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ے ايہہ ويلے دے

داد و شمار نشان

 کانگ اچ طبی

مريض COPDچ 

 ے ہين۔

ئی الئی جا سک

ھڈنا وی بيماری

D(، کنسلٹنٹ، 

ے راستہ دی رک

ں دی صورت 

المتاں ظاہر ہوند

ں اچ اوکڑاں پيش

طور تے 

 Pakistani 
16 Hospital A

	اری

الج نئين اے تے

دے اعد 2007

، ايہہ ہانگنال

اچ 2007طابق، 

سرے درجہ تے

ضہ اچ چنگيائی

مباکو نوشی چھ

r. Christoph

 

وں ساه لين دے

کڈن اچ اوکڑاں

ی عالسی ورگ

 دی سرگرمياں

 ؟ہين کدے

وچکار مسلسل ط

Authority. A

دی بيما

ويلے کوئی عال

7ھا ہو ريا اے۔ 

ايہدے نال نے۔

ل حکام دے مط

ل استفاده اچ تيس

 کرن توں عارض

شی نہ کرنا يا تم

her CHAN( ن

ص کر شکريہ۔)

ن دے کارن تو

ن تے باہر ساه ک

 گھٹنا تے کھانس

ل دی روز مره

سک پا قابو طرح

ے تسی کام دے و

 ماسک پہنيں

 ؟ہينی

ll rights rese

کاوٹ د

دے لئی ايس و

ں کيسز اچ وادھ

ہلک بيماری اے

 بندا اے۔ ہسپتال

ے دناں دے کل

ء اچ ہی عالج

ے سگريٹ نوش

چان کرسٹوفر ٹر

 ہسپتال دا خاص

	کی اے؟
ويلے اچ نقصان

وا نوں اندر لين

، دم)ن دا گھاٹا

وں اپنی معمول

ط کس ری تے

  کر ديو

 طور تے، جے

 سکدے ہين تو م

کی ی وجوہات

erved

ائمی رک

)COPD(اری

سطح تے نويں

ں مہيوجگ اچ پن

 بوجھ دا کارن

پتال اچ بستر تے

ن اے، پر ابتداء

 واضح اے، تے

ڈاکٹلئی ين دے

لنگ نيتھرسول

ٹ دی بيماری ک
 نظام اچ لمے و

پھيپھڑياں اچ ہو

آکسيجن(وکسيا

ے مريضاں نو

دی بيمار کاوٹ

اکو نوشی ترک

ليو، مثال دے اپ

نوں ساه اچ لے

د دی بيماری

ں اچ دا

رکاوٹ دی بيما

ندا اے۔ عالمی س

CO ہانگ کانگ

گ دے بھاری

ے دے دن، ہسپ

کوئی عالج نئين

COPD دا کارن

 يندا اے۔

کاری دا جائزه لي

ن، ايلس ہو ميو ل

 دائمی رکاوٹ
اد ساه لين دے

، جيہدا نتيجہ پ

ے نتيجہ اچ ہائپو

دے COPDں کہ

رک دائمیاچ  اں

کرو يا تمبا نہی 

سازوسامان پی 

رات تے دھول ن

رکاوٹ دائمی 

يپھڑياں

ڑياں اچ دائمی ر

 آہستہ بگڑ جاند

OPDے ہين کہ 

مانگ ں دے لئی

سپتال اچ داخلے

دا ک COPDں 

Dيہدے نال نال

 تھام اچ مدد دي

ورقے دی جانک

منٹ آف ميڈيسن

پھيپھڑياں اچ
COPD توں مرا

 تنگ ہونا اے،

کلدا اے۔ ايہدے

ے۔ ايتھے تائيں

 سکدی ہين۔

پھيپھڑيا اسی 

 تمباکو نوشی

 ذاتی حفاظتی

دھواں/بخار

اچ پھيپھڑياں 

1

پھي

پھيپھڑ

آہستہ

کردے

خدمتاں

دے ہس

 

بھانويں

اے۔ اي

روک

(اس و 

ڈيپارٹم

پھ .1
D

يا

نک

اے

س
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رضہ 
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 تے 

 

طوبت 

ن دے 

ن توں 
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ے 
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چ آکسيجن دی م

ے کيميائی مادے

ے۔ تجربہ کار تم

 رکاوٹ دا عار

ے ول لے جاندا

جن دی فراہمی

ی برونکائيٹس،

صورت اچ، رط

 تے ساه چڑھن

نقصان پہنچن ی

 اے۔ ا سکد

؟اے سکدی جا

شديد ہوندے ہوئے

ه دا پھولنا، سرگ

 

