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 اور کينسر) تهکن(تهکاوٹ 

يہ معلومات تهکاوٹ کے متعلق ہيں۔ تهکاوٹ کا مطلب بہت زياده تهکن محسوس کرنا ہے۔ يہ کينسر يا کينسر 
 کے عالجوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ 

ہميں اميد ہے کہ اس حقائق نامہ ميں آپ کے سواالت کے جوابات موجود ہيں۔ اگر آپ کے مزيد کوئی 
 خط کشيده، تو آپ جس ہسپتال ميں زير عالج ہيں اس کے ڈاکڻر يا نرس سے پوچه سکتے ہيں۔ سواالت ہوں

 الفاظ کی وضاحت، اختتام پر لغت ميں موجود ہے۔

پر ميک ملن کينسر اسپورٹ الئن پر بهی کال  0808 808 00 00 بجے تک 8شام  - 9جمعہ، صبح -آپ پير
ہذا آپ ہمارے ساته اردو زبان ميں بات کر سکتے ہيں۔ کال کر سکتے ہيں۔ ہمارے پاس ترجمان موجود ہيں، ل

کا نام ليں۔ ہمارے کينسر اسپورٹ اسپيشلسڻس آپ کے طبی ' اردو'کرتے وقت، انگريزی زبان ميں بس 
 سواالت کے جوابات دے سکتے ہيں يا آپ کے احساسات پر بهی آپ کے ساته بات چيت کر سکتے ہيں۔ 

 macmillan.org.uk/translationsيد معلومات يہاں دستياب ہيں کينسر کے بارے ميں اردو ميں مز

 :يہ معلومات درج ذيل کے متعلق ہے
 تهکاوٹ کيا ہے؟  •
 تهکاوٹ کی وجہ کيا ہے؟  •
 اپنی تهکاوٹ کو منتظم کرنا •
 گهر پر تهکاوٹ سے نمڻنا •
 کام پر تهکاوٹ سے نمڻنا •
 تهکاوٹ کے شکار کسی شخص کی ديکه بهال کرنا •
 حاصل کرنی ہےمعاونت کہاں سے  •
 اردو ميں مزيد معلومات •

 تهکاوٹ کيا ہے؟ 
جب آپ زياده تر يا ہر وقت تهکاوٹ محسوس کريں، تو يہ تهکاوٹ ہوتی ہے۔ يہ کينسر کے شکار لوگوں ميں 

 عام مسئلہ ہے۔ 

کينسر کی وجہ سے ہونے والی تهکاوٹ اس تهکاوٹ سے مختلف ہوتی ہے جو کينسر کے بغير کسی شخص 
کينسر کے شکار لوگ سرگرمی کرنے کے بعد زياده جلدی تهک جاتے ہيں اور آرام کرنے يا کو ہوتی ہے۔ 

 سونے سے ان کی تهکاوٹ دور نہيں ہوتی۔ 

تهکن آپ کی زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ کچه لوگوں کے ليے، تهکاوٹ ہلکی ہوتی ہے 
تا ہے۔ جبکہ ديگرلوگوں کی زندگيوں پر زياده اور اس کا ان کی روزمره کی زندگی پر بہت تهوڑا اثر ہو

 گہرے اثرات مرتب ہوتے ہيں۔ 

Tiredness (fatigue) and cancer: 
Urdu 
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 : تهکاوٹ کے چند عمومی اثرات درج ذيل ہيں

 روزمره کی سرگرمياں جيسا کہ نہانے يا کهانا پکانے ميں مشکل پيش آنا •
 توانائی نہ ہونا اور محسوس ہونا کہ آپ پورا دن بستر ميں گزار سکتے ہيں۔ •
 ونا کہ آپ کے پاس کوئی طاقت موجود نہيں ہے ايسا محسوس ہ •
 دهيان لگانے، سوچنے، بولنے يا فيصلے کرنے ميں مشکل پيش آنا •
 چيزوں کو بهول جانا •
 محسوس ہونا سانس اکهڑتی ہوئیہلکی سرگرمی کے بعد  •
 غنودگی يا ذہنی پريشانی محسوس ہونا •
 نيند ميں دشواری •
 جنسی رغبت ميں کمی •
 تی محسوس کرناعام حاالت سے زياده جذبا •

