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 رہنمائے صحت از ہسپتال اتھارٹی

ہیپاٹائٹس  شدید  

 

 مشورے لیے دیکھ بھال کے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے گھر پر شدید (1)

 ہیپاٹائٹس کا سبب عام طور پر وائرس بنتے ہیں۔ دیگر ممکنہ وجوہات میں کثرت سے شراب نوشی یا مخصوص  شدید

 ادویات کا استعمال شامل ہے، وغیرہ۔

  ،ہیپاٹائٹس کے شکار اکثر مریض، ادویات لے کر اور گھر پر آرام  شدید وائرل طبی معالجے کے حصول کے بعد

 ماہ تک رفتہ رفتہ صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ 6کرتے ہوئے، کئی ہفتوں سے لے کر 

  ہیپاٹائٹس کی عمومی عالمات میں چائے کے رنگ کا پیشاب، تھکن، خوراک میں کمی، یرقان، وغیرہ شامل ہیں۔

 جن افراد میں درج باال عالمات ظاہر ہوں ان کو جس قدر جلد ممکن ہو طبی مشورہ لینا چاہیے۔

  ہدایات پر  درج ذیل حفظان صحت کیگھر پر رہتے ہوئے  چاہیے اور پر عمل پیرا رہنامریضوں کو طبی مشورہ

 گھر پر عمل درآمد کرنا چاہیے:

رخصت برائے بیماری کی  آیاڈاکٹر کو آگاہ کر دیں کہ  معائنہ کرنے والےگھر پر آرام کریں )براہ مہربانی  -

 ضرورت ہے(؛

دھوئیں )یا قابل تلف کھانے کے برتن کھانے کے لیے علیحدہ برتن استعمال کریں اور ان کو الگ سے  -

 دیں(؛ تعمال کے بعد مناسب طور پر ٹھکانے لگااستعمال کریں اور ان کو اس

 گھریلو استعمال کی جراثیم کش دوائیںٹائلٹ باؤل یا کنٹینر کو استعمال کے بعد صاف کرنے کے لیے  -

 استعمال کریں؛

 کے بعد ہاتھ دھونے چاہئیں؛ مریض اور ارکان خاندان کو، کھانے اور رفع حاجت دونوں -

مریضوں کو  سے بھی منتقل ہو سکتے ہیں،جیسا کہ بی، سی اور ڈی( جنسی مالپ بعض ہیپاٹائٹس وائرس ) -

 ہدایات کے مطابق مناسب حفاظتی اقدامات کو اپنانا چاہیے؛ فراہم کردہ

کا اضافہ  او سبزیوں کم کر دیں، غذا میں کاربوہائیڈریٹ، زائد پروٹین کی خوراک مرغن غذا کا استعمال -

 کے لیے کم مقدار میں اور کئی مرتبہ خوراک لیں؛ سہولتمیں  کریں۔ پیٹ کے اپھار

 ؛ترک کر دیں اور شراب نوشی سگریٹ نوشی -

 لیں؛ مالقات کا وقتکے مطابق فالو اپ  نظام االوقاتاور  ادویات لیں -

اگر حالت میں مزید بگاڑ آ جائے )مثال کے طور پر تیز بخار، شدید پیٹ درد، مسلسل قے، منہ سے خوراک  -

ایکسیڈنٹ معاونت لینے کے لے قریب واقع فوری طور پر طبی تو(،  ہو تذبذب کی کیفیتلینے میں دشواری یا 

 یں۔ڈپارٹمنٹ کا رخ کر اینڈ ایمرجنسی

  اور  شفابخشی کی رفتارکرے گا اور  وضاحتکرنے واال ڈاکٹر کیفیت کی  کے دوران، معائنہ مالقاتوںفالو اپ

 لیبارٹری رپورٹوں کی بنیاد پر، الئحہء عمل پیش کرے گا۔
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  شفاخانہ برائے عمومی اگر ارکان خاندان یا رشتہ دار انفیکشن سے متاثر ہونے کے خدشے کا شکار ہوں تو، وہ

اس بات کی یقین ہیں تاکہ  ےیڈیکل پریکٹشنر سے مشاورت کر سکتپر جا سکتے ہیں یا رجسٹرڈ مبیرونی مریضاں 

 ئنے اور/یا ویکسینیشن کی ضرورت ہے۔معاکہ آیا کسی  لی جا سکےدہانی 

 جا سکتے ہیں۔ نبٹائےمریض کے طور پر بھی پاٹائٹس کے اکثر کیس بیرونی ہی شدید 

  اس متعلق مرتبہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو کے دوران ہر افراد کو طبی مشاورت کی تشخیص کے حامل ہیپاٹائٹس بی

 آگاہ کر دینا چاہیے۔

 

 ہیپاٹائٹس سے بچاؤ  (2)

 یا کم پکی ہوئی شیل فش کو کھانے سے گریز کرنا چاہیے؛ آلودہ 

 انجیکشن لگوانے کے لیے سرنجوں کی شراکت سے بچنا چاہیے؛ 

  جنسی عمل سے گریز کرنا چاہیے؛ عمومیجنسی عمل کے دوران کنڈوم استعمال کرنے چاہئیں اور 

  سے مشاورت کرنی چاہیے۔ معالجہیپاٹائٹس ویکسین لگوانے کے لیے اپنے خاندانی 

 

ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی برائےکمیٹی  کردہ از رابطہتیار   

 ہسپتال اتھارٹی

2018مئی   


