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 (SYNDROMIC APPROACH)سنڈروم ےک زریےع

 
 درد  1.1

۔  یہ ایک ناخوشگوار احساس ہے جو جسم ےک کیس حےص میں    درد بیماری یک سب ےس عام عالمت ہے
۔  یہ اکثر دخول یا بافتوں ےک تباہ کن عمل ےک لحاظ ےس بیان کیا جاتا ہے )جیےس چھرا گھونپنا ،  ہوتا ہے

اک ، متیل وایل کیفیت ، بیمار نا( اور / یا جسمانی یا جذبانی ردعمل )جیےس خوفنجالنا ، موڑنا ، پھاڑنا ، نچوڑ 
ہونا(۔  معتدل یا زیادہ شدت ےک کیس بیھ درد میں اضطراب ہوتا ہے اوراس احساس ےس بچنی یا ختم کرنی  

۔   یک ترغیب بیھ ہونی ہے
 

 تشخیص  
۔  بغثں یا یا   تشخیصدرد یک عالمات  کا خود بتانا   ں میں ، چہرے ےک بولنی ےس پہےل واےل  بچو  یک کلید ہے

۔  لہذا شدت کا اندازہ کرنی کیلنے چہرے ےک تاثرات کو درد   تاثرات  کا اظہار درد کا سب ےس درست اشارہ ہے
 :  ےک پیمانی ےک طور پر استعمال کریں۔  درد کا اندازہ مندرجہ ذیل ےک ذریعہ کیا جانا چاہنے

 دورانیہ   ●
؟شدت ، جیےس۔  کیا درد یک   ●  وجہ ےس مریض جاگتا ہے
 جگہ   ●
 عالمات  ، جیےس۔  چھرا گھونپنا ، چبھنا  ، کچلنا ، گھٹیا ہونا   ●
 مستقل یا وقفی وقفی ےس   ●
 کم کرنی یا بڑھانی واےل عوامل    ●
 ساتھ عالمات   ●
 درد یک تقسیم   ●

 
لگایا جاسکتا  بچوں میں درد کا اندازہ بچوں یک رونی یک آواز ، بیٹھنی ےک انداز ، نقل و حرکت اور رنگ ےس 

۔  ہے
 

 عالجدرد کا  
: درد ےک بارے میں صالح، بڑھانی واےل اور بیماریوں ےس بچنی واےل عوامل ، انتظایم مریضوں یک تعلیم 

ی ، الکحل کا استعمال۔   ےک عوامل جو درد کو متاثر کرسکتی ہیں )جیےس ، نیکوٹیں
ی
 حکمت عمیل ، طرز زندیک

ی ےک لتں جسمانی عجسمانی بحایل ےک طریقہ کار: دوبارہ حا
الج معالجے ، )جیےس چلتی ، کھینچنی لت یک بہثی

 )  ےک لتے ورزشیں ، ایک مرکز ےک گرد حرکتیں
 ، طاقت اور برداشت کو بہثی بنانی

ی ، مساج ، ایکیوپنکچر کا اطالق   دیگر جسمانی نقطہ نظر: گرم یا رسد، ٹیثی
 یک   پیشہ ورانہ عالج: جسمانی میکانکس پر مناسب توجہ ، روز مرہ

ی
 رسگرمیوں یک معمول یک بحایل یک زندیک

•  ادویات: نان اوپیائڈز ، اوپیائڈز ، اینٹی ڈپریسنٹس ، اینٹی ایٹی لیپٹک ادویات ، سٹیمولینٹس ، اینٹی 
ی   ہسٹامیثی
اسیٹامول ،این سیڈز/ کوکس  1مرحلہ  : اے ایس اے، پثں  ایس ± ضمٹی 2 -نان اوپیائڈ ± ضمٹی
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یائڈ ± متناسب: کوڈین ، ٹراماڈول ، آکسیکوڈون ، این سیڈز/ درد ± نان اوپہلےک ےس اعتدال پسند  2مرحلہ 
 ایس، ± ضمٹی 2 -کوکس 

مرحلہ   درجے ےس شدید درد ےک لتں
ی ،  3درمیانی : آکسیکوڈون ، مورفیں اوپیائڈ ، ± نان اوپیائڈ ، ± ضمٹی

ی ، فینٹینیل ، میتھڈون ، این سیڈز/ کوکس  ایس ، ± ضمٹی 2 -ہائیڈرومورفیں
 ، ایپیڈیورلز ، نی یس اے پمپ ، نیورولیٹک اعصاب بالکس   بالک: اعصانے 4مرحلہ 

 
ی 1  دن تک۔ یا 7-5بار  3میل گرام گویل دن میں  400۔ ایبوپروفیں

 دن تک۔ یا 7-5بار  3میل گرام گویل دن میں  50ڈیکلوفینک سوڈیم 
 دن تک۔ 7-5بار  2میل گرام گویل دن میں  100نائمیسوالئڈ  
 

 ہیں جب  ساتھ ،  کچھ استثناء ےک
ین کام کرنی  وایل زیادہ تر دوائیں بہثی

درد ےک عالج میں استعمال ہونی
وع کرنا اور مقررہ وقفوں ےس خوراک  ۔ اس کا مطلب ہے کہ کم خوراک ےس رسر یٹڈ خوراک ےس اثر ہوتا ہے ٹائثی

اثرات کا   تقل منفی میں اضافہ کرنا جب تک کہ درد روکنی واال فائدہ نہ ہو یا مریض کو ناقابل قبول اور مس
۔   ہیں

 نہیں ہونی
 سامنا کرنا پڑے جو وقت اور ضمٹی اثرات ےک بھرپور نظم و نسق ےک ساتھ بہثی

اسیٹامول ہیں ، ان دونوں  ائڈل اینٹی سوزش وایل دوائیں )این سیڈز( اور پثں
اس اصول یک مستثنیات نان سثی

ور اینٹی کنولسنٹ جو عالج معالجے ریسنٹس انی خوراک یک اوپر وایل حد یک سفارش یک ہے اور کچھ اینٹی ڈپ
۔ م یک قابل پیمائیش سطح رکھنی ہیں  یک سثں

 
یا ی  اینستھثں

 ، سومیٹک ، سمپیتھیٹک تشخییص: اعصانے بالکس مثال  ( : Regional anesthesia) • عالقانے
یا )جیےس ، اوپیائڈز ، کلونیڈین ، بیکلو  ی ا سپائنل اینلجثں

ی ، مق، ورسل ، محرک نقطہ اور / یا انثی ایم فیں
 اینستھیٹکس( 

 یک مہارت ، طرز عمل میں ترمیم 
نفسیانی نقطہ نظر: آرام یک تربیت ، سموہن ، بایوفیڈبیک ، برداشت کرنی

 ، نفسیانی عالج 
یشن  ، مائکروواسکولر ڈی کمثی  رسجری:  نیوروابلیشن، نیوراالئسی

 

ک درد ےک لئ     جرایح اور آبسٹیٹر
 

وری ہو تو ہ  میل گرام نس میں یا پٹھے میں   100 بعد گھنتی   6ر ج:  پیتیھ ڈین جب ضی
 
۔  لہذا اونی آئڈذ کو احتیاط ےس استعمال کریں۔    احتیاط‼اونی آئڈذ سانس ےک صدےم کا سبب بن سکتی ہیں

 یک صورت میں ، نشہ آور مخالف نالکسون ےک ساتھ معکوس کریں۔ 
 زہریال ہونی

۔ میل گرام  وقفی وقفی ےس 0.2ےس  0.1یس۔ نالکسون   میل گرام  10زیادہ ےس زیادہ خوراک  نس میں
  

ن کا استعمال نہ کریں   ان حاالت میں مورفیں
 

ی بیماری   ●  جگر یک سنگیں
 رس میں شدید چوٹ   ●



﴿3﴾ 
 

 شدید دمہ   ●
 سانس یک نالیوں میں شدید رکاوٹ برونکائٹس ، ایمفائئسما یا دیگر   ●
 سانس یک بیماری سانس یک ناکایم ےک ساتھ   ●
 ئروڈزمغثں عالج شدہ ہائپوتھا  ●

 
 

ی کا استعمال کریں   احتیاط  ےک ساتھ مورفیں
 مندرجہ ذیل حاالت میں میں انتہانے

 
سنٹس کا استعمال   ● اب کا استعمال یا یس این ایس ڈیثی  حالیہ یا مسلسل رسر
 ھائپو والئمئا یا شدید صدمہ   ●
 بزرگوں میں   ●

 

 کو عالج ےک لئں دورسی جگہ بھیجنامریض  
 

ی نگہداشت ےک   ●  لتے مقایم اور ٹررسر
 معتدل اور شدید درد واےل تمام بج    ●
وع کرنی ےس قاض ہونا  ● ول نہ ہونا اور اونی آئیڈ ادویات رسر

 کھانی وایل دوانے ےس درست کا کنثی
 تشخیص غثں یقیٹی   ●
ی پوشیدہ بیماریوں کا عالج  ●  سنگیں

 
 شدید چوٹ یا سوجن ےک ساتھ وابستہ درد

 ٹراما اور انجریز سیکشن ےک تحت دیکھیں   
 

 یم بغٹں کینرس وایل درد کا عالجائد 1.3
ہفتوں ےس زیادہ عرصہ جاری رہتا ہے دائیم درد ےک درج ذیل اسباب ہو   4دائیم درد ایک ایسا درد ہے جو   

۔   سکتی ہیں
 

میالجیا ، کمر ےک نچےل حےص   ● بافتوں کو پہنچنی واال نقصان )نوانے وقت کا درد( ، جیےس  گٹھیا ، فائثے
ہ میں درد ، پلورییس ، وغ  ثں

پیٹک نیورلجیا، ٹرانے جیمینل نیورلجیا،  اعصاب کو چوٹ )نیوروپیتھک درد  ● ( جیےس۔  پوسٹ ہثں
 شوگر یک وجہ ےس نیوروپیتیھ، ایڈز یک وجہ ےس نیوروپیتیھ، ادویات یک وجہ ےس نیوروپیتیھ 

 بیماری ےک بعد غثں معمویل اعصانے رسگریم   ●
ام ےک مرکز یک نتظت خصوصا کثثں الضابطہ درد ےک ااور سلوک پر مبٹی عالج ےک تمثیال  تشخیص  نفسیانی  

۔   ہیں
 تشکیل میں اکثر مددگار ثابت ہونی

 

 ادویات ےس عالج 

 ہلکا درد 
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 بالغ: 
اسیٹامول گویل   گھنتی بعد جب تک درد کم نہیں ہوتا   6میل گرام ہر 1000الف۔ پثں

 
 صدےم یا سوجن ےک ساتھ وابستہ درد 
 دیکھیں ٹراما اور انجریز سیکشن ےک تحت  
 
 معتدل درد )نیوروپیتیھ سمیت(   
 
 بالغ: اگر اوپر درج کردہ سادہ درد یک دوائیوں ےس کونے فرق نہ پڑے تو درج ذیل شامل کریں  
 
 400گھنتی ےک بعد روزانہ۔ زیادہ ےس زیادہ    6ےس    4میل گرام ہر    50ج۔ ابتدانے خوراک ےک طور پر ٹراماڈول     

 میل گرام تک بڑھایا جاسکتا ہے 
 

 ادویات مال کرعالج   
 
 بالغ: اوپر درج کردہ درد یک دوائیوں ےک عالوہ اینٹی ڈپریسنٹس شامل کریں۔  

یپٹائلن گویل   میل گرام  75میل گرام۔ دن میں زیادہ ےس زیادہ خوراک  25ج۔ رات ےک وقت امیثی
 
۔  فینیٹوئن یا اینٹیکنولسنٹس اور اینٹی اردمکس بیھ نیوروپیتھک درد میں مددگار ثابت ہوسکتی ہیں  

ی دیں۔   کاربامازیپیں
 

 مریض کو ریفر کرنا 
 

ورت ہو     ●  ایےس درد جن کو بہت سخت اوپیائڈز یک ضی
ورت ہو  ●  اییس درد جس میں بنیادی بیماری ےک عالج یک ضی
 تمام بج    ●

 

 دائیم کینرس میں درد 
 
 اونی آئڈز کا طویل مدنی است  

۔  مہلک بیماری یک وجہ ےس درد واےل مریضوں ےک لتے عمال قبول کیا جاتا ہے
وع  طویل مدنی استعمال ےک ساتھ کچھ   ۔  لہذا ، اونی آئڈ ےس عالج رسر حد تک جسمانی انحصار کا امکان ہے

کر نی ےس پہےل ، دورسے اختیارات پر غور کرنا چاہنے ، اور مریض کو اوپیائڈز یک حدود اور خطرات یک 
 ہلک بیماری کا باب مالحظہ کریں(۔وضاحت یک جانی چاہنے )تفصییل معلومات ےک لتے ، م

 

 رس درد 
۔  یہ جسم میں درد یک ایک عام جگہ ہے رس درد یک تع  ریف رس یا گردن ےک اوپر واےل حےص ےس میں درد ہے

۔  ی بڑی قسمیں ہیں ۔  رس درد یک تیں  اور اس یک بہت یس وجوہات ہیں
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 بنیادی رس درد ،  ●
 ثانوی رس درد ، اور  ●
  درد ، اور دیگر رس دردکرینیل اعصانے ، چہرے میں    ●

 
 رس درد کا اندازہ جامع ہونا چاہ چاہنں مثال ےک طور پر 

 
وع ہونی پر عمر   ●  رسر
 یا عدم موجودگ   ●

ی
 چمک اور پروڈوم یک موجودیک

 تعداد ، شدت اور حمےل یک مدت   ●
 ہر مہینی رس درد ےک دن یک تعداد   ●
 معیار ، جگہ اور درد کاپھیالؤ   ●
 بستہ عالمات اور خرابیاںوا  ●

 
 بنیادی رس درد 2.2
بنیادی رس درد میں درد شقیقہ ، تناؤ ، اور کلسثی رس درد ےک عالوہ رس درد یک دیگر کم عام اقسام شامل  

 ہیں 
 

 (Migraine) درد شقیقہ
 
۔  یہ   اس میں اگےل حےص کا رس درد ، الٹی اور خاص اعصانے واقعات )عام طور پر برصی( ےس پہچان ہونی ہے

ی ہونی ہے  مردوں یک نسبت خوا ی میں زیادہ عام ہے خاص طور پر پرخاندانی ہسثی  تیں
 
وں میں درج ذیل شامل ہیں    ی  وایل چثں

 پڑھانی
 

 اجزاء )پنثں ، چاکلیٹ یا رسخ  ●
اب(غذانے  رسر

 نفسیانی دباؤ   ●
 

 عام اقدامات 
وں ےس بچنا   ● ی  وایل چثں

 بڑھانی
 پریشانی کو کم کرنی ےک لتے آرام  ●

 

  ادویات 
۔ عٹی کبیھ کبھار چبھہلکا درد شقیقہ ، ی  بڑی خرانے نہیں

 میں کونے
 نی وایل رس درد یک صورت میں ، کام کرنی

ین   ورت ہو تو  650ایسثی ۔گھن  4میل گرام گویل فوری؛ اگر ضی  تی بعد دہرایا جاسکتا ہے
 یا
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ی  ورت ہو تو  800-400آئبوپروفیں ۔ دن میں   6میل گرام گویل فوری؛ اگر ضی گھنتی بعد دہرایا جاسکتا ہے
 بار  3یادہ ےس زیادہ ز 
 یا

اسیٹامول  ورت ہو تو  1000پثں ۔   4میل گرام گویل فوری؛ اگر ضی  گھنتی بعد دہرایا جاسکتا ہے
 یا

ورت ہو تو دن میں میل گرام کی 50انڈومیٹھاسن  ۔ 3پسول فوری؛ اگر ضی  بار دیا جاسکتا ہے
 ری۔ میل گرام گویل فو  10متیل اور الٹی ےس منسلک ہونی پر ، میٹکلوپرامائڈ 

ی شدید حمےل کام کرنی  2 . معتدل ےس ےل کر شدید رس درد یک صورت میں ، یعٹی ایک ماہ میں رس درد ےک تیں

۔ میں نمایاں خرانے اور نمایاں متیل یا ا  ہیں
 لٹی یک عالمت ہونی

ی  10/ دن ،  6آغاز میں اور آدےھ گھنتی ےک بعد )زیادہ ےس زیادہ  ےک  میل گرام گویل زبان 2/ ہفتہ( ایرگوٹامیں
۔   نیج 

 یا
ی )  ی )  1ایرگوٹامیں وع ہونی پر ، پھر   2/ 1میل گرام(  100میل گرام( گویل + کیفیں گویل ہر آدےھ   1گویل رسر

 / ہفتہ(۔  10/ دن ،  6زیادہ گھنتی بعد )زیادہ ےس 
 یا

ی )  ی )  2ایرگوٹامیں وع میں  100میل گرام( گویل + کیفیں سپوزٹری  )زیادہ ےس زیادہ  1میل گرام( سپوزٹری؛ رسر
 / ہفتہ(  10/ دن ،  6

(۔  )رس درد ےس پاک مدت ےک دوران ، دل متالنی ےس کم یک خوراک کا انتخاب ترجییح طور پر کیا جانا چاہنے
 یا

ی آغاز ےک دو   میل گرام گویل زبانی طور پر۔ 100-25ران سماٹریپیی
 یا

ی  وع ہونی پر )  6سماٹریپیی (۔گھنٹوں میں ایک بار دہرا  24میل گرام انجیکشن ایس یس رسر  یا جا سکتا ہے
 )احتیاط: اسکیمک دل یک بیماری اور ہانے بلڈ پریسر میں ممانعت( 

 یا
وعات میں ڈیکلوفینک    ن۔ میل گرام پٹھے میں انجیکش 75رسر

شدید درد شقیقہ ےک مریض کو اسپتال میں ریفر کریں ، اگر حمےل پر اوپر واےل طریفی ےس قابو نہیں پایا جاتا  
۔ بچاؤ وایل دوائیوں پر بیھ غور کریں۔ہے اور اگر مریض پانی یک ک   یم ےس دوچار ہے

  
ی شدید واقعات ےک مذکورہ غثں منطقانی اور ادویات ےس عالج ےک عالوہ ، دیگر ام راض پر انحصار کرنی نثں

 ہونے مندرجہ ذیل پر غور کریں: 
 میل گرام گویل.  320-80روزانہ اٹینولول 

 یا
 ۔  میل گرام گویل روزانہ 450-100میٹوپرولول 

 یا
 میل گرام گویل روزانہ۔  320-80پروپرینولول 

 یا
یپٹائلن   میل گرام گویل۔  50-10سونی ےک وقت امیثی
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 یا
وہیپٹیڈین گویل۔میل گ 16ےس  4بچوں میں روزانہ   رام سائثی

 یا
 میل گرام فلوناریزین گویل۔  10-5روزانہ 

 یا
 مریضوں میں روزانہ ٹوپائرامیٹ 

 میل گرام گویل 200-50مونی
 یا
وایٹ و م  مریضوں ےک لتے سوڈیم ویلثی

 میل گرام گویل / دن  100-50نی
 

 مریض کو ریفر کرنا
 اعصانے عالمات یا  تشخیصمتبادل  

اضافی خطرے واےل عوامل کا مریض ، جیےس قوت  ےکلتں  اضافی
ورت ہونی ہے   مدافعت یک کیم۔  ان مریضوں کو دماغی امیجنگ یک ضی

 
ی نامیانی پیتھالوجے یک نشا پہےل شدید رس درد کا اچانک آغاز   ● ندیہ کرسکتا ہے ، جیےس سب سنگیں

۔   اریکناوئڈ نکسثں
 شدید درد شقیقہ ، جو عالج ےس ٹھیک نہ ہو   ●
ی  ● ی فوقیی ول نہ ہو   وقیی  کا درد شقیقہ جو احتیایط عالج ےس کنثی

 
ت ےس ہونی واال رس درد ہے ،   اس یک وجہ  اگےل حےص کا رس درد/  تناؤ واال رس درد، درد سب ےس زیادہ کثر

۔  جب کھوپ ڑی کو ڈھانپنی واےل کھوپڑی کو ڈھکتی واےل پٹھوں  کا سب ےس زیادہ کھنچاؤ کاامکان ہوتا ہے
۔  عام درد وایل جگہوں  پٹھوں پر دباؤ پڑتا  میں کھوپڑی     ہے تو وہ کھچ سکتی ہیں اور درد کا سبب بن سکتی ہیں

۔  تناؤ کا رس درد جسمانی یا  ۔یک بنیاد اور پیشانی ہے  جذبانی دباؤ یک وجہ ےس ہوتا ہے
 

 تشخیص  
وع ہوتا ہے اور اےس بینڈ یک طرح سخٹی یا دبا  ● ؤ ےک  درد رس اور اوپری گردن ےک پچھےل حےص میں رسر

۔  طور پر بیان کیا جاتا ہے
۔   ● نی واےل دباؤ ےک طور پر بیان کیا جاتا ہے  ابرو ےک اوپر زیادہ شدید دباؤ ےک ساتھ اکثر رس کو گھثں
( اور دو طرفہ ہوتا ہے )رس ےک دونوں اطراف کو متاثر کرتا طور پر ہلدرد عام   ● کا )غثں فعال نہیں

(۔  ہے
 یل ، الٹی ، یا روشٹی اور آواز یک حساسیت ےسوابستہ نہیں  درد کیس آورا )نیج  مالحظہ کریں( ، مت  ●
 لوگوں میں   ●

اور یہاں تک  درد کبیھ کبھار ہوتا ہے )کبیھ کبھار اور بغثں کیس نمونہ( لیکن یہ اکثر
۔   کہ روزانہ بیھ ہوسکتا ہے

 
 ےک اہل رہنی ہیں   

 رس درد ےک باوجود زیادہ تر لوگوں کو عام طور پر کام کرنی
 

 نوٹ 
ی ہے  تشخیصکیس بیھ رس درد یک     کرنی یک کلید مریض یک دی گٹے ھسثی
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 غثں معمویل عالمت پاتا ہے ، تو اس وقت ت 

ک تناؤ ےک رس درد یک اگر صحت یک دیکھ بھال کرنی واال کونے
پر غور نہیں کیا جانے گا جب تک کہ دورسی قسم ےک رس درد ےک امکانات یک تحقیقات نہیں یک   تشخیص
۔   ہیں

 جانی
 

 عالج 
۔    تشخیصتناؤ کا رس درد دردناک ہوتا ہے ، اور مریض پریشان ہو سکتی ہیں کہ    "ضف" تناؤ کا رس درد ہے

۔  منداگرچہ یہ جان لیوا نہیں ہے ، تناؤ ک  یک رسگرمیوں کو متاثر کرسکتا ہے
ی
رجہ ذیل ا رس درد روزانہ یک زندیک

 ک ادویات زیادہ تر لوگوں ےک لتے مفید ہیں 
 

ین گ  گرام روزانہ   4گھنتی ےک بعد۔ زیادہ ےس زیادہ حد    6ےس  4میل گرام ہر  900ےس  300ویلاسثی
 یا 

ی گویل   ی ےس چار تقسی   1.8ےس  1.2آئبوپروفیں م شدہ خوراکوں  میں کھانی ےک بعد۔ زیادہ ےس گرام روزانہ تیں
۔  1.2ےس  0.6گرام روزانہ ۔   2.4زیادہ خوراک   گرام بحایل یک خوراک کافی ہوسکٹی ہے

 یا
اسیٹامول  گھنتی بعد  8گرام گویل ہر   1پثں

 یا
وکسن   گرام ایک ےس دو تقسیم شدہ خوراکوں میں   1ےس   0.5نیثی

۔مساج اور تناؤ ےک عالج کو تناؤ ےک رس     درد کیلنں استعمال کیا جاسکتا ہے
 
 ہیں تو ، رس درد دوبارہ پیدا ہوسکتا ہے کیونکہ دوا ےک  

جب درد یک دوائیں طویل عرےص تک استعمال ہونی
۔  اس طرح رس درد دوائیں واپس لینی یک عالمت بن جانی ہے )ری باؤنڈ رس درد(۔  ہیں

 اثرات ختم ہوجانی
ےک لتے مریضوں کو رس درد یک  مل اور دواؤں ےک استعمال یک نگرانی رس درد یک تعداد ، شدت ، متحرک عوا
 ڈائری رکھنی یک ترغیب دینی پر غور کریں۔ 

ی  1000ایسیٹلئل سیلیسیلک ایسڈ   ی سوڈیم  400میل گرام ، آئبوپروفیں وکسیں ےس  500میل گرام ، اور نیثی
۔ ہلیک میل گرام کو تمام مریضوں ےک درد شقیقہ ےک مریضوں میں شدید عال   550 ج ےک لتں تجویز کیا جاتا ہے
میل گرام یک  1000 اعتدال پسند شدت ےک درد شقیقہ ےک حملوں ےک شدید عالج ےک لتے ایسیٹامینوفن ےس

۔ جگر ےک عمل یک خرانے ےس بچنی ےک لتے روزانہ یک خوراک فی دن  گرام ےس زیادہ نہیں    4سفارش یک جانی ہے
۔ اگر تاری    خ ےک ذریےع یا مخ ر / یا ایسیٹامینوفن مؤثر نہیں ترص عالج معالجے ےک بعد این سیڈز او ہونی چاہنے

۔  ( کو آزمایا جانا چاہنے ی  ہیں تو ، متبادل ادویات )جیےس ، ایک ٹریپیی
 

 (Cluster headaches)کلسٹر رس درد 
ز( میں آتا ہے ،  

جو   کلسثی رس درد ایسا رس درد ہے جو ہفتوں یا مہینوں تک جاری رہنی واےل گروپس )کلسثی
۔  کچھ شواہد  مہینوں یا سالوں کا عرصہ درد ےک ۔  کلسثی رس درد یک وجہ غثں یقیٹی ہے بغثں گزر جاتا ہے

ی ایےس مریضوں پر کیا جا چکا ہے جن کو کلسثی رس درد ہو رہا ہوتا ہے ،ان ےک ہائپو تھیلمس    سکیں
جیےسدماغی

۔     ہیں
 میں غثں معمویل رسگریم ظاہر کرنی
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تہ چلتا ہے کہ اس میں جینیانی کردار بیھ ہے اور اس ےس پ  وں میں پایا جا سکتا کلسثی رس درد خاندان ●
۔   ہوسکتا ہے

ن میں بدالؤ یک وجہ ےس ہوسکتا ہے   ●
 نیند ےک پیثی

وگلسین(   ●  دوائیوں ےک ذریعہ متحرک ہوسکٹی ہے )مثال ےک طور پر ، نائثی
 
،تو تمباکو نویسر   اب ، اور کچھ کھانی یک اشیاء   اگر کونے شخص کلسثی رس درد ےک حساس دور میں ہے ، رسر

۔  )مثال ےک طور پر چاکلیٹ( بیھ  وجوہات ہوسکٹی ہیں
 رس درد یک امکانی

 

 تشخیص  
 

 منٹ تک رہتا ہے  90ےس  30درد عام طور پر روزانہ ایک یا دو بار ہوتا ہے اور   ●
 ہیں حمےل روزانہ   ●

 ایک یہ وقت میں ہونی
۔  متاثرہ  یک آنکھ ےک آس پاس یا اس ےک پیچھے ہوتدرد عام طور پر خوفناک ہوتا ہے اور ا  ● ا ہے

۔   آنکھ رسخ ، سوجے اور پانی بھری ہوسکٹی ہے
 

۔   نوٹ: عورتوں ےک مقابےل مردوں میں کلسثی رس درد زیادہ عام ہے
 

 عالج 
اج پر مشتمل ہو اور اجزاء  180ایک سوالنامہ جو  ی منٹ ےس بیھ کم وقت تک رہنی واےل عام رس درد ےک امثی

۔ےک   انجیکشن یا آنسو کا استعمال کلسثی رس درد یک اسکریننگ ےک لتے کیا جاسکتا ہے
   

ی )زومگ( ، اکیےل شدید کلسثی رسدر  یپیی یکس( اور زولمیثی ی )امیٹثں
د ےک لتں پہیل پسند ےک عالج میں سماٹریپیی

۔   آکسیجن شامل ہیں
 یا مجموعہ میں ، اور اضافی

کرنی اور کلسثی مدت ےک میں ویراپامل کو رس درد یک شدت کو کم    میل گرام یک کم ےس کم خوراک  240روزانہ  
۔دوران اقساط یک تعداد کو کم کرنی ےک   لتں سفارش یک جانی ہے

۔   دائیم کلسثی رس درد ےک عالج ےک لتے بنیادی اقدامات ویراپامل اور لتھیم ہیں
 

 ےس بچاؤ (Cluster headaches)کلسٹر رس درد    
محیط ہو سکتا ہے ، اور چونکہ کلسثی ےک نتے واقعہ   قسطوں کا فاصلہ برسوں پر چونکہ کلسثی رس درد یک  

 نہیں یک جاسکٹی ، لہذا روزانہ دوا ےک استعمال یک اجازت مناسب نہیں ہو  
یک پہیل رسدرد یک پیش گونے

۔   سکٹی
 میں مد 

 میں تبدیلیاں کلسثی رس درد  ےک خطرہ کو کم کرنی
ی
۔  سگریٹ نو طرز زندیک یسر بند د کرسکٹی ہیں

۔کرنا اور الکحل ک  و کم ےس کم کرنا مستقبل میں کلسثی رس درد یک اقساط کو روک سکتا ہے
 

 (Secondary headache)ثانوی رسدرد 
اور عالج یک   تشخیصیک ثانوی رس درد کیس پوشیدہ بیماری یا چوٹ یک وجہ ےس ہو سکٹی ہے جس   

۔  اگر نقصان کو محدود کرنا ہو تو جلد  ورت ہے وری ہے ا تشخیصضی  ور عالج ضی
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:   (Secondary headache)ثانوی رس درد   یک مثالیں

 رس اور گردن یک چوٹ  ●
 ل  رس اور گردن میں خون یک نالیوں ےک مسائ 

وک یا عارضی اسکیمک اٹیک )نی آنے اے(  ●  اسثی
 ای وی ایم  لیک ہونی ےس پہےل  رس درد کا باعث بن سکٹی ہے  ●
وٹائڈ دمٹی میں سوزش    ●  کثں
یان یک    ●  رل دمٹی یک سوزش( سوزش )ٹیمپو رسر
یانوں ےک عالوہ مسائل  ●  دماغ ےک خون یک رسر
 دماغی ٹیومر ، پرائمری ، یا کینس کا پھیالؤ   ●
 دورے  ●
ی تھا        اڈیوپی یثے اکرینیل ہانے بلڈ پریسر ، جس کا نام چھدم ٹیومر سثں  تھک انثی
داری(   ●  ادویات  )ان دوائیوں ےس دستثے

 (Infection) انفیکشن
 یا ملثں   ●
 میننجائٹس   ●
 انسیفالئٹس   ●
 ایچ آنے وی / ایڈز   ●
 سیسٹیمیٹک انفیکشن   ●

 

 تشخیص  
وع ہونی ہے جس   تشخیصاگر وقت ہو تو ، ثانوی رس درد یک   ی ےک ساتھ رسر ایک مریض یک مکمل ہسثی

 ہیں 
 ےک بعد جسمانی معائنہ، لیبارٹری اور ریڈیولوجے ٹیسٹ ہونی

 
اہم عالمات   ےس شعور یک سطح میں کیم یا غثں مستحکم تاہم ، کچھ مریض طبیعت شدید خراب ہونی  

۔  ان حاالت میں ، صحت یک دیکھ بھال کرنی واال عمیل طور پر جانچ یک تصدیق ےک لتے    ہیں
ےک ساتھ آنی

 ٹیسٹوں کا انتظار کتں بغثں کیس خاص وجہ ےس عالج کرنی کا فیصلہ کرسکتا ہے 
 

 (FEVER) بخار 
ریوں یک عام طٹے عالمت ہے جس کو ر بیھ جانا جاتا ہے بہت یس بیمابخار جس کو بغثں کیس آ ےک طور پ

 ےس زیادہ ہونی پر شناخت کیا جاتا ہے   37.5ےس36.5عام درجہ حرارت یک رینج 
 

 / عالمات تشخیص 
 ہیں 

ھ ہونی
ٓ
 بخار میں عمویم طور پر درج ذیل سات

 جیےس  
 ذہٹی دباؤ   ●
 سسٹی   ●
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 شودا ک   ●
 نیند آنا  ●
الجیسیا  ●  ہائثی
 ض نی ےس قادھیان دی ●
: رسدی محسوس کرنا ، پٹھوں یک سخٹی اور کانپنا۔              ●  دیگر عالمات میں شامل ہیں

 

 عالج یک ہدایات 
 عالج

 وایل ادویات ےک معمول کا استعمال جائز نہیں ہے کیونکہ یہ اہم طٹے  
کم درجے ےک بخار میں بخار اتارنی

 اشارے چھپا سکتا ہے ،

 بغٹں ادویات ےک عالج

۔ نی پا   مقدار شامل ہیں
 ےس عالج  میں ٹیپڈ پانی ، آرام اور زبانی سیال یک کافی

 – ادویات ےس عالج
اسیٹامول  بت پثں گھنتی ےک وقفی ےس   4میل گرام / کلوگرام / خوراک میں ، خوراک  15بچوں میں گویل / رسر

اسیٹامول   (۔کرتا ہے ےس کم   C°  2-1گھنٹوں ےک اندر اندر   2بخار کو دہرانے جاسکٹی ہے )پثں
اسیٹامول یک سفارش بچوں میں >  کلو گرام وزن واےل بچوں میں نہیں یک    5ماہ اور > 6)احتیاط: نس میں پثں

 )  جانی ہے
 یا

ی  بت آئبوپروفیں گھنتی ےک وقفی ےک ساتھ دہرانے   8میل گرام / کلوگرام / خوراک ، خوراک  10گویل / رسر
۔ جاس  اسیٹامول یک طرح ہے ۔ )نوٹ: افادیت پثں اسیٹامول ےک کٹی ہے   8-6گھنتی ےک مقابےل میں   6-4اثر پثں

(۔  گھنتی تک رہتا ہے
۔  ین کا استعمال نہیں کرنا چاہنے  رنے ےک سنڈروم ےک خطرے یک وجہ ےس بخار زدہ بج  میں ایسثی

  
.۔ بخار اتارنی والیادویات ےک مختلف مجموےع استعمال نہیں کتں جانی    چاہیں

اسیٹمول  ۔ پثں گھنتی    8-6گرام(   4 زیادہ گھنٹوں میں زیادہ ےس  24 گرام گویل ) میل 1000-500بالغوں میں
 بعد۔ 

 واےل افراد میں خوراک   50)احتیاط: کمزور بزرگ ، بالغوں میں >
کلو وزن اور جگر یک خرانے کا خطرہ ہونی

 کو کم کریں( 
 یا

ی   گھنتی بعد   8میل گرام گویل ہر  600-400آئبوپروفیں
ز کردہ اسباب پر انحصار کرنی ہونے اینٹی بائیوٹک / اینٹی  تجویےک  تشخیصمخصوص طٹے اور لیبارٹری 

یئلز۔   میلثں
  

پائریکسیا    (Hyperpyrexia) ہائٹر
۔  بخار یک سب ےس عام  41.5یہ بخار ہے جس میں جسمانی درجہ حرارت   سینٹی گریڈ ےس زیادہ ہوتا ہے

ی وجوہات زیادہ عام ہوجانی وجہ انفیکشن ہیں ، تاہم ، جب درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو دورس 
۔   ہیں
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ی پ  یکسیا کو میڈیکل ایمرجنیس سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ سنگیں پثں وشیدہ حالتوں یک نشاندیہ نوٹ: ہائثی

۔   کرسکتا ہے
 

 عالج:  

مریضوں کو مناسب طور پر ہائیڈریٹ رکھیں ، کیونکہ پیچیدگیوں کا سب ےس اہم خطرہ پانی یک   ●
 کیم ہے 

ورت ہانے زیادہ ھوتا ہے  اگر درجہ حرارت انت  ● تو ، جارحانہ طور پر پر درجہ حرارت نیج  النی یک ضی
 ہونی ہے 

ی موثر ہے بچوں میں بخار کم کرنی   ● یٹک آئبوپروفیں  ےک لتے اینٹی پثں
اسیٹامول ایک ساتھ استعمال ہوسکتی ہیں   ● ی اور پثں  بچوں میں آئبوپروفیں

 
سال ےس کم عمر ےک بچوں اور جوان  16ےس  احتیایط تدبثں ےک طور رینے  سنڈروم ےک خطرے یک وجہ

۔ بالغوں میں  ین یک سفارش نہیں یک جانی ہے  اسثی
 

 (COUGH) کھانیس  4.0
کلینیکل خصوصیات: کھانیس ایک عالمت ہے جو سوزش وایل مونی رساو یا ٹریکیوبرونکیل نظام یک رکاوٹ   

۔  کھانیس ۔  یہ خشک یا رساو وایل ہوسکٹی ہے اکسسمل ، ہیکنگ ، دھماکہ یک وجہ ےس پیدا ہونی ہے  پثں
۔ ی اور سخت )پیتل( ہوسکٹی ہے  خثں

 

 عالج 
ی اور ایک شدید کھانیس: اگر کھانیس عام رسدی یک  وجہ ےس ہو تو ، پہیل نسل ےک اینٹی ہسٹامیں

وسن( کھانیس پر مثبت طور  ی )نیثی وکسیں ۔ یہ دکھایا گیا ہے کہ نیثی ڈیکونجیسٹنٹ تجویز یک جانی چاہنے
۔ پر اثر انداز   ی موثر نہیں ہیں

 ےک لتے نٹے نسل ےک بغثں نےسر وایل اینٹی ہسٹامیثی
۔ کھانیس کو کم کرنی  ہوتا ہے

یس: جن مریضوں کا نے پرٹوسس )یعٹی ، ہوپنگ کھانیس( ےس متاثر ہونی کا شبہ ہے ان  سب اکیوٹ کھان
۔ تصدیق شدہ ہوپنگ کھانیس ےک مریضوں کو میکروالئڈ این وفرینجیل کلچر لیں ی ٹی بائیوٹکس کا ایک نثں

۔  چاہئیں اور عالج ےک پہےل دن ےس پانچ دن ےک لتے الگ تھلگ رہنا چاہنے
 دی جانی

  
یل سائنوسائٹس یا بورڈٹیلال پرٹوسس یک وجہ ےس نہیں ہے تو ، کھانیس کو کم کرنی ےک اگر کھانیس بیک ٹثں

۔ ا  وع کیا جانا چاہنے ووینٹ( ےک ساتھ عالج رسر گر کھانیس برقرار رہٹی ہے لتں سانس واال ایپارٹروپیم )ایثی
ائڈز ےک استعمال پر غور کریں۔ اگر کھانیس شدید ہے  تو ، ایک مخترص   تو ، سانس لینی وایل کورٹیکوسثی

میل گرام پریڈنیسولون تجویز کرنی پر غور کریں۔ جب دورسے عالج ناکام   40ےس    30مدت ےک لتے فی دن 
ومتھورفن )ڈیلسیم  ہیں تو ، کوڈین یا ڈیکسثی

۔ ہوجانی  ( پر غور کیا جانا چاہنے
  

ی / ڈیکونجیسٹنٹ ےس کرنا  دائیم کھانیس: دائیم کھانیس واےل مریضوں کا عالج پہیل نسل ےک اینٹی ہسٹامیں
ی / ڈیکونجیسٹنٹ عالج ےک بعد کھانیس یک   ۔ اگر مریض کو ایک یا دو ہفتوں ےک بعد اینٹی ہسٹامیں چاہنے

ی ہونی ہے ، تو پھر یہ فرض  کا کھانیس سنڈروم اس یک کیا جاتا ہے کہ ہوا ےک راستی   مکمل یا جزوی بہثی
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 ہیں تو ، ناک ےس 
۔ اگر مریض کو ناک یک مسلسل عالمات ہونی وجہ تیھ اور عالج جاری رکھنا چاہنے

۔ وع کرنا مناسب ہے ائڈ رسر  اسٹثں
  

 (CONVULSION) جھٹکا 
 واےل اعصاب ےک نے  

 قابو ہونی کا ایک واقعہ ایک آکشیپ غثں معمویل اعصانے رسگریم یک وجہ ےس ہونی
۔  پہیل دفعہ واےل  ہے  جس ےک نتیجے میں میں رونے ، حیس ادراک ، یا موٹر رسگریم میں تبدییل آنی ہے

 :  آکشییپ ےک مریض ےک لتے ممکنہ وجوہات یک فہرست لمٹے ہے اور یہ مندرجہ ذیل پر مشتمل ہے
 

ی )فالج ، کینس   ●  میں  یک کیم ، خون یک  ، صدےم ، آکسیجن رس  یس این ایس پیتھالوجثں
سپالنے

 مسئےل( 
 میٹابولک مسائل  ●
●   ) ی ی ، آئیسونیازڈ ، تھیوفیلیں اب ، کوکیں  زہریےل عناض )رسر
یا(   ●  متعدی عناض )میننجائٹس ، انسیفالئٹس ، دماغ میں ریشا  ، نیورو سائکٹکروسس اور ملثں

 

 مریض تک رسائ  
ی لیں ، اگر ہاں؛  تو ا  ●

 یک ہسثی
ی
  عالج  ین ااینکزیولٹک ےس مریک

وک ، نیوپالسم ، حالیہ رسجری(   ● ی )اسثی  دماغ یک بیماری یک ھسثی
ی  ●  سیسٹیمیٹک نیوپالزم ، انفیکشن ، میٹابولک عوارض ، یا زہریےل ادخال یک ھسثی
 حالیہ صدےم یا چوٹ    ●
اب نویسر   ●  رسر

 

 :خصویص خدشات 
 ایکلیمپسیا  ●
 صدمہ   ●
ایکرنیل ہیمرج  ●  انثی
 عالمات )باربیٹوریٹ ، ڈانے زاپامالکحل یا دوائیوں ےک چھوڑنی یک   ●
یسنٹ اور آئزنیازڈ یک زیادہ مقدار   ●  )ادویات ےک استعمال یک وجہ ےس دورے )ٹرانے سائکلک اینٹی ڈیثی

 

 لیبارٹری ٹیسٹ 
 چاہیں طٹے معلومات کیس مریض ےک مخصوص عالج ےک لتے رہنمانے کرنی ےھ۔  کچھ ٹ 

ور کروانی  یسٹ ضی
 

م گلوکوز یک سطح   ●  سثں
م   ●  والئٹ الیکثی سثں
ی ےک لتے حمل ٹیسٹ۔   ●  وایل عمر یک خواتیں

 بچوں ےک پیدا کرنی
ر ےک بعد  ● ی ی سثں

 ان او نی ڈی یا وارڈ ےک مریضوں ےک لتں لتں ہونا چاہنں  جن یک یک بہثی
ی  سکیں

یس نی
 دیکیھ جانی ہے 
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ی  کرنی ایےس مریض ےک لتے جو پہےل دوروں     اسکیں
ی رکھنی تھے ان ےک دماغ کا یس نی  ہیں اگر؛ یک ہسثی

 نتے فوکل نقصان   ●
 صدمہ   ●
 مستقل بخار   ●
 دورے کا نیا کردار یا نمونہ  ●

 
۔ دورہ دماغی ہائپوفروژن ےک ذریعہ دل یک    کچھ مریضوں میں ای یس جے کروانی پرغور کیا جانا چاہنے

 دھڑکن یک نے ترتیٹے یک وجہ ےس ہوسکتا ہے ، ای یس جے مندرجہ ذیل یک شناخت کرسکتا ہے 
 

 یس  طویل کیو نی   ●
 چوڑا کیو آر ایس   ●
 اے وئ آر میں نمایاں آر  ●
 ہارٹ بالک  ●

 
 ثے پنکچر پر غور کریں؛ درج ذیل میں لم 
 

 قوت مدافعت میں شدید کیم واےل   ●
 مستقل بخار   ●
 رس میں شدید درد   ●
 مستقل طور پر تبدیل شدہ ذہٹی حالت   ●

 

  عالج 
 ادویات ےس عالج 

 عام ٹونک کلونک دوروں ےک لتں 
وایک ایسڈ    200  دن ےک وقفی ےس  3تقسیم شدہ خوراکوں میں    2کلوگرام / دن میں  میل گرام /    40-15ویلثی

 میل گرام کا اضافہ کرنا۔ 
 یا

 تقسیم شدہ خوراکیں یا ایک رات یک خوراک۔ یا 3-2میل گرام گویل / کلوگرام / دن میں  8-3فینیٹائن 
ی  اپیں ی  بار(۔ 3گرام دن میں    میل 1800-600میل گرام گویل/ کلوگرام / دن )  35-10کاربامثں

 یا
 میل گرام / دن۔ 180- 60رات میں فینوباربیٹون 

 :  میل گرام / کلوگرام / دن۔  8-5بچوں میں
 جزوی دورے )آسان اور پیچیدہ جزوی دورے( 

ی  اپیں ی  بار(۔ 3میل گرام دن میں   1800-600میل گرام گویل / کلوگرام / دن )  35-10کاربامثں
 یا

وایک ایسڈ  ۔ تقس 2ام / کلوگرام / دن میں میل گر  40-15والثی دن ےک وقفی ےس   3یم شدہ خوراکوں میں
 میل گرام کا اضافہ۔  200
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 یا 
 میل گرام گویل / دن۔  180-60رات میں فینوبابیٹون 

 :  میل گرام / کلوگرام / دن  8-5بچوں میں
  

۔  ( ےس قابو رکھنا چاہنے  مریض کو ترجییح طور پر کیس ایک دوا )مونو تھرانی
 ہیں تو ،بعد میں خ  م خوراک ےکدوانے کو ک

وع کریں۔ اگر دورے دوبارہ ہوجانی وراک میں اضافہ ساتھ رسر
 کیا جاسکتا ہے 

۔   تعمیل / دوا یک سطح یک جانچ پڑتال ےکہے
 ےک باوجود دورے نے قابو رہیں توشامل کریں 

 اگر پہےل دوانے یک زیادہ ےس زیادہ خوراک تک پہنچنی
۔ ستہ آہستہ دورسی دوا یک زیادہ ےس اوپر یک طرح ایک اور دوانے اور آہ  زیادہ خوراک تک پہنچ جائیں

  ول  ےس اضافی  ےک دوانے  دورسی کو   وروںد اگر ۔ہمیشہ جاتا  کیا   کنثی یل دوانے کوبند کرنی یک کوشش  پہ ہے
 کریں دوروں پر قابو پانی ےک کچھ ہفتوں ےک بعد۔ 

  
 )  یا 'ایڈ' آن تھرانی

کہ تھرانی )پویل تھرانی یا ضمٹی
پر غور کیا جاسکتا ہے جب اے ای ڈیز ےک ساتھ  مشثی

۔  دو  مونو تھرانی یک  کوششوں ےک نتیجے میں دوروں ےس آزادی حاصل نہیں ہونے ہے
ےک لتے ایک   تشخیص   اگر دو  اے ای ڈیز ےک ساتھ کوشش ےک باوجود دورے جاری رہنی ہیں تو ، مریض کو 

۔  ماہر ےک پاس بھیجنا چاہنے
میں مختلف   ہیں کیا جانا چاہنے )بایواویےلبلیٹی ڈ کو ترجییح طور پر تبدیل ناے ای ڈیز یک تشکیل یا بران 

ورت ےس زیادہ ضمٹی اثرات ےک امکانات میں اضافہ  حالتوں یا مختلف ادویات یک پروفائلز میں کم اثر یا ضی
(۔   ہوسکتا ہے

یں آسانی یک پیش کم از کم خوراک اور بہثی تعمیل یک وجہ ےس ترمیم شدہ اخراج یک فارمولیشن انتظام م
 
ی
۔ یہ باقاعدہ فارمولیشنوں ےس مہنگ  ہیں

۔ کش کرنی  ہیں
 ۔ احتیا کو   انتظام روزانہ یک  ڈیز  ای اے   دوران ےک حمل بار  ایک  ط ےک ساتھ استعمال کرنا چاہنے
  

 مریض / والدین یک تعلیم
کا سامنا ہو  نگہداشت کرنی والوں ےک لتے اہم معلومات اییس حالت میں جب کیس شخص کودورہ پڑنی  

 یا وہ دورے ےک بعد نے ہوش ہو: 
 ایسا کریں: 
منٹ میں ختم ہوجاتا    2-1ایک طرف رکھیں اور دورہ مکمل ہونی یک اجازت دیں۔ دورہ عام طور پر  فرد کو  

ے ڈھیےل کریں۔  ی ۔ اس شخص ےک کثی  ہے
 رابطہ یک  اس ےک / اس یک رشتہ داروں اور / یا معالج ڈاکثی کو مطلع کریں اگر اس یک جیب میں کونے 

 تفصیالت دستیاب ہوں تو۔
 یک صورت میں فرد کو قریٹے اسپتال / طٹے سہولیات اگردورہ بند نہ ہونی پانے  

یا ایک ےک بعد کٹے فٹ ہونی
۔   میں پہنچائیں
 ایسا نہ کریں: 

ے کا ٹکڑا جییس کونے بیھ  ی دانتوں ےک بیچ یا منہ میں یا اس ےک ہاتھوں میں ایک چانے ، چمچ ، لکڑی یا کثی
۔ اس یک ناک ےک سامتی جوتا یا پیاز رکھو۔ ی ڈالیں  چثں
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۔ زبردسٹی اپ وں ےس جھٹگ روکیں  نی بازوؤں اور پثں
 اےس پینی یا کھانی کو کچھ دیں۔

 دورہ پڑنی واےل شخص ےک گرد ہجوم۔ 
  پر   طور   ابتدانے   والدین  تر   زیادہ   

ی
  معلومات   درست  اور   مدد   انہیں   اور   ہیں   ہونی   خوفزدہ  ےس  تشخیص   یک  مریک

ورت  یک ۔  ضی نی   ،  وجوہات  ،  اثرات  مرصی   ےک   دواؤں  ،  مدت  یک  عارضہ  اس  وہ  کہ  چاہنے   کو   معالج  ہے  معارسر
 ساس جرم ےک بارے میں تفتیش سمیت سواالت یک توقع کریں۔ اح ےک والدین اور  ، نقصانات تعلییم اور 

زانے کریں اور عام والدین کو معلومات فراہم کریں اور انہیں دوروں یک ڈائری برقرار رکھنی یک حوصلہ اف
، جسمانی رسگریم پر پابندی غثں  طور پر بج  ےک ساتھ عام سلوک    ےک زیادہ تر بچوں ےک لتں

ی
کریں۔ مریک

ایک ےک دوران ایک ذمہ دار بالغ ےک ساتھ حاضی ہو۔   اور تثں
وری ہے سوانے اس ےک کہ بچہ نہانی  ضی

 ےک زیادہ تر بچوں کو دوائیوں ےس اچیھ طرح قابو پالیا جا
ی
تا ہے ، عام ذہانت ہونی ہے ، اور اس ےس مریک

 
ی
ورت ہے ، کیونکہ عام عام زندیک ۔ تاہم ، ان بچوں کو محتاط نگرانی یک ضی  گزارنی یک امید یک جاسکٹی ہے

۔   ےک شکار بچوں میں سیکھنی یک معذوری زیادہ عام ہے
ی
 آبادی ےک مقابےل میں مریک

ی باہیم ت  ےک مریضوں ےک لتے والدین ، معالج ، اساتذہ ، اور بج  ےک مابیں
ی
 عاون اور افہام و تفہیم ےس مریک

۔  ی میں اضافہ ہوتا ہے
 بہثی

 طٹے اقدامات کو بیھ شامل کرنا  
جب دورہ دوبارہ ہوجاتا ہے تو ، مشاورت میں استعمال ہونی واےل ابتدانے

۔   چاہنے
ایک ، ڈرائیونگ ،جیےس اعیل خطرے یک رسگرمیوں ےس گریز   کہ تثں

 کریں۔   مریضوں کو ہدایت یک جانے
ہ۔ مہینوں ت 6کہ آخری دورے ےک بعد کم ےس کم   ک چھت، آگ یک جگہوں وغثں

  جس.  چاہ  جانی   دی  طرح  ایس  بالکل  دوائیں   کہ  کریں  وضاحت   
ی
یک تجویز دی گٹے ہو۔ ادویات کا باقاعدیک

سکتا   ےس لینا یا اچانک رک جانی ےس اسٹیٹس ایپلیپٹیکس کا سبب بن سکتا ہے اور عالج کا دورانیہ طویل ہو 
۔  ہے
 

 (SHOCK) شاک
ی خطر   کو سنگیں

ی
۔   ے میں ڈالتی وایل حالت ہے جس یک خصوصیت بلڈ پریسر کا کم ہوناشاک زندیک ہے

۔   اگر فوری طور پر عالج نہ کیا جانے تو یہ موت یک طرف ےلجاتا ہے
 

 تشخیص 

( صدےم یک اہم عالمت ہے  80کم بلڈ پریسر )    ●  میل میثی  ےس کم سسٹولک نے نی
ی نکمزور ا   ●  بضور تثں
ی اور اتیل سانسیں   ●  تثں
چیٹی اور بدیل ہونے ذہٹی حالت  ●  نے
 کمزوری   ●
 پیشاب کا کم آنا   ●

 

 نوٹ 
ی ترین حالت میں  بچوں میں میں شاک یک عالمات  کو فوری  پہچانا جانا چاہنں  اس ےس پہےل  کہ وہ   سنگیں

 وری معائنہ کیا جانا چاہنے چےل جائیں جہاں ےس واپیس ممکن نہ ہو۔اس لتے بچوں میں مندرجہ ذیل کا ف
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 سیکنڈ ےس زیادہ(  3طویل کیشکا بھرنا )   ●
 کیطرح نبض(   ●

ے
 نبض یک کم مقدار )کمزور دھاگ

●   >  ( 120/ منٹ ،< بچوں میں  160دل یک دھڑکن یک رفتار میں اضافہ )< نوزائیدہ بچوں میں
 شعور یک سطح میں کیم )آنکھوں کو نہ مالنا(   ●
ی رفتار   ●  سانس یک تثں

 
سر میں کیم اور پیشاب یک پیداوار میں کیم دیر ےس ہونی وایل عالمت ہیں اور جبکہ ان یک نگرانی یک پری  بلڈ  

۔ جاسکٹی ہے ا  ہیں
 میں زیادہ حساس ہونی

 ور یہ ناقابِل واپیس حالت ےس قبل صدےم کا پتہ لگانی
 

 شاک یک اقسام
 
 

 مزید عالمات  وضاحت  شاک یک اقسام

 قسم  ب ےس عامشاک یک س ھایپو والیومک شاک 
سب ےس پہیل وجہ خون کا ضیاء 
، جلتی ، اسہال یک بیماری یک وجہ  

 ےس گردیسر نقصان ہے 

 یک طرح نبض،  کمزور اور 
ے
دھاگ

 ٹھنڈی جلد 

 میں دل   کارڈیوجینک شاک 
مؤثر طریفی ےس پمپ کرنی

یک ناکایم یک وجہ ےس مثال 
مایوکارڈیل انفاکشن ، دل کا فیل 

ہ   ہونا وغثں

ونے گردن یک پھویل ہ
ر یا یا دھڑکن یک غثں وریدیں،کمزو 

 
ی
 موجودیک

یہ بہت زیادہ انفیکشن یک وجہ   سیپٹک شاک 
اس ےس خون یک ےس ہوتا ہے اور 

 ہیں 
 نالیاں کھل جانی

جسم ےک درجہ حرارت کا زیادہ 
 ہونا 

یہ یہ ریڑھ یک ہڈی میں چوٹ یک   نیوروجینک شاک 
وجہ ےس ہوتا ہے اور اس یک وجہ 

یوں میں  ےس دور یک خون یک نال
میں اچانک سخٹی کم ہو جانی 
ہے ہے اور بلڈ پریسر کم ہو جاتا 

 ہے 

 گرم اور خشک جلد

یہ الرجن یا دوانے یک وجہ ےس  شاک  اینا فائلیکٹک
ی الرجک ری ایکشن یک  سنگیں

برونکوسپازم، این جیو اڈیما،یا 
 الرجے وایل خارش
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 وجہ ےس ہوتا ہے 

 
 الف۔ ایمرجنیس عالج
۔  کار عالج شاک یک قسم پر  ڈیوجینک شاک ےک عالوہ ہر قسم ےک شاک ےک عالج میں  منحرص ہوتا ہے

۔  مکمل عالج کو یقیٹی بنانی ےک لتے بنیادی وجہ یک فوری   وری ہے   تشخیص نس ےک زریےع سیال ےس عالج ضی
۔ وری ہے  ضی

 
 ●   ہوا کا راستہ برقرار رکھیں 

ےس  وینٹیلیشن کا  ورت ہو تو انٹیوبیٹ  ظام کریں اور اگر ضی ●  چہرے ےک ماسک ےک ساتھ آکسیجن کا انت
 انتظام کریں 

 ●  شوگر لیول کم ہونی یک جانچ کریں اور اس کا عالج کریں 
 ●  سیال یک تبدییل )کارڈیوجنک جھٹگ ےک لتے نہیں ( 

 

 بالغ: 
 انے ۔اس کو دوہرائیں فیصد سوڈیم کلورائیڈ ڈ ایک لیثی دیا جاتا ہے ۔ یہاں تک کہ بلڈ پریسر بہثی ہو ج  0.9
۔ -خون اور پالزما یک توسیع واےل اجزاء دیں)    واےل شاک میں

 ( خون ےک ضائع ہونی
 )  . سیال یک تبدییل )کارڈیوجینک صدےم ےک لتں نہیں

وع کریں۔  6-4۔ فوری طور پر آکسیجن تھرانی 1اے:  / منٹ رسر  لیثی
 د بحال یک جانی چاہنے . ابتدانے حجم یک توسیع ےک اقدامات. نس تک رسانے جلد از جل2
منٹ ےک اندر اندر( سب ےس پہےل پردنے رگوں یک کوشش یک جانی چاہنے ، اگر ناکام ہو گیا تو ، پھر   3-5) 

۔  وسیع بور نس وایل الئنیں قائم کریں   2مرکزی رگیں جیےس جگولر / فیمورل کا استعمال کیا جاسکتا ہے
۔   اور کرسٹالئڈز لگائیں

 حاصل نہیں یکاگر مخترص مدت میں نسوں میں 
و میں سونے ڈال کر   جاسکٹی ہے تو ، ہڈ رسانے ی ےک مثں

۔  و میں دیا جاسکتا ہے ااوسیئس انفیوژن بون مثں  انثی
. مائعات یک نوعیت: نارمل سیالئن / رنگر لییکٹیٹ )کرسٹالؤڈ( ابتدانے طور پر ہر قسم ےک ہائپووالیمئک 4

۔   /  ی لیک ، جلہیمورجک صدےم میں استعمال کیا جاسکتا ہے  بخار ، نیفروٹ کوالئڈز کیپلثں
ی
ک  تی ، ڈینگ

۔ صدےم اور ہیمورجک صدےم یک صورت میں پورے خون کو متبادل   ہیں
صدےم یک حالت میں استعمال ہونی

۔  ہیں
۔ پیکڈ خلتں جلتی واےل مریضوں میں استعمال ہونی  ےک طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے

وگرام ےک یس یس / کل 20رنی ےک لتے تہ کینوال ےس جلدی بحال ک راس 3سیالوں کا حجم: خون یک مقدار کو 
۔ بحایل یک خصوصیات ، جیےس گرم جلد اور کیپلری بھرنی کا بہثی  7-5بولس کو  منٹ میں دھکیلنا چاہنے

۔ اگر یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے تو ، دورسا بولس  وقت ، سیال یک تبدییل ےک بعد بہت جلد ظاہر ہوتا ہے
 دیں۔ 

ی نظر نہیں آنی ہے ا. اگر  6
سہولیات میس نہیں ہیں اور زیادہ  ور یس وی نی یک نگرانی ےک لتے کونے بہثی

وع کریں )ٹیبل    خصوصیات نہیں ہیں تو ، دورسا بولس دیں اور آئنوٹروپ رسر
(۔ اگر 2.3ہائیڈریشن یک کونے

ئنوٹروپس میں ترمیم  یس وی نی ےک لتے سہولیات میس ہوں تو ، یس وی نی ےک مطابق سیال تھرانی اور آ
 ۔ کریں
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 :بچ  
 مول / کلوگرام سست ادخال  20%سوڈیم کلورائد 0.9
 

 نوٹ: 
 ۔کارڈیوجینک شاک میں نس ےک ذریےع سیال مت دیں  لیکن نس واال راستہ برقرار رکھیں 

 ۔ اگر مریض سانس یک تکلیف پیدا کرتا ہے تو سیالوں کو بند کردیں 
 
سہال یک وجہ ےس نہیں ہے ممکنہ  بچوں میں سیپٹیسیمیا: صدےم میں مبتال تمام بچوں کو جو صدےم یا ا 

۔ سیپٹیسیمیا ےک لتے اینٹی بائیوٹک ک  ور دینا چاہنے
 
 دن  10ےس7ےس گھنتی ےک لتے 1-6میل گرام / کلوگرام / خوراک  20ب: امپیسلن  
 یا 
 
ائگزون     / خوراک فوری طور پر ایک خوراک ےک طور پرپٹھے میں  میل گرام / کلوگرام 80-50س۔ سیفثی
 
 پانی مکس کرنی یک ہدایات کشن ےک ساتھ : انج3ٹیبل  
 

وزن کلو گرام  
 میں 

خوراک میل  
 گرام میں 

میل گرام 250
ٹیےک پانی ےک  
ساتھ مکس  

 میں 
 میل لیثی

میل گرام 500
ٹیےک پانی ےک  
ساتھ مکس  

 میں 
 میل لیثی

میل گرام   1000
ےک  ٹیےک پانی 

ساتھ مکس  
 میں 

 میل لیثی

  / عمر/ مہینی
 سال 

  - 0.5 1 125 2.5تا2

پیدائش ےس   - 0.8 1.6 200 3.5تا2.5
 ایک ماہ تک

ی ماہ   - 1 2 250 5.5تا3.5 ایک ےس تیں
 تک

ی ےس چھ ماہ   - 1.5 3 375 7تا  5 تیں
 تک

چھ ےس بارہ ماہ   - 2 4 500 9تا  7
 تک

اٹھارہ بارہ ےس  - 2.5 5 625 11تا  9
 ماہ تک 
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اٹھارہ ماہ ےس   - 3 6 750 14تا  11
ی سال تک   تیں

ی ےس پانچ   - 4 - 1000 17تا  14 تیں
 سال تک 

پانچ سال یا اس  - 4 - 1000 ےس زیادہ  17.5
 ےس زیادہ 

 

 احتیاط!  
 
ائگزون ےک دینی ےک     گھنتی ےک اندر   48کیلشیم پر مشتمل مائعات نہ دیں ، جیےس رنگر لییکٹٹیٹ ، سیفثی
   ۔یرقان واےل نوزائیدہ میں نہیں دینا چاہنں   

ور لکھیں خوراک اوردوا دینی کا راستہ ریف  ۔ ر پر ضی
 

 پائن یک کیم
ی اقسام    ۔  پانی یک کیم یک تیں ورت ےس زیادہ ضائع ہونی  ےک طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ جسمانی سیال ےک ضی

ویلیٹس کا نقصان ، خاص طور پر سوڈیم کا نقصان(  ناٹریمک )بنیادی طور پر الیکثی : ہائپوٹونک یا ہائثی ہیں
ناٹریمک )ب ٹونک یا ہائثی اور آئسوٹونک یا آئیسوناٹریمک )پانی اور نیادی طور پر پانی کا نقصان( ، ، ہائثی

ویلیٹس کا مساوی نقصان(۔  انسانوں میں ، پانی یک کیم یک سب ےس زیادہ عام طور پر دیکیھ جانی   الیکثی
یمک پانی یک کیم ہے جو کہ ہائپووولیمک ےک ساتھ مساوی ہے ، لیکن  وایل قسم آئسوٹونک یا آئیسونثی

ٹونک پانی یک ک ہائ یم ےس آئسوٹونک کا امتیاز اہم ہوسکتا ہے جب ایےس افراد کا عالج کریں پوٹونک یا ہائیثی
۔     جسمانی طور پر ، پانی یک کیم ، نام ےک باوجود ، ضف پانی کا نقصان   جن میں پانی یک کیم ہوجانی ہے

و جانی  پر تقریبا اتٹی یہ مقدار میں کھنہیں ہے ، کیونکہ پانی اور محلول )بنیادی طور پر سوڈیم( عام طور  
یانوں ےس باہر  ۔  ہائپوٹونک پانی یک کیم میں ، پانی رسر ہیں کہ خون ےک پالزما میں وہ جس طرح موجود ہیں
۔   ہائپوٹونک اور  وایل جگہ پر منتقل ہوجاتا ہے ، جس ےسکل جسمانی پانی کا کافی آسان ہو جاتا  ہے

ٹونک حالتوں میں اعصانے پیچ ۔ہائپوٹونک حاہائثی لت دوروں کا باعث بن سکٹی ہے ، یدگیاں ہوسکٹی ہیں
۔ ےک بعد  دماغی ورم کا باعث بن سکٹی ہے ی ےس ری ہائیڈریشن ہونی ی  جبکہ مؤخر الذکر تثں

یٹی زبانی ری ہائڈریشن ےک لتے فارموال    : ڈبلیو ایچ او/یونیسف کا کم  اوسمو لثں
 میں تحلیل 

 پینی ےک قابل پانی ےک ایک لیثی
 ایل/جے  2.6م کلورائد ڈی سو 

یٹ، ڈانے ہائڈریٹ سیال:   /ایل  2۔9ٹرائیسوڈیم سثی  جے
/ایل  1.5پوٹاشیم کلورائد   جے

/ایل 13۔5گلوکوز این ہائڈرس یک   جے
  

 نتیچے میں مقدار
میل مول / ایل ، گلوکوز این ہائڈرس   20میل مول / ایل ، ےک +    65  -میل مول / ایل ، یس ایل  75سوڈیم +  
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یٹ  میل مول 75 یٹی میل مول/ ای 10/ ایل ، سیثی  میل مول / ایل۔ 245ل ، کل اوسمولثں
  

 (Hypovolemic shock) ہائپوولیمک شاک  
۔  یہ خاص طور پر پانی ےک بجانے   ہائپووولیمک شاک خاص طور پر خون ےک پالزما ےک حجم میں کیم ہے

۔  ضف حجم ےک لحاظ ےس پانی یک کیم ہونی  ہے
 

 عالمات  
د شامل ہوسکتی ہیں جیےس ہینگ اوور ےک دوران ہوتا ہے ، برصی نقصان ، اور پوزیشن میں رسدر عالمات   

بدلتی ےک دوران بلڈ  پریسر ےک کم ہونی یک وجہ ےس کھڑے ہونی پر چکر آنا یا بیہوش ہونا۔  عالج نہ ہو  
اور انتہانے   ن پرسوجنیسر ، زباسکتی وایل پانی یک کیم کا نتیجہ عام طور پر بدیل ہونے ذہٹی حالت ، نے ہو 

۔ ی حالت میں نتیجہ موت یک صورت میں نکلتا ہے  سنگیں
 
ی   پیاس ، چپچپا جھیل یک خشگ  ، جلد یک سخٹی یک کیم ، پوزیشن بدلتی پر بلڈ پریسر میں کیم یا دل یک تثں

( اور پیشاب یک ( یا مرکزی وینس پریسر )یس وی نی میں  مقدار  دھڑکن ، کم جگولر وینس پریسر )جے وی نی
 میں پانی یک کیم عام طور پر     کیم۔

ی
میل کلوگرام / گھنٹہ ےس بیھ کم   0.5گردوں نارمل کام یک موجودیک

۔  پیشاب یک مقدار ہے
 

 (Differential diagnosis) تشخیصویبھیدک  
 پانی انسانوں میں ، پانی یک کیم بہت یس بیماریوں یک وجہ ےس ہونی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جسم میں  

:  توازن  ےک ۔  ان میں یہ شامل ہیں  ہیں
 کو خراب کرنی

 

وئن یا تناؤ ےس متعلق وجوہات   بٹں

 
 کا استعمال کتں بغثں پسینی ےک ساتھ طویل جسمانی رسگریم ، خاص طور پر گرم اور   ●

مناسب پانی
 یا خشک ماحول میں  / 
 جہاز میں )   ●

 ٪  نیم( 12–٪  5خشک ہوا کا طویل عرصہ تک سامنا ، جیےس ، اعیل اڑن واےل ہوانے
 جسمانی صدےم یک وجہ ےس خون یک کیم یا بلڈ پریسر یک کیم    ●
 اسہال  ●
 حرارت میں شدید اضافہ  درجہ  ●
 جھٹکا )ہائپوولیمک(  ●
 الٹی   ●
 جلنا  ●
 لیکریمیشن   ●
ی اور دیگر محرکات کا استعمال   ● ی ، کیفیں ی ، امفیٹامیں  میتھیمفیتیمیں
ورت ےس زیادہ استعمال  ● وبات کا ضی  الکحل مسر

 
( ی امر متعد  ئوں کا باب دیکھیں ی

 اض )تفصیالت ےک لتے معدےوانثی
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 ہیضہ   ●
 معدے یک خرانے  ●
 شیگیلوسس   ●
 زرد بخار  ●
 غذائیت یک کیم   ●
والئٹ یک کیم و بئیسر   ●  الیکثی
●   )  ھائپوناٹریمیا)پانی یک کیم یک وجہ ےس بیھ ہوتا ہے
یریمیا ، خاص طور پر کم نمک ےک کھانی ےس   ●  ہائپوونثی
 بھوکا رھنا  ●
ی   ● لیثی سیال یک  1میں کیم ےس سیال یک مقدار میں کیم یک عکایس ہوسکٹی ہے )   ی ےس وزنحالیہ تثں

 پونڈ( وزن کم کرنی ےھ(۔  2.2کلو گرام )   1کیم وزن میں 
 مریض کا غذا لینی یا پانی پینی  ےس انکار  ●
 نگلتی ےک قابل نہ ہونا )غذانے نایل یک رکاوٹ(   ●
 ہات پانی ےک  ضائع ہونی یک دورسی وجو  ●
 گلیسیمیا ، خاص طور پر ذیابیطس مالیٹس میں ہائثی  شدید   ●
 گالئکوسوریا   ●
 یوریمیا  ●
 ذیابیطس انسپیڈس   ●
 پانی یک شدید کیم    ●
 خوراک یک وجہ ےس بیماری   ●

 
 

  :  ٹیسٹ میں شامل ہیں
 

والئٹس خصوصا سوڈیم ، پوٹاشیم ، اور بانے کاربونٹیٹ یک سطح یک جانچ   ● یس )الیکثی بلڈ کیمسثی
 )  پڑتال کرنی ےک لتے

وجن    ●  بلڈ یوریا نائثی
 خون یک مکمل گنٹی )یس نے یس(  ●
 کریٹینائن    ●
 پیشاب یک مخصوص کشش ثقل   ●
ی ےک دورسے ٹیسٹ مثال ےک طور پر ،   ● ذیابیطس یک جانچ  پانی یک کیم یک وجہ یک وجہ ےک تعیں

۔   پڑتال ےک لتے بلڈ شوگر لیول( بیھ کتں جاسکتی ہیں
 

 عالج 
یٹی زبانی ری ہائڈریشن ےک لتے  ڈبلیو ایچ او/یونیسف کا کم  اوسمو    فارموال لثں

 میں تحلیل 
 پینی ےک قابل پانی ےک ایک لیثی
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 ایل/جے  2.6سوڈیم کلورائد 
یٹ، ڈانے ہائڈریٹ  /ا 2۔9سیال:  ٹرائیسوڈیم سثی  یل جے

/ایل  1.5پوٹاشیم کلورائد   جے
/ایل 13۔5گلوکوز این ہائڈرس یک   جے

  

 نتیچے میں مقدار
میل مول / ایل ، گلوکوز این ہائڈرس   20ایل ، ےک +    / میل مول    65  -ل ، یس ایلمیل مول / ای   75سوڈیم +  

یٹ  75 یٹی  10میل مول / ایل ، سیثی  ایل۔میل مول /  245میل مول/ ایل ، کل اوسمولثں
  

 بچ  
میل لیثی فی کلو او آر نی حل چار چمچ ، رسنج یا دوانے کپ ےک ذریےع  50انتظام۔ ہلیک پانی یک کیم ےک لتں 

۔ یہ ہر پانچ منٹ میں   کلوگرام محلول بج  کو دے کر   1چار گھنٹوں ےک دوران دیا جانا چاہنے
میل لیثی فی

۔ مریضوں کا عالج گھر پر کیا جاسکپور  ۔ اگر بچہ فی کرے تو عالج ا کیا جاسکتا ہے منٹ بعد   30تا ہے
۔ چار گھنتی عالج معالجے ےک بعد ، بحایل کا سیال  وع کرنا چاہنے دیا جانا چاہنے اور ہر دو گھنتی دوبارہ رسر

۔ بحایل یک تھرانی میں اگےل  
گھنٹوں ےک لتے متوقع   24بعد جاری نقصانات کا اندازہ اور اس کو پورا کرنا چاہنے

وریات اس بج  میں فراہم کرنا شامل ہیں جو اب پیشاب یک متوقع پیداوار ےک پانی اور الیک والئٹ یک ضی ثی
۔   ساتھ مرجع ہے

  
میل لیثی فی کلوگرام او آر نی حل چار گھنتی ےس زیادہ معالج ےک دفثی یا  100،  کیم ےک لتں معتدل پانی یک 

۔ اگر عالج کامیاب ہے او  ورت ےس زیادہ نہیں  ایمرجنیس ڈیپارٹمنٹ میں دیا جانا چاہنے ر جاری نقصانات ضی
۔ گھر میں ، دیکھ بھال کرنی والوں کو بحایل  کا عالج فراہم کرنا  ہیں تو ، بج  کو گھر بھیجا جاسکتا ہے

۔ اگر  فی شدید   چاہنے اور ہلےک پانی یک کیم یک وجہ ےس ہر دو گھنتی میں جاری نقصانات کو پورا کرنا چاہنے
ورت کا کم از کم اور مستقل رہٹی ہے )یا ، فی   فیصد( یا اگر او آر نی پاخانی ےک نقصان  25گھنٹہ یک زبانی ضی

۔یک مقدار کو برقرار نہیں رکھ سکتا ہے   تو او آر نی کو ناکام سمجھا جاتا ہے
  

شدید ڈی ہائیڈریشن کا عالج نس میں مائعات ےک ساتھ کیا جانا چاہنے جب تک کہ مریض مستحکم نہ  
(۔ اس عالج میں ہو )یعٹی گردش کرنی وا  میل لیثی فی کلو آئسوٹونک   20ےل خون کا حجم بحال ہوجانے

۔ بچوں میں حجم  15 ےس 10کرسٹالئڈ )نارمل سیالئن یا رنگرلیکٹیٹ(  منٹ ےک دوران شامل ہونا چاہنے
۔ مریض یک نبض یک طاقت ،  یک بحایل ےک لتے فی الحال کیس اور قسم یک سیال یک سفارش نہیں یک   گٹے ہے

دوبارہ بھرنی کا وقت ، ذہٹی حیثیت اور پیشاب یک پیداوار یک نگرانی ےک ساتھ ، عالج ےک طور پر کیشکا 
وری طور پر دہرایا ج ۔ استحکام ےک اکثر ایک گھنتی ےک اندر ضی میل لیثی فی کلوگرام سیال یک   60انا چاہنے

۔ ورت ہونی ہے  ضی
 

 کیم() شوگر یک شدید  (Hypoglycemia)ہائپوگلیسییمیا 8.1
۔   ہائپوگلیسیمیا خون یک گلوکوز یک عام سطح ےس کم یک حالت ہے
 ےک لتے وہپل ٹرائیڈ  معیار:   تشخیص ہائپوگلیسیمیا یک  
 ہیں  . 1 

 عالمات جو بانے ہائپوگلیسیمیا یک وجہ ےس ہونی
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 . عالمات ےک وقت کم گلوکوز 2 
ی یا معمول پرآنا3   ۔ جب گلوکوز کو معمول پر بحال کیا جاتا ہے تو عالمات یک  بہثی
میل  3ےس  8۔2ہائپوگلیسیمیا یک عال مات تب تک نھیں ھوتیں جب تک خون میں گلوکوز یک مقدار   

( ن  ھو۔ 54ےس  50مول/لیثی )   میل گرام/ڈییس لیثی
( 2( پیمائش ےک طریقہ کار ، )1طیع سطح کا انحصار ) ہائپوگلیسیمیا یک وضاحت کرنی ےک گلوکوز یک ق  

 اور )3شخص یک عمر ،
ی
 یا عدم موجودیک

ی
۔4( اثرات یک موجودیک  ( ڈیفینیشن کا مقصد ہے

 نشانات و عالمات  
ی ہارمونز )ایپیینیفرین / اہائپوگلیسیمیک عالمات اور توضیحات  انس  ی اور گلوکاگون( داد ریگولیثی یڈرینالیں

 ہیں ، اوردماغ میں کم گلوکوز جانی یک وجہ ےس  نیوروگلیکوپنک ےک ذریےع ھونی و 
اےل اثرات ےس ظاھرھونی

 اثرات۔ 
 

جک عالمات   ایڈریٹن

اہٹ   ●  لرزش ، اضطراب ، گھثے
ی دھڑکن ، دھڑکن کا محسوس ہونا   ●  دل یک تثں
، اس ، گریم ک پسینہ آنا  ●  ہیں

  ا احساس ہونا )اگرچہ پسینی یک غدودوں میں پٹھوں ےک رسیپثی ہونی
 )  طرح "ایڈرینجک افادیت" مکمل طور پر درست نہیں ہے

 پیالھٹ ، ٹھنڈا ہونا ،   ●
 پیوپلز کا کھل جانا  ●
سٹیسیا(   ●  نے حیس کا احساس "پنوں اور سوئیاں"کا چبھنا )پثں

 

 (Glucagon manifestations) گلوکاگون یک عالمات  
 بھوک ، بوربوریگمس    ●
 متیل ، الٹی ، پیٹ یک تکلیف   ●
 رس درد  ●

  

 (Neuroglycopenic manifestations) نیوروگالئکوپینک عالمات
 غثں معمویل تدبثں ،  فیصلہ کرنی یک صالحیت میں خرانے   ●
 شخصیت یک تبدییل ، جذباتیت    ●
 اب دیکھنا ، نیند آنا تھکاوٹ ، کمزوری ، نے حیس ، سسٹی ، دن میں خو   ●
ی  الجھن ، بھولنی   ●  یک بیماری ، چکر آنا ، دلثں
 نیم بیھویسر ، کوما ، غثں معمویل سانس لینا  ●
 عام یا فوکل جھٹگ  ●

 

 اسباب 
۔  حاالت میں مریض یک عمر ، دن کا  تشخیصہائپوگلیسیمیا ےک حاالت    ہیں

ےک لتے نیشانیاں فراہم کرنی
یل اقساط ، غذائیت یک حیثیت ، جسمانی اور ذہٹی نشوونما ، ادویات وقت ، آخری کھانی ےس وقت ، پچھ
( ، دیگر اعضاء ےک  امراض ، خاندانی یا زہریالمواد )خاص طور پر انسول ی یا ذیابیطس یک دیگر دوائیں یں
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ی ، ۔  جب ہائپوگلیسیمیا بار بار ہوتا ہے تو ، کٹے مہینوں میں حاالت   ھسثی اور عالج کا ردعمل شامل ہیں
یک ریکارڈ یا "ڈائری" ، جس میں ہر قسط ےک حاالت )دن کا وقت ، آخری کھانی ےس متعلقہ ، آخری کا ا

۔کھانی   ہائپوگلیسیمیا یک    یک نوعیت ، کاربوہائیڈریٹ کا ردعمل ، اور ایس طرح( پر غور کیا جاسکتا ہے
۔   نوعیت اور اس یک وجہ کو پہچانتی میں

میل گرام / کلوگرام  6 ام / منٹ ےس اوپر ، یا بچوں اور بڑوں میں میل گرام / کلوگر  10نوزائیدہ بچوں میں  
۔  اس تناظر میں اس کو گلوکوز   /  م ےک مضبوط ثبوت ہیں ی

نسولیثی ورتیں ہائثی منٹ ےس زیادہ گلوکوز یک ضی
۔انفیوژن ر   یٹ )جے آر( کہا جاتا ہے

ل مختلف قسم ےک  آخر میں ، جب گلوکوز کم ہوتا ہے تو گلوکوگون کو خون میں گلوکوز کا ردعم 
۔    میں مدد دے سکتا ہے

( ےس   1.70گرام / ڈی ایل )   میل 30ہائپوگلیسیمیا میں فرق کرنی میل میثی / لیثی
ی کو زیادہ ےس زیا ۔ زیادہ خون میں گلوکوز کا اضافہ انسولیں  دہ ہائپوگلیسیمیا یک امکانی وجہ بتاتا ہے

مانی معائنہ ےک لحاظ ےس درج ذیل ٹیسٹ یک بار بار ہائپوگلیسیمیا ےک مریضوں ےک لتے تاری    خ اور جس 
ورت پڑسکٹی    اسکرین بالغوں میں اور ضی

والئٹس اور یس پیپٹائڈ وانے ی ، کورٹیسول ، اور الیکثی : انسولیں ہے
۔   نمو ہارمون بچوں میں

 

 عالج
 ےک لتں 15 -15 

ےک  منٹ 15گرام کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے اور اےس   15قاعدہ میں آپ ےک بلڈ شوگر کو بڑھانی
 میل گرام / ڈی ایل ےس کم ہے تو ، اس کو دوبارہ دیں۔  70بعد چیک کریں۔ اگر یہ اب بیھ 

  
ایل نہ ہو۔ ایک بار جب   میل گرام / ڈی  70ان اقدامات کو دہرائیں جب تک کہ آپ یک بلڈ شوگر کم ےس کم  

 تو ، کھانا یا ناشتا کھائیں تاکہ یہ یقیٹی بنانے 
۔ آپ یک بلڈ شوگر معمول پر آجانے   کہ یہ دوبارہ کم نہیں ہوتا ہے

  

 فوری عالج
 اگر آپ کو بلڈ شوگر یک عالمات ہیں تو ، درج ذیل کریں: 

  
۔ یہ   20ےس  15 ی کارآمد کاربوہائیڈریٹ کھائیں یا پییے  ہیں جو آسانی ےس  گرام تثں

 یا چرنے ےک بغثں کھانی
ی پروٹیں
۔ گلوکوز یک گولیاں یا   ہیں

  -ڈائٹ نہیں  -جیل ، پھلوں کا رس ، ریگولر جسم میں شوگر میں تبدیل ہوجانی
۔   سافٹ ڈرنکس ، شہد ، اور شوگر کینڈی آزمائیں

میل گرام /  70یھ منٹ بعد بلڈ شوگر یک سطح کو چیک کریں۔ اگر بلڈ شوگر یک سطح اب ب 15عالج ےک 
ی رفتار عمل واےل کاربوہائیڈریٹ کا  3.9ڈی ایل )  گرام کھائیں یا   20ر او  15میل میثی / ایل( ےس کم ہے تو ، تثں
۔ ان اقدامات کو دہرائیں  15پییے ، اور  جب تک کہ بلڈ  منٹ میں بلڈ شوگر یک سطح کا دوبارہ جائزہ لیں

 ایل( ےس زیادہ نہ ہو۔ میل میثی /  3.9میل گرام / ڈی ایل )  70شوگر 
انی ےس آپ اےس سنیک لیں یا کھانا۔ ایک بار جب آپ یک بلڈ شوگر معمول ہوجانے تو ، سنیک یا کھانا کھ

۔   مستحکم کرسکتی ہیں اور آپ جسم ےک گالئکوجن اسٹوروں کو بھر سکتی ہیں
 بلڈ شوگر یک کیم کا فوری عالج کریں۔ 

ی سمجھا جاتا ہے اگ ورت بلڈ شوگر یک کیم کو سنگیں ر آپ کو صحت یاب ہونی ےک لتے کیس ےس مدد یک ضی
پ کو گلوکاگون انجیکشن یا نس میں گلوکوز یک ہو۔ مثال ےک طور پر ، اگر آپ نہیں کھا سکتی ہیں تو ، آ

۔ 
ی
ورت ہویک  ضی
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ی ےک ساتھ عالج کیا جاتا ہے ان کو ہنگایم صورتحال ےک  لتے عام طور پر ، ذیابیطس ےک شکار افراد کا انسولیں

ورت ہے کہ ایمرجنیس یک صورت میں کٹ   ۔ کنتے اور دوستوں کو یہ جانتی یک ضی
گلوکاگون کٹ رکھٹی چاہنے

۔کو کہاں ےس   تالش کرنا ہے اور اےس کس طرح استعمال کرنا ہے
  

اگر آپ کیس ایےس شخص یک مدد کر رہے ہیں جو نے ہوش ہو تو ، اس شخص کو کھانا یا سیال دینی یک  
 کا طریقہ نہیں  کوشش نہ کریں۔ 

اگر وہاں کونے گلوکاگون کٹ دستیاب نہیں ہے یا آپ اےس استعمال کرنی
 دد ےک لتے کال کریں۔ جانتی ہیں تو ، ہنگایم طٹے م

  

 بنیادی حالت کا عالج

وری ہے کہ وہ بنیادی حالت یک شناخت    ےک لتں ضی
بار بار بلڈ شوگریک کیم یک روک تھام ےک لتں آپ ےک ڈاکثی

: کرے اور اس ک  ا عالج کرے۔ بنیادی وجہ پر منحرص ہے ، عالج میں شامل ہوسکتا ہے
  

۔ اگر کونے دوا آپ ےک بلڈ شوگریک کیم وا کو تبدیل کرنی  یک وجہ ہے تو، آپ کا ڈاکثی ممکنہ طور پر د  دوائیں
 یا روکنی یا خوراک کو ایڈجسٹ کرنی یک تجویز کرے گا۔

۔ کچھ ٹیومر کا عالج. آپ ےک لبلنے میں ٹیومر کا عال  ج ٹیومر کو جراج ےس ہٹانی ےک ذریےع کیا جاتا ہے
۔ " وری ہے  معامالت میں ، لبلبہ کو جزوی طور پر ہٹانا ضی
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 مباب دو 
  

 منہ اور دانتوں ےک حاالت 
 

منہ یک بیماریاں عام ہیں اور یہ دانتوں اور ان ےک اردگرد یک بیماریوں ، دانتوں ےک پھوڑے اور دیگر شدید 
۔  میکسلوفیشیل   یل انفیکشن ، وائرل انفیکشن ، فنگل انفیکشن ، تکلیف دہ چوٹ اور ٹیومرتک ہیں بیکٹثں

ی ا ے اور چہرے( کو متاثر کرنی واےل گھاووں کو بیھ یہ)پثں ی اں سمجھایا گیا ہے لیکن مزید تفصیل  ورل ، جثے
ورت ےک  وں یک فوری طور پرضی ۔  ڈاکثی کو دانتوں ےک ڈاکثی ورت ہے ےک لتے متعلقہ کورس یک کتاب یک ضی

وری ہو تو دانتوں ےک ڈاکثی  دانتوں ےک رسجن ےک   / حاالت یک نشاندیہ کرنی ےک قابل ہونا چاہنے ، اگر ضی
 میں بھیجنی ےس پ

 بچانی ےک اقدامات کریں۔  کچھ ایےس لتں مریض کو کیس سنثی
ی
ہےل ابتدانے فوری اور زندیک

معامالت ہیں جن ےک لتے دانتوں ےک ایک ماہر )جیےس منہ اور میکسیلوفشیئل رسجن ، آرتھوڈونٹسٹ  
 لیکن زیادہ تر معامالت میں 

ی
ورت ہویک ہ( یک توجہ یک ضی  ان یک نشاندیہ عام دانتوں ےک ڈاکثی ےک وغثں

 
ی
  ذریعہ یک جانے یک

 

ی اوڈونٹل کنڈیشن  1۔0  (Peripheral condition)پٹں
 

 (Gingivitis) جینجیوائٹس 1.1 
یل نمو ےک ایک دو دن میں جینجیول میں سوزش وایل تبدیلیاں   دانتوں یک سطح ےک گریوا حےص پر بیکٹثں

۔   ہیں
 پیدا ہونی

 :  معیار تشخییص 
جنجیوال یک سوزش جس کو ابتداء میں حاشیہ رنگ یک مجرد رنگ اور ساخت یک تبدیلیوں ےک طور پر   

۔  دیکھا جاتا ہے
نجیوائٹس ہوجاتا ہے ، جس یک خصوصیات یہ ہے کہ جینجیوال  کچھ دن پالک جمع ہونی ےک بعد  ج  

۔ یک الیل اور سوجن یک وج  ےس دانتوں کو برش یا ٹچ ےک دوران خون بہنی لگ  تا ہے
 

 حفاظت:  

 منہ یک مناسب صفانے ےک لتے ہدایات   
 

 عالج:  
 سکیلنگ اور پالش کرنا

( کا   یٹو جنجووائٹس )اے این یو جے  عالج شدید نیکروٹائزنگ السثں
۔ ی جییل ےک ساتھ نریم ےس چھدم جھیل کو ہٹانا ہے  اور لیگنوکیں

 نم رونے
 500ن ےک لتے حساس مریض ےک لتے اموکسیلن کیپسول۔ اموکسیسل  -* اینٹی بائیوٹک اور درد یک ادویات

 دن۔ 10گھنٹہ بعد   8میل گرام ہر 
 گھنتی بعد۔   8میل گرام ہر  500* کیپسول۔ ایریتھرومائسن  

 نے ڈی پانچ دن تک 1میل گرام گویل  50* ڈیکلوفینک 
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 + برابر مقدار میں  202٪  ایچ 3* 
 بار استعمال کریں۔  2اؤتھ واش روزانہ ٪ کلوروہیگزی ڈین م0.12گھنتی بعد اور / یا   3-2پانی ہر 

 دن ےک بعد اگر چھدم جھیل موجود نہیں ہے اور 2* 
 سکیلینگ کا جائزہ لیں اریتھیمیٹس جنجیوا موجود ہیں تو، اگر حساسیت نہ ہو تو 

۔ 5*   دن ےک بعد ہائیڈروجن پرآکسائیڈ کلیاں بند کردیں لیکن کلورہیکزیڈین کلیاں جاری رکھیں
  بار روزانہ۔ 1ن نے کمپلیکس * دس دن تک وٹام

ی اوڈونٹائٹس 1.2   (Periodontitis) پٹں
یڈونٹل جھیل یک گہری ٹشومتاثر ہونی ہے  جس یک وجہ    فت  یک وج  ےسپثں جینجیوائٹس یک سوزش یک پیسر

یوڈوینٹل جھیل  ۔  پثں یڈیونیم یک تبایہ ہونی ہے یڈونٹیل جیب بن جانی ہے ، انفیکشن ہوتا ہے اور پثں ےس پثں
یڈیونٹلیٹ لیگا مینٹس اور باآلخر الویولر ہڈی کا نقصان جیبوں یک ،  تشکیل کا باعث بنتا ہے جو آخر پثں

 ہیں  
۔  جب تبایہ جاری رہٹی ہے تو دانت ڈھیےل ہوجانی یوں یک نشوونما کا باعث بنتا ہے کار زیادہ بیکٹثں

۔   ہیں
 اور باآلخر گر پڑنی

  

  معیارتشخییص
 رسخ ، سوجھے ہونے مسوڑےھ  ●
 آسانی ےس خون بہنا ا ذر  ●

ً
 ےس دکھنی پر مسوڑےھ ےسفورا

 ڈھیال / ھلتا ہوادانت   ●
 منہ ےس بدبو  ●
 مسوڑوں کا نقصان   ●
یڈونٹیل جیب  ●  پثں

  

 ٹیسٹ:  
 ےک لتں  

( ھڈی کا نقصان دیکھنی  ایکس رے )آرتھوپینٹوموگرام )او نی جے
 
 

 حفاظتی اور بغٹں دوائ  ےک عالج
 ےک لتں لتں مریض 

اور رہنمانے دانتوں ےک ڈاکثی ےک   وں کو منہ یک صفانے یک مناسب ہدایاتپالک پر قابو پانی
وری ہو(  ورت پڑسکٹی ہے جیےس کہ ضی  ذریےع سپیلنگ اور روٹ پالننگ )اس ےک لتے متعدد دوروں یک ضی

 اریوں کا سامنا ھو۔اعیل درجے کا عالج۔ اگر عالج ےک خالف مزاحم  مریض کودیگر جسمانی بیم - 
یضوں جیےس ذیابیطس ، جگر اور گردوں ےک امراض ، ایچ آنے وی بیماریوں ےک مر  نوٹ: سیسٹیمیٹک 
یڈونٹل امراض کا خطرہ  /   ہیں ان کو عام طور پر پثں

ایڈزاور جو حاملہ یا سگریٹ کا زیادہ تمباکو نویسر کرنی
یڈونٹل اسپیشلسٹ ےک پاس بھی ۔زیادہ ہوتا ہے اور ان کو پثں ورت پڑسکٹی ہے  جنی یک ضی

 

 عالجادویات ےس 
 ماؤتھ واش:  
 اوقات روزانہ 4-3 3اے۔ ہائڈروجن پرو آکسائڈ ٪  
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 یا 
۔  کلوریکسائڈائن گلوکوونیٹ٪    اوقات روزانہ  4-3 0.2نے
 یا 
 بار استعمال کیا جاتا ہے جس ےس پالک پر قابو پایا جاسکتا ہے  4-3روزانہ  0.5اے: پوویڈون آئوڈین٪   
ی معامال   یوڈاینٹی بائیوٹیکٹس ضف ان سنگیں استعمال کریں اور جن میں پثں ونٹل پھوڑے ےک ثبوت  ت ےکلتں

 موجود ہوں: 
و نیڈازول    نے دن کیل 5گھنتی ےک بعد    8میل گرام ھر 400اے۔ میثی
 اور 
 دن  5گھنتی بعد    8میل گرام ہر  500اے۔  اموکسیسلن  
 یا 
اسائکلن   ۔  5گھنتی ےک بعد8میل گرام ھر  500اے۔ ٹیثی  دن کیلنے
 

 چاہنں  ودھ پالنی و حاملہ اور د
ی نہیں دیٹی اسائیکلیں

 ایل ماؤں میں ٹیثی
 1.3  )  ایکیوٹ نیکروٹائزنگ السٹیو جینجیوائٹس )اے این یو جے
 
ی ےس تبایہ ہونی    ی یہ مسوڑھوں یک سوزش یک ایک شدید شکل ہے اور اس میں مسوڑھوں یک بافتوں یک تثں

، خون ہے خاص طور پردانتوں ےک درمیان پیپال ےک حےص یک ۔  مری ضوں عام طور پر مسوڑوں یک خرانے
یٹو جنیوائائٹس )اے این ی ۔  ایکیوٹ نیکروٹائزنگ السثں ( کو ونسنٹ  اورفاؤل ٹیسٹ ےک ساتھ آتا ہے و جے

۔  یہ غذانے کیم کا شکار بچوں اور   جینجیوائٹس یا ونسنٹ جینجیووسٹومیٹائٹس بیھ کہا جاتا ہے
۔کمزورمدافعٹی افراد خاص طور پر ذیابیطس ا  وی / ایڈز ےک مریضوں میں عام ہے

 ور ایچ آنے
 

  معیارتشخییص 
 

 سوجھے ھوۓ مسوڑوں ےک کناروں ےس درد ےک ساتھ اور آسانی ےس خون کا بہنا  ●
 زرد سفید رنگ ےک الس   ●
 بخار ، بیماری اور نزدیگ لمف ایڈینائٹس   ●
یوجے شدید شکل کچھ مریضوں میں )خاص طور پر غذائیت یک کیم ےس دوچار بچوں( ، اے این    ●

وں یک وسیع پیمانی پر تبایہ ےک ی ساتھ ظاہرہوسکتا ہے جےس کینکرم اوریس یا  میں چہرے اور جثے
۔  نوما ےک نام ےس جانا جاتا ہے

  

 عالج
 سکیلنگ اور پالش کرنا

( کا عالج   یٹو جنجووائٹس )اے این یو جے  شدید نیکروٹائزنگ السثں
ی جییل ےک ساتھ نریم ےس  اور لیگنوکیں

۔نم رونے   چھدم جھیل کو ہٹانا ہے
 500کیپسول۔ اموکسیسلن ےک لتے حساس مریض ےک لتے اموکسیلن   -ادویات* اینٹی بائیوٹک اور درد یک 

 دن۔ 10گھنٹہ بعد   8میل گرام ہر 
 گھنتی بعد۔   8میل گرام ہر  500* کیپسول۔ ایریتھرومائسن  
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 نے ڈی پانچ دن تک 1میل گرام گویل  50* ڈیکلوفینک 
 ابر مقدار میں + بر  202 ٪  ایچ3* 

 بار استعمال کریں۔  2٪ کلوروہیگزی ڈین ماؤتھ واش روزانہ 0.12ا گھنتی بعد اور / ی  3-2پانی ہر 
 دن ےک بعد اگر چھدم جھیل موجود نہیں ہے اور 2* 

 اریتھیمیٹس جنجیوا موجود ہیں تو، اگر حساسیت نہ ہو تو سکیلینگ کا جائزہ لیں 
۔لیکن کلورہیکزیڈین کلیاں جار رآکسائیڈ کلیاں بند کردیں دن ےک بعد ہائیڈروجن پ 5*   ی رکھیں

 بار روزانہ۔ 1* دس دن تک وٹامن نے کمپلیکس 
 

 (Stomatitis) سٹوماٹائٹس 1.4
میں مختلف وجوہات یک بنیاد پر منہ ےک اندر میوکوزہ)مسوڑوں سمیت( یک سوزش ہونی ہے  اس طرح یک 

۔   اسٹومیٹائٹس ) ڈرما ٹائٹس کا وجوہات میں انفیکشن ، کیمیکل ےس جلن  ایک ہم ، تابکاری شامل ہیں
۔  منصب( بیھ الرجے یک وجہ ےسبیھ ہوسکتا ہے

 

 تشخیص 
 منہ میں زخم  
  

 عالج
 عام معاون عالج  

 گھنتی بعد   6-4ہر 3اے: ہائیڈروجن پرآکسائیڈ حل٪  
 یا 
 ماؤتھ واش 0.5اے:  پوویڈون آئوڈین٪  
 یا

ین جیل وہ منہ کی 0۔2کلورہیکزڈین٪  کرنی وایل دوا، اور ہے جس میں درد یک دوا، سن  لنں جیل: بہثی
ی ہائیڈروکلورائد( کا  الکونیم کلورائد اور لیگنو کیں ی

ی سیالسئیلیٹ ، بیثی جراثیم کش ادویات))جیےس کولیں
 مرکب ہوں۔ 

 
۔    چاہییں

 نوٹ: ماؤتھ واش جیل ےک ساتھ استعمال نہیں کرنی
  جا سکٹی ہیں کھانی یک درد یک ادویات شامل یک

اسیٹامول    گھنتی بعد   8 میل گرام ہر  1000اے۔  پثں
 یا 
 گھنتی بعد   8میل گرام ہر  50اے۔  ڈیکلوفینک  
 یا 
ی    گھنتی بعد   8میل گرام ہر  400اے۔  آئبوپروفیں
 

 (Topical & Systemic antibiotics) ٹاپیکل اور سیسٹیمیٹک اینتر بائیوٹکس
اسائکلن   میں گھل جانی ہے  180میل گرام  250ٹیثی

بار کیل کر ےک   4میں اور کٹے دن تک دن  میل لیثی پانی
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۔  ۔ بچوں اور حمل میں بچیں  تھوکنا ہے
  

 بار نگال جاتا ہے  4- 3پاؤڈر یک شکل میں پروبائیوٹکس منہ میں رکھا جاتا ہے اور دن میں 
  

 (Anti-inflammatory) اینتر سوزش
دن تک نگال  4-3بعد  گھنتی   4یک جڑ میں رکھا جاتا ہے اور ہر میل گرام الس   5ہائیڈروکارٹیسون چھرے 
۔ ٹرائامسینولون  ۔ بیٹامیتھاسون )بیٹنیسول( ماؤتھ   4-2٪ دن میں 0.1جاتا ہے بار الس پر لگایا جاتا ہے

 میں  10-5حمےل ےک دوران منہ اندر ےس دھونی ےک لتے  -واش 
میل گرام گویل تحلیل یک   0.5میل لیثی پانی

۔  جانی ہے
  

زلیواامیسول  (Immune modulators Levamisole) مدافعتی ماڈیولیٹر
ی دن تک ،  4میل گرام دن میں دو بار  50 ۔ پھر  2ہفتوں تک مسلسل تیں ہفتوں تک دوا نہیں لینی ہیں

 ہفتوں ےک لتے روزانہ دو بار آدیھ گویل۔  3میل گرام گویل،  150لیوامیسول 
 

یز  2.1   (Dental caries) دندان کٹں
اب ےک ذریےع  تحلیل  ی یا ےک   یہ اییس حالت ہے جس ےک تحت دانت یک نمکیات تثں  ہیں  جو بیکٹثں

ہو جانی
وع ہوتا ہے بعد  ۔  یہ سفید دھبوں ےک ساتھ رسر  ےک عمل میں پیدا ہوتا ہے

ذریعہ شکر کو میٹابوالئز کرنی
۔  دانتوں میں سیاہ / بھورا نشان بنتا ہے اورپ  ھر تامچیٹی ، ڈینٹائن اور آخر میں گود ا میں گہنا  کردیتا ہے

ہ لگتی کا سبب بننی واےل بی ی  ہیں )ایس میٹوانز ، ایس.  کو کثں
یپٹوکوکس ہونی یا بنیادی طور پر اسثی کٹثں

 ) ی  ویروڈیثی
  

  معیارتشخییص
 بغثں عالمات ےک   –ابتدانے مرحلہ   ●
 سیاہ / بھوری رنگ کا نشان جو کیس بیھ سطح پر نظر آسکتا ہے  -درمیانی مرحلہ:   ●
 دانتوں یک سطح پر پیدا ہونی وایل گہایاں   ●
وباتگ وجہ ےس درد / دانت میں درد    ●  گرم ، ٹھنڈا یا میٹھا کھانا / مسر
ی اور شدید ، یہاں تک کہ نیند   ● میں مداخلت   آخری مرحلہ:  نے ساختہ درد ، وقفی وقفی ےس ، تثں

 کردے۔ 
 دانت کو ٹچ کرنی ےس درد ہوتا ہے  ●

 

یز یکعالج ےک فیص  ایکس رے:   ی اپییکل ایکس رے    ےل کثں دانتوں ےک پثں  لتں
شدت کو تصدیق کرنی ےک لتے

۔ یز ےس ممتاز کیا جاسکتا ہے یز کو پلپل کثں ۔  ڈینٹائن میں موجود کثں  چاہیں
 کتں جانی

 
ں پالک جمع ہوسکتا ہے اور فعال اور غثں فعال صفانے ےک نوٹ: حساس جگہییں وہ جگہیں ہیں جہا 

۔ طریقہ کار ےس چھپ سکت ی سطیح سطحوں میں ۔ جیےس۔  پچھےل دانت ، بیں  ا ہے
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  حفاظتی اقدامات

ا لگئن ےس بچاؤ  ر  دانتوں ےک کٹں
 غذا میں ترمیم / غذا ےس متعلق مشاورت

  

 منہ ےک حفظان صحت یک دیکھ بھال
ی اوڈیونٹل بیماری ےس بچنی ےکدانتوں ےس برش کرنی /   ا لگتی اور پثں ی لتے  فلوسنگ / کیل ےک ذریعہ روزانہ کثں

۔  ین اقدام ہے  بہثی
 * برش کرنی یک مناسب تکنیک۔

 حصوں میں فلوسنگ یک جانی چاہنے ۔ 
 ےک لتں دانتوں ےک درمیانی

 * سطح کو صاف رکھنی
  

 (Antimicrobial agents) اینتر مائکروبیل ایجنٹس
ے کو ر  ی وکنی میں مدد  اینٹی مائکروبیل یجنٹ جیےس کلورہیکزیڈین ، فلورائڈ اور اینٹی بائیوٹک ادویات کثں

۔   ےک لتے دستیاب ہیں
منٹ یک کیل ےک طور پر سونی ےک وقت گھر ےک استعمال   30٪ کلوریکسیڈین ماؤتھ واش 0.2 - 0.12ب( 

 ےک لتے تجویز کردہ۔ 
  

 (Fluorides) فلورائڈز 
۔ ا لگتی واےل خطرے کو کم کرنا ہے ی  بنیادی طور پر سیسٹیمیٹک اور ٹاپیکل فلورائڈیشن ےک ذریعہ کثں

 کا استعمال: ائڈ  فلور 
( واےل عالقوں میں کمیونٹی واٹر   1الف( سیسٹیمیٹک استعمال: فلورائڈ مواد یک کیم )  نی نی ایم ےک نیج 

۔نی نی ایم( ےک ذریعہ سیسٹیمیٹک فلوری 1فلوریڈائزیشن )   ڈائزیشن حاصل یک جاسکٹی ہے
 ب( ٹاپیکل استعمال: 

 عمالخود استعمال:ٹوتھ پیسٹ اورماؤتھ واش کا روزانہ است
 پیشہ ورانہ استعمال: دانتوں یک سطحوں پر اطالق۔ 

i ۔1.23( اے نی ایف جیل کا استعمال٪ 
ii کا استعمال۔ 2( سوڈیم فلورائڈ ٪ 
 

 گڈڑیھ اور کٹ کا بھراؤ: 
 ہیں سیلیں میکانگ طور پ

اب ےس بچنی وایل رال ےس گڈڑیاں اور کٹ کو بھرنی ی  ر تثں
۔ دانتوں ےس برش کرنی اور چبانی ےس گڈڑیھ ا  ہیں

 ور کٹ صاف ہوجانی
 
ی  3.1  اوڈونٹوجینک منہ ےک ا نفیکشثی  اوڈونٹوجینک اور غثں
ی اپییکل پھوڑے 3.2    پثں

۔  یہ حالت شدید    ےک طور پر پیدا ہوتا ہے
ی
یڈینٹیل جیب میں سوزش یک ایک پیچیدیک دانتوں ےک گودا یا پثں

یا دائیم ہوسکٹی ہے فیسٹوال  یا مقایم ےک ساتھ۔ ۔  یہ  سہارے وایل ہڈی ےک پہلو میں  اور منتسر
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۔  واقع ہے
 

 تشخیص  
 مریض دانت میں درد یک شکایت کرتا ہے   ●
وبات ےکلینی ےک دوران درد   ●  گرم یا ٹھنڈی خوراک/ مسر
پر درد   ●  دانتوں کو بند کرنی
 ٹچ کرنی پر درد )عمودی تراش(   ●
 متاثرہ دانت ےک ارد گرد ےک مسوڑےھ یک سوجن   ●

 

 عالج 
ا   ےک ذریےع نکایس۔٭ جیب مراجعت یا چثں

 * سکیلنگ اور روٹ پالننگ۔ 
۔ ورت ہونی ہے یوڈونٹل رسجری یک ضی  * پثں

 - * سیسٹیمیٹک اینٹی بائیوٹکس 
 بار۔ 3دن تک  5ےس  3میل گرام روزانہ  500/ 250* کیپسول اموکسیسلن 

وانیڈازول  ۔  3نے ڈی  1میل گرام گویل  400/ 200* میثی  دن ےک لتے
ورت ہو تو دانت نکالنا۔  1دن ےک لتے  3یل میل گرام گو  50* ڈیکلوفینک   نے ڈی روزانہ۔ * اگر ضی

  

یوڈونٹائٹس  (Chronic apical periodontitis)  دائیم اپیکل پٹں
ی ایپیکل گرینولوما(:   )پٹں

 بعد میں ایپیکوسیکٹویم ےک ساتھ یا بغثں روٹ کینال کا عالج۔
 دن تک 5 ےس 3بار  3میل گرام روزانہ  500/ 250* کیپسول اموکسیسلن 

 دن تک۔ * 5ےس  3میں 
و نیڈازول  ۔  3نے ڈی  1میل گرام گویل  400/ 200*میثی  دن ےک لتے
 نے ڈی روزانہ۔ 1دن ےک لتے  3میل گرام گویل  50* ڈیکلوفینک 

 

 (Infected socket) انفیکٹڈ ساکٹ 3.3 
 یک وجہ ےس ہو سکتا  

ی
تاثرہ  ہے یک وجہ ےس م  دانت نکالتی ےک بعد جمتی واےل خون ےکانفیکشن جو کہ آلودیک

حصہ۔ یہ حالت تکلیف دہ ہے اور اگر اس کا اچیھ طرح ےس عالج نہ کیا جاے تو یہ ھڈی ےک انفیکشن کا 
۔  باعث بن سکتا ہے

  

  معیارتشخییص
 دن بعد شدید تکلیف دہ ساکٹ  4-2دانت نکالتی ےک  ●
 بخار  ●
 اس میں خون کا جمنا   ●
 ساکٹ ےک گرد مسوڑےھ یک سوجن   ●
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  اور ٹرسمس) منہ کھولنی میں ناکایم( ہوسکتی ہیں  مف اڈینوپیتیھبعض اوقات لی ●
 

 عالج 

ی    و 2مقایم حصہ سن کرےک لیگنوکیں ٪ ساکٹ ےک ضائع شدہ حصہ یک صفانے اور نکایس ہائڈروجن پثں
۔ نکایس ےک طریقہ کار کو دورسے اور تیسے دن دہرایا جاتا ہے اور 3آکسائیڈ  ٪ ےک ساتھ۔ یک جانی ہے

۔  فالو اپ وزٹ پر مقایم جہاں درد بر  ی قرار رہتا ہے تو چوتھے دن تک بڑھایا جاسکتا ہے یا ےس پرہثں ی اینستھثں
وری نہ ہو۔   کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ ضی

ی )   فیصد   3میل لیثی چمچ نمک( یا    5میل لثی کپ میں    200· مریض کو ہدایت یک جانی ہے کہ وہ گرم نمکیں
و آکسائڈ ےس   ے کرے۔ بار غرار 4-3ہائیڈروجن پثں

۔· اینٹی بائیوٹکس کو ہڈیوں ےک انفیکشن کو روکنی ےک لتے تجویز ک    یا جاتا ہے
۔ اگر یہ پلپل  اگر سوزش بالک صدےم یک وجہ  ےس ہونی ہے تو اےس منتخب پیستی ےس ٹھیک کیا جانا چاہنے

۔  انفیکشن ےک پھیالؤ یک وجہ ےس ہوتا ہے تو آر یس نی تجویز کیا جاتا ہے
 دن تک۔ 5ےس  3بار  3ام دن میں میل گر  500/ 250ن کیپسول. اموکسیسل

و نیڈازول   ۔ ڈیکلوفینک    3نے ڈی    1میل گرام    400/ 200میثی  دن ےک لتے   3نے ڈی    1میل گرام    50دن ےک لتے
ی ایٹی کل ایکسے   ی نہ آ سگ ےک تو ساکٹ کا پثں ایکس رے: اگر اوپر درج شدہ عالج ےک باوجود زیادہ بہثی

وری ہوتا ہے   ۔ ضی
یاپیکل ایجہ بامندر   وری ہوتا ہے ال عالج ےک عالوہ جب خرانے زیادہ ہونی ہے تو ساکٹ کا پثں کس رے ضی

۔  ونی اجزاء یا کونے مقایم ہڈی یک پیتھولوجے تو نہیں ہے  جڑ ، بثں
 ، اس کا مقصد یہ چیک کرنا ہے کہ  کونے

 مسلسل عالج ےک بعد درد اور انفیکشن برقرار رہے تو میک  
سلوفیشیل یونٹ کو ریفر  ریفرل: جب دو ہفتی

۔   پر غور کرنا چاہنں
 کرنی
 

 (Dry socket) خشک ساکٹ 3.4 
۔ یہ حالت   ےسخون ےک جمتی میں ناکایم یک وجہ ےس خشک ساکٹ بنٹی ہے

ی
دانت نکالتی کہ بات پچیدیک

بہت تکلیف دہ ہے اور اس کا فرق انفیکٹڈ سا کٹ ےس ییہ ہے کہ اس میں شدید درد ہوتا ہے اور اس میں 
 کا لوتھڑا نہیں ہوتا۔  خون

 

 تشخیص 

 شدید درددن تک  4-2دانت نکالتی ےک بعد اس جگہ  ●
 اس جگہ ہوا ےک لگتی ےس درد بڑھ جاتا ہے   ●
 ساکٹ میں لوتھڑا نہ ہونا  ●
 اس ےک اردگرد مسوڑھوں یک سوجن   ●

 

 عالج 
 اور گھریلو عالج

ی
 طرز زندیک

یک ہدایات پر عمل کرےک خشک ساکٹ ےک آپ اپنی دانتوں ےک ڈاکثی یا منہ ےک رسجن یک خود نگہداشت  
۔ آپ کو ممکنہ طور  کو عالج ےک دوران تندرسٹی   میں مدد کرسکتی ہیں

فروغ دینی اور عالمات کو کم کرنی
 پر بتایا جانے گا: 
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ی   مشق ےک مطابق درد یک دوائیں لیں اور   سگریٹ نویسر یا تمباکو یک مصنوعات کو استعمال کرنی ےس پرہثں
 ۔ کریں

 لیں اور متیل کو روکنی ےک لتے جو کچھ درد  ےک لتے زیاہائیڈریٹ رہنی 
یک دوائیوں ےس وابستہ ہوسکتی    دہ پانی

 ہیں 
۔   دن میں کافی بار اپنی منہ کو ہلےک ےس نمک پانی ےس دھولیں

 اپنی دانتوں کو خشک ساکٹ ایریا ےک گرد برش کریں۔ 
ی کری وبات ےس پرہثں  پینی میں احتیاط کریں ، کاربونیٹیڈ مسر

ں ، اور ڈریسنگ کو خراب ہونی ےس روکنی  کھانی
 تنگ ےک استعمال ےس گریز کریں۔ ےک لتے تمباکو نویسر یا 

  

 عام ابتدائ  عالج
۔
ی
 نہیں ہویک

۔ اینٹی بائیوٹک تھرانی ےس حالت بہثی  الیوولر اوسٹیائٹس انفیکشن نہیں ہے
  

یل )مثال، اہلووجیل ™ پیسٹ ، ڈریسول ۔ایکس ™( ےس درد کو قا-پٹی ےک میثی  بو میں رکھیں
اب    کریں۔ کلورہیکزیڈین یا سیالئن ےس جگہ کو سثں

 ےک لتں نکالتی یک جگہ  
نے نقاب جراج وایل جگہ کو ایک ناقابل قبول یا نونسوسیبل ڈریسنگ ےس ڈھکتی

 کو کافی پیک کریں۔ 
 مریض کو منہ یک حفظان صحت برقرار رکھنی یک ہدایت کریں۔ 

 دن بعد نکال دیں۔ 3-2اگر پٹی ناقابل قبول ہے تو ، اےس 
 حےص کو دوبارہ پیک کرنی پر غور کریں۔ اگر درد برقرار رہتا ہے تو ، 
ہفتوں تک مریض کو سگریٹ نویسر ےس باز رہنی کا مشورہ دیں؛ تمباکو نویسر  6نکالتی ےک بعد کم ےس کم 

۔ ےس عالج معالجے میں تاخثں ہونی ہے اور نکالتی واےل مقام تک خون یک فراہیم محدود ہونی   ہے
( یا  شدید درد یک صورت میں آپریشن ےک بعد یک درد یک ی  ادویات جیےس این سیڈز )جیےس ، آئبوپروفیں

ی اور کوڈین )جیےس ٹائیلنول   ( ےک ساتھ نارکوٹک کا مرکب استعمال کریں۔ 3ایسیٹامینوفیں
 : ی  گھنتی بعد  4بار یا ہر  4میل گرام دن میں  400کلوگرام شخص ےک لتے ،   70آئبوپروفیں

ونی عنرص، ہڈیوں یک تبایہ ، یا   گھنٹوں ےس بیھ زیادہ برقرار رہتا ہے تو ،  72درد ر اگ نکالتی یک جگہ پر بثں
۔ د کرنی ےک لتے ریڈیوگراف لیں  دیگر ممکنہ وجوہات کو مسثی

  

 نصیحت
 

 نکالئن ےس پہےل
۔   دانتوں یک معمول یک دیکھ بھال کریں اور صحت مند منہ ےک ماحول کو یقیٹی بنائیں
۔  یضمر   کو کہیں

ی کرنی  ےس سگریٹ نویسر ےس پرہثں
۔ آپریشن ےس   پہےل این سیڈزےک استعمال پر غور کریں ، اگر مریض اییس دوائیوں کو برداشت کرتا ہے

ی ےس حل کرنی ےس دائیم خشک  ی مریض کو درد ےک واقعات یک اطالع دینی یک ترغیب دیں: مسئلہ کو تثں
۔   ساکٹ ےک عالج ےک خطرے کو کم کیا جاتا ہے

  

 نکالئن ےک بعد
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 ن ےک بعد یک ہدایات دیں۔مریض کو واضح اور آسان تر ٰپریش 
۔   مریض یک حوصلہ افزانے کریں کہ اچیھ آپریشن ےک بعد یک منہ یک حفظان صحت برقرار رکھیں

 

 دانتوں کا پھوڑا 3.5
 واےل ڈھانج  میں ر  

اؤ کرنی یےسر ےک جمع  ہونی دانتوں کا پھوڑا ایک شدید گھاو ہے جو دانتوں ےک گرد گھثں
۔    ۔  دانتوں کا پھوڑا پولیمائکروبیل انفیکشن ہے وبک یک وجہ ےس ہوتا ہے  اور اینثں

ایروبک گرام مثبت کوکانے
۔  غالب پرجاتیوں میں  یا دورسوں میں نمایاں ہیں  بیکٹثں

یم ، پیپٹوکوکس  گرام منفی ائڈز ، فوسوبیکٹثں ؛  بیکٹثں
یٹوکوکوس وی یپٹوکوکس اور اسثی ۔، پیپٹوسثی  رڈیز شامل ہیں

 
 تشخیص  

 بخار اور رسدی کا لگنا  ●
ی ناگوار تکلیف دہ درد  ●  دانت میں
 مسوڑھوں یک سوجن   ●
 متاثرہ دانت / دانتوں ےک آس پاس مسوڑھوں ےس  پیپ کا خارج ہونا  ●
 ٹرسمس )منہ کا نہ کھول سکنا(   ●
 مقایم لیمفنوڈز کا بڑا ہونا اور ان میں درد کا ہونا  ●
 پھوڑے ےس پیپ کا نکالنا  ●

  

 تحقیقات 
وری ہو، مکمل خون یک گنٹی ا   ی کلچر اور حساسیت کا ٹیسٹ ، اور جہاں ضی  نجام دیں۔ پیپ کا گرام سٹیں
 

  ابتدائ  عالج ےس پہےل:  
عالج میں پھوڑے کو ختم کرنا ، اینٹی بائیوٹک مدد فراہم کرنا ، درد پر قابو پانا اور متعدی دانت ےک منبع 

۔ دانتوں   وں ےک بروقت مشورے  کو ختم کرنا شامل ہے ےک ےل یک جانی وایل مداخلت ےک لتے دانتوں ےک ڈاکثی
۔ دانتوں ےک پھوڑے ہونی ےک سبب اسپتال اور نس میں اینٹی  ےک ساتھ زبانی اینٹی   ہیں

بائیوٹکس کافی
ورت نہیں ہوسکٹی ہے جب تک کہ مریض تشویشناک  بائیوٹکس یک انتظامیہ میں داخےل یک ضی

نہ آنے جس میں بخار ، سانس پھولنا یا ہوانے راستی یک سوجن ےس سانس میں    خصوصیات ےک ساتھ سامتی 
۔ دانتوں ےک زیادہ ترپ  ھوڑوں کا عالج اینٹی بائیوٹکس ےک ذریعہ گرام منفی ، فیکلٹیٹو روکاوٹ نہیں ہونی  ہے

۔ ]  میں کیا جا سکتا ہے
 [ 1این ایروبز، اور سخت این ایروبز کا احاطہ کرنی

  
ی وسپورن کو اوڈونٹو پینیسلن اور سیفال جینک انفیکشن میں استعمال کیا جاسکتا ہے ، لیکن نے لییکٹامثں

۔ مزاحمت میں یہ اضافہ پینسلن کا استعمال   یک پیداوار  یک وجہ ےس اینٹی مائکروبیل مزاحمت بڑھ ریہ ہے
و نیڈازول یا اینٹی بائیوٹک ےک ساتھ مل کر ایک وسیع اسپ ی جیےس میثی م  دورسے اینٹی مائکروبیلثں یکثی

 جیےس امپیسلن سلبیکٹم اور امپسلن کلیوولونیٹ ےک ساتھ زیادہ مناسب ہوگا۔
  

 گھنتی بعد   6جے نس میں ہر  3سلبیکٹم - خوراک: امپیسلن
 گھنتی بعد  12میل گرام نس میں ہر  875سلبیکٹم - خوراک: اموکیسلن
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ونیڈازو  6ےس  4نس میں ہر  4ےس  2خوراک: پینسلن جے  میل گرام نس میں   500ل ہر گھنتی بعد اور میثی
 گھنتی بعد   8یا زبانی طور پر ہر 

: ہر  ی  جے نس میں  2ےس  1ھنتی میں گ  4خوراک: سیفوکزییی
 : ی  گھنتی بعد   12جے نس میں ہر  2خوراک: سیفوٹییی

میکروالئڈز کو پہیل الئن  ےک طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہنے جب تک کہ مریض کو پینسلن یا 
ہ ہو۔ میکروالئڈز ےک خالف مزاحمت میں اضافہ ہوا ہے اور جراثیم یک پرجانی جو سیفلوسپورن الرجے ن

نکس ےک  مزاح  ہیں جو اوروفثں
یپٹو کوکانے اور پریووٹیال پرجانی  ہیں وہ این ایروبک سثی

مت کا مظاہرہ کرنی
۔  دانتوں میں پھوڑے ےک ذمہ دار ہیں

 بڑے نوآبادیات ہیں اور اکثر
  

وب  و نیڈازول میں انثں
ینمیثی کوری    ج ہے لیکن اس میں ایروبک گرام مثبت   ک حیاتیات ےک خالف بہثی

۔ ایروبک گرام مثبت حیاتیات کو شامل کرنی ےک لتے اینٹی حیاتیات ےک خال  کوری    ج نہیں ہے
ف کافی

و نیڈازول استعمال کرنی یک سفارش یک  مائکروبیل کوری    ج کو بڑھانی ےک لتے پینسلن ےک ساتھ مل کر میثی
۔  جانی ہے

  
و نڈازول   6ےس  4نس میں ہر  4ےس  2ک: پینسلن جے را خو  م نس میں یا میل گرا 500گھنتی بعد اور میثی

 گھنتی بعد   8زبانی طور پر ہر 
۔ گرام مثبت   کلینڈامائسن پینسلن اور سیفلوسپورن ےس الرجے واےل مریضوں ےک لتے ایک اچھا نعم البدل ہے

وبس ، نے لییکٹم مزاحم حیاتیات ےک خالف کلینڈامائسن کوری    ج کرنی ہے اور اس کا ہڈیوں    حیاتیات ، اینثں
۔ یہ ظاہر   کیا گیا تھا کہ کلینڈامائسن شدید اوڈونٹوجینک انفیکشن ےک عالج میں اتنا میں اچھا دخول ہے

 یہ مؤثر تھا جتنا پینسلن وی )گلمور ایٹ ال۔(۔
  

 گھنٹوں بعد   8ےس  6میل گرام نس میں ہر  600خوراک: کلینڈامائسن 
۔ اینٹی سیوڈومونال اینٹی  د اشدی بائیوٹکس جیےس نفیکشن ےک لتے یا کمزور قوت مدافعت واےل مریضوں میں

اسلن م پینسلن جیےس پائثی وبیکٹیم پر -چوتیھ نسل یا اس ےس زیادہ سیفالوسپورنز یا توسیع شدہ سپیکثی ی ٹثں
وپینیم جیےس کاربیپینیم کو بیھ شدید انفیکشن ےک ل ۔ مثں ۔  غور کیا جانا چاہنے تں محفوظ رکھنا چاہنے

وپنیم گرام مثبت اور گرام منفی حیاتیات ےک ساتھ ساتھ م  زاحم حیاتیات ےک خالف بیھ رسگریم رکھتا مثں
۔  ہے
  

وبیکٹیم  ی ی ٹثں سیلیں  گھنتی بعد  6جے نس میں ہر  4.5خوراک: پائثی
وپینیم   گھنتی بعد   8جے نس میں ہر  1خوراک: مثں
 گھنتی بعد   12ہر جے نس میں  2ےس  1خوراک: سیفیپائم 

 

 (Ludwig’s Angina) لڈوگ انجائنا 3.6 
فرش ےک نیج  جھلیوں کا ایک سخت جان لیوا انفیکشن ہے ۔  یہ مینڈیبل ےک مولر  یہ منہ اور زبان ےک 

دانتوں  ےس منہ ےک فرش میں انفیکشن کا پھیالؤ ہے جس میں یہ سبمیڈیبلر خایل جگہوں، سبلنگئول اور 
۔سبمینٹل کا دو طرفہ ط  ور پر احاطہ کرتا  ہے
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 تشخیص  
  

 برانی دلدل یک طرح دکھاؤ   ●
  نہیں ہو   ●

 بافتوں یک سوزش،گتی یک طرح سخت جس میں کونے کھانے
 سانس یک تکلیف    ●
 میں رکاوٹ   ●

 کھانا کھانی
 پر نے جان دکھنا  ●

 بافتوں کا کاٹتی
 ہیں )سب منڈی   ●

ی طرف فیشیا یک خایل جگہیں دو طرفہ طور پر شامل ہونی بلر ، سبمنٹٹل اینڈ تیں
 سب لنگئول( 

 عالج 
 بغٹں ادویات ےک عالج

کا فوری جائزہ   ●  ہوا ےک راستی
( دباؤ کو دور کرنی اور بہنی   میں

ی
ا دے کر اور نکایس یک مدد ےس )یہاں تک کہ ریےسر یک عدم موجودیک ●  چثں

۔ کا راستہ  دینی یک اجازت دی جانی ہے
ا اور ہو اور اس بات کا ثبوت موجود ہو کہ بغثں ●  ضف اس وقت جب ہواےکراستی میں روکاوٹ  چثں

ورت ہونی ہے ۔  نکایس ےک ٹھیک نہیں ہوسکتا تب یہ ٹریکیوسٹیم یک ضی
ی وایل خوراک اور ری ہائیڈریشن کیلنے مائعات شامل   ہیں ●  معاون نگہداشت میں زیادہ پروٹیں

ابتدانے طور پر ہوا ےک راستی کا ان  وری ہے ، کیونکہ موت یک  لڈویگ انجائنا ےک عالج ےک لتے تظام انتہانے ضی
اوپٹک ناک یک  سب ےس عام وجہ ہوانے راستی  ۔ لچکدار فائثے  یک راہ میں رکاوٹ ےس اچانک سانس گھٹنا ہے

تی میں مداخلت کرنی یک کوشش کرنی انٹوبیشن اس کا پسندیدہ طریقہ ہے ، حاالنکہ کیس بیھ ہوا ےک راس
۔ سب ےس زیادہ ےس پہےل ابھرنی وایل جاگتی ہونے ٹری   چاہئیں

کیوںسٹویم ےک انتظامات الزیم طور پر ہونی
۔ زبانی گہا اور ٹرسمس /  تجربہ   کار کو ہوا ےک راستی کا انتظام کرنا چاہنے ، کیونکہ یہ مشکل ہوسکتا ہے

ائیڈ زبان یک بلندی میں سوجن یک وجہ ےس   ۔ اسثی نگوسکونی بہت مشکل ہوسکٹی ہے روایٹی براہ راست لثں
وری ہے کیون ر یا سائ  ےس پہےل ہوا ےک راستی کا انتظام کرنا ضی

ی
کہ یہ دیر ےس ہونی واےل ینوسس یک موجودیک

۔ اگر مریض بیدار نہیں ہوسکتا ہے تو ، اگال مرحلہ ایمرجنیس ٹریکیوںسٹویم ہوگا۔  نتائج ہیں
 

 عالجادویات ےس 
 دن 5گھنتی بعد   6میل گرام نس ےک ذریےع ہر  500ج:امپیسلن  
 اور 

وانج: می  دن تک۔ 5گھنتی بعد   8میل گرام نس ےک ذریےع  ہر 500یڈازول ثی
 
ی ےس الرجے ہے    اگر پینسلیں
 دن 5گھنتی بعد   6میل گرام نس ےک ذریےع ہر  500الف: اریتھرومائسن 
 یا 
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انے اگزون   دن تک  5گرام نس ےک ذریےع    1ج: شدید انفیکشن یک صورت میں ایک دن میں ایک بار سیفثی
 یک بجانے دوانے کو نگلتی ےکقابل نہ ہو جاۓ۔جب مریض نس  

ےک لتے دستیاب ماہرین )خاص طور پر زبانی اور نوٹ: اس حالت اور دیگر جان لیوا خطرناک حاالت  
۔   یک بچت ےک اقدامات ےک برابر کرنا چاہنے

ی
 میکسلوفیشیل رسجن( یک مشاورت کو زندیک

م نس وایل اینٹی بائیوٹک   ہوا ےک راستی کو محفوظ ہونی اور کلچر ےک حصول ےک بعد  ابتدانے وسیع اسپیکثی
۔ ان مریضوں ےک لتے پہیل   جو مدافعٹی امراض ےک حامل ہیں ، ان میں ےس ایک معقول    الئن یک ٹریٹمنٹ ہیں

یا ، گرام منفی   ی انتخاب امپیسلن سلبیکٹم یا کلینڈامائسن ہوگا۔ اینٹی بائیوٹک کو گرام پازیٹو بیکثی اولیں
یا ، اور این  منصونے ےک حامل ہیں ، ان کا  بیکٹثں

۔ ان مریضوں ےک لتے جو مدافعٹی ایروبز کا احاطہ کرنا چاہنے
وپینیم ، یا احاط ۔ کچھ اختیارات میں سیفپیائم ، مثں  ےک لتں کوری    ج کو وسیع کیا جانا چاہنے

ہ کرنی
سلن ۔ ایم آر ایس اے یک کوری    ج ان مریضوں ےک لتے سمجیھ جانی چ- پائثی وبیکٹیم شامل ہیں ی اہنے جن یک ٹثں

ڑھتی ہونے خطرہ  قوت مدافعت کمزور ہے ، میتھیسلن مزاحم اسٹیفیلوکوکس آوریس )ایم آر ایس اے( ےک ب
۔ کٹے معامالت   ائڈ متنازعہ ہیں ۔ نس میں اسٹثں یا ایم آر ایس اے انفیکشن یک سابقہ تاری    خ ےک حامل ہیں

ائڈز ےک استعمال ےس ہوا ےک راستی ےک عالج   ۔  یک رپورٹوں میں اسٹثں ورت میں کیم ظاہر ہونے ہے یک ضی
ورت ہے ، اور یہ عالج تاہم ، اس ےس پہےل کہ اس کا نگہداشت کا معیار بن جانے ، مز  ید مطالعات یک ضی

۔ ڈبلیو نے  ۔ اینٹی بائیوٹکس یک مدت عام طور پر دو ہفتی ہونی ہے معالج ےک فیصےل پر چھوڑ دیا جاتا ہے
۔یس یک گنٹی اور بخار پر قریٹے نگرانی ک ورت ہے  رنی یک ضی

  
ک ہو۔ جو مریض ابتدانے اینٹی  دانتوں ےک نکالتی یک سفارش یک جانی ہے اگر انفیکشن کا ذریعہ اوڈونٹوجین

ا   نہیں ہونی یا امیجنگ پر جما ہوا سیال نظر آتا ہے  ان ےک لتے ، انجکشن یا جراج چثں
بائیوٹکس ےس بہثی

۔ عام طور  پر رسجری ان مریضوں ےک لتے مختص یک جانی ہے جن کا اور نکایس کا انتظام کیا جاسکتا ہے
۔ سوانے  طٹے عالج ناکام ہوجاتا ہیں کیونکہ ابتدانے   نہیں دیکھے گتے ہیں

یشن ےک نتائج بہثی  جراج یک ڈمپثی
ورت ہونی ہے ، جہاں دانتوں کا  ان مریضوں میں جن کو اوڈونٹوجینک انفیکشن ےس انٹیوبیشن یک ضی

۔ جلدی نکالنا اور کلچر یک   سفارش یک جانی ہے
 
ی کورونائٹس  3.7   پثں
 سوزش۔ اور یہ مینڈیبل ےک تیسے مولر دانت )عقل( اگتی ہونے دانت ےکتاج کو ڈھکتی وایل نرم بافت یک 

یا کو پھیلنی کا موقع   ۔ پالک اور خوراک کا مسوڑےھ ےک  کور ےک نیج  پھنسنا بیکٹثں ےک ساتھ منسلک ہے
۔ مخالف سمت ےک   دانت ےس مسوڑےھ ےک کور پر کاٹ آنی ےس زخم ہوتا ہے جس ےس سوزش  فراہم کرتا ہے
 اور اس ےس اور زیادہ زخیم ہونی کا خدشہ ہوتا ہے اس طرح ایک شیطانی اور انفیکشن میں اضافہ ہوتا ہے 

یا یا مسوڑھوں یک سوزش اور یریوڈونٹائٹس پیدا کرنی واےل   واےل بیکٹثں
۔یہ بیماری پیدا کرنی چکر چل پڑتا ہے

۔ جیےس  ہیں
  ہونی

 

 تشخیص 

 زیادہ درجہ حرارت،   ●
 طبیعت یک شدید خرانے  ●
 میں تکلیف   ●

 نگلتی اور چبانی
 مقایم  ہلکا درد ، مسوڑےھ ےک کور میں سوجن اور درد  ●
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 یک عالمتیں  ●
 جزوی طور پر دانت کا بھرنا یا اس ےس دور ہوجانی

 کور ےک نیج  ریشہ خارج ہونا دکھ بیھ سکتا ہے یا نہیں بیھ۔  ●
 بدبو  یل آریسب- فوٹر  ●
 ٹرسمس   ●
 عالقانے لیمف نوڈز کا بڑا ہونا اور ان میں درد ہونا  ●

 

 عالج 
۔  ٭ ایریا کو سن کیا جانا چاہنے

۔   * نکایس کو نرم بافت ےک اپرکیولم کو آہستہ ےس اٹھا کر قائم کیا جاتا ہے
۔  اب کیا جانا چاہنں  ےک لتں نارمل سیالئن ےس حصہ سثں

 * گند کو صاف کرنی
 دن تک۔ 5ےس  3بار  3میل گرام دن میں  500/ 250موکسیسلن * کیپسول۔ ا
۔  3مرتبہ  2میل گرام گویل  دن میں  50* ڈیکلوفینک   دن ےک لتں لتں لتے

 گھنتی بعد گرم سیالئن ےس غراروں کا مشورہ دیں۔  2* ہر 
ی کورونل فلیپ ےک  کا عالج پثں

 * ایک بار سوجن کم ہوجانی ےک بعد ، جزوی طور پردانت پھونی ہونے
۔ اخراج ی  ا نکالتی ےک ذریعہ کیا جانا چاہنے

 
ے یک ہڈی کا انفیکشن   3.8  ی  جثے
۔  یہ   یوسٹیم تک پھیل جاتا ہے  ےک پثں

ے یک ہڈی ےک میڈلری حےص یک سوزش ہے جو متاثرہ عالفی ی یہ جثے
جس ےس خ وسٹیم ےک نیج   پیپ بنا دیتا ہے

ون انفیکشن ہڈی میں ہوتا ہے اوربڑھ کر یہ میڈلری گہا یا پیثے
۔  متاثرہ ہڈی آکسیجن یک کیم ےس ضائع ہو جانی ہے یک فرا  ہیم میں رکاوٹ پڑنی ہے

 تشخیص 

۔  مریض میں بیماری اور بخار ہوتا ہے   ●  مرحےل میں سوجن نہیں ہونی ہے
 ابتدانے

۔  ●  مقایم طور پرلمف نوڈزبڑھتی ہیں
 میں   ●

 ہیں ، اس طرح چبانی
سبب بننی  دشواری کا متاثرہ حےصمیں دانت دردناک اور ڈھیےل ہوجانی

۔   ہیں
بعد میں جب ہڈی نیکروسس ےس گزرنی ہے تو یہ حصہ بہت دردناک اور سوجن واال ہو جاتا   ●

۔  ہے
یوسٹیئم ےس ںکل کر پٹھوں اور جلد یک جھیل میں آ جاتا ہے   ●  ریشہ پثں
۔  ●  آخر کار ایک سوراخ ےک ذریعہ جلد یک سطح پر خارج ہوجاتا ہے

 
بلر باھر ترچھا ، میگزال / مڈفیسس ےک لتے واٹر  )آرتھوپانٹوگراف( یا مینڈی او نی جے  -تفتیش: ایکس رے  

 مرحےل میں جو خصوصیات ایکس  
ا تشکیل دکھانے گا۔  ابتدانے ویو۔  ایکس رے دائیم مرحےل میں سیکوسثی

 ، ہڈیوں ےک ٹرابیکیوشن میں تبدییل رے میں د 
یوڈینٹل خایل جگہوں یک چوڑانے  دیٹی ہیں ان میں پثں

 کھانے
یا کا پتہ لگانی ےک لتے پیپ یک کلچر اور حساس ۔  مخصوص بیکٹثں یت کاٹیسٹ  اور ریڈیولوسینیس شامل ہیں

 کریں۔ 
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 عالج 

یٹو اوسٹیومیالئٹس  1.1  (Osteomyelitis) ایکیوٹ سٹر

 
 عمویم اصولوں میں انتظام ےک 

ائڈمنٹ   * ڈیبثں
 * ڈرینیج

 دن تک۔ 5ےس  3بار  3میل گرام دن میں  500/ 250* کیپسول اموکسیلن 
وانیڈازول  ۔  3گویل نے ڈی 1میل گرام  400/ 200* میثی  دن ےک لتے
۔  3مرتبہ  2میل گرام گویل  دن میں  50* ڈیکلوفینک   دن ےک لتں لتں لتے

م چھوٹا ہے تو ، یہ ۔ اگر بڑا ہو تو ، جراج   اگر سیکیوسثی آہستہ آہستہ بلغم ےک ذریےع معدوم ہوجاتا ہے
وری ہوسکتا  یوسٹائٹس ، نرم بافتوں میں پھوڑے یا  ےس ہٹانا ضی یٹو اوسٹیومیالئٹس پثں ۔ شدید سثی ہے
 میں 

۔ سیلوالئٹس یک ترفی  بڑھ سکٹی ہے
ے
  آگ

  
 دانت کو نکال  

ی
ا لگ ی وزنگ اوسٹیومیالئٹس: کثں وٹک ہڈی جس میں  دائیم فوکل سکلثں ۔ سکلثں دینا چاہنں

 اور دانت نکالتی ےک بعد بیھ بافی رہٹی  اوسٹیومیالئٹس ہوتا ہے ہے وہ دانت ےک ساتھ نہیں جڑی ہونی ہے 
وٹک جزو کو نہیں نکاال جانا چاہنں  ۔جراج ےس سکلثں  جب تک کہ یہ عالمت وایل نہ ہو۔ ہے

 دن تک۔ 5ےس  3بار  3میل گرام دن میں  500/ 250* کیپسول اموکسیلن 
وانیڈازول  ۔  3گویل نے ڈی 1میل گرام  400/ 200* میثی  دن ےک لتے
۔  3مرتبہ  2 گرام گویل  دن میں   میل 50* ڈیکلوفینک   دن ےک لتں لتں لتے

  
وزنگ اوسٹیومیالئٹس:   دائیم ڈفیوز سکلثں

۔اگر ان میں ےس کیس سکل  ی حالت کا عالج اینٹی بائیوٹکس ےک استعمال ےس کیا جاتا ہے وٹک حےص  سنگیں ثں
۔   میں دانت موجود ہے تو اس کو نکال دینا چاہنں

 دن تک۔ 5ےس  3بار  3دن میں  میل گرام 500/ 250* کیپسول اموکسیلن 
وانیڈازول  ۔  3گویل نے ڈی 1میل گرام  400/ 200* میثی  دن ےک لتے
۔  3مرتبہ  2میل گرام گویل  دن میں  50* ڈیکلوفینک   دن ےک لتں لتں لتے

  
یوسٹائٹس دائیم اوسٹیوئی  الئٹس ےک ساتھ پرویلیفریٹو پثں

ا لگا دانت نکالنا۔ ی  کثں
 ن تک۔د 5ےس  3بار  3 گرام دن میں میل 500/ 250* کیپسول اموکسیلن 

وانیڈازول  ۔  3گویل نے ڈی 1میل گرام  400/ 200* میثی  دن ےک لتے
۔ 3مرتبہ  2میل گرام گویل  دن میں  50* ڈیکلوفینک   دن لتں لتے

 فنگل انفیکشن  4.1 
 منہ کا کینڈیڈیسیس )تھرش(  
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وجہ ےس ہوتا ہے بنیادی طور پر کینڈیڈا  یہ منہ ےک میوکوزہ کا فنگل انفیکشن ہے جو کینڈڈال انفیکشن یک   
۔  کچھ مخصوص حاالت میں کینڈیڈا البیقانز۔  کینڈیڈا البی  قان خمثں ہے اور عام طور پرمنہ میں عام ہے

۔  شدید منہ کا کینڈیڈیسیس )  تھرش( سب ےس زیادہ عام طور  شدید اور دائیم انفیکشن پیدا کر سکتا ہے
 ، نوزائیدہوں اور ایچ آنے وی ایڈز ےک مریضوں یا طویل مدنی زبانی پر غذانے کیم کا شکار ، شدید بیمار 

ی   اٹیں ۔  دائیم منہ ےک کینڈیڈیسیس میں کثں  واےل مریضوں میں دیکھا جاتا ہے
ائڈز استعمال کرنی کورٹیکوسثی

۔  کینڈیڈیسیس ےک دیگر خطرات میں دائیم بیماریاں جیےس ذیابیطس ، اینٹی   یک گھنی سفید تیح بنٹی ہیں
 ۔ ٹکس کا طویل استعمال اور بیمار / ناقص فٹنگ واےل دانت شامل ہیں بائیو 

  

 تشخیص 
 ہیں  

 : اقسام ےک مطابق کینڈیڈیسیس یک خصوصیت تقسیم یک جانی

ینوس  •  سیوڈوممثے

 سفید کرییم نشانات / تخٹی  •

لیکن زبان ، تالو اور بکلیموکوزا پر زیادہ ہونی ہے  •  منہ ےک کیس بیھ حےصمیں ہو سکٹی ہے

قسم ےک طورسامتی آ سکٹی ہیں جس ےک تحت ضف بکھرے ہونے سفید  ارتھمیٹس کبیھ کبیھ •
۔   ہیں

 نشانوں/ تختیوں واےل  ارتھمیٹس روشن گھاو ہونی
 

 (Hyperplastic) ہائٹر پالسٹک 
۔لیوکو سفید نشان    پالکیا نما جو آسانی ےس ختم نہیں ہوتا ہے
 کونٹں چیالٹائٹس )کونٹں اسٹومیٹائٹس(  
 خارش، سوزش اور کٹ ےک زاویوں پر  منہ ےکدھانی  
· یہ عام طور پر دانتوں ےک اسٹومیٹائٹس ےس منسلک ہوتا ہے لیکن اس میں غذائیت یک کیم یک ہوسکٹی  

 نے یا ایچ آ
 نے وی ایڈزےس ہوسکتا ہے ہے یا اس کا تعلق اورو فیشیل نی

ی ےک ساتھ ٹیپکل ہائپیھ   :  تصدیق ےک لتے خوردبیں ٪ 20دیکھنی ےک لتے  تحقیقات جہاں دستیاب ہیں
ا  ستعمال کرنا چاہنں پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائیڈ ےک حل میں سائٹولوجک سمثں

 

 عالج 
 (Oesophageal candidiasis) اویسوفیجیل کینڈیڈیسیس

ی  گھنتی   4دن ےک لتے زبانی طور پر ہر  7-5یونٹس  100،000سسپیشن مقایم لگائیں اور منہ میں نسٹییی
 بعد. 
 یا

۔ یا 7-5پر  ٪ کو مقایم طور 1کلوٹریمازول حل   دن تک لگایا جانے
 دن تک۔ 7میل گرام گویل  200دن میں ایک بار کیٹوکونازول 

 یا
 میل گرام گویل / دن۔ 100دن ےک لتے فلوکنازول  10-15
  

 قالع
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، ادویات کراس / دوبارہ انفیکشن کو روکنی ےک لتے ماں ےک نپل بیھ لگایا   واےل بج  ےک کیس میں
دودھ پینی

۔ج  انے
دن تک دودھ پالنی ےک بعد )یا بحایل  7-5بار / دن،  4-3٪ کریم ، جیل یا لوشن ، منہ میں 1کلوٹرمازول 

 دن(۔ 2-1ےس 
 یا

 کا حل ، دن میں 1جینشن وائلیٹ 
(۔  7-5ر ، با 2-1٪ پانی وں پر داغ ڈال سکتا ہے ی  دن )ٹشو اور کثی

 یض( مزاحم / دائیم معامالت میں )اہم بنیادی بیماری واےل مر 
 میل گرام گویل / کلوگرام۔ 6-3دن تک فلوکنازول  7-5روزانہ ایک بار 

 روک تھام: 
 اور متوقع ماں میں 

اندام نہانی   بوتل ےس دودھ پالنا / بوتل یک صفانے ، نپل یک دیکھ بھال / صفانے
 کینڈیڈیسیس ےک عالج پر زور دیں۔

 

ن  5.1  (VIRAL INFECTIONS) وائرل انفیکشٹن
 (Herpes Simplex Virus) ئرسہرپس سمپلیکس وا 

ی اورل نرم ٹشوز کو متاثر کرتا ہے جو   یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو عام طور پر ہونٹوں اور پثں
۔  ابتدانے ہرپس ےک انفیکشن ےک  پیپولوویزیکولر گھاووں ےک طور پرسامتی آنی   ہیں

ہیں جو باآلخر السبن جانی
ی میں بار بار ہونی رہٹی ہے  جو ٹرجیمنل گینگلیا میں ہرپس سیمپلیکس وائرس  بعد یہ حالت بچیی

۔  بنیادی انفیکشن عام طور پر مسوڑھوں اور تال ۔کوچھوڑنی ہے  و کو متاثر کرتا ہے
 

 تشخیص  
جگہ پر چبھن ، گریم یا خارش کا ایک پروڈوم، عام طور پریہ انفیکشن  ہونی ےس پہےل یہ ہوتا    ●

 ہے 
 بننی ہیں گھنٹوں ےک بعد ، الیل ظاہر ہو   12·تقریبا   ●

 نی ہے جس ےک بعد پ ریےسر واےل دانی
۔  ●  ہیں

، خشک ہونی ، کھرینڈ آتا ہے اور پھر ٹھیک ہوجانی ، بہنی  ہیں
 پھر یہ پھٹ جانی

 متغثں ہے )   سائیکل  ●
(  7دن، اوسط وقت  12-5یک لمبانے  دن ہیں

ورت نہیں ہے  ●  اگر مریض کوکونے بیماری نہ ہوتو اس وقت تک تحقیقات یک ضی
  

 عالج
 وماٹائٹسجنیووسٹہرپیٹک 

 ایسائکلوویر 
کریم  ۔  4دن ےک لتے ہر  5ایسائکلوویر: ہونٹوں ےک لتے  گھنتی لگانے جانے

 دن تک۔ 5ےس  3اوقات / دن  5میل گرام  200ٹیب ایسائکلوویر 
 دن تک  10٪ ماؤتھ واش دن میں دو بار 0.12کلورہیگزڈین 
۔   دباؤ ےس بچیں

  

 وائرل میننجائٹس
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الج بنیادی طور پر عالات ےک مطابق ہے اور اس میں درد ریبا تمام معامالت کا عوائرل میننجائٹس ےک تق 
۔ یک ادویات ، بخار یک ادویات اور الٹی یک ادویات کا استع  مال بیھ شامل ہے

۔  ۔ نس میں سیال کا انتظام کیا جانا چاہنے والئٹ یک مقدار یک نگرانی یک جانی چاہنے  سیال اور الیکثی
یےع ایسائکلوویر فائدہ مند ہوسکتا ہے جو ہرپیس سلیمیکس یں زبانی یا نس ےک زر مینجائٹس ےک مریضوں م

ی با  2-یا  1-وائرس  ی ایپسٹیں ر وائرس یا ویریسیال زوسثی وائرس انفیکشن یک یک وجہ ےس ہوتا ہے اور سنگیں
ی طور پر بیمار مریضوں کو نس میں ایسائکلویر )  ۔ سنگیں رام میل گرام / کلوگ 30–15صورت میں ہوتا ہے

ی تقسیم شدہ خوراکوں میں   دن تیں
۔ جس ےک بعد زبانی دوانے جیےس  10-7فی دن تک وصول کرنا چاہنے

۔ ایچ آنے وی ، میننجائٹس ےک مریض کا میل گرام ، روزانہ  800ایسائکلوویر )  پانچ بار دی جا سکٹی ہے
 .) ووائرل عالج  کرنا چاہنے  انتہانے فعال اینٹی ریثی

 

 (APHTHOUS ULCERATION) : ایفتھس الرس6۔0 
آفتھس الس یا بار بارآفتھس سٹومیٹائٹس )آر اے ایس( تکلیف دہ بار بار آنی واےل چپچپا جھلیوں ےک الس  

۔  عام  . ہیں  ہیں
اٹینائزڈ منہ یک میوکس جھیل کو متاثر کرنی  طور پرغثں کثں

 تشخیص 

 

 اقسام ہیں  3یک (  APHTHOUS ULCERATION) ایفتھس الرس  
 

 (Minor alphthous ulcers) ھس الرس معمویل ایفت 
 میل میثی قطر۔ 4-2چھونی گول یا بیضوی الس   ●
۔  ●  ایک اریتھیمیٹس ھیلو اور کچھ پانی ےس گھرا ہوتا ہے
 ( ےک گروپوں میں ہوتا ہے 6-1ایک وقت میں ضف چند الس )یعٹی   ●
اٹائنائزڈ   عام طور پر ہونٹوں ، رخساروں ، منہ ےک فرش ، سلییس ، یا زبان ےک نیج  ےک  ● غثں کثں

 حرکت واےل میوکوزا پر پایا جاتا ہے 
۔دن میں خود یہ شفا یا10-7 ●  نے
 زخم کا چھوٹا سا یا بالکل نشان نہیں رہتا  ●

 

 (Major Alphthous ulcers) بڑے ایفتھس الرس  
اٹائنائزڈ زبانی چپچپا جھیل پر تکلیف دہ الس ، یہ بڑے   اور متعدد سینٹی میثی واےل الس ہیں ،  3-1غثں کثں

۔  ٹشو تبایہ کا نشان لگا ہوتا ہے جو کبیھ کبیھ مستقل طور پر  موجود  بیک وقت موجود ہوسکتی ہیں
۔  شفا یانے عام طور پر طویل عرےص ےک بعد ہونی ہے  اور زخم ک  ا نشان ہوتا ہے رہتا ہے

  

 (Herpetiform ulcers) ہرپیٹیفارم الرس 
 ہیں جو چھونی ) یہ ایک ےس زیادہ الس ےک  گروپ میں پا  

( ا  5-1نے جانی دن ےک اندر ٹھیک    10-7ور  میل میثی
 ہیں درد اور تکلیف ےک لتے عالمٹی عالج کرنا ، خاص طور پر جب الس ےک مرض یک وجہ ےسکھانی 

ہوجانی
 ہونی ہے   میں پریشانی 
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 عالج 

یماری اور دانت ثانوی وجوہات جیےس ماالبزورپشن سنڈروم ، آنتوں یک سوزش یک بیماری ، بیہسیٹ یک ب 
 ہیں اور ایس ےک / 

۔  دانتوں ےس بار بار ہونی واےل صدےم کو چیک کرنی  ہیں
 مطابق عالج کرنی

 
 بغٹں ادویات ےک عالج
ی   —زبانی حفظان صحت  کو کھانی ےک بعد سادہ پانی ےس دھو لیں اور قبض ےس بار بار منہ کیس خاص چثں

۔   بچیں

 ادویات ےس عالج
 ل ےک لگانی ےک ساتھ عالمٹی عالج۔ ستھیٹک پر مشتمل کیس بیھ جی. کھانی ےس پہےل مقایم این1
2 . ی معامالت میں  . ضف ایک ےس زیادہ بڑے الس ےک ساتھ سنگیں

۔  5-3گھنتی بعد   4جانے اور ہر  میل گرام گویل کو الس پر رکھا  5ہائیڈروکارٹیسون   دن تک چوس لیں
 یا

 دن تک۔ 5-3یہ خوراک میں میل گرام گویل / کلوگرام / دن ایک  0.5پریڈنسولون 

 مریضوں یک تعلیم
۔  اچیھ منہ یک حفظان صحت برقرار رکھیں
ی کریں۔  ی تر عوامل ےس پرہثں  اگر کونے ہے تو تثں

ی کریں۔  مسالہ دار کھانی ےس پرہثں
ا کا استعمال کریں۔  نرم برش کا   استعمال کریں اور پینی ےک لتے سثی

 

رہتا ہے تو اس طرح ےک توں ےس زیادہ عرےص تک برقرار ہف 3اگر الس عالج ےک باوجود  ریفرل معیار:  

۔   تشخیصگھاووں کو خصوض ماہر ےکمعائتی ےک بعد ہسٹولوجیکل  ورت پڑسکٹی ہے  یک ضی
 
 دانت نکالتی ےک خون کا جاری ہونا 7.0 
ی دینی یک وجہ ےس ، عام طور پر کیل کرنی یا پٹی پر ناکافی دباؤ یک وجہ ےس مریض خون ےک لو    تھڑے کوچھثں

۔اگرچہ بعض اوقات ہڈئ / دانتو   ں یک باقیات یک وجہ ےس ہوسکتا ہے
 

 تشخیص  
( یا ثانوی ہوسکتا    24خون بہہنی واال ساکٹ بنیادی ہوسکتا ہے )نکالتی ےک پہےل    گھنٹوں ےک دوران ہوتا ہے

۔   24ہے جو نکالتی ےک   گھنتی ےک بعد ہوتا ہے
 
 بنیادی خون بہہنی وایل ساکٹ 
 بہہ رہا ہو۔سا کٹ ےس فعال خون  
 · ساکٹ میں خون کا لوتھڑا ہوسکتا ہے یا نہیں  
 اگر خون یک مقدار میں  نمایاں کیم واقع ہو تو مریض کو پانی یک کیم اوررنگت پییل ہوسکٹی ہے  
ے ہو  

ی
ح اور حجم میں کیم، بلڈ پریسر بیھ کم اگر خون یک نمایاں مقدارکم ہویک  نبض یک رسر

 اس ہڈی کا تکلیف دہ حصہ تو نہیں  ساکٹ ےک آس پاچیھ طرح ےس جانچ پڑتال کریں کہ  
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 انفیکشن اورچوٹ یک خصوصیات کو ظاہر کرسکٹی ہے  ثانوی خون بہہنی وایل ساکٹ 

 

 عالج ےک رہنما خطوط 
ورت ےس زیادہ خون بہنی یک روک تھامطویل خون بہنی یک تاری    خ ، خون بہہ جانی کا سابقہ واقعہ ،  ضی

اری    خ حاصل کریں۔ بغثں صدےم ےک رسجیکل تکنیک کا استعمال کریں۔  خاندانی تاری    خ اور ادویات یک ت
۔ مریض کو عمدہ ہدای  ا استعمال ت دیں۔آنے این آر کرسجری ےک دوران اچھے طریفی ےس خون کو روکیں

۔ اگر آنے  ہو تو معمویل  3این آر  عالج ےس متعلق اینٹی کویگولیشن اثرات کو ماپنی ےک لتے کیا جاتا ہے
۔ اگر آنے این آر رسجری یک جاسکٹی  خون بہہنی کا بنیادی  مشورہ کریں۔ و معالج ےسےس زیادہ ہے ت 3 ہے

ی ہ ۔ ھڈی ےک تثں ا نرم بافتوں کو کچلتی ےس بچیں ول۔ صاف چثں موارسپیکیولز تمام دانی دار ٹشووں کو کنثی
۔ واضح خون بہنی کا پتہ لگانی  ےک لتے نرم   کیوریٹ کریں لیکن میگزلری سائنس اور آنے ڈی کینال ےس بچیں

بافتوں ےک زخم کا معائنہ کریں۔ اگر موجود ہو تو دباؤ کا اطالق کریں یا پھر جذب ہونی واےل ٹانکوں ےک 
ی  و ٹھیک کریں۔ ہڈی ےسساتھ دمٹی ک  خون بہنی کا معائنہ کریں ، چھونی الگ رگ ےس خون بہنی واےل فورامیں

۔ باہرنکالتی  ےس خون بہنی کا معائنہ کریں۔ ہیموسٹیٹ ےک بند اختتام ےک ی کو کچلنا چاہنے ساتھ فورامیں
۔ مریض کو   کاٹنا منٹ تک گوج پر مضبویط ےس 30وایل ساکٹ پر نم گوج پیک کو براہ راست لگائیں

۔ جب   منٹ ےک بعد نکالتی واےل ساکٹ   30تک کہ خون بہنا رک نہ جانے مریض کو برخاست نہ کریں۔  چاہنے
 30تو ایک نیا نم گوج پیک لگائیں اور مریض کو ہدایت کریں کہ یک جانچ پڑتال کریں اگر خون بہہ رہا ہو 

یان منٹ تک اس پر کاٹ دیں۔ ول اگر خون بہہ رہا ہے اور یہ رسر میں ےس نہیں ہے   خون بہنی کا بنیادی کنثی
ی اسپنج )جیل جھاگ( کا   اقدامات کرنا چاہنے جالٹیں

 ےک لتں رسجن کو اضافی
ول کرنی تو خون بہنی کو کنثی

ی کا اطالق۔ کولیجن کا اطالقاستعمال آ یٹڈ سیلولوز کا اطالق۔ ٹاپیکل تھرومیے جیل فوم  کسائڈائزڈ ریجینثں
 ےک قابو ےک لتں عام طور پ

۔ یہ ایک  جیل فوم معمویل خون بہہنی  واےل ایجنٹوں میں ےس ایک ہے
ر کام کرنی

۔ جیل فوم کا عمل خشک ، ٹمٹمانی واال اسفنج ہے جو خشک اور جراثیم کیسر وایل جلد ےس تیار ہوتا ہے 
 کا طریقہ مکمل طور پر نہیں سمجھا جاتا ہے ، لیکن کولیجن ےک برعکس ، اس کا تعلق میکانیکل 

کرنی
کس یک ت خون جمتی ےک طریقہ کار کو متاثر کرنی ےک بجانے جمتی یک سہولت  شکیل ےس ہے جس میں میثی
۔ کسیڈائزڈ نو تخلیق خون بہنی واےل آکسیڈائزڈ نو تخلیق شدہ سیلولوز )رسجیکل( سیلولوز ، آ ہونی ہے

اور ایک بھوری رنگ یا سیاہ جلیٹینس ماس میں پھول جاتا ہے جو جمتی یک تشکیل  مقام پر بھر جاتا ہے 
۔ جب تھوڑی مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے ، تو یہ ٹشو یک بہت کم یا کونے رعایت  میں معاون ہوت ا ہے

۔ ہیموسٹیسیس مہیا کرنی ےک عالوہ ، آکسیڈائزڈ  ےک ساتھ پرتیارپن ےک مقامات ےس جذب ہوتا  ہے
۔ یٹ سیلولوز میں بیھ جراثیم کش خصوصیات موجود ہیں ی ،  ریجثی جذب ہو سکتی واال کولیجن )اویٹیں

۔ کوال  پلگ ، کوالٹیپ( خون ےک ساتھ رابےط پر ، کولیجن پلیٹلیٹ کو جمع کرنی کا سبب معلوم ہوتا ہے
 ہیں ، اور کویگولیشن عوامل کو  پلیٹلیٹ کولیجن ڈھانج  پر بڑی تع

 ہیں ، انحطاط کرنی
داد میں جمع کرنی

ن یک ت  ہیں جو پالزما عوامل ےک ساتھ مل کر فائثے
۔ شکیل کو قابل بنانی خارج کرنی  ہیں

۔  ین میں تبدیل   • یہ مویشیوں ےس پیدا ہوتا ہے نوجن کو فائثے ی فائثے ی یک نسل تھرومبیں ی بوائیں ٹاپیکل تھرومیے
۔ یہ پاؤڈر ےک طور پر دستیاب ہوتا ہے اور خون بہنی یک سطح  کرنی ہے اس طر  ح جمتی میں مدد ملٹی ہے

۔پر ج ول  ثانوی خون بہنا  کبیھ  یل فوم ےک ساتھ مل کر لگایا جاتا ہے  کبھار خون بہنی ےک بنیادی کنثی
ثانوی  حاصل کرنی ےک بعد بیھ مریض ڈینٹل رسجن کو اس ےک بارے میں اطالع دینی ہیں اس خون بہنی کو  

 ہیں تو مریض کو ہدایت دینی ہیں کہ  
۔ ان معامالت میں جب مریض گھر ےس کال کرنی ہیمرج کہا جاتا ہے
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منٹ تک  30، اور نکالتی یک جگہ پر نم گوج رکھیں اور آہستہ ےس کیل کریں ٹھنڈے پانی ےس منہ میں 
۔ اگر خون بہہ رہا ہے تو ٹھنڈا پانی ےس منہ میں کیل کریں ۔   مضبویط ےس کاٹیں  ےک تھیےل پر کاٹیں

اور نم چانے
 ہیں تو مریض کو دانتوں ےک ڈاکثی ےک پاس واپس آنی یک ہدایت کر 

۔اگر یہ اقدامات ناکام ہوجانی ثانوی  تا ہے
ہنی کا انتظام مریض کو دانتوں ےک عالج یک کریس پر بٹھائیں ، منہ ےس تمام رطوبتیں سکشن کروائیں  خون ب 

ی مطابق  ی کرنی ےک لتے اچیھ روشٹی ےس خون بہنی واےل مقام کا معائنہ ، اور خون بہنی ےک عیں ذرائع کا تعیں
اتھ ڈھک دیں اور رسجن کو یل جگہ نم گوج ےک سکریں۔  اگر عام طور پر لیک ہوتا ہے تو ، خون بہنی وا

۔ خون بہنی یک وجہ ثانوی صدمہ ہے جو منفی دباؤ یا  5 منٹ تک انگلیوں ےک دباؤ کا اطالق کرنا چاہنے
۔ بہت منٹ ےس خون بہنی پر  5ثانوی خون بہنی کا انتظام  اگر اس عالج ےک  زیادہ تھوکنی یک وجہ ےس ہے

 میں ناکام ہوجاتا ہے تو ، مقایم اینستھ
 ےک لتں بہثی قابو پانی

یا بالک کا انتظام کریں ، جو دراندازی ےس بچنی ی ثں
 ےک عارضی خون یک نالیاں سکڑنی ےک  ہے کیونکہ ایپینیفرین ےک اثر کم ہونی اور تعامالنی خون بہہ جانی 

یا ےک بعد ، ساکٹ کو کیوریٹ کریں ، اور خون بہنی کا  ی ۔ مقایم اینستھثں  ہیں
مقام تالش  اثرات مرتب ہونی

۔ سیون اور نم گوج پیک ےک اعداد کریں۔ خو  یانوں ےس ہوسکتا ہے ن بہنا ہڈی ےس، نرم بافتوں یا غذانے رسر
۔ و شمار یک مدد ےس ساکٹ میں حاالت ت ی اسپنج رکھیں

منٹ مریض کو آفس   30ھرومن ےک ساتھ جلییی
رار رہتا ہے تو ثانوی خون بہنی کا انتظام۔ اگر خون بہنا برق میں مانیثی کریں ، ہدایات دیں اور بھیج دیں۔

۔ نی نی ،    ہیں
 یک خرانے کا پتہ لگانی ےک لتے جمود یک پروفائل اسکریننگ ٹیسٹ کروانی

کیس بیھ بڑے جمتی
 لیں اور ایس ےک مطابق انتظام کریں اے نی نی 

۔ ہیماٹولوجسٹ یک رانے  ، نے نی
 ۔ نی

 
 

 دیگر حساسیت 8.0 
 عام طور پر دانتوں یک کیم ، رگڑ یا مسوڑھوں یک خرانے یک وجہ ےس ہوتا ہے  
  

 عالج
 خود یک دیکھ بھال: حساس دانتوں ےک لتے ٹوتھ پیسٹ ےس دانت برش کرنا۔  
 

 :پیشہ ور نگہداشت 
 ل لگائیں رائڈ جیج: فلو  
 

 TOOTH ERUPTION, SHEDDING) دورسا اخراج ، شیڈنگ اور اجتناب 9.1 
AND EDENTULOUSNESS) 

 (Eruption of Teeth) دانت کا اگنا  9.2 
۔  بخار اور اسہال یک طرح اس ےس    وع ہوتا ہے ابتدانے دانتوں کا اگنا عام طور پر پانچ ماہ یک عمر ےس رسر

 ہیں جب تک کہ کونے دورسی وجوہات نہ ہوں۔    وابستہ عالمات معمول ےک
مطابق ہیں اور ٹھیک ہو جانی

 ہیں اور انہیں دانتوں ےک عملہ ےک پاس مندرجہ ذیل حاال 
ت عام طور پر دانتوں ےک پھٹتی ےس منسلک ہونی

: نوزائیدہ اور قبل از پیدائش بچوں ےکدانتوں ےک مسوڑھوں یک تھیلیاں۔  نوٹ: "نایالن  بھیجنا چاہنے
ی ہے اس یک بجانے  مذکور دا ہ باال نت" جیسا کچھ بیھ نہیں ہے جو ایک رواج ہے / کچھ روایات میں یقیں

۔   حاالت ہیں جو ان دودھ ےک / بنیادی دانتوں ےک پھٹتی ےس وابستہ ہیں
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 Shedding of Deciduous/Primary (Milk))  پرائمری )دودھ( دانت کا گرنا    9.3 
Teeth) 

۔  میان دودھ ےک/ بنیادی دسال یک عمر ےک در  5-12  انتوں ےک کھونی کا رجحان عام جسمانی تبدیلیاں ہے
ا نہ لگا ہو یا اور کونے اییس بات نہ  ی  کا موقع دینا چاہنں سوانے اس ےک کہ ان کو کثں

ان دانتوں کو خود گرنی
ےل ےس یہ  کہ وہ اپنی بچوں کو پہ  ھو۔  والدین کو ایس ےک مطابق مشورے دینے جائیں اور ہدایت یک جانے 

 میں مدد کریں اور جب کامیانے نہ ہو سگ  یا مستقل دانت غلط سمت میں ہلنی ہونے دان
توں کو گرنی

 دانتوں کا عالج دانتوں ےک ڈاکثی ےک  
ی
ا لگ ی ۔  کثں پھوٹ رہے ہوں تو دانتوں ےک ڈاکثی ےس مشورہ کرنا چاہنے

۔  ابتدانے دانتوں کا ج ۔ وں یک جلد کراؤننگ کا بلد گرنا مستقل طور دانتذریےع ہونا چاہنں  اعث بن سکتا ہے

 (Edentulousness) ایڈینٹولوزنیس 9.4 
۔   یہ قدرنی دانتوں کا جزوی یا مکمل کھونا ہے اور اس ےک بعد الویولر ھڈی جذب ھونی ہے
 اور تعمثں کر 

وریات ےک مطابق مصنوغ دانت تیار کرنی ۔  عالج: یہ جمالیانی اور فعال ضی نی ےس ہے
: الجنیٹ  ، کیلشیم کلورائد پؤڈر ، ایکریلک  واےل مادے بہت سارے ہاستعمال ہونی  یں اور ان میں شامل ہیں

 )  اور چیٹی مٹی ، )دانتوں ےک سامان یک فراہیم نیملٹ دیکھیں
 میکیلو اوکلوژن:  10.1 

غثں معمویل رکاوٹ  میکیلو اوکلوژن دانتوں ےک قطار میں کونے تبدییل ہے جس یک وجہ ےس اس حد تک
۔ہے جو عمیل طور پر نقص ہونی  اض ہوسکتی ہیں  ان دہ یا جمالیانی طور پر قابل اعثی

 

 تشخیص  
 خرائے یک متعدد قسمیں ہیں  
 کالس ایک   
۔  نچےل مستقل داڑھ کا اگال بکل گروو اوپر واےل پہےل مستقل مولر   سیجیٹل آرک ےس تعلق معمول یک بات ہے

۔   ےک اگےل بکل کسپ ےس ملنا چاہنں
 کالس دو   

 کسپ یک چوڑانے کا آدھا ہونی ہے   آرچ نچیل
 کالس سوم  
 نچیل آرچ کسپ یک چوڑانے کا آدھا ہونی ہے   

 
 عالج

 نقطہ نظرمناسب عالج ےک 
 . اگر جگہ یک کیم ےک بغثں پرائمری کینائن کا جلد نقصان ہو تو: 1

ر ےک ساتھ ایک نچیل لسانی   چاپ رکھیں )شکل انسائزر کو منتقل ہونی ےس روکنی ےک لتے ایک سولڈرڈ اسثی
 (۔3
 

 اگر جگہ میں کیم ہو اور دوبارہ جگہ حاصل کرنی ےک لتے موجود ہو تو: 
کنارے یک سمت کا   4×   2ونٹک عالج ےک لتے منصوبہ جس میں توسیع ، ایک  الف۔ مرحلہ اول ےک آرتھوڈ
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۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ   نچےل انسائزر ےک سامان ، اور برقرار رکھنی ےک لتے ایل ایل ایچ اے یک جگہ شامل ہے
نا اور کم مستقل کینائن )تصویر   ( ےک لتے جگہ دوبارہ حاصل کرن  4اے اور    4نے گھر ہونی ےک لتے رسی ۔نے  ا ہے

 
ی 2 میل میثی ےس زیادہ ہو تو ، دانتوں کا درمیان نمایاں طور پر اسکیچ ہوجاتا ہے ،  6. اگر انسائزر یک بھثں

:  اور مستقل انسائزر کو محراب ےس مسدود کردیا   جاتا ہے
ل نکالتی واےل آرتھوڈونٹک عالج ےک ل  ورت ےک مطابق ، نہ نکالتی یا سثں ۔ ضی تں ا۔ الٹی پرائمری کینائن نکالیں

۔  تشخیصآرتھوڈانٹک   کروائیں
 

 ابتدائ  پہےل داڑھ کا قبل از وقت نقصان
 ، حاالنکہ می 

ی
گزال میں جگہ  ان پیشکشوں میں ، نچےل مستقل داڑھ یک کونے اہم مکینیکل حرکت نہیں ہویک

 تیھ۔ اگر خایل جگہ ےک نقصان ےک کچھ امکانات موجود ہیں جب مستقل پہیل داڑھ ابیھ تک نہیں ا
ے
یک

واےل یک سفارش یک جانی ہے کہ اگر پہال داڑھ مستقل طور پر پہےل داڑھ ےک اگتی ےس پہےل یا اس ےک  ےس بچنی 
 11دوران کھو جاتا ہے تو ۔

 

 بغٹں کیس جگہ ےک نقصان ےک:  ت ضیاعپرائمری دورسے داڑھ کا قبل از وق
1 :  . جب مستقل پہال داڑھ اگتا ہے اور پرائمری دورسا داڑھ کھو جانے

۔ اے. جگہ یک  ورت ہونی ہے  بحایل یک ضی
. عالج معالجے میں بینڈ اور لوپ ، نانس ایپالئینسی ، ٹرانسپیٹل آرچ ، یا نچیل لسانی انعقاد آرچ کا  نے

۔   استعمال شامل ہے
 
 ابیھ نہیں اگا اور پرائمری دورسا داڑھ کھو گیا ہو: پہال داڑھ جب مستقل  

۔ الف۔ جوتوں ےک فاصلہ رکھنی واال ایک ڈسٹلینثی رکھن  ا چاہنے
 

 جگہ یک کیم ےک ساتھ: 
۔ عالج کا 1  آسان حل نہیں ہوتا ہے

 اور جگہ یک خرانے ہو جانے تو کونے
. جب دورسا داڑھ ختم ہوجانے

۔ انحصار دانتوں اور ہڈیوں ےک ا  ضافی خیاالت ےک ساتھ ساتھ ، جگہ یک کیم یک شدت پر ہوتا ہے
تک ایک آسان ، مقایم جگہ پر دوبارہ ی  حاصل کرنی واےل آالت  اے. عالج ےک آپشثی

۔ Iلمتے مرحےل   ےک عالج ےک لتں
b  آالت ےک اختیارات میں ایک لنگر ، الکٹ آلہ جات ، ڈسٹل جیٹ آالت ، کھیل کوائل بہار وایل جزوی .

( ےک طور پر نانس ےک ساتھ داغ   5اے اور  5ریکٹ ، یا ہٹنی واےل جگہ بازیافتگان )اعداد و شمار ب 4×  2 نے
 ۔ ر شامل ہیں ڈسٹالئز 

 
 :  پچھےل کراسبائٹ ےک عام عالج ےک طریقوں میں شامل ہیں

 
 پچھےل کراسبائٹ ےس وابستہ مریضوں یک کیس بیھ عادات کا خاتمہ۔ 

۔ یہ جزو  دانتوں یک مداخلت کو ختم کرنا جس ےس ی طور پر یا مکمل طور یس آر / یس او شفٹ ہوتا ہے
 ۔پر دندان سازی میں یکطرفہ کراس بائٹ کو درست کرسکتا ہے 
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( کا استعمال کرنی  7اے اور  7مختلف آالت ، جیےس کواڈ ہیلکس ، ڈبلیو آرک اور دیگر )اعداد و شمار  نے
 میگزلری اور / یا مینڈیبلر توسیع میں مدد کرنا۔ 

 ہونے
 

 (TRAUMATIC DENTAL INJURIES) دانتوں ےک چوٹ واےل زخم 11.0 
یہ دانتوں ےک ڈھیےل ہونی ، ہلنی یا ضائع ہونی ، دانتوں اور ہڈی ےک فریکچر ہونی ، کٹ لگتی اور خون بہنی 
۔  سب  ( اور موٹر حادثات  سب ےس عام وجوہات ہیں ۔  گھر یا اسکول )کھیل میں کا سبب بن سکتی ہیں

۔ ےس زیادہ متا   ہیں
 ثر اوپر واےل انسائزر دانت ہونی

 تشخیص: 1ٹیبل  

 

 عالمات  قسم  

 دانت ےک ہےل بغثں اس یک بافتوں کو چوٹ   دانتوں یک کنکشن 

تھوڑا سا اکھڑنا، اس کوعام طور پردانت کا  تھوڑا سا  ہلنا کہا جاتا ہے  سبلکسیشن 
 اکھڑے بغثں 

 دات کا اکھڑنا  لکسیشن 

وژن  کھڑ جانا اکثر اوقات یہ الویولر ھڈی ےک ٹوٹنی   سا کٹ ےس ا دانت کا اس یک اینثی
 ےک ساتھ ہوتا ہے 

 دانت کا اس یک ساکٹ ےس مکمل طور پر اکھڑ جانا  اولژن

 
 

 (Soft tissue injuries) نرم بافتوں یک چوٹیں 
۔  یہ زخم عام طور   ی اور نرم بافت یک سطح ےک درمیان رگڑ زخم کا باعث بنٹی ہے پر سطیح رگڑ: کیس چثں

۔ ہوتا ہے ، ایٹی تھیلیئم رد کرتا ہے ، اور کبیھ کبھار گہری پرت کو بیھ متاثر کرتا   ہے
کنٹیوژن: زیادہ عام طور پرنیل واال زخم کہا جاتا ہے اور اس بات یک نشاندیہ کرتا ہے کہ با فتوں ےک اندر   

کال ہے جو باہر یک سطح  کچھ خلل پیدا ہوا ہے ، جس ےک نتیجے میں نرم بافت ےک اندریہ کچھ خون ن
 تک نہیں آیا۔ 

۔  یہ شاید نرم بافت یک سب ےس زیادہ لگتی  لیسیشن: اہٹی تھیلیل اور ذییل اہٹی تھیلیل  میں ایک کٹ    ہے
ی کا لگنا ہے  چثں ی  وایل چوٹ ہے ، جس یک وجہ عام طور پرکیس تثں

  

 عالج
 انفراکشن

 انفرای؎کشن الئنوں یک رنگینیت انفراکشن یک  
 یں ،کھینچنی ہواصورت منشان لگا 

 یک صورت میں بصورت دیگر ،  
رال ےک ساتھ اور مہر لگانی ۔کو روکنی ےک لتے وری ہے  کونے عالج ضی
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 نہیں فالو اپ 
ورت   عام طور پریک ضی

 انفیکشن ےک زخموں ےکنہیں ہے جب تک کہ نہ ہوں۔
 وہوابستہ 

 لتعیش یک چوٹ یا دیگر 
 فریکچر یک اقسام۔

 
 

 انیمل فریکچر
 یاب ہو تو ، اےس دانت ےس باندھ کا ٹکڑا دست* اگر دانت  
۔   سکتی ہیں

 *ساتھ کونٹورینگ یا بحایل 
 کہ جامع ریزن ےک   پر منحرص ہے 

 فریکچر یک حد اور جگہ۔ 
وی کریں:   ہفتوں میں  8-6پثں

 

ن پلپ فریکچر  انیمل دینیر
 * جوان مریض ، نتے بڑھتی واےل دانت ابیھ 

 دانتوں کوفائدہ ہے 
 بچاناگودا کیپنگ یا بذریعہ گو 

ی
 دا یک زندیک

ی ،یہ طریقہ ماد  ،جزوی پلپوٹویم ےک۔ نثں
 نشوونما کرنی

 واےل نوجوان مریضوں میں انتخاب ہے واےل مریضوں میں 
۔   دانتوں میں

 مکمل طور پر تشکیل پانے ہونے
 * کیلشیم ہائیڈرو آکسائیڈ امناسب ہے جس 

۔ اس طرح ےکمیں گودا کا زخم ہوتا ہے   پر رکھا جانا چاہنے
 ۔ طریقہ کار 

 * بالغ ایپیکل واےل مریضوں میں 
 ، روٹ کینال عالج 

 ہے ،عام طور پر انتخاب کا عالج ہوتا 
 پلپ کیپنگ یا جزوی

۔  پلپوٹویم کو منتخب کیا جا سکتا ہے
 * اگر دانت کا ٹکڑا دستیاب ہو تو ، اےس دانت ےس باندھا جا سکتا ہے 

 ۔
 * فریکچر کا مستقبل میں عالج 

 تاج یک بحایل ہوسکٹی ہے 
 وں ےک ٹھیک کرنی واےل سامان ےس۔ نتدا
 ہفتوں بعد فالواپ 6-8 -
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 کراؤن روٹ فریکچر بغثں 

 دا ہد گو 

 
 ہنگایم عالج

 *ایک عارضی ہنگایم عالج ےک طور پر 
 پر ڈھیےل حےص کا استحکام

 ملحقہ دانتوں ےک ساتھ کیا جا سکتا ہے 
 .  حتیم عالج یک منصوبہ بندی نہیں ہونی ہے

 غثں ہنگایم عالج ےک متبادل 
 ضف ٹکڑوں کا خاتمہ 

 * کرونل کراؤن روٹ ےک 
 بحایل ٹکڑے کا خاتمہ اور اس ےک بعد یک 
 بخارےس اوپر نے نقاب ایپیکل ٹکڑے 

 یک سطح۔ 
 ٹکڑے کا خاتمہ اور جینجیویکٹویم 

 بعض اوقات آسٹیکٹویم آسٹیوپالسٹی ےک ساتھ۔۔ 
 ایپیکل حےص کا آرتھوڈونٹک طریفی ےس نکالنا 

 *جڑ ےکخاتےم ےک 
 حےص کو نڈوڈونٹک بعد ےک ای

 ہ کار عالج ےک ساتھ کورونل حےص اور کراؤن ےک ساتھ بحایل۔ اس طریق 
 ےس پہےل ایک جنجیویکٹویم ، اور کبیھ کبیھ 

۔   آسٹیو پالسٹی ےک ساتھ آسٹیوٹویم ہونی چاہنے
 ایپیکل ٹکڑے کا آرتھوڈنٹک اخراج 

 *ساتھ کورونل حےص کا 
 بعد میں ایندوڈونٹک عالج ےس خاتمہ اور 

 ھوڈونٹک اخراج کو ختم کا آرت  بافی جڑ 
 کرنا لتے اخراج ےک بعد کافی لمبانے ےک ساتھ  

 پوسٹ کو برقرار رکھنی واےل کراؤن یک حمایت۔ 
 جراج ےس اخراج 

 *ہلنی واےل ٹونی ہونے حےص کو نکالتی ےک ساتھ 
 ےک بعد جراج ےس دوبارہ اپٹی جگہ النا 

 ایک ےس زیادہ کورونل پوزیشن میں جڑنکالنا. 
 جنس روٹ سبمر 

۔   * امپالنٹ حل یک منصوبہ بندی یک جانی ہے
 نکالنا

 تاخثں ےسساتھ نکالنا* فوری یا 
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 لگانے جانی واےل امپالنٹ کو برقرار رکھے ہونے کراؤن یک بحایل یا
 روایٹی پل ےک۔ناگزیر 

 سخت ایپیکل ےک ساتھ کراؤن یک جڑ ےک فریکچر میں کھوجنی 
 توسیع ےک، انتہانے عمودی فریکچر ہونی کو 

 ہفتوں میں دوبارہ چیک کریں۔  6-8 
ورت پر منحرص آرتھوڈونٹک یا اینڈوڈونٹک "ایک دانتوں ےک ڈاکثی کو ریفر کر  یں ، جہاں جدید عالج یک ضی

 ماہرکو 
، جہاں منہ اور میگزلوفیشیل رسجن موجود ہوں ،پیچیدہ میگزلوفیشیل چوٹوں   نوٹ: دانتوں ےک ڈاکثی

 ےک ساتھ مریضوں کو ریفر کیا جاتا ہے 

 تھامک رو 
 ، ی  ابتدانے آرتھوڈونٹک عالجکھیلنی ےک میدان کا مناسب ڈیزائن، رسیک پر ٹریفک قوانیں

 
 منہ ےک اندر اور چہرے ےک حصوں ےک ٹیومر اور ٹیومر یک طرح یک حالتیں   12.0

 

 . -روک تھام: 
۔  · منہ ےک کینس منہ یک دیکھ بھال یک بحایل ےس / سمجھدار رویہ ےس روکا جا سکتا ہے

 اثر ےک بارے میں مناسب تعلیم۔ عادات ےکخوفناک 
  منفی

 کامیانے ےس قائل کرنابری عادات 
اب نویسر ، گٹکا( چھوڑنی ےک لتے  )تمباکو نویسر ، رسر

 واےل لوگوں میں مسلسل رسمٹے سفید نشان 
ورت کو سگریٹ نویسر یا چبانی  یک تمباکو یک ضی

ی
یک موجودیک

 . ی یک جانے  چھان بیں
 بحایل.  اچیھ منہ یک حفظان صحت یک·

ی دانت یک  ی یک بحایل یا  تثں . · کیس بیھ ناقص چثں
ی
ور درستگ  ضی

 

 (Benign Odontogenic Tumors) بینائن اوڈونٹوجینک ٹیومر  
واوڈنٹوما ، اڈینومٹائڈ ٹیومرز )اڈینو   امیلوبالسٹوما ، کیلیس فائنگ اوڈونٹوجینک ٹیومر ، امیلوبسٹک فائثے

و اوڈونٹوما ، اوڈونٹو امیلوبالسٹوما( ، کیلیس فائنگ اوڈونٹ  وجینک ٹیومر ، امیلوبالسٹک فائثے
وما ،  اوڈونٹوجینک مئکژوما،   امیلوبالسٹوما ، کمپاؤنڈ اوڈونٹوما ، کمپاؤنڈ اوڈونکوما ، اوڈونٹوجینک  فائثے

وما  ۔  سیمینٹوما، اور سیمینٹی فائنگ فائثے
  

 (Non Odontogenic Benign tumors) بینائن نان اوڈونٹوجینک ٹیومر   
(: اوسٹیومس ، مائیکسوماس ، کونڈرومس ، ایوینگز  بینائن آسٹیوجینک ٹیومر)ہڈی ےس پیدا ہوتا  ہے

وما  و آسٹیوما۔  نرم بافتوں ےکنان اوڈونٹوجینک ٹیومرز، پیپیلوما ، فائثے ل وشال سیل اور فائثے
ٹومر، سنثی

ل وشال خلیات ، حمل ےک ٹیومرز ، ہیم این  یفثں س ایپولیس ، پثں جیوما ، لیمف اینجیوما ، الئپووما  ، فائثے
 روز۔اور پگمنٹڈ ن

 یا اخراج۔  ہوسکتا ہے کہ ہیمیمنڈائبولیکٹویم ، کل  
ی
ین عالج میں ٹیومر یک افزودیک

عالج: بہثی
 مینڈیبلیکٹویم ، ہیمیمیکس لیکٹویم یا کل میکسل لیکٹویم 

 ہیں اور مختلف طر  
، دانتوں نوٹ: منہ یا میکسلوفیشیل خےص ےک ٹیومربہت ےس ہونی  ہیں

ح ظاہر ہونی
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اور  خیصتش کا  رسجن شناخت اور   حالتوں ےک عالج ےک لتں
۔  ان میں ےس بیشثی میں تربیت یافتہ ہوتا ہے

ورت ہونی ہے اور مریضوں کو جلد ےس جلد ریفر کیا جانا چاہنے   میکسلوفیشیل رسجن یک مہارت یک ضی
 مہلک نرم اور ہڈیوں ےک ٹیومر  
وسارکوما ، ، مائوسارکوما ، کونڈر  سارکوما ، لیمفوسارکوما  سکویمس سیل کارسینوما ،  وسارکوما ، فائثے

 اڈینوسارکوما ، اڈینوسسٹک کارسینوما اور ایپیڈرمائڈکارسینوما۔ 

 عالج 

وسیع رسجری   -پییل ایٹیو  : پہیل اور دورسی سٹیج ےک لتں لیکن اس کا انحصار ٹیومر ےک مرحےل پر ہوتا ہے
، رسجری ےس نکالنا، ریڈےس نکالنااس ےک بعد ریڈ ۔دورسوں ےک لتے یو تھرانی اس ےک بعد کیموتھرانی  یو تھرانی

 ، اگر ٹیومر بڑھا ہوا نہ ہو یا پہیل اور دورسی سٹیج میں ہو 
  

 (Lymphomas) لیمفوماز  
ی بار وائرس ےس انفیکشن اور قریٹے   ۔  اس کا ایپسٹیں برکٹ ٹیومر ایک غثں منحرص لمفوبالسٹک لیمفوما ہے

۔  تعلق   ہوتا ہے
کینسواال حصہ دیکھیں (     )عالج ےکلتے
انی ےس بہت   پر زور دینا چاہنں کیونکہ برکٹ ےک لمفوما کیموتھثں

نوٹ: جلد از جلد پتہ لگانی اور ریفر کرنی
۔   ہیں

 جلدی بہثی ہو جانی
 ارتھرولیوکوپلیکیا 

 عالج: 
۔ · مریض کو تمباکو ےس متعلق عادات کو فوری طور پر ختم کرنی ےک لتے ک  ہا جانے

ی ، ٹونی ہونے دانت جیےس  مختلف دھات ےس بنی ہونے یک بحایل اور دیگر اہم عوامل جیےس دائیم تثں
۔  ول اور ان کا خاتمہ کرنا چاہنے ہ کو کنثی  سیفیلس ، الکحل وغثں

 - ادویات ےس عالج: 
۔ عالج یک خوراک  -75000-· وٹامن اے: یہ زبانی طور پر ، انجیکشن یا سطیح طور پر دیا جاتا ہے

.  3۔ آنے یو 300000  ماہ ےک لتے
 · : ی یک اضافی مقدار فائدہ مند ثابت  -اینٹی آکسیڈینٹ تھرانی وٹیں لیوکوپلیکیا ےک عالج ےک لتں بیٹا کثں

۔   ہوسکٹی ہے
۔  گھاووں یک صورت میں ضمیمہ ےک طور پر دیا جاتا ہے

:کمپلیکس: یہ کمیسورل اور لسانی  · وٹامن نے
 مر مہلک نرم اور ہڈیوں ےک ٹیو 

وسارکووما ، سکویمس سیل کارسنوما ، سارکوما ، ل یمفوسارکوما ، مائوسارکوما ، کونڈروسارکوما ، فائثے
 اڈینوسارکوما ، اڈینوسسٹک کارسنوما اور ایپیڈرمائڈ کارسنوما۔ 

 -جرایح ےس انتظام: 
ر ٹری ی و رسجری( ، لثں و کاٹری اور الیکثی ٹمنٹ۔ محرک ےک روایٹی رسجری ، کرایو رسجری ، فلوریشن )الیکثی

 تبدییل نہیں ہونے ہے تو بائوپیس یک جاسکٹی ہے اور اےس ادویات یا خاتےم ےک بعد اگر لیکوپ
لیکیا میں کونے

۔  ورت پڑسکٹی ہے  جراج ےس متعلق عالج یک ضی
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  3باب نمٹے 
یوں یک بیماریاں ر  معدے و انٹی

ن  1.1  یوں ےک انفیکشٹن ر  INFECTIONS OF GASTROINTESTINAL) معدے و انٹی

TRACT) 
  

 (Amebiasis) امیبیسیس 1.2
امیبیاسس ایک انفیکشن ہے جو پروٹوزوول جاندار ای ہسٹولیٹیکا یک وجہ ےس ہوتا ہے ، جس یک وجہ  

 عالمات ہوسکٹی ہیں ، بشمول جگر ےک پھوڑے )سب ےس زیادہ  
ےس کوالئٹس اور آنتوں یک دیگر اضافی
آنت یک دیوار ےس خون ےک ذریےع پھیل سکتا دماغی عالمات بیھ۔  یہ    عام( اور پلیوروپلمونری ، دل یک ، اور 

۔  ی کارڈیم میں پھوڑے ےک پھٹتی ےس ےس پلیورل سپیس یا پثں  ہے یا ڈآیا فریم ےک نیج 
۔ ڈیفیکٹڈسسٹس فضےل ےس  آلودہ خوراک، - ای ہسٹولیٹیکا بنیادی طور پرفضےل  منہ ےک راستی ےس پھیلتا ہے

۔ جنیس ترسیل ممکن ہے  پانی یک سپالنے اورکھانی   کو سنبھالتی والوں ےک آلودہ ہاتھ۔وں میں مل سکٹی ہیں
۔ -، خاص طور پر منہ ےک زریےع  دبرواےل عمل میں

 

 (Diagnosis of Amebic colitis) تشخیصامیبک کوالئٹس یک  
 خونخوار اسہال کا آہستہ آہستہ آغاز   ●
 پیٹ کا درد   ●
 بخار  ●
 ہفتوں ےک دورانتں پر پھیال ہو    ●

 ا کٹے
اسہال ےک بغثں دبر ےس خون بہہ سکتا ہے ، خاص طور پربچوں میں مکمل یا نیکروٹائزنگ کوالئٹس   ●

یٹونائٹس اوربخار ےک ساتھ عام طور پر شدید خونی اسہا ل یک طور پرظاہر ہونی ہے اوراس میں پثں
۔  پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے

 

 (colitis) کوالئٹس
 عالج 

ونیڈازو  امیبک کوالئٹس ےک لتے پسند کا   ل دوانے ٹینیڈازول/میثی

 خوراک
 جے / دن  2دنوں ےک لتے کھانی ےک ساتھ  3• ٹینیڈازول  

ونیڈازول   مرتبہ زبانی طور پر / نس میں  3میل گرام دن میں  750لتے دن ےک  10-5• میثی
الیومینل امیبیئسسس کا عالج   دن میل گرام منہ ےک زریےع 500دن ےک لتے ڈیلوگسانائڈ فیوروایٹ  20انثی
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ومومائسن  3دن ےک لتے  10-5مرتبہ ہے یا  3میں  بار  4 میل گرام / کلوگرام 30منقسم خوراک میں پثں
 روزانہ۔ 

 

 (Diagnosis of Amoebic liver abscess) تشخیصر ےک پھوڑے یک امیبک جگ
 دن ےس کم عرےص یک کوملتا۔ 10●  بخار ، دائیں طرف پیٹ ےک اوپری عرصہ میں درد ، اور 

۔ویل عال ●  معم ی ےس کیم ےک ساتھ بھوک یک کیم دیکیھ جا سکٹی ہیں ی  مات وزن میں تثں
مریضوں میں ساتھ کوالئٹس نہیں ہوتا ہے ، لیکن فیصد  70ےس  60●  امیبک جگر ےک پھوڑے ےک 

۔ ی یل جا سکٹی ہے  پچھےل سال ےک دوران پیچش یک ہسثی

 امیبیک جگر کا پھوڑا 
 میڈیکل مینجمنٹ

و نیڈازول  وری ہو تو(  10-5نہ میل گرام گویل روزا 800• میثی ، اگر ضی دن زبانی طور پر )یا نس میں
ی بار۔ ٹینیڈازول   دن تک 10-7بار  2میں میل گرام دن  600تیں

و نیڈازول   گھنتی   8میل گرام ہر    500• اگر مریض کو بہت زیادہ انفیکشن ہوتا ہے تو ، انجیکشن۔ میثی
۔    بعد دیا جاتا ہے یہاں تک کہ مریض بہثی   عالج پر جائیں

۔ جب بیھ ممکن ہو تو زبانی ہوجاتا ہے
میل   500رایٹ )لیموسینل ایجنٹ(  بار میں ڈائلوکسانائڈ فیو   3دن ےک لتے دن میں    10اس ےک بعد  

 گرام۔ 
۔    2میل گرام    300دن ، اور اس ےک بعد روزانہ    2میل گرام روزانہ    600کلوروکیوئن   ہفتوں تک ہوتا ہے

۔ ایخوراک کا حساب کلوروکی ہسٹولیٹیکا ٹروفوزائٹس پھوڑے ےک خالف -وئن بیس ےس کیا جاتا ہے
۔  دوانے رسگرم ہے

 

 نکایس یک تجویز
 ہے  نک پھوڑے کو خارج نہیں کیا جاسکتا• اگر پایوجی

ی نہیں   72 •
 گھنٹوں میں میڈیکل تھرانی ےس کونے بہثی

 ت قریب جگر یک سطح ےک بہ  -پھوڑے کا پھٹنا )شدید درد ، پلیوریٹک درد ، ہچگ(  •
یکارڈیم میں پھٹتی ےس بچنی ےک لتے   • بڑے بائیں پھوڑے کوپثں

 

 دوبارہ چیک اپ
ورت ہے  مریض  طٹے معالجے یک عالمتوں ےک  حل ےک لتے ن  اور اخراج کا اشارہ ملتا ہے اگر اس یک ضی

 تو نگرانی کریں۔ 
۔ جب تک مری ض میں بخار انفیکشن ےک عالج ےک بعد بیھ گہا کٹے ہفتوں تک برقرار رہ سکتا ہے

ی کو  وری ہے ، اسکیں ی کرنا غثں ضی ہ نہ ہو تب تک بار بار اسکیں ہفتوں ےک بعد دوبارہ   6 - 4وغثں
 عالمات ےس آزاد ہونی ےک بعد۔  ، مریض ےک

  

 نوٹ:  
۔  ساتھ دینا چاہنے وانیڈازول کو کھانی  ●  میثی

اگر اس ےک پھٹتی کا خطرہ ہو یا پ وری ہوسکتا ہے ایوجینک پھوڑا بننی کا ●  پھوڑے ےس ریشہ نکالنا ضی
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   امکان ہو۔
 

 (Giardiasis) جیارڈیاسس 1.3 
۔    ● یہ اوپری چھونی آنت کا انفیکشن ہے جو فلیجلیٹ پروٹوزوان جیارڈیا لیمبیلیہ )یا جے

۔  انٹیسٹنالس( یک وجہ ےس ہوتا ہے
 انفیکشن بنیادی طور پر بغثں عالمات ےک ہوتا ہے   ●
 ہیں تو ، ا   ●

یا دائیم اسہال  / ن میں خون اور پیپ ےک بغثں ، شدید اور تاہم جب عالمات پانے جانی
 میں مسئےل واال سنڈروم ہوتا ہے شامل ہوت

۔ ضف چند معامالت میں یہ جذب ہونی  ا ہے
 ہیں اور اس میں الرجے یک توضیحات جیےس  ●

آنتوں یک اضافی توضیحات شاذ و نادر یہ ہونی
۔چھپایک،  اریتھما ملٹی فارم ، برونکوسپازم ، رای ائٹس ، اور بائلری ٹریکلٹ ڈیزیز شامل ہیں  کٹوآرتھثں

 

 تفتیش:  
متاثرہ مریض ےک کا مائکروسکوپک پاحانی کا معائنہ  جیارڈیا انٹیسٹی نیلس ٹروفوزائٹس یا سسٹ ظاہر   

یل  ۔ 3کرتا ہے ، سثں  نمونہ پر جراثیم یک حساسیت بڑھ جانی ہے
۔ مزید مخصوص ٹیسٹوں میں اسٹول اینٹیجن االئزہ یا     ڈیوڈینل بئاپیس شامل ہیں

 عالج:  
ونیڈازول  گرام منہ ےک زریےع   2مرتبہ روزانی زبانی طور پر ہے یا ٹینیڈازول  3دن  5میل گرام  400عالج میثی

۔  ایک بار اتنا یہ موثر ہے
مرتبہ روزانی موثر اور اچیھ طرح برداشت   4میل گرام / کلوگرام    6دن تک فیورازولیڈون    10-7بچوں میں  

۔یک جا  نی ہے
 

 احتیاط 
۔   اب ےک ساتھ نہیں لینا چاہنے و نیڈازول ، سیکنیڈازول اور ٹینیڈازول مریضوں کو رسر  میثی
۔    و نیڈازول ، سیکنیڈازول اور ٹینیڈازول ےسحمل یک پہیل سہ مایہ ےک دوران گریز کرنا چاہنے  میثی
 %دوا یک مقدار کم کریں. 50جگرےک مسئےل میں  
  

یسیس 1.4  (Ascariasis) اسکٹں
۔  خراب صفانے واےل عالقوں   یکائڈز یک وجہ ےس ہوتا ہے یس لمثے یہ ایک آنتوں کا انفیکشن ہے جواسکثں

میں زیادہ پایا جاتا ہے ہے اور اس کا تعلق کم غذائیت ، آئرن یک کیم وایل خون یک کیم نشوونما یک خرانے  
۔  ےس ہے

 تشخیص  
 عالمات نہیں ہوتیں    ●

 زیادہ تر مریضوں میں کونے
 ہیں ، تو ان کو ال ب عج   ●

: ابتدانے )الروا یک منتقیل( اور  2مات آنی زمروں میں تقسیم کیا جاتا ہے
 دیر ےس )میکینکیل اثر( 

 مرحےل میں )انڈے کھانی ےک   ●
دن بعد(: بخار ، غثں پیداواری کھانیس ، سانس چڑھنا ،  16-4ابتدانے

 سانس میں سیٹیوں یک آواز آنا۔
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ے )منہ ےس ، نتھنوں ےس ، مقعد  8-6ےک بعد انی دیر ےک مرحےل میں )انڈے کھ  ● ی ہفتوں بعد(: کثں
؛  گرنی واال گلوبس ، "گےل یک نایل میں چبھن" گےل   ےس(؛  معدے یا پورے پیٹ میں درد ، متیل ، الٹی

ت ےسصاف کرنا ، خشک کھانیس۔   کو کثر
 ر غذائیت یک کیم۔ بائلری اور آنتوں یک رکاوٹ ، اپینڈیسائٹس ، لبلنے یک سوزش او  - پیچیدگیاں 
 

 عالج
میل گرام روزانہ   100میل گرام ایک خوراک زبانی طور پر پسند یک دوانے ہے یا میبینڈازول    400البینڈازول  

.  3دو بار  ۔ یہ حمل میں منع ہے  دن ےک لتے
 

 (Ancylostomiasis) اینسائلوسٹومیاسس 1.5 
کیٹور امریکن یک چھونی آنت میں افزائش یک  یک بیماری ہے جواینسائلوسٹوما ڈیوڈینیل یا نیہ ہک ورم  

۔  یہ  ۔ وجہ ےس ہے  خون میں کیم یک ایک بنیادی وجہ ہے جو ایک اہم طٹے خصوصیت بیھ ہے
 

 تشخیص  
 عالمات نہیں ہوتیں   

 مریضوں میں کونے
 اکثر
۔    اہم طٹے توضیحات آئرن یک کیم یک وجہ ےس انیمیا اور ہائپوالوبیویم نیمیا ہیں
  

 عالج
۔   2دن ےک لتے  3گھنتی بعد   12میل گرام گویل ہر  100ازول میبینڈ سال ےس زیادہ عمر ےک بچوں میں

 ( سال ےس کم عمر ےک بچوں میں منع ہے  2)احتیاط: 
 یا

بت۔ )  250پایرینٹل پاموایٹ )  (  5میل گرام /  250میل گرام(؛ رسر میل گرام / کلوگرام جسمانی  10میل لیثی
 دن تک۔ 3وزن روزانہ ایک بار 

 ( )  احتیاط: ایک سال ےس کم عمر ےک بچوں میں سفارش نہیں یک جانی ہے
میل گرام/ کلوگرام۔   10اموایٹ  سال ےس زیادہ بچوں میں ، سسپینشن۔ ایک خوراک ےک طور پر پایرینٹل پ  1
 یا

 میل گرام ایک خوراک ےک طور پر.  400البینڈازول 
بت۔ البینڈازول  1-2  گرام ایک خوراک ےک طور پر   میل 400سال یک عمر ےک بچوں میں ، رسر
بت۔ البینڈازول  2  میل گرام ایک خوراک ےک طور پر 400سال ےس زیادہ بچوں میں ، رسر
(۔ خون یک کیم ےک عالج ےک ل    تں ))خون یک کیم پر سیکشن دیکھیں

 مریضوں یک تعلیم

۔   ہک ورم انفیسٹیشن متعدی الروا ےک  جلد میں داخل ہونی ےس ہوتا ہے
۔ اور دستانی ےک اکام کرنی ہونے جونی   ستعمال ےس اس بیماری ےس بچا جاسکتا ہے

اب ےک ساتھ استعمال نہیں   وں یک ادویات کو حمل ، دودھ پالنی اوررسر ی ۔کثں  کرنا چاہنے
 ہیں جس میں متیل ، پیٹ میں درد ، رس درد ، چکر آنا ، بیماری 

ان ادویات ےک ضمٹی اثرات عموما ہلےک ہونی
۔   اور جلد یک خارش شامل ہیں
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 احتیاط 
 سال ےس کم عمر ےک بچوں میں دینا منع ہے  2البینڈازول حمل ےک پہیل سہ مایہ اور  
 

ونگائلوڈائیاسس 1.6   (Strongyloidiasis) سٹر
ونگائلوڈائیاسس  ۔  انسانوں میں سب ےس   سثی نیما ٹوڈ یک دو پرجاتیوں یک وجہ ےس آنتوں کا انفیکشن ہے

۔  اس پرجیوی یک الگ  خصوصیت یہ ہے کہ کٹے  س  -عام اور طٹے لحاظ ےس اہم قسم ایس کورلیس ہے ٹثں
اور افزائش نسل کرنی یک صال  بان ےک اندر رہنی ی حیت ہے جبکہ مضبوط مدافعٹی نظام ےک دہائیوں تک مثں

بان میں  حامل  ی  ہیں جبکہ کمزورمدافعٹی نظام واےل مثں
 عالمات پیدا نہیں ہونی

افراد میں کم ےس کم یا کونے
ونگائلوڈائیاسس( کا باعث بن سکتا ہے اموات جن لیوا انفیکشن  )ہائثی انفیکشن سنڈروم ، پھیالؤ واےلسثی

 ۔ یک زیادہ تعداد ےک ساتھ وابستہ
 

 تشخیص  
ونگائلوڈائیاسس ےس متعلق عال  ● مات نمیٹود ےک سسٹم میں ےس گزرنی ، اس یک مقایم جلد یک  سثی

۔  شمولیت یا دونوں پر منحرص ہیں
آسکتا ہے ، جہاں وہ جلد میں کیوٹنیس ےک دوران ، الروا جلد میں دائیم غثں پیچیدہ انفیکشن  ●

ی ےک   ح یک وجہ ےسالروا کریثی ی رفتار نقل مکانی یک رسر ونگائلوڈائیاسس کا سبب بن سکتا ہے ،تثں سثی
۔  نام ےس جانا جاتا ہے

آنتوں کا انفیکشن عام طور پر بغثں عالمات ےک ہوتا ہے لیکن مریضوں کو مبہم عالمات ہوسکٹی   ●
 ، اسہال اور یہاں تک کہ معدے میں درد۔ جیےس پیٹ میں درد ، متیل ، گیس ، فی ہیں 

ونگائلوڈائیاسس دائیم اسہال ، کیکیشی  ● ا ، اورنشوونما غذائیت یک کیم ےس دوچار بچوں میں ،سثی
۔   یک ناکایم ہونی یک ایک اہم وجہ ہونی ہے

یمیا اور دیگر   زیادہ مرض یک وجہ ےس معدےوآنتوں ، سانس ، جلد، اعصانے ،  ●  بیکٹثں
گرام منفی

۔پیچیدگیاں پیدا ہوسکٹی ہ   یں
  

  عالج
ی   ۔    200دن ےک لتں روزانہ    2آئورمیکیی انفیکشن واےل معامالت ایم یس جے / کلوگرام( سب ےس زیادہ مؤثر ہے
۔ البینڈازول )  7ےس  5میں مدت   3میل گرام روزانہ  400دن تک یا پرجیویوں ختم ہونی تک بڑھا دینی ہیں

۔  دن تک( بیھ کارگر ہے
 

انگائلوڈائیسس  شدید اور دائیم سٹر
 پہیل پسند کا عالج

ی ایک خوراک ےک طور   ن ےک لتں د 2-1ایم یس جے / کلوگرام منہ ےک زریےع  200آئورمیکیی
 :  نسبتا مانع میں مندرجہ ذیل شامل ہیں

 
 تصدیق شدہ یا مشتبہ ہم آہنگ لووا لووا انفیکشن 

 کلوگرام ےس کم وزن   15
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ی لہ حام  وایل خواتیں
 یا دودھ پالنی

.۔   متحدہ میں دستیاب ہے
ی ریاست ہانے  زبانی آئورمیکیی

 

 متبادل
 طور پر دن میں دو بار  400البینڈازول ، 

 دن۔ 7میل گرام زبانی
 
 
 

 نسبتا مانع: 
یمیڈازول مرکبات یا مصنوع ےک کیس بیھ اجزا ےس حساسیت۔  ی  بیثی

 گریز کیا جانا چاہنے حمل ےک پہےل سہ مایہ میں استعمال کرنی ےس  
۔   استعمال ےک لتں دستیاب ہے

 اورل ایلبینڈازول امریکہ میں انسانی
ونگائالئڈز اور مستقل عالمات ےک لتے پاخانہ ےک مثبت   ٹیسٹ ےک مریضوں میں ، انفیکشن یک تصدیق  اسثی

۔ اگر الروا کو دوبارہ  4-2ےک لتں عالج ےک بعد  دیکھا جاتا ہے  ہفتوں ےک بعد اسٹول معائنہ کروانا چاہنے
۔  تو ، دوبارہ عالج یک تجویز دی جانی ہے

 
 ہائثی انفیکشن سنڈروم / پھیالنے ہونے اسٹائیڈلوائیڈیارسی 

 یسو عالج بند کردیا جانا چاہنے یا کم کرنا چاہنے ، اور: اگر ممکن ہو تو ، امیونوسوپر 
 

ی  اس وقت تک جب تک پاخانی اور ایم یس جے / کلوگرام زبانی طور پر  200دن ےک لتں روزانہ  2آئورمیکیی
 نہیں  2یا تھوک ےک ٹیسٹ  / 

۔ہفتوں تک منفی  ہیں
 ہونی

 
 تھرانی برداشت نہ کر سکیں ، جیےس آئیلیس  

ورپشن ایےس مریض جو زبانی ی ، رکاوٹ ، یا معروف یا مشتبہ مالثے
فادیت کا واےل مریضوں ےک لتے ، مریضوں ےک لتے شائع شدہ کیس یک رپورٹوں نی مالیسر عالج ےک ساتھ ا

۔   مظاہرہ کیا ہے
 

اگر زبانی اور / یا مالیسر عالج ممکن نہیں ہیں تو ، اییس مثالیں موجود ہیں جہاں ایف ڈی اے ےک ذریعہ 
ی ےک و  ۔آئیورمیکیی نری سبکیٹینیوس فارمولیشن ےک لتے تحقیقانی نیو ڈرگ کو چھوٹ دی گٹے ہے  یثی

  

 نوٹ: 
یمیا یا میننجائٹس موجود ہوں یا ا  ● یک پاگر بیکٹثں ی ن کا شبہ ہوتو اینٹی بائیوٹک تھرانی انثی یتھوجیثی

 ےکمطابق فراہم کریں۔ 
معاون عالج فراہم کریں جیسا کہ بتایا گیا ہے )مثال ےک طور پر ، نس ےک ذریےع سیال اگر سیال    ●

ہاہو ، میکانیکل وینٹیلیشن اگر سانس  ےکحجم یک کیم ہو ، خون لگائیں اگر معدے یا الویولرخون ب
 ہو(  یک خرانے 

 عالمٹی عالج کا آغاز کرنا چاہنے   ●
ی ےس کرنا چاہنے    ●  کھجیل ےس متعلق توضیحات کا عالج اینٹی ہسٹامیثی
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 ہیں -سانس ےک زریےع بیٹا  ●
ی النی  ایگونسٹ سیٹی یک آواز میں بہثی

 

 (Cestodiasis) سیسٹوڈیاسس 1.7 
جو کہ سسٹی رسکس بوویس،  ٹینیا  نا مکمل پےکگانے کا گوشت کھانی ےس ہوتا ہے ،  ٹیپ ورمز کا مرض کج  یا   

سکوس سیلولوزےسمتاثرہ کیحی خوراک ، ٹینیا   سیجینیٹا)گانے  کا گوشت ٹیپ ورم( کا الرول مرحلہ یا سیسثی
یٹم  سولیم )الر کا ٹیپ ورم( کا الرول مرحلہ ےس متاثر ہوں ۔  کم عام  سیسٹوڈ زمیں ڈائفائلوبوہریم ل

ےس  فضلہ و ولپسس نانا )انسان اور جانوروں دونوں یک طرف )ناقص طور پر پگ ہونے مچھیل( اور ہائمان
 ، خاص طور پر کتی ےس(۔

ی
 منہ ےس آلودیک

 

 تشخیص  
 ہیں   ●

 زیادہ تر ٹیپ ورم ےک انفیکشن بغثں کیس عالمت ےک ہونی
 میں پروگلوٹائڈز یا ٹکڑوں کا ہونا ہے   ●

 اس ےک ظاہر ہونی کا سب ےس عام طریقہ پاخانی
 سہال ہوسکتا ہے تیل ، وزن میں کیم اور امعدے یک ہلیک تکلیف ، م  ●
اسائٹ یک قسم پر منحرص ہیں    ●  واےل پثں

 زیادہ مخصوص عالمات متاثر کرنی
 : تشخیصلیبارٹری ےک ٹیسٹوں ےس  
اسائٹس   ےک لتے میکرو اور مائکروسکوپک طریفی ےسفضلہ یک جانچ پڑتال۔  یہ کچھ سیسٹوڈز اووا اور پثں

۔  اسٹول ےک   ےک لتے کیا جاتا ہے جو انڈے یا   ہیں
ے ےک حےص کو براہ راست فضلہ میں خارج کرنی ی  3-2کثں

۔   اسونگرافی ، یس نی ، ایم آر آنے ، اسٹول اینٹیجن    نمونی جمع کرنی ےس حساسیت بڑھ جانی ہے ، االئزہ  الثی
۔   میں قیمٹی ہیں

رسکوسیس ، ایکائنوکوکوسس( یک کھوج اور تصدیق کرنی  ٹیسٹ دیگر اقسام )یعٹی سیسثی
 

 جال ع 
 ٹینیا سولیم ، ٹینیا سیگینیٹا اور ڈائیفیلوبوتھریم لیٹم ےک لتے  

 پہیل پسند 
:  6بالغ اور   سال ےس زیادہ عمر ےک بج  ےک لتں

گھنٹوں ےک بعد ایک   2گرام )نی او( ہلےک ناشتی ےک بعد ایک خوراک ےک طور پر ، اس ےک   2ج: نکلوسامائڈ  
۔پرفضلہ نکالتی ےک لتے )جیےس میگنیشیم سلفی  ٹ( دیا جاتا ہے

گھنٹوں ےک بعد ایک پرفضلہ    2گرام ، اس ےک    1سال ےک بج  ، ہلےک کھانی ےک بعد ایک خوراک ےک طور پر    6-2
 ےک لتے )جیےس میگنیشیم سلفیٹ( دیا جاتا ہے نکالتی 

گھنٹوں    2میل گرام ، اس ےک  500سال ےس کم عمر ےک بج  ، ہلےک کھانی ےک بعد ایک خوراک ےک طور پر  2 
  بعد ایک پرفضلہ نکالتی ےک لتے )جیےس میگنیشیم سلفیٹ( دیا جاتا ہے ےک
 ہائمنولیپسیا نانا ےک لتے  
 ےک بج  سال ےس زیادہ عمر  6بالغ اور  

۔ 6گرام روزانہ 1گرام پہےل دن ایک یہ خوراک ےک طور پر ، پھر   2یس: نیکلوسامائڈ   دن ےکلتں
 سال 6-2بج   

 دن ےکلتں  6میل گرام روزانہ  500یک یہ خوراک ےک طور پر ، پھر گرام پہےل دن ا1یس: نیکلوسامائڈ 
 

 سال ےس چھوٹر بچ   2
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 دن ےکلتں  6میل گرام روزانہ  250میل گرام پہےل دن ایک یہ خوراک ےک طور پر ، پھر  500نیکلوسامائڈ 
 یا 
 میل گرام / کلوگرام جسمانی وزن )او(ایک خوراک ےک طور پر  40یس: پریزی کوینٹل  
 
 ولیم، نی سیجینیٹا،ڈی لیٹم ےک لتے س نی 
 سال ےس زیادہ عمر ےک بج   2بالغ اور  

 میل گرام / کلوگرام ایک خوراک ےک طور پر۔  10 -5وسامائڈ یس: نیکل
 

 ایچ. نانا ےک لتے 
 بالغ اور بج  دو سال ےس زیادہ ، 
 میل گرام / کلوگرام ایک خوراک  ےک طور پر۔ 25نیکلوسامائڈ  
  

 (For Hepatic Echinococcosis) وکوسیس ےک لئ  جگر ےکایکائنوک
ایکائنوکوکوسیس کا عالج البینڈازول اور رسجری یا البنڈازول اور پیثے )پنکچر کرنا ، نکالنا، انجیکشن لگانا   

۔  ، اور پھرنکالنا( ےس کیا جاتا ہے
۔ میل گرام یک سفارش   400گھنتی بعد البینڈازول   12مہینی پہےل ہر  3-1اے: جراج ےس   یک جانی ہے

 نوٹ:  
 کا ثبوت موجود ہو تو  وٹامن نے یک کیم ڈائف  12-وٹامن نے  

ٹیےک ےک  12-لوبوتھریام ےک ساتھ واقع ہونی
 زریےعدیں 

۔   ےس پہےل گولیاں اچیھ طرح چبائیں  پانی ےک ساتھ نگلتی
ی کریں۔    احتیاط: حمل یک پہیل سہ مایہ ےک دوران نکلوسامائڈ ےس پرہثں
 

اٹائفائڈ ٹائفائڈ اور  1.8   (Typhoid and paratyphoid) پٹں
اٹانے یہ ج  تیب سا لمونیال ٹائیفانے اور ایس پثں سم ےک نظام یک ایک شدید قسم یک  بیماری ہے جو کہ بالثی

۔ ۔  آلودہ کھانی اور پانی یک ےس انفیکشن ہوتا ہے وور گروپ اےاور نے شامل ہیں  ، سثں
 فانے
 

 تشخیص  
 ۔ یں واضح طور پر مختلف ہوتا ہے انیہ ایک مریض ےس دورسے مریض مطٹے عالمات اور بیماری کا دور  
۔    اور پٹھوں میں درد )مائالجیا( شامل ہیں

ی
 اہم طٹے خصوصیات میں بخار ، شدید رس درد ، غنودیک

اٹائفائڈ کا عرصہ  ٹائیفائیڈ یک نسبت مخترص اور کم شدید ہوتا ہے   ۔پثں
یک ہیمرج ، آنتوں کا پھٹنا ، اور تکلیف دہ بیماری ہے جو آنتوں    انی واال ، ٹائیفائیڈ بخار ایکعالج نہ کیا ج 

 ۔موت کا باعث بن سکتا ہے 
۔   یا اعصانے پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے

 والوں میں یہ طویل مدنی یا مستقل دماغی
 بچ جانی

 

 : تشخیصلیبارٹری یک  
۔ خیصتشیک ٹائفائڈ بخار )آنتوں کا بخار(    ےک لتے  تشخیصٹائفائڈ بخار یک   بنیادی طور پر کلینیکل ہے

وع ہونی ےک  ۔  ہڈیوں ےک گودے کا کلچر؛  خون اور پاخانہ کا کلچر, رسر ہفتہ ےک   1کلچرسو فیصد معیار ہے
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ز( ، بالواسطہ فلوروسینٹ   ٹائثی ولوجک ٹیسٹ: ویڈال ٹیسٹ )بڑھتی ہونے ۔  معاون سثں اندر ہوجانا چاہنے
ی ایم )آوائ اینٹی   ایس ٹائیفی پولیسیکرائڈ ےک لتے آنے جے    نے جے ایم( ےک لتے ایالئزہ اور باڈی ، امیونوگلوبئولیں

 جے اینٹی باڈیز۔ 
 

 ادویات کا عالج
 دن 21ےس  14میل گرام / کلوگرام / دن  75-کلورامفینیکول 

 یا
 تکدن  14میل گرام / کلوگرام / دن )کلیوولینک ایسڈ ےک ساتھ(  100اموکسیسلن 

 یا
/ کلوگرام / دن بیھ کچھ کامیانے ےک ساتھ   میل گرام 50اور  10کسازول سلفامیتھو  -ٹرائمیتھوپریم 

۔  استعمال ہوتا ہے
 

 زیادہ ادویات یک مزاحمت: 
۔ مندرجہ ذیل دوائیں  زیادہ ادویات ےک خالف مزاحم ٹائیفائیڈ بخار ابھرا ہے اور اس کا عالج مشکل ہے

: تیسی نس  - ل سیفلوسپورنز مفید ثابت ہوئیں
 دن 14-10 -دن  1میل گرام / کلوگرام  20یں م شدہ خوراکوں متقسی  2سیفیگزیم 

یگزون    دن 14-10 -میل گرام / کلوگرام فی دن  50سیفثی
ی  وفلوکساسیں  دن 14-10 -میل گرام /کلوگرام ،  20یا سیثی

ی   دن 14 - 10 -روزانہ۔  1میل گرام / کلوگرام  15یا آوفلوکساسیں
۔دن بعد تک جاری رہنا چاہ 7-5کم   ائیوٹک ادویات ٹھیکہونی ےک کم از اینٹی ب  نے

 

ائڈز  طور پو اسٹٹں
 ابتدائ 

گھنتی   48گھنتی بعد     6میل گرام / کلو ہر    1میل گرام / کلوگرام مستقل خوراک ےک بعد    3ڈیکسامیتھاسون  
 میں مریضوں یک بقا کو 

ی
۔ صدےم ، مایوکارڈائٹس 'یس این ایس پیچیدیک ۔ ےک لتں  بہثی بناتا ہے

 
 ےکلتں دآنتوں میں سورا 

ورت ہونی ہے خ ہونی  رج ذیل یک ضی
۔ یہ   م اینٹی بائیوٹکس ، نکسثں ےک ساتھ شدید تھرومبوسائپوپینیا ےک لتے پلیٹلیٹ منتقیل ہے وسیع اسپیکثی

 عالج اعیل سطح ےک ریفر کا تقاضا کرتا ہے 
 

 روک تھام: 
ی دستیاب 2تجارنی مارکیٹ میں  ۔  قسم یک ویکسیں  ہے
، زندہ  اے 21ٹائفی یک قسم نی تخ ایس  -• ایک زبانی

 سال اور اس ےس اوپر ےک لتے وی کیپسولرپولیسیکارائیڈ.  2
 

 احتیاط 
و فلوکساسن   ۔  کلورامفینیقول حمل ےک  15سیثی ی میں منع ہے سال ےس کم عمر بچوں اور حاملہ خواتیں

۔  یہ اے پالسٹک انیمیا کا سبب بیھ بن سکٹی ہے جوٹھیک نہیں ہو س   کتا۔ تیسے سہ مایہ میں منع ہے
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 (Schistosomiasis) شسٹوسومیاسس 1.9 
انیہ میں   ی

۔  تیثی اسیٹک بیماری ، جس یک وجہ شسٹوسوما جینس ےک خون ےک ٹکڑے )ٹرومیٹوڈس( ہیں پثں
عام پرجاتیوں میں ایس ہیما ٹوبیم گو پیشاب و اعضانے مخصوصہ کا ذمہ دار ہے اور ایس مانسونی گو  

اسائٹ یک الروا شکلوںآنتوں ےک شسٹوسومیاسس کا ذمہ دار ہے ش ۔  انفیکشن پثں ےک ذریےع ہوتا  آمل ہیں
اسائٹ متاثرہ پانی ےس رابےط ےک دوران جلد میں گھس   ۔  تب پثں ہے جو میٹھے پانی ےک گهونگوں ےس  ہوتا ہے
ے خون یک نالیوں میں رہنی  ی ۔  بالغ کثں ۔  جسم میں ، الروا بالغ شسٹوسوم میں تبدیل ہوتا ہے جاتا ہے

، جہاں ما  ےک سلسےلہیں
ی
اسائٹ زندیک ۔  پثں  کو جاری رکھنی ےک لتے کچھ انڈے جسم یےس  دہ انڈے دیٹی ہیں

 ہیں ، جس ےس مدافعٹی  
۔  دورسے جسم یک با فتوں میں پھنس جانی  ہیں

 میں خارج ہوجانی
پیشاب یا پا خانی

 رد عمل ہوتا ہے اور اعضا کو نقصان پہنچتا ہے  
 

 تشخیص  
 (Schistosoma mansoni) شسٹوسوما مانسوئن  

 ۔آلود پاخانہ سکتا ہے  · پیٹ میں درد اور بار بار خون 
وسس )پورٹل   ؛  پیٹ میں پھالؤ، اور خون یک الٹی اور جگر کا فائثے شسٹوسومامانسونی یک دائیم شکل میں

ٹینشن(   ہائثی
ی ےس خرانے   ی  دیکھنی کو ·  ہیپاٹائٹس نے یا یس اور ایس مانسونی ےس متاثرہ افراد میں جگر یک حالت میں تثں

۔  ملٹی ہے

 (Schistosoma hematobium) شسٹوسوما ہیماٹوبیم 
 بنیادی طٹے خصوصیت بغثں درد ےکپیشاب میں خون کا بہت زیادہ آنا ہے  -
دائیم اور پیچیدہ حاالت میں رکاوٹ وایل یوروپٹی ، گردے یک نالیوں ےک انفیکشن ، یا مثانی ےک  -

 سال بعد(  20-10ےک   ہے )ابتدانے انفیکشنکارسنوما  گردوں یک ناکایم کا سبب بن سکتی 
 ہیں وہ گلووموری میں جمع   -

ہونی ی ے ےک اینٹی جثی ی اس ےک عالوہ ، مدافعٹی کمپلیکس جن میں کثں
۔   ہیں

ولونفرائٹس امائلوئڈو سس ہونی  ہوسکتی ہیں ، جس ےس گلوومثں
 

 تشخیص لیبارٹری یک  
انتی ےک لتے اسٹول یا پیشاب ےک تجزیہ کریں۔  اسٹول یا پیشاب میں انڈوں یک شناخت اور اس یک قسم کو ج 

ورت آئینسٹائن   سمئثں تکنیک یک ضی
ی مونی اور جگر ےک دائیم مرض ےک مرحےل ےک لتے فضےل ےک کاٹو کیثی
۔  بار بار اسٹول ےک نمونوں اور سگمائڈو اسکوپک بائیوپیس ےس  ۔  یک  ص تشخیہونی ہے بہثی ہونی ہے

اسائٹ ےک سامنا کو ظاہر کرتا ہے نمائش یک تصدیق کرتا ہے اورشسٹوسوم  ال االئزہ پثں
 

 عالج 
 پہیل پسند
۔  2میل گرام / کلوگرام )او( ایک خوراک ےک طور پر یا  40یس: پرازیکوینٹل:   منقسم خوراکوں میں

 نوٹ:  
 انفیکشن میں زیادہ خوراک)  

۔  2ام / کلوگرام( میل گر  20· ایس مانسونی  دن کیلنں
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 ل خصوصیات میں اضافی کو روکٹی · دوائیں عام طور پر کلینیک  
ی
  ہیں ، لیکن اس کو ٹھیک نہیں کریں یک

۔  وری ہوسکٹی ہے  جراج ضی
 

 (Shigellosis) شیگیلوسس 1.10 
۔  ان کو   ی کا ایک گروپ ہیں یا پیتھوجیثی شیگیال جاندار گرام منفی ، گرویہ سیلز ےک درمیان جگہ ےک بیکٹثں
: شیگلہ ڈ  4 ،  پرجاتیوں میں تقسیم کیا گیا ہے ی ، شیگلہ بوئدی اور شیگلہ سونٹے یا ، شیگلہ فیلکسنثں یسنثں

۔  شیگی ، یس، اور ڈی بیھ کہا جاتا ہے تیب گروپ اے، نے لوسس پاخانی و منہ  ےک ذریعہ آلودہ  جنھیں بالثی
 کھانی ےک پانی ےس پھیلتا ہے ۔

 

 تشخیص 
ھوک یک کیم اور بڑی مقدار میں اچانک پیٹ میں شدید درد ، اونج  درجے کا بخار ، ٹینیسمس ، الٹیاں ، ب  

؛  دوروں کا آغا  ہیں
۔پانی واےل اسہال ہونی  ز جلد سامتی آسکتا ہے

ول نہ ہونا، اور خون پیٹ میں درد ، ٹینسسمس ، حوا  وریہ کا اچانک محسوس ہونا، پاخانی کا کنثی ئج ضی
۔   )جزء پاخانہ( ےک ساتھ تھوڑی مقدار میں میوکوئڈ اسہال ہوسکتا ہے

: شدید رس درد ، یا ےس وابسایس ڈاسینثی    آنتوں یک توضیحات میں درج ذیل شامل ہوسکتی ہیں
تہ اضافی

اور یس این ایس ےس وابستہ آکشیپ؛  ہیمولٹک یوریمک   سسٹی ، میننجسمس ، دماغی حالت کا بگڑنا،
اکایم ، سنڈروم )ایچ یو ایس( ، مائکروجنیوپیتھک ہیمولٹک انیمیا ، تھرومبوسائٹوپینیا ، اور گردوں یک ن

 گہری ڈی ہائیڈریشن اور ہائپوگلیسیمیا۔ 
 

 تشخیص لیبارٹری ٹیسٹ ےس  
ی ےس شیگیال یک جانچ ےکلتں معائنہ ک ۔  فضلہ کا خرردبیں  ریں یا ریکٹل سویب لیں

۔  شیگیال ٹوکسن     ہوتاہے
ی سب ےس بہثی ےک لتے پاخانہ کا کلچر۔اس کانتیجہ بیماری ےک آغاز میں مشتبہ کیسی

ئم امیونوا ی ۔کا ایثی  ےک لتں کیا جاتا ہے
یا یک پہیل قسم کوجانچنی  یےس، فضلہ میں ایس ڈائسینٹثں

 

 عالج 
ایڈ کا جلد استعمال  سٹٹں

ایڈز  گھنتی   6میل گرام / کلو گرام ہر  1میل گرام / کلوگرام اسٹاک خوراک ےکبعد  3ڈیکسامیتھاسون سٹثں
صدےم، مایوکارڈائٹس یک یس این ایس یک پیچید   48بعد   ےک لتں

۔گھنتی ، مریضوں یک بقا کو بہثی بناتا ہے
ی
 یک

 
م اینٹی بائیوٹکس ، نکسثں ےک ساتھ شدید  تھرومبوسائٹوپینیا ےک لتے آنتوں ےک پھٹتی میں وسیع اسپیکثی
۔ اس عالج اعیل سطح پر ریفر کا تقاضا کرتا ہے  وری ہے  پلیٹلیٹ یک منتقیل ضی

 

 روک تھام: 
۔  2تجارنی مارکیٹ میں  ی دستیاب ہے  قسم یک ویکسیں
 تخ-اے قسم، منہ ےک زریےع، زندہ  21ایس ٹائفی ےکنی وانے 
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  سال اور اس ےس اوپر ےک لئ  وی کیپسولر سیکارائیڈ.  2
 

 (Cholera) ہیضہ 1.11 
ا ےک جاندار )ایل ٹور اور کالسیکل بایو   یوں کاایک شدیدانفیکشن ہے جو وبریو کولثں ی ہیضہ معدے و انثی

انیہ ی ۔  تثی ۔  انفیکشن انسانوں ےک   ٹائپس( یک وجہ ےس ہوتا ہے میں ضف ایل ٹور بایو ٹائپ پایا جاتا ہے
۔   فضلہ ےک ذریعہ آلودہ پانی یا کھانی ےس ہوتا ہے

 
 

 تشخیص  
وع   48ےس  24  گھنتی انکیوبیشن میعاد ےک بعد ، ہیےصی یک وجہ ےس درد ےک بغثں پانی یک اسہال اچانک رسر

،  پانی یک شدید کیم اور شدید  ا پانی جیسا( ، فی ہوجانی ہے جو بہت جلد پانی جیسا پاخانہ )چاولوں ک
۔  عضالنی درد ےس ہائپووولیمک شاک اور موت کا سبب بن سکتا ہے

 جیسا" )غثں بلییل ، بھوری رنگت ، تھوڑا سا ابر آلود  پاخانہ یک  
 ایک خصوصیت ہے "چاولوں ےک پانی

 )  خون اور بدبو نہیں ہونی
 مائع جس ےک میوکس ےک ساتھ کونے

 

 تشخیص رٹری ےس بالی 
 پر ڈارک فیلڈ مائکروسکونی   

متحرک مڑے ہونے بیسیلس یک شناخت ےک لتے تازہ پاخانی ےک گیےل نمونی
۔   استعمال یک ۔  اسٹول کلچر ےک ذریےع الگ کرنی کا کام نی یس نے ایس آگر ےک ذریعہ کیا جاتا ہے جانی ہے

م ےک ساتھ متحرک کرےک سمج وٹائپ کو سپیشلیٹ سثں ۔وبریو سثں  ھا جاسکتا ہے
  

 عالج 
۔  والئٹس اور بیس یک اصالح سب ےس زیادہ اہم مرحلہ ہے  پانی یک کیم کو پورا کرنا ، الیکثی
 ےک لتں ، وریدی سیال کا استعمال بہثی ہے   

 شدید پانی یک کیم ےس دوچار مریض کا انتظام کرنی
لٹیوں یک  دال پسند  لیکن زیادہ امنہ ےس پینی ےک  معتدل حد تک پانی یک کیم پوری یک جا سکٹی ہے اعت  

 میں یہ غثں موثر ہے 
ی
 ۔موجودیک

  

 پائن یک شدید کیم ےک عالج ےککئں  
سیال ےک خسارے کو دور کرنی ےک لتے فوری طور پر نس میں سیال دیں؛  اس ےک لتں رنگر لیکٹیٹ کا    

 ں۔ استعمال کریں یا اگر وہ دستیاب نہیں ہے تو ، آئسوٹونک سوڈیم کلورائڈسلوشن دی
۔    3میل لیثی / کلوگرام ورید ےک زریےع  100ر ےک مریضوں ےک لتے ، سال ےس زیادہ عم 1   میل  30گھنتی میں

میل لیثی   70گھنٹوں میں   2منٹ ےک اندر( پھر اگےل  30لیثی / کلوگرام جتٹی جلدی ممکن ہو ےسسگ، دیں ) 
،   6 / کلوگرام نس ےک ذریےع میل لیثی  100سال ےس کم عمر مریضوں ےک لتے ،  1کلوگرام دیں۔    /  گھنتی میں

، پھر اگےل  30  / کلوگرام پہےل گھنٹہ میں
میل لیثی / کلوگرام دیں۔  مریض یک   70گھنٹوں میں   5میل لیثی

 مسلسل نگرانی کریں۔ 
میل لیثی / کلوگرام دینی ےک بعد ، ریڈیل نبض طاقتور ہونی چاہنے اور بلڈ پریسر نارمل ہونا  30ابتدانے  

۔   ۔  نس ےک زریےع سیال   اگر نبض ابیھ تک مضبوط  چاہنے ی ےس دینی رہیں ی نہیں ہے تونس ےک زریےع سیال تثں
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 ےک لتں او آرایس )تقریبا 
 میل لیثی / کلوگرام / گھنٹہ( دیں۔  5ےک عالوہ ، مریض کو پینی

 جارہے   
وع کردیں جب کہ ڈرپ لگانے ہو۔  او آر اگر مریض نی سکتا ہے تو منہ ےک ذریعہ  او آر ایس دینا رسر

۔  ایس پوٹاشیم ی محلول میں نہیں ہونی  ، بائیکاربونیٹ ، اور گلوکوز مہیا کرسکتا ہیں جو نمکیں
گھنتی ےک بعد( ےک بعد ہائیڈریشن یک حیثیت کا دوبارہ جائزہ لیں ، اس نادر   6گھنتی بعد ) شثں خوار میں   3 

ال دینی کو ہے ، ورید ےک ذریےع سی صورت میں کہ مریض اب بیھ  پانی یک شدید کیم یک عالمت ظاہر کرتا 
۔  اگر  پانی یک کچھ کیم ےک آثار اب بیھ موجود ہوں تو ، ذیل میں دیا گیا کچھ کیم کو دور کرنی   دہرائیں
۔  اگر پانی یک کیم یک کونے عالمت موجود نہیں ہے تو سیال ےک موجودہ جاری  کیلنے ےک جاری رکھیں

۔ نقصانات کو پورا کرنی ےک لتے ہائیڈریشن  برقرار رکھیں
وع کردیں اور مریض ک  و ری ہائڈریٹ ہونی ےک بعد اینٹی بائیوٹکس )نیج  وایل طرز عمل مالحظہ کریں( رسر

۔  اگرچہ یہ مرض خود محدودہو جاتا ہے لیکن ، ایک   6-4عام طور پر   گھنٹوں ےک بعد فی بند ہوجانی ہے
دوران وبریو ہیضہ   رےص کو کم کرے گا جس ےکمؤثر اینٹی بائیوٹک اسہال یک مقدار کو کم کرے گا اور اس ع

۔ حفاظٹی اینٹی بائیوٹک  قریٹے رابطوں کو بیھ ایس خوراک میں دیا جاسکتا ہے جیےس عالج  خارج ہوتا ہے
 وایل خوراک۔ 

وع ہونی ےک   وع کریں۔  ترجییح طور پر کم   4-3منہ ےک زریےع ری ہائیڈریشن رسر گھنتی بعد کھانا کھالنا رسر
 یں۔ ساتھ اینٹی بائیوٹکس د ےس کم کھانی ےک

 معتدل پانی یک کیم میں  
 میل لثی / کلوگرام دیں 100-75پہےل چار گھنٹوں میں زبانی ری ہائیڈریشن ، تقریبا   
؛  اگر حالت بہثی ہو تو ڈبلیو ایچ او یک ہدایت پر مبٹی او آرایس دینا    چار گھنٹوں ےک بعد دوبارہ دیکھیں

میل گرام / کلوگرام۔   20ےس  10ق مقدار )جیےس ہر اسٹول ےک بعد( یا جاری رکھیں ، نقصانات ےک مطاب
 نہیں ہوا تو طبیعت یک سخت خرانے ےک مطابق عالج کریں 

 اگر بہثی
 نشان نہیں اگر  

 پانی یک کیم کا کونے
ان مریضوں ےک لتے جن کو پانی یک کیم یک کونے عالمت نہیں ہے جب ان کا عالج گھر پر یہ کیا جاسکتا  

 ہے 
 دن کیلنے کافی ہوں 2ان مریضوں کو گھر ےل جانی ےک لتے او آر ایس پیکٹ دیں ، جو   
 اور دینی کا طریقہ بتائیں  

 او آر ایس تیار کرنی
یا نگران کو ہدایت دیں کہ اگر مندرجہ ذیل عالمات میں ےس کونے پیدا ہو جانے تو وہ واپس آجانے مریض  

  ،  ےک پاخانہ یک کثثں تعداد میں
،  یا کونے بیھ اورعالمت جو دورسے مسئےل یک نشاندیہ جیےس پانی بار بار الٹی

 میں خون(۔
 کرے  )جیےس بخار ، پاخانی

 ادویات 
ی )او(   میل گرام /   5میل گرام ایک خوراک یا  300سال ےس اوپر کا بچہ۔   12: بالغ اور اے: ڈوکیس سائکلیں

 کلو گرام ےک طور پر 
 یا 
: دن ےک لتے  5گھنتی بعد   8رام ہر میل گ 500اے: ارتھرومائسن بالغ     3میل گرام / کلوگرام / دن  40بج 

 دن ےک لتے دیا جاتا ہے  5تقسیم خوراک میں 
 یا 
وفلوکساسن بالغ:   ( یا  1میل گرام / کلوگرام واحد خوراک )  30اے: سثی میل گرام /  15جے ےس زیادہ نہیں

۔ 3گھنتی بعد     12کلوگرام ہر   دن ےک لتں
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 نوٹ  
 میں  او آر ای  گھر میں    

ایک لیثی پانی  ےک لتں
چانے ےک چمچ چیٹی اور آدھا چانے کا چمچ   6س ےک برابر تیار کرنی

۔  آدھ  ۔نمک ڈالیں ے کا رس یا کچھ چھال ہوا کیال پوٹاشیم مہیا کرسکتا ہے  ا کپ سنگثی
۔  یہ ری پانی یک کیم یک بڑہنی ےک ساتھ ساتھ پیشاب یک مقدار میں کیم آنی ہے اور یہ بند ہوسکتا ہے  

وع کرنی ےک بعد عام طور پر  وع ہوجاتا   8-6ہائڈریشن رسر  ےس   گھنٹوں ےک اندر دوبارہ رسر
ی
۔  باقاعدیک ہے

 مقدار میں سیال دیا جا   4-3 آؤٹ پٹ )یعٹی ہر پیشاب یک
گھنتی ےکبعد( ایک اچیھ عالمت ہے کہ کافی

۔  رہا ہے
ی طور پر مطلع کریں۔  وباء ےک آغاز تمام مشتبہ معامالت میں وزارت صحت اور سماجے بہبود کو فور  

 کا نمونہ لیں ، صحیح طریفی ےس ہینڈل کریںپر تصدیق ےک ، ریکٹل سو 
اور احتیاط ےس  یب  یا پاخانی

۔   لیبارٹری ےل جائیں
 ریفر کتں بغثں اپٹی جگہ پر یہ اس کا عالج کریں۔ 

  

 General management of) عمویم انتظاماسہال یک بیماریوں کا  1.12 
diarrheal diseases) 

  :  میں غثں معمویل زیادہ مائع مواد ےک اچانک نکلتی ےک طور پر یک جانی ہے
اسہال یک وضاحت پاخانی

خوار اور نو عمر بج  میں تقریبا  میل لیثی / کلوگرام فی دن یک مقدار ےس زیادہ ، اور نوعمر اور بالغ  10شثں
دہ تعداد ےک ساتھ ہونی ہے ، جو پر پاخانوں یک زیا گرام/ دن ےس زیادہ۔  یہ صورتحال عام طور   200میں 

۔  پاخانہ میں پانی یک بڑیھ ہونے مقدار بڑی اور چھونی  20ےس  5-4دن میں  بار ےس زیادہ تک ہوسکتی ہیں
 کا جذب کرنا میں عدم توازن یک 

، نامیانی مادے اور اس طرح پانی ی آنتوں ےک کام کرنی ےکعمل جیسا کہ آئثی
۔    وجہ ےس ہے

ی   ۔  تاہم ، بہت ساری خرابیاں اس حالت شدید اسہال عا میں    بچیی م طور پر انفیکشن یک وجہ ےس ہوتا ہے
۔ اچانک شدید آغازواال   ی پیتھثں کا سبب بن سکٹی ہے ، بشمول ماالبسورپشن سنڈروم اور مختلف انٹثں

۔  تاہم ، شدید انفیکشن کا راستہ طویل ہوسکتا ہے  ۔  اب تک اسہال عام طور پر خود ٹھیک ہو جاتا ہے
. ، شدید ا  پانی یک کیم ہے

ی
 سہال یک سب ےس عام پیچیدیک

اسہال کو اس یک مدت یک بنیاد پر کالسیگ طور پر شدت واال عارضی اور دائیم )یا مستقل( میں ممتاز کیا  
وعات ہونی ہے  ۔  شدید اسہال کو اس طرح ایک واقعہ ےس تعبثں کیا جاتا ہے جس یک شدید رسر جاتا ہے

۔دن ےس 14اور  دائیم یا مستقل اسہال یک ایک اییس قسط ےک طور پر بیان کیا گیا ہے     زیادہ نہیں رہٹی
۔  اس امتیاز یک تائید ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن )ڈبلیو ایچ او(  14جو  دن ےس زیادہ وقت تک جاری رہتا ہے

۔   نی یک ہے
ض کا پہال ہ عمیل ہے ، جب مری بیماری یک کلینیکل اقسام پر اسہال ےک عالج یک بنیاد رکھنا سب ےس زیاد  

۔  ۔  لیبارٹری مطالعات بہت مفید ہیں ی کیا جاسکتا ہے  معائنہ کیا جاتا ہے تو اس کا آسانی ےس تعیں
 
اسہال یک چار کلینیکل اقسام کو پہچانا جاسکتا ہے ، ہر ایک بنیادی بنیادی پیتھالوجے اور تبدیل شدہ   

 :  پیتھالوجے یک عکایس کرتا ہے
۔  اگر کھانا نا کھالیا جانے یضہاسہال )بشمول ہ  شدید پانی واال   (: جو کٹے گھنٹوں یا دن تک جاری رہتا ہے

 تو بنیادی خطرہ پانی اور غذائیت یک کیم ہے 
۔     · خونی اسہال )پیچش(: اہم خطرات آنتوں ےک میوکوزہ کا نقصان ، پوتتا ، اور غذائیت یک کیم ےس ہیں
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 ہوسکٹی ہیں پانی یک کیم سمیت دیگر پیچیدگیاں بیھ 
، سب ےس بڑا خطرہ غذانے قلت اور آنتوں ےک   14( اسہال: )دائیم  دن یا اس ےس زیادہ عرصہ تک رہتا ہے

ی انفیکشن ہے ، پانی یک کیم بیھ  سکٹی ہے   واال سنگیں
 باہر ہونی

کور(: اہم خطرات جسمانی نظام کا شدید   اسہال غذائیت یک شدید قلت ےک ساتھ )ماراسمس یا کواشثے
۔ن ، پانی یک کیم ، انفیکش  دل کا فیل ہونا ، وٹامن اور نمکیات یک کیم ےس متعلق ہیں

۔    نوٹ: ہر قسم ےک اسہال ےک عالج یک اساس یہ ہے کہ خطرات کو روکا یا ان کا عالج کیا جانے

 Iبچوں میں اسہال کا عالج . (Management of diarrhea in children) 
 بچوں میں اسہال کا انتظام

: 90 ہونی وایل  اسہال ےسکم عمر میں سال ےس   5  % اموات کو اس ےس بچایا جاسکتا ہے
اسہال ےک حمےل ےک دوران چھانی کو دودھ پالنا اور دورسا کھانا کھالنا جاری رکھنا )غذائیت یک کیم یک روک 

 تھام(
۔    بنانا کہ ماؤں کو بج  کو صحت یک سہولت فراہم کرنی واےل مرکز کب ےل جانا چاہنے

 یہ یقیٹی
، عالج اور کھانا کھالنا )ایم ایچ ایچ ڈبلیو دسٹی ےس   تشخیص• صحت یک سہولت یک سطح پر درست 

 )  دیکھیں
 آنے ایم یس آنے

 اورل ہائڈریشن 
والئٹ عدم توازن  اینٹی بائیوٹک ےک ساتھ ناگوار اسہال )خونی پاخا نہ( کا عالج ۔ ڈی ہائیڈریشن  اور الیکثی

یٹی او آر ایس( کا او آر ایس ےس عالج )نیا اوسمو   لثں
 ضمیمہ زنک دے کر اسہال یک شدت اور مدت کو کم کریں 

 دن(  14شدید غذائیت یک کیم اور مستقل اسہال یک تحقیقات اور عالج ےک لتے اسپتال کو کرنا )مدت< 
 میں کارآمد ثابت ہوسکٹی ہیں اور اثر ےک انتظام میں  دیگر عالمات جو 

شدید پانی یک کیم کا اندازہ کرنی
: شام  ل ہیں

 ہونا مخترص عرےص میں دوران وزن یک کیم 
ی کمزور دھڑکن،  ، ٹھنڈے دور ےک حےص، پیشاب یک کیم،    : تثں  ہائپووولیمک صدےم یک عالمتیں

ی سانس لینی ےس ای وینٹیلیشن گہری اور تثں  سیڈوسس یک نشاندیہ ہائثی

 غذائیت یک شدید کیم یک عالمت 
II۔ بالغوں میں اسہال (Management of diarrhea in adults) 

بالغوں میں اسہال ےک انتظام ےک نظم و نسق ےک اصول ویہ ہیں جو بچوں میں سیال یک کیم کو دور کرنی  
۔ زیادہ ےس زیادہ بالغ افراد میں اسہال یک وجہ معلوم یک ج ۔ ایےس مریضوں ےک لتے خصوض ےک ہیں انی چاہنے

۔ اور / یا بد  نگہداشت رکھٹی چاہینے جنگ قوت مدافعت کم ہیں مثال   وی / ایڈز یک صورت میں
ایچ آنے

اہم ، بالغ افراد میں اسہال یک سب ےس عام وجہ فوڈ مرض بشمول دائیم بیماری ےس وابستہ افراد۔ ت
۔ پوائزننگ ہے جو عام طور پر خود  ٹھیک ہو   جایا کرنی ہے

 بالغوں میں دائیم اسہال کا عالج۔ 
۔ وجوہات میں شامل ہو ٪ ہوسکتا ہے لیکن بہت ےس مریض طٹے ا5یہ  : مداد نہیں لینی ہیں سکتی ہیں

ی ، دائیم   اور نیورو انڈروکرائن ٹیومر ، اینڈو کرائنوپیتھثں
ادویات ، ماالبزورپشن سنڈروم ، کوالئٹس ، جے آنے

 یلیٹی آنتوں کا سنڈروم۔ انفیکشن ، اور ڈیسموٹ
ی کرنی ےک لتے مفصل  میں اسہال یک پیتھو فزیوولوجے اور ہونی ےک ط  تشخیصکلینیکل  اس یک   ریقہ کار کا تعیں
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ورت ہونی ہے جو  تاری    خ اور   میں مدد فراہم کرتا    تشخیصچیک اپ یک ضی
یک حالت کو مستحکم کرنی

۔  ہے

 
 بغٹں ادویات ےک عالج

 یک روک تھام ےک لتں ،
۔ فی مریض کو ضف گھونٹ    کیس بیھ شکل میں عالج مناسب سیال یک تبدییل ہے

۔ گ والئٹ  ھر میں استعمال ہونی واےل سیال جوس ، سوپ اور سیال لینی کو کہا جانے گلوکوز / الیکثی
ی  یک کیم یک وجہ ےس دودھ اور  ۔ سیکنڈری طور پرلییکٹثں  ری ہائیڈریشن حل( ہوسکتی ہیں

وبات )زبانی مسر
 فائثے غذا ےس پرہ 

۔ ہانے  درجے ےس شدید پانی یک اس یک مصنوعات ےس گریز کرنا چاہنے
۔ )درمیانی ی کرنا چاہنے  ثں

والئٹ عدم توازن ےک انتظام یک (۔  19اور  2 تفصیالت ےک لتے باب کیم اور الیکثی  میں سیکشن دیکھیں

 
 ادویات ےس عالج

. ضف خونی اسہال ، ٹریولر اسہال یا ہیےصی میں انفیکشن ٹیب میں وابستہ نظایم عالمات واےل انتہانے  1

وفلوکساسن بیمار مریضو  ۔ سثی  بار۔  2دن ےک لتے دن میں  5-3میل گرام  500ں میں یہ تجویز کیا جاتا ہے

 . امیبک پیچش2
وانیڈازول   دن۔ یا 7بار  3میل گرام گویل دن میں  800میثی

 جے گویل۔ شدید جارڈیا انفیکشن  2کھانی ےک ساتھ ایک خوراک ےک طور پر زبانی طور پر ٹینیڈازول 
 ور پر  زبانی طور پر کھانی ےک ساتھ ایک خوراک ےک طجے گویل 2ٹینیڈازول 

و نیڈازول   بار۔ 3دن ےک لتے دن میں  3میل گرام گویل  400میثی
اسپتال میں داخےل ےک لتے مشورہ ایےس مریضوں کو جو پانی یک کیم یک عالمت کو ساتھ ہیں ، خاص طور پر  

 بج  یا بوڑےھ ، مشتبہ ہیضہ ، کمزور مدافعت واےل 
 مریضں اور شدید نظایم عالمات ےک مریض۔ چھونی

 
  تعلیممریضوں یک

  اس  اگر  کہ  تک یہاں رکھیں  جاری استعمال کا   مائعات مناسب وہ کہ  چاہینے  جانی  یک  ہدایت کو   مریضوں
و   ےس وجہ یک  ہوتا  اضافہ سا  معمویل میں  تعداد  یک  پاخانہ ےس وجہ یک  اضافی  میں  اضطراری کولک  گیسثی
۔  ہے
 ےک قابل نہیں ہیں اور معالج کو اطالع دیں ، اگر منہ ےک زریےع کیس سیال یک مقدار کو ب وہ

کرنی رقرار رکھنی
 یاں کیم پیدا ہونا۔ پیشاب یک پیداوار میں نما

 

 بغٹں ادویات ےک عالج
 ےک لتں ، م

ریض زبانی سیال یک کافی مقدار. عالج ےک ابتدانے مرحےل ےک دوران اسہال یک عالمات کو کم کرنی
۔ کو مشورہ کریں کہ فیٹی کھانی اور دودھ یک مصنوعات ےس بچیں ا ور دورسی صورت میں متوازن غذا لیں

الج کر رہا ہو تو ان غذانے اجزاء کو آہستہ آہستہ متعارف کرایا جانا ایک بار جب مریض ادویات ےس ع
۔   چاہنے

 ادویات کا عالج
ہے تو ، اینٹی بائیوٹک ےک ٹرائل کو مندرجہ ذیل طور   بنیادی وجہ کا عالج کریں۔ اگر بنیادی وجہ انفیکشن

 پر دیں: 
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ی  2دن میں . 1  میل گرام گویل۔ یا 400بار نورفلوکساسیں
ی  2ایک دن میں   وفلوکسیں  میل گرام گویل۔ یا 500بار سیثی
 میل گرام کیپسول۔ یا  100بار ڈوکسائکالئن  2دن میں  

 میل گرام گویل  960اگر مذکورہ دوائیں منع ہیں تو کو ٹرائمازول 
 بار۔ 2ایک دن میں 

لتے مریض ےک ردعمل پر منحرص۔ دیگر  ماہ یک مدت ےک  6-3بار   2 میل گرام دن میں  5فولک ایسڈ  
 ہیں ، اگر مخ

۔ معمویل غذانے اجزاء دینے جانی  صوص کیم یک وجہ موجود ہے
جے  2. این ایروبک انفیکشن ےک لتے ،کھانی ےک ساتھ ایک خوراک ےک طور پر زبانی طور پر ٹینیڈازول 3

 گویل۔

یوں ےک مسائل 2.1  ر  DISORDERS OF GASTROINTESTINAL) معدے و انٹی
TRACT) 

 (Peptic Ulcer Disease) پیپٹک الرس یک بیماری 2.2 
۔  اس یک وجہ اصطالح پیپٹک الس    کا مطلب غذایک نایل ےک  نچےل حےص،معدے اور ڈیوڈینم میں الس ہے

اب پیپسن ہوتا ہے جس یک وجہ ےس میوکوزہ یک سالمیت میں خلل پڑتا ہے  ی  اور سوزش میں عام طور پر تثں
۔  ہیں

۔  عام الس ڈیوڈینم اور / معدے ےک ہونی  یک وجہ ےس مقایم عیب یا گہرانے پیدا ہونی ہے
، عام طور پر دائیم ، قسط واردرد بہت ےس مختلف  پیپٹ  ک السیک بہت ےس عالمات ہو سکٹی ہیں ہیں

۔  تاہم ، الس  ، اور مہینوں یا سالوں تک برقرار رہ سکٹی ہے  خون یک بہنی یا چھیدنی  طریقوں ےس ہونی ہے
ی بہت کم یا نہ ہو۔وایل شدید عالمت ےک ساتھ سامتی آسکتا ہے ، جس یک سابقہ  ڈیوڈینم ےک   ہسثی
۔  ک الس یک عام عالمت ہے ک درد گیسثی  الس یک طرح ، ایٹی گیسثی

 

و ایسو سیجیل ریفلکس یک بیماری۔  )یحے ای آر ڈی( 2۔2۔1   Gastro) گیسٹر
Esophageal Reflux Disease. (GERD)) 

اب اور معدے ےک دیگر اجزاء کا غذانے نایل یک محدود روکاوٹوں)   ی یہ ایک خرانے ہے جس یک وجہ معدے کا تثں
۔   معدے اور غذانے نایل ےک جوڑ( یک وجہ ےس متاثر کرنا ہے

 

 تشخیص  
 · معدےاور منہ میں کھنی مادے یک وجہ ےس  جلن اس یک عالمات ہیں  

یہ ، کھانا نہ کھایا جاسکنا، وزن میں کیم اور خون بہنہ شامل  فجعالمات میں اوڈنو  ۔ مستقل بیماری یک
۔   ہیں
ینکس ، ٹریکیو برونکیل نالیوں    نکس ، لثں خوراک یک نایل یس باہر یک عالمات  ےک  معدے ےک اجزاء کا فثں

۔  یہ د  ینجائٹس ہوتا ہے ینجائٹس ،فثں ہ ائیم برونکائٹس ، دم ، ناک اور منہ میں آنی ےس دائیم کھانیس ، لثں
، یس او نی ڈی ، نمونیا ، دائیم سائنوسائٹس اور دانتوں یک بیماری کا سبب بن سکتا ہے یا ان کوبڑھا سکتا 

۔  ہے
 

 تحقیقات 
ی ےک ذریعہ اور ادویات ےس عالج یک کوشش ائچ  تشخیصپر طٹے طور   رسیپثی بالکر یا  2ضف ہسثی
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( جیےس  واےل)نی نی آنے
ازول  12یل گرام ہر  م  40 سائمیٹی  ڈین  پروٹون پمپ روکنی میل   40گھنتی بعد یا اومیثی

تیب    12گرام ہر    ، معالجے یک    1گھنتی بعد گھنتی بالثی
۔    تشخیصہفتہ ےک لتے ےک لتے معاونت فراہم کرتا ہے

یم میل   نہیں تشخییصایسوفایجوسکونی اچیھ ہے لیکن جے ای آر ڈی ےک لتے  اسٹ واال بثں ، دوہری کنثی
 سکونی ےک لتے تیار  اینڈو 

ی
۔  جے ای آر ڈی یک موجودیک نہیں ہونی واےل مریض ےک لتے قابل قبول متبادل ہے

۔  24یک تصدیق ےک لتے  ی مخصوص طریقہ کار ہے  یک خوراک یک نایل یک نی ایچ میثی
 گھنتی

  

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

 میں تبدییل' جیےس وزن میں کیم اگر موٹاپا ہو ، چرنے 
ی
اب ، اور   'طرز زندیک واےل کھانی یک اشیاء کا خاتمہ ، رسر

نا ، چانے / کافی کا زیادہ استعمال ، بسثی ےک رس واےل حےص یک بلندی ، جلدی رات کا کھانا تمباکو نویسر ےس بچ
واےل مریضوں کو تھوڑا سا بار بار کھانا کھانی کا مشورہ   گھنتی پہےل( .کھانی ےک بعد وایل عالمات    3-2)نیند ےس  
۔دیا جا  تا ہے

۔  ایک مرحلہ وار نقطہ نظر جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے

و ایسوفیجیل ریفلیکس بیماری  ہلیک گیسٹر
، انٹاسیڈ جیل )بغثں الجیینٹ ےک ساتھ یا اس ےک(    امداد ےک لتں

گولیاں   3-2میل لیثی یا    15-10فوری عالمٹی
۔ مریضوں یک عالمات پر منحرصایک  بار دن میں لیا جا  6-4گھنٹہ میں    1)چبا( کھانی ےک بعد آدےھ ےس   تا ہے
 آرام نہیں ہے تو ، ) طویل عرےص ےک لتے دیا جا 

. اگر کونے  ( ذیل میں شامل کریں۔ 2( اور / یا ) 1سکتا ہے

 مخصوص عالج
یڈون گویل 1 ہفتوں یا اس ےس بیھ زیادہ  6-4منٹ پہےل  30بار کھانی ےس  3میل گرام دن میں  10. ڈومثی

و   رت ہو تو۔ وقت ےک لتے ، اگر ضی
 یا

ورت ہو تو ،  میل  5منٹ قبل موساپرائڈ  30ہفتوں یا اس ےس زیادہ وقت تک کھانی ےس  6ےس  4اگر ضی
 بار۔ 3گرام گویل دن میں 

ازول کیپسول  30ہفتوں تک کھانی ےس  4-6. 2  میل گرام۔  20منٹ قبل روزانہ ایک بار اومیثی
ازول کوررسی کٹے مہینوں تک دہرانے جاس   کتی ہیں یا جاری رہ سکتی ہیں ، اگر مریض اینٹیسیڈس فالو اپ اومثی

۔   ہیں
ڈون / موساپرائڈ پر ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ عالمات آ جانی  یا ڈومپثں

و ایسوفیجیل ریفلیکس بیماری )اینڈوسکونی طور پر   درجے ےس شدید گیسثی
ایروسو ایسو درمیانی

 فیجائٹسس ثابت ہوا( 
ازول 1 ہفتوں ےک لتں اس ےک بعد  4ہےل ، منٹ پ 30روزانہ دو بار کھانی ےس  میل گرام 20. کیپسول اومیثی

۔ 8-4مزید   ہفتوں ےک لتں ، اگر پوری طرح ےس شفا نہیں ملٹی ہے
 یا

مہینوں تک  3ینوں تک۔ یا مہ 3منٹ پہےل  30بار کھانی ےس  2میل گرام دن میں  30کیپسول لینسوپرازول 
ازول  30کھانی ےس   بار۔ 2گرام گویل دن میں میل   40منٹ پہےل پینٹثی

۔ اگر ٹھیک  3فالو اپ۔ ایسوفیجائٹس یک شفا یانے یک تصدیق ےک لتے  ماہ ےک بعد اینڈو سکونی دہرائیں
 تو ، بحایل کا عالج جاری رکھیں جیسا کہ ہلیک ریفلکس بیماری یا 

ازول میل   20-10ہوجانے گرام اومیثی
( یک روزانہ یک  ایک خوراک۔ ماہر ےس رجوع کریں ، اگربالکل ٹھیک کیپسول )یا کیس بیھ دورسے نی نی آنے

۔نہیں یا نا کافی   طور پر ٹھیک ہے
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 مریضوں یک تعلیم
 ےک بارے میں وضاحت 

بیماری یک دائیم نوعیت ، وزن میں کیم کا کردار اور رات ےک وقت تھوڑے کھانی
 کریں۔ 

۔ پی ے پہنتی ےس بیھ ریفلکس میں اضافہ ہوسکتا ہے ی  ٹ پر ٹائٹ کثی
 

 کرناریفر   
مناسب عالج ےک باوجود مستقل عالمات اور / یا نٹے پیچیدگیوںگ صورت میں ہر حالت میں خصوض   

 مراکز ےس رجوع کریں۔ 
 

 نوٹ 
 میں مخصوص تبدیلیاں شامل ہوسکٹی ہیں   ●

ی
 مریضوں ےک مشورے میں طرز زندیک

ی کریں جو مریضو    ● ں میں درد کو بڑھا مصالج کو کم کریں ، اور ان کھانی پینی اور پھلوں ےس پرہثں
 دینی ہیں 

اب نویسر ےس گریز کریں   ●  تمباکو نویسر اور رسر
 کافی اورچانے کا استعمال کم کریں۔     ●
ی کریں  کاربونیٹیڈ ڈرنکس ●  ےس پرہثں
ی کریں۔   ● ائڈز جییس دوائیوں ےس پرہثں ین ، اسٹثں ایڈیل اینٹی سوزش ایجنٹوں  اسثی  نان اسٹثں

 

یوں ےک الرس )ئر یو ڈی 2.2.2  ر  Gastro duodenal) ( کا عام عالجمعدے و انٹی
Ulcers (PUD)) 

  

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

۔ تمباکو نویسر کو روکیں اور اینسیڈزےک    استعمال ےس بچیں / کم ےس کم کریں یا محفوظ این سیڈز پر جائیں
 ادویات ےس عالمٹی عالج 
ازول   منٹ پہےل۔ یا  30ہفتوں ےکلتں ناشتی ےس  6میل گرام واحد خوراک  20کیپسول۔ اومیثی

 6-4گھنتی ےک بعد دن میں   1گولیاں )چباکر( کھانی ےس آدےھ ےس   3-2میل لیثی یا  15-10اینٹ اسیڈ جیل 
۔  دفعہ لیا جاتا ہے

۔   یک تصدیق ہوجانے
ی
وع کرنی ےس پہےل ایچ پائلوری یک موجودیک  یہ تجویز یک جانی ہے کہ خاتےم ےک عالج کو رسر

 ےس خاتےم
ی
ازول  2یح دیں۔ دن میں ےک لتے ایک ہفتہ ٹرپل تھرانی ترج ایچ پائلوری کا باقاعدیک بار اومیثی

 میل گرام۔ 20کیپسول 
 بار۔ 2میل گرام گویل  500رومائسن . ایک دن میں کلریتھ2
 بار۔ 3جے  1. کیپسول اموکیسیلن دن میں 3

۔  30-15کھانی ےس   منٹ قبل تمام دوائیں لینا چاہیں
ونیڈازول گویل  متبادل طرز عمل۔ کیلرتھرومائسن گویل ام دن میں بار ےک ساتھ تبدیل میل گر   400 کو میثی

 ےک بعد دن میں 
۔  600بار ٹینیڈازول  2کریں۔ کھانی  میل گرام گویل دی جانی ہے
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( اور رینیٹڈین ےک اکھنی  ز )نی نی آنے
 یک تاثثں میں ممکنہ کیم یک وجہ ےس پروٹون پمپ انہبیثی

نی نی آنے
۔  رینیٹڈین ےس الس یک روک تھام ےک معامالت میں ، نی نی آنے یک استعمال یک سفارش نہیں یک ج انی ہے

۔  سفارش یک جانی ہے
ی اور بار  بار ہونی واےل السوں میں غثں موثر خاتمہ تھرانی ، این سیڈز کا نامعلوم استعمال اور ریفریکثی

ایلیسن سنڈروم -ولنگرادویات یک حکمت عمیل ےک ساتھ ناقص تعمیل ، بڑے الس یک نامکمل شفایانے ، ز 
۔  اور مہلک کینس شامل ہیں

سیڈز کو معدے ےک کم ضمٹی اثرات وایل  این سیڈز ےس ہونی واےل الس میں ، این سیڈزکو بند کریں یا این
۔ اگر این سیڈز کو بند نہیں کیا جاسکتا ہے تو ،   ےک بعد این سیڈز لیں

ادویات ےک ساتھ تبدیل کریں ، کھانی
 میل گرام گویل دیں۔  150میں دو بار رینٹڈین  ہفتوں ےک لتے دن 8
 

 فالو اپ
ی ےک پاخانی ہوں تو ، ف ی ورامعالج کواطالع دیں۔  ماہر کو ریفر کریں ، اگر اگر خون یک الٹی ہو یا سیاہ ٹثں

۔  درد مسلسل ہوجاتا ہے تو ، بار بار الٹی ہونی ہے یا جے آنے ےس خون بہہ جاتا ہے

 مریضوں یک تعلیم
 ی  ےس استعمال بار  بار  ےک ادویات یک  درد   ےک جانچ کیس  بغثں  کو   مریضوں ۔ اگر یہ طویل  کرنا   پرہثں چاہنے

۔   المیعاد بنیادوں پر درکار ہیں تو ، ڈاکثی ےس مشورہ کرےک ایک محفوظ دوانے لیٹی چاہنے
 ۔  جانی   کردی  بند  نویسر  سگریٹ  چاہنے

۔ پیپٹک الس ےک عالج میں بلینڈ خوراک یا ٹھنڈا دودھ پینی ک  کردار نہیں ہے
 ا کونے

 

 Management of Helicobacter pylori) ہییل کوبیکٹر پائلوری انفیکشن کا عالج 

infection) 
۔  یہ   یت کا ذمہ دار ہے یم ایچ پائلوری ےک ساتھ معدے کا  انفیکشن پیپٹک الس یک بیماری یک اکثر بیکٹثں

ک میوکوزہ ےس متعلقہ لیمفائیڈ بافت )مالٹ( لیمفوم ک اڈینو کارسینوما کا سبب بن سکتا  گیسثی ا اور گیسثی
۔  ہے

 تشخیص لیبارٹری ےس  
 ماہ بعد ٹیسٹ دہرایا جانا چاہنے  3 لتے عالج ےک فضےل یک اینٹیجن یک جانچ کریں ·  تصدیق ےک  

۔  ٹیسٹ ےک لتں مریض کو  دن اور ایس دن ےک خاتےم ےک تک نی نی  14یوریا واےل سانس کا ٹیسٹ کروائیں
انی   تھثں

۔آنے   بند رکھیں
  
۔  خاص طور پر یہ ان معامالت میں مددگار ہے جہاں اینٹی بائ  یوٹک  یوری ایز ٹیسٹ ےک لتے بائپیس کروائیں

۔ ورت ہے  یک حساسیت یک جانچ یک ضی
 

فیکشن کا سامنا ہونی کا بتا سکتا ہے لیکن موجودہ فعال انفیکشن ےک بارے میں  ٖٖ ولوجے ٹیسٹ اٖن سثں
۔   نہیں

 

 عالج
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۔  مکمل خاتےمجاندار ےک  ی دوائیوں ےس عالج کا کہا گیا ہے  ےک لتے تیں
ازول )نی او( روزانہ دو بار  و نیڈازول )نی  2گرام روزانہ   1ن )نی او( میل گرام + اموکسیل  20اومیثی

بار + میثی
 دن تک 7میل گرام روزانہ دو بار  400او( 
 یا

میل گرام دو بار + ٹینیڈازول   250ائسن )نی او(  میل گرام روزانہ دو بار + کلریتھروم  30لینسوپرازول )نی او(  
 دن تک۔ 7میل گرام روزانہ دو بار  500)نی او( 

 

 (Ulcer Related Conditions) ہ ضوابطالرس ےس متعلق 2.3
 Non-ulcer Dyspepsia) نان الرس ڈسپیپسیا )فنکشنل ڈیسپیپسیا( 2.3.1

(Functional Dyspepsia)) 
دہ بھاری پن ، اور معدے میں درد / جلن ۔   ہ کھانا کھانی ےک بعد تکلیفما 3بغثں کیس مضبوط وجہ ےک 

 ہیں ، لیکن ایچ پائلوری انفیکشن یا این ایس اے آنے زیادہ تر مریض ایک غثں پیچیدہ کورس یک  
وی کرنی پثں

۔ یہ ڈیسپیپسیا ےک  فیصد   60ڈز میں مبتال مریضوں یک بہت کم تعداد الس یک تشکیل یک طرف جانی ہے
۔ ےس   زیادہ مریضوں میں عالمات یک وجہ ہے
 

 تشخیص 
   اس یک تشحیص

 ےکلتں طٹے طور پر ، اور ایسوفیجائٹس، پیپٹک الس ی تشخیص
ا کینس ےک خطرے کو  چیک کرنی

۔   اینڈوسکونی

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

ی کر  ی ےس پرہثں  میں کیس بیھ اییس چثں
اب ، تمباکو نویسر اور کھانی یں جو عالمات  اضافی چانے ، کافی ، رسر

ی کریں۔ دن بھر اکثر اور  ۔ زیادہ چکنانے واےل کھانی ےس پرہثں مددگار ثابت  تھوڑا کھانا کبیھ کبیھ کوبڑھاتا ہے
۔   ہیں

ی کرنی ی کریں جو عالمات کو تثں ۔ مخصوص کھانوں ےس پرہثں  ہوتا ہے

 ادویات کا عالج

ھنی واےل مریضوں کو فوری سال ےس زیادہ ہے ، یا خطرناک عالمات رک 55ڈسپیپٹک مریض جن یک عمر 
ڈیوڈونوسکونی کروانی 

٪ 10)< چاہنے جیےس نامعلوم وجہ ےس وزن میں کیم طور پرایسوفیجوگیسثی
 میں روکاوٹ، خون یک کیم جسمانی وزن( ، کشودا ، ابتدانے طور پر پیٹ بھر جانا ، فی 

، برھٹی ہونے کھانی
عدے ےک کینس یک خاندانی تاری    خ ، یا پیپٹک الس یک ، یرقان ، پیٹ میں گلٹی ، لیمفاڈینوپیتیھ ، اوپری م

ک رسجری یا کینس۔ بغثں کیس خطرے ےک  عالمات ےک اوپری معدے یک خرانے ےک تاری    خ ، پچھیل گیسثی
 سال ےس کم عمر ےک کچھ مریض۔  55ساتھ 

و مناسب ہ  تشخیصممکن ہے کہ ڈیسپیپسیا ےک زیادہ تر مریضوں ےک لتے فنکشنل ڈسپیپسیا یک ورکنگ 
۔ عالمات ےک نامیانی مقصد یک   جن میں  خطرے یک عالمات نہیں ہیں اور جن میں ابتدانے تفتیش منفی ہے

 جستجو میں 
ی
۔ طرز زندیک  بار بار یا بڑھٹی ہونے ناگوار تفتیش بیکار اور انسداد پیداواری دونوں ہوسکٹی ہے

۔  اور غذا ےک کردار یک وضاحت کریں۔ فنکشنل ڈسپیپسیا ےک تمام مریضوں ےک وری نہیں ہے لتے دوا ضی
وری ہو تو ، طویل مدنی مستقل   جب دوا دی جانی ہے تو ، قلیل مدنی عالج ، وقفی وقفی ےس عالج ، اگر ضی
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۔  عالج معالجے ےک مقابےل میں زیادہ مناسب ہونی کا امکان ہے
ابیت دبانی یک آزمائش کا استعمال کرنی ہونے معتدل ےس ےل ی  کر شدید ایچ معتثے نان انویسیو ٹیسٹ اور تثں

ریں ، اگر ا معائنہ اور عالج کپائلوری انفیکشن ےک معتدل آبادی واےل لوگوں میں ہییل کوبیکثی پائلوری ک
 ہیں  

۔ ٹرپل ریجیم ےک ساتھ انفیکشن کا عالج کرنی  ہیں
خاتمہ کامیاب ہے لیکن عالمات حل نہیں ہونی
(۔ عالج ےک  ۔ ہفتوں ےک بعد کل 4)پیپٹک الس پر سیکشن دیکھیں  ینیکل ردعمل کا اندازہ لگائیں

 یا
ازول   منٹ پہےل روزانہ ایک   30ےس  ہفتوں تک ناشتی    6-4میل گرام کیپسول    20کم عام حاالت میں ، اومیثی
ابیت کا دباؤ   ی  تثں

ہفتوں ےک بعد ناکام ہوجاتا ہے تو ، دوانے یا خوراک کو تبدیل کرنی    4ےس    2بار۔ اگر ابتدانے
 پر غور کریں۔ 

ی تھاگر مریض اینٹی   میں ناکام رہتا  سیکریثی
ی ہونی ی ےس رد عمل کا اظہار کرتا یا بہثی ی رانی کو روکنی پر تثں

۔ جن ہے تو ، پھر ا ی جے ڈی ےک لتے ریفرل پر غور کرنی ےس پہےل ایچ پائلوری کا ٹیسٹ اور عالج کروائیں
۔ اینڈو سکوی کرنی   لوگوں میں عالمات رہٹی ہیں ان میں ای جے ڈی الزیم نہیں ہے کیونکہ پیداوار کم  ہے

۔   یا نہ کرنی کا فیصلہ کلینیکل رانے پر مبٹی ہونا چاہنے
ی ڈون یا موساپریڈ( یک تجویز نہیں دی جانی ہے کہ وہ بغثں تحقیق ڈیسپیپسیا  پروکائنیٹک ایجنٹوں )ڈومپثں

ز یک  ےک لتں پہیل الئن ےک عالج ےک طور پر سفارش کریں۔ فنکشنل ڈیسپیپسیا ےک انتظام میں اینٹایسڈ
۔  ثبوت نہیں ہے

 افادیت کا کونے

 فالو اپ
آزمائیں ، اگر مریض دوانے روکنی ےک بعد ہفتوں( دہرائیں یا متبادل دوانے    6-4دوائیوں ےک مخترص کوررسی ) 

۔  ۔ طویل مدنی عالجک جاری رکھا جاسکتا ہے  دوبارہ مرض یک طرف لوٹ کر آتا ہے
 

ائٹس  2.3.2  (Gastritis) گیسٹر
ائٹس   ک میوکوزا میں ایک اصطالح ہے جو  ایکیوٹ گیسثی

بہت ساری عالمات کا احاطہ کرنی ہے جو گیسثی
۔ مختلف ۔ تاہم ، انوکیھ سوزش یک وجہ ےس ہونی ہے وجوہات  ایک یہ طرح یک عالمات کا باعث ہیں

ائٹس( یا پیٹ کا  ی گیسثی ۔ سوزش میں پورا پیٹ )جیےس پیں ہسٹولوجیکل خصوصیات میں یہ مختلف ہیں
ائٹس کو ایک حصہ شامل  ائٹس(۔ شدید گیسثی ل گیسثی قسموں میں تقسیم  2ہوسکتا ہے )جیےس ، اینثی

: کٹاؤواال )جیےس  ، سطیح کٹاؤ ، گہرے کٹاؤ ، خون بہنی واال کٹاؤ( اور بغثں کٹاؤ )عام طور کیا جاسکتا ہے
 پر ہیلیکوبیکثی پائلوری یک وجہ ےس(۔ 

  
یل ،  ۔ شدید تناؤ ، عام وجوہات میں کچھ دوائیں ، الکحل ، بیکٹثں وائرل اور فنگل انفیکشن شامل ہیں

 براہ راست چوٹ۔ بکاری ، الرجے اور فوڈ پوائزننگ ، بائل، اسکیمیا اور تا
 

 تشخیص 
 کا اوپر آنا ، اور اپھارہ شامل ہوسکتی ہیں 

 عالمات میں متیل ، الٹی ، بھوک میں کیم ، کھانی
 کبیھ کبھار ،پیٹ میں شدید در عالمت ہوسکٹی ہے 

 دی لگنا ، اور ہچگ بیھ ہوسکٹی ہے ، رس  بخار  
 

 نوٹ
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ائٹس یک  ی ےس ہو سکتا   تشخیصشدید گیسثی ہے اور اینڈوسکونی میں بائیوپیس   کا شبہ مریض یک ھسثی
۔  نمونوں ےک ذریعہ ہسٹولوجیکل طور پر اس یک تصدیق یک جاسکٹی ہے
 جا سکتی ہیں 

جس میں مکمل ہیموگرام ، جگر مشتبہ وجوہات یک بنیاد پر متعدد لیبارٹری ٹیسٹوں کروانے
۔ اور گردوں ےک افعال ےک ٹیسٹ شامل ہوسکتی   ہیں

 

 عالج
وفک اینٹی بائیوٹک ) ایچ پ ( ےس وٹامن ضمیمہ )آٹوامیون میٹاپالسٹک ایثی ائٹس میں ائلوری گیسثی

( ےس غذا میں ترمیم   وپیتیھ میں ی عالج )آٹومیون انٹثں
( ےس امیونوومیڈولیثی ائٹس میں گیسثی

۔ )ایئوسینو  ( ےس مختلف ہیں ائٹس میں  فیلک گیسثی
 

ائٹس:  یتھرومائسن  21ےس  14ایچ پائلوری ےس وابستہ گیسثی پروٹون پمپ انہیبیثی /   / دن تک کلثں
و نیڈازول پر کالریتھرومائسن کو ترجیح   ۔ میثی اموکیسیلن ٹرپل تھرانی عالج یک پہیل الئن سمجھا جاتا ہے

و نیڈازول استعما  واےل ٹرپل تھرانی ےک مقابےل میں کلریتھومائسن ےک ساتھ دی جانی ہے کیونکہ میثی
ل کرنی
۔ تاہم ، جن ح کہیں کم ہونی ہے و  تکرار یک رسر ی مزاحمت معلوم ہے ، میثی یتھرومائسیں عالقوں میں کلثں

۔ چار ادویات وایل بسمتھ پر مشتمل تھرانی زیادہ فائدہ مند ثابت  نیڈازول انتخاب کا اختیارکیا جاتا ہے
و نیڈازول استعمال کریں۔ ]ہونی ہے ،   [ 25خاص طور پر اگر میثی

 
۔ خاتےم یک دو ناکامیوں ےک بعد ، ایچ پائلوری کلچر او   ر اینٹی بائیوٹک مزاحمت ےک ٹیسٹ پر غور کرنا چاہنے

 
ائٹس: آئرن اور وٹامن نے    2000ےس    1000مائکروگرام یا زبانی    1000یک کیم )انجیکشن    12آٹومیون گیسثی

۔ آئرن اور فولیٹ یک سطح یک نگرانی کریں ، اور ایچ پائلوری ےک ساتھ کیس مائکروگرام( یک ورت ہے  ضی
یک انفیکشن کا  ک نیوروینڈوکرائن ٹیومر  ےک لتے  بیھ رسر خاتمہ کریں۔ کینس ےک خطرے اور گیسثی

۔ ] ورت ہے  [27[ ]26اینڈوسکوپک نگرانی یک ضی
 

ائٹس میں عالج یک دیگر اقسام میں الکحل ، تمبا   وایل دوائیں ، مسالحہ گیسثی
کو نویسر ، سوزش ختم کرنی

ی ذہٹی تناؤ کا عالج کرنا ، آٹومیون انثی دار   ی عالج ، اور ائیوسینوفیلک کھانا ، نثں وپیتیھ میں امیونوموڈیولیثی
۔  ائٹس میں غذا یک ترمیم شامل ہیں  گیسثی

 

 نن کا عالجخون بہ 
ورت حال ہے جس ےک نتیجے میں بہت زہادہ معدے و آنتوں ےس شدید  خون بہنا ایک عام طٹے ہنگایم ص

۔ یہ منہ ےس مقعد تک کہیں بیھ مرض میں شدت او   ہیں
۔ لہذا اس کو اوپری ر اموات ہونی ہوسکتا ہے

۔ اور نچےل معدے و آنتوں  ی یک لگامینٹ ےس اوپر ہے معدے  و آنتوں ےس خون بہنا جو جسمانی طور پر ٹریثی
)درمیانی جے آنے بلیڈنگ( اوربڑی آنت) کولون( ےس خون بہنا   ےس خون بہنا جو چھونی آنتوں ےس خون بہنی 

۔  ہے
  

وجوہات میں ، کٹاؤ واےل الس یک بیماری ، غذانے نایل ےک مرض ،  اوپری معدے  و آنتوں ےس خون بہنی یک
یوں و  ی ۔ انثی  اور ٹیومر شامل ہیں

وپیتیھ ، عروفی ایکٹیسیس ، میلوری وائس ٹیثے اور گیسثی پورٹل ویریسی
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ےک نچےل حےص ےس خون بہنی یک وجوہات میں ، ڈائیورٹیکولر بیماری ، بواسثں ، مقعد کا فسر ، متعدی  معدے  
ھیالؤ واالکوالئٹس ، آنتوں یک سوزش وایلے بیماری ، پولپس ، ٹیومر ، عروفی ایکٹیسیس اور خاص طور اور پ

۔   پر بچوں میں انٹو سسیپشن شامل ہیں
  

  رہنما اصولتشخییص
یوں ےس خون مریض ےک معدے و  ی ی اورمعائتی ےک ذریعہ ڈھونڈنی کوشش کرنی انثی ےک بہنی یک جگہ کوہسثی

۔ ہونے ، مریض یک ہیموڈا ئنیمک حیثیت )معمول ، آرتھوسٹٹک ہائپوٹینشن ، یا جھٹکا( ےک جائزہ لیں
ی میں درج ذیل شامل کریں ، خون بہہ جانی ، دورانیہ اور تعداد یک وضاحت ، خون بہہنی ےس قبل ،

 ہسثی
 ساتھ دورسی خطرناک بیماریاں ، دوائیں ، پچھیل رسجری ، حالیہ پولیپیکٹویم یا اس ےس پہےل یک تابکاری۔

اہم عالمات ، جگر یک بیماری کا داغ ، پیٹ میں شدید درد ، ریکٹل معائنہ ےک ذریعہ پاخانہ کا رنگ ،  
ک ایسپ ۔خوراک وایل نایل ےس نکلتی واےل مواد کا معائنہ کرنی ےس  گیسثی  ائریٹ ظاہر ہوسکتا ہے

  

  طریقہ کار: تشخییص
ل ، جگر اور گردوں ےک افعال کا ٹیسٹ  سارے بنیادی ٹیسٹ، مکمل ہیموگرام ، کوایگولوپیتیھ پروفائ

ی اور  ۔ جبکہ ٹیگ واےل رسخ سیل کا سکیں کریں۔ خاص طور پر ، اوپری اور نچیل اینڈوسکونی مناسب ہے
ی ےس یا غثں واضح خون  ی   تثں

۔ انجیوگرافی  بہہ جانی واےل مریضوں ےک لتے یک جانی ہے
  
 

 عالج کا ہدایت نامہ
 . ادویات1

 عالج
۔ خون بہنی یک جے آنے ےس شدید  ورت ہے خون بہنا ایک ہنگایم صورتحال ہے اور اس کو فعال عالج یک ضی

۔   رسگریم اور اس یک شدت کا اندازہ فوری طور پر کیا جانا چاہنے

 بغٹں ادویات ےک عالج

۔ ت )بلڈ پر اہم عالما  یسر ، ہوا ےک راستی ، سانس ، درجہ حرارت( کو برقرار رکھیں
ینولہ داخل کریں اور خون ےک نمونی ہیموگلوبن، نی ایل یس، پلیلیٹ ، ایک بڑے سورخ واال نس میں ک

کوایگولیشن پروفائل ، گردوں اور جگر ےک فعل ےک ٹیسٹ ، خون یک گروپ بندی اور کراس میچنگ ےکلتے 
۔   بھیجیں

ی م نس وع کریں جیےس نارمل سیالئن / رنگر لییکٹیٹ / پولیمر ےس ہراس شدہ جیلییی  یں مائعات رسر
ی ہونی ہے لیکن بلڈ  جے آنے  ےس خون یک شدت کا اندازہ ہلےک طور پر کیا جاتا ہے )مریض ےک ل یک دھڑکن تثں

ی  کم ، تثں دھڑکن ےک ساتھ جن میں بلڈ پریسر ی ( ، معتدل )دل یک تثں  سانس ، پسینہ آنا ، پریسر برقرار رہتا ہے
۔  ٹھنڈی جلد( اور شدید ) بلڈ پریسر کم اور صدمہ( ہوتا ہے

 شدید خون بہہ رہا ہو تو ، خون یک جلد ےس جلد تبدیل کریں۔ اگر درمیانی ےس 
 ادویات ےس عالج 

میل گرام نس میں انجیکشن اگر نان ویریسیئل اوپری جے آنے ےس خون بہنی کا شبہ ہو )   300. رینٹیڈین 1
(۔پی  پٹک الس یا ریفلکس بیماری کا مریض ، این سیڈز ےل رہا ہے



﴿79﴾ 
 

بہ ہے )دائیم الکحل لینا ، یرقان ، تیل کا بڑھنا، خستہ حال پیٹ یک رگیں  . اگر ویریسیئل خون بہہ جانی کا ش2
 ، جلوٹ ، انسیفالوپیتیھ(؛

ئیوٹائڈ    ۔   ایم یس  25ایم یس جے نس میں انجیکشن فوری طور پر اس ےک بعد    50آکثی  جے / گھنٹہ دینی ہیں
 یا

ی  ۔  6-4میل گرام  2-1ٹریل پریسیں  گھنتی بعد نس میں دیا جاتا ہے
 یا
 میں  200آنے یونارمل سیالئن ےک  20زوپریسن وی 

۔  20میل لیثی  منٹ میں
وز ےک 5یونٹ  100بحایل یک خوراک   میں  50٪ ڈیکسثی

میل لیثی /  27-6یونٹ / منٹ )  0.9- 0.2میل لیثی
۔ اس ےک   24ر پر گھنٹہ( ےک طو  ۔ اسکیمک دل یک بیماری )آنے ایچ ڈی( ےس بچیں گھنتی میں دی جانی ہے
وگ < ساتھ نائثی ۔  90لسین ڈرپ بیھ استعمال یک جاسکٹی ہے ، اگر سسٹولک نے نی  میل میثی ایچ جے ہے

ازول یا اینڈوسکوپک ہیومیوسٹیٹٹک تھرانی ، ٹیےک ےک بعد ، پیپٹک الس ےس زیادہ خون بہہ رہا ہو۔ اومیثی 
(۔ گھنٹوں ےک  72میل گرام / گھنٹہ ادخال  8میل گرام نس میں بولس ےک بعد  80پینٹوپرازول   لتے

 فالو اپ
۔ اوپری جے آنے ےس  نبض ، بلڈ پریسر ، پیشاب یک پیداوار اور خون بہنی یک شدت اور رسگریم پر نظر رکھیں

 کا مطلب شدید جاری   خون بہہ جانی واےل مریض میں شناخٹی طور پر خون / گٹھیاں یک
ی
مالیسر میں موجودیک

۔ ورت ہے  خون ہے اور اس ےک لتں انتہانے فعال انتظام یک ضی
 ےک بعد( مزید تحقیقات اور عالج ےک لتں ایک اعیل مرکز 

وع کرنی مریض کو فوری طور پر )مذکورہ عالج رسر
داوار اور صدمہ )صدمہ بیھ  میں منتقل کریں ، اگر نے قابو خون ، زیادہ خون کا بہنا ، پیشاب یک ناقص پی

 ( دیکھیں 
یوں و معدے ےس خون بہنی واےل مستحکم مریضوں کو خصو  نوٹ:  ی ض مراکز میں ماہر ےس عالج ےک  انثی

ریفر کریں۔   لتں
  

 (Inflammatory Bowel Disease) سوزش وایل آنتوں یک بیماری
، اس میں شائد اس یک اپٹی   سوزش وایل آنتوں یک بیماری اہک ایسا مرض ہے جس یک وجہ معلوم نہیں

 نے ڈی یک آنتوں یک نایل میں جسم کا مدافعٹی رد عمل شامل 
۔ آنے بڑی اقسام میں السیٹو   2ہوتا ہے

۔ جیسا کہ نام ےس پتہ چلتا ہے ، السیٹو  کوالئٹس بڑی   کوالئٹس )یو یس( اور کرون بیماری )یس ڈی( ہیں
۔ کرون بیماری منہ ےس مقعد تک معدے    ےک کیس بیھ حےص کو شامل کرسکٹی ہے آنت تک محدود ہے

 (Ulcerative colitis) الرسیٹو کوالئٹس  2.4.1
اثر انداز ہونی وایل سوزش وایل حالت  ہے جو بڑی آنت)کولون( یک متغثں حےص کو متاثر کرنی  مالیسر پر 

۔ ۔ سگریٹ نویسر ےس بیماری یک حالت خراب ہونی ہے  ہے
 

 تشخیص 
میں درد ےک ساتھ وابستہ  ن بہنا ، ٹینسمس ، بلغم ، اور پیٹفعال بیماری اسہال ، مالیسر ےس خو   ●

 ہے 
 حد ےس تعلق ہے عالمات یک شدت کا بیماری یک  ●
، اس  ● کبیھ کبھار ، اسہال اور خون وقفی وقفی ےس اور ہلکا بہتا ہے کہ مریض طٹے امداد ےک لتں نہ آنے
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۔ عالمات عام طور پر ہف توں ےس مہینوں تک  طرح اگرچہ یویس شدید طور پر سامتی آسکتا ہے
۔  موجود رہٹی ہیں

 بڑے پیمانی پر خون ےک بہنی )> ●
ی
یوں ٪( ےک طور پر  1پیچیدیک ی ۔ زہریال میگاکولن ، انثی سامتی آ سکٹی ہے

یٹونائٹس یک خصوصیات، اور ان کا جڑ جانا  ےک پھٹتی ےک ساتھ پثں

 نوٹ
یا ، یس۔ڈیفیسل ٹ تشخیص ۔ طٹے عالمات؛ بیکٹثں ی پر منحرص ہے اکسن ، اووا اور مریض یک ہسثی

 یا کولن یک بائپیس ےک  وسکوپک ظہور؛ اور مالیسر پرجیویوں کا فضلہ ےک معائنہ میں نہ ملنا؛سیگمائڈ
یم انیما ہے لیکن بائیوپیس یک رسانے   اسٹ بثں ۔ سگمائڈوسکونی کا واحد متبادل کنثی نمونوں یک ہسٹولوجے

۔ معاون لیبارٹری ٹیسٹ: خون یک کیم ےک لتے یس نے یس ؛ تھروموبوسیائٹوسس ، لیکوکیٹوسس محدود ہے
۔   فعال بیماری یک عکایس کر سکتی ہیں

 عالج اور ریفرل 
۔  ول اور اس یک بحایل کرنا ہے  عالج کا مقصد شدید مرحےل میں کنثی

 بغٹں ادویات ےک عالج
غذا یک کونے خاص پابندی نہیں ہے لیکن مریض کیس بیھ کھانی ےس بچ سکتا ہے ، اگر مریض کو تکلیف  

 و۔ ہو ت

 ادویات ےس عالج
 کا ملوث ہونا(اے۔ ہلےک ےس معتدل شدید السرسیٹو کوالئٹس )دور دراز / بائیں کولون  

 بار۔ یا 4-3جے گویل  1.ایک دن میں سلفاسیالزین 1
 میل گرام گویل۔ یا 800مرتبہ میساالزین  4-3ایک دن میں 

۔   3-1اولساالزین گویل   گرام / دن  تقسیم شدہ خوراکوں میں
 میل گرام۔ یا 20میل گرام سیالئن میں  2-1لون فاسفیٹ اینیما ، ایک دن میں یڈنسو . پر 2

ی میں دن میں  100میل گرام  125-100ورٹیسون انیما ہائڈروک  نمکیں
(۔ 2-1میل لیثی  بار )تازہ تیار کیا جانے

 یا
 بار۔  2-1میل گرام دن میں  125اگر مرض مالیسر تک یہ محدود ہو تو ، ہائڈروکورٹیسون اینیما 

. معتدل ےس شدید یا وسیع شدید بیماری   نے
وع کریں۔ 1. اوپر ) 1  ( رسر
۔  60-20پرینڈیسولون گویل . 2  میل گرام / دن ایک یا تقسیم شدہ مقدار میں

 ہیں تو ، مریض کو اسپتال میں داخل کریں۔ 
 یا خراب نہیں ہونی

 فالو اپ اگر عالمات بہثی
وری ر یک دیکھ بھال ےک تحت اسپتال میں داخل ہو ج۔ نظایم عالمات ےک ساتھ شدید بیماری )ماہ  نا ضی

 )  ہے
۔ یا  100ائیڈروکارٹیسون انجکشن بار ہ 4. دن میں 1  میل گرام نس میں

۔  4بار ڈیکسامیتھاسون انجکشن  4-3دن میں   میل گرام نس میں
۔  والئٹس دینے جائیں  مریض کو منہ ےس کھ نہیں کھانا چاہنے اور اےس نس ےس سیال اور الیکثی

 ت ےک مطابق خون دینا۔ور ضی 
ائڈز اور امائنو سیلیسیلیٹ کو   اسٹثں

وع کیا جاتا ہے جیسا کہ)  مریض کو زبانی دن ےک  5اے( میں 1دینا رسر
۔ وع کیا جاتا ہے ، جب مریض کو زبانی طور پر لینی یک اجازت ہونی ہے  بعد رسر
ی میں ناکام رہتا ہے تو مریض کو معدے یک مع

ائڈز ےس بہثی  الج ےک پاس اگر مریض اسٹثں
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۔   امیونوسوپریسیو تھرانی یا رسجری ےک لتے بھیجیں
ول کو بہثی  ائڈز کو آہستہ آہستہ  کنثی  ےک بعد ، اسٹثں

۔ شدید    6-4 کرنی ہفتوں یک مدت میں کم کیا جاتا ہے
 ، ۔  12حمےل ےک لتں  فائدہ نہیں ہے

ائڈز دینی کا کونے  ہفتوں ےس زیادہ عرےص تک اسٹثں
 فالو اپ ٹاکسک میگاکولون /  

ی
ریڈیولوجیکل  ےک لتے کلینیکل / بائیو کیمیکل /    پھٹتی جییس کیس بیھ پیچیدیک

۔  ورت ہے نگ یک ضی  مانیثی
ول یک بحایل   . کنثی

۔ 1. ) 1  ( اے میں استعمال یک جانی وایل کیس بیھ دوانے کو تاحیات دیا جانا چاہنے

 مریضوں یک تعلیم
وی  ۔ماہ ےک وقفہ پر یک جانی چاہنے اور دیکھ  6مریض یک پثں  بھال کا عالج جاری رکھنا چاہنے

یا یک تالش  سال ےس  10کیس بیھ مریض میں جو   ی  زیادہ عرصہ تک بیماری میں مبتال ہے ، کیس بیھ ڈسپلثں
 ےس سگمائیڈوسکونی اور مالیسر بائوپیس کروانے جانے اور کلونوسکوپک   6ےک لتے 

ی
ماہ ےک وقفہ ےس باقاعدیک

۔  3-2معائنہ   سال ےک وقفی پر کیا جانے
وی اور کینس ےک آغاز ےک سال بعد مستق 10اری یک دائیم نوعیت اور بیماری ےک آغاز ےک بیماس  ل پثں

 بھر ےک لتے دیکھ بھال ےک عالج ےک تسلسل ےک بارے میں مریض 
ی
خطرے ےک ساتھ طویل عرصہ تک زندیک

۔   کو سمجھایا جانا چاہنے
 

 نوٹ
وری ہے جس یک وجہ ےس اسپتال  شدید شکلوں میں سیال ےک خسارے اور / یا خون یک اصالح کر  نا ضی

ورت پڑ   ہے سکٹی   داخل ہونی یک ضی
 غذائیت ےس متعلق عالج کو مخصوص غذانے اجزاء ےک خسارے کو پورا کرنی کا ہدف بنانا چاہنے 

ورت ہے   بھر یک نگرانی یک ضی
ی
 آنتوں ےک کینس ےک خطرہ یک وجہ ےس زندیک

ائڈز کا استعمال  گ۔ کریں ، تاکہ موجودہ بیماری ےک بڑھتی ےس بچا جاس  بیماری یک تصدیق ہونی پر یہ سٹثں
  

 (Crohn’s Disease) کرونز بیماری  2.4.2
کرون کا مرض آنتوں کا ایک بغثں کیس واضح وجہ ےک ، دائیم ، ٹراسنمیورل سوزش کا عمل ہے جو اکثر 

وسس اور رکاوٹ پیدا کرنی واےل عالمات یک طرف جاتا ہے اور منہ ےس مقعد تک مع دے ےک کیس بیھ  فائثے
۔   حےص کو متاثر کرسکتا ہے

 تشخیص 
 طور پر پیٹ میں درد اور اسہال؛ وزن میں کیم ، بھوک یک کیم، اور بخار دیکھا جاسکتا ہے بنیادی   ●
 بچوں میں نمو یک کیم  ●
 مالیسر ےس زیادہ خون بہنا کم ہوتا ہے  ●
 ہے آلیئل حےص ےک بیماری میں ملوث ہونی یک وجہ ےس خون یک کیم ایک عام پیچی  ●

ی
 دیک

 چھونی آنت یک رکاوٹ ، جڑنی یک وجہ ےس  ●
۔ مقعد یک ب ●  یماری فسچوال ےک ساتھ منسلک ہے
یوں ےک ملوث ہونی یک وجہ ےس اس کہ غلیط ےس ایچ پائلوری ےک بغثں نی یو ڈی سمجھا  ● ی معدے و انثی

۔   جا سکتا ہے
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  غورتشخییص
 اینڈو سکونی سب ےس تشخیصیک کلونک اور ٹرمینل آلیم بیماری  

ین ٹیسٹ ہے اور آساےک لتے نی ےس  بہثی
۔  باضابطہ بائیوپیس اور کیس بیھ قسم ےک جڑاؤ ےک لتں غبارے ےس کھولنی یک آسانی ےس اجازت دیتا ہے

وی کرنا اب بیھ چھونی آنتوں یک حالت کا اندازہ کرنی ےک لتے معیاری طریقہ ہے ، جبکہ  یم ےک ذریےع پثں بثں
 سکونی بہثی ہے کیپسول اینٹثں 

مےس کرونز کا السٹیو کوالئٹس ےس فرق ہوتا ہے ان میں چھونی آنت یک بیماری   خصوصیات جن• امتیازی  
۔   ، بنیادی طور پر دائیں طرف کا کولونک مرض ، مالیسر بچاؤ ، فسچوالئزیشن اور گرانولووماز شامل ہیں

٪۔ 15  گو ہے لیکن یس ڈی میں ضففیصد یویس میں پیش    70امیونولوجیکل میکرز: نی اے این یس اے  
ویس یک اینٹی باڈیزسیکارومائسی سثں ٪ تک یس ڈی میں ملٹی ہیں اور یویس میں بیت کم۔ جب اکھنی  50تں

ی آ جانی ہے   کیا جاتا ہے تو اس میں مزید بہثی
معاون لیبارٹری ٹیسٹ: خون یک کیم ےک لتے یس نے یس؛ تھرومبوسائٹوسیس ، لیئکوسائٹوسس ، جیسا کہ 

وگیٹ نشانی ، آئسو  والئٹس /  رن اور فولیٹ ےک مطالےع ،جن یک سثں جگر ےک افعال یک جانچ ، الیکثی
 کیلشیم ، میگنیشیم ، زنک۔)  تشخیصمائکروونیوٹرینٹ یک کیم یک 

  

 عالج
 غذا 

ی کریں 1  میں اعیل فائثے وایل غذا ےس پرہثں
ی
 . اسہال / پیچش یک موجودیک

 . غذا کو متناسب ہونا چاہنے 2
ی ،. 3  چرنے گھلنشیل وٹامثی

ی  اضافی  میڈیم چیں
 12ٹرائ گلیسائڈز اور انجکشن وٹامن نے 

 . شدید سوزش میں 4
 کو کچھ نہیں دینا 

 اے. منہ ےس کھانی
۔ مکمل طور پر انجکشن ےس خوراک   نے

 

 ادویات
وع یک جانے اور السریٹو کوالئٹس ےک اعیل درجے یک معامال   1. سلفاساالزین  1 ت میں  گرام / دن ےک ساتھ رسر

۔  4ےس زیادہ یں کولونک شمولیت میں زیادہ  اور کرون یک بیماری م  گرام / دن تک بڑھایا جانے
ائڈز 2  . کورٹیکوسثی

۔  کرون یک بیماری میں ، یہ انتخاب یک پہیل دوا ہے
۔  60-40خوراک   ی ےک بعد روک دی جانی ہے  میل گرام / دن ہے اور آہستہ آہستہ کم ہوجانی ہے اور بہثی

ائڈ انیما دئٹس اور ڈسٹل کوالئٹس موجود جب پروکٹا  ہیں تو سٹثں
۔ہونی  یا جاتا ہے
یل گلوکوکورٹیکوائڈز کو ہائیڈروکارٹیسون  میل  60-40میل گرام / دن یا میتھائل پریڈنیسولون  300پاراینثی

۔ گلوکوکورٹیکوائڈز ےک لتے کبیھ کبھار اے یس نی ایچ کو ترجیح د  ی  گرام / دن ےک طور پردیا جاسکتا ہے
۔  جانی ہے

 ٹس: . امیونوسوپریسن3
 میل گرام / دن  100-50ا۔ ایزاتھائوپرین 

۔   مرکیپٹوپیورین  6نے
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 یس۔ سائکلوسپورن 
ول ےک لتے   میل گرام / ہفتہ  25ڈی. مٹوٹریکزیٹ کنثی

۔ 15بحایل ےک لتے   میل گرام / ہفتہ ہے
ائڈز، سلفاساالزین ےک  ساتھ  ی نہیں اسہال روکنی وایل ادویات: اگرسٹثں

 اسہال میں کونے بہثی
۔ اور لوومیتو کوڈین   ٹل کا استعمال کیا جاسکتا ہے

و نیڈازول: یہ مدافعٹی قوتوں کا متبادل ہے   میثی
۔   میں مدد کرتا ہے

ائزڈ ےک استعمال کو کم کرنی  اور سٹثں
 مرتبہ/دن۔  4میل گرام  200خوراک 

ی ٹرائگلیسائڈز 6 کو ٹرمینل آئیلیم یک شمولیت واےل  . بائل ایسڈ بائنڈنگ ریزنز اور میڈیم چیں
 ۔یٹوکوالئٹس میں استعمال کیا جاتا ہے الس 
 . اینٹی بائیوٹکس یک ٹاکسک میگاکولن میں تجویز دی جانی ہے 7

 شدید السسیٹو کوالئٹس۔ 
8 :  . جدید ترین دوائیں

۔ ٹیکرولیمس  —اے. انفلیکسیمیب   باڈی نے
 اینٹی نی این ایف اینٹی

 لیس۔ مائکوفینولیٹ موفیٹی 
 ڈی۔ تھیلیڈومائڈ 
وماب  ی  انیت وایل مونوکلونل اینٹی باڈی۔ انٹیگرن مخصوص انس 4ای۔ نٹالثں

 سائکوتھرانی 
 

 کرون یک بیمارمیں جراج یک تجویز 
 پھٹنا

 پھوڑا بننا
 ودرد

 طٹے عالج ےس ٹھیک نہ ہو سکتی وایل رکاوٹ 
 بیماری ےس فسچوال بننا. 

