
ெகா�ைக -ஆ��மா
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�

ேநா�க�
உ�தி ெச�வத�காக எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� ஆ��மா ேநாயா� பாதி�க�ப�ட
மாணவ�க���ச�யான �ைறய�� ஆதரவள��பைத.

�றி�ேகா�
இட�தி�வ�ள�க Epping �த�ைம ப�ள� ஆ��மா ேநா� க�டறிய�ப�ட ஆதர�
மாணவ�க���ெப�ேறா�க� / ஆகிேயா�ட�, ஊழிய�க� ம��� மாணவ�க�
ெசய��ைறக� ம��� நைட�ைறக�ேவ���.

ேநா�க�
இ�த ெகா�ைக ெபா����:

● சாதாரண நிவாரண ஊழிய�க�, ஒ�ப�ததார�க� ம��� த�னா�வல�க�
உ�பட அைன�� ஊழிய�க��

● ஆ��மா ேநாயா� பாதி�க�ப�டவ�க� அ�ல� ஆ��மா ம���
அவ�கள�� ெப�ேறா�/பராம��பாள�க��� அவசர சிகி�ைச
ேதைவ�படலா�.

ெகா�ைக

ஆ��மாஆ��மா
ஒ� ந��டகால �ைரய�ர� நிைல. ஆ��மா உ�ளவ�க��ைரய�ரலி�உண�திற�
வா��த கா���பாைதகைள� ெகா���ளன�, இ� ���த�க���
வ�ைன����, 'வ��வைடவைத' ஏ�ப���கிற�. வ��வைட��ேபா�,
  கா���பாைதைய� ��றி��ள தைசக� இ��கமாக அ���கி�றன,
கா���பாைதக� வ ��கி ��கலாகி ேம�� சள� இ����. இ��வாசி�க க�னமாக
உ�ள�. ஆ��மா ெவ��ப� ெம�வாக (மண�ேநர�க�, நா�க� அ�ல�
வார�க� �ட) அ�ல� மிக வ�ைரவாக (நிமிட�க��� ேம�) வரலா�. தி��
அ�ல� க�ைமயான ஆ��மா வ��வைடத� சில ேநர�கள�� ஆ��மா
தா��த� எ�� அைழ�க�ப�கிற�.

அறி�றிக�

ஆ��மாவ�� அறி�றிக� கால�ேபா�கி� மா�ப�� ம��� ெப��பா��
நப��� நப� மா�ப��. மிக�� ெபா�வான ஆ��மா அறி�றிக�:

● ����திணற�
● ����திணற� (மா�ப�� இ��� ஒ� வ�சி� ச�த�)
● மா�ப��
● ெதாட��சியான இ�ம�
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அறி�றிக� ெப��பா�� இரவ��, அதிகாைலய�� அ�ல� உட�
ெசய�பா�க���� ப�ற� ஏ�ப��. ஆ��மா ந�� க���ப��த�ப�டா�, ஒ�
நப��� அ�வ�ேபா� ஆ��மா அறி�றிக� ம��ேம இ��க ேவ���.

���த�

ஒ����த� எ�ப�ஆ��மாஅறி�றிகைள� ெதாட���அ�ல�ெதாட���
ஒ��. ஆ��மா உ�ள ஒ�ெவா�வ���� ெவ�ேவ� ���த�க� உ�ளன.
ஆ��மா உ�ள ெப��பாலான ம�க���, ஆ��மாைவ ம���களா� ந��
க���ப��தாதேபா� ���த�க�ம��ேம ப�ர�சைனயாகஇ����. ெபா�வான
ஆ��மா ���த�க� ப��வ�மா�:

● உட�பய��சி ● சள�/கா��ச�

● �ைக (சிகெர� �ைக, திற�த
த� மர� க�ைடகைள �ைக,
எ��க பண�க� அ�ல�
��ஃபய��)

