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کڻیو    پلمونری مرض  کرونک او�س�ٹ

 خود کو بہ�ت بنا�ن وا� کٹس
کڻیو  ل کمییٹ  پلمونری مرض کرونک او�س�ٹ  سن�ٹ

 )2021(دو�ا ا�ڈ�شن جوالئئ 
 

 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔
 

؟افعال  پھیپھڑوں �  1باب   ک�ا ہںی

۔ جسم � روزمرە �  ہوا کو اندر � جا�ن اور  جو ہمنی ، نفس کا اہم عضو ہنی پھیپھڑ� نظام ت باہر نکال�ن � اجازت دی�ت ہنی
۔ جب یہ  ورت ہوئت �� افعال، ج�سا کہ کھانا ہضم کرنا، پڻھوں کو حرکت دینا اور یہاں تک کہ سوچنا، سب کو آ�س�جن � �ن

� ل�ی  افعالاس نظام منی پھیپھڑوں کا کام ان ۔ ��  ہوئت � طور پر پ�دا  مادەفاصل عمل ہو�ت ہنی تو، کار�ن ڈائئ آ�سائ�ڈ 
، کیونکہ  ۔ پھیپھڑوں اور قلیب نظام کا ب� گہرا تعلق �� آ�س�جن فراہم کرنا اور ا�گزاسٹ گ�س � کار�ن ڈائئ آ�سائ�ڈ کو نکالنا ��

۔  یہ ہوا اور خون � درم�ان گ�س � تباد� � جگہ ہنی
 

۔ ڈا�افرام کو چپڻا ک�ا جاتا ��  دماغ � سا�س � مرکز � سگنلز اعصاب � ذر�� ڈا�افرام اور د�گر عضالت منی منتقل ہو�ت ہنی
، �سلیوں � درم�ان � پڻھ� �سلیوں کو او�ر  جوف � نچ� چھائت اور  ۔ ا�ک � وقت منی اور پ�ٹ � باہر دھک�ل د�ا جاتا ��

۔ صحت مند پھیپھڑوں   ۔ ہوا نا� �ا منہ نہ ، اور بڑھا ہوا سیا �� دار ہوت�شو لچککا کھینچ�ت ہنی ہوا کو پھیپھڑوں منی کھینچتا ��
۔ ہوا برونکائئ �   ڻ��ک�ا اور  ۔ یہ برونکائئ منی تقس�م ہوتا �� جو بائنی اور دائنی پھیپھڑوں کو فراہم کرتا �� منی کھین�پ جائت ��

 ، ، اور آخر منی ہزاالیت بار شاخنی نک 25�  15گزرئت �� منی داخل ہوئت �� جب تک کہ �ا سا�س � نالیوں  ڻ��ک�ا روں چھو�ٹ ��
۔ جب سا�س  ، اور پھیپھڑوں �  تو سا�س لی�ن  نکا� جا�ئ ہوا ای�ئ ب�گ تک نہ پہنچ جا�ئ � ل�ی استعمال ہو�ن وا� پڻھ� آرام کر�ت ہنی

۔  لچک ہوا کو باہر نکال دییت ��
 

�ا اور د�گر ہوا کا ہر سا�س نہ �ف آ�س�جن � جاتا �� ب وئن ل�ہ ب�کڻ�ی  ب� ب�ی
گ

۔ پھیپھڑ ساتھ مادے جی� آلود� � � جاتا ��
،   ڻ��ک�ا ۔ چھوئٹ ہو�ت ہنی نا�سند�دە مواد کو جسم منی داخل ہو�ن � روک�ن � ل�ی ب� استعمال  � دیوار پر بلغم پ�دا ہوتا ��

۔ جب یہ گ�  رکھتا  ہٹچکنا  عمدەجو پھیپھڑوں کو صاف رکھ�ن منی مدد کرتا �� اور  ۔ نا�سند�دە مواد بلغم � چپک جاتا �� ��
 �ب خ�ب 

�
۔ ا�ر بلغم جمع ہو جا�ئ �ا سوجن ہو جا�ئ تو کھا�� �  ی �تک پہنچتا �� تو ا� عموما منی  ڻ��ک�ا نگل ل�ا جاتا ��

۔  پھن� ہو�ئ بلغم کو صاف کر�ن منی مدد مل سکیت ��
 

۔ ل�کن ا�ر آپ سگ��ٹ کا دھواں، آلودە ب� کو نقصان � بچا�ن منی   لٰہذا سا�س لی�ن � ساتھ ساتھ پھیپھڑ� جسم مدد دی�ت ہنی
۔ ئنی منی اور دھو گرد ہوا، �ا کام � جگہ پر    ز�ادە دیر تک سا�س لی�ت ہنی تو آپ � پھیپھڑوں کو نقصان پہنچ سکتا ��
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Original Translated 
Normal person's trachea  � �ڻ��ک�اعام آد 
The trachea of a COPD patient COPD  � ڻ��ک�ام��ض 
Muscle contraction of the bronchial wall  سنکچنا عضالئت دیوار کبرونکائ�ل 
Accumulate saliva تھوک جمع کرنا 
Inflammation and swelling of the bronchial wall  دیوار � سوزش اور سوجنبرونکائ�ل 
Lungs �پھیپھڑ 
Trachea ڻ��ک�ا 
Bronchus برونکس 
Bronchioles برونکائیولس 
Lung bubbles �پھیپھڑوں � بلب 
Image provided by Hong Kong Chest and Lung 

Foundation 
ہانگ کانگ چ�سٹ اینڈ لنگ فاؤنڈ�شن � طرف � فراہم  

 کردە تص��ر
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کڻیو   2باب  ؟پلمونری مرض   کرونک او�س�ٹ  ک�ا ��

کڻیو پلمونری مرض (  بدستور  ک�ف�تاور اس �   ��  ا�ک دائ� ب�ماری �� جس کا عالج نہنی ک�ا جا سکتا )COPDکرونک او�س�ٹ
۔ دن�ا بھر منی اس ک

گ
۔پذیر  مسلسل اضافہوق�ع  ا خراب ہوئت ر�� � �� 

 
کڻیو پلمونری مرض   � اعدادوشمار � مطابق، 2016اس � عالوە،  ، مرض اہم قاتل  اںہانگ کانگ منی پانچو کرونک او�س�ٹ ��

۔ ہاسپڻل اتھارئٹ  ا تدپر ب� بھاری بوجھ ال  طلباور یہ ہانگ کانگ منی طیب خدمات �  کرونک � معلومات � مطابق،  ��
کڻیو پھیپھڑوں � مرض � م��ضوں � ہسپتال منی دن � تعداد سال بھر منی ہسپتال � �س�ت � استعمال � کل دنوں  او�س�ٹ

۔  منی ت��� نم�ب پر ��
 
کڻیو پھیپھڑوں � مرض     � مراد نظام تنفس � رکاوٹ اور تنکرونک او�س�ٹ

گ
مدئت نقصان � وجہ �� جو نظام تنفس کو ط��ل �

، جس ک�ی  ، جس � پھیپھڑوں � ل�ی ہوا کو باہر نکالنا اور سا�س لینا مشکل ہو جاتا �� عام عالمات جی�  باعث � ہوتا ��
۔  ورت � ز�ادە تھوک، اور یہاں تک کہ م��ضوں � روزمرە � �گرمیوں کو متاثر کرتا �� ہائپوکس�ا، گھرگھراہٹ، کھا�� اور �ن

، ہوا � نا� کو کھال اور بال روک ڻوک رکھ�ن � ل�ی � د پھیپھڑا�ک صحت من پڻھوں اور لچکدار بافتوں پر مشتمل ہوا � نا� منی
۔ جب لوگ  ہوئت  ��COPD   ۔ بدتر ہوتا ر�� گا۔ پھیپھڑوں منی سوزش  COPDکا شکار ہو�ت ہنی تو ہوا کا راستہ تنگ ہو جاتا ��

، سا�س  بال� کرئت کو س  لز و �� اور برونکائیبافتوں کو نقصان پہنچائت  پھیپھڑوں � ۔ جی� جی� مرض بڑھتا جاتا ��  نکال�ن ��
۔ پھیپھڑ� بہت ز�ادە پھول جا�ت ہنی اور سا�س   ۔ سوزش عام طور پر سگ��ٹ نو�ش � وجہ کم ہو جاتا منی ز�ادە وقت لگتا �� ��
وع ہو�ن � بعد، سوزش کو روکنا مشکل ��  ۔ ا�ک بار �ش ھڑ� � خراب �شو اور برونکائیولس بحال نہنی ہو ۔ پھیپ� ہوئت ��

۔  سک�ت
 

۔ ا�مف�س�ما � مراد برونکائیولز � آخر منی واقع الیوو� کا   COPDا�مف�س�ما اور دائ� برونکائٹس  � دو سب � عام شکلنی ہنی
، جس � پھیپھڑوں منی ہوا � تباد� � عال�ت منی ک� واقع ہوئت ��  ، جس � نتی�ب منی خون منی بڑھنا اور تباە ہونا ��

۔ دائ� برونکائٹس � مراد  آ�س�جن � فراہ� منی ک� اور کار�ن ڈائئ آ�سائ�ڈ کو مؤثر ط���ت � خارج کر�ن منی نا�ا� ہوئت ��
 جھلیوں � سوزش، بلغم � رط��ت منی اضافہ اور سا�س � نا� برونکائئ � چپچیپ  انف�کشن �ا غ�ی متعدی عوامل � وجہ �

۔ یہ بات قابل غور �� کہ پھیپھڑوں � ، جس � کھا�� اور گھرگھراہٹ ج�� عالمات پ�دا ہوئت ہنی �شو اور  منی رکاوٹ ��
 سکتا۔ک�ا جا مکمل طور پر ڻھ�ک نہنی   COPDسکتا، اس ل�ی ہو نہنی بحال نقصان � بعد مکمل طور پر فعل 

 
کڻیو پھیپھڑوں � مرض  ۔ سا�س � عالمات  � بتدر�ــــج بڑھ�ن کرونک او�س�ٹ � عالوە، شد�د ب�ماری � مواقع ب� موجود ہنی

۔ شد�د  ، ج�سا کہ ڈسپن�ا، کھا�� اور تھوک، جو شد�د ہو�ت ہنی اچانک ظاہر ہوئت ہنی اور معمول � ز�ادە شد�د ہوئت ہنی
 کا مع�ار نما�اں طور پر بدتر م��د بگڑ جا فعلب�ماری کو نظر انداز نہنی ک�ا جا سکتا، کیونکہ م��ض � ل�ی پھیپھڑوں کا 

گ
�ئ گا، زند�

 بڑھ جا�ئ گا۔ �سبت � ہو جا�ئ گا، اور موت کا خطرە اس
 

کڻیو پھیپھڑوں � مرض   ۔ پھر ڈا��ٹ ڻ�سٹ � بن�اد پر کرونک او�س�ٹ ورت ہوئت �� ی ڻ�سٹ � �ن ومی�ٹ � �شخ�ص � ل�ی سپ�ی
 :  مناسب عالج فراہم کر� گا۔ عالج منی شامل ہنی

 نانو�ش چھوڑ  تمبا�و  ▪
 دوائئ  ▪
 سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� ▪
 ہوم آ�س�جن تھرائپ  ▪
 امدادی عالج ▪
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کڻیو پھیپھڑوں � مرض    ا�رچہ کا عالج نہنی ک�ا جا سکتا، طیب امداد جلد حاصل کرنا عالج � تاث�ی کو بہ�ت بنا سکتا کرونک او�س�ٹ
۔ اس � عالوە، کڻیو پھیپھڑوں �   �� ، مرض  کرونک او�س�ٹ تک ط��ل مدئت تمبا�و نو�ش � وجہ �  90یہ ٪ � وجہ واضح ��

۔ ا ہوت  ۔سکتا �� کو روک اس ل�ی تمبا�و نو�ش نہ کرنا �ا جلدی چھوڑنا ب�مار�وں   ��
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کڻیو پلمونری مرضتمبا�و نو�ش ا 3باب   ور کرونک او�س�ٹ

کڻیو پھیپھڑوں � مرض    تمبا�و نو�ش  ، کرونک او�س�ٹ ۔� بن�ادی وجہ �� وع ہو�ن � وجہ ب� �� تمبا�و نو�ش  اور یہ اس � �ش
، بافتوں کو  مائع �ا د�گر ک�م�کل پھیپھڑوں �ی۔سگ��ٹ جال�ن پر ت�ار ہو�ن وا� ا � جسم منی آ�س�جن � مقدار کم ہو جائت ��

۔  نقصان پہنچا سک�ت ہنی اور سا�س � نا� � سوزش کا سبب بن سک�ت ہنی
 

، اس ل�ی تمبا�و و لی�ت ہنی ان منی ب� ب�ماری کا خطرە سگ��ٹ نوشمنی ھواں سا�س جو لوگ دو�� ہاتھ کا د ں � برابر ہوتا ��
۔ ت��� ہاتھ کا دھواں تمبا�و � دھوئنی � گھر � اندر �  نو�ش چھوڑ�ن � خاندان � افراد ب� صحت مند ہو سک�ت ہنی

۔ لوگ ن اور د�گر ک�م�کل �� آلودە سطحوں کو چھو�ن �ا خارج ہو�ن وا� ہوا منی سا�س لی�ن � ان   سطح پر با�ت ر��ن واال نکوڻنی
۔  بچوں � ل�ی ممکنہ صحت � خطرات کا باعث بن�ت ہنی

�
، جو تمبا�و نو�ش نہ کر�ن والوں خصوصا  ک�م�کلز � راب� منی آ�ت ہنی

 
کڻیو پلمونری مرض ا�ر آپ کو پہ� � �   ، تو تمبا�و نو�ش ترک کرنکرونک او�س�ٹ ، اور �� ا کھا�� اور بلغم کو کم کر سکتا ��

۔ ، ج�سا کہ نی�� دی گیئ تص��ر منی دکھا�ا گ�ا ��  حالت � بگڑ�ن منی ب� تاخ�ی کر سکتا ��
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FEV ratio (relative to 25-year-old men) FEV ) سبت سالہ مردوں � 25تناسب� �( 

Age (years) (سال) عمر 

COPD patients who smoke COPD ۔  � م��ض جو تمبا�و نو�ش کر�ت ہنی

Non-smoker غ�ی تمبا�و نوش 

45-year-old ex-smoker 45 سگ��ٹ نوش ہسالہ سابق 

65-year-old ex-smoker 65 سگ��ٹ نوش ہسالہ سابق 

Asthma دمہ 

Death موت 
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، تمبا�و نو�ش چھوڑ�ن منی کب� دیر نہنی اس � کوئئ فرق نہنی پڑتا �� کہ آپ کت�ن سالوں � سگ��ٹ نو�ش کر  ۔ ہوئت  ر�� ہنی
  ، کڻیو پھیپھڑوں � مرض تمبا�و نو�ش چھوڑ�ن � پہ� سال منی ، اور یہ خاص طور پر کرونک او�س�ٹ � فوائد پہ� � واضح ہنی

۔ تمبا�و نو�ش چھوڑ�ن � برسوں بعد، پھیپھڑوں کا  ن تمبا�و نو�ش کر�ن والوں منی نما�اں �� فعل ان لوگوں � ط�ح کم ہوتا خواتنی
۔ یہاں تک کہ ا�ر آپ  ، تو یہ پھیپھڑوں  65�� جو کب� تمبا�و نو�ش نہنی کر�ت ہنی سال � عمر منی تمبا�و نو�ش چھوڑ دی�ت ہنی

یت سال تک بڑھ سک 10سال � عمر منی تمبا�و نو�ش چھوڑ دی�ت ہنی تو، متوقع عمر  30� کام � خرائب کو کم کرد� گا۔ ا�ر آپ 
۔ اس بات کا ب� ثبوت �� کہ تمبا�و نو�ش ترک کر�ن کا تعلق ہسپتال منی داخل ہو�ن اور مجمو� طور پر اموات �  موجود  ��
۔  خطر� منی ک� � ��

  
 تمبا�و نو�ش � خات� � متعلق مشاورت اور منش�ات � عالج � سگ��ٹ نو�ش چھوڑ�ن منی مؤثر ط���ت � مدد مل سکیت 

۔ ۔  �� ��HA  براە مہ��ائن پالن کا مخت� تعارف د�کھ�ن � ل�ی یہاں   �وس تمبا�و نو�ش � خات� � مشاورت � �ن ، قائم � ��
کل� ک��ں۔ تمبا�و نو�ش � روک تھام � د�گر خدمات � بار� منی جان�ن � ل�ی آپ ہانگ کانگ کو�سل آن سموکنگ اینڈ ہ�لتھ  

۔� و�ب سائٹ کو براؤز کر�ن � ل�ی ب� ی  ہاں کل� کر سک�ت ہنی
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 : دوا4باب 

کڻیو پھیپھڑوں � مرض � عالج � ل�ی ادو�ات تج��ز کر� گا، اور م��ض کو  ڈا��ٹ م��ض � حالت � مطابق کرونک او�س�ٹ
۔ ورت ��  درست اور بروقت دوا لی�ن � ل�ی ڈا��ٹ � ہدا�ات پر عمل کر�ن � �ن

 
کڻیو پھیپھڑوں � : مرض � عال  کرونک او�س�ٹ ن اقسام منی تقس�م ک�ا جا سکتا ��  تنی

�
 ج � ل�ی استعمال ہو�ن وا� ادو�ات کو تق��با

 ڈائ�لی�ٹ   ڻ��ک�ل 
  سوزش ادو�اتدافع 
 شد�د ب�ماری � عالج � ل�ی ادو�ات 

 
 1 ڈائ�لی�ٹ   ڻ��ک�ل۔ 
 � کڻیو پھیپھڑوں ۔ یہ کرونک او�س�ٹ  مرض � عالج � ل�ی اہم دوا ��
  ۔ �� اور سا�س � رکاوٹ کو بہ�ت بنا سکیت  پھیپھڑوں کو پھ�ال سکیت �� 
  اس ل�ی سا�س لینا ، � ز�ادە موثر �� اور اس � کم م�ن اثرات  لی�ن  دوا  بذر�عہ منہچونکہ دوا پھیپھڑوں تک پہنچ سکیت ��

۔  ہو�ت ہنی
  : ، اس ل�ی ا� دو اقسام منی تقس�م ک�ا جا سکتا �� "شارٹ ا�کڻنگ" اور چونکہ اس � افاد�ت � اوقات مختلف ہو�ت ہنی

 "النگ ا�کڻنگ"
 

a.  ڈائ�لی�ٹ  ڻ��ک�لشارٹ ا�کڻنگ 
  شارٹ ا�کڻنگβ2-،ا�گو�سٹس SABA 

 سک�ت ہنی  دےکو آرام   ڻ��ک�ا پھیپھڑوں اور  -
 مؤثر وقت  -

�
 گھن�ٹ ��   4-6 تق��با

ورت � مطابق ا� 'ا�مرجن�  ڻ��ک�ا ا�گو�سٹ β2چونکہ شارٹ ا�کڻنگ  - ، م��ض �ن  کو جلدی آرام دے سک�ت ہنی
 م�ڈ�سن' � طور پر استعمال کر سک�ت ہنی 

 � ب� استعمال کر سک�ت ہنی  -
گ

وں � مشور� � ا� باقاعد�  م��ض ب� ڈا��ٹ
 
  مسکیور�نک اینڻا�گو�سٹس شارٹ ا�کڻنگSAMA 

 سک�ت ہنی  دےکو آرام   ڻ��ک�ا پھیپھڑوں اور  -
 مؤثر وقت  -

�
 گھن�ٹ ��   6-8 تق��با

ورت � مطابق استعمال کرسکتا �� م��ض ڈا��ٹ � سفارش � مطابق ا� باقا -  � �ا �ن
گ

 عد�
جک ادو�ات استعمال کر�ن � سفارش نہنی � جائت �� یاینڻ�کول النگ ا�کڻنگا�ک � وقت منی  -  �ن

 
b.  ڈائ�لی�ٹ  ڻ��ک�لالنگ ا�کڻنگ 
  النگ ا�کڻنگβ2- ا�گو�سٹس ،LABA 

کڻیو پھیپھڑوں � - � تعداد کو کم کرنا،   اییپ سوڈز شد�د مرض �  سا�س لی�ن منی دشواری � نجات، کرونک او�س�ٹ
 کو بہ�ت بنانا

گ
 اور م��ضوں � مع�ار زند�

ورت ��  -  � استعمال کر�ن � �ن
گ

 باقاعد�
 کو برقرار رکھ سکتا �� ڈائل�شن   ڻ��ک�لگھن�ٹ تک   24�  12 -
 مبدل � طور پر استعمال نہنی ک�ا جا سکتا ��  ا�گو�سٹس کو "ا�مرجن� ڈرگز" � β2شارٹ ا�کڻنگ  -
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  مسکیور�نک اینڻا�و�سٹس، النگ ا�کڻنگLAMA 
کڻیو پھیپھڑوں � وںسا�س لی�ن منی دشوار� - � تعداد کو کم کرنا،   اییپ سوڈز مرض � شد�د  � نجات، کرونک او�س�ٹ

 کو بہ�ت بنانا
گ

 اور م��ضوں � مع�ار زند�
ورت ��  -  � استعمال کر�ن � �ن

گ
 باقاعد�

 کو برقرار رکھ سکتا �� ڈائل�شن   ڻ��ک�لگھن�ٹ تک   24�  12 -
 
  مخلوطLABA  +LAMA 

ورت ��  -  � استعمال کر�ن � �ن
گ

 باقاعد�
جک �ا  ا�گو�سٹس  β2النگ ا�کڻنگ یہ �ف  -  ادو�ات � ز�ادە موثر ہنی النگ ا�کڻنگ اینڻ�کولی�ن

 
  :عام ضمین اثرات 

- β2  اہٹ  : دل � دھڑکن، ہاتھ �ا�گو�سٹس  کپکپاہٹ، گھ�ب
اہٹجک ادو�ات: خی�ن اینڻ�کول -  شک منہ، گھ�ب

 
 

 سوزش ادو�ات ۔    دافع2
a.  ائڈز  لی�ن وا�مںی سا�س  کورڻ�کوسڻ�ی
  نا� سوزش اور سوجن کو کم کر   ڻ��ک�ا 
  ناشد�د ب�مار�وں � تعداد کو کم کر�ن منی مدد کر 
 � کڻیو پھیپھڑوں ، عام طور پر  کرونک او�س�ٹ �  لی�ن وامنی اور سا�س ا�گو�سٹس  β2 مخلوطمرض � عالج � ل�ی

ائدز   کا استعمال ک�ا جاتا ��   کورڻ�کوسڻ�ی
  ضمین اثرات منی خشک منہ، کھردری آواز، سڻومیڻائٹس، گارگل کرنا �ا صبح و شام دانت صاف کر�ن � پہ� استعمال کرنا

 سڻومیڻائٹس � بچا سکتا �� 
 

b.  ن ن اور امینوف�لںی  تھیوف�لںی
  جو ، وری ��  عام طور پر، یہ ا�ک بذر�عہ منہ � جا�ن وا� گو� ��  � لینا �ن

گ
 باقاعد�

  مت� شامل ہنی �ب ضمین اثرات منی ، ، �ت ، معدے � خرائب  خوائب
 
c.  س� ز (مثال � طور پر،  4فاسفوڈ�س�ٹ  )روفلومالسٹانہبی�ٹ
  ہنی پھیپھڑوں � سوزش کو کم کر سک�ت  
 ت ہنی شد�د ب�مار�وں � تعداد کو کم کر�ن منی مدد کر� 
 ە شامل ہنی ضمین اثرات منی اسہال، مت� اور ب  ھوک منی ک� وغ�ی

 
 شد�د ب�ماری � عالج � ل�ی ادو�ات۔   3
a. ائڈز   �ی جا�ن وا�بذر�عہ منہ ل  کورڻ�کوسڻ�ی
  ن � مدد    ڻ��ک�ا سوزش کو کم کر�ن اور ب�ماری کو م��د خراب ہو�ن � روک�ن منی  کر�ت ہنی
  دن) 5-7( ڈا��ٹ عام طور پر مخت� مدت � �س�ن ل�ھ�ت ہنی 
 جو ضمین اثرات م ، ، اور دوا کو روک�ن � بعد ضمین اثرات ختم   مزاجنی بڑھتا ہوا وزن اور بھوک شامل ہنی کو متاثر کر�ت ہنی

 
گ

 ہو جائنی �
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b. اینئٹ بائیوڻکس 
 سا�س � انف�کشن کا عالج 
 ۔ ورت ��  ڈا��ٹ � ہدا�ت � مطابق تج��ز کردە ادو�ات کو مکمل کر�ن � �ن
  ۔مختلف قسم � اینیٹ بائیو  ڻکس � ساتھ ضمین اثرات مختلف ہو�ت ہنی

 
 تو، براە مہ��ائن اپ�ن ڈا��ٹ �ا فارماسسٹ � مشورە ک��ں۔ و ک� ب� دوا � بار� منی کوئئ سوال ہ  � ذہن منی ا�ر آپ 

 
 
 

β2   گو�سٹا� 

 )LABAالنگ ا�کڻنگ ( )SABA( شارٹ ا�کڻنگ
ن   انہ�لر و�نڻولںی

 (سالبوڻامول)
 

100mcg �ن خورا� 

 

  ب��کینائل
 ڻ�����لر

( ن  (ڻ��وڻالنی
 
 0.5mcg   خورا��ن 

 

�ونٹ  انہ�لر س�ی

ول)  (سالمی�ٹ
 

25mcg  �ن خورا� 
 

 

�ز  �لرب���� آن�ب
ول)  (انڈا�ی�ٹ

 
150mcg   ن�
 کیپسول؛

                        
300mcg ن کیپسول� 

 

�ورڈی   ر�سپ�م�ٹ س�ٹ
ول)  (اولوڈی�ٹ

 
2.5mcg �ن خورا� 

 

 
     

 
ائڈز ل�ی جا�ن وا� مںی  سا�س  (ICS)  کورڻ�کوسڻ�ی

 انہ�لر ب�کوڻائ�ڈ

 (ب�کلو میتھاسون)
 
 

50mcg �ن خورا� 

انہ�لر  ب�کلوفورٹ
 ایتھاسون)-(ب�کلوم

 
250mcg �ن خورا� 

 

 �لرڻ���� پلم�کورٹ
 )بڈ�سون�ڈ(
 
 

100mcg ن خورا�؛� 

200mcg �ن خورا� 
 

 انہ�لر ال��سکو

 (سائ�کلسونائڈ)
 

80mcg  ن�
 خورا�؛

160mcg  ن�
 خورا�

 

 انہ�لر فل�کسوڻائڈ

 (فلوڻ�کاسون)
 

50mcg ن خورا�؛� 

125mcg  �ن خورا� 
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کڻیو پھیپھڑوں �  � فہرست*  ادو�اتو�ن وا� سا�س � مرض � عالج � ل�ی عام طور پر استعمال ہ کرونک او�س�ٹ
 

 *یونائیڻڈ کرسچن ہسپتال � فارم�� ڈپارڻمنٹ � طرف � فراہم کردە معلومات
�نک  اینڻا�و�سٹ اینڻ�مسک�ی

 )LAMA( النگ ا�کڻنگ )SAMA( شارٹ ا�کڻنگ
و�نٹ  انہ�لر ای�ٹ

 )اپراڻرو��م(
 

20mcg �ن خورا� 
 

 

�وا  ینڈیہ�لرہ سپ�ی
 )ڻیوڻرو��م(
 

18mcg ن کیپسول� 
 
 

�وا  ر�سپ�م�ٹ سپ�ی
 )ڻیوڻرو��م(
 

2.5mcg �ن خورا� 

 

ی  ر�لب���� سی�ب
 (گالئک��ائرون�م)

 
50mcg ن کیپسول� 

 

 

    
 
 

 LABA + ICSمخلوط 
  ڻ�����لر سمب�کورٹ

ول+  بڈ�سون�ڈ (  )فورموڻ�ی
 انہ�لر �ئ و�نی

+  بڈ�سون�ڈ ( 
 انہ�لر فارم�فلوڻ

+  فلوڻ�کاسون(
�ڻائڈ انہ�لر  س�ی

ول +  (سالمی�ٹ
�ڻائد ا�ک���لر  س�ی

ول +  (سالمی�ٹ
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80mcg/4.5mcg  خورا�؛ �ن 

160mcg/4.5mcg �؛�ن خورا 
320mcg/9mcg �ن خورا� 

ول  )فورموڻ�ی
 
 

80mcg/4.5mcg  ن�
 خورا�؛

160mcg/4.5mcg  ن�
 خورا�

 

ول  )فورموڻ�ی
 

50mcg/5mcg   ن�
 خورا�؛

125mcg/5mcg   ن�
 خورا�؛

250mcg/10mcg  ن�
 خورا�

 کاسون)فلوڻ�
 

 
  الئٹ 

(25mcg/50mcg) 

 درم�انہ
)(25mcg/125mc 

 فورٹ
(25mcg/250mcg 

 فلوڻ�کاسون)
 

50mcg/100mcg  ن�
 خورا�؛

50mcg/250mcg  ن�
 خورا�؛

50mcg/500mcg  ن�
 خورا�

  
 
 

 

 
 

 
کڻیو پھیپھڑوں �  استعمال ہو�ن وا� سا�س � ادو�ات � فہرستمرض � عالج � ل�ی عام طور پر  کرونک او�س�ٹ

 
 *یونائیڻڈ کرسچن ہسپتال � فارم�� ڈپارڻمنٹ � طرف � فراہم کردە معلومات

 LABA + LAMA مخلوط
 ا�لیپڻا انورو

+  �مکل�ڈین�م(
ول  )و�لین�ٹ

 
62.5mcg/25mcg  ن�

 خورا�

 

و  �لرب���� الڻی�ب
 )گالئک��ائرون�م+   ول�ی انڈا�یڻ(
 
 

110mcg/50mcg  ن کیپسول� 

 

 ر�سپ�م�ٹ سپیولڻو
+  ڻیوڻرو��م(

ول  )اولوڈیڻ�ی
 
 2.5mcg/2.5mcg  ن�

 خورا�

 
 

 جین��ر ڈوا�ل�ی 
ول+  ا�کل�ڈینیئم(  )فورموڻ�ی
 
 
 

340mcg/12mcg �ن خورا� 
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 LABA + LAMA + ICS مخلوط

 ڻ��ل�
گ

 ۔لیپڻاا� �
 
 + فلوڻ�ک�سون فیورو�ٹ(

ول+  �م�کل�ڈین�م                                                )و�لینڻ�ی
 �ن خورا� 100mcg/62.5mcg/25mcgز

 
 

کڻیو پھیپھڑوں �  مرض � عالج � ل�ی عام طور پر استعمال ہو�ن وا� سا�س � ادو�ات � فہرست* کرونک او�س�ٹ
 

ن ہسپتال � فارم�� ڈپارڻمنٹ � طرف � فراہم کردە معلومات*یونائیڻڈ کرسچ
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 : انہ�لر کا استعمال کی� ک��ں5باب 

 ڈ ڈوز انہ�لر  می�ٹ

  
نوزل کور کو ہڻا دیں اور انہ�لر کو اچ� ط�ح  .1

۔  ہالئںی
 

سکشن نوزل  نی�� � مع انہ�لر کو عمودی سمت منی  .2
 ، اور اپین طرف رکھنی ج�سا کہ شکل منی دکھا�ا گ�ا ��

ڻھوڑی کو تھوڑا سا او�ر � طرف اڻھائنی تا�ہ پھیپھڑوں منی 
۔  ہوا کو آہستہ اور مکمل طور پر باہر نکال سکنی

  

ماؤتھ پ�س کو اپ�ن ہونڻوں � درم�ان مضبو� �  .3
اور دوائئ چھوڑ�ن � ل�ی انہ�لر کو دبا�ت ہو�ئ پک��ں 

وع ک��ں۔ براە مہ�� ائن آہستہ آہستہ سا�س لینا �ش
۔  آہستہ اور گہرائئ � سا�س لنی

، اپین سا�س کو دس س�کنڈ �ا  .4 دوائئ � بوتل کو ہڻائنی
، اور پھر آہستہ آہستہ  ط��ل ت��ن وقت تک رو� رکھنی

 سا�س چھوڑ�ں۔

  

 منٹ 1
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ڈا��ٹ � ہدا�ات � مطابق، ا�ر آپ کو دوا کا دو�ا   .5
ورت ہو تو ا�ک منٹ �  گھونٹ استعمال کر�ن � �ن

۔ 4�  2بعد   مراحل کو دہرائنی

 استعمال � بعد انہ�لر کو ڈھانپ دیں۔ .6
ائڈز استعمال � جائنی تو  ا�ر سا�س منی � جا�ن وا� سڻ�ی

۔  استعمال � بعد منہ دھو لنی
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 ماؤتھ پ�س سپ��

 

 

 انہ�لر لفا�ن کو ہڻا دیں .1
 

۔ .2  انہ�لر کو اچ� ط�ح ہالئنی
 

  

کو نی�� � طرف انہ�لر کو عمودی طور پر اور نوزل  .3
، اور ماؤتھ پ�س سپ�� � نی�� � ج ڑ�ں و رکھنی

)۔  (ج�سا کہ او�ر دکھا�ا گ�ا ��

(پہ� تج��ز کردە): پھیپھڑوں منی ہوا کو آہستہ اور  1ط��قہ  .4
، ماؤتھ پ�س اسپ�� � نوزل  کو مکمل طور پر باہر نکالنی
، دوا کو آہستہ اور گہرائئ � سا �س پک��ں، انہ�لر کو دبائنی

، اور ماؤتھ پ�س اسپ�� کو ہڻا دیں۔ اس � بعد اپین  لنی
سا�س کو دس س�کنڈ �ا جب تک آپ برداشت کر سک�ت ہنی 

۔  روکنی
 

�، انہ�لر کو دبائنی : ماؤتھ پ�س اسپ�� � نوزل 2ط��قہ 
اور قدرئت طور پر کم از کم پانچ بار سا�س لنی جب تک کہ 

۔تمام دوا پھیپھڑوں منی داخل نہ ہوجا  �ئ
 

 

 

 نٹم 1
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ڈا��ٹ � ہدا�ات � مطابق، ا�ر آپ کو دوا کا دو�ا   .5
ورت ہو تو ا�ک منٹ  گھونٹ استعمال کر�ن � �ن

۔ 4�  2� بعد   مراحل کو دہرائنی

  استعمال � بعد انہ�لر کو ڈھانپ دیں۔ .6
ائڈز استعمال � جائنی تو  ا�ر سا�س منی � جا�ن وا� سڻ�ی

۔  استعمال � بعد منہ دھو لنی
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 ماؤتھ پ�س اسپ�� کو کی� صاف ک��ں
 � صاف ک��ں اور تبد�ل ک��ں۔ صفائئ کا 

گ
براە مہ��ائن مینوف�کچرر � سفارشات � مطابق ماؤتھ پ�س اسپ�� کو باقاعد�

 :  ط��قہ درج ذ�ل ��

  

 ڈھکن  � آخر منی ر�ڑ � نی�� �ماؤتھ پ�س سپ�� .1
 کو ہڻا دیں۔ 

، ا� آہستہ � پائن منی تھوڑی مقدار منی ڈڻرج .2 نٹ ڈالنی
، ر�ڑ � نچ�  ہالئنی تا�ہ اندر کا پاؤڈر آسائن � ڈھ�ال ہوجا�ئ

بھگو  منٹ � ل�ئ  15تق��با کو    ماؤتھ پ�س سپ�� ح� اور 
۔، اور آہستہ � کدیں  ھنگال لنی

 

  
جنٹ .3 ، اضا�ن پائن کو   ڈی�ٹ کو صاف پائن � دھوئنی

، اور  ، ا� عمودی طور پر رکھنی ا� ہوا منی ہالئنی
 خشک ہو�ن دیں۔

 نچ� ح� کو دو�ارە جوڑ�ں۔  � ماؤتھ پ�س سپ��  .4

 

 

