ព័តម៌ ា នជសាធា្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី (Anaphylaxis) សំរប់ឪពុកម ា ែដលមា កូន នរងេ្រគា្របតិកម�ឣណឡ
 កសសីុ
េតើអ�ីេ�ជ្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី េហើយេតើេគ្រត�វព្យោបា ដយ?
្របតិកមឣហ�ីឡកសុីស គឺជ្របេភធ�ន់ធ�របំផុតៃន្របតិកមឣេ�ើល ជ េហើយឣចប៉ះពាល់ដល់ឣយុជី ជធម�តាេឡើងភា� បន �ប់ពីក្របទជមួយចំណីឣ សត�ល�ិត ឬឱសថ ែដលអ�កជំងឺឣចមាជមួរួចមកេហើយ។ ្របតិកមឣណហឡកសីុស

្រត�វែតព្យោបា លក��ងលក�ណៈបន�ន េហើយត្រម�វឱ្យមាភា�ជមួឣេ្រដណ (adrenaline) (េអភីេណ�ហ�ីន) (epinephrine)។ ្របដប់ចាឣេ្រដណលីនស�័្រត�វបានបេង�ើតេ
េដើម្បីផ�ល់ជូេដបុគ�លែដលគាំនញេវជ�ស ដូចជឪពុកមា បុគ�លិកសា

ឬអ�កែថទា មិត�ភក�ិ អ�កដៃទេផ្សងៗេទៀ ឬពីសំណក់អ�កជំងឺខ��នឯងផ� (្របសិនេបើេមនសុខភា េហើយចា)។

្របដប់ចាឣេ្រដណលីនស�័យ្របវត�ិមា ែដលមា ែតមួយជក់លា ែដលេធ�ើកា រយ៉ងេលឿ្របតិកម�ឣណឡកសុីស្រតឡប់េ្រភា�ម េសចក�ីែណនំ្រត�វបារួមប���លេ�សា កៃនឧបករណ៍េន ក��ងែផនកាភា ASCIA

សំរប់្របតិកម�ឣណឡកសុីស និងេគហទំព័រៃន ASCIA: www.allergy.org.au/anaphylaxis

្របសិនេបកូនរបសេលា
់ អ�ក្រត�វបា�និច ឣទទួលរង្របតិកមឣណហឡកសសីុ េនះ្រគ�េពទ្យព្យោបាផល� ៖់

 ការអបរ�អំពីកា
់
សាជតិែដលេធ�ើឱ្យមាឣេលើ� ។ជ វមាសា រៈណស់ជម្របតិកម�ឣណឡកសុីស េដយសាឣេល�ើជជមួយចំណីឣ ែដលឣចបង�េឡើងេដយបរ�តិចតួចៃនចំណីឣហ ឬកា្របទជមួយអ�ីមួ
េដៃចដន្យ យុទ�សា េដើម្បីេចៀសវង្របទជមួយចំណីឣ និងសាជតែដលេធ�ើឱ្យម្របតិកម�ជមួយសត�ល�ិតេ គួរែត្រត�វបា
ព័ត៌មា នែ �មឣចែស�ងរកបា ASCIA: www.allergy.org.au/schools-childcare

និងសា

ឬសា

ឬទាក ដ

េគហទំព័រអំពី្របតិកមឣេល�ើជជមួយចំណីឣ - www.allergy.org.au/patients/food-allergy

េគហទំព័រអំពី្របតិកមឣេល�ើជជមួយសត�ល�ិ - www.allergy.org.au/patients/insect-allergy-bites-and-stings

 ែផនកា

ASCIA

សំរប់្របតិកម�ឣណឡកសុីស។

ែផនកាេរៀបរប់នូវអ�ីែដល្រត�វេធ

្របសិនេបើកូនរបសេលាអ�កមា្របតិកមឣេល�ើជ។

ឯកសា្រត�វបំេព

និងចុះហត�េលខាេដ្រគ�េពទ្យរបស់កេលាអ�ក

េហើយរក្សោទុកជ្របដប់ចឣេ្រដណលីនស�័យ្រប េបើេទាកាតា ែផនការួមប���លនូវព័ត៌មា ស�� ៃន្របតិកមឣេល�ើជ េសចក�ីែណនំអំពីរេបៀបេ្របើ្របា និងអំពីឱសថេផ្សងៗេទៀ ែដល្រត�វផ�ល់ជូន