ا مکمل ہيٹھاں د

ن توں حاصل کيت

تے لئی ظاہر کي
 Pakistani 
16 Hospital A

ے۔ ايہہ جسم اچ

 ہون آلے دوجے

گے نش پيدا کر

ے رستے اچس

 تے نقصان دے

 خون اچ آکسيج

ندی اے۔ دائمی

ے يا دوجی ص

ے۔ ايہہ کھانسی

واری نوں اک

جا اج نئين کيت

جدی  شناخت ل

  يد کمی)

ياں دے افعال ش

ے نال مريض ساه

؟جاوےی کيت ح

ے ليے جزوی يا

ری ہوا دھونکن

نوں تشخيص دے

Authority. A

بنيادی کارن اے

ے وچکار پيدا

الی دی سوزش

 س ہين۔

ن سارن توں ہو

ے) دی سوجن

تے ايس طرح

حيت اچ کمی ہو

 دی وجہ بندا ا

کاوٹ ڈالتی اے

افتيں تے افعال

C دا مکمل عال

آسانی نالدی  ں

  دا پھولنا

آکسيجن دی شدي

ں جيويں پھيپھڑي

عتدال پسندی دے

طرح کس خيص

کٹر مريضاں دے

 اچ کجھ اک وار

کرن دی رفتار ن

ll rights rese

دا ب COPDوه

يٹ دے جلن دے

ے تے ساه دی نا

ئيں ودھ حساس

نکائيٹس دے کا

ی (ہوا دے خانے

گھٹ کردا اے ت

کن دی صالحي

ں دی سوزشا

ی ناليوں اچ رک

پھيپھڑياں دی با

COPDے، لہذا

عالمتاںدی  ی

ے وچکار ساه د

 نال ہائپوکسيا (آ

ی اے۔ پر جيويں

 مرحلے تے اعت

 ے گا۔

تشختے  حقيقات

CO اے، تے ڈاک

ے۔ تنفُس پيمائی

ارج کخ تے ساه

erved

 گئی اے کہ او

 ٹار تے سگري

گے نصان پہنچا

ائيٹس دے تئينک

ا يا دائمی برون

وں تے الويالئی

اب تھاں نوں گھ

ٹا سکسائيڈ نوں ہ

ااچ بلغمی جھلي

 اے جيہڑا ہوائی

کہ پھ يداکھنا چاہ

اے اجا سکد ايت

دی بيماری اوٹ

سمانی ورزش د

 گھٹ ہونامی

يلے دھبوں دے

المتاں نئين ہوندی

ماری دے شديد

سيا دا سامنا کرے

تحدی  ی بيماری

OPDريض نوں

  ے ہين:

 

ک عام طريقہ اے

ں دی صالحيت

ی تصديق کيتی

يتی اے۔ تمباکو

افتوں نوں نقص

تے دائمی برون

ر تے ايمفيسيما

کائی دے کنارو

 دے لئی دستيا

اربن ڈائی ايکس

توں برونکائی 

ن دا کارن بندا

اے۔ ايہہ ياد رک

ں ٹھيک نئين کي

رکا دائمیاچ  ں

 اچ شامل ہين:

 تائيں کھانسی

 زيادتی

ص طور تے جس

  مشکل

اقت تے سرگرم

تے نييراں تے پ

C دی واضح عال

ر ہوندے ہين، بيم

 تائيں کہ ہائپوکس

دی رکاوٹ دائمی

ں شبہ اے کہ مر

بست کر سکدے

 افعال دا معائنہ

خيص کرن دا اک

ض دے پھيپھڑياں

مباکو نوشی دی

وں گھٹ کر ديت

ھيپھڑياں دی باف

وش ايمفيسيما ت

CO بنيادی طور

يمفيسيما، بَرونک

 ہوا دی تبديلی

کار نالطريقے 

شن دے کارن تو

خراج دے ودھن

ندا اے دا کارن ب

وری طرح توں

پھيپھڑياں کی 

 عام عالمتاں

 لمے ويلے

 تھک دی زي

 وچکار خاص

 ساه لين اچ

 جسمانی طاق

 ہونٹ، ہتھ ت

 

COPDابتدائی 

نقصان دا شکار

اچ کمی ايتھے

داچ  پھيپھڑياں 

جے ڈاکٹر نوں

معائناں دا بندوب

پھيپھڑياں دے

تشخ COPDيہ 

، مريضنالڈيٹا 

2

تم

نو

پھ

نو

OPD

ہين۔ اي

جيہڑا

مؤثر

انفيکش

دے اخ

مسئلے

بعد پو
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م طور تے پھيپھ

دی اے۔ ڈاکٹر ع

امکانيمارياں دا 

 