 ماؤتھ پ�س سپ�� جامد بج� � بچ�ن � ل�ی  نوٹ:  .5
اندر � صفائئ � ل�ی کچھ ب� استعمال نہ ک��ں، � 

� �ا کاغذ � تول�ی � خشک ک��ں۔ ٹ  اور نہ � ا� ک�پ
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 ف�س ماسک اسپ��

 

 

 لر لفا�ن کو ہڻا دیںانہ� .1
 

۔ .2  انہ�لر کو اچ� ط�ح ہالئنی
 

 

 

، اور ف�س انہ�لر کو عمودی اور نوزل  .3 کو نی�� � طرف رکھنی
ڑ�ں (ج�سا کہ او�ر دکھا�ا گ�ا و ماسک اسپ�� � نی�� � ج

)۔ �� 

ف�س ماسک اسپ�� کو منہ اور نا� پر رکھنی اور چہر� �  .4
۔  ق��ب رکھنی

 
کردە): پھیپھڑوں منی ہوا کو آہستہ اور   (پہ� تج��ز  1ط��قہ 

، دوا کو آہستہ اور   ، انہ�لر کو دبائنی مکمل طور پر باہر نکالنی
، اور پھر منی گہرائئ � سا�س  � کو ہڻائنی ، بخارات � ذخ�ی لنی

ں سا�س کو دس س�کنڈ تک �ا جتنا وقت برداشت کر سک�ت ہو 
۔  روکنی

 
پر کم از کم پانچ بار : انہ�لر کو دبائنی اور قدرئت طور 2ط��قہ 

۔  سا�س لنی جب تک کہ تمام دوا پھیپھڑوں منی داخل نہ ہو جا�ئ
 

 

 

 

 ایک منٹ
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ڈا��ٹ � ہدا�ات � مطابق، ا�ر آپ کو دوا کا دو�ا گھونٹ  .5
ورت ہو تو ا�ک منٹ � بعد   4�  2استعمال کر�ن � �ن

۔  مراحل کو دہرائنی
 

  استعمال � بعد انہ�لر کو ڈھانپ دیں۔ .7
ائڈز استعمال � جائنی تو  ا�ر سا�س منی � جا�ن وا� سڻ�ی

۔  استعمال � بعد منہ دھو لنی
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 کا استعمال کی� ک��ں۔® ®ر�سپ�م�ٹ 
 

  

Vent و�نٹ 

Dose release button  ن  خورا� � ر�ائئ کا بںٹ

Safety bolt س�فئٹ بولٹ 

Transparent base شفاف بن�اد 

Nozzle نوزل 

Bottle cap  ڈھکنبوتل کا 

Cartridge ــــجک�   ی�ٹ

 ہر استعمال � پہ� خورا� کا انڈ�کس چ�ک ک��ں۔
 
 
 

 
 
 
 
 

، تا�ہ خورا�  ڈھکنٹ کو پکڑ� رکھنی اور �ر�سپ�م .1  وںکو بند رکھنی
 � حادثائت اجراء � بچا جا س�۔

 
دائنی طرف لیبل پر ت�ی � سمت منی   تکشفاف بن�اد کو آد� موڑ 
۔  گھمائنی جب تک کہ آپ  کو کل� � آواز نہ آ�ئ

 
 

 
 
 
 
 

 

۔ ڈھکن  بوتل � .2  کو مکمل طور پر کھولنی

 

 

 پوری

 خالی

 

 خوراک انڈیکس
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، اور پھر  .3 پھیپھڑوں منی ہوا کو آہستہ اور مکمل طور پر باہر نکالنی
، ل�کن اخراج � سوراخ کو  اپ�ن ہونڻوں � ساتھ ماؤتھ پ�س لگائنی
وع ۔ جب آپ اپ�ن منہ � آہستہ آہستہ سا�س لینا �ش   نہ ڈھانپنی
کر دیں تو خورا� کو جاری کر�ن � ل�ی دبائنی اور آہستہ اور گہرائئ 

۔  � سا�س لینا جاری رکھنی
 

، اپین سا�س کو دس س�کنڈ �ا ط��ل ت��ن وقت   انہ�لر کو ہڻائنی
، اور پھر آہستہ آہستہ سا�س چھوڑ�ں۔ براە مہ��ائن  تک رو� رکھنی

 کو صاف ک��ں۔استعمال � بعد سکشن نوزل 
 
 
 

  ت�اری  ر�سپ�م�ٹ ن�ئ � 

 

۔ .1 ، اور شفاف ب�س کو نی�� کھینچنی ، س�فیٹ لیچ کو دبائنی  بوتل � ڈھکن کو بند رکھنی
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�ــــج .2 �ــــجکو با�س � باہر نکالنی اور    کی�ٹ � تنگ �� کو انہ�لر منی دھک�لنی جب تک کہ آپ   کی�ٹ
۔  کو کل� � آواز نہ آ�ئ

 
�ــــج اندر دھک�ل�ت وقت، ا� ا�ک مستحکم سطح پر آہستہ � دھک�لنی تا�ہ یہ �قیین بنا�ا  کو   کی�ٹ

�ــــججا س� کہ   ۔   کی�ٹ �ــــجمکمل طور پر انہ�لر منی داخل ک�ا جا سکتا �� کو انہ�لر منی ڈال�ن �   کی�ٹ
�ــــجبعد،   ۔  کی�ٹ  کو نہ نکالنی

 

، شفاف بن�اد کو د .3  و�ارە نہ ہڻائنی شفاف بن�اد کو وا�س رکھنی
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.  ڈھکناور  �ںکو پک�   ر�سپ�م�ٹ .4  بند رکھنی
۔  شفاف بن�اد کو آد� راس�ت پر لیبل پر ت�ی � سمت گھمائنی جب تک کہ آپ کو کل� � آواز نہ آ�ئ

 

۔ ڈھکن  بوتل � .5  کو مکمل طور پر کھولنی
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ن   ر�سپ�م�ٹ .6 ۔   کو زمنی ن کو دبائنی  �ں۔بند ک�  ڈھکن� طرف اشارە ک��ں۔ خورا� جاری کر�ن � بنٹ
 

ن   6�  4براە مہ��ائن اقدامات  ، اور پھر م��د تںی کو دہرائںی جب تک کہ آپ کو دھند نظر نہ آ�ئ
۔ 6�  4بار   مراحل کو دہرائںی

۔  ر�سپ�م�ٹاب آپ  وع کر سک�ت ہںی  کا استعمال �ش

 
  ک��ںکا استعمال کی�  ب�����لر  

    

۔گردپوش کو   .1  کھینچنی
 

۔پھر سکشن نوزل  .2  کھولنی
 

  

ورق � قطار � ا�ک کیپسول نکالنی اور کیپسول کو  .3
۔  مرکزی چ�م�ب منی رکھنی

 

کو مضبو� کو نی�� رکھنی اور سکشن نوزل سکشن نوزل  .4
۔  � دبائنی جب تک کہ آپ کو کل� � آواز نہ آ�ئ
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ن کو ا�ک � وقت منی  .5 بائنی اور دائنی رنگ � بنٹ
دبا�ن � ل�ی اپ�ن انگوڻھ� اور شہادت � انگ� کا 

 استعمال ک��ں، اور پھر انہنی چھوڑ دیں۔
 

6.  ، پھیپھڑوں منی ہوا کو آہستہ اور مکمل طور پر باہر نکالنی
 منی سا�س نہ چھوڑ�ں۔اؤتھ پ�س م
 

  

ائئ � منہ منی ڈالنی اور زور � اور گہر  و اپ�ن انہ�لر ک .7
؛ جب آپ سا�س لی�ت ہنی تو آپ کو   سا�س لنی

۔ انہ�لر کو  کیپسول ہل�ت ہو�ئ محسوس کرنا چاہ�ی
اپ�ن منہ منی ڈالنی اور زور � اور گہرائئ � سا�س 

، تو آپ کو کیپسول کا  ؛ جب آپ سا�س لی�ت ہنی لنی
۔  جھڻکا محسوس کرنا چاہ�ی

ڈ �ا جب انہ�لر کو ہڻا دیں، اور پھر اپین سا�س کو دس س�کن .8
۔ اس � بعد آپ عام  تک آپ برداشت کر سک�ت ہنی روکنی

وری ہو تو،  ۔ ا�ر �ن  8�  6سا�س لی�ن پر وا�س آ سک�ت ہنی
مراحل کو ا�ک بار دہرائنی تا�ہ یہ �قیین بنا�ا جا س� کہ  

کیپسول منی موجود دوا کو پھیپھڑوں منی مکمل طور پر 
۔  داخل ک�ا گ�ا ��

 
  کی� ک��ںکا استعمال    ہینڈی ہ�لر 

  

۔او�ر کھینچنی اور سکشن نوزل  گرد پوش کو  .1 ورق � قطار � دوائئ کیپسول نکالنی اور کیپسول کو  .2 کھولنی
۔  مرکزی دوا کیپسول چ�م�ب منی رکھنی
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کو مضبو� کو نی�� رکھنی اور سکشن نوزل سکشن نوزل  .3
۔   گرد � دبائنی جب تک کہ آپ کو کل� � آواز نہ آ�ئ

۔ کو   پوش ورت نہنی ��  بند کر�ن � �ن

، اور پھر  .4 ن کو پوری ط�ح دبائنی ن بنٹ اپ�ن انگوڻھ� � س�ب
 ا� چھوڑ دیں۔

  
، اور اپ�ن پھیپھڑوں منی ہوا کو  .5 اپ�ن � کو س�دھا رکھنی

۔  آہستہ آہستہ اور مکمل طور پر باہر نکالنی
 منی سا�س نہ چھوڑ�ں) اؤتھ پ�س(انہ�لر � م

، " نوزل ہینڈی ہ�لر" .6 کو منہ منی اف�ت طور پر رکھنی
کو اپ�ن ہونڻوں � مضبو� � پک��ں، اور اور نوزل 

۔ جب آپ سا�س  پھر آہستہ اور گہرائئ � سا�س لنی
، تو آپ کو کیپسول ہل�ت ہو�ئ محسوس کرنا  لی�ت ہنی

۔  چاہ�ی
  

کو ہڻا دیں اور اپین سا�س کو دس پھر سکشن نوزل  .7
۔س�کنڈ �ا جب تک برداشت    کر سک�ت ہنی روکنی

وع کر سک�ت ہنی  .8  ۔اس � بعد، آپ عام سا�س دو�ارە �ش
مراحل کو ا�ک بار دہرائنی تا�ہ یہ  7�  5براە مہ��ائن 

�قیین بنا�ا جا س� کہ کیپسول منی موجود دوا کو 
۔ براە  پھیپھڑوں منی مکمل طور پر داخل ک�ا گ�ا ��

ا کو صاف ک��ں اور با�ت دو مہ��ائن سکشن نوزل 
 استعمال � بعد دوائئ � تھی� منی ڈال دیں۔

 
 
 

  کا استعمال کی� ک��ں  ا�لیپڻا 
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� تعداد چ�ک ک��ں، اور پھر ماؤتھ پ�س کور  ز  ڈوز�می�ٹ  .1
، جب تک کہ آپ کو "کل�"  کو نی�� � طرف کھینچنی

 سنائئ نہ دے، ڈوز�می�ٹ قدر� کم ہو جا�ئ گا۔

طور پر باہر  پھیپھڑوں منی ہوا کو آہستہ اور مکمل .2
۔ انہ�لر �   منی سا�س نہ چھوڑ�ں۔ ماؤتھ پ�سنکالنی

  

کو اپ�ن ہونڻوں منی مضبو� � پک��ں، سکشن نوزل  .3
۔  اور زور � اور گہرائئ � سا�س لنی

لی�ت وقت اپین انگلیوں � و�نٹ کو نہ  منی  دوا کو سا�س .4
۔  روکنی
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�کنڈ تک س 10ماؤتھ پ�س کو ہڻا دیں، اپین سا�س کو  .5
، اور  ، �ا جب تک آپ ا� برداشت کر سکنی رو� رکھنی

 پھر آہستہ آہستہ سا�س چھوڑ�ں۔

� پوز�شن کو کاغذ � استعمال � بعد سکشن نوزل  .6
تول�ی � صاف ک��ں، اور انہ�لر کو بند کر�ن � ل�ی کور  

۔ ا�ر دوا منی  کو اس � اصل پوز�شن پر وا�س کھینچنی
ائڈز ہنی تو استعم ۔سڻ�ی  ال � بعد منہ دھو لنی

 
  ڻ�����لر کو کی� استعمال ک�ا جا�ئ 

  

 
مجوزە  بوتل پر خورا� � یں،موڑ د �پک  بوتل � .1

  نی بنائ �قیین اس بات کو  �ں،کا جائزە ک�   �شاند�
 یوںبوتل کو  ہو، دوا � مقدار کا�ن  کہ دوا �

 �  ی�� ن �ٹکہ بوتل کا منہ او�ر باڻم پل  نی رکھ
 طرف ہو۔

ن رنگ .2 ،� آخر تک گھمائ نی کو دائ  �سب نی اور پھر خورا�  نی
طرف  نی ا� بائ �ی بنا�ن � ل �پغرض � ب حاصل کر�ن �

 ۔�ںموڑ 

  

ہوا کو آہستہ اور مکمل طور پر  نی م یپھڑوںپھ .3
 ۔نی باہر نکال

 �ں)سا�س نہ چھوڑ  نی م(بوتل 

�  مضبو� �انسکشن نوزل کو اپ�ن ہونڻوں � درم .4
۔ (بوتل � منہ  نی � اور گہرا سا�س لاور پھر زور  �ں،پک� 

 )نی � نہ کاڻ کو سخیت 
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سا�س کو دس  اور اپین  نی بوتل کو ہڻائ �  دوائئ  .5
،تک رو� رکھ �کنڈ س  ۔�ںپھر سا�س چھوڑ  نی

کو   �شنپوز  استعمال � بعد سکشن نوزل � براە مہ��ائن  .6
ائڈز سڻ نی ۔ ا�ر دوا م�ںصاف ک�    اپنا ہوں تو براە مہ��ائن  �ی

� مطابق، ا�ر آپ کو دوا کا  �اتہدا ۔ ڈا��ٹ �نی ھو لمنہ د
ورت ہو تو ا دو�ا گھونٹ استعمال کر�ن � منٹ  �ک�ن

 ۔نی کو دہرائ  5�  2� بعد مراحل 

 
 

  کا استعمال کی� ک��ں® جینوئ�ی 
 

 
 

  
Button  ن  بنٹ

Color control window  ول ونڈو  کلر  کن�ٹ

Suction nozzle سکشن نوزل 

Protection cap  ڈھکنحفاظیت 

Dose indicator خورا� کا اشارە 

Red stripe display �خ پیٹ ڈسپ�  

 10� کم ہو جا�ئ گا، اور ہر  60خورا� � اشار� پر نم�ب 
خورا�وں پر ا�ک پ�ما�ن پر ڈسپ� ہوگا۔ جب خورا� آخری وقت 
، تو خورا� � ڈسپ� پر ا�ک �خ پیٹ ا�ک �اد  � ق��ب ہوئت ��

۔دہا
گ

 ئن � طور پر ظاہر ہو�
 
 

ن مکمل  ، رنگ کا بنٹ
گ

جب آپ آخری خورا� لی�ن � ل�ی ت�ار ہوں �
طور پر ر�باؤنڈ نہنی ہوگا اور درم�ائن پوز�شن منی بند ہوجا�ئ گا۔ 

ن بند ہو�ن � باوجود ب� آپ کا�ن دوا سا�س � سک�ت منی  بنٹ
۔  ہنی
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� دبائنی (جہاں � دونوں اطراف کو آہستہ  ڈھکنحفاظیت  .1
) اور حفاظیت  ۔  ڈھکنت�ی کندە ��  کو باہر � طرف کھینچنی

  

۔   ، ا� نہ جھکائنی ن � ساتھ س�دھا رکھنی انہ�لر کو کلر بنٹ
ن کو پوری ط�ح دبائنی اور پھر ا� چھوڑ دیں۔ سا�س  کلر بنٹ

۔ ن کو دبا�ت نہ ر�نی  لی�ت وقت بنٹ

  

ول ونڈو کو چ�ک ک��ں، اس بات   .2 � تصدیق کر�ن � کلر کن�ٹ
ن رنگ منی دکھا�ا جانا چاہ�ی کہ سا�س منی � جا�ن  ل�ی ا� س�ب

۔  وا� دوا ت�ار ��

    

3.  ، پھیپھڑوں منی ہوا کو آہستہ اور مکمل طور پر باہر نکالنی
 � طرف سا�س چھوڑ�ن � گ��ز ک��ں۔  ماؤتھ پ�س

، اور ماؤتھ پ�س کو اپ�ن ہونڻوں مںی مضبو� � پک��ں
۔ "کل�" � آواز سن�ن �  زور پھر  اور گہرائئ � سا�س لنی

بعد، براە مہ��ائن ز�ادە � ز�ادە سا�س لینا جاری رکھنی تا�ہ 
�  منی � یہ �قیین بنا�ا جا س� کہ دوا مکمل طور پر سا�س 

۔  گیئ ��
، اپین سا�س کو دس س�کنڈ �ا ط��ل سکشن نوزل  کو ہڻائنی

، اور پھر آ ہستہ آہستہ سا�س ت��ن وقت تک رو� رکھنی
، اپین سا�س کو دس چھوڑ�ں۔ سکشن نوزل  کو ہڻائنی

، اور پھر آہستہ  س�کنڈ �ا ط��ل ت��ن وقت تک رو� رکھنی
 آہستہ سا�س چھوڑ�ں۔

 سبز اور تیار

 سانس روکنا
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ول ونڈو کو چ�ک ک��ں اور اس بات کو �قیین بنائنی   .4 کلر کن�ٹ

۔ ول ونڈو �خ ہو گیئ ��  کہ دوا لی�ن � بعد کلر کن�ٹ
ن ر�یت �� تو براە  ا�ر سا�س لی�ن  ول ونڈو س�ب � بعد کلر کن�ٹ
۔ 4مہ��ائن مرحلہ   دہرائنی

  کا استعمال کی� ک��ں  ا�کو ہ�لر 

  