  

ینس کوالئٹس 2.4.3  (Pseudomembrenous colitis) سیوڈوممٹے
 

یڈیم ڈیفیسل ای تے ذمہ دار جاندار ہے جو ہسپتال میں داخل ہونی واےل ک متعدی کوالئٹس ےک لکلوسثی
۔ اسپتال میں داخل مریضوں میں مرض بڑہانی  اور اموات یک   1مریضوں میں ےس  200ہر  کو متاثر کرتا ہے

 مریضاں میں بیھ  ایک اہم وجہ ےک طور پر بہت زیادہ ملوث ہے ، یس  
ونی ڈفیسیل کوالئٹس کو شعبہ بثں

۔ پہےل اینٹی بائیوٹک کا استعمال بیماری  دیک ۔ پہیل بار ھنا چاہنے یک نشوونما ےک لتے سب ےس اہم خطرہ ہے
اینٹی بائیوٹک کلنڈامائسن ےک ساتھ دیکھا گیا تھا ، لیکن اب اموکسیسلن اور سیفلوسپورن اکثر پانے جانی  

۔ زیادہ عمر ،  یوں یک جراج ، کینس ، اسپتال مہیں ی یں طویل قیام دیگر خطرے ےک حالیہ معدے و انثی
۔   عوامل ہیں

 تشخیص 
 اسہال اور پیٹ میں درد پہےل ہفتی ےک دوران ہوتا ہے ، لیکن اس میں چھ ہفتوں تک تاخثں ہوسکٹی ہے  
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 متیل ، بخار ، پانی یک کیم شدید کوالئٹس ےک ساتھ ہوسکٹی ہے  
۔پیٹ ےک معائتی    میں پھیالؤ اور درد ظاہر ہوسکتا ہے
 

 نوٹ
یک سہولیات واےل سنثی فضلہ کا امتحان حساس ہے جو زہرییل اور غثں زہرییل بک کلچر  این ایرو  ●

 اقسام کو ظاہر کرتا ہے 
یم امیونوایےس  ٹاکسن اےاورنے ےک لتے دستیاب ہیں  ● ی  فضےل ےک ایثی
کن مذکورہ باال ےک مقابےل میں نے حس  سگمائڈوڈونی انتہانے مخصوص ہے اگر زخم نظر آتا ہے لی ●

۔  ہے

 عالج
 ئیوٹکس ےس عالج بااینتر 

. یس ڈی آنے ےک لتے زیادہ   وری اینٹی بایوٹکس کو بند کر دیا جانا چاہنے  کا شبہ ہو توغثں ضی
یس ڈی آنے

۔  ( کو بند کرنا چاہنے ز )نی نی آنے
وری پروٹون پمپ انییبیثی  خطرہ واےل مریضوں میں غثں ضی

ڈی آنے پر سخٹی ےس شبہ نہ ہو۔ ایےس  ٹی بائیوٹک تھرانی ےس گریز کرنا چاہنے جب تک کہ یستجربانی این
 تھرانی پر غور کیا جانا چاہنے جب کہ ٹیسٹ ےک نتائج کا انتظار   معامالت میں ،

یس ڈی آنے ےک لتے تجربانی
۔  کیا جاتا ہے

 
ونیڈازول ہلےک ےس معتدل یس ڈی آنے ےک ابتدانے قسط ےک ع ۔ زبانی زبانی یثی الج تک یہ محدود رہنا چاہنے

و نیڈازول ےس بہثی نہ ہو سکتی وایل معتدل بیوینومکومائسن ک ماری ےک عالج ےک لتے تجویز کیا جاتا  و میثی
 ےک عالج ےک لتں زبانی 

۔ شدید یس ڈی آنے و نیڈازول ےک بار بار یا طویل کورس ےس گریز کرنا چاہنے ۔ میثی ہے
ی  ۔وینکومائسن اور فیداکسومائسیں   دونوں یک تجویز جانی ہے

 
کٹی تو ، وینکوومیسن کو ایک بڑے مالیسر ٹیوب یا کس آنت تک نہیں پہنچ س جب زبانی اینٹی بائیوٹ

۔  کیتھیثی ےک ذریعہ حالت برقرار رکھنی واےل اینیما ےک طور پر دیا جاسکتا ہے
 

 ےک عالج ےک لتں استعمال کیا جاسکتا ہے ، خاص 
طور پر مریضوں میں  فیڈاکسومائسن کو یس ڈی آنے

کس وصول کرنی  ہے )جیےس ، بزرگ مریض یا ساتھ دورسی اینٹی بائیوٹ  دوبارہ ہونی کا خطرہ زیادہ ہوتا 
 واےل(۔

 

 جرایح انتظام
ی یس ڈی آنے واےل مریض جو نظایم زہریےل پن یک طرف بڑھتی ہیں انہیں ابتدانے رسجیکل مشاورت  سنگیں

۔ دیٹی چاہنے اور ممکنہ جراج   مداخلت ےک لتے اس کا جائزہ لیا جانا چاہنے
 

۔ تاہم ، کولونک لیواج ےک  س ےک مریضوں ےکفلیمینٹ کوالئٹ لتے ، کل کولیکٹویم پر غور کیا جانا چاہنے
۔  ساتھ ڈائورٹنگ لوپ آئلیوسٹویم ایک مفید متبادل ہے

 
گھنتی بعد( ےک ساتھ ، زبانی    6گرامہر  میل    500فلیمینٹ کوالئٹس کا عالج زیادہ خوراک وایل وینکومائسن ) 
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و نیڈازول ) طور پر یا انیما یا دونوں ےک ذ مال  گھنتی بعد( ےک ساتھ  8میل گرام ہر  500ریےع ، نس میں میثی
۔   کر دیا جانا چاہنے

 

 معاون نگہداشت
 نتائج ےک لتں صدےم اور اعضاء ےک خراب عمل ےس متعلق جارحانہ انتظ

ام کا فلمینینٹ کوالئٹس میں بہثی
۔ معاون اقدامات )جیےس ، نس ےک زریےع س  وری ہے یال ، البیومن یک سپلیمنٹیشن ، اور جلد پتہ لگانا ضی

والئٹ متبادل( شدید یس ڈی  .۔ الیکثی  چاہئیں
 واےل تمام مریضوں کو فراہم کتں جانی

 آنے
 

 متواتر یس ڈی آئ  
وانیڈازول ابتدانے قسط  پہیل تکرار کا عالج وینکومائسن ےک ساتھ کیا جاسکتا ہے )خاص طو   ر پر اگر میثی

ی میں کم کرنی  ےک لتے استعمال کیا گیا تھا( یا 
اور فیڈاکسومائسن۔ مزید تکرار ےک لتں اینٹی بائیوٹک آپشثی

۔   وینکومائسن شامل ہیں
 پلسدڈ طریفی ےس زبانی

 

 
 پروبائیوٹکس

کس ےک بطور یس ڈی آنے ےک مخترص براہ راست شواہد کمزور مدافعت واےل مریضوں ےک لتے اینٹی بائیوٹ 
۔ پہےل حےص ےک انتظام میں پروبائیوٹکس ےک است  ہیں

 عمال یک حمایت کرنی
 

بیماری ےک نشوونما ےس پہےل زیادہ خطرے واےل عرےص ےک دوران اینٹی بائیوٹک حاصل کرنی واےل مریضوں ےک  
۔ کمزور قوت مدافعت واےل مریضوں میں   لتے پروفائلیکٹک پروبائیوٹکس پر غور کیا جاسکتا ہے

۔   پروبائیوٹکس کا استعمال نہیں کیا جانا چاہنے
 

 واقعہ  ہونی وایلبار بار  
ی
 یس ڈی آنے یک روک تھام ےک لتے پروبائیوٹکس یس ڈی آنے ےک کم ےس کم ایک پیشگ

۔   واےل مریضوں میں معیاری اینٹی بائیوٹک ٹریٹمنٹ )وینکومائسن( ےک لتے موثر ایڈجنکٹ ہوسکتا ہے
 

 آنتوں کا سنڈروم ایریٹیبل 2.5
ی   نے ایس( معدے و انثی

یوں کا ایک فعال عارضہ ہے جس یک خصوصیات  ایریٹیبل آنتوں کا سنڈروم )آنے
 میں پیٹ میں درد اور پاخانی یک تبدیل شدہ یک مخصوص او 

ی
ر منفرد نامیانی پیتھولوجے یک عدم موجودیک

۔   عادات ہیں
 

 تشخیص 
 ماہ پیٹ میں تکلیف  3کم ےس کم    ●
 پھولنا یا تناؤ کا احساس ہونا  ●
 آنتوں یک تبدیل شدہ عادات )قبض اور / یا اسہال(   ●
۔   ●  وایل خرانے

 ےک واقعات یک وجہ ےس بڑھ جانی
ی
 زندیک

 ےک ساتھ تعلق۔  ●
ی
 اضطراب اور افسدیک
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 : غورتشخییص
ی کا مطالعہ  ●  ہیماٹولوجے اور بائیو کیمسثی
ی ےس معائنہفضلہ کا خوردب   ●  یں
 کولونوسکونی ےک ساتھ بائوپیس   ●

 

 عالج
 زیادہ فائثے وایل خوراک  -اسٹول بلکنگ ایجنٹ 

ج -س • اینٹیسپازموڈک  ک دوائیں اینٹیکولثی
                                                                                      ) ی  )ڈیسائکللومیں

امائڈ گویل  -• لزلوپثں  میل گرام روزانہ کٹے دن تک 4ےس  2اینٹی ڈائرائثں
 نے ڈی اسہال یک قسم  

( آ–• اینٹی ڈپریسنٹس آنے ی امیں  نے ڈی قبض یک قسم  نی یس اے )امیثی
س ایس ای  -نے

 ) ی اگزییٹیں  )پثں
 آر آنے

ز   وسٹون  -• کیلشیم چینل ایکٹیویثی  مہینوں تک  3مائکروگرام  8لیوبیثی
 نے ایس مریض یک عالمات میں تبدییل جیےس آنتوں یک حرکت میں تبدییل کا دوبارہ جائزہ  

کیس بیھ آنے
۔ ورت ہونی ہے  لینی یک ضی
 کیا کریں اور کیا نہ کریں 

غذا میں زیادہ ریشہ ہونا چاہنے اور اےس بلک بنانی واےل ایجنٹوں مثال اسپغول بھویس ےک ساتھ پورا کرنا 
 چاہنے 

ی کریں                                                             ی اور الکحل ےس پرہثں  کیفیں
ی کریں جو عالمات کو مزید خرا   ہیں دودھ اور دیگر غذانے اجزاء ےس پرہثں

 ب کرنی
 تھرانی منتخب معامالت میں مددگار ثابت ہوسکٹی ہے 

 • نفسیانی
 

 (Malabsorption syndrome) ماالبزورپشن سنڈروم  2.6
ماالبزورپشن ایک کلینیکل اصطالح ہے جو معدے و آنتوں میں غذانے اجزاء ےک عمل انہضام اور جذب ےک  

۔ اگرچہ اسہال اور وزن میں کیم  دوران انضمام اور انفیکشن ےک ذریعہ پانے جانی واےل  نقائص پر مشتمل ہے
جییس عالمات عام ہوسکٹی ہیں ، لیکن ماالبزورپشن یک مخصوص وجوہات عام طور پر فزیولوجک 

۔ باعث بننی وایل  تشخیص ۔ اس کا عالج اس کو ہونی یک وجہ پر منحرصہے  ہیں
یک بنیاد پر قائم یک جانی

ی یک کیم ، ذیابیطس  یا یک بیکٹثں مثالوں میں لبلنے ےک مسائل ،   و ، لیکٹثں ت ، سیلیئک بیماری ، ٹراپیکل سثی  کثر
یکٹویم اور وسیع طور پر چھونی آنتوں یک  ائٹس ، گیسثی پیتیھ ، تھائرائڈ یک بیماری ، پھیلنی واال اینثی انٹثں

۔   ریسیکشن شامل ہیں
 
 

 تشخیص 
 باعث بننی وایل وجہ پر منحرص ہے ، 

:  سکتی  مل ہو عالمات میں درج ذیل شا  ہیں
 • اسہال ایک عام عالمت ہے جو اکثر پانی واال ہوتا ہے  ●
چرنے ےک جذب نہ ہو سکتی یک وجہ ےس سٹیٹوریا، پیال ، بھاری ، اور بدبودار پاخانہ ۔ پاخانہ اکثر   ●
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تا ہے اور ان کو فلش کرنا مشکل ہوتا ہے   یک اوپر تثں
 بیت الخال ےک پانی

 وزن کم ہونا اور تھکاوٹ  ●
 ٹ کا پھولناور پیونا اری    ح ہ  ●
ی یک کیم ےک ساتھ پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے   ●  ہائپوالبیومینیمیا یک وجہ ےس ورم ، اور شدید پروٹیں
یک کیم    12-انیمیاز جو مائکروسائٹک آئرن یک کیم واےل )سیلیک بیماری( یا مائکروسیٹک وٹامن نے    ●

۔   )کرونز بیماری یا آلیم یک ریسیکشن( ہو سکتی ہیں
بزورپشن اور اس ےک نتیجے میں ہائپوپروتھرومبینییمیا یک وجہ ےس خون بہنی وایل ماال  ےک یکوٹامن   ●

 آنا، اور پیشاب میں خون کا آنا(۔
 عوارض )ایگ موسیس ، خون بہنی یک وجہ ےس کاےل پاخانی

وٹامن ڈی یک کیم یک وجہ ےس ہڈیوں یک میٹابولک نقائص )ہڈیوں میں درد یا ہڈیوں کا نرم ہو    ●
۔ کیلشیم یک ماالبزورپشن یک یوں م (۔ ہڈجانا یں درد اور پیتھولوجک فریکچر دیکھا جاسکتا ہے

۔  اتھارائڈیزم ہوسکتا ہے پثں  وجہ ےس ثانوی ہائثی
والئٹ میں خلل جیےس کیلشیم اور میگنیشیم کا کم ہونا، ٹیٹٹی کا باعث    ● اعصانے عالمات: الیکثی

۔ وٹامن ماالبزورپشن عام طور پر مو  )پینٹوتھینک ایسڈ ، وٹامن ڈی( یا زوری ٹر کمبن سکتی ہیں
( ، رات کو نظر نہ آنا )وٹامن  ی یفرل نیوروپیتیھ )تھایامن( ، کامپنی اور جگہ کا احساس )کوباالمیں پثں

۔  ( پیدا کر سکتی ہیں ی  اے( ، اور دورے )بائیوٹیں
 

 عالج
ات یک طرح قدامت پسند ہوسکتا ہے جیےس کھانی ےس بچنا یا  ●  تغثں

ن ونا لیکاضافی ہعالج غذانے
(۔ ی  جراج یک طرح ناگوار بیھ ہوسکتا ہے )جیےس  ٹرانسپالنٹ ، ریسیکشثی

●  
ی سپلیمنٹس کو   ● لییکٹوز عدم رواداری ےک عالج میں قطع نظر اس یک وجہ ےس ، ڈیری ، لیکٹثں

۔   ےک لتں کیلشیم ضمیمہ دینا چاہنے
 محدود کرنی ےس گریز کرنا ، کیلشیم یک کیم کو ٹھیک کرنی

اےل اینٹی ریومیٹک دوائیوں )ڈی ایم اے آر ڈیز( ، اینٹی نیکروسس فیکثی کرنی و   و تبدیلبیماری ک ●
یما ویپل  الفا ، یا گلوکوکورٹیکوائڈز ےک ساتھ گنٹھیا کا عالج کرنی ےس وہپل بیماری میں ٹرافثں

۔   انفیکشن پھیل جاتا ہے ، جو مہلک ثابت ہوسکتا ہے
وگریڈ ہٹانی  پتھر کو لبلنے یک سوزش میں رکاوٹ پیدا کرنی واےل  ● وقت اینڈو سکوپک ریثی

( معالجہ ہوسکٹی ہے ، اور لبلنے ےک انزائم یک تبدییل ےس  کوالنجیوپینکریٹوگرافی )ای آر یس نی
۔ 
ی
 خارجے لبلنے یک کیم ٹھیک یک جانے یک

ی  تشخیص ● ےس قطع نظر ، عالج ےک کیس بیھ منصونے میں غذائیت یک کیفیت کا اندازہ اور بہثی
 ۔ نی چاہنے شامل یک جا

 

 (Pancreatitis) لبلنے یک سوزش 2.7
ائم خود کار طریفی ےس غدود کو ہضم کرنی  ی لبلنے یک سوزش ایک سوزش کا عمل ہے جس میں لبلنے ےک ایثی
۔ یہ لبلنے یک شدید سوزش ےک طور پر سامتی آ سکتا ہے ، جس میں لبلبہ بعض اوقات فنکشن یک کیس  ہیں

، یا دائیم لبلنے یک سوزش ےک طور پر ، جس میں مریض  وسکتا ہے ٹھیک ہخرانے یا شکل میں تبدییل ےک بغثں 
۔  پر بار بار ، وقفی وقفی ےس حملہ ہوتا ہے جو لبلنے ےک افعال اور ظاہری نقصان کا باعث بنتا ہے
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 (Acute Pancreatitis) لبلنے یک شدید سوزش  2.7.1
۔ خطرے ےک عام ش یک وجہ اچانک سوز لبلنے یک انزائیمس آٹو عمل انہضام یک وجہ ےس لبلنے یک  بننی ہیں

۔   ہیں وہ پنی یک پتھریاں اور الکحل کا استعمال ہیں
 عوامل جو شدید واقعات کو متحرک کرنی

 

 تشخیص 
۔   شدید نہ رکنی وایل معدے یک جگہ درد ، جو پیچھے یک جگہ پھیلٹی ہیں

 متیل اور التر  
 ۔ صدےم یک عالمتیں موجود ہوسکٹی ہیں   

 م ہے آلیس بیھ عا
 یچیدگیاں: سوزش وایل ماس ، رکاوٹ واال یرقان ، معدے ےس باہر نکلتی واےل راستہ میں رکاوٹ یم پمقا 

: سیپسس ،سانس یک شدید تکلیف واال سنڈروم ،  گردوں کا اچانک فیل ہونا 
ی
 جسمانی نظام یک پیچیدیک

 
 

  امورتشخییص
ی ، لیکن بیم 1000  م امائلثں اری یک شدت ےک ساتھ اس کا کونے یونٹس / لیثی ےس زیادہ یک مقدار میں سثں

۔ عام حد ےس دوگنا زیا ۔خاص تعلق نہیں م الئپیس اعیل حساسیت اور خصوصیت رکھتا ہے  دہ سثں
والئٹس  بیماری یک شدت اور نتائج ےک ترمیم شدہ گالسگو معیار ےک مطابق خون یک گنٹی ، یوریا    اور الیکثی

اور البیومن ، ایل ڈی ایچ ، گلوکوز ، کیلشیم ، یس آر ، بانے کاربونیٹ یک سطح ، جگر  ےک ٹرانس ایمینیس 
 اہم ہیں ۔  پروفائل بیماری یک شدت اورنتیجے ےک لتں  نی ، اور لیپڈ 

اساؤنڈ ، پیٹ کا سادہ ایکسے ، سینی کا ایکسے ،پیٹ کا یس نی    پیٹ کا الثی
 

 عالج
 ساختہ ختم  دن میں نے  7-3٪ معامالت میں ، بیماری خود کو محدود کرنی ہے اور 85-90 ●

۔  لبلنے یک شدید سوزش کا کونے ثابت شدہ عالج  ۔  عالج بنیادی طور پر  ہوجانی ہے نہیں ہے
۔  معاون ہے

 یات ےک عالجبغٹں ادو   ●

ائڈز اور   ● م ٹرائگیسثں  ، بلڈ شوگر ، سثں
ی ، ےک ایف نی ، ایل ایف نی خون یک مکمل گنٹی ، امائلثں

۔  اگر  یل بلڈ گیسوں ےک لتے خون بھیجیں  48تجویز کیا گیا ہو تو جلدی جلدی ٹیسٹ کو آرٹثں
۔  آنتوں یک آواز اور درد میں راحت ےک دیکھنی ہونے  گھنٹوں ےک بعد   72-48گھنتی بعد دہرائیں

وع کریں۔   زبانی انٹیک رسر
۔  ادویات ےس ابتدانے انتظام ےک   ● ی کرنا چاہنے جب تک شدید مرحلہ ےط نہیں ہوتا چربیوں ےس پرہثں

والئٹ بیلنس ، کیلوری یک حمایت اور مقایم اور سیسٹیمیٹک اہداف سیال اور متب ادل ، الیکثی
۔  پیچیدگیوں یک روک تھام ہیں

۔  ایک اعضاء یک مستقل ناکا  ● یم ےک لتے انتہانے نگہداشت یونٹ میں فوری منتقیل ہونی چاہنے
غور کیا گہری نگہداشت یونٹ )یا ممکنہ طور پر ایک نیج  یک دیکھ بھال یک یونٹ( یک منتقیل پر  

 ہیں کہ لبلنے یک سوزش شدید ہے یا اس کا 
جانا چاہنے ، اگر اییس عالمتیں ہیں جو تجویز کرنی



﴿89﴾ 
 

۔   شدید امکان ہے
 ہائپووولیمیا یک کونے عالمت نہیں ہے تو:  اگر   ●
ن سیالئن 1  ●  ایل 1 -. انفیوژن ڈیکسثی
ن 2  ●  ایل 1 -. انفیوژن ڈیکسثی
 50ےک  میل میثی نس ےک سیال    20میل میثی )   80-60  . انجکشن۔  پوٹاشیم کلورائد )ےک یس ایل( 3  ●

 میں شامل کر ےک( 
 میل لیثی

: ڈیگریڈڈ 4  ●  میل لیثی ےس پولیمر شامل کریں۔   1000-500جیالٹن    . اگر ہائپووولیمیا یک عالمت ہیں
ک ٹیوب ےس نکالیں 5  ● وگیسثی ی  اگر فالج کا آئلیس ، پیٹ پھولنی اور الٹی کا ثبوت ہو.  —. نثں
 میل گرام آنے ایم۔  75بار ڈیکلوفناک سوڈیم  3- 2دن میں  . انجکشن۔ 6  ●
ورت ہو تو ، ٹ7  ● میل گرام  50راماڈول انجکشن . اگر درد ےس نجات نہیں ملٹی ہے ،   اور اگر ضی

۔   8-6،ہر   گھنتی پٹھے میں دہرایا جانے
اسٹ یس نی ےس   ●   تشخیص شدید نیکروٹائزنگ لبلنے یک سوزش کا مریض )جیسا کہ اینھانسڈ کنثی

 )  کیا جاتا ہے
۔    ●  کیس ماہر ےک ذریعہ انتظام کیا جانا چاہنے
۔  غذائیت ےک راستہ ےس مدد 8  ● ل تغذیہ شاذ و نادر یہ تجویز کیا جاتا ہے . داخیل غذائیت  پاراینثی

ورت ےک مطابق ہونی چاہنے ، اور مریض ےک ردعمل اور برداشت ےک لحاظ  انفرادی مریض یک ضی
 ۔ ےس اس میں ترمیم یک جانی چاہنے 

۔لبلنے ےک انفیکشن کو روکنی ےک لتے احتیایط اینٹی بائیو   ●  ٹکس کا استعمال مستعار نہیں ہے
 بہثی   ●
●  
ین طور پر میڈیکل انتظام کیا جاسکتا   2پہےل   ● ہفتوں ےک دوران جراثیم ےس پاک نیکروسیس کا بہثی

ی اور کلچر ےک ساتھ یس نی گائیڈڈ  ۔  متاثرہ نیکروسس یک صورت میں ، گرام سٹیں پرکیوٹینیس  ہے
ایسپائریشن یک جانی ہے ، جب انفیکٹڈ نیکروسیس گردن کا شک ہو۔  انفیکٹڈ نیکروسس میں  

۔  متبادل حاالت میں کم ےس کم عمل منتخب حاالت میں انت خاب کا عالج جراج ےس صفانے ہے
۔  استعمال ہوسکتا ہے

 مریض کو تعلیم   ●
ی کری  ●  کریں ، چرنے واےل کھانی ےس پرہثں

ی اب ےس پرہثں ں اور پنی یک پتھری ےک مریضوں میں جلد پتہ رسر
ورت ےک بارے میں مریض کو وضاحت کریں۔ نکالتی یک  ضی

 

 (Chronic Pancreatitis) لبلنے یک دائیم سوزش  2.7.2
۔   لبلنے یک دائیم سوزش لبلبہ یک لمٹے مدت )دائیم( وایل سوجن ہے جو مستقل نقصان کا باعث بنٹی ہے

۔ اییس حالت یک سب ےس عام و  اب نویسر کرنا ہے  جہ طویل المیعاد زیادہ رسر
 

 تشخیص 
 درد ہوتا ہے جس ےک ساتھ متیل ، الٹی اور • سب ےس عام عالمت یہ ہے کہ پیٹ ےک اوپری حےص میں 

۔  بھوک یک کیم ہونی ہے
 کم شدید ہوجاتا ہے 

ً
 • جب یہ مرض بڑھتا جاتا ہے اور لبلبہ زیادہ متاثر ہو جاتا ہے ، درد واقعتا
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۔دوران ، رسر حمےل ےک    یا چرنے واال زیادہ کھانا کھانی ےس درد زیادہ ہوجاتا ہے
 اب پینی

ہ ہاضےم ےک اہم انزائمز نہیں تیار کرسکتا، لہذا لبلنے یک دائیم سوزش واےل افراد کھانی • چونکہ تباہ شدہ لبلب 
۔ اس ےس وزن م  میں دشواری کا سامنا کرسکتی ہیں

یں کیم ، وٹامن اور غذانے اجزاء کو ہضم اور جذب کرنی
۔   یک کیم ، اسہال اور چکنانے واےل بدبودار پاخانی کا سبب بن سکتا ہے

 میں بیھ ناکام ہوسکتا  وقت گزرنی ےک   
ی تیار کرنی ورت ےک مطابق انسولیں ساتھ ، خراب ہونی واال لبلبہ ضی

۔   ہے ، جس ےک نتیجے میں ذیابیطس ہوجانی ہے
 

 : غورتشخییص
 لسیفی کیشن ےک ثبوت. پیٹ ےک ایکسے ، لبلنے یک کی

اساؤنڈ الزم ہیں  
 یس نی ، ایم آر یس نی ، ای آر یس نی ، اور اینڈوسکوپک الثی

ی )اے، ڈی، ای، ےک( ،ہیموگلوبن اور  بائیو کیمیکل؛ گلوکوز یک برداشت  ● م وٹامثی کا ٹیسٹ ، سثں
  کیلشیم یک مقدار

ی / یس یس ےک   ● ی ٹیسٹ ، -لبلنے ےک فعل ےک ٹیسٹ: سیکریٹیں ی  سیکریثی ےک  1فضےل میں عالسٹثں
 ٹکڑے۔ 

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

۔ غذا یک ترمیم م یں چرنے ےک ماخذ ، شوگر / بہثی کاربوہائیڈریٹ یک پابندی ےک  الکحل کو روکا جانا چاہنے
۔ ول کو خراب کرتا ہے  طور پر 'ناریل ےک تیل' کا استعمال شامل ہوتا ہے ، اگر مریض گلوکوز ےک کنثی

ی کو بڑھانا ہے )ہر کھانی ےک لتے نی ےک دوران لبلدوا کا مقصد کھا (  30،000نے یک الئپثں ی درکار ہیں  یو الئپثں
 آنے

ی    . 1  ےک دوران پینکریاٹیں
۔  2کیپسول اور کھانی ےک بعد   2میل گرام  170کھانی  کیپسول لیں

ازول 2 ۔ 30میل گرام دن میں دو بار کھانی ےس  20. کیپسول اومیثی  یا  منٹ پہےل لیا جانا چاہنے
 میل گرام یا 30دن میں دو بار لینسوپرازول  

 میل گرام۔ 40دن میں دو بار پینٹوپرازول گویل 
ورت ہو تو ڈیکلوفیناک گویل . 3 ۔ یا 50جب تکلیف ےک لتں ضی  میل گرام لیا جانا چاہنے

 میل گرام دن میں دو بار۔ 50ٹراموڈول گویل 
اسکتا ہے تو ادویات کا حصہ دیکھیں )ذیابیطس  اگر خوراک ےک عالج ےس ذیابیطس پر قابو نہیں پایا ج 

(۔میالئٹ   س ےک حےص کو دیکھیں

 مریضوں یک تعلیم

 ےس چیک کیا جانا چاہنے ، خاص طور پر کیس خا  
ی
ص غذائیت یک کیم یک صورت میں مریض کو باقاعدیک

۔  ورت پڑنی پر مناسب خوراک فراہم یک جانی چاہنے ی یک کیم اور ضی  چرنے میں گھلنشیل وٹامثی
 ےک بارے میں وضاحت یک جانی چاہنے اور اس میں طرز عمل یک تربیت یک  ریم 

اب ترک کرنی ض کو رسر
ورت پڑ  ۔ ضی  سکٹی ہے

  

یٹونائٹس 2.8  (Peritonitis) پٹں
؛ یہ مقایم حصوں تک بیھ ہوسکتا ہے یا ذیادہ پھیال ہوا ، قدرنی   یٹونیم یک سوزش ہے اس کا مطلب پثں

ی  ۔ شدید   تاری    خ میں شدید یا دائیم ، روگجیی میں انفیکشن یک وجہ ےس یا جراثیم ےک بغثں بیھ ہوسکتا ہے
یٹونائٹس اکثر انفیکشن یک وجہ ےس ہوتا  ہے جو عام طور پر کیس اور عضو میں سوراخ )ثانوی  پثں
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یٹونائٹس ےس مراد اس وقت ہوتا ہے جب کیس اس یک  ۔ پرائمری یا اچانک پثں یٹونائٹس( ےس متعلق ہے پثں
یٹونائٹس آنتوں یک حرکت میں کیم  کونے پیٹ ےک اندر   ۔ شدید پثں یک وجہ یک نشاندیہ نہیں یک جا سکٹی

۔  ےک ساتھ وابستہ ہے  ، جس ےک نتیجے میں آنتوں ےک اندر واال حصہ گیس اور سیال ےس پھول جاتا ہے
اواسکولر کیم آ جانی ہے جس ےس   آنتوں میں مائع جمع ہونی ےک ساتھ منہ ےس کھانی یک کیم یک وجہ ےسانثی

۔   ہیں
 دل ، گردوں اور دیگر نظاموں پر اثرات ہونی

یٹونیم یک دیرین  یٹونائٹس ےس مراد پثں ۔ اسباب میں انفیکشن ےک بار بار حمےل شامل دائیم پثں ہ سوزش ہے
ونی اجزاء ےس جو سوزش  ونٹں میںسوزش یک بیماری )نی آنے ڈی( ، میٹاسٹیٹک گھاووں یا بثں ہیں جیےس رسر

۔ پیدا ہونی ہے ، اور تپ   دق جیےس پیٹ ےک اندر دائیم انفیکشن شامل ہیں
 

 تشخیص 
یٹونائٹس یک عالمات میں عام طور پر پیٹ میں شدید درد اور کوملتا ، پانی یک کیم ، بخار ، بلڈ    شدید پثں

۔ ی دھڑکن شامل ہیں  پریسر کا کم ہونا ، متیل،الٹی اور دل یک تثں
۔ پیچیدگیوں میں پھوڑے یک تشکیل ، پیشاب یک پیداوار    میں کیم اور جھٹکا شامل ہے

( میں دیکیھ جاسکٹی ہیں ، جو  • ایس طرح یک خصوصیات اچ یٹونائٹس )ایس نے نی یل پثں انک بیکٹثں
یمیا اور خراب  یل ٹرانسلوکیشن ، بیکٹثں ۔ بیکٹثں  واےل مریضوں میں ہوتا ہے

وسس اور پیٹ میں پانی سثں
( عام طور مائکروبیل رسگریم اس یک نشوونما میں اہم کردار ادا ک ۔ گرام منفی بیسیالنے )ای کوالنے رنی ہے

۔ پر ا  س کا باعث بننی ہیں
 

  امور: )مخصوص(تشخییص
یٹونیئل مائع تجزیہ    مائکروسکونی ، مائکروبائیولوجے ، کلچر اور حساسیت ےک لتے پثں
 
یٹونل سیال یک مائکروسکوپک   یٹونیم کو خارج کر  تشخیصپثں دے  چوٹ لگتی ےک معامالت میں ہیموپثں

۔
ی
 یک
یا یک وجہ ےس خون یک کلچر    بیکٹثں

 ) ی  اسکیں
اساؤنڈ اور / یا یس نی میں سہولت فراہم کرتا ہے ، پیٹ میں  تشخیصسکیننگ ےک طریفی )الثی

۔  تشخییصزیادہ سب ےس   اہمیت واال ٹیسٹ  ہے
  

 عالج ےک لئں قابل غور
یٹونائ ۔رسجری پثں  ٹس ےک عالج یک بنیاد ہے

.  اور عالج کا ےک ساتھ بنیادی وجہ یا عم اینٹیمیکروبیئل عالج جراج  ےک لتں کیا جاتا ہے
ی
ل یک درستگ

 انحصار وجہ بننی واےل ایجنٹ پر ہوگا۔ 
 جہاں وجہ ےک بارے میں معلوم نہیں ہو تو درج ذیل اینٹی بائیوٹکس کا انتخاب کریں۔ 

 دن ےک لتے  10-5گھنتی بعد   6م ہر گرا  1ج: امپیسلن)آنے وی( 
 اور

 دن ےک لتے  10-5تقسیم شدہ خوراک میں  3گھنتی   24میل گرام / کلوگرام /  4سن )آنے وی( اے: جینٹامائ
 اور

و نیڈازول )ای وی(/)او(   دن۔  10-5گھنتی بعد میں   8میل گرام ہر  600-400ج: میثی
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 ریفرل
ورت    ہونی ہے جہاں جراج عالج کا مناسب بندوبست ہو )یعٹی   مریضوں کو ایےس مراکز میں ریفرل یک ضی

 مہارت اور طٹے سہولت( 
 نے سیکشن کو ریفر کریں۔ 

یٹونائٹس ےک انتظام ےک لتے نی  نے پثں
 نی
 

 (Constipation)قبض  2۔9
 2مہینوں میں درج ذیل میں ےس کم از کم  3ےک معیار ےک مطابق ، کیس مریض کو پچھےل  IIIقبض ےک روم 

: فی ہفتہ  آنا؛ تناؤ گانٹھ یا سخت پاخانہ۔ ریکٹم یا مقعد   ےس کم بار پاخانہ 3عالمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے
یبازی ےس پاخان   ہ کرنا۔ یک رکاوٹ کا احساس؛ فراغت ےک بعد بیھ حاجت کا احساس ، دسٹی پینثی

وایل غذا اور پانی یک ناکافی  فعالیت ، کم فائثے ۔ معاون عوامل میں غثں قبض ایک عالمت ہے ، بیماری نہیں
وہات میں درج ذیل شامل ہوسکتی ہیں ، اعصانے مسائل  ، مقدار شامل ہوسکتی ہیں ۔ خاص وج

وڈرما ، ادویات ، ہائپوتھائرائڈزم ، ہائپوکلیمیا ، ھائثی کیلسیمیا ،   کشنگز سنڈروم ، کولونک ٹیومر ، سکلثں
 ریکٹم و مقعد کا درد ، اور نفسیانی عوامل۔ 

 

 تشخیص 
ی بارےس کم پاخانی کا آنا ، تھوڑا، سخت ، خشک   پاخانہ جو گزرنا مشکل یا تکلیف دہ ہے ، ہفتہ میں تیں

ورت، اینیما ، جالب یا سپپوزٹری کا آنتوں یک حرکت ےک ل ورت ےس زیادہ زور لگانی یک ضی بار بار  تں ضی
 استعمال اس یک خصوصیت۔ 

ی اسہال ، کمر ےک نچےل   ۔ پیٹ کا پھولنا ، مالیسر ےس خون بہنا ، تثں دیگر خصوصیات میں شامل ہوسکتی ہیں
 رد ، نامکمل انخال کا احساس ، اور ٹینسسمس۔ حےص میں د

 

 ریفرل
۔ تشخیصدرج ذیل عالمات ، اگر موجود ہوں تو ، فوری   یک بنیاد ہیں

 یا ریفر کرنی
 مالیسر خون بہہ رہا ہو   ●
 پیٹ کا درد  ●
 ری    ح ےک عمل ےس قاض  ●
 فی کرنا  ●
 بغثں وضاحت ےک وزن میں کیم۔  ●

 
 : رہنماتشخییص

ں پر یک جانی ہے اور یہ عام طور ٹیسٹ و تشحیض آؤٹ پیشنٹ بنیادو قبض ےک مریض ےک وسیع پیمانی پر 
۔ اس    6-3پر تقریبا   موقع پر مریض کو خصوض مراکز میں جانی ماہ ےکناکام میڈیکل عالج ےک بعد ہوتا ہے

۔   کا مشورہ دیا جاتا ہے
رسیدہ بالغوں  میں خون یک مکمل گنٹی )یس نے یس( ، خاص طور پر درمیانی عمر یا عمر    تشخیصلیبارٹری   

م   میں فضےل میں اوکلٹ خون، تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ، قبض یک میٹابولک وجوہات کو دیکھنی  ےک لتے سثں
ی۔   کیمسثی
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جنگ سٹڈیز کا استعمال شدید مرض وایل حالت کومعائنہ کرنی ےک لتے کیا جاتا ہے جس ےس کولونک امی
۔ قبض یک    آئلیس پیدا ہوسکتی ہیں یا دائیم قبض یک وجوہات کا جائزہ  ےک لتں

میں نچےل معدے   تشخیصلینی
( یک اینڈوسکونی ، کولونک ٹرانزٹ اسٹڈی ، ڈیفیکوگرافی ، اینو ریکٹل مینو 

ی ، مقعد  یک سطح )جے آنے میثی
۔ ( ، اور غبارے ےس اخراج کو استعمال کیا جاسکتا ہے ومائوگرافی )ای ایم جے  یک الیکثی

اس ےک لتے میں ، جن کو عام طور پر قبض نہیں ہونی ، کم خطرہ واےل مریض ےک ساتھ شدید صورتحال 
۔  تشخیصمزید کونے  وری نہیں ہے وریکٹل کینس یک سال ےس زیادہ عمر ےک مریضوں میں کول 50ضی

یم انیما پر غور کریں۔ کولونوسکونی موجودہ    سگمائڈوسکونی ، کولونوسکونی ، یا بثں
اسکریننگ ےک لتے

۔  کرنی ہے
ی
 معیار یک نمائندیک

 

  ہدایات: ج یکعال 
 عالج

شدید قبض اس ےس زیادہ شدید بیماری کا حصہ ہوسکتا ہے جیےس آنتوں یک شدید رکاوٹ۔ اس صورت  
میں ، مریض کو پیٹ میں درد ، الٹی اور عارضہ ہوتا ہے اور وہ ہوا )فلیٹس( کو بیھ نہیں گزار سکتا۔ فوری  

۔   ایےس معامالت کیس اعیل مرکز کو بھیجیں
۔ بارے میں مندرجہ عادی قبض ےک عالج ےک  ذیل بحث یک جانی ہے

 بغٹں ادویات ےک عالج

ی دہانی  1  ہیں کہ وہ قبض میں    —. یقیں
چونکہ بہت ےس مریض عام پاخانہ اور حمل ےک دوران ، تصور کرنی

۔   ہیں
وبات یک کھپت میں کیم ےک ساتھ سیال یک مقدار میں اضافہ۔ 2  . اعیل ریشہ دار غذا اور کیفینیٹڈ مسر
 عدہ عادت بنانی ہونے ، پاخانہ کرنی یک خواہش پر دبنی ےس گریز(۔ یت )باقادوبارہ تربآنتوں یک  

 میں بیھ مدد 
'اسپغوال بھوس' یا 'سائیلیم بیج' جیےس بلک تشکیل دینی واےل ایجنٹ ہلےک قبض کو دور کرنی

۔   ہیں
 کرنی
 ےس جسمانی ورزش جیےس روزانہ  

ی
۔ گھنٹہ پیدل اور پیٹ یک ورز   1ےس  2/ 1باقاعدیک  شیں
 دواسازی

(۔)عام  وری ہے  طور پر اعتدال ےس شدید قبض ےک لتں ضی
 1میل گرام )  10گولیاں( دن میں ایک بار زبانی طور پر ، یا   3ےس  1میل گرام )  15-5بیساکوڈیل گویل  

 سپپوزٹری( 
ورت ےک مطابق۔  ےس ایک دن میں ایک بار ضی

ی
 باقاعدیک

 یا
بت رات ےک وقت زبانی طور پر  ۔ یا 20-15لیکٹولوز رسر  میل لیثی

ی بار   ی مائع روزانہ دو یا تیں افیں ۔ یا 20-15پثں  میل لیثی
۔ یا 20-15رات کو میگنیشیم سلفیٹ مائع    میل لیثی
 میل گرام۔  10رات میں سوڈیم پکوسلفیٹ  
 یا

ویلیٹ حل  ( الیکثی  گلیکول )نی ای جے
ی ۔ 250-125آئسوٹونک پولیٹیں  میل لیثی

۔ 4-2ان میں ےس کیس کو ہفتی میں  ی نہیں ہونے تو کچھ مریضوں کو   بار دیا جاسکتا ہے
اگر کچھ بہثی

۔ ورت پڑسکٹی ہے  کٹے ہفتوں یا مہینوں تک عالج یک ضی
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ورت   5مرتبہ موساپریڈ  3یا  2. ایک دن میں 2 میل گرام گویل۔ کچھ مریضوں میں کٹے ہفتوں تک ضی
۔   پڑسکٹی ہے

ورت    ید مسئلہ ہونی واےل. شدید قبض یا ذییل شدید آنتوں یک رکاوٹ ےک ساتھ شد 3 مریضوں میں جب ضی
۔   ہو تو فاسفیٹ انیما استعمال کیا جانے

 فالو اپ
اگر مریض کو شدید قبض کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا عالمات بڑھتی ہیں تو ، ثانوی اسباب کو چیک کرنی ےک  

۔   لتے مریض کو تحقیقات ےک لتے ماہر ےک پاس بھیجیں
 ےس قبض )شدید  ایک بزرگ شخص میں حالیہ نامعلوم

ی
( جس یک آنتوں یک عادات ہمیشہ باقاعدیک نہیں

۔   رہٹی ہیں اس یک تحقیقات یک جانی چاہنے
شدید قبض خاص طور پر جب مریض کو فی ہو ریہ ہو اور ہوا کا گزر بیھ نہ ہو اور بیمار دکھانے نہ 

 میں 
 ریفر کریں۔ دے تو ، جے آنے نی یک رکاوٹ پر شبہ کریں اور فوری طور پر کیس اعیل سنثی

 مریضوں یک تعلیم
۔1 ت ےس قبض کشا کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ عادت بن سکٹی ہے  . قبض ےک عالج ےک لتے کثر

 بخار اور دل ےک دورے ےک بعد قبض ےک عالج ےک لتے قبض کشا کا استعمال نہ کریں۔
۔  ایک بٹی یا سادہ اینیما کو ترجیح دی جانی ہے

۔ حمل میں اسپغول کو ترجیح دی   جانی ہے
  

 (Hemorrhoids) بواسٹں  2.10
۔    بواسثں پلیکسس میں رگوں یک پھولنی یا تھرومبوسس یک وجہ ےس ہے

ونی یا اندرونی بواسثں یک بیماری بثں
 :  بواسثں یک چار گروپوں میں درجہ بندی یک گٹے ہے

 اندرونی
 پاخانی ےک ساتھ خون بہنا  ●
 چےل جانا س اپٹی جگہ پاخانی ےک ساتھ مہکوں نکل آنا لیکن خود یہ واپ ●
مہکوں کا کیس بیھ وقت باہر نکل آنا خاص طور پر پاخانی ےک اور اےس دسٹی طور پر واپس بھیجا   ●

۔   جا سکتا ہے
 مستقل طور پر باہر نکال ہوا مہکہ  ●

 

 تشخیص 
  . بواسثں یک سب ےس عام عالمت مالیسر ےس خون کا بہنا ، درد  ، خارش یا ان مہکوں کا باہر نکل آنا ہے

۔    ، یہ عالماتتاہم   خاص نہیں ہیں اور بہت سارے مقعد و مالیسر بیماریوں میں بیھ دیکیھ جا سکٹی ہیں
ورت   تشخیص ی یک ضی  ےک لتں  پوری ہسثی

یک تصدیق ےک لتں  جسمانی معائنہ اور تشحیص کو ڈھونڈنی
۔  ہے

  امورتشخییص
وری ہے    اینوسکونی ضی

 بواسثں کو دیکھنی ےک لتے
 اندرونی

 ہ اندر یک بیماری کو دیکھنی ےک لتے انجام دی جانی ہے وسکونی زیادلچکدار سگمائیڈ 
 

 عالج
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رویٹو عالج:  ن  کٹن
ی  ی کریں -غذانے بہثی  زیادہ فائثے وایل خوراک، پاخانہ کرنی ےک دوران زور لگانی ےس پرہثں

 ایکٹو جراج کا عالج 
انی  وتھثں  سکلثں

 بینڈنگ 
 فوٹو کوایگولیشن ہیمورائڈائکٹویم 

 عالج  آپریشن ےک بعد کا 
 خون بہنی کا دھیان رکھنا 

ی باتھ    روزانہ دو بار سثی
 پوسٹپوپریٹیو 

 دورانیہ 
 درد یک ادویات 

ز اور جالب   اسٹول سوفثی
ی کرنا ہوتا ہے   ابتدانے پوسٹ اوپریٹو ادوار میں انگیل ےس پاخانی وایل جگہ ےک معائتی ےس پرہثں

  
 پوسٹ آپریٹو پیچیدگیاں 

 ابتدانے 
 ٹ پیشاب یک شدید روکاو درد 

 رجعٹی 
(   24نکسثں )   گھنتی
 قبض 

 بعد وایل
 ثانوی 

(   24نکسثں )   گھنتی
 
ی
 مقعد یک تنگ
 مقعد ودر 

ول ختم ہونا  پاخانی کا کنثی
  

 -اہم نوٹ: 
ی صورتوں میں   رسجری ادویات ےس عالج میں ناکایم یا سنگیں

د کرنی ےک لتے ہے  ( کولونک کارسنوما کو مسثی  )کولونوسکونی
ورت ہو تو( درست کیا جانے )اگر خون یک من خون یک کیم کو آپریشن ےک بعد   تقیل یک ضی

 کو روکا  
ی
رسجری ےک دوران میوکوکوٹنینئس پل محفوظ رکھنا چاہنے تاکہ جراج ےک دوران مقعد یک تنگ

 جاسگ۔ 
ی اور بزرگوں میں ادویات و خوراک ےس عالج۔  حاملہ خواتیں

 

 (Anal fissures) اینل فرس   2.11



﴿96﴾ 
 

ی ا ۔ سب ےس زیادہ متاثر یہ مقعد میں دردناک لکثں نوجوان اور درمیانی عمر ےک بالغ افراد ہونی  لس ہیں
۔ یہ کرون یک بیماری ، مقعد کا کینس ، یا سیفلیس ، نی   ہیں

۔ بنیادی فسر پیچھے یک مڈ الئن میں ہونی ہیں
 ہیں سخت پاخانہ کنے جیےس انفیکشن کا بیھ ثانوی ہوسکتا ہے اییس حال

ا ت میں یہ باہر یک طرف ہونی
۔  گزرنا بنیادی فسر کا ایک عام خطرہ ہے

 

 تشخیص 
 ےک دوران اور بعد  میں شدید چبھن وایل درد کا ہونا تازہ رسخ خون بہنی  

سب ےس اہم عالمت پاخانہ کرنی
۔   ےک ساتھ / اس ےک بغثں

 

  غورتشخییص
یا پڑتال کریں یا پروکٹوسکونی کریں ، جو اوپر ےس سن کرنی انگلیوں ےک زریےع مالیسر یک جانچ  ی  واےل اینستھثں

۔   ےک ساتھ ہونا چاہنے
 
 

 عالج کا ہدایت نامہ
 عالج 

۔  میں مکمل نریم حاصل کرنا اور درد ےس نجات دالنا ہے
 عالج کا مقصد اسفنکثی

  بغٹں ادویات ےک عالج

 پرمینگنیٹ ہے جس ےس 
ی باتھ  ا کہ درد اور جس میں لیوکورم پانی پوٹاشیم پرمینگنیٹ ےک ساتھ ہو تایک ٹب میں بیٹھنا  —سیثی

۔  سخٹی ےس مکمل نجات مل جانے
 صحت۔  حفظان مقایم 

 قبض ےس بچنی ےک لتے زیادہ فائثے وایل غذا۔ 
 بغثں جراج ےس عالج 

 
۔2 یٹ مرہم ےک طور پر مقایم استعمال ےک لتں  ٪ گلیسین ٹرانے نائیثی

ی جییل یا 2لتے مقایم استعمال ےک  ی مرہم۔ 5٪ ِلگنوکیں  ٪ ِلگنوکیں
 جراج 
ل ا وٹویم ینل سفن لیثی  کثی

ٹویم۔  کٹویم اور سفنثی  ڈورسل فسر
ول کا کھونا اور طویل عرصہ تک شفا یانے یک مدت    میں ہلکا سا پاخانی ےک کنثی

ی
جراج عالج یک پیچیدیک

۔  شامل ہوسکٹی ہے

 مریضوں یک تعلیم

ی  ۔  حےص یک مقایم دیکھ بھال اور سثی  ےس لینا چاہنے
ی
 غسل باقاعدیک

ی کریں۔  ھانوں ےک استعمال ےس قبض ےسزیادہ فائثے وایل غذا اور ک  پرہثں
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 (Pruritus Ani) پرورائٹس اینائ   2.12
اس کو اینوسائٹس ےک نام ےس بیھ جانا جاتا ہے جو مقعد ےک اردگرد حےص یک جلن ہے ، مقعد یک خارش یک  

ے یک رگ ی ۔ بدترین حاالت میں ، شدت نیم ، دباؤ ، اور  کثی مقعد یک  ڑ اور بیٹھنی یک وجہ ےس بڑھ جانی ہے
۔ وجوہات میں  کھجیل ناقابل برداشت تکلیف کا سبب بنٹی ہے جو اکثر   جلن اور سوجن ےک ساتھ ہونی ہے

 :  درج ذیل شامل ہیں
 بینائن حالت مثال بواسثں یا اینل فسر  ●
 کینس  جیےس مقعد کا کینس ، پیجٹس یک بیماری ●
وسیس جلد    ●  یک بیماری ڈرماٹائٹس ، الئکن سکلثں
 شن ، تھریڑورم انفیک انفیکشن: کینڈیڈا   ●
 کچھ غذانے اجزاء جیےس کافی    ●

 

 عالج ےک لئ  ہدایات
 عمویم اقدامات   ●
۔ پاخانہ کرنی ےک بعد ، مریض کو   ● ا ہلکا ہونا چاہنے ی وں کا کثی

لباس کو ڈھیال رکھنا چاہنے ، اور بسثی
طور پر تیار  جاذب کرنی وایل کاٹن یا سادہ نرم ٹشو جو پانی ےس نم کیا ہوا یا بواسثں ےک لتے تجارنی 
؛ صا بن اور پہےل ےس  کردہ پاخانی یک جگہ صاف کرنی واےل ےس مقعد ےک حےص کو صاف کرنا چاہنے

۔ آزاد نان میڈیکیٹیڈ ٹیلکم پاؤڈر یا کارن اسٹارچ ےک ساتھ بار بار  ی کرنا چاہنے گیےل وائپس ےس پرہثں
۔  میں مدد ملٹی ہے

 دھول جھونکتی ےس نیم کا مقابلہ کرنی
بار لگایا  4ہفتہ( ےک لتے دن میں  1مرہم ، جو مخترص مدت )>٪ 1ن ایسیٹیٹ ہائڈروکورٹیسو  ●

ورت  جاتا ہے ، عال  ائڈز یک ضی ۔ بعض اوقات ، اعیل طاقت واےل  کارٹیکوسثی مات کو دور کرسکتی ہیں
۔    پڑسکٹی ہے

 

 DISORDERS OF THE LIVER AND) جگر اور بائلری ٹریکٹ یک بیماریاں
BILLIARY TRACT) 

 (Hepatitis) ٹائٹسہیپا 3.2
بافتوں میں سوزش واےل خلیوں  یہ ایک اییس طٹے حالت ہے جو جگر یک سوزش ےس متعلق ہے اور عضو یک  

۔  وسس اور رسوسس ہو سکتا ہے ۔ یہ حالت خود بیھ ٹھیک ہوسکٹی ہے یا فائثے  ہے
ی
یک موجودیک

، بھوک یک کیم اور بیماری ہیپاٹائٹس محدود یا بغثں کیس عالمت ےک ساتھ ہوسکتا ہے ، لیکن اکثر یرقان
۔ ہیپاٹائٹس شدید ہوتا ہے جب یہ چھ ماہ ےس کم عرصہ تک رہتا ہے اور دائیم جب   کا باعث ہوتا ہے

۔ ہیپاٹروپک وائرس کا ایک گروپ دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس ےک زیادہ تر کیسی  یہ زیادہ دیر تک برقرار رہتا ہے
ن یک وجہ ےس بیھ ہوسکتا ہے )جیےس سائٹومیگالو ، کا سبب بنتا ہے ، لیکن یہ دورسے وائرل انفیکش

ی   ایپسٹیں
ہریال مواد خاص طور پر الکحل ، کچھ ادویات ، کچھ صنعٹی نامیانی  بار ، کوکزاسایک وائرس( ، ز 

 سالوینٹس اور پودوں ، خودکار مدافعٹی نظام ےک امراض اور میٹابولک بیماری۔
 

 شدید وائرل ہیپاٹائٹس  3.2.1
۔ شدید وائرل ہیپاٹائٹس   ام کا انفیکشن ہے یہ ایک جسمانی نظ جو جگر کو خاص طور پر متاثر کرتا ہے
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: ہیپاٹائٹس  5یبا  تمام کیسی ےک تقر   ہیں
ہیپاٹوٹروپک وائرل ایجنٹوں میں ےس کیس ایک یک وجہ ےس ہونی

ٹائٹس ڈی  ایچ نے وی ڈیلٹا ایجنٹ یا ہیپا -اے وائرس )ایچ اے وی( ، ہیپاٹائٹس نے وائرس )ایچ نے وی( ،  
 وائرس )ایچ ڈی وی( ، اور ہیپاٹائٹس ای وائرس )ایچ ای وی( . 

 

 تشخیص 
ٹس وائرس ےک ساتھ شدید انفیکشن ےک نتیجے میں سب کلینیکل بیماری ےس ےل کر خود ٹھیک ہیپاٹائ

۔  ہوجانی وایل عالمٹی بیماری ےس ےل کر جگر یک مکمل ناکایم تک یک حالت ہوسکٹی ہے
، بیماری ، یرقان ، پیٹ میں درد مخصوص انکیوبیشن   بخار ، بھوک یک کیم مجموغ طور پر مریض میں 

۔ اور شدید حالت میں جگر یک شدید خرانے یک عالمتیں بشمول تبدیل  ےک عرےص ےک ب عد پیدا ہو سکٹی ہیں
۔   شدہ شعری حالت موجود ہوسکٹی ہیں

  رہنما اصولتشخییص
 ےک لتے مقدار کا تجزیہ الزیم ہے جووجہ بننی مخصوص اینٹی باڈیز اور / یا اینٹی جینیمیا یک مو 

ی
 واےل  جودیک

ی واےل وائرل ایجنٹ ےک لتں مخص ی خاص طور پر ٹرانس ایمینثں ۔ جگر یک بیماری یک شدت کا تعیں وص ہے
۔ وائریمیا کا   ( ےک ذریعہ ہوتا ہے ، اور زیادہ واضح طور پر جگر ےک بائوپیس ےس ہوتا ہے لیول )اے ایل نی

 نی یس آر ےک ط
ی ۔تعیں  ریقہ کار ےک ذریےع اوروائرس یک ذییل قسموں ےک لتے جینوٹائپنگ ےک ذریےع کیا جاتا ہے
 

 
 

 عالج ےک لئ  رہنما اصول
 عالج

 بغٹں ادویات ےک عالج
ی آنی پر ، مریض   ۔ ایک بار بھوک میں بہثی مرحےل ےک دوران ، سیالوں یک مناسب مقدار کو برقرار رکھنا چاہنے

 )چرنے یک پابندی یا زیادہ کاربوہائیڈریٹ دینی ےس کونے   کو معمول یک خوراک لینی کا 
مشورہ دیا جانا چاہنے

(۔   فائدہ نہیں
ورت  ہائیڈریشن یک وجہ ےس شدید پروڈروومل عالمات ، ہیپاٹک   —ہسپتال میں داخل ہونی یک ضی

 )جیےس تبدیل شدہ سینسئم ، خراب نیند، پھڑپ  ھڑا
ی
ہٹ  انسیفالوپیٹی یک ابتدانے عالمات یک موجودیک
 جھٹگ( ، معائتی میں جگر ےک دورانتں میں کیم۔ 

 ادویات ےس عالج
۔اگر مریض کو    شدید متیل یا الٹی ہونی ہے

یڈون 1 ورت ہو تو ڈومثی  بار(۔ 3میل گرام گویل )دن میں زیادہ ےس زیادہ  10. جب ضی
 یا

ورت ہو )دن میں زیادہ ےس زیادہ  5موساپرائڈ   بار( یا 3میل گرام گویل ےک طور پر اور جب ضی
 انجکشن۔ میل گرام  10بار پٹھے میں یا نس میں میٹوکلوپرامائڈ  3دن میں 

 . نے قابو متیل یا الٹی یک صورت میں نس میں مطلوبہ سیال۔ 2
نگ   فالو اپ / مانیثی

۔   کو دہرائیں
 ہفتہ وار وقفی ےس ایل ایف نی
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وع کرسکتا  گنا ےس کم ہوجانے تو ، مریض معمول یک رس   5-3جب مریض ےک انزائم یک سطح گریم کو دوبارہ رسر
 ہے 

 یک جانچ پڑتال کریں۔   6-3ہیپاٹائٹس نے انفیکشن ےک مریض میں ،  
ی
 ماہ میں ایچ نے ایس اے جے یک گمشدیک

۔   ہیں
وی کا تقاضہ کرنی  پثں

 ہیپاٹائٹس نے اور ہیپاٹائٹس یس وائرس ےک انفیکشن طویل مدنی

 مریض یک تعلیم 
ی یک وضاحت کریںمریض یک اطالع دینی اور ہسپتال میں    ےک لواحقیں

، اگر مریض ےک سلوک یا   داخل ہونی
۔حس میں ردوب  دل ہوتا ہے

۔  ورت نہیں ہے  مریض کو الگ تھلگ کرنی یک ضی
اب نویسر ےس گریز کرے۔ 6-4مریض صحت یاب ہونی ےک بعد   ماہ بعد تک رسر

یک حیات کو ،کورکاوٹ کا طریقہ ا ستعمال کرنا چاہنے  شدید وائرل ہیپاٹائٹس نے ےس متاثر مریض یک رسر
ی دی  اور ہیپاٹائٹس نے ویکسیں  ں۔جنیس منتقیل روکنی ےک لتے

 

 (Chronic viral Hepatitis) دائیم وائرل ہیپاٹائٹس 3.2.2
۔ سب ےس عام وجوہات میں ہیپاٹروپک   6کم از کم  مہینوں تک جگر میں سوزش کا عمل جاری رہتا ہے

۔ غثں وائرل وجوہات میں ادویات )میتھا ئلڈوپا وائرل ایجنٹ ایچ نے وی، ایچ یس وی ،  اور ای ڈ ی وی ہیں
آٹوامیون ہیپاٹائٹس ، ولسن بیماری ، ہیموکروماٹوسس ، الفا اینٹی ٹریپسن یک کیم شامل ، آئیسونائزڈ( ،  

وع نہیں کیا جاتا تویہ دائیم بیماری کچھ سالوں ےک عرصہ میں   ۔ اگر کونے ابتدانے عالج رسر ہوسکٹی ہے
۔ جگر یک رسوسس او   ر ہیپاٹوسیلولر کینس کا باعث بن سکٹی ہے

 

 تشخیص 
م  ی  ےس ےل کر بظاہر شدید اور حٹی کہ مکمل ہیپاٹائٹس تک  -امائنو  بغثں عالمات ےک سثں ٹرانس ایمینثں

۔ م ہے  ایک وسیع کلینیکل سپیکثی
۔ یرقان شدید   بیماری عام عالمات میں تھکاوٹ ، بیمادی ، بھوک یک کیم ، کم شدت واال بخار شامل ہیں

۔   میں اکثر ہوتا ہے
: پیٹ میں پانی ، وریریسل خون کا بہنا ،  وسس یک پیچیدگیوں ےک ساتھ آ سکتی ہیں • کچھ مریض سثں

م۔ کچھ اضافی  ی سپلیثی جگر یک خصوصیات بیھ غالب ہوسکٹی  انسیفلوپیتیھ ، کوایگلوپیتیھ ، اور ہائثی
۔ )چھپایک ، گنٹھیا ، واسکوالئٹس ، پویل نیورپتیھ ، گ ولونفرائٹس ، تھائرئڈائٹس( ہیں  لوومثں

 

 : رہنما اصولتشخییص
 ےک لتں  

وسس کا بڑھنا اور اس یک پیچیدگیوں یا ایچ یس یس  یک نگرانی مذکورہ گائڈز ےک عالوہ ، سثں
ی   سکیں

اسونگرافی ، یس نی م الفا الثی ۔  -، سثں ی شامل ہیں  فیٹو پروٹیں
 

 عالج 
 معاون نگہداشت 

ائوجہ کا عالج )جیےس آٹوامیون ہ ڈز ، ایچ نے وی اور ایچ یس وی انفیکشن ےک یپاٹائٹس ےک لتے کورٹیکوسثی
 لتے اینٹی وائرل( 
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 عمویم عالج 
وسس اور پورٹل ہانے دائیم ہیپاٹائٹس ےک عالج ےک اہداف میں وجہ کا عالج کرنا شامل ہے اور ، اگر  سثں

 یفیلوپیتیھ (. بلڈ پریسر ہوچکا ہے تو ، پیچیدگیوں کا انتظام کرنا )جیےس جلوٹ ، اینس
  

۔ شدید جگر یک خرانے یا جگر یک فعال شدید بیماری  ہیپاٹائٹس کا سبب بننی وایل دوائیں بند کردی جائیں
۔ ی کا مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے جگر یک شدید خرانے واےل مریضوں میں بیھ  واےل مریضوں میں ایسیٹامینوفیں

۔   این سیڈزےس بچنا چاہنے
  

 ۔ رض کا عالج کیا جانا چاہنے بنیادی عوارض جیےس ولسن م
  

۔ وری ہوسکتا ہے  جگر یک پیوند کاری  ٹھیک نہ ہو سکتی واےل رسوسس ےک لتے ضی
  

 دائیم ہیپاٹائٹس ئے اور یس
رل عالج موجود ہیں )جیےس ، اینٹیکویر اور ٹینوفوویر کو دائیم ہیپاٹائٹس نے ےک لتے مخصوص اینٹی وائ

ئیم ہیپاٹائٹس یس ےک اینٹی وائرل عالج )جیےس ، براہ راست اثر کرنی  پہیل الئن ےک عالج ےک طور پر( اور دا
ون فری رجمن(۔ واےل اینٹی وائرس ےک انثی   فثں

  
لتے احتیاط )بشمول  ایچ نے وی یک وجہ ےس دائیم ہیپاٹائٹس میں ، مریضوں ےک رابطوں ےک 
۔ ایچ یس وی انفیکشن واےل مریضوں ےک رابطوں ےک لتے کونے    امیونوپروفلیکسس( مددگار ثابت ہوسکتا ہے

۔  ویکسینیشن دستیاب نہیں ہے
  

ی کرنا چاہنے کیونکہ یہ   یسنٹس ےس پرہثں ائڈز اور امیونوسثی دائیم ہیپاٹائٹس نے اور یس میں کورٹیکوسٹثں
۔ اگر دائیم ہیپاٹائٹس نے میں مبتال مریضوں کو دیگر عارےصی ہونی   دوائیں وائرس یک نقل کو  بڑھا ریہ ہیں

ائڈز ، امیونوسوپریپسو عالج ، یا سائٹوٹوکسک کیموتھریٹی ےک ساتھ عالج یک  ہیں جن ےک لتے   کورٹیکوسٹثں
ورت ہ ےک لتں  ونی ہے تو ، ہیپاٹائٹس نے یک وجہ ےس شدید ہیپاٹائٹس یا جگر یک شدید ناکایم کو روکنی ضی

. ہیپاٹائٹس یس ۔نے
ےک متحرک ہونی    ان کو ایک یہ وقت میں اینٹی وائرل دوائیوں ےس عالج کیا جانا چاہنے

۔   یا جگر یک شدید خرانے یک وجہ ےس اییس یہ صورتحال بیان نہیں یک گٹے ہے
۔نوٹ  : ماہرانہ عالج ےک لتں ان مریضوں کو خصوض مراکز میں ریفر کیا جانا چاہنں

وسسجگر ک 3.2  (Liver Cirrhosis) ا سٹں
۔  کہ اختتام ہے عام طور پر یہ دائیم ہیپاٹائٹس نے یہ جگر یک بیماریوں یک بہت یس وجوہات کا ایک مشثی

۔ دورسی وجوہات میں آٹوامیمون ہیپاٹائٹس  اینڈ یس اور الکحل یک جگر یک  بیماری یک وجہ ےس ہوتا ہے
۔ یہ ایک ہسٹولوجیکل  یک خصوصیات ہے جس   تشخیص اور میٹابولک جگر یک بیماریاں شامل ہیں

۔  جگر یک چوٹ وسس اور نوڈیول یک تشکیل ہیں  میں ہفتوں ےس   ہیپاٹک فائثے
وسس تک جانی ےس سثں

۔ چائلڈسالوں تک لگ سکتا ہے جو اس کا با پگ اسکور   -ٹورکوٹ -عث بننی وایل وجوہات پر منحرص ہے
ی ےک لتے اس مرض یک کلینیکل درجہ بندی ایک سال یک اموات اور جگر یک پیوند کاری یک ضی  ورت ےک تعیں

۔   استعمال ہونی ہے
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   خصوصیاتتشخییص
وجن یک سطح میں اضافی یک خصوصیات شامل  کا سائز ب  یرقان، جگر 

، مردوں میں ایسثی
ڑھنا، پیٹ میں پانی

وسس  ۔ مردوں ےک سثں  ہیں
ی میں اینڈروجن یک سطح میں اضافی یک خصوصیات ہونی ہیں ، جبکہ خواتیں

۔میں جنیس خواہش یک کیم ، خص  یوں کا چھوٹا ہو جانا اور نامردی عام ہے
ی میں چھانی یک اف   ، ماہواری میں خلل خواتیں

۔ پورٹل ہانے بلڈ پریسر یک  روفی اور بند ہونا شامل ہیں
خصوصیات جیےس تیل کا بڑھنا ، پیٹ میں پانی ، پیٹ یک دیوار یک نالیوں اور ویریسل خون بہہ جانا عام 

۔ . ہیپاٹک انسیفلوپیتیھ اور    ہے  گردوں یک افعال یک خرانے منسلک پیچیدگیوں کا ایک نتیجہ ہے
 

  رہنما اصولتشخییص
والئٹس ، وائرل ہیپاٹائٹس پینل )نے ، یس ، اور ڈی( ،   م الیکثی خون یک مکمل گنٹی ، جگر ےک افعال ، سثں

 واےل )سثں 
ی ، آٹومیمون مارکر )اے ایم اے ، اے این اے( ، اور متعلقہ میٹابولک مرض ےک بنانی ولوپالزمیں

ا ساونڈ   ی ، امیجنگ ) الثی ( ، الفا فیٹوپروٹیں ی یٹیں ( اور جگر یک  فثں ےک ساتھ ڈوپلر سٹڈیز ، یس نی ، ایم آر آنے
 بائپیس۔ 

 

 عالج کا ہدایت نامہ
۔  عالج مکمل طور پر عالمٹی ہے

۔ 1 اب مکمل منع ہونی چاہنے  . رسر
ی اور امائنو ایسڈ ےس ماال مال غذا۔ 2  . پروٹیں

 استعمال احتیاط ےک ساتھ کرنا چاہنے کیونکہ تقریبا . ادویات کا 
۔ ےک ذریےع میٹاب تمام ادویات جگر   ہیں

 ولزم ےس گزرنی
  

 نوٹ
اور عالج ےک لتں اس حالت میں مبتال مریضوں کو خصوض مراکز میں  تشخیصمناسب ہے کہ مکمل  

۔ اس ےک بعد  مراکز میں منصوبہ ےک ساتھ معاون عالج کو جاری  ۔بھیجیں  رکھا جاسکتا ہے
 

 دائیم جگر یک بیماری ےک جلو  3.3
یٹونیل گہا میں سیا ۔ اس کو پثں  واےل عوامل میں پورٹل ہانے بلڈ پریسر ، ہائپووالیمیا ، ل جمع ہوتا ہے

بڑھانی
۔   ہیپاٹک لمف ، ہیپاٹورنل سنڈروم شامل ہیں

 

 تشخیص 
 اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو بغثں عالمات ےک ہوسکتی ہیں 

دی بھوک  ختم ہو جانا ، زیادہ مقدار یک وجہ ےس پیٹ کا پھولنا اور تکلیف ، بھوک کا کم لگنا ، متیل ، جل 
 جلن ، فلینک میں درد ، اور سانس یک تکلیف۔ 

  

 :عالج یک رہنمائ  
 مینجمنٹ
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یفرل ورم میں  ا واسکولر حجم میں کیم ےک بغثں اسائٹک مائع یک مقدار اور پثں
 کیم  • مقصد یہ ہے کہ انثی

۔  النا ہے
زبانی ڈایوریٹکس )سپارونوالکٹون /  گرام فی دن سوڈیم وایل محدود خوراک اور   2پہیل الئن ےک عالج میں 
۔   لسیکس( شامل ہیں

میل گرام فیوروسیمائڈ    40میل گرام سپارونوالکٹون اور    100معمول ےک طور پر پیشاب کرنی کا طریقہ کار  
۔   )لیسکس( یک سنگل صبح یک خوراک ہے

۔ عام طو   40: 100 ر پر زیادہ ےس زیادہ  کا تناسب عام طور پر پوٹاشیم یک نارمل مقدار کو برقرار رکھتا ہے
۔  160میل گرام اور  400خوراک   میل گرام فی دن ہے

 اسائٹس یک وجوہ ےک مطابق دیگر مخصوص انتظام۔ 
  

 ریفر کب کرنا ہے 
ی جلوہ ، ہی  پاٹک انسیفالوپیتیھ۔ شدید جلوہ ، خون بہنی واال رجحان ، ریفریکثی

 

 (Cholestatic Jaundice) کولیسٹیٹک یرقان  3.4
۔ اس یک وضاحت پنی ےک سیال یک تشکیل یا بہاؤ میں کیم ت یس بیماریو کولیسٹیسس بہ  ں یک عالمت ہے

۔ کولیسٹیسی  ےک میکانزم کو وسیع پیمانی پر ہیپاٹیسولولر یک بیماری وایل حالت  ےک طور پر یک گٹے ہے
اوٹ واال ہے ، اور رک )جگر ےک اندر( میں درجہ بند کیا جاسکتا ہے ، جہاں پت یک تشکیل میں نقص ہوتا 

۔ )جگ  ر ےس باہر( ، جہاں اس ےک بننی ےک بعد پت ےک بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہونی ہے
وسیس    وجوہات میں وائرل ہیپاٹائٹس ، الکحل ، پرائمری بل ئلری سثں

کولیسٹیسیس یک جگر یک اندرونی
۔ جگر ےس باہر   جراج ےس   یک وجوہات جو ، ادویات کا زہریال اثر ، ہوجکن کا لمفوما اور حمل شامل ہیں

۔ پرجیوی  در  ست یک جا سکٹی ہیں ان میں بائلری درخت کا کولیڈوکولیتھیاسس اور کارسنوما شامل ہیں
ایسس بیھ کولیسٹاٹک یرقان کا سبب بن سکتا ہے   انفیکشن جیےس ایسکثں

  تشخیص

۔ نمایاں خصوصیات میں یرقان ، گہرے رنگ کا پیشاب ، پیال پاخانہ ، اور خارش / کھجیل   شامل ہیں
 

  امورتشخییص
ی ، گاما یوبن ، الکالئن فاسفیٹثں یوبن ، براہ راست بلثں یز ، پت ےک -جگر ےک افعال؛ کل بلثں گلوٹامیل ٹرانسفثں

م میں بلند سطح  یشن یک  سثں
 نمکگ کنسینثی

ول   م کولیسثی  بلند سثں
 فضلہ میں چرنے یک بلند سطح 

 ، ای آر یس نی ،  ، ایم آر یس نی ایس ، ایم آر آنے امیجنگ اور اینڈوسکوپک مطالعات۔ )یو ایس  ●
 نی نی یس(

 جگر کا بائوپیس  ●
 

 عالج
 پرورائٹس
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یشن ےک   گھنٹوں ےک اندر خارش ٹھیک   48ےس    24رکاوٹ وایل فزیالوجے ےک معامالت میں ، بائلوری ڈیکومثی
ول ےک لتں درج ذیل دواؤں یک ک

، عالمٹی کنثی ۔ دورسے معامالت ےک لتے  ۔ وشش یک جاسکٹی ہے ہو جانی ہے
. صبح ےک وقت خارش کم ےس کم ہونی ہے کیونکہ رات ےک     : ناشتہ ےک ساتھ لیا جانا چاہنے ی کویسٹائرامیں

۔ جواب پر منحرص ہے ناشتی ےک بعد خوراک کو دہرایا جاسکتا   وقت پنی میں پرورائٹس عنرص جمع ہوتا ہے
۔ مطلوبہ خوراک روزانہ  ۔ متیلےس زیادہ خوراک گرام زیادہ   12گرام ےس ےل کر   4ہے اور تیل  ہوسکٹی ہے

۔ چرنے 
واےل پاخانی جیےس مرصی اثرات ےس بچنی ےک لتے مریضوں کو کم ےس کم مطلوبہ خوراک پر رکھنا چاہنے

۔   چاہئیں
 دئتں جانی

ی  میں گھلنشیل وٹامثی
  

کم    نی نے یس یک وجہ ےس اور ممکنہ طور پر ادویات ےس وابستہ کولیسٹیسیس  ےک مریضوں میں خارش
میل گرام / کلوگرام خوراک میں استعمال کیا   15ےس  13لک ایسڈ روزانہ اورسوڈیاوکسیکو  کرنی ےک لتے 

ی  ۔ کولیسٹیسثں ۔جاسکتا ہے  یک دورسی وجوہات میں استعمال کا مطالعہ نہیں کیا گیا ہے
  

 واےل اثر ےک لتں استعمال  
ی دوائیں خاص طور پر رات ےک وقت زیادہ تر نےسر ۔ اینٹی ہسٹامیں  یک جاسکٹی ہیں

  
فینوباربیٹون کو تھرانی ےک دیگر طریقوں ےس ٹھیک نہ ہو سکتی وایل کھجیل کو دور کرنی ےک لتے استعمال 

۔  کیا جاسکتا ہے
  

ول ٹرائل میں  
نالوگزون ایک اونی آئڈ مخالف ہے فی الحال تجربانی طور پر دکھایا گیا ہے کہ نے ترتیب کنثی

۔کولیسٹیسیس یک وجہ ےس خارش   ےس نجات ملٹی ہے
  

معالجے میں  روشن الئٹ تھرانی )کولیسٹیسیس ےس وابستہ پروریٹس ےک رسکیڈین   بغٹں ادویات ےک عالج

۔  ( اور پالزما فوریسس شامل ہیں ن پر مبٹی  پیثی
  

 ےک لتں ٹرمینل آئیلیم کا 
وہیپیٹک گردش )پنی ےک نمک کا دوبارہ جذب ہونا( کو روکنی فیصد ےس   15انٹثں

۔ہ کھجیل میں موثر ثاج ےس کاٹنا پیچید زیادہ جر   ابت ہوسکتا ہے
  

آخر کار ، نی نے یس / نی ایس یس اور دورسے وجوہات میں جب جگر یک بیماری کا سبب بنتا ہے ، جگر 
۔ نوٹ  کولیسٹیٹک جگر یک بیماری ےک مریض کو   یک پیوند کاری ےس پیچدہ خارش کا عالج ہوسکتا ہے

۔ ہ شدید ہے یا طویل ، خاص طور پر اگر یخصوض مراکز میں ریفر کریں   ہے
 

 نوٹ
کولیسٹیٹک جگر یک بیماری ےک مریضوں کو خصوض مراکز میں ریفر کریں ، خاص طور پر اگر یہ شدید    

 یا طویل ہو۔ 
 

 (Hepatic encephalopathy) ہیپاٹک انسیفالوپیتیھ 3.5
 میں ہونی وایل 

ی
ل میں ردوبدل ذہٹی حیثیت اور علیم فعایک طٹے حالت جو جگر یک ناکایم یک موجودیک

۔ اس حالت کو  ےک ساتھ و  ۔ یہ شدید اور واپس آ سکتی واال یا دائیم اور بڑھتی واال ہوسکتا ہے ابستہ ہے
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ی کا کھانا، ہائپوکلیمک   بڑھانی واےل عناض میں معدے و آنتوں ےس خون بہنا، ایزوٹیمیا ، قبض ، زیارہ پروٹیں
و الکالوسیس ، یس این ایس افس  ی  وایل دوائیں )بیثی
ی
ی اور باربیچور دیک کاربیہ ڈیازپایثی یٹس۔( ، ہائپوکسیا ، ہائثی

 ، سیپسس۔ 
 

 تشخیص 
الجھاؤ، دھندال ہونے بات چیت ، فلیپنگ جھٹگ ، شخصیت میں تبدییل جس میں متشدد ہونا اور نیند 

 میں مشکل پیش آنا )ویسٹ ہیون ےک معیار ےک مطابق ہیپاٹک انس
یفالوپیتیھ ےک میں اور بیدار ہونی

 (۔4۔1درجہ  -درجات 

   رہنماتشخییص
ورت ہے خاص طور پر ان مریضوں ےک لتے جن میں جگر    تشخیصیک  جگر یک چوٹ یک حد اور وجہ   یک ضی

 ہےل نہیں یک گٹے تیھ پ تشخیصیک بیماری یک 
والئٹس ، خون میں شوگر   م الیکثی  درج ذیل تفتیش کریں: جگر ےک افعال ، خون یک مکمل گنٹی ، سثں
لوہ کا کلچر( ، معدے و آنتوں ےس خون ےک بہنی کو چیک  ، پیشاب ، تھوک ، جسیپٹک سکرین )خون  

ی کا   بڑھنا(۔کریں) ہیموگلوبن یک کیم، میلینا(، یا گردوں یک خرانے ےک ثبوت ) یوریا  اور کیٹییی
۔  ی پورٹل ہانے بلڈ پریسر دکھا سکتا ہے  سکیں

اساؤنڈ یا یس نی  پیٹ کا الثی
 
 

 عالج
 جہٹی نقطہ نظر  4اے۔ 
 یک دیکھ بھال۔   ونتمعا

ی تر عوامل یک تالش اور درست کریں   تثں
 ، تبدیل شدہ ذہٹی حیثیت ےک دیگر اسباب کو خارج اور ان کا عالج کریں۔ 

وع کریں   تھرانی رسر
 وہلتے تجربانی
یٹڈ  4مرتبہ،  2یس یس  30لییکٹولوز:   4-2مرتبہ ٹائثی

گھنٹہ   1یس یس نل کا پانی  700 لییکٹولوز + یس یس 300نرم نے ایم ایس / دن یا برقرار رکھنی واال اینیما 
۔  ےک لتے برقرار   رکھنا امونیا یک تیاری اور جذب ہونی کو کم کرتا ہے

ii میل گرام دن  550-میل گرام  400مرتبہ )  3ےک زریےع دن میں میل گرام منہ  400. کم مقدار رائفیکسمن
دن تک )اگر دائیم طور پر استعمال کیا   6تی بعد  گھن  6گرام مٹی ےک زریےع ہر    1مرتبہ( یا نیومائیسن    2میں  

 گرام / دن( ۔  2-1جاتا ہے تو ، 
iii ی یک پابندی  پروٹیں

۔ -. غذانے  اب تجویز نہیں یک جانی ہے
iv ی ۔ . ایل اورنیتھیں وجن ےک فضےل ےک اخراج کو فروغ دیتا ہے   ایسپارٹیٹ نائثی
v اگر سیپسس کا شبہ ہے تو اینٹی بائیوٹک . 

 نے ریفر کب کیا جا
یٹنگ سینسوریم ، ہیومیٹیمیسس ، میلینا ، خون بہہ جانی واےل رجحانات۔   ڈیٹاریثے

  

اور انتظام ےک لتں  تشخیصمناسب ہیپاٹک انسیفالوپیتیھ ایک طٹے ہنگایم صورت حال ہے اور  نوٹ: 

۔  ورت ہے  خصوض اور لیس مراکز کو ریفر کرنی یک ضی
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 باب چہارم
 

 (RESPIRATORY DISEASE CONDITIONS) ںسانس یک بیماریا
1.1  )  ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS)  سانس کا شدید انفیکشن )اے آر آئ 

(ARI)) 
 

 (Pneumonia) نمونیا  1.2
۔ نمونیا یا تو بنیادی )جاندار یک وجہ ےس( یا سانس ےک نظام میں   نمونیا پھیپھڑوں ےک ٹشو یک سوزش ہے

یا ہیں )مثال ےک طور پر  پیتھولوجیکل نقصان ےس ہوسکتا ہے  ۔ نمونیا ےک لتے عام وجہ جاندار بیکٹثں
پٹوکوکس نمونیا  ا ، اور سٹفیلوکوکس آریئس ، اور مائکوپالزما نمونیا ، وائرل یا  اسثی ی ، ہیمو فیلس انفلوئثی

ی بخار   ڈگری سینٹی گریڈ ، خشک    39پرجیوی جیےس نمونائٹس جروییس۔ اہم کلینیکل خصوصیات میں تثں
ی رفتار۔یا ریشہ   دار کھانیس ، سانس یک تکلیف ، سینی میں درد اور سانس یک تثں

 

 (Pneumonia in Children)  نمونیا بچوں میں  1.1.1
( ےک رہنما اصول بیھ دیکھیں   مزید تفصیالت ےک لتں ، انٹیگریٹڈ مینجمنٹ آف چائلڈ ڈیزیز )آنے ایم یس آنے

 تشخیص 

۔ بچوں  پانچ سال ےس کم عمر بچوں ےک لتے اہم عالمات میں نمونیا    کھانیس یا سانس لینی میں دشواری ہیں
۔ یک درجہ بندی سانس یک رفتار  ی سانس لینا اور سینی کا اندر ہونا ہے  پر مبٹی ہے جس میں تثں
ی سانس لینی یک تعریف یہ ہے   تثں
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ح<   ماہ ےس کم  3۔ عمر  60• سانس یک رسر
ح<   سال ےک درمیان 5ماہ ےس  3عمر  50• سانس یک رسر

۔ بچہ س• جب   انس لیتا ہے اس وقت سینی کا نچال حصہ حرکت میں آتا ہے
 

 بندی درجہ  نشانات  عمر 

ماہ  2نوزائیدہ بج  
  ےس کم

سینی کا شدید اندر   ·
 ہونا 

 سانس فی منٹ یا اس ےس زیادہ  60   · 

شدید نمونیا )نمونیا ےک شکار تمام 
نوزائیدہ بچوں کو شدید درجہ بند  

 )  کیا جاتا ہے

 دید اندر نہ ہونا زیادہ ش سینی کا  ·
 ےس کم  سانسیں  60فی منٹ  ·

کونے نمونیا 
:کھانیس   نہیں

 یا رسدی 

 1ماہ ےس  2بج  
  سال

 شدید نمونیا چھانی کا اندر ہونا  ·

 سینہ کا اندر نہ ہونا ●
سانس فی منٹ یا اس ےس   50   ●

 زیادہ 

 نمونیا 

 50        کا بالکل اندر نہ ہونا  سینی ·
 م سانس  فی منٹ ےس ک

نمونیا  نہیں  
کھانیس نہیں یا 

 رسدی واےل 

 5سال ےس  1بج  
 سال تک 

 شدید نمونیا چھانی کا اندر ہونا  ·

 
 

 عالج
  بغٹں ادویات ےک عالج

ورت ہو خاص طور پر کھالنی ےس پہےل یہ عالج  ی ناک ےک قطروں ےک ساتھ اور جب ضی ل بالک کا نمکیں ی نثں
۔   کیا جانے

وبادرک ، شہد ، تلیس کو گرم  ساتھ کھانیس ےک گھریلو عالج ےک طور پر استعمال کیا جاسکتا  ات ےکمسر
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۔  ہے
۔ 30oسانس یک تکلیف میں مبتال مریضوں کو تقریبا   ےک زاویہ پر نیم رسکلر پوز میں رکھنا ہے

  ۔  کو   بچوں نوزائیدہ  والدہ یک گود میں ترجیحا آرام دہ اور پرسکون حالت میں رکھنا چاہنے
نہیں ہے ان کو دودھ پالنا اور تھوڑا بار بار کھانا کھالنا جاری ہانے شدید نمونیا کو جن بچوں شدید یا انت 

 رکھنا ہے 
 

 ادویات ےس عالج
۔ اس یک شدت ےک  ۔ بخار کا بخار ےک حےص ےک مطابق عالج کیا جانے وع کیا جاتا ہے  مطابق عالج رسر

 . نمونیہ 1
 ےک ساتھ  ماہ ےس زیادہ عمر واےل اور شدید / انتہانے شدید نم  2مریض  

ی
ونیا یک خصوصیات یک عدم موجودیک

۔گھر میں یہ عالج    کر سکتی ہیں
پ۔ اموکسیسلن   دن تک۔    7-5تقسیم شدہ خوراکوں میں    3میل گرام / کلوگرام / دن    40-20گویل ۔/ سثں

 یا
ی گو  پ۔ سیفلیکسیں تقسیم شدہ خوراکوں   3دن ےک لتے  7-5میل گرام / کلوگرام / دن  40-20یل۔ / سثں
 .  میں
 ماہ کا ہسپتال میں داخل کر ےک عالج کیا جاتا ہے  2شدید نمونیا اور انتہانے شدید نمونیا یا عمر >. 2
اری رکھیں جب تک  ٪ برقرار رکھنی ےک لتے آکسیجن دیں۔ آکسیجن ےک ساتھ ج92.  ایس ای آکسیجن 1

حکہ آکسیجن یک کیم یک عالمات )جیےس کہ نچےل سینی یک دیوار کا اندر ہونا یا سانس لی /   70≤  نی یک رسر

۔   منٹ( اب موجود نہیں ہے
 معاون نگہداشت دیں: 

o   اس بات کو یقیٹی بنائیں کہ بج  یک عمر ےک مطابق مناسب روزانہ دیکھ بھال ےک سیال موجود ہوں۔
 ر زبانی سیالوں یک حوصلہ افزانے کریں ، ایک بار تکلیف ختم ہوجانے اور بچہ کھانا کھا سگ۔ دودھ پالنی او 

o 38.5)≤ ار ہ کو بخاگر بچoC ( اسیٹامول  پثں
میل گرام  15( لگتا ہے جو تکلیف کا باعث بنتا ہے تو ، زبانی

 کلوگرام / خوراک( دیں۔   / 
o  ی ےس اثر کرنی واال برو ی نکوڈائلیثی دیں )جیسا کہ اگےل حےص میں بیان کیا گیا  اگر ویز موجود ہو تو ، تثں

(۔  ہے
o   صاف نہیں کرسکتا ر کریں ، جےس بچہ نریم ےس چوستی ےک بعد  ناک / گےل میں کیس بیھ گھنی رساو کو دو

۔  ہے
. یا  4دن ےک لتے  10-7میل گرام / کلوگرام / دن  100. انجکشن۔ سیفوٹیگزائم 3  تقسیم شدہ مقدار میں

۔ یا  3دن ےک لتے  10-7میل گرام / کلوگرام / دن  100انجکشن۔ سیفوروگزائم   تقسیم شدہ خوراک میں
 تقسیم شدہ خوراکیں اور  4گرام / دن میل گرام / کلو  100انجکشن۔ امپیسلن 

ی  3دن ےک لتے  7-10   میل گرام / کلوگرام / دن۔  7.5تقسیم شدہ مقدار میں انجکشن جینٹاماسیں
ماہ مریضوں کا ہسپتال میں داخل مریضوں یک طرح کا عالج    2ر انتہانے شدید نمونیا عمر<  شدید نمونیا او 

د کرنی ےک لتے  کیا جاتا ہے ، اگر بیماری    کو مسثی
ی
یک حد کا اندازہ لگانی اور نیوموتھوریکس یا بہاؤ یک موجودیک

لیف یک صورت میں ، وں تو ، سینی کا ریڈیوگراف حاصل کریں۔ شدید تکداخےل ےک لتے سہولیات میس ہ
 ریڈیوگراف بھیجنی ےس پہےل بج  کو مستحکم اور آکسیجن دیں۔ 

 جیسا کہ اوپر  2اور  1
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گھنتی بعد ےک عالوہ دن میں ایک   6 گرام / کلوگرام آنے ایم / نس میں ہر میل 50مپیسلن . انجکشن۔ ا 3
ی   ۔ اگر بچہ یک ح  7.5بار جینٹامائسیں الت اچیھ ہو جانی ہے تو ، گھر میل گرام / کلوگرام آنے ایم / نس میں

 خوراک دن میں میل گرام / کلوگرام  15دن ےک بعد زبانی اموکیسیلن  5میں عالج جاری رکھنی ےک لتے 
 3فی

ی روزانہ ایک بار مزید   ایم جینٹامائسیں
 ں۔ دن تک دینی ےک بعد ڈسچارج کردی 5مرتبہ اور انجکشن آنے

 یا
گھنتی بعد جب تک کہ بج  یک    8وگرام پٹھے میں یا نس میں ہر  میل گرام / کل  25انجکشن۔ کلوریمفینیکول  

ی نہ ہو۔ پھر  بار ایک یہ خوراک میں زبانی طور پر دوا  3 دن ےک کل کورس ےک لتے ایک دن میں  10بہثی
۔  جاری رکھیں

 نہیں ہوتا ہے تو ، پیچیدگیوں کا دوبارہ   48اگر بچہ مندرجہ باال کیس بیھ عالج میں 
گھنٹوں تک بہثی

ائگزون  جائ دن ےک لتے روزانہ   10میل گرام / کلوگرام پٹھے میں یا نس میں    80زہ لیں اور انجکشن دیں۔ سیفثی
 ایک بار۔

لز یپ ی ہ ےک ساتھ زیادہ خطرے واےل مریضوں ، یعٹی مثں دائیسر دل ےک مرض اور شدید خراب غذائیت وغثں
، یا سیفوٹیگزائم / سیفوریگزائم دی   ےک بعد ، کو ابتدانے عالج ےک طور پر اموکسیسیلن + کالوولینک ایسڈ 

۔   جا سکٹی ہے
ی ےس خراب ہونی ہے ، ایمپایما / نیوموتھور  ی یکس ہوتا ہے یا سٹیفلوکوکل انفیکشن جن بچوں یک حالت تثں

۔ کلوکساسیلن یک عالمات ظاہر کرنی واےل    چاہئیں
 ہیں ان کو انجکشن لگانے جانی

 200جلد ےک گھاو ہونی
میل گرام / کلوگرام   7.5تقسیم شدہ خوراکیں + انجکشن۔ جینٹامائسن  4-3ن میں میل گرام / کلوگرام / د

۔  3-2دن میں  /  ہفتوں ےک کل کورس   3جب بچہ بہثی ہوجاتا ہے تو ، کم ےس کم تقسیم شدہ مقدار میں
۔ نمونیا )ایمپیما( ےک پیچیدہ بچوں کو بار کلوکساسلن کو زبانی طور پر جاری  4ےک لتے دن میں   6-4رکھیں

۔ ورت ہونی ہے  ہفتوں تک طویل عالج یک ضی

وی اور نگرائن   پٹں
اں  زہ لیا جاتا ہے ، اگر بچہ خراب ہوتا ہے تو ، پیچیدگیگھنتی یا اس ےس قبل جائ  48ہلےک نمونیا واےل بچوں کا  

۔ اگر تشخیصیا دیگر  ی دکھاتا ہے تو ، عالج اوپر یک طرح جاری رہتا ہے ات تالش کریں۔ اگر بچہ بہثی
ید / بہت شدید نمونیا ےک طور پر خراب ہوجاتا ہے تو ، مریض کو اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے اور شد

۔ ج  ت ن بچوں کو اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے )شدید اور انعالج کیا جاتا ہے تہانے شدید نمونیا( یک کثر
۔ شدید / انتہانے شدید نمونیا )عمر<  ماہ( ےک شکار ہونی واےل بچوں کا عالج  2ےس نگرانی یک جانی ہے

۔ اگر ممکن ہو تو ، اعادہ سینی کا ایکسے حاصلسیفوٹیگزائم / سیفوروکسائم ےس کیا جاس  کریں۔    کتا ہے
رانے یک صورت میں اعیل سہولت میں منتقیل پر غور دورسی الئن تھرانی ےک باوجود خراب ردعمل یا خ

 کریں۔ 

 مریض / والدین یک تعلیم
ی رفتار ، سینی یک جلن ، کھانا کھال  میں دشواری  نمونیا یک عالمت یک وضاحت کریں ، جیےس سانس یک تثں
نی

ہ۔   ، وغثں
 ور فوری طور پر اسپتال میں اطالع دیں۔ رے ےک اشارے یک وضاحت کریں انمونیا میں مبتال بج  میں خط

 
 
 

ے ےس ہوا نمونیا  1.1.1  بالغ افراد میں معارسر
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 پہال عالج
وری نہیں لیکن داخل مریض ےک لتے بہثی ہے    سینی کا ایکسے ضی
 

 پہال عالج
 کمیونٹی ےس حاصل شدہ نمونیا کا عالج : عام  2ٹیبل 

  

 دورانیہ  عالج  حالت 

ہلکا نمونیا )مریضوں یک شعبہ  
 مریضاں میں عالج( 

ونی  بثں
  اموکسسیلن )او( 

 میل گرام 1000 - 500گھنتی بعد   8ہر 
گھنتی   8میل گرام ہر  500ایریتھرومائسن یا 
 بعد 

 دن  5
  

 دن 5

شدید نمونیا )مریض کا وارڈ میں 
 عالج( 

ائگزون   دن 10-7 گھنتی بعد   12گرام ہر   1سیفثی

  

 کا عالجدورسی الئن  
 فرق نہیں پڑتا ہے ، یا  3اگر مریض سانس یک تکلیف میں ہے ، یا 

دن ےک پہےل الئن عالج ےک بعد کونے
ی    ح ےک  لتں ، ایچ  

آنے مریض یک حالت خراب ہونی ہے تو جانچ پڑتال کریں۔ ایکس رے اور انتظام یک تسر
یل نمونیا  ائط دیکھیں )بیکٹثں  میں مشکل یک    وی سیکشن ےس متعلق سانس ےک عاالج یک رسر

کا عالج کرنی
ائط واےل ایچ آنے وی منفی مریضوں پر الگو  (۔ رسر  ہیں

ے ےس حاصل شدہ نمونیا کا عالج  3ٹیبل نمثے   معارسر

 دورانیہ  عالج  حالت 

گھنتی   6میل گرام )او( ہر    500ارتھرومائسن   غثں عام نمونیا
 بعد 

 دنوں ےک 10 - 7
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نیوموسسٹائٹس جیو  
)  وییس نمونیا ) نی جے نی

  میل گرام  480کو ٹرانے موکسازول )او( 
  

 فولک ایسڈ اگر خون ےک خلتں کم ہوں 
 

 دن 21

 

گندھک یک الرجے میں متبادل طور پر:   
 600-450گھنتی بعد  6کلینڈامائسن ہر 

 میل گرام )او( 

  

اسٹیفیلوکوکس  
 اوریئس 

 نمونیا 

( ہر   1گھنتی بعد   6کلوکساسیلن )نس میں
 میل گرام  2ےس 
 یا 
 8ےس  6امائسن )نس میں /او( ہر ینڈکل  

 میل گرام  600گھنتی بعد 

 دن  14
  

 دن 14

کلیبسایال 
 نمونیا 

( ہر  گھنتی بعد  6کلورمفینکول )نس میں
 میل گرام 500
/+- 

 24گرام / کلوگرام /  میل    5-4جینٹامائسن )  
 تقسیم شدہ خوراکوں میں  2گھنتی 

 دن 14ےس  10
  
  

 دن  14ےس  10

( ٹائٹس جثں نیوموسیس  نوٹ:   وییس نمونیہ )نی یس نی

 Alternative in Staphylococcal)  اسٹیفیلوکوکل اور کلیبسایال نمونیا میں متبادل
Pneumonia and Klebsiella) 

یڈیم   ی ( ہر   1ڈی۔ سیفٹثں / پٹھے میں  گرام روزانہ   6گھنتی بعد زیادہ ےس زیادہ خوراک   8گرام )نس میں
 48و ہسپتال میں داخل ہونی ےک نیا کہا جاتا ہے ایسا نمونیا جاس کو ہسپتال ےس حاصل شدہ نمو  

کو ہسپتال ےس    گھنٹوں ےس زیادہ وقت ےک بعد ہوتا ہے لیکن داخےل ےک وقت یہ انکیوبیٹڈ نہیں تھا اس
۔  حاصل شدہ نمونیا کہنی ہیں

 : ہسپتال ےس حاصل شدہ نمونیا کا عالج 4ٹیبل 
  

 دورانیہ  عالج  حالت 
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احتیایط عالج جب 
ک جرثوےم کا ت

 نہ آجانے ٹیسٹ 

 گھنتی بعد   6گرام نس میں ہر   1ایمپسیلن  
 اور

 2میل گرام / کلوگرام / دن  5ےس  4جینٹامائسن 
 منقسم خوراک میں 

 دن 10ےس  7
  

 دن 10ےس  7

  

 (Bronchospasm) برونکو سپازم   2.1
 اور برونکیلوں یک دیواروں میں ہموار پٹھوں کا ایک کھچاؤ 

ہے ، جس یک وجہ ےس نایل یہ برونکانے
۔  تنگ ہوجانی ہے

  

 (Wheezing) ویزنگ   2.2
یہ سانس باہر نکانی ےک عمل ختم ےک ہونی ےک قریب سنانے دینی وایل ایک اونیحی یس سیٹی وایل آواز  

۔ بعض اوقات نمونیہ   ۔ یہ دور دراز ےک ہوا ےک راستوں کو کھینچاؤ ےس تنگ کرنی یک وجہ ےس ہوتا ہے ہے
۔ واےل بج  و   ہیں

 یز یک عالمت ےک ساتھ سامتی آنی
  

ی بیماری یک عالمت ہے  ماہ ےس کم عمر ےک نوزائید   3 خوار بج  میں ، ویزنگ سنگیں اگر فوری طور   -ہ شثں
پر حالت کو آپ یک سہولت پر نہیں سنبھاال جاسکتا ہے تو فوری طور پر ایک اوپری عالج گاہ کو ریفر  

 کریں۔ 
  

ایک الئٹس یک وجہ ےس ہوسکٹی ہے ، یہ  دہ بچوں ےک لتے ویزنگ برونکیو ماہ ےک درمیان نوزائی  12ےس    3
۔  وائرل انفیکشن ہے

 
)دمہ ےس متعلق حےص کا حوالہ(۔  3  سال ےس زیادہ ےک بچوں میں ویزنگ دمہ یک وجہ ےس ہوسکٹی ہے

ی ےس اثر کرنی واال برونکوڈائلیثی دیں اور اگر اس جگہ پر ح ی الت کا اگر بج  یک حالت خراب ہے تو ، تثں
 نہیں یک جا سکٹی تو اعیل سطح پر ریفر کریں۔ 

 بہثی

 انتظام عمویم
 اور بنیادی وجوہ ےک لتں مخصوص عالج  

ی
غثں معمویل خصوصیات ےک حامل بچوں یک تفتیش کرنی ہویک

۔   دیا جانا چاہنے
 شدید سانس میں سیٹی یک آواز

 میں کیس خاص عالج یک
ی یا پہےل بار بار آنی وایل گھرگھانے ۔ جو بج  اچیھ ہلیک تثں ورت نہیں ہونی ہے  ضی

اور سانس یک تکلیف نہیں رکھنی ہیں انھیں بخار اور ناک ےک راستی ےک رکنی ےک  طرح ےس کھانا کھا رہے ہیں 
 
ی
۔ تاہم ، والدین کو خطرے ےک نشانات یک وضاحت کرنی ہویک عالمٹی عالج پر گھر بھیجا جاسکتا ہے

۔   تاکہ سانس یک تکلیف ہو اور بچہ کھانا نہ  کھا سگ تو وہ بج  کو فوری طور پر اسپتال السکیں
 یں سیٹی یک آواز )ایمرجنیس میں داخل کریں( سخت سانس م

 . شدید برونکیوالئٹس 1
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 بغٹں ادویات ےک عالج 

۔ نگرانی بار   بج  کو ایک آرام دہ اور پرسکون حالت میں کھالنا چاہنے جو ماں یک گود میں ہوسکتا ہے
۔   بار ہونی چاہنے

 ج ےس عال  ادویات
میں خطرے ےس دوچار   2٪ ےس کم ایس نی او  92. آکسیجن: شدید سانس یک تکلیف میں مبتال بج  یا  1

۔ ماسک یا ہڈ ےس بہثی طریفی ےس اڑا دینا، اگر ان ےس بج  پریشان  ورت ہونی ہے میں آکسیجن یک ضی
۔   ہوجائیں

    ی امیں میل گرام( دن   75سال )   12،<    ام( گر   میل  50)   سال  12-9  ،(  گرام  میل  25)   سال  8-6:  گویل  امیثی
ح میں ایک بار سونی ےک وقت۔   ح 60-30کامیانے یک رسر  ٪۔90٪ ، دوبارہ ہونی یک رسر

 میل گرام۔  0.5-0.1سونی ےک وقت ڈیسموپریسن گویل 
 یا

ے ،   ی ایسیٹیٹ )ناک کا سثی ے(: سونی وقت روزانہ    10ڈیسموپریسیں  سثی
ایم یس جے   10ایم یس جے فی

وع کری  ایم یس جے تک  40ایم یس جے / فی ہفتہ زیادہ ےس زیادہ  10ں اور آہستہ آہستہ ےک ساتھ رسر
۔ اگر موثر ہے تو ، اےس   ح    6-3بڑھائیں ۔ کامیانے یک رسر

٪ ہے ، دوبارہ 60-40ماہ تک استعمال کرنا چاہنے
ح  ۔90ہونی یک رسر  ٪ ہے

. اگر مناسب طریفی ےس استع مال نہ کیا گیا تو سوڈیم  )احتیاط: ناک بہنی میں مؤثر طریفی ےس جذب نہیں
 )  یک کیم کا سبب بن سکتا ہے

۔   تشخیصو ایک اعیل مرکز میں ریفر کریں ، اگر نامیانی وجہ مشتبہ ہے یا جب مریض ک  شک میں ہے
 والدین یک تعلیم 

۔ ی دالئیں کہ حالت خود محدود ہو جانی ہے  والدین کو یقیں
 بج  کو انعام والدین ےس کہیں کہ وہ خشک راتوں کا ڈائری ریکارڈ برقرا

۔ اس طرح یک راتوں کیلنے ر رکھیں
اےک اقدامات ےس گریز کریں۔ دیں.   رسی

 

 (Asthma)دمہ    2.3
 / کلینیکل خصوصیات:  تشخیص

دمہ مختلف نوعیت یک شدت کا ایک واپس ٹھیک ہو سکتی وایل رکاوٹوں وایل ہوا یک نالیوں یک  بیماری  
 ، برو 

ی
۔ عالمات برونکیل نرم پٹھوں یک تنگ  میں بلغم  ہے

نکئل چپچپا جھیل کا ورم اور چھونی برونکانے
۔ یہ الرجن ، انفیکشن ، ورزش ، ادویات    ہیں

ین ، تمباکو ےک پلگ یک رکاوٹ یک وجہ ےس ہونی جیےس ایسثی
۔ اس یک خصوصیات   کا دھواں ، سانس ےک ذریےع اندر جانی واےل کیمیکلز جیےس عوامل ےس بڑھ سکتا ہے

۔ڈسنیا ، سانس میں سیٹی یک   آواز ، سینی پر دباؤ اور کھانیس ہے
  

 عالج یک ہدایات
 بغٹں ادویات ےک عالج

ی کریں ، سگریٹ نویسر بند کریں  جہاں بیھ ممکن ہو ، محرک عنرص )ع( یک نشاندیہ کریں اور ان ےس پرہثں
 اور سانس لینی یک باقاعدہ ورزشیں کریں ، جیےس 'پرانایامہ'۔ 

 ادویات ےس عالج 
)تصویر شدید دمہ ےک بڑھاؤ   ( 1.12میں
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ح،  اچیھ حالت کو مریض ےک اچھا احساس کرنی ےک ساتھ کم ےس کم یا کونے سانس کا نہ پھولنا، دل یک رسر
ح او   آواز کا نہ ہونا ہوا میں  سانس یک رسر

٪ ےس اوپر آکسیجن  95ر بہت کم یا آسکلٹیشن پر سانس میں کونے
. اگر اگےل ی ےک طور پر بیان کیا جاتا ہے گھنٹوں میں مریضوں یک حالت برقرار رہٹی   4-3سیچوریشن کو بہثی

ز پر   دن ےک بعد گھر بھیجا   10-7ہے تو ، اچھا ردعمل ظاہر کرنی واےل مریضوں کو سانس یا زبانی برونکڈائلیثی
۔  جاسکتا ہے

ائڈز ےک ساتھ دیکھ بھال ےک عالج   اگر ردعمل جزوی ہے یا مریض زیادہ خوراک میں سانس لینی واےل اسٹثں
 1گھنٹوں ےک دوران ہنگایم حالت میں ایمرجینیس میں آ چکا ہے تو گویل پریڈنیسولون   72پچھےل پر ہے یا 

 دیں۔ اگر عالمات پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے یا عالمات خراب ہو دن ےک لتے  5- 3ام / دن میل گرام / کلوگر 
 ں۔ ےک لتے مریض کو دوبارہ کال کری  تشخیصہفتہ یا جلدی دوبارہ  1ریہ ہیں تو ، 

 ہیں ان کو معتدل ےس شدید دمہ ےک ساتھ سمجھا 
جو مریض کونے رد عمل یا ناقص ردعمل ظاہر نہیں کرنی

۔   جانا چاہنے
 جان لیوا دمہ 

ی یک تفصییل تاری    خ پر کونے  ی واقعہ کا عالج فوری طور پر ہونا چاہنے اور کلینیکل ہسثی جان لیوا دھمگ آمثں
۔  وقت ضائع نہیں کرنا چاہنے

/ منٹ۔  4ر رکھنی ےک لتے آکسیجن سانس ٪ برقرا90< 2.ایس نی او 1  لیثی
ی 2  ایم یس جے / دن(۔ 40 زیادہ ایم یس جے / کلوگرام جلد یا نس میں )زیادہ ےس 10. انجکشن. ٹربیوٹالیں
ی سانس ےس 3 ( سالبیوٹامول / ٹربیوٹالیں . ترجییح طور پر نیبوالئزر ےک ذریعہ )جیےس کہ اوپر بحث یک گٹے ہے

 لینا۔
 ایم یس جے ےک ذریعہ نیبوالئزر سالبیوٹامول۔  250پیم برومائڈ راٹرو . اپ4
۔  10. انجکشن۔ ہائیڈروکارٹیسون 5  میل گرام / کلوگرام نس میں
ی  6 میل گرام / کلوگرام    1.2-0.8میل گرام / کلوگرام بولس آہستہ آہستہ اس ےک بعد    5. انجکشن۔ امائنوفائیں
؛ بولس یک خوراک کو   72گھنٹہ سست انفیوژن )اگر مریض کو آخری   /  ی دی گٹے ہے گھنٹوں میں تھیوفیلیں

 میل گرام / کلوگرام تک کم کریں(۔  2.5
منٹ ےس   30٪ ڈیکسوز میں 5میل لیثی  50 گرام / کلوگرام میں میل 40. انجکشن۔ میگنیشیم سلفیٹ 7

۔   زیادہ آہستہ دینی پر غور کیا جاسکتا ہے
یان ےک  ی نہیں ہونی ہت تو رسر

م خون میں گیس کا تجزیہ ، سینی کا ایکس رے ااگر کونے بہثی ور سثں
۔  والئٹس کا ٹیسٹ کرنا چاہنں  الیکثی

 آکسائیڈ میں اضافہ ہوتا  سانس لینی یک کونے کوشش نہیں ہو تو ، 
ابیت ےک ساتھ کاربن ڈانے ی سانس یک تثں

 ہے تو مریض کو انٹیوبیٹ کریں۔ جلد از جلد انتہانے نگہداشت یونٹ میں منتقل کریں۔ 
۔ منتقیل کا اہتمام کیا جانا چاہنے تاکہ راستی میں آکسیجن اور سانس ےک   اوپر اگر   واال عالن ناکام ہوجاتا ہے

 اسگ۔عالج کو جاری رکھا ج
  ورت یک بائیوٹیکٹس اینٹی ی  ، استحکام وہاں جب ہے  ہونی  میں  صورت اس ضف ضی  یا  بخار  تثں

 ہو۔  لیوکوسائٹوسس پولیمورفونیوکلیثے 
 نمونیا کا ثبکریکلز یک موجود 
ی
۔یک  وت نہیں ہے اور اینٹی بائیوٹکس یک ضمانت نہیں دیتا ہے

 بت ےک کھانیس  اور  میوکولیٹکس ۔ نہیں  مددگار  رسر  ہیں
۔  شدید دمہ میں نےسر ےس بچنا چاہنے
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بغثں نےسر وایل اینٹی ہسٹیمینکس استعمال یک جاسکٹی ہیں ، اگر اس ےس وابستہ الرجے وایل ناک یک سوزش  
 ہو۔ 
 

 سال اور بالغوں میں بچوں میں دمہ ےک حمےل یک شدت کا اندازہ  2≤ : 5 جدول
  

(  کلینیکل حالت     عالج )بچوں اور بڑوں میں

معمویل ےس  
 درمیانہ حملہ 

جملوں میں بات  
کرنی ےک قابل سانس  

ح   یک رسر
 

فی    40سال     5-2بچہ  
 منٹ ےس کم 

 
 30سال  5بچہ<  

 فی منٹ ےس کم 
 اور

 معیار نہیں 
 شدت کا کونے

 یوٹامول سانس ےس اندر لینالبسا
منٹ ےک بعد دیں زیادہ   30-20پف ہر    2-4 

 دوران۔ پفز پہےل گھنتی ےک  10ےس زیادہ 
اگر عالمات مکمل طور پر کم ہوجانی   -

گھنتی ےک   48-24ہیں تو ، سالبیوٹامول کو 
دن ےک    3گھنتی بعد(    6-4پف ہر    4-2لتں ) 

 لتے دیں
 

اتا اگر حملہ ضف جزوی طور پر حل ہوج
  4-2وٹامول گھنتی بعد سالب  4-3ہے تو ہر 

پف دیں۔ اگر حملہ ہلکا ہو تو گھنٹوں ، 
گھنتی میں   2-1تو ہر    اگر حملہ معتدل ہو 

پفس ، جب تک کہ عالمات کم نہ   6
ہوں۔ جب حملہ مکمل طور پر حل 

 بڑھیں 
ے
 ہوجانے تو اوپر یک طرح آگ

 ہیں یا ان میں     -
اگر عالمات بگڑ جانی

ی نہیں 
آنی ہے تو ، ایسا عالج کریں بہثی

 ۔ جیےس زیادہ حملہ ہے 
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سانس میں جمےل مکمل  1 سخت حملہ 
 نہیں کرسکتی 

  
 یا
  

سانس پھولنی یک وجہ  
ےس بات نہ کر سکنا / 

 کھانا نہ کھا سکنا 
سال سانس   5-2بچہ  

/ منٹ   40یک رفتار< 

سال ےس زیادہ،   5بچہ< 
/  30سانس یک رفتار 

 25≤    منٹ ےس زیادہ بالغ
 منٹ  / 

 اور
سال<  5-2بچہ 
 / منٹ 140

سال<  5بچہ<  
 / منٹ 125

 منٹ/  110≤ بالغ 
O2  پٹی  ٪ 92≤ سنثی

مریض کو داخل کریں ، نیم نشست یک  
 پوزیشن میں رکھیں 

  
یثی / منٹ  ل 5آکسیجن مسلسل 

پٹی کو  ٪ ےک 98-94)آکسیجن سنثی
پفس تک  2-10درمیان برقرار رکھنا( 

 سالبیوٹامول 
 30-20وری ہو تو ہر بچوں میں اگر ضی  

،  5پف > 2منٹ تک سال ےک بچوں میں
سال اور بچوں میں   5بچوں میں  پف<< 

میل گرام /   5ہائڈروکورٹیسون انجکشن ) 
 6میل گرام ہر  100کلوگرام نس میں ، 

گھنتی بعد بالغوں میں جب تک مریض  
بار  3مستحکم نہیں ہوتا ہے ، پھر روزانہ 

م / کلوگرام میل گرا 2-1زبانی پریڈنسولون 
 دن تک 5دیں 

  
اگر حملہ مکمل طور پر حل ہوجاتا ہے تو 

- 2گھنٹوں ےک لتے   28-24گھنتی بعد   4ہر 
میل  2-1پفس اور زبانی پریڈنیسولون  4

 دن مکمل کریں۔  5-3گرام عالج ےک 
  

 نہیں ہو ریہ ہے یا حالت  
اگر حالت بہثی

 کو خطرے  
ی
خراب ہو جانی ہے تو ، زندیک

   -کریں ےک طور پر عالج  

 کو  
ی
زندیک

خطرے واال  
 حملہ 

شعور یک تبدیل شدہ سطح 
 ، الجھن ، کوما( 

ی
 )غنودیک

  
 تھکن 

مریض کو داخل کریں ، نیم بیٹھے یک  
 پوزیشن میں رکھیں 

  
/ منٹ   5مسلسل   آکسیجن   لیثی

٪ ےک 98-94)کو برقرار رکھیں ، 
 ) پٹی  درمیان سنثی

 
میل لثی پالسٹک یک   500، . اگر روایٹی اسپیس دستیاب نہیں ہے تو سپیسکا استعمال تاثثں کو بہثی بناتا ہے  

منہ ےک ٹکڑے کو بوتل ےک نیج  واےل سوراخ میں داخل کریں )مہر یر ممکن حد تک بوتل لیں ، انہیلر ےک 
(۔ بچہ بوتل ےک منہ ےس ایس طرح سانس لیتا ہے جس طرح  وہ اسپس ےس لیتا ہے  سخت ہونی چاہنے
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 خاموش سینہ   
  
اڈوکسیکل چھانی و پیٹ یک  ثں پ

 حرکت 
  

 سایانوسس  
 گر جانا 

بچوں میں دل یک دھڑکن کا سست 
 ہونا 

 
بالغوں میں دل یک دھڑکن کا نے 
 ترتیب ہونا/ بلڈ پریسر کا کم ہونا 

  
پٹی >  ٪ 92آکسیجن سنثی

 5میل گرام> 2.5سالبیوٹامول نیبوالئزر 
< سال   اور بج 

سال اور  5ےکبچوں ےک لتے
 میل گرام ہر  5-2.5بڑوں میں 

ی  30- 20 منٹ میں پھر کلینیکل بہثی
حاصل ہونی پر سالبیوٹامول ایروسول پر  

۔   جائیں
  

بچوں میں ہائیڈروکورٹیسون انجکشن  
 ) میل گرام / کلوگرام ، بالغوں  5)نس میں

 گھنتی بعد   6میل گرام ہر  100میں 
  

میگنیشیم سلفیٹ یک ایک  بالغوں میں 
نٹ میں م 20خوراک کا انتظام کریں ) 

گرام کا    2ےس  1٪ سوڈیم کلورائڈ میں 0.9
 یوژن( انف
  

بچوں میں وقفی وقفی یک بجانے مستقل طور 
۔  پر نیبالئزیشن کا استعمال ہوتا ہے

  
  

 

 بالغوں میں دائیم دمہ
 دمہ ےک عالج ےکاصول

 یک عالمات ےک لتں ر . کیس بیھ مرحےل پر سانس میں  1
یسکیو دوانے روکاوٹ، گھرگھراہٹ اور سینی یک سخٹی

 )سابا( کا استعمال کریں۔ 
 ہیں تو سوزش ختم کرنی وایل دوا )سانس لینی وایل آنے یس  

جب ہفتہ میں دو یا زیادہ بار عالمات پیش آنی
وع کریں۔  ایس کو ترجیح( رسر

وں کو مسلسل تنہا عالج ےک 3  طور پر استعمال نہ کریں۔ . البا برونکڈائلیثی
ورت ہو  ۔ تو آنے یس ایس میں ایل ای نے  جب مرحلہ وار عالج یک ضی  اے کا اضافہ کرنا بہثی طریقہ ہے

وری ہوسکٹی ہے ، 5  درجے یک یا زیادہ خوراک آنے یس ایس ضی
. مستقل عالمات پر قابو پانی ےک لتے درمیانی

 نظام میں جذب ہونی کا خ
۔لیکن اس ےس زیادہ جسمانی  طرہ ہے

ی ایک برونکوڈائلیثی ہے  6 ات  جو کمزور سوزش یک خصوصیات اور بار بار ضمٹی اثر . مسلسل جاری تھیوفیلیں
۔  ےک ساتھ ہے

س کو اوروفرنجیل جمع 7 . اسپیس ڈیوائس ےک استعمال یک سفارش یک جانی ہے جب ایم ڈی آنے کینیسثی

۔ کو کم کرنی اور جسمانی نظام جذب کو کم کرنی ےک لتے استعم سال ےس کم عمر ےک بچوں   4ال کیا جاتا ہے
ڈ ڈو  : میثی ( جس میں فاسٹ ماسک ےک ساتھ اسپیس میں ۔  ز انہیلر )ایم ڈی آنے سال ےس زیادہ  4ہوتا ہے
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؛   : اسپیس ےک ساتھ ایم ڈی آنے : ایم ڈی آنے   12عمر ےک بچوں ےک لتے سال ےس زیادہ عمر ےک مریضوں ےک لتے
۔ بزرگ مریض: اسپبراہ راست استعمال ہوسکٹی ہے ی یس ےک  ا خشک پاؤڈر سانس ےک ساتھ اتنا موثر ہے

؛ تاہم ، کچھ خشک پاؤڈر سانس ےک  ۔ساتھ ایم ڈی آنے  ساتھ کو ترجیح دے سکتی ہیں
ول   تشخیصکلینیکل .  8 ےک حےص ےک طور پر سانس یک تکنیک کا دوبارہ جائزہ لیں اور موجودہ کلینیکل کنثی

۔ اگر مریض اطمینان بخش طور پر کونے ڈیوائس استعمال   ےک معیار ےک ساتھ عالج معالجے کا جائزہ لیں
۔  کرنی ےس قاض ہے تو کونے متبادل تالش کیا جانا چاہنے

ائڈز ےک بہت  9 ۔  . سیسٹیمیٹک کورٹیکوسثی وری ہوسکتی ہیں ۔ یہ شدید دمہ ےک لتے ضی ےس ضمٹی اثرات ہیں
۔  پٹھے میں یا نس یک ترسیل ےک دوران زبانی استعمال کو ترجیح دی جانی ہے

وی اور ترمیم   عالج میں پثں
کو کال کریں۔ ہر دورے پر ، مریض یک جانچ کریں۔ ادویات ےک منفی اثرات کو   وں بعد مریضہفت   12-8ہر  

 اور وزن کو ریکارڈ کریں۔ نی ای ایف آر / نی ایف نی یک پیمائش کریں اور 
تالش کریں اور بچوں میں اونچانے

 شدہ حالت کو ریکارڈ کریں۔  تشخیصبیماری یک 
وری ہے کیونکہ د  ےک ردعمل میں وقتا فوقتا  بیماری ہے مہ ایک متغثں نگرانی ضی

ول ےک ضائع ہونی ۔ کنثی
۔  عالج ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے جیسا کہ بڑھٹی ہونے عالمات یا کیس خرانے یک نشوونما ےس ظاہر ہوتا ہے

یل مہینوں تک قابو پالیا گیا ہو تو دواؤں کو چھوڑ دیں ، اور عالج میں بتدری    ج کم ہونی وا 3اگر کم از کم 
وں  ح پر پر عمل کریںتدبثں داری چھڑوائیں اور کس رسر  پہےل دستثے

۔ یہ فیصلہ کرنی وقت کہ کون یس دوانے
، دمہ یک شدت ، عالج ےک مرصی اثرات ، فائدہ مند اثر ، اور مریضوں یک ترجیح کو سب کو مدنظر رکھنا 

ائڈ یک کم ےس کم خوراک میں برقرار  ۔ مریضوں کو سانس لینی واےل سٹثں  وایل ۔ سانس لینی رکھنا چاہنے  چاہنے
۔   ہیں

حوں پر خراب ہونی ائڈ خوراک میں کیم سست رفتار ہونی چاہنے کیونکہ مریض مختلف رسر  سٹثں
 :  مندرجہ ذیل اصولوں کا اطالق مفید ثابت ہوسکتا ہے

ی ماہ ےک وق   درجے ےس ےل کر زیادہ خوراک میں آنے یس ایس تنہا استعمال کیا جاتا ہے تو تیں
فوں جب درمیانی

۔ ٪ ک 50ک میں ےس خورا   یم یک کوشش یک جانی چاہنے
 ول  اکیےل ایس یس آنے  خوراک کم  جہاں ۔  پر  خوراک روزانہ بار  ایک ، ہے  کرنی   حاصل کنثی  ڈالیں
 ول  مجموعہ کا   اے  نے  اے  ایل اور  ایس یس آنے  جہاں  رکھنی  جاری کو   اے  نے  اے  ایل ، ہے  کرتا   حاصل کنثی

وع کریں۔ آنے یس ایس یک کم خوراک تک پہنچنی ایل   کرےک  کم   تک  ٪50  کو   خوراک  یک  ایس  یس  آنے   ہونے  رسر
۔   اے نے اے تک جاری رکھیں پھر اس کو روکیں

  ۔ میں  خوراک روزانہ بار  ایک کو   عالج مجموغ یا  بدلیں
 ول   ےک  ہونی  نہ تکرار  کونے   یک  عالمات میں  سال ایک دمہ کا   مریض اگر  ، ہے  جاسکتا  روکا  عالج کا   کنثی

ولر   ساتھ ۔ ت کم  یک  کنثی  رین خوراک ےس قابو میں آنے
ی یا خرانے نہیں ہو تو ، ممکنہ سبب تالش کریں جیےس ناقص تعمیل ، سانس لینی یک غلط 

اگر کونے بہثی
تکنیک ، خایل ڈنے کا مستقل استعمال ، نامناسب خوراک ، انفیکشن )اوٹائٹس میڈیا ، سائنوسائٹس ، 

ل سامنا ، پچھےل دورے ، الرجک ناک یک رجن کا مسلسےک تحت ، ال تشخیص ی ےک نیومونائٹس( ، بیمار 
 وجہ نہیں مل پانی ہے تو ، ایک قدم بڑھانی پر غور کیا جاسکتا ہے ، یعٹی 

سوزش اور سائنوسائٹس۔ اگر کونے
 خوراک اور ادویات یک تعداد میں اضافہ اور خطرے واےل عوامل ےس بچنا۔ 

 یک تھرانی شدید عالمات واےل مریضوں  
۔  بارے میں و شدید خرانے ےک  الدین / مریضوں کوخرانے یک نشاندیہ کرنی ےک لتے تربیت دی جانی چاہنے

 . کھانیس ، گھرگھراہٹ اور سانس یک تکلیف میں اضافی ےس شدید اضطراب یک نشاندیہ کریں۔ 1
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نے  کیم واقع ہو تو ، ایم   فیصد  15. نی ای ایف آر یک پیمائش کریں )اگر ممکن ہو تو( ، اگر بیس الئن ےس 2
ٹامول کو سپیس ےک ساتھ یا بغثں منہ ےک ماسک ےک ساتھ ، ایک وقت میں ایک پف ، آنے ےک ذریعہ سالبیو 

 پفس تک یک نگرانی ےک ساتھ  20-10منٹ تک دہرایا جانے ، زیادہ ےس زیادہ  4-2ہر 
 عالمات. 

 ہیں اور نی ای  
ی کو  ایف آر میں اضافہ ہوتا  اگر سانس ےک اختتام پر عالمات ٹھیک ہو جانی ہے تو ،ٹربیوٹالیں

 اری رکھیں ج
۔  6-4ہر   گھنٹوں ےک بعد سالبیوٹامول /اور ڈاکثی ےک چیک اپ کا منصوبہ بنایا جانے

ی نہیں ہے یا کیس بیھ وقت جان لیوا حمےل )شدید تکلیف ، بولنی ، 
ی یا جزوی بہثی اگر اس میں کونے بہثی
  میں دشواری، نیالپن

پر اسپتال منتقل کیا  تو ، مریض کو فوری طور  ، تھکن( یک عالمات ہیں  کھانا کھانی
ی اور  جانا چاہنے اور نقل و حمل ےک دوران سانس ےک ذریعہ سالبیوٹامول جاری رکھنا چاہنے / ٹربیوٹالیں

 میل گرام / کلوگرام( یک خوراک دیں۔ 2-1پریڈنیسولون ) 
 مریض / والدین یک تعلیم 
ی یک وضاحسادہ زبان میں دمہ یک نو  ع کریں کہ وقتا. فوقتا اس ت کریں اور مریض کو مطل عیت اور روگجیی

۔  یک شدت تبدیل ہوسکٹی ہے کیونکہ یہ ایک متغثں بیماری ہے
 معمول  اور  فعال مریض تر  زیادہ اور  ہے  عمل میدان وسیع ایک کا   شدت یک  دمہ کہ  دیں زور  پر  بات اس 
  یک

ی
۔  سکتی  گزار   زندیک  ہیں
سانس یک تکلیف کا ریکارڈ برقرار  ، سانس میں سیٹی یک آواز اور  عالمات جیےس کھانیس ، کورائزا روزانہ یک 

ی اور دوائیوں کا ریکارڈ مریض  ۔ نیند میں خلل ، بیماری یک وجہ ےس اسکول ےس غثں حاضی رکھنی ےک لتے کہیں
۔ وری ہے  کو عالمت ےس آزاد رکھنی ےک لتے ضی

 (BRONCHITIS) برونکائٹس -3
 (Acute bronchitis) شدید برونکائٹس  3.1

۔  یہ اوپری ہوا ےک راستوں ےک انفیکشن یک وجہ ےس برونکانے یک خود ےس ٹھیک ہو جانی وایل سوزش ہے
۔ سانس یک یہ حالت  شدید برونکائٹس اینٹی بائیوٹک ےک غلط استعمال ےس وابستہ ایک عام حالت ہے

۔ شدید برونکائٹس ےک عالج میں اینٹی عام طور پر ایک وائرس یک وجہ ےس ہونی  یل ایجنٹوں  ہے بیکٹثں
۔ےک لتے پرٹوسس واحد ا  شارہ ہے

  

 تشخیص 
ی  ·      شدید برونکائٹس ےک مریضوں میں کھانیس پانچ دن ےس زیادہ )عام طور پر ایک ےس تیں

۔   ہفتوں( تک ہونی ہے ، جو تھوک یک پیداوار ےس وابستہ ہوسکتی ہیں
 )نیج  مالحظہ کریں( ،  کو دائیم برونکائٹس ےس ممتاز کیا جانا   شدید برونکائٹس ·     

چاہنے
۔یہ یس او   نی ڈی یک شکل نہیں ہے

 عالمتی عالج
عالمات ےس آفاقہ )جیےس ، ایسٹامینوفن ، ہائیڈریشن ، ممکنہ طور کھانیس روکنی وایل  ·     

 ادویات( 
 سانس میں سیٹی یک آوازےک لتے سانس ےک ساتھ بیٹا ایگونسٹ 

ائٹس اینٹی بائیوٹکس ےک زیادہ استعمال kبرونورسی صورت میں صحتمند مریضوں میں شدید  د
ورت ہونی ہے ، جیےس  ۔ تقریبا تمام مریضوں کو ضف عالمٹی عالج یک ضی یک ایک بڑی وجہ ہے



﴿119﴾ 
 

ایسٹامینوفن اور ہائیڈریشن۔ دیگر عالمٹی عالج جیےس  کھانیس روکنی وایل ادویات، میوکولیٹکس  
ز ےک معمول ےک استعمال یک افا، اور برو  ۔  دیت یک حمایت کرنی واےل شواہد ضعیف ہیں نکڈائلیثی

۔ گھرگھراہٹ ےک  کھانیس نیند میں مداخلت کر ریہ ہو تو ضف انٹی ٹسوز پر غور کرنا چاہنے
ول( ےس فائدہ اٹھا -2مریض کچھ دن تک سانس ےک ساتھ لینی واےل بیٹا   ایگونسٹ )جیےس ، البیٹثں

۔ بی ش نہیں یک جانی ہے کیوں کہ رعےسر ، ایگونسٹس ےک وسیع استعمال یک سفار -2ٹا سکتی ہیں
۔ گھثے   اثرات عام ہیں

 اہٹ اور لرزنی جیےس منفی
 

 ہیں ، 
اگرچہ معمویل عالمٹی فوائد شدید برونکائٹس میں اینٹی بائیوٹک ےک استعمال ےس پانے جانی

اینٹی بائیوٹک مزاحمت کا خطرہ  شدید برونکائٹس یک خود محدود نوعیت اور منفی اثرات اور 
۔ زبانی اینٹی بائیوٹکس عام طور انی پر اینٹی بائیوٹک استعمال ےک خالف وسیع پیم تجویز کرتا ہے

۔   یل انفیکشن یک معروف وباء ےک دوران استعمال نہیں ہوتا ہے پر پرٹوسس ےک مریضوں یا بیکٹثں
میل گرام  250طور پر ایک بار ، پھر میل گرام زبانی  500ایک میکروالئڈ جیسا کہ ازتھرومائسن 

 طور پر دن میں   500کلریتھرومائسن دن یا   4نی طور پر ایک دن میں ایک بار زبا
میل گرام زبانی

۔  7دو بار   دن ےک لتے دی جانی ہے
 دائیم برونکائٹس   3.2

ی مہینوں تک دائیم پیداواری   کھانیس ہونی ہے اس میں ایک ایےس مریض میں لگاتار دو سالوں میں تیں
یل جوہات کو خارج کر دیا گیا ہو۔ مریضوں کو ثانوی جس میں دائیم کھانیس یک دورسی و  بیکٹثں

۔   انفیکشن یک وجہ ےس بخار اور گھنی بدبودار تھوک یک پیداوار ہو سکٹی ہے
  

 بغٹں دوا کا عالج
 ·  سگریٹ نویسر ترک کریں اور / یا مرصی ماحول ےس بچیں 

 بڑھتی کا فوری عالج· انفیکشن ےک 
ولڈ آکسیجن ےس عالج  · کنثی

اف ·       نی زیوتھثں
 برونکو ڈائلیثی کچھ فائدہ دے سکتا ہے  ·     

 ادویات ےس عالج 
 گھنتی بعد  8-6میل گرام ہر  8-4بیٹا ایگونسٹ دیں مثال  سالبیوٹامول  ·     

ا ٹروپیم برومائڈ ایروسول   د گھنتی بع  8 - 6میل گرام ہر  80 - 20ایثی
ائڈز یک آزمائش اگر ہوا یک نالیوں میں ٹھ ·      یک ہو جانی وایل روکاوٹ کا کونے امکان سٹثں

 موجود ہے 
 دن ےک لتے  5میل گرام روزانہ ایک بار  20اے: پریڈنیسولون )او( 

  
تعریف۔دائیم رکاوٹ وایل پلمونری بیماری  دائیم روکاوٹ وایل پلمونری بیماری )یس او نی ڈی(   4.1 

ہوا ےک بہاؤ یک دائیم رکاوٹ ہونی    نی ڈی( ایک پھیپھڑوں یک بیماری ہے جس میں پھیپھڑوں ےک  )یس او 
میں مداخلت کرنی ہے اور مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہونی )ڈبلیو ایچ  ہے جو عام سانس لینی 

 او(کلینیکل عالمات اور نشانات 
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ےک بہاؤ یک حدود یک روکاوٹ ےس پہےل دائیم کھانیس اور تھوک یک پیداوار اکثر کٹے سالوں ےس ہوا       
۔   ہونی ہے

ی باہر نکالتی ےک وقت میں اضافہ۔              تشخیص سانس کا غثں معمویل پھولنا اور سانس ےک جثے
ی ، جسمانی معائنہ ، سینی ےک ایکس رے جیےس نشانات/ عالمات ، مریض یک ہ  تشخیص  سثی

۔   عوامل یک بنیاد پریک جانی ہے
ی نایم ایک سادہ ٹیسٹ ےس ہونی ہے ، جس ےس      یہ معلوم ہوتا ہے   اس یک تصدیق سپائروومیثی

ی ہوا پھیپھڑوں ےک اندر اور باہر ےل کہ انسان کتٹی گہرانے ےس سانس ےل سکتا ہے اور کس طر  ح تثں
۔یس او نی ڈی یک بڑہوتری: مریض یک مستحکم حالت ےس اور دن بدن معموالت ےس زیادہ جاسکتا ہے 

 ےس
ی
 دوائیوں میں تبدییل حالت مسلسل خراب ہونا ، جس کا آغاز شدید ہو  اس مریض کو  باقاعدیک

۔ ورت ہے مزید برآں ، صحت یک دیکھ بھال ےک استعمال پر مبٹی خراب ہونی ہونے حالت یک  یک ضی
۔  عمویم درجہ  بندی تجویز یک گٹے ہے

ورت بڑھ جانی ہے ، جس کا وہ خود اپنی عام ماحول میں انتظام       ہلیک: مریض کو دوائیوں یک ضی
۔    کرسکتا ہے

ورت   کو دوائیوں  معتدل: مریض      طٹے امداد لینی یک ضی
ورت بڑھ جانی ہے ، اور اےس اضافی یک ضی

۔      محسوس ہونی ہے
ی ےس بگاڑ کو پہچانتا ہے ،    ی شدید: مریض / نگہداشت کرنی واال حالت میں واضح اور / یا تثں

۔ ورت ہونی ہے   کلینیکل نشانات اور عالمات۔ جس میں اسپتال میں داخےل یک ضی
 بڑھٹی ہونے مشکل ،    لینی میں  سانس     
 پیداواری کھانیس تبدیل شدہ تھوک ےک ساتھ بخار.      
متبادل ےک طور پر ، عالمات زیادہ غثں مخصوص ہوسکتی ہیں ، جیےس بیماری ، تھکاوٹ ، نے     

۔
ی
:  خوانے یا نیند آنا اور افسدیک  اس زمرے میں شامل اہم بیماریاں یہ ہیں

  
مہینی یا اس ےس زیادہ عرےص تک   3ال مسلسل میں زیادہ دن اور دو س  -ئٹس ائیم برونکاد ·     

پانے جانی وایل کھانیس اور پیداواری تھوک)نکالنا( و بلغم )پھیپھڑوں ےس چپچپا(  اور بخار یک 
 خصوصیت ےس ہونی وایل برونگ یک ایک دائیم ، سوزش وایل کیفیت۔ 

( یک توسیع اور  ھیپھڑوں میں خرانے جو پ ایک سانس یک  -ایمفیسیما  ·      ہوا ےک تھیےل )الویوالنے
۔  حتیم تبایہ ہے ، جس ےک ذریےع آکسیجن پھیپھڑوں ےس خون ےک دھارے میں جاتا ہے

ز ی ، بہاؤ میں رکاوٹ ، اور   · برونگ ایکٹثں یک خصوصیات سوزش اور آسانی ےس ٹوٹنی واےلہوا ےک راستی
۔ ) اسپتال میں بار بار آنی اور  ( داخےل ےس ہیں  . ذیل میں دیکھیں

اگرچہ دمہ بیھ ایک اییس حالت ہے جو ہوا ےک راستی یک راہ میں حائل رکاوٹ ےس منسلک  ·     
ہے ، اور بہت ےس لوگ یس او نی ڈی ےک ساتھ بیھ دمہ کا شکار ہیں ، عام اصول ےک طور پر ، دمہ  

۔  کو یس او نی ڈی ےک زمرے میں شامل نہیں کیا جاتا ہے
  

 عالجبغٹں ادویات ےک 
سگریٹ نویسر کاخاتمہ ، دورسے ذرائع )گھر یا پیشہ ور( ےس دھویں ےک سانس لینی ےس  
انی ، بلغم یک پوسٹورل ڈرینیج اور   یک فزیوتھثں

گریز کرنا ، بلغم نکالتی میں مدد ےک لتں سینی
 مناسب ہائیڈریشن۔ 
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 ادویات ےس عالج
 اے۔ شدید  برونکسپازم

تھ یا ناک ےک پونگز ےک  ٹوری ماسک ےک سا٪( وین28-24تھ ) . آکسیجن سانس ےک سا1
ح پر۔ 2-1ذریعہ   لیثی / منٹ یک روانی یک رسر

بار نیبوالئزیشن کا استعمال کرنی ہونے  6-4میل گرام دن میں  2.5. سالبیوٹامول حل 2
۔  ورت پڑتا ہے تو اس میں سانس لیں  اور جب ضی

ی 3 ز ےک ٪ ڈیکسو 5گرام( میل گرام / کلو  5میل گرام )  500-250. انجکشن۔ امائنوفائلیں
 میں تحلیل شدہ  20

منٹ میں آہستہ آہستہ دیا جاتا ہے )اگر مریض پہےل   20میل لیثی
( یا اگر جگر یک بیماری ہونی  ی نہیں ےل رہا ہوتا ہے تو ےس نہیں دیا جاتا ہے یہ تھیوفائلیں

ح ےس انفیوژن دیا جا 0.5ہے تو  ۔ . میل گرام / کلوگرام / گھنٹہ یک رسر  تا ہے
 3میل گرام  125میل گرام + کاللووینک ایسڈ  500جنکشن ےس اموکسیسلن نی / ا. زبا4

۔ 10-3مرتبہ دن میں   دن ےک لتں
 میل گرام / کلوگرام / دن۔  2-1دن ےک لتے پریڈنیسولون گویل  5. 5
 
مریض کو مزید عالج / معاون وینٹیلیشن ےک لتے اسپتال بھیجیں اگر باال عالج ، شدید   

 تبدیل شدہ حس ہو۔  سائنوسس اور / یا 
. بحایل کا عالج   نے

( دن میں  1
ڈ ڈوز انہیلر )ایم ڈی آنے مرتبہ اور جب  4ایم یس جے  200. سالبیوٹامول میثی

ورت ہو )اسپیس استعمال کریں ، اگر مریض ےک   مسئلہ ہو(۔ ضی
ی
 لتے ہم آہنگ

 یا
ڈ خوراک انہیلر    4ایک دن میں   ی میثی ورت ہو تو ٹربیوٹالیں ایم یس   250مرتبہ اور جب ضی

۔   جے
ی نہ ہو تو ، اپراٹروپیم برومائڈ سانس ےک ساتھ  ایم  200اگر مذکورہ باال ےس کونے بہثی

 بار دیں۔  2یس جے دن میں 
 ےک بعد دن میں 3

ی گو  3. کھانی ۔ 200-100یل بار تھیوفیلیں  میل گرام دی جانی ہے
میل گرام +   500یسلن  . اگر مریض پیےل رنگ ےک بلغم کا اخراج کررہا ہے تو ، زبانی اموکس4

۔  10-3مرتبہ دن میں  3میل گرام  125کاللووینک ایسڈ   دن ےک لتں
دن۔  125ایسڈ   میل گرام دن میںدن ےک لتے

ائڈز کا بہت محدو  وری ہوتو ضف منتخب مریضوں میں یہ اسٹثں  د کردار ہے ، اگر ضی
 ہو تو ضف ماہر ےک ذریعہ یہ انتظام کریں۔ 

  ذریعہ کیا جانے اور اگرتو متعلق اشارے کا فیصلہ ماہر ےکآکسیجن یک گھریلو تھرانی ےس 
، اےس دن میں  ۔   15اس یک نشاندیہ یک جانے  گھنتی لیا جانا چاہنے

۔ مست  فائدہ نہیں ہے
قل یس او نی ڈی میں اینٹی ٹسوز میوکولیٹکس ےک استعمال ےس کونے

۔ ۔ سانس یک محرک یک سفارش نہیں یک جانی ہے  کا مستقل استعمال منع ہے
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 مریضوں یک تعلیم
نہ ضف شدید مرحےل ےک دوران بلکہ پھیپھڑوں ےک افعال یک طویل مدنی بحایل ےک بارے  

میں بیھ وضاحت  میں تمباکو نویسر ےک مکمل خاتےم یک اہمیت اور اس ےک فوائد ےک بارے  
 کریں۔ 

مریض کو اینٹی بائیوٹکس یک ایک ہفتی یک خوراک بیھ دی جانی چاہنے اور اےس استعمال 
کرنی یک ہدایت یک جانے ، اگر عالمات تھوک ےک رنگ کو پیےل رنگ میں تبدیل ہونی ےک 

وع کردیں۔ س  اتھ خراب ہونا رسر
 

 (OTHER RESPIRATORY INFECTIONS) دیگر سانس ےک انفیکشن   5.1
ینجیو ٹریکیوبرونکائٹس / کراؤپ   5.2 -Acute laryngo) ایکیوٹ لٹں

tracheobronchitis/Croup) 
 بچوں میں ہونی ہے )عام  خصوصیا کلینیکل

ت:، یہ ٹریکیا اور برونکانے یک شدید سوزش ہے جو چھونی
نکس ےک حےص میں ہوا کا راستہ تنگ  3ماہ ےس  6طور پر   ےک نتیجے میں سال یک عمر تک(۔ یہ لثں

ہونی
ا وائرس( لیکن یہ بیکٹ  ی ۔ سب ےس عام وجہ وائرل انفیکشن ہے )خاص طور پرانفلوئثی یل پیدا ہوتا ہے ثں

۔ ۔ رکاوٹ سوجن اور ورم میں یک یک وجہ ےس ہونی ہے  انفیکشن یک وجہ ےس بیھ ہوسکتا ہے
  

 تشخیص 

" وایل کھانیس، سانس اندر لینی ےک دوران آ ·      ائڈر(، بخار، عالمات "بھونکتی واز)سثی
ی سانس لینا شامل ہیں   گھرگھراہٹ)سیٹی جییس آواز(، آواز  کا بیٹھ جانا اور تثں

۔ طرح یک عال اس  ·       ہیں
 رات کو ہونی

ً
 مات عموما

۔  ·       سانس یک ناکایم اور نمونیا ممکنہ طور پر مہلک پیچیدگیاں ہیں

 عام عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج·  

۔مریض کو سائیڈ وایل   پوزیشن میں گردن کو تھوڑا سا بڑھا کر ہوا ےک راستی کو برقرار رکھیں
وری ہو تو رساو کا نرم طریفی ےس چو   سنا۔ ضی

ح ےس وینٹی ماسک / ہڈ ےک ذریعہ آکسیجن دیں۔  4-6 / منٹ یک رسر  لیثی
ورت  معاون اور مخصوص تھرانی ےک ساتھ ، اینڈوٹریکیل انٹوبیشن / ٹریکیوسٹویم یک ضی

۔ اس صورت میں ، مریض تھرانی ےک باوجود مستقل طور پر  شاذ و  نادر یہ پیدا ہوسکٹی ہے
روکنی ےک لتے اختیاری انٹیوبیشن / ٹریکیوسٹویم یک جانی  خراب ہورہا ہو تو سانس یک ناکایم کو 

۔   چاہنے
 ادویات ےس عالج 

ائڈر ےک ساتھ ہلےک معامالت )سخت آواز ، بھونکتی جییس یا ہیکنگ ک ھانیس ، کم ےس کم سثی
ورت نہیں ہے اور اےس   دینا( میں کیس بیھ عالج یک ضی

ائڈر زور لگانی اور رونی ےک دوران سنانے سثی
ورت ہوسکٹی ہے  آواز ےک آ رام ، کھانا کھالنی اور مائعات ےک ساتھ یہ گھر یک دیکھ بھال یک ضی

۔ جب فوری طور پر اس یک اطالع دی   جانے
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ائڈر( اور شد  ید معامالت )فوری طور پر اسپتال میں داخل ہونا( یک معتدل )آرام ےک دوران سثی
 : ورت ہونی ہے  شکل میں مخصوص عالج یک ضی

 
 2-1کلوگرام پٹھے میں فوری یا زبانی پریڈنیسولون میل گرام /   0.6اسون . انجکشن۔ ڈیکسامیتھ1

 میل گرام / کلوگرام 
ی 2  سیالئن میں  3کلوگرام / خوراک میل گرام /   0.05 - 0.01. سانس ےک ساتھ ایڈرینالیں

میل لیثی
۔ ضمٹی اثرات تک ، کچھ خوراکیں دی یک جاسکٹی   2-1پتال کر ےک ہر  گھنٹوں میں دی جانی ہے

۔   ہیں
ہ ظاہر ہونی ی دھڑکن ، رعشہ ، وغثں  ہیں ، جیےس۔ دل یک تثں

 یا
  بعد۔گھنتی   12ایم یس جے / خوراک ہر    1000-500اثر دیکھنی تک سانس ےک ساتھ بیڈیسونائڈ  

والئٹس ےس 3 . نس ناسٹی سیالوں یک بحایل یک خوراک )بالغوں اور بچوں میں مائعات اور الیکثی

 متعلق شعبہ مالحظہ کریں(۔
 آکسیجن تھرانی . 4
. رکاوٹ واےل بچوں میں انٹیوبیشن یا ٹریکیوسٹویم )جیےس سینی ےک نچےل حےص یک دیوار کا اندرہونا 5

(۔ اینٹی بائیوٹکس یک چیٹی ۔ اور نے  سفارش نہیں یک جانی ہے
  

نجیل خناق    5.3  لثں
یم خناق ؛یہ بوندوں ےک ذریعہ ایک شخص ےس اس یک وجہ ایک انفیکشن کورائن بیکٹثں دورسے  ہے

۔ شخص میں براہ راست پھیلتا  سال یک عمر ےک بج  اس میں سب ےس زیادہ حساس ہیں اگرچہ  5-1ہے
۔ بغثں قوت مدافعت واےل بالغوں کو بیھ خطرہ ہوتا   ہے

 تشخیص 

ین ، خون ےک سفید اوراور رسخ  خناق  میں رسمٹے سفید رنگ یک جھیل ملٹی ہے جو مردہ خلیوں ، فائثے
۔  خلیوں پر مشتمل ہونی   ہیں

یا ےک بڑھتی یک وجہ ےس سوجن ےک نتیجے میں پیدا ہونی  ہے جو بیکٹثں
 
  

 عام عالج
ینجائٹس میں اوپر جیسا معاون عالج۔ 1  . شدید لثں
طور پر بج  کو نگرانی ےک تحت اور آکسیجن تھرانی ےک ساتھ متعدی بیماریوں ےک  . فوری 2

 و ، اس کو الگ کیا جانا چاہنے اسپتال میں بھیج دیں۔ اگر بچہ منتقل نہیں ہوسکتا ہے ت
 :  جائیں

 اور مندرجہ ذیل اقدامات فوری طور پر اٹھانے
یا اینٹی ٹوکسن   ینجیل  آنے یو نس میں    40،000  -  20،000ڈیفیتھثں ینجیل اور لثں یا پٹھے میں فثں

وفریجنل انفیکشن ےک لتے    48ملوث ہونی وایل بیماری > ی ،  نثں آنے   60،000ےس    40،000گھنتی
۔  3آنے یو جو<  100،000ےس  80،000میں شامل ہونی کیلنے  یو؛ پھیالؤ   دن ےس موجود ہیں

 4دن ےک لتے  14دن  الکھ یونٹ / کلوگرام /  1.5 -الکھ  1. انجکشن. کرسٹلالئن پینسلن 4
 خوراکوں میں تقسیم شدہ۔ یا
ی پینسلن  منقسم خوراک میں  2یونٹ / کلوگرام / دن  50،000 - 25،000انجکشن۔ پروکیں

 ن۔ یاد 14
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پ۔ ایریتھرومائسن   خوراکوں میں تقسیم    4دن ےک لتے    14میل گرام / کلوگرام / دن    50- 40سثں
 شدہ۔ 

 منٹ میں  60. نس میں سیالئن ادخال  5
پینفیلن ےس الرجے رکھنی واےل مریضوں میں رفیمپیسن ، کلینڈامائسن استعمال یک جاسکٹی  . 6

۔  ہے

وی   اور پٹں
 نگرائن

ائڈر یک شدت ، نبض . بج  میں تبدیل شدہ حس1 ح اور سانس   ، سثی یک رفتار، سانس یک رسر
۔،  ہ ےک لتں دیکھیں کوسٹل کیم وغثں  یک تکلیف یک دورسی خصوصیات جیےس انثی

۔ . جب تک 2 نجیل امتحان نہیں کیا جانا چاہنے انٹیوبیشن یک سہولیات دستیاب نہ ہولثں
۔  کیونکہ یہ اچانک سانس ےک رکنی کا سبب بن سکتا ہے

۔ میں آراماگر بچہ  ائڈر ہوتا ہے تو ، فوری اسپتال داخل کروائیں  ےک دوران زیادہ سثی
ہ ہو جانا انٹیوبیشن  حس میں یا سائانوسس میں ردوبدل ےک ساتھ سانس یک تکلیف میں اضاف

ورت کا باعث ہوسکتا ہے   یک ضی

 مریضوں یک تعلیم

ی کریں۔   آواز ےک زیادہ اور غلط استعمال ےس پرہثں
ائڈر خراب  آرام ےک دوران دیکھا جاتا ہے تو ، مریض کو فوری طور ہوجاتا ہے یا اےس اگر سثی

 ۔پرقریٹے صحت یک سہولت ےک مرکز کو رپورٹ کرنا چاہنے 
اور ان ےک رابطوں کو مکمل طور ٹھیک ہونی ےک بعد فوری طور پر حفاظٹی   خناق واےل بچوں

 ۔ ٹیےک لگائیں 
 

 (Whooping Cough) کھوہ کھانیس    5.4
ی یک ۔ یہ نتے شثں خوار بچوں ایک انتہا  یہ بچیی نے متعدی بیماری ہے جس یک وجہ بورڈٹیال پرٹیوسس ہے

 نہیں لگانے گتے ہوں۔ میں سب ےس زیادہ شدید ہے جنھیں ابیھ تک حفاظٹی ٹیےک 

 تشخیص 

دن یک انکیوبیشن مدت ےک بعد، بج  عام طور پر بخار عام طور پرکھانیس اور ناک   10-  7 ·     
 مادہ ےک ساتھ ہوتا ہے طٹے لحاظ ےس یہ عام کھانیس اور رسدی ےس مختلف خارج ہونی واےل

۔   نہیں
۔·   دورسے ہفتی میں پروکسمل کھانیس ہونی ہے جس کوکایل     کھانیس ےک طور پر تسلیم کیا جا سکت ہے

 ۔ ماہ یا اس ےس زیادہ عرصہ ےک لتے جاری رہ سکٹی ہیں  3· کھاںیس یک اقساط 
 ۔مہینوں تک متعدی ہے  3ہفتوں ےس لیکر  2بعد  بچہ بیماری ےک آغاز ےک · 

۔ اکسسمل کھانیس ہے  · اہم طٹے خصوصیت ایک غوےط ےس وابستہ پثں

 عمویم عالج
 یا ایک طرف کر دیں، تا کہ کھانیس ےک ·     

ے
اکسیمس ےک دوران بج  کو اپنی رس کو نیج  اور آگ  پثں

 و ےک اخراج میں مدد دی جا سگ۔ےک سانس یک نالیوں میں جانی ےس بچا جا سگ اور رسافی 
ہوا ےک راستی یک دیکھ بھال کریں لیکن جہاں تک ممکن ہو کیس بیھ طریقہ کار ےس جو  ·     

، جیےس سکشن کا اطالق ، گےل یک جانچ کھانیس کو متح  رک کرسکتی ہیں ےس بچیں
ی نہ دیں۔ کھانیس کو دبانی واےل ، نشہ آور، میوکس کو توڑنی واےل یا اینٹی ہسٹامی  ·       ثی
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اسیٹامول دیں۔  38.5اگر بج  کو بخار ہو )<  ·       سینٹی گریڈ( تو پثں
 یں ماں کا دودھ پالنی یا زبانی سیالوں یک ترغیب د ·   

ی ےک حفاظٹی ٹیےک لگانی ےس کھوہ کھانیس  ·      ی میں موجود پرٹوسس ویکسیں  ٹرپل ویکسیں
ڈی نی نی

۔   ےس بچا جاسکتا ہے
۔ کھانیس ےک بعد کیس بیھ بج  کو  ر بچوں کو اسپتال میں ماہ ےس کم عم 6 ·      داخل کروائیں

 واےل بج  نمونیا ، آکشیپ ، پانی یک کیم ، شدید غذائیت ، یا طویل عرےص ےس ا
پنیا یا سائینوسس ہونی

 کاو بیھ داخل کریں۔ 
  
  

 عالج
 اینتر بائیوٹک

 گھنتی بعد۔   6تے ہر دن ےک ل 10میل گرام / کلوگرام )نی او(  12.5ایریتھرومائسن  
 ۔اس ےس بیماری مخترص نہیں ہونی ہے بلکہ متعدی بیماری یک مدت کم ہونی ہے 

میل گرام / کلوگرام )نی او(   25کلورامفینیکول   ایریتھرومائسن دستیاب نہیں ہے تو اگر بخار ہے یا اگر 
 ۔ دن تک 5گھنتی بعد   8ہر 

 آکسیجن 
 ہیں ، یا کھانیس ےک شدید پثں ان بچوں کودیں جن کو سانس رکنی یا نیےل ہونی 

کسیسمس  یک اقساط آنی
۔   ہیں

وفرنجیل کیتھیثی یا  ی  ناک کا کیتھیثی استعمال نہ کریں جو کھانیس  ناک ےک پرونگز کا استعمال کریں ، نثں
۔   کو اکسا سکتی ہیں

  

 (Bronchiectasis) برونکیایکٹیسس   5.5
 ہوا ےک راستی ، ہوا ےک بہاؤ میں رکاوٹ ، برونکیایکٹیسس یک خصوصیات سوجن اور آسانی ےس ٹوٹ سکتی 

۔ اور اسپتا  ل میں بار بار آنی اور داخےل ےس ہونی ہے

 تشخیص  
طور پر دائیم روزانہ کھانیس یک بنیاد گوند جیےس تھوک یک پیداوار ےک ساتھ ، اورسینی ےک ایکس رے  عام  

۔پر برونکیل دیوار یک موٹانے اور اس ےک دھانی ےک کھےل ہونی ےس ریڈی  ولوجکیل کیا جاتا ہے
  

 عمویم عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

 فزیوتھرانی سینی کو ہلکا سا مار کر اور کشش ثقل  
؛  رساو کو دور کرنی ےک لتے تمباکو نویسر بند کرنی چاہنے

۔ تواتر ےک ساتھ ورزش گہری سانس لینی یک مشقیں اور اچیھ غذائیت یک دیکھ   ےس نکایس یک شکل میں
 بھال۔

  عالجادویات ےس
جیسا کہ بلغیم تھوک ےس ظاہر ہوتا ہے ، خون ےس  مقصد یہ ہے کہ پیچیدہ انفیکشن کا خیال رکھنا ہے ) 

( اور اگر موجود ہو تو ، اس ےس وابستہ برونکاسپازم کا انتظام کریں۔   وابستہ ہوسکتا ہے
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 میل گرام / کلوگرام۔ یا  50تقسیم شدہ خوراکوں میں کیپسول اموکسیسلن  3. 1
 بار۔ یا 3ن میں میل گرام د 125میل گرام + کالوولینک ایسڈ  500لن اموکسیسکیپسول 

اسائکلن کیپسول۔ 50-25تقسیم شدہ خوراکوں میں  3  میل گرام / کلوگرام / دن ٹیثی
 یا

 ایم نی  800کو ٹرائیمازول) ایس ایم زی 
 بار۔ 2میل گرام( دن میں  160میل گرام + نی

ی اور تھوک ےک کلچر ےک ذریعہ اینٹی بائیوٹک ےک انتخاب گرام س دن تک  10-7نظر ثانی یک جانی ہے اور ٹیں
۔  دی جانی ہے

 اگر سٹیف آوریئس کو شبہ ہے یا الگ تھلگ ہے تو ، پھر 
 گھنٹہ دیں۔  6جے ہر  1کیپسول امپیسیلن + کلوگزاسیلن 

 یا
 گھنتی بعد۔  4جے ہر  2انجکشن۔ نیفسیلن یا آکساسیلن 
انجکشن کا  اینٹی سیوڈومونل دوائیوں ےک موثر  2کیا جانے تو کم از کم اگر سیوڈوموناس کو الگ تھلگ  

 استعمال کریں 
یڈیم   ی ی   8جے نس میں ہر  2-1سیفٹثں  میل گرام / کلوگرام / دن۔  5-3گھنتی بعد + انجکشن جینٹامائسیں
ورت ےک مطابق۔ 200. سالبیوٹامول سانس ےک ساتھ 2  ایم یس جے دن میں چار بار اور ضی
ی + تھیو . ایٹوفائ3  بار۔ 3میل گرام دن میں   200-100فائلن لیں

ی  ےک لتے مشاہدہ کریں۔ اگر کونے کلینیکل ردعمل اور  بلغم یک مقدار اور رنگ، اور دیگر عالمات میں بہثی
تھوک ےک کلچر یک رپورٹ دستیاب نہیں ہے تو ، ایس ےک مطابق اینٹی بائیوٹک کو تبدیل کریں۔ اگر  

ڈ ڈوز  ۔ انہیلر ےک ذریعہ ٹھیک نہیں کیا جاتا ہے تو ، نیبوالئزیش  برونکوسپازم کو میثی  ن یک جانی چاہنے
۔  وری ہے  شدید برونکوسپازم ، بہت بیمار مریض یا اہم ہیموپٹیسس ےک لتے ہسپتال میں داخل ہونا ضی

نے قابو ہیموپٹائسیس یک صورت میں اور جب بیماری کو ایک لوب / لوبیول میں جگہ مل جانی ہے تو 
۔ جان لیوا ہیموپٹیسس ےک لتے ہنگایم رسجیک رسجری یک ورت ہونی ہے وری ہوسکتا ضی ل ریسیکشن ضی

۔   ہے لیکن عام طور پر پہےل برونکئل دمٹی یک ایمبوالئزیشن یک کوشش یک جانی ہے

 مریض یک تعلیم
  تمباکو نویسر کو روکنی پر زور دیں ، نیوموکوکس ےک خالف ساالنہ ویکسینیشن زیادہ خطرہ واےل معامالت 

انی ، ابتدانے اینٹی بائیوٹک عالج ، اگر تھوک میں ، اوپری سانس یک نایل ےک انفیکشن کا فوری عالج ، فز  یوتھثں
۔  ےک رنگ میں تبدییل آنے

 (Lung abscess) پھیپھڑوں میں پھوڑے   5.6
ھڑوں پھیپھڑوں میں پھوڑے بافتوں ےک تباہ کن انفیکشن ےک نتیجے ےک طور پر بننی ہیں جس میں  ہوا پھیپ

 وایل بافتیں ؤتکوں ےک ساتھ 
۔. یک کام کرنی  ہیں

 بھرجانی

 تشخیص 
ی بخار ، سانس نہ آنا ، پیداواری کھانیس جس میں بدبو وایل بلغم اور خون ہوتا   اس یک خصوصیت تثں

۔  ہے

 عمویم عالج
 طتے نگہداشت

: نس میں کلینڈمائسن  ر ٹھیک نہیں ہوتا۔  بار ، جب تک بخا 3میل گرام دن میں  600اینٹی بائیوٹک تھرانی
 دن تک۔ 7میں چار بار  میل گرام دن 300پھر زبانی 
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ی بار نس میں اموکسیسلن / کالوولینیٹ   گرام   5۔1گرام یا نس میں پینیسلن/ سل بیکٹم    1.2ایک دن میں تیں
ی بار پھر زبانی اموکسیسلن/کالوولینیٹ ےک ساتھ  ونیڈازول  7دن میں تیں میل  500دن تک، نس میں میثی

یا ےک خالف   8ہر گرام  ۔گھنتی بعد این ایروبک بیکٹثں  ایک مؤثر دوا ہے
، اینٹی بائیوٹک  اسپتال میں داخل مریضوں میں جن میں پھیپھڑوں میں پھوڑا صاف کیا ہے اور پھر بنا ہے
وبیکثی اور سیوڈوموناس پرجاتیوں ےک خالف اور شناخت   تھرانی میں اسٹیفیلوکوکس آوریئسس اور انٹثں

۔   شدہ روگزن ےک  مطابق کوری    ج میں شامل کرنا چاہنے
رن جس میں گرام مثبت ، گرام منفی ، اور این ایروبک کوری    ج ہونی ہے ، استعمال کیا جاسکتا  سیفالوسپو 

۔   ہے جب پھیپھڑوں ےک پھوڑے یک وجہ ےک طور پر پولیمائکروبیل انفیکشن کا شبہ ہوتا ہے
۔ ہفت 14ہفتوں ےس ےل کر  6-4عام طور پر تھرانی یک مدت    وں تک ہونی ہے

جاری رکھنا چاہنے جب تک کہ سینی ےک ریڈیوگراف میں پھیپھڑوں ےک  اینٹی بائیوٹک عالج اس وقت تک
۔  نہ ظاہر ہوجانے

ی
 پھوڑے کا ٹھیک ہونا یا کیس چھونی مستحکم گھاو یک موجودیک

ونی جسم یا نیوپالزم ےک  ساتھ برونکئل رکاوٹ اینٹی بائیوٹک تھرانی کا ناقص اثر رکھنی واےل مریضوں میں بثں
یا ، مائک ۔یا مزاحم بیکٹثں یا ، یا فنگس کا انفکشن ہوتا ہے  وبیکثی

 
ی
 پیچیدیک

۔ وسس ، برونکوپرورل نالورن کا سبب بنتا ہے  پلورل جگہ میں پھٹنا ایمپائما ، پلورل فائثے
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 باب پانچ 
کس / گائتن یک بیماریوں ےک حاالت اور اسقاط حمل   آبسٹیٹر

(OBSTETRICAL/GYNAECOLOGICAL DISEASE CONDITIONS 
&CONTRACEPTION) 

 پیشاب یک نایل و اعضائ  محصوصہ کا انفیکشن 1.1
(INFECTION OF THE GENITAL-URINARY TACT) 

 حمل یک دوران پیشاب یک نایل کا انفیکشن   1.2
(Urinary Tract Infection during Pregnancy) 

   تشخیص
ی ےک ذریےع پیشاب ےک نمونہ کا معائنہ، اور / یا کلچر اور حساسیت ےک ٹیسٹ  جب بیھ ممکن  ہو خوردبیں

ی حاالت ےک۔   سنگیں
 جائیں ، سوانے

 دوانے ےک آغاز ےس پہےل یہ کروانے

 بغٹں ادویات ےک عالج
لہ  حوص  مقدار یک ادہیز  یک  الیس  تں ےک دوران درد ےک خاتےم ےک ل شابیاور پ یں برقرار رکھ شنیڈر ی مناسب ہائ 

ور  شنیائز ینیالکل یک  شابی)نوٹ: پ ںیکر   افزانے  (۔ یں نہ  یضی  ہے

 ادویات کا عالج
 ےک بعد تھرانی   شابیپ 

وع یک  کا کلچر حاصل کرنی ۔  مر   جانی   رسر  شن یڈر ی، ہائ  یڈگر   عمر ، زہر یک  یک  ضیچاہنے
مدد   یں کرنی م  صلہیفکا   کا امکان تھرانی   لیتعم یک  ہیاور ادو  تیاہل برقرار رکھنی یک کیانٹ ، زبانی  تی فیک  یک

۔  کرتا ہے

 ماہ ےس کم عمر 3 ا یاور /  آئ   ئر  و ی دہیچیپ 
 ۔ یں منقسم خوراک م  4دن تک   14ےس    10  یں گرام / کلوگرام / دن نس م  میل  100  سلنی. انجکشن۔  امپ1 
 گرام / کلوگرام / دن۔   میل  6-5 نٹامائسنیانجکشن ج یں شدہ مقدار م  می تقس 3دن تک  14ےس  10. 2 
 ای 
گرام / کلوگرام /   میل 150- 100 میگز یفوٹی انجکشن س یں شدہ خوراکوں م  میتقس 4دن ےک لتے  14ےس  10 

 ای۔  یں دن نس م 
ای انجکشن س یں شدہ خوراکوں م میتقس  2-1دن ےک لتے  14ےس  10  گرام / کلوگرام   میل 100-75 گزونیفثی
 ۔ یں دن نس م / 
۔  پ ا ید ئسننٹامایہے تو ضف انجکشن  ج ادہیماہ ےس ز  3اگر عمر   اور عمر<  آنے  نی  و ی دہیچ یجاسکتا ہے
 ماہ 3
 دن تک۔ 10ےس  7 یں شدہ خوراکوں م می تقس 3گرام / کلوگرام / دن   میل 50ےس  30 سلنیاموکس پثں س 
 ای 
دن   10-7  یں شدہ مقدار م   میتقس  2گرام / کلوگرام / دن    میل  10-6(  می تھوپر یکوٹرائموکسازول )ٹرائم  پثں س 

۔   ےک لتے
 ای 
 گرام / کلوگرام / دن۔  میل 70-50 کسنیفالی س  پثں س  یں شدہ خوراکوں م م یتقس 3دن ےک لتے  7-10  
ےک   تیکرنا چاہنے  کلچر اور حساس  ز یےس گر  نی یےک طور پر د وںیکو فرسٹ الئن دوائ   ونولونز ی: کاطی)احت 
(  ہونی  رہنمانے  ےک نتائج ےک مطابق استعمال یک  سٹیٹ  چاہنے
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  و ی یں خوار بچوں م ثں کا استعمال ش   ورانٹائنی فنائثی  ا ی سڈ یا ڈکسکیلین 
جانا  ا یک  یں نہ تں ےک عالج ےک ل آنے  نی

 ۔ یں کرنی ہ  یں مقدار حاصل نہ عالج یک یں اور خون م نکائما یثں وہ گردوں ےک پ ونکہیچاہنے ک 

 
 
 نگرائن  

اساؤنڈ معائنہ اور بار بار پ  ٹیپ  ور   شابیکا الثی  48ج ےک ال ع ابتدانے  یں م ضوںیہے جن مر  یکا کلچر ضی
۔  یں ظاہر نہ یں ( مکیم  یں پن م ےلیاثر )بخار اور زہر  کلین یگھنٹوں ےک اندر کل  ہوتا ہے

۔  ا ا یگ  ا یدکھا یں م 19.5 ر یےک معامےل کا کام تصو  آنے  نی  و یپہےل   واقعات واےل بج  کو بار بار  ادہیےس ز  کیہے
۔  ہر واقعہ ےک ساتھ یک  آنے  نی  و ی ہونی وایل   کن یجاتا ہے ل ا یمذکورہ باال عالج ک وجہ ےس کام کرنا چاہنے

اساؤنڈ ، ا ی اے اسک سیا میا یاور ڈ و ی یس میالثی  ش ی ےس تفت لیتفص اقدامات یک حفاظٹی  تں ےک ل ار اور تکر  یں
   چاہنے  جانی  یک

 Vaginal Discharge during) حمل ےک دوران اندام نہائن  ےس اخراج   1.3
Pregnancy) 

یل ، فنگس یا  مادہ عام جسمانی یا انفیکشن یک  اندام نہانی ےس خارج ہونی واال   ۔ )بیکٹثں وجہ ےس ہوسکتا ہے
ورت کا  دونوں( یہ انفیکشن عام طور پر پولیمائ کہ دوائیوں ےک استعمال یک ضی کروبیل ہوتا ہے اور مشثی

 : یل انفیکشن ےک عالج ےک آپشن یہ ہیں ۔ بیکٹثں  تقاضا کرتا ہے
ےک ساتھ    واےل ساتیھ  آنے   نی   ز یمخصوص ا  ثں غ  کیس  ،ساتیھ   جنیس  ادہیز   ہ،ثں وغ  س ی، جننانگ ہرپ  لسیفی س

 کا عالج،    ساتیھ اور جنیس کشنیانف و جنیس شابیعمل( اور حمل ےک دوران ماں ےک پ جنیس
ی ےس عالج )حاملہ خوات اتیادو   سوزاک کا(   یں م یں
ی . انجکشن۔ پروک1 ی مل 4.8 سلنینیپ یں  ھ۔ ےک سات  ڈ ینس یپروب زبانی  جے  1 یں /  پٹھے م یں نس م یں
واحد   میا  آنے   یں منقسم خوراک م  2  جے   4  نومائسنیکٹ ی ، انجکشن اسپ  یں ےس مزاحم معامالت م  نسلنی. پ2

 ۔یں کولہے ےک حےص ےک پٹھے م 
ی ےس عالج )حاملہ خوات اتیادو   کا(   کشنی انف  لیڈ یمیکل  و جنیس شابی پ یں م یں

نمک منع   ٹیولیسٹیلتے )ا ہفتوں ےک  2طور پر  بار زبانی  2 یں گرام دن م  میل 150 گویل  روگزتھرومائسن
(۔  ہے

 ای
  یں م  نوںیمہ  یدن تک )حاملہ  ےک آخر   7بار    3  یں طور پر دن م  گرام زبانی   میل  500  لنیسسی ۔ اموکپسولیک
(۔ جانی  ید  حیکو ترج  تھرومائسنیار   ہے

ان  ۔ ثں تداب ایطیےک دوران احت یور یلی : ڈثے یک  ٹلیانثی
  

 احتیاط‼
ی کریں ت ہوں تو بیک اگر ضمٹی اثرات ناقابل برداش ·           وقت دونوں دوائیں لینی ےس پرہثں
ی کریں ·          وانڈازول ےس پرہثں  پہیل سہ مایہ میں میثی
ی کری·          اب ےس پرہثں و نیڈازول لینی ےک دوران رسر  ں میثی
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 (ABORTION) اسقاط حمل   2.1
ی کو نکالنا( اس میں جان آنی ےس پہےل ، قانونی طور   ۔  28پر حمل ےک حمل کا خاتمہ )جنیں ویں ہفتہ پر ہے

۔ ان میں شامل جب مریض کو پہیل بار دیکھا جاتا ہے توکلی نیکل اقسام کو ان نتائج ےک مطابق پہچانا جاتا ہے
: خطرے واال اسقاط حمل ، ناگزیر اسقاط حمل ، نامکمل اسقاط حمل ، مکمل اسقاط حمل اور چھوٹا   ہیں

 اسقاط حمل۔ 

 تشخیص 

  اسقاط حمل یکطٹے خصوصیات ·         
ی
 قسم پر منحرص ہوں یک

،وقفوں ےس درد ہوتا ہے جو جب      · نامکمل اسقاط حمل میں اندام نہانی ےس بہت زیادہ خون بہ سکتا ہے
۔ ناگزیر اسقاط حمل میں رسوس ۔   اسقاط حمل مکمل ہو جانے تو رک جاتا ہے  کا منہ کھل جاتا ہے

۔ اندر رہتا ہے جبکہ  حمل ےک آثار غائب ہو جانی مسڈ اسقاط حمل میں مردہ انڈا کٹے ہفتوں تک    ·  ہیں
ونی اور ·        ی دھڑکن ، اندام نہانی ےسناگوار اخراج ، رسر متاثرہ )سیپٹک اسقاط حمل( مریض بخار، دل یک تثں

۔  پیٹ میں درد ےک ساتھ آتا ہے

 عالج
۔  ا یسطح پر ک  نگہداشت یک یاد یمل کا عالج بناسقاط ح  جاسکتا ہے

۔ ا یسطح پر ک نگہداشت یک ی/ ٹررسر  یکنڈر ی حمل کا عالج س ککٹوپیمولر اور ا   جانا چاہنے
 ۔ ںیداخل کر  یں کو اسپتال م  ضوںیخون بہنی واےل تمام مر  یں م  سہ مایہ پہیل 
ےسی اور کم ںلڈ پر  یں کا اندازہ لگائ  کیم  خون یک   ںی اقدامات کر  ینمٹتی ےک لتے فور  سر

ورت  ےک مطابق۔  ضی
   نے  یں اسقاط حمل م مسڈ 

 ۔ ںیکر   کیچ آر نی  ، یس نی  ، یس نی

 ےس عالج جرایح
اسقاط حمل اور داڑھ حمل ےک تمام معامالت   ا یاور انخال    یچوس کر انخال ، باز   ا یےس نکالنا    ومیکی و   نوولیم
 ضف انخالء ےک عالوہ خطرہ اسقاط حمل ےک۔ یں م
وٹویمی حمل کو ل کٹوپکیا وسکوپکی/ ل ثی منتخب   کچھ حمل ےک کٹوپک یےس نکالنا ، سوانے ا  فی یطر  ثی

 (۔یں کھیےک لتے متعلقہ حصہ د  التیمعامالت ےک )تفص

 مریضوں یک تعلیم
۔  ہونی  یں واضح نہ شہیوجہ ہم حمل یک اسقاط  ہے

۔ اکثر ناقابل قابل ، دائم  منسوخ کرنی ےک لتے ہوتا  کو یبہت جلد اسقاط حمل ہونا فطرت کا انتخاب ہے
۔  ہے
  یبڑھتی ہونے اسقاط حمل کو برابر  

ی
۔ کھا ی عمر ےک ساتھ د ہونے  بڑھٹی  یک  اور زچگ  جاتا ہے

۔  جانی  اگےل حمل ےک منصونے ےس پہےل جانچ یک بار مسلسل اسقاط حمل یک ادہیاس ےس ز  ا ی 3   چاہنے
. ہفتوں -3-2اسقاط حمل ےک    ونکہیجانا چاہنے ک  ا یموثر مانع حمل کا آغاز ک  اسقاط حمل ےک فورا بعد یہ 

۔  ہوسکٹی  شنیےک اندر اوول  ہے
   

 (PREMATURE RAPTURE OF MEMBRANE) وقت ےس پہےلجھیل کا پھٹنا   3.0
 لیثے ےک آغاز ےس قبل جھلیوں کا پھٹ جانا۔ جھیل یک طویل قبل از وقت پھٹنا )نی آر او ایم(:   اے۔
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ہفتی    37مدت ےس پہےل جھلیوں کا پھٹ جانا یعٹی   نا مکمل جھیل کا قبل از وقت پھٹنا )نی نی آر او ایم(:    ب( 
 ونی ےس پہےل مکمل ہ

  

 / طتے خصوصیات تشخیص
نی ےک  رساو یک جراثیم ےس پاک سپیکولم ےک ٹیسٹ ےک ذریعہ یک جانی اس یک خصوصیت اندام نہانی ےس پا

۔  ہے

 عمویم عالج 
ی اگر جن  یور ی لیہفتوں ہو تو ڈ  34عمر ≤  حمل یک ا ی،  کشنی حالت خراب ہو، انف یک  یں
ون ورنہ  ۔ائڈز ثں کوسٹی کورٹ  کبیھ  ، اور کبیھ وٹکسیبائ نٹی یابھال ،  کھید ٹے یآرام ، قر  ٹں ، رسر
ورت ہونی  کا  خطرہ متوازن طور پر کم کرنی یک  کشن ی کو انف  ہی انتظام یک  میآر او ا نی   ی ور یل یہے جب ڈ ضی
ی ی ج یں م

۔ کونے  ہونی  ثں وجہ ےس تاخ  ےک عدم استحکام یک یی   کن یہے ، ل یں درست نہ  حکمت عمیل کیا ہے
ی عام طور پر ، جن ی ، جن  ےسیعالمات )ج  یک  کشنیانف   ا ی  کو خطرے  یں کو مستقل طور پر   ائججانچ ےک نت  یک  یں

۔ بصورت د  یور یلیطور پر ڈ  یفور   یں کوملتا اور بخار( م  نہ ہونا ، بچہ دانی   کیٹھ ی ، اگر جن   گر یکرنا چاہنے   یں
وع ہوسکٹی  ثے یل ا یتک عدم استحکام رہتا ہے  ابیھ یں م پھڑوںیےک پھ حمل بعد ےک  عٹی یہے )  نے ساختہ رسر

۔ جا سکٹی  یک  ثں مدت ےک لتے تاخ ثں متغ کیا یں ( تو میں م  ہے
وع کرنی یک ثے یہفتی ہو تو ل 34عمر  حمل یک جب ۔  جانی  سفارش یک  رسر  ہے
ی ی واضح ہو تو ، ج ثں مناسب نظم و نسق غ جب   یک  پھڑوںیےک پھ یی

ی
 وٹک یکا اندازہ کرنی ےک لتے اہمن   پختگ

 ا یےس  ۔ نمونہ اندام نہانی یں کر سکتی ہ  رہنمانے  تظام یکاور اس طرح ان یں کتے جاسکتی ہ  سٹیےک ٹ الیس
۔  ا یحاصل ک  عہیےک ذر   سیسیوسنٹیمنیا  جاسکتا ہے
 

رین سیکشن ےک وقت حفاظتی ادویات ن  سٹں
 کا استعمال    وٹکیبائ نتر یا حفاظتی 

ی س ۔ چ  ا یک  تں ےک ل  نیر ثں  2،    فازولنیس   یں ، نس م   فالوسپورنینسل ےک س  منٹ ےک اندر پہیل  60ےس    ا ثں جاتا ہے
۔  نا یمنٹ پہےل د 30طور پر  یحیمنٹ پہےل ، ترج 15ےس کم از کم   ا ثں خوراک۔ چ کیا گرام یک  چاہنے

  گرام یک   میل 80 نٹامائسنیگرام + ج  میل 900-600 نڈامائسنی کل  یں ہے تو ، نس م ےس الرجے  فازولنیاگر س 
 ۔ ںیخوراک د کیا
۔ اگر رسجر   گھنٹوں  4-3سطح کو    یک  اتیخوراک ےک بعد ، عالج ےک لتے ادو   یہ  کیا  ی تک برقرار رکھا جاتا ہے

تک کہ ان لوگوں ےک لتے  ہاںی۔ یں ہے تو اس کو دوہرائ ثی یل میل 1500< کیم  خون یک ا یگھنتی   3مدت<  یک
ےک دوران    ثے ی ےک دوران ل  الج ع  حفاظٹی   سی ا  نے   ہے جو جے   جانی   سفارش یک  عالج یک  حفاظٹی   فازولنیس   بیھ
ی کٹومیی ل  ٹا یہے کہ ب  ہی وجہ    یک  ۔ اسیں وصول کرنی ہ  سلنیامپ ےک اہم    سیا  نی   سیوجہ ےس ، ا  ہونی یک  دا ی پ  ثں

۔ اگر مر   سلنیمپیاے ےک خالف ا سیآر ا میسبب ، ا   وٹکس یبائ نٹی یمناسب ا پہےل ےس یہ  ضیکم موثر ہے
۔ ٹ ا یکو خارج ک   فازولنی( ، تو سےک لتے  ونائٹسیمنیوای، کور  ےسیوصول کر رہا ہے )ج ال  ٹیا ٹا یجاسکتا ہے

ی نی س ی فازولیےک لتے س  نیر ثں پھٹ   جھیل  ا ی  یں م  ثے یہے )ل  ا یمالنا دکھا  تھرومائسنیز یگرام ا  میل  500ےک ساتھ    یں
ائٹسینڈومیجانی ےس( ا ( ، 0.001> ٪ ، نی 12.0٪ بمقابلہ  6.1ہوا )  کیم  اںینما یں م  کشنی اور زخم ےک انف ثی

ائٹسینڈوم یا  (۔0.001>  ٪ ، نی 6.6٪ بمقابلہ  2.4)   کشنی ( زخم کا انف0.02=    ٪ ، نی 6.1٪ بمقابلہ  3.8)   ثی
  

 (NAUSEA AND VOMITING IN PREGNANCY) حمل میں متیل اور التر   5.1
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۔ یں جو مدد فراہم کر سکتی ہ  یں مختلف راستی ہ  تں ےک کرنی ےک ل اتیادو  ثں انتظام بغ کا ابتدانے    نی  یو  نیا
: تھوڑا شائع ثب یں ےک بارے م  تیافاد یک  وںیلیتبد  اگرچہ غذانے   وت ہے

۔  کو بدتر بنا سکٹی   تھکاوٹ متیل ونکہیک  ںیآرام کر  ادہیےس ز  ادہیز  •  ہے
   یں آرام دہ لباس پہن ثں تنگ کمربند ےک بغ •
 یں دن م کیمقدار ا ثی یل 2کم از کم    یک  پانی  ،یں بنائ ٹی ی قی کو   شنیڈر یہائ اچیھ •
ت ےس اچھا کھائ •   یں تھوڑا مگر کثر
 ۔ یں واال کھانا مت ل چرنے  ادہینی اور ز ڑے کھااور ب یں مکمل معدہ بھرنی ےس بچ  •
ی پروٹ ادہیبادام اور ز  انیکھانوں ےک درم   •  ۔  یں چاہئ اءہونی ی اش کھانی یک  یں
 بسکٹ  ا ی کر ی ۔ صبح بسثی ےس باہر نکلتی ےس پہےل خشک کر  یں سادہ کھائ •
ی ل ملٹی  • ۔  مدد مل سکٹی  یں کو روکنی م  نی  یو  نیےس ا نی یوٹامثی ی ہے کہ جو خوات ا ی گ   ا یک  ز یتجو  ہیہے  ملٹی  یں

( ان کو حمل م ت یحاملہ ہونی ےک وقت غذائ ا ی)  یں تھ وٹامن ےل ریہ  امداد یک  طٹے  تں فی ےک ل یں بہثی ہے
ورت کا امکان کم یہ ۔ ضی  ہوسکتا ہے

 
 ۔  یں ہ ابیدست یں دوائ تں ےک عالج ےک ل  اور الٹی  متیل

 الئن پہیل
 ہائڈروکلورائڈ   نیتھاز یپروم
 بار تک۔ 4  یں گرام دن م  میل 25- 12۔5طور پر:   زبانی 
 گرام / دن   میل 100  ادہیےس ز  ادہیگرام ، ز   میل 50-25انجکشن:  یں م پٹھے
ی سائکل  گرام   میل 50بار تک  3 یں سست انجکشن: دن م یں نس م  ا ی یں طور پر پٹھے م زبانی  نیثں

 گرام  میل 10تی ےک بعد گھن  2گرام پھر   میل 20طور پر  حملہ: ابتدانے  د ی: شد اںیگول  زبانی  نیپروکلورپراز 
 گرام/ دن    میل 30 ادہیےس ز  ادہیبار ، ز  3-2 یں گرام دن م  میل 10-5روک تھام:  
 گرام۔   میل 6-3دو بار  یں : دن م اںیگول  منہ میں  

انجکشن ،  یں ، مائع ، پٹھے م اںیگھنتی بعد گول  6 یں دوائ  گرام  اس ےک بعد زبانی   میل 12۔5 یفور  یں م پٹھے
 ۔  اںیبکل گول

 

 الئن یرس دو 
 دن۔ 5مدت:  ادہیےس ز  ادہ یز  عالج یک ٹکلواپرمائڈ یم

 وزن:  کلوگرام جسمانی   60عمر اور<  سال یک 18خوراک<  یں م بالغوں
 : کشنیسست  انج   یں نس م ا ی یں پٹھے م ا یطور پر  زبانی 
 گرام   میل 10بار تک  3 یں م دن

 وزن:  کلوگرام جسمانی   60عمر اور > سال یک 18< خوراک
ی (: تادہیمنٹ ےس ز   3سست انجکشن )کم از کم    یں نس م  ا ی  عہیپٹھے ےک ذر   ا یپر    طور   زبانی  منقسم خوراک   یں
 کلوگرام۔   فی  کروگرامیمائ 500 ادہیےس ز  ادہیز  یں م

 ہفتہ۔  کیمدت: ا عالج یک ادہیےس ز   ادہیز  - ڈونیثں ڈومپ
 میل 30 ادہیےس ز  ادہی، ز  بار  3 یں دن م10طور پر  کلوگرام: زبانی   35خوراک ≤ تں اور نوعمروں ےک ل بالغوں
 ۔ہے  جانی  یگرام/ د
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 (ANAEMIA DURING PREGNANCY) حمل ےک دوران خون کیم   6.1
-7گرام / ڈی ایل؛ معتدل   11 - 9گرام / ڈی ایل ےس کم ہو۔ ہلیک خون یک کیم   11ہیموگلوبن یک سطح  

 گرام/ ڈی ایل ےس کم    7گرام / ڈی ایل؛ شدید   8.9
ی میں درج ذیل ےک لتے خون یک کیم یک صورت   چھان بیں

 انڈوں اور پرجیویوں ےک لتے فضلہ ·         
 نے یس(خون یک مکمل گنٹی )ایف ·         
یفرل بلڈ فلم ·          یا پرجیویوں ےک لتے پثں  ملثں
 مائکروسکونی ، کلچر اور حساسیت ےک ٹیسٹ کیلنے پیشاب ·         
 ایچ آنے وی ٹیسٹ ·         

 

 (ایمیواال ان کیم  عالج )آئرن یک
ہونی واےل معامالت   لیدل ےک ف ا ی کیم  یک  جنیےک تمام معامالت خاص طور پر دماغ کو آکس ا یمیان سخت

 ۔ ںیکو داخل کر   ضیمر  یں م

 بغٹں ادویات ےک عالج

ی پتوں وایل  —. لوہے ےس بھرپور خوراک  1 ی   گڑ ، سثے ، گوشت  ےس بھرپور غذا، لوہے ےک برتنوں   یں ، دال  وںی سثے
 نا پکانا ھاک  یں م
ی . پروٹ2  ےس بھرپور غذا۔  وےیدار م یمصنوعات ، گر  ، دودھ اور دودھ یک یں دال — یں
 ےس عالج  اتیادو 
 واےل لوہے ےس عالج: ف  . زبانی 1

شدہ مقدار   می کردہ خوراک تقس  ز ی۔ تجو ٹی ومر یف  سثں اور ف  ٹی سلف  سثں کھانی
۔ کھانی ، دودھ ، کافی  یگرام عنرص   میل 200روزانہ  یں م ۔ جب   ا یل یں چانے ےک ساتھ نہ  ا ی لوہا ہے جانا چاہنے

مقدار ےک سٹور ےک   پھر لوہے یک  اور   یں رکھ  یجار   آتا اس وقت تک تھرانی   یں معمول پر نہ  سٹیتک خون کا ٹ
وع ہونی   20۔ حکومت ہند حمل ےک  یں رکھ  یماہ تک جار   3  نا یلوہا ل  یگرام عنرص   میل  100  تں ل ہفتی ےس رسر

ہے  سفارش کرنی  یک  سڈ یگرام فولک ا  میل 5آئرن اور  یگرام عنرص   میل 100دن ےک لتے کم ےس کم  100واےل 
۔ )عام ضمٹی  ا ید یں حمل م اگر فی نہ ہو تو ابتدانے  کنیل ،  ، الٹی  درد ، متیل یں اثرات معدے م جاسکتا ہے

 (۔ یں قبض اور اسہال ہ
ور 2 ی ےک بعد ک سہ مایہ ہو تو پہیل ی. اگر ضی دن ےک لتے دن  3گرام   میل 100 گویل  نڈازولیبی۔ مںیمار   ےثں
 بار۔ 2 یں م
 ای
 گرام واحد خوراک.   میل 400 گویل  نڈازولیالب

 نگرائن  ےک ردعمل یک تھرائر 
۔ ر  آنی  یبہثی  یں اضافہ اور بھوک م یں ، وزن م محسوس ہونی  یہفتوں ےک بعد بہثی  1-2  کلوسائٹ یٹیہے
( اور 6-5ہے )  جانی  کیھید یں دن م  10-5 یبہثی  یں م /  ماٹوکرٹیہ یں ہفتوں م  3-2٪ تک بڑھ جاتا ہے

۔ توقع یک یں م  موگلوبنیہ  ی / ڈ جے  1-0.8 ا ی/ دن  لیا ی/ ڈ جے  0.25 - 0.1ہے کہ  جانی  اضافہ ہوتا ہے
ح ےس مقدار م / ہفتہ یک لیا  اضافہ ہوگا۔ یں رسر



﴿134﴾ 
 

 لی، عدم تعم  تشخیص: غلط  ںیکر   تشخیصدوبارہ  تو ، اس ےک لتے    ہونے   یں نہ  یبہثی   کونے   یں ہفتوں م  3  اگر 
 ۔ا یمیسیلیاور تھ وںیمسلسل نقصان ، منسلک کم  ب،ی کا ع ب ہونی ، جذ

 ثں پ
 اضافی یک  یں م  موگلوبنیےک ساتھ ہ نی یانجکشن ےک ساتھ لوہا د ونکہیکا کردار محدود ہے ک  تھرانی  لینثی

ح زبانی  ۔ طرح یہ لوہے یک رسر  ہے
 د ی ل ےس شداعتدااور  لی، عدم تعم  کیم  آئرن ، جذب ہونی یک زبانی  یں حمل م درجے یک اعیل۔ مخصوص

 ۔یعدم روادار  د یشد یک  ا یمیان
 واےل لوہے یک نے ید

:  ا یک  ےعیفارمولوں ےک ذر  لیکل خوراک کا حساب درج ذ  جانی  جاتا ہے
2.4 x گرام  میل 500( + موگلوبنیہ  فی یحق  -موگلوبنیگلوبن کا خسارہ )ہدف ہ  مو ی( × ہیں وزن )کلوگرام م 
(  ا یگھنتی پہےل معطل کرد  24م ےس کم کو ک  لوہے  : ردعمل ےس بچنی ےک لتے زبانی اطی)احت  جاتا ہے

 ۔ کل یں م وژنی گرام انف  میل 100  الئنیگرام نارمل س  میل 100 وژنی۔ آئرن سوکروز انف انجکشن
انجکشن۔ آئرن  ا ی یں خوراک م کیگرام / ہفتہ( متبادل دن پر ا  میل 600 ادہی  ز ےس ادہیگرام )ز   میل 200
انیڈ ( ابتدانے  ابیدست ثی یل گرام / میل  میل 50)  سک یکمپل  ٹول یآئرن سورب ا ی کسثی خوراک ےک   یک  سٹیٹ ہے

کا   کیتکن ڈ یز  یں مقدار پٹھے م  ثی یل میل 2 یں متبادل دن م ا یروزانہ  کشنی انج ،یں گرام پٹھے م  میل 0.5بعد 
۔ جلد کو داغدار ہونی ےس بچنی ےک ل  ا یاستعمال کرنی ہونے د ہوا /    الئنیواپس نکالتی ےس س  سونے   ،تں جاتا ہے

۔ جا سکٹی  مقدار یس یتھوڑ  یک  ہے
(۔ ار یےک لتے ت  تں جان بچانی ےل ل یں صورت م رد عمل یک کٹکی لینافایدواؤں کو ا : ہنگایماطی)احت  رکھا جانے
۔ ا یکو د  ضوںی استعمال ہوتا ہے ، جو ضف داخل مر  کا راستہ شاذ و نادر یہ  ناسٹی  نس  جانے
 ( آنے  یڈ )نی  وژنیانف یں خوراک ےک بعد کل مقدار م سٹیٹ

انی ۔ آئرن ڈانجکشن ۔ ابتدانے   یں م   کسوز ی ٪ ڈ5  کسثی  کھنی ی ادخال کو ردعمل د  حل کر ےک ہلکا کر ےک جاتا ہے
 40جاتا ہے ، اور پھر آہستہ آہستہ  ا یقطروں پر آہستہ آہستہ د 8منٹ  ےک لتے آدےھ گھنتی ےک لتے فی 

۔ کل آئرن ڈوز ا ا یقطروں / منٹ تک بڑھا گرام   میل 2000۔ اگر< ہے  جانی  ید یں نشست م  یہ کیجاتا ہے
۔ جانی  یخوراک د ضف آدیھ یں دن م  کیہو تو ا  ہے

۔ ا یمقدار کا آہستہ آہستہ انتظام ک وقٹی  یں منٹ م 20 تں ہلکا ک ثں بغ  جانے
ہو تو    سا ی۔ اگر اںیکر   نگرانی  رد عمل یک  منفی  ےسیج کیم   یں م  سر یدرد ، اور بلڈ پر   یں م  نی یردعمل ، س سخت
 ۔ںی د سونیڈروکارٹیاور ہائ نکیہسٹام نٹی ی ا عہی، اور نس ےک ذر  یں کو روک  وژنی، انف

 

 (HYPERTENSION IN PREGNANCY) حمل میں زیادہ بلڈ پریرس    7.1
 (Chronic Hypertension) دائیم زیادہ بلڈ پریرس     7.2

مل ےس پہےل زیادہ  اس کو پرائمری زیادہ بلڈ پریسر / دائیم زیادہ بلڈ پریسر بیھ کہا جاتا ہے جہاں بلڈ پریسر ح
۔ سسٹولک پریسر  میل میثی ایچ  99 - 90یسر میل میثی ایچ جے اور / یا ڈائسسٹولک پر  159 - 140ہوتا ہے

۔  ۔ بنیادی ہانے بلڈ پریسر یک بنیادی وجہ واضح نہیں ہے  جے تک کا بڑھنا ہے
 :  انتخاب یک دوانے

 نہ گھنتی بعد روزا  8-6میل گرام )او( ہر  500 - 250میتھیائل ڈوپا  

 )ئر آئ  ایچ(   7.3
 Pregnancy Induced) حمل یک وجہ ےس زیادہ بلڈ پریرس 

hypertension (PIH)) 
 ےس زیادہ اضافہ  90/ 140حمل ےک دوران بلڈ پریسر میں  ·     

ی کا آناپری ایکلیمپسیا:   حمل ےک دوران بلڈ پریسر میں اضافہ اور پیشاب میں پروٹیں



﴿135﴾ 
 

( اور آکشیجن یک یکلیمپپری ا  ایکلمپسیا :  واقعہ جہاں · سیا ےک مریض میں آکشیجن )فٹ ہوجاتا ہے
 دورسی وجوہات کو خارج کر دیا گیا ہو۔ 

ادویات ےک عالج   گھنٹوں تک انتہانے نگہداشت یونٹ میں مشاہدہ۔   24بغثں
نگ، مانیثی گھنتی بعد، فی گھنٹہ پیشاب یک آؤٹ پٹ    4- 2ماں اور بج  ےک حاالت کا اندازہ۔ نے نی یک نگرانی ہر  

ی یک تکلیف یک عالمات ےک لتے نگاہ رکھنا۔آس ی ایکلیمپسیہ اور جنیں
 یی
   ی لیب یک تفتیش: ہیموگرام ےک ساتھ پلیٹلیٹ گنٹی ، جگر اور گردے ےک فنکشن ٹیسٹ ، پیشاب یک پروٹیں

اساؤنڈ۔  ک الثی  ، کوایگولیشن پروفائل ، فنڈس کا معائنہ ، نے نی ایس ےک ساتھ ابسٹیثی
  ی ایکلیمپسیہ ِرنگر لییکٹٹیٹ جیےس نس میں سیال  طور پ زبانی  مریض کو ر کھانا نہیں دینا چاہنے اور آسیی
۔ 125میل لیثی فی گھنٹہ )زیادہ ےس زیادہ  60  میل لیثی / گھنٹہ( دیا جاسکتا ہے

 ادویات ےس عالج 
ےک  ایچ جے میثی  میل 100-90عالج کا مقصد بلڈ پریسر کو بتدری    ج کم کرنا ہے تا کہ ڈایاسٹولک نے نی کو 

 درمیان برقرار رکھا جاسگ۔

 
 انتظام فوری

ی گویل  ۔ )زیادہ ےس زیادہ  60-30میل گرام زبانی طور پر  10نفیڈیپیں منٹ ےک بعد دہرایا جاسکتا ہے
 گھنتی بعد(۔   4میل گرام ہر  20خوراک 

ی دھڑکن ، رس درد ، فلشنگ ، اور انجائنا یک شدت ک —)احتیاط: مرصی اثرات   نی کا ا۔ نے ا بڑھندل یک تثں
ی نہیں دیٹی  ۔ ہانے بلڈ پریسر وایل عورت کونفیڈیپیں  یک خرانے کا سبب بن سکتا ہے

ی ی ےس گرنا جنیں ی تثں
 )  چاہنے

ول نہیں کیا جاسکتا ہے تو پھر نس وایل دوائیاں گہری نگرانی ےک ساتھ  
اگر نے نی کو زبانی عالج ےس کنثی

۔   ہیں
وع یک جانی  رسر

۔  5 سست ہر نس میں   گراممیل 5انجکشن۔ ہائڈریالزین  منٹ بعد جب تک نے نی کم نہیں ہوتا ہے
ورت ےک مطابق ہر   گھنٹہ دہرائیں یا ضی

ورت ےک مطابق فی میل گرام  12.5گھنتی میں ہائڈریالزین   2ضی
 پٹھے میں دیں۔ 

منٹ میں دیں۔ اگر  5میل گرام نس میں  10اگر ہائڈریالزین دستیاب نہیں ہے تو انجکشن  لیبیٹالول 
ی  ب < منٹ    10ہثی ( ہے تو ،    110ےک بعد ناکافی ہو )ڈائیاسٹولک نے نی میل گرام نس    20میل میثی ایچ جے

میل گرام تک اضافہ کریں ، اگر ہر خوراک ےک   80میل گرام اور  40منٹ میں دیں۔ خوراک میں  5میں 
ی نہیں ہونی ہے تو زیادہ ےس زیادہ خوراک  10

ک  گرام تمیل   220منٹ ےک بعد بیھ اطمینان بخش بہثی
۔ زبانی طور پر  ۔  8میل گرام ہر  200پہنچ جانی ہے  گھنتی بعد جاری رکھیں

ٹینسیفس ےک  2 ول ےک بعد ، مریض کو اینٹی ہائثی . شدید ہانے بلڈ پریسر ےک ابتدانے کنثی . بحایل تھرانی

وع کیا جاتا ہے جیسا کہ ہلےک پری ایکلیمپسیہ ےک انتظام میں  ۔ کیا گ    بیانساتھ بحایل یک تھرانی پر رسر  یا ہے
ی میں خاص طور پر ایمیپینڈنگ ایکلیمپسیہ یک عالمات یک حامل   شدید پری ایکلمپسیہ میں مبتال خواتیں

۔ میگنیشیم سلفیٹ   ی میں پروفائلیکٹک اینٹی کونولسنٹس دیں۔ خوراک ایکلیمپسیہ یک طرح ہے خواتیں
ماسکلول  10فیصد حل اور  20منٹ میں  20جے نس میں  4-  5میل لیثی )  10(حل ، ٪ 50)  گرام انثی

( ہر ایک کولہے میں )کل  گھنتی میں   4جے متبادل کولہے میں ہر  5گرام(، دورسی خوراک میں   14جے
۔ ہر خوراک ےس پہےل پیٹیلر ریفلکس کو مانیثی کرایں، سانس یک  برقرار خوراک ےک طور پر دیا جاتا ہے
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ح<  گھنتی بعد ،    24 کو کم کرنی ےک ۔ نے نی گھنٹہ  میل لیثی /  25/ منٹ اور پیشاب یک پیداوار<  16رسر
۔   اگر متوقع انتظام یک منصوبہ بندی یک جانے تو اےس بند کردیا جانا چاہنے

ی میں  ائڈز: اگر پری ایکلیمپسیہ وایل خواتیں  ےک لتں کورٹیکوسٹثں
ی
ی ےک پھیپھڑوں یک پختگ دن ےک   7جنیں

ی میں بیٹامیتھاسون درمیان  ہفتوں ےک 34ےس  24اندر پیدائش کا امکان سمجھا جاتا ہے تو ،   12خواتیں
ی میں بیٹا میتھاسون   36ےس  35گھنتی بعد دو خوراکیں دیں۔   24میل گرام ہر  ہفتوں ےک درمیان خواتیں

گھنتی بعد دو خوراکیں دیں۔ ہیلپ سنڈروم ےک عالج ےک لتے ڈیکسامیتھاسون یا بیٹا   24میل گرام ہر    12
 میتھاسون استعمال نہ کریں۔

ی پر  چ پڑتال دانے جانابت  اور ماں یک صحت یک بہثی
ی
ی یک پختگ اور مریض ےک استحکام ےک بعد ، جنیں

 :  منحرص مزید انتظام کا فیصلہ کیا جاتا ہے
ہفتوں ےک درمیان ہوتا ہے اور زیادہ ےس زیادہ دو   34ےس   24متوقع انتظام۔ سمجھا جاتا ہے ، اگر حمل 

ول  ، پیشاب یک پیداوار صحیح ہے ، لیب یک تفتیش  ا ہے تو کیا جات  دوائیں ےل کر ہانے بلڈ پریسر کو کنثی
۔  ۔ مریض یک ڈیلیوری تک اسپتال میں داخل ہونا چاہنے ی میں خرانے نہیں  ہے  معمول یک ہے اور جنیں
 پر آرام اور زیادہ بار بار ماں اور بج  

ٹینسیفس ےک ساتھ ہلےک پری ایکلیمپسیہ کا انتظام ، بسثی اینٹی ہائثی
۔  کرنی چیک نگرانی   اہنں

 :  انتظام حمل کا خاتمہ ہے
 یک حالت کو مستحکم کریں اور حمل کو ختم کریں۔ 34

ی
 ہفتوں ےس زیادہ حمل زچگ

 یک حالت کو مستحکم کریں اور حمل ختم کریں۔  24
ی
 ہفتوں ےس کم حمل. زچگ

 :  ہیں
ٹینسیو دوائیوں یک زیادہ  اینٹی  2حاملہ انتظامیہ پر مریض مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی ےس  ہائثی

گنا ےس زیادہ، پیٹ ےک دائیں اوپری    2کلیمپسیہ ،جگر ےک بڑےھ ہونے افعال <  زیادہ خوراک ےک باوجود ، ای 
<    1کواڈرینٹ میں درد اور کوملتا، پلمونری ورم، پلیٹلیٹ > ی  ، کریٹینیں

میل گرام /ڈی   1الکھ / میل میثی
اڈیما ےس متعلق ایکلیمپسیہ ، پیپولو  اور بصارت یک خرانے درد ، فی ایل بیس الئن ےس زیادہ ، مستقل رس 

ی یک خراب حالت۔   اور جنیں
نگ  گھنٹوں ےک لتے جاری رکھٹی چاہنے احتیایط اینٹی کونولسنٹس    72ڈیلیوری ےک بعد ، گہری مانیثی

ی یک مقدار آہستہ آہستہ    24 ٹینسیفثں ۔ اینٹی ہائثی کم یک جانی  گھنتی ڈیلیوری ےک بعد جاری رہٹی ہیں
۔   چاہنے

 

 (Severe pre eclampsia) یکلمپسیا شدید پری ا
ی نگہداشت یک سطح پر انتظام کیا جانا(   عالج )ٹررسر

۔ کیس بیھ قسم یک  ول اور بچاؤ اور ہانے بلڈ پریسر پر قابو پانا انتظام ےک اصول ہیں رعشہ یک تکرار پر کنثی
 کا عالج کریں جو پیدا ہو اور محفوظ طریفی 

ی
بعد اینٹی کنولسنٹ ےس ڈیلیوری کریں۔ ڈیلیوری ےک  پیچیدیک
 ھنتی جاری رکھیں یا آخری جھٹکا جو بیھ تازہ ترین ہو۔ گ  24تھرانی 

 
 بغٹں ادویات ےک عالج

۔ ہوا ےک راستی کو محفوظ اور  مریض کو بائیں حےص یک پوزیشن میں ایک الگ ، پرسکون کمرے میں رکھیں
ٹیوبیٹ  منہ گیگ یا ہوا کا استعمال کریں۔ انزبان کو واپس گرنی ےس روکنی ےک لتے  برقرار رکھنا۔ زبان ےک کاٹتی /  

ینجیل ورم اور انتہانے   پر لثں
یان ےس خون یک گیسیں ، وسیع پیمانی ، اگر مریض گہری نے ہوش ہو ، کمزور رسر

چیٹی ہو۔   نے
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ینجیل رساو کو دور کرنی ےک لتے سکشن.   اوروفثں
 آکسیجن بذریعہ فیس ماسک۔

 رسانے مرتب کریں۔ نس تک
ح اور سا  اب یک پیداوار یک نگرانی کریں۔ نس ، نے نی ، پیشدل یک رسر

: ہیموگرام ےک ساتھ پلیٹلیٹ یک گنٹی ، جگر اور گردے ےک فنکشن ٹیسٹ ، پیشاب میں    لیب۔ تفتیشیں
والئٹس ، فنڈس کا معائنہ۔  م الیکثی ی ، کوایگولیشن پروفائل ، سثں  پروٹیں

 ادویات ےس عالج
حل ےک طور پر  ٪ 20گرام   4دانے خوراک ، جس میں ےس گرام یک ابت  14کشن۔ میگنیشیم سلفیٹ . انج1

٪ حل ےک طور ہر کولہے میں گہرا آنے ایم 50گرام   5منٹ میں نس دیا جاتا ہے اور  10-5آہستہ آہستہ 
(۔ اگر   10دیا جاتا ہے )کل  جے میگنیشیم   2 منٹ میں فٹ پر قابو نہیں پایا جاتا ہے تو ، 15گرام پٹھے میں
 س میں دیں۔ ٪ حل ن20سلفیٹ بطور 

گھنٹوں ےک بعد متبادل    4٪ حل گہرا آنے ایم ےک طور پر ہر    50گرام میگنیشیم سلفیٹ    5بحایل یک خوراک  
، اس ےک بعد  20گرام نس میں ابتدانے خوراک   4کولہے یا مستقل  گرام / گھنٹہ مستقل آہستہ    1منٹ میں

 نس میں انفیوژن دیں۔ 
۔ نوزائیدہ تناط: مرصی اثرات ماؤں میں سانس کا دبا)احتی  فس اور اعصانے تناؤ( ؤ اور اعصانے دباؤ ہیں

 ہو تو ، کیلشیم گلوکوونیٹ 
ی
٪ ےک طور پر دیں۔ اگر سانس یک  10جے نس میں  1اگر سانس کا افسدیک

۔  روکاوٹ ہونی ہے تو ، فوری طور پر اینڈوٹریکیل انٹیوبیشن اور وینٹیلیشن کرنا ہے
: میگنیشیم سلفیٹ دینی ےس پہےل س ح نگرانی  اور / منٹ ےس زیادہ ، پیٹلر  16انس یک رسر

ی
اضطراری موجودیک

 میل / گھنٹہ ےک لتں چیک کریں۔ 25پیشاب یک پیداوار< 
 یا

میل گرام / منٹ سست   25میل گرام / کلو سست زیادہ ےس زیادہ  25-15انجکشن۔ فینیٹوئن لوڈنگ ڈوز 
گرام   میل 12.5کا کیا جاتا ہے اور اس ےک بعد میل گرام نارمل سیالئن میں ہل 750پہےل ےس زیادہ نہیں ہے جو 

۔  8میل گرام نس میں ہر  100منٹ اس ےک بعد  /   گھنتی بعد ہے
۔  10میل گرام ےک انفیوژن ےک دوران  750پہےل 

ی
 منٹ ےک لتے ہر منٹ میں ای یس جے ٹریسنگ یک جانے یک

کو 2 کلیف سنڈروم جییس پیچیدگیوں ےس  لر یک ناکایم اور بالغوں میں سانس یک ت. پلمونری ورم ، بائیں ویںثی
۔  بچنی ےک   لتے سیال ےک انتظام پر کڑی نگرانی یک جانی چاہنے

۔ مقصد آہستہ آہستہ 3 ٹینسیفس: جیسا کہ پری ایکلیمپسیہ میں بیان کیا گیا ہے  . اینٹی ہائثی
 میل میثی مرکری۔  100-90/  150-140نے نی کو 
 ےس قطع نظر حم تعریفی 

ی
ی یک پختگ وع  نظم و نسق جنیں رسر ۔ حمل کا خاتمہ لیثے کرنی شامل  ل کا خاتمہ ہے

۔  رین سیکشن ےک ذریعہ ہے ی  کرنی اور اندام نہانی ےس ڈیلیوری یا سثں
وری ہو ، نے چیٹی یک وجہ 

ہوش مریض جب ڈیلیوری ضی : مکمل نے ی سیکشن ےک اشارے یہ ہیں
رییے ی سثں

گھنٹوں   8-6پہےل ایٹی لیپٹک دورے ےک  اگر اندام نہانی ےس ڈیلیوری کا امکان  ےس تعاون نہ کرنی واال مریض،
ک   8-6 اندر اندر ہو یا ایکلیمپٹک دوروں پر ےک ، اور دورسے آبسٹیثی گھنٹوں میں قابو نہیں پایا جاتا ہے

 اشارے۔ 
 ڈیلیوری ےک بعد دیکھ بھال 

ec   انی یک  گھنٹوں ےک لتے گہری نگر   72کم ابتدانے    ایکلیمپسیہ اور شدید پری ایکلمپسیہ ےک مریضوں کو کم از
۔ ورت ہے  ضی
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۔   24ڈیلیوری یا فٹ ہونی ےک    گھنتی بعد تک ، جو کچھ بیھ بعد میں ہوتا ہے ، اینٹی کنولسنٹ جاری رکھیں
۔  ٹینسویفس یک مقدار میں کیم الئیں  آہستہ آہستہ اینٹی ہائثی

ول کیا ج ٹینسیفس ےک بغثں کنثی ری ےک بعد دن ڈیلیو   14ےس    10اتا ہے تو ، مریض کو  اگر مریض کو اینٹی ہائثی
 ۔یا اس ےس قبل چھٹی مل جانی ہے 

 ہفتوں ےک بعد چیک اپ کریں۔ 6ےک لتں  تشخیصدوبارہ 

 مریضوں یک تعلیم 

۔ بنیادی بیماری ڈیلیوری تک بافی ہے اور عالج ےس نے نی پر قابو پانی ےک   ڈیلیوری یہ واحد قابل عالج ہے
۔ باوجود   پیچیدگیاں پیدا ہوسکٹی ہیں

، معدے میں درد ، پیشاب یک پیداوار میں کیم ، نظر ، فی   عالمات جیےس رس درد شدید پری ایکلمپسیہ یک
۔   ےک دھندالپن یک اطالع فوری طور پر دی جانی چاہنے

ورت۔  اسپتال میں طویل داخل ہونی یک ضی
۔  30-25اگےل حمل میں ابتدانے بکنگ کیونکہ دوبارہ ہونی کا   فیصد خطرہ ہے

 دور میں ، کم 
ین جیےس حفاظٹی حمل ےک ابتدانے ۔  مقدار میں اسثی  اقدامات کا آغاز کیا جاسکتا ہے

ورت اور  6بلڈ پریسر یک درجہ بندی اور تفتیش ےک لتں ڈیلیوری ےک  ہفتوں ےک بعد دوبارہ جائزہ لینی یک ضی
۔  ورت ہے ٹرنفس یک ضی  اینٹی ہائثی

 طویل مدنی
 
ی
 میں دائیم ہانے بلڈ پریسر بڑھتی کا زیادہ خطرہ۔ بعد یک زندیک

 

 (DIABETES IN PREGNANCY) میں ذیابیطس حمل 8.1
ایڈ ہارمون    واےل سٹثں

ی میں حمل یک ذیابیطس یک  ہوجانی ہے کیونکہ ناےل ےس پیدا ہونی حمل ےک دوران خواتیں
۔ ماں ےک جسم  ی ےک خالف مزاحمت یا  نے حیس ہونی ہے میں ہانے بلڈ شوگر یک سطح  یک وجہ ےس انسولیں

۔ اس ےس صحت یک پریشانی ہوسکنایل ےک ذریےع نشوونما پذ  ۔ عام طور پر  یر بج  تک پہنچ جانی ہے ٹی ہے
وع ہوتا ہے اور بج  ےک پیدا ہونی ےک بعد چیل جانی   حمل یک ذیابیطس حمل ےک دورسے نصف حےص میں رسر

۔  ہے
 

 عالج
ی میں ہونی وایل  ی نگہداشت ےک مرکز میں کرنا چاہذیابیطس وایل خواتیں ۔ تمام حمالت کا انتظام ٹررسر  نے

  بغٹں ادویات ےک عالج

٪ ہے تو اس میں موجودہ 120-80غذا کا مشورہ. اگر حمل ےس پہےل کا وزن حمل ےس پہےل ےک آئیڈیل وزن کا 
۔ کلو کیلوری / کلوگرام موجودہ حمل ےک جسمانی وزن ےک مطابق ہو   30یومیہ کیلوری یک مقدار  نی چاہنے

تیب 120ا< فیصد ی 80اگر حالیہ وزن حمل ےس پہےل ےک وزن کا   40-36٪ ہے تو پھر کیلوری یک مقدار بالثی
۔ کل روزانہ کیلوری    24یلوری/ کلوگرام فی حمل وزن یا کیلو ک کیلوکیلوری/ کلوگرام موجودہ حمل وزن ہے

۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ کو کل کلو کیلوری / کلوگرام موجودہ حمل وزن ہو   35ےس  30یک مقدار  نا چاہنے
۔ فیصد فراہم کرنا چاہنے ، جو پورے دن میں اچیھ طرح ےس ت 50کیلوری کا تقریبا  قسیم کیا جانا چاہنے

۔ کل غذا   50-30روزانہ  درمیانی کھانی  3بڑے کھانی اور  3گرام ریشوں ےک ساتھ اعیل فائثے غذا فائدہ مند ہے
۔   میں تقسیم یک جانی چاہنے

اساؤنڈ  ی حمل عمر یک الثی ی یک پیدائیسر  جلد یک ججلد از  تشخیصعمویم اقدامات۔ جنیں ۔ جنیں  چاہنے
انی

ی یک بازگشت کو  IIہفتوں میں ، لیول  18-16عوارض کا تناسب  ی ےک ذریےع ، جنیں   22ےک یو ایس جے اسکیں
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ی حمل ےک   ۔ جنیں ی یک افزائش یک نگرانی اور بایو فزیکل   32ہفتوں پر چیک کیا جانا چاہنے ہفتوں ےک بعد جنیں
۔  یل یو ایس جے  اسکورنگ ےک لتے سثں

 ادویات کا عالج

 اور فنڈوسکونی شامل ہونی  میں بلڈ شوگر ، ےک تشخیصاے( قبل از پیدائش کا انتظام۔ ابتدانے 
ایف نی

۔   چاہنے
۔ اگر مریض   )اے( پہےل ےس موجود ذیابیطس۔ زبانی شوگر لیول کم کرنی واےل ایجنٹ حمل ےک دوران منع ہیں

 تھرانی پر منتقل   تشخیصحمل یک زبانی ہشوگر لیول کم کرنی وایل ادویات پر ہے تو ، 
ی ہونی یہ انسولیں

 کریں۔ 
: پہیل 1 ی   0.9-0.7یونٹس / کلوگرام ، دورسی سہ مایہ میں  0.8-0.6سہ مایہ میں . انجکشن انسولیں

 یونٹس/ کلوگرام۔  1.2-0.8یونٹس/ کلوگرام اور تیسی سہ مایہ میں 
۔ کل ےک تناسب میں باقاعد  1: 2عام طور پر درمیانی عمل وایل اور  ی کا ایک مرکب دیا جاتا ہے  ےس انسولیں

ی
یک

ورت کا دوتہا ی رات  نے حصہ صبح ناشتی ےسضی پہےل دیا جاتا ہے اور ایک تہانے رات ےک وقت۔ریگولر انسولیں
۔ خوراک میں ایڈجسٹمنٹ خایل پیٹ  ی دی جانی ہے میڈیٹ انسولیں ےک کھانی ےس پہےل اور سونی ےک وقت انثی

میل گرام٪ ےک درمیان بلڈ شوگر لیول کو برقرار رکھنی ےک لتے یک   120اور  70میل گرام٪ اور بعد ازاں  95>
۔ خون کا نمونہ ابتدانے طور پر خایل پیٹ ، ناشتہ ےس پیےل اور بعد، دوپہر ےک کھانی ےس پہےل اور بعد،   جانی  ہے

ول میں نہ آ جانے اور  2رات ےک کھانی ےس پہےل اوربعد اور صبح 
پھرروزانہ  بجے چیک کریں جب تک کنثی

نگ کریں خایل پیٹ اور کھانی ےک بعد شوگر چیک کر ےک۔   مانیثی
ورت 2 ےس زیادہ الٹی ، انفیکشن ، اور حاملہ ماں ےک معامالت جیےس ہانے بلڈ پریسر ، ریٹنوپیتیھ ، . ضی

 میں کم نمو)آنے یو جے آر( یا ذیابیطس  
ی کیخراب حالت جیےس میکروسومیا یا بچہ دانی نیفروپیتیھ ، جنیں

وری ہے ک ول، میں ہسپتال میں داخل ہونا ضی
 ا خراب کنثی

( حمل میں ذیابیطس۔   )نے

۔ مویم انتظامع. 1  ویسا یہ ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے

ول۔ مریض کو 2 ول حاصل نہیں ہوتا ہے تو   1. غذانے کنثی
۔ اگر کنثی ہفتہ ےک بعد دوبارہ چیک کیا جاتا ہے

۔ ا  وع یک جانی ہے  تھرانی رسر
ی ی یک تصدیق ناشتی  انسولیں  ےس انسولیں

ی
وری ہو تو بلڈ شوگر اور باقاعدیک گر ضی

 ےس اور ےس پہےل ، دو 
ی
پہر ےک کھانی ےس پہےل اور رات ےک کھانی ےس پہےل یا ناشتہ اور رات ےک کھانی ےس پہےل باقاعدیک

۔ ۔ شوگر لیول یک کیم ےس بچنا چاہنے اج دیا جاسکتا ہے ی ی کا امثی  طویل عمل وایل انسولیں
ی ےک زریےع عام طور پر قابو پ  105پالزما شوگر<    یل پیٹاگر خا ورت ہونی  میل گرام٪  ہو تو انسولیں انی یک ضی

ول کیلنے   ی ناشتی ےک بعد میں گلوکوز کو معمول پر النی اور کھانی ےک بعد گلوکوز کنثی  ےس انسولیں
ی
۔ باقاعدیک ہے

۔ اگر شام یا خایل پیٹ گلوکوز بلند  میڈیٹ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے  تو ، روزانہ ےک لتں دورسا انجکشن   انثی
ہوجانے

۔ اگر دونوں بلند ہو  ی کا  شامل کیا جاتا ہے میڈیٹ اور ریگولر انسولیں جائیں تو ، رات ےک کھانی ےس پہےل انثی
ی شامل کریں۔  میڈیٹ ایکٹنگ انسولیں ۔ اگر ضف خایل پیٹ بلند ہوجانے تو ، سونی ےک وقت انثی  مرکب بنائیں

 یا
 یک صورت میں ہر اہم کھانی ےس پہےل دن میں خایل پیٹ شوگر لیول 

بار انجکشن ریگولردی جا   3بلند ہونی
۔ ی ےک سونی وقت یک ایک خوراک ےک ساتھ مالیا جا سکتا ہے میڈیٹ ایکٹنگ انسولیں  سکٹی ہے جس کو انثی
۔ عال  وری ہے نگ ضی نگ ےک عالوہ ، حمل ےک دوران بلڈ شوگر مانیثی ج معمول یک پیدائش ےس پہےل یک مانیثی

میل   120ھنتی ےک بعد >  گ  2میل گرام٪ اور    95کا مقصد یہ ہے کہ پالزما بلڈ شوگر یک سطح کو خایل پیٹ >
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ی یک خوراک یک ایڈجسٹمنٹ ےک ساتھ روزانہ  ۔ جب شوگر یک سطح بلند ہو تو انسولیں گرام٪ حاصل کیا جانے
۔ ورت ہونی ہے  یک اعیل نگرانی یک ضی

ول حاصل ہوجانے تو ، پروفائل ےک ساتھ منظم کیا   مریض کو گھر میں ہفتہ وار بلڈ شوگر   ایک بار جب کنثی
۔  جاسکتا ہے

۔ . گ4 ٪ یا اس ےس اوپر کا عدد  9الئکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن )ایچ نے اے ون یس( پہیل سہ مایہ میں کیا جانے
۔ مناسب   خرانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے

ول یک نشاندیہ کرتا ہے ، پیدائیسر  یص تشخناقص گالئسیمک کنثی
۔   نی یک پیش کش یک جاسکٹی ہے

 ےک بعد ایم نی
۔. پیشاب میں گلوکوز یک نگرانی جے 5   ڈی ایم میں مفید نہیں ہے
ی یک نگرانی 6  یک خرانے یک شکایت ےک لتں بلڈ پریسر اور پیشاب یک پروٹیں

 یک بقا میں ہانے بلڈ پریسر
ی
. زچگ

۔   شامل ہے
ی یک 7  ےک ذریعہ غثں متناسب جنیں

اسونوگرافی افزائش کا تخمینہ ، تیسی سہ مایہ ےک اوائل میں  . الثی
 خصوصیت۔ 

 

 (HEART BURN IN PREGNANCY) یک جلنحمل میں معدے   9.1
( ایک جلن کا احساس ہے جو اکثر چھانی  اب ریفلیکس بیھ کہنی ہیں ی ن یا تثں اب اجثں ی معدے یک جلن)جےس تثں

۔ یہ حاملہ خ ی میں ہارمونل اور جسمانی تبدیلیوں یک  ےک ہڈی ےک نیج  ےس گےل ےک نیج  تک پھیال ہوتا ہے واتیں
۔   وجہ ےس ہوتا ہے

 

 عالج
 ادویات ےک عالجبغٹں 

اب اور  وں کا خاتمہ ، رسر ی  یک چثں
 میں ترمیم' جیےس وزن میں کیم اگر موٹاپا ہو ، چرنے واےل کھانی

ی
'طرز زندیک

ورت ےس زیادہ استعمال ، بسثی ےک رسوا ےل حےص یک بلندی ، جلدی سگریٹ نویسر ےس بچنا ، چانے / کافی کا ضی
 یضوں میں گھنتی پہےل(.مر   3-2رات کا کھانا )جیےس نیند ےس 

۔   کھانی ےک بعد وایل عالمات واےل کو تھوڑا بار بار کھانا کھانی کا مشورہ دیا جاتا ہے

 ادویات کا عالج

۔  ایک مرحلہ وار  نقطہ نظر جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے
و ایسوفیجیل ریفلکس   ہلیک گیسثی

، اینٹ ایسڈ جیل )الجینیٹ ےک ساتھ یا اس ےک   امداد ےک لتں
( فوری عالمٹی  3-2میل لیثی یا  15-10بغثں

۔ ایک طویل وقت ےک  6-4گھنٹہ ےک بعد دن میں   1گولیاں )چبا کر( کھانی ےک بعد آدھ ےس  بار لیا جاتا ہے
. اگر کونے بہثی  ( 2( اور / یا ) 1ی نہیں ہے تو ، ) لتے دیا جا سکتا ہے جو کہ مریضوں یک عالمات پر منحرص ہے

 ذیل میں شامل کریں۔ 
 مخصوص تھرانی 

ڈون  1 ہفتوں یا اس ےس بیھ زیادہ وقت   6-4منٹ پہےل    30بار کھانی ےس    3میل گرام دن میں    10. گویل ڈومثی
ورت ہو تو۔   ےک لتے ، اگر ضی

 یا
ورت ہو تو ،    ائڈ گویل    30ہفتوں یا اس ےس زیادہ وقت تک کھانی ےس    6ےس    4اگر ضی میل   5منٹ قبل موسثی

 بار۔ 3گرام دن میں 
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ازول کیپسول  30انی ےس ہفتوں تک کھ 4-6.  2  میل گرام۔  20منٹ قبل روزانہ ایک بار اومیثی
 جاسکتی ہیں یا جاری رہ سکتی ہیں ، اگر مریض اینٹیسیڈس 

ازول کوررسی کٹے مہینوں تک دہرانے فالو اپ اومثی
ڈون / موساپرپر ہونی  ۔ یا ڈومپثں  ےک باوجود دوبارہ بیمار ہوتا ہے

و ایسوفی   درجے ےس شدید گیسثی
جیل ریفلکس بیماری میں )اینڈوسکونی ےس ثابت شدہ ایروسیو  درمیانی

 ایسوفیجائٹس( 
ازول کیپسول  1 منٹ پہےل ، اس ےک بعد مزید   30ہفتوں ےک لتں کھانی ےس    4میل گرام روزانہ دو بار    20. اومیثی
۔ہفتوں ےک لتں ، اگر  4-8  پوری طرح ےس شفا نہیں ملٹی ہے
 یا

 مہینوں تک۔ یا 3منٹ پہےل  30بار کھانی ےس  2ن میں میل گرام د 30کیپسول۔ لینسوپرازول 
 بار۔ 2میل گرام دن میں  40منٹ پہےل پینٹوپرازول گویل  30مہینوں تک کھانی ےس  3

۔ اگر ٹھیک ہوجانے  ماہ ےک بعد اینڈ  3فالو اپ ایسوفیجائٹس یک شفا یانے یک تصدیق ےک لتے   و سکونی دہرائیں
ازول )یا کیس بیھ  20-10ا کہ ہلیک ریفلکس بیماری یا ستو ، بحایل کا عالج جاری رکھیں جی میل گرام اومیثی

۔  ی ہونی ہے ( یک روزانہ یک ایک خوراک۔ ماہر ےس رجوع کریں ، اگر نہیں یا ناکافی بہثی  دورسے نی نی آنے

 مریضوں یک تعلیم

میں وضاحت  میں کیم کا کردار اور رات ےک وقت تھوڑے کھانی ےک بارے  نوعیت ، وزن بیماری یک دائیم
 کریں۔ 

۔  ے پہنتی ےس بیھ ریفلکس میں اضافہ ہوسکتا ہے ی  پیٹ پر سخت کثی
 

 سانس ےک دباؤ کا سینڈروم 10.0
۔ہفتوں ےک حمل ےس پہےل قبل از وقت لیثے میں ہوت 36سانسوں میں تکلیف کا سنڈروم نوزائیدہ اور   ا ہے

 پسند یک دوانے 
: ہائیڈروکارٹیسون  (   250نے  گھنٹوں ےک بعد دہرانا ہے   24میل گرام )نس میں

 یا
 )  گھنٹوں ےک وقفی ےس۔   12خوراکیں  2میل گرام  12ڈی: ڈیکسامیتھاسون )نس میں

 
۔   نوٹ: اگر ڈیلیوری نہ ہو توکورس کو ایک ہفتی ےک بعد دوہرایا جا سکتا ہے

 
ائڈزاستعمال ک احتیاط: بیٹاسٹیمولینٹ  ہونی کا خطرہ ہوتا رنی واےل اینیمیا ےک مریض ےک دل ےک فیل  س اورسٹثں

۔  ہے
 سفارشات: 

۔   ےک لتں موثر ہیں
 پروسٹاگلینڈن ای )نی جے ای( ایناالگ گریوا ےک بڑھتی اور لیثے کا آغاز کرنی

 
ی جن میں لیثے ےک آغاز یک نشاندیہ یک جانی ہے ان کا مناسب انتظام یا  تو کم یا زیادہ مقدار میں   اییس خواتیں

 ۔ آکسیٹوسن طریقہ کار ےس کیا جاسکتا ہے 
 

 میں رکھا جاتا ہے اےس ہٹانے جانی ےک کم از کم  2جب  نی جے ای 
ی یک دل یک   15اندام نہانی منٹ بعد تک جنیں

۔  ح اور بج  دانی یک رسگریم یک مسلسل نگرانی یک جانی چاہنے
 رسر
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ا یوٹثں
ی ےک انتقال ےک انتظام میں زیاحمل یک دورسی سہ مایہ میں انثی  اندام 2دہ خوراک نی جے ای ئن جنیں

۔   نہانی یک سپوزٹری استعمال یک جا سکٹی ہے
 

اگرچہ مسوپروسٹول یک زیادہ ےس زیادہ خوراک اور وقٹی وقفہ نامعلوم ہے ، لیکن گریوا ےک بڑھتی اور لیثے کا 
ی ےس چھ گھنتی میں    ےک لتے کم خوراک )ہر تیں

۔م 25آغاز کرنی  ائیکروگرام( موثر ہے
 

۔جھلیوں یک قبل از وقت ٹوٹ پھوٹ ےک ساتھ   ، لیثے کا پروسٹاگلینڈن ےک ساتھ آغاز کیا جاسکتا ہے
 
 

یم یک نریم  11.1  STIMULATION OF LABOUR AND)  لیٹے کو متحرک اور مائومیٹر
MYOMETRIAL RELAXATION) 

یال محرکات خاص طور پر پہےل ےس بچوں وایل خ ی میں ڈیلیوری ےس قبل بڑی احتیاط ےک ساتھ • مائومیثی واتیں
. کرنی چاہ   استعمال  یں

