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 دی طرفوں رہنمائے صحت ہسپتال اتھارڻی  
  الرجی 

 

 ؟ الرجی کی ہوندی اے )1(
  مقابلے دے  والی اشیاءکرن الرجی پیدا  درپیشجو کہ اے  ہوندا ردعملحساس  انتہائیاک  ری ایکشندا الرجی

اے تے  ہوندامختلف توں حوالے دے منفرد افراد  ری ایکشن اے۔ ہونداشروع توں  جانبدی مدافعتی نظام وچ 
 اے۔ سکداتک ثابت ہو  جان لیوا توں لے کے، سنگین ہلکے

  یا جلد  نالی ، تنفسی نالیدی آنت تے جو معده اے  سکدیہو  والیکرن الرجی پیدا  ممکنہ طور تے وی شےکوئی
 ہوندی اے۔داخل وچ م ذریعے جسدے 

  ہوندیاں نیںاشیاء شامل  ایہہوچ الرجی آمیز اشیاء عمومی: 
تے مصنوعات، انڈه دی ، مچھلی، شیل فش، دودھ تل، خشک میوه جاتغذا (جیسا کہ مونگ پھلی،  -

 سڻرابری)
 املسیفائرز قدرتی، رنگتے  خوراکاںمحفوظ  -
 ادویات -
 اشیاء (جیسا کہ کاسمیڻکس، نباتاتی دوا)دی بیرونی استعمال  -
 (جیسا کہ پولن، گرد) جان والیاں چیزاںاندر توں سانس  -
 بذریعہ ڈنگتے کاڻنے دے کیڑوں  -
 الرجی آمیز اشیاءنامعلوم  -

 

  عالمتاںعمومی  )2(
  ہونداعارضی ہلکا تے جو کہ عموماً اے  سکداہو لئی  عالمتاںدی نوعیت  یا عمومی لوکل ری ایکشندا الرجی 

 نیں۔ سکدیہو  مہلک ثابت عالمتاںتاہم، سنگین  اے۔
  نیں:شامل وچ  عمومی رد عملدے الرجی  نیں۔ سکدےمختلف ہو توں لحاظ دے شدت  ردعملدے الرجی 

 )ردعملہلکا ( رگڑجلدی لوکل  -
 عمومی جلدی رگڑ -
 اسہال، مثالً گڑبڑوچ آنت تے معده  -
 اکھاں خارش زدهتے ، سرخ خفت آمیز -
 خارشوچ  منہسوجن، دی چپچپی جھلیوں دیگر تے چہرے، ہونٹ، زبان  -
 ےا سکدیسوجن ہو  تےڈنگ لگنے والی جگہوں تے کاڻے جانے والی جلد دے کیڑوں  -
 سکدیاں نیںدشواریاں ہو وچ سانس لینے  باعثدے تنگی، جس دی  ہواگزروں -
 یا صدمہ کم فشار خون -

  نیں۔ سکدےالگ الگ یا بیک وقت واقع ہو درج باال ردعمل 
 

 صدمہ  زودحسیانہ )3(
 جیسا کہ گردشی نظام، تنفسی نظام نوں متاثر نظامات دے جو کہ جسم اے  ہونداردعمل زیاده سنگین توں سب  ایہہ

 اے۔ سکداہو  ثابت جان لیوا ویاے تے ا کرد
 نیں۔صدمہ شامل تے دشواری، کم فشار خون وچ ، سانس لینے رگڑعمومی وچ  عالمتاں 

 

 یونیوروڻک ایڈیما/ اینجیوڈیما اینج )4(
 اے۔ باعث بندادا لوکل ایڈما وچ  اںبافتدی جو کہ جسم اے ردعمل سنگین اک  ایہہ 
 سکدیہو ی و رگڑ جلد تےتے ؛ اےسوجن شامل دی دیگر چپچپی جھلیوں تے ے، ہونڻوں، زبان چہروچ  عالمتاں 

 اے۔ سکدیہو  واقع یموت ووچ نتیجے دے اس اے تے  سکدادم گھٹ  ےائے، تمتاثر ہو ج نالیاگر تنفسی  ۔اے
 

  بچاؤتے عالج دا  ری ایکشندے الرجی  )5(
  فوری تے  کروانتظام دا بچاؤ توں ان تے  کروکو شناخت  الرجی آمیز اشیاءممکنہ  اے۔احتیاط موثر ترین طریقہ

 ۔کرومطلع طور تے ہیلتھ کیئر پروفیشنل نوں 
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 چاہی دا اےیوں کرنا  جائے، تے آپ نوں سامنا ہودا ردعمل دے الرجی  جدوں: 
 ؛جاؤدور ہو توں  الرجی آمیز اشیاء فوری طور تے -
براه  ری ایکشنز سنجیده نوعیت دے ہوون تے،دے ؛ اگر الرجی جاؤتے  شفاخانےنزدیکی جلد از جلد  -

 ۔کرورجوع  فوری طور تے دے نالایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارڻمنٹ دے لئی مہربانی طبی معاونت 
  کرو اہتمامدا بعد، درج ذیل دے عالج توں  ڈپارڻمنٹایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی: 

 ؛دوا لومطابق دے مجوزه نسخے تے ، کروگریز کرن توں ربط پیدا توں  الرجی آمیز اشیاء -
وچ ہسپتال دے لئی مشاہدے  بعض مریضاں نوں نیں۔ سکدےکئی گھنڻے لگ وچ دور ہونے دے  عالمتاں -

ایکسیڈنٹ اینڈ دے لئی اگر حالت بگڑ جائے تو، طبی معاونت  اے۔ سکدی ےضرورت پدی داخلے 
 :جاؤ واپس چلےطرف دی  ڈپارڻمنٹایمرجنسی 

ندیاں طبی مشوره لیتے ، کروگریز توں ربط  انہاں دے نالتے  ریکارڈ رکھودا  الرجی آمیز اشیاءممکنہ  -
 ۔کروآگاه توں اس  نوں ہر مرتبہ ہیلتھ کیئر عملے ہویاں

 
رابطہ کمیڻی برائے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی منجانبتیار کرده   

 ہسپتال اتھارڻی
2018اپریل   

 


	ہسپتال اتھارٹی دی طرفوں رہنمائے صحت
	الرجی
	(1) الرجی کی ہوندی اے؟
	(2) عمومی علامتاں
	(3) زودحسیانہ صدمہ
	(4) اینجیونیوروٹک ایڈیما/ اینجیوڈیما

