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 دائمی گردیاں دی ناکامی

 

 جسم ناکامیدی  گردیاں۔ ہوندی اے نئین نشانی یا عالمت کوئیدی  بیماریاں دے بارے اچ( گردیاں) رینل کئی

تائیں  مرحلے آخریدے  ناکامیدی  گردیاںاے۔ ایہہ  کردی متاثرنوں  افعالدے  معمولدے  اعضاء دوجےدے 

ہوندا  مہلک تے جاندا تاکی نئین عالج نال پیوندکاریدی  گردے یا عالج جے ڈائیلیسز جیہدا ،اے سکدی پہنچوی 

 ڈائیلیسز مریض توں ودھ 7,000اچ مبتال  ناکامیدی  گردیاںتے  مرحلے آخراچ  کانگ ہانگ ایس ویلے،اے۔ 

 اے۔ ودھ فیصد 90اچ  مقابلےدے  ورھے 10 پچھلے ایہہ – ہیندے نال  پیوندکاریدی  گردے اک یا عالجدے 

 

تے  کوالٹی کنسلٹنٹ، ،(Dr. S.F. LUI) لوئی ایف ایس لئی ڈاکٹردے لین  جائزہدا  جانکاریدی  ورقے اس) 

 ایلزبتھ کوئین دوائیاں، محکمہ کنسلٹنٹ، ،(Dr. C. S. LI) لی ایس سی ڈاکٹرتے  حکامدے  ہسپتال ڈویژن، سیفٹی

 ۔(شکریہ خاص کردا  ہسپتال

 

 

 ؟کی اے ناکامیدی  گردیاں دائمی .1

دی  ایسڈ الیکٹروالئٹ، پانی،اچ  جسمتے  ہٹانانوں  مواد فالتوتوں  تحول بولزم میٹااچ  افعال مرکزیدے  گردیاں

 مطلوبلئی دے کرن  پیدا خلیے سرخدے  خون) ارتھروپوئٹنتے  کرنا منظمنوں  دباؤدے  خونتے  بنیاد

 نقص ہوئے ودھدےدے  افعالدے  گردیاں ہوئے، بندے وجہدی  نقصدے  فعلدے  جسمتے  کرنا پیدا( ہارمون

جانیا  طور تےدے  ناکامیدی  گردیاں دائمی جیس نوں حالت اک -اے  کرنا مدداچ کرن  پیدا ڈی وٹامندے نال 

 ۔جاندا اے

 اے: اجا سکد اکیت تقسیماچ  مراحل ہیٹھاں دتیاںنوں  ناکامیدی  گردیاں دائمی

 %80 -% 51دا  فعلدے  گردےدے  معمول: فعلدا  گردیاں معذور ‧

 %50 -% 25 صرفدا  فعلدے  گردے: ناکامیدی  گردیاں ‧

 %25 -% 15 صرفدا  فعلدے  گردے: ناکامیدی  گردیاں شدید ‧

 %15-10 صرفدا  فعلدے  گردے: مرحلہ آخری ناکامیدی  گردیاں۔ 

لئی دے  رہنے جاندا اے، تے اینوں زندہ پہنچتے  مرحلے آخریدے  ناکامیدی  گردے مریض اک جدوں

 اے۔ سکدا مر مریض ورنہ ہووے گی، لوڑدی  شکل کسیدی  پیوندکاریدی  گردے یا عالج ڈائیلیسز

 

 

 ؟دائمی گردیاں دی ناکامی دے تئیں ودھ حساس کون لوک ہین .2

 :گردیاں دی ناکامی دے تئیں ودھ حساس ہینہیٹھاں دتیاں بیماریاں اچ مبتال مریض دائمی 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


  
 

 
CRF / Punjabi (Pakistani) 

Copyright ©  2016 Hospital Authority. All rights reserved 2 
 

 س شکرییابیطذ 

  گلومیرولی دے  یس نوںا ڈھانچہ، ججیُگلومیرولونیفرائٹس )اک ایہوجئی حالت جس اچ گردیاں دے اندر نکا

 لوپس سسٹیمیٹکا جاندا اے، سوجن دا شکار ہو جاندا اے(، بشمول لوپس ورم گردہ یطور تے جان

 گردہ، مدافعتی نظام دا اک بیماری(۔  سوزش ،(SLE) ارتھیموٹوسس

  ودھ کے بلڈ پریشر 

 )گردیاں دی بیماری دی خاندان دی ہسٹری )موروثی گردیاں دی بیماری 

 

 

1.  