ی کرنا چاہنے   رکاوٹ وایل لیثے میں استعمال ےس پرہثں
 :  چاہیں

 -• آکسیٹوسن ان میں استعمال کرنی
 ےک لتں 

ی کرنی ی  لیثے میں تثں
 ےک لتں 

وع کرنی  لیثے رسر
o لیثے ےک تیسے مرحےل کا فعال انتظام۔ 
o  ےک لتں س کو متحرک کرنی لیثے ےک بعد یوٹثں 
 

 (Labour Induction) لیٹے انڈکشن 11.2
۔ 
ی
؛ خوراک پہےل حمل یک تعداد پر منحرص ہویک  ےک لتں یہ استعمال کریں: آکسیٹوسن نس  میں

وع کرنی رسر  لیثے
 پرائیم گریویڈا ) ایک حمل وایل(: 

: ٹائثی  500آنے یو  5آکسیٹوسن نس میں   سیال میں
ک  قطرے فی منٹ جب ت  60،  30،  15یٹ  میل لیثی

ن سنکچن آ جائیں   کہ مطلوبہ یوٹثں
وس ) زیادہ حملوں وایل(:   ملٹی پثں

وع یک جانی ہے جیےس اوپر یک طرح   یٹ    500آکسیٹوسن نس میں کم خوراک ےک ساتھ رسر میل لیثی سیال ٹائثی
 آنے یو۔ حالت ےک مطابق خوراک کو ٹھیک کریں۔  1.25میں 
( ابتدانے ط اے:   نارمل سیالئن میں ل 1یونٹ  4یونٹ پھر  1ور پر آکسیٹوسن )نس میں

 60،  30،  15یثی
 ےس سنکچن 

ی
۔  40قطرے فی منٹ جب تک کہ باقاعدیک  ےس زائد سیکنڈ تک برقرار نہ رہے
فت نہ ہو تو یہ دیں؛   اگر لیثے کونے پیسر

ک کو بڑھا کر  ور یہ پہال حمل ہے تو ، خورا یونٹ برقرار سنکچن  پیدا کرنی ےک لتے کافی نہ ہوں ، ا 4جب 
ح میں    64پھر    32،    16 نارمل سیالئن  میں ہر بار ترسیل یک رسر

ڈی نی ایم تک   60اور    30،    15یونٹ فی لیثی
۔   اضافہ کیا جاسکتا ہے
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 ےک لئں  11.3
ی کرٹن ن  (Augmentation of Labour) لیٹے میں تٹں

فت زیادہ نہیں ہے تو  وری اگر لیثے یک پیسر ۔یہ درج ذیل ےک ذریےع حاصل کیلیثے یک رفتار میں اضافہ ضی ا ہے
 :  جاسکتا ہے

 ج: اوپر یک طرح آکسیٹوسن 
 یا 

 جھلیوں کا مصنوغ طریفی ےس توڑنا اور آکسیٹوسن 
وی یک جانی  فت نہ ہو تو ، مندرجہ باال مراحل یک پثں  ہو اور لیثے میں پیسر

• اگر جھیل پہےل یہ پھٹی ہونے
 چاہنے 
اس یک ناکایم یک وج• رکا ۔ وٹ وایل لیثے  ہ ہوسکٹی ہے

 نوٹ: آکسیٹوسن ےس لیثے بڑھانی ےس پہےل رکاوٹ کو دور کریں 
 

یال محرک 11.4  Myometrial Stimulation after) ڈیلیوری ےک بعد مایومیٹر
Delivery) 

 (Post partum hemorrhage (PPH)) ڈیلیوری ےک بعد خون بہنا )ئر ئر ایچ(
 یکمیل لثی ےس 500سے مرحےل ےک بعد یہ لیثے ےک تی

ی
 خرانے اور موت یک ایک  زیادہ خون بہنا ہے اور زچگ

۔  بڑی وجہ ہے
 

۔   اہم وجوہات یہ ہیں
 بچہ دانی کا نرم پڑ جانا

 اندام نہانی / ولوا ےک اندر کٹ 
 حمل یک باقیات 

 شاذ و نادر بچہ دانی کا پھٹ جانا
 یک خرانے )جیےس  

ی ، ڈی آنے یس( خون بہنی  کوایگلوپیتھثں
 

 عالج
 نتظامئر ئر ایچ کا ا

 ایٹونک ئر ئر ایچ 
 روک تھام

 خطرے واےل عوامل یک نشاندیہ کریں اور اس مسئےل یک توقع کریں۔ 
 یونٹ پٹھے میں پیدائش ےک وقت پچھےل کندےھ ےک نکلتی یا نال یک ڈیلیوری ےک   10فعال انتظام )آکسیٹوسن 

 بعد( ہر صورت میں کیا جانا چاہنے جب تک کہ منع نہ ہو۔ 
ادویات ےک عال   ج بغثں

ولڈ کورڈ   یشن ےس الگ ہوجانے تونال کو کنثی  ےک مساج اور بائومیئل کمثی
کنٹیکشن  اگر پہےل ےس یہ بچہ دانی

 ےک ساتھ ہٹانا۔ 
 ادویات ےک ساتھ عالج 
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 40-10میل لثی رنگر لییکٹٹیٹ / نارمل سیالئن میں  500میل گرام / منٹ پر  125. آکسیٹوسن ادخال ) 1
 یونٹ( 

، پٹھے میں  0.2ن میلیایٹ یمیثی . انجکشن. میتھائل ارگو 2 منٹ ےک بعد دہرایا  10- 5میل گرام نس میں
۔ )احتیاط: دل یک ( جاسکتا ہے   بیماری، ہانے بلڈ پریسر

میل گرام پٹھے /  0.25الفا  2میتھائل نی جے ایف -15اگر خون بہنی پر پر قابو نہیں پایا جاتا ہے تو 
یل دیں ، ہر  امائومیثی ۔ 2ےس زیادہ  منٹ میں زیادہ  90-15انثی  میل گرام تک دہرایا جاسکتا ہے

 )
ی
 )احتیاط: برونکیل دمہ ، مریک

 
 ےک مریضوں میں احتیاط  مائک   800میسوپروسٹول  

ی
۔ )احتیاط: برونکیل دمہ اور مریک روگرام گویل مالیسر میں

 ےک ساتھ دیں( 

 ریفرل ےک لئ  اشارہ
اور مزید انتظام یک سہولیات میس نہیں ہیں  اگر مریض طٹے عالج ےک باوجود خون بہہ رہا ہو اور اگر منتقیل  

یا یا نے ہویسر  منتقیل کا بندوبست کریں۔ درمیانی  تو ، اعیل مرکز میں 
ی وقت میں بج  دانی یک پیکنگ اینستھثں

۔   ےک تحت یک جاسکٹی ہے
 

یال نریم 11.5  (Myometrial Relaxation) مامیٹر
 یہ بچہ دانی کو آرام کرنی ےک لتے کیا جاتا ہے تاکہ: 

ی یک تکلیف کو فورا دور کریں  رین سیکشن ےس قبل جنیں ی  سثں
 سنکچن کو روکیں قبل از وقت لیثے میں بچہ دانی ےک 

 بچہ دانی کو پھٹتی ےسبچائیں 
ونی کیفلیک ورژن انجام دیں   بثں

  

 :  انتحاب یک دوائ 
 گھنتی بعد  8میل گرام )او(  ہر  4سالبیوٹامول 

 ا چاہنں ن بہنی واےل مریضوں میں استعمال نہیں کرننوٹ: بیٹا سٹیمولینٹس کو حمل ےک دوران خو 
۔ بیٹا سٹیمولینٹس درج ذیل حاالت میں س  خٹی ےس منع ہیں

 دل ےک مریضوں میں 
 حمل یک خون یک کیم میں 

 

 (TERMINATION OF PREGNANCY) حمل کا خاتمہ 12.1
ائط ےک۔ انیہ میں اسقاط حمل غثں قانونی ہے سوانے درج ذیل قانونی رسر ی

 تثی
 کو خاطر خواہ خطرہ الحق ہے  ں حمل• جہا

ی
 جاری رکھنی میں عورت یک صحت یا زندیک

ی یک طٹے حالت یا خرانے ہونی ہے   • جہاں اہم خطرہ  ہے یا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنیں
۔   ارادہ نہیں ہوتا ہے

 • جہاں حمل عصمت دری کا نتیجہ ہوتا ہے اور حمل برقرار رکھنی کا کونے
 

 تجویز کردہ طریقی 
 ہفتوں تک 7آخری ماہواری ےس  -ریٹیج اور کیو کھولنا 
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 ہفتوں ےک درمیان  12-7آخری ماہواری ےس  -سکشن ےس حمل کا خاتمہ 
 ہفتوں ےک بعد۔  12آخری حیض ےس  -خاتمہ پروسٹاگلینڈن ےس حمل کا 

 حمل اور دودھ پالنا
 
۔    اسقاط حمل کا عالج بنیادی نگہداشت یک سطح پر کیا جاسکتا ہے

۔پہیل سہ مایہ  ی نگہداشت یک سطح پر کیا جانا چاہنے مولر اور ایکٹوپک حمل کا عالج سیکنڈری / ٹررسر
 میں داخل کریں۔ میں خون بہنی واےل تمام مریضوں کو اسپتال 

خون ےک حجم یک کیم ےس نمٹتی ےک لتے فوری اقدامات  خون یک کیم کا اندازہ لگائیں اورہدایات ےک مطابق 
 کریں 

 مسڈ اسقاط حمل میں نے نی ، یس نی ، یس آر نی چیک کریں۔ 

 جرایح کا عالج
ےک تمام معامالت میں    مینول ویکیوم ےس یا سکشن انخال ، کھال کرنا اور انخال  اسقاط حمل اور داڑھ حمل

 ضف  خطرے واےل اسقاط حمل ےکعالوہ۔ 
وسکوپک طریفی ےس ہٹانی ، سوانے ایکٹوپک حمل ےک کچھ منتخب   ایکٹوپک وٹویم / لیثی حمل کو لیثی

(۔  معامالت ےک )تفصیالت ےک لتے متعلقہ حصہ دیکھیں

 مریضوں یک تعلیم
۔  ہیں

 اسقاط حمل یک وجوہات ہمیشہ واضح نہیں ہونی
ی کو منسوخ  ط حمل ہونا فطرت کا انتخاب اکثر ناقابل قابل ،کروموسوم وایلد اسقابہت جل  خرانے واال جنیں

۔   کرنی ےک لتے ہوتا ہے
۔  اسقاط حمل کو آبادی میں اضافی اور ماں یک بڑھٹی ہونے عمر ےک ساتھ دیکھا جاتا ہے

 بڑھتی ہونے
یا اس ےس زیادہ مسلسل  3رنی ےس قبل قبل از حمل مشاورت ےک ساتھ ساتھ اگےل حمل یک منصوبہ بندی ک  

۔ اسقاط حمل یک جانچ یک جانی چا  ہنے
. ہفتوں -3-2اسقاط حمل ےک فورا بعد یہ موثر مانع حمل کا آغاز کیا جانا چاہنے کیونکہ اسقاط حمل ےک  

۔  ےک اندر جلد بیضہ نکل سکتا ہے
 

ونتں ےک سوزش واےل امراض 14.0
 (PELVIC INFLAMMATORY DISEASES) رس 

ی ےک تولیدی اعضاء میں انفیکشن  ونٹں سوزش یک بیماری )نی آنے ڈی( اس وقت ہونی ہے جب رسر  خواتیں
ل   ۔ انفیکشن اندام نہانی ےس اوپر جانی واےل انفیکشن ےک طور پر ہوسکتا ہے ، ڈیلیوری )پیورپثں ہوتا ہے

وریٹیج )ڈی اینڈ سیپسس( ےک بعد ، اسقاط حمل )سیپٹک اسقاط حمل( ، ماہواری ےک بعد یا بازی اور کی
یا سوزاک ، کلیمیڈیا ٹراکوومیٹس اور مائکوپالسما  یس( آپریشن ےک بعد۔ عام وجہ بننی واےل  جاندار نیسثں

یپٹوکوکس ،  ائڈز ، اسثی وبس جیےس بیکٹثں  ایروبز اور انثں
یا جیےس گرام منفی ۔ اینڈوجنس بیکٹثں ہومینس ہیں

یپٹوکوکس اور ای کویل بیھ نی آنے ڈی   وبک اسثی ۔ حالت یا تو شدید ، ذییل شدید  انثں کا سبب بن سکتی ہیں
۔یا   دائیم ہوسکٹی ہے
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 تشخیص 
، اندام نہانی ےس خارج ہونی واےل مادہ ،  اہم طٹے خصوصیات پیٹ ےک نچےل حےص میں درد ، کمر کا درد ، فی 

ونیہ میں گل  ت ےک دوران درد ، بخار ، بانجھ پن اور ٹینڈر رسر ۔ نی آنے ڈی ماہواری میں خلل ، مبارسر ٹیاں ہیں
۔  ایکٹوپک حمل کا سبب بن سکتا ہے

  

 عالج
 عالج )شدید ئر آئ  ڈی(

مریض کا طٹے عالج بیماری یک خصوصیات یک شدت پر منحرص ہے ایک آؤٹ پیشنٹ یا اسپتال میں داخل 
۔  مریض ےک طور پر عالج کیا جاسکتا ہے

I. ونی شعبہ عالج ےک مریضوں کا عالج  بثں
بغثں کیس زہرییل خصوصیت جیےس  ، معمویل درد اور کوملتا ےک ساتھ ،  آنے ڈی کا مریض    ہلےک ےس معتدل نی 

ونی   ی بخار ، الٹی ، اور پیٹ میں خلل کا انتظام کیا جاسکتا ہے جس میں مندرجہ ذیل دوائیوں ےک ساتھ بثں تثں
وی یک جاسکٹی   مریضوں یک پثں

 ےک لتں مریض  
۔ تھرانی کا آغاز؛ کلینیکل ردعمل دیکھنی  نہیں ہے

۔ اگر حالت بہثی کا دوبارہ جائزہ لیا جاتا ہے
۔ہو   نی ہے تو ، مریض کو نس میں اینٹی بائیوٹکس ےک لتے داخل کیا جانا ہے

 میں جنیس بیماری بیھ مالحظہ کریں(  14)باب 

II. داخل کر ےک عالج 
د غثں یقیٹی ہو تو جراج یک ہنگایم صورتحال جیےس اپینڈیسائٹس اور ایکٹوپک    تشخیصاگر   حمل کو مسثی

ل ہے اور اگر مریض نوعمر ہے )نوعمروں نہیں کیا جاسکتا ہے ، مریض حاملہ ہے ،   اسقاط حمل ہے یا پیورپثں
ونی مریض   وی پازیٹو ، بثں

( ، شدید بیماری یا متیل اور الٹی ، ایچ آنے میں ، تھرانی یک تعمیل غثں متوقع ہے
 ےس نہ ےل سکنا یا برد

ی
اشت کرنی ےس قاض ، آؤٹ پیشنٹ تھرانی ناکام ہوجانا۔  ےک طور پر ادویات باقاعدیک

والئٹ عدم توازن یک اصالح ےک   پر آرام ، ہائیڈرو تھرانی ، اگر بخار، الٹی اور پانی یک کیم اور الیکثی
بسثی

والئٹس   م الیکثی ، ای ایس آر، سثں ، ےک ایف نی معامالت میں نس میں سیال۔  ہیموگرام ےک ساتھ  ایل ایف نی
۔ طٹے حالت ، اہم کلچر ، اینڈورسوائکل سویب کلچر، اگر ایڈنیکسل گلٹی ہ، خون کا  

اسونوگرافی و توالثی
۔  یٹونائٹس یک عالمات یک نگرانی  پھوڑے اور پثں

ونی  نگرانی ، رسر

 
 ادویات کا عالج

وع کیا جاسکتا   مندرجہ ذیل میں ےس کیس رجیم کا استعمال جلد یہ کلچر یک رپورٹوں کا انتظار کتں بغثں رسر
 ۔ہے 

 اے. رجیم اے 
ی 1  گھنتی بعد. یا   6دن ےک لتے ہر  4-2جے نس میں  2. انجکشن۔ سیفوگزییی

ی   گھنتی بعد   12گرام نس میں ہر   2انجکشن۔ سیفوٹییی
 گھنتی بعد۔  12میل گرام نس میں یا زبانی طور پر ہر  100انجکشن. ڈوکسیسائکلن  .1
و نیڈازول 3  بعد۔ گھنتی   8میل گرام نس میں ہر  500. انجکشن۔ میثی

B.  رجیم نے 
 گھنتی بعد۔   8ام نس میں ہر میل گر  900. انجکشن. کلینڈامائسن  1
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 میل گرام /  1.5گھنتی بعد   8میل گرام / کلوگرام نس میں دینی ےک بعد ہر  2. انجکشن. جینٹامائسن  2
۔  کلوگرام دینا ہوتا ہے

و نیڈازول 3  گھنتی بعد۔  8میل گرام نس میں ہر  500. انجکشن۔ میثی
گھنتی   8میل گرام گہرا پٹھے میں ہر  75درد یک صورت میں ، انجکشن۔ ڈیکلوفینک سوڈیم دید . ش4

 بعد۔ 
 یا

اسیٹامول   میل گرام آنے ایم ایس او ایس۔  500انجکشن پثں
گھنٹوں بعد تک انجکشن یک رجیم جاری رکھٹی  چاہنے کلینیکل   48مریض ےک ٹھیک ہونی ےک کم از کم 

ی کا مظاہرہ )بخار اتر  ونٹں میں درد ، آئ  بہثی ، پیٹ ےک نچےل حےص اور رسر ی(۔  جاتا ہے یٹی عالمات میں بہثی
میل گرام زبانی   450میل گرام زبانی طور پر یا کلینڈامائسن    100بار ڈوکسیسائکلن    2اس ےک بعد ، دن یں  

۔ 14بار کل  4دن میں   دن تک جاری رکھنا چاہنے
ی تھرانی ےک آغاز ےک 

۔دن ےک اندر  3کلینیکل بہثی  ہونی چاہنے
۔  ٹیسٹ / تشخییصمزید   ہیں

 نہیں ہوتیں یا خراب ہونی
وسکونی پر غور کریں ، اگر عالمات بہثی  لیثی

 
 : ورت ہوسکٹی ہے  مندرجہ ذیل حاالت میں مختلف طریقہ کار یک ضی

ونی ےک درمیانی پھوڑے یک  نکایس ےک لتے کولپوٹویم    شثں
 لنا اور انخالء۔اسقاط حمل ےک بعد حمل یک سیپٹک مصنوعات یک کھو 

وٹونیم ، مز   ےک پھوڑے ، طٹے تھرانی ےک پیثی
یٹونائٹس ، آنتوں یک رکاوٹ ، ٹیوب اور بیضہ دانی احم پثں

وٹویم۔  ونٹں ماس کو بڑھاوا ےک معامالت میں لیثی  باوجود رسر
  : وسکونی  یک صورت میں ،    تشخیصاگر  لیثی

ی نہ آنی یک   تشخیصغثں یقیٹی ہے ، عالج یک طرف ےس بہثی
ی ٹیوبوں ےس ریشہ نکالیں اور کلچر حاصل کریں ، اگر ساک اور ف-ڈی- لتے ، کلق کرنی ےک تصدی   یلوپییے

وری ہو تو۔   ضی
 جنیس مرد ساتیھ کا عالج غثں 
 بغثں عالمات ےک مرد ساتیھ: 

ائگزون    100بار  2میل گرام پٹھے میں دینی ےک بعد منہ ےس ڈوکیس سائکلن دن میں    125انجکشن۔ سیفثی
 میل گرام 

 گرام زبانی طور پر ایک خوراک ےک طور پر۔   1لتے یا ایزیتھرومائسن  ےک دن 14
 

 (HORMONAL CONTRACEPTION) ہارمونل مانع حمل 15.1
وجن   پروجسٹوجن مرکب( بنیادی طور پر حمل یک روک تھام ےک لتے استعمال ہونی   -زبانی مانع حمل )ایسثی

۔ یہ غثں فعال بچہ دانی ےس خون بہنی ، ماہوار  یاوسس ےک عالج میں بیھ   دی ےکہیں وران درد یا اینڈومیثی
 .  استعمال کیا جا سکتا ہے

مانع حمل حمل ےک لتے ان مصنوعات کا عالج میں استعمال کا مقصد حمل یک اختیاری روک تھام فراہم  
ی اجزاء یک زیادنی یا کیم ےس وابستہ عالمات اور طویل مدنی  وجن اور پروجسٹوجیں

کرنا ہے جبکہ ایسثی
کم ےس کم کرنا بیھ۔ ہارمونل مانع حمل یک سہولت خاندانی منصوبہ بندی ےس حاصل یک جاسکٹی کو  ات  خطر 
۔  ہے
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 (Oral Contraceptives) زبائن مانع حمل 15.2
کہ زبائن مانع حمل گولیاں  ((COCs (Combined oral contraceptives) مشٹی

کہ زبانی مانع حمل گویل  اڈائول اور ایک  یم یس جے ا 30میں کیس بیھ کم خوراک یک مشثی ایتھینائل آیسثی
ی )  ول یا  0.3پروجسٹیں یل یا  0.15میل گرام نورجسثی یل(  0.15میل گرام لیوونورجسثی میل گرام ڈیسوجسثی

۔ اےس  ۔ روزانہ ایک گویل کھانی ےک ساتھ مستقل طور پر ایک وقت میں یل جانی ہے تجویز یک جاسکٹی ہے
وع کیا ماہواری ےک پانچویں دن ےس  ۔ جانا چا  رسر ی اور رکاوٹ کا طریقہ استعمال کرنا   5ہنے ی دن تک پرہثں

۔ گولیوں کو  ہفتہ پلیسبو   1ہفتوں تک لیا جانا چاہنے اور اس ےک بعد گویل ےس پاک وقفہ ےک  3چاہنے
. ، اگر پیک میں   گولیاں ہوں۔   28گولیاں لیٹی چاہیں

 منع

کہ زبانی مانع حمل گولیوں یک موجودہ یا تار  : امالت میں ی    خ ےک معمشثی   منع ہیں
 تھرومبوایمبولک بیماری ، دماغی بیماری ، کورونری دمٹی یک بیماری۔ پیچیدہ والولولر دل یک بیماری۔ 

 جگر یک فعال بیماری 
  موجودہ یا ماضی کا چھانی کا کینس۔ 

 اندام نہانی ےس خون بہنا۔ 
 حمل
۔  35  سال ےس زیادہ عمر میں بھاری تمباکو نویسر

 قیقہ۔ ال درد شالمات وااعصانے ع
  >سال یا عروفی بیماری ےک ساتھ۔  20ذیابیطس  پنی یک موجودہ بیماری۔ 

 >  )نے نی
 (۔100/ 160نے قابو ہانے بلڈ پریسر

ماہ  ےک دوران نہیں لیا جانا چاہنے ، اگر دودھ پالن ریہ ہوں یا  6زبانی مانع حمل حمل ےک خاتےم ےک پہےل 
ی   وایل خواتیں

ہفتوں ےک دوران۔ گولیاں خود بخود اسقاط حمل   3 ےک پہےل  ےک خاتےم  میں حمل  دودھ نہ پالنی
۔ بغثں کیس ہانے بلڈ پریسر ، ذیابیطس ، اعصانے   وع یک جاسکٹی ہیں یا کتں گتے اسقاط حمل ےک فوری بعد رسر

 والوں کو بغثں کیس دورسے طٹے بیماری ےک 
ال س 35عالمات ےک بغثں درد شقیقہ ،  تمباکو نویسر نہ کرنی

۔ ادہ عمر ےس زی  واےل سگریٹ نویسر ےک معامالت میں احتیاط ےک ساتھ استعمال کیا جاسکٹی ہیں
وی  ۔ فالو اپ میں تاری    خ ، بلڈ پریسر ، پیشاب کا  3فالو اپ پہےل پثں  چاہنے

ماہ ےک اندر اور پھر ساالنہ ہونی
۔  ونٹں معائنہ شامل ہے  معائنہ ، چھانی کا معائنہ ، جگر کو چھونا اور رسر

 تعلیمیضوں یک مر 

 یک تبدییل ، وزن میں اضافی ، مہاسوں ، اچانک خون بہنا،  
 ، معدے یک خرانے ، چھانی

مرصی اثرات متیل ، الٹی
۔ عام طور پر استعمال ےک  ماہ بعد ضمٹی   3-2ماہواری بند ہونا ،خارش ، اندام نہانی کینڈیڈیسیس ہیں

۔  اثرات کم ہو   ہیں
 جانی

 

 (Long Term Hormonal Contraceptives) حملطویل مدئی ہارمونل مانع 
وں یا تربیت یافتہ خاندانی منصوبہ بندی ےک عمےل ےک ذریعہ دینے  یہ مانع حمل ادویات ضف میڈیکل ڈاکثی

۔   جائیں
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 (Injectable Contraceptive) انجیکشن مانع حمل: 
ون فوری  وجسٹثں ی ماہ بعد  150میڈروکسیثی  میل گرام پٹھے میں ہر تیں

ی کریں ڈ پریسر وایل شدید ہانے بل احتیاط:  ی میں استعمال ےس پرہثں  خواتیں
 )  امپالنٹ مانع حمل )استعمال میں موجودہ ایمپالنٹس کیلنے ایف نی دسٹی دیکھیں

یا دینی ےک  ی یل پر مشتمل ہے جس کو مقایم اینستھثں "نورپالنٹ" چھ سلیکسٹک کیپسول میں لیونورجسثی
۔  بعد بائیں بازومیں پرویا جاتا ہے

ی ےک لتے تجویز کیا جاتا ہے جنہوں نی اپنا کنبہ مکمل کرلیا  سال تک موثر ہے  "نورپالنٹ" پانچ اور ان خواتیں
۔ وجن پر مشتمل مانع حمل نہ ےل سکیں

 ہو یا نس بندی ےک لتں تیار نہ ہو یا جو ایسثی
 

 نورپالنٹ ےک لتے مانع 
 شدید ہانے بلڈ پریسر  

 نسوں میں خون کا جمنا
 ماریجگر یک فعال بی 
 نیمیاسکل سیل ا 

 شدہ جینیانی خون بہنا  تشخیصغثں 
 شدید رس درد 
 

 ANTEPARTUM HAEMORRHAGE)  ج )اے ئر ایچ(ی    ر و ہیمحمل ےک دوران    16.1
(APH)) 

 اے نی ایچ ےک تمام مریضوں کا عالج ہسپتالوں میں ہونا چاہنں 

 تشخیص 

 ویں ہفتہ ےک بعد اندام نہانی ےس خون بہنا 28حمل ےک  
 ن پلیسنٹا ہیں ریویا اور ابرپشکلیں پلیسینٹا پ• اہم ش

 پلیسینٹا پریویا خون بہنا نے تکلیف ہوتا ہے   
 ابرپشن پلیسنٹا میں خون بہنا نظر بیھ آ سکتا ہے اور چھپا ہوا بیھ۔  
 یک ڈگری ےک ساتھ مطابق ہوتا ہے  

ی
 ابرپشن پلیسنٹا میں درد اور صدمہ علیحدیک

 
 

 (Placenta praevia)پلیسینٹا پریویا 
 ا جڑا ہوا اور اندام نہانی ےس  بہنی واال خون اس یک خصوصیت ہے یں پلیسینٹنچےل حےص م 

 

 (Abruption placenta) ابرپشن پلیسنٹا  
ی یک حالت یک    یک خصوصیات میں پیٹ میں شدید  درد ، جھٹکا ، جنیں

ی
وقت ےس پہےل پلیسنٹا یک علیحدیک

۔   خرانے
 

 عالج
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 پیالہٹ ظاہر خون یک کیم ےس غٹں متناسب ہوسکتی ہ  
 وابستہ پیٹ کا درد 

 بچہ دانی کا شدید درد
دھڑکن حمل یک وجہ ےس   دل یک نے ترتیب  یا غثں حاضی

ی  جنیں
ی ےک حےص آسانی ےس صاف نہیں ہوجانی جنیں

 ہانے بلڈ پریسر 
، اور ا    چاہنں

یمرجنیس یک سہولیات واےل ایک اچھے  اے نی ایچ ےک تمام مریضوں کو خون یک منتقیل کرنی
رین سیکشن اور نوزائیدہ دیکھمرکز ہسپتال میں د ی ۔ سثں  بھال کا یونٹ۔  اخل کیا جانا چاہنے

 اے. بڑے پیمانی پر خون بہنا 
۔ خون بہنی یک   ہیں

وع کردینے جانی بڑے پیمانی پر خون بہنی ےک بعد فوری طور پر جان بچانی واےل اقدامات رسر
رین سیکشن ےک ذریعہ حمل  وجہ پر منحرص ، ی  / سثں

 ےک خاتےم ےک لتں تیار کریں۔ مریض کو  اندام نہانی

 بغٹں ادویات ےک عالج

 گیج کینوال(   16/ 14. نس میں الئن قائم کریں )ایک یا دو 1
a.   خون نکالیں  20کراس میچ ، ہیموگرام ، کوایگولیشن پروفائل کیلنے 

 میل لیثی
وع   ی ےس رسر ی . سیال تھرانی تثں ۔ نے  کریں جیسا کہ ذیل میں بتایا گیا ہے

۔ . رسکو جھکائیں ، 2  مریض کو گرم رکھیں
 لیثی / منٹ پر۔  8. آکسیجن ماسک ےک ذریعہ 3
(۔4  . خایل مثانی )پیشاب یک پیداوار کیلنے فویل کا کیتھیثی

 دویاتا

کشن مالحظہ  میں شاک پر سی  2. نس میں سیالوں اور خون یک تبدییل یک تھرانی )تفصیالت ےک لتے باب 1
 کریں(۔ 

رین2 ی اور ٹائپ  III، ٹائپ  IIbسیکشن ےک ذریعہ پلیسینٹا پریویا ٹائپ  . وضاحٹی عالج حمل کا اختتام سثں
IV  ےک معامالت میں ہوتا ہے ، اور پلیسینٹا پریویا ٹائپI  اور ٹائپIIa  ےک معامالت میں اندام نہانی ےس

ی سیکشن ےک ذریعہ۔  رییے ی  ڈیلیوری / سثں

 
  ایچہلیک اے ئر 

 حاملہ نظم و نسق
ی سمجھوتہ ےک بغثں پ   اور جنیں

ی
حاملہ اگ نتظام یک منصوبہ بندی یک جانی  لیسینٹا پریویا ےک معامےل میں ،  زچگ

ہفتوں ےس کم ہو اور مریض کو فعال خون بہہ رہا ہو اور لیثے میں تکلیف نہ ہو ، اور  37ہے ، اگر حمل 
۔   خرانے موجود نہیں ہے

ی میں پیدائیسر  جنیں
 ےک لتں اسپتال میں داخل اور ب1

ی اور ماں یک نگرانی  سثی پر آرام۔. جنیں
ی ےک پھیپھڑوں یک   2گھنتی بعد   12میل گرام پٹھے میں  12. انجکشن ڈیکسا میتھاسون 2 خوراکیں جنیں

۔ 34نشوونما ےک لتں دی جائیں  اگر نی او جے >  ہفتی
 :  حمل کا خاتمہ مندرجہ ذیل یک صورت میں ہوتا ہے

ہے ، اسقاط حیم یک تمام حالتوں میں  ہفتی ، مریض لیثے میں  37بہہ جانی کا جان لیوا واقعہ، حمل< خون 
طور پر خرانے واال بچہ ہے اور خون بہہ رہا ہے یاجھلیوں کا قبل از وقت ٹوٹ جانا   ، بچہ مردہ ہے ، پیدائیسر 

ی یک حالت خراب ہونی ہے   یا جنیں
ی
 ۔ حاملہ ےک انتظام پر اور اس وجہ ےس زچگ
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: میجر ڈگری پلیسین رین سیکشن ےک لتے اشارے یہ ہیں ی ٹا پریویا ، نان ویرٹیکس پریزنٹیشن ، زندہ  اے. سثں
ی ےک ساتھ   گھنتی ےس زیادہ لمٹے ہونی کا امکان    6پلیسینٹا پھٹتی یک صورت میں ، اگر گریوا ناکارہ ہو )لیثے جنیں

( ، امینیٹویم اور آکسیٹوسن انفیوژن ےک بعد بڑھ نہیں سکٹی  یرین سیکشن ےک لتے دورسے   ہے ی ۔ سثں ہے
یک اشارے۔   آبسٹیثی

. ا : ورٹیکس پریزینٹیشن ےک ساتھ پلیسینٹا پریویا ے نی  نے  یک ڈیلیوری ےک لتے اشارے یہ ہیں
ایچ میں اندام نہانی

یک معمویل ڈگری اور اچیھ گریوا ےک ساتھ معمویل خون بہنا اور ابرپٹیو پلیسینٹا ےک ساتھ معمویل خون 
ی یک پی بہنا اور  ی یک موت ہے یا جنیں  ےس مطابقت نہ رحم میں سخٹی کا نہ ہونا ، جنیں

ی
 خرانے کا زندیک

دائیسر
 رکھنا۔

ن ےک لتں آکسیٹوسن ادخال ےک بعد جھلیوں کا مصنوغ طریفی ےس پھٹ جانا۔ حمل ےک خاتےم لیثے یک انڈکش
۔ ابرپٹیو نال یک دیکھ  ےک بعد خون بہنی یک روک تھام ےک لتے اس مدت میں آکسیٹوسن ادخال جاری رہ تا ہے

نی ، رحم یک اونچانے کا   وں کا جلد پتہ لگانی ےک لتے نگرانی یک جانی ہے )نبض ، نے بال ےک لتں  ماؤں یک پیچیدگی
 دائرہ چارٹ ، اندام نہانی ےس خون بہنا ، پیشاب یک پیداوار ، نے نی ، یس نی ، جمتی کا وقت( 

 مریضوں یک تعلیم

 ۔ ور وجہ ےس قطع نظر حمل ےک دوران بیماری اور اموات میں اضاے نی ایچ یک قسم ا  افہ ہوتا ہے
۔ بڑھٹی عمر اور زیادہ بچوں ےک ساتھ نال پھٹن  ا اور نال پریویا دونوں واقعات میں اضافہ ہوتا ہے

۔  ہ ، نال پریویا کا سبب بنتا ہے ی کا ناجائز استعمال ، وغثں  ہانے بلڈ پریسر ، سگریٹ تمباکو نویسر ، کوکیں
 

 (DYSMENORRHOEA) ماہواری ےک دوران درد  17.1
۔معمول یک رس دردناک حیض  ورت ہونی ہے  گرمیوں کو روکتا ہے اور اےس دوا یک ضی

 
:  2اس یک   اقسام ہیں

(۔ عام طور پر ، بنیادی درد حیض ےک پہےل دن ہوتا ہے ، عام طور پر اس   وجہ نہیں
• بنیادی )کونے نامیانی

وع  ۔ متیل او وقت ےک جب بہاؤ رسر ر الٹی ، ہوتا ہے ، لیکن یہ دورسے دن تک موجود نہیں ہوسکتا ہے
۔  اسہال اور رس درد ہوسکتا ہے

 
یال گہا  ائن پرولیپیسس اور جھیل دار )اینڈومیثی  ڈی اور یوٹثں

• ثانوی )پیتھولوجیکل وجہ( جیےس۔ نی آنے
 کاسٹ ایک واحد وجود )شاذ و نادر(۔

 

 عالج
ی دہانی کا ۔عام طور پر یقیں  فی ہے

( یا اینٹی پ  ی یت کواینٹی سپازموڈکس )ڈائیساکلومیں ورت ےک مطابق میفینیمک  • اکثر ی جیےس ضی روسٹاگلینڈیثی
۔  500ایسڈ   میل گرام نی ڈی ایس ےس راحت ملٹی ہے

ی نہیں ہے 
کہ زبانی مانع حمل تو  • اگر کونے بہثی گولیوں۔  3مشثی  سائیکلوں ےک لتے

۔ اےس ماہر ےک ذریعہ مزید کبیھ کبھار درد بہت شدید ہوتا ہے او  ی نہیں آنی ہے
  تشخیص ر ادویات ےس بہثی

۔ ورت پڑسکٹی ہے  اور انتظام یک ضی
یوسس ، رحم یک خرابیاں یا سب  ج( تحقیقات: اگر درد مستقل رہتا ہے تو ، یو ایس جے ےس اینڈومیثی

۔  د کرنی ےک لتے  میوکوزم مایوما کو مسثی
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 (INFERTILITY) بانجھ پن 18.0
 میں  

ت ےک بعد حاملہ ہونی ۔ جب اس میں حمل یہ مانع حمل ےک بغثں ایک سال یک باقاعدہ مبارسر ناکایم ہے
ی کبیھ نہیں ریہ ہو تو اس کو بنیادی د ۔ یا اس یک ثانوی حیثیت ہے جب کم از یک ہسثی رجہ دیا جاتا ہے

ی ہو   کم ایک حمل یک ہسثی
 

 عالج
اصالح پر منحرص ہے جن ےس بانجھ پن پیدا ہونی کا شبہ ہے  تمام معامالت میں عالج بنیادی بیماریوں یک

  ہو یا ثانوی۔چاہے وہ ابتدانے 
 / ماہر امراض / ماہر بانجھ پن / ماہرین کو ریفر کریں 

ی
 نوٹ: بانجھ  جوڑے کو زچگ
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 باب چھ
 

 (CARDIOVASCULAR DISEASE CONDITIONS)کارڈیوواسکیولر امراض 
 (INFECTIVE ENDOCARDITIS (IE)) انفیکٹو اینڈو کارڈائٹس )آئ  ای( 1.1
کارڈیل پرت ےک انفیکشن کا عمل جس میں اپنی اصل یا مصنوغ والو اور پیدائیسر نقائص /  ایںڈو  دل یک 

۔   شنٹ شامل ہوسکتی ہیں
پٹوکوکانے آبانے والواینڈو کارڈائٹس یک سب ےس عام وجوہات ہیں لیکن اسٹیفیلوکوکس  الفا ہیمولیٹک اسثی

ی بخار ےک ساتھ ت ی ےس پھیلتا ہے یا مصنوغ والو ےس متعلق ہے اوریئس کا زیادہ امکان ہے اگر یہ مرض تثں ی ثں
 )اسٹیفیلوکوکس ایپیڈرمیڈس( 

 

: ذیل میں ترمیم شدہ ڈیوکس کا معیار استعمال کریں اور جہاں ممکن ہو مائکرو بائوولوجسٹ تشخیص

.۔ ےس مشورہ کریں ی سیٹ لینی چائیں وع کرنی ےس پہےل خون یک کلچر ےک تیں  ۔ عالج رسر
 

 ارترمیم شدہ ڈیوکس کا معی
 اہم معیار

 انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس کم از کم دو الگ الگ خون ےک کلچرےک ٹیسٹ پر جاندار کا مثبت آنا ۔ 
 ایکوکارڈیوگرام ےک ذریعہ اینڈوکارڈئل ملوث ہونی ےک ثبوت ) ٹرانس تھراسک/ ٹرانس ایسوفیجیل ایکو( 

 

 معمویل معیار
 38ºC• بخار< 

 ، پید 
ی
 ائیسر دل یک بیماریاں ریومیٹک دل یک بیماری یک موجودیک

یان میں خون کا لوتھڑا ، سیپٹک پلمونری انفارکٹس ،   اکرینئل • عصٹے مظاہر؛ اہم رسر مائکوٹک اینوریمز ، انثی
 خون کا اخراج ، کنجکٹیائول نکسثں ، جینوے گھاو

۔   ولونفریٹس ، اوسلر نوڈز ، روتھس نشان، رئمیٹائڈ فیکثی  امیونولوجیکل مظاہر؛ گلومثں
ولوجک ثبوت۔ ٹو اینڈو کافعال انفیک   ےک سثں

 رڈائٹس یا بلڈ کلچر ےک اہم معیار کو پورا نہ کرنی
 

 الزم آئ  ای
 دو اہم معیار 

 یا 
ی معمویل معیار   • ایک اہم اور تیں

 یا
 پانچ معمویل معیارات  
 

 ممکنہ آنے ای
 ایک بڑا اور ایک معمویل

 یا 
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ی معمویل معیار    تیں
 تجربانی عالج 

 

یکل عالج  ایمپٹں
( طٹے   مرجنیسیا  کلیڈی کو م  نڈوکارڈائٹسیکٹوایف)ان  عالج وع ک  سمجھا جانا چاہنے جانا   ا یشبہات پر عالج رسر

۔ ا ۔  یں چاہئ  ہونی   جانچ ےک نتائج پر مبٹی   یک  تی کلچر اور حساس  اںیلیتبد   یں طرز عمل م  وٹکیبائ  نٹی یچاہنے
شناخت   یک  اتیاتیح وجہ وایل یک  کشنی کا انتخاب انف  تھرانی  وٹکیبائ نٹی یےک لتے ا نڈوکارڈائٹسیا لیثں کٹ یب

  ےس ی ج اتیخصوص یک  ضی( اور مر مصنوغ ا ی قسم )مقایم والو یک ئکی، کارڈ تی حساس وٹکیبائ نٹی یاور ا
۔  ا یےس ےط ک الرجے  یک  اتیادو   جاتا ہے
ی ی ڈیر یو  سی ا یں عالج م ےک ابتدانے   یا اے نے  سیا کا احاطہ   پٹوکوکانے یاسثی  روبکی ا نیاور ا روفلکی، مائکروا ثی

 ۔ کرنا چاہنے 
 یں شدہ خوراک  میتقس  6خوراک ےک بعد    یک  سٹیگھنتی ٹ  24/    و ی  میا  18-12  جے -نسلنی۔ کرسٹالئن پانجکشن

۔  6-4گھنتی  بعد   8( میا آنے  ا ی)  یں گرام / کلوگرام / دن نس م  میل  3 سنینٹامی+ انجکشن۔ ج   ہفتوں ےک لتے
 ۔ وکوکانے ثں انٹ
( + یں منقسم خوراک م 6/ دن )  و ی میا 30-18د ےک بع  خوراک یک  سٹیٹ جے - نسلنی۔ کرسٹالئن پانج
۔  6-4 یں گھنتی بعد نس م  8گرام / کلو ہر   میل 3 نٹامائسنیج  ہفتوں ےک لتے
 ای

  ل یےک ساتھ تبد جے  نسلنیجاتا ہے اور کرسٹالئن پ ا یگھنتی بعد د  4گرام/دن ہر   12  سلنی ۔امپانجکشن
۔   ہوسکتا ہے

- 4  یں نس م  جے   2  لنیسی : انجکشن۔ نفںیکا احاطہ کر   لوکوکانے یفی اسٹ،    یں م  نڈوکارڈائٹسیا  لیثں کٹی ب  د ی شد 
 گھنتی بعد۔   4ہفتوں ےک لتے ہر  6
 حساس افراد  یں م  نسلنیپ

ی فازولی ۔ سانج  گھنتی بعد۔   8ہفتوں ےک لتے ہر  6- 4 یں نڈ م یں
 ای

۔ 6-4گھنتی بعد   6-12 یں گرام / کلوگرام  نس م   میل 15 نکومائسنی۔ و انجکشن  ہفتوں ےک لتے
 اے( سیآر ا می)ا ئس یاور  لوکوکسیفی مزاحم اسٹ لنیتھیم یں والوم یسید

گرام / کلوگرام نس    میل 1 نٹامائسنیہفتوں ےک لتے + انج۔ ج 8-6کہ اوپر   سا یج  نکوومائسنی۔ و انجکشن
طور پر  ہفتوں ےک لتے زبانی  8-6گرام   میل 300 سنی مپی۔ رفسولی+ کتں ہفتوں ےک ل 2گھنتی بعد  8ہر  یں م

 بعد۔ گھنتی   8ہر 
ی  ناکایم سٹو یکنج  )دل یک  (۔ یں کھید  کشنی ےس متعلق س ناکایم  دل یک وٹو یےس بچنی ےک لتے کثی
 اپ فالو 
۔ کل جانی  یک  ےس نگرانی  اطیاحت یک  ضوںیمر  یں کارڈائٹس م   نڈو ی ا لیثں کٹ یب ہوتا  یں دن م 7-3اثر  کلی ن یچاہنے

ورت ہو تو ، کلچر / حساس ۔ اگر ضی   ات یاتی۔ حںی کر   لیکو تبد  وٹکیئبا نٹی یرپورٹ ےک مطابق ا یک  تیہے
۔ ج ا یخون کا کلچر حاصل ک  تں بنانی ےک ل ٹی یقی ےک خاتےم کو  سطح کو خوراک  خون یک یک  نٹامائسن یجانے

جاتا  ا یجاتا ہے اور جب امائنوگالئکوسائڈ د ا یکہ اشارہ ک  سا یجانا چاہنے ج ا یک  ثی ی ےک ساتھ مان ڈجسٹمنٹیا
ت ےس جائز  ۔ اگر ہائٹائم  ا یہ لہے تو گردوں ےک فنکشن کا کثر   ا ی عرصہ تک منصوبہ بنا  لی کا طو   کنیجانا چاہنے

وع کرنی ےک  وٹکیبائ نٹی ی۔ بخار عام طور پر موثر اچاہنے  جانی  جانچ یک ہے تو ، سماعت یک ا یگ عالج رسر
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تک برقرار رہ سکتا  ر ید ادہیےک ساتھ بخار ز  کشنیانف سیآور  سیہے ، اگرچہ ا حل ہوجاتا  یں دنوں م کٹے 
۔ عال   یچی پ لوتھڑے یک پٹکی ل بخار سج ےک پہےل ہفتی ےک بعد مستقہے

ی
ےس    تھرانی  وٹکیبائ نٹی یا ناکافی  ا ی دیک

۔ ابتدانے  لتا پتہ چ   یک   اتیلوتھڑے کا واقعہ ، ادو  پٹکینونس ا ی پٹکیتکرار ےس س التوا ےک بعد بخار یک ہے
 ی مزاحم کش ا یکا رد عمل   تیحساس انتہانے 

ی
۔ ظاہر ہونی  دیک  ہے

ورت ہے اگر:  یک  یرسجر  کیکارڈ  ضی
 (۔یں م  نڈوکارڈائٹسیوالو ا )خاص طور پر مصنوغ یں جواب نہ عالج کا کونے  . طٹے 1
۔  ناکایم . دل یک2  اور گھاووں کو خراب کرنا درست ہے
 یچیپ دل یک آغاز وایل د یوجہ ےس شد  یک  کشنی انف

ی
 سوراخ / والولر  پٹلیس ےسی، ج دیک

 ۔ عیتوس انفکشن یک سکولر یو یثں پ /  فالج وایل نقصان
ی ت ادہیقطر( ز  ثی یم نٹی یس 1بڑے )<   ۔ ادہیلوتھڑے ےک خطرہ ز  یں م  شنیٹی جیو  ثں  ہوتا ہے
 

 تعلیممریضوں یک 
 ۔ اگر آپ  کیحفظان صحت ، بشمول روزانہ فلوسنگ ، ا زبانی  اچیھ اہم روک تھام کرنی واال اقدام ہے
ی قیآپ کو  ا یہے  خی    تار  یک  یمار یب دل یک ساخٹی  یک ۔  نڈوکارڈائٹسیہے کہ آپ کو ا یں ےک بڑھتی کا خطرہ ہے

  یں خطرے ےک بارے م  امکانی بھال فراہم کرنی والوں ےک ساتھ اس    کھی د  صحت یک  گر ید  ا یدانتوں ےک ڈاکثی  
( انجام دے نایل سانس یک یکار )دانتوں کا نکالتی ، اوپر   قہی طر  و ی سیجو ممکنہ طور پر  انو   ںیکر   الیتبادلہ خ
 ۔ یں جائ  تں ت کاقداما تا کہ حفاظٹی  یں سکتی ہ 

  

 : آبائ  والوز کا عالج1ٹیبل 
  

 دورانیہ  خوراک اور راستہ *  اینٹی بائیوٹکس 

ایل پینسلن جے  ی  بیثی
  
 یا

ایگزون   سیفثی
  

 اور
 کلوکساسیلن   
  

 اور 
 جینٹامائسن 

ی اکائیاں  24 -18 گھنٹوں   24ملیں
، ہر  گھنتی بعد  4میں نس میں
 منقسم خوراکوں میں 

وزانہ نس  میل گرام ایک مرتبہ ر  2
 میں 
  
 گھنتی بعد نس میں   6گرام   2
  
میل گرام / کلو گرام نس  1-1.5

 گھنتی بعد   8میں ہر 

 ہفتی  6 - 4 
  
  
 ہفتی  6 - 4
  
 ہفتی  6- 4
  
 ہفتی  2-4
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ی مزاحم اسٹفیلوکوکانے  میتھیسلیں
 )ایم آر ایس اے( شامل کریں

  
 وانکومایسن 

 
 24میل گرام / کلوگرام /  30

 دو یکساں  گھنٹوں میں نس میں 
طور پر تقسیم شدہ خوراک میں 

گھنتی ےس زیادہ نہیں    24رام /  گ  2،  
م میں اس یک سطح  ،جب تک سثں

 نہیں یک جانی ہے 
 یک نگرانی

  
  
 ہفتی  6- 4

م  4-3گردوں ےک نارمل کام ےک ساتھ مریض یک خوراک ** ہر    ● وری ہے کہ سثں دن میں یہ ضی
۔ ایک گھن میل گرام/ لیثی ےس زیادہ نہیں   10ٹہ میں چونی کا لیول  جینٹامائسن ےک لیول کو پرکھیں

۔  میل گرام/ لیثی  2گھنتی قبل از خوراک(   2ہونا چاہنے اور ٹرف لیول )   ےس کم ہونا چاہنے
  

 : مصنویع والو کا تجربائی عالج2ل ٹیب

 دورانیہ  خوراک اور دںتی کا طریقہ * اینٹی بائیوٹکس 

یل پینسلن جے )ایکس ی ( - بیثی ی  پیں
  
  
 ای

ائگزون   سیفثی
  

 اور
 کلوکساسیلن   
  

 ریفیمپاسن 
 اور 

 جینٹا مائسن 

ی اکائیاں  8-24 گھنٹوں  24ملیں
، ہر  گھنتی بعد  4میں نس میں
 منقسم خوراکوں میں 

میل گرام ایک بار روزانہ نس  2
 میں 
 گھنتی بعد   6گرام نس میں    2 

گھنتی   8میل گرام ہر  600- 300
 بعد  

 
 نتی بعدگھ  8میل گرام / کلو  ہر  1

 ہفتی  6< 
  
  
 ہفتی  6<  
  
 
 ہفتی  6< 
  
 ہفتی  6<  
  
 ہفتی  2

م جینٹامائسن    4-3*  گردوں ےک نارمل کام ےک ساتھ مریض یک خوراک ** ہر   وری ہے کہ سثں دن میں یہ ضی
۔ ایک گھنٹہ میں چونی کا لیول   میل گرام/ لیثی ےس زیادہ نہیں ہونا چاہنے اور ٹرف  10ےک لیول کو پرکھیں

۔ میل گرام/ لیثی ےس کم ہونا  2گھنتی قبل از خوراک(   2یول ) ل  چاہنے
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دانتوں کا عالج ، اوپری سانس یک نایل ےکماہر  کم خطرے واال گروپ:   -اینڈوکارڈائٹس کا حفاظٹی عالج
یا ےک تحت   ی  مقایم یا عمویم اینستھثں

ی
 امراض، زچگ

 :اینڈوکارڈائٹس ےک لئں حفاظتی عالج3ٹیبل 

 تعداد  خوراک 

 لغ اب
 گرام عالج منہ ےک راستی   3اموکسسیلن 

 میل گرام / کلوگرام 50بچوں میں  

  
 عالج/رسجری ےس ایک گھنٹہ پہےل 

 یا
ی ےس الرجے  یا حالیہ پینسلن کا استعمال >ایک  پینسلیں

 ماہ 
  

میل گرام،  500گرام اور پھر   1.5اریتھرومائسن بالغ 
 10  میل گرام / کلوگرام جسمانی وزن پھر   20بچوں میں  

 میل گرام / کلوگرام 
  

 میل گرام، 600سال ےس زیادہ میں   5یا کلینڈامائسن 
 میل گرام  300سال ےک دوران  10- 5

  
 رسجری طریقہ کار ےس ایک گھنٹہ پہےل پھر  

گھنتی بعد ، جب تک کہ آپریشن ےک  چھ 
وری ہو    ضی

 عمل ےس ایک گھنٹہ قبل 

  
 ےک بیہویسر ےک ساتھ رسجری/ عمدانتوں ےک عالج ، اوپری سانس یک نایل ، گ

ی
 لائٹی و زچگ

  

 : 4ٹیبل 

 تعداد  خوراک  
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 بالغ 
میل گرام یا اموکسیلن    500گرام، پھر  1ایمپسیلن  

 گرام منہ ےک راستی   1گرام پھر   3
 

 بچوں میں 
میل گرام / کلو جسمانی وزن نس   50کلوکساسیلن  

 میں  
 اور

 امپسلن میل گرام / کلو جسمانی وزن نس میں 

ھنٹہ پہےل یا انڈکشن ےک دوران ،   آدےھ گآپریشن ےس
 گھنتی ےک بعد   6پھر  

  
  

یا   ی  گھنتی   4اینستھثں
 گھنتی ےک بعد۔   6پہےل، پھر آپریشن ےک  

  
 ن ےک دوران آپریشن ےس آدھا گھنٹہ پہےل یا انڈکش

 
؛ †-اینڈوکارڈائٹس کا حفاظٹی عالج نس دانتوں ےک عالج ، اوپری ساخصوض زیادہ خطرے واےل گروپ میں

 
ی
  ےک بیہویسر ےک ساتھ رسجری/ عملیک نایل ،  گائٹی و زچگ

 : 5جدول 

 تعداد  خوراک  
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 بالغ 
 گرام نس میں   1اموکسیسلن 
 گرام نس میں   2کلوکساسیلن 

میل گرام / کلو جسمانی وزن یا  5اور جینٹا مائسن 
 میل گرام 120

  
 بچوں میں 

(  50کلوکساسیلن   میل گرام/ کلو گرام )نس میں
 اور

(   ن میلامپسل  گرام/ کلو گرام جسمانی وزن )نس میں
 اور

 میل گرام / کلو جسمانی وزن   2-1.5جینٹامائسن 
  

اگر پچھےل مہینی میں پینسلن دی ہو یا پینسلن ےس  
 الرجے ہو 

  
میل گرام نس میں اور جینٹا  300کلینڈامائسن 

 میل گرام نس میں  120مائسن 

  آپریشن ےس نصف گھنٹہ قبل یا دوران انڈکشن 
 ایک خوراک ،

  
  
  
  
  

آپریشن ےس آدھا گھنٹہ یا دوران انڈکشن واحد 
 خوراک 

  
  
  
  
  
  

آپریشن ےس آدھا گھنٹہ پہےل یا دوران انڈکشن  
 واحد خوراک میں 

وکوکل   * کلینڈامائسن کو یورولوجیکل / گائناکالوجیکل عمل ےک لتے استعمال نہ کریں کیونکہ اس ےس انٹثں
 کلینڈامائسن ]ضف ماہریک تجویز پر   انفیکشن ےس  نہیں بچا 

ی
سگ گا۔ ان معامالت میں وینکومائسن یک جگ

 ]  والو یا مصنوغ مواد جو  نٹ ےک لتں دیں۔ دل ےک مصنوغم 100گھنتی پہےل  2- 1گرام عمل ےس   1دوانے
 یماری کارڈیک والوز یک مرمت ےک لتے استعمال ہوتا ہے ، پچھال انفیکٹڈ اینڈوکارڈائٹس، دل یک پیدائیسر ب 

۔اور   دل یک پیوندکاری ےک وصول کنندہ جن میں دل یک والووپیتیھ ہو جانی ہے
 

 (RHEUMATIC FEVER) ریومیٹک فیور    2.1
۔یہ ایک گروپ اے بیٹا  یٹواختتام ہے یپٹوکوکل گردویک انفیکشن کا ایک سثی  ہیمولوٹک اسثی

  
 یں جدول دیکھیں میں ریوائز شدہ جونز کا معیار استعمال کریں ذیل م 1992 تشخیص

 دو اہم معیار·         
 یا 

یپٹوکوکل انفیکشن ےک ثبوت ےک ساتھ دو معمویل معیار ےک ساتھ ایک اہم معیار ·           ،پہےل ےک اسثی
 

 



﴿160﴾ 
 

 کا معیار  تشخیص: ریمیٹک بخار یک 6جدول 
  

 معمویل معیار  بڑا معیار 

 کارڈائٹس   
  
  
یما پویل آرتھرائٹس سڈینہہم کا کوریا ایریتھ 

 مارجینیٹم 

 کلینیکل 
 بخار·   
 آرتھرالجیہ لیبارٹری       
ی ری ایکٹنٹس جیےس یس           ·  ایکیوٹ فثں

بڑےھ یونے
 آر نی 

 طویل نی آر وقفہ·         

 اور
یپٹوکوکل انفیکشن ےک معاون ثبوت جیےس گےل ےک مثبت  کلچر یا اینٹیجن کا پتہ لگانی  حالیہ گروپ اےاسثی

ی  پٹو کوکل اینٹی باڈی ٹیسٹ *اور / یا بلند سثی

 

 عالج
 بغٹں ادویات ےک

 مرحلہ: شدید 
 بسثی پر آرام اور معاون دیکھ بھال جب تک کہ فعال کارڈائٹس مکمل طور پر حل نہ ہوجانے ·         
 مریض یک تعلیم۔ ·         
 گےل یک سوزش یک روک تھام ےک لتے صحت یک تعلیم۔ ·         

  
 ادویات ےس عالج 

یپٹوکوکانے ےک خاتےم ےک شدید حمےل کاق حلعالج   یا   تشخیص: میں اسثی
ی
ےک وقت فرنجائٹس یک موجودیک

 ےس قطع نظر۔
ی
 عدم موجودیک

 : ی پینسلن نے اتھیں ی
 ایم یو واحد خوراک پٹھے میں  1.2بیثی

  > ی ایک خوراک ےک طور    1۔2سال ےس زیادہ    10ایم یو،    0۔6سال    10-5ایم یو،    0۔3سال    5بچوں میں ملیں
 ھے میں  پر پٹ
 یا

ی بار میل گرام دن میں زبانی  500پینسلن وی  ۔ 10طور پردو ےس تیں  دن ےک لتے
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ی بار روزانہ  125سال  5میل گرام ، > 250سال  10-5میل گرام ،  500سال  10بچوں<  میل گرام دو ےس تیں

 دن زبانی طور پر 10
 اگر پنسلن ےس الرجے ہے تو 

 نی طور پر دن زبا 10بار  4گرام / کلوگرام روزانہ میل   40میل گرام یا  500ایریتھرومائسن 
 شدید گنٹھیا اور کارڈائٹس کا عالج: 

ین زبانی طور پر  ورت ےک مطابق۔ 4میل گرام / کلوگرام  دن میں  25اسثی  بار ضی
  

ین کو جاری رکھنا چاہنے ، جب تک جوڑوں یک سوزش اور ای ایس آر معمول پر آجائیں اور  بخار تک اسثی
ت دوبارہ پیدا ہوجائیں تو ، پوری خوراکیں  ں ےک دوران آہستہ آہستہ مقدار کم کریں۔ اگر عالماہفتو   2پھر  

۔   چاہئیں
وع کرنی  دوبارہ رسر

 اگر ٹینیٹس یا دیگر زہریےل عالمات پیدا ہوں تو خوراک کو کم کرنا چاہنے 
  

ین ےک ساتھ عالج میں ناکایم  دل یک ناکایم یا اسثی
 ،  شدید کارڈائٹس میں بڑھٹی ہونے

 اور
 میل گرام / کلوگرام۔  2-1پریڈنیسولون  ہفتوں ےک لتے دن میں ایک بار  4-3اے: 

اس ےک بعد جائزے میں جب کلینیکل بیماری میں کافی حد تک کیم واقع ہوگٹے ہو تو ، اس یک مقدارمیں  
۔  4-3آہستہ آہستہ کیم اور اختتام  وع کیا جاسکتا ہے  ہفتوں ےک بعد رسر

 
۔  بق کرنا چاہنے ہارٹ فیلثے سیکشنم معمول ےک مطاخرانے کا انتظادل یک   دیکھیں

  

 سیڈنہیم کوریا کا عالج: 
 بالغ 
 : ورت ےک مطابق   8میل گرام)او( ہر  3-1۔5ہیلوپریڈول نے  ۔  گھنتی بعد روزانہ ضی

۔  2ایم یس جے / کلوگرام  50بچوں میں   تقسیم شدہ خوراکوں میں
  

یہ ہے کہ تمام مریضوں کو خصوض   نگہداشت یک عالج گاہ ریفر کیا جانا چاہنے ریفرل: بہثی
 جہاں رسجری پر غور کیا جاتا ہے  ·  
 اسٹے دل یک ناکایم یا دیگر پیچیدگیوں) جن کا عالج نہ یو سگ( کا انتظام ·  
 حمل ·  
  

 ریمیٹک بخار ےک بعد اینتر بائیوٹک ےس حفاظتی عالج: 
ی ےک حامل تمام مریضوں اور   ریومیٹک دل والو ےک گھاووں میں مبتال مریضوں  شدید ریومیٹک بخاریک ہسثی

۔ اسگ یک زیادہ ےس زیادہ مدت متنازعہ ہے ، لیکن اےس کم از کم ک سال یک  21و حفاظٹی عالج  دینا چاہنے
۔  عمر تک جاری رکھنا چاہنے
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ورت ہونی ہے )  نوٹ:   سال تک گائیڈ   30مخصوص حاالت جن میں طویل عرےص تک حفاظٹی عالج یک ضی
 بق(: ےک مطا

 پچھےل یقیٹی کارڈائٹس ےک حمےل ·  
، بچوں کا زیادہ خطرہ(  گھر ·   یپٹوکوکل انفیکشن کا خطرہ ) رش وایل جگہیں

 یا کام پر اسثی
  

 دوائیں 
ی پینسلن پٹھے میں بالغ  اتھیں ی

ی ہفتوں میں *  2.4بیثی ی یونٹس ماہانہ یا ہر تیں  ملیں
ی یونٹس ما  1۔2سال ےس کم عمر میں  12پیڈیاٹریکس   ی ہفتوں میں ملیں  ہانہ یا ہر تیں
 سال یک عمر تک  21-30*  
 یا

 گھنتی بعد   12میل گرام ہر 250پینسلن وی )نی او( 
 سال یک عمر تک  30-21گھنتی بعد روزانہ   12میل گرام ہر  250-125سال ےس کم عمرمیں  12بچوں  

 یا
گرام میل    250-125عمرمیں    سال ےس کم  12گھنتی بعد ، بچوں     12میل گرام روزانہ ہر    250ایریتھرومائسن  

 سال یک  30-21گھنتی بعد روزانہ   12ہر 
 ہفتوں کا طرز عمل زیادہ موثر ہوتا ہے  3* ہر 

 

دل ےک والوز یک ، دل ےک والوز یک بیماری اور پیداییس  دل یک ساخت یک بیماری   3.1
 VALVULAR HEART DISEASE AND CONGENITAL STRUCTURAL)   بیماری

HEART DISEASE) 
ا دائیم اختتام ہے جو انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس یا اسکیمک دل یک بیماری کا شدید  شدید ریومیٹک بخارک ہی

سلسلہ ہے ، جس میں والوولر نقصان ، عموما بائیں دل ےک والوز اور مختلف پیچیدگیوں یک مختلف  
۔   بڑھوتری ہونی ہے

 پیدائیسر دل یک بیماری 
   یہ دل ےک خانی ےک پیداییسر نقائص یا خون

ی
  ہے یک نایل یک نے ضابطگ

  
 :  دل ےک والوز یک بیماری اور پیدائیسر دل یک ساخت یک بیماری درج زیل یک وجہ ےس پیچیدہ ہو سکٹی ہے

 دل یک خرانے ·         
 انفیکٹو اینڈوکارڈائٹس           ·

یلیشن ·            یل فثے
 ایثی
وک ·          م جیےس اسثی ی  سسٹمک امبولثں

 عام اقدامات
کچھ طٹے اور دانتوں ےک عمل ےس گزرنی ےس پہےل حفاظٹی عالج   رمریضوں کو دل یک گنگناہٹ ےک شکا·    

ورت ےک سلسےل میں مشورہ دیں ·   یک ضی
طٹے یا دانتوں ےک عالج ےک وقت مریضوں کو مشورہ دیں کہ وہ صحت یک دیکھ بھال فراہم کرنی والوں    

 ےس آگاہ کریں 
ی
 کو دل یک گڑبڑ یک موجودیک
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 ریفر
 ےک لتں  تشخیصدل ےک مرمر ےک ساتھ تمام مریض ·         

 دل ےک مرمر ےک ساتھ تمام مریض جن کا دائیم عالج کا منصوبہ نہیں ہے  · 
 دل یک عالمات کا خراب ہونا          
 طٹے عالمات اور دل یک بیماری ےک عالمات یک خرانے ·         
 کیس بیھ نٹے طٹے حالت ، جیےس بخار ·         

یا عالج ےک عمل ےس پہےل  تشخییصوالیوولر دل یک بیماری ےک حامل تمام مریض کیس بیھ ناگوار         · 
 حفاظٹی اینٹی بائیوٹک عالج ےس متعلق مشورے ےک لتں 

  

 (HYPERTENSION) ہائ  بلڈپریرس     4.1
ی الگ مواقع پر نوٹ   ( یک بلندی ہے جو کم از کم تیں  )نے نی

ٹینشن بلڈ پریسر ۔ جاتا کیا ہائثی  ہے

 تشخیص 

ی الگ الگ مواقع پر یک گٹے ہو یا تو   اگر بلڈ پریسر یک پیمائش تیں
 )  مرکری ہو یا ڈی نے نی   140ابتدانے ایس نے نی ≤   میں

میل میثی ایچ جے ےس زیادہ ہو یک  90میل میثی
ی الگ الگ مواقع پر ، کم از کم پیمائش   ۔ دن ےک فاصےل پر اور / یا دو ماہ یک مدت م 2تیں  یں
 یک تصدیق ےک لتں پہےل دورے میں کم ےس کم ·         

 بلڈ پریسر چیک کرنا چاہنں  3ہانے بلڈ پریسر
 مرکری یا ڈی نے نی ≤  160اگر ایس نے نی ≤         ۔·

جے این یس۔  2میل میثی مرکری سٹیج   100میل میثی
 مرکریاور/ یا ڈی نے نی ≤   180خاص طور پر جب  ایس نے نی ≤

میل میثی مرکری تو فوری طور    110میل میثی
ورت ہونی ہے  ٹینسیو بحران دیکھیں  - پر ادویات ےک عالج یک ضی  فوری طور پر / ایمرجنیس سیکشن  -ہائثی

سال میں ہانے بلڈ پریسر ےک ساتھ پہیل بار سامتی آنی    60سال یا بزرگ مریض<    30نو عمر مریضوں >·          
 لڈ پریسر پر غور کریں۔ نے بی ہاہونے قابل شناخت وجہ ےک ساتھ ثانو 

  

 کلیدی نکات
۔ ·          ول نی مریضوں ےک لتے نمایاں فائدہ حاصل کیا ہے  ہانے بلڈ پریسر کنثی
۔ ·           ساتھ خطرے واےل عوامل کا پتہ لگانا اور ان کا عالج کرنا چاہنے
۔·           قلٹے خطرہ کا اندازہ لگائیں
 میں تبدییل·         

ی
۔  مریضوں یک تعلیمر  او طرز زندیک وری ہے  تمام مریضوں میں ضی

         ·  > ؛ ڈی نے نی <  140ادویات  کا عالج ایس نے نی  میل میثی ایچ جے ےک لتں  90میل میثی ایچ جے
وری ہے ·          ٹینسیوعالج ضی  بھر ےک لتں اینٹی ہائثی

ی
ٹینسیو مریضوں میں زندیک  ہائثی

 حقیفی
: عالج کا مقصد اعضاء کو پہنچنی واےل نقصان کو کم اکثر عالماپریسر میں ہانے بلڈ ·           ہیں

ت نہیں ہونی
 کرنا ہے ، خاص طور پر فالج ےس۔

۔ ·          ول کا سب ےس اہم فیصلہ ہے  عالج اور مشوروں پر عمل بلڈ پریسر کنثی
 ادویات یک وضاحت ، تعلیم اور کم ےس کم ضمٹی اثرات اہم ہیں ·         

ٹینسیو   60میں اضافی یک وجہ ےس ،  اثراتضمٹی      ·     وایل اینٹی ہائثی
سال ےس زیادہ عمر والوں کو دی جانی
ورت ہے  ۔ دوا یک کم خوراک یک ضی  دوائیوں ےک ساتھ اضافی نگہداشت رکھٹی چاہنے

ی ےک لتے ایک متبادل مانع طریقہ کار تجویز کریں         ·  خواتیں
وجن استعمال کرنی ہونے ع  زبانی مان  ایسثی

 پرمشتمل 
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ی کا آنا یا یوریمیا ، ·      ی پہنچنی ےک ثبوت ، جیےس دل ےک سائز کا بڑھنا ، پیشاب میں پروٹیں اعضاء کو نقصیں
ورت ظاہر کرتا ہے   ریٹینوپیتیھ یا فالج کا ثبوت ، فوری عالج یک ضی

ول مماہ بعد جائزہ لیا جانا چاہنے ، یہاں تک کہ بلڈ    3-1مریضوں کا ہر  ·       کنثی ماہ   6ر  یں آجانے پھرہپریسر
ت ےس  وری ہو تو زیادہ کثر  بعد اور اگر ضی

۔ یہ ضف ان مریضوں میں ظاہر ہوتا ·     بلڈ پریسر یک فوری کیم  فالج یا اندےھ پن کا سبب بن سکٹی ہے
ٹینسیس ایمرجنیس ہونی ہے )نیج  مالحظہ کریں(   ہے جن میں ہائثی

ج  النا ہے ، بغثں کیس قابل قبول ضمٹی ایچ جے ےس نی میل میثی  90و عالج کا مقصد ڈیاسٹولک نے نی ک· 
 اثرات ےک 

  
بڑے خطرے واےل عوامل ،  اعضاء کو  -ےک لتے جائزہ لیا جانا چاہنے  تشخیص مریضوں ےک خطرہ یک نوٹ: 

 پہنچنی واےل نقصان اور اس ےس متعلقہ کلینیکل قلٹے امراض اور عدم استحکام
 
  

ےل نقصان اور متعلقہ کلینیکل اء کو پہنچنن وابڑے عوامل ، اعض: خطرے ےک  7جدول  
 حالت

  

 متعلقہ کلینیکل حالت  اعضاء کو نقصان  خطرات ےک اہم عوامل 
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 ایس نے نی اور ڈی نے نی یک سطح 
  

 سگریٹ نویسر 
 ڈیسلیپیڈیمیا 

ول >·   میل مول / لیثی  5کل کولیسثی
 یا 
 میل مول/ لیثی ےس زیادہ  3ایل ڈی ایل  ·
 یا 
لیثی مرد   مول/  میل 1> ایچ ڈی ایل·  

 میں ، 
ی میں  1.2>  خواتیں

 میل مول / لیثی
 ذیابیطس میالیٹس  
  

قبل از وقت اسکیمک دل یک بیماری / 
کورونری دمٹی یک بیماری یک خاندانی 

ی مرد > ی > 55ھسثی  60سال ، خواتیں
 سال 

  
 موٹاپاپیٹ میں -کمر 

ی ≤  102مرد ≤   خواتیں
 88سینٹی میثی

 سینٹی میثی 

ثی ٹرافی یکل یک ہائبائیں  وینثی 
 ای یس جے یک بنیاد پر 

  
ی  مائکرو البومینیوریا: البومیں

ی   /   -3تناسب  کریٹینیں
 میل گرام/میل مول  30
  

ی مرد  تھوڑا سا بلند کریٹینیں
مائکرو مول/  115-130

ی  ، خواتیں
  124-107لیثی

دمٹی یک  / مائکرو مول  لیثی

 کورونری دمٹی یک بیماری 
 دل یک ناکایم  

ائیم گردوں یک  د
 بیماری 
ی      البیومن  کریٹینیں
 تناسب  
 میل گرام / میل مول 30< 
  

وک یا عارضی اسکیمک  اسثی
 حملہ 

 پردنے بیماری 
 ایڈوانس ریٹنوپیتیھ  

 ہیمرج ، یا پیپیلواڈیما 

  
  

 عالج: 
: اےس برقرار رکھنا ہدف نے نی کو حاصل کرنا اور  میل  140: زیادہ تر معامالت میں نے نی کا ہدف ہونا چاہنے

۔  میل میثی ا  90میثی ایچ جے ےس نیج  سسٹولک اور   ہدف نے نی حاصل یچ جے ےس نیج  ڈایاسٹولک ہونا چاہنے
خصوض معامالت میں جیےس: ذیابیطس ےک مریضوں اور دل یا گردوں یک خرانے ےک مریضوں میں ، کریں 

۔ مرض قلٹے خطرات ج 80/ 130دف نے نی ہ یےس ڈس لپیڈیمیا روکیں  میل میثی ایچ جے ےس کم ہونا چاہنے
 میں ترمیم  

ی
 کریں اور ان کا عالج کریں اور طرز زندیک

 بغٹں ادویات ےک عالج

 میں ترمیم: 
ی
 طرز زندیک

 کو برقرار رکھیں  ·   
 مثایل وزن نے ایم آنے

 گرام/ میثی سکویر   کلو   24.9 - 18.5وزن میں کیم؛ جسمانی
؛ ریشہ ےس   ·     یک منصوبہ بندی کو اپنائیں

ی ، غثں ک* کھانی ی ارآمد بھرپور غذا استعمال کریں۔ پھل ، سثے
 نشاستہ اور کم چکنانے وایل دودھ یک مصنوعات جس میں سثں شدہ اور کل چرنے ےک کم مواد ہوں 

گرام سوڈیم یا   2.4لیثی ےس کم کریں ) میل مول /  1000غذانے سوڈیم؛ غذانے سوڈیم یک مقدار کو  ·   
 گرام سوڈیم کلورائد(   6
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گریم؛ باقاعدہ رسگریم میں مشغول رہیں جیےس ہفتی میں زیادہ ےس زیادہ دن کم ےس کم  نی رس جسما ·   
ی چلنا  30  منٹ / دن تثں
 تمباکو یک تمام مصنوعات کا استعمال بند کریں  ·   
ی اور  2میں یومیہ  الکحل ےک استعمال میں اعتدال۔ مردوں ·    وبات نہ ہوں اور خواتیں ےس زیادہ مسر

وب نہ ہو ہلےک شخص میں ا  یک دن میں ایک ےس زیادہ مسر
روکنی ےک لتے مناسب غذا   *  ہانے بلڈ پریسر

 

 ادویات ےس عالج
 واےل اسباب ےک بغثں پہال انتحاب: 

 مجبور کرنی
  

نگ مثال بینڈرو فلیوومیتھیازائڈ کم مقدار میں تھایازائڈ ڈائیورٹکس + پوٹاشیم  میل گرام/ڈی،  5- 2.5سپیثے
 میل گرام روزانہ۔ 25میل گرام/ ڈی + سپائرونوالکٹون  25-  12.5ہائڈروکلوروتھایازائڈ 

  
 مجبورکرنی واےل اسباب ےک ساتھ دورسا انتحاب: 

 ادویات یک کالرسی  مجبور کرنی واےل اسباب 

 ایکٹنگ کیلشیم چینل بالکر النگ یا بالکر  -بیٹا•   انجائنا 

 ہیبثی ان ایساور بالکر  -بیٹا•   پہےل یا  مایوکارڈیل انفارکٹ ےک بعد 
بالکر منع ہو تو: لمتے اثر واال کیلشیم چینل بالکر جیےس   -• اگربیٹا
 ویرپامل 

 دل یک ناکایم 
  

 :  حجم برداشت ےس زیادہ ےک لتے

 ایس انہیبثی اور کارویڈیلول•  
  

 سپائرونولیکٹون فیوریسیمائڈ  -ڈائیوریٹک ےک •  

یکل یک مونی پرت )ای  بائیں وینثی
ت یک  یس جے یک طرف ےس اس با

 تصدیق( 

یا اے آر نے 
 ایس انہیبثی

وک: ثانوی روک تھام  ایس انہیبثی اور ہائڈرو کلوروتھایازائڈ یا انڈاپامائڈ  اسثی

 یا اے آر نے ےک،عام طور پر   ذیابیطس 
 موترورد ےک ساتھ مجموعہ ایس انہیبثی
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عام طور پر موترورد ےک ساتھ مجموعہ میں  دائیم گردوں یک بیماری
 ایس انہیبثی

 النگ ایکٹنگ کیلشیم چینل بالکر یا ہائیڈروکلوروتھایازائڈ  سسٹولک ہانے بلڈ پریسر گ ال

اٹوجینک حمل / اے آر نے ٹثں
ےس  میتھیلڈوپا یا ہائیڈرالزین )ایس انہیبثی

ی کریں(   پرہثں

 الفا بالکر  پروسٹاٹزم 

 کیلشیم چینل بالکر  بزرگ

  
 ےک عالج ےک لتں تجویز کردہ دوائیں 

 ہانے بلڈ پریسر
  

یل   سثں
 نمثے 

 خوراک  ادویات کالس 

 میل گرام روزانہ  5ایک بار بینڈروفلومیتھازائڈ  تھایازائڈ ڈانے یوریٹک   .1

 میل گرام روزانہ  12.5 ہائڈروکلوروتھایازائڈ 

 میل گرام روزانہ  80-40 فیوریسیمائڈ  لوپ ڈانے یوریٹک  .02

 میل گرام روزانہ  5-2۔5 ٹوریسیمائڈ 

 میل گرام ایک بارروزانہ  25 سپائرونولیکٹون  ریٹکواال ڈانے یو  پوٹاشیم بچانی  .03

ینون   میل گرام ایک بارروزانہ  25  ایپلثں

جک انہیبثی  .04 گھنتی   12میل گرام ہر  250 میتھائل ڈوپا مرکزی ایڈریثی
 بعد 

 

گھنتی   8مائیکروگرام ہر  50 کلونیڈین     
 بعد  
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 بیٹا بالکرز  .05
 غثں منتخب ·         

 منتخب         · 
  

 الفا اور بیٹا بالکرز·       

  
 پروپرانول 

 
 اٹینولول 

 
وپرلول کارویڈیلول   میثی

  
 گھنتی بعد   12میل گرام  80
میل گرام ایک بار   100  -  50

 روزانہ
گھنتی  12میل گرام  100 

 بعد 
 میل گرام روزانہ  25- 12.5

 12میل گرام ہر  25-12۔5 کیپٹوپرل  ایس انہیبثی  .06
 تی بعد گھن

ل   میل گرام روزانہ 20 -5 عینالثی

 میل گرام روزانہ 100- 50 لوسارٹن  اے آر نے 

ی ایس آر  کیلشیم چینل بالکر  .07 گھنتی   12میل گرام  20 -10 نیفیڈیپیں
 بعد 

ی  میل گرام ایک  10-5 املوڈیپیں
 بارروزانہ 

 میل گرام دو بار روزانہ 25 ہائڈراالزین  ڈائریکٹ ویزوڈائلیثی  .08

  

 ریفرل
ول ےک بعد نی ایچ یس ےک پاس۔ ریفرل متحرک ہے اور مریضوں کو کیس ماہر ےک  

پاس بھیج سکتی ہیں یا کنثی
۔  ورت ہوسکٹی ہے  ریفر یک درج زیل میں ضی

 جب: 
ی( ہانے بلڈ پریسر  ·     مزاحم )ریفریکثی
 تمام معامالت جہاں ثانوی ہانے بلڈ پریسر کا شبہ ہے  ·   
ٹی ·    ورتپیچیدہ ہائثی  / ہنگایم صورتحال نشن فوری ضی
 ناکایم ےک ساتھ ہانے بلڈ پریسر دل یک    
 ہیں )> ·   

سال( یا بلڈ پریسر شدید ہوتا ہے یا عالج ےک بعد دوبارہ ہو جاتا    30جب مریض جوان ہونی
۔  ہے
  

ی( ہائ  بلڈ پریرس    مزاحم )ریفریکٹر
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ٹینیس دوائیں یک مک 3ایسا ہانے بلڈپریسر جو  اج جس میں ایک اینٹی ہائثی ی ڈایوریٹک مل خوراک ےک عقیل امثی
میل میثی ایچ جے ےس زیادہ رہتا ہو۔ مزاحم ہانے بلڈ پریسر  90/ 140بیھ شامل ہوں ےک باوجود بلڈ پریسر 

 یک تمام درست وجوہات پر غور کریں ، اس ےس پہےل کہ آپ ریفر کریں۔ 
  

 ہنگایم حالت 
 صورتحال میں عالمٹی شدید ہانے بلڈ 

<  انتہانے  ڈی نے نی
مرکری  110پریسر میل  180اور/یا میل میثی
مرکری کیس عضو ےک نقصان ےک ثبوت یا گریڈ    فوری جان لیوہ اعصانے    4/ 3میثی

ریٹینیوپیتیھ جس میں کونے
 نہ ہو۔   

ی
 یا دل یک پیچیدیک

 تمام مریضوں یک انتہانے ہنگایم حالت کا فوری طور پر ہسپتال میں عالج کرایا جانا چاہنے نوٹ؛ 
  

مرکری تک  100 کو آہستہ آہستہ ڈی نے نی عالج کا مقصد  گھنتی میں ےل کرآنا ہے  جو   72-48میل میثی
۔  ترجیحا دو زبانی ایجنٹوں ےک ساتھ حاصل کیا جا سکتا ہے

          
 طویل عمل واےل کیلشیم چینل بالکر 

 طور پر کم خوراک میں ایس انیبثی ·         
 ابتدانے

 ربیٹا بالک·         
لوپ ڈائیورٹکس فروسیمائڈ گردوں یک خرانے میں اور پلمونری ورم میں کیم  تھایازائڈ یا  -ڈایوریٹک         ·

 النی اور دیگر کالسوں ےس باال تر صالحیت رکھنی ہیں 
  

 (Hypertensive Emergency) ہاپرٹینسوایمرجنیس
 یا ایک ڈایا سٹولک نے نی میل میثی مرکری اور /  180زیادہ بلند فشار خون سسٹولک نے نی ≤ 

 ےک لتں خطرناک حاالت ےس میل میثی مرکری   130≤
ی
: زندیک  منسلک ایک یا ایک ےس مندرجہ ذیل میں

 غثں مستحکم انجائنا / مایوکارڈیل انفاکشن ·         
جے ہانے بلڈپریسر انسیفالوپٹی جیےس شدید رس درد ، برصی خلل ، الجھن ، کوما یا دورے جس ےک نتی ·          

 ا ہے میں دماغی ہیمرج ہوسکت
یکولر ناکایم ) آرام ےک دوران شدید سانس کا رکنا( ·           شدید پلمونری ورم  ےک ساتھ شدید بائیں وینثی
: مثال ےک طور پر فیوکروموسائٹوما·          ی ورت ےس زیادہ گردش کرنی واےل کیچاکوالمیثی نادر ہنگایم  -ضی

ز  ی آکسیڈیز انہبثی  کا تعامل ےک ساتھ کھانی یا دوانے   وجہ؛ مونوآمیں
ی ےس گردوں یک ناکایم·          ی  تثں
 شدید شہ رگ یک ڈائیسیکشن ·         
 ایکلیمپسیا اور شدید پری ایکلمپسیا ·         

فوری طور پر ہسپتال میں ہانے ڈیپینڈینیس یونٹ یا انتہانے نگہداشت یونٹ میں سخٹی ےس  عالج کا مقصد   
نس واےل خون ےک توازن کو ب ایجینٹوں  ےک زریےع بلڈپریسر کم کرنی یک ضورورت پڑ سکٹی  رقرار رکھنی ہونے

۔  افضل نس میں ادویات ہیں   ہے
یٹ( ·          ائل ٹرائنائثی وگلسین )گلیسثں  نائثی
 ہائیڈرالزائن یا ڈائہاڈرااالزین ·         
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 (HEART FAILURE) دل بند ہو جانا    5.1
ڈیکومپینسٹڈایکیئٹ دل یک ناکایم )ڈی اے یا  یم )اے ایچ ایف(شدید دل یک ناکا   5.2

 Acute Heart Failure (AHF) or Decompansated Acute Heart) ایچ ایف(
Failure (DAHF)) 

 پر غثں منصوبہ بند اسپتال میں داخل 
ی یا آہستہ آہستہ سامتی آنی اے ایچ ایف  دل یک ناکایم یک عالمات تثں

۔ کلینیکل عالمات نمایاں طور پر جان لیوا یسن  ہونی یا ایمرجنیس میڈ ڈیپارٹمنٹ ےک دوروں کا باعث بنتا ہے
۔   ہیں

  
 اگر مندرجہ باال خصوصیات مریض یک تشکیل دل یک بیماری میں آئیں تو 

 کشدہ شدید دل یک ناکایم )ڈی اے ایچ ایف( 
ور پر اس کو بڑھانی واےل ری طدل کو ہونی واےل مزید نقصان کو روکنی ےک لتے اے ایچ ایف ےک سبب اور فو 
 - عنرص )عناض( یک نشاندیہ یک جانی چاہنے اور ان کا عالج کیا جانا چاہنے 

 اسباب 
یپارٹم کارڈیوماپییتیھ ·            پہےل ےس موجود دائیم دل یک ناکایم جیےس مثال ےک طور پر کارڈیومایوپیتیھ ، پثں
 اینڈوکارڈائٹس ، کورڈے ٹینڈیٹی کا پھٹنا 2ºآر  اے آر ، ایم -شدید ویلوولر ریگرجیٹیشن ·         
 اے آر ، ایم آر، اے ایس، ایم ایس  –پہےل ےس موجود والوولر بیماری کا خراب ہونا ·         
 شدید اےاورٹک سٹینوسس ·         
 انتہانے بلڈپریسر کا بحران ·         
 وی ااین سٹییم/ سٹییم، آر     -ایکیوٹ کورونری سنڈروم  ·          

ی
 نفاکشن ،اے یس ایس یک میکینکل پیچیدیک

 وی نی / وی ایف، اے ایف/ فلثی یا دورسے ایس وی نی         ·دھڑکن یک شدید نے ترتیٹے ·         
 شدید مایوکارڈائٹس           
 شدید / دائیم  -اےاورٹک ڈائسیکشن ·         
یکارڈیل افیوژن   ·           کارڈیک ٹیمپونیڈ ےک ساتھ پثں

 

 بڑھائن واےل عوامل
 میڈیکل تھرانی ےک ساتھ تعمیل کا فقدان ·         
 نمونیا ، یو نی آنے ، سیپٹیسیمیاز  –انفیکشن ·         
 خون یک کیم ·         
ی اےایف، دورسے ایس وی نی  -دھڑکن یک نے ترتیٹے  ·           تثں
 ہائپوتھانے رائڈزم -تھائرائڈ یک بیماری ·         
 پلمونری ایمبولس  ·        
 آئاٹروجینک -حجم کا اوورلوڈ ·         

اب  ·   ی یک کیم  -مثال  -منشیات کا استعمال / رسر  تھیائمیں
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 عالج معالجہ
 نامک یموڈایاور ہ یبارٹر ی، ل کلینیکل  حکمت عمیل عالج یک ،تں عالمات اور نتائج کو بہثی بنانی ےک ل کلینیکل

۔ اے ا  ہونی   نتائج پر مبٹی   اعیل  یں چاہنے اور انھ  جانی   بھال یک  کھید   یک  ضوںیےک ساتھ تمام مر   فیا  چیچاہنے
 جانا چاہنے  ا یداخل ک یں م ونٹی ثے ی ک  نسو یانٹ ا ی ونٹینگہداشت منحرص 

 ےس عالج  اتیادو 
 Diuretics: Relief of Congestive) عالمات ےس نجات : حمالئی ٹکسیور یڈا

symptoms) 
 : ٹکیور یلوپ ڈا         ·

 یں گرام نس م   میل 120-40 ئڈ مایسیثں : فیس
 ای
 طور پر  گرام زبانی   میل 20 -5 مائڈ ی: ٹورسسیا
نگیاسپ می پوٹاش   ·  : جنٹیا ثے

 گرام   میل 50-25 کٹونی: سپائرونولیس
 ای
 طور پر  گرام زبانی   میل 50-25 نونیثی ی: اسیا
زیزوڈائلیو  کھولنی   اں ینال  خون یک  ےعی عالج نس ےک زر   یادیبن  یادیبن  یحیترج  فیا  چیاے ا  ی/ ڈ  فیا  چیاے ا  -ثی

 کا عالج
 اثر  اشارہ خوراک ضمٹی  ثی یزوڈائلیو  

وگل  یمرکر  ثی یم میل 100 -90<        نی  نے  سیا فیا چیاے ا ٹی نائثی  ٹرانے  سائلی گل  سائڈ ینائثی
کا کم    سر یمنٹ بلڈ پر  / ئکروگرامیما 400-40 نجیر  منٹ مؤثر خوراک یک / ئکروگرامیما 20خوراک  ابتدانے  

ےک بعد   24ہونا،   برداشت  مسلسل استعمال ےک ساتھ رس درد یکگھنتی
چیبلڈ پر   ی )مطلب م یں رکھ انیےک درم جے  چیا ثی یم میل 100-90<نی  نے  سیا یں کرنی رہ  کیسر  - 60 نی  نے  یں

 ( جے  چیا ثی یم میل 65
  

منحرص   اعیل  ا یت  نگہداش   انتہانے   ا ی  ںی پر غور کر   ثی یزوڈائلیو   زبانی   یں صورت م  نہ ہونی یک  ثی ی زوڈائلیواےل و   نس
 سہولت نہ ہو  بھال یک  کھی د یں م ونٹی

 گھنتی بعد   12گرام )او( ہر  میل 20-10 ٹی: آئسوسوربائڈ مونونائثی یس
 ای

 گرام / دن  میل 200خوراک:  ادہیےس ز  ادہیگھنتی بعد۔ ز   8-6گرام  میل 25: ہائڈرالزائن یس
  

عالج   یں م  فیا چیاے ا ی/ ڈ  فیا  چیے اجھٹگ ےک ساتھ ا نکیوجیکارڈ  ا ی نشنیہائپوٹ  جنٹیا آئنوٹروپک
 ےس کم  یمرکر  ثی یم میل 90 نی  نے  سیا ےسیج
 / کلوگرام / منٹ  کروگرامیمائ 20- 2 وژنی : ڈوبئوٹامن انفسیا
 ای
مائکروگرام/ کلوگرام /  5-3مائکروگرام / کلوگرام / منٹ ےس کم )گردوں کا اثر( ، 3 وژنی: ڈوپامائن انفیڈ

 اثر(  ثی یزوڈائلیئکروگرام / کلوگرام / منٹ )و ما  5منٹ )آئنوٹروپک اثر(،
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 غور:  خصویص
ی ت  یں گرام دن م  میل 25 - 6.25 پٹوپرلیک  -انہبثی  سیا      بار  یں
ل      ی ت  یں گرام دن م  میل 20-5عنالثی   ںیبار شامل کر  یں

 نارمل ہے ( می ، پوٹاش نائنیٹیاور کر  ا یور یحالت ےس باہر ہوتا ہے اور گردوں کا عمل )  یک  ناکایم ضیمر  جب
حالت ےس   یک  ناکایم ضیجب مر  ںیگرام شامل کر   میل 25- 6.25 لولی ڈیبالکر کارو  ٹا یدو بارب یں ۔    دن م
 ہو  ادہیےس ز  یمرکر  ثی یم میل 90 نی  نے  سیباہر اورا

  شن یگولی کواینٹیدو بار ا یں کو دن م ضوں یےک ساتھ داخل ہونی واےل تمام مر  ناکایم دل یک د ی۔  شد3
 ایچاہنے  نا یدو بارد یں جلد م ونٹی 5000 نیپار ی ہ کشنڈ ی انفر 
 ٹا یدو بار اگر ب یں دن م کی ا یں گرام جلد م  میل 80 -گرام   میل 40 نی نوکساپر یا - نی اپر یوزن ہ سالمانی  کم

 جب تک کہ منع نہ ہو  نں رہکھنا چاہ یجار  لولی ڈیداخل ہوتا ہے تو کارو  ضیبالکر ےک ساتھ مر 
 

  نوٹ
 یو  یں م  ضوںیداخل مر   بالکر ےک ساتھ ٹا یب         ·

ح کم ہونی  یک   ٹے ی نے ترت دھڑکن یک یک  کولردلینثی ہے ،   رسر
  یں ماہ م  6 یں ےک مقابےل م  ضوںیواےل مر  نی یبالکر نہ ل ٹا ی، ب نے کم ہوتا   عرصہ بیھ کیکا ا  امیق یں ہسپتال م
ح کم ہونی  اموات یک ۔ رسر  ہے

داخےل اور موت   یں دوبارہ ہسپتال م ماہ ےک اندر  6ڈسچارج ےک  یں جن کو ان پر برقرار رکھا جانے ان م          ·
ح کم ہے  یک  رسر
  سر یرکھنا چاہنے جب تک کہ بلڈ پر  یبالکر جار  ٹا یکو اپنا ب   ضی ےک داخےل ےک دوران مر  فیا چیاے ا         ·
 جھٹکا موجود نہ ہو  نکی وجی کارڈ  ا ی کیم  ادہیز  یں م
 فر یر 
  تشخیص   وگرافکیکوکارڈیہونا چاہنے جہاں کم از کم ا  یں کز مکا عالج مر   ضوںیواےل تمام مر   فیا  چیاے ا          ·

 ہے  ہوسکٹی 
ورت ہونی  یک  یرسجر  کیجن کو کارڈ یں حالتوں م یسیا         · واسکولر   و یکارڈ  یلیہے اس کو محمب ضی

ز یں ہ  نی یکر د  فر ی / سنثی ر  وٹیٹ انسٹی  ایچ ایف ترجییح بنیادی بنیادی اے ایچ ایف / ڈی اے  -ویزوڈائلیثی
 نس ےک زریےع خون یک نالیاں کھولنی کا عالج  عالج

  

 ضمٹی اثر  خوراک  اشارہ ویزوڈائلیثی 

وگلیسائڈ گلیسائل   نائثی
یٹ   ٹرانے نائثی

اے ایچ ایف ایس نے 
        >  100 -90نی

 میل میثی مرکری
 

 20ابتدانے خوراک 
مایئکروگرام/ منٹ مؤثر  

 400-40رینج خوراک یک 
 مایئکروگرام/ منٹ 

 24، کا کم ہونا بلڈ پریسر 
ےک بعد مسلسل  گھنتی
استعمال ےک ساتھ رس درد 

 یک برداشت 

 رہیں  
چیک کرنی <بلڈ پریسر  نے نی  100-90ایس نے نی

ی  - 60میل میثی ایچ جے ےک درمیان رکھیں )مطلب میں
65  )  میل میثی ایچ جے

 (Chronic Heart Failure) دل یک  دائیم ناکایم   5.3 
 ۔ر اس یک متعدد وجوہات ہیں ایک کلینیکل سنڈروم ہے او 
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 تشخیص 

:  تشخیصدل یک دائیم ناکایم یک   ہیں
 میں مندرجہ ذیل خصوصیات ہونی

 آرام ےس یا مشقت ےک دوران دل یک ناکایم یک عالمات ، عام طور پر سانس لینی میں یا تھکاوٹ ·  
ڈیک بیکاری ےک ایکوکارڈیوگرافی )سسٹولک اور / یا ڈایاسٹولک( ےک ذریعہ ترجییح طور پر کار  ·  

 معرویصن ثبوت

 نہیں ہے  تشخیصلیکن عالج ےک لتے ایک طٹے جواب معاون ہے  ·  
 ےکلتں کافی

ڈیوگرافی اور انتظام ریفرل مراکز میں ھونا چاہنے جہاں کم از کم ایکوکار  تشخیصلہذا دل یک دائیم ناکایم یک 
 ۔ یک جاسگ  تشخیصےس 
  

یکل ےک کام یک  سمجھا جاتا ہے اور  خرانے کو عالمٹی دل یک ناکایم کا پیش خیمہبغثں عالمات ےک بائیں وینثی
۔  ح ےس وابستہ ہے  اموات یک زیادہ رسر

  

 عالج
   ، چونکہ یہ ایک سنڈروم ہے ، اس یک وجہ یک نشاندیہ کرنی ےک لتے مناسب معائنہ اور سینی کا ایکسے

۔ ای یس جے ، اے نے جے اور ایکو کارڈیوگرافی جییس تحقیقات یک جانی   چاہنے
اری ، دل یک نے ترتیب دھڑکن ، سیال کا زیادہ بوجھ ، تھائرائڈ یک بیم -برھانی واےل عنرص یک نشاندیہ کریں 

انفیکشن ، خون یک کیم ، حمل ، پلمونری لوتھڑا ، غذا یا طٹے عدم تعمیل )تفصیالت ےک لتے متعلقہ حےص 
 مالحظہ کریں(۔

 بغٹں ادویات ےک عالج

 پروپڈ پوزیشن میں کمر کو آرام دیں  دی لگائیں اور بسثی پر جسمانی رسگریم پر پابن 
ی آکسیجن   ٪ 60ماسک ےک ساتھ یا  لیثی / منٹ 10آکسیجن میں سانس زیادہ تثں

ی ماسک ےک ذریےع۔   وینثی
 میں کونے نمک شامل نہیں کریں اور نہ یہ ٹیبل نمک   3-2غذانے سوڈیم پر پابندی ) 

گرام / دن کھانا پکانی
(۔  رکھیں

ائط پر منحرص سیال یک پابندی۔ آؤٹ پٹ ا  ور دیگر رسر
یشن یا مکینیکل سیال کو ہٹانا )جلوہ گر نل  ا فلثی ی یا الثی ہ(۔ ڈالیسثں اسینٹینسیس وغثں  ، پثں

ہ(  بند کریں۔   منفی آئنوٹروپک کارروانے )زیادہ خوراک بیٹا بالکرز ، کیلشیم مخالف ، وغثں
 اور آئنوٹروپک معاون ادویات کا مناسب مجموعہ ہوتا عالج میں خون یک نالیاں کھولنی وایل ، پیشاب آور 

۔  ہے
گھنتی ےک بعد   3-2میل گرام نس میں فوری اور  80- 40. شدید معامالت میں ، انجکشن۔ فروسیمائڈ 1

. زیادہ ےس زیادہ خوراک   40میل گرام / دن تک انفرادی بنا کر دیں۔ بحایل یک خوراک  200دہرایا جاتا ہے
۔  12میل گرام نس میں ہر  ی دیکھنی تک ہے  گھنتی بعد کلینیکل بہثی

میل گرام / گھنٹہ   1گھنٹہ بغثں ڈائلیوشن ےک اور   / میل گرام  10فروسیمائڈ انفیوژن یک اعیل خوراک ، یعٹی  
۔ ی مریض میں استعمال کیا جاسکتا ہے  ےک طور پر مستقل ادخال ریفریکثی

۔ یا میل گرام اوپر ےک س 200-25روزانہ سپائرونولیکٹون گویل  .2  اتھ مال کر استعمال کیا جاسکتا ہے
 میل گرام / دن۔ یا 500-250گویل کلوروتھایازائڈ  

 میل گرام / دن۔  5-2.5ڈ گویل انڈاپامائ .3
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 یا
تھایازائڈ گویل  ی ن گویل  25بثی  میل گرام / دن۔  50میل گرام + ٹرایامٹثں

یل گویل 3 ۔ میل گرام / دن ایک یا دو تقسیم شدہ خوراکوں  20-2.5. اینالثی  ےک طور پر دیا جاسکتا ہے
 یا

 دن۔ میل گرام /  20۔2.5ل روزانہ یک ایک خوراک ےک طور پر الئسینوپر 
یٹ گویل 4 .  60. آئسوسوربائڈ مونو نائثی  ےک طور پر رات میں

 میل گرام / دن ترجیحا سست رہانے
یلیشن5 یل فثے

یکولر دھڑکن میں تجویز کیا جاتا ہے )جیےس ایثی
ی وینثی (۔  . ڈائجوکسن کو تثں  میں

میل گرام  0.25گھنتی پر اور   8میل گرام  0.5میل گرام نس میں ، اس ےک بعد  1انجکشن۔ ڈائجوکسن 
ی  24اور  16،  8میل گرام مٹی ےک زریےع  0.25میل گرام ےک بعد  0.5گھنتی پر یا  16 گھنتی )تثں

 میل گرام / دن بحایل خوراک ےک طور پر۔  0.375-0.125ڈیجیٹالئزیشن( ےک بعد 
 یا
 میل گرام / دن )سست ڈیجیٹالئزیشن(۔  0.25میل گرام پہےل دن ، اس ےک بعد  0.5جوکسن گویل ڈائ
میل گرام فی دن ایک / یا دو تقسیم شدہ خوراکوں میں )مفید اگر مستقل  25 -3۔125. کاویڈیلول 5

ی دھڑکن، ایڈیوپیتھک کیل کارڈیومایوپیتیھ(   ورت    -دل یک تثں ہو تو ، ضف خوراک دوگنا کر دیں ، اگر ضی
 ہفتوں ےک بعد۔  2
 ض بسثی پر ہو۔گھنتی بعد ایس یس ، اگر مری  12یو ہر  5000. انجکشن۔ ہیپارین 6

 نگرانی 
  ۔ عالمٹی عالج اور سخت انٹیک آؤٹ پٹ چارٹنگ اور یومیہ وزن ےک ساتھ ساتھ پیٹ کا دائرہ ناپیں

 ناکایم ےک عالمات کا حل۔
والئٹس اور یورک ایسڈ۔ م الیکثی  سثں

ی ناکایم یک صورت میں اور بنیادی مقصد ےک انتظام ےک لتں ، مریض کو کارڈیک ریپولرائز یر 
یشن  فریکثی

۔   میں بھیجیں
 تھرانی ےک لتے ایک اعیل سنثی

 

 (PULMONARY OEDEMA)پلمونری ایڈیما    6.1
 پلمونری ورم یک عام وجہ 

 یک وجہ ےس / سیال کا زیادہ بوجھ   دل
 دل یک ناکایم·         

 سیال کا زیادہ بوجھ )جیےس گردوں یک ناکایم ، آئاٹروجینک(        ·  
  

 پلمونری ورمنان کارڈیک 
 بڑھا ہوا کیشکا پارگمیتا )اے آر ڈی ایس(؛ سمیت کٹے وجوہات 

 خاص طور پر گرام منفی انفیکشن  -سسٹمک سیپسس  ·         
 لبلنے یک سوزش·         
 رس یک چوٹ ·         
ک·           یک آکانکن مواد   گیسثی
 امیٹی اوٹک ایمبولس ·         
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۔ انفیکشن ،  سانس ےک شدید دباؤ کا سنڈروم )اے آر ڈی ایس( کا باعث بننی واےل حاالت  میں شامل ہیں
اب ،  ی جھٹکا ، صدےم )جیےس چرنے کا شلیقہ ، پھیپھڑوں کو چوٹ( مائع سانس یک نالیوں میں جانا )جیےس تثں

وئن ، باربیچویٹس( ، زہریال مواد ڈوبنا( ادویات یک زیادہ  سانس ےک زریےع اندر لینا )جیےس مقدار )مثال ہثں
کلورائڈ گیس( خون یک خرانے یک شکایت )جیےس ڈی آنے یس ، بڑے پیمانی پر خون کا انتقال ، پوسٹ  

نے پڑنی کارڈیوپلمونری بانے پاس( ( میٹابولک عوارض مثال یوریمیا ، جگر یک ناکایم( متفرق )جیےس بڑھتی ہو 
اکوٹ زہر( واےل دباؤ ، ایکلیمپشیا ، لبلنے یک سوزش   ، پثں

 

 ریفرل
مشتبہ پلمونری ورم  ےک تمام معامالت کو خاص نگہداشت ےک لتں اسپتال ےک ہانے کیثے یونٹ یا آنے یس یو 

۔ ذیل میں ریفرل  ےس پہےل مریض کو پہےل مستحکم کر ےک بھیجنا چاہنے   پاس بھیجا جانا چاہنے
  

 میں کیم النی کا کلینیکل اپروچ ےک ی ورم پلمونر 
 نقطکش ڈیسنیا / ٹیکپنیا / آرتھوپینیا ، سانس یک ناکایم عام عالمات 

 
 : پلمونری ورم کا کلینیکل نقطہ نظر 4ساخت ، پیکر 

 پیداواری کھانیس گالنے فراونت تھوک ےک ساتھ ، گھرگھراہٹ ، پلمونری ورم یک ایکس رے میں عالمتیں 
  

 ج ئ  عال ابتدا
 یا کوما میں ہونی  

کو برقرار رکھیں ، فولر یک پوزیشن میں بیڈ ریسٹ ، سوانے بلڈ پریسر کم ہونی ہوا ےک راستی
 ےک 

 ٪ ےس زیادہ( ےس کم ہو تو آکسیجن دیں  90میل میثی مرکری) آکسیجن کا تناسب  60اگر آکسیجن پریسر 
والئٹ عوارض کو درست کریں ، دل   اب الکیل اور الیکثی ی نے ترتیٹے یک وجہ معلوم کریں اور کن یک یک دھڑ تثں

 ۔ اس کو درست کریں
         کارڈیک ناکایم                                                                                                           

 غثں کارڈیک 
 )اے آر ڈی ایس(

 رفتار انتہانے  یک  ہیانتظام صورتحال ہے اور عالج یک ایمہنگ طٹے  کیورم  ا یپلمونر  ا ی ناکایم دل یک یں بائ
۔  یک  تیاہم  حامل ہے

 منٹ میں دہرایا جاسکتا ہے   15- 10میل گرام نس میں ،  80 - 20 -فیوروسیمائڈ 
ی   پتیل شکل میل گرام نس میں دیں    3-1بنیادی حاالت کا عالج کریں اگر عالمات برقرار رہٹی ہیں تو ، مورفیں

 میں ، 
 اگر * آر ایف آئنوٹرپک سپورٹ اگر افسانی ہے تو۔  -ےک ساتھ وینٹیلیٹ ای نی نی ای  
ی     مئکروگرام/ کلوگرام / منٹ                      20-2اگر بلڈ پریسر کم ہو تو ڈوبیوٹامیں

وگلیسین دیں میل میثی مرکری ےس کم ہو تو نس میں خون یک نالیوں کو کولنی  100اگر ایس نے نی   وایل نائثی
 اگر گردوں یک ناکایم ہونی ہے تو ڈائلیسس  
 

ی کرنی ےک لتے ایکو اگر دستیاب ہو توالزیم ہے نوٹ:   ایٹیولوجے اور عالج کا تعیں
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 سانس یک ناکایم  -* آریف 
 

 ACUTE CORONARY) ایکیوٹ کورونری سنڈروم )اے یس ایس(   7.1
SYNDROMES (ACS)) 

 میں تقسیم کیا جاتا ہے درج ذیل اے یس ایس 
 ایس نی ایلیویشن مایوکارڈئل انفکشن )سٹییم(        ·  

 غثں ایس نی ایلیویشن مایوکارڈئل انفکشن )این سٹییم( ·         
 غثں مستحکم انجینا )یو اے(·         

  

 ST Elevation Myocardial)  ایس ئر ایلیویشن مایوکارڈئل انفکشن )سٹییم(     7.2
Infarction (STEMI)) 

 ایل نے نے نے اور بلند کارڈیک بائیو مارکر کالسیگ  ، ای یس جے پر عسینی میں درد * 
ام ایس نی بلندی یا نتے

۔  ایم آنے یک خاص عالمات ہیں
یکارڈائٹس ، پلمونری ایمبولس ، ٹونی ہونے پسلیاں ، اوراےاورٹک ڈائسیکشن،  دورسی وجوہات جیےس  *پثں

۔ یک سخٹی کو خارج یا اس پر غور کرنا چخوراک یک نایل    اہنے
  

 عالج
 ھسپتال ےس پہےل یک دیکھ بھال

 ےک شہنے میں سینی میں درد ےک مریضوں کو 
ین )چبانی وایل( دیں   325ےس  162سٹییم ہونی میل گرام اسثی

 جب تک کہ وہ منع نہ ہو یا پہےل یہ مریض ےل نہ چکا ہو۔ 
 ای یس جے کریں اور اس کو چیک کریں 

۔ 120ت کو نتقل کرنی ےک وقت کا مقصد اسکیمیک وقم  منٹ ےک اندر اندر رکھنا ہے
 )  عالج )ترجییح طور پر یس یس یو میں

 بغٹں ادویات ےک عالج
(۔ یس یس یو میں داخلہ )اگر  20جتٹی جلدی ممکن ہو )ھسپتال پہنچنی ےک  تشخیص منٹ ےک اندرچاہنے

پٹی ≥ بسثی پر  ےک مریضوں میں اضافی آکسیجن ، 94دستیاب ہو( ، سانس یک تکلیف اور آکسیجن سنثی
ی کو یقیٹی بنائیں ، تیماردار ا

ونی اثرات  آرام ، نس میں رسانے ، مستقل دل یک نگرانی اور پلس آکسیمثی ور بثں
 میں تبدیلیاں ، غذا ، سوڈیم یک مقدار کو محدود  

ی
ےس بچیں ، جیےس کہ ریڈیو ، اخبارات؛ عالج میں طرز زندیک

 کریں۔ 

 ادویات کا عالج

ی 1 ورت  میل 4- 2. انجکشن۔ مورفیں ۔  6-4ہو تو ، گرام نس میں ، اگر ضی  گھنتی بعد دہرایا جانے
ین گویل  2 ، اگرپہےل نہیں یل  میل گرام    325-150. اسثی

نی او  داخےل ےک فوری بعد جلد ےس جلد انتظام کیا جانے
 گٹے تو۔ 

 دن۔ / میل گرام  75میل گرام فوری اور  300. اگر دستیاب ہو تو دیکھ بھال ےک لتے کلوپیڈوگرل گویل 3
وگلسین 4 .  0.6- 0.3. ٹیب. نائثی  میل گرام زبان ےک نیج 

:   24پہےل   گھنئر
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 تخمینی اور ای یس جے ےک ذریعہ ایم آنے یک تصدیق کریں۔ . دل ےک خامروں ےک 5
گھنٹوں ےک اندر کیا جانا چاہنے )دماغی ہیمرج کا خطرہ تھوڑا   12-6. تھرومبولیسس کو درج ذیل ےک ساتھ  6

 نی اے ےک ساتھ(۔  70، وزن > 65اگر عمر<  —سا بڑھ جاتا ہے 
ی بلڈ پریسر اور نی  کلوگرام ، تثں

ی  یپٹوکائنثں
 منٹ میں  60یونٹ نس میں لوڈنگ خوراک ےک طور پر  1،50،000 انجکشن۔ اسثی

 یا
ی   ی االقوایم اکائیاں )زیادہ ےس زیادہ     2ےس    1انجکشن۔ یوروکائنثں ی بیں ی االقوایم اکائیاں( نس میں    3ملیں ی بیں ملیں

15-30   ، ( یک وجہ ےس محدود ہے ح ضمٹی اثرات )بخار ، رسدی لگنا ، سخٹی منٹ میں دیں۔ انفیوژن یک رسر
۔ یااو  ورت پڑسکٹی ہے  ر کچھ مریضوں میں کیم یک ضی

 گھنتی میں ادخال۔  2میل گرام انفیوژن مسلسل نس میں  100نی اے  -انجکشن آر نی 
ی ےک متبادل ےک7 ۔ . پرائمری نی نی یس اے تھومبولوسثں  طور پر کیا جاسکتا ہے
۔گھنٹوں میں اموات یک   24. زیادہ ےس زیادہ نگرانی کرنا  کیونکہ پہےل 8 ح زیادہ ہے  رسر
 . کافی درد یک ادویات۔ 9
۔  12. جسمانی رسگرمیوں کو کم از کم 10  گھنتی تک محدود رکھیں
۔ . احتیایط اینٹی اے ردمکس استعمال نہ کریں  لیکن ان کو آسانی ےس دستیاب ہو 11  نا چاہنے
یا انجکشن۔ ڈالٹ   دن ےک لتں   5-3گھنتی    12میل گرام / کلوگرام ضمٹی طور پر    1. انجکشن۔ اینوکساپرین  12

ین  یونٹ / گھنٹہ نس میں انفیوژن   1000گھنتی بعد جلد میں یا انجکشن۔ ہیپارین   12آنے یو ہر  120پثں
 نی اے ےک ساتھ زیادہ مفید(۔   72

 ےک لتں )نی
 گھنتی

وگلسی. انج۔ ن13 ن اگر درد جاری رہتا ہے اور کونے بلڈ پریسر یک کیم نہیں ، دل یک سست دھڑکن/ دل ائثی
ی دھڑکن ) یک  (۔  48-24تثں  گھنتی

 منع نہیں ہے تو ، انجکشن. میٹوپرولول 
؛  3منٹ میں  2میل گرام نس میں ہر  2اگر کونے انجیکشن ےک لتے

منٹ بعد اس کو   15 او نس میں آخری خوراک ےک  میل گرام نی   50اگرچیھ طرح ےس برداشت کیا جاتا ہے تو 
اور ہر   ےک لتں   48گھنتی بعد   12دیا جاتا ہے

میل گرام میں تبدیل کیا   100۔ پھر اےس دن میں ایک بار گھنتی
۔  جاسکتا ہے

یل گویل دن میں 15  ہو تو ۔اینالثی
بار  2. اگر کونے بلڈ پریسر یک کیم یا منع نہیں ہے اور غثں پیچیدہ ایم آنے

 میل گرام دیں۔  5 او میں نی 
والئٹس یک پیمائش کریں۔ 16 م لپڈز اور الیکثی  . سثں

 بعد: گھنٹوں ےک   24پہےل 
ورت ہو تو( جاری  17 ، درد یک ادویات )اگر ضی وگلیسین ، ہیپارین ، ایس آنے ین ، بیٹا بالکرز ، نائثی . اسثی

۔  رکھیں
 کا مشاہدہ کریں تو اس کا عالج کریں 18

ی
یکارڈائٹس  —. کیس بیھ پیچیدیک ین ، اگر پثں زیادہ مقدار میں اسثی

یلیشن میں ہیموڈینامک سمجھوتہ ہو تو۔ پیشاب آور ، اگر دل یک ناکایم ہو تو؛ ڈیفی  یل فیثے
یلیشن ، اگر ایثی ثے

ا اے اورٹک غبارہ ، اگر شدید کم بلڈ پریسر ہے   ی ، اگر دل بالک / دل یک کم دھڑکن ہو؛ انثی وپیں
 ہو تو؛ ایثی

 افی / انجیوپالسٹی ےک لتے اشارے فوری انجیوگر  
( اور محفوظ بائیں بائیں  ی کولرکا محفوظ سسٹولک فنکشن  اسکیمک اقساط )اچانک / اشتعال انگثں ویںثی

 ےک۔ 
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 عاریصن طور پرپیسنگ ےک اشارے

ی  قسم اے وی بالک ، تیسی ڈگری اے وی بالک،   IIسائنس بریڈی کارڈیا جس پر ادویات کا اثر نہ ہو ، موبیثی
( ، نو حاصل شدہ نے نے نے  دوطرفہ   ، اور بائفاسکلر یا ٹرائفاسیکولر بالک۔ بنڈل شاخ بالک )نے نے نے

 ری طور پر رسجری ےک اشارے فو 
 مستقل سینی میں درد یا ہیموڈینامک عدم استحکام ےک ساتھ نی نی یس اے یک ناکایم۔

۔   ی اسکیمیا جو کیتھیثی مداخلت کا امیدوار نہیں ہے  مستقل یا ریفریکثی
  ۔  کارڈیوجینک جھٹکا اور کورونری اناٹویم نی نی یس اے ےک لتے قابل عمل نہیں ہے
  یکولر ی پٹھے ککا پھٹنا یا وینثی مکینیکل خرانے جس میں پلمونری ورم / ہائپوٹینشن ہونی ہے ، جیےس پیپلثں

۔   سیپٹل یک خرانے
یکولرڈھڑک 50  میں جان لیوا وینثی

ی
 یک موجودیک

ی
 یک نے ترتیٹے ن  ≤ بائیں طرف اہم تنگ

 اور / یا ٹرپل ویسل یک بیماری۔
  

فیوژن عالج   سٹییم کا مکمل عالج -ریثی
 تھرومبولیٹک عالج: 

 اموات میں نمایاں کیم یک ہے اور اےس تمام اہل مریضوں میں استعمال کیا جانا 
تھرومبولیٹک ایجنٹوں نی

 12تا ہے لیکن سینی میں درد ےک آغاز ےک بعد و ہگھنتی دینے جانی پر   6چاہنے ، زیادہ ےس زیادہ فائدہ  تو پہےل 
۔ تھرومبولیٹکس دینی ےس پہےل مانع ہونی یک جانچ پڑتال کریں   گھنتی تک دی جاسکٹی ہے

ی ، نس میں ، ایس :  یپٹوکائنثں
ی یونٹس  1.5سثی ،      0.9میل لیثی سوڈیم کلورائد  200ملیں  –30فیصد میں

 منٹ میں دیں۔  60
 یا

 نی ایس: 
منٹ میں ، پھر   30میل گرام / کلوگرام  0.75میل گرام بولس ےک طور پردیں ،  15اے  ایلٹیپلیس نی

 منٹ میں  60میل گرام / کلوگرام  0.5
 یا

کلوگرام 70میل گرام    35-30کلوگرام جسمانی وزن(    79-70میل گرام بولس نس میں )   40ٹینیکٹی پلیس  ایس:  
     ےس کم وزن میں 

 مکمل منع:  
یپٹوکا·         ےس الرجے  یا گزشتہ سال ےک اندر اندر استعمال کرنی ےس نئسثی ی  ثں
وک یس وی اے 3پچھےل ·           ماہ ےک اندر سثی
ی·           حالیہ بڑے صدےم یک ہسثی
 پچھےل مہینی ےک اندر خون بہنا·         
 اینیورزمز ·         
 گزشتہ ماہ ےک اندر رسجری یا رس یک چوٹ ·         
 خون بہنا یا خون بہنی واال عارضہ  فعال·         

 کم منع: 
ی ہانے بلڈ پریسر ·           ریفریکثی
 وارفارین تھرانی ·         
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 حمل·         
 چوٹ ےک بعد جان کا بچاؤ·         
رکا عالج ·          ی  حالیہ ریٹینال لثں
 سبکلیووین وسیط وینس کیتھیثی ·         
 ے آنے اماہ میں نی  6پچھےل ·         

  
II.    ( 1پرائمری پرکیوٹینیس مداخلتº  ) نی یس آنے ، کورونری  1ºضف ایس مرکز میں جہاں  -نی یس آنے

انجیوپالسٹی / اسٹینٹنگ انجام دی جاسکٹی ہے اور اس میں تھرومبولیٹک تھرانی ےک مقابےل میں اعیل نتائج  
۔   گتے ہیں

 برآمد ہونی دکھانے
  

فوری طور پر ڈوبیوٹامائن ےک ساتھ آینوٹروپک سپورٹ  یض کو یم مر کارڈیوجینک شاک میں سٹی   نوٹ: 

ا وع کردینی ہیں اور انثی نی یس آنے ےک لتے کارڈیک کیتھیٹائزیشن لیبارٹری میں    1ºایاورٹک بیلون  اور فوری  -رسر
۔   ہیں

 منتقل کرنی

ل  ریفٹں
کارڈیو ویسکولر بییل  تے محمزید انتظام ےک ل -سٹییم واےل تمام مریضوں کو سپیشالئزڈ کارڈیالوجے سینثی 

۔   انسٹی ٹیوٹ / سنثی بھیجنا چاہنے
  

نان ایلیویشن مایوکارڈئل انفاکشن )این سٹییم( اور غٹں مستحکم انجائنا )این   7.3
 NON-ST Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI) and)  سٹییم/ یواے(

Unstable Angina (NSTEMI/UA)) 
تعداد اور / یا شدت میں بڑھ رہا ہے یا آرام ےک دوران بیھ : سینی کا درد جو  ایلیویشن ےک ایم آنے بغثں ایس نی  

۔ سینی کا درد بلند کارڈیئک انزائمز اور ایس نی سیگمنٹ ڈپریشن نی لہر الٹا یا نارمل ای یس جے  پایا جارہا ہے
۔   ےس وابستہ ہے

  
۔   آرام ےک دوران بیھ یں بڑھ رہا ہے ، یا غثں مستحکم انجائنا: انجائنا جو تعداد اور شدت م واقع ہورہا ہے

 ٹکڑے یک نیج  ہو جانی یا 
۔ سینی کا درد ایس نی اس میں اضافہ ےک بعد پوسٹ انفاکٹ انجائنا بیھ شامل ہے

۔   اضافہ نہیں ہوتا ہے
یئمز میں کونے ی

۔ کارڈیک ایثی  نی لہر الٹی یا  نارمل ای یس جے ےس وابستہ ہوسکتا ہے
 -عالج  
۔(  کو اسپتال میں داخلدانے انتظام )مریض  ابت  ہونا چاہنے
ین گویل 1 ین دی جانی ہے تو ، یہ کہنی ہونے  300. اسثی میل گرام فوری۔ اگر اسپتال پہنچنی ےس پہےل اسثی

۔   نوٹ دیں کہ یہ دی گٹے ہے ، اور اس کو مریض ےک ساتھ بھیجنا چاہنے
 / دن۔ میل گرام 75ےک بعد میل گرام فوری  300. اگر دستیاب ہو اور منع نہ ہو تو ، کلوپیڈوگرل 2
وگلیسین  3 ےس   2.5ایم یس جے / منٹ نس میں انفیوژن ،ہر چند منٹ میں خوراک میں    5. انجکشن۔ نائثی
ول کرنی تک اضافہ کریں ) بلڈ پریسر یک نگرانی کریں(۔  5  ایم یس جے درد کو کنثی
۔   اوپر یک طرح دورسی دوائیں جاری رکھیں
ین( یو / گھنٹہ  1000 –انفریکشنڈ  –پارین . انج۔ ہی 5  وزن کا ہیپارین )اینوکساپثں

میل گرام   1یا کم سالمانی
( ہر  0.6کلوگرام ےک لتے   60کلوگرام )   /   گھنتی بعد۔   12میل لیثی
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۔6 ی نہ آنے یا بیماری بڑھ جانے  . انجیو پالسٹی / یس اے نے جے کیا جاسکتا ہے ، اگر دوانے ےس کونے بہثی
 دیکیھ  ہ باال سٹییم سیکشنمویم اقدامات مندرج ع -عالج 

 ایڈجینٹیو تھرانی مندرجہ باال سٹییم سیکشن دیکھیں  -ادویات ےس عالج
  

 ریفرل 
 / قلٹے انسٹیٹیوٹ کو 

تمام این سٹییم/ یو اے مریضوں کو مزید انتظام ےک لتے خصوض کارڈیالوجے سینثی
۔ ک  ریفر کیا جانا چاہنے طٹے عالج ےک مقابےل میں برتر   ہیں

 اور / یا سٹینٹگ  ورونری اینجیوپالسٹی نتائج ہونی
ورت ہونی ہے   کرنی یک ضی

  

 طویل مدئی انتظام )ثانوی روک تھام(
 ہر دورے پر تمباکو نویسر کا مکمل خاتمہ تمباکو نویسر ےک بارے میں پوچھیں اور مریض کو اس کو چھوڑنی 

 میں مدد کریں۔ 
 میں ترمیم کا آغاز یا برقرار رکھنا. وزن پر ق

ی
ابو رکھنا ، جسمانی رسگریم ، الکحل میں اعتدال ،  طرز زندیک
یوں اور کم چسوڈیم  ی  رنے وایل ڈیری مصنوعات یک زیادہ کھپت پر زور دینا۔میں کیم ، اور تازہ پھلوں ، سثے

ول کا مقصد > میل میثی مرکری   90/ 140اگر مریض کو ذیابیطس یا گردے یک دائیم بیماری ہو تو نے نی کنثی
۔ میل میثی  80/ 130یا   مرکری ہے

ایل ڈی ایل یس میل گرام / ایل برقرار رکھنا )بہت زیادہ خطرہ واےل مریضوں ےک لتے ،  100یس >-ایل ڈی ایل
میل گرام  130یس >-میل گرام / ڈی ایل ہے تو ، نان ایچ ڈی ایل 200میل گرام / ڈی ایل(؛ اگر نی جے  70>
 میں تبدییل ، غذا  / 

ی
، اور ہائپولیپیڈیمک ایجنٹوں ےک ساتھ بہت زیادہ   ڈی ایل ہونا چاہنے جبکہ طرز زندیک

۔ میل گرام / ڈ 100یس>-ایچ ڈی ایل –خطرہ ےک لتے نان   ی ایل ہونا چاہنے
 دن(۔ 5دن / ہفتی )ہفتی میں کم ےس کم  7منٹ   30جسمانی رسگریم 

۔  تک برقرار  2کلوگرام / ایم   24.9ےس  18.5وزن پو قابو پانی کا مقصد جسمانی ماس انڈیکس کو  رکھنا ہے
اؤ: مرد > ی > 40کمر کا گھثں  انچ۔ 35انچ ، خواتیں

 ین ، بیٹا  بالکرز اور ایس آنے )منتخب مریض( غثں معینہ مدت۔ جو لوگ-اسثی
۔ کلوپیڈوگریل   ان کو گویل دینی ہیں

ین کو برداشت نہیں کرنی میل گرام / دن۔ کورونری آرٹری بانے  75اسثی
ین )   پاس گرافٹنگ ےس گزرنی واےل مریضوں اندر گھنٹوں ےک   6میل گرام( رسجری ےک  255 -110ےک لتے ، اسثی

وع کیا جانا چاہنے تاکہ سیفنس نس گرافٹ یک بندش کو کم کیا جاسگ۔   اندر رسر
a  یکولر تھرومبس ، یا یلیشن ، مصنوغ دل ےک والو ، بائیں وینثی یل فیثے

انٹیکوایگولنٹ تھرانی ، جیےس ایثی
ین او ہمراہ وینس ےس متعلق تھوم ورت۔ اسثی ر / یا بوایمبولک بیماری ےک لتے وارفارین یک الزیم ضی

 خطرہ اور قریٹے نگرانی ےس 
کلوپیڈوگریل ےک ساتھ مال کر وارفارین کا استعمال خون بہنی ےک بڑھتی ہونے

۔  وابستہ ہے
  

 (Post myocardial infarction) پوسٹ مایوکارڈیل انفکشن   7.4
ادویات ےک عالج   بغٹں

 لپڈ کم کرنی یک حکمت عمیل پر توجہ خطرے میں استحکام اور ترمیم ، بشمول تمباکو نویسر اور      ·    
 مناسب خطرہ کم کرنی وایل خوراک۔ ·         
 بحایل پروگرام۔ ·         
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 ادویات ےس عالج 
۔·           طٹے انتظام جاری رکھیں

 (Anti-platelets therapy) اینتر پلیٹلیٹ تھرائر 
ین اے:   میل گرام  150میل گرام )او( فوری اس ےک بعد روزانہ  300اسثی
 یا

 میل گرام روزانہ اگےل دن 75فوری پھر اس ےک بعد اگےل دن  600- 300ڈی:کلوپییڈوگرل 
 

ز   ن انہبٹر ن ایچ ایم یحے کو اے ریڈکٹٹں  Statin HMGCoA reductase) سٹییر
inhibitors) 

ی یس:   سطح کو حاصل کرنی ےک  میل مول ےس نیج  ایل ڈی ایل یک 1۔8میل گرام روزانہ  20-20سمواسٹییی
 لتے ایک مقصد ےک ساتھ  

  

 بیٹا بالکرز
 گھنٹہ دل یک ناکایم اور / یا عالمات ےک بغثں ایل    12میل گرام ہر  25 - 6.25کاروڈیلول ایس:  

گھنتی بعد فی
ی وی ےک کام میں مسئےل میں لوپ ڈائیور  ون مخالفیں   ےک ساتھ مالپ میں  یٹکس اور / یا ایلڈوسٹثں

 میل گرام ایک دن میں ایک بار 50 -12۔5اٹینولول اے: 
 یا

وپرلول ایس:   میل گرام دن میں ایک بار  50- 12.5میثی
 یا

ز   ایس انہبثی

 ریفرل
نڈوپرلایس:   میل گرام 8-2پثں

 ایک دن میں ایک بار ،
 یا 

ل ڈی:   تبہ مر  2مگ دن میں 10عینالثی
 یا

 بہ مرت 3میل گرام دن میں  12۔5 -6۔25کیپٹوپریل یس:  
 

یکلر سیپٹل ڈیفیکٹ ·          ل ریگرجیٹیشن یا وینثی  مایوکارڈیل انفاکشن ےس متعلق مائثی
 سینی میں جاری درد یا پوسٹ انفارکٹ انجائینا ·         
ی دھڑکن ·          یکلردل یک تثں

ی وینثی  ریفریکثی
  

 (CHRONIC STABLE ANGINA PECTORIS)  سٹیبل اینجینا پیکٹورسدائیم      8.1
 سینی میں درد عام طور پر ورزش ےک دوران ہوتا ہے اور آرام ےس ٹھیک ہوتا ہے لیکن یہ مستحکم ہوتا ہے 
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 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

 میں تبدییل۔·         
ی
 طرز زندیک

 صحت یک تفصییل تعلیم۔ ·         
دہ ےس  ذیابیطس ےک مریض میں گلوکوز کا زیا  -ں  ٹھیک ہو سکتی واےل عوامل میں ترمیم کریخطرے ےک    ·        

ول ، سگریٹ نویسر بند کریں۔  ول ، بلڈ پریسر کا زیادہ ےس زیادہ کنثی  زیادہ کنثی
  

 ادویات ےس عالج
ین زبانی ، یس:   میل گرام )او( روزانہ 150- 75اسثی
 اور
 ک دن میں ایک بار ،میل گرام ای 100 -12۔5اٹینولول اے: 
 یا

ول اے:  وپثی   گرام دن میں ایک بار ،میل 50- 12.5میثی
 یا

اگر بیٹا بالکرکو برداشت نہیں کیا جاسکتا یا اس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا ہے تو، طویل اثر واےل کیلشیم 
 چینل بالکر پر غور کریں۔  

 طویل اثر واےلکیلشیم چینل بالکر مثال ےک طور پر 
ی ایس:   میل گرام )او(  10-5املوڈیپیں

 یا
ی ای نیفیڈییس:   میل گرام روزانہ ، 40-20س آر پیں
 یا

 میل گرام دن میں ایک بار 240-120ویراپامل یس آر ڈی: 
 یا

 میل گرام ایک بار ایک دن میں  60ڈلتایازم ڈی: 
 

یٹ:   نائٹر
 

یٹ یس:   میل گرام روزانہ دو بار  20-10آئسوسوربائڈ مونونائثی
 یا

یٹ )او( ، یس:   ام ، دو بار روزانہمیل گر  40-20آئسوسوربائڈ ڈانے نائثی
 

۔  14:00اور  8:00 یٹ فری عرصہ مہیا کرنا ہے نائثی  ےکلتں
 بجے دونوں ادویات یک برداشت ےس بچنی

ی  ز   -سٹییی ی انہبثی  ایچ ایم جے کو اے ریڈکٹثں
 

 ٹ: نو 
ی    2.7  -  1.8ایل ڈی ایل یک سطح کو ≥  یس:    ےک مقصد ےک ساتھ روزانہ سمواسٹیں

میل میثی / ایل حاصل کرنی
 میل گرام  40 - 20
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 ےکلتں اچیھ ابتدانے جانچ ، مریضوں ےک لتے جاری معاونت اور ·         

اس عالج میں تعمیل کو یقیٹی بنانی
۔  تشخیصمستقل  ورت ہونی ہے  یک ضی
۔ ·           میں ترمیم اور پابندی یک نگرانی ےک ساتھ عالج کا آغاز کرنا چاہنے

ی
 مناسب طرز زندیک

  

 ریفرل
 کا شبہ ہو   تشخیصجب ·         
زیادہ خطرے ےک مریضوں میں غثں تسیل بخش ہانے بلڈ پریسر ، ذیابیطس ےک مریضوں ےک اسکیمیا ·         

ول کرنا   یک شدت کا اندازہ کرنی ےک لتے کنثی
 ناکام میڈیکل عالج       ·   

اسس   9.1  ATHEROSCLEROTIC)دور ےک اعضا یک بیماری  وایلایتھروسکلٹں
PERIPHERAL DISEASE) 

 تشخیص 
ی اورنبض ےس ہونی ہے   تشخیص  یک تصدیق ھسثی

  

 تشخیص 
ی اورنبض ےس ہوئی ہ    تشخیص  یک تصدیق ھسٹر

  

 بغٹں ادویات ےک عالج

وری ہے اور اس کو بڑھتی یک روک تھام ےک لتے یہ سب ےس اہم مداخلت  ·         سگریٹ نویسر کا خاتمہ  ضی
 ہے 

 میں ہ
ی
 ونی وایل دیگر ترامیم  کریں۔ · ورزش برداشت یک حد میں اور طرز زندیک

 خطرے واےل عنرص میں ترمیم 
 ورزش

 اینٹی پلیٹلیٹ ادویات 
ی یا سالسٹازول برانے کالڈیکیشن   بعض اوقات پینٹوکسیفائلیں

ز اینجیوٹینسن ب   دلتی واےل انزائم )ایس( انہبثی
( یا شدید بیماری ےک لتں رسجری 

 پرکیوٹینیس ٹرانس لیومینل انجیوپالسٹی
 

 جادویات ےس عال 
یل بیماری ےک مریضوں میں معتدل حد تک عالمات کم کر سکٹی ہیں اور  اینٹی پلٹلیٹ ادویات  پردنے آرٹثں

۔ اس ےس بیھ اہ  ہیں
م بات یہ ہے کہ یہ ادویات ایتھروجینیسس میں  عالمات پیدل چلتی ےس بہثی ہوجانی

 ہیں اور شدید کورونری سنڈرومز اور عارضی اسکیمک حملوں کو رو 
۔ ترمیم کرنی  ہیں

کنی میں مدد کرنی
ین  ین  162ےس  81اختیارات میں اسثی  طور پر ، اسثی

اور میل گرام  25میل گرام دن میں ایک بار زبانی
یڈامول    طور پر دن میں   75ور پر دن میں ایک بار ، اور کلوپیڈوگرل  میل گرام زبانی ط  200ڈاپثں

میل گرام زبانی
ین ےک ساتھ یا اس ےک بغثں  ین عام  250دن میں دو بار ٹکلوپیڈین ایک بار یا اسثی ۔ اسثی میل گرام شامل ہے
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یان یک بیماری بڑھ جانی ہے تو طور پر پہےل تن تنہا استعمال ہونی ہے ، اس ےک بعد اگر پ دورسی  ردنے رسر
۔   دوائیوں کا اضافہ یا متبادل کیا جا سکتا ہے

 ادویات ےس عالج 
ین   میل گرام )او( روزانہ 150یس: اسثی

 یا
ی یس: سمو   میل گرام )او( دن۔ 10اسٹییی

 ریفرل 
 ·  جاری عروفی کیم ، جو جراج ےس ٹھیک ہوسکٹی ہے 

   

 (ACUTE PULMONARY EMBOLISM) اکیوٹ پلمونری ایمبولزم   10.1
م دو ہفتوں ےس بیھ کم وقت   طٹے سپیکثی

 غثں واضح تشویش )سب ےس عام( ےک ساتھ ·         
 سانس ےک بند ہونی کا اچانک آغاز اکثر

 سینی میں پلیورٹک درد اور ہیموپٹیسس ·         
 پرایمبولزم: سینی میں پلیورٹک درد ، سایانوسس ، دائیں دل یک ناکایم·          

اور جھٹکا۔ معمویل   بڑے پیمانی
ایمبوالنے یا پلمونری انفاکشن بڑے پیمانی پرپلمونری ایمبولزم کا باعث بن سکتا ہے اس کا فوری عالج کیا 

 نے جانا چاہ
 گہری نس میں تھرومبس   -ایمبولس یک وجہ مل سکٹی ہے ·         

 تحقیقات 
 ےک لتے قابل اعتماد ٹیسٹ نہیں ہے  تشخیص -ای یس جے ·         

یکل پردباؤ   ۔ سائنس ٹیکیکارڈیا سب ےس زیادہ عام ، شدید دائیں وینثی یعٹی دائیں محور  -نارمل ہوسکتا ہے
کولرایس  کچھ واقعات میں یہ ہوتا ہے ، شدید بنڈل شاخ میں رکاوٹ کا   3نی  3کیو   1یک شفٹ ،، ویںثی

یکل انفاکشن ک -سبب بن سکتا ہے  یل  -سبب بن سکتا ہے ا دائیں یا بائیں ، دائیں یا بائیں وینثی جیےس ایثی
یلیشن   فیثے
؛ ·          یل پریسر تشخییصخون یک گیسیں یان کا آرٹثں ٹیلیشن / میل میثی مرکری ےس کم وین 60 نہیں ، رسر

ونٹیلیشن یک وجہ ےس کاربن ڈپرفیوژن ےک متفق نہ ونی یک وجہ ےس۔ ہ آکسائڈ ےک پریسر میں کیم واقع   نے اائثی
 ضافہ ہوسکتا ہے لیکن شاک واےل مریض میں کیم ہوسکٹی ہے ہونی ہے ، نی ایچ میں ا

۔ منفی  -ڈی ڈائمر ٹیسٹ ·          ٹیسٹ ڈی ڈائمر انتہانے حساس خون کا ٹیسٹ ، لیکن مخصوص نہیں
 ج کر سکتا ہے ٹیسٹ میں زیادہ تر معامالت میں امبولس ےک خطرے کو خار 

تماد نہیں ، متاثرہ جگہ پر ڈایافرام اٹھایا جاسکتا ہے ، عام طور پر زیادہ قابل اع -سینی کا ایکسے ·         
ت بہاو   ایٹیلیٹکاسس ہوسکتا ہے ، پردنے پچر ےک سائز کا سایہ اور کثر

؛  ·         میں کارآمد ، نمایاں خصوصیت  بڑے پیمانی پر ایمبولس شدید   تشخیصکارڈیک ایکوکارڈیوگرافی
یکولر تناؤ ےک ثبوت یک حمایت   دائیں ویںثی

 نی اے(؛ یہ پروکسیمل پلمونری ایمبولس یک        ·   
ی )یس نی  پلمونری انجیوگرام سکیں

کمپیوٹرڈ ٹوموگرافی
۔   اور شدت دکھا سکتی ہیں

ی
 موجودیک

؛ مستحکم مریض میں         ·  ی ۔ معمول یک   تشخیص وینٹیلیشن / پرفیوژن سکیں یک تصدیق ےک لتے مفید ہے
  ابنارملیٹی نظر نہیں آنی  وینٹیلیشن میں پرفیوژن کا خال  ایکسے میں 
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ائزیشن لیب میں ·          : پھر بیھ سب ےس معیاری تفتیش ہے جو کہ کیتھثی   تشخیص پلمونری انجیوگرافی
۔تھیثی باور کی  یسڈ ایمبولیکٹیم کرسکتا ہے

  

 عالج
I. اے۔ ادویات ےس عالج 
ی 1 پٹوکائنثں

ابتدانے زیادہ خوراک ےک طور پر ، اس منٹ میں  30یونٹ نس میں  250،000. انجکشن۔ اسثی
 گھنٹوں تک۔  72یونٹ  100،000گھنتی بعد   12ےک بعد ہر

 یا
ی  یونٹ/ کلوگرام / گھنٹہ   4400یں زیادہ پھر یونٹ/ کلوگرام نس میں منٹ م 4400انجکشن۔ یوروکائنثں

 انفیوژن ےک طور پر۔ مستقل نس میں 
 یا

 ُنی اے 
 گھنتی میں ادخال۔  2سل میل گرام نس میں مسل  100انجکشن۔ آر نی

ی 2 ح ےس نس میں انفیوژن۔  10ےس  5. انجکشن. ڈوبیوٹامیں  ایم یس جے / کلوگرام / منٹ یک رسر
(۔ ٪سانس ےس اندر لینا  100. آکسیجن 3  )سوانے یس او نی ڈی/ کور پلمونال ےک معامالت میں
 . این سیڈز یا نارکوٹکس ےک ذریےع درد ےس نجات۔ 4

. کیتھیثی پر مبٹی سکشن ایمبولیکٹویم ، مقایم میکینکل طریفی ےس غائب کرنا ، ادویات ےس مقایم  نے
۔  ی  تھرومبوالئسثں

 یس۔ جراج ایمبولیکٹویم ۔ڈی. ثانوی روک تھام
یونٹ /   25-15منٹ میں جس ےک بعد نس میں انفیوژن  5آنے یو  10،000-5000یپارین . انجکشن. ہ 1

ی  ۔ پروتھروومیے ح ےس ہوتا ہے ( کو کلوگرام / گھنٹہ یک رسر گھنتی ےک بعد چیک کریں اور آنے این   6 ٹائم )نی نی
یٹ کریں۔ ہیپارین ےس وابستہ تھرومبوسائٹپوپین  2.3ےس  1.5آر کو  ول ےک تحت ٹائثی ( گنا کنثی یا )ایچ آے نی

 ےک لتے خون یک مکمل گنٹی )یس نے یس(۔
ی سلفیٹ ہیپارین ےک ساتھ زیادہ خوراک کا ایک تریاق ہے   آنے   100میل گرام،    1جس میں  )احتیاط: پروٹامیں

۔(  50منٹ )زیادہ ےس زیادہ  75یو ہیپارین ےک تریاق ےک لتں   میل گرام( میں دیا جاتا ہے
 
۔  حد میں نی نی کو دستاویز کرنی  ۔ وارفرین گویل کو معالجے یک2 وع کیا جاتا ہے دن تک  2ےک لتں پہےل دن رسر

دن کا میالؤ   5راک نی نی پر انحصار کرنی ہے جس میں  میل گرام۔ اس ےک بعد یک دیکھ بھال یک خو   10روزانہ  
ین کو روکیں ، جب آنے این آر<   اور کم تک کا ایک ہدف حاصل کیا جاتا ہے    3.0ےس   2.0(۔  2ہوتا ہے )ہیثی

۔  ےس کم ایک سال تک عالج جاری رہتا ہے
(  میل گرام وارفرین ےک زیادہ مقدار میں تریاق کا کام کرتا  10-1)احتیاط: وٹامن ےک   ہے

ین گویل 3  میل گرام / دن وارفرین ےک مکمل کورس ےک بعد۔  75. اسثی
ےک تھرومبوسس )ڈی وی  . نچےل وینا کیوا )آنے وی یس( میں روکاوٹ  گرین فیلڈ یا برڈ نیسٹ گہری نس4

( میں بار بار ہونی واال تھرومبوسس ےس بچاؤ 
 نی
 

نگ اور فالو اپ  مانیثی
 ےس وقفوں پر آنے 1

ی
 16این آر ےک ساتھ اینٹیکوایگولنٹ تھرانی کا مکمل کورس۔ پہال آنے این آر . باقاعدیک

 گھنٹوں ےک بعد۔ 
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ز۔   متواتر ایمبولونے ےک لتے نچےل وینا کیول فلثی
ی یس اور ایس یک کیم ، فیکثی وایگولیبل . ہائثی ک3 ی  5حالت جیےس پروٹیں یک کیم ،   IIIلیڈن ، اینٹیتھرومیے

ی یک کیم ، اور بلن  کریں۔   تشخیصےک لتے   VIIIد عنرص پالزمینجیں
 

 مریضوں یک تعلیم

طرہ واےل گریجویٹڈ دباؤ وایل جرابیں ، نیومیٹک دباؤ ، آنے وی یس رکاوٹ اور ہیپارین تھرانی ےک ساتھ اعیل خ
م ےک خالف حفاظت۔  ی  ماحول میں گہری نس کا تھرومبوسس اور پلمونری ایمبولثں

  

 /CARDIAC ARRHYTHMIAS)میاس ھتدل ےک اےریتھمیاس / ڈرسی   11.1
DYSRHYTHMIAS) 

 واےل تمام مریضوں میں بنیادی ساخٹی کارڈیک بیماری کو چیک کریں دل ےک ڈرسی  ھتمیاس 
  

 (Tachyarrythmias) ٹییک ڈرسیتھمیاس: 
 تنگ کیو آر ایس ٹیگ اےریتھمیاس کمپلیکس یک تعریف    ا( 

 سیکنڈ ےس کم( ٹیگ کارڈیا۔ 0.1ایس سیکنڈ( یا غثں پائیدار تنگ کیو آر  30برقرار )< 
  

یلیشن(  یل فثے
 عضالت قلب کا نے قاعدہ اور نے ہنگم انقباض) ایثی

(  48شدید آغاز )>  گھنتی
 ، تھائروٹوکیس کوسس، ہانے ں ، کری  تشخیصطٹے طور پر ·         

ی
ل والویک تنگ جیےس دل یک خرانے ، مائثی

 بلڈ پریسر ، عمر اور دیگر طٹے حاالت. 
 اینٹی کویگولیشن ہیپارین یا وارفرین پر غور کریں·         

 میں خاص طور پر ہیموڈینکس عدم استحکام میں کبیھ کبھار ڈی یس کارڈیوورژن ·         
ی
ہم آہنگ

وری ہو   یک صورت میں غور کریں  ضی
 تا ہے یا اس پر پہال واقعہ ہونی

(  48غثں شدید / دائیم )<   گھنتی
ورت نہیں ہونی ہے ، جب تک کہ ہنگایم  جیسا کہ اوپر ہے ، ل یکن فوری طور پر ڈی یس کارڈیوورژن یک ضی

کم ےس کم ایک   میل گرام زبانی طور پر ایک دن میں  5 -میل گرام  2صورت حال کا شکار نہ ہو۔  وارفرین 
 یں۔ مہینی ےک لتے اورل انٹیوکویگولیشن ، پھر اسپیشلسٹ اسپتال میں معمول یک کارڈیو ورژن رسانجام د

  
 ) یل پھڑکنا )فلثی  ایثی

 دیٹی ہیں ، یہ عام طور پر ہوتا ہے ، عام طور پر         ·
فی  150)  2:1نی لہریں کیوآرآیس ےس پہےل دکھانے

 ہیں ، ایس نی سیگمنٹ میں نی کو   IIلیڈ  منٹ( نی لہریں ، عام طور پر 
ےس پہےل کیو آر ایس میں منفی ہونی

 ہیں یا کیو آر ایس ےک 
۔ مسدود کرنی  ہیں

 ذریعہ پوشیدہ ہونی
۔·           وایل نی لہروں کو ظاہر کرسکتی ہیں

 ای یس جے ےک ساتھ ویگل محرک بالک ہونی
 اے وی جنکشنل دوبارہ اندراج واےل ٹیگ کارڈیاز 

   ·       .  نوجوانوں میں پایا جاتا ہے
 عام طور پر پراکسسمل، نارمل دل ےک ساتھ اکثر

 ہیں )کیو آر  اے وی نوڈل ·         
دوبارہ اندراج یا ڈبلیو نی ڈبلیوسنڈروم۔ نی لہریں عام طور پر نظر نہیں آنی

(۔  ہیں
 ایس ےک ذریےع چھٹی ہونے
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یل ٹیگ کارڈیاز   ایثی
·و آر ایس)اکثر طو نایاب، نی ویو کی·           میں پوشیدہ ہے

          یل نی آر( ےس پہےل یا نی
۔دل یک خرانے )ٹیگ کارڈیا مایئو پی  تیھ( کا سبب بن سکتا ہے

 
یلیشن(  یل فثے

 عضالت قلب کا نے قاعدہ اور نے ہنگم انقباض ) ایثی
  

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

ی دہانی   ہے تومعاون یقیں
ی
 ، آکسیجن ےس سانس دیں، تیار شدہ پوزیشن   اگر مریض کو سانس یک تنگ

 

 ادویات ےس عالج

 ہیں جس ےک بعد دیکھ بھال یک خوراک 1
ی ےس ڈیجیٹالئزیشن یس ایچ ایف ےک سیکشن یک طرح کرنی ی . تثں

۔   دینی ہیں
یکولر دھڑکن کو قابو کرنی میل گر  100-25جیےس میٹوپرولول  (II. بیٹا بالکرز )کالس  2 ام روزانہ دو بار وینثی

 میں بیھ کارآمد ہیں 
میل گرام آنے این   5. تصدیق شدہ کالٹ یا تھرومبوایمبولک اقساط ےک مریضوں میں روزانہ وارفارین گویل  3

یشن ےک ساتھ )تقریبا  (  2ےس  1.5آر ےک مطابق ٹائثی  ےک درمیان برقرار رکھیں
انک ڈی یس کارڈیو  ں تک اینٹی کوایگولیشن  ہفتو   3جوولز( ےک معامالت میں ،    400ےس    100ورژن ) ۔ الیکثی

۔  درکار ہوتا ہے
 تھائروٹوکسیکوسس جییس بنیادی حالت کا عالج۔ 

  
یلیشن یک روک تھام یل فثے

اکسسمل ایثی  بار بار پثں
: ضف   مندرجہ باال اقدامات ےک باوجود شدید عالمات ےک مریضوں میں
 200ہفتہ ےک لتے روزانہ دو بار  گھنتی بعد ، ایک  8میل گرام )او( ایک ہفتہ ےک لتے ہر  200امائڈارون ڈی: 

 میل گرام۔ ماہر ےک مشورے ےس۔  200میل گرام اور اس ےک بعد روزانہ 
 :  احتیایط تدابثں

 وارفارین یک خوراک آدیھ کر دیں اور آنے این آر کو مانیثی کریں `         
ی کریں سات·           ھ ڈائجوکسن ےس پرہثں
ائڈ میں خرانے پیدا ہو س ·           بعد تھائرائڈ ےک فعل یک نگرانی کریں ماہ ےک  12-6کٹی ہے اس لتں ہر تھائثں

 
  ) یل پھڑکنا )فلثی   ایثی

  بغٹں ادویات ےک عالج
یکل کارڈیوورژن   الیکٹر

 د: جولز ےک ساتھ نشہ دینی ےک بع 200سنکرونائزڈ ڈی یس کارڈیوورژن ، 
 میل گرام نس میں  20–10ڈیازییپاام اے: 
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ہا ہو ، تو وارفارین ےک ساتھ اینٹی کوایگولیشن ےک ادہ طویل عرصہ ےس موجود ر گھنٹوں ےس زی  48اگر فلثی 
 کارڈیوورژن مؤخر کردینا چاہنں ، جب تک کہ اس میں شدید عالمات یا دل یک ناکایم  4بعد 

ہفتوں ےک لتے
۔نہ ہو۔ یہ فوری طور پر  ورت ظاہر کرنی ہے  تبادےل یک ضی

 ادویات ےس عالج 
 ژن۔ ہے جتنا ڈی یس کارڈیوور  کونے بیھ اتنا موثر نہیں 

۔ ویراپامل کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ سائنس ردھم    ہیں
ی ضمٹی اثرات ہونی زیادہ تر دوائیوں ےک سنگیں

۔ نہیں کرے گا لیکن  بلڈ پریسر میں شدید کیم کا سبب بن سکتا ہے
۔ اینٹی    کوایگولینٹس اگر یہ برقرار رہے

  
یل فلثی طویل مدئی عالج:   ۔ بہت ےس افراد کو ریڈیو فریکوئینیس کیتھیثی    ہو تو ریفر کر دینا   بار بار ایثی چاہنں

۔   ےک ذریےع خاتمہ ےس ٹھیک کیا جاسکتا ہے
 

 اے وی جنکشنل دوبارہ داخلہ ٹیگ کارڈیاز 
 بغثں ادویات ےکعالج 

وٹیڈ سائنس کا مساج۔ مریض کو سیدھا بیٹھنا چاہنں اور زیادہ ےس زیاویگل مینوورز: والسلوا ی دہ آرام ا کثں
 بچا جا سگ۔ دہ ہونا چاہنے تا کہ مقابلہ کرنی واےل سیمپیتیٹھک ریفلیکسی ےس 

 ادویات ےس عالج 
 :  ہیں

 اگرویگل مینوورز ناکام ہوجانی
ی بولس ، ڈی:  ی ،نس میں تثں میل لیثی   10ےک ذریےع ، اس ےک بعد  میل گرام ایک اچیھ نس الئن 6اڈینوسیں

ی کرنی ےک ساتھ کہ یہ ٹوٹ جانی ےس پہےل یہ دل تک ٪ بولس ےک ذریعہ ا0.9سوڈیم کلورائد  س بات کا یقیں
 ۔ پہنچ جانے 

۔ اگر  1انجیکشن ےک بعد   میل گرام ےک   12میل گرام ناکام ہوجاتا ہے تو ،  6منٹ تک ای یس جے چالئیں
۔   ساتھ دہرائیں

امنا کرنا پڑتا ہے ، دوانے ٹوٹ جانی ےس پہےل مرکزی گردش میں پہنچ جانی ہے تو مریض کو فلش ہونی کا ساگر  
۔ اگر ٹیگ  میں    بعض اوقات سینی میں درد اور اضطراب بیھ ہوتا ہے

کارڈیا ان عالمات ےک بغثں ختم ہونی
۔   ناکام ہوجاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوا دل تک نہیں پہنچ پانے

کم ہے  اگ تو ، ڈی یس جھٹگ پر غور ر مندرجہ باال میں ےس کونے بیھ موثر نہیں ہے ، یا اگر مریض کا بلڈ پریسر
 کریں۔ 

  احتیاط: ویراپامل اور ڈائجوکسن ڈبلیونی ڈبلیو سنڈروم میں استعمال نہ کریں۔ 
 

 طویل المیعاد عالج
۔مریض کو والسلوا مینوور کو انجام دینا سکھانا چاہنں ، والسال   وا سب ےس زیادہ موثر ہے

 :  غثں معمویل ، مفلوج نہ کر دینی وایل عالمات ےک لتے
 مثال ےک طور پر:  بیٹا بالکرز

  میل گرام )او(  100–50روزانہ  اٹینولول: اے 
 یا

 )  )اگر دمہ ہوتا ہے
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ی بار )نارمل دل(  120-80ویراپامل )او( ڈی:   میل گرام روزانہ تیں
 ریفرل 

(تنگ کیو آر ایس کمپلیکس ) یکولر( ٹییک اریتھمیاز )ایس وی ئر اوانٹر  سٹر
(NARROW QRS COMPLEX (SUPRAVENTRICULAR) 

TACHYARRYTHMIAS (SVTs)) 
ول         ·  ح کنثی  ناقص رسر

 شدید مستقل عالمات          
 شدید عالمات واےل مریض         · 

یکولر( ٹیگ کارڈیاز  وینثی  باقاعدہ تنگ کیو آر ایس )سثی
  شدید عالمات ےک لتے ریڈیو فریکونیس کیتھثی خاتمہمسلسل اور  

ےس خاتمہروم ےک خاتمہ ےک لتں ریڈیوفریکتمام ڈبلیونی ڈبلیو سنڈ        )سائنس تال ای یس    ونیس کیتھیثی
(   جے   ڈیلٹا لہروں کو ظاہر کرتا ہے
 

یکولر( ٹیکیاریتھمیاز )( تعریف  ا( وائڈ کیو آر ایس )وینثی
 سیکنڈ( ٹیگ کارڈیاز 0.12کیو آر ایس )<    غثں مستحکم وسیع سیکنڈ( یا  30برقرار )< 

 آر ایس ٹیگ کارڈیاز  اے: باقاعدہ وسیع کیو 
 ہیں جب تک کہ  یہ 

یکلر ہونی ۔  وینثی  دورسی صورت میں ثابت نہ ہو جانے
۔  یکولر ٹیگ کارڈیاز عام نہیں ہونی

اوینثی  ےس وسیع کیو آر ایس سثی
ی
 باقاعدیک

 ایس ای یس( نے ترتیب وائڈ کیو آر ایس ٹیگ کارڈیاز  30متناسب )<  -نے 
 شدہ )ڈبلیو نی ڈبلیو سن عام طور پر بنڈل برانچ بالک ، یا پ

ی یلیشن یک  ہےل ےس تثں یل فثے
ڈروم( ےک ساتھ ایثی

۔   ہیں
 وجہ ےس ہونی

  
 سیکنڈز(نے ترتیب وائڈ کیو آر ایس ٹیگ کارڈیاز  30غثں مصدقہ )> -یس

۔ عام طور پرپانے  ہیں
 جانی

۔   ہیں
 شدید مایوکارڈیل انفاکشن میں عام ہونی

  
یکلر ٹیگ کا -ڈی ( ٹورسیڈس ڈی پوانٹس وینثی  رڈیا)وی نی
۔   کیوآرایس کمپلیکس کا ایک گھومنی واال نمونہ ہے اور سائنس تال میں طویل کیونی کا وقفہ ہوتا ہے

۔  یہ عام طور پر کیونی طویل کرنی وایل دوانے ، ± ہائپوکالیمیا یک  وجہ ےس ہوتا ہے
 باقاعدہ وسیع کیو آر ایس ٹیگ کارڈیاز         )اے( 

 ام ےک بعد ریفر کریں بحایل اور استحک        · 
۔        ·   یس نی آر ےک مکمل پروٹوکول ےک ساتھ ایمرجنیس ڈی یس کارڈیوورژن الزیم ہے
  

 مستحکم  اے. ہیموڈائنیمک 
ی  ( اس ےک بعد  3میل گرام / کلوگرام نس میں بولس )  1انجکشن۔ الئڈوکیں میل گرام / کلوگرام  0.5میل لیثی

میل گرام / کلوگرام تک ہوتا ہے تاکہ مطلوبہ اثر حاصل کیا جاسگ جس   3منٹ ےک وقفی ےس کل    5بولس ہر  



﴿190﴾ 
 

۔ انتہانے معامال   4-2ےک بعد نس میں انفیوژن   میل گرام( میں اینڈوٹریکیل یا آنے   300ت ) میل گرام / منٹ ہے
 ایم ےک زریےع دیں۔ 

 اثر دستیاب نہیں ہے تو: 
ی اور ڈی یس تبادلوں کا کونے  اگر الئڈوکیں

 میل گرام / منٹ یک بحایل کا   5-2میل گرام / کلوگرام وزن یک خوراک جس ےک بعد    15انجکشن۔ پروکینامائڈ  
۔   ادخال ہوتا ہے

ی )کالس   دھڑکن ےک لتں  ( نے  1نوٹ: الئڈوکیں
ی یکولر تثں

شدید اسکیمیا اور مایوکارڈیل انفاکشن ےک دوران وینثی
۔  انتخاب یک دوا ہے

ی نہ ہونا۔ ہم وقت سازڈی یس  ی ےس کونے بہثی  یاالئڈوکیں
. ہیموڈائنیمک طور پر غثں مستحکم وی نی نے

وع کریں۔  200-50شاک   جولز ےس رسر
یلیشن میں  یکولر فثے

 وینثی
۔ 360لز جس ےک بعد جو  200غثں سنکرانائزڈ  ورت ہے  جولزدیں اگر ضی

 ڈی. بحایل کا عالج  
 گھنتی بعد۔ یا  12-8میل گرام ہر  100یس(  1فلیکینائڈ گویل )کالس  

 گھنتی بعد۔  6ےس  4میل گرام ہر  750-250اے(  1پروکینامائڈ گویل )کالس 
ی کیسی میں ، امائڈارون گویل  میل گرام  200پہےل ہفتہ ےک لتے ،   (IIIگرام / دن )کالس   400-200ریفریکثی

۔  8ہر  وع ہوتا ہے  گھنتی بعد یک زیادہ خوراک ےس رسر
 )  سیکنڈز( نے ترتیب وائڈ کیو آر ایس ٹیگ کارڈیاز  30متناسب )<         )نے

 اگر کیو آر ایس کمپلیکس میں عام دائیں یا بائیں بنڈل شاخ کا بالک ہو، 
ح > یلیشن ےک لتے سیکشن  ی/ منٹ ےس کم ہے تو ، ا  170جس یک رسر یل فائثے

یلیشن کا عالج کریں۔ ایثی یل فثے
ثی

۔   دیکھیں
ح<   ڈبلیو   تشخیص فی منٹ ہے ، اور / یا احاےط اے ٹیپیکل یا متغثں ہیں تو ، ممکنہ طور پر    170اگر اس یک رسر

یلیشن ہونی ہے ، بانے پاس ٹریک ، ڈی یس کنورژن ےس ہوتا ہے  یل فیثے
 ۔ نی ڈبلیو سنڈروم ےک ساتھ ایثی

  
 ادویات ےک ساتھ عالج نہ کریں 

۔  ی کر سکتی ہیں ح میں اضافہ کرےک تثں یکولر یک رسر یلیشن کو وینثی یکولر فیثے
 ویراپیمیل اور ڈائجوکسن وینثی

 ٹیگ کارڈیا   سیکنڈز( نے ترتیب چوڑا کیوآر ایس 30غثں مصدقہ )>  )یس( 
 جانی  شامل یک تھرانی  د یےک لتے جد  یڈ چیا پہےل آنے  یں ےک عالج م  ضوںیمر  مکیواےل اسک نی  یو  سیا نیا

ی ی ٹیبالکرز ، اسٹ-ٹای، ب شنی واسکلرائز ی ر  ےسیچاہنے ، ج   نسن یوٹ یانج ا یبالکرز  پثی یرس II نسنیوٹ ی، اور انج ثی
ز۔ اس سلسےل م بالک خاص طور  ٹا یاور ب ی دیتجد  یں سنڈرومز م یکورونر   د ی شد یں بدلتی واےل انزائم انہبثی

 ۔ یں پر اہم معلوم ہونی ہ
۔ تروی زیادہ  ہیں

یکلرہونی  نثی
یکولر ٹیگ کارڈیا کا عالج کریں اگر یہ اہم   شدید مایوکارڈیل انفاکشن میں ، ضف غثں پائیدار وینثی

م پوٹاشیم یک سطح  ۔ یقیٹی بنائیں کہ سثں  میل میثی / ایل ےس اوپر ہے  4ہیموڈینامک مسئےل کا سبب بنتا ہے
  

 ادویات ےس عالج
 ادہ انفیوژن۔ ماہر ےک مشورے ےس آغاز کریں۔ منٹ ےس زی 30کلو نس میں میل گرام /   5امائڈارون ڈی: 
 اور
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اس  –دن ےک لتں  3میل گرام / دن  600دن ےک لتے پھر  7میل گرام )او( روزانہ ایک بار  800امائڈارون ڈی: 
 میل گرام / دن بحایل یک خوراک  400-200ےک بعد 

 یا
:  ضف  مستحکم مریض میں
ی  ڈی:   منٹ ےک وقفوں    5م / کلوگرام( نس میں ابتدانے طور پر اور  میل گرا  2–1 گرام ) میل  100  –50الئڈوکیں

ورت ہو تو کل    میل گرام تک 300–200پر اگرضی
 : یکلر ٹیگ کارڈیا ےک لتے  اس ےک بعد ، ضف دوبارہ وینثی

ی ، نس میں انفیوژن ، ڈی:   گھنٹوں ےک لتے   30-24/ منٹ  میل گرام 3–1الئڈوکیں
 میں ، کیو نی طویل کرنی وایل ادویات یک وجہ ےس ٹورسیڈس ڈی نفاکشن یک غثں موجشدید اسکیمیا یا ا

ی
ودیک

 پوانٹس پر غور کریں۔ 
یکلر ٹیگ کارڈیا کا   ۔ ٹورسیڈس ڈی پوانٹس وینثی

 بغٹں ادویات ےک عالج

وری         ·  یلیشن ، جیسا کہ ضی ۔  کارڈیوورژن / ڈیفثے  ہے
 دھڑکن: عارضی پیسنگ.  ٹورسیڈس پیچیدہ دل یک بہت آہستہ رفتار ےس

  

م پوٹاشیم درست کریں۔  ادویات کا عالج ۔ سثں  وایل دواؤں کو روکیں
 تمام کیو نی طویل کرنی

 : منٹ ےک دوران اگر میگنیشیم سلفیٹ یک ابتدانے خوراک ےک   10-5گرام نس میں   2میگنیشیم سلفیٹ ئے
 ایسا واقعہ ہوتا ہے تو: بعد دوبارہ 

 : ن ٹورسیڈس پیچیدہ دل یک بہت آہستہ رفتار گھنٹوں ےک دورا  24س میں گرام ن  2میگنیشیم سلفیٹ ئے
   ےس دھڑکن

ح اے:  ی انفیوژن )اگر عارضی طور پر پیسنگ  100دل یک رسر  ےک لتں ایڈرینالیں
ےس زیادہ فی منٹ تک بڑھانی

 دستیاب نہ ہو(۔
 ریفرل 

 یع کیوآر ایس ٹیگ کارڈیا ےک تمام معامالت استحکام ےک بعد وس  
 نوٹ: 

ےک   وورژنیواقعہ انسنکرونائزڈ کارڈ د یشد کیعرصہ تک ا کرنی ےک لتے کافی   کیسمجھوتہ ٹھ مکیڈائن و میہ
وعات  جاتا ہے ، جس یک ا یساتھ ک ۔ بہر حال ، ابتدانے  جول ےس ہونی  100رسر ۔  ہے تکرار کا قاعدہ ہے

وائلیال خطرے کو بڑھا سکتا ہے   ےک  اسیدھمیار  کولر ی نثی ی( ، جو و ایم ی، ہائپوکل ےسی)ج تاوں یاسامان یک  ٹی کثی
۔ مر    جے  2 ٹیسلف می شیگنی، عام طور پر م یں ےس بہثی ہونی ہ میش یگنی اکثر م ضی، کو درست کرنا چاہنے

 ا یدورسا بولس د  یں منٹ م 10ےس  5عالج ناکام ہو جاتا ہے تو ،  ہیمنٹ ےک دوران۔ اگر  2ےس  1 یں نس م
وع ک   وژنیانف   می شیگنی گرا / منٹ کا م  میل  20  ےس  3  یں م  ضوںی مر   ثں ےک بغ   خرانے   جاتا ہے ، اور گردوں یک  ا ی رسر
۔ الئڈوک ی جاسکتا ہے ہے اور خاص   ےک وقفی کو مخترص کرنی   نی   و یدوا ( ک  ردھمکیا نٹی یا  نے   1کالس    کی)ا  یں

۔ کالس    موثر ثابت ہوسکٹی   پوائنٹس ےک لتے   یڈ  ڈسیوجہ ےس ٹورس  طور پر دوا یک  نٹی یا  III، اور   IA    ،Icہے
۔ ا یک  ز ی گر ےس   دھمکسیر یا  جاتا ہے
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 HEART BLOCK (SECOND OR) دل کا بالک )دورسی یا تیرسی ڈگری(   12.1
THIRD DEGREE)) 

 ہیں اور ان کا طویل عرےص کا پروگنوسس بہت  60یہ زیادہ تر 
اچھا سال ےس زیادہ ےک مریضوں میں ہونی

۔ شدید ، ٹھیک ہو سکتی واال ا  ہے   جائیں
طیکہ مستقل پیسمیکر لگانے ے وی بالک عام طور پر نیج  ، بسر

۔ حال والئٹ ےک مسئلوں ےک ساتھ ساتھ  واےل مایوکارڈیل انفاکشن کو پیچیدہ کرتا ہے ت میٹابولک اور الیکثی
۔   کچھ دوائیوں ےک ذریعہ بیھ ہوسکٹی ہے

 بغٹں ادویات ےک عالج

 ایمرجنیس کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن۔         · 
ونی پیسمیکر تمام ثان            ·   اور اس ےس پہےل مناسب درد یک ادویات    وی اسپتالوں میں دستیاب ہونا چاہنے بثں

۔   دیٹی چاہیے
  

 ادویات ےس عالج
ونی پیسمیکر ہو تو ادویات دیں :   اگر بثں

ی یس:   پٹھے میں گھنتی بعد   6-3  میل گرام 15-10مورفیں
 ضف تنگ کیو آر ایس پیچیدہ فرار یک تال ےک ساتھ اے وی نوڈل بالک: 

 : ی ، نس میں بولس ، وپایثی ئے میل گرام ، جب تک پیسمیکر نہیں ڈاال جاتا ہے اس کا اعادہ کیا  1.2–0.6یں
۔  جاسکتا ہے

واےل مریض میں استعمال  نیج  واےل مایوکارڈیل انفارکٹ، کم بلڈ پریسر واےل اور دورسی ڈگری ےک اے وی بالک  
 کریں۔ 

۔یہ پیس میکر ےک لتے ریفرل )فوری طور پر( ےس پہےل مکم   ل اے وی بالک کا عارضی عالج ہے
 یا

 ::  اے سسٹیل یک بازیافت ےک لتں
ی   میل گرام(  0.5میل لیثی )  5، آہستہ نس میں ،  1:10 000 اے: ایڈرینالیں

 کریں جب دیگر ادویات مؤثر نہ ہوں۔   دل ےک مکمل بالک ےک عارضی عالج ےک طور پر استعمال
  

 ریفرل
۔ فوری ریفر کریں۔ آحتیاط: ھارٹ بالک ایک میڈیکل ایمرجینیس   ہے

ح         ·   دھڑکن / منٹ ےس کم ےک تمام معامالت  40بحایل اور استحکام ےک بعد دل یک رسر
ارکٹ یا دیگر ٹھیک ہو جانی  دورسی یا تیسی ڈگری اے وی بالک ےک تمام معامالت ، مایوکارڈیل انف        · 

 نہیں  وایل وجہ کا شبہ ہے ، اور مریض میں عالمات سمجھا ہیں یا 
۔ یہ خدمت ابیھ محبیل کارڈیو واسکولر انسٹی ٹیوٹ          ·  مستقل پیس میکر عالج یک حتیم شکل ہے

۔ ی اداروں( میں دستیاب ہے  )ٹررسر
 نس دل یک دھڑکن یک کم رفتار اور رک جانی ےک سائ    13.1

ورت نہیں ہے ، جب تک کہ وہ عالمات یک وجہ نہ بن ریہ ہوں ،  نے ہویسر    اس تال میں عالج یک ضی
یعٹی

 ، چکر آنا ، تھکاوٹ اور ناقص کام کرنی یک صالحیت یک برداشت۔ 
/ منٹ یا سائنس رکاوٹ بچنی یک تال ےک ساتھ جس میں بلڈ پریسر یک کیم ےک   50سائنس بریڈیکارڈیا > 

: ساتھ سخٹی ےس    عالج معالجے یک بنیادی وجہ تجویز کرنی ہے
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 شدید کم تر مایوکارڈئل انفاکٹ         · 
 پوٹاشیم یک زیادہ مقدار ، خاص طور پر اگر وسیع کیو آر ایس اور / یا چونچ وایل نی لہریں        · 
 ادویات، خاص طور پر ویراپامل اور بیٹا بالکر یا ڈائجوکسن کا مجموعہ         · 
  درجہ حرارت کا کم ہونا        · 
 جسم میں آکسیجن یک کیم         · 

ی پر غور کریں. نیج  کا ینفاکٹ ہو توایوجہ کا عالج کریں۔ اگر  وپیں
 ثی

  

 سائنس رکاوٹ
 سب کو ماہر امراض قلب کو ریفرکریں۔         · 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



﴿194﴾ 
 

 باب سات
 SKIN DISEASES AND ALLERGIC) جلد ےک امراض اور الرجک رد عمل

REACTIONS) 
یل انفیکشن  1.1  (BACTERIAL SKIN INFECTION) جلد ےک بیکٹر

یل انفیکشن امپیٹائگو، فولیکوالئٹس، فیورنکولوسس، ارسیپیالس، سیلوالئٹس ےس ےل کر بار  جلد ےک بیکثی
۔ یہ سب یا تو اسٹیفیلوکوکس یک وجہ ےس ہیں یا ایک ساتھ یپٹوکوکس ےک   بار پھوڑے تک ہوسکتا ہے اسثی

۔ دو   ہیں
اپٹوکوکس ےس ہونی  ہیں لیکن شاذ و نادر یہ اکیےل اسثی

 جلد میں  ساتھ ہونی
یانے رسے غثں بیکٹثں

ور ویریسیال ، کاپوسس ویریسیلیفورم انفیکشن ہیں یعٹی وائرل )مےس ، ہرپس سمپلیکس ، ہرپس زوسثی ا
ی ی اور پھٹ جانا( ، فنگل )کینڈیڈیاسیس ، ٹینیہ کارپوریس ، پیثی اسس ورسیکلور( ، جلد یک تکلیف )سکیبثں

 پیڈیکیولوسیس( 
  

 (Impetigo) امپیٹائگو   1.2
س کرسٹس ےک ساتھ ایپیڈرمس یک سب کورنیل پرت کا  ہی خصوصیت ےک ساتھ شہد ےک رنگ ےک سثں

۔ یہ عام طور پر   ۔ یہ عام طور پر اسٹیفیلوکوکس اوریئس یک وجہ ےس ہوتا ہے یل انفیکشن ہے اسکول بیکٹثں
وع ہوتا ہے ، خاص طور پر منہ یا ناک ےک گر  د۔ نمایاں ےک بچوں میں ہوتا ہے ، عام طور پر چہرے ےس رسر

۔   طور پر چپےک چپےک ےس غلیظ گھاووں )بولؤس امپیٹائگو( یک تشکیل ہوسکٹی ہے
  

۔   کیپسول۔ کلوکساسیلن یا سیفالیکسن اوپر جییس خوراک میں دیا جاتا ہے
 یا

۔ 5-7گھنتی بعد   6میل گرام ہر  500-250 ایریتھرومائسن گویل  دن دی جانی ہے
پ۔ ایریتھرومائسن  : سثں دن ےک  7خوراکوں میں تقسیم شدہ  4میل گرام / کلوگرام / دن  50-30بچوں میں

۔  لتے
ی نگہداشت یک    96ےس    48اگر    جواب نہیں ملتا ہے تو ، ایک ٹررسر

گھنٹوں ےک اندر مذکورہ باال عالج کا کونے
 وع کریں۔ سطح ےس رج 

 (Folliculitis) فولیکوالئٹس   1.3
۔ سب ےس عام شکلیں ناگ  ہیں لیکن  یہ بالوں ےک پٹی یک سوجن ہے

وار اسٹیفیلوکوکس یک وجہ ےس ہونی
۔ دورسی شکلیں )ایئوسینوفیلیک دورسے  یا ، وائرس اور کوکانے بیھ ذمہ دار ہوسکٹی ہیں بیکٹثں

۔ مکین ( غثں متعدی ہیں یکل جلن بیھ ایک عنرص ہے ، جیےس طویل بیٹھنا۔ گہری فولیکوالئٹس ایڈز میں
(.  فولیکلرسوزش اکثر چہرے ےک داڑیھ واےل حصوں  میں ہونی ہے )سائکوسس بارنے

  

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج  ·

مشورہ. بغثں دواؤں واےل صابن اور پانی ےس دھو کر پیپ یک نکایس  مناسب حفظان صحت اور غذائیت ےک لتے
 ، کر 

ی
 سٹ اور نیکروٹک ملتے کو ہٹانی ےک لتے مشورہ دیں۔ اور گندیک

 ادویات ےس عالج )فرونکولوسیس ، فولیکوالئٹس( 
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۔ تاہم ، پیپ  ورت نہیں ہے جلد یک ساخت ےک بیشثی گھاووں کو سیسٹیمیٹک اینٹی بائیوٹک تھرانی یک ضی
۔ صاف پٹی ےس جمع کرنی واےل زیادہ وسیع گھاووں ےک لتے نکایس  اور اینٹی بائیوٹک یک  ورت ہونی ہے ضی

 گھاووں کا احاطہ کریں۔ 
 

 اے. ہلکا اور مقایم سطیح انفیکشن 
 تھرانی مندرجہ ذیل ےک سا

دیں ، جو متاثرہ مقامات کو صابن اور پانی ےس اچیھ طرح دھونی ےک   تھ حاالنی
۔  بعد ایک دن میں دو بار ایک پتیل فلم ےک طور پر لگائیں

ی سلف  ٪۔ یا 1یٹ بیس میں کریم فریمائسیٹیں
 ٪ 2کریم سوڈیم فیسیڈیٹ بیس 

 یا
ی بیس   ٪۔ 2مرہم میوپائروسیں

. ایک ےس زیادہ جگہوں پر سطیح پا  ایوڈرمایوڈرما ، ناگوار اقسام اور ثانوی پنے
 دن تک۔ 7-5گھنتی بعد   6میل گرام ہر  500-250کیپسول۔ کلوکساسیلن 

 :  گرام / کلوگرام.   میل 100-50تقسیم شدہ مقدار میں  4دن ےک لتے   7-5بچوں میں
 یا

 گھنتی بعد۔   6دن ےک لتے زبانی طور پر  7-5میل گرام  500کیپسول۔ سیفالیکسن 
: بچوں م .  4دن ےک لتے  7-5میل گرام / کلوگرام  50-30یں  تقسیم شدہ مقدار میں

 یا
 گھنتی بعد۔   12دن ےک لتے ہر  7-5میل گرام(  960کوٹرائموکسازول ) 

 :  دن تک۔ 7-5منقسم خوراک میں  2کلوگرام/دن  ٹرائیمتھوپریم میل گرام /   6بچوں میں
 

 (Furunculosis) فیورنکولوسس   1.4
وع ہوتا ہے جو کچھ دنوں میں  ر انفیکشن ہے جیہ گہرافولیکول و ایک مضبوط رسخ نوڈیول ےکطور پر رسر

۔ کچھ   ۔ ٹھیک ہونی ےک بعد نشان کافی ہفتوں تک رہتا ہے ی ےس تکلیف دہ بن جاتا ہے ی افراد میں یہ دائیم  تثں
۔  اور بار بار ہوتا ہے

 عالج 
ٹ نہیں جاتا اس وقت تک ابال ےک اوپر ·      عام طور پر نے ساختہ حل ہوجاتا ہے ، لیکن جب تک یہ ٹو 

 ایا جاتا ہے گرم دباؤ ڈال کر بہثی بن
ا اور  2·      صحتمند شخص میں ،   نہیں تو رسجیکل چثں

نکایس  پر غور دن ےک بعد جائزہ لیں ، اگر بہثی
 کریں 

ر غور نوٹ: اگر انفیکشن یک وجہ ےس سوزش واےل لمف نوڈز یا بخار ہو تو سسٹیمیٹک اینٹی بائیوٹکس پ 
 ۔ کریں

 انتحاب یک ادویات

 بالغوں میں 
 بچوں میں 

۔ 10-7میل گرام  چار بار روزانہ   500یس: فلوکلوکساسلن )او(   دن ےک لتے
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 یا
؛ 10-7گھنتی بعد روزانہ    8گرام ہر میل   500اے: ایریتھرومائسن )او(   دن ےک لتے

 
 عد برابر مقدار میں گھنتی ب  6گھنتی ہر   24میل گرام /  100-50ج: فلوکلوکساسلن )او( 

 یا
 گھنتی بعد ۔  8میل گرام / کلوگرام / ایک دن میں ہر  50-25اے: اریتھرومائسن )او( 

 
:س  میل   300یسٹیمیٹک اینٹی بایوئٹک دیں )کلنڈامائسن  دوبارہ ہونی واےل فیورنکلز ) فیورنکولوسس ( ےک لتے

( اس کا باعث بننی واےل ع  10-7مرتبہ روزانہ    2گرام   وامل یک تالش کریں )ذیابیطس، قوت مدافعت دن ےک لتے
 )
ی
یاینل یا ناک میں سٹیفلوکوکس یک موجودیک  یک شدید کیم ، پثں

 

 (Erysipelas) ایرسیپالس   1.5
یل انفیکشن ہے ، جس میں لمفیٹک نالیوں یک بیھ شمولیت ہونی  یہ ڈرمس ےک اوپری نصف   حےص کا بیکٹثں

یپٹوکوکل انفیکشن گروپ  ۔ اس یک وجہ اسثی ( ہیں ۔ ہے یپٹ )گروپ یس ، جے اور نے اے، نے ہیمولٹک سثی
وع ہ  میں بڑھٹی ہونے بیماری جلد یا نال اسٹمپ )شثں خوار( میں چھونی وقفی ےس رسر

۔ متاثرہ عالفی ونی ہے
۔ال ی بخار اور درد ہوتا ہے  یل ہونی ہے ، اس ےک ساتھ تثں
  

 عالج
·    

ی
 )اے( یا عدم موجودیک

ی
( پر منحرص ہے مریض کا عالج  شدت اور موجودیک   )نے

ی بخار اور اینڈوٹوکسک شاک یک عالمات ےک مطابق۔   معالجہ یک خصوصیات، یعٹی تثں
 ضابطہ اے 

 دن۔  7گھنتی بعد   6میل گرام ہر  500کیپسول کلوکساسلن 
 : ۔  6میل گرام / کلوگرام / دن ہر  100-50بچوں میں  گھنتی

 یا
 دن۔ 7گھنتی بعد   6میل گرام ہر   500کیپسول۔ سیفا لیکسن 

 :  میل گرام / کلوگرام۔  25منقسم خوراک میں روزانہ  3بچوں میں
 ضابطہ نے 

 دن تک۔ 10-7 بار  3میل گرام دن میں  125میل گرام اور کلیولینک ایسڈ  500انجکشن۔ اموکسیسلن 
: اموکسیسلن     7بار    3میل گرام / کلوگرام دن میں    1.7میل گرام / کلوگرام اور کلیولینک ایسڈ    6.7بچوں میں

۔  10ےس  دن ےک لتے
۔   مساوی مقدار میں تبدیل کیا جاسکتا ہے

 بہثی ہونی ےک بعد ، مریضوں کو زبانی
 اگر مقایم طور پر سیلوالئٹس ہو 

 گھنتی بعد۔  8گرام زبانی طور پر ہر   میل 500کیپسول۔ اموکسیسلن 
 :  میل گرام / کلوگرام / دن۔ یا 50منقسم خوراک میں  3بچوں میں

 گھنتی بعد۔  6بانی طور پر ہر میل گرام ز  500ن کیپسول۔ سیفالیکس
 :  میل گرام / کلوگرام / دن۔ 50منقسم خوراک میں  4-3بچوں میں
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انتہانے حساس مریضوں میں اینٹی بائیوٹک کا دورسا طبقہ ، حیاتیات یک پینسلن )یا بیٹا لییکٹم( ےک لتے 
۔  حساسیت ےک مطابق استعمال کیا جاسکتا ہے

  

 (Acute Cellulitis) الئٹسایکیوٹ سیلو    1.6
یہ ایک گہری سوزش ہے جو ڈرمیس اور سبکوٹینیئس ٹشو ےک نچےل نصف حےص میں ہوتا ہے جو عام طور 

یپٹوکوکانے یا  ۔ شدید سیلوالئٹس کو ایریسیپالس ےس درج ذیل پر اسثی اسٹیفیلوکوکانے یک وجہ ےس ہوتا ہے
 :  طریقہ ےس الگ کیا جا سکتا ہے

ی حےص  تثں
 یریسیپالس جلد ےک غثں متاثر ا  · ابھرے ہونے

 شدید سیلوالئٹس اور جسم ےک نظام یک عالمات ےک ساتھ  -غثں واضح رسحدیں         · 

 عالج
( پر منحرص ہے مریض کا عالج  شدت   ·  )نے

ی
 )اے( یا عدم موجودیک

ی
 اور موجودیک

ی بخار اور اینڈوٹوکسک شاک یک عالمات ےک مطابق۔  معالجہ یک خصوصیات، یعٹی تثں
 ہ اے بطضا

 دن۔  7گھنتی بعد   6میل گرام ہر  500کیپسول کلوکساسلن 
 : ۔  6میل گرام / کلوگرام / دن ہر  100-50بچوں میں  گھنتی

 یا
 دن۔ 7گھنتی بعد   6میل گرام ہر   500لیکسن کیپسول۔ سیفا 

 :  میل گرام / کلوگرام۔  25منقسم خوراک میں روزانہ  3بچوں میں
 ضابطہ نے 

 دن تک۔ 10-7بار  3میل گرام دن میں  125ک ایسڈ میل گرام اور کلیولین 500انجکشن۔ اموکسیسلن 
: اموکسیسلن    7بار    3میل گرام / کلوگرام دن میں    1.7کلیولینک ایسڈ  میل گرام / کلوگرام اور    6.7بچوں میں

۔  10ےس  دن ےک لتے
۔   مساوی مقدار میں تبدیل کیا جاسکتا ہے

 بہثی ہونی ےک بعد ، مریضوں کو زبانی
 ایم طور پر سیلوالئٹس ہو مق اگر 

 گھنتی بعد۔  8میل گرام زبانی طور پر ہر  500کیپسول۔ اموکسیسلن 
 :  میل گرام / کلوگرام / دن۔ یا 50 منقسم خوراک میں  3بچوں میں

 گھنتی بعد۔  6میل گرام زبانی طور پر ہر  500کیپسول۔ سیفالیکسن 
 :  م / دن۔میل گرام / کلوگرا 50منقسم خوراک میں  4-3بچوں میں

پینسلن )یا بیٹا لییکٹم( ےک لتے انتہانے حساس مریضوں میں اینٹی بائیوٹک کا دورسا طبقہ ، حیاتیات یک 
۔ حساسیت ےک  مطابق استعمال کیا جاسکتا ہے

 

 (Acne) مہاےس   1.7
یہ ایک ملٹی فیکٹوریل بیماری ہے جو بنیادی طور پر فولیکلر پلگنگ اور سوزش واےل نوعمروں میں ہونی  

۔ پولیمورفک گھاووں میں کھےل اور بند کامیڈونز ، پیپیولز ، پسچیولز، نوڈولر اور چہرے ، سینی ،   کندھوں ہے
۔ اور کمر پر مش  تمل سسٹک گھاؤ شامل ہیں

 عالج 

 بغٹں ادویات ےک عالج  ·
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 ےس پاک؛ کھوپڑی کو غثں روغٹی رکھنی ےک لتے 
ی
 چہرے کو دھونا / صاف رکھنا غثں چپچپا، خشک اور گندیک

 شیمپو کرنا۔ 

 ادویات ےس عالج
 - ایک بار ٪( عام طور پر دن میں 0.05٪؛ 0.025بغثں سوزش واےل مہاےس. ریٹینوک ایسڈ کریم / جیل ) 

ہفتوں میں الیل اور اسکیلنگ یک خصوصیت ےس ظاہر   6-3سونی ےک وقت یا متبادل دن پر۔ عالج معالجہ  
۔ عالج عام طور پر کم از کم  ۔ماہ تک جاری  3ہوتا ہے  رہتا ہے

 وایل ماؤں میں 
 ےک لتے نہیں حمل اور دودھ پالنی

ننع )احتیاط: نزدیک / آنکھ ےک اندر / منہ ےک قریب لگانی
 )  ہے

ی  ٪ جیل )استعمال اور احتیایط تدابثں 0۔1جیل ریٹینوئک ایسڈ ، اگر برداشت نہ کیا جا سگ تو ایڈاپیلیں
۔  اوپر جییس( ےس تبدیل کیا جاسکتا ہے

 یا
۔ سوزش واےل 20ایذیلیک ایسڈ کریم / جیل   ےک بعد دن میں ایک یا دو بار لگانا ہوتا ہے

٪ چہرے دھونی
۔مہاےس. سووزش واےل مہاسو   ں ےک عالج کو بغثں سوزش واےل مہاسوں ےک عالج ےک ساتھ مالیا جا سکتا ہے

 .  ہلےک معامالت۔ جیسا کہ اوپر ہے
۔ ہفتوں ےک لتے دن میں دو بار )یا  6-4٪ 1کلینڈمائسن جیل   اس ےس زیادہ( لگائیں

 یا
فتوں ےک لتے  ہ  6-4٪؛)حمل میں محفوظ( دن میں دو بار )یا اس ےس زیادہ( 2اریتھرومائسن جیل / لوشن 

وع کریں۔ یا  ۔ کم طاقت ےس رسر  لگائیں
ول پر آکسائیڈ جیل  ی فیصد )حمل میں محفوظ(  صاف جلد پر لگانے جانی ےک بعد متبادل  5٪ ، 2.5بیثی

۔  6-4ک بار پھر دن میں دو بار )یا اس ےس زیادہ( دنوں میں روزانہ ای  ہفتوں ےک لتے لگائیں
ٹک اینٹی بائیوٹکس ےک بغثں عالج ےک لتں کیس ماہر ےک پاس  معتدل ےس ےل کر شدید صورتوں میں سیسٹیمی

۔  ترجییح طور پر رجوع کیا جانا چاہنے
سسٹیمیٹک طریفی ےس بیھ استعمال  . اوپر یک طرح ٹاپیکل تھرانی )ایک یہ دوا کو ٹاپیکل ےک ساتھ ساتھ1

 ضافی عالج ےس فائدہ نہیں ہوگا(۔نہیں کیا جانا چاہنے کیونکہ کیس ا
ہفتوں تک۔ کلینیکل ردعمل ےک مطابق    12-4میل گرام روزانہ ایک بار    100-50ڈوکیس سایئلن  . کیپسول  2

۔  خوراک کو کم کیا جاسکتا ہے اور اےس بند کیا جا سکتا ہے
 یا

۔  8-6زانہ دو بار میل گرام رو  100-50مینوسائکلن   ہفتوں ےک لتے
 یا

میل گرام ہر  500ہفتوں ےک لتے یا  8-6نہ میل گرام روزا 500-250ایزیتھرومائسن مسلسل یا نبض تھرانی 
۔ 7-5ہفتوں بعد  4  دن ےک لتں
ی  6 ی اور غثں ذمہ دارانہ معامالت کو ٹررسر ۔ سنگیں ورت پڑسکٹی ہے   ماہ تک عالج جاری رکھنی یک ضی

۔   نگہداشت ےک ہسپتال میں بھیجنا چاہنے

۔ اگر بہت جلن ہے تو ، : نوٹ ہر دورسی یا تیسی رات کو ابتدا میں عالج ےس مہاےس خراب ہوسکتی ہیں

۔   استعمال کریں۔ مریضوں کو عالج جاری رکھنی یک ترغیب دی جانی چاہنے
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ونیکیا    1.8  (Paronychia) پٹں
رنگ یک سوجن ہونی ہے جو   ناخن ےک فولڈ میں تکلیف دہ رسخ یہ ناخن ےک فولڈ یک سوزش ہے جس میں 
۔  یا یا خمثں یک وجہ ےس ہوسکٹی ہے  بیکٹثں

  

 عالج
  ادویات ےکعالجبغٹں 

۔  ےک لتں
 متاثرہ عالفی کو خشک اور صاف رکھنی
ونیکیا(   ادویات ےس عالج )کینڈیڈل پثں

ہفتوں   6-4میل گرام(  150یادہ ےس زیادہ میل گرام / کلوگرام )ز  6-3ہفتی میں ایک بار فلوکنازول کیپسول  
پر منحرص ہے ۔ اگر ناخن یک پلیٹ بیھ شامل ہے تو ، اونایکومائکوسس یک طرح تک جو کہ متاثرہ عالفی 

۔   عالج کریں۔ کینڈیڈا انفیکشن میں گرایزیوفلون کارگر نہیں ہے
 ےس عالج )میوکوکوٹینیس کینڈیڈیاسس( ادویات 

وکس کریم جیل یا لوشن  1یٹ یا ٪ مائکونازول نائثی 2ئمازول / ٪ کلوٹرا1دن تک ٹاپیکل  14-1 ٪ سکلوپثں
 روزانہ دو بار۔

 

ن    2.1 ن انفیکشٹن  (FUNGAL SKIN INFECTIONS) فنگل سکیں
 (Dermatophytosis (Ringworm)) ڈرمیٹوفائٹوسس )رنگ ورم(   2.2 
ی ڈرمیٹوفائٹ یک نوعیت ،اس ٹیہ ا پریہ    شو ےک ذریعہ ہوتا ہے جسیک دائیم فنگل انفیکشن ہے جس کا تعیں

۔ ڈرمیٹوفائٹس ےک  حملہ کرنی ہے جیےس جلد ، بالوں یا  بان ےک ردعمل یک ڈگری ےس ہوتا ہے ی ناخن اور مثں
؛مزید تفصیل ےک لتے ، جسمانی سائٹ ش  ساتھ انفیکشن کو عموما ٹینیا ۔ کلینیکل  کہا جاتا ہے امل یک گٹے ہے

وع ہوتا ہے اور دور یک طراف پھیلتا ہے اس لتں اینولر انفیکشن عام طور پر ایک انوکولیشن سائٹ  ےس رسر
۔ غثں میڈیکل جرگون میں ،  گھاؤ    ہیں

اکثر رنگ ورم ےک نام ےس جانا جاتا   تشخیصفعال رسحد ےک ساتھ ہونی
۔   ہیں

۔ اس ےک ساتھ بعض اوقات بالوں کا کھونا ، خارش اور پسچیول ہوجانی  ہے
  

 (Tinea Corporis (Body Ringworm)) ورم(یس )جسمائن رنگ  ٹں رپو ٹینیا ک  2.2.1
م یا چہرے پر  اینولر، بڑھتی واےل گھاؤ درمیان ےس بہثی ہونی ےک ساتھ اور خصوض رسحدوں ےک ساتھ جس

۔ ۔ عمدہ پیمانہ موجود ہوسکتا ہے  ہیں
 ہونی
  

 عالج کا انتخاب ادویات
حدوں ےک ساتھ جسم یا چہرے پر  اینولر، بڑھتی واےل گھاؤ درمیان ےس بہثی ہونی ےک ساتھ اور خصوض رس 

۔ عمدہ پیمانہ موجود ہوسکتا   ہیں
۔ ہونی  ہے
  

(  مقایم بیماری میں ٹاپیکل عالج )ٹینیا پیڈس ےک لتں   نہیں
ے  .1  مرہم / کریم / جیل / پاؤڈر / سثی
 ٪ کلوٹرائمازول 1ہفتوں ےک لتے روزانہ  4-6
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 یا
 ہفتوں ےک لتے  6-4بار  2٪ روزانہ 2مائیکونازول 

 یا
بیناف  ی ٹثں  ہفتوں ےک لتے  2ار روزانہ ٪ ایک ب1یں

 یا
ی   ہفتوں ےک لتے  2٪ روزانہ ایک بار 1بوٹینافیں

 یا
ی روزانہ  وکس اوالمیں ۔ 6-4بار  2سیکلوپثں  ہفتوں ےک لتے

2.    ) میل   10ہفتوں ےک لتے گریزیوفلون گویل    6-4نظایم عالج )وسیع گھاووں میں اور ٹینیا پیڈس کیلنے
 گرام / کلوگرام 

 یا
 ہفتوں  6-4رام / کلوگرام / ہفتہ میل گ 6-3گویل فلوکونازول  

 یا
ی گویل    ہفتوں ےک لتے  2میل گرام / دن  250ٹربینافیں
 یا

اکونازول  ۔  4میل گرام روزانہ ایک بار  100کیپسول۔ ایثی  ہفتوں میں
 

ے(  2.2.2 ر  Tinea Capitis (Scalp) ٹینیا کیپیٹس )کھوپڑی ےک رنگ کٹں
Ringworm)) 
۔ کریموں ےس عال س نی بالوں ےک پٹک کاس معامےل میں ، فنگ  ۔ درج ذیل ےک و متاثر کیا ہے ج مؤثر نہیں ہے
 ساتھ عالج کریں: 

 
۔ درج ذیل ےک  ۔ کریموں ےس عالج مؤثر نہیں ہے اس معامےل میں ، فنگس نی بالوں ےک پٹک کو متاثر کیا ہے

 ساتھ عالج کریں: 
۔   اس معامےل میں ، فنگس نی بالوں ےک پٹک کو متاثر کیا ہے

۔   کردار نہیں
 اکییل ٹاپیکل تھرانی کا کونے

 سیسٹیمیٹک تھرانی 
 جو چھونی پھوڑوں اور ٹونی ہونے بالوں 14.7شکل  

ی
. کیپیائٹس( بویک  سوزش )نی

ی
ی یک اریتھیمیٹس بویک ییے . کثں

 ےک ساتھ بھرا ہوا. 
 یا  میل گرام / کلوگرام۔ 20-10تقسیم شدہ خوراکوں میں گریزیوفلون گویل  2ہفتوں ےک لتے  4-6 

ی گویل۔   میل 250ہفتوں ےک لتے  6روزانہ ایک بار  بینافیں  گرام ٹثں

 مریضوں یک تعلیم

   ورت ہو تو ، بیک وقت  ، رابےط میں رہنی واےل بچوں یک اسکریننگ کروانی چاہنے اور اگر ضی
تمام بہن بھانے

۔   عالج کیا جانا چاہنے
 ۔  فومائٹس جیےس کنگیھ اور تولنں کو الگ رکھنا چاہنے

۔ حفظان صحت کو برقرار رکھیں اور تیل ےک رس   لگانی ےس گریز کیا جانے
یاسس ورسیکلر    2.3  پیٹثں
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عام فنگل انفیکشن خمثں یک وجہ ےس. سینی ، کمر ، بازو اور کبیھ کبھار گردن اور چہرے پر عمدہ پیمانی ےک 
 ساتھ مختلف سائز ےک ہلےکپگمنٹڈ / زیادہ پیگیمنٹٹڈ مخلوط پیچ 

  

 عالج
 ہفتوں ےک لتے روزانہ دو بار ترازو میں لگائیں   2کلوٹرائمائزول کریم     یامرہم ، مائیکونازول    فیلڈ ِوٹ     ·
 یا

 ٪20ہفتوں ےک لتے روزانہ دو بار سوڈیم تھیوسلفیٹ حل  2یس: 
 کیٹوکونازول زیادہ وسیع گھاووں میں استعمال کیا جاسکتا ہے ،     ·

ہفتوں ےک لتے دن میں ایک   2زبانی
 ام۔ گر میل 200بار 
 

 (Tinea Pedis (Athlete’s Foot)) ٹینیا پیڈس )ایتھلیٹ فٹ(   2.4
۔ سب ےس   یہ ایک بہت عام فنگل انفیکشن ہے اور اکثر دورسی جگہوں پر بیھ انفیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے

انفیکشن کاعالج:  یل سثی  پہےل کیس بیھ بیکٹثں
۔ سب ےس   بیھ ں پر یہ ایک بہت عام فنگل انفیکشن ہے اور اکثر دورسی جگہو  انفیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے

انفیکشن کاعالج:  یل سثی  پہےل کیس بیھ بیکٹثں
 

 بغٹں ادویات ےک عالج
ے تبدیل کرنی واےل کمرے ےک فرش اوربار بار  ی ی جیےس کثی ایک ےک تاالبوں میں حفظان صحت یک بہثی تثں

 تولنں اور جونی کا استعمال۔ 
، ذانی  دھالنے

 ستعمال۔ پاؤڈر کا ااینٹی فنگل ڈسٹنگ 
 پہیل پسند: 

ےک لتے دو بار روزانہ استعمال  2اے:  وائٹ فیلڈ ےک لوشن کا   ہفتی
ی نہ آسگ تو، اس کو استعمال کریں   دورسا انتخاب: اگر بہثی

 ہفتی تک روزانہ دو بار کریں.  2٪ 1کلوٹرائمازول 
 یا

 ٪ 2یس: مائیکونازول کریم 
 یا 

 یس:  ٹولنافٹیٹ حل روزانہ دو بار

 
ن بیمار   میں  یوں ےک لگئن سنگیں

ی ایک یا دو بار   مہینی تک استعمال کریں۔  1ہفتوں ےس  2ڈی: ٹربینافیں
نصیحت: جرابوں/ جوتوں یک زیادہ بار تبدییل، کاٹن یک جرابوں کا استعمال، نہانی ےک بعد پاؤں یک انگلیوں  

  ( اس کو جلد کتی ےک ساتھےک درمیان جگہ کاخشک کرنا، جلد یک مختلف سطحوں کو الگ کرنا )گاز ےک ٹ 
۔  میں مدد کرتا ہے

 ٹھیک کرنی
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 (Candidiasis) کینڈیڈیسیس    2.5
۔    ہیں

۔ طٹے خصوصیات انفیکشن یک سائٹ پر منحرص ہونی ی ہے اس یک وجہ بنیادی طور پر کینڈیڈا ایلبیکثی
. مجلد یک تہوں میں ایک اریتھیمیٹس، نم نکال ہوا     جلد ےک گھاووں یک خصوصیات میں  ریض  مواد ہوتا ہے

. میں سب کورن  یل اور سیٹیالئٹ پسچیولزآسکتی ہیں
ناخنوں میں شامل ہونی ےس کیل بسثی اور پرتوں یک تکلیف دہ سوجن ہونی ہے جس ےس پیپ خارج ہوسکٹی  

۔ ۔ کیل پلیٹ یک تبایہ ہوسکٹی ہے  ہے اور پانی ےک ساتھ رابےط ےس یہ اور خراب ہوجاتا ہے
ل پالکس منہ یک کیویٹی اور زبان میں ہونی ، منسلک میوکوز  خصوصیت میں سفید منہ ےک اندر گھانے یک 

۔  ہے  ۔ خوراک یک نایل اور نچےل جے آنے نی تک پھیل سکتا ہے  جےس طاقت ےس ختم کیا جاسکتا ہے
اندام نہانی کینڈیڈیسیس کھجیل ، دیہ یک طرح سفید اندام نہانی کا مادہ ، پیشاب کرنی ےک دوران  -ولول 
ت ےک دو درد ا ۔   ران شدید درد اسور مبارسر  یک خصوصیات ہیں

کینڈیڈیسیس عام طور پر طویل عرےص ےس مانع حمل گولیاں ، حمل ، ذیابیطس ، طویل عرےص ےس اینٹی 
۔ پسیو عالج ےس بڑھ جاتا ہے ائڈ استعمال اور امیونوسثی  بائیوٹک اور کورٹیکوسٹثں

  

 عالج
I  کینڈیڈیاسس )  معدے یک نایل )جے آنے نی

ی سسپینشن مننس  گھنتی بعد   4دن ےک لتے زبانی طور پرہر    7-5یونٹس    100،000پر اور    ہ پیں مقایم طور ٹییی
 یا

۔ یا 7-5٪ کو مقایم طور پر 1سولوشن۔ کلوٹرائمازول   دن تک لگایا جانے
 دن تک۔ 7میل گرام  200دن میں ایک بار کیٹوکونازول 

 یا
 ن۔ میل گرام / د 100دن ےک لتے فلوکونازول  10-15

 
 ریاںائن یک بیمااندام نہ   

ی اندام نہانی پیسیز؛ رات کو  : نسٹییی  دن ےک لتے داخل کریں  14مرتبہ  1نے
 یا

 دن ےک لتے داخل کریں   6مرتبہ  1اے: کلوٹرائمازول اندام نہانی پیسیز؛ رات کو 
 یا

 لگائیں دن ےک لتے داخل کریں /  3یس: مائیکونازول اندام نہانی پیسیزرات میں ایک بار 
 یا

: فلو   ملیگرام فوری 150کونازول نے
 ریفرل: 

۔   نہ ہو تو ماہر کو دیکھائیں
 اگر بار بارانفیکشن یا عالج ےس بہثی

 یونٹس / دن  400،000-200،000نوزائیدہ: 
 یونٹس / دن  1،000،000-400،000سال  2> 
 یونٹس / دن 2،000،000-1،000،000سال  2<    
 یا

 ن ےک لتں د 7گھنتی بعد   8ر یس: مائکونازول زبانی جیل ہ
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 یا
 دنوں ےک لتے بالغوں میں   14میل گرام ایک بار روزانہ  200فلوکونازول  -نے 

 کونٹں چیالئٹس ےک لتں 
ی کریم یا مرہم ہر   ہفتوں ےک لتے  4-2گھنتی بعد ےک بعد   12اے:: نسٹییی

  

 (Deep fungal infections) گہرا فنگل انفیکشن    2.1
اور ایکٹینومائسٹیوما   جو ایک مائیسٹووما ر میڈورا پاؤں ہیں سٹی نوکارڈیوسس او یک عمویم کلینیکل ہ

۔ مائیسٹووما میڈوریال مائسیٹوومیٹس اور ایکٹینومائکوسس ایکٹینومائسس ےک ذریعہ ہوتا   ہوسکٹی ہیں
۔   ہیں اور مہینوں ےس سالوں تک رہ سکٹی ہیں

۔ طٹے خصوصیات متاثرہ جگہ پر منحرص ہونی  ہے
 نقصان: نوڈیول پہال    ·
، بازو، کولہے، کھوپڑی، ٹرنک: لوکالئزیشن   ·  پاؤں، ٹانگیں
: سیاہ دانی عام طور پر یومائسیٹوماس ےک لتے اورسفید پیےل رنگ ےک   خارج کرنی واےل سائنس    ·

۔ عام طور پر مریضوں کوخارج کرنی واےل سائنس پھٹتی ےس پہےل    ہیں
تکلیف  ایکٹینوومائسیٹوماس میں نظر آنی

۔  ہونی ہے
  

 عالج 
 ینوومائسیٹوماس ےک لتں کٹای
 گھنتی بعد   12میل گرام ہر  960کوٹرانے موکسازول ہرج 
 اور

 گھنتی بعد   12ماہ ےک لتے ہر  4-2  میل گرام 300ریفیمپیسنایس: 
 متبادل ادویات 
 :  بالغوں ےک لتں

.  4-2گھنتی بعد   6ہر   میل گرام 500فینوکیس میتھائل پینیسلن )او( اے:   مہینی
:فینوک  مہینی   4-2گھنتی بعد    6ہر     میل گرام / کلوگرام جسمانی وزن  25ن)او(  یس میتھائل پینیسلبچوں ےک لتے

 :  یومائسٹوماس ےک لتں
  اینٹی فنگلز کا ٹرائل جیےس اٹراکونازول، ووریکونازول، کیٹوکونازول

ورت ہونی ہے ، کم از کم ایک سال  ۔عام طور پر طویل مدنی عالج یک ضی
 ریفرل 

، ریڈیکل رسجری ےک   ·   ابتدانے انتظام ےک لتے ماہر ےس رجوع کریں لئں
وری     · ماہر ےس رجوع کریں۔ رسجری اکثر ضی یومائسٹوما ےک پیچیدہ معامالت میں مزید انتظام ےک لتں

۔   ہونی ہے اور اس میں وسیع حاشیہ ، بعض اوقات کاٹنا شامل ہوتا ہے
  نوکارڈیوسس ےک لتں متبادل دوانے 

 بالغ: 
 ماہ ےک لتے  4-2 گھنتی بعد   24گرام ہر میل   100ایس: ڈاپسون 

    بچوں: 
بعد   24میل گرام ہر  50 - 25 ڈاپسون  ماہ ےک لتے  4-2گھنتی
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ن   3.1 اسائٹ انفیکشن سکیبٹں  (PARASITE INFECTION) پٹں
سارکوپٹیس سکیٹے یک وجہ ےس ایک شدید خارش وایل اور انتہانے متعدی بیماری ہے جو ایک چھوٹا سککا  

۔ انسانوں اور دورسے جانوروں کو متاثر  جلد میں ہوتا  ۔ اہم طٹے خصوصیت ، سطیح  ہے کرتا ہے
ایپیڈرمس میں ایک مخترص ابھرا ہوا رسپگینس )ایس شکل( کا راستہ ہوتا ہے ، جس کو ایک بل کہا جاتا 

۔ ایک چھوٹا سا وی ا زیکل یا پیپیول بل ےک آخر میں ظاہر ہوسکتہے ، یہ خارش ےک اسفال کا روگ عالمٹی ہے
۔ ناروے ی کہنیوں ، گھٹنوں ، ہتھیلیؤں اور تلووں پر حاوی ، مونی   ہے یا آزادانہ طور پر ہوسکتا ہے یک سکیبثں

یٹوٹک ترازو ےک ساتھ جلد ےک وسیع پیمانی پر کرسٹنگ )سوریاسفارم جیےس گھاووں( ےک ساتھ سامتی  کثں ، ہائثی
۔   ہیں

 آنی
 

 عالج
 ٹں ادویات ےک عالجبغ

  حفظان صحت یک بحایل۔ اور پانی ےس مناسب ذانی روزانہ غسل کرےک صابن 
 ادویات ےس عالج 

یل انفیکشن ، جب موجود ہو تو ، اینٹی بائیوٹک ےک ساتھ مخصوص اینٹی سکیبیٹک   سیکنڈری بیکٹثں
۔   تھرانی ےس عالج کیا جانا چاہنے

 .مخصوص عالج 1
۔نوزائیدہ ، بچوں ، حاملہ   اور دودھ پالنی وایل ماؤں ےک لتے

عد ، گردن ےک نیج  )چہرے ےک عالوہ( جسم یک پوری سطح پر لگانی ےک لتے ، ، غسل ےک ب سونی ےک وقت
۔ کم ےس کم لگانے رکھنی یک مدت  5پرمیتھرین کریم   ؛ ایک مرتبہ لگانی   12-8٪ آزادی ےس استعمال یک جانے گھنتی

ورت ہے اور اگیل صبح اےس دھون ۔یک ضی  ا ہے
 > ۔ 5کریم   سال اور بالغ۔ پرمیتھرین 5بچوں ےک لتے  ٪ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے

 یا
ین ہیگزاکلورائڈ )جے نے ایچ یس( لوشن  ی  ٪۔ رات میں ایک یہ لگائیں 1گاما بیثی

۔ اگیل صبح دھونی ےک لتے کم ےس کم لگانے رکھنی یک  غسل ےک بعد پورے جسم یک سطح پر گردن ےک نیج 
۔ وسیع پیمانی پر ایکزیماٹائزیشن یک موج  12-8مدت،  ۔ گھنتی  میں استعمال نہیں کرنا چاہنں

ی
 ودیک

 یا
ی  / کلوگرام ایک خوراک ےک طور پر ،  200آئیورمیکیی ۔  2ایم یس جے  ہفتوں ےک بعد دہرایا جانے

 معاون تھرانی  .3
یزین گویل  10-15   میل گرام۔ 10دن ےک لتے رات کو سیثی

 :  میل گرام / کلوگرام / دن یک ایک خوراک۔  0.3ہفتوں ےک لتے  2بچوں میں
 یا
ی گویل  3دن ےک لتے ایک دن میں  10-15   میل گرام ۔ 25بار فینائرامیں

 : ۔ 3میل گرام / کلوگرام / دن  0.5بچوں میں  خوراکوں میں منقسم کر ےک دی جانی ہے
روکنی وایل دوانے جیےس ایک ہفتہ ےک بعد عمل کریں ، اگرخارش برقرار رہٹی ہے تو ،ایک  ٹاپیکل خارش 

ی کو تنہا یا ہائی عالج یککروٹامیی ی وافر مقدار کو یقیٹی بنانی ےک  ڈروکارٹیسون ےک ساتھ مال کر اینٹی سکیبثں
۔  بعد استعمال یک جا سکٹی ہے
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  مریضوں یک تعلیم

وں اور لباس یک غثں معمویل طور پر عام النڈرنگ اور / یا سورج یک نمائش ےس ڈس انفیمشن  بسثی
و  ۔ضی  ری ہے

 وایل ماؤں میں دودھ پالنی ےس 
۔  پہےل ، ایراوال کو صابن اور پانی ےس اچیھدودھ پالنی طرح دھونا چاہنے

۔  فیڈ ےک بعد ، چھانی اور ہاتھوں پو پرمیتھرین کریم کو دوبارہ لگانا چاہنے
    لیکن عام طور پر 

ی
۔ متواتر کھجیل  2- 1خارش کچھ دن جاری رہے یک  ےک  ہفتوں میں حل ہوجانی ہے

۔ لتں ٹاپیکل ینٹی سکیبٹک ےک ساتھ زیادہ / با ورت نہیں ہے  ر بار عالج یک ضی
 رابطوں عالمات یا بغثں عالمات ایک یہ  

 ےک لتں خاندان ےک تمام افراد اور قریٹے جسمانی
تکرار کو روکنی

۔   وقت عالج کیا جانا چاہنے
 اعصانے اثرات جیےس دوروں کا جے نے ایچ یس ےک بار بارٹاپیکل لگانی یا حادثانی طور پر ادخال 

ےس منفی
۔  سبب بن سکتی   ہیں

۔   8-10  گھنتی / رات کو لگانی کو یقیٹی بنایا جانے
  

 (VIRAL INFECTION) وائرل انفیکشن   4.1
 (Herpes Simplex) ہرپس سمپلیکس 2.2

خصوصیت رکھتا ہے یہ ایت شدید وائرل انفیکشن ہے جو سطیح ویزیکلزجن میں واضح سیال ہوتا ہے یک  
ر بکل کیویٹی میں ، کونجکٹائوہ ، کورنیاز یا جننانگ میں ۔ ، اور یہ جلد اور چپچپا جھلیوں ، خاص طور پ

: سن ہونا، تکلیف یا خارش یک تکلیف  ی ۔ اہم طٹے خصوصیات یہ ہیں ہ ہرپس وائرس یک وجہ ےس ہوتا ہے
۔  دہ عالمات ، اس ےک بعد ویزکل تشکیل پاتا ہے

  

 عالج
 :  لتے دن ےک  10 - 7گھنتی بعد   8میل گرام ہر 400ایسائکلوویر )او( ئے
 ہیں   48نوٹ: ابتدانے  

 گھنٹوں میں ایسائکلوویر استعمال کرنی ےک بہت اچھے نتائج ہونی
 سثی )شنگلز( و ہرپس ز    4.3

۔ شدید جلتی کا درد   یہ ویریسیال زوسثی وائرس  یک وجہ ےس ہے جو چکن پاکس یک وجہ بیھ بنتا ہے
۔ مڈ الئن تھیمیٹس جلد پرویزیکلز ےک گروہ ےک سامتی آنی ےس پہےل ہوتا ہے اری وی کرنی ہونے  اور ڈرماٹوم یک پثں

۔کو پار نہیں کرت ۔ بیماری زخموں ےک نشانات ےک ساتھ ٹھیک ہو سکٹی ہے  ا ہے
 

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

. آرام اور دورسی صورت میں صحت مند انسان کو مکمل تنہانے ہلیک   بیماری یک صورت میں
 ادویات کا معاون عالج 

ی گویل  عالمات ےک حل ہونی تک .1  بار 3میل گرام ایک دن میں  400ایبوپروفیں
 :  میل گرام / کلوگرام / دن۔ 10بج 
 یا

 بار بالغوں میں عالمات ےک حل تک  2میل گرام دن میں  100نمیسوالئڈ گویل 
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ی گویل دفعہ  2عالمات ےک حل تک دن میں  2 ایامیں : ہر  25فینثں   0.5گھنتی میں   8میل گرام بچوں میں
 رام / دن۔ میل گرام / کلوگ 

ی لوشن۔  .2  نمایاں طور پر عالمات ےک حل تک کیالمیں
 ادویات کا حتیم تھرانی 

۔ ایسائکلوویر   72-24جب مریض   میل  800گھنٹوں ےک اندر اندر آتا ہے یا اس میں گھاووں کا پھیالؤ ہے
 دن تک۔ 7-5بار  5گرام دن میں 
 :  میل گرام / کلوگرام / دن۔ 80منقسم خوراک میں  5بچوں میں

 یا
ی بار یا  250یب۔ فیمسائکلوویر ٹ  میل گرام دن میں ایک بار۔ 750میل گرام دن میں تیں

سماعت ےک عیب اور چہرے ےک فالج ، کمزور قوت مدافعت واےل مریض )ایچ آنے وی / ایڈز اور دائیم  
 ، چشم ےک اعصاب ےک ملوث ہونی ، اور مندرجہ ذیل عالج ےک اثر نہ ہو سکتی واےل بیماری ےک مریض( 

ی نگہداشت ہسپتال میں ریفر کریں:   مریض میں فوری طور پر کیس ٹررسر
 دن تک۔ 7-5گھنتی بعد   8میل گرام / کلوگرام نس میں ہر  10انجکشن۔ ایسائکلوویر 

 چکن پاکس    4.4
۔ بڑھتی ےک مختلف مراحل چکن پوکس ہرپس زوسثی یک طرح ویری سیال زوسثی وائرس یک وجہ ےس ہوتا ہے

۔میں گھاوؤں ےس پہ ۔ یہ خود یہ ٹھیک ہو جاتا ہے  ےل بخار اور خاص قسم ےک زخم لگتی ہیں
  

  عالج
 بالغوں میں 
 بچوں میں 

اسیٹامول اے:   گھنتی بعد   8گرام ہر   1پثں
 اور
ی لوشن ہر 1اے:   گھنٹوں بعد پورے جسم پر لگائیں   24٪ فینول ےک ساتھ کیالمیں
اسیٹامول اے:   گھنتی بعد   8میل گرام / کلوگرام جسمانی وزن ہر  10پثں
 اور
ی لوشن 1بالغوں میں اے:   ٪ فینول ےک ساتھ کیالمیں

 

 (ALLERGIC CONDITIONS) الرجک حاالت   5.1
 (Allergic Contact Dermatitis) الرجک ٹچ ڈرماٹائٹس 5.2

ی ،  یہ کیس خاص   ی ، آئوڈین ، اینٹی ہسٹامیثی کیمیانے مواد )رنگ ، خوشبو ، ربڑ ، نکل یا منشیات ، لینولیں
ہ پر مشتمل جلد یک ادویات( ےس جلد ےک ٹچ ےک بعد تاخثں ےسنیوم ۔   ائسن ، ویوفورم وغثں  حساسیت ہے

  

 عالج
 الرجے ہو توٹچ ےس گریز کریں۔

 ایکزیما   5.3
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ی )دمہ ، ےھ بخار یا ایٹوپک ڈرماٹائٹس(۔ : اکثر ایٹوپک ڈرماٹائٹس / ایکزیما مرض یک ذانی یا خاندانی ھسثی
۔    ہیں )لیکن اصل وجہ معلوم نہیں ہے

یہ افراد ہرپس سمپلیکس اور ویکسنیا ےک لتے بیھ زیادہ حساس ہونی
(۔ویریسیال زوسثی ےک ل  تں نہیں

 کلینیکل فارم عمر ےک مطابق مختلف ہوسکٹی ہے 
 

I-  ماہ یک عمر میں بہنی اور کرسٹنگ ےک ساتھ گال ،  3عموما    ایکزیما )"دودھ جیسا کرسٹ"(: انفینٹائل
۔  پیشانی اور کھوپڑی  کو متاثر کرتا ہے

 
II.  :وع ہوتا ہے ، جو کہنیوں ، گھٹنوں یک فلیکسسطح کو  4-3  فلکسورل ایکزیما سال یک عمر ےس رسر

اور گردن ےک نیپ )موٹا ہونا اورال  شدید    ئکینیفیشن( بالغوں میں جسم کا کونے بیھ حصہمتاثر کرتا ہے
 خارش ےس متاثر ہوسکتا ہے ، خاص طور پر رات ےک وقت۔ 

  
ایکزیما شدید )بہتا ہوا( ، سباکیوٹ )کرسٹڈ گھاؤ( اور دائیم )الئیکنیفائڈ ، سکییل( شکلوں ےک ذریعہ ٹ:  و ن

۔   تیار ہوسکتا ہے
 ایکزیما کا عالج 

·    

 مقایم عالج 
 :  شدید ایگزوڈیٹو ایکزیما میں

یٹ حل یا    0.25( اور 10،000:  1پتال پوٹاشیم پرمینگنیٹ حل )  ایلومینیم سب ایسیٹیٹ   0.8٪ سلور نائثی
 ساتھ گیال کرنا. حل ےک 

 :  طویل المیعاد حاالت میں
ائڈ )ٹیبل  —شدید / سبایکیوٹ  ں ےک لتے لوشن / جیل یا کریم بیس  ہفتو  4-2( 14.2مناسب ٹاپیکل اسٹثں

۔   میں
ائڈ )ٹیبل  -ئکیینفائڈ گھاووں دائیم دیرینہ اور / یا ال  ہفتوں تک مرہم /   4-2( 14.2مناسب ٹاپیکل اسٹثں
۔   ایمولینٹ بیس میں

 سسٹیمیٹک عالج . 2
ن(۔ بچوں د 7بار دینی ہیں جب تک کہ عالمات کم نہ ہوں )تقریبا  3میل گرام دن میں  25فینائرامیں گویل 

 :  میل گرام / کلوگرام / دن۔  0.5منقسم خوراک میں  3میں
 خشک منہ(  —)احتیاط: ضمٹی اثر 

 یا
یزین گویل   میل گرام جب تک عالمات کم نہ ہوں۔  10سونی ےک وقت سیٹثں

پ پرومیتھازین تقریبا   : عالمات کم ہونی تک سثں بار )تقریبا   3میل گرام / کلوگرام / دن، دن میں    1بچوں میں
یزین  7 پ۔ سیثی  میل گرام / کلوگرام / دن میں ایک بار عالمات کم ہونی تک۔  0.3دن( یا سثں

ائ   نہیں ہونی ، یا وسیع پیمااگر حاالت اسٹثں
ی ےس بہثی  نی پر ایکزیما )ترجیحا کیس ماہر ڈز اور اینٹی ہسٹامائثی

( یک صورت میں ،  میں
 یک نگرانی

  10-7تی ےک بعد میل گرام( صبح ےک وقت ناش 60ادہ ےس زیادہ میل گرام / کلوگرام )زی 1پریڈنسولون گویل 
۔ ۔ عالمات ےس راحت ملتی ےک بعد اےس جلد از جلد روک دینا چاہنے  دن تک دی جانی ہے
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یل انفیکشن    ثانوی بیکٹثں
یل جلد ےک  اس کا عالج شدید مرحےل میں سیسٹیمیٹک اینٹی بائیوٹک ےک ساتھ کیا جانا چاہنے )بیکٹثں

(۔انفیکشن پر    سیکشن دیکھیں

 مریضوں یک تعلیم

جنٹ ، سالوینٹس ، صفانے کرنی   : پانی یا خشک ہو ، صابن اور ڈیثی  واےل یہ ہیں
عام جلد میں جلن پیدا کرنی
ےک دستانی یا جلد اور ذانی نگہداشت یک مصنوعات میں شامل اجزاء کا زیادہ  واےل ایجنٹ ، کیمیکلز ، ربڑ 

 سامنا۔ 
   ائڈز ےک غلط ال یک وجہ ےس درج ذیل مقایم ضمٹی اثرات پیدا ہوسکتی استعمال یا زیادہ استعم  کورٹیکوسٹثں

یا ، پرپرا ، ٹیٹی   ی یانے ڈسٹینس ، چہرے یک الیل میں اضافہ اور ٹیلنجایکیٹثں : جلد کا پتال ہونا ، اسثی ہیں
 انکوگنیٹو، ایکنیفارم پیپولز اور بالوں یک نمو میں اضافہ۔

ی ےک طویل عالفی پر سیسٹیمیٹک کورٹضمٹی اثرات بڑی سطح ےک  نظایم ائڈز یا مقایم ایپیل کیشثی یکوسٹثں
۔  استعمال یک وجہ ےس ہوسکتی ہیں

 چھپایک   5.4
۔ الرجک چھپایک    یہ ۔ بہت ےس معامالت میں اس کا سبب نامعلوم ہے الرجک ، زہریال یا جسمانی ہوسکتا ہے

: ادویا وں ےک ت )جیےس پینسلن( ، انفیکشنان یک وجہ ےس ہوسکٹی ہے ی کاٹتی ، یا کھانی   ، پودے ، پولن ، کثں
ابری ، ٹماٹر(۔ جسمانی   پینی ےک سامان ےس رابطہ )جیےس مچھیل ، انڈے ، کھنی پھل ، گری دار میوے ، سثی

۔   چھپایک میکانی جلن ، رسدی ، گریم ، پسینی یک وجہ ےس ہوسکٹی ہے
 عالج 

 بغٹں ادویات ےک عالج   ·

ی  نجیل ورمٹھنڈے پ -آرام دہ ایپیل کیشثی  ےک سپونج اور لثں
 یک صورت میں ہوا ےک راستی یک بحایل۔  انی

 ادویات کا عالج

ی گویل روزانہ  امیں
 ہفتوں ےک لتے ۔ 2-1بار  3میل گرام دن میں  25فیثی

: دن میں  ی اور برداشت ےک  0.15بار میں  4یا  3بچوں میں مطابق میل گرام / خوراک۔ خوراک کو بہثی
۔  یا ایڈجسٹ کیا جانا چاہنں

ین گویل  3دن میں  ی  میل گرام۔ یا 25-10بار ہائڈروکسثں
یزین گویل   میل گرام۔ 10روزانہ ایک بار سیثی
: روزانہ ایک بار   میل گرام۔  5بچوں میں

وع کیا جاسکتا ہے اور ایک بار قابو پانی ےک بعد  ی معامالت میں ، اینٹی ہسٹیمینکس نس ےک ذریےع رسر   سنگیں
۔وپر یک طرح برقرار رکھا جاتا ، مریض کو زبانی ادویات پر ا  ہے

۔ ینکس کا انجیوڈیما ایک طٹے ہنگایم ھآلت ہے  لثں
ون ایسٹیٹ  ی ۔  100انجکشن۔ ہائیڈروکارٹثں  میل گرام نس میں فوری طور پر دیا جانا چاہنے

۔ ہوا ےک راستی    1.0-0.5آنے ایم ےک    1:1000انجکشن۔  ایپنیفرین    میں
یک شدید رکاوٹ ےک مریضوں  میل لیثی

 ورا انٹیوبیٹ کریں کو ف
۔    ےک بارے میں الزیم بتائیں

 نوٹ: نشہ ہونی
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 (Psoriasis) سوورائسس   5.5
وراثت وایل سوزش یک حالت ، جس میں خاص طور پر کھوپڑی اور ایکسٹنس جسمانی سطحوں پر اثر  

عرےص ےس باربار ہونی ہے جو عام طور پر ایک طویل انداز ہونی وایل مونی ، چاندی یک سفید داغ دار تخٹی 
۔ہونی راےل کورس ےک   ساتھ متناسب طور پر تقسیم ہونی ہے

اب ، نے نوٹ
 یا فولیٹ یک کیم ، تناؤ ، انفیکشن۔  12: بڑھانی واےلعوامل کو خارج کریں مثال رسر

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج   ·

۔ بڑھانی واےل عوامل یک نشاندیہ کریں اور ان ےس   بچیں

 
 ادویات کا عالج

جسمانی شمولیت ےس دوچارمریض کا عالج ضف ایک بنیادی نگہداشت یک سطح پر کیا ےس کم  فیصد  10
۔ جسم ےک  ی   10جاسکتا ہے فیصد ےس زیادہ شمولیت رکھنی واےل مریض کو تھرانی یک ابتدا ےک لتے ٹررسر

۔ اس ےک بعد انتظامی ےک تحت ہ کو بنیادی دیکھ بھال ےک معالج  نگہداشت یک سطح پر رجوع کیا جانا چاہنے
۔  جاری رکھا جاسکتا ہے

ی کریں۔  ائڈز ےس پرہثں  سیسٹیمیٹک کورٹیکوسثی
ی میں   .1 ٪( سونی ےک وقت چہرے اور جوڑوں کو چھوڑ کر اوپر کا استعمال کیا جاتا 6ٹار )سفید ویزلیں

۔   ہیں
 ہے جس ےک بعد اگیل صبح سورج یک روشٹی کا سامنا کرنی

 یا
ائڈز روزانہ ایقوی  4گروپ  ی واقع نہ ہو ک بار لگانا ہوتا ہے ، جب تک کہ ٹاپیکل کورٹیکوسثی بہثی
 (۔14.2)ٹیبل 

٪( سفید ویسلن میں ، روزانہ ایک پتیل پرت لگانے جانی ہے جےس گھاووں نی 3۔سیلیسیلک ایسڈ ) 2
۔  حل کرلیا ہے

 بار۔ یا 4ہفتہ ےک لتے دن میں  1میل گرام  500. ایریتھرومائسن گویل 3
۔ ہفتہ ےک ل 1گھنتی بعد   8رام ہر میل گ 500- 250کیپسول اموکسیسلن   تے

 ہفتوں ےک لتے ایک ہفتی ےک  3الکھ یونٹ روزانہ  1یونٹ ےس  50،000. کیپسول. وٹامن اے 4
 وقفی ےک بعد۔ 

ی  3. ایک دن میں 5  میل گرام گویل یا کونے بیھ مناسب متبادل۔  25بار فینائرمیں
ی کیثے سن  ی نہیں دکھاتا ہے یاہفتوں م 8- 6ثی کو ریفر کریں ، اگر مریض ایک ٹررسر

 یں کونے بہثی
۔ پھوڑوں  واال سورائسس، سورائٹک آرتھروپیتیھ یا یریتھروڈرما ہوتا ہے

۔   کھوپڑی ےک چنبل میں ، تیل لگائیں / ٹار شیمپو روزانہ رات کو استعمال کیا جانے
ایڈ )ایکزیما اور ڈرماٹائٹس پر سیکش ٹاپیکل  2یا  1چہرہ اور جوڑوں ےک سورائسس گروپ  ن  سٹثں

(۔   دیکھیں

 مریضوں یک تعلیم

  ی یک امید یہ ایک دائیم بیماری ہے جس یک خصوصیات بہثی ہونا اور بار بار دوبارہ ہونا ہے اور بہثی
۔  متغثں ہونی ہے
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یپٹوکوکال گےل میں انفیکشن ، حمل ، کیلشیم یک کیم ، موسم رسما ، جذبانی   
تناؤ ، الکحل، صدےم ، اسثی

ائڈ تھرانی کا اچانک  ا بالکرز ، این سیڈز، لتھیم ، کلوریکوینایڈز اور ادویات جیےس بیٹ
اور کورٹیکوسثی

۔  روکنا چنبل کو بڑھا سکتی ہیں
۔ اگرحلت   ائڈز اس ےک ریباؤنڈ اثر یک وجہ ےس استعمال سخٹی ےسمنع ہے نوٹ: اس میں سسٹیمیٹک سٹثں

ی نہ آ سک ریہ ہو تو   ماہر کو ریفر کریں۔  میں بہثی
 

 (OTHER SKIN DISEASES) امراض دیگر جلد ےک   6.1
 (Pellagra) پیالگرا  6.1

۔ کارڈنل  سنڈروم متعدد مخصوص عوامل یک کیم یک وجہ ےسہوتا ہے ، نیکوٹینک ایسڈ سب ےس اہم ہے
( اور ڈیمنشیا۔عالمات: اسہال ، ڈرماٹائٹس )سائٹس جو سورج یک روشٹی اور دباؤ ےس منسلک ہونی   ہیں

: جلد یک اہم خصوصیات میں شام   ل ہیں
  کاسل کا ہار۔ گردن ےک حےص میں زیادہ پگمینٹیشن ہونی ہے    ·
 واےل حصوں میں زیادہ پگمینٹیشنواےل سکیل گھاووں    ·

 سورج یک روشٹی پڑنی

 عالج
 بالغوں اور بچوں دونوں ےک ساتھ کریں: 

 تک؛وزانہ ایک بار چار ہفتوں تک یا عالج مکمل ہونی میل گرام ر  500 یس: نیکوٹینامائڈ )او( 
 میل گرام فی کلوگرام۔  5بج  روزانہ 

 

 (Vitiligo) وٹیلیگو   6.2
۔ یہ تب ہوتا ہے جب  یہ ایک اییس حالت ہے جو جلد ےک پیچز یک ڈیپگمینٹیشن کا سبب بنٹی ہے

 ہیں ان  
. کلینیکل میالنوسائٹس، جو کہ جلد یک پگمینٹیشن ےک ذمہ دار خلتں ہونی  نے

یک موت ہو جانی
ن ، جسم اور حدتوں پر  ڈیپگمینٹیشن شامل ہونی ہے جو چہرے ، گرد   پیچ یکخصوصیات میں جلد ےک 

 پانے جانی ہے 
 عالج 

۔ عالج ےک   ہیں
 عالج نہیں ہے ، لیکن بہت سارے عالج ایےس ہیں جو حالت کو بہثی بنانی

وٹیلیگو کا کونے
:  اختیارات عام طور پر چار گروپوں  ہیں

 میں آنی
 سب بالک         · 
 چھالورن جلد         · 
ائڈز          ·   کورٹیکوسٹثں
 ڈی پیپیگمینٹیشن           . 