ييان توں خون ل

اچ مبتال مريضا

ج دی لوڑ اے يا

کسيجن مواد دا پ

طور تے شور و

 دا اے۔

ا اے، جيويں کہ

 ہو (يعنی پيپ د

رتن کيتی جا سک

 

 Pakistani 
16 Hospital A

عامالنا دے لئی 

تن کيتی جا سکد

ڑے يا دل دے بيم

مريضاں دی شري

ا COPDھ شديد 

سيجن توں عالج

آک نال دی سطح

ے۔ اينوں فوری ط

ہم نئين کر سکد

ے لئی ورتيا جاند

 خراب ہو رہی

ئناں دے لئی ور

Authority. A

 ودھن دا اندازه 

ص دے لئی ورت

ے دوجے پھيپھڑ

 ر۔

ڈاکٹر مردے لئی 

م طور تے ودھ

ی آکسلئ ے ويلے

 اے۔ اينوں جلد

تی جا سکدی اے

 دوجے ڈيٹا فرا

مسترد کرن دے

ريض دی حالت

يکٹيريا دے معائ

ll rights rese

ين۔ بيماری دے

وسيما دی تشخيص

ے ورتدا اے تے

يپھڑياں دا کينسر

 دا تجزيہ کرن د

 وی اے تے عام

مريض نوں لمے

 عام طريقہ وی

کيتی نالنے لہ ال

C دی مقدار تے

 دا امکان نوں م

COPD دے مر

ے تُھک نوں بيک

 ے۔

erved

الحق اے يا نئي 

  جاندا اے۔

نسڈ مرحلہ ايمفو

سينے دا ايکسرے

ہ تپ دق تے پھي

CO2 دی مقدار

ک خاص درجہ

جاندا اے کہ آيا م

کرن دا اک تے

ا آلجيے اک نکا

CO2ے پر ايہہ

بيمارياں ےاں د

ق وغيره۔ جدوں

توں ساه لينا)، تے

 اچ مدد ديندا اے

COPDض نوں

سٹ وی ورتيا ج

 رے

سرے نوں ايڈوان

ہ کرن دے لئی س

 اے، جيويں کہ

 گيس تجزيہ  

2د آکسيجن تے

اچ خطرے دا اک

 دے لئی ورتيا ج

واد دی پيمائش ک

ض دی انگلی تے

غير کيتا جاندا اے

 

 دوجے پھيپھڑيا

ينسر تے تپ دق

بلغم تے مشکل

خيص تے عالج

اے کہ آيا مريض

دے افعال دا ٹيس

سينے دا ايکسر

سينے دے ايکس

طور تے معائنہ

مسترد کر ديندا

آرٹيريل خون گي

خون اچ موجود

گا۔ ايس ٹيسٹ ا

ايہہ تعين کرن د

آکسيجن دے مو

النے دے مريض

تے زخم دے بغ

 

تھک دا معائنہ

تھک دا معائنہ

ياں دا کينپھيپھڑ

نال ودھ تُھک/ب

اے، جيہڑا تشخ

3
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ل کر 

دے  ی

دی  ؤ

 نہيلر

 کار ہ

 ضمنی

وی 

 رتن

 زور

وں 

اچ  ے
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لکے 

ايتاں 

 

 طور 
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	ين؟
اے۔ ايس طرح،

ل نال طبعی بگا

وں عالج حاصل

حياتیدی  رهم 

پھيالؤدے  نالی

ان ڈوز ميٹرڈے 

طريقہدا لين  ساه

ضدے  دوائياں 

نوں و اکڑنی 

اينوں ور ريض

کمز بطور رات

تو ورتن رائيڈز

مقابلےدے  ئيڈز

نوں مريض ال

ے گا۔ ڈاکٹر تے

 جاندے ويلے ہلک

ياں ڈاکٹر دی ہد

ے۔ عالج اچ عام

 Pakistani 
16 Hospital A

الج موجود ہي
 اجا سکد ان کيت

ے تے ايہدے نال

ور/يا دوائياں تو

روزدی  ريض

 

