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PERSIAN 

 هستند آنافلکسی خطر درمعرض که اطفالی والدين برای آنافلکسی رسانی اطالع برگه
(Anaphylaxis Fact Sheet for Parents of Children at Risk of Anaphylaxis) 

  

 (?What is anaphylaxis and how is it treated) است؟ چگونه آن یمداوا و ستيچ یآنافلکس 
است که می تواند موجب مرگ شود. اين واکنش حساسيتی معموالً به طور سريع بعد از حشره، مصرف غذا و يا دارويی که شخص  یواکنش حساسيتی بسيار شديدآنافلکسی 

الين دارد. رمان بالفاصله با آدرنممکن است از قبل به آن حساسيت داشته باشد، اتفاق می افتد. آنافلکسی هميشه بايد به عنوان يک مورد پزشکی فوری مداوا شود و نياز به د
برای به کار بردن توسط افراد غيرحرفه ای مانند والدين يا کارکنان مدرسه و مهد کودک، دوستان، افراد عبوری يا خود اشخاص آدرنالين های خودتزريقی (مانند: اپی پن) 

آدرنالين های خودتزريقی حاوی يک ميزان ثابت آدرنالين برای يک مبتال به حساسيت (اگر حال آنها خوب وسّن آن ها به اندازه کافی باال باشد) طراحی شده اند. وسايل 
برای درمان آنافلکسی  (ASCIA)تزريق هستند که به طور سريع حالت آنافلکسی را برعکس می کند. دستورعمل استفاده روی برچسب وسيله ها و يا در برنامه های عملی 

 قرار دارد.  resources-professionals/anaphylaxis-www.allergy.org.au/health (ASCIA)روی سايت اينترنتی 

 :کند فراهم آنها یبرا  را ريز یها مورد ديبا آنها معالج دکتر باشد، یم یآنافلکس خطر درمعرض شما طفل که شده داده صياگرتشخ
  .(موادی که باعث واکنش حساسيتی می شوند) درمورد آنافلکسی غذايی مهم است که توجه شود حساسيت با آموزش برای برحذر کردن از آلرژن های شناخته شده

های غذايی و يا حشرات در خانه  و مدرسه ، مقدار بسيارکم غذا يا حتی تماس اتفاقی با آن می تواند رخ بدهد. راه های جلوگيری برای تماس اتفاقی با آلرژن 
 موجود است:ASCIA کودکستان ويا مهدکودک بايد پيش بينی شوند. اطالعات بيشتر در سايت اينترنتی 

www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/anaphylaxis-guidelines-for-schools-and-childrens-services 
     stings-and-bites-allergy-www.allergy.org.au/patients/insect حساسيت به حشره:      allergy-www.allergy.org.au/patients/food حساسيت به غذا:      
  دستورعمل ASCIA .اين دستورکار خالصه کارهايی است که اگر طفل تان دچار واکنش حساسيتی شود شما بايد انجام دهيد. اين دستورعمل بايد درهنگام آنافلکسی

دتزريقی آدرنالين دريک جا حفظ شود، حتی اگر طفل شما آنرا با خود حمل می کند. اين دستورکار توسط دکتر معالچ طفل کامل و امضا شود و همراه با وسيله خو
 اشد.شامل مشخصات شخصی، عالمت های واکنش حساسيتی، دستورعمل برای استفاده از وسيله تزريقی و اين که آيا دارو ديگری بايد داده شود ، می ب

www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/action-plans-for-allergic-reactions-faq اطالعات بيشتر در:                                   
  .اين به شما اجازه می دهد که يکی از آنها هميشه همراه طفل خود ( چه در خانه و يا بيرون) و ديگری را در مدرسه ، يا نسخه برای دو وسيله خودتزريقی آدرنالين

د، در حالی که  دومی بايد در مدرسه . دانش آموزان دبيرستان و سال های باالی دبستان معموالً يک وسيله تزريقی را با خود حمل می کنن دنگهداري مهد کودک
 پرداخته می شود، خريد تعداد بيشتربا قيمت کامل )PBSنگهداری شود.  دراستراليا بخشی از هزينه اين دو وسيله تزريقی توسط  هيئت خدمات عمومی (

   از داروخانه انجام شود.می تواند 
 .توصيه می شود که شما بطور مرتب با نوع آموزشی وسيله خودتزريقی آدرنالين که برای طفل شما دستورش داده شده  آموزش استفاده از وسيله خودتزريقی آدرنالين

بطورمکرر برای تمرين و آموزش افراد خانواده و توان است، تمرين کنيد. نوع آموزشی اين نوع وسايل سرسوزن ندارند و آدرنالين داخل آنها نيست، بنا براين می 
 آنها استفاده کرد. دوستان از

  .داشتن اين پالک اختياری است و جايگزين دستورعمل اطالعات در باره پالک شناسايی پزشکیASCIA .برای آنافلکسی نمی شود 

