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 دا  بندوبست  اںپیلی  ایڻو  کیئر  سروس۔  عالمات
 ہسپتال  اتھارڻی  دی  پیلی  ایڻو  کیئر  سروس

 دتے  ہوئے  ہسپتال  تھلے  نےہسپتال  اتھارڻی  دے  جیڑے  پیلی  ایڻو  کیئر  سروس  دیندے  نیں:

 پامیال  یوڈ  نیدر  سول  ایسڻرن  ہسپتال 
 گرانتھم  ہسپتال 
 شوئی  کن  ہسپتال  رتن  جی  اینڈ  تانگ 
 کوئین  میری  ہسپتال 
 ہانگ  کانگ  بدھست  ہسپتال 
 کوئین  الزبیتھ  ہسپتال 
   ہسپتالآور  لیڈی  آف  میری  نول 
   کیریتاس  میڈیکل  سینڻر 
 پرنسس  مارگرٹ  ہسپتال 
 ہیون  آف  ہوپ  ہسپتال 
   یونائیڻڈ  کرسچین  ہسپتال 
 پرنس  آف  ویلز  ہسپتال 
 شاتن  ہسپتال 
 توئین  من  ہسپتال 

 وچضروری  دوائیاں  پیلی  ایڻو  کیئر  

ڈاکڻر  استعمال  کرسی  دوائیاں  جیویں  مناسب  ہوسی  کنڻرول  کرن  وچ  عالمتاں  نوں  مریض  دی  
ضرورت  دے  مطابق۔  عام  طور  تے  ،  اے  دوائیاں  کجھ  نقصان  دے  سکدیاں  نے  ۔  جدوں  

میڈیکس  نو   نوں  الزمی  انفارم  کرنا  ہوے  گا وی  مریض  نوں  کوئی  ری  ایکشن  ہوے،  مریض  
 ں  تے  فر  اس  دے  مطابق  دوائی  نو  ں  ایڈجسٹ  کرنا  ہوےگا۔

جیڑے  ہون  /    سائیڈ  ایفیکڻس عمل  /  موزوں  عالمات دوئیاں  دا  نا عالمتاں
نئی    کی  کرنا  اے   تے  کی

 کرنا
ڈیکسامیتھہ   متلی/الڻی  

 سون
درد  وچ  آرام  دیندی   •

اے،  ساه  لین  وچ  
مشکل  ،  سوجن  ،  

 متلی    تے  الڻی  
 بھکھ  ودھاندی  اے •

لمبہ  استعمال  خون  وچ   •
گلوکوز  نوں  ودھاندا  

اے(  خاص  طور  تے  
شوگر  دے  مریض)  ،  
وجہ  بندا  اےمنہ  تے  
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ورم  دا  تے  پانی  دا  
اکڻھہ  ہون  دی۔  مریضاں  