ندی  ساه نتيجہ 

تے منہ ،قسماں

جے سا۔ اے کدا

تے ،اے کدی

دی پٹھياںتے  نہ

مر سارے پر ،

اثر ضمنیدے  

سٹير اسپرے ؛ن

اسٹيرائ دہانیں 

دے نا نفيکشن

راپی تجويز کرے

چائيدی تے باہر

وں ورتدے ہوئي

 ا۔

ں چنگی بناتا اے

Authority. A

ڑے کيہڑے عال
صان دا ازالہ نئين

گھٹ کر سکدا اے

ے لئی مشوره او

مرتے  ہين دی

:ہين شاملچ

جيہدا ،اےيندا

ق دودی  وڈيليٹر

سک پہنچا پفی

سک ہو نکی سبت

منہ خشک ،پيڑر

ہين سکدے کر

ورتن طويلے

ہين سکدے ہو ق

ايناں بلکہ ،اے

ا بيکٹيريائیی

 ۔ہونا پتال

ے اچ آکسيجن تھر

نصب کرانے چ

مناسب ارتکاز نو

ق نئين بنانا چائيد

ی دے معيار نوں

ll rights rese

 دے لئی کيہڑ
 پہنچن آلے نقص

مقدار نوں وی گ

ت پان اچ مدد دے

سکد کر مدداچ

اچ دوائياں عام۔

دي آرامنوں  ھياں

برونکو۔ اے اند

دی دوائياں ست

نسدی  کوڈيليٹر

سر خوابی، ے

گھٹ کنوں  ش

دے اسٹيرائيڈز ی

الحق) ہڈياں ی

سکدا ہو الحق

۔ہين سکدے و

لئیدے  پانے بو

دا کلئی تھُ ے

اکٹر لمے ويلے

ن کونسينٹريٹر ن

ں آکسيجن دے م

ے مطابق موافق

دا اے تے حياتی

erved

ٹ دی بيماری
ں تے افعال نوں

 اے۔ اکد

دی می تے بلغم

عادت توں نجات

ا بنانے چنگی

۔ہين ھٹ کردی

پٹھ دے نالیی

نآ افاقہاچ  اللت

را براهاچ  نالی

برونک دہانی ک

بے ہاتھ، ےدکانپ

سوزشدی  نالیی

دہانی۔ گے کرن

بھربھری( ماری

ال انفيکشندا  ليا

ہو اثرات ضمنی

قابتے  کيفيت ر

دے سکنے نگار

ر مريض نوں ڈا

يض نوں آکسيجن

۔ مريض نوںوجائ

پنی صوابديد دے

وں گھٹ کر سکد

 دائمی رکاوٹ
ھڑياں دی بافتوں

جا سک ا نئين کيت

 ک کر ديو  

رک کرنا کھانسی

ے۔ مريض ايس ع

  ج

نوں حالتدی  

گھنوں  اثراتے 

دی ساه: وڈيليٹرز

عالتے  ،اے لدا

ندی  ساه انہيلر 

خوراک درکارے 

ک ،دل حرکت کہ

 ۔سکدی اے

دیلين  ساه:ڈز

ک نئين محسوس

دی بيم ہڈياںے 

مونيلاچ  گلےے 

ض کجھتے  جسم

ڈاکٹر: ائيوٹکس

 ۔گا کرے

کھن باآسانی: غم

کسيجن تھراپی

 کمی دے شکار

بعد، مريص توں

لے ہمراه لے ج

ائيدا تے اينوں اپ

 حالی دا عالج

خلے دی لوڑ نو

اچ پھيپھڑياں
ريض دے پھيپھ

COPD دا عالج

 

مباکو نوشی ترک

مباکو نوشی دا تر

ا اےندی کمی ال

  سکدے ہين۔

 

عالج نالوائياں 

مريض وائياں

دے ئی بيماری
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نکلداچ  صورت

ڈوز ميٹرڈ۔ ين

، تےاے رست

جيويں کہ ثرات

کيتی جا سگھٹ 

سٹيرائيڈ  .2

م چنگا وں بعد

تے مدافعت وت

تے گلے خراب

ج پورےيہدے 

بائ اينٹی  .3

ک تجويز وائياں

بلغ دافِع  .4

مے ويلے اچ آکس

کسيجن دی شديد

عالج دی تشخيص

ے قابل منتقلی آل

ے عمل کرنا چا

ھيپھڑياں دی بح

ہ ہسپتال اچ داخہ
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 (جيويں بلغم کھن

