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  عالمات کا انتظام-کئیر سروس  پیلیڻیو
 

 ہسپتال اتھارڻی کا پیلیڻیو کیئر سروس
ہیں ےکی خدمات فراہم کرت پیلیڻیو کیئر  ہسپتالذیل ہسپتال اتھارڻی (ایچ اے) کے تحت مندرجہ   

 پامیال یوڈ نیتھرسول ایسڻرن ہسپتال •
 گرینتھم ہسپتال •
 رڻن جی اینڈ ڻینگ شیو کن ہسپتال •
 ہسپتالکوئین میری  •
 ہانگ کانگ بڈھسٹ ہسپتال •
 ملکہ الزبتھ ہسپتال •
 آور لیڈی آف میری نول ہسپتال •
 کیریڻاس میڈیکل سینڻر •
 شہزادی مارگریٹ ہسپتال •
 ہیون آف ہوپ ہسپتال •
 ہسپتال یونائیڻڈ کرسچین •
 بریڈبری ہسپائی •
 پرنس آف ویلز ہسپتال •
 شیڻن ہسپتال •
 ڻون من ہسپتال •

 
 پلیڻیو کیئر میں ضروری ادویات

۔ عام ڈاکڻر مریضوں کی ضروریات کے مطابق عالمات کو کنڻرول کرنے کے لئے مناسب طریقے سے ادویات استعمال کرے گا
جب بھی مریض کو منفی ردعمل ہو تو، اسے چاہیے کہ وه ایک طور پر، مندرجہ ذیل ادویات کم مضر اثرات کا باعث بنتی ہیں۔ 

خوراک کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ بار ڈاکڻر کو مطلع کرے اور اگر ضروری ہوا تو  
 

مضر اثرات جو ہو سکتے ہیں/کرنے والے کام 
 اور نہ کرنے والے کام

 عالمات ادویات کا نام افعال / قابل اطالق عالمات

طویل عرصہ استعمال خون کے گلوکوز  •
میں (خاص طور پر ذیابیطس کے 

مریضوں کے لئے) اضافہ کرتا ہے، 
چہرے کے ورم اور پانی روکے 
رکھنے کا سبب بنتا ہے. مریض 

انفیکشن کے لئے زیاده حساس ہوتے 
ہیں اور سونے کے لئے بیتاب ہو سکتے 

 ہیں۔
کا سبب بن سکتی  میں تکلیف معدے  •

سکتی اہے اور کھانے کے ساتھ لی ج
 ہے۔ 

درد، سانس میں دشواری،  •
سوجن، متلی اور اُلڻی میں 

 آرام پہنچاتی ہے
 بھوک کو بڑھاتی ہے •

 متلی / الڻی ڈیکسامیتھاسون

وں کا ، قبض، غنودگی اور پڻھہونا خشککا   منہ
  ۔سکڑنا

متلی ،الڻی اور بوکھالہٹ میں آرام 
 پہنچاتی ہے۔

ڈولیہیلوپیر  
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وں کا ، قبض، غنودگی اور پڻھہونا خشککا   منہ
۔سکڑنا  

سر چکرانے اور الڻی میں آرام 
مدد کرتی ہے۔ ںپہنچانے می  

نائپیرازرپروکلو  

سر اور  چکر محسوس کر سکتے ہلکا مریض 
پسینہ، الڻی اور قبض ہو سکتی  ہیں، ان کو متلی،