 : حالت ےک بارے میں مریض کو تعلیم دیں نوٹ
  

 (Brucellosis (Undulant fever)) بروسیلوسس )غٹں منقول بخار(  6.3
۔ انسان متاثرہ ٹشو اور دو بروسیلوسس ایک ایسا انفیکشن ہے جو   دھ بروسیال جاندار یک وجہ ےس ہوتا ہے

۔ اس   یک خصوصیات پسینہ آنا ، کمزوری ، رس درد یا دودھ یک مصنوعات کا سامنا ہونی ےس متاثر ہوتا ہے
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  ، کشودا ، بخار ، عارضہ ، گٹھیا ، وزن میں کیم ، کمر اور اعضاء میں درد یک ہیں ۔ تیل اور جگر کا سائز بڑھنا 
۔  اور لیمفاڈینورپتیھ یونی ہے

 عالج: 
اسائکلن    6-4میں  بروسیلوسس ےک عالج   ۔ تھرانی    اور ہفتوں تک ٹیثی یپٹومائسن شامل ہیں

جینٹامائسن یا اسثی
۔ تھرانی ےک  7-2ےک آغاز ےک  ٪ معامالت دوبارہ  10ماہ ےک اندر تقریبا  3دن بعد تک بخار برقرار رہ سکتا ہے

۔ پیشہ ورانہ   ہیں
یشیوں کو نمائش کو کم ےس کم کرےک ، ڈیری پراڈکٹس یک پاسجرائزیسن ، مو پھیل جانی

۔ حفاظٹی ٹیےک لگانی اور متاثرہ اسٹاک کو تباہ کرےک   انفیکشن ےس بچا جاسکتا ہے
 

 (Lichen Planus) الئیکن پالنس  6.4
۔  بنیادی گھاووں یک یہ ایک لمٹے دائیم سوزش وایل جلد یک ایک حالت ہے ، انتہانے خارش وایل حالت ہے

 ہونی ہے جو اندرونی کالئیوں ، بازوؤں اور رانوں ےک نشاندیہ وایلیشئس ، چمکدار فلیٹ ٹاپ پیپلیولز ےس
۔ سوزش ےک بعد زیادہ     یکریل ایریا میں تقسیم ہونے ساتھ ساتھ س   ہیں

 تختیوں میں ڈھل جانی
کھیل ہونے
. الئکن پالنوپیالریز )شدید( ےس نشان   ات واال گنجا پن ہوسکتا ہے پگمینٹیشن عام ہے

  

 عالج
ائڈز )گروپ . پوٹینٹ تفصیالت ےک لتے 4 ٹاپیکل کورٹیکوسثی  ایکزیما اور ڈرماٹائٹس ےک سیکشن میں  : سثی

( مرہم۔  14.2ٹیبل   دیکھیں
 یا

: ہر   ٹروفک گھاووں میں  ہیں   3-2ہائثی
نل ٹرائمسینولون ایسیٹونائڈ ےک انجیکشن دنے جانی ر ا لثں

ہفتوں میں انثی
۔   جب تک کہ گھاووں میں کیم نہیں آنی ہے

 میں  .2
ی
وفی اور پیثی مریض یک معمول یک زندیک یجیئم بننی ، چپچپا جھیل ےک وسیع السانے گھاووں،  ، ناخن ایثی

 یک صورت میں   کھوپڑی ےک فولیکلرالئکن پلیینس اور بولوس الئکن پلیینس
پریڈنیسولون   :مداخلت کرنی

ر پر ہفتی تک ایک خوراک ےک طو  6میل گرام روزانہ صبح  60( زیادہ ےس زیادہ میل گرام / کلوگرام  1گویل ) 
نگ ہونی  6اور اس ےک بعد مزید  ۔ہفتوں ےک دوران آہستہ آہستہ ٹیثی  ہے

 یا
 میل گرام۔ 100دن میں ایک بار ڈیپسون گویل  

ی گویل  3اگر خارش ہو: ٹایک دن میں  .3  میل گرام۔  25بار فینائرامیں
۔  6-3عام طور پر  عالج یک مدت   ماہ ہونی ہے

۔ یہ نہ تو وراثٹی ہونی عدی اور بغثں کینس وایل الئیکن پلینس ایک غثں مت مریضوں یک تعلیم بیماری ہے

۔  ہے اور نہ یہ اس کا تعلق غذا ےس ہے اور یہ خود ٹھیک ہے
۔   تکرار ہوسکٹی ہے

ائڈز    واےل کارٹکوسٹثں
ی معامےل میں سسٹیمیٹک اور لگانے جانی    ےک لتں ماہر کو ریفر کریںسنگیں

 کا رد عمل  ادویات  6.5
۔ ایک مفید نقطہ نظر یہ ہے کہ حساس و کٹے طریقوں ےس در ادویات ےک رد عمل ک جہ بند کیا جاسکتا ہے

 واےل غثں متوقع رد عمل ےس عام مریضوں میں پیش آنی واےل پیش قیایس رد عمل کو 
مریضوں میں پیش آنی
۔  الگ کرنا ہوتا ہے
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 متوقع منفن رد عمل
 م( زیادہ مقدار )ادویات یک غلط خوراک یا میٹابولز         · 
ی ےس نیند آنا(         ·   ضمٹی اثرات )اینٹی ہسٹامیثی
 ·         )  ہیں

یوں ےک نارمل فلورا کو تبدیل کرنی ی  بالواسطہ اثرات )اینٹی بائیوٹکس انثی
 سسٹم(  450بدیل ہوتا ہے جیےس عام طور پر سائٹوکروم نی ادویات کا تعامل )ادویات کا میٹابولزم ت        · 
  

 عملغٹں متوقع منفن رد 
الرجک رد عمل )ادویات ےس الرجے یا انتہانے حساسیت؛ دوانے ےس امیونولوجک رد عمل؛ پچھیل         · 

(۔  نمائش یا کراس ری ایکشن ہوتا ہے
 لوجک ایکٹیویشن(۔ سیوڈوالرجک رد عمل )مستول خلیوں یک نان امیونو         · 
ریقہ کار ےس متعلق نہیں ، بغثں معروف اور ڈیو سینکریٹک رد عمل )نامعلوم ردعمل ، عمل ےک ط        · 

 ک میکانزم ےک(۔مشتبہ امیونولوج
  

 نوٹ: 
 ، لیکن یاد رکھیں کہ ہر عضو کا نظام متاثر         · 

ی
اگرچہ ہم دواؤں یک جلد پر رد عمل پر توجہ دیں ےک

 ۔ ہوسکتا ہے 
 
۔ کلینیکل ط           ·   ور پر ، کیس کو یہ جاننا ہوگا کہ  تقریبا ہر دوا ہر طرح ےک رد عمل کا سبب بن سکٹی ہے

۔کچھ نتائج برآمد ہونی کا سب ےس زیادہ ا  مکان کس رد عمل کا ہے
ین، این  80الرجک اور سیوڈولرجک ادویات ےک              ·   سیڈز اور % رد عمل بیٹا لیکٹم اینٹی بائیوٹکس، اسثی

۔  ہیں
  سلفونامائڈز ےس ہونی

 ادویات ےک رد عمل یک قسمیں 
ادہ عام اقسام میکیولر اور میکیولوپاپولر ایگزینتھیماز ےک ساتھ ساتھ مل یک سب ےس زیادویات ےک رد ع

؛ فکسڈ ادویات کا پھٹنا اور اریتھما ملٹیفارم / زہریال ایپیڈرمل نیکروالئس   چھپایک اور اینجیواڈیما ہیں
 گزینتھیماس ردعمل: ای 

ا ا اس موقع پر شدید ایگزنتھم جیےس گوٹ غور و خوض میں وائرل ایگزنتھم ہے یتشخییص ۔ بنیادی امتیازی  
یاسس روزی۔  سوریائسس یا پٹثں

  
امپیسیلن ، اموکسسیلن ، امینوگالئکوسائڈز ، ایلوپیورینول ،  : یہ ادویات عام طور پر ذمہ دار ہیں 

وڈیازا ی ی ، کوٹرائموکسازول ، سونی ےک نمکیات ، پینسلن ، فینیٹوئن ،باربیچوریٹس ، بیثی پیں ی ی ، کاربامثں
 ئپیثی

 پائروکسیکیم 

II.  فکسڈ ادویات کا پھٹنا۔ (Fixed drug Eruption) 
یہ ادویات کا جلد پر ردعمل ہے جو بالکل ایس جگہ پر بار بار ہوتا ہے جس جگہ ایجنٹ کا بار بار سامنا 

۔ کلینیکل  ۔ کبیھ کبھار بلس  ہوتا ہے خصوصیات میں عام طور پر رسخ بھورا ٹکڑا یا تخٹی شامل ہونی ہے
۔ زیادہ تر عام سائٹس میں ہوسکتا  ۔  جننانگ ، ہتھیلیاں اور تلووں ےک ساتھ ساتھ میوکوزا شامل   ہے ہیں

۔ اکثر ایک ےس  10-5گھاووں کا قطر عام طور پر  زیادہ. یہ  سینٹی میثی ہوتا ہے لیکن اس ےس بڑا ہوسکتا ہے
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۔  ؛ بعد میں گہرا ہوجاتا ہے وع ہوتا ہے ی  ایڈیمیٹس پیپیول یا تخٹی ےک طور پر رسر پوسٹ انفلیمیثی
۔ بچوں میں یہ عام نہیں ہوتا  پیگمنٹٹیشن ےک ساتھ اکثر حل ہوتا ہے  ۔ ہائثی

  
پیگمنٹڈ میکیول کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، ہمیشہ فکسڈ ادویات ےک پھنوٹ:  ٹتی ےک  جب جننانگ پر ہائثی

 بارے میں سوچنا چاہنں 
ی کر سکتی   وجہ کا باعث بننی واےل ایجنٹ ےس بچیں ؛ لگانے جانی عالج:  ی یک رفتار تثں

ائڈز بہثی واےل کارٹکوسٹثں
 ہیں 
  

III.         جلد ےک شدید رد عمل (Severe Skin Reactions) 
 (Erythema multiforme) اریتھما ملٹیفورماے. 

. کالسیگ   زیادہ تر اریتھما، خاص  ہیں
طور پر بار بار ہونی واےل، ہرپس سمپلیکس وائرس یک وجہ ےس ہونی

 ہیں ، اکثر اوقات دور واےل اعضاء پر۔ مائکوپالزمکلینیکل 
ا یا خاص نتائج آئرس یا ہدف ےک گھاووں ےس ہونی

ن پر ن  طور پر ادویات یک وجہ ےس ہونی واےل گھاو جسم پر زیادہ  ہیں اور ہدف ےک پیثی
۔۔ ہم  ہونی ہیں ہونی

 ہیں ،  یک اریتھما ملٹیفورم
جو جلد ےک شدید رد عمل میں اصطالح کو ایےس گھاووں ےک لتں استعمال کرنی

 کا خطرہ رکھنی ہیں 
 ۔ اضافی

  
 اسٹیونز جانسن سنڈروم )ایس جے ایس(    .نے 

ملٹیفورم کا ایک مجموعہ  یہ میوکوزل گھاووں ےک ساتھ ساتھ سیسٹیمیٹک عالمات اور ساتھ ساتھ اریتھما  
۔ 90ہے جس ےک تحت جلد ےک    ہیں

 ٪ ےس زیادہ حےص شامل ہونی
 : طٹے خصوصیات

۔         ·   مریضوں کو طبیعت یک خرانے ےک ساتھ بخار ، تھکاوٹ یا جوڑوں میں درد ہوتا ہے
 اریتھما ملٹی فارم کا اچانک بڑھنا        · 
 میوکوزہ کا شامل ہونا   ·
  خون کا بہنا اور ہونٹوں پر تہ جمنا ےک،  ٪(: چھاےل،100) منہ         · 
. منہ ےک چھاےل نیکروٹک سفید سیوڈومیمثے     ·   ہیں

 ین ےس کور ہونی
۔ 90-70آنکھیں )         ·   ٪(: ایروسیو کنجکٹیوائٹس ، داغدار ہو سکتی ہیں
 ٪(: تکلیف دہ کٹاؤ۔70-60جینٹلیا )         · 
 ٪(۔20حرک ہوتا ہے تو ، نظام تنفس یک شمولیت ممکن ہونی ہے ) جب مائکوپالسما مت         · 

 عالج
ائڈ        ·   مددگار ہے لیکن دو مسائل:  ز کا مخترص عالج بہت ےس معامالت میں سیسٹیمیٹک کورٹیکوسٹثں
۔         ·   بنیادی انفیکشن کو خارج یا ان کا عالج کریں ، جو قوت مدافعت میں کیم ےک ذریعہ بڑھ سکتا ہے
ائڈ آنکھوں ےک         ·  معمول یک دیکھ بھال: جراثیم کش ےس منہ دھونی ، اینٹی بائیوٹک یا کورٹیکوسٹثں
 طرے )آنکھوں ےس متعلق مشاورت ےک بعد(۔ق
  

  زہریال ایپیڈرمل نیکروالئسس -یس
 ایپیڈرمس اور میوکوزہ ےک عمویم نقصان ےک ساتھ یہ ایک جان لیوا خطرناک عارضہ ہے 

 خصوصیات: طتے 
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 پروڈروم بنیادی بیماری اور ادویات کو متحرک کرنی پر منحرص ہے         · 
وع ہونی و             ·   ال)اریتھما ملٹیفورم یک طرح ادویات کا ردعمل( یا پھیالؤ اےل زیادہ پھیالؤ واےل میکیو اچانک رسر

      واال اریتھما بغثں میکیوال ےک·
فت؛ جلد پرپرتوں میں موجود  پھر وسیع پیمانی پر اریتھما اور      جلد ےک چھیےل جانی یک طرف فوری پیسر

 ہونی ہے 
 . وسیع پیمانی پر میوکوزل کٹاؤ         · 
 بال اور ناخن کا ممکنہ نقصان ، ایس طرح وسیع سوزش ےک بعد ہائپوپگمنٹٹیشن۔         · 
ی کا ضیاع ، درجہ حرارت ےک ضوابط میں مشکالت ،        ·  بخار ، لیوکوسائٹوسس ، اور  سیال اور پروٹیں

 ثانوی انفیکشن کا خطرہ 
  

 عالج
ائڈز ، اگر دینی  ہیں تو ، قو  ت مدافعت کا رد عمل کو ختم کرنی یک کوشش ےک لتے سیسٹیمیٹک کورٹیکوسٹثں

۔ بعد میں ، ممکنہ طور پر انفیکشن اور ان    کا جلد استعمال کیا جانا چاہنے
 میں سسٹی کا خطرہ بڑھ جاتا 

۔  ٹھیک ہونی  ہے

  
ل(بغٹں ادویات ےک عالج  )جٹن

1 .  ۔ وجہ بننی واےل عنرص یک شناحت کریں  اور نمائش روکیں
 ڈریسنگ .2
 ےک مطابق متاثرہ عالفی پر منحرص ہوتا ہے   IIIتی ےک گریڈ کا دینا جل  نس میں سیال .3

کریں اور ۔ آنکھ اور چپچپا جھلیوں یک دیکھ بھال: نارمل سیالئن ےک ذریعہ آنکھوں ےک گھاووں صاف  
 میں بار بار پوزیشن میں تبدییل کریں 

 بسثی

 ادویات کا عالج
ورت پڑسکٹی  ۔ ثانوی انفیکشن واےل مریضوں کو  نظایم انسداد مائکروبیل تھرانی یک ضی  ہے

۔ یا پوویڈون آئیو  ی  ڈین کریم / لوشن ےک ساتھ ٹاپیکل ایپیل کیشثی
 سلورسلفاڈایازین کریم۔ 

 یا
یٹ سولوشن  گھنتی میں   4گھٹاؤ کو ہر   100: 1یسس میں بھگو کر اسٹاک حل یک ٪ کمثی 0.5سلورنائثی

۔  لگایا کیا جاتا ہے
. پوویڈون ن ےک لتے  آئیوڈین ےس منہ ےک اندر دھونا۔ میوکوزا میں کسر

ی آنکھوں ےک قطرے   وفلوکساسیں ۔ اینٹی بائیوٹک آنکھوں ےک قطرے )جیےس سیثی آنکھ میں کٹاؤ ےک لتے
 گھنتی بعد(۔   6ہر 

۔ مخصوص اقدام  ات۔ نظایم امیونوسوپرییس تھرانی کا فیصلہ ماہر ےک ذریعہ کیا جانے
 
 خارش زدہ پیپوال کا پھٹنا )نی نی ای(  ڈی. 
یک خصوصیت     یک ایک اییس حالت ہے جو اوپر اور نچےل اعضاء ےک ایکسٹینس حےص پر خارش  جلد یہ 

۔  رکھٹی ہے جو ایچ آنے وی انفیکشن ےس منسلک ہے
 عالج 
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یٹ بیٹا میتھایس:   ہفتوں ےک لتے  4-3گھنتی بعد   12٪ ہر 0.025سون والثں
 یا

 میل گرام ایک مہینی ےک لتے دن میں ایک بار 100ڈاپسون 
 

م  6.6 ن  (Albinism) البیٹن
 تعریف

م ایک وراثٹی حالت ہے جو پیدائش ےک وقت موجود ہونی ہے ، جس میں پگمنٹ یک کیم ہونی ہے جو   ی البیثی
م موجود ہیں ، ان سبیھ میں  عام طور پر جلد ، بالوں   ی

۔ مختلف قسم ےک البیثی اور آنکھوں کو رنگ دیٹی ہے
۔ یہ  حالت ، جو تمام نسلوں میں پانے جانی ہے ، آنکھوں ےک  مختلف ڈگریوں میں پگمنٹ یک کیم ہونی ہے

 میں جلد ےک کینس کا سبب
ی
بن سکٹی ہے اگر اچیھ طرح ےس   مسائل ےک ساتھ ہوسکٹی ہے اور بعد یک زندیک

ی میں اس یک روک تھام نہ یک گٹے ہو۔   بچیی
  

 تشخیص 
م یک صحیح قسم یک   ی ۔ یہاں د  تشخیصکیس شخص میں البینثں و ٹیسٹ دستیاب ہیں کرنا آسان نہیں ہے

۔ حال یہ میں ، ایک خون یک جانچ تیار یک گٹے ہے جو ضف د و اقسام یک حالت یک شناخت کرسکتی ہیں
ی ےک ک  م یک کچھ اقسام ےک جیں ی

۔ ایمنیوسینٹیسیس ےک دوران ایس جو البیثی ز یک شناخت کرسکٹی ہے یثے ثں
۔ حمل ےک پانچویں    ہوسکٹی   خیصشت طرح ےک ٹیسٹ ےس پیدائش ےس بج  میں البیونزم یک کچھ اقسام یک   ہے

ہفتہ ےک دوران ایک کوریانک ِولوس ےک نمونی لینی ےک ٹیسٹ میں کچھ قسم یک البیونزم کا بیھ انکشاف  
۔   ہوسکتا ہے

  
ی لینی اور مریض اور متعدد قریٹے رشتی کیس شخ  ص یک مخصوص قسم یک البیونزم کا پتا خاندانی ھسثی

 ۔داروں کو چیک کر ےک کیا جاسکتا ہے 
  

یثے  ی ےک حل میں ڈال کر کثں "ہیثے بلب پگمنٹٹیشن ٹیسٹ" کا استعمال انسان ےک بالوں ےک ٹکڑے کو ٹائروسیں
 میں یہ ایک مادہ ہے جےس جسم میالنن بنانی ےک لتے استعمال یک نشاندیہ کرنی ےک لتے کیا جاتا ہے ، کھانی 

 ہیں تو ، اس کا مطلب ہے کہ با
۔ اگر بال سیاہ ہوجانی ل میالنن بنا رہے ہیں )"مثبت" ٹیسٹ(۔ ہلےک کرتا ہے

۔ یہ ٹیسٹ البیونزم یک دو اقسام ےک نامو  ی نہیں ہے : "ٹائبالوں کا مطلب ہے کہ میالنیں پوز"  - ں کا ماخذ ہے
 نیگ"۔ -"ٹائاور 
ح یک پیمائش کرتا ہے کہ بال    ۔ یہ اس رسر ی ٹیسٹ ہیثے بلب پگمنٹٹیشن ٹیسٹ ےس زیادہ بہثی ہے ٹائروسنثں

ی   "  ٹائروسیں ی ۔ بال "ٹائروسنثں کو کیمیکل )ڈی او نی اے( میں تبدیل کرتا ہے ، جےس پھر پگمنٹ بنا دیا جاتا ہے
۔ کچھنایم مادے یک  ہیں

ی کو تبدیل کرنی ی فعال نہیں    مدد ےس ٹائروسیں قسم یک ایلبیو نزم میں ، ٹائروسینثں
۔  ی یک پیداوار ختم ہو جانی ہے  ہوتا لہذا میالنیں

 روک تھام
۔ واقعات کو روک حالت ےک مزید  - وری ہے  نی ےک لتے جینیانی مشاورت بہت ضی
ٹ ، بوز ، اسکرٹ اور پتلون اور وسیع بری  م ٹونی  جلد یک کینسوں یک روک تھام ےک لتے لمٹے سلیووایل رسر

 جیےس میکانیکل روک تھام۔ 

 بالغ اور بچ  
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( روزانہ صبح  ٪ پر مشتمل8٪ ، زنک آکسائڈ 9+ ) ٹائٹینیم ڈانے آکسائیڈ 30ایس نی ایف یس:  بجے  8ہے
۔ 2اور دوپہر   بجے دن میں دو بار لگائیں

 

 عالج
 
۔ حالت ےک مزید واقعات کو روکنی ےک لتے جینیانی مشاورت  وری ہے  بہت ضی
  

ٹ ، بوز ، اسکرٹ اور پتلون اور وسیع بریم  ٹونی جلد یک کینسوں یک روک تھام ےک لتے لمٹے سلیووایل رسر
 جیےس میکانیکل روک تھام۔ 

 بالغ اور بچ  
( روزانہ صبح 8٪ ، زنک آکسائڈ 9+ ) ٹائٹینیم ڈانے آکسائیڈ 30یس: ایس نی ایف  بجے  8٪ پر مشتمل ہے

۔ بجے  2اور دوپہر   دن میں دو بار لگائیں
 عالج 

۔  موثر عالج نہیں ہے
ی ےس یہ سورج یک براہ راست روشٹی ےس بچاؤ ےک عالوہ کونے  بچیی

۔ سنس   میں دی جائیں
ی کیس ماہر یک نگرانی   اسکریثی

 
 عالج 

۔    عالج نہیں ہے جو میالنن یک کیم یک جگہ ےل سگ جو البیونزم یک عالمات کا سبب بنٹی ہے
ایسا کونے

 ہیں ، بہت زیادہ دھوپ یک وجہ ےس  آنکھوں یک
 مسائل ےک لتں جو اکثر جلد یک رنگت یک کیم ےک ساتھ ہونی

۔  درد کو کم کرنی ےک لتے   شیےسر پہنتی  چاہئیں
ی
 رنگ برنےک

  
 عالج نہیں ہے ، اور فوکس کرنی واےل مسائل )رسجری 

ول ےک حرکت )نیسٹاگمس( کا کونے آنکھوں یک بغثں کنثی
( ےک  ی ۔یا کانٹیکٹ لیثی  عالج تمام کیسی میں موثر نہیں ہیں
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 باب آٹھ
  

 MUSCULO SKELETAL AND) حالتیں پٹھوں ڈھانچ  اور جوڑوں یک بیماریوں یک 
JOINT DISEASE CONDITIONS) 

ن    1.1  (INFECTIONS) انفیکشٹن
  

 (Osteomyelitis) اوسٹیومیالئٹس          1.2
۔   12یک نشاندیہ کرتا ہے اور یہ   آسٹیوئیالئٹس ہڈی ےک انفیکشن  سال ےس کم عمر بچوں میں عام ہے

۔ سالمونیال اوسٹیومیالئٹس انفیکشن سکل ذم   سٹیفیلوکوکانے اس حالت ےک سب ےس زیادہ ہ دارجاندار ہیں
۔  ۔ تپ دق کا اوسٹیومیالئٹس تپ دق ہونی یک وجہ ےس ہوتا ہے  ہے

ی
 سیل انیمیا یک ایک عام پیچیدیک

 تشخیص 

 بخار، نے چیٹی اور ہڈی ےک انفیکشن ےک مقام پر شدید درد   المات میں عام ع   ·
 ں 'سمپیتھٹک' بہاو پیدا ہوسکتا ہے اگر انفیکشن جوڑ ےک قریب ہو تو وہا   ·
  

 : ہڈیوں ےک انفیکشن اور عالج یک اقسام1ٹیبل 
  

 دورانیہ  عالج  حالت 

ی<  شدید اوسٹیومیالئٹس  گھنتی ےک  24جراج نکایس یک )ہسثی
تھ پیش کردہ تمام معامالت  سا

 )  سفارش   میں
 4گرام ایک دن میں  2ےس 1کلوکساسیلن 
  مرتبہ نس میں 

 یا 
  )   3میل گرام  600کلنڈامائسن )نس میں

  مرتبہ روزانہ
ی میں شدید اوسٹیویالئٹس پر نوٹس  

میی
۔   دیکھیں

ہفتی یا اگر ایکسے   6، 
ہفتی پر روک    3نارمل ہو تو  

 دیں 

رسجری۔ عام طور پر اینٹی بائیوٹکس یک  دائیم اوسٹیومیل ئٹس 
 سفارش نہیں یک جانی ہے 
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سکل سیل انیمیا ےک مریض 
 اوسٹیومیالئٹس میں 

  ) گرام ایک دن میں   2  امپیسیلن )نس میں
 چار بار

ی   گرام )نس   2ےس    1دن میں چار بار کلوساکلیں
( دن میں چار دفعہ   میں

 
 اور 

میل گرام)اگر  500کلورامفینکول )او( 
 نیال کا شبہ ہے تو( سالمو 

 ہفتی  12ےس  5
 ہفتوں ےک لتے  12ےس  6
 
 ہفتوں ےک لتں  3ےس  2 

  جراج نکایس گنٹھیاسیپٹیک  
شدید اوسٹیومیالئٹس ےک لتں کلوکساسیلن یا 

 کلنڈامائسن 

  

( دن میں  گونوکوکل گنٹھیا ائل پینسیلن )نس میں ی ےس  2.5بیثی
5   ) ایم یوچار بار یا )اگر پینسلن ےسمزاحم ہے
 و ت

  )  گرام روزانہ ایک بار   2کینامائسن )پٹھے میں

 دن   6
 
 دن  7

میں کمپاؤنڈ فریکچر )جس 
 کونے انفیکشن نہ ہو( 

 ) گرام دن میں چار    1کلوکساسیلن )نس میں
 بار

 ) میل گرام دن   600کلنڈا مائسن )نس میں
ایگزون    3میں    بار3گرام دن میں    1بار، سیفثی

  دن 3

  

 ےک عالج اتیادو ٹں بغ
 نکل آنی  پی، متاثرہ حےص  کو سپلنٹ لگانا ، اعضاء کو بلند کرنا اور بخار ےک لتے سپنج۔ اگرنکالتی ےس  پ آرام

ور  نا یانجام د عہیرسجن ےک ذر  ڈکی)آرتھوپ یں ہے تو ، اس کو نکال (۔ یضی  ہے
۔ معمول یک  کو پہنچنی واےل نقصان یک  یمدت ہڈ  یک  جینٹیےک بعد سپل  شنیآپر    6-4مدت    حد پر منحرص ہے

۔ آہستہ آہستہ اعضاء کو متحرک کر ہفتی    ع ی ۔ وسںیاجازت د وزن اٹھانی یک جی    اور اس ےک بعد بتدر  ںی ہے
ورت ہوسکٹی   ےک لتے مدد یک نوں یکو کچھ مہ  ی، ہڈ یں صورت م پر نقصان یک مانی یپ ۔  ضی  ہے
 

 ادویات کا عالج
می سپ عیوس وجہیکا آغاز ب  وٹکسیبائ نٹی یا نس ناسٹی  کثی پر منحرص ہوتا  اتیاتیح  وایلکا باعث بننی   شثی

۔ وعام ب   وٹک یبائ نٹی یا ہی یں ۔ بعد میں ٪ معامالت( ہ80-40)  ئسیاور  لوکوکسیف یروگزنز اسٹ لیثں کٹیہے
۔ ا ا یرپورٹ  کلچر یک انتظام اس وقت تک  کا   نس ناسٹی  یک  وٹکسیبائ نٹی یعالج ےک جواب پر منحرص ہے

کا    وٹکسیبائ نٹی یا اس ےک بعد زبانی ہ ہوجانے ، اثر حاصل ن کلینیرہتا ہے جب تک کہ سازگار کل یجار 
وع ک  ۔ ا ا یاستعمال رسر ۔ 6-4کل مدت   عالج یک وٹکیبائ نٹی یجانے  ہفتوں تک ہے
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ہفتوں  2-1 یں شدہ خوراکوں م  می گرام / کلوگرام / دن چار تقس  میل 100-50 لنی. انجکشن۔ کلوکساس 1
 تک۔
ہفتوں   2-1 یں شدہ خوراکوں م می تقس 2 یں دن م گرام / کلوگرام /   میل 7.5-5 نٹامائسنی. انجکشن. ج2

 ، اگر مزاحمٹی  یں شدہ خوراکوں م میتقس 3-2گرام / کلوگرام / دن   میل 15 لنی انجکشن۔ اموکساس ا یتک 
۔ نوزا ی روجیا وڈموناسیس  ہے
 ای

انے ی ۔ سانجکشن ں  ہفتو   2-1گرام / دن(    2خوراک    ادہیےس ز   ادہیگرام / کلوگرام / دن )ز   میل  100  گزونیا  فثی
 ا ی یں شدہ خوراکوں م می تقس 2ےک لتے 

 م یتقس  4-2  عہیپٹھے ےک ذر   ا ی  وژنیانف  یں گرام / کلوگرام / دن نس م  میل  200  -100  گزائمی فوٹیس  انجککشن
۔ 2-1 یں شدہ خوراکوں م  ہفتوں ےک لتے

 ای
گرام /   میل 40 نڈامائسنی حساس ہے تو ، انجکشن۔ کل ےک لتے انتہانے  فالوسپورنز یاور س نسلنیپ ضی مر  اگر 

۔  2-1 یں شدہ خوراک م می تقس 4کلوگرام / دن   ہفتوں ےک لتے
 ای

 میل  500 وژنی انف یں نس م نکومائسنی، انجکشن. و  سی ۔ اورئس مشتبہ کفی مزاحم سٹ لنیسیتھیم اگر 
 ک یا ؛یں گھنتی م   12ہر  یں منٹ م  100گرام  کم از کم   1 ا ی یں منٹ م 60گھنتی بعد کم ےس کم   6گرام ہر 

گرام / کلوگرام۔    میل  10  یں گھنتی م  12گرام / کلوگرام پھر ہر    میل  15طور پر    ، ابتدانے   یں م   دہی ہفتہ تک نوزائ
 1گرام / کلوگرام۔    میل  10گھنتی بعد    8ھر ہر  طور پر پ  گرام / کلوگرام ابتدانے   میل 15ہفتوں ،    4-1  دہی نوزائ

 گھنتی بعد۔   6گرام / کلوگرام ہر   میل 10،  یں بچوں م ادہیماہ ےس ز 
 (۔ںی مالحظہ کر  کشنی بخار پر س یں م 1بخار ےک لتے )باب  ٹمولیاسثں / انجکشن. پ زبانی . 3
، عموما  کیم  یں سوجن اور بخار م یں ۔ سازگار ردعمل جس مںیکر   نگرانی  عالج یک عہیحاالت ےک ذر  . طٹے 4

ی آر، پروٹ  سیا  یاور ا  کٹو یا  یر   نقل و حرکت ، یس  بہثی ہونی اور اعضاء یک آر( ےس بہثی   سیا  ی)ا  ،کیم  یں م  یں
( یک  یو ثں پ  ردعمل یک کلینیکل   آر نی  یس ونکہیاشارے ک دن ےک  10-7۔ عالمتوں ےک ہے  تی خصوص کرتا ہے
عالج عام  ۔ زبانی یں رے دہرائ کسیحد کا اندازہ کرنی ےک لتے ا ان یکاور نقص تبایہ کو ہونی وایل  یبعد ، ہڈ

وع 2-1 وٹکیبائ نٹی یا یں طور پر نس م  نٹی یا ہے ، اگر جواب سازگار ہو۔ زبانی  ہونی  ہفتوں ےک عالج ےک رسر
۔ کلچر یک  یک  ت یتر کلچر اور حساس  ادہیکا انتخاب ز   وٹکیبائ    رپورٹ یک  رپورٹ پر منحرص ہے

ی
 عدم موجودیک

 : ںی د اتیادو  لیدرج ذ یں م
بت ۔  4-3 یں شدہ خوراکوں م میتقس 4گرام / کلوگرام / دن   میل 100-50 لنی۔ کلوکساس رسر ہفتوں ےک لتے
(۔ ونکہیک   ںیکر   نگرانی  یک  لی)تعم  اس کا ذائقہ تلخ ہوتا ہے

 ای
بت شدہ خوراکوں   می تقس  4ہفتوں ےک لتے    4-3گرام / کلوگرام / دن    میل  50-25  کسنیل  فا ی ۔ سپسولی/ ک  رسر

 ۔  یں م
 ای

۔  4-3 یں شدہ مقدار م  می تقس 4گرام / کلوگرام / دن   میل 40-25 نڈامائسنی ۔ کلانجکشن  ہفتوں ےک لتے
 ہے  نکلٹی  پیےس پ ی، اگرہڈ ںی کر   فر یرسجن کو ر  ڈکی ھوپکو آرت  ضی مر 

  ڈک یآرتھوپ ض،ی استعمال کرنی واےل مر  اتیمنش یں / نس م ضی مر  سیسیموڈائلی / ہ طسیابیبالغ / ذ  کیس
۔  الئٹسیوم یاوسٹ د یشد   یں م ضی امپالنٹ / کمزور قوت مدافعت واےل مر   کا شہبہ ہوتا ہے
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 مریضوں یک تعلیم
 ورت پڑسکٹی  عالج یک وٹکیبائ نٹی یوں ےک لتے اجواب ےک مطابق کچھ ہفت ۔ طو  ضی ادوار ےک لتے  لیہے

 ( درکار ہوگا۔جیدورسا اسپلنٹ کونے   ا یپالسثی ) 
 ( نہ کہا جانے جب تکیں صورت م کم ہونی یک  یں م یہڈ بج  کو چلتی ےک لتے )اعضاء یک 

۔ ینہ د اجازت   جانے
 

 (Tropical Pyomyositis) ٹروپیکل پائومائوسائٹس  1.3
 ہیں لیکن بعد میں پیپ یک وجہ غثں یقیٹی ہے کیونکہ پھوڑے جن کو چیک کیا گیا وہ جراثیم ےس پاک 

ہونی
۔  کاکلچر عام طور پر سٹیفیلوکوکس آرئس ظاہر کرتا ہے

 تشخیص 

 اہم طٹے خصوصیات بخار اور ایک یا ایک ےس زیادہ بڑے عضالت یک تکالیف ہیں ، زیادہ تر ٹانگوں یک 
 

 عالج میں 
 الغ ب   ·

 ےس پیپ ڈرین   پھوڑے
 

 میل گرام دینی ہیں  500گھنتی بعد   6دن ےک لتے ہر  14کلوکساسیلن اے: 
 یا
۔  14گھنتی بعد   6میل گرام ہر  500ایریتھرمائسن :   دن ےک لتے
 بج   

 دن ےک لتے  14گھنتی بعد   6میل گرام / کلوگرام جسمانی وزن ہر  25کلوکساسیلن اے: 
 یا

A:  دن ےک لتے  14گھنتی بعد   6ن ہر ام / کلوگرام جسمانی وز میل گر  10ایرتھرومائسن 
 
  

 (INFLAMMATORY CONDITIONS) واےل حاالتسوزش    2.1
 عام رہنما خطوط

ائڈائڈل اینٹی سوزش وایل دوائیاں ہیں             ·  
میں     اس گروپ۔  ان میں ےس بیشثی حالتوں کا پہال عالج نان سثی

ن، انڈومیتھاسن شامل ا اسیٹامول  لیکن ، شامل ہیں روفن آئیبوپاور یسٹر  شامل نہیں ہے پٹں
ا گردوں یک خرانے ےک مریضوں کو محتاط انداز میں استعمال دمہ اور جگر ی   حمل ، بوڑےھ ،این سیڈز              ·  

 کرنا چاہنے 
۔ ماہرین یک  این سیڈز ےس         ·  ی کیا جانا چاہنے موجودہ یا ماضی ےک پیپٹک الس ےک مریضوں میں پرہثں
ی ریمیٹک بیماری اور پیپٹک الس ےک مریضوں کو ریفر کریں۔ مد  د ےک لتے سنگیں
 کھانی ےک ساتھ لیا جانا چاہنے این سیڈز        · 
 ہیں تو ، میگنیشیم ٹرائسیلیکیٹ مکسچر شامل         · 

اگر مریض میں ڈیسپیپٹک عالمات پیدا ہوجانی
وری مخالف سمجھا جاتا ہے کرنی یک کوشش کریں۔ اگر ڈیسپیپسیا برقرار رہتا ہے ت  و ان کو ضی
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انی بہت ےس سوزش واےل جوڑوں ےک حاال         ·   ت میں ایک مفید ضمٹی عالج ہے فزیوتھثں

 (Rheumatoid Arthritis) رئمیٹائڈ گنٹھییا  2.2
 ۔سسٹمز کا مرض ہے  جسم ےک کافی  دائیم کینامعلوم وجوہ ےس ا ہی

 
 

 تشخیص 
سڈول  جوڑوں یک نے اور متعدد پرد کا آغاز جوڑوں ےک درد ، سخٹی اس  ،  یں م تی اکثر  یک  ضوںیاے ےک مر  آر 

۔ سوجن ےک ساتھ کپٹی   ہوتا ہے

 عالج
 یمار یکا شکار رہتا ہے ، جس کا مقصد ب  یاور افراتفر   وجہ نامعلوم ہے ، لہذا عالج تجربانی   آر اے یک  چونکہ

۔ یک  عالمات کو درست کرنا ہے

 ےک عالج اتیادو ٹں بغ
طاقت اور  پٹھوں یک ثں سوزش کو بڑھانے بغ ، جوڑوں یک گر ی ۔ بصورت دیں ر سپلنٹ لگائدرد ، آرام او  د یشد 

۔ مختلف قسم ےک آرتھوٹک )اسپلنٹس( اور معاون آالت ںی کر   یں نقل و حرکت کو برقرار رکھنی ےک لتے مشق
ی )ک  یں م  دھیسمدد اور   جوڑے یکیں ، واکر( درد کو کم کرنی اور افعال کو بہثی بنانی ےک لتے درست شکل م یں

 ۔ یں معاون ثابت ہو سکتی ہ

 (17.1 ر یےس عالج )تصو  اتیادو 
ح بہثی ہونی  نتائج یک  جواب اور حتیم عالج ےس طٹے  ےک ابتدانے  اے  آر  ۔ سنگ رسر ی ہے ناقص  ا یاور /  یمار یب  یں
ورت ہونی  ، جارحانہ عالج یک ےک لتے ابتدانے  ضوںیےک عوامل واےل مر  یبہثی  ۔ عالج معالج  ضی ی ہے اور  یں
۔ طور پرمانع عناض پر مبٹی  اور طٹے  حیترج  یک  ضوںیمر   ہوتا ہے
  کشن ی گتے س  نے یےک د وآرتھرائٹسیکو آسٹ  ڈ یس نیا بیھ ےک عالوہ کیس ٹامولیاسثں ، پ یں سوزش م د ی. شد 1

ہفتوں کا وقت لگ سکتا  4-2 یں واضح ہونی م کارروانے   یں سوزش م یک  ڈ یس نی ۔ ایں ےک مطابق دے سکتی ہ
۔  ہے
۔ ا جانی  استعمال یک یں م  ضوںی گوں اور خراب گردے واےل مر ک بزر خورا  یک  ڈ یس نیا کم  ادہ یےس ز  کیچاہنے
۔ ا  یں فائدہ نہ  اضافی   پن بڑھاتا ہے ، اور اس کا کونے   ال یےک ساتھ استعمال ےس ضف زہر   ڈ یس  نیا  ک یہوتا ہے
 ۔ یں ےس بہثی ہو سکتی ہ یدورس  ضینہ آ سکتی واےل مر  یےس بہثی   ڈ یس نیا
،  ئسنیپسی، ک ٹیسائل یلیس یں شامل ہوتا ہے ان م ڈ یس نیا یں جن م یں م اتیادو  لگانی وایل. جلد پر 2
اج م یں شامل ہ  ڈ یس  نیاور ا  مفر ی، ک  نتھولی، م  ٹسینیکوٹین ی امداد فراہم کرسکتی   عالمٹی   یں جو مختلف امثی
وع م یمار ی۔ بںیکر   فر یماہر )معالج( کو ر  یں مرکز م  ۔ اعیلیں ہ ۔ ںیز کر کا آغا  یاے آر ڈ میا یڈ یں ےک رسر

ی پش ( ےک اثر یکیاے آر ڈ میا ی)ڈ دوانے   ٹکیومیر  نٹی یا کرنی وایل  م یترم یں م یمار یخاص ب کیس   گونے   یں
۔ اس کا اثر ظاہر ہونی م  یں ممکن نہ ۔  6-4 یں ہے  ہفتوں کا وقت لگتا ہے

نتی گھ  12ےس    ٹی گز یتھوٹر یخوراک ےک طور پر۔ م  کیگرام ا  میل  15ےس    7.5ہر ہفتی    گویل  ٹیگز یتھوٹر ی. م3
گرام / ہفتہ مرصی اثرات کو کم    میل 5 سڈ یوقت فولک ا کیاس ےک بعد سنگل خوراک ےک طور پر ب ا یپہےل 

 کرتا ہے 

 ۔اثرات
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 ٹک ی کروسیاضافہ ، م  یں ےک واقعات م   کشنیانف   یں م  نی ی، منہ ےک زخم ، جگر کو نقصان ، س  : متیلاطی)احت
و  باقاعدہ نگرانی  یک  نی  فیا لیاور ا یس نے  ۔ یسا یمیان اب ےس پرہ  یر ضی ۔ عالج ےک دوران رسر ی ہے  (۔ںیکر   ثں

خوراک   جا سکتی وایل برداشت یک ادہیےس ز  ادہیز  یک  کسی ا نی  می ا فیتعر  عالج ےک جواب یک ملیاوپٹ سب
۔ ا گٹے   ےک طور پر یک ناکایم یں ماہ ےک بعد نجات حاصل کرنی م  3ےک  کا مرحلہ وار عالج   ضوںی مر  ےسیہے

 کا مجموعہ عالج۔   جنٹیاور ا ےک عالوہ کیس کسیا  نی  می، ا عٹی یہونا چاہنے ، 
ی ضف سنگ  -4    ، روز مرہ یک  یں م  ضوںیےک مر   یمار یب  یں

ی
مدت    پر اثر انداز ہوتا ہے اور کافی   وںیرسگرم  یک  زندیک

: پر  یں ےک عالج ےس بہثی نہ یآر ڈ میا یاور ڈ یڈ اے آنے  سی ا نیےک لتے ا  60-40 گویل  سولونیڈنی ہوتا ہے
۔ وقتا ہف 4-2گرام / دن   میل ےک دوران آہستہ آہستہ جائزہ  نوںیمہ 3فوقتا اور ممکنہ طور پر توں ےک لتے
ورت ہو تو ،  لی۔ اگر طو یں ل  ۔ ںیمقدار د گرام / دن یک  میل 10-5مدت ےک لتے ضی

ا   تھائل یم یں گٹھائ ےک ساتھ منتخب معامالت م  یادیبڑے جوڑ ےک بن کی: اائڈز ثں کوسٹیکورٹ   کولر یآرٹ انثی
ورت ہوسکٹی  گرام یک  میل 80-20،  ٹی ٹیسیا نسولونیڈر یپر  ۔  ضی  ہے
ےک خطرے واےل عوامل ےک لتے   وپوروسسیےک لتے اور آسٹ یمار یب یک  یو  کو یس  ضوںی. آر اے ےک مر 5

۔ ا کروانی   ننگیاسکر  ۔  ا یبار پتہ لگ جانی ےک بعد ، ان حاالت کا مناسب انتظام ک کی چاہنے  جانا چاہنے
 قاع با یک  ضوںیمر  تں . مرصی اثرات ےک ل6

ی
۔ س جانی  یک  ےس نگرانی  دیک مکمل  ، خون یک وگرافیڈی ےک ر  نی یچاہنے

کا باقاعدہ   قاتی تحق یسیج ولیل پڈ ی، اور ل سٹی، جگر اور گردوں ےک فنکشن ٹ گنٹی   مفوسائٹی، ل گنٹی 
۔ ا یوقفوں ےس اندازہ ک  جانا چاہنے

  کل یڈیم بیھفتوں ےک بعد ہ 8--، اگر  ںیکر   فر یر  یں سنثی م اعیل کیا یں حاالت م لیکو درج ذ  ضیمر  -7
،  یں موجود ہ  نچاؤ یکھ  ا ی عالمات ، خرانے  معمویل ثں غ  د یہوتا ہے ، جوڑ ےس باہر شد یں اثر نہ عالج کا کونے 

  امداد ےک باوجود روز مرہ یک مناسب طٹے  ا یمفلوج ہے /   ضی مر 
ی
  یں ےک قابل نہ نی یانجام د  اںیگرمرس  یک  زندیک

 .  ہے
 

 (Gout) گاؤٹ    2.3
تر شدید گنٹھانے ہے جس ےک نتیجے میں جوڑوں اور ٹینڈن ےک اردگرد ، وں یک ایک متواگاؤٹ پردنے جوڑ 

یوریمک جسمانی سیالوں ےس مونوسوڈیم یوری  سیچوریٹڈ ہائثی ۔ گنٹھیا دائیم اور سثی  ہیں
ٹ ےک کرسٹل ہونی

۔  بڑھ سکتا ہے
  

 تشخیص 
·    ،  رات میں

 چبھن یا کچلتی جییس درداہم طٹے خصوصیت ایک شدید گوتھانے گنٹھیا یک ہے ، اکثر
۔    ·  عالمات سوجن ، گرم رسخ اور بہت ٹینڈر جوڑ ےک ساتھ شدید انفیکشن یک طرح ہیں
ت ےس شامل ہوتا ہے پثں ےک انگوٹھے یک پہال میٹا     ·  ٹارسوفارنجیل جوڑ کثر

 عالج عمویم اصول
 ۔یں شدت کا اندازہ لگائ معائنہ اور حملوں یک اور جسمانی  خی    مکمل تار    ·

 ادویات ےک عالج ٹں بغ

اب نویسر  ، ورزش ، تمباکو نویسر  شنیڈر یپر قابو پانا ، صحت مند غذا ، ہائ  وزن اور  ںیکو ختم کر   اور رسر
ی اسین کا استعمال    ٹکسیور یلوپ ڈائ ا ی ازائڈ یےک عالج ےک لتے تھا سر یبلڈ پر  ۔ اگر ہانے یں ےس بچ  ازائڈ یاور تھا یں

ول یک سر ی ہورہا ہے تو ، متبادل بلڈپر   ۔ ںیپر غور کر  اتیادو  ےک کنثی
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 ۔ یں معاون ہ یں عالج م کی کو آرام اور آئس پ  جوڑوں

 ےس عالج اتیادو 
ورت نہ  عالج یک یں م ا یمی س یور یعالمات ےک ہائثی  ثں بگ  ۔ یں ضی  ہے

وع کر   گھنٹوں ےک اندر تھرانی   24، آغاز ےک    یں حمےل م  د یےک شد   گاؤٹ حملہ مکمل طور    د ی۔ گاؤٹ کا شد ںیرسر
 ۔ یں رکھ یکو جار   اتیادو  یرکاوٹ ےک پہےل ےس جار  کیس  ثں پر حل نہ ہونی تک بغ

ی . آئبوپروف 1  ایچار بار  یں دن م گرام گویل  میل 800 یں
وکس یچار بار ن یں م دن ی ثی  گرام  میل 500 گویل  یں
 ای
ی ت یں دن م   ایگرام   میل 50 گویل  ٹھاسنیبار انڈوم یں

ی سی۔ کولشیں جانی ہ  تں ک  یں برداشت نہ ا ی یں کو منع ہ  گویل  ائڈ ثں کوسٹ ی اور کورٹ ڈ یس  نیا اگر  وع م  یں  1 یں رسر
وع کر   میل   گھنٹہ یک   1گرام   میل 1.5 ادہیےس ز  ادہیگرام )ز   میل 0.5گھنٹہ بعد   کی، اس ےک بعد ا ںی گرام رسر

 ا یطور پر حل نہ ہوجانے   کملحملہ م د ی جب تک کہ شد یں رکھ یجار  یں گھنتی م  3-2(اس کو ہر یں مدت م
دن ےک اندر  3۔ کورس کو یں گرام خوراک تک نہ پہنچ جائ  میل 6ہ اس وقت تک ک  ا یہوجانے  الٹی  ا یاسہال 

۔  ا یدہرا یں نہ  جانا چاہنے
 ای
 ۔ یں اور پھر روک ںیگرام / کلوگرام / دن د  میل 0.5 سون یڈ یدن ےک لتے پر  5-10
ازولیبار اوم کی.ےس پہےل روزانہ ا یں م ضوں ی خطرہ واےل مر  ےک ساتھ اعیل گویل  ڈز،یس  نی. ا2 گرام   میل 20 ثی
 ہےل۔ شتی ےس پنا
مسلسل   یک  یمار یہوتا ہے تو ،اور ب یں ( حاصل نہلیا یگرام / ڈ  میل 6کا ہدف )>  سڈ یا ورکی مثں س اگر 

اج تھرانی  ۔ ابتدانے ںیپر غور کر  ہو تو مجموعہ تھرانی  رسگریم
ی  تں گاؤٹ ےک حمےل ےک ل  د ی کو اچانک شد   امثی

ےک   تی شمول یک  ا یگٹھ  ھر آرت  پویل ا یڑ بڑے جو  ادہیےس ز  کیجاسکتا ہے ، خاص طور پر ا ا یک   ز یتجو  بیھ
 ساتھ۔ 
وع کر   نولیور ی لوپیحمےل ےک دوران ا د یشد  ےل رہا  نولیور یلوپیا پہےل ےس یہ ضی۔ تاہم ، اگر مر ں ی کو مت رسر

 ۔ہے  ا یگ  ا یکہ اوپر د  سا یج ںیحمےل کا عالج کر  د ی، اور شد یں رکھ یہے ، تو اس کو جار 
جب   ا یےک بجانے    ڈ ی س  نیا  ا ی ( ، اور اس ےک عالوہ  یں شامل ہبڑے جوڑ    2-1  یں )جس م   یں م  مونو گوئٹی   د یشد 

ی سیکولش ۔ جانی   یک  یں برداشت نہ ا یموثر ہے  ثں غ  یں  ہے
ا  جو  ثں اس ےک بغ ا یانجکشن ےک ساتھ  ائڈ ثں کوسٹیکورٹ  ٹکیمیسٹیس ا یعالج  خوراک جو زبانی  کولر یآرٹ انثی

۔ م خوراک   ؛یں پٹھے م  ا ی  یں کلوگرام نس م  / ام  گر   میل  2-0.5  سولونی ڈنی تھائلثی یکہ جوڑ ےک سائز پر منحرص ہے
۔ اس ےک بعد یک ا یکو دہرا گرام   میل 60-40 سٹونائڈ ی ا نولونیٹرائمس ا یردعمل  خوراک ابتدانے  جاسکتا ہے

 ۔طرح اوپر یک سولونیڈنیپر  ، پھر زبانی  ںیپر انحصار کرنی ہونے د
 ای

۔  12دن ےک لتے  2ےس  1اثر ےک لحاظ ےس  ابتدانے   گھنتی

 ؤٹگا  دائیم
گاؤٹ   ا ی ، ٹوفانے  ا یگنٹھ  گاؤنی   ، دائیم یں گاؤٹ ےک حمےل ہو چےک ہ  د یشد ادہیز  ا ی 2جو  یں جن م ضوںیمر  ان
  کو کم کرنی یک   ٹیور یہفتوں بعد  2-1ہونی ےک  کیعالمات ےک ٹھ ، سوجن یک اںیلیتبد  وگرافکیڈیر  یں م

وع کرنی م تھرانی  ۔ لیا یگرام / ڈ  میل 6سطح > ےک حصول ےک ہدف یک سڈ یا کیور ی،  ثں تاخ یں رسر  ہے
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وع کر   میل 300-50 نولیور یلوپی. ا1  5-2، خوراک آہستہ آہستہ ہر  ںیگرام / دن ، کم خوراک ےس رسر
۔  لیا یگرام / ڈ  میل 6سطح ≥ یک  سڈ یا ورکی مثں ہدف س ںیکر   ٹیٹائثی   یں ہفتوں م  حاصل کرنی ےک لتے

ےس   ادہیز  یں م یمار یب د ی)شد  یں ہ جانی  ید یں گرام ےس زائد خوراک  میل 300روزانہ  یں شدہ مقدار م میتقس 
 ضوں ی( واےل مر یےک ڈ )یس یمار یب دائیم عمر ےک گردوں یک ادہیاس ےس ز  ا ی 4گرام( مرحلہ   میل 900 ادہیز 

وع کرنی   یں گرام متبادل دن م  میل 100 ا یگرام / دن   میل 50کو  ۔  رسر  چاہنے
 ای

روزانہ ےک   ہی ومیگرام   میل 300ےک  نولیور یپو لیگرام )ا  میل 40 ٹیبکسوسٹ یف یں ماہرانہ عالج گاہ  م کیس
وع یک  میل 80برابر( ےس  ورت   یک  کیم  یں خوراک م کیس  یں م  یےک ڈ ۔ یسنں چاہ جانی  گرام / دن تک رسر ضی

۔  یں نہ  ہے
وع کرنی ےک بعد کولش  گویل  نولی ور یلوپی. ا2 ی س یرسر  د ی ےک لتے شد  نوںیمہ  12-6دو بار    یں گرام دن م  میل  0.5  یں

پانے جانی واےل معلوم ہونی  یں کم کرنی ےک عالج ےک پہےل سال م  ٹیور یےک لتے جو کم کرنی   تعداد کو  حملوں یک
ماہ تک محدود   6اور کورس کو    ںیکر   ڈجسٹی، خوراک کو ا  یں م  ضی ےک مر   خرانے   : گردوں یکاطی۔ )احتیں ہ
 (۔ ںیکر 
 یں صورت م ، یکپن  ال یہر ز  نولیور یلوپیا ا یعدم برداشت   یں م ضوںیگردوں ےک نارمل افعال واےل مر   

ورت ہونی   یک  شنیڈر یہائ   ۔ اچیھیں شدہ خوراکوں م  میگرام / دن تقس  میل  800-200  نیالز یس  سلفا  ہے   ضی
۔ جانی  یک  یں نہ ز یتجو  اس یک یں م   ضوںیواےل مر  خی    تار  یک  یپتھر  گردے یک  سڈ یا یور یاور   ہے
 نول یور یلوپیتو ا  یں ہونے ہ  یں نہ گاؤٹ ےک حمےل    سال ےس کونے   1ہے اور    لیا  یگرام / ڈ  میل  6>  ٹیور ی  مثں س  اگر 
بعد اس   نی یمہ  6ےس کم رہتا ہے اور ہر    لیا  یگرام /ڈ  میل  6  ٹیور ی  مثں ۔ اگر سںی گرام ےس کم کر   میل  100کو 
 ثں غ ہوں تو،  اںیگردوں ےک پتھر   ا ی ٹوفانے گاؤٹ ےک حمےل ،   ادہیاس ےس ز  ا ی 2۔ اگر ںیجانچ کر  مقدار یک یک
ورت ہونی   کو کم کرنی یک  ٹیور یمدت تک  نہیمع  ہے  ضی
ہوتا  یں دن ےک اندر حل نہ 14گاؤٹ کا حملہ جو   د ی، اگر شد ںی کر   فر یےک پاس ر  موٹولوجسٹیکو ر   ضی مر 

، ا ازونیسلف  ا یگرام روزانہ    میل  900  نولیلوپور یہے ےک استعمال ےک باوجود نے قابو ہونی واےل گاؤٹ حملوں؛   نثی
 عدم برداشت ہو۔  یک  ازونثں نپیاور سلف لنو یلوپور یا ل؛یا یگرام / ڈ  میل 6< ٹی ور ی مثں جب س 

۔   جانی  یک  عہیےک ذر  ورولوجسٹیجانچ  یک  ضوںی مر  ےک  چاہنے

 مریضوں یک تعلیم
ورت ہونی  عالج دونوں یک اتیاور ادو  اتیادو  ثں عالج ےک لتے بغ ادہیےس ز  ادہیےک ز  گاؤٹ ۔ مر  ضی  ضوں یہے

 ۔ ںیوضاحت کر  کو عالج معالجے یک
   طرز 

ی
اب سم  ثں مقدار )خصوصا بغ  ، غذا اور الکحل یک  کیم  یں ہو وزن م  یور کا مشورہ: جہاں ضی   زندیک  ت ی رسر

ور ثے یب ۔ غذا م   ی( کا اشارہ ضی ی اور پروٹ  یثں ، چ  اںیپھل   ا ی، سو   واال دیہ  دودھ ، کم چرنے   مڈ یاسک  یں ہے ےک    یں
ی  ا ثے ی ۔ بںیکر   حوصلہ افزانے  ےک ذرائع یک وںی سثے ی ےس پرہ ب، سٹؤٹ ، پورٹ اور رسر  ۔ ںیکر   ثں
۔  نا یپ پانی  ثی یل 3کو ہر دن کم از کم   ضوںی ےک مر  سسیتھایورولیگاؤٹ اور      چاہنے
 

ائٹس   2.4  (Osteoarthritis) اوسٹیو آرتھٹں
وسیس  یہ گنٹھیا یک ایک عام شکل ہے ، جس میں آرٹیکلر کارٹلیج کا    سکلثں

تخفیفانی نقصان ، سبکونڈرل بونی
۔ وجہ معلوم نہیں    یک تشکیل، اور کارٹلیج اور ہڈیوں ےک پھیالؤ ےک بعد آسٹیوفائٹ   یک خصوصیت ہونی ہے
۔ اس میں ایک یا کچھ جوڑوں ےس ہے ، لیکن جینیانی ، میٹابولک اور بائیو مکینیکل و  جوہ ہو سکٹی ہیں

۔  بتدری    ج آغاز ہوتا ہے
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 تشخیص 
 درد عام عالمت ہونی ہے       ·
 ہیں جی   ·

ےس دور دراز ےک انگلیوں مخصوص طٹے خصوصیات متاثر ہونی واےل جوڑ پر منحرص ہونی
 )بوچرڈ ےک نوڈز(   ےک جوڑوں کا بڑھنا

  

 عالج ےک رہنما خطوط
 بغٹں ادویات ےک عالج   ·
ور  عمیل تھرانی  معاون :  یموافقت کو بہثی بنانی اور درد کو کم کرنی ےک ضی  ہے
 شن، ینٹیفوم یسوجن گھٹتی ےک لتے ٹھنڈ د یوزن ہو(؛ شد ادہی)اگر ز  کیم  یں م وزن
 . یں آرام  دے سکتی ہ کو عالمٹی   ضوںیمر  کچھ دائیم  شنی نٹیفوم ، گرم تاہم
کیسومیآئ ےسیےک منصونے ، ج اور بحایل شنگیکنڈ  پٹھوں یک ٹکیٹرام ثں غ  یں م نگرانی  کو    پسیسیکوآڈر   ثی

(۔ یں دہ گھٹتی م فیسوجن / تکل  د یورزش ) شد  مضبوط کرنی وایل  تمام زورآور ورزشوں ےس بچنا چاہنے
 ۔ جی نڈی ب پیکر   ا ی ج ینڈیب و یسی ےک لتے کمثی  بہاو 
 ( ،یں ےک متضاد طرف پکڑے جانی ہ  ڈ یسائ فی تکل ادہیز  یں معاون آالت )جو ہاتھ م ےسیج یچھڑ 
 ےک لتے واکر۔  ضوںیمستحکم چال ےک مر  ثں غ ا ی خرانے  د یشد 

 بغٹں ادویات ےک عالج

ی یک  پیلیا کلی. ٹاپ1   ڈز یس  نی، ا مفور یک،   نتھولی، م ٹسینیکوٹی، ن پسئسنی، ک ٹسیلیلس یس یں جس م - شثی
اج م یں شامل ہ ی ۔ )احت امداد ہوسکٹی  عالمٹی  یں مختلف امثی : جلد پر استعمال ےک فورا. بعد گرم اطیہے

 (۔ ںیکر   ز یےس گر  شنی نٹیفوم
ائڈ ثں ےک لتے غ  یمار یب ےس متعلق درد یک اتی. ادو 2   ن ی (۔ اڈزیس  نی)ا یں دوائ سوزش ختم کرنی وایل  لیسثی
 اور اس ےک تعداد اور اس ےک مرصی اثرات  متیراحت ، ق یک  ضوںیج اور مر کا انتخاب سہولت ، معال  ڈز یس
ا   یں برابر ہ  یں سب مکمل عالج معالجے م  ونکہیپر انحصار کرتا ہے ک  اد یبن  ےک تجرنے یک  شدت پر ماضی   یک )انثی
 (۔ ںیکر   ز یگر   ائڈزےسثں سٹ زبانی  ا ی کلر یآرٹ
 

  ح یترج ڈزکو ی س نیدن ےک ( ، کھانی ےک بعد ا 14-7 درد )ابتدانے  انی یدہ صورتحال / درم فیتکل د ی . شداے 
 ۔ ںید
 ایگرام(۔   میل 4000روزانہ خوراک  ادہیےس ز   ادہیگھنٹہ )ز   6-4گرام   میل 500 گویل  ٹامولیاسثں پ •
ی آئبوپروف  • گرام(۔   میل  3200روزانہ خوراک    ادہیےس ز   ادہیبار )ز   3  ا ی  2  یں گرام دن م  میل  600-400  گویل  یں
 ای
روزانہ  ادہیےس ز  ادہیبار )ز  2 یں گرام دن م  میل 75 ا یبار  3 یں گرام دن م  میل 50 گویل  میسوڈ  فنکیکلو یڈ •

 گرام(۔   میل 200خوراک 
 ای
 گرام(۔  میل 400روزانہ خوراک  ادہیےس ز  ادہیگرام )ز   میل 100 بار نائمسوالئڈ گویل 2 یں دن م •
 ای
 گرام(۔   میل  5000روزانہ خوراک    ادہیےس ز   ادہیگھنتی بعد )ز   6-4ہر    اںیگول  2گرام    میل  350  گویل  نیاسثی   •
ول )  . ہلےک ےس اعتدال پسند درد / دائیمنے   (۔سیاو ا سیاور پھر ا تں ہفتوں ےک ل 6-3درد کا کنثی
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 ۔ یں مندرجہ باال تمام دوائ یں کم تعداد م   . خوراک یک1
 ای
۔ یجار ام گر   میل 75گرام /   میل 100 گویل  میسوڈ  نکیکلوفیبار ڈ کیا یں . متبادل فارم۔ دن م 2  رہتا ہے
 ای

 گرام۔   میل 20 گویل  می کی بار پائروکس کیا یں م دن
 ای
 گرام۔  میل 100 بار نائمسوالئڈ گویل 2 یں دن م  کی۔ ابیٹ
 

 (LOW BACK PAIN) کمر ےک نچےل حےص کا درد     3.1
۔ یہ ہلیک ، عارضی عالمت یا دائیم    کمر ےک نچےل حےص کا درد ایک اور عام شکایت ہے خاص کر بوڑھوں میں

۔ کمر میں درد یک بہت ےس و  جوہات ہیں لیکن عام طور پر ایک اچیھ ناکارہ کر دینی وایل شکایت ہوسکٹی ہے
۔ تاہم ، کچھ مریضوں میں ، کونے   ی اور جسمانی معائنہ ےس اس یک وجہ معلوم یک جاسکٹی ہے طٹے ھسثی

۔ شدی  وجہ  اور ان لوگوں کو عام کمر کا درد کہا جاتا ہے
ی
گھاووں )موچ( اور پٹھوں    د لگامینٹسنہیں مل پانے یک

. میں تناؤ عام طور پر خود کو ٹھ  ہیں
  یک ہو جانی

 اسباب 
  شدید لگامینٹس گھاووں)موچ(         · 
 پٹھوں میں تناؤ         · 
 دائیم اوسٹیو آرتھرائٹس         · 

: دیگر وجوہا  ت میں شامل ہیں
  پا اور حمل یک وجہ ےس خراب کرن یک وجہ ےس پیچھے یک میکانی عوامل جیےس زیادہ استعمال ، موٹا        · 

 طرف دباؤ 
بل ڈسک        ·  ورٹیثے

 ایک بڑھٹی ہونے یا پھٹی ہونے انثی
 چوٹ ےس لگامینٹ کا ٹوٹنا یا پٹھے میں کٹ لگنا         · 
 فریکچر         · 
 انفیکشن )جیےس تپ دق یا سیپٹک ڈسکائٹس(         · 
 یلوما یا ریڑھ یک ہڈی کا ٹیومر ، پروسٹیٹک کینس سٹیسس ، ایک ےس زیادہ مائکینسمثال میٹا         · 
ل پہلوؤں ، ایل        ·  ورٹیثے

 ٹرانسورس عمل کو تقویت دینا  5-پیدائیسر اسامانیتاوں مثال غثں معمویل انثی
ا پر اوپر واےل کا پھسلنا -تھیسس سپونڈائلولس        ·   نیج  ےک ورٹیثے

 یعٹی
  ڑھ یک ہڈی یکری        · 

ی
 سٹینوسس ےس ریڑھ یک ہڈی یک تنگ

ی اور   نفسیانی درد: پیٹھ        ·  ۔ تخکرمک امتحان پر متضاد ھسثی نفسیانی درد یک ایک عام جگہ ہے
 ہیں ےک لتں ایک کو مشکوک بنا سکتی   تشخیصجسمانی نتائج اس 

و مائلجیا رئمیٹیکا ٹشو یک بیماریاں )ڈیکسامیتھاسون        ·   میل گرام / کلو گرام دیں(  0.1 فائثے
 : سوزش اور مکینیکل پیٹھ میں درد ےک درمیان فرق ےک نکات 2ٹیبل 

 مکینیکل  سوزش   
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 اچانک تدرییحے   آغاز

 شام کو  صبح میں  بدترین درد 

 غائب  موجود  صبح یک سخٹی 

 درد کا بڑھ جانا  درد کا ٹھیک ہونا اثر ورزش کا 

 

 ہیں  
ن ہوسکتا ہ  اییس خصوصیات جو تجویز کرئی  کہ کمر کا درد سنگیں

 حالیہ آغاز        · 
 وزن میں کیم         · 
ہ        ·    عالمات کہیں اور دائیم کھانیس، ٹانگوں یک کمزوری، نے ہویسر وغثں
 مقایم درد فارمیش ریڑھ یک ہڈی میں         · 
 بخار        · 
 ای ایس آر کا بڑھنا        · 
  

 تفتیش
 رے عام ہے ایکس         · 
ی اور / یا ایم آر آنے         ·   سکیں

 ریڑھ یک ہڈی ےک سٹینوسس یک صورت میں یس نی
 مکمل بلڈ پکچر ، ای ایس آر        · 
  

 کمر ےک نچےل حےص میں شدید درد کا عالج

 جبغٹں ادویات ےک عال 
پٹھوں ےک   ٹنا یےک ساتھ ل  بسثی پر آرام  یں م  شنیاور گھٹنوں کو موڑ کر ساتھ آرام دہ اور پرسکون پوز   کولہوں

 اور مساج  گریم  ۔ مقایمیں ہ نی یکھنچاؤ کو کم کر 
 ےس عالج   اتیادو 
 : یں دوائ یک  درد 
ی : آئبوپروفاے   بار 3دن تک روزانہ  7ےس 3گرام )او(    میل 400 یں
 درد ےک لتے  د ی شد 

 کہ ی ٹ یں م گہرانے   گھنتی بعد پٹھے یک  12( ہر یں گرام )پٹھے م  میل 75 نکیکلوفی: ڈاے 
 ای

 دن تک 3گھنتی بعد   8ہر  گرام مالیسر   میل 50 نکیکلوفی: ڈ یس
 ای
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 دن۔ 3گھنتی بعد   8گرام )او( ہر   میل 50: ٹراماڈول یس
  

 
 
 

 درد دائیم یں براٹ  کمر ےک نچےل حےص م عالج
عالج اور انتظام کا احاطہ کرتا ہے ،  درد ےک ابتدانے  یں بار بار کم ےک نچےل حےص م ا ینامہ مستقل  تی ہدا ہی
 کنیرہتا ہے ، ل یعرصہ تک جار  ادہیہفتوں ےس ز  6جاتا ہے جو  ا یدرد بتا یں مخصوص کم کمر م ثں ےس غج
 ےس  کم عرےص تک۔  نوںیمہ 12
 ےک عالج  اتیادو ثں بغ
گردش اور   ،اور ہلکا مساج )سخٹی  گریم  وایل نیم یں آرام ، ٹھنڈے موسم م  یں دہ صورتحال م فیتکل د یشد 

( پ پونڈ(   10-5آرام )   ادہیےس ز   ادہین کو ز منٹ ےک لتے گرد  15-10۔  یں پٹھوں م  ےک  وںثں لچک کو بہثی بناتا ہے
اسونک عالج۔ یتکل یں اور کندےھ ےک پٹھوں م وا ی۔ گر نچاؤ ی کا کھ  وا یگر   یں م شنیپوز  یک ف دہ محرکات پر الثی

دہ  فی تکل د ی: شداطی۔ )احتلٹیب کی/ ب ٹیکورس  کیکالر / ب  وا یہٹنی واال نرم گر  تں امداد ےک ل عالمٹی 
 (۔ یں ورزش نہ کونے   یں صورتحال م

 حرارت ۔ وایل درد ، متحرک اور مستحکم مشقوں ، نیم دائیم
منظم   کی۔ اںی طور پر متحرک رہنی اور ورزش کرنی کا مشورہ د کو جسمانی   ضوں ی، مر  یں ےک درد م کمر 

پر   وںنشیآٹھ س ادہیےس ز  ادہ یمدت ےک دوران ز  ہفتوں تک یک 12 تں شخص ےک ل یں ورزش پروگرام جس م
 مشتمل ہو۔ 

 ۔ یں افراد تک ےک گروپ م 10ورزش کا پروگرام ،  یں صورت م یک  نگرانی  یک  گروپ
خاص فرد   گروپ پروگرام کیس  جاسکتا ہے ، اگر کونے  ا یک   شی ےک تحت نگران ورزش پروگرام پ کیےس ا کیا

،  گریمرس  کروبی: ایں عناض شامل ہوسکتی ہ لیمندرجہ ذ یں ےک لتے موزوں نہ ہو۔ ورزش پروگراموں م
ول ، کھ  ، عضالت کو مضبوط بنانا ، کرنیس تی ہدا یک  کیتحر   ۔ نچنا یکنثی

 ےس عالج اتیادو 
 ضوںیخطرہ اور مر   یاثرات  ےک انفراد  جاتا ہے ، ضمٹی   ا یک  انیب  تں آرتھرائٹس ےک ل  و یجو گھٹتی ےک اوسٹ  ویہ
 ک یہے تو ، ا  امداد فراہم کرنی   ناکافی   درد یک  ٹامولیاسثں پ  یلی۔ جب اکیں کو ملحوظ خاطر رکھنی ہ  حیترج  یک

ائڈ ثں اور غ  ۔ ںی( دڈیس نی)ا یں دوائ سوزش وایل نٹی یا لیسثی
ی نیج آئڈز ، سائکلوآکیس اونی  کونے  سفارش  یک  سنٹسیڈپر  نٹی یٹرائسائکلک ا ا ی( روکنی واےل 2-)کوکس 2 ثں
۔ جانی   یک  یں نہ  ہے

 : یں صورت م ےک ساتھ درد یک  فیتکل یں م  گردن
  ی پرہ  کو چالنی ےس بیھ  وںیکرنا چاہنے ، اور گاڑ   ز ی ےک ساتھ کام کرنی ےس گر  نوںیمشکو اوزار اور   کیس کرنا    ثں

۔   چاہنے
ول کرنی   ںیکو شامل کر   وںیےک عالوہ ، ان دوائ  وںیدوائ  گر ید ی ت  یں دن م  عٹی ی،    یں ہ   جو فعل کو کنثی  25بار    یں

 ۔ یں شدہ مقدار م می تقس یں گرام / دن م  میل 150 ادہیےس ز   ادہیگرام ز   میل

 مریضوں یک تعلیم
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ور  ںیکر   ز یکام ےس گر   لیےک طو  سکی، ڈ  یں م  سیسپونڈائلوس وا یگر   ا ی کیا یں ہو تو ، ہر گھنتی م  ی، اگر ضی
ورت ہونی  دو منٹ ےک لتے وقفی وقفی ےس آرام یک  شنیپوز  یک  ٹھنی ی، ٹائپنگ ، ب یر ی ہے اور مناسب تحر  ضی

ی واےل م )کموانچانے  ی ےس بچنا ، جھکاؤ واےل م  ثں ور   کھید یک  ردن( اور گںیعمال کر کا است  ثں ۔  یبھال کرنا ضی  ہے
 ۔ں یکوشش کر   رکھنی ےس بچنی یک گیب یپر بھار  کندھوں

وزن   اضافی  ونکہیکہ وزن کو کس طرح سنبھالنا ہے ک  ںیکو وضاحت کر   ضی ، مر  یں سپونڈائلوسس م لمثے 
برقرار   دھی مناسب س  جسم یک  کو تھوڑا کھول کر کھڑے ہوکر   وںثں دباؤ ڈالتا ہے اور پ  ہادیکمر ےک پٹھوں پر ز 

پاؤں اوپر  کیا ساتھعرےص تک کھڑے ہوں تو ، گھٹتی ےک جھےک ہونے حےص ےک  ل ی۔ جب طو یں رکھ سکتی ہ
 ۔ ںیچھوٹا اسٹول استعمال کر  کیرکھنی ےک لتے ا

 طور پر کھڑے ہوں۔  ، قدرنی  ںیکھڑے ہونی پر توجہ نہ د  دےھ یس ا ی تناؤ 
ہو سکتی   ڈجسٹیکردہ مکمل طور پر ا  زائنیطرح ےس ڈ  اچیھ  لنے ی  کحد تک معاونت فراہم کرنی   کو کافی   کمر 
  یں دہ نہ  فیتکل  بال۔ اگر کریس  کھید  ےک دوران کمرےک نچےل حےص یک  ٹھنی یکا استعمال کرنی ہونے ب  کریس  وایل

عرےص تک   لی۔ جب آپ طو ںیکر   عمالاست  ہیچھوٹا تک   ا ی  ہی ہوا تول  ا یرول ک  تں معاونت ےک ل  یک  ٹھی ہے تو ، پ
۔  ںیبازو استعمال کر   تں ےک ل  نی یاور اپنی جسم ےک وزن کو سہارا د  یں تو اپنی پاؤں کو چھونی سٹول پر رکھ  یں ٹھیب

 ۔ یں ٹھیپر نہ ب شنیپوز  عرےص تک ایس لیکہ طو   ںیکوشش کر 
۔ یں ( جتنا ہو سگ رکھ کر وزن اٹھائیں نہ  ادہیےس ز  ادہی)ز  دھا ی( اور سیاونچا )عمود ادہیےس ز  ادہیکو ز   کمر 
ی چ  کیس ی ، چ   یں ٹھیبجانے ب  ، اس یک  یں نہ   یں کمر پر جھک   تں کو اٹھانی ےک ل  ثں بجانے اس    اس یک  یں ےک اوپر مت آئ  ثں
 آئ  ا ی  ج  یےک ن

ے
ی ۔ اٹھانی ہونے چیں ےک پٹھوں ےس اٹھائ  ٹانگوںےک پٹھوں ےک بجانے اپنی    ٹیپ   ا ی۔ کمر  یں آگ کو اپنی    ثں
  ۔ ںی اور اپنی جسم کو مروڑ مت د یں رکھ بی جسم ےک قر 

 رسطح پ ریفریک
ہ کو   م یورک ایسڈ وغثں ی ، ایم آر آنے ، ایف نے نی ، سثں  سکیں

متعدد تحقیقات بشمول ایکس رے ، یس نی
۔ عالج ابیھ بیھ بغثں جراج ےک ہوسکتا ہے جیسا کہ اوپر یا ماہر پروٹوکول ےک  مطابق انجام دینا چاہنے

:  کیس اور طرح ےس ہو۔ دائیم کمر ےک نچےل حےص میں درد ےک سلسےل میں   ےک لتں
 درد دینی

  
ی )او(   گھنتی بعد   12میل گرام ہر  300ایس: گاباپینیی
،6، نے 1یس: وائٹامن نے   گھنتی بعد   12روزانہ ہر گویل   1  ،12، نے
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  باب نو
 (KIDNEY AND UROLOGICAL DISORDERS) گردوں اور یورالویحے ےک مسائل

 (KIDNEY DISEASES) گردوں ےک امراض    1.1
 (Chronic Kidney Diseases (CKD)) گردوں یک دائیم بیماریاں )یس ےک ڈی(     1.2

ماہ ےس زیادہ تک موجود رہنی  3یہ ساخٹی یا فعال طورپر گردوں کو پہنچنی واےل نقصان ہے جو 
، یشن ریٹ    ہیں ۔   )جے ایف آر( میں کیمگلوومرویلر فلثی  ےک ساتھ یا اس ےک بغثں
  

:  گردے کو نقصان پہنچانی   والوں میں شامل ہیں
ی یا خون کا آنا ،        ·   پیشاب میں اسامانیتاوں جیےس پروٹیں
 خون میں اسامانیتاوں جیےس یوریمیا ،        · 
اساؤنڈ پر چھونی         ·    گردے ،امیجنگ ٹیسٹوں میں اسامانیتاوں جیےس الثی
  بائوپیس پر گلوومرویلر بیماری۔ پیتھولوجیکل نمونوں میں اسامانیتاوں۔ جیےس گردوں ےک        · 

 ) نس )یس آر یس آنے ی کلیثے جے ایف آر ےک قریب ہے اور اس کا اندازہ درج ذیل فارموےل ےس لگایا   کریٹانیں
 :  جاسکتا ہے

  
 بالغ 
  مرد: 

ب وزن )کلوگرام(  – 140)  ای جے ایف آر )ایم ایل / منٹ( =  عمر( ضی
م یس آر )مائکروومو                         ل / ایل( سثں

ی   : خواتیں
ب دیں  0.85تخمینہ لگایا ہونے یس آر یس آنے کو   ےس ضی

 بج  
(   ای جے ایف آر )ایم ایل / منٹ( =   ےک * ایکس اونچانے )سینٹی میثی

م یس آر )مائکروومول / ایل(      سثں
  

خو   40ماہ =  18–0ار جہاں * ےک: شثں
 49سال =  16–2لڑکیاں  

 49سال =  13–2لڑےک 
 60سال =  16–13لڑےک 

  
 :  دائیم گردوں یک بیماری یک عام وجوہات میں شامل ہیں
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 ہانے بلڈ پریسر         · 
 ذیابیطس میالئٹس         · 
ویلر امراض          ·   گلوومثں

۔ انگ آغاز میں تشحیص اور عالج اس نوٹ: گردوں ےک دائیم امراض بلکل عالمات ےک  بغثں ہو سکتی ہیں
ی کا باعث ب ۔بیماری یک بہثی  ننی ہیں

 
 مراحل ےک مطابق عالج اور روک تھام یک حکمت عمیل ،

انتظام یک رہنمانے اور گردوں یک دائیم بیماری ےک منفی نتائج کو روکنی ےک لتے گردے ےک نقصان اوراسگ ڈگری  
وری  ۔کا اندازہ لگانا ضی  ہے

  

 نوٹ: 
ھ بھال یک سطح پر انتظام کیا مراحل بنیادی دیک 3ےس  0بالغوں میں ابتدانے یس ےک ڈی ےک ساتھ یعٹی 

۔ تمام بچوں کو تفتیش اور  جاسکتا ہے اگر ایک بار ہوجانی  یک وجہ اور عالج کا منصوبہ قائم کر لیا جانے
۔   ابتدانے عالج ےک لتے ریفر کیا جانا چاہنے

  
 ڈی ےک مناسب انتظام ےک لتں گردے یک بیماری یک درجہ بندی : یس ےک 1ٹیبل 

 اسٹیج /مرحلہ 
و  لر گلوومٹں

ی شن ریٹ )ایم فلٹر
ایل / منٹ / 

1.73) 

 کارروائ   تفصیل 
پچھےل مراحل ےس ہوٹن واےل عمل پر   کارروائ  

 مشتمل ہ  

 یا  0مرحلہ 
 90جے ایف آر<

بڑھتا ہوا  یس ےک ڈی ےک لتے
خطرہ جیےس مثال ےک طور 

 پر 
 ذیابیطس میالئٹس          ·
 ہانے بلڈ پریسر         · 
ویلر بیمار          ·   ی گلومثں
 اور ایچ آنے وی        · 

اعیل درجے یک یس ےک ڈی اور یس وی ڈی         · 
 بیماری ےک لتے سکریننگ 

یس ےک ڈی رسک میں کیم جیےس ہانے بلڈ         · 
 عالج پریسر ، ذیابیطس میالئٹس اور ایچ آنے وی کا 

 یا  1مرحلہ 
 90جے ایف آر<

گردے کو نقصان نارمل جے 
 ایف آر ےک ساتھ 

اور دیگر ساتھ وایل بیماریوں کا  تشخیص         · 
 ےک لتے مالحظہ کریں  0عالج مرحلہ 
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 یا  2مرحلہ 
 89-60جے ایف آر 

گردے کو نقصان معمویل کم 
 جے ایف آر ےک ساتھ 

ی کرنی اور         ·  نگہداشت یک منصوبہ  وجہ کا تعیں
 بندی تیار کرنی ےک لتے ریفر کریں 

ران ، ان مریضوں  نگہداشت ےک منصونے ےک دو             ·  
 کریں اور یہ یقیٹی بنائیں  میں جے ایف آر یک 

نگرانی
ی ےس خراب نہیں ہورہا ہے اور  ی کہ گردے کا کام تثں

 ےک حواےل ےس نظر رکھیں   3مرحلہ 

 یا  3مرحلہ 
 59-30جے ایف آر 

 ریفرکریں  ایف آر میں درمیانی کیم جے 

 یا  4مرحلہ 
 29-15جے ایف آر 

 ریفر کریں  جے ایف آر میں شدید کیم 

 یا  5مرحلہ 
 15جے ایف آر< 

گردوں یک مکمل ناکایم جس 
میں گردوں یک تبدییل یک 

ورت ہونی ہے    ضی

 ریفر کریں 

 چاہنے ہونا   مریضوں میں چیک  جے ایف آرہر سال زیادہ خطرے واےلنوٹ: 

بلڈ  ، ہانے  تیھیوروپی ، روکاوٹ وایل کشنیانف ا،یمیہائپووال ات،یادو  ےسی، ج ناکایم گردوں یک  دائیم ا ی د ی شد 
  صورت حال یک ہنگایم وا یجان ل بیھ کیس  ا یحمل  ف،یا چیا ، یس سر یپر 

ی
 ، ےس متعلق عوامل یک  موجودیک

ورت ہونی   طور پر عالج یک یفور  یں شناخت اور انتظام جس م  کیہے ، ج ضی ورم ،  ی، پلمونر  ا یمیل یےس ہائثی
ی ت ا ی ٹی یفالوپیانس مکیور ی،  ڈوسسیسیا ٹابولکیم لکھے گتے  یں )جس کا عالج متعلقہ حالت م سر یپر بلڈ ثں

 (۔ںیےک مطابق کر 
 ہوسگ۔   ثں تاخ  یں ےک بڑھاؤ م  فیآر ا  تاکہ یس  نشاندیہ  مخصوص وجہ اور ان ےک عالج یک  یک  فیآر ا  . یس2
 ۔ یں ہ  جو گردوں ےک راستی ےس خارج ہوجانی  ںیکر   میترم یں خوراک م یک  لوڈنگ اور بحایل یک  اتی. ادو 3
 ج  عال  ےک اتیادو ثں بغ

ی پروٹ یک  ار یمع اعیل  ۔ ںی / کلوگرام ےس کم کر  جے   0.6مقدار کو  یں دن م یک  یں
 / دن یک جے  1000  ٹی( فاسفیں )دودھ و انڈوں ےس بچ تں کو کم کرنی ےک ل  شنی کی ف لیسیک  بوفتوں یک نرم
 ی پابند
ےس بھرپور   میوڈ)کھانا پکانی ےک دوران نمک کم اور س یمول / دن پر اعتدال پسند پابند میل 60 یک  می سوڈ

 ۔ تں اور ورم پر قابو پانی ےک ل نی  ( نے یکھانی پر پابند
،   ےلیک  یں م اءیاش ےس بھرپور کھانی یک می ہے ) پوٹاش د یمعتدل ےس شد  فیآر ا ، اگر یس یپابند یک  میپوٹاش 

 ( یں شامل ہ  ہثں وغ تا ی، پپ پانی  لیکھنی پھل ، نار 
ور  ینداب پ یک  الیےک آخر تک عام طور پر س ناکایم یک  گردوں ۔  یں نہ یضی  ہے

 3او  یس چیبار ، اگر پالزما ا 4گرام   میل 600 یں دن م کیپاؤڈر( ا کنگی)ب ٹی بائکاربون میسوڈ 
۔ ثی ی/ ل ثی یم میل 20  ےس کم ہے

 ادویات کا عالج
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ول  پر قابو  تاوںیاسامان یک  پھڑوںیاور پھ ، قلٹے  سر یبلڈ پر  ہانے  کنثی
 نی  ، ہدف نے  یں م ضوںی/ دن ےک مر  جے  1< اینور یہے اور پروٹ جے  چیا ثی یم میل 85-80/  130 نی  نے  ہدف
 (۔ںی مالحظہ کر  کشنیےک س  سر یبلڈ پر  ےک لتے ہانے  التیہے )تفص جے  چیا ثی یم میل 75/ 125
 : یں ہ ہی  یں دوائ یحیترج

 دن۔  گرام فی   میل 160-40 گویل  مائڈ یفروس
 ای

ی پی املوڈ  دن۔  گرام فی   میل 20-5 گویل  یں
 ای/  اور 
(.  تیھی وپیما و یگرام )اگر ساتھ کارڈ   میل 100-50روزانہ  یلگو   نولولیاٹ  ہو تو منع ہے
/ انج سیا —ےک ساتھ  ا ینور یپروٹ یں م فیآر ا یس ا ی فروپتیھین  طسیابیذ  نسنی وٹیانہبثی
۔ جانی  ید حیترج  ثں اس ےک بغ ا یےک ساتھ  وٹکی بالکر کو ڈائر  پثی یرس  ہے
 کا عالج   کارڈائٹسیثں پ
۔ ہ  شدت ےک لتے قطیع  ا یابتدا    یک  سسیل ڈائ،    کارڈائٹسیثں پ  مکییور ی استعمال   ٹیسی ڈائل  یفر   نیپار یاشارہ ہے
۔  جانی  یک  چاہنے

 کا عالج  کیم  یک  خون
 اور دائیم  کیم  ہونا ، آئرن یک اعیخون کا ض آنے  جے  ےسی، ج ںیتالش کر  وجوہات یک .عام بڑھانی وایل1
ی تھروپوئٹیر ی۔ اںی اور اس ےک مطابق عالج کر   کشنی انف  ت ی ثیح  آئرن یک  یک  ضیےس پہےل مر   او( تھرانی   نی   ی)ا  یں

 ۔یں کا اندازہ لگائ
 ( یں کھی د کشنی پر س کیم  ۔ )خون یکلیتکم بنانی ےک لتے آئرن یک ٹی یقیاو کو مناسب ردعمل کو  نی  ی. ا2
(  ا یک  می بار تقس  3-2 یں / کلوگرام / ہفتہ )ہفتی م ونٹی 120-80او  نی  ی. انجکشن. ا3  جاتا ہے
ح ادہیےس ز  ادہیز  ہونا چاہنے اور اصالح یک لیا یگرام/ڈ  12-10ف کا ہد  موگلوبنیہ  رسر
۔6-4 ماٹوکرٹیہفتوں ےک دوران ہ 4  ٪ بڑھانا ہے

 کا عالج  سسیاتھیڈا بہنی وایل خون
ورت   کروانی یک  یکو کچھ رسجر   ضی ےک مر  فیآرا ہوتا ہے جب یس دا یطور پر مسئلہ اس وقت پ عام ضی
۔ ہونی   ہے

سیل  میل  100  یں منٹ م  30(  نی   یاے و   یڈ  ی)ڈ  سنیزوپر ی۔ و انجکشن / کلوگرام،   جے   یس  میا  0.3  یں م  الئنیثی

 ۔جانے  ا یےس پہےل د یجو رسجر 
 ےک خلل کا عالج  سیب سڈ یاور ا تاوںیاسامان یک  ئمی لشیاور ک ٹی، فاسف یہڈ
 ےسآزاد غذا۔   ٹی. فاسف 1
 / دن۔  جے  1کم از کم   - ٹیکاربون  میلشی. ک2
ولی لسی/ ک 3 ی. وٹامن ڈ3  / دن۔  جے  یس میا 2-0.25 - ثی
 ۔یں گرام٪ پر برقرار رکھ  میل 4.5 با یکو تقر   ٹی گرام٪ اور فاسف  میل 10 با یکو تقر   می لشیک  مثں س

 ہے  عالمٹی  ہی)گاؤٹ( کا عالج ، اگر  ا یمیس یور یہائثی 
 یک   سڈ یا ورکی یک  شابیپ ا یکھانی ےک بعد ، پھر پالزما   حا یگرام / دن ترج  میل 200-100 گویل  نولیور یلوپیا

۔ م  ا یک  ڈجسٹیمقدار ےک مطابق ا معمول    یک  ٹی کاربونیےک انتظام کا مقصد بائ سڈوسسیا ٹابولکیجاتا ہے
۔ عام طور پر ک یک ورت ہو تو ، سوڈ کافی   ٹیکاربون  میلش یقدر کو برقرار رکھنا ہے ۔ اگر ضی  م ی ہوتا ہے

۔ گردوں کیھ ا یشامل ک بیھ ٹیبائکاربون ےک لتے ،  نگرانی  ےس پہےل یک یرسجر  ےک بڑھاؤ یک نکایم جا سکتا ہے
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ی نیٹ یکر   مثں س ی ن یٹیاور کر  یں کولر یو  یں بائ جے  یس ی۔ ا ںیکر   مائشیپ یک  صفانے  یں ( ، چیا یو  لی)ا ہائثی ٹرافی  ںثی
ک  ا ی کارڈائٹسیثں پ ۔  ا یمیلیہائثی  ےک ثبوت دکھا سکتا ہے

 ےک لئ  مکمل اشارے سسیڈائل
ول نہ  ںو یہونا جن کو قدامت پسند اور دوائ  دا یکا پ  وںیدگیچیپ  ال یس  عٹی یجاسکتا ،    ا یک  یں ےک ذرائع ےس کنثی

ک یکثی ی فر ی، ر  کارڈائٹسیثں ، پ سر یبلڈ پر  ہانے  د یلوڈ ، شد ادہیکا ز  ،  سڈوسسیا ٹابولکیم د ی، شد ا یمیل یہائثی
۔ جب مر  بےس منسو  ا یمیور یجو  تیھیوروپیپسند ن اور ترفی  ٹی یفالوپیانس  تسیل  ثں مکمل طور پر غ ضیہے

وع نہ)آر آر نی  تھرانی  یک  یلیتبد گردوں یک بخش ہوتا ہے تو   ۔  جانی   یک  یں ( رسر  چاہنے

 
 
 

 ( )آر آر ئر  تھرائر  یک  یلیتبد یک  گردوں
ی سیڈائل  ٹونئلیثں پ  یثی یمبولر ی، مستقل ا  سسی موڈائلیہ  —  یں م  انتخاب ۔ یں شامل ہ   یکار   وند یپ  گردوں یک  ا ی  ثں

۔ ان یک دہندگان   ہیاور ممکنہ عط حیترج یک  ضی، مر  انے یدست انتخاب بہت ےس عوامل پر منحرص ہوتا ہے
۔ کرنی   اہمفر  تی صالح یک  مکمل بحایل با یتقر  یہ یکار   وند یپ ۔ ضف گردے یکانے یدست یک  ہے
 
 عالج: فیوریسیمئڈ ٹیےک کا استعمال کرنی ہونے فلوڈ اوورلوڈ کا 2جدول  
  

میل گرام / ایم  10انجکشن  مقدار میں   وزن
 ایل 

 عمر ماہ / سال 

 ماہ  3-1 میل لیثی  0.4 میل گرام  4 رام کلوگ  5-3۔5≤

  ماہ 6–3≤  میل لیثی  0.6 میل گرام  6 کلوگرام  5-7≤ 

 ماہ12-6≤  میل لیثی  0.8 میل گرام  8 کلوگرام  9-7  ≤

میل  10 کلوگرام  11 –9≤ 
 گرام 

 ماہ 18-12≤ میل لیثی  1

میل  12 کلوگرام  14–11≤ 
 گرام 

 سال 3 –ماہ  18≤ میل لیثی  1.2

میل  15 کلوگرام  17.5–14≤ 
 گرام 

 سال 5–3≤  میل لیثی  1.5
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میل  20 کلوگرام  17.5-25≤ 
 گرام 

 سال 7–5≤  میل لیثی  2

میل  30 کلوگرام  35–25≤ 
 گرام 

 سال 11–7≤  میل لیثی  3

کلوگرام اور اس ےس  35≤ 
 زیادہ 

میل  40
 گرام 

سال ےس زائد اور  11  میل لیثی  4
 بالغ 

  
  
 

 (Acute renal failure (ARF)) ایم )اے آر ایف(گردوں یک شدید ناک      1.2
 :  یہ )عام طور پر( گردوں یک خود ٹھیک ہوسکتی وایل ناکایم ہے ، عام طور پر اس ےک نتیجے میں

 پانی یک کیم اور سیال کا نقصان         · 
 زہریال مواد ،ادویات /         · 
 پیشاب یک نایل میں رکاوٹ، اور        · 
ولونیفرٹائٹس عمر ےک بچوں میں بڑی         ·    شدید گلوومثں
 

 :  یہ درج ذیل یک وجہ ےس اکثر جانا جاتا ہے
 سیال اوورلوڈ        · 
 پیشاب یک پیداوار میں کیم یا مکمل بندش         · 
والئٹس ےک مسائل۔ خون ےک نٹیسٹ میں یوریا ، ک        ·  ی یا الیکثی  ریٹییی
 بچوں میں جھٹگ         · 
  

 اماتعام اقد
اگر مریض کو سانس یک تکلیف ہو تو آکسیجن ، اور نیم فوؤلر پوزیشن میں سپورٹ دیں۔ ابتدا میں            ·  

۔  وری ہے  ریفر ضی
 · سیال اوورلوڈ ہو تو: 

 تمام تر سیال روکیں اور نس میں سیال نہ   -
 دیں زبانی

 کریں نمک اور پوٹاشیم پر مشتمل تمام کھانوں اور سیالوں کا استعمال بند    -
ورت ےس زیادہ بوجھ نہیں ، پانی یک کیم اور نہ یہ شاک تو:   ·  اگر ضی
 نس میں سیال نہ دیں   -
 میل لیثی / کلوگرام / دن روزانہ اورنظر آنی واےل سیال ےک نقصانات تک محدود  10سیال کو   زبانی   -
 اس دوران میں ریفر کا بندوبست کریں   -
 اک ہو تو: اگر پانی یک کیم ہونے یا ش        · 
 صدےم واےل حےص یک طرح فوری عالج کریں۔  -

 بچ   ادویات کا عالج
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 میل میثی ایچ جے ڈایاسٹولک نے نی  90میل میثی ایچ جے سسٹولک نے نی یا  120سال ےس کم :<  6عمر 
 میل میثی ایچ جے نے نی ڈایاسٹولک نے نی  95چ جے سسٹولک نے نی یا میل میثی ای 130سال: <  6-15 

ی نیفی یس:   ۔    0.5–0.25 ، زبانی ،  ڈیپیں میل لیثی رسنج ےک ساتھ   1میل گرام / کلو گرام منہ میں پھسل جاتا ہے
5  :  میل گرام کیپسول کا مواد واپس الئیں
 میل گرام  2.5کلوگرام:   25ےس  10
 گرام میل   5کلوگرام:   50ےس  25
 میل گرام 10کلو ےس زیادہ:   50
  

ی سانس ، سینی    کا اندر جانا(: اگر سانس یک تکلیف ہو )تثں
وسیمائڈ ،         ·   میل گرام / کلوگرام نس میں فوری1فثں
o   کونے بیھ ڈرپ یا نس میں سیال نہ دیں 
 

وسییمائڈ ےک لتے خوراک کا طریقہ 3لجدول   : اے آر ایف ےک عالج میں فثں
  

  عمر ماہ / سال میل گرام / ایم ایل 10نجکشن ا ڈوز میل گرام  گرام   وزن کلو 

 ماہ 3–1 میل لیثی  0.4 میل گرام  4 کلوگرام  5-3۔5≤ 

 ماہ 6-3≤  میل لیثی  0.6 میل گرام  6 کلوگرام5 -7≤ 

 ماہ 12–6 میل لیثی  0.8 میل گرام  8 کلوگرام   9-7≤

 ماہ 18–12≤ میل لیثی  1 میل گرام 10 کلوگرام  11 –9≤ 

 سال 3 –ماہ  18≤ میل لیثی  1.2 میل گرام 12 کلوگرام  14–11≤ 

 سال 5–3≤  میل لیثی  1.5 میل گرام 15 کلوگرام  17.5–14≤ 

 سال 7-5≤  میل لیثی  2 میل گرام 20 کلوگرام  25- 17.5≤ 
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 سال 11–7≤  میل لیثی  3 میل گرام 30 کلوگرام  25-35≤ 

 سال اور بالغ 11  میل لیثی  4 میل گرام 40 کلوگرام اور زیادہ  35≤ 

  
 بالغوں 

میل میثی ایچ جے  150پریسر  ایچ جے ےس زیادہ ہے یا سسٹولک بلڈ میل میثی  100اگر ڈایاسٹولک بلڈ پریسر 
 :  ےس اوپر ہے

ی )او(   ایس:   میل گرام ایک یہ خوراک ےک طور پر۔ 5املوڈیپیں
  

ی تنفس ،   آرتھوپنا(: اگر سانس یک تکلیف ہے )تثں
 میل گرام۔  80فیوروسیمائڈ ،نس میں بولس ےک طور پر ، یس: 

 ڈرپ لگائیں 
 ۔دیں سیالاور نہ کونے
  

 عالج
جہاں مناسب لیبارٹری اور کلینیکل وسائل موجود ہیں ، اسپتال یک سطح ےک رہنما تمام معامالت         · 

 ۔ اصولوں ےک مطابق عالج کیا جاسکتا ہے 
  

ولر امراض )یحے این(    1.3  (Glomerular Diseases (GN)) گلومٹں
ٹی ہے ، یا کیس نظامانی عارےصی یک وجہ ےس ثانوی گلومیولر بیماری گردے یک ابتدانے حالت یک وجہ ےس ہوسک

:  ہوسکٹی  ۔ کیس بیھ ، یا مندرجہ ذیل مجموعہ ےک ساتھ پیش آ سکٹی ہے  ہے
ی کا آنا        ·   پیشاب میں پروٹیں
 ات( کم جے ایف آر)اور اس ےک اثر          · 
 پیشاب میں خون کا آنا          ·
  ہانے بلڈ پریسر اور ورم        · 

۔ ھال ےکدیکھ ب  لتے نقطہ نظر سنڈرومز ےک تحت بیان کیا گیا ہے جو اس ےک بعد آتا ہے
  

 ریفرل: 
ی وزٹ پر بغثں وضاحت ےک پیشاب میں خون آنا         ·   مسلسل دو ےس تیں
ی <         ·   یا نی یس آر<   24م / گرا  1پیشاب میں پروٹیں

جے  100گرام / میل مول یا اے یس آر<   0.1گھنتی
 میل مول  / 
 
 نیفریٹک سنڈروم         · 
 نیفروٹک سنڈروم        · 
 گردوں یک دائیم بیماری         ·
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 نوٹ: 
والئٹس جے ایف آر یا  نی  جہاں سہولیات دستیاب ہیں ان یک تفتیش یک جانی چاہنے مثال پیشاب اور الیکثی

 یس آر کا حساب لگائیں 
  

ولر بیماری     1.4  Glomerular disease - Nephritic) نیفرٹک سنڈروم -گلیومٹں
syndrome) 

 :  متنوع مرکب ےک ساتھ سامتی آنی ہے
 • درد ےک بغثں میکروسکوپک ٹربڈ ، خونی یا بھورا پیشاب

 پردنے اور چہرے کا ورم
 • پلمونری ورم )گردیسر زیادہ بوجھ( 

 شعور یک خرانے یا جھٹگ   ھہانے بلڈ پریسر یا ہائثی ٹینسیو انسیفالوپیتھ ےک سات 
 ا کم ہوناکا بند ی• پیشاب  

یپٹوکوکل گلوومولونفریٹائٹس یک وجہ ےس ہوتا  بچوں میں یہ سب ےس زیادہ عام طور پر شدید پوسٹ اسثی
 ہے ، لیکن خصوض طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ 

  

 عام اقدامات
 نیم فاولرز پوزیشن میں سپورٹ دیں۔ اگر مریض کو سانس یک تکلیف ہو تو آکسیجن ، اور         · 
 جلدی ریفر الزیم طور پر خاص طور پر اگر مریض کا بلڈ پریسر زیادہ یا سیال کا زیادہ بوجھ پڑا ہو۔         · 
 سیال زیادہ ہو تو:         · 
 تمام تر سیال روکیں اور نس میں بیھ سیال نہ دیں   -

 زبانی
 ں اور سیالوں کا استعمال بند کریں نمک اور پوٹاشیم پر مشتمل تمام کھانو   -
ورت ےس زیادہ بوجھ نہیں ، پانی یک کیم اور نہ یہ شاک تو:         ·   اگر ضی
 نس میں سیال نہ دیں   -
 میل لیثی / کلوگرام / دن روزانہ اورنظر آنی واےل سیال ےک نقصانات تک محدود  10سیال کو   زبانی   -
 اس دوران میں ریفر کا بندوبست کریں   -
 و تو: اگر پانی یک کیم ہونے یا شاک ہ        · 
 صدےم واےل حےص یک طرح فوری عالج کریں۔  
  

 بچوں میں  ادویات کا عالج
ی سانس ، سینی کا اندر ہونا(   سیال کا زیادہ بوجھ )تثں

 میل گرام / کلوگرام فوری طور پرلگائیں  1فیوروسیمائڈ ، نس میں         · 
o   ور نہ یہ نس میں سیال دیں کونے بیھ ڈرپ نہ لگائیں ا 
 

وزیمائڈ ےک لتے خوراک کا طریقہ کار  رولر بیماری ےک: گلیوم4جدول   نیفریتک سنڈروم - عالج میں فثں
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 عمر مہینوں / سال  ملیگرام/ ایم ایل 10انجکشن  ڈوز میل گرام  وزن کلوگرام 

 ماہ 3–1≤ میل لیثی  0.4 میل گرام  4 کلوگرام  5–3.5≤ 

 ماہ 6-3≤  میل لیثی  0.6 میل گرام  6 کلو گرام   7–5≤ 

 ماہ 12–6≤  میل لیثی  0.8 میل گرام  8 و گرام کل  9–7≤ 

 ماہ 18–12– میل لیثی  1 میل گرام 10 کلو گرام  11 –9≤ 

 سال 3 –ماہ  18≤ میل لیثی  1.2 میل گرام 12 کلوگرام  14–11≤ 

 سال 5–3≤  میل لیثی  1.5 میل گرام 15 کلو گرام   17.5–14≤ 

 الس 5-7≤  میل لیثی  2 میل گرام 20 کلوگرام  17.5-25≤ 

 سال 11–7≤  میل لیثی  3 مگرام  30 کلو گرام   35 -25

 سال اور بالغ 11≤  میل لیثی  4 میل گرام 40 کلوگرام اور  35≤ 

 
 اگر بلڈ پریسر زیادہ ہے 

  
 جے ڈایاسٹولک نے نی میل میثی ایچ  90میل میثی ایچ جے سسٹولک نے نی یا  120سال ےس کم عمر:<  6
 جے ڈاسٹولک نے نی میل ایم ایچ  95 سسٹولک نے نی میل میثی ایچ جے  130سال: <  6-15
  

ی ، زبانی ، یس:  میل گرام  5میل لیثی رسنج ےک ساتھ  1میل گرام / کلوگرام منہ میں گھالنا  0.5-0.25نفیڈیپیں
 :  کیپسول ےک مندرجات واپس ےل لیں

 گرام   میل 2.5کلوگرام:   25ےس  10 
 میل گرام  5کلوگرام:   50ےس  25
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 رام میل گ 10زیادہ: کلوگرام ےس   50
  
 

 بالغوں میں 
 سیال کا زیادہ بوجھ 

 
 میل گرام۔  80یس: فیوریسیمائڈ نس میں بولس ےک طور پر ، 

 
o   لگائیں اور نہ نس میں سیال دیں نہ ڈرپ 
  

 اگر ہانے بلڈ پریسر 
ایچ جے میل میثی  150جے ےس زیادہ ہو یا سسٹولک بلڈ پریسر  میل میثی ایچ 100اگر ڈایاسٹولک بلڈ پریسر 

 ےس اوپر ہو تو: 
 

 ریفرل
 «تمام معامالت 

ی ، زبانی ، ایک خوراک ےک طور پر ایس  میل گرام  5: املوڈیپیں
 

یپٹکوکوکل نیفرائٹس  -گردہ ےک نیفرائٹس کا حتیم عالج اس یک وجہ پر منحرص ہوتا ہے  شدید پوسٹ سثی
جاسکتا ہے جس میں گردوں یک   اور بیماری کا مفروضہ کیس خاص تحقیقات ےک بغثں نہیں کیا گردہ یا کیس  

۔  بایوپیس شامل ہوسکٹی ہے
 

ولر بیماری       1.1  Glomerular disease - Nephrotic)  نیفروٹک سنڈروم  -گلیومٹں
syndrome) 

 : ولرمرض یک درج ذیل خصوصیات ہیں  گلیومثں
 ·         :  شدید پروٹینوریا یک درج ذیل تعریف ہے
o      ≥ : ی تناسب )نی یس آر(سٹ، یا پیشایا ڈپسٹک ٹی+ پروٹینور  3بج  : کریٹانیں ی  ب میں پروٹیں
  کرام/ میل مول اچانک پیشاب ےک نمونی کا ٹیسٹ  0.2≤ 
O      :اچانک پیشاب ےک نمونی کا ٹیسٹ  گرام / دن ، یا اس ےس زیادہ جیسا کہ  2.5بالغ  

ی کا حساب   پروٹیں
ی کا تناسب )نی یس آر( ی کریٹانیں  پروٹیں

: تیجے میں 'کاور اس ےک ن        ·  ( جس میں شامل ہیں  السیگ' کلینیکل تصویر )ہمیشہ موجود نہیں
o     ورم  
 ہائپوابیلومینیمیا اور    
لیپیڈیمیا۔      ہائثی

۔  تشخیص درست نوٹ:  ورت ہے  ےک لتے گردوں یک بایئوپیس یک ضی
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 ادویات ےس عالج
نتائج ےک مطابق ہے اور بائیوپیس ےک    وجوہات پر منحرص ہوتا گلیومرولر مرض کا انتظام اس مرض یک قسم /  

۔  میں کیا جاتا ہے
 کیس ماہر یک رہنمانے

  

 ریفرل
 تمام معامالت         · 
  

1.2    )  پیشاب یک نایل ےک انفیکشن )یو نی آنے
۔ انفیکشن پیچ ی پیشاب یک نایل ےک اوپر یا نچےل حےص میں ہو سکتی ہیں یدہ یا  پیشاب یک نایل ےک انفیکشثی

پیچیدہ ہوس  ۔ غثں پیچیدہ غثں پیشاب یک نایل   سسٹائٹس تولیدی عمر یک غثں حاملہ عورت میں کتی ہیں
ی    ےک ۔ دیگر تمام پیشاب یک نایل ےک انفیکشثی نچےل حےص میں ہوتا ہے اور جن یک پیشاب یک نایل نارمل ہونی ہے

۔   کو پیچیدہ سمجھا جانا چاہنے
  

 بچوں میں پیشاب یک نوٹ: 
ق کلینیکل بنیادوں پر ممکن  باالنے کا نچےل ےس فر نایل ےک انفیکشن میں چھونی
۔   نہیں ہے

ی حالت ہے اور اس میں زیادہ لمبا اور کبیھ کبیھ نس ےک زریےع ادویات یک  باالنے یو نی آنے ایک زیادہ سنگیں
۔ باالنے یو نی آنے ) پائلو نیفرائٹس ( یک خصوصیات جو بالغوں اور   ورت ہونی ہے نوعمروں میں پانے جانی  ضی

: ہیں   ان میں شامل ہیں
 فلینک میں درد / کوملتا         · 
 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس ےس زیادہ  38درجہ حرارت         · 
 ·         :  سیپسس یک دورسی خصوصیات ، یعٹی

ی سانس   تثں
ی دھڑکن   دل یک تثں

 الجھن ، اور
 بلڈ پریسر یک کیم  
 الٹی         · 
  

 میں ، مائکروسکونی ر بار ہونی واےل یا اوپری یپیچیدہ ، با
، کلچر اور حساسیت ےک لتں پیشاب کا  و نی آنے

۔   نمونہ بھیجا جانا چاہنے
  

 بچوں میں پیشاب یک نایل یک بیماریوں ےک لگتی یک خصوصیات 
۔        ·   ہیں

 نشانیاں اور عالمات بج  یک عمر ےس وابستہ ہیں اور اکثر خاص نہیں ہونی
۔   ےک انفیکشن بہت کم نشاناتغثں پیچیدہ پیشاب یک نایل        ·   اور عالمات کا سبب بن سکتی ہیں
۔        ·   پیچیدہ انفیکشن مختلف نشانات اور عالمات ےک ساتھ سامتی آ سکتی ہیں
 

 :  نوزائیدہ اس ےک ساتھ پیش ہوسکتی ہیں
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 درجہ حرارت یک کیم         ·  بخار        · 

 سیپسی         ·   کھاناکم           · 

 طویل یرقان         ·  فی         · 

 گردوں یک ناکایم         ·  پنپنی میں ناکایم        · 

سامتی آ سکتی   شثں خوار / بج  ان عالمات ےک ساتھ
۔   ہیں

  

 تعداد        ·  بخار پھلتی پھولنی میں ناکایم         · 

 پیشاب کرنی ےک دوران درد        ·   مسلسل بخار        · 

ول نہ ہونا یا فوری طور          ·  پیٹ میں درد        ·  پیشاب پرکنثی
 پرآنا 

   اسہال        · 

  
  

۔   بچوں میں اگر بخار یک کونے وجہ نہ ہوتو پیشاب کا معائنہ ہونا چاہنے
 بچوں میں تشحیص یک تصدیق کرنی چاہنے 

 میں 
وں کا انکشاف ہوتا ہے تو ، کاگر بیگ ےک نمونی ی لچر اور حساسیت ےک لتں پیشاب ےک مندرجہ ذیل چثں

: نمونی کو ا  ےسیپٹک طور پر جمع کرنا چاہنے
یٹس   تازہ        ·   پیشاب میں ڈپ اسٹکس پر مثبت لیوکوسائٹس یا نائثی
 ا لیوکوائٹس کاسٹس پیشاب یک مائکروسکونی پر حرکت کرنی بیسیالنے اور بڑےھ ہونے لیوکوسائٹس ی        ·
  

۔   ازہ پیشاب ےک نمونی پر پیشاب یک ڈپ سٹک ایک ت   یک جانی چاہنے
یٹ موجود نہیں ہیں تو ، پیشاب یک نایل میں انفیکشن کا بہت زیادہ امکان          ·  اگر لیوکوسائٹس اور نائثی

۔   نہیں ہے
۔   اگر لیوکوائٹس دورسے نمونہ پر موجود ہیں تو ، پیشاب یک نایل            ·    ےک انفیکشن پر شبہ کیا جانا چاہنے
  

 یات ےک عالجادو  بغٹں 
 مقدار.  کافی   یک  الیس زبانی 

 ادویات کا عالج
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وع  کو تجربانی   کٹسیوٹ یبائ نٹی یےک بعد ، ا جنی یےک نمونی بھ شابیہوں تو ، پ د ی عالمات شد اگر  طور پر رسر
۔ اگر عالمات شد ا یک   وٹکس یبائ نٹی یرپورٹ ےک مطابق ا یک  تیتو ، کلچر اور حساس یں ہ یں نہ د یجاسکتا ہے

وع ک ۔  ا یرسر  جاسکتا ہے
۔ ا یگ  ا یدکھا یں م 10.1 بلیٹ قہی مخصوص عالج کا طر  -1  ہے
ی الئنیالکل -2 جاسکتا  ا یکوٹرائموکسازول ےک ساتھ استعمال ک  ےسی ج وٹکسیبائ نٹی یکو کچھ ا  جنٹوںیا نگثں

 بڑھاؤ کو روکا جا سگ۔ ہے تاکہ کرسٹل یک
 بار۔ 3 یں دن م کی ا اںیگول  2 میڈ ثں دن تک پ 3-2پہےل   تں ےک دوران درد کو دور کرنی ےک ل شابی. پ3

 عالج  حفاظتی 
ی ان خوات وٹکسیبائ نٹی یتھام ےک لتے ا روک اس  ا ی 3سال ےک اندر اندر  کیجاتا ہے جن کو ا ا یک  ز ی کو تجو   یں
  لوں یمائکروب  نٹی ی کردہ ا  ز یاقساط ہوں۔ تجو  ادہیز  ا یدو  یں م  کشنیماہ انف  6 ا ی  لگتی یک کشنی انف ادہیےس ز 
ی ت ا یروزانہ  یں م - نی  میا )نی  تھوکسازولیسلفام میتھوپر یمٹرائ یں ہے جس م شامل ہونی  بار ہفتہ وار دوانے  یں
وف  ا یگرام(    میل  100تنہا )   نی   میا  گرام( ، نی   میل  400/ 80( ) ڈیز   میا  سیا گرام( شامل   میل  560)   ورانٹائنینائثی
وع ک عالج کا آغاز تب یہ ۔ حفاظٹی یں ہ ےک عالج معالجے ےس جانا چاہنے جب مکمل طور پر خوراک  ا یرسر
ی خواتےک خاتےم ےک بعد۔    ا یثں کٹ یب واحد خوراک ےک طور   کیخوراک کو ا  یہ کیجماع ےک بعد ا جنیس یں م  یں

۔ اس مدت ےک  یں جماع ےس متعلق ہ  اقساط جنیس  یک  آنے   نی   و ی  عالمٹی   یں جاسکتا ہے جن م  ا یپر استعمال ک
ور  شابیدوران بار بار پ  ۔ یں ہ یےک کلچر ضی

 واےل بچوں میں سیسٹائٹس ےک عالج ےک لتں خوراک  سیلن / کالوولی: اموکسی5ٹیبل   
نک ایسڈ استعمال کرنی

 یک مقدار 
  

  
 وزن کلو گرام 

  
میل   خوراک
 گرام 

   مندرجہ ذیل میں ےس ایک استعمال کریں 
/ سال   عمر مہینی

 رسپ 
125  / 

میل  31.25
میل  5گرام فی 

 لیثی 

پ  سٹں
250 /

میل  62.5
 گرام 
میل  5فی 
 لیثی 

 بلٹ یٹ
500/125 

 میل گرام 

 18.75/  75 کلوگرام  5–3.5≤ 
 میل گرام 

میل  1.5 میل 3
 لیثی 

 ماہ 3–1 -

میل  25/ 100 کلوگرام  7–5≤ 
 گرام 

 ماہ 6-3≤  - میل لیثی  2 میل لیثی  4

 31.25/  125 کلوگرام  7-9≤ 
 میل گرام 

میل  2.5 میل لیثی  5
 لیثی 

 ماہ 6-12≤  -
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 37.5/  150 کلوگرام  11 -9≤ 
 یل گرام م

 ماہ 18-12≤ - میل لیثی  3 میل لیثی  6

 46.9/  87.5 کلوگرام  14– 11≤ 
 میل گرام 

 سال 3 -ماہ 18  ≤ - میل لیثی  4 میل لیثی  7.5

 ≥14–17.5 
 کلوگرام 

250  /62.5 
 میل گرام 

 سال 7–3≤  – - میل لیثی  میل لیثی  10

کلوگرام 17۔5≤
 اورےس اوپر

میل  125/ 250
 گرام 

7 ≤  گویل  1 - -
سال  
 اور بڑے  

  

 (Acute pyelonephritis) شدید پائیلونیفرایٹس
ی کو دیا جاتا ہے ، جن میں خطرہ ےک آثار موجود  آؤٹ پیشنٹ عالج کا مشورہ ضف تولیدی عمر یک  خواتیں

۔ ۔ دورسے تمام مریضوں کو ریفر کیا جانا چاہنے  نہیں ہیں
ی )او(  وفلوکسیں   دن ےکلتے  10-7گھنتی بعد   12میل گرام ہر  500اے: سیثی

وری ہے کہ عالج کا کم از کم  ۔  7ضی  دن کا کورس لیں
 
ی خوات وایل فرائٹسیپائلون  د ی حاملہ شد ثں غ  * یں شامل ہ ونولونز ی فلوروک تں عالج ےک ل شنٹیآؤٹ پ  یں م یں
  

وفلوکساسن و(  سثی  دو بار سات دن ےک لتے  یں طور پر ، ہر دن م  گرام زبانی   میل 500)سثی
وفلوکساسن، ی ل یر  لیطو  سثی  بار سات دن  کیا یں دن م کیطور پر ، ا گرام زبانی   میل 1،000‡  ثں

ی ووفلوکساس یل  بار پانچ دن کیا یں دن م کیطور پر ، ا گرام زبانی   میل 750( واکوئنی)ل یں
  

ز  ٹیفول  انہبثی
ای، س  می کثی ی)ب  تھوکسازولی/ سلفام  میتھوپر یٹرائم   یں طور پر ، دن م   گرام زبانی   میل  800گرام /    میل  160(  پثی

 دن تک 14دو بار 
  

ی ےک ماب   ٹسیآئسول  کوالنے   ا یچی سکر یا  یک  ونولون ی فلوروک  جب اس ےس کم تو استعمال    ا ی  صد ی ف  10مزاحمت    یں
۔ اگر مزاحمت کا رجحان  ا یک  یک   ضوںی داخل شدہ مر  یں م 7 بلیےس تجاوز کرتا ہے تو ، ٹ صد یف 10جانے

 ۔ یں کھی سفارشات د
  

ول ٹرا  نڈومائزڈ یر  کیاز کم ا کم  ۔یں ال ےک لتے اچھے ثبوت موجود ہ ئل ےس استعمکنثی
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ٹرائل ےس استعمال ےک معتدل ثبوت   کلین یکل  زائن یطرح ےس ڈ اچیھ کیےک ، کم از کم ا شن ینڈومائز یر ثں بغ
ول تجز -سیک  ا ی۔ کوہارٹ  یں موجود ہ   ز یثں مرکز ےس(؛ متعدد ٹائم س  ادہیےس ز   کیا  حا یمطالعات )ترج  انی یکنثی

 نتائج ےس۔   ڈرامانے نے قابو تجربات ےک ا یےس؛ 
  

 داخل ہونی ےک معامالت  یں ہسپتال م   یں م ضوںیکوموربڈ مر   فرائٹسی پائلون د یشد 
 ا یجگر  ہونے  بڑیھ الئٹس،ی م  طسیابیعوارض ، ذ ورولوجکی،  خرانے  ، گردوں ےک افعال یک ےسی)ج حاالت
 ( یمار یب دل یک

  
 عدم استحکام * مکیموڈائن یہ
  

 جنس  مرد 
  
ی ، ت خرانے  ، گردوں یک ےسی)ج خرانے  ٹابولکیم  ( تی ابثں
  

 حمل
  

 درد  یں م  ٹیپ ا ی پہلو 
  

 ظہور  ال یزہر 
  

 ےس قاض  نی یےس مائعات ل  منہ
  

ی ت  بہت  یس 39۔4 ا ی( فی°ا 103بخار )<  ثں
  

   صدےم یک  پٹکیاور س  پسسیس  د یکو شد   بوںی* طب
ی
 ی ےک لتے چوکس رہنا چاہنے ، جس ےک لتے فور   موجودیک

ورت  مہارت ےک انتظام یک ۔ ہونی ضی  ہے جو اس جائزے ےس باہر ہے
یکسون ےک لئ  خوراک یک مقدار 6ٹیبل   : سیفٹر

  
 وزن
 کلو 

  
  خوراک

میل گرام 
 میں 

 یک مقدار مندرجہ ذیل میں    انجکشن
ےک لئ  پائن

 ےس ایک انجکشن استعمال کریں 
  

 عمر مہینی /سال 

بت   رسر
میل گرا م  250

 ڈبلیو ایف آنے 
 میل لیثی  2

میل  500
 گرام 
ایف  یو ڈبل
 آنے 
 میل لیثی  2

میل 1000
 گرام 

 ڈبلیو ایف آنے 
 میل لیثی  3۔5
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میل  125 کلوگرام   2-2.5≤ 
 گرام 

میل  0.5  میل لیثی  1
 لیثی 

-   

میل  200 کلوگرام 
 گرام 

میل  0.8 میل لیثی  1.6
 لیثی 

 ماہ  1-پیدائش  -–

2.5– .5.5 ≥
 کلو   5.5–3.5

میل  250
 گرام 

 ماہ 3–1≤ 1 – - میل لیثی  1 میل لیثی  2

میل  375 کلو  7 –5≤ 
 گرام 

میل  1.5 میل لیثی  3
 لیثی 

 مہینی  3-6 – -

میل  500 کلو   7-9≤ 
 گرام 

 ماہ 12-6≤ - میل لیثی  2 میل لیثی  4

میل  625 کلو   9-11≤ 
 گرام 

میل  2.5 میل لیثی  5
 لیثی 

 ماہ 18 -12≤  -

میل  750 کلو  11-14≤ 
 گرام 

 سال 3 -ماہ  18≤    میل لیثی  3 میل لیثی  6

میل  1000 کلو  17.5–14≤ 
 گرام 

 سال 5 - 3≤  میل لیثی  3.5 میل لیثی  4 -

کلوگرام  17.5≤ 
 اور اس ےس زیادہ

میل  1000
 گرام 

5 ≤ میل لیثی  3.5 میل لیثی  4 -
اور  سال  

 بالغ 

 ! احتیاط! 
یگزون ےک  یدہ دیں۔ نوزائ پر مشتمل، جیےس رنگر لییکٹٹیٹ ، نہ   گھنٹوں ےک اندر اندر کیلشیم  48سیفثی

ی    ح کریں۔یرقان  ۔ ریفرواےل خط میں خوراک اور دینی ےک راستی یک تسر  میں سخٹی ےس منع ہے

  

 (Urology Disorders) یورالویحے ےک عوارض   2.1
 (Haematuria) پیشاب میں خون آنا    2.2

ب یک نایل یہ پیشاب یک نایل ےس خون بہنا ہے ، جو گردوں ےس ہوسکتا ہے ، نظام مثانی ، پروسٹیٹ اور پیشا 
 معمول یک مائکروسکونی پر کاسٹس۔  ےس۔  

ی ولر بیماری کا شبہ کیا جاتا ہے اگر پروٹینوریا موجود ہو نثں گلومثں
۔ شیسٹوسومیایسس کو  پیشاب یک نایل ےس خون آنی یک ایک عام وجہ شیسٹوسومیایسس )بلہارزیا( ہے

 چیک کریں۔ 
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۔ پتھری کو چیک کجب ہیماچوریا شدید درد ےک ساتھ ہوتا ہے تو ، گردے یک   رنا چاہنے
 

 نوٹ: 
پس پر خون یک  سٹیٹ  یک  شابیپ    سثی

ی
طرح   ہے اور مذکورہ باال یک  کرنی   یں نہ  نشاندیہ  یک  کشنی انف  موجودیک

۔  جانی  یک  شی تفت  چاہنے
  

 ادویات کا عالج
 اسس ی: شسٹوسومںی ےک مطابق عالج کر  10.13 کشنی س -کا ثبوت ہے تو   اسسیشسٹوسوم اگر 
ےک طور پر عالج   آنے   نی   و ی  -تو    یں مثبت ہ  یں م  شابیعالمات پ   یک  ٹ یاور نائثی   وکوسائٹسیلاور    آنے   نی   و ی  اگر 
 ں یکر 
  

ی ت ا یماچور یہ اگر    یک  فرلیر  تں ےک ل قاتیہوتا ہے تو باضابطہ تحق  یں ےس حل نہ یثں
ی
ورت ہویک اگےل  عٹی ی،  ضی

 ۔ یں گھنتی م  48
  ساتھ دردآنی ےکخون  یں م شابیپ  یں ےک نچےل حےص م ٹیپ ا یےک دوران درد  شابیپ 
 ۔ یک  وںیپتھر  ہی  وجہ ےس ہوسکتا ہے

 ۔ ںیکر   فر ینگہداشت ےک مرکز کو ر  یٹررسر  کیےک ساتھ ا اتیسہول تں کو سنبھالتی ےک ل  اس
  کیم  کونے   یں درد م اگر 

ی
 ۔ ںیکا مشورہ د  نی یپ پانی  یں مقدار م ادہیےس ز  واقع نہ ہو تو باقاعدیک

  
 خون آنا یں م  شابیپ ثں ےک بغ درد 
 -  ںیہ کر شب  کا   نس یک
 ۔ ں یےس رجوع کر  ورولوجسٹیےک لتے   سٹی ٹ د یمز 
 

 لفر یر 
 وابستہ تمام معامالت  ثں ےس غ آنے  نی  و ی ا ی  اسسیسٹوسوومیش         ·
 یں ہونی ہ  ہںین  ثی یےک عالج ےس ب تمام معامالت جو مخصوص دوانے          ·
  

 پروسٹیٹائٹس    2.3
ی یک وجہ ےس پیہ پیشاب یا ایس نی آنے  ۔پیتھوجیثی کلینیکل خصوصیات میں شامل    روسٹیٹ کا انفیکشن ہے

 :  ہیں
اپیوبک درد         ·  یینل ، سیکریل یا سثی  پثں
 پیشاب ےک دوران درد اور زیادہ بار آنا        · 
 رکاوٹ ےک عالمات یک مختلف ڈگری جو پیشاب روےک رکھنی کا باعث بن سکٹی ہیں         · 
 یھ کبیھ بخار کب         · 
 مالیسر معائتی پر پروسٹیٹ میں شدید درد        · 

یل ہوسکٹی ہے ، مؤخر الذکر کا اندازہ اس وقت کیا جاتا ہے جب اینٹی  ی یا غثں بیکٹثں حالت دائیم ، بیکٹثں
۔   بائیوٹکس کا جواب دینی میں ناکایم ہونی ہے
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 ادویات کا عالج
 ٹائٹسیپروسٹ لیٹں کٹیب د یجد 
ی میجیر  آنے  نی  سی)ا  ورتھرائٹسی اس ےس وابستہ ا یسال  35> یں م  مردوں  تو:  یں موجود ہ  اتیخصوص ( یکیں

 خوراک ےک طور پر کیگرام ا  میل 400)او(  می گز ی فی: سیڈ
  

 ےک بعد:  اس
ی سائکل  سی: ڈوکاے   دن 7گھنتی بعد   12گرام ہر   میل 100،  ، زبانی  یں

 اس ےس منسلک سسٹائٹس ہو تو:  ا یسال  35< یں م  مردوں
وفلوکساس ی: سنے  ی ثی  دن 14گھنتی بعد    12گرام ہر   میل 500،  نی ، زبا یں
 3ہو(  ابی)جب دست وٹکیبائ نٹی یا اول انتخاب زبانی  

وفلوکساس ی سپثی   یں دن تک پھر جائزہ ل 14دو بار  یں گرام دن م   میل 500 یں
ی آفولوکساس    یں ھر جائزہ لدن تک پ 14دو بار  یں گرام دن م  میل 200 یں
 کوئنوالون 

 کا ممتبادل    وٹکیبائ نٹی یا پسند زبانی  تبادل پہیلےس قاض بالغوں ےک لتے م نی یل
 ( ںیکر   ہو رہنمانے  ابی)جب دست

   -یں پھر جائزہ ل ںیدن د 14دو بار  یں گرام دن م  میل 200 می متھوپر یٹرائ
 ےک بعد(  ت ی )ماہر ےس بات چ وٹکیبائ نٹی یا انتخاب زبانی  دورسا  
ی ووفلوکساس یل  بار پھر جائزہ کیدن تک ا 14بار  کیا یں گرام دن م  میل 500 یں
 ۔ یں پھر جائزہ ل ںیدن تک د 14دو بار  یں گرام دن م   میل 960کوٹرئموکسازول   
 یں ہ مار یسخت ب ا ی یں ےس قاض ہ نی یل وٹکیبائ نٹی یا )اگر زبانی  وٹکی بائ نٹی یا یں م نس 

کو    وٹکسیبائ نٹی یہے تو ا شانی یےس پر  پسسی(۔ اگرسںیکر   ےس رہنمانے  توںیہوں تو حساس ابیدست جب
۔ ا یمال   جاسکتا ہے

ی سپولوکساس  بار 2 یں گرام دن م  میل 00 یں
ی ووفلوکساس یل  مرتبہ  1 یں گرام دن م  میل 500 یں
ی گرام ت   1.5ایگرام   میل 750 فوروکسائئمی س  چار بار ا ی یں
ائگزونی س  بار کیا یں دن م جے  2 فثی

اس ی ٹٹ لنیپائثی ی ت  یں دن م کیگرام ا  4۔5 کٹمیوبثں  بار  یں
 مرتبہ روزانہ  کیوگرام اگرام / کل  میل 5 نٹامائسنیج
 بار کیا یں گرام / کلوگرام دن م   میل 15 سنیکیام
 

 فرلیر 
 یں نہ یبہثی  عالج ےس کونے          ·
 رےک رہے  شابیپ         ·
ی ت         ·  بخار ثں
 ٹائٹس ی/ دوبارہ ہو جانی واال پروسٹ دائیم         ·
  

یا    2.4 ن پلٹں  (Benign prostatic hyperplasia) سویم پروسٹیٹک ہائٹر
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۔ سویم پروسٹیٹک  یا پروسٹیٹ غدود یک بغثں کینس ےک )سویم( نمو ہے ی پلثں  ہائثی
 

رکاوٹوں )کمزور ، وقفی وقفی ےس اور پیشاب میں ہچکچاہٹ( اور الجھاؤ )تعداد ، رات کو پیشاب آنا اور 
۔ ڈیجیٹل مالیسر معائنہ پروسٹی فوری ط ٹ یک یکساں ور پر( رسقہ عالمات دونوں ےس وابستہ ہوسکتا ہے

 میں پھیےل
ی
۔ شدید عالمات یک عدم موجودیک مثانی ےک ساتھ پیشاب یک روکاوٹ  بڑھاؤ کا انکشاف کرتا ہے

وری  ۔موجود ہوسکٹی ہے ، لہذا معائتی ےک دوران اس میں توسیع شدہ مثانی ےک لتے چھونا ضی  ہے
 قہ یت ےک ساتھ ساتھ ہر طر اور قابل قبول عالج متبادال  ابیحالت پر الگو تمام دست طٹے  کو اپٹی   ض یمر  

  یں جانا چاہنے تاکہ وہ عالج ےک انتخاب م  ا یآگاہ ک کار ےس متعلقہ فوائد ، خطرات اور اخراجات ےس بیھ 
کہ ف کہ طور پر حصہ ےل سگ )مشثی  ی رسجر   ضیکچھ مر   لکن عالمات ےک حام  شانی( . پر یساز   صلہیمشثی

پر انحصار کرنی   اتینظر  یاخراجات ےک انفراد فوائد ، خطرات اور  گر ی ، جبکہ د یں کا انتخاب کرسکتی ہ
 ۔یں عالج کا انتخاب کرسکتی ہ  طٹے  ا یہونے چوکس انتظار 

 کا عالج معالجہ   ضوںی مر  چیا نی  عالمات ےک حامل نے  د ی درجے ےس شد انی یدرم 
 انتظار  چوکس 
 عالج طٹے  

 بالکرز -الفا
ی لف یا  وسن ثں

ی ڈوکس  ی وس ثں  یں
ی مسولیٹ  یں
ی ازوسثں ٹ  یں
ی لوڈوسیس  * یں
  
ی ڈکٹیر -االف -5 زیانہب ثں    -ثی
 ائڈ ثں وٹاسٹیڈ
 ائڈ ثں نسٹیف -
  

ایحے  ن  عالج امٹی
ی ڈکٹ یر -الفا-5الفا بالکر اور  - ز یانہب ثں  ثی
جکس یکولینٹیالفا بالکر اور ا -  ثی
جکینٹیا   جنٹس یا کولثی
 (میاے ا ی)ا یں اور متبادل دوائ یلیتکم 
 
 عالج   سو یےس کم انو  کم  
 ( وونای)ٹ شنیےس ابل   سونے  ورتھرلیٹرانس -
 ( نی  میا و ی )نی  تھرمو تھرانی  وو ی مائکروو  ورتھرلیٹرانس -
  

 ےس عالج جرایح
 کٹویم ی ٹیاوپن پروسٹ -
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ی ل میمیہول  تھرلیور یٹرانس  )ہوالپ(  شنیےس ابل ر ثں
ی ل میمیہول تھرلیور یےک ٹرانس ٹی پروسٹ  ( پی)ہول  شنیےس ابل ر ثں
ی ل ممیہولم یک  ٹی پروسٹ  )ہولرپ(  کشنیسیر  ر ثں

ائز یو  کٹو ی لیفوٹوس -  ( نی  آنے  و ی )نی  ٹیپروسٹ شنی ثی
ائز یو  تھرل یور یٹرانس یک  ٹی پروسٹ  (نی  یو  و ی )نی  شنیثی

 ( آر نی  و ی )نی  کشنیسیر  تھرلیور یٹرانس یک  ٹی پروسٹ -
  

ےک   ثں پ یں م خی    ےس پہےل تار  خی    تار  کنیل ا ینی منظور ک شنی ڈمنسثی یڈرگ ا نڈ یفوڈ ا گیکو امر   لوڈوسنی* س
ی شائع مضام کونے   یں جائزے م  تھے۔  یں موجود نہ  یں

  

 (Prostate cancer) پروسٹیٹ کینرس    2.5
۔ سال ےس زیادہ عمر ےک مردوں میں پایا جاتا  50عام طور پر   عالمات ےک بغثں ہوتا ہے

ہے اور اکثر و بیشثی
ہ  ۔ رکاوٹ 20سسٹیمیٹک عالمات ، یعٹی وزن میں کیم ، ہڈیوں میں درد ، وغثں ٪ مریضوں میں پایا جاتا ہے

۔ پیدا کرنی وایل عال   مات اور پیشاب میں روکاوٹ رہنا خاص بات نہیں ہے
۔ چونکہ محوری   پروسٹیٹ غدود سخت ہوتا ہے اور ڈیجیٹل مالیسر معائنہ میں   نوڈیولر ہوسکتا ہے

ڈھانچہ کینس ےک پھیالؤ کا سب ےس عام مقام ہے ، مریض کمر درد یا پیتھولوجیکل فریکچر ےک ساتھ سامتی 
۔ لمف نوڈ تک پھیال  ۔ آ سکتی ہیں  ؤ ٹانگوں ےک لمف اڈیما یک وجہ بن سکتا ہے

  
م پروسٹیٹ مخصوص اینٹیجن )نی ایس اے( عام طور پر زیادہ ہو  تا ہے اور پھیالؤ واےل کینسمیں زیادہ  سثں

۔   نمایاں طور پر ہوسکتا ہے
  

 حوالہ
 ریں( کینس ےک مشتبہ تمام مریض )مزید تفصیل ےک لتے مہلک امراض ےک حےص یک طرف رجوع ک         · 
  

 (Enuresis) اینیوریسس   2.6
۔ یہ ایک سویم حالت ہے جو زیادہ 5انوریسس  پر پیشاب کرنا ہے تر نے ساختہ   سال یک عمر ےک بعد بسثی

پر پیشاب پر پیشاب کرنی کو دن ےک وقت بسثی وری ہے کہ رات ےک وقت بسثی ۔ تاہم ، یہ ضی ےک     حل ہونی ہے
 یک خرانے 

۔  عمل ےس فرق کرنی ےک ساتھ مثانی :   کو دیکھیں  ۔ اینیوریسیس یک ثانوی وجوہات میں شامل ہیں
 ذیابیطس میالئٹس         · 
 انفیکشن پیشاب یک نایل میں         · 
 جسمانی یا جذبانی صدمہ         · 
  

 نوٹ: 
۔ پیشاب یک جانچ تمام  تشخیصکلینیکل  ائط کو خارج کرنی یک کوشش کرنی چاہنے میں مذکورہ باال رسر

۔ مریضوں پر ک  روانی چاہنے
  

 موثر( یں ٪ معامالت م30)ےک عالج  اتیادو ٹں بغ
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 ۔ ںیمقدار کو محدود کر  یک  الی۔ شام کو س ںی اسباب کو خارج کر  انی ینام 
 یں مشق مثانی یک : 
 (i )۔ یں روک  شابیجب تک ممکن ہو پ یں دن م 
 (ii ) وع اور روکنی یک شابیبار بار پ یں م یٹوائلٹ کٹور  ۔ ںیمشق کر  رسر
 ۔ ںیبسثی ےس اٹھنی اور باتھ روم جانی کا مشق کر سونی ےک وقت  سونی ےس پہےل 

 ےس عالج اتیادو 
 : ںید لیدرج ذ یں حد تک عالج ناکام ہو ان م ےک کافی  اتیادو  ثں سال جہاں بغ  6< زی تجو  یں بچوں م ضف

امیام   ی ثی  یں مگرام( دن   میل 75سال )  12گرام( ،<   میل 50سال )  12-9گرام( ،   میل 25سال )  8-6: گویل  یں
ح  یک  انے یبار سونی ےک وقت۔ کام  کیا ح  ٪ ، دوبارہ ہونی یک60-30رسر  ٪۔90رسر
 گرام۔   میل 0.5-0.1 گویل  سنیسموپر یسونی ےک وقت ڈ 
 ای
ی س یسموپر یڈ ے ،  ٹیٹیسیا یں ے(: سونی وقت روزانہ  فی  جے  یس میا 10)ناک کا سثی ےک  جے  یس میا 10سثی

وع کر  ۔  یں تک بڑھائ  جے   یس  میا  40  ادہیےس ز   ادہیہفتہ ز   / فی   جے   یس  میا  10اور آہستہ آہستہ    ںیساتھ رسر
۔ کام  6-3اگر موثر ہے تو ، اےس   ح    یک  انے یماہ تک استعمال کرنا چاہنے ح   ٪ ہے ، دوبارہ ہونی یک60-40رسر رسر

۔90  ٪ ہے
جانے تو ہائپو   ا یےس استعمال نہ ک فی ی ہوتا. اگر مناسب طر  یں ےس جذب نہ  فی یمؤثر طر  یں م ا ینور ی: ر اطی)احت

(    ا یم یثی ین  کا سبب بن سکتا ہے
۔  یں م تشخیصجب  ا یوجہ مشتبہ ہے  انی ی، اگر نام ںیکر   فر یر  یں مرکز م  اعیل کیکو ا  ضی مر   شک ہے

 میتعل یک  نیوالد
ی ق یکو   نیوالد  ۔  ہو جانی  کیکہ حالت خود ٹھ  یں دالئ یں  ہے
بج  کو انعام  لنے یک  توںرا ۔ اس طرح یک یں برقرار رکھ کارڈ یر  یکہ وہ خشک راتوں کا ڈائر   یں ےس کہ نیوالد 
ا اقدامات ےس گر ںید  ۔ ںیکر   ز ی. قابل رسی
  

  ومیکیو 
ی
 کرٹن واےل آالت  تنیک

 ےس لگانا۔ جراج مردانہ عضو یک پھولنی واال مصنوغ ا یسخت  تھوڑا 

 ادویات کا عالج
۔   یں منٹ م 90-60گرام؛ اس ےک عمل کا آغاز   میل 100-25 لینفیلڈیس  ہوتا ہے

 ےسیج  ٹوکونازولیاور ک  نی ٹاڈی، سائم  تھرومائسنیار   ا ی ،    یں م  کیم  ےک افعال یک  ردوں، گ  یں افراد م  دہیرس  عمر 
اضافہ ہوسکتا    یں مقدار م  اس یک  یں م   مثں وجہ ےس س  ہے جس یک  یمقدار کم د  کو ابتدانے   ضوںی پر مر   وںیدوائ
۔  ہے
؛ کےک ساتھ  تیھیوپیما و یاور کارڈ ناکایم ےس عالج، دل یک ٹی: اس ےک دوران نائثی اطی)احت  ی ورونر منع ہے
 سر یبلڈ پر  دہیچ یپ ضی اور مر  ا یمی، ہائپووول نشنیمحتاط استعمال ، بارڈر الئن ہائپوٹ یں م  یمار یب یک  دمٹی 

 پر ہوں(۔ اتیادو  کم کرنی وایل
 ای

 میل 200-100 ٹی نانتھیا ونثں سٹوسٹیٹ یں ہفتوں م 2-1ہر  یں حالت م وایل ونثں سٹوسٹ ی۔ کم ٹکشنی انج
 یں گرام پٹھے م 

 ای
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وسٹوڈیا تھرلیور یاانثی   ا ی۔ جے  یس میا 1000-125سخت  چھرے  مین  یا نینڈ ی)پروسٹاگل   لیلثی
اک وسٹوڈ ورنوزالیانثی  ۔جے  یس م یا 40-1 کشنیانج لفیس  لیالثی

 مریضوں یک تعلیم
اکت داروں یک   ۔یصالح کار  دونوں رسر
 رد رس د لینافیلڈ ی۔ سںیوضاحت کر  اثرات یک ےک ضمٹی  اتیادو  گر یاور د لینافیلڈ یس 

 نظر۔ تں شدہ رنگوں ےک ل لیطور پر تبد سوزش اور عارضی  ، ناک یک سیگ  یں ، معدے م  رسجی  یک  چہرے
  

 یک خرائے یک شکایتعضو    2.7
 Erectile dysfunction) تناسل ےک کھڑے ہوٹن

disorders) 
 میں دخول ےک لتں سخٹی ےک برقرار رکھنی ےس

، اس یک اندام نہانی  قاض ہونا یہ عضو تناسل ےک کھڑے ہونی
 وجوہات میں نیوروجینک ، واسکولوجینک ، اینڈو کرائنولوجیکل ےک 

۔ نامیانی ساتھ ساتھ بہت ساری ہے
۔ نظایم امراض اور دوائیں شامل   ہیں

  

 التتنگ کرٹن واےل آ ومیکیو 
 ۔ےس لگانا   جراج ا اعضا ک مصنوغ نائلیپپھول سکتی واےل ا ا ی نیم سخت۔ ےسی، ج یرسجر 

 ادویات ےس عالج
۔ 90-60کا آغاز   گرام؛ کارروانے   میل 100-25 گویل  لیناف یلڈیس  منٹ ےک اندر ہوتا ہے

 نازول کو ٹو یاور ک نیٹاڈیمی، س مائسنو تھر یار  ا یوجہ ےس ،  یک  کیم    فعل، گردوں ےک یں افراد م دہیرس عمر 
  نی جا یدمقدار کم  کو ابتدانے ، اضافہ ہوسکتا ہے  یں م  مثں وجہ ےس س جس یک ضوں یپر مر  وںیدوائ یسیج
 ہے 
  ی کورونر   ؛تیھیوپی اومیاور کارڈ  ناکایم  دل یککنجیسٹیو  ،    تھرانی   ٹینائثی   اس ےک ساتھ دی جانی وایل:  اطی)احت
 نٹی ی ا دہیچیپ اور  ا یمی، ہائپووول بلڈ پریسر یک کیمحتاط استعمال ، بارڈر الئن م  یں م یمار یب یک دمٹی 
ٹ   ۔والج پر مریض(  و نسییہائثی

 ای
  ون ثں سٹوسٹیکم ٹ  بعد ہفتوں    2-1ہر  پٹھے میں  گرام    میل  200-100  ٹیتیھ انانی ا  ونثں سٹوسٹی۔ ٹکشنانج

 ۔ یں م یک مقدار 
 ای

ا وسٹوڈیا تھرلیور یانثی  ای۔ جے  یس میا 1000-125چھرے  سخت-می( ن1 یا نینڈ ی)پروسٹاگل   لیلثی
اک وسٹو یا الز ورنو یانثی  ۔ جے  یس میا 40-1 کشنی انجکو لگایا جا سکتی خود   ل یڈلثی

 تعلیممریضوں یک 

اکت داروں یک  مشاورت۔  دونوں رسر
 رس درد کا سبب بن سکتا ہے ، لینافی لڈی ۔ سںیوضاحت کر  اثرات یکمرصی  ےک ادویات گر یاور د لیناف یلڈیس

ابیت، رسجی  یک  چہرے ی دیکھنی وایل شدہ رنگ  لی طور پر تبد اور عارضی  میں کنجیشن، ناک  معدے یک تثں
  ۔ نظر 
 

 ےس عالج اتیادو 
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 ۔ ںیحالت کا عالج کر  یادیبن         ·
 ں یکر   فر یکو ر   ضیاگر مسئلہ برقرار رہے تو مر          ·
  

 (Renal calculi) پتھریاںگردوں یک     2.8
پتھر بنانی واےل نمک ےک مقابےل میں زیادہ سثی   یہ گردوں یک پتھری یا کیلکولس ہے جو پیشاب ےک نتیجے میں 

 میں تشکیل۔ پیشاب میں پتھری ےس   سیچوریٹد ہو اس ےس گردوں یک نایل جیےس پیلویس
زیا مثانی ، یوریثی
 :  یک کلینیکل خصوصیات میں شامل ہوسکتی ہیں

 رکاوٹ پیدا کرنی
۔         ·  اچانک شدید درد کا آغاز ، فلینک میں ، جس یک وجہ ےس مریض مستقل حرکت میں رہتا ہے
 متیل اور الٹی         · 
 میں گھومٹی ہے جیےس پتھری یوری   یا لیبیئم یک طرف جاناایک یہ طرف ےس درد کا سکروٹم         · 

 ثی
۔ عام طور پر مائکروسکوپک یا میکروسکوپک پیشاب میں خون   ےس پتہ چلتا ہے

  

 اقدامات عمویم
 ۔ یں بنائ ٹی ی ق یکو   شنیڈر ی ہائ مناسب

  

 ےس عالج غذا 
جن ےس روزانہ کم    ںیکر   ارشسف  یک  نی یل  الیس  ےسیا  کی کو ا  ضوںیےک تمام  مر   یمعالج کو چاہنے کہ وہ پتھر  

 ( نے  ڈ یطاقت: گر  شواہد یک ؛یار یمقدار ہو۔ )مع   یک  شابیپ ثی یل 2.5ےس کم 
ی معالج   م ی کہ وہ سوڈ  ںیےس مشورہ کر  ضوںی ےک مر  می لشیک  ادہیز  یں م شابیاور نسبتا پ وںیپتھر  می لشی ک  یں
۔ ںیمال کر استع گرام میل 1،200-1،000روزانہ  یں م  می لشیک  اور غذانے  ںی مقدار کو محدود کر  یک
 (. : نے ڈ ی ثبوت طاقت گر  نڈرڈ؛ی)سٹ
ےس مشورہ کرنا چاہنے   ضوںیواےل مر   ٹیآگزال  ادہیز   یک  شابیاور نسبتا  پ  وںیپتھر   ٹ یآگزال  میلشیکو ک  نی ماہر 

۔ یں عام کھپت کو برقرار رکھ یک  م یلشیاور ک ںیمقدار کو محدود کر  ےس بھرپور کھانی یک ٹیکہ وہ آگزال
(.  یک  نی)ماہر  حوصلہ   یک  ضوںیواےل مر  ٹی سائثی  منسبتا ک  یں م شابیاور پ وںیپتھر  میلشیکو ک  نیماہر رانے
ی   افزانے  ی پروٹ  وایل  یر ی ڈ  ثں اور بغ  ںی اضافہ کر   یں مقدار م   یک  وںیکرنا چاہنے تاکہ وہ پھلوں اور سثے کو محدود   یں
(.معالج یک  نی ۔ )ماہر ںیکر  ی رانے ی پروٹ جانوروں یک یر یڈ ثں کو چاہنے کہ وہ بغ   یں مقدار کو محدود کرنی   یک  یں

ےس   ضوںیواےل مر  سڈ یا ورکی ادہیز  یں م شابیاور نسبتا  پ وںیپتھر  یک  م یلشیا کی وںیپتھر  سڈ یا ورکیےک لتے 
(.معالج  یک  نی۔ )ماہر ںی مشورہ کر  ی رانے ی کو سسٹ   یں ی اور پروٹ میکو سوڈ  ضوں یواےل مر  وںیپتھر  یں مقدار   یک  یں

۔ )ماہر یک ٹی یصالح د  کو محدود کرنی یک (  چاہنے  رانے

 ادویات کا عالج
ی ۔ معالج   م ی لشیک  اور بار بار ہونی وایل ضوںیمقدار واےل مر  یک  م یلشیک  یں م شابیپ ادہینسبتا ز  ا ی ادہیز  یں

ی (.معالجنے  ڈ یثبوت طاقت گر  نڈرڈ؛ی۔ )سٹںید  ورٹکسیڈائ ازائڈ یکو تھا  ضوںی پتھروں ےک مر  کو بار بار   یں
۔    ٹیسائثی   میپوٹاش کو    ضوںیواےل مر   ٹی ئثی سا  یں م  شابینسبتا  کم پ  ا یپتھر اور کم    می لشیک عالج کرنا چاہنے

ی (.معالجنے  ڈ یثبوت طاقت گر  نڈرڈ؛ی)سٹ   نول یور ی لوپیکو ا  ضوںیپتھر واےل مر  ٹیآگزال می لشیکو بار بار ک  یں
۔ )سٹ میلش ینارمل ک یں م شابیاور پ ا یور یکوز ی ور یچاہنے جن ےک پاس ہائثی  ٹی ید ثبوت طاقت   نڈرڈ؛یہوتا ہے
ی الج(.معنے  ڈ یگر   می پوٹاش ا یاور /  ٹکسیور یڈائ ازائڈ یکو تھا  ضوںیواےل مر  وںیپتھر  یک  می لشیکو بار بار ک  یں
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 گٹے   یمناسب طور پر توجہ د ا ی یں ہ یں نہ تاوںیاسامان ٹابولکیم گر ید یں کرنا چاہنے جس م   شی پ ٹیسائثی 
۔ )سٹ برقرار رہٹی  لیتشک یک   یپتھر  لہکن پھر بیھ یں ہ  ڈ ی ثبوت طاقت گر  نڈرڈ؛یہے
ی معالج  تں سطح تک بڑھانی ےک ل ادہیےس ز  ادہیکو ز   چیا نی  یک  شابی(.پنے  ی اور سسٹ سڈ یا ورکی کو   یں  ی پتھر  یں

۔ )ماہر   ٹی ید  شیپ  ٹی ثی یس   می کو پوٹاش  ضوںیواےل مر  (.ماہر   یک  نیچاہنے   وروک یکو معمول ےک مطابق    نیرانے
۔ )ماہر  ٹی ید  یں ہن نولیور یلوپیالئن عالج ےک طور پر ا کو پہیل ضوںیواےل مر  یپتھر  سڈ یا   یک  نیچاہنے

(.معالج  ی رانے ی سٹیکو س  یں ( ، وپروننی)ٹائ نیس یگل  ونائلیپٹوپروپا یمرک -الفا ےسی، ج اتیادو  ولیبائنڈنگ تھ یں
ی سٹیس پڑتا    یں ےس فرق نہ  شنیالکالئز   یک  شابیاور پ  می ترم  جن کو غذانے   نں چاہ  ٹی یکو د  ضوں یےک مر   یپتھر   یں
(. جراج یک  نی۔ )ماہر یں بوجھ ہ  ےک وںیبڑے بار بار ہونی واےل پتھر  ا ی،  ختم ہونی ےک بعد   اراتیےک اخت رانے
و  ا ی ا یبقا  یہ اے(  چی)اے ا سڈ یا مکیڈروکس یہائ سٹو ی کو ا  ضوں یےک مر  وںی پتھر  وائٹیبار بار ہونی واےل سثی
 ( نے  ڈ ی ۔ )آپشن  شواہد طاقت گر یں کرسکتی ہ  شیپ

 اپ فالو 
ی معالج تں دازہ کرنی ےک لعالج ےس متعلق ردعمل کا ان طٹے  ا ی۔ غذا اور /  کو عالج ےک آغاز ےک چھ ماہ ےک   یں
۔ )ماہر  کیکا ا  شابیگھنتی پ  24 کیےک خطرے واےل عوامل ےک لتے ا یاندر پتھر    ن ینمونہ حاصل کرنا چاہنے

(.ابتدانے  یک ی عالج ےک بعد ، معالج رانے تعداد ےک  ادہیز  ا یہوکر ، ساالنہ  رص پر منح رسگریم یک  یکو پتھر   یں
ردعمل   ٹابولکیاور م  یپابند  یک  ضوںینمونہ حاصل کرنا چاہنے تاکہ مر   کیا  کیکا ا   شابیگھنتی پ  24ساتھ ،  

(.  یک  نی جاسگ۔ )ماہر  ا یکا اندازہ ک  رانے
  کو وقتا فوقتا خون یک   نیےک لتے ماہر  نی یاثرات کا جائزہ ل ہونی واےل منفی  یں م ضوںیےس عالج ےک مر  اتیادو 

۔ )سٹ جانچ کرنی   : ڈ یگر   طاقت ثبوت نڈرڈ؛یچاہنے
ی ہوں تو ، معالج ابیدست نی(.جب ماہر کیا کرنا چاہنے ، خاص طور پر    ہیکا دوبارہ تجز   یکو پتھر   یں
(.معالج یک  نی۔ )ماہر یں جو عالج ےس بہثی ہونی ہ یں م  ضوںیمر  ی رانے  واےل کرنی   دا ی پ اسیور یکو چاہنے کہ   یں
وائٹ پتھر واےل مر  کشنی ےک ساتھ دوبارہ کنف اتیاتیح اور اس طرح ےک  ںیکر   نگرانی  یک  ںو ضیےک ل. اسثی

(.معالج  یک  ن ی۔ )ماہر ں یاستعمال کر  واقعات کو روکنی ےک لتے حکمت عمیل ی رانے   کو وقتا فوقتا پتھر یک   یں
اسونوگرافی   ، گردوں یک  جنگیام  یک  ٹیپ  )خایل  رسگریم  پتھر یک  ا ینشوونما     ٹوموگرافی   وٹڈ یکم خوراک کمپ  ا ی  الثی

۔   ز یاسٹڈ  جنگیفالو اپ ام  تں ےک ل نی یجائزہ ل  لتے نشوونما ےک   پر پتھر یک  اد یبن  [( یکنی   ]یس حاصل کرنا چاہنے
(  )ماہر یک  رانے

 لفر یر 
 ض یتمام مر  •
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 باب دس
  

 (EAR, NOSE AND THROAT DISEASES) بیماریاںکان ، ناک اور گےل یک 
  

وئن اور میڈیا(   1.1  (OTITIS (EXTERNA AND MEDIA)) اوٹائٹس )بٹں
۔ ونی سمیع میئٹس اور / یا درمیانی کان یک سوزش وایل حالت ہے  یہ پنا، بثں

  

وئن    1.2  (Otitis externa) اوٹائٹس بٹں
 تشخیص 

  
 خارش ، خشگ اور کھجیل کان ےک راستی میں اور تکلیف دہ کان         · 
 سکتا ہے  وقفی ےس بہرہ پن ہو پانی یا پیپ واال مادہ اور وقفی          · 
درد انتہانے شدید ہوسکتا ہے جب کان کا راستہ پوری طرح ےس سوزش وایل جلد اور ملتے ےس بھر         · 

۔  جانے
 

 ۔ ںیان کو کاٹن ےس صاف کر 
 ثے یربنوں کو گوئا ہونے  یبھر  گسولفی م نیس یدن ےک لتے گل 5 یں م نالیک   یک  کان
ی دن ےک لتے روزانہ ت 5   ۔ سلنیکسمو ا پسولیگرام ک  میل 500بار  یں



﴿256﴾ 
 

ی دن تک روزانہ ت 5 ی بار آئبوپروف یں  گرام۔   میل 400 یں
 ہو۔  دا یرکاوٹ پ یں جلد ےس راہ م مونی  یں م نالیک   کان یک  ا ینہ ہو  یاگر بہثی  
  

کٹ   نیا یا یں کالج ہسپتال م  کل یڈی م ا یہسپتال   ڈسثی
 ۔ ںیکر   فر یرسجن کو ر  نی

 ےک ساتھ کان کا خشک کرنا ےس پاک رونے  می جراث
  2% ی دن ےک لتے روزانہ ت 5قطرے  2 یں کان م  سڈ یا کٹسیا  بار  یں
ی آئبوپروف   سیاو ا سیگرام ا  میل 400 گویل  یں
 ۔یں اون ےس خشک رکھ یک  کان کو رونے   

 یں جانی ےس بچ یں م  یند ا ی تاالب
کٹ ہسپتال کو ر  یبہثی  اگر   اوٹائٹس میڈیا )شدید یا دائیم(    1.3ںی کر   فر ینہ ہو تو ڈسثی

 تشخیص 
 میں بھاری پن کا احساس ، سماعت یک کیم میں درد ، کان کان          · 
، تو وہاں اعرل ڈسچارج ہوتا ہے         ·   ٹیمپینک جھیل میں سوراخ ہو جاتا ہے
۔ آغاز عام طور پر اوپری سانس          ·   یک نایل ےک انفیکشن ےک بعد ہوتا ہے
۔  ھٹتی دائیم اوٹائٹس میڈیا تقریبا ہمیشہ کانوں ےک ڈرم ےک پ        ·   ےس وابستہ ہوتا ہے
ونی سمیع راستی اور ٹمپینک جھیل کا بغور تفتیش:    بثں

۔ آٹوسکوپ کا استعمال کرنی ہونے پنا کا جائزہ لیں
 ۔ جائزہ لیں 

 شدید اوٹائٹس میڈیا  1  
 ۔ ہفتوں ےس زیادہ نہیں ہونی  12میانی کان ےس شدید پیپ نکلتی وایل حالت ہے جس یک مدت یہ در 

  

 تشخیص 
 پچھال عام فلو        · 
 کان میں درد         · 
چیٹی         ·   نے
 عام طور پر بخار        · 
 سماعت اکثر کم ہوجانی ہے         · 
 سوجن وایل ٹیمپینک جھیل        · 
  

II.  شدید سوپریٹواوٹائٹس میڈیا 
 فتوں ےس زیادہ نہیں ہونی ہ   12اورکان بہنی وایل حالت ہے جس یک مدت     یہ درمیانی کان ےس شدید پیپ نکلتی 

  

 تشخیص 
 کان ےس پیپ کا خارج ہونا          · 
 سوراخ شدہ ٹییمپینک جھیل        · 
 جشدید اوٹائٹس میڈیا اور شدید سوپریٹو اوٹائٹس میڈیا کا عال  
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ا سینٹینسس ےک ساتھ عالج کیا جانا   .  شدید اوٹائٹس میڈیا کا درد یک ادویات، اینٹی بایوٹکس اور / یا پثں چاہنے
یا یک شناخت ےک لتے خارج ہونی واےل مادے ےک کلچر )اگر کونے ہے ت و( ےس بہت  وجہ کا باعث بننی واےل بیکٹثں

۔   مدد مل سکٹی ہے
  

 بغٹں ادویات ےک عالج 
.   یں صورت م  خارج ہونی یک پیاور پ یں ل ےس بھاپ  سانس  کان صاف رکھنی ےک لتے

 ےس عالج اتیادو 
ورت ہ1 بخار   یں م  1، باب  تں ےک ل  التی گرام )تفص  میل 500 گویل  ٹامولیاسثں و تو پ. بخار ےک لتے ، جب ضی

 (۔ںی مالحظہ کر  کشنیےس متعلق س 
سال ،  2> یں معامالت اور بچوں م دہیچی دن۔ پ 7گھنتی بعد   8گرام ہر   میل 500 سلنیاموکس پسولی. ک2

۔ ا یدن تک د 10 عٹی یلمبا کورس ،   جاتا ہے
 دن تک۔ 7 یں شدہ خوراک م  می ستق 3وگرام گرام / کل  میل 40-20: یں م  بچوں

 ای
دن  7گھنتی بعد   8گرام ہر   میل 125 سڈ یا نکیگرام پلس کالوول  میل 500-250 سلنی ۔ اموکسپسولیک

 تک۔
وفلوکساس   ہونی   یں نہ  یبہثی   کلینیدن تک کل   سےیت  اگر  ی ہے تو ، سثی گھنتی بعد   12دن ےک لتے ہر    7  گویل  یں

 گرام۔  میل 250-500
ی لزو ٹای . زائلوم3 : یں بار۔ بچوں م 2-1روزانہ  یں نتھنی م کیناک ےک قطرے ہر ا 2-1% 0.1 لیا یس چیا یں

 بار۔ 2-1 یں ناک ےک قطرے دن م  2-1٪( روزانہ 0.05) 
 ای

ی ٹازولیمیآکس  بار۔ 2روزانہ  یں نتھنی م کیناک ےک قطرے ہر ا 2-1٪ 0.05 یں
 بار۔  2قطرے روزانہ  2-1٪( 0.01: ) یں م  بچوں

 وجہ ےس(  پھٹتی یک جھیل نکی)ٹمپ یں م  صورت کان بہنی یک  
و یقطرے س  یں م کان ی فلوکساس ثی ی ت  یں قطرے دن م 2 یں  ۔یں بار ڈال یں

 ےس عالج   جراج
عالج ےک   ا یدرد ہو ، کان ےک پردے کا بلج ہو    د ی، اگر شد   ںی کر   فر ی کو ر   نگولوجسٹیےک لتے اوٹولر   نگوٹویمثں م

 باوجود بخار برقرار رہتا ہو۔
 م یتعل  یک  ضی مر 
ےک قطرے نہ  لیت یں ۔  کانوں مںیکا عالج کر   کشنیےک انف  وںیاور ہڈ وںینال سانس یک یپر جلد او  جلد ےس 

 ۔یں لگائ
  

III. یوسٹال پھوڑے ےک ساتھ  Mastoiditis with) میسٹائڈائٹس سبپٹں
subperiosteal abcess) 

ی ےک انفیکشن یک وجہ ےس ہے ، جواوٹائٹس میڈی  یہ درمیانی کان ےک  سثں
۔ میسٹائڈ ایثے  ہے

ی
ا یک ایک پیچیدیک

۔ شدید اوٹائٹس میڈی   یہ پوسٹ اوریکلرحےص میں اتار چڑھاؤ وایل تکلیف دہ سوجن ےک ا طور پر سامتی آتا ہے
۔  ےکبعد سوجن بافی رہ جانی ہے
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 عالج
ا اور نکایس ےس پہےل سوجن ےس مواد رسنج ےس نکالنا ، اور پھر ریفر کر دینی ہیں   چثں

 
 ئٹس میڈیا مواد خارج کرنی واال اوٹا 

۔   ول سوزش یک کیفیت ہے  وایل وایل بغثں پیپ وایل ملٹی فیکثی
س یا چپچپا خارج کرنی  کان میں سثں

یہ درمیانی
۔اس ےک ع  الوہ شدید اوٹائٹس ےک بعد ایک بافی رہ جانی وایل حالت ہے

  

 تشخیص 
 بہت کم یا کونے تکلیف نہیں         · 
 سماعت میں آہستہ آہستہ کیم         · 
 کان ےس کیس مواد کا خارج نہ ہونا          · 
 اکثر اتفاق ےس دریافت ہوتا ہے         · 
  

  عالج
 بغور فالو اپ کریں        · 
 زیادہ اثرنہیں ہوتا         · 

ی کا اس حالت پر کونے ناک ےک قطرے ، زبانی ڈیکونجسٹینٹ اور اینٹی ہسٹامیثی
 ہے 
 نہیں ہوتا ہے اےس ماہر سماعت میں کیم ےک ساتھ خارج کرنی         · 

ےک پاس بھیجنا  واال اوٹائٹس جو بہثی
 چاہنے 

  

 (ACUTE RHINITIS AND SINUSITIS) شدید رینائٹس اور سائنسائٹس   2.1
ان ، یہ تقریبا ایک ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے ،یہ ناک اور پثں ل سائنس یک میوکزل سطح یک سوزش ہے ی اس   ثں

ہفتوں ےس زیادہ نہیں رہتا۔ ناک یک سوزش مختلف   12جاتا ہے یہ    وجہ ےس اس کو رائنوسائنوسائٹس بیھ کہا 
۔ شدید سائنوسائٹس وا وجہ    ئرل انفیکشن ےک ساتھ میوکوزل ورم یکاقسام ےک وائرس یک وجہ ےس ہونی ہے

وع ہوتا ہے ، اس ےک بعد سائنس میں کم ہوا یک وینٹیلیشن ، اس  ےس سائنس اوسٹیم یک رکاوٹ ےک ساتھ رسر
۔ اگر اوسٹیم میں لمتے عرےص تک روکاوٹ پیدا ہو  میں چپچپا برق  یل انفیکشن کا ہوجانا ہے رار رہنا اور بیکٹثں

۔ اکثر پیپ خارج کرنی واےلجانے تو، سائنس ایمپائما  یا نیوموکوکانے  ہوجاتا ہے سائنوسائٹس کا سبب بیکٹثں
ا ہیں جو کچھ مطالعات میں یکساں طور پر عام دکھانے ج ی

۔ مویگزیال کیٹاریلس  اور ہیموفیلس انفلوئثی  ہیں
انی

یا  ۔ دانتوں ےک سائنوسائٹس میں ، انایروبک بیکٹثں یپٹوکوکانے بیھ ہوتا ہے اکثر پانے جانی اور گروپ اے سثی
۔   ہیں

  

 (Acute rhinitis) اک یک سوزششدید ن   2.2
ےک زیادہ  یہ ناک یک میوکس جھیل میں ایک وائرل سوزش یک کیفیت ہے ، عام طور پر اوپری سانس یک نایل

۔  وسیع پھیلنی واےل انفیکشن کا حصہ ہے
  

 عالج
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 بسثی پر آرام کریں    ·
قطرے  2-1٪( ہر ایک نتھنی میں 0.5٪ اور بچوں ےک لتے 1ایفیڈرین ہاڈروکلورائڈ )بالغوں ےک لتے یس: 
 دن ےس زیادہ نہیں  5بار تک  4-3روزانہ 

 یا
  

ے بالغ اور بچہ ج:  ے( ہر ایک 2مائکرو گرام )  100ل ےس زیادہ ، سا 6بیکلومیتھاسون ناک میں سثی  سثی
ے(؛ جب عالمات پر قابو پالیا  8مائکروگرام )  400نتھنی میں روزانہ دو بار۔ زیادہ ےس زیادہ روزانہ کل  سثی

ے( تک کم ہوجانی ہے  1مائکروگرام )  50و بار ہر نتھنی میں خوراک جانے تو ، روزانہ د  سثی
  

ی او میوکس جھیل یک سوجن کو کم کرنی   دوائیں تجویزنہیں یک  ےک لتے ، اینٹی ہسٹامیثی
ر اینٹی بائیوٹکس زبانی

۔   ہیں
 جانی
 

 (Acute purulent sinusitis) شدید پیپ خارج کرٹن واال سائنوسائٹس   2.3
یل انفیکشن ےک ساتھ ایک یا زیادہ س  ائنس میں پیپ جمع ہونا بیکٹثں

  

 تشخیص 
 اک میں کنجیشن خارج ہونا کبیھ کبھار بدبودار بونا؛ ن پانی / پیپ کا ناک ےس -اگیل رائنوسکونی 

ل سائنس ایکس رے )واٹر ، کالڈ ویل ویو( ی انثں  سادہ پثں
 یک سطحیں   -

 میوکس کا گاڑھا ہونا؛ ہوا پانی
  

 عالمتی عالج
 بسثی پر آرام    ·
ے    ·  ناک ےک قطرے یا سثی
 دوائیں یا ا   ·

۔ میوکس جھیل یک سوجن کو کم کرنی ےک لتے زبانی  ہیں
ی تجویز نہیں یک جانی  ینٹی ہسٹامیں

  

 اینتر بائیوٹکس ےک ساتھ عالج
: اے:  ی  دن ےک لتں  14گھنتی بعد   6میل گرام ہر  500 -250فینوکیس میتھائل یینسیلیں
 دن ےک لتے  14گھنتی میں   6میل گرام / کلوگرام ہر  6 سال تک 5بج  
 یادہ دنوں ےک لتے یا اس ےس ز  14گھنتی میں   6میل گرام ہر  250 سال 12بج   
 یا

  یا اس ےس زیادہ دنوں ےک لتے  14گھنتی میں   8میل گرام ہر  500اموکسیسلن اے: 
 یا اس ےس زیادہ دنوں ےک لتے  14گھنتی میں   8میل گرام / کلوگرام ہر  10سال تک  10بج  
 دل: متبا
میل گرام  125 میل گرام اموکسیلن ، 250میل گرام )  375اموکسیسلن / کالوولینک ایسڈ ، بج  یس: 

میل گرام اموکسیسلن،  500میل گرام )  625گھنتی بعد؛ بالغوں میں   8دن ےک لتے ہر 10کالوولینک ایسڈ( 
 دن ےک لتے  10گھنتی بعد   8میل گرام کالوولینک ایسڈ( ہر  125
 یا
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پھر  میل گرام پہےل دن ایک خوراک ، 200دن ایک یہ خوراک ےک طور پر پہےل دن ڈوکیس سائکلن پہےل اے:  
 دن ےک لتں  10گھنٹوں ےک بعد   24میل گرام اگےل دن ےس ہر  100

  
  نوٹ: ڈوکیس سائکلن ضف 

 بج  
اس ےس زیادہ دن یا  14گھنتی میں   12میل گرام / کلوگرام ہر  0۔5سال؛  5 -ہفتی  6کو ٹرائموکسازول: اے: 
 تک۔

  گراممیل 480گھنتی بعد   12یا اس ےس زیادہ دنوں ےک لتے ہر  14سال:  6-12 
ا پر ان    ی  نہیں ہیں کیونکہ ہیموفلیس انفلوئثی

نوٹ: سیفالیکسن اور میکروالئڈز ) جیےس اریتھرومائسن( بہثی
 اثرنہیں ہوتا۔ عالج کا دورانیہ 

 یک صورت میں  2کا کونے
۔ہفتوں ےس کم ہونی   ناکایم ہو جانی ہے

 ماہر ےس رجوع کریں 
ی اوربیٹل سوزش یا   · اوربیٹل سوزش ےک طور پیش ایتھمویڈائٹس سامتی   بچوں میں ایک شدید پثں
 ان کو فوری طور پر ہسپتال میں داخل کیا جانا چاہنں   سکتا ہے آ
  بالغ عالج یک ناکایم اور بڑیھ ہونے عالمات ےک ساتھ    ·
 دانتوں یک وجہ ےس سائنوسائٹس پر شبہ ہے اگر    ·
( یا دائیم سائنوسائٹس )بیماری یک مدت<  حمےل  3بار بار ہونی وایل سائنوسائٹس )< ایک سال میں     ·

12  )  ہفتی

 (Allergic rhinitis) الرجک ناک یک سوزش   2.1
۔   یہ پہےل ےس حساس افراد میں الرجن یک وجہ ےس ناک ےک میوکوزہ یک ہے

)چھوٹا سککا( ، پولن ، کاکروچ اینٹیجن ، جانوروں یک خشگ ، مولڈز )گھر عام الرجینوں میں گھر یک دھول  
 ندر( شامل ہیں ےک ا
  

 تشخیص 
  ناک، ، گےل ،اور آنکھوں میں خارش   ·
  ناک ےس پانی کا اخراج   ·
 ناک میں کنجیشن    ·
 چھینک آنا   ·
  

 تفتیش
 نجیشن پانی کا ناک ےس خارج ہونا ، ناک میں ک -اگیل رائنوسکونی    ·
 جلد یک الرجے کا ٹیسٹ    ·
  

 عالج
۔  یک  وکوزہیوجہ ےس ناک ےک م الرجن یک یں پہےل ےس حساس افراد م  ہی  ہے

، مولڈز )گھر   خشگ  ، جانوروں یک  جنینٹیدھول )چھوٹا سککا( ، پولن ، کاکروچ ا  گھر یک  یں م  نوںیالرج  عام
 یں ےک اندر( شامل ہ
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 تشخیص 
 خارش  یں ناک، ، گےل ،اور آنکھوں م    ·
 کا اخراج   ناک ےس پانی    ·
 شن یکنج  یں ناک م   ·
 آنا نکیچھ   ·
  

 شیتفت
 شن یکنج  یں کا ناک ےس خارج ہونا ، ناک م   پانی  - رائنوسکونی  اگیل   ·
 سٹ یکا ٹ  الرجے  جلد یک   ·
  

 عالج
 الرجن ےس نجات )اگر ممکن ہو(       ·
 

 بغٹں ادویات ےک عالج ·
 ۔ یں الرجن ےس بچ 

 ےس عالج  اتیادو 
 یس  یں خوراک م کیا دن تک روزانہ یک 7. 1

 گرام  میل 20۔10 گویل   نیز یثی
 گرام۔   میل 5 یں خوراک م  روزانہ یک کی: ایں م بچوں  
 ای
 بار ، کیگرام روزانہ ا  میل 5 نیز یاثں وسٹیل 
 ای
 دن تک ، 7گرام روزانہ   میل 180-120 نیناڈ یکسوفیف
 ای

ی نائرامیکلورف  گھنتی بعد۔   8-6گرام ہر   میل 4دن ےک لتے  7 یں
 گھنتی بعد   6-3گرام روزانہ دو بار؛ ہر   میل 1سال:  2-1 یں م  بچوں

 گھنتی بعد،   6گرام ہر   میل 1سال  2-5 
 گھنتی بعد۔   6-4گرام ہر   میل 2سال  6

(  گٹے   یک  یں نہ ز ی سال ےس کم عمر بچوں ےک لتے تجو  1: اطی)احت  ہے
 ای
ائرام یف  ی ثی ۔ نا یگھنتی بعد د  8گرام ہر  میل 50-25دن ےک لتے  7 یں  ہے

۔ ا یےک در ک  میتقس  یں خوراکوں م  3گرام / کلوگرام / دن   میل 0.5: یں م  بچوں  جاتا ہے
ورت پڑسکٹی  یک  عی توس یں مدت م ےک ردعمل ےک مطابق عالج یک ضی مر  ۔  ضی  ہے
 ہو ، ا ینور یرکاوٹ اور ر  ناک یک اگر 

 بار.  2قطرے ہر دن   2-1 یں ناک ےک نتھنوں م الئنیس نارمل
 ای

ی ٹازولی زائلوم : یں ۔ بچوں میں بار ڈالتی ہ  3-2دن تک    7-5قطرے روزانہ    2-1  یں ٪ ناک دونوں نتھنوں م0.1  یں

 ۔یں بار ڈالتی ہ 2 یں قطرے دن م  ٪1-2 0.05
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 ای
ی ٹازولیمیآکس ہر  2-1٪ 0.025: یں ۔ بچوں میں دن تک روزانہ ڈالتی ہ 7-5قطرے  3-2 یں ٪ ناک م0.05 یں

م کیا  بار قطرے پڑتا ہے  2 یں نتھنی
 تو:  یں ہ . اگر عالمات مستقل رہٹی 3
 قطرے۔  تھاسونیکلومیقطرے ب 3-2بار  3-2 یں دن م کیا
 ای

 مرتبہ۔  3-2 یں ناک ےک قطرے دن م  سونیہائڈروکورٹ
 ای
 گھنتی بعد۔  12پف ہر  2/ پف(  جے  یس میا 50)  لر یانہ تھاسونیکلوم یب
 ای

ے۔  2-1 یں / پف( دن م جے  یس میا 100-50)  سونائڈ یبوڈ  ایپفس ناک کا سثی
ے کر  2-1 یں / پف( دن م جے  یس میا 150)  کاسونیفلوٹ  ۔ ں یپف ناک کا سثی
 ای
ی زاالسٹیا لکیٹاپ ے ا یں ناک کا سثی

 بار۔ 3-2 یں دن م  کیانثی
 ، یں صورت م  نہ ہونی یک یبہثی  باال عالج ےس کونے  مذکورہ

 . یں شدہ خوراک م میتقس 4-3دن ےک لتے  7-5گرام / دن   میل 60-5 گویل  سولون یڈنیپر 
 ای
.  دن ےک ل 7-5 یں شدہ مقدار م میتقس 4-3گرام / دن   میل 5.0-0.5 گویل  تھاسونیکسامیڈ  ایتے
 . یں شدہ مقدار م می تقس 4-3دن ےک لتے  7-5گرام / دن   میل 5.0-0.5 گویل  تھاسونیم ٹا یب

 مریضوں یک تعلیم

  ےک جائز استعمال ےس  اتیادو  کنیہے ل یں عالج نہ وجہ ےس ہے اور اس کا کونے  یک  تیحساس انتہانے  ہی
   معمول یک  ضی جاسکتا ہے اور مر   ا یےس قابو ک  فی یعالمات کو موثر طر 

ی
۔ دواؤں ےس متعلق   زندیک گزار سکتا ہے

ناک ےک قطروں ےک  نٹی کونجسٹی۔ ڈ یں جانی چاہئ تں ک  یں استعمال نہ ادہیناک ےک قطرے سات دن ےس ز 
ی استعمال ےس پرہ  لیطو  وفکیا —کا واقعہ   یار میاس ےس دوبارہ ب ونکہیجانے ک ا یک  ثں اور  ا یرنائٹس ، انوسم ثی

 ۔ تا ہے ہوسک دا یپ نٹوزا یمیکی ڈی سوزش م ناک یک
  

نجوٹانسیالئٹس   3.1  (PHARYNGOTONSILLITIS) فٹں
۔    درد ہونی  یں بخار اور گےل م تی خصوص سوزش ہے ، جس یک د یشد  ٹانسلز یک ا یاور/  نکسثں ف ہی ہے
۔ کل یک ا یثں کٹ یب ا یوائرس  الئٹسی نجوٹانسثں ف می تھوجیاہم پ کلینیوجہ ےس ہوتا ہے ی   ٹا یگروپ اےب  یں ثی
ی پسٹی( اور اسیاے ا )جے  پٹوکوکانے یاسثی  مولوٹکیہ اے   طور پر جے  عمیل۔ یں ( ہیو  نے  یبار وائرس )ا - یں
۔ ا یک  ز یےک ساتھ عالج تجو  وٹکیبائ نٹی یکا ا  سیا  جاتا ہے
  

 عالج
  ا ی ےک ساتھ ک وٹکسیبائ نٹی یکا عالج ا  الئٹسی نجوٹانسثں وجہ ےس ف یک  سیاے ا عام قاعدہ ےک طور پر جے    ·

 جانا چاہنے 
وع ہوجانے تو ،اگر عالج جلد    · ۔  جاسکٹی  مدت کم یک یک  یمار یب رسر  ہے
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  ےک خطرے کو کم کرسکٹی  وںیدگیچیاور پ یں ہ رکاوٹ بن سکٹی  یں م الؤ یےک پھ کشنی انف وٹکسیبائ نٹی یا   ·
 ۔ یں ہ
ی لیسی نیپ تھائلیم نوکیسی: فاے   گرام   میل 500 یں گھنتی م  8دن ےک لتے ہر  10: یں
 ای یں گھنتی م  8ےک لتے ہر دن  10گرام   میل 500-250 سلنی: اموکساے 
 دن تک؛ 10 یں گھنتی م   8گرام ہر   میل 500 - 250 تھرومائسن؛یر ی: ااے 

 دن  10 یں گھنتی م  8گرام / کلوگرام ہر   میل 10سال تک  8 یں م  بچوں
 ای

 دن ےک لتے  10گھنتی بعد   8گرام ہر   میل 625 سڈ یا نکی+ کالوول سلنی: اموکسیس
 اور
 وزن گرام / کلوگرام جسمانی   میل 10 ٹامولی اسثں پ یں گھنتی م  8ہر   :بخار پر قابو پانی واےلتکاے 
 

 (  یں کھیعالج د ر یواےل سائنوسائٹس ےک ز  پی)پ بج  
 اور
 وزن گرام / کلوگرام جسمانی   میل 10 ٹامولیاسثں پ یں گھنتی م  8:بخار پر قابو پانی تک ہر  اے 
۔ دوران 10 ہینوٹ: عالج کا کل دوران   کا خطرہ بڑھ جاتا ہے   ناکایم کم کرنی ےس عالج یک  ہیدن ہے
  
 اگر  ںیفرکر یکو ماہر کو ر   ضی ٹونسالئٹس ےک ساتھ مر  
 ٹونسالئٹس  دائیم   ·
 حمےل(  ادہیاس ےس ز  ا ی 5 یں سال م 2 ا یحمےل  3 یں سال م کیبار بار ہونی واےل ٹونسالئٹس )< ا   ·
 اعث( رکاوٹ کا ب یں م یاوپر  وے یک ثے یکرنی واال ٹونسالئٹس )ا  دا یرکاوٹ پ   ·
 

نجائٹس 4.0  (LARYNGITIS) لٹں
۔ اس کا باعث بننی واےل   تیف یک   سوزش یک / دائیم د ی، شد  یمتعد ثں / غ ی متعد کیا یک  نکس ثں ل ہی ہے
( ، ب  نجائٹسیثں ل  د ی وائرس )شد  یں م   جنٹوںیا ، جلنا، تمباکو    یمار یب  فلکسیر   لینجیثں ، فنگس ، ل  ا ی ثں کٹی ےک لتے

( شامل   نجائٹسثں ل حاالت )دائیم ٹسیولومیاستعمال( ، اور گران ادہی، صدمہ )ووکل کارڈز کا ز  نویسر  ےک لتے
 ۔ یں ہ
  

۔ شد  ر یتصو   اس مرض یک  یں وجہ ےس بچوں اور بڑوں م  ےک چھونی سائز یک  نکسثں ل  یں م  بچوں  د ی مختلف ہے
  ک یا  ہیجاتا ہے ،    ا یپا  یں طور پر سات سال ےس کم عمر بچوں م  یادی)سئڈو کروپ( بن  نجائٹسیثں سبگلوٹک ل

۔ سبگلوٹک جگہ یک کشنیانف  ئرلوا کا سبب بنتا ہے ،   وںیدشوار  یں م نی یکا ورم سانس ل  جھیل وکسیم ہے
ورت ہوسکٹی  کو فعال عالج یک  نجائٹسیثں ل یں ہونے ۔ بچوں م  نی یخاص طور پر سانس اندر ل ۔  ضی  ہے

 

 بغٹں ادویات ےک عالج
 ےس غرارے۔  الئنیاور آرام اور گرم س الیس زبانی  یں مقدار م کافی 

 
 ادویات کا عالج

 بار۔ 3 یں گرام دن م  میل 500 سلنیاموکس پسولی. ک1
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 گرام / کلوگرام / دن۔   میل 50 یں منقسم خوراک م  3دن ےک لتے  7: یں م  بچوں
 ای
ی ت یں دن م   گرام۔  میل 500 پسولیک  تھرومائسنیر یبار ا یں

ی دن ےک لتے ت  7: یں م  بچوں  گرام / کلوگرام / دن۔   میل 50 یں منقسم خوراک م  یں
 ای

 دن تک۔ 7-5گھنتی بعد   8گرام ہر   میل 125 سڈ یا نکیگرام + کالوول  میل 500/ 250 سلنیاموکس
ورت ہو جب تک بخار کم   8-6گرام / کلو ہر   میل 10-8 گویل  ٹامولیاسثں . پ2 گھنتی بعد اور پھر جب ضی

۔   ہوجانے
 ای
ورت ہو تب  میل 2-1.5 سوالئڈ ی۔ نائمبیٹ تک ، جب تک کہ بالغوں  گرام / کلوگرام / دن اور پھر جب ضی
۔  یں م  بخار کم نہ ہوجانے

  تعلیممریضوں یک

 ی چی پ بیھ کیس
ی
کو    ضی ، مر  یں نشوونما ےک معامےل م یک  الئٹسیٹونسیثں پ  ا یپھوڑے  لر یٹونسیثں پ  ےسیج دیک

او  ورت ہو تو ، ا ےس نکایس جراج ا یعالج اور /  وٹکیبائ نٹی یا ونسیانثی  رسجن یک نی  نیا یےک لتے ، اگر ضی
۔ ا یداخل ک یں م نی نگرا  جانا چاہنے
کو    ضیاقساط ، مر  ادہیےس ز  5-4، ساالنہ  یں صورت م ےک بار بار ہونی واےل واقعات یک الئٹسیٹونس  د یشد 

۔ ا یک  فر یےک لتے ر  یرسجر    جانا چاہنے
 
 

 (ACUTE EPIGLOTITIS (AE)) شدید ایپیگلوٹائٹس   5.1
نکس یک شدید  اگلوٹک اور ہائپوفثں ۔ ایپیگلوٹائٹس ایک ممکنہ مہلک   یہ ایپیگلوٹس ، سثی متعدی سوزش ہے

۔ ایپیگلوٹس کا بیما ۔ ایپیگلوٹس بچوں اور بڑوں   ورم ہوانے ےک راستی ری ہے میں شدید رکاوٹ پیدا کرتا ہے
۔ ا اکثر اس یک وجہ ہوتا ہے ی ۔ ہیمو فیلس انفلوئثی  دونوں میں پایا جاتا ہے

  

 تشخیص 
ر رسدی لگتی ےک ساتھ اس یک  کا بہنا، ہسگ آواز ، بخار اکثر زیادہ او گےل میں درد ، نگلتی میں دشواری ، رالوں  

۔ مریض گردن ایکسٹینڈ کرےک بیٹھنی کوترجیح دیتا ہے ، سانس زور ےس اندر کھینچنا ، کچھ خصو  صیات ہیں
 معامالت میں کھانیس اور اضطراب ۔ 

 
مثبت انگوٹھے ےک نشان ےک ساتھ  گردن کا سادہ ایکس رے ، پس منظر کا نظریہ نمایاں طور پر ایک  :  تفتیش

 رم(پیش کرتا ہے )ایٹی گلوٹس میں و 
  
ا یک چیعام طور پر ا ہی ی ۔ گردن یک وا یممکنہ طور پر جان ل ہیوجہ ےس ہوتا ہے اور  انفلوئثی نرم  حالت ہے

لیبافتوں کا ل ۔    یک  س یگلوٹیپی رے ا  کسیا  ثی ۔   مرجنیسیا  طٹے   ہیسوجن )انگوٹھے کا نشان( دکھا سکتا ہے ہے
۔  ا جان ا یمتعارف کرا یں راستہ اور مخصوص عالج کو جارحانہ انداز موا کا ہ  چاہنے

 عالج 
 ۔ادویات کا عالجثں بغطرح  اوپر یک یں م  نجائٹسیثں ل د ی. شد 1
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 شدہ۔   میتقس یں خوراکوں م  3گرام / کلوگرام / دن   میل 100 گزائم ی فوٹی . سکشن ی . انج2
 ای

ائای۔ س کشنی انج شدہ   میتقس  2/ دن(    جے   4خوراک    ادہیےس ز   ادہیام / دن )ز گرام / کلوگر   میل  100  گزونی فثی
 گھنتی بعد۔  6گرام ہر    میل  500  گویل  کولی نیتو کلورم ف  یں ہ  یں نہ   ابیدست  فالوسپورنز ی ۔ اگر سیں خوراکوں م

 ۔یں شدہ خوراک م  میگھنتی بعد تقس   6گرام / کلوگرام / دن ہر   میل 100 یں م  بچوں
  

ینجیل پیپلباربار ہونی واال نظام تنف    6.1 ینکس یومس کا پیپلوماٹوسس )لثں  از(لثں
ینجیل ٹیومر ہے جس یک وجہ پیپیلوما وائرس )ایچ نی وی( ہوتا ہے ، جو  نکس سب ےس عام سویم لثں یہ لثں
ح زیادہ ہونی ہے ،  ۔ بالغوں ےک مقابےل میں بچوں میں اس یک رسر بچوں اور بڑوں دونوں میں پایا جاتا ہے

 رف جا سکتا ہے بالغوں میں یہ کینس یک ط
  

 تشخیص 
  آواز کا بڑھتا ہوا کھردراپن        · 
 لینی میں بڑھٹی ہونے دشواری   سانس        · 
ائڈور         ·  سانس اندر لینی ےک دوران سثی
 کھانیس کبیھ آنا اور کبیھ بند          · 
  

 تفتیش
 جسمانی معائنہ    ·
 نظام تنفس یک مکمل جانچ     -
 لینی ےک دوران( سانس اندر قابل سماعت تنفس )  کھردری آواز ،    -
نگو سکونی     - نکس پر پیپیلوما کروپ  -بالواسطہ لثں  لثں
ی کا اندر لینا ، نمونیا )اتفاقیہ تالش(  -سینی کا ایکسے    ·  چثں

ونی  بثں
  

 عالج
نجیل رسجری ےک لتے مریض کو ریفر کریں    ·  مائکرو لثں
 کریں کیوسٹویم انجام دیں پھر ریفر  اگر جان کو خطرہ ہو تو پہےل ٹری   ·
  

 (EPISTAXIS) ایپسٹیکسس   7.1
۔ ایک مقایم وجہ یک وجہ ےس ہوسکتا ہے )ناک یک گہا میں   ونی   -یہ ناک ےس خون بہنا ہے صدےم ، ٹیومر ، بثں

ی ، سیپٹم یک مختلف حالتوں ، سیپٹم کا انحراف( یا نظایم وجہ یک وجہ ےس )خون یک خرانے ، عروفی   چثں
 ٹی کوایگولینٹس کا استعمال )وافرین ، ہیپارین( ض ، گردوں یک خرانے ، جگر یک ناکایم ، اینعوار 

  

 عالج
، بلڈ گروپنگ اور کراس میچنگ کریں۔   مریض کو مستحکم کریں: ایک کھال نس الئن کا بندوبست کریں

۔  مریض کو بیٹھنی یک پوزیشن میں رکھیں ، ایک گاؤن ، شیےسر اور رس پر روشٹی ، جراث  پہنیں
یم کش دستانی

 ےس ناک ےک نرم حےص کو دبانی کا مشورہ دیں۔ لوتھڑوں کو خارج کریں اور رس اور منٹ تک نریم  3مریض کو  
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ونی عناض کو ہٹا دیں؛ سلویریکس سٹک کا استعمال کرنی ہونے سیٹپل  گردن یک پوری طرح جانچ کریں۔ بثں
 ویریسی کو احتیاط ےس جال دیں. 

 
ی یھ خون بہہ رہا ہے اگر مریض کا ابیھ ب  ہونے گاز( کا تو جراثیم ےس پاک ویزلیں

ی
 گلوز )یا آئوڈین ےس بھیگ

( ےس ناک ےک اگےل حےص  استعمال کرنی ہونے ڈائسیکٹنگ فورسیپ )اگر بیونیٹ فورسیپ دستیاب نہیں ہے
 یک پیکنگ کریں۔ نوکیھ ہونے خشک گاز کو ناک پر رکھیں اور اس کو پالسثی کریں۔

  
کا استعمال کرنی ہونے ناک ےک پچھےل حےص یک پیکنگ  بہہ رہا ہو تو فویل کیتھیثی    ابیھ بیھ خون اگر مریض کا  

 ہیں ، اےس  
نکس میں داخل کرنی  ہیں جو ناک ےک گہا ےک ذریےع اوروفثں

یس یس تک نارمل سیالئن    15-10کرنی
 ہیں اور اس ےک بعد ےک پچھےل ناک کوانا پر نقوش کرنی ےک لتے 

 باہر یک طرف کھینچنی ےک ساتھ بیلون کرنی
۔ اوپر یک طرح پ یکنگ نیکروسیس ےس بچنی ےک لتے ناک پر خشک گاز لگائیں اور ناک پر کیتھیثی کو نال  ہیں

۔ مریض   ۔ تقریبا تمام ناک ےک خون ےک بہاؤ پراس طرح ےس قابو پایا جا سکتا ہے ےک کلیمپ ےک ساتھ دبائیں
اسیٹامول دن( ، درد یک دوائیاں )پ 5گھنتی میں   8ام میل گر  500کو زبانی اینٹی بائیوٹک )اموکسیسلن   1ثں

( اور ٹرانیکسیمک ایسڈ    5گھنتی بعد    8گرام ہر   ےک لتے دیں۔    دن  3گھنتی بعد    8میل گرام ہر    500دن ےک لتے
 پر برف ےک ٹکڑے لگائیں ، گردن کو ایکسٹینڈ کرنی یا رونے یک    72پیک کو 

گھنٹوں ےک بعد ہٹا دیں۔ پیشانی
 فائدہ نہیں ہوگایڈناالئن ےس بھگو کرواسٹبل میں رکھنی ےس کبڈ کو ا

 ونے
  

 ریفرل
 تو پیک کریں اور فوری طور پر ریفر کریں   اگر مریض ےس کا ابیھ بیھ خون بہہ رہا ہے    ·
 میں ناکایم ، مریض کو ریفر کریں    ·

 بنیادی وجہ کا عالج کرنی
  
  

وئن اجزا   8.0  (FOREIGN BODIES) بٹں
ی ہک یا ھک رس یک روشٹی کا استعمال کرنی ہونے براہ راست  -ناک گہا  کان میں ، ومیں دیکھنی ےک ساتھ سثں

ونی عنرص برونکس ، ٹریکیا یا ہائپوفریینکس میں ہے تو اس کو ریفر   واےل آفس پن کا استعمال کریں۔ اگر بثں
 دیں۔ 
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 باب گیارہ
  

 (EYE DISEASE CONDITIONS) آنکھوں ےک مرض یک حالتیں 
 (MAJOR BLINDING DISEASES) اہم اندھا کرٹن واےل امراض   1.1 

ین اصالح ےک ساتھ ضعف ایکیونی اندےھ پن یک تعریف ےک   آنکھ میں  60/ 3مطابق بہثی
 10ºےس کم یا بہثی

ل برصی فیلڈ ڈبلیو ایچ او ےک مطابق۔ میثی ےک   3 سیدےھ سادے انداز میں ، جب کونے آنکھ  ےس کم سنثی
ین طور پر دستی  میں ناکام ہوجانی ہے جو بہثی

ےم  اب اصالج / فاصالنی چش فاصےل پر انگلیوں یک گنٹی کرنی
۔ اس یک تعریف بچوں اور نوزائیدہ بچوں ےک لتے یکساں ہے حاالنکہ چھونی  ےک ساتھ ٹھیک سمجھا جاتا ہے

 موجود ہیں جب تک ک 
ہ وہ اسکول ےس پہےل یک عمر میں یہ  بچوں میں ویژن ٹیسٹ کرنی ےک مختلف طریفی

 ہوں جب معمول ےک مطابق برصی ایکٹائٹی چارٹ کو استعمال کیا جا سگ۔ 
  

پن یک عام وجوہات ہیں موتیا ، گلیکوما ، ٹریکوما ، اور وٹامن اے یک کیم ، ریٹینا یک بیماریاں ، غثں منظم    اندےھ 
 شدہ نظر ےک نقائص اور کم وژن۔ 

  

 (Cataract) موتیا    1.2
 تشخیص 

س ےک پیچھے سفید نشان ےک طور پر دیکھا جاتا ہے         ·  ی میں بادل چھان  کو پیوپل اور آئثں
 لیثی
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س کو واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے کون         ·   جیکٹائوا اور کارنیا واضح اور پوری آئثں
 

 ادویات کا عالج
کرنی ےک لتے موجود   کینشوونما کو ٹھ  یک  ا یموت  ئلنایس  ا ی، روکنی    ثں ثابت عالج ، تاخ  کا کونے   اتیتک ادو   آج
۔ س یں نہ ی یکا مکمل عالج  ل  ا یموت ائلینیہے ۔ ل ثی ی ینکالنا ہے ، کمزور بصارت   یمعذور  یبرص  ز یتجو  نکالتی یک ثی
نابالغ ہو۔ پختہ ،   ا ی مداخلت چاہے موتیں م  وںیرسگرم یک  ضی وجہ ےس مر  یک  یمعذور  یک  کھنی ی غور ےس د ا ی

م  ی یطور پر ل ی، فور  یں م ا یموت چور یہائثی ی یل ا ی،  سی گالکوما ، آئرائٹ  ےسیج اںیدگ یچیپ  د ینکالنا مز  ثی نقل  یک  ثی
۔ ا یکو روکنی ےک لتے ک   مکانی   جاتا ہے

 عالج کلیآپٹ
۔  ا یلکھ کر کم بصارت کو بہثی ک   نکیع  ، درست اضطراب اور اصالج  یں دھن م  یک  ا یموت  ابتدانے   جاسکتا ہے

٪  1 ٹینٹولیسائکلپ ا ی٪ آنکھوں ےک قطرے  0.5ٹراپکامائڈ  ا یقطرے ،  ٪ آنکھوں ےک2۔5 نی فر یا نائلیف
ی ٹ یسیکلر اوپ  نٹی یکھولنا کم ےس کم ل  وپلز یپ   ےعیآنکھوں ےک قطرے صبح ےک وقت ےک زر   ی برص   یں م   ضی واےل مر   ثں

 ۔ یں فراہم کرسکتی ہ یبہثی 
(۔  وپلیپ یں م  ضوںیواےل مر  مثے ی: تنگ اگےل چاطی)احت  کھولنی منع ہے
پر  یاور اس ڈگر  انے یدست قسم ، مناسب آالت اور سازوسامان یک یک  ا ی، موت ضی انتخاب مر کا   کار   قہی طر 

اکیا یار یرسجن آرام دہ اور پرسکون اور مع  یں منحرص ہوتا ہے جس م  یس یس ینکالتی )ا ا یموت پسولر یکسثی
۔ ک  رکھتا   مہارت  یں م  نی یانجام د  یرسجر   وایل  ےثں چھوٹا چ  کو ینان ف   ا ی  شن یکی ف  املیس  کو ی( ، فیا   پسولر یہے
ااکولر ل مثے یےک اندر رکھے ہونے پچھےل چ گیب ی یانثی ۔  تیوضع یحیترج  ثی  ہے

 
 مریضوں یک تعلیم

  ا یموت  تں ےس گزرنی ےک ل  شنیےک آپر  ا یموت
ی
 ۔ ںیکا انتظار نہ کر   ےک پختگ

 - یں ہ  کٹی وس ہ  دا یپ  اںیدگیچ یپ  گر یگلوکوما اور د  یہے تو ثانو   ہونی  یں نہ  لمتے عرےص تک جراج یک  نں موت اگر 
ی ت یں م  جراج یک  نں موت وایل ےثں چھونی چ بحایل یبرص  یں مدت م ےک بعد ابتدانے   جراج  ہے  ہونی ثں

  ی ل ی ل  گییجاتا ہے ، تاہم ،:    ا یک  یں ےک لتے استعمال نہ  یرسجر   یک  نں موت  ر ثں  ا یےک لتے ک  پسولوٹویمیک  پچھیل  ر ثں
اوکلر ل ی یجاتا ہے جو انثی ۔  یں تعداد م یبڑ  کیا یک  ضوںیواےل مر  ثی  درکار ہوتا ہے

 

 (Glaucoma) گلیکوما    1.3
۔ 4بنیادی طور پر  طٹے اقسام ہیں

 تشخیص بنیادی اوپن زاویہ گلیکوما      
 درد ےک بغثں پرے یک نظر کا کھو جانا         ·
 سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک بالغوں کو متاثر کرتا ہے  40        · 
 ہیں کونجیکٹائوا صاف ہکارنیا اور           · 

 ونی
۔         ·   رد عمل ظاہر نہیں کرتا ہے

 متاثرہ آنکھ میں پیوپل براہ راست روشٹی ےک ساتھ کونے
 آپٹک اعصاب کو ہمیشہ فنڈوسکونی ےک ذریےع نقصان پہنچتا ہے         · 
 ایک آنکھ دورسی ےس زیادہ متاثر ہو سکٹی ہے         · 
 شتہ داروں کو خطرہ ہوتا ہے مریضوں یک پہیل ڈگری ےک ر گلیکوما ےک          · 
۔          ·   گلیکوما ےک تمام مشتبہ معامالت کو آنکھوں ےک سٹاف ےک پاس بھیجا جانا چاہنے
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 نوٹ: 
اوکولر   ہیں ، لہذا معمول ےک مطابق انثی

 مرحےل میں پرائمری اوپن اینگل گلیکوما یک عالمات نہیں ہونی
ابتدانے

 جائیں ا اس ےس اوپر ےک تمام افر سال ی 40ور فنڈس ےک ٹیسٹ پریسر چیک اپ ا
 اد میں کروانے

  

 ادویات کا عالج
 خوراک جتٹی  گھنتی بعد اور صبح یک  12قطرہ ہر  1 یں ٪ آنکھوں م 0.5 ٹاکسوزولیب ا ی٪ 0.5 مولولی. ٹ1

۔  ممکن ہو جاگتی پر ہونی  یجلد  چاہنے
 ای
 ۔ ںیبار سونی ےک وقت د کی٪ آنکھوں ےک قطرے ضف ا0.005 ٹانوپروسٹیل

ی : مستحکم کولڈ چ اطی)احت  ( یں کو برقرار رکھ  یں
 ای

 ا ی٪ آنکھوں ےک قطرے۔ 0.03 ماٹوپروسٹیبار ب کیوقت ا سونی 
 بار سونی ےک وقت۔  کی٪ آنکھوں ےک قطرے ا0.004 ووپروسٹیٹر 

ی )دونوں کو کولڈ چ  ورت نہ  یک  یں (  یں ضی  ہے
 ل یےک ساتھ تبد   جنٹیدورسے ا  یساور ک  ںیکر   فر یمرکز کو ر   اعیل  کیعالج ناکام ہوجاتا ہے تو ، ا  ابتدانے   اگر 
 جس کا تعلق مختلف گروپ ےس ہو۔  ںیکر 
 ا یبار ڈورزوالمائڈ۔  3ےس  3 یں م دن

 تا ی د شنی کیوروپروٹیاخراج کو بڑھاتا ہے اور ن لیوسکر یوو ی ٪ روزانہ دو بار )بیھ0۔2 ٹیٹارٹر  نیڈ یبرائمون
 .)  ہے

 ای
ی پائلوکارپ  بار۔ کی سونی ےک وقت ا لی٪ ج4 ا یبار  3 یں ٪ آنکھوں ےک قطرے دن م 4-1 یں

ی پڑتا ہے ، تو پھر ل یں ےس فرق نہ وںیدوائ کلیٹاپ  2کو   ضی مر  اگر  نگ  وکوما یگل  ا ی کولوپالسٹی یبیٹر  ر ثں فلثی
 ۔ ںیےس متبادل عالج پر غور کر  یرسجر 
ز یامثں طور پر تمام پ مثایل ماہانہ  6-3جانچ  یک  تشخیص لڈ یف یرس اور برص  آپٹک اعصانے  ،او نی  آنے  — ثی

۔  جانی  ےس یکوقفوں    چاہنے

 مریضوں یک تعلیم

ی کارپ  پائلو  وجہ    ہے جس یک  مبتال کر سکٹی   یں اور برونی ےک درد م  ا یوپیہے اور مائ  کا سبب بن سکٹی   نچاؤ یکھ  یں
ورت ہونی  کرنی یک  ڈجسٹی کو پڑھتی ےک چشموں کو ا  ضیےس درد اور مر  ۔  ضی  ہے

  ز یاضافی ےس گر  یں مقدار م ڈبل  ا ی ادہیز قطرہ ےس  کی دوا ےک ا یں صورت م خوراک نہ ےل سکتی یک یک  صبح
 ۔ ںیکر 
  استعمال ےس   ۔ دائیمیں ہ بالکرز جلن اور چبھن ہونی کا سبب بنٹی - ٹایخاص طور پر ب اتیتر ادو  ادہیز

ورت پڑسکٹی  یک  نٹسیمیسپل تں اور آنسو ےک ل  یں ہ خشک ہوجانی  یں آنکھ ۔ ضی  ہے
ےک اندر   پتیل  ےس رابےط کا وقت بڑھانی ےک لتے نچیل  ا یرناور کا  اتیادو   عٹی یےک ساتھ روکاوٹ ،    یپابند  یک  وقت
۔ ا یکو سمجھا  ضوںی طرف ےک حےص کو دبانی ےس مر  یک  جانا چاہنے
عالمات   انتبایہ یک  کیم  آنکھوں ےک قطرے کا استعمال بلڈ شوگر یک  مولولی، ٹ یں م ضوںیےک مر  طسیابیذ

۔  کو چھپا سکتا ہے
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  سست
ی
ی ےس پرہ طرز زندیک  ۔ ںیکر   ثں

  توازن  یں امیےک بڑے کپ  ادہیےس ز  1: 0.5،  ا یوپیما اعیٰل  عٹی یخطرے واےل افراد ،  ادہیز 
سال   35<  دہیعمر رس  ا یکا حامل ،    خی    تار   مثبت خاندانی   یک  وکوما یشخص کو گل  بیھ   کپ کیس  ادہیےس ز   0.2

ااوکولر دباؤ اور فنڈس یک  ۔ چاہنے  پر جانچ پڑتال کرنی  اد یساالنہ بن معمول ےک مطابق اس ےک انثی
 

II.   بنیادی زاویہ بند ہوٹن واال گلیکوما (Primary Open angle glaucoma) 
سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک لوگوں   40عام طور پر  اس کو کنجیسٹوگلیکوما ےک نام ےس بیھ جانا جاتا ہے اور  

۔   کو متاثر کرتا ہے
  

 تشخیص 
 سامتی آتا ہے   مریض متاثرہ آنکھ میں شدید درد و رسخ آنکھ ےک ساتھ        · 
 رس میں شدید درد اور کارنیا میں بادل        · 
 بصارت یک خرانے ہونی ہے اور الٹی بیھ ہ        · 

 و سکٹی ہے عام طور پر ڈرامانے
 

 نوٹ: 
 پرائمری زاویہ بندش گلیکوماایک برصی ایمرجنیس ہے         · 
 ضوں کو آنکھوں ےک ماہرکو ریفر کریں ابتدانے عالج ےک بعد کنجیسٹو گلیکوما ےک تمام مری        · 
  

 ادویات کا عالج
 ا ی۔ وژنیانف یں / کلوگرام ، نس م  جے  2-1.5٪ ، 20 ٹولینیم کشنی۔ آدےھ گھنتی ےک دوران انج1
کا رس مال   یسنثی  ا ی موںی طور پر ، ٹھنڈے ل زبانی  یں ٪ حل م 50/ کلوگرام  جے  1.5ےس  1٪ ، 50 سولیگل
 ۔ یں شدہ مقدار م می تقس 4-3کر 
۔ گویل  ادنی یز  بلڈ شوگر یک  یں م ضوںیےک مر  طسیابیذ ہی: اطی)احت   1کھانی ےک بعد   کا سبب بن سکتا ہے

(۔ شنینسیکومپیڈ کیکارڈ  ا ی کیم  یک  پانی  یں مانع حمل م  نے ینہ پ  نی گھنٹہ تک پا  شامل ہے
ی . پائلوکارپ2 گھنتی بعد   6 اور اس ےک بعد ہر  تں گھنٹہ ےک ل  1 یں منٹ بعد م 15٪ آنکھوں ےک قطرے ہر 2 یں

وع سموٹکس ےک ذر   او نی  ہ یجب آ یں جانی ہ تں ک  رسر ۔ ا یکم کر د   عہیکو ہائثی  جاتا ہے
جاتا ہے اور اس وقت   ا یگرام د  میل  250گھنتی بعد    6ےک بعد ہر    نی ید  یگرام فور   میل  500  سٹازوالمائڈ ی.  ا3

ی تک برقرار رکھا جاتا ہے جب تک کہ ل  یں نہ  کیبالک کو ٹھ  یپلر ی پعالج ےس  ےک قطیع  ڈوٹویمی آئر   فرلیثں پ  ر ثں
۔ ا یک  جاتا ہے
( رسجر  ادہیز  بیھ بار )اگر دباؤ ابیھ 2 یں دن م یں ٪ آنکھوں م 0.5 مولولیٹ  ۔ یتک جار  یہے  رکھاجاتا ہے
 ای
  خرانے  یک  بی ترغ کیاور کارڈ یں م  وںیمار یب  بار )دمہ یک 2 یں % آنکھوں ےک قطرے دن م 0.5 ٹاکسوزولیب

(۔ نی جا ید  حیترج  یں م ضوںیواےل مر   ہے
 ( یں ہ کو کھولٹی   وپلز یجو پ یں دوائ جکی/ سائکلوپل   اٹکسیڈر ی: تمام ماطی)احت

 یآ جاتا ہے تقر  ج  یےس ن 20 او نی  بار آنے  کیا 
ً
اور  پنگی، ڈسک ک وسکونی یاس کا جائزہ گون ،یں دن م کیا با

۔ دست لڈ یف بصارنی  ی پر منحرص ہے کہ ل اتیعالج سہول ابیچارٹنگ ےس ہوتا ہے  عہ یےک ذر  یرسجر  ا ی ر ثں
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۔ حفاظٹی  ڈوٹویمی مکمل عالج آئر  ی ل ہے  جانی  آنکھ پر یک وایل تھجلد ےس جلد سا آئرڈوٹویم فرلی ثں پ ر ثں
۔   چاہنے

۔   ٹی سب ےس اہم اور ٹائثی  او نی  آنے  ےک بعد دوبارہ ہو   ڈوٹوویمی آئر  ابیکام  کیمرض ا ہی کرنی عاال اثر ہے
۔ ماہ ےک وقفوں پر فا 6کا کم ےس کم   ضیسکتا ہے لہذا مر   لو اپ ہونا چاہنے

 مریضوں یک تعلیم

، اگر رنگ ےک  ںیاور آنکھوں ےک ماہر کو رپورٹ کر  ں یدرد کو نظرانداز نہ کر  رس درد اور دائیم یں آنکھوں م 
 ۔ یں ہ نی ید ےک گرد دکھانے  دائرے روشٹی 

  نچاؤ یواےل کھہو سکتی  لی ضافہ کرسکتا ہے اور تبد ا یں کو متاثر کرسکتا ہے ، سوزش م  ا یمائوپ نی پائلو کارپا 
وجہ ےس  ہوتا ہے جس یک ا یکا سبب بن سکتا ہے جس ےک ہمراہ موت  وسس یمائ یں م ضی مر  دہیاور عمر رس

۔  نظر کم ہوجانی   ہے
،  اسیدھمیار  کی، کارڈ وس یگر  ا ینیستھی، م یمار یب یپلمونر  رکاوٹ وایل بالکرز کو دائیم-ٹایب کلیٹاپ 
ورت ہے  رنی یکاستعمال کےک ساتھ  اطیاحت یں م ہثں ، وغ الئٹسیم  طسیابیذ  ضی
 دائیم  -بندش گلوکوما  ہیزاو 
روکاوٹ  ےک بعد بار بار وقفی وقفی ےس کم شدت   یوپلر یپ ا یبڑھ جاتا ہے  او نی  وجہ ےس آنے  بند بڑھتی یک ہیزاو 

۔ اس طرح پر  یجب تک کہ اہم برص  ثں واےل حمےل۔ عام طور پر عالمات ےک بغ  شن یزنٹینقصان نہ ہوجانے
۔کھولنی   گلوکوما   ہیزاو  ادف ہے  ےک مثی

 
 

 
 ادویات کا عالج

ورت  بار عام طور  2 یں قطرے دن م یں ٪ آنکھوں م 0.5 ٹاکسوزولیب ا ی٪ 0.5 مولولی. ٹ1 پر عمر بھر ضی
۔ ہونی   ہے

  4 یں % آنکھوں کتےم قطرے دن م 4-2. پائلو کارپائن 2
ی
ورت ہونی  بار عام طور پر زندیک ۔ ل بھر ضی ی ہے  ا ی ر ثں

عنرص کو ختم کرنی ےک لتے    بیھ  روکاوٹ ےک کیس  یوپلر یپ  یں آنکھ م  ہ اور ساتیھاثر مت  ڈوٹوویمی آئر   کلیرسج
۔ اگر گل یک  کوما یگل   نٹی یا کلیٹاپ 2 عٹی ی)  عالج قابل برداشت طٹے  ادہیےس ز  ادہیز  بیھ ابیھ کوما یجاتا ہے
نگ رسجر  کوما ینے قابو ہے تو ، پھر گلو  ( پر بیھوںیدوائ ۔  ٹی یانجام د کٹویمی ولیکی بیٹر  ا ی یفلثی  چاہنے

 مریضوں یک تعلیم

  ت یشکا درد یک یں آنکھوں م ا یرس درد  ضیہے ، لہذا ، جو مر  عالمات ےک ہونی  ثں بغ یمار یب ہی چونکہ  
۔  ا یک  یں ان کو نظرانداز نہ  یں کرنی ہ   جانا چاہنے

 

III.   پیدائیس  گلیکوما (Congenital Glaucoma) 
 ۔سال تک سامتی آتا ہے  5پیدائش ےس ےل کر         · 
اوکولر پریسر ےک ذریعہ اضافہ ہوتا ہے اور آنکھوں میں خرانے            ·   اور    یہ ایک ایسا سنڈروم ہے جہاں انثی

۔ برصی خلل  ٰ کہ اندھا پن بیھ پیدا ہوسکتا ہے  حٹی

 تشخیص 
 ہیں )بفتھلموس(   مریض عمر ےک        · 

 معمول ےس زیادہ بڑی آنکھیں ےک ساتھ سامتی آنی
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 کا ڈرروشٹی          · 
 پھٹنا        · 
 بادیل کارنیا ،        · 
 سخت کونجیکٹائوا اگرچہ کہ شدید نہ ہو۔         · 
  

 ادویات کا عالج
ول کرنا ہے ،  کو حتیم  او نی  آنے  مقصد  ۔  جانی  یک  یرسجر  عٹی یعالج تک کنثی  ہے

 گھنتی بعد۔  12قطرہ ہر  کی% آنکھوں ےک قطرے، ا0.25 مولولی. ٹ1
 ای 
 گھنتی ےک وقفی ےک بعد۔  12قطرہ ہر  کی٪ آنکھوں ےک قطرے، ا0.25 ٹاکسوزولیب
 . یں شدہ خوراکوں م میتقس 4-3گرام / کلوگرام   میل 12 ٹازوالمائڈ یسی. اب ی. ٹ2

ےک ساتھ   کٹویمی کولیبیٹر  ولوٹویمیکی بیاورٹر  وٹویمیگون   یں عالج م جراج یں نگہداشت ےک مرکز م یٹررسر 
 ۔ یں شامل ہ

 نگرانی  وںی لیتبد ، ڈسک یک او نی  ، آنے  اسیو  ہیقرن 
ً
 فوقتا

ً
 ۔ ںیکر   اور وقتا

ی کا گلوکوما  یثانو   بچیی
۔ ا یعالج ک  ےک  ہے ، جس کا گلوکوما ےک ساتھ بیھ وںینے ضابطگ کچھ نشوونما یک  ہی  جانا چاہنے

 مریضوں یک تعلیم
 ۔ کیس یآہستہ آہستہ بڑھتی واال مرض ہے ، جو عام طور پر رسجر  ہی /  ناکایم بیھ ےک قابل ہوتا ہے

   وںیدگیچیپ
ی
  کا جلد پتہ لگانی ےک لتے باقاعدیک

ی
ور   یو ثں پ بھر یک ےس زندیک ۔ یکرنا ضی  ہے

 جاسکتا   ا یکو محدود ک  لوںیرابطوں ےک کھ یں آنکھ کو چوٹ کا خطرہ ہوتا ہے اور اس طرح ان بچوں م
۔ بچوں خصوصا بہن بھائ ورت ےس   یں آنکھوں م  ا ی  ا ی، فوٹو فوب  ا یبڑا کارن  یں جانے جن م  جانچ یک  یک  وںیہے ضی

 ہو۔  پانی  ادہیز 
  

 (Secondary Glaucoma) ثانوی گلیکوما   چہارم۔
  یہ آنکھ یک دیگر  

ی
میچور موتیا ، صدےم اور ریٹنا یک بیماریوں یک ایک پیچیدیک بیماریوں جیےس یوویائٹس ، ہائثی

ائڈز ےک طویل استعمال یک وجہ ےس بیھ ہوسکتا  ۔ یہ اسٹثں  ہے  ےک طور پر سامتی آتا ہے
  

 تشخیص 
 متاثرہ آنکھ میں خراب نظر         · 
ااوکولر دباؤ        ·   زیادہ انثی
 ر نٹے پرتیں اگر وجہ ریٹنا امراض ہیں آئریس پ        · 
  

 عالج یک ھدایات
ر  99ان مریضوں کا عالج تھرومبوٹک گلیکوما ےس متاثرہ آنکھ میں  ی وبلبار الکحل انجکشن یا لثں

فیصد ریثی
۔ پہےل ےس موجود آنکھوں یک بیماری ےک عالج فوٹو کوایگو  لیشن ٹریٹمنٹ )سائکلوفوٹوکوایگولیشن( میں ہے

۔یک سفارش یک جا  نی ہے
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 ریفرل
 ایےس تمام مریض جن کو ثانوی گلیکوما ہونی کا شبہ ہے کیس قابل ماہر کو ریفر کریں 

۔  ےک قابل ےک ق  یآہستہ آہستہ  بڑھتی واال مرض ہے ، جو عام طور پر رسجر   ہی   ناکایم   بیھ  کیسابل ہوتا ہے
 ی چیپ / 

ی
   دیک

ی
  کا جلد پتہ لگانی ےک لتے باقاعدیک

ی
ور   یو ثں پ بھر یک ےس زندیک ۔ یکرنا ضی  ہے

  

 (Trachoma) ٹریکوما    1.4
۔ یہ دنیا بھر میں اندےھ  یہ ایک دائیم آشوب چشم ہے جو کلیمیڈیا ٹریکومیٹس ےک انفیکشن یک وجہ ےس ہے

۔ کنجیک یک ٹارسل پلیٹ ،  ٹائوا یک دائیم سوزش ہے جس یک وجہ ےس اوپری پپوٹا  پن یک ایک عام وجہ ہے
۔ ی اور پپوٹوں ےک اندر داغ پڑتا ہے وپیں

 انثی
  

۔ انفیکشن مکھیوں ، فومائٹس نوٹ:  ٹریکوما ذخائر ہائثی انڈیمک عالقوں میں متاثرہ بج  اور مائیں ہیں
 یک خراب حالتوں میں )کنگھا ، تولیوں( اور انگلیوں ےک ذریےع براہ راست رابےط ےس

پھیلتا   ، ہاتھوں یک صفانے
۔  ہے
  

 تشخیص 
 ہیں   · 

 مراحل میں یا پھر انفیکشن میں فوٹو فوبیا ےک ساتھ پیش کرنی
 مریض ابتدانے

 مرحےل میں گول اور سفید نوڈلز ےک طور پر دیکھے  تشخییصاوپری ٹارسل پلیٹ میں فولیکلز فعال  · 
۔   ہیں

 جانی
 ہیں جس ےک نتیجے میں کارنیا ےک الس  پلکیں کارنیا پر ، اندر یک طرف مڑی ہونے دیر ےک مراحل میں   · 

رگڑنی
 ہیں 

 ہونی
 کارنیل نشانات یک وجہ ےس بصارت میں کیم۔    · 
  

 ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ےک مطابق کلینیکل مراحل
(Clinical Stages according to World Health Organization) 

۔  5سل پلیٹ پر کم از کم اوپری ٹار  -نی ایف( ٹراکومیٹس سوزش پٹک ٓ)
ی
 پٹک یک موجودیک

   )  وزش ہونی ہے ، آشوب خون یک نالیوں کو نہیں دیکھا جاسکتا۔ شدید س  -شدید ٹراکومیٹس سوزش )نی آنے
 ٹراچومیٹس ٹریکیاسس  -ٹراکومیٹس سکارنگ )نی ایس( 

ی
اوپری ٹارسل پلیٹ میں سفید داغوں یک موجودیک

 )  ہیں آنکھو  -)نی نی
 ں یک پلکیں کارنیا ےک ساتھ رگڑنی

۔ کارنیہ کا دھندالپن )داغ( یک موجود   -کارنیل دھندالپن )یس او(    وسیط کارنیا کو متاثر کرنی ہے
ی
 یک

  

 ادویات کا عالج
وپی)ا محفوظ حکمت عمیل یدیکل ی نثی اور  ،صفانے  چہرے یک وٹک،یبا نٹی یا ،یرسجر  یک  سسی/ ٹرائک یں

ول اور صاف پانی   وںیمکھ وایل النی یپھ یمار یب یسیا یلیتبد  ماحول یک  او یک  چیا و ی( ڈبلتک رسانے  کا کنثی
 . کردہ حکمت عمیل  ار یطرف ےس ت

 واحد خوراک  جے  1 تھرومائسنی ز یا پسولیک  یں . بالغوں م1
 گرام / کلوگرام واحد خوراک   میل 20: یں م  بچوں
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:  جاسکٹی  ید لیطور پر درج ذ متبادل  ہے
 دن۔  7بار  2 یں گرام دن م  میل 150 تھرومائسنی۔ روکسبیٹ

 گرام / کلوگرام۔   میل 5.8 یں شدہ خوراکوں م می تقس 2: یں م  بچوں
 ای
ی سائکلیبار ڈوکس 2 یں ہفتوں ےک لتے دن م 2   گرام۔  میل 100 پسول یک  یں

ی : بچوں ، حاملہ خواتاطی)احت (  یں اور نرسنگ ماؤں م یں  ایمنع ہے
 ہفتوں ےک لتے روزانہ دو بار۔ 3 اںیگول  2گرام   میل 80 میتھوپر یگرام + ٹرائم  میل 400 تھوکسازولیسلفام  

 خوراک۔  ہفتوں ےک لتے نصف درجے یک  3سال:  12-6 یں م  بچوں
 ای/  اور 
اسائکلنیٹ  ہفتوں ےک لتے رات کو۔ 6٪ آنکھ کا مرہم 1 ثی
 ای
 ا ی۔ ںیبار روزانہ استعمال کر  4-3٪ آنکھوں ےک قطرے 20۔10 کٹامائڈ ی ہفتوں ےک لتے سلف 6
وفی س ی لوکس ثی و یبار اور س 4 یں ٪ قطرے دن م0.3 یں ی فلوکس ثی ہفتوں ےک   8٪ آنکھ کا مرہم رات کو 0.3 یں

۔  لتے

 کا عالج  جرایح
وپیاور ا اسسیکی اندےھ پن کو روکنی ےک لتے ٹر  لیکورن ی نثی  ۔ یرسجر  اصالح ےک  پلکوں یک  یک  یں

 میتعل یک  ضیمر 
  ہو۔ کوما ی ال ٹر کو فعبج    کی تک کہ اگر ضف ا ہاںی ںیپورے خاندان کا عالج کر 
 ۔ صفانے  اور چہرے یک  یں بہثی بنائ  صفانے  آنکھوں یک یں بچوں م  
 ۔ فراہیم یک  ہثں وغ نیثی یاورل فراہیم یک  کا خاتمہ ، مناسب پانی   وںیمکھ یبہثی  انی یماحول 

 :  -بچوں ےک لتے باقاعدہ طرز عمل ذیل میں دکھایا گیا ہے
  

   ک بچوں میں ایزتھرومائسن یک خورا : 1ٹیبل   
 

   ایک دن یک خوراک  وزن )کلوگرام( 
 

   میل گرام / کلوگرام روزانہ ایک بار  20  15>
 

( 10میل گرام )  400روزانہ ایک بار 25 - 15    میل لیثی
 

( روزانہ ایک بار 15میل گرام )  600 35 - 26    میل لیثی
 

( 20میل گرام )  800بارروزانہ ایک  36-45    میل لیثی
 

   بالغوں ےک مطابق خوراک  45<
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187  |P عمر   
 

  
 

 
حفظان صحت ےس ایک شخص ےس دورسے میں بیماری یک منتقیل   چہرے یک دھالنے اور جسم ےک -ایف 

۔  رک سکٹی ہے
  

ی / حفظان صحت  -ای  ماحولیانی بہثی
  

 (Vitamin A Deficiency) وٹامن اے یک کیم   1.5
ی یک امو تھوڑی بڑی عمر ےک شثں خو  ۔ ار بچوں اور بچیی ح خاص طور پر خسہ ےس منسلک ہے ات یک رسر

۔ 6ماہ ےس  6وٹامن اے یک کیم یک وجہ ےس عمر ےک گروہ میں اندےھ ہونی کا خطرہ   سال ہے
 

 آنکھ یک توضیحات
: یک عالمات اور    زیروفتھیلمیا وٹامن اے یک کیم یک وجہ ےس آنکھوں  -نشانیاں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں

 ہیں    مریض رات ےک وقت یا مدھم روشٹی میں خراب نظر یک شکایت -رات کواندھا پن         · 
 کرنی

 یہ کنجیکٹائوایک خشک صورت ہے  -کونجیکٹیائال زیروسیس          · 
سفید فوم یک طرح ظاہر  یہ کنجیکٹائوائل زیروسس ےک اگےل مراحل میں ایک مقایم  -بٹوٹ نشان         · 

 کو کہنی ہیں 
۔ہونی ٹیمپورل کنجیکٹائوا پر ہوتا ہے   اکثر
 یہ کارنیا یک خشک شکل ہے  -کارنیل زیروسیس          ·
کارنیل زیروسیس السکا یہ ایک اعیل درجے کا مرحلہ ہے جہاں کارنیا -زیروسیس ےک ساتھ کارنیل الس              ·  

 کا الس ہوتا ہے 
اٹومیلیشیا کارنیل ا       · وع ہوتا کارنیہ ےک پ   -لسیشن / کثں ۔ یہ شدید گھلتی کو کہنی ہے جو اچانک رسر ہے

 وٹامن اے یک کیم میں ہوتا ہے 
۔ کارنیل داغ کا اکثر  -کارنیل سکارنگ          ·   ہیں

یہ بچوں میں غذائیت کا ایک آخری مرحلہ ہے جو بچ جانی
 ۔نظر پر واضح اثر پڑتا ہے 

  

 عالجادویات کا 
 . )الف(1 

:  ا یطور پر د یپر فور  تشخیص لیدرج ذ ولپسیاے )وٹامن اے( کا ک وٹامن  جانا چاہنے
 >6 ی ت  یک  و ی آنے  50،000وٹامن اے  کو زبانی   کیعمر :ہر ا ماہ یک پھر اگےل دن اور پھر کم  ،یفور  یں خوراک یں
 ہفتوں ےک بعد۔  2از کم 

ی ت یک  و ی آنے  100،000وٹامن اے  عمر:زبانی  ماہ یک 6-12   ی فور  یں خوراک  یں
 فتوں ےک بعد۔ ر کم از کم دو ہاگےل دن اور پھ پھر 
ی ت یک  و ی آنے  200،000وٹامن اے  کو زبانی   کیعمر:ہر ا ماہ یک 12<  پھر اگےل دن اور پھر کم   یفور   یں خوراک  یں

 ہفتوں ےک بعد۔  2از کم 
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ی خوات عمر یک ید یےک دھبوں ےک ساتھ تول ٹوٹیب ا یرات کا اندھا پن    >>10،000: >یں
 خوراک۔  و ی آنے  25،000ارہفتہ و  ا یوٹامن اے روزانہ  و ی آنے 
عالمات ےک ساتھ چاہے حاملہ  د ی شد گھاووں( یک  ہی قرن د ی )شد ا یتھلمیروفیفعال ز  یں عورت  عمر یک یدیتول 

 یں نہ  ا یہوں 
ی ت  وٹامن اے یک  : زبانی   2، پھر اگےل دن اور پھر کم از کم    ےک فورا بعد یہ  تشخیص  و ی  آنے 200،000  یں خوراک  یں

 ہفتوں بعد۔ 
( مستقل الٹی  سکتی واےل وٹامن اے  )خوراک زبانی  ہو  حل یں م ( پانی )نے  اسہال   د ی، شد خوراک کا نصف ہے

۔ اگر ک  ا ید  می ا  مبتال بچوں کو آنے   یں م  وںیو یاور آنتوں ےک پرج انف  انے یثں کٹیب  یں م   ا یلشی اٹومثں جاتا ہے   کشن ی سثی
۔  خارج ہونی   پیپ وجہ ےس مجموغ یک  ہے
 گھنٹہ۔   فی  ثی یل گرام / میل  میل 14 یں / ٹوبرامائسن آنکھوں م  نٹامائسنی. ج2
   یں آنکھوں م  ثی یل  گرام / میل  میل  50  فازولنی. س3

۔ اگر کارن  یں حل نہ  کشنیگھنٹہ جب تک انف  فی  ل یہوتا ہے
)س  (۔یں کھی د  کشنی الس موجود ہے

 مریضوں یک تعلیم

   اءیاش  اے ےس بھرپور کھانی یک   وٹامن
ی
ی    کا باقاعدیک ی   پتوں وایلےس استعمال خاص طور پر تازہ گہرے سثے   اں یسثے

 یں بھرپور اور سستی ذرائع ہ جو وٹامن اے ےک بہت یہ
 ی حاملہ خوات   ماؤں کو بیھ اور دودھ پالنی وایل یں

ی
ےس وٹامن اے ےس بھرپور غذا کا استعمال کرنا  باقاعدیک

۔   چاہنے
میکو بھرپور کول  دہی پالنا ، بشمول نوزائ دودھ  ےک ساتھ۔  سثی
 کا نظام االوقات۔  می تقس ثں خوراک عالمگ  لتے اعیلروک تھام ےک یک  کیم  اے یک وٹامن

 عمر۔ ماہ یک 6خوار > ثں ش -
 و ی آنے  50،000طور پر واےل بچوں کو زبانی  نی یدودھ پ -
 ہوا یں موصول نہ –وٹامن اے  ماؤں کواضافی  بج  جن یک دہیواےل نوزائ نی یدودھ پ -

 ۔و ی آنے  50،000طور پر زبانی 
 طور پر۔  زبانی  و ی آنے  100،000 —عمر   ماہ یک 12-6 دہی نوزائ -
-  >  ماہ بعد۔  6-4عمر تک ہر  سال یک 5 و ی آنے  200،000 —ماہ  12بج 
 وی آنے  200،000 — ہفتوں ےک اندر زبانی  8ےک  یور ی لیڈ ماؤں یک -

ورت ےس ز  اے یک وٹامن وٹائامنس اے کا سبب بن سکٹی   ادہیضی ۔ کھپت ہائثی : بچوں ےک لتے وٹامن 2ٹیبل ہے

 اے یک مقدار 

  
 وٹامن اے 

  
 خوراک 

  
 سال تک 1عمر 

  
 سال ےس اوپر  1عمر 
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 آنے یو پہےل دن 100،000

  
 آنے یو  200،000پہےل دن 

  
 آنے یو   100،000دورسے دن 

  
 آنے یو   200،000دورسا دن 

  
 ہفتوں ےک بعد  4آنے یوتیسی خوراک   100،000

  
 ہفتوں ےک بعد  4آنے یو تیسی خوراک   200،000

  

 حفاظتی عالج
 آنے یودیں  200،000ماؤں کو وٹامن اے ڈیلیوری ےک بعد             ·
 دودھ پالنی یک ترغیب             ·
وٹامن اے یک مہموں ےک ذریےع اور خسہ ےس    معمول ےک مطابق وٹامن اے یک اضافی خوراک دیں            ·

 متاثرہ بچوں کو 
 خسہ ےک حفاظٹی ٹیکوں             ·،
 یک اشیاء جن میں وٹامن ٓاے زیادہ ہو وہ لینی   ں کو ماؤں اور دودھ چھوڑنی واےل بچو             ·

مناسب کھانی
  یک حوصلہ افزانے کریں

کھانی وٹامن اے ےس بھرپور ہونی چاہیے جیےس آم ، پپیتا ، گہری     بچوں کو دودھ چھوڑنی ےک بعد          · 
یاں۔ ی ی رنگ ےک پتوں وایل سثے  سثے

 ریٹنا یک بیماریاں   1.6
ں جو اندےھ پن کا سبب بنٹی ہیں ان میں ذیابیطس ریٹنوپیتیھ اور عمر ےس متعلق میکولر  ریٹینا یک اہم بیماریا

۔   انحطاط ہیں
I.  ذیابیطس ریٹنوپیتیھ 

. یہ طویل    ہے
ی
ذیابیطس ریٹنوپیتیھ، ذیابیطس میالئٹس یک ایک اچیھ طرح ےس تسلیم شدہ پیچیدیک

گلیسیمیا اور  منسلک دیگر حالتوں ےس منسلک ریٹنا خون ہانے بلڈ پریسر جیےس ذیابیطس میالئٹس ےس  ہائثی
۔  یک وریدوں یک ایک دائیم بڑھٹی ہونے نظر ےک خطرے کا باعث بننی وایل بیماری ہے

  
: پس منظر وایل ذیابیطس ریٹینیوپیتیھ ،  ی گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے ذیابیطس ریٹینیوپتیھ کو تیں

 ینیوپیتیھ۔ کولوپیتیھ اور فروغ دینی وایل ذیابیطس ریٹذیابیطس می
  

ی انجیوگرافی ےس  تشخیص  اور/ یا فلوریسیں
نس ٹوموگرافی  پیوپل ، آپٹیکل کوہثں

: اچیھ طرح ےس کھیل ہونے

نس ٹوموگرافی اور فلوریسن انجیوگرافی خصوض آنکھوں ےک کلینک میں یک  ۔ آپٹیکل کوہثں یہ پہنچا جاتا ہے
۔  جانی ہے

 ےک عالجدویات بغٹں ا
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ول ، محتاط پ  طسیابی، مناسب ذ تشخیص ابتدانے  ی ، فلوروس ، فنڈس فوٹو گرافی  یو ثں کنثی   وگرافی یانج یں
ی اور بروقت ل  دونوں۔ ا ی یرسجر  کٹویمیوٹر  ا ی شنیگولی فوٹو کوا ر ثں

 ادویات کا عالج

، روک  ثں تاخ  یں م نوپتیھیٹیےک ر  طسیابیموجود ہے جو ذ ادویات کا عالجاور ثابت  ہونے  یں جانچ نہ کبیھ
۔ ا یتھام   عالج کرسکتا ہے

 مریضوں یک تعلیم

 ۔ ںیوضاحت کر  یک  تیاہم  فنڈس ےک معائنہ یک ساالنہ
ی ل   یں موجودہ بصارت ےک  خسارے کو درست نہ  کنیعالج بصارت ےک خراب ہونی کو روک سکتا ہے ل ر ثں

 - کرسکتا
 

 عمر ےس متعلق میکولر انحطاط
تبدیلیوں یک وجہ ےس ہونی ہے جو عمر میں اضافی ےس  ڑھٹی ہونے میکولر  یہ ایک بیماری یک حالت ہے ، جو ب

۔ اس ےک نتیجے میں آہستہ آہستہ نقطہ نظر یک خرانے ہونی ہے اور باآلخر وژن ےک میدان ےک  وابستہ ہے
۔  مرکز ےس نظر یک کیم ہونی ہے

  
 تہوں میں غثں مع

ہونی ےس  مویل مواد ےک جمع عمر ےس متعلق میکولر انحطاط میکوال میں ریٹنا یک اندرونی
۔ یہ بیماری  ۔ ان تبدیلیوں کو ریٹنا میں زرد رنگ ےک اخراج ےک طور پر دیکھا اور ڈرینس کہا جاتا ہے وابستہ ہے

۔ اس حالت میں واحد عالمت ابتدانے طور پر ناقص مرکزی   60 سال ےس زیادہ عمر ےک بوڑھوں میں عام ہے
۔ فنڈوسکونی نظر ہے ، بعد میں اندھا پن کا باعث بن س ےک ذریعہ کیل ہونے ریٹینا ےک معائتی ، آپٹیکل   کٹی ہے

نس ٹوموگرافی یا فلوریسن انجیوگرافی ےک ذریعہ اس یک  ذیابیطس ریٹینیوپیتیھ یک طرح یک    تشخیصکوہثں
۔  جانی ہے

  

 
 عالج

یوریٹینال ماہ ر یک طرف )ذیابیطس ریٹینیوپیتیھ میں ےک طور پر خوراک( خصوض آنکھ ےک کلینک میں ویثی
ماب )لیوسینٹس( ےس دی مت ی ی ( یا رینثں

یل انجکشن.   اثرہ آنکھ میں بیوایک زماب ) ایواسیی اویثی  ےک انثی
  

 (Refractive Errors and Low Vision)  ریفریکٹو نقائص اور نظر یک کمزوری     1.7
 ریفریکٹو نقائص  

۔   یہ ایک اییس حالت ہے جس میں نظر یک کمزوری قریب یک یا دور یک عمر  ےک کیس بیھ حےص میں ہونی ہے
وپیا ۔ مریض میں   ےک ریفریکٹو نقائصقسم  4بنیادی طور پر  م اور ہائثی ی

ہیں پریسبائوپیا ، مایوپیا ، ایسٹگمیثی
۔   ایک ےس زیادہ اقسام ےک  ریفریکٹو نقائص ہوسکتی ہیں

  
I.۔ یہ ع: سبائوپیا پری سال یک  40ام طور پر یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں یک عمربڑھٹی ہے

۔ اصل  وع ہوتا ہے ۔ عمر ےک بعد رسر  میں دشواری ہے
  تشخیص شکایت پڑھتی / لکھنی یا قریب ےک کام کرنی
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۔ گلوکوما اور ذیابیطس ریٹینوپیتیھ یک سکریننگ ےک لتے یہ ایک اچھا  ضف ریفریکشن ےک ذریعہ ہونی ہے
وری ہے کہ عینک ےک لتں جانچ کرنی  ۔   موقع ہے لہذا یہ بہت ضی  ےس پہےل آنکھوں یک مکمل جانچ پڑتال یک جانے

  
۔  ا یفوکل( ےک ساتھ درست ک و ی)بائ نکیپڑھتی ےک لتے محدب ع: جعال   جانے
  
یہ ایک اییس حالت ہے جس ےک تحت مریض دور دراز یک اشیاء کو دیکھنی میں میوپیا )مخترص نگاہ(: . 

۔ جوان عمر میں   بھر برقرار سال ےک  25ےس  5دشواری یک شکایت کرتا ہے
ی
۔ حالت زندیک درمیان یہ عام ہے

۔  رہٹی  ی ےس بڑھ سکٹی ہے اور ریٹنا یک پیچیدگیاں پیدا کرسکٹی ہے ی  تو یہ تثں
۔ اگر جلد عالج نہ کیا جانے ہے

۔ تشخیص اس یک  ریفریکشن ےک ذریعہ یک جانی ہے
 

ی یل یاصالح ےک ساتھ نظر  معمویلعالج:  ی یمقعر ل -ثی  . ثی
ی یل کٹیکانٹ  •   . ثی

III.    وپیا )طویل نظر(:  اہ میٹر یہ ایک اییس حالت ہے جہاں مریضوں کو قریب ےس اشیاء کو دیکھنی میں ئٹر
۔ یہ حالت بچوں میں کم ظاہر ہونی ہے کیونکہ ان میں اعیل ایڈجسٹ کرنی  دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے

۔ جیےس جیےس کونے شخص بڑھا ہوتا ہے ، طاقت کم ہونی ہے اور مریض  کھوں ےک تناؤ ن آطاقت ہونی ہے
۔ بچوں میں  ۔ تشخیصیک شکایت کرسکتی ہیں  چاہنں

  پیوپل کو کھول کر ریفریکشن ےک زریےع یک جانی
ی یل ینظر   عالج:  ی یل کسیکنو   - ثی  ثی

 . نسیل کٹیکانٹ  •
 

وپیا ہو )   میثی  چاہنں جن میں نمایاں ہائثی
دونوں آنکھوں ےک    3نوٹ: عینک ضف ان بچوں کو دیٹی ڈائیااوپثی

 )  سیفیثے
وپیا ہو۔  ےسای میثی  بج  جن میں بھینگا پن ہو اور نمایاں ہائثی

  بوڑےھ جن میں آنکھوں یک تھکاوٹ زیادہ ہو۔
  

م:  ن ی میں مختلف گھماؤ ایسٹگمیٹر
یڈیئثی ی ےک تمام مثں

یہ ایک اییس حالت ہے جہاں کارنیا اور کبیھ کبیھ لیثی
۔ کچھ مایوپک   ہیں

و )مختلف سمتوں میں مختلف فوکس( ہونی م ہو میں پک مریضوں اور ہائثی ی   ایسٹگمیثی
۔ ۔ یہ فاصےل پر ناقص بصارت ےک ساتھ پیش کرتا ہے ، کبیھ کبیھ رس درد بیھ ہوتا ہے   تشخیص   سکٹی ہے

۔ عالج اسٹیگمیٹکریفریکشن ےک ذریےع ہونی ہے اور  ی ےک ساتھ ہوتا ہے  سلنڈر لیثی
 

 کم بصارت 
ور بہت ساری روزمرہ یک قل ہوتا ہے اکا نقصان مست واال شخص کم نظر کا حامل شخص ہے جس میں نظر  

رسگرمیاں کرنی یک صالحیت کم ہونی ہے جیےس گلیوں میں لوگوں کو پہچاننا ، بلیک بورڈ پڑھنا ، ساتھیوں 
یک طرح ایس رفتار ےس لکھنا اور دوستوں ےک ساتھ کھیلنا۔ ان مریضوں ےک عالج اور یا معیاری ریفریکٹو  

 بارے میں نی ہے اور رو رصی خرانے ہو اصالح ےک باوجود بیھ ب 
ےس کم یک  18/ 6شٹی کو محسوس کرنی

۔ کم وژن تھراپسٹ ےک ذریعہ برصی نقصان   برصی تیکشٹی  اور وسیط مرکزی برصی فیلڈ یک کیم ہونی ہے
۔  ی کرنی ےک لتے ان مریضوں یک جانچ پڑتال آنکھوں یک مکمل جانچ ےک ساتھ ہونی ہے  یک وجوہات کا تعیں

 عالج 
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 یک نشاندیہ یک گٹے ہو مثال اگر کیس مریض کو موتیا کا مرض ہو اخلت اگر اس  جراج مد        · 
 تشخیص مریضوں یک برصی فعل یک         · 
ورت ہے تو         ·   درست ریفریکشن اور چشےم یک فراہیم اگر اس یک ضی
 ·          ) ڑھتی ےک ل ڈیوائسی )پاور یا آپٹیککم وژن واےل آالت جیےس آپٹیکل ڈیوائسی )میگنیفائرز ، دوربینیں

 اسٹینڈز اور پڑھتی یک سلٹ( ےک لتں معائنہ / اور نسخہ۔ 
  

 ریفرل 
 میں ریفر کیا جانا چاہنے 

ی آنے سنثی شثں  کم ویژن واےل تمام بچوں کو پیڈیاٹرک ٹثں
  

 (RED EYES) رسخ آنکھیں    2.1
: آنکھوں ےک صدےم ، کارنی ےک الس ، یوویائٹس اور  ہ شدید آغاز ےک ساتھ بیماری ےک درج ذیل حاالت ہیں

 آشوب چشم 
 

 آنکھوں کا صدمہ    2.2
۔ آنکھ یک چوٹوں یک   ی پر منحرص ہوتا ہے  ہیں اور ان کا انتظام ھسثی

آنکھوں یک چوٹیں چار قسم یک ہونی
ی ےس ، کونے   4 ۔ ھسثی  چوٹیں ہیں

ونی عناض اور جلن یا کیمیانے  وایل چوٹیں ، بلنٹ چوٹ ، بثں
اقسام پھاڑنی

 وعیت ےک بارے میں جان سگ گا جو عالج یک رہنمانے کرے گا۔ یک نچوٹ  شخص 
  

 ، سوئیاں ، لوہے ےک ناخن ، قلم ، چھری ، تار آنکھوں یک چوٹ:    پھاڑٹن وایل
ی اشیاء جیےس کانتی سوراخیہ تثں

۔  ہ ےک ساتھ صدمہ ہے  وغثں
  

 تشخیص 
ا پر ایک کٹ ہوتا ہے          ·   کارنیا اور یا سکلثں
کہ گلوب ےک پیچھے کاٹا ہوا حصہ نظر نہ آنے لیکن آنکھ نرم اور ساتیھ آنکھ ےس نسبتا ہے   سکتا ہو         · 

۔ 
ی
 چھونی ہویک

 پیوپل نے ترتیب ہوسکتا ہے یا نظر نہیں آتا        · 
ی پچھےل چیمثے میں خون ےک ساتھ پھیال ہوا         · 

س یا لیثی ااوکولر ڈھانج  کا ایک حصہ جیےس آئثں
انثی
 ہوسکتا ہے 

۔        ·   پلکیں شامل ہوسکٹی ہیں
  

 عالج
 یں ·         آنکھوں پر ڈھال لگائ

  
حفاظتیل میل 0.5ٹاکسائڈ  نسیٹی:ٹنے   یں پٹھے م یفور  تں ےک ل  ثی
 اور 

اسائکلنیٹی: آکساے   دن ےک لتے  3گھنتی بعد   8مرہم ہر  ثی
 اور 
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 گھنتی بعد    8گرام ہر   1 ٹامولیاسثں دن ےک لتے پ 3 یں :بالغوں ماے 
 گرام / کلوگرام   میل 14-10 یں م  بچوں

  
 ںی کر   فر یطور پر آنکھوں ےک رسجن کو ر  یکو فور   ضی مر 
 ( چھےیپلکوں ےک پ  ) نچیل  یں لگائ  یں اور نچےل فورنکس م  نں ےس لگانا چاہ  اطینوٹ: آنکھوں کا مرہم بہت احت 

 یں آنکھ پر دباؤ ہ ڈال یں چوٹوں م ےک بال کو پھاڑنی وایل  آنکھوں
۔  آنکھ نکالتی کا سبب بن سکٹی  ا یقل اندےھ پن ست م  ثں تاخ یں م  جراج   ہے
  
 ۔ ں یکر   فر یآنکھوں ےک رسجن کو ر  یکو فور   ضی مر 

۔  جانی  یک  عہیماہر ےک ذر  افتہی تیاچھے ترب کیگھنٹوں ےک اندر آنکھوں ےک ا  48چوٹ ےک  ہی: یرسجر   ہے
  

 ادویات کا عالج
.  کشنی . انج2۔ ںید  کہی ٹ حفاظٹی  یں پٹھے م تں اور تشنج ےک ل ںی داخل کر  یں کو اسپتال م  ضی. مر 1

 گھنتی بعد انفلوژن۔   12ہر  یں نس م  جے  1 نکومائسنیو 
ی فٹ یگھنتی بعد س   12ہر    ا یگھنتی بعد۔   12گرام / کلوگرام ہر   میل 2  نٹامائسنی۔ جکشنی . انج3   جے  2 می ڈی ثں

 ا ی۔ یں نس م
ائگزونی۔ س کشنی انج  دن۔  / یں نس م  جے  2 فثی
  یں کو خارج نہ   کشن ی انف س ثں س جانا چاہنے جب تک کہ نے  ا یغور کپر ہر صورت  کشنی انج نڈامائسنیکل

 ۔ جاتا ہے  ا یکرد
گرام /   میل 40-20 یں گھنتی بعد۔ بچوں م  8ہر  یں گرام نس م   میل 900-600 نڈامائسنی۔ کلکشنی انج

 ۔یں رکھ یدن جار  10-7 وٹکسی بائ نٹی یگھنتی بعد۔ ا  8-6ہر  یں کلوگرام / دن نس م 
اوٹر  کشنیےک قطرے ، سبکنجکٹائول انجھوں آنک ڈ یفائی فورٹ کلی. ٹاپ5  اور چکروانی  کشنیانج لیاور انثی

 . یں مائٹس معامالت م  لینڈوففتھی، ا لیثں کٹ یےک بعد ب   شنی قطروں ےک طور پر آپر 
 
  

 قطرے  وٹکیبائ نٹی یےک بعد استعمال ہونی واےل ا  جراج
 گھنتی بعد   2 ا یگھنٹہ 1قطرہ ، ہر کیا یں ٪ متاثرہ آنکھ م0.3 نٹامائکسنی: ج یس
 اور
 گھنتی بعد   2 ا یگھنٹہ 1ڈراپ ، ہر کیا یں ٪ متاثرہ آنکھ م 0۔5 نکولی: کلورامف یس
 ای

وفلوکساسن یس  گھنتی بعد   2 ا یہ گھنٹ  ، فی  یں قطرہ متاثرہ آنکھ م  کی٪ ا 0۔3: سثی
  
 : یں ہ نی یواےل قطرے د  النی یپھ
 گھنتی بعد  12٪ آنکھوں ےک قطرے ہر 1 ٹی نٹولی: سائکلوپیس
 ای

وپیا: یس ی ثی  بار۔  کیا یں ٪ آنکھ ےک قطرے دن م1 یں
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II.    کند چوٹ 
۔ وں ےس صدمہ ہے ی  یہ پتھروں ، گیندوں یا مٹیھ جییس چثں

  

 تشخیص 

 درد ہوسکتا ہے اور یا ضعیف بصارت         · 
 کارنیا )ہائفیما( ےک پیچھے خون ہوسکتا ہے          · 
 کتا ہے نارمل یا مسخ ہوس پیوپل         · 
ااکولر پریسر میں اضافہ ہوسکتا ہے         ·   انثی
  

 عالج ےس متعلق رہنمائ  
ین عالج آنکھوں ےک ماہر ےک  ذریعہ کیا جاتا ہے کیونکہ عالج میں رسجری یک  پیچیدہ کند چوٹ کا بہثی

۔ مندرجہ ذیل تجاویز ےک مطابق ، کند صدےم ےک مریضوں کو آنک ورت پڑسکٹی ہے ھوں ےک ماہر کو ریفر ضی
 - کریں: 

  
 : پیچیدہ صدےم کا انتظام3جدول 

 چاہئیں  عالمات 
 کارروائیوں جو یک جائن

 مشاہدہ کریں  ہائفیما نہیں ، معمول ےک مطابق نظر 

 درد نہیں 
 ریفر کریں  ہائفیما ، کونے

، معمول ےک مطابق نظر   ہائفیما نہیں
 ، درد

اسیٹامول ،   اگر درد برقرار رہتا ہے تو دن تک مشاہدہ کریں ،    2پثں
 ریفر کریں 

اسیٹامول ، فوری طور پرریفر کریں  کمزور بصارت اور درد  پثں

اسیٹامول ، فوری طور پر ریفر کریں  ہائفیما، درد ، ناقص بصارت   پثں

 

وئن عنارص  بٹں
ی  ی میں  یا جانوروں ےک حےص آنکھ ےک کیس بیھ حےص     یہ اییس حالت ہے جس ےک تحت دھات کا ٹکڑا ، سثے

۔   ہیں
 داخل ہوجانی

  

 تشخیص 
ونی عنرص کارنیہ یا آنکھوں یک پلکوں ےک پاس ہے تو         ·  یہاں تکلیف ، الیل ، حد ےس زیادہ پھٹتی  اگر بثں

 جییس درد اور فوٹو فوبیا ہوسکتا ہے 
ونی عنرص سطیح ہے تو ، اےس دیکھا جاسکتا ہے         ·   اگر بثں
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 ہے  بصارت کا نقصان ہوسکتا         · 
   

وئن عنارص یک چوٹ کا عالج  بٹں
 بغٹں ادویات ےک عالج

جھپکانی کا  یں آنکھ کر ےک پلک ج  یےک ن  کو ، صاف پانی   ضی۔ اگر ممکن ہو تو ، مر یں آنکھ کو رگڑنا نہ  متاثرہ
ےس  ، اپنی ہاتھوں کو صابن اور پانی  یں بٹھائ یں م روشٹی  کو اچیھ  ضیہے تو ، مر  یں موثر نہ ہی۔ اگر یں کہ

کوشش    کو آہستہ ےس نکالتی یک  مجس  ونی ثں ےس صاف کرےک ب  الئنیس ا ی اور آنکھوں کو صاف پانی  یں دھوئ
اور پھر    ںیکر   نشاندیہ  جسم یک  ملیک  ثں اور غ   یں پلک کو پلٹائ  تں جسم ےک ل  ونی ثں ب   ج  ی پلک ےک ن  ی۔ اوپر ںیکر 

ے ےک صاف ٹکڑے ےس آہستہ ےس نکال  ا یےک اون  رونے  ہونے  یاےس نم اور مڑ  ی  جسم نچیل  ونی ثں ر ب۔ اگیں کثی
  اور اس کو نم رونے   ںیکر   نشاندیہ  اور ذرہ یک  یں نچیطرف کھ    یکج  یلڈ کو ن  ہے تو ، آہستہ ےس نچیل  یں لڈ م

وفلوکساس یں ےس نکال ل ی ۔ نکالتی ےک بعد ، سثی اور آنکھ    یں آنکھوں کا مرہم / آنکھوں ےک قطرے ڈالتی چاہئ  یں
۔ ا  باندھٹی   کو پٹی  پھٹ جاتا ہے   ہی قرن  ا ینکاال جاسکتا ہے    یں جسم کو نہ  ونی ثں جب ب   یں صورت م  یسی چاہنے
 ۔ یں کرنی ہ  فر یمرکز کو ر  اعیل کیطور پر ا یور تو ف
 

 آنکھوں ےک ماہرےک ذریےع انتظام
  اے: ادویات ےس عالج
ایڈ آنکھوں ےک قطرے   سٹثں

: یہ عالج تمام مریضوں کو دیا جاتا ہے جن کو کند چوٹ لگٹی ہے اور وہ درد اور/ یا ہائفیما    ہیں
 ےک ساتھ آنی

 گھنٹہ بعد   3ےس  1٪ آنکھوں ےک قطرے ، 1ےس   0.5پریڈنیسولون یس: 
 یا

ایڈ + اینٹی بائیوٹک آنکھوں ےک قطرے   اسٹثں
  گھنتی بعد  3ےس  1٪ آنکھوں ےک قطرے ، 0.5٪ ےس 0۔1ڈیکسامیتھاسون / کلورام فینیکال یس: 

  
 پھیالنی واےل آنکھوں ےک قطرے 
 ہیں یہ عالج ت

ہ شاگردوں یا ہائفیما ےک ساتھ دیا جاتا  مام مریضوں کو مسخ شد ختم ہوجانی
:سائکلوپنٹولیٹ   ہے

 گھنتی بعد  12٪ آنکھوں ےک قطرے ہر 1سائکلوپینٹولیٹ یس: 
 یا

ی یس:  وپیں
 ٪ آنکھ ےک قطرے دن میں ایک بار۔ 1ایثی

 

 اینتر گلوکوما دوائیں 
اوکولر پریسر   ہیں جن میں زیادہ انثی

۔ انتخاب ےکیہ تمام مریضوں کو دی جانی  اینٹیگالکوما   ہوتا ہے
 گھنتی بعد   12٪ آنکھ ےک قطرےہر 0.5٪ ےس 0.25ٹیمولول ڈی: 
 اور

 گولیاں  ایسیٹازوالمائڈیس: 
 یا

(۔یس:   مینیٹول )خوراک جو زاویہ بند ہونی یک وجہ ےس گلوکووما میں دی جانی ہے
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 نوٹ: 
 قطرے نہ دیں ہائیفیما ےک مریضوں میں پائلو کارپائن آنکھوں ےک         · 
ائڈز آنکھوں ےک قطرے نہ دیں         ·   اگر کارنیہ یک رگڑ ہو تو اسٹثں
  

 درد یک ادویات
اسیٹامول ، خوراک دیں۔   اوپر یک طرح پثں

 جرایح عالج 
ااکولر پریسر ےک مریضوں میں دی جانی ہے جن میں اینٹی گالکوما  اس یک تجویز ہائفیما اور مستقل زیادہ انثی

۔ جراج ےک عمل میں  ےک ساتھ عالج ےک باو دن(  5ادویات )  جود ، کارنیہ ےک خون ےک داغ ےک ساتھ یا بغثں
اوکلر پریسر آپریشن ےک بعد مشاہدہ کیا جاتا  پچھےل چیمثے ےس خون ےک لوتھڑے یک دھالنے ہونی ہے اور انثی

۔  ہے
  

 کارنیہ ےک الس ےک عالجریفر: 
 

III.          چوٹیں 
 جلنا اور کیمیائ 

اب یا الکیل ، سانپ تھوکنا جب اس  حالت ہے   یہ اییس ی ے ےک کاٹتی ، آنکھوں یک ،  وقت ہونی ہے جب تثں ی کثں
۔ یہ پلکوں میں کھیل شعلہ جلتی یک وجہ ےس بیھ   ہیں

روایٹی دوانے ، سیمنٹ یا چوناآنکھ میں داخل ہوجانی
۔   ہوسکٹی ہے

  

 تشخیص 
ی پر منحرص ہونی  تشخیص        ·   ہے زیادہ تر مریضوں یک ھسثی
 یض روشٹی ےک ڈر ےک ساتھ آ سکتی ہیں مر         · 
 زیادہ پھٹنا         · 
 کارنیا ےک بادل         · 
 کنجیکٹائوا یک خون یک نالیوں کا نقصان          · 
کیمیانے مادے یک عالمت جیےس سیمنٹ یا جڑی بوٹیاں اور چھاےل یا کھیل آگ ےک زخموں میں پپوٹا          · 

 ۔ یک جلد کا نقصان
  

 جگہ پر(   )چوٹ یک عالج

۔ چہرے یں رکھ  یمنٹ تک جار   10اور کم ےس کم    ںیکر   ابثں ( سیلیتھ  کٹائولی ےس  )کنج  کو نل واےل پانی   آنکھ
 ۔ یں کھول  یں آنکھ ج  یےک ن جاسکتا ہے اور پھر پانی  ا یڈبو  یں م  ثی یےک کنٹ کو پانی 
 عالج  یں م  ہسپتال

  وب یٹ  واےل حل ےس منسلک نس یک  نٹ تک آب پایسر م  30کر    نچ یکھ  یں پلک  —دھونا    یں آنکھ  یں .۔اسپتال م 1 
 ں یکر   ابثں کو س  یلیتھ کٹائوالی کا استعمال کر ےک کنج  ٹیکٹیرنگر ل ا ی الئنیکا استعمال کرنی ہونے نارمل س

 ہوتا۔ یں نہ وٹرلیجب تک نچےل فورنکس کو چھؤا ہوا لٹمس ن ا ی
ی : تاطی)احت  ( ںی کوشش نہ کر   یک  نانی ب جانبدار ثں کو غ  اس ےک برعکس الکایل ا ی ابثں
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واےل   ج  یکو سن کرنی ےک بعد اوپر اور ن  کٹائوا ی دورسے مادے کو کنج  کیس  ا ی. چونی ےک برقرار ٹھوس ذرات 2
ورت ہوسکٹی  ےک استعمال یک پسیپھٹنا اور فورسپپوٹا کا ڈبل  یں ۔ اس مںیفورنکس ےس ہٹا د ۔ اگر  ضی ہے
 ۔ چاہنے جانا  ا یصاف ک نکسیکاٹن ےس کو فور   ےلیہے تو ، گ یں ڈبل اخراج ممکن نہ

ی ل یتھیا می سوڈ ی ام یڈائ یں ا ی ٹ یں
 ڈرو ی ہائ می لشی٪ داڑھ کا حل ک 0.05ےس  0.01اے(  نی  یڈ ی)ا سڈ یا سٹکیا ثی

۔ ا یاستعمال ک تں کرنی ےک ل  لیکو تحل  ڈ یآکسائ  جاسکتا ہے

 مرحلہ پہال ہفتہ(  د ی)شد ادویات کا عالج

ی ٪ ہوماٹروپ  2 یں . دن م1  آنکھوں ےک قطرے۔  یں
 ۔یں بار دن م 4٪ 0.4آنکھوں ےک قطرے  سنینٹامی. ج2
 ای
وفلوکس ی س ی ثی  ۔یں بار دن م 4٪ 0.3آنکھوں ےک قطرے  یں
ورت ہو تو آئبوپروفبی. ٹ3 ی ۔ اگر ضی  گرام۔  میل 400 یں

 ۔ ںیماہر چشِم ےس رجوع کر  اور کیس یں لگائ چیکو پ   آنکھ
 ےس عالج   جراج

ائڈمیڈ  ۔ ہثں وغ اٹوپالسٹی ثں ، ک اٹوپالیسثں ، ک شنی النٹٹرانسپ لیس می، لمبل سٹ نوپالیسی، ٹ نٹیثے
  

 (Corneal Ulcer) کارنیہ کا الرس     2.3
 کو کہنی ہیں جو دردناک رسخ آنکھ کا سبب 

کارنیہ کا الس کارنیل ایٹی تھیلیم ےک کچھ حےص ےک ختم ہونی
۔ یہ انفیکشن یک وجہ ےس ہوسکتا ہے  یل ، وائرل جیےس ہرپس سمپلیکس وابنتا ہے ئرس اور خسہ ، )بیکٹثں

( ، صدےم )جسمانی  ( اور تغذیہ بخش )وٹامن اے یک کیم( کوکانے  ، کیمیانے
  

 تشخیص 
 شدید آغاز ےک ساتھ دردناک اور رسخ آنکھ        · 
ورت ےس زیادہ پھاڑ پڑسکٹی ہے         ·   اس ےک ساتھ ضی
 شدید فوٹو فوبیا         · 
 سفید جگہ خراب بصارت اورکارنیا پر بھوری /         · 
 
 پیوپل نارمل ہوسکتا ہے         · 
  

 عالج
 عالج(  ےع یعالج )ماہر چشم ےک بزر 

جڑ اور کناروں ےس   بنانی ےک لتے الس یک ثں جانچ ےک لتے سم یک  تیداغ اور کلچر اور حساس مسا یاور ج گرام
پر   اد یبن  ائج یکپر حاصل کردہ نت وںثں ےک سم پنگیسکر  لیاور قارن ر یتصو  کلینی ۔ کلںی کر   پنگیسکر  لیقارن

وع کر  میاسپ عیوس یں الئن واےل عالج ےک طور پر ، تمام معامالت م ۔ پہیلںی عالج رسر   وٹکس یبائ نٹی یا کثی
وع کرد شبہ ہونی  کلینیکل  ا یہو  ق یےس تصد  پنگز ی، اگر سکر  یں جانی ہ نے د جنٹیفنگل ا نٹی ی۔ ایں جانی ہ نے یرسر

ےک مطابق   جہیےک نت تی حساس یک  اتیاتیکروحجواب اور کلچر اور مائ طٹے  یں ۔ عالج م یں صورت م یک
۔  جانی  یک  می ترم  ہے
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 متعدی کارنیل الس
 الس  لیقارن لیثں کٹ یب

 
 بغٹں ادویات ےک عالج

 یں ےس بچ  چنگیپ . 
  دو بار، خارج ہونی واےل مادہ یک یں م دن

ی
حفظان صحت کو برقرار  کرےک آنکھوں یک   ےس صفانے  باقاعدیک

 ۔یں رکھ
وپنیجسم ، ا ونی ثں ، ب سسیل مثال ٹرائکواےل معاون عوام بڑھانی   کا   ہثں وغ کروسٹسائٹس،ی ، ڈ نثی
۔ بڑھ جانی  تی افاد یک  وٹکسی بائ نٹی یبافتوں ےک خاتےم ےس ا کروٹکین  خاتمہ  ہے

 جانا چاہنے  ا یگلوکوما کا پتہ لگا  یثانو  —روک تھام اور عالج  یک  وںیدگیچیپ
 جانے  ا یاس کا مناسب عالج ک اور 
 

 ادویات کا عالج
 ں یکر   فر یامراض چشم کو ر  کیاور ا ں یعالج کا آغاز کر  کلیثں مپیا
ی فازولی گرام س  میل 25( ]ثی یل گرام / میل  میل 50٪ آنکھوں ےک قطرے ) 5 فازولنی . س1۔    میل  5ےک  پانی   یں
ی فالکساس  منٹ بعد موکیس 30ہر  ا ی[ حل  یں م ثی یل گھنتی ےک   24گھنتی بعد کم ازکم   1ہر  ا یقطرہ  1کا   یں
 تں ل
ی نٹامائس یج  کلیٹاپ.  2 ی نٹاماس یواےل ج  کشنیگرام انج  میل  80  ثی یل  میل  2]  یں آنکھوں ےک قطرے واال حل جو   یں

ی نٹامائس ی٪ ج 0۔3 کمرشیل )تازہ ت ثی یل میل 4 یں ی ٹوبرامائس ا ی([ ارشدہیےک طور پر ملتا ہے گرام /    میل 14 یں
۔ھنٹوں ےک لگ  24پہےل  یں گھنتی بعد ڈال  1منٹ ےس  30قطرہ ہر  1٪( ،  1.4)  ثی یل میل  تے
وفلوکسیس یں گھنتی م  2. ہر 3 ی ثی ی آفلوکساس ا ی یں  یک  ہی٪ آنکھوں ےک قطرے۔ اثر ےک مطابق انتظام0.3 یں

ممکن    نا یتعداد د  ۔ اگر حاالت ےک مطابق اضافی یں رکھنی ہ  یہفتوں تک جار   3-2جاتا ہے اور    ا یتعداد کو کم ک
 ہے تو:  یں نہ
ی فازولی س  کٹائوالی . سب کونجاے   کو سن کرنی ےک بعد   کٹائوا یسب کونج  کشنی جم انگرا  میل 100 یں

ورت ہو تو(۔  )اگر ضی
b .۔ کلیگرام ، اگر حٹاپ  میل 20 نٹامائسنیج  والیکٹای اگر سبونکونج  قطرے پر عمل کرنا ناقابل اعتبار ہے
 ای
۔  ا یحل استعمال ک  ثی یل گرام / میل  میل 14ٹوبرامائسن  ڈ یفائی جگہ فورٹ یک  نٹامائسنیج  جاسکتا ہے

م ےک کلچر اور حساسال ع مکمل ی وع ک اد یبن یک  تیج مائکروجثی  جاتا ہے  ا یپر رسر
 ۔
وپی. ا4 ی ثی  ۔ یں بار لگائ 3 ا ی 2٪ آنکھ مرہم ہر دن 1 ٹیسلف  یں
 ثں . پ5

 وایل دنی ی، چھ یں ہ جانی  یک  ز یتجو  یں ےک الس م ہی پھنی ہؤے قرن وٹکیبائ نٹی یا لینثی
ی چوٹ اور ن ، سوراخ کرنی وایل د یچھ م یک سل ی ف مو یہ ا ی ا یر یثں ی بعد   کشنی وجہ ےس ہونی واےل انف مائکروجثی
 -الس لیقارن
ور ثں غ ائڈز ثں کوسٹی: کورٹاطی)احت  کشن ی تو، گلوکوما پر س یں گلوکوما ےس وابستہ ہ ی۔ اگر ثانو یں ہ یضی
 (۔ یں کھید
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 چوٹ لگئن ےک بعد کارنیئل الرس
۔  11.3.1 ان مریضوں ےک انتظام یک وضاحت کورنئل رگڑ ےک عالوہ مذکورہ باال سیکشن  میں یک گٹے ہے

ی احساس اور  ۔ کورنئل رگڑ کا شکار مریض درد ، رقت انگثں ورت ےس زیادہ پھاڑنی یک شکایت کرتا ہے  ضی
 
 اینٹی بائیوٹک مرہم اور پیڈ لگائیں         · 
۔ اگر عالمات اور عالمات برقرار رہنی ہیں تو ، ماہر آنکھ کو ریفر   24            ·    کریں   گھنٹوں ےک بعد جائزہ لیں
 

 (Uveitis) یوویائٹس 2.4
ی باڈی(۔یہ آنکھ یک حالت ہے جہاں یوویل ٹشو یک سوزش ہونی ہے )آ  زیادہ تر   ئرس ، کورائڈ ، اور سیلثں

 وجہ نہیں ہونی جہاں دیگر معامالت آٹوامیون بیماریوں جیےس ریمیٹائڈ گنٹھیا ، وائرل اور 
معامالت یک کونے

۔ نظایم بیماریوں جیےس تپ دق ، کوڑ   ہیں
 ھ اور سیفلیس یک وجہ ےس ہونی

 تشخیص  
ی ہیں یعٹی ش   3اس میں   

شدید قسم میں ، مریضوں     دید ، دائیم اور دائیم پر شدید۔اہم کلینیکل پریزنٹیشثی
۔ برصی ایکیونی عام طور پر کم     کو تکلیف دہ رسخ آنکھ ، زیادہ پھٹنا اور شدید فوٹو فوبیا موجود ہوتا ہے

۔ہوجانی ہے اور پیوپل چ سلیٹ لیمپ   ھونی ہونی ہے یا یہ سائنیکیا یک وجہ ےس نے ترتیب ہو سکٹی ہے
 میں بائیو میکروسک

یٹک پرییس پییٹیٹس اور ہائپوپیون کو اگےل خانی وپک معائتی ےک ساتھ ، خلیات اور کثں
۔   دیکھا جاسکتا ہے

 عالج 
 ( ںیکر   فر یماہر چشم کو ر  طور پر کیس یعالج )فور  

 
 بغٹں ادویات ےک عالج

 ۔نک یع وایل شوںیش گہرے

 ادویات کا عالج

  سولون ی ڈنیپر  ا ی٪ آنکھوں ےک قطرے 0.1 تھاسونیم  ٹا یب ا ی٪ آنکھوں ےک قطرے 0.1 تھاسونیکسامی. ڈ1
 مثے ی٪ آنکھوں ےک قطرے۔ پچھےل چ1 ٹی ٹیسیا سولونیڈنی پر  ا ی٪ آنکھوں ےک قطرے 1 ٹیفاسف  می سوڈ
نگی ٹعد ، آہستہ آہستہ  گھنتی ب  2-1پر ،    اد یبن  ےک ثبوت یک   مپیسلٹ ل  یک  کل یمدت ےک لتے ٹاپ  ۔ اگر لمٹے ثی
ورت ہونی  یک  ائڈز ثں اسٹ  ا ی٪ 0.5 ڈنولیپیگلوکوما ےک امکانات کو کم کرنی ےک لتے لوٹ  یہے تو ، ثانو  ضی

 ۔ ںیکر   لی٪ پر تبد0.1 تھانولیفلورووم
ی . ہووماٹروپ2  ای٪ آنکھوں ےک قطرے واال حل۔ 2 ڈروبومائڈ یہائ یں
وپیا ی ثی  دو بار۔ ا ی کیا یں ٪ آنکھ کا مرہم دن م 1 ٹیسلف  یں
 اور تی آئٹس، دوطرفہ شمول یوو ی  د ی دن ےک اندر اندر( ، شد 7)  یں جواب نہ . اگر کونے 3
ی پ  آئٹس۔  یوو ی یں
متبادل   ا ی  یں طور پر ہر صبح ناشتی م  دن زبانی   گرام فی   میل  80-40  ا یگرام / کلوگرام    میل  1  گویل  سولونیڈنیپر 

 ۔ ںیکر   ثی یردعمل پر منحرص ٹ کلینیبخش کل مدت ےک دوران تسیل ہفتہ یک 4ےس  2۔ یں دنوں م 
 آئٹس۔  یوو ی د یشد  ا یآئٹس  یوو ی، پچال  لیعدم تعم ا یہے  ہونی  یں نہ یہفتہ ےک اندر بہثی  1اگر  -4
 (۔ یحیانجکشن )ترج نونیرسبٹیپوسثی  ا ی کٹائوالیسب کانج - ائڈز ثں کوسٹی اوکولر کورٹ یثں پ
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 40،  10)  سٹونائڈ یا امسنولونیٹر  ا ی ثی یل گرام / میل  میل 80،  40،  20 - ٹیٹ یسیا ڈنسولونیپر  تھائلیم
 ۔ ثی یل میل 1.0-0.5( ثی یل گرام / میل  میل
 ا یاثر ، گلوکوما  ڈ یاثں ٹاکسوپالزموسس ، معروف سٹ ا ی ٹکیآئٹس مثال ہرپ یوو ی یمتعد -: منع اطی)احت
اوکولر پر  ادہیز   ۔( ضیےک مر  سر یانثی

ااکولر    یں ٪ آنکھوں ےک قطرے دن م  0.5 مولولیاور اگر مناسب ہوں تو ، ٹ ںیکر   نگرانی  ٹے یقر  یک  سر یپر  انثی
 گھنتی بعد۔  6بار ہر  4  یں گرام دن م  میل 250 ٹازوالمائڈ یسیا ا یمرتبہ اور /  2
ی بار آئبوپروف 3 یں دن م کی. ا6  گرام۔   میل 400 گویل  یں
 س پ دق ، ہرپ)آتشک ، ت ںیاور مخصوص عالج کر  ںیکر   نشاندیہ . مخصوص وجہ یک7

 (۔ہثں ، ہرپس زوسثی ، ٹاکسوپالزموسس ، وغ کسی سمپل
  

 آشوب چشم 2.5
یہ آنکھوں ےک رسخ ہونی یک سب ےس عام وجہ   کنجکٹیوائٹس کا مطلب ہے کنجیکٹائوا یک سوزش۔  

۔ ۔  ہے یل ، وائرل یا الرجے ہوسکتی ہیں ر عالج معالجے کا انحصار کلینیکل خصوصیات او    اسباب بیکٹثں
۔ یوائٹس یک قسم اور وجہ پر منحرص کونجکٹ  ی میں دکھایا گیا ہے

 ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل سیکشثی
الرجک کونجنکٹیوائٹس: اس میں مریض آنکھوں میں خارش ، ریت کا محسوس ہونا اور بعض اوقات مواد   

۔ ی دیتا ہے  تو ، آنکھیں   نکلتی یک ھسثی
 عالوہ سفید یا رسخ ہوسکٹی ہیں ، اس ےک جب جانچ پڑتال یک جانے

پیگمنٹیشن اور اوپری ٹارسل ےک پیپال کا دیگر پیتھگونومونک عالم ات بیھ ہوسکٹی ہیں جیےس لیمبل ہائثی
 درجے ےک مراحل میں ، الرجک آشوب چشم ےک مریض کارنیہ یک  کونجیکٹائوا۔

    بہت بڑےھ ہونے
ی
پیچیدیک

۔   ےک ساتھ آ سکتی ہیں
 عالج 

 کا عالج  ادویات 
ی ہسٹام  نٹی یبار ا 4 یں م . عالمتوں ےک حل تک دن1 ی نٹازولی)ا یں ی نائرمیف ا ی٪ 0.5 یں   کثی ی زوکونسثی ی( اور و یں
ی فازولی)ن  بار۔ 4 یں دن م کی٪( آنکھوں ےک قطرے ا 0.05ہائڈروکلورائڈ  یں
بار   4  یں ٪ آنکھوں ےک قطرے دن م2  ا یبار    2  یں ٪ آنکھوں ےک قطرے دن م4  ٹی کروموگالئک  می۔ ڈائسوڈ2

 عالمات ےک حل تک۔ 
 ای
ی تھام یٹروم  الکٹورو یک  مرتبہ عالمات ےک حل تک۔ 4 یں ٪ آنکھوں ےک قطرے دن م0.5 یں

۔ اگر ا یےک طور پر منع ک الئن تھرانی  کو پہیل  ائڈز ثں کوسٹ ی کورٹ  کلی: ٹاپاطی)احت  جاتا ہے
ورت ۔ اگر شد جانی  یک  ز ی تجو  عہی، ماہر چسشم ےک ذر  یں ہو تو ضف کم مقدار م ضی  ہو ، نظایم د یچاہنے

۔ س  ا یکا انتظام ک  نکیمیہسٹ   نٹی یا  د ی گرام شد  میل  10بار    کی ا  یں دن م  کیا  گویل  ڈروکلورائڈ ی ہائ  نیز یثی یجانے
 دفعہ۔  کیا یں گرام دن م  میل 5، یں مدت ےک دوران۔ بچوں م  عالمات یک

 مریضوں یک تعلیم

۔ یادیعالج اور جہاں تک ممکن ہو الجن ےس بچنا بن   عالمٹی   عالج ہے
۔  جانی   وکالت یک عمال یکےک قطروں ےک کم از کم است  آنکھوں  چاہنے

 
وائرل آشوب چشم: یہ درد ےک بغثں آنکھ ےس پانی خارج ہونی واےل مادہ ےک ساتھ پیش کرتا ہے ، اگر کارنیا  

۔ یہ   ۔ اگر اڈینو  متاثر ہو تو فوٹو فوبیا ہوسکتا ہے بیماری دو طرفہ ہے حاالنکہ یہ غثں متناسب ہوسکٹی ہے
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یک شکل میں ظاہر ہوتا ہے لہذا آنکھوں یک اییس یہ حالت ےک مریضوں    وائرس اس یک وجہ ہے تو ، یہ وبا 
۔ مریض کنجیکٹائول خون یک نالیوں ےس خون بہنی ےک ساتھ آنی ےک ساتھ رابےط میں رہنی یک ھس

ی
ی ہویک ثی

۔ یہ عا ۔ اگر دورسے جاندار ےک ساتھ ثانوی انفیکشن ہو تو اینٹی  ہیں م طور پر خود ٹھیک ہو جاتا ہے
  مرہم یا آنکھوں ےک قطرے دیں۔ بائیوٹک آنے 

نوٹ: وائرل کنجکٹیوائٹس بہت زیادہ متعدی ہے اس لتے خاندان ےک دورسے افراد کو محتاط رہنی کا مشورہ  
۔   دینا چاہنں

 
۔ کونجیکٹائوا  یل آشوب چشم: مریض اچانک درد ےک بغثں پییپ خارج ہونی واےل مادہ ےک ساتھ آتا ہے بیکٹثں

۔ کبیھ کبیھ آنکھوں میں تکلیف ہونی ہے اور یہ ایک مخمل گانے ےک گوشت ک ا رسخ رنگ یک طرح نظرآتا ہے
۔  یل تشخیصعام طور پر دو طرفہ ہوتا ہے ۔ بیکٹثں آشوب مرض ےک مریض جو   بنیادی طور پر کلینیکل ہے

یل  ۔ بیکٹثں ، کلچر اور حساسیت ےک بعد عالج کرنا چاہنے ی  ان کو گرام سٹیں
 نہیں ہو رہے ہونی

عالج ےس بہثی
۔ اگر دو دن   3نجکٹیوائٹس کا عالج اینٹی بائیوٹک آنکھوں ےک قطرے ہر ک گھنتی بعد دینی ےس کیا جاتا ہے

ی نہیں آ
  رجوع کریں۔ ےک مایرےس  نی تو آنکھےک بعد کونے بہثی

 
یل انفیکشن ہے  اوفتھلمیا نیونیٹورم / نوزائیدہ کنجکٹیوائٹس؛ یہ آنکھوں کا ایک خاص قسم کا شدید بیکٹثں

 
ی
یہ  28 ےک پہےل جو زندیک ۔ اس کا باعث بننی واےل جاندار نیسثں دن ےک دوران نوزائیدہ بج  کو متاثر کرتا ہے

۔ یہ انفیکشن ماں ےک پیدائیسر کینال ےک یمیڈیا ٹراکومیٹس اور اسٹیفیلوکوکس گونوریا ، کل ایس نی نی ہیں
۔  رساو ےس  ہوتا ہے

 

آنکھوں ےس پیپ کا متناسب خارج ہونی ےک ساتھ  اور پیونی رسخ اور     مریض بڑے پیمانی پر ورم  : تشخیص

ی ےس الس اور سوراخ بنتا ہے جو عالج میں تاخثں ہونی پر آخر  ی ۔ عام طور پر کارنیہ میں تثں کار   سامتی آتا ہے
۔ یہ عام طور پر عمر ےک   ۔ دیر ےس عالمات ظاہرہونا بیھ   4ےس    3اندھا پن ہوجاتا ہے دن میں سامتی آتا ہے

۔ وجہ بننی واےل جان   دارپر منحرص ہوسکٹی ہیں
روک تھام اور عالج ےک لتے جنیس پھیالؤ وایل بیماری ےک باب ےک تحت "نوزائیدہ کنجکٹیوائٹس )این یس(  

۔   فلو چارٹ دیکھیں
 یک رسخ آنکھوں کا خالصہ  تشخیص : 4ل جدو 

  

برصی  مرض یک حالت 
 تیکشنتا 

متاثرہ  
 آنکھ 

 تخری    ج  درد پیوپل  کارنیا 

    الرجے / 
وائرل  

 وب چشم آش

پانی /  نہیں  نارمل صاف دونوں  اچھا
 میوکوئڈ 

یا آشوب چشم   پیپ  نہیں  نارمل صاف دونوں  اچھا بیکٹثں
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ایک /  - ناقص +/  اوفتھلمیا نیونیٹورم 
 دونوں 

 پرچر پیپ  ہاں  -نارمل +/  -ابر آلود +/ 

ایک /  ناقص  کارینیہ الس
 دونوں 

پانی دار /  ہاں  نارمل   گرے داغ 
 پیپ 

ایک /  ناقص  یووہائٹس 
 دونوں 

    صاف
یا ابر  

 آلود

    چھوٹا 
اور نے  

 ترتیب 

 پانی  ہاں 

  پانی  ہاں  تھوڑا کھال ہوا  ابر آلود ون ناقص  شدید گلوکوما 

  

 بھینگا پن 3.0
۔ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک آنکھ مڑ گٹے  اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں مختلف سمتوں میں دیکھ ریہ ہیں

۔ یہ بچوں یا بڑو  ۔ اس یک بہت ساری وجوہات ہیں لیکن بچوں میں سب ہے یا باہر ہے ں میں ہوسکتا ہے
یکٹو غلطیاں ، امبال یوپیا )سست آنک وبالسٹوما ، موتیا اور سنڈرومک  ھ( ، ریٹینےس اہم اور عام ہیں ریفثں

 طور پر ، بالغوں میں 
۔ اضافی ذیابیطس  بھینگا پن  آنکھوں ےک امراض جو نیورولوجک ہوسکتی ہیں یا نہیں

۔ئٹس اور مدار میال   ہوسکتا ہے
ی
 ی / رس ےک صدےم یک پیچیدیک

 

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

، وقفی وقفی  ںیکا دھندالپن درست کر   ہی، قرن ا یاس ےس منسلک موت ا ی خرانے  یک  ہثں دھندال پن وغ یاضطرار 
 ۔ یں آرتھوپوٹک مشق گر یاور د یں مشق   وژنیف ا یکسوٹروپ یےس ا

 جراج 
۔ ا یکا عالج کرل  اتیمتعلقہ خصوص  گر یبار جب د  کیا جب جراج عالج محور یک مکمل  جاتا ہے

 

 مریضوں یک تعلیم
ابسمس م انیعمر ےک درم  سال یک 3-5  ۔یبہثی  عمیل یں سثی
۔  نگاپنیہے کہ بج  ےک بڑھتی ےک بھ غلط فہیم کیا ہی  خودبخود درست ہو جاتا ہے

ابسمس ےک عالج م لہذا  ۔ ہونی   یں نہ ثں تاخ  یں ، سثی  چاہنے
 

 یک بیماریولر سطح  آک    4.1 
۔ دائیم  سوکھاپن اور سورج ٹریجیم اور سکویمس سیل کارسنوما سب ےس عام آکولر سطح ےک امراض ہیں

۔    یک روشٹی ےک سامتی واےل  ہیں
 کنجیکٹائوا ےک نے نقاب حےص کو متاثر کرنی

  

یجیم   4.2  ٹٹں
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۔ م وواسکولر ٹشو یک سہ رجی تہ ہے جو کارنیا پر حملہ کرنی ہے ریض کارنیا پر جڑے بڑےھ ہونے یہ فائثے
۔   کنجیکٹائوا ےک ساتھ آتا ہے

  

 عالج معالجہ
۔ پسندیدہ عالج بڑےھ ہونے  درجے ےک مرحےل میں جراج ےس ہوتا ہے جہاں برصی محور شامل ہوتا ہے

۔ آنکھوں یک دیکھ بھال ےک   طریقہ اس کو کاٹنا ہے جس ےک بعد ایک فری کنجیکٹائول گرافٹ لگایا جاتا ہے
کہ ڈراپس آپریشن ےک بعد دی ماہر  ائڈ مشثی نی  ےک ذریعہ رسجری یک جانی چاہنے اور اینٹی بائیوٹک اسٹثں
۔   چاہیں

  

 سکویمس سیل کارسنوما   4.3
ا اور کارنیا پر  ۔ یہ ایک آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا ٹیومر ہے جو سکلثں یہ کنجیکٹائوا کا سب ےس عام ٹیومر ہے

 درجے ےک
۔ یہ بڑےھ ہونے ۔ یہ زیروڈرما پگمنٹوزم ےک   حملہ کرتا ہے مراحل میں گلوب میں داخل ہوسکتا ہے
۔مریضوں میں زیادہ تعداد میں   وی ےک آکولر اظہار میں ےس ایک ہے

  پایا جاتا ہے اور ایچ آنے

 تشخیص 

۔ یہ لمبس پر واقع   ی یا جیلیٹینس جسم ےک طور پر دیکھا جاتا ہے ٹیومر کو فیڈر نالیوں ےس وابستہ پیپلثں
۔ہوتا ہے ا  ور اس میں ملحقہ کارنیا شامل ہوسکتا ہے

  

 عالج
ف  کا   جنٹوںی ا وٹکیپیموتھر یک  حاالنی  تی سم لیوراسیفلورو  -5ر ، او  مائٹومائسن یس ،نے  2الفا  ونثں انثی

مثال مثبت کونی ،  ےسیج وںی دگیچیپ یک  استعمال ، پورے آکولر سطح کا عالج کرنی کا فائدہ ہے اور جراج
 ےس بچنا۔  کیم  یک  وںیلخ میداغ ، اور لمبل سٹ

 
ف    عہ یےک ذر  وںیخل سائٹوکائن ہے جو مائکروبز اور وائرس ےس نمٹتی ےک لتے مدافعٹی  کیا نے  2الفا  ونثں انثی
۔ ا  ار یت   ٹو یفر یپرول  نٹی یکار اس ےک سائٹاٹوکسک، ا  قہیسمجھا جاتا ہے کہ اس کا عمل کرنی کا طر   سا یہوتا ہے

۔ ] یک  اتیخصوص نکیج نٹی یاور ا  ا یانجکشن ےک طور پر لگا لٹائو  کیکنج[ اےس سب  13وجہ ےس ہے
۔ عام آنکھوں ےک قطرہ ےک ل ا یجاسکتا ہے  مقدار عام طور  تں آنکھوں ےک قطرہ ےک طور پر استعمال ہوتا ہے

ی مل  1پر   ۔ ٹاپ  ثی ی ل  میل  / و ی  آنے   یں ف   کلیہے ح    یک  تی ےک بعد افاد  نے   2الفا    ونثں انثی   ٪ تک ہونی 100٪ ےس  80رسر
۔ ف  ا یبرداشت ک ےسطرح  ےس ، اگرچہ اچیھ [ بدقسمٹی 14] ہے   ضف خصوض  نے  2الفا  ونثں جاتا ہے ، انثی

ورت ہونی  یک  شنی جر یفر یہے ، اےس ر  ابیدست یہ عہیےک ذر  وںیسیکمپاؤنڈنگ فارم مہنگا  ہیہے ، اور  ضی
۔   ہے
. مائٹوم کی ا مائٹومائسن یس کلیٹاپ  ٹابوالئٹیم نٹی یا کیا یس سنیمؤثر عالج ےک طور پر ثابت شدہ ہے

۔ ] یں م یار یت اے یک  نیکرتا ہے اور آر ا  ٹی اے کو اکائل نیا یہے جو ڈ   اس یک  یں [ مطالےع م13خلل ڈالتا ہے
ح    یک  تیافاد ۔ ]  گٹے   یاطالع د   ٪ تک ہونی یک100٪ ےس  80رسر  یں ٪ م 0.04  ا ی٪  0.02  یس  میا  می[ ا13ہے

۔ کم مقدار عام طور پر ا ۔ جبکہ ، ز  جانی  یک  ز یطور پر تجو ماہ ےک لتے مستقل  کیآتا ہے  ک یمقدار ا ادہیہے
۔ اےس  3ےس  2ہے اور اس ےک بعد اس کا عالج  جاسکٹی  ہفتہ تک استعمال یک ہفتوں تک رہ جاتا ہے

۔ ا  ٹڈ یجر ی فر یر  کا نقصان اور   تں خل میدرد ، ممکنہ لمبل سٹ کولر آ یں ےک نقصانات م  یس میا م ی کرنا چاہنے
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پنکٹل پلگ روکاوٹ    تں ےک خطرہ کو کم کرنی ےک ل  نوسسی۔ پنکٹل سٹیں مل ہپن شا  ال یزہر   سطیح  آنکھوں کا 
۔  ا یکا مشورہ د  جاتا ہے

ےس کام کرےک   تیثیح  یک  ناالگیا  مائڈائنیثں شامل ہونی ےک بعد پ   یں اے م  نی( آر او ی   فیا-5)   لیوراس یفلورو   -5
۔ ]  بیترک اے یک نیا یڈ ح ا یک  تیافاد [ اس یک13کو روکتا ہے  1٪ ) 100چکروں ےک بعد ےس پانچ  کیرسر
ح  ہے ، جس ےک بعد دوبارہ تکرار یک گٹے   ( بتانے چھٹی  ماہ یک 3اور  نا ید نہیمہ ۔ ]20رسر [ دورسے 15٪ ہے

  دوبارہ ہونی یک ۔ تاہم ، اس خوراک کا اعادہ یں کرنی ہ  ز یتجو  تں دن تک استعمال ےک ل 5ےس  4 نی یاےس ہر مہ
۔ ] ح ےس ہے کبھار آشوب چشم شامل   جلن اور کبیھ ہلیک وں یکآنکھ یں ےک نقصانات م  و ی فیا-5[ 16رسر

 ۔ یں ہ
اور سب   کلی( ےک ٹاپفیا جے  یا ی)و  کثی ی گروتھ ف  لی لیانڈوتھ سکولر یو  نٹی یہے کہ ا ا یگ  ا یبتا یں م اطالعات

ےک ملوث ہونی   ا یقارن  یں م   ز یثں س  سیک  کی۔ ایں موثر ہ  یں ےک عالج م  نیا  سیا  سیاو ا  کشن،ی کونجکٹائول انج
ی واک یڈالتی واےل ب پر تھوڑا سا اثر  ماہ بعد عالج ےک بعد  3ےک  کشنیانج  وٹلیکٹیےک سب کانج ومابثں

۔  گٹے   یاطالع د یک  یبہثی  یں م ےک سائز اور عروفی  لیو یکٹیکونج    یں م  ز یثں س سیاور چھونی ک کیا [[१]ہے

ی بواک  کلیٹاپ یں آنکھوں م 10ہفتوں ےک بعد  14ےس  5  اں یانم یں ےک استعمال ےس گھاووں ےک سائز م ومابثں
۔ ] اطالع میل یک  کیم   [18ہے
 ریٹینوبالسٹوما    4.4

۔ اس یک   ےک پہےل  تشخیصآنکھوں کا سب ےس عام بشوں کا مہلک ٹیومر ہے
ی
سال ےک درمیان  3ےس  1زندیک

۔  ہونی ہے
  

 تشخیص 
سب ےس عام ابتدانے عالمت سفید پیوپل ریفلکس)لیوکوکوریا( ہوتا ہے ، اس ےک بعد بھینگاپن ہوتا ہے اور 

یوکولر سوزش ، گلوکووما اور بعد ےک مرحےل میں  ش اذ و نادر یہ وٹیس خون کا بہنا ، ہائفیما ، آکولر / پثں
سال تک بج  اور بہن بھائیوں   4ماہ ےس    4اور ہائپوپیون۔ یہ وراثت ےک زریےع ہوسکتا ہے لہذا ہر  پروپٹوسیس  

۔ سا 8سال یک عمر تک اور ساالنہ  6ماہ بعد  6یک جانچ کریں ، پھر   ل ےس زیادہ یک عمر میں
 عالج 

اوکولر ٹ ی ، ب ومر یاے. انثی  دوطرفہ  ا ی کطرفہی،  گروپ اے ےس یس  یدرجہ بند االقوایم یں
 فر یعالج ےک مرکز کو ر  ٹنوبالسٹوما یر  
اوکولر ٹنے  ی ، ب ومر ی۔ انثی  دوطرفہ  ا ی کطرفہی،  یگروپ ڈ  یدرجہ بند االقوایم یں
 فر یعالج ےک مرکز کو ر  نوبالسٹوما یٹیر 

اوکولر ٹ ۔یس ی ، ب ومر یانثی  دوطرفہ  ا ی کطرفہی،  یگروپ ا  یدرجہ بند االقوایم  یں
 شن ینوکلیا یادیامپالنٹ ےک ساتھ بن یاے مدار  میا میا . نی 1
 توجہ  ےک لتے خصوض شنی نوکلیا یں م نوبالسٹوما یٹیر 

 یل ی* کم ےس کم تبد
 یں سوراخ ہونی ےس بچائ یں * آنکھوں م 

 سٹمپ  ٹک اعصاب یک( آپثی یم میل 15)<  لمٹے  * کٹانے 
اوکولر ی ا  کروسکوپکی* م آنکھ کا معائنہ    ٹڈ ی واینکلیا   تں ےک ل  کھنی یکو د   تیشمول  اور آپٹک عصٹے   عیتوس   کسثی
 ں یکر 
 شدہ تازہ بافت   مطالعات ےککٹانے  انی ینیج
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ور  تھرانی  و یڈیباضابطہ ر  اگر  ی امپالنٹ ےس پرہ ٹڈ یگر یانٹ و یہو تو بائ  یضی  ں یکر   ثں
 یں جی خطرے واےل عوامل ےک لتے نمونہ بھ ےک اعیل  گونے   شی پ یک  سی سیٹاسٹیماور  تھالوجے ی. ہسٹوپ2۔ 

 ڈنگ یس  یک  مثے ی* اگےل چ
 ی * آئرس درانداز 

 یدرانداز  یں جسم م  یثں * سل
 داخلہ  ادہیز  یں * کورائڈل م

 کرائبووسا آپٹک اعصاب پر حملہ   نا یمیل 
 پر حملہ  آپٹک عصٹے  نار یمیرول ٹی* ر 

 گھساؤ   * آپٹک اعصاب یک
 ی درانداز  لثں * سکل 

 ع ی توس   ےک باہر یک  لی* سکر 
ی خطرے واےل عوامل ، ب پر اعیل تھالوجے ی. ہسٹوپیڈ   ٹمنٹ یٹر  نوبالسٹوما یٹیر  II جی، اسٹ جیاسٹ االقوایم یں
 - ںی کر   فر یکو ر   نثی یس
 
اوکلر ی. ایا ی ، ب ومر یٹ کسثی کو یس ٹمنٹیٹر  نوبالسٹوما یٹیر  IIIA جی، اسٹ جنگیاسٹ االقوایم یں  - ںیکر   فر ی ر  نثی
ی ، ب الؤ ینوڈ کا پھ مفیحےص ےک  ل مقایم -فیا   ٹمنٹ یٹر  نوبالسٹوما یٹیر  IIIB جی، اسٹ جنگیاسٹ االقوایم یں
کو یس  - ں یکر   فر یر  نثی
ی ب الؤ،ینظام کا پھ اعصانے  یمرکز  ا ی نسیماٹوج ی۔ ہجے   نوبالسٹوما یٹیر  IV جی، اسٹ جنگیاسٹ االقوایم یں
کو یس ٹمنٹیٹر   -ں یکر   فر ی ر  نثی
 عمل  ٹنگیآپر  نڈرڈ یاسٹ
 ں یےک لتے داخل کر   ئشنیوکلینیکو ا  ضوںی: مر ضی داخل مر . اے 
 یں اپ ےک لتے تعاون کرسکتی ہ کی: تمام بوڑےھ بج  جو چضی مر  ونی ثں ب -نے 
ی نستھی: اثے ی۔ ڈے کیس  واےل تمام بج    ا یثں

 ےک تحت معالجے ےس گزرنی
 : ار یکا مع  فر ی( ر ج
اوکولر ٹا ن ومر ی( انثی  دو طرفہ ا ی کطرفہی،  گروپ اے ےس یس  شنیکی فی کالس  شنلی، انثی

اوکولر ٹب ی ، ب ومر ی( انثی  دو طرفہ  ا ی کطرفہی،  یگروپ ڈ  یدرجہ بند االقوایم یں
ی خطرے واےل عوامل ، ب پر اعیل  تھالوجے ی( ہسٹوپج  II  جی، اسٹ جنگی اسٹ االقوایم یں
اوکولر ی( اد ی ، ب ومر یٹ کسثی  IIIA جی، اسٹ جنگیاسٹ االقوایم یں
ی ، ب ؤ ال یلمف نوڈ کا پھ عالقانے ( یا  IIIB جی، اسٹ جنگی اسٹ االقوایم یں
ل اعصانے   ا ی نسیماٹوجی( ہفیا

ی ، ب الؤ ینظام پھ سنثی  : نوٹIV، مرحلہ  جنگیاسٹ االقوایم یں
 : وری ہے  -نگرانی مندرجہ ذیل یک وجہ ےسبہت ضی

۔        ·   ساتیھ آنکھ میں ریٹینوبالسٹوما ہونی کا امکان موجود ہے
 تھ خطرہ کم ہوتا ہے عمر میں اضافی ےک سا        · 
۔         ·   ثانوی ٹیومر جیےس آسٹیوسارکوما ےک بارے میں محتاط رہیں
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 بارہ باب
  

 اعصائے نظام یک بیماریوں واےل حاالت
 اعصائے نظام ےک انفیکشن    1.1

یا، فنگس،  . کلینیکل  پروٹوزوؤا، وائرس ےس ثانوی طور اعصانے نظام ےک انفیکشن بیکٹثں پر پیدا ہو سکتی ہیں
۔ 
ی
 خصوصیات اعصانے نظام یک متاثرہ جگہ پر منحرص ہوں یک

  

یل انفیکشن   1.2  بیکٹٹں
 میننجائٹس 1.1.1

۔  اس بیماری یک بڑی خصوصیات دماغ اور ریڑھ یک ہڈی کو ڈھکتی وایل تہوں )مینینجز( یک سوزش ہے
  

 تشخیص 

ی بخار ، رسدی لگنا ، کمر رس ·     میں درد ، متیل اور الٹی درد ، تثں
۔ ·    گردن میں سخٹی ، آکشیپ اور کوما ہوسکتا ہے
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 ج  ب
زیادہ مشکل ہونی ہے لہذا ہمیشہ بیمار بج  میں اس ےک بارے میں   تشخیص سال ےس کم عمر ےکمیں  1

 سوچیں اگر: 
  

         · 
ی
 اور کمزور روناکھانی ےس انکار اور یا چوسنا ، غنودیک

 سامانییکرت آکشیپفوکل یا ·         
 بخار نہیں بیھ ہوسکتا ہے ·         
 چڑچڑاپن ·         

 پٹھوں یک سخٹی میں کیم ، گردن اکثر سخت نہیں ہونی ہے          ·
 ابھرے فونٹینیل          ·
 

 عمویم انتظام

اسیٹمول ےک ساتھ بخار اور درد پر قابو پانا ·    پثں
 لتے این جے نی اور یوریتھل کیتھیثی داخل کریں اگر نے ہوش ہو تو ، کھانا کھالنی ےک ·  
  

 عالج
I بغٹں ادویات ےک عالج 
 . یں م و ی یس آنے  حا ی ترج ںیداخل کر  یں پرسکون جگہ پر ہسپتال م کیےک ا روشٹی  ثں بغ

 ۔ ںیکر   شنیوبیانٹ لیکی نڈوٹر ی، ا یں م  ضوںی ناقص سانس ےک مر  یں کو برقرار رکھ  وائٹلز 
اکر  شنیلینٹی° اور ہائثی و  30 اونچانے  یک  رس   -یں بڑھتی ےک ثبوت ہ سر یپر  لی نی، اگر انثی

 ادویات کا عالج

وع ک  لیمائکروب  نٹی یپر ا  کثں مپی پرا  اد یبن  یک  تی ثیح  یمار یب  یادیعمر اور بن  یک  ضوںیمر   ک یجانے ؛ ا  ا یعالج رسر
۔  جاسکٹی  یک  می ترم تں ےک ل یعالج ےس بہثی  لیمائکروب شناخت ہوجانی ےک بعد ، انٹی  یک  میبار جراث  ہے

