
 

 بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆی(
 

 بەرگەی ئاگادارکردنەوەی کۆمەڵگا

 

  ؟چییە بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( درمی

. هەروەها لەم وەرزەدا، ئەگەری بەدیهاتنی پوشەتاو  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(زیادبوونی حەساسیەتی وەرزی و دوچاربوون بە دەبێتە هۆی وەرزی هەاڵڵەی چیمەن، 

 .یش هەیەپاش باران سی)ڕەبۆ(تەنگەنەفە

 ەشەبایڕئاستی سەروو لە گەردیلە لەگەڵ جۆرێکی تایبەت لە  بێهاوتایبەهۆی ئاوێتەبوونی  بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( درمی کە بیردەکرێتەوەوا 

 خەڵکدا لە ماوەیەکی زۆر کورتدا.دێت کە دەبێتە هۆی دەرکەوتنی نیشانەکانی تەنگە نەفەسی لە ژمارەیەکی زۆر  بەدی اویبروسک

ژ؛ هەندێک لەوان لەوانەیە لە پڕ بدڕێن و گەردیلەی بچووک بەڕەاڵ بکەن ێگەردیلەکانی هەاڵلەی چیمەن لە ناو بادا باڵو دەبنەوە و دەگوازرێنەوە بۆ مەودایەکی در

بۆ گەیشتن بە کۆتایی ڕێڕەوی هەناسەدان و دەتوانن ببن بە چووکن هەن بەڕێژەی پێویست بکە لە ڕەشەبای بەر لە هەورە بروسکەدا چڕتر دەبن. ئەم گەردیالنە 

 و هەناسەکێشان دژوار بکەن. تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(هۆی نیشانەکانی 

کی زۆر نی زەختێئەمە دەکرێ زۆر تووند بێت و زۆر خێراش ڕوو بدات و ڕەنگە لەو کاتەدا  زۆر خەڵک پێویستیان بە یارمەتی پزیشکی هەبێت. ئەم گرفتە دەتوا

 بخاتە سەر خزمەتگوزاری تەندروستی.

ڕوو نادەن. ئەم ڕووداوانە لەوانەیە لە وەرزی باڵوبوونەوەی هەاڵڵەی  ێساڵ هەمووپاش باران، هەمیشەیی و باو نین و  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ڕووداوەکانی درمی 

 ئۆسترالیا ڕوو بدەن.ە باشووری ڕۆژهەاڵتی لچێمەن و گیاکان لە مانگی ئۆکتۆبەر تاکوو دیسمەبەر 

بەتایبەت ئەو کەسانەی کە هاوڕی لەگەڵ پوشەتا دوچاری خیزە خیزی سنگ یان کۆخەن، ڕەنگە  –هەیە  پووشەتایان  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ک کە نەخۆشی ێکەسان

ببنەوە. هەربۆیە گرنگە کە کەسانی دوچاربوو بە تەنگە نەفەسی یان پوشەتا زانیاری پێویستیان هەبێت  بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(دوچاری 

و ئەو هەنگاوانەی کە دەتوانن ئەنجامی بدەن بۆ پاراستنی خۆیان لە ماوەی وەرزی باڵوبوونەوەی هەاڵلەی  ی بروسکاویبۆرانپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(دەربارەی 

 چیمەن و گیادا.

لە کەسەکەدا هەیە. ئەم هۆکارانە لە کەسەکاندا جیاوازە و  )ڕەبۆ(گرنگە کە ئاگادار بین کە زنجیرەیەکی فراوان لە هۆکارە بەدیهێنەرەکانی نیشانەی تەنگە نەفەسی

 دەتوانێ ئەمانەی خوارەوە لە خۆ بگرێت:

 گۆڕانکاری لە ئاو و هەوا و پلەی گەرما 

 هەاڵمەت و هەوکردنی هەناسەیی دیکە 

 وردە خۆڵ، گیانەوەر و هەاڵڵە)حەساسیەتی( بەدیهاتوو بەهۆی تەپ و تۆزی ناوماڵ، هەستیاری 

 وەرزش 

 دووکەڵی جگەرە ودووکەڵی ئاگرکەوتنەوەی دارستان 

 کیمیایی هەژێنەر مادەی 

 هاتوو لەم هۆکارانە، لە بنەڕەتدا یەکسانە.بەدی تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(نیشانە و چارەسەری 