انفیکشن  ہون  دا    نو  ں
  خطره  ہو  سکدا  اے  تے
او  سون  واسطے  بے  

 نے۔  تاب  ہوندے
بے  سکونی    لگیس  نا •

ہو  سکدی  اےتے  کھانا  
 کھان  دے  نال  وی

آرام  پہنچاندی  اے  متلی  توں   ہالو  پیریڈول
 ،  الڻی  تے  بے  آرامی  توں

خشک  منہ  ،  قبض،  غنودگی  
 وچ  جکڑاؤتے  پڻھیاں  

آرام  پہنچاندی  اے  الڻی  وچ   پروکلورپیرازین
 تے  سرگرانی  وچ

خشک  منہ  ،  قبض    تے  
 پڻھیاں  وچ  جکڑاؤ

صرف  خشک  کھنگ   • کوڈین کھنگ
دے  عالج  واسطے؛  

مدد  کردا  اے  کھنگ  
 نوں  روکن  واسطے

آرام  ہنچاندا  اے   •
سخت  تے  تھوڑی  

 درد  توں

مریض  اپنا  سر  ہلکا  محسوس  
کرن  گے  تے  تھوڑے  چکر  ،  

متلی  ہوے  گی  ،  تے  پسینہ،  
 الڻی  تے  قبض  

خوراک  وچ  
 کمی  ہونا

میڻو  کلو  
 پرامائیڈ

بچاندا  تے  آرام  پہنچاندا  اے  
متلی  توں،  الڻی  توں  ،  

ابھارا  توں  ،  خوراک  دے  
  ابنارمل  وچ  کمی  ہون  توں

گیس  دی  حرکت  دی  وجہ  
 توں  

 پڻھیا  ں  وچ  کھچاؤ

گلیسریں   قبض
 سپوزڻوریز

تیل  آلی  چکنائی  وانگوں  کم  
کردا  اے  تے  کوال  کر  دیندا  

اے  ماده  کڈنے  آلی  جگہ  
 نوں

 ۔۔

 قبض  دا  عالج  کردا   • لیکڻولوز  
اے  تے  جگر  دماغ   •

 وی

وڈی  آندر  نو  ں  جکڑ   •
 اے دیندا 

زیاده  دوائی  دا  استعمال   •
وجہ  بن سکدا  اے  پیٹ  

 تے  متلی  داا  درد،  ابھار
کردا  اے   قبض  نو  ں  ختم  سنا

دا  بند  جیڑا  نظام  نوں  کھول
کردا  اے  وڈی  آندر  نوں      

زیاده  دوائی  دی  خوراک  وجہ  
بن  سکدی  اے  متلی  تے  پیٹ  

 درد  دی
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 اخراج  واسطے
بیسا  کوڈل/  

بیساکوڈل  
 سپوسڻوریز

قبض  دے  عالج   •
 واسطے

تحریک  دیندا  اے   •
نظام  دے  کھلن  بند  
 ہون  نوں  پخانہ  دے

مریض  عام  طور  تے   •
پیٹ  درد  محسوس  

 کردے  نے
بیڈ  تے  جانے  تو  پہلے   •

لو؛  دودھ  نہ  پیو  تے  
معده  آلی  دوائی  نہ  

لوجیڑی  گیس  دے  ایسڈ  
ریزش  کردی  اے    نوں

پہلے  تے  بعد  اک  گھنڻہ  
 دوائی  لین  دے

سخت  تے  دائمی   • لوپرامائیڈ دست
عالج  واسطے  دست  

 دے
آرام  دیند  ا  اے  آندر   •

نوں    نظام  دے  کھن  
بند  ہون  نو  تے  

اضافہ  کردا  اے  پانی  
 دے  جزب  کرن  نوں

  مریض  دا  منہ  خشک  ہو  سکدا
عده  وچ    مروڑ  ہو  اے  ،  م

سکدے  نے  تے  سکن  دی  
 الرجی  وی

 

 عام  عالمتاں  تے  انہاں  نو  مینیج  کرن  دیاں  ڻیکنیکاں
یاں  دی  کینسر  دے  مریض  بے  آرامی  محسوس  کر  سکدے  نے  انہاں  وچ  ہون  والیاں  تبدیل

وجہ  توں  انہاں  دے  جسم  وچ  وجہ  توں  یا  گلڻی  دی  مرض  وچ  تبدیلیاں  توں،  جس  دی  
مختلف  عالمتاں  پیدا  ہوندیاں  نے۔  پیلی  ایڻو  کیئر  ایسی  اپروچ  ہے  جیڑی  مدد  کردی  اے  درد  

اسطے  وچ  آرام  نو  ں  جیڑی  وجہ  بندی  مختلف  عالمتاں  توں  زندگی  نوں  بہتر  بنان  و
ں  دے  ذریعے۔  کینسر  دی  عالمتاں  مریضاں  تے  دوجے  عالجا  مریضاں  دی  دوائیاں  راسطے

جسمانی  طور  تے،  سائیکو  سوشلی  تے  روحانی  طور  تے۔  پر   ں  نے  ا یوچ  مسئلہ  پیدا  کرد
نوں  ضرورت  ہوندی  اے  پورے  بندے  دی    کیئر  دی  تے  سارے  میڈیکل  اثر  پیلی  ایڻو  کیئر  
 سڻاف  دے  مل  کے۔

 

 تے  انہاں  نو  مینیج  کرن  دی  حکمت  عملی  عام  عالمتاں
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عام  کینسر  دی  عالمتاں  وچ  درد  ،  متلی  ،  الڻی  ،  سانس  دی  کمی  ،  کھنگ  ،  کھانے   •
دی  کمی  ،  قبض،  بے  خوابی،  خشک  منہ،  ورم،  تھکن،  انگ  دی  کمزوری  تے  

 مند  تے    افسرده  محسوس  کردا  اے۔۔  مریض  خود  نوں  گھبرایا  ہویا،  فکر  اابھار
مریض  وچ  کئی  قسم  دیاں  عالمتاں  ہو  سکدیاں  نے  جیڑی  مختلف  دی  خصوصیات  نال   •

عالمتاں  عام  طور  تے  اک  دو  جے  نال  تعلق  ہوندا  اے۔  مثال  جڑیا  ہویا  ہو  سکدا  اے۔  
ا  کر  سکدا  اے۔  بر  عکس  ،  کجھ  دے  طور  تے،  بے  چینی  سے  سانس  میں  کمی  پید