ائگزونیانجکشن۔ س. 1 ۔  ا یگھنتی بعد د  12ہر  یں شدہ خوراک  میتقس 2 یں / دن م جے  4 فثی  کیا ہیجاتا ہے
۔  ا ید خوراک ےک طور پر بیھ  جاسکتا ہے

 ای
۔  نی یگھنتی بعد د  4ہر  یں شدہ مقدار م می / دن ، تقس جے  12-8 می گزائیفوٹی ۔ سانجکشن  پر مشتمل ہے

ی ی مونوسائٹوج ا یسثی یل یں م ضوںیعمر ےک مر  ادہیسال ےس ز  50 کمزور قوت   ا یےک لتے  وڈوموناسیاور س ثی
 تں ےک ل   ضوںیمدافعت واےل مر 

ی فٹ ی۔ س کشنی انج  گھنتی ےک بعد   6ہر  یں شدہ مقدار م  می/ دن تقس جے  8 می ڈی ثں
 گھنتی بعد۔   4ہر  یں شدہ خوراکوں م  می/ دن تقس  جے  12-10 سلنی۔ امپ

 ای
گھنتی    8ہر  جے  2-1۔ یں ےس حساس ہ   می وپنثں انجکشن م جو  یں صورت م یک  کشنی انف گرام منفی   مزاحم
 بعد۔ 

 کھا ی گھنٹوں ےک اندر د  48-24جواب  کلینی۔ کلیں رکھ یدن تک عالج جار  14-10 عہیےک ذر  وٹکیبائ نٹی یا
۔    پر ہو۔   تھاسونیکسامیخاص طور پر اگر ڈ  یں ےک پنکچر کو دہرائ  یہڈ  یک  ڑھیگھنٹوں ےک بعد ر   48جاتا ہے
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اکر   ا،ینور یر   سیا  ، یس  یں صورت م  چوٹ یک  رس یک  -2  خی    تار   مداخلت یک  یک  جراج  اعصآنے   ا یشنٹ،    لینیانثی
 ں یشامل کر  لیکا شبہ ہوتا ہے تو ، درج ذ  ا ینمون  پٹوکوکسیمزاحم اسثی  فلوسپورنیس  ا ی نسلنی، جب پ
 گھنتی بعد۔  6ہر  یں گرام نس م   میل 500 نکومائسنی۔ و انجکشن

ا ٹائپ نے  چیا. 3 ی   2عالمات واےل  اوراعصانے  یں واےل بچوں م  ننجائٹسیم  وموکوکلی، ن یں م  ٹسننجائیم  انفلوئثی
   یں عمر ےک بچوں م  ادہیماہ ےس ز 
وقت   یہ کیدن۔ اےس ا 2 یں گھنتی بعد نس م  6گرام / کلوگرام ہر   میل 0.15 تھاسون یکسامی ۔ ڈانجکشن

وع ک یں م ےک بعد   وٹکسیبائ نٹی یک ) اگر اخورا  پہیل یک  وٹکی بائ نٹی یپہےل ، ا ر ید یتھوڑ  ا یجانا چاہنے  ا یرسر
 (۔یں ہے تو مؤثر نہ  جانی  ید
 شننگیپوز  ٹی بیڈرس  ا ی پینرو کا فالج ، آکش شدہ حس ، چھٹی  لی، تبد ما یڈ یپولوایپ. 4
جاتا   ا ی/ کلوگرام د جے  0.5 یں گھنٹوں م   6-4اس ےک بعد ہر  ی/ کلوگرام فور  جے  1٪ 20 نٹولیانجکشن م 

۔  ہے
رابطوں ےک لتے   ٹے یےک قر   ضوںیمر   سن،یمپیرف  پسولیطور پر ک  ٖحفاظٹی   تں ےک ل    ننجائٹسیم   ننجوکوکالیم.  5

 -تں دن ےک ل 5دن دو بار 
 ای
وفلوکساسیس  پسولیک ی ثی  گرام واحد خوراک  میل 500  یں
 ای

ی آفلوکساس   گرام واحد خوراک   میل 400 یں
 ای

ائگزونی ۔ سانجکشن  خوراک۔  کیا یں گرام پٹھے م   میل 250 فثی
۔  میاو ا سیا یس ےسیانتظام ، جاور  شخیصت وجہ یک یادی: بننوٹ  اہم ہے
 م یتعل  یک  ضی مر 
جانا چاہنے جب تک کہ   ا ید یں طور پر نہ زبانی  کچھ بیھ  یں م ضیکہ نے ہوش مر   یں رشتی دار کو بتائ اس
   سطح کو بحال نہ کرے۔  اپنی شعور یک ضی مر 
 

 تشنج    1.1.2
یک وجہ ےس ہونی ہے جس یک وجہ اینایروبک  یہ ایک شدید ، اکثر مہلک بیماری ہے جو ایک ایکسیٹوکسن  

یا ےک بیضوں ےس آلودہ زخموں ےک ذریےع اور نوزائیدہوں یک صورت  ۔ بیکٹثں یڈیم ٹیٹانانے ہے یم کلوسثی بیکٹثں
۔   میں ، نال اسٹمپ ےک ذریےع ہوتا ہے ، جس ےک نتیجے میں نوزائیدہ تشنج ہوتا ہے

  

 تشخیص 

 جسم ےک پٹھوں یک عمویم  سخٹی         ·
۔ مریض عام طور پر پوری طرح باشع         ·  ہیں

 ور اور باخثے ہونی
  

 عمویم انتظام

ونی محرکات ےس بچنی ےک لتے جو نالیوں ·          وری بثں ے ، پرسکون کمرے میں عالج کریں غثں ضی اندھثں
 کو متحرک کرسکٹی ہیں 

ورت ·          ( ہوا ےک راستہ یک حفاظت کریں )مریض کو ریفر کرنی یک ضی  پڑسکٹی ہے
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ی دینی ےک بعد( چوٹ یک جگہ )زخم / فوری طور پر )ترجی·          یح طور پر اینٹی ٹیٹنس امیونوگلوبیولیں
 ، بغثں کیس پٹی ےک کھال چھوڑ دینا

 نایل( یک مکمل صفانے
اسیٹامول )این جے نی ےک ذریےع( ےک ساتھ درد ےک عالج ےک لتے کیونکہ کھینچاؤ بہت تکلیف د·          ہ ہو  پثں
 سکتا ہے 
 ور غذائیت یک بحایل )این جے نی ےک ذریےع( سیال کا توازن ا`         
/ نس میں ےک راستی دوائیں دینی ےس گریز کریں کیوں کہ انجیکشن اسپارسی کو متحرک کرسکتی ·           پٹھے میں
 ہیں 

 نشہ آور دوا )نیج  مالحظہ کریں( اور نے ہوش مریض یک دیکھ بھال ·         
 تھام:  روک 

ی  : تشنج )ٹاکسائڈ( ویکسیں ؛ م 0.5نے  پٹھے میں
ماہ ےک بعد دہرائیں ، پھر  12-6ہفتوں ےک بعد اور  4یل لیثی

 سال بعد بوسثی دیں  10اس ےک بعد ہر 
  

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

تی ، ہوا ےک راس نگرانی  و سانس یک کم ےس کم محرک ، قلٹے   یں م و ی یس پرسکون کمرے / آنے  کو کیس  ضی مر 
/ کھولنا/ زخم کو   ، صفانے  شنیلینٹیو  ثں بغ ا ی( ےک ساتھ وسٹویمیکی/ ٹر  شنیوب یمعاونت )انٹ سانس یک / 

ی پروٹ  اور اعیل یلور یک  کھرچنا ۔ ہانے  کو برقرار   ہی تغذ / انجکشن یک لثں نٹیاور ا شنیڈر یغذا ےک ساتھ ہائ یں
 ۔یں رکھ

 ادویات کا عالج

 : ںید لیکو مندرجہ ذ   ضوںیمر  تمام
 ۔ یں گھنتی بعد نس م  6دن ہر  6 ونٹی گا یم 2 نسلنی کشن۔ کرسٹالئن پ( انج1) 
 ای

و ی ۔ مانجکشن  گھنتی بعد۔  12ہر  جے  1 ا یگھنٹہ بعد   8گرام ہر   میل 500 ڈازولین ثی
ورت ےک مطابق د یں )متاثرہ زخم م ورت ہوسکٹی  یک  وٹکسیبائ نٹی یا گر ی ضی (۔ )  ضی   وم ی( انجکشن۔ ہ2ہے

ی ولیونوگلوب ی ام ٹنسیٹ  ا ی۔ یں پٹھے م ا ی یں نس م  ونٹسی جے  آنے  نی  5000-3000  یں
ی یکو ی۔ اانجکشن  10،000  عہیےک ذر   کشنی آہستہ انج  یں ےک بعد نس م  سٹیےک ٹ  تی، حساس  مثں س  نٹی یا  یے

(۔ یں نہ  ابیدست جے  آنے  نی  )اگر انسانی  ونٹی  ہے
۔  نا ید مثں س نٹی یےس پہےل ا صفانے  مقایم یک  زخم  چاہنے
ی ونوگلوبل ی: تشنج اماطی)احت ہونی ےک   ابیصحت  یک  ضیکرتا ہے اور مر   یں نہ دا ی قوت مدافعت پ رنی قد یں

(۔  ا یکا مکمل کورس کرا  کوںیٹ  بعد تشنج ٹاکسائڈ ےک ساتھ حفاظٹی   جانا چاہنے
 اوپر ہے  ثں ےک بغ  اتیکہ ادو   سا یاول تشنج۔ ج درجہ

  یں گھنٹوں م   24؛ سست ادخال یں نس م ؛گویل  پامیاز یگرام ڈ  میل 20تا  5بار  3 یں دن م یں ( ہلےک تشنج م1) 
 ۔ ںیخوراک ےس تجاوز نہ کر  گرام یک  میل 80-100
 ۔ یں آنی ہ یں نہ  یں ( اگر جھٹگ قابو م2) 

 گھنتی بعد۔   12-8ہر  یں گرام پٹھے م   میل 200 ٹونینوباربیف انجکشن
 ای

ی کلورپروزم  انجکشن  ۔یں بار بالغوں م 4 یں دن م  کیا یں گرام پٹھے م  میل 50 یں
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 کوبنانا چاہنے   ڈولیال اور پٹھوں کو آرام واال شنےسر وا مثایل تں ےک ل ضیمر  ہر 
۔ نریم یں ےک پٹھوں م ٹیپ  ڈ یگائ   معروضی  کیےک لتے ا کیم  یں م  ۔ سخٹی یانفراد  ہے
 کہ اوپر   سا ی( ج1دوئم۔ )  درجہ

 ۔ وسٹویمیکی( ٹ2) 
گرام /   میل 1.5لوڈنگ  خوراک جس ےک بعد  یں گرام / کلوگرام نس م  میل 40 ٹی سلف  می شیگنی( انج۔ م3) 

۔  ا یکو قابو کرنی ےک لتے ک  سخٹی  نٹہ ادخال پٹھوں یکگھ  جاتا ہے
  2کہ درج باال درجہ   سا ی( ج1۔ ) IVاور  III درجہ

 ےس معاونت  ثی یلینٹی( و 2) 
 . یں گرام نس م   میل 4-2  مینکورونی( انجکشن۔ پ3) 
 ای

ی المی۔ گانج  ۔ یں گرام نس م  میل 40-20 یں
کو برقرار رکھنی ےک لتے انجکشن    نی  ےک سسٹولک نے  یمرکر  ثی یم میل 100 یں صورت م یک  نشنی( ہائپوٹ4)  

ی ڈوپام ی وٹامی/ ڈوب یں  ۔ ٹڈ یٹائثی  وژنی/ کلوگرام / منٹ انف جے  یس میا 40-10 یں
، تو انجکشن۔ ا دل یک اگر  وپ یدھڑکن سست ہے ی ثی ہے تو  سر یبلڈ پر  . اگر ہانے  یں گرام نس م  میل 1.2-0.6 یں

 یں کھید 3ےک لتے باب  التی، تفص
  

 خوراک انتظامیہ ےک لتے رہنما خطوط **  :    1جدول 

 24 21 18 15 12 9  3  وقت )اوقات( 

 * *   *   *   * * ڈیازیپام

ی         *   *   *   کلورپروزمیں

   *         *   * فینوباربیٹون 

  
۔ ادویات یک انتظامیہ یک فریکوئنیس  طٹے حالت ےک مطابق ہونی چاہنے ** یہ عام رہنما   خطوط ہیں

  

 دماغ کا پھوڑا  1.1.3
ینکائما ےک اندر پیپ / نیکروٹک ٹشو کا فوکل مجموعہ ہے ، جو مختلف قسم ےک   دماغ کا پھوڑا دماغ ےک پثں
۔ ابتدانے طور پر دماغ ےک پھوڑے کا   ےک طور پر پیدا ہوسکتا ہے

ی
انفیکشن ، صدےم یا رسجری یک پیچیدیک
واضح ہوتا ہے ، جس ےک نتیجے   میں تاخثں ہو  ئم قا تشخیصمیں اظہار غثں

۔کرنی  نی ہے
  

 تشخیص 

 رس درد سب ےس عام عالمت ، گردن یک سخٹی ، کوما ، الٹی ، اور فوکل نیورولوجک خسارہ ·         
  

 عمویم انتظام
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اسیٹامول ےک ساتھ بخار اور درد پر قابو پانا ·    پثں
 ےک لتں این جے نی اور یوریتھل ک ·  

داخل کریں اگر نے ہوش ہو تو ، کھانا کھالنی  یتھیثی
 

 عالج
ائگزونی س ا ی گزائمی فوٹیےک لتے س وںی پرجات ائڈز ثں کٹیطور پر ب )ابتدانے  وٹکسیبائ نٹی یا و یاور م فثی   ڈازول ین ثی
 عہ یجانچ ےک ذر   یک  تیکہ کلچر اور حساس  سا ی، پھر ج  نکوومائسنیآورئس ےک شبہ ےک لتے و   فلوکوکسیاسٹ  ا ی

( ہونی  رہنمانے   ہے
 ےس ،  جراج ا یےس نکالنا   فی یطر  ٹکی سٹ و یاسثی  ڈ یگائ  نی  طور پر یس عام
  وٹکس یبائ  نٹی یا تجربانی  ۔ ابتدانے یں ہ نی ید وٹکسیبائ نٹی یہفتوں تک ا 8ےس  4کو کم ےس کم   ضوںیمر  تمام
 : یں شامل ہ یں م  کیےس ا یں م
 گھنتی بعد   4ہر  یں گرام نس م   2 گزائمی فوٹی س
ائگزونی س  گھنتی بعد   12گرام ہر   2 فثی

  لس یجیفر   ڈز ی اثں کٹی ب  کنیل  یں ےک خالف موثر ہ  روبز یا  نیا  شثی یاور ب  ایسیثں کٹی وبثں نٹ یا  ،وکوکانے پٹیسثی   دونوں،
ی ۔ اگر معالج یں ےک خالف نہ و ی کا شبہ ہے تو ، م  وںیپرجات ائڈز ثں کٹی کو ب  یں گرام / کلوگرام   میل 15 ڈازولی ن ثی
ور  بیھ نا ید ےعینس ےک زر  گرامگرام / کلو   میل 7.5گھنتی بعد   6ےک بعد ہر )لوڈنگ ڈوز(  ۔ اگر  یضی ہوتا ہے

 ا ی می گز یفوٹیہے )س جانی  گھنٹوں بعد استعمال یک  12ہر  جے  1 سنینکوومیکو شبہ ہے تو ، و   ئسیاور  سیا
ائگزونی س ی ل یےک ساتھ( جب تک نفس فثی ی گرام( کا تع  2گھنتی بعد   4 )ہر  تیحساس  یک  یں ۔ ا یں  نٹی ی نہ ہوجانے
۔ جانی  یک  عہیےک ذر  نی  یس ا ی ر آنے آ می ا لیثں س نگرانی  ےک اثر یک وٹکسیبائ  ہے
  

پھوڑوں ےک   شثی یہے اور ب کرنی   ا یعالج مہ ادہیےس ز  ادہی( ز کھیل  ا ی کٹکی وٹیثں سٹ رہنمانے  نی  آب )یس نکایس
ور  ےس  ثی ی م نٹی یس 2، خاص طور پر وہ جن کا قطر  یں ہ  ےس قابل رسانے  اور جراج یں ہے جو تنہا ہ  یلتے ضی

۔ اگر پھوڑوں کا ق  ادہیز  ہے   جاسکٹی   کوشش یک  یک  وٹکسیبائ  نٹی یتو ، ضف ا  یں ےس کم ہ  ثی یم  نٹی یس  2طر  ہے
۔ اگر ا  جانی   یک  نگرانی   عہیےک ذر  نی   یس  ا ی  آر آنے   میا  لیثں پھوڑے پر س  پھر بیھ  کنی، ل ےک    وٹکیبائ  نٹی یچاہنے

۔ جانی   یک  ز یتجو  یک  ےس نکایس ساتھ عالج کرنی ےک بعد پھوڑے بڑےھ تو ، جراج  ہے
  

ا گرام نس    میل 10 تھاسونی کسامی)ڈ ائڈز ثں کوسٹی خوراک واےل کورٹ ادہیکو ز   ضوںی واےل مر  سر یپر  لین یر کیانثی
( ےک مخترص کورس ےس فائدہ   4 ا ی 3گھنتی بعد   6ہر  یں گرام نس م  میل 4بار ، پھر  کیا یں م دن ےک لتے

۔   ہوسکتا ہے
  

ی س  نٹی یا کبیھ  ےس بچنی ےک لتے کبیھ دوروں ۔  جانی  یک  ز یتجو  یک  وںیدوائ ر ثں  ہے
  
ح اس بات پر منحرص ہے کہ پھوڑے ےک خاتےم اور مر  یک  انے یباز  کس حد تک   تیثیح مدافعٹی  یک  ضیرسر
۔  ابیکام  ہے
  

( کو ٹوکسوپالزما  ضوںیےک مر  کشنیانف یو  آنے  چی)مثال، ، نے قابو ا ضوںیکمزور قوت مدافعت واےل مر   اگر 
  یور پ  یں وجہ ےس پھوڑا بنا ہے تو ، انہ فنگس یک ا ی یگونڈ

ی
۔  ںیپڑ  ٹی یل  وٹکسی بائ نٹی یا زندیک

ی
 ےک

 : دماغ میں پھوڑے کا انتظام2جدول 
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، کلورمفینیکول    گھنتی ےک بعد دیں   6میل گرام ہر 500نوٹ: جہاں مریض کو پینیسلن ےس الرجے
  

 فنگل انفیکشن   1.2
 کرپٹوکوکل میننجائٹس 

سیل  4مثبت مریض یس ڈی -یہ ایےس مریضوں میں ہوتا ہے جن یک قوت مدافعت کم ہو مثال ایچ آنے وی
 یک کم گنٹی ےک ساتھ۔ 

  

 تشخیص 

 اندھا   اور   پن  بہرا   ،  دورے  ،ر ، روشٹی اور آواز یک عدم برداشت ، گردن یک سخٹی ، فی  رس درد ، بخا ·  
 پن 
۔ ·    اعیل درجے ےک مراحل میں یہ الجھن ، بدےل ہونے شعور اور کوما ےک ساتھ سامتی آ سکتا ہے

 عمویم انتظام

  
یل میننجائٹس ےک حےص ےک مطابق عالج کریں   بیکٹثں

 

 عالج
ی سثں مفوٹیا یں نس م: افتہی حیترج ی دن ےک لتے فلوسائٹوس  2+  گرام / کلوگرام روزانہ(   میل 0.8-0.5)  نے  یں   یں
 ۔ تں ہفتوں ےک ل 10ےس  8گرام روزانہ(   میل 400بار پھر فلوکونازول )  4گرام / دن(   میل 100) 

ی سیثں مفوٹ ی: الئپوسومل امتبادل  یں
 

 بار۔  کیا یں گرام دن م  میل 200: فلوکونازول بحایل

 دورانیہ  عالج  حالت 

مخصوص  دماغ کا پھوڑا )غثں 
یا(   بیکٹثں

ائل پینسلن نس میں  ی ی یونٹس ہر  5یبیثی گھنتی    6ملیں
(   24آنے یو/ کلوگرام /  125،000بعد  )بج    گھنتی

 اور 
 ) ونیڈازول )نس میں گھنتی   8رام ہر میل گ 500میثی

 میل گرام / کلوگرام / دن(  7.5بعد )بچوں میں 

 ہفتی  4-6
  
  
  
 ہفتی  4-6

آرئیس ےک  دماغ کا پھوڑا )سٹیف 
 ساتھ( 

 100  -  5گرام )بچوں    2گھنتی بعد    6کلوکساسلن ہر  
 میل گرام / کلوگرام / دن( 

 ہفتی  6
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ی اتخو  حاملہ ی ےس پرہ وںیکو آزول دوائ  یں ۔   ثں  کرنا چاہنے
۔ گٹے   یک  یں وجہ ےس سفارش نہ الحال کچھ لوگوں ےک مطالےع یک روکنا: فی  عالج  ہے

  ضوں ی ( ےک مستقل اثر واےل مر 200< 4یڈ )یس ماہ تک اے آر نی  3مطالعات ےس پتہ چلتا ہے کہ<  کوہارٹ
۔ ا یکا عالج بند ک  بحایل یں م  جاسکتا ہے
   

 پروٹوزوؤل انفیکشن  1.3
 ٹوکسوپالزموسس

 ہیں ،  کمزور قوت مدافعت واےل افراد جن
میں بنیادی انفیکشن ہوتا ہے عام طور پر عالمات ےک بغثں ہونی

۔ کمزور قوت مدافعت واےل مریضوں میں ،    تک برقرار رہ سکتا ہے
ی
بان یک زندیک ی لیکن اویکت انفیکشن مثں
پرجیوی دوبارہ متحرک ہوکر بیماری کا سبب بن سکتا ہے ، عام طور خاص طور پر ایڈز ےک مریضوں میں ،  

۔ 100لمفوسائٹ یک گنٹی  4 ڈی پر جب یس نیج  آجانی ہے
 خلیوں / میل میثی

 تشخیص 

 مریض دماغی خےط پر منحرص فوکل فالج یا موٹر کمزوری ےک ساتھ پیش کرسکتی ہیں ·         
ک تاثرات۔ دماغ ، دوروں یا بدیل ہونے ذہٹی ح·           یثیت میں متاثرہ عالفی ےس ملحقہ نیورو سائکائثی
نیادی طور پر اعصانے خسارے یک دیگر عام وجوہات کو خارج کرنی ےک بعد کلینیکل نتائج  ب تشخیصنوٹ: 

ولوجے   ۔ ٹاکسوپالزما سثں ی بہت مفید ہے  اسکیں
یس نی ۔ اگر دستیاب ہو تو ، تصدیق ےک لتے پر مبٹی ہے

۔میں اضافی ےک ل تشخیص  تے بیھ کرنا پڑتا ہے
  

 عمویم انتظام

یل میننجائٹس یک طرح ہے   بیکٹثں

 اظتی عالجحف
 پرائمری حفاظتی عالج 

 ایم نی    –اے: ٹرائمیتھوپرم  
 میل گرام زبانی طور پر / دن۔  800/ 160ایس ایم ایکس(    -سلفا میتھوکسازول )نی

  

 عالج
 (۔ لنے یحفاظت ک نی  یس نی  یادیےس کم ہو )بن 200 گنٹی   یک  لی+ س 4 یڈ بچاؤ: اس بات کا اشارہ جب یس

ی ت یں )ہفتی م کسیا می ا سی / ا نی  می ا : نی یحیترج  ک یا یں دن م  کیا ا یڈبل طاقت  1گھنتی بعد   12بار ہر  یں
 بار(۔ کی ا یں دن م گویل  کیا ڈبل طاقت یک 1 ا یطاقت  کیبار ا
 

۔ 200ماہ ےس زائد عرےص تک  6-3 لی+ س 4 یڈ واےل عالج کو روکنا: یس بچاؤ   ےس اوپر رہتا ہے
 

 گرام   میل 75-50بار  کیک اور پھراگرام لوڈنگ خورا   میل 200-100 تھمائنیم ثں پ - عالج
 ہفتوں یک  8ےس  6بار  4 یں کلنڈامائسن دن م  ا یبار ےک ساتھ  4 یں گرام / دن م   6-4 نیاز یڈایسلف  یں م  دن

 نک ی جاتا ہے تو فول  ا یاستعمال ک  نیاز یاگر سلفاڈ   یں ۔ اس ےک جواب مجاتا ہے   ا یمرتبہ د  4  یں مدت ےک لتے دن م 
 جانا چاہنے  ا یلتے د روک تھام ےک پن یک ےلیزہر  یں خون م  گرام  میل 25بار  کیا یں دن م سڈ یا
  ورم یک اہم دماغی  ،

ی
ائڈز یکورٹ  یں م موجودیک ۔ ا یکا استعمال ک   کوسثی  جاسکتا ہے
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 ےک ساتھ مال کر:   کیا ےس کیس یں م لیمندرجہ ذ  تھمائنیم ثں عالج ۔پ  متبادل

 گرام / دن  میل 1۔5-1 زتھرومائسنیا
 گرام/ دن   3 ٹوواقؤنیا
 گرام/ دن   میل 100 پسومیڈ
 گرام/ دن   2 تھرومائسنثں کل
 

ی تھامیمی: پر یحیترج  -کا عالج   بحایل  میل 1000-500)  نیاز یگرام( + سلفاڈ   میل 75-25بار  کیا یں )دن م  یں
 دن تک۔(  ےک ساتھ کٹے   رنیوکوو یچار بار ل یں گرام دن م 

 ہے   جانی  یک  یں الحال سفارش نہ فی  کا عالج روکنی یک  بحایل
 

 وائرل  1.2
ی  وائرس اور ایچ آنے ہرپس سمپلیکس انیہ میں انفیکشن،اعصانے نظام کا وائرل انفیکشن بنیادی طور پر تثی

 .  وی یک وجہ ےس ہوتا ہے
 ایچ آنے وی ےس متعلق سیکشن دیکھیں وائرل انفیکشن اور 

ی   1.4.1  ریبثں
کرتا ہے اور   ریبیس مرکزی اعصانے نظام کا ایک شدید وائرل انفیکشن ہے جو تمام ستنداریوں کو متاثر 
 جانوروں ےک کاٹتی ےس متاثرہ رساو ےک ذریعہ انسان میں منتقل ہوتا ہے ، عام طور پر تھوک۔

 تشخیص 

چیٹی ، بخار ، عارضہ اور رس درد شامل بیماری یک ابتدانے یا   ·   ماہر طٹے خصوصیات میں خوف ، نے
 ہیں 
ی ، الجھن ، دھوکہ اس بیماری یک دیر ےس خصوصیات زیادہ ےس زیادہ موٹر رسگریم   ·   ی اور اشتعال انگثں

 ، زیادہ تھوک ، آکشیپ اور پانی ےس ڈر ہیں 
  

۔  نوٹ: موت کو قابل قبول نتیجہ سمجھا جاتا ہے
  

 عمویم انتظام

 اے. عالج )نمائش ےک بعد حفاظت( 
 جانی   یک  یو ثں پ  ( یک2.12  بلی)ٹ  یدرجہ بند  جانوروں ےک کاٹتی یک  تں او ےک نمائش ےک بعد عالج ےک ل  چیا  و یڈبل

۔ کیس ےک طور پر سمجھا  IIIہر مثال کو درجہ  نمائش یک جانور ےس انسان یک جنگیل ا یمشتبہ پاگل  چاہنے
۔ نمائش ےک بعد کا عالج ت ی جانا چاہنے ۔ ت جہٹی  یں حاصل ہے اور اےس  تیاہم کساںی و ک   نوںینقطہ نظر ہے

:  ا یوقت ک  کیب  جانا چاہنے
۔ زخموں کا ٹوائلٹ الزیم  حیترج  کیھالنا اطور پر د  یزخم کا انتظام: زخم کو فور .  1 طور پر کرنا چاہنے    ہے
صابن اور  یں مقدار م طور پر صاف اور کافی  یدن گزر چےک ہوں۔ زخم کو فور  ا ی گھنتی   تک کہ اگر کٹے  ہاںی

 ہاتھوں ےس زخموں ےک براہ راست چھونی  ا یےس دھو  پانی 
ی
(۔ پھنی ہونے زخموں کو  یں بچ ےسجاتا ہے )ننگ

ز یتھیک  ۔ہے  جانی  لگانے  نی وڈیآئ  ڈونیپوو  ا ی% الکحل 70جانا چاہنے ، اس ےک بعد  ا یک  اب ثں مدد ےس س یک  ثی
ور ثں ( کا استعمال غ ہثں ، چونا ، نمک وغ ی، ہلد لیمرچ ، ت ےسیکن )ج  شانیپر  ۔   یضی  اور نقصان دہ ہے
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۔ اگر یں وےک رکھگھنٹوں تک ر   48-24۔ یں ہونی واےل زخموں کو ٹانگ مت لگائ دا یطور پر کاٹتی ےس پ یفور 
نگ یک ورت ہو تو ، اےس مقایم سثی ی ب یر  نٹی ی طور پر ا ضی ی ول یونوگلوبیام ثں ےک کور ےک تحت کم ےس کم تعداد  یں

 . یں ٹانگ لگائ یں م
ی بیر  ی ولیونوگلوبیام ثں : زمرہ  کہی ٹ فعال حفاظٹی  ثں ( ےک ساتھ غ جے  )آر آنے  یں  جے  آر آنے  یں م وںیبیےک ر  IIIلگانی
 چاہے زخم ٹھ  اور زخم ےک گرد لگانی   یں م   کو گہرانے   جے   آنے آر    —  یدرانداز   مقایم  یک

وع ہو   کیچاہنے ہونا رسر
ی بیر  نٹی یہو ، اس ےک بعد ا ا یگ ی کس ی و  یک  ثں ۔ جانی  ید بیھ یں  ہے
ی کسیو  ایس ا ی یں رسنج م یہ کیا بیھ کو کبیھ  جے  : آر آنے اطیاحت)  جانا  ا ید یں جگہ نہ وایل کہیےک ٹ یں

(۔   چاہنے
ی بیر  نٹی یا. 3 ی کسیو  ثں ی کس ی و  لیڈپلوئڈ س ومنی: ہکہیٹ ساتھ فعال حفاظٹی  ےک یں ( / یو  یس یڈ چی)ا یں
ی کسیو  ل یس و ی مثے یچک ا فائڈ یور یپ ی بیر  لیس رو یو  فائڈ یور ی( / پیس یا یس )نی  یں ی کس یو  ثں  (۔یآر و  یو  )نی  یں

۔ جاسکٹی  ید دوانے  نسیٹیٹینٹیزخموں ےک عالج ےک بعد ا مقایم  ہے
 

ن بیر  ن ونوگلوبلیام ٹں  رمقدا ( یکیحے  )آئ   یں
ی بیر   انسانی  ی ولیونوگلوب یام  ثں  آنے 150( ، جو  وی  آنے   1500  ادہیےس ز   ادہی/ کلوگرام )ز   و ی  آنے   20(  جے   آر آنے   چی)ا  یں

ورت نہ  جانچ یک   یک  تی حساس  بیھ  کیس   یں ہے ، اس م   ابیدست  یں مقدار م  یک  ثی یل  / میل  و ی ۔ کبیھ   یں ضی   ہے
۔ ا  نا ید  یں نہ   کشنیانج  یں نس م  بیھ ی بیر   نٹی یچاہنے کمرے ےک درجہ حرارت   شہی ےس پہےل ہم  العماست  مثں س  ثں
۔ یں ( م°یس 20-25)   النا چاہنے
 ای
ی ب یر  نٹی یا ن یکو یا /   و ی آنے  300ہو( ،  آنے  3000 ادہیےس ز  ادہی/ کلوگرام )ز  و ی آنے  40( جے  آرآنے  ی)ا مثں س  ثں

 کیا یں مجاتا ہے ، پہےل دن  ا یجانچ ےک بعد د یک  تی حساس ہے ، جلد یک ابیدست یں مقدار م یک  ثی یل میل
۔ جانی  ید  یں پٹھے م ہے اور بافی  جانی  یخوراک۔ نصف خوراک کانی جانی واےل زخم ےک گرد د  ہے

ی قی بیھ پر معالج کو کبیھ سٹیٹ منفی  کی: جلد ےک ااطیاحت)  رد  کٹٹکی نافائلیا کونے   کہنں کرنا چاہ   یں نہ  یں
ی کوئن ےس پرہاور کلورو  کائڈز یےک دوران الکحل ، گلوکوکورٹ شنی نیکسیہو گا۔ و  یں عمل نہ   یں زخم م ںی کر   ثں
ی ےس پرہ  کشنوںیےک متعدد انج  سونے   ۔ ںیکر   ثں
ی کسیاس ےس و  ونکہیکرنا چاہنے ک  یں کردہ خوراک ےس تجاوز نہ  ز یکل تجو   یک  جے  آنے    کیم   یں م تی افاد یک  یں

۔(۔  واقع ہوسکٹی   ہے
 ہے تو ، زخم یک  کا احاطہ کرنی ےک لتے ناکافی   یدرانداز  یں شدہ خوراک تمام زخموں م گنٹی   یک   جے  آنے  اگر 

۔ و   ا یگنا ہلکا( کو استعمال ک  3  ا ی  2)    الئنیےس پاک س   میےک لتے جراث  تک صفانے   گہرانے  ی کسیجاسکتا ہے   یک   یں
 آر آنے  ںی ےک ساتو   نی یخوراک د پہیل

ے
۔  ا یک  یں نہ ز یکو تجو   جے  دن ےک بعد آگ  جاتا ہے

ی کسی و  ز یثں بیر  نٹی یا  یں ( پٹھے می)اے آر و  یں
( پر مشتمل 28اور    14،    7،    3،    0)دن    کشنیپانچ انج  یں کورس م   عد ےک حفاظٹی ۔ سامنا ہونی ےک بڈولیش

 کیم  کلیونولوج ی( ام90۔ چھٹا انجکشن )دن یں شدت ےس قطع نظر ہونی ہ نمائش یک اور اس یک یں ہونی ہ
۔ ہر انجکشن یکعال   ڈ یاثں اور اسٹ  ادنی یز   اور عمر یک ی کسیو   ج پر منحرص ہے اور   یو   یس  یڈ  چیا  وراکخ  یک  یں

ی کسیو  یس یا یس نی  ہے ،   ثی یل میل 0.5ےک لتے  یآر و  یو  اور نی  ثی یل / خوراک / میل و ی آنے  2.5 تں ےک ل یں
ی کس یقطع نظر ع ۔ بچوں م لٹائڈ یعمر اور وزن ےک۔ افضل جگہ ڈ تں ےک ل یں : اطیران کا اگال حصہ )احت یں ہے

(۔  ا ید یں نہ  یں ےک پٹھوں م وسیگلوٹ  جانا چاہنے
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اڈرمل ی کسیو  ۔ ویہلڈو ی( شیڈ )آنے  انثی ےک   ہیانتظام یڈ آنے  عہیےک ذر  آنے  جے  یس یڈ ڈولیش  لیدرج ذ یں
:  ا یلتے استعمال ک  جاتا ہے

: ا ا ی ( د1-1-0-2-2-2)  ڈولیش آر یس نی  یڈ جگہ کا آنے  2   یں دائ یڈ آنے  فی  ثی یل میل 0.1انجکشن  کیجانے
  ٹیاپ ڈ  ا ی  یں دنوں م  90اور    28پر    جگہ  یہ  کیدن ا  میل  0.1دن پر اور    7،    3،    0ےک اوپر    لٹائڈ یڈ  یں اور بائ
 . ر دن پ 28اور  7،  3،  0( ےک مطابق 2-0-2-2-2)  ڈولیش آر یس شدہ نی 
  یں م جے یےک نت کشنی انج یڈ : درست آنے نوٹ

ی
۔   ولییاٹھا ہوا پ کیےک چھلگ ےک ساتھ ا  نارنگ ہونا چاہنے

ی کس ی و  یہ بی نے اور قر جا واپس نکال یل جاتا ہے تو ، سونے  ا یک   یں کا مشاہدہ نہ  پولی پ اگر کیس  ح یصح  یں
۔ طرح لگانے   جانے

 (ii )جگہ کا آنے  8ےک ساتھ استعمال کرنی ےک لتے  یو  یس یا یس / نی  یس یڈ چیا یں صورتحال م ہنگایم 
۔  یں نہ ابیدست یڈ آنے  ( ، جب کونے 1- 1-1-0-4-0-8)  قہیطر  یڈ  ہے

اڈرمل کمزور قوت   کنیہے ل ع ہونی واق کیم  یں اس ےس الگت م ونکہیہے ک جانی  ید حیروٹ کو ترج انثی
ی کلوروک  ا ی تھرانی  سو ی ونوسوپر ی ام گر ید ا ی ائڈز ثں کوسٹی کورٹ  عاد یالم لی، طو  ضوںیمدافعت واےل مر  واےل  نی یل یں

۔  یں استعمال نہ یں صورت م  افراد یک  ہونا چاہنے
ی کسیو   یک  وز یبیر   نٹی یا ۔ ت  یں حد م   تک درجہ حرارت یک  °یس  8+ ےس    2کو     یں ی کس یشدہ و   ار یرکھنا چاہنے کا   یں

۔   8-6ےک  یار ی ت ا یطور پر  یاستعمال فور   گھنٹوں ےک اندر ہونا چاہنے
ی کس ی. پہےل ےس و نے   شدہ افراد کا نمائش ےک بعد عالج   یں

ی کس یٹشو و  ، اعصانے  انتظام   نی)ا یں
 نمائش ےک بعد دوبارنمائش کا عالج کرنا ، یں ( ےک ساتھ بعد میو  نی

تازہ معاملہ سمجھا جانا   کیا  یں ش ےک بعد کا عالج مال ہے ، انھےک ساتھ مکمل نمائ  یو   نی   نیافراد کو ا  جن
۔ اگر  ا یےک مطابق عالج ک ار یچاہنے اور اس کا مع کو زمرہ    ضی ےک مر  1ےک اندر ، زمرہ  نوںیمہ  6جاسکتا ہے

II زمرہ  ا یIII ۔  ا یک  ز یمکمل کورس تجو  کیا کا نمائش   ےک زخم کا سامنا کرنا پڑے تو ، اس قسم یک جاتا ہے
 یک   ایس نمائش بیھ نمائش کا عالج کرواتا ہے اور اگیل یک  IIIزمرہ  ا ی IIزمرہ  پہےل ےس یہ ضی م ، اگر مر تاہ

ےک  ثی یل میل 0.1 ا ی ثی یل میل 1/  ثی یل میل 0.5 یجگہ پر اے آر و  1 یں پر جلد م 3اور  0ہے تو ، دن  ہونی 
ز .   ضف دو بوسثی

 ۔ نں چاہ جانی   یک  مکمل صفانے  یک  زخم
 

 عالج ےل حفاظتی ےس پہ  نمائش
ی بیعملہ جو ر  یبارٹر ی: لاشارے نر یوائرس ، و  ثں ی یر یثی ےک  اتیح ، جانوروں کو سنبھالتی والوں اور جنگیل ثی

ی کسی افسان ےک ساتھ کام کررہا ہو۔ ٹشو کلچر و  ی ت   یک  یں دن   28، اور    7،    0  یں خوراک  یڈ  آنے   ا یمکمل پٹھے    یں
 ۔ یں جائ یپر د
 جانبدار ثں ماہ بعد ان ےک غ 6رے ےس دوچار ہونی واےل افراد کو ہر مسلسل خط گر یےک عمےل اور د یبارٹر یل
۔ اگر  جانچ پڑتال کرانی  یک  ثی یٹ یباڈ نٹی یا ی کسیےس کم ہے تو ، و  ثی یل / میل و ی آنے  0.5 ہیچاہنے بوسثی   یک  یں

۔ کام جانی  یخوراک د ی ب یر  عد ےک ب کوںیٹ نمائش ےس پہےل حفاظٹی  ابیچاہنے وائرس ےس دوچار ہونی پر  ثں
ی ج  / آر آنے   مثں س   یز ی ر   نٹی یا  کیس  ثں بغ  یں دن م   3اور    0افراد کو    ےسیا   یک   نی ید  کشنی ےک ضف دو بوسثی انج  ثں

ورت ہونی  ۔ ضی  ہے

 مریضوں یک تعلیم

   زمرہ( کتی کا کاٹناII  اورIII )نمائش  صورتحال ہے اور عام اصول ےک مطابق خطرہ ےس پہےل یہ ہنگایم کیا
۔  ہونی  یں نہ  ثں تاخ یں ےک بعد عالج معالجے م  چاہنے
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اب / آئوڈ یمقدار ےس فور  کافی   یک  پانی    کرنا۔   کیسر   میےس جراث نیطور پر دھونا /  فلش کرنا اور رسر
 

 ہرپس سمپلیکس اینسیفاالئٹس  1.4.2
یت ایچ ایس وی بالغ افراد میں  یک وجہ   2یک وجہ ےس ہونی ہے ، ایک چھونی یس تعداد ایچ ایس وی   1اکثر

۔ اس ےس دماغ  ےس ہونی ہے جو عام ط  ہیں
ور پر کمزور قوت مدافعت واےل افراد میں یا نوزائیدہ میں ہونی

۔   میں سوزش اور نیکروسس ہوتا ہے
 

 تشخیص 

ی ےس گھنٹوں ےک دوران ابتدانے خصوصیات  بخار، رس درد اور ·          ی تبدیل ہوا شعور دنوں میں یا تثں
 آہستہ آہستہ بڑھ سکتا ہے 

یا، رونے یک خرانے اور کبیھ کبھار  سب ےس زیادہ عام·         
ی توضیحات شخصیت میں تبدییل، ٓڈیسفثں

 خصوصیات ہیں 
 نفسیانی
 واےل دورے ہوسکتی ہیں ·         

 فوکل یا عام ہونی
ےک پنکچر پر ، یس ایس ایف کا دباؤ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور وہ معمول ےس نمودار ہوسکتا    ریڑھ یک ہڈی·          

ی میں معمویل اور معتدل اضافہ اور گلوکوز میں   ہے یا ہلےک ےس معتدل لیمفوسائٹوسس دکھا سکتا ہے ، پروٹیں
۔   عام یا معمویل کیم واقع ہوسکٹی ہے

  
انیہ یک بیماریوں میں یہ مرض آسانی ےس مس ہو سہولیات یک عدم دستیانے یک وجہ  تشخییصنوٹ:  ی

ےس تثی
چاہنے کہ جن میں اینٹی بائیوٹکس / دیگر عالج  جاتا ہے اور اس وجہ ےس ایےس مریضوں میں شبہ کیا جانا 

 ےس فرق نہیں پڑتا۔ 
  

 : عمویم انتظام

( ےک   اس کا انتظام بطور الشعوری مریضوں )دوروں پر قابو پانی
 کیا جاتا ہے 

 عالج:  
 ۔ ںیداخل کر  یں طور پر اسپتال م  یحی کو ترج  ضی مر  یں واےل مرکز م  اتیسہول یک  و ی یس آنے 

  بغٹں ادویات ےک عالج

اکر  دہایز  اکر  یڈگر  30ےک رس کا حصہ  ضی ، مر  یں م ضوںی عالمتوں واےل مر  یک  سر یپر  لینیانثی  نل یاونچا ، انثی
۔ نگہداشت بڑھانی  جانچ ، اور انتہانے  یک  سر یپر   ہوتا ہے

( ےک سنڈروم ےک چیا  یاے ڈ  آنے   سیرساو )ا  چیا  یمناسب اے ڈ  ثں ، تاہم ، غ  یں برقرار رکھ  شنیڈر ی ہائ  مناسب
 ۔ یں لگائ یمقدار پر پابند یک  الیس ،  یں م ضوںیمر 

 (۔ یں کو روک  کیم  یک  : پانی اطی)احت

 ادویات کا عالج 

 (۔ یں کھی د کشنی پر س کسیپٹیل ٹی یا ٹسی)اسٹ
۔ جے  0.5گھنٹوں بعد   6-4/ کلوگرام  اس ےک بعد ہر  جے  1٪ 20 نٹولیی. انجکشن۔ م1  / کلوگرام ہوتا ہے
 ای
 طور پر۔   بعد زبانی گھنتی   6گھنٹہ ہر   فی  ثی یل میل 30حل  سولیگل
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وع کر  کلیثں مپ یےک ساتھ ا ر یاے سائکلوو  یں تمام معامالت م ا ی یں مرحےل م ابتدانے  . بہت یہ2 ۔ ںی عالج رسر
 ےک التوا کا شکار ہونی کا  ہے تو۔ ق یتصد یک  تشخیص یں م  سیےک مشتبہ ک یا سیا چیاگر ا
(۔  ائڈز ثں )سٹ  کا کردار متنازعہ ہے

  ثی ی ل  گرام / میل  میل  7کو    اتیدن تک۔ ادو   10گھنتی بعد    8م / کلو گرام ہر  گرا  میل  10  ر یسائکلوو یا  انجکشن
۔ ا یک  وژ ی آہستہ آہستہ انف یں م ادہیمنٹ ےس ز  60کرنی اور   یں ےس تجاوز نہ  جانا چاہنے

 ۔ ںی دن تک عالج کر  21ہے تو ، دوبارہ ہونی ےس بچنی ےک لتے  قطیع تشخیص یک  یا سیا چیا اگر 
 

 یس  نی  فیا سیس ا منفی  ثں ثبوت ےک بغ  یز ی ےک دستاو  یا سیا چیجب ا یں م ضی مستحکم مر  کی، ا تاہم
جاسکتا    ا یبند ک  ر یسائکلوو  یعالج ےک بعد ا  دن ےک امکانی   5شامل ہوں ، تو    بیھ   آر آنے   میعام ا  کیآر اور ا
۔  ہے

 مریضوں یک تعلیم

۔  فی کا  دوانے  قابل عالج ہے اور استعمال یک ہیےک برعکس  کشنیتر وائرل انف  ادہیز    محفوظ ہے
  

 ہٹی حالتیں ذ   2.1
 پریشانی ےک حاالت    2.2

یہ عوارض کا ایک گروہ ہے جس یک خصوصیت دائیم ، غثں حقیفی / بڑھا ہوا اضطراب ہے جو اکثر اضطراب 
۔ یہ آبادی کا  ٪ کو متاثر کرتا ہے اور یہ خصوصیت ےس  5یا درد ےک شدید حملوں یک وجہ ےس بڑھ جانی ہے

ی کو دوگنا متاثر کر  نوجوان بالغوں کا  ۔ بیماری یک بہت یس ایک عارضہ ہے اور مردوں یک نسبت خواتیں تا ہے
چیٹی ، ہلنا ، سانس لینی میں مشکل،   ۔ شدید اضطراب ےک دوروں میں اچانک تناؤ ، نے شکلیں ہوسکٹی ہیں

۔ دائیم اضطراب یک حالت مستقل پھیالؤ واال  اضطراب ، ٹیگ کارڈیا اور دھڑکن کا محسوس ہونا ہوتا ہے
 ، خودمختاری، آٹونومک زیادہ حرکت، نا

ی
خوشگوار توقع اور چڑچڑاپن ےک ساتھ پیش کرنی  موٹر کشیدیک

۔  ہے
  

 تشخیص 

 معیار کا حوالہ10آنے یس ڈی 
  

 عمویم انتظام

۔ ·           کو کم کرسکٹی ہیں
 ہیں لیکن پریشانی

 دوائیں بیماری یک وجوہات کو حل نہیں کرنی
  نوعیت ےک بارے میں تعلیم پریشانی یک·         
 اضطراب پر قابو پانی اور تناؤ کو کم کرنی یک حکمت عملیوں میں تربیت  -نفسیانی عالج ·         

 

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

 ی قی  ۔وگا ی، مراقبہ ،  یں مشق  یک  نریم یں معاونت، پٹھوں م  انی ینفس ،حوصلہ افزانے  ،دہانی  یں

 ادویات کا عالج

 ایگرام/ دن   میل 20-5 گویل  پامیاز یڈ
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 ایگرام/ دن   میل 4-1 گویل  پامیز یلور 
 ا ی یں منقسم خوراکوں م 3-2گرام/ دن   میل 1۔5- 0۔75 گویل  میزولیپر  لیا
ی کلون    - یں منقسم خوراکوں م 3-2گرام/دن   میل 1۔0 - 0۔5 پامیثں

وع کرنا چاہ نیکم تر   عالج جا  ا یراک تک بڑھاخو  ادہیےس ز  ادہیجس کو عالج ےک اثر تک ز  نں خوراک ےس رسر
درج باال کو نےسر ےک طار پر غلط  -نں چاہ کوشش کرنی   پر رکھنی یک نیکم تر   خوراک کو ممکنہ کنیسکتا ہے ل

  -نں چاہ  نا کر   یں استعمال نہ تں عالج ےک ل  ادہیہفتی ےس ز  4-2 تں استعمال ےس بچنی ےک ل
ی ٹی فلوگز  پسولیخوراک ےک طور پر ک کیکھانی ےک ساتھ صبح ےک وقت ا    میل  10گرام / دن۔   میل 60-20 یں

وع ک  گرام یک  میل 20ہفتوں ےک بعد  6-5 یں صورت م جاتا ہے جواب نہ ملتی یک ا یگرام / دن ےک ساتھ رسر
۔ ز   ا یگرام / دن تک بڑھا  میل  60-20  یں مقداروں م  چھونی  گرام / دن   میل  20کو    ضوںی تر مر   ادہیجاسکتا ہے
ورت نہ یک  ادہیےس ز   ۔ہونی  یں ضی

 ای
ی خوراک ےک طور پر رسٹال کیکھانی ےک ساتھ اےک وقت   صبح گرام / دن   میل 25گرام / دن؛   میل 200-50 یں

ہفتوں  6-5گرام ےک اضافی ےک ساتھ    میل 50 یں صورت م جاتا ہے جس ےس جواب نہ ملتی یک ا یےک ساتھ ک 
۔ ز  ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 200ےک بعد   یک   ادہیےس ز گرام   یلم 50 یں کو دن م  ضوںیتر مر  ادہیجاسکتا ہے

ورت نہ  ۔ ہونی  یں ضی
 ای

گرام / دن   میل  5خوراک ےک طور پر۔    کیگرام / دن کھانی ےک ساتھ صبح ےک وقت ا  میل  20-10  لوپرامیٹیاس
  ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 20ہفتوں ےک بعد  6-5 یں صورت م  جاتا ہے جےس جواب نہ ملتی یک ا یےک ساتھ ک

۔ ز  ورت نہ یک  ادہیگرام / دن ےس ز   میل 10کو   ضوںی تر مر  ادہیجاسکتا ہے  ۔ہونی  یں ضی
 

ی آر آئ سیا سی: ااطی)احت  عام طور پر  یں ہ عالمات کو بڑھا سکٹی  اضطراب یک یں پہےل چند دنوں م ثں
ورت ہونی  ےک عوارض ےک لتے کم خوراک یک اضطراب (۔  ضی  / اور ا یہے

عالمات کو  ر ےس علیمخاص طو  ہی ۔ یں شدہ خوراکوں م میتقس 3-2گرام / دن   میل 60-30 ونثں بسپ بیٹ
۔ اس کا اثر ظاہر ہونی م  یں م ضوںی٪ مر 80ےس  60 یں کم کرنی م  ی دو ےس ت یں موثر ہے  ۔ یں ہفتی لگتی ہ یں

 ای
ی ٹیاگز ثں پ ، عام طور پر   ثں اس ےک بغ   ا یروزانہ خوراک ےک ساتھ کھانی ےک ساتھ    یہ  کیگرام / دن ا  میل  12.5  یں

۔  ا یگرام / دن تک اضافہ ک  میل 37.5ہفتہ ےک وقفہ ےس   1 یں صبح ےک وقت ، اس م  جاسکتا ہے
  14ےک ختم ہونی ےک بعد کم ےس کم  اے او آنے  می: ااطی)احت

ی
  دن کا وقفہ گزرنا چاہنے جس کا مقصد افسدیک

ی ٹیاگز ثں ابتدا پ  اور عالج یک وع    سنٹیثی یڈ  نٹی یا  اے او آنے   می، ا  ےک ساتھ کرنا ہوتا ہے اور اس ےک برعکس  یں رسر
ی ٹیرگز چاہنے تاکہ پا جانی  یاجازت د دن یک 14م کرنی ےس پہےل کم ےس ک ۔  یں  کو روکا جانے

 ای
، خاص طور پر اگر اہم عالمات  یں شدہ خوراکوں م میتقس 2گرام / دن   میل 80-40 نولولیپروپر  بیٹ

ی ت تھٹکیسمپ  عالمات ہوں۔  ثں
 ( نای کو نہ د  ضوںیمر  واےل خی    تار  دمہ یک لیاور برونک یمار یب رکاوٹوں واےل ہوا ےک راستی یک : دائیماطی)احت

ی آر آئ سیا سیا ورت ہو۔ ا عرےص تک عالج یک لیکو طو   ضی جانے ، اگر مر  ا یاستعمال ک کا ثں آر  سیا سی ضی
وڈیاور ب  آنے  ی ی پیاز یثی وع ک  کیدونوں ا  یں وڈی۔ بیں جاسکتی ہ  تں ساتھ رسر ی ی ییازپیثی بند جاسکتا   یں ہفتوں م  4- 2کو    ثی

ی آر آئ سی ا سیا ونکہیہے ، ک  ۔یں تی ہاس کا اثر سنبھال ثں
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وڈ یب یں کو ابتدا م  ون ثں ، بسپ یں اور نقطہ نظر م  کیا ی ی یپیاز یثی دو ےس  ہی ونکہیجاسکتا ہے ک ا یےک ساتھ مال  ثی
ی ت وڈیہفتوں ےک بعد اپنا اثر ظاہر کرتا ہے جس ےک بعد ب یں ی ی ی پیاز یثی   جاسکٹی  آہستہ آہستہ واپس ےل یل ثی
 ۔ یں ہ

 میتعل یک  ضیمر 
 چاہنے ک جانی  یک   کو حوصلہ افزانے   ضی مر 

ی
،  ثں س صبح یک ےسیورزش ج ہلیک یں الئ یلیتبد یں م ہ طرز زندیک

 ۔ یں ےک لتے کچھ وقت رکھ حی    تفر  ا یفرصت 
۔  ا یےس آگاہ ک تی صالح ےک نےسر ےک طور پر غلط استعمال یک اتیکو ادو   ضوںیمر   جانا چاہنے
 

اہٹ یک شکایت   2.3  گھٹے
اہٹ ےک متواتر اور کبیھ کبیھ غثں مت ۔ عام عالمات میں اس یک وجہ تشویش یا گھثے  ہیں

وقع حمےل ہونی
نپنا یا لرزنا ، سانس یک قلت ، دم گھٹتی کا احساس ، سینی میں درد  دھڑکن کا محسوس ہونا ، پسینہ آنا ، کا

ول کھونی کا خدشہ ، مرنی کا خوف ،  ۔ کنثی ، متیل ، چکر آنا ، اور حقیقت ےس دوری شامل ہیں
یاز اور کانپنا۔ اسیستھیسی  پثں

 

 تشخیص 

اہٹ ےک حملوں ےک بعد۔  صتشخی   ایک ماہ یک مدت میں بار بار )متعدد( گھثے
  

 عمویم انتظام

۔ ·          ی دہانی  تعلیم اور یقیں
 نفسیانی

۔ ·           نفسیانی عالج ، جیےس علیم سلوک تھرانی
ہ۔ ·          ی ، وغثں  ہمیشہ بنیادی طٹے حالت ےک امکان پر غور کریں ، جیےس تھائروٹوکسیکوسثں

  

 جعال 
 بغٹں ادویات ےک عالج

 ی قی  ۔وگا ی، مراقبہ ،  یں مشق  یک  نریم یں معاونت، پٹھوں م  انی ینفس ،حوصلہ افزانے  ،دہانی  یں
سٹیعالج ) سائ یکردار   علیم  ( -جاتا ہے  ا یےس کروا کالوجسٹیسائ کلینیکل  / کائثی
ی ٹی فلوگز  پسولیخوراک ےک طور پر ک کیےک ساتھ صبح ےک وقت ا کھانی   میل 10/ دن۔  گرام  میل 60-20 یں

وع ک  گرام یک  میل 20ہفتوں ےک بعد  6-5 یں صورت م جاتا ہے جواب نہ ملتی یک ا یگرام / دن ےک ساتھ رسر
۔ ز   ا یگرام / دن تک بڑھا  میل  60-20  یں مقداروں م  چھونی  گرام / دن   میل  20کو    ضوںی تر مر   ادہیجاسکتا ہے
ورت نہ یک  ادہیےس ز   ۔ہونی  یں ضی

 ای
ی خوراک ےک طور پر رسٹال کیھ اےک وقت کھانی ےک سات  صبح گرام / دن   میل 25گرام / دن؛   میل 200-50 یں

ہفتوں  6-5گرام ےک اضافی ےک ساتھ    میل 50 یں صورت م جاتا ہے جس ےس جواب نہ ملتی یک ا یےک ساتھ ک 
۔ ز  ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 200ےک بعد   یک   ادہیگرام ےس ز   میل 50 یں کو دن م  ضوںیتر مر  ادہیجاسکتا ہے

ورت نہ  ۔ ہونی  یں ضی
 ای
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گرام / دن   میل  5خوراک ےک طور پر۔    کیگرام / دن کھانی ےک ساتھ صبح ےک وقت ا  میل  20-10  لوپرامیٹیاس
  ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 20ہفتوں ےک بعد  6-5 یں صورت م  جاتا ہے جےس جواب نہ ملتی یک ا یےک ساتھ ک

۔ ز  ورت نہ یک  ادہیز  گرام / دن ےس  میل 10کو   ضوںی تر مر  دہایجاسکتا ہے  ۔ہونی  یں ضی
 

ی آر آئ سیا سی: ااطی)احت  عام طور پر  یں ہ عالمات کو بڑھا سکٹی  اضطراب یک یں پہےل چند دنوں م ثں
ورت ہونی  ےک عوارض ےک لتے کم خوراک یک اضطراب (۔ ضی  ہے

ی کلون  ا ی یں شدہ خوراک میتقس 3-2 یں گرام / دن م  میل 6.0-1.5 گویل  میزولیالثی  گرام /   میل 4-1 گویل  میپ یثں
وع ہوتا ہے اور ہر   گرام / دن یک  میل  0.75-0.5۔ عالج یں شدہ خوراکوں م   می دن دو تقس - 2خوراک ےس رسر

 ۔ یں اضافہ کرنی ہ یں مقدار م تں کم ےس کم موثر عالج ےک ل  یں دن م 3
 ای
امیام یں شدہ خوراکوں م میتقس 2 ی ثی ی گرام / دن ، ہر دو ےس ت  میل 50 یں  میل 25آہستہ آہستہ  یں دن م یں

 خوراک۔ گرام / دن یک  میل 250-150 ادہیےس ز  ادہیاضافہ، ز  یں دن م  3-2گرام ہر 
 ای
ی فاکس نال یو  گرام   میل 225 ادہیےس ز  ادہی)ز  یں شدہ مقدار م میتقس 3-2گرام / دن روزانہ   میل 150-75 یں

 دن(۔ تک فی 
وع ہونی م اثر  ۔ 12-8 یں ہفتی اور مستحکم ہونی م 3-2 یں رسر کم    ماہ یک 12-8 ہفتی کا وقت لگ سکتا ہے

ورت ہونی  ےس کم مدت تک عالج یک ۔ اس ےک بعد  ضی آہستہ آہستہ   اتیادو  یں مدت م  ہفتوں یک 8-6ہے
 ۔ ںیرجوع کر  ےس  اتیماہر نفس کیکرتا ہے تو ، ا  یں اثر ظاہر نہ  کونے   یں ہفتوں م 6 ضی۔ اگر مر ںیبند کرد

 مریضوں یک تعلیم

ی قی عمویم یں ےک بارے م  انک بحایلاچ حملوں یک یاور انفراد تینوع  سویم یک  عالمات  ۔ دہانی  یں
ی انگ  اشتعال ی اضطراب ےس پرہ ثں  ۔ یں مشق یک  نی ی۔ سانس لںیکوشش کر   ان کا سامنا کرنی یک ں؛ی نہ کر  ثں

 
 

 ےک  اہم مسائل   2.4
ی
 افسدیک

 ےک مزاج ےک ساتھ ساتھ رسگرمیوں میں کم دلچسٹی    2کم ےس کم  یہ موڈ یک خرانے ہے جو  
ی
ہفتوں ےک افسدیک

:   اور   کم خویسر ےس وابستہ ہوتا ہے
ی یا رکاوٹ اور توانانے یک کیم ·          ی  سویمیٹک عالمات ، جیےس بھوک اور نیند میں بدالؤ ، اشتعال انگثں
، جرم ،عدم توجیہ یا فیصلہ نہ کر سکنا ، موت  نفسیانی عالمات ، جیےس ناکارہ ہونی کا احساس ·         

 اور خودکیسر ےک خیاالت 

 معمویم انتظا
 :  عالج میں شامل ہیں

 -موثر نفسیانی

 بغٹں ادویات ےک عالج

  ،ی قیمشاورت  . حوصلہ افزانے  ت،یحما انی ینفس ،دہانی  یں
 (۔ جانی  یطرف ےس د یک  اتیماہر نفس / طٹے  اتیماہر نفس کی)ا تھرانی  علیم  چاہنے

 ادویات کا عالج

ی ٹی فلوگز  پسولیخوراک ےک طور پر ک کیےک ساتھ صبح ےک وقت ا کھانی   میل 10گرام / دن۔   میل 60-20 یں
وع ک  گرام یک  میل 20ہفتوں ےک بعد  6-5 یں صورت م جاتا ہے جواب نہ ملتی یک ا یگرام / دن ےک ساتھ رسر
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۔ ز   ا یگرام / دن تک بڑھا  میل  60-20  یں مقداروں م  چھونی  گرام / دن   میل  20کو    ضوںی تر مر   ادہیجاسکتا ہے
ورت نہ یک  ادہیےس ز   ۔ہونی  یں ضی

 ای
ی خوراک ےک طور پر رسٹال کیےک وقت کھانی ےک ساتھ ا صبح گرام / دن   میل 25گرام / دن؛   میل 200-50 یں

ہفتوں  6-5گرام ےک اضافی ےک ساتھ    میل 50 یں صورت م جاتا ہے جس ےس جواب نہ ملتی یک ا یےک ساتھ ک 
۔ ز  ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 200ےک بعد   یک   ادہیگرام ےس ز   میل 50 یں کو دن م  ضوںیتر مر  ادہیجاسکتا ہے

ورت نہ  ۔ ہونی  یں ضی
 ای

گرام / دن   میل  5خوراک ےک طور پر۔    کیگرام / دن کھانی ےک ساتھ صبح ےک وقت ا  میل  20-10  لوپرامیٹیاس
  ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 20ہفتوں ےک بعد  6-5 یں صورت م  جاتا ہے جےس جواب نہ ملتی یک ا یےک ساتھ ک

۔ ز  ورت نہ یک  ادہیگرام / دن ےس ز   میل 10کو   ضوںی تر مر  ادہیجاسکتا ہے  ۔ہونی  یں ضی
 ای
ی فاکس نال یو  ۔ ا یگرام تک بڑھا  میل 225 یں گرام / دن ، دن م  میل 75 یں  جاسکتا ہے
 ای
ی ٹازاپ ثں ۔ م بیٹ گرام / دن ےک   میل 15خوراک ےک طور پر رات ےک وقت  یہ کیگرام / دن ا  میل 45-15 یں

وع ہوتا ہے جےس اثر نہ ہونی یک گرام ےک آہستہ آہستہ    میل 15ہفتوں ےک بعد  6-5 یں م صورت ساتھ رسر
۔ ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 45اضافی ےس   جاسکتا ہے

 ای
امیا ےسیاے( ج یس )نی  سنٹسیڈپر  نٹی یسائکلک ا ٹرانے  ی مثی ی پٹالیثی یام ا ی گویل  یں گرام /   میل 150-75 گویل  یں
، اور ہر ت ا یوع کگرام ےس رسر   میل 25دو بار  یں دن م  ؛یں شدہ مقدار م  می تقس 3-2دن   25دن  سےیجاتا ہے
۔ ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 150گرام اضافی ےک ساتھ   میل  جاتا ہے
 اطی)احت

ی
  یں م ضوںیبڑھاؤ ےک مر  ٹکیپروسٹ ، گلوکوما اور سویم یمار یب ، دل یک : مریک

اے ےس بچنا  یس نی
(۔  ہے

وع ، بھوک اور ا ند یہفتی ےک اندر ن کیا با ی تقر  اتیادو  سنٹیثی یڈ ینٹیا ضطراب ےک جذبات کو بہثی بنانا رسر
 یں ہ  ٹی یکرد

ی
۔ تقر  4ےس  2 یں ےک احساس کو بہثی بنانی م ۔ افسدیک  12 با یہفتوں تک کا وقت لگ سکتا ہے

  کونے   یں عالج ےک بارے م  یں م ہفتوں  6-5۔ اگر یں حد تک بہثی ہو جانی ہ کافی   ضی تر مر  ادہیہفتوں تک ، ز 
ہے وہ ےل رہا ہے اگر  گٹے   یک  ز یجو دوا تجو  ضی مر  ا یکہ آ  ں یکر   ق یصدت آتا ہے تو ، اس بات یک یں اثر نظر نہ

 کیس  ا یآرآئ    سیا  سیکو دورسے ا  ہے تو ، کیس  ہوچگ  ۔ اگر خوراک کافی ںیاضافہ کر   یں ہاں تو ، خوراک م
  بڑھاو یک ا ی  سنٹیڈپر  نٹی یدورسے طبفی ےس ا

ی
ورت ہو یک  ےک استعمال یک  حکمت عمیل بڑھانی یک ا ی ضی

 
ی
ورت ہویک ورت ہوسکٹی   ماہر ےس رجوع کرنی یک انی یکو نفس  کیس  یں اس مرحےل م  ۔ضی ۔  ضی  ہے

 
ی
۔ خوراک    رکھنی یک  یماہ تک جار   7-6، عالج    لنے یقسط ک   پہیل  یک  افسدیک ورت ہے مدت    ہفتوں یک  8-6ضی

۔ تاہم ، اگر اس عرےص ےک دوران عالمات دوبارہ پ  بند ہوسکٹی   یں م  4-3  د ی تو ، عالج کو مز   یں ہوجائ   دا یہے
  رکھنی یک یہ تک جار ما

ی
ورت ہو یک  ضی

ی
مدت  نہیمع ثں عالج غ ، یں صورت م متعدد اقساط یک یک  ۔ افسدیک

ورت پڑسکٹی  رکھنی یک یار تک ج ۔  ضی  ہے
وو    یدوئثے

ی
تو اچانک پاگل پن ہوسکتا   یں پر ہونی ہ  سنٹسیثی یڈ  نٹی یجب ا ضی ، مر  یں صورتوں م یک  افسدیک

۔ ا ۔  یفور  کو   سنٹسیثی یڈ نٹی ی، ا یں معامالت م ےسیہے  طور پر روکا جانا چاہنے

 مریضوں یک تعلیم
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  تینوع  یک  یمار یب
ی
مناسب  تں ےک خطرات ، مناسب مدت ےک ل ، خودکیسر  ، عالج نہ ہونی واےل افسدیک

ورت اور د خوراک یک  ۔ ںیوضاحت کر  معاون اقدامات یک گر یضی
۔ یں ظاہر ہوسکتی ہاثرات پہےل  اس ےک ضمٹی  کنیوقت لگتا ہے ل یں ےک ردعمل ےک ظاہر ہونی م عالج
 )جھٹکا( ، دھندیل   نشنیہائپوٹ  یاثرات خشک منہ ، قبض ، دور   ےک عام ضمٹی   سنٹسیثی ی ڈینٹیا  کلکیس یٹرائ

 ۔یں شامل ہ  ہثں اور نشہ وغ ثں تاخ یں م شابیآنا ، دھڑکن ، جھٹگ ، پ نہینظر ، پس ہونے 
اور   ثں تاخ   یں نکلتی م  لرزش ، مٹی   جلن ،  ا ی  ، رس درد ، متیل  کیتحر   یں اثرات م  ےک عام ضمٹی   آر آنے   سیا  سیا

 ۔ کیم  بھوک یک
 ی ٹازاپثں م ۔  اضافی کا سبب بنٹی  یں نشہ ، گھماؤ اور بھوک اور وزن م یں  ہے

کو    یثی یمش  ا ی ونگیہے ، ڈرائ کو نقصان پہنچا سکٹی   توںیصالح جسمانی  ا ی طور پر ذہٹی  ابتدانے  دوانے 
  ضی اگر مر  نں کرنا چاہ  ز یکرنی ےس گر   ٹی آپر 

ی
۔کا ش   غنودیک  کار ہے

 اب ےس پرہ ی عالج ےک دوران رسر ی اس ےس ت ونکہیکرنا چاہنے ، ک   ثں  -نشہ ہوسکتا ہے  ثں
 مشورے ےک۔   طٹے  ثں محتاط رہنا چاہنے بغ یں کم کرنی م  ا یکو خوراک بڑھانی   ضی مر 
دار  یں م  جے یاس ےک نت ونکہینہ روےک ک جانا چاہنے کہ اچانک دوانے  ا یکو مشورہ د   ضی مر  عالمات  یک  یدستثے

 ۔ یں ہ  ہوسکٹی 
 

ووی خرائے یک شکایت   2.5  دوئٹے
۔ سامتی آنی واال واقعہ پاگل   یہ ایک عمر بھر یک بیماری ہے ، جس میں قسط وار ، متغثں کورس ہوسکتا ہے

۔ تعریف ےک مطابق ، بائپولر ڈس آرڈر یک میں یا   تشخیص پن، ہائپو مینک ، افسدہ یا مخلوط ہوسکتا ہے
۔ پاگل پن یک ایک قسط عام طور پر ایک بلند تو پاگل پن یک موجودہ یا پچھیل  ورت ہونی ہے قسط یک ضی

مزاج یک خصوصیت ہونی ہے جس ےک تحت مریض کو انتہانے خویسر ہونی ہے جس کا تعلق بنیادی اکھڑپن 
۔ اس طرح کا مزاج بڑیھ ہونے توانانے / رسگریم ، بات چیت ا ورت میں  ےس بیھ ہوسکتا ہے ور نیند یک ضی

ووی خرانے کیم اور خصوصیات   ۔ دوئثے یک وجہ ےس عظیم الشان اور / یا مذہٹے فریب ےک ساتھ ہوسکتا ہے
ی ےک ساتھ ساتھ    مریضوں ےک لواحقیں

نی بیماری کا سبب بنٹی ہے ، جو اکثر یک شکایت کافی نفسیانی معارسر
 ےک دیگر پہلوؤں کو متاثر  

ی
۔ان ےک پیےسر اور ان یک زندیک  کرتا ہے

  

 تشخیص 

 ا حوالہ معیار ک 10آنے یس ڈی 
  

 عمویم انتظام

۔ عام طور پر حفاظت  یں ہ  کہ اقساط دوبارہ ہونی   وںیعالج موجودہ قسط ےک لتے اور حفاظت ےک لتے ہے ، ک
 ےس زائد اقساط ہوں۔  3-2 یں سالوں م 5-4جاتا ہے ، اگر پچھےل  ا یطرف اشارہ ک یک
 

 پاگل پن کا عالج:  د یشد 
 1 مرحلہ
 اور یں اصولوں کا جائزہ ل عمویم

 یں کا جائزہ ل  تی ثیح یک  ہیادو 
 2 مرحلہ
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وع  ں یجانچ پڑتال کر  یک  لی، تعم ںی/ اصالح کر  ںی کر   رسر
 یں جواب نہ  کونے 
 3 مرحلہ
 ں یکر   لیعالج تبد ا ی ںیاضافہ کر  یں خوراک م  یک  دوانے 
 یں جواب نہ  کونے 
 4 مرحلہ
 ں یکر   لیعالج تبد ا ی ںیاضافہ کر  یں خوراک م  یک  دوانے 
 یں جواب نہ  کونے 
 5 مرحلہ
 جنٹ یا تجربانی  ا ی ںیاضافہ کر  یں خوراک م  یک  دوانے 

 
  I بائپولر 

ی
 لگورتھم یےک انتظام ےکعالج کا ا افسدیک

  1 مرحلہ
 اور یں اصولوں کا جائزہ ل عمویم

 ں یکا اندازہ کر   تی ثیح یک  اتیادو 
 2 مرحلہ
وع  ں یجانچ پڑتال کر  یک  لی، تعم ںی/ اصالح کر  ںی کر   رسر
 یں جواب نہ  کونے 
 3 مرحلہ
 ں یکر   لیعالج تبد ا ی ںیاضافہ کر  یں خوراک م  یک  دوانے 
 یں جواب نہ  کونے 
 4 مرحلہ
 ں یکر   لیعالج تبد ا ی ںیاضافہ کر  یں خوراک م  یک  دوانے 
 یں جواب نہ  کونے 
 5 مرحلہ
 جنٹوں یا تجربانی  ا ی ںیاضافہ کر  یں خوراک م  یک  دوانے 

 
وو  ےس یہ پہےل ۔   رکھا  ی، اےس جار  یں م ضوںیدہ عارےصی ےک مر  فیتکل یعالج پر موجود دوئثے جاسکتا ہے
۔  انی ینفس  کیا حا یکو ترج  ضی مر   ماہر ےس رجوع کرنا چاہنے
وع ک یں م لی، عالج ذ یں صورت م تشخییص نٹے  کیا :  ا یرسر  جاسکتا ہے

گرام   میل  4-2  یں شدہ خوراکوں م   می تقس  2دن ےک بعد    4-2گرام / دن آہستہ آہستہ    میل  1  گویل  ڈونی رسثی 
جاسکتا   ا یاضافہ ک  د یمز   یں زثر پر منحرص ہوتا ہے جس م   کلینیکلاور    یہے ، جو روادار   جانی   دن تک بڑھانے   / 

دن پر جواب   / گرام    میل  4  یں ہ  ضیر تر م  ادہیگرام / دن ، اگرچہ ز   میل  8-4خوراک    ہے )عام طور پر عالج یک
(   نی ید  کا امکان ہے
 ای
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ی اولن ی اپثں   3-2منحرص ہے ،  پر  یرات ےک وقت خوراک ےک طور پر؛ اثر اور روادار  یہ کیگرام / دن ا  میل 5 یں
۔ عام طور پر عالج یک جاسکٹی  گرام / دن تک بڑھانے   میل 20ہفتوں ےک دوران آہستہ آہستہ  خوراک  ہے

 ہے  گرام / دن ہونی   میل 10-20
ی : اولناطیاحت)  ی اپثں ل یں م یں ۔ اولن ہونی  تی صالح کو بڑھانی یک  الئٹسی م طسیابیاور ذ ا یم یڈیپیہائثی ی ہے ی اپثں پر  یں
ورت ہونی  یک  نگرانی  اور بلڈ شوگر یک پڈ یعد لماہ ب 6کو ہر   ضوںیمر  ۔(  ضی  ہے
 ای
( یں منقسم خوراک م  2گرام / دن )   میل 10ہفتوں تک  2-1گرام / دن ، جس کو   میل 5 گویل  ڈولیلوپر یہ

۔  ا یبڑھا  جاسکتا ہے
 ای
وکسیڈ و یو  می )سوڈ والثی وکیاور و  ٹیلثی )مزاج   یں دوائ یدورس  ٹی کاربون  میتھیکا مرکب( اور ل  سڈ یا لثی

اےس ضف سخت    کنیجاتا ہے ، ل  ا یاستعمال ک  بیھ  تں پاگل پن ےک عالج ےک ل   یں ، جنہ  یں ( ہمستحکم کرنی وایل
۔  ا یاستعمال ک یں م نگرانی  انی ینفس   جانا چاہنے
 پر رسثی  لیطو 

ی اور اولن ڈونیعرےص تک استعمال ہونی ی اپثں  یں اضافی ےس وابستہ ہ یں وزن م یں
ی
ےس   ۔ باقاعدیک

  ےسیبو پانی جورزش ، غذا پر قا  جسمانی 
ی
  جانی  یک  حوصلہ افزانے  یک  ضوںیےک لتے مر  یلیتبد  یں م  طرز زندیک

۔   چاہنے
اپ ی پر ا کوٹکسی سائ نٹی یکو ا  ضی مر  اگر  ی جھٹگ ، پارکنسن ےسی عالمات ج ڈلی میثں کسثی  ا یچہرہ ، سلوروہ یں

 ں یشامل کر  لیتو درج ذ  یں ہ ہونی 
 3ہے کہ اےس  جاسکٹی  بار )کوشش یک کیر ابار اور دوپہ کیگرام صبح ا  میل 2 ڈائلینیگزفیی ۔ ٹرائھبیٹ
(  ا یےک بعد اس کو کم کر د نوںیمہ  جانے
 

 عالج   حفاظٹی 
 ای۔ یں شدہ خوراکوں م  می تقس 3-2گرام / دن   میل 1500-900 گویل  ٹی کاربون  میلتھ

ی کاربام ی اپثں  ۔ یں منقسم خوراک م  3گرام / دن   میل 1200-600 گویل  یں
 ای

و یو  می سوڈ وکسیڈ ا ی ٹیلثی  ۔ یں شدہ خوراکوں م  میتقس  3-2گرام / دن   میل 1500-500 گویل  والثی
۔ عام طور پر    ا ید  یہ  یں م  نگرانی   انی یعالج ضف نفس  انی ی: نفسنوٹ  اقساط ےک بعد حفاظٹی   3-2جانا چاہنے

ورت ہونی  عالج یک ۔  ضی رہ  یعالج جار  ہیسال ےس ےل کر عمر بھر تک مختلف مدتوں تک حفاظت 3ہے
۔ لتھ ورت ہونی  یک  باقاعدہ نگرانی  سطح یک کو خون یک   ضوںیےک مر  میسکتا ہے ۔ ج  ضی ےک فنکشن   گر ہے

ی بار کاربام کیا یں ماہ م  6الئن پر اور  سیب اد یبن شمار یک لیاور بلڈ س سٹیٹ ی اپثں و  میاور سوڈ یں ےک   ٹی والثی
۔ کروانی   یں م ضوںیمر   چاہنے

 مریضوں یک تعلیم

ی  ےسیرہنما خطوط ج عمویم یں اور دواؤں ےک بارے م یمار یب ۔ یں م ا ینیوفر رسر  ہوتا ہے
 نہ ہوں۔  شانیپر   ادہیاور تکرار پر ز  ںیےک بار بار ہونی پر توجہ د  یمار یب

۔ ا یےک ساتھ عالج ک انے یطرح کام قسط یک کا پہیل  تکرار   جاسکتا ہے
l  ۔ نمک  ںیکا مشورہ د  نی یل  الیس   یں مقدار م  پر ہوں تو ، خاص طور پر موسم گرما ےک دوران کافی   ھمیجب لت

 - یں ککو مت رو 
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 اور  ںیکرد   خوراک آدیھ یک  میاسہال ہوتا ہے تو ، لتھ ا ی کو بخار ، الٹی   ضی ےک دوران مر  نی یل میاگر لتھ
 ۔ ںی ےس رابطہ کر   اتیماہر نفس ا یمعالج 

 

وفرینیا   2.6 ن  شٹں
داری یک خصوصیات   اس میں تبدییل یک سوچ کا عمل ، جذبات ، ڈرائیو ، طرز عمل اور حقیقت ےس دستثے

۔ مریض  ۔ ان میں عجیب و غریب ظاہری شکل ، ہے  ہیں
ےس مریض اور وقت فوقتا عالمات مختلف ہونی

۔ موٹر رسگریم میں کیم ، واپیس ، چپٹا اثر اور موڈ میں خلل ، بد فہیم اور دھ   وکہ شامل ہیں

 تشخیص 

 ےک معیار کا حوالہ  10آنے یس ڈی 

 عمویم انتظام 

۔ دورسوں  یسلسلہ جار  ہی،  یں م ضوںیعالج کرنی واےل مر  ےس پہےل ےس یہ اتیماہر نفس رکھا جاسکتا ہے
وع ک  ا یگ  ا ید  یں م   لی، ذ  یں م ماہر ےس رجوع کرنا   انی ینفس  کیا  یحیکو ترج   ضی مر   کنیجاسکتا ہے ل  ا یعالج رسر

۔   چاہنے

  بغٹں ادویات ےک عالج

 مدد  انی ینفس عہیےک ذر  میلیف
  م ی تعل انی ینفس 
 

 ادویات کا عالج

 عالج ےک مقاصد  ےک ضوںیپر تشدد مر  د ی شد 
 یں نقصان کو روک 
  ۔ ےسی، ج ںیشدت کو کم کر  اور اس ےس وابستہ عالمات یک انی ینفس -ںیکن سلوک کو قابو کر   شانیپر

ی اشتعال انگ  عالمات اور متاثر کن عالمات۔  ، منفی   تی، جارح  یثں
ی عوامل کا تع ان  واقعہ رونما ہوا۔ د یوجہ ےس شد  جن یک ںی کر   نشاندیہ اور ان یک یں
ی سطح پر ت نیبہثی  کرنی یک  مکا  کا اثر۔  ےس واپیس یثں
 ۔ ںیکر   دا یاور کنبہ ےک ساتھ اتحاد پ ضی مر 

 ۔ ںیکر   ار یعالج معالجہ ت عاد یالم لیاور طو  مخترص 
ے  ۔ ںیکو مناسب ےس جوڑ   ضوںیبھال ےک بعد مر  کھید یں م  معارسر

  پہےل عالج کا اثر؛ ضمٹی :  ںی عوامل پر منحرص دواؤں کا انتخاب کر   لی، درج ذ  یں صورت م  تشخییص  نٹے   کیا
  کیس   تی سمےک عالج ےک راستی   ضوںیپروفائل؛ مر   اثرات یک  ےک ضمٹی   ہیکا تجربہ؛ ممکنہ ادو   اثرات کا ماضی 

 ۔ انے یدست طور پر دوا یک مقایم ح؛یخاص دوا ےک لتے ترج
وع ک یں م لیذ عالج :  ا یرسر  جاسکتا ہے
 گرام / دن   میل 4-2 یں کوں مشدہ خورا   میتقس  2گرام / دن ، آہستہ آہستہ  میل 1 ڈونی رسثی 
  ا یاضافہ ک د ی مز  یں اثر پر منحرص ہے جس م کلینیاور کل یجاتا ہے ، جو روادار  ا یدن ےک بعد تک بڑھا 2-4

اثر ہونی   یں گرام / دن م  میل  4  ضوںیتر مر   ادہیگرام / دن ، اگرچہ ز   میل  8-4جاسکتا ہے )عام عالج معالجہ  
(۔  کا امکان ہے

 ای
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ی یاول ی پیثی پر  یخوراک ےک طور پر؛ جو اثر اور روادار  کیرات ےک وقت ا یہ کیگرام / دن ا  میل 5 گویل  یں
۔ عام طور پر  ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 20ہفتوں ےک دوران آہستہ آہستہ  3-2منحرص ہے ،  جاسکتا ہے

 گرام / دن ہے   میل 20-10خوراک  عالج یک
اپی: اولاطی)احت ی ی ثی ل یں م یں ۔ اول تیصالح کو بڑھانی یک ئٹس ال یم طسیابیاور ذ ا یمیڈ یپیہائثی اپیہے ی ی ثی پر  یں
ورت ہونی  یک  نگرانی  اور بلڈ شوگر یک پڈ یماہ بعد ل 6کو ہر   ضوںیمر  (  ضی  ہے
 ای
ازولیرپیخوراک ےک طور پر ا رات یک کیا ہفتوں  3-2پر  اد یبن یک  یگرام / دن ، اثر اور روادار   میل 10-5 ثی
۔  ا یگرام / دن تک بڑھا  میل 30 یں م  جاسکتا ہے
 ای

ی اپ یکوئٹ  یں ہفتوں م  3-2پر  اد یبن یک  یاثر اور روادار  -خوراک رات یک یہ کیا گرام / دن  میل 200-100 یں
 سکتا ہے  ا یگرام /دن تک بڑھا  میل 600

 ای
 ا ی( بڑھایں منقسم خوراک م  2گرام / دن )   میل 10ہفتوں تک  2-1گرام / دن ، جس کو   میل 5 ڈول یلوپر یہ

۔  جاسکتا ہے
 ای

شدہ   می تقس 3 -2گرام / دن )   میل 20-15 یں ہفتوں م 2-1 یں گرام / دن ، جس م   میل 10 نیٹرائفلووپراز 
۔ ا ی( تک بڑھایں مقدار م  جاسکتا ہے

 پر رسثی  لیطو 
اپیاور اول ڈونیعرےص تک استعمال ہونی ی ی ثی  یں اضافی ےس وابستہ ہ یں وزن م یں

ی
ےس   ۔ باقاعدیک

  ےسیورزش ، غذا پر قابو پانی ج جسمانی 
ی
  جانی  یک  حوصلہ افزانے  یک  ضوںیےک لتے مر  یلیتبد  یں م  طرز زندیک

۔   چاہنے
۔ ہ  ا یکو انجکشن د  ضی ، مر   یں صورت م   یک  نے پرتشدد رو  ا یجوش و خروش    د یشد  - 5  ڈولیلوپر یجاسکتا ہے
 ا ی۔ یں گرام پٹھے م  میل 50-25کلورائڈ   نیتھاز ی+ انجکشن۔ پروم  یفور  یں گرام پٹھے م  میل 10

اپیاول انجکشن ی ی ثی  یں گرام پٹھے م   میل 10 یں
 ای

 یں گرام پٹھے م  میل 2 پامیز یلور  انجکشن
۔ ا یگھنتی ےک بعد دہرا  8 انجکشن  جاسکتا ہے

،  یسست رو  یں ، حرکت م  نے ہویسر  ےسیاثرات ج ہلےک ےس اعتدال پسند ضمٹی  اتیسائکوٹک ادو  نٹی یا
ورت ےس ز  چہرے ےک تاثرات اور چکناچور ، سخٹی  بن  تھوک ، منہ کا سوکھاپن اور قبض کا سبب  ادہی، ضی

۔ مر  سکٹی  ۔  دا یبرداشت پ  یں عام طور پر ان پر کچھ ہفتوں م یں م  ضیہے  کرتا ہے
اپی ا یں م  ضیمر  اگر  ی جھٹگ ، پارکنسن ےسی ج یں ہ عالمات ہونی  ڈلیم یثں کسثی  یں ہ ا یچہرہ ، سلوروہ یں
  نی یمہ 3ہے کہ  جاسکٹی  بار )کوشش یک کیا یں بار اور دوپہر م کیگرام صبح ا  میل  2 لیڈین یکسفیہ  ٹرانے 
 ( ںیبعد اس کو کم کر  ےک
 ں ید ،تں ےک ل خرانے  یک  ند ین

ی کلون  ا یگرام   میل 2-1 گویل  پامیز یےک وقت لور  سونی   یں مدت م  گرام رات ےک وقت ابتدانے   میل 1-0.25 پامیثں
 ی و ثں طور پر ہفتہ وار پ   تدانے اب  ،یں دن ےک لتے ، اس ےک بعد کم کرنا چاہئ  15-10جاسکتا ہے )عام طور پر    ا ید

ور  ۔ ا  یضی تعداد آہستہ آہستہ کم ہوکر  پندرہ   یک  یو ثں تو ، پ  یں بار جب عالمات مستحکم ہوجانی ہ   کیہے
۔ بہثی  بار ہوسکٹی  کیا یں ماہ م 3-1بار ےس  کیا یں دن م وع ہوجانی  کیا یہے ۔ تاہم  ہفتی ےک اندر رسر ہے



﴿316﴾ 
 

۔ اس ب  نوںیچند ہفتوں ےس مہ  یں ، مکمل اثر ہونی م  عالج یک د عایالم لیکو طو   یمار یکا وقت لگ سکتا ہے
وفر  ی ورت ہے ، جو رسر ۔ شد ٹے ےس ک کیا یں م ا ینیضی عارےصی کا عالج عام  انی ینفس  د یسال تک چل سکتا ہے

ور  نوںیمہ 9-6طور پر  ۔  یتک ضی  ہوتا ہے
 م یتعل / خاندانی  ضی مر 
ی جانے کہ ش ید می تعل ہی بھال کرنی والوں دونوں کو  کھیاور د ضی مر  ہے ،  یمار یب انی ینفس کی ا ا ینیوفر ثں

۔ لواحق  ا یموثر عالج ک  عہیےک ذر   وںیدوائجس کا   ی جاسکتا ہے جانا چاہنے   ا یکو مدد فراہم کرنی کا مشورہ د  یں
۔  کرنی   یں نہ د یپر تنق ضیاور مر   چاہنے

ہوتا  نچاؤ یکھ  یں حےص م  ےک جسم ےک کیس ضی ۔ اگر مر ںی آگاہ کر  یں اثرات ےک بارے م کو عام ضمٹی   ضی مر 
ی ت ا یدور ےک حےص  ا یگردن   ےسیہے ج  ا یمعالج ڈاکثی  ردوبدل ہوتا ہے تو ، فورا یہ یں م تی حساس ا یبخار  ثں
 ۔ںی ماہر ےس رابطہ کر  انی ینفس 
  ضی ۔ مر یں اضافی ےس وابستہ ہونی ہ  یں سائکوٹکس اکثر وزن م  نٹی یا   

ی
ےک لتے حوصلہ    میترم  یں م   کو طرز زندیک

  چرنے  ےسیج ںیکر   افزانے 
ی
 کرنا۔   رسگریم ےس جسمانی  ےس بچنا اور باقاعدیک

۔  ا یک  یں اچانک عالج بند نہ  ثں ےک مشورے ےک بغ اتینی واےل ماہر نفسکر  عالج  جانا چاہنے
 ریفر 

 پہال نفسیانی واقعہ ·         
نی تعاون·           ناقص معارسر
 خود کیسر کا زیادہ خطرہ یا دورسوں کو نقصان پہنچانی کا خطرہ ·         
 بچوں اور نوعمروں میں ·         
 بزرگ·         
ی    ·        وایل خواتیں

 حاملہ اور دودھ پالنی
ی نہ ہو ·           عالج ےس کونے بہثی
 اشت ادویات ےک عالج میں عدم برد·         
 سمورنی میڈیکل یا دورسی نفسیانی بیماری·         
 مرض نفسیانی بیماری ےک ساتھ ·         

 

م   2.1 ن  پارکنسٹن
۔ یہ ایک سنڈروم ہے جس یک خصوصیت لرزنا ، سخٹی ، ب یہ اور پوسچر میں خلل پڑنا ہے ی ریڈی کائینثں
ی یک بیماری ، یا ثانوی ،   یعٹی ادویات یک وجہ ےس۔ بنیادی ہوسکتا ہے ، یعٹی پارکنسثی

  

 عالج ےک مقاصد
 غثں فعال عالمات کو کم ےس کم کریں۔ ·         
۔ ·           پیچیدگیوں کو روکیں اور ادویات ےک مرصی اثرات ےس بچیں
 ثانوی حثیت یک جانچ کریں ·         

  

 انتظام
 مریض کو تعلیم دیں۔·         



﴿317﴾ 
 

 میں تبدییل ، فزیوتھ·         
ی
رانی اور پیشہ ورانہ تھرانی ےک بارے میں عمویم معاون تھرانی اور طرز زندیک

 مشورے۔ 
  

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

کو بہثی    وںیرسگرم ساتھ روزانہ رہنی یک مزاج اور نقل و حرکت ےک ساتھ وتھرانی یورانہ اور فز  شہی: پورزش
 .  بناتا ہے

 ۔نا یخوراک ےک ساتھ متوازن غذا ل اضافی  : فائثے وایلتی غذائ

 ادویات کا عالج

  وں یدگ یچی ہے اور موٹر پ  ہونی   یمار یسال  ےس کم ب  5  یں ہے جن م  یڈ  نی   یں ' ےس مراد لوگوں م یمار یب  'ابتدانے 
موٹر   یں ہونا ہے جن م یڈ نی  یں لوگوں م ےسیپر ا ووڈوپا ییمراد ل' ےس یمار یےس ب ر ی۔ 'د یں ہ ہونی  یں نہ  دا یپ
۔ کو ظاہر کرنی   تھمےک الگور  ہیانتظام یک  یڈ نی  9.1۔  شکل یں ہ ہونی  دا ی پ اںیدگیچیپ  ہے
ی بار جب پارکنسن کیا   عالمات روز مرہ یک یں

ی
وع کرد  وںیرسگرم یک   زندیک تو عالج  یں ہ ٹی یکو خراب کرنا رسر

وع ک ۔   ا یرسر وع کر  وڈوپا ییل یں م  ضوںی عمر ےک مر   ادہیسال ےس ز   65جانا چاہنے چھونی   ں؛یےک ساتھ عالج رسر
وع کیں روک وڈوپا ییل یں م ضی مر  مرصی اثرات نہ ہونی تک  ا ی دہجانے اور فائ ا ی۔ عالج کم خوراک ےک ساتھ رسر

۔  ا یآہستہ آہستہ بڑھا  جانے
 ی ڈ نی  ابتدانے 

 طٹے   کردہ دوانے   ز ی۔ پہےل تجو ہے   یں نہ ادویات کا عالجانتخاب واال    آفافی   کونے   ہاںی
اور   کا انتخاب کرنی ہونے

 
ی
 ۔ یں رکھ یں م انیکو دھ   حیترج یک  ضوںیاور مر  اتیخصوص یک  طرز زندیک

 یڈ نی  اںیواےل نما جھٹگ
 گرام۔  میل 20-6 گویل  ڈائلی نیف یگز یٹرائہ  یں شدہ خوراکوں م  می تقس 3
 ای
ٹروپیب ی ی ثی  ۔ یں شدہ خوراک م میتقس 3-2گرام   میل 6-1 گویل  یں

جکسی نٹیا یں م  ضوںیعمر ےک مر  ادہیسال ےس ز  65: اطی)احت ی ےس پرہ   کولثی  (۔ںیکر   ثں
 یڈ واال نی  ر ید
 ڈائل ینیف  یگز ی طرح ٹرائھ . اوپر یک1

۔  ا ید یں مجموعہ م  ا ی مونو تھرانی  کو بیھ  ےس کیس یں م لیذ  مندرجہ  جاسکتا ہے
ی پٹی. بروموکر 2  ا ی۔ یں م  شدہ خوراکوں میتقس 3-2گرام / دن   میل 10- 2.5 گویل  یں
 ای۔ یں منقسم خوراکوں م  3دن  گرام فی   میل 4- 0.375 گویل  پکسولیمیپر 
 ۔ یں منقسم خوراک م 3گرام / دن   میل 24-6 گویل  ولثں نییروپ
 ای
 ۔ یں شدہ خوراک میتقس  2 ا یگرام / دن بطور واحد خوراک   میل 100-25 گویل  لیڈیب یثں پ
ورت ےک مطابق منقسم خوراک م ( وپاووڈیگرام ل  میل 250-100) ڈوپا یاور کارب ووڈوپا یی. ل3   م ی )ترم یں ضی

 یں م  ضوںیواےل مر  یڈ نی  جانا چاہنے تاکہ ابتدانے  ا یک   یں کو استعمال نہ   وںیار یت یک   وڈوپا ییل وایل شدہ رہانے 
 ی چیموٹر پ 

ی
 (۔ثں تاخ  یں ےک آغاز م  دیک

دار   اتیادو   پارکنسنونی   نٹی یکو ا  ضوںیمر   ی چیموٹر پ (  اںیچھٹ   یک  دوانے   یےس نجات )نام نہاد دستثے
ی
کو کم    دیک

 وجہ ےس۔  ( ےک خطرہ یکسیا میا نیمہلک سنڈروم )ا پٹکیورولین یں چاہئ کرنی   یں نہ تں کرنی ےک ل
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ی لیج یلی س یں م  عالج ی پومورفی ا ،یں ۔ کل  نیمانٹاڈ یاور ا یں   ی ڈ ، نی  یں ٹرائل ےک تناظر م  کلینیکا محدود کردار ہے
ی واےل لوگوں ےک لتے ڈوپام ز ، کو اانہ اے او نے  می، ا گونسٹیا یں  کو اعصانے   یاور وٹامن ا 10 و یک  نظائمیبثی

۔   یں عالج ےک طور پر استعمال نہ   حفاظٹی   کرنا چاہنے
 نشوونما کو سست کردے۔   یک  یڈ ہے جو نی  یں موجود نہ  جنٹیا الحال ، کونے  فی 
ی + ڈوپام   عالج  ووڈوپا ییاور آخر کار ل  یں ہ   ہونی   اںیدگیچی وقت ےک ساتھ موٹر پ  یں تر افراد م  ادہیواےل ز   یڈ  نی    یں
ز یانہب نی  می او ا / یس گونسٹسیا ڈوپامائن   ا یاور /  نٹاکاپونی+ ا ڈوپا ی+ کارب ووڈوپا ییل —، ٹرپل مرکب  ثی
   یک  گونسٹیا

ی
ورت ہویک  ۔ضی

ی ےس متاثرہ ڈسکائ  اتیجانا چاہنے ، اگرادو  جا یےک پاس بھ  ورولوجسٹیکو ن  ضی مر  اتار  یں م موٹررسگریم ا ی ا یثں
ان پلس سنڈروم )ترفی چڑھاؤ آجانے اور پارکنسن  وفی یسسٹم ا فالج ، ملٹی  ثں وکلیپسند سثی  (۔ہثں وغ ثی

ہلےک ےس   ضی٪ مر 40واےل  یڈ ہوسکتا ہے اور نی  ا ینشیمیڈ کو بیھ  ضوںی٪ مر 30-20 با یواےل تقر  یڈ نی 
 
ی
   ار ی جس کا مع  یں ےس منسلک ہونی ہ  اعتدال پسند افسدیک

ی
پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے ، لہذا ، مناسب عالج    زندیک

۔ انتظام ا یک   ا یمنشیڈ ،تں ےک ل  التی تفص یک  ہی جانا چاہنے
ی
 ۔ یں کھی د کشنی س متعلق ےس  اور افسدیک

 مریضوں یک تعلیم

اور کنتے کو تمام متعلقہ معلومات  ضوںی ےس متعلق مر  اراتیاور عالج ےک اخت تشخیص ، اس یک یمار یب
  عالج معالجے یک یں ۔ بحث و مباحتر مںیفراہم کر 

ی
اس  ا ی یاور موٹر معذور  می ترم یں م توقعات ، طرز زندیک

۔ ٹی یحدود کو دور کرنی ےک لتے معاونت پر توجہ د  یک  چاہنے
ی اکائن  د یشد  کو اچانک   اتیادو  پارکنسنونی  نٹی یمہلک سنڈروم ےک امکان ےس بچنی ےک لتے ا پٹکیل وئرو ین ا ی ا یثں
 اچانک ناکام ہونی یک وجہ ےس  ( یکیرسجر  یک  ٹیمعدے ، پ ےسیناقص جذب )ج ا یروکا جانا چاہنے  یں نہ

۔ جانی  ید یں اجازت نہ  چاہنے
  

2.2    
ی
 مریک

 خصوصیت دائیم نے ساختہ بار بار جھٹگ ہیں مرکزی اعصانے نظام )یس این ایس( یک خرانے جن یک 
 انتظام 

اس بات کو یقیٹی بنائیں کہ بافی تمام وجوہات )الکحل ، ایکلیمپسیا ، میننجائٹس ، بلڈ شوگر کا کم ہونا ·      
ہ(  نہیں ہیں   وغثں

 ایک ےس زیادہ فٹ واےل مریضوں ےک عالج پر غور کرنا چاہنے ·         
۔ عام طور پر دو ہفتوں ےک بعد مکمل اثر کا فینوباربیٹون ےک·          وع کیا جانا چاہنے  ساتھ یہ عالج رسر

۔  تجربہ کیا جاسکتا ہے
تا ہے فینوباربیٹون میں زیادہ ےس زیادہ اضافہ کیا جا دوروں )نیج  ایک چارٹ کا حوالہ ( اگر برقرار رہ·         
 سکتا ہے 
ی نہیں ·         

میل گرام یک خوراک میں کیم کرےک   30آنی ہے تو ، ہر ہفتی جب فینیٹوئن ےس کونے بہثی
ی میں  ۔ اگر دورے برقرار رہنی ہیں تو ، فیینٹوٹیں  ہیں

 میل گرام اضافی ےس روزانہ 50فینوباربیٹون کو ٹیثی کرنی
 میل گرام یک زیادہ ےس زیادہ خوراک تک اضافہ کریں 600

ی نہیں ہے تو ، کارب·         
ی میں تبدییل کریں ، فی ہفتہ  اگر قابل تعریف بہثی اپیں ی میل گرام خوراک کم  50امثں

 کرےک فینیٹائن کو روکنا۔ خوراک میں زیادہ ےس زیادہ اضافہ 
اج·          ی  ےس گریز کیا جانے  اگر ممکن ہو تو ان دوائیوں ےک امثی
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 ےک باوجود دوروں میں مبتال مریضوں کو عالج ےکلتے اعیل·         
 سطح پر ریفر کیا مذکورہ دوائیں نہ ہونی

۔   جانا چاہنے
  

 چاہنں 
ی  کو فوقیت دیٹی اپیں ی  نوٹ: فینیٹائن ےک بہت ےس مرصی اثرات یک وجہ ےس کاربامثں

  

 عالج
ی س  ۔ بار بار دوروں  یں کھی د کشنی پر س کسی پٹیل ٹی یا ٹسیسٹ  ،تں ل بھال ےک  کھی طور پر د  یےک دوران فور  ر ثں

۔ دوروں کا پہال واقعہ جس م عالج یک  مدنی  لیطو  تں ےک ل ورت ہے قسم  یدورس  ا ی طرح یک یہ کیا یں ضی
د ک  ٹابولکیاور م ہے اور جہاں اعصانے  یں نہ خی    تار سابقہ   کونے   ےک دوروں یک جاتا ہے ، ان  ا یامراض کو مسثی
کو   نی یخطرہ مول ل ضی/ اور مر  نیجاسکتا جب تک کہ والد ا یک  یں رکھے اور ان کا عالج نہ  یں کو مشاہدے م

  تیثیح  یک  ضوںینہ ہوں۔ تاہم ، مر  ار یت
ی
  ی، جزو  مریک

ی
 خی    تار  مضبوط خاندانی  یک  دوروں ، ٹڈ فالج ، مریک

 ادہ یہ ہونی کا خطرہ ز دوبار   یں م  ضوںیساتھ سامتی آنی واےل مر   ےک  جے   یا  یاور ا  نی   رس ےک یس  معمویل  ثں اور غ
دار عال  عاد یالم لیہوتا ہے اور پہےل دورے ےک بعد طو  ۔ الکحل ےس دستثے  ا ی ٹابولکیاور م یج پر ڈاال جاتا ہے

   یں صورت م  عالج ضف ایس  عاد یالم  لیطو   ،تں ےس متعلق دوروں ےک ل  اتیادو 
ی
  یک   سمجھا جاتا ہے جب مریک

 دہ  ز یتجو 
ی
وع ک موجود ہو۔ پہےل دورے ےک بعد رس یک ندیک ۔  ا یچوٹ ےک بعد دوروں کا عالج رسر جانا چاہنے
   تاہم ، عالج یک

ی
۔    ر یےک د  مدت مریک  بیھ   آنی واےل کیس  شیعمر ےک بعد پ  سال یک  20ےس خطرہ پر منحرص ہے

۔  جانی  بناء پر یک وجوہات یک یثانو  شی تفت دورے یک  چاہنے

 ادویات کا عالج

 ٹونک کلونک دورے  عام
وئک ابیٹ دن ےک وقفی ےس   3 یں شدہ خوراکوں م می تقس 2 یں گرام / کلوگرام / دن م  میل 40- 15 سڈ ی۔ والثی

 گرام تک کا اضافہ۔  میل 200
 ای
 ایخوراک۔  رات یک کیا ا ی یں شدہ خوراک میتقس 3-2 یں گرام / کلوگرام / دن م  میل 8-3 گویل  ٹائنینیف

ی کاربام ی اپثں  بار(۔ 3  یں مگرام دن   میل 1800-600گرام / کلوگرام / دن )   میل 35-10 گویل  یں
 ای

 گرام / دن۔  میل 180- 60 ٹونینوباربیف یں م رات
 گرام / کلوگرام / دن۔   میل 8-5: یں م  بچوں
 دورے(  یجزو  دہیچیدورے )آسان اور پ یجزو 
ی کاربام ی اپثں  ر(۔با 3  یں گرام دن م  میل 1800-600گرام / کلوگرام / دن )   میل 35-10 گویل  یں

 ای
وک دن ےک وٖقفوں ےس    3  ،یں شدہ خوراکوں م  میتقس  2  یں لوگرام / دن مگرام / ک  میل  40-15  گویل  سڈ یا  والثی
 ایگرام کا اضافہ۔   میل 200
 گرام / دن۔  میل 180-60 گویل  ٹونینوباربی کو ف  رات

 گرام / کلوگرام / دن   میل 5-8: یں م  بچوں
 اور بخار ےک دوروں ےک لتے باب(  دہینوزائ) 

۔ )مونو تھرانی  انے دو  کیا طور پر کیس یحیکو ترج  ضی مر  ںی کر   مالحظہ  ( ےس قابو رکھنا چاہنے
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وع کر   دوانے   ا یاضافہ ک یں تو ،بعد خوراک م یں ۔ اگر دورے دوبارہ ہوجانی ہںیکو کم خوراک ےک ساتھ رسر
۔ تں جانچ پڑتال ےک ل سطح یک یک  اتی/ ادو  لیتعم -جاسکتا ہے   ہے

 ےک باوجود دورے نے  ادہیےس ز  ادہیز  یک  دوانے  پہیل اگر 
 ں ی قابو رہے توشامل کر خوراک تک پہنچنی

 ۔ یں خوراک تک پہنچ جائ ادہیےس ز  ادہیز  دوا یک یاور آہستہ آہستہ دورس  ،اور دوانے  کیطرح ا یک  اوپر 
  ول ک دوانے  یاگر دوروں پر دورس ۔ہم ا یےک اضافی ےس کنثی  ں یکوشش کر   کو ختم کرنی یک  پہیل شہیجاتا ہے

 ۔ پر قابو پانی ےک کچھ ہفتوں ےک بعد دوانے  دوروں
کہمش ےک ساتھ  ز یڈ یجاسکتا ہے جب اے ا ا ی( پر غور ک' آن تھرانی ڈی 'ا ا ی و یڈجنکٹیا ا ی  تھرانی  عالج )پویل ثی

۔ ہونے  یں نہ  یبہثی  یں م  جے یدو کوششوں ےک نت یں م مونو تھرانی   ہے
 کیےک لتے ا تشخیصکو   ضیتو ، مر  یں رہنی ہ یےک ساتھ کوشش ےک باوجود دورے جار  ز یڈ یا یدو ا اگر 

۔ جنا یس بھماہر ےک پا  چاہنے
مختلف حالتوں   یں م  نٹی لی وو یجانا چاہنے )با  ا یک  یں نہ  لیطور پر تبد  یحیبرانڈ کو ترج  ا ی  لیتشک  یک  یڈ  یا  اے 
ورت ےس ز  ا یکم اثر   یں پروفائلز م  یک  وں یمختلف دوائ ا ی اضافہ ہوسکتا  یں اثرات ےک امکانات م ضمٹی  ادہیضی

(۔  ہے
ی لیشدہ ر  میترم وجہ ےس یک  لیاز کم خوراک اور بہثی تعم کم ۔  ہونی  آسانی  یں م ہیانتظام شنیفارمول ثں  ہ یہے

 ہ شنوںیباقاعدہ فارمول
ی
 ۔ یں ےس مہنگ

 ۔ ا اطیکو احت  ہیروزانہ انتظام یک  ز یڈ یبار حمل ےک دوران اے ا کیا  یا یےک ساتھ استعمال کرنا چاہنے
وع کرنی ےس پہےل روٹ تھرانی  یڈ ی رسر جگر اور گردوں ےک افعال کو ،  مکمل گنٹی  خون یک سٹی ٹ یبارٹر یل یں

 ۔ ں یمکمل کر 
ایا ی ی ٹی، الکالئن فاسف می لشیک  مثں ہر سال س تں واےل بالغوں ےک ل نی یل وسنگیانڈ میثی ےک تحول ےک  وںیاور ہڈ ثں
 - سٹ ی ٹ گر ید

ور   یلی تبد  یں ےس دواؤں م  تاوںیاسامان  متناسب معمویل  ثں غ  یں ےک نتائج م   سٹیےک ٹ  خون  ۔یں نہ  یکا اشارہ ضی
۔ جانی   یک  یں نہ  ز ی( معمول ےک مطابق تجو میا  یڈ  )نی   نگرانی   یک  اتیادو   یں معالجے م  تں تظام ےک لےک ان  اتیادو 

۔ مناسب خوراک اور تعم  لی: جب ناقص تعمیں ہ   ہیاشارے     ی بہثی   ےک باوجود کونے   لیہونی کا شبہ ہوتا ہے
۔ حمل ےک دوران ، پر ہے  ز یڈ یمتعدد اے ا ضی۔ اگر مر الپنیکا زہر   اتیادو  یں ےک معامالت م کلیڈی ۔ میں نہ
   تیثیح

ی
 . یمار یب گردوں یک  ا ی، جگر  مریک

 
ی
 ا یبنا  ٹی یقی  ہیجانے تاکہ    یک  یو ثں باضابطہ پ  چاہنے اور اس یک  برقرار رکھٹی   یکا شکار افراد کو ضبط ڈائر   مریک

صورتحال  یسیا ہی۔ یں اثرات کا پتہ لگائ منفی  ےک کیس یڈ یہے اور اے ا گٹے   کردہ دوا یل  ز یجاسگ کہ تجو 
 جو ناکارہ  یں رکھ یرکھنا جار  یوہ اپنا عالج جار  یں بچ جانے گا جس م  بیھ ےس

ی
۔ ا یےک  ناقابل برداشت ہے

وع کرنی ےک  عالج ۔ دوروں اور ضمٹی  ا یوقت پہال فالو اپ ک بیھ ہفتوں ےک اندر کیس 4-2رسر  جاسکتا ہے
 ۔ ںیکر   یو ثں پ یں ماہ بعد م  6-3اثرات کو قابو کرنی پر منحرص ہے ، ہر 

کو    لیتعم یک  یڈ یجاسگ اور اے ا ا یکا اندازہ ک  یر روادار او  تی چاہنے تاکہ افاد نا یکا جائزہ ل  یڈائر کو   ڈاکثی 
   ا یبنا  ٹی یقی

ی
   ند ی ن  ےسیےک مسائل ج  جاسگ۔ طرز زندیک

ی
اب نویسر   ےس کھانی یک  ، باقاعدیک  ونگ ی، ڈرائ  مقدار ، رسر

( پر بیھ ا یاور حمل )اگر منصوبہ بنا   ۔ چاہنے  جانی  یک  تی بات چ ہوا ہے
اور  تشخیص د یکو مز   ضی جاتا ہے تو ، مر  ا یپا یں ےک اضافی ےک ساتھ دوروں پر قابو نہ وںیدوائ یدورس  اگر 
ی گی موٹر یل ی اگابی، ٹ ٹیامثں ، ٹوپ یں ی نٹیاور گاباپ یں  یں سنثی م اعیل کیا تں ےک ل اتیادو  الئن یک یدورس  یسیج یں
۔  جا یبھ  جانا چاہنے
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 ےک عالج ےک لتے خوراکیں 3ٹیبل 
ی
 : مریک

  

 روزانہ زیادہ ےس زیادہ خوراک ابتدانے روزانہدوا /   

  
  

 بج  
 
 

 بالغ 

   رات ےک وقت روزانہ ایک بارفیینوباربیٹون )او( 
  
 گھنتی   24میل گرام / کلوگرام /    8

 گھنتی   24میل گرام / کلوگرام / 

 میل گرام 240 میل گرام 90ےس  60

ورت ہو     تو فینیٹائن رات میں ایک بار یا جب ضی
 روزانہ دو بار

  

 بج  
  
 

 بالغ 

گھنتی   24میل گرام / کلوگرام /    8 گھنتی   24میل گرام / کلوگرام /  5
 منقسم خوراک(  2) 

تقسیم شدہ  2میل گرام )  600 میل گرام 200
 )  خوراکیں

ی )او( بطور    اپیں ی    تقسیم شدہ خوراکیں  2کاربامثں

 بج  
 
 
 
 بالغ 

 24میل گرام / کلوگرام /  20 گھنتی   24میل گرام / کلوگرام / 10
 گھنتی 

منقسم  3میل گرام )  2000 گھنتی 12میل گرام فی  300
 خوراک( 

وایٹ )او(       سوڈیم ویلثی

 بالغ 
 

 بج  

 میل گرام 3000 میل گرام 600منقسم مقدارمیں روزانہ 

 میل گرام / کلوگرام  40 تقسیم خوراک میل گرام / کلوگرام میں  20
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 ریفر
 اور عالج یک ابتدا ےک لتے ، تمام نتے مریض تشخیصڈاکثی ےک ذریعہ     ·     

 غثں معمویل دوروں سمیت ، عام ٹونک کلونک دوروں ےک عالوہ دوروں ےک مریض ·         
 تعداد یا دورے یک قسم میں ·         

 تبدییل دوروں یک بڑھٹی ہونے
تھرانی ےک بعد دورے ےس آزاد ہیں )تھرانی کا جائزہ لینی سال یا اس ےس زیادہ عرےص ےس    2وہ مریض جو  ·          
 )  ےک لتے
 حمل یا منصوبہ بند حمل·         
 اعصانے عالمات اور عالمات کا بڑھنا·         
 ادویات ےک رد عمل·         
 مشتبہ زہریال پن·         

 

2.3    
ی
 حیثیت مریک

 ےک دورے مسلسل رہنی ہ
ی
۔ یہ ایک طٹے ایمرجنیس ہے لہذا اس کا فوری ہوش حاصل کتں بغثں ، یہ مریک یں

 عالج کریں۔ 

 انتظام 
 بالغ: 

 ہوا ےک راستی یک حفاظت کریں ، آکسیجن دیں ·         
 ٪ گلوکوز دیں، 5میل لیثی  80بولس ےک طور پر        ·

 اینٹیکونولسنٹ دیں ·         
  

 عالج
 رہہسپتال ےس با

ی ڈائ  بج  اور جوان بالغ افراد: مالیسر   گرام / کلوگرام۔   میل  0.3-0.2بکل مڈازولم    ا یگرام / کلوگرام    میل  0.5  امپیثں
 بالغ 

 گرام   میل 10بکل مڈازوالم  ا یمگرا  10 ازپمیڈ کو مالیسر   بالغوں
وں  2 پامی۔ لوراز یں نس م  عہی نرس )ڈاکثی ےک مشورے پر( انجکشن ےک ذر  ا ی ڈاکثی

 ۔ یں م گرام نس  میل 10-5 پامیاز یانجکشن۔ ڈ ا ی یں گرام نس م  میل
 شوگر  نڈمی۔ ر ںی اقدامات: ہوا کا محفوظ راستہ ، سانس اور گردش ، حفاظت اورجانچ کر  عام

 عالجبغٹں ادویات ےک 

 ےک رس یک  ضی، مر  یں بنائ ٹی یقی کو   شن یجنیمناسب آکس عہیماسک ےک ذر  ا ی نولیطور پر ناک ےس ک  یفور 
لیکو ل  ضی۔ مر یں رکھ  کیٹھ  تں بہثی ہوا ےک راستی ےک ل  ادہیےس ز   ادہیکو ز   شنیپوز  جانا   ا یمنتقل ک   یں حالت م  ثی

۔   چاہنے اور رساو / فردھنگ ےس منہ صاف کرنا چاہنے
د کر  ٹابولکیعالج م قابل   ںیاسباب کو مسثی

ی
 ۔ یں کو بڑھا سکتی ہ  جو مریک



﴿323﴾ 
 

ی ی سکر  کولوجے ی، ٹاکس ز یاسٹڈ  کلیماٹولوجی، ہ یمسثی یک  م ثں ، س ولی، گلوکوز ل ںیقائم کر  تک رسانے  نس   ثی
نگی مان جے  یا یور اجانچ ا سطح یک یک  اتیادو  پٹکیل ٹی یا نٹی یاور ا ہو( ےک لتے خون ےک  ابی)اگر دست ثی

 ۔ یں نمونوں کو ل
ی ےک تع  سی گ  خون یک   یایوقفی وقفی ےس رسر   ا ی  یمثی یآکس  نبض ی یےس آکس  یں ی ۔ اگر خون میں کا اندازہ لگائ  جیی  یں

، گلوکوز کا   یں ہے تو ، بالغوں م یں نہ  ابیجانچ دست گلوکوز یک  یں اگر خون م ا یہے  ہو جانی  کیم  شوگر یک
وز ی٪ ڈ 25،  ںیانتظام کر  ی امیتھا یں گرام پٹھے م  میل 50طور پر )  یفور  یں نس م ثی یل میل 100-50 کسثی  یں

(۔ بچوں م تا یالکوحل ل ضیےس پہےل، اگر مر  ۔ 25/ کلو  ثی یل میل 2خوراک  ، گلوکوز یک یں ہے  ٪ گلوکوز ہے

 )بالغوں( ادویات کا عالج

ح پر لور  گرام / منٹ یک  میل 2 ادہینٹ ےس ز م کی. ا1 ےس  ادہی)ز  یں گرام / کلوگرام نس م  میل 0.1  پامیز یرسر
(۔ ا یمنٹ ےک بعد دہرا  20-10گرام( )   میل 4 ادہیز   جاسکتا ہے
 ای
  ادہ یےس ز  ادہی)ز  یں گرام / کلوگرام نس م  میل 0.2 پامیاز یڈ یں گرام / منٹ نس م  میل 5منٹ ےک دوران  کیا

(۔ ا یتو اس کو دہرا یں رکنی ہ یں منٹ ےک بعد نہ  5)اگر دورے  گرام(   میل 10  جاسکتا ہے
 منٹ(  60-20)  یا سیا یس  جے  یں مرحےل م  دورسے

(۔  یں نہ  ادہیگرام / منٹ ےس ز   میل  50کا سست ادخال )   الئنیگرام / کلوگرام س  میل  20-15انجکشن    ٹائنینیف 
کا انتظام کرنی   وژنیانف  ٹوئنینیرکھتا ہے ف   یں نہگلوکوز پر مشتمل حل ےک ساتھ مطابقت    ٹوئن ینی: فاطی)احت

  ہ یہے کہ  جاسکٹی  یک  یں سفارش نہ  یک  می ا آنے  ںیےک ساتھ صاف کر  الئنیالئن کو نارمل س یں ےس پہےل نس م
(۔ اگر ف  یک  50جاتا ہے تو ،  ا یپا یں منٹ ےک بعد دوروں پر قابو نہ 10لوڈنگ خوراک ےک  یک  ٹوئنینیغلط ہے

ح ےس ف  ں یخوراک د  اضافی  یں گرام / کلوگرام نس م  میل 10-5 ٹوئنینیرسر
 ای

 / منٹ پر  یا گرام نی   میل 150( یا برابر )نی  ٹوئنی ن یگرام / کلوگرام ف  میل 18-15 ٹائنینی۔ فاسفانجکشن
(۔  دا یپ  ا یدھمی ر ی/ ا زرسر یکم بلڈ پر   ہ ی ونکہیک  ںیکر   کیچ نی  اور نے  نگرانی  : دل یکاطی)احت  کرسکتا ہے
 10-5  ٹوئنینیف  تو ، اضافی  یں ہ  یلوڈنگ خوراک ےک دورے جار   منٹ یک  10 یک  ن یٹو ینی/ فاسف  ٹوئنینیف اگر 
 ۔ ںید نٹائنییکلوگرام ف  گرام فی   میل 10-5 ا یگرام / کلوگرام   میل
و یو  میتو انجکشن۔ سوڈ  یں ہ ی. اگر دورے جار 2 گرام / کلوگرام /   میل 6گرام / کلوگرام   میل 35-25 ٹی لثی

ح ےس  گھنٹہ یک  رسر
 ای

سہولت   یک  ثی ی لینٹیگرام / منٹ پر )جہاں و   میل 60 یں گرام / کلوگرام ناس م   میل 20 ٹونینوباربیف انجکشن
  اور سانس سر یکم بلڈ پر   ہ ی ونکہیجانا چاہنے ک ا یہو اس پر غور ک  ابیدست

ی
کا سبب بن سکتا    ےک افسدیک

(۔  ہے
 ں یعالج کا آغاز کر  نی مد  لیےک ساتھ طو  یڈ یجاتا ہے تو ، اے ا ا یبار جب دوروں پر قابو پال کیا

و  می سوڈ  گرام / دن زبانی   میل 300 گویل  ٹوئنینیف ا یطور پر  گرام / دن زبانی   میل 1500-800 گویل  ٹیوالثی
ی کاربام  ا یطور پر  ی اپثں  گرام / دن۔  میل 1200-400 گویل  یں

اور   ںیر ک  نشاندیہ  یجلد  یک  یا  سی(: ایا  سیا  یکثی یفر یہے )ر   برقرار رہٹی   منٹ ےک بعد بیھ  60حالت    اگر 
 ں ی شفٹ کر   یں ہسپتال م   ثے یک   یٹررسر   کو کیس  ضی اور مر   یں کروائ   وٹیٹ  وجہ ےک مطابق انسٹی   یادیبن  اس یک
۔ جود سہولت مو  یک  شنیلینٹیو  یں ہو جس م ونٹی ثے ی ک  مرجنیسیا ا ی و ی یس آنے  یں جس م   ہے

 یتھیک  لیثں ، آرٹ  یں رکھ  ثی یمان  جے   یا  ی، ا  ںیکر   ار یےک لتے ت  شنیلینٹیو   کلین ی. مک1
ل ک  ثی  ۔ یں رکھ  ثی یتھیاور سنثی
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گرام( نس    میل  10  ادہیےس ز   ادہیگرام / کلوگرام )ز   میل  0.2انجکشن    میڈازولی۔ مں ی خوراک د  یک  . نے ہویسر 2
 ۔ یں گرام / کلوگرام / گھنٹہ مسلسل ادخال کرنی ہ   میل 0.4-0.1جس ےک بعد  یں منٹ م  2بولس  یں م
 ای

گرام / کلوگرام / گھنٹہ   میل 10-5بولس اس ےک بعد  یں مگرام / کلوگرام نس   میل 2.5۔ پروپوفول انجکشن
 ۔ یں ہ نی ید
 ای
گرام /   میل 1- 0.5اس ےک بعد  ،یں گرام / کلوگرام نس م  میل 20-10انجکشن  نٹلیوپیتھ یں گھنٹہ م   کیا

 ۔یں کلوگرام / گھنٹہ ادخال کرنی ہ
ےس   اتیگھنتی تک ادو   12بعد   دوروں ےک  یمقصد ےک ساتھ آخر  جے   یا ی. کوما کا مرحلہ: پھٹنا دبانی ےک ا3

 ۔ یں رکھ یکوما جار 
کو    وژنیےک انف جنٹیا ٹکینستھیگھنٹوں ےک بعد ا  3ےک ساتھ ہر  نگرانی  یک  جے  یا یکا مرحلہ: ا  ننگی. و 4

وگرافکیال ا ی طٹے  ، اگر کونے  ںی کم کر  تو  یں ۔ اگر دورے دوبارہ ہوجانی ہںی، تو کم کر  یں ہ یں دورے نہ کثی
وع کر   جنٹیا  ٹکینستھیا  ایس کہ   سا ی۔ جآنے   یبہثی   یں م  دوروںجس پر    ںیےک ساتھ کوما کا عالج دوبارہ رسر

وگرافکیال  ا ی  کلینیگھنٹوں ےس کل  12، اگر پچھےل    ںیکوشش کر   کم کرنی یک  اتیہے ادو   ا یگ  ا یاوپر بتا دورے    کثی
 ۔ یں ہ  یں نہ
 ا ی 7.2 چیا ۔ اگر نی اور عالج نشاندیہ یک  وںیدگیچیپ طٹے  تی درجہ حرارت سم ادہیاقدامات: ز  . عمویم5

ےک عالج پر غور   سڈوسسیمستحکم صورت حال ہو تو ا ثں غ  کلیامیموڈائن یہ ا یخلل  یں م لیترس کیکارڈ
 ۔ ںیکر 
 

2.10   
ی
یل مریک  سٹں

۔  ہیں لیکن حملوں ےک درمیان ہوش بحال ہوتا ہے
 مریض کو اکثر دورے پڑنی

  

 عالج: 
 ہسپتال ےس باہر

ی ڈائ  بج  اور جوان بالغ افراد: مالیسر   گرام / کلوگرام۔   میل  0.3-0.2بکل مڈازولم    ا یگرام / کلوگرام    میل  0.5  پامیثں
 گرام   میل 10بکل مڈازوالم  ا یمگرا  10 ازپم یڈ کو مالیسر   بالغبالغوں
وں  2 پامی۔ لوراز یں نس م  عہی نرس )ڈاکثی ےک مشورے پر( انجکشن ےک ذر  ا ی ڈاکثی

 ۔ یں نس م گرام  میل 10-5 پامیاز یانجکشن۔ ڈ ا ی یں گرام نس م  میل
 شوگر  نڈمی۔ ر ںی اقدامات: ہوا کا محفوظ راستہ ، سانس اور گردش ، حفاظت اورجانچ کر  عام

 بغٹں ادویات ےک عالج

 ےک رس یک  ضی، مر  یں بنائ ٹی یقی کو   شن یجنیمناسب آکس عہیماسک ےک ذر  ا ی نولیطور پر ناک ےس ک  یفور 
لیکو ل  ضی۔ مر یں کھر   کیٹھ  تں بہثی ہوا ےک راستی ےک ل  ادہیےس ز   ادہیکو ز   شنیپوز  جانا   ا یمنتقل ک   یں حالت م  ثی

۔   چاہنے اور رساو / فردھنگ ےس منہ صاف کرنا چاہنے
د کر  ٹابولکیعالج م قابل   ںیاسباب کو مسثی

ی
 ۔ یں کو بڑھا سکتی ہ  جو مریک

ی ی سکر  کولوجے ی، ٹاکس ز یٹڈ اس  کلیماٹولوجی، ہ یمسثی یک  م ثں ، س ولی، گلوکوز ل ںیقائم کر  تک رسانے  نس   ثی
نگی مان جے  یا یجانچ اور ا سطح یک یک  اتیادو  پٹکیل ٹی یا نٹی یاور ا ہو( ےک لتے خون ےک  ابی)اگر دست ثی

 ۔ یں نمونوں کو ل
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ی ےک تع  سی گ  خون یک   یایوقفی وقفی ےس رسر   ا ی  یمثی یآکس  نبض ی یےس آکس  یں ی ۔ اگر خون میں کا اندازہ لگائ  جیی  یں
، گلوکوز کا   یں ہے تو ، بالغوں م یں نہ  ابیجانچ دست گلوکوز یک  یں اگر خون م ا یہے  ہو جانی  کیم  شوگر یک
وز ی٪ ڈ 25،  ںیانتظام کر  ی امیتھا یں گرام پٹھے م  میل 50طور پر )  یفور  یں نس م ثی یل میل 100-50 کسثی  یں

(۔ بچوں م تا یالکوحل ل ضیےس پہےل، اگر مر  ۔ ٪ گل25/ کلو  ثی یل میل 2خوراک  ، گلوکوز یک یں ہے  وکوز ہے

 )بالغوں( ادویات کا عالج

ح پر لور  گرام / منٹ یک  میل 2 ادہیمنٹ ےس ز  کی. ا1 ےس  ادہی)ز  یں گرام / کلوگرام نس م  میل 0.1  پامیز یرسر
(۔ ا یمنٹ ےک بعد دہرا  20-10گرام( )   میل 4 ادہیز   جاسکتا ہے
 ای
  ادہ یےس ز  ادہی)ز  یں گرام / کلوگرام نس م  میل 0.2 پامیاز یڈ یں گرام / منٹ نس م  میل 5منٹ ےک دوران  کیا

(۔ ا یتو اس کو دہرا یں رکنی ہ یں منٹ ےک بعد نہ  5ام( )اگر دورے گر   میل 10  جاسکتا ہے
 منٹ(  60-20)  یا سیا یس  جے  یں مرحےل م  دورسے

(۔  یں نہ  ادہیگرام / منٹ ےس ز   میل  50کا سست ادخال )   الئنیگرام / کلوگرام س  میل  20-15انجکشن    ٹائنینیف 
کا انتظام کرنی   وژنیانف  ٹوئنینیرکھتا ہے ف   یں قت نہگلوکوز پر مشتمل حل ےک ساتھ مطاب  ٹوئن ینی: فاطی)احت

  ہ یہے کہ  جاسکٹی  یک  یں سفارش نہ  یک  می ا آنے  ںیےک ساتھ صاف کر  الئنیالئن کو نارمل س یں ےس پہےل نس م
(۔ اگر ف  یک  50جاتا ہے تو ،  ا یپا یں منٹ ےک بعد دوروں پر قابو نہ 10لوڈنگ خوراک ےک  یک  ٹوئنینیغلط ہے

ح ےس ف  ں یخوراک د  اضافی  یں گرام / کلوگرام نس م  میل 10-5 ٹوئنینیرسر
 ای

 / منٹ پر  یا گرام نی   میل 150( یا برابر )نی  ٹوئنی ن یگرام / کلوگرام ف  میل 18-15 ٹائنینی۔ فاسفانجکشن
(۔  دا یپ  ا یدھمی ر ی/ ا زرسر یکم بلڈ پر   ہ ی ونکہیک  ںیکر   کیچ نی  اور نے  نگرانی  : دل یکاطی)احت  کرسکتا ہے
 10-5  ٹوئنینیف  تو ، اضافی  یں ہ  یلوڈنگ خوراک ےک دورے جار   منٹ یک  10 یک  ن یٹو ینیاسف/ ف  ٹوئنینیف اگر 
 ۔ ںید نٹائنییکلوگرام ف  گرام فی   میل 10-5 ا یگرام / کلوگرام   میل
و یو  میتو انجکشن۔ سوڈ  یں ہ ی. اگر دورے جار 2 گرام / کلوگرام /   میل 6گرام / کلوگرام   میل 35-25 ٹی لثی

ح ےس  گھنٹہ یک  رسر
 ای

سہولت   یک  ثی ی لینٹیگرام / منٹ پر )جہاں و   میل 60 یں گرام / کلوگرام ناس م   میل 20 ٹونینوباربیف کشنانج
  سر یکم بلڈ پر   ہ ی ونکہیجانا چاہنے ک ا یہو اس پر غور ک  ابیدست

ی
کا سبب بن سکتا    اور سانس ےک افسدیک

(۔  ہے
 ں یعالج کا آغاز کر  مدنی  لیےک ساتھ طو  یڈ یجاتا ہے تو ، اے ا ا یبار جب دوروں پر قابو پال کیا

و  می سوڈ  گرام / دن زبانی   میل 300 گویل  ٹوئنینیف ا یطور پر  گرام / دن زبانی   میل 1500-800 گویل  ٹیوالثی
ی کاربام  ا یطور پر  ی اپثں  گرام / دن۔  میل 1200-400 گویل  یں

اور   ںیکر   نشاندیہ  یجلد  یک  یا  سی(: ایا  سیا  یکثی یفر یہے )ر   برقرار رہٹی   منٹ ےک بعد بیھ  60حالت    اگر 
 ں ی شفٹ کر   یں ہسپتال م   ثے یک   یٹررسر   کو کیس  ضی اور مر   یں کروائ   وٹیٹ  وجہ ےک مطابق انسٹی   یادیبن  اس یک
۔ جود سہولت مو  یک  شنیلینٹیو  یں ہو جس م ونٹی ثے ی ک  مرجنیسیا ا ی و ی یس آنے  یں جس م   ہے

 یھتیک  لیثں ، آرٹ  یں رکھ  ثی یمان  جے   یا  ی، ا  ںیکر   ار یےک لتے ت  شنیلینٹیو   کلین ی. مک1
ل ک  ثی  ۔ یں رکھ  ثی یتھیاور سنثی

گرام( نس    میل  10  ادہیےس ز   ادہیگرام / کلوگرام )ز   میل  0.2انجکشن    میڈازولی۔ مں ی خوراک د  یک  . نے ہویسر 2
 ۔ یں گرام / کلوگرام / گھنٹہ مسلسل ادخال کرنی ہ   میل 0.4-0.1جس ےک بعد  یں منٹ م  2بولس  یں م
 ای
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گرام / کلوگرام / گھنٹہ   میل 10-5بولس اس ےک بعد  یں نس مگرام / کلوگرام   میل 2.5۔ پروپوفول انجکشن
 ۔ یں ہ نی ید
 ای
گرام /   میل 1- 0.5اس ےک بعد  ،یں گرام / کلوگرام نس م  میل 20-10انجکشن  نٹلیوپیتھ یں گھنٹہ م   کیا

 ۔یں کلوگرام / گھنٹہ ادخال کرنی ہ
ےس   اتیگھنتی تک ادو   12ےک بعد  دوروں  یمقصد ےک ساتھ آخر  جے   یا ی. کوما کا مرحلہ: پھٹنا دبانی ےک ا3

 ۔ یں رکھ یکوما جار 
کو    وژنیےک انف جنٹیا ٹکینستھیگھنٹوں ےک بعد ا  3تھ ہر ےک سا نگرانی  یک  جے  یا یکا مرحلہ: ا  ننگی. و 4

وگرافکیال ا ی طٹے  ، اگر کونے  ںی کم کر  تو  یں ۔ اگر دورے دوبارہ ہوجانی ہںی، تو کم کر  یں ہ یں دورے نہ کثی
وع کر   نٹجیا  ٹکینستھیا  ایس کہ   سا ی۔ جآنے   یبہثی   یں م  دوروںجس پر    ںیےک ساتھ کوما کا عالج دوبارہ رسر

وگرافکیال  ا ی  کلینیگھنٹوں ےس کل  12، اگر پچھےل    ںیکوشش کر   کم کرنی یک  اتیہے ادو   ا یگ  ا یاوپر بتا دورے    کثی
 ۔ یں ہ  یں نہ
 ا ی 7.2 چیا الج۔ اگر نی اور ع نشاندیہ یک  وںیدگیچیپ طٹے  تی درجہ حرارت سم ادہیاقدامات: ز  . عمویم5

ےک عالج پر غور   سڈوسسیمستحکم صورت حال ہو تو ا ثں غ  کلیامیموڈائن یہ ا یخلل  یں م لیترس کیکارڈ
 ۔ ںیکر 
  

 منشیات کا استعمال  2.11
یہ منشیات کا غثں طبیع استعمال ہے ، یعٹی تسلیم شدہ عالج ےک مقاصد ےک عالوہ کیس اور ےک لتے منشیات 

وئن ،  کا استعمال ، عام ط  وایل منشیات میں گانجا، ڈیازیپام،، ہثں
ہ شامل  ور پر یل جانی ، الکحل وغثں ی کوکیں

۔   ہیں
  

 تشخیص 

 معیار کا حوالہ  10آنے یس ڈی 
  

 عالج
 معاون تھرانی جیےس نس میں سیال ، شدید الجھن وایل حالت ےک لتے کلورپرومازین·         
حرص ہے جو غلط استعمال یک گٹے منشیات یک نشاندیہ یک شدید مسئےل کا انتظام اس بات پر من·         
۔  جانے

 بحایل         ·
  

 منتخب ادویات کا انتظام
I .  وئن  ہثں

 ناقص طور پر برداشت کیا جاتا ہے ، لیکن یہ خطرناک نہیں ہے ، سوانے اس 
ً
اس کا استعمال چھوڑنا عموما

 دوران۔ ےک کہ بہت کمزور مریضوں میں یا حمل یک پہیل سہ مایہ ےک 
  

 ہلکا انخال: آؤٹ پیشنٹ بنیادوں پر کیا جاسکتا ہے 
 المٹی عالج ع
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 طور پر داخلہ[  یفور  یں ( مو ی یس )آنے  ونٹینگہداشت  عالج ]انتہانے 
  س یم اتی۔ اگر سہولالیس  یں ےس سانس اور نس م جن ی۔ آکسامیراستہ اور سانس کا ق . مناسب ہوانے 1

 ۔ ںید شنیلینٹیو  ہوں تو مصنوغ
۔  نی یل یں مقدار م یبڑ  آئڈز یک اونی  گرام / کلوگرام، اگر زبانی   1چارکول  ٹڈ ی و یکٹی ا یں م . پانی 2  کا شبہ ہے
 ای

کی کو ختم کرنی ےک لتے گ  دوانے  بافی  بیھ کیس  ۔واجیل سثی
گرام / کلوگرام(    میل  0.01افراد ےک لتے    دہی)نوزائ  یں پٹھے م  ا ی  یں گرام نس م  میل  2-0.4. انجکشن۔ نالوگزون  3

ورت ہو تو خوراک ہر  یں منٹ م 2-1اور اثر   گرام تک دہرانے   میل 10منٹ بعد  2ہونا چاہنے ، اگر ضی
۔ اگر    جاسکٹی  ی نورفیوپر یملتا ہے تو ، ب  یں گرام کا جواب نہ   میل  10ہے  تشخیصاور    کیس  ا ی  یں صورت م  یک  یں

 ےک عالوہ اونی 
۔ سانس ےک دباؤ کو کم یں وجہ ےس اس کا امکان نہ آئڈ یک کا شبہ ہونی  ض ی مر  تں کرنی ےک ل  ہے

ہو تو ،   انے ی۔ اگر کامیں حالت کو مت بڑھائ انخالء یک د یشد کنیخوراک ، ل ٹی عالمات ےس متعلق ٹائثی  یک
 ادہ یےک ز  وئنثں آئڈ نکل نہ جانے ) ہ جب تک اونی  یں رکھ یجار  یں گرام تک نس م  میل 0.4 یں ہر گھنٹہ م

( اونی   24کم ازکم   تں ر ےک لمقدا
 واےل بج  نشہ ،  دا یپ  یں ماؤں م تعمال کرنی وایلاس ادہیز  -آئڈز  گھنتی

ہونی
 ۔ یں اچانک روکنی ےک اثرات کا تجربہ کرسکتی ہ ا یمقدار  ادہیز 
جس کا ناالگزون ےک  ضی مر  کیا ںیمقدار پر غور کر  ادہیز  سبسٹنس یک و یممکنہ طور پر پول شہی۔ ہم4

  ک یکہ ب  ےسی، ج وںیدوائ ر کرنی وایلاور آہستہ اث کیہے وہ ضف ا ا یگ  ا یےک ساتھ عالج ک انے یساتھ کام
۔ ان  پنوٹکیوقت ساتھ ےل جانی واےل نشہ آور ہ ی فلوم  جکشنےک بعد مخترص طور پر جاگ سکتا ہے  0.2  نلیثں

ی ت یں : اس ےس دوروں ماطیگرام( )احت  میل 3 ادہیےس ز  ادہیز  یں گھنٹہ م  کیگرام / منٹ )ا  میل ہے  آسکٹی  یثں
اکر  (۔ لینیاور انثی  دباؤ بڑھ سکتا ہے

 ۔ ٹے ینے ترت دھڑکن یک اور دل یک سر یےک ساتھ کم بلڈ پر  جنٹوںیا س یمعاون اقدامات ، پر  تں . سانس ےک ل5
۔ یک  کو گرم پانی   گریم  . جسمانی 6  بوتلوں ےس برقرار رکھنا ہے
ورت ےک مطابق دہرا یں گرام نس م  میل 10 پامیاز یموجود ہو تو ، انجکشن۔ ڈ پی. اگر آکش7 جا  ا یاور ضی

 (۔ یں کھی د کشنی ےک س  کسی پٹیل ٹی یا ٹسیےک لتے اسٹ  التیفصسکتا ہے )ت
جاتا ہے ،  ا یاکثر ک ہی ونکہیچاہنے ، ک  جانی  یک  یں کوشش نہ  چلتی یک زبردسٹی  یں ےک اثر م  ونیکو اف  ضیمر  
۔  جانی  کوشش یک  رکھنی یک دار ی کر اےس ب  ٹیکو لپ  نں تول ےلیچہرے پر گ کنیل  چاہنے
  
II ی  .  کوکیں

ی کوک ۔ ا  کیصحت کا ا  یں بھر م  ا یدن  کا غلط استعمال  یں   د یآنی واےل شد  یں م   پارٹمنٹیڈ  مرجنیسیبڑا مسئلہ ہے
ی کوک ی ت  دل یک  یں م  ضوںیزہر ےک مر   یں  زوسپازم یو   ی، اور کورونر   سر یبلڈ پر   ، ہانے   ٹے ینے ترت   دھڑکن ، دھڑکن یک  ثں

ورت ہوسکٹی   طور پر عالج یک  یےک لتے فور  ، فالج ، اور   سنڈروم  یکورونر   د ی وجہ ےس شد  ہے ، جس یک  ضی
 ۔ یں ہونی ہ وئلیکلیس  کلیتھولوجی پ ےسیموت ج

 
۔ دورسا مسئلہ    یں م  پارٹمنٹیڈ  مرجنیسیپھٹتی ےک بعد ا  گیب  کر یپ  ی، باڈ  یں م  وںیکچھ دہائ  پچھےل ہے   ہیآنے

اب سم  ضوںیکہ بہت سارے مر  وجہ ےس   ہوتا ہے ، جس یک ا یل  کو بیھ  جنٹوںیا  قانونی   ثں غ  گر ی د  تینی رسر
۔ اگرچہ کوکانتظام مشکل ہو  ی جاتا ہے  ادہیاثر ڈال سکتا ہے ، اس ےک سب ےس ز   جسم ےک ہر عضو پر منفی   یں
 ۔ یں نظام پر پڑنی ہ مہلک اثرات قلٹے 
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ی کوک ورت ہے ، اور اے نے   کو مستحکم کرنی یک  ضوں یزہر ےک مر   یں ۔   جانی   یپر توجہ د  یا  یڈ  یس  ضی چاہنے
  المات یکع کو اعصانے   ےک بخار کو سنبھالنا چاہنے ، اور کیس ضی مر 

ی
کو    کیم   یک  وجوہ ےک طور پر بلڈ شویک

۔ بج  پ
ی خوات  عمر یک کرنی یک  دا ی خارج کرنا چاہنے ۔ عالج کل نا یجانچ کا حکم د حمل یک یں م  یں  کل ینیچاہنے
۔   کو جسمانی   ہونا چاہنے ، اور کیس  عالمات پر مبٹی   قابو ےس بچنا چاہنے

 
بہاؤ کو کم   سیا نیا اثر اور مشتعل یس ےلیزہر  قلٹے  پر ، اد یبن بڑے منظم جائزے یک کیگتے ا  نے ید یں م لیذ

وڈ یکرنی ےک لتے ب ی ی یپیاز یثی ۔ تاہم ، بڑھٹی  ا یےک ساتھ سب ےس پہےل عالج ک ثی وڈیاور ب ہونے  جاتا ہے ی ی یازپیثی  یک   ثی
ور  خطرہاضطراب اور سانس ےک دباؤ کا  ادہیمتعدد خوراکوں ےک ساتھ ز  ۔  یہوتا ہے ، جو اکثر ضی ہوتا ہے

کو قابل اعتماد   سر یبلڈ پر   کو ہانے   راپاملیاور و  میاز یڈلٹا ےسیبالکرز ج نلی چ میلشیک  نیڈی ئڈرہوپر ہا نان ڈانے 
ی ت  دل یک  کنیہے ، ل  ا یگ  کھا یےس کم کرنی ےک لتے د  فی یطر    ےس ی ج  جنٹوںیا  نیڈ یہائڈرہوپر   ۔ ڈانے یں دھڑکن کو نہ   ثں
ی ت دل یک یاضطرار  ونکہیجانا چاہنے ، ک ا یک   ز یےس گر  ڈپائنی نف ۔ ہوسکٹی  دا ین پ دھڑک ثں  ہے
  
III الکحل پر انحصار کا سنڈروم        . 

اب نویسر ایک   اب نویسر کا عادی ہو جانا۔ رسر اب نویسر اور رسر : رسر سنڈروم ہے جو دو مراحل پر مشتمل ہے
اب کا بار بار استعمال ہے ، اکثر تناؤ کو ختم کرنی یا دیگر جذبانی مسائل کو حل کرنی  اب پینا رسر مسئلہ رسر

۔ رسر  ں ےک بار بار اب یک لت ایس طرح یک ایک حقیفی لت ہے جو باربیچوریٹس یا ایس طرح یک دوائیو ےک لتے
۔   استعمال ےک بعد ہونی ہے

  

 تشخیص 

 بغثں درد ےک جگر کا سائز بڑھنا اور پامر ایریتھیما·         
وفی  جگر رسوسس ےس سیکنڈری ےس زیادہ اعیل درجے یک بیماری یک عالمت یرقان ، جلو ·           ٹ ، ورشن ایثی

۔   اور گائناکومسٹیا ہیں
 معیار کا حوالہ  10ےک لتے آنے یس ڈی  تشخیص·         

 کیج سوالنامہ بیھ استعمال کریں جو استعمال یک حد کو چیک کر سکتا ہے           ·
 یس: الکحل کا استعمال کم کردیں 

 
ی
 اے: جو لوگ آپ ےک پینی پر تنقید کریں ان ےس ناراضگ

: پینی    ےک بارے میں افسوس ہونا  جے
 ای: آنکھیں کھل جانا

  

 عمویم انتظام

 ہیں ·         
ی یک حوصلہ افزانے کرنی ی  سپورٹ گروپ جو پرہثں

 الکحل گمنام )اےاے(·         
 داخل کر ےک مریضوں یک بحایل کا پروگرام موجود ہے          ·
  

 عالج
 سائل کا عالج( حالت اور اس ےس وابستہ م )انخال یک شنیکیف یٹوکس یڈ
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۔ ب جاسکٹی  کو داخل کر ےک یک  ضوں یمر  ا ی نٹیآؤٹ پش شنیکی فی ٹوکسیڈ ےک عالج کو   ضوںیمر  ونی ثں ہے
 ہو۔   دہی چیپ  ثں حالت غ ہے جب انخال یک جانی  ید حیترج
ی امی. انجکشن۔ تھا1  ا ی۔ یں گرام پٹھے م   میل 100 یں

ی اور ان ےک ساتھ زبانی  ملٹی  زبانی  ی امیطور پر تھا وٹامثی  گرام۔   میل 1 گویل  ٹی۔ فولیں
 شدت پر  بار ، انحصار یک 4  یں گرام دن م  میل 40-10 گویل   ڈ یپوآکسائیاز ی. کلورڈ2

۔  منحرص   ہے
 ای
 گرام۔   میل 20-5 گویل  پامیاز یبار ڈ 4 یں دن م کیا
 ٪ کم ہونی 20 یں دن م ک یا یں مستحکم ہوجاتا ہے خوراک م یں طرح ےس نےسر م  اچیھ ضیبار جب مر  کیا

، دو ہفتوں یک  یں اس مدت م  تں عالمات ےک ظاہر ہونی ےک ل یک  ئمیثں ۔ ڈلیں مدت م  ادہیےس ز  ادہیز  چاہنے
۔  جانی  یک  نگرانی  یک  ضی مر   چاہنے

  یک  یمار یاہم ب جگر یک ا یےک لتے  ضوںیمر  بزرگ
ی
 پامیز یلور  ا یگرام   میل 15 گویل  پامی،آکساز  یں م موجودیک

۔  جانی  یگھنتی بعد د  6گرام ہر   میل 4-2 گویل  چاہنے
والئٹیاور ال الی، س سسیمیا ا ی ئمیثے یحالت ےک دورے ، ڈل یک   واپیس یک  وں ضیمر  جب خلل ،  یں م  کثی
کا خطرہ اور   ، خودکیسر  یرو  بی رس کا صدمہ( ، فر  ےسی حاالت )ج طٹے  ےسیج یدشوار  یک  جراج ا ی ہی نمون
۔  ا یشورہ دکا م  جکو داخل کر ےک عال   ضیےس وابستہ ہوتا ہے تو مر   خی    تار سابقہ    ےک جھٹگ یک  ئمیثں ڈل  جاتا ہے

۔ ا  جانی   یک  گھنتی بعد نگرانی   4-2ہر    عالمات یک  عالمات اور انخال یک  اہم مستحکم    ضیبار جب مر   ک یچاہنے
 ۔ یں مدت م دن یک 10-7٪( 20دن  چاہنے )فی کرنا   ثی ی ہوجاتا ہے تو ، خوراک کو آہستہ آہستہ ٹ

 ےک ساتھ انحصار کا عالج:  وںیدگیچیپ
۔ ہدا  داخل کرنی یک  یں کو اسپتال م  ض یمر   کنیجانے گا ، ل  ا یک  انیب   کہ اوپر   سا یعالج ج  یادیبن ورت ہے   ات یضی
 : یں ہ یں م لیذ
والئٹیاور ال الی. س1  بخار ہو۔  ا یکو درست کرنا چاہنے ، خاص طور پر ، اگر فی   خرانے  یک   کثی
ی . رم فٹ )پرہ2 ( انجکشن ڈ  24ےک  ثں  پام یز یجکشن لور ان ا یگرام   میل 10 پامیاز یگھنتی ےک اندر ظاہر ہوتا ہے
۔ خاص طور پر جب دورے بار بار پڑنی ہ ا یےک ساتھ عالج ک  ی فور  یں گرام نس م  میل 2 ۔  یں جاسکتا ہے
۔  جانی  یک  یں سفارش نہ  عالج یک   الکحل ختم ہونی پر ےک لتے پر حفاظٹی  فی یحق  ہے
ی یٹر  می میثں لی۔ ڈ3 ۔  ا یعالج ک یں م  ونٹی نگہداشت  انتہانے  کیطور پر ا  یحیکا ترج  ضی ےک مر  مثی  جانا چاہنے
وع کرنا چاہنے اور انجکشن۔ تھا  ی. نس الئن کو فور اے  ی ام یطور پر رسر ۔  یں پٹھے م  ا ی  یں گرام نس م  میل  100  یں

ی وٹامن ےک ساتھ تھام  ملٹی  وع ہونی تک انجکشن ےس جار  کو معمویل  یں ۔ بعد  یغذا دوبارہ رسر رکھنا چاہنے
ی امیتھا زبانی  یں م ۔رکھنا  یماہ تک جار  4-3کو کم ےس کم   یں  چاہنے
وز ی . ڈنے  ح    سر یکو دور کرنی اور بلڈ پر   کیم  یک   الیس   ئنال ی اور نارمل س  کسثی کو برقرار رکھنی ےک لتے مناسب رسر

۔  ا یپر د  جانا چاہنے
۔  ادہیکولڈ اسپنج ےک ساتھ جسم ےک ز   -یس  درجہ حرارت کا انتظام کرنا چاہنے
  یں صورت م عالمات یک یک  خرانے  ر یکجگ  ثں دفعہ بغ 4 یں او کو دن م گرام نی   میل 500 گویل  ٹامولیاسثں پ

۔ ا یاستعمال ک   جاسکتا ہے
 یں نہ  جانا چاہنے اور جب تک نے ہویسر  ا ید یں گرام آہستہ آہستہ نس م   میل 10 پامیاز ی. انجکشن۔ ڈیڈ

۔  یں منٹ م 20-15ہے ہر  ہونی   دہرانا چاہنے
ور  حرکت یک . جسمانی یا  ۔کام کرنی واال ہے   ضیہے ، اگر مر   ہوسکٹی  یروک تھام ضی
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  ئنں جانا چاہ ا یاور عالج ک قاتی مکمل تحق  مشکالت یک یک  اور جراج کلیڈ ی۔ متعلقہ م فیا
 

 ڈیمنشیا
۔ ابتدانے عالمات ہلیک شخصیت   وعات ےک علیم فعل کا ایک ترفی پسند نقصان ہے یہ عام طور پر کپٹی رسر

۔  یا یادشت یک تبدیلیوں ےک ساتھ ہوسکٹی ہیں ، اس ےس پہےل کہ زیادہ واضح نقائص  زیادہ واضح ہوجائیں
ورت  مریضوں کو قابل عالج )الٹ( قابل نظایم ، اعصانے اور نفسیانی بیماریوں ےک لتے تفتیش کرنی یک ضی
 خرانے میٹابولک عوارض ، انفیکشن اور منشیات ےک ضمٹی اثرات یک وجہ ےس ہوسکٹی  

۔ حالت یک عارضی ہے
۔  ہے
  

 عمویم انتظام

 اور مدد۔مناسب دیکھ بھال خرانے یک سطح ےک مطابق ·         
۔·          ی نگہداشت ےک لتے اسپتال میں داخل کرنی پر ترجیح دی جانی ہے  اگر ممکن ہو تو ایمبولولیثی
 خاندانی مشاورت اور معاونت۔ ·         

  

 عالج
 عمویم  یک  ا یمنشیےک قابل عالج اسباب کو نکالنا ہوگا۔ ڈ  ا یمنشیپر غور کرنی ےس پہےل ڈ  تشخیص  یک  ا ینشیمیڈ

ےس  ا ینشیمیاور ڈ کشنی، انف ٹابولکیہائپوتھائرائڈزم ، م – نڈوکرائنلیالکحل ، ا یں قابل عالج وجوہات م 
 ۔ یں ( ےس متعلق ہماٹومایہ  ورلیجو رس ےک صدےم )سب ٹ یں متعلق ہ

  یں جاسکتا ہے اور عالج معالجے م  ا یافزائش کو کم ک یک  ا ینشیمیڈ  کنیہے ، ل یں قابل عالج نہ اسینٹیمیڈ
  قوںی طر  ابیتدس

ی
۔ اچھے نتائج ےک ل ا یکو بہثی بنا  ار یےک مع  ےس زندیک کو   قوںیمتعدد طر  ،تں جاسکتا ہے

عالج ،  انی ی، نفس کو تھرانی یدواؤں ےس عالج ، طرز عمل کا انتظام ، سائ یں جانا چاہنے جن م ا یاستعمال ک 
 ۔ یں شامل ہ میلمدد اور تع کنبوں یک

 بغٹں ادویات ےک عالج

ول ہونی   ثں ےک بغ  شابیکرنا پ  شابیطور پرپ  یےک مطابق رفع حاجت فور   ڈولی، ش  میترم  یں عمل م  طرز  کنثی
۔   کو کم کرتا ہے

 ورانہ بحایل  شہیےس چالو پ دوبارہ
 مشق  یک  ادداشتی -
 رسگریم  فی یتخل ادہیےس ز  ادہیز  -
 موٹر فنکشن کو بہثی بنانا  حیس -
نی  انی ینفس -  فنکشن کو بہثی بنانا  و معارسر

۔ ا یامداد ، مشق اور مثبت کمک کا استعمال ک ڈڈ یگر   تں رنی ےک لےس عمل ک یآزاد  جانا چاہنے
حالت بہثی   کھانی یک  یں ےک شکار افراد م ا ینشیمیآوازڈ یک  تی نوع اور مصنوغ فی یسطح ، موس یک  روشٹی  کم

، اور گہر   بنا سکٹی     ےس روز مرہ یک  تیترب  المثالث گروپ یک  ثں کث   ی ہے
ی
،    یں ہ  بہثی ہوسکٹی   اںیرسگرم  یک  زندیک

۔ کیم  معاون اعداد و شمار یک حتیم  یں م قوںی ان طر  کنیل  ہے

 جانے گا(  ا یطرف ےس د ماہر یک کی)ا ادویات کا عالج

۔ ہلےک ےس درم علیم  10( یا سی ا میا میامتحان )ا ٹی اسٹ نٹلیم ےک لتے )مٹی  ا ینش یمیڈ انی یخسارے ےک لتے
 اسکور(۔ انیےک درم 20اور 
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ی واسٹگمیر  گرام /   میل 12خوراک  ادہیےس ز  ادہی)ز  یں شدہ مقدار م میتقس 2رام / دن گ  میل 6-1.5 گویل  یں
 ایدن(۔ 
ی پیڈون  گرام / دن۔  میل 10-5خوراک ےک طور پر  کیا گویل  لثں
وع کر  کم   ٹ ی خوراک کو ٹائثی  ادہیےس ز  ادہیز  یں ہفتوں ےک وقت م  6-4اور  ںیےس کم خوراک ےک ساتھ رسر
 ۔ ںیکر 
 : ںیشامل کر  دوانے  ئن یکال  ی، دورس  تں ےک ل ا ینشیمیڈ د یشد 
ی منٹیخوراک ےک طور پر م کیا وع کر   میل 5گرام۔   میل 10-5 گویل  ڈروکلورائڈ یہائ یں  4اور  ںیگرام ےس رسر

 ۔یں گرام تک بڑھائ  میل 10ہفتوں ےک بعد 
  ی و ثں ۔ پیں جائزہ ل ےعیجانچ ےک ذر  ، فعال اور طرز عمل یک اسکور اور عالیم یا  سیا میا می ماہ بعد ا 6 ہر 

 ۔ یں پوچھے جائ بیھ االتیبال کرنی واےل ےک خ کھید یں حالت ےک بارے م  یک  ضوںیمر  ےک وقت
۔ اضطرار  یک  یثی یوروسائکین  علیم دباؤ کا عالج   اور ذہٹی  ا ینش یم یو سائکوسس ےک ساتھ ڈ یرکاوٹ ےک لتے
   انی ینفس د یشد  یں م 16ےک لتے باب  التی)تفص ںیکر 

ی
 (۔ یں کھیکا حصہ د  عارضہ اور افسدیک

 
  تعلیممریضوں یک

  یک   نی ید میتعل  یں ےک بارے م ا ینشیمینگہداشت کرنی والوں کو ڈ پروگرام جو خاندان ےک افراد یک مدنی  لیقل
 ۔یں جائ تں ک   شیپ بیھ تں کو بہثی بنانی ےک ل  نانی، نگہداشت کرنی واےل ےک اطم یں کرنی ہ  تی ہدا
اور   می تعل  مدنی   لیےک وقت طو   یبھال کرنی والوں کو نرسنگ ہوم تقرر   کھید  یک  ضیےس متاثرہ مر   ا ینشیمیڈ

۔  جانی  کش یک  شیپ معاون خدمات یک  چاہنے
 ریفرل 

ی سمیت خصوض تفتیش ےک لتے   اسکیں
مریض ، جن میں قابل عالج بنیادی حالت کا شبہ ہوتا ہے ، یس نی

 ریفر کریں۔ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ہ   باب تٹں
   ےک حاالتمتعدی اور خاتمہ کرنی وایل بیماریوں 

 ذیابیطس میالئٹس   1.1
گالئسیمیا )عام حد ےس زیادہ  ی یک کیم یا کم تاثثں یک وجہ ےس ہائثی ایک کلینیکل سنڈروم ہے جس میں انسولیں

 : ی اہم اقسام ہیں ۔ ذیابیطس یک تیں  بلڈ گلوکوز یک مقدار مستقل طور پر زیادہ( یک خصوصیت ہونی ہے
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 میں ناکایم کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس ڈی ایم(  1نی )  ذیابیطس 1 ٹائپ        · 
ی تیار کرنی : جسم میں انسولیں

ی انجیکشن لینی یک ورت ہونی ہے ےس انسولیں ی پر انحصار کرنی وایل ذیابیطس   ضی  ]انسولیں
ی ڈی ایم(:  2)نی  2 ٹائپ ذیابیطس ·         ، اییس حا مزاحمت یک  انسولیں لت جس  ےک نتیجے میں ہونی ہے

 ہیں ، بعض اوقات 
 میں ناکام ہوجانی

ی کا صحیح طریفی ےس استعمال کرنی ی یک میں خلیات انسولیں انسولیں
۔)   ہیں

ی پر غثں منحرص ذیابیطس میالئٹس کہا جاتا تھمطلق کیم ےک ساتھ مل جانی  ( اپہےل انسولیں
ہ عورت میں ، جےس ذیابیطس کبیھ نہیں تیھ، حمل ےک دوران خون جب حامل :  ذیابیطس  دوران  ےک  حمل  

۔ یہ نی میں گلوکوز یک سطح زیادہ   ۔  2ہونی ہے  ڈی ایم ہونی ےس پہےل ہوسکتا ہے

 تشخیص 

ذیابیطس یک اہم طٹے خصوصیات یہ ہیں زیادہ پیاس، پیشاب کا زیادہ آنا،  تھکاوٹ، وزن میں کیم،   ·         
پر سفید نشانات، خارش، ولوا، بیالنائٹس، جلن کا احساس،  یا اعضاء میں درد نظر ےک دھندالپن، لباس 

یل انفیکشن میں اور اکثر ب  یکٹثں
 میل گرام / ڈی ایل( 126میل میثی / ایل )  7.0 ≤ناشتی ےک بغثں پالزما گلوکوز یک سطح ·         
لوکوز دینی ےک دو گھنتی گرام زبانی گ  75میل گرام / ڈی ایل(    200میل میول / ایل )   11.1پالزما گلوکوز    ·         

 ٹیسٹ  ٹالرینس وکوز گل بعد جیےس
گالئسیمیا اور پال·           میل گرام / ڈی ایل( 200میل مول / ایل )  11.1 ≤زما گلوکوز ہائثی
 ( ٪6.5 ≤)ایچ نے اے ون یس  ہیموگلوبن گالئکوسائلیٹڈ  ·        

  

 بغٹں ادویات ےک عالج

 صحت مند طرز زن·         
ی
 دیک

o      ےس زیادہ 25جسمانی ماس انڈیکس   وزن کم کرنی یک حوصلہ افزانے کریں اگر مریض موٹاپ ہے یا اس ےک
 ہے 
o    چرنے واےل کھانی یک مقدار کو کم کریں 
o    ی  چیٹی ےس پرہثں
o     >100گرام /    15ریشوں یک مقدار میں اضافہ   )  ہیں

 کلوکیل )روایٹی افریفی غذا  ریشوں ےس ماال مال ہونی
o    ی چلنا ی بار ایک ہ 30جسمانی فعالیت سطحوں مثال تثں  فتہ میں منٹ کم از کم تیں
O    اب یک مقدار کو کم کرنی اور روکنی یک حوصلہ افزانے کریں  رسر
o    سگریٹ نویسر کو روکنی یک حوصلہ افزانے کریں 

 ےس خون میں گلوکوز یک سطح یک نگرانی یک سفارش یک جانی ہے 
ی
 نوٹ: باقاعدیک

  

 بیطس میں غذاذیا
۔ غذا پر قابو پانی کا مقصد بلڈ ایک غذا کا ماہر فرد کو مریض ےک لتے غذا یک  وریات کا حساب لینا چاہنے ضی

۔   % توانانے یک مقدار   50-45شوگر کو معمول ےس کم کرنا اور بلڈ شوگر یک مستقل سطح کو برقرار رکھنا ہے
۔ پیچیدہ کارب ۔ کاربوہائیڈریٹ کاربوہائیڈریٹ یک شکل میں ہونی چاہنے  ہیں

وہائیڈریٹ سادہ شکروں ےس بہثی
ی پر منحرص اور کیل ۔ انسولیں ۔ کھانا مس نہیں کرنا چاہنے وری دن میں یکساں طور پر تقسیم یک جانی چاہنے

ی  وبات ےس پرہثں ۔ چیٹی اور چیٹی پر مشتمل کھانی / مسر ذیابیطس واےل کھانی ےک درمیان سنیک ےل سکتی ہیں
۔ اس وقت وس ہوتا ہو اور یہ سفارش یک جانی ہے جب کونے مریض نے ہوش ، یا بیمار محس کرنا چاہنے

http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_1
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus_type_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_resistance
http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_resistance
http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_resistance
http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_resistance
http://en.wikipedia.org/wiki/Insulin_resistance
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestational_diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestational_diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestational_diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestational_diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestational_diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestational_diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestational_diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestational_diabetes
http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_glucose
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_tolerance_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_tolerance_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_tolerance_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_tolerance_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_tolerance_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_tolerance_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_tolerance_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Glucose_tolerance_test
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycated_hemoglobin
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycated_hemoglobin
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycated_hemoglobin
http://en.wikipedia.org/wiki/Glycated_hemoglobin
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عام طور پر نہیں کھا سکتا۔ یہ بیھ تجویز کیا جاتا ہے کہ ، ذیابیطس ےک مریضوں ےک لتے کھیل ےس پہےل اور 
۔  بعد میں ایک سنیک لیا جانا چاہنے

  
ی انتظام ےک عالوہ انسول غذانے  شہیہم تں اس قسم ےک ل یک  میا یڈ 283 ت ی شکا یک  خرانے  ہارمون یک  یک   یں

 
ی
ورت ہویک  . ضی

 عالج ےک اصول  غذانے 
ورت: کام یک  فرد ےک لتے غذانے  یں . معمول ےک وزن م1  ےک مطابق:  تی نوع ضی
 کا عالج   1ٹائپ  میا یڈ 
  

 (  یڈ/ لی)کلو ک مرد 
  2000-1800 سست
  2000-1800پسند  اعتدال
  3200-2200 یبھار 
 

ی خوات  ( یڈ/ لی)کلو ک یں
 1500-1200 سست
 1600-1400پسند  اعتدال
 2400-1600 یبھار 
 

 میتقس یک  یلور ی. ک2
ی ٪؛ پروٹ65-45کا   یلور ی کل ک  ٹی ڈر یکاربوہائ واےل افراد ےک لتے  ھٹی یفروپی / دن )ن لی٪ کل کلو ک35-10 یں

پت چرنے 35-20ےس    ٪(؛ چرنے 10 /   لی٪ کلو ک10  چرنے   ٹی ساسثی   ثں کث  / دن یک  لی٪>کل کلو ک7  ٪: سنثی

۔ کم کاربوہائ  ٹسیدن۔ ٹرانس ف وزن   ادہیگرام/دن( ز   130ٓغذا )>  وایل  ٹی ڈر یکا استعمال کم ےس کم ہونا چاہنے
۔ ا جانی  یک  یں نہ ز ی تجو  یں موٹان  ےک عالج م /  ی وٹثں اور ک ، یس ی)وٹامن ا نٹسیڈیآکس نٹی یہے ( ےک ساتھ  یں

۔  ا ید یں کا مشورہ نہ  لیتکم  معمول یک  جاتا ہے
کا    وںیواےل مٹھائ یلور یک   تی سطح ےک اندر سوکروز سم یک  ک یکردہ انٹ  ز یتجو  طرف ےس اے یک  یڈ فیا

۔   استعمال محفوظ ہے
 گرام / دن۔   میل 3000 می / دن اور سوڈ جے  35-20 فائثے 
ولیکول  گرام / دن۔  میل 300 سثی
 ےس عالج  اتیادو 

ی انسول  کا عالج۔   یں
ی انسول یں م / دن م/ کلوگرا ونٹی 1.0/ کلوگرام / دن ےس ےل کر  ونٹی 0.5. عالج 1 )انسان( ےک ساتھ   یں

وع یک ۔  جانی  رسر  چاہنے
ی انسول  نٹی ل  یمی / س  نٹی+ ل  گولر ی. ر 2  مکس یپر   جانا چاہنے )اب اس ےک ساتھ یہ  ا یکا مجموعہ استعمال ک  یں
(۔ ابیدست بیھ یار یت یک  ہے
ی ۔ انسول3 ورت کا ا  یک  یں جاتا  ا یور پر دےک ط  نٹیل یمی/ س نٹیل اور دو تہانے  گولر یحصہ ر  تہانے  کیکل ضی

۔  ہے
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ل خوراک کا ا4
ُ
۔ ا یناشتی ےس پہےل استعمال ک  حصہ رات ےک کھانی ےس پہےل اور دوتہانے  تہانے  کی. ک  جاتا ہے
ی . انسول5 ۔ ا یمنٹ پہےل جلد د 45-30کو کھانی ےس   یں  جاتا ہے
. انج  تں ےک ل کشنیپہلو عام طور پر انج لیڈیےک م وار ید یک  ٹی. ران اور پ6 جگہ  کشن یکاستعمال ہوتا ہے

ٹ سو ںیکر   لیکو تبد  ورت نہ کو استعمال کرنی یک  بی. اگر جلد صاف ہو تو سثی ۔  یں ضی  ہے
ی . انسول7 گرام٪( ےک مطابق    میل 150-80)  ولیکھانی ےس پہےل بلڈ شوگر ل  یخوراک ، قسم اور وقت پر  یک  یں
۔ خون م ا یک  ڈجسٹیا اثر کرنی  لی/ طو  ٹی ڈیمانثی  ا یگھنتی پہےل -4-3سطح کا اندازہ  گلوکوز یک  یں جاتا ہے

ی واےل انسول ی انسول جانی وایل گھنتی بعد یل  12-8خوراک پر  یک  یں  - ےس پہےل انحصار کرتا ہے  سٹیپر  ٹ یں
  ڈجسٹ یدن ےس پہےلا   3ہونا چاہنے اورخوراک    یں نہ   ادہی٪ ےس ز 10اضافہ موجودہ خوراک ےک    یں . خوراک م 8
۔  جانی   یک  یں نہ  چاہنے
ی انسول یں . خاص معامالت م 9  پر جائز ہو تو ، ادوںیبن کلینیکا استعمال جب کل  نالگز یا یں

  ت ی ےس ترب فی یےک لتے مناسب طر  ہی انتظام یک  کشنیانج یں م  کو جلد   ضوںی۔ مر یں م  رہنمانے  ماہر یک کیس
۔  جانی  ید  چاہنے

 ۔ نے یبنانا چاہ ٹی یق یےک بعد کھانی کو  کشنی. انج10
 یں کھی د کشنی پر س-کیم  )بلڈ شوگر یک ںیر وضاحت ک یک  اتیخصوص یک  کیم  کو بلڈ شوگر یک  ضی . مر 11
ی خود کا نظم و نسق اور انسول طسیابیذ پر مبٹی  .خود ساختہ نگرانی 12  ڈجسٹمنٹ یا خوراک یک یں

 شمار۔ ٹی ڈر یاور کاربوہائ گلوکوز 
 کا عالج   2ٹائپ  میا یڈ

ول کرنا ممکن    ےعیقابو اور ورزش( ےک ذر   )غذانے   اتیادو   ثں کو بغ  2ٹائپ    میا  یڈ  ہلیک ہے ، تاہم ، اعتدال کنثی
ی کبھار انسول  اور کبیھ مکسیوگالئس ہائپ زبانی  ادہیز  ا ی کیپسند اور سخت شکلوں ےک عالوہ ، ا   یک   تھرانی  یں

  بیھ
ی
ورت ہویک  ۔ ضی

 بغٹں ادویات ےک عالج

مونی   ضی تر مر   ادہیز   یں م  2ٹائپ    م یا  ی۔ ڈیں ہونی ہ  طرح یہ  یک   1ٹائپ    میا  یاصول ڈ  یادی۔ غذا ےک بنغذا 
۔  جانی   عائد یک  یپابند اور ان پر وزن کم کرنی ےک لتے غذانے  یں ہونی ہ  چاہنے
   ورزش

ی
( ذ  ٹھیگھنٹہ )ب  1ےس    2/ 1ورزش    ےس جسمانی   کرنا۔ باقاعدیک پر بہثی    طسیابیکر کام کرنی والوں ےک لتے

ول رکھنی یک ۔ روز مرہ ےک کام م جانی  سفارش یک  کنثی   یں م رسگریم جسمانی  یں ہے
ی
  یں م اضافی ےک طرز زندیک

: معتدل شدت وایل  جانی   سفارش یک  بیھ  یک  می متر  منٹ / ہفتہ    150کم ےس کم    یمرسگر   جسمانی   روبکیا  ہے
ح کا    دل یک  ادہیےس ز   ادہی)ز  ےس   ادہیورزش ) ز   روبکیمنٹ / ہفتہ بھرپور ا   90کم از کم    ا ی٪( اور /  70-50رسر
ح کا <  دل یک ادہیز    ثں چاہنے اور بغ جانی  یک  م یس تق یں دن / ہفتی م 3کم از کم   رسگریم ٪(۔ جسمانی 70رسر

  دو دن۔ مزاحمت یک ادہیز  ےس ادہیےک لگاتار ز  رسگریم جسمانی  کیس
ی
ی ت یں ، ہفتی م یں م عدم موجودیک بار  یں

۔  جانی   یک  حوصلہ افزانے  ورزش یک  چاہنے

 ادویات کا عالج

اج م  جنٹوںیا تو ، زبانی  یں ہ یں نہ  ےک اقدامات کافی  اتیادو  ثں بغ اگر  ی جاسکتا  ا یاستعمال ک یں کو تنہا اور امثی
۔ شوکر ل ۔   انتخاب کو متاثر کرنی  ےک ابتدانے  جنٹوںیا کیمیسیہائپوگال سطح زبانی  یک  یبلند یک  ولیہے ہے

ی ٹفارمیعالج عام طور پر م وع ک یں ی ٹفارمیہو۔ م نہجاتا ہے جب تک کہ منع  ا یےس رسر  یں م ضوںیمونی مر  یں
 
ی
۔ پالزما    کا فائدہ رکھٹی   نی یکو فروغ د   کیم  یں ےس وزن م  آہستگ واےل   لیا یگرام / ڈ  میل 250-200گلوکوز ہے
اور خوراک ےس  دوانے  بیھ ےس کیس یں م  لی۔ مندرجہ ذیں طرح ےس بہثی ہونی ہ اچیھ  ضیواےل مر  ٹیپ خایل
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وع ک  یانفراد خوراک    یں ہفتوں م   3-2گلوکوز ےک ردعمل ےک مطابق ہر    یں خون م  ور جاسکتا ہے ا  ا یعالج رسر
:  ا یاضافہ ک یں م  جاسکتا ہے
ی ٹفورمیم دو  یں دن م کیا یں اور خوراک م یں م  ضوںیدو بار مونی مر  ا ی کیا یں دن م گرام گویل  میل 500 یں

 ۔ یں گرام تک اضافہ کرنی ہ  میل 1000بار 
 ای
۔ ناشتی  جانی  یل یں وقت م  یہ کیبار ناشتہ ساتھ ا کیگرام / دن روزانہ ا  میل 8-1 پرائڈ گویل یمیگل چاہنے

ی پیےس پہےل گل ی پیگرام / دن۔ ناشتی ےک ساتھ گل   میل 40- 2.5 گویل  ائڈ ثں گرام / دن۔    میل 10-5 آر گویل یا ائڈ ثں
 گرام / دن۔  میل 120 - 30آر  میا کالزائڈ یخوراک ےک طور پر گل کیناشتی ےک وقت ا

چاہنے    یں کچلنا نہ  ا یجانا چاہنے اور اےس ٹوٹنا ، چبانا    ا یطرح نگل ل  یکو پور   بلٹسیآر ٹ  یآر اور ا  می: ااطی)احت
ی لیاس ےس ر  ونکہی، ک  اثر کو نقصان پہنج  گا(  یمی شدہ ترم ثں
 ای
ائڈ ی۔ گل بیٹ ۔ ا یپہےل بڑے کھانی ےک ساتھ د  ا ی یں گرام / دن ناشتی م  میل 20-1.25مائڈ(  نکال یبی)گل ثے  جاتا ہے
 
 ای
 انی یکبار کھ کیگرام تک روزانہ ا  میل 45گرام ، عام طور پر   میل 30-15طور پر  ابتدانے  گویل  وگلٹازونیپا

 ۔ ثں بغ  تں پرواہ ک
ےک   نی یل یں برداشت شدہ مقدار م  ادہیےس ز  ادہیےس عالج ز  دوانے  مکیہائپوگالئس کیعالج۔ اگر ا مجموعہ

  یں اےس برقرار نہ  ا یکرپاتا   یں ماہ ےک دوران حاصل نہ 6-3کا ہدف   باوجود ناکام ہوجاتا ہے کہ وہ اے ون یس
ی انسول ا ی گونسٹیا پثی یرس 1-نی  لیا  جے  ا ی جنٹیا  رکھ سکتا تو ، دورسا زبانی    ل ی ۔ مندرجہ ذں یشامل کر  یں

ول ہو تو:   ےک ساتھ ناکافی  جنٹیہائپوگالئسسمک ا جاسکتا ہے ، اگر سنگل زبانی  ا یمجموعہ د  کنثی
ی ٹفارم ی+ م ہیور یسلفونائل    یں

 ٹازونیوگلی+ پا ہی ور ی سلفونائل
 ( کاربوزی)اثی یبیانہ  سی+ الفا گلوکوسائڈ ہی ور ی سلفونائل

ی لانسو  ی ٹفارم ی+ م یں  یں
ی کو انسول  ضوںیطور پر مر  یادیبن  ا ی( اے ون یس ا یسطح واےل  بلڈ گلوکوز یک ادہیز  ا یعالمات واےل  ادہی) ز  یں

مناکایم یثانو  یک  جنٹوںیا زبانی  ی ڈوز ےک طور پر انسول کٹنگیا ٹی ڈی ۔ انثی / کلوگرام / دن  ونٹی 0.4-0.3 یں

ی ٹفارم یم  ا یناشتہ ےس پہےل    ےس یج ہثں وغ  کشنی، انف ی کر سونی ےک وقت۔ حمل ، رسجر ےک ساتھ مال  گویل  یں
ی انسول بیھ یں حاالت م ورت ہونی  یک   یں  ہے  ضی

ی انسول  یں م ضوںیمر   : ںیعالج ےک طور پر غور کر  پر ابتدانے  یں
 ی ت ادہیچونکہ ز  لیا یگرام / ڈ  میل 300-250پالزما گلوکوز<  ٹیپ خایل ول آئلٹ    مکیےس گالئس یثں کنثی
ی کو کم کردے گا ، انسول  نکتتا یو  یکگلوکوز    یں م لوںیس  کو بہثی بنانے گا اس رساو اور ممکنہ طور پر زبانی   یں

 ۔ یں موثر بنائ ادہیکو ز   جنٹوںیا مکیسیہائپوگال
  ۔   د یجن کا وزن شد  ا ی ضی دبےل مر  کم ہے
 ۔ ضی داخل مر  یں اسپتال م ا ی مار یب د یشد ا ی،  یمار ی ب  جگر یک ا یگردوں   یادیبن
 

 نوٹ
ی یک ایک اکانے انسول·           گرام کاربوہائیڈریٹ ےک لتے ہونی ہے   15-10یں
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ی ·           پھر معتدل انسولیں
ی پہےل بند یک جانے  وایل انسولیں

 یہ سفارش یک جانی ہے کہ مخترص اثر کرنی
ی انجیکشن دیا ·           ےک فورا. بعد انسولیں

 جاتا ہے رسنج لوڈ کرنی
  

 بلڈ شوگر میں کیم 2.1
  

۔بلڈ شوگر یک کیم  ہے
ی
  ذیابیطس یک ایک شدید میٹابولک پیچیدیک

عالمات: بھوک ، پسینہ آنا ، اضطراب ، دھڑکن محسوس ہونا ، رس درد ، الجھن ، آکیسر ، کمزوری اور 
 کوما 

 عام وجوہات۔
 معمول ےس زیادہ ورزش کرنا ·         
 انا نہ کھانا یا تاخثں سنیک یا اہم کھ·         
ی یک زیاد·           ہ مقدار انسولیں
 میں ناکافی کاربوہائیڈریٹ ·         

 کھانی
ت ےس استعمال ·          اب کا کثر  رسر
 سلفونائل یوریا یک زیادہ مقدار لینا·         

 میل مول / لیثی  3.0ٹیسٹ: بلڈ شوگر >
 

 انتظام 
 طور پر یفور 

 ید حی( کو ترججے  20-15) گلوکوز   ہو تو ، زبانی  یں ہوں اور وہ ہوش م اںینشان ابتدانے  یں م ضی. اگر مر 1
 ہ ثں وغ نا یپ ٹھا ی/ بسکٹ / م اںیمٹھائ ا یہے  جانی 
-50٪(  50-25ہو تو ، انجکشن گلوکوز )   یں نہ   ابیدست   ثی ی نے ہوش ہو اور گلوکوم  ضی. اگر عالج پر مر 2۔  

ی ت ثی یل میل 100  ۔ ںید یں ےس نس م یثں
 ای

ی انسول اثر وایل لیطو  ضی۔ اگر مر یس سیا ا ی یں گرام پٹھے م میل  1گلوکاگون  انجکشن  / زبانی  یں
٪ گلوکوز کا نس  5ےک ساتھ  مستقل نگرانی  گلوکوز یک  یں وصول کرتا ہے تو ، خون م جنٹیا مکیہائپوگالئس 

 ونکہ یمنع ہے ک  یں ضوں می مبتال مر   یں م  ا یمیوجہ ےس ہائپوگالئس  یک  ا یور ی۔ سلفونائل  یں رکھ  یجار   وژنیانف  یں م
ی گلوکاگون انسول  ۔ کرتا ہے   دا ی کا رساو پ  یں

ی ےک ماب  ڈوسسی ٹواسی ک  طسیابیاور ذ  ا یمی: ہائپوگالئسنوٹ وز یڈ  شہی، ہم  یں صورت م  شک یک  یں ٪ 25  کسثی
  طس یابیکو ہالک کرسکتا ہے جبکہ ذ  ضیمر  ک یا ا یمیہائپوگالئس ونکہی ک ںیکا انتخاب کر  نی ید
 کرے گا۔   یں نہ  لیچانس کو تبد یک  ضی اضافہ مر  معمویل یں گلوکوز م  یں م  ڈوسسیس یٹوایک
 منٹ ےک بعد  15-20
 ض ی اقساط ےس بچنی ےک لتے مر  پر مستقبل یک انے ی۔ باز ںیکر   ق یتصد  یک  افتیاور باز  ںیکر   کیگلوکوز چ  بلڈ 
 ۔ں ید می دوبارہ تعل یں اور انہ ں یکر   نشاندیہ وجہ یک یں م
ی عرےص ےس انسول لیطو  ضیمر  ا یہے  ہونی  ثں تاخ  یں م بحایل اگر  پر ہوتا  جنٹوںیا مکیہائپوگالئس زبانی  ا ی یں
 :  ہے
وز ی ٪ ڈ10-5 ضی ہوش مر  نے   ۔ یں ہ  نی یگلوکوز د  زبانی  ادہیکو ز   ضیمر  یں ہوش م   یں کا ادخال کرنی ہ  کسثی
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طور    یاور جثے   ٹولی نیم  یں نس م   کنی وجہ ےس ہوسکتا ہے ، ل  ورم یک  فارم کوما دماغی   افتی: آہستہ باز نوٹ
۔  جنی آکس کو اعیل  شنیلینٹیپر و   مقدار ےک ساتھ جواب دے سکتا ہے

 لیممریضوں یک تع

 ےک ساتھ ساتھ کھانی یک  جنٹوںیا مکی۔ ہائپوگالئس ںی وضاحت کر  یں عالمات ےک بارے م یک  ا یمیہائپوگالئس 
 
ی
۔ اگر ان کو یں اپنی ساتھ رکھ  ینڈی ک  ٹیھیکہ ہر وقت کچھ م   ںیمشورہ د  یں اور انہ ںیپر زور د  باقاعدیک

وبات کیسن یعالمات کا سامنا ہو تو ان کو جلد  یک  ا یمیہائپوگال ئس /  ٹی یچ بیھ کیس  مشتملپر  / مسر

۔   گلوکوز کا استعمال کرنا چاہنے
 : ذیابیطس یک دیکھ بھال ےس متعلق تنظیم 1ٹیبل 

  

 ساالنہ دورہ  ماہ کا دورہ 3 ابتدانے دورہ 
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ی اور   جسمانی معائنہ  تشخیصھسثی
  
 لمبانے اور وزن        ·

 کمر / ہپ کا سائز ·         
 بلڈ پریسر ·         
وں کا پ ·          تفصییل معائنہ  ثں
 دانت کا معائنہ ·         
 آنکھوں کا معائنہ ·         

  
Ø              ایکیونی +  برصی

 فنڈوسکونی 
  

ی ·           بائیو کیمسثی
  
Ø   شوگر بلڈ 
Ø   گالئکوسانے لیٹڈ ہیموگلوبنØ                   لیپڈ
 پروفائل  

)نی یس ، ایچ ڈی یس ، ایل ڈی ایل یس 
 ، )  نی جے
Ø       ، ی سوڈیم،   کریٹانیں

 پوٹاشیم  
Ø   ی  پیشاب: گلوکوز ، کیٹونز ، پروٹیں
  

 تعلیم ·         
 غذائیت ےس متعلق مشورہ ·         
ورت ہو ·           تو دوااگر ضی

ی ·           متعلقہ ھسثی
 وزن·         
 بلڈ پریسر ·         
 پاؤں کا معائنہ ·         
 کیمیا   حیاتیانی ·         

O  بلڈ گلوکوز 
ایچ نے اے ون یس یک  

 سطح 
ی یک جانچ ·            پیشاب میں پروٹیں
   بیماری ےک بارے میں تعلیم ·          
 غذائیت ےس متعلق مشورہ ·         

 عالج کا جائزہ لیں    ·

ی اور معائنہ جیسا   -ھسثی
 کہ ابتدانے دورے پر  

ی   بائیو کیمسثی

ول ، ایچ ڈی  ی ، ایل ڈی ایل یس= کم کثافت الئپو نی یس= کل کولیسثی ایل یس = اعیل کثافت الئپو پروٹیں
= ٹرانے گلیسائڈز  ی ، نی جے  پروٹیں
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 ذیابیطس کیٹوایسیڈوسس   3.1
 ہونی ہے جو ہائثی گالئیسیمیا یک وجہ ےس شعور یک سطح یہ ذیابیطس  

ی
میالئٹس یک شدید میٹابولک پیچیدیک

۔  میں کیم ےک ساتھ سامتی آسکتا ہے

 الماتع
 متیل / الٹی ·         
 پیاس / زیادہ پیشاب آنا·         
 بدال ہوا ذہٹی فعل ·         
 پیٹ میں درد·         
 سانس لینی یک ·         

ی
 تنگ

 پانی یک کیم ·         
 ، الجھن اور کوما ·         

ی
 غنودیک

 ایسیٹون / پھلوں یک خوشبو وایل سانس ·         
 بخار·         

 سسٹی / استحکام / دماغی ورم / ممکنہ کوما          ·
۔ ایےس تمام مریضوں کو کنسلٹنٹ یک    احتیاط: ذیابیطس کیٹو ایسیڈوسس ایک میڈیکل یک ایمرجینیس ہے

 ذیر نگرانی انتہانے نگہداشت ےک وارڈ میں داخل کرنا چاہنں 
وری ہے  تشخیصتفتیش: بروقت   ضی

 خون میں گلوکوز چیک کریں ·         
 کیٹونز ےک لتے پیشاب ·        
 دمٹی بلڈ پریسر ·         
والئٹ ·          ، اور الیکثی ی  یوریا، کریٹانیں
 نگرانی ےک لتے ڈی ےک اے چارٹ استعمال کریں عالج یک رہنمانے اور مریض یک·         

  

 انتظام
۔ من بیھ مستقل نگرانی  اور عالج ےک اثر یک ق یتصد یک  تشخیص یں عالج م  : لیدرجہ ذ شامل ہے

ی ےک نقصان اور ت  الی، س ںیکر   ق یجانچ اور تصد  یک  تشخیص  ۔یں کا اندازہ لگائ  یڈگر  یک  تیابثں
والئٹسی، گلوکوز ، گردوں ےک افعال ، ال گنٹی   یک  خون  ۔ ںیکر   کیکو چ  سسیبلڈ گ لیثں اور آرٹ کثی
 ۔ ںی کر   تشخیص یک  پسسیواےل عوامل )ع( / س بڑھانی 

 گھنٹہ  پہال 
ی نارمل نمک  ثی یل میل 1000ہے تو ، نارمل  سر یبلڈ پر  اگر   ۔یں ڈال یں
ی ت یک  الئنیہو ، نارمل س ا یمیگیجھٹکا اور اول اگر   - معمول پر نہ آجانے  سر ی جب تک کہ بلڈ پر  وژنیےس انف یثں
ح ےس جار  / گھنٹہ یک ثی یل 1ےک ساتھ  الئنیاس ےک بعد ادخال ، س اور   ۔ ںیکر   یرسر
ی انجکشن۔ انسول. 1  ادخال۔  یں ٹہ نس م/ گھن ونٹی 10-5( گولری)ر  یں
 ای

ی ۔ انسولانجکشن  / گھنٹہ۔  ونٹی 5طور پر اس ےک بعد  یفور  میا آنے  ونٹی 20( گولر ی)ر  یں
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 مثں ( ، اگر سثی یم میل 40 ادہیےس ز  ادہی)ز  ثی یم میل 20-10( لیا کلورائڈ )ےک یس  م یانجکشن. پوٹاش . 2
۔  کافی   داوار یپ یک  شابیاور پ یں نہ  ادہیےس ز   ثی یمول/ ل میل 5 میپوٹاش   ہے

بلڈ  لیثں ، اگر آرٹ ںیمنٹ ےک دوران انفلوژن د 60-30 ثی ی م میل 100-50 ٹیبائکاربون می انجکشن۔ سوڈ. 3
 ۔7.00> چیا نی 
وع 12ہر  یں گرام نس م   2-1 میفگز ی کا شبہ ہے تو ، انجکشن س  پسسیاگر انفکشن / س. 4 گھنتی بعد رسر
 ۔ ںیکر 

 گھنٹہ   دورسا 
 میل 150< می سوڈ مثں ، اگر س ںیکا استعمال کر   الئنی٪ س 0.45) / گھنٹہ  ثی یل میل 500 الئنینارمل س 

 (۔لیمول / ا
ی طرح انسول یک  اوپر   (۔لیا یگرام / ڈ  میل 250گلوکوز<   یں )اگر خون م  یں رکھ یجار  وژنیانف یں
 ح(۔ یک  وژنیےک مطابق انف ولیل مثں )س یں رکھ یجار  وژنینس کا انف لیا ےک یس  رسر
 اور چوتھا گھنتی  سا یت

 ۔یں رکھ یطرح جار  ھنتی یکگ  دورسے
 ۔ ںی افعال کا مشاہدہ کر  / اعصانے  علیم
 گھنتی   ںیےس آٹھو  ںی پانچو 

  وز ی، تو ڈ  لیا  یگرام / ڈ  میل  250گلوکوز >  یں / گھنٹہ؛ اگر خون م  ثی یل  میل  250ادخال    الئنینارمل س   کسثی
 ۔ ں یکر   لیتبد  یں م الئنیس
ی جانبدارانہ انسول ثں غ جب تک کہ  یں رکھ یکو جار   وژنی( انفونٹی 1ام پر گر   2 فی  یک  وژنی)گلوکوز انف یں
۔  ا یور ی ٹونیک  غائب ہوجانے

 گھنتی ےک بعد   آٹھ
 ی اور انسول الیس یں نس م  ۔یں رکھ یجار  یں
ی انسول یں ختم ہونی ےک بعد جلد م  ٹونز یک  ل یا سطح معمول پر ہو جانے تو ےک یس ۔ جب پالزما یکںید یں
 ۔ یں کو روک  وژنیانف
 ۔ ںیکر   لیتبد وٹکیبائ نٹی یرپورٹ کا مطالبہ ہو تو ، ا یک  تی حساس کلچر یک  اگر 
 (۔ یں کھید بیھ تیھی وپینیٹیر  طسیابیذ یں م 13ےک لتے باب  وںیدگیچ ی پ یک  الئٹسی م طسیابیذ) 

 مریضوں یک تعلیم

ورت ی ےک مطابق انسول ضی  ۔ ںیوضاحت کر   یں ےک بارے م تی اہم اور غذا ےک مستقل استعمال یک یں
 ۔ںی کر   فر یمعالج کو ر  جلد یہ یں انہ  یں صورت م ونی یکعالمت ہ کا کونے   کشنیانف 
 

 : خون میں گلوکوز اتار چڑھاؤ ےک معامےل میں ذیابیطس کیٹوایسیڈوسس کا عالج2ٹیبل 
  

ی ہر  خون میں گلوکوز  گھنتی بعد   4انسولیں
گھنتی   2جلد میں  یا یر 
 بعد پٹھوں میں 

 5گھنتی بعد              4ہر 
وز فیصد   ڈیکسثی

 میل گرام /ڈی ایل  ل/ایلکو میل مو 

 میل لیثی  500 12 250 <14.0
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 میل لیثی  500 8 250 - 130 14.0 - 7.2

 میل لیثی  500 4 350 - 45 7.2 - 2.5

 میل لیثی 100 4 45> 25>

 

ابیت یک اصالح ن  تٹں
 ڈاکثی یک ہدایت ےک تحت دی جانی میل مول  50شدید ایسیڈوسس ےک ساتھ سوڈیم بانے کابونیٹ ·         
 چاہنے 

 

 نگرائن 
         · )  حجم اوورلوڈ ےک لتے یس وی ایس یک جانچ کریں )ان پٹ آؤٹ پٹ چارٹ ، ورم  )پھیپھڑے ، پردنے
گھنتی   2گھنٹہ استعمال کررہے ہیں تو خون میں گلوکوز چیک کریں اگر آنے ایم روٹ ہے تو ہر   4تو  ·        

 گھنتی بعد   4ہے تو ہر  بعد یا ایس یس روٹ
 

اوسمولرسٹیٹ )این ےک ایچ ایس(    4.1  غثں کیٹٹوک ہائیثی
 ڈی ایم میں  2عام طور پر بزرگ نی 

 عالمات
 زیادہ پیشاب آنا·         
 کھڑے ہونی پر بلڈ پریسر کم ہونا ·         
 بدیل ہوا ذہٹی حالت، سسٹی ، ردوبدل، دورے، ممکنہ کوما ·         
 میں کیم  وزن·         

 ات کا کم لینا زبانی مائع        ·
 ذہٹی الجھن·         
 پانی یک سخت کیم  ·         
 سسٹی یا کوما جییس حالت·         
ی دھڑکن ·           دل یک تثں
 بلڈ پریسر یک کیم ·         
 نہیں ہوتا( ڈی ےک اے ےس فرق )متیل اور الٹی ، پیٹ میں درد ، اور کسمول سانس ·         

 نی یک کوشش کریں۔ نوٹ: عوامل یک نشاندیہ کر
 سیال یک مقدار میں کیم  ·        

 زبانی
ی انفیکشن یک تالش یک جانی چاہنے ·          وک ، سیپسس ، نمونیہ ، اور دیگر سنگیں  ایم آنے ، اسثی
 ادویات: تھیایازائڈ ڈایوریٹک ، گلوکوکورٹیکوئڈز ، فینیٹوئن ·         

 

 : تشخیصلیبارٹری تفتیش اور 
< بلڈ گل·           میل گرام / ڈی ایل( 1000میل مول / ایل )  55.5وکوز چیک کریں )ہوسکتا ہے
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ویلیٹس چیک کریں) سوڈیم، پوٹاشیم، کلورائیڈ( ·           الیکثی
( چیک کریں ·          ی  گردوں کا فعل )یوریا اور کریٹییی
یٹی یک جانچ پڑت·           میل اوسمول / ایل( 330ال کریں )عام طور پر< اوسمولثں
یٹی = ·           م اوسمولثں  ( + گلوکوز + یوریا )میل مول / ایل میں گلوکوز اور یوریا( سوڈیم اور پوٹاشیم)   2سثں

(  310)عام طور پر >  حساب ےک مطابق ہے
یٹی ·          اوسمولر نان کیٹوٹک کوما( ےک لتے عام طور پر اوسمولثں میل اوسمول/ لیثی ےس زیادہ  330ہائثی
 ہونی ہے 
ابیت کا شکار ہوسکتا ہے نوٹ: ای ی  ک مریض لییکٹک ایسڈوسس یا جھٹکا / سیپسس یک وجہ ےس تثں
 اس معامےل میں انتظام ےک اصول ڈی ےک اے معامےل جیےس ہیں ·         

ناٹریمیا ہو، اور ٪( ےک طور پر تبدیل کیا جانا چاہنے  0.45نس میں سیالوں کو آدےھ نارمل سیالئن )   اگر ہائثی
م سوڈیم نارمل ہے  نارمل سیالئن اگر   سثں

عام طور پر سیپسس ، یس وی اے ، یا کارڈیک یک وجہ ےس اکثر وقفہ وقفہ یک بیماری ہونی ہے اور ·         
۔ حفاظٹی ہیپارین کا استعمال ہوسکتا ہے )خون بہنی واےل انڈیکسوں   تشخیصان یک   اور عالج الزیم ہوتا ہے

، پلیٹلی ، اے نی نی نی
 کریں۔ نی نی

(۔یک نگرانی  ٹس یک گنٹی
  

 ذیابیطس اور دیگر کارڈیوواسکلولر امراض    5.1
گنا زیادہ قلٹے   4ےس  2ذیابیطس ےک مریض دو ےس زیادہ عمل یک وجہ ےس دورسے لوگوں ےک مقابےل میں 

۔ قلٹے امراض کا کلینیکل  وسیس اور ہانے بلڈ پریسر : ایتھروسکثں  کا امکان رکھنی ہیں
بیماری میں مبتال ہونی

م  : سپیکثی  ہے
 

 کورونری دل یک بیماری:   ایل: 
         · )  انجائنا )جو خاموش بیھ ہوسکٹی ہے
 شدید کورونری دمٹی سنڈروم ·         
 کارڈیک ناکایمکنجیسٹو  ·         
 اچانک موت·         

l   دماغی عروفی حادثہ 
وک ·           اسثی
 عارضی اسکیمک حمےل·         
 ڈیمنشیا·         

 روفی امراض پردنے ع  
 وقفی وقفی کالڈیکیشن·         
 پاؤں ےک الس·         
 گینگرین ·         

 تشخیص 

 کریں  تشخیصساالنہ ·         
ی صحت ےک اداروں کو ریفر کریں ·           ثانوی اور ٹرشثں
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۔ ای یس جے ، چیسٹ ایکس رے ، اگر دل یک ناکایم یک عالمات  تشخیص·         
ی
 / میں شامل ہوں ےک

عالمتیں ساتھ ہوں تو ایکوکارڈیوگرام ، تناؤ یک جانچ ، کورونری انجیوگرافی ، اور دماغی عضیل امراض یک 
وٹڈ ڈ ورت ہونی ہے صورت میں کثں  وپلر یک ضی

۔  تشخیصپردنے عروفی بیماری یک ·           شامل ہیں
 میں ڈوپلر اور نچےل اعضاء یک انجیوگرافی

  
 عالج 
 تظام/ لپڈ کا ان ا یمیڈیپیڈس ل
 ننگ یسکر 
  ورت   ادہیکم از کم ساالنہ اور ز   ،یں م ضوںی بالغ مر ت ےک ساتھ مقاصد کو حاصل کرنی ےک لتے اگر ضی کثر

< لیا  یڈ  چی، ا  لیا  یگرام / ڈ  میل  100>  لیا  یڈ  لی. کم خطرے واےل لپڈ )اسٹیہو تو لپڈ عوارض ےک لتے ٹ
ہر    تشخیص  یک  پڈ ی، ل  یں بالغوں م   اےل( و لیا  یم / ڈگرا  میل  150>  سائڈز ی، اور ٹرائگل  لیا  یگرام / ڈ  میل  50
۔ جاسکٹی  دہرانے  یں سال م 2  ہے

 سفارشات اور اہداف یک  عالج
ول ی، اور کول ، ٹرانس چرنے  شدہ چرنے  ثں س   کیم  یں مقدار م یک  سثی

ی
 یں م  پر توجہ مرکوز کرنی واےل طرز زندیک

لپڈ پروفائل کو بہثی   یں م ضوں یےک مر  طسیابیہو(؛ اور ذ گٹے   یک  نشاندیہ )اگر اس یک کیم  یں وزن م م؛ی ترم
۔ ا یاضافہ ک یں م رسگریم جسمانی   لنے یبنانی ک  جاتا ہے
 یں افراد م ثں ےک بغ یڈ یو  یس اوورٹ

o ۔لیمول / ا میل 2.6)  لیا یگرام / ڈ  میل 100> لیا یڈ لیمقصد ا یادیبن  ( ہے
ی یاسٹ ےک حصول ےک لتے  کیم  لیا یڈ لیعمر والوں ےک لتے ،ا ادہیسال  ےس ز  40  تھرانی  یی
۔ جانی   سفارش یک  یک  ٪ تک کیم40-30سطح ےس قطع نظر  لیا یڈ لیالئن ا یادیبن  ہے
وجہ ےس جو خطرہ بڑھ جاتا ہے  خطرہ واےل عوامل یک دورسے قلٹے  کنیسال ےس کم عمر افراد ےک لتے ل 40

 
ی
 یں کرپانی ہ  یں اہداف حاصل نہ پڈ یساتھ ل یں م جوطرز زندیک

 عالج کا اضافہ مناسب ہے  ےس  اتیےک، ادو  می ترم ضف
ی یسٹ یں واےل افراد م یڈ یو  یس اوورٹ  ےک ساتھ  ضی پر مر  یی
۔  ا یکا عالج ک  ضوںیکو حاصل کرنی ےک لتے تمام مر   کیم  یک  لیا یڈ لی٪ ا40 -30  جانا چاہنے
گرام /   میل 40<  لیا یڈ چ یاورا ںی( کو کم کر لیمول / ا میل 1.7)  لیا یگرام / ڈ  میل 150>سائڈزیگل  ٹرانے 
ی ۔ خوات یں ( کو بڑھائلی مول / ا  میل 1.0)  لیا یڈ بڑھانی  لیا یگرام / ڈ  میل 10مقصد  لیا یڈ چی، ا یں م  یں

۔  ا ی( پر غور کلیا یگرام /ڈ  میل 50پر  )<   جانا چاہنے
 ی یحمل ےک دوران اسٹ ۔  منع ہونی  تھرانی  یی  ہے
 جنٹ یا ٹی ٹلیپل نٹی یا 

روک  یگرام / دن( کو ثانو   میل 162-75)  تھرانی  نیسثی یا یں واےل افراد م  طسیابیواےل ذ خی    تار  یک  یڈ یو  یس
 ۔ ںیےک طور پر استعمال کر  حکمت عمیل تھام یک
asp  ےک طور پر ان لوگوں  حکمت عمیل روک تھام یک گرام / دن( کو ابتدانے   میل 162-75)  تھرانی  نیاسثی
 : ںی استعمال کر  یں م

 قلٹے   طسیابیذ 2اور  1 قسم
سال ہے  40عمر  جن یک یں وہ لوگ شامل ہ یں خطرے ، جن م کو بڑھتی ہونے

،   ، تمباکو نویسر  سر یبلڈ پر  ، ہانے  خی    تار  خاندانی  یک  یڈ یو  )یس یں خطرے واےل عوامل ہ اضافی  یں جن م  ا ی
 ( ک. اینور یومیالبو  ا ی ا،یمیڈ یپیل سیڈ
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 ےس خاتےم ےک اہداف نویسر  تمباکو 
 ۔ں ینہ کرنی کا مشورہ د نویسر  ٹیکو سگر   ضوںیمر  تمام
 مشاورت اور عالج یک ےس خاتےم یک نویسر  ٹی بھال ےک معمول ےک جزو ےک طور پر سگر  کھی د یک  طسیابیذ
 ۔ ںیاقسام شامل کر  گر ید
 اور عالج ننگیاسکر  ( یکیڈ چیا )یس یمار یب یک  دل
خطرہ عامل   اور قلٹے   کیا  کنی، ل  یں م   ضوںی عمر مر   سال یک  55  کنیل  ثں اس ےک بغ   ا یےک ساتھ    سر یبلڈ پر   ہانے 
ی وم ی لبی، مائکروا ا یم یڈیپیسلی، ڈ یڈ یو  )یس کو   سیا کی( ےک ساتھ ، اخی    تار  یک  تمباکو نویسر  ا ی،  ا یور ی یں

( قلٹے  یں روکنا )اگر منع نہ  ۔ ا یک واقعات ےک خطرے کو کم کرنی پر غور   ہے  جانا چاہنے
ز ، اس بالکر  -ٹای، ب یں م ضوںیےس گزرنی واےل مر  یرسجر  یبڑ  ا ی یں م ضوںیانفاکشن واےل مر  لیوکارڈیما پہےل

۔  ا یےک عالوہ ، اموات کو کم کرنی پر غور ک  جانا چاہنے
کو دس سال تک خطرہ کم کرنی اور اس ےک مطابق خطرے واےل    ضوںی، مر  یں م  ضوںیعالمات ےک مر  ثں بغ

 - ںیپر غور کر  تشخیص یک  کثی یرسک ف کیعوامل کا عالج کرنی ےک لتے ا
  

 ۔ حمل ےک دوران ذیابیطس میالئٹس 6
یابیطس میالئٹس )جے ڈی ایم( کیس بیھ طرح یک گلوکوز عدم رواداری حمل ےک دوران حمل ےک دوران ذ

۔  سامتی آنا ہے
  

 سکریننگ 
ی   28ےس    24حمل ےک   ی سب ےس زیادہ خطرہ وایل خواتیں ہفتوں ےک درمیان جے ڈی ایم یک جانچ کریں۔ خواتیں

:  نے ایم آنے   ؛ جے ڈی ایم یک سابقہ    25ہیں   خراب   بچہ؛  بڑا   پچھال   گالئکوزیوریا؛  ی۔ھسثی کلوگرام / ایم سکوئثں
ی؛ پرسونی  ی؛ خاندانی  یک  ایم ڈی ھسثی  گلوکوز   خراب بغثں  ےک ناشتی /  داریروا گلوکوز   خراب معروف ھسثی

ا  ملٹی  گرینڈ   اور   پثں
 
  

 مینجمنٹ
ی خوات وایل طسیاب یتمام حاملہ ذ ۔   یں نگہداشت ےک مرکز م  یتمام انتظام ٹررسر  یں م  یں  کرنا چاہنے

 ات ےک عالجبغٹں ادوی

  ہ ی ومیموجودہ  یں ٪ ہے تو اس م120-80کا   لیڈ یکا مشورہ. اگر موجودہ وزن حمل ےس پہےل وزن ےک آئ  غذا 
۔ اگر حال یں وزن م  / کلوگرام موجودہ حمل ےک جسمانی  یلور ی کلو ک  30 کیکا انٹ  یلور یک وزن   ہیہونا چاہنے

/ کلوگرام    لیکلو ک  40-36  بی تمقدار بالثی   یک  یلور ی٪ ہے ، تو پھر ک120<  ای  صد ی ف  80حمل ےس قبل وزن کا  

۔ کل روزانہ ک لیکلوک  24 ا یحمل وزن  فی  کلو   35ےس  30مقدار  یک  یلور ی / کلوگرام موجودہ حمل وزن ہے
۔ کمپل / کلوگرام موجودہ حمل وزن ہونی  یلور یک  50 با یکا تقر   یلور یکو کل ک  ٹی ڈر یکاربوہائ   کسیچاہنے
۔ روزانہ  ا یک   می طرح ےس تقس اچیھ یں دن م  فراہم کرنا چاہنے ، جو پورے صد یف  جے  50-30جانا چاہنے
۔ کل غذا    ےک ساتھ اعیل  شوںیر   کس ی سن  انیبڑے کھانوں ےک درم  3بڑے کھانی اور    3فائثے غذا فائدہ مند ہے
۔  جانی  یک  می تقس یں م  چاہنے

ی اقدامات۔ جن  عمویم اساؤنڈ   عمر یک  حمل یک  یں ۔ ج   جانی   جلد از جلد یک  تشخیص   الثی ی نچاہنے   دائیسر یپ   یک  یں
ی اسک  جے  سیا و یےک  II ولی، ل یں ہفتوں م 18-16عوارض کا تناسب    یں ہفتوں م  22، حمل ےک  ےعیےک ذر  یں
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د کرد ۔ جن ا یمسثی ی جانا چاہنے ی ہفتوں ےک بعد جن 32حمل ےک  یں  کلیفز  و یاور با رانی نگ افزائش یک یک  یں
 ۔ ںیکر   جے  سیا و یوار  بیاسکورنگ ےک لتے ترت

 ادویات کا عالج

۔  شامل ہونی   اور فنڈوکونی   نی   فیبلڈ شوگر ، ےک ا  یں م  تشخیص  کا انتظام۔ ابتدانے   دائشیقبل از پ  -اے   چاہنے
 زبانی  ض ی۔ اگر مر یں حمل ےک دوران منع ہ جنٹ یا مکیہائپوگالئس ۔ زبانی طسی ابی)اے( پہےل ےس موجود ذ

ی انسول ہونی یہ  تشخیص پر ہے تو ، حمل یک مکسیہائپوگالئس  وع کر  تھرانی  یں  ۔ ںیرسر
ی . انجکشن انسول1  ونٹ ی   0.9-0.7  یں م  سہ مایہ  ی/ کلوگرام ، دورس   ونٹی  0.8-0.6  یں م  سہ مایہ  : پہیلیں
 / کلوگرام۔ ونٹی1.2-0.8 یں م سہ مایہ یس یکلوگرام اور ت  / 

ی انسول  گولر یاور ر  عمل کرنی وایل انی یطور پر درم عام ۔ کل  ا یمرکب د کی کا ا  یں تناسب م  1: 2کا   یں جاتا ہے
ورت ک  گولر ی رات ےک وقت کھانی ےس پہےل ر  تہانے  کیجاتا ہے اور ا ا یحصہ صبح ناشتی ےس پہےل د ا دوتہانے ضی

ی انسول م یں ی انسول ٹی ڈی اور سونی ےک وقت انثی ۔ خوراک م ا یےک ساتھ د یں   ٹ ی پ خایل منٹڈجسٹیا یں جاتا ہے
  برقرار رکھنی ےک لتے یک  کو   ول یبلڈ شوگر ل انیگرام٪ ےک درم  میل 120اور  70گرام٪ اور بعد ازاں   میل 95>

۔ خون کا نمونہ ابتدانے  جانی  ناشتہ ےس پہےل اور بعد ، دوپہر ےک کھانی ےس پہےل اور بعد   ٹ،یپ طور پر خایل ہے
  2بعد اور صبح  ر ، رات ےک کھانی ےس پہےل او 

ی
کرنا چاہنے جب تک کہ    کیچ تں ےس شوگر ےک ل بجے باقاعدیک

 ۔ ںیکر   کیانی ےس پہےل اور بعد شوگر چشوگر پر مکمل قابو نہ ہو پھر روزانہ کھ
ورت ےس ز 2 ،  تیھیٹنوپی، ر  سر یبلڈ پر  ہانے  اںیدگیچیحمل ےس متعلقہ پ گر ی د کشن،ی، انف الٹی  ادہی. ضی
ےک خراب  طسیابیبرانن ذ ا یآر(  جے  و ی روکاوٹ )آنے  نمو یک یں م بچہ دانی  ےسیج ا یکروسمی، م فروپتیھین

ور د یں ہسپتال م یں قابو واےل معامالت م   ہے  یاخل ہونا ضی
 

 ۔ طسیابیذ یں ( حمل م)نے 

۔ ا یگ  ا یک   انیکہ اوپر ب  سا یہے ج یہ سا یو  عمویم انتظام. 1  ہے

۔ اگر قابو حاصل نہ جانی  یک  تشخیص ہفتہ ےک بعد دوبارہ  1 یک  ض ی. غذا پر قابو۔ مر 2 ہوتا ہے تو  یں ہے
ی انسول وع یک تھرانی  یں ور  جانی  رسر ۔ بلڈ شوگر اور اگر ضی ی انسول لر گو ی ہو تو ر  یہے ناشتی ےس پہےل ، دوپہر   یں

م گولر ی ےس پہےل بر  نی ناشتہ اور رات ےک کھا ا یےک کھانی ےس پہےل اور رات ےک کھانی ےس پہےل    کٹنگ ی ا ٹیڈ یاور انثی
ی انسول اج د یں ی ۔ ہائپوگال ا یامثی ۔  ا یمیسیجاسکتا ہے  ےس بچنا چاہنے
ی گرام٪ انسول  میل 105پالزما شوگر<  ٹیپ خایل اگر  ورت ہونی  قابو پانی یک عام طور پر  یں ۔ ر  ضی   گولر یہے

ی انسول م یں ی انسول ٹی ڈی ناشتی ےک بعد گلوکوز کو معمول پر النی اور انثی   لنے یکھانی ےک بعد گلوکوز پر قابو ک  یں
۔ اگر شام  جانی  یک  ڈجسٹ یا   تو ، روزانہ دورسے انجکشن یک  ہوجانے  ادہیبلڈ گلوکوز ز  ٹیپ خایل ا یہے

ورت ہونی  ۔ اگ  ضی م  یں تو ، رات ےک کھانی م  یں د ہوجائر دونوں بلنہے  گولر یاور ر   ٹی ڈی شامل ہونی ےس پہےل انثی
ی انسول م ٹیپ ۔ اگر ضف خایلیں کا مرکب بنائ  یں  کٹنگ یا ٹی ڈی شوگر بلند ہوجانے تو ، سونی ےک وقت انثی
ی انسول  ۔ ںیشامل کر  یں

 ای
ی انسول  گولر یبار ر   3  یں م  دن گالئ  ٹیپ  بڑے کھانوں ےک ساتھ اور خایل  3  یں ہر   یں صورت م  ہونی یک  ا ی میس ہائثی

م ی انسول کٹنگی ا ٹیڈ ی رات ےک کھانی ےس پہےلانثی ۔ ا یےک ساتھ مال  یں  جا سکتا ہے
نگیمان  ےس پہےل حمل یک  دائشیپ  نارمل نگیےک عالوہ ، حمل ےک دوران بلڈ شوگر مان  ثی ور   ثی ۔ عالج   یضی ہے

 120گھنتی ےک بعد >>   2اور  گرام٪  میل 95> ٹیپ سطح کو خایل ہے کہ پالزما بلڈ شوگر یک ہی کا مقصد 
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۔ جب بلڈ گلوکوز یک ا یگرام٪  ک   میل ی ہو تو انسول ادہیسطح ز  جانے ےک ساتھ   ڈجسٹمنٹیا خوراک یک یک  یں
ورت ہونی  یک  نگرانی  اعیل روزانہ یک ۔ ضی  ہے

ول حاصل ہوجانے تو ، مر   کیا  ا یہفتہ وار بلڈ شوگر پروفائل ےک ساتھ انتظام ک  یں کا گھر م  ضیبار جب کنثی
۔ج  اسکتا ہے
۔  ا یک  یں م سہ مایہ ( پہیلاے ون یس نے  چی)ا موگلوبنیہ ٹڈ ی. گالئکوسائلجے  مقدار  اس ےس اوپر یک ا ی 9جانے

ول یک  مکیسی ناقص گالئ ۔ مناسب  ادہیکا ز   خرانے  دائیسر یہے ، اور پ کرنی   نشاندیہ کنثی خطرہ ہوتا ہے
۔ جاسکٹی   کش یک  شیپ یک  نی  نی  میےک بعد ا تشخیص  ہے

۔ یں نہ د یمف  یں م  میا یڈ جے  نگرانی  گلوکوز یک  یں م شابی. پ5  ہے
6 

ی
ی پروٹ شابیاور پ سر یبلڈ پر  تں ےک ل تیشکا یک  خرانے  یک  سر یبلڈ پر  ہانے  یں بقا م یک  . زچگ شامل   نگرانی  یک  یں

۔  ہے
اسونگرافی . 7 ی متناسب جن ثں غ عہیےک ذر  الثی ےک   سہ مایہ یس ی، خاص طور پر ت نہی افزائش کا تخم یک  یں

 ۔یں اوائل م
 
  

 رسجری اور ذیابیطس کا مریض   7.1
 :  صحیح پری آپریٹو مینجمنٹ اس پر منحرص ہے

 رسجری یک قسم: اہم یا معمویل·         
 قسم زیابیطس میالئٹس  2یا  1قسم         ·

ول ·           ذیابیطس کا حالیہ کنثی
 نوٹ:  

۔  آپریشن لسٹ میں زیابیطس کا مریض پہےل نمثے پر ہونا چاینے
 جری: اس میں مکمل نے ہویسر اور بھوکا رہنا شامل نہیں ہوتا۔ معمویل رس 

۔بڑی رسجری: اس میں مکمل نے ہویسر اور اس ےک لتے بھوکا رہنا   شامل ہوتا ہے
  

 ڈی ایم اور رسجری 1قسم 
وع کیا جانے قطع نظرعمل ·           ایک بار جب ناشتا چھوٹ جاتا ہے تو بہثی ہے کہ نس ےک طرز عمل کو رسر

 ےک یک نوعیت 
 گھنٹہ( برقرار رکھیں ·         

ی لگانا ) فی  ڈی ےک اے کو روکنی ےک لتے مسلسل انسولیں
نس ےک زریےع محدود زبانی ·          انٹیک واےل مریضوں میں الئپولیسس اور کیٹوایسیڈوسس ےس بچنی ےک لتے

 ٪ ڈیکسوز کا انتظام کریں۔ 5بحایل سیالوں میں 
 میل مول / ایل( 10 - 6گھنتی بعد  )مقصد   4- 1ر بلڈ گلوکوز یک نگرانی ہ·         
والئٹ اور پیشاب یک پی·           مائش کریں فی گھنٹہ کیٹونزےک لتے الیکثی
 مریضوں کو )کم از کم میں معمول یک خوراک کا نصف( معتدل  ·         

 تھرانی کا استعمال کرنی ہونے
روایٹی

ی یک خوراک دی جا سکٹی ہے   اثروایل انسولیں
ی ےس انتظام کیا جاسکتا ہے ،ہر         ·      کا ریگولر انسولیں

گھنتی بعد دی جانی ہے   6-  4شوگر لیول زیادہ ہونی
ی   اور اس ۔ پھر مخلوط انسولیں

وع نہ ہوجانے وقت تک جاری رہٹی ہے جب تک کہ زبانی انٹیک دوبارہ رسر
 دی جاسکٹی ہے 
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ی تھ·          ( حاصل کرنی واےل مریضوں کو آپریشن ےس پہےل ایم ڈی آنے نی )ایک ےس زیادہ روزانہ انسولیں رانی
ی یک خوراک وصول کرنی  ل انسولیں ی ۔ جب زبانی انٹیک پر پابندی  ادوار میں بغثں کیس مداخلت ےک بثں  چاہنے
ی کو ہر   ےس انسولیں

ی
گلیسیمیا پر قابو پانی ےک لتے باقاعدیک ۔ جب   6-4ہے تو ، ہائثی گھنتی بعد دیا جاسکتا ہے

وع کرنا چاہنے   کیس غذا کو برداشت  کیا جاسکتا ہے تو ، ایم ڈی آنے نی طرز عمل کو دوبارہ رسر
ی یک  20٪ گلوکوز + 10 - 5لیثی  1آپریشن ےک بعد نس میں ·          میل لیثی ےکیس ایل اور دن یک کل انسولیں
 ۔ نہ ہو جانے  قابل ےک کھانی   ےس منہ تک جب دوہراییے  کو   اس اور  چاہنں  دینا  میں  گھنتی   8 ⅔مقدار کا 
یمیا(  -سوڈیم یک سطح یک جانچ پڑتال کریں )احتیاط ·         ہائپونیثی

 
ی یک 3ٹیبل   مقدار : رسجری ےک بعد انسولیں

(  بلڈ گلوکوزمقدار  ی یپڈ )مخترص ایکٹنگ انسولیں  ایکثی

0 – 6 0 

6 – 8 2 

8 – 10 4 

10 – 14 5 

14 – 18 6 

18 – 20 8 

 >20 10 + 

  

ن انفیوژن پمپ   نوٹ: انسولیں
وری ہے ، ڈی ایم واےل  ، بڑی بیماری یا بڑی رسجری میں ایک نس انفیوژن پمپ ضی ڈی ےکاے ےک انتظام میں

 : ول کرنی یک قابلیت۔ 1مریض میں ۔ فوائد یہ ہیں . 2. خون میں گلوکوز یک سطح کو مضبویط ےس کنثی

ی اور سیال یک مقدار کو الگ کرنا۔ نارمل سیالئن )  یونٹ مخترصعمل   50میں    میل لیثی   50٪( ےک  0.9انسولیں
ی کا استعمال کریں۔ )اس طرح یونٹ / گھنٹہ = میل لیثی / گھنٹہ(   وایل انسولیں

  
 : 4ٹیبل 

یپڈ( یونٹس ایس یس  بلڈ گلوکوز )میل مول / ایل(   مخترص عمل وایل )ایکثی
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0 -4 0.5 

4-6 1.0 

6-8 1.5 

8-10 2.0 

10-12 4.0 

12-14 5.0 

14-16 6.0 

16-18 8.0 

 یا اس ےس زیادہ 10.0 20- 18

  
وع میں فی گھنٹہ  اور پھر    گھنتی    2مستحکم ہونی پر بلڈ گلوکوز کو رسر

ی
بعد چیک کریں۔ نس طرزعمل باقاعدیک

گھنٹوں    24ےک ساتھ جاری رکھیں جب تک کہ مریض معمول یک خوراک آپریشن ےک بعد نہیں لیتا۔ پچھےل 
ورت کا ایس یس یک خور  ی یک ضی ی انفیوژن کو میں نس میں انسولیں ۔ نس میں انسولیں اک ےس حساب لگائیں
ی یک پہیل خوراک تیس (  روکنی ےس قبل ایس یس انسولیں منٹ )جب تک کہ مخترص عمل واالایناالگ نہیں

۔ ۔ اس ےک بعد مریض ایک عام غذا کھاتا ہے  دی جانی ہے
  

 ڈی ایم اور رسجری 2ئر 
 آپریشن ےس پہےل

ول خراب ہے تو رسجری  میں تاخثں کریں؛  اگر شوگر کا کنثی
 فیصد  9ایچ نے اے ون یس< ·         

 یل مول/ لیثی م 10ناشتی ےس پہےل بلڈ گلوکوز<         ·
         · >  میل مول / ایل 13آر نے جے

 ےک لتے اسکرین جو جراج ےک خطرے  
ی
۔ پیچیدیک  بنائیں

ول کو بہثی نوٹ: اگر رسجری اختیاری ہے توشوگر کنثی
: ن  ےک بارے میں رسجیکل کو متاثر کرسکٹی ہے

ی
یفروپتیھ ، قلٹے مرض ، پھییل ہونے ریٹینوپیتیھ۔ اس پیچیدیک

 یں۔ ٹیم کو آگاہ کر 
 

ول ہے اور رسجری معمویل  اگر غذانے احتیاط پر اور / یا زبانی شوگر یک ادویہ پر ہے اور اچیھ طرح ےس کنثی
 ہے تو: 
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 رسجری ےک صبح پر خوراک چھوڑنا ·         
وع کریں  عام طور ·           پر نارمل کھانی وقت عالج دوبارہ رسر

ول ہے   تھرانی پر یا ناقص شوگر کا کنثی
ی  یا بڑی رسجری پر ہے تو اگر انسولیں

ی انفیوژن کا استعمال کریں ·           مسلسل نس میں انسولیں
 رسجری ےس پہےل ، دوران اور بعد میں خون میں گلوکوز یک نگرانی کریں۔ ·         
 میل مول / ایل 10 - 6خون میں گلوکوز یک سطح ہدف ·         

ی پوٹاشیم ریجیم(   بڑی رسجری ےک لتے )گلوکوز انسولیں
وز    10میل مول / ایل ےک یس ایل کو    10یونٹ اور    16مخترص عمل واےل  ·            میں   500٪ ڈیکسثی

میل لثی
 شامل کریں۔ 

o   ک پمپ )انفیوژن پمپ( کا استعمال کرنی ہونے   لثی / گھنٹہ نس میں انفیوژن میل 80والیمیثی
 یونٹس( پر غور کریں  20و تو زیادہ خوراک ) اگر موٹاپا یا خون میں ابتدانے طور پر گلوکوز زیادہ ہ·         
ی یک خوراک بہت کم ہو تو کم خوراک ) ·           یونٹس( پر غور کریں  12اگر بہت پتیل یا معمویل انسولیں
اگر خون میں گلوکوز کم ہے یا گر رہا ہے تو    گلوکوز یک سطح یک نگرانی کریں۔ہر گھنتی میں خون میں  ·          

 کم کریں یونٹ خوراک کو   4
o    یونٹ خوراک میں اضافہ  4اگر خون میں گلوکوز زیادہ ہو یا 

۔ 60پہےل کھانی ےک بعد ·           منٹ تک ادخال جاری رکھیں
 ےک بعد معمول یک تھرانی دو ·         

وع کریں پہےل کھانی  بارہ رسر
والئٹس یک جانچ پڑتال کریں )احتیاط·          یمیا( پتال  -روزانہ الیکثی  ہائپونیثی

 

 بچوں میں ذیابیطس   8.1
 پیداوار نہیں ہونی جس یک وجہ  

ی یک کونے  یا انسولیں
یہ ایک دائیم پوری عمر یک بیمادی ہے جس میں ناکافی
 ےس خون میں گلوکوز یک مقدار میں اضافہ ہوتا ہے 

  
 درجہ بندی 

 4-1قسم ·         
یک    2س ہونی ہے جس میں کچھ بچوں میں قسم یک ذیابیطس میالئٹ   1بچوں ےک امراض میں عام قسم -

۔  ذیابیطس میالئٹس ہوتا ہے
  

  معیارتشخییص
ول ٹھیک ہوتا ·           (   پیشاب کا زیادہ آنا )ان بچوں میں رات کو پیشاب کا نکل جانا جن میں مثانی کا کنثی     ہے

 زیادہ بھوک لگنا         ·
 وزن میں کیم ·         
 نی ےس تھکاوٹآسا -کمزوری ·         
 میل میثی / لیثی  6.5روزہ دار خون میں گلوکوز< ·         

 میل مول / لیثی  11.1کھانا کھانی ےک دو گھنتی بعد بلڈ گلوکوز<          ·
  

 تشخیص ویبھیدک 
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ابیت ےک ساتھ سامتی آنے کونے بیھ بچہ جو خراب  ·   ی  شعور اور تثں
 وینٹیلیشن ٹیکپنیا اور ہائثی - نمونیا ·  
 پیٹ میں شدید درد اور کوملتا ·  
 ثانوی رات کو پیشاب نکل جانا ·  
 

 تفتیش
 خون میں گلوکوز یک مقدار یک جانچ ·         
 پیمائش ، ذیابیطس کیٹو ایسڈوسیس )ڈی ےک اے( میں ، نس ےک خون میں گیس یک·         
ی یک ·          والئٹس ، یوریا اور کریٹییی م الیکثی  مقدار سثں
)ڈی ےک اے میں لیوکوسائٹوسس·           ( ایف نے نی
         · )  انفیکشن یک عالمت واےل بچوں ےک لتے )خون اور پیشاب کا کلچر ، ریڈیوگرافی

  

 عالج
 بغٹں ادویات ےک عالج

ن یک مستقل مزاجے  ی یک خوراک مطابقت پذیر ہو۔   غذا. کھانی ےک پیثی وری ہے تا کہ غذا اور انسولیں  بہت ضی
۔    عمویم تغذیہ بخش ہدایات پر عمل کیا جاتا ہے
  ۔15٪ چرنے اور 30٪ کاربوہائیڈریٹ ، 55کیلوری کا مرکب ی ہونا چاہنے  ٪ پروٹیں

ی کری وبات چیٹی  میٹابولک نے ترتیٹے کو روکنی ےک لتے زیادہ چیٹی واےل کاربوہائیڈریٹ ےس پرہثں ں۔ کاربونیٹیڈ مسر
۔   چاہئیں

 ےس پاک قسم ےک ہونی
۔  یوں یک  چرنے دی جانی چاہنے

ی  جانوروں ےک ذرائع ےس حاصل شدہ چرنے کو کم کیا جانے اور اس یک جگہ سثے
    ہر ایک کو صبح ےک  10٪ رات ےک کھانی اور 30٪ دوپہر ےک کھانی ،  20% ناشتہ ،  20کیلوری یک مقدار ٪

۔  3وپہر اور شام ےک وقت درمیان ، وسط د  سنیکس میں تقسیم کیا جانا چاہنے
 وایل عمویم ورزشوں میں 

۔ ذیابیطس ےک بچوں اور نوعمروں کو ہدایت یک جانی جسمانی رسگریم اور تندرسٹی
۔ تاہم ، ذیابیطس ےک مریض ورزش کر سکتی ہیں ، لیکن غثں  ہ شامل ہیں ایک ، ٹینس وغثں ی چلنا ، ٹہلنا ، تثں تثں

۔معمویل و  ورت پڑسکٹی ہے ی یک مقدار میں ترمیم یک ضی غثں معمویل ورزش ےک نظام  رزش میں انسولیں
ی یک خوراک میں  ۔15-10االوقات ےک لتے ، انسولیں  ٪ کیم واقع ہوسکٹی ہے

 ادویات کا عالج

۔  وع کیا جاتا ہے ی ےک ذریعہ اسپتال میں عالج رسر  وایل )ریگولر( انسولیں
ی ےس اثر کرنی ی  عالج. تثں

 ابتدانے
ی یک خوراک ی ایم ےک آغاز پر )یا ڈی ےک اے ےس بازیافت ےک بعد( ، انسڈ یونٹ / کلوگرام / دن   1.0- 0.5ولیں

۔  ہے
ی انجکشن  ۔  8-6یونٹ / کلو گرام جلد میں کھانی ےس پہےل  0.25-0.1ریگولر انسولیں  گھنتی بعد دیا جاتا ہے

۔ روزانہ ا ورت کا پتہ لگانی ےک بیک وقت خون میں گلوکوز یک سطح یک نگرانی یک جانی ہے ی یک کل ضی نسولیں
۔ ایک بار جب مریض  لتے ایک ےس دو دن تک ورت ہونی ہے ی انجیکشن پر   6تھرانی یک ضی گھنتی یک انسولیں

۔ 2مستحکم ہوجاتا ہے تو ، مریض کو "  روزانہ انجیکشن" ےک نظام االوقات میں تبدیل کردیا جاتا ہے
:  روزانہ انجیکشن" ےک نظام االوقات میں ، 2" ی کا انتظام مندرجہ ذیل ہے  انسولیں
میڈیٹ ایکٹنگ )ع  ی کا مرکب انثی ی ےس اثر )ریگولر( انسولیں ی ی اور تثں ( انسولیں ےک  1: 3-2ام طور پر لیننی

۔  ۔ یومیہ خوراک کا دوتہانے حصہ ناشتی ےس پہےل اور ایک تہانے رات ےک کھانی ےس پہےل لگایا جاتا ہے تناسب میں
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ی یک کل خوراک  ہرانجیکشن دونوں طرح یک ا ی کا مرکب ہوتا ہے ، جیےس انسولیں  20  —ونٹ ہے  ی  30نسولیں
یونٹ   6یونٹ )  10یونٹ ریگولر( ناشتی ےس پہےل انجکشن لگایا جاتا ہے اور  6یونٹ لیننی اور  14یونٹ ) 
۔ .  4لیننی اور   یونٹ ریگولر( رات ےک کھانی ےس پہےل انجیکنہکیگگشن لگایا جاتا ہے

ی یک خوراک ایڈجسٹ ڈ گلوکوز یک سطح یک نگرانی یک جانی ہے اور اس ےک مطابق اہر کھانی ےس پہےل بل نسولیں
۔ خون میں گلوکوز یک سطح مثایل طور پر  میل گرام /  140میل گرام / ڈی ایل خایل پیٹ اور  80ہونی ہے

سویرے میل گرام / ڈی ایل ےک درمیان قابل قبول حد(۔ صبح  240-80ڈی ایل کھانی ےک بعد ہونی چاہنے ) 
۔  میل گرام / ڈی ایل 70بجے خون میں گلوکوز یک سطح  3  ےس زیادہ ہونی چاہنے

ی یک مقدار میں تبدییل  انسولیں
  

ی
ی یک مقدار میں ترمیم خون میں گلوکوز یک سطح پر منحرصہویک  انسولیں

ی یک خوراک میں کونے اضافہ یا کیم   ۔ عام طور پر 15-10انسولیں  ہیں ۔یونٹوں ےس زیادہ ن 6٪ یک جانی ہے
ی یک  0.5یں بیھ شدہ معامالت م تشخیص  ابتدانے استحکام ےک بعد ، نتے  یونٹ / کلوگرام / دن تک انسولیں

۔  ۔ یہ کٹے ہفتوں ےس کٹے مہینوں تک برقرار رہ سکتا ہے ورت میں بتدری    ج کیم واقع ہوسکٹی ہے  ضی
ی یک کل خوراک میں   ہ گھر میں رسگریم ےس ٪ یک کیم کریں کیونک 10ہسپتال ےس ڈسچارج کرنی وقت انسولیں

 
ی
ورت میں کیم واقع ہویک ی یک ضی  ۔ انسولیں

  
ی رجیمز 5ٹیبل   : انسولیں

  

  1رجیم

 ( + مخترص اثر وایل3/ 2معتدل / لمتے اثر وایل )  ناشتہ 
  (1 /3) 

  
 3/ 2روزانہ خوراک

 ( + مخترص اثر وایل3/ 2معتدل / لمتے اثر وایل )  سثی 
  (1 /3) 

  
 3/ 1یومیہ خوراک کا 

  

 2رجیم 

   معتدل / لمتے اثر وایل + مخترص اثر وایل اشتہ ن
روزانہ یک کل خوراک کا 

2/3 

   مخترص اثر وایل  سثی 
 3/ 1یومیہ خوراک کا 

 معتدل / لمتے اثر وایل + مخترص اثر وایل بیڈ ٹائم 
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 3رجیم 

 فیصد  20یومیہ خوراک کا  مخترص اثر وایل  ناشتہ 

 فیصد  20ا یومیہ خوراک میں ک  مخترص اثر وایل  لنچ

 فیصد  20خوراک کا یومیہ  مخترص اثر وایل  کھانی 

سونی کا 
 وقت 

 فیصد  40روزانہ یک خوراک کا  معتدل / لمتے اثر وایل

  
ی کو ایڈجسٹ کرنی کا طریقہ( 6ٹیبل  ی ایڈجسٹمنٹ )انسولیں  : انسولیں

  

ی یک خوراک ایڈجسٹ کرنا زیادہ / کم -خون میں گلوکوز    کیم/زیادنی   -انسولیں

ار        دو ب
روزانہ  

 انجیکشن یک رجیم 

 ناشتہ ےس پہےل یا رات  
 دوپہرےک کھانی 

 ےس پہےل 
 رات ےک کھانی ےس پہےل  
 

 سونی ےس پہےل 

 شام یک معتدل اثر وایل  
 صبح یک مخترص اثر وایل

 صبح یک معتدل اثر وایل 
 شام یک مخترص اثر وایل

ی بار روزانہ  تیں
انجکشن لگانی یک 

 رجیم 

 یا رات ےک کھانی ناشتہ ےس پہےل 
 ےس پہےل 

 دوپہرےک کھانی 
 ےس پہےل  

 رات ےک کھانی ےس پہےل  
 

 سونی ےس پہےل 

 شام یک معتدل اثر وایل   
 

 صبح یک مخترص اثر وایل 
 

 صبح  معتدل اثر وایل 
 

 شام یک مخترص اثر وایل

 

بیسل بولس )ایک 
ےس زیادہ 
انجیکشن( کا 

 طریقہ 

 رات ےک کھانی ناشتہ ےس پہےل یا 
 پہرےک کھانی دو 

 ےس پہےل  
 رات ےک کھانی ےس پہےل  
 

 سونی ےس پہےل 

 شام یک معتدل اثر وایل   
 

 صبح یک مخترص اثر وایل 
 

 صبح  معتدل اثر وایل 
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 شام یک مخترص اثر وایل

  
  

 تعلیم دیں ·         
؟   -  ذیابیطس کیا ہے
ی    -  انسولیں
 غذا   -
  ورم میں کیم شوگر یک کیم، دماغی پیچیدگیاں: ےک بلڈ    -

 پیچیدگیاں 
 ڈی ےک اے، بلڈ شوگر یک زیادنی اور کیم·  -شدید ·         
 ریٹینوپتیھ، نیفروپتیھ ، نیوروپتیھ ، موتیا -دائیم          
 نشوونما میں ناکایم ، تاخثں بلوغت          

  

 ذیابیطس کیٹو ایسیڈوسس )ڈی ےک اے(   10.1
 تعریف:  
ی  ·           ی یک کیم ےک نتیجے میں شدید   / انسداد ریگولیثی  ےک ساتھ یا مطلق انسولیں

یس ہارمون یک زیادنی سثی
 میٹابولک نقصان ےک ساتھ کوما یا پری کوما یک حالت۔ 

 
 ڈی ےک اے ےک زمرہ جات 

 میل مول / ایل 15، بانے کاربونیٹڈ > 7.3ہلکا نی ایچ >   -
 ل / ایلمیل مو  10بونیٹڈ >، بانے کار  7.2اعتدال پسند نی ایچ >   -
 میل مول / ایل 5، بانے کاربونیٹڈ >7.1شدید نی ایچ >   -

 ڈی ےک اے کا سبب 
 ذیابیطس کا آغاز    -
ی یک خوراک کا بھول جانا   -  انسولیں
 نمو میں اضافہ )بلوغت(    -
-    ) وریات )تناؤ یا بیماری یک حالت میں ی یک بڑھٹی ہونے ضی  انسولیں

 عوامل خطرے واےل 
 میں  ابتدانے عالمات   -
 سال 5چھونی عمر >   -
 کم  معایسر حیثیت    -
 ثابت شدہ ذیابیطس    -
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 ہائثں گالئکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن )ایچ نے اے ون یس(   -
ی    -  خاص طور پر نوعمر ، خواتیں
 نفسیانی امراض    -
 ذیابیطس یک طویل مدت    -
 

 بڑھانی واےل عوامل 
ی  ناقص    - ت ےس انسولیں ول اور کثر  یک خوراک مس کرنا میٹابولک کنثی
 انفیکشن    ۔
 ادویات    -
 

  معیارات تشخییص
 
 کلینیکل   
 بلڈ شوگر یک زیادنی    ۔
 پانی یک کیم اور پیاس   -   
 پری کوما یا کوما    -
 

 تفتیش 
ابیت   - ی  تثں
 کیٹونیمیا    -
 کیٹونیوریا    -
والئٹ رکاوٹ    -  )سوڈیم اور پوٹاشیم یک کیم( الیکثی
 

 ڈی ےک اے کا عالج
 الج ےکاہداف ع
 پانی یک کیم درست کریں    -
 خون میں گلوکوز کو معمول ےک مطابق بحال کریں    -
ابیت اور کیٹٹوس کو درست کریں    - ی  تثں
 عالج یک پیچیدگیوں ےس بچیں    ۔
 کریں کیس بیھ بنیادی واقعہ یک شناحت کریں اور ان کا عالج     -
:  لیمندرجہ ذ تقل نگرانی مس  اور عالج ےک اثر یک ق یتصد یک  تشخیص یں عالج م   شامل ہے

ی کا نقصان اور ت  الی، س ںیکر   ق یپر شبہ اور اس تصد تشخیص  ۔ ںیکا اندازہ کر   یڈگر  یک  تیابثں
والئٹسی، گلوکوز ، گردوں ےک افعال ، ال گنٹی   یک  خون کو مشتبہ اور مکمل    سسی گ  خون یک لیثں اور آرٹ کثی
 - ںیکر 

 ۔ ںیکر   تشخیص یک  پسسیعوامل )ع( / س عارضی 
 گھنٹہ   ال پہ
 ۔ ںید الئنینارمل س ثی یل میل 1000نارمل ہے تو ،  سر یبلڈ پر  اگر 
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ی کا ت  الئنیہو ، تو نارمل س  ا یمیگیجھٹکا اور اول  اگر   معمول پر نہ آجانے   سر یجب تک کہ بلڈ پر   وژنیےس انف  یثں
ح ےس جار  / گھنٹہ یک ثی یل 1ےک ساتھ  الئنیاس ےک بعد ادخال ، س اور   ۔ یں رکھ یرسر
ی نسولانجکشن۔ ا. 1  ادخال۔  یں / گھنٹہ نس م ونٹی 10-5( گولری)ر  یں
 ای

ی ۔ انسولانجکشن  / گھنٹہ۔  ونٹی 5طور پر، پھر اس ےک بعد  یفور  میا آنے  ونٹی 20( گولر ی)ر  یں
 م ثں مول( ، اگر س میل 40 ادہیےس ز  ادہیمول )ز  میل 20-10( لیا کلورائڈ )ےک یس  می انجکشن. پوٹاش. 2

۔  کافی   داوار یپ یک  شابیاور پ یں نہ  ادہیےس ز  لیمول / ا میل 5 میپوٹاش   ہے
بلڈ   لیثں ، اگر آرٹ ںیمنٹ ےک دوران انفلوژن د 60-30مول  میل 100-50 ٹیبائکاربون میانجکشن۔ سوڈ . 3
 ۔7.00> چیا نی 
If .وع   12ہر  یں گرام نس م  2-1 می گز ی فیکا شبہ ہے تو ، انجکشن س   پسسیاگر انفکشن / س گھنتی بعد رسر
۔  ا یک  جانے

 ٹہ گھن  دورسا 
 م ثں ، اگر س ںیکا استعمال کر   الئنی٪ س0.45)  یں رکھ ی/ گھنٹہ جار  ثی یل میل 500 الئنینارمل س یں نس م 

 (۔لیمول / ا میل 150< می سوڈ
ی طرح انسول یک  اوپر   (۔لیا یگرام / ڈ  میل 250گلوکوز<   یں )اگر خون م  یں رکھ یجار  وژنیانف یں
 ح ےط کر  یک  وژنیےک مطابق انف ولی ل مثں )س یں رکھ یجار  وژنیکا انف   لیا ےک یس یں نس م  (۔ ںیرسر
 اور چوتھا گھنتی  سا یت

 ۔یں رکھ یگھنتی ےک مطابق جار   دورسے
 ۔ ںی کا مشاہدہ کر   رسگریم / اعصانے  علیم
 گھنتی تک  ںیےس آٹھو  ںی پانچو 

 تو  لیا یگرام / ڈ  میل 250گلوکوز >  یں / گھنٹہ؛ اگر خون م ثی یل میل 250کا ادخال   الئنینارمل س ،
وز یڈ  ۔ ںیکر   لی تبد  یں م  الئنی س کسثی
ی انسول کرنی وایل  وٹرلین جب تک   یں رکھ یکو جار   وژنی( انفونٹی 1 تں ےک ل جے  2 ےک فی  وژن ی)گلوکوز انف  یں

۔  ا یور یٹون یکہ ک   ختم ہوجانے
 گھنتی ےک بعد   آٹھ
 ی اور انسول الیس یں نس م  ۔یں رکھ یجار  یں
ی انسول ےک ختم ہونی پر جلد وایل ٹونز یک سطح معمول پر آ جانے تو ےک  ۔ جب پالزما یکںیکر   یلیتبد  یں م یں

 ۔ یں کو روک   وژنیانف لیا یس
ورت ہو تو ، ا یک  تی حساس کلچر یک  اگر   ۔ ںیکر   لیتبد وٹکیبائ نٹی یرپورٹ ےک مطابق ضی
 (۔ یں کھید بیھ تیھی وپینیٹیر  طسیابیذ یں م 13ےک لتے باب  وںیدگیچ ی پ یک  الئٹسی م طسیابیذ) 

 مریضوں یک تعلیم

ورت ی طابق انسولےک م ضی  ۔ ںیوضاحت کر   یں ےک بارے م تی اہم اور غذا ےک مستقل استعمال یک یں
 ۔ںی کر   فر یمعالج کو ر  جلد یہ یں انہ  یں صورت م عالمت ہونی یک کا کونے   کشنیانف 

 : ڈی ےک اے7ٹیبل 

 عمل تقاضی  آئٹم  
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ی   تشخیص ی اور جسمانی معائنہ  ھسثی  ھسثی
ا پانی یک کیم ےک  پیشاب کا زیادہ آنا ، بھوک کا زیادہ لگن

 باوجود 

 جسمانی معائنہ 
  
  
  
  
  

 لیبارٹری

 - کیم ہے ہائثی وینٹیلیشن ٪ پانی یک  10فرض کریں 
 ایسڈوسس 

جے یس ایس / بالنٹیثے اگر ممکن ہو تو  -شعور یک سطح
ی کریں / حالیہ وزن کا استعمال کریں بیڈ پر یہ  وزن کا تعیں

یان ےک خون یک گیسوں، آر نے 
جے ، یوریا اور نس میں / رسر

،اور ایچ نے  والئٹس ، ہیموگلوبن، خون ےک سفید خلتں الیکثی
 اے ون یس 

 
کا سویب ، جلد اور پیشاب ، گےل   -مناسب مائکروبیل کلچر 
 خون ، سینی کا ایکسے۔ 

ہوا ےک مناسب راستی کو   بچاؤ 
 یقیٹی بنائیں 

  
  

 سانس  
 

 خون یک گردش 

  
 ہوا ےک راستی کو چیک کریں-

داخل کریں، اگر فی ہو ریہ ہو تو اندر لینی ےس  این جے نی 
 -بچنی ےک لتے 

٪ آکسیجن ماسک ےک ذریعہ دیں ، اگر صدےم میں   100
 ہو تو 

 نس میں الئن داخل کریں 
/ کلو گرام    10صدےم میں این ایس/ آر ایل   منٹ   30میل لیثی

میل لیثی / کلوگرام بولس کو دہرائیں زیادہ  10ٓمیں دیں۔ 
 لیثی / کلوگرام تک.  میل 30ےس زیادہ 

 سیال یک تبدییل 
  
  
  

سیال یک اقسام 
استعمال کرنی 

 ےک لتے 

بج  میں پانی یک کیم نارمل  
 پوری کریں۔  سیالئن ےس

اس یک ہر گھنتی بعد  
 جانچ کریں 

-1ریسسیٹیشن ) ابتدانے 
( جب آر   2 گھنٹوں میں

ی  میل مول/لیثی   15نے جثں
 ےس کم ہوں 

 

 بولس = نارمل  -تی گھن 48فیصد کیم+ بحایل ےک  10
ز/گھنٹہ  48سیالئن            گھنتی میل لیثی

  
  

وز ےک 5٪ سیالئن 0.9٪ سیالئن ، یا 0.45 ٪ ڈیکسثی
 ساتھ 
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 زبانی سیال 

  
شدید پانی یک کیم / صدےم 

 میں 
ی ہونی   طٹے بہثی

جب کافی
 نہیں ہونی 

 ہے تو ، کونے فی

 رنگر لیکٹٹیٹ یا رنگرایسیٹیٹ 
وز کو سو 10 میل میثی /  70ڈیم کلورائد ٪ ڈیکسثی

ایل ےک ساتھ مال کر گھونٹ ٹھنڈا پانی یا برف کو 
 چوس لینی ہیں 

  
 پھلوں ےک رساو آر ایس، 

  
  

نس ےک سیالوں ےک حساب کتاب ےس زبانی سیال کا 
 منفی کر دینا چاہنے 

ی ےس عالج  مریضوں یک گردش بحال  انسولیں
وع کریں  ی رسر  پرانسولیں

ہونی
 2- 1د )ری ہائڈریشن ےک بع 

 گھنٹوں( 
  
  
  
  
  

ی یک قسم   انسولیں
  
  

ی کو جلد میں کب  انسولیں
 دینا ہے 

  
جلد میں دینی ےک لتے کیےس  

 تبدیل کرنا ہے 

 آنے یو/ کلوگرام / گھنٹہ  0.1انفیوژن
علیحدہ کم  -جب پمپ دستیاب نہیں ہوتا ہے تو 

ی انفیوژن استعمال کیا جانا چاہنے  خوراک انسولیں
ی  م 500]نارمل سیالئن   میں گھلنشیل انسولیں

یل لثی
ی فی  1یونٹ( )یعٹی  50 میل لیثی  10یونٹ انسولیں
ح میں دیا جاسکتا ہے سیال   0.1ئن( درج زیل رسر

ی ادخال  ح )یہ نمکیں یونٹ / کلوگرام / گھنٹہ یک رسر
(۔  ےک عالوہ ہے

 دستیاب نہیں ہیں 
ی انفیوژن ےک طریفی جب انسولیں

 کریں گھنتی بعد استعمال    2آنے یو ہر 0.1 -تو 
ی   ریگولر / گھلنشیل انسولیں

ابیت /  ی ی واقع ہونے ہے )ہلیک تثں کلینیکل بہثی
( کی  ٹوسس اب بیھ موجود ہوسکٹی ہے
 
 

 ہیں 
 جب زبانی مائعات برداشت یک جانی

  
) جلد واےل  ی ی رفتار اثر وایل انسولیں مخترص یا تثں

ی   60انجیکشن(  ےک  منٹ بعد نس میں انسولیں
 انفیوژن کو روکیں 
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م  متبادل   پوٹاشیم ےک مثایل طور پر ، جب سثں
پوٹاشیم معلوم ہو یا پیشاب 

ریکارڈ یک گٹے ہو یک پیداوار 
وع کریں   تو متبادل رسر

جہاں ممکنہ ای یس جے بلند 
 لہر نہیں دکھاتا ہے اور 

نی
وع ہونی یہ وایل  ی رسر انسولیں

 ہو 

 میں پوٹاشیم کلورائد  
 40سیالئن انفیوژن ےک ہر لیثی

 میل مول شامل کریں 

ی  ی عام طور پر  کونے بائکاربونیٹ نہیں  ابیت یک اصالح تثں ابیت کو درست  سیال اور انسولیں ی تثں
 کرنی ہے 

 اینٹی بایوٹک ےک مطابق دیں   انفیکشن کا عالج 

نگ   وائٹل نشانیاں  مانیثی
سیال کا انٹیک ریکارڈ کریں، 
 تھرانی اور پیشاب یک 

ی انسولیں
 پیداوارب  یھ

، آر آ ر، شعور یک نصف گھنٹہ بعد ہارٹ ریٹ، نی
، ری ہائڈریشن،   بعد آر نے جے

سطح، ہر گھنتی
، سیال کا ان پٹ اور آؤٹ پٹپیشاب    کیٹونز، نے نی

والئٹ  -گھنتی بعد  4ہر   یوریا، الیکثی
ایک بارپیشاب کیٹونز غائب ہو جائیں تو جلد وایل 

ی میں تبدیل کرنی پر غور کریں   انسولیں

  
 سیال کا حساب کتاب 

 حایلتقاضی = خسارہ + ب   -
 جسمانی وزن )کلو( کا  xکیم= تخمینہ شدہ٪ پانی یک کیم  حساب لگائیں     -
o   ہے 10فرض کریں کہ وزن میں کیم ڈی ےک اے واےل تمام بچوں ےک لتے ٪ 
 
 بحایل کا حساب لگائیں    ۔
 گھنتی   48گھنتی  یک بحایل میں شامل کریں اور اس حجم کو یکساں طور پر   48اس ےک بعد خسارے کو    -

 ٪ )یا ایک متوازن نمک حل جیےس رنگر لیکٹیٹ یا ایسیٹیٹ( 0.9میں دیں  ابتدانے طور پرنارمل سیالئن 
  

 : سیال حساب کتاب 8ٹیبل 
  

 بحایل کا سیال  وزن )کلوگرام(  لگ بھگ عمر )سال(
/ کلوگرام /  (  24)میل لیثی  گھنتی

<1 3 - 9 80 



﴿359﴾ 
 

1 – 5 10 - 19 70 

6 – 9 20 - 29 60 

10 – 14 30 - 50 50 

 >15  >50 30 

٪ پانی یک کیم کا شکار ہے اس یک گردش کو بہثی بنانی ےک لتے پہےل یہ 10کلوگرام کا لڑکا جو    20سال کا    6مثال:  
ورت ہے میل لیثی / کلوگرام دیا گیا  20 ۔اس کو اب درج زیل یک ضی  ہے
ب 10)  100/ 10  -  کلو گرام   2کلو گرام =   20٪( ضی
: لہذا  1000لوگرام = ک  1یعٹی           -  میل لیثی کیم  2000کلوگرام =   2میل لثی
ز بحیثیت بحایل ہر  1200کلوگرام =   20xمیل لیثی  60          - ی  گھنتی   24میل میثی
 خسارہ + بحایل          -
 میل لیثی / گھنٹہ 91گھنٹوں ےک دوران =   48میل لیثی  4400=  2400+  2000 \ 
  

: یہ حساب عام طور   پر پیشاب ےک جاری نقصانات کا احاطہ کرتا ہے جس میں زیادہ تر معامالت میں این نے
ورت ےس زیادہ مسلسل بہاؤ ےک نقصانات جیےس فی یک اضافی متبادل یک ورت نہیں ہونی ہے لیکن ضی  ضی

۔ ورت پڑ سکٹی ہے ی نہیں آریہ ہے تو شدید الٹی کو سیال ےس تبدیل کرنی یک ضی
 شدت میں بہثی

  

ن ڈائلی ن انسولیں  وشٹن
ی   ۔    1انسولیں  کا حل جو نارمل سیالئن میں بنایا گیا ہے

ی یونٹ گھلن  50یونٹ / میل لیثی شیل )ریگولر( انسولیں
ی  50کو   نارمل نمکیں

 میں پتال کریں  1یونٹ =  1-میل میثی
 میل لیثی

ی انفیوژن دستیاب نہیں ہیں ]نارمل سیالئن   میل لثی  500جب رسنج پمپ ایک الگ ےس کم خوراک انسولیں
ی  ی فی  1یونٹ )یعٹی  50میں گھلنشیل انسولیں ([ ہوسکتا ہے  10یونٹ انسولیں یونٹ / کلوگرام   0.1میل لیثی

(۔  /  ی ادخال ےک عالوہ ہے ح پر دیا جاتا ہے )یہ نمکیں  گھنٹہ یک رسر
ی ےک غثں فعال ہونی ےس بچنی ےک لتے ہر  [   24]انسولیں  گھنتی میں بیگ یا بوتل کو تبدیل کیا جانا چاہنے

  
ی انفیوژن میں   15گر نے جے دوبارہ ا    -  صد اضافہ کریں فی 25میل مول / ایل ےس اوپر اٹھتا ہے تو ، انسولیں
ی ےس گرتا ہے تو ، انفیوژن کو گلوکوز    8اگر نے جے >    - ی ورت 10میل مول / ایل پر گرتا ہے یا بہت تثں ٪)یا ضی

ی   پر زیادہ( میں تبدیل کریں اور عام نمکیں
  شامل کریں۔ میل مول فی لیثی  75پڑنی

نگ   مانیثی
ح   نٹہ ےس زیادہ نہیں ہونا چاہنے میل مول / گھ 5– 4نوٹ: بازیافت ےک بعد نے جے ےک زوال یک رسر

ی انفیوژن کو مت روکیں یا  ی اور  0.05انسولیں یونٹ / کلوگرام / گھنٹہ ےس کم نہیں کریں کیونکہ انسولیں
یٹ دونوں یک مسلسل فراہیم اینا بولزم  کو ف وری گلوکوز سبسثی روغ دینی اور کیٹوسس کو کم کرنی ےک لتے ضی

 .  ہے
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ی انفیوژن کو  نوٹ: بلڈ شوگر ےک بڑھتی ےس   منٹ تک نہ روکیں جب تک کہ    60بچنی ےک لتے نس میں انسولیں
۔ ی کا پہال جلد واال انجیکشن نہیں دیا جاتا ہے ی رفتار اثر وایل انسولیں  مخترص یا تثں

  
 

 ڈی ےک اے اور اس کا انتظام 
  ورم میں کیم النی یک پیچیدگیاں دماغی  
 ورم ہو جاتا ہے جس یک وجہ ےس زیادہ اموات / ٪ بچوں میں دماغی 1- 0.4ڈی ےک اے واےل تقریبا   -

 ہیں 
 مریض ہونی

وع کرنی ےک بعد پہےل  گھنٹوں میں ہوتا ہے جب بج  یک   24۔     دماغی ورم عام طور پر ری ہائڈریشن رسر
ی نظر آنی  ۔ چوبیس گھنٹوں ےک دوران چوکس نظارتوں کو کم نہیں کرنا چاہنے عمویم حالت میں بہثی  ہے

 ہیں جن میں مینیٹول کو ہنگایم طور پر  بہت ےس مع     -
امالت میں انتبایہ نشانات / عالمات پانے جانی

 فوری دیا جانا چاہنے 
  

 دماغی ورم یک انتبایہ عالمات 
 رس میں درد 

 دل یک آہستہ دھڑکن 
 ، مخصوص اعصانے عالمات )جیےس اعصانے حیثیت میں ت   -

ی
 ، نے قابویک

ی
چیٹی ، چڑچڑاپن ، غنودیک بدییل )نے

 نیل اعصانے فالج( کری
پٹی میں کیم  -

 بڑھتاہوا نے نی ، آکسیجن سنثی
 

 عمل
 بلڈ شوگر میں کیم کو خارج کریں    - 

۔ اگر  20گرام / کلوگرام نس میں   1یس: مینیٹنول  ی نہ ہو ت60 - 30منٹ میں  و دہرائیں منٹ میں بہثی
ح    ۔ ی آنی تک  ری ہائیڈریشن انفیوژن یک رسر  آدیھ کر دیںکلینیکل حالت میں بہثی
 بج  ےک رس کو بلند رکھ کر نرس کریں     -
ورت ہو تواوبرقرار     ۔ بیہویسر ےک ڈاکثی اور سینثے پیڈیاٹرک عملہ کو الرٹ کریں )اگر معاون وینٹیلیشن یک ضی

( ےک نی ا 3.5کو   2رکھیں نی یس او   ے ےس اوپربرقرار رکھیں
ح کو      -  دباؤ میں دوبارہ گرام/ کلوگرا  0.25مینیٹول ےک انفیوژن یک رسر

م / گھنتی کو برقرار رکھیں تا کہ  دماغی
 گھنتی بعد دیں(   6-4اضافہ نہ ہو )یا بولس دوبارہ ہر 

اکرینیل واقعات رونما ہوسکتی ہیں جیےس۔ ہیمورج ، تھرومبوسس   -
 ، انفارکشن  ورم  ےک عالوہ انثی

ی نہیں      -
ٹونک سیالئن   30ہے تو  اگر مینیٹول دستیاب نہیں ہے یا مینیٹول ےس کونے بہثی منٹ ےس زیادہ ہائثی

 / کلوگرام آزمائیں  ٪5-10( ، 3) 
 میل لیثی

حوں میں ایڈجسٹمنٹ ےس   -بلڈ شوگر میں کیم ·          ی انفیوژن یک رسر  اور گلوکوز / انسولیں
محتاط نگرانی

۔ اس ےس بچ  یں
 پوٹاشیم یک کیم ·         

o   ۔ پوٹاشیم کلورائیڈ دیں اور نگرانی کر  مناسب  ےک بچیں
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o   وع ہو جانے تو اس میں پوٹاشیم ےس بھرپور سیال / کھانی یک اشیاء )جیےس دودھ ، پھل جب زبانی انٹیک رسر
، دیں   جیےس کیےل( شامل ہیں

 - سانس یک نایل نگل کر نمونیا         ·
o    ک ٹیوب لگائیں تا کہ اس ےس بچا جا خراب شعو

وگیسثی ی  واےل بج  میں نثں
 سگ ر واےل الٹی کرنی

 ڈی ےک اے ےک ساتھ دیگر انجمنیں ·         
  
o    / ورت ہونی ہے جیےس پیٹ میں درد )جگر یک سوجن ان ےک لتے مخصوص انتظایم عالج یک ضی

 میں پیشاب رکنی یک وجہ ےس لیکن اپینڈیسا 
ائٹس / مثانی ( ، نیوموتھوریکس ± گیسثی ئٹس ےس ہوشیار رہیں

دییہ پلمونری  نے ، فنگل انفیکشن( ،  نیومومیڈیاسٹائنم ، انثی
ورم ، غثں معمویل انفیکشن )جیےس نی

گلیسیمک غثں  اسمولر ہائثی ۔  2کیٹٹوک کوما ،کیٹوسس ذیابیطس قسم   -ہائثی  میں
  

وی  اور پٹں
 نگرائن
 مریض کو داخل کریں·         
ی و ·          ح-ائٹل سائثی  اعصانے بگاڑ، درجہ حرارت،سانس یک رسر

 گھنتی بعد   4گھنتی بعد، پیشاب میں کیٹونزہر   2 خون میں گلوکوزیک مقدار ہر 
ونی مریض ·           بثں

 •  بلڈ گلوکوز پرسنل گلوکوومیثی 
گلیسیمیا   رات ےک وقت متواتر پیشاب ےک ذریےع ، -•   ہائثی

 •   پیشاب میں گلوکوز، 
ول •   گلیسی  گالئکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن، –میک کنثی

 وزٹ پر ،•    نمو )اونچانے اور وزن( ہر 
 •    پیچیدگیاں، 

 انتظامیہ ،-•    بلڈ شوگر میں کیم 
 •   ذیابیطس یک مستقل تعلیم ہر دورے پر 

 

 رسجری
(   3معمویل رسجری )مدت > ی ، کل روزانہ یک خوراک کا  گھنتی : صبح معتدل اثر وایل انسولیں ی ےس   2/ 1ا  نسولیں

ہ شام میں ایک چھونی یس چھونی اثر وایل میل مول / ایل ےس زیادہ ہے تو و  20، اگر خون میں گلوکوز  3/ 2
ی دیں ، ی دے ، معتدل اثر وایل انسولیں  روزانہ یک خوراک.   1/ 3انسولیں

 ٪ نس میں ، عمر ےک مطابق حجم۔ 5سیال: گلوکوز   ·
: ہر ·           میل مول / لیثی ےک درمیان مقدار  14- 10نتی میں گھ  2–1بلڈ گلوکوز یک نگرانی

  
 گھنتی   3بڑی رسجری< 

ی اور سیال:  ·           میل مول / ایل سوڈیم کلورائڈ )بحایل کا حجم( پر مشتمل   20فیصد گلوکوز اور    5انسولیں
 انفیوژن حل 

ی انفیوژن ·           آنے یو/ کلوگرام / گھنٹہ۔ 0.05انسولیں
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: ہر بلڈ گلوکوز  ·          میل مول  5گر >میل مول / ایل ےک درمیان مقدار ، ا  14–6گھنتی بعد؛   2-1یک نگرانی
۔  /  ح کو کم کریں ، کھانی یک مقدار دوبارہ قائم ہونی تک انفیوژن تھرانی جاری رکھیں  ایل تو انفیوژن یک رسر
  

 ٹیبل: 
 

  
امیثی   پثں

  
زیادہ ےس  

 زیادہ 

  
 قابل قبول 

  
ورت   اضافی کارروانے یک ضی

ی بلڈ گلوکوز خایل پیٹ  کیپلثں
 )میل مول( 

پرینڈیال تجویز  گھنٹوں ےک بعد   2
 کیا گیا 

  
  

4-6 
  

4-8 

  
  

6-8 
  

8-10 

  
  
 >8 
  
 >10 

 8<  8-7 7> گالئکوسائلیٹڈ ہیموگلوبن )٪( 

  
۔ ا ا یمقدار کو بحال ک ہے کہ رگوں ےک بہاؤ اور گردش کرنی وایل ہیپہال اصول    نان یاطم ہیبار جب  کیجانے

ولوئٹسیبخش حد تک حاصل ہوجانے تو ، ال ی اور ت کثی خلل ، اگر موجود ہو تو ، اےس  یں ےک توازن م  تیابثں
۔ حجم یک بہثی کرنی یک ورت ہے  ید ج  یمائعات ن فاستعمال ہونی واےل مختل تں ےک ل یلیتبد ضی

 ۔ یں گتے ہ   نے
 واےل مائعات  یلی. تبداے 
ےک لتے پہےل   ا یمیوجہ ےس ہائپووول نقصان یک معمویل ثں ت ےک غ مائعا  لیماورانے س گر ی د ا یخون ، پالزما . 1

 یں الئن عالج ےک طور پر نقصان پورا کرنی واےل مائعات استعمال ہونی ہ
 جھٹکا۔ جکیمور ی ہ ےسیکا عالج ، ج  ضوںیےک مر  ا یمی۔ مسلسل ہائپووول

 ےک۔   کیم  خون یک  جراج  یل بحا  یک  ا یمینورموول  یں م  ضوںیواےل مر   نقصانات ، مثال جراج  یےک جار   الی. سنے 
 ۔ یں رگ ےک متبادل مائعات ہ یں الئن م پہیل ےک عالج یک ا یمیلی ہائپوو . 2
  ےک ساتھ ابتدانے  الوںیس ان

ی
خون بہنی پر قابو پانی اور خون    ہیہے اور  بچت ہوسکٹی  یک  عالج ےس زندیک

ور   تں حاصل کرنی ےک ل  ہو تو۔  یکچھ وقت فراہم کرنا، اگر ضی
وز ی ڈ یں واےل مائعات ، جس م  ایلبح ڈ یکرسٹل الئ. 3  تں ، متبادل ےک طور پر استعمال ےک ل یں شامل ہ  کسثی

مقدار ےک ساتھ ضف   کساںی   یک  میمتوازن نمک( ےس متعلق سوڈ   ا ی  الئنی۔ پالزما )نارمل سیں ہ  یں موزوں نہ 
ی ہارٹ م  ا ی  ٹیکٹیحل )رنگر ل  ڈ ی کرسٹل الئ مام اسپتالوں ان ت  ہی۔  یں ہ   موثر حل( متبادل مائعات ےک طور پر    یں

۔ س  جانی   ہونا چاہنے جہاں نس واےل متبادل مائعات استعمال یک  ابیدست  یں م والئٹیاور ال  الیہے بالغوں    کثی
ور  ان یک یں اور بچوں م ۔ ا یگ  ا یدکھا یں م  2.5 بلیکو ٹ  اتیضی  ہے

ی کم ےس کم ت  یں ۔ حجم م4 ۔   درست کرنا   ڈز یکرسٹل الئ  تں کو درست کرنی ےک ل  ا یمیہائپووول  اعیگنا ض  یں  چاہنے
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ی یحل )الب ڈ یتمام کوالئ. 5 اسٹارچ حل( متبادل مائعات  تھائلیا آکیس ڈرو یاور ہائ الٹنی، ج نی کسثی ی، ڈ ومثی
 ہے  ا یگ  ا یدکھا یں برتر نہ  یں کرفٹالئڈز پر جان بچانی م   یں ۔ تاہم ، انہیں ہ
 - چاہنے  نا یحل د ڈ ی کوالئ  یں خون ےک حجم ےک برابر حجم م. 6
۔   یں دل مائع ےک طور پر استعمال نہمتبا  بیھ پالزما کو کبیھ. 7  کرنا چاہنے
۔    یں استعمال نہ  ےعینس ےک ذر   بیھ  کو کبیھ  سادہ پانی   -8   د ی کا سبب بنی گا اور شا  سی سیمولیہ  ہی کرنا چاہنے

 مہلک ہوگا۔ 
اوس  نس ناسٹی .  9 جلد واےل راستی ےس مائعات ، خون اور بعض   ا ی  ، مالیسر   ، زبانی   سی ےک راستی ےک عالوہ ، انثی
اوسیں ےک لتے استعمال ہوسکتی ہ نی ید اتیادو  راستی ےک عالوہ ، دورسے راستی عام طور پر  سی۔ تاہم ، انثی
 ۔ یں ہ  یں مناسب نہ یں م ضوںیمر  مکیہائپووول د یشد 
اور  یں داخل ہونی ہ یں م جو مالیسر  یں جانی ہ تں دئ ےعی ےک ذر  وبیٹ ما یان ربڑ یک ا یپالسٹک  الیس مالیسر . 10
ورت ہو تو ، ڈرپ دیں ےس منسلک ہونی ہ بوتل یک  الیس ا ی گیب کیا استعمال کرےک  ٹیواال س نی ی۔ اگر ضی
ول ک  یک  الیس ح کو کنثی ۔ استعمال شدہ س  ا یرسر ورت نہ  ہونی یک  شک  می کو جراث  الوں یجاسکتا ہے ۔    یں ضی ہے

 اور اس کا پانی   نی یصاف پ ثی یل 1محفوظ اور موثر حل  کیدور کرنی ےک لتے ا کیم  یک  راستی ےس پانی  مالیسر 
۔ بلیچانے کا چمچ ٹ یں م  نمک ہے

تو ، جلد ےس   یں ہونی ہ یں نہ  ابیےک دورسے راستی دست نی ید الیکبھار ، جب س   : کبیھالیس یں جلد م. 11
۔ ا  ا یاستعمال ک  وژنیانف  وار ید  یک  ٹیجاتا ہے )پ  ا ی داخل ک  یں ٹشو م  انجکشن جلد یک  ا ی  نوال یک  کیجاسکتا ہے
( اور جراث  یحیترج  کیا ۔ ڈ  ا یچال   یں انداز م  ٹی یکو روا  الوں یس  ےس پاک  می جگہ ہے پر مشتمل   کسوز یجاتا ہے

 ۔یں بافتوں کا نقصآن کرنی کا سبب بن سکتی ہ ہیکہ   وںی ک  ںیطور پر نہ د یلیحل ذ
ی اور ن زبانی . 12 کیوگثں   استعمال یک  یں م ضوںیواےل مر  ا یمیاکثر کم ہوئپووول شنیہائڈر  یر  : زبانی الیس سثی

۔ استعمال نہ کر  یں تہ منع نہراس ہے ، اگر زبانی  جاسکٹی   ، اگر:  ںی ہے
۔ ضی مر  -  نے ہوش ہے
ی  ا یکو معدے ےک گھاووں   ضی مر  - ۔  ےسیج کیم  یں حرکت م  یک  وںیانثی  روکاوٹ ہے
۔ ا ی ک  ار یت یکا منصوبہ فور   اور جراج مکمل نے ہویسر  -  جاتا ہے

 فارمولہ:  الیس شنیہائڈر  یر  زبانی  ٹی یثں کا کم اوسمول  فیس یونیاو/  چیا و یڈبل
   یں م ثی ی ل کیےک ا ےک قابل پانی  نی یپ

 ثی ی گرام/ ل  2.6کلورائد   می سوڈ
 ثی یگرام/ ل  2۔9 ٹی حل، ڈائہائڈر  ٹیسثی  می سوڈ ٹرانے 
 ثی یگرام/ ل   1.5کلورائد   میپوٹاش 
 ثی یگرام/ ل  13.5مقدار   جے یےک نت نہائڈرسیا گلوکوز 
 75، گلوکوز انہائڈرس    لیمول / ا  میل  20  می، پوٹاش  لیمول / ا  میل  65، کلورائڈ    لیمول/ ا  میل  75  می سوڈ
 ۔لیمول / ا میل 245 ٹی یثں ، کل اوسمول لیمول / ا میل 10 ٹی ثی ی، س لیمول / ا میل
 ال یکا س  . بحایلنے 

جلد   ،یں م ضیجو مر  یں ہ  نقصان کو پورا کرنی ےک لتے استعمال ہونی  جو جسمانی  یں واےل مائعات وہ ہ بحایل
۔ چونکہ اس نقصان کا کافی   عہیےک ذر   شابی، پاخانی اور پ  پھڑوںی، پھ  ہے ، اس لتے بحایل  تناسب پانی   ہوتا ہے
والئٹس یکچھ ال  یں ۔ ان حل میں صورت م  حل یک  کسوز یڈ  یں ےس بنی ہونی ہ  طور پر پانی   یادیبن  الیےک س  کثی
 ۔ یں ہ شامل ہوسکٹی  بیھ
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موزوں  تں ےک ل لوںایبھال ےک س کھی جو د یں کچھ مثال  کرسٹالئڈز یک۔  یں ےک حل کرسٹالئڈ حل ہ بحایل تمام
وز یڈ 50٪ یں کلورائڈ م  می: سوڈ یں ہ وز ی٪ ڈ4اور کسثی  ۔ یں کلورائڈ م  می٪ سوڈ 0.18 کسثی
 

 ہائپو تھائرائڈ   11.1
۔ ائڈ ہارمون یک پیداوار میں کیم یا رساو کا نتیجہ ہے  یہ ایک طٹے حالت ہے جو تھائثں

  

 وجوہات: بنیادی 
 آئوڈین یک کیم ·         
 پیدائیسر ·         

( ، لیتھیم ، اینٹی تھائرائڈ ادویات          ·   ادویات؛ آئوڈین یک زیادنی )آئوڈین پر مشتمل میڈیا ےس متصادم ہے
ی ، امینوگلوٹیتھمائڈ۔  ون الفا اور دیگر سائٹوکائثی فثں

 ، نی امائنوسیایسیلک ایسڈ ، انثی
وفک تھائراڈائٹس آٹوامیون ·           بیماری )ہاشموٹو تھائرائڈائٹس( ، ایثی

وڈرما ،       · یٹو خرابیاں : امالئڈوسس ، سارکوائڈوسس ، ہیموکرومیٹوسس ، سکلثں  انفلثی
 ےس عالج ، کل تھائروئڈیکٹویم ، تابکاری ےک عالج  131آئوٹروجینک )نامعلوم( وجوہات آئوڈین ·         

  
 ثانوی وجوہات: 

یزم: ٹیومر ، پچیوٹری رسجری ، شیہان سنڈر  ·         وم ، صدمہ ، جینیانی پچیوٹری ہارمونز یک ہائپوپیچوئثی
 کیم۔ 

ائڈائٹس( یا کم ےس کم بقایا ·          س تھائثں
ائڈیزم: گائثی ےک ساتھ  )ہاشموٹو یا گائثی آٹومیمون ہائپوتھائثں

وفک تھائرواڈائٹس( ےس وابستہ ہوسکتا ہے  ائڈ ٹشو )ایثی  تھائثں
  

 عالمات / نشانیاں 
، رسدی کا احساس ، ارتقاز میں مشکل اور کمزور حافظہ ، قبض ، تھکاوٹ ، کمزوری ، خشک مونی جلد 

وزن میں اضافہ خراب بھوک ےک ساتھ، سانس کا مسئلہ اور آواز یک کھردراپن ، حیض کا زیادہ خون )دیر ےس  
، خراب سماعت۔ دورسے ٹھنڈے پردنے اعضا ، اولیگومینوریا یا اے مینوریا ےک ساتھ( ، جلن کا احساس

ہ ، ہاتھ اور پثں )مائیکزیڈیما( ، پھیال ہوا گنجا پن )بالوں کا جھڑنا( ، دل یک آہستہ دھڑکن ، پھوال ہوا چہر 
۔ وس گہا اثر ہیں  پردنے ورم ، تاخثں ےس کنڈرا اضطراری نریم ، کارپل ٹنل سنڈروم اور سثں

  

 عالج 
 ادویات کا عالج

ی تھائروکس لی۔ ابیٹ  ڈجسٹ یپر ا اد یبن سطح یک یک  چیا سیا / دن۔ خوراک کو نی  جے  یس میا 100-50 یں
۔ مقصد نارمل نی  ا یک ۔ انسٹی  )حوالہ یک چیا سیا جانے ماہ   2 با یعالج ےک تقر  وشنیٹ  حد ےس کم نصف( ہے

ےس   منٹ یانکر  جے  م یسی ا 25 ا ی 12.5ہے تو ،  ادہی ز  چیا سی ا ۔ اگر نی یں سطح کو ماپ یک   چیا سی ا بعد نی 
۔   چیا سیا ، اگر نی  طرح کیم اور ایس ںیکر   ڈجسٹیا  کم ہوتا ہے

  جانی   یک  مائش یسال ےک وقفی پر پ  3-2  یں ہے پھر ساالنہ وقفوں اور بعد م  حاصل ہو جانی   یلیمکمل تبد   جب
۔ تعم  ۔یں بنائ  ٹی یقی کو   لیہے
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 تحفظات معالجہ ےک خصویص عالج

  ی حمل ےک دوران )جن  ہائپوتھائرائڈ عورت حاملہ ہونی ےس قبل اور ابتدانے اثر انداز نشوونما پر  ورونلین یں
(  ہونی  ۔  وتھائرائڈ یہے  ہونا چاہنے
ی افراد کو کم تھائروکس  بزرگ ورت ہونی  ٪ تک کم( یک20)  یں  ہے ، خاص طور پر وہ افراد جن کو  دمٹی  ضی
۔ نی  ہونی  یمار یب یک وع کرنا ہر  / دن یک جے  یس میا 12۔5کو معمول پر النی تک   چیا سی ا ہے  2خوراک رسر
 خواک بڑھانا۔  دن یک /  جے  یس  میا 12.5ماہ بعد  3ےس 

اتھائ  چیا  سیا  کم نی   یں ےک معامالت م  ائڈزمثں ہائپوتھائ  یل یتفص   ( ےک ساتھ ، وجہ پر شبہ ہے ، اس یکائڈثں )سثی
ورت ہونی  یک  قاتیتحق  ۔ مر  ضی ۔ طٹے  جا یسطح پر بھ گہداشت یکن یکو ٹررسر   ضی ہے طور پر   جانا چاہنے
  مثں اور س

  م ثں )س چیا سیا نی
اتھائ 3 نی ۔  یں وقفوں ےس اثر کا اندازہ لگائ ےکہفتوں  8 عہیپ( ےک ذر ٹائ ائڈ ثں سثی

 ۔ ںیماہ ےک وقفوں پر فالو اپ کر  12-6حالت بحال ہوجانی ےک بعد ،  وتھائرائڈ یبار  کیا
 کوما  ما یگزواڈیم
 . شنی لینٹیو  کلینیےک لتے مک ناکایم . گرم کمبل ، سانس یک1
 ےل عوامل کا عالج کرنا۔گڑبڑ کو درست کرنا اور حآلت خراب کرنی وا  ٹابولکی. م2
ی تھائروکس لی. ا3 اگر نس   ؛یں نس م جے  یس میا 100-50بولس ، پھر روزانہ  یں نس م  جے  یس می ا 500 یں
مرحلہ ختم ہوجانے تو   د ی بار جب شد کیخوراک۔ ا یہ کیا عہیےک ذر  وبیہے تو رائل ٹ یں نہ ابیدست  یں م
ی تھائروکس لی، ا  - یں طرح برقرار رکھ کو اوپر یک  یں
 گھنتی بعد   8گرام ہر   میل 50-25،  یفور  یں گرام نس م   میل 100 سونیڈروکارٹیشن. ہائ. انجک 4

ی ےس پرہ  اتی: نشہ آور ادو اطی)احت  ( ںیکر   ثں

 مریضوں یک تعلیم

ی تھائروکس لیا ہونی پر ،  دار یطور پر صبح ب جانا چاہنے ، مثایل ا یخوراک ےک طور پر ل کیا کو روزانہ یک  یں
 ہےل۔ منٹ پ 30کھانی ےس کم از کم 

  ی ہے ، ن  ( جذب کرنی کو خراب کرسکٹی مصنوعات )مثال اسپغوال بھویس  فائثے اور چوکر یک ی سٹائرام یکول  ثں   یں
ی تھائروکس لی۔ اڈ یآکسائ ڈرو یہائ مین یلومی، ا ٹی، سوکرالفل ٹی ، آئرن سلف پولیسٹی، کول ےک تحول کو   یں

ی ، کاربام سنیمپی، رف ٹوئنینیف ی اپثں ۔  بڑھانی  یں  ہے
۔ مشاورت ےک بغ لیکہ عالج طو   یں کو سمجھائ   ضی مر  عالج بند   ا ی ںینہ کر  میترم یں خوراک م ثں عمر کا ہے

 ۔ ںینہ کر 
  ہے اور دل ےک مرصی اثرات مرتب  واقع ہوسکٹی  کیم  یں کثافت م  یک  اتیےک معدن وںی عالج ےس ہڈ ادہیز

   ۔یں ہوسکتی ہ
 

 تھائروٹوکسیکوسیس   12.1
۔  ائڈ گلٹی یا یہ تھائرائڈ ےک زیادہ ہارمون یک حالت ہے تھائرواڈ غدود یک بیماریوں میں ہارمون رساو یا تھائثں

۔ تھائرایڈ گلٹی ےک بڑ  ھاؤ ےک نتیجے دونوں میں توسیع میں گتاتمک یا مقداری ردوبدل ےک ذریعہ ظاہر ہوتا ہے
۔   میں عام طور پر اضافہ ، یا ہارمون رساو میں کیم واقع ہوسکٹی ہے

  

 عالج
 ۔ ںیکر   فر یو ر نگہداشت واےل مرکز ک یٹررسر 
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تھائ اور کوما؛ عام طور پر   می ثں لی ، ڈ رقانی، اسہال،  خطرہ ےک ساتھ بخار ، الٹی  وا یےس جان ل ائڈزمثں ہائثی
ےس گزرنی  نیوڈ یوآیڈیر  ا ی ،  جراج ڈوسسیس یٹوایک  طسیابی، صدےم ، ذ کشنیبڑھتی ےس فالج ، انف  یمار یب

:  لیعالج درج ذ یں م ضوں یخراب مر  -ض یواےل مر   ہوتا ہے
 6ہر  ےعیےک ذر  وبیرائل ٹ ا یطور پر  گرام لوڈنگ خوراک ، پھر زبانی   میل 600 گویل  وراسلیو یپروپائل تھا. 1

 گرام۔   میل 300ےس  200گھنتی بعد 
 ای

 گھنتی بعد۔   6گرام ہر   میل 25-15 گویل  مازولیکارب
  ثں ( ےک س ےک آنے  سیا سیاآئوڈائڈ )  میگھنٹہ ےک بعد ، پوٹاش  کیخوراک ےک ا  پہیل دوا یک ائڈ ثں تھائ نٹی یا. 2

 قطرے۔  5گھنتی بعد   6شدہ حل ہر 
 ای

 بار۔ 3 یں قطرے دن م 10 نیآئوڈ ولیلوگ
 ای

 آہستہ آہستہ۔  یں نس م  جے  1آئوڈائڈ  می سوڈ
 گھنتی بعد۔   4ہر  یں گرام نس م   میل 2-0.5 ا یگھنٹہ بعد   4گرام ہر   میل 60-40 گویل  نالولیپروپر . 3
 گھنتی بعد۔   6ہر   یں گرام نس م   میل 2 تھاسونیکسامیانجکشن. ڈ . 4

مرحلہ نہ آ جانے اور معاون  ٹابولکیجب تک کہ معمول کا م یں رکھ یکو جار   تھاسونی کسامیاور ڈ آئوڈائڈز 
 ۔ ہثں وغ الیس  یں ، نس م وٹکسیبائ نٹی یےک لتے ا کشنیانف ات،یادو  ٹھنڈک ، بخار اتارنی وایل ےسیعالج ج

 ۔ ںیےس انتظام کر  فی یکردہ طر   انیب جانے تو اس کا پہےل یہحاصل ہو  تیثیح وتھائرائڈ ی یہ ےسیبار ج کیا
  

ائڈیزم   13.1 تھائٹں  ہائٹر
 ےک نتیجے 

ی یا دونوں یک گردش میں زیادنی ائڈیزم ) تھائروٹوکیس کوسس ( تھائروکسن یا لییوتھائرونیں تھائثں ہائثی
ی  پلثں ۔ یہ عام طور پر تھارائڈ گلینڈ )گریو بیماری( ےک ورست ہائثی یہ اور ہائثی ٹرافی یک وجہ ےس ہوتا میں ہوتا ہے

تھائرائڈیزم   یک خصو  ۔ ہائثی ح میں اضافہ ہے ، جو وزن میں کیم ، زیادہ بھوک ، ہے صیت  میٹابولک رسر
تھکاوٹ ، جذبانی پریشانیوں ، گریم یک عدم رواداری ، پسینہ آنا ، پٹھوں یک کمزوری اور اسہال کا سبب بنٹی  

۔  ہے
  

 عالج 
 ادویات کا عالج

ی ت جھٹکا اور دل یک نہ،یعالج  پس نکٹو ی ڈجیا. 1 جکیڈر یا یسیدھڑکن ج ثں  ۔ تں عالمات ےک ل ثی
 ۔ گرام گویل  میل 120-40 نالولیپروپر  یں دن م کیا
 ای
۔  وتھائرائڈ ی ضی رکھنا جب تک کہ مر  یگرام جار   میل 200-50 گویل  نولولیٹیروزانہ ا   نہ ہوجانے
 گھنتی بعد۔   8-6م ہر گرا  میل 150-100 گویل  وراسلی. پروپائل تھائو 2
 ای

حالت   وتھائرائڈ یہفتوں  ےک بعد  8-6بار  کیھنتی بعد؛ اگ  12-8گرام ہر   میل 20-10 گویل  مازولیکارب
۔  کیہے تو روزانہ ا حاصل ہونی   خوراک ممکن ہے

  مثں س
وع کرنی ےک   3 نی  فیاور ا چیا سیا نی  - ہفتوں ےک بعد 4-3کا جائزہ، عالج رسر
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ی تھائروکس لیا ا ی یں الئ کیم  یں مؤثر خوراک م یتھوڑ  بار قابو ہونی ےک بعد  کیا   ےک ساتھ مل کر ابتدانے  یں
 ۔ یں ہ جانی  ید یں سال تک دوائ 2۔ اوسطا یں رکھ یخوراک جار 

 یں م  18باب  کشنیےک س یےک لتے رسجر  التی/ تھائروئڈ بافت کا خاتمہ ہے )تفص عالج جراج مکمل
 (۔یں کھ یسوجن د تھائروائڈ یک

  عالج ناکام ریہ  ائڈ ثں تھائ نٹی ی ا یں جن م کٹویمی سبٹوٹل تھائرائڈ یں سال( م 30)> وںضی. کم عمر مر یرسجر 
ز ہ   ۔یں ہے اور بہت بڑے گوئثی

  ی جو رسجر  قہی انتخاب کا طر  یں ( مافتہی)مکمل کنبہ  ضوںی(۔ بزرگ ، کم عمر مر 131 )آنے  نیآئوڈ تابکار 
۔ یجب رسجر  ا یےک ساتھ ہوتا ہے  کوسسی ےک بعد ہونی واےل بار بار تھائروٹوکس  ےس انکار / مانع ہوتا ہے

۔ بج  پ جانی  ید یں نہ نیوآئوڈیڈیر  بیھ : حمل ےک دوران کبیھاطی)احت
ی خوات عمر یک کرنی وایل  دا یچاہنے  یں

کروانا   شہی ہم سٹیہے تو ، حمل کا ٹ جانی  یک  یمنصوبہ بند ےک عالج معالجے یک نیوآئوڈی ڈی، اگر ر  یں م
ور  (۔ یضی  ہے
 حمل
ی خوات حاملہ ۔ ا جانی  یک  یں نہ  یرسجر  یں م سہ مایہ یس یاور ت ، پہیل یں م یں کم   اتیادو  ائڈ ثں تھائ نٹی یچاہنے

ی جن کنیل یں ہ یں خطرہ نہ    مثں اور س یں ہ  ٹی ید بیترغ  یک  زمیائڈ ثں ہائپوتھائ یں م یں
کو   4 نی  فیاور ا چیا سیا نی

ور  یں حد م معمول یک ۔ جانا  ا یک  استعمال بیھ یں خوراک م یرکھنی ےک لتے سب ےس کم ضی  چاہنے
۔ اگر   میل 200خوراک  یک  بحایل معمول یک —ہے  جانی  ید حیکو ترج  وراسلیتھائو  پروپائل گرام / دن ہے
ورت ہو تو ، سبٹوٹل تھائرائڈ یک  ادہیگرام / دن ےس ز   میل 300ےک دوران  سہ مایہ پہیل  ی دورس  کٹویمی ضی

۔ پروپرانولول ےس پرہ   گٹے   یک  ز یتجو   یں م  سہ مایہ ی ہے ی اس ےس جن   ونکہیکرنا چاہنے ک  ثں رکاوٹ   یں افزائش م  یک  یں
۔ یں م  دہیاور نوزائ  تنفس کا دباؤ ہوسکتا ہے

 مریضوں یک تعلیم

۔ اگر   کروانی   مکمل گنٹی   ہے تو ، خون یک  ہونی   دا ی سوزش پ  گےل یک  ا یپر بخار   اتیادو  ائڈ ثں تھائ  نٹی یا اگر  چاہنے
کیم / میل 1500 گنٹی   یک  نیا میا نی   ۔ ںی ہے تو اس کو بند کر د وبیثی
  ی یہسٹام  نٹی یہے تو ، ا ہونی  دا ی پ تی حساس یک  اتیادو  ا یخارش  وایل اگر الرجے طور پر   یحیاور ترج ںید ثی

ہوں  از یکا بخار ، آرتھرلج  ات ی، ادو  پاٹائٹسی، ہ نولوسائٹوسسی گر ی ۔ اگر اںیکر   لیتبد  یں م اور دوانے  کیس
 ۔ ںیتھائرائڈ عالج بند کرد  نٹی یطور پر ا یحیتو ، ترج

  ۔ ضف ا  د یےک لتے مف  ضوںیواےل مر   یمار یب  دل یک  د یئڈ تھائروٹوکسک بحران اور شد آئوڈا تھائرائڈ    نٹی یہے
۔  ےک بعد یہ اتیادو   استعمال کرنا چاہنے
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 باب چودہ
 ہیماٹولوجیکل امراض ےک حاالت 
 خون ےک رسخ خلیوں یک خرانے یک وجے ےس اینیمیا) غذانے مسائل(    1.1
 واال انیمیا لوہے یک کیم  1.2

ی دھڑکن ،  کلینیکل خصوصیات: لوہے یک کیم واےل انیمیا ےک مریض میں کلینیکل عالمات تھکاوٹ ، دل یک تثں
۔ آ  ئرن یک کیم بنیادی طور پر خون یک کیم یک وجہ ےس ثانوی طور  چکر آنا ، کائلونکیا اور پیکا شامل ہیں

۔  ہونی  ےس  وجہ یک  انفیکشنپرہیمرج ، ماالبزورپشن اور ہک ورم   ہے
 معیار میں کم ایم یس وی اور ایم یس ایچ ےک ساتھ مائکروکائٹک / ہائپوکرومک ریڈ سیل شامل تشخییص

۔   ہیں
  

 عالج ےک رہنما اصول
  
ی : خواتںیوجہ کا عالج کر  یادیبن معدے ےس خون کا نقصان  یں ، ہر عمر ےک گروپوں م  ا یھجی  نور یم یں م یں

 ماالبزورپشن۔  ، شاذ و نادر یہ قلت ، غذانے  شنیسٹیانفٹبشمول ہک ورم 
 ل یا ی/ ڈ جے  10 موگلوبنیجب ہ ںیبار۔ خوراک کم کر  3 یں گرام دن م  میل 200 گویل  ٹی سلف سثں ف. 2

۔ ا  ادہیےس ز  ی ےک ساتھ کم از کم ت گویل  1نارمل ہوجاتا ہے تو ، روزانہ  موگلوبنیبار جب ہ ک یبڑھ جاتا ہے   یں
  یں کو موزوں نہ  ٹ یسلف  س ثں ف  ضی اگر مر  کنی، ل یں ہ  یں برتر نہ اںیار یت گر ی د ۔ آئرن یکیں رکھ یماہ تک جار 

۔ ان م جاسکٹی   کوشش یک  تو ان یک یں پانی ہ  ۔ یں شامل ہ ٹی ونگلوک   سثں اور ف ٹی ومر یف س ثں ف یں ہے
ح فی  اضافی یک یں م  موگلوبنیہ ۔ اگر  ہونی  لیا ی/ ڈ جے  1ہفتہ  رسر  ہوتا ہے تو ،  یں نہ  سا یا ہیچاہنے

 یثں ک  ا یمیسیلی تھ  ےسیج  تیھینوپیموگلوبی، اور اس ےس وابستہ ہ  لیم، عدم تع  کیم  یجار   یک  خون
  ت یثیح  یک  ثے

 ۔ ںیپر غور کر  تشخیصغلط  کیس  ا ی، ماالبزورپشن ، 
ی ت یں م موگلوبنیآئرن ہ لینثی یپارا ۔ مندرجہ ذ یں ےس اضافی کا باعث نہ یثں  اس یک یں حاالت م لیہوتا ہے

: )  گٹے   یک  نشاندیہ  بنانا کہ آئرن ےک برانن  ٹی ی قی  ہی  یں حمل ےک آخر م( iiشت، ) عدم بردا  آئرن یک زبانی ( iہے
ی اسٹورز کو ت   ت ی صالح آئرن کو جذب کرنی یک زبانی  کیم  یجار  یں اگر خون م( iiiےس دوبارہ بھرنا ہے ، )  یثں

آئرن ےک جذب ہونی (  v، )   یں م  ضی مر   لیتعم  ثں بغ(  iv( ، ) نسیک  ناقابل جراج  ےسیہے )ج  ےس تجاوز کر جانی 
 اب یےس دست  آسانی   اتیسہول  رد عمل کا خطرہ ہے لہذا ان کو سنبھالتی یک  کٹائڈ ینافائل ی: ااطی۔ )احتخرانے   یک

  (۔یں چاہئ  ہونی 
 

 میگالوبالسٹک انیمیا    1.3
: تھکاوٹ ، دھڑکن کا محسوس ہونا ، نچےل اعضاء   کلینیکل خصوصیات میں میگالوبالسٹک انیمیا شامل ہیں

 واےل پردنے نے حیس اعصاب اور اطراف اور پس منظر ےک  یک نے حیس ، گلوسائٹس ، اعصاب کو 
متاثر کرنی

 کالم اور ہلکا یرقان )لیموں جیسا پیال رنگ(
  
ک وجوہات میں ٹھیک طرح جذب نہ      · 

میگالوبالسٹک انیمیا یک  وجوہات میں ناکافی غذائیت ، گیسثی
: مہلک خون یک  کیم ،اندرونی عنرص یک پیدائیسر کیم یا ہونا، پرنیشیس انیمیا  خرانے یک کیم یک وجہ ےس ہے

یکٹویم۔   خرانے ، مکمل یا جزوی گیسثی
 کیم   یک  سڈ یفولک ا
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ورت م ، حمل اور بچوں یک  کیم  : غذا یکںیکر وجہ کا عالج  . 1  ۔ ا یمیان مولوٹکیاضافہ ، ہ یں طرح ضی
۔  کافی   بیھ یں خوراک ماالبزورپشن سنڈروم م ہیگرام۔   میل 5روزانہ  گویل  سڈ یفولک ا. 2  ہے

 کیم   یک  12 نے  وٹامن
ی ںیوجہ کا عالج کر .  1 عدم   یک  اتی، سہول  معمویل  ثں ۔ اگرچہ غا یمینیا  سیشیاور پرن  کیم  یں خوروں م  ی: سثے

۔ کیم  یک  تشخیص اس یک وجہ ےس بیھ یک  انے یدست  ہے
ی ت یں دن م کیتک ا بحایل. 2 -500بار  کیا یں دن م کی، پھر ا جے  یس میا 500 گویل  12 بار وٹامن نے  یں

 ۔ اںیگول  نکیماٹیہ ےسیج جے  یس میا 1000
 ای

انجکشن ، پھر  کیا یں متبادل دنوں م کشنیانج 5، کل  میا آنے  جے  یس میا 1000 12 وٹامن نے  انجکشن
 ہوگا۔  ےک لتے کافی  ضوںیتر مر  ادہیبار ز  کیا یں ماہ م 6ےس  3ہفتوں ےک لتے ، پھر  5بار  کیا یں ہفتی م 
  س ی شیجاتا ہے ، اور نہ کہ پرن ا یک  ز یتجو  یہ یں حالتوں م قلت یک ضف غذانے  12 وٹامن نے  : زبانی نوٹ

 ۔ یں م ا یمینیا
   

 ہیمولٹک انیمیاز   1.4
 ےک نتیجے میں ہوتا ہے اور یہ 

ح میں اضافی ہیمولٹک انیمیا خون یک کیم ہے جو رسخ خلیوں یک تبایہ یک رسر
۔   کچھ پیتھولوجیکل ڈس آرڈر میں خون یک نالیوں ےک اندر ہوتا ہے

  
 یک درجہ بندی:حاصل ہیمولٹک انیمیاز:   Iمولوٹک انیمیا ہی
  :  مدافعٹی
 فعٹی )گرم اینٹی باڈی یک قسم ، کولڈ اینٹی باڈی( خود کار مدا  -
 ایلوامیون:   -
 ہیمولوٹک منتقیل ےک رد عمل  -
 نوزائیدہ یک ہیمولٹک بیماری  -
و ٹرانسپالنٹیشن   -  ایلوگرافٹ خاص طور پر مثں

 سنڈروم:  ریڈ سیل فریگمنٹیشن
یل گرافٹس ، کارڈیک والو  -  آرٹثں
 ہیمولوٹک اینیمیازمائکرو انجیوپیتھک   -

 دورسے
یڈیا( کیمیکلز اور فزیکل ایجنٹس  یا ، کلوسثی  مارچ  ہیموگلوبیینوریا انفیکشن )ملثں

اکسسمل رات ےک ہیموگلوبینیوریا   پثں
  
IIمورونر ہیمولوٹک انیمیا  . 
a  )جھیل 
وسائٹوس   1  سفثں

 س مورونر
 مورونر بیضوی ایلپٹوسائٹوسس .  2

(  میٹابولزم  نے
 یک کیم   نی ڈی 6جے .  1
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ی یک کیم   ۔2  نثں
 پائروویٹ کانے

 -ہیموگلوبن   یس( 
 غثں معمویل ہیموگلوبن جیےس ایچ نے ایس ، یس ، غثں مستحکم ہیموگلوبن 

 کلینیکل خصوصیات   
 یہ بیماری کیس بیھ عمر اور جنس میں ہوسکٹی ہے ·         

 ہوسکتا ہے مریض انیمیا یک عالمت اور خصوصیات ےک ساتھ سامتی آ       ·   
ی ےس بڑھ سکٹی ہیں ·          ی  ہیں تاہم تثں

 عالمات عام طور پر آغاز میں آہستہ ہونی
 تیل کا بڑھںا عام ہے لیکن ہمیشہ مشاہدہ نہیں ہوتا ہے ·         
 یرقان·         

  

 عالج
ی وارم آٹو ام ےک   ضوںی جو مر  یں ہ ائڈز ثں کوسٹی کورٹ  الئن تھرانی  اے ےک لتے پہیل چیا اے آنے  ا یمیان مولٹکیہ یں

،  ماہ ےک وقت یک 12-6اور آہستہ آہستہ  یں مؤثر ہ یں ٪ م70-85 مدت ےک دوران کم ہو جانا چاہنے
)ہر  کٹویمی نیتسلسل سپل ہکا موجود  الئن تھرانی  یدورس  ،تں / دوبارہ ےس منسلک معامالت ےک ل یکثی ی فر یر 
ح  تک عالج یک صد یف 20 کنیمؤثر ل یں م  سی یک  2ےس  یں م 3 ٪ 90-80 –بای)تقر  بیمی ےک ساتھ( ، رٹکس رسر
(، اور اس ےک بعد ام  یں م  سی یک ، سائکلو فاسفامائڈ    نیوپر یزاتھای)ا  ےس کونے   یں م  اتیادو   و ی سیونوسوپر یموثر ہے

ی یولیونوگلوبیام یں عالج نس م (۔ اضافی ٹلی موف نولٹی ، سائکلوسپورن ، مائکوف ، پالزما  نازولی، ڈ ثی
 ۔ یں ےک طور پر ہ ار یحرنے ےک اخت یخوراک سائکلو فاسفامائڈ آخر  ادہیاور ز  مٹوزومابی، اور ال نجیکسچیا
  

 سکل سیل انیمیا   1.5
کلینیکل خصوصیات: سکل سیل بیماری عوارض کا ایک مجموعہ ہے جووراثٹی ہیموگلوبن ایس یک وجہ ےس 

۔   ہوتا ہے جس یک وجہ گلوٹیمک ایسڈ  ی کا آنا ہے ہوموزائگس حالت میں سکیل سیل انیمیا یک جگہ ویلیں
 ےک 

ی
۔ عالمات کا آغاز عام طور پر زندیک ۔ عالمات میں خون یک کیم ،  6ہوسکتا ہے ماہ ےک بعد ہوتا ہے

۔ ، خراب نشوونما اور بڑھنا شامل ہوسکٹی ہے ی  ڈکٹائالئٹس ، بار بار ہونی واےل انفیکشثی
  

 بحران
ی الگ الگ سکل سیل بیماری ےک  ہیں  مریضوں میں تیں

 قسم ےک بحران پیدا ہونی
۔ کیس اور عمل یک  -ویزو  ·    ہیں

وقوغ یا تکلیف دہ بحران عام طور پر روزانہ ےس ساالنہ تک ہونی
وری ہے   وجہ ےس ہونی واےل تکلیف دہ بحرانوں اور درد ےک درمیان فرق کرنا ضی

 ٹک بحران پیدا ہوتا ہے ایریتھروپائسیسس جب دب جاتا ہے تو اےپالس ·  
 تیل  واےل بچوں میں یا کبھار     ·  

تیل میں رسخ خلیوں ےک بڑے پیمانی پر تاالب لگتی یک وجہ ےس بڑیھ ہونے
۔  یشن بحران ہوتا ہے  بڑوں میں سیکویسثی

  

 عالج ےک رہنما خطوط غٹں مخصوص اقدامات
می براڈ سپ (  کشنی)انف  وٹکیبائ  نٹی یا کثی  ےک لتے

 ( تں درد ےک بحران ےک ل و ی زواوکلوسی)و  شنیڈر یہائ یں اور نس م اتیادو  یک  درد 
 ےس  اوقات منتقیل بعض
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(  کھی د )صحت یک ا یور ی ، اور ہائڈروکیس لیتکم یک  سڈ ی، فولک ا ےکیٹ  حفاظٹی   بھال ےک لتے
   یں م   عالج

ی
کا مخصوص عالج شامل    وںیدگ یچی ےک اقدامات ےک ساتھ ساتھ  پ  بحایل  ےس صحت یک  باقاعدیک

۔ جب ۔ کونے  ا یکا معاون عالج ک  وںیدگیچی۔ پیں ہ ہونی  دا ی وہ پ ہوتا ہے   کلنگ یس نٹی یا وو ی موثر و  جاتا ہے
۔ سپل  یں نہ ابیدست .  کار یب کٹویمینیہے  ہے
  

بحران   پالسٹکی، ا  کشنی ( انفتی سم  ٹکی)سسٹم  دہی مشتبہ سنج  یں داخل ہونی ےک اشارے م   یں م   ہسپتال
 ، اسٹے   د یکا شد  نی ی، س

ورت شامل ہ  انتقال یک  ا ی  درد   سنڈروم ، اور ، اکثر ۔ ہوسکتا ہے کہ تن تنہا بخار یں ضی
اور درجہ حرارت<  یں ہ نی ید دکھانے  مار یب د ی شد ضیداخل ہونی کا سبب نہ ہو۔ تاہم ، جو مر  یں اسپتال م

اور نس  یں جاسک تں حاصل کجانا چاہنے تاکہ متعدد حصوں ےس کلچر  ا یداخل ک یں انہ یں رکھنی ہ ° یس 38
 ۔ یں جاسک  ید کسوٹ ی بائ نٹی یا یں م
  

 وٹکسیبائ نتر یا
میطور پر براڈ سپ یکو فور   ضوں یسنڈروم ےک مر  د ی ےک شد نی یس ا ی  کشنی انف لیثں کٹی ب د یشد    نٹی یا کثی
ورت ہونی  یک  وٹکسیبائ ۔ ضی  ہے
  

ن نالجیا  کسٹں
ی نالجیآئڈز ا بحرانوں کو عام طور پر اونی  دردناک ل ادو  یک  کسثں  یں ۔ نس میں ےک ساتھ سنبھالتی ہ اتیلثے

ی رفمو  ۔ م  ا ی)مستقل    یں ۔ بحرانوں ےک دوران ، تکل  ا یک  ز یےس گر   نیڈی ثں پی بولس( موثر اور محفوظ ہے   ف ی جاتا ہے
ائڈ  5اور بخار  ۔ نونسثی  اونی ڈزیس نی)ا یں دوائ سوزش وایل نٹی یا لیدن تک برقرار رہ سکتا ہے

 آئڈز یک  ( اکثر
ور  محتاط طور پر  یں م ضوںیواےل مر  یمار یب  گردوں یک  یں ۔ تاہم ، انھیں ہ د ی مف یں کو کم کرنی م  اتیضی

۔  ا یاستعمال ک   جانا چاہنے
  

 شنیڈر یےس ہائ نس
  ا ی ہے کہ آ یں واضح نہ ہی  کنیہے ، ل بحرانوں کا سبب بن سکٹی  ہیہے اور  بخار کو بڑھانی  کیم  یک  پانی  اگرچہ

اواسکولر یں نہ ا یبحرانوں ےک دوران مددگار ہے  شنیڈر ی ہائ ادہیز  حجم کو برقرار ۔ بہر حال ، معمول ےک انثی
۔ یادیبن کیعالج کا ا رکھنا یہ  مقصد رہا ہے

  

 انتقال 
۔ تاہم ، دائیم  ا یگ  ا ی ک  یں کا مظاہرہ نہ  ت یافاد اس یک  یں جاتا ہے جس م ا ی ک   یں حالتوں م یسار  بہت   ہے

جاتا ہے ، خاص طور پر بچوں  ا یک  ز یتجو  تں روک تھام ےک ل تھرومبوسس یک واال عالج بار بار دماغی  منتقیل
 ۔ یں کوشش م  ٪ ےس کم برقرار رکھنی یک30کو   صد یف سیا نے  چی، ا یں م
 

 ئر ڈی یک کیم 6یحے  1.6
۔ عام طور لنکڈ  -نی ڈی  وراثت میں ایکس   6کلینیکل خصوصیات: جے    خرانے یک شکایت ہے

ریسیسو جینیانی
یں  پر عالمات ےک بغثں ہوتا ہے لیکن ہیومولیسس یک وجہ بن سکتا ہے اگر غثں مجاز دوائیں یا کھا ی  یک چثں
نی

 ہیں )جیےس سلفونامائڈز ، فاوا پھلیاں ، کلوروکوئن یا پروگوانیل گولیاں(۔
 یل جانی
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 عالج ےک رہنما خطوط
ورت نہ  انتقال یک  یں ، جن م  یں ردوبدل کرنی واےل افراد م   یں م   لیس ہلےک ےس معتدل بلڈ    یں ہے ، انہ  ہونی   یں ضی

 
ی
ورت پڑسکٹی  پڑتال یک جانچ یک  گنٹی   اپ اور خون یک کیےس چ ضف باقاعدیک ۔ صحت یک ضی   کھ ید ہے

رس ، گردن ،   یں کرے گا۔ ان م   ےس نگرانی  بی قر  ےک لتے شخص یک نسوں یبھال کرنی واال شخص دورسے ک
 ۔یں شامل ہوسکتی ہ نس یک  ا ی ا یمی وکیےک نظام ےک ل شابیپ ا ی
  

ی تھروپائٹیر یا  ےسیےس نمو ےک عوامل )ج  وںیدوائ   ر ید  ی( تھوڑ فیا  سیا  یس  میا  ، اور جے   فیا  سیا  یس- ، جے   یں
 ۔ یں کو بہثی بنا سکتی ہ  گنٹی   ےک لتے خون یک

  
۔ )بہثی  گنٹی   ےک خون یک ا یمیان ٹرانسپالنٹ فانکونی  و ثں کا م  وںیہڈ ےک   یہڈ نیےک مسائل کا عالج کرسکتا ہے
 ل یےس متاثرہ شخص ےس م ا یمینیا قسم فانکونی  بہن ہے جس ےک ٹشو یک ا ی بھانے  کیدہندہ ا ہی کا عط  و ثں م

۔(  کھانی   ہے
  
 ہونی کا خطرہ ہونی یک  نس یک  اضافی  یں ٹرانسپالنٹ ہوچکا ہے انھ ابیکا کام  و ثں ےک م  یہڈ افراد جن یک ےسیا

 
ی
۔ اپ یک ک یےس چ وجہ ےس باقاعدیک ورت ہے  ضی

  
( ان لوگوں سولونی ڈنیپر  ا ی سونیڈروکورٹیہائ ےسیکم مقدار ےک ساتھ مال کر )ج  یک  ائڈز ثں اسٹ تھرانی  ہورمون

۔ ز  یں ڈونر نہ و ثں ہے جن ےک پاس بون م جانی  یک  ز یلتے تجو ےک  تر لوگ ہارمون عالج کا جواب   ادہیہوتا ہے
۔ ز  وجاتا مبتال ہر شخص خراب ہ یں بند ہونی پر عارےصی م یں دوائ  کنی ۔ لیں ہ نی ید   یں تر معامالت م ادہیہے
 ۔ یں ہ ٹی یآخر کار کام کرنا چھوڑ د یں دوائ ہی، 
  

: شامل ہوسک  یں عالج م اضافی   تا ہے
  کیم   خون یک  یں خون م  تں ےک عالج ےک ل   کشنی( انفیں گتے ہ  نے ید  ےعی)ممکنہ طور پر رگ ےک ذر   وٹکسیبائ  نٹی یا 
  تں وجہ ےس عالمات کا عالج کرنی ےک ل یک

ی کسی وائرس و  لوما یپیپ انسانی   یں
  

و یک ناکایم(   1.7  اےپالسٹک انیمیا )بون مٹں
یا نتیجے میں  پینسایٹوپینیا اےپالسٹک انیمیا یک وضاحت 

ی وپینسایٹوپینیا  ےک اے پلثں ےس ہونی ہے جو بون مثں
 تمام اہم سیل الئنوں ےک خون یک گنٹی میں کیم۔  -ہوتا ہے 

  
 : اےپالسٹک انیمیا یک وجوہات 1ٹیبل 

  

 ثانوی  بنیادی
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 اور غثں 
پیدائیسر )فانکونی

 فانکونی 
 آئونائزنگ تابکاری: حادثانی نمائش 

 آئسوٹوپس ، نیوکلیثے پاور اسٹیشن( )ریڈیو تھرانی ، تابکار 

ے مار دوا بغثں وجہ ےک حاصل شدہ  ی ، کثں
ین ، ڈی ڈی نی ی  کیمیکل: بیثی

 نی لمفوساائٹس ےس خودکار مدافعٹی دباؤ ہیموپوئٹک اسٹیم سیل پر( 

 ادویات خاص طور پر کلورم فیٹی کول   
انفیکشن خاص طور پر وائرل ہیپاٹائٹس )اے یا بغثں اے کنیکٹو بافتوں 

 ےک امراض ، حمل( 

  
  

 فانکوئن خون یک کیم   1.8
 وراثت کا خودکار غثں معمویل نمونہ اور اکثر نمو اور کنکال ےک پیدائیسر عیب ےس وابستہ ہوتا ہے  ·  
ات فینکا ےس فینکل تک  8 ·   ی تغثں  وابستہ ہیں میں ےس کونے بیھ جیں
 اتا ہے زیادہ تر مریضوں میں فینکا، یس یا جے میں تغثں پایا ج ·  
یٹی اور پینسائٹوپینیا  ·   و ہائپوسیلولثں  سال یک عمر ےک بعد آہستہ آہستہ ظاہر ہوسکتی ہیں  5مثں
 جلد یک غثں معمویل رنگت )کیفی او لیٹ سپاٹ(  ·  
 یک خرانے ہے بنیادی مسئلہ بظاہر ڈی این اے ےک ٹھیک ہونی   ·  
  

 طتے خصوصیات
 تھکاوٹ ·  
 ا پھولنامشقت پر پیالہٹ اور سانس ک ·  
 خون بہنا ·  
 سائٹوپینیا ےک نتیجے میں انفیکشن  ·  
 اور انگوٹھے میں  ·  

 نشوونما یک روکاوٹ ےک نتیجے میں چھوٹا قد خاص طور پر ڈیس پالسٹک ریڈانے
 ایک  ·  

ی
 خصوصیت ہوسکٹی ہے مائکروسیفییل اور ذہٹی پسماندیک

 ہائپوگونادیت  ·  
  

سال ےس زیادہ وقت تک زندہ    1٪  20ماہ ہے )~    6-3یمیا یک اوسط بقا  عالج نہ ہونی واےل شدید ایپالسٹک ان
 )  رہنی ہیں

 عالج
ورت نہ  انتقال یک  یں ، جن م  یں ردوبدل کرنی واےل افراد م   یں م   لیہلےک ےس معتدل بلڈ س   یں ہے ، انہ  ہونی   یں ضی

 
ی
ورت پڑسکٹی  جانچ پڑتال یک یک  گنٹی   اپ اور خون یک کیےس چ ضف باقاعدیک ۔ صحت یک ضی   کھ ید ہے
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رس ، گردن ،   یں کرے گا۔ ان م   ےس نگرانی  بی قر  ےک لتے شخص یک نسوں یبھال کرنی واال شخص دورسے ک
 ۔یں شامل ہوسکتی ہ نس یک  ا ی ا یمی وکیےک نظام ےک ل شابیپ ا ی
  

ی تھروپائٹیر یا  ےسی)جےس نمو ےک عوامل    وںیدوائ   ر ید  ی( تھوڑ فیا  سیا  یس  میا  ، اور جے   فیا  سیا  یس- ، جے   یں
 ۔ یں کو بہثی بنا سکتی ہ  گنٹی   ن یکےک لتے خو 

  
۔ )بہثی  گنٹی   ےک خون یک ا یمیان ٹرانسپالنٹ فانکونی  و ثں کا م  وںیہڈ ےک   یہڈ نیےک مسائل کا عالج کرسکتا ہے
 ل یےس متاثرہ شخص ےس م ا یمینیا قسم فانکونی  بہن ہے جس ےک ٹشو یک ا ی بھانے  کیدہندہ ا ہی کا عط  و ثں م

۔(  کھانی   ہے
  
 ہونی کا خطرہ ہونی یک  نس یک  اضافی  یں ٹرانسپالنٹ ہوچکا ہے انھ ابیکا کام  و ثں ےک م  یڈہ  افراد جن یک ےسیا

 
ی
۔ اپ یک ک یےس چ وجہ ےس باقاعدیک ورت ہے  ضی

  
( ان لوگوں سولونی ڈنیپر  ا ی سونیڈروکورٹیہائ ےسیکم مقدار ےک ساتھ مال کر )ج  یک  ائڈز ثں اسٹ تھرانی  ہورمون

۔ ز  یں ڈونر نہ و ثں م ہے جن ےک پاس بون جانی  یک  ز یےک لتے تجو  تر لوگ ہارمون عالج کا جواب   ادہیہوتا ہے
۔ ز  وجاتا مبتال ہر شخص خراب ہ یں بند ہونی پر عارےصی م یں دوائ  کنی ۔ لیں ہ نی ید   یں م تر معامالت ادہیہے
 ۔ یں ہ ٹی یآخر کار کام کرنا چھوڑ د یں دوائ ہی، 
  

:  یں عالج م اضافی   شامل ہوسکتا ہے
  
  کیم   خون یک یں خون م  تں ےک عالج ےک ل  کشنی ( انفیں گتے ہ   نے ید ےعیپر رگ ےک ذر  )ممکنہ طور  وٹکسیبائ نٹی یا

  تں وجہ ےس عالمات کا عالج کرنی ےک ل یک
ی کسی وائرس و  لوما یپیپ انسانی   ۔ یں

 

 خون بہنن ےک عوارض   2.1
 موروئی خون بہنن ےک عوارض   2.2 

، وان ولثے   ینڈ بیماری شامل ہیں مورونر خون بہنی واےل عوارض میں ہیموفیلیا اےاور نے
  

 ہیموفیلیا  2.2.1
ہیموفیلیا ایک وراثٹی ، ایکس ےس منسلک عمر بھر خون بہنی واال عارضہ ہے جو مردوں کو تقریبا خاص  

۔ طور پر   متاثر کرتا ہے
 :  ہیں

 ہیں اور خون بہنی ےک طریفی عمر ےک ساتھ مختلف ہونی
 ہیمرج میں جوڑ یا پٹھے شامل ہونی

اکثر
ں ےک منہ ےس نرم بافتوں ےس عام طور پر خون بہتا ہے لیکن جیےس جیےس لڑکا بڑا ہوتا ہے ،  نوزائیدہ بچو 

۔  خاص طور پر جوڑوں ےس خون بہتا ہے
  

 ہشتم یک کیم( ہیموفیلیا اے )فیکثی 
 یک کیم یک وجہ ےس ہے   VIIIمورونر جمتی واےل عناض یک کمیوں میں سب ےس زیادہ عام ہے اور یہ عنرص  · 
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ی نہیں ہونی   33جنیس طور پر منسلک ہے لیکن مریضوں میں    وراثت ·  

فیصد یک کونے خاندانی ھسثی
 اور اس کا نتیجہ اچانک تغثں پذیر ہوتا ہے 

: چوٹ ےک بغثں اچانک جوڑ ےس خون بہنا ، چوٹ ےک بعد  طویل عرےص امل ہیں کلینیکل پیش کش میں ش

ی ٹونیم  ےک نیج  ےس خون بہنا، نکسثں اور آسانی ےس چوٹ  تک خون بہنا ، اچانک پٹھوں ےس خون بہنا ، پثں
۔   میں آرتھروپیتیھ اور معذوری شامل ہے

ی
 کا نشان لگنا۔ پیچیدیک

 

 ہیموفیلیا یک احتیاط اور انتظام
وری ہو تو چھونی گیج سوئیاں استعمال کریں پٹھو  ی کریں اور اگر ضی ی ےس پرہثں  ں میں انجیکشثی

ی کریں ، اس ےک ین ےک استعمال ےس پرہثں اسیٹامول استعمال کریں  اسثی  پثں
 بجانے

مریض اور والدین کو مسئلہ پر اچیھ طرح ےس آگاہ کریں ، اور دورسے میڈیکل / فارماسیوٹیکل عمےل کو  
 رائع فراہم کریں آگاہ کرنی ےک ذ

 • جینیانی مشاورت
ی کرنا۔ مخصوص عنرص  -ہیم آرتھروسس ےک لتے    8مثال فیکثی متاثرہ جوڑ کو کاٹتی یا اس ےس نکالتی ےس پرہثں
میل لثی / کلوگرام( ، جوڑ یک سپورٹ اور ڈیکلوفینک گولیوں ےس   10اگر دستیاب ہو یا ایف ایف نی )   9یا 

 عالج کریں۔ 
 

 یک کیم(   IXثی ہیموفیلیا نے )فیک
   یک کیم یک وجہ ےس ہے   IXجمنا عنرص ·      

  
 ہیموفیلیاکا زمرہ 

مطابق، ہلےک، معتدل یا شدید میں درجہ بند کیا جاتا ہے اور یک مقدار ےک   IXیا  VIIIہیموفیلیاگردیسر فیکثی 
 .  خون بہنی ےک متوقع تعداد یک طرف اشارہ کرتا ہے

  
 : ہیموفیلیایک درجہ بندی 2ٹیبل 

ہیموفیلیا اے فیکثی     درجہ بندی 
  VIII  یک 

 سطح 

 IXہیموفیلیا نے فیکثی 
 یک سطح

 کلینکل خصوصیات 

 ٪ 2>معمول کا  شدید 
میل یونٹ/  0.01 ≥

 لیثی 

 ٪ 1معمول کا  ≥
یونٹ / میل  0.01 ≥

 لیثی 

 . جریان خون 1
.تسلسل ےک ساتھ اچانک ہیم 2

آرتھروسس عنرصیک متعدد بار 
ورت ہونی ہے   ضی
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 ٪ 5-2نارمل کا  معتدل 
 0۔05-0۔01

 یونٹ/میل لیثی 

 صدےم یا رسجری ےک بعد خون بہنا   
کافی بار خود بخود ہیم    

 آرتھروسس 

 صدےم یا رسجری ےک بعد خون بہنا  ٪25-5نارمل کا  ٪25-5نارمل کا  ہلکا
 نایاب خود بخود 

  
۔   تشخیصیک مقدار خون بہہ جانی یک شدت یک   IXاور  VIIIفیکثی   پر منحرص ہے

  
سفارش شدہ عالج یک ا یلیموف یہ .  د ی کتنا شد  ہیہے کہ   ہیاس بات پر منحرص ہے  یمنصوبہ بند ےک لتے  ہے
  

 : یں ہ  فی یاہم طر  2ےک لتے  عالج
  

جوڑوں اور پٹھوں کو پہنچنی واےل   یں م جے ی عالج ، جہاں دوا کا استعمال خون بہنی اور اس ےک نت ایطیاحت
 جاتا ہے   ا ینقصان ےس بچنی ےک لتے ک

 جاتا ہے  ا یل کخون بہنی ےک عالج ےک لتے دوا کا استعما لیجہاں طو  ،
۔  ا یک  عہی ےک ذر  می ٹ کیا یں اسپتال ےک محکمہ م ا یلیوموفیکا عالج عام طور پر ہ  ا یل یف مو یہ  جاتا ہے
  

 کا عالج   بچاؤ 
۔ اس م   عالج یک  حفاظٹی   یں اور انھ  یں ہونی ہ   د ی تر معامالت شد  ادہیےک ز   ا یلیموف یہ ورت ہے جمتی واےل   یں ضی

  دوانے  عنرص یک
ی
 ۔ یں شامل ہ کشنیےس انج ےک باقاعدیک

  
  ی د تیترب یک  نی ید کشنیہے تو ، آپ کو ان کو انج ا یل یموفیآپ ےک بج  کو ہ اگر 

ی
بڑے ہو   ہیجب  جانے یک

 ۔ یں جائ
  

  یں لگانی ہ ےسیک  کشنی تو اپنی آپ کو انج یں جانے گا کہ جب وہ بڑے ہوجائ ا یسکھا ہی یں انہ
ی
 ، تاکہ باقاعدیک

 مدد مےل۔  یں ےس ہسپتال جانی ےس بچنی م 
  

ہا جاتا پورٹ ک   بلی امپالنٹ  کی جس کو ا  یں جاسکتی ہ  نے ی د  یں آلہ م   ےسیا  کیا  کشنی ، انج  یں معامالت م  کچھ
۔ ج  یےس جلد ےک ن ہے ، جےس جراج  رکھا جاسکتا ہے

  
 ےک لتے رگ ڈھونڈنی یک  کشنیےس جڑا ہوا ہے ، لہذا آپ کو ہر انج نایل خون یک بی پورٹ قلب ےک قر  ہی

ورت نہ  کوشش کرنی یک ۔ یں ضی  ہے
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  مینگہداشت ٹ ان کو اپٹی  یں عالج پر ہ لوگ کو حفاظٹی  جو 
ی
 مالقاتوں یک  ےس فالو اپ ےک ساتھ باقاعدیک

 
ی
ورت ہویک فتی پ تاکہ ان یک ضی  جاسگ۔ پر نظر رکیھ سر

  
  روک

ی
۔ ممکن  یبھر جار  تھام کا عالج عام طور پر زندیک ےک لتے مطالبہ ےک مطابق  ہے کہ کیسرکھا جاتا ہے

عالج  حفاظٹی  یں قسط ہے تو انھ کونے   خون بہہ جانی یک یں اگر ان م کنیجاسگ ، ل ا یطرف رجوع ک عالج یک
۔ ا یرف واپس جانی کا مشورہ دط یک  جاسکتا ہے
  
: ہ صفحہ انتہانے  ہی۔ یں ہ یں مختلف قسم  یک  ا یلیموف یہ اے اور  ا یلیف مو یعام اقسام کا احاطہ کرتا ہے
ورت ہے ک مختلف عالج یک یں انھ کنیل یں ہ یسیج کیعالمات ا ۔ ان یکنے  ا یلیموف یہ جمتی ےک  ونکہیضی

 ۔ یں مختلف عوامل متاثر ہونی ہ
  
 اے  ا یلیموف یہ

   دوانے   ( نایمٹیڈو یآکٹوکوگ الفا )ا  یں عالج م  حفاظٹی 
ی
  سن یڈ یم  ورنی ی۔  یں شامل ہ  کشنی ےس انج  ےک باقاعدیک

 ۔ یں پڑھ  یں ( ےک بارے مٹیڈو یسائٹ پر آکٹوکوگ الفا )ا  بیو  یک  جنیسیا
  
ڈ یکا انجن  )8( VIIIدوا جمتی واےل عنرص)    ہی   عنرص کافی جمتی واال   یں م   ضوںیاے ےک مر   ا یلیموف یورژن ہے ، ہ  ثے
۔ ہر  یں نہ  ۔ یں جانی ہ تں ک  ز یاکثر تجو  کشنی انج یں گھنتی م  48ہوتا ہے
  

 ۔ یں شامل ہوسکتی ہ یں ان م کنیل یں ہ معمویل ثں اثرات غ الفا ےک ضمٹی  آکٹوکوگ
  

 جلد وایل خارش
 اور درد جگہ پرالیل یک  کشنی انج
  نے  ا یلیموف یہ
  دوانے  فکس( نایم ٹی یوناکوگ الفا )بن یں عالج م  واےل افراد ےک لتے حفاظٹی  نے  ا یلیموف یہ

ی
ےس  ےک باقاعدیک

 یں فکس( ےک بارے م ٹی یسائٹ پر ناناکوگ الفا )ب بیو  یک  جنیس یا سنیڈیم ورنی ی۔ یں شامل ہ کشنی انج
 ۔ یں پڑھ 
  
ڈ یانجن کیکا ا )9( IXجمتی واےل عنرص)  ہی ورت  نے  ا یلیموفیورژن ہے ، جو ہ ثے ےک ساتھ لوگوں ےک پاس ضی

۔ ۔  جانی  اکثر سفارش یک لگانی یک کشنیدو بار انج  یں ہفتی م ےس کم ہوتا ہے  ہے
  

 : یں شامل ہوسکتی ہ یں ان م کنیل یں ہ معمویل ثں اثرات غ الفا ےک ضمٹی  ناناکوگ
  

 درد  رس 
 شدہ ذائقہ  لیتبد 
 ( محسوس ہونا )متیل مار یب

 جگہ پر درد اور سوزش۔ وایل کشنی انج
 پر عالج  مطالبہ
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ور   ا یلیموف یجواب ےک طور پر ہ یخون بہہ رہا ہونی ےک فور  ، یں معتدل معامالت م  ا ی ہلےک  ی کا عالج ضی
۔   ہوسکتا ہے

 

ینڈ بیماری )وی ڈبلیو ڈی(  2.2.2  وان ولٹے
۔ مریضوں کو آسانی ےس چوٹ کا  ینڈ بیماری وراثٹی بیماری ہے ڈبلیو ڈی عنرص یک کیم یک وجہ ےس وان ولثے

ےس خون بہنا  اور شدید شکل میں خود بخود جوڑوں  نشان ، حیض ےک دوران زیادہ خون بہنا ، مسوڑھوں 
۔ ےس خو  ی موجود ہونی ہے  ن بہنی یک ھسثی

  

 عالج
  وں یعام طور پر اس کو دوائ کنی ہے ، ل یں عالج نہ  کا کونے   یڈ و ی ڈبل یالحال و  فی 

ی
ےک کچھ   اور طرز زندیک

ول ک  ۔  ا یآسان اقدامات ےس کنثی  جاسکتا ہے
  

 کا عالج اور ان ےس بچاؤ  خون
ناک ےک نرم حےص کو دبانا، اگر ناک ےس خون بہہ رہا ہو(  ا یخون بہہ رہے ہو تو ، زخم پر دباؤ ڈالنا )  آپ اگر 

ورت ہے تو تں اگر آپ کو کچھ منٹ ےک ل   ضی
 عالج 

 گھنتی بعد جب تک کہ خون بہنا بند نہ ہو۔   8گرام )او( ہر   میل 500 سڈ یا کسامکی: ٹرانیڈ
 ہے  یں نہ یبہثی  کونے   اگر  
 . کروگرامیمائ 20خوراک  ادہیےس ز  ادہی۔ ز یں / کلوگرام نس م کروگرامیمائ 0.3 وژن یانف سنیپر سمو ی: ڈسیا
  

ےک   فی ا و یڈبل یفعال و  ثں کا عالج وائرس ےس غ   ضیےک ساتھ بہثی نہ ہو سکتی واےل کا مر  سنیسموپر ی:ڈنوٹ
 ۔یں ہونی ہ ٹی کنسنثی   VIIIفیا یں جاسکتا ہے جس م ا یساتھ ک

  

 یک شکایت حاصل کردہ/ پلیٹلیٹ عوارض  خرائے خون بہنن یک    2.3
 پھیالؤ واال نالیوں ےک اندر خون کا جماؤ 2.3.1

 ہیں یا 
پھیالؤ واال نالیوں ےک اندر خون کا جماؤ پرو کویگو لینٹس یک وجہ ےس ہوتا ہے جو کہ خون میں آنی

. شدید شکل میں    ہیں
 ہیں اور خون جمتی ےک قدرنی طریفی پر قابو پانی

ولیشن کو بڑے پیمانی  کوایگپیدا ہونی
۔   پر چالو کرنی ےس کوایگولینٹ اور اینٹی کوایگولینٹ عوامل یک پیداوار  بڑھتی ےک لتے وقت یک  نہیں ہوتا ہے

  
۔ خون بہہ جانی کا مظہر ، اعضاء  کلینیکل خصوصیات ڈی آنے یس یک وجہ ےس بنیادی ْخرانے ےس متعلق ہیں

اسکیمیا ، کوما ، ھوش قائم نہ رہنا اور فوکل اعصانے عالمات  ٹیکل یک وسیع خرانے ، صدمہ ، گردوں یک کار 
 ےک ساتھ موجود مریض۔ 

  

 وجہ کا عالج
 ، تازہ منجمد پالزما( ٹی ٹیپیسیوپر ی، کر  ٹیٹلی، پل ےسی)ج ممکنہ طور پر متبادل تھرانی 

 ۔ نیپار ی ہ کبیھ  کبیھ
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می سپ عی وس کا   پسسیس  ، مشتبہ گرام منفی  ےسیہے )ج حیاصالح ترج یفور   مقصد یک اس  وٹک یبائ نٹی ی ا کثی
اواسکولر  ٹڈ ینیمیس کا انخال(۔ اگر عالج موثر ہے تو ، ڈانے  بچہ دانی  یں م  نٹا یسیپل و یعالج ، ابرپٹ انثی

۔  شنیگولی کوا  جلد ختم ہوجانا چاہنے
  

 خون بہنا د یشد
ورت  یفور  یک  اگر جراج  ا ی( ، نایل خطرناک مقام ےس ہے )مثال، دماغ ، معدے یک ا یخون بہہ رہا ہے  اگر  ضی

۔ تبد  جانی   یک  نشاندیہ  یک  تھرانی   نٹیسمیپلیڈجنکٹور یہے تو ، پھر ا  ہے   پر مشتمل ہوسکٹی   لیدرج ذ  یلیہے
  
 )ت تں کو درست کرنی ےک ل ا ینیتھرومبوسائٹوپ ٹی ٹلیپل

ی   ٹ یٹلیپل ا ی گنٹی  یک  ٹی ٹل یپل ہونے  ےس گرنی  یثں
 ( یں صورت م [ یکلی/ا 109×  20ےس  10]> لی/ مائکرو ا 20،000ےس  10،000>

نوجن ی سطح ت یک  نوجنیاگر فثے  ٹی ٹیپیسی وپر یکرنی ےک لتے کرائ  لیکو تبد ( VIII)اور عنرص  فائثے ےس کم   یثں
 (۔لیمائکروومول / ا 2.9)> لیا یگرام / ڈ  میل 100> ا یہے  ہوریہ

ی ، پروٹ  نٹی ی)ا  نٹسیگولی کوا  نٹی یا  جمتی واےل عوامل اور قدرنی   گر ید ی تھرومیے سطح   ( یکڈیر ز ، او   سی، ا  یس  یں
 کو بڑھانی ےک لتے تازہ منجمد پالزما

ی ، ت د یشد  ی ےک ارتکاز ےک انف نٹی یا یں م یس آنے  یڈ ر یےس ارتقا پذ یثں ۔  ہونی  یں نہ  ثں تاث یک  وژنیتھرومیے ہے
ور  یلیتبد  موجود ہونی پر حجم یک نشنیہائپوٹ  ۔  یس آنے  یہے ڈ یضی  کو روکنی ےک لتے

 

 یس آئ   یڈ آہستہ ہوٹن وایل آہستہ
ی مبولیا یپلمونر  ا یتھرومبوسس  یں آہستہ آہستہ نس م نیپار یہ اواسکولر   ٹڈ ینیمیےک ساتھ ڈائس مثں انثی

۔ ہ د ی مف یں ےک ارتقاء ےک عالج م شنیگولی کوا خون بہنی ےک  ا یعام طور پر خون بہنی ےک ساتھ  نیپار یہے
ی خطرے ےک ساتھ ت ی ےس ت یثں اواسکولر کوا ٹڈ ینیمیےس ہونی ڈائس یثں جاتا  ا یک  یں نہ ز ی تجو  یں م شنیگولی انثی

۔ پل نوجن ، اور جمتی واےل عوامل م ٹسیٹلیہے ی ےک ساتھ مردہ جن کیم  ہونے  ہونی  یں ، فائثے کو برقرار رکھے   یں
ی خوات ر یہونے ارتقاء پذ  ۔ ان مؤخر الذکر مر  کیا یں م  یں ول کرنی    یس آنے  ی، ڈ  یں م ضوںیاستثناء ہے کو کنثی

نوجن اور پل ورت ےس ز  اضافی  یں سطح م یک  ٹسیٹل ی، فائثے کھپت کو کم کرنی   جمتی واےل عنرص یک  ادہی، اور ضی
۔ اس ےک بعد ہ  ا یدنوں تک د  کو کٹے   پارنیےک لتے ہ   کو خایل   جاتا ہے اور بچہ دانی   ا یکو روک د  نیپار یجاتا ہے

۔ ا یک  جاتا ہے
۔ اگر ڈی آنے   یٹ دینا منع ہے یس شدید  احتیاط: اگر مریض ےس خون نہیں بہہ رہا ہے تو پلیٹلیٹس کنسینثی

 آعضا یک خرانے ہوسکٹی ہے تو ، انتہانے نگہداشت ےک یونٹ میں انتظام یک
ورت ہونی   ہے جس ےس کافی ضی

 ہے 
 

 ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا  2.3.2
ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا بچوں اور بڑوں کا ایک حاصل شدہ مرض ہے اور جےس 

وہات ےک بغثں طٹے طور پر منسلک حالت یا دیگر وجوہات ےس الگ تھرومبوسائٹوپینیا یک دیگر طٹے وج
۔  تھرومبوسائٹوپینیا ےک طور پر تعبثں کیا جاتا ہے

  
ی میں  بالغ مردوں میں تھرومبوسائٹوپینیا ےک لتے کلینیکل خصوصیت جوان مردوں یک نسبت نوجوان خواتیں

۔ زیادہ تر   زیادہ عام دکھانے دیٹی ہے لیکن عمر رسیدہ مریضوں میں ، دونوں جنسوں میں برابر ہو سکتی ہیں
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ی پیش  بالغ مریض پرپرا ،  حیض ےک دوران زیادہ خون، نکسثں اور مسوڑھوں ےس خون بہنی یک لمٹے ھسثی
۔   ہیں

 کرنی
۔  ل خون بہنا کبیھ کبھار ہوتا ہے لیکن موت یک سب ےس زیادہ وجہ ہے یثے اسثں

 انثی
۔ نوٹ: تیل کا محسوس ہونا سخٹی ےس تجویز کرتا ہے    نی تھرومبوسائوپینیا کا سبب نہیں ہے

  کہ آنے نی
  

 نی   ۔ عام آنے سٹیےک لتے ٹ  کیم  ، آئرن یک   یو   آنے   چیاور ا  یو   یس  چیےک لتے ا  ضوںیہونی واےل مر   ضینتے تشح
ور  یک  و ثں عمر ےس قطع نظر بون م یک  ضوںیےک ساتھ آنی واےل مر  نی  ۔ یں نہ یجانچ ضی  ہے

 عالج 
 ا یہفتوں تک اور آہستہ آہستہ بند کرنا۔  6-4 ا ی / کلوگرام / دن اثر تک  گرام  میل 2 گویل  سولون یڈنیپر 

ی ولیونوگلوبی۔ امانجکشن ی طرح موثر ہے ، اثر ت یک  ائڈز ثں دن ےک لتے اسٹ 5گرام / کلوگرام / دن   میل 400 یں  ثں
۔  ادہیز  یں اس ےس کہ یں صورت م منع ہونی یک ائڈز ثں کوسٹی کورٹ  کنیتر ہوسکتا ہے ، ل  مہنگا ہے

 ای
ےک   کٹویمی نیسپل  ،یں م  ضوںیمثبت مر   چیخوراک آر ا  کیکلوگرام ا  / جے   یس  میا  75-50   -یڈ  نٹی یا  جکشنان
 ۔ ثں بغ
۔ اگر مذکورہ باال ےک بارے م   ےک بعد بیھ  ناکایم  یں عالج م  کیا خراب    یں دورسے عالج کا جواب مل سکتا ہے

۔  جا یےک پاس بھ کو ماہر مرکز   سی پر غور کرنی ےک لتے ک کٹویمی نیجواب ملتا ہے تو ، سپل  جانا چاہنے
  

 خون جمئن ےک مسائل   3.1
واقعات   117افراد میں  100000نس کا تھرومبو ایمبولزم ایک عام عارضہ ہے جس میں ساالنہ  ·  

۔   ہیں
 ہونی
۔  ·   ( اور پلمونری ایمبولزم )نی ای( شامل ہیں

 ای میں گہری رگ تھرومبوسس )ڈی وی نی
 وی نی

راہم پلمونری ایمولزم قریب ےس زیادہ گہری نس کا تھرومبوسس یعٹی پاپلیٹیل طٹے لحاظ ےس زیادہ ت ·  
۔٪ میں پیدا ہ90، فیمورل یا ایلیاک نسوں کم از کم   وتا ہے

ونیہ یک نسیں ، گردوں یک نسیں ، نچیل وینا کیوا ، ایگزلری نسیں  ·   دورسے کم عام ماخذ گہری رسر
۔   اور دل یک دائیں طرف ہیں

  

( ڈیپ وین    3.2  تھرومبوسس )ڈی وی ئر
 کلینیکل خصوصیات میں شامل ہیں 

 ٹانگوں میں درد ، کوملتا اور سوجن۔  ·  
 کرنی وایل ایک واضح کورڈ۔تھرومبوزڈ نالیوں یک نمائ ·  

ی
 ندیک

 خراب رنگت ، نسوں کا پھیالؤ اور سطیح نسوں کا نمایاں پن اور سائانوسس  ·  
۔انتہانے  تشخیصڈی وی نی یک کلینیکل  ·   مخصوص ہے  غثں
۔  ·    زیادہ تر مریضوں میں عالمات اور عالمات غثں مخصوص ہیں
  

م )ئر ای(    3.3
ن  پلمونری ایمبولٹں

 کلینیکل خصوصیات میں شامل ہیں 
 میں عارضی ڈسنیا اور ٹیکیپنیا  ·  

ی
 دیگر طٹے خصوصیات یک عدم موجودیک
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 ، پلیورل بہاو ، اور پلمونری دراندازی  ملیوریٹک سینی میں درد ، کھانیس ، تھوک ےک ساتھ خون آنا  ·  
 نب دل یک ناکایم شدید ڈسنیا اور ٹیکیپنیا اور دائیں جا ·  
 قلٹے زوال ےک ساتھ بلڈ پریسر یک کیم ، مطابقت پذیری ، اور کوما  ·  

 دھڑکن یا نے ترتیٹے ، دل یک  ·       
ی مزاحم  کٹے کم عام اور غثں اہم عالمات جن میں نامعلوم وجہ ےس دل یک تثں

۔  ناکایم ، گھرگھراہٹ ، کھانیس ، بخار ، گرفت اور الجھن ہیں
  

 عالج یادیبن
 ےک ساتھ عالج  اتیادو  ے ا
ی پٹوکائنی. انجکشن سثی 1 لوڈنگ خوراک ےک طور پر ، اس ےک بعد   یں منٹ م  30  یں نس م  ونٹسی  250،000  ثں

 ۔ ونٹی 100،000گھنتی بعد   72-12ہر 
 ای

ی وروکائن ی۔  انجکشن کلوگرام / گھنٹہ مستقل   / ونٹی  4400پھر    یں نس م  یں منٹ م  10کلوگرام    / ونٹی  4400  ثں
 ےک طور پر۔ وژنینس ےک انف

 ای
 ادخال۔  ادہیز  یں گھنتی نس م  2گرام مسلسل   میل 100اے  نی  -۔ آر نی انج
ی وٹامی. انجکشن ڈوب2 ح ےس نس م  / کلوگرام / منٹ یک جے  یس میا 10ےس  5 یں  ۔ وژنیانف یں رسر
 (۔ یں ےک معامالت م لی/ کور پلمون یڈ او نی  )سوانے یس ےعیےک ذر  % سانس 100 جنی. آکس3
 درد ےس نجات۔  ےعیےک ذر   اتیادو  ا ی ڈز یس نی. ا4
ی سیتھرومبول مقایم ےعیےک زر  اتیدباؤ ، ادو  کانی یم  ، مقایم کٹویمیمبلیسکشن ا پر مبٹی  ثی یتھی. ک نے   ۔ ثں
 روک تھام ی. ثانو ی۔ ڈکٹویمیمبولیا وایل ۔ جراجیس
/  ونٹی 25-15 وژنیانف یں جس ےک بعد نس م یں منٹ م 5 و ی آنے  10،000-5000 نیپار یہ  . انجکشن1

ح ےس د کلوگرام / گھنٹہ یک  ٹائم )نی  ا یرسر
ی ۔ پروتھروومیے  اور آنے  ںیکر   کیگھنتی ےک بعد چ  6( کو نی  جاتا ہے

ول ےک ل  2.3ےس  1.5آر کو  نیا ( اے نی  چی)ا ا ینیٹوپھرومبوسائےس وابستہ ت نیپار ی۔ ہں یکر   ٹیٹائثی  تں گنا کنثی
 (۔یس نے  )یس مکمل گنٹی  ےک لتے خون یک

ی : پروٹاماطی)احت ےک  نیپار یگرام، ہ  میل 1 یں ہے جس م اقیتر  کیخوراک کا ا ادہیز  یک  نیپار یہ ٹ یسلف یں
۔ ا یگرام( د  میل 50 ادہیےس ز  ادہیمنٹ ےک اندر )ز  75 تں کرنی ےک ل  اقیکا تر   و ی آنے  100  جاتا ہے
  نی   یں حد م   خوراک عالج یک  کیا  یک  گویل  نی۔ وارفار 2

وع یک  ز یکو دستاو   نی ۔    جانی   کرنی ےک پہےل دن رسر  2ہے
 5  ہی  یں ہے جس م   پر انحصار کرنی   نی   خوراک نی   بھال یک  کھی د  گرام۔ اس ےک بعد یک  میل  10دن تک روزانہ  

آر تک  نیا آنے  3.0ےس  2.0(۔  2آر<  نیا ، جب آنے  یں کو روک  نیپار یہے )ہ جانی  یےک ساتھ د نیپار یدن ہ
 ہے ۔ رہٹی  یجار  تک سال تھرانی  کیجاتا ہے اور کم ےس کم ا ا یکا ہدف حاصل ک

(   اقیتر  یں مقدار م ادہیز  یک  نیگرام وارفار   میل 10-1: وٹامن ےک اطی)احت  کا کام کرتا ہے
 ےک مکمل کورس ےک بعد۔  نیگرام / دن وارفار   میل 75 گویل  نی. اسثی 3
( ےس نی  یو  ینس ےک تھرومبوسس )ڈ یفلثی گہر  سٹیبرڈ ن ا ی لڈ یف نیگر (  یس یو  )آنے  ولیک  نا یو  ئز ثں . انف4

 ۔ تں ےس بچنی ےک ل شنی مبوالئز یا بار بار ہونی وایل
نگیمان  اور فالو اپ ثی
1 

ی
 نیآر وارفار   نیا  کا مکمل کورس۔ پہال آنے   تھرانی   کوگولنٹی نٹیآر ےک ساتھ ا  نیا  ےس وقفوں پر آنے   . باقاعدیک

وع کرنی ےک   ں ےک بعد۔ گھنٹو   16رسر
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۔  ولیک  نا یےک لتے نچال و  مبوالنے ی. بار بار ا2  فلثی
ی پروٹ ےسیحالت ج بلیگولی. ہائثی کوا 3 ی  نٹی ی، ا ڈنیل یو  کثی ی، ف کیم  یک  سیاور ا یس یں ،  کیم  یک  IIIتھرومیے

ی نوجیپالزم  ں یکر  تشخیصےک لتے  VIII، اور بلند عنرص  کیم  یک  یں

 تعلیممریضوں یک 

نس   یےک ساتھ گہر   تھرانی   نیپار یرکاوٹ اور ہ  یس  یو   ، آنے   شنی کمثی   ٹکیومی، ن  یں جراب  شنیکمثی   ٹڈ یجوا یگر 
ی مبولیا یےک تھرومبوسس اور پلمونر     عالج۔ ےک خالف حفاظٹی   باتیترت خطرے یک ےک خالف اعیل مثں

 

 نوٹ
وع کردن ےک عالج ےک بعد وارفارین تھرانی یک نگرانی آنے این آر ےک  5-7 ۔ عالج رسر نی ےس ذریعہ ہونی چاہنے

 اور اے نی نی نی یک فی گھنٹہ نگرانی کرنی چاہنے  
 اے نی نی نی ےک ذریعہ یک جانی چاہنے

پہےل ہیپارین یک نگرانی
۔   جب تک کہ ابتدانے ےس اے نی نی نی دوگنا نہ ہوجانے
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 باب پندرہ
 ٹراما اور چوٹ 

 عمویم نظم انتظامٹراما کا    1.1
۔ موٹر ٹریفک حادثات یا لڑانے ٹراما بڑے صدےم ، فریکچر ، متعدد کٹ اور دیگر بڑی چوٹوں ےس وابستہ ہے

 کو خطرے میں ڈالتی 
ی
۔ بڑے صدےم ےس نمٹتی کا مقصد زندیک جھگڑے ےک نتیجے میں بڑا صدمہ ہوسکتا ہے

۔ وایل پیچیدگیاں تالش کرنا ہے جو اگر نہ مل سگ تو مریض یک   کو خطرے میں ڈال سکٹی ہے
ی
 زندیک

  

 تشخیص 

ی عام طور پر ہونی ہے ·           صدےم یا حادثہ یک ھسثی
اگر مریض ہوش میں ہے تو اس یک / اس ےک جسم پر مخصوص مقامات پر درد یک شکایت ہو سکٹی           ·

 ہے 
کچھ مریض الجھن ےک ساتھ آ سکتی ہیں ، کچھ نیم ہوش میں اور کچھ کوما اور / یا جھٹگ میں آ ·         
 یں سکتی ہ 

  

 عمویم عالج
 میترم یک  سیا لیا ئے 
  ی ہڈ  یک  ڑھیر  یک  وا یتو ، گر  یں رس اور گردن شامل ہ یں صدےم م  ا یسسٹم صدمہ موجود ہوتا ہے  ملٹی  جب

ے کا زور ےس جھکاو کرنا چاہئ ی  ےک لتے جثے
بجانے  نں کو مستحکم کرنا ہوگا۔ کھال قائم ہوا کا راستہ قائم کرنی

کو    یہڈ یک  ڑھیر  وا ی تو ، گر ہے  کا چہرہ خونی   ضیہے اور مر  اگر سانس ناکافی  اٹھانی ےک۔ یٹھوڑ  ا یرس جھکانی 
ماسک آلہ فراہم کرنا   گی ب  ا ی، پاکٹ ماسک    وائسیرکاوٹ ڈ   یں م   شنیلینٹیاستحکام برقرار رکھنی ےک دوران و 

۔   چاہنے
کو    اعی ضنظر آنی واےل خون ےک بیھ کا استعمال کرنی ہونے کیس  سنگیاور مناسب ڈر  شنیراست کمثی  براہ
 یس یار یاثر ےک ہے تو ، مع کیس  ثں ےک باوجود مکمل طور پر بغ نی یسانس د تں بچاؤ ےک ل ضی ۔ اگر مر یں روک
۔  ا یگ  ا یک   ز یکہ تجو   سا یاور ج ںیآر فراہم کر  نی   ہے
 م ی ترم سیا لیا یس یا
کو   یہڈ  یک  ڑھیر   وا یہے تو ، گر   ناکافی   شنیلینٹیو   ماسک یک  گینگہداشت ےک آغاز ےک بعد ، اگر ب  سیا  لیا  نے 

۔ اگر اعیل نیتر  د یجد کیاستحکام برقرار رکھنی ےک دوران ا درجے ےک ہوا ےک  ہوا کا راستہ داخل کرنا چاہنے
پر  کوتھائروٹویمی ہے تو ، تجربہ کار فرد کو کر  رہٹی  ناکافی  شنیلینٹیہے اور و  یں راستی کا داخل کرنا ممکن نہ 

۔   غور کرنا چاہنے

 عالج عمویم
 سطح پر عالج یک  ی/ ڈسپنرس  ونتر یکم

 صاف ہوا کا راستہ         ·
ول کر          ·  ںی کر   پٹی  اور زخموں یک ںیخون بہنی کو کنثی
 فل(  یر  شکا ی، ک سر ینبض ، بلڈ پر  لیثں )آرٹ - ںیجانچ کر   فنکشن یک کیکارڈ          ·
ول کرنی ےک لتے درد یک         ·  ں یکا انتظام کر   دوانے  درد کنثی
 گھنتی بعد   8گرام ہر   میل 75  نکیفکلو یڈ کشنی: انجاے 
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 یں کو سپلنٹ لگائ  کچر ی ےک فر  یہڈ لمٹے          ·
 .۔ ں یحفاظت کر  یک  یہڈ یک  ڑھیاور ر  یں رکھ یں م شن یپوز  ہو تو کوما یک یں حالت م یاگر الشعور          ·
 ں یکر   فر یر          ·
  

 سطح پر مداخلت   مرکز یک صحت
 ں ی ٹراما پروٹوکول پرعمل کر  یا یڈ یس ے نے ، ا ںیطرح انتظام کر  اوپر یک         ·
ائز یتھیمثانی کو ک یں م  ضی نے ہوش مر          ·  ۔ ںیکر   ثی
 ں ی د ٹی کٹیرنگر ل ا ی الئنینارمل س یں نس م         ·
 یں کو کھانا کھالنا مت کھالئ  ضیمر          ·
 ںید ہیاور  ںی کر   تو اس کو صاف کر ےک پٹی  یں اگر کھےل زخم ہ         ·
 

 گھنتی بعد   6ہر  یں گرام نس م  میل 500 سلنیپ: امیس
 ای
 گھنتی بعد   6ہر  یں گرام نس م   میل 500 قولی نی: کلورام فنے 
 ں یکر   فر یر          ·
  

 سطح پر انتظام یک  ہسپتال
 
 ں یطرح کا انتظام کر  اوپر یک         ·
 اے نے  بڑے چوٹ یک         ·

  ں ی ےس تالش کر  بیق ترتٹراما پروٹوکول ےک مطاب  یا یڈ یس عالمتوں ےک لتے
 -: ےسیج
o   چوٹ  رس یک 
O   چوٹ  آنکھ یک 
O    دانتوں ےک صدےم 
o    ی ھڈ یک  ڑھیر  کچر یفر 
o   چوٹوں  یک  نی یس 
ون ٹیپ اندرونی     یں چوٹ ٹں / رسر
۔  کمرہ الزیم  / حادثانی  مرجنیسی۔ اںیاس ےک مطابق انتظام کر          ·  ہے
ورت ہو  اگر ماہر ےس عالج یک         ·  ںی کر   فر ی تو ر ضی
  
 ٹراما پروٹوکول  یا یڈ یس : اے نے 1 بلیٹ
  

 جانچ مداخلت  
؟  ٹنٹیپ ہی ا یوے( ک ثں )ائاے   ہے
 رطوبت؟   کونے   

 کا گرنا؟   زبان
؟ کونے   منہ / ناک ےس خون بہہ رہا ہے
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 . یں رکھ یں م  شنیپوز  ثی یکو یا یمی اس کو س ؟اندر یل الٹی  ؟ڈوبا؟ الٹی  ضی مر  ا یک
 ۔ یں ہوا کا راستہ رکھ زبانی 

ے ی   یں بلند رکھ یٹھوڑ  یک  جثے
ورت ہو تو چوس اگر   یں ضی
  یا  -یں ڈال وبیٹ  لیکینڈوٹر یا

 نی  نی
ح ر   ( سانس یکنای)سانس لنے   / منٹ  20-10 یں بچوں م  ،یں / منٹ بالغوں م 60-30) ںیکر   کارڈ یرسر

 اندر جانا  ا ینقل و حرکت  معمویل  ثں غ یک  نی یس ت،یناموزون یک  نی یےک لتے س جانچ
 ں یکر   کیہونا چ  یں م  انیکا درم  ا یکی ٹر 

 ا ی  گیب مبو ی، ا ےعیمنہ ےس منہ ےک زر   ںی کر   کیہوا ےک داخےل کو چ یں م  پھڑوںیدونوں پھ ےعیےک ذر  شنیآسکلٹ
 ں ی مدد کر  یں م نی یناک ےک کانتی ےس سانس ل

   ںیکر   شنیلینٹیو  کلینیاور مک نی  نی  یناکام ہوجاتا ہے تو ا اگر 
 یں ڈال وبیٹ یک  نی یس یں صورت م سام یکاق تناؤ یک ا ی کسیوموتھور ی، ن کسی موتھور یہ

 ں یکا زخم کو پالسثی کر   نی یس کھےل
عالج شاک    ں یکر   کیعالمات ےک لتے چ  شاک یک  ںیآواز   اور دل یک  نی   نبض، نے   لی ثں گردش(  آرٹ  )خون یک  یس

 ےک مطابق 
 ں ید  الئنی آئسوٹونک س ےعیالئن ےک زر  یں م نس
کا یپ  سیا  یس  ( جے ی)معذور یڈ چوٹ ےک   عالج  رس یک  یں سطح اندازہ لگائ    شعور یکاستعمال کرنی ہونے   مانی

 مطابق 
،  نی ی۔ س یں کا مشاہدہ کرنی ےک لتے لباس ہٹائ  ضی عالمات ےک لتے مر  چوٹوں یک )نمائش(  نرم بافتوں یک یا
   ج  ی دو ٹوک زخم ن  یں م   یہڈ  یک  ڑھیر   ا ی  ٹیپ

ی
ی کو سنگ  زندیک کا اشارہ ہوسکتا   یمار یب  ڈالتی وایل  یں خطرے م  یں

۔ ک ائز یتھیہے  ثی
 ں یداخل کر  نی  جے  نیا

ورت ےک مطابق رسجر   ۔ ماہر یکںی حاالت ےک مطابق کر  عالج   ہے  جاسکٹی  یک  ز یتجو  یضی
 : اے نے یس ڈی ای ٹراما پروٹوکول 1ٹیبل 

  

 مداخلت  جانچ   

؟ اے)ائثں وے(   کیا یہ پیٹنٹ ہے
 کونے رطوبت؟    

 زبان کا گرنا؟ 
؟  کونے منہ / ناک ےس خون بہہ رہا ہے

؟ الٹی اندر یل؟کیا مریض   ڈوبا؟ الٹی

 پوزیشن میں 
اس کو سییم ایکویثی

 .  رکھیں
۔   ہوا کا راستہ رکھیں

 زبانی
ے یک ٹھوڑی بلند رکھیں  ی  جثے
ورت ہو تو چوسیں   اگر ضی
 ای نی نی  -اینڈوٹریکیل ٹیوب ڈالیں 



﴿386﴾ 
 

)سانس لینا(  ح ریکارڈ کریں)  نے / منٹ  60-30سانس یک رسر

، بچوں میں   / منٹ  20-10بالغوں میں
نچ ےک لتے سینی یک ناموزونیت، سینی یک غثں  جا

 حرکت یا اندر جانامعمویل نقل و 
 ٹریکیا کا درمیان میں ہونا چیک کریں 

آسکلٹیشن ےک ذریےع دونوں پھیپھڑوں میں ہوا ےک  
 داخےل کو چیک کریں 

منہ ےس منہ ےک زریےع ، ایمبو بیگ یا  
ناک ےک کانتی ےس سانس لینی میں مدد  

 کریں 
جاتا ہے تو ای نی نی اور اگر ناکام ہو 

 مکینیکل وینٹیلیشن کریں  
وریکس ، نیوموتھوریکس یا ہیموتھ

تناؤ یک اقسام یک صورت میں سینی یک  
 ٹیوب ڈالیں 

 کھےل سینی کا زخم کو پالسثی کریں 

یس )خون یک 
 گردش( 

یل نبض، نے نی اور دل یک آوازیں شاک یک  آرٹثں
 عالمات ےک لتے چیک کریں 

 ق عالج شاک ےک مطاب
نس میں الئن ےک زریےع آئسوٹونک  

 سیالئن دیں 

کا استعمال کرنی ہونے شعور  ڈی)معذوری(  جے یس ایس پیمانی
 یک سطح اندازہ لگائیں 

 عالج  رس یک چوٹ ےک مطابق 

نرم بافتوں یک چوٹوں یک عالمات ےک لتے مریض   ای )نمائش(
کا مشاہدہ کرنی ےک لتے لباس ہٹائیں ۔ سینی ،  

  پیٹ یا ریڑھ یک  
ی
ہڈی میں دو ٹوک زخم نیج  زندیک
ی خطرے میں ڈالتی وایل بیماری کا اشارہ  کو سنگیں

۔   ہوسکتا ہے

ائز   کیتھیثی
 این جے نی داخل کریں 

عالج حاالت ےک مطابق کریں۔ ماہر  
ور  ت ےک مطابق رسجری تجویز  یک ضی

 یک جاسکٹی ہے 

   

 چوٹیں    2.1
ن

 صدےم ےس متعلق دمایع
۔ ہم اس بحث ےس میگزیلو چہرے ےک زخموں اور آنکھوں ےک زخموں کو یہ رس یک چوٹ کا کونے واقعہ ہے 

 )آنکھوں ےک حےص کو ریفر کریں(۔ بلڈ پریسر یا ہوا ےک راستی / سانس لینی یک 
ی
دشواری خارج کردیں ےک

۔   یک صورت میں اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے
 مناسب طریفی ےس حل نہ ہونی

 

 تشخیص 

ھوں ، ای این نی اور دانتوں یک چوٹوں ےس ہوسکتا ہے جس پر الگ ےس بحث رس یک چوٹ کا تعلق آنک·          
۔   یک گٹے ہے

         · :  اےس دو میں درجہ بند کیا گیا ہے
 ہونا؛ضف کھوپڑی کا شامل   -
 دردناک دماغ یک چوٹ   -
  

 : دماغی چوٹوں یک عالمات 2جدول 
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 14-13گالسگو کوما پیمانی   - ہلیک ٹرامیٹک دماغی چوٹ 
۔شعور    ےک ضائع ہونی یک ایک "مخترص" مدت  شامل ہے

فت   کم ےس کم یا طویل مدنی سیکوئل ےک ساتھ اچیھ پیسر

 ٹراماٹک  اعتدال پسند 
 دماغی چوٹ 

 12-9پیمانی گالسگو کوما   -
الجھن ےک ساتھ مریض فوکل اعصانے خسارے ےکساتھ لیکن سادہ 

 ہدایات پر عمل کر سکتا ہے 
 کچھ ہلکا طویل مدنی سیکول

 الج ےک اچھے متوقع نتائج ع

(  8گالسگو کوما پیمانہ >  - دماغی چوٹ  شدید دردناک     )یہ کوما یک تعریف ہے
۔ ابتدانے طور پر ہدایات پرعمل کرنی ےس   قاض ہے

 اہم طویل مدنی معذوری   -

  
  یں م  کشنی( )کوما پر سسیا یس اور اسکور )جے  مانی یکا انتظام گالسگو کوما پ  ضوںیچوٹ واےل مر  رس یک

.  طرف ےس رہنمانے  جائزوں اور پروٹوکول یک طٹے  ( پر مبٹی ںیمالحظہ کر  ج  ین  پر کرنا چاہنے
کچھ منٹ ےس   ا ی یں ہ ظاہر ہوسکٹی  یں چوٹوں م  د یشد ےسیطور پر ج یعالمات فور  شکلوں یک د یشد 

چوٹ ےک لتے داخل   یں ۔ رس میں م وماٹوما یہ ورلیسبڈ د ی شد ےسیج یں ہ  گھنٹوں ےک بعد ظاہر ہوسکٹی 
ط ا یکو تمام اہم عالمات ےک حل ےک بعد فارغ ک  ضوںیمر  موزوں   ا ک  ان ےک گھر پر نگرانی  کہی جاسکتا ہے بسر

 ۔ یں ےک بعد رپورٹ کرسک  اتیہدا اور زبانی  یر ی تحر   یں اسپتال م یں صورت م انتظام ہو اور وہ بگڑ جانی یک
  

ےک بعد ےک واقعات ےک لتے اس  ا ی، اس واقےع  ضی ےک مر  خی    تار  یک  وقت نے ہویسر  بیھ ےک بعد کیس چوٹ
آنکھ  کایل  ا ی، ناک / کان ےس خون بہنی ، دوروں  ، الٹی  اور مستقل رس درد ، متیل د ی، شد یمار یب بھولنی یک

  یک
ی
  حالت یک  د ی شد چوٹ یک یک  رس عالمات   یک  ماٹوما یےک ہ یےک شکم ٹوٹنی اور کھوپڑ  ی، کھوپڑ  موجودیک
ور د یں اسپتال م یں اور انہ یں ہ کرنی   نشاندیہ ۔ یاخل کروانا ضی  ہے

  

 (15-13 سیا یس چوٹ )یحے  معمویل
،  ہویسر یدرد ، ب یں رس م یں عالمات ہ ادہیےس ز  کیا ا ی کیضف ا یں جو چوکس ہے اور اس م ضی مر  کیا

کٹ، اس کو کچھ   ا یکا زخم   ینظر کا ہلکا دھندال پن ، کھوپڑ  ا ی یدشوار  یں فی ، توجہ م یہ کی، ا متیل
 ا ید  جیکو گھر بھ  اسےک ساتھ  اتیاور پھر اہل خانہ کو مناسب ہدا نں ھنا چاہئرک  یں گھنٹوں تک مشاہدہ م

ی اسک نی  رے اور یس کسی کا ا  ی۔ کھوپڑ نں جانا چاہئ جسم اور  ےک عالوہ بافی  خرانے  عالمات یک صلہیکا ف  یں
۔  پر بیھ  یڈگر  ےک صدےم یک یکھوپڑ   منحرص ہوتا ہے
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 (12-9 سیا یس چوٹ )یحے  درجے یک اٹن یدرم
آواز کا  ا یالحال وہ چوکنا ہوتا ہے  فی  کنی کا سامنا ہوتا ہے ل  کیم  یں کو چوٹ ےک وقت ہوش م   ضوںیمر 

   تا یجواب د
ی
، مستقل درد ہوسکتا ہے   یں ہ  اقساط ہونی   ادہیز   ا یدو    یککا شکار ہوسکتا ہے ، فی    ہے ، غنودیک

 ماٹوما یبڑا زخم ، ہ کیکا ا  یمنٹ کم ےس کم( جھٹکا چوٹ لگتی ےک فورا، کھوپڑ  2مخترص تک )> یہ کی، ا
۔ اگر ، والد کنیل  یں ہوسکتی ہ  شنیثں سیل ا ی ےس حاصل کردہ   نسیمبولیاور ا نیمعائنہ نارمل ہوسکتا ہے

منٹ تک   30 یں م پارٹمنٹیڈ  مرجنیسیہورہا ہے ، تو وہ ا یں طور پر خراب نہ پر ، اگر بچہ اعصانے  یھسثی 
گھنٹوں   4طاقت( ےک ساتھ اس کا    اور لمب یک  وپلز یپآر،    آر آر،    آر، نے   حالت ، نی   یمشاہدات )شعور   اعصانے 

۔ ا یےک لتے مشاہدہ ک  جاسکتا ہے
 الٹی  د یہو اور مز  یبہثی  یں گھنتی م  4 یں حالت م شعور وایل ہے ، اگر معمویل جاسکٹی  ید کو چھٹی   ضی مر 
( نہ ہو اور نگہداشت کرنی واےل  زبانی   یں اسپتال م  ضی)مر   کو مکمل مائعات کو برداشت کرنی ےک قابل ہوجانے
۔ طور پر واپس اطالع آنا ہے  یےک ساتھ کہ کب فور  اتیہدا اور زبانی  یر ی تحر   ۔ جانے

ی ت  ا ی  ماتوما یرس درد ، بڑا ہ  مستقل ورت ہوسکٹی   یک  شی تفت  د یدخول ےک زخم کو مز   ثں ےس بات   ثں ہے ، مش  ضی
  اب بیھ یں گھنتی م  4 ضی اگر مر ۔ ںیکر   تیچ

ی
ڑ ہو تو ، داخےل اور بگا اس دوران کونے  ا یہو  الٹی  ا ی غنودیک

 : گالسگو کوما اسکیل استعمال کریں 3ٹیبل  ۔ںیرسجن ےس مشورہ کر   ورو ین  کیا  یں ےک سلسےل م  شی تفت  د یمز 
  

 چوٹ شدید 
ن

 دمایع
۔ اس ےک یہ انتہانے ناگوار حالت ہے جو بہت زیادہ اموات ےک ساتھ  منسلک ہے اگر بہثی عالج نہ کیا جانے

۔ ۔ طویل مدنی    بعد مستقل طور پر معذوری ہونی ہے کثثں الجہٹی نقطہ نظر کو بہت اہمیت حاصل ہے
۔  داخےل کا مشورہ دیا جاتا ہے

  

 عالج
 اس ےس کم(  ا ی 8 سیا یس  چوٹ )جے  د ی شد یں رس م

اکر  ، کوما ، فوکل اعصانے  یلیتبد  یں الجھن ، طرز عمل م مستقل   یک   سر یپر  لینیعالمات اور بڑھانے ہونے انثی
ورت ہونی  ور پر توجہ یکط  یکو فور   ضوںی ےک مر  اتیخصوص جانا   ا یداخل ک یں اسپتال م  یں ہے اور انہ  ضی

۔ اس طرح ےک تمام معامالت م ی اسک نی  یس یں چاہنے جانا  ا یک  لیساتھ درج ذ ےکجانا چاہنے اور اس  ا یک  یں
 :  چاہنے

  کشن یس شنیٹ سیسیر  یپلمونر  و ی)کارڈ ںیبھال کر  کھ یجانچ اور د یک  نی یہوا ےک راستی اور سانس ل. 1
 (۔ یں ھکید
ح ، بلڈ پر  نبض یک. 2  ۔ ںیجانچ کر  گردش یک  عہیےک ذر  سر یمقدار ، رسر
 ۔ںی قائم کر  نس تک رسانے . 3
 ڈز یکرسٹل الئ  ےسی٪( ج0.9)  الئنی: نارمل سالیس  یں ےک مطابق نس م کیم  حجم یک. 4

۔ خون م  الیکا س  انتخاب ورت ہو تو    کا عالج کرنی یک   ا یمیوجہ ےس ہائپووول  بڑے نقصان یک  یں ہے  ڈز ی کوالئضی
 ۔ یں جاسکتی ہ نے د
ا یا. 5  ۔ ںیاور مستحکم کر  ںیجانچ کر  چوٹوں یک لینیکر   کسثی
۔ اگر ر  ہوسکٹی  چوٹ بیھ یک  وا یچوٹ ےک ساتھ گر  رسیک. 6  ےک زخموں کو  یہڈ یک  ڑھیہے
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طرف  وایل ج  یکر ےک رس کو ن  یں م شنیپوز  وایل ڈ یکو سائ  ضیجاتا ہے تو ، پھر مر  ا یکر ےک خارج کر ل  کیچ
  اب یمداخلت دست کلیرسج ورو یجہاں ن ںیمنتقل کر  یں نگہداشت ےک مرکز م یٹررسر  کو کیس  ضیمر  کر ےک
۔  ہے
، رس ےک دونوں طرف   ںیکو ہارڈ بورڈ پر منتقل کر   ضی چوٹ لگتی کا خدشہ ہے تو مر   یں م  یہڈ  یک  ڑھیاگر ر .  7
 ۔ یں رکھ ےلی ےکتھ تیر 
( ےک ذر  ا یگ  ا ید یں حےص م  کیکوما ےک ا  ےسی)ج لیگالسگو کوما اسک. 8 /  یبہثی  یک  تیثیح اعصانے  عہیہے

 ا یکرنی ےک لتے استعمال ک  یو ثں پ اس یک ا ی کھنی یےک چانسی د یےک بہثی  ضی چوٹ ےک مر  ےک لتے رس یک خرانے 
۔ گالسگو کوما اسک    ضوں ی خراب ہونی واےل مر   سطح ےک  شعور یک  ا یاس ےس کم    ا ی  8ےک اسکور    لیجا سکتا ہے

 ا ی  3ہوں۔   س یم  اتیسہول  مداخلت یک کلیرسج ورو ی جانا چاہنے جہاں ن  ا یمنتقل ک  یں مرکز م ےسیا کو کیس
اس  ا ی 11جبکہ  یں دم توڑ جانی ہ ھنٹوں ےک اندر یہگ   24 ضیمر  ادہی٪ ےس ز 85اسکور واےل  ےک مجموغ 4

۔ موت واقع ہونی  یہ یں ٪ م10- 5کا سکور ضف   ادہیےس ز   ہے
اس بڑ ا یٹوما  ما یہ ڈورلیپیا ماٹوما،یہ  ارلیسب ڈ کیا. 9 لیثں ے انثی   مداخلت یک  جراج یں م ماٹوما یہ  ثے

ورت ہوسکٹی  ور  ےعیےک ذر  ورورسجنین کیطور پر اےس ا یہے اور فور  ضی ۔ یعالج کرنا ضی  ہے
تھ.  10 ا  ا یاور ہائثی کارب  ا ی، ہائپوکس  ا یمثں ہائثی   شن یپوز   رس یک  بیو غر   بی ، لہذا عج  یں دباؤ کو بڑھانی ہ  لینیکر یانثی
۔  کرنی   دا ی موڑ پ د یشد  ور  عہیےک ذر  شنیلی نٹیو  کلینیمکہے ہو تو ، ان حاالت کا مناسب عالج  ی، اگر ضی

۔   کرنا چاہنے
ےس   3ہر  یں گرام نس م  1-0.25٪( 20)  ٹولینی، انجکشن م یں صورت م بڑھتی ہونے پڑنی واےل دباؤ یک. 11
 گھنتی بعد۔   4
ورت ہونی   ، جن ےک داخےل یک  ضی چوٹ لگتی واےل مر   یں م  رس    تشخیص   ابتدانے   یں م   نیسیجمر یہے ، ان کا ا  ضی

وع ہ  : یں جائ تں مشاہدے ک اعصانے  یں تعداد م  لیکم از کم درج ذ  ونی وایلےک بعد رسر
 یں چاہئ کرانی 
 تں گھنتی ےک ل  2  آدےھ گھنتی بعد ابتدانے  ہر 
  تں گھنتی ےک ل  4پھر ہر گھنتی بعد 
بعد   2ہر پھر   گھنتی ےک لتے   6گھنتی
  ورت نہ د یمز  ہوا کہ اب اس یک یں تک اتفاق نہگھنتی بعد اس وقت تک جب   4پھر ہر ۔  یں ضی  ہے
 

 ۔ چوٹیں 3.0
 نرم بافتوں یک چوٹیں   3.1 

 تشخیص 
ضف درد ، تکلیف دہ سوجن ، برقرار جلد پر بروز ، کٹس ، کھرچن ، پھنی ہونے زخم یا مختلف سائز  ·          

 اور شدت ےک کھےل زخم 
وری ہے ، بشمول اعضاء کو اندرونی اعضاء کو پہنچنی وایل چوٹ  ·          یک جانچ کرنا اور ریفر کرنا ضی

 پہنچنی واےل نقصان ےک نشانات ، جیےس: 
 ےک نقصان میں   -پیشاب میں خون    

 گردے یا مثانی
 اندرونی خون بہنا -جھٹکا    
وس نکایس      یاد کا فریکچر کھوپڑی یک بن  -کان یا ناک ےس خون یا سثں
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۔ مناسب ایکس  ابتدانے طور پر مو ·          چ یا تناؤ یک وجہ ےس لگتی وایل چوٹ کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے
 رے کر ےک فریکچر کو چیک کریں 

  
 نوٹ 

 ےک لتے تاخثں نہ کریں اگر عالج ادھر ناممکن ہے   تشخیصریفرمیں ·         
ی ہو سکتی ہیں اور خون یک وریدزیادہ چوٹوں اور طویل ہڈیوں            · وں کو نقصان پہنچا ےک فریکچر سنگیں

 سکتی ہیں 
 عالج ےک نتائج کو پیچیدہ بنانی ہے ·         

ی
 اور مٹی ےک ساتھ آلودیک

ی
 گندیک

  

 عالج ہنگایم 
 ں یمتحرک کر   ثں لمب کو غ زخیم ےعیاسپلنٹ ےک ذر  ا یکاسٹ   او نی  نی          ·
 ں یکر   نگرانی  اہم عالمات یک انتہانے          ·
   ج  یچوٹ ےس ن پر لگتی وایل سوجن ےک ساتھ اعضاء         ·

 ۔ ںیکر   نگرانی  بھرنی یک شکا ی نبض اور ک یک  ان یرسر
  

II  .بھال  کھید زخموں یک 
کو جتنا   گنٹی   یک  ا یثں کٹینم ےک زخم ےک ماحول کو برقرار رکھنی اور ب یں بھال م کھی د زخموں یک دہی چیپ       ·

۔ روک تھام بیھ یک  ا یمیاسک ، کھرچاؤ، ورم ، اور  ممکن ہو کم رکھنی ےک عالوہ مناسب صفانے   شامل ہے
 زخم  د یشد 
ور  ثں نامکمل طور پر جےم ہونے لوتھڑے جو غ  یں مقاصد م بھال ےک مجموغ کھی ےک د  زخم خون ےک  یضی
۔  لیتشک  یک  ماٹوما یکو کم کرنا اور ہ  اعیض  ےس بچنا ہے
ملتے    ثں نقصان پہنچانے بغ ۔ صحتمند بافتوں کو  یں مقدار ےس آہستہ ےس دھوئ  ثں کث  یک  الئنینارمل س  ا ی  پانی .  1

۔ ت  ا یٹشو کو ہٹا د  کروٹکیاور ن ی جانا چاہنے س ا  کلیکانیم ثں ےک بڑے   سکار یا ا ی ٹسیکزوڈی کھرچاؤ ےس فائثے
ور  لنے یحصوں ک ۔ ک ہوسکٹی  یصحت مند ٹشو کو نے نقاب کرنی ےک لتے ضی کھرچاؤ ان حصوں    انے یمی ہے
ی ہے جہاں ت  د یےک لتے مف  ۔   حاصل رسانے  ےعیکھرچاؤ ےک ذر   ثں  کرنا مشکل ہے

،   ڈ ی پرو آکسائ  ڈروجنی، الکحل ، ہائ   نیآئوڈ  ڈونی، پووو   نیڈ یگز ی)کلورہ  پٹکسی س  نٹی یا  —  جنٹوںیا  کلیٹاپ
ی مکس ، پویل ومائسنی، ن نیاز ی)سلور سلفاڈا لی ثں کٹیب نٹی یٹرائکلوسن( اور ا ی سیثی ی، بک یں ( کا وپائروسنی، م یں

۔ جب  جاسکٹی  یک  ٖصفانے  انے یمیک   استعمال کرنی ہونے زخموں یک ائڈمنٹیڈہے   یک   مکمل ہوجانے تو ، پٹی  ثے
۔ جاسکٹی   ہے

۔ متبادل ےک طور پر ، انف جانی  یسہولت د د یوجہ ےس مز  بند کرنی یک یں م  انے یشفا زخم یک. 2   کشن ی ہے
۔ ہوسکٹی   ثں دن تک تاخ کٹے   یں بند کرنی م تں کرنی ےک ل  کیٹھ  ہے

 آل لیثں کٹ یقلت ، ورم ، ب غذانے  یں ہونی م کیٹھ زخم
ی
 یک   سنٹی ونوسثی یاور ام ، تمباکو نویسر  ا یم ی، اسک ودیک

۔ وجہ ےس روکاوٹ ہونی   ہے

III .عالج 
ورت ہو تو پاے    ادہ یےس ز  ادہیگھنتی بعد۔ ز   6-4گرام / کلوگرام )او( ہر   میل 15  گویل  ٹامول یاسثں : جب ضی
 یں گھنتی م   24ہر  یں خوراک 4
 اور
 دن ےک لتے  7گھنتی بعد   6گرام ہر   میل 500 لنی: کلوگزاسسیا
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 اور
ی ونوگلوبلیام ٹانوس یٹ ثی یل میل 1ٹاکسائڈ اور  ٹانسیٹ ثی یل میل 0.5: تشنج ےس حفاظت: نے    )حفاظٹی  یں

 )  پروٹوکول پر منحرص ہے
 

 : تشنج ےس حفاظٹی پروٹوکول 4ٹیبل 

 تشنج کا شکار  غثں تشنج کا شکار  مریضوں ےک زمرے 

 نہیں  نہیں  سال ےک اندر بوسثی  5حفاظٹی ٹیےک اور 

ےک بعد حف  نی نی  نہیں  سال 10ےس  5اظٹی ٹیےک اور بوسثی

 نی نی  نی نی  سال 10حفاظٹی ٹیےکاور< 

 نی نی اور نی آنے جے  نی نی اور نی آنے جے  نامکمل حفاظٹی ٹیےک یا نامعلوم

ی  -نی نی  = تشنج امیونوگلوبلیں  ٹیٹانس ٹوکسائیڈ؛ نی آنے جے
  

 موچ اور تناؤ  3.2
 تشخیص 

 طور پر نقل و حرکت پر  درد ، خاص·         
 کوملتا چھونی پر  ·         
 محدود حرکت ·         
ی·           صدےم یک ھسثی

  
 :  یہ اس یک وجہ ےس ہوسکتی ہیں

 کھیل یک چوٹیں ·         
 پرجی اور مڑنا·         
 پٹھوں کا زیادہ استعمال·         
 غثں معمویل پوسچر ·         

  
 چوٹ )حملہ( ذہن میں رکھنی  بچوں میں ہمیشہ غثں نوٹ: 

۔ حادثانی  ہیں
  

 بغٹں ادویات ےک عالج

  د کرنی ےک لتے اس حےص کا   کچر یفر  . کیسںیجانچ کر  اور چوٹ ےس پرے گردش یک تیحساس کو مسثی
۔   کھلتی کو ظاہر کر سکٹی   معمویل  ثں جوڑ ےک غ  یں موچ م  IIIدرجہ    کیا  کسےی۔ تناؤ کا اں یرے کر   کسیا  ہے
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  اور آرام۔تحفظ ، مدد 
 ۔ یں لگائ ینقل و حرکت پر پابند متاثرہ حےص یک 

   یں )اس ےس سوجن کو کم کرنی م یں لگائ سس ی طور پر ٹھنڈے کمثی  یفور 
ی
 (۔مدد مےل یک

 ۔ں یکر   ز ی کو براہ راست جلد پر استعمال کرنی ےس گر   برف
 خاص طور پر رات کو سونی وقت۔  —سطح ےس اوپر   دل یک یبلند یک  اعضاء

ہفتی ےک بعد وزن  کیکو ا  ضی۔ مر یں لگائ جینڈیب شنیمدت ےک لتے کمثی  دن یک 7-5،  یں مموچ  کیا ڈ یگر   
۔ جاسکٹی  یاجازت د اٹھانی یک  ہے

حرکت کو محدود   ( کو جوڑ یکبی ہونی واال سل لیتبد یں کاسٹ م   یں )بعد م  جی ، اسپلنٹ یں موچ م  II ڈ یگر 
 نں اٹھانا چاہئ یں ں تک وزن نہہفتو  6-4کو   ضیمر  کنیجاسکتا ہے ، ل ا یکرنی ےک لتے استعمال ک 

 ےس عالج  اتیادو 
ی آئبوپروف . 1  ایدن تک۔  7-5بار  3 یں گرام دن م  میل 400 گویل  یں
 ایدن تک۔  7-5بار  3 یں گرام دن م  میل 50 گویل  می سوڈ ناکی کلوفیڈ
 دن تک۔ 7-5بار  2 یں گرام دن م  میل 100 گویل  سوالئڈ ینم
چوٹ )عدم   د یشد  اگر کونے  ا یکا شبہ ہے   کچر یفر  کیس   ، اگر  ںیکر   فر ی رسجن کو ر  ڈکیکو آرتھوپ  ضی مر 

( ہوچکا ہے تو ، وہاں ےس بحایل ثں تاخ موچ یک II ا ی I ڈ یمستقل درد )گر  ا یموچ(  III ڈ یاستحکام ےک ساتھ گر 
اور دور دراز ےک  یدشوار  یں طور پر جوڑ ےک استعمال م یہے اور فور  قابل سماعت پاپنگ آواز آنی  کیا

۔ مشکوک تی ثیح اعصانے   ہے

 مریضوں یک تعلیم 

اضافہ کرے  یں سوجن م  ہی ں؛ینہ کر  شنی نٹیگرم فوم  یں مرحےل م د یاور شد  ںیمالش نہ کر  حےص یک متاثرہ
 
ی
 . یک

 د ی دن اور شد 10ےس  7 تں موچ ےک ل )عام طور پر ہلیک ںیہونی واےل حےص کو درد کم ہونی تک آرام د زخیم
 ہفتوں تک(  5ےس  3 تں موچ ےک ل

 سوجن ہو۔  ا ی فی جن ےس تکل ںیکر   ز یگر ےس   وںیرسگرم یسیا
 ۔ ںیاعتدال پر عمل کر  یں م  وںیرسگرم  جسمانی 

حرکت   یں م ہوجانے تو ، متاثرہ جوڑ کو تمام سمتوں م گھنٹوں ےک اندر درد اور سوجن ک  48موچ ےک بعد  اگر 
 ں ید

 (تں )ٹخنوں ےک موچ ےک ل  یں واےل جونی ےس بچ یڑ یا اونیحی 
 
 ریفر    2

تا ہوا درد ہو۔ ہڈیوں ےک ٹوٹنی یا جوڑوں یک سندچیونی کو خارج کرنی ےک لتے ایکس  اگر شدید بڑھ ·         
 رے کریں۔ 
 بڑھٹی ہونے سوجن ·         
 وسیع پیمانی پر بروز ·         
 عیب ·         
 جوڑ یک ھڈی پر کوملتا·         
ی نہیں ·         

 عالج ےس کونے بہثی
 نقل و حرکت یک شدید روکاوٹ ·         
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 دور یک ہڈیوں کا ٹوٹنا  3.1

. اگر مناسب  طریفی ےس دیکھ بھال نہ اوپری اور نچےل بازو اور ٹانگوں یک طویل ہڈیوں کا ٹوٹنا بہت عام ہیں
 
ی
۔ اوسٹیومیالئٹس ہمیشہ کھےل فریکچر یک پیچیدیک  خرانے کا باعث بننی ہیں

یک جانے تو وہ اکثر طویل مدنی
۔ خون بہنی واال شاک ایےس حاالت م ونی رنگ ےک فریکچر۔ ہے  یں ہوسکتا ہے جیےس متعدد فریکچر یا رسر

  

 تشخیص 

 درد·         
 سوجن ·         
 ضا یک فعل میں کیم اع·         
 عیب اور غثں معمویل حرکت ·         
 خرانے یک تصدیق ےک لتے ایکس رے الزیم ہے ·         

 عالج 
حرکت اور جوڑ توڑ ےک  کیس  ثں تر بغ ادہیاخبار ےک ساتھ ز  ا ی  نیگز ی مڑا ہوا م کی/ ا ی/ چھثی  الٹیھ  یک  یلکڑ 
واےل لمب    کچر ی طور پرف  ، عارضی   ںی( دیں استحکام )جس کو اسپلٹج کہنی ہ   درست کرنی ےک بعد عارضی   بیعی 
 جا سکٹی  یک  منتقیل یک  ضی ر اور م جینٹیہے اور دورسے لمب ےک ساتھ باندھ کر اسپل  جاسکٹی  مدد یک یک

۔ اوپر واےل فر  ے ےک ٹکڑے کو اس ےک ارد   بیھ پر سہارا دے کر اور کیس وار ید یک  نی یلمب کو س  ڈ کچر ی ہے ی کثی
۔ اسپلٹج لگانی ےس پہےل ہاتھ اور پاؤں یک ا یکر اسپلنٹ ک   ٹیلپ گرد   ۔یں ےک رنگ نوٹ کر ل وںیانگل جاتا ہے
  

 پہنچ :  / ٹوٹ جانی واال حصہ سپلنٹ یک کا زخیم  لمب
( ےک ساتھ مدد کرنا۔   پنگیسثی  ی)جس کو بڈ قہ انگیلملح-( نجزیلی)ف پنگیسثی  یک  وںیانگل  کہا جاتا ہے
 حےص تک۔  سےیےس ت بی گودا بازو ےک قر   نلیکا ٹرم  وںیانگل -( ٹکارپلزی)م ہاتھ
 بازو۔ تہانے  کیا یےس اوپر   ز یڈسٹل پامر کر  -النا(  ا ی سیڈیر  ا ی نچےل رسے  ا ی)کارپلز  کالنے 
 ۔ ز یحےص پر ڈسٹل پامر کر  تہانے  کیا یبازو ےک اوپر  -النا(  ا ی سیڈیر  ا ی ومرسیاور بازو )نچال  ہ کہٹی 
 ( ںیمڈل )کندھا شامل کر  تہانے  کیتک بازو کا ا اد یبن گردن یک  -( ومرسی)ہ بازو 
 حےص پر۔  تہانے  کیا یٹانگ ےک اوپر  ج  یےک ن وںیانگل -( ٹاسارسلزی م ا یاور ٹخنوں )ٹارسلز  ثں پ

گھٹتی اور ٹخنوں کو شامل    یں حےص تک )جس م  تہانے   کیا  یےک اوپر ےس ران    وںیانگل   -(  والیبیف  ا ی  ا یبی)ٹ  ٹانگ
۔ بوہلر۔ برون سپلنٹ کو بیھںیکر   ۔ یں لگا سکتی ہ  ( پر مشتمل ہے

حےص   یران ےک اوپر  تہانے  کیےک اوپر ضف ا والنے یلی م -حصہ(  یکا اوپر   ا یبیٹ ا یکا نچال اختتام   مر ی)ف گھٹتی 
 ۔ یں م

۔  نک یکےس ٹر  وںیانگل پاؤں یک -( مری)ف ران  نپل لوئن تک۔ تھامس اسپلنٹ کا لگانا  بہثی ہوتا ہے
  
   ورت ےس ز   ہونی یک  کچر ی کو کھال فر   ضی اگر مر خون بہنی کا مسئلہ ہو تو ، خون کو روکنی    ادہیوجہ ےس ضی

نہ  وا ی)جب تک کہ خون بہنا جان ل ںیکر   ز ی گماؤ واال لگانی ےس گر   بیھ حےص پر کونے  بیھ لمب کیس تں ےک ل
 ۔ . یں ہ تی نقصان دہ ہوسک ادہیگردش ےک لتے ز   دور یک یں لمب م چر ی الئگ نکہو یہو( ک
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 بھال  کھید یک  ضیمر  یں م پارٹمنٹیڈ مرجنیسیا
رکھنا ، درد ےس نجات فراہم کرنا ،  یں کو قابو م  اعیکا عام مقصد خون ےک ض  نجمنٹی م کچر ی فر  ابتدانے 
ف یر -ایم یاسک   چوٹ یک وژنیثی

ی
 جسم اور نا بچ سکتی وایل  ملیک ثں ذرائع )غ  کانی ےک ام روک تھام ، اور آلودیک

۔یں بافت  ( کو دور کرنا ہے
 یں پرت   پتیل  یک  یگوز سپلنٹ )لکڑ   ا ی  بی سل  ا یمعاونت(    دھانی   کیتار )ا  مر ی۔ کر ضی کا مر   کچر ی)اے( دور ےک فر 

وں ےس منسلک ہ ی  ا ی )گھٹتی  نٹیبوہلر براون سپل  ا ی( تں ےک ل کچر یفر  مورلیتھامس سپلنٹ )ف ا ی( یں جو کثی
اور   ٹے یلمب ےک قر   کچرڈ ی ف   یں م  جیٹ اسپنل  -ں ی( لمب کو سپلنٹ کر تں ےک ل  لیےک ارد گرد تحو   وںیہڈ  ٹانگوں یک

 ں ی دور ےک جوڑ ےک حےص کو شامل کر 
  

 ریڑھ یک ہڈی کا ٹوٹ جانا  3.2
۔ فالج کا اس ےس تع  یک چوٹیں اور گرنا ریڑھ یک ہڈی ےک زیادہ تر زخموں کا باعث ہے

لق موٹر ٹریفک حادنر
۔ دماغ یک تکلیف دہ چوٹ ےک   ہوسکتا ہے ، اکثر ایےس مریض کو غلط طریفی ےس اسپتال منتقل کیا جاتا ہے

۔   ساتھ ہمیشہ ریڑھ یک ہڈی یک چوٹ ہونی ہے
  

 تشخیص 

یصدےم یک ھس·           ثی
 درد·         
 اعصانے خسارہ·         
ی اور ایم آر آنے الزیم·           اسکیں

۔ ایکس رے ، یس نی  ہیں
  

 عالج
ی جگہ پر جان بوجھ کر لمب کو چھ  چوٹ یک ا یحادنر  کنیل ںیضف مشاہدہ کر  کر ان عالمات کو مت    ثں

 ۔ یں بڑھائ

 بھال  کھید جگہ پرہنگایم  یک  حادئی 
چوٹ لگتی کا امکان ہونی واےل چوٹ ےک   یک  یہڈ یک  ڑھیر  وا یگر   ا یچوٹ ےک ساتھ  یک  یہڈ یک  ڑھیر  رسوائکل

  یں اسپتال م  ٹے یےس قر   یجانا چاہنے اور جلد  ا یمتحرک کرد  ثں غ   یہ  ضوںیےک تمام مر   ےک ساتھ صدےم  کانزمیم
۔ کٹے  ا یمنتقل ک  کالر    وا یسخت گر  کیپر ا بورڈ  کیواےل ب وںی۔ پٹکیےس ا  یں م  قوںیطر  ابیدست جانا چاہنے

 ۔ یں اور معاون بالکس کا مجموعہ ہ
   ٹکڑے    جگہ ےس کیس  شخص کو حادنر یک  ےس کیس  اطیچوٹ کا خدشہ ہے تو ، احت  یں م  یہڈ  یک  ڑھیاگر ر
 ۔ ثں موڑ ےک بغ ا یگھماؤ   کیس  یں طرح نکال یک  یلکڑ  یں م

ی حرکت اور چھ کیس  ثں تر بغ ادہیاخبار ےک ساتھ ز  ا یجوڑ رسالہ  کی/ ا ی/ چھثی  یچھڑ  یک  یلکڑ  چھاڑ ےک   ثں
  عارضی  ثں بغ

ی
( دے د  جیاستحکام )جےس اسپلنٹ ےک بعد عارضی  طور پر درستگ طور  ، عارضی  ںیکہا جاتا ہے

ےک   ےک ساتھ منتقیل   مبےک مخالف نچےل ل   ضی ہے اور اس کو مر   جاسکٹی   مدد یک  لمب یک  کچرڈ ی پر نچےل فر 
ے ےک   بیھ پر سہارا دے کر اور کیس وار ید یک  نی ی اوپر واےل لمب کو س کچرڈ یلتے باندھا جاسکتا ہے ؛ فر  ی کثی
۔    ا یکر اس کو سہارا د  ٹی ٹکڑے کو اس ےک ارد گرد لپ  وں یانگل  پاؤں یک  ا یلگانی ےس پہےل ہاتھوں    جیاسپلنٹجاتا ہے

 ۔یں کا رنگ نوٹ ل
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  ورت ےس ز  ہونی یک کچر یکو کھال فر   ضیاگر مر خون بہنی کا مسئلہ تو ،خون کو روکنی ےک  ادہیوجہ ےس ضی
نہ ہو(  وا ی)جب تک کہ خون بہنا جان ل ںیکر   ز یگماؤ واال لگانی ےس گر   بیھ حےص پر کونے  بیھ لمب کیس تں ل
 ۔ . یں نقصان دہ ہوسکتی ہ ادہیگردش ےک لتے ز   دور یک  یں لمب م چر ی الئگ ونکہیک
  

 کاٹنا   4.1
 جانوروں کا کاٹنا   4.2

۔ اس طرح شثں ، ٹائیگر،    ہیں
جانور جو انسان کو کاٹتی ہیں ان میں جنگیل اور پالتی واےل دونوں شامل ہونی

یا اور جنگیل سور اییس جنگیل جانوروں یک مثال  چینی ، ہائنا ، ریچھ ، ہاتیھ ، دریانے گھوڑا ، بھینس ی ، بھثں
۔ دورس  ۔ ان کاٹتی یک طٹے خصوصیات ہیں جنھوں نی انسان کو کاٹا ہے وں میں مچھیل ، مگرمچھ اور کتی ہیں

ی اور دبانی  ی ، تثں
۔ وہ لیسیشثی  ہیں

دانتوں ، ٹسکوں ، پنجوں اور سینگوں یک وجہ ےس پیتھالوجے ےس پیدا ہونی
۔ چہرے اور آنکھوں یک شدید عالمات عام ہیں اور نیوموتھوریکس ، ہیموتھوریکس  وایل چوٹ پی  ہیں

دا کرنی
۔ ،   ہیں

 آنتوں کا پھٹنا اور کمپاؤنڈ فریکچر واقع ہونی
  

ز ی، ہ یگلہر  ی بی ر  بیھ ، چپپمنکس ، چوہے ، اور خرگوش  ےک کاٹتی کو کبیھ لیپگ ، جرب ، گٹی  مسثی ےک   ثں
ورت نہ  انسداد عالج یک ۔ ونی ہ یں ضی  ہے

 عالج
ورت ہے  ·    ایمرجنیس رسجری اکثر یک ضی
 کھونے ہونے خون کو دیں  ·  
، تشنج، نیوموتھوریکس چوٹ   ·   ی  یک پیچیدگیوں کا عالج مثال پیداشدہ ریبثں
 متعلقہ اینٹی بائیوٹک ےس انفیکشن کا عالج کریں۔  ·  
وع کریں۔  0.5تشنج ٹاکسائڈ    ماہ بعد دہرائیں  12-6ہفتوں بعد اور پھر  4میل لیثی رسر
 

وں کا کاٹنا     4.3 ر  کٹں
وں ےک کاٹتی میں سب ےس اہم بچھو کا کاٹنا ہے  ی  ۔ کثں

  
 ہونی ہے  خارش ور، سوجن ، الیل ، ادرد  عالمات: زیادہ تر کاٹتی اور ڈنک ےک نتیجے میں متاثرہ حےص میں 

 عالج اور مینجمنٹ
 اںیمکھ کاٹئن وایل  گر یمچھر اور د

ی تر ک ادہیز  رد عمل( تک  جو کاٹتی ےک حےص )مقایم یں ےک کاٹتی اور ڈنگ تھوڑے رد عمل کا سبب بننی ہ ےثں
۔ ا ی۔ عام طور پر ان کا عالج گھر پر کیں محدود ہ  جاسکتا ہے
ی اس یسثں ، آنکوس اسسیشمنی، ل ا یثں عالوہ ، مل ہونی ےک  کثی ی ےک و  وںیمار یب  یو یاہم پرج متعدد  اور  ثں

گھاووں کا سبب بن    فلورڈ مقایم یں متاثرہ افراد م اںیمکھ کاٹتی وایل  گر ی، مچھر اور د تی سم سسی ایثں لیف
 ۔ یں ہ  سکٹی 
(  چھپایک پولر ی)پ عالج  ےک لتے

 ۔ گویل  نیز ثں ٹیگرام س  میل 10بار  کیکو دور کرنی ےک لتے روزانہ ا  . کھجیل1

http://www.emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=4723
http://www.emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=4723
http://www.emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=4060
http://www.emedicinehealth.com/script/main/art.asp?articlekey=4060
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پر  کشنیجلد ےک انف نکی وجی پا ںی)مالحظہ کر  یار یت کلیکو روکنی ےک لتے ٹاپ  کشنیانف لیثں کٹیب ینو . ثا2
 (. کشنی س

 ونٹی یاور چ ٹی، ہارن سپسی، و  اںیمکھ یک  شہد 
ا ی میہائ  اںیونٹیاور چ  ٹی، ہارن  سپسی، و   اںیمکھ  یک  شہد   کو فورا یہ   ےلیتھ  ےلی۔ ڈنگ اور زہر یں ذات ہ  یک  نوپثی

 کارڈ۔  نکیب ےسیج ںیسخت کنارے ےس استعمال کرنی ہونے ہٹا د کیس  ا یےک ناخن ےس   وںیجلد پر ےس انگل 
ےک جوڑے ےس ڈنگ کو دبا کر نہ  چمٹی  ا ی وںیانگل اپٹی  ا ی ںیکو پنکچر نہ ہونی د  یلیتھ یلی: زہر اطی)احت
 ( یں نکال
 نان یلہذا اطم  یں تی ہ، لہذا دوبارہ ڈنگ سک  یں چھوڑنی ہ  یں نہ  چھےیاور ہارنٹس عام طور پر ڈنگ کو پ  سپسیو 

 ۔یں ےس کمرے ےس باہر نکل جائ 

 عالج
ی تر ک  ادہیز   یں گھنٹوں م   ہے جو عام طور پر کٹے  وجہ ےس خارش اور سوجن ہونی  ےک کاٹتی اور ڈنگ یک وںثں
۔  ہوجانی  کیٹھ  ہے

 : عالج
 ۔ یں ےس دھوئ . متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی 1
ی واال ٹھنڈا ہوا فالل )ٹھنڈے پانی  سی متاثرہ جگہ پر رسد کمثی  تں . سوجن کو کم کرنی ےک ل 2 ا( رکھ  ا ی یں ی  یں کثی

۔ کشنی اس ےس انف ونکہی ک  یں اس جگہ کو نوچ  اور نہ یہ ںینہ پھوڑ  چھاےل   ہوسکتا ہے
 سوجن ہو:  ا یدہ  فیجگہ تکل  ڈنگ یک ا یکاٹتی   اگر 
ی المی ک  ا ی کیآئس پ تں امداد ےک ل . عالمٹی 1  ہ یانتظام لوشن یک یں
ی ی ہسٹام نٹی یا ٹکیمیسٹی ےک لتے سدرد کو دور کرنی  ا ی. خارش 2  ۔ یں ہ  جاسکٹی  ید اتیاور درد کش ادو  ثی
ی ، اگر سنگ یں مناسب ہوسکتی ہ ائڈز ثں کوسٹ ی کورٹ  ٹکیمیسٹی. س3  مرصی اثرات ہوں۔   یں
  

ی جو ک ا یشخص جو گر جاتا ہے ،  بیھ کونے  ،  نکتی یگھنٹہ ےک اندر اندر چھ  1 با یےک کاٹ جانی ےک تقر  ے ثں
 نا یکرتا ہے اس کا ا  تیشکا جکڑن ہونی یک یں م نی یس ا ی احساس ، عام کھجیل ےک نے ہویسر  ا ی شانی یپر 
 (۔ یں کھیکشن دیجھٹگ واال س کٹکیفائل نا یجانا چاہنے )ا ا یجھٹگ ےک طور پر عالج ک کٹکی فائل

ی نال یڈر یانجکشن ا میا آنے  ثی یل میل 1.0-0.5( ٹیٹائر گرام )بطور ہائڈروجن ٹار   میل 1 ناالئنیڈر یا انجکشن   یں
ورت ہو تو۔  ا یدہرا یں منٹ م  20-15حل( ہر  1000: 1)   جاتا ہے ، اگر ضی
۔ )تفص  ا یگھنتی مشاہدہ ک  24کو کم از کم    ضوںیتمام مر   تں ےک ل  کسسیافائلیبار ان  بار  ےک لتے   التی جانا چاہنے
  (۔ںیمالحظہ کر   کشنی پر س کسسی نافائلیا
  

 ا کاٹن  ا سانپ ک   4.4
ےس   یں جن م یں ہ جانی  پانے  یں بھارت م اںیپرجات  216اور  یں ہ  اںیجاتپر  ادہیےس ز  2000سانپوں ےک  یں م ا یدن
ےس   یں ، جن م  یں الکھ افراد کو کاٹتی ہ 2 با یاندازے ےک مطابق ہر سال سانپ تقر  کی. ایں ہ یلیزہر  52

ڈ یالپڈیاسانپ  ےلیپانے جانی واےل زہر  یں ۔ بھارت میں مر جانی ہ  بیےک قر  16،000 خاندانوں ےس   یاور وائثی
( ، وائثی ٹی کر   نی) انڈ  سیکوبرا(، بن گراؤس کوعرول  نیناجا ناجا)انڈ   یالپڈیا  ۔ سب ےس عام ہندوستانی یں ہ

( اور ا ےلی)رس ےلیرس ( ہ لڈ ی )سا سک ٹسینیثں ک  کسیوائثی  ۔یں وائثی
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 جانی   پانے   یں م  ضوںیعالمت مر   اثرات یک  وروٹوکسکین  کنی، ل  یں ہ  دہیچیےک مظاہر پ  شنیمسائز یانو   اگرچہ
ےک کاٹتی  ڈ ثں ردوبدل وپ یں کا نقصان اور خون ےک جمتی م   وںینال خون یک کنیل یں کوٹنی ہ   الپڈز یکو عجن   یں ہ
 ۔ یں ہ اتیخصوص  اںینما یک
 

 عالج
ی جگہ تک ت  یسیہے کہ ا  ہیمقصد   نگہداشت    جانے جہاں مناسب طٹے   ا یےس پہنچا  فی یرفتار اور محفوظ طر  ثں
  ں ی"( نہ کر ٹوئنگی/ پنکچر )"ٹ  اٹثں چ  ہونے اعضاء پر مقایم  کانی   ا ی:( کاٹتی ےک مقام پر  اطیہو۔ )احت  ابیدست

باندھ کر، لمب پر  نڈ یب سختکوشش ، )کاےل( سانپ ےک پتھر کا استعمال ،   ، زخم ےس زہر کو چوستی یک
  ( ء ، بجیلٹسیکیرن)ٹو 

ی
 ےک استعمال ےک(۔  کیآئس پ ا ی اںیبوٹ ی، جڑ  کلز یمیک  ا ی ےک جھٹگ ، آلودیک

I . ےک اقدامات  امداد  طٹے  ابتدانے 
 ۔ یں بنائ ٹی یق یکو   اور نس تک رسانے  نی ی. ہوا کا کھال راستہ ، سانس ل1
ی قی. 2  . دہانی  یں
۔  کو بڑھا سکٹی   الؤ یزہر ےک پھ ۔ رسگریمیں کو گرم اور آرام ےس رکھ  ضی۔ مر 3  ہے
ےک پورے جسم کو آرام دہ اور محفوظ مقام پر رکھنا اور خاص طور پر ، کانی ہونے اعضاء کو   ضی۔ مر 4

زہر  یں م مفاٹکسیخون ےک بہاؤ اور ل نچاؤ یکھ  یں پٹھوں م ا یحرکت  بیھ سلنگ ےس بچانا۔ کیس ا یسپلنٹ 
۔  ےک جذب ہونی کو بڑھاتا ہے

کا استعمال( ےک ساتھ    کلوںیمیک   ا ی وںیبوٹ ی، مساج ، جڑ  ، رگڑنا ، زور ےس صفانے  ا ثں م )چ. کاٹتی واےل زخ5
خون   متعارف ہوسکتا ہے ، زہر کا جذب اور مقایم کشن یاس ےس انف ونکہیک  ںی کر   ز یمداخلت ےس گر  کیس

ے ےک ٹکڑے ےس  ںیجگہ کو صاف کر   بہنا بڑھ سکتا ہے ۔ کاٹتی وایل ی  یسی۔ چھالوں کو ایں ڈھک  اور صاف کثی
 ۔ ںیخود پھٹتی د یں ۔ انہںیچھوڑ د یں حالت م یہ
۔ ا ی( کا انتظام کٹامولیاسثں درد کش )پ نےسر وایل ثں ، ، ہلےک ، بغ تں . درد ےک ل6  جاسکتا ہے
جڑنی   یں شکل م یک  ہثں وغ لٹیب ا یپٹا  کی)ا ٹیک یجگہ پر ٹورن کو روکنی ےک لتے کاٹتی وایل  الؤ یپھ ٹکیمفی. ل7

۔ اس ےک ن  ا یےس لگا  بی ( ےک تھوڑا قر نڈیواال ب ۔   می کو تسل  انگیل  کیس  ج  یجاسکتا ہے کرنی ےک قابل ہونا چاہنے
جگہ ےک   جانے اور کاٹتی یک ا ی نہ ک  قلکو اسپتال منت   ضی اس وقت تک استعمال ہوتا ہے جب تک کہ مر  ہی

۔  ا یباندھ د ثی یم نٹی یس 10 با ی اوپر تقر  وع   ہیانتظام نومیو  نٹی یکو ا  ٹیک یبار لگانی ےک بعد ، ٹورن  کیاجانے رسر
۔ ٹورن نا یہٹا د ا ی نا یکر د  ال یڈھ  ہونی ےک بعد یہ کاٹتی واےل   کیا می کردہ ترم  ز یتجو  ہیحال یں م ٹی کیچاہنے

پورا لمب شامل ہے   یں ( ہے ، جس مجینڈی)لچکدار ب  پٹی   یثں ، مضبوط تعم  عی وس کیا  ہونے   ٹی یلپ  حےص پر 
۔ سخت )آرٹ ا یرکھا گ یں م نٹیاور اس کو سپل ۔ جانی  یک  یں نہ  ز یتجو  ٹسیکی( ٹورنلیثں ہے  ہے

II .شناخت   سانپ یک 
ر سانپ معائنہ ےک  ، اگ ںی کوشش کر   کرنی یک   نشاندیہ ےس اس یک اتیخصوص یک   تی نوع یلیزہر  یک  سانپ 
 ہ ی  ونکہیک  ںیکوشش نہ کر   اےس مارنی یک ا ی ںی وقت ضائع نہ کر  یں ہو ، تاہم ، شناخت کرنی م  ابیلتے دست

۔   خطرناک ہوسکتا ہے
III .قات یتحق 
  یں سانس م یہ کیگھنتی ، ا  4-2اور ہر  بی جگہ ےک قر  کاٹتی یک  ثی یم نٹی یس 10پر معائنہ: لمب ےک گرد  ڈ یب

گرنی    یں پلک یاور اوپر  ںیکر   مائشیپ یک  عی توس یک  نی ی... ، سانس روکنی کا وقت اور س .  1001،1002 - گنٹی 
 ۔یں دہرائ بعد گھنتی ےک   2-1اور ہر،  یں کرنی رہ  نگرانی  یک  ضی۔ مر ںیجانچ کر  تں ےک ل
 (نی  یس نے  و یڈبل 20)  سٹیمنٹ پورے بلڈ کلوٹنگ ٹ 20اور  نی  ، یس نی  : نے سٹی ٹ ڈسائڈ یب
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 (: نی  یس نے  و یڈبل 20)  سٹیمتی کا پورا ٹخون کا ج یں منٹ م 20
 20درجہ حرارت پر  طیاور مح یں ل ثی یل میل 2نس واےل خون کا تازہ نمونی کا  یں چھونی برتن م کیےک ا  ےسر یش

مائع ہے ،   بیھ خون ابیھ ا یکہ آ  یں کو آہستہ ےس جھکائ  وبیٹ سٹی۔ ٹںیمنٹ تک بال روک ٹوک چھوڑ د
خون"(  ثں )"ناقابل تسخ ا یم ینوجیکو ہائپو فائثے   ضی مر  یں م جے یےک نت تیھیگولوپی مبتال کھپت کوا یں زہر م

۔   ہوتا ہے
اگر اس ےس پہےل اس   ا یبنا ہے ،  یں ےک لتے استعمال ہونی واال برتن عام گالس ےس نہ  سٹی: اگر ٹاطی)احت
جنٹیکوڈ معمول ےک مطابق خون ےک نمونوں ےک جمتی کو متحرک   وار ید ہو تو اس یک ا یگ   ا یےس صاف ک ثی
 باطل ہوگا(۔ سٹیہے اور ٹ کرسکٹی   یں نہ
ول" )صحت مند شخص کا خون(۔ اگر منفی  ںیکو دوبارہ کر   سٹیشک ہے تو ، ٹ کونے   اگر   ، بشمول "کنثی
 ت تں ےک ل ضوںیداخل مر  یں منٹ م  30ہر  سٹیٹ

ی  بعد گھنٹہ ےک  کیگھنٹوں ےک لتے اور پھر اس ےک بعد ا  یں
۔  یک  نومیو  نٹی یا ا یجانچنا چاہنے تاکہ پتہ چل سگ کہ آ ورت ہے  ضی

 

 جلنا   5.1
۔   ۔ درجہ بندی کا انحصار گہرانے اور اس یک حد پر ہے یہ جلد ، میوکوزا اور گہری بافتوں کا تھرمل صدمہ ہے

کیم اور ثانوی ٪ ےس زیادہ ہے تو پھر یہ  کیٹابولزم ، خون یک   10اگر جیل ہونے جگہ جسم یک سطح کا 
۔ انفیکشن ےک خطرے یک وجہ ےس بڑھتی وا  ال نقصان ہے

  
۔9جسمانی سطح یک فیصد کا حساب کتاب کرنی ےک لتے 'قاعدہ   ' کا استعمال کیا جاسکتا ہے

  
  9: جسم یک سطح ےک ٪ ےک حساب کتاب ےک لتے قاعدہ 5ٹیبل 

٪  بالغ )٪(  جسم ےک حےص   بج 

 پورا رس 
 

 باالنے بازو 
 

 پچھال یا اگال دھڑ
 

 ٹانگیں 
 

ینیم   پثں

9 
9 
18 
18 
1 

18 
18 
18 
14 
1 

  

 عالج
۔ جلتی یک  اور مقدار ےس ہونی   یڈگر   اے( یک  سی ا  سطح ےک حےص )نے   جسم یک  اتیخصوص  جلتی یک شدت   ہے
ی تع  جگہ کا بیھ قسم ےک ساتھ ساتھ عالج یک عالج یک ۔ معمویل کرنی   یں  ی جلتی ےک ساتھ ساتھ دورس  ہے
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 یں ٪ ےس کم )بچوں م 15 یں م بالغوں  ا یانچ ےک حےص تک محدود ہے  3ےس  2ےک جلتی کا جو قطر ےس  یڈگر 
  یں ڈاکثی ےک دفثی م ا یجاسکتا ہے گھر  ا یاے( کا احاطہ کرتا ہے ، کا عالج ک سیا  سطح )نے  ٪( جسمانی 10

 : یں ہ لیمندرجہ ذ 
 ف یتکل ا یجلتی کو روکنی  ج  یےک ن منٹ تک ٹھنڈے بہنی پانی  5 با یتقر  ہی۔ ںیجگہ کو ٹھنڈا کر  . جلتی وایل1

 ا یک  ےعیےس ٹھنڈا کرنی ےک ذر  سیٹھنڈے کمثی  ا یڈوبنی  یں م  حےص کو ٹھنڈے پانی جےل ہونے  ا یختم ہونی تک ، 
۔ کبیھ  ۔ یں جلتی واےل حےص پر برف نہ لگائ بیھ جاتا ہے

  ونکہ ی، ک   ںیاستعمال نہ کر   رونے   : فالفی یں ےس ڈھانپ  وں یصاف مرطوب تول  ا ی  جینڈ یےس پاک گوج ب  می . جراث2
۔ زخم پر د اس ےس جلد کو خارش ہوسکٹی   ۔ جیلیں ٹیباؤ ڈالتی ےس بچنی ےک لتے گوج کو آہستہ ےس لپہے

۔ کرنی ےس ہوا چوٹ ےس دور رہٹی   جینڈیجلد کو ب ہونے   ہے
 ۔ںیپھاڑ  اور نہ یہ ںی. چھاےل نہ توڑ 3
 ای پہیل فیتعر  ۔ ان یکں یامداد ےک لتے کال کر  طٹے   جلتی ےک لتے ، ہنگایم ادہیز 

 س ی ا ( نے یں ٪ بچوں م20بالغ افراد )<  ادہی٪ ےس ز 25و ہے ج گٹے   یک  یں ےک جلتی ےک بارے م یڈگر  یدورس 
۔ جب تک کونے   تں جلتی ےک ل  یڈگر   یس یاے پر ت  سیا  ٪ نے 10<  ایاے،   نہ آجانے ، ان مراحل   ونٹی  ہنگایم  ہے

 : ںی پر عمل کر 
 ا ی ، کھانیس نا یدھڑکن ، سانس ل دل یک ےسیوہ شخص زندہ ہے ج ا یکہ آ  ںیجانچ پڑتال کر  . ان عالمات یک1

وع کر  شنیٹ سیسیر  یپلمونر  و یتو ، کارڈ یں ہ یں عالمات موجود نہ  یسیو حرکت۔ اگر ا نقل  نی  یس ا ی ںیرسر
 (۔ ںیمالحظہ کر  شنیٹ سیسیر  یپلمونر  و یکارڈ   یں م 2آر )باب 

ے نہ ہٹا2 ی  کثی
 یں کہ متاثرہ جلتی واےل مادے ےک ساتھ رابطہ نہ  یں بنائ  ٹی یقی۔ تاہم ، اس بات کو  ںی . جےل ہونے
۔  یں کا سامنا نہ   گریم  ا ی یں دھوئ ا ی نں رہنا چاہئ  ہوتا ہے

۔   سا ی۔ ایں کو نہ ڈوبائ  نیجلتی واےل متاثر  یں م  ٹھنڈے پانی  د ی ۔ شد3  کرنی ےس صدمہ ہو سکتا ہے
ے  ا ی  ےس پاک پٹی  می . جلتی واےل حےص کو نم ، ٹھنڈے ، جراث4 ی  ۔ یں ےس ڈھانپ وںینم تول ا یصاف ، نم کثی

 لبھا کھید یں طور پراور اسپتال م  یفور 
 ہو ، چہرے یک  خی    تار  پھنس جانی یک یں کا شبہ ، اگر بند جگہ م  فیتکل ، سانس یک ںیکا راستہ صاف کر   ہوا 

ائڈر ،  شعور یک ا یہونا  ی، آواز کا بھار  ف یتکل جلن ، ابرو / ناک ےک بالوں کا چپکنا ، سانس یک  یل ی تبد  سثی
 سوٹ۔  یں اور تھوک م

  
 ۔ یں زخموں پر قابو پائ  گر ی ۔ اس ےس وابستہ دںیمدد فراہم کر  اور  ںیکر   کیاور گردش ےک لتے چ نی یل سانس
 شدت کا انداز  یک  جلتی 
: بڑوں م جلتی وایل یں لگانی ےک جائزے م  اندازہ نو ےک چارٹ کا   یں سطح ےک رقنے کا حساب کتاب شامل ہے

ر وابستہ زخم  عمر او   یک  ضیجگہ ، مر   ، جلتی یک  گہرانے   پانچ ےک چارٹ کا قاعدہ ، جلتی یک  یں قاعدہ / بچوں م 
  یک  یمار یب ا ی

ی
 : ار یمعکا   منتقیل ا یداخلہ  یں جلتی واےل مرکز م ۔ کیسموجودیک

 جل جانا۔  ادہیےس ز  صد یف 20سطح  ےک حےص کا   جسم یک یں بالغ م کیس
 سطح ےک حےص کا جلنا  جسمانی  ادہیےس ز  صد یف 10  یں عمر ےک بج  م ادہیےس ز 50 ا یےس کم عمر ےک بج  10 

 جل جانا۔  ادہیےس ز  صد یف 5سطح ےک حےص کا  جسمانی  یں م  دہی نوزائ
 کا جلنا۔  م ین یثں پ ا ی، چہرہ ، گردن  رس 

 چوٹ۔  سانس یک ا یجلن  یں م  سانس
 جلنا  لیشی ثں ف رسکم
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۔   جانی   یک  منتقیل  یں م   نسیمبولیا  سیاعانت ےک ساتھ مکمل طور پر ل  کا محفوظ راستہ اور گردیسر   ہوا   چاہنے

 نظم و نسق عمویم
 بحایل  یک  الی.س1
 واےل رقنے یک ثی یل میل 4

ح ےس وس / کلوگرام /٪ جلتی ۔ اگر  ےعیکا حل( ےک ذر   ٹی کٹی )رنگر ل نولیبور ک  عیرسر
۔ چوٹ ےک بعد پہےل  ا یکا استعمال ک   الئنیتو نارمل س یں نہ  ابیدست گھنٹوں ےک اندر حساب   8جاسکتا ہے

  الت یجاتا ہے )تفص ا ید وژن یف ان یں گھنٹوں م   16اگےل  جاتا ہے اور بافی  ا ید وژنیشدہ حجم کا آدھا حصہ انف
والئٹیمائع اور ال یں بالغوں اور بچوں م  تں ےک ل  (۔ یں کھید کشن ی عدم توازن ےس متعلق س کثی
جاتا ہے ، جو بالغوں  ا یاندازہ لگا نیکا بہثی   ت یقابل ےس عالج یک الیکرےک س  مائشیپ آؤٹ پٹ یک یک  شابیپ
۔  کلوگرام جسمانی   / ثی یل میل 1-0.5 یں گھنٹہ اور بچوں م  فی  ثی یل میل 50-30 یں م وزن برقرار رہنا چاہنے
ح کو بڑھا  یک  وژنیانف ۔ س  ا یاس ےک مطابق کم ک ا یرسر  میل  4 یں گھنٹوں م   24مقدار: پہےل  یک  الیجانا چاہنے
ح ، تنفس   ۔ نبض یکں ی/ کلوگرام /٪ جلنا د ثی یل میل   2 یں گھنٹوں م  24، اگےل   ںی/ کلوگرام /٪ جلنا د ثی یل رسر
ح ، بلڈ پ یک  ۔ یں ماپسطح  اور شعور یک سر یر رسر
 . درد ےس نجات 2

ی ۔ انجکشن۔ مورف یں ےس بچ برف ےک ٹھنڈے پانی  سس؛ی کا استعمال کرنی ہونے رسد کمثی   پانی  تازہ   ٹ یسلف  یں
۔ ا یگھنتی ےک بعد دہرا  6-4اور پھر  یگرام فور   میل 15-10( ثی یل گرام / میل  میل 15)   جاسکتا ہے
گرام / کلوگرام    میل  2-0.5  یں پٹھے ےک راستی ےس )بچوں م  ا یام جلد ےس  گر   میل  100-25  نیڈی تھیانجکشن۔ پ  ا ی

 ( یں پٹھے م
  1ےس  الیس یں نس م ا ی یں گرام( پٹھے م  میل 60-45درد ےک ل  د یگرام )شد   میل 30 نٹازوسنیانجکشن۔ پ ا ی

گھنتی بعد   4-3/ کلوگرام تک( ہر    جے   یس  میا  500  ےعیےک ذر   یو   آنے   ا ی  یس  سیا  ا ی  می ا  گرام / کلوگرام آنے   میل
ور   ہو تو۔  یجب ضی

  
 بھال کھ ی د جگہ یک ۔ جلتی وایل3
 ۔ ںیےس صاف کر  کو بہنی ہونے پانی   سب کو پانی  جلتی ےک عالوہ بافی  انے یمی.. ک 1
2 

ی
ے ، گندیک ی  ۔ ںیکو ہٹا د  سکر یاور ا . کثی

 مواد اور ملتے کو جذب  سنگی. ڈر 3
  کشن ی انف یو کرنی ، جےل ہونے حےص کوثان : درد کو کم کرنی ، نکےل ہونے

 ےس بچانی کا مقصد ہوتا ہے اور نقل و حمل ےک دوران تحفظ فراہم کرنا۔
ی ٹیمائسیفر  ا ی ٹی سلور نائثی  ا ی٪ 1 نیاز یسلور سلفاڈا —کا استعمال   می . کر 4  یں
 ٪۔1
 ۔ وٹویمیسیف یں مکمل جلتی ےک معامالت م  یں م وار ید  یک  نی یس ا ی. دور ےک حےص 5
بعد نس م  6ر گرام ہ  میل 500 سلنی. انجکشن. امپ4  یں گھنتی

 ا یگرام / کلوگرام۔   میل 100-50 یں شدہ مقدار م میتقس 4دن ےک لتے  10-7،  یں م  بچوں
وفلوکساسی ۔ سانج ی ثی  دن۔  7مرتبہ   2 یں گرام دن م  میل 500( ، ثی یل میل 50گرام /   میل 100 وژنی)انف  یں
۔   ا یک   عہیےک ذر   وٹکیبائ  نٹی یےک نتائج ےک مطابق مناسب ا  تیکا عالج کلچر و حساس  کشنیانف   یثانو   جاتا ہے
 ۔ یں رکھ ار یت وبیٹ لیکی نڈوٹر یپر ا ڈ ی ب یں صورت م  وے ےک جل جانی یک ثں . ائ5
ی ن  یں برنز م ی. بڑ 6 کی وگثں  - یں ڈال وبیٹ سثی
 یتھیک   تں ےک ل شابی. پ7

 ۔ ںیکر   کارڈ یکا آؤٹ پٹ ر   شابیگھنٹہ پ  اور فی  یں ڈال یں جلن م یکو تمام بڑ   ثی
س وپر یککو ا  داوار ی پ یک  شابیپ  ۔ ںیکر   ٹی ثی ی ٹائ الیطرح برقرار رکھنی ےک لتے
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ٹروپک داغوں کو روکنی ےک لتے کمثی  ا یکروانی کا مشورہ د   وتھرانی یکو فز   ضی مر  :ہائثی وں کا   شنیجاتا ہے ی کثی
ورت ہوسکٹی   کو درست کرنی ےک لتے پالسٹک رسجن ےک مشورے یک  نچاؤ یکھ  -ںیاستعمال کر  ۔  ضی  ہے

 
 اسکالڈز

۔ ا نی یپ کلیمیکچھ ک   ا ی الیرم س گ  انتہانے  اسکالڈز    ، منہ اور گےل کا اندرونی  یں معامالت م  ےسیےس ہوسکتا ہے
۔ پ  ا یےک لتے دودھ  نی ی، اس ےک بعد پ ںیبرف د ا ی ےک لتے ٹھنڈا پانی  نی یحصہ رسخ اور سوجن واال ہو جاتا ہے

 ۔یں جی بھ یں کو اسپتال م  ضی اور مر  ںید ملژنیانڈے کا ا

 مریضوں یک تعلیم

ی اور لواحق ضیحد تک مر  یک  وںیدگیچ یممکنہ نتائج اور پ،  جلتی   ۔ ںیمدد فراہم کر  انی یکو نفس  یں
 ۔ ںی آگاہ کر  یں کرےک حادثات اور جلتی ےس بچاؤ ےک بارے م  ار یاخت ثں تداب  ایطیاحت  یں گھر م  یں م مستقبل
۔  جنا یکو جلد ےس جلد بھ  ضیمر  یں بھال ےک مرکز م کھی د یک  صحت  چاہنے

  ے ےس ی ۔  یں ڈھانپنا چاہنے اور گھروں مزخم کو صاف کثی  انتظام سکھانا چاہنے
ےس متعلق  تی اہم اور اس یک ںیآگاہ کر  یں ےک اہم پہلوؤں ےک بارے م  عتیرشتہ داروں کو چوٹ اور طب    

 ں یمطلع کر   یں اعدادوشمار ےک بارے م
ی موت خاص طور پر قتل اور جہ یک  ضیمر  اور   ۔ یں ےک معامالت م  ثں
  

وئن اجزا6  ۔ بٹں
ونی ا  اور پیشاب یک نایل میں داخل کتں جاسکتی  جزا جسم ےک کیس بیھ بثں

سوراخ ناک ، کان ، اندام نہانی
ینکس ، برونکئل ٹری ، غذانے نایل یا پیٹ میں    اجزا کو لثں

ونی  واےل بثں
۔ منہ )یا ناک( ےک ذریعہ اندر جانی ہیں

۔   پھنس سکتی ہیں
  

 تشخیص 

ونی جز  ۔ عالمات بثں ۔ و یک وجہ ےس یہ متاثرہ جگہ پر منحرص ہے  رکاوٹ یا سوجن یک وجہ ےس ہوسکٹی ہیں
 
  

 عالج ےک رہنما خطوط
 ہیں ان کو ہمیشہ  

 اور برونکیل ٹری میں ہونی
ونی اجزا جو کان ، ناک ، پیشاب یک نایل ، اندام نہانی ، گودنی بثں

 ہیں اور فعال عال 
ونی اجزا شاذ و نادر یہ عالمات پیدا کرنی ۔ معدے میں بثں وری نہیں نکالنا چاہنے ۔   ج ضی  ہے
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 باب سولہ 
  

 کینرس یک بیماریوں ےک حاالت
کینسکا ایک ایسا لفظ ہے جس میں بہت ساری مہلک بیماریوں کا احاطہ کیا گیا ہے جو پوری دنیا میں 

انیہ میں کینس یک صورت  ی
۔ تثی حال لوگوں یک مجموغ طور پربیماریوں اور اموات میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے

ی میں  یک  
ےس زیادہ نتے کیسی ریکارڈ   3000اصل وسعت معلوم نہیں ہے ، البتہ او آر یس ای میں قائم رجسثی

۔10کتں گتے ہیں ۔ اور یہ اندازہ ہے کہ ملک میں کینس ےک ےک واقعات میں ےس یہ ضف   ٪ ہیں
  

 گائناکالوجیکل کینرس    1.1
  

 گریوا کا کارسنوما )کیکس(   1.2
 صیات: خصو کلینیکل 

 بغثں عالمات ےک اگر ابتدانے ہے  ·         
: جنیس عمل ےک بعد ، حیض ےک درمیان یا حیض بند ہونی ےک بعد اندام  ·           بعد میں اہم عالمات یہ ہیں

 نہانی ےس خون بہنا۔ 
۔ ·           وایل عالمات ہیں

ول نہ کر سکنا دیر ےس ہونی  درد اور کنثی
  

 تفتیش: 
ی ، یوریا رٹر لیبا·           ی ٹیسٹ: ایف نے یس ، جگر ےک فعل ےک ٹیسٹ ، کریٹییی

  
اسونوگرافی ، آنے وی یو۔·            ونی الثی  ریڈیوالجیکل تحقیقات: چھانی کا ایکسے  ، پیٹ / رسر

  
ق تصدییک    تشخیص اسکریننگ ےک دوران گریوا یا غثں معمویل پاپانیکالؤ سمثں یا ویا /والنے یک بائوپیس  ·          

۔   کرنی ہے
  

یا ےک تحت بانے مینول معائنہ ،  بیماری ےک مرحےلیک مناسب طریفی ےس جانچ ےک لتے ریکٹو ·          ی اینستھثں
۔  اندام نہانی امتحان الزیم ہے

   
: سکویومس سیل کارسنوما )ایس یس یس(   ٪ ، شاذ و نادر یہ 10-٪ ، اڈینوکارسینوما  90-ہسٹوپیتھولوجے

ہ۔  یل ،واضح س -دورسے  -  چھوٹا سیل ، سارکوما ، وغثں
  

،   IIIاے ،   IIIنے ، IIاے ، IIنے ، Iاے ، Iاسٹیجنگ: فیگو:   نے  IVاے اور   IVنے



﴿403﴾ 
 

( IIنے اور منتخب Iاے  ، IIکینس ےک ابتدانے مراحل ، ·           نے
(  IIIاے ،   IIIنے موٹا ، IIکینس ےک بڑےھ ہونے مرحےل ·           نے

 
 
 ریفر  
۔ گریوا ےک  او  صتشخی  وری ہے ر عالج ےک فیصےل ےک لتے تمام مریضوں کو گائناکالوجسٹ کو ریفر کرنا ضی

۔  کارسنوما ےک عالج معالجے کا فیصلہ ماہر یک دیکھ بھال ےک تحت اسپتال میں کیا جاتا ہے
 

 عالج
۔  عمال ہونی است  یں ےک عالج م  نس یک   وا یگر    تھرانی   مو یاور ک  تھرانی   و یڈی، ر   یرسجر   فی یطر   نوںیعالج ےک ت  ہے

 یں م I جیسٹ
ون ۔ جراجیں ہ  یہ ےسیج کیےک نتائج ا تھرانی  و یڈیاور ر  یرسجر  ےک ساتھ  کٹویمین یڈیلمف ا ٹں ےک عمل رسر

  ی کو تابکار   ز یاوور   ونکہیہے ک  جانی   ید  حی ترج  یں م  ضوںیہے اور عام طور پر نوجوان مر   کٹویمی ہسثی   کلیڈیر 
۔ بوڑےھ مر  ا یےس بچا کا خطرہ    یرسجر  یں جن م ہے  جانی  ید حیکو ترج  تھرانی  و ی ڈیر  یں م  ضوںیجاسکتا ہے

۔  ہوسکٹی  انی ثں موتھیک   یں ہو اور جن م ادہیز   ہے
 II جیسٹ
۔    یحیعام طور پر ترج  تھرانی   و یڈیر  ۔ رسجر   ا یےک ساتھ مال کر د  موتھرانی یعام طور پر ک  ہیعالج ہے  یجاتا ہے

جاسکتا ہے ، اگر دوبارہ ہونی کا   ا یاستعمال ک  کا بیھ  تھرانی   و یڈیےک ساتھ( ر   موتھرانی یک  کبیھ  ےک بعد )کبیھ
کا   ومر یٹ یےس بھار  تھرانی  یڈی مور یخطرہ ہے ، مثال ےک طور پر ، اگر لمف غدود متاثر ہونے تھے۔ ک ادہیز 

۔   عالج بہثی ہے
 IVاور  III مرحلہ

۔جاسکت ا یےک ساتھ د  موتھرانی یک  ا یطور پر عالج  تنہا  یادیبن یں ےس اس مرحےل م تھرانی  و یڈیر   ا ہے
 

 کارسنوما   وا ی ےک دوران جارحانہ گر  حمل
۔ عالج اور عالج کا  جانی  پانے  یں ٪ معامالت م3 با یتقر  تشخیص یککارسنوما    وا یےک ساتھ ناگوار گر  حمل ہے
۔ سائٹولوجے  یک  ضیمدت ، اور مر  ےک مرحےل، حمل یک یمار یوقت ب اور  خواہشات پر منحرص ہوتا ہے

 یں حمل م  یپور   یک  ضوںی ےک کارسنوما ےک مر   وا یشدہ گر   تشخیص  عہیر ےک ذ  وپیسیبا  کٹی کولپوسکوپک ڈائر 
  یں عالج م  دوبارہ جانچ پڑتال ےک بعد تک حتیم  یک  وا ی ہفتوں ےک گر   6ےک    یور یلیہے اور ڈ  جاسکٹی   یک  یو ثں پ

۔ جب مائکروا جاسکٹی  یک  ثں تاخ  کارسنوما کا شبہ ہوتا ہے تو ، حمل ےک دوران بیھ   سو ینو یا ا ی و یسینو ی ہے
۔ مائ جانی  یک  تں ےک ل تشخیص وپیسیبا  یں پورے حمل م کارسنوماز یک  و یس ینو یوکمائکروایوسیو  کرو یچاہنے
۔  جاسکٹی  یک  یو ثں پ  ہے

جاتا ہے اور مرحےل ےک لحاظ ےس  ا یہفتوں تک ےک عالج ےک مقصد ےک لتے نظرانداز ک  20حمل کو  ابتدانے 
۔ دورس   جاسکٹی   ید  تھرانی   و یڈ یر   ا ی  یمناسب رسجر  تک جاسکتا    لی، حمل تکم  یں آخر م  ےک  سہ مایہ  یہے
۔ جن   ا یپر غور ک  انی ثں موتھیہے ، تاہم ، ک ی جاسکتا ہے نشست   ہے اور پھر ایس  اتا ج  ا یےک بعد پہنچا  یور یلیڈ  یں

وع ک 2کا عالج   تھرانی  و یڈی ر  و یمی/ ک تھرانی  و ی ڈ یر  ا ی مناسب جراج یں م ۔   ا یہفتوں ےک بعد رسر جاسکتا ہے
ی س  گیکالس  یور یلیڈ یک  ضی ، مر  یں م سہ مایہ یس یت ہے جس ےک بعد  ہوسکٹی  عہیےک ذر  کشنیس نیر ثں
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  جاسکٹی  ید تھرانی  و یڈی ر  و یمی/ ک  تھرانی  و یڈ یر ہفتوں ےک بعد  2 ا یہے  ہوسکٹی  یرسجر  یں م سی یک  بلیآپر 
۔  ہے
 یو ثں ےک بعد پ تھرانی  یپرائمر 
، جس  ہونی   دا یتکرار پ  یں م  تی اکژ   یک  ضوںیمر   یں سالوں م  2  ےک بعد ابتدانے   عالج  یں معائنہ ، جس م  مانی ہے
اس   -2،    یں شامل ہ  ثں سم  پیمعائنہ ، اور پ  جائنلیو   کٹو ی( ، ر کولریو ی)خاص طور پر سوپراکل  تشخیصنوڈل  
سال ےک بعد ،  5ہے اور ،  سبماہ بعد معائنہ منا  6ےس  4ماہ ےک وقفوں ےس معائنہ  اس ےک بعد  3دوران 

 ساالنہ معائنہ۔ 
طور پر   یفور  تں ےک ل فعایل ثں غ  یثی یٹوور ینیج ا یخون بہنا ، اور معدے ےس  عالمات ، اندام نہانی  درد یک 

۔  انی ج یک  شی تفت  چاہنے
ون ٹیفلموں اور پ یک  نی یےک س  وقفی  جانا چاہنے جن   ا یغور ک یں م ضوںیپر ان مر  نوںیاسک نی  یس ٹں ےک رسر
ی اسک   نی   ۔ یسیں سالوں م  2خطرہ ہوتا ہے ، خاص طور پر پہےل    ادہیاعادہ ہونی کا ز   یں م ی پ  یو   آنے   ا ی  یں عالج   ثں

  کرسکٹی   تشخیص ےس متعلق( یک جعال  ا ی تھولوجکیرکاوٹ )پ ثی یور ی بیھ یں مراحل م ےک بعد ممکنہ ابتدانے 
۔  ہے

 مریضوں یک تعلیم

ے م  یں واےل عوامل ےک بارے م خطرے  جنیس ادہیےس ز  کی، ا یشاد یک  یکم عمر   ےسیج آگایہ یں معارسر
اکت دار ، کث  ۔نویسر اور تمباکو  الجہٹی  ثں رسر

ز یسم  پی اے( ےک بعد پ  آنے   ی)و   سڈ یا  سٹکیا  ۔ ںیپر زور د  تیاہم  یک  ننگیےس اسکر   کشنیانسپ  ژولیاور و   ثے
مشکوک  ےس مسلسل اخراج ہونی وایل ونی یاور وقفی وقفی ےس خون بہنا اور  نوپازلی، پوسٹ م  پوسٹکوئٹل
 رپورٹنگ۔ ابتدانے  عالمات یک

  

یم کارسنوما   1.3  اینڈومیٹر
 مینوپازال نی وی ےس خون بہنا۔ صوصیات : عام طور پر ایک زیادہ عمر یک عورت میں پوسٹ  کلینیکل خ

  
 تحقیقات: 
ی ، یوریا ·             لیبارٹری ٹیسٹ: ایف نے یس ، جگر ےک فعل ےک ٹیسٹ ، کریٹییی

  
اسونوگرافی ، آنے و ·            ونی الثی  ی یو۔ریڈیوالجیکل تحقیقات: چھانی کا ایکسے  ، پیٹ / رسر

یل  · : اینڈومیثی  یک تصدیق ےک لتے   تشخیصکیورےٹاج .   سائٹولوجے
۔  ·    دوطرفہ  معائنہ الزیم ہیں

یا )ای یو اے( ےک تحت ریکٹو اندام نہانی ی  اینستھثں
  

: عام طور پر اڈینوکارسینوما   ہسٹولوجے
 دورسے: صاف سیل ، چھوٹا سیل کارسنوماس ، سارکوماس۔ 

  
: جے کرت  تشخیصہسٹولوجیکل گریڈ  ۔  Iےس جے  IIا ہے  بہثی ہے

  
 : ، اے  II ، III،اے  II، اے  Iیس،  نے  Iاے ،  Iاسٹیجنگ: انجثں ، اور  III، IVنے  نے  IVنے

 نے جے 1ابتدانے کینس ےک مراحل: آنے یو جے 
  II، 1، آنے
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 IVاور  IIIکینس ےک آخری مرحےل:   IIاور بیشثی 
  

اور فیصےل ےک لتے ماہر امراض نسواں ےک پاس  تشخیصق ریفرل: تمام مریضوں کو عالج ےک انداز ےس متعل
۔ یوٹرائن کارسنوما ےک عالج معالجے کا فیصلہ ماہ  وری ہے ر یک دیکھ بھال ےک تحت اسپتال میں بھیجنا ضی

۔  کیا جاتا ہے
  
 

 عالج: 
۔ اہم اثر ڈالٹی  ک یاور عالج ےک انتخاب پر ا خی    تار  قدرنی  یک  یمار یاس ب یڈگر  یک  ق یتفر  یک  ومر یٹ  ہے
  
  ن ی۔ بہثی یں ہوجانی ہ کیعام طور پر ٹھ  یں رکھنی ہ یمار یطور پر ب جو مقایم ضی ےک مر  نس یک  الیثی ینڈوم یا

 : یں جانی ہ تں عالج ےک ساتھ حاصل ک یار یمع کیا ا ینتائج دو 
  
 ۔کٹویم ی ےک ساتھ ہسثی  کٹویمیاووفور  لپنگو یطرفہ س  دو 
ےک   الیثی یومی)جب ما کٹویمی ےک ساتھ ہسثی  ھرانی ت یاور اس ےک بعد تابکار  کٹویمی اووفور  لپنگو یطرفہ س  دو 

ےک ساتھ  زنینو یا الیثی یومیما ا ی[ ادہی٪ ےس ز 50ےک  ئم یثی یوم یہے تو ]ما  ہوجانی  تی جارح یگہر   یں پٹھوں م
(۔ ومر یٹ 3 ڈ یگر   موجود ہوتا ہے
  

کبھار   ، حاالنکہ ان پر کبیھ یں ہونی ہ کیٹھ شاذ و نادر یہ ضی واےل مر  سیسی ٹاسٹیاور دور ےک م مقایم
۔   ہارمون تھرانی  یار یمع  کا اثر ہوتا ہے
  

۔ کوچر  ا یےک طور پر جانچا گ معاون تھرانی  یں آزمائشوں م بیکو متعدد نے ترت  جنٹوںیا نلیپروجسٹ    ن ی ہے
ی کو   نٹیڈجوو یا یں م  یمار یب یک  Iمرحےل  کل ینیہے کہ کل ہونی  ق یےس تصد  نے تجز ٹا یگروپ ےک م پروجسٹوجثی

۔ یں فائدہ نہ  طٹے  کونے   اے[1iiسطح:  [ ]ثبوت یک1] ہے
  

 : یں شامل ہ ادہیےس ز  کیا ا ی کیا یں م اراتیشامل ہے تو ، اخت وا یگر   نثں وٹی اگر 
  
 تھرانی  یتابکار  نٹیڈجوو ی جس ےک بعد ا کٹویمی ہسثی  یار یےک ساتھ مع  کٹویمی اووفور  لپنگو یطرفہ س  دو 

۔ ہونی   ہے
 کٹویم ی ہسثی  کلیڈیر 

ون  ےس نکالنا۔ اجلمف نوڈ کا جر  ورٹکیا یثں اور پ ٹں رسر
  
  

 اندام نہائن اور ولوا کا کینرس   1.4
 کلینیکل خصوصیات: 

 اور / یا ولوا میں ·         
وفک تبدیلیاں اندام نہانی  اور دیگر ڈسثی

ی
 لیوکوپالکیا یک موجودیک

 خارش ایک بہت بڑی پریشانی ہے اور یہ زخم بن سکٹی ہے )"غثں شفا یانے ےک الس"( ·           
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 سثی انفیکشن ےس درد  ·       
  

ہیں ہوسکٹی ہیں عام طور پر بارتھولن گلینڈ ، لیبیا میجورہ ، لیبیا مینورا اور کالئٹوریس بنیادی جگ·         
۔   اور گروئن یک لیمفاڈینوپیتیھ بیھ شامل ہونی ہے

  

 تفتیش: 
ی ، یوریا ·       لیبارٹری ٹیسٹ: ایف نے یس ، جگر ےک فعل ےک ٹیسٹ ، کریٹییی

  
اسونوگرافی ، آنے وی یو۔     · ونی الثی  ریڈیوالجیکل تحقیقات: چھانی کا ایکسے  ، پیٹ / رسر
یل · : اینڈومیثی  یک تصدیق ےک لتے   تشخیصکیورےٹاج   .   سائٹولوجے
 دوطرفہ  معائنہ الزیم ہیں تا کہ وہ بنیادی بیماری   ·  

یا )ای یو اے( ےک تحت ریکٹو اندام نہانی ی اینستھثں
 جیےس کاکس ےس توسیع کو خارج کردیں۔ یا دورسے مرض 

 یک تصدیق ےک لتے ولوا یا اندام نہانی گھاو ےس بائوپیس الزیم ہے   تشخیص·   
  

: عام طور پر اسکویومس سیل کارسنوما   ہسٹولوجے
 ےک ایس ، واضح سیل ، چھوٹا سیل ، سارکوما۔  -دورسے  -شاذ و نادر یہ 

  
: جے   تشخیصہسٹولوجیکل گریڈ  ۔  Iجے ےس  IIکرتا ہے  بہثی ہے

  
،   IIIاے ،   IIIنے ، IIاے ، IIنے ، Iاے ، Iاسٹیجنگ: فیگو:    نے  IVاے اور   IVنے

  IIIاور بیشثی  II،  2، آنے اے جے 1ابتدانے کینس ےک مراحل آنے اے جے 
 ۔IVاور  IIIبڑےھ ہونے  کینس ےک مرحےل: 

  
فیصےل ےک لتے ماہر امراض نسواں ےک پاس  اور  تشخیصریفرل: تمام مریضوں کو عالج ےک انداز ےس متعلق 

۔ وولوو  وری ہے  کارسنوما ےک عالج معالجے کا فیصلہ ماہر یک دیکھ بھال ےک تحت   -بھیجنا ضی
اندام نہانی

ی عالج یک مہارت پر منحرص ہے  ۔ حصہ وار / زونل یا ٹررسر  اسپتال میں کیا جاتا ہے
  

 : اندام نہائن 
  تہانے  کیا یاوپر  یں م 1ےس نکالنا اور بعض اوقات مرحلہ  کا جراج  لمف نوڈز  ،کٹویم ی جائنی،و  کٹویمیہسثی 

 - تھرانی  شنیا یڈ یر  یک  ومر یےک ٹ  اندام نہانی 
 تھرانی  ی دورسوں ےک لتے تابکار  اکثر 

  ، کٹویمی جائنیو  ی، اوپر  کٹویم یہسثی  کلیڈیکا عالج ر   ومر یےک ٹ  اندام نہانی  تہانے  کیا یاوپر  یں م  1 مرحلہ
۔  بعض اوقات اس ےک بعد تابکار  ا یال کر کےک لمف نوڈز نک ونی ثں ش ۔   یجاسکتا ہے  کا عالج ہوتا ہے
  
  تھرانی  یتابکار   میب  ونی ثں جاتا ہے ، عام طور پر ب ا یےس ک   تھرانی   یکا عالج تابکار   ومر یٹ  یدورسے پرائمر  شثی یب

منع ہے  تھرانی  یار وجہ ےس تابک یک  نالوں جائنلیوو یکٹیر  ا ی جائنلیزائکوو یکا مجموعہ۔ اگر و   تھرانی  گیاور بر 
۔ ا یاستنباط ک  ونی ثں تو ، ش  جاتا ہے
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 ولوا:  
نیا ڈ یوائ ومل انو  کسر  ثی ی م میل 1> ژنی اور لمف نوڈ نکالنا سوانے اس ےک کہ جب سثی

 ۔  موتھرانی یک  ا ی، اور /  تھرانی  ی، تابکار  یرسجر  یک  نس یےک ک IV ا ی III مرحلہ
  

 
 ٹروفوبالسٹک بیماریمہلک    1.5

ت: نایاب ٹھوس ٹیومر۔ عام طور پر حمل ےک بعد ہوتا ہے جس کا نتیجہ ہائیڈاٹیڈیفورم کلینیکل خصوصیا
 " ۔ مریض "غثں تارییحی ٰ کہ حمل ےک خاتےم ےک ساتھ بیھ ہوسکتا ہے ۔ یہ نارمل ، ایکٹوپک یا حٹی مول ہوتا ہے

 عالمات ےک  غثں معمویل اندام نہانی ےس خون بہنی یکبچہ دانی ےس وابستہ حمل ےک دوران یا اس ےک بعد 
: حمل یا پری ایکلیمپسیا یک عالمت۔  ۔ دیگر عالمات میں شامل ہیں  ساتھ آتا ہے

  
 تحقیقات: 

ی ، بیٹا ایچ یس جے یک سطح ، ·   گھنتی پیشاب میں   24لیبارٹری: ایف نے یس ، ایل ایف نی ، یوریا ، کریٹییی
 ایچ یس جے 

ی میٹاسٹیسیس یک عالم  ریڈیوالجیکل: ایکس  اسکیں
ونٹں  آر ، یس نی ات ےک مطابق تصدیق ےک لتں ، پیٹ / رسر

 یو ایس ایس  
: ڈی اینڈ یس ےس کیوریٹنگز۔ ·     سائٹولوجے
  

ی   وایثی : کوریوکارسنوما، ہایڈیٹیڈیففوم مول، کوریوایڈینوما ڈیثی  ہسٹولوجے
  

 ہیں  تشخییص خیصتش گروپس یک اسٹیجنگ: کم خطرہ ، معتدل خطرہ اور اعیل رسک  
ات ےس کرنی  تغثں

 حمل اور کیموتھرانی ےک آغاز ےک درمیان وقفہ ، ابتدانے ایچ یس جے یک سطح یک اونچانے ،  جیےس: 
ابتدانے

( ، مریض یک عمر )بوڑےھ   تعداد ، سائز اور میٹاسٹیسیس یک جگہ )دماغ خاص طور پر ایک منفی جگہ ہے
( ، حمل یک تعداد ، کیم  ہیں

 تو۔  ہو  کونے   اگر  عالجوتھرانی ےس سابقہ مریض بدتر ہونی
  

اور فیصےل ےک لتے ماہر امراض نسواں ےک پاس  تشخیصریفرل: تمام مریضوں کو عالج ےک انداز ےس متعلق 
۔ مہلک ٹروفوبالسٹک ٹیومر ےک عالج معالجے کا فیصلہ ماہر یک دیکھ بھال ےک تحت  وری ہے بھیجنا ضی

ی عالج یک مہارت پر منحرص  ۔ عالقانے / زونل یا ٹررسر ۔اسپتال میں کیا جاتا ہے   ہے
  

 عالج 
 کو نکالنا  ومر یٹ  عہیےک ذر  کٹویمی ہسثی  ا ی ٹاجیور ی سکشن ک
  تشخیص د یےک لتے مز  الؤ یےک پھ ومر یاور ٹ یمار یب مستقل
 موتھرانی یےک لتے ک  یمار یب مستقل

 عالج ےک بعد مانع حمل حمل  تں ےک ل  یمار یمستقل ب 
 عالج 
 ۔ کٹویمی ہسثی  -تو  یں رہنی ہ یکا ٹرائل اور اگر عالمات جار   یس نڈ یا ی: ڈیرسجر 
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۔ م ےس انتہانے  مو یک  وکارسنوما ی: کور موتھرانی یک جاسکتا  ا یاس کا عالج ک ہونی پر بیھ ٹکیٹاسٹیحساس ہے
۔  ہے
  

( کسیا نی  می)ا ٹی گز ی توٹر یم -(: ضی اشارے ےک ساتھ مر  تشخییصےس کم )اوپر کم  ضی خطرے واےل مر  کم
. 8، اور 6، 4، 2دن  یں گرام پٹھے م   میل 6 سڈ یپھر فولنک ا 7، 5، 3، 1دن  یں گرام پٹھے م  میل 50

  مدد ےک لتے ابتدانے  سڈ یا نک یخوراک ےک ساتھ فول ادہیز  یک  کسیا نی  میاور ا جنٹیواحد ا ٹی گز یتھوٹر یم
۔  ا یک  ز یتجو  یں )کم خطرہ( م یمار یب  جاتا ہے

 ۔ یں رکھ یر ہفتوں ےک بعد جا 8ناقابل شناخت ہونی ےک  جے  یس چی، ا یں کو دہرائ   کلیسائ یں دن م 6 ہر 
 

 : موتھرانی ی(: مجموعہ کیں ور اشارے ےس بدتر ہ شہی)جو ماقبل پ ضی رسک واےل مر  ادہیاور ز  معتدل
  
 : ٹوپوسائڈ ی+ سائکلو فاسفامائڈ + ا یڈ -نومائسنیکٹی+ ا کسیا نی  میا
 
 200  یں منٹ م   30  ؛یں گھنتی م  3  یں م   الئنینارمل س  ثی یل  میل  200  یں گرام نس م  میل  50  کسیا  نی   می: ا1  یڈ

نارملیل میل گرام نس   میل 0.5 یڈ-نومائسن یکٹیا ےع؛یگرام نس ےک زر   میل 100 ٹوپوسائڈ یا یں م  الئنیس ثی
 یں م
  
- نومائسنیکٹیا ؛یں گھنتی م  3 یں م الئنینارمل س ثی یل میل 200 یں گرام نس م  میل 50 کسیا نی  می: ا2 یڈ 
 ۔ یں نس م  ا ی یں گرام پٹھے م  میل 6 سڈ یا نکیفول ؛ یں گرام نس م   میل 0.5 یڈ
  
 ی/ و  آنے  ا ی می/ ا گرام آنے   میل 6 سڈ یا نکی: فول3 یڈ
  

 کل یہفتوں ےک لتے سائ  8ناقابل شناخت ہونی ےک بعد    جے   یس  چیا  یں م  مثں ۔ سیں دن بعد دہرائ   6کو    کلیسائ
 ۔ یں رکھے جانی ہ یجار 
  

اور اس کا عالج اس وقت   جاتا ہے ،  ا یک  عہیےک ذر   مائشیپ  جے   یس  چی. ال یثں کا اندازہ س  یبہثی   یں : عالج منوٹ
 ہوجاتا۔   یں ناقابل شناخت نہ یں م مثں ہفتوں تک س 8 - 6جاتا ہے جب تک کہ مارکر  ا یتک دہرا

 اووری کا کینس   1.1
 یک خرانے ےک 

۔ 90اپیتھیلیئل ٹیومر: ڈمبگرنٹی  ٪ پر مشتمل ہے
۔ تاہم ، پیٹ کا س کلینیکل خصوصیات  عالمات نہیں

ائز بڑھتا ہے ، پیٹ میں : ابتدا میں کم ےس کم یا کونے
۔   یہ سب دیر یک عالمات ہیں

ی
 واضح ماس ، درد اور جلوہ یک موجودیک

  
 تفتیش: 

 لیبارٹری: ایف نے یس، یو اینڈ ای، جگر ےک فعل ےک ٹیسٹ  ·  
  ·  ، ی  اسکیں

اساؤنڈ ریڈیوالجیکل: عالمات ےک مطابق یس نی ونٹں اور پیٹ کا الثی سینی کا ایکس رے، رسر
ہ۔   وغثں

ا ·   ۔ لیثی  ٹویم پر حاصل شدہ اووفوریکٹویم نمونہ یا بائوپیس یک ہسٹولوجے
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ائڈ   س )سسٹ( اڈینوما ، موسینوس )سسٹ( اڈینوما ، اینڈومیثی : سثں اپیتھیلئل ٹیومر یک ہسٹولوجے

لیڈگ -گرینولوزا سیل ٹیومر ، تھیکا سیل ٹیومر ، رسٹوالنے اڈینوکارسینووما ، واضح سیل اڈینوکارسینووما ،  
 ر ، مخلوط ٹیومر۔سیل ٹیوم

 : اٹویم(: انجثں  ۔IV، اور  IA ، IB ، IC ، IIA ، IIB ، IIC ، IIIاسٹیجنگ: جراج ہے )لیثی
 

 اور فیصےل ےک لتے ماہر امراض نسواں ےک پاس  تشخیصریفرل: تمام مریضوں کو عالج ےک انداز ےس متعلق 
۔ مہلک ٹروفوبالسٹک ٹیومر ےک عالج معالجے کا  وری ہے فیصلہ ماہر یک دیکھ بھال ےک تحت  ریفر کرنا ضی

۔ ی عالج یک مہارت پر منحرص ہے ۔ عالقانے / زونل یا ٹررسر  اسپتال میں کیا جاتا ہے
 عالج: 

 کو نکالنا  ومر یٹ  عہیےک ذر  کٹویمی ہسثی  ا ی ٹاجیور ی سکشن ک
  تشخیص د یمز  تں ےک ل الؤ یےک پھ ومر یاور ٹ یمار یب مستقل
 موتھرانی یےک لتے ک  یمار یب مستقل

 مانع حمل حمل تں ےک ل  یمار یمستقل ب 

 : عالج
ہے ، تو   یں کو نکالنا ممکن نہ  ومر ی۔ اگر مکمل طور پر ٹکٹویم ی نٹیاوےک ساتھ اوم سیا نے  چیاے ا : نی یرسجر 

۔  جانی  یک  ی( رسجر ڈکٹو یر -)سائٹو  بلکنگیڈ  ادہیےس ز  ادہیز  ضف   کٹویمی سالپنجو اوفور  کطرفہی چاہنے
۔ ومر یٹ اے ےکI جیےک ساتھ اسٹ سازگار ہسٹولوجے   ےک لتے جائز ہے

  

 موتھرائر یک
ی ن   : تمام نامناسب ھسٹولوجے موتھرانی یک   ڈجوونٹ یا ۔  ا یک  ز یتجو   درجے ےک مراحل ےک لتے بیھ  ادہیز   ثں  جاتا ہے
  

 کار  قہیکا طر   موتھرائر یک
ز یل میل 3000 الئنینارمل س 0۔9: شنیہائڈر  ی: پر  0ی: ڈاے   گھنتی   24 / ثی
 اور
 ثی یام/مرب  ع مگر   میل 175 کسلیٹیکلی: پ1 یڈ
 اور    
S : ی  ثی یگرام / مرب  ع م  میل 100سسپلیی

والئٹسی، ال یس نے  فیا کلیسائ 6دن ےک بعد  21: ہر کلیسائ ی ی ٹی، کر  ا یور ی،  کثی ی یٹیگھنتی کر   24اور  یی  یی
نسیکل  ۔ ںی کر   کیہر عالج ےس قبل چ ثے
 : تھرانی  و یڈیر 
۔ پورے پ جانی  یک  ز یتجو ےک لتے  یمار یب بار بار ہونی وایل ا ی رہ جانی وایل بافی  ہی  جے  30 یتابکار  یک  ٹیہے

ون وانے  جے  50ہفتی ےک ساتھ  4 / فیا 20 / وانے  مل  خالض لیہوتا ہے جس ےس طو  نا یبڑھا کر د یں م ٹں رسر
۔ تاہم آر نی  سکٹی   ۔ کیم  یں پر جلودر اور وزن م مانی یمنع: بڑے پ ہے

   

 جلد ےک کینرس  2.1
 غٹں میالنوٹک جلد ےک کینرس  2.2
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 جلن ، غثں شفا یاب الس اور نوڈز یک شمولیت۔ کلینیک
ل خصوصیات: دائیم سورج یک روشٹی کا سامنا ، پرانی
نے نقاب حےص یک ظاہری شکل میں تبدییل ہے ، جلد ےک کینس یک سب ےس عام انتبایہ عالمت جلد ےک 

کیس پرانی جلتی    جیےس ایک نٹے نشوونما یا زخم جو ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبیھ کبیھ ، اس طرح یک تبدیلیاں
۔  واےل مقام پر ظاہر ہوسکٹی ہیں

  

 تفتیش: 
 نقصان چھوٹا ہے تو کچھ نہیں کرنا.  ·  

مقایم ایکس رے۔  سینی کا ایکس رے اگر غثں تبدیل شدہ اگر ہڈیوں ےک ملوث ہونی کا شبہ ہے تو ·         
 ٹیومر ،

 جہاں ممکن ہو تو ترجییح طور پر نکال کر بائوپیس۔ -بائوپیس  ·  
  

ل سیل )نے یس یس( اور اسکویمس سیل کارسنوماز )ایس یس یس(۔
ی :  بثں  ہسٹولوجے

  
 سٹیجنگ: نی این ایم درجہ بندی 

  
ورت ہو۔ ضف ایس صورت میں ریفرکیا   جانے جہاں ماہر یک ضی

  
۔ اس م  یادیکا بن   نس یجلد ےک ک  النوما یم   ثں بغ   یرسجر  جلد کو   اور آس پاس یک  ومر یرسطان ےک ٹ  یں عالج ہے

۔ بغ   نس ی( ، انسداد کوتھرانی ی منجمد )کرا یں عالج م  گر یےک د  نس یجلد ےک ک النوما یم  ثں ختم کرنا شامل ہے
۔   تھرانی  مک یٹوڈائنجےس فو  یں قسم شامل ہ کیا ےک عالج یک اور روشٹی  تھرانی  و یڈ ی، ر  میکر   کہا جاتا ہے

۔ وسطور پر ن  کا مقصد جہاں ممکن ہو وہاں کا سارا حصہ مقایم  : جراجیرسجر   کسائز یا  مقایم  عیکالنا ہے
ورت ہونی  کٹاؤ یک  کبیھ   اور گرافٹ۔ کبیھ ۔ مقایم ضی ،  ٹنگیور یک   ےسیج قوںی طور پر تباہ کن طر  ہے

۔ جاسکٹی  یک  تھرانی  و یکرا   ا ی ٹنگیک یسیڈ  ہے
  
 ۔ ومر ی ناقابل برداشت ٹ  ا ی یمار یب  ہونے  ، بڑیھ تیشمول : کناروں یکز ی: تجو تھرانی  و یڈیر 
  
 : موتھرانی یک
 ۔ لیوراسیفلورو   -5 کلیستوکارسنوما ےک لتے ٹاپ ا یگھاووں   : سطیحسیا
  
ی ٹ یٹائزر ےک ساتھ سسپل نیسیوسیڈیدرجے ےک مراحل ےک لتے ر  : اعیلموتھرانی یک  ٹکیمیسٹیس   ·  : یں
ی ٹی: سسپل سیا  ےک ساتھ  وتھرانی یڈیر  کلیسائ 6ہر ہفتی بعد کل    وژنیگرام انف  میل 50 یں
 (۔کسی ک  یں کھیہے )د ےس پہےل الزیم کلیہر سائ ی مسثی یاور بلڈ ک یس نے  فی ہے ، ا الزیم شنیڈر ی ہا یپر 
  

 ی کا فور   وںیلیتبد  اٹوٹکثں ک  کرنا اور ابتدانے   ننگیاسکر  ا یجانچ پڑتال  / روک تھام: بار بار خود یک کھوج
ی ےس پرہ روشٹی  یو  و یرنگت واےل لوگوں ےک لتے  عالج۔ ہلیک  ۔ ںیکر   ثں

 

 مہلک میالنوما   2.3
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ی جو حال یہ میں تبدیل ہونے ہے کلنیکل خص رش ، خا -وصیات:نیواس یک ایک پہےل ےس موجود ھسثی
 رنگ میں تبدییل ، سائز میں اضافہ ، سیٹالئٹ گھاووں ، اونیحی سطح ، السشن اور / یا جھول۔

  
 تفتیش: 
 کونے بیھ نہیں یا کم ےس کم اگر گھاؤ کم ہے ·         
اساؤنڈ، طٹے طور پر پھیپھڑوں ےک  ریڈیوالجیکل: جگر ےک مشتبہ·         

پھیالؤ یک صورت میں پیٹ کا الثی
 ےک شبہ یا یک صورت میں سینی کا ایکسے۔ ملوث  

 ہونی
 مشکوک زخم یک ٹکڑای نکال کر بائوپیس اور اس زخم ےک اندر مہلک میالنوسائٹس یک تالش۔ ·         

  
۔اسٹیجنگ: کالرک یا بریسولو یک درجہ بندی استعمال ہونی ہے  ی ےس ملتا ہے  ۔ ٹیومر کا سائز عالج یک بہثی

  
 ر خود یک جانچ پڑتال یا اسکریننگ کریں اور نیواس کا فوریکھوج / روک تھام: بار با

 عالج۔ 
  

. مقصد: ابتدانے مقایم گھاووں کا عالج۔   ریفر جہاں تجویز کیا جانے
  

 تھرانی  و یکرا  ا ی،  موڈ یقو ی، ام ےس متعلق تھرانی  یتابکار  نٹیڈجوو ی ممکنہ ا   یرسجر 
ی موبرولی، پ ےسی )ج تھرانی  ونو ی، ام النوما یم ناقابل جراج ا ی ٹاسٹکیم  ( ، بی مومیلی، اپ بیولومی، ن بی ومثں

 تھرانی  ی( ، اور تابکار بینی، انکوراف  بی نی، ڈابراف بی نیمورافی، و  ےسی)ج تھرانی  ہدف وایل
۔ اگرچہ حاش  عہی( ےک ذر کسائزیا  ایممق  عیےس نکالنا )وس  طور پر جراج  یادیکا عالج بن  النوما یم  وں یہوتا ہے
 ثی یم نٹی یس 1کہ  گھاووں ےک   یں اس بات پر متفق ہ ن یتر ماہر  ادہیز  کنیہے ، ل پر بحث ہونی  چوڑانے  یک
  کن یل مونی  ثی ی م میل 0.8>  یں م ومر یٹ۔ ثی ی م >  میل0.8 ہے موٹانے  مارجن ےک لتے کافی  یفر  ومر یپر ٹ  ڈ یسائ

۔ مونی گھاووں م  ا یپر غور ک   وپیسیلمف نوڈز با  لینینٹی الس ےک ساتھ ، س   ادہ یمارجن ، ز   ادہیز   یں جاسکتا ہے
 ۔یں بہثی ہ  وپیسیلمف نوڈز با لی نینٹیاور س یرسجر  کلیڈیر 
  
جاتا  ا یطور پر نکالتی ےک ساتھ ک مقایم عیملگنا کا عالج عام طور پر وس گو ینٹیاور ل النوما یم نا ی لگیم گو ینٹیل

ور  ۔ س تھرانی  یتابکار  گرافٹنگ۔ انتہانے   ہو تو ، جلد یک یہے اور ، اگر ضی  النوما یم یں م ٹو یبہت کم موثر ہے
۔ بعض اوقات    عالج جراج  کا مثایل   ی محض مائکرو گرافک رسجر   ا ی  کسائز یوار ا  رحلہم  ہیےس اخراج ہوتا ہے

آہستہ  ںیرسحد پاک ہونی تک ٹشو یکےس  ومر ینمونوں کو ٹ یں جاسکتا ہے ، جس م ا یےک ساتھ مکمل ک
(۔ اگر مر  یکہ رسجر   سا ی)ج یں ہ  جانی  آہستہ نکایل  ض ی ےک دوران مائکروسکوپک امتحان ےس ےط ہوتا ہے

وجہ   ہونی یک اںیمار یب  گر ی )مثال ےک طور پر ، ساتھ د یں ہ  یں نہ دوار یام ا ی یں ےس منع کرنی ہ تھرانی  کلیرسج
 ا یپر غور ک تھرانی  و یاور کرا موڈ یکیوجہ ےس( ، تو ام طور پر اہم حصوں ےک شامل ہونی یک ٹکیکاسم  ا یےس 

۔ عالج ےک ز  دور    یں ، جنہ  یں ہونی ہ   یں داخل نہ   یں م   گہرانے   عام طور پر اتٹی   فی یتر دورسے طر   ادہیجاسکتا ہے
ور  کرنا  ۔ یضی  ہے
  

پر نکالتی ےس ہوتا  مانی یپ عی طور پر وس تک مقایم ا یشی ف ج  یکا عالج ن  النوماز ینوڈولر م ا ی الؤ یطور پر پھ عام
۔ ۔ جاسکٹی  سفارش یک تو لمف نوڈ ز نکالتی یک یں جب نوڈز شامل ہونی ہ ہے  ہے
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  یمار یب ٹکیٹاسٹ یم
 یں عام طور پر شامل ہ یں نوما عالج م ال یم ٹکیٹاسٹ یم
  
  تھرانی  ونو یام
 ٹارگٹ تھرانی  ولر یکیمال
 تھرانی  شنیا یڈیر 

 کشن یسیر  کلیرسج و نادر یہ شاذ 
  

 : یرسجر 
۔  جراج  ہو وہاں کا مکمل مقایم کا مقصد جہاں ممکن  جراج  ہے
ر کسی ا تر مقایم عیوس  اور گرافٹ  نثں

 ا یکو آزما  یس آنے  نی  یاور ڈ موزوالمائڈ ی۔ ٹیں : کارآمد نہموتھرانی یلمب کا نکالنا۔ ک کار یب ادہیاوقات ز  بعض
۔ تابکار   ہے اگر:  جاسکٹی   یک  کنیل ؛یں پسند نہ  : پہیلیجاسکتا ہے

ی ل •  ۔ ناقابل جراج نثں
 ہفتہ   1/  فیا 6 / وانے  جے  30: یں امل ہو سکتی ہحےص ش بڑے
 یں ہ بی بہت قر  ا ی یں واےل مارجن شامل ہ نکالتی 

 ( ہثں درد وغ یں م وںیبہنا ، ہڈ اخونی، فنگس  الؤ ی پھ )دماغی  ٹوارادہیا یلیپ •
  

 کپوسیس سارکوما )ےک ایس(    2.4
وع ہوتا  تعریف: کیپویس سارکوما انجیو فارمیٹوخلیوں کا ایک مہلک ٹیومر ہے جو  عام طور پر جلد ےس رسر

ی وبانے امراض ےک   ۔ یہاں تیں ہے لیکن کبیھ کبھار جسم ےک بہت ےس دورسے اعضاء کو بیھ شامل کرتا ہے
کلیں جو انسانی مدافعٹی کیم واےل وائرس )ایچ آنے وی( ےک مختلف اقسام ہیں ، چھٹپٹ ، وبانے اور وبانے ش
: نان ایڈز ےس  انفیکشن ےس منسلک ہوسکٹی ہیں یا نہیں ہوسک ۔ ان دو اقسام کو عام طور پر کہا جاتا ہے تیں

( ےک ایس۔   متعلق )ستانکماری( ےک ایس اور ایڈز ےس وابستہ )وبانے
  

 طتے خصوصیات: 
۔  ےک ایس جلد میں ایک  ·   مضبوط ، گہری بھوری رنگ ےک نوڈیولز یا تخٹی ےک طور پر سامتی آتا ہے

 عام طور پرٹانگوں بازوؤں پر زیادہ
 بچوں اور ان میں جو مدافعٹی امراض کا شکار ہیں ان میں یہ جلد ےک گھاووں ےک ساتھ یا بغثں          ·   

چھونی
۔   وسیع پھیالؤ لیمفاڈینوپیتیھ ےک ساتھ سامتی آتا ہے

 
 )بخار ، پسینہ آنا اور وزن میں کیم( عام طور پر وبانے قسم ےک ساتھ وابستہ   نے  ·  

ی
عالمات یک موجودیک

۔  ہے
۔ کلین ·    یکل کورس ناقص یا جارحانہ ہوسکتا ہے
  

 تحقیقات: 
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ی ، ایالئزا ٹیسٹ ·           لیبارٹری: تصدیق ےک ساتھ ایف نے یس ، ایل ایف نی ، یوریا اور کریٹییی
 الجیکل: عالمات یک صورت میں سینی کا ایکس رے ریڈیو ·         
 جلد یک بائوپیس جس ےک بعد ہسٹولوجیکل تصدیق ·         

۔ستانکم   ہیں
 اری اور وبانے قسم دونوں ےک لتے ہسٹولوجیکل ظہور ایک جیےس ہونی

  

 ریفرل
. وبانے مرض  ےک مریضوں ےک لتے ایڈز ےس متعلق ےک ایس ےک مریضوں یس نی یس کلینک پر ریفر کیا جاتا ہے

۔  اے آر وی کا استعمال الزیم ہے
  

 عالج: 
و ی ال و،یےس نکالنا، کرا جراج   وئڈ یکیام تں گھاؤ ےک ل  مکنہ طور پر سطیحم ا ی شن،یگولیکو ا  کثی

،    ،تھرانی   مو یگھاووں ےک لتے ک  ادہیےس ز   کیاور ا  تھرانی   یتابکار   مقایم  یمار یب  لمف نوڈ یک  ا یورست ملوث ہونی
ف یں سارکوما ےک لتے نس م  پویسی ےس وابستہ ک ڈز یا کبیھ  کبیھ   ا یرٹروائرل عالج  نٹی یا  ون ثں الفا انثی

وج  کیم   یں م سنٹسیونوسثی یےک لتے ام سارکوما  پویسیک  نکیآئثی
ورت نہ   اکثر عالج یک  یں گھاووں م  انڈولنٹ ۔ ا  ہونی   یں ضی   و ی، کرا   کسائز یگھاووں کو ا  کچھ سطیح  ا ی  کیہے
وکوایال ا ی تھرانی  ۔ ام ا یختم ک عہیےک ذر  شنیگولی کثی ال ا یگ   ا یموثر بتا کو بیھ  وئڈ یکیجاسکتا ہے ۔ انثی ر ہے  نلثں

ی ونبالسٹ ف  ا ی یں ۔ متعدد گھاووں ، پھ د یمف یھالفا ب  ونثں انثی  کا عالج مقایم   یمار یب ، اور لمف نوڈ یک الؤ یہے
۔ تکرار عام ہے اور مکمل عالج  ا یےس ک تھرانی  مو یاور ک تھرانی  یتابکار  وانے  جے  20ےس  10طور پر  جاتا ہے

۔   حاصل کرنا مشکل ہے
  
و یر  نٹی یفعال ا سارکوما انتہانے  ےس وابستہ کاپویس ڈز یا طور پر جواب  اںی)ہارٹ( ےک لتے نما نی وائرل تھرا ثی
  کیم   یں وائرل بوجھ م یو  آنے  چی+ کا شمار بہثی ہوجاتا ہے اور ا 4 یڈ اس وجہ ےس کہ یس د یہے ، شا تا ید
۔ تاہم ، کچھ ثبوت موجود ہ آنی  ی پروٹ یں کہ اس طرز عمل م  یں ہے کو روک   سسینیوج یواےل انج وکنی ر  ثں

 500اے > نیآر ا یو  آنے  چیاور ا لی/ مائکرو ا 150+ کا شمار<  4 یڈ اور یس ضی واےل مر  ڈز ی۔ ایں سکتی ہ 
ف  یں ےک ساتھ نس م لیا می/ ا اںیکاپ ۔ ز  ا یالفا ےک ساتھ عالج ک ونثں انثی اعضا ےک   ا ی عیوس ادہیجا سکتا ہے

  یں نس م 2 میگرام / ا  میل 20 سنیوبیالئپوسومل ڈوکسور  یں ہفتوں م 3ےس  2کو ہر   ضوںیمرض واےل مر 
۔ اگر    جاسکٹی   ید ۔ دورسے جا س  ا ید  لیکس یٹ  کیلیکو پ  ضوں یضابطہ ناکام ہوجاتا ہے تو ، مر   ہیہے کتا ہے
ی واوگزامیثں سفی، ڈ12-لیا آنے  یں ہے جن م جاریہ یک  شیتفت یک  جنٹوںیا ۔ یں شامل ہ نائڈز یٹیر  اور زبانی  ،یں
  یں م  ضوںی تر مر  ادہیےک ز  ڈز ی کا عالج ا  ما سارکو  پویسیک

ی
 کل ینیکل  کشنی انف نکہو یک  تا ی د یں کو طول نہ   زندیک

 ۔ یں کورس پر غالب رہنی ہ
  

و  ۔ اعضا یک تا ی جواب د نیکو روکنی پر بہثی   سنٹسیونوسوپر یسارکوما ام پویسیک  نکیج  آئثی   ی کار   وند یپ ہے
  کیم   یں سارکوما گھاووں م  پویسیاکثر ک  یں م   جے یےک نت  کیم  یں خوراک م   سنٹیونوسوپر ی، ام  یں م  ضوںیواےل مر 
۔ اگر خوراک م  آنی  استعمال ہونی   یں شکلوں م یدورس  سارکوما یک پویسیہے تو ، ک یں ممکن نہ کیم  یں ہے

۔ س ا یکا عالج کا آغاز ک  نظایم ثں اور کث مقایم ٹی یواےل روا وج مسیولثں جانا چاہنے سارکوما  پویسیک  نکیآئثی
۔ کو بیھ  بہثی بنا سکتا ہے
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۔ ٹو یا یلیاور عام طور پر پ لنجنگیسارکوما کا عالج چ پویسیک   یستانکمار   ہے
  

 نوٹ: 
۔ جارحانہ بیماری ےک لتے  ·          وری ہونی ہے جے وانے / ایس  6کبیھ کبھار ہییم بوڈی شعاع ریزی ضی

 ہفتی ےک وقفہ ےک بعد۔  6ایف دورسے نصف ےک عالج ےس پہےل 
( کا عالج·          کرنی    عالج ےس پہےل رہنمانے ےک لتے ایف نے یس چیک کریں۔ اوپری ہییم بوڈی )یو ایچ نے
۔ گھنتی نگرانی الزیم ہے ، اہم عالمات    24وقت   یک نگرانی یک جانی چاہنے

 
 رس اور گردن یک کینس    3.1

۔ وہ اہم کاموں میں مداخلت  تعریف: رس اور گردن ےک کارسنوماز ٹیومر کا ایک اہم گروہ تشکیل دینی ہیں
وجویات واےل عوامل میں تمباکو نویسر یا  کرسکتی ہیں جیےس: سانس ، نگلنا ، بینانے ، بولنا اور چبانا۔ اہم

۔ چبانی اور  ٹ( کا زیادہ استعمال شامل ہے اب نویسر )خاص طور پر سثی  رسر
  

۔ دیگر خصوصیات میں شامل  
ی
کلینیکل خصوصیات: بکل میوکوزا اور زبان میں نمایاں گھاووں یک موجودیک

: ٹھیک نہ ہو سکتی واےل الس ، لمفاڈنوپیتیھ ، کھردرا پن ، در   د اور نگلتی میں مشکل۔ہیں
  

 تفتیش: 
ی ·           ، یوریا اور کریٹینیں

 لیبارٹری: ایف نے یس ، ایل ایف نی
  

۔·          ی  اسکیں
 ریڈیوالجیکل:، تجویز ےک مطابق ، خےص کا سینی کا ایکس رے یا یس نی

نجوسکونی / پینینڈوسکونی / برونکوسکونی اور بائ·           یوپیس براہ راست / بالواسطہ لثں
: اسکویمس سیل کار  سنوما سب ےس عام ہسٹولوجے ہے ، اگرچہ دیگر ہسٹولوجیکل اقسام یک  ہسٹولوجے

۔ دیگر ہسٹولوجیوں میں   تعداد اور تفریق یک ڈگری متاثرہ جگہ ےک ساتھ نمایاں طور پر مختلف ہونی ہے
: اڈینوکارسینوما ، میوکوایپیڈرمائڈ ، ایکنک ، اڈینائڈ سسٹک کارسنو  ل سیل کارسنوما ،  شامل ہیں ی ماز ، بثں

 س ، لیمفوماز ، پالزماسائٹیوما ، سارکوما ، میالنوما ، ورچوس کارسنوما ، رابڈومایوسارکوما۔ ےک ای
  

 اسٹیجنگ: نی این ایم 
  

ی ہسپتالوں میں ریفر  تشخیص ریفرل : تمام مریضوں کو عالج ےک انداز ےس متعلق  اور فیصےل ےک لتے ٹررسر
۔ ٹیومر  وری ہے ین تبادلہ خیال کیا جاتا بورڈ میں رس اور گردن ےک ٹیومر    کرنا ضی ےک عالج ےک فیصلوں پر بہثی

۔  ہے
 

 عالج
مقام تک محدود(  واےل )خاص طور پر ابتدانے  نس ی رس اور گردن ےک ک یں مرحےل م عام طور پر ، ابتدانے 

۔ ز  ا یکار ےس ک  قہی طر  کیکا عالج ا  ضوںیمر  اور  تھرانی  و یمیاکثر ک کو   ضوںیواےل مر  نس یتر ک ادہیجاتا ہے
۔ ا یکو ساتھ مال کر د  تھرانی  یتابکار   جاتا ہے
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، اس شخص  اسٹیج  ، بیماریٹیومر   ایک مریض ےک عالج معالجے کا انحصار متعدد عوامل پر ہوتا ہے ·          
 یک عمر اور عمویم صحت۔ 

  
         · :  ریڈیو تھرانی

وفرینجیل، رس اور گردن ےک دورسے ناقابل رسگری ٹیومر   - ی ۔  نثں  کا معیاری عالج ہے
40 - 60  /  ہفتی   6-4ایف/  30-20جے وانے
  
: درد کو دور کرنی ےک لتے ، سوجن ، الس اور خون بہنی کو کم - ۔  پییل ایٹو آر نی  کرنی ےک لتے
  

۔ 2ایف /  10جے /  30  ہفتی
  

بنیادی طور پر ابتدانے  کیموریڈی ایشن کا انتخاب تمام مراحل ےک لتے  ایک اعیل تر عالج ہے اگرچہ ·         
۔  مرحلہ ےک لتے کیونکہ عالج ےک اس انداز میں آواز سمیت جسمانی افعال کا تحفظ ہوتا ہے

 4ڈی  - 1ایف یو ڈی 5میل گرام  625اور  1انفیوژن ڈی میل گرام  100ضابطہ: سسپالنی نم 
 
  

زنس میں  3000٪ نارمل سیالئن  0۔9: 0اے: ڈی   ائیڈریشن  گھنٹوں میں پری ہ  24میل لیثی
 اور    

 گھنتی میں   6لیثی  1میل گرام / مرب  ع میثی  80: سسپالٹینم 1ایس: ڈی 
 اور    

 گھنتی میں   2لیثی  1میں  میل گرام نس  625ایف یو  5: 4: ڈی 1ایس: ڈی 
 ہفتی سسپالٹن ےک ساتھ۔   6ایف /  30جے وانے /  60ریڈیو تھرانی ·         

 یا
 یس رجیم:  -نایس : سسپالٹن اور مائٹومائس

ایف یو ےک متبادل ےک  5میل گرام / مرب  ع میثی کو  10یس  -اوپر یک طرح ضف مائٹومائسن 1، ڈی 0ڈی 
 طور پر دیں۔ 

۔ 6چوپ ·           سائیکل لیمفوماز کا معیاری عالج ہے
  

 رسجری: 
نجیکٹویم ضف اعیل درجے ےک مراحل ےک لتے ہے جہاں آواز پر سم·           ۔ جزوی یا کل لثں  جھوتہ کیا گیا ہے
ین عالج کیا جاتا ہے ·           ورچوس کارسنوما کا جراج ےس بہثی
 کاٹ کر نکاال جانا چاہنے   لیوکوپالکیہ کو مکمل طور پر ·         

   

 تھائرایڈ کارسنوما    3.2
ائڈ کینس لمٹے فطری  ۔ کچھ تھائثں معمویل ہے تاری    خ تعریف: بیماریوں کا یہ گروہ بہت ےس طریقوں ےس غثں

وں تک کیس تکلیف ےک بغثں   " یک حیثیت ےس آتا ہے اور عسر ۔ ٹیومر "گوئثی ےک ساتھ بہت دل چسپ ہیں
۔   خاموش رہ سکتا ہے

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?term=tumor&amp;version=Patient&amp;language=English
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?term=tumor&amp;version=Patient&amp;language=English
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?term=stage&amp;version=Patient&amp;language=English
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?term=stage&amp;version=Patient&amp;language=English
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نجیل اعصانے فالج ، آواز کا کھردراپن ، کھانا نہ  کلی  ، لثں
ی
نیکل خصوصیات: تھائرواڈ ماس یا داغ یک موجودیک

 نگل سکنا، سانس یک روکاوٹ . 
  

 تحقیقات: 
، یوریا اور 4، ٹ 3لیبارٹری: تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ )نی     ·      ی ، نی ایس ایچ(، ایف نے یس، ایل ایف ٹثں

م کیلسیٹو  ی ، سثں
م تھائروگلوبیولن یک سطح۔کریٹییی  نن ، سثں

  
ی ·           اسکیں

ی ، گردن کا یس نی ی ، یس ایکس آر ، آئسوٹوپ ہڈی اسکیں  ریڈیوالجیکل: تھائرائڈ اسکیں
  

 ھائرئڈ گھاو یک ایف این اے یست·         
  

ی ، فولیکلر ، میڈلری اور ایناپالسٹک : چار ہسٹولوجیکل اقسام: پیپلثں  ہسٹولوجے
 اسٹیجنگ: نی این ایم 

اور عالج ےک الئحہ عمل ےک بارے میں فیصےل ےک لتے ایک اسپیشلسٹ   تشخیص ریفرل: تمام مریضوں کو 
۔ تھائرواڈ ٹیومر ےک ع وری ہے ین گفتگو یک جانی  ہسپتال بھیجنا ضی الج ےک فیصلوں پر ٹیومر بورڈ میں بہثی

۔  ہے
 عالج 
۔ خوات90ےس    80کارسنوما    یثں پلیپ  یں م  نسوںیےک تمام ک  ائڈ ثں تھائ ی ٪ تک ہوتا ہے ۔  1:  3: مرد تناسب  یں  ہے
 شنیہے  اور آپر  جانی  یک  کٹویمی ڈی ائثں تھائ ٹوٹلثں نئ ا یٹوٹل  ان یک یں رہے ہ لیپھ ہی ا ی ثی یم نٹی یس 4< ومریٹ

ہائپو    ضیجاتا ہے جب مر   ا یٹشو کو ختم ک ائڈ ثں تھائ ا ی مقدار دے کر بقا یمناسب بڑ  یک  131 نیوڈ یےک بعد آ 
ٹشووں   ےک بعد۔  تھائرائڈ ےک بافی  کشنی ( انجچیا سیا محرک ہارمون )نی  ائڈ ثں پھر تھائ ا یہوتا ہے  ائڈ ثں تھائ

 ۔جاسکتا ہے  ا یماہ بعد دہرا 12ےس  6عالج   تں کو ختم کرنی ےک ل
 
ی تھائروکس  -لیا ی ووتھائروکس یی)ل  یں  م ثں ، اور س  یں ہ  جانی   یخوراک عالج ےک بعد د  دبانی وایل  چیا  سیا  نی   ( یکیں

ی ولیتھائروگلوب ۔ گردن یک  مدد کرنی  یں کرنی م  نشاندیہ یک یمار یمستقل ب  ا یسطح بار بار  یک یں   ہے
اسونگرافی   دہیضوں ، خاص طور پر عمر رسیمر ٪ 30ےس  20 با یہے تقر  تکرار کا پتہ لگانی  لمف نوڈز یک الثی

۔ ہونی  یمار یمستقل ب ا یکو بار بار   ضوںیمر   ہے
 

ہوتا ہے ، حاالنکہ    کٹویمی ٹوٹل تھائروائڈ   ثں طور پر نئ  تک مقایم  ثی یم  نٹی یس  4کا عالج >    ومر یٹ  ٹڈ ی پسولیانک
کمل عالج  م  شہیہم  با یتقر   ی۔ رسجر یں سفارش کرنی ہ  یک  کٹویمیاور استھمس  کٹویمیضف لوب  نیکچھ ماہر 
. تھائ نشوونما ےک امکانات کو کم ےس   دوبارہخوراک  دبانی وایل –تھائرائڈ ہارمون  یں محرک ہارمون م ائڈ ثں ہے

ی خوردب بیھ کیس  کارسنوما یک  یثں پلیکم کرنی اور پ ۔ فعال یں ہ جانی  ید تں کو کم کرنی کرنی ےک ل  اتیباق یں
ز ےک لتے کارسنوما  یثں لیپی پ ثی یم نٹی یس 1.5> ثں بغ( ےک ثبوت ےک 2)  سسیٹاسٹیدور ےک م ا یلفف نوڈز  نگرانی 
۔  یرسجر   کا متبادل ہوسکتا ہے
 عالج 

 ےس خاتمہ  نیتابکار آئوڈ         ·
ی تھائروکس د یمز          ·   تھرانی  یلیتبد یں

ی
(۔  )زندیک  ےک لتے
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   کٹویمی کل تھائرائڈ  بی : کل / قر یرسجر 

۔    ا یک  ز یتجو   یں کارسنوما ےک تمام معامالت م   ناپالسٹکی: اتھرانی   و یڈیر   ہفتی   6  / فیا  30  / وانے   جے   60جاتا ہے
۔ تجربانی  :  اب بیھموتھرانی یک  ہے
  

۔  ا یک  ز ی ےس خاتمہ تجو  نیآئوڈ یں م  ضوںیےک بعد تمام مر  ی: رسجر تابکار   جاتا ہے
  

۔ نوٹ: ختم کرنی واےل عالج   ا یہفتی بعد د  4-3ےک بعد    ی( رسجر و یک  نے   میا  3500)    آنے   یس  میا  100 جاتا ہے
   ۔ںیکو روک د  4 نی  ا ی 3 ہفتی پہےل نی  3 ےس

۔   تابکار: رسجری ےک بعد تمام مریضوں میں آئوڈین ےس خاتمہ تجویز کیا جاتا ہے
  

۔ نوٹ: ختم کرنی واےل عالج   4-3ایم نے کیو( رسجری ےک بعد    3500ایم یس آنے )    100 ہفتی بعد دیا جاتا ہے
 کو روک دیں۔   4یا نی  3پہےل نی ہفتی  3ےس 
  

 نظام انہضام ےک کینرس   4.1
 ایسو فیجیل کینرس   4.2

۔ تمباکو نویسر اور الکحل دونوں یہ  یا یا دائیم جلن ےک نتیجے میں بڑھ سکتا ہے ی یہ طویل عرےص واےل ایکلثں
۔   معاون ہیں

  
 عالمات: 

 یک ناقص حیثیت ےس وابستہ ڈیسفجیانگلتی میں مشکل ) 
ی
( ایک عام عالمت ہے جو وزن میں کیم اور کارکردیک

۔  ہے
  

 تفتیش: 
  

ی   ، یوریا ، کریٹینیں
 لیبارٹری: ایف نے یس ، ایل ایف نی

  
یم نگلنا اور کھ  ، ایسوفیگوسکونی ، پیٹ ےک یو ایس ایس ، ریڈیوالجیکل: بثں

ی  اسکیں
 انا ، یس نی

 ےک ساتھ  سخت اویسوفیگوسکونی یا اوسوفیگوڈیوڈینوسکونی )او جے ڈی(۔بایوپیس: بائیوپیس 
  

  ) یت ایس یس یس ، اے ڈی یس )غذانے نایل ےک نچےل حےص میں : اکثر  ہسٹولوجے
 

 اسٹیجنگ: ئر این ایم
ےس عالج   ےک مراحل *( جراج نس یک  لیجی: اسوف یں کھ ی )جدول د ضی واےلمر  یمار یاے ب II ا ی،  I،  0مرحلہ 
 نے  II. مرحےل یں فائدہ فراہم کرنی ہ اضافی  یاور تابکار  موتھرانی یےک بعد ک شنی۔ آپر یں ہ نی یا جواب دکا اچھ
۔ رسجر  یتنہا رسجر  یک  ضوںیےک مر  IIIاور  و کم کرنی ےک ےک حجم ک  ومر ی ٹ پہےلےس  یےک ساتھ بقا ناقص ہے

۔ مر  یں م ( ےک استعمال ےس اثر اور بقاء ڈجوانٹیوای)ن موتھرانی یاور ک یلتے تابکار  جو  ضیاضافہ ہوتا ہے

http://www.nhs.uk/conditions/Dysphagia/Pages/definition.aspx
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کہ تابکار  یں ہونی انہ  یں نہ ار یت ا ی یں کرانی ےس قاض ہ  یرسجر  ےس کچھ فائدہ مل سکتا   موتھرانی یاور ک یمشثی
۔ تنہا تابکار  ۔ مرحلہ  موتھرانی یک  ا ی یہے   یک   شنیا یلیکو پ  ضوںیےک مر  یمار یب IVےس بہت کم فائدہ ہوتا ہے
ورت ہونی  ۔ کروانی   یں نہ  یرسجر  یں ہے اور انہ ضی  چاہنے

 
  یک   ٹیاور پ  نی یماہ ےک وقفوں ےس اور اس ےک بعد ساالنہ گردن ، س  6سال تک    3کو    ضوںیےک بعد ، مر   عالج

۔ جانی  یک  ننگیجانچ ےک لتے سکر  اس ےک دوبارہ ہونی یک عہیےک ذر  نی  اور یس سکونی  نڈو یا  ہے
 
و یکو گ  ضوںیےک مر  گسیسوفیا ٹی ثں ب ورت   اور لمتے عالج یک ادہیےک ز  یمار یب فلکسیر  لیجیسوفیا سثی ضی

ورت ہونی  یک  نگرانی  نڈوسکوپکی ماہ ےک وقفوں پرا 12ےس  3 تں ےک ل یلیہے اور مہلک تبد ہونی  ہے جو  ضی
ی ٹاپل یم  پر منحرص ہے ۔ یڈگر  یک  ہیثں

۔ کیس ا یوک یاٹیلیپ یں تر معامالت م  ادہی: ز عالج ح  عالج یک یں حالت م بیھ جاتا ہے ۔ 10-5رسر  ٪ ہے
 ۔ یں ہوسکتی ہ کی ٹھ ضیانتخاب کا عالج ہے اور کچھ مر : نشی ڈایمور یک
 و ی فیا 5دن  4نم اور  ٹی یسسپل         ·
زنسیل میل 3000 الئنی٪ نارمل س 0۔9: 0 یاے: ڈ      شنیڈر یہائ یپر  یں گھنٹوں م  24 یں م ثی
 اور    
 یں گھنتی م  6 ثی یل 1 ثی ی گرام / مرب  ع م  میل 80نم  : سسپالنی 1 ی: ڈسیا

 اور    
 یل 1  یں گرام نس م  میل 625 و ی فیا 5: 4 ی: ڈ1 یڈ : سیا

 یں گھنتی م  2 ثی
ی یےک ساتھ  سسپ تھرانی  و یڈیر          ·  لیی

۔ متاثرہ نچےل ت ضوںیمنتخب مر  : ضف عالج پسندانہ ارادے واےل انتہانے یرسجر  حےص ےک لتے  سےیےک لتے
۔  اکثر ممکن ہے

 
تھا ، کھانا کھالنی ےک لتے  ا یگ  ا یک  ز ی ہونی ےک لتے تجو اض کو نگلتی ےس ق  ضوںیبار مر  کی: ایرسجر  و یٹیا یلیپ
  کنیہے ل گٹے   سفارش یک  یک  کٹویمی سثی یگ

ی
۔ نگلتی یک یں بقا ےک فوائد کو بہثی نہ ا ی ار یےک مع  زندیک  بناتا ہے

۔ الیکھال رکھنی کا خ  ثں اس ےک بغ ا یےک ساتھ  شنیوبیبنانی ےک لتے انٹ ٹی یقی کو   تیمسلسل قابل   رکھنا چاہنے
  

۔  پر آر نی  اد یبن ٹو یایلیپر پ ضیواےل مر  ناقابل جراج بیھ  : کیستھرانی  و یڈیر  تنہا   30ےک لتے غور کرنا چاہنے
؛  2 / فیا 10 / وانے  جے   ہفتی  4 / فیا 20 / وانے  جے  40ہفتی

ال یڈ چیا یں مراکز م   کچھ  ۔آر نی  نلیومیآر اندراج کا استعمال کرنی ہونے انثی
  

 معدے کا کینرس   4.3
خصوصیات: بڑب  ھتا ہوا معدے کا درد کھانی یک مقدار ، ابتدانے ترپٹی ، بھوک یک کیم ، وزن میں کیم   کلینیکل

۔ خون بہنا خفیہ  یا نظرآنی واال ، کمزوری اور رکاوٹ یک عالمات ڈسٹل ٹیومر ےک ساتھ موجود ہوسکتی ہیں
۔ پیالہٹ ، وزن میں کیم ، سوپراکلیویکلر فوسہ نوڈ ز ، پیٹ اور مالیسر اس یک خصوصیت ہوسکٹی ہے

ی امبیلیکل نوڈز تالش کریں۔  ک ماس ، جگر کا سائز بڑھنا ، پثں  معائنہ ، ایپیگاسثی
  

 تحقیقات: 
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 لیبارٹری: ایف نے یس ، ایل ایف نی ، خفیہ خون ےک لتے اسٹول ·         
اسٹ( ، پیٹ ےک·          یم کھاننا )ڈبل کنثی وسکونی ، یس ایکس آر ، بثں

  یو ایس ایس۔ ریڈیوالجیکل: گیسثی
 رسجری میں بائوپیس۔·         

  
: اڈینوکارسینوما    ٪ 1 -٪ دیگر: لیومایوسارکوما ، ےک ایس4 -٪ ، این ایچ ایل95 -ہسٹولوجے

  
 ۔IVاور  I ، II ، IIIاسٹیجنگ: جراج: 

  
 دونوں مال کر  ا ی  شنیا یڈیر  ،موتھرانی یےس نکالنا، کچھ مرتبہ ک  ججرا

خواہشات پر ہوتا ہے  یک   ضیاور مر  جنگیسٹ یک  ومر یکا انحصار ٹ  صےلیےک فےک عالج  نس یےک ک  معدے 
 (۔یں کھی د و ی کٹی ڈائر  ڈوانسی۔ ایں )کچھ جارحانہ عالج چھوڑنی کا انتخاب کر سکتی ہ

 
تمام معدہ اور ملحقہ لمف نوڈز کو ہٹانا شامل ہے اور معدے تک محدود   ا یتر  ادہیز  یں معالجے م  عالج

۔ رسجر   یں ( مضوںی ٪ مر 50لمف نوڈز )>  القانے اور ع  ضوںیےک مر   یمار یب   نٹ یڈجوو ی ےک بعد ا  یمعقول ہے
کہ ک  ا ی  موتھرانی یک ےس نکالنا   جراج  ومر یہے اگر ٹ  فائدہ مند ثابت ہوسکٹی   تھرانی   یاور تابکار   موتھرانی یمشثی

۔   ممکن ہے
 

ےک(   سکشنیر   ثں تک بغ   ماہ  4ےس    3اوسط بقا )بمقابلہ    ماہ یک  10  جہیکا نت  یمار ی ب  ہونے   طور پر بڑیھ  مقایم
۔ حاصل ہونی   ہے

 
 ادہیےس ز   ادہیہے ، اور ، ز   روک تھام کرنی   جراج  کا عالج معالجے وایل  ت ینوڈل شمول  عی وس  ا ی  سیسیٹاسٹیم
۔ تاہم ، ٹ ا یعالج ک ٹو یا یلی، پ ہے  چلٹی  یک  یں اصل حد اکثر اس وقت تک پتا نہ یک  لنی یپھ ومر یجانا چاہنے

۔ پ  یککوشش نہ    یک   جب تک کہ جراج وایعام طور پر گ یرسجر  ٹو یا یلیجانے وسٹویمیسثی پر مشتمل  نثی
  ہونی 

ی
 ض ی جانا چاہنے جب مر  ا یک  یں جا سگ اور ضف اس صورت م ا یپاس ک  کو بانے   ہے تا کہ پائلورک تنگ

   ار یےک مع
ی
 مز یرج   ٹی یموتھر ی، مرکب ک  یں ان م  یں کروا رہے ہ   یں نہ  یرسجر   ضی جاسگ۔ جو مر   ا یکو بہثی بنا  زندیک

ی سپالٹی ، س  ٹومائسن، مائ   سنیوبی، ڈوکسور   لیوراس یفلورو -5)   یں کرسکتی ہ   دا ی اثر پ  ( عارضی نیوکوور یل  ا ی،    یں
۔ حال آسکٹی  یبہثی  یتھوڑ  یں سالہ بقا م 5 کنیل ٹراسٹوزوماب کا استعمال  تں ےک ل ومر ی، ٹ یں برسوں م ہ یہے

  2آر    یا  چی)ا  2  پثی ینمو عنرص رس  ڈرملیپیا  ےک ساتھ مل کر انسانی   تھرانی   مو یجو ک  کرنی ہونے ٹارگٹ تھرانی 
 1 گنڈ یل تھیڈ لی۔ پروگرامڈ سیں جانی ہ تں استعمال ک یں م  نس ی( بڑےھ ہونے کمورسوزومابیاور ر  ومرز ی+ ٹ
 ی استعمال ےک لتے منظور   یں م   ضوںیےک مر   نس یہونے معدے ےک ک  ےلیپھ  ا ی( مثبت ےک بڑےھ ہونے  1  لیا  -یڈ  )نی 
۔  گٹے   ید  ہے
  

 یولر کارسنوماہیپاٹوس   4.4
کلینیکل خصوصیات: یہ جگر کا ایک مہلک کینسہے جو ہیپاٹک رسوسس ےک ساتھ یا اس ےک بغثں ہوسکتا 
یان یک آواز  ۔  رسر اب نویسر ےک ساتھ مضبوط تعلق ہے ۔ اس کینسکا ہیپاٹائٹس نے انفیکشن اور / یا رسر ہے

۔ دائیں اوپری پیٹ میں سوج  وزن میں کیم ، بخار ، یرقان ےس  ن اور داور ایسائٹس سامتی آ سکتی ہیں
رد اکثر

۔   وابستہ ہوتا ہے
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 تحقیقات: 
 ، ،ہیموگلوبن، ایچ نے ·         

ی م الفا فیٹو پروٹیں ی ، سثں
لیبارٹری: ایف نے یس ، ایل ایف نی ، ، بائیو کیمسثی

،  باڈی ، نی نی نی
، کور اینٹی  ایس اے جے

و ریڈیوالجکل: سینی کا ایکس رے، پی·          نٹں یو ایس ایس، جگر  یک ایف این اے یس، اینجیوگرافی  ٹ / رسر
 اگر رسجری ایک آپشن ہے 

 بائوپیس یا جگر یک ایف این اے۔·         
  

   : ٪ ، ہیپاٹوبالسٹوما ، انجیوسارکووما ، 7٪ ، کولینجیو کارسنوما 90ہیپاٹوسیلولر کارسنوما ہسٹولوجے
 ٪۔ 3سارکوماز 

  
: دو لوب؛یس: میٹاسٹیٹک  ایم۔ شمولیت یکنی این اسٹیجنگ:   جسمانی حد:اے: ضف ایک لوب؛ نے

وسس۔   بیماری؛ ڈی: سثں
  

ی ت  ا ی ثی ی م نٹی یس 5> ومر یٹ کی)ا شنیےک تحت ہوں تو ٹرانسپالنٹ ار یمع النیم  ومر یاگر ٹ  نٹی یس 3> ومر یٹ یں
ی ٹوپروٹیف-( اور الفاثں حمےل ےک بغ  عروفی  ثی یم  ۔لی/ ا جے  یس میا 500> یں
۔  یادیبن یک  یمار یب ( اور جگر یک1نوما کا عالج اس ےک مرحےل ) کارس  ولر یپاٹوسیہ  شدت پر منحرص ہے
 

جگر تک محدود  ہیےس کم ہوں اور  ثی یم نٹی یس 3جو تمام  ومر یٹ 3≥  ا ی ثی یم نٹی یس 5ےک لتے > ومر یٹ واحد 
  وند یپ ر یکہے تو ، جگ لی / ا جے  یس میا 500> نی  ف ی، اور اگر اے ا ثں ےک بغ  لغار ی ہوں ، مائکروواسکولر 

 جانی  یک  تں عوارض ےک ل نسس یک  انن یکار   وند یپ کہ جگر یک  سا یاچھا ہوجاتا ہے ج اتنا یہ جہیکا نت  یکار 
۔ جگر یک ۔ مالن ےک  یکار   وند یپ ہے  ضوں یکارسنوما ےک مر   سولر ی پاٹیہ اراتیمع ہیمکمل عالج ہو سکتا ہے

  شن یا سویسیا کنی ۔ امر یں ہ دوار ی اچھے امےک  یکار   وند ی پ جو جگر یک  یں شناخت ےک لتے استعمال ہونی ہ یک
 یکار   وند یپ جگر یک ےک رہنما خطوط بیھ 2018( یڈ لیا سیا)اے اے  وںیمار ی ب  آف جگر یک یبرانے اسٹڈ
 ۔ یں کو استعمال کرنی ہ  ار یےک انتخاب ےک لتے مالن ےک مع ضوںی ےک لتے مر 

 
ےس متعلق   ، جراج یں م ضوں یمنتخب مر واےل  سر یبلڈ پر  پورٹل ہانے  ثں اور بغ ثی ی م نٹی یس 5> ومر یٹ  واحد 

ح  بقا یک سال یک 5 یں ممکنہ طور پر قابل عالج ہے ، جس م تشخیص ۔ صد یف 80ےس  60رسر  ہے
 
 شن یمبوالئز یا ثں مائکرو سپفئ 90 می ر یثی ی،  شنیمبوالئز یا مو یک لیثں آرٹ پاٹکی، ہ ےسیعالج )ج و یٹیابل
نل ر  و ی کٹی ]سل   و یڈیر  شن،یمبوالئز یا لیثں [ ، ڈرگ الوٹنگ ٹرانس آرٹنی آر آنے  سیا ا ی،  تھرانی  شنیا یڈیانثی
۔ ج  ا یسست نمو مہ یک  ومر یاور ٹ شنیا یلی( پ شنیابل کونیسیفر  ےک   یکار   وند ی پ جگر یک ضی مر  بکرتا ہے

۔ چھونی ٹ ا یتو ان کا استعمال ک یں منتظر ہونی ہ کا    کونیسی فر  و ی ڈیر  ،تں ےک ل ثی ی م نٹی یس 2> ومر یجاتا ہے
۔  اے(  فیخاتمہ )آر ا  ممکنہ طور پر عالج ہے

 
 عٹی ی)   ٹکیٹاسٹیم  ا یہے ،    ا یہے ، اس نی پورٹل رگ پر حملہ ک  جہٹی   ثں ( ، کثثی یم  نٹی یس  5بڑا ہے )<    ومر یٹ  اگر 

ح( .   اس ےس کم بقا یک ا یسال  5( ہے تو ، بچنا مشکل ہے )مثال ےک طور پر ، ادہیاس ےس ز  ا ی IIIمرحلہ  رسر
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۔ سورف   موثر ہونی   ثں عام طور پر غ  تھرانی   یک  یتابکار  التا ہے    یبہثی   یں طور پر نتائج م   معمویل  فض   بینیہے
۔  ہونی  ادہیز  یں ےک مقابےل م  نوںیمہ 7.9ےک ساتھ  سبو ی اوسط بقا ےک ساتھ پل ماہ یک 10.7 یں ، جس م  ہے

کم مرصی   یں ےک مقابےل م بی نیرسرف ا ی یں ہ نی یعرصہ تک طول د لیبقا کو طو  جنٹینتے ا ےک کٹے  موتھرانی یک
۔ یں شامل ہ  بیوولوم ین ےسی ج تھرانی  ونو ی، اور ام بی نیگورفی ، ر  بین یٹیو یل یں ۔ ان میں ت مرتب کرنی ہ اثرا

۔ دورسے   پہیل  ہیاور    تیھ  ادہیز   یں ےک مقابےل م  بی نیفی ےک ساتھ سور   بینیوواٹیبڑھاؤ ےس پاک بقا ل متبادل ہے
 س نے : ویکسینیشن ہیپاٹائٹ روک تھام۔یں ہ  اراتیالئن ےک اخت کنڈ یس  جنٹینتے ا
 

 کولن مالیس  ےک کینرس   4.2
خاندانی  : پولیپوسس ، السٹیٹو کوالئٹس یا کیس بیھ دورسے جینیانی شکار یک کلینیکل خصوصیات

ی کا مریض۔ پیٹ میں بڑے پیمانی پر رکاوٹ یک عالمات ےک ساتھ یا اس ےک   ی۔ کاےل پاخانوں یک ھسثی ھسثی
ماس۔ خون یک منتقیل یک متعدد اقساط ، آنتوں  یک خرابیاں۔   بغثں

  
 تفتیش: 
 ،  لیبارٹری: ایف نے یس ، ای ایس آر ، ایل ایف نی ، خفیہ خون ےک لتے پاخانی کا معئنہ·         

  
ونٹں یو ایس ایس ، ·          اسٹ( ، پیٹ اور رسر یم انیما )ڈبل کنثی ریڈیوالجیکل: یس ایکس آر ، بثں

۔   کولونوسکونی
 ور بائوپیسای یو اے ےک تحت ڈی آر ای ا·         
اٹویم پر بائوپیس۔ ·           کولوسکونی یا لیثی

  
 :  ٪۔ 5فوماز ، کارسینائڈ ، سارکوما ، ےک ایس ٪۔ دورسے: لم95عام طور پر ایڈینو کارسینوما ہسٹولوجے
 : نی این ایم اسٹیجنگ

 ساتھ مال کر  ادونوںی یتابکار  ،تھرانی  مو یکبھار ک  ےس نکالنا، کبیھ  جراج
 جراج  

۔ عالج یک  جاسکٹی  آزمانے  یں م  ضوںی٪ مر 70آنی واےل  ثں ےک بغ  یمار یب ٹکیٹاسی ، م جراج تں ےک ل عالج  ہے
  عالقانے  اناسٹوموسس ےک ساتھ اس یک یتر نکالتی اور آنتوں ےک حصوں ےک ر  عی ےک وس ومر یکوشش ٹ

۔ اگر گھاووں اور مقعد ےک دہانی ےک درم نکایس ٹکیمفیل   ثی ی م نٹی یس 5کا   ں نارمل آنتو  انیپر مشتمل ہے
۔  جانی  یک  کشنیسیر  لینیثں نوپیبڈومیےک ساتھ ، عام طور پر ا  موجود ہے تو ، مستقل کولوسٹویم  ہے

 
 ےس نکالتی یک جراج یں م ضوںی( حرکت کر سکتی واےل مر 3ےس  1محدود تعداد )  کیا یک  سی سیٹاسٹیم جگر 

۔ مع جانی  سفارش یک ، جن ےک جگر   یں ہ ا یگ  ا یکال دن ومر یٹ ابتدانے  یں جن م یں شامل ہ ضیوہ مر  یں م ار یہے
  س ی سی ٹاسٹی ۔ جگر میں ہ  یں نہ   ٹاسسی، اور جگر ےک باہر ےک م یں ہ  یں لوب م کی جگر ےک ا  سیسی ٹاسٹی ےک م
سال بقا    5ےک بعد    شنیآپر   کنیہے ، ل  پر پورا اترنی   اروںیتعداد ان مع   یس  چھونی   کیضف ا  یک  ضوںیےک مر 
۔25  ٪ ہے
 

  تھرائر  نٹیڈجووو یا
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 یں ٪ تک زندہ رہنی م 30ےس  10کم از کم   یں م  ضوںی ےک مر  نس یلمف نوڈز واےل کولن ک مثبت موتھرانی یک
۔  کرنی   دا ی پ یبہثی  کہ تابکار  ضیےک مر  نس یمثبت لمف نوڈز ےک حامل ک 4ےس  1ہے   موتھرانی یاور ک یمشثی

کہ طر  یں مثبت لمف نوڈز مل جانی ہ 4۔ جب< یں ےس فائدہ اٹھانی ہ ۔ یں ہ کم موثر ہونی   ر کا  ق یتو ، مشثی
ح کو بہثی بنانا   ےس نکالتی یک  کو جراج  نس یےک ک  ےس مالیسر   تھرانی   مو یاور ک  تھرانی   یےس پہےل تابکار   شنیآپر  رسر
۔ ار یےک واقعات کو کم کرنا مع الؤ یلمف نوڈز پھ ا ی  ہے
 

 
 یو ٹں پ

  ج جرا ا ی جراج کولونوسکونی   تں ےک بعد ، جانچ ےک ل کشنیسیر  جراج تں ےک عالج ےک ل نس یک   کولورکٹل
نگیےس پہےل کل  ملتا ہے تو ،  یں نہ ومر یٹ ا یپولپس  اگر کونے  -نں چاہئ جانی  سال بعد یک 1ےک  کولونوسکونی   ثے

۔ اس   جانی   سال بعد یک  3ےک    ےک کالونوسکونی   نگرانی   سال یک  1  کولونوسکونی   جانچ وایل  یدورس   کیا چاہنے
۔ اگر  جانی   یک  کولونوسکونی   لنسیسال بعد رسو  5ےک بعد ، ہر  وجہ    یک  نس یڈالتی واےل ک  یں رکاوٹ  کیس  چاہنے

  بیھ تو ، کیس نامکمل تیھ کولونوسکونی   ےس پہےل وایل شنی ےس آپر 
ی
کا پتہ لگانی ےک لتے    نس یےک ک ہم آہنگ

 6ےس  3ےک  ی( کا پتہ لگانی اور اےس دوبارہ تالش کرنی ےک لتے رسجر 1)  پسیےس پہےل پول نسر یک  بیھ اور کیس
۔  جانی  یک  نی کولونوسکو   یلیماہ بعد تکم   چاہنے

 
سطح  یک  جنی نٹیا ونکیمثے یکارسنوا  مثں معائنہ ، اور س ، جسمانی  خی    تار  یں م ننگیسکر  ےک لتے اضافی  تکرار 
۔ ام  سال تک شامل ہونی   2ماہ بعد    6سال ےک لتے اور پھر ہر    3ماہ بعد    3ہر    نی   )یس  ز یاسٹڈ   جنگیچاہنے
 تا یاسامان یں م سٹوںیخون ےک ٹ ا یجانچ  کنیہے ل جانی  سال ےک وقفوں پر یک 1سفارش اکثر  ( یکآر آنے  میا ا ی
  یک

ی
۔  ٹی یقی  ثں غ یں کرنی م   یو ثں پ معمول یک یں م  عدم موجودیک  فائدہ ہوتا ہے

 

 شنیا یلیپ
کا خطرہ ہوتا ہے تو ، محدود   ناقابل قبول جراج  یں م  ضیمر   ا یہے    ہونی   یں ممکن نہ   یرسجر   عالج وایل  جب

 جاسکٹی   یک  ز ی( تجو تں ےک ل  جراج  سوراخ واےل حےص یک  کیس  ا یدور کرنی    ، رکاوٹ کو   ےسی)ج  یرسجر   ٹو یا  یلیپ
۔ م وکوایال  ومر یڈالتی واےل ٹ  یں ماہ ہے کچھ رکاوٹ  7مدت    بقا یک  نی ڈیہے جا سکتی    تں کم ک  عہیےک ذر   شنیگولیکثی

  یں سکڑ سکتی ہ  ومر یےس ٹ تھرانی  مو ی۔ کیں کھال رکھ سکتی ہ  عہیےک ذر  نٹیسٹ ا ی یں ہ
ی
 نوں یہم  کٹے   اور زندیک

 ۔ یں کر سکتی ہ  لیتک طو 
  

 پھیپھڑوں ےک کینرس   5.1
  

 خلیوں کا پھیپھڑوں کا کینرس )این ایس یس ایل یس( غٹں چھوٹر    5.2
 طٹے خصوصیات: 

 سگریٹ نویسر واےل مریض میں سینی یک دائیم عالمات ·         
 منہ ےس خون آنا اس کا حصہ ہوسکتا ہے ·         
 وا یک رکاوٹ سنڈروم ےک ساتھ آ سکتا ہے اوپری وینا کی·         
 سامنا کرنی واال پیشہ ایسبیسٹاس ےک ·         
 سینی یک عالمات ، وزن میں کیم ، خراب ےک نی ایس ·         
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 تفتیش: 

ی لیبارٹری:    ، ایف نے یس ، ایل ایف نی ، یوریا ، کریٹییی
ل ےک نظارے یا چھانی ریڈیوالجیکل: یس   ۔ ، پیٹ کا یو ایس ایس   ایکس آر نی اے اور لیثی ی  اسکیں

  کا یس نی
۔   بائوپیس یا تھوک یا برونکیل مادے ےک نمونی یک سائٹولوجے

  
 : ایس یس یس ، اڈینو کارسینوما ، بڑا سیل کارسنوما۔ ہسٹولوجے 

  
 نی این ایم اسٹیجنگ: 

  
۔  یعالج رسجر  انتخاب کا  ثں ےک بغ تیشمول سٹائنل لمف نوڈز یک ا یڈی م یں م  ضوںیےک مر   یمار یب مقایم  ہے

 ( نے  ڈ ی، گر  III ولی)ل
 ےس پہےل کا عالج   جراج

 کا خاتمہ   نویسر  ٹی. سگر 1
ز ی. برونکوڈائل2  ثی
 انی ثں وتھیفز  یک  نی ی. س4( نے  نی  نی  کا سانس )آنے   سر ی . وقفی وقفی ےس مثبت پر 3
 موجود ہو  کشنیجب انف  یں ضف اس صورت م -وٹکس یبائ نٹی ی۔ ا5

 عام اصول -ےس نکالنا  جراج
ط  یک  یمار یب کٹویمییومونی ن ا ی کٹویم ییبلو  ہو( پر منحرص    زرو یر  یکا مناسب پلمونر   ضی مر  کہیحد تک )بسر

ےک   کٹویمی آزمائشوں نی لوب  بینے ترت  ثں ( اور آٹھ بغجے  سیا  یس  لیآزمائش )ا  بی نے ترت  کیہونا چاہنے ۔ ا
ی یسیسبلوبار ر   یں مقابےل م ۔ )سطح انے  ا یھادکےک ساتھ کم زندہ بچ جانی واےل افراد کو  کشثی  اے(  ڈ ی، گر  ہے

  کٹویم ییلوب  زرو یر   یہوسکتا ہے جب پلمونر   ( تب یہکشنیسیر   جی    ، و   کٹویمینٹی گمی)س  کشنیسیمحدود ر   ·
ط  ےک لتے ناکافی   بقا کم ہونی   یں ےک مقابےل م   کٹویمی طور پر فٹ ہوں۔ لوب  کلیڈی م  تں ےک ل  یرسجر   کہی ہو ، بسر

 (نے  ڈ ی، گر  IIIثی نتائج۔ )سطح ےس بہ   تھرانی  و یڈیر  یادیضف بن کنیہے ، ل
  ا ی نی ی)نمونی ل یاور نقشہ ساز  کشنیسیلمف نوڈل ر  2 نیاور ا 1 نیا ·

ی
ےس لمف نوڈز کا اختصار(  باقاعدیک

۔  ےس بہثی   نی یلمف نوڈل نمونی ل اسٹائنلیڈیم یڈ نیا لیا میا سیاتفاق رانے ہے کہ ا ثں عالمگ ہیکرنا چاہنے
۔ ا ثی ی کی اور پروگنوسٹ جنگیاسٹ  یس  سیا نیا یڈ نیا لی ا میا سیا کہہے   یں اتفاق رانے نہ کونے   یں س مہے
۔ دو نے ترت  یں م  ضوںیےک مر   یس  لیا  مپلنگ یلمف نوڈ س  اسٹائنلیڈ یم  یں آزمائشوں م   بیبقا کو بہثی بناتا ہے

ی ےس نکالتی ےک ماب  لمف نوڈ جراج  اسٹائنلیڈیاور منظم م نے   کی، جبکہ ا  ا یگ  ا یپا  یں فرق نہ   کونے   یں بقاء م  یں
 ادہ یےس نکالتی ےک ساتھ ز  لمف نوڈ جراج اسٹائنلیڈ ی منظم م یں ٹرائل م بیتثں ت ثں بڑے بغ کیاور ا بیترت

 گٹے   بقا پانے 
 اے( ڈ ی، گر  انے  ولی۔ )ل
اج ضی اگر مر  ·  چاہنے  جانی  ید تھرانی  و یڈی( ر کلیڈی)ر  تں طور پر نااہل ہو تو عالج ےک ل ےک لتے طٹے   ضی
 ( نے  ڈ ی، گر  III ولی)ل
ی )آست نکائما یثں ےک پ ھڑوںپیپھ · کو   جراج ( کو محفوظ رکھنی وایل، برونکوپالسٹی  کشنیسیر  یک یں
 تں حاصل ک تں حاش لحاظ ےس مناسب اور منفی  ہے اگر جسمانی  جانی  ید حیترج  ادہیےس ز  کٹویمی ومونین

 ( نے  ڈ ی، گر  III ولی۔ )لیں جاسک
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  کشنی سیر  یک  پھڑوںیپھ ٹسیو 
بقا ےک   سال یک  3-2طرح ےک    ےک لتے ایس  یرسجر   اعدادوشمار کھیل  دانے ےس ابت   کشنی سیر   یک  پھڑوں یپھ  ٹسیو 

  یک   پھڑوںیپھ ٹسی۔ تاہم ، و یں ہ  یں نہ ابیتک دست نتائج ابیھ مدنی  لیطو  کنی ل یں کرنی ہ  ز ینتائج تجو 
کا انتخاب    وںیرسجر  یلکھ   جبکہ تقابیل  یں ہ اراتیسخت انتخاب ےک مع یں تر مطالےع م ادہیےک ز  کشنیسیر 
۔ کھیل ا یگ  ا یک   یں گروپ ممنتخب   ثں غ ےک  کشنی سیس یک  پھڑوںیپھ سیا اے نی  یےک دوران و  یرسجر  ہے

۔ یں معقول ثبوت موجود نہ  کونے   بیھ یں فوائد ےک بارے م   ہے
 بھال  کھی د یک  جراج

 درد پر قابو پانا  ادہیےس ز   ادہی. ز 2 وٹکسیبائ نٹی یےک دوران ا  شنی. آپر 1
 متحرک ہونا  ی. جلد3
 نی وتھرایفز  یک  نی ی. س4
  نے  نی  یہ ۔ آنے 6 یثی یسپائروم کرنی وایل  . حوصلہ افزانے 5
  تھرانی  نٹیڈجوو یا

ی یسس پل  یں م  یس لیا  یس  سیا  نینکاےل گتے ا  مکمل ۔   کا قطیع  تھرانی   مو یک  نٹ یڈجوو یپر مشتمل ا  یی فائدہ ہے
 نے ترت بڑے ملٹی  ہیحال کٹے 

ول ٹرائلز اور م  بی سنثی   س یا نیہ اشد  سچیطرح ےس ر  ینی پور  ہیتجز  ٹا یکنثی
ی سپلٹیس  یں م  یس  لیا  یس  ولی۔ )لا یاہم فائدہ دکھا  کیکا ا  ا بق  عہیےک ذر   موتھرانی یےک بعد ک  جراج  پر مبٹی   یں

 اے( ڈ یا اے ، گر 
 کا کونے   تھرانی   و یڈیر   نٹیڈجوو یا  یں کرنی م   و یسکیطرح ےس ر   یپور   یں م  یس  لیا  یس  سیا  نیمرحےل ےک ا  ابتدانے 
۔ پورٹ م  یں کردار نہ ضف   یں م   ضوںیجانی واےل مر   تں ےک ساتھ عالج ک  تھرانی   و ی ڈیر   ٹو یسٹ آپر پو   ہیتجز   ٹا یہے
  یں ہ ڈ اے( ہونی یاے ، گر  I ولیاموات )ل ادہیز  یں ےک مقابےل م ضوںی واےل مر  یرسجر 
پر غور   تھرانی  و یڈیر  نٹیڈجوو یا یں م  ضوںیمثبت مارجن ےک مر  ا ی یمار یب ا یےک بعد  بقا جراج یک  پھڑوںیپھ
۔ )سط ا یک  ( نے  ڈ ی، گر  IIIح جاسکتا ہے
II .( ےک ساتھ 2نی، ا 3-1لمف نوڈز ) نی  اسٹائنلیڈی مثبت م 
 ض ی مر 
 کسے یکا ا  نی ی. س1
ی سک نی  . یس2  کا   ٹیپ یاور اوپر  نی یس  یں
 . فائثے آپٹک برونکوسکونی 3
،  / برشنگ سائٹولوجے  واج یل ولر یلو ی، برونکوا  سائٹولوجے  تھوک یک - تشخیص کلیہسٹولوج . سائٹو / 4

 ۔ سپوٹم سائٹولوجے  ،اے یس نیا فیےس ا رہنمانے  یک  نی  یس ،کوسکونی پوسٹ برون 
  وپیسیاور با اسٹائنوسکونی یڈ ی. م5
ی اسک آر آنے  میا -ورک اپ  ٹکیٹاسٹ ی. م6 ی سک نی  یس -ٹ یدماغ ، پ یں  ۔ یں
 

 تشخیص  یک  یمار یب 2 نیا . پہےل ےس یہاے 
  تں ثبوت ےک ل  کلیےک ہسٹولوج یمار یب  2 نیکو ا ضوںیےک مر  یمار یب 2 نی ا کلیوولوجی ڈی ر  کو ی نیکل ·
۔  کروانی   اسٹائنوسکونی یڈ یم  چاہنے
 اے( ڈ ی، گر  ا نے  ولی)ل
۔ موڈالٹی  کو ملٹی   ضوںیمر  ·  عالج ےک ضابےط ےس گزرنا چاہنے
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۔   ہونی  یےس ہوتا ہے جس ےک بعد رسجر  موتھرانی یک  نٹیڈجوو ی کا عالج نووا  ضوںی طور پر مر  یادیبن · ہے
  ا ی طور پر بہثی بقا کا مظاہرہ ک اںیےک ساتھ نما تھرانی  مو یک   نٹیڈجوو یوایں ٹرائلز نی  آزمائیسر  بیچار نے ترت

 اے(  ڈ ی، گر  ا نے  ولیل۔ ) یں ےک مقابےل م  ضوںی جانی واےل مر  تں ےک ساتھ عالج ک یہے  ضف رسجر 
 جانا چاہنے  ا یےس عالج ک تھرانی  و یمورڈیک  کا قطیع  ضوںیکرنی واےل مر   پر ترفی  موتھرانی یک  نٹیڈجوو ی واین

 ( نے  ڈ ی، گر  IIIطح ۔ )س
فتیپر پ اے نی  یس نی ا ضیجو مر  ·   جراج  ہے ان یک ہونی  یمار یب بلیٹ یسکیر  یں اور جنہ یں کرنی ہ  یں نہ  سر

ط کروانے   ڈ ی، گر  IIIہو۔ )سطح  زرو یر  یان ےک پاس مناسب پلمونر  کہی جانے بسر
 ( نے 
 موتھرانی یک  کا عالج حتیم  وںضیےک حامل مر  زرو یر  یپلمونر  برداشت کرنی ےک لتے ناکافی  جراج  یک  پھڑوںیپھ

 جانا چاہنے  ا یےس ک
 ( نے  ڈ ی، گر  III۔ )سطح 

 ہونے  افتیدر  یک  یمار یب یک  2 نیےس ا . جراجنے 
ےس گزرنا چاہنے   جراج یک  پھڑوںیکو پر پانے جانی واےل پھ  ضوں ی ےک مر  یمار یب 2 ن یا افتیپر در  تھوراکوٹویم

ط  (نے  ڈ ی، گر  III)سطح  جاسگ۔ ا یک   و یسکیکو مکمل طور پر ر   ومر ی ٹ کہی بسر
۔ )سطح   لمف نوڈز کو جراج ٹکی میسٹیس ·  (نے  ڈ ی، گر  IIIےس نکالنا چاہنے
۔ )ل ا یپر غور ک تھرانی   نٹیڈجوو یا ·  ( نے  ڈ ی، گر  III ولیجانا چاہنے
 تھرانی  نٹیڈجوو یا

ار واضح کا کرد  تھرانی  و یڈ یر  نٹیڈجوو یا یں م یس لیا یس سیا نیا 2 نیےس نکاےل گتے ا طور پر جراج مکمل
۔ پورٹ م  یں نہ  ایدکھا یں فرق نہ  کونے   یں نی بقا م ہی تجز  ٹیسبسٹ  یں م  ہیتجز  ٹا یہے

  جا سکٹی  یک  ز یتجو  تھرانی  و ی ڈیر  نٹیڈجوو یا یں م ضوںیےک مر  یمار یب ا یمثبت مارجن ےک بعد بقا ا ی یرسجر 
۔ )ل  ( نے  ڈ ی، گر  III ولیہے

  
 یس ایل یس(چھونی سیل واال پھیپھڑوں کا کینس )ایس             5.2

۔ کلینیکل خصوصیات: عالمات  میں عمیل طور پر ہمیشہ نظایم بیماری ہونی ہے
 تفتیش: 

  
و کا ·   ی اور بون مثں  اسکیں

۔جیسا کہ این ایس یس ایل یس میں ہے تاہم دماغی وری ہے  معائنہ ضی
 بایئوپیس  ·  
  

 محدود بیماری بمقابلہ وسیع پیمانی پر بیماری۔اسٹیجنگ: 
  
۔ ا ا یےس ممکنہ عالج ک  وتھرانی یڈی مور یکو ک  ضوںیےک مر  یس لیا یس سیا یڈ لیا  یس سیا یڈ لیجاتا ہے
ی سپلٹی عالج س یار یکا مع  یس لیا ۔ )سطح  تھرانی  یتابکار  ےک ساتھ سمورنی  تھرانی  مو یک   پر مبٹی  یں اے  IIہے

 ( نے  ڈ ی، گر 
 کردار 
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ی اور انہوں نی سسپلٹ  یں سمجھے جانی ہ  ومر یٹ  موحساسیک  یس  لیا  یس  سیا ےک ساتھ   تھرانی   مو یک  پر مبٹی   یں
ح ظاہر یک اچیھ اثر یک ۔ موجودہ مع  رسر ی ٹی سسل کلیسائ 6-4پروٹوکول  ٹکیموتھراپیک یار یہے اور  یں

۔ )سطح  نا ید می جیر  پر مبٹی  ٹوپوسائڈ یا  اے( IIہے
ح  اگرچہ جوانے  -تک کہ اس پروٹوکول ےک باوجود  ہاںی ،  تاہم ٪  50)بشمول  تیھ ادہی٪ تک ز 80-70رسر

 ۔ یں بڑھتی / تکرار ےس مر جانی ہ ومر یٹ اب بیھ ض ی تر مر  ادہیثر( ، ز مکمل ا
  ےل یزہر   ادہیبہت ز   یں ۔ ان مگٹے   کوشش یک  یک  منوںیرج  وٹکیموتھراپیاضافی ےک حامل نتے ک  یں ، خوراک م  لہذا 

  ا نے   ولیہوا تھا۔ )ل  یں قابل ذکر اضافہ نہ  کونے   یں بقا م  یں ےک تمام مرحےل م   III II  یں امراض ظاہر ہونے جن م
 اے(  ڈ ی، گر 
 ےک یس لیا یس س یکردارای)آر ٹ تھرانی  یتابکار  یس لیا یس سیا یڈ لیا

  یں م چھانی   یں م ضوںی٪ مر 80، یں م ضوںیمر  یس لیا یس سیجانی واےل ا تں ےک ساتھ عالج ک  موتھرانی یک  تنہا 
۔  جانی  پانے  ناکایم نلیلوکورج  ہے

کہ وضع  یں م  جے یےک نت  وںیتجز   ٹا یم  2کو    نی   آر   ا یگ  ا یحےص ےک طور پر قبول ک  کینقطہ نظر ےک ا  ےک  ت ی مشثی
ول م  تھا جس نی واضح طور پر مقایم طور پر بقا  مجموغ یں م  جے یجس ےک نت تیھ ظاہر یک یبہثی  یں کنثی

۔ چھانی   آنے   یبہثی   یں ( مڈاے یاے ، گر   I)سطح    یں م عالج معالجہ   عٹی یچاہنے ،    انا ج  ا ید  یکو جلد  ےک آر نی   ہے
،  ا نے  ولی۔ )لتں اضافی ےک ل یں طور پر بقا م ےک دوران مجموغ کلیدورسے سائ ا ی ےک پہےل موتھرانی یک  یں م
 اے(  ڈ یگر 

 ی رسجر 
۔  یں م یس لیا یس سیکا کردار ا  یرسجر  یں ےک مقابےل م یس لیا یس سیا نیا  بہت کم ہوتا ہے

کم    ثں غ ےک ب تی شمول نوڈز یک یں م ومر یٹ 2 ، نی  1 نی  یاعداد و شمار ےس پتہ چلتا ہے کہ رسجر  ابیدست
۔ چھونی گھاووں ےک لتے ، رسجر  کارآمد ثابت ہوسکٹی  الئن عالج ےک طور   ےک بعد پہیل تھرانی  مو یکو ک  یہے

۔ پر بیھ  سمجھا جاسکتا ہے
 ( یس ڈ ی)سطح چار ، گر 

 ( کا کردار آنے  یس )نی  ی ز یشعاع ر   نئلیکر   حفاظٹی 
٪الگ تھلگ 50 با یہے )تقر  عام جگہ کیےک لتے ا سسیٹاسٹیم یں م یس لیا یس سینظام ا اعصانے  یمرکز 
۔ ادہیموت کا ز  یں م جے ی ( جس ےک نتٹاساسسیم  چانس ہوتا ہے

 3 یں ےس بچنی م یمار ینی ب آنے  یس ، نی  یں م وںیتجز  ٹا یگتے م  تں ک  عہیتعاون ےس متعلق گروپ ےک ذر  باہیم
۔ کھا ی ہ داضاف کا قطیع  ثں ےک بغ  یمار یب یں م صد یف 8.8ےک ساتھ  صد یف 5.4 یں سال بچ جانی واےل افراد م 

زہر ےس متعلق    اور اعصانے   تی اہل  یک  ضوںی، مر   شنین یاے( تاہم ، وقت ، خوراک اور فراکش  ڈ یا اے ، گر   ولی)ل
۔ یں کا کردار واضح نہ  آنے  یس نی   ہے

  شن یڈای مور یک  قبول شدہ عالج سمورنی  یار یمع تں ےک ل یس لیا یس سیا یڈ لیےک ا پھڑوںی، پھ یں م آخر 
۔ رسجر  ا یآغاز پر زور د ےک ابتدانے  یتابکار  یک  چھانی  یں ( ہے جس مپر مبٹی  نمی)پالٹ چھوٹا   کیکا ا  یجاتا ہے

۔   یں م ومر یسا کردار چھونی دور واقع ٹ  ہوتا ہے
 

 چھائی کا کینرس   6.1
۔   یہ چھانی ےک گلینڈولر یا لوبیولولربافتوں کا ایک مہلک ٹیومر ہے

  
 عالمات: 
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 میں تنہا گانٹھ·         
 چھانی

 ؤتکوں، جلد کا الس، جلد یا گہرے سخٹی ·         
 نپل مراجعت ·         
         · 

ی
 بغلوں میں لیمفاڈینیوپیتیھ یا کہیں اور موجودیک

  
 تفتیش: 
ی ·           ، یوریا ، کریٹینیں

 لیبارٹری: ایف نے یس ، ایل ایف نی
  

 یو ایس  یکس آر ، پیٹ ےکشکایات یک صورت میں دورسی چھانی یک میموگرافی ، یس اریڈیوالجیکل: ·         
ی ۔   ایس ، ہڈیوں کا اسکیں

 گانٹھ یک ایف این اے یس یا کھیل بائوپیس کا ۔·         
  :  نی این ایم مچان: ڈکٹل یا لوبیولر کارسنوما ہسٹولوجے

۔  تشخیص: عالج ےک موڈ، ریفرل وری ہے ی ہسپتال بھیجنا ضی اور فیصےل ےک لتے تمام مریضوں کو ٹررسر
۔چھانی ےک کینس   ین بحث یک جانی ہے  ےک عالج ےک فیصلوں پر ٹیومر بورڈ میں بہثی

 
 ےک رہنما خطوط  جراج
اج نٹیڈجوو یا و یےک تمام مراحل اور ان لوگوں ےک لتے جو ن نس یےک ک چھانی  ےک قابل ہو  عالج ےک بعد ضی
مناسب   کیکا ا  ےک ساتھ جراج  صفانے  ( بغل یکمیآر ا می)ا کٹویمی سٹیم کلیڈی موڈفائڈ ر  یں ان م یں ہ گتے 

۔ چھانی    ار یحفاظت اور مع مدنی  لیےک ساتھ طو  یرسجر  ےک تحفظ یک انتخاب ہے
ی
 ےک فوائد اعیل  زندیک

جانا چاہنے جو اےس وصول کرنی   ا یک   شی کو پ  ضوںیان مر  قہی طر  ہیاور  یں ثابت ہونے ہ یں ےک مطالےع م ار یمع
  یں سنثی م  مناسب اعیل  کی ظ ےک لتے اےک تحف  کو چھانی   ضوںی۔ اس طرح اہل اور خواہش مند مر یں ےک اہل ہ

۔  جا یبھ  جانا چاہنے
 

 ےک رہنما خطوط:  تھرائر  یتابکار 
 کا استعمال   یتابکار  کٹویمی سٹی. پوسٹ م1

اس  ا ی 4 ا یسائز اور /  ومر ی ٹ کلیتھولوجیپ ثی ی م نٹی یس 5< یں م ضوںیتمام مر  یتابکار  کٹویمیسٹ یم پوسٹ
۔ )  ا یک  استعمال یں م  ضوںیمثبت نوڈز واےل مر  ادہیےس ز   (16جانا چاہنے
 کا استعمال  یتابکار  یں م  ضوںیمثبت بغل ےک نوڈز واےل مر  3- 1ےک بعد   کاٹویمیسٹی. م2
 ضوں یواےل مر  اتیخصوص  ناقص خطرہ یک ، اضافی  یں م  ضوںیمر  کٹویمی سٹیمثبت نوڈز واےل پوسٹ م 1-3 

۔ ڈنمارک نں چاہئ ٹی یل و یڈ ی نا( کو ر نوڈز کا نکال مفیبغل ےک ل پر حملہ ، ناکافی  وںی نال عمر ، خون یک )چھونی 
 ا یبقا کا فائدہ دکھا یں م ضوںینوڈز مثبت( مر  3-1ان )  یں جس م  ہی گروپ کا تجز   یلیذ کیمطالےع ےک ا یں م
  یں م ضوںیجنہوں نی ان مر  یں مطالعات شامل ہ  گر یملوث نوڈز اور د ادہیےس ز  3 یں ان ےک برابر جن م ا یگ

۔ )  کوشش یک  کرنی یک  ہیمخصوص خطرے ےک عوامل کا تجز   (18،  17ہے
۔  ا یکا استعمال ک  نوںیمش جیوولٹ گا یمناسب م  تں ےک ل تھرانی  ی. تابکار 3  جاسکتا ہے
 جائز آپشن ہے  کیےک لتے ا  تھرانی  و یڈیےک بعد ر   کٹویمی سٹیم ونٹی  60کوبالٹ   ا ی ثی ی کسلر یا ثں نیل

۔ ] جانی  یک  نشاندیہ اس طرح ےک عالج یک جب  [19ہے
 کا استعمال.   یوڈل تابکار ےک بعد بغل ن ی. رسجر 4
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۔  یں نہ ز یمعمول ےک مطابق تجو  کونے   ےک استعمال یک یز ینوڈل شعاع ر  یےک بعد محور  جراج مناسب ہے
 ا یبقا مجموغ یں بغل م ا ی  ٹی یکبھارخوردب  ےس الگ کرنی ےک بعد کبیھ کو جراج  ی[ اس طرح ےک تابکار 20]
۔ ا یاستعمال ک یں م ضوںیےک مر  نس یک  جاسکتا ہے
 
 : ار یکا مع  فر یر 
 جانا چاہنے  جا یاور مرکز( ےک پاس بھ  کیس  ا ی سنثی )  اعیل کیا یں حاالت م لیکو مندرجہ ذ  ضوںیمر 
۔ ج یں نہ ابیسہولت دست ( عالج معالجے یکاے   کا تحفظ ،   چھانی  ےسی ہے
ورت ہو تو تابکار  اگر   ۔ ہثں مشکوکات وغ تشخییص،  ک یتکن د ی جد یک  فراہیم یک  یضی
 لمٹے  ادہیفہرست حد ےس ز  ےک انتظار یک ضوںیےک مر  تھرانی  ا یخاص عالج  ( کیسنے 
  ۔ ہے 

 روک تھامکھوج / 
 سال یک عمر میں ساالنہ میموگرافی کروانی چاہنے  50کیس بیھ عورت کو خاص طور پر ·         
 خاندانی رسک واےل ہر فرد کو جلدی ·         

  
ی
وع کرنی ہویک  خود ےس  چھانی یک جانچ ماہانہ بنیاد پررسر

  

ی کینرس-جنیٹیو   7.1  یوریٹن
 مثائن کا کینرس   7.2

۔ پیشاب میں زیادہ کلینیکل خصوصیات:  مثانی کا کینس خصوصیت میں پیشاب میں خون ےک شامل ہے
ی ےک ذریعہ قابل شنا  خون عام انکھ ےس نظر آتا ہے  خت۔ دیگر ممکنہ عالمات  یا کم ہو تو ضف خوردبیں

: پیشاب کرنی ےک دوران  درد یا بڑھٹی ہونے تعداد اور بلہارزیا یک نمائش ، وزن میں کیم اور میں شامل ہیں
 خون یک کیم۔ 

  
 تفتیش: 

ی ، پیشاب کا معائنہ ، کلچر اور حساسیت ، پیشاب  لیبارٹری: ·     ، یوریا ، کریٹینیں
ایف نے یس ، ایل ایف نی

 جے ےک لتے سائوٹولو 
یا ےک تحت بای ریڈیوالجیکل:   ی ومینوئل معائنہ ، یس ایکس آر ، آنے وی یو ، سیسٹوسکونی ےک وقت اینستھثں

ی    اسکیں
ونٹں یو ایس ایس یا پیٹ اور کمر کا یس نی  پیٹ اور رسر

۔ ·           بائیوپیس سسٹوسکونی ےک دوران الزیم ہے
  

 :  (۔ایس یس یس یا عبوری سیل کارسنوما )نی یس یسہسٹولوجے
  

 نی این ایم اسٹیجنگ: 
وری    تشخیص: تمام مریضوں کو عالج ےک انداز ےس متعلق  ریفر  ی ہسپتال بھیجنا ضی اور فیصےل ےک لتے ٹررسر

۔ ین بحث یک جانی ہے ۔ ٹیومر بورڈ میں پیشاب/ مثانی ےک ٹیومر ےک عالج ےک فیصلوں پر بہثی  ہے
  

 عالج: 
او  کشنی سیر  تھرلیور یٹرانس (  نسوںیک  )سطیح موتھرانی یک  ا ی  تھرانی  و ونیام زائکلیاور انثی  ےک لتے

http://en.wikipedia.org/wiki/Hematuria
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(  نسوںیک   سو ی)انو  یتابکار  ا ی کٹویمیسٹ ی ےک ساتھ س انی ثں موتھیک  ےک لتے
 نس یک   سطیح
۔ یں مکمل طور پر ختم ہوسکتی ہ عہیےک ذر  شنیفلگور  ا ی کشنیسیر  تھرلیٹرانسور  نس یک سطیح

ی ٹابیس  می ، ج  مثال مائٹومائسن یس  یں دوائ   وٹکیموتھراپیک ہونی   ثں بار بار مثانی ےک آتش گ   گزلیٹی ڈوس  -+/   یں
  ل ی س شنلی ٹرانز  ، درجے ےک ، سطیح اعیل گر یاور د ٹو ی۔ کارسنوما سیں تکرار کا خطرہ کم کر سکتی ہ یک

ےک   کشنی سیر  تھرلیور ی( ٹرانسجے  یس )نے  نیگور   نی یکالم  لیسیب ےسیعالج ج وٹکیتھراپ ونو یکارسنوماز ، ام
۔ انسٹ ادہیےس ز  شنی لیانسٹ موتھرانی یبعد پر ک سال تک  3ےس  1ہفتہ وار ےس ےل کر ماہانہ  شنیلیموثر ہے

۔  جا سکٹی  ےک وقفوں پر یک  ہے

  نرس یک  جارحانہ
موڑ ےک ساتھ   شابیپ کساںی( عام طور پر 2 ≤ مرحلہ نی  عٹی ی)  یں گھس جانی ہ  یں جو پٹھوں م ومر یٹ ےسیا
 اور ملحقہ ڈھانج  کو ہٹان کٹویمیسٹیس یادیبن

ورت ہونی  ا( یک)مثانی ۔ جزو  ضی ٪ 5> کٹویمیسٹیس یہے
۔ س  ضوںیمر  ی ےس قبل سسپلٹ  کٹویمی سٹیےک لتے ممکن ہے  مو یک  نٹ یواڈجوو یےک ساتھ ن  میجیپر مشتمل ر   یں

۔ جراج ار ینگہداشت کا مع یں م  ضوںینااہل مر  تھرانی  ورت   یک  کٹویمی نیمفاڈیےک وقت ل سمجھا جاتا ہے ضی
۔ اور ممکنہ عال  جنگیہے تاکہ اسٹ ہونی  ےس زائد  400ج ےک فوائد حاصل ہوں۔ تاہم ، حد قابل بحث ہے
تکرار ےس پاک بقا )آر  یں آزمائش م بیتےک نے تر  کٹویمینیمفاڈ یشدہ ل عی محدود بمقابلہ توس یں م ضوںیمر 
مخصوص    سی)ک  سیا  سیا  ، یس  سی ا  فیبہثی آر ا  ، پھر بیھ  ا یگ   ا یدکھا  یں خاص فرق نہ  کونے   یں ( مسیا  فیا

مطالعات   یں ہ  یجار   اور اضافی   یں گتے ہ  تں طرف رجحانات نوٹ ک  طور پر بقا( یک  )مجموغ   سیا بقا( ، اور او 
۔ اق یس د ی ان نتائج ےک مز  یں م  و سباق کا امکان ہے
 

 نرسیاور بار بار آئن واےل ک ٹکیٹاسٹیم
ورت ہونی  یک  موتھرنی یکو ک   سسیٹاسٹیم ی سپلٹیہے ، عام طور پر س ضی ثر  ہے ، جو اک  پر ہونی  اد یبن یک  یں

لمف نوڈز تک محدود نہ ہوں۔   سسیٹاسٹیعالج ہوتا ہے جب تک کہ م  شاذ و نادر یہ  کنیموثر ہوتا ہے ل
  یک   ضوںی ےک مر  یمار یب ٹکیٹاسٹ یم موتھرانی یمجموعہ ک

ی
۔  زندیک  کو طول دے سکتا ہے

  

 پروسٹیٹ کا کینرس    7.3
ہے اور یہ مردوں میں کینس ےس یہ  مردوں میں ہونی واےل تمام کینسوں میں ےس عام پروسٹیٹ کارسنوما

ون ےس    واےل ٹیسٹوسٹثں
۔ پروسٹیٹ کینس گردش کرنی ہونی وایل موت یک تیسی سب ےس بڑی وجہ ہے

ی اہ ۔منسلک ہوتا ہے اور مریضوں یک بہت کم فیصد میں خاندانی ھسثی ی ہونی ہے  مھسثی
  

 طتے خصوصیات: 
 مراحل میں کونے عالمات·         

 ہیں ، اس کا مطلب  اس کینس ےک ابتدانے
نہیں ہوتیبغثں عالمات ےک ہونی

 ہے کہ یہ ایک ناقص کورس چال سکتا ہے 
م پروسٹیٹک مخصوص اینٹیجن )نی ا·           سثں

یس سویم پروسٹیٹک ہائثی ٹرافی ےک معائنہ یا بڑےھ ہونے
 اے( ےک دوران اتفافی طور پر سامتی آ سکتا ہے 

: کم قوت اس یک عالمات اس مرض ےک اعیل·           درجے ےک مراحل ےس وابستہ ہیں ، جس میں شامل ہیں
، پیشاب یک فریکوئنیس اور رات  کو، ناقص دھار ، ہچکچاہٹ اور ٹرمینل قطرے۔ تاہم ، اکثر مریض 

۔ ہڈیوں ےک درد، کمر درد یا پیتھو   لوجیکل فریکچر ےک ساتھ پیش کر سکتی ہیں
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 یو آر نی ڈی آر ای عام طور پر ایک سخت ، فاس·         
۔ نی یک   تشخیصد پروسٹیٹ کو ظاہر کرتا ہے

۔ ( دونوں ےک لتے کیا جاتا ہے  تصدیق اور عالج ےک حےص ےک طور پر )رکاوٹ کو دور کرنی ےک لتے
  

 تحقیقات: 
م نی ایس اے، ایسڈلیبارٹری: ·          ، سثں

ی ، یوریا، کریٹییی ،  ایف نے یس، ایل ایف نی ی  فاسفیٹثں
وی یو، پیٹ ےک یو ایس ایس یا  تکلیف دہ ہڈی یا ریڑھ یک ہڈی کا ایکس رے ، آنے ریڈیوالجیکل: ·         

ی ۔  اساؤنڈ ، ہڈی اسکیں
 ٹرانسیکٹل الثی

 یو آر نی ·         
 ہسٹولوجیکل تصدیق ےک لتے نی

 
: تمام اڈینو کارسینوماز   ۔ گلیسن اسکور  ہسٹولوجے ۔ ہسٹولوجیکل گریڈنگ بقا کا ایک اچھا پیش گو ہے ہیں

۔ل مرحےل ےک عالوہ ماقبل معلومات فراہم  کلینیک  کرتا ہے
  

 نی این ایم اسٹیجنگ: 

 عالج
 ےس عالج،   یتابکار  ا ی،  جراج تں ےک ل نس یک   ےک مقایم ٹی پروسٹ
 ، ہارمونل تھرانی  نس یےس باہر ےک ک ٹی پروسٹ

 موتھرانی یک  ا ی،  تھرانی  ی، تابکار  ےک لتے
 کا عالج   فعال نگرانی  ثں ہے ، عالج ےک بغ  س نیکچھ مردوں ےک لتے ، جن کو کم خطرے واےل ک  

عمر ،   یک  ضیکا درجہ، مر   ومر یسطح ، ٹ اے( یک سیا )نی  جنی نٹیہوتا ہے مخصوص ا عہیےک ذر  ٹی پروسٹ
  باہیم

ی
 کا مقصد   توقع۔ تھرانی  یک  عوارض اور زندیک

 لنس یرسو  فعال
 )عالج کا مقصد(  لوکل
( محد ا یحد کو کم کرنا  یک  ومر ی)جس کا مقصد ٹ نظایم  ود کرنا ہے

اور ممکنہ طور پر قابل    وا یجان ل   نس یاگر ک  یں ہ  نی ید  حی قطع نظر عمر ےک مکمل عالج کو ترج  ضیتر مر   ادہیز 
ہے  ٹو یا یلیپبجانے عالج  ہے تو عالج معالجے یک ا یگ  لی ےس باہر پھ ٹیپروسٹ نس یعالج ہو۔ تاہم ، اگر ک

۔ چوکس انتظار کا است  یں اس کا عالج ممکن نہ  ونکہیک  جاسکتا ہے جو قطیع   ا یےک لتے ک  دوںمر   ےسیعمال اہے
دورسے امراض ےک سبب(۔ اگر ان عالمات  ا ی، بڑھان   ےسی)ج یں رکھنی ہ یں ےس فائدہ اٹھانی کا امکان نہ تھرانی 
۔ ا یعالج ک  ٹو یا یلیکا پ  ضوںیہے تو ان مر  نشوونما ہونی  یک   جاتا ہے

ٹ کینس بیھ شامل ہے جےس اسکریننگ ےک طریقہ  : انسانوں میں کینسوں میں پروسٹی کھوج / روک تھام
۔  ۔ مردوں میں   50کار ےس روکا جاسکتا ہے سال یا اس ےس اوپر واےل آدیم ےک لتے ساالنہ چیک اپ الزیم ہے

 نی ایس  
اے چیک کرنی ےک ساتھ مال کر ڈیجیٹل مالیسر معائنہ  اس قاتل بیماری ےک واقعات پر قابو پانی ےک لتے

۔  )ڈی آر ای( کافی ہے
  

 لمفوماز   8.1
 نان ہوجکن لیمفوما )این ایچ ایل(   8.2

وع ہوتا ہے جنہیں لیمفوسائٹس کہنی ہیں ، جو جسم ےک مدافعٹی   یہ ایک ایسا کینس ہے جو خلیوں میں رسر
۔ لیمفوسائٹس لمف نوڈز   اور دورسے لیمفائڈ ٹشوز )جیےس تیل اور ہڈیوں ےک گودے( میں  نظام کا حصہ ہیں

۔   ہیں
 ہونی
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 یکل خصوصیات: کلین

 گردن(   -ذییل لمف نوڈ ز کا بڑھنا )عام جگہ·         
 اعیل درجے ےک مراحل میں جگر کا بڑھنا اور / یا تیل کا بڑھنا۔·         
 رات کو پسینہ آنا ،بخار کیم،  میں  وزن وجہ نے عالمات: بغثں ·           
 ایس وی یس او یک صورت میں  درد کا   سینی  کھانیس ، سانس لینی میں تکلیف ، یا·         
 اور تھکاوٹ جو دور نہیں ہونی )بڑیھ ہونے بیماری(  کمزوری·         
. نے عالمات یک 1پیٹ میں درد، سوجن ، یا پیٹ برھا ہونی کا احساس )اعیل درجے یک بیماری( نوٹ:    ·        

 بیماری یک جارحیت یک
ی
۔ موجودیک  عالمت ہے

  
 ۔ .این ایچ ایل ایڈز یک تعریف کرنی واال کینس ہے 2
  

 تفتیش: 
ی ، ایل ایف لیبارٹری: ·      م امیونوگلوبیولیثی ی ، ایل ڈی ایچ ، سثں

ایف نے یس ، ای ایس آر ، ، یوریا اور کریٹییی
 نی 

و اسپائریٹ / ٹریفائن ، پیٹ ےک یو ریڈیوالجیکل: یس ·          ی  ایکس آر ، بون مثں  سکیں
ایس ایس ، یس نی

 چھانی / پیٹ / کمر ،
۔ بیس الئن ای یسدیگر: ·           جے
 ھسٹولوجے یک تصدیق ےک لتے بایوپیس ·         

 ھسٹولوجے 
 کم درجہ کا کینس ·         
 درمیانی درجہ ·         
 اعیل درجہ·         
میڈلری پالزماسائٹو ·           ما دورسا: مائکوسس فنگوئڈز ، ایکسثی

  
 این آربر یک درجہ بندی اسٹیجنگ: 

  
۔  تشخیص: تمام مریضوں کو ریفرل وری ہے ی ہسپتال بھیجنا ضی اور عالج ےس متعلق فیصےل ےک لتے ٹررسر

۔ ین تبادلہ خیال کیا جاتا ہے  ٹیومر بورڈ میں این ایچ ایل ےک عالج معالجے ےک فیصلوں پر بہثی
۔ عالج:   بیماری ےک مرحےل پر منحرص ہے

  

 عالج: 
(  ثں پر بغ  مانی یاور انتظار کرو )مستعار ، بڑے پ کھو ید  عالمات ےک لمفوماز ےک لتے
 موتھرانی یک

واےل   یمار یب درجے یک اور بعض اوقات اعیل یں م ضوںی مبتال مر  یں )محدود مرحےل ےک مرض م تھرانی  یتابکار 
 ( یں م ضوںیمر 

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=18262
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=18262
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=18262
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=18262
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=18262
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=18262
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=361
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=361
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=87510
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=87510
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=87510
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=87510
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=87510
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=87510
http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=1908
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 ی باڈ نٹی یشانہ بنانی واےل مونوکلونل اکو ن  79 یڈ یس  ا ی،  19 یڈ ، یس 20 یڈ ، یس ےسی)ج تھرانی  ونو یام
 [تں خل ]کار نی  تں خل نی  پثی یسیر  جنینٹیا کیمر یچ ا ی، 

ی ےک]بروٹن ٹائروس   نی   ، نے   ےسی )ج  یں دوائ  بنانی وایل  نشانہ ی ن  کانے   یں ی کائن  3  ٹائڈ ینوسیےک ] فانفو آئ  13  [ ، نی ثں [  ثں
ز، س ز  بلونیثں انہبثی  انہبثی

 ( نکیلوج یا ا ی)آٹولوگس  شنیالنٹٹرانسپ لیس میسٹ موپوئٹکیہ کبیھ  کبیھ  
۔ عام  یں ہ نی ید  یں اجازت نہ گفتگو یک  یل یقسم ےک ساتھ ، جو بہت سارے معامالت پر تفص یک  لیس عالج

جا سکتا   ا یبنا  یں فعال فارم ےک بارے م   ثں اور جارحانہ بمقابلہ غ   یمار یب  درجے یک  بمقابلہ محدود بمقابلہ اعیل
۔ برکٹ ل ۔ غ جانی  لمفوماز پر الگ الگ بحث یک لیس نی  ئسینیوٹ یاور ک مفوما یہے ےک  مفوماز یفعال ل ثں ہے

کرنی    ےس نگرانی   بیاور انتظار" نقطہ نظر )قر   ی"گھڑ   کی، ا  یں اہم عالمات نہ  کونے   یک  مفوما یاور ل  ضوںیمر 
( کا استعمال ک ۔ ا یہونے عالج روکنی  جاسکتا ہے

۔ نمٹتی ےک لتے الرجک رد عمل جیےس غثں متوقع واقعات ےس نوٹ:   اسپتال میں عالج کرایا جانا چاہنے
  

اکرینیل پریسر  آنکولوجیکل ایمرجنیس یثے وینا کیوا رکاوٹ )ایس وی یس او( ، نے تحاشا خون بہنا ، انثی : سپثں

۔  ( میں اضافہ ہونا۔ فوری عالج الزیم ہے  )آنے یس نی
  

 ہوجکن یک بیماری )ایچ ڈی(   8.3
 عمر میں ہلکا سا  ایچ ڈی ےک واقعاتسال یک عمر ےس  20ےس  10

۔ پھر درمیانی ی ےس اضافہ ہوتا ہے ی میں تثں
۔ 50زوال آتا ہے ، جس ےک بعد   سال ےک بعد اضافہ ہوتا ہے

 

 کلینیکل خصوصیات: 
 گےل میں یا کہیں اور درد ےک بغثں بڑےھ ہونے لمف نوڈز 

اب درد ، عام حالت ، نویسر یک وجہ ےس  نے عالمات )وزن میں کیم ، رات ےک پسینی اور بخار( ، کھجیل ، رسر
( ، سانس کا نظام ، پیٹ )جگر ، تیل ، دیگر مارسی ( ،  گال ، لمفنوڈز )جگہ ، تعداد ، سائز ، بناوٹ ، چٹانے

 ہڈی کوملتا. 
  

 تفتیش: 
ی:  ·           ، بلیباریثی ی م امیونوگلوبیولیثی والئٹس، ایل ڈی ایچ، سثں ون  ایف نے یس، ای ایس آر، یورین اور الیکثی

و ٹریفائن   اور بائوپیس، ایل ایف نی مثں
 ایکس آر ، پیٹ ےک یو ایس ایس ، چھانی / پیٹ / کمر کا یس نی ،ریڈیوالجیکل: یس ·         
 ےک لتے  تشخیصبائیوپیس ھسٹولوجے ·         

  
۔دیگر: ·           بیس الئن ای یس جے

  
:  4: ایچ ڈی میں ہسٹولوجے یک ہسٹولوجے   اقسام ہیں

 الب لیمفوسائٹ غ·         
وزنگ ·           نوڈیولرسکلثں
یٹی ·           مخلوط سیلولثں
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 لیمفوسائٹ ختم ہونا·         
  

 این آرنے یک درجہ بندی اسٹیجنگ: 
 
ی
= نے عالمات یک موجودیک ؛ نے : اے= نے عالمات نہیں  ہر مرحےل میں یا تو اس ےک ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے

  
۔   اور عالج ےس  تشخیص: تمام مریضوں کو  ریفرل وری ہے ی ہسپتال کو ریفرل ضی متعلق فیصےل ےک لتے ٹررسر

۔ ین تبادلہ خیال کیا جاتا ہے  ٹیومر بورڈ میں ایچ ڈی ےک عالج معالجے ےک فیصلوں پر بہثی
 

 عالج: 
 موتھرائر یک

 ( ڈوٹنیو  بی مینٹکسی )مثال ےک طور پر ، بر  ٹیکا کانجوگ  اتیادو  -یباڈ نٹی یا
 روکنی واےل(  چویک ، مدافعٹی  ےسی)ج تھرانی  ونو یام

 تھرانی  یتابکار 
 شن یٹرانسپالنٹ لیس می اوقات آٹولوگس سٹ بعض
ی ےک ع یمار یہوتا ہے اور ب دہیچی قسم کا انتخاب پ یک  عالج ۔ عالج ےس پہےل اور  یں مرحےل پر انحصار کرتا ہے
ی چاہنے ، اور خوات   جانی  کش یک  شی پ یک  ینکار یقابل اطالق ہوتا ہے تو ، مردوں کو نطفہ ب ہیجب   و اپنی ک   یں

۔   ال یپر تبادلہ خ اراتیےک تحفظ ےک اخت ٹی یلیماہر ےس فرٹ  ٹی یلیآنکولوجسٹ اور فرٹ  کرنا چاہنے
 

 عالج ابتدائ  
  سن یوبیڈوکسور  ثں اس ےک بغ  ا یےک ساتھ  تھرانی  یکا عالج عام طور پر تابکار  یمار یب مرحےل یک ٹڈ یلم
ی ، ونبالسٹ  ومائسنی( ، بلئامائسنیڈر ی)ا ےک   موتھرانی یمخترص ک کیا ( یکیڈ یو  اے نے )  نیکارباز ی، اور ڈ یں

۔ بہت بڑ  ا یساتھ ک  ک یا ا ی مدت یک لیطو  رانی تھ مو ی، ک یں م ضوںیےک مر  یمار یب اسٹائنلیڈیم یجاتا ہے
۔ شامل ہونی  یں اکثر اس م تھرانی  یک  یہے ، اور تابکار  ہوسکٹی  مختلف قسم یک  ہے

 
جاسکتا   ا یپر ک  اد یبن  تالش یک  یک  کیا  ےس کیس  یں م  آزمائشوں  کا عالج دو بڑے تصادفی   یمار یب  درجے یک  اعیل

۔ آر اے نی  کا   ضوں ی، مر  یں ( ےک معامےل م تھرانی  ڈاپٹڈ یا-رسپانس  یں م مفوما یہوجکن ل ڈوانسڈ ی)ا لیا چیا ہے
  یا نی  کلوں ےک بعد منفی یسائ 2جاتا ہے ، اور جن لوگوں کا  ا یےک ساتھ عالج ک یڈ یو  اے نے 

ی اسک نی ہوا  یں
 مثبت نی  کیمےل ، جبکہ وہ لوگ جو ا کلیسائ اضافی  4( ےک ساتھ یں نہ  ومائسنی) بل یڈ یو  اے یں تھا ، انہ

ی سک  نی   یا  تھے۔ نے   یں
سائکلو فاسفامائڈ،    سن،ی وبیڈوکسور   پوسائڈ،ٹو یمائسن، ا  و ی)بل  نی   او نی   اے یس  یا  رکھنی

، پروکارباز  ی ےک ساتھ   یڈ  ی، اے و   یں  مےک معامےل  1-  لونیچیتھا۔ ا  ا یگ  ا یبڑھا  یں ( م1-ڈنسولونی پر   ن،یونکرسیی
جاتا  ا یےک ساتھ ک ڈوٹنیو  بی مینٹکسیبر  ٹیکونجوگ   اتیادو  یباڈ نٹی یا 30 یڈ یس نٹی یکا عالج ا  ضوںیمر 

ضوں کا  یخطرے واےل مر  ادہیپر برتر اثر رکھتا ہے ز  ضون یمر  افتہیےک ساتھ عالج  یڈ یو  اے نے  ہیہے اور 
۔ ادہیز   فائدہ ہوتا ہے
 

 کا عالج  بعد 
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ےک لتے قابل قبول سمجھا جاتا ہے جو فرسٹ الئن   ضوںی کو ان مر   می رج  یک  تھرانی  مو یالئن ک  یدورس  متعدد 
ےک لتے اچھا جواب حاصل   الئن تھرانی   یجو دورس   تں ےک ل  ضوںی۔ دورسے مر یں ہونی ہ  یں نہ  کیےس ٹھ  تھرانی 
۔   ا یغور ک  پر   شنی نٹٹرانسپال   لیس  می اور آٹولوگس سٹ  موتھرانی یخوراک ک   ادہیز   یں ، ان م  یں کرنی ہ  جانا چاہنے

 
ی ڈوٹ یو   بی مینٹکسیبر  ولیاور پ  ب ی وولومیروکنی واےل ن  اور چویک  یں ی مثے ےک   مفوما یکا استعمال ہوجکن ل  بی ومیثں
 ۔ یں ہ اشکال مل چگ پہیل 2کم از کم   یک  جاتا ہے جن کو تھرانی  ا ی ےک عالج ےک لتے ک ضوںیمر 
 

 بچوں ےک عمویم کینس  9.0
 برکٹس لیمفوما )نے ایل( 91
۔ برکٹ کا ٹیومر ایک غثں منحرص لمفوبالسٹک لمفیٹک نظام )خاص طور پر نے    یہ لمفوسائٹس( کا کینس ہے

۔ چونی آغاز ہونی   ظاہر کرتا ہے
ی
ی بار وائرس ےک انفیکشن ےک ساتھ قریٹے وابستگ ۔ یہ ایپسٹیں لیمفوما ہے

 سال۔ 10 - 6یک عمر: 
  

 کلینیکل خصوصیت: 
ے یک نے د

ی تا ہے جو استوانے افریقہ یک ترتیب  رد سوجن ےک طور پر دیکھا جاسکپہےل چہرے یک ہڈی یا جثے
اپلیجیا اور / یا کرینیل اعصانے فالج یس این  ۔ پثں ی ےس بڑھ سکتا ہے ی ۔ یہ ٹیومر بہت تثں میں عام نمائش ہے

۔   ایس میں پھیلنی وایل بیماری کا نتیجہ ہے
  

 تفتیش: 
ی: ·          م ایسڈ ایف نے یس، بائیوکیمیکل پروفلیباریثی ، ائل، سثں ی  فاسفیٹثں
ے کا ایکس رے ، پیٹ ےک یو ایس ایس ،ریڈیوالجیکل: ·          ی  جثے
 ایف این اے یس یہ عام طور پر نے سیل لمفوما یوتا ہے ·         

، یس، ڈی سٹیجنگ   سسٹم؛ جہاں اے اور نے بیماری ےک ابتدانے مرحےل اوریس اور ڈی بڑیھ اسٹیجنگ:اے، نے
 ہیں ہونے بیماری یک نم

 کرنی
ی
   - ائندیک

 : ابتدانے پتہ لگانا اور خصوض مرکز کو فوری ریفرکرنا(۔ ریفرل
 

 عالج: 
  موتھرائر یک  ادہیز 
ی ت عالج وع ک یثں ی ت  ومر یٹ ہی  ونکہیجانا چاہنے ک ا یےس رسر ی ی ۔ سائکلو فاسفامائڈ ، ونکر یں ےس بڑھتی ہ یثں ،   سیی

ی ، اور سائٹاراب ٹوپوسائڈ ی، آئفوسفامائڈ ، ا ٹی گز ی تھوٹر ی، م سنیوبیڈوکسور  اے  یو  / آنے  می)کوڈوکس ا یں
ح عالج ہونی  ٪ یک80 یں م ںسال ےس کم عمر بڑو  60بچوں اور  یں م جے ینت ب یم یٹکسی( ےک عالوہ ر یس  رسر

۔ مر  ی نکرسٹی، و  سونیڈنی، پر  ٹوپوسائڈ یپلس ا بییمیٹکسیسالوں ےک لتے ، ر  60< ضوںیہے ( ، نی)اونکوو  یں
جاتا   ا یےک ساتھ استعمال ک انے یعام طور پر کام ( کو بیھپوچیا-رآ ڈجسٹڈ ی)خوراک ا سنیوبیاور ڈوکسور 
۔ یس ور  یک  سیا نیا ، یس ےک لتے   ضوںی واےل مر  سیسی ٹاسٹیم سیا نیا ہے ۔ یحفاظت ضی  ہے
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اکثر  نولیور یلوپی، ا شنیڈر ی ہائ یں کو نس م   ضوںیسنڈروم عام ہے ، اور مر  سسیل ومر یےک ساتھ ، ٹ عالج
والئٹسی، اور ال  شن یائز ی، الکالئن  سیکی رسبو   ٹے ی( پر قر میلشی، فاسفورس ، اور ک  می )خاص طور پر پوٹاش  کثی

۔ کچھ مر  بی نیتوجہ د ی سیےک لتے ڈائل ا یمیکو ہائثی کل  ضوںیچاہنے ۔ پڑسکٹی  ورتضی  یک  ثں  ہے
 

عالج - تشخییص ابتدانے  کن یطور پر سامتی آتا ہے ل یےک ساتھ ثانو  ومر یرکاوٹ کو ٹ آنتوں یک ضی مر  اگر 
وٹویمیل  ی د ز یتجو  ےس نکاال جاتا ہے ، تو پھر بھر جارحانہ عالج یک کو مکمل طور پر جراج  ومر یٹ یں م ثی

ورت پڑسکٹی  یک  کلز یسائ یں اس ےس کم تعداد م کنیہے ، ل جانی  ۔ عالج ےک ضی  کا نی   ضوںیاختتام پر مر  ہے
ی سک ا نی  یس ا یچاہنے  جانچ  ہونی  اثر یک  ٹابولکیمکمل م کیا یز ی دستاو  عہیےک ذر  نی  یا   و ثں اور بون م  یں
۔ نت جانچ ہونی  مکمل اثر یک کیا یز یدستاو  عہیےک ذر  وپیسیبا بہت کم اثر   یں م ضوںی٪ مر 20 جہیچاہنے

( ہوتا یں ماہ م  12پھر ےس ہو جاتا ہے )عام طور پر پہےل    ا یہے    ہونی   ناکایم  یں شامل ہونی م  یں ہوتا ہے جن م
۔ نجات یک ۔  ا یآزمائشوں پر غور ک کلی نیکل  ا ی تھرانی  ہے  جانا چاہنے

 

 ولم کا ٹیومر  9.2
۔ اس مرض میں مبتال بچوں میں  5 سال ےس کم عمر ےکبچوں کا یہ ایک بنیادی مہلک گردوں کا کینس ہے

ٹروفی ، کریپٹواورکائڈزم اور ہائپوسپیڈیاسسکچھ وابستہ عوارض ہوسکتی ہیں   یڈیا ، ہییم ہائثی  ۔ جیےس: انثں
  

س۔ شاذ و نادر یہ پیٹ میں درد یا مجموغ طور پر پیشاب میں پیٹ میں سوجن / ماکلینیکل خصوصیت:  
ی رساو ےس وابستہ  ۔ 25خون۔ رییی  فیصد معامالت میں ہانے بلڈ پریسر ہو سکتا ہے

 تفتیش: 
ی ، یورک ایسڈ لیبارٹری: ·           ایف نے یس ، ایل ایف نی ، یوریا ، کریٹییی
ی ریڈیوالجیکل: ·          ی اور /  ریڈیوگرافک اور ہڈی اسکیں  وی یوگردوں ےک کیلسثں

جہاں عالمات ہوں ، آنے
 یا بھرنی واےل نقائص کا اندازہ کرنی ےک لتے ،

۔دیگر: ·           سیسٹوسکونی
.   تشخیصیس این اے  ایف·           یک تصدیق کرنی ےک لتے

ورے یک تصدیق ےک ساتھ ساتھ پ  تشخیصاسٹیجنگ: رسجری ٹیومر کو ہٹانی ، ٹیومر ےک اسٹیجنگ اور 
۔  پیٹ کو دیکھنی میں اہم کردار ادا کرنی ہے

  
 : ایک خصوض مرکز کو ارجنٹ ریفرل۔ ریفرل

  
 عالج: 

 موتھرانی یک  اور  یرسجر  
 تھرانی  یےک لتے تابکار  ضوںیواےل مر  یمار ی ب مراحل / خطرے یک اعیل

۔   ہونی  رانی موتھیہے جس ےک بعد معاون ک طور پر جراج یادیعالج بن کا ابتدانے   ومر یولمز ٹ کطرفہی ہے
۔  کیٹھ عہیےک ذر  یمنتخب گروپ ضف رسجر  کیکا ا  ضوںیواےل کم عمر مر  ومر یچھونی ٹ ہوسکتا ہے

۔   جیٹاور اس ہسٹولوجے  یک  ومر یکا انحصار ٹ  لمبانے  یک  قسم اور تھرانی  یک  دوانے  ٹی یموتھر یک پر ہوتا ہے
  ا ی ےک ساتھ  سنیوبیطور پر ڈوکور عام  کنی کار خطرے ےک گروپ پر منحرص ہوتا ہے ل  قہی کا طر   موتھرانی یک
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ی ٹی( اور ونکرسنومائسنیکٹی)ڈ  یڈ  نومائسنی کٹیا  ثں اس ےک بغ ۔ ز   یں ےک   ومر یٹ  جارحانہ  ادہیپر مشتمل ہوتا ہے
۔ ا یک  عمالکا است  مز یج یےک ر  موتھرانی یک   جنٹیا ملٹی  ادہی، ز  تں ل  جاتا ہے
 

 یں ہونی ہ دوار ی ےک ام تھرانی  مو ی بج  کواےل ومر یدوطرفہ ٹ ا ی ومر یےس نہ نکال سکتی واےل ٹ بڑے جراج بہت
۔ ہونی  کشنیسیےس ر   ثں اور تاخ تشخیصجس ےک بعد از رس نو   ہے

 
   جن

ٰ
 یتابکار   یں انہ  یں ہونی ہ  ومر یلمف نوڈز پر مشتمل ٹ  عالقانے   ا یہے    ہونی   یمار یب  مرحےل یک   بچوں کو اعیل

۔ جانی  ید تھرانی   ہے
 

 نیوروبالسٹوما   9.3
ی کا کینس ہے ،   ہیں جو  4زیادہ تر معامالت میں یہ  بچیی

 سال ےس کم عمر ےک بچوں میں ہونی
۔یہ ایڈرینل میڈوال اور سمپیتھٹک گینگ  لیا میں عصٹے کریسٹ ٹشو ےس پیدا ہوتا ہے

  
ل ٹیومر ہونی یک  کلینیکل خصوصیات:  اورٹیثے  پر ، پثں

جگہ ےک مطابق ظاہر: پیٹ میں سوجن / بڑے پیمانی
 اری سوجن اور جلد ےک گھاووںصورت میں اعصانے خسارہ، مد

 
ی اخراج یک لیبارٹری:   ی ، ای ایس آر ، پیشاب کا معائنہ ، کیچاکوالمیثی ایف نے یس ، ایل ایف نی ، بلڈ کیمسثی

و ٹریفائن اور بائیوپیس   24مقدار ےک لتے   گھنتی پیشاب کا نمونہ ، بون مثں
  

ون ی پیٹ کا، ریڈیوالجیکل: عالمات یک صورت میں یس ایکس آر ، پیٹ / رسر  سکیں
ٹں یو ایس ایس ، یس نی

۔  ہڈی ی  اسکیں
  

 :  جراج ےک عالوہ یس نی نتائج ےس ہوتا ہے ہسٹوپیتھولوجے
  

۔ مرحلہ اسٹیجنگ:اسٹیجنگ  ی االقوایم نیوروبالسٹوماسسٹم )آنے این ایس ایس( ےک ذریعہ ہے  -IIاور Iبیں
 ی۔اعیل درجے یک بیمار  IVاور  IIIابتدانے بیماری کا مرحلہ؛ مرحلہ 

 ل : ایک خصوض مرکز کو ارجنٹ ریفر ریفرل
  

 ےس نکالنا  جرایحعالج: 
 موتھرائر یطور پرک عام
 ےک بعد   شنیٹرانسپالنٹ لیس می سٹ ٹی یموتھر ی خوراک ک اعیل کبیھ  کبیھ
 تھرانی  یتابکار  کبیھ  کبیھ

 سڈ یےک لتے ا تھرانی  یک  بحایل یں م  یمار یب خطرے یک اعیل سڈ یا نوئکیٹیر  - سیس
 تں ےک ل ونوتھرانی یام
 پر عالج   اد یبن ک خطرے ےک زمرے یک  وروبالسٹوما ین
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ےک   کشنیسیر  کلیاہم ہے مناسب رسج تں ےک ل یمار یب خطرہ یک انی یےس نکالنا کم خطرے اور درم جراج
۔   جانی   ید  یں نہ  موتھرانی یک   مہیہے جب تک کہ ضم  ہونی   ثں اکثر تاخ  یں اس م  تں امکانات کو بہثی بنانی ےک ل  ہے

 
ی ونکرسٹ یں عام دواؤں م )  موتھرانی یک ی ی ، سسپل سن یوبی، سائکلو فاسفامائڈ ، ڈوکسور  یں ی ی ، کاربوپل یی ،  یی

ور   یمار یب  خطرے یک  انی ی( عام طور پر درمٹوپوسائڈیآئفوفاسامائڈ ، اور ا ۔ سٹ  یواےل بچوں ےک لتے ضی   م ی ہے
 اکثر اعیل  تھرانی مو یک  یں م دار مق ادہیےک ساتھ ز  سڈ یا نوئکیٹیر  - سیا آنے  اور یس شنی ٹرانسپالنٹ لیس

۔ جانی  مبتال بچوں ےک لتے استعمال یک   یں م یمار یب یک  خطرے  ہے
 

 ی تابکار  تں ےک ل ومر یناقابل عالج ٹ ا یمبتال بچوں  یں خطرہ واےل مرض م  ادہیز  ا یخطرہ  انی یاوقات درم  بعض
ورت ہونی  یک  تھرانی  ۔ ضی  ہے

 
ی  ی ینٹیا وروبالسٹوما یےک ساتھ مال کر ن سائٹوکائثی کا استعمال کرنی ہونے    یباڈ نٹی یونوکلونل اےک خالف م جثی

۔  قہی طر   نیتر  د ی ےک عالج ےک لتے جد یمار یب خطرے یک اعیل تھرانی  ونو یام  ہے

 موتھرائر یک
٪< 60الحال ۔ فی یں ےک مختلف مجموےع شامل ہ تھرانی  ی،اور تابکار  یرسجر  یں سارکوما ےک عالج م  ونگیا

 ٹک یٹاسٹ ی۔ میں ہوسکتی ہ  کیٹھ  عہیموڈل اپروچ ےک ذر   ملٹی اس    ضی سارکوما واےل مر   ونگیلوکالئزڈ ا  یپرائمر 
۔ ک کا بیھ  یمار یب ےک ساتھ مال کر ،   کشنی سیبالک ر  نیا کلیرسج موتھرانی یعالج بعض اوقات  ممکن ہے

 ۔ یں نتائج برآمد ہونی ہ  مدنی   لیےس اکثر طو   موتھرانی ی ےک ساتھ مال کر ک  تھرانی   یہے تو ، تابکار   جانی   اگر لگانے 
  

(ری  9.4  ٹینوبالسٹوما )آر ئے
۔ اوسط عمر  ی کا او آر یس آنے پر سب ےس عام کینس ہے یت آر نے کو  90 -سال ےس کم   5یہ بچیی ٪۔ اکثر

۔ تاہم ،  ۔ آر نے ریٹنا میں ایک نیورو  10غثں متوقع طور پر حاصل کرنی ہے  ہیں
٪ معامالت مورونر

۔  ایکٹوڈرمل ٹیومر ہے
 

ا ریفلیکس" یا سفید پیوپل، شاذ و نادر یہ مداری سوزش یا  بیل یک آنکھ جیسکلینیکل خصوصیات: "
 پراپٹوسس 
 تحقیقات: 

  
ی ،  لیبارٹری:    ·           م یس ای اے اور الفا فیٹو پروٹیں ی ، سثں

 تشخیص ایف نے یس ، ایل ایف نی ، یوریا ، کریٹییی
پنکچر ،   ےک لتے یس ایس ایف کا لمثے

  
ی ، سینی کا ایکس رے،عالمات یک صورت میں   دماغ اور مدار کا ریڈیوالجیکل:       ·        اسکیں

ایم آرآئ / یس نی
 ریڑھ یک ہڈی کا اور / یا ایکس رے۔ 

 ۔ تشخیصمکمل اعصانے آفتھیلمک ای یو اے الزیم ہے اور ·         
: کیس خصوض  حوالہ( ۔ ریٹنا میں مقایم بمقابلہ دماغ یک شمولیت )آپٹک اعصاب ےک ذریعہاسٹیجنگ:  

 طور پر ریفر کرنا  مرکز کو فوری

 عالج: 
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 ای نیوکلیئیشن ےک لتے ،   نس یک  کطرفہی
ا آرٹ  شنیگولای ، فوٹو کو   نس یطرفہ ک  دو   ی اور دورس   تھرانی   و ای، کر   شن یگولای فوٹو کو   ا ی،    نی اموتھر یک  لیثں ، انثی

 شن یئیوکلینیا کطرفہیےک ساتھ  یز یشعاع ر  آنکھ یک

 ئر اموتھر یک  ٹکیمیسٹیس
 یں کوشش   کو بچانی یک  ادہیےس ز   ادہیز نظر کو    کنیعالج ہونا چاہنے ، لمکمل  ا ہدف  ےک عالج ک  نوبالسٹوما یٹیر 

،  نوبالسٹوما یٹیر  یں شامل ہونا چاہنے جس م ولوجسٹمتھالآف اٹرکیڈی پ یں م میٹ ۔ عالج یکیں موزوں ہ
 ۔ یں شامل ہ ماہر ایک  کیکا ا  یآنکولوجسٹ ، اور تابکار  اٹرکیڈ یپ
 

ےک   شنیئیلکو وینآپٹک اعصاب کو ہٹانی ےک ساتھ ا ادہ یےس ز  ادہیز کا   ٹوما نوبالس یٹیر  کطرفہ ی  درجے ےک اعیل
۔ ا یانتظام ک ےعیذر   جاتا ہے
 
۔ اخت ا یکو محفوظ ک  نظر ےک لتے ، عام طور پر  ضوںیےک مر  نس یطرفہ ک دو  دو طرفہ   یں م اراتیجاسکتا ہے

ا آرٹ شنیگولای فوٹو کو   تھرانی  و یا، کر  شنیلایگو ور فوٹو کوگو ا شنئییوکلینیا کطرفہ ی ا ی،  نی اموتھر یک  لیثں ، انثی
، بہت چھونی  ا یہے  وتا ہ عہیےک ذر  می ب ونی ثں کا عالج ب  ی۔ تابکار یں شامل ہ ریزی شعاع آنکھ یک یاور دورس 

 کا جوڑنا(۔  پر تابکار تخٹی  وار ید آنکھوں یک بیےک قر  نس ی)ک تھرانی  گیےک لتے ، بر   نسوںیک
 
ی ٹکاربوپال   ےسی، ج نی اموتھر یک   ٹکیمیسٹیس ی سٹی ٹوپوسائڈ ، اور ونکر ی، ا یں   ن یپلس و  مائڈ یسائکلو فاسف ا ی،  یں

ی کرسٹ  ی ، ل تھرانی  و یا کر   ےسیعالج )ج دورسے اضافی لتں  ےک عالج ےک ومر ی، دوطرفہ ٹ یں ( ےک  ایہائثی تھرم ر ثں
کا    نس یک ایےس   ا ی۔ یں ہ مددگار ثابت ہوسکٹی  یں کرنی م  مےک سائز کو ک نسوںیبڑے ک اجازت  استعمال یک

۔ تاہم ، ک لیج کرنی ےک لتے جو آنکھوں ےس باہر پھعال  عالج  یہ د یکا شا  نس یاس ک یہ موتھرانی یچکا ہے
۔   کرسکتا ہے

 
ور   یک  دونوںعالج اور  آنکھوں ور  4ےس  2ہو تو ،  یدوبارہ جانچ پڑتال ، اگر ضی ۔ یماہ ےک وقفوں پر ضی  ہے

 

 ایونگ سارکوما  9.5
ی میں ہڈیوں کا ٹی ۔ چونی ےک واقعات یہ بنیادی طور پر بچیی ۔  20 - 10ومر ہوتا ہے  سال یک عمر میں

 1: 5ایم: ایف تناسب 
  

)عام طور پر : متاثرہ ہڈی ےک خےص میں مقایم درد ، ٹینڈر گرم اور سوجن واال حصہ کلینیکل خصوصیات
لمٹے نلیوں یک ہڈیوں یک ڈائیفسس )فیمر(۔ عالمات انفیکشن کا باعث بننی ہیں جیےس   -مڈشافٹ 

۔ خاص طور پر سینی یک عالمتیں پلمونری شمولیت یک اوسٹیو   ہیں
ت ےس ہونی میالئٹس جییس عالمات کثر

 وجہ ےس۔ 
  

 تفتیش: 
ی: ·          ، یوریا، کر لیباریثی ، ای ایس آر، اے ایل نی ایف نے یس، ایل ایف نی ی  یٹییی
۔پوری ہڈی کا سادہ ایکسے ، پورے ٹانگ یا بازو یک ایم آریڈیوالجیکل: ·           ر آنے / یس نی
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۔بائیوپیس: ·           ہڈیوں یک پیچیدگیوں ےس بچنی ےکمناسب نرم ٹشو ماس یک بایئوپیس مناسب ہے
  

۔۔ بائیوپیس واحد روگ شنایس ہے ایونگ سارکوما ےک لتے ·           عام طور پر غثں متفاوت سارکوما ہے
۔ اسٹیجنگ  نظام موجود نہیں ہے

 :کونے
 ریفرل۔   فوریکو   : ایک خصوض مرکز ریفرل 

 عالج مکمل عالج کا مقصد: 
 کا باعث بننی ےک    یمعذور  ثں نکالنا بغ عی : گھاووں کا وسیرسجر 

۔ ا یک  ز یتجو   یں : ہر حالت مموتھرانی یک  جاتا ہے ہے
 اے یس ی: و یں طرزعمل م  موتھرانی یک  
ی : ونکرسٹسیا  : 1 یڈ ثی ی گرام/ مرب  ع م  میل 5۔1 یں

 اور     
 2 یڈ - 1 یڈ ثی ی رام / مرب  ع مگ  میل 30 امائسنیڈر ی: اسیا

 اور     
 1 یڈ ثی یگرام / مرب  ع م  1: سائکلوفاسفامائڈ سیا
  

 کلیسائ 12کل    یں ہفتی بعد دہرائ 3 ہر 
 15  یڈ  سنینومیکٹیہے تو ، ا  تک پہنچ جانی   ثی یگرام / مرب  ع م  میل  400کل خوراک    یک  امائسنیڈر یجب ا    ·

۔ تباد 3 یڈ - 1 یمائکروگرام / کلوگرام / دن ڈ  ل طور پر استعمال ہوتا ہے
 یاے ڈ ا ی یڈ-نی  اے یس یں ، جس م  ںی ہفتہ د 3 مائڈ ی آر اور سائکلو فاسف یس یےک دوران ضف و  آر نی    ·
۔ ا یکو چھوڑ د  میا  جانے
  
 : تھرانی  و یڈیر 
۔ ا یےس ک شنیڈای مور یگھاووں کا عالج ک  یبھار          ·  جاسکتا ہے
۔ سارا کام  جانی  ال یکاستعم کیتکن لڈ یف سکڑنی وایل         · جاتا  ا یہفتی پر ک  5 / فی ا 25/ وانے  جے  45ہے

۔ مز  تا یکو بلک سائٹ تک کم کر د  لڈ یہے ، اور پھر ف ۔ 2 / فیا 10 / وانے  جے  20 د یہے  ہفتی
 
۔ مز   جاسکٹی  ید  آر نی   اور مقایم  ٹی یموتھر یک   ی، انفراد  یں صورت م  یک  سسیٹاسٹیدور م          · عالج    د یہے

۔ح ردعمل اور طٹے   الت پر منحرص ہے
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ہ  باب سٹی
یا   ملٹں
یا کا    1.1  جائزہملٹں
یا   ملٹں

۔ تاہم ،  ایک پرجیوی متعدی بیماری ہے جس میں بخار ، رسدی لگنا اور بہت زیادہ پسینہ آنا شامل ہے
۔  یا انفیکشن کا مریض مکمل طور پر عالمات ےک بغثں بیھ ہوسکتا ہے  ملثں

  

 تشخیص 

یا  ۔ بیماری یک حالت مریض یک قوت   ملثں  ہیں
مدافعت ےک یک طٹے خصوصیات معمویل ےس شدید ہونی

مطابق ، انفیکشن یک شدت اور اس ےک ساتھ غذائیت ، خون یک کیم اور دیگر بیماریوں جیےس حاالت یک 
۔ 
ی
 ےک مطابق مختلف ہویک

ی
 موجودیک

  
 :  -درج ذیل عالمات شامل ہیں

میں درد ، متیل ، کشودا ، رسدی ، سخٹی ، پسینہ ، رس درد ، کھانیس ،  بیماری ، بخار ، تھکاوٹ ، پٹھوں
ہ۔  اسہال اور  فی   وغثں

۔ لہذا  یا ےک لتں مخصوص نہیں ہیں اور بیماری یک دورسی حالتوں میں پایا جاسکتا ہے مذکورہ عالمات ملثں
وری ہے کہ  بیماری یک دورسی وجوہات یک بیھ تحقیقات کریں۔   یہ ضی

یا میں لیبارٹری تحقی  ۔  داخل ہونی واےل تمام مریضوں ےک لتے الزیم اور فوریقات شدید ملثں وری ہیں ضی
ی  تشخیصمائکروسکونی ےک ذریعہ پرجیویوں پر مبٹی  ( اس کا تشخییص اہم ہے جبکہ تثں  ٹیسٹ )آر ڈی نی
۔ لیبارٹری ٹیسٹوں یک  ۔   تشخیصمتبادل ہوسکتا ہے  کلینیکل نتائج ےس مال کر یک جانی چاہنے

 
 

 ظام: انت
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  ضوں یےک مر  ا یثں مل د یشد  کنیجا سکتا ہے ل ا یسطح پر عالج ک کا ابتدانے   ضوںیےک مر  ا یثں مل دہی چیپ ثں . غ2
 ۔ یں موجود ہ  اتیسہول  یک   منتقیل  اور خون یک  قاتیتحق   یلیجانا چاہنے جہاں تفص  ا یداخل ک  یں کو اسپتال م

ی کا عالج کلورکوئن ےک ساتھ ت  سی ی ک  کس ی و ی. و م ی۔ پالزموڈ3 جانا  ا یدن ک 14پرائماکوئن ےک ساتھ  دن اور  یں
۔ پرائماکوئن دوبارہ ہونی ےس بچنی ےک لتے استعمال یک ی حاملہ خوات   ہی  کنیہے ل  جانی   چاہنے بچوں    دہی، نوزائ  یں

۔ نوٹ: مر  یں واےل افراد م کیم  یک  یڈ نی  6 اور جے   / شابیرنگت کا پ یخون، گہر  یں م شابیکو پ  ضیمنع ہے
 ت ی ہدا طور پر رپورٹ کرنی یک یکو فور   ضی مر  یں اور اس طرح ےک معامالت م پن ال ینہونٹوں کا  ا ی الہٹین

.  کرنی   اطیاحت  یں م ضوںی ےک ساتھ مر  ا یمیاور پائماکوئن کو روکا جانا چاہنے ۔ ان  چاہنے
دن +   3 ٹیسونی)آرٹ نی  ہونا چاہنے اے یس ا یعالج ک  یں واےل معامالت م  پارمیفالس . نی 4

ی سلفاڈوکس  ی م یتھیمیثں ۔پ یں  ۔ نں چاہئ ٹی ید دن سنگل خوراک پراائماکوئن بیھ 2۔اس ےک ساتھ  دن(  1 یں
ی حاملہ خوات وایل پارمیفالکس نی  دہیچی پ ثں . غ5 :  ا یک  لیدرج ذ یں م  یں ی ون ی: ک سہ مایہ پہیل جانا چاہنے  یں
   نی  : اے یسسہ مایہ یس یاور ت یدورس 

۔ یں : حاملہ عورت م نوٹ  پرائماکوئن منع ہے
 یک   انے یعدم دست  یک  نی   یآر ڈ   ا ی  بروقت مائکروسکونی   تشخیص  کلیٹولوجیپرجں  جہا  یں معامالت م   ےسی. ا6

ےک مشتبہ معامالت کا عالج   ا یثں ےک نتائج موصول ہونی تک مل  ہوتا ہے ، مائکروسکونی   یں وجہ ےس ممکن نہ
۔ ا  ا یکلوروکوئن ےک ساتھ ک تو ، انواع ےک مطابق   ہوجانے   ابیدست  تشخیص  یو یبار جب پرج  کیجانا چاہنے

۔  ا یناسب عالج کرام  جانے
۔ جانی  یک  یں سفارش نہ  د یمز  . کلوروکوئن ےک ساتھ اندازے واےل عالج یک7  ہے
نہ ہونی ےک ساتھ مکمل عالج ےک باوجود   خی    تار   کونے   جانا چاہنے ، اگر فی ، اسہال یک  ا ی. مزاحمت کا شبہ ک8

۔ ا تا ید یں ےس جواب نہ اسائٹولوجے ثں اور پ گھنتی ےک اندر ، طٹے   72 ضی، مر   نی  معامالت جو اے یس ےسی ہے
ی ونیک  ، ان کا عالج زبانی  یں ہ  نی ید یں کو جواب نہ  اسائکالئنیےک ساتھ ٹ یں ےک ساتھ کرنا  سائکلنی/ ڈوکس ثی

۔ ان واقعات یک   کو عالج معالجے یک   و یڈبل فیا چی/ آر او ا س یآف ا یثں مل اسٹی ی/ ر  ا یثں اطالع متعلقہ مل چاہنے
۔ج یےک مطالےع ےک لتے د  تیافاد  انے

 کا عالج  رسن یک  کسیو یو  ئر 
ی وزن ت گرام / کلوگرام جسمانی   میل 25. کلوروکوئن: 1  10 یں م 1دن  عٹی یشدہ خوراک ،  میتقس  یں دن م یں

 گرام / کلوگرام۔  میل 5پر  3گرام / کلوگرام اور دن   میل 10پر  2گرام / کلوگرام ، دن   میل
 دن تک۔ 14وزن   گرام / کلوگرام جسمانی   میل 0.25. پرائماکوئن: 2
 (1.12 بلیکا عالج )ٹ  سوںیک  کسیو یو  نی 
ی ن توز  گرام / کلوگرام جسمانی   میل 25. کلوروکوئن: 1  10 یں م 1دن  عٹی یشدہ خوراک ،  میتقس  یں دن م یں

 گرام / کلوگرام۔  میل 5پر  3گرام / کلوگرام اور دن   میل 10پر  2گرام / کلوگرام ، دن   میل
 وزن۔ گرام / کلوگرام جسمانی   میل 0.25دن تک  14. پرائماکوئن: 2
ل یجن کو پارا  ضیمر   وہ ی ونیک   نثی :   یں طور پر ےل سکتی ہ  اور وہ زبانی   تیھ  میل  تھرانی   یں ان کو وصول کرنا چاہنے

ی ون یک  زبانی  لی، جب پارا تی)ان دنوں سم یں بار دن م 3 تں دن ےک ل 7گرام / کلوگرام   میل 10 یں ی ونیک  نثی   یں
کلنڈامائسن   ا یبار    کیا  یں / کلوگرام دن م   امگر   میل  3  سائکلنی عالوہ ڈوکس( ےکتیھ  جانی   یانتظام ےک طور پر د

ی دن تک )حاملہ خوات 7گھنتی بعد   12گرام / کلوگرام ہر   ۔ میل10   یں سال ےس کم عمر ےک بچوں م  8اور  یں
 (۔ ںیدن د 7گھنتی بعد   12گرام / کلوگرام ہر   میل 10منع ہے اس ےک بجانے کلنڈامائسن کو  سائکلنیڈوکس

نگ یمان  ٹر



﴿442﴾ 
 

 ی درجہ حرارت )ترج یادیبن
ً
ح  ( ، سانس یکمالیسر  حا سطح  اور شعور یک سر ی، نبض ، بلڈ پر  اور گہرانے رسر

 ا یور یگیاول  ا ی(  اینور یموگلوبی )ہ  شابیپ  اہیس  ا ی، اور بھورا    ںیکر   کارڈ یکو ر   داوار یپ  یک  شابیگھنٹوں بعد؛ پ  4ہر  
  عہ یفلموں ےک ذر  ، معالجے اور خون یک ںدونو  کلیوجولیاجثں اور پ کلینی۔ کلںیتالش کر  شکل یک یظاہر  یک

ی نیٹی کر   ا ی  ا یور ی، گلوکوز ،    موگلوبنیہ  ا ی  ٹیماٹوکر ی۔ ہںیکر   نگرانی   ردعمل یک  معالجانی  والئٹسیاور ال  یں   یک   کثی
ی ےس پرہ وںیدوائ یسی۔ اںیجانچ کر  یبارٹر یباقاعدہ ل ،  نیجو معدے ےس خون بہنی )اسثی  ںیکر  ثں

 ۔ یں ہ ھانی خطرہ کو بڑ ( ےک ائڈزثں کوسٹی کورٹ
 عالج  معاون
والئٹی، ال ا یمیہائپوگللوس بخار، کا   وںی، آکش کیم  ، خون یک ناکایم ، گردوں یک نشنیعدم توازن ، ہائپوٹ  کثی

 (۔ںیےک لتے متعلقہ حےص مالحظہ کر  التی)تفص ںی ےس عالج کر  فی ی مناسب طر 

 عالج حفاظتی 
۔   یں منتخب گروپوں م  یں واےل عالقوں م ی ستانکمار  پارمی. فالسنی  عالج کو ضف اعیل حفاظٹی  ہونا چاہنے

ی حاملہ خوات  ےک لتے  یکمزور آباد  گر یکرنی واےل اور د  امیعرےص تک ق لیطو  لنے یک  یکمزور آباد  گر یاور د یں
ی ک ی ک   رپا ی( / دنیا  نی   مار دوا ےس بنی ہونے جالوں )آنے   ےثں تحفظ   ذانی   تی( سمنیا  آنے   لیا  لیا  لیمار دوا )ا  ےثں

۔ تاہم ، اعیل جانی  ید بیترغ ےک استعمال یک ےک اقدامات  اور  فوجے  یں عالقوں م  ےک مقایم  فیا نی  چاہنے
 جانی  یک  یو ثں پ مناسب ہو اس یک مشق جہاں بیھ ، حفاظت یک تں ےک ل امیق لیفوررسی ےک طو  یملثی  ا ثں پ

پر عمل   ںصلو یےک ف ار یاخت  انتظایم اور ان ےک طٹے  وںی فوج د پر موجو  ونی یچاہنے ، مثال رات کو گشت ڈ
۔   کرنا چاہنے

 ( تں ہفتوں تک ےک ل 6اقدامات )  حفاظٹی   مدنی  لیقل
گرام /    میل 1.5بار  کیگرام اور بچوں ےک لتے روزانہ ا  میل 100 سائکلنیبار ڈوکس کیےک لتے روزانہ ا بالغوں

 2طرف نکلتی ےس  سفراور اس خطرناک عالفی یک اتی منع(۔ ادو  یں سال ےس کم عمر ےک بچوں م 8کلوگرام ) 
وع یک اور  جانی  دن پہےل رسر  چاہنے  رہٹی  یہفتوں تک جار  4چاہنے

 ۔ نوٹ: 
ی خوات حاملہ ۔ جانی  یک  یں سفارش نہ  اس یک تں سال ےس کم عمر ےک بچوں ےک ل 8اور  یں  ہے
 ( ادہیہفتوں ےس ز  6اقدامات )  حفاظٹی  ےک لتے  امیق لیطو 

ےک سامتی ےک دو  کشنیاستعمال انف گرام کا استعمال، اس کا   میل 250 فلوکوئنیہفتہ وار م تں ےک ل بالغوں
۔ نوٹ: جھٹکوں یک ا یہفتی پہےل ، دوران اور چار ہفتوں ےک بعد ک  ک یثی یوروسائکی، ن خی    تار  جانا چاہنے

ور  فلوکوئنیم  یں ےک حامل افراد م  یمار یب اور دل یک وںیدشوار  ۔ لہذا ، ضی   ار یاخت ثں تداب  ایطیاحت یمنع ہے
۔  کروانی   ننگینسجی ےس قبل اسکر ےک  اور سب کو دوانے  یں چاہئ  جانی  یک  چاہنے

 مریضوں یک تعلیم

 واےل واےل ، لمٹے   افزائش اور مچھروں ےس بچاؤ ےک لتے اقدامات کرنا ، مثال مچھر جایل  ۔ مچھروں یک1
 ، بھگانی

 ہ ثں پتلون وغ بازو ، لمٹے 
۔ جانا چا ا یسہولت کو بتا صحت یک یک  ب ی قر  یں بخار ےک بارے م ثں عالمت ےک بغ  بیھ . کیس2  ہنے
بت   ٹیپ چاہنے نہ کہ خایل نا ید پانی  یں مقدار م . کھانی ےک بعد کافی 3 پر۔ اگر بچوں ےک لتے کلوروکوئن کا رسر

بت ےک ساتھ د  ا یکو کچل کر شہد   ہے تو ، گویل یں نہ ابیدست ۔  ا یگہرے رسر  جانا چاہنے
اسہال ، ہلےک رس درد اور  اور  ، الٹی  ۔ کلوروکوئن متیلیں کھی د تں ےک مرصی اثرات ےک ل وںیکردہ دوائ  ز ی. تجو 4

۔ / خارش کا سبب بن سکٹی  الرجے  جلد یک  ہے
ی . اگر کلوروک5  ۔ یں خوراک دوہرائ  منٹ ےک اندر فی ہوجانے تو ، کلوروکوئن یک 30ےک  نی یخوراک ل یک  یں
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ی کا شکار ہے تو کلوروکوئن ، پرائماکوئن اور سلفاڈوکس  کیم  یک  یڈ نی  6 جے  ضی. اگر مر 6 ی میایم یثں + پ یں   یں
۔  جانی  ید یں نہ  چاہنے
ی رنگ   ادہیز   ا یخون    یں م   شابی. اگر پ7 طور پر پرائماکوئن   یجانے تو فور   یاطالع د  یک  نوسس یسائ   ا ی  شاب،یپ  یں

 ۔ ںیکو روک د
،    حالت خراب ہوجانی   ا ی  آنی   یں نہ  یبہثی   کونے   گھنٹوں ےک بعد بیھ  48. اگر  8 ےک عالمات    ا یثں مل  دماغی   ا یہے

۔   ٹی ید لمد طور پر طٹے  یپانے جانی پر فور   چاہنے
 

یا کا عالج 2.0  غٹں پیچیدہ ملٹں
یا لیکن جسمانی اعضاء ےک ناکارہ ہونی یک شدت یا ثبوت )کلینیکل تعریف:  یا کوعالمٹی ملثں غثں پیچیدہ ملثں

۔  یا لیبارٹری( ےک بغثں ےس تعبثں کیا گیا ہے
یل دوائیں ضف  ۔ان لوگوں کو دیں جن کا پرجیویوں ےک لتے مثبت ٹیاینٹی میلثں  سٹ آتا ہے

  تشخیص ضف کلینیکل شک یک بنیاد پر عالج ضف ایس صورت میں سمجھا جانا چاہنے جب پرجیوی یک  

 قابل رسانے نہ ہو۔ 
  

 : یا ےک عالج ےک مقاصد یہ ہیں  غثں پیچیدہ ملثں
ی رفتار اور دیرپا طٹے اور پرجیوی کا عالج فراہم  •    کرنی ےک لتے تثں
یا ےس وابستہ خون یک کیم سم•    یت بیماری کو کم کرنا ملثں
ی اور ممکنہ مہلک بیماری افزائش کو روکنی ےک لتے •  سادہ بیماری یک سنگیں
  
 کا عالج   سی یک   پارمی. فالسنی  دہیچی پ ثں غ
ی یسیمی. آرٹ1 اج تھرانی  پر مبٹی  یی

ی دن ےک  3وزن ےک لتے  گرام / کلوگرام جسمانی   میل 4(: روزانہ نی  )اے یس امثی
ی ساتھ سلفاڈوکس  ی تھامی میثں پ-وزن(    رام / کلوگرام جسمانی گ  میل  25)   یں   گرام / کلوگرام جسمانی   میل  1.25)   یں
 وزن( ( پہےل دن۔

(۔ ا ید یں نہ یں م  سہ مایہ حمل ےک پہیل نی  : اے یساطی)احت  جانا چاہنے
 وزن گرام / کلوگرام جسمانی   میل 0.75پر  2. پرائماکوئن: دن 2
  

 عالجکا   سی یےک ک پارمی. فالسنی  دہی چیپ  ثں غ یں م حمل
ی ونی: کسہ مایہ پہیل ی ونی: کاطیدن تک )احت 7بار  3گرام / کلوگرام روزانہ   میل 10نمک  یں   بلڈ شوکر یک  یں
ی کرسکتا ہے حاملہ خوات  حوصلہ افزانے  یک  کیم ی ونیپر ک ٹیپ کو خایل  یں وع نہ نا یل یں کرنا چاہنے اور اےس   یں رسر

 
ی
ی ون یےس کھانا چاہنے ، جب وہ ک  باقاعدیک  عالج پر ہوں(۔ یں
 ۔نی  خوراک ےک مطابق اے یس گٹے   ی: اوپر دسہ مایہ یس یاور ت یدورس 

 
ائن  20آرٹیمیتھر :  1ٹیبل   میل گرام گولیوں یک مقدار  120میل گرام ، لیومفینثی

 

   3دن  2دن  1یوم     
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 گرامکلو  

ی کوڈ  6 5 4  3     2 1     خوراک   رنگیں

 60 48 36 24 8 )*( 0 گھنتی 

 گولیاں  گولیاں  گولیاں  گولیاں  ں گولیا گولیاں  عمر 

تک 
 

15 

0
 

 3 ےس 
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 پیال 1 1 1 1 1 1
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ک  25
 لتے 

3  
سا 

 ل ےس 
 سال تک  8

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
2 

  
 نیال

ےس  25
 35تک 

سال ےس  8
 سال 12

  
3 

  
3 

  
3 

  
3 

  
3 

  
3 

  
 رسخ

اور  35
اس ےس 

 زیادہ 

سال یا  12
اس ےس 

 زیادہ 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
4 

  
ی   سثے

  
۔ دورسی خوراک سخٹی ےس   گھنٹوں   8پہیل خوراک براہ راست مشاہدہ میں عالج  ےک طور پر دی جانی چاہنے

۔ بعد میں خوراک دو بار )صبح شام( دی   چاہنے
 جاسکٹی ہے ےک بعد دی جانی

 خوراکوں یک تکمیل تک ۔ 6ےک دورسے اور تیسے دن  
ی - : اس ےک لتے آرٹیمیتھرنوٹ : لیومیفینٹیں  تجویز نہیں یک جانی ہے

 
 

یا کا عالج   3.1  شدید ملٹں
یا ایک طٹے ایمرجنیس ہے پالزموڈیم فالسیپارم شدید  میں تاخثں اور مناسب عالج یک غثں   تشخیص۔ ملثں

یا یک عام  انیہ میں شدید ملثں ی
۔ تثی ی پیچیدگیوں اور یہاں تک کہ موت کا سبب بن سکٹی ہے فراہیم سنگیں

ی بخار ، آکشیپ ، جھٹکا ، بلڈشوگر    عالمات میں شدید انیمیا  ۔ پیچیدگیوں میں تثں یا( ہیں  ملثں
اور کوما )دماغی
 ردوں یک شدید ناکایم یا پلمونری ورم شامل ہیں یک کیم ، میٹابولک ایسڈوسس ،  گ
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یا یک ابتدانے   معائنہ یک بنیاد پر شدید ملثں
ی ، جسمانی  تشخیص مکمل ھسثی

یا پرجیویو  ی اور جہاں ممکن ہو ، ملثں  یا تثں
( جانچ یک۔ بلڈ   تشخییصں ےک لتے بلڈ سمیثے جانچ )آر ڈی نی

 ےک لتے غثں من
ی
 یک اجازت نہیں ہونی  سمیثے لینی اور اس یک اطالع دہندیک

اسب طور پر عالج میں تاخثں کرنی
۔   چاہنے

  
متعریف:  رسی غثں جنیس پرجیوی بیماری ےک ساتھ مریض میں اور عالمات یک کونے دو  پالزموڈیم فالسیپثں

یا میں مبتال   مریض کو شدید ملثں
ی
واضح وجہ نہ ہو کہ ذیل میں درج ایک یا زیادہ خصوصیات یک موجودیک

۔  ہونی یک درجہ بندی کرنی ہے
  

یا یک خصوصیات 3ٹیبل   : شدید ملثں
  

 تفصیل / معیار  کلینیکل خصوصیات 

 سہارے ےک بغثں کھڑے ہونی یا بیٹھ جانی ےس قاض  سجود / انتہانے کمزوری 

 تبدیل شدہ سطح شعور، شدید بد نظیم یک حالت ، کوما  شعور یک خرانے 

 غصہ، دھوکہ  رونے یک تبدییل 

 بار بار غثں معمویل پٹھوں یک حرکتیں  جھٹگ 

ابیت یک  ی سانس یک تکلیف )لیکٹک تثں
 پلمونری ورم( وجہ ےس اور / یا 

: گہری اور پلمونری ورم سانس لینی میں  انے سانس لینی
ی تثں

، خون آلود تھوک داغ خاص طور  زور لگنا:  نے چیٹی
 پربالغوں میں 

 آسانی ےس / زیادہ وقت خون بہنا  خون بہنی کا رجحان / ڈی آنے یس

 پییل رنگت یک جھلیاں  یرقان 

ی شاک / جھٹکا  ی نبض  رسکولیثی  کم سسٹولک نے نی اور تثں

 ہر کھانی / پینی ےک بعد  الٹی  

 نگلتی ےک قابل نہ ہونا  ایم پینی یا چھانی ےس دودھ پینی میں ناک 

 
یا اور پیچیدگیوں ےک لتے معاون نگہداشت کا موثر انتظام ممکن نہیں ہے تو ، مریضوں نوٹ : اگر شدید ملثں

۔    کاریفر ےس پہےل عالج کروایا جانا چاہنے اور فوری طور پر اےس ایک مناسب عالج گاہ ریفر کرنا چاہنے



﴿446﴾ 
 

  
جانا   ا یےک مطابق عالج ک وںیدگیچی شدت اور متعلقہ پ ور اس یکصورتحال ہے ا ہنگایم کیا ا یثں مل  د یشد 

۔ ا یک   عہیمعالج ےک ذر  صلہیچاہنے جس کا ف  جاسکتا ہے
(؛ پھر  0)وقت =    یں پٹھے م   ا ی  یں گرام / کلوگرام نس م   میل  2.4  ٹی سونی پر انجکشن آرٹ  داخےل گھنتی   12گھنتی
 بار۔ کیا یں گھنتی اور پھر دن م  24اور 
کرنی کا   وٹیپاؤڈر کو ڈائل ٹی سونیآرٹ یں م ٹیبائکاربون می ٪ سوڈ5فراہم کردہ  یں م کی: ضف پاطیاحت) 
(  الیخ  رکھنا چاہنے
 ای

گرام /   میل 1.6دن  جاتا ہے اور پھر فی  ا ید میا گرام / کلوگرام آنے   میل 3.2 تھر یمیپر انجکشن آرٹ داخلہ
 کلوگرام۔ 

 ای
)بچوں ےک لتے سفارش  یں گرام پٹھے م  میل 150 تھر یمیدن ےک لتے روزانہ انجکشن آرٹ 3 یں بالغوں م ضف

(۔  جانی   یک  یں نہ  ہے
 ای

ی ون ی۔ کانج ( اس ےک بعد کشنیمنقسم انج  یں پٹھے م ا ی وژنیانف یں گرام / کلوگرام داخےل پر )نس م   میل 20: یں
۔ انف  8گرام / کلوگرام ہر   میل 10خوراک  یک  بحایل اس یک ح فی  یک  وژنیگھنتی بعد ہے م گرا  میل 5گھنٹہ   رسر

۔ ک ہونی  یں نہ  ادہینمک / کلو گرام ےس ز  ی ونیچاہنے گرام / کلوگرام   میل 20داخےل پر  عٹی یلوڈنگ ڈوز ،  یک   یں
ی ون یک  کو پہےل یہ  ضیہے ، اگر مر   جاسکٹی   ید  یں خوراک نہ اگر معالج کو نامناسب محسوس   ا یہو    ا یمل گ  یں

ی ونیہوتا ہے تو(۔ ک ی ونی ک  ن وایل۔ اگر انجمشںینہ د  کشنی بولس انج  بیھ کا کبیھ  یں گھنٹوں    48کو   تھرانی  یں
 جار 

ے
ورت ہو  رکھنی یک یےس آگ  ۔یں گھنتی پر رکھ  8 گرام / کلوگرام فی   میل 7، خوراک کو  تو ضی
وع ہونی پر کم از کم    کیانجکشن کا عالج ا  یں ےک معامالت م  ا یثں مل  د ی: شد نوٹ  ا یگھنٹوں ےک لتے د  24بار رسر

ےس قطع نظر( اس ےک بعد   تی صالح برداشت کرنی یک دوانے  بانی ز  یک  ضی گھنتی ےس پہےل مر   24جانا چاہنے ) 
۔  ا یکا مکمل کورس ک  نی  دن ےک لتے اے یس 3  جانے
 

  )پری ریفرل( عالج ےک لتے خوراک : مالیسر آرٹیسونیٹ کا استعمال کرنی ہونے ابتدانے 4جدول 
  

خوراک )میل آرٹیسونیٹ   عمر  وزن )کلوگرام( 
 گرام( 

 طریقہ کار )ایک خوراک( 

 میل گرام سپوزٹری  50ایک  50 ماہ 0-12 5-8.9

 میل گرام سپوزٹری 100ایک  100 ماہ 13-42 19-9

 میل گرام سپوزٹری  100دو  200 ماہ 43-60 20-29

ی  300 سال 5-13 30-39  میل گرام سپوزٹری 100تیں
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 میل گرام سپوزٹری 400ایک  400 سال 14<  40-59

 پوزٹری میل گرام س 400دو  800 سال 14<  60-80

ی  1200 سال 14<  80<   میل گرام سپوزٹری 400تیں

  
 
  

لیثی حل( کا میل گرام / میل  20: ابتدانے )ریفر ےس پہےل( عالج ےک لتے خوراک آرٹیسونیٹ پٹھے میں 5ٹیبل 
 استعمال کرنی ہونے 

  

)حل  عمر  وزن )کلوگرام(  آرٹیسونیٹ خوراک میل لیثی
20  )  میل گرام/ میل لیثی

 میل لیثی  0.5 س ایکس ماہ ایک -0 5>

ایکس ایکس -ایکس ایکس 5-8
 ماہ 

 میل لیثی  1

ایکس ایکس  - ایکس ایکس 9-12
 ماہ 

 میل 1.5

ایکس ایکس -ایکس ایکس 13-16
 ماہ 

 لیثی میل  2

ایکس ایکس -ایکس ایکس 17-20
 ماہ 

 میل لیثی  2.5

 میل لیثی  3 ایکس ایکس ایکس ایکس ماہ  21-25

 میل 3.5 ماہ  60-ایکس ایکس  26-29

 میل لیثی  4 ایکس ایکس سال -5 30-33

 میل لیثی  4.5 ایکس ایکس سال -ایکس 34-37

 میل لیثی  5 ایکس ایکس سال  -ایکس 38-41
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 میل لیثی  5.5 سال 14<  42-45

 میل لیثی  6 سال 14<  46-50

 میل لیثی  6.5 سال 14<  51-54

 میل لیثی  7 سال 14<  55-58

 یثی میل ل 7.5 سال 14<  59-62

 میل لیثی  8 سال 14<  63-66

 میل۔ لیثی  8.5 سال 14<  67-70

 میل لیثی  9 سال 14<  71-75

 میل لیثی  9.5 سال 14<  76-79

 میل لیثی  10 سال 14<  80-83

 میل لیثی  10.5 سال 14<  84-87

 میل لیثی  11 سال 14<  88-91

 میل لیثی  11.5 سال 14<  92-95

 لیثی  میل 12 سال 14<  96-100

  
( کا استعمال کرنی ہونے ابتدانے )ریفر ےس پہےل( عالج ےک لتے خوراک 6ٹیبل  ی )پٹھے میں  : کیونیں

 
  

حجم       وزن )کلوگرام(  عمر )سال( 
انڈائلیوٹیڈ  

ی   کیونیں
میل گرام /  300) 

 ایم ایل( 

ڈائلیونٹ کا 
 حجم   

)ہر خوراک 
میں شامل 

 )  کرنی

مجموغ حجم 
ی کا   ڈائلیوٹید کیونیں

میل گرام / ایم   60) 
 ایل( 
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 میل لیثی  1.0 میل لیثی  0.8 میل لیثی  0.2 تک 6ےس  4 ماہ تک 2-4

 میل لیثی  1.5 لیثی میل  1.2 میل لیثی  0.3 تک 6ےس8 ماہ تک 9-4

 میل لیثی  2.0 میل لیثی  1.6 میل لیثی  0.4 تک 10ےس  8 ماہ تک 9-12

 میل لیثی  2.5 لیثی میل  2.0 میل لیثی  0.5 تک 14ےس 10 سال تک 3ماہ ےس  12 

 میل لیثی  3.0 میل لثی  2.4 میل لیثی  0.6 تک 19ےس  15 سال 3-5

 میل لیثی  3.5 میل لیثی  2.8 میل لیثی  0.7 تک 25ےس 19 سال تک 8ےس  5

 میل لیثی  5.0 میل لیثی  4.0 میل لیثی 1 تک35ےس 25 سال تک 12ےس  8

 میل لیثی  7.0 میل 5.6 میل لیثی  1.4 تک 50ےس  35 سال تک 14ےس  12

 میل لیثی  9.0 میل لیثی  7.2 میل لیثی  1.8 60ےس 50 سال تک 16ےس  14

 میل لیثی  10.0 میل لیثی  8.0 میل لیثی  2.0 اور اس ےس اوپر  60 سال ےس زیادہ  16

  
 میل گرام / میل لیثی حل( کا استعمال کرنی ہونے عالج ےک لتے خوراک  10: نس میں آرٹیسونیٹ ) 7ٹیبل 

 
  

)حل  عمر  لوگرام( وزن )ک آرٹیسونیٹ خوراک میل لیثی
10 )  میل گرام / میل لیثی

<5 0-xx  میل لیثی  1 ماہ 

ایکس ایکس -ایکس ایکس 5-8
 ماہ 

 میل لیثی  2

ایکس ایکس -ایکس ایکس 9-12
 ماہ 

 میل لیثی  3
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ایکس ایکس -ایکس ایکس 13-16
 ماہ 

 میل لیثی  4

ایکس ایکس -ایکس ایکس 17-20
 ماہ 

 میل لیثی  5

ایکس ایکس -ایکس ایکس 21-25
 ماہ 

 میل لیثی  6

 میل لیثی  7 ماہ  60-ایکس ایکس  26-29

 میل لیثی  8 ایکس ایکس سال -5 30-33

 میل لیثی  9 ایکس ایکس سال -ایکس 34-37

 میل لیثی  10 ایکس ایکس سال  -ایکس 38-41

 میل لیثی  11 سال 14<  42-45

 میل لیثی  12 سال 14<  46-50

 میل لیثی  13 لسا 14<  51-54

 میل لیثی  14 سال 14<  55-58

 میل لیثی  15 سال 14<  59-62

 میل لیثی  16 سال 14<  63-66

 میل لیثی  17 سال 14<  67-70

 میل لیثی  18 سال 14<  71-75

 میل لیثی  19 سال 14<  76-79

 میل لیثی  20 سال 14<  80-83

 میل لیثی  21 سال 14<  84-87
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 میل لیثی  22 سال 14<  88-91

 میل لیثی  23 سال 14<  92-95

 میل لیثی  24 سال 14<  96-100

  
 
  

۔تے میں جدول آسانی ےس حساب کتاب ےک لذیل   دیا گیا ہے
 

ی انتظامیہ ےک لتے ڈایلیوشن کا شیڈول اور ڈراپ ریٹ 8جدول   : نس میں کیونیں

  
 عمر )سال( 

  
  

 وزن )کلوگرام( 

  
ی یک   کیونیں

 خوراک 

حجم     
غثں   
ی  من قسم کیونیں

میل  300حل) 
 )  گرام / میل لیثی

انفلوژ یک جانی  
وایل سیال یک 
   مقدار )   

  4 
 )  گھنٹوں میں

  
ح   فی منٹ یک رسر

 ڈراپ 

 قطرے  4 میل لیثی  50 میل لیثی  0.2 میل گرام  60 6ےس  4 ماہ   4- 2

 قطرے  8 میل لیثی   100 میل لیثی  0.3 میل گرام  90 8ےس  6 ماہ 9- 4

میل  120 10 ےس 8 ماہ تک 9-12
 گرام 

 قطرے  8 میل لیثی   100 میل لیثی  0.4

سال   3ماہ ےس  12
 تک

میل  150 14ےس  10
 گرام 

 قطرے  8 میل لیثی   100 میل لیثی  0.5

میل  180 19ےس  15 5ےس  3
 گرام 

 قطرے  13 میل لیثی   150 میل لیثی  0.6

میل  210 25ےس 19 8ےس  5
 گرام 

 قطرے  17 میل لیثی   200 میل لیثی  0.7

میل  300 36ےس 25 12 ےس 8
 گرام 

 قطرے  21 میل لیثی   250 میل لیثی  1.0
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میل  420 50ےس 36 14ےس  12
 گرام 

میل لیثی  میل لیثی  1.4  قطرے  30 لیثی

میل  540 60ےس 50 16ےس 14
 گرام 

 قطرے  42 میل لیثی   500 میل لیثی  1.8

میل  600 اور زائد 60 اور زیادہ 16
 گرام 

 قطرے  42 میل لیثی   500 میل لیثی  2.0

  

یا کا حمل میں انتظام 4.1  ملٹں
۔ حمل ےک    اور نوزائیدہ بج  ےک لتے بیماری اور اموات یک ایک اہم وجہ ہے

ی یا کا حاملہ عورت ، جنیں ملثں
ائن نشوونما  یوٹثں

یا ےک خاتےم ےس متعلق ہیں ، جن یک وجہ ےس حمل کا خاتمہ اور انثی یا ےک اثرات ملثں دوران ملثں
یا یک بیمامیں روکاوٹ زیادہ عا ی میں ملثں ۔ حاملہ خواتیں اور موثر معاملہ انتظامیہ   تشخیصری یک ابتدانے  م ہیں

۔ وری ہے یا کو شدید بیماری اور موت یک طرف بڑھتی ےس روکنی میں بہت ضی ی ملثں  سنگیں
  

یا کا انتظام   4.2  پہےل سہ مایہ میں غٹں پیچیدہ ملٹں
ی ونیبار ک 3دن ےک لتے روزانہ  7: سہ مایہ پہیل  گرام / کلوگرام۔   میل 10نمک  یں
ی ون یک ۔ حاملہ خوات  دا یپ ا یم یہائپوگالئس یں ی کرسکتا ہے ی ون یپر ک ٹیپ کو خایل  یں وع نہ نا یل یں کرنا چاہنے   یں رسر

ی ونیاور ک   یں
ی
۔  ےک عالج ےک دوران کھانا باقاعدیک  ےس کھانا چاہنے

  
 عٹی ی۔ نی   ےس متعلق اے یسےک مطابق عالفی  ڈولی گتے خوراک ےک ش  نے ی: اوپر دسہ مایہ یس یاور ت یدورس 

فی   لیاے ا -نی  اے یس  یں م استوںیر  شمال مسر
 نی  سیا -نی  اے یس یں م  استوںیر  گر ید
  

  النی یکو پھ  ا یثں مل  پارمیفالس یں دورسوں م  عہیےک ذر   تی صالح  کو مارنی یک  ٹوسائٹس یمی( گو یک  )نی   پرائماکوئن
 ےک بعد نی 

۔ کھانی سال ےس کم عمر ےک بج  اور حاملہ   کیا  ٹیپ  خایل  یں چاہئ   ٹی یل  اںیگول  یک  و یک  ےس روکتا ہے
ی خوات ۔ چونکہ فالس  ٹی ید  یں کو پرائماکوئن نہ   یں ی حاملہ خوات  ہونی وایل  ا یثں مل  پارمیچاہنے  اتیکو مختلف ادو   یں
ورت ہونی  یک  جانی یک یں اسپتال م  ا ی یس چیا  نی  ٹے یپر قر  طور  یےک فور  ثں تاخ  کیس  ثں بغ  یں ہے ، لہذا انہ ضی
۔  جانی  یک  تی ہدا  چاہنے
  

یا کا انتظام    4.3  حمل میں شدید ملٹں
۔ یا پیدا ہونی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے ی کو شدید ملثں یا ےس متاثرہ حاملہ خواتیں  ملثں

ی   : تثں  ہیں
پریسائٹیمیا ، کم بلڈ  وہ عام طور پر ایک یا ایک ےس زیادہ درج ذیل عالمات ےک ساتھ آنی بخار ، ہائثی

یا ، پلمونری ورم۔شوگر ، شدید ہیمولوٹک انیمیا   ملثں
 ، دماغی

یا ےک انتظام ےس مختلف نہیں  یا ےک انتظام دیگر بالغ مریضوں میں شدید ملثں ی میں شدید ملثں حاملہ خواتیں
یا ےک ی ےک عالوہ ۔ )شدید ملثں سوانے  پہیل سہ مایہ میں حاملہ خواتیں  عالج ےس متعلق سیکشن  ہوتا ہے

 مالحظہ کریں( 
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ی ےس ی میں کیونیں ی یک نسبت زیادہ ہوتا  حاملہ خواتیں حمل ےک خواتیں  کا خطرہ بغثں
متاثر بلڈ شوگر کم ہونی

۔  ہے
 ےس نگرانی یک جانی چاہنے اور اگر 

ی
 45میل مول / ایل )> 2.5بلڈ شوگر یک باقاعدیک

ی ےک عالج پر ہے  ٪ ڈیکسثی 25٪ یا  10میل گرام / ڈی ایل( تو نس میں   وز دیں۔ جبکہ مریض نس واےل کیونیں
، 

 ا کھالنی پر خصوض توجہ دیں۔ مریض کو کھان
 
 

 حمل میں وققن وققن ےس روک تھام کا عالج   4.4
۔ انتخاب یک دوانے  لتے ےک اس  ( ہے ی )ایس نی یمیتھامیں ی / پثں  نی سلفاڈوکسیں

 نی نی
( آنے  نی

 نی نی
ایس نی )آنے

یا ےک عالج ےک لتے یہ انتخاب یک دوانے بٹی ہونے ہے حاالنکہ اب ملثں  نی ےک لتے
 نی نی

پہیل الئن یک دوانے  آنے
 نی کا مقصد انفیکشن ےک بدترین اثرات کو روکن

 نی نی
۔ اس یک وجہ یہ ہے کہ آنے ا ہے ، بجانے یہ کہ نہیں ہے

یا یک ادویات عالج  ۔ اس طرح ، کم افادیت یک ملثں  کو خطرہ وایل بیماری کا عالج کیا جانے
ی
ممکنہ طور پر زندیک

 نی 
 نی نی

وری ہے کہ حمل میں  ےک مقاصد ےک مقابےل میں آنے . خاص طور پر یہ ضی ےک لتے قابل قبول ہے
۔ یہ بیھ ا  وایل دوائیں محفوظ رہیں

 نی  استعمال ہونی
مکان ہے کہ جب لمٹے نصف حیات وایل دوائیں آنے

۔   نی ےک بطور استعمال یک جائیں تو یہ سب ےس زیادہ موثر ہیں
 نی

 نی خوراک حمل ےک 
 نی نی

 نی خوراک ہفتوں ےک درم 24-20پہیل  آنے
 نی نی

۔ دورسی آنے یان دی جانی ہے
۔  32 - 28  ہفتوں میں دی جانی چاہنے
  

 نوٹ: 
 نی نی  ·         

  نی قبل از پیدائش ےک دوران براہ راست مشاہدہ عالج )ڈاٹ( ےک طور پر ہونا چاہنے آنے
ی ·          ی ےک ساتھ عالج یا وقفی وقفی ےس روک تھام کا عال  -سلفاڈوکسیں یمیتھیمیں ج ایچ آنے وی ےس متاثرہ پثں

حفاظٹی عالج  مریضوں جو کہ کوٹرائموکسازول )ٹرائمیتھوپریم اور سلفامیتھوکسازول( ےل رہے ہوں کو 
۔   نہیں ملنا چاہنے
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 باب اٹھارہ
 تپ دق اور جذام 
 
 تپ دق 1.1 

یم تپ دق یک وجہ تپ دق ہوا میں تپ دق ےک جرثوےم یک وجہ ےس ہونی واال انفی   کشن ہے جو مائکوبیکٹثں
یم ایویم اور   مائکوبیکٹثں

۔  یہ اکثر ےس ہوتا ہے جس کو ایسڈ بیسیالنے ےک نام ےس بیھ جانا جاتا ہے
۔  یہ عوایم صحت کا مسئلہ ہے اور  یم افریقن یک وجہ ےس ہوسکتا ہے تمام معامالت کو ایم او مائکوبیکٹثں

۔ ایچ ایس ڈبلیو کو مطلع کیا جانا چ  اہنے
 

 عالمات 
 دو ہفتوں ےس زیادہ کھانیس •

 بخار  •

ورت ےس زیادہ پسینہ آتا ہے  •  رات میں ضی

 ہیموپٹیسس )خون ےک داغوں واال تھوک( •

 . وزن کم ہونا  •
 

 تپ دق یک قسمیں  
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: پھیپھڑوں کو متاثر کرنی واال یہ مرض    نے

 سب ےس عام اور متعدی ہے • پلمونری نی
: اس وقت ہو     نے

یا پھیپھڑوں ےک باہر پھیل جاتا ہے جس ےس کیس بیھ اضافی پلمونری نی تا ہے جب بیکٹثں
عضو ےک نقصانات جیےس دماغ یک جھلیاں ، لیمفنوڈز ، گردوں ، ریڑھ یک ہڈی ، آنتوں اور ھڈیوں و جوڑوں  

 وی / ایڈز ےک شکار افراد میں یہ عام ہے 
۔  ایچ آنے  ہیں

 ہونی
 

ول  تپ دق کا    کنٹر
  :  اہم نکات یہ ہیں

 ج مخترص ، موثر اور مفت فراہم کرنا چاہنے • عال  
 اور نے یس  

 ، نی ایچ یس سسٹم میں شامل ہونا چاہنے
 نے خدمات کو تمام عالقوں تک پہنچنا چاہنے

• نی
جے ویکسینیشن اور کیس فائنڈنگ )خاص طور پر تھوک ےک مثبت ٹیسٹ( کا وسیع استعمال یقیٹی بنانا 

 نے چاہ
 نے کیسوں یک ن  

 شاندیہ اور ان ےک عالج یک ترجیح ہونی چاہنے سبیھ متعدی نی
 

 روک تھام 
۔  ڈیلٹائڈ    نے یس جے ویکسینیشن پیدائش ےک وقت یا پیدائش ےک بعد بج  ےس پہےل رابےط میں دیا جاتا ہے

۔   وایل جگہ ےک اوپر ، دائیں اوپری بازو پر جلد میں دیا جاتا ہے
وع ہونی  پٹھے ےک رسر

 
سکتی واےل   ہفتوں تک( یا مقایم لیمفاڈینوپیتیھ ےک ساتھ ٹھیک نہ ہو  8نے یس جے ویکسینیشن ےک بعد )  

 :  السوں کا درج ذیل عالج کیا جاسکتا ہے
 میل گرام / کلوگرام  10آئیسونایازڈ )او( دو مہینوں ےک لتے روزانہ ایک بار  
 
 کیس مینجمنٹ   

 تشخیص 

 یک مائکروسکونی )ڈی ایس    ےک لتے دو تھوک ےک نمونوں پر براہ راست  تشخیصکو  تھوک: ہر مریض   
سمیثے

۔  تھوک    مرحےل ےک آخر میں ڈی ایس ایم کو دہرایا جانا  ایم( ہونی چاہنے
ےک نمونی یک تصدیق ےک لتے انتہانے

وری ہے جب:   نے ریفرنس لیبارٹری میں بھیجنا ضی
 نے ےک مریضوں ےک تھوک کو لینا چاہنے یا نی

۔  نی  چاہنے
 میں تبدییل نہیں ہ  

 ونے ہے تھوک یک منفی
 تیار کریل ہے یہ تشویش یک بات ہے کہ مریض نی دوانے یک مزاحمت  ●

 
 دوبارہ عالج اور عالج میں ناکامیاں  

۔  ● ورت ہے  کلچر اور حساسیت ےک ٹیسٹ یک ضی
 
 
 سینی یک ایکس رے: اس کو کام درج ذیل میں کرنا چاہنں  
   

 نے ےک منفی معامالت 
 نی
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 …. او نی ڈی مریضوں میں عالج یک تکمیل پر:   
  
 نے یک  

۔  تھوک اکثر  تشخیصعالمات یک وسیع رینج یک وجہ ےس بچوں میں نی بہت مشکل ہوسکٹی ہے
۔  بچوں  بچوں ےس حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے اور کیس بیھ صورت میں یہ اکثر کلچر پر بیھ منفی آتا ہے

۔  اس لتے  تھ رابےط یک  ےک ساکلینیکل فائنڈنگز ، سمیثے مثبت کیس   تشخیصمیں عالمات عام نہیں ہیں
م اینٹی   ی ، ایکس رے معائنہ اور تپ دق ٹیسٹنگ ، کلچر )اگر دستیاب ہو( اور وسیع اسپیکثی خاندانی ھسثی

۔  نیج  اسکور چارٹ تپ دق یک 
تک پہنچنی میں مدد   تشخیصبائیوٹک عالج ےک اثر پر مبٹی ہونی چاہنے

۔  بڑے بج  جو کھانیس ےک زریےع تھوک نکال قابل ہوسکتی ہیں ان کوبالغ افراد یک طرح   تی ےکفراہم کرسکتا ہے
۔ تشخیص  سمثں مائکروسکونی پہال انتحاب کا معیار ہے

 ےس گزرنا چاہنے
 
 نے یک  

 چارٹ  کا   تشخیصبچوں میں نی
 

 اسکور اگر دستخط یا عالمت موجود ہے 

 اسکور  4 3 2 1 0  

 عمویم خصوصیات 

ہفتوں   2 بیماری یک مدت 
 ےس بیھ کم 

ہفتوں ےس  4   ہفتی  2-4
 زیادہ 

    

نشوونما یک  
منازل ےط کرنی  
میں ناکایم یا 

 وزن میں کیم 

وزن میں  
 اضافہ 

وزن میں    
کونے اضافہ 

 نہیں 

وزن میں   
 کیم 

  

 نے واےل مریض 
نی

 ےس رابطہ 
 رپورٹ نہیں  

لیکن ثابت 
 نہیں ہوا

سمیثے ےس   
ثابت + / ای 

 نی 

 ثابت سمیثے 
+ 

  

ٹیوبرکیولن 
 ٹیسٹ 

     مثبت       
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ہفتوں ےک  4         غذائیت یک کیم 
بعد بیھ بہثی 

 نہیں ہوا 

    

شثں خوار یک  
 دائیم بیماری 

ہفتوں ےک  4      
بعد بیھ بہثی 

 نہیں ہوا

    

بیماری کا 
 دورانیہ 

اینٹی    بار بار  
بائیوٹکس ےس 
ی  کونے بہثی

 نہیں 

    

 
 نے یک 

  ( 2ےک لتے چارٹ )  تشخیصبچوں میں نی
  

 اسکور یک  4 3 2 1 0  

 مقایم خصوصیات 

سینی کا 
 ایکسے 

 نے یک تجویز        
نی

کردہ  
خصوصیات 

جیےس دراندازی ، 
 گہا یا لمفنوڈز 

    

رسوائیکل، سب         لمف نوڈز 
 مینڈیبلر 

    

ہڈی یا جوڑ یک 
 سوجن 

ایکس رے پر        
مشورنی  

 خصوصیات 
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پیٹ ےک ماس      اسائٹس 
 ےک بغثں 

     

دائیم            میننجائٹس 
یس این  

 ایس عالمت 

    

ریڑھ یک ہڈی ےک 
 زاویہ یک خرانے 

ایکس رے یک          
 خصوصیات 

  

   مجموغ سکور 

 
 تپ دق ٹیسٹنگ  
 
ی   ےک  تشخیصبچوں میں    لتے ٹیوبرکیولن جلد ٹیسٹ کرنا بہت اہم ہے ، جس بج  میں نے یس جے یک ویکسیں

ےس زیادہ مثبت تعبثں کیا جاتا ہے ، اگر کیس بج  کو نے یس جے ملٹی میل میثی یا اس  10نہیں میل تیھ اےس 
 میل میثی ہونا چاہنے  15ہے تو ، مثبت ہونی ےک لتے کم از کم 

 
 
  :  یہ نتائج ظاہر کرسکتی ہیں
 • فعال انفیکشن )خاص طور پر جب سخت مثبت ہو(  
 • پچھال انفیکشن یا  
 • پچھیل نے یس جے  
 

 ئے کا عالج
 ئر

۔ کیٹیگریز ی  ( ےک مطابق دینے گتے ہیں جو یہ ہیں  ایل نی
 نے اور جذام پروگرام )این نی

 ہ ہدایات قویم نی

 مریےصی  زمرہ 

 نے  1
( اور نتے مریض ےک ای نی نی  نے

 نے )مثبت پلمونری نی
 نی نی

نیا تھوک سمیثے
 یک شدید فارم ےک ساتھ 
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II  دوبارہ ہونا 
  

 ثے مثبت واپیسپہےل ےس ےط شدہ عالج میں ناکایم اور تھوک سمی

III  تھوک ےک نیا سمیثے یر منفی 
  )  نے )کم شدید شکلیں

 ای نی نی

 
 
 
 
ی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے ، عالج معالجہ کا طریقہ کار ، نٹے سمیثے مثبت نی    نے ےک مریضوں کو تیں
نی

 نے اور بج  
  

 IIIاور  Iٹیبل: عالج معالجے یک قسم 
  

 بچہ  ادویات دورانیہ 
 ہےل کا وزن عالج ےس پ

 بالغ 
 عالج ےس پہےل کا وزن 

5-10 
 کلوگرام 

11 - 
20 

 کلوگرام 

21 - 30 
 کلوگرام 

<50 
 کلوگرام 

 کلو  50< 

دو مہینوں کا انتہانے 
سخت مرحلہ ، 
عالج کا روزانہ 
 مشاہدہ کیا جاتا ہے 

 آر ایچ زی ای
150/75/400/2
75 

 ½ 1 2 3 4 

تسلسل ےک چار 
مہینوں میں ، روزانہ 

 ا ہے مشاہدہ ہوت

 }آر ایچ{
  
[150 /75] 

 ½ 1 2 3 4 
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یزینامائڈ  زیڈ  آئیسونایازڈ  =     ایچ آر رافیمپیسن    ا= آر  = پثں

یپٹومائسن  ایس = ای ایتھامبیوٹول  = ای      سثی

اعدادوشمار روزانہ یل جانی وایل گولیوں یک تعداد جسمانی وزن اور گولیاں ےک مواد ےک مطابق عالج  نوٹ: 
۔ےک لتے نشاندیہ  ہیں

    کرنی
: رفیمپیسن یہ سفارشات جسمانی وزن  میل گرام / کلوگرام؛  10ےک ذریعہ درج ذیل خوراکوں پر مبٹی ہیں

یزینامائڈ  5آئیسونایازڈ  میل گرام / کلوگرام ،  25میل گرام / کلوگرام؛ اتھامبیوٹول  25میل گرام / کلوگرام؛ پثں
 15یک خوراک کو    اتھامبیوٹول دی جانی ہے تو ، روزانہ  ہفتوں ےس زیادہ یک وجہ ےس کیس بیھ وجہ ےس  8اگر  

۔ وری ہے  میل گرام / کلوگرام جسمانی وزن ےک مطابق کم کرنا ضی
  

 کچھ اہم نوٹ
اج میں خایل پیٹ  ترجییح دی جائیں  ی

 دوائیں ایک مقررہ خوراک ےک امثی
 زبانی

ج معاون ےک مشاہدے ےک تحت  زبانی دوائیوں کو صحت یک سہولت ےک عملہ یا گھر میں اپٹی پسند ےک عال 
 جانا چاہنے نگل لیا 

 
 2ٹیبل: عالج ےک رہنما خطوط زمرہ 

  

 بچہ  دوانے  دورانیہ 
 عالج ےس پہےل کا وزن 

 ابالغ
 عالج ےس پہےل کا وزن 

5-10 
 کلو گرام

11 - 20 
 کلو گرام

21–30 
 کلوگرام 

<50 
 کلوگرام 

کلو  50< 
 گرام 

دو مہینوں کا شدید 
مرحلہ ، روزانہ 

 ہ کیا جانا مشاہد

یپٹومائسن  سثی
 انجیکشن پٹھے میں 

میل  15
گرام/ کلو  

 گرام 

میل  15
گرام/ کلو  

 گرام 
 

میل  500
 گرام 

میل 750
 گرام 

 گرام  1*

آر ایچ زی ای 
150/75/400/27
 گولیاں   5

 ½ 1 2 3 4 
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مہینی کا   ایک 
شدید مرحلہ میں 
روزانہ مشاہدہ کیا 

 جاتا ہے 

آر ایچ زی ای 
150/75/400/27
 گولیاں   5

 ½ 1 2 3 4 

پانچ ماہ      
تسلسل کا   

 3مرحلہ،             
 ہفتی بعد 
 مشاہدہ 

آر ایچ ای 
150 /75 /400 

 گولیاں 

 ½ 1 2 3 4 

 4 3 2 1 ½  [75/ 150آر ایچ ]

 }ای{
[400] 

¼ 1 2 ** 3 ** 4 ** 

  
یپٹومیسن یک خوراک ےس زیادہ نہیں   750سال ےس زیادہ عمر ےک مریضوں کو  50*   چاہنے  دنی میل گرام اسثی

ی ہفتہ وارطریقہ کار میں ایتھمبیوٹول یک خوراک میں   -** زیادہ مقدار پر غور کریں   آر ایچ یک تشکیل اور تیں
 اضافہ 

 نوٹ  
میل گرام / کلوگرام جسمانی وزن تک کم   15ہفتوں ےس زیادہ دینا ہو تو  اسگ خوراک  8• اگر ایتھمبیوٹول 

 کریں 
 چاہنے جانا  • بچوں کو ایتھمیوبوٹول نہیں دیا 

  
 خصوض معامالت میں تپ دق کا عالج    2.1
۔ آئ پٹومائسنی، سثی  ںیکر   ز یےس گر  نامائڈ یز یثں پ  وٹول یتھمبیاور ا سنیمپی( ، رفچیا نیا )آنے  ازڈ یسونایمنع ہے

ی خوات -یں رکھ سکتی ہ یجار  سنیمپیاور رف چیا نیا ماہ ےک لتے آنے  7۔ اس ےک بعد ںیتک د نوںیمہ 2کو   یں
 . یں ہ رکھ سکٹی  ینا جار دودھ پال 

 نے حمل:    2.2
وع کرنی ےس پہےل یہ کیا وہ حاملہ ہے ، اینٹی نی ہمیشہ عورت ےس پوچھیں کہ عالج رسر

ی میں مستقل بہرا پن  پٹومائسن ےک ، جو جنیں
 ہیں سوانے سثی

ادویات زیادہ تر حمل ےک دوران محفوظ ہونی
ی کرنا کا سبب بنتا ہے لہذا حمل ےک دوران اس ےس  ۔ پرہثں  چاہنے

  
ین دودھ پالنا    2.3  نے ےک مکمل عالج محفوظ ہیں اور بج  یک ماں میں تپ دق یک روک تھام کا بہثی

: نی

۔ پھیپھڑوں ےک تپ دق یک شکار ماؤں میں ،   طریقہ ہے اور بچہ عالج یک پوری مدت تک ساتھ رہ سکتا ہے
ی انے جانی چامیل گرام / کلوگرام( لگ 5بج  کو حفاظٹی آنے این ایچ )  ہینے اور اس ےک بعد نے یس جے ویکسیں

 دیں۔ 
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: رفیمپیسن زبانی مانع حمل ےک ساتھ عمل کرنی ہے اور اس مانع حمل حمل یک زبانی مانع حمل  2.4

وجن یک زیادہ خوراک )  ی کو ایسثی  وایل خواتیں
۔ مانع حمل استعمال کرنی  50افادیت کو کم کرنی ہے

 میں تبدیل کرنی کا مشورہ دیا جانا چاہنے استعمال کرنی مائیکروگرام( وایل گولیوں کا 
  یا کیس اور طریفی

 
  . یں ےس بچ چیا نیا اور آنے  سن،یمپیرف نامائڈ،یز یثں پ: جگر یک بیماری  2.5
 

 . یں امائنوگالئکوسائڈز ےس بچ؛ گردوں یک ناکایم   2.6
 ں یجانچ کر  اثرات یک اور ضمٹی  یں ےس بچ وٹولیتھمبیا . 
  ۔ ںیخوراک کم کر  یک  چیا نیا اور آنے  نامائڈ یز یثں پ یں م  ناکایم د ی شد گردوں یک 
 

و وائرل )اے آر وی( عالج حاصل کرنی واےل ایچ آنے وی مثبت مریضوں  ایچ آنے وی / ایڈز    2.7 : اینٹی ریثی

۔   ی تعامل کا خطرہ ہوتا ہے رفیمپیسن جگر ےک انزائم سسٹم  میں رفیمپیسن اور پروٹیایز روکنی والوں ےک مابیں
ز    یک رسگریم ی انہبثی ( اور نیوکلیوسائیڈ ریورس ٹرانسکریٹثں

ز )نی آنے
ی انیبثی یک حوصلہ افزانے کرتا ہے ، جو پروٹثں

 یک خون یک سطح میں کیم آسکٹی 
۔ اس ےس نی آنے اور این ایس آر نی آنے ( کو میٹابوالئز کرتا ہے )این آر نی آنے

۔ این ایس آر نی آنے  اں کیم واقع نی ہے اور ایس وجہ ےس نیویراپائن  میں ےس نیویراپائن یک مقدار میں نمایہے
۔ دورسی طرف نی آنے جگر ےک انزائم سسٹم کو بہثی بناتا  اور رفیمپیسن کو اکھنی استعمال نہیں کرنا چاہنے

 نے کا غثں 
موثر عالج یا ادویات    ہے جو رفیمپیسن یک خون یک سطح پر اثر انداز ہوتا ہے جس ےک نتیجے میں نی

 پردنے نیوروپتیھ کا سبب بن سکتا ہے ، جس ےک نتیجے میں آئسونایازڈ کا زہریال اثرہوت
۔ این آر نی آنے ا ہے

۔   یک وجہ ےس اضافی زہریالپن ہوسکتا ہے
 

ائڈ عالج کا کردار   2.8  سٹٹں
ایڈ    واےل سٹثں

 نے ےک عالج میں اضافی طور پر دینے جانی
 نے بڑے اینٹی نی

تھرانی تپ دق میننجائٹس ، فوففل نی
 نے گردن توڑ بخار اور نی فیوژن 

۔ تجویز کردہ خوراک  نی یکارڈائٹس میں فائدہ مند ہے  نے پثں
ےک ساتھ اور نی

یکارڈائٹس میں درج ذیل ہے  ہفتوں، آہستہ آہستہ کٹے ہفتوں میں   4 - 1میل گرام / روزانہ  60-40نے پثں
ائڈ عالج ےس فائدہ اٹھا سکتی دورسے   -خوراک کم کریں : کم عام حاالت جوسٹثں ، یہ ہیں  ہیں

نجائٹس ·           نے لثں
 ہوا ےک راستی میں رکاوٹ ےک ساتھ نی

 مثال ےک طور پر ہوا یک راہ میں رکاوٹ یک عالمات ےک ساتھ بڑے پیمانی پر لمف ایڈینوپیتیھ ·         
ک زخم کو روکنی ےک لتے گردوں  ·           نے یوریٹثں

 یک نایل یک نی
 نے یک ·     

 وجہ ےس ہائپو ایڈرینالزمایڈنرل غدود یک نی
 نے ادویات یک وجہ ےس شدید حساسیت کا رد عمل·         

 اینٹی نی
ائڈز ےک مجموغ فائدہ   ائط ےک تناظر میں ، اسٹثں یسنٹ ہیں وہ مذکورہ باال رسر ائڈز امیونوسثی اگرچہ اسٹثں

نفیکشن ےک  یضوں میں استمعال کرسکتی ہیں ، دورسے موقع پرست اےک طور پر ایچ آنے وی مثبت مر 
۔   خطرے ےس کہیں زیادہ ہیں

  
 کثثں ادویات ےک خالف مزاحم تپ دق     2.9
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 نے لیبارٹری یک  
یم تپ دق ےک  ہے جو    تشخیصایم ڈی آر نی کلچر ےک بعد اور ادویات یک حساسیت  مائکوبیکٹثں

( کو انجام دینی ےک    ےک ٹیسٹ )ڈی ایس نی
ی
۔ مزاحم قسم یک نشاندیہ یک جانے یک کیونکہ وہ بعد یک جانی ہے

۔ ادویات ےک خالف مزاحم چار مختلف    نے دوانے ےس بچ سکتی ہیں جو پہےل ان ےک لتے زہرییل تھیں
اینٹی نی

 :  اقسام یک نشاندیہ یک گٹے ہے
 مونو مزاحمت: تپ دق یک ایک انسداد دوا ےک خالف مزاحمت ·         
ف مزاحمت، آئسونایازڈ  اور ریفیمپیسن دد مزاحمت: ایک ےس زائد اینٹی تپ دق ادویات ےک خالمتع ·          

ازینامائڈ اور آئسونایازڈ دونوں ےک خالف (· ملٹی ڈرگ مزاحمت: کم از کم  دونوں ےک عالوہ ) جیےس پثں
 آئسونایازڈ اور ریفیمپیسن ےک خالف مزاحمت 

 
 نے )ایکس ڈی آروسیع پیمانی پر ادویات یک مزا·         

(: کیس بیھ فلوورکیون -حمت نی  نے
ولون یک اضافی نی

یومائسن  ی انجیکشن سیکنڈ الئن ادویات میں ےس ایک )کیثی اغ ، اور کم از کم تیں ی مزاحمت ےک ساتھ کثثں الثی
(۔ ی  ، کانامائسن اور امیکیسیں

  
 نے یک  -ایم ڈی آر

 تشخیص نی
 نے ےک کیس بیھ مشتبہ شخص یک مطلو  -ڈی آر 

: نی  بہ بیس الئن تحقیقات میں شامل ہیں
 نے •  

یپہےل نی  ےک عالج ےک نتائج سمیت جامع طٹے ھسثی
 جسمانی معائنہ •  
، کلچر اور ڈی ایس نی ےک لتے  -تھوک ےک نمونی )سپاٹ  2•    مائکروسکونی

 صبح( یک سمیثے
 فراہم کنندہ یک طرف ےس ایچ آنے وی ےک لتے جانچ اور مشاورت•  
  حفظان صحت ےس متعلق تعلیم کھانیس ےک لتے •  
 جانچسینی کا ایکسے یک •  
  

 نے ےک مریضوں کو ایمبولینس ےک ذریعہ ریفر کرےک ایم ڈی آر نی 
ڈی ایس نی نی تصدیق یک کہ ایم ڈی آر نی

 گا جہاں انہیں داخل کرایا جانے گا۔
 نے اسپتال منتقل کیا جانے

  
 نے کا عالج –ایم ڈی آر 

 نی
 ےک مطابق طمعیاری عالج: 

ی
ی مریض یک آبادی یک نمائندیک ریقہ کا تیار کتے گتے ہیں  ۔ ڈرگ مزاحمت متعیں

۔ جب بیھ ممکن ہوسگ توبہت ایم  مریض گروپ یا زمرے ےک تمام مریضوں کو ایک یہ طرزعمل ملتا ہے
۔   نے یک تصدیق ڈی ایس نی ےک ذریعہ یک جانی چاہنے

 ڈی آر نی
  

 نے ےک عالج : 
 ایم ڈی آر نی

 جانے  ا یےک تحت ڈوٹس پلس عالج ک نی  یس نی  نیا)آر  
ور  تں روک تھام ےک ل یکآر   یڈ میا   ز یےس گر  لی/ عالج ےس متعلق ناقص تعم ہے کہ مونوتھرانی  یبہت ضی

 ۔ ںیکر 
  ۔ اگر دست  جانچ ہونی   یک  تی حساس یک  اتیادو  کار مندرجہ باال یک   قہی ہے تو ، عالج کا طر   یں نہ ابیچاہنے

ماہ تک   12و کم ےس کم ک  ضوںیےک مر  نے  نی  یتپ دق اور مائلر  اور جوڑوں یک یگردن توڑ بخار ، ہڈ   -طرح
 ۔نں عالج معالجہ کروانا چاہئ
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یک     2.10  ئے / ایچ آئ  وی ےک رس 
 انفیکشن ےک انتظام-ئر

 نی   یس  آنے   نیتر   بیےک لتے قر   سٹنگیٹ  یو   آنے   چیکو ا  ضوںیہونی واےل تمام مر   تشخیص  ےک واقعات یک  نے   نی 
۔ ا جا ی ےک پاس بھ یس پلمونر یجانا چاہنے ۔" مرحلہ  ید کو اے آر نی   ضوںیمر واےل تمام  نے  نی  یکسثی ( 4جانے

 ےک ساتھ  میا می ا و ی/ک اتیخل 350> گنٹی   4 یڈ ( یس3)مرحلہ  یں واےل ہ نے  نی  یاور وہ سارے جو پلمونر 
 

 جذام   3.1
ی یک وجہ ےس ہونی ہے ، ایک ایسڈ اور الکحل یہ ایک دائیم   یم لیثی گرینولومیٹس بیماری ہے جو مائیکوبیکٹثں

۔ یہ بنیادی طور پر جلد ، پردنے اعصاب اور چپچپا فاسٹ بیسیلس ہے  جو بہت یہ آہستہ بڑھتا ہے
۔ یہ بنیادی طور پر انسانوں یک ایک بیماری ہے ، جو تمام نسلوں ،  تمام عمر اور جھلیوں کو متاثر کرتا ہے

یفرل نیورائٹس یک سب ےس عام وجہ  ۔ جذام دنیا میں پثں ۔ دونوں جنسوں ےک لوگوں کو متاثر کرنی ہے  ہے
  

اپنی جسم میں بہت ےس بیسیل رکھنی واےل مریض ، ملٹی بیسیلری مریض ، انفیکشن کا سب ےس اہم ذریعہ  
ے میں اس  ۔ اگر ان کا عالج نہ کیا گیا تو ، وہ معارسر  ہیں اور کھانیس اور چھینکتی ہیں

بیماری کو پھیالنی
۔ یہ متع   ہیں

انیہ میں ضف  )بوندوں کا انفیکشن( ےک ذریےع دورسوں کو متاثر کرنی ی
٪ کوڑھ   25دی مریض تثی

۔ دورسے کو   ہیں
 کرنی

ی
ڈ مریضوں یک نمائندیک وزی بیسالنے ےک ساتھ ، 75ےک رجسثی ٪ مریض کچھ لیثی

۔ جذام ےک مریضوں ےک ساتھ جلد ےس رابےط کو اب منتقیل کا پایس بیسیلری مریض کم متعدی ہو   ہیں
نی

۔ جذام کا مختل  ( یک ڈگری ایک اہم ذریعہ نہیں سمجھا جاتا ہے ٰ ف اظہار انسانی جسم یک مزاحمت )استثٹی
 میں تبدیلیوں یک وجہ ےس ہے نہ کہ مختلف قسم ےک بیسالنے یک وجہ ےس۔ 

  
ی ےک خالف سخت مزاحمت ہے جو انفیکشن ہونی ےک باوجود  ٪( یک ایم لی85زیادہ تر لوگوں )تقریبا  ثی

۔   ہیں ان میں اتٹی زیادہ ٪ بج  جو جذام بیسیال 75بیھ ان کو بیماری نہیں ہونی ہے
نے ےس متاثر ہونی

۔   مرحےل میں یہ اس مرض پر قابو پالینی ہیں
مزاحمت ہونی ہے کہ وہ خود یہ بغثں کیس عالج ےک ، ابتدانے

ی وہ لوگ جن کو جذا ٰ حاصل ہے ، ان میں پاسیبیسلثں م بیسیالنے ےک لتے کافی زیادہ لیکن نامکمل استثٹی
ٰ قدرنی طور 10-5ضف بہت کم لوگ ہیں ) جذام پیدا ہوگا۔ کمیونٹی میں  ی ےس استثٹی ٪( جن کو ایم لیثی

ی ےس متاثر ہوتا ہے ، تو بیسیل آزادانہ طور پر ک  ایم لیثی
۔ جب ان میں ےس کونے ٹے گنا بڑھ پر بہت کم ہے

۔ بقیع جذام کا سبب بننی وایل بڑی تعداد میں ہوسکتا ہے  جاتا ہے اور کثثں
  

 تشخیص 

صوصیات میں ہائپوپگمنٹ انستھیٹک میکوال یا نوڈیولر اور اریتھمیٹس جلد گھاووں اس وجہ ےس اہم طٹے خ
۔ مندرجہ ذیل عالمات میں ےس ایک یا زیادہ عالمات ظ اہر کرنی پر مریضوں اور عصٹے گاڑھا ہونا شامل ہیں

 :  کو جذام ہونی کا شبہ کرنا چاہنے
 جلد میں جلن  

 احساس ےک نقصان ےک ساتھ جلد پر ہلکا پیچ 
 وں اور / یا ہاتھوں میں نے حیس اور چبھناپثں 

وں یک کمزوری  پلکوں ، ہاتھوں یا پثں
 اعصانے درد ·  
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 چہرے اور کانوں ےک لوبز میں بغثں درد ےک سوجن یا گانٹھ 
وں پر بغثں درد ےک زخم یا جلنا ہاتھوں ی  ا پثں
 نوٹ: 
ویس کوآرڈینیثی  مذکورہ عالمات ےک ساتھ سامتی آنی واےل مریضوں یک جلد از جلد ض·        نے اور لیثی

لیع نی
۔ ڈی نی ایل یس مریض یک جانچ کرے گا اور فیصلہ کرے گا کہ اےس عالج پر  ورت ہے ےس معائنہ کرنی یک ضی

۔  رکھنا ہے یا نہیں
کوڑھ ےک عالمات ےک لتے اس شخص یک عالمات اور محتاط طٹے جانچ پر مبٹی ہونا   تشخیصیک   جذام  

۔ضف شاذ و نادر صورت ورت ہو چاہنے وں میں لیبارٹری اور دیگر تحقیقات یک جذام یک تصدیق ےک لتے ضی
ی نہیں ہے تو مشتبہ مریض ڈی نی ایل یس یا جذام میں تربیت حاصل کردہ دورس ے سکٹی ہے اگر یقیں

۔   شخص یک طرف ےس دیکھا جانا چاہنے
 : ی اہم عالمات یہ ہیں  جذام ےک تیں

o    احساس ےک نقصان ےک ساتھ جلد کا پیچ 
 پردنے اعصاب ا  

 یک یا ایک ےس زیادہ بڑےھ ہونے
o    

ی
 جذام بیسیالنے یک موجودیک

ی لینا  ھسثی
ی مریض یک صورتحال کو سمجھنی اور کھونے ہونے مریض کا رساغ  لگانی ےک لتے مریض پر کچھ خاص ھسثی

 : وری ہے ۔ مندرجہ ذیل حاصل کرنا ضی  معلومات لینی اور جمع کرنی ےک لتے بہت اہم ہے
 لومات: تینوں نام ، جنس ، سال پیدائش ، گھر ےس کلینک کا مکمل پتہ، پیشہعام مع ·  
 رابطہ ےس متعلق معلومات: مریض ےک گھر میں جذام ےک دیگر معامالت  ·  
شکایات ، بشمول آغاز یک تاری    خ ، پہےل گھاووں یک جگہ ، اس ےک بعد یک تبدیلیاں اور موصولہ   اہم ·  

۔   ترفی
  

 جسمائن معائنہ
انی معائنہ ہمیشہ مناسب روشٹی ےک ساتھ دستیاب ہونا چاہنے اور اس شخص کو آسانی  جسم ·  

 محسوس کروانی ےک لتے کافی رازداری ےک ساتھ۔ 
ے ·       ی ۔ اس بات کو یقیٹی بنانی ےک لتے کہ کونے اہم نشان ضائع نہ  مریض کو کثی اتارنی ےک لتے کہا جاتا ہے

 ےس معائنہ کر 
ی
۔ ایک اچیھ طرح ےس آزمایا ہوا نظام مریض یک جانچ کرنا ہوا ہو ، مریض کا باقاعدیک نا چاہنے

 :  مندرجہ ذیل ہے
o   ، وع کریں ، پہےل رس ، پھر گردن کندھوں ، بازوؤں ، تن ، کولہے اور   جلد یک جانچ پڑتال ےک ساتھ رسر

 ٹانگیں 
o   وں تک جانا وع کرنا اور آہستہ آہستہ پثں  پھر اعصاب یک چھو کر دیکھنا رس ےس رسر
o    پھر دورسے اعضاء یک جانچ پڑتال 
o    جلد ےک سمیثے یک جانچ پڑتال 
o    باآلخر معذوروں ےک لتے آنکھوں ، ہاتھ اور پاؤں یک جانچ۔ 
  

 وجہ ےس پیچیدگیاں  عصتے نقصان یک
 :  مریضوں میں عصٹے نقصان ےک نتیجہ ےس  مندرجہ ذیل پیچیدگیاں لتے جانچ پڑتال یک جانی چاہنے
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 چوٹ اور نامکمل پلک جھپکتی اور / یا آنکھ بند ہونی یک وجہ ےس وژن میں کیم کارنیا میں  ·  
 ماحساس کھونی ےک ساتھ ہتھیلیوں اور تلووں یک جلد پر دراڑیں اور زخ ·  
 پنجوں جییس انگلیاں  ·  
 ڈراپ پاؤں  ·  
 کالنے ڈراپ  ·  
ہونا اور داغ پڑنا۔ مناسب  احساس کم ہونی ےک ساتھ جن ہاتھوں اور پاؤں یک انگلیوں کا چھوٹا  ·  

نشانوں کا استعمال کرنی ہونے نقشوں پر زخموں ، پنجوں اور جذب یک سطح کو بیھ نشان زد کریں اور 
۔   کھینچیں

  
 یک جانی چاہنے   تشخیصذیل کارڈنل نشانیوں میں ےس اگر کونے ایک ہو تو کوڑھ یک  مندرجہنوٹ: 
 احساس ےک نقصان ےک ساتھ جلد کا نقصان ·      

 پردنے اعصاب      · 
 ایک یا زیادہ بڑےھ ہونے

 جذام بیسیالنے ےک لتے جلد کا ایک سمیثے ·      
  

 جذام یک درجہ بندی
۔ جذام  درجہ بندی کا بنیادی مقصد   وایل عالج یک تنظیم ےک بارے میں فیصلہ کرنا ہے

مریض کو دی جانی
۔ بہت ےس  کو جسم میں موجود بیسیالنے یک تعداد ےک حساب ےس دو گروہوں میں  درجہ بندی کیا جاتا ہے

( گروپ ےس ہے ، جس میں کچھ بیسالنے پایس  ی )ایم نے  رکھنی واےل مریضوں کا تعلق ملٹی بیسیلثں
بیسالنے
۔ درجہ بندی بیھ اس لتے اہم ہے کہ اس ےس انفیکشن یک ڈگری  بیسیل   ہیں

( گروپ یک تشکیل کرنی ری )نی نے
۔   اور جذام ےک رد عمل اور ممکنہ پیچیدگیوں  یک نشاندیہ ہوسکٹی ہے

  
 ہیں ، جن یک بنیاد پر: 

 جذام کو درجہ بندی کرنی ےک دو طریفی
 جذام جلد ےک گھاووں یک تعداد ·         
         ·  

ی
 میں بیسیالنے یک موجودیک

 جلد ےک سمیثے
ونی واےل یا جلد ےک سمیثے تمام نتے مشتبہ جذام واےل افراد ےک لتے تجویز یک جانی ہے اور دوبارہ ےس مرجع ہ

 ےک معامالت میں واپس آجانی واےل۔ 
 قابو پانی

 مندرجہ ذیل مریضوں یک درجہ بندی کریں: 
  

4.1    )  بیسیلری )ایم ئے
وزیملتر  لیٹر

 چھ یا اس ےس زیادہ کوڑھ یک جلد ےک گھاووں ےک مریض ·         
 مثبت جلد سمیثے ·         

( جذام  پایس بیسیلری )نی نے
 انچ کوڑھ یک جلد ےک گھاووں ےک مریض ایک ےس پ·         
 منفی جلد سمیثے ·         
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ی کیس یک طرح    اگر درجہ بندی ےک بارے میں کونے شبہ ہے تو ، مریض کو درجہ بندی کرےک ملٹی بیسیلثں
۔ یہ یقیٹی طور پر ان مریضوں پر الگو ہوتا ہے جن کا ماضی میں عالج ہوا ہے اور پہےل  عالج کیا جانا چاہنے

۔ استعم  معلومات دستیاب ہیں
 ال کتں گتے عالج پر ناکافی

  

 عالج
ی ت  ا یےس دو    یں م  لیہے جو درج ذ  یں شکل م  ( یکنی   یڈ  می)ا  ڈرگ تھرانی   جذام کا عالج ملٹی  ۔   یں کا مجموعہ ہے

 : اتیادو 
 سن یمپی۔ رفپسولی( کاے 
 گویل  پسونی( ڈب
ی ۔ کلوفپسولی( کیس ی میثں  یں
ہے اور   بڑھاؤ کو روکٹی   یک  یمار یہے اور اس طرح ب  ( کو مار ڈالٹی یثی یل  می)ا  النے یس یب  یں جسم م  نی   یڈ  میا  -ا
۔  ےس بچانی  وںیدگیچیپ  د یمز   ہے
ii  .کا   کشنی انف  یں ہوجاتا ہے اور اس طرح جسم م  یمتعد  ثں غ  ضی۔ جذام کو مارا جاتا ہے ، مر می کہ ا  سا یج
۔ عالوہ از   الؤ یپھ ۔   بیھ الؤ یکا پھ  کشنی انف یں ، دورسے افراد م ںیکم ہو جاتا ہے  کم ہوجاتا ہے
iii .ی ت ا یبجانے دو  دوا یک کیضف ا ۔  ٹی یقی موثر عالج کو  کا مرکب استعمال کرنا یہ  وںیدوائ یں بناتا ہے
 . یں ہ یں ہونی ےک چانسی نہ  دا یےک خالف مزاحمت ےک پ اتیادو 
 

سکتا  جا  ا ید میرج نی  یڈ م یا یار یمع  بیھ کیےس ا یں م  لیکو مندرجہ ذ  ضوںیپر ، مر  اد یبن یک  یبند گروپ
۔ بچوں م  .  جا سکٹی  یک  ڈجسٹی ےس ا فی ی، خوراک مناسب طر  یں ہے  ہے

( مکمل کرل  یک  میرج نی  یڈ میا یار یمع ضیجب مر  • آر  -ہے ، تو اےس عالج  تا یمطلوبہ تعداد )ماہانہ پلسی
۔ ا یےس رہا ک نی  فیا  جاتا ہے
 
 ( نے  می)بالغ ا خوراک 
 1ماہانہ عالج: دن  
 ( 2گرام   میل 300گرام )   میل 600 سنیمپی: رفسیا

 اور
ی : کلوف سیا ی میثں  ( 3گرام   میل 100گرام )   میل 300 یں

 اور
 گرام  میل 100 پسونی:ڈسیا
 ،28 - 2عالج: دن  ہی ومی
ی : کلوف سیا ی میثں  گرام   میل 300 یں

 اور
 گرام  میل 100 پسونی:ڈسیا
  

 جانے  ا یعرصہ ےک اندر ل انیماہ ےک درم  18-12کو   کیپ  سثی یبل 12: ہیکا دوران  عالج
 ؛1سال( ماہانہ عالج: دن  14 - 10 نے  می)بچہ ا وراکخ
 ( 3گرام   میل 150گرام )   میل 450 سنیمپی: رفسیا
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 اور
ی : کلوف سیا ی میثں  ( 3گرام   میل 50گرام )   میل 150 یں

 اور
 گرام   میل 50 پسونی:ڈسیا
 

 28 - 2عالج: دن  روزانہ
ی : کلوف سیا ی میثں  گرام ہر دورسے دن   میل 50 یں

 اور
 گرام روزانہ  یلم 50 پسونی:ڈسیا

   یں مدت ےک اندر لتے جانی چاہئ یک  انیماہ ےک درم 18-12 کی بلسثی پ 12مدت:  یک  عالج
 1( ماہانہ عالج: دن نے  )بالغ نی  خوراک

 ( 2گرام   میل 300گرام )   میل 600 سنیمپی: رفسیا
 اور
 گرام  میل 100 پسونی:ڈسیا
 : 28 - 2عالج: دن  ہی ومی
 گرام  میل 100 پسونی:ڈسیا
 

 یں جائ تں مدت ےک اندر ل یک  انیماہ ےک درم 9-6 کی بلسثی پ  6مدت:  یک  عالج
 1سال( ماہانہ عالج: دن  14 - 10 نے  )چائلڈ نی  خوراک

 (3گرام   میل 150گرام )   میل 450 سنیمپی: رفسیا
 گرام   میل 50:ڈاپسن سیا

 28 - 2عالج: دن  روزانہ
 گرام روزانہ   میل 50:ڈاپسن سیا
 مدت ےک اندر اندر  یک  انیماہ ےک درم 9-6 کی ثی پبلس 6: ہیعالج کا دوران 
 مدت  یک  نی  یڈ میا

 جذام  یلر یسیب پایس
خوراک جمع کرنی  ۔ جب چھٹی یں چاہئ  ٹی یل یں خوراک 6 یں م نوںینو مہ ادہیےس ز  ادہیکو ز   ضوںی مر          ·
 جانا چاہنے )عالج مکمل( ا یکو عالج ےس رہا ک  ضیتو مر  یں ہ
۔ جن ےک عالج مجموغ   جانی   مکمل کرنی ےک لتے ہر ممکن کوشش یک  رانی تھ  مو یک  یک  ضوںیمر           ·   چاہنے
ی ت ی ت  یک  نی  یڈ میکل ا  کی جو ا  ضی مر   ا یوقفہ آ رہا ہے  تں 'ماہ' ےک ل ادہیےس ز   یں اور  یں مس کر چےک ہ یں خوراک یں

 چاہنے  نا یکو نادہندہ قرار د  ضی مر  ےسیتو ا یں کر سکتی ہ   یں مکمل نہ یں خوراک 6ماہ ےک اندر  9اس وجہ ےس 
جانا   ا یکورس کرا  کنڈ ی س کیواپس آجاتا ہے تو اےس اس کا ا یں م  نکیکل  یں نادہندہ بعد م اگر کونے          ·

 ۔ چاہنے 
  

 جذام یٹں لیسیب ملتر 
  ملٹی  یں خوراک 12مکمل کرنی ےک لتے  یں مدت م  ماہ یک 18 ادہیےس ز  ادہیکو ز   ضوںیےک مر  نے  میا         ·

  یڈ می.ایں چاہ
 جانا چاہنے )عالج مکمل(  ا یےک عالج ےس رہا ک  ضی خوراک جمع کرنی وقت مر  ںی بارہو  یک  نی
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ان کو بلسثی    یں ناکام رہنی ہ  یں مکمل کرنی م   یں خوراک 12  یک  نی   یڈ  میماہ ےک اندر اندر ا  18  ضیجو مر          ·
 جانا چاہنے  ا یاور موقع د کیکورس مکمل کرنی ےک لتے ا

 نوٹ 
  8 یک  نی  یڈ میا ضی مر  ا یچھ 'ماہ'  ادہیےس ز  ادہیوقفہ ز  مجموغ یں جن ےک عالج م  ضی مر  ےسیا       ·

کر سکتا ہے اس کو   یں مکمل نہ یں خوراک 12ماہ ےک اندر اندر  18مس کرتا ہے اور اس وجہ ےس  یں خوراک
 جانا چاہنے  ا یک   کارڈ ینادہندہ ےک طور پر ر 

، ا  ضی نادہندہ مر   کیا  یں م  نکیکل          ·   ض ی دورسا کورس باقاعدہ عالج مر   کیا  کا   نی   یڈ  میرپورٹ کرتا ہے
وع تیاہم  کو عالج یک  جانا چاہنے  ا یک  بتانی ےک بعد رسر

وع کرنی واےل مر          · کٹ م  ونٹیکو   ضوںیعالج دوبارہ رسر  رجسثی ہونا چاہنے  یں رجسثی ڈسثی
اور عالج  کیا کا اندازہ کرنی ےک لتے   لیتکم تعداد ےک ساتھ عالج یک نٹے  کیجذام رجسثی بار پھر ا         ·

 ےک طور پر  ےک بعد واپیس فالٹی جانا چاہنے ڈ ا یشامل ک   یں کوہارٹ م
 ا یبنا  ٹی یقیےک دورسے کورس مکمل   ضوںی ہے کہ مر  جانی  ہر ممکن کوشش ےک طور پر سفارش یک         ·

 جانا چاہنے 
ساتھ ساتھ اےس   ےک عالج ےک مکمل ہونی ےک ضی ےک بعد مر  لیتکم ےک دورسے کورس یک نی  یڈ میا         ·
 جانا چاہنے  ا یک  کارڈ یر 
  

 یک مدتایم ڈی ئر  
 پایس بیسیلری جذام

۔ جب چھٹی خوراک جمع کرنی  6مریضوں کو زیادہ ےس زیادہ نو مہینوں میں ·          خوراکیں لیٹی چاہئیں
 ہیں تو مریض کو عالج ےس رہا کیا جانا چاہنے )عالج مکمل(

۔ جن ےکمریضوں یک کیمو تھرانی م·           عالج مجموغ    کمل کرنی ےک لتے ہر ممکن کوشش یک جانی چاہنے
ی خوراکیں مس کر چےک ہیں اور   یک تیں

ی ےس زیادہ 'ماہ' ےک لتں وقفہ آ رہا ہے یا مریض جو ایک کل ایم ڈی نی تیں
 نے خوراکیں مکمل نہیں کر سکتی ہیں تو ایےس مریض کو نادہندہ قرار دینا چاہ 6ماہ ےک اندر  9اس وجہ ےس 

 نادہندہ بعد میں کلینک میں و ·         
اپس آجاتا ہے تو اےس اس کا ایک سیکنڈ کورس کرایا جانا  اگر کونے

 ۔ چاہنے 
  
 

ی جذام  ملتر بیسیلٹں
خوراکیں ملٹی   12ماہ یک مدت میں مکمل کرنی ےک لتے  18ایم نے ےک مریضوں کو زیادہ ےس زیادہ ·         

.ایم ڈی نی یک بارہویں خور    )عالج مکمل( اک جمع کرنی وقت مریض ےک عالج ےس رہا کیا جانا چاہنے چاہیں
 میں ناکام رہنی ہیں ان کو بلسثی   12ماہ ےک اندر اندر ایم ڈی نی یک    18جو مریض           ·

خوراکیں مکمل کرنی
 کورس مکمل کرنی ےک لتے ایک اور موقع دیا جانا چاہنے 

 نوٹ
  8 یک وغ وقفہ زیادہ ےس زیادہ چھ 'ماہ' یا مریض ایم ڈی نی ایےس مریض  جن ےک عالج میں مجم       ·

خوراکیں مکمل نہیں کر سکتا ہے اس کو  12ماہ ےک اندر اندر  18خوراکیں مس کرتا ہے اور اس وجہ ےس 
 نادہندہ ےک طور پر ریکارڈ کیا جانا چاہنے 
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، ایم ڈی نی کا ایک  ·           دورسا کورس باقاعدہ عالج مریض کلینک میں ایک نادہندہ مریض رپورٹ کرتا ہے
وع کیا جانا چاہنے کو عالج یک اہمیت بتا  نی ےک بعد رسر

کٹ میں رجسثی ہونا چاہنے ·          وع کرنی واےل مریضوں کو یونٹ رجسثی ڈسثی  عالج دوبارہ رسر
اور عالج جذام رجسثی بار پھر ایک نٹے تعداد ےک ساتھ عالج یک تکمیل کا اندازہ کرنی ےک لتے ایک ·         

 بعد واپیس ےک طور پر  کوہارٹ میں شامل کیا جانا چاہنے ڈیفالٹ ےک
ہر ممکن کوشش ےک طور پر سفارش یک جانی ہے کہ مریضوں ےک دورسے کورس مکمل یقیٹی  بنایا ·         

 جانا چاہنے 
ساتھ اےس   ایم ڈی نی ےک دورسے کورس یک تکمیل ےک بعد مریض ےک عالج ےک مکمل ہونی ےک ساتھ·         

 ۔ریکارڈ کیا جانا چاہنے 
  

 معامالت میں عالجخصویص 
 ےک معیاری طرز عمل کو ماں اور بج  دونوں ےک لتے محفوظ سمجھا جاتا ہے اور ایس وجہ حمل:  

ایم ڈی نی
۔  ےس اس کو حمل ےک دوران بیھ جاری رکھنا چاہنے

  
 عالوہ مناسب اینٹی تپ دق تھرانی  تپ دق اور جذام دونوں میں مبتال مریضوں کو ایم ڈی نی ےکتپ دق: 

۔ ایک یک بیھ ضی  ور دیٹی چاہنے ۔ تپ دق ےک عالج ےک لتے درکار خوراک میں رفیمپیسن ضی ورت ہونی ہے
 نے ےک عالج ےک انتہانے سخت مرحےل ےک مکمل ہونی ےک بعد ، مریض کو جذام ےک عالج ےک لتے  

بار اینٹی نی
۔  اپٹی ماہانہ ریفیمپیسن جاری رکھٹی چاہنے

  
ہ جذام ےک مریض کا عالج ویسا یہ ہوتا ہے جو کیس دورسے : ایچ آنے وی ےس متاثر ایچ آنے وی / ایڈز 

ح دورسے مریضوں یک طرح  ۔ ایچ آنے وی مثبت مریض ےک ردعمل اور عالج یک رسر مریض ےک لتے ہوتا ہے
۔ ورت نہیں ہے ۔ انتظام ، بشمول عالج معالجے ےک رد عمل ، کو کیس ترمیم یک ضی  یہ ہے

 

 جذام ےک رد عمل اور دوبارہ ہونا
ی پیچ ، اعصاب ، دورسے اعضاء( میں اچانک سوزش کا  جذام کا   ردعمل میں مریض ےک گھاووں )سکیں

۔ اعصاب کو نقصان   ۔ اس یک وجہ مریض یک قوت مدافعت یک حیثیت میں ردوبدل ہوتا ہے ظہور ہوتا ہے
۔ لہذ ۔ ا جلد پتہ لگانا چاہنے اور عالج کیا جانا چاور جذام میں معذوری یک سب ےس بڑی وجہ رد عمل ہے اہنے

جذام ےک رد عمل اس مرض یک فطری وجہ ہیں اور یہ کیس بیھ وقت ہوسکتی ہیں ۔عام طور پر بیماری 
۔ بعض اوقات مریض جذام ےک رد عمل یک وجہ ےس پہیل مرتبہ صحت    مرحےل میں ہونی ہے

بیماری ےک ابتدانے
۔ ۔ عالج یک تکمیل ےک بعد کچھ رد عمل دیکھنی  یک سہولت ےک لتے اطالع دینی ہیں   کو ملتی ہیں

  

 ہیں 
 : رد عمل یک دو قسمیں ہوئی

 رد عمل Iریورس ری ایکشن )آرآر( یا قسم ·         
وزم)ای این ایل( یا قسم           · کا رد عمل )تفصیل ےک لتے صحت ےس متعلق کارکنوں ےک    IIاریتھمانوڈوزم لیثی

 لتے دسٹی مالحظہ کریں( لتے جذام ےک انتظام ےک 
 

 ری ایکشن کا عالج 1قسم ریورس ری ایکشن یا 
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  بیھ یک  ائڈز ثں کوسٹیےک عالوہ کورٹ  اتیکو آرام اور درد کش ادو   ضی مر 
ی
ورت ہویک   دوانے  ۔ پسند یکضی

۔ عام طور پر کورس روزانہ  سولون یڈنیپر    یح یترج یں خوراک م کی گرام ےک ساتھ روزانہ ا  میل 60-40ہے
وع ہوتا ہے )ز  طور پر صبح ےک وزن تک( ، اور عام طور  گرام / کلوگرام جسانی   میل 1 ادہیےس ز  ادہیوقت رسر

ول ک پر کچھ دن ےک اندر یہ ۔ اس ےک بعد خوراک کو آہستہ آہستہ ہر پندرہ  ا یرد عمل کو کنثی جاتا ہے
۔ ذ ا یجاتا ہے اور آخر کار اےس روک د ا یدن بعد کم ک ےک   ہثں وغ سر یبلڈ پر  الس ، ہانے  کپٹیپ طس،یابیجاتا ہے

۔ .  برتٹی  اطیمناسب احت  یں م ضوںیمر   چاہنے
 : ڈولی ےک لتے ش تھرانی   سولونی ڈنی ےک لتے پر  ضی رد عمل واےل بالغ مر  کیا قسم
 گرام    میل 30ہفتوں  4اور  3بار، پھر  کیا یں دن م کیگرام ا  میل 40ہفتوں ےک لتے  2ےس پہےل   سب
 گرام   میل 20بار کیا یں دن م کیےک لتے ا 6اور 5 ہفتہ
 گرام  میل 15بار  کیا یں ان م کیا 8اور  7 ہفتہ
 کیےک لتے ا  12اور    11بار ، اور ہفتہ    کیا  یں ےک لتے دن م  10اور    9بار ہفتہ    کیا  یں دن م  کیگرام ا  میل  10

 ۔گرام   میل 5بار  کیا یں دن م
 ہوسکٹی  لیطو مدت  ( ردعمل ےک مطابق عالج یکت یشمول اعصاب یک نے ، )پرد یں صورت م یک  ورائٹسین 

۔    4خوراک  گرام ےک بعد ےس ہر مدت یک  میل 20ہے
ی
 یہ یں ۔ عام طور پر دو ہفتوں م ہفتوں تک ہویک

۔ ہر دو ہفتوں م کھا یکا اثر د  تھرانی  ائڈ ثں سٹ فتیپ یں جاسکتا ہے  ہو تو ایس نہ۔ اگر اثر یں کا جائزہ ل  سر
۔ اگر اچھا اثر ہ  یدو ہفتوں تک جار   د ی خوراک کو مز  ےک مطابق خوراک   ڈولیوتا ہے تو ، شرکھا جاسکتا ہے

۔  ہوسکٹی  ثی یٹ  ہے
ور   اعصاب کو آرام فراہم کرنا بیھ  متاثرہ عالمات   ہے ، اگر اعصاب شامل ہوں تو جب تک کہ اس یک  یضی

 ا ی نٹیسپل  ڈلیپ کونے   تں کت روکنی ےک ل حر  جوڑوں یک بی اعضاء ےک قر  ، متاثرہ عصٹے  یں ختم نہ ہوجائ
 اور اعصانے ںی عمال کر مناسب متبادل مواد است کونے 

  نقصان یک  ۔ اس کا مقصد درد اور سوجن کو کم کرنی
۔ یں م شنیپوز  کو روکنی ےک لتے آرام یک  خرانے   لمب کو برقرار رکھنا ہے

  ض یوقت مر   بیھ  کیس  ا ی   یں صورت م   ہفتوں ےک بعد عالج کا اثر ظاہر نہ ہونی یک  4  عہیےک ذر   سولونیڈنیپر 
۔  ا یک   فر یر  یں سنثی م  فرلیر  ٹے یقر  ےک خراب ہونی ےک آثار دکھانی ہونے   جانا چاہنے

  
وسم )ای این ایل( یا ٹائپ   ےک رد عمل  IIاریتھما نوڈوزم لیثی

 عالج -رِد عمل  2ٹائپ 
  

 اتیدرد کش ادو  -، ہلکا بخار  ولز یہلکا: کچھ نوڈ
  

ی درد ، السکا رحجان ، ت  د ی شد یں م  ولز ی: نوڈ د یشد    -  ائڈ ثں سٹ - تی شمول اعضاء یک بخار ، اندرونی  ثں
ی ت کنیخوراک ل یہ کیےک لتے ا  کشنی ا یر  1)ٹائپ   یں نہ ادہیہفتوں ےس ز  3ےس   2پورا کورس   ڈنسولونیپر    ثں
نگیٹ  ( ثی
  
 م ی جیر  سولونی ڈنیپر  تں ےک ل  ورائٹسین یں م کشنیا یر  1ٹائپ  - ورائٹسین
  

ی کلفوف ی م یثں ائڈز یکورٹ   ہی   کنی کارآمد ہے ل  ےک لتے بیھ   کشنیا  یر   2ٹائپ    یں کم طاقتور ہے اور اس ےک    ےس  کوسثی
 کشن یا یر  2ٹائپ  بیھ ہفتوں کا وقت لگتا ہے ، لہذا اس کو کبیھ 6-4اکثر  یں مکمل اثرات مرتب ہونی م 
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وع نہ جنٹیےک عالج ےک لتے واحد ا ۔ تاہ ا یک   یں ےک طور پر رسر ی ، کلفوف مجانا چاہنے ی میثں   یں م  ضوںیان مر  یں
۔ یں ہے جو ان پر منحرص ہوچےک ہ کارآمد ثابت ہوسکٹی   نتہانے روکنی ےک لتے ا ا یکو کم کرنی   ائڈز ثں کوسٹیکارٹ

ورت روزانہ  خوراک یک یں اس طرح ےک معامالت م ( ، نہیمہ  1 ادہیےس ز  ادہیہے )ز  گرام ہونی   میل 300ضی
و یجو گ  ت تں اثرات کو کم کرنی ےک ل  ےک آنتوں ےک ضمٹی  سثی

ی   جاسکٹی  ید یں شدہ روزانہ خوراک م می تقس یں
۔   ۔ کلوف  ا یک   ثی یگرام تک آہستہ آہستہ ٹ  میل  100روزانہ    ہیہے ی جاتا ہے ی میثں ماہ ےس   12کل مدت    یک  تھرانی   یں

۔ اثر دوانے   ہونی   یں نہ  ادہیز  وع کرنی ےک    چاہنے ۔ اکثر ، انف  کھا ی ہفتوں ےک بعد د  4  -  2رسر ، تناؤ   کشنیجاتا ہے
ی ت  ےسیج  شنیسٹیانگ  نتھکیلمیہ  ا ی ۔ اگر بڑھانی کا رد عمل دوبار   2وجہ ےس ٹائپ    تر اسباب یک  ثں ہ ہوسکتا ہے

ا یجاتا ہے تو ل ا یواےل عوامل کا عالج ک ی کا رد عمل ت  ثی پھر اس کا دوبارہ ہونی کا امکان  ا یےس کم ہوجاتا ہے  یثں
۔   کم ہوجاتا ہے

ا یکو عالج ےک دوران ل  ضی اگر مر   •    یڈ  می)ا  یں کو مت روک  نی   یڈ  میہوتا ہے تو ، ا  دا یردعمل پ  ثی
کا کورس    نی

 (۔ ںیمکمل کر 
کہ اوپر   سا یجانا چاہنے ج ا یانتظام ک ، کا بیھ یں آنی ہ ش یےک رد عمل ، جو عالج مکمل ہونی ےک بعد پ امجذ
۔ ا ا یگ  ا یبتا وع نہ نی  یڈ میمعامالت ےک لتے دوبارہ ا ےسیہے ۔  جانی   یک  یں رسر  چاہنے
 : یں شامل ہ ہی  یں ےک اشارے م فر یر 
وع ہونی ےک  ائڈ ثں سٹ   ایم ناک یں ہفتوں ےک بعد اثر م  4عالج رسر
 ت یشمول  آنکھوں یک •
 ت ی شمول نظام یک گر ید •
ا یبار ل بار   رد عمل ثی
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 انیسباب 
  

(پجنیس  ن )ایس ئر آئ   ھیلنن واےل انفیکشٹن
 عمویم رہنما خطوط 1.0

( یک لیبارٹری ےس   ہمیشہ ممکن نہیں ہے سوانے اس   تشخیصثابت  جنیس بیماریوں ےک انفیکشن )ایس نی آنے
چند لیبارٹری خدمات یک چند صحت یک سہولیات ےک۔ لیبارٹری خدمات ےک بغثں  ےک کہ صحت ےس متعلق 

۔ طٹے طور پر  ، کیس کو طٹے بنیادوں پر یہ عالج کروانا چاہنے شدہ  تشخیص صحت یک سہولیات ےک لتے
۔ سنڈرومک مشتبہ عامل ایجنٹوں یک بنیاد پر یا سنڈرومک نقطہ نظر ےس کیس بیماری کا عالج کرنا چاہنے 

ظر میں کلینیکل سنڈرومز یک نشاندیہ یک جانی ہے جس ےک بعد سنڈروم ےک مخصوص عالج ےک  نقطہ ن
۔ مزید پھیالؤ کو روکنی  ذریعہ تمام کارفرما ایجنٹوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو سنڈروم کا سبب  بن سکتا ہے
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۔ صحت یک من اسب تعلیم ہر  ےک ایک اہم ذریعہ ےک طور پر رابطہ ٹریسنگ یک حوصلہ افزانے یک جانی ہے
۔   موقع پر دی جانی چاہنے

  
یک سفارش یک جانی ہے جب مریض صحت یک دیکھ بھال یک سہولت ےس اپنا پہال رابطہ پہیل الئن تھرانی  

 کرے 
کا انتظام کیا جاتا ہے جب پہیل الئن تھرانی ناکام ہوجانی ہے اور دوبارہ انفیکشن کو خارج رانی  دورسی الئن تھ
۔   کردیا جاتا ہے

استعمال یک جانی چاہنے جب ماہرین یک توجہ اور لیبارٹری یک مناسب سہولیات  الئن تھرانی تبیھ  تیسی
 میس ہوں ، اور جہاں عالج ےک نتائج پر نظر رکیھ جاسگ۔ 

  
، جس خوراک یک تجویز یک گٹے ہے اس ےس کم مقدار میں خوراک نہیں دی مکم ل عالج کو یقیٹی بنانی ےک لتے

۔ اینٹی ب ائیوٹکس یک ناکافی خوراک کا استعمال مزاحمٹی جانداروں یک افزائش یک حوصلہ افزانے جانی چاہنے
 کرتا ہے جس ےک بعد اس کا عالج کرنا بہت مشکل ہوگا۔

  
۔ اس حےص   تشخیصثابت  ہونی واےل انفیکشن یک لیبارٹری ےس    جنیس طور پر منتقل ہمیشہ ممکن نہیں ہے

۔ مزید پھیالؤ کو روکنی ےک    تشخیصتہ سنڈروموں یک  میں تجویز کردہ عالج ایس نی آنے ےس وابس پر مبٹی ہے
۔ صحت یک مناسب تعلیم ہر م وقع ایک اہم ذریعہ ےک طور پر رابطہ ڈھونڈنی یک حوصلہ افزانے یک جانی ہے

۔   پر دی جانی چاہنے
  

 ایس نی آنے ےک ادویات ےس عالج ےک طریقہ کار ےک انتخاب میں دالئل 
ح<  ایس نی آنے ےک عالج ےک ان ۔ اس میں بڑھتی  95تخاب میں ، اعیل افادیت )عالج یک رسر ٪( سب ےس اہم ہے

 شواہد موجود ہیں )کلینیکل اور اب لیبارٹری یک توثیق( کہ ان عالج ےک 
پروٹوکول میں پہیل الئن یک  ہونے

۔ یہ خاص طور پر کینکرائڈ اور سوزاک ےک معامےل م  یں دوائیں مؤثر ہونی یک قابل قبول سطح ےس نیج  ہیں
 گئیں ، لیکن فی الحال ان کا دورسی اور تیسی الئن ےک طور 

۔ ان حاالت ےک لتے نٹے دوائیں متعارف کروانے ہے
۔  پر مشورہ دیا جاتا ہے

  
 

 ایس ئر آئ  سنڈروم کا عالج   3.1
 ( 12)نیج  دفعہ مخصوص بیماری ےک  چارٹ کو ریفر 

 

 مردوں میں ایس ئر آئ  سنڈروم کا عالج   3.2
دونوں ، سوزاک اور  یں عالج م  تں ےک اخراج ےک ل نایل یک  شابیعام ہے لہذا ، پ کشنیطرفہ انف چونکہ دو 

۔ .  فی ی ےک لتے مناسب طر   کشنی انف لیڈ یمیکل  ےس احاطہ کرنا چاہنے
 کردہ طرز عمل  ز یےک لتے تجو  ا یڈی میسوزاک + کل دہیچی پ ثں غ
محدود  ( تک یہفیتکل یک  شابیےط ) پخ ٹلینوجنیا یمار یب ہیےس پتہ چلتا ہے کہ  کشنی انف دہیچی پ ثں غ

۔  ہے
 طور پر ، واحد خوراک اور گرام زبانی   میل 400 گویل  میفگز ی ٭ س
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 یں م  خوراک نگرانی  کیطور پر ا گرام زبانی   1 گویل  تھرومائسنیز ی* ا
 یں دن بعد واپس آئ 7کہ عالج ےک آغاز ےک   ںی* کالئنٹ کو مشورہ د

اکت داروں  کسیعالمات انڈ  جب ےک مناسب عالج ےک بعد برقرار  ا یڈ یسوزاک اور کالم یں م کالئنٹ اور رسر
۔  ا یک  لنے یک  لسیجائنیعالج ٹرائکوموناس و ۔ ، ان کا یں ہ رہٹی   جانا چاہنے
 دن بعد برقرار رہتا ہے  7ےک دوران درد  شابیضف پ ا یخارج ہونی واےل مادہ  اگر 

( اےک لسیجائنیطور پر، )ٹرائکوموناس و  گرام زبانی   2 گویل  کنڈازولی*  س  خوراک  کی عالج ےک لتے
 تو  یں ہ برقرار رہٹی  اب بیھ عالمات
 فر یمرکز کو ر  طور پر اعیل ی* فور 

سنڈروم ےک ل ساتیھ    ات یمخصوص ہدا تں ےک انتظام ےک لتے
ز کا عالج ہی* تمام حال  پارٹثی

اکت داروں کا عالج )سوزاک اور کل ( پرحمل اور الرجے  ا یڈی می٭ خاتون رسر د کرنی ےک کو م  خی    تار  یک  ےک لتے سثی
 خطوط پر  یہ کیبعد ا

ی پرہ  * عالج ےک دوران جنیس  ں یکا مشورہ د  یثں
 ں یآگاہ کر  یں اور مستقل استعمال ےک بارے م حی، صح ںی * کنڈوم فراہم کر 

 ں یکا حوالہ د  یس نی  یس جانچ ےک لتے آنے  یک  سیفلیاور س یو  آنے  چی* ا
 ں یدن بعد دوبارہ آنی کا مشورہ د 7* 
 

 نتظامکا ا  ساتیھ حاملہ
  یک   جانچ ےک ساتھ ساتھ اندام نہانی  یک  وںیےس خارج ہونی واےل مرد کالئنٹس ےک حامل ساتھ نایل یک  شابیپ

۔  ا یعالج ک کا بیھ  کشنی انف لیڈ یمیچاہنے اور گونوکوکل ےک ساتھ ساتھ کل جانی  یک  جانچ بیھ  جانا چاہنے
 یں فوظ اور موثر ہمح  یں حمل م فاوسپورنی کرنی ےک لتے س  کیکو ٹھ   کشنی * گونوکوکل انف

 ایخوراک  کیطور پر ، ا گرام زبانی   میل 400 گویل  می گز ی فی* س
انے ی* س  + کشن ی انج یں گرام پٹھے م  میل 125 گزونیا فثی
 ا یچار بار سات دن  یں طور پر دن م زبانی  گرام گویل  میل 500 تھرومائسنیر ی* ا
ی ت  یں دن م  کیطور پر ، ا  گرام زبانی   میل 500 سلنی اموگز  پسولی* ک  کشن یانف  لیڈ یبار سات دن تک کلم یں

 کو قابو کرنی ےک لتے 
ی اوفلوکساس ےسی* کوئنولونز )ج و ی ، س یں ی فلوکس  ثی ی حاملہ خوات  سائکلنی( ، ڈوکسیں  ۔ یں منع ہ   یں م یں

 سات دن ےک بعد 
 ف یلیر  * عالمٹی 

 ےک لتے  کھنی یرپورٹس کو د  یک  سٹوںیاور آتشک ےک لتے کتے گتے ٹ یو  آنے  چی٭ ا
 وجہ ےس ہے  یک  کشنیدوبارہ انف  ہی ا یکہ آ  نا یتو ، اس بات کا جائزہ ل یں ہ رار رہٹی * اگر عالمات برق 

ورت ہو تو فور    فرلیر  ی* اگر ضی
 

ن میں ایس ئر آئ  کا سنڈرومک عالج   3.3  خواتیں
 ( ڈای نڈی+ ک یو  + نے  یو  )نی  جائنائٹسیو 
 
 ایخوراک  کیطور پر ، ا گرام زبانی   2 گویل  ڈازولیکنی س
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 دن 5طور پر ، روزانہ دو بار  گرام زبانی   میل 500 گویل  ڈازولینیٹ
کی، گ  گویل  ڈازولی نی۔ سکیں ل  گویل  ٹوکلوپرامائڈ یمنٹ قبل م  30ےس    کھانی   کو روکنی ےک لتے   یعدم روادار   سثی

ساتھ   زےکیس یپ گرام اندام نہانی   میل 500کلوٹرائمازول   مقایم ا یگرام واحد خوراک   میل 150 فلوکونازول
 الج کا ع  سیسی ڈینڈ یک
 اور سوزاک(  ا یمائڈی کا عالج )کل  کشنیانف  وا یگر 

 طور  گرام زبانی   میل 150 گویل  فلوکونازول
 خوراک  کیطور پر ، ا گرام زبانی   میل 400 گویل  می فگز ی* س
  یک   ہو تو ، الٹی  گھنتی ےک اندر فی ہو ریہ  1گھنٹہ پہےل. اگر   1گرام ، دوپہر کا کھانی ےس   1 زتھرومائسنی٭اور ا
 یں اور دوبارہ دہرائ  ںید دوانے 
 ں یتو دونوں کا عالج کر  یں موجود ہ  سائٹسیاوررسو  جائنائٹسی٭اگر و 

 ں یکر   تی ہدا  ٭مؤکل کوےس بچنی یک
 نں رکھنا چاہئ انیدھ  یں ےک بارے م  کشنیےک اثر کا بار بارانف یو  آنے  چی، ا طسیابی٭حمل ، ذ

 ں ی کر   کیہفتی ےک بعد دوبارہ چ کی٭ا
 

 اتیخصوص ہداےک انتظامات ےک لئ  م ساتیھ 
اکت داروں کا عالج کر  لنے یک  ا یمائڈی: سوزاک اور کل  ۔ ںیتمام رسر

ورت نہ  : عام طور پر پارٹثی ےک عالج یک نائنائٹسی* و  ۔ اگر ساتیھ یں ضی   تو ، اس کا بیھ  یں عالمات ہ   یں م  ہے
 ں یعالج کر 

ی پرہ  *عالج ےک دوران جنیس  مشورہ  ثں
 ں ید می تعل یں بارے م اور مسلسل استعمال ےک ں،درستی* کنڈومز فراہم کر 

 ں یکر   کی دن ےک بعد دوبارہ چ 7* 
 

ن خوات حاملہ  عالج یں م یں
 تں ےک پھٹتی ےک ل وںیاسقاط حمل، وقت ےس پہےل جھل ےسیج تں کرنی ےک ل  کیکو چ   وںیدگیچیپ یک  حمل
 اپ کرنا چاہنے  کیچ کولمیسپ
 ( ڈا ینڈی+ ک یو  + نے  یو  )نی  تں ےک عالج ےک ل جائنائٹسیو 

 یں م  ےک پہےل سہ مایہ حمل
۔ حمل م  سی سیڈای نڈیعالج ضف ک  ےک ساتھ مقایم  میکر   / یس یپ   * کلوٹرائمازول اندام نہانی   زبانی   یں ےک لتے

۔   فلوکونازول منع ہے
وانی ٭ م ۔ دورس   یو  نے  ا ی سسیایےک اندر اگر ٹرائکومون اندام نہانی  میکر   ا ی یس یپ ڈازولی ثی اور  یکا شبہ ہے
و یم زبانی  یں م  سہ مایہ یس یت  ہے  جاسکٹی  ید لڈازو ین  ثی

 ایخوراک  کیطور پر ، ا گرام زبانی   2 گویل  ڈازولی کنی* س
 دن تک 5طور پر ، روزانہ دو بار  گرام زبانی   میل 500 گویل  ڈازولینیٹ

و ی* م ، گ جانی  ید ٹوکلوپرامائڈ ی منٹ قبل م 30ےس  نی یل ڈازولی ن ثی کیہے کو روکنی ےک لتے   یعدم روادار  سثی
ی واتحامل حاملہ خ رسوائسائٹس یک  کا عالج ،  یں

ی حاملہ خوات  ڈسچارج وایل رسوائکل  جانچ کرنی   معائنہ کرےک بیھ کو ہر نمونہ ےک ساتھ ساتھ اندام نہانی   یں
۔ ا یعالج ک کا بیھ  کشنیانف  لیڈی میچاہنے اور گونوکوکل ےک ساتھ ساتھ کل  جانا چاہنے
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 یں وثر ہمحفوظ اور م یں حمل م  فالوسپورنی کو چھپانی ےک لتے س  کشنی * گونوکوکل انف
 ایخوراک  کیطور پر ، ا گرام زبانی   میل 400 گویل  می گز ی فی ٭ س
انے ی ٭ س  انجکشن + یں گرام پٹھے م  میل 125 گزونیا فثی
 ا یچار بار سات دن  یں طور پر دن م گرام زبانی   میل 500 گویل  تھرومائسنیر ی٭ ا
ی ت  یں دن م  کیطور پر ، ا  گرام زبانی   میل  500  سلنیاموکس  پسولی٭ ک  کشن ی انف  لیڈی میدن ےک لتے کلبار سات    یں

 کا احاطہ کرنی ےک لتے 
ی اوفلوکساس ےسی)ج ونولونز ی٭ ک و ی ، س یں ی فلوکساس  ثی ی حاملہ خوات کلنیسائ ( ، ڈوکیسیں  ۔  یں منع ہ یں م  یں
  

 گونوریا  4.1
کہ عالج دیا جانا  ۔ لہذا مشثی  باہم موجود رہنی ہیں

۔ عالج ےک  گونوکوکل اور کلیمیڈیل انفیکشن اکثر چاہنے
۔ رہنم  ا خطوط: "ایس نی آنے ےک سنڈرومک عالج" ےک تحت دیکھیں
 تمام گونوکوکل انفیکشن طرح عام ادویات ےس مزاحم ہونی کا امکان ہے  ·  
اسائکلن، پینیسلن، کوٹرائیموکسازول، ارتھرومائسن اور ڈاکسیسائکلن ےس۔    ٹیثی

۔  عالج میں ناکایم یک دیگر وجوہات پر بیھ غور کیا   جانا چاہنے
کہ تھرانی دی جانی چاہنے گو  ·  

۔ لہذا مشثی  ہیں
 نوکوکل اور کلیمیڈیل انفیکشن اکثر اکھنی ہونی

۔  ·    عام عالج معالجے ےک لتے "ایس نی آنے کا سنڈرومک عالج" ےک تحت دیکھیں
ےک   نورفلوکساسن )ایک کیونولون اینٹی بائیوٹک( یک روایت خاص طور پر سوزاک ےک دورسے حےصنوٹ: 

۔ ی حمل اور  عالج ےک لتے ہے سال ےس کم عمر میں منع ہے )جانوروں ےک مطالےع میں جوڑوں  16نورفلوکسیں
کو ہونی واےل نقصان یک وجہ ےس( جب تک کہ کیس مجبوری واےل حاالت ےک لتے کیس ماہر ےس مشورہ نہ  

، دھوپ ےس ی  اثرات میں ایڈز ےک مریضوں میں ریسر
۔ اطالع دنے گتے منفی

لیکسس  حساسیت اور اینافائ  کیا جانے
۔   شامل ہیں

 کینکرائیڈ  5.1
 تشخیص 

  ·  
ی
 کمزور رگڑ واےل کناروں ےک ساتھ دردناک جیننانگ الس یک موجودیک

۔   ·  تہہ گندی پیپ ےس بھری ہونی ہے اور ٹچ ہونی پر آسانی ےس خون بہتا ہے

 عالج : 
 ایخوراک ےک طور پر۔  کیطور پر ا  زبانی  جے  1 تھرومائسنیز یا

انے ی ۔ سانجکشن  خوراک ےک طور پر۔  کی ا یں گرام پٹھے م  میل 250 ونگز یا فثی
 

وفلوکساس  ی سثی  ہونی تک کیگھاووں  ےک ٹھ  ا یدن تک  5-3دو بار  یں طور پر دن م  گرام زبانی   میل 500 یں
 ای
 گرام۔   میل 100سائکلن  دن تک روزانہ دو بار ڈوکیس 7
 ای
 دن۔ 7بار  4 یں گرام دن م  میل 500 گویل  سی ب ٹیثے یسٹ  تھرومائسنیر یا
 

 آرکائٹس -ایپیڈیڈیمو 6.0
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۔ اہم طٹے خصوصیات میں سوجن اور ٹینڈر    یہ ایپیڈیمیمس ، خصتں اور مٹی  یک کورڈ یک شدید سوزش ہے
۔ وجہ کا باعث   ایپیڈیڈیمس ، ایک یا دونوں خصیوں کا شدید درد اور رسخ سوجن واےل خصتں شامل ہیں

ے ،   ی یل کثں یا سوزاک ، ای کوالنے کلیمیڈیا ٹریکومبننی واےل جانداروں میں فیلثں ےک ساتھ ساتھ  یٹس ، نسثں
۔وائرس بیھ   شامل ہیں جو جیےس ممپس کا سبب بننی ہیں

 
 دورسی پیتھالوجے کو خارج کردیں جیےس ٹیسٹس کا مڑ جانا۔نوٹ: 

 

 عالج
 کو سپورٹ۔  وںیاور خص سٹیر  ڈ یب

 ےس عالج اتیادو 
ےک کلچر اور  شابیدن تک۔ اس کو پ 10-8بار  کیگرام روزانہ ا  میل 100سائکلن  . ڈوکیسپسولی. ک1

۔ ا یک  ل یےک مطابق تبد تی حساس  جاسکتا ہے
ورت ہو سکٹی  یک  اتیادو  . درد کش اور بخار یک2 .  ضی  ہے
 
۔  ورت پڑ سکٹی ہے  نوٹ: مریض کو خصیوں یک سپورٹ پہنتی یک ضی
  

 کلیمیڈیا ےک انفیکشن  7.0
وس ڈسچارج یک موجو   سفید میوکائڈ یا سثں

 اور جنیس عمل ےک قلیل ےس درمیانی
ی
ہفتوں بعد اکثر   3 -1دیک

 دیکھا جاتا ہے 
 کشن ی کا انف  وا یگر   ا ی ائٹسثں تھیور ی لیمائڈ یکل
 کشن یدونوں انف  لیڈیمیخوراک ےک طور پر )گونوکوکل اور کل  کیطور پر ا  زبانی   جے   2۔  گویل  تھرومائسنیز یا

 .)  ےک لتے
 ای
 ام۔ گر   میل 100 پسولیسائکلن ک  دن تک روزانہ دو بار ڈوکیس 7
(۔ : حمل ےک دوران ڈوکیس اطیاحت)   سائکلن منع ہے
 ای
 دن ےک لتے  7گھنتی بعد   8طور پر ہر  گرام زبانی   میل 500 گویل  ٹی ثں سٹ  تھرومائسنی/ ار  سیب تھرومائسنیار 
  
 

 آتشک 8.0
۔ یہ بنیادی طور  آتشک ایک دائیم متعدی بیماری ہے جس کا سبب اسپائروشیٹ ٹریپینوما پیالئڈم ہوتا ہے

ی میں منتقل  جنیس جماع  پر  ےک ذریےع یا پیدائیسر طور پر ماں ےس حاصل ہو سکتا ہے جب ماں اےس جنیں
۔ ۔ سیفیلس یک مرکزی درجہ بندی نیج  دکھانے گٹے ہے   کرنی ہے

 کلینکل خصوصیات / پریزنٹیشن اسٹیج  قسم 
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 خطوط
ےس خارج ہونی واےل مرض ےک لتے پہےل الئن ےک عالج میں ڈوکیس   مردوں اور عورتوں میں پیشاب یک نایل

(۔ سائکلن شامل یک گٹے ہے )سنڈرومک ٹریٹمنٹ فلو   چارٹ دیکھیں
 

 عالج 
(.  اپ بیھ  کشنیانف کتیاو  اور ابتدانے  یثانو  ،یادیبن تں مدت ےک ل سال یک 2آتشک )  ابتدانے   شامل ہے

اتھی۔ بانجکشن ی ی ثی ائلیب یں ی ی مل 2.4 یں م شنیس یہ کی، ا سلنینسیپ ثی  یں )ہر کولہے م  میا گہرا آنے   و ی آنے  یں
اڈررمل حساس نسلنی( پیں شدہ خوراک می دو برابر تقس  ےک بعد۔   سٹیےک ٹ تیےک لتے انثی

 ای
ی ۔ پروکانجکشن ائلیب  یں ی ی مل   1.2،    سلنین یپ  ثی ائلیب  ونٹیالکھ    1  یں م  کی، ہر ا  اںیشیش  3)   و ی  آنے   یں ی   نسلن یپ  ثی

ی پروک نٹو یالکھ  3ےک اور  می سوڈ جے  ائلیب  یں ی دن   10مرتبہ  کی( پر مشتمل ہوتا ہے ، روزانہ اسلنینیپ ثی
 تک۔

  دن تک روزانہ دو بار ڈوکیس  15ےک لتے متبادل نظام۔  ضوںیحاملہ مر  ثں حساس ، غ ےک انتہانے  نسلنیپ
 گرام۔   میل 100سائکلن 

 ای
 طور پر روزانہ دو بار۔ دن تک زبانی  15گرام   میل 100 نوسائکلنی۔ مپسولیک
 ای
 خوراک ےک طور پر۔ کیطور پر ا زبانی  جے  1 گویل  تھرومائسنیز یا
 ای

 ناک ےس پانی بہنی یک  ابتدانے  پیدائیسر 

میکوکیوٹینیس گھاوؤں جیےس بوےل،   لیٹ 
سٹیوکانڈرائٹس ےک سٹیگماٹا، آسٹی آئٹس )یا آ

 نشان( 

ثانوی  اور   پرائمری   حاصل شدہ 
 آتشک

 ایک تکلیف دہ کینکر · 
بغثں درد ےک  خارش لیمفاڈینو پیتیھ ، کونڈائلوماٹا ·   

 ایکیومیالٹا  

ی )سومیکمیٹس(  سٹائٹس، روشٹی کا خوف ، کورنئل انفیکشن ،  ٹررسر انثی
ا بہرا پن ، دو طرفہ گھٹتی  آٹھویں کرینیل اعصاب ک

 میں پانی  ، بار بار آرتھروپیتیھ

سہ مایہ )قلٹے اور اعصانے 
 آتشک ےک ساتھ 

خصوصیات اور اعصانے خصوصیات سسٹم قلٹے 
۔ گما  ےس منسلک اہم کلینکل حصوصیات دیٹی ہیں

 اور اوسٹیائٹس میں بیھ دیکھا جاتا ہے 
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اسائکلنیٹ  طور پر۔ بار زبانی  4 یں دن ےک لتے دن م  15گرام   میل 500 گویل  ثی
  

 مےس   9.1
 جیننانگ مےس   9.2

 ہیں جو جلد یا چیچا جھیل کو متاثر کرنی ہ
۔  یہ عام طور پر وائرس ےک پیپیلوما گروپ یک وجہ ےس ہونی یں

 وایل عام جگہوں میں  
۔  مسوں ےس متاثر ہونی جینیانی حےص )کونڈائلو میٹا ایکومینیٹا( ہاتھ اور پثں شامل ہیں

. جینیانی حےص میں ، گھاووں اکثر اوقات انگیل یک  گھاووں عام طور پر بغثں عالمات ےک فلییسر گروتھ ہیں
 ہیں اور وقت ےک ساتھ تعداد اور سائز میں اضافہ ہوت

 ہیں تو یہ جنیس  طرح ہونی
۔ جب بڑے ہو جانی ا ہے

۔ جماع ا  ور بج  یک پیدائش میں مداخلت کرسکتی ہیں
 .  گھاوؤں کا نکالنا انفیکشن کا عالج نہیں ہے

  

 عالج
ن معالج  جائن واےل( ن  ید عہیےک ذر  یں

ی پوڈوفل وئکی ٪ ٹرب25-20 یں ی ی زلیعام جلد کو و  ہونی تک )آس پاس یک کیطور پر مکمل ٹھ مقایم یں م ثی   یں
 ۔ یں ڈھانپنی ےک بعد( لگانا۔ متاثرہ حےص کو چار گھنٹوں ےک بعد دھوئ  ےس
وکاٹر یال ا ی  ۔یورسجر ی/ کرا یکثی

 مریضوں یک تعلیم

ےک ساتھ رابےط ےک  یخالف ورز  یں م  جلد اور چپچپا جھیل الؤ ی۔ پھںیکر   ز یےس رابےط ےس گر  ضوںیمر  متاثرہ
۔ ےعیذر   ہوتا ہے

 ۔ می تعل لقات یکتع  محفوظ جنیس یں صورت م مسوں یک جننانگ
 

. احتیاط:   والوں میں منع ہے
 یہ حمل اور دودھ پالنی

 

 گریوا مےس
۔ گریوای مسوں ےک لتے زیادہ تر ماہر پوڈوفائلن ےک استعمال ےک  اس معامےل کو ماہر کو ریفر کیا جانا چاہنے

؛ لہذا اوپر یک طرح امیوکونے موڈ کریم  ۔ خالف مشورہ دینی ہیں  لگائیں
  
 ور اس ےک سوراخ ےک مےس پیشاب یک نایل ا 
   . پیشاب یک نایل ےک سوراخ ےک مسوں کا عالج پوڈوفائلن اور پوویڈون آئوڈین حل ےک ساتھ کیا جا سکتا ہے

ورت ہے کہ نارمل ےس رابطہ ےس پہےل عالج شدہ جگہ کو  اس بات کو یقیٹی بنانی ےک لتے بڑی نگہداشت یک ضی
۔خشک کردیا جانے ، دورسی اپکال سطح کو اجازت د  ی جانے

 
 ونیایسس پروٹوزوا ٹرائیکوموناس  ٹرائیکوم  10.0

ی میں اندام نہانی اور گریوا یک   یہ ایک پروٹوزوا ۔ اس ےس خواتیں ٹرائیکوموناس اندام نہانی یک وجہ ےس ہوتا ہے
۔ مریض عالمات ےک بغثں بیھ   سوزش اور مردوں میں یوریتھرا اور پروسٹیٹ غدود یک سوزش ہونی ہے

ی  ۔  / زرد مادہ ، خارش ،  ہوسکتا ہے یا سثے  گریوا ےک کٹاؤ ےک ساتھ سامتی آسکتا ہے
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 عالج 
 ای۔ یں خوراک م  کیطور پر ا زبانی  جے  2 گویل  ڈازولیکنی س
و یم  یں خوراک م  یہ  کیا و یطور پر / م  زبانی  جے   2  گویل  ڈازولین  ثی گرام روزانہ دو   میل  400  گویل  ڈازولین  ثی

 دن تک۔ 7بار 
 ای
 ۔جے  2 گویل  ڈازولینیپر ٹ  طور  زبانی  یں خوراک م کیا

و نیڈازول ےک ساتھ عالج میں پہیل سہ مایہ ےک بعد تک  
ساتیھ کا بیھ ایسا یہ عالج کریں۔ حمل میں میثی

۔   تاخثں یک جانی چاہنے
  

 اندام نہائن کینڈیڈیایسیس   11.1
ی ، حمل اور ذیاب ۔ گویل وایل خواتیں ی ہوتا ہے یطس ےک مریضوں  اس یک وجہ بنیادی طور پر کینڈیڈا ایلبیکیثی

۔ ولوا  -طویل عرےص ےس اینٹی بائیوٹک کوررسی میں لوگوں میں وولوا اور  اندام نہانی کینڈیڈایسیس عام ہے
اندام نہانی کینڈیڈایسیس میں خارش واال ، دیہ یک طرح اندام نہانی ےس خارج ہونی واےل مادہ ، پیشاب ےک  

ڈایسیس یک مندرجہ باال . پھییل ہونے کینڈی دوران درد اور جماع ےک دوران درد اس یک خصوصیات ہیں 
۔  پیچیدگیوں ےک نتیجے میں ، بخار اور زہریےل پن ےک ساتھ سامتی آتا ہے

  
حفاظت کا   یں : حمل ماطیخوراک ےک طور پر۔ )احت  کیطور پر ا گرام زبانی   میل  150. فلوکونازول پسول یک

(۔ یں پتا نہ  ہے
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باب بیس
ن   وی ) ہیومیں

 نوڈیفیشینیس وائرس(امیو ایچ آئ 
م ہلےک ، غثں مخصوص حاالت )جیےس مستقل 

ایچ آنے وی انفیکشن یک وجہ ےس ہونی وایل بیماری کا اسپیکثی
طور پر لیمفاڈینوپتیھ ، ہرپیس زوسثی ، اور سیبورورک ایکزیما( ےس ےل کر اس یک شدید شکل یعٹی ایکوائرڈ  

۔ انسانی امیونوڈیفیشینیس سنڈروم )ایڈز( تک ہوتا   مدافعٹی وائرس ےک ذریعہ انفیکشن سیل ثالٹر ہے
۔ کلینیکل خصوصیات ایچ آنے وی یک وجہ  مدافعٹی نظام کو بتدری    ج اور بڑھٹی ہونے تبایہ کا باعث بنتا ہے

۔   ےس ہو سکٹی ہیں یا مدافعٹی نظام یک تبایہ ےک نتیجے میں ہوسکٹی ہیں

 تشخیص 



﴿481﴾ 
 

ی بخار، اسہال، وزن میں کیم، جل·          ، گھاووں، عام خارش، تبدیل شدہ ذہٹی حیثیت، رس میں د پر ریسر
مسلسل شدید درد، زبانی قالع یا کیپویس سارکوما اعیل درجے یک بیماری ےک ساتھ مریضوں میں پایا جا سکتا  

 ہے 
تاہم ، زیادہ تر مریض موقع ملتی پر ہونی واےل انفیکشن یک وجہ ےس عالمات ےک ساتھ موجود ہونی ·         
 تپ دق ، کینڈیڈایسیس یا پائیوجینک انفیکشن۔ ہیں مثال 

  

 بالغوں میں ایچ آئ  وی / ایڈز کا عالج    1.1
 انتظام میں 

۔ ابتدانے ایچ آنے وی مثبت مریضوں کو نگہداشت اور عالج ےک کلینک میں بھیجا جانا چاہنے
۔ اس ےک بعد خون یک ایک مکمل گ وں اور جگر ےک  نٹی ، گردمریض یک رضامندی پر دستخط کرنا شامل ہے

 ہیں اےس بیس 
کیمیانے فنکشن ٹیسٹ ، پیشاب ےس حمل یک جانچ اور وائرل بوجھ جہاں قابل اطالق ہونی

۔  وعات کلینیکل بیماری یک بڑھوتری ےک مطابق کرنا چاہنے ۔ عالج یک رسر  الئن ےک طورپر کیا جانا چاہنے
۔  دازہ کرنی + نی لیمفوسائٹس کا شمار مدافعٹی فنکشن کا ان 4یس ڈی   کا معیار ہے

  

 بالغوں اور نوعمر مریضوں میں اے آر ئر ےک آغاز کا معیار    1.2
 ےک معیار اور نی ایل ایچ آنے وی ےک لتے بقا 

ی
تجرنے اور دستیاب شواہد یک بنیاد پر ، اے آر نی کا استعمال زندیک

۔ مرض ےک خطرے کو کم کرنی ، تپ دق سمیت مرض یک بڑھو  ی منفی واقعات  تری اور سکو بہثی بناتا ہے نگیں
۔ ڈبلیو   وری ہے وع کرنا بروقت ضی  ےک لحاظ ےس مطلوبہ صحت ےک نتائج ےک لتے اے آر نی رسر

ی
یک موجودیک

 4ایچ او نی سفارش یک ہے کہ ایچ آنے وی ےس متاثرہ مریضوں کو ڈبلیو ایچ او ےک کلینیکل مرحےل اور یس ڈی 
وع کیا   ۔جانا چاہنے سیلوں یک گنٹی یک سطح یک بنیاد پر رسر

:   3لہذا یہاں مریضوں یک   ےک اہل ہیں
وع کرنی  کالسیں ہیں جو عالج رسر

 سیل شمار ےک   4طٹے معیار ےک، قطع نظر یس ڈی  4اور  3ڈبلیو ایچ او مرحےل  تمام مریضوں میں ·       
ی سمیت تمام اور بڑوں ےک یس ڈی  ·            ٹے عالماتسیل / میل میثی کیوب، ط  350>  گنٹی    4حاملہ خواتیں

 ےس قطع نظر 
 نے ایچ آئ وی اکٹھے انفیکشن ےک مریضوں اور جن میں دائیم فعال ہیپاٹائٹس  ·          

خاص آبادی بشمول نی
 یک گنٹی ےک   4ہیں جن یک بنیاد کلینیکل اور دستیاب لیبارٹری ےک نتائج پر ہے ، قطع نظر یس ڈی 

 
 ا معیار نی ےک آغاز ک: بالغوں اور نوعمروں میں اے آر 1اعداد و شمار 

  
 

 نوٹ 
وری ہے کہ اے آر نی ےک لتے  وع کرنی ےس پہےل ، طٹے اہلیت ےک عالوہ ، یہ ضی کیس بیھ مریض میں تھرانی رسر

 مریض یک رضامندی اور تیاری کا اندازہ کریں۔ 
  

وع تشخیص   1.3  کرٹن ےس پہےل جانچ   رس 
ووائرلی ثں نٹیا  ابتدا کا اندازہ: - تھرانی  ثی

و ی ثں نٹیا یں م  ضی اثرہ مر ےس مت یو  آنے  چیا بیھ کیس وع کرنی ےس پہےل ، مر  وائرل تھرانی  ثی کا مکمل    ضیرسر
۔ اس  ا یجائزہ ل  : یں ہ  ہیےک مقاصد   تشخیصجانا چاہنے



﴿482﴾ 
 

ی مرحےل کا تع کلینیےک کل  کشنیانف یو  آنے  چی. ا1  ۔ں یکر   یں
 ہے  پر توجہ مرکوز کرنی  یمار یاہم ب  یک  معائنہ جو ماضی  اور جسمانی  خی    مفصل تار  کی. ا2

  کشن ی انف  موقیع  ا ی  وںیمار یےس وابستہ ب  یو   آنے   چیا  یےس متعلق(، موجودہ ، جار   یو   آنے   چیطور پر ا  )خاص
ورت ہونی  ہے جس ےک عالج یک کرنی   نشاندیہ یک  کرنی   نشاندیہ حالتوں یک موجود طٹے  یہے ، دورس  ضی
۔  ہے
ی کا تع  تی . قابل3 ۔  عالج یک حفاظٹی  اور او آنے  اور اے آر نی  ںیکر   یں ورت ہے  ضی
وع   اور اے آر نی   جنگیکو سٹ  یمار یشامل ہے جو ب  گنٹی   یک  یڈ  یس  یں ۔ جس مقاتیتحق  یبارٹر ی۔ ل4 کو رسر

ورت کا تع کرنی یک ی ضی   یں کرنی م  یں
ی
 - مدد کرے یک

کا استعمال   اتیمنش  ےعیےک زر   کشنی انج  ںیشناخت اور ان کا نظم کر   خطرے واےل سلوک یک  . دورسے اعیل5
 ۔ ہثں تعلقات وغ محفوظ جنیس ثں ، غ
  

 پہیل الئن کا عالج   1.4
ی ےک ت  اتیکو دو مختلف گروپ ےس ادو   ضوںیہے کہ تمام مر  جانی  یک  ز یتجو  ہی وع ک  یں  ا یمرکب ےک ساتھ رسر

 ےعیاو ےک ذر  اے یس نیا ا یح ی جو ترج  میجیر  آر نی  آنے  آر نی  نیا نیاور ا آنے  آر نی  نیا عٹی یجانا چاہنے ، 
 ہے  ابیدست
 

 نی  یو  نی+ ایس نی  3+ نی  ڈ یز  الئن الئن ےک= اے  پہیل یحیترج
نگیمان  یک  موگلوبنیہ  تں کا سبب بن سکتا ہے ، اس ل  کیم  خون یک نی  ڈ یز  اے  ورت ہونی   یک  ثی ۔ ، ل ضی   کن یہے

 کٹک ی، ل وجہ ےس )الئپوٹروفی  ہونی یک ال یزہر  نی  4 یڈ ونکہیہے ک جانی  ید حیپر ترج نی  4 یاس کو ڈ
۔ ( ہٹی تیھیوروپین فرلی ثں ، پ ڈوسسیسیا  ہے

  ا یک  یں نہ لنجیےک ساتھ دوبارہ چ نی  ڈ یکو اے ز   ضوںیواےل مر  ا یمیان د یےک دوران  شد میرج پر مبٹی  نی  ڈ یز  اے 
۔ ا    4  یڈ  یں جگہ م  یک  نی   ڈ یکو اے ز   ضی، مر   یں معامالت م  ےسیجانا چاہنے

وصول کرنا چاہنے   فیا  یڈ  نی   ا ی  نی
، 

ی خوات وایل 3 ثی یم / میل اتیخل 250< 4 یڈ یس ،  ںیکر   ےس نگرانی  بیقر  پن یک  ےلیزہر ےک لتے ، جگر ےک  یں
 عالج ہو  پر مبٹی  نی  یو  نیاگر ا
 

وع یک یس نی  3+  یو  فیا ی+ ا نی  ڈ ی= اے ز  می الئن رج پہیل متبادل  جانے  پر رسر
کا عالج کر   نے  نی  نٹی یپر مشتمل ا سنیمپیرف ضی اگر مر  ا ی یں صورتوں م یک  یعدم روادار  یں الذکر م مؤخر 
۔ تا یجگہ ےل ل یک  یو  فیا یا ،نی  یو  نی تو ا یں رہے ہ  ہے

 کرنا چاہنے   یں نہ یں م  ضوںیےک حامل مر   نی  لیاے ا ادہیز  ا ی 4 ڈ ی کا استعمال گر   یو  فیا یا
 
 ( یو  فیا یاای نی  یو  نی+ ) ا یس نی 3+ نی  4 یڈ
 جانا چاہنے  ا یطرز عمل کو خوراک کا مشورہ د پر مبٹی  نی  4 یہے تو ، ڈ ہونی  کیم  کو خون یک  ضوںیمر  اگر 
 

 گرام    میل 30بار  2روزانہ  نیڈ وو یسٹ
 گرام ہر دن دو بار   میل 300 - نیووڈ یڈیز 
 گرام  میل 150روزانہ دو بار  - نیووڈیمیل 
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ی راپی و ین  گرام روزانہ دو بار  میل  200ےک بعد    ڈ یل  یں ہفتوں تک خوراک م  2بار   کیگرام روزانہ ا  میل  200  -  یں
 بار روزانہ کی گرام ا  میل 600 - نز ثں افف 
 

اج اور حکمت عمیل تایادو  ی :  ا یک  یں نہ  کا استعمال کبیھ  ےک امثی  جاتا ہے
کا   یس نی  3اور  نی  ڈ ی. اے ز 2 تھرانی  یےک نظم و نسق ےک لتے دوہر  کشنی انف یو  آنے  چیا ا ی . مونو تھرانی 1

 لیا یڈ یاور ڈ نی  4 ی. ڈ3مجموعہ 
 نی  ثں . بغ4

ی آئ بڑےھ ہونے  ثں
 یں رکاوٹ  یں . ساختہ عالج م5

 تحفظات:  اہم
ی راپ یو یپسند ن  پہیل یک  آنے  آر نی  نیا نیا یں م میرج اے آر نی  . 1 ۔ ا یں ی یر یفوایہے  ید حیپر ترج نی  یو  نیکو ا  ثی

 ہے جب:  جانی 
 پن ال یکا اہم زہر   نی  یو  نی. ااے 
 ےس منسلک ہے  نے  نی  ضی ۔ مر نے 
ی یر یفاو ی۔ ا2 ی ےس متاثرہ خوات  یو  آنے  چیحاملہ ا ثی ۔   یں م یں  منع ہوتا ہے
  یک  او آنے  ی. فعال ، جار 3

ی
وع نہ کر  اے آر نی  یں م موجودیک  جانا چاہنے  ا ی۔عالج کںی رسر

وع ہونی ےس پہےل او آنے  آر نی  اے  ۔   ا یکا عالج   رسر  کم از کم مستحکم ہونا چاہنے
وع ک . اے آر نی 4 ور  فالو اپ اور نگرانی  یں م  ضوںیگتے مر   تں پر رسر ۔  یضی  ہے
 ۔ ںیکر   نگرانی  امراض یک ےلیاثرات اور زہر  اثر ، منفی  کلینی۔ کل5
 

 : ف یتعر  الئن ےک طرز عمل( یک )پہیل ناکایم یک  آر نی  اے 
 ماہ  6حالت کم از کم  4 جیسٹ او یک چیا و یبار بار ڈبل ا ی : نٹے ناکایم کلینی. کل1
 بعد اے آر نی  ےک
 : ناکایم کلیونولوجی. ام2
 کیم   یک  4یڈ الئن پر یس سیب ا ی۔ عالج ےس پہےل اے 
 گراوٹ   50ےس ٪ و یلیو  اعیل ۔ عالج یکنے 
 ےس کم سطح  ثی ی م میل و ی/ ک لیس 100سطح  یک  4 یڈ ۔ یسیس
 لیا می/ ا اںی کاپ  10،000: پالزما وائرل بوجھ< ناکایم . وائرولوجے 3
  

 
وائرل عالج کو تبدیل کرنا   1.5 یٹر  اینٹٹں

۔ ان کو دو  ورت کا سبب بن سکٹی ہیں وائرل عالج  کو تبدیل کرنی یک ضی یثی متعدد وجوہات ہیں جو اینٹثں
۔ قسموں میں بڑی   تقسیم کیا جاسکتا ہے

  
 زہریال پن ، بشمول –ادویات ےک مرصی واقعات 

 ناقابل برداشت ضمٹی اثرات ·         
 ادویات کا ٹکراؤ ·         
۔·           حمل ےک دوران اگر مریض ای ایف وی پر ہے
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 عالج میں ناکایم یا عالج میں ناکایم یک قسم 

 یا استقامت یچ آنے وی ا -کلینیکل ناکایم ·         
ی
 ےس متعلق عالمات یک موجودیک

 قوت مدافعت یک ناکایم·         
 وائرل ناکایم·         

  
وائرل عالج میں تبدییل 

یثی  زہریال ہونی یک وجہ ےس اینٹثں
کلینیکل نقطہ نظر ےس ، عام طور پر یہ تجویز یک جانی ہے کہ جب زہریےل پن یک وجہ ےس مریض ےک طرز 

۔ جدول بدیل کیا جعمل کو ت  8.3انے تو ، اگر ممکن ہو تو ، ضف زہرییل دوانے کو تبدیل کیا جانا چاہنے
۔  اج ےک بارے میں رہنمانے فراہم کرتا ہے ی

ذیل میں کچھ عام زہریال سوئچ ےک ساتھ اے آر وی ادویات ےک امثی
۔  یک دوائیوںیہ تازہ ترین قویم ایچ آنے وی / ایڈز ےک عالج یک ہدایت نامہ میں پہیل الئن    پر مبٹی ہے

 
 :پہیل الئن منشیاتگ لتے کامن وینکتتا سوئچز 1جدول 

 متبادل  مسئلہ  پہیل الئن 

نی یس اور ای  3اے زیڈ نی اور 
 ایف وی

نی یس اور  3نی ڈی آیف*** +  اے زیڈ نی یک وجہ ےسانیمیا
 ای ایف وی

نی ڈی آیف*** + ایف نی یس اور 
 ای ایف وی

ایف اور ای    نی یس   3نی اور    4ڈی  
 وی یا این وی نی 

 * 

نی یس اور این  3اے زیڈ نی اور 
 وی نی 

نی یس اور  3نی ڈی آیف*** +  اے زیڈ نی یک وجہ ےسخون یک کیم 
 این وی نی 

نی ڈی آیف*** + ایف نی یس اور 
 این وی نی 

نی یس اور ای ایف    3نی اور    4ڈی  
 وی یا این وی نی 

 * 

نی یس اور ای ایف  3نی + زیڈ  اے  این وی نی یک وجہ ےس حساسیت 
 وی

نی یس اور  3نی ڈی آیف*** + 
 ای ایف وی

نی یس اور ای ایف    3نی اور    4ڈی  
 وی یا این وی نی 
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 * 

نی یس اور ای    3نی ڈی ایف اور  
ایف وی یا این وی نی ) نی ڈی 

 ایف پر مشتمل رجیم ( 

نی ڈی ایف یک وجہ ےس 
 نیفروٹوکسیسٹی 

اور ای ایف نی یس     3اے زیڈ نی اور  
 وی یا این وی نی 

 * 
نی یس اور ای ایف    3نی اور    4ڈی  

 وی یا این وی نی 
 * 
 

نی یس اور ای   3نی اور  4ڈی 
 ایف وی یا این وی نی 

 * 
 

نی یس اور ای ایف    3اے زیڈ نی اور   نی یک وجہ ےس نیوروپیتیھ 4ڈی 
 وی یا این وی نی 
نی یس اور ای   3نی ڈی ایف اور 

 ن وی نی ایایف وی یا 
نی ڈی ایف اور ایف نی یس اور ای  

 ایف وی یا این وی نی 

افی  4ڈی    نی یس اور ای   3نی ڈی ایف اور   نی یک وجہ ےس الئپوڈیسثی
 ایف وی یا این وی نی 

نی ڈی ایف اور ایف نی یس اور ای 
 ایف وی یا این وی نی 

کلوگرام ےس زائد یا تولیدی   10وزن  عمر اور سال ےس زیادہ  3* ضف اس صورت میں جب مریض ·         
 عمر یک عورت میں ہو۔ 

( کو قریب ےس فالو کریں۔ ·           ** جگر ےک فنکشن ٹیسٹ )ایل ایف نی
 *** گردوں ےک افعال کو قریب ےس فالو کریں ·         

  

 اے آر وی یک وجہ ےس منفن واقعات یک شدت   1.6
: ےس زہریال  ضمٹی اثرات یا اے آر وی یک وجہ  ی وسیع زمرے میں درجہ بندی کیا جاسکتا ہے  کو تیں

ورت ہونی ہے کہ یہ  پہیل قسم:  ی دہانی یک ضی  ہیں اور اکثر مریض کو یقیں
عالمات ہلیک اور عارضی ہونی

۔ یہ ہلےک رس درد ، ہلیک معدے یک  
ی
عالمات عام ہیں اور وقت گزرنی ےک ساتھ ساتھ اس میں کیم واقع ہویک

۔ اس صورتحال  تھکاوٹ او   خرانے ، متیل ، ر خاص طور پر ای ایف وی ےس یس این ایس میں خلل پڑ سکتی ہیں
۔  میں اے آر وی کا روکنا شاذ و نادر یہ تجویز کیا جاتا ہے

  
۔ ان میں  : دورسی قسم  ہیں

 طٹے مداخلت ےس بہثی ہو جانی
 ہیں اور اکثر

عالمات کچھ زیادہ شدید ہونی
خرانے ، زیادہ شدید رس درد اور ہلیک پردنے نیوروپیتیھ شامل  ید معدے یکمتیل اور الٹی ےک ساتھ زیادہ شد
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۔ ان عالمات کا عالج اکثر اینٹی ایمیٹکس   ہیں
 میں عاجز یا مداخلت نہیں کرنی

ی
ہیں جو مریض ےک طرز زندیک

یپٹائلن( اور دیگر ادویات ےک  ذریےع  ، انسداد اسہال یک دوائیں ، درد یک ادویات ، نیورولیپٹکس )جیےس امیثی
۔ عام طور پر اس صورتحال میں اے آر وی ےس عالج یک تجویز نہیں دی جانی ہے اور اکثر کی ا جاسکتا ہے

اگراف ےک تحت   ۔ این وی نی ےس وابستہ ہلیک ریش )نیج  ایک علیحدہ پثں عالمٹی عالج ضف عارضی ہوتا ہے
۔  طٹے مداخلت ےس عالج کیا جاسکتا ہے

 نمٹا( کا اکثر
  

ر شدید ہوں کہ اے آر وی یک دوائیوں کو روکنا اور متبادل دوا ےس تبدیل کرنا مات اس قدعال تیسی قسم: 
گرام /   2گرام / ڈی ایل یا گرنی ہونے ہیموگلوبن ، جو اکثر   7.5پڑے۔ ان میں خون یک کیم )ہیموگلوبن >

۔ پہیل دو اقسام ( بیھ شامل ہے جو اے زیڈ نی ےک استعمال ےس ہوسکٹی ہے  میں نوٹ یک  ڈی ایل گرنی ہے
دن یا زیادہ دن تک شدید تکلیف ےک ساتھ متیل اور کم ےس کم کھانی    3جانی وایل شدید عالمات بعض اوقات  

 24پینی جیےس شدید زہریےل امراض یک وجہ ےس اے آر وی کو روکنی کا باعث بن سکٹی ہیں ، الٹی ،یک وجہ ےس  
 نہیں ہوتا ،   ارکوٹک درد گھنٹوں میں پانی یک کیم ہوجانی ہے رسمیں شدید درد جو ن

یک ادوایت ےس بیھ بہثی
 وایل تھکاوٹ۔ ان حاالت میں ، ایک یا ایک ےس زیادہ اے آر وی کو تبدیل   50یا  

٪ےس زیادہ رسگریم کو کم کرنی
۔ اس میں این وی نی ےک ساتھ انتہانے حساسیت کا ردعمل بیھ شامل ہے جس  کر لینا چاہنے

 
( بڑھ سکتی    5ےس یا معمول یک حد   IIIمیں شدید ریش یا گریڈ  گنا تک جگر ےک فنکشن ٹیسٹ )ایل ایف نی

۔   ہیں
  

ن ےک انتہائ  حساسیت ےک رد عمل  نیویراپیں
۔   یک طرح ظاہر ہوسکتی ہیں

ی ےک انتہانے حساسیت ےک رد عمل ایک ریش اور / یا بلند ایل ایف نی نیویراپیں
۔ پہےل ہ 8-6ٹی ہے اور عام طور پر تھرانی ےک پہےل ٪ مریضوں میں ہوسک20ریش    2فتوں میں ہونی ہے

وع یک جانی ہے اور  ی کم خوراک میں رسر ی خوراک دی   14ہفتوں میں نیویراپیں دن تک ضف ایک نیویراپیں
 کلینیکل عالمات نہیں ہیں تو ، ایل ایف نی 

۔ اگر این وی نی ےک انتہانے حساسیت یا الرجے یک کونے جانی ہے
 اور دورسے  )اے 

ی
( یک جانچ یک جانے یک ی یک خوراک کو روزانہ ایل اے نی  واےل نیویراپیں

وع ہونی  2ہفتی ےس رسر
 خوراکوں تک بڑھایا جانے گا۔ 

  

 نوٹ: 
اگر ہلےک ےس دوائیوں ےک ردعمل ےس ریش ہونی ہے تو ، مریض کا احتیاط ےس نگرانی ےک ساتھ اپنا عالج ·          

۔ ایل ایف نی 
ی
گنا( جب تک ٹھیک   5د ےس >ےس کم ہیں )>معمول یک اوپری ح IIIجو درجہ  جاری رکھیں ےک

ی تک فالو  ی اور بہثی ی دہانی ، اینٹی ہسٹامیثی ۔ اس ریش کا عالج مریض کو یقیں نہ ہو جائیں ان کو دیکھا جانے
 میں ایک ہفتہ تک 

ی خوراک میں اضافی  ہیں نیویراپیں
اپ ےس کیا جانے گا۔ جب تک عالمات ختم نہیں ہونی

 ہیں تو 
۔ اگر عالمات بدتر ہوجانی

ی
، اس ےس یہ ظاہر ہوسکتا ہے کہ مریض پر شدید حساسیت   تاخثں ہویک

ی کو فوری طور پر روکنا پڑے گا اور دیگر طٹے مداخلتوں پر غور کیا جانے گا۔   کا شدید ردعمل ہے اور نیویراپیں
 ہیں مثال ش·         

 ےک رد عمل یک قسم پر دھتے پڑنی
دید خارش، اریتھما، جلد کا نم ہونا  ،  اگر کیس دوانے

کا چھلکا لگ جانا ، جلد کا اترنا ، ایکس فویلیایٹو ڈرماٹائٹس، اریتھما ملٹیفورم)جب ایس جے ایس ےک  جلد  
، چپچپا جھلیوں کا شامل ہونا ،  طور پر جانا جاتا چپچپا جھلیوں کا شدید اور شامل کرنا( ، اینافائلیکسی

تھالجیاز ، مائالجیاز ، فیورز ،  ہونٹ ، یا نظایم عالمات )جسم میں درد ، آر  انجیوئواڈیما ، پھنی ہونے 
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 ، زیادہ خوراک 
ی
( ؛ مریض این وی نی کا عالج بند کردیں ےک لیمفاڈینیوپیتیھ یا نمایاں طور پر بلند ایل ایف نی
 ، اور نس میں سیالوں او 

ی
وع کریں ےک ی ، درد یک ادویات رسر ر محتاط نگرانی  پریڈنیسنیولون ، اینٹی ہسٹامیثی

 گا اور دوبارہ نہیں دیا جانے گا۔   ےک لتے ہسپتال میں داخل کتں 
۔ این وی نی کو فوری طور پر روکا جانے

ی
جائیں ےک

۔ ایک بار جب مریض ٹھیک ہوجانے    دو دوائیوں ےک ساتھ جاری رکھیں پھر سب کو روکیں
ایک دو ہفتہ بافی

 جن میں  3تو ، 
ی
وع یک جائیں یک ۔ بقیہ اے آر وی ادویات رسر کا متبادل   اے آر وی 2 این وی نی شامل نہیں ہے

 گا ، اگر منع نہیں ہے 
 اے آر وی جیےس ای ایف وی ےک ساتھ جوڑا بنایا جانے

  

 اباکاویر )اے ئے یس( ےک انتہائ  حساسیت ےک رد عمل
۔ 5اے نے یس یک انتہانے حساسیت  انتہانے ٪ مریضوں میں پانے جانی ہے اور یہ مہلک بیھ ہوسکٹی ہے

: فلو یک عالمات ، سانس یک قلت ، کھانیس ، بخار ، درد ،  بیماری کا  حساسیت یک عالمات میں شامل ہیں
احساس ، تھکاوٹ ، سوجن ، پیٹ میں درد ، اسہال ، متیل ، پٹھوں یا جوڑوں کا درد ، نے حیس ، گےل میں 

وع نہیں کیا جانے   خارش یا جلن۔ اے نے یس کو فوری طور پر روکا جانے  اور اگر ایسا  ہوتا ہے تو اےس دوبارہ رسر
 گا۔

۔ نوٹ:  ی موجود ہے تو ، پھر اے نے یس منع ہے  اگر اے نے یس یک انتہانے حساسیت یک کونے ھسثی
  

ن ےک ضمتن اثرات  ایگاویریٹن
ای ایف وی یس این ایس ےک ضمٹی اثرات کا سبب بن سکتا ہے جیےس وشد خواب ، ڈراؤنی خواب ، چکر یا 

۔ مریضوںالجھن۔ ی  ہیں
ی دہانی ےس فائدہ ہوسکتا ہے کہ یہ   ہ عالمات اکثر ہلیک اور عارضی ہونی کو اس یقیں

۔   عالمات عام ہیں اور وقت ےک ساتھ ساتھ اس میں کیم آجانی ہے
  

( ضمتن اثرات  4سٹیووڈین )ڈی   ئر
یفرل نیوروپیتیھ سٹیووڈین ےک استعمال ےس ایک عام ضمٹی اثر ہے اور لیکٹک ایسڈوس    پثں

ی
س یک موجودیک

۔ ڈی  ی ، تکلیف دہ اور حیاتیانی ضمٹی نی یک م 4یک اطالع دی گٹے ہے ی انگثں جموغ طور عالمات میں تزئیں
۔ ان مریضوں میں جو اب  وفی اور لیکٹک ایسڈوسس کا باعث بننی یک صالحیت ہے اثرات جیےس الئپوڈیسثی

؛ جسم ےک وزن ےس قطع نظر ، ہر فرد ےک لتے ہ  4بیھ ڈی    پر ہیں
میل گرام لکھ دیں۔    30گھنتی میں    12ر  نی
۔نتے مریضو  وع کرنا چاہنے  ں کو اے زیڈ نی یا نی ڈی ایف پر مبٹی طرز عمل کا عالج رسر

  

وائرل تھرائر میں تبدییل   1.7
یٹر  عالج میں ناکایم یک وجہ ےس اینٹٹں

۔ وائرل نقل  میں ناکایم ےک   عالج یک ناکایم وائرولوجک ، امیونولوجک اور / یا کلینیکل ہوسکٹی ہے
کو دبانی

 ت بڑھتی ےک ساتھ ۔نتیجے میں وائرل مزاحم
 وائرولوجیکل ناکایم یک تعریف یک گٹے ہے اگر: 

گنا ےس بیھ کم کیم ، یا جب وائرل بوجھ تھرانی    10ہفتوں ےک بعد وائرل بوجھ میں  8-6تھرانی ےک ·         
اوپر ہزار کاپیاں / میل لیثی ےس   5جھ  مستقل طور پر  ماہ ےک بعد پتہ لگانی ےک قابل ہے یا جب وائرل بو   6ےک  

 …  ہوتا ہے
 توایک ےک طور پر: 

 ٪ کیم ، یا 50شمار میں  4سب ےس زیادہ مقدار ےس یس ڈی ·         
۔  4قبل ازاے آر نی بیس الئن یس ڈی ·           شمار یا اس ےس کم پر واپس جائیں
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ےس زیادہ ماہ یا اس  3اضافہ ہوتا ہے جو اے آر نی ےک آغاز ےک کلینیکل ناکایم ےک نتیجے میں بیماریوں میں 
۔  وقت ےک موقع پر انفیکشن یا مہلک پن ےک بڑھتی ےک ساتھ طٹے طور پر سامتی آ سکتا ہے

  
ز استعمال کتں جانی  

امیثی  ےک لتے امیونولوجیکل اور کلینیکل پثں
انیہ میں ، عالج میں ناکایم یک نشاندیہ کرنی ی

تثی
۔ تاہم ،   یک روشٹی میں ، عمل کو آسان بنانی ےک    وائرل بوجھ یک پیمائش کرنی ےک کم ہونی واےل اخراجاتہیں

۔ جہاں دستیاب ہو ، وائرل لوڈ کا   جائیں
ز بیھ لگانے امیثی ساتھ ، جہاں دستیاب ہے ، وائرل بوجھ ےک پثں

۔ مزید برآں ، کلینیکل ناکایم کا امیون ری  استعمال امیونولوجیکل ناکایم یک تصدیق ےک لتے کرنا چاہنے
ی سنڈروم وری ہے ، کلینیکل ناکایم یس ڈی   کونسٹیٹیوشن انفلیمیثی یک ناکایم ےک ساتھ   4ےس الگ ہونا ضی

ی ، یعٹی یس ڈی  ۔   4وابستہ ہے ، آنے آر آنے ایس کا تعلق مدافعٹی ردعمل میں بہثی  یک گنٹی ےس ہے
  

 الئن اے آر وی طرزعمل-سیکنڈ   1.8
کا خیال کیا جاتا ہے اور کیس  احمت ےک عالوہ کیس اور سبب ےس پہےل عالج یک ناکایم  ادویات ےک خالف مز 

. مریضوں یک اصالح  خاص طرزعمل د کرنی ےک لتے بنایا جانا چاہنے میں ضائع، ہر ممکن کوشش کو مسثی
 ےک عوامل ےک لتے جائزہ لیا جانا چاہنے ، جیےس: 

 االوقاتنامناسب خوراک ےک نظام ·         
 کم کرسکتی ہیں   ادویات ےک تعامل جو کچھ اے آر وی یک افادیت کو ·         
 ضمٹی اثرات یک وجہ ےس عدم پابندی ·         
 ماالبزورپشن کا ثبوت۔ ·         

۔ ایےس  مذکورہ باال ہر منظرناےم ےک نتیجے میں ادویات یک ذییل سطحیں اور خراب طٹے اثر مل سکتی ہیں
۔ اگر کلینیکل  ےس بچ  مریضوں یک تعلیمیا  زیر التواء دواؤں کو فعال دواؤں اور /    معامالت میں ، ایا جاسکتا ہے

 یک نشاندیہ کرتا ہے تو  تشخیص
ی
ادویات یک مزاحمت یک تصدیق یک وجہ ےس عالج میں ناکایم یک موجودیک

زیادہ دوائیاں منتخب  پر نتے طرز عمل یک طرف جائیں ، دو یا دو ےس  ، بہثی نقطہ نظر یہ ہے کہ مکمل طور 
۔ دورسی الئن ےک دوائیوں کریں جن میں مریض دورسے درجے یک ادویات یک ح کمت عمیل ےک طور پر ہے

۔ اس پر احتیاط  کو تبدیل کرنی ےس پہےل ، مریض کو دوبارہ عالج یک تیاری اور تعلیم ےک عمل ےس گزرنا پڑتا ہے
ورت ہے کیونکہ کچھ مریض اپٹی  ۔ےس نگرانی کرنی یک ضی وی کو چھپا سکتی ہیں  عدم پثں

  

وائرل تھرائر بالغوں اور نوعمروں میں دورس    1.9
یٹر  ی الئن ےک اینٹٹں

: این آر نی آنے   وایل دوائیوں میںشامل ہیں
انیہ میں دورسی الئن ےک دوائیوں ےک طور پر استعمال ہونی ی

 تثی
 ٹینوفوویر  ·         
 اباکاویر )اے نے یس(·         

 اور
 لوپیناویر کا ریٹوناویر )ایل نی وی / آر( یک طرف ےس بڑھاوا  ·       

 ایٹازاناویر نکا ریٹونویر )اے نی وی / آر( ےک ذریعہ بڑھاوا       ·  
۔ پہیل الئن میں   بالغوں اور نوعمروں ےک لتے دورسی الئن این کا انتخاب پہیل الئن یک تنظیم پر منحرص ہے

نی   3نی پر مریضوں ےک لتے ، دورسا پہےل ےس ےط شدہ دورسا اختیار نی ڈی آیف ےک عالوہ  4اے زیڈ نی یا ڈی 
۔ یس یا ایف نی یس استعمال کرنا ہے جس میں ریٹونویر ےس بڑھا ہوا نی    آنے ہوتا ہے
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 رجیم کا استعمال نہیں کیا تھا 
وع کیا گیا تھا اور انہوں نی کبیھ بیھ زیڈ نی اگر مریضوں کو نی ڈی ایف پر رسر

 تو ، پہےل ےس ےط شدہ دورسی الئن کا اختیار اے زیڈ نی پر مبٹی طرز عمل ہوگا۔
  

وع کیا نی یک عدم رواداری یک وجہ ےس جن مریضوں کو نی   4ائ زیڈ نی اور ڈی  ڈی ایف پر پہیل الئن میں رسر
نی یس کو ریٹونویر بڑھا ہوا نی  3گیا تھا ، اس ےک لتے پہےل ےس ےط شدہ دورسی الئن کا اختیار اے نے یس اور 

، یا تو ایل نی وی/ آریا اے نی وی/آر ےک ساتھ مل کر استعم
۔ )اے نے یس + آنے نی یس + ایل نی  3ال کرنا ہے

 ر(وی / آر یا اے نی وی / آ
۔ 4ان ادویات ےک لتے خوراکیں ضمیمہ   میں دی گئیں ہیں

نی یس اور نی ڈی ایف / ایف نی یس فی الحال ایف ڈی یس  3نوٹ کریں کہ ایل نی وی / آر ، نی ڈی ایف / 
۔ فارمولیشن ےک طور پر دستیاب ہیں جو خوراک اور ا  نتظامیہ کو آسان بنا دینی ہیں

  

ن میں اے آر ئر بچ  پیدا کرسکئن یک  1.10  صالحیتوں وایل یا حاملہ خواتیں
ی ےک عالج ےک لتے رہنما اصول یہ ہے کہ عالج ےک فیصےل ضف   بج  پیدا کرنی یک صالحیت یا حاملہ خواتیں

۔ اس مریض سب گروپ ورت اور اہلیت پر یہ ہونا چاہنے ےک تجویز کردہ پہیل الئن  اور ضف ان یک ضی
:اے زیڈ نی اور  . تاہم ، حمل میں یا دودھ پالنی ےک خاص حاالت میں ماؤں اور نی یس اور ای 3ہے ن وی نی

بچوں کو زہریال ، اے آر وی ادویات کا انتخاب ، اور ماؤں ےس نوزائیدہ بچوں میں ایچ آنے وی یک منتقیل یک  
۔روک تھام ےس متعلق اضافی امور اٹھانی ہ  یں

 ہیں 
ی جو اے آر نی ےل ریہ ہیں اور حاملہ ہوجانی  ان کو اپنا عالج جاری رکھنا چاہنے جب تک کہ  وہ خواتیں

 کا حصہ نہ بن جانے ، اییس صورت میں ،  
ی
وہ حمل ےک پہےل سہ مایہ میں نہ ہوں اور ای ایف وی باقاعدیک

۔  ای ایف وی کو بند کر ےک ان یک جگہ این وی نی دینا چاہنے
ایڈ ہارماے نوٹ:  ون یک بایواویلیلیٹی کو کم کرنی یا  آر وی ادویات میں ہارمونل مانع حمل دواؤں میں سٹثں

۔ اس طرح ، اگر اے آر وی ےک عالج ےس متعلق خاتون ہارمونل مانع حمل استعمال کا  بڑھانی یک صالحیت ہے
چنی ےک لتے کنڈوم ےک مستقل آغاز کرنی یا جاری رکھنی کا فیصلہ کرنی ہے تو ، ایچ آنے وی منتقل ہونی ےس ب 

۔ اس ےس ہارمونل مانع حمل یک تاثثں میں کیس بیھ ممکنہ کیم یک تالفی استعمال یک سفارش یک جانی چاہنے 
۔   ہوسکٹی ہے

  

وائرل ادویات  نان   1.11  این آر ئر مریضوں ےک لئ  اینتر ریٹر
وائرل تھرانی ےس دوچار تھے  ، یسمریضوں کا 

یثی نی یس میں داخلہ لینی ےس پہےل کیس  عالج جو پہےل اینٹثں
۔ مجاز طٹے عمےل ےس بات یک وع کرنا چاہنے   جانی چاہنے اور )دوبارہ( عالج رسر

 عام طور پر: 
 ہیں اگر ممکن ہو تو ایس ·         

و وائرل ادویات ےس قابو پانی ان مریضوں کو جو مناسب مقدار میں انٹیثی
۔   طرز عمل پر چلنا چاہنے

یں اور جن ےک لتے ناکایم کا شبہ  و عالج میں ناکایم ےک عالوہ اور وجوہات یک بنا پر رک گتے ہوہ لوگ ج·         
۔ وع کرسکتی ہیں  نہیں ہے ، وہ اصل طرز عمل دوبارہ رسر

 ناکام ہونی کا شبہ ہے وہ اییس دوائیوں ےس میں  عمل طرز جن لوگوں کو معلوم ہے یا کیس سابقہ ·         
وع یک جانی چاہنے جو  ۔رسر  ان ےک سامتی پہےل مناسب نہیں تھیں
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ن ےک    1.12  واےل صارفیں
میٹھاڈون اسسٹڈ تھرائر پر نس میں منشیات استعمال کرٹن

ل دوائیں  وائٹں
 لئ  اینتر ریٹر

۔ ہارٹ اایڈز ےک مثبت آنے    ہیں
 نہیں ہونی

منشیات کا استعمال اور نشہ کامیاب اے آر وی ےک عالج ےس بہثی
۔ مناسب معاونت ےک پیش نظر ،  ہے جتنا ایڈز میں مبتال دورسے لوگوں ےک لتے ڈی یو ےک لتے اتنا موثر  ہے

سابق اور فعال آنے ڈی یو ےک ساتھ ساتھ دورسوں یک بیھ پابندی کر سکتی ہیں اور ہارٹ تک یکساں رسانے 
۔ مادوں کا انحصار ، باہیم مرضیاں اور ہمہ انفیکشن ےس متعلق امور سمیت ، اے آر   حاصل کرنی چاہنے

وریات پر خصوض توجہ دی جانی  نی کا انتظام کرنی وقت سابق اور فعال آنے ڈ ی یو یک خصوض ضی
وع کرنی ےک   ۔ میٹھاڈون معاون تھرانی رسر

ی ، افوویرنز   3-2چاہنے ۔ نیویراپیں وع کیا جاسکتا ہے ماہ پہےل نہیں رسر
 نی 

ی سائٹوکوم یس وانے ۔اے ےک ذریےع 3 450، ریٹنوویر اور میتھاڈون ےک مابیں   تعامل کا خطرہ بڑھتا ہے
  

 صحت مندی دیں:  روزانہ ایک بار 
ی  300میل گرام اورٹینوفوویر  600افوویرنز ·            یکٹابیں

 میل گرام  200میل گرام اور ایمثی
 یا

 میل گرام  300میل گرام اور لیمیووڈین  600میل گرام اور اباکاویر  600افوویرنز 
 

ی   میل گرام۔ 300میل گرام + ایف نی یس  300یس  میل گرام + نی ڈی 400نیویراپیں
ی ·           میل گرام۔  300میل گرام + لیمیووڈین   600میل گرام + اے نے یس  400نیویراپیں
 نوٹ: 
ی میتھاڈون پالزما یک مقدار·        ٪ کیم کا باعث بنتا ہے اس لتے مسلسل میتھاڈون یک خوراک  50  افاویریثی

 یک اصالح کریں 
ی میتھاڈون پالزما یک مقدار میں  ن·           تک کیم التا ہے اس ےک عالوہ جگر میں زہریال پن اور   ٪  80یویراپیں

 جلد یک ریش کا خطرہ بڑھ جاتا ہے 
  

 دورسی الئن ےک لئ  
 ایک بار روزانہ ریجیم

میل  200میل گرام اور ایف نی یس  300میل گرام اور نی ڈی ایف  200میل گرام/ ریٹوناویر  800لوپیناویر 
 گرام 

 
 یا

 میل گرام  300میل گرام اور لیمووڈین  600میل گرام اور اباکاویر  200ریٹوناویر میل گرام/  800لوپیناویر 
 یا   

میل  200میل گرام اور ایف نی یس  300میل گرام اور نی ڈی ایف  200میل گرام / ریٹوناویر  300اٹازاناویر 
 گرام 
 یا

 میل گرام۔  300رام+ لیمیووڈین میل گ 600میل گرام اور اباکاویر  200ر میل گرام/ ریٹوناوی 800لوپیناویر 
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 تعامل نہیں ہے ، اےس اچیھ طرح ےس برداشت کیا جاتا ہے  نوٹ:  
بوسٹڈ اٹازاناویر کا میتھاڈون ےک ساتھ کونے

 . ۔ یہ جگر یک ناکایم میں منع ہے  اور مزاحمت یک نشوونما میں اعیل جینیانی رکاوٹ ہے
  

ووائرل ایچ    2.1  آئ  وی ےس متاثرہ نوزائیدہ اور بچوں ےک لئ  اینٹٹں یٹر
ووائرل  وی انفیکشن ےک عالج ےک لتے منظور شدہ زیادہ تراینٹثں یثی

کا استعمال بچوں ےک لتے کیا    ایچ آنے
ورت ہونی ہے اس ےک لتے بیھ  بت یا مائع فارمولیشن یک ضی ۔ تاہم ، چھونی بچوں ےک لتے رسر جاسکتا ہے

۔ مزید یہ ہوسکحدود   ادویات جو ان فارمولوں میں دستیاب نہیں ہیں
ٹی ہیں کیونکہ وہاں کچھ اے آر نی

 ہیں اور اس لتے یہ بالغوں یک نسبت زیادہ  
ز عمر ےک ساتھ مختلف ہونی امیثی کہ ، بچوں میں دوا دینی ےک پثں

۔ گولیوں کا استعما ۔ اب کچھ پیڈیاٹرک ایف ڈی یس دستیاب ہیں  ہیں
میں ادویات ےک    ل جسپیچیدہ ہونی

ورت ہونی ہے اس یک حوصلہ شکٹی یک جانی چاہنے کیونکہ   کیس حےص کو استعمال کرنی ےک لتے کاٹتی یک ضی
۔ اس ےک نتیجے میں مزاحمت یا زہریال بڑھتا ہوا   یک مقدار کم یا زیادہ مقدار میں ہوسکٹی ہے

اس ےس دوانے
۔ بچوں میں خوراک عام طور پر جسمانی  ۔ ادویات یک   سطح خطرہ ہوسکتا ہے یا وزن پر مبٹی ہونی ہے

وری ہے کیونکہ بج  ےک بڑھتی پر خوراک ےک کم ہونی ، ادویات ےک خالف مزاحمت   مقدار ایڈجسٹ کرنا ضی
وری ہے تاکہ غثں ماہر اہلکار  ۔ معیاری کاری بیھ ضی اور سب ےس زیادہ کم اثر یا ردعمل ےس بچنی ےک لتے

۔محفوظ طریفی ےس ادویات فراہم کر س  لہذا صحت یک دیکھ بھال کرنی واےل کارکنوں کو روزگار یک  کیں
سہولیات فراہم کرنی یک ترجیح دی جانی ہے جیےس چارٹ یا ڈوز وہیل جو وزن ےک بینڈ ےک مطابق چالنے  

۔   جاسکٹی ہیں
و وائرل تھرانی )ای آر نی ےک لتے اہلیت( ےک آغاز ےک لتے پیمائش 

یثی ں  ہ دی موجودہ کا حوال -بچوں میں اینٹثں
 ایچ آنے وی / ایڈز ےکڈبلیو ایچ او یک کلینیکل اسٹیجنگ( 

  

 ماہ یا اس ےس بڑے بچوں ےک لئ  24  2.2
ہونی ہے اے آر نی  تشخیصشدہ ماہ ےس کم عمرےک تمام بچوں ےک لتے جن میں ایچ آنے وی یک تصدیق  24

فیصد   4نظر ہو اور یس ڈی یک ابتدا ےک لتے سفارش کرتا ہے چاہے وہ ڈبلیو ایچ او پیڈیاٹرک اسٹیج ےس قطع 
انفیکشن کو وائریل طور پر  –ماہ ےس کم عمر ےک بچوں ےک لتے ایچ آنے وی  18یک گنٹی ےک۔   4یا یس ڈی 

 وی ڈی این اے نی یس
ورت ہے )ایچ آنے  وی آر این اے نی یس آر کا استعمال ثابت کرنی یک ضی

 آر ، ایچ آنے
(۔   وں ےک لتے دو مثبت اینٹی باڈی ٹیسٹ ایچ آنے وی انفیکشن  ماہ یا اس ےس زیادہ عمر ےک بچ  18کرنی ہونے

ولوجیکل ٹیسٹ مثبت بج  جن یک عمر  ۔ ایچ آنے وی کا انکشاف اور سثں ماہ ےس کم   18یک تصدیق کرتا ہے
یک گنٹی یا٪ دستیاب ہے لیکن جو    4تصدیق ہوسکٹی ہے اور نہ یہ یس ڈی  ہے نہ یہ اس میں وائرس

 ہیں )دیکھیں ایچ آنے وی صفحہ  شدید ایچ آنے وی بیماری ےک 
یک   114لتے ڈبلیو ایچ او ےک معیار پر پورا اترنی

۔ اس طرح ےک معامالت میں ، ایچ آنے وی ادیکھیں  تشخیصامکانی  وع کیا جانا چاہنے ینٹی ( اے آر نی پر رسر
چہ ایچ آنے ماہ یک عمر میں دہرایا جانا چاہنے تاکہ یقیٹی طور پر تصدیق ہوجانے کہ ب 18باڈی ٹیسٹنگ کو 

۔ ۔ تصدیق شدہ انفیکشن واےل بچوں کو یہ اے آر وی تھرانی جاری رکھٹی چاہنے  وی ےس متاثر ہے
  

 ماہ یا اس ےس زیادہ عمرےک لتے اے آر نی کا آغازعمر  24  2.2
یادہ ےک بچوں ےک لتے ، مثبت اینٹی باڈی ٹیسٹ ایچ آئ وی انفیکشن کا اشارہ ہے کیونکہ ماں ماہ ےس ز  18

ولوجیکل   ےس حاصل  ، لیکن اس یک تصدیق دورسے سثں
ی
کردہ کونے بیھ اینٹی باڈی انحطاط پذیر ہوجانے یک
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۔ ڈبلیو ایچ او پیڈیاٹک اسٹیج  
ی
 وی یک بیماریوں میں    4یا    3ٹیسٹ ےس کرنی ہویک

سال ےس زیادہ عمر   2ایچ آنے
: ےک تمام بچوں ےس قطع نظر  2یا  1یا گنٹی اور اسٹیج  4ےک تمام بچوں کو یس ڈی  وع کرنا چاہنے  آرٹ رسر

  
وع کرنی ےک لتے عمر ےک مطابق ایڈجسٹ کردہ حد  4: یس ڈی 3ٹیبل   بچوں میں اے آر نی رسر

  

 24 بچوں >  عمر 
 ماہ 

 سال یا اس ےس زیادہ 5 ماہ 59 - 24

 نہیں  ٪25 تمام فیصد 4یس ڈی 

خلیات / میل  750 4مطلق  یس ڈی 
کیوب   میثی

خلیات / میل  350
کیوب   میثی

  
  
 : ایچ آنے وی ےس متاثرہ بچوں میں اے آر نی ےک آغاز کا معیار4دول ج
  

 امیونولوجیکل حیثیت  کلینیکل مرحلہ  عمر 

 سب کا عالج کریں  ماہ 24>

 تمام کا عالج * 4مرحلہ  ماہ 24< 

 تمام کا عالج * 3مرحلہ 

عمر ایڈجسٹ   4عالج کریں اگر یس ڈی  * 2مرحلہ 
کریں )نیج  شدہ حد ےس نیج  ہے تو عالج  

 )  ٹیبل دیکھیں
دستیاب نہیں   4عالج نہ کریں اگر یس ڈی 

۔  ہے

 
  

ا   ماہ ےک بچوں میں اے آر نی ےک لتے کلینیکل اہلیت کا معیار  59ےس  24 :   3چثی
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 اور اے آر ئر دودھ پالنا 
 ےک دودھ میں اے آر وی کا دخول زیادہ تر اے آر وی ےک لتے 

ی میں چھانی  وایل خواتیں
نہیں پایا جاتا   دودھ پالنی

 ہیں ، لیکن اس دوا یک 
 ےک دودھ میں موجود ہونی

ی ، چھانی ۔ اگرچہ کچھ اے آر وی ، جیےس نیویراپیں ہے
ورت ےس کم ہوگا۔ مقدار جو نوزائیدہ ےک ذریعہ لیا جاتا ہے ، عالج یک  سطح کو حاصل کرنی ےک لتے ضی

 واےل نوزائیدہ بج  جن یک ماؤں کو 
اے آر وی تھرانی مل ریہ ہے وہ کچھ اے آر حقیقت یہ ہے کہ دودھ پینی

وی ےک ذییل عالج یک سطح ےک ساتھ اختتام پذیر ہوسکتی ہیں اور اس ےس شثں خوار بچوں میں وائرس ےک 
 واےل نوزائیدہ بج  کو اے آر وی ےک عالج یک خالف مزاحمت یک نشوونما ہوسک

۔ لہذا ، اگر دودھ پینی ٹی ہے
ورت ہونی ہے تو ، معیاری پیڈی  چاہے اس ےس ماں کو اے آر ضی

وع کردی جانی اٹرک ڈوز میں اے آر وی رسر
 واےل بج  میں اے آر وی یک  

 میں مبتال ماں ےک ساتھ دودھ پالنی
۔ اے آر نی زیادہ وی تھرانی مل ریہ ہے یا نہیں

۔   خطرہ نہیں ہے
 مقدار یا زہریال ہونی کا کونے

  
وع کرنی ےس پہےل کیا جانے  تشخیص  بچوں میں تھرانی رسر

۔ مندرجہ ذیل بیس   ی کو مکمل جسمانی معائنہ ےک ساتھ ساتھ لیا جانا چاہنے مریض یک ایک اچیھ ھسثی
:   تشخیصالئن کلینیکل   یک جانی چاہنے

، رس کا فریم اور نشوونما ےک دیگر اقدامات •          وزن، اونچانے
 ایچ آنے وی بیماری یک کلینیکل اسٹیجنگ •        
 ترقیانی حیثیت •        

 نے ےک لتے یک نمائش ےک لتے اسکریننگ         •
 نے یک بیماری، اور نی

یا، نی  ملثں
 نے ، دیگر کوفیکشن یا او ·          

یکساں طٹے حاالت یک نشاندیہ )جیےس ہیپاٹائٹس نے یا یس انفیکشن ، نی
 ، نوعمر لڑکیوں میں حمل(

 آنے
 دوائیوں یک تفصیالت عکوٹرائموکسازول اور روایٹی یا جڑی بوٹیوں ےک ·         

ی
 الج سمیت ہم آہنگ

 غذائیت یک کیفیت ، جس میں انٹیک ےک معیار اور مقدار کا اندازہ بیھ شامل ہے •        
 واےل یک تھرانی ےک لتے تیاری کا اندازہ•        

 ، بج  اور نگہداشت کرنی
 اے آر نی ےک اہل افراد ےک لتے

  

 بیس الئن لیبارٹری ٹیسٹ
 میں دکھایا گیا ہے ےک مطابق کیا جانا چاہنے  12جن کو نیج  جدول  لیبارٹری ٹیسٹ

  

 
 

 بچوں میں اے آر وی ادویات ےک استعمال کا عالج 
۔ کیس   وائرل عالج ےک رہنما اصول ایس طرح ےک ہیں جو نوعمروں اور بڑوں ےک لتے ہیں یثی بچوں ےک لتے اینٹثں

فوری طور پر یس نی یس ےک پاس  تشخیصہونی یک  بیھ بج  یک عمر ےس قطع نظر ، ایچ آنے وی ےس متاثرہ
 انتظام میں ڈبلیو ایچ او اسٹیجنگ سسٹم کا استعمال کرنی ہونے مکمل جسمانی 

۔ ابتدانے ریفر کرنی چاہنے
((  تشخیص  نی ایم نی نی نی یا عالج ےک لتے

اور اسٹیجنگ ےک ساتھ ساتھ اے آر وی ےک ممکنہ نمائش )یعٹی
ی کو شامل ک  یک  سمیت مکمل ھسثی

ی
۔ ایک مقصد فعال مواقع یک بیماریوں ےک لگتی یک موجودیک رنا چاہنے

۔ تشخیص  ہے
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وع کیا جانا چ  2 اہنے اور لیبارٹری ٹیسٹ ےک نتائج  سال ےس کم عمر ےک بچوں کو جلد ےس جلد اے آر نی پر رسر
ی  ۔ بچوں ےک لتے پہیل الئن ٹریٹمنٹ آپشثی  ترجییح ترتیب ےک منتظر عالج معالجے میں تاخثں نہیں کرنی چاہنے

 :  میں درج ذیل ہیں
 ماہ ےس کم عمر:  36

ی  3زیڈووڈین  + لیمیووڈین ) ·           نی یس( + نیویراپیں
( 3ڈین ) اباکاویر )اے نے یس( + لیمیوو ·           )این وی نی

ی  نی یس( + نیویرااپیں
( + لیمووڈین )  4سٹیووڈین )ڈی ·           نی یس( + 3نی
ی   نیویراپیں

 کلو یا اس ےس زیادہ:   10ےس زیادہ اور جسمانی وزن  ماہ یا اس 36 
( + لیمیووڈین ) ·          ی )این 3زیڈووڈین )اے زیڈ نی ی )ای ایف وی( یا نیویراپیں (  نی یس( + افاویریثی  وی نی
(  3اباکاویر )اے نے یس( + لیمیووڈین ) ·           )این وی نی

ی  نی یس( + افاویرنز )ای ایف وی( یا نیویراپیں
ی   4سٹیووڈین )ڈی  ·      ( + لیمووڈاین  + نیویراپیں

 نی
  

 4گرام/ ڈی ایل ( یک صورتوں میں اے زیڈ نی ےک لتے سٹیووڈین )ڈی   7.5انیمیا )ہیموگلوبن یک کیم >نوٹ: 
( ایک متبادل ہے تاہم ، یہ واضح رہے کہ مائع یک تشکیل میں ڈی   ۔   4نی ورت ہے نی کو ریفریجریشن یک ضی

رات جیےس پردنے نیوروپتیھ بالغوں ےک مقابےل میں کم عام ہیں لیکن اس یک وجہ یہ سٹیووڈین ےک ضمٹی اث
۔  نوفوویر )نی ڈی ایف( اے سال یک عمر ےس یہ ٹی 12ہوسکٹی ہے کہ بچوں میں ان کو پہچاننا مشکل ہے

۔ 4زیڈ نی اور ڈی   نی یک متبادل دوا ہے
  

وائ یٹر  واےل بچوں ےک لئ  اینٹٹں
 رل دوائیں اے آر وی کا سامنا کرٹن

اگر حمل ےک دوران کو اے آر وی ملتا ہے تو ، وہ اپنی عالج ےک لتے اور / یا ماں کو بچہ ایچ آنے وی ٹرانسمیشن 
( یک روک   ۔  )نی ایم نی یس نی ، اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ اپنی بج  میں مزاحم وائرس پھیالنے تھام ےک لتے

۔ یہ   بج  میں بیھ مزاحمت پیدا ہوسکٹی ہے جس نی  پروفیلیکسس ےک لتے اے آر وی کا استعمال کیا ہے
، یا تو تنہا ہو یا نی ایم نی یس نی ےک لتے دو دوائیوں وا یل تنظیم ےک  خاص طور پر معاملہ ہے اگر این وی نی

 جزو ےک طور پر۔ 
ورت ہونی ہے اور جن کو پہےل یا تو سنگل خوراک این وی نی یا  نی  3جن بچوں کو اے آر وی تھرانی یک ضی

یس یا روزانہ این وی نی مل چکا ہے جبکہ دودھ پالنی ےک دوران ایم نی یس نی پروفیلیکسس کو نی آنے پر  
۔ اگر نی آنے 

پر مبٹی عالج دستیاب نہیں ہے تو ان بچوں کو پہےل الئن الئن مبٹی طرز عمل دیا جانا چاہنے
۔ اے آر وی رجیم یک خوراک ےک لتے ضمیمہ   ۔   ،  5عالج دیا جانا چاہنے ووائرل ڈوزنگ دیکھیں یثی  پیڈیاٹرک اینٹثں

  

 دورسی الئن اے آر وی تھرائر نوزائیدہ اور بچوں ےک لئ  
: نوزائیدہ بچوں اور بچوں ےک لتے سیکنڈ الئن   تجویز کردہ سیکنڈ الئن الئن ذیل میں ہے

 یک بنیاد پرعالج میں  ناکایم، ایک بڑھا نی آنے ·          
 2)ایل نی وی/ آر( ےک عالوہ    پہیل الئن این این آر نی آنے

 ہیں 
 این این آر نی آنے  دورسی الئن ےک لتے سفارش یک جانی

 اور ایل نی وی/ آر یک پہ  2·         
این این    2یل الئن یک ناکایم ےک بعد؛  این این آر نی آنے اور  این این آر نی آنے
 آر نی آنے انتخاب ہے 
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نی   3 یک پہیل الئن ےک ضابےط میں ناکایم ےک بعد پھر اے نے یس اور  یس 4نی یس اور ڈی    3اے زیڈ نی یا  ·         
۔  یس دورسی الئن اے آر نی ےک لتے پسندیدہ  این این آر نی آنے کا اختیار ہے

  

 اے آروی کا خصویص دائرہ کار میں استعمال
/ ایڈز ےک ایک ساتھ ےک مریض میں   ئے

 ئر
وع یک جانی چاہنے    نے یک بیماری میں سی 4یس ڈی تمام اے آر نی رسر

ل شمار ےس قطع نظر ، فعال نی
وع ک  نے کا عالج رسر

وع کیا جانا چاہنے ، اس ےک بعد  نی  نے کا عالج سب ےس پہےل رسر
رنی  ےک پہےل  مبتالافراد۔ نی

 نے ےک مریضوں ےک لتے تجویز کردہ پہیل الئن یک    8
۔ نی ہفتوں ےک اندر جلد از جلد  آرٹ کا عالج ہونا چاہنے

 نے ےک مخالف دوائیوں ےک  اے آر نی 
رجیم ویہ ہیں جن میں افاویرنز )ای ایف وی( ہوتا ہے ، کیونکہ نی

۔  ہیں
 ساتھ تعامالت کم ےس کم ہونی

  
،  اے زیڈ  ان لوگوں ےک لتے ج و ای ایف وی پر مبٹی طرز عمل کو برداشت نہیں کرسکتی یا ان میں یہ منع ہے

ایف نی یس اور این وی نی ایک ٹرپل این آر نی آنے رجیم مثال  نی یس یا  3یا نی ڈی ایف اور  نی یس 3نی اور 
۔ نی یس 3اے زیڈ نی اور   اور نی ڈی ایف یک سفارش یک جانی ہے

ی پر مبٹی با وع کیا  200قاعدہ استعمال کرنی وقت ، مریض کو عام خوراک ) نیویراپیں میل گرام نے ڈی( پر رسر
۔  ورت نہیں ہے نوٹ: جانا چاہنے  ۔لوڈنگ خوراک یک ضی

  
( پر   )نی آنے

ی انہیبیثی ورت ہونی ہے اور جن کو بوسٹڈ پروٹثں  نے ےک عالج یک ضی
ایےس افراد میں جنھیں نی

 ، اس میں سفارش یک جانی ہے کہ وہ لوپیناویر پر مشتمل اضافی مشتمل اے آر نی طرز عمل درکار ہوتا ہے 
وائرل   میل گرام ایل نی وی/ آر(  300میل گرام نے ڈی  400ریٹونویر ڈوزنگ )  یثی  اینٹثں

ےک ساتھ ایک اضافی
ریجیم استعمال کریں۔ یہ طرز عمل اعیل سطح پر زہر ےس منسلک ہے ، اور اس ےک لتے کلینیکل اور لیبارٹری 

۔ٹیسٹ   ورت ہے  یک قریٹے نگرانی یک ضی
  

 ایچ آئ  وی ےس متاثرہ بچوں ےک لئ  
 نے کا عالج بڑوں 

 نے کا عالج اصویل طور پر ، بچوں میں نی
۔ بچوں میں لگ بھگ نی ےس مختلف نہیں ہے

"( یا اضافی    "نہیں کیا جاتا ہے
 نے سپوٹم سمیثے منفی ہوتا ہے )زیادہ تر معامالت میں سمیثے

تمام پلمونری نی
۔ تاہم ، نی    IIIپلمونری تپ دق ہونی ہے اور اس طرح زمرہ   نے یک شدید شکلیں جیےس میننجائٹس  میں آتا ہے

 نے یا ریڑھ یک
 نے یک قسم    ، مائلری نی

۔ خوراک ےک جسمانی وزن    Iہڈی یک نی  چاہئیں
ےک طور پر بیان یک جانی

 نے  
۔ نی ےک تعلقات ےک پیش نظر بالغوں یک دوا یک خوراک یک تشکیل ےک ساتھ عالج فراہم کیا جاسکتا ہے

خوراک آر ایچ( یک  4آر ایچ زی ای/  2میل گرام / کلوگرام )  15لتے ، یک شدید شکلوں میں مبتال بچوں ےک 
و بلبار نیورائٹس کا خدشہ ہے جو بچوں میں طویل عرےص ےس   ۔ ریثی میں ایتھمبیوٹول یک سفارش یک جانی ہے

۔ اس ےک باوجود ، اگر اس  20 میل گرام / کلوگرام ےس زیادہ خوراک لینی میں شاذ و نادر یہ دیکھا جاتا ہے
آر ایچ( کا اطالق کیا جاسکتا   4یچ زی / آر ا 2 کونے شک ہے تو ، چھونی بچوں ےک لتے متبادل متبادل ) میں 
۔  ہے

 

 ئے یس یحے ویکیس نیشن
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بوویس ےک پھیالنے  ایم  ایچ آنے وی مثبت نوزائیدوں میں ، نے یس جے شاذ و نادر یہ انفیکشن کا سبب بنتا ہے  
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا عالج ۔ ڈبلیو ایچ او نی   4آر ایچ  ای/   2  ہونے  تجویز آر ایچ ےک ساتھ کرنا چاہنے

انیہ جیےس تپ دق یک زیادہ پھیالؤ واےل ممالک میں ، نے یس جے تمام نوزائیدہ بچوں کو ایچ  ی پیش یک ہے کہ تثی
۔ نے یس جے ےک ممکنہ فوائد ممک

نہ آنے وی یک حیثیت ےس قطع نظر ، پیدائش ےک فورا بعد دیا جانا چاہنے
۔ تاہم ، نے یس جے ان بچوں کو  نہیں دیا جانا چاہنے جو ایچ آنے وی بیماری یا نقصانات ےس کہیں زیادہ ہیں

 ایڈز یک واضح عالمات  ےک ساتھ پیش ہوں۔ 
  

 ۔ ایچ آئ  وی ےس بچاؤ ےک طریقی 4
 نے ےک تمام 

 کا تقاضا ہے کہ نی
ی
ی قریٹے وابستگ  وی انفیکشن ےک مابیں

 نے اور ایچ آنے
مریضوں ےک لتے ایچ نی

 میں قوم یک رہنمانے ےک لتے مخصوص  آنے وی ےس بچاؤ یک خدمات متعارف کروانی اور 
ان کو نافذ کرنی

۔
ی
ورت ہویک  پالیسیوں یک ضی

  

 کوٹرائموکسازول احتیایط تھرائر یک فراہیم
 وی ےک ساتھ متاثرہ ہیں کوٹرائموکسازول روک تھام تھرانی حاصل

 نے ےک مریض جو ایچ آنے
کرنی ےک اہل    نی

یل اور پ ۔ کوٹرائموکسازول تھرانی ثانوی بیکٹثں ۔ہیں   رجیوی انفیکشن یک روک تھام ےک لتے موثر ہے
 میل گرام  960دن میں ایک بار کوٹرائموکسازول )او( اے: 
  

وائرل تھرائر  یک فراہیم
یٹر  اینٹٹں

 ےک معیار کو بہثی بناتا ہے اور نی ایچ 
ی
وائرل تھرانی زندیک

یثی حوں میں بہت زیادہ اینٹثں ایچ اے ےک لتے بقا یک رسر
۔ طویل مدنی فوائد حاصل کرنی اور ادویات ےک خالف مزاحمت پیدا کرنی ےک خطرے کو کم   اضافہ کرتا ہے

وری ہے  ا ہونا ضی  ےک لتے اعیل سطح پر عمل پثں
 کرنی
  

 ئے ےک بوجھ کو کم کریں
 وی میں ئر

 ئر ایل ایچ آئ 
 نے ایک اہم موقع پرستچونکہ ایچ آنے وی ےک ساتھ  

انفیکشن   رہنی واےل افراد میں اموات یک وجوہات میں نی
یک تمام نی ایل ایچ  

 میں کامیانے ےک لتے
ہے ، لہذا ایچ آنے وی ےس متاثرہ افراد یک بیماری اور اموات کو کم کرنی

۔ . ڈبلیو ایچ او  وری ہے  ےس اسکریننگ کرنا بہت ضی
ی
 وی میں باقاعدیک

 نے  ےک مطابق  2004آنے
باضابطہ نی

 نے پر  ایچ آنے وی رسگرمیوں ےس متعلق عبوری پالییس ےک م  / 
 وی انفیکشن واےل افراد میں نی

طابق ، ایچ آنے
 :  قابو پانی یک حکمت عملیوں میں یہ شامل ہونا چاہنے

 نے کیس فائنڈنگ )آنے یس ایف( قائم کریں 
 اینٹی سیفائیڈ نی

 نے کیس فائنڈنگ میں اییس ع 
 نے سکریننگ ٹول( یک نشانیوں یک جانچ توسیع شدہ نی

 نے )نی
المات اور نی

 نے ےک عالمات یک ابتدانے شناخت ، اس ےک پڑتال شا 
۔ نی مل ہے جہاں ایچ آنے وی ےس متاثرہ افراد مرکوز ہیں

وں  بعد ایچ آنے وی / ایڈز ےک ساتھ رہنی واےل افراد ، ان ےک گھریلو رابےط ، ایچ آنے وی ےک زیادہ خطرہ واےل گروہ
کوں ،( مہاجرین ےک ، اور اجتماغ ترتیبات میں رہنی واےل افراد )جیےس جیلوں ، پولی س کوارٹرز ، فوجے بثں

ی ، خاص طور پر مزدوروں ےس وابستہ زرغ  کیمپ ، کان کٹی کیمپ ، اسکول اور مزدوروں ےک لواحقیں

 ہیں ، تشخیصعالقوں( ، میں 
 ہیں   اور فوری عالج ےک بعد بقا ےک امکانات بڑھانی

 کو بہثی بنانی
ی
معیار زندیک

 نے یک منتقیل
ے میں نی ۔   ، اور معارسر  ہیں

 کو کم کرنی
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)  ئر ئر
 آئیسونایازڈ بچاؤ کا عالج )آئ 

 نے یک بیماری ےس متاثرہ تمام افراد میں ےس ضف  
۔ تاہم ، ایچ آنے وی ایم یٹوبرکلزسس٪ میں ہونی ہے  10نی

 وایل تھرانی ایک مداخلت ہے جو ایچ    ٪ تک ہوسکتا ہے 50ےس متاثرہ افراد میں یہ  
 نے یک روک تھام کرنی

. نی

 نی نی انفرادی طور پر افراد کو  آنے 
۔ آنے وی ےس متاثرہ لوگوں یک دیکھ بھال ےک پیکیج کا حصہ ہونا چاہنے

دیرپا انفیکشن رکھنی ہیں تاکہ فعال بیماری میں اضافی کو روکا جاسگ۔ ان ایم تپ دق کا دی جانی ہے جو 
اور ان یک بقا بیھ طویل ہونی  فیصد کم ہوتا ہے  60ضوں میں ، تپ دق ےس پیدا ہونی کا خطرہ تقریبا مری

۔ آئسونایازڈ کو روزانہ چھ ےس نو مہینوں تک دیا جاتا ہے اور اس کا حفاظٹی اثر  ماہ تک جاری رہنی  18ہے
ورت ہے جن میں ایچ   ۔ اس تھرانی میں کٹے اقدامات اٹھانی یک ضی آنے وی پازیٹو مؤکلوں یک نشاندیہ یک امید ہے

 نے کو خارج کرنی  
۔کرنا ، فعال نی ا رہنا ہے  ےک لتے اسکریننگ کرنا اور کالئنٹ ےک عالج پر عمل پثں

 نے ےس بچاؤ ےک عالج ےک لتے اہلیت  
 نی ایل ایچ آے ےک ساتھ نی

 : ی نہیں رکھنی ہیں
 نے ےک عالج یک کونے ھسثی

 ایےس مریضوں ےک لتے جو نی
 نے یک عالمت یا عالمات نہ ہونی ےک ساتھ اور مثبت ٹیوبرک  ·       

یولن جلد یک جانچ واےل تمام ایچ فعال نی
۔  نے ےس بچاؤ ےک عالج ےک اہل ہیں

 آنے وی مثبت افراد نی
۔ ·            جہاں ممکن ہو وہاں ایچ ای وی ےس متاثرہ تمام افراد یک ٹیوبرکیولن یک جلد یک جانچ یک جانی چاہنے
 نے ےک

ی  عالج یکنی :  ھسثی  واےل مریضوں ےک لتے
جن مریضوں کو تپ دق کا فعال فعال مرض تھا ان کو بچاؤ ےک عالج ےک قابل  سالوں میں  2پچھےل ·         

۔   نہیں سمجھا جانا چاہنے
کیونکہ سال ےس زیادہ پہےل تپ دق کا عالج کرایا گیا تھا ان پر غور کیا جاسکتا ہے   2جن مریضوں کو ·         

۔   نے ےس دوبارہ متاثر ہو چےک ہیں
 وہ پہےل یہ نی

یٹوروائرل تھرانی ےک اہل ہیں وہ وہ مریض ·           ہیں اور جو اینٹثں
 نے ےس بچاؤ یک تھرانی حاصل کرنی

جو نی
وع کردی گٹے ہے کیوں کہ   نے ےس بچاؤ یک تھرانی مکمل کرسکتی ہیں یہاں تک کہ اگر اے آر نی رسر

اپٹی نی
 تعامل موجود نہیں ہے آئسونای

 ۔ازڈ اور موجودہ اے آر نی ےک طریق کار ےک درمیان کونے
 :  نی نی ضف مندرجہ ذیل حاالت میں دی جانی چاہنے

 آنے
o    جہاں معیار یک معاونت ےس متعلق مشاورت دستیاب ہے 
o    نے ےک لتے مؤثر سکریننگ ےک بعد 

 ایکٹو نی
وی اور نگرانی یک گنجائش موجود  جہاں احتیایط تھرانی یک پابندی یک      ےک لتے مریضوں یک پثں

حوصلہ افزانے
 ہے 
o      نے کو خارج کرنی یک صالحیت موجود جہاں 

 نی نی ےک دوران ضمٹی اثرات دورانکا انتظام اور فعال نی
آنے

 ہو۔ 
 
 

 اکیسباب 
 دیگر وائرل انفیکشن 

 خرسہ 1.0
.اہم طٹے خصوصیات  خسہ بوندوں ےس پھیلنی واال انفیکشن ہے جو ایک پثں  امگزووائرس یک وجہ ےس ہوتا ہے

 جسم میں  میں بخار اور عام میکولوپوپولر 
)کانوں ےک پیچھے سب ےس پہےل رسخ دھار نمودار ہونا اور بافی

: کھانیس ، بہٹی ہونے ناک یا آشوب چشم۔   پھیل جانا( ےک عالوہ مندرجہ ذیل میں ےس کونے بیھ شامل ہے
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، روشٹی کا ڈر ، اور ناک ےس کوپیوس مادوں کا خارج، کوپلک نشان ، چثں   دورسے میں آنکھوں ےس آنسو 
۔  پھاڑ اور   کا ورم شامل ہیں

۔ یہ سفارش یک جانی ہے کہ تمام  6پپونی ماہ ےس کم عمر میں یہ کم یہ ہوتا ہے
 جائیں  9بچوں کو 

 . ۔ ماہ یک عمر میں قطرے پالنے
  

 بغٹں ادویات ےک عالج

کم ےس کم چار دن تک دورسے حساس افراد ےس الگ تھلگ رکھنا   یں صورت م کو خارش نظر آنی یک  ضیمر  
۔   چاہنے

 ورت ہونی  یک  سٹیر  ڈ یام طور پر بع ورت  اسپنجنگ یک یےک لتے ٹھنڈ ضوںیہے اور بخار واےل مر  ضی ضی
۔  پڑسکٹی  ۔  یجار  الیس زبانی  یں مقدار م تھوڑا بار بار کھانا کھالنا اور کافی  ہے  رکھنا چاہنے

 ادویات کا عالج

۔  یں نہ  ابیوائرل عالج دست نٹی یمخصوص ا کونے   ہے
 (۔یں کھی بخار ےک حےص کو د یں م 1جاتا ہے )باب  ا یک  کیےک ساتھ ٹھ ٹامولیساثں پ . بخار کو زبانی 1
بت۔ پروم  ہو تو ، زبانی   کرریہ  شانیخارش ہو جو بج  کو پر   یں ناک م  ا یمستقل طور پر کورائزا    اگر    ن ی تھاز یرسر
 ۔یں ہ  جاسکٹی  استعمال یک یں شدہ خوراک  میتقس 4-3 یں گرام / کلوگرام / دن م  میل 1
 

 ئل کا عالجمسا کیرس   گر ید
اواسکولر ےک طور پر د 2کو مسلسل   و ی آنے  100،000. انجکشن. وٹامن اے 1 جاتا ہے ورنہ  ا یدن تک انثی
۔ ت  جاسکٹی   یپر د  ثی یل  میل  فی   ونٹی  50،000  یار یت  پر مبٹی   لیت  یں مقدار م   ادہیز  ہفتوں    4خوراک    یس یہے

 ہر ہوں۔ ےک آثار ظا کیم  ہے خاص طور پر اگر وٹامن اے یک جاسکٹی  یبعد د
 ۔ ںی کا عالج کر   کشن ی معدے ےک انف ا یاور /  ا یبرونکونمون  ےسیج کشنیانف  لیثں کٹی ب  ی. مناسب طور پر ثانو 2
 م ی تعل یک  نی/ والد ضی مر 
 ی کا باعث بنتا ہے اور اکثر پروٹ  کیم  ےس مرض بھوک یک یمار یاس ب  گر ی( اور دمیا یا )نی  تی غذائ انرجے  یں
۔ باقاع  کو بیھ  وںیکم  دور کرتا ہے

ی
۔ حمل ےک دوران بڑھٹی   یےس بار بار کھانا کھالنا جار   دیک  ہونے   رکھنا چاہنے
ورت کو پورا کرنی ےک لتے اضافی  ۔  ا یکھانا شامل ک  ضی  جانا چاہنے

ظاہر  خطرہ خارش یک ادہ یےس ز  ادہیرہتا ہے اور انفکشن کا ز  یدن تک جار  12-10مرض عام طور پر  ہی
ہے  ہوجانی  کیٹھ عہیےک ذر  شنیمیسقو ی۔ خارش عام طور پر ڈدن بعد ہوتا ہے  4دن پہےل اور  5ہونی ےس 

۔  جانی ہفتوں ےک دوران غائب ہو  یں ہے جو بعد م ٹی یاور اکثر جسم پر کچھ گہرے داغ چھوڑ د  ہے
کو بچوں کو ہسپتال    نیہے تو والد بڑھٹی  ےس کونے  یں عالمات م ےس انتبایہ یں م  لیمندرجہ ذ یں بج  م اگر 

 :  ےل جانا چاہنے
  د یجھٹگ )دورے( ، شد  ا یمڑنا   ن ، چہرے یکسخت گرد  -

ی
 بدال ہوا برتاؤ۔ ا ی، نے ہوش ہونا  غنودیک

ی ت -  ، سائانوسس۔  یدشوار  یں ، کھانا کھالنی م نی یمشقت ےس سانس ل ا یاور  ثں
، زبان   کیم  کا ظاہر ہونا ، جلد ےک ٹرگر یک  کیم  یک  پانی  اںیمدد ےس نما  یک  لسیفونٹان ا ی یں آنکھ  ہونے  ڈونے  -

 ہ ثں وغ  کیم  آنسوؤں یک ا یک ہونا کا خش
 خون۔   یں ۔ پاخانہ م

ہے اور اس ےک بعد خسہ   جانی  یک  یں عمر م یک  نوںیمہ  9-7سفارش  لگانی یک کہی ٹ ےک خالف حفاظٹی  خسہ
  جاتا ہے ، خاص طور پر اگر ابتدانے   ا یقرار د  آر ےک ساتھ بوسثی الزیم  می ا  می ا  یں عمر م  یک  نی یمہ  15  ا یکا بوسثی  
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مبتال ہوچکا ہے اس کو   یں م یمار یب اس ہو۔ جو بچہ پہےل یہ ا یگ  ا یل یں ماہ ےس کم عمر م 9 کہی ٹ حفاظٹی 
۔  یں فائدہ نہ خسہ ےک قطرے پالنی کا کونے   ہے

ےس رابطہ کرتا رہا  ضی واال بچہ( خسہ ےک مر  ےکیٹ حفاظٹی  ثں سال ےس کم عمر بغ  5دورسا حساس )  کونے   اگر 
۔ خسہ یکلگان کہیٹ ہے تو پھر اس فرد کو حفاظٹی  ی کس یو  ا فائدہ مند ہوسکتا ہے  یہے ، اگر جلد د ی مف یں

 اےس کم کر سکتا ہے  ا یشدت کو روک سکتا ہے  یک  یمار یب یں رابطوں م یثانو  ہیجانے تو  ا یےس استعمال ک
  

 پولیومیالئٹس   2.1
 غثں متناسب( ےک آغاز ےک

 میں اچانک کمزوری )اکثر
ی
ھ ہائپوٹونیا  سات یہ ایک بخار وایل بیماری یک وابستگ

۔ یہ پولیو وائرس ےس متعلق تینوں وائرسوں میں ےس ایک ،   قسموں   3اور    2،    1یک ایک غثں معمویل وجہ ہے
۔ بیماری یک کلینیکل خصوصیات کو   و وائرس ےک گروہوں کا ذییل حصہ ہوتا ہے میں ےس ہوتا ہے جو انٹثں

ی گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے   تیں
 ےک بغثں یس این ایس ےک·         

 دن یک مدت یک غثں مخصوص بیماری 3-2 ملوث ہونی
 بغثں جراثیم ےک میننجائٹس  جس میں مذکورہ خصوصیات شامل ہوں          ·

٪ 10جو انفیکشن کا سب ےس بڑا ممکنہ نتیجہ ہے لیکن یہ انفیکشن واےل  -فالج واال پولیومیالئٹس ·         
۔ےس بیھ کم میں   پایا جاتا ہے

  

  ہدایاتعالج یک
۔  یں نہ  ابیدست ثں جاسکتا ہے ، اگر وہ غ ا یک  لیےک ساتھ تبد یو  تمام خوراکوں کو او نی  یک  یو  نی  آنے  ہے

  2 یک  یو  نی  ۔ آنے یں خوراک اضافی  یک  یو  اے( پر او نی  آنے  سی" )اوںیرسگرم یک  ںکو ی ٹ حفاظٹی  تمام "اضافی 
ی جاتا ہے اور ان ےک ماب ا یک  ہفتی پر  8جگہ اگر ان کا آغاز  خوراکوں یک یادیبن 3 یں خوراک ہفتوں کا وقفہ   8 یں

 - ہوتا ہے 
 

 وائرل ہیپاٹائٹس   3.1
۔ یہ ہمیشہ   وائرل ہیپاٹائٹس ایک جسمانی نظام کا انفیکشن ہے جو بنیادی طور پر جگر پر اثر انداز ہوتا ہے

، یس اور ڈی وائرس یکہیپاٹائٹس وائرس میں ےس ایک یا دورسے یک   ۔ اے، نے وجہ ےس وائرل   وجہ ےس ہوتا ہے
جانبدار ےس ےل کر مکمل اور مہلک شدید  ۔ یہ نے اثر اور غثں م متغثں ہے

ہیپاٹائٹس بیماری کا کلینیکل سپیکثی
۔ ہیپاٹائٹس وائرس نے اور یس ےک ساتھ سب کلینیکل مستقل انفیکشن دائیم جگر یک  انفیکشن تک ہے

وس  ۔ س اور ممکنہ ہیپاٹوسیورلر کارسنوما تک بڑھ سبیماری ، سثں  کتا ہے
 
 
 
  

 عالج ےک رہنما اصول
  بغٹں ادویات ےک عالج

 یں کا وقت کم نہ   ہے اور بحایل  ملٹی   یں آرام ےس مدد نہ  یتھکاوٹ محسوس کرتا ہے )جثے   ضیاگر مر   ںیکر   آرام
(۔  ہوتا ہے
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  یلور یک  اعیل
ی
 غذا قابل قبول ہے  ٹیڈر یکاربوہائ  ۔ اعیلنا یےس تھوڑے کھونی بار بار ل مواد ےک ساتھ باقاعدیک

۔ روا  صاف ہونی   کنیل جاتا ہے حاالنکہ    ا یےک طور پر استعمال ک  تھرانی   لو یطور پر گتی کا جوس گھر   ٹی یچاہنے
۔ یں مستقل فائدہ نہ اس کا کونے   ہے

ی  پرہ واےل کھانوں ےس اور چرنے  یں برقرار رکھ شنیڈر یہائ  یں صورت م یک  فی   ۔  ںیکر   ثں

 ادویات کا عالج

۔ گھر م  یں خاص عالج نہ  کا کونے   پاٹائٹسی وائرل ہ د یشد  سادہ   ا یمعامالت کا عالج ک دہی چ یپ ثں غ  یں ہے
۔  جاسکتا ہے

ورت    میل 0.1 ٹوکلوپرامائڈ ی م گویل/ پثں ہے تو س آنی  کو بار بار الٹی   ضی مر  اگر  گرام / کلوگرام / خوراک ضی
 جاسکتا۔ یں نہ ا یگھنٹوں ےس پہےل دہرا  6 کنیہے ل جاسکٹی  یےک مطابق د

  ۔ کبیھ ےک ظاہر  رقانیعام طور پر ورت  ، اگر صورتحال یک کبیھ  ہونی ےک بعد بخار ختم ہوتا ہے ضی
 (۔یں کھی بخار ےک حےص کو د یں م 1ہے )باب  جا سکٹی  کم استعمال یک  ٹامولیاسثں ہے تو ، پ ہونی 

ی ت مسلسل ۔ ضف طٹے   ز ی تجو  یک  تشخیصبخار متبادل  ثں ہسپتال   یہ یں م یمار یب د یطور پر شد کرتا ہے
و  داخل ہونی یک یں م  معمویل ثں ردوبدل ، بدالؤ واال برتاؤ ، غ یں ےک انداز م ند ین ےسیہے ، ج رت ہونی ضی

 ی چیپ طرح یک بیھ کیس  ا یحےص  ، کیس کیم  یں م داوار ی پ یک  شابی، پ کیم  یک  حرکات ، مستقل فی ، پانی 
ی
  دیک

 ےس خون بہنا۔ 

 مریضوں یک تعلیم

  ا یپالنا  دودھ
ی
 ۔یں رکھ یکھانا کھالنا جار   گر یےس د  باقاعدیک

 ۔ ںیےس مشاہدہ کر  انیخطرے ےک آثار کا دھ  گتے کیس  نے ید پر او 
 
۔   یمار یخود محدود ب کیطور پر واضح ہونی ےک بعد عام طور پر ا ےک طٹے   رقانی اور بخار ختم ہوجاتا ہے
وع ہو جانی ہ  ابیصحت  یں دن ےک وقت م  14-7  ضیتر مر   ادہیز  ۔  3کل مدت    یک  یمار ی۔ بیں ہونا رسر  ہفتی ہے
  

ی اور شناخت شدہ اینٹی : وائرل ہ1ٹیبل   باڈیز( یپاٹائٹس یک)ہیپاٹوٹروپک وائرس اینٹی جیں
  

 اینٹی باڈی اینٹیجن  قسم 

 اینٹی ایچ اے وی ایچ اے وی ہیپاٹائٹس اے وائرس ) ایچ اے وی

 آنے جے ایم اینٹی ایچ اے وی    

* ایچ نے ایس اے جے  ہیپاٹائٹس نے وائرس ) ایچ نے وی(  ایچ نے ایس اے جے
 اینٹی

 ایچ نے ایس اے     
آنے جے ایم اینٹی

 *  جے
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* ایچ نے یس اے جے     ایچ نے یس اے جے
 اینٹی

  *  ایچ نے ایس اے جے * ایچ نے ای اے جے
 اینٹی

ہیپاٹائٹس یس وائرس )ایچ یس 
 وی(

 اینٹی ایچ یس وی* ایچ یس وی

ہیپاٹائٹس ڈی وائرس )ایچ ڈی 
 وی(

 اینٹی ایچ ڈی وی* ایچ ڈی وی اے جے 

ٹائٹس ای وائرس )ایچ ای ہیپا
 وی(

 *8اینٹی ایچ ای وی  ایچ ای وی

 آنے جے ایم اینٹی ایچ ای وی    

ہیپاٹائٹس جے وائرس )ایچ جے 
 وی(

 اینٹی ایچ جے وی ایچ جے وی

  

 ہیپاٹائٹس اے    3.2
 کا الزم  تشخیص

 : ۔ مخصوص خصوصیت یہ ہیں  -انفیکشن مہاماری اور چھٹپٹ دونوں میں پایا جاتا ہے
 ۔( اسہال ،معدے یک خرانے )بھوک ، فی          ·

 یرقان ، ٹینڈر اور بڑھا ہوا جگر۔ ·         
        ·  .  جگر ےک فعل یک خرانے
 اینٹی ایچ اے وی آنے جے ایم بلند ·         
 آر این اے وائرس·           
 کم معایسر معایسر حیثیت )ناقص حفظان صحت( ·         

 زبانی راستہ۔  -بنیادی طور پر پاخانی  ٹرانسمیشن کا طریقہ: 
  

 کلینیکل خصوصیات
ی۔·           پہےل یرقان ےک شکار شخص کو براہ راست نمائش یک ھسثی
 سمندری غذا یا آلودہ پانی یک کھپت۔ ·         
 غثں مخصوص عالمات عام طور پر ·         

 ہےل  دن تک یرقان ےک بڑھتی ےس پ 10- 5ابتدانے
۔  بخار ·           ، کشودا اور معدے کا درد معمول یک عالمات ہیں
ہفتوں میں آخری حد تک بڑھ جانی ہے  2-1یرقان ےس پہےل پیشاب یک تاریک رنگت ہونی ہے ، جو ·         

۔  وع ہوجانی ہے  اور پھر وہ کم ہونا رسر
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۔ تیل عام طور پر درد ےک ساتھ جگر کا سائز بڑھنا اور یرقان م·           ہیں
. وجود ہونی  بڑھنا متغثں ہے

  

 تشخیص فرق یک 
ووائرل بیماریوں یک ہیں   یرقان ےک ظاہر ہونی ےس پہےل ، عالمات ویہ غثں مخصوص اینٹثں

٪( لیکن شاذ و نادر یہ ہیپاٹائٹس کو 95ہیپاٹائٹس بنیادی طور پر نے ساختہ حل ہوجاتا ہے ) نوٹ: 
۔   پیچیدہ بناتا ہے جو مہلک ہوتا ہے

  
 تحقیقات اور نتائج لیب

ایک مثبت اینٹی ایچ اے وی آنے جے ایم شدید بیماری یک نشاندیہ کرتا ہے ، جہاں بحایل یا دائیم ·         
۔  بیماری ےک بعد بیھ آنے جے جے اینٹی ایچ اے وی برقرار رہتا ہے

اور جگر یک سوزش ےک لتے جیوراساینک ٹیسٹ جگر کا فعل ٹیسٹ ) اے ایل  تشخیصلیب ابتدانے ·         
(شامل ہونا چاہنے اے نی  ی ٹثں

یوبن کل اور براہ راست، القالئن فاسفی ، بلثں
 ، اے ایس اے نی

نکائمل سوزش یک ڈگری کو تقریبا  ·          اے ایل اے نی اور اے ایس اے نی یک سطح بلند ہونی ہے اور پثں
ی ، گاما گلوٹیمک ایسڈ اور ٹوٹل اور ڈائرکٹ )کظاہر کرنی ہے  یوبن ۔ ایلیویٹڈ الکالئن فاسفیٹثں ونجوگٹیٹڈ( بلثں

یک سطح کولیسٹیسیس یک ڈگری ےک اشارے ہیں ، جو جگر ےک سیلز اور بائل یک نایل کو پہنچنی واےل نقصان  
۔   کا نتیجہ ہوسکتا ہے

 ہونی ہے ایف نے نی ، لیوکوسائٹ یک گنٹی نارمل یا کم  ·         
ی ·           تشخییص وقت ےک طول پذیر ہونا سنجیدہ ہائپوایلبیومینیمیا ، بلڈ شوگر یک کیم ، اور پروتھرومیے

۔   نتائج ہیں
ی امتحان ےک لتے اسٹول۔ )پرجیوی کا انڈہ، آر  ·          ( اور خوردبیں میکروسکوپک )قابلیت مختلف ہونی ہے
 نے یس(

  
 عالج 

 تھرانی  کشنی انف یاے و  چیا
۔ عمیل یں کردار نہ   کا کونے   اتیوائرل ادو  نٹی یا یں م  ےک لتے  ٹس پاٹائیطور پر ہ  ہے

۔ اموات  یں ہوجانی ہ  کیاثر مکمل طور پر ٹھ  نکلیکل  کیس  ثں بغ  ضیپہےل ےس تمام صحتمند مر  کٹڈ یاے ےس انف
ح بہت کم ہے )~    یک    یک  وںیمار یب  کونی وایل  کمزور طور ہر    یادیعمر بڑھتی اور بن  ہی  کنی٪( ل0.1رسر

ی
  موجودیک

۔ یں م  بڑھتا ہے
نی  ی بھ ادہیحاالت خصوصا ز  معارسر ے مےک ناق اور صفانے  ثں  یں ص انتظامات کو بہثی بنانی ہونے معارسر

۔  جاسکٹی  روک تھام یک یک  کشنی انف  ہے
  

 ہیپاٹائٹس ئے    3.3
 ےک لوازم تشخیص

یانجیکشن، جنیس، یا گھر میں نمائش، ماں میں ایچ نے ایس ·           اے جے یک ھسثی
         · ،  معدے یک خرانے
 یرقان ·         
 کا سائز بڑھنا۔درد ےک ساتھ جگر  ·         
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ٰ یک تصدیق کرنی  ·            یک بحایل اور / یا ایچ نے وی انفیکشن ےس استثٹی
ی
ایچ نے ایس اینٹی باڈی یک موجودیک

۔  ےک لتے استعمال کیا جاتا ہے
  

 ٹرانسمیشن کا طریقہ 
 ٪5 ذریےع ےک پھیالؤ  عمودی اور  جنیسبنیادی طور پر ٹیکہ، 

  
 کلینیکل خصوصیات 

( اور عالم·          ات غثں مخصوص ہیں ، جس میں ضف ہلکا بخار ہوتا ہے )جو ٹھیک نہیں ہوسکتا ہے
 معدے یک ہلیک یس تکلیف 

 مرنے یرقان عام طور پر سب ےس پہےل اہم تالش  ·         
 یشاب اور پیےل یا مٹی ےک رنگ ےک پاخانی گہرا پ·         
  درد ےک ساتھ جگر کا سائز بڑھنا·           
کبیھ کبھار ایک عالمت پیچیدہ )اینٹیجن اینٹی باڈی کمپلیکس یک وجہ ےس( دببیدار دورا ، چھپایک     ·      

۔ س یک ظاہری شکل کو بڑھاتا ہے  گھاو ، اور آرتھرائٹیس آئیکثی
  

 نتائجلیب یک تفتیش اور 
 ، ایچ نے ایس اے جے ، اور این·         

 ایچ نے ایس ،شدید ایچ نے وی انفیکشن یک تشحیض کرنی ےک لتے
 ٹی

 ٹرپسن ، نی نی نی  -1-دیگر تحقیقات اوپر یک طرح ہیں جیےس ایچ اے وی انفیکشن اور الفا ·         
 اینٹی

 کا شبہ ہوتا ہے تو پیٹ کا ·         
ی
۔ جب پیچیدیک اساؤنڈ کیا جاتا ہے  الثی

 عالج
 جائ   ا یکس کا عالج ک

 ٹڈ ینسیکمپثں غ ا ی ٹڈ ینسیےک ساتھ اور کمپ نے  چیا ےک طور پر، تمام بالغوں، نوعمروں اور بج  یس حیترج
 ن یا یڈ یو  نے  چیا ا ی تیثیح اے جے  یا نے  چیسطح، ا نی  لیےک ثبوت ےک ساتھ، قطع نظر اے ا وسسثں س

 س یروسثں ا جاتا ہے سیسفارش ک تں ےک ساتھ بالغوں ےک ل نے  چیا جو یس نے یسطح ےک عالج کرنا چاہ اے یک
اے   معمویل  ثں غ   یں ہے )خاص طور پر( ، اور ان م  ادہی سال ےس ز   30عمر    ان یک  کنی ہوتا ہے ، ل  یں کا ثبوت نہ

 یڈ  یو   نے   چینقل )ا  یو   نے   چیا  سطیح  ےس قطع نظر ، اعیل  تیثیح  یک  اے جے   یا  نے   چیسطح اور ا  یک  نی   لیا
 ۔ یں ( ےک ثبوت ہ لیا میا/ و ی آنے  20000اے <  نیا
   ںیکس کا عالج نہ کر   
اور مستقل  یں ےک ثبوت ےک افراد م وسسثں س  کیس  ثں ہے اور بغ  جانی  یک  یں نہ  سفارش یک  وائرل تھرانی  نٹی یا

  م ی ا/ و ی  آنے   2000اے >  نی ا  یڈ  یو   نے   چیکم سطح )ا  نقل یک   یو   نے   چیسطح اور ا  یک  نی   لیطور پر نارمل اے ا
 نظر۔  قطععمر ےس  ا ی تیثیح یک  اے جے  یا نے  چیجاسکتا ہے ، ا ا یموخر ک یں ( ملیا
: ا یں نہ ابیاے جانچ دست نیا یڈ یو  نے  چیجہاں ا • اس  ا یسال  30 یں مثبت افراد م - اے جے  یا نے  چیہے

۔ ا یسطحوں پر عالج موخر ک نی  لیاے ا ےس کم عمر افراد اور مستقل طور پر معمول یک  جاسکتا ہے
ور   مستقل نگرانی   یں واےل تمام افراد م  نے   چیا  یس  الحال سفارش  خاص طور پر وہ لوگ جو فی   کنیہے ، ل  یضی

 جانے ، ا یک  یں عالج نہ ا یجانے  ا یک   جن کا عالج یں اترنی ہ یں پر پورا نہ ار یکردہ مع
ی بات کا تع  اس کا اشارہ جن   وائرل تھرانی   نٹی یکو روکنی ےک لتے ا  یمار یب  جگر یک  یں کرنی ےک لتے کہ مستقبل م  یں
، ان م ا یک   یں م  نے  چیا یں ، جن م یں ہواےل افراد شامل  وسسثں اس ےس کم عمر ےک س  ا یسال  30 یں جاسکتا ہے
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مستقل طور پر نارمل اے  کنیل لیا میا/ و ی آنے  20000اے > نیا یڈ یو  نے  چیسطح< ا اے یک نیا یڈ یو 
۔ نی  لیا  ہے

 معاون 
o     الیس غذا ، زبانی  وایل کم چرنے ، 
 ں یطرح خوراک( د )اوپر یک ٹامولیاسثں اگر درد ہو تو پ   او 
  
 مخصوص عالج          ·
o   ف ان  یں بچوں م ۔  یں تک نہ الفا کا استعمال ابیھ ونثں ثی  ہوا ہے
o  ن یمووڈیل 
o   بار روزانہ کی گرام / کلوگرام / ا  میل2سال تک  11-2 یں بچوں م 
o   گرام روزانہ  میل 100 یں سال اور بالغوں م 17۔12 یں بچوں م 

مناسب خوراک  ےک لتے  کشنیانف  یو  آنے  چیلگوانا ا نی مووڈیانفکشن ےک لتے ل یو  آنے  چیکو ا  ضی: مر نوٹ
 کوشش کرنا چاہنے   وصول کرنی یک نیمووڈیل یں م

 ہیپاٹائٹس نے ویکسینیشن اور روک تھام·         
:  2ہیپاٹائٹس نے یک روک تھام ےک لتے   اجزا ہیں

o   وائرس ےک پھیالؤ یک روک تھام 
 حفاظٹی ٹیکہ   
 

 حفاظٹی ٹیکوں یک اصالحات 
ی محفوظ   ، لیکن انھیں پھیالؤ یک روک تھام یک حکمت عمیل ےک متبادل  اور موثر ہے ہیپاٹائٹس نے یک ویکسیں
 ۔ نں ےک طور پر نہیں دیکھا جانا چاہئ

 

 دائیم ہیپاٹائٹس یس انفیکشن   3.4
۔  ل راستوں ےس منتقل ہوتا ہے وسس اور ہیپاٹسیسولر کارسنوما یک ایک اور وجہ ہے اور یہ پاراینثی یہ سثں

۔ اینٹی ایچ یس وی مثبت  ہیپاٹائٹس اے ےس ہلکا شدید انفیکشن اکثر  ز ےس ہوتا ہے ی اور معتدل ٹرانسایمنثں
۔   ہوتا ہے

 عالج
واقعات ےک   ۔ منفی یں تحفظات اہم ہ واےل افراد ےک انتظام ےک لتے متعدد طٹے  کشنیانف  یو  یس چیا دائیم

الج معالجہ ےک علم  ، اور ع یں ، ہم آہنگ دوائ التی تفص طٹے  یک  ضوںیجانچ مر  خطرے ےس پہےل عالج یک
 ۔ یں مطابق ہونی چاہئ  ےک

 خی    تار  یلیتفص کیا اس یک یں ےل رہے ہ ضیجو مر  یں دوائ یدورس  ےک استعمال ےک ساتھ ساتھ کونے  الکحل
۔ درم جانی  یل اب پ درجے ےس ےل کر اعیل انی یچاہنے اب ےس متعلق مداخلت یک  نی یتک رسر  واےل افراد ےک لتے رسر
۔  ا یکا جائزہ ل  کیانٹ  لتے الکحل یکواےل تمام افراد ےک کشنیانف یو  یس چیکش ےک بعد ا  شیپ  جانا چاہنے
  

 نے یکا عالج کرنا چاہ  کس
ورت   فرد کو عالج یک بیھ  واےل کیس تشخیص ہونی یک کشنی +( ےس انف ا یوائرس )وائرم یس پاٹائٹسیہ ضی

۔ عالج یک  ی ، ڈ وسسثں س ثں بمقابلہ غ وسسثں ، س ےسیج نں ہ  مدت متعدد حاالت پر منحرص ہونی  ہے
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   یک  شن ینسیکمپ
ی
)ے( ، عالج   کشنی انف  ا ی،    تیھیفالوپیانس  پاٹکیخون بہنا ، ہ  سلیر ی، و   سائٹسی)ا  موجودیک

 (. ہثں وغ ز یاے ا یڈ ن،ی ا فیا آنے  گیتجربہ کار)پ یں نتے بمقابلہ عالج م  تں ےک ل
 جانے  ا یکا عالج ک  کس

۔ ڈ کردہ پہیل  ز یتجو  یں بھارت م ز یاے ا یڈ  کا   تں ج ےک دوراناے اے کا مجموعہ اور عال  یالئن کا عالج ہے
  یک  سیوسثں انحصار س

ی
  ثں غ ا ی موجودیک

ی
 ٹائپ پر ہوگا۔ نو یاور وائرس ےک ج  موجودیک

ف  ی مل 10-5 ،یں خوراک: جلد م  الفا: معمول یک ونثں انثی  بار۔ 3ہفتہ وار   یں ماہ م 6-4 ونٹی یں
   
میں ایچ نے وائرس وائرس )ڈیلٹا وائرس( انفیکشن ضف ان یہ بچوں میں پایا جاتا ہے جن  یپاٹائٹس ڈی  . 3  5

۔  مربوط ہوتا ہے
  

انفیکشن یک طرح ہونی ہے ، بیماری عارضی طور پر پھیلٹی ہے ، ہیپاٹائٹس اے ےس ہیپاٹائٹس ای     3.6
۔   لیکن عام طور پر نوجوان بالغوں کو متاثر کرنی ہے

  

ن 1  ۔  ریبٹں
ی ایک زوؤنوٹک )جانوروں ےس پھیلنی واال( وائرل نیوروانویسو مرض ہے ج و ایک وائرس یک وجہ ےس ہے  ریبثں

۔ یہ گرم خون واےل  جانوروں میں شدید  جو رابڈو وایرئڈئ فیمیل میں الئسا وائرس جنس ےس تعلق رکھتا ہے
۔ یہ متاثرہ جانوروں ےک کاٹتی ےک ذریعہ انسان میں عام طور   انسیفالئٹس )دماغ یک سوزش( کا سبب بنتا ہے

ی شدید مہلک ہوتا ہے اگر شدید پر پھیلتا ہے لیکن کبیھ کبھار رابےط یک دیگ ۔ ریبثں ر اقسام ےس بیھ ہوتا ہے
۔عالمات ےک آغاز ےس قبل نمائش ےک بعد ےس حفاظٹی   اقدامات کا انتظام نہیں کیا جاتا ہے

  
اس بیماری کا انکیوبیشن دورانیہ اس بات پر منحرص ہے کہ مرکزی اعصانے نظام تک پہنچنی ےک لتے وائرس 

۔ ایک بار جب انفیکشن مرکزی اعصانے کو کتنا فاصلہ ےط کرنا   ہوگا ، ایک ہفتہ ےس چھ ماہ لگ سکتی ہیں
 ہیں تو ، انفیکشن عمیل طور پر ناقابل عالج   نظام تک پہنچ جاتا ہے اور عالمات

وع ہوجانی ظاہر ہونا رسر
۔   ہوتا ہے اور عام طور پر دنوں ےک اندر مہلک ہوتا ہے

  
 مرحےل میں عالمات بیما

ی ےک ابتدانے ری ، رس درد اور بخار ہیں ، جو بعد میں شدید درد ، پرتشدد  ریبثں
 اور پانی کو نگ

ی
ی نوعیت یک عالمت  تحریکوں ، نے قابو جوش ، افسدیک لتی میں عدم استحکام سمیت سنگیں

۔  ۔ آخر میں ، مریض پاگل پن اور سسٹی یک مدت کا سامنا کرسکتا ہے ، اس ےک بعد کوما ہوتا ہے  ہیں
ہونی

۔ موت یک بنیادی   وجہ عام طور پر سانس یک کیم ہے
  

ی تق ریبا ہمیشہ مہلک ہوتا ہے ،  عدم تحفظ یافتہ انسانوں میں ، اعصانے عالمات یک نشوونما ےک بعد ریبثں
۔  لیکن فوری طور پر نمائش ےک بعد ویکسینیشن وائرس کو بڑھتی ےس روک سکٹی ہے

  
 اے. عالج )نمائش ےک بعد حفاظت( انتظام: 

۔ کیس  جانی   یک  یو ثں پ  ( یک2.12  بلی)ٹ  یدرجہ بند  مائش ےک بعد جانوروں ےک کاٹتی یکن  او یک  چیا  و یڈبل  چاہنے
۔   IIIہر مثال کو درجہ  نمائش یک جانور ےس انسان یک جنگیل ا یمشتبہ پاگل  ےک طور پر سمجھا جانا چاہنے
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ی نمائش ےک بعد کا عالج ت  ۔ ت  جہٹی   یں   ا یوقت ک  کیب  ت حاصل ہے اور اےس ی اہم  کساںی کو    نوںینقطہ نظر ہے
 :  جانا چاہنے

۔ زخموں کا ٹوائلٹ الزیم حیترج کیطور پر دھونا ا ی. زخم کا انتظام: زخم کو فور 1 طور پر کرنا چاہنے  ہے
صابن اور  یں مقدار م طور پر صاف اور کافی  یدن گزر چےک ہوں۔ زخم کو فور  ا ی گھنتی   تک کہ اگر کٹے  ہاںی

 ہاتھوں ےس ز  ا یےس دھو  پانی 
ی
(۔ پھنی ہونے زخموں کو  یں بچ خموں ےک براہ راست چھونی ےسجاتا ہے )ننگ

ز یتھیک ۔ جانی  لگانے  نیآئوڈ ڈون یپوو  ا ی٪ الکحل  70جانا چاہنے ، اس ےک بعد  ا یک  اب ثں مدد ےس س یک  ثی  ہے
ور ثں ( کا استعمال غہثں ، چونا ، نمک وغ ی، ہلد لیمرچ ، ت ےسیکرنی واےل )ج  جلن ۔ یضی  اور نقصان دہ ہے
ورت ہو تو ، اےس مقایم  ۔ اگر ٹانکوں یکیں اٹتی ےک زخموں کو ٹانگ مت لگائطور پر ک یفور    نٹی یطور پر ا ضی
ی بیر  ی ونوگلوبل یام ثں  ۔ یں گھنٹوں تک روک  48-24،  یں ٹانگ لگائ یں ےک رسورق ےک تحت کم ےس کم تعداد م یں
  
ی بی. ر 2 ی ولیونوگلوبیام  ثں : زمر   کہی ٹ  فعال حفاظٹی   ثں ( ےک ساتھ غجے   )آر آنے   یں ی بیےک ر   IIIہ  لگانی  جے   آر آنے   یں م  ثں
 چاہے اس زخم کو شفا د نا یاور زخم ےک گرد  یں م کو گہرانے   جے  آر آنے  — یدرانداز  مقایم یک

وع  نا یچاہنے رسر
ی بیر  نٹی یہو ، اس ےک بعد ا گٹے   یکرد ی کسیو  یک  ثں ۔  لگانا بیھ یں  شامل ہے
ی کسیو  ا ی یں رسنج م  یہ کیا بیھ کو کبیھ  جے  : آر آنے اطی)احت لگانا  یں نہ کہی جگہ پر ٹ انی جسم وایل یں

(۔   چاہنے
ی بیر  نٹی ی. ا3 ی کسیو  ثں ی کسیو  لیڈپلوئڈ س ومنی: ہ کہی ٹ ےک ساتھ فعال حفاظٹی  یں ( / یو  یس یڈ چی)ا یں
ی کسیو  ل یس و ی مثے یچک ا فائڈ یور یپ ی بیر  لیس رو یو  فائڈ یور ی( / پیس یا یس )نی  یں ی کس یو  ثں  (۔یآر و  یو  )نی  یں

۔  ا ی کا عالج د  نسیٹیٹ نٹی یزخموں ےک عالج ےک بعد ا مقایم  جاسکتا ہے
ی بیر  ی ول یونوگلوبیام ثں  ( جے  )آنے  یں

ی بیر  انسانی  ی ول یونوگلوبیام ثں  150( ، جو و ی آنے 1500 ادہیےس ز  ادہی/ کلوگرام )ز  و ی آنے  20 جے  آر آنے  چی)ا یں
یکیل میل / و ی آنے  ورت نہ جانچ یک یک  تی حساس بیھ کیس  یں ہے ، اس م ابیدست یں مقدار م  ثی ۔  یں ضی  ہے

ی بیر  نٹی ی۔ انی ید یں ےس نہ کشنی نس واےل انج بیھ کبیھ کمرے ےک درجہ    شہیاستعمال ےس پہےل ہم ا ثں س ثں
۔  یں ( م°یس 25-20حرارت )   النا چاہنے

 ای
ی کوئ یا ی ب یر   نٹی یا  یں  میا  / و ی  آنے   300(۔  و ی  آنے   3000  ادہیےس ز   ادہی/ کلوگرام )ز   و ی  آنے   40  جے   آر آنے   ی)ا   مثں س  ثں
خوراک  یہ کیپر ا 0جاتا ہے ، دن  ا یجانچ ےک بعد د  یک  تیحساس د یکہے ، جل ابیدست یں مقدار م یک  لیا

۔ جانی  ید یں پٹھے م  بافی  اور ہے  جانی  یےک طور پر۔ نصف خوراک کانی جانی واےل زخم ےک گرد د   ہے
ی قی  بیھ   معالج کو کبیھ  سٹیٹ  منفی   کی: جلد ےک ااطی)احت   یں رد عمل نہ  کٹکیفائل  نا یا  دالتا کہ کونے   یں نہ   یں

ی اور کلوروکوئن ےس پرہ  کائڈز یےک دوران الکحل ، گلوکوکورٹ شنینیکسیو آنے گا۔  ےک  سونے  یں ۔ زخم م ںیکر   ثں
ی ےس پرہ کشنوںی متعدد انج  ۔ ںیکر   ثں

ی کسیاس ےس و  ونکہیکرنا چاہنے ک  یں کردہ خوراک ےس تجاوز نہ  ز یکل تجو   یک  جے  آنے    کیم   یں م تی افاد یک  یں
۔  واقع ہوسکٹی   ہے

ہے تو ، مکمل  کا احاطہ کرنی ےک لتے ناکافی   یدرانداز  یں تمام زخموں م شدہ خوراک گنٹی   یک  جے  آنے  اگر 
۔  ا یگنا کم کرنی ےک لتے استعمال ک  3 ا ی 2کو   الئنیےس پاک س می اجازت ےک لتے جراث یک  یدرانداز  جاسکتا ہے

ی کسیو   آر آنے  ںیےک بعد ساتو   ہیانتظام  خوراک یک پہیل یک  یں
ے
 ۔ جاتا ہے  ا یک  یں نہ ز یکو تجو   جے  دن ےس آگ

ی کسیو  ز ثں بیر  نٹی یا  (ی)اے آر و  یں
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اور  14،  7،  3،  0)دن  کشنی پانچ انج یں کورس م   ۔ نمائش ےک بعد ےک حفاظٹی ڈولی لگانی کا ش یں پٹھے م 
( 90۔ چھٹا انجکشن )دن یں شدت ےس قطع نظر ہوت ہ نمائش یک اور اس یک یں ( پر مشتمل ہونی ہ28
۔ ہر انجکشن   تھرانی  ڈ یاثں انتہا اور اسٹ اور عمر یک کیم  کلیونولوجیام ی کسیو  یکپر منحرص ہے خوراک   یک  یں
ی کسیو  یس یا یس اور نی  یو  یس یڈ چیا ےک  یآر و  یو  ہے اور نی  ثی یل / خوراک / میل و ی آنے  2۔5 تں ےک ل یں

۔ بچوں م   لٹائڈ یےک وزن ےک۔ افضل جگہ ڈ   ےکیاور  قطع نظر عمر اور ٹ  ثی یل  میل  0.5لتے    ڈ ی ران کا اگال سائ  یں ہے
(۔ ا ید  یں نہ یں پٹھوں م  وسی : گلوٹاطیہ )احتواال حص  جانا چاہنے
اڈرمل ی کسیو  ۔ ایسڈول ی( شیڈ )آنے  انثی ےک   ڈولی ش لیمندرجہ ذ  عہیےک ذر  آنے  جے  یس یکا استعمال ڈ  یں

:  جاتا  ا یےک لتے استعمال ک ہی مطابق منظور شدہ انتظام  ہے
 (i )ا ا ی( کا انتظام ک2-2-2-0-1-1)  ڈولیش آر یس نی  یڈ جگہ  کا آنے  2س :  0.1انجکشن  یڈ آنے  کی جانے

 یں دنوں م 90اور  28دن  ثی یل میل 0.1اور  7،  3،  0ےک اوپر  لٹائڈ یڈ یں اور بائ یں جگہ دائ یڈ آنے  فی  میل
 دن.  28اور  7،  3،  0( ےک مطابق 2-0-2-2- 2)  ڈولیش آر یس شدہ نی  ٹ ی اپ ڈ ا یجگہ پر  یہ کیا

 نار  یں م  جے یےک نت کشنی انج یڈ : درست آنے نوٹ
ی
۔ اگر  ولیاٹھا ہوا پاپ کیچھلگ ےک ساتھ ا نگ بننا چاہنے

ی کس یو  یہ بیجانے اور قر  واپس نکال یل جاتا ہے تو ، سونے  ا یک  یں کا مشاہدہ نہ  پولیپ کیس دوبارہ لگانی کا  یں
۔  ا یانتظام ک حیصح  جانے
 (ii )جگہ کا آنے  8ےک ساتھ استعمال کرنی ےک لتے  یو  یس یا یس / نی  یس یڈ چیا یں صورتحال م ہنگایم 
۔  یں نہ  ابیدست جے  آر آنے  ( ، جب کونے 1- 1-0-4-0-8)  قہیکا طر   یڈ  ہے

کمزور قوت   کنیہے ل واقع ہونی  کیم  یں اس ےس الگت م  ونکہیہے ک جانی  ید  حیواےل روٹ کو ترج جلد 
  ا ی قوت مدافعت دبانی واےل عالج واےل  گر ید ا ی ائڈز ثں کوسٹیکورٹ عاد یالم لی، طو  ضوںیمدافعت واےل مر 

۔  یں استعمال نہ  یں واےل افراد م  نی یوروکوئن لکل  کرنا چاہنے
ی بیر  نٹی یا ی کسی و  یک  ثں ۔  یں حد م تک درجہ حرارت یک  +° یس 8ےس  + یس 2کو   یں رکھنا اور ےل جانا چاہنے

ی کسیو  گٹے   یک  ار یدوبارہ ت ۔   8-6کرنی ےک   ار یت  ا یطور پر  یکا استعمال فور   یں  گھنٹوں ےک اندر ہونا چاہنے
ی کس ی . پہےل و نے   لگانے گتے افراد ےک نمائش ےک بعد عالج  یں

ی کس یٹشو و  ، اعصانے  انتظام   نی)ا یں
 نمائش ےک بعد دوبارہ نمائش کا عالج کرنا،( ےک ساتھ بعد از یو  نی

تازہ معاملہ سمجھا جانا  ک یا یں ےک ساتھ مکمل بعد از نمائش کا عالج مال ہے ، انھ یو  نی  نیافراد کو ا جن
۔ ہر معامےل یک ا یےک مطابق ک ار یچاہنے اور ان کا عالج مع   1ےک اندر ، قسم   نوںیمہ  6اگر  خونے   جا سکتا ہے

  ز یمکمل کورس تجو  کینمائش کا ا اس قسم یک ،ےک زخم کا سامنا کرنا پڑا تو  IIIزمرہ  ا ی IIکو زمرہ   ض یےک مر 
۔ تاہم ، اگر مر   ا یک نمائش   چکا ہے اور اگیل  ا ینمائش کا عالج کروا   یک  IIIزمرہ    ا ی  IIزمرہ    پہےل ےس یہ  ضی جاتا ہے

ز  میل یاے آر و  2ہے تو ، ضف  ہونی  زمرے یک ایس بیھ  3اور  0دن  ا ی یں پٹھے م ثی ی ل میل 1 / ثی یل بوسثی
 . ثی یل میل 0.1 یپر اے آر و  جگہ 1 یں پر جلد م 

ی کس یکلچر و   ٹشو   ہے  لی( ےک ساتھ بعد از نمائش عالج مندرجہ ذیو  یس )نی  یں
کلچر    لیس یقو  کیافراد جن کو پہےل ےس ا ےسیکا بعد از نمائش عالج ، ا  ضی سامنا ہونی واےل مر  دوبارہ

ی کسیو   میل  1/    ثی یل  میل  0.5)   یں چاہنے  پٹھے م  جانی   ید  یں ےک ساتھ عالج ہوا ہے ضف دو بوسثی خوراک   یں
ی رب  کونے   کنیپر ، ل 3اور  0جگہ پر( دن  کیا ثی ی ل میل 0.1/  یں ( جلد م ثی یل ی ولی ونوگلوبیام  یثں ۔  ہے  یں نہ یں

۔   مناسب زخم ٹوائلٹ کروانا چاہنے
 . نمائش ےس پہےل ٖحفاظت یس

ی بیکا عملہ جو ر   ی بارٹر ی: لاشارے نرر یوائرس ، و  ثں ےک  اتیح ، جانوروں کو سنبھالتی والوں اور جنگیل ز یثی
ی کسی افسان۔ ٹشو کلچر و  ی ت یک  یں  دن پر۔ 28، اور  7،  0 یں خوراک یڈ آنے  ا ی میا مکمل آنے  یں
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 جانبدار ثں ماہ بعد  غ 6افراد کو نے لگام خطرے ےس دوچار ہونی واےل افراد کو ہر  گر یاور د ےک عمےل یبارٹر یل
۔ اگر  جانچ پڑتال کرانی  ٹائثی یک یباڈ نٹی یا ےسیل میل / و ی آنے  0.5 ہیچاہنے ی کسیکم ہے تو ، و   ثی بوسثی   یک  یں

۔ ا جانی  یخوراک د  بعد ان لوگوں ہو، اس ےک شنیونائز یام ابیم نمائش ےس پہےل کا افراد جن یک ےسی چاہنے
ی بیکو ر  ورت ہونی  لگانی یک کشنی دن پر ضف دو بوسثی انج 3اور  0وائرس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو  ثں  ضی

ی بیر  نٹی یا کیس  ثں ہے جو بغ ی ج / آر آنے  مثں س ثں  ۔ یں جانی ہ  نے یےک د ثں

 مریضوں یک تعلیم

   زمرہ اا اور( کتی ےک کاٹتیIII )اور عام اصول ےک مطابق خطرہ ےس متعلق عالج  صورتحال ہے  ہنگایم کیا
۔ ہونی   یں نہ ثں تاخ  یں م  چاہنے

اب / آئوڈ ی مقدار ےس فور   کافی   یک  پانی   کرنا۔   کیسر   میےس جراث نیطور پر دھونا / / فلش کرنا اور رسر
   

 :  واےل افراد ےک انتظام کا خالصہ ذیل میں اشارہ کیا گیا ہے
ی کا سامنا کرنی  ریبثں

 

 Iکیٹیگری 
  

روں کو چھونی یا کھانا جانو 
 کھالنی ، جلد پر 

 عالج نہیں 
 کونے

 IIزمرہ 
  

نے نقاب جلد چاٹنا ، معمویل 
خروںچ یا خون بہنی ےک بغثں رگڑنا 

 ، ٹونی ہونے جلد پر چاٹنا ، 

۔  15بہنی ہونے پانی اور صابن ےس   منٹ تک زخم کو دھوئیں
  

ی کا ·          ی ویکسیں بثں  انتظام کریں: اینٹثں
 ڈی(  تقسیم شدہ مقدار میں  0.2         -

ایک بازو پر  میل لثی )آنے
 3،    0میل لیثی اور دورسے بازو ےک ڈیلٹائڈ پر دن ،    0.1ڈیلٹائڈ میں  

 پر  28اور  14، 
 یا
میل   1دن ےک لتے ڈیلٹائڈ پٹھوں میں    28، اور    0،7،14دن ،             ۔

 لیثی )آنے ایم( 
انی ہے لیکن ران ں کو ایک یہ خوراک دی جبچو  نوٹ:      

۔  ی لگانی چاہنے  ےک پس منظر پر ویکسیں
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 IIIزمرہ 
  

ایک یا ایک ےس زیادہ ٹرانسڈررمل 
کاٹتی یا خون بہنی ےک ساتھ  
کھرچیں ، چاٹ ےس تھوک ےک 
۔  

ی
ساتھ چپچپا جھیل یک آلودیک

چمگادڑ ےک کاٹتی یا خروںچ یک 
 نمائش 

۔منٹ تک بہنی ہونے پانی  15  اور صابن ےس زخم دھوئیں
  
ی )رگ( دن          · امیونوگلوبیولیں ی  پر 0انتظام ریبثں

ایکوین )رگ(  40·           آنے یو/ کلوگرام جسمانی وزن برانے
         ·20 )  آنے یو / کلو جسمانی وزن انسانی ےک لتے )ایچ آر آنے جے
ی کا انتظام کریں ·          یز ویکسیں  اینٹی ریثے

شدہ مقدار میں ایک بازو پر تقسیم  میل لثی )آنے ڈی(  0.2         -
،   3،    0میل لیثی اور دورسے بازو ےک ڈیلٹائڈ پر دن ،    0.1ڈیلٹائڈ پر  

 پر 28اور  14
 یا 
ڈیلٹائڈ پٹھوں    28اور    3،7،14،  0میل  لیثی )آنے ایم(  دن    1           ۔

  ،  میں
 ہیں لیکن  : 1نوٹ          

بچوں کو ایک جییس خوراکیں دی جانی
ی ران میں    دی جانی چاہنے ویکسیں

عالیم ادارہ صحت ویکسینیشن انتظامیہ ےک آنے  : 2نوٹ ·         
۔ڈی راستی یک سفارش کرتا ہے کیونکہ یہ الگت    مؤثر ہے

  
  

 وائرل ہیمورجک بخار 5.0
 ایبوال  5.1

ی  ( میں ایک ایبوال ہیموریجک بخار )ایبوال ایچ ایف( انسانوں اور غثں انسانوں )بندروں ، گوریلوں اور چمپینثں
۔ ۔ یہ فیلوویریڈی فیمیل ےک ایبوال وائرس یک وجہ ےس ہوتا ہے  بہت یہ مہلک بیماری ہے

  

 منتقیل
ئر کا پتہ نہیں ہے ، پھیلنی ےک آغاز میں جس طرح ےس انسان میں وائرس پہیل بار ظاہر  وائرس ےک قدرنی ذخا

ی نی یہ قیاس کیا ہے ک  ۔ محققیں ی نہیں کیا گیا ہے ہ پہےل مریض میں کیس متاثرہ جانور ےک ہوتا ہے اس کا تعیں
۔ پھیلنی وایل صورتحال میں پہےل مریض ےک انف  یکشن ہونی ےک بعد ساتھ رابےط ےک ذریےع انفیکشن ہوجاتا ہے

۔   ، وائرس کٹے طریقوں ےس پھیل سکتا ہے
  
ہ  کیس متاثرہ شخص ےک خون یا دورسے رساو )خون ، رطوبت ، اعضاء یا جسمانی سیال( ےس برا      -

 راست رابطہ 
ایبوال وائرس یک نمائش اشیاء ےک ساتھ رابےط ےک ذریےع ، جیےس سوئیاں ، جو متاثرہ رطوبتوں ےس     ۔

۔ آلودہ   ہیں
 ہونی
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نوسوکومیل ٹرانسمیشن یعٹی وائرس یک نمائش اس وقت ہونے ہے جب صحت یک دیکھ بھال کرنی    -
 نی نی ای پہنی بغثں ایبوال ایچ ایف و 

 ہیں واےل کارکنان نی
 اےل افراد کا عالج کرنی

۔    ۔ ی یک تقریبات جہاں سوگواران کا مردہ شخص ےک جسم ےس براہ راست رابطہ ہوتا ہے  تدفیں
یوں ، گوریلوں ، اور جنگل ےک ہرنوں ےک ذریےع    - ی  مردہ اور زندہ دونوں ، متاثرہ چمپیثی
  

 انکوبیشن کا عرصہ
۔ ایبو   21ےس    2انکیوبیشن یک مدت   ۔ تمام عمر ےک دن ےک درمیان ہے ال وائرس ےک ساتھ انفیکشن شدید ہیں

۔   حد نہیں ہے
یثے یک کونے ۔ کثں  افراد انفیکشن کا شکار ہو سکتی ہیں

  
وع  بخار کا اچانک آغاز ، شدید کمزوری ، پٹھوں میں درد ، رس درد اور گےل یک سوزش ےک ساتھ عالمات رسر

۔ ان عالمات ےک بعد الٹی ، اسہال ، خارش ،    ہیں
۔ ہوجانی  ہیں

 گردے اور جگر ےک کام خراب ہونی
  

ونی دونوں طرح    اور بثں
؛ خارش ، رسخ آنکھیں ، ہچگ ، اندرونی ۔کچھ صورتوں میں  کا خون بہہ سکتا ہے

 

 عالج
. جب یں ہ وہ ظاہر ہونی  ےسیج یں کرنی ہ  ( ےکعالمات کا عالج تب یہیڈ یو  ی )ا یمار یب وائرس یک بوال یا

  یں ۔ ان م یں ہ  طور پر بہثی کرسکٹی  اںیبقا ےک امکانات کو نما یں مداخلت  یادیبن جانے تو ، ا یاستعمال ک ابتدانے 
 : یں شامل ہ

 
والئٹسیاور ال الوںی( سیں )نس م ےعیادخال ےک ذر  یں م رگ  ۔ فراہیم ( یکاتینمک )جسمانی  کثی
 ۔تھرانی  جنیمقدار کو برقرار رکھنی ےک لتے آکس یک  جنیآکس
 ۔ ںیاستعمال کر   یں دوائ  تں کو کم کرنی اور بخار اور درد ےک انتظام ےک ل   اور اسہال  معاونت ، الٹی   یک  سر یپر   بلڈ 
 تو ان کا عالج کرنا۔  یں ہونی ہ کشنی دورسے انف اگر 
 ےس عالج اتیوائرل ادو  نٹی یا

 عہیاے( ےک ذر   یڈ  فی)ا  شن یڈمنسثی یڈرگ ا  نڈ یفوڈ ا  گیامر   تں ےک عالج ےک ل  یڈ  یو   یا  یں وقت لوگوں م  اس
۔  یں وائرل دوا موجود نہ  ٹی نیا کونے   افتہیالئسنس   ہے

 
فی  طور    ےک عالج ےک لتے ابتدانے   ضوںی مر   تں ےک ل  ق یتصد   یک  بوال یےک دوران ، ا  2018  یں کانگو م  ہی جمہور   مسر

کہالنے جانی واےل   114 اے نے  می( اور ا3 نے  یا-نیا جے  ی)آر ا ونثں گن یتھے۔ ر  ابیعالج دست  قانی یپر چار تحق 
  ہ ی ےک لتے  ضوںیےک مر  بوال یق شدہ ای۔ تصد تیھ ادہیور پر بقا بہت ز ط  ان دو عالجوں ےک ساتھ، مجموغ

  یں وائرل دوائ نٹی یدونوں ا
 ۔ یں ہ یں الحال استعمال م فی

 
بنانی ےس روکنی    اںیکاپ  وہ وائرس کو اپٹی   یں ہ  جاریہ  یک  ار یت  تں ےک کام ےک عالج ےک ل  ی ڈ  یو   یجو ا  یں دوائ  یسیا

 ۔ یں ہ کام کرنی   ےعیےک زر 
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 ہیموریجک بخارماربرگ   5.2
۔ اس کا  ماربرگ شدید قسم کا ہیموریجک بخار ہے جو جانوروں اور انسانوں دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے

ےک وائرل ہیموریجک بخار ےس  تعلق ایبوال وائرس ےس ہے اور والدین یک نوعیت کا تعلق فیووائرائڈائ فیمیل
۔  ہے

 ٹرانسمیشن کا طریقہ 
بان سب ےس پہےل   ی کس طرح ماربرگ وائرس کو انسانوں میں منتقل کرتا ہے یہ معلوم نہیں  جانوروں ےک مثں

 ہیں وہ دورسے لوگوں میں وائرس  
۔ تاہم ، جو انسان ماربرگ ہیموریجک بخار وائرس ےس بیمار ہوجانی ہے

۔ مثال ےک   طور پر ، وہ افراد جنہوں نی متاثرہ بندروں کو سنبھاال ہے اور وہ ان ےک سیالوں یا پھیال سکتی ہیں
ی اس وائرس کا پھیالؤ قریٹے رابےط یک وجہ ےس ہوتا   ۔ انسانوں ےک مابیں سیل کلچر ےس براہ راست رابےط میں ہیں

۔ جسمانی سیالوں ےک قطرہ ، یا افراد ، سازوسامان یا متعدی    ہسپتال میں
خون یا ؤتکوں ےس آلودہ  ہے ، اکثر

۔ طٹے متاثر ہونی ےک   دیگر اشیاء ےس براہ راست رابےط ، بیماری ےک ذرائع ےک طور پر   مشتبہ ہیں
سب انتہانے

۔  بعد سات ہفتوں تک متاثرہ مٹی ےک ذریےع منتقل ہوسکتا ہے
۔   انکیوبیشن مدت ےک دوران ٹرانسمیشن نہیں ہونی ہے

 انکیوبیشن کا عرصہ 
۔ تمام عمر ےک افراد حساس ہیں لیکن زیادہ تر بالغ افراد ےک لتے  9-3مدت انکیوبیشن یک   دن ےک درمیان ہے

 :  نشانیاں اور عالمات دو مراحل میں ہیں
 مرحلہ: اچانک بخار ، رسدی لگنا ، رس درد اور پٹھوں میں درد کا آغاز۔  پہال 

ےل یک سوزش ، پیٹ میں درد ، اسہال ،  دورسا مرحلہ: میکیولوپاپولر ددورا ، جسمانی خارش ، متیل ، الٹی ، گ
 یرقان ، لبلنے یک سوزش ، شدید وزن میں کیم 

 پر نکسثں )تمام سوراخوں ےس( ، کثثں اعضا ےک فعل یک ناکایم، دل یک بیماری ، جگر یک 
ناکایم ، بڑے پیمانی

 جھٹکا ، اور موت . 
 ٹھیک ہونی یک امید 

ح   ٪ تیھ( 90ہے )لیکن انگوال یک صورتحال میں  ٪ ےک درمیان25-23ماربرگ میں واقع اموات یک رسر
 

 عالج
۔ تاہم ، معاون ہسپتال  ماربرگ ہیموریجک بخار کا کونے خاص عال  ی موجود نہیں ہے  ویکسیں

ج یا کونے
 : ۔ ان میں شامل ہیں  عالج کو استعمال کیا جانا چاہنے

 
o    والئٹ کاتوازن  سیال اور الیکثی
 لتے آکسیجن یک مقدار کو برقرار رکھنی ےک    
o    خون یک منتقیل اور جمتی ےک عوامل 
o   ریں۔ کیس بیھ طرح ےک پیچیدہ انفیکشن کا عالج ک 
  

 رفٹ وییل بخار  5.3
رفٹ وییل بخار ایک وائرل زوؤنوسس ہے جو بنیادی طور پر متاثرہ مچھروں ےک کاٹتی ےس جانوروں میں پھیلتا 
۔ مچھروں یک وسیع اقسام  ۔ ِرفٹ وییل وائرس ُبنیاویریڈئ فیمیل میں فلیبو وائرس جینس کا رکن ہے ہے

۔ مختلف عالقوں میں ویکثی یک ترسیل کا کام کرس ں کو کاٹتی واےل اہم ویکثی  مچھر جانورو ایڈیس کٹی ہیں
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۔ انسان میں منتقیل بنیادی طور پر متاثرہ جانوروں ےک خون یا اعضاء ےس براہ راست یا بالواسطہ رابےط  ہیں
۔ ذبح ےک دوران جانوروں ےک ٹشووں کو سنبھالتی ، جانوروں یک پیدائش میں مدد فراہم  ےک ذریےع ہونی ہے

ن ۔ وائرس انسان کو ٹیکہ  ری طریقہ کار انجام دینی ےککرنی ، ویثی ذریےع یہ وائرس انسان میں پھیل سکتا ہے
لگانی ےک ذریےع جیےس کہ متاثرہ چاقو ےس زخم ےک ذریےع یا ٹونی ہونے جلد ےس رابےط ےک ذریےع یا متاثرہ جانوروں  

۔ انسان متاثرہ ےک ذبیحہ ےک دوران پیدا ہونی واےل ایروسول سانس ےک ذریعہ انسان کو مت مچھر  اثر کرتا ہے
۔  ےک ذریےع بیھ انفیکشن ےل سکتا ہے

  
۔ بخار ےک آغاز ےس کچھ پہےل اور بیماری ےک پہےل  دن تک مچھروں کو متاثر   5-3انسان مرض بن جاتا ہے

۔   ہیں
 بھر بافی رہ جانی

ی
۔ ایک بار انفیکشن ہوجانی ےک بعد ، مچھر زندیک  کرنی یک صالحیت رکھتا ہے

: اچانک بخار ، رس درد دن ےک درمیان  6-2ن یک مدت انکیوبیش ا ہیں ی
۔ عالمات بیماریوں یک طرح انفلوئثی ہے

،  روشٹی کا ڈر اور الٹی کا آغاز۔ میننجواینییفالئٹس اور  ، پٹھوں میں درد ، کمر یک درد، گردن یک سخٹی
۔   ہیں

 ہیمورجک بخار سنڈروم اس ےک بعد ہونی
  

 معامالت میں ن
۔ اموات  سبتا ہلےک چھونی تناسب زیادہ تر انسانی میں کہیں زیادہ شدید بیماری پیدا ہونی ہے

ح   ۔ عالمات  1یک مجموغ رسر دن تک رہٹی ہیں جس ےک بعد انفیکشن کا مدافعٹی ردعمل   7-4٪ ےس کم ہے
۔ اور خون ےک بہاؤ ےس گردش  آنے جے ایم اور آنے جے جے یک ظاہری شکل ےک ساتھ پتہ لگانی واال بن جاتا ہے

 ہونا۔نی واےل وائرس کا غائب کر
  

 عالج
۔ چونکہ آر و  یں عالج نہ اے ےس منظور شدہ کونے  یڈ ف یبخار ےک لتے ا یلیرفٹ و  تر  ادہیےک ز  فیا یہے

۔ ہلیک  ا یگ  ا یک  یں خاص عالج قائم نہ ےک لتے کونے  فیا ی، لہذا آر و  یں معامالت ہلےک اور خود محدود ہ  ہے
 ےع یےک ذر  اتیادہ انسداد ادو یحد ےس ز  یار یکا مقابلہ مع  فیتکل انی بخار اور جسم ےسیعالمات ج یک  یمار یب
۔ ز   ا یک وع ہونی ےک بعد    یمار یب  تر وقت ، لوگ اپٹی   ادہیجاسکتا ہے   یں ہفتہ ےک اندر بہثی ہوجائ   1دن ےس    2رسر

۔ ز 
ی
ی سنگ  ادہیےک ورت پڑسکٹی   داخل ہونی یک  یں اسپتال م   یں معامالت ےک عالج م  یں ہے اور وہ عام طور پر   ضی
 ۔یں اشت تک محدود ہونی ہعاون نگہدم
 

 پیال بخار  5.4
مچھروں ےک کاٹتی ےک ذریعہ  ایڈیسپیال بخار ایک شدید وائرل انفیکشن ہے جو متاثرہ مچھر ، خاص طور 

۔ اگرچہ پیےل بخار ےک پھیلتا ہے  انسان میں   ۔ یہ ایک وائرس یک وجہ ےس ہے جس کا تعلق فلیوووائرس ےس ہے
خود محدود ہیں ، لیکن یہ بیماری جان لیوا بیھ ہوسکٹی ہے جس کا سبب  اور بہت سارے معامالت ہلےک

 اور جنونے امریکہ میں ایک وبا ہے ، جس میں  
۔ یہ خط استوا افریفی ہیموریجک بخار اور ہیپاٹائٹس ہیں

ح  30،000واقعات اور  200،000ساالنہ  ۔ افریقہ میں مجموغ طور پر اموات یک رسر  ہیں
 23اموات ہونی

 ٪ ہے 
وع ہونی ےس کچھ یہ دن پہےل اور بیماری ےک پہےل  بخار  دن یک انکیوبیشن یک مدت   6-2دن ےک لتے ،  5-3رسر

۔ ایک بار انفیکشن   -اور انسان میں انفیکشن ہوجاتا ہے  مچھروں کو متاثر کرنی یک صالحیت رکھتا ہے
 بھر بافی رہ جاتا ہے 

ی
 ےک بعد ، مچھرمیں یہ زندیک

 ہوجانی
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ولم اور  عالج ، روک تھا   کنٹر
۔ تاہم ، عالمٹی  یں خاص عالج نہ بخار کا کونے  ےلیپ ۔ ا یک  کیعالج ےس عالمات کو ٹھ  ہے  جاسکتا ہے
 

۔  ا یمدد ےس ک  درد کش یک  یسیج ٹامولیاسثں ، رس درد اور کمر درد کا عالج پ بخار   جاسکتا ہے
۔  ا یکا مشورہ د  نی یپ الیس  یں مقدار م کافی   تں ےس بچانی ےک ل کیم  یک  کو پانی   ضیےک عالوہ ، مر  اس  جانا چاہنے

 جاسکتا ہے  ا یےس ک وٹکسیبائ نٹی یکا عالج ا  کشنی انف لیثں کٹی ب منسلک
 

ن یک تجویز:   پیےل بخار یک ویکسیں
 ماہ یک عمرےس زیادہ  9افراد •        

 کیس مقایم جگہ پر سفر یا رہائش کا منصوبہ بنانا      -
 سفر کا منصوبہ  داخےل ےک تقاضوں ےک ساتھ کیس  ملک ےک      ۔

 میں آمد ےس  •      
 دن پہےل دیا جانے  10ستانکماری عالفی

 سال ےک وقفوں پر دوبارہ دینا 10•       
 حفاظٹی ٹیےک  6.0

( ےک ذریعہ   ٹیکہ بند )ای نی آنے
ی یک بیماریوں ےس متعلق توسییع پروگرام کو جو حفاظٹی انیہ میں بچیی ی

تثی
: تپ دق ، یا ، کایل کھانیس ، ٹیٹنس ، ہیپاٹائٹس نے ،  نشانہ بنایا جاتا ہے وہ ہیں پولیومیالئٹس ، ڈیفتھثں

ا خسہ اور  ی  ٹائپ نے انفیکشن۔ ہیموفیلس انفلوئثی
  

: : 2ٹیبل   ےک نظام االوقات مندرجہ ذیل ہیں
 بچوں کو حفاظٹی ٹیےک لگانی

ی   عمر  ی یک قسم  ویکسیں ریمارکس  بیماریوں ےس بچت   ویکسیں
)خوراک ، جگہ 

 اور راستہ( 

 حفظ ت

۔ نے یس 1 پیدائش 
 جے 

الئیو تخ / منجمد  
 خشک 

میل لیثی  0.05 تپ دق 
اڈرمل )دائیں 

انثی
 )  کندےھ میں

 بھر 
ی
 زندیک

 

 2زبانی طور پر         
 قطرے 

  

 0.او نی وی 2
* 

 پولیو  الئیو تخ / مائع 

   پولیو  ےک الئیو / تخ مائع  . او نی وی1 مہینہ  1
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 نی 2
. ڈی نی

ہپ نے ایچ آنے  
 1نے 

)پینٹا ویلینٹ  
1) 

یا ،  مارے گتے بیکٹثں
جینیانی زہرییل اور 

طور پر تبدیل شدہ 
ی / مائع   ویکسیں

  
 خناق تشنج 
پرٹوسس  

ہیپاٹائٹس نے 
ہیموفیلس  

ا ٹائپ نے  ی انفلوئثی
 انفیکشن 

قطرے زبانی  2
 طور پر 

  
پٹھے    میل لیثی   0.5

 میں )بائیں ران( 

شنج خناق ت الئیو تخ / مائع  2.اونی وی 1 مہینی  2
 پرٹوسس 

ہیپاٹائٹس نے 
ہیموفیلس  

ا ٹائپ نے  ی انفلوئثی
 انفیکشن  

قطرے زبانی  2
 طور پر 

  
میل لیثی پٹھے    0.5

 میں )بائیں ران( 

  

. پینٹا 2

 ویلینٹ 
 مائع 

زبانی طور  2 پولیو  زندہ تخ / مائع  3.اونی وی 1 ماہ 3
 قطرے 

  
میل لیثی پٹھے    0.5

 میں  )بائیں ران( 

پوری خوراک  
 ر عمر بھ

  
مکمل خوراک 

 .پینٹا ویلینٹ 2 سال 10
 

 مائع 

زندہ تخ / منجمد  خسہ  ماہ 9
 خشک 

 ےک  0.5ml خسہ 
گہری جلد یا پٹھے  
)دائیں ران(   میں

 بھر 
ی
 زندیک

 دن ےک بعد نہ دیں  14* 
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 باب بائیس
 دورسے پروٹوزوؤل انفیکشن 

 لیشمینیاسس  1.0
۔ یہ دو شکلیں ےل سکتا ہے  ینسجبیماریوں کا یہ گروہ پروٹوزووا ےک   یک وجہ ےس ہوتا ہے

یعٹی عام طور پر ویسیل انفیکشن )کاال آذر( یا خالصتا جلد ےک انفیکشن ) زخم(۔ کاال آذر کا آغاز کم درجے 
۔ جلد یک شکل میں ،  ےک بخار ، بڑیھ ہونے تیل، بڑھا ہوا جگر اور لمفاڈینوپیتیھ ےک ذریعہ دکھایا گیا ہے

وں پر واحد یا متعدد گھاو پانے جاتا ہے ، جہاں ےس لشمانیا ڈونووین باڈیز دیکیھ جاسکٹی صاکیال ہونے ح
۔   ہیں

  
 عالج 
 عالج 

 خون کا انتقال۔ 

 بغٹں ادویات ےک عالج

ی پروٹ سپنجنگ، آرام اور اعیل کولڈ   خوراک۔  یک  یں
 

 ےک ساتھ عالج اتیادو 
( 2گھنتی بعد۔ )   8-6گرام ہر    میل  1000-500  گویل  ٹامول یاسثں ۔ بخار کو کم کرنی ےک لتے پ1مخصوص    ثں غ

 کا عالج۔   کشنیانف وقٹی 
گرام /    میل 20خوراک ےک بعد  یک  سٹیگرام ٹ  میل 200 ٹیبوگلوکونٹ ی سٹ می۔ سوڈ انجکشن مخصوص
  م ی ا تھرومبوسس کا خطرہ کم کرے گا۔ آنے  دن تک مقایم 28سست انجکشن  یں نس م  میا کلوگرام آنے 

اثر ہے  عام ضمٹی  ہے حاالنکہ کھانیس جانی  ید حیس واےل روٹ کو ترجدہ ہے اس لتے ن فیتکل کشنی انج
 ہو۔  ادہی خاص طور پر جب حجم ز 

 ای
۔ )احت  15گرام / کلوگرام / دن متبادل دن پر    میل  1  نے   سنیثں مفوٹی۔ اانجکشن اور اسہال   : الٹی اطیدن ےک لتے

کا عالج   ضوںیمر  نکتتا،یو  کیارڈجاتا ہے وجہ، جگر کو نقصان ، گردوں کا نقصان ، ک کھا یعام طور پر د
۔(  یں م  سخت نگرانی   اور داخل کر ےک کروانا چاہنے

 ۔ دوانے  پسند یک یں م  ضوںیکا اثر نہ ہونی واےل مر   ٹی بوگلوکونی سٹ می سوڈ
 ای

ی فوس  ملٹی  یں م بالغوں گرام / دن    میل 100 یں کلو(دو منقسم خوراک م  25سال اور وزن<  12)<  گویل  یں
 50بار  کیدن تک کھانی ےک بعد روزانہ ا 28کلوگرام(   25)> یں مدت تک۔ بالغوں م دن یک 28کھانی ےک بعد 

 گرام۔   میل
 دن تک  28گرام/ دن   میل 50 عٹی یگرام / کلوگرام ،    میل 2.5سال( ، کھانی ےک بعد روزانہ  11۔2)  یں م  بچوں
مانع حمل استعمال    عمر   یک  دائشیپ  بچوں یک  ا یسال ےس کم عمر ےک بچوں اور حمل ےک دوران ،    2:  اطی)احت

ی خوات دودھ پالنی وایل ا ی نہ کرنی وایل  (۔نں کرنا چاہئ  یں استعمال نہ  یں م یں
ی فوس  ملٹی  ۔ اگر کیس  ا ی)ڈوٹس( ےک طور پر ک  ےک ساتھ عالج براہ راست مشاہدہ تھرانی   یں جلد پر    یک  جاتا ہے

ی فاس  تو ملٹی  یں ہوجائ  دا یعالمات پ معدے یک ا یخارش   عالج معالجے ےک اعیل کو   ضی، اور مر  یں کو روک   یں
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 با ی تقر  ونکہیک  ںیپر غور کر  نی نگرا ممکن ہو گردوں اور جگر ےک افعال یک ۔ جہاں بیھیں جیمرکز ےک پاس بھ
 ۔ یں ہ  ہو سکٹی  دا یعالمات پ گردے ےک نقصان یک  ا یجگر   یں م ضوںی٪ مر 1

 : یں ہ ہیوہ  یں جو کارآمد ہ  یں دوائ یدورس 
گرام / کلوگرام   میل 4 ٹیونیآئسوتھ نی نٹامائڈیےک لتے انجکشن پ متبادل دن ا ی یو  آنے  / میا دن آنے  15-30 
 الئٹس ی م  طسیابی، ذ  کیم  پر دباؤ ، بلڈ شوگر یک و ثں ، بون م  ٹی یفروٹوکسی ن یں اثرات م  : منفی اطیدن۔ )احت / 

(  وجے  یک  ا یدھمیر یسوزش اور ا ، لبلنے یک  ےس اچانک موت شامل ہے
 ای

گرام / کلوگرام / دن    میل 15-12دن ےک لتے  21طور پر  ( زبانی ڈی)امائنوگالئکوسائ نی ڈی۔ امائنوس انجکشن
 ۔یں م  ضوںیمثبت مر  یو  آنے  چ یخاص طور پر ا یں پٹھے م
۔ پ ضیلحاظ ےس ، مر  طٹے  ی بہثی محسوس ہوتا ہے اور عالج ےک پہےل ہفتی ےک دوران بخار اتر جاتا ہے   یں

ی ومیالب مثں فعل ، س معمویل ثں ، جگر کا غ واپیس یک  ا ینی سائٹوپ  یں اضافی م یں اور وزن م یلیگ یونومی، سپل یں
 ۔یں لگ سکتی ہ نی یمہ  ا یہفتی 
 ۔ ںیدوبارہ جانچ کر  یں ماہ م 6ہفتوں اور  6ہونی کا پتہ لگانی ےک لتے  دوبارہ

ی قی   یں ےک مکمل صحت مند ہونی ےک بارے م  ضی مر  ےک دوران    نوںیمہ  6جاتا ہے ، اگر فالو اپ ےک پہےل    ا یک  یں
۔ عالج ےک لتے مارکر یک  یں نہ  سپیرل  کلینیکل  اگر کونے     یک  یو یےس پرج  تیثیح  ہوتا ہے

ی
کو ثابت   عدم موجودیک

ورت نہ کرنی یک ۔  یں ضی  ہے
 ہونی کا عالج  دوبارہ
  یں گرام / کلوگرام / دن م   میل 20ہفتوں ےک لتے  8ےک ساتھ کم از کم  ےک لتے متواتر نگرانی  گنٹی   یو یپرج
 انجکشن۔  ٹی بوگلوکونٹی سٹ می سوڈ

 ای
ی سثں مفوٹی۔ اانجکشن ۔  ا یگ  ا یک   انیجو اوپر ب  نے  یں  ہے

 ای
 دن کل 21اور  14، 5-1 یں گرام / کلوگرام / دن نس م  میل 5-2  نے  سنثں مفوٹیا الئپوسومل

۔  میل 21  گرام / کلوگرام ےک لتے
  

 ٹریپانوسومیاسس  2.0
کلینیکل    ۔نی برویس رقڈی سیاینساور ٹریاونوسوما برویس گیمبیانس اس کا سبب پرجیوی پروٹوزوا ہیں 

خصوصیات میں بخار ، لیمفاڈینیوپیتیھ اور یس این ایس یک شمولیت جیےس رس درد ، ذہٹی الجھن ، لرزنا 
، دو کلینیکل ڈویژنوں کو نوٹ کیا گیا ہے ، یعٹی  ۔ تاہم ، عالج میں مطابقت ےک لتے سس شامل ہیں اور پائثں

ہ لوگ جن میں یس این ایس ےک عالمات  مریض ہیں جن میں یس این ایس یک شمولیت نہیں ہے اور و ، ایےس
۔   ہیں

  

 عالج 
۔ پہےل مرحےل م یمار یشکل اور ب یک  یمار یقسم ب عالج یک  استعمال ہونی وایل یں ےک مرحےل پر منحرص ہے

 یمار ی۔ اس ےک عالوہ ، اس بیں آسان ہ ادہیز  یں م نی یمحفوظ  اور د ادہینسبت ز  دورسے مرحےل یک یں دوائ
 ہو   یجلد  جتٹی   شناخت یک  یک

ی
۔ عالج ےک نتائج یک  ادہیز   ، اس کا عالج بہثی ہونی کا امکان بیھ  یک   تشخیص   ہے

ورت ہونی  یک  ماہ تک نگرانی  24 یک  ضیےک لتے مر    سٹ یٹ یبارٹر یاور ل تشخیص کلین یکل   یک   الوںیس ہے اور جسمانی  ضی
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و یثں حاصل ہونی واال س  عہی پنکچر ےک ذر   مثے ی، ل  یں بعض معامالت م   یں جن م  یں شامل ہونی ہ   ال یس  سپائنلثے
  نوں ی کو مہ  یمار یاور عالج ےک بعد ب  یں تک قابل عمل رہ سکتی ہ  ےصعر   لیطو   یو ی پرج  ونکہیہوتا ہے ، ک  بیھ

 ۔ یں کر سکتی ہ   دا ی بعد دوبارہ پ
رکاوٹ کو  دماغ یک -پر ہے جو خون وںیدوائ یسیکا انحصار ا  انے یکام  عالج معالجے یک یں مرحےل م دورسے

 ۔ یں عبور کرنی ہتک پہنچنی ےک لتے  اسائٹثں پ
 

ی یمب یگ  عہیاو ےک ذر  چیا و یڈبل  یں م 2019 اتیہدا نٹے  ےک لتے عالج یک سسیاینوسوم یٹرائپ فی یافر  انسانی  یے
۔ یں ہ  جانی   استعمال یک  یں طور پر چھ مختلف دوائ  ےک عالج ےک لتے مجموغ  یمار یب  یک  ند ی۔ نیں گئ   یک  یجار 
مفت   یں ےس دوچار ممالک م وںیمار یباور  یں ہ ملٹی  ہ یعط عہیےک ذر  کچررز ی نوفیاو کو م چیا و ی ڈبل یں دوائ ہی

 ۔ یں ہ جانی  یک  میتقس 
 

 : یں گئ  استعمال یک اںیجو دوائ یں مرحےل ےک عالج م  پہےل
 
 یمبیگ  نے   ، نی   ا یگ  ا یک  افتیدر   یں م  1940:  نیڈی نٹامیپ

ی ےک پہےل مرحےل ےک عالج ےک لتے استعمال   یمار یب  یک  ند ین  یے
 ا ی ےس برداشت ک  طرف ےس آسانی  یک  ضوں یعام طور پر مر   ہیےک باوجود ، ہوا۔ نہ ہونی ےک برابر مرصی اثرات 

۔  جاتا ہے
ی سورام   ہ یےک پہےل مرحےل ےک عالج ےک لتے استعمال ہوا۔  ئنسیسیروڈ نے  ، نی  ا یگ  ا یک  افتیدر  یں م 1920: یں

۔  دا ی کچھ مرصی اثرات پ  تیاور الرجک رد عمل سم نایل یک  شابیپ  کر سکتا ہے
 جاتا ہے  ا یکا استعمال ک  وںیدوائ لیدرج ذ یں مرحےل ےک عالج م  دورسے

دونوں ےک عالج ےک لتے  کشنیانف نسیسیاور روڈ ئنس یمبیگ  ہیہوا ،  افتیدر  یں م 1949: الرسوپولیم
۔    یں ، جن م یں اثرات ہ ضمٹی  دہیےس ماخوذ ہے اور اس ےک بہت ےس ناپسند  نکی آرس ہیاستعمال ہوتا ہے

٪ 3ہے )  وسکتا سنڈروم( ہے جو مہلک ہ ٹکیفالوپی)انس  تیھیلوپفایرد عمل انس ڈرامانے  ادہیےس سب ےس ز 
 کنیہے ، ل  ا یگ   ا یک  ز یےک طور پر تجو   ٹمنٹیالئن ٹر   فارم ےک لتے پہیل  ئنسیالحال اس کو روڈس  ٪(۔ فی 10ےس  
۔ شاذ و نادر یہ یں شکل م  ئنسیمبیگ  ہی  استعمال ہوتا ہے
ی تھیفلورنیا ڈ م یں م 1990، جو  ولیکیمال کی: ایں  نے  تھا ، ضف نی  ال یزہر  ادہ یز  یں ےس کہ  سوپولالر یرجسثی
۔  ئنسیمیگ ےک ساتھ مل کر استعمال ہوتا ہے  موکسیعام طور پر نائفرٹ ہیےک خالف مؤثر ہے

ی تھیفلورنیا -موکسی)نائفرٹ  اےس مونو تھرانی  کنیحےص ےک طور پر( ل کیےک ا نی  یس یا نی، ا مرکب تھرانی  یں
۔ ا ی استعمال ک ےک طور پر بیھ ۔ دہی چیاطالق الگو کرنی ےک لتے پ جاسکتا ہے  اور بوجھل ہے

ی تھی فلورنیا-موکس ی: نائفرٹموکسیفرٹین  ا یگ  ا یمتعارف کرا یں م 2009، کو  نی  یس یا نی، ا مرکب تھرانی  یں
ی تھیفلورنیتعداد کو کم کرےک ا  یک  وژنز یپرف   یں مدت اور نس م  عالج یک  ہیتھا۔    تا یےک استعمال کو آسان بنا د  یں
  سس یایپانوسوم ی ٹر  گیامر  موکسیفرٹی۔ نا یگ   ا یک  یں کا مطالعہ نہ  ئنسیسیروڈ نے  ےس نی  ٹی بدقسم کنیہے ، ل

ڈ ہے ل ٹرائلز ےک    کلین ی۔ بہر حال ، کلیں نہ  تں ےک ل  سسیایپانوسومی ٹر   فی یافر   انسانی   کنیےک عالج ےک لتے رجسثی
ی تھیفلورنیےک اعداد و شمار ےک بعد ، ا تیفراہم کردہ حفاظت اور افاد عہیذر  ساتھ مل کر اس کا ےک  یں

ور  یک  اتیاو ادو  چیا و یاستعمال "ڈبل  ہیطرف ےس  او یک چیا و یتھا۔ ڈبل ا یگ  ا یشامل ک یں فہرست" م یضی
ےک لتے درکار  ہیانتظام اس یک یں کٹ موجود ہے جس م   یسیا کیا یں جن م یں ہ  جانی  یک  ا یمفت مہ یں دوائ

۔  تمام سامان موجود ہوتا ہے
 : یں ہ جانی  استعمال یک تایمنش یں مراحل ےک عالج م  دونوں
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  چ یا  و یعالج ہے جےس ڈبل  زبانی   ا ین  کیےک لتے ا  سسیایپانوسومی ٹر   فی یافر   انسانی   ئنسی مبیجوگ  ڈاازولینی کسیف
ور   او یک  یں ےک عالج ےک رہنما خطوط م  سسیایپانوسومیٹر   فی یافر   فہرست اور اس ےک انسانی   دواؤں یک  یضی

۔  ا یگ  ا یشامل ک  ز یالئن ےک طور پر تجو  لتے پہیل ےکدورسے مرحےل  د ی شد ثں ر غپہےل مرحےل او  ولی کیمال ہیہے
۔ ٹھوس کھانی ےک بعد اور ترب ا یگ  ا یک جانا   ا یمنٹ ےک اندر اس کو د 30 یں م نگرانی  عمےل یک طٹے  افتہی تیہے

۔   چاہنے
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 باب تئیس  
یل انفیکشن  دیگر بیکٹٹں

 اینتھراکس 1.0
۔ تاہم ،  اینتھراکس جانو  انسان متاثرہ چھپیوں یا پھیپھڑوں میں سپورز یک سانس لینی  روں یک ایک بیماری ہے

۔ لہذا یہ جلد ، پلمونری اور / یا آنتوں میں ہو   یا متاثرہ گوشت کو کھانی ےس براہ راست رابےط ےس ہوتا ہے
۔ اہم طٹے خصوصیات میں خارش ، ایک مہلک پسچیول ، بخار اور شاذ و نادر  یہ پلمونری اور  سکتا ہے

۔معدے یک عالما  ہیں
 ت ہونی

  
 عالج 

 وٹکس یبائ نٹی یا
 ات یادو  گر ید

( ، تو  چھوٹ جانی  تشخیصہے )عام طور پر اس وجہ ےس کہ  ہونی  ثں تاخ یں ےک عالج م نتھرکسیاگرا ہے
۔ ادہیموت کا امکان ز   ہوتا ہے

 

 وٹکیبا نتر یا
ےک ساتھ   کیےس ا  وٹکیبا  نٹی یا  لیکا مندرجہ ذ  کسینتھر یجلد ےک ا  ثں عالمات ےک بغ  ٹکیمیسٹیس  ا یورم     اہم

:  ا یعالج ک  جاتا ہے
 

وفلوکسایس گھنتی   12طور پر ہر  گرام / کلوگرام( زبانی   میل 15ےس  10 تں گرام )بچوں ےک ل  میل  500ن سثی
 بعد 
ی ووفلوکساس یل  گھنتی بعد  24طور پر ہر  گرام زبانی   میل 500 یں

( ز گرا  میل 2.5گرام )   میل 100سائکلن  ڈاکیس  گھنتی بعد   12طور پر ہر  بانی م / کلوگرام بچوں ےک لتے
لگتا ہے کہ اگر  سا یجاسکتا ہے اگر ا ا یاستعمال ک گھنتی بعد اب بیھ  8گرام ہر   میل 500 سلنیاموکس

۔ قدرنی  کشنی انف  طور پر ہوا ہے
 

کا عالج   نتھراکسیجلد ےک ا ثں نمائش ےک خطرے ےک بغ  سانس یک ا یعالمات ،  ٹکیمیسٹیورم ، س اںینما
۔ اگر ساتھ یہ ا یدن تک ک  10ےس  7ےک ساتھ  وٹکیبائ نٹی یا کا خدشہ ہو تو    نی یل ےعیسانس ےک زر  جاتا ہے

۔ ا یدن تک بڑھا 60عالج   جاتا ہے
 

ی خوات  دودھ پالنی وایل  ا یاور حاملہ    بج   و ی ، جن کو عام طور پر س  یں ی فلوکساس  ثی   ی د  یں ساکلن نہ  ڈوکیس  ا ی   یں
۔ تاہم ، اگر طو  جانی  ید دوانے  کیےس ا یں ل ان مچاہنے ، ان کو بہرحا جانی  ورت ہو   عالج یک لیچاہنے ضی

 میل 30ےس  15)بچوں ےک لتے  امگر   میل 500 سلنیبار اموکس 3 یں دن م  کیدن ےک بعد ا 21ےس  14تو ، وہ 
۔ اموات کم ہونی  ات یاتی، اگر ح یں ہوسکتی ہ  لیتبد یں گرام / کلوگرام( م  گھاؤ   کنی ، ل یں ہ ےس حساس ہے

۔  ںیگزر مرحےل ےس   سکر یا
ی
 ےک

 
عالمات ےک ساتھ جلد واےل  ٹکیمیسٹیس ا ی، بشمول اہم ورم  یں شکل یدورس  اور انتھراکس یک سانس

ورت ہونی   ےک ساتھ عالج یک  وٹکیبائ  نٹی ی ا  3  ا ی  2، کو    نتھراکسیا ۔ ا   ضی   م یجراث  یں م  تھرانی   وٹکیبائ   نٹی یہے
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ی پروٹ 1چاہنے ، اور ≤  ہونی شامل  وٹکیبائ نٹی یا 1ےک ساتھ ≤  رسگریم یک  کیسر  کو روکنا ہونا    بی ترکیں
و ی ، س ےسیکو روک سکتا ہے )ج  داوار یپ یلیچاہنے ، جو زہر  ی فلوکس ثی  (۔نڈامائسنیاور کل یں

 
 یں شامل ہ یں م وٹکی بائ نٹی یا مارنی وایل ا یثں کٹ یب
 

وفلوکساس  ی سثی  گھنتی بعد   12 ہر  یں گرام / کلوگرام( نس م  میل 15ےس  10گرام )بچوں ےک لتے   میل 400 یں
ی ووفلوکساس یل  گھنتی بعد   24ہر   یں گرام نس م  میل 750 یں

ی فلوکساس موکیس  گھنتی بعد  24ہر  یں گرام نس م   میل 400 یں
 گھنتی بعد   8ہر  یں نس م جے  2 مینی وپثں م
 گھنتی بعد   6ہر   یں نس م جے  1 مینییامپ
 قرار رکھنی ےک لتے مقدار بر  گرت یک  مثں س لیا میا / جے  یس میا 20ےس  15 یں نس م ئسنینکومایو 
ی مل 4 جے  نسلنیگھنتی بعد پ  4 ہر  (  وایل تیےس حساس نسلنی)پ یں نس م ونٹی یں  اقسام ےک لتے
(  نسلنیگھنتی بعد )پ  4ہر   یں نس م جے  3 سلنیامپ  ےس حساس اقسام ےک لتے
ی جو پروٹ  وٹکسیبائ نٹی یا  یں ان م یں ہ کو روکٹی   بی ترک یک  یں
 

ولڈ  ی  ھنتی بعد گ  12ہر  یں گرام نس م  میل 600 الئثی
 گھنتی بعد   8ہر  یں گرام نس م  میل 900 نڈامائسنیکل

 گھنتی بعد   12گرام ہر   میل 100طور پر ، پھر  ابتدانے  یں گرام نس م  میل 200سائکلن  ڈوکیس
 گھنتی بعد   8ےس  6ہر  یں نس م جے  1 کولینیف کلورام
ولڈ  ی ۔ اس ےک ن  جانا   ا یےک ساتھ استعمال ک   اطیاحت  یں م  ضوںیےک مر   شنیلوسثی یکو مائ  الئثی  ورولوجک یچاہنے
 جاسکتا۔  ا یک   یں عرےص تک اےس استعمال نہ لیوجہ ےس طو  اثرات یک ضمٹی 

 
ےس عالج کرنی   انے ی( ےک کام1)  نتھراکسیا ہیاچھا دخول ہے اور  یں نظام م اعصانے  یکا مرکز   کولینیف کلورام

۔  ےک لتے استعمال ہوتا ہے
 
ی ، اگرچہ پروٹ سنیمپیرف ہے  وجہ ےس استعمال ہوسکٹی  یک  تیہے ، اس صالح یں ہن روکنی وایل بی ترک یک  یں
۔  وٹکیبائ نٹی یا یادیاس کا بن ونکہیک  ےک ساتھ ہم آہنگ اثر ہوتا ہے
 

  ہ ونک یجانا چاہنے ک  ا یےک ساتھ استعمال ک  وٹکسیبائ  نٹی یا  گر ی کو د  می نیوپثں کا شبہ ہے تو ، م  ننجائٹسیم  اگر 
۔ اگر  دخول اچیھ نظام یک اعصانے  یمرکز  اس یک ی السٹ ی/ س مینییپیہے تو ، ام یں نہ ابیدست میوپنثں مہے  یں

۔ ابتدانے  یمساو  کیا اعتبار ےس  طٹے  ضیجب تک مر  ا ی تں ہفتوں ےک ل 2 مرکب تھرانی  نس وایل متبادل ہے
کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ،   ضوںیب روسوالئزڈ یکو ا  ضوںی لمبا عالج ہو۔ اگر مر  مستحکم نہ ہوں ، جو بیھ

  وجہ ےس ابتدانے  نے لگام چھزوں یک رکھنا چاہنے تاکہ اگر کیس یدن تک عالج جار  60ؤ دوبارہ ہونی ےس بچا
 گتے ہوں ۔   چزندہ ب یں م  پھڑوںینمائش ےک بعد  پھ

 
 ےک بعد ، تھرانی  مجموعہ تھرانی  یو  بار آنے  کیا

  ل ی پر تبد وٹکیبائ نٹی یا زبانی  کیا کو کیس  مکمل ہوجانی
۔   کرنا چاہنے
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 ا پھوڑا(میسٹائٹس )چھائی ک 2.0
یا  یپٹوکوکل بیکٹثں

۔ اس مرض ےک عام جاندار یا تو اسٹیفیلوکوکس یا اسثی میسٹائٹس چھانی یک سوزش ہے
۔  ۔ چھانی کا رنگ رسخ ، سوجن اور تکلیف ہونی ہے  میں پیپ کا ایک ہیں

 ےک پھوڑے میں ، چھانی
چھانی

 ےک پھوڑے یک طٹے خصوصیات میں نریم ، سوجن ، رس 
۔ چھانی جی ، گرم ، بخار اور مجموعہ ہوتا ہے

۔ عام: میسٹائٹس ےک مرحےل میں عالج اینٹی بائیوٹک اور اینٹی فالجسٹک   ہیں
تکلیف دہ لمف نوڈز ہونی

۔ پھوڑے ےک مرحےل میں عالج دونوں ج  ۔ ہیں  راج اور اینٹی بائیوٹکس ہیں
 عالج 

  بغٹں ادویات ےک عالج

صورت   رکھنا؛ تاہم ، بڑے پھوڑے یک یالنا جار ےس دودھ پ وںیمعاونت اور دونوں چھات یک  اور چھانی  آرام
 یں بوتل ےس دودھ پالئ  یں م

 ادویات کا عالج

 (: شنیور ی)ضف انڈیں مرحےل م ابتدانے 
 دن تک۔  7بار  3 یں گرام دن م  میل 500 گویل  تھرومائسنیر ی. ا1
 ای

 دو بار۔  یں گرام دن م  میل 150 گویل  روکستھرومائسن
و ی. م2  دن۔  7بار  3 یں دن م گرام  میل 400 گویل  ڈازولین  ثی
ورت ہو تو آئبوپروف3 ی . جب ضی  گرام۔  میل 400 گویل  یں

 : یں صورت م  بڑے پھوڑے ہونی یک ا ینہ ہونی  یبہثی 
 وٹکیبائ نٹی ی. مذکورہ باال ا1
کوسٹل بالک   نکایس یک  پی جلد پر کٹ ےس پ پر پھوڑے پر پتیل عہیذر  . شعاغ2 آب )بڑے پھوڑوں کو انثی
ورت ہونی  یک  شنیآپر ےک تحت  مکمل نے ہویسر  ا ی (۔ ضی  ہے
 . روزانہ پٹی 3

 ف یبہت تکل  یں ، اگر ماں کو دودھ پالنی م ںی،  دودھ پالنی کو ہارمونز ےک ساتھ دبا د یں معامالت م کچھ
 ہو تو۔ 

 مریضوں یک تعلیم

رکھنا جب تک کہ بہت بڑا  یحفظان صحت کو برقرار رکھنا اور دونوں اطراف ےس دودھ پالنا جار  اچیھ
 دہ نہ ہو۔  فیتکل پھوڑا اور 

 ۔ ںیبچوں کا بروقت دودھ چھڑانی پر مشورہ د دہی نوزائ
   

 طاعون  3.1
یل انفیکشن ہے جس یک وجہ ےس   ، یرسینیا پیسٹیس وانے پیسٹسطاعون ایک زوؤنوٹک سیسٹیمیٹک بیکٹثں

۔ بیماریوں یک اہم وں ےک ذریعہ انسانوں میں منتقل ہوتا ہے ی صورتیں   طاعون بیسیلس( عام طور پر چوہا پھثں
۔  دن ہے اور  7انکیوبیشن یک میعاد بیوبونک ، سیپٹیسیمک اور نیومونک ہیں جن میں ےس ایک عام یس ہے

ح  فیصد ےس تجاوز کر سکٹی ہے اور  60ےس  50غثں عالج شدہ بیوبونک طاعون میں کیس یک اموات یک رسر
۔100غثں عالج شدہ نیومونک یا سیپٹیسیمک طاعون میں   ٪ تک پہنچ سکٹی ہے

 الج ع
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 نٹامائسنیج ا ی پٹومائسنیسٹر 
ی فلوکساس و ثی ی سائکلن ، س ےک طور پر ،، ڈوکیس  متبادل  کول ی نیکلورامف  ا ی،  یں

–1990۔  ٪ تیھ66اموات    یں طاعون ےس متاثرہ افراد م  یں م  کہی( ےس پہےل، امر 1941–1900)   وٹکسیبائ  نٹی یا
 ۔ا ی( کرد1) ٪ 11عالج نی اموات کو کم کرےک  وٹکیبائ نٹی یتک ، طاعون ےک ا 2010

 
 ک یا ےس کیس یں م لی، اگر گردوں کا کام معمول پر ہے تو مندرجہ ذ یں طاعون م  ونکی ومین ا ی مکیسیپٹیس

ور   24ےک ساتھ عالج  وع ہونا ضی :  یگھنٹوں ےک اندر رسر  ہے
 

 یں بار پٹھے م 2 یں تک( دن م جے  1گرام / کلوگرام )   میل 15 پٹومائسنیسثی 
 8خوراک ےک بعد ہر  گرام / کلوگرام وزن یک  میل 2 ا ی)  یو  آنے  ا ی یو  نے گرام / کلوگرام آ  میل 5 نٹامائسنیج

 گرام / کلوگرام(   میل 1.7گھنتی بعد 
۔ ڈوکیس  جانی   یدن بعد تک د  3درجہ حرارت معمول پر آنی ےک    ا یدن ےک لتے    10  دوانے   میل   100سائکلن    ہے

وفلوکساس ی۔ س متبادل ہے   کیا  نا یگھنتی بعد د  12طور پر ہر    زبانی   ا ی  یں گرام نس م  ی ثی ی لوکسساس فووفی، ل  یں   یں
 ۔ یں موثر ہ  بیھ کولی نی، اور کلورامف

 
 ی دورس  یں ہے جس م جانی  ید حیکو ترج  کولین یےک لتے کلورامف ضوںیواےل مر  کشنی جگہوں ےک انف یک  ٹشو 
 میل   25  کولینی( کلورامف لمائٹس یتھی نڈوفی ، ا  ننجائٹسی، طاعون م  ےسی)ج  یں ہ  بخش گزرنی   تسیل  ثں غ   یں دوائ
  ا ی یں / کلوگرام نس م رامگ  میل 12.5چاہنے ، اس ےک بعد  جانی  ید یں نس م یں مقدار م  رام / کلوگرام یکگ

۔  ا ید یں گھنتی م   6طور پر ہر  زبانی   جانا چاہنے
 

  ومونک ین  یثانو   ا ی  یادی۔ بنیں ہ   کافی   ثں تداب  ایطیاحت  یک  تنہانے   ےک لتے معمول یک  ضوںیطاعون ےک مر   بوبونک
 ۔ یں ہ درکار ہونی  ثں تداب  ایطیاحت ٹیاور ڈراپ ل تنہانے  یک  نی یسانس ل طاعون واےل افراد کو 

 

 ٹکس ےس ہوٹن واےل بار بار بخار   4.1
یل انفیکشن ہے جس یک خصوصیت بار بار آنی واےل قسط آور  ٹکس ےس ہونی واےل بار بار بخار ایک بیکٹثں

۔ بخار ےک ساتھ ساتھ مدت بغثں بخار یک مد   دن یک  7دن تک جاری رہتا ہے اور    3بخار ہے جو   ت ہونی ہے
۔ ہر بخونے واقعہ عالمتوں ےک تسلسل ےک   ، مریض نمایاں عالمات یک ایک وسیع رینج کا تجربہ کرسکتی ہیں
۔ بحران ےک "ٹھنڈے مرحےل" ےک  ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے جس کو اجتماغ طور پر "بحران" کہا جاتا ہے

° سینٹی گریڈ تک( ہوتا ہے اور وہ  41.5° فارن ہائیٹ یا  106.7ت زیادہ بخار ) دوران ، مریضوں کو بہ 
۔ دورانیہ  ی سانس ہو سکتا ہے ی دھڑکن اور تثں ۔ اس مرحےل   30ےس  10متشدد ، مشتعل ، دل یک تثں منٹ ہے

 واےل پسینی اور جسم ےک درجہ حرارت میں  
ےک بعد "فلش مرحلہ" آتا ہے ، جس یک خصوصیات خشک کرنی

ی ی ۔ فلش تثں ۔  ےس کیم ہونی ہے مرحےل ےک دوران ، مریض میں عارضی طور پر بلڈ پریسر کم ہو سکتا ہے
 4ےس  1مجموغ طور پر ، جن مریضوں کا عالج نہیں کیا جاتا ہے ان میں بیماری ےک حل ےس پہےل بخار یک 

۔   ہیں
 اقساط ہونی

۔    نام ےس جانی جانی   بوررویلیا ڈٹونی جو کہاس یک وجہ سپائروشیٹش   تاثرہ نرم ٹک ےک  یہ انسانوں میں مہیں
۔  کاٹتی ےس ہوتا ہے جو سپائروشیٹش جن کو اورینتھروڈس موباٹا ےک نام ےس جانا جاتا ہے  ےکپھیلتا ہے

۔  2انکیوبیشن یک مدت   ہفتوں ےک اندر ہے
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 عالج
 نٹامائسنیج ا ی پٹومائسنیسٹر 
و ی سائکلن ، س ےک طور پر ،، ڈوکیس  متبادل ی فلوکساس ثی  کول ی نیکلورامف  ا ی،  یں

–1990۔  ٪ تیھ66اموات    یں طاعون ےس متاثرہ افراد م  یں م  کہی( ےس پہےل، امر 1941–1900)   وٹکسیئبا  نٹی یا
 ۔ا ی( کرد1٪ ) 11عالج نی اموات کو کم کرےک  وٹکیبائ نٹی یتک ، طاعون ےک ا 2010

 
 ک یا ےس کیس یں م لی، اگر گردوں کا کام معمول پر ہے تو مندرجہ ذ یں طاعون م  ونکی ومین ا ی مکیسیپٹیس

ور   24تھ عالج ےک سا وع ہونا ضی :  یگھنٹوں ےک اندر رسر  ہے
 

 یں بار پٹھے م 2 یں تک( دن م جے  1گرام / کلوگرام )   میل 15 پٹومائسنیسثی 
 8خوراک ےک بعد ہر  گرام / کلوگرام وزن یک  میل 2 ا ی)  یو  آنے  ا ی یو  گرام / کلوگرام آنے   میل 5 نٹامائسنیج

 گرام / کلوگرام(   میل 1.7گھنتی بعد 
۔ ڈوکیس  جانی   یدن بعد تک د  3درجہ حرارت معمول پر آنی ےک    ا یدن ےک لتے    10  دوانے   میل   100سائکلن    ہے

۔ س   کیا  نا یگھنتی بعد د  12طور پر ہر    زبانی   ا ی  یں گرام نس م  وفلوکساس یمتبادل ہے ی ثی ی فووفلوکسساس ی، ل  یں   یں
 ۔ یں موثر ہ  بیھ کولی نی، اور کلورامف

 
 ی دورس  یں ہے جس م جانی  ید حیکو ترج  کولین یلتے کلورامفےک  ضوںیواےل مر  کشنی جگہوں ےک انف یک  ٹشو 
 میل   25  کولینی( کلورامف لمائٹس یتھی نڈوفی ، ا  ننجائٹسی، طاعون م  ےسی)ج  یں ہ  بخش گزرنی   تسیل  ثں غ   یں دوائ

  ا ی یں / کلوگرام نس م رامگ  میل 12.5چاہنے ، اس ےک بعد  جانی  ید یں نس م یں مقدار م  گرام / کلوگرام یک
۔  ا ید یں گھنتی م   6 طور پر ہر  زبانی   جانا چاہنے

 
  ومونک ین  یثانو   ا ی  یادی۔ بنیں ہ   کافی   ثں تداب  ایطیاحت  یک  تنہانے   ےک لتے معمول یک  ضوںیطاعون ےک مر   بوبونک

 ۔ یں ہ درکار ہونی  ثں تداب  ایطیاحت ٹیاور ڈراپ ل تنہانے  یک  نی یطاعون واےل افراد کو سانس ل
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 باب چوبیس
 غذائیت یک خرائے 

۔ غذانے اجزاء کو جذب  غذائ یت یک خرانے یک وجہ کھانی یک کیم یا کچھ غذانے اجزاء یک کیم کا سامنا کرنا ہے
 میں جسم  

یک عدم صالحیت ےک ذریعہ ، یا کچھ کھانی یک اشیاء ےک زیادہ استعمال کرنی اور استعمال کرنی
انیہ میں غذائیت یک بڑی خرانے ، درجہ بندی ےک لحاظ ےس ، یہ ہیں  ی

 : ےس۔ تثی
ی یک کیم( ·          ی توانانے غذائیت یک کیم )کاربوہائیڈریٹ ، چرنے ، پروٹیں  پروٹیں
وری غذانے اجزاء یک کیم جیےس  تغذیہ بخش خون یک کیم )خون ےک رسخ خل·           یوں یک ترکیب ےک لتے ضی

 (12لوہا ، فولک ایسڈ اور وٹامن نے 
( ، اورآئوڈین یک کیم )آئوڈین یک کیم جوتھائرائ ·           ڈ ہارمونز یک ترکیب ےک لتے اہم ہے
 وٹامن اے یک کیم۔ ·         

  
 ہیں ، اگرچہ صحت عامہ یک اس ےس  

: دیگر عوارض بیھ پانے جانی ۔ ان میں شامل ہیں  کم اہمیت ہے
 زیادہ وزن / موٹاپا·         
 مختلف وٹامن یک کیم ےک ساتھ منسلک عوارض·         
 ات یک کیم ےس وابستہ عارےصی کچھ ٹریس معدنی·         

  

ن انریحے مالنیوٹریشن )ئر ای ایم(   1.1  پروٹیں
ی یک ناکافی انٹیک ےک ۔ کچھ غذانے اجزاء خصوصا   یہ کاربوہائیڈریٹ ، چرنے اور پروٹیں نتیجے میں تیار ہوتا ہے

۔   ہیں
انفیکشن بیھ  آئرن اور وٹامن اے یک کیم نی ای ایم یک نشانیوں ےک لتے جزوی طور پر ذمہ دار ہوجانی

۔ نی ای ایم ےس سب ےس زیادہ متاثرہ آبادی واےل   نی ای ایم یک خصوصیات ےک بڑھتی میں ایک کردار ادا کرتا ہے
ی خصوصیات گروپ پانچ سا ۔ اظہار ےک سلسےل میں ، طٹے اور بسر  ل ےس کم عمر ےک بج  ہیں

  

 ئر ای ایم یک کلینکل شکلیں    1.2
۔  بچہ نشوونما ےک لحاظ ےس نارمل دکھانے دے سکتا ہے ، لیکن معتدل غذائیت    -کم وزن  ·           یک کیم ہے

۔ ورم نہیں ہوتا ہے قریب ےس جانچ پڑتال پر ، بچہ ہم عمر دورسے بچوں ےس پتال اور   چھوٹا نظر آتا ہے
۔ پٹھو  -ماراسمس ·          ۔ بچہ نشوونما میں نمایاں ناکایم ظاہر کرتا ہے ں  شدید غذائیت کا شکار ہونا ہے

۔ بچہ   یک بربادی ےک ساتھ لٹگ ہونے ، جھرریوں وایل جلد اور ہڈیوں کا نمایاں پن بہت یہ شدید ہوتا ہے
۔ ورم نہیں ہوتا ہے بیدار اور بھوکا نظر آتا ہے   اور دکھتا ہے جےس 'بوڑےھ شخص کا چہرہ' کہا جاتا ہے

۔ نشوونما میں ناکایم ہونی  -کواشیورکور ·          ہے لیکن بچہ اتنا شدید ضائع نہیں  شدید غذانے قلت ہے
۔ پیٹ میں سوجن ہونی ہے )چرنے یک دراندازی یک وجہ ےس جگر کا سائز   ہوتا جتنا مراسمس میں ہوتا ہے
(۔ بچہ بالوں میں بدالؤ )بھوری ، سیدےھ اور نرم ہوجانی واےل( اور جلد پر دانی )فلیگ پینٹ   بڑھ جاتا ہے

۔ وہ غثں فعال  ۔ بج  کو دو طرفہ  ڈرماٹائٹس( دکھاتا ہے ، نے حس ، چڑچڑا اور کھانا کھالنا مشکل ہوتا ہے
۔  ورم ہوتا ہے

و شدید بربادی )مارسمس( اور ورم  )کوواشیورکور( ایک اییس حالت ہے ج   -ماراسمک کواشیورکور  ·          
۔ اس بج  یک طٹے خصوصیات میں مراسمس اور کوواشیوورکور یک خصوصیات ہونی  کو یکجا کرنی ہے

 ۔ ہیں 
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 کو غذائیت یک شدید کیم )کیس بیھ درجہ ےک( سمجھا جاتا ہے بج  ےک وزن ےس این نے 
ی
:ورم یک موجودیک

 قطع نظر۔ 
  

ک خصوصیاتئر ای ایم یک    1.3  اینتھروپومیٹر
۔ نی ای ایم یک  ی )جسم یک پیمائش( کا استعمال کیا جاسکتا ہے نی ای ایم کا پتہ لگانی ےک لتے اینتھروپومیثی

: اسٹنٹنگ ، بربادی ، کم وزن ،  وضاحت میں   ہیں
ک اشارے استعمال کتں جانی

عام طور پر اینتھروپومیثی
( اور چھ  ونی وسط اوپری بازو کا فریم )ایم یو اے یس(۔چھونی باڈی ماس انڈیکس )نے ایم آنے

. یہ ایک طویل مدت ےک دوران مناسب غذائیت حا  -اسٹنٹنگ  ·           صل  عمر ےک حساب ےس کم اونچانے ہے
۔  میں ناکایم یک عکایس کرتا ہے اور بار بار اور دائیم بیماری ےس بیھ متاثر ہوتا ہے

 کرنی
ی ےس کیم یک عکایس کرتا ہے جبکہ  اونچانے ےک مطا -ضائع ہونا ·          ی ۔ یہ وزن میں تثں بق کم وزن ہے

۔ لہذا ضائع ہونا غذائیت یک شدید کیم ہے   تبدییل نہیں ہونے ہے
 میں کونے

۔ خوراک یک ناقص مقدار اونچانے
 ۔یا بیماری کا حالیہ واقعہ جس کا نتیجہ وزن میں کیم اور غذانے قلت کا آغاز ہوتا ہے 

. یہ ایک جامع اشارہ ہے جو دائیم اور شدید غذائیت یک کیم دونوں  عمر ےک  -وزن  ·            مطابق کم وزن ہے
۔ یعٹی ، وزن کم یا تو دائیم غذائیت یک   کیم یک وجہ ےس ہوتا ہے )جیےس بیماری یک طویل  کو مدنظر رکھتا ہے

 مقدار میں کیم( یا شدید غذائیت یک اچانک کیم )اسہال ، انف
ہ یک وجہ  مدت یا کھانی ےک لتے کافی یکشن وغثں

 ےس( یک وجہ ےس۔ 
۔ ڈبلیو ایچ او نی کم پیدائش ےک  -کم وزن پیدائیسر           · یوٹرس میں نشوونما یک روکاوٹ کا عکاس ہوتا ہے

 یک ناکافی مقدار ، ما کا چھوٹا   2.5وزن کو 
ی
۔ اسباب میں حمل ےک دوران زچگ کلوگرام ےس کم ہونی کو کہا ہے

یا جیےس انفیک ۔قد اور ملثں ۔ ماں کا سگریٹ پینا بیھ کم وزن ےک ساتھ وابستہ ہے  شن شامل ہیں
  

ک  : نی ای ایم یک 1جدول   یک خصوصیات اینتھروپومیثی

سکور )ایس ڈی ےس ریفرنس ویلیو کا  -زیڈ غذانے کیم یک حالت 
 میڈین ( 

 تشخیص 

 شدید  ےک نیج   3ایس ڈی  سٹنٹنگ،  ضائع  یا کم وزن 

 معتدل  نیج  ےک  2ےس ایس ڈی  3ایس ڈی 

 مکمل غذانے قلت  ےس نیج   2ایس ڈی 

  
         · : : وزن   وزن جسم یک سطح ےک عالفی ےس متعلق ہے اور اس ےس ماخوذ نے ایم آنے کم نے ایم آنے ہے

( ÷ اونچانے  (۔ نے ایم آنے اس طرح جسم ےک حجم یک پیمائش فراہم کرتا ہے ، پتےل 2)کلوگرام میں  میں
)میثی

۔ےس موٹاپا تک۔   نے ایم آنے یک درجہ بندی مندرجہ ذیل ہے
 : 2ٹیبل 
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 تشخیص  ( 2)کلوگرام / میثی ئے ایم آئ  

 ےس نیج   16.0
  

16.0 - 16.9 
  

17.0 - 18.4 
  

18.5 - 24.9 
  

25.0 - 29.9 
  

30.0 - 39.9 
  

 یا اس ےس زیادہ 40

 ( 3گریڈ غذائیت یک شدید کیم   )پتال ہونی کا  
 
 ( 2گریڈ غذائیت یک معتدل کیم )پتال ہونی کا   

 ( 1گریڈ غذائیت یک ہلیک کیم)پتال ہونی کا  
 

 اچیھ غذائیت یک کیفیت 
 ( 1زیادہ وزن گریڈ زیادہ وزن ) 

 
 ( 2زیادہ وزن گریڈ موٹاپا ) 

 
 (3زیادہ وزن گریڈ شدید موٹاپا )  

  
  

ایم یو اے یس بائیں اوپری بازو کا طواف ہے ، جو کندےھ یک نوک )اکرمیمیم( اور کہٹی چھوٹا ایم یو اے یس: 
 میں ماپا جاتا 

۔ ایم یو اے یس  سینٹی میثی ےک رنگ ےک عمل ےک ٹپ ےک درمیان وسط نقطہ پر ماپا جاتا ہے
؛ مختلف آبادی واےل گر   یسا کہ: وپوں ےک لتے کٹ آف پوائنٹس مختلف ہیں ، جہے

  
 : 3ٹیبل 

 مکمل کم غذائیت  اعتدال پسند غذائیت  شدید کم غذائیت  آبادی کا گروہ 
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سال ےس کم عمر ےک  5
 بج  

سینٹی میثی ےس   11.5
 کم 

سینٹی  12.4ےس  11.5
 میثی  

سینٹی میثی ےس   12.5
 کم 

سینٹی میثی ےس   13.5 سال ےک بج   9ےس  5
 کم 

سینٹی  14.4ےس  13.5
 میثی  

سینٹی میثی ےس   14.5
 کم 

سینٹی میثی ےس   16.0 سال ےک بج   14ےس  10 
 کم 
 

سینٹی  18.4ےس  16.0
 میثی 

سینٹی میثی ےس   18.5
 کم 

+ سال ، غثں  15بالغ 
ی ، بغثں   حاملہ خواتیں
ی ،   وایل خواتیں

دودھ پالنی
 بالغ مرد۔ 

سینٹی میثی ےس   19.0
 کم 
 

سینٹی  21.9ےس  19.0
 یثی م

 سینٹی میثی ےس کم   22

ی ، دودھ  حاملہ خواتیں
ی    وایل خواتیں

 6ےس    0پالنی
 ماہ تک 

سینٹی میثی ےس   19.0
 کم 

سینٹی  22.9ےس  19.0
 میثی 

ےس کم   23.0  سینٹی میثی

 

 ئر ای ایم کا عالج )کم غذائیت( 1.4
 ینی ای ایم کا انتظام غذانے قلت ، حالت یک شدت اور طٹے  

ی
 یک شکل پیچیدگیوں یک موجودیک

ی
ا عدم موجودیک

۔ غذائیت یک شدید کیم ےس دوچار بچوں میں عام طور پر طٹے پیچیدگیوں میں عمویم   ےس مختلف ہوتا ہے
طور پر ورم، کم درجہ حرارت ، بلڈ شوگر یک کیم ، پانی یک کیم ، خون یک کیم ، سیپٹیسیمیا / انفیکشن اور 

۔ ان ناسب طریقوں ، غذائیت یک تکمیل اور اس ےک ساتھ ہونی تظام کھانا کھالنی ےک مدل یک ناکایم شامل ہیں
 :  وایل طٹے پیچیدگیوں ےک عالج پر توجہ مرکوز کرنی ہے ، ذیل میں

 غذائیت یک شدید کیم )ضائع ہونی ےک ساتھ ساتھ کم وزن(: ·        
o    طٹے پیچیدگیاں نہیں 

یک خوراک    ہیں تو ، عالج معالجے شدید غذائیت یک کیم )ایس اے ایم(: اگر کونے
۔   )آر یو نی ایف( استعمال کرنی ےک لتے تیار ہوکر مریض کا گھر پر یہ انتظام کرنا چاہنے

o     ۔ پیچیدگیوں کا عالج طٹے مشکالت ےک ساتھ ایس اے ایم ، مریض کو دیکھ بھال ےک لتے داخل کیا جانے
رت، بلڈ شوگر یک کیم اور شن، جسم کا کم درجہ حراکریں جیےس پانی یک کیم ، صدمہ ، خون یک کیم، انفیک

والئٹ عدم توازن۔ ایف     - اور ریسومول، معیاری رہنما خطوط ےک مطابق انتظام کریں  100، ایف  75الیکثی
 شدید غذائیت یک انتظامیہ ےک قویم رہنما خطوط )ایم او ایچ ایس ڈبلیو ےک ذریعہ جاری کردہ(۔

o    ےس زیادہ عمر ےک مریضوں ، حاملہ اور  مطابق ، پانچ سال یا اسموجودہ معیاری رہنما خطوط ےک
۔گھر پر آر یونی ایف ےک مطابق عالج۔ موجودہ ےط کردہ اصولوں ےک مطابق  ی  وایل خواتیں

 دودھ پالنی
دائیم غذائیت یک کیم )اسٹنٹنگ(: غذائیت ےس متعلق مشاورت جو مناسب متوازن غذا اور کھانا ·         

۔ صحکھالنی یک فریکوئ ۔نیس پر زور دیتا ہے  ت یک سہولت گا پر بیماریوں کا عالج کرنا ہے
  

 زیادہ وزن / موٹاپا   1.5
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۔ کچھ معامالت میں    وزن میں اضافہ ہوتا ہے
 ےک نتیجے میں جسمانی

جسم میں زیادہ چرنے جمع ہونی
۔   موٹاپا دورسے عوارض یا ہائپوتھائرائڈزم ، کشنگ یک بیماری اور دیگر ایےس حاالت ےک لتے ثانوی ہوتا ہے

ائڈز جیےس دوائیوں ےک طویل استعمال یک وجہ ےس بیھ موٹاپا ہوسکتا کو   چرنے  رٹیکوسٹثں
۔ جسمانی ہے

۔ اس سلسےل میں    70ےس    2جسم ےک وزن میں    چرنے واےل مردوں   24فیصد تک ہوسکٹی ہے
فیصد جسمانی

۔ مطلوبہ مقدار جسم   35اور   ہیں
ی مونی سمجھے جانی یک چرنے  فیصد ےس زیادہ جسم یک چرنے وایل خواتیں

ی ےک لتے ہونی  35ےس  21فیصد اور  24ےس 8مردوں ےک لتے  ی کو جسمانی فیصد خواتیں : خواتیں ۔ این نے ہے
۔  ورت ہونی ہے کیونکہ کچھ جنیس مخصوص چرنے تولیدی افعال ےس وابستہ ہونی ہے چرنے یک زیادہ ضی

۔ موٹاپا دل یک بیماری ، زیادہ بلڈ پریسر   یہ چرنے عام ہے اور مذکورہ باال حساب کتابوں میں جانی جانی ہے
۔ کینس یک کچھ اقسام ، کچھ ہڈیوں اور جوڑوں ذیابیطس ےک بڑھتی ہونے واقعات ےس    II، قسم   وابستہ ہے

 ےک عارےصی اور کچھ ہاضےم ےک امراض۔ 
  

ک خصوصیات   زیادہ وزن / موٹان  یک اینتھروپومیثی
  

 :  پانچ سال ےس کم عمر بچوں ےک لتے
  

 ایس ڈی = زیادہ وزن 3>+  -ڈی  ایس2+  -زیڈ اسکور 
 موٹاپا ایس ڈی اور اس ےس اوپر = 3+  -
 

 ےک اقدامات
ی
 غذا اور طرز زندیک

 غذائیت ےس متعلق مشاورت پر توجہ مرکوز: 
یاں(۔·          ی  غذا میں ترمیم )کم کاربوہائیڈریٹ اور چرنے ، زیادہ پھل اور سثے
اب کا کم استعمال·           رسر
کھیلوں اور جم( کو بڑھانی ےک استعمال )جسمانی کام ، جسمانی رسگرمیوں ، ورزشوں جیےس   توانانے ·         

 
ی
 ےک لتے زیادہ فعال زندیک

  

 انیمیا   2.1
۔ ہیموگلوبن میں  انیمیا ایک حالت ہے جو جسم میں ہیموگلوبن یک کم سطح ےک نتیجے میں پیدا ہوتا ہے

۔ خون یک کیم یک طٹے خصوصیات یک بنیاد۔  کیم آکسیجن یک بافتوں میں نقل و حمل کو رکاوٹ ب نانی ہے
: انیمیا ےک ب ۔ چار بڑے گروپ ممتاز ہیں  ڑھتی یک وجہ اور طریقہ کار ےک مطابق درجہ بندی یک جاسکٹی ہے
ورت ےس زیادہ حیض ، حمل اور پیدائش  ہیمورجک انیمیا ·          مختلف قسم ےک خون بہنی )صدےم ، ضی

۔ بڑھتا  ےس وجہ یک(  شسٹوسوومیایسس  اور جیوی بیماریوں جیےس ہک ورم ےس متعلق خون بہنا ، اور پر   ہے
یا اور سیکل سیل یک بیماری میں پانے جانی واےل رسخ خون ےک خلیوں یک بڑے  -ہیمولیٹک انیمیا ·          ملثں

 پیمانی پر تبایہ یک وجہ ےس۔ 
و یک ناکایم یک وجہ  ۔ خون ےک کافی خلیوں ک ہائپوپالسٹک / ایپالسٹک انیمیا ·           میں بون مثں

و تیار کرنی
خود مدافعٹی ، وائرل انفیکشن( ، تابکاری اور کیموتھریٹی اور کچھ دوائیں )سوزش یک ، اینٹی ےس۔ بیماریوں ) 

۔  بائیوٹکس( یک لینی یک وجہ ےس ہڈیوں کا گودا دب سکتا ہے
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وری غذانے اجزاء یک کیم یک  خون ےک رسخ خلیوں ےک بنا -غذائیت یک وجہ خون یک کیم ·          نی ےک لتے ضی
 ۔ غذائیت ےس متعلق انیمیا 12ک ایسڈ اور وٹامن نے وجہ ےس: آئرن ، فول

o  آئرن یک کیم واال انیمیا 
o   فولک ایسڈ یک کیم واال انیمیا 
o    یک کیم واال انیمیا  12وٹامن نے 
  

ی سب   انیمیا آبادی ےک تمام گروہوں کو متاثر کرتا ہے لیکن پانچ سال ےس کم عمر ےک بج  اور حاملہ خواتیں
ی کرےک اور سطح سمندر پر ےس زیادہ غثں  ۔ خون یک کیم کا پتہ لگانا ہیموگلوبن یک مقدار کا تعیں محفوظ ہیں

 :  کٹ آف پوائنٹس مندرجہ ذیل ہیں
  

 : 4ٹیبل 
  

انیمیا یک نشاندیہ کرنی وایل ہیموگلوبن یک   آبادی ےک گروہ 
/ڈی ایل(   سطح )جے

 11.0 ماہ ےک  59 ےس 6بج  

 ےس کم   11.5 سال ےک بج  11ےس  5

 ےس کم  12.0  سال ےک بج   14ےس  12

 ےس کم  13.0 + سال یا اس ےس زیادہ( 15بالغ مرد ) 

 

ی )   ےس کم  12.0 + سال یااوپر ، غثں حاملہ( 15بالغ خواتیں

ی )عمر ےس قطع نظر(   ےس کم  11.0 حاملہ خواتیں

  
 خون یک کیم یک شدت: 

/ڈی ایل کٹ آف پوائنٹ تک = خون یک ہلیک کیم  11-10موگلوبن ہی        ·  جے
/ ڈی ایل= خون یک معتدل کیم  7.0 - 10.0 ≥ہیموگلوبن ·           جے
/ڈی ایل= خون یک شدید کیم  4.0 - 7.0ہیموگلوبن >·           جے
/ڈی ایل= انتہانے شدید خون یک کیم  4.0ہیموگلوبن >·           جے
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 روک تھام: یک کیم یک   خون
(  کھانی ·          آئرن اور وٹامن ےس بھرپور غذا کا استعمال۔ پودوں یک اصل )جو زیادہ تر غثں ہیم آئرن ہے

۔ وٹامن یس آئرن یک  پینی واےل یک نسبت جانوروں یک اصل )حیم آئرن( کا آئرن زیادہ آسانی ےس جذب ہوتا ہے
۔  آئرن جذب  جذب کو بڑھا دیتا ہے جبکہ چانے اور کافی   کو روکتا ہے

وں ےس انفیکشن و دیگر امراض( ·           ی یا ، کثں  خون یک کیم ےس متعلقہ بیماریوں یک روک تھام اور عالج )ملثں
ی ، سیکل   -سب ےس زیادہ خطرے واےل گروپوں میں آئرن اور فولک ایسڈ یک تکمیل  ·           ، حاملہ خواتیں بج 

(  )مائکرونیووٹرینٹ سپلیمنٹیشن ےک لتے سیل مریض   قویم رہنما خطوط دیکھیں
(۔·           مائکرونیووٹرینٹ غذانے اجزاء کا استعمال )آئرن اور فولک ایسڈ شامل ہیں

  

 آئرن یک کیم
۔ لہذا آئرن ہیموگلوبن اور مائوگلوبن   جسم میں مختلف مقامات پر آکسیجن یک آمدورفت بنیادی کام ہے

ی کا انو جو پٹھوں یک تحول ےک ل )عضالت میں پ ۔ آئرن  روٹیں ( کا ایک جزو ہے تے آکسیجن ےل کر جاتا ہے
ی کیٹابولزم میں 

۔ ژینتھن آکسیڈیز کا جز )جو پیوریثی سائٹوکوموم )سیل تنفس میں شامل( کا ایک جزو ہے
ی کا ایک جزو ہے )کریبب سائیکل میں  (۔ آئرن اکونیٹثں  ہیں

( اور شامل ہیں جو نیوکلیئک ایسڈ بنانی شامل ہے
ائمز  ی ۔  بہت ےس دورسے ایثی ی و آکسائڈیز اور کیٹالثں  جیےس پثں

جبکہ ہیموگلوبن یک مقدارکو خون یک کیم یک وضاحت ےک لتے استعمال کیا جاتا ہے ، لیکن یہ جسم یک آئرن  
ی یک جانی  ی مراحل یک تمثں  میں تیں

۔ جسم ےک آئرن یک حیثیت کو کم کرنی یک حیثیت یک وضاحت نہیں کرتا ہے
۔  ہے
  
ہ )جگر ، تیل اور ہڈیوں ےک گودے میں جمع( غذانے قلت یک : جسم مآئرن اسٹورز یک کیم .1 یں ذخثں

۔   اثر نہیں ہوا ہے
۔ اس کا ابیھ تک ہیموگلوبن پر کونے  کیم یک وجہ ےس کم ہوتا ہے

لتے  : اسٹوری    ج یک سطح میں کافی حد تک کیم ، ہیموگلوبن کو بنانی ےک آئرن یک کیم اریتھروپوائسی  .2
و میں ناکافی آئرن ۔  ہڈیوں ےک مثں  واضح اثر نہیں پڑتا ہے

۔ پھر بیھ ، ہیموگلوبن یک سطح پر کونے  دستیاب ہے
آئرن اسٹورز ہیموگلوبن   -آخری اور انتہانے سخت مرحلہ آئرن یک کیم کا : آئرن یک کیم  واال انیمیا .3

۔ ہیموگلوبن یک    ہیں
یم ہونی  سطح میں کیم ہونی ہے جس ےس خون یک ک کو بنانی کو برقرار رکھنی ےک لتے ناکافی

۔  ہے
 

 عالمات اور کیم یک عالمات
 پیالہٹ ·         
 گلوسائٹس ·         
 تھکاوٹ·         
 بیماری·         
 کم ذہٹی چوکیس ·         
 خون یک کیم )مائکروسیٹک( ·         
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 غذا ےک اقدامات
اور سمندری غذا شامل  آئرن ےک بھرپور ذرائع میں گوشت )خاص طور پر جگر( ، مرغی ، مچھیل         ·

۔  ۔ ان میں ہیم آئرن ہوتا ہے ، جو آنت میں آسانی ےس جذب ہوجاتا ہے  ہیں
۔  ·          یاں ، انڈے ، دودھ اور دودھ یک مصنوعات ہیں ، جس میں حیم آئرن ہوتا ہے ی دورسے پھل ، سثے

۔جذب شد  ( ےک ذریےع بڑھایا جاسکتا ہے  ہ وٹامن یس )پھلوں ےک ساتھ کھانا کھانی
 آئرن ےک زخائر واےل کھانی یک اشیاء کا استعمال       ·   

۔   ہیں
( آئرن یک جذب کو کم کرنی ی  میں ٹییی

یوں میں پائٹیٹ ، چانے اور کافی ی این نے : کچھ مادے )اناج اور سثے
 میں اب

اال جاتا ہے تو آئرن لیک ہو جاتا ہے اور اگر پانی ضائع ہوتا ہے تویہ اس ےک عالوہ جب خوراک کو پانی
۔کھو   جاتا ہے

  

 خون یک کیم کا عالج
  لیا یگرام/ڈ  6> موگلوبنیہ  ں؛یاگر ممکن ہو تو داخےل پر غور کر  یں م  خرانے  یک  یمہلک درانداز  ا ی نس یک

جانا چاہنے  ا یانتقال کو موخر ک ۔ جہاں تک ممکن ہو وہاں خون ےک سسیمولی(؛ ہتی سم کیم  )آئرن یک
 نہ ہو۔  تشخیص حتیم جب تک کہ کونے 

 ا یمیواال ان کیم  یک  آئرن
ی : خواتںی وجہ کا عالج کر  یادی. بن1 معدے ےس خون کا بہنا   یں ، ہر عمر ےک گروپوں م ا ی جھینورر ی م یں م یں

 ماالبزورپشن۔  قلت ، شاذ و نادر یہ افزائش ، غذانے  یکبشمول ہک ورم 
 ل یا ی/ ڈ جے  10 موگلوبنیجب ہ ںیبار۔ خوراک کم کر  3 یں گرام دن م  میل 200 گویل  ٹی سلف سثں . ف2

۔ ا  ادہیےس ز  ی ےک ساتھ کم از کم ت  گویل  1ہے تو ، روزانہ    نارمل ہوجانی   موگلوبنیبار جب ہ  کیبڑھ جانے ماہ   یں
  یں کو موزوں نہ   ٹیسلف   سثں ف  ضیاگر مر   کنیہے ، ل  یں بہثی نہ  ہیےس    وںیار یت  گر ید  ۔ آئرن یکیں رکھ  یتک جار 
۔ ان م جاسکٹی   کوشش یک  تو ان یک یں پانی ہ  ۔ یں شامل ہ ٹی گلوکون  سثں اور ف ٹی ومر یف س ثں ف یں ہے
ح فی  اضافی یک یں م  موگلوبنیہ ۔ اگر  ہونی  لیا ی/ ڈ جے  1ہفتہ  رسر  ہوتا ہے تو ،  یں واقع نہ  ہیچاہنے

 ی ثں ک  ا یمیسیل یتھ ےسیج تیھیموگلوبنوپی، اور اس ےس وابستہ ہ لی، عدم تعم کیم  خون یک یجار 
 تی ثیح یک  ثے

 ۔ ںیکر پر غور   تشخیصغلط  کیس  ا ی، ماالبزورپشن ، 
لیپارا ی ت یں م  موگلوبنیآئرن ہ نثی ۔ مندرجہ ذ یں ےس اضافی کا باعث نہ یثں  اس یک  یں حاالت م لیہوتا ہے

:    گٹے   یک  نشاندیہ بنانا کہ آئرن ےک برانن    ٹی ی قی   ہی  یں حمل ےک آخر م (  ii، )   یعدم روادار   آئرن یک  زبانی (  i) ہے
ی اسٹورز کو ت   آئرن کو جذب کرنی یک  زبانی  وجہ ےس کیم ہنی یکب یں اگر خون م( iiiےس دوبارہ بھرنا ہے ، )  یثں

آئرن    (v، )   یں م  ضی واےل مر   لیتعم  ثں بغ(  iv( ، ) نسیک  ناقابل جراج  ےسیہے )ج  ےس تجاوز کر جانی   تی صالح
  ات یسہول  رد عمل کا خطرہ ہوتا ہے لہذا ان کو سنبھالتی یک  کٹائڈ ینافائلی: ااطی۔ )احتخرانے   ےک جذب ہونی یک

   (۔یں اہئچ ہونی  ابیےس دست آسانی 
 
 

 آیوڈین یک کیم یک شکایت )آنے ڈی ڈی( 3.0
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ی   آئڈوتھائرونیں
)تھائروکسن  3آئوڈین تھائروائڈ ہارمون کا ایک الزیم جزو)نی -ٹرانے ی ا آئڈوتھائرونیں

(اور ٹیثی
ی  4نی  وٹیں ۔ وہ کثں ی یک ترکیب ، نمو  پر گہرے اثر و رسوخ رکھنی ہیں  ےک تحول ، پروٹیں

کو  (۔ یہ  ہارمونز توانانے
ول یک ترکیب میں بیھ ۔ آئوڈین یک ناکافی سطح ہارمون وٹامن اے میں تبدیل کرنی اور کولیسثی  حصہ لینی ہیں

۔ اس ےک نتیجے میں دماغ یک نشوونما ، جسمانی نشوونما اور پٹھوں ، دل ،  یک ناکافی پیداوار کا باعث بنٹی ہے
۔ گلہڑ ایک بڑیھ ہونے   تھائرائڈ گلٹی ہے  جگر اور گردوں ےک کام پر اثر پڑتا ہے

۔ آئوڈین یک  تھائرائڈ یک زیادہ رسگریم کا    ۔ نتیجہ جب یہ خون ےس مناسب آئوڈین لینی یک کوشش کرتا ہے
۔  کیم یک وجہ پیتھولوجیکل حاالت میں اجتماغ طور پر آئوڈین یک کیم یک خرانے )آنے ڈی ڈی( کہا جاتا ہے

  
 آئوڈین یک کیم کا اظہار: 
: آئوڈین یک کیم یک خرا  ڈی ڈی( میں مندرجہ ذیل شامل ہیں

 نے )آنے
 زیادہ رسگریم ےس بڑیھ ہونے تھائرواڈ گلٹی : گلہڑ          ·

ائڈیزم: ·          غثں فعال  -خشک جلد ، وزن میں اضافی ، بولدار چہرہ ، بار بار قبض اور سسٹی ہائپوتھائثں
 تھائرائڈ ےس 

ا: ·          ی نبض اور وزن میں کیم  -ئڈ  ےس ہائثی تھائرئڈیزم زیادہ فعال تھائثں  ایکسوفتھیلمیا ، تثں
م:            · ی ایک اییس ماں ےس پیدا ہونی واال بچہ جو حمل ےک دوران آئوڈین یک کیم کا شکار تھا۔ ذہٹی کریٹیثی

۔ ( ہیں  ، سست نشوونما اور اعصانے مسائل )سپاسٹیسٹی
ی
 پسماندیک

  
ات   تدبثں

 غذانے
سنگ ےک طریقوں  ٹی ، کھاد ، جانوروں ےک کھانی اور استعمال شدہ پروسیانفرادی کھانوں کا آئوڈین مواد م
۔  ےک مطابق کافی مختلف ہوتا ہے

         · :  ےک ذرائع میں شامل ہیں
 آئوڈین ےک قدرنی کھانی

o   یک  مٹی میں موجود(   2پینی کا پانی )مقدار یک عکایس کرتا 
o   ، مچھیل 
o    (۔ آئوڈین ےس ماال مال ہیں لیکن وہ غذا کا ایک     سمندری جڑی بونی )سمندری جڑی بوٹیاں  نادر جزو ہیں
o    پوری دنیا میں آئوڈین یک کیم کو ) آئوڈینائزڈ نمک )ٹیبل نمک آئوڈین مرکب ےک ساتھ مضبوط ہے

( یا پوٹاشیم آئوڈائڈ شامل کیا جاتا  ۔پوٹاشیم آئوڈیٹ )خوردنی نمک میں ول کرنی یک حکمت عمیل ہے کنثی
انیہ میں  ی

۔ تثی ۔حےص  70ےس  40 آئوڈائزیشن یک تجویز کردہ سطح ہے  )نی نی ایم( ہے
ی  ملیں

 فی
  

 ادویات کا عالج

۔ آئ ا ی: پٹھوں ےک انجکشن ےک طور پر دلیت وڈائزڈ یآ  کشنی انج  ل یطو  یں جسم ےک ؤتکوں م نیوڈ یجاتا ہے
ی ہے )ت عرےص تک برقرار رہٹی   ہے  رقرار رکھٹی ےس پانچ سال تک( ، تھائرواڈ ہارمونز کو نارمل سطح پر ب یں

ی ووتھائروکسیل  آئوڈائڈ ثں اس ےک بغ ا یےک ساتھ  یں
ی ووتھائروکس یوالوں کو ل کیم  یک  ن یوڈیآئ یں م  دہی نوزائ ہفتہ ےک لتے  کیطور پر ا / کلو زبانی  جے  یس میا 3 یں

 جاتا   ا یمرتبہ / دن د   کیطور پر ا  زبانی   جے   یس  میا  90ےس    50آئوڈائڈ    تں ہفتہ ےک ل  کیا  یں مرتبہ / دن م  کیا
 جا سگ۔ طور پر بحال یک یتھائرائڈ حآلت فور  و یہے تا کہ 
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  جاتا ہے اور جب تک نی  ا یےک ساتھ عالج ک جے  یس می ا 120ےس  90بار آئوڈائڈ  کیا یں دن م  کیکا ا  بچوں
ی ووتھائروکسیل یں ہوجانی ہ یں بنانی ےک قابل نہ 4 ۔ جانی  ید یں  ہے
 

۔ ل جانی  یائڈ دآئوڈ جے  یس می ا 150 یں مرتبہ / دن م کیکو ا  بالغوں ی ووتھائروکسیہے  یک   نی وڈیدے کر آئ  یں
۔ ا یعالج ک  کا بیھ  کیم  جاسکتا ہے
 

ی خوات  جو   ۔یں ل جے  یس میا 250بار آئوڈائڈ  کیا یں دن م  کیوہ ا یں ہ دودھ پالنی  ا ی یں حاملہ ہ  یں
 
   مثں س

 5>  عٹی یتک کہ سطح معمول )   ہاںیہے    جانی   یک  یں م   ضوںیتمام مر   نگرانی   سطحوں یک  یک  چیا  سیا  نی
۔لیا می/ ا و ی آنے  یس میا  ( ہو جانے
  

 وٹامن اے یک کیم ) وی اے ڈی(   4.1
۔ یہ جسم میں اہم کردار ادا کرتا ہے ، بشمول نظر میں کردار ،  وٹامن اے ایک چرنے گھلنشیل وٹامن ہے

وتپادن اور قوت  مدافعت سمیت۔  اپکال ٹشو یک بحایل ، چپچپا رطوبت یک ترکیب ، نمو ، پثی
  

:  ڈی یک وجوہات میں وی اے   مندرجہ ذیل شامل ہیں
یاں، رسخ پام ·          ی ی اور رنگت وایل سثے وٹامن اے واےل کھانی یک اشیاء یک کم کھپت )پیےل رنگ ےک پھل، سثے

 آئل، جانوروں یک اصل یک کھانی یک اشیاء( 
 تیاری یک وجہ ےس ۔ غذانے قلت غذانے پروسیسنگ ، تحفظ اور ·         
 ےک تیل کا غثں استعمال( جس ےس چرنے ·         

 اور تیل کا محدود استعمال )مثال ےک طور پر ، کھانا پکانی
۔  کھانی ےس وٹامن اے ناقص جذب ہوتا ہے

م استعمال نہ کرنا، دودھ پینی یک کیم(۔          ·  ماں کا دودھ نہ پینا )کولوسثی
( جسم ےس وٹامن اے کو ختم کردیٹی ہاییس بیماریاں جو ·           یں )خسہ ، اے آر آنے
 کھانی ےک جذب )دائیم اسہال ، آنتوں ےک پرجیویوں( کو متاثر کرنی وایل بیماریاں۔·         

  

 وی اے ڈی کا منشور
 زیرو فیتھیلمیا )وی اے ڈی میں آنکھوں کا مظہر( ·         

 رات کو اندھا پن •

 چشم( زیروسس )قرنیہ ، آشوب  •

 بٹوٹ ےک دھتے  •

 قرنیہ الس  •

 تھلمک فنڈس زیرو فی •

(۔ • اٹومیلیشیا )اکثر اندےھ پن کا باعث بنتا ہے  کثں

 سست کردہ نمو اور ترفی  •

 کم تولیدی صحت  •

 خون یک کیم کا خطرہ بڑھنا  •

اٹوسس۔  • کثں  پٹک ہائثی
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 وی اے ڈی یک روک تھام
یاں( یک کھپت میں اضافہ ·          ی  )پھل ، سثے

 باغبانی واےل کھانی
 رسخ پام آئل کا استعمال·         

 بنائیں         · 
 بچوں کو دودھ پالنی ےک طریقوں )دودھ پالنی ، تکمییل خوراک( کو بہثی

 کھانا پکانی ےکلتے تیل کا استعمال ·         
ے(۔·          ی  ، اسہال ، کثں

 بیماریوں کا ابتدانے اور مناسب عالج )خسہ ، اے آر آنے
( وٹامن اے ضمیمہ )مائکرونیوٹرینٹ سپلیمنٹیشن ےک·            لتے قویم رہنما خطوط دیکھیں
 وٹامن اے ےس بھرپور کھانی کا استعمال ·         

  
 )  وی اے ڈی کا عالج )بیماری  کو ھدف بنائیں

 ےک ساتھ عالج  اتیادو 
 . )الف(1 

:  ا یگ   ا یبتا یں م لیکہ ذ  سا یجانا چاہنے ج ا یطور پر د یپر فور  تشخیص پسولیاے )وٹامن اے ک وٹامن  ہے
ی ت وٹامن اے یک زبانی عمر:  ماہ یک 6> اگےل دن اور پھر کم از  ،پر فورا یہ تشخیص و ی آنے  50،000 یں خوراک یں

 ہفتوں بعد۔  2کم 
ی ت یک  و ی آنے  100،000وٹامن اے  عمر:زبانی  ماہ یک 6-12  اگےل دن اور پھر  ،پر فورا یہ تشخیص یں خوراک یں

 ہفتوں بعد۔  2کم از کم 
 2اگےل دن اور پھر کم از کم  ،پر فورا یہ تشخیص 200،000اے وٹامن  کو زبانی   کیعمر:ہر ا ماہ یک 12< 

 ہفتوں بعد۔ 
ی ت یک  ہفتوں بعد۔  2اگےل دن اور پھر کم از کم  ،پر فورا یہ تشخیص یں خوراک  یں
ی خوات   عمر یک ید ی ےک دھبوں ےک ساتھ تول  ٹوٹیب  ا یکا اندھا پن   رات  ا ی وٹامن اے روزانہ   و ی آنے  10،000: >یں

 خوراک۔  یک  و ی آنے  25،000ہفتہ وار
 یں نہ  ا یعالمتوں ےک ساتھ چاہے حاملہ ہوں  د یشد   یں عورت عمر یک یدیتول

ی ت  وٹامن اے یک  گھاووں(: زبانی   ہ یقرن  د ی)شد  ا یلمیتھیزوروف  فعال  تشخیص   کیا  و ی  آنے   200،000  یں خوراک  یں
 ہفتوں بعد۔ 2، اگےل دن اور پھر کم از کم  ےک فورا بعد یہ

 (b  ) ( مستقل الٹی   )خوراک زبانی   یار یت  وٹامن اے یک  جذب ہو سکتی واےل   یں م  پانی  د ی، شد  خوراک کا نصف ہے
۔ اگر ک ا ید میا مبتال بچوں کو آنے  یں م  وںیو یاسہال اور آنتوں ےک پرج   انے یثں کٹ یب  یں م ا یشیاٹومالثں جاتا ہے

انف  ۔ شہیوجہ ےس ر  یک  کشنیسثی  خارج ہوتا ہے
 ۔یں ہ  نی یگھنٹہ د  فی  ثی یل / میل گرام   میل 14 یں / ٹوبرامائسن آنکھوں م  نٹامائسنی. ج2
ی فازولی . س3    یں آنکھوں م   ثی یل  گرام / میل  میل  50  یں

۔ اگر کرن  یں حل نہ  کشنی گھنٹہ جب تک انف  فی   ہ یہوتا ہے
 (۔ یں کھید کشنیالس)پر س لیالستوکارن

 مریضوں یک تعلیم

   اءیاش  اے ےس بھرپور کھانی یک   وٹامن
ی
ی پتوں وایلےس استعمال خاص طور پر تازہ گہر   کا باقاعدیک ی   ے سثے   اں یسثے

 یں بھرپور اور سستی ذرائع ہ جو وٹامن اے ےک بہت یہ
 ی حاملہ خوات   ماؤں کو بیھ اور دودھ پالنی وایل یں

ی
ےس وٹامن اے ےس بھرپور غذا کا استعمال کرنا  باقاعدیک

۔   چاہنے
م ےک ساتھ ف  دہی٭ دودھ پالنا ، بشمول نوزائ   کرنا۔   ڈ ی کو بھرپور کولسثی
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 کا نظام االوقات۔   می تقس ثں خوراک عالمگ روک تھام ےک لتے اعیل یک  کیم  ٭ وٹامن اے یک
 عمر۔ ماہ یک 6خوار >  ثں ش -
 زبانی  و ی آنے  50،000طور پر  واےل بچوں کو زبانی  نی یماں کا دودھ نہ پ -
 زبانی  و ی آنے  50،000 –ہوا  یں وٹامن اے موصول نہ  ماؤں جن کو اضافی  بچوں یک دہیواےل نوزائ نی یدودھ پ -

 طور پر۔ 
 طور پر۔  زبانی  و ی آنے  100،000 —عمر   ماہ یک 12-6 دہی نوزائ -
-  >  عمر تک۔  سال یک 5ماہ ےک بعد  6-4ہر  زبانی  و ی آنے  200،000 —ماہ  12بج 
 ۔و ی آنے  200،000 — ہفتوں ےک اندر زبانی  8ےک  یور ی لیڈ ماؤں یک -

ورت ےس ز  اے یک وٹامن وٹام  ادہیضی ۔  ب بن سکٹی اے کا سب نوسسی کھپت ہائثی  ہے
  

( یک کیم 1وٹامن ئے    5.1 ن  )تھائیامیں
۔ یہ ،  توانانے یک  1وٹامن نے  ی تحول میں استعمال ہوتا ہے پیداوار ےک لتے کاربوہائیڈریٹ ، چرنے اور پروٹیں

ی )ایک اور   میں سہولت فراہم کرےک جسم کو نیاسیں
ی میں تبدیل کرنی ی )ایک امینو ایسڈ( کو نیاسیں ٹرپٹوفیں

۔ بھوک کو فروغ دیتا ہے اور مرکزی اعصانے نظام ےک کام  نے وٹامن(  یک مدد کرتا    یک فراہیم میں معاون ہے
۔ کیم عموما  زیادہ پالش  ۔ اس طرح کیم اعصانے ؤتکوں میں توانانے یک کیم اور گھاووں کا باعث ہونی ہے ہے

ی عنرص( پر مشتمل کھانی یک کھپت یک وجہ   ی )اینٹی تھیامیں ۔ الکحل استعمال شدہ اناج یا تھیامنثں ےس ہونی ہے
۔  ی یک کیم کا شکار ہوسکتی ہیں  کرنی واےل بیھ تھیامیں

 کیم یک عالمات    
اعصاب یک توسیع ، وزن میں کیم )بھوک یک کیم یک وجہ ےس( ، ورم میں کیم النی اور دل یک تقریب ·         

 میں خلل یک طرف ےس خصوصیات 
 توانانے یک کیم ·         
 ؤتکوں میں گھاووں اعصانے ·         

 

 غذا ےک اقدامات
 سارا  اناج اور دالیں ·         
         · ) ی مثی یاں )جیےس سثے ی ی سثے  سثے
 پھل·         
 مچھیل ، گوشت ، دودھ ،  بیج کا تیل ، خمثں ·         

  

 ادویات کا عالج

ی ام یتھا خوراک ےک ساتھ اضافی   پر مبٹی  حاتی توض طٹے   ، یں
ی امیکہ تھابنانا   ٹی یقی بات کو  اس  ۔ ثں بغ  تں پرواہ ک ہے عالمات یک مقدار کافی  غذانے  یک  یں
 

ی امینس واال گلوکوز تھا  چونکہ ی امیافراد کو تھا  گر یواےل اور د  نی یکو خراب کرسکتا ہے ، الکحل پ  کیم  یک  یں  یک  یں
ی امیتھا یں کا خطرہ ہے نس م  کیم ۔  نی یگلوکوز ل  یں گرام نس م  میل 100 یں  ےس پہےل حاصل کرنا چاہنے
 
ی امیاتھ  خوراک  یک  یں
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:  تیھیورپین پویل ہلیک  ہفتوں ےک  2بار  کیا یں طور پر دن م  گرام زبانی   میل 20ےس  10ےک لتے
  لتے 

:  تیھیوروپین درجے یک اعیل ا ی معتدل منقسم خوراک ےک طور   ا ی یہ کیگرام / دن )ا  میل 30ےس  20ےک لتے
 رہتا ہے  یہفتوں تک جار  پر( ، عالمات غائب ہونی ےک بعد کٹے 

ی ھوجہ ےس ورم اور ب یک  یثں ب یثں ب قلٹے    یں گرام نس م   میل 100بار  کیا یں دن م کیدن تک ا : کٹے ثں
۔ ا ی عالج ک  کا بیھ  ناکایم یک  دل  جاتا ہے
 

دو بار عام   یں دن م  یں نس م  ا ی  یں گرام پٹھے م  میل  100ےس    50  یں ۔ کورساکوف سنڈروم ےک لتے ، دن مورنک
ور  نا یدنوں تک د طور پر کٹے  ہوتا ہے تو دن  یں ہے ، اس ےک بعد جب تک عالج معالجے کا اثر نہ ہوتا  یضی

۔ نس م نا یگرام تک ل  میل 100ےس  50طور پر  بار زبانی  کیا یں م ی ام یتھا یں پڑتا ہے رد عمل   ٹکینافائلیپر ا یں
۔ اوفتھالمو پل  معمویل  ثں غ ےک    کوسسی کوراساکوف سائ  ؛یں ہ   حل ہو سکٹی   یں دن م  کیعالمات ا  یک  ا یجیہے
کورساکوف -اکثر ورنک  افتیخسارے ےس باز   ورولوجکی ۔ نیں ماہ لگ سکتی ہ  3ےس    1  یں م   یبہثی   یک  ضوںیمر 

ی امیاور تھا یں سنڈروم م  ۔  یں م  وںصورت یدورس  یک  کیم  یک  یں  نامکمل ہے
 

ی ام یتھا چونکہ  یں م  ہے ، لہذا عام طور پر متعدد پانی  ےک ساتھ ہونی  کیم  یک  وٹامن نے  گر یاکثر د کیم  یک   یں
ی کٹے وٹام  لیگھلنش رکھنا   یےس بھرپور غذا کا استعمال جار   تیکو غذائ  ضوںی۔ مر یں جانی ہ  نے یہفتوں تک د  ثی

۔ یں گنا فراہم کرنی ہ   2ےس  1 کردہ وٹامن یک  ز یچاہنے ، جو روزانہ تجو  اب کو روکنا چاہنے  ۔ رسر
  

 )رائبوفلیوین( 2وٹامن ئے    6.1
ی  توانانے یک پیداوار ےک لتے کاربوہائیڈریٹ ، چ  2وٹامن نے  ۔ نثں ی ےک تحول میں استعمال ہوتا ہے رنے اور پروٹیں

۔ اعیل پالش  ائڈز یک ترکیب اور رسخ خون ےک خلیوں یک تیاری میں بیھ اہم کردار ادا کرتا ہے یہ کورٹیکوسٹثں
 وایل آبادی میں ک

۔شدہ اناج کا استعمال کرنی  یم واقع ہونی ہے
  

 کیم یک عالمات
نکس·           چپچپا جھیل  کونٹں منہ یک سوزش، اینگولرسٹوماٹائٹس،   اس ےس گےل یک سوزش، فثں

اور زبانی
 گلوسائٹس اور خون یک کیم یک طرف ےس خصوصیات 

۔·           رائبوفلیوین یک کیم وٹامن یک دیگر کمیوں ےک ساتھ مل کر ہمیشہ یہ ہونی ہے
 ےک اقدامات غذا 

( جانوروں یک مصنوعات )دودھ ، گوشت جگر ، مچھیل ، ا·           نڈے ، پنثں
یاں( ·          ی یوں یک مصنوعات )ہری پتوں وایل سثے ی  سثے
 اناج اور دالیں ·         

  

 ادویات کا عالج

 وٹامن  لیگھلنش  گر ید یں م اور پانی  ونیرائبووفل زبانی 
۔ پانی  جانی  یتک د بار بحایل کیا یں طور پر دن م گرام زبانی   میل 10ےس  5 ونی رائبوفل  ل یگھلنش  یں م ہے

 ۔یں جائ  نے ید امن بیھوٹ گر ید
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 )نیاسن( یک کیم 3وٹامن  ئے    7.1
انیہ  ی . تثی ی تحول میں استعمال کیا جاتا ہے ی توانانے یک پیداوار ےک لتے کاربوہائیڈریٹ ، چرنے اور پروٹیں نیاسیں

کمیونٹیوں میں پانے جانی ہے جن کا بنیادی غذا مکٹے یا جوار ہوتا ہے اور خاص طور پر بارش میں کیم ان  
 . ۔ کیم پلیگرا یک طرف ےل جانی ہے  ےک موسم میں جب کھانی یک تنوع کم ترین حد تک ہونی ہے

  

 کیم یک عالمات
ی ڈی کہا   جاتا ہے یہ ایک بیماری ہے جس یک خصوصیات ایک ٹرائیڈ ہونی ہے ، جےس تیں

o    )ڈرماٹائٹس )سورج ےک سامتی آنی واےل حصوں پر جلد یک سیاہ سکییل رنگت 
o   اسہال 
o    )ڈیمنشیا )یاداشت یک کیم 

 کچھ مریض گلوسائٹس ےک ساتھ بیھ پیش کر سکتی ہیں ·         
 

 غذائ  اقدامات
 جانوروں یک مصنوعات )خاص طور پر جگر( ، سور کا گوشت ، مرغی ·         

 مونگ پھیل ، پھلیاں ، مثی ، دورسی دالیں ، خمثں         · 
( اناج ےک دانی )لیکن مکٹے یا ·           جورم نہیں

  

 نوٹ
ی زیادہ دستیاب ہوتا ہے ·           چونی ےک پانی ےس الکلیوں ےک ساتھ مکٹے ےک عالج ےس نیاسیں
ی  ·          ی ایک اچھا ذریعہ ہے کیونکہ امینو ایسڈ ٹرپٹوفیں ۔ پروٹیں ی میں تبدیل کر دیتا ہے  کو آنت میں نیاسیں

  

 ادویات کا عالج

 اجزاء  گر یاور د نامائڈ یکوٹین
ی )خاص طور پر رائبوفل  نے  گر یمتوازن غذا ، بشمول د کیا یں عام ہ  اںیکم کافی  ونکہیک اور  ونیوٹامثی
ورت ہونی  ( یکڈوکسنیپر  ۔ ضی  ہے
 
ی اسیعام طور پر ن  نامائڈ یکوٹین   نامائڈ، ی کوٹی ن ونکہیجاتا ہے ، ک ا یےک عالج ےک لتے استعمال ک کیم  یک  یں
ی اسی)ن سڈ یا نکیکوٹین ٹنگلنگ حس کا  ا ی، جالنی  کس ، فلشنگ ، کھجیلسب ےس عام شکل( ےک برع یک   یں

۔ ن یں سبب نہ ۔ جانی  ید یں م  کخورا  گرام یک  میل 500ےس  250طور پر  زبانی  نامائڈ یکوٹی بنتا ہے  ہے
  

یڈوکسن( یک کیم 6وٹامن ئے    8.1  )پٹں
( ، جگر اور پٹھو  ی تحول میں اہم ہے ں ےک ٹشو  امینو ایسڈ یک ترکیب اور خرانے میں ملوث ہے )لہذا پروٹیں

 میں )لہذا خون میں گلوکوز یک سطح یک بحایل( اور رد عمل میں 
میں گالئکوجن کو گلوکوز میں تبدیل کرنی

 
ی
وری ہیم پیشگ ی یک تشکیل ےک لتے ضی ی کو  جو ہیموگلوبیں ی امینو ایسڈ ٹرپٹوفیں یڈوکسیں ۔ پثں پیدا کرتا ہے
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۔ مرض یا طٹے خصوص   میں بیھ مدد کرتا ہے
ی میں تبدیل کرنی ی ےس  نیاسیں یڈوکسیں یات جو خاص طور پر پثں

ی میٹابولزم کو متاثر کرنی  ۔ تاہم ، مختلف طٹے حاالت اور دوائیاں وٹامن پائریڈوکسیں وابستہ ہیں نایاب ہیں
 نے ےک مریض  ہیں ، مثال ےک طور پ

ر ، وٹامن یک کیم ایےس مریضوں میں پانے جانی ہے جو کلورامفینیکل اور نی
 ہیں جو آئسونایازڈ پر ہیں 

  

 کیم یک عالمات
 ڈرماٹائٹس ، گلوسائٹس ، چیلوسس ·         
 میکرولٹک خون یک کیم ·         
 اذیتیں ·         

  

 غذا ےک اقدامات
 ذرائع۔ گوشت ، جگر ، سور کا گوشت ، مچھیل ، دودھ۔جانوروں ےک ·         
یاں ·          ی  پالک ، شلجم ، بروکویل  -سثے
 ی ، تربوز کیےل ، سنثی   -پھل ·         
  خمثں ·         

 عالج
 ڈوکسنیپر 
 واےل عوامل کو ختم کرنا جہاں ممکن ہو.  خطرے
، اسباب )مثال، پر  کیم  یثانو  یک  6 نے  وٹامن کا استعمال، ماالبزورپشن( اگر   اتیموثر ادو  ثں غ- ڈوکسنیےک لتے

 جانا چاہنے  ا یممکن ہو تو درست ک 
 

کو دور   کیم  اس یک  یں طور پر بڑوں م بار زبانی  کیا یں م گرام دن   میل 100ےس  50 ڈوکسنی طور پر، پر  عام
۔ آئسونا   ڈوکسن یگرام پر   میل  50ےس    30طور پر    بار زبانی   کیا   یں تر افراد کو دن م  ادہیواےل ز   نی یل  ڈ یاز یکرتا ہے

۔ م جانی  ید بیھ ےس  کیکردہ انٹ  ز یروزانہ تجو  ،تں ل ےک وجہ ےس کیم اضافہ یک  یں طلب م ٹابولکیچاہنے
ورت ہوسکٹی   دار یکمق  ادہیز  ۔ م  ضی  ڈوکسنی تر معامالت ےک لتے ، پر   ادہیےک ز   وںیغلط  دائیسر یپ   یک  ٹابولزمی ہے
 ۔ ہے  مقدار مؤثر ثابت ہوسکٹی  ادہیز  یک
 

( یک کیم 12وٹامن ئے    9.1 ن  )کوباالمیں
ی نیوکلیوٹائڈز )فولک ایسڈ ےک ساتھ ساتھ( یک ترکیب میں شامل ہے او  12وٹامن نے  ر ڈی این اے ےک تھائمیں

۔ یہ  فیٹی ایسڈ ےک میٹابولزم میں حصہ لیتا  اس وجہ ےس رسخ خون ےک خلیوں یک ترکیب میں مدد کرتا ہے
ی )عصٹے خلیوں ےک ایگزون ےک کور( یک تشکیل میں بیھ۔ وٹامن کاربوہائیڈریٹ میٹابولزم   ہے ، لہذا مائیلیں

وری خامروں کا ایک کاربوہائیڈریٹ میٹ  -میں بیھ شامل ہے )گلوٹاتھائون کو مستحکم کرتا ہے   ابولزم میں ضی
 جزو(۔ 

  

 کیم یک عالمات
 میکرولٹک میگالو بالسٹک انیمیا      ·    
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 سفید خون ےک خلیوں میں کیم ·         
 کونٹں سٹوماٹائٹس ، گلوسائٹس ·         
 فریب ، عصٹے مسائل ، غثں مستحکم چال ·         

  
۔ گوشت ، جگر ، سمندری غذا ، انڈے ، دودھ اور  اجزاء کا اہم ذریعہ جانوروں ےک کھانوں غذانے  میں ہے
۔   پنثں

 نوٹ
۔ -جانوروں یا پودوں میں وٹامن نہیں بنتا ·          یا ےک ذریعہ بنتا ہے  یہ جانوروں میں بیکٹثں
یا ےک عمل یک وجہ  ےس وٹامن حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ آنت ےک نیج   ·           انسان  آنتوں میں بیکٹثں

 حےص میں جذب نہیں کیا جا سکتا  واےل
( وٹامن کو بنا سکتی ہیں کچھ پودے )پ·           ہیں

یا ہونی  ھلیاں جن میں نوڈول بیکٹثں

 عالج 
 
ن
 12 وٹامن ئے  اضاف

جاسکتا ہے جن  ا یبار د ک یا یں کو دن م   ضوںیطور پر مر  زبانی  جے  یس میا 2000ےس  1000 12 نے  وٹامن
 اب یپر دست  متیق ادہیز  یار یت لیناک ج یک  12 ۔ وٹامن نے یں ہ یں ت نہ عالما ورولوجکین ا ی کیم  د ی شد یں م

۔ بڑے پ  تک کہ جب داخیل   ہاںی ،جاسکتا ہے    ا یےس جذب ک  کارروانے   خوراکوں کو اجتماغ  پر زبانی   مانی یہے
ےک   نگرانی   عالج یک  کبیھ  سطح )کبیھ  اے( یک  میا  می)ا  سڈ یا  لونکیم  تھائلیموجود نہ ہو۔ اگر م  عنرص بیھ

( م ا یاستعمال کلتے   ۔ یں ےل سکتی ہ یں نہ 12 وٹامن نے  ضی ہے تو ، مر  آنی  یں نہ کیم  یں جاتا ہے
 
  4ےس  1 یں ہفتوں تک ہفتی م  کٹے   یں گرام پٹھے م   میل 1 12 عام طور پر وٹامن نے  ،تں ےک ل کیم  د یشد ادہیز 

۔ پھر  ا یک  یں کو درست نہ  تاوںیاسامان ماٹولوجکیجاتا ہے جب تک کہ ہ ا یبار د  ک یا یں م  نی یمہ ہیجاتا ہے
۔ ا یبار د  جاتا ہے

 
ہفتہ ےک اندر   1جاتا ہے )  ا یہفتوں ےک اندر درست ک 6کو عام طور پر   تاوںیاسامان  ماٹولوجکیہ  اگرچہ

( ، ن  کلوسائٹیٹیر  ۔ اعصانے   ادہیز   یں عالمات ےک حل م  ورولوجکیکا شمار بہثی ہونا چاہنے   وقت لگ سکتا ہے
  یں تر بزرگ افراد م   ادہی۔ ز یں ہ  ہو سکٹی   یں نہ   کیوہ پھر ٹھ  یں ہ  رہٹی   سالوں تک برقرار   ا ی  نوں یعالمات جو مہ 

۔  یں مبتال ےک عالج معالجے ےک بعد ادراک بہثی نہ  یں م ا ینشیمیاور ڈ کیم  یک  12 وٹامن نے   ہوتا ہے
 

  12 نے  وٹامن
ی
ور  یبھر جار  ےک عالج کو زندیک   ولوجک ی تھوفز یوجہ ےس پ یک  ہے جب تک کہ کیم یرکھنا ضی

۔ کار ےس  قہی طر   درست نہ ہوجانے
 

ی    ۔نں حاصل کرنا چاہئ 12 وٹامن نے  اضافی  ےس یہ  دائشی خوار بچوں کو پ ثں ماؤں ےک ش  کھانی وایل  یسثے
 

 فولک ایسڈ یک کیم   10.1
ی یک  ۔ یہ تھائیمیں فولک ایسڈ امائنو ایسڈ یک تحول )ھسٹاڈین یک گلوٹامک ایسڈ میں تبدییل( میں شامل ہے

اور ایس وجہ ےس رسخ خون ےک خلیوں یک تشکیل وص جزو( میں شامل ہے  ترکیب )ڈی این اے کا ایک مخص
۔  اور اعصانے نظام یک بحایل میں بیھ شامل ہے
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 عالمات اور کیم یک عالمات 
 میکرولئٹک میگا لوبلوسٹک انیمیا ·         
 سٹوماٹائٹس ، گالسائٹس ·         
 اسہال·         
 ینکیفلوسیل( ئیفڈا ، اینیسفیل ، اعصٹے ٹیوب ےک نقائص )سپائنا با·         

 
 تدابثں 

 غذانے
یاں·          ی ی پتوں وایل سثے  سثے
 پھلیاں·         
ی·           جگر ، گوشت ، مچھیل ، پولثی

 عالج 
 
ن
 ٹیفول زبائن  اضاف

  اب یطور پر ؤتکوں کو بھرتا ہے اور عام طور پر کام زبانی  جے  یس میا 1000ےس  400بار کیا یں دن م کیا
ورت  ہونے  دا ی پ وجہ ےس خرانے  یک  تک کہ اگر کیم ہاںی ہوتا ہے  ۔ عام ضی ۔   جے  یس میا 400ہے / دن ہے

  12 ےس پہےل وٹامن نے   رنی ےک ساتھ عالج ک  ٹی، فول یں م   ضوںیےک مر   ا یمیان گالوبالسٹکی: م ثں تداب ایطی)احت
ور   کیم  یک د کرنا ضی ۔ اگر وٹامن نے  یکو مسثی   کیم   خون یک لیتکم یک  ٹیموجود ہے تو ، فول کیم  یک  12 ہے

۔(  بڑھ سکٹی  کو بیھ  خرانے  ہے ، اور عصٹے  کر سکٹی   یں الٹ نہ کنیہے ل کو دور کرسکٹی   ہے
 

ی خوات حاملہ ۔ جن خوات جے  یس میا 600اے(  یاالؤنس )آر ڈ ہیومیکردہ   ز ی، تجو  تں ےک ل یں ی / دن ہے کو   یں
ی ہونے جن خرانے  یک  وبیٹ اعصانے   یس میا 4000کردہ خوراک   ز یتجو  ،تں ان ےک ل یں بج  ہونی ہ دہینوزائ ا ی یں

وع یک  1ہے ، جو حاملہ ہونی ےس    / دن ہونی   جے   3ہے اور حاملہ ہونی ےک    جانی   ماہ قبل )اگر ممکن ہو( رسر
۔ رہٹی  یماہ بعد تک جار   ہے

  

 وٹامن یس )ایسکوربک ایسڈ( یک کیم   11.1
وریدوں یک دیواروں یک تعمثں میں وٹامن یس جسم میں کیلشیم اور دیگر غذانے اجزاء ےس خون اور خون یک 

مدد کرتا ہے ، کولیجن یک تشکیل میں مدد کرتا ہے جو جوڑنی واےل ؤتکوں ےکےس لوہے کا جذب ہونا بڑھاتا 
، اور ایک اینٹی آکسیڈینٹ  ہے ، انفیکشن ےک خالف مزاحمت میں اضا ی میٹابولزم بڑھاتا ہے فہ کرتا ہے ، پروٹیں

۔  ہے
  

 کیم یک عالمات  
 اسکوروی )مسوڑوں ےس خون بہنا ، خشک جلد ، خشک منہ ، خراب زخم یک شفا( ·         
 جینجیووائٹس )سوجن اور خون نکلنا( ·         
 سٹوماٹائٹس )منہ ےک کونوں پر گھاووں( ·         

 خون یک کیم )آئرن یک کیم یک وجہ ےس(      ·    
  

 (روک تھام )غذائ  اقدامات
 ، پاوپا ، آم ، خربوزے ، امرود ، کیےل۔  پھل: ھٹی پھل ، بثں ·         
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۔·          یاں ، ٹماٹر ، آلو )جلد ےک ساتھ( ، انکرت اناج ، دالیں ی ی سثے یاں: سثے ی  سثے
۔فوڈ پروسیسنگ ، تحفظ اور تیاری ےک دورانوٹ:    ن خاطر خواہ وٹامن یس ضائع ہوسکتا ہے

  

 عالج: 
 ےک ساتھ بھرپورغذا  سڈ یا سکوربکیا اضافی 
 ا یہفتوں تک د 2ےس  1بار   3 یں گرام دن م  میل 500ےس    100 سڈ یا سکوربکیا ، تں ےک ل یکرو س  یں م  بالغوں

گنا   2ےس  1متناسب غذا روزانہ  کی، اور اس ےک بعد ا یں ہ جاتا ہے ، جب تک کہ عالمات غائب ہوجانی 
 ۔ یں کرنی ہ   سپالنے 

 
۔  یں کو بحال کرنی ہ  ےک افعال وٹامن یس یں خوراک کچھ دن م طٹے  یک  سڈ یا سکوربکی، ا یں م یسکرو 

 ےک ساتھ دائیم  مرجیہ سی نیسب کوٹ عی۔ وسیں ہ غائب ہوجانی  یں ہفتوں م  2ےس  1عالمات عام طور پر 
.  لیطو  وائٹسیجنج  عرےص تک برقرار رہتا ہے

  

 وٹامن ڈی یک کیم   12.1
دانتوں  وٹامن ڈی کیلشیم اور فاسفورس کو جذب اور استعمال یک سہولت فراہم کرنی ہے لہذا ہڈیوں اور 

۔   یک تشکیل ہونی ہے
  
 کیم یک عالمات   

 نوزائیدہ اور بچوں میں ہڈیوں یک بیماری -ریکٹس ·         
 اوسٹیومیلیشیا بالغوں میں ·         

 روک تھام
         · )  سورج یک روشٹی میں جلد یک نمائش )وٹامن ڈی جلد پر دھوپ ےک عمل ےس تیار ہونی ہے
ر کھانی یک اشیاء: گندم، مچھیل ، جگر ، انڈے یک زردی ، اعضاء کا گوشت ، پنثں  وٹامن ڈی ےس بھرپو ·         

۔ ، دودھ )چھانی کا دودھ دیگر دودھ( ، مکھن ، مار  ی  جرین ، میئونثں
  

 عالج
 اصالح  یک  کیم  یک  ٹی اور فاسف ئمیلشیک

 یوٹامن ڈ اضافی 
( اور فاسف کیم  یک  می لشیک ۔ کو دور کرنا چاہ  کیم   یک  ٹی )جو عام بات ہے  نے
 

  دہ ی چی پ ثں واےل بالغ افراد اور غ ا یشیلیومیہو تب تک ، اوسٹ مقدار کافی  یک  ٹیاور فاسف  میلش یتک ک جب
( دے کر ونٹی 1600)  جے  یس میا 40 3 یطور پر وٹامن ڈ بار زبانی  کیا یں واےل بچوں کو دن م ٹسیکیر 
۔  ا یک  کیٹھ   ی وٹامن ڈ  ہائڈروکیس ڈانے -1،25اور  ولیل ی( ڈچی)او ا 25 مثں دن ےک اندر س 2 ا ی 1جاسکتا ہے
۔ س  یں م وع ہوتا ہے  ٹ ی فاسف  لکالئنیا  مثں اضافہ ہوتا ہے اور س  یں م   ٹیاور فاسف   می لشیک  مثں اضافہ ہونا رسر

۔ ت  یں دن م  10   یں جمع ہوجانی ہ   ٹیاور فاسف   می لشیک   کافی   یں م   وںیہفتی ےک دوران ، ہڈ   سےیکم ہوجاتا ہے
 یس  میا  15  یں مرتبہ / دن م  کیبعد ، خوراک عام طور پر ا  ےک  نی یہم  1  با ی ۔ تقر یں رے پر نظر آنی ہ  کسیاور ا
۔ جاسکٹی  سطح تک آہستہ آہستہ کم یک یک  بحایل معمول یک ( یکونٹی 600)  جے   ہے



﴿542﴾ 
 

 
چاہنے  نا ید ےک ساتھ اضافی  اتینمک می لشیک   یں ہفتہ تک نس م 1 یموجود ہے تو ، وٹامن ڈ ٹٹی یٹ اگر 
 (۔ ایمیلسیہائپوک  یں کھی)د
 

برقرار رکھنی ( لیمول / ا نیا 50)<  لیا می/ ا جے  نیا 20سطح<  ی( ڈچی)او ا 25کو   ضوںیر بزرگ م کچھ
ورت ہونی  ( یکونٹی 2000ےس ≤  1000)  جے  یس میا 50ےس  25 3 یےک لتے روزانہ وٹامن ڈ ۔  ضی   ہ یہے

 ادہیز   ( ےسونٹی  800سال )   70<  ای(  ونٹی  600سال )   70االؤنس >  ہیوم یکردہ    ز یخوراک لوگوں ےک لتے تجو 
۔ وٹامن ڈ ۔ وٹامن ڈ  ونٹی  4000حد    یموجودہ اوپر   یک  یہے ، ہر ہفتی   ےسیمقدار )ج  اعیل  یک  2  ی/ دن ہے

۔ ک جانی  یک  ز ی( تجو ونٹی 50،000ےس  25،000 نی یہر مہ ا ی  ادہیےس ز  2 یوٹامن ڈ 3 یوٹامن ڈ ونکہیہے
۔ جانی  ید حیطاقتور ہے ، اب اےس ترج  ہے

 
مزاحم  – یوٹامن ڈ ا یلشیومیاور اوسٹ کٹسیوجہ ےس ر  یک  داوار یناقص پ یک  ٹابوالئٹسیم یوٹامن ڈ چونکہ

  نڈو ی۔ ایں ہ نی ید یں عام طور پر موثر خوراک کا جواب نہ تں ےک ل کٹسیوجہ ےس ر  یک  ت یغذائ ، وہ ناکافی  یں ہ
ورت ہونی   یک  تشخیصکرائنولوجک   ۔ جب    پر   بیعالج کا انحصار مخصوص ع  ونکہیہے ک  ضی  25ہوتا ہے

(  ونٹسی 2000)  جے  یس میا 50 3 یبار وٹامن ڈ کیا  یں ہے تو ، دن م ناقص ہونی  داوار یپ یک  ی( ڈچی)او ا
۔ گردے یک آجانی  یبہثی  کلینیکل  یں م جے یاضافہ ہوتا ہے اور اس ےک نت یں سطح م یک  مثں ےس س نی ید   خرانے  ہے
خوراک   اضافی   ول( یکا  ٹرانے   لیسی)ک  یوٹامن ڈ  وکیسہائڈر   ڈانے -1،25کو اکثر    ضوںیمبتال مر   یں م  تیشکا  یک
ورت ہونی  یک ۔ ضی  ہے
 

وٹامن   ہائڈرو آکیس ڈانے  1،2طور پر  بار زبانی  کیا یں دن م  کٹسیپر منحرص ر  یوٹامن ڈ مورونر  1 ٹائپ
۔ قسم   جے  یس میا 2ےس  1 یڈ  ض ی واےل کچھ مر  کٹسیپر منحرص ر  یوٹامن ڈ ےک مورونر  IIکا اثر ہوتا ہے

 نی ی/ دن( جواب د   جے   یس  میا  24ےس    10)مثال    یں مقدار م  ادہیبہت ز   یک  یوٹامن ڈ  ہائڈرو آکیس  ڈانے   1،25
ورت ہونی   ادخال یک مدنی  لیطو  یک  میلش ی۔ دورسوں کو کیں ہ ۔ ضی  ہے
  

ول(آکسیڈینٹ   13.1  وٹامن ای )ٹوکوفٹں
ی میں اضافہ( اور ہیموگلوبن ترکیب میں  ی ۔ یہ تولیدی صحت )زرخثں وٹامن ای ایک اینٹی آکسیڈینٹ ہے

۔ ادا   بیھ کردار   کرتا ہے

 کیم یک عالمات  
 ٹانگوں میں درد ،·         
 پٹھوں یک کمزوری ،·         
 اعصاب ےک مسائل اور·         
۔ ·           سماعت یک خرانے

  

 غذا ےک اقدامات
 خوردنی تیل کا استعمال·         
 سارا اناج ·         
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 عالج
 ( ولزثں ، اور گاما ٹوکوف -ٹای، ب -)الفا ولثں مخلوط ٹوکوف  ا ی ولثں ٹوکوف  -الفا اضافی 
طور پر  بار زبانی  کیا یں دن م ولثں ٹوکوف -وجہ ےس ہے تو ، الفا یک  طور پر واضح کیم ماالبزورپشن طٹے  اگر 
۔    نا ید   ی د  عہیےک ذر   کشنی ۔ تاہم ، انجیں جاسکتی ہ  نے ی( دونٹ ی  400ےس    200)   ولثں مخلوط ٹوکوف  ا یچاہنے

اے  ا یکا عالج کرنی  تیھی وروپیمراحل ےک دوران ن  ابتدانے  یں مقدار م یبڑ  یک ولثں لفا ٹوکوف ا جانی وایل
ور   ب یجذب اور نقل و حمل ےک ع یں م  ا یمینیٹاالئپوپروٹیب ۔ ی کو دور کرنی ےک لتے ضی  ہے
 

 وٹامن ےک یک کیم   14.1
ی ، عنرص  ۔ یہ ہڈیو یک میںگ ترکیب ےک   10، اور9، 8وٹامن ےک جگر میں پروتھرومیے وری ہے ں یک لتے ضی

۔ وٹامن ےک یک بنیادی کیم ضف   وری پروٹینوں یک تیاری میں بیھ مدد کرتا ہے کیلیسفییکیشن ےک لتے ضی
۔ ثانوی کیم میآلزورپشن سنڈروم ، جگر رسوسس اور کومارین مشتقات   نوزائیدہوں میں پانے جانی ہے

ول اور دیگر یناالگ ےک استعما . ل ےک ساتھ منسلک کیا ججیےس وارفارین، ڈیکومثں  ا سکتا ہے
  

 کیم یک عالمات 
 میں زیادہ وقت لگتا ہے  ·         

 زخموں ےس خون بہنا بند ہونی
شثں خوار بچوں میں وٹامن ےک یک نسبتا کیم ہونی ہے اور ایس وجہ ےس شدید خون بہہ جانی کا خطرہ  ·          

۔ ب  یھ شامل ہے ایکرینیل نکسثں
 ہوتا ہے جس میں انثی

 

 تدابٹں 
 غذائ 
 میں پانے جانی  2اور ےک   1و شکلوں میں موجود ہے )ےکوٹامن ےک د

( اور پودوں اور جانوروں یک ابتداء ےک کھانی
 :  ہے

 پودوں ےک ذریعہ ترکیب شدہ)فائلوکیونون(   1وٹامن ےک·         
یا ےک ذریعہ بنتا   2وٹامن ےک·           ہے   )میناکینون( ، جو جانوروں یک آنت میں بیکٹثں

  

 عالج
 نو یفائٹوناڈائ

. عام طور پر بالغ خوراک  جانی  ید یں جلد م ا یطور پر  زبانی  ونیممکن ہو،فائٹوناڈائ بیھ جب ےس  1چاہنے
۔ )شاذ و نادر یہ گرام ہونی   میل 20 طور پر گھل مل جاتا ہے  حیصح ونیتک کہ جب فائٹوناڈائ  ہاںی،  ہے

رد عمل کا  کٹوئڈ یانافائل ا ی  کسسی ائلنافیا جہیکا نت  یلیتبد ےعیجاتا ہے تو ، نس ےک زر  ا یاور آہستہ آہستہ د
۔( عام طور پر ب ی باعث بن سکتا ہے کم ہوجاتا    یں گھنٹوں م   12ےس    6آر(    نی ا  سطح کا تناسب )آنے   االقوایم  یں

۔ اگر آنے    دہرانے  یں گھنٹوں م   8ےس  6ہے تو خوراک  آنے  یں نہ بخش حد تک کیم نانیاطم یں آر م  نیا ہے
۔ جاسکٹی   ہے

 
  یں م  ضوںیواےل مر  سٹی یمرج یا ثں واےل بغ نی یل نٹیگولی کوا   نٹی یطور پر ا گرام زبانی   میل 10ےس  1 ونیفائٹوناڈائ

۔ اصالح عام طور پر  ا یک  ز یتجو  تں اصالح ےک ل آر یک نیا آنے  لیطو  ۔  ےک اندر ہونی گھنتی   8ےس  6جاتا ہے ہے
ور  یضف جزو  آر یک نیا جب آنے   نیا ےس آنے وجہ  دل ےک والو یک غ، جب مصنو  ےسیہو )ج یاصالح ضی

( ، تو فائٹوناڈائ ۔  جاسکٹی  یگرام( د  میل 2.5ےس  1 ےسیکم مقدار )ج  یک  ونیآر تھوڑا سا بلند رہنا چاہنے  ہے
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 ا ی یں گرام جلد م  میل 1 ونیبار فائٹوناڈائ  کیوجہ ےس خون بہنا ا یک  کیم  ، وٹامن ےک یک  یں بچوں م دہی نوزائ

۔ اگر آنے   ا یدے کر درست ک  یں پٹھے م ۔ اگر ماں   ا یپر رہے تو خوراک کو دہرا   یآر بلند  نیا  جاسکتا ہے جاتا ہے
ورت ہوسکٹی  یک  کخورا  یں مقدار م  ادہیتو ز  یں ہ ےل ریہ نٹسیگولی کوا  نٹی یا زبانی  ۔ ضی  ہے

  

 ِزنک یک کیم   15.1
ی اور بہت سارے انزائم کا ایک جزو   ۔ یہ انسولیں وری غذانے جزو ےک لتے جانا جاتا ہے زنک جسم ےک لتے ضی

 ول: ہے ، بشم
(۔  2کاربونک اینہائڈریز )جیس او ·           کو آر نے یس ےس پھیپھڑوں تک ےل جاتا ہے
وری( ·           کاربوکیس پیپٹیڈیز )پیپٹائڈ ہاضےم ےک لتے ضی

ی         ·   الکحل ڈیہائڈروجنثں
ی یک ترکیب ، جگر ےس وٹامن اے یک تحول اور زخم ےک شفا بخش عمل )ک ولیجن  یہ نیوکلیک ایسڈ اور پروٹیں

 میں کردار ادا کرتا ہے ،
 یک ترکیب( اور فولک ایسڈ ےک جذب کو بڑھانی

 :  زنک تمام بافتوں میں پایا جاتا ہے ، زیادہ مقدار میں ان میں ہوتا ہے
 آنکھ یک کورویڈ جھیل      ·   

         · )  مرد ےک تولیدی اعضاء )خاص طور پر پروسٹیٹ گلٹی
 رسخ خون ےک خلیوں میں ·         

ی ےک جزو ےک طور پر(          ·  لبلنے میں )انسولیں
 جگر ، کنکال ےک پٹھوں ، ہڈیوں ، جلد اور بالوں میں نسبتا کم مقدار۔ ·         

  

 کیم یک عالمات
 سست نمو ·         
 بو اور ذائفی یک حس کا نقصان ·         
 بھوک میں کیم ·         
 اسہال·         
 ازخم یک خراب شف ·        
 جلد ےک گھاووں ·         

  

 تدابٹں 
 غذائ 

۔  زنک جانوروں اور پودوں ےک زیادہ تر کھانوں میں موجود ہے
ی ےس بھرپو ·           ہیں جیےس گوشت ، سمندری غذا ، انڈوں یک زردی  امثں ترین ذرائع پروٹیں

ر غذائیں ہونی
 اور صدف۔

 
 ہیں )لیکن گھسانے کرنی ےس زنک کا مواد کم ہوجاتا اناج ےک دانی اور پھلیاں بیھ زنک پر مشتمل ہ·          

ونی
 کو 

ی
یوں میں پانے جانی واےل فائیٹیٹس زنک یک بائیو موجودیک ی ی اناج یک مصنوعات اور سثے ۔ نثں ۔   ہے  کم کردینی ہیں

۔ ·          یاں اور انڈے یک سفیدی زنک ےک ناقص ذرائع ہیں ی  پھل ، سثے
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 عالج
مرتبہ / دن جب تک  کیطور پر ا گرام زبانی   میل 120ےس  15زنک  لنٹیمیلیا یں ےک عالج م کیم  زنک یک

 ۔یں ہ ہونی   یں عالمات حل نہ
  

 سیلینیم یک کیم   16.1
۔ ایک طاقتور اینٹی آکسیڈینٹ۔ کواشیورکور بچوں  سیلینیم گلوٹا تھایون ےک   ایک جزو ےک طور پر کام کرتا ہے

ی کا مظاہر   سیلینیم یک تکمیل ےک ساتھ وزن میں بہثی
ی میں سیلینیم یک کیم ےک باعث نی ۔ چیں ہ کیا ہے

۔  -"کیشاریس بیماری" پیدا ہونے ہے  ی حالت جو دل ےک پٹھوں کو متاثر کرنی ہے  ایک سنگیں
  

 ماتکیم یک عال 
 پٹھوں یک کمزوری ·         
 لبلنے یک سوزش )لبلنے یک نالیوں یک رکاوٹ( ·         
 نشوونما یک خرانے ·         
 سماعت کمزور ·         
 کمزور مدافعٹی نظام·         
ی ےس اضافہ اور بقا میں کیم ·          ی  وی انفیکشن میں تثں

 ایچ آنے
  

 غذائ  ذرائع
 ؤتکوں میں پایا جاتا ہے ، گردے ، جگر ، تیل ، لبلنے اور ٹیسٹس میں زیادہ تر ·          

سیلینیم جسم ےک بیشثی
 ارتکاز ہوتا ہے 

 میں سیلی·         
۔ گوشت ، سمندری غذا ، کھانی ی مواد ےک ساتھ تبدیل ہوتا ہے نیم کا مواد ان ےک پروٹیں

 اچھے ذرائع ہیں انڈے یک زردی اور دودھ سیلینیم ےک 
 اناج میں ، سیلینیم مواد مٹی میں معدنیات یک مقدار پر منحرص ہوتا ہے ·         
ی·          ی ۔ لیکن ان سثے ین ذرائع ہیں

یگس بہثی وم اور اسپثں  وں کو ابالتی ےس معدنیات بہہ جانی ہے مسر
  

 ادویات کا عالج

۔  / دن زبانی  جے  یس میا 100 ٹی نیلیس  میکا عالج سوڈ  کیم  یک  می نیلیس  ہوتا ہے
  

 کیلشیئم یک کیم   17.1
کیلشیم ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط کرتا ہے ، دل ےک معمول ےک کام میں مدد کرتا ہے اور خون جمتی میں  

۔   ۔مدد کرتا ہے  کیلشیم عام بلڈ پریسر یک بحایل میں بیھ مدد کرتا ہے
 

 کیم یک عالمات
 تاخثں ےس خون جمنا ·         
 آسٹیوپوروسس )کمزور ٹوٹنی وایل ہڈیاں(  ·        
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 آسٹیومیلیشیا·         
 دانت ےک مسائل ·         
 انفیکشن ےک لتے کم مزاحمت ·         
 سٹنٹنگ·         

  

 غذا ےک اقدامات
: دودھ ، دیہ ، پنثں ·           جانوروں یک اصل ےک کھانی
 ( ڈاگاہڈیوں وایل مچھیل جو کھانے جانی ہے ) ·         
یاں جیےس بروکویل ·          ی ی پتوں وایل سثے یاں: سثے ی  سثے
۔·           پھلیاں ، مثی

  

 (ایمیلسیہائپوک عالمتی  د یعالج )شد
وز ی ٪ ڈ5 ثی یل 1 ثی یل میل 80-60٪ حل دے کر 10 ثی یل میل 20 میلشیمنٹ ےک دوران ک  10-15 - 0.5)  کسثی
۔ ا ید یں ( م میلشیک  نٹلیم یلیگرام / کلوگرام / گھنٹہ ا  میل 2.0  جاتا ہے
بڑھ سکتا  ٹیکاربون  میلشی ک  یں م  جے یاس ےک نت ونکہی ہونا چاہنے ک یں مال نہ یں حل م ٹی: بائکاربوناطی)احت
(۔  ہے
 میل  9-7مقدار کو    یک  ئمیلشیک  مثں ہے کہ کل س  ہی۔ مقصد  ںیکر   مائشیپ  یک  میلشیک  مثں س  یں گھنتی م  6-4  ہر 

۔ نوٹ کر    ا ی میلسیاکثر اوقات ہائپوک  ا یم یسیگنی جانی واےل ہائپووم  تں کہ عالج نہ ک  ںی گرام / دن پر برقرار رکھنا ہے
۔  ںیےس روکنی ےک لتے مدد کر  کو تھرانی 

ی
 ےک

اس ےک  یں گرام نس م  2-1 ٹی سلف می شیگنی مانجکشن  یں م 1ےس وابستہ ہے تو ، دن  ا یمیسیگنی اگرہائپووم
 . تں بار اسٹورز کو بھرنی ےک ل 3 یں گرام دن م  میل 1200-600آکسائڈ  می شیگنی م بعد زبانی 

 کا عالج   بحایل / ا یم یلسیےک ہائپوک  عالماتثں بغ
ورت ہونی  عالج یک مدنی  لی۔ عام طور پر طو ںی سبب کا عالج کر  یادیممکن ہو توبن  اگر   ےس یہے ج ضی

 ۔ یں حالتوں م یک  کیم  یک  یوٹامن ڈ ، اور دائیم اتھائرئڈزمثں ہائپوپ وڈو ی، س اتھائرائڈزمثں ہائپوپ
  3 یں دن م ئمیلشیک  یگرام عنرص   2-1وزن ےک حساب ےس(  می لشیک   ی٪ عنرص 40)  گویل  ٹیکاربون  می لشیک

وع م بار زبانی   خوراک۔ یک  گرام بحایل  1-0.5بار  3 یں اور اس ےک بعد دن م یں طور پر رسر
۔  کا اثر ناکافی   می لشی، ضف ک  یں م ناکایم ردوں یکگ  دائیم  ہوتا ہے
 : ںیکو درست کر   ا یمیٹیکو قائم کرنی ےس پہےل ہم آہنگ ہائثی فاسف   تھرانی  لی، مندرجہ ذ تاہم
 دو بارہ۔ ا یہفتوں ےک لتے ، پھر ہفتہ وار  2-1دن ،  / و ی آنے  50000 یڈ وٹامن

 ای
ولی لسیک مہنگا   ادہیز   تں ےک ل  ا یمیٹیہائثی فاسف  -طور پر روزانہ   زبانی   جے   یس  میا  0۔25  3  یڈ  2(  چی)او ا  25،1ثی
 ےسی، ج  یں ہ  نی یکا مشورہ د  جنٹوںیبائنڈنگ ا  ٹیخوراک اور فاسف   )کم اناج( یک  ٹی کم فاسف  -الیکم زہر   کنیل
 ۔ ڈ یآکسائ ڈرو ی ہائ می نیلومیا

 مریضوں یک تعلیم

 ۔ یں اور قبض ہ ا یپسیسپیےک مرصی اثرات ڈ  ٹیکاربون  می لشیک  زبانی 
کیگ  تں ٭جذب ہونی ےک ل ورت ہونی   یک  سڈ یا  سثی ی جب ت  ا یخراب ہوتا ہے    یں م  ا یکلورہاڈر یہے اور وہ ا  ضی   اب ثں
۔ ا یدبانی واال عالج ک   جاتا ہے
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  ت ےس نگرانی   یک  ئم ی لشیک  مثں س ،ہفتہ وار اعتدال پسند   یں م   ا یمیلسی ہائپوک  د یچاہنے )روزانہ شد  جانی   یک  کثر
(    نی یپہےل مہ   یں حالت م وع کرنی ےک    لیا  یگرام / ڈ  میل  8.6-8.0اور  ےک لتے ہفتوں ےک اندر   4-2، اور عالج رسر

  نی 
۔ میلشیک  شابیگھنتی پ  24اور  چیا نی  برقرار رکھنا چاہنے
 کا عالج   گر جاتا ہے تو ، بحایل  چیا نی  نارمل ہوجاتا ہے اور نی  میلش یکا ک  شابیاور پ مثں بار جب س کیا
۔  ا یک  انیےک ساتھ ب  تشخیصارہ ماہ ےک وقفوں پر دوب 3کہ   سا یج  جاتا ہے
  

 تامبا یک کیم   18.1
. لیکن سب ےس زیادہ مقدار جگر ، دماغ ، دل ، گردوں اور  تمام جسم ےک ؤتکوں کچھ تانتے پر مشتمل ہے
ی کمپلیکس( میں  ی یک صورت )خون ےک پالزما میں ایک تانتے پروٹیں یلوپلیسمیں ۔ تانبا سثں خون میں ہونی ہے

۔ کاپر لوہے ےک جذب کو بڑ آئرن یک غذائ ھاوا دیتا ہے اور اسٹورز یت ےک مختلف مراحل میں شامل ہوتا ہے
یک میں تبدیل کرنی   س آئرن کو فثں ۔ فثں ی کرتا ہے ( ےس لوہے یک متحرک کاری کو تثں )جگر اور دیگر ؤتکوں میں

نزائم کاربوہائیڈریٹ  میں حصہ لینی ہیں )آئرن میٹابولزم ےک مختلف مراحل ےک دوران اہم( کاپر پر مشتمل ا
۔ کاپر یک کیم کو قبل از وقت پیدا شثں  اور فیٹی ایسڈ میٹابولزم میں حصہ لینی ہ    خون   اور   میں   بچوں  خوار یں

ی  شدید  میں  ۔ گیا   کیا   مربوط ےس کیم  یک  خون میں  افراد  واےل انرجے  پروٹیں  نایاب  ایک)  بیماری یک  مینےک ہے
۔ ( تانتے ےک جذب یک ناکایم یکحالت پیدائیسر   وجہ ےس ہونی ہے

 کیم یک عالمات  
 خرانے ·         

 ذہٹی
 کم جسمانی درجہ حرارت·         
 بالوں یک رنگت میں کیم ·         
خوار بچوں اور ·          ( جس ےس شثں مائکروسٹک انیمیا )آئرن یک کیم واےل انیمیا ےس الگ نہیں ہوسکتا ہے

۔  شدید نی ای ایم ےک مریضوں کو متاثر کرتا ہے
  

 غذا ےک اقدامات
۔ تانتے ےک سب ےس اچھے  ·            میں گری دار میوے ، شیلفش ، جگر ، گردے ، کشمش اور پھلیاں ہیں

کھانی
۔  دودھ تانتے کا ناقص وسیلہ ہے

۔·           میں کھانا پکانی ےس تانتے کا مواد کم ہوتا ہے
 گھسانے کرنی ےس ، پیستی اور پانی

 ہے جیےس: میں کاپر مواد ماحولیانی عوامل ےس بیھ متاثر ہوتا کھانی یک اشیاء ·         
o    مٹی میں کاپر کا مواد 
o    محل وقوع ، مثال ےک طور پر ، تانتے یک صنعت ےک قریب۔ 

 جغرافیانے
o     کھاد یک قسم کا استعمال 
o    تانتے ےس بنا پانی کا سامان۔ 
  

 میگنیشیم یک کیم   19.1
۔ اس  جسم میں میگنیشیم ہڈیوں ، ےک بہت ےس جسمانی افعال   پٹھوں ، نرم بافتوں اور خون میں پایا جاتا ہے

۔   معدنیات یک کیلشیم ، فاسفیٹ اور کاربونیٹ نمکیات ےک ساتھ تعامل کرنی یک صالحیت پر مبٹی ہیں
ی  وری انزائمیٹک رد عمل )گلوکوز ، فیٹی ایسڈ ، امائنو ایسڈ تحول( کو کیٹاالئثں   میگنیشیم نی بہت سارے ضی

ی یک ترکیب میں ح ۔ اعصانے رسگریم اور پٹھوں ےک سنکچن میں  کرنا ، ہڈیوں ےک تحول اور پروٹیں صہ لیتا ہے
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۔   ورت ےس یہ اہم ہے ہ(  جسم ےس ضی : مخصوص حاالت میں )جیےس اسہال اور شدید نی ای ایم وغثں این نے
 ہیں ا

۔ اس ےس کمزوری اور ذہٹی تبدیلیاں ہونی ور کبیھ کبھار تعزیرات کا بیھ زیادہ میگنیشیم نکل سکتا ہے
۔  سامنا ہوتا ہے

  

 کیم یک عالمات  
 پٹھوں کا کھینچاؤ، درد·         
 جھٹگ ، دورے ، کوما·         

  

 غذا ےک اقدامات
 میں میگنیشیم یک مناسب مقدار ہونی ہے ·         

 زیادہ تر کھانی
: بہثی ذریعہ دودھ یک مصنوعات ·           ، گوشت اور مرغی ہے جانوروں ےک کھانی
ی  ·          یاں: سثے ی ا ، بروکویل( ، ککڑی یک جلد سثے یاں )اوکثں ی  سثے
 پھل: خاص طور پر ایوکاڈو ·         
 اناج )سارا اناج(·         
 پھلیاں·         
 سمندری غذا ·         

  

 ادویات کا عالج

 ات ینمک میشی گنیم زبانی 
  ا یکو برداشت کرنی   تھرانی  زبانی  ا یےک لتے  ا یمیسیگنیہائپووم د یشد  ٹی سلف میشیگن ی م یں پٹھوں م  ا ی یں م نس

 ت یعدم صالح کرنی یک  یپابند اس یک
 میل   1.25مقدار مستقل طور پر >  یک  میشی گنیم  ا یعالمت  جب موجود ہوں    یک  کیم  یک  اتینمک  می شیگنیم

. الکحل ےک   ا یک  ز یےک ساتھ عالج تجو  میشی گنی ( ہو تو ملی/ ا ثی یم میل 0.50)> لیا یگرام / ڈ جاتا ہے
۔ ا ا ی عالج ک کا تجربانی   ضوںیکا شکار مر   خرانے  استعمال یک گرام    میل 24ےس  12،  یں م  ضوںیمر  ےسیجاتا ہے

 ۔ یں کلوگرام تک پہنچنی واےل خسارے ممکن ہ  / 
 

انتظام   ر یز   ونکہیچاہنے ک  جانی   ید  یں م  ضوںیمقدار برقرار نارمل گردوں ےک مر   دوگٹی   یک  نہیےک تخم  خسارے
۔ زبانی  یں م شابی ٪ پ50 با یکا تقر   می شیگنیم دن  کی)مثال ےک طور پر ، ا اتینمک می شیگنی م خارج ہوتا ہے
۔ اس جانی  یگرام( د  میل 1000ےس  500 ٹیگلوکون  می شیگنی م 4بار  3 یں م  وجہ ےس زبانی  ےک آغاز یک  ہالہے

۔  عالج محدود ہے
 

لیپارا برداشت    یں دوائ  ےک لتے مختص ہے جو زبانی   ضوںیر م   اےکیمیسیگنی ہائپووم  ، عالمٹی   د ی شد  ہیانتظام  نثی
جاتا   ا یانجکشن د  یہ کی ا  یں م ضوںیواےل مر  خرانے  ۔ بعض اوقات الکحل ےک استعمال یک یں کرسکتی ہ  یں نہ

لیکو پارا  میشی گنیم ب۔ جیں رکھنی ہ یں ہونی کا امکان نہ ا ثں پر عمل پ تھرانی  زبانی  یہے جو جار  طور پر  نثی
ور   لیتبد   میل 10/  جے  1حل )  ٹی سلف میشیگنی٪ م10 کیاستعمال ےک لتے ا یں ، نس م ہو تو  یکرنا ضی
۔ م  ابی( دستثی یل  میل  2/    جے   1٪ حل ) 50استعمال ےک لتے    میا  ہے اور آنے   ابی( دستثی یل   تھرانی   می شیگنیہے

ت ےس   مقدار یک میشی گنیم مثں ےک دوران س گردوں   میش یگنیچاہنے ، خاص طور پر جب م جانی  یک  نگرانی کثر
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لیبار بار پارا ا یکو   ضوںیےک مر  کیم  یک ۔ ان مر  ا ید یں خوراک م نثی رکھا جاتا  ی، عالج جار  یں م ضوںیجاتا ہے
۔  یک  میش یگنیم م ثں ہے جب تک کہ نارمل س  مقدار حاصل نہ ہوجانے

 
 1.25> می شیگنیعالمات ےک ساتھ م د ی شد گر ید ا ی، دوروں  ےسی)ج یں م ا یمیسی گنی ہائپوم ، عالمٹی  د یشد 
جاتا   ا ید یں منٹ م  10ےس  5 ٹی سلف می شیگنی گرام م  4ےس  2( ، ثی یمول / ل میل 0.5)> لیا ی/ڈ گرام  میل

۔ جب دورے برقرار رہنی ہ ۔ جن  ا یدہراکل خوراک تک   یک  جے  10 یں گھنٹوں م   6تو ، اگےل  یں ہے جاسکتا ہے
وزکس یڈ یں م )پانی و یڈبل / ی٪ ڈ5 ثی یل 1گرام   10 یں ، ان م یں دورے رک جانی ہ یں م ضوںیمر  گھنتی   24( ثی

موجود   یں اسٹورز م   میشیتک مگن  جے   2.5  یں گھنتی م  12جاسکتا ہے ، جس ےک بعد ہر    ا یاستعمال ک  یں ےس م
۔  ا یروکنی ےک لتے استعمال ک ننقصا د یکا مز   می شیگنی م مثں کرنی اور س  لیخسارے کو تبد  جاسکتا ہے

 
  د یعالمات کم شد  کنی( ہوتا ہے للیمول / ا میل 0.5)> لیا یگرام / ڈ  میل 1.25≥  میش یگنی م مثں س  جب
ح ےس  ٪ / گھنٹہ یک1کو   ٹی سلف میشی گنی تو ، م یں ہ ہونی   10جاسکتا ہے  ا ید یں نس م  و ی/ ڈبل ی٪ ڈ5رسر

ی ےک کم سنگ ا یمیس یگنی ہائپووم۔ . وژن ی گھنتی تک سست انف مقدار   یک  میش یگنی م مثں ، س یں معامالت م  یں
لیاراپ دن ےک دوران چھونی  5ےس  3نارمل نہ ہونی تک   ی پور  کیم  جی    بتدر  عہیےک ذر  ہیانتظام خوراک یک نثی

۔ جاسکٹی  یک  ہے
 

۔    ٹی یےک عالوہ خاص طور پر توجہ د  ا یمیسیکو ہائپوومگن  کیم   یک  ا یمیلسیہائپوک  ا ی  ا یمیآہنگ ہائپوکل  ہم چاہنے
والئٹیال  ہیجاتا ہے تب تک    ا یک  یں کو ختم نہ   کیم  یک  می شیگنیجب تک م شکل رکاوٹوں کو درست کرنا م  کثی
۔ اضافی   ا ی میلسیالگ تھلگ عالج ےس ہائپوک  ےک  ا یمیسی گنیےک ساتھ ہائپوم   ٹی سلف  می شیگنی م  ےلیطور پر ،اک  ہے

۔  میلش یآئنائزڈ ک ٹی سلف می شیگنی نس واال م ونکہی ہے ک خراب ہو سکٹی  د یمز   کو باندھتا ہے
  

 فلورین یک کیم   21.1
: یہ  فلورین ایک اییس معدنیات ہے جو ہڈیوں اور دانتوں ےک ؤ  تکوں ےک لتے ایک حفاظٹی کردار ادا کرنی ہے

ی پھنس جانی واےل کھانوں ےس تشکیل ا لگتی ےس بچاتا ہے )دانتوں ےک مابیں ی پانے جانی واےل کمزور   دانتوں کو کثں
۔  (۔ یہ ہڈیوں کو آسٹیوپوروسس یک نشوونما ےس روکتا ہے نامیانی ایسڈ ےک خالف مزاحمت پیدا کرتا ہے

۔فلورین آئرن یک جذب   ( اور زخم یک تندرسٹی میں اضافہ کرتا ہے  کو بہثی بناتا ہے )انیمیا ےس بچاتا ہے
 میں فلورائڈز یک زیادہ مقدار ) 

: پانی  ایم ےس اوپر( دانتوں کو مسخ کرنی کا سبب بنٹی ہے )گہرا نی نی  6این نے
 میں قدرنی زیادہ مواد یا ماحو 

 ےس( ہڈیوں اور بھورا داغ(۔ زیادہ مقدار میں دائیم لینا )اس عالفی
ی
لیانی آلودیک

۔   دانتوں یک خرانے کا باعث بن سکتا ہے
  کیم یک عالمات  

ا لگنا·          ی  دانتوں کو کثں
(۔زیادہ )دانتوں یک جلدی اور کنکال یک خرانے بہت ·           فلورائڈ کا نتیجہ ہے

 

 تدابٹں 
 غذائ 

 میں اییس مقدار ہونی ہے  
۔ بیشثی جانوروں اور پودوں ےک کھانی  جو مٹی میں موجود مواد یک عکایس کرنی ہے

۔ ·           مچھیل اور سمندری بیج اس ےس ماال مال ذرائع ہیں
، گوشت اور دودھ یک مصنوعات  دو ·           رسے بہثی ذرائع ہڈی واےل کھانی



﴿550﴾ 
 

یاں اور گری دار میوے۔·          ی  اناج ، سثے
  

 عالج
ی مل حصہ فی  1 یں جس م  شنیڈی فلور  یک  پانی  ےک واقعات کو کم کرتا  وںیمار یب  ( ہوتا ہے ، دانتوں یکثایل)م  یں

۔ اگر کیس  ۔ یں ہ جاسکٹی  ید  منٹسیفلورائڈ سپل  ہے تو ، زبانی  یں نہ  ٹڈ ینیفلور  کا پانی   نی یبج  ےک پ ہے
  

 مائکرونیوٹریٹینٹس یک کیم   22.3
۔ کیم آبادی ےک انیہ میں مائیکرونیوٹرینٹس یک کیم صحت کا ایک بڑا مسئلہ ہے ی

تمام گروہوں میں پانے   تثی
 اور بج  

ی ی رفتار نمو اور ناکافی خوراک یک وجہ ےس خواتیں انتہانے خطرے ےس دوچار ہونی جانی ہے لیکن تثں
۔ ۔ ان میں وٹامن اے ، آئرن ، آئوڈین اور زنک یک کیم شامل ہے  ہیں

  
 ےک لتے عالج میں خوراک پر مبٹی نقطہ نظر شامل ہے 

 جس ےک تحت مائکروغذانے قلتوں کو دور کرنی
۔ مائک رونیوٹرینٹ سپلیمنٹیشن مائیکرو غذانے اجزاء ےس بھرپور غذا یک پیداوار اور کھپت کو فروغ دیا جاتا ہے
ی ، اور    وایل خواتیں

سال ےس کم عمر ےک بچوں    5پروگرامز زیادہ تر کمزور گروپوں جیےس حاملہ اور دودھ پالنی
۔   ہیں

 کو نشانہ بنانی
  

ی کا ایک اور طریقہ ہے جس کا مقصد عام آبادی تک مائکرو  مائیکرو غذانے اجزاء ےک ساتھ خوراک یک بہثی
۔ کھانی یک مضبویط میں    تندرستیوں یک فراہیم کرنا ہے ، جن میں سب ےس زیادہ کمزور گروپ بیھ شامل ہیں

۔ دیگر مدا ی شامل ہے ےس  6خلتیں خوردنی نمک کا آئوڈائزیشن اور اناج ےک آنی اور کھانا پکانی ےک تیل یک بہثی
 ہیں جس میں پیکٹ یک ایک یہ خوراک ےک ساتھ پاؤ  23

ڈر یک شکل ماہ یک عمر ےک بچوں کو نشانہ بنانی
 ہیں جنہیں استعمال ےک مقام پر کیس بیھ نیم ٹھوس تکمییل 

ی اور معدنیات ہونی میں ایک ےس زیادہ وٹامثی
۔  خوراک میں چھڑکایا جاسکتا ہے

  

 تدابٹں 
 غذائ 

 یداوار اور کھپت کو فروغ دیا جاتا ہے قلعٹی کھانوں یک پ
 

وری غذانے اجزاء ےک اضافی ےک مداخلت: غذائیت یک مضبویط کو کیس غذا میں ایک یا ایک ےس  زیادہ ضی
 میں شامل ہوں یا نہ ہوں ، اس مقصد کو ظاہر 

طور پر بیان کیا گیا ہے ، چاہے اس میں عام طور پر کھانی
۔ آبادی یا مخصوص آبادی واےل گروپوں میں ایک یا ایک کیا گیا ہے کہ اس یک روک تھام یا اص الح یک جانے

انیہ میں کھانی یک مضبویط ےک لتے ذیل میں 1994و/ ڈبلیو ایچ او ےس زیادہ غذانے اجزاء )ایف اے ا ی
(۔ تثی

۔ ورت ہے  ضی
 

ورت  کم از کم مطلوبہ خوراک یک ضی
  

 نردجیکرن  غذاییت  خوراک گاڑی 
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فورٹیفیکیشن 
 کمپاؤنڈ 

 زیادہ ےس زیادہ  ز کم کم ا

  
  
  
  
  
  
  
  

 گندم کا آٹا 

سوڈیم آئرن ای  آئرن 
 ڈی نی اے

 میل گرام / کلوگرام  50 گرام/ کلوگراممیل   30

 میل گرام/ کلوگرام 50 میل گرام / کلوگرام   30 زنک آکسائڈ زنک

میل گرام /   0.0005 12وٹامن نے  12وٹامن نے 
 کلوگرام 

 میل گرام / کلوگرام  0.025

 میل گرام / کلوگرام  5 میل گرام / کلوگرام  1 فولک ایسڈ فولیٹ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 کا آٹامکٹے  

سوڈیم آئرن ای  آئرن 
 ڈی نی اے

 میل گرام / کلوگرام  25 میل گرام / کلوگرام  5

 میل گرام / کلوگرام  25 میل گرام / کلوگرام   20 زنک آکسائڈ زنک

رام /  میل گ 0.0002 12وٹامن نے  12وٹامن نے 
 کلوگرام 

 میل گرام / کلوگرام 0.01

میل گرام /   0.5 فولک ایسڈ فولیٹ 
 کلوگرام 

 میل گرام/ کلوگرام  2.5
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 چرنے  
خوردنی
 اور تیل

 میل گرام / ایل 28 میل گرام / ایل 6 ریٹینیل پالمیٹیٹ  وٹامن اے 

ول  وٹامن ای  میل گرام / ایل 190 میل گرام / ایل 65 الفا ٹوکوفثں

     پوٹاشیم آئوڈائڈ  آئوڈین  کخوردنی نم

ی   تکمییل غذا  خوردبیں
 پاؤڈر

میں )وٹامن اے )خشک وٹامن اے پاؤڈر جس   
مائیکروگرام  400پامیٹیٹ( مائیکرواینکیپسولیٹڈ 

ی  1000ریٹینول )  ی )تھائمیں  یو( تھائمیں
آنے

یٹ(  میل گرام رائبوفلیوین )فائن   0.5مونونائثی
میل   6.0مائڈ( میل گرام نائسن )نائسینا 0.5پاؤڈر( 

میل  0.15گرام فولیٹ )فولک ایسڈ فوڈ گریڈ( 
ی ہائیڈروکلورائڈ(  6نے گرام وٹامن  یڈوکسیں  0.5)پثں
 میل گرام 
 0.9٪ ڈبلیو ایس( 0.1 12)وٹامن نے  12وٹامن نے 

میل   30مائیکروگرام، وٹامن یس )ایسکوربک ایسڈ(  
( 3گرام وٹامن ڈی )خشک وٹامن ڈی 

 آنے یو( 200ائیکروگرام ) م 50مائکرواینکیپسولیٹڈ 
میل گرام زنک  5.0وٹامن ای )خشک وٹامن ای( 

میل گرام؛ آئرن )انکیپسولیٹڈ    4.1زنک گلوکونیٹ(  ) 
س فیومریٹ(   30میل گرام عنرصی آئرن )  10فثں

س فیومریٹ ےک برابر(   میل گرام  فثں

 

میل گرام؛ سیلینیم  0.56؛ کاپر )کاپر )دوم( گلوکونیٹ(       
 90روگرام؛ آئوڈین )پوٹاشیم آئوڈائڈ( مائیک 17.0

ورت ےک  ین مائکروگرام؛ فلر: ضی  مطابق مالٹوڈیکسثی
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 باب نمٹے پچییس۔ زہر
 عام زہر

۔ پچھےل صحتمند بج  / بالغ میں کیس بیھ نامعلوم بیماری میں   ہوسکتی ہیں
یہ جان بوجھ کر یا حادثانی

۔ روایٹی دوائیں بیھ زہر کا سبب بن سکٹی 
ی
۔زہر آلودیک   ہیں

  

 تشخیص 

ی ، مریض ، رشتہ داروں یا  دوستوں ےس ، طٹے معائتی ےس ، اور جہاں مناسب ہو تفتیش یہ متعلقہ ھسثی
۔   ےک نتائج ےس یک جانی ہے

  
، ہضم شدہ مقدار اور ہضم ہونی زہر کا باعث بننی واےل ایجنٹ یک پوری تفصیالت حاصل یک جائیں ·          

ست یک  یک نشاندیہ کرنی یک کوشش جس میں کنٹیثی دیکھنی یک درخوا   ےک وقت یک۔ وجہ کا باعث ایجنٹ
 جانے ، جہاں مناسب ہو۔ 

  
ینجیل ےک زخموں یک عالمت یک جانچ پڑتال کریں  جلتی ·          ائڈر )لثں

منہ میں یا اس ےک آس پاس یا سثی
۔   ہیں

 ےک بارے میں بتانی
 نقصان(جو جلن واال مواد کھانی

  
o     اسیٹام  ان تمام مریضوں کو ے مار ادویات ، پثں ی  آئرن ، کثں

ین ، منشیات داخل کریں جنہوں نی ول یا ایسثی
۔   ہیں

 ، اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں کھانے
o      ولیم مصنوعات نگےل ہوں انہیں

ن یا پیثی گھنتی بغثں مشاہدے ےک گھر نہیں بھیجا    6جن مریضوں نی سنکثی
ن خوراک یک نایل جلتی کا سبب بن   ۔ سنکثی سکتا ہے جو فوری طور پر ظاہر نہیں ہوسکتا ہے اور جانا چاہنے

ولی   ہیں جس میں کچھ گھنتی لگ سکتی پیثی
 ہیں تو ، پلمونری ورم میں کیم النی

م مصنوعات ، اگر نگےل جانی
۔   ہیں

  

 عالج ےک عمویم اصول
 شخص اور مریض یک حفاظت کا مشاہدہ کریں  •

 مریض کو زہر ےک منبع ےس نکالیں  •

وری عالمات ےک لتے  •  مدد کریں ضی

 واضح ہوا کا راستہ قائم اور برقرار رکھنا •

 وینٹیلیشن اور آکسیجن کو یقیٹی بنائیں  مناسب •

ح ، آنکھ یک پتیل ےک سائز اور ردعمل یک  • ح ، درجہ حرارت ، سانس یک رسر بلڈ پریسر ، دل یک رسر
 نگرانی کریں 

  

 زہر ےک انتظام ےک لئ  اصولکھائ  گئ       2
ی کا عمل زیادہ مؤ معدے میں زہر ےک·          ۔ خاتےم ےک لتے ایک گھنٹہ میں  یک تزئیں  ثر ہے

ک لیواج ےس متعلق         · ۔ گیسثی  کہ سارا مادہ ہٹا دیا گیا ہے
ی
معدے یک صفانے اس یک ضمانت نہیں دے یک

 :  تضادات یہ ہیں
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o    نے ہوش مریض میں غثں محفوظ ہوا کا راستہ 
o   ولیم مصنوعات مثال مٹی ےک ن یا پثی   تیل کا لیناسنکثی
 

لتے چیک کریں: کوما ، آکشیپ ، شدید الجھن ، جگر اور / یا گردوں مریض کو ہنگایم عالمات ےک ·         
 اعصانے خرانے اور شدید بلڈ شوگر یک کیم یک جانچ پڑتال  

یک خرانے ، جلد کا پھٹنا ، شدید نفسیانی یا دماغی
 کریں۔ 
 جتٹی جلدی ممکن ہو اےس ہٹا دیں یا اس میں جذب کریں۔   مخصوص ایجنٹ یک شناخت کریں اور ·          
 ےک واقےع ےک بعد اگر عالج ممکن ہو سگ تو زیادہ ےس زیادہ مؤثر ہے ، مثایل طور پر نوٹ: 

ی
 1زہر ےس آلودیک

 گھنتی ےک اندر۔ 
  
ے مار ادو          · ی ول یک مصنوعات )نوٹ سب ےس زیادہ کثں ول یا پثی ول اگر مریض نی مٹی کا تیل، پیثی یات پثی

( نگل لیا ہے  ی  یک بنیاد پر سالوینٹس میں ہیں یا اگر اس مریض کا منہ اور حلق )بلیچ، ٹوائلٹ کلیثی یا بیثی
 اور زبانی طور پر پانی دیں۔ مریض کو الٹی نہ کروائیں ایسڈ ےک ساتھ مثال ےک طور پر( جل جاتا ہے  تو 

  

 عالج
ی ت  ضی مر   ےلیزہر   مار یطور پر ب  د یبھال کرنا جو شد   کھی د  یک  ضوںیبالغ مر ۔ ان تمام  یں ےس خراب ہوسکتی ہ  یثں
 خی    ، خاص طور پر جب تار  یں ےک تحت ہ تشخیصادخال ےک لتے  ا ینمائش  ممکنہ طور پر ٹاکسن یک ا ی یں ہ
وع ہونا چاہنے  یں واےل عالفی م نگرانی  ےسیا کیہے ، عالج ےک ا ٹی یقی ثں غ  نظام یک اعصانے  یمرکز  جہاںرسر

 
ی
ی ت ترفی  دوروں یک  ا یعدم استحکام ،  مکیموڈائنی، ہ افسدیک   ا ی ک  کیہے کو پہچانا اورٹھ ےس ہوسکٹی  یثں
۔  جانے
 اقدامات  اصول اور ابتدانے  یادی. بناے 

۔  حیترج طرف توجہ ہر وقت انتہانے  یک  اے نے  یس یک  بحایل ٭طٹے   ہے
 زہر ےس شخص کو دور کرنا۔  ا ی٭شخص پر ےس زہر 

  ٭آلودہ لباس ہٹانا۔ زہر ےس جلد یک
ی
جلد کو ڈبونا اور  ا یشاور  یں ےک ٹب م  مواد، پانی  یں صورت م یک  آلودیک

 طور پر مادہ کو ختم کردے گا۔  کانی یکا استعمال م  صابن اور پانی 
  ٭آنکھوں یک

ی
  د ی مف کیکو الگ کر ےک تھامنا ا  وٹوںیےس آنکھ کو دھونی ، پ ، نل ےک صاف پانی  تں ےک ل آلودیک

۔ آنکھوں یک کا استعمال جلن کو    افنثں ےس پاک مائع پ  می۔ جراثیں کرنی ہ  حوصلہ شکٹی  مالش یک اقدام ہے
۔  روکتا ہے

 مادے کو سانس ےس اندر جاتا ہے تو ، اسکو کھولنی ےک لتے اس شخص کو کھےل ماحول  ےلیزہر  جب کیس
ے ڈھ  یں م ی ور   ےلیےل جانا، کثی امداد ےک اہم اقدامات   طٹے  سانس ابتدانے  ہو تو ، مصنوغ یکرنا اور اگر ضی
 ۔ یں ہ

ی دورسے ک ا ی سانپ ( ، یں کھی د کشنی )سانپ ےک کاٹتی پر س یں صورت م  ےک کاٹتی ےس زہر آلود ہونی یک ےثں
( سکشن )زبانی  طور پر زہر ختم ہوجانے گا۔ کاٹتی ےک عالفی یک کانگیےس دھونی ےس م اس جگہ کو صاف پانی 

۔ اگر مر   جانی  یک  حوصلہ شکٹی  یک طرف(  یں بائ حا ی)ترجطرف  کیکو ا  ضی وش ہو تو ، مر نے ہ ضی چاہنے
ی ل گرنی    چھےی طرف جھکانا ہوتا ہے ، تاکہ زبان ےک پ یک  چھےی رس تھوڑا سا پ یں ، اس م یں رکھ یں حالت م  رلثں
 وجہ ےس دم گھٹتی ےس بچا جاسگ۔  یک
B . کھانے گتے زہر کا خاتمہ 
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رکھتا تھا ، آج زہر ےک اہم مقام  یں بار کھانے جانی واےل زہر ےک انتظام م کیےس زہر کا خاتمہ کرنا ، جو ا  معدے 
۔ غ   یں عالج م  کیاستثناء ےک ساتھ ، گ معمویل ثں کم اہم کردار ادا کرتا ہے آب   آنتوں یک ی، پور  واجیل سثی
بت د  کاکی، اور آئپ پایسر  ۔  نی جا یک  یں سفارش نہ   د یمز  یک  نی یکا رسر  ہے
مناسب   تں زہروں ےک ل  جن  ںیخوراک چالو چارکول کا انتظام کر   کیا   یں صورت م  زہروں ےک کھانی یک  وا یل  جان

۔ متعدد    ا یگھنٹہ ےک اندر د  1ےک    نی یہے اور جب چارکول کو زہر ل  یں نہ  ابیڈوٹ عالج دست  نٹی یا جاسکتا ہے
ی نی مخصوص ٹاکسن )مثال، کاربام ضوںیخوراک متحرک چارکول جن مر  ی پ ثں ،  ٹالینوبربی، ف پسونیڈ،  یں

ی ون یک ی ی از ینوتھای، ف سنٹس یثی یڈ  نٹی یا سائکلکی، ٹرائ  وفائلنیتھ ا ی،  یں اور بہت ےس  ٹسیسل یلی، الکحل ، س ثی
۔ کاسٹک مادوں ، دھاتوں  مقدار یل پودوں ےک ٹاکسن( یک چارکول کا   تں کاربن ےک استعمال ےک ل  ڈرو ی ہائ ا یہے

۔ چارکول ض   ا یک   یں انتظام نہ محفوظ ہوا    ا یجانا چاہنے جو مستقل    ا یکو د   ضوںی مر   یہ  ےسیا  فجانا چاہنے
، چارکول  یں ےک اندر ےل جانی کا خطرہ رکھنی ہ نایل جو سانس یک یں م  ضوںیہوں۔ مر ےک راستی ےک حامل 

۔ ک کرنی   یبلند اور بسثی ےک رس واےل حےص یک شنیوبیانٹ لی کینڈوٹر یےس پہےل ا ہیانتظام معدے   ونکہیچاہنے
 ۔ںی مشورہ کر اور خطرے ےس وابستہ ہے ، لہذا ماہر ےس    الجہٹی ثں ، کث  دہی چیپ  صلہیکرنی کا ف  پاککو زہر ےس  

 یں کروائ  الٹی 
 اطیاحت) 

ی
ن ےس متعلق زہر آلودیک ولیاور پ  ضوںی، نے ہوش مر   : سنکثی  یں ( م یں مصنوعات کو نگلتی واےلم  میثی

۔   منع ہے
 ای
بت آئپثی یل میل 20-10ےس چار چانے ےک چمچ )  دو   ۔ےک بعد آدھا گالس پانی  کاکی ( رسر
 ا یمنع(   یں ماہ ےس کم عمر ےک بچوں م 6: اطیاحت) 

ی پومورفی . انانجکش   اط یاحت کنیفی کا سبب بنتا ہے ل یں منٹ م  4-3 یں گرام جلد م   میل 6ہائڈروکلورائڈ  یں
۔ بیھ ہی  ونکہیچاہنے ک  جانا  ا یےک ساتھ استعمال ک  دبانی واال ہے

 سڈ ی، اتھاکرائنک ا  مائڈ یفروس   ےسیج  ٹکسیور یمادے کا خاتمہ  ڈائ  ےلیخاتمہ۔ زہر   ےعیاقدامات ےک ذر   دورسے
۔ جثے   ا یےک استعمال ےس اضافہ ک  ٹولینیاور م  ا یور ی  ےسی، اور آسموٹک مادے ج  مائڈ ٹازوال یسی، ا  ی جاسکتا ہے

۔ آئ  ا جات ا یک  یں م  ضوںینشہ ےک مر  ٹیچور یکا عالج بارب  سی یور یالکالئن ڈائ مادوں ےک خاتےم ےک   بلیونائز یہے
ی س یڈائل لیٹونیثں پ یں لتے دورسے موثر اقدامات ہ   خون۔  اور تبادلہ موڈائالئسی ی، ہ ثں

 یس
ی سٹائرامیےک جذب کو چالو چارکول ، کول  زہر  ۔   ا یکم ک  عہیےک ذر   ہثں ، وغ  نٹونائٹی، فلرزارتھ ، ب  یں جاسکتا ہے

 ۔ یں دکھانے گتے ہ یں م 2.9 بلیٹ دوانے  نٹی یمخصوص ا  ابیعام طور پر دست
 عالمات ےک عالج  ثں ۔ بغیڈ

 یکش  یں م  ٹی، اسہال ، پ  ، الٹی   درد 
ی
ےک لتے   التی)تفص  یں اور برم ےک لتے عالمت  جوش یک  ادہی، ز   پی، آکش  دیک

 (۔ یں کھیمتعلقہ حےص د 

 . معاون عالجیا
والئٹیاور ال  الیس ےک ساتھ    تشخیص  اور آؤٹ پٹ یک  کیاور انٹ  قاتیتحق  یبارٹر یل  حیصح  یک  خرانے   یک  کثی

۔ درجہ حرارت ، نبض ، سانس اور بلڈ پر   ا یانتظام ک   الزیم   محتاط نگرانی   اہم عالمات یک  یسیج  سر یجاتا ہے
۔ م ور  ٹابولکیہے اضافہ  صد یف 10ساتھ  اضافی ےک  ڈ ی گر   نٹی یس یڈگر  0.8 یں درجہ حرارت م  یں م  اتیضی

۔ کم تحول اور گردش م   کرنی   ثں تاخ  یں اور زہر ےک اخراج م سم ربانے  ا یوجہ ےس ہائپوتھرم خلل یک یں ہوا ہے
۔  ہے
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ک ی گ  عہی ےک ذر   شننگی اسب پوز ، من  شنیجنیراستہ ، مناسب آکس  کو صاف ہوانے   ضی کوےم واےل مر   کیا   سثی
بھال ، آنتوں ،  کھید ، مثانی یک یلیبار بار تبد یں م شنیروک تھام ، پوز  جانی یک یں م نایل مادے ےک سانس یک

ورت ہونی  یک  ےک لتے محتاط نگرانی  وکوزا یاور بکل م یں جلد ، آنکھ  ۔ انف ضی   وٹکس یبائ نٹی یےک لتے ا کشنی ہے
ور    ۔یں جانی ہ نے یےک مطابق د اتیضی

 

 اصولکھال یا آنکھوں ےس ٹچ زہروں ےک انتظام ےک لئ     3.1
  

 
ی
 جلد یک آلودیک

 پر ٹیپڈ واٹر ےک ساتھ تمام نے نقاب عالقوں کو  ·          
تمام لباس اور ذانی اثرات کو ہٹا دیں اور بڑے پیمانی

۔   اچیھ طرح ےس دھوئیں
 ۔تیل مادہ ےک لتے صابن اور پانی کا استعمال کریں ·         
 ےس اپنی آپ کو بچانی ےک لتے احتیاط عالج کرنی واےل عملہ کو دستانی اور ·         

ی
تہبند پہن کر ثانوی آلودیک

۔   برتٹی چاہنے
ہٹانے گتے لباس اور ذانی اثرات کو پالسٹک ےک تھیےل میں محفوظ طریفی ےس محفوظ کیا جانا چاہنے  ·         

۔ بعد میں صفانے ستھرانے یاضائع کرنی ےک ل  تے
  

 
ی
 آنکھوں یک آلودیک

منٹ تک دھولیں ، اس بات کا خیال رکھیں کہ رن   15-10یالئن ےک ساتھ آنکھ کو صاف پانی یا س·         
 آؤٹ دورسی آنکھ میں داخل نہ ہو۔ 

۔·           
ی
 اینستھیٹک آنکھوں ےک قطروں ےک استعمال ےس آب پایسر میں مدد مےل یک

 ۔بات کو یقیٹی بنائیں کہ سارے سطحیں دھل گٹے ہیں  پلکیں پلٹ دیں اور اس·           
اب یا الکیل یک صورت میں ·            ی اب کریں  20ےس  15کیس تثں  منٹ تک سثں
ی ےک تحت ·          ی سٹیں  واےل نقصان ےک اشارے ےک لتے فلوروسیں

جہاں بیھ ممکن ہو ، قورننں ےک  ہونی
۔ اگر ک ہے تو ،  ونے اہم کونجیکٹائوا یا قورنیہ کا نقصان ہو رہا آنکھ یک اچیھ طرح ےس جانچ یک جانی چاہنے

۔   مریض کو فوری طور پر کیس آنکھوں ےک ماہر کو دیکھانا چاہنے
  

 سانس ےک زہروں ےک نظم و نسق ےک اصول   4.1
۔        ·  نمائش ےک ذریعہ کو ہٹائیں

ورت ہو تو اضافی آکسیجن کا انتظام کریں۔ ·           اگر ضی
 راستہ میں رکاوٹ ، برونکوسپازم اور نیومونائٹس  گیسوں کو سان  

س میں لینی ےس سوجن اور اوپری ہوانے
۔  ورت ہوسکٹی ہے ز اور ہوادار مدد یک ضی ۔ انٹیوبیشن ، برونکوڈائلیثی  میں تاخثں ہوسکٹی ہے

 

 مخصوص زہر   5.1
 کا انتظام   5.2

ی
ن مرکبات یک زہر آلودیک  سنکٹن

اب ، بلیچ یا جراثیم کش رو آکسائیڈ ، سوڈیم ہائیڈ -مثالیں  ی  پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائیڈ ، تثں
 فی کروانی ےک لتے متحرک چارکول کا استعمال نہ کریں  ·        
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 جتٹی جلدی ہو دودھ یا پانی دیں۔·         
بندوبست کریں  اس ےک بعد مریض کو منہ ےس کچھ بیھ نہیں دیں اور جراج ےس متعلق جائزہ لینی کا  ·          
۔تاکہ خ ، ، اگر شدید ہے  وراک یک نایل کا نقصان / ٹوٹ پھوٹ یک جانچ پڑتال یک جانے

  

 کا انتظام   5.3
ی
ولیم مرکبات ےس زہر آلودیک  پٹر

ول ی، ترپائن متبادل اور پ لیکا ت  مٹی  — یں مثال  ثی

 عالج
 صاف راستہ اور مناسب  ۔ںید  جنی ، آکس یں صورت م نی ی۔ سانس ےس اندر لںی کو نمائش ےس ہٹا د  ضی مر 
 ۔ ں یحالت ےک مطابق دورسے اقدامات کا اطالق کر  طٹے  یک  ضیاور مر  یں کو برقرار رکھ  شنیلینٹیو 

ے اتار   یں صورت م پر لگتی یک جلد  ی طرح دھو   ےس اچیھ اور آلودہ عالفی کو صابن اور پانی  ںی، تمام گندے کثی
 ۔ یں منٹ تک رکھ 15کر 

ی یل کٹیٹ، کان یں صورت م جانی یک یں م آنکھوں -10طور پر کم از کم  یاور متاثرہ آنکھ کو فور  ںیکو ہٹا د  ثی
 ۔ یں طرح دھوئ  ےس اچیھ الئنیس صد ی ف 0.9 ا ی منٹ تک پانی  15
 

عالمات ےک ہے تو ، اس کا  ثں بغ ضی۔ اگر مر ںیگھنٹوں تک مشاہدہ کر   8-6اور  ںیکر   کارڈ یعالمات ر  اہم
ورت  عالج یک ، اور اےس کیس یں آئ  شیہے کہ اہم مشکالت پ یں امکان نہ ۔ اگر نما ہوسکٹی  یں نہضی  اں یہے

جا  یک  نشاندیہ یک  یمار یب یہونا چاہنے تاکہ پلمونر  کسےیکا ا  نی یےک س ضیعالمات ظاہر ہوں تو ، مر 
۔ جگر اور گردوں   جانی   یک  یں نہ  ضی تشح  ےعیےک ذر   شنیآسکلٹ  یں % تک ےک معامالت م60  یں سگ. جس م ہے
والئٹسیاور ال شاب ی، پ سٹیےک فنکشن ٹ ۔ ا یل کا جائزہ   کثی  جانا چاہنے

. الٹی  یادیروک تھام بن یک  نی یےس اندر ل نایل ۔ سانس یک1  ۔ یں نہ کروائ مقصد ہے
کیگ ۔ ادخال ےک    یں نہ  واجیل  سثی ، اگر بہت   ںیگھنٹہ ےک اندر معدے ےک مواد کو نکالتی پر غور کر   1کرنا چاہنے
ط   شیتشو  یں اور زہر ےک بارے م کیس  ا یہو   گٹے   مقدار یل ادہیز   ہوا کا راستہ محفوظ ہوسگ۔  ہک یہو ، بسر
2 

ی
استعمال  عمیل ےک قطروں کا  لیت تں جذب کو کم کرنی ےک ل یں کرنی اور آنتوں م  ےس خایل . معدہ آہستگ
۔ یں فائدہ مند ثابت نہ   ہوا ہے

)مستقل مثبت ہوا کا دباؤ( ےک ساتھ جارحانہ    اے نی   نی   یس  یک  کیم  یک  جنی. مخصوص عالج کا مقصد آکس3
۔   اصالح کرنا ہے

۔  ا یکا استعمال ک   وٹکسیبائ نٹی ی ا کو روکنی ےک لتے حفاظٹی   کشن ی انف لیثں کٹی ب ی. ثانو 4  جاسکتا ہے
 مناسب معاون نگہداشت۔  تں ےس بچنی ےک ل ا یےک توازن کو برقرار رکھنی اور ہائپوکس  الی. خاص طور پر س5
۔ کبیھ ائڈز ثں کوسٹی ےس بچنی ےک لتے کورٹ ا ینمون  انے یمیک ،  لیوماٹوسیکبھار ن کا استعمال مشکوک ہے
 ہوسکتا ہے  ا یدھمیار  ا ی گایلیومی، کارڈ کسیوموتھور ین
۔ تاہم ، پلمونر  عام طور پر مکمل ہونی  انے یباز  وسس اور برونکائٹ یہے پر جانا  یو ثں پ  مدنی  لیطو  سیفائثے

۔  جاتا ہے
   

  فاسفورس اور کاربامیٹ مرکبات ےک زہرےک انتظامات   5.4
: آرگینوفاسفورس    ای نی نی ، میونفوس اور کاربامیٹ۔ میتھیو کارب اور م -مثالیں

اتھیون ، نی االتھیون ، پثں
 کاربرائل۔ 
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۔ مریض کو الٹی ، اسہال  ان کو جلد ےک ذریےع جذب کیا جاسکتا ہے ، کھایا یا سانس ےک زریےع لیا جاسکتا ہے
اسیمپیتھ ۔ عالمتیں حد ےس زیادہ پثں : ، دھندال پن یا کمزوری یک شکایت ہوسکٹی ہے ٹک ایکٹیویشن یک ہیں

 ، عضالت یک کمزوری / مروڑ ، تھوک ، پسینہ آنا ، آنسو آنا ، سست نبض ، آنکھوں یک تنگ پتیل ، آکیسر 
ول یک کیم ، پلمونری ورم  اور سانس کا دباؤ۔   پھر فالج اور مثانی ےک کنثی

  

 عالج
ی یکولی سیرطوبت اور کچھ ف  ہلےک ےس زہر)نارمل شعور ، ہلیک ائمیا  ز یثں سٹیناای ٹائلکولسیا  مثں ، س   شثی ی  )اے یس  ثی

۔ تبد 50-20( کا ثی یل/ ونٹی 1700-700( نارمل )< یا چیا معمول کا  یا چیا شدہ شعور ، اے یس لی٪ ہے
کرتا ہے ۔   نشاندیہ یک  ورتضی  یک  شنیلینٹیےک امکانات اور و  وںیدگیچی( پثی یل / ونٹی 350٪ ہے )>10>

 جے   چیا  ثی یم  میل  75>  2او    نی   یں کوششوں ےس وابستہ م   یک  جان ےک خطرے واےل زہر  عام طور پر خودکیسر 
 یک   ثی یلینٹیطور پر و  یکو فور   ضوںیان مر  - یں ہ ہونی  اتیخصوص رے یک کسیاےک  نی یس معمویل ثں اور غ

ورت ہونی  معاونت یک ۔  ضی  ہے
ور  انتہانے  ہی۔ ںیمقدار قائم کر  یک  جنی۔ ہوا کا راستہ ، سکشننگ ، اور آکس1   یک   سانس ونکہیہے ک یضی

۔ نس م ےس موت واقع ہوسکٹی  ناکایم   یں م  نی ید الی، اور س ںیکر   نگرانی  یک  نی  ، نے  ںیالئن قائم کر  یں ہے
  یک   شنی لینٹی معاون و یں م ضوںی% مر 25 ٹیلینٹیاور و  ٹیانٹوب —۔ اگر ہوا ےک راستی  ںینہ کر  یجلد

ورت ہوسکٹی  ۔ سکس ضی ی نائلکولیہے گھنٹوں ےس دنوں    یں م جے ی اس ےک نت ونکہی، ک ںیکا استعمال نہ کر   یں
۔ ا  لیتک کا طو  وپ یفالج ہوسکتا ہے ی ثی کا خاتمہ ہوسکتا    شنیوبی طور پر جارحانہ استعمال ےس انٹ  یےک فور   یں

 ہے  
  جلد ، چپچپا جھیل. 2

ی
کا   )اگر جلد آلودہ ہے تو ، صاف صابن ےک پانی  ںیکو ختم کر   اور آنتوں ےس آلودیک

کیاور گ -ں یکر   لیتبداور لباس کو  یں استعمال کرنی ہونے دھو ل  ا ی، اگر زہر کھا گ تھارسسیاور ک واجیل سثی
ےس نمٹتی ےک دوران خود کو آلودہ   ضوںی بھال فراہم کرنی والوں کو مر  کھید : صحت یکاطیہے تو(۔ )احت
۔ ذانی   ز یکرنی ےس گر  گاؤن ، ربڑ   یماسک ، ابد — ںی سازوسامان ہر وقت استعمال کر  حفاظٹی  کرنا چاہنے
۔ ا    لو یفعال کرنی ےک لتے پتال ہائپوکلورائٹ حل )گھر   ثں کو غ  سثی یا  نوفاسفورسیگر اوپر گرتا ہے توآرگےک دستانی

 ۔ ( ںی ( ےس صاف کر چیبل
وپ یانجکشن۔ ا .  3 ی ثی وپیمنٹ بعد جب تک ا  10ہر    یں گرام / کلوگرام نس م   میل  0.05  یں می ثی ی ےک آثار ظاہر   ثی

وپی۔ ایں گھنتی برقرار رکھ  24نہ ہوں۔ اےس  میثی ی ( ،  ادہی: تمام رطوبتوں )سب ےس ز یں ہ ہیعالمات  یک  ثی معتثے
چ میثں لیڈ ی ت ، بخار ، دل یک ٹی ی، نے وپیکو خشک کرنا۔ ا  وپلز یپ دھڑکن ، زبان کا سوکھنا اور کھیل ثں ی ثی   یک   یں

ورت ہوسکٹی  یک  ادہ یگنا ز   10 ادہیےس ز  ادہیےس ز  یں خوراک م  معمول یک ۔ )احت ضی  یں زہر م : او نی اطیہے
وپیا ی ثی ۔ )مقصد  یں مقررہ خوراک موجود نہ ونے ک  یک   یں وپی کو ا   ض یہے کہ مر  ہیہے جب تک  یں رکھ نائزڈ یثی

 )  کہ زہر کا اثر ختم نہ ہو جانے
 میل  50-25( میاے ا ڈوکسم )نی  یلیطور پر انجکشن پر  یفور  یں معامالت م د یمعتدل ےس ےل کر شد. 4

 یں گرام نس م   میل 250 یں منٹ م 10-5 یں بچوں م دہیاور نوزائ یں بڑے بچوں م  ؛یں گرام/ کلو گرام نس م
ی گمیوسٹین ےسیزہر ج ٹی : کارباماطیگھنتی تک۔ )احت  36گھنتی بعد   8اور پھر ہر  ی گمیسوسٹیائ، ف یں ،  یں

ی گمیواسٹیر   ( ںیاستعمال نہ کر  یں م  یں
 ں یامداد ےک لتے د پٹھوں ےک درد یک اتیدرد کش ادو  آئڈ یاور نان اوپ ٹامولیاسثں پ. 5
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ور گ  72  نگرانی مسلسل  .  6   وقفی وقفی ےس چرنے   ٹینوفاسف یجب تک اورگ  ادہیاس ےس ز   ا یہے    یھنتی ےک لتے ضی
، ا ےک  چھانی  ،رسانے  یس یو  ، یس2اے  نی  سیا ،نگرانی  یک  نی  نے  لیثں آرٹ ،جے  یس یےس خارج ہو سکتا ہے

 رے کا مشاہدہ.  کسیا
، پھ کیم  یک  اتیمنش  یں م شنی ٹآسکل ےک نچےل حےص یک پھڑوںیےک عالج ےک بعد بگاڑ ےک لتے
، تو دھڑکن یک ا یسنا ہے  کلز ی.اگر کر تں ےک ل  کلز یکر  ہے تو   ہو ریہ واپیس یک  نی یپس ا ی سسٹی   مائوسس ہوا ہے
وپنائز ی، ا  ۔ ںیکو دوبارہ د   شنی ثی

ی : مورف نوٹ ی سکسنائلکول  ،یں ی وفائلی، تھ یں ی یاز ینوتھای، ف یں ی یزرپی، ر  ثی  ۔ یں منع ہ ثی
  

اسیٹامول زہر کا عالج   5.5  پٹں
اسیٹامول ےک ادخال ہو تو  150گر ا ·          گھنٹہ ےک اندر ، اگر   1میل گرام / کلو گرام یا اس ےس زیادہ پثں

۔   کروائیں
 دستیاب ہو تو چالو چارکول دیں ، یا فی
 ہوش اور کونے الٹی نہ ہو تو عالج ےک لتے 

ی )>ج:  ؛  4 -گھنتی بعد   4گرام ہر   1سال:  6میتھیونیں ہر خوراک ےک لتے سال اور اس ےس زیادہ:  6خوراکیں
 گرام(۔  2.5گھنتی بعد   4ہر 

 عالج نہیں کرسکتا تو ،  8اگر ادخال ےک بعد ·         
 گھنتی ےس زیادہ ہوں، یا مریض زبانی

ی  یس:   وز٪ ڈ5میل گرام / کلوگرام نس میں  150ایسیٹائل سسٹیں میں    200یکسثی
منٹ میں ، پھر   20میل لیثی

وزمیں 5میل لیثی   500میل گرام / کلوگرام  50
میل گرام / کلوگرام   100گھنٹوں ےک دوران ، پھر   4٪ ڈیکسثی

وز میں 5لیثی  1
 گھنتی ےک دوران  16٪ ڈیکسثی

 میں اگےل 
ی
 سکتا ہے میل گرام فی کلوگرام وزن دیا جا 100گھنٹوں میں مزید   24شدید زہر آلودیک
میل گرام / کلوگرام وزن  150 ٪ گلوکوز میں 5میل لیثی / کلو گرام   3منٹ میں  15کلوگرام    20بچوں ےک لتے >

گھنٹوں ےک دوران   4٪ گلوکوز میں  5میل لیثی / کلوگرام    7میل گرام / کلوگرام    50یک خوراک دیں ، اس ےک بعد  
 گھنٹوں ےک دوران۔   16٪ گلوکوز 5کلوگرام میل لیثی /   14میل گرام / کلوگرام نس میں  100، پھر 

والئٹ خصوصا پوٹاشیم یک نگرانی کری   ں۔ الیکثی
 

ین اور دیگر سییل سائلیٹس زہر کا عالج   5.6   اسٹر
ابیت کا شکار ہوسکتا ہے اور اس ےک نتیجے میں زہر ےک یس این ایس ےک شدید اثرات کا   ی ی ےس تثں ی کمریض تثں

۔  شکار ہوجاتا ہے
ابیت یک طرح سانس لینی ، اسییل   ی ۔ یہ تثں لٹی سائلیٹس یک حد ےس زیادہ خوراک کا انتظام پیچیدہ ہوسکتا ہے

۔  اور ٹنائٹس یک وجہ بننی ہیں
اگر دستیاب ہو تو کھانی ےک ایک گھنتی ےک اندر چالو چارکول دیں۔ اگر چارکول دستیاب نہیں ہے اور ·         

ک لیواج کریں یا الٹی کو اوپر یک طرح  کروائیں شدید زہرییل خوراک یل گٹے ہے تو ، پھ
 ر گیسثی

والئٹ یک جانچ کریں۔ اگر دستیاب ہو تو خون یک گی·          م الیکثی  سوں ، نی ایچ ، بائیکاربونیٹس اور سثں
 

سیال نقصانات کو ٹھیک کریں )سوڈیم بانے کاربونیٹ دینی ےس پہےل پالزما پوٹاشیم مقدار کو درست  ·         
(  کرنا  یشن کو پیچیدہ بنا سکتا ہے ی  چاہنے کیونکہ پوٹاشیم یک کیم پیشاب یک الکالئنثں
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ی ·            اور پیشاب یک نی ایچ کو  تثں
میل   1ےس اوپر کرنی ےک لتے سوڈیم بائیکاربونیٹ    7.5ابیت کو درست کرنی

 گھنٹہ پیشاب یک نی ایچ گھنتی ےک دوران دیں تاکہ سییل سائلیٹ اخراج میں اضافہ ہو۔    4میثی / کلوگرام  
فی

 یک نگرانی کریں۔ 
وریات پر نس میں سیال دیں ·           بحایل یک ضی

ورت ہو سکٹی ہے اگر مقدار       ·    یک ضی ی میل گرام / لیثی ےس تجاوز کرے یا شدید  700ہیمو ڈائلیسثں
 میٹابولک اییس ڈوسس ہو۔

ورت ےک مطابق درست کریں گھنتی بعد خون میں گلوکوز یک نگرانی کر   6ہر ·           یں اور ضی
  

 آئرن زہر کا انتظام   5.7
ت یک جانچ پڑتال کریں: متیل ، الٹی ، پیٹ میں درد اور اسہال. الٹی اور آئرن زہر یک طٹے خصوصیا·         

 
ی
۔ شدید وینکتتا میں معدے میں خون بہنا ، بلڈپریسر یک کیم ، غنودیک  ہیں

،  پاخانہ اکثر رسمٹے یا سیاہ ہونی
۔   آکشیپ اور میٹابولک ایسڈوسس ہوسکٹی ہے

 ہیں اور ایک مریض جو اس وقت  گھنٹوں  6معدے یک خصوصیات عام طور پر پہےل ·          
میں ظاہر ہونی

۔  ورت نہیں ہے عالمات ےک رہا ہے اس کو اینٹی ڈاٹ عالج یک ضی  ےک لتے بغثں
۔ لہذا ·          اگر ممکنہ طور پر زہرییل مقدار میں آئرن لیا جاتا   چالو چارکول آئرن نمکیات کا پابند نہیں ہے

ک لیواج دینی پر غور کریں۔   ہے تو گیسثی
 ترق زہرعالج     ·    
ی ڈی:   میں انجیکشن ہر   1میل گرام / کلوگرام پٹھے میں زیادہ ےس زیادہ  50ڈایفروگزامیں

 12گرام تک گہرانے
۔ اگر بہت بیمار ہے تو ، چو  میل گرام /  15بیس گھنٹوں میں نس میں انفیوژن کو گھنتی بعد دہرایا جاتا ہے

 ام / کلوگرام تک ۔میل گر  80کلوگرام / گھنٹہ دیں زیادہ ےس زیادہ 
  

 کاربن مونوآکسائڈ زہر کا انتظام   5.8
 عالج

 ہسپتال ےس پہےل 
  عہ یماسک ےک ذر  تھر یطور پرنان بر  یاور فور  ںیطور پر سامنا کرنی ےک منبع ےس ہٹا د یکو فور   ضی مر 

 ۔ںی کا آغاز کر   تھرانی  جنیآکس
 ہسپتال 

ور   ا ی  ںیانجام د  شنیوبیےک لتے انٹ  ضیہوا ےک راستی ےک تحفظ ےک لتے کوماٹوز مر .  1 ٪  100ہو تو ،    ی، اگر ضی
ورت پڑسکٹی   24اور  ںیکر   ا یمہ تھرانی  جنیآکس ۔  گھنٹوں تک ضی  ہے
ی ےک ماب  تی ثیح  او( اور طٹے   یس  نے   چی)ا  موگلوبنیہ   خون ےک نمونی کاربو آکیس  ابتدانے .  2 درست    ادہیبہت ز   یں

 ۔ ںینہ کر  ثں تاخ یں ےک حصول م جنی۔ تاہم ، آکسیں ارتباط فراہم کرسکتی ہ
نگی مان کیکارڈ. 3   ی مثی ی، جس طرح نبض آکس ںیکر   مائشیپ ےک فرق یک یمثی ی. نبض آکسںیکا آغاز کر   ثی

سطح ےک برابر   او یک یس نے  چیفرق ا انیہے ، ےک درم جانی  یک  مائشیماپا جاتا ہے اور براہ راست پ  عہیےک ذر 
۔ ا   د ی٪  شد30او کا    یس  نے   چ ی۔ اںیکر   مائش یپ  مقدار یک  او یک  یس  نے   چیصورتحال ےک طور پر ا  ہنگایم  کیہے

او اور زہر  یس نے  چیہے اور ا کرنی   یں بہت کم مقدار اہم زہر کو خارج نہ کنیکرتا ہے ل  نشاندیہ نمائش یک
 ۔ یں تعلقات خراب ہ انینتائج ےک درم شدت اور طٹے  یک
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ی نشہ آور چ دہی چی پ ثں غ. 4 ہونی کا   کا کافی   تھرانی  جنیسطح اور آکس او یک یس نے  چی، نس ےک ا یں م  وںثں
۔  امکان ہے

 قلٹے  اںیسطح  اور نما او یک یس نے  چیا ٪ ےس اوپر ےک ابتدانے 15اور انفاکشن ےک لتے  ا یمیاسک لیوکارڈیما. 5
 (۔یں کھی د 4ےک لتے باب  التی )تفص ںیاور اس ےک مطابق عالج کر  ںیجانچ کر  یک  ضوںی ےک حامل مر  یمار یب
ب 6   ضوں ی واےل مر   خرانے   اعصانے   ا ی  قلٹے   ا یسطح    یک  ادہی٪ ےس ز 40  یں م   اتیسہول  کثں ۔ اگر ممکن ہو تو ، ہائثی
ےک لتے  گھنٹوں ےک بعد مستقل خرانے   4ےک  تھرانی  جنیآکس ۔ معمول یکںیپر غور کر  منتقیل یفور  یک

ب  ور   منتقیل یں مرکز م کثں ہائثی ۔ یضی  ہے
  آدیھ منٹ یک 90-30سطح اور  ابتدانے . 7

ی
 تھرانی کا ا  جنی٪ آکس100کو   زندیک

  یک   ستعمال کرنی ہونے
ور   ۔ یں لگائ نہیکل تخم  کیمدت کا ا یضی

ب ضوں یحاملہ مر  ٪ ےس اوپر( یک15او )  یس نے  چیکم ا . 8 ۔ کاربن  ا یغور ک تں عالج ےک ل ک ثں پر ہائثی جانا چاہنے
 ۔یں رکھ یعالج جار  نہ ملتی ےک بعد بیھ د ی مز  یں مونو آکسائڈ خون م 

 گرام / کلوگرام۔   1 ٹولینیانجکشن م  یں نٹ مم 20ورم کا شبہ ہے تو ،  دماغی .  9
۔ ا تھرانی  جنیعام طور پر آکس ڈوسسیسیا کا جارحانہ   چیا ےس اوپر نی  7.15 سڈوسسیےس بہثی ہوتا ہے

  جو طٹے  یں م ضوںی۔ مر ںیکر   نگرانی  یک  سوںیگ  گھنتی بعد اور خون یک  6-4تال ہر  ۔ دل یکںیعالج  نہ کر 
 ۔ ںی پر غور کر  صدےم  ےسیتھرمل سانس ج ا یسانسوں  ےلیزہر  گر ی، د یں ناکام رہنی ہ یں م یلحاظ ےس بہثی 

۔ پھ  جا یسطح پر آنی ےس گھر بھ  او یک  یس  نے   چی٪ ےس کم ا10کو    ضوںی عالمات ےک مر   ثں بغ  پھڑوں یجاسکتا ہے
ی ، کمسن بچوں اور حاملہ خوات وںیمار یب یک  وںینال خون یک ا ی  یس / آنے  و ی یس )یس ٹنگیس یک  نگرانی  یک  یں
۔ یں کا جائزہ ل  تیثیح یک  سیب سڈ یاور ا ںیکو داخل کر   ضوںیمر  ثں عالمات ےک بغ  تں مشاہدے ےک ل یں ( مو ی

 ٹابولک ی، کوما ، م سٹیار  کی۔ کارڈںیعالج کر  یں م و ی یس آنے  کلیرسج ورو یکا ن  ضوںیورم واےل مر  دماغی 
کی وروسائکی۔ نیں سطح خراب نتائج ےس وابستہ ہ اعیل او یک یس نے  چی، اور ا ڈوسسیسیا   یں م سٹنگیٹ ثی

ی کا تع  جہیےک نت  ثں تاخ ۔  ہوسکٹی  تی دافا یک  یکرنی ےس بہثی   یں  ہے

 مریضوں یک تعلیم

  رہنی  ابیکام  یں م یزہر ےس صحت مند ڈ ی تر لوگ کاربن مونو آکسائ ادہیاگر عالج بروقت ہوتا ہے تو ، ز
 ۔ یں ہ
 ۔ یں عام ہ  ادہیز  یں نےسر م  د یہ شد، حاالنکہ و   ںیکر   الیےک امکان پر تبادلہ خ  وںیدگیچیپ  ورولوجکیےس ن  ر ید

   عالج
ی
 ۔ نا یاطالع د   یک  یلیتبد   کیس  یں طرز عمل م  ا ی،    ےک بعد ےک ہفتوں ےک دوران ، ڈاکثی کو نظر ، ہم آہنگ

 کو کم ےس کم کرنا۔   رسگریم ہفتوں تک جسمانی  2-4 
 ۔ ںی ترک کرنی کا مشورہ د نویسر  ٹیکو سگر   ضی مر 
 

 کاٹنا   6.1
وں ےک کاٹئن کا ان    6.2 ر  تظامکٹں

۔   ہیں
وں ےک کاٹتی میں زیادہ بچھو ےس ہونی ی  اہم کثں

۔عالمات:   زیادہ تر کاٹتی اور ڈنک ےک نتیجے میں متاثرہ حےص میں درد ، سوجن ، الیل ، اور خارش ہونی ہے
 عالج اور مینجمنٹ 

 یں م وںیمکھ  کاٹتی یک  گر یمچھر اور د
ی تر ک ادہیز  رد عمل(  جو کاٹتی ےک حےص )مقایم یں ث بننی ہےک کاٹتی اور ڈنگ چھونی چھونی رد عمل کا باع ےثں

۔  ا ی۔ عام طور پر ان کا عالج گھر پر ک یں تک محدود ہونی ہ   جاسکتا ہے
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ی س یایآنکورسس ، سسیایسیشمای، ل ا یثں ہونی ےک عالوہ ، مل کثی ی ےک و  وںی مار یب یو یاہم پرج متعدد  اور  ثں
گھاووں کا باعث بن    فلورڈ مقایم یں فراد م متاثرہ ا اںیمکھ کاٹتی وایل  گر ی، مچھر اور د تیسم سسی ایثں لیف

 ۔ یں ہ  سکٹی 
(  پولر ی)پ عالج  چھپاک ےک لتے

 ۔گویل  نیز ی ثں ٹیگرام س  میل 10بار  کیکو دور کرنی ےک لتے روزانہ ا  . کھجیل1
 ں ی)مالحظہ کر  یار یت لیثں کٹیب نٹی یا کلیکو روکنی ےک لتے ٹاپ  کشن ی انف لیثں کٹی ب ی. ثانو 2

 (. کشنی س پر  کشنی جلد ےک انف نکیپائوج
 ونٹی یاور چ ٹی، ہارن سپسی، و  اںیمکھ یک  شہد 
ا ی میہائ  اںیونٹیاور چ  ٹی، ہارن  سپسی، و   اںیمکھ  یک  شہد   کو فورا یہ   ےلیتھ  ےلی۔ ڈنگ اور زہر یں ذات ہ  یک  نوپثی

 کارڈ۔  نکیب ےسیج ںیسخت کنارے ےس استعمال کرنی ہونے ہٹا د کیس  ا یےک ناخن ےس   وںیجلد پر ےس انگل 
ےک جوڑے ےس ڈنگ کو دبا کر نہ  چمٹی  ا ی وںیانگل اپٹی  ا ی ںیکو پنکچر نہ ہونی د  یلیتھ یلی: زہر اطی)احت
 ( یں نکال
 نان یلہذا اطم  یں ، لہذا دوبارہ ڈنگ سکتی ہ  یں چھوڑنی ہ  یں نہ  چھےیاور ہارنٹس عام طور پر ڈنگ کو پ  سپسیو 

 ۔یں ےس کمرے ےس باہر نکل جائ 

 عالج
ی تر ک  ادہیز   یں گھنٹوں م   ہے جو عام طور پر کٹے  ہ ےس خارش اور سوجن ہونی وج ےک کاٹتی اور ڈنگ یک وںثں
۔  ہوجانی  کیٹھ  ہے

 : عالج
 ۔ یں ےس دھوئ . متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی 1
ی واال ٹھنڈا ہوا فالل )ٹھنڈے پانی  سی متاثرہ جگہ پر رسد کمثی  تں . سوجن کو کم کرنی ےک ل 2 ا( رکھ  ا ی یں ی  یں کثی

۔ کشنی اس ےس انف ونکہی ک  یں نوچ اس جگہ کو  اور نہ یہ ںینہ پھوڑ  چھاےل   ہوسکتا ہے
 سوجن ہو:  ا یدہ  فیجگہ تکل  ڈنگ یک ا یکاٹتی   اگر 
ی المی ک  ا ی کیآئس پ تں امداد ےک ل . عالمٹی 1  ہ یانتظام لوشن یک یں
ی ی ہسٹام نٹی یا ٹکیمیسٹیدرد کو دور کرنی ےک لتے س ا ی. خارش 2  ۔ یں ہ  جاسکٹی  ید اتیاور درد کش ادو  ثی
ی ، اگر سنگ یں مناسب ہوسکتی ہ ائڈز ثں کوسٹ ی کورٹ  ٹکیمیسٹی. س3  مرصی اثرات ہوں۔   یں
  

ی جو ک ا یشخص جو گر جاتا ہے ،  بیھ کونے  ،  نکتی یگھنٹہ ےک اندر اندر چھ  1 با یےک کاٹ جانی ےک تقر  ے ثں
 نا یکرتا ہے اس کا ا  تیشکا جکڑن ہونی یک یں م نی یس ا ی ےک احساس ، عام کھجیل نے ہویسر  ا ی شانی یپر 
 (۔ یں کھیکشن دیجھٹگ واال س کٹکیفائل نا یجانا چاہنے )ا ا یر پر عالج کجھٹگ ےک طو  کٹکی فائل

ی نال یڈر یانجکشن ا میا آنے  ثی یل میل 1.0-0.5( ٹیگرام )بطور ہائڈروجن ٹارٹائر   میل 1 ناالئنیڈر یا انجکشن   یں
ورت ہو تو۔  ا یدہرا یں منٹ م  20-15حل( ہر  1000: 1)   جاتا ہے ، اگر ضی
۔ )تفص  ا یگھنتی مشاہدہ ک  24کو کم از کم    ضوںیتمام مر   تں ےک ل  کسسیافائلیبار ان  بار  ےک لتے   التی جانا چاہنے
 (۔ ںیمالحظہ کر   کشنی پر س کسسی نافائلیا
  

 بچھو ےک اسٹنگ کا انتظام    6.3
 نظام پر اثرات بچوں میں بڑوں ےک مقابےل میں  

۔ زہر ےک جسمانی کچھ دن تک اس میں بہت درد ہوسکتا ہے
۔   بہت زیادہ عام ہیں
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 یک ب

ی
 )اینوینومنگ(  تشخیصچھو یک زہر آلودیک

۔ اس یک عالمتیں منٹوں میں ہوسکٹی ہیں اور اس   یک وجہ خودمختار اعصانے نظام یک ایکٹیویشن ہونی ہے
 :  ان میں شامل ہیں

o   جھٹکا 
o    زیادہ یا کم بلڈ پریسر 

ی اور / یا فاسد نبض    اے        تثں
o   متیل ، الٹی ، پیٹ میں درد 
o   لینی میں دشواری )دل یک خرانے یک وجہ ےس( یا سانس یک خرانے  سانس 
o     کھینچاؤ پٹھوں یک چوڑیاں اور 
o    کم نے نی یا زیادہ نے نی یک جانچ کریں اور اگر دل یک خرانے یک عالمات ہوں تو عالج کریں 

 عالج فرسٹ ایڈ 
o    ۔  جتٹی جلدی ہو سگ اسپتال پہنچائیں

 ہسپتال میں دیکھ بھال 
 وینوم  اینٹی 
o    ( جیسا کہ اوپر سانپ  اگر شدید اینوینومنگ یک عالمت بچھو اینٹی وینوم دیٹی ہے ، اگر دستیاب ہو

 اینٹی وینوم انفیوژن(۔ 
 دورسے عالج 

o    دل یک ناکایم کا عالج کریں ، اگر موجود ہو 
ی  معاون دیکھ بھال کریں۔  ایم مورفیں

اسیٹامول یا زبانی یا آنے  پثں
 دیں۔ اگر بہت یہ  شدت ےک مطابق زبانی

ی ےک ساتھ دراندازی و 1سخت ہے تو ، ایپینیفرین ےک بغثں ،   ایل جگہ پر۔٪ لیگنو کیں
 

 سانپ ےک کاٹئن / زہر کا انتظام   6.4
 ہیں اور ان میں کوبراس اور مامباس  10سانپوں یک اقسام میں ےس  3500

فیصد ےس بیھ کم زہریےل ہونی
انیہ )ایلپیڈاک( شامل ہیں ، سانپ )ہائیڈر  ی ۔ تثی وفیڈاک( اور بومسالنگ اور وائن سانپ )کولمبیداک( دیکھیں

۔ میں یہ ایک عام   ۔ طٹے حالت کا انحصار سانپ ےک کاٹتی اور زہر )زہر( یک مقدار پر لگایا جاتا ہے مسئلہ ہے
ز اور بومسال  ی سانپ، وائثی ( کوبرا اور مامباس میں نیوروٹوکسک اور سمثی

ی
نگ  لہذا انوینومیشن )زہر آلودیک
۔
ی
 میں ہیموٹوکسک ہوں ےک

غثں معمویل اعصانے عالمات ےک ساتھ پیش آنی کیس بیھ شدید درد یا اعضاء یک سوجن یا خون بہہ جانی یا  
۔ کچھ کوبرا متاثرین یک آنکھوں کو  وایل کیس بیھ نامعلوم بیماری میں سانپ ےک کاٹتی پر غور کرنا چاہنے

 ہیں اور درد اور سوزش کا باع 
وں ےک ساتھ رابےط  زہر آلود کرنی ی ث بننی ہیں ۔ سانپ ، بچھو اور دورسے کثں

: شکار پر زہر ےک براہ راست اثر یک وجہ ےس اور وہ زہر ےک بالواسطہ ےک نتیجے میں دو قسم ےک    ہیں
زخیم ہونی

 اثر یک وجہ ےس ہیں جیےس شہد یک مکیھ ےک ڈنک پر انتہانے حساسیت کا رد عمل۔

  تشخیصسانپ وینکتتا یک 
۔ مقایم نیکروسس ، خون بہنا ہے     ·         یا ٹینڈر مقایم عام عالمات میں جھٹکا ، الٹی اور رس درد شامل ہیں

 لمف نوڈز ےک بڑھتی ےک لتے کاٹتی یک جانچ پڑتال کریں۔ 
         · : ۔ ان میں شامل ہیں  مخصوص عالمات کا انحصار زہر اور اس ےک اثرات پر ہوتا ہے
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o   جھٹکا 
o    آہستہ آہستہ بڑھ سکتی ہیں جو کہ کانی ہونے عضو تک بڑھ سکتی ہیں مقایم سوجن جو 
O    اکرینئلخون بہنا: مسو ۔ اندرونی خاص طور پرانثی ونی  ڑھوں ، زخموں یا زخموں ےس بثں
o     )میں دشواری 

نیوروٹوکسیسٹی یک عالمات: سانس کا رکنا یا فالج ، ٹوسس ، بلثے فالج )نگلتی اور بات کرنی
 ری ، اعضا یک کمزو 

o    پٹھوں میں خرانے یک عالمات: پٹھوں میں درد اور سیاہ پیشاب 
(۔·           ہیموگلوبن چیک کریں )جہاں ممکن ہو ، خون جمتی کا اندازہ لگانا چاہنے

  

 طتے امداد
 عالج ابتدائ 

 مریض کو حوصلہ دیں۔ ·         
اعضاء کو ·          سپلینٹ کریں۔ اگر اس کاٹتی کا امکان   زہر یک نقل و حرکت اور جذب کو کم کرنی ےک لتے

ےک ساتھ آیا ہو تو ، انگلیوں یا انگلیوں ےس متاثرہ اعضاء پر ایک مضبوط کیس سانپ ےس نیوروٹوکسک زہر  
 پٹی لگائیں کاٹتی یک جگہ پر۔ 

۔ ·           صاف پانی ےس جگہ کو صاف کریں تاکہ زہر نکےل اور کیس قسم یک فینگز دور ہوسکیں
پہنچائیں جہاں اینٹی وینوم  ر مندرجہ باال عالمات میں ےس کونے بیھ ہو تو ، اسپتال جلد ےس جلد اگ·         

.۔   ہو۔ اگر سانپ پہےل یہ ہالک ہوچکا ہے تو ، اےس مریض ےک ساتھ اسپتال ےل جائیں
  

 عالج ہسپتال میں دیکھ بھال
 صدےم / سانس ےک رکنی کا عالج

 ود ہو۔ شاک کا عالج کریں ، اگر موج·         
 اور اس میں عملہ اور / یا رشتہ داروں ےک سانس ےک پٹھوں کا فالج کٹے دن تک جاری رہ سکتا ہے ·         

سانس یک افادیت یک واپیس تک انٹیوبیشن اور مکینیکل وینٹیلیشن )دسٹی وینٹیلیشن )ماسک یا اینڈوٹریکیل 
۔ اینڈوٹریکیل ٹیوب  ورت ہونی ہے یک محتاط حفاظت ےک لتے توجہ دینا    ٹیوب اور بیگ ےک ساتھ( یک ضی

۔ ایک متبادل ےک طور پر  وری ہے ۔ ضی  ٹریکیوسٹویم انجام دینا ہے
 اینٹی وینم  

اگرجسمانی نظایم نشانیاں یا شدید مقایم عالمات )آدےھ ےس زیادہ اعضاء یک سوجن یا شدید ·         
 نیکروسس( موجود ہیں تو ، اگر دستیاب ہو تو اینٹی وینوم دیں 

ی نس میں تیار        ·    کریں اور اگر الرجک رد عمل ہوتا ہے تو تیار  ایٹی نیفرین پٹھے میں اور کلور فینائرامیں
۔  رہیں
 اگر سانپ یک ذات معلوم ہو تو مونویلینٹ اینٹی وینوم دیں۔ ·         
م تیاری پر دی گٹے اگر پرجاتیوں کا پتہ نہیں چلتا ہے تو پویل وولنٹ اینٹی وینوم دیں۔ اینٹی وینو ·         

 ہدایات پر عمل کریں۔ 
 ٪ سیالئن میں پتال کریں اور ایک گھنٹہ ےس زیادہ دن میں دیں۔ 0.9حجم میں  3-2کو   اینٹی وینوم·         
ی منفی رد عمل ےک لتے قریب  ·           ابتدانے طور پر زیادہ آہستہ آہستہ دیں اور اینافائلیکسس یا دیگر سنگیں

 ےس نگرانی کریں۔ 
چیٹی ، بخار ، کھانیس یا س        ·  انس لینی میں دشواری پیدا ہوجانی ہے تو اگر خارش / چھپایک دال ، نے

 0.1حل یک    10،000/    1میل لیثی / کلوگرام یا    0.01یک    1000/ 1پھر اینٹی وینوم کو روکیں اور ایپینیفرین کو  
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ی میل لیثی / کلوگرام دیں اور آنے ایم یا نس/جلد میں کلور فینا مائیکروگرام /کلوگرام. جب مریض    250ئرامیں
وع کریں۔ مستحکم ہو تو ، ای  نٹی وینوم انفیوژن آہستہ آہستہ دوبارہ رسر

ی ےس خون   2–1اگر خون یک جمتی میں روکاوٹ یک تکرار ہونی ہے یا ·           ی گھنتی ےک بعد اگر مریض میں تثں
گھنتی ےک بعد دینا   6اب ہونی ہے تو مزید اینٹی وینوم  بہہ رہا ہوتا ہے یا نیوروٹوکسک یا قلٹے عالمات یک خر 

۔   چاہنے
۔          · ورت نہیں ہونی چاہنے  اگر اینٹی وینوم دیا جانے تو خون یک منتقیل یک ضی

 وینوم پر غثں معمویل اعصانے عالمات کا جواب زیادہ متغثں ہوتا ہے اور یہ زہر یک قسم پر ·         
اینٹی

۔   منحرص ہوتا ہے
 ردعمل نہیں ہے تو اس کو     ·     

۔اگر اینٹی وینوم انفیوژن کا کونے  دہرایا جانا چاہنے
یز سانپ یک کچھ پرجاتیوں میں اعصانے عالمتوں کو تبدیل کرسکتی ہیں )مزید ·          اینٹیکلولینایسثی

 تفصیالت ےک لتے طب یک معیاری نصانے کتب مالحظہ کریں(۔ 
 دورسا عالج

 انے جراج یک ر ·         
 لیں اگر کیس عضو میں شدید سوجن ہے 

نبض محسوس نہیں ہو ریہ یا تکلیف دہ جراج ےک متعلق رانے
 :
ی
۔ جراج یک دیکھ بھال میں درج ذیل شامل ہوں ےک  ہے یا مقایم نیکروسس ہے

o   زخم ےس مردہ ٹشو کو کاٹنا 
O   ، ا وری ہو تو  اعضاء ےک حصوں میں دباؤ کو دور کرنی ےک لتے فاسیس جھلیوں کا چثں  اگر ضی
o   و جلد یک گرافٹنگ ، اگر وسیع نیکروسیس ہ 
o    ٹریکیوسٹویم ) یا اینڈوٹریکیل انٹیوبیشن( اگر نگلتی میں ملوث پٹھوں کا فالج ہو توحایم نگہداشت 
 

وریات ےک مطابق زبانی طور پر یا این جے ٹیوب ےک ذریعہ سیال دیں۔ سیال یک انٹیک ·          روزانہ یک ضی
۔ اور   آؤٹ پٹ کا قریٹے ریکارڈ رکھیں

 اد فراہم کریں درد یک مناسب امد·         
 اگر سوجن ہو تو اعضاء کو اونچا کریں ·         
 اینٹی ٹیٹینس حفاظٹی عالج کریں ·         
ورت نہیں جب تک کہ زخم یک جگہ پر ٹشو ·           اینٹی بائیوٹک عالج یک ضی

گھنٹہ ، گھنٹوں ےک لتے فی    24ی بعد ےس نگرانی کریں ، پھر کم از کم نیکروسس نہ ہو داخل ہونی ےک فور 
۔ ی ےس ترفی کرسکتا ہے ی  کیونکہ اینوینومنگ تثں

 زہر ےک دورسے ذرائع کا انتظام )اینوینومنگ(   8.1
 یں م وںیمکھ  کاٹتی یک  گر یمچھر اور د

ی تر ک ادہیز  رد عمل(  و کاٹتی ےک حےص )مقایمج یں ےک کاٹتی اور ڈنگ چھونی چھونی رد عمل کا باعث بننی ہ ےثں
۔  ا یطور پر ان کا عالج گھر پر ک ۔ عام یں تک محدود ہونی ہ   جاسکتا ہے

ی س یای، آنکورسس سسیایسیشمای، ل ا یثں ہونی ےک عالوہ ، مل کثی ی ےک و  وںی مار یب یو یاہم پرج متعدد  اور  ثں
گھاووں کا باعث بن    رڈ مقایمفلو  یں متاثرہ افراد م  اںیمکھ کاٹتی وایل  گر ی، مچھر اور د تیسم سسی ایثں لیف

 ۔ یں ہ  سکٹی 

( پولر ی)پ عالج  چھپاک ےک لئ 
 ۔گویل  نیز ی ثں ٹیگرام س  میل 10بار  کیکو دور کرنی ےک لتے روزانہ ا  کھجیل. 1
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 ں ی)مالحظہ کر  یار یت لیثں کٹیب نٹی یا کلیکو روکنی ےک لتے ٹاپ  کشن ی انف لیثں کٹی ب یثانو . 2
 (. کشنی پر س کشنی جلد ےک انف نکیپائوج
 ونٹی یاور چ ٹی، ہارن سپسی، و  اںیمکھ یک  شہد 
ا ی میہائ  اںیونٹیاور چ  ٹی، ہارن  سپسی، و   اںیمکھ  یک  شہد   کو فورا یہ   ےلیتھ  ےلی۔ ڈنگ اور زہر یں ذات ہ  یک  نوپثی

 کارڈ۔  نکیب ےسیج ںیسخت کنارے ےس استعمال کرنی ہونے ہٹا د کیس  ا یےک ناخن ےس   وںیجلد پر ےس انگل 
ےک جوڑے ےس ڈنگ کو دبا کر نہ  چمٹی  ا ی وںیانگل اپٹی  ا ی ںیپنکچر نہ ہونی دکو   یلیتھ یلی: زہر اطیاحت) 

 ( یں نکال
 نان یلہذا اطم  یں ، لہذا دوبارہ ڈنگ سکتی ہ  یں چھوڑنی ہ  یں نہ  چھےیاور ہارنٹس عام طور پر ڈنگ کو پ  سپسیو 

 ۔یں ےس کمرے ےس باہر نکل جائ 

 عالج
ی تر ک  ادہیز   یں گھنٹوں م   ہے جو عام طور پر کٹے  ر سوجن ہونی وجہ ےس خارش او  ےک کاٹتی اور ڈنگ یک وںثں
۔  ہوجانی  کیٹھ  ہے

 : عالج
 ۔ یں ےس دھوئ متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی . 1
ی واال ٹھنڈا ہوا فالل )ٹھنڈے پانی  سی متاثرہ جگہ پر رسد کمثی  تں سوجن کو کم کرنی ےک ل . 2 ا( رکھ  ا ی یں ی  یں کثی

۔ کشنی اس ےس انف ونکہی ک  یں اس جگہ کو نوچ  اور نہ یہ ںینہ پھوڑ  چھاےل   ہوسکتا ہے
 سوجن ہو:  ا یدہ  فیجگہ تکل  ڈنگ یک ا یکاٹتی   اگر 
ی المی ک  ا ی کیآئس پ تں امداد ےک ل عالمٹی . 1  ہ یانتظام لوشن یک یں
ی ی ہسٹام نٹی یا ٹکیمیسٹیدرد کو دور کرنی ےک لتے س ا یخارش . 2  ۔ یں ہ  جاسکٹی  ید اتیاور درد کش ادو  ثی
ی ، اگر سنگ یں ہوسکتی ہ مناسب ائڈز ثں کوسٹ ی کورٹ  ٹکیمیسٹیس. 3  مرصی اثرات ہوں۔   یں
  

ی جو ک ا یشخص جو گر جاتا ہے ،  بیھ کونے  ،  نکتی یگھنٹہ ےک اندر اندر چھ  1 با یےک کاٹ جانی ےک تقر  ے ثں
 نا یکرتا ہے اس کا ا  تیشکا جکڑن ہونی یک یں م نی یس ا ی ےک احساس ، عام کھجیل نے ہویسر  ا ی شانی یپر 
 (۔ یں کھیکشن دیجھٹگ واال س کٹکیفائل نا یجانا چاہنے )ا ا یجھٹگ ےک طور پر عالج ک کٹکی فائل

ی نال یڈر یانجکشن ا میا آنے  ثی یل میل 1.0-0.5( ٹیگرام )بطور ہائڈروجن ٹارٹائر   میل 1 ناالئنیڈر یا انجکشن   یں
ورت ہو تو۔  ا یدہرا یں منٹ م  20-15حل( ہر  1000: 1)   جاتا ہے ، اگر ضی
۔ )تفص  ا یگھنتی مشاہدہ ک  24کو کم از کم    ضوںیتمام مر   تں ےک ل  کسسیافائلیبار ان  بار  ےک لتے   التی جانا چاہنے
 (۔ ںیمالحظہ کر   کشنی پر س کسسی نافائلیا
 
 