جب آپ زياده تر اوقات ميں تهکاوٹ محسوس کرتے ہيں، تو يہ احساس مايوس ُکن اور بے حد ناقابل برداشت 
ہو سکتا ہے۔ اپنے احساسات کے بارے ميں اپنے ڈاکڻروں اور نرسوں کو بتانا اہم ہوتا ہے۔ وه کئی طريقوں 

آپ خود کر سکتے ہيں مثال جہاں تک ممکن سے آپ کی مدد کر سکتے ہيں۔ کچه ايسی چيزيں بهی ہيں جو 
ہو سکے آپ چست رہنے کی کوشش کريں۔ تحقيق سے ہميں معلوم ہوا ہے کہ چست رہنا ايک ايسا عمل ہے 

 جس سے آپ کو اپنی تهکاوٹ دور کرنے ميں مدد حاصل ہوتی ہے۔

 تهکاوٹ کی وجہ کيا ہے؟
 :تهکاوٹ درج ذيل کی وجہ سے ہو سکتی ہے

 کينسر بذاِت خود •
 ينسر کے عالجک •
 کينسر کی وجہ سے پيدا ہونے والے ديگر جسمانی مسائل  •
 کينسر کا جذباتی اثر •
 ہسپتال ميں آنا جانا •

 آپ کی عمر اور ديگر طبی مسائل کا اثر بهی ہو سکتا ہے۔ 

 کينسر کے عالج
پر  اگر کينسر کے عالج کی وجہ سے تهکاوٹ محسوس ہوتی ہو، تو عالج کے اختتام کے بعد يہ عام طور 

  ڻهيک ہو جاتی ہے۔ مگر يہ کئی مہينوں يا بعض اوقات کئی سال تک محسوس ہو سکتی ہے۔

سرجری کے بعد پيدا ہونے والی تهکاوٹ عام طور پر عارضی نوعيت کی ہوتی ہے،  - سرجری •
  مگر اس کا انحصار سرجری کی قسم پر ہوتا ہے۔

ماه کے  12تا  6کاوٹ عام طور پر عالج کے اختتام کے بعد ته - ريڈيوتهراپیاور  کيموتهراپی •
 عرصہ ميں ختم ہو جاتی ہے۔ مگر بعض اوقات اس کا دورانيہ زياده طويل بهی ہو سکتا ہے۔

جب يہ تهراپياں دی جا رہی ہوتی ہيں، تو ان ميں سے بعض  - ہدفی تهراپی اور  ہارمونی تهراپی •
 کے دوران تهکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔

پی، ريڈيوتهراپی اور کينسر کے ضمنی اثرات کے بارے ميں اردو ميں مزيد ہمارے پاس سرجری، کيموتهرا
 808 00 00يا کال کريں  macmillan.org.uk/translations معلومات بهی موجود ہے۔ مالحظہ کريں
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 اور کينسر) تهکن(تهکاوٹ : 3ميں سے  13کے صفحات  2015ميک ملن حقائق نامہ 

 خون کی کمی

ے۔ کی ناکافی مقدار کی وجہ سے ہوتی ہ) ايچ بی(خون کی کمی، خون ميں سرخ ذرات يعنی ہيموگلوبين 
ہيموگلوبين خون کے سرخ ذرات ميں پائی جاتی ہے اور يہ پورے جسم کو آکسيجن پہنچانے کا کام کرتی 

سانس ہے، جس سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ خون کی کمی شکار ہيں، تو آپ کو تهکاوٹ،
 ، غنودگی اور ذہنی پريشانی محسوس ہو سکتی ہے۔ کی تنگی

کی وجہ سے بهی ہو سکتا ہے۔ آپ کا ڈاکڻر يہ چيک کر  ريڈيوتهراپیيا  وتهراپیکيمخون کی کمی کا مسئلہ 
سکتا ہے کہ آيا آپ ميں خون کی کمی ہے۔ اگر آپ ميں خون کی کمی ہو، تو آپ اس کا عالج کروا سکتے 

