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Funding for translations provided by NSW Multicultural Health Communication Service

অথবা

•  ঢাকনাটা খুলে সরিলে রিি।

•  ইনহেলারটট উপহরর টিক কহর ধরুন এবং 
গ্রীপটট টপছহনর রিলে ঘুরিলে রিি 

•  রিশুরিলে ইিলেোলিি বাইলি শ্াস ছাড়হে রিি।

•  মাউথরিসরি রিশুি িইু িারিি িাঁলেি মল্যে স্ািি 
েরুি এবং ঠ�াঁি রিলে চািিাি ভােভালব রসে 
েিলে বেুি 

•  রিশুলে জ�াহর বড় কহর শ্াস টনহে বেুি। 

•  রিশুলে ্ীলি ্ীলি ইনহেলাহরর বাইহর শ্াস 
ছাড়লে বেুি 

•  পুনরায় রবিেীে ঠ�াজ রিি – প্ররেরি ঠ�ালজি 
আলে িুিিাে ভিাি জিযে গ্ীিরিলে উভেিালি 
ঘুরিলে রিলে ভুেলবি িা।  

•  েভািরি োরেলে িাখুি।

টরিকাটনল
শু্ুমাত্র ৬ বছি এবং এি ঊর্ধ্ব বেসী রিশুলিি জিযে

•  ক্াপটট খুলুন এবং ভালভাহব ঝাঁটকহয় টনন।
•  রিশুলে িাফালিি বাইলি শ্াস ছাড়হে রিি।
•   মাউথরিসরি রিশুি িইু িারিি িাঁলেি মল্যে স্ািি 

েরুি এবং ঠ�াঁি রিলে চািিাি ভােভালব রসে 
েিলে বেুি 

•  রিশুরিলে ্ীলি ্ীলি েভীি শ্াস টনহে বেুি।
•  যখি রিশুরি শ্াস রিলে থালে েখি িাফালি 

জ�ারালভাহব একবার চাপ টিন 
•  রিশুলে েমিলষে ৪ ঠসলেন্ড শ্াস ্লি িাখলে রিি, 

োিিি ্ীলি ্ীলি িাফালিি বাইলি শ্াস ছাড়লে 
বেুি।

•  ৪রি িাফ িা ঠিো িযধ্বন্ত এলেেবালি ১রি েলি 
িাফ পুনরায় রিলে থােুি – প্ররেরি িালফি আলে 
িাফািরি ঝাঁরেলে রিি।

•  ক্াপটট লাটিহয় রাখুন।

•  জপেসার এহসম্বল করুন (৪ বছহরর টনহচ টিশুর 
�ন্ মাস্ক যুক্ত করুন )

•  পাফার ক্াপ খুহল টনন এবং ভাহলাভাহব ঝাঁটকহয় টনন
•  িাফািরি ঠপেসালি উিলিি রিে ঠথলে ঢুরেলে রিি।
•  মাউথরিসরি রিশুি িইু িারিি িাঁলেি মল্যে স্ািি 

েরুি এবং ঠ�াঁি রিলে চািিাি ভােভালব রসে 
েিলে বেুি অথবা মাস্ক রিশুি মুখ এবং িালেি 
উিলি এমিভালব স্ািি েরুি ঠযি ভাে রসে েে  

•  িাফািরিলে জ�ারালভাহব একবার চাপ টিন যালে 
এে িাফ ঠপেসালি চলে যাে। 

•  ঠপেসালিি রভেলি এবং বাইলি টিশু ৪-৬ বার শ্াস-
প্রশ্াস ঠিলব। 

•  ৪রি িাফ িা ঠিো িযধ্বন্ত এলেেবালি ১রি েলি 
িাফ রিলে থােুি – প্ররেরি িালফি আলে িাফািরি 
ঝাঁরেলে রিি।

•  ক্াপটট লাটিহয় রাখুন।

* ৭ বছলিি রিলচি রিশুি জিযে যরি ঠপেসাি িা িাওো যাে োেলে রিশুি/সাোযযেোিীি োে রিলে রিশুি িাে ও মুলখি চািিালি োলিি মে 
েলি এমিভালব ্রুি যালে ভাে রসে েে। এবাি োে রিলে িাফাি ঠচলি রিি। ঠপেসালিি সাোলযযে ঠযভালব িিবেতী ্ািগুলো েিলেি, ো 
এখালি েরুি। 

জপেসার ছাড়া
রিশুি বেস ৭ বৎসলিি উিলি েলে ঠপেসাি িিোি ঠিই।

জপেসাহরর সাোহয্
যরি িাওো যাে োেলে ঠপেসাি বযেবোি েরুি*

টিশুহক জসা�া কহর বসান
িান্ত থােুি এবং রিশুলে আশ্স্ত েরুি। 
রিশুলে এো িাখলবি িা।

এিিিও রিশু যরি  স্াভারবে শ্াসপ্রশ্াস 
রিলে িা িালি,
যেদ্রুে সম্ভব এ্াম্বুহলন্স ডাকুন 
(০০০ ডায়াল করুন)
এযোমু্লেন্সলে জািাি ঠয রিশু অযোজমাে 
আক্ান্ত েলেলছ।
টরটলভার টিহে থাকুন।
এযোমু্লেন্স আসা িযধ্বন্ত প্ররে ৪ রমরিলি ১রি 
েলি ঠ�াজ রিলে থােুি। 

টিশুহক টরটলভার ইনহেলাহরর ৪টট আলািা পাফ 
টিন – নরীল/ধুসর রহের পাফার (ঠযমি: ঠভল্ারেি, অযোসলমাে বা এোলিারমি)
যরি িাওো যাে োেলে এেরি ঠপেসাি বযেবোি েরুি।
এলেে বালি এেরি েলি িাফ রিি এবং প্ররেরি িালফি িি ৪-৬ বাি শ্াস ঠিোি সমে রিি। 

যরি িাওো যাে োেলে রিশুি রিজস্ রিরেভাি ইিলেোি বযেবোি েরুি।  
যরি িা থালে োেলে প্রাথরমে রচরেৎসা রেলিি রিরেভাি ইিলেোি বযেবোি েরুি অথবা এেরি ্াি েরুি। 

এিিিও রিশু যরি  স্াভারবে শ্াসপ্রশ্াস রিলে িা িালি 

যেদ্রুে সম্ভব এ্াম্বুহলন্স ডাকুন  
(০০০ ডায়াল করুন) 
এযোমু্লেন্সলে জািাি ঠয রিশু অযোজমাে আক্ান্ত েলেলছ।

টরটলভার টিহে থাকুন।
এযোমু্লেন্স আসা িযধ্বন্ত প্ররে ৪ রমরিলি ৪রি আোিা আোিা িাফ রিলে থােুি।

৪ টমটনট অহপক্া করুন।
এিিিও রিশু যরি স্াভারবে শ্াসপ্রশ্াস রিলে িা িালি, োেহল আহরা ৪টট পাফ টিন।   
প্ররেবাি এেরি েলি িাফ রিি (ঠপেসাি বযেবোি েরুি, যরি িাওো যাে)। 

টরিকাটনল ইনহেলাহরর ২টট 
আলািা জডা� টিন।
যরি িাফাি িা থালে, ৬ বৎসর এবং এর 
জচহয় বড় টিশুহির �ন্ আিরি ররিোরিে 
বযেবোি েিলে িালিি, যরিও রিশু 
সা্ািিে এরি বযেবোি েলি িা।  

৪ টমটনট অহপক্া করুন।
এিিিও রিশু যরি স্াভারবেভালব শ্াস রিলে 
িা িালি, োহক আহরা ১টট জডা� টিন। 

সেে ঠসবা ঠিোি িিও, এই েথযে রিলিধ্ব রিো শু্ুমাত্র এেরি সা্ািি োই� যা ঠোিভালবই বযেরতিেে ঠমর�লেে িিামিধ্ব/রচরেৎসাি িরিিূিে িে। National Asthma Council অল্রেেীো এই েথযোবেীি রভে্রেলে ঘিমাি ঠয 
ঠোি ্িলিি োড়ালিা, ষেরে বা বযেরতিেে আঘাে রবষেে ঠোি ্িলিি িােীত্ব (অবলেোজরিে সে) বেি েিলব িা। © National Asthma Council Australia 2011.

অ্া�মার উপর আহরা েহথ্র �ন্ টভট�ট করুন:  Asthma Foundations www.asthmaaustralia.org.au     National Asthma Council Australia www.nationalasthma.org.au
যটি এক�ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্টক্ত অ্া�মা দ্ারা আক্ান্ত েয়, োেহল টচটকৎসহকর পরামি্শ না পাওয়া পয্শন্ত আপটন উপহরাক্ত ধাপগুহলা অনুসরন করহে পাহরন।

অ্া�মা টক না ো টনটচিে েহে পারহছন না?
যেদ্রুে সম্ভব এ্াম্বুহলন্স ডাকুন (০০০ ডায়াল করুন)
যরি রিশুি জ্াি থালে এবং োি মূে সমসযো শ্াস-প্রশ্াস মলি েে, োেলে 
অযোজমাি প্রাথরমে রচরেৎসাি ্ািগুলো অিুসিি েরুি। অযোজমা িা 
থােলেও অযোজমা রিরেভাি ঔষ্ োি জিযে ষেরেোিে িে।  

মারাত্মক এলাট�্শক প্রটেটক্য়া?
যেদ্রুে সম্ভব এ্াম্বুহলন্স ডাকুন (০০০ ডায়াল করুন) 
রিশুি অযোিালফলেরসিস অযোেিি প্যোি থােলে ো অিুসিি েরুি। যরি আিিাি জািা 
থালে ঠয রিশুি মািাত্মে এোরজধ্ব আলছ এবং মলি েে োি মািাত্মে এোরজধ্বে প্ররেরক্ো 
েলছে, োেলে অযোজমা রিরেভাি ঔষ্ ঠিোি আলে োি এররিিাোইি অলিাইিলজক্টি 
(ঠযমি: এরিলিি, অযোিালিি) বযেবোি েরুি।   
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