 عالمتاں  نوں  کم  کر  کے  دوجیاں  نوں  وی  آرام  دتا  جا  سکدا  اے۔
مکمل  تشخیص  تے  پروفیشنل  شناخت  جیڑی  کیتی  گئی  میڈیکل  سڻاف  وانگوں  مدد   •

 کردا  اے  اک  مناسب   پیلی  ایڻو  کیئر  پالن  بنان  واسطے۔
بات  کرے  گا  مریض  دے  نال  تے  اس  دی  فیملی  دے  نال  کجھ    میڈیکل  سڻاف  گل •

اک  کلیئر  عالج  فیصلے  کرن  واسطے  مریض  واسطے  پیلی  ایڻو    کیئر  دے  دوران۔  
تے  اس  دے  سائیڈ  ایفیکڻس  مریضاں  تے  اس  دے  خاندان  وچ  یقین    دی  وضاحت  

 پیداکر  دیندا  اے۔
شروع  کیتی  جا  سکدی  اے  بنیادی  کم  کر  کے  مریضاں  دے  عالمتاں  دی  مینیجمنٹ   •

درست  انداز  نال  سکون  واسطے۔  مثال  دے  طور  تے،  مریضاں  دی  مدد  کر  کے  
 بیڻھن  دا  طریقہ  اپنا  کے،  انہاں  دے  جسم  نوں  خشک  تے  صاف  رکھ  کے۔

مریض  دے  سپوڻر  ہوندے  نے  پیلی  ایڻو  کیئر  دے  دوران،  فیملی  دے  افراد  اپنے   •
 جیڑے  ودھاندے  نے  عالج  دا  اثر۔

 مینیجمنٹ  دی  ڻپس ممکنہ  وجہ عالمتاں  

قبض،  پریشانی  ،  سخت  درد،  شدید   متلی/  الڻی
  ،  کھانسی  ،  غیر  متوازن  برق  پاشیده

گلڻی  پریشر  دے  ودھن  توں  جیڑا  
پاخانہ  دے  دباؤ،  کیمو  دباؤ  نال،   دے 

تھراپی  یا  الیکڻروتھراپی  دے  نال،  
 سائیڈ  ایفیکڻس    وغیره  نال۔

زیاده  کھاؤ  پر  چھوڻے  چھوڻے   •
 ڻوڻیاں  وچ

الڻی  آلی  دوائی  لوکھانے  توں  اک   •
 گھنڻہ  پہلے  جے  ضروری  ہوے

پریشان  کرن  آلی  تے  بری  مشک   •
 توں  بچو

سانس  وچ  
 کمی

پلمونری  دا  مسئلہ  جیویں  کہ  گلڻی  ،  
پلمونری    ورم،  نمونیہ  تے  تنفس  دی  
بیماریاں  توں  ؛  دائمی  امراض  جیویں  
کہ  دل  دی  بیماریاں  تے  گردیاں  دے  
فیل  ہون  دی؛  سانس  وچ  کمی  جیڑی  

لے  بے  چینی  دی  وجہ  توں  ہوے  
ختم  ہونے  دے   جاندی  اے  اک  نا

 پاسے۔

اری  کھول  لو  تے  پکھہ  آن  کر  ب •
 لو  تے  ہوا  نوں  نکلن  دو

مریض  نو  اڻھن  وچ  مدد  کرو   •
تے  اگے  نوں  جھک  کے  کھڑا  

 کرو
مریض  دے  پچھے  تھپکی  الؤ     •

جیڑا  اس  دی  پریشانی  تے  تناؤ  
 نوں  ختم  کرے  گا

 آکسیجن  مہیا  کرنا  مریض  دی  •
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ضرورتاں  نو  پورا  کردا  اے؛    
آکسیجن  دینا  ودھاؤ  جیویں  ڈاکڻر  

 کہوے۔
کھنگ  ادوں  ہوندی  اے  جدوں   کھنگ

پلمونری  ورم  آال  مرض  ہوندا  اے،  
جدوں  سانس  آلی  نالی  وچ  گلڻی  

سانس  روکدی  اے،    ایسڈ  ریفلکس  
تے  نیسل  ریفلکس    ابھاردا  اے  

 نو  سسڻم  نوںسانس  لین  

ڈاکڻر  مریض  نوں  دوائیاں  دسے   •
گاکھانسی  نو  روکن  واسطے  تے  
بلغم  نوں  کڈن  واسطے  وجہ  دے  