 ہے۔

صرف خشک کھانسی کے  •
کھانسی کو  عالج کے لیے؛

روکنے کے لئے کھانسی 
قابو کرنے کے مرکز کو 

 ۔ میں مدد دیتی ہے
درد میں آرام  ہلکے •

 پہنچاتی ہے۔

 کھانسی کوڈین
 

۔وں کا سکڑناپڻھ متلی،الڻی،سوزش،بھوک میں کمی،   
معدے کی خرابی کی وجہ سے 

پہنچاتی  میں آرام  بھوک کی کمی
اور ان کی روک تھام کرتی ہے۔ہے  

ڈائمیڻوکلوپیرام  بھوک میں کمی 

چکنے دہن کے طور پر کام کرتی  --
ہے جو اخراج کے لیے فضلے کو 

 نرم بناتا ہے۔

گلیسرین 
 سپوسیڻوریز

 قبض

 بڑی آنت کا سکڑنا •
زیاده استعمال پیٹ میں درد،سوزش اور  •

 متلی کا سبب بن سکتا ہے۔
 

قبض اور جگر سے متعلق  •
 مرض کا عالج کرتی ہے۔

اخراج کے لیے بڑی آنت  •
میں پانی بڑھا کر حرکت 

دوری کو فروغ اور فضلے 
 کو نرم کرتی ہے

 لیکڻولوز

زیاده استعمال پیٹ کےد رد اور متلی کا سبب بنتا 
۔ہے  

کو محرک کرتی ہے جو  فضلے
اخراج کے لیے بڑی آنت کی حرکت 

 دوری کو فروغ دیتا ہے۔

 سینا

مریضوں کو کبھی کبھار پیٹ کا درد  •
 محسوس ہوتا ہے

اس ں اورسونے سے پہلے اس کو کھائی •
دوائی کو لینے سے ایک گھنڻہ پہلے 

پیٹ کی یا   پیئں نہ اور بعد تک دودھ
ادویات نہ لیں جو گیسڻرک ایسڈ کے 

 کو کم کرتی ہیں۔ اخراج

 قبض کے عالج کے لیے •
اخراج کے لیے حرکت  •

 دوری کو فروغ دیتی ہے۔

 /بساکوڈائل
 بساکوڈائل

 سپوسیڻوریز

خشک، پیٹ میں درد اور جلد  مریضوں کا منہ
 کی الرجی ہو سکتی ہے۔

خطرناک اور زیاده  •
عرصے تک رہنے والے 

 کے عالج کے لیےدست 
حرکت دوری کو روکتی  •

دوباره جزبیت  یک اور پانی
 کو بڑھاتی ہے۔

ناآدست  لوپرامائڈ  

 
 

طریقہ کار اک عالجعام عالمات اور   
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کینسر کے مریض اپنی حالت میں تبدیلی یا مرضیاتی ڻیومر میں تبدیلی ، جو ان کے جسم میں مختلف عالمات کا سبب بن سکتی 
مسکن دوا ایک طریقہ کار ہے جو مکمل عالج اور ادویات کے ذریعے مریضوں  چینی محسوس کرتے ہیں۔وجہ سے بے  ہے، کی

کینسر کی عالمات جسمانی،  کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے متعدد عالمات کی وجہ سے درد کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔
پورے شخص کی دیکھ بھال اور ہر ایک موثر احتیاط میں  پیدا کرتی ہیں۔نفسیاتی اور روحانی طور پر مریضوں کے لیے مسائل 

 طبی عملے کی ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے۔
 

 عام عالمات اور انتظامی حکمت عملی
کا خشک  سی،بھوک میں کمی،قبض،بے خوابی،منہتکلیف،کھان میں درد، متلی،الڻی،سانس لینے میںکینسر کی عام عالمات  •

مریض بے چین، پریشان اور اداس ہو سکتا  نا شامل ہیں۔جا ن ہو اور سوج ہونا  ، ہاتھ پاؤں کا کمزور تھکاوٹ ہونا،ورم،
 ہے۔

مریض میں  مختلف عناصر سے منسوب متعدد عالمات ہوسکتی ہیں ۔عالمات اکثر ایک جیسی ہوتی ہیں۔مثال کے طور پر،  •
عالمات سے آرام الجھن سانس لینے میں تکلیف کو بڑھائے گی۔اس کے برعکس، چند عالمات کو کم کرنے سے  دیگر 

 پہنچنے میں مدد ملتی ہے۔
فراہم کرنے تشخیص اور پیشہ ورانہ شناخت مناسب نفسیاتی دیکھ بھال کی منصوبہ بندی  کاملطبی عملے کی طرف سے  •

 میں مدد دے گی۔
 گا اور مریض کی  نفسیاتی دیکھ بھال کے دوران فیصلوں کا کرےطبی عملہ مریض اور ان کے خاندان کے ساتھ گفتگو  •

 جائزه لے گا۔
 ۔گےعالج اور اس کے ممکنہ ضمنی اثرات کی وضاحت مریضوں اور ان کے خاندانوں کے اعتماد میں اضافہ کریں  •

مریضوں کے آرام کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی مشقوں کے ساتھ عالمات کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے 
 میں، ان کے جسم کو خشک اور صاف رکھنے میں مدد کرنا۔ر سکون بیڻھنے کی حالت ام اور پُ آرےمریضوں ک،پرطور

 خاندان کے افراد نفسیاتی عالج میں مریضوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو عالج کو موثر بناتا ہے۔ •
 
 

