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  رہنمائے صحت از ہسپتال اتھارٹی  
  الرجی 

 

 الرجی کیا ہے؟  (1)

  کے مقابلے  الرجی پیدا کرنے والی اشیاء درپیشہوتا ہے جو کہ  ردعملحساس  انتہائیایک  ری ایکشنالرجی کا
 منفرد افراد کے حوالے سے مختلف ہوتا ہے اور ری ایکشنسے شروع ہوتا ہے۔  جانبمیں مدافعتی نظام کی 

 تک ثابت ہو سکتا ہے۔ جان لیوا، سنگین سے لے کر ہلکے
 یا جلد  نالی ، تنفسی جو معدہ اور آنت کی نالی ہو سکتی ہے کوئی بھی شے ممکنہ طور پر الرجی پیدا کرنے والی

 ہے۔م میں داخل ہوتی کے ذریعے جس
  ہیں: الرجی آمیز اشیاء میں یہ اشیاء شامل ہوتیعمومی 

 ، مچھلی، شیل فش، دودھ کی مصنوعات، انڈہ اور سٹرابری(تل، خشک میوہ جاتغذا )جیسا کہ مونگ پھلی،  -
 املسیفائرز قدرتی، رنگاور  محفوظ غذائیں -
 ادویات -
 اشیاء )جیسا کہ کاسمیٹکس، نباتاتی دوا( بیرونی استعمال کی -
 اشیاء )جیسا کہ پولن، گرد( اندر جانے والیسانس سے  -
 کیڑوں کے کاٹنے اور بذریعہ ڈنگ -
 الرجی آمیز اشیاءنامعلوم  -

 

 عمومی عالمات  (2)
  اور عارضی ہوتا ا ہلکہو سکتا ہے جو کہ عموماً  نوعیت کی عالمات لیے یا عمومی لوکل ری ایکشنالرجی کا

 ہو سکتی ہیں۔ مہلک ثابتہے۔ تاہم، سنگین عالمات 
 میں شامل ہیں: تے ہیں۔ الرجی کے عمومی رد عملشدت کے لحاظ سے مختلف ہو سک الرجی کے ردعمل 

 (ا ردعملہلک) جلدی رگرلوکل  -
 عمومی جلدی رگڑ -
 اسہال، مثالً معدہ اور آنت میں گڑبڑ -
 آنکھیں خارش زدہ، سرخ اور خفت آمیز -
 میں خارش منہچپچپی جھلیوں کی سوجن، چہرے، ہونٹ، زبان اور دیگر  -
 پر سوجن ہو سکتی ہےکاٹے جانے والی جلد اور ڈنگ لگنے والی جگہوں کیڑوں کے  -
 سانس لینے میں دشواریاں ہو سکتی ہیں کے باعثکی تنگی، جس  ہواگزروں -
 یا صدمہ کم فشار خون -

  الگ الگ یا بیک وقت واقع ہو سکتے ہیں۔درج باال ردعمل 

 

 صدمہ  زودحسیانہ (3)
  ہے جو کہ جسم کے نظامات جیسا کہ گردشی نظام، تنفسی نظام کو متاثر  ہوتاردعمل یہ سب سے زیادہ سنگین

 ہو سکتا ہے۔ ثابت کرتا ہے اور جان لیوا بھی
  سانس لینے میں دشواری، کم فشار خون اور صدمہ شامل ہیں۔رگڑعالمات میں عمومی ، 

 

 یونیوروٹک ایڈیما/ اینجیوڈیما اینج (4)
  بافتوں میں لوکل ایڈما کا باعث بنتا ہے۔ہے جو کہ جسم کی ردعمل یہ ایک سنگین 
 ہو سکتیبھی  رگڑکی سوجن شامل ہے؛ اور جلد پر ے، ہونٹوں، زبان اور دیگر چپچپی جھلیوں عالمات میں چہر 

 ہو سکتی ہے۔ واقع موت بھی ائے، تو دم گھٹ سکتا ہے اور اس کے نتیجے میںمتاثر ہو ج نالیہیں۔ اگر تنفسی 
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  بچاؤعالج اور  کا ری ایکشنالرجی کے  (5)
  کریں اور کو شناخت کریں اور ان سے بچاؤ کا انتظام  الرجی آمیز اشیاءاحتیاط موثر ترین طریقہ ہے۔ ممکنہ

 فوری طور پر ہیلتھ کیئر پروفیشنل کو مطلع کریں۔
  تو آپ کو یوں کرنا چاہیے:ردعمل کا سامنا ہوجب الرجی کے ، 

 سے دور ہو جائیں؛ الرجی آمیز اشیاءفوری طور پر  -
پر جائیں؛ اگر الرجی کے ری ایکشنز سنجیدہ نوعیت کے ہوں تو، براہ مہربانی  شفاخانےجلد از جلد نزدیکی  -

 سے فوری طور پر رجوع کریں۔طبی معاونت کے لیے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ 
  کریں: اہتمامسے عالج کے بعد، درج ذیل کا  ڈپارٹمنٹایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی 

 سے ربط پیدا کرنے سے گریز کریں، اور مجوزہ نسخے کے مطابق دوا لیں؛ الرجی آمیز اشیاء -
عالمات کے دور ہونے میں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ بعض مریضوں کو مشاہدے کے لیے ہسپتال میں  -

داخلے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر حالت بگڑ جائے تو، طبی معاونت کے لیے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی 
 کی طرف لوٹ جائیں: ڈپارٹمنٹ

ے گریز کریں، اور طبی مشورہ لیتے ہوئے کا ریکارڈ رکھیں اور ان سے ربط س الرجی آمیز اشیاءممکنہ  -
 ہر مرتبہ ہیلتھ کیئر عملے کو اس سے آگاہ کریں۔

 

 تیار کردہ از رابطہ کمیٹی برائے ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی
 ہسپتال اتھارٹی

2018اپریل   

 