 وە پێشکەش کراون:لەبیری بێت لە خوارە بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(گرنگترینی ئەم خااڵنەی کە دەبێ دەربارەی ڕووداوەکانی 

  نایەتە ئەژمار کە هەر ساڵ دەبینرێت. تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(هەمیشەیی و باو نین و هۆکاری زیادکردنی وەرزی نیشانەی 

 .لە یەک کاتدا دەتوانێت کەسانێکی زۆر دوچار بکات 

 :کەسانی خوارەوە ڕەنگە دووچاری ئەم نەخۆشییە بنەوە 

 تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(کەسانی دووچاربوو بە  –

ەخۆشی ان هەیە بەاڵم هێشتا نیتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ان بۆ دەستنیشان نەکراوە )یانی ئەوانەی کە نیشانەی یتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(کەسانێک کە نەخۆشی  –

 دەستنیشان نەکراوە( بۆیان تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(

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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 یان هەبووە.سکسانێک کە لە ڕابردوودا نەخۆشی تەنگەنەفە –

 ان نەبێت یان هەیانبێت.یتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ڕەنگە  کە پوشەتایان هەیە بەاڵم کەسانێک –

 دوچاربوو بە پوشەتا لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئۆسترالیا بە ئەگەری زۆر حەساسیەتیان هەیە بە باڵوبوونەوەی هەاڵڵەی چیمەن و گیا، و هەر  کەسانی

 .بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(بۆیە دەکەونە بەر مەترسی 

 ؟چ کاتێک ڕوو دەدات بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( درمیڕووداوەکانی 

تۆبەرەوە بە کهەمیشەیی و باو نییە. ئەم رووداوە ڕەنگە لە وەرزی هەاڵڵەی گیا لە مانگی ئۆ بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ڕووداوەکانی درمی 

 ا ڕوو بدەن.درێژایی تا مانگی دیسەمبەر لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئۆسترالی

 ؟بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(چ کەسانێک زیاتر دەکەونە بەر مەترسی توشبوون بە 

 :بریتین لە بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ئەوانەی کە دەکەونە بەر مەترسی 

  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(کەسانی دووچاربوو بە 

  دەستنیشان نەکراوە )یانی ئەوانەی کە نیشانەی تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(یان هەیە بەاڵم هێشتا نەخۆشی کەسانێک کە نەخۆشی تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(یان بۆ

 تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( بۆیان دەستنیشان نەکراوە(

 .کسانێک کە لە ڕابردوودا نەخۆشی تەنگەنەفەیان هەبووە 

 بێت.نەبێت یان هەیان یانتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(کە پوشەتایان هەیە بەاڵم ڕەنگە  کەسانێک 

ەکەونە ۆیە ددوچاربوو بە پوشەتا لە باشووری ڕۆژهەاڵتی ئۆسترالیا بە ئەگەری زۆر حەساسیەتیان هەیە بە باڵوبوونەوەی هەاڵڵەی چیمەن و گیا، و هەر ب کەسانی

 .بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(بەر مەترسی 

 ، زیاتر ئەگەری مەترسییەکە زیاد دەکات.تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ن کۆنترۆڵی الوازی نەخۆشی و پوشەتا هەروان بەیەکەوە یا تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(تووشبوون بە 

پاش  (یتەنگەنەفەسی)ڕەبۆشیان نەبووبێت ڕەنگە دوچاری تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ئەو کەسانەی کە لە شار، هەرێم یان گوندێک دەژین، تەنانەت ئەگەر پێشینەی 

 ببنەوە.بۆرانی بروسکاوی 

 

 ؟و پوشەتا چین تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(نیشانەکانی 

 ڕەنگە یەک یان چەند نیشانەی باویان هەبێت: تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(کەسانی دوچاربوو بە 

 دەنگێکی توندی بەرز کە لە کاتی هەناسەکێشان لە قەفەزەی سنگ دێتە دەرەوە. – خیزەخیزی سنگ 

