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ពត័ម៌ានជសាពា្ រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាស (Anaphylaxis) សររក់ ពុិ មម ា ែដលមាិនានរ្េ្រគា្រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាស 

រតើាណារ�្រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាស រើារតើរគ្តត�ពព្លរគាររដរឣ? 

្រតតិកម�ឣណាឡិកសុាស គឺ្ររេភធ�ាកធ�រផុតៃា្រតតិ កម�រលលើើា រើា�រប្ះលកដលក�ាុើា�ុតី ធកម�តរិើតរឡើនភល ក� រន រកពាី្រភ្កមា ាំ�ឣ សតណល�តត ឬឱសថ ែដលា�ិើនឺ�មា្រតតិ កមកមាមកិរើាី ្រតតិកម�ឣណាឡិកសុាស

្តត�ែតពព្លិ�ានលិ�ំសរន ាកាតន រើាត្កត�ឱឱមាីពព្លភលក�កមា�រ្ដឣលាា (adrenaline) (រាេារំ�ណាា) (epinephrine)ី ្រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមត្ តត�្ាររនបើតរឡើន 
រដើក្ាផមលកើនារគារុគ�លែដលេម ាើនំរ�ើេន្សស ដន់ពុិ មម ា រុគ�លតិនារដា ឬា�ិែថទិុម កតតមេិមត ា�ិដៃភរផ្ន�រភដត ឬពាសឣិកា�ិើនឺឺល�ាននង លក (្រសតាររើរគមាសុឺភពល� រើាបសក្គរក្េាក)ី 
្រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមតមាផាិ�រ្ដឣលាា ែដលមាិុតែតកមាិកាិក ែដលរធណើីប នរលងាលឱ្រតតិកម�ឣណាឡិកសុាស្តឡរករ្ីាភល ក�ី រសិមាែំន្តត�្ាមកររនតលរ�ិ�ាននល ិៃាឧរិំ៍រន្ ិ�ានែផាីសិកមភព ASCIA 
សររក្រតតិកម�ឣណាឡិកសុាស ាតនរគភព័ៃា ASCIA: www.allergy.org.au/anaphylaxis  
្រសតាររើិ នារសករាិា�ិ ្តត�្ារធណើររគ�ាុត�ា័ច �ភភមលន្រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាស រន្្គតរពភឱពព្លគមែតផមលក៖  

 ីារកា់ពាី រដសតននតតែដលរធណើឱឱមា្រតតិ កម�រលលើើាី  តមានសសាកឣសកកមា្រតតិកម�ឣណាឡិកសុាស រគាន្រតតិកម�រលលើើាកមា ាំ�ឣ ែដល�រនបរឡើនរគារុមំតតតមៃា ាំ�ឣ ឬី្រភ្កមាាណាកមា

រគាៃដាឱី ាុភ�ន្សស រដើក្ារដសតនី្រភ្កមា ាំ�ឣ ាតននតតែដលរធណើឱឱមា្រតតិកមកមាសតណល�តតរន្ គមែត្តត�្ាាាុ�តមរ�ផ្ ាតននារដា ឬនាករតមាឱ ឬទិគក ាី 
ព័ត៌មារែាែក�ែសណនិ្ារលើរគភព័ ASCIA: www.allergy.org.au/schools-childcare   
រគភព័ាពា្ រតតិ កម�រលលើើាកមា ាំ�ឣ - www.allergy.org.au/patients/food-allergy  
រគភព័ាពា្ រតតិ កម�រលលើើាកមាសតណល�តត - www.allergy.org.au/patients/insect-allergy-bites-and-stings 

 ែផាីសិកមភព ASCIA សររក្ រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាសី ែផាីរា្រដរររកាន�ាណាែដល្តត�រធណើ ្រសតាររើិនារសករាិា�ិមា្រតតិកម�រលលើើាី និនរា្្តត�ររពំ ាតនុ្តែរលរគា្គតរពភឱរសកិនារាិា�ិ 
រើាិ្ភុិកមា្រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមត ររើរទ្រាិុម្តត�ីាកត�កឺល�ាិរគាី ែផាីរន្មកររនតលាន�ព័ត៌មាង លកឺល�ា ស�� ៃា្រតតិកម�រលលើើា រសិមាែំនាពាររដររ្រើ្ ្សកឧរិំ៍ ាតនាពាឱសថរផ្ន�រភដត ែដល្តត�ផមលកើនាី 

 រ�ើេរ�េ សររកភភមល្ា្រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមតពារ្គគនី រា្ គឺរដើក្ាាាុ�� តឱឱរាិា�ិិ្្រគរកកមារ្គគនកមាិនារសករាិា�ិ្គរករពលរ�ា (រទ្រារ�ិ�ានឬរ�រ្េផ្ិមា) រើា្រគរកកមារ្គគនរភដតាិរ�នារដា ឬទិគក ាី 
សតស្រ��ុភពល័ា ាតនាាុ�ុភពល័ាគមែតគិក្រគរករន្�កឺល�ាធកម� រើាកមារភដតិ្ភុិរ�នារដាី ឧរិំ៍ពារ្គគន្តត�្ា PBS ើមារនកៃថលរពំរ�្ររភសាន្នស លា រើាឧរិំ៍ែថករភដតរគ� ភតំិ�ានតៃកលរពំពាឱសថនែ ា្ាី 
សររកព័ត៌មារែាែក: 
www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/adrenaline-autoinjectors-faqs 

 ីារកា់ពាររដររ្រើ្ ្សក្ រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមតី  រាិា�ិ្តត�្ារស�ើលឱរធនើីឣតកសករ្រើ រងា� ្រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមត្ររេភស្មរកា�ិរ មំា ្រឣម ល ែដល្តត�្ាផមលកិ�ានរ�ើេរ�េ សររកិនារសករាិា�ិី ្ររេភ

ស្មរកា�ិរ មំា ្រឣម លៃាឧរិំ៍រន្ េម ាកេាលរភ រើាិេម ានតត�រ្ដឣលាាែដ ដនរ�្រគ�្ារ្រើរ្ើាដន្ា រដើក្ាីឣតកសក ាតនររ្នងាដលក្ិាក្គ�ន ាតនកតតមេិមតី    
 ពត័ម៌ាាពាស�� សេលកែរររ�ើេន្សសរ�រលើរ្គគនាលងប ី រា្មាលិ�ំសណតរន� រើាកតាើាមស ែផាីសិកមភព ASCIA សររក្រតតិកម�ឣណាឡិកសុាសរឡើាី 
រតើតមនភារសក់ ពុិ មម ាគមឺាាណាឺ ល្ ? 

 ើនាដ នឹដលកនាិនា ឬា�ិ ្គរក្ គនរ�នាករតមាឱ ាតនទិគក ា ្រសតាររើិនារសករាិា�ិ្តត�្ារំរ�ើេរ�េ ឱឱរ្រើ្ ្សក្រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមត ឬ្រសតាររើមា្រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាសពាកុាកិ ឬរាមរន រក ឬ្រតតិកម

�រលលើើាមាីងល សករមត រើាាតនររើមាត្កត�ីែថទែផ�ិសុឺភពរផ្ន�រភដត ឬមាពតីភព (រគាមកទនីពត្ិរដាសន្ត) ែដល�រប្ះលកដលកី្គរក្គនរលើ្រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាសរន្ី   
 ផមលកែផាីសិកមភព ASCIA សររក្ រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាស ែដល្ាររពំ ាតនុ្ តែរលរគា្គតរពភឱរសកិ នារាិា�ិ ី និនរា្គមែតិ្ឱឱមារនារ្ា�ភព (មកទននរថត) 

រ�រពលឣមារ�ើេរ�េ ឱឱរ្រើ្្សក្ រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមតនថមា (ធកម�រដនរលក ១២ រ� ១៨ែឺកមន) ឬ្រសតាររើ្រតតិកម�រលលើើាមាីងល សករមតី ែផាីទនរា្ គឺនិនរ�ើេន្សស រើាកតា្តត�ររពំ ឬែិរគា់ពុិមម ា 
រុគ�លតិរ�នារដា ឬរុគ�លរ�ទិគក ារឡើាី   

 ផមលក្ រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណា័្រ�តមតរ�ឱឱនារដា នាករតមាឱ ឬទិគក ារសកិ នារាិា�ិ ី និតកសេលកាពាីលរុរ�ភាតនរ�រលើនល ិ រើាងល សករមតឧរិំ៍កុារពលតផុតីលិំតកី ររើរទ្រាិ នារសករាិា�ិ ីាក�កឺល�ាាន�

្រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមតិរគា ា�ិគមែតផមលក្រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណ័ា្រ�តមតកមារភដតឱឱរ�នារដាី ីរធណើដនរ�្  គឺីត្កត�សររកិ  ាំឺល្ ែដលិនារសកា�ិ រេលគិករក�កឺល�ា រ�រពលិនារាិា�ិ្តត�ីី 
 ើមាររនបើតែផាីែថទសុឺ ភពរគុ�ល ឬែផាីីតករាែាឣាតេា័ី រា្គឺែផាីែដលរុគ�លតិៃានារដា នាករតមាឱ ឬទិគក ាររនបើត រដើក្ាើមារ្កែ្ើនត្កត�ីែថទសុឺភពរសកិនារាិា�ិ ី  
 ីារក�់ក�ា ុ ី នារក់ិ នារសករាិា�ិ ាពាររដររដសតននតតែដលរធណើឱឱមា្រតតិ កម ាតនរតុាណា្ាតមានសសាកី ន់លឹិិនាច ្រសតាររើរគមា�កមំ៍ចឺ រគគមែត្្រកាឣម� ិករ�ើតតរន្ភល ក� ដន្គតររ្នងា ឬកាុស្

រពំ��ាឣរផ្នរភដតី នរ�េ ិកឱឱ្្ិដដលករគច រងន្តឹក្តត� ែដលរធណើដនរប� ្ រើារគកតាគមេ័ាល រះ្ីមារ�� រគានីសុើាមាដនរប� ្រឡើាី  
រតើភាមលឺសុ្តត�រសកនារដា នាករតមាឱ ឬទិគក ារសកិ នារាិា�ិ មាាណាឺ ល្ ? 

 រ មំា ្រឣម លរគុ�លតិ ឱឱមាីាលកដឹន ី្គរក្គន ីសេលក ាតនីពព្លរន ាកសររក្រតតិកម�ឣណាឡិកសុាសី 
 ីាា�ុតមាភុ�ន្សស រដើក្ាីតករាែាឣាតេ័ាៃាី្រភ្រគាៃដាឱ ាតននតតែដលរធណើឱឱមា្រតតិកម រគាមកទន្ពតឹមីំ៍ពតរសស� ដនដរ ើំិនាម្ិាករដើកី  
 ីិ្ភុិ ្តកឹ្តត�ៃា្រគរកបិក�រ្ដឣលាាសណា័្រ�តមតកមាែផាីសិកមភព ASCIA សររក្រតតិកម�ឣណាឡិកសុាសរ�ភា�នែដល�ាិ្ា្ស�លផុតពាពាលឺៃថ� ាតនិរ�ី រុគ�លតិិ្តត�ដឹនផនែដាន�ភា�នែដល្ា្ពករ្ពងនេ� ភុិ  ឧរិំ៍

ែដលសតស្ាិ�កឺល�ា (ដនរឣរាប  ីរនរនប ា ីរនររសដ�រវរដើក)ី 
ពត័ម៌ារែាែក 

 Australasian Society of Clinical Immunology and Allergy (�ុនលភពសន�កាន�នម លាៃាែផ�ិររនបើតភពនុ ាតន្រតតិកម�រលលើើា) (ASCIA) www.allergy.org.au  
ាន�ភពែផ�ិរ�ើេន្សស�ើាព ែដលផមលកីរ មំា ្រឣម ល�ក្រព័ា�ាុាារធើ តំត ធាជាែររ�ើាពៃាសុឺភព ពត័៌មាសររកា�ិើនឺ ាតនា�ិ រ្រើ្ ្សកី  

 Allergy & Anaphylaxis Australia  (្រតតិ កម�រលលើើា ាតន្រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាសៃា្ររភសាន្ នស លា) www.allergyfacts.org.au  
ាន�ភព្ភ្ភនកា�ិើនឺច� ិកតត ែដលផមលកឧតតភ ាតនធាជាាពា្រតតិកម�រលលើើា ាតន្រតតិ កម�ឣណាឡិកសុាសី 

 Food Standards Australia and New Zealand (FSANZ) (សមនកគ ាំ�ឣៃា្ររភសាន្នស លា ាតន នំ ែ�លរ្ឡនក) (FSANZ) www.foodstandards.org.au  
ផមលកព័ត៌មាាពាីរកៃាីរតភនល ិ ាំ�ឣ ាតនាពា ាំ�ឣែដលមានតតែដលរធណើឱឱមា្រតតិកម រ�រលើនល ិរតត ាំ�ឣី 

http://www.allergy.org.au/anaphylaxis
http://www.allergy.org.au/schools-childcare
http://www.allergy.org.au/patients/food-allergy
http://www.allergy.org.au/patients/insect-allergy-bites-and-stings
http://www.allergy.org.au/health-professionals/anaphylaxis-resources/adrenaline-autoinjectors-faqs
http://www.allergy.org.au/
http://www.allergyfacts.org.au/
http://www.foodstandards.org.au/
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