជូនដំណឹងមុនេពលេកីតមនករណីជងំហឺតឺ តតបតបងកេ យពយុះផគររនទះ។ 

កែន្លងទទួលបនជំនួយ 

ជំនយួេវជជ ្រស្ត  

កនុង្រគ សនន សូមេ ទូរស័ពទេលខសូនយបដីង (000) ជនិចច   
មនទីរពយបលកនុង្រគ សនន ៃនមនទីរេពទយែដលេនែកបរអនក  

េវជជបណ្ឌិ តពយបលេ គទូេទរបស់អនក 

ឱសថ ថ នែដលេនែកបរអនក (ស្រមប់ថន េំពទយ) 
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NURSE-ON-CALL ទូរស័ពទ 1300 60 60 24 – ស្រមប់ព័ត៌មន និងឱ ទែផនកសុខភពពីអនកឯកេទស (េធ្វីករ២៤េម៉ង ៧ៃថងកនុង១សប្ត ហ៍) 
េស កមមេវជជបណ្ឌិ តចុះេទពនិិតយជងំឺ មផទះ (National Home Doctor Service) ទូរស័ពទ 13 SICK (13 7425) ស្រមប់េវជជបណ្ឌិ តចុះេទ 
ពិនិតយជងំឺ មផទះ េ្រកយេម៉ងេធ្វកីរ (ទូទត់្របក់ផទ ល់ពីេមឌែីឃរ) ។ 

ព័ត៌មនអំពីជំងឺហតឺ 

ែខ ទូរស័ពទជំនួយជំងឺហតឺអូ្រ ្ត លី (Asthma Australia Helpline) ទូរស័ពទ  1800 ASTHMA (1800 278 462) 

ទី្របកឹ ជតិអពំីជងំឺហតឺៃន្របេទសអូ្រ ្ត លី (National Asthma Council of Australia) ទូរស័ពទ 1800 032 495 

កមមវធិីជំហតឺអូ្រ ្ត លី Asthma App (Athma Australia Asthma App) – ផ្តល់នូវភពងយ្រសួលកនុងករទទួលបនព័ត៌មនថមចុីងេ្រកយអំពី 
ជំងឺហតឺ ថន ពំយបលជំងឺហតឺ  នងិឧបករណ៍ពយបលជំងឺហតឺ វេីដអូបេចចកេទសឧបករណ៍ ែផនករពយបលជំងឺហតឺ វធិនករជនួំយបឋមកនុងករពយ 
បលជំងឺហតឺ 

ព័ត៌មនអំពីជំងឺតឹង្រចមុះ 

ASCIA  (សមគមអូ្រ ្ដ លីៃនករសិក ្របព័នធភព ុ ែំបបគ្លីនកិ នងិ ែល្លកហ ុ)ី 

 

េដីមបទីទួលយកករេបះពុមពផ យេនះកនុងទ្រមង់ែដល ចចូលយកបន សូមទូរស័ពទេលខ 1300 761 874 េ យេ្របី្របស់  National 

Relay Service  េលខ 13 36 77 ្របសិនេបតី្រមូវ ឬអុីេម៉ល environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.au 

អនុញញ ត នងិេបះពុមពផ យេ យ រ ្ឋ ភិបលវចិតូរយ៉ី 1 Treasury Place, Melbourne។ © រដ្ឋវចិតូរយ៉ី Department of Health 

and Human Services  ែខវចិឆកិ ២០១៧។ 

ចទទួលយកបនេន មវុបិៃស www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma  
 