 هەناسەسواری 

 هەست بە تەنگی لە قەفەزەی سنگدا 

 کۆخەی بەردەوام 

 فتار بوون.ریەکانی کەسەکە )بەشی خوارووی ڕێرەوی هەناسەدان( گنیشانانە واتای ئەمەی هەیە کە سی ئەم

لە تۆدا دەستنیشان کرێت هەمووی ئەم نیشانانەت هەبێت، و هەمو کەسەکان نیشانەی هاوشێوە تاقی  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(پێویست ناکات بۆ ئەوەیکە نەخۆشی 

ئاگاداری نیشانەکانی خۆیان نابن و هەندێجار ئەم نیشانانە بە گرنگ نازانن. هەروەها نیشانەی  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ناکەنەوە. هەندێجار کەسانی دوچاربوو بە 

 ە ماوەیەکدا دەرکەوێت و دیسان نەمێنێت.ڕەنگە ل تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(

 خۆیان کۆنترۆڵ دەکەن کەمتر دوچاری ئەم نیشانانە دەبن و نیشانەی الوازتریان هەیە. تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(کە بەباشی نەخۆشی  کەسانێک

 یەک یان چەند نیشانەی باوی خوارەوەیان هەبێت: پوشەتا ڕەنگەدوچاربوو بە کەسانی 

 ئاوبەربوونی لووت 

 نی لووتخوری 

 پژمە 

 .خورین و ئاوبەربوونی چاو 

تە ژێرکاریگەری. پوشەتا نیشانەکانی وەک خیزەخیزی سنگ یان نەئەم نیشانانە واتای ئەمەیە کە چاو و بەشەکانی سەرووی ڕێڕەوی هەناسەیی کەسەکە کەوتۆ

 کورتی هەناسە ناگرێتەوە.

 



 

 3 
Thunderstorm asthma – community fact sheet (updated November 2017) 

 ؟(م هەبێتتەنگەنەفەسی)ڕەبۆلەوانەیە 

دەبێت و لە هەرتەمەنێکدا لەوانەیە کەسەکە دوچاری ئەم نەخۆشییە بێت زۆر خەڵک نازانن کە لەوانەیە لە  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(لە هەر نۆ کەس کەسێک دوچاری 

چاری بکەیت و ئەگەر دودەستنیشان  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ببن تەنانەت لە تەمەنی گەورەییشدا. گرنگە کە نیشانەی  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(هەر تەمەنێک دوچاری 

 هەرکام لەم نیشانانە هاتێوە بۆ پشکنین سەردانی پزیشکی گشتی خۆت بکەیت.

 ان هەیە، و ئەگەر نیشانەکان لە تۆدا:تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(زیما)بیرۆ( یان پوشەتای یان خزموکەسێکی نزیکت ئەلەرژی)حەساسیەت( و/یان ئەگەر دوچاری ئەگ

 ێکی دیاریکراو لە هەر سالدا روود دەدەنبەردەوام دەگەڕێنەوە یان لە کات 

 لە کاتی شەو یەن سەرەتای سەرلەبەیانی خراپتر دەبن 

 بە ئاشکرایی بەهۆی وەرزش، حەساسیەت یان هەوکردن بەدی دێن و 

 مانی هێورکەرەوە باش دەبنەوەربەخێرایی بە خواردنی دە 

 زیاتر دەبێت. تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ئەگەری دەسنیشانکردنی نەخۆشی 

هەیە و گرنگە کە بزانین هەاڵلە دەتوانێت ببێتە هۆی دەرکەوتنی  )ڕەبۆی(یسبەنزیکی لە هەر چوار کەس کە دوچاری پوشەتان کەسێکیش تەنگەنەفە

 و هەروەها نیشانەکانی پوشەتا. تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(

دەرکەوتووە، سەردانی پزیشکی گشتی خۆت بە. ئەمانە نیشانەی بەشی ئەگەر پوشەتات هەیە  و نیشانەی وەک خیزەخیزی سنگ، هەناسەبڕکێی سنگیش لە تۆدا 

 ش هەیت.تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(یەکان( و ڕەنگە بەم واتایە بێت کە تۆ دوچارینەخۆشی خوارووی ڕیرەوی هەناسەیین )یانی ناوەوەی سی

 

 دەتوانم چی بکەم بۆ پارێزگاری لەخۆم لەم وەرزەی هەاڵڵەدا؟

هەمیشەیی و باو نییە و هەر ساڵ ڕوونادەن. لەگەڵ ئەوەشدا گرنگە کە هەموو دانیشتوان لە ئۆسترالیا زانیاری  بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(درمی 

ودانی وزگاری لە خۆیان و لەئەگەری ڕو ئەو کارانەی کە دەتوانن بیکەن بۆ پارێ بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(پێویستیان هەبێت سەبارەت بە درمی 

 ڕووداوێکدا.

