្របតិកម�ឣណឡ
 កសសីុ (Anaphylaxis)
្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី គឺជ្របតិកឣេល�ើជ (ពា ក្យសា ម�) ធ�ន់ធ�រ ែដលឣចបណ�លឱ្យស េហើយគួរែតព្យោបាលលក�ណៈបន ន់ែបបេវជ�សារស�ជ
្ ន ្របតិកម�ឣណឡកសុីសេកើតេឡើងបន �ប់ពកា្របទនឹងសាជត ែដលេធ�ើឱ្យម្របតិកម
(ជធម� គឺចំណីឣហ សត�ល�ិត ឬឱសថ) ែដលបុគលម
� ា

ឣេល�ើជជ មួ។ មិនែមនមនុស្ស្រគប់គា ឣេល�ើសជ ុទ�ែតមា្របតិកម្របេភឣណហឡកសុីសេនះេទ

វមាសា រៈ ែដលេយើង្រត�វដឹងអំពីស� និងេរគស� �ៃន្របតិកម�ឣណឡកសសុី ។
េរស��ៃន្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី មា ែដលឣចបណ�លឱ្យស េហើយរួមប���លេរគស��ណមៃនេរគស� ខាងេ្រេនះ៖
•
•
•
•
•
•
•

កាបាដកដេង� ឬដេង�ើមលាន
កា
កា ឬកា
ពិបានិ និង/ឬសេម�ងស�ក
ដេង�ើមតឹង (ដូចេកើតហឺត) ឬក�កមិនបា
កាវ�លមុខ និង/ឬឧស្សោដលួ
េស�កសា និងទន់ (សំរប់កុម)

េ�ក��ងករណីខ�ះ េគេឃើញមាេរគស� ែបប្របតិកមែដលមិនសូវមាេ្រគា េកើតមាេឡើងមុន្របតិកម�ឣណឡ
 កសុីសដូចជ
•
•
•

កា បបូរមា និង/ឬែភ�ក
កន �ល្រត ឬសា ែដលេហើម
កាឈឺេពា ក��ត (ទា្របតិកម�ឣណឡ
 កសុីស ជមួសត�ល�ិត)

កតានួនឣចមាកំរ�តធ�នធ់ �រៃន្របតិកមឣេលើ� ជ។ កតា �ទេនរួមមា កា កំេ� េ្រគ�្រសវ� និងសំរបមនុស្ ែដលមាឣណហ�ីឡក់សុីសជមួយនិងចំណ បរ�មាៃនការ�េភា និងរេបៀបេរៀបចំម��បឣហ។
កាសំគា មូលេហតៃុ ន្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី គឺមា
ជធម� ្រគ�េពទ្យនឹងសួរសំណួរមួយចំន ែដលឣចជួយប្រង�មមូលេហ ែដលទំនងនឹងេកើតមា ដូចជម��បឣ ឬឱសថ ែដលបាេ្របើ្របា�េន ឬការប៉ះ្រត�វនឹងសត�ល� វ�ធីសា្រស�ក៏ជួយេយើងផងែដរ
េដើម្បីមិឲ្រប់ប���លនូកតា ែដលជួនកាមាា
្របតិកម�ឣណឡ
 កសុីស ដូចជកា ឬកា្របកាែបបជំងឺឆ�ត្រជ�ក ្របសិនេបសង្ស័យថ ្របតិកមឣេល�ើជ េនការកេមើល្របេភ្របតិកមឣេធ�ើេឡើង ែដលជធម�
គឺជកាតសេឈា IgE គឺរកេមើលជត ែដលេធ�ើឱ្មាក (ែដលពីមុន្រត�វបាា

RAST) ឬកាេតស�េដេជែស្ប េដើម្បីជួយប� �ក ឬបដិេសធមូលេហតុ។ ចំេពាព័ត៌មារកេមើល្របតិកមឣេល�ើជ