 ہيں، تاکہ آپ کو بہتر محسوس ہو۔

 کهانے پينے کے مسائل
ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کی توانائی ميں کمی آ سکتی اگر آپ اپنے معمول کے مطابق کهانا نہيں کها ر 

ہے اور آپ کو تهکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو کهانے پينے کے مسائل درپيش ہوں، تو اپنے 
   ڈاکڻر يا نرس کو بتانا اہم ہوتا ہے۔

ائيں۔ اس ميں اگر کهانے پينے کی وجہ سے آپ کی طبيعت بہت زياده خراب ہو جاتی ہو، تو اپنے ڈاکڻر کو بت
 افاقہ کے ليے وه آپ کو ادويات دے سکتے ہيں۔

اگر آپ کی بهوک ميں کمی واقع ہو گئی ہے يا کهانے پينے کے ديگر کوئی مسائل ہيں، تو ہسپتال ميں کسی 
 سے مالقات کے ليے کہيں۔ وه آپ کو کهانے کی بہترين چيزوں کا مشوره دے سکتے ہيں۔  ماہر غذا

کے ليے کهانا بنا دے، تو اس سے مدد مل سکتی ہے۔ يا آپ تيار کهانے خريد اگر ديگر کوئی شخص آپ 
 سکتے ہيں يا کسی ايسی تنظيم کی خدمات حاصل کر سکتے ہيں جو گهروں ميں کهانا پہنچاتی ہو۔

 کهانے کے مسائل کے حوالے سے ہمارے پاس اردو ميں مزيد معلومات موجود ہے۔ مالحظہ کريں
macmillan.org.uk/translations  ۔0808 808 00 00يا کال کريں 

 درد
اگر آپ کو درد ہو، تو اس کی وجہ سے تهکاوٹ ہو سکتی ہے۔ درد ُکش ادويات اور ديگر عالج، درد سے  

افاقہ ميں مفيد ثابت ہو سکتے ہيں۔ اگر آپ کو درد سے نجات مل جائے، تو اس سے آپ کی تهکاوٹ ميں 
  افاقہ ہو سکتا ہے۔

 يدا ہونے والے ديگر جسمانی مسائلکينسر کی وجہ سے پ
، سانس کی تنگیکينسر سے تعلق رکهنے والے ديگر مسائل کی وجہ سے تهکاوٹ پيدا ہو سکتی ہے مثال  

ان مسائل کے عالج کی وجہ سے اکثر تهکاوٹ ميں کمی آتی ہے۔ اپنی  انفيکشناور  مائعات کا رک جانا
 بتائيں۔ ديگر عالمات کے بارے ميں اپنے ڈاکڻر يا نرس کو 

  ديگر طبی مسائل
کے مسائل تهکاوٹ کو بدتر بنا سکتے ہيں۔ بعض اوقات اگر آپ ديگر  تهائيرائيڈ ، دل کی بيمارياں ذيابيطس

 حاالت کی وجہ سے ادويات لے رہے ہوں، وه بهی آپ کو تهکا ہوا ہونے کا احساس دے سکتی ہيں۔

 کينسر کے جذباتی اثرات
نے کا برا طريقہ بهی تهکاوٹ کا سبب بن سکتے ہيں۔ اپنے ساتهی، خاندان پريشانی، خفگان، تناوٴ اور سو 

کے کسی فرد يا کسی قريبی دوست سے اپنے احساسات کے بارے ميں بات کرنا آپ کے ليے مددگار ہو 
سکتا ہے۔ يا آپ اپنے جی پی سے بات کرنا چاه سکتے ہيں۔ وه آپ کو جذبانی معاونت فراہم کرنے کے ليے 

طرف حوالہ دے سکتے ہيں اور ضرورت پڑنے پر آپ کے ليے ادويات تجويز کر سکتے  کسی مشير کی
 ہيں۔
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 اپنی تهکاوٹ کو منتظم کرنا
يہ حصہ ان مختلف چيزوں کے بارے ميں ہے جو آپ اپنی تهکاوٹ کو دور کرنے کے ليے کر سکتے ہيں۔ 