 دائمی گردیاں دی ناکامی دی روک تھام کیویں کرو؟      3. .2

 : گردے دی ناکامی نوں روکن یا گھٹ کرن دے کجھ مشورے

 یہ گردے دی پتھری تے پیشاب دی نالی  ونوں برقرار رکھن دے لئی خاطر خواہ پانی پئ نپیشاب آ چنگے(

 دی چھوتی بیماری نوں روکن اچ مدد کر سکدا اے(۔ 

 چھوتی بیماری نوں روکن دے لئی ذاتی حفظان صحت تے توجہ دیو۔ زنانیاں تے بچے  یپیشاب دی نالی د

   حساس ہین )نکی پیشاب دی نالی( ےک پیشاب دی نالی دے چھوتی بیماری دے تئیں ودھ

  تے گوشت دی مقدار کھان توں بچو، گردے دی پتھری اچ مبتال  لوڑ توں ودھ نمک -مناسب غذائی کنٹرول

 مریضاں دے لئی کیلشیم دی ودھ مقدار تے نمکین ترش کھانیاں دی مقدار کھان توں پرہیز کرو۔ 

 ں۔ اکرو، جیویں کہ ریح گنٹھیا دے لئی دافع پیڑ تے اینٹی بائیوٹک دی دوائی نہ ارادوائیاں دا بیجا ورت 

  بلڈ پریشر وغیرہ توں بچو، خون اچ شوگر تے خون ذیابیطس شکریدرپردہ بیماریاں دی پیچیدگیاں جیویں ،

   کنٹرول کیتا جانیا چائیدا۔ نالدے دباؤ نوں مناسب طریقے 

 تے درپردہ وجہ نوں  کڈھواد یو، جیویں گردے دی پتھری مکائورن پیشاب دی نالی دی راہ اچ رکاوٹ دا کا

   درست کرن دی کوشش کرو۔

 بیماریاں نوں  یاچ ہی گردے د یاںمعائنہ دے ابتدائی مرحل ےپیشاب دے ٹیسٹ سمیت باقاعدگی نال جسم د

اے۔ جے مریض نوں ہیماٹوریا )پیشاب اچ خون آنا( یا البیومینیوریا )پیشاب اچ البومن(  اجا سکد ادریافت کیت

   اے تو جنی چھیتی ہو سکے ایس امر دی تحقیقات دا عمل انجام دینا چاہیے۔

  گردے دے بیماریاں، جیویں ورم گردہ دا چھیتی توں چھیتی عالج کر لیو۔ 
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 ؟سباب ہیندائمی گردیاں دی ناکامی دے کی ا      4. .3

 :اچ ہانگ کانگ اچ دائمی گردیاں دی ناکامی دے آخری مرحلہ دے نویں کیس دا کارن ایہہ ہین 2008

 44  ذیابیطس شکری% 

    نامعلوم وجہ%  

  19گردے دی سوزش % 

  9ودھ کے بلڈ پریشر/گردہ َرگ دار بیماری % 

  3گردے دی پتھری/ پیشاب اچ رکاوٹ % 

  جینیاتی )جیویں پولیسسٹک گردیاں دی بیماری، اک خرابی دی شکایت جس اچ گردے دے اندر بنیادی طور

 % 4تے بند تھیلیوں دے گچھے بندے ہین( 

  1پیشاب دی نالی دی چھوتی بیماری % 

اچ گردیاں دی ناکامی دے آخری مرحلہ دے نویں  2008 -ہانگ کانگ ہسپتال حکام رینل رجسٹری : ماخذ)

 (واقعات دی وجوہات

 ؟اے اجا سکد ادائمی گردیاں دی ناکامی دی عالمتاں نوں آسانی نال شناخت کیتکی     5. .4

گردیاں دی بیماری تے دائمی گردیاں دی ناکامی دی عالمتاں ابتدائی مرحلے دے وچکار واضح نئین ہوندی اے۔ ایناں 

