آپ کی سوزش کا عالج کرنا

مریض کا نام
آپ کا ڈاکٹر یا نرس سفارش کرتے ہیں کہ آپ کی خود نگہداشت کے لیے
آپ کی سوزش

عموما ً
رہتی ہے

کان کے درمیان سوزش

 6دن

خراب گال

 4دن

عام نزلہ

 15دن

جوف بدن کی سوجن
(سائنسائٹس)

 14دن

کھانسی یا حلق کی جھلی
کی سوجن

 21دن








کوئی دوسری سوزش:
.............................

ان سوزشوں کے لیے کس طرح اپنے آپ کے
ساتھ برتاٶ کرنا ،ابھی اور اگلی بار

 .......دن

بہت زیادہ آرام کریں۔
پیاسا محسوس کریں تو بچنے کے لیے کافی مقدار میں
مائع چیزیں پیئں۔
اپنے مقامی فارماسسٹ کو اپنی عالمتیں یا درد (یا
دونوں) کے لیے دوائیاں تجویز کرنے کا کہیں۔
بخار ایک عالمت ہے کہ جسم سوزش کے ساتھ لڑ رہا
ہے اور زیادہ تر صورتوں میں عموما ً خودبخود بہتر ہو
جاتا ہے۔ آپ پیراسیٹامول( )paracetamolاستعمال
کر سکتے ہیں
(یا آئی بو پروفین( ))ibuprofenاگر آپ یا آپ کا بچہ
بخار کی وجہ سے بے آرام ہے۔
جی پی یا نرس کی طرف سے تجویز کی ہوئی دوسری
چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں:

.....................................................
.....................................................
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آپ کو کب مدد حاصل کرنی چاہئیے:

اپنے جی پی پریکٹس کے ساتھ رابطہ کریں یا ( NHS 111انگلینڈ)( NHS 24 ،سکاٹ لینڈ ڈائل  ،)111یا
( NHS Directویلز ڈائل  )5460 6464سے رابطہ کریں
 .1سے  .8شدید بیماری کی ممکنہ عالمتیں ہیں اور فوری طور پر جائزہ لینا چاہئیے۔
مشورے کے لیے فون کریں اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ کتنی شدید عالمتیں ہیں۔
 .1اگر آپ کو شدید سر درد شروع ہو جاتا ہے تو بیمار ہیں۔
 .2اگر آپ کی جلد بہت ٹھنڈی ہے یا عجیب سا رنگ ہے ،یا آپ کو غیر معمولی الل دھبے پڑ جاتے ہیں۔
 .3اگر آپ تذبذب محسوس کرتے ہیں یا غیر واضح تلفظ میں بات چیت کرتے ہیں یا بہت غنودگی میں ہیں۔
 .6اگر آپ کو سانس لینے میں مشکل محسوس ہوتی ہے۔ عالمات میں شامل ہو سکتی ہیں:
 oتیزی سے سانس لے رہے ہیں۔
 oہونٹوں کے گرد اور منہ کے نیچے ِجلد نیلی ہو رہی ہے
 oپسلیوں کے درمیان یا اوپر کی ِجلد ہر سانس کے ساتھ اندر کھچی جاتی ہے۔
 .0اگر آپ کو چھاتی میں درد ہوتا ہے۔
 .4اگر آپ نگلنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں یا رال ٹپکتی ہے۔
 .4اگر آپ کو کھانسی میں خون آتا ہے۔
 .4اگر آپ بہت زیادہ خراب محسوس کر رہے ہیں۔
کم سنجیدہ نشانیاں جو عموما ً جی پی سے دستیاب اگلی اپوائنٹمنٹ تک انتظار کر سکتی ہیں:
 .9اگر آپ ‘ ’Usually lastsکالم میں دیے ہوئے وقت میں بہتر نہیں ہو رہے ہیں۔
 .15کان کے درمیان سوزش والے بچوں میں :اگر ان کے کانوں میں سے مائع نکل رہا ہے یا وہ نیا بہرہ پن رکھتے
ہیں۔
 .11دوسرے………………………………………………………………………………………
…………………………
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ضد حیوی ( )antibioticsکے بہتر ہو جاتی ہیں،چونکہ آپ کا جسم ان سوزشوں کے ساتھ عموماً اپنے طور پے مقابلہ کر سکتا ہے۔
نزلے ،زیادہ تر کھانسیاں ،جوف بدن کی سوجن (سائنسائٹس) ،کان کی سوزشیں ،خراب گلے ،اور دوسری سوزشیں اکثر بغیر ِ
ضد حیوی ( )antibioticsاستعمال کرتے ہیں ،اتنا زیادہ چانس ہے کہ بکٹیریا ان کے لیے مزاحم بن جائے گا لہٰذا کہ وہ ہماری سوزشیں مزید کم نہیں کرتا۔
ہم جتنے زیادہ ِ
ضِدِحیویِذیلِاثراتِکاِباعثِہوِسکتیِہےِجسِطرحِاللِدھبےِ،جوصصِدہنِ،معدےِکیِدردیںِ،اسہالِ،سورجِکیِروشنیِکاِردعملِ،دوسریِعالمتیںِیاِبیمارِہوناِاگرِآپِمیٹروِنائیڈازولِ(ِ)metronidazoleکےِساتھِالکوحلِپیتےِہیں۔ِ

ضد حیوی ( )antibioticsکبھی بھی شئیر نہ کریں اور ہمیشہ کوئی بھی بال استعمال شدہ ضد حیوی ( )antibioticsفارمیسی کو محفوظ ضیاع کے لیے واپس کر دیں۔
ِ
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ورقچہ ان پیشہ ور ماہر سوسائیٹیوں کی شراکت میں تیار کیا گیا ہے۔