يگر آپ کو اپنی تهکاوٹ کو ان ميں سے کچه کام آپ کی تهکاوٹ کو دور کرنے ميں مدد کر سکتے ہيں۔ د
 بہتر طور پر منتظم کرنے ميں مدد کر سکتے ہيں۔

 غذا
اچهی طرح کهانا آپ کو اپنی توانائی بڑهانے ميں مدد دے سکتا ہے۔ آپ اپنے ڈاکڻر کو کہہ سکتے ہيں کہ وه 

 کی جانب بهيجا جائے۔ ماہر غذامشورے کے ليے آپ کو کسی 

هی طرح فاَئده اڻهائيں اور يقينی بنائيں کہ آپ اچهی طرح کهائيں۔ جب آپ کی بهوک اچهی ہو، تو اس کا اچ
 آپ کو ہميشہ زياده مقدار ميں مائع جات پينے کی کوشش کرنی چاہيے۔ 

ہر روز اس بات کو ڈائری ميں لکهيں کہ آپ کب اور کيا کهاتے ہيں۔ تب آپ ديکه سکتے ہيں کہ کچه 
 مخصوص کهانوں ميں زياده توانائی ہوتی ہے۔ 

 ت بخش کهانے کے حوالے سے ہمارے پاس اردو ميں مزيد معلومات موجود ہے۔ مالحظہ کريںصح
macmillan.org.uk/translations  ۔ 0808 808 00 00 يا ہميں کال کريں 

 جسمانی سرگرمی اور ورزش
ہو ہلکا چست رہنا تهکاوٹ کو کم کرنے ميں مدد کر سکتا ہے۔ صرف گهر کے اردگرد چلنا بهی مفيد ثابت  

 اچهی ہو سکتی ہيں۔ ڻائی چیاور  چی کانگ، يوگاسکتا ہے۔ کچه لوگوں کے ليے ورزشيں جيسا کہ 

يا درد ہو، تو ورزش نہ کريں۔ اگر آپ کی طبيعت خراب  سانس اکهڑ رہی ہواگر آپ کی طبيعت خراب ہو، 
 ہو، تو اپنے ڈاکڻر کو بتائيں۔ 

ار بڑهانے سے پہلے کسی نگہداشت صحت کے کسی قسم کی جسمانی سرگرمی شروع کرنے يا اس کی مقد
فزيو ماہر سے اس کے بارے ميں مشوره لينا اہم ہے۔ آپ کا کينسر اسپيشلسٹ يا جی پی آپ کو کسی 

 کی جانب بهيج سکتا ہے۔ وه آپ کو جسمانی طور پر تندرست ہونے ميں مدد فراہم کر سکتے ہيں۔  تهراپسٹ

 نيند
رات کے وقت اچهی اور گہری نيند بہت اہم ہے۔ يہ آپ کی دن کو  اگر آپ کو تهکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو

 :سونے کی ضرورت کو کم کر سکتی ہے۔ ذيل ميں چند مشورے موجود ہيں

روزانہ ايک ہی وقت جاگيں اور سوئيں۔ کوشش کريں کہ صبح اپنی ضرورت سے زياده دير کے  •
 ليے نہ سوئيں۔ 

 هی طرح سونے ميں مدد دے سکتا ہے۔چست رہنا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا آپ کو اچ •
اپنے سونے کے کمرے کو پرسکون جگہ بنانے کی کوشش کريں۔ يقينی بنائيں کہ اس ميں اندهيرا،  •

 خاموشی اور آرام ده درجہ حرارت موجود ہونا چاہيے۔ ايئر پلگز بهی معاون ثابت ہو سکتے ہيں۔ 
چائے يا کافی سے گريز کريں۔ شام  سونے سے پہلے دوده واال کوئی گرم مشروب ليں۔ کيفين والی •

 کو آپ جتنا الکحل پيتے ہيں، اسے محدود کرنے کی کوشش کريں۔
سونے سے پہلے ايسی چيزيں کريں جو آپ کو سکون پہنچاتی ہيں۔ آپ گرم پانی سے نہا يا شاور  •