جس  � ساتھ پک��ں ڻائپ انہ�لر کو سکشن نوزل ۔ڈش .1
، اپ�ن انگوڻھ� کو انگ� � کف پر  کا رخ آپ � سام�ن ��
، اور اپ�ن ہاتھ کو اس وقت تک آخر تک دھک�لنی   رکھنی

۔  جب تک کہ آپ "کل�" نہ سن لنی

انہ�لر کو اف�ت طور پر پک��ں، اور ۔ڻائپ ڈش .2
پھیپھڑوں منی ہوا کو آہستہ اور مکمل طور پر 

، ل�کن ڈش انہ�لر منی سا�س نہ  باہر نکالنی
 چھوڑ�ں۔

  

کو اپ�ن ہونڻوں منی مضبو� � پک��ں، سکشن نوزل  .3
۔  اور زور � اور گہرائئ � سا�س لنی

پ�س کو ہڻا دیں، اپین سا�س کو دس ماؤتھ  .4
س�کنڈ �ا جب تک آپ برداشت کر سک�ت ہنی رو� 

، اور پھر آہستہ آہستہ سا�س چھوڑ�ں۔  رکھنی
وری ہو تو، ا�ک منٹ منی  مراحل   4�  1ا�ر �ن

۔  کو دہرائنی

 سرخ اور مکمل
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� پوز�شن  استعمال � بعد، براە مہ��ائن سکشن نوزل  .5
بند کر�ت وقت،  انہ�لر کو  ۔ڻائپکو صاف ک��ں۔ ڈسک

پر رکھنی اور ا� اس �  کاٹاپ�ن انگوڻھ� کو انگ� �  
۔  اصل پوز�شن پر وا�س دھک�لنی

ائ�ڈز ہنی تو   .6 ،  ک� کر ا�ر دوا منی سڻ�ی لنی
" پر دکھائئ جا�ن وا� خورا� با�ت خورا�  ا�ک���لر"

۔
گ

 � �شاند� کر� �
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 : سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا�6باب 

کڻیو پلمونری مرض � تمبا�و نو�ش � خ ات� اور منش�ات � عالج � عالوە، سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� ب� کرونک او�س�ٹ
۔  عالج منی بہت اہم کردار ادا کرئت ��

 
؟  سی�ن � بحا� مںی حصہ لی�ن � ک�ا فوائد ہںی

 
کڻیو پلمونری مرض � م��ضوں کو سا�س � .1 ، جسمائن  سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� کرونک او�س�ٹ قلت کو کم کر�ن

۔  کو بہ�ت بنا�ن منی مدد کر سکیت ��
گ

 تندرسیت کو بڑھا�ن اور مع�ار زند�
� شد�د آغاز � وجہ � ہسپتال منی داخ� � تعداد   COPD� م��ضوں کو  COPDسی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� �  .2

۔
گ

 کو کم کر�ن منی ب� مدد م� �
 

؟کس کو سی�ن � بحا� مںی حصہ لی ورت ��  �ن � �ن
 

کڻیو پلمونری مرض � م��ضوں منی سا�س   .1 ا�ر کرونک او�س�ٹ
 � پابند�اں ہنی �ا کرونک 

گ
� قلت � وجہ � زند�

کڻیو پلمونری مرض � شد�د آغاز � وجہ � ہسپتال  او�س�ٹ
، سی�ن  ورت �� پھیپھڑوں � بحا�  اور منی داخل ہو�ن � �ن

۔  ان � ل�ی خاص طور پر مددگار ��
 

سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� سی�ن اور پھیپھڑوں � د�گر  .2
ب�مار�وں جی� برونکائ�کڻاسس اور دمہ � ل�ی ب� مددگار 

۔ �� 
 

؟  سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� مںی ک�ا شامل ��
 

سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� � ڻ�م پ�شہ ورانہ علم � حامل  .1
۔ ن � ا�ک گروپ پر مشتمل ��  طیب ارا�نی

اور پھیپھڑوں � بحا� عام طور پر چھ � آڻھ ہفتوں  سی�ن  .2
۔  تک ر�یت ��

کاء   �سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا�  .3 ، کارڈیو  کا �ش پہ� طیب
پلمونری فنکشن کا جائزە ل�ا جا�ئ گا۔ بحا� � پہ� � 
�شخ�ص معالج کو ت��ییت منص��ہ بنا�ن اور ورزش � ت���ت 

کاء � حفاظت کا جائزە لی�ن  ۔  منی �ش  � اجازت دییت ��
سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� منی ورزش � ت���ت، سی�ن اور پھیپھڑوں � صحت کا علم س�کھنا اور ب�ماری � خود  .4

۔  انتظام � مہارتنی شامل ہنی
 
 

 کھ�لوں � ت���ت: 
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۔بن�ادی طور پر برداشت � ت���ت اور مزاحمت � ت���ت، اور نچ� اعضاء � ت���ت خاص طور پر  .1  اہم ��
۔ .2 ن تک ہوئت �� ن � پانچ س�ش�ن  ت��ییت س�شنوں � تعداد �ن ہفتہ تنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  سی�ن اور پھیپھڑوں � صحت � بار� مںی جانںی
 

کڻیو پلمونری مرض � سمجھ، عالج � دوائیوں � سمجھ، سا�س لی�ن � ت���ت اور توانائئ بچا�ن �  اس منی کرونک او�س�ٹ
ە  ۔اصول اور ط���ت وغ�ی  شامل ہنی

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

 :  ب�ماری � دوران خود کو سنبھالنا س�کھںی
 
  مسائل کو حل کر�ن اور � شدە ، اہداف � کر�ن

۔  اہداف پر عمل کر�ن کا ط��قہ س�کھنی
  منی ال�و کرنا 

گ
س�کھ� گ�ئ علم کو روزمرە � زند�

 س�کھنی اور اپ�ن جسم � اچ� د�کھ بھال ک��ں۔
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کاء کا مسلسل ورزش نہ کرنا اور بحا� ۔ اس � وج��ات منی �ش
گ

 � بعد نتائج چھ � بارە ماە � اندر غائب ہو جائنی �
۔ اس ل�ی ورزش � باقاعدە عادات پ�دا کرنا اور سی�ن اور پھیپھڑوں �  سی�ن اور پھیپھڑوں � ب�ماری کا بگڑ جانا شامل ہنی

۔بحا� � س�کھ� ہو�ئ علم اور مہارتوں ک وری ��  منی ال�و کرنا بہت �ن
گ

 و روزمرە � زند�
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 : گھ��لو مشقںی اور احت�ا� تداب�ی 7باب 

 ورزش کا اصول
  اور مناسب ورزش ذائت جسم اور جسمائن پلمونری ورزش قلیب ، افعال اور جسمائن تندرسیت کو ت���ت دے سکیت ��

۔  حالت � مطابق � جائن چاہ�ی
  عین 'عام دمہ'  3-5طابق خود �شخ�ص ک��ں۔ ورزش � شدت س�سمنٹ دمہ سک�ل" � ما"س�لف� ، پوائنٹس تک پہنچین چاہ�ی

 دمہ' تک۔ 'سخت� 
 

 خود �شخ�ص دمہ سک�ل
 

 0 بال�ل احساس نہنی 

 1 بہت ہل�ا

 2 معمو�

 3 نارمل 

 4 قابل غور

 5 دمہ سخت

 6 

 7 دمہ سختبہت 

 8 

 9 (او�ر تک پہنچنا)  

 10 و�ر)دمہ (سب � ا سخت ت��ن

 
  تو آپ ورزش � شدت، وقت �ا تعدد کو خود کو ا�ر آپ �ن ، ورزش � ا�ک خاص سطح � مطابق ڈھال ل�ا ��

۔  آہستہ آہستہ بڑھا سک�ت ہنی
  ۔� معاونت حاصل  ورزش کر�ت وقت، آپ م��وط سا�س لی�ن اور توانائئ � بچت � اصولوں  کر سک�ت ہنی
 
 
 
 

 ت�اری اور احت�ا� تداب�ی 
 
   ۔ورزش � اور کھ�لوں � جو�ت پہننی ٹ  کر�ت وقت آرام دە ک�پ
  تو ورزش نہ ک��ں۔ ں�ا بہت گرم ہو ں ہو  ےں، بہت بھو� ہوں، بہت ڻھنڈا ہوا محسوس کر جب آپ بہت ز�ادە بھر 
 ۔  ورزش � پہ� مناسب وارم اپ کرنا چاہ�ی اور ورزش � بعد ہل� ورزش ب� کرئن چاہ�ی
  تو آپ اس وقت تک تھوڑا آرام کر سک�ت ہنی جب ا�ر آپ ورزش � دوران سا�س لی�ن ، منی دشواری محسوس کر�ت ہنی
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۔  تک کہ آپ جاری رکھ�ن � پہ� آرام � سا�س نہ لنی
  �۔ آپ � جسم � ڻھ�ک ہو�ن � بعد، ہل ، تو آپ کو اپین ورزش کم کرئن چاہ�ی ا�ر آپ ب�مار محسوس کر�ت ہنی

وع ک��ں، جی� چہل قد� ، اور پھر آہستہ آہستہ ورزش � پھل� ورزشوں � �ش �چنگ اور ہل� وزن � ورزشنی ، اس�ٹ
 مقدار منی اضافہ ک��ں۔

 ۔ ا�ر شک ہو تو اپ�ن جسمائن معالج � پوچھنی
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 گھر � آسان ورزش

 
 ۔ورزشنی کھینچ�ن � 

 
 ۔  ران � پڻھوں کو کھینچنی

 
اور او�ر کھینچنی جب تک   دائنی ہاتھ � ڻخ�ن کو پک��ں ، اپ�ن جھکائنی  ڻانگبائنی  ، اپین �ںاپ�ن بائنی ہاتھ � دیوار کو پک� 

۔اس عمل کو محسوس نہ ہو۔ دائنی طرف کھچاؤ س�کنڈ تک ہل�ا سا   20�  15کہ آپ کو اپین بائنی ران پر   دہرائنی

 
 
 
 
 �۔ پنڈ  � پڻھوں کو کھینچنی

 
 ہوںدیوار کو دونوں ہاتھوں � پک��ں، 

گ
، اور اپنا ، اپین پچھ� ڻانگنی س�د�کدم آ� ن کو چھوئنی � ک��ں، اپین ای��وں � زمنی

 بڑھائنی جب تک کہ آپ کو 
گ

محسوس نہ ہو۔ پھر دو�ی ا کھچاؤ س ا پر ہل�  پنڈلیوںس�کنڈ تک اپین  20�  15وزن آ�
۔  طرف � عمل کو دہرائنی
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 ورزش مضبو� � 

 
 او�ری اعضاء � پڻھوں � ت���ت 

 
؛ اپ�ن ہاتھ چھوڑ�ں، اور ہونڻوں کو دونوں ہاتھوں منی ڈمبل �ا پائن   ، نا� � سا�س لنی � بوتلنی پک��ں، اپ�ن ہاتھ اڻھائنی

۔ 10�  5۔ عمل کو دبائنی سا�س چھوڑ�ن � ل�ی   بار دہرائنی

 
 
 
 نچ� اعضاء � پڻھوں � ت���ت 

 
انگلیوں پاؤں � ، اپ�ن گھڻنوں کو دونوں ہاتھوں � ا�ک مستحکم فرن�چر پک��ں، اپ�ن گھڻنوں کو تھوڑا سا موڑ�ں اور بیڻھنی 

۔  ، مخت� آرام ک��ں، اور عمل کو  1س�کنڈ �  30� دور رکھنی ، پھر سٹینڈ پر وا�س جائنی �  5منٹ تک پکڑ� ر�نی
۔ 10  بار دہرائنی
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 ایرو�ک ورزش 
 

ن بار  ، جی�  30�  20ہف�ت منی کم از کم تنی پ�دل چلنا، ڈھلوانوں پر منٹ تک ایرو�ک ورزش کر�ن � سفارش � جائت ��
۔ ھیوں پر چلنا اور تائئ �پ ٹ چلنا، س�ی
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 عالمات پر توجہ دیں

 
، تو براە مہ��ائن ورزش کرنا چھوڑ دیں اور صحت � د�کھ بھال کر�ن وا� پ�شہ ور �  ا�ر آپ منی درج ذ�ل عالمات ہنی

 مشورە ک��ں۔
 �چکر آنا، مت 
 سی�ن کا درد 
 دھڑکن / سن�ن � غ�ی معمو� تال 
 انتہائئ دمہ/ گھرگھراہٹ 
 جوڑوں کا شد�د درد �ا پڻھوں منی درد 
 کھا�� � خون نکلنا 

 
 

 ورزش جرنل
 

 اتوار ہفتہ جمعہ جمعرات بدھ منگل پ�ی  

 منٹ 30، چلنا 
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 ںی : دمہ � نجات � ط���ت اور بلغم صاف کر�ن � تکن�ک8باب 

 
 � ط���ت  دمہ � نجات

 
 سا�س لی�ن � تکن�ک

۔ جب آپ سا�س لی�ن منی دشواری محسوس   ڻ��ک�ا �ماری � اثر � وجہ �، جب آپ سا�س چھوڑ�ت ہنی تو ب تنگ ہو جائت ��
۔ ، تو درج ذ�ل ط���ت سا�س کو آرام دی�ن منی مدد کر سک�ت ہنی  کر�ت ہنی

 
 ہونٹ � ٹ  اور سا�س چھوڑنا سک�ی

 
، جب  ، اور آہستہ آہستہ اس ط�ح باہر نکالنی اپین نا� � سا�س لنی آپ سا�س چھوڑ�ت ہو تو اپنا منہ ہل�ا سا کھولنی

 جی� آپ موم بیت پھونک ر�� ہوں۔
۔  3�  2کا وقت سا�س لی�ن � وقت �   سا�س باہر نکال�ن  )1نوٹ (  گنا ��

ورت � ز�ادە طاقت اور لمبائئ کا استعمال نہ ک��ں )2(        ۔ جو تکل�ف کا باعث �ن  ب�ن
 
 
 
 

 
 
 
  وضعآرام دە 
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  جھکنا، کھڑ� ہو�ن پر دیوار/فرن�چر/ر�لنگ   وضعآرام دە 
گ

کا انتخاب ک��ں جو آپ � ل�ی موزوں ہو، جی� بیڻھ�ت وقت آ�
۔ ە اپ�ن او�ری اعضاء کو صحیح ط���ت � سہارا دی�ن � ل�ی  � ڻ�ک لگانا، وغ�ی

  جھکنی 
گ

 دیں۔ جھکا اور اپ�ن � کو تھوڑا سا آ�
 �ہونڻس چھوڑ�ن � ل�ی سا � ٹ  �ںک�   معاونتوں � ساتھ سک�ی
  تو آپ اپ�ن ڈا��ٹ � ہدا�ت � مطابق فوری طور پر کام کر�ن واال ا ، ڈائلی�ٹ  ڻ��ک�ل�ر دمہ کا خاتمہ نہنی ہوتا ��

۔منی سا�س   � سک�ت ہنی
 
 

 وضعبیڻھ�ت وقت آرام دە 
 

 

 
 
 وضعکھڑ� ہو�ت وقت آرام دە    

 آگے سامنےفرنیچر کے  یںگے جھکآ
 یںجھک کو
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 جھکاؤ دیوار کے سامنے                                               فرنیچر کے سامنے جھکاؤ             
 

  
 

 
 
 پورڻیبل بج� � پنکھ� استعمال ک��ں 

  

 
 جھکاؤ سامنےریلنگ کے 
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ک پنکھ� اور چہر� �  ن پورڻیبل ال�ک�ٹ   مابنی

�
)،  6فاصلہ تق��با انچ �� (�ا سب � ز�ادە آرام دە فاصلہ جو آپ سمجھ�ت ہنی

� ہونٹور او�ری ہونٹ کو پھونک مار�ں، اور اس � ساتھ تعاون ک��ں۔ نتھنوں ا ٹ  منی تعاون ک��ں۔ سا�س لی�ن �  سک�ی
 
 
 

 
 د�گر ا�ڈز 

 

انچ 6تقریباً   
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۔�گرمیوں � دوران دمہ دور کر�ن � ل�ی چہل قد� کر�ت وقت درج ذ�ل ا�ڈز مناسب ط���ت � استعمال   ہو سکیت ہنی

 ۔
 
  
 

 

 
 

 

  الیپورٹ ایبل ڻر                  ریل کے ساتھ واکر           

 وہیل چیئر
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  تکن�کبلغم کو دور کر�ن �

 
 ��کھا�� اور "ہف" کھا 

 
، تاہم "ہف کفنگ" کا ط��قہ کھا�� � کم  �� اور دمہ کو کم   مشقیت کھا�� بلغم کو صاف کر�ن کا ا�ک مؤثر ط��قہ ��

۔  کر سکتا ��
 

، �ا بلغم کو "ہف" نکال�ن � ل�ی   �لی�ٹ کا استعمال ک��ں۔اڈ ڻ��ک�لبلغم کو صاف کر�ن � پہ� گرم پائن پئنی
 

 
 

 "ہف" کھا��                    
 
 

 مراحل: 
 ک��ں اور سا�س چھوڑ�ں۔  بند سا�س کو منظم کر�ن � ل�ی ہونڻوں کو  .1
۔ 4�  3 .2  بار گہری سا�س لنی
 دہرائنی اور سا�س کو منظم کر�ن � ل�ی سا�س چھوڑ�ں۔ کا مرحلہک�ی ہو�ئ ہونڻوں    بند  .3
، پھر دو بار "ہف کھا��" ک��ں .4  ۔ا�ک گہری سا�س لنی
 بلغم کھا�� .5
۔ .6  ا�ک وقفہ لنی اور مندرجہ باال اقدامات کو دہرائنی
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 � کار  ط��قہوض�  کا  اخراج  بلغم 
 

، کشش  وضعط��قہ کار � مراد متاثرە حصوں � مطابق جسم کو مخصوص وض� بلغم � اخراج �  منی ڻپ کرنا ��
، اور سا�س لی�ن اور بلغم کو صاف  � نی م حصوںثقل کا استعمال کر�ت ہو�ئ پھیپھڑوں �  بلغم اور تھوک کو نکالنا ��

 � رکاوٹ کو کم ک�ا جا س�۔ بلغم اور تھوک � جمع ہو�ن �  ڻ��ک�ا کر�ن � مناسب تکن�کوں � ساتھ تعاون کرنا �� تا�ہ 
 

، براە مہ��ائن اپ�ن  اخراج � مختلف م��ضوں کو بلغم � ورت ہوئت ��  ف��کل تھرا�سٹ � مناسب مختلف جگہوں � �ن
۔  پوز�شن کا انتخاب کر�ن منی مدد کر�ن کو کہنی

 
  کا آلہ اخراج  سا�س چھوڑ�ن اور بلغم �� مثبت دباؤ 

 
، ہوا � نا� کو کھال رکھ  ڻ��ک�ا سا�س چھوڑ�ن اور بلغم � اخراج کا آلہ � مثبت دباؤ  منی دباؤ کو قدر� بڑھا سکتا ��

۔ براە مہ��ائن اپ�ن  ، اور بلغم کو صاف کر�ن منی مدد کر سکتا �� ، بلغم اور تھوک کو ڈھ�ل�ن منی مدد کر سکتا �� سکتا ��
۔کر�ن واال آلارج  دباؤ � باہر نکال�ن اور بلغم کو خمثبت ف��کل تھرا�سٹ � کہنی کہ وە آپ کو   ہ استعمال کرنا سکھا�ئ

 
 
 
 
 
 
 
 

「霞痰」2次 噘唇呼氣 

اور سانس  سکیڑے ہونٹ         
 

 سانس لیں۔ ابار گہر 4سے  3

 "ہف کھانسی" دو بار

噘唇呼氣 

اور سانس  سکیڑے ہونٹ  
 

 کھانسیی بلغم

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


 

52 
URDU - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
کا آلہ اخراج  سا�س چھوڑ�ن اور بلغم �� مثبت دباؤ 
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 ںی : سا�س لی�ن اور توانائئ � بچت � تکن�ک9باب 

، ا�ر مجھ� سا�س � قلت کا سامنا ہو، تو مںی ک�ا کر سکتا ہوں؟  مںی
گ

 روزمرە � زند�
 

، تو آپ اپین سا�س کو روک�ن � ل�ی   ا�ر آپ کو روزانہ � �گرمیوں منی سا�س .1 � � قلت کا سامنا کرنا پڑتا �� ٹ سک�ی
۔ ہونٹ  سا�س لی�ن کا ط��قہ اور م��وط سا�س لی�ن کا ط��قہ استعمال کر سک�ت ہنی

۔ اس � بعد اپ�ن منہ کا استعمال ک��ں  ز سب � پہ�، اپین نا� � گہری سا�س لنی اور اپ�ن دل منی دو س�کنڈ .2 تک گننی
� ہو�ئ ہونڻگن�ت ہو�ئ   ز پ�ن دل منی چار س�کنڈاور ا ٹ  وں � آہستہ آہستہ سا�س چھوڑ�ں۔سک�ی

۔ .3 ، آپ کو عادت بن�ن � ل�ی مشق کو دہرانا چاہ�ی  مندرجہ باال اعمال منی مہارت حاصل کر�ن � ل�ی
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Original Translated 
紓緩氣喘的呼吸技巧 دمہ کو دور کر�ن � ل�ی سا�س لی�ن � تکن�ک 
噘唇呼吸法 � ٹ  سا�س لی�ن کا ط��قہ ہونٹ سک�ی
第一步 

用鼻子慢慢地吸氣，直至感覺到肺部充滿了空

氣。 

 پہال قدم
اپین نا� � آہستہ آہستہ سا�س لنی جب تک کہ آپ 

۔ گیئ محسوس نہ ک��ں کہ آپ � پھیپھڑوں منی ہوا بھر   �� 
第二步 دو�ا مرحلہ 
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像吹口哨或接吻般噘起嘴唇。 ہونٹ � ٹ  جی� سییٹ بجانا �ا چومنا۔ سک�ی
第三步 

保持嘴唇噘起，慢慢呼氣，確保呼氣的時間比

吸氣長。 

注意﹕不要把氣呼盡 

 ت��ا مرحلہ

اپ�ن ہونڻوں کو پرس رکھنی اور آہستہ آہستہ سا�س چھوڑ�ں، 
اس بات کو �قیین بنائنی کہ سا�س لی�ن � ز�ادە دیر تک 

 سا�س خارج ہو۔
 نوٹ: سا�س مت چھوڑ�ں۔

 
 

 منی م��وط سا�س لی�ن کا اطالق کی� کرسکتا ہوں؟
گ

 منی روزمرە � زند�
۔روزمرە � �گرمیوں منی  .1  سا�س لی�ن کو حرکت � ساتھ ہم آہنگ ک�ا جانا چاہ�ی
حرکت کر�ن � پہ� نا� � ذر�� سا�س لنی اور حرکت کر�ت وقت منہ � آہستہ آہستہ سا�س چھوڑ�ں۔ مثال �  .2

، اور جب آپ اپ�ن ہاتھ اڻھائنی اور آستیننی پہننی تو آہ � پہن�ت وقت، سب � پہ� اپین نا� � سا�س لنی ٹ ستہ طور پر، ک�پ
 آہستہ اپ�ن منہ � سا�س چھوڑ�ں۔

 

 
زور لگا�ن � پہ� سا�س لی�ن � ل�ی اپین نا� کا استعمال ک��ں، اور قوت استعمال کر�ت وقت اپ�ن منہ � آہستہ  .3

۔ جی� قم�ضوں کو جھاڑنا، فرش صاف کرنا اور کھڑکیوں کو صاف کرنا۔  آہستہ سا�س باہر نکالنی
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 مںی سا�س لی�ن � م��وط تکن�کوں کا اطالق کی� ک��ں؟ 

گ
 روزمرە � زند�

، تو آپ مخت� و�ڈیو منی  ا�ر آپ سا�س لی�ن � م��وط تکن�کوں منی ز�ادە مؤثر ط���ت � مہارت حاصل کرنا چاہ�ت ہنی
۔تفص�� وضاحت اور مظا  ہرە د�کھ�ن � ل�ی "دمہ � نمڻ�ن � تجاو�ز" پر کل� کر سک�ت ہنی

 
 اپ�ن ساتھ توانائئ � بچت ک��ں

؟  کو کم کر�ن � ل�ی ک�ا ک�ا جا سکتا ��
گ

 دمہ � موجود�
۔ .1  کو کم کر�ن � ل�ی توانائئ � بچت � اصول کو استعمال کر سک�ت ہنی

گ
، آپ دمہ � موجود�  منی

گ
 روزمرە � زند�

۔توانا .2 وری استعمال کو کم کرنا ��  ئئ کو بچا�ن � ل�ی جسم منی آ�س�جن � غ�ی �ن
وریتوانائئ بچا�ن � ل�ی �ف "  .3  منی ز�ادە � ز�ادە ال�و ک��ں، تا�ہ یہ چھ �ن

گ
" کو �اد رکھنی اور ا� روزمرە � زند�

۔  آہستہ آہستہ آپ � اپین عادت بن جا�ئ
 
وریچھ   ط���ت  �ن

ور�گرمیوں � ترت�ب کو  .1 ۔ �ن  پہ� � ترت�ب د�ا جانا چاہ�ی
 �شمول: 

  اور ہل� �گرم�اں بھاریمتبادل 
 وری اش�اء ت�ار ک��ں۔  �گر� � پہ� �ن
 ہر �گر� � درم�ان کا�ن آرام ک��ں۔ 
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ور .2 ور  �ن  صالحیتوں � مطابق اپ�ن ش�ڈول � منص��ہ بندی ک��ں۔ بال�ن
 ری اور ہل� کام ک��ں۔ز�ادە جسمائن مشقت � بچ�ن � ل�ی متبادل بھا 

 �گر� وقت

6-8am دوا استعمال ک�  نی اڻھ �  � وضعبلغم   اخراج/  ت�اری / �ں/ س�پ

8-10am ناشتہ / دوا لینا / صبح � ورزش / گھ��لو ورزش 

10am-12nn کھانا خ��دیں، خ��داری ک��ں / لنچ ت�ار ک��ں۔ 

12nn-2pm  دوا � ۔استعمال ک��ں / دو�ہر کا کھانا /  س�پ  دوا لنی

2-3pm �جھپ  

3-5pm چہل قد�/گھ��لو ورزش ک��ں۔ 

5-7pm رات کا کھانا ت�ار ک��ں۔/ � � دوائئ استعمال ک��ں/غسل لنی  س�پ

7-10pm  / � � دوائئ استعمال ک��ں رات کا کھانا/دوا/پڻھوں منی آرام � مشقنی  س�پ

10pm-6am سونا 
نیند � دوران آپ آد� � ا�ک  *ا�ر آپ گھر � آ�س�جن استعمال کر�ت ہنی تو 

۔  ڈ�ری تک بڑھ سک�ت ہنی
ور پھ�الؤ ۔کام کا 3        .3 ۔ �ن  معتدل ہونا چاہ�ی
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وض� بہت ز�ادە توانائئ خ�چ کر�ن وا� حرکتوں اور  .4
ور�  حالتوں ۔ �ن ن کرنا چاہ�ی  پ���ی

 

 

 

 
 
 
 

 

 
ورلی�ن اور نقل و حرکت کو سا�س  .5  م��وط ک��ں۔ �ن

 

 

 

 

جسمانی مشقت کو کم کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو واش 

 بیسن پر رکھیں

موڑنے والی حرکت کو کم کرنے کے لیے لمبے برش  
 کا استعمال کریں۔

 

یا بہت نیچے نہیں  اء کو بہت اونچاکثر استعمال ہونے والی اشیا
 رکھنا چاہئے۔
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用力之前用鼻吸氣 ۔  زور لگا�ن � پہ� اپئن نا� � سا�س لںی
當出力做動作時，應用口呼氣  ک� حرکت � ل�ی کوشش کر�ت وقت، سا�س چھوڑ�ن

 � ل�ی اپ�ن منہ کا استعمال ک��ں۔
 
ورکر�ن پر   عمل کو آسان بنا�ن �ا ماحول کو بہ�ت بنا�ن � ل�ی معاون اوزار استعمال .6  غور ک��ں۔ �ن

 

 
 
 
 
 
 
 
 

وری چھکہ سا�س لی�ن � ساتھ "  �ن � ل�ی جانیہ  • د�کھ بھال،  کس ط�ح اپین " کو کس ط�ح استعمال کرنا �� اور ا�  �ن
، تفص�� مظاہرە د�کھ�ن � ل�ی و�ڈیو پر کل� کر�ن � سفارش   گھر � کاموں اور باہر جا�ن � �گرمیوں منی ال�و کرنا ��

۔ �  جائت ��
م��د یہ کہ، درج ذ�ل کتابچہ یہ ب� تفص�ل � وضاحت کرتا �� کہ توانائئ بچا�ن � اصول ک�ا ہنی اور وە نکات سام�ن  •

۔ ۔ آپ حوالہ � ل�ی لنک پر کل� کر � پڑھ سک�ت ہنی  منی توجہ دیین چاہ�ی
گ

 التا �� جن پر روزمرە زند�
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 امتناؤ کا انتظ 10باب 

 
 تناؤ کا ذر�عہ

کڻیو پلمونری مرض �   ک�ا آپ کرونک او�س�ٹ
گ

؟ موجود�  منی بہت ز�ادە دباؤ محسوس کر�ت ہنی
 

 کہ آپ � 
گ

، تو آپ آسائن � محسوس ک��ں � درحق�قت، ا�ر آپ کو ط��ل عر� تک سا�س � قلت کا سامنا کرنا پڑتا ��
، اور آپ کو پ��شائن ا اہٹ � جذبائت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ� گا، جو کہ سا�سصورتحال آپ � قابو � باہر �� �   ور گھ�ب

 حاالت کا ا�ک ش�طائن دائرە بن جا�ئ گا۔جی� ، تھکاوٹ، اور کمزور نقل و حرکتقلت

 
  

壓力管理 تناؤ کا انتظام 

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


 

61 
URDU - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

焦慮與氣喘之惡性循環效應 اضطراب اور دمہ کا ش�طائن دائرە اثر 
慢阻肺病誘發氣喘 COPD ہ� وجہ � دم 
出現焦慮及驚恐情緒  اہٹ �ب  چیین اور گھ�ب
加劇氣喘及焦慮情緒  ب چیین دمہ اور بڑھتا� 
疲倦及減低活動能力 �تھکاوٹ اور نقل و حرکت منی ک 

 
 ں؟جب منی دباؤ منی ہوں تو منی ک�ا کر سکتا ہو 

 
۔ .1 ، آپ کو پہ� اپ�ن تناؤ � ماخذ کو سمجھنا چاہ�ی  تناؤ � نمڻ�ن � ل�ی
و�ن وا� تناؤ اور دمہ � رد عمل کو کم کر�ن � ل�ی خ�االت، اعمال �ا اور تناؤ � ماخذ کو دور کر�ن اور تناؤ � وجہ � ہ .2

ی النا  شخص�ت منی بہ�ت
 � پر سکون رکھ�ن � ب� دمہ � .3

گ
۔ در�ب اس � عالوە جسم اور دماغ کو باقاعد�  کو کم ک�ا جا سکتا ��

۔پڻھوں منی نر� کا ط��قہ" اور "تص��ری نر� کا ط��قہ" آپ ک ملحقہان منی �، " .4  و آرام کر�ن منی مدد کرسکتا ��
 
 
 
 
 
 

 پڻھوں مںی نر� کا ط��قہ ملحقہ
 

۔ جب آپ ڈھ�ال چھوڑ�ن   اور کھینچ�ن یہ ط��قہ جسم � ہر گروپ � پڻھوں کو منظم ط���ت � سخت   سخت  کا ��

 تو آرام محسوس ک��ں۔ڈھ�ال چھوڑ�ں � بعد کھینچ�ن 

۔ ہر سا�س � ساتھ، پڻھ� ز�ادە آسائن ر�� ہوں تو آہستہ آہستہ سڈھ�ال چھوڑ  جب آپ ا�س چھوڑنا نہ بھولنی

۔
گ

 � آرام ک��ں �
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پاؤں اور 
ڻانگوں � 
پڻھوں کو 

 ڈھ�ال ک��ں۔
 
 

 

وں � تلووں کو جہاں تک ممکن ہو نی��   پہ� اپ�ن پ�ی
، پھر آرام ک��ں۔  � طرف دھک�لنی

 

وں � تلووں کو او�ر  جہاں تک ممکن ہو اپ�ن پ�ی
، پھر آ  رام ک��ں۔رکھنی

 

 
پھر تمام انگلیوں کو ز�ادە � ز�ادە موڑ�ں، پھر آرام  

 ک��ں۔

 

 پ�ٹ

 

 

 

 

 

 
ٹ اپ�ن پ�ٹ کو سک  �ن � کوشش ک��ں، اور پھر آرام ک��ں۔ آہستہ � سا�س چھوڑ�ں۔�ی

، اور پھر اپ�ن منہ � آہستہ سا�س   چھوڑ�ں۔اپین نا� � آہستہ سا�س لینا �اد رکھنی
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 �شت

 

، اپ�ن کندھوں کو جتنا ممکن ہو پ�چھ� موڑ�ں، اور پھر آرام ک��ں۔اپ�ن سی�ن ک  و پھ�الئنی

 ہاتھ

  
، اپین کہنیوں کو موڑ�ں، اپین کالئیوں کو اپ�ن کندھوں � ق��ب  ہر ممکن حد تک دونوں ہاتھوں � مڻ� بنائنی

، پھر اپ�ن ہاتھ نی�� ک��ں اور آرام ک��ں  رکھنی
 کند�

 
، جتنا ممکن ہو اپ�ن کانوں � ق��ب، پھر اپ�ن کندھوں کو نی�� ک��ں اور جتنا اپ�ن کندھوں کو او�ر   � طرف دھک�لنی

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


 

64 
URDU - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 ممکن ہو آرام ک��ں۔
 گردن

 
اپ�ن � کو پ�چھ� جھکا�ن اور آرام کر�ن � کوشش  

 ک��ں۔

 
 جھکا�ن � کوشش ک��ں، پھر آرام  

گ
اپ�ن � کو آ�

 ک��ں۔
� 

 

 
۔  اپ�ن ابرو کو جتنا ممکن ہو او�ر   � طرف دھک�لنی

 
 اپین آنکھنی جتین مضبو� � ممکن ہو بند ک��ں۔

 
ں اپ�ن ہونڻوں کو جتین سخیت � بند کر سک�ت ہو 

 ۔بند ک��ں
 

، آرام کر�ن � کوشش ک��ں اور آہستہ  آخر منی
، تا�ہ جسم مکمل آرام � حالت منی  آہستہ سا�س لنی

۔  داخل ہو جا�ئ
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 ط��قہی آرام دە تص��ر 
 

 اور پرسکون منظر پر توجہ مرکوز ک��ں آرام دە .1

وع ک��ں۔ .2  آرام کرنا �ش

 تصور ک��ں کہ جب آپ منظر منی ہو�ت ہنی تو آپ ک�سا محسوس کر�ت ہنی (�شمول نظر، سماعت، لمس، بو .3

 اور ذائقہ)۔

 پائن کو مثال � طور پر: تصور ک��ں کہ آپ کروز جہاز پر نی� آسمان اور سف�د بادلوں کو د�کھ�ت ہنی اور سمندر �

 سونگھ ر�� ہنی 

 تخ�ل ختم ہو�ن � بعد، منظر کو اپ�ن ذہن منی رکھنی  .4

 دن منی ا�ک بار مشق ک��ں۔ .5

 
 

  تناؤ کا انتظام

 

اس � عالوە، آپ کچھ جسمائن اور ذہین مشقنی ب� کر  .1

سک�ت ہنی جی� "با ڈوان جن"، تائئ �پ اور جسمائن تندرسیت 

غ کو آمادە کر�ن اور � ل�ی چہل قد�، سا�س لی�ن اور دما 

 ۔وضعجسم کو قدرئت طور پر آرام دی�ن � ل�ی 

، اس ط�ح  .2 ، اور روزانہ � �گرمیوں � مقدار کو بڑھائت �� باقاعدە ورزش جسم، سا�س لی�ن اور دماغ � ل�ی اچ� ��

۔  جسمائن اور ذہین صحت کو فروغ دییت ��
 

 
، جو م��  د تفص�ل � ب�ان کر� گا۔ذ�ل منی تناؤ � انتظام � برو�ش کا لنک ��

 تناؤ کا انتظام .1

م��د برآں، ذ�ل منی محکمہ صحت � طرف � ت�ار کردە عضالئت نر� � ط��قہ کار کا ا�ک مخت� و�ڈیو مظاہرە  .2
۔ ، جو ہر ک� � ل�ی مشق � ط��قہ کار منی مہارت حاصل کرنا آسان بناتا �� �� 

 )1پڻھوں منی نر� ( ملحقہ .3
 )2 (پڻھوں منی نر�ملحقہ  .4
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 : ذائت نگہداشت کا منص��ہ11باب 

کڻیو پلمونری مرض � ل�ی ذائت نگہداشت کا منص��ہ  کرونک او�س�ٹ

 ____________﹕تار�ــــخ

 ذائت معلومات
 شناخیت نم�ب  نام

 ہنگا� رابطہ فون:  : رشتہ اور  � ل�ی فرد  رابطہ ہنگا�
  منٹ)/ Lت: ڈ�ری (آ�س�جن � کھپ آ�س�جن کا ط��ل مدئت استعمال: ہاں/نہنی 

: ہاں / نہنی   سا�س � دوا کا نام:  منش�ات � الر�ب
:  انچارج نرس:   نرسنگ ہاٹ الئن/رابطہ نم�ب

 
 لی�ن وا� دوائیوں � روزانہ خورا�منی سا�س 

  ڈائلی�ٹ  ڻ��ک�لقل�ل مدئت  
دن منی ____ بار، ہر بار ____ 

 خورا�

  ڈائلی�ٹ  ڻ��ک�لقل�ل مدئت  
، ہر بار ____ دن منی ____ بار 

 خورا�
  ڈائلی�ٹ  ڻ��ک�ل ۔فعالط��ل 

دن منی ____ بار، ہر بار ____ 
 خورا�

  ڈائلی�ٹ  ڻ��ک�ل النگ ا�کڻنگ 
دن منی ____ بار، ہر بار ____ 

 خورا�
� دوا  ا�ڈ ج�� س�پ  سڻ�ی

دن منی ____ بار، ہر بار ____ 
 خورا�

استعمال � بعد اپنا  براە مہ��ائن 
۔  منہ دھو لنی

� دواسڻ�ی    ا�ڈ ج�� س�پ
دن منی ____ بار، ہر بار ____ 

 خورا�
ک�  استعمال � بعد   براە مہ��ائن 

۔کر   لنی
 ڈائلی�ٹ  ڻ��ک�لخلوط م 

دن منی ____ بار، ہر بار ____ 
 خورا�

� (واپورائزر � �اڈا  سڻول� س�پ
(  ل�ی

دن منی ____ بار، ہر ا�ک 
 ____ خورا�

 ): سپ�ک اضا�ن د�گر ادو�ات (مثً� 
 _ __________________________________________________________________________ 
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کڻیو پلمونری مرض � خود نگرائن اور عمل  کرونک او�س�ٹ

۔ مستحکم حالت � اعمال آج اچ� حالت ��  م�ی
معمول � ط�ح �گر� اور ورزش کا □ 

 حجم
دوا لینا  ڈا��ٹ � �س�ن � مطابق خورا� پر □ 
 ۔بروقت لینا  اور 

ن ل�کن □  معمول � مطابق سا�س لینا (ت�ی
(  مشکل نہنی

آ�س�جن کا  تج��ز � مطابق ڈا��ٹ �□ 
 ۔نا استعمال کر 

ڈا��ٹ � طرف � تج��ز کردە سا�س � □ بلغم � مقدار معمول � مطابق□ 
 ۔نا دوائنی استعمال کر 

وجہ دینا جاری بلغم � رنگ اور مقدار پر ت□ ۔نا معمول � مطابق سو □ 
 نارکھ

معمول � مطابق ورزش اور خورا� جاری □  بھوک لگنا  مطابقمعمول �□ 
 نارکھ

، ہجوم وا� جگہوں نا سگ��ٹ نو�ش ترک کر □ 
ہوا � مع�ار � متعلق صحت  نا،� گ��ز کر 

 ۔نا � مشور� پر توجہ دی
 � اندر جسمائن تکل�ف اور عالمات 

 اضافہ
� اعمال  م�ی

 منی جسمائن طاقت � روزمر □ 
گ

ە � زند�
 نقصان کا مقابلہ کرنا

روز مرە � �گرمیوں کو مناسب ط���ت � □
 ۔نا اور م��د آرام کر  نا ترت�ب دی

� ہونٹ□  کھا�� منی اضافہ□   ٹ  ۔نا سا�س لی�ن کا استعمال کر  سک�ی
اپ�ن ڈا��ٹ � بتا�ئ ہو�ئ آ�س�جن کا استعمال  □ دمہ منی نما�اں اضافہ□ 

 ۔نا کر 
بڑھا ہوا اور گاڑھا بلغم کا حجم، زرد رنگ □

 �ا عج�ب بو

 

م � مطابق بروقت دوا/سا�س احکاڈا��ٹ � □
 � ذر�� دوا � خورا�

ز  مخت� فعال□  �  برونچوڈائلی�ٹ
، اور   اضا�ن استعمال منی اضافہ ہوا ��

۔  پ�ک استعمال ک�ی گ�ئ ہنی

ا�ر دمہ بڑھتا �� تو، ڈا��ٹ � مشور� � □
ڈائ�ل�شن � مقدار   ڻ��ک�ل مخت� فعال بقمطا

کو ہر ____ گھن�ٹ منی ا�ک بار، ہر بار ____ 
 ۔نا خورا� منی اضافہ کر 

رات کو خراب نیند/ عالمات � وجہ � □ 
رات کو جا�نا (بیڻھ�ن اور لیڻ�ن � ل�ی ا�ک 

ورت  � ز�ادە تک�ی استعمال کر�ن � �ن
( �� 

، ب�ک □ ی نہنی آئئ �� اپ دوائئ دمہ منی بہ�ت
وع کر  _________________ اپ�ن نالینا �ش

 ڈا��ٹ � ہدا�ت � مطابق

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


 

68 
URDU - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

اپ�ن ڈا��ٹ � ہدا�ت � مطابق ____ ز�ائن □ بھوک منی ک�□ 
وع کر   ۔نا اینیٹ بائیوڻکس لینا �ش

اینیٹ بائیوڻکس: دن منی ____ بار، ____  
 کیپسول ہر بار

ی نہنی آئت �� تو □ بخار□ طیب ا�ر عالمات منی بہ�ت
 ۔نا عم� � رابطہ کر 

۔ ورت �� � اعمال مجھ� فوری عالج � �ن  م�ی
سا�س � شد�د □ 

 قلت/گھرگھراہٹ/ڈ�سپن�ا
فوری طور پر ہسپتال منی ا�مبولینس کو کال  □ 
 ۔نا کر 

گھرگھراہٹ معمول � مطابق حرکت  □  
کر�ن � قا� ہونا، سو نہنی سکتا، وق�ن 

 اوق�ن � بولنا، کھا�ن � قا� ہون

 

۔□    دماغ مبہم �ا الجھا ہوا ��

۔ عام طور پر استعمال ہو�ن وا� دوائنی □  حالت خراب ہو ر� ��
۔  �ب اثر ہوئت ہنی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ن انج�کشن ا اور نیوموکوکل و�کسںی ن  باب بارە: انفلوئ�ن

 
؟  فلو ک�ا ��

ا م ن ۔ انفلوئ�ن ) ا�ک عام سا�س کا انف�کشن �� ا (ج� فلو کہا جاتا �� ن ۔ انفلوئ�ن ختلف قسم � وائرسوں � وجہ � ہوتا ��
ا � عام اقسام منی  ن ۔ جنوری تا مارچ اور جوالئئ تا ستم�ب عام  Bاور  H3N2اور  A H1N1ہانگ کانگ منی انفلوئ�ن شامل ہنی

۔ مثال � ط ۔ وائرس بن�ادی طور پر بوندوں � پھ�لتا �� ا � عروج � دور ہو�ت ہنی ن ور پر طور پر ہانگ کانگ منی انفلوئ�ن
ا انف�کشن � عالمات منی بخار، گ� منی خراش، کھا��، نا� بہنا، � درد، پڻھوں منی درد  ن ە۔ انفلوئ�ن ، کھا�� وغ�ی چھینکنی

۔  اور عام تھکاوٹ شامل ہنی
 

؟  ک�ا فلو کا شاٹ نہ لینا ڻھ�ک ��
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۔ تاہم، بو  ڑھوں کو فلو پکڑ�ن � بعد م��ض عام طور پر ا�ک � سات دن � اندر قدرئت طور پر ڻھ�ک ہو جا�ت ہنی
، انہنی عالج � ل�ی ہسپتال منی داخل ہونا چاہ�ی �ا یہاں تک کہ ان   ن صورتوں منی ۔ سنگنی پ�چ�دگیوں کا ز�ادە خطرە ہوتا ��
، جی� کہ کرونک  ۔ ط��ل المدئت ب�مار�وں وا� بوڑ� اس � ب� ز�ادە خطر� منی ہو�ت ہنی � موت ہو جائت ��

کڻیو پلمونری منی ہسپتال اتھارئٹ � اعداد و شمار � مطابق،  2011ل مزاحمت وا� لوگ۔ چ�مرض، دمہ، اور برون او�س�ٹ
 ہر 

�
۔ ا�ر  100000اوسطا  چار افراد فلو � متعلقہ پ�چ�دگیوں � وجہ � موت � منہ منی چ� گ�ئ

�
افراد منی اوسطا

ح اموات �ن  ۔ اس ل�ی عام  1.361افراد منی  100000 م��ضوں کو ط��ل مدئت پھیپھڑوں � ب�مار�اں ہنی تو �ش اموات تک ��
ا � بچاؤ � ڻی� لگوا�ن چاہئنی تا�ہ مندرجہ باال  ن  پھیپھڑوں � دائ� امراض منی مبتال افراد کو انفلوئ�ن

�
بوڑ� خصوصا

 خطرات کو کم ک�ا جا س�۔
 

؟  ک�ا فلو شا�س � بہت � ضمئن اثرات ہںی
ن �ا اس � اجز  ۔ عام طور پر فلو � جن لوگوں � و�کسنی اء � شد�د الر�ب � تار�ــــخ �� وە و�کسین�شن � اہل نہنی ہنی

۔ بخار، پڻھوں اور جوڑوں کا درد، اور  ، اور انج�کشن � جگہ پر کچھ ال� �ا درد ہو سکتا �� ن لینا محفوظ �� و�کسنی
، ل�کن یہ معمول � بات �� اور دو گھن�ٹ � اندر ظاہر ہو سکیت ہنی   12�  6تھکاوٹ ج�� عالمات و�کسین�شن � بعد 

۔ ج�سا کہ کچھ لوگ فلو شا�س � بعد فالج � بار�  ۔ اس � عالوە کوئئ اور ضمین اثرات نہنی ہنی
گ

دن منی کم ہو جا�ئ �
ن ک��ن منی �ف  ۔ و�کسین�شن � �ن ملنی ، جی� ِگبس سنڈروم۔ درحق�قت یہ ب�ماری انتہائئ نا�اب �� منی فکر مند ہنی

۔ا�ک � د ، اور دونوں � درم�ان کوئئ واضح تعلق نہنی ��  و ک��ن ہو�ت ہنی
 

۔ و�کسین�شن � بعد، جسم کو فلو وائرس � بچ�ن � ل�ی  اس � ظاہر ہوتا �� کہ فلو � شا�س محفوظ اور موثر ہنی
۔ اس ل�ی عام بوڑ� اور دائ� طور پر ب�مار م�   دو ہف�ت لگ�ت ہنی

�
�ضوں کو جلد از جلد فلو � اینیٹ باڈیز بنا�ن منی تق��با

۔ ن لگوائن چاہ�ی  و�کسنی
 

 ! ن ب� ��  ا�ک نیوموکوکل و�کسںی
�ڻوکوکس نیومونیہنیوموکوکل ب�ماری ا�ک ب�ماری �� جو  ۔ نیوموکوکل ب�مار�اں  س�ٹ (�ا نیوموکوکس) � وجہ � ہوئت ��

، جی� چھینک اور کھا��۔ انکی���شن کا  ۔ عام بن�ادی طور پر بوندوں � پھ�لیت ہنی ن دن ہوتا ��  ا�ک � تنی
�
دورانیہ تق��با

، ل�کن وە شد�د �ا مہل� نیوموکوکل  �ا �ف سائنوسائٹس اور اوڻائٹس م�ڈ�ا کا سبب بن سک�ت ہنی طور پر، نیوموکوکل ب�کڻ�ی
، �شمول نمون�ا، سیپسس اور میننجائٹس۔ نا�وار نیوموکوکل ب�ماری � عام طور  پر  ب�مار�وں کا سبب ب� بن سک�ت ہنی

۔ دائ� ب�مار�وں � م��ض جن منی سا�س � ب�مار�اں ب� شامل  ن نتائج ہو�ت ہنی چھو�ٹ بچوں اور بوڑھوں منی ز�ادە سنگنی
۔ ، ان کا تعلق ہائئ رسک گروپ � ��  ہنی

 
ن   دو قسم � نیوموکوکل و�کسی�ن

، �عین  ن � دو قسمنی ہنی ن پول�س�ک و�لنٹ نیوموکوکل-23مارک�ٹ منی نیوموکوکل و�کسنی ) اور 23vPPV( رائڈ و�کسنی
ن  ۔ و�کسین�شن � PCV( نیوموکوکل کنجوگ�ٹ و�کسنی )۔ دونوں محفوظ ہنی اور نا�وار نیوموکوکل ب�ماری کو روک سک�ت ہنی

۔  عام من�ن رد عمل منی انجکشن � جگہ پر ہل� سوجن اور درد شامل �� جو کہ و�کسین�شن � کچھ دیر بعد ہو سکتا ��
، سین�ٹ فار ہ�لتھ پروڻ�کشن � سائن� کمییٹ سال �ا اس � ز�ا 65 و�لنٹ نیوموکوکل   13دە عمر � لوگوں � ل�ی

ن � ا�ک خورا� �ا  ۔ 23کنجوگ�ٹ و�کسنی ن � ا�ک خورا� تج��ز کرئت ��  و�لنٹ نیوموکوکل پو� س�کرائ�ڈ و�کسنی
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ن  ن اور نیوموکوکل و�کسںی ا و�کسںی ن  انفلوئ�ن
وقت فلو و�کسین�شن اور نیوموکوکل و�کسین�شن بوڑھوں منی ہسپتال منی داخل ہو�ن ا�ک مقا� تحقیق � مطابق، ب�ک 

۔ ن دونوں محفوظ اور موثر ہنی ن اور نیوموکوکل و�کسنی ا و�کسنی ن ۔ لہذا، انفلوئ�ن  اور موت � امکانات کو کم کر سکیت ��

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


 

71 
URDU - INTEGRATED COPD BOOKLET.DOC 
Copyright © 2021 Hospital Authority. All rights reserved 
 

 

 : ہوم آ�س�جن تھرائپ کا اطالق13باب 

 ہوم آ�س�جن تھرائپ 
 
خون � نظام � مسائل � وجہ � پھیپھڑ� عام  پھیپھڑوں اور دوران .1

 جس �   ل�ی سا�س لی�ن � ذر�� جسم �
گ

اتین آ�س�جن نہنی � پائنی �
۔  نتی�ب منی ہائپوکس�ا اور دمہ ہو سکتا ��

 منی ہائپوکس�ا �  .2
گ

ڈا��ٹ ف�صلہ کر� گا کہ آ�ا آپ کو اپین روزمرە � زند�
ە � ب ن�اد پر آ�س�جن � عالج کا ڈ�ری، خون � ڻ�سٹ � نتائج وغ�ی

۔ ورت ��  بندو�ست کر�ن � �ن
 

 ہوم آ�س�جن تھرائپ � مقاصد
 
جسم منی آ�س�جن � ک� کو کم کر�ن � ل�ی دائ� ہائپوکس�ا �  .3

 ۔نا م��ضوں کو اضا�ن آ�س�جن فراہم کر 
 کو طول دی�ن اور دل � کام کو بہ�ت بنا�ن منی مدد کر  .4

گ
عالج کا اثر زند�

، اور  ، اور تھکاوٹ اور آ�س�جن � تح��ک کو کم   سکتا ��  � مع�ار کو بہ�ت بنا سکتا ��
گ

ورزش � برداشت، نیند اور زند�
۔  کر سکتا ��

 
 

 احت�ا� تداب�ی 

ن کر� گا۔ - ۔ ڈا��ٹ مطل��ہ آ�س�جن � مقدار کا تعنی  گھ��لو آ�س�جن تھرائپ عام ادو�ات � ط�ح ��
 

گھن�ٹ � ز�ادە استعمال    15استعمال وا� م��ضوں کو ا� دن منی  یہ سفارش � جائت �� کہ ط��ل مدئت مسلسل -
۔  ورت �� ۔  24کر�ن � �ن  گھن�ٹ مسلسل استعمال کا عالج سب � ز�ادە مثا� ��

 
، جی� کہ �گرمیوں  - ورت ہوئت �� کچھ م��ضوں کو �ف وق�ن وق�ن � عالج � ط���ت استعمال کر�ن � �ن

۔  سب ڈا��ٹ �ا/اور نیند � دوران۔   � ہدا�ات � تابع ہںی
 

۔ -  ط��ل مدئت آ�س�جن تھرائپ ��ش کا سبب نہنی بنیت ��
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۔ اس کا آپ��ٹنگ اصول  - ��ٹ �� اس وقت، سب � ز�ادە استعمال ہو�ن واال گھ��لو آ�س�جن کا سامان آ�س�جن ج�ن
، اور پھ ر اعٰ� ارتکاز وا� آ�س�جن ارد گرد � ہوا کو کھینچنا، دو�ی گ�سوں � آ�س�جن کو الگ اور مرتکز کرنا ��

۔  نکالنا ��
  

 

، جی� پورڻیبل آ�س�جن سلنڈر �ا پورڻیبل  - ، آپ کچھ پورڻیبل آ�س�جن آالت کا انتخاب کرسک�ت ہنی باہر جا�ن � ل�ی
۔ ور�ات � مطابق انتخاب کر سک�ت ہنی ۔ م��ض اپین �ن ��ٹ  آ�س�جن ج�ن

 
 

 پورڻیبل آ�س�جن � بوتل  

حوں پر آ�س�جن � بوتلوں � مختلف سائز � قابل استعمال وقت مختلف بہاؤ �  �ش
 

آکسیجن سلنڈر کے استعمال کا 
 وقت

 )منٹ: گھنڻہ(

 )منٹ Lڈگری (آکسیجن بہاؤ کی شرح 

آکسیجن سلنڈر 
 ماڈل

 گنجائش
 )لیڻر(

0.5 1 1.5 2 3 4 5 

B 170 5:40 2:50 2:07 1:25 0:56 0:42 0:34 

C 230 7:40 3:50 2:53 1:55 1:16 0:57 0:46 

D 406 13:32 6:45 5:05 3:23 2:15 1:41 1:21 
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��ٹ    پورٹ ایبل آ�س�جن ج�ن

 اور جل�ن اور آ�  -
گ

اس � عالوە، تمبا�و نو�ش عالج � اثر کو بہت کم کر دے �
۔ اس ل�ی م��ضوں کو جلد از جلد سگ��ٹ نو�ش 

گ
لگ�ن � امکانات کو بڑھا دے �

۔  ترک کر دیین چاہ�ی

 
، تو  - اپین جسمائن حالت � بار� منی اپ�ن ڈا��ٹ � مشورە ک��ں اور ا�ک  براە مہ��ائن ا�ر آپ سفر کر�ن جا ر�� ہنی

 ساتھ آ�س�جن تھرائپ کا ط��قہ استعمال ک��ں، اور باہر جا�ن � پہ� اچ� ط�ح � ت�اری ک��ں۔
 

، جی� کہ � درد، تھکاوٹ، ا�ر آپ کو جا��ن � بعد جسمائن تکل�ف محسوس ہوئت �� �ا عالما ت بڑھ جائت ہںی
، نیند مںی تکل�ف، بھوک مںی ک�، سا�س � قلت،  ، دما�ن خلل، �ب چیئن

گ
�ا پاؤں مںی  � �� انگلیوں جامئن غنود�

 اپ�ن ہ�لتھ کی�ئ فراہم کر�ن وا� � رابطہ ک��ں۔  جتنا جلد ممکن ہو  براە مہ��ائن سوجن، تو 
 
 

 منی ہوم آ�س�جن تھرائپ � مہارتوں � تفص�ل � وضاحت کر�ن � ل�ی و�ڈیو اور برو�ش پر کل�  روزانہ � براە مہ��ائن 
گ

 زند�
۔ ک��ں۔ آپ حوالہ � ل�ی اس پر ا�ک نظر ڈال سک�ت ہنی
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؟ ڻرا�سپورڻ�شنک�ا آ�س�جن استعمال کر�ن وا� باہر جا�ت وقت   � سک�ت ہںی

 
ز پورٹ ایبل آ�س�جن کنسن�ٹ  .1 ۔ م��ض بڑ� عوا� نقل و حمل پر پورڻیبل آ�س�جن   نہنی  ساماندە قابو شخطرنا� ��ٹ ہنی

��ٹ  ۔جا �  ز کنسن�ٹ  سک�ت ہنی
) ضوابط � مطابق، ہر پبل� عمو�پبل� ڻرا�سپورٹ پر پورڻیبل م�ڈ�کل آ�س�جن سلنڈر، خطرنا� سامان (  .2

ی ا�ک � وقت منی ذائت استعمال � ل�ی مسافروں � پورڻیبل   م�ڈ�کل آ�س�جن سلنڈروں � ڻرا�سپورٹ �ا ہر ف�ی
۔  �ف دو بوتلنی � جا سکیت ��

3. MTR   کار�ور�شن � طرف � چھا�� گ�ئMTR  پر محفوظ سفر � پمفلٹ � مطابق، ان مسافروں � سہولت � ل�ی
ە شدە   ، وە ا�ک اچ� ط�ح � ذخ�ی جنہنی ب�ماری � وجہ � سا�س لی�ن � ل�ی آ�س�جن کا استعمال کرنا پڑتا ��

�سڈ م�ڈ�کل آ�س�جن سلنڈر � جا سک�ت ہنی جو کم ای��ا منی  MTRاور ) ڻائپ  C�عین  ( لی�ٹ � ز�ادە نہ ہو۔ 1.7�پ
 داخل ہوں۔

 
؟  ک�ا فرنچائزڈ �سوں پر پورڻیبل م�ڈ�کل آ�س�جن سلنڈر � جا�ن پر کوئئ پابند�اں ہںی

 
1.  " ن �سڈ � نافذ العم 2020جنوری  1نظرثائن شدە "پبل� �س �وس ر�گول�ش�ن ، جو لوگ اپ�ن م�ڈ�کل کم�پ

گ
ل ہوں �

، ل�کن ہر �س دو � ز�ادە خود  آ�س�جن سلنڈر � کر آ�ت ہنی انہنی فرنچائزڈ �سوں منی سفر کر�ن � اجازت دی�ت ہنی
۔کردە    استعمال  �سڈ م�ڈ�کل آ�س�جن سلنڈر نہنی � سکیت  کم�پ

 
؟فرنچائزڈ �س مںی پورڻیبل م�ڈ�کل آ�س�جن سلنڈر � جا�ت وقت  ن پر توجہ دیئن چاہ�ی  مجھ� کس چ�ی

 
ورت �� کہ آپ �ن اپ�ن استعمال � ل�ی ا�ک پورڻیبل  .1 �س پر چڑھ�ن � پہ�، آپ کو �س � کپتان کو مطلع کر�ن � �ن

، اور یہ کہ آپ اپین نا� اور گ� �  ، اور اس نم�ب کو بتائنی جو آپ � جا ر�� ہنی م�ڈ�کل آ�س�جن سلنڈر � رکھا ��
ورت  آ�س�جن منی  ۔ ثابت ک��ں کہ آپ کو آ�س�جن � بوتل � جا�ن � طیب �ن ، اس � ل�ی کا�ن �� سا�س � ر�� ہنی

۔  �� 
ترج�� �شست پر بیڻھ�ن � کوشش ک��ں اور عوا� نقل و حمل � ل�ی عمو�  براە مہ��ائن �س منی سوار ہو�ن � بعد،  .2

 حفاظیت ہدا�ات پر عمل ک��ں۔
ن کو مطلع ک��ں تا�ہ وە پھر قانون � طرف � اجازت � مطابق مسافروں کو �س   ائن براە مہ���س � اتر�ت وقت،  .3 کیپنٹ

 منی سوار ہو�ن � اجازت دے س�۔
محکمہ ڻرا�سپورٹ � طرف � جاری کردە معلومات کا  براە مہ��ائن  .4

�سڈ م�ڈ�کل   کردە  حوالہ دیں �ا نقل و حمل پر خود استعمال کم�پ
   ل�ی توجہ اور حفاظیت ر�نما خطوطآ�س�جن سلنڈروں کو � جا�ن �

 � ل�ی متعلقہ طیب عم� � رج�ع ک��ں۔
 

 
:  URLدرج ذ�ل   منی حوالہ � ل�ی متعلقہ معلومات ب� ہنی
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۔ .1  پورڻیبل آ�س�جن برو�ش کو جاننی

2. MTR  برو�ش 

 محکمہ ڻرا�سپورٹ برو�ش  .3

 د�کھ بھال امدادی: 14باب 

کڻیو پلمونری مرض � کچھ م��ض، ، پھر ب� انہنی بہت ز�ادە  کرونک او�س�ٹ ا�رچہ انہوں �ن مؤثر دوا کا عالج حاصل ک�ا ��
۔  ، جس منی مسلسل دمہ، تھکاوٹ، اضطراب اور ڈپ��شن ج�� عالمات شامل ہنی د�کھ بھال امدادی جسمائن تکل�ف ہوئت ��

۔  م��ضوں کو ان عالمات کو دور کر�ن منی مدد کر سکیت ��
 

ہدف اب ڻرمینل کین� � م��ضوں �ا آخری مرح� � ب�ماری وا� م��ضوں � د�کھ بھال تک  د�کھ بھال کا  امدادیدرحق�قت، 
ن ط��ل مدئت ب�مار�وں (جی� کرونک  محدود نہنی ر�ا جب وە موت � ق��ب پہنچ ر�� ہوں۔ امدادی عالج � خدمات سنگنی

کڻیو پلمونری مرض) وا� م��ضوں اور ان � اہل خانہ کو جسم، دماغ، � اور روح � تمام پہلوؤں منی مجمو�  او�س�ٹ معا�ش
 کو بہ�ت بنائت �� د�کھ بھال اور معاون خدمات فراہم کرئت 

گ
 کا آخری یہاں تک کہ ��  ، اس ط�ح ان � مع�ار زند�

گ
م��ض زند�

۔  مرحلہ ختم کرتا ��
 

: امدادی   د�کھ بھال � مقاصد مںی شامل ہںی
 

 ۔نا �ا ختم کر  نا کو دور کر   دمہ، جسم منی درد اور تکل�ف � عالمات۔ 1
م��ضوں اور ان � اہل خانہ کو ذہین پ��شائن دور کر�ن � ل�ی نفس�ائت  . 2

 ۔نا مشاورت فراہم کر 
ام کر . 3 ، م��ضوں اور ان � اہل خانہ کو اپین نا م��ضوں � حقوق کا اح�ت

اور ا�ڈوا�س کی�ئ پالننگ  نا خواہشات کا اظہار کر�ن � اجازت دی
 ۔نا دلہ خ�ال کر پر تبا پراج�کٹ

 
؟پراج�کٹ'ا�ڈوا�س کی�ئ پالننگ   ' ک�ا ��

 
ن ب�مار�وں منی مبتال م��ضوں اور ان � اہل خانہ اور طیب عم� � درم�ان رابطپراج�کٹا�ڈوا�س کی�ئ پالننگ '  ہ' � مراد سنگنی

، جس منی ب�ماری � �شخ�ص، عالج � فوائد اور نقصانات، اور م��ض � اقدار اور خواہشا ت جی� عوامل کو مدنظر رکھا ��
۔  شد�د ب�مار ہو�ن پر مستقبل � طیب اور ذائت نگہداشت � منص��وں پر تبادلہ خ�ال کرنا۔ اور  جاتا ��

 
؟  ا�ک 'اعٰ� ہدا�ت' ک�ا ��

 
، ا�ک 'ا�ڈوا�سڈ ڈائ��کڻ ، ذہین طور پر خود مختار اور باخ�ب ہنی و' بنا سک�ت وە م��ض جن � عمر اڻھارە سال �ا اس � ز�ادە ��

د کر د�ا جا�ئ گا   کو برقرار رکھ�ن وا� عالج کو مس�ت
گ

، جس منی واضح طور پر بتا�ا گ�ا �� کہ ان مخصوص حاالت � تحت زند� ہنی
 � اختتام کو پہنچ جا�ئ اور 

گ
۔  ف�صلہ نہاپ�ن طور پر جب م��ض زند�   کر پا�ئ
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، تو اور ا�ڈوا�سڈ ڈائرکڻ پراج�کٹا�ر آپ ا�ڈوا�س کی�ئ پالننگ   یہاں کل� ک��ں۔ براە مہ��ائن یو � بار� منی م��د جاننا چاہ�ت ہنی
 
 
 
 

، تو امدادی ا�ر آپ  یہاں کل� ک��ں۔ براە مہ��ائن د�کھ بھال � بار� منی م��د جاننا چاہ�ت ہنی
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 : غذائ�ت اور غذا کا عالج15باب 

 غذائ�ت � ک� � وج��ات
 

 غذائئ عوامل
 

 بھوک۔ کمزور شواری اور  ط��ل مدئت سا�س لی�ن منی د .1
ورت � ز�ادە ہوا نگلنا اپھارە   .2 ۔کر سکتا کھا�ن � دوران �ن  اور بھوک کو متاثر کر سکتا ��
۔ .3 ن اور معدن�ات � ک� کا باعث بنیت �� ن � نا�ا�ن مقدار � ساتھ ساتھ مختلف وڻام�ن  کمزور بھوک ک�لور�ز اور پروڻنی

 
 میڻابول� عوامل

 
۔سا�س � بوجھ منی اضا�ن � .1 ورت ہوئت ��   ل�ی اضا�ن ک�لور�ز � �ن
۔ .2  بار بار نمون�ا اور بخار میڻابول� ر�ٹ کو بڑھاتا �� اور ک�لور�ز کا استعمال کرتا ��
 

 ادو�ات � ضمئن اثرات
 

، جو بھوک اور کھا�ن کو  .1 کڻیو پلمونری مرض � ل�ئ کچھ دوائنی بھوک منی ک� اور مت� کا سبب بن سکیت ہنی کرونک او�س�ٹ
۔متا  ثر کر سکیت ہنی

ائڈز  .2 ۔ ز�ادە مقدار منی  ہوا � نا�   سا�س لی�ن وا� کورڻ�کوسڻ�ی � سوزش اور سوجن کو دور کر�ن � ل�ی ا�ک عام دوا ��
ائڈز کا ط��ل مدئت استعمال ہڈیوں � کثافت کو کم کر سکتا �� اور آسٹی��وروسس منی مبتال ہو�ن � امکانات   کورڻ�کوسڻ�ی

۔  . ڈی � مقدار لہذا، م��ضوں کو روزانہ ک�لش�م اور وڻامن کو بڑھا سکتا �� ورت ��  پر توجہ دی�ن � �ن
 

 غذائ�ت � متعلق مشورە
 

، تو منی یہ کر سکتا ہوں:   جب مجھ� بھوک منی ک� محسوس ہوئت ��
 کھا�ن � پہ� کا�ن آرام ک��ں۔ .1
۔  ا�ر آپ رات کو کھا�ن � ل�ی بہت تھ� ہو�ئ ہنی تو آپ کو اپ�ن ناش�ت  .2  � مقدار منی اضافہ کرنا چاہ�ی
، جی� خشک پھل�اں، پ�از، شکرقندی، ہری م�چ،  .3 پ�ٹ پھول�ن کو کم کر�ن � ل�ی ز�ادە مقدار منی گ�س � متاثرە کھا�ن

ن ک��ں۔ و�ات کھا�ن � پ���ی ، بی�ئ اور چمکدار م�ش �گس، مو�، بروکو�، پن�ی  اس�پ
ن ک��ں، تا�ہ بھوک پر اثر نہ پڑ�۔ کھا�ن � دوران ز�ادە مقدار منی مائعات جی� .4 و�ات � پ���ی  سوپ �ا م�ش
ورت � ز�ادە سا�س � بلغم � مسئ� کو بہ�ت بنا�ن � ل�ی کھا�ن � باہر س�ال � مقدار منی مناسب اضافہ ک��ں۔ .5  �ن
، تا�ہ ز�ادە سخیت � نہ پہننی اور آپ � بھوک   .6  کو متاثر نہ ک��ں۔کھا�ت وقت، ڈھی� لباس پہن�ن � سفارش � جائت ��
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، تو منی یہ کرسکتا ہوں:   جب مجھ� سا�س لی�ن منی دشواری ہوئت �� اور کھا�ن منی دشواری ہوئت ��
۔ .1  کھا�ن � پہ� دمہ � مسئ� کو بہ�ت بنا�ن � ل�ی کھا�ن � ماحول منی ہوا � گردش کو برقرار رکھنی
، تا�ہ  .2 ان کو کھانا پکا�ن � ل�ی کہنی  ت�ل کا دھواں سا�س لی�ن اور بھوک اور کھا�ن کو متاثر نہ ک��ں۔خاندان � مم�ب
، �ا ا� دھوئنی � پا� ط���ت � پکا  .3 ، تو آپ آسان کھانا ت�ار کر�ن � کوشش کر سک�ت ہنی ا�ر آپ کو اپنا کھانا خود پکانا ��

 سک�ت ہنی (جی� مائکروو�و اوون)۔
ں کا استعمال کم ک��ں، کیونکہ ز�ادە نمک کھا�ن � جسم منی پائن  ز�ادە سوڈ�م وا�، پراس�س شدە اور محفوظ شدە غذاؤ  .4

۔
گ

، جس � سا�س لی�ن منی دشواری اور سا�س � تکل�ف ہو �
گ

 � ز�ادئت ہو جا�ئ �
، نگل�ن �ا بدہض� � مسائل کو بہ�ت بنا�ن � ل�ی کھا�ن � ساخت کو تبد�ل ک��ں۔  .5 سا�س لی�ن منی دشواری � وجہ � چبا�ن

، اور ا��  مسل شدەکیٹ ہوئئ �ا یہاں تک کہ آپ نرم،   ن کر سک�ت ہنی جو بہت کھا�ن کا انتخاب کر سک�ت ہنی کھانوں � پ���ی
 ہوں۔ بہت مشکل سخت �ا 

 
 تج��ز کردە خورا�: 

 انڈے کا پھول دودھ دل�ا
 گوشت � ساتھ کدو کا دلیہب�ن ہ مق�

 اخروٹ کا دودھ، بادام کا دودھ
 اب� ہو�ئ انڈے

 ا دودھابال ہو 
 ک�لش�م � ساتھ  مشمولس��ا دودھ �ا س��ا دودھ 

 ک��م سوپ
 
 
 

، منی یہ کر سکتا ہوں:  ا وزن کم ہو جاتا ��  جب م�ی
غذائ�ت � ماہر � مشورە ک��ں اور وزن منی مسلسل ک� � بچ�ن � ل�ی مناسب ط���ت � غذائئ سپل�منٹس شامل ک��ں  .1