 انتظامی تجاویز ممکنہ سبب عالمات
قبض، بے چینی،شدید درد،شدید  یمتلی/الڻ

برق پاش کا غیر متوازن کھانسی،جسم میں 
سکڑنے کی وجہ سے زیاده  ر کےہونا،ڻیوم

آنتوں میں رکاوٹ ہونا، کیمیائی  ہونا،ؤ دبا
 مضر اثرات وغیره یا برقی عالج،

ہر ایک کی تھوڑی مقدار کے ساتھ مختلف  •
 خوارک لینا۔

پہلے  ہگھنڻ ااگر ضرورت ہو تو کھانے سے آدھ •
 الڻی کی دوائی لے لیں۔

 باعث تکلیف ، ناخوشگوار بدبو سے گریز کریں۔ •
سے متعلق مسائل جیسا کہ  پھیپھڑوں دم گھڻنا

نظام  َنُموِنیا، پھڑوں کی سوجن،یڻیومر، پھ
تنفس کی بیماری؛ زیاده عرصے تک رہنے 

ض جیسا کہ دل کی بیماری اور امراوالے 
گردے خراب ہونا؛ الجھن کی وجہ سے دم 

 گھڻنا شدید درد کا سبب بنتا ہے۔

 یںکے لیے کھڑکیوں کو کھول آمدوفتہوا کی  •
 چالو کر دیں۔اور بجلی کے پنکھوں کو 

مریض کو بیڻھنے اور آگے جھکنے میں مدد  •
 کریں۔

یشانی کو دور مریض کی بے چینی اور پر •
 پیڻھ کے بل بیڻھائیں۔ کرنے کے لیے مریض کو

مریض کی طور پر آکسیجن کی فراہمی الزمی •
ضرورت کے مطابق ہو؛ آکسیجن کی فراہمی 

 بڑھائی جائے۔کی مقدار ڈاکڻر کے کہنے پر 
بیماریوں جیسا کہ پھپھڑوں کی  ،کھانسی کھانسی

سوجن، سانس کی نالی میں ڻیمر کا 
ہونا،نظام تنفس میں بیماری،دمہ، ایسڈ 

ریفلکس اور نیزل ریفلکس سانس کی نالی 
 درست کرتے ہیں ، کی وجہ سے ہوتی ہے۔

دے گا   لیے دواکم کرنے کے  کوڈاکڻر کھانسی  •
کی مقدار کے مطابق بلغم اور حاالت اور بلغم 

دوائی لیتے  وقت مریض کو  کو باہر تھوکیں؛
 ڈاکڻر کی ہدایات پر عمل کرنا چاہئے۔

اگر بلغم میں خون ہو تو، مریض کو  ہدایات کے  •
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 مطابق ہیموسڻیٹ کا استعمال کرنا چاہیے۔
ڻھنڈی ہوا،مشروبات اور فروٹ ایسڈ پر مبنی  •

خوراک کو کھانے سےپرہیز کریں کہ یہ 
 نسی کا سبب بنتی ہے۔کھا

بیماریاں،ڻیومر،درد، معدے سے متعلق  بھوک کا ختم ہونا
شکمی،  ۓِاستسفا کے زخم، متلی،قبض،منہ

نشے کے مضر اثرات،عضویاتی عناصر، 
 وغیره

ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی مقدار پر مبنی  •
 مختلف خوارک کھائیں۔

 صاف رکھیں منہ کو •
، متلی،قبض،درد اور خراب مزاج خشک منہ •

ی کم جیسی عالمات کو ختم کر کے بھوک کی
 دور کیا جا سکتا ہے۔ کو

مریضوں کو ان  کی پسندیده خوراک مہیا کی  •
 جائے۔

مریض کو آرام سے کھانا چاہیے اور مریض کو  •
 زبردستی کھانا نہ کھالیا جائے۔

قبض بستر پر زیاده آرام کرنے،ورزش نہ  قبض
کرنے،خلوی ماده اور پانی کے کم استعمال 

کرنے،ذہنی دباؤ، ادویات اور آنت میں 
رکاوٹ کے مضر اثرات سے ہوتی 

ہے؛قبض،  بعد میں، متلی،الڻی، بھوک نہ 
پھڑوں کی سوجن اور پیٹ یبواسیر،پھلگنے،

 کے درد کا سبب بنتی ہے۔

درد دور کرنے والی ادویات سے ہونے والی  •
ن یمل قبض کو ڈاکڻر کی طرف سے لکھی گئی

 ہے۔ دوا سے ختم کیا جا سکتا
ک کا استعمال ازیاده خلوی ماده پر مشتمل خور •

کریں، جیسا کہ، تازه پھل اور سبزیاں ،اور پانی 
 کا زیاده استعمال کریں۔

 بروقت پیشاب کو خارج کریں۔ •
پیٹ کو بار بار ہالنا حرکت دوری کو فروغ دیتا  •

 ہے۔
پیٹ یا ہیڑو میں ڻیومر کے مریضوں کو  سوجن

 ٹڻیومر پیجگر کا اکثر سوجن ہوتی ہے؛
کی خالی جگہ کو ختم کر دیتا ہے،جو 

سوجن کا سبب بنتا ہے۔ قبض میں سوجن 
بہت خطرناک ہے اور یہ زیاده دیر تک 
بستر پر آرام کرنے والے مریضوں میں 