لے سکتے ہيں، پڑه سکتے ہيں يا کوئی پرسکون موسيقی يا آڈيو بک کو سن سکتے ہيں۔ آپ اپنے 
 ۔)نيچے مالحظہ فرمائيں(کو پرسکون کر سکتے ہيں آپ

 اگر آپ رات کو سونے سے قاصر ہوں، تو ڻيلی ويژن ديکهيں، پڑهيں يا کسی آڈيو بک کو سنيں۔  •
اگر آپ کسی پريشانی کی وجہ سے رات کو جاگتے رہے ہوں، تو اپنی پريشانيوں کو لکه کر  •

 ديکهيں۔ 
کتے ہيں۔ اگر آپ اسڻيرائيڈز استعمال کر رہے ہوں، تو اسڻيرائيڈز بهی سونے ميں مسائل پيدا کر س •

 اپنے ڈاکڻر سے پوچهيں کہ آپ انہيں دن کے پہلے اوقات ميں لے سکتے ہيں۔ 



 اور کينسر) تهکن(تهکاوٹ : 5ميں سے  13کے صفحات  2015ميک ملن حقائق نامہ 

 پرسکون ہونا
تناوٴ توانائی خرچ کرتا ہے اور آپ کو زياده تهکاوٹ محسوس کروا سکتا ہے۔ کوشش کريں کہ پرسکون 

 : ںکر سکتے ہي ہونے کے ليے وقت نکاليں۔ آپ

 کسی سے اُس چيز کے بارے ميں بات کر سکتے ہيں جو آپ کو پريشان کر رہی ہو •
استعمال کر کے ديکهيں۔ آپ کا ڈاکڻر  پرسکون ہونے کی تکنيک منٹ تک کوئی 15سے  5ہر روز  •

 يا نرس، آپ کو اپنے ليے بہترين تکنيک ڈهونڈنے ميں مدد کر سکتے ہيں۔ 
 ۔)ے مالحظہ کريںنيچ(آزمائيں  کمپليمنڻری تهراپیکوئی  •

 کمپليمنڻری تهراپياں
ايسی کئی ديگر تهراپياں موجود ہيں جو آپ کو تهکاوٹ دور کرنے ميں مدد دے سکتی ہيں۔ ان ميں شامل  

 : ہيں

 مراقبہ •
 آکوپنکچر •
 ريفليکسولوجی •
 ايروما تهراپی •
 مساج  •
  ۔موسيقی کی تهراپی •

بعض اوقات اين ايچ ايس کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کے ليے ادائيگی کرنی پڑے مگر يہ 
دستياب ہوتی ہيں۔ اگر آپ ان ميں سے کسی ميں دلچسپی رکهتے ہوں، تو اپنے جی پی يا نرس سے پوچهيں۔ 
محفوظ رہنا اور کسی قابل تهراپسٹ سے خدمات لينا اہم ہے۔ آپ برڻش کمپليمنڻری ميڈيسن ايسوسی ايشن کی 

ميں موجود کوئی قابل تهراپسٹ ڈهونڈ سکتے ہيں۔ يا ان سے  پر اپنے عالقے )bcma.co.uk( ويب سائيٹ
office@bcma.co.uk  پر رابطہ کر سکتے ہيں۔ 0845 345 5977يا 

 مشاورت
تهکاوٹ سے نمڻنا مشکل ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات يہ آپ کو پريشانی اور خفگان ميں مبتال کر ديتی ہے۔  

ارے ميں بات کرنے ميں مشکل پيش آتی ہو يا اس سے اگر آپ کو اپنے قريبی لوگوں سے اپنے جذبات کے ب
مدد نہيں مل رہی ہو، تو آپ کے ليے مشاورت مفيد ہو سکتی ہے۔ مشير آپ کو اپنے جذبات کے بارے ميں 

  بات کرنے ميں مدد دينے اور ان سے نمڻنے کے طريقوں کو ڈهونڈنے کے ليے تربيت يافتہ ہوتے ہيں۔

آپ کو کسی مشير کی جانب بهجوا سکتا ہے۔ اين ايچ ايس کی جانب سے آپ کا کينسر اسپيشلسٹ يا جی پی 
 تمام مشاورتی خدمات دستياب نہيں ہوتيں، لہذا آپ کو ان کے ليے ادائيگی کرنی پڑ سکتی ہے۔ 