 ھاں دتیاں عالمتاں شامل ہو سکدی ہین: اچ شامل ہیٹ

  )پیشاب/چائے ورگا یا گہرے رنگ دا پیشاب )ہیماٹوریا 

  )جھاگ دار پیشاب )البیومینیوریا 

  )متورم پیشاب )پیشاب دی چھوتی بیماری 

  پیشاب دے اخراج اچ پیڑ ہونا 

  )پیشاب دے اخراج اچ اوکڑاں )پیشاب دے اخراج اچ پریشانی 

  پیشاب اچ ریت / پتھری 

  )پیشاب دے اخراج اچ نمایاں وادھا یا کمی، نوکٹریا، )رات نوں کثرت پیشاب دی حاجت 

 پیٹ اچ پیڑ کمر / 

 ں یا انکھ دے پپوٹے دی سوجن، پھوال ہویا چہرہ یاٹخن 

 ودھ کے بلڈ پریشر 

% 25معمول دے افعال دے جدوں گردے دے افعال شدید گردیاں دی ناکامی دے مرحلے تے خراب ہو جاندے ہین )

  توں گھٹ(، ہو تو یوریمیا دی عالمتاں نمودار ہو سکدی ہین:

  رات نوں پیشاب دا بار بار آنا، پیشاب دے اخراج اچ کمی ہونا 

  متلی، قے مک جانابھک ، 

  )تھکاوٹ، پیال پینا )انیمیا 

  جلد دی کھجلی 

  ودھ کے بلڈ پریشر 

  ساہ چڑھنا 

  )اڈیما، ورم )ٹخنوں یا انکھ دے پپوٹوں دی سوجن 

http://www.smartpatient.ha.org.hk


  
 

 
CRF / Punjabi (Pakistani) 

Copyright ©  2016 Hospital Authority. All rights reserved 4 
 

 اونگھ، بے ہوش، تشنج، بے ہوشی غشی 

 

 

 کیتی جاندی اے؟یویں شناخت ک دی دائمی گردیاں دی ناکامی دے لئی تحقیقات تے بیماری    6. .5

لوکاں نوں ایناں عالمتاں دی موجودگی دا شک ہو اونہاں نوں فیملی ڈاکٹر نال مشورہ کرنا چائیدا۔ شروع  اںجن

توں گردیاں دی بیماری تے دائمی گردیاں دی ناکامی دی عالمتاں واضح نئین ہین، تے اک مریض نوں بشمول 

 : ہیٹھاں دتیاں وکھرے ٹیسٹ کران دی لوڑ ہو سکدی اے

 یکھن دے لئی ون دے سرخ خلیے، خون دے سفید خلیے تے پروٹین پیشاب دا ٹیسٹ: خو 

 :گردے دے افعال دے لئی خون دے ٹیسٹ 

 خون: یوریا، کریٹنین، پروٹین تے البومن دی مقدار ‧

 گھنٹے دا پیشاب  24کریٹنین، پروٹین تے توجہ مرکوز دے لئی  ‧

 :ایکس ریز، اسکیننگ ٹیسٹ 

کسی رکاوٹ دا پتہ الن دے لئی گردے دی شکل تے ساخت نوں وکھا سکدے  جیہڑا)الٹراساؤنڈ اسکین  ‧

 ہین( 

ں دا پتہ الن دے لئی اک ادُرون وریدی طب حوض نگارش )پیشاب دے نظام اچ خالف معمول حالت ‧

 یڈیالوجیکل طریقہ کار( رشعاعی/

 ا نمونہ لین دے لئی جی انکگردے دی بافتوں دا  ہیٹھاں: لوکل اینستھیزیا دے گردیاں دی بائیوپسی تشخیص

بافت دا معائنہ کرو۔ ایہہ گردیاں دی سوجن و سوزش دی تشخیص کر  نالتے خوردبین دے  ورتناانجکشن 

 سکدے ہین۔ 

 

 

 

 ؟دائمی گردیاں دی ناکامی دے کیہڑے کیہڑے عالج ہین     7. .6

اے، ایس طرح دے عالج دا مقصد ناکامی دے ودھن نوں  اجا سکد ادائمی گردیاں دی ناکامی دا عالج نئین کیت

ذیابیطس تے قابو پانا اے۔ ایہہ بنیادی بیماریاں جیویں کہ اتے عالمتاں  اگھٹ کرنا، پیچیدگیاں نوں گھٹ کرن