مطابق  تے  بلغم  دی  مقدار؛    
مریض  الزمی  ڈاکڻر  کولوں  

ہدایتاں  لینیا  ہون  گیا  دوائی  لین  
 لگیاں

مریض  الزمی  ہیمو  سڻیٹ  لینی   •
کوئی  خون  ہویا  ہوے  گی  جے  

 بلغم  دے  وچ
ڻھنڈی  ہوا  توں  بچو،  ڻھنڈے   •

کھانیاں    تے  کولڈ  ڈرنکاں    توں  
جنہاں  وچ  فروڻاں  دا  ایسڈ  ہوے  

او  کھنگ  دی  وجہ  ہو  سکدی  
 اے

کھانے  وچ  
 کمی

گیس  آلی  بیماریاں  ،  گلڻیاں  ،  درد،  
  منہ  دا  السر،  پیٹ  وچمتلی  ،  قبض،  

پانی،  سائیڈ  ایفیکڻس  ڈگز  دے،  
سائیکوالجیکل  اثرات  مریضاں  تے  

 وغیره

زیاده  کھانے  دے  وقت  مگر   •
 تھوڑے  تھوڑے  ڻوڻیاں  وچ  

 منہ  نو  صاف  رکھو •
آرام  عالمتاں  توں  جیویں  کہ   •

خشک  منہ  ،  متلی،  قبض،  درد  
تے  بھیڑا  موڈ  اے  چیزاں  کھانا  

 دیاں  نےچنگا  کر  سک
مریض  نوں  اس  دی  پسند  دا   •

 کھانا  دیو
مریض  نو ں سکون  وچ  ہونا   •

چائی  دا  اے  جدوں  کھانا  کھا  ریا  
ہوے  تے  دھکے  دا  کھان  توں  

 بچو
قبض  دی  وجہ  زیاده  عرصہ  بیڈ  تے   قبض

رہن  دی  وجہ  اے،  کسرت  نہ  کرنا،  
تے  سیلولوز  نہ  لینا،      زیاده  پانی  

دماغی  پریشانی،  سائیڈ  ایفیکڻس  
دوائیاں  دے  تے  پاخانہ  دی  رکاوٹ،  

قبض  دی  وجہ  توں  متلی،  الڻی  ،  
کھانے  وچ  کمی،  ہیمورواڈز  دے  

قبض  ہو  سکدی  اے  درد  آلی   •
ں  دوائیاں  کھان  نال    تے  اس  تو

آرام  قبض  کشا  دوائی  کھان  نال  
ہوندی  اے  جیڑی  ڈاکڻر  ہدایت  

 کردا  اے
کوشش  کرو  کہ  او  کھاؤ  جس   •

وچ  سیلولوز  زیاده  ہوے،  جیویں  
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کہ  تازه  فروٹ    تے  سبزیاں،    بلیڈنگ،  ابھار  تے  پیٹ  درد
 زیاده  پانی  پیو

 پیشاب  وقت  تے  کرو •
اک  ترتیب  دے  نال  معده  دا  کم   •

کم  کرن  نوں  بہتر   کرنا  آندر  دے 
 کردا  اے

گلڻیاں  جنہاں  مریضاں  نوں  معده  وچ   ابھارا
ہوندیاں  نے  یا  پلوس  وچ  انہاں  نوں  

عام  طور  تے  ابھارا  ہوندا  اے؛  جگر  
دی گلڻیانمعده  دی  جگہ  نوں  نگل  

جاندیاں  نے؛  جس  تو  ابھارا  ہوندا  
دے   اے؛  ابھارا  عام  طور  تے  قبض 

دوران  زیاده  ہوندا  اے  جیڑے  مریض  
زیاده  عرصہ  واسطے  بسترے  اتے  

 رہندے  نے

دوائیاں  آرام  پہنچاندیاں  نے  زیاده   •
 تر  ابھارا  وچ

زیاده  واری  کھانا  مگر  تھوڑا   •
کھانا  ڻوڻیاں  وچ؛  مریضاں  نو  

اپنے  کھانے  تے  چبانے  دی  سپیڈ  
 چائی  دا  اےنوں  کم  کر  دینا  

 قبض  توں  بچو •

مریض  جیڑے  نازک  صحت  آلے   خشک  منہ
نےشک  وچ  رہندے  نے  اپنی  منہ  دی  

دوائیاں  تے  سر  بیماریاں  بارے؛  
گردن  دی  ریڈی  ایشن  تھراپیاں  وی  

منہ  نوں  خشک  تے  درد  کر  سکدیاں  
 نے

 زیاده  پانی  پیو •
تیز   ایہو  جیا  کھانا  کھاؤ  جیڑا  •

کرے  سالئیوا    سیکریشن  نوں  
جیویں  کہ  انناس،  شوگر  فری  

ببل  تے  نکے  نکے  برف  دے  
 ڻوڻے

کسرت  کا  کم  کرنا،  جسم  میں  پروڻین   ورم
کی  کمی  ،  دل  کا  چھوڻا  ہونا،  جگر  
یا  گردے  کا  فنگشن،  گلڻی  کا  ابھرنا،  