تی چوار قۆناغی سەرەتایی لەکاسەبارەت بە  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(هەموو کەسانی ناو کۆمەڵگا دەبێ هەروەها دەربارەی نیشانەکان و نیشانەی نەخۆشی 

 ی بکەن.هات چ تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(زانیاری پێویستیان هەبێت تاکوو بزانن کە ئەگەر کەسێک دوچاری هێرشی   تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ووبەرووبوونەوە لەگەڵ ڕ

 

 بۆرانیپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(پارێزگاری لە خۆت لە ئەگەری کەوتنە بەر مەترسی سەرووی تووشبوون بە 

 بروسکاوی

 دەبێ: بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(هەمووی ئەو کەسانەی دەکەونە بەر مەترسی 

رێزگاری لە خۆیان لە ماوەی وەرزی ائەو کارانەی کە دەتوانن بیکەن بۆ پو  بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( دەربارەی  نزانیاری بەدەست بێن •

 هەاڵلەی چیمەن و گیا 

 نەچنەدێن،  نبەتایبەت لە کاتی هەڵکردنی بای توند کە بەر لە بۆرا –بۆرانی بروسکاوی لە مانگی ئۆکتۆبەر تا دیسەمبەر اتی ڕوودانی ئەگەر بکرێت، لە ک •

 داگیرساندووە بیخە سەر دۆخی گەڕانەوەی دووبارە. یانو ئەگەر هەواگۆر نژوورەوە و دەرگا و پەنجەرەکان داخە نەدەرەوە. بڕۆ

وار قۆناغی چ ەیربارەد تیبەه انیکردار یزانست ێبەد و( تێسپاردبیرا یگشت یشکیپز رەگەئ( )ۆبڕە)یسەفەنەنگەت لەگەل یندەوەیپ ەل تێبەه انیکێپالن •

 . تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ووبەرووبوونەوە لەگەڵ ڕسەرەتایی لەکاتی 

ۆنیەتی دەبێ لەوەرزی هەاڵڵەی چیمەندا دەرمانی هێورکەرەوە بە شێوەیەکی گونجاو لەبەر دەست بن و زانیاری پێویستیان هەبێت لەپەیوەندی لەگەڵ چ •

 بە باشترین شێوە مەودایەکی لەنێواندابێت(بەکارهێنانی دەرمانەکە )

کە لەم  هەر بەمجۆرەی تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(، لە پەیوەندی لەگەڵ نیشانەکانی تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(هۆشیار بن و ئەگەر پالنی هەنگاونانەوەیان هەیە سەبارەت بە  •

 بێنن.بەکار تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(بەرنامەیەدا ڕوونکراوتەوە هەنگاو بنێن و یان ئەگەر پالنێکیان نییە یارمەتی سەرەتایی 

 

 کە لە خوارەوە هاتووە. نلە لیستەی سەرەوە، هەنگاوی وریاکەرەوەی پەیوەندیدار ئەنجام بدە جگە

 

 ت هەیەتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(پارێزگاری لە خۆت ئەگەر 

کە بۆ ئەوەیکە سەردانی پزیشکی گشتی ب تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ت هەیە بێ گومان بۆ پشکنینی ڕێکوپێکی تایبەت بە تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ئەگەر لە ئێستادا نەخۆشی 

 .دەکرێت تۆ کۆنترۆڵ  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(و  لەبەر دەستە گونجاوی ئاسمت  دەرمانیدڵنیا بیتەوە کە 

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-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-medications
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/asthma-medications
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اری  لە ئەوەیکە دڵنیا بیتەوە کە ئەم پالنە ڕاوێژک ۆو سەردانی پزیشکی گشتی خۆت بکەیت ب تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(هەروەها گرنگە کە پالنێکت هەبێت سەبارەت بە 