کے بلڈ پریشر، ورم گردہ، وغیرہ نوں کنٹرول کرن دے لئی اہم ترین اے، مریض نوں حالت تے ، ودھ شکری

طبی مشورہ تے باقاعدگی نال عمل کرنا  نالقابو پان دے لئی غذا، ورزش تے دوائیاں دے حالت توں سختی 

   چائیدا؛

 

 غذا تے کنٹرول

مناسب خوراک کنٹرول تے عمل کرن دے لئی ایہہ دائمی گردیاں دی ناکامی دے نال مریضاں دے لئی اہم اے۔ 

ی اے۔ دگردیاں دی ناکامی نوں گھٹ کرن اچ مدد مل نالپروٹین دی مقدار نوں گھٹ کرن  نالمناسب طریقے 

رال دی مقدار تے قابو پانا مریض نوں پوٹاشیم، فاسفورس، سوڈیم تے پانی دی مقدار نوں محدود تے کولیسٹ

 چائیدا۔

http://www.smartpatient.ha.org.hk
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=98
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=98
http://www21.ha.org.hk/smartpatient/en/chronicdiseases_zone/details.html?id=98
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 دوائیاں کاری

 :عمومی دوائیاں اچ ہیٹھاں دتیاں شامل ہین

  ودھ کے بلڈ پریشر نوں کنٹرول کرن دے لئی دوائیاں: گردے دے افعال دے تحفظ دے لئی جیویں

 رسیپٹر بالکرز۔  II( مانع( یا اینجیوٹینسن ACEاینجیوٹینسن تبدیل اینزائم )

  خون دے سرخ خلیے دی تشکیل نوں ودھان دے لئی ارتھروپوئیٹین۔ 

  ہڈی میٹابولزم دی معاونت دے لئی وٹامن ڈی۔ 

 فاسفیٹ بائنڈر۔ اخون اچ فاسفورس ارتکاز گھٹ کرن 

 

 گردیاں دی پیوندکاری دا عالج

لہ مادوں تے اپنے جسم اچ جمع فض تےا اے دجدوں اک مریض گردیاں دی ناکامی دے آخری مرحلہ تائیں پہنچ

۔ (صالحیت باقی ہوندی اے% 15توں  %10گردے دے افعال دی صرف )اضافی پانی نوں نکال نئین سکدا اے 

گردے دی پیوندکاری دے عالج دے کجھ فارم نوں زندہ رہنے دے لئی لوڑ ہوندی اے، دوجی صورت اچ ایہہ 

 مہلک ہو سکدا اے۔ 

 :گردے دی پیوندکاری دے عالج اچ شامل ہین

 ایس ویلے، ڈائیلیسز دے عالج دی ہیموڈائیلیسز تے پریٹونیل دو اہم قسماں ہین۔: سزڈائیلی

 

i )ہیموڈائیلیسز 

دے طور تے جانیا جاندا اے، جیہڑا اضافی پانی، الیکٹروالئٹس تے خون توں  "خون دی صفائی" - ہیموڈائیلیسز

اے۔ خون اک رگ دار رسائی دے  نوں ورتدا (مصنوعی گردیاں)فضلہ مواد نوں مکان دے لئی اک ڈائیلیسز 

بازو تے اک شریان تے اک ) شریان او ر ورید دے زخم سےپاروں مریض دے جسم توں لیا جاندا اے جیویں 

گیا  پایایا اک نس دار کیتھیٹر جیہڑا گردن اچ بنیادی خون دی رگ اچ ( رگ دے وچکار اک بنایا گیا کنکشن

فی منٹ دی گردش دے نال، فضلہ مواد تے اضافی سیال نوں /200cc۔ خون نوں ڈائیلیسز مشین تقریباً وےہو

واپس ر توں مریض دے جسم اچ فیخون " یتاصاف ک"فلٹر کرن دے لئی مصنوعی گردے توں گزارا جاندا اے۔ 

توں  4ہیموڈائیلیسز عالج دی لوڑ ہو سکدی اے تے ہر عالج اچ  3توں  2اک مریض نوں فی ہفتہ  ندا اے۔آ مڑ