 េវជ�ប�� សំរបទទួលបា្របដប់ចឣេ្រដណលីនស�័យ្របពីរេ្រគ�។ េនះ គឺេដើម្បអនុ��តឱ្េលាអ�ករក្សោ្របដបេ្រគ�ជមួយកូនរបសេលាអ�ក្រគប់េពលេវ (េទា�ក��ងឬេ�េ្រ�ផ�ះ) េហើយ្របដប់មេ្រគ�េទៀតយកេ�សា

ឬទាដ�ន

សិស្សេ�វ�ទ្យោ និងអនុវ�ទ្យោល័យគែតដក់្របដប់េនះតា មខ�� េហើយមួយេទៀតរក្សោទុកេ�េរៀន។ ឧបករណ៍ពីរេ្រគ�្រត�វប PBS ជួយបង់ៃថ�េពញេ�្របេទសអូ្រសា េហើយឧបករណ៍ែថមេទៀតេគឣ ទិញក��ងតៃម�េពញពីឱសថសា

សំរប់ព័ត៌មា:

www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/adrenaline-autoinjectors-faqs
 ការអបរ�អំពី
់ រេបៀបេ្របើ្របាា យ្របវត�ិ េលាអ�ក្រត�បា

ហា ជេរឿយ ្របដចាឣេ្រដណលីនស�័យ្រប្របេភទស្រមា បណ��ះបណ� ែដល្រត�វបាក��ងេវជ�ប�� សំរប់កូនរបសេលាអ�ក។ ្របេភ

ស្រមាអ�កបណ��ះបណ�លៃនឧបករណេន គា េហើយក៏គា ដូេច�ះេគឣបាេ្របេ្រចើនដបា េដើម្បីកា និងបេ្រង�នដល់្រក�ម្រគ និងមិត�ភក�ិ។

 ព័តម៌ ា ស�� សំគាែបបេវជ�សាេ�េលើេ្រគងអលង ។ េនះមា

េតើតនួ ទីរបស់ឪពុកម ា មាអ�ីខ�ះ?

ណៈឥតបង េហើយមិនជំនួស ែផនកា ASCIA សំរប់្របតិកឣណហឡកសុីសេឡើយ។

 ជូនដំណឹងដល់នយកស ឬអ�ក្រគប់្រគងេ�សាា និងទាក ដ ្របសិនេបើកូនរបសេលា្រត�វបាេវជ�ប�េ្រប្របាបដឣេ្រដណលីនស�័យ្រប ឬ្របសិនេបើមាឡកសុីសពីមុនមក ឬជបន�បន� ឬ្របតិកម
ឣេល�ើជមា

 ផល� ែ់ ផនកា
េ�េពលណមា

បុគ�លិកេ�សា

េហើយនិងេបើមា

រែថទា ឬមា

ASCIA

សំរប់្របតិកឣណហឡកសសុី

(េដយរួមទារពិបសូ្រ) ែដលឣចប៉ះពាល់ដល់កា្រគងេលើ្របតិឡកសុីសេនះ
ែដលបា

និងចុះហត�េលខាេដយ្រគ�េពទ្យរបសេលាអ�ក។

�ប��ឱ្យេ្របើ្របាឣេ្រដណស�័យ្របវត�សជថ� (ជធម�តារៀង ១២ េ� ១៨ែខម�ង) ឬ្របសិនេបើ្របតិកឣេល�ើជមា
ឬបុគ�លេ�ទាក ដេឡើយ។

 ផល� ្់ របដប់ចាឣេ្រដណលីនស�័េ�ឱ្យសាា សា

ឯកសាគួរែតរក្សោឱ្យមា��ប

(រួមទារូប)

ែផនកា គឺជឯកសាសា េហើយមិន្រត�វបំេព ឬែកេដយឪពុកម ា

ឬទាក ដ�នរបស់េលាអ�ក។ ចូរកត់សំគាការ�េចជនិច�េ�េលើសា េហើយផ�ស់ប��រឧបករណមុនេពលវផុតកាលកំណ េបើេទាេលាអ�កកា

្របដប់ចឣេ្ណលីនស�័យ្របវតក៏េដ អ�កគួរែតផ�ល់្របដប់ចឣេ្រដណលីនស�័យ្របមួយេទៀតឱ្យេ�សាា កាេធ�ើដូេច�ះ គឺជកត្រម�វសំរប់ណីខ�ះ ែដលកូនរបស់អ�កេភ�ចដក់ជប់តា េ�េពលកូនេលា្រត�វកា

 ជួយបេង�ើតែផនកា ឬែផនកាកាា េនះគឺជែផនកែដលបុគ�លិកៃនសា

សា

�

ឬទាដ�នបេង�ើ េដើម្បីជួយេ្រជមែ្រជងត្រម�វកាេលាអ�ក។

 ការអបតា
់ ឣយ ។ ចូរអប់រ�កូនរបស់េលាអ�កអំពីរេបៀបេចៀសវសាជតិែដលេធ�ើឱ្យមា និងេហតុអ�ីបា វមាសំខាន់ ចូររ�លឹកកូនថ ្របសិនេបើេគមាថឈ េគគួរែត្របា ដូចជ្រគ�បេ្រ ឬមនុស្
េពញវ�យណេផ្សងេទៀ ចូរប��ក់ឱ្យ្របាកដដល ជេរឿង្រតឹម្រ ែដលេធ�ើដូេចា េហើយេគមិនគួរភ័យខា�ចំេពាាប�� េដយសាា

េតើទំនួលខុស្រត�របស់សា

សា

ឬទាក ដ�នរបស់េលាអ�កមា ?

 បណ��ះបណ�លបុគ�លិឱ្យមាង កា កាសំគា និងកា ា

ឣណហឡកសុីស។

 កាសា េដើម្បកា្របទេដយៃចដន និងសាជតិែដលេធ�ើឱ្យមា េដយរួមទាកាពិេសសៗ ដូចជដំេណើរកំសា ន�ជ្រក�មជ
 កាក្រតឹម្្របដប់ចាឣេ្រដណលីនស�័ជមួយែផនកា ASCIA សំរប់្របតិកឣណហឡកសុីសេ�ទីតាយកបា
ែដលសិស្យកតា (ដូចជេហា កាប ស កាវេ�ជេ)។

ផុតពីពន�ឺៃថ� និងកំេ�។ បុគ�លិកក៏្រត�ដឹងផងែដរនូវទីតា្រពមេ្ ទុក ឧបករណ៍

ព័តម៌ ា នែ

 Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (វ�សាអូ�សា និង្របតិកមឣេល�ើជ) (ASCIA) www.allergy.org.au
អង�ភាសា ែដលផ�ល់កា ធនធា

(

ព័ត៌មា

អ�កជំងឺ និងអ�កេ្របើ្របា

 Allergy & Anaphylaxis Australia ្របតិកមឣេើល� ជ និង្របតិកម�ឣណឡ
 កសសុី ៃន្របេទសអូ្រសា) www.allergyfacts.org.au
អង�ភា្រទ្រទង់អ�កថ�កជត ែដលផ�ល់ឧិវ និងធនធា

ឣេល�ើជ និង្របតិកម�ឣណឡកសុីស។

(

 Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ) ស�ង់ដរចំណីឣហា រៃន្របេទស អូ និងណូ ែវលេហ្សឡង) (FSANZ) www.foodstandards.org.au
ផ�ល់ព័ត៌មា

ីច្បោប់ៃនកា និងអំពីចំណីឣហាសាជតិែដលេធ�ើឱ្យមា េ�េលើសាបិតចំណីឣហា
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