ئەمە دەرمانی فریاگوزاری یارمەتی  -هەمیشە دەرمانی هێورکەرەوەت پێ بێت. ش لەخۆ دەگرێتۆرانی بروسکاویبپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(پەیوەندی لەگەڵ 

 .یەتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(سەرەتایی 

 

 تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ئەگەر نیشانەیەکت هەیە کە لەوانەیە نیشانەی توشبوون بە نەخۆشی پارێزگاری لە خۆت 

 بێت

انەیە ەیت بۆ ئەوەیکە بزانرێت کە ئاخۆ ئەم نیشکت هەیە گرنگە کە لەگەڵ پزیشکی گشتی خۆت ڕاوێژ بتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ئەگەر وا بیر دەکەیەوە کە نیشانەی 

 یە یان نا.تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(بەهۆی دوچاربوون بە 

ر قۆناغی چوات، ڕەچاوی ێدەب تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ر دەکەیەوە کە دوچاری هێرشێکی لەپڕ لە تۆدا دەردەکەوێت و ئەگەر وا بی تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ئەگەر نیشانەی 

 بکە و دڵنیا بەوە کە بەدواداچوونی ئەم بابەتە دەکەیت لەالی پزیشکی گشتی خۆت.  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(یارمەتی سەرەتایی بۆ بەرەنگاربوونەوەی 

 

 ت هەبووەتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(لەڕابردوودا  پارێزگاری لە خۆت ئەگەر

 او دەبێتتۆ گونجئەوەیکە چ هەنگاوێکی تەواوکەر بۆ  بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(لەگەڵ پزیشکی گشتی خۆت راوێژ بکە دەربارەی مەترسی 

 و گیادا. چیمەنلە وەرزی هەاڵلەی  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(بەتایبەت دەربارەی پێویستبوون بە دەرمانی پێشگیریکەری  –

 

 پارێزگاری لە خۆت ئەگەر پوشەتات هەبووە

بۆرانی  پاش تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( درمیئەگەر دوچاری پوشەتایت، ئاگادار بە کە لە مەترسی گەورەی تووشبوون بە تەنگە نەفەسیت بۆ نموونە لە ماوەی ڕووداوی 

ی سنگ یان کۆخەت هەیە، ت هەیە، بۆ نموونە ئەگەر هاوڕی لەگەڵ پوشەتا خیزەخیزتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(دایت. ئەگەر وا بیر دەکەیەوە کە نیشانەی  بروسکاوی

 هەیە یان نا. تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(کی گشتی خۆت ڕاوێژ بکە دەربارەی ئەوەیکە ئاخۆ ئەم نیشانە پەیوەندی بە شئینجا لەگەڵ پزی

رسی لە ئاست مەت بکاتهەنگاوێک دەتوانێت پارێزگاریت لێئەگەر تەنیا دوچاری پوشەتایت، بۆ وەرگرتنی بەرنامەی چارەسەری پوشەتا و زانینی ئەوەیکە چ 

سەردانی پزیشکی گشتی یان دەرمانسازی خۆت بکە. ئەم دەرمانە لەوانەیە سپرایەکی دەمیشی لەگەڵ  بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(تووشبوون بە 

 ئەم دەرمانە بێ ڕەچەتە لە دەرمانخانەکاندا هەن. –بێت 

نیا بەوە بکە و دڵ  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(چوار قۆناغی یارمەتی سەرەتایی بۆ بەرەنگاربوونەوەی لە تۆدا دەردەکەوێت، ڕەچاوی  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(ئەگەر نیشانەی 

 لەالی پزیشکی گشتی خۆت. کە بەدواداچوونی ئەم بابەتە دەکەیت

kin Deaداگرتنی ئەپلیکەیشن یان سەردانی ماڵپەڕییا  Melbourne Pollen Count and Forecast هەروەها لە ڕێگەی سەردانی ماڵپەڕی

AirWatch.دەتوانی هەمیشە ئاگاداری کۆتا زانیاری تایبەت بە ژماردنی گەردیلەکانیش بیت ، 

 

 ؟ڕوو بدات بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( درمی لە کوێ بزانم کە لەوانەیە ڕووداوێکی

