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ی دی طرفوں رہنمائے صحتہسپتال اتھارٹ  

ہیپاٹائٹس  شدید  
 

 

 مشورے لئیبھال  تے دیکھ نال گھرحوالے دے ہیپاٹائٹس  شدید (1)

 شراب نوشی یا مخصوص ادویات  دے نال وچ کثرتدیگر ممکنہ وجوہات  نیں۔ بندےوائرس تے سبب عام طور دا ہیپاٹائٹس  شدید
 وغیرہ۔ اے،استعمال شامل دا 

  کردیاں ہویاںآرام تے گھر تے  لے کےشکار اکثر مریض، ادویات دے ہیپاٹائٹس  شدید وائرل بعد، دے حصول دے طبی معالجے ،

 نیں۔ سکدےماہ تک رفتہ رفتہ صحت یاب ہو  6 توں لے کے کئی ہفتیاں

  درج وچ جن افراد  نیں۔کمی، یرقان، وغیرہ شامل وچ پیشاب، تھکن، خوراک دا رنگ دے چائے وچ عمومی عالمات دی ہیپاٹائٹس
 ۔لینا چاہی دا اےمشورہ  ہووے طبیقدر جلد ممکن  انہاں نوں جس ،ظاہر ہوونباال عالمات 

  گھر تے ہدایات  درج ذیلدی حفظان صحت  رہندیاں ہویاںتے گھر تے  چاہی دا اے عمل پیرا رہناتے  طبی مشورےنوں مریضوں
 :چاہی دا اےعمل درآمد کرنا رہ کے تے 

ضرورت دی رخصت برائے بیماری  آیاکہ دیو آگاہ کر نوں ڈاکٹر  معائنہ کرنے والے)براہ مہربانی  کروآرام تے گھر  -
 ہے(؛

تے  کروبرتن استعمال دے )یا قابل تلف کھانے  توں دھووالگ انہاں نوں تے  کروعلیحدہ برتن استعمال  لئیکھانے  -
 (؛ؤٹھکانے لگاتے بعد مناسب طور دے تعمال اسانہاں نوں 

 ؛کرواستعمال  دوائیاںجراثیم کش دی گھریلو استعمال  لئی بعد صاف کرن استعمال توںنوں ٹائلٹ باؤل یا کنٹینر  -
 ؛چاہی دے نیںبعد ہاتھ دھونے  واں توںرفع حاجت دونتے ، کھانے نوںارکان خاندان تے مریض  -
فراہم نوں  مریضاں ،سکدے نیںمنتقل ہو  ویتوں ڈی( جنسی مالپ تے جیسا کہ بی، سی بعض ہیپاٹائٹس وائرس ) -

 ؛چاہی دا اےاپنانا نوں مطابق مناسب حفاظتی اقدامات دے ہدایات  کردہ
دے ۔ پیٹ کرواضافہ دا  خوراک او سبزیاں دیکاربوہائیڈریٹ، زائد پروٹین وچ ، غذا کم کر دیو استعمالدا مرغن غذا  -

 ؛تے کئی مرتبہ خوراک لیووچ کم مقدار  لئی سہولتوچ  اپھار
 ؛وترک کر دی شراب نوشیتے  سگریٹ نوشی -
 ؛حاصل کرو وقتدا مالقات مطابق فالو اپ دے  نظام االوقاتتے  لیوادویات  -
خوراک لینے توں تیز بخار، شدید پیٹ درد، مسلسل قے، منہ تے طور دے مزید بگاڑ آ جائے )مثال وچ اگر حالت  -

ایکسیڈنٹ اینڈ قریب واقع معاونت لین لئی طبی تے فوری طور (، ووے تےہو کیفیتدی تذبذب دشواری یا وچ 
 ۔کرورخ دا ڈپارٹمنٹ  ایمرجنسی

  تے لیبارٹری رپورٹاں رفتاردی شفابخشی تے کرے گا  وضاحتدی دوران، معائنہ کرنے واال ڈاکٹر کیفیت دے  مالقاتوںفالو اپ 
 ، الئحہء عمل پیش کرے گا۔تےبنیاد دی 

  شفاخانہ برائے عمومی بیرونی مریضاں  او، ون تےشکار ہودا خدشے دے متاثر ہونے توں اگر ارکان خاندان یا رشتہ دار انفیکشن
کہ آیا یتی جا سکے لیقین دہانی دی اس بات کہ تا سکدے نیںمشاورت کر  دے نالیڈیکل پریکٹشنر یا رجسٹرڈ م سکدے نیںجا تے 

 اے۔ضرورت دی یا ویکسینیشن /تےئنے معاکسی 
 نیں۔ سکدےجا  نبٹائے ویتے طور دے مریض اکثر کیس بیرونی دے پاٹائٹس ہی شدید 
  آگاہ کر دینا اس متعلق نوں دوران ہر مرتبہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل دے طبی مشاورت نوں افراد حامل دے تشخیص دی ہیپاٹائٹس بی

 ۔چاہی دا اے

 

 بچاؤ توں ہیپاٹائٹس  (2)

 ؛چاہی دا اےگریز کرنا توں کھانے نوں ہوئی شیل فش  کییا کم پ آلودہ 

  ؛چاہی دا اےبچنا توں شراکت دی سرنجوں  لئیانجیکشن لگوانے 

  ؛چاہی دا اےگریز کرنا توں جنسی عمل  عمومیتے  دوران کنڈوم استعمال کرنے چاہی دے نیںدے جنسی عمل 

  ۔چاہی دا اےمشاورت کرنی توں  معالجاپنے خاندانی  لئیہیپاٹائٹس ویکسین لگوان 
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