 معاونتی گروه
کچه لوگوں کو ايسے دوسرے لوگوں سے بات کرنا مددگار لگتا ہے جو خود بهی تهکاوٹ کا شکار ہوں۔ يو  

ے زياده تر عالقوں ميں معاونتی گروه موجود ہيں۔ يہ بعض اوقات کسی نگہداشت صحت کے ماہر کے، ک
  کی زير نگرانی کام کرتے ہيں۔ اس گروه کے ديگر ممبران آپ جيسی حالت ميں ہو سکتے ہيں۔

آپ اپنے عالقے ميں موجود معاونتی گروہوں کے بارے ميں مزيد جاننے کے ليے ميک ملن اسپورٹ الئن 
پر کال کر سکتے ہيں۔ ہم ايسے معاونتی گروه ڈهونڈنے کی کوشش کر سکتے ہيں جس  0808 808 00 00

ميں لوگ وہی زبان بولتے ہوں جو آپ بولتے ہيں۔ يا آپ ہماری ويب سائيٹ مالحظہ کر سکتے ہيں 
macmillan.org.uk/supportgroups  
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 روحانی معاونت
حسوس کرتے ہيں۔ آپ کسی مذہبی رہنماء، چيپلين، منسڻر، کچه لوگ مشکل حالت ميں مذہب ميں راحت م 

پادری، ربی يا کسی ديگر مذہبی رہنماء سے بات کرنا مددگار محسوس کر سکتے ہيں۔ يہ لوگوں کو 
  ضرورت کے وقت مدد فراہم کرتے ہيں، بے شک آپ کا اس مخصوص مذہب سے تعلق نہ بهی ہو۔

 ہسپتال ميں اپوائنڻمينڻس
که کر ہسپتال ميں اپنی اگلی اپوائنڻمنٹ کے ليے تيار رہيں، جو آپ نے تهکاوٹ کے متعلق وه تمام سواالت ل

  پوچهنے ہيں۔

اگر آپ کو انگريزی بولنے يا سمجهنے ميں مشکل پيش آتی ہو، تو اپوائنڻمنٹ سے پہلے کسی ترجمان کے 
آئی، تو اپنے ڈاکڻر يا نرس  بارے ميں کہہ ديں۔ اگر کوئی ايسی چيز ہے جو اپوائنڻمنٹ پر آپ کو سمجه نہيں

 سے دوباره وضاحت کرنے کا کہيں۔ 

اپنی نگہداشت صحت کی ڻيم کو اپنی تهکاوٹ کے بارے ميں بتانا اہم ہے۔ آپ کو اس بات کی وضاحت کرنی 
پڑسکتی ہے کہ يہ آپ کی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو رہی ہے۔ آپ کا ڈاکڻر تهکاوٹ کے کسی قسم کے 

 ش کرے گا جن کا عالج ہو سکتا ہو۔ ايسے اسباب تال

 :يہ سواالت پوچهنا آپ کے ليے مفيد ہو سکتا ہے

 ميری تهکاوٹ کی وجہ کيا چيز ہو سکتی ہے؟ •
 کون سے عالج مددگار ثابت ہو سکتے ہيں؟ •
 سکتی ہوں؟/اپنی تهکاوٹ سے ميں کس طرح نمٹ سکتا •
 کيا مدد دستياب ہے؟ •
 سکتی ہوں؟/کر سکتا اپنی تهکاوٹ ميں کمی النے کے ليے ميں کيا •

اپوائنڻمنٹ پر اپنے کسی دوست يا عزيز کو اپنے ساته لے جانا مفيد ثابت ہو سکتا ہے تاکہ آپ کو بتائی جانے 
والی باتوں کو ياد رکهنے ميں مدد مل سکے۔ آپ کی ياد رکهنے والی باتوں کو، وه اپنے پاس لکه بهی 

 سکتے ہيں۔ 

 تهکاوٹ کے ليے بذريعہ ادويات عالج
س طرح کی کوئی الئسنس يافتہ ادويات موجود نہيں ہيں