● வான�ைல ேபா�ற
இ��ட� ��ய �ள��
உல��த கா��மா��கிற�

● வ ���� ��ைப ��சிக� ● அ��க��

● மகர�த�க�� ● ேபா�ற�ைனக� ம���
நா�க�வ�ல��க�

● ேபா�ற வ ��� ��த�
ெபா��க�ரசாயன�க�

● வாசைன
திரவ�ய�(வாசைன�
திரவ�ய�க� உ�பட
ப�ற�ேஷ��, ேஹ�
��ேர ம��� ஏேராேசா�
�ேயாடர�� ��ேர�க�

● உண�
இரசாயன�க�/ேச��ைகக
�

● சில ம���க� (ஆ�ப���
ம��� அழ�சி எதி���
ம���க� உ�பட)

● சி��� அ�ல� மன
அ��த� ேபா�ற
உண��சிக�

ஆ��மா ேமலா�ைம ஆ��மா
ேநாயா� பாதி�க�ப�ட ஒ� மாணவ� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� ேச��தா�:
1. ெப�ேறா�/பராம��பாள�க� ப�ள��� ஆ��மா ெசய� தி�ட�ைத வழ�க
ேவ���, இ� மாணவ�� ம���வ பய��சியாளரா� ���க�ப�ட�. தி�ட�
��ைவ�க ேவ���:

· ப���ைர�க�ப�� ம���களா� மாணவ� ெப�ேறா�டமி���
ப���� எ���� ெச�ல�ப��உட�பய��சி அ�ல� ஒ� வழ�கமான
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அ��பைடய�� ஒ� �� ம��தாக உதாரணமாக,
ெகா��க�ப��ப�ேயா அ� ேபா�

· அவசர ெதாட�� வ�வர�க�
· மாணவ� ம���வ�� ெதாட�� வ�வர�க�
· மாணவ� அவ�ைடயதாக அறிய�ப�� ���த�கைள
· ஆ��மா ெவ��த� அ�ல� தா��த� ஏ�ப�டா� எ��க
ேவ��ய அவசர நைட�ைறக�.

2 ெப�ேறா�/பராம��பாள�க� மாணவ�� ஆ��மா ெசய� தி�ட�தி� ஒ�
ப�தியாக ேச��க�பட ேவ��ய மாணவ�� �ைக�பட�ைத�� வழ�க
ேவ���.

3. Epping �த�ைம ப�ள� அைன�� ஆ��மா அதிர� தி�ட�க� ைவ���:
· �� அ�வலக�, வ��பைற ம��� உட�� வைள�டா.

4. ப�ள� ஊழிய�க� இ� ப�றிய வ�வர�க��� அட��� ஒ�மாணவ� �காதார�
ஆதர� தி�ட� உ�வா�க ெப�ேறா�க� / ஆகிேயா�ட� பண� ��யலா�:

· எ�ப� ப�ள�மாணவ� ஆதர� வழ���
· �றி�ப��ட உ�திக� அைடயாள�
· மாணவ�க��� உத�வத�காக ஊழிய�கைள

ஒ����க� எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள�ய�� �காதார� ேதைவ ெகா�ைக�� ஏ�ப
எ�தெவா� மாணவ� �காதார ஆதர�� தி�ட�� உ�வா�க�ப��.
5 ஆ��மா ேநாயா� பாதி�க�ப�ட ஒ� மாணவ� ப�ள� �கா� அ�ல�
உ�லாச� பயண�தி� கல�� ெகா�ள� ேபாகிறா� எ�றா�, எ�ப�� ெதாட�க�
ப�ள� ெப�ேறா�/பராம��பாள�க� ஏேத�� ���ப��க�ப�ட ம���வ�
தகவைல வழ�க ேவ���.

6 ஒ� மாணவ�� ஆ��மா நிைல அ�ல� சிகி�ைச ேதைவக� மாறினா�,
ெப�ேறா�/பராம��பாள�க� ப�ள��� அறிவ��க ேவ��� ம���
���ப��க�ப�ட ஆ��மா ெசய� தி�ட�ைத வழ�க ேவ���.