 ی دیسەمبەری31وە دەسپێدەکات و تا 2017ی ئۆکتۆبەری 1 ڤیکتۆریا لەلە  بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( درمی پێشبینییەکان لە پەیوەندی لەگەڵ

 (لە ناوەی وەرزی هەاڵلەی چیمەن و گیادا) بەردەوام دەبێت 2017

ڕێک بخە بۆ ئەوەیکە دڵنیا بیتەوە کە بەر « ناوچەی چاودێری» بۆ شوێنی خۆت .داگرە App Store یا Google Play لە Vic Emergency بەرنامەی

 .رووبدات تۆ ئاگاداری دەبیت بۆرانی بروسکاویپاش  تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( درمیلەوەیکە ڕووداوێکی 

 

 شوێنی وەرگرتنی یارمەتی

 یارمەتی پزیشکی

 ( 000) هەردەم تەلەفۆن بکە بۆ سێ سفر، ەوتنداکلە دۆخی فریا

 بەشی فریاگوزاری نزیکترین نەخۆشخانە بە تۆ

 پزیشکی گشتیت

 (بۆ دەرمان)دەرمانخانە بە تۆ یکترین نز

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-emergency-first-aid
http://www.melbournepollen.com.au/index.php/forecast
http://www.deakin.edu.au/airwatch
http://www.deakin.edu.au/airwatch
http://www.deakin.edu.au/airwatch
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.naturallybeing.fireready&hl=en
https://itunes.apple.com/au/app/vicemergency/id356559665?mt=8
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ڕۆژی  7، کاتژمێر 24) بۆ بەدەستهێنانی زانیاری پسپۆڕانەی پەیوەندیدار بە تەندروستی و ڕاوێژکاری – 24 60 60 1300. تەلەفۆن  سەر هێڵ پەرستاری

  (هەفتە

بەشێک لە تێچووی ) بۆ سەردانەکانی پاش کاتی پزیشکی گشتی لە ماڵەوە SICK (13 7425) 13   تەلەفۆن نیشتمانی پزیشک لە ماڵەوە خزمەتگوزاری

 ((bulked billed) چارەسەری لە ئەستۆ گیراوە

 

 تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(زانیاری دەربارەی 

 ASTHMA (1800 278 462) 1800. تەلەفۆن  ئۆسترالیا تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( هێڵی فریاکەوتنی

   032 4951800 .تەلەفۆن ئۆسترالیا تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( ئەنجومەنی نیشتمانی

، یانی تەنگەنەفەس، دەرمان و ئامێرەکتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(توانای دەسپێگەیشتنی ئاسان بە نوێترین زانیاری دەربارەی  -ئۆسترالیا تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ( ئەپلیکەیشنی

گەڵ ، قۆناغەکانی یارمەتی سەرەتایی لە بەرەنگاربوونەوە لەتەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(بە تەکنیکی ئامێر، پالنی کارکردن دەربارەی سەبارەت  ەکانڤیدیۆ تایبەتفیلم و 

 دەستەبەر دەکات. تەنگەنەفەسی)ڕەبۆ(

 زانیاری دەربارەی پوشەتا

ASCIA (ئۆسترالیاهەستیاریسەالمەتی ناسی سرجێیی و  ئەنجومەنی )حەساسیەتی() 

ئەگەر ، 874 761 1300 یتەلەفۆن شیاو بۆ بەردەست، پەیوەندی بکە بە ژمارەبۆ وەرگرتنی ئەم بالوۆکە بە فۆرماتێکی 

ن ئیمەیل بنێرە بۆ یا  77 36 13پێویست بکات پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاری باڵوکردنەوەی نیشتمانی لەڕێگەی ژمارەی 

 .environmental.healthunit@dhhs.vic.gov.auناونیشانی 

 .رنۆلبێم ،وەزارەتی دارایی 1 ،ڕێگەپێدراو و باڵوکراوە لەالیەن حکوموتی ڤیکتۆریا

 .2017 نۆڤەمبەری، بەشی خزمەتگوزاری تەندروستی و مرۆڤ، ویالیەتی ڤیکتۆریا©

 دا هەیە. asthma-www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm  لە ماڵپەڕی 

 

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/
http://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma
http://www.betterhealth.vic.gov.au/health/conditionsandtreatments/thunderstorm-asthma