ایناں لوکاں دے لئی کیتی جا سکدی  (اچشام )ہیموڈائیلیسز اک ڈائیلیسز سنٹر اچ یا گھر اچ  ے ہین۔دگھنٹے لگ 6

 اے جیہڑا اینوں کرانے دے اہل ہین۔
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 عالج فی ہفتہ، اک وقفہ دار عالج۔ 3توں  2فوری، موثر، صرف : فوائد

 وقفہ دار اے تے مہنگا اے۔عالج دے لئی ڈائیلیسز سینٹر جانیا ضروری اے، عالج صرف : نقصانات

 

 :ان مراکز اچ جہاں ہیموڈائیلیسز دی خدمتاں فراہم دی جاندی ہین

  )ہسپتال حکام دے رینل یونٹس )ان لوکاں دے لئی جیہڑا پریٹونیل ڈائیلیسز دے لئی موزوں نئین ہین 

 ڈ دے نال مل کر "ہوم سپورٹ پروگرام اچ رات دا نوکٹرنل ہیموڈائیلیسز" ہانگ کانگ گردے فاؤنڈیشن لمیٹ

 گیا۔  تاہسپتال حکام دے ولوں فراہم کی

 ہیموڈائیلیسز مراکز نوں رفاہی اداروں دے ولوں منظم کیتا جاندا اے   

 نجی اسپتال دے ہیموڈائیلیسز مراکز 

 

ii )پریٹونیل ڈائیلیسز 

ک پتلی جھلی جیہڑا ا)دے طور تے جانیا جاندا اے، ایہہ پریٹونیم  "پیٹ دی صفائی"اینوں  - پریٹونیل ڈائیلیسز

تے خون  (ی تے معاونت فراہم کردی اےدپیٹ دے اندرونی حصہ دی قطار بناتی اے پیٹ دے اعضاء نوں گھیر

 دی َرگ دا ورتن کردا اے جیہڑا اک ڈائیلیسز عمل دی اجازت دیندا اے۔

اں توں اک چینل دے طور تے مریض دے پیٹ اچ نصب کیتا جاندا اے جہ پریٹونیل ڈائیلیسز کیتھیٹراک 

ڈائیلیسز سیال اندر تے باہر منتقل ہو سکدا اے۔ داخل کیتی ڈائیلیسز دا سیال فضلہ مواد نوں جسم توں باہر 

 ڈائیلیسز سیال اچ خارج کرن تے جسم توں اضافی پانی نوں مکان دی اجازت دیندا اے۔

 :کدا اےہو س نالپریٹونیل ڈائیلیسز گھر اچ وی کیتی جا سکدی اے تے مسلسل یا وقفے وقفے 

 CAPD -مسلسل ایمبیلیٹری پریٹونیل ڈائیلیسز  -
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    ے ہین۔ئفی صد ایس طریقہ کار نوں ورت ر 90 تقریباً  ہانگ کانگ اچ مریضاں وچوں

گھر اچ کیتی جاندی اے۔ ڈائیلیسز سیال نوں اک نصب کیتی کیتھیٹر ( ڈائیلیسز سیال دی تبدیلی)ڈائیلیسز عالج 

گھنٹے دے لئی پیٹ دے اندر رہن دتا  10توں  4دے پاروں پیٹ اچ ٹپکایا جاندا اے تے ڈائیلیسز دے سیال نوں 

جاندا اے۔ ایس ویلے دے وچکار، فاضل مواد نوں ڈائیلیسز دے سیال اچ منتشر کر دتا جاندا اے۔ ڈائیلیسز دے 

تے ڈائیلیسز دے سیال  (فاضل مواد دے نال)گھنٹے توں بعد پھر جسم توں باہر بہا دتا جاندا اے  10-4سیال نوں 

   فی دن دوہرایا جاندا اے۔ واری 4-3ا جاندا اے۔ ایس عمل نوں پایر دوبارہ پیٹ اچ فیبیگ  ںاودا اک ن

 

بوجھ تے مریض ڈائیلیسز دے عمل دے فضلہ مواد تے پانی مسلسل زیادتی نوں ہٹانا، دل تے گھٹ : فوائد

 وچکار معمول دے کم انجام دے سکدا اے۔

 نالجے ڈائیلیسز عمل احتیاط  پر( پریٹونیم دی سوزش)سیال دی تبدیلی توں ورم باریطون دا خطرہ : نقصانات

