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مریضوں  91 ڑیکوو

 نگہداشت لویرھکی گ

 کے لۓ ہرایات

 
  اس سے کس کو فائدہ ہوگا:

  مثبت  91 ڑیکووہلکے عالمات کے ساتھ

 مریض

 پر شبہ کرنے والے افراد 91 ڈیکوو 

 

  :تعالماہونے کی  91 ڈیکوو

 ذائقہ ، یسوزش ، کھانس یبخار ، گلے ک

لینے  سانس  بو کا احساس چال جانا، اور

 ۔میں مشکل ہونا

 

 

حکمت  یک نگہداشت لویگھر

 :یعمل

 

محدود  ایکمرے  الگ خود کو :یخود تنہائ .9

 ی۔  اگر تنہائںیجگہ پر الگ تھلگ رکھ

مشکل ہے ، تو پھر ہر وقت چہرے کا 

تعامل کو کم سے  ی۔  جسمانںیماسک پہن

  ۔ںیکم کر

 ای ئںسے ہاتھ دھو یباقاعدگ حفظان صحت: .2

 / ٹوائلٹ  ۔ عامیںاستعمال کر کا سانٹائزر

 ںیکر زیاستعمال کرنے سے پرہباتھ روم 

کے  استعمال اور ںیاستعمال کر یآخر ای

 مشتبہ .کو صاف کریں بعد سطحوں

استعمال  ےیتولالگ  کے لئے ضوںیمر

 یاور عام استعمال ک نڈلیہ ۔ دروازہںیکر

 ۔ کو کثرت سے صاف کریں سطحوں

 کپڑے الگ رھوئں۔ کے ضوںیمر

 ریبغ ایاس کے ساتھ  ٹامولیراسیپ :اتیادو .3

کے شربت ، بہت  ی، کھانس نیآئبوپروف

 ی، وٹامن س یوٹامن ڈ الیس یزبان یسار

 یمدافعت یگرمقامید وغیرہاور زنک 

 یٹنیا جاسکتا ہے۔ ایبوسٹرس کو شروع ک

اپنے ڈاکٹر سے  ںیبارے م کے وٹکسیبائ

ڈاکٹر کی تجویز کی گئ  ۔ںیمشورہ کر

 دوائں لیتے رہیں۔

، حرارت ، درجہ ںیگھنٹے م 6ہر  :یگرانن .4

 یک اواردیپ یک شابیاور پ یسنترپت جنیآکس

 یک ّوتق یجسمان یاپن ۔ںیکر ینگران

چڑھنے  اںیڑھیس سےیج ،ںیکر ینگران

۔ مثال کے طور پر ، اگر آپ تیصالح یک

 ںیسکتے ہچڑھ  اںیڑھیس 22سے  یآسان

، تو چڑھنے میں مشکل ہو 92اور اب 

 ۔ںیمشورہ ل یطب



اپنے اکسیجن سنترپتی کی جانچ  انتظام: .5

پلس آکسیمیٹر کے ذریعہ کریں، اگر 

تصویر میں  سے کم ہو تو ٪15سنترپتی 

، گھنٹے لیٹیںرو -دی گئ کروٹیں لیکر رو

اگر ایک دن میں دو بار سے کم پیشاب 

گزر رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ 

   کریں۔

 

  

 

 میں نےیاگر آپ کو سانس ل: اںیدگیچپی .6

 یتسنترپ جنیآکس یآپ ک ایہے  مشکل ہوتی

طور  یہے تو فور یآ جات چےیسے ن 12٪

۔ اس دوران گھر ںیپر اسپتال منتقل ہوجائ

چہرے کے ماسک  ںیم نسیمبولیا ایپر 

 نایل جنی/ منٹ پر آکس ٹریل 4 عہیکے ذر

 ٪15 ی، جب تک کہ سنترپت ںیشروع کر

 سے اوپر نہ ہوجائے۔

 

 

 

 اشارے

 شروع ہو  میں مشکل نےیبار سانس ل کیا

بہت جلد خراب  کی حالت ضیتو ، مر ئ گ

طور پر  یہے اور اسے فور یہوسکت

 جانا چاہئے۔ ایاسپتال لے جا

 کوشش نہ  یسلنڈر خود چالنے ک جنیآکس

 افتہی تیاور اس کے لئے ترب ںیکر

وظ کو محف جنی۔  آکسںیحاصل کر شنیکنیٹ

آگ کا  ونکہیک ںیکر رہیسے ذخ قےیطر

 خطرہ ہے۔

 ٹسیٹ ڈیکوو ،وی یس یآئ قریبی براہ کرم 

 ۔ںیکر اریفہرست ت یمراکز اور اسپتالوں ک

 ۔پتا کریں نمبر کا نسیمبولیا یمرجنسیا 

  اشتراک  ںیم یبرادر یس یچھوٹ کیا

کٹ   ۔ںیکر اریکٹ ت ڈیکرنے کے لئے کوو

 اور ٹریتھرمام،  مٹریآکس پلس ںیم

 ۔رکھیں ٹائسرینیس

 کنیاور سانس ل بند کرو ینوش ٹیسگر 

آپ کے  ہی،  ںیمشق شروع کرو کی ورزش

 ںیاور انہ یکو کھول دے گ پھڑوںیپھ

 ںی۔ کلک کرگییمضبوط بنائ
 https://youtu.be/bBkGDIeQwXo   

 یک پھوالنے)متبادل طور پر گببارے 

  بار(۔ یکئ ںیدن م کیا ںیکرشش کوش

 مدد  ںیم پارے سے سانساور بھ غرارہ

 روک تھام یک کشنیانف ڈیکوو ، ہے یملت

 ۔نہیں ہوتی

 اعضا کی پیوند جو  ںیوہ ہ ضیکمزور مر

سے گزر رہا  نسری، ک کاری کرا چکا ہے

چل  رنسیکا ک پھڑوںی، پھ یپیموتھریک ہے

 میاسٹ ای روی، بون م یتھراپ ویڈیر رہا ہے

ب ا شنیونوسوپریام ٹرانسپالنٹ اور لیس

سسٹک  دمہ / دی، شد ہے یجار یبھ

https://youtu.be/bBkGDIeQwXo


 ، اور حمل کے ساتھ COPDفبروسس / 

 ۔یماریاہم ب یدل ک

 

 

 زیدستاو ہی: یاعالن دستبردار

اگر  ۔ہے یپر مبن مریضوں کی کیفیت

 مریض کیمرحلے پر  یبھ یکس

 ی، برائے مہربان ہو تو حالت خراب

 ںیطور پر اسپتال منتقل ہوجائ یفور

ذمہ  یہم کوئبالئں۔  نسیمبولیایا 

 یفیتمریض کی ک تےیل ںینہ یدار

  ۔کی عالج یناکاف ای یبگاڑ ک میں 
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