 لمپ  دے  سرکولیشن  وچ  رکاؤ  جسم 
وچ،  فائیبروسس  سرجری  دی  وجہ  

توں  ہونا  یا  ریڈی  ایشن  تھراپی  دی  
 وجہ  تو  ہونا  وغیره۔

ڈاکڻر  دسے  گا  مریض  نو  ورم   •
دے  بارے  کہ  کہڑی  دوائی  

کھانی  اے  اس  دی  کنڈیشن  دا  
 مطابق

جسم  دے  انہاں  حصیاں  نوں  اتے   •
کروجنہاں  نو  ورم  اے،  جیویں  

ہتھ  کھلے  کرنا  اپنے  مہڈیاں   کہ 
تو  اتے  اپنی  لتاں  نوں  اپانی  

 ڈھوئی  تک  اتے  کرنا
کمپریشن  سڻاکنگ  یا  بینڈیج  پاؤ   •

اپنے  جسم  دے  حصیاں  تے    
 جنہاں  نوں  ورم  ہے۔

جلدی  توں  جلدی  میڈیکل  چیک   •
اپ  کراؤ  جے  تہانوں  انہاں  

وچوں  کوئی  عالمت  ہے  تے:  
 سرخی،  درد  تے  بخار

پر  اثر  عالمتاں  تے  کنڻرول  کم   •عالمتاں  جہڑیاں  شام  دے  وقت  ظاہر   بے  خوابی
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ہون  جیویں  کہ  درد،  سانس  دی  کمی،  
دکھ؛  سون  وچ  بے  ترتیبی  جذباتی  

 وی  اک  وجہ  ہو  سکدی  اے

 کردا  اے  بے  خوابی  نوں
ڻی  زیاده  کھان  پین  توں    تے   •

۔وی  دے  پریشان  کرن  آلے  
پروگراماں  تو  یا  سون  تو  پہلے  

 کتاباں  نوں  پڑھن  توں  بچو
دن  دے  وقت  جتنا  گھٹ  سو   •

 سکدے  او  سوو
اک  پر  سکون  ماحول  وچ   •

درمیانی  روشنی  ،  گھٹ  آواز    
 تے  مناسب  ڻمپریچر  وچ  رہوو۔

 نہاؤ،  آرام  نال  مساج  تے  آہستہ  •
موسیقی  مریض  نوں  پر  سکون  
کرن  واسطے  مدد  گار  ثابت  ہو  

 سکدی  اے
جے  ضرورت  ہوئی  تے  ڈاکڻر   •

مریض  نوں  کم  عرصہ  واسطے  
 نیندر  آلی  گولیاں  دے  سکدا  اے

تھکن/انگ  
دی  

 کمزوری

مریض  کینسر  دے  عالج  توں  بعد  
کمزور  ہو  جاندا  اے؛  خون  دی  کمی،  
الیکڻروالئٹ  دا  غیر  متوازن  ہونا  جسم  

وچ،  دل  دی  بیماریاں  ،  جگر  تے  
گردے  تے  اندرونی  غدود    دی  
ریزش  وی  تھکن  دی  وجہ  ہو  

 سکدیاں  نے

ڈاکڻر  مریض  نوں  اجوانت   •
دوائیاں  دسے  گا  سائیڈ  ایفیکٹ  

کینسر  دی  کم  کرن  واسطے  
نال،  یا  دوائیاں  استعمال  کرن  

خون  دی  کمی  نو  ں  پورا  کرن  
واسطے  عالج  کرے  گا  تے  

دوجے  آرگن  دے  فنگشن  پرابلم  
 دی

مناسب  طور  تے  کسرت  کم  کر   •
 دیو

مریضاں  دے  حاالت  انہاں  دی   •
مختلف  ہوندی  اے  انہاں   بحالی    

دی  کنڈیشن  دے  مطابق۔  میڈیکل  
ریضاں  سڻاف  نصیحت  کرے  گا  م

د  کرے  گا    کہ  او  نوں  تے  مد
 ت  رکھ  سکنمناسب  توقعا
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