 (?What is the role of the parent) ست؟يچ نيوالد فهيوظ 
 قبلی يا بعد  اگر برای طفل شما آدرنالين خودتزريقی تجويز شده است؛ دچار آنافلکسی مدرسه يا مربی کودکستان/ مهد کودک ازقبل اطالع دهيد، مديربه  اين موارد را

؛ نياز به مراقبت شده ؛ نوع حساسيت هايش تغييرکرده است و يا دارای معلوليتی ( شامل مشکل يادگيری) است که امکان دارد در کنترل آنافلکسی تاثير بگذارد از آن
 .های پزشکی ديگری دارد

  عمل يک دستور  ASCIA  .وقتی نسخه های آدرنالين برای کنترل آنافلکسی را که توسط دکترمعالج طفل شما تکميل و امضاء شده است، دراختيارآنها قرار دهيد
ماه) يا اگر نوع حساسيت تغيير کند اين دستور عمل بايد بروز رسانی شود (شامل عکس هم می شود). اين  18 – 12خودتزريقی تجديد می شوند (معموالً هر 

 دستورعمل ها يک مدرک پزشکی است آنها نبايد توسط والدين، کارکنان مدرسه ، يا کارکنان مهد کودک تکميل و تغيير داده شوند.
  هميشه به تاريخ روی برچسب وسيله توجه کنيد و آن را قبل از انقضای  تان و يا مهد کودک طفل خود قرار دهيد.مدرسه، کودکس در اختياريک آدرنالين خودتزريقی

يار مدرسه او قرار تاريخ مصرف عوض کنيد. حتی اگر طفل شما وسيله خودترزيقی آدرنالين را با خود دارد شما بايد يک وسيله خودتزريقی آدرنالين ديگر در اخت
 الزم است چون ممکن است همان وقتی که نياز به اين وسيله باشد طفل آنرا همراه خود نداشته باشد. دهيد. اين کار

  اين برنامه ای است که کارکنان مدرسه، کودکستان و يا مهد کودک برای   کنيد.  همکاریبرای تهيه يک برنامه مراقبت سالمتی فردی و يا برنامه حداقل سازی خطر
 نيازهای مربوط به سالمتی طفل شما تهيه می کنند.حمايت و برآوردن 

  .به طفل خود ياد بدهيد که چگونه از آلرژن های شناخته شده حذر کند و بگوييد چرا اين موضوع مهم است. به آن ها يادآوری کنيد اگر احساسآموزش مناسب با سّن 
مثال يک معلم يا آدم بزرگسال ديگر. به آنها اطمينان بدهيد که اين کار درستی است و آنها  ناخوشی می کنند بايد فوری به کسی که نزديک آنها است بگويند. بعنوان
 نبايد ازاين که به خاطر اين موضوع دچار مشکل شوند، ترس داشته باشند.

  ست؟يچ شما طفل  کودک مهد خدمات اي و کودکستان مدرسه، یها تيمسئول
(What are the responsibilities of your child’s school, preschool or childcare service?) 

  در زمينه آگاهی، مديريت،  تشخيص و درمان فوريتی برای آنافلکسی.آموزش کارکنان 
  می شود.برای به حداقل رسانی خطرتماس اتفاقی با آلرژن های شناخته شده، اين شامل برنامه های ويژه مانند گردش های جمعی مدرسه هم اجرای روش های کار 
  همراه با يک دستورعمل نگهداری وسايل خود تزريقی آدرنالينASCIA  برای آنافلکسی در محلی که به سادگی در دسترس باشد ، دور از نور مستقيم آفتاب و حرارت

 ی، کيف مدرسه ) را بدانند.باشد. الزم است که کارکنان محل توافق شده نگهداری وسيله ای را که طفل باخود حمل می کند ( مثالً، جيب، کيف کمر

  (Further information)    شتريب اطالعات 
 جامعه استراليايی کلينکی مصونيت شناسی و حساسيت     www.allergy.org.auAustralasian Society of Clinical Immunology and Allergy (ASCIA)  

 پزشکی که آموزش اينترنتی، منابع حرفه ای برای بهداشت و اطالعات در اختيار بيماران و مصرف کننده گان می گذارد. سازمان حرفه ای
 ا                                    حساسيت و آنافلکسی استرالي ergyfacts.org.auwww.allAllergy & Anaphylaxis Australia     

 سازمان استراليايی حمايت از بيماران که منابع و راهنمايی در زمينه حساسيت و آنافلکسی را فراهم می کند.
   حساسيت زالندنو                                             www.allergy.org.nzAllergy New Zealand  

 سازمان زالندنويی حمايت از بيماران که منابع و راهنمايی در زمينه حساسيت و آنافلکسی را فراهم می کند.
         استانداردهای غذايی استراليا و زالندنو www.foodstandards.org.auFood Standards Australia and New Zealand (FSANZ)  

 فراهم کننده اطالعات در زمينه قوانين مربوط به نصب برچسب های غذايی و آلرژن های غذايی بروی برچسب ها
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