ن پ  اؤڈر۔جی� غذائ�ت � متعلق دودھ �ا پروڻنی
.   6�  4دن منی  .2 ، ہر کھانا ز�ادە پ�ٹ بھرا نہنی ہونا چاہ�ی اور چھوڻا ل�کن ز�ادە کھانا کھا�ن کا اصول اپنائنی  کھانا کھائنی
ن وا� خورا� کا انتخاب ک��ں۔ .3  ز�ادە ک�لوری وا�، ز�ادە پروڻنی

 تج��ز کردە خورا�: 

 مونگ پھ� کا مکھن/مکھن/پن�ی � روئٹ 
 ��ا / تل � ت�ل � ساتھ کن�ب انڈے � پھول / ی

ە۔ڻیونا سینڈوچ: انڈے، ہ�م،  ، وغ�ی ن  ، سارڈی�ن
دل�ا � عالوە غذائ�ت � متعلق دودھ کا پاؤڈر �ا 

ن پاؤڈر  پروڻںی
 توفو کا پھول
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 چا�ئ انڈے، اب� ہو�ئ انڈے
 
 

 : ا��� پوچھ� گ�ئ سواالت 16باب 
 

ہمار� پھیپھڑوں کا کام   1باب 
؟  ک�ا ��

؟سوال: ک�ا کھ  ا�� �ف نزلہ اور الر�ب � وجہ � ہوئت ��
 

جواب: عام طور پر، شد�د کھا�� � سب � عام وج��ات نزلہ، نا� � الر�ب اور 
، اور آپ   ۔ تاہم، دائ� کھا�� � بہت � وج��ات ہنی سا�س � د�گر انف�کشن ہنی

۔  کو جلد از جلد طیب مشورە لینا چاہ�ی
کڻیو  2باب  کرونک او�س�ٹ

؟پلمون  ری مرض ک�ا ��
؟ COPDسوال: ک�ا   دمہ ج�سا � ��

کڻیو پلمونری مرض دمہ �  ، کرونک او�س�ٹ جواب: ا�رچہ عالمات ا�ک ج�� ہنی
۔ آپ کو  ۔ تج��ہمختلف ��  اور �شخ�ص � ل�ی ڈا��ٹ � رج�ع کرنا چاہ�ی

 
؟ COPDسوال: ک�ا   مردانہ ب�ماری ��

کڻیو پلمونری م ، کرونک او�س�ٹ ا رض بن�ادی طور پر مردوں منی ہوتجواب: ما�ن منی
ن � تعداد منی اضا�ن �  ا تھ ل�کن حالیہ برسوں منی سگ��ٹ نو�ش کر�ن وا� خواتنی

ن م��ضوں � تعداد منی اضافہ ہوتا ر�� گا۔  ساتھ، خواتنی
تمبا�و نو�ش اور کرونک  3باب 

کڻیو پلمونری  او�س�ٹ
 مرض

؟سوال: ک�ا تمبا�و نو�ش چھوڑ�ن � بعد پھیپھڑ� خ
گ

 ود ڻھ�ک ہو جائنی �
جواب: بدقسمیت �، تباە شدە پھیپھڑوں کو بحال نہنی ک�ا جا سکتا۔ ل�کن تمبا�و 
کڻیو پلمونری مرض �  نو�ش چھوڑنا ب�ماری � بڑھ�ن کو کم کر�ن اور کرونک او�س�ٹ

۔ �ن ط��قہ �� ح کو بڑھا�ن کا بہ�ت  م��ضوں � بقا � �ش
۔ ج منی �سوال: سا�س  طیب عالج 4باب  ا�ن وا� تمام ادو�ات دمہ � عالج � ل�ی استعمال ہوئت ہنی

ا�ر یہ شد�د دمہ نہنی �� تو ک�ا یہ ممکن �� کہ ا� بال�ل استعمال نہ ک��ں �ا �ف 
 آدھا استعمال ک��ں؟

 النگ ا�کڻنگجواب: عالمات کو کم کر�ن اور شد�د ب�ماری کو کم کر�ن � ل�ی 
ز   � اور سا�س � ذر�� برونچوڈائلی�ٹ

گ
ائڈز کو باقاعد�  � جا�ن وا� کورڻ�کوسڻ�ی

۔  ورت �� ورت � مطابق  ڻ��ک�ل مخت� فعالاستعمال کر�ن � �ن ز کو �ن ڈائلی�ٹ
۔ ا�ر آپ   ، تو   کا استعمال ک�ا جا سکتا �� ک� ب� دوا � بار� منی کوئئ سوال ��

 اپ�ن ڈا��ٹ �ا فارماسسٹ � رج�ع ک��ں۔ براە مہ��ائن 
 

کا استعمال کی�    انہ�لر  5باب 
 ک��ں۔

؟  سوال: ک�ا ہر انہ�لر � استعمال کا ط��قہ مختلف ��
براە جواب: �ب ہاں۔ ا�ر آپ جاننا چاہ�ت ہنی کہ اپنا انہ�لر کی� استعمال ک�ا جا�ئ تو 

۔ 5باب  مہ��ائن   پڑھنی
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؟ وری ��  سوال: ک�ا سپ�� استعمال کرنا �ن
�سڈ انہ�لر استعمال  جواب: سپ�� (طیب برتن) ا�ک ا�سا آلہ ��  جو م��ضوں کو کم�پ

، تو جاری  �سڈ انہ�لر سپ�� � منسل� ہوتا �� ۔ جب کم�پ کر�ن منی مدد کرتا ��
 اور عار�ن طور پر دوائئ � برتن منی 

گ
ہو�ن وا� دوا ا�ک بار�ک دھند پ�دا کر� �

، جس � م��ض دوا � برتن � نوزل 
گ

 � ذر�� آسائن � پھیپھڑوں منی ڻھہر� �
 : ۔ سپ�� � درج ذ�ل فوائد ہنی  سا�س � سکتا ��

   غ�ی منظم سا�س لی�ن � نقل و حرکت � وجہ � ادو�ات � نقصان کو کم
 ک��ں۔

   ۔ک��ں پھیپھڑوں منی گہرائئ تک پہنچ�ن وا� دوا � مقدار کو بہ�ت  اور بڑھائنی
  اس  ڈبو � بڑ� ذرات کو روک سکتا �� اور  دوا یہ سپ�� منی ، سکتا ��

ط�ح دوائئ � گ� منی چپک جا�ن � ہو�ن وا� م�ن اثرات کو کم کر سکتا 
ە۔ ، جی� منہ � ال�، کھردری آواز وغ�ی �� 

  ز  ڻ��ک�لشد�د دمہ � م��ضوں کو � بڑی خورا� فراہم کر�ن کا ا�ک   ڈائلی�ٹ
 مؤثر ط��قہ۔

 
 بحا� سینہ اور پھیپھڑ� 6باب 

 
؟سوال: سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� او  ی معمول � ورزش منی ک�ا فرق ��  ر م�ی
کاء ہ� م�ڈ�کل اور کارڈیو پلمونری � پ بحا�کا   جواب: سی�ن اور پھیپھڑوں � �ش

فنکشن کا جائزە ل�ا جا�ئ گا۔ بحا� � پہ� � �شخ�ص معالج کو ت��ییت منص��ہ بنا�ن 
کاء � حفاظت کا جائزە لی�ن � اجازت دییت  ۔ اس � اور ورزش � ت���ت منی �ش �� 

عالوە، سی�ن اور پھیپھڑوں � بحا� منی سی�ن اور پھیپھڑوں � صحت کا علم اور 
۔  ب�ماری � خود انتظام � مہارتنی ب� شامل ہنی

 
گھ��لو ورزش اور  7باب 

 احت�ا� تداب�ی 
؟  سوال: منی پہ� � ہانپ ر�ا ہوں، ک�ا یہ ورزش � ل�ی موزوں ��

 منی ال و پلمونری فنکشن اور جسمائن فڻنس کو کام جواب: �ب ہاں۔ ورزش کارڈی
۔ فرد � اور جسمائن حالت � مطابق مناسب ورزش کر�ن � ل�ی  جسم سکیت ��

 ف��و تھرا�سٹ � ہدا�ت پر عمل ک��ں۔
دمہ اور بلغم کو دور   8باب 

 کر�ن � ط���ت 
؟  سوال: دواؤں � عالوە، ک�ا دمہ � نجات کا کوئئ ط��قہ ��

، �شمول سا�س لی�ن � تکن�ک، آرام دە جواب: د�   کو دور کر�ن � بہت � ط���ت ہنی
 پنکھوں کا استعمال۔ بر�ت ، اور پورڻیبل وضع

سا�س لی�ن اور توانائئ �  9باب 
 بچت � تکن�ک

؟  سوال: ک�ا آپ �گرمیوں � بچ�ن � کوشش کر� سا�س � قلت � بچ سک�ت ہنی
! درحق�قت، آپ جتنا ز�ا  اور اپین �گرمیوں کو کم ک��ں جواب: نہنی

گ
ن ک��ں � دە پ���ی

، یہ م��ض � جسمائن قوت منی ک� � 
گ

، اس � سا�س � تکل�ف ختم نہنی ہو�
گ

�
ا�ک ش�طائن دائر� منی ب� آجا�ئ گا، جس � وە م��د تھکاوٹ کا شکار ہو جا�ئ گا اور 

 قلت پ�دا ہو�ن کا امکان بڑھ جا�ئ گا۔ سا�س �  اس � 
 

؟سوال:   منی سا�س � تکل�ف کو کم کر�ن � ل�ی ک�ا ک�ا جا سکتا ��
گ

 روزمرە � زند�
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 � �گرمیوں � دوران 
گ

� ہونڻجواب: آپ روزمرە � زند� ٹ سا�س لی�ن  �وں سک�ی
� پہننا  ال�و کر اور م��وط سا�س لی�ن کو  ٹ ، جی� کہ دانت صاف کرنا، ک�پ سک�ت ہنی

 اور نہانا۔
۔ ک�ا آرام کر�ن کا  سوا تناؤ کا انتظام 10باب  ل: دن بہ دن سا�س � قلت � نمڻنا واق� تھکا دی�ن واال ��

؟  کوئئ ط��قہ ��
 

پڻھوں منی نر� اور تص��ری نر� آرام   ملحقہجواب: کچھ آرام دە مشقنی جی� 
۔ آپ اپ�ن آپ کو اس سکون کا احساس دال�ن � ل�ی  کر�ن منی کارگر ثابت ہوسکیت ��

۔ مشقنی ب� آزما سک�ت   ہنی ج� آپ بھول گ�ئ ہنی
 
س � عالوە، آپ کچھ جسمائن اور ذہین مشقنی ب� کر سک�ت ہنی جی� کہ ہ�لتھ  ا

، سا�س لی�ن اور دماغ اور " بادوان جن" ک�جونگ کو آمادە    وضعجسمائن تندرسیت
 ۔کر�ن � ل�ی ورزش ک��ں تا�ہ جسم کو قدرئت طور پر سکون م�

 

ذائت نگہداشت کا  11باب 
 �ہمنص� 

کڻیو پلمونری مرض � م��ضوں کو ا��� کھا�� اور گھرگھراہٹ  سوال: کرونک او�س�ٹ
، ج� سنبھالنا اور خاندان � ا�ک فرد � ط�ح د�کھ بھال کرنا مشکل ہوتا  آئت ��

؟ ۔ ک�ا معمو� مسائل � ل�ی فوری طور پر ہسپتال بھ�جنا محفوظ �� �� 
کڻیو پلمونری مرض � م�  �ضوں � پھیپھڑوں � ساخت کا�ن جواب: کرونک او�س�ٹ

، اس ل�ی اس � عالمات بار بار کھا�� اور گھرگھراہٹ  عر� � خراب ہو چ� ��
۔ جب تک وە  ن روشین � ر�نما  COPDہنی پرسنل کی�ئ پالن � �خ، پ�� اور س�ب

۔ تفص�الت �  ، ان کا گھر پر مناسب عالج ک�ا جا سکتا �� خطوط پر عمل کر�ت ہنی
 ،  باب دس کا حوالہ دیں۔ مہ��ائن  براەل�ی

 
 

ا اور نیوموکوکل  12باب  ن انفلوئ�ن
ن � انج�کشن  و�کسنی

؟ ن مف�د �� ن اور نیوموکوکل و�کسنی  سوال: ک�ا فلو و�کسنی
جواب: عام طور پر عمر رس�دە لوگوں کو، خاص طور پر پھیپھڑوں � دائ� ب�مار�وں 

ن لگوا ا � خالف و�کسنی ن ن پ�چ�دگیوں منی مبتال افراد کو انفلوئ�ن ئن چاہ�ی تا�ہ سنگنی
ن � دو  اور موت � خطر� کو کم ک�ا جا س�۔ مارک�ٹ منی نیوموکوکل و�کسنی

، �عین  ن  پول�س�کرائڈ  نیوموکوکل و�لنٹ-23قسمنی ہنی ) اور 23vPPV( و�کسنی
ن  کنجوگ�ٹ  نیوموکوکل )۔ دونوں نا�وار نیوموکوکل ب�ماری کو روک PCV( و�کسنی
۔  سک�ت ہنی

قیق � مطابق، ب�ک وقت فلو و�کسین�شن اور نیوموکوکل و�کسین�شن ا�ک مقا� تح
۔ لہذا،  بوڑھوں منی ہسپتال منی داخل ہو�ن اور موت � امکانات کو کم کر سکیت ��

۔ ن دونوں محفوظ اور موثر ہنی ن اور نیوموکوکل و�کسنی ا و�کسنی ن  انفلوئ�ن
 

ن لینا محف ن اور نیوموکوکل و�کسنی ا و�کسنی ن ؟سوال: ک�ا انفلوئ�ن  وظ ��
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، اور انج�کشن � جگہ پر کچھ  ن لینا محفوظ �� جواب: عام طور پر فلو � و�کسنی
۔ بخار، پڻھوں اور جوڑوں کا درد، اور تھکاوٹ ج�� عالمات  ال� �ا درد ہو سکتا ��

، ل�کن یہ معمول � بات   12-6و�کسین�شن � بعد  گھن�ٹ � اندر ظاہر ہو سکیت ہنی
۔  �� اور دو دن � اندر اندر 

گ
 کم ہو جا�ئ �

، �عین  ن � دو قسمنی ہنی  نیوموکوکل و�لنٹ-23مارک�ٹ منی نیوموکوکل و�کسنی
ن  پول�س�کرائڈ  ن  کنجوگ�ٹ  نیوموکوکل) اور 23vPPV( و�کسنی )۔ دونوں PCV( و�کسنی

۔ و�کسین�شن � عام من�ن ردعمل منی و�کسین�شن � جگہ پر ہل�  محفوظ ہنی
۔  سوجن اور درد شامل ہنی

 
 

ہوم آ�س�جن تھرائپ کا  13باب 
 اطالق

، اور آپ جتنا ز�ادە  سوال: منی �ن سنا �� کہ آ�س�جن کا استعمال �شہ آور ��
؟ ، ڻھ�ک ��

گ
 استعمال ک��ں �

جواب: آ�س�جن تھرائپ � �شہ نہنی ہوتا۔ آ�س�جن کا مناسب اور مؤثر استعمال 
 کو طول 

گ
، اور زند� دی�ن کا اثر حاصل  ہائپوکس�ا اور سا�س � قلت کو کم کر سکتا ��

۔  کر سکتا ��
 

۔ ک�ا منی ا� استعمال نہنی کر  سوال: آ�س�جن استعمال کرنا بہت تکل�ف دە ��
 سکتا جب منی باہر جاتا ہوں؟

 تو آپ کو ز�ادە �گر� � وجہ � ہائپوکس�ا اور 
گ

جواب: جب آپ باہر ہوں �
ناسب بہاؤ سا�س � تکل�ف کا ز�ادە خطرە ہوگا، اس ل�ی آپ کو آ�س�جن کا م

۔  استعمال کرنا چاہ�ی
 

، جی� پورڻیبل آ�س�جن �  آپ کچھ پورڻیبل آ�س�جن آالت کا انتخاب کرسک�ت ہنی
ور�ات � مطابق انتخاب کر سک�ت  ۔ م��ض اپین �ن ��ٹ بوتل �ا پورڻیبل آ�س�جن ج�ن

وری ہو تو متعلقہ طیب عم� � مشورە ک��ں۔ ۔ ا�ر �ن  ہنی
عالج � امدادی ا یہ سچ �� کہ �ف ڻرمینل کین� وا� لوگوں کو � سوال: ک� عالجامدادی  14باب 

؟ ورت ہوئت ��  خدمات � �ن
عالج کا مقصد ڻرمینل کین� � م��ضوں �ا آخری مرح�  امدادی جواب: درحق�قت، 

� ب�ماری وا� م��ضوں � د�کھ بھال تک محدود نہنی ر�ا جب وە موت � ق��ب 
ن ط��ل مدئت ب�مار�وں (جی� کرونک عالج  امدادی پہنچ ر�� ہوں۔  � خدمات سنگنی

کڻیو پلمونری مرض) � م��ضوں اور ان � اہل خانہ � ل�ی جسم، دماغ،  او�س�ٹ
� اور روح � تمام پہلوؤں منی مجمو� د�کھ بھال اور معاون خدمات ب�  معا�ش

۔  فراہم کرئت ہنی
، ل�کن سوال: مجھ� کرونک او� تھرائپ ئئ غذائ�ت اور غذا 15باب  کڻیو پلمونری مرض �� ہوں۔ ک�ا مجھ�  موڻا  منی س�ٹ

د�گر م��ضوں � ط�ح اپین غذائ�ت کو پورا کر�ن � ل�ی غذائ�ت � بھ��ور دودھ پی�ن  
؟ ورت ��  � �ن
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وا� لوگوں � سا�س لی�ن کا بوجھ بڑھا دے گا، جس � سا�س   COPDواب: موڻاپا ج

دودھ � نامناسب پی�ن � وزن بڑھتا ر�تا  لینا مشکل ہو جا�ئ گا۔ غذائ�ت � بھ��ور 
، تو عام طور پر مو�ٹ  ۔ لہذا، ا�ر بھوک معمول پر �� ��COPD  م��ضوں � ل�ی غذائئ

۔ ا�ر شک ہو تو،  پہ� طیب  براە مہ��ائن سپل�منٹس پی�ن � سفارش نہنی � جائت ��
 عم� �ا غذائ�ت � ماہر � مشورە ک��ں۔
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