 جسمانی طاقت

حالی دا عالج 

ہ ورانہ ماہرين ت

جری دی لوڑ ہو

تدے ہوئياں، گھٹ

تاثر کردا اے۔ اي

 دے خاتمے دے

 اجازت ديندا اے

OPDدے نال نال

 دا رحجان رکھد

ج صحيح ورتو۔ 

ی اے، ايس کر ک

 کوئی چنگيائی

يتی ممکن ہو مر

دی تربيت کر س

صر ہونا چاہئيے۔

ے کارن توں اچ

اصحت نوں چنگ
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ان دے طريقے

سمانی ورزش،

پھيپھڑياں دی بح

عالجين تے پيشہ

ٹان دے لئی سرج

ونکوسکوپی ورت

دے لوب نوں مت

ے تے عالمتاں

ی ودھ تھاں دی

رکھدے ہين۔ ايہد

دا شکار ہون ؤ

  ؟اے رنی

ں دا باقاعده تے

 ودھ شديد ہوندی

 سکدا اے۔ جے

جنی چھيے، تے 

ض دی برداشت د

حيت تے منحص

 حلق دی جلن دے

پھيپھڑياں دی ص

Authority. A

رزش، بلغم مکا

قل و حرکت، جس

زاں شامل ہين۔ پ

ں، پيشہ ورانہ مع

ے حصے نوں ہٹ

صب کر دے برو

يہڑا پھيپھڑياں د

ی خدمت کردا اے

يل سکن دے لئی

 ؟ين

ہون دا رحجان ر

ذہنی دباؤاور سر

کر کيويں بھال ھ

 ی چھڈ ديو

ے مطابق دوائياں

ين اچ دشواری

ک اچ وادھا کر

ڑتی جا رہی اے

صحت تے مريض

حالت تے صالح

 کرنا چائيدا۔

ھنڈ يا بہت گرم؛

ھٹ کرن تے پھگ
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، ساه لين دی ور

م تے جسم دی نق

ے غذا دی تجويز

ںا طبيعی معالج

ں پھيپھڑياں دے

 نکا سا وال نص

الج وی اے، جي

سی مقصد دیيے ا

جے لوبز دے پھي

ہي کيہڑی يدگياں

ماری دا شکار ہو

ھيپھڑياں دا کينس

 

 

ديکھدی  مريض

  چائيدا:

تے تمباکو نوشی

ئی ہدايتاں دےہو

دے ويلے ساه لي

ليٹرز دی خوراک

ی دی حالت بگڑ

 دی جسمانی ص

 ايس نوں اپنے ح

سٹ نال مشوره ک

يويں کہ بہت ٹھن

ھار گردياں تے ب

erved

ں دی تعليماہارت

چ ترتيب و تنظيم

م دی مہارت تے

شمول ڈاکٹروں،

کجھ نوں  وچوں

برونکس اچ اک

سرجری عال نيا

 خاتمے کر دے

ان دے لئی دوجے

پيچيدی  بيماری

فيکشن وبائی بيم

پھ ،بيمارياں دی

می بيماری دے

رے اچ علم ہونا

 يا فوری طور 

ہی تکٹروں دی د

جيويں کہ رات د

 اوه برونکو ڈيل

ھا توں بعد بيماری

 ا چاہيے۔

 ورزش مريض

 ہونا چائيدا تے

فزيوتھراپسٹر يا

 انگيز کھانا، جي

 اے؛ دل تے گر

رول کرن دی مہ

چں)، ساه لين اات

شيدگی دے انتظام

 دے ماہرين، بش

راہم کردے ہين۔

چ مبتال مريضاں

ک مخصوص ب

ٹ دا حامل اک

 دے اک لوب دا

يداری نوں ودھا

دی ب رکاوٹ می

ں اچ بيکٹيريا انف

د دل,  بلڈ پريشر

دی رکاوٹاچ  اں

ں دتياں دے بار

کرو نہو نوشی

 انتظام کرنا: ڈاک

 تبديلياں ہون، ج

 نئين سکدا اے،

خوراک اچ وادھ

توں رجوع کرنا

ال ورزش کرو:

ڑ توں ودھ نئين

مريض نوں ڈاکٹ

نا: گھٹ ِاشَتعال

ريک دے سکدا

ے دمہ نوں کنٹر

 انداز تے مہارت

ے طريقے، کشي

گہداشت صحت

اہرين غذايت فر

 سرجری

شديد ايمفيسيما اچ

 سکدی اے۔

اچ، اک ناں ساالں

جسمانی زخم/چوٹ

طريقہ پھيپھڑياں

ے افعال دی پائي

 

 

دائماچ  ھيپھڑياں

 :وائياں کاری

ريض پھيپھڑياں

ودھ کےريض 

 ن۔

پھيپھڑيا دائمی 

ريض نوں ہيٹھاں

 کوئی تمباکو

 عالمتاں دا

عالمتاں اچ

مريض سو

ہو رہی يا خ

نوں ڈاکٹر ت

 باقاعدگی نال

اے، پر لوڑ

لوڑ ہو تو م
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 ليو۔
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