 تو ایہہ پیچیدگی ہونا گھٹ ہو جاندا اے۔  اےانجام دتا جا رہا 

 

 خود کار پریٹونیل ڈائیلیسز -

منسلک کر دے رات نوں  نالڈائیلیسز دا عالج ہر رات سون توں پہالں اک خودکار پریٹونیل ڈائیلیسز مشین 

 10)ہر گھنٹے یا ایس طرح پوری رات نال ے ویلے وی انجام دتا جا سکدا اے۔ مشین خود کار طریقے ندسو

 ڈائیلیسز دے سیال نوں تبدیل کرے گی۔( گھنٹے دے لئے 12توں 
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سکدی اے تے ٹاکسن تے پانی دی /رکھ سکدا آپےائیلیسز دے فوائد ایہہ ہین کہ مریض اپنا خیال پریٹونیل ڈ

۔ مریض نسبتاً عام سماجی حیاتی بلکہ کام نوں وی برقرار رکھ سکدا اے۔ اک انفیکشن وےسطح اچ مستحکم رہ

 یہدا امکان بہت گھٹ اے۔ انجام دتا جا رہا ہو تو ا نالجے ڈائیلیسز دا عمل احتیاط  پردا خطرہ ہو سکدا اے 

 

iii) گردے دی پیوندکاری 

ہ اک گردیاں دی ناکامی دے مریض دے لئی عطیہ دہندہ دے ولوں اک گردے دی جراحتی منتقلی اے۔ ڈونر ہیا

دے ولوں  (خاندان دے رکن)بندے دا ہو سکدا اے یا بندے یا اک زندہ بندے ( حرام مغز مردہ)گردہ اک مردہ 

مردہ لوکاں )ی گئی کیتدے گردے دی پیوندکاری  یاںبند 77اچ، ہانگ کانگ اچ  2008ہو سکدا اے۔  اعطیہ کیت

مریض گردے  1600تقریباً ( یدلوکاں  11لوکاں دے گردیاں دے نال  زندہلوکی تے  66توں گردیاں دے نال 

 ۔دی اڈیک کر ئے ہیندی پیوندکاری 

 

 : گردے دی پیوندکاری بہت کامیاب اے

؛ %89تے  %95 -مردہ بندے توں گردے دی پیوندکاری: ورھے اچ مریض دی شرح باقیات 5 ورھے تے 1

 ۔%95تے  %96 -  عطیہ دہندگان توں گردے دی پیوندکاری زندہ

 %92 -مردہ جسم توں گردے دی پیوندکاری: ورھے اچ گردے دی پیوند کاری دی شرح باقیات 5ورھے تے  1

 ۔%89تے  %94 -  عطیہ دہندگان توں گردے دی پیوندکاری زندہ؛ %84تے 

عدم "سبھ توں ودھ فکر مند  گردے دی پیوند کاری دی سرجری پیچیدگیاں پیدا کر سکدی اے، جس وچوں

 توجہ ملے۔دیکھ بھال مہارت تے  یتے وکھر چائیدیدوائیاں لینی  یاے۔ مریض نوں وکھر "قبولیت
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 دی کی پیچیدگیاں ہین؟ دائمی گردیاں دی ناکامی    8.

 ہر حصے نوں متاثر کردی اے۔ اہم پیچیدگیاں اچ شامل ہین: دائمی گردیاں دی ناکامی جسم دے تقریبا  

  ودھ کے بلڈ پریشر 

  انیمیا 

  دلی بیماریاں 

 ہڈیاں دے بیماریاں تے ہڈی دا ٹٹ جانا 

 

7.  

 ہین؟دائمی گردیاں دی ناکامی دے مریضاں دی دیکھ بھال کس طرح کردے     9. .8

 ۔ وعالج دی کیفیت تے طریقہ کار نوں سمجھ 

  وطبی مشورہ تے عمل کر دے گردیاں دی بیماری تے قابو پائ -عالج تے خود احتیاط دی مہارت سمیت ،

   جیویں غذا توں عالج، دوائیاں تے ڈائیلیسز، وغیرہ۔

 بیماری دی کیفیت دی نگرانی تے باقاعدگی نال عمل کرو۔ 
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