7 ப�ள� பண�யாள�க� ஆ��மா அதிர� தி�ட�க� (ம��� மாணவ� �காதார�
ஆதர� தி�ட�க�) ம�ப�சீலைன ெச�ய ெப�ேறா�க� / ஆகிேயா�ட� ேவைல
ஒ� வ�ட��ைற

மாணவ� ஆ��மாகி�
ஆ��மா ேநா� க�டறிய�ப�ட அைன�� மாணவ�க�ெகா������ ப�ள�
மாணவராக ஆ��மா கி� ைவ�தி��க ேவ��ய� அவசிய�ெச���:
· மாணவ�� ெபய�ட� ெபய�ட�ப�ட அவ�கள�� ெசா�த ப���ைர�க�ப�ட
நிவாரண ம���

· அவ�கள�� �ேபச� (அவ�க� ஒ�ைற� பய�ப��தினா�)

மாணவ� ஆ��மா க�வ�க�ேசமி�க�ப�� எ�க� �த�தவ� அ�வல�ட�
அ�வலக�தி�.

ஆ��மா அவசர பதி� தி�ட�
ஒ� மாணவ� எ�றா�:
· ஆ���மா ெகா�ட
· ஒ� அறிய�படாத காரண�தி�காக ��� வ��வதி� சிரம�, அவ�க���
ஆ��மா இ��பதாக� ெத�யாவ��டா��,
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கீேழ உ�ள அ�டவைணய�� ேகா���� கா�ட�ப���ள ஆ��மா �த�தவ�
நைட�ைறகைள� ப��ப�ற ப�ள� ஊழிய�க� �ய�சி ெச�வா�க�. ப�ள�
ஊழிய�க� எ�த ேநர�தி�� ��ப�� ஜ�ேரா “000” ஐ ெதாட�� ெகா�ளலா�.

ப�. அதிர�

1 நப� நிமி��� உ�கா��க
· அைமதியாக ம��� உ�தியள��கிேற� இ��க�
· ந��க�� அவ�கைள� �ற�கண���வ��� வ���க� ேவ�டா�
· மாணவ�� நிவாரண�, ஆ��மா அவசர க�வ� ம��� மாணவ��
ஆ��மா ெசய� தி�ட� (கிைட�தா�) ஆகியவ�ைற� க�டறிய
ம�ெறா� பண�யாள� அ�ல� ந�பகமான மாணவ�� உதவ�ைய
நா��க�.

. மாணவ�� ெசய� தி�ட� உடன�யாக கிைட�கவ��ைல எ�றா�, ப� 2
�த� 5.வைர வ�வ��க�ப���ளப� ஆ��மா �த�தவ�ைய�
பய�ப��த��

2. ந�ல� அ�ல� ந�ல�/சா�ப� நிவாரண பஃ�ப�� 4 தன��தன� பஃ�கைள
ெகா��க�:
· Puffer ���க��
· உ�கள�ட� இ��தா� ஒ� �ேபச� பய�ப��த��
· 1 பஃ� ேபா� �ேபச� ஒ�
· �ேபஸ�� இ��� 4 ��ைச எ����
ெகா���க� நிைனவ�� ெகா���க� - ���க�, 1 பஃ�, 4 ���

3. 4 நிமிட�க� கா�தி���
· எ�த��ேன�ற�� இ�ைலஎ�றா�, ேமேல4 தன��தன� ந�ல/சா�ப�
நிவாரண�கைள
உ�ளப�ெகா��க� (அ�ல� ப��காைன� அ�ல� சி�ப�ேயாகா��
இ�ேஹல�� ேம�� 1 ேடா� ெகா��க��)

4. இ��� எ�த ��ேன�ற�� இ�ைல எ�றா�, ��ப�� ஜ�ேராைவ "000"
�� அைழ�� ஆ��ல�� ேக�க��.
. ஆபேர�ட� ெசா���க�மாணவ� ஆ���மா ெகா�டஉ�ள�
· அவசர உதவ� வ�� வைர ஒ�ெவா� 4 நிமிட�க���� 4 தன��தன�
பஃ�கைள� ெகா��க�
(அ�ல� ப��காைன� அ�ல� சி�ப�ேகா��� ஒ�ெவா� ேடாஸு�
ஒ�ெவா� 4 நிமிட�க���� - 3 ேடா� சி�ப�ேகா�� வைர)

5. ஆ��மா �த�தவ� வழ�கிய ப�ற� ஆ��மா நிவாரண� ெப�றா�,
சிகி�ைசைய நி��தி மாணவைர கவன��க��. மாணவ��அவசர ெதாட��
நப��� அறிவ��� ச�பவ�ைத பதி� ெச�ய��

ஊழிய�க� உடன�யாக ��ப�� ஜ�ேராைவ "000" எ�� அைழ�பா�க�:
· நப� ���இ�ைல
· நப�� ஆ��மா தி�ெர�� ேமாசமாக மாறிவ��கிற� அ�ல� ேம�ப��த
எ�றா�
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· நப� ஆ���மா உ�ளதா என ம��� ஒ� நிவாரண� கிைட�கவ��ைல
· அவ�க�அ� ஆ��மா எ�றா� உ�க��� ந�ப��ைகஇ�ைலெய�றா�
· நப�கா���ப�ற��சிக���ேவ���அறிய�ப�கிற� எ�றா�

ஊழிய�க�ப�ள��காகபய��சி
Epping ெகா��:ப��வ�� ஆ��மா ேமலா�ைம ஊழிய�க� பய��சி ஏ�பா�

பண�
யாள
�க�

���தி ெச�தவ� ேகா�� வழ��ந� ெசல� ெச
��ப
�யா�
��கா
ன

�� 1
ெபா�
பண�
யாள
�க�

ப�ள�
பண�யாள�க�ஆ��
மா அ�ல� ம�ற
பாதி�க�ப�ட
மாணவ�க� ஒ�ேநர�
க�ப��த� ப�� இட�
மதி�ப��ைட நட�திய
ப�ற� தைலைம
ஆசி�யரா�
இய�க�ப�ட ப�ள�
ஊழிய�க�.

க�வ�
ஊழிய�க���
ஆ��மா
�த�தவ�
ேமலா�ைம
(அ�கீகார�
ெபறாத)
ஒ� மண� ேநர
ேந��� ேந�
அ�ல�
ஆ�ைல�
பய��சி.

ஆ��மா
ஆ�திேர
லியா

அைன
��
ப�ள�க
����
இலவச
�

3
ஆ
��க
�

�� 2
�றி
�ப��ட
பண�
யாள
�க�

ஊழிய�க� ஆதாய /
வ�ைளயா��
ஆசி�ய�க�,
�த�தவ� ம���
ப�ள� ஊழிய�க�
கல�� �காமி�
உ�பட) க�ைமயான
ஆ��மா ஒ�
வரலா� உய�
ஆப�தி� உ�ள
�ழ�ைதக���
ேவைல அ�ல� ேநர�
மாணவ� ந�ைம�காக
ெபா���ட�,

பண�ய�ட
22282VIC உ�ள
ேகா��
ஆ��மா
ேமலா�ைம
ஆப���க�
ஆகியவ�ைற
எம�ஜ���
((ெசவ�லிய�,அ
�கீகார�
ெப�ற)
அ�ல� அ�த
பாட�தி�
அவசர
ஆ���மா
ேமேன�ெம
�� 10392NAT
(அ�கீகார�)

பய��சி
அவ�கள
�
ேநா�க�
இ�த
ைமதான
� உ�ள�
எ��
எ�த
ஆ��ஓ

ப�ள�யா
�பண�
Epping
�த
�ைம

3
ஆ
��க
�

Epping �த�ைம ��கிற� ப�ள�ஒ�நட���: ஆ�� ம�� ஊழிய�க�
அறி�ைகைய
· நைட�ைறக� இ�த ெகா�ைகய�� வ�ப��க�ப���ள
· ஆ��மா காரண�க�, அறி�றிக� ம��� சிகி�ைச [ப�ள�க� இ�த�
ெகா�ைகய�� ெதாட�க�தி� அறி�க தகவ� பா��க�� ����]
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· மாணவ�க� அைடயாள�கைளஆ��மா ேநா� க�டறிய�ப�ட
· ஒ� பஃப� ம��� �ேபசைர எ�ப� பய�ப���வ�
· இட�:

ஓ ஆ��மா அவசர க�வ�க�
o மாணவ�கள�� பய�பா���காக ெப�ேறா�களா� வழ�க�ப�ட
ஆ��மா ம���.

எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� மாணவ�க�ட� பண����� சாதாரண நிவாரண�
பண�யாள�க���� த�னா�வல�க����இ�த� ெகா�ைகையவழ���, ேம��
நிக��த�ப�� பண�ய�� த�ைமைய� ெபா��� அ� அவசிய� எ�� �த�வ�
��� ெச�தா� ஒ� வ�ள�க�ைத�� அள��கலா�.

ஆ��மா எம�ெஜ�சி கி�
எ�ப�� ப�ைரம� ��� �ைற�த� இர�� ஆ��மா எம�ெஜ�சி கி�கைள
வழ�கி பராம����. ஒ� கி�அ�வலக�தி�ப�ள� வளாக�தி� ைவ�க�ப��
�த�தவ� அைற / �� ம��� ஒ� ேபா�ற நடவ��ைகக� ஒ� ெமாைப� கி�
இ����:

· ��ற�தி� கடைம
· �கா�க� ம��� உ�லாச� பயண�க�.

ஆ��மா அவசர கி� ெகா������:
· அ�தைகய Airomir, Admol அ�ல� ெவ�ேடாலி� ேபா�ற �ைற�த� 1 ந�ல�
அ�ல� ந�ல / சா�ப� நிவாரண� ம��ைத

· �ைற�தப�ச� 2 �ேபச� சாதன�க� (ஒ�ைற நப��� ம���) ந�ல அ�ல�
ந�ல�/சா�ப� நிவாரண� ம���கைள திற�பட உ�ள���க உத�வத�� எ�ப��
ெதாட�க�ப�ள� உதி� �ேபச�க� மா�றாக கிைட�பைத உ�தி ெச���).
�ேபச�க� ஒ� �சி எதி��� ெகா�கலன�� ேசமி�க�ப��.

. ஆ��மா �த�தவ� �றி�த ெதள�வான எ���வழி�ைறக�, இதி�:
o எ�ப�ம��� ம��� இைடெவள�� சாதன�க� பய�ப��த
ஓ ப�க� ஆ���மா சிகி�ைசய�� எ��க�பட ேவ��ய

· ஒ� ஆ��மா �த�தவ� ச�பவ�தி� வ�வர�கைள� பதி� ெச�வத�கான
பதி�� தா�/பதி�, பஃ�கள�� எ�ண��ைகபதி�� [ெட��ேள�தாைள "��த�
ஆதார�கள��" பா��க��.

ைஹ ������ ஹன� ம��� கி�����கி� ேராஸிகி�கைள ஆகிேயா�
ஆ��மா எம�ெஜ�சிக�காண��� பராம��பா�க�. அவ�க� ெச�வா�க�:
· அைன�� உ�ளட�க�கைள பராம��க�ப�கிற� எ�ேக ேதைவயான பதிலாக
இ��பைத உ�திெச�ய

· வழ�கமாக ந�ல�அ�ல� ந�ல / சா�ப� நிவாரண� பஃ�ப��இ�வ ����கைள��
ம�� காலாவதியா�� ேததி ச�பா��� அவ�க� காலாவதியாகி அ�ல� அள�
எ����ெகா��� ஒ� �ைற�த எ�றா� அவ�கைள ைவ�க

· ஒ�ெவா� பய� ப��திய ப�ற� க�வ�� ெப��கள�� �ேபச�க� பதிலாக
(�ேபச�க� ம��ேம ஒ�ைற நப� பய�பா� ஆகிவ���)

· ��� பய�ப��திய இட�கைள அக�ற��.
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ஆ��மா எம�ெஜ�சி கி�கள�� உ�ள ந�ல� அ�ல� ந�ல�/சா�ப� நிற நிவாரண�
ம���கைள �ேபஸ�ட� பய�ப���� வைர ஒ���� ேம�ப�ட மாணவ�க�
பய�ப��தலா�. சாதன�க� ஒ�வ�� வாய�� வ�தா�, அைவ ம����
பய�ப��த�படா� ம��� மா�ற�ப��.

ந�ல அ�ல� ந�ல�/சா�ப� நிவாரண�ய�� ஒ�ெவா� பய�பா����� ப�ற� (ஒ�
�ேபச�ட�):

· பஃ�ப�லி��� உேலாக ��ப�ைய அக�ற�� (��ப�ைய க�வ ேவ�டா�)
· ப�ளா��� ெப��ய�� க�வ
· �ைற�த� 30 வ�நா�க� ஓ�� ந��� கீ� ேம� ம��� கீ� �ல�
ஊ��ழலாக �ைவ�க

· ஊ��ழலாக கவ� க�வ
· வ�மான உல��த ப��ன� ம���டைம��
· பஃ�பைர ேசாதி�க��, அதி� த�ண�� இ�ைலஎ�பைதஉ�தி�ப��த��,
ப��ன� ஆ��மா அவசர க�வ��� தி��ப��.

ரகசிய ம���வ� தகவ�கைளேமலா�ைம
ரகசிய ம���வ� தகவ�கைளவழ�க�ப�� Epping �த�ைம ப�ள� ஆ��மா
ேநா� க�டறிய�ப�ட இ���� ஒ� மாணவ� ஆதர�:
· மாணவ� ேகா�� பதி�
· ச�ப�த�ப�ட அைன�� ஊழிய�க�ட�� பகி���ெகா�ள�ப�வதா�,
ஆ��மா ேநாயா� பாதி�க�ப�ட மாணவ�கைள ச�யாக ஆத��க��,
ேதைவ�ப�டா� த��த பதிலள��க�� ����.

தகவ�ெதாட�� தி�ட�
இ�த ெகா�ைககிைட���, எ�ப�� ெதாட�க�ப�ள�ய�� இைணயதள�தி�இதனா�
ெப�ேறா�க� ம��� ப�ள� ச�க�தி� ம�ற உ��ப�ன�க�ப�றிய தகவ�கைள
எள�தாக அ�க ���� எ�ப�� ஆர�ப ப�ள�ய�� ஆ��மா ேமலா�ைம
நைட�ைறக�.

ெதா��ேநா� இ��ட� ��ய ஆ��மாெதா��ேநா� இ��ட� ��ய ஆ��மா
எ�ப�� ெதாட�க� ப�ள� ஆப�� அதிகமாக இ���� என எதி�பா��க�ப�� ேபா�,
  க�வ� ம��� பய��சி� �ைறய�� எ�ச��ைகக� ம��� ஆேலாசைனக���
ஏ�ப ெசய�ப��தயாராக இ����.

ேம�� தகவ� ம��� ஆதார�க�
● ஆ��மா ஆ�திேரலியா: ப�ள��கான ஆதார�க�
● ப�ள�� ெகா�ைக ம��� ஆேலாசைன� ைகேய�:
● ஆ��மா
● ஆ��மா தா��த�க�: சிகி�ைச
● ஆ��மா அவசர� க�வ�க�

ெதாட�பான ப�ள� ெகா�ைகக�:
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https://www.asthmaaustralia.org.au/vic/education-and-training/for-victorian-schools/victorian-schools-resources/school-resources
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/pages/conditionasthma.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/asthmaattack.aspx
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/asthmakits.aspx


● �காதார� ேதைவ ெகா�ைக
● �த�தவ� ெகா�ைக

ஆ�� �ழ�சி
இ�த� ெகா�ைக கைடசியாக ஜூைல 2020 இ� ���ப��க�ப�ட�
ம���மதி�பா�� ெச�ய தி�டமிட�ப���ள� 2021 இ�.
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