 ہوتی ہے۔

 ادویات زیاده تر سوجن سے آرام پہنچاتی ہیں۔ •
ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی مقدار پر مبنی  •

مریضوں کو چاہیے کہ ک کھائیں؛ امختلف خور
اور کھانے کو کھائیں  سے کھانا  وه آرام آرام

 ں۔ئیچبا
 قبض سے پرہیز کریں۔ •

کی  کمزور صحت کے مالک مریض منہ کا خشک ہونا منہ
بیماریوں کے لیے حساس ہوتے ہیں،ادویات 

ر اور گردن کی اور اس کے ساتھ ساتھ س
کے خشک ہونے کا  پی منہراشن تھای ریڈی

 سبب بنتی ہے۔

 زیاده سے زیاده پانی کا استعمال کریں۔ •
تھوک کے اخراج کو فروغ دینے والی خوراک  •

جیسا کہ انناس،بغیر چینی والی چیوئینگ گم اور 
 برف کے چھوڻے ڻکڑوں کو کھائیں۔

ورزش نہ کرنا،جسم میں پروڻین نہ ہونا،  ورم
دل کا سکڑنا، جگر اور گردے کا کام 

جسم میں لمف کی -درست نہ کرنا، ڻیومر
رکاوٹ پیدا کرتا ہے، سرجری گردش میں 

 پی سے ریشہ زیاده ہونا۔اریا تھ

ڈاکڻر مریض کو اس کی حالت کے مطابق ورم  •
 سے آرام پہنچانے کی دوائی دے گا۔

جسم کے حصوں کو اوپر کی ورم سے متاثره  •
طرف اڻھائیں، جیسا کہ ہاتھوں کو کندھوں تک 

 اور ڻانگوں کو کمر تک اڻھانا۔
ورم سے متاثره حصوں پر سکڑنے والی چیز یا  •

 پڻی کریں۔
ہ ں یہ عالمات ہیں تو فورا طبی معائناگر آپ می •
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 کروائیں:جلد کا سرخ ہونا، درد اور بخار ہونا۔
عالمات جو شام کے وقت ہوتی ہیں جیسا  بے خوابی

کہ درد، دم گھڻنا، کھانسی،نوکڻوریا، 
کے اوٹ اور خراب مزاج؛ سونے تھک

 مسائل بھی عام ہیں

 عالمات پر موثر قابو بے خوابی کو کم کرتا ہے۔ •
سونے سے پہلے زیاده کھانے اور پینے کے  •

ساتھ ساتھ فضول  ڻی وی شوز اور کتابیں نہ 
 پڑھیں۔

 یں۔ئجتنا ہو سکے نہ سودن کے وقت  •
ہلکی روشنی، کم آواز اور مناسب درجہ حرارت  •

 کے ساتھ پرسکون ماحول میں رہیں۔
مریض کو نہانا، ہلکی مالش اور تھوڑی موسیقی  •

 ۔آرام کرنے میں مدد دے گی
ی اگر ضرورت ہوئی تو ڈاکڻر مریض کو تھوڑ •

 ۔دیر تک سالنے والی دوائی دے گا
اوٹ/ ہاتھ پاؤں تھک
 کمزور ہوناکا 

یض کمزور کینسر کے عالج کے بعد مر
جسم  ن کی کمی،ہوگا؛ خون میں ہمیوگلوب
توازن ہونا،دل کی میں برق پاش کا غیر م

ھڑوں اور گردوں کے ساتھ بیماری ہونا،پھیپ
کے مسائل بھی  دودن افرازی ساتھ 
 اوٹ کا سبب بنتے ہیں۔تھک

کم  ڈاکڻر کینسر کی ادویات کے مضر اثرات کو •
کی  کرنے کے لیے معاون دوا دیں گے یا خون

کے کام کی بیماریوں کا  کمی اور دیگر اعضاء
 ۔عالج مہیا کریں گے

 مناسب طریقے سے ورزش کم کریں۔ •
مریضوں کو بیماری سے چھڻکارا حاصل  •

کروانے والی ورزش ان کی حالت کے مطابق 
 ہونی چایئے۔

ان اور  مریضوں کو مشوره دیں گے طبی عملہ •
 مناسب توقعات قائم کرنے میں مدد کریںکو 

 ے۔گ
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