េគឣចែស�ងរកេលើេគហទំព័ររបស ASCIA ដូចខាងេ្រកា
www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/allergy-testing
វមាសា រៈែដល្រត�វកត់សំគា វ�ធីសា្រស�មួយចំនួនែដលអអំពកី ាែស�ងរក្របតិកមឣេល�ើជ គឺមិនែមនជវ�ធសា្ ែដលមាប�� ក់តាែបបេវជ�សា្ ឬវ�ទ្យោសាេឡើយ (កាមា កាេតស�េលើម��បឣហ

ែដលបន�យកាេកាយោ (cytotoxic food testing) កា (Vega testing) កា (kinesiology) បេច�កេទសបំបា្របតិកមឣេលើ� ជ
កា (iridiology) កាេតស�ជីបចរ កាេតស�ឣល់ែខ (Alcat testing) កាេតស�េ�ក��ងជលិកាែស្ប កាសិក្សោពីេរ�ផ� (reflexology) កា
និងកាឣេល�ើជម��បឣហ IgG)។ ព័ត៌មាឣចែស�ងរកបា ASCIA ដូចខាងេ្រកា

www.allergy.org.au/patients/allergy-testing/unorthodox-testing-and-treatment
កា្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី ែដលមាបសិទ� ជួយសេ្រង �ះឣយុជីវ�
្របសិនេបេលាអ�កទទួលរង្របតិកម�ឣណឡ
 កសសីុ េលាអ�កនឹង្រត�វកការគងជបន�បន�ប់ពីសំណក់របស់េលា។ កម�វ�ធីេនះ រួមមា
•
•
•
•
•

កានេ�កអ�កឯកេទសខាកា/ខា្របតិកមឣេលើ� *ជ
កាអ�ីែដលបង�ឱ្យម្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី - វនឹងរួមមាសា និងកាេធ�ើេ�ក��ងគ�ីនិក េដយរួមជមកាក្រសាេតស�េលើ្រឣេល�ើជ។
ការអបរ�ស�ីពីកា
់
នូវអ�ីែដលបង�ឱ្យេកើេឡើង - វមាសា រៈសំខសំរប់្របតិកឣេល�ើជេលើចំណីឣហ េ្រពាេចៀសវងចំណីឣហា គឺជវ�ធីសាឣេល�ើជេនះ ឧិវពីអ�កជំន
ែផ�កចំណីឣហ ែដលមា
កា ASCIA ចំេពា្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី ** - ែផនកា ASCIA ផ�ល់កាពីេវល និងរេបៀបេ្របើ្ស់្របដប់ចាឣេ្(adrenaline) ស�័យ្របវត�។
កាជប់លា / ្របតិកមឣេលើ� ជ ែដលអនុវត�េ�ក��ងគន�ី ិក
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ព័ត៌មា អ�កេ្របើ្រប និងអ�កែថទាា ASCIA
ASCIA INFORMATION FOR PATIENTS, CONSUMERS AND CARERS
* អ�កឯកេទសែផ�កេវជ�សា្ ែដលផ�ល់េសវកម កានិងេសវកម�ព្យ្របតិកមឣេល�ើមា
ជ េរៀបរប់េ�េលើេគទំព័ររបស់ ASCIA ដូចខាងេ្រកា
www.allergy.org.au/patients/allergy-and-clinical-immunology-services/how-to-locate-a-specialist
** ែផនកា ASCIA ្រត�វែតបំេពញេដយ្រគ�េ និង្រត� រក្សោជ្របដប់ចាឣេ្រដណលីនស�័។ ែផនកាសកម�ភា ASCIA សំរប្របតិកម�ឣណឡកសុីសឣចែស�ងរកបា ASCIA
www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/ascia-action-plan-for-anaphylaxis
ឣេ្រដណ គឺជកាៃនតំណ់ក
ក ដំបងូ សំរប្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី
ឣេ្រដណេធ�ើការ យ៉ងេក��ងកាេធ�ើឱ្យឥទ�ិពលៃ្របតិកម�ឣណឡកសុីសបកថយេ្រក
េហើយជកាកាដំបូងសំរប្របតិកម�ឣណឡកសសុី ។
្របដប់ចឣេ្រដណលីនស�័យ្របវត�ិមាឣេ្រដណែដលមាែតមួយជក់លា និង្រត�វបបេង�ើតេឡើង េដើម្បីផ�ល់ជូេដបុគ�លែដលគាជំនញែផ�េវជ�សា្ ដូចជមិត�ភក� ្រគ�បេ្រង អ�កេធ�ើការងរែផ�កែថទា ឣព្យោ អ�កដៃទេផ្សងៗេទៀ
ឬេដអ�កជំងឺខ�នឯងផ ល់ (្របសិនេបើេមិនឈឺធ�ន់ធ�រេពកក��ងកាវ)។ ្របដប់ចាឣេ្ស�័យ្របវត�គួរេចញឲ្យេ្របើែតេ េវជ�ប��ពី្រគ�េពទក��ងែផ�កមួយៃនែផនកា្របតិកម�ឣណឡ
 កសុីស ែដលេពញេលញ េដរួមមាែផនកា
ASCIA សំរប្របតិកម�ឣណឡ
 កសុីស និងការអប់រ�អំពីរេបៀបកបន�យហាៃន្របតិកម�តឣេល�ើជ។ ្របសិនេបើអ� ឬកូនរបស់អ�ក្រត�វបា�េពទ្យឱ្យេ្របដប់ចាឣលីនស�័យ្របវត�េន ជកសំខាន់ែដអ�ក្រត�វេរៀ
និងហាបណ��ះបណ�លេរៀងរ ៣េ� ៤ែខម�ង។
ព័ត៌មា
សំរប់ធនធា្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី (រួមមា ASCIA សំណួរចេម�ើយែដលេគសួរញឹកញប ែផនកា ASCIA ព័ត៌មាន្របដប់ចាឣេ្រដណលីនស�័ ធនធា និងេសចក�ីែណនំេផ្ស)
សូមចូលេ�ការបស់ ASCIA តា

www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources

កា្របតិកម�ឣណឡកសសុី ខ��នអ�កផ �ល ឬេ�ក��ង្រក�ម្រគ� ជួនកាបង�ឲ្មា អង�ភាខាេ្រកាមាផ�ល់ព័ត៌មាៗ និងជជំនួយដល់អ�ក៖
•

•

Allergy & Anaphylaxis Australia (្របតិកមឣេល�ើជ និង្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី ៃន្របេទសអូ្រសា)

www.allergyfacts.org.au

Allergy New Zealand (្របតិកមឣេល�ើជៃន្របេទសណូែវេហ្ឡង់) www.allergy.org.nz

© ASCIA 2018
ASCIA គឺជសា្របកបេដយវ� ជ�ជ ែដលមាញខបំផុតខាងកាឣេល�ើេជ �ក��ង្របេទអូ្រសា និង្របេទសណូែវេហ្ឡង់។
េគហទំព័រ: www.allergy.org.au
ឣស័យដ �នអុីែ: info@allergy.org.au

ឣស័យដ  បេ��ើៃ្របសណីយ: PO Box 450 Balgowlah NSW 2093 Australia
េសចក�ីែថ�ងបដិេសធ

ឯកសា្រត�វបា និងពិនិត្យរួមគា ASCIA េហើយ្រត�វបែផ�កេលើទស្សនៈគំនិតរបស់អ�កជំនញឯកេ និងព័ត៌មា្រតឹខណៈេពលៃនកា ព័ត៌មា
គាឱវែបបេវជ�សាេ្ ឡើយ េហើយសំណួរេផ្សង ែដលទាវ�និច� ឬកា គួរែតប���នេ�្រគ�េពទ។ កាបេង�ើតឯកសា មិនមា�មថវ្របភពែបបពាិជ�កេឡើយ េហើយ
ក៏មិនទទួលឥទ�ិពលពីសំណ់សា
ក
ណមួយែដរ
ព័ត៌មា�ប្ ឧសភ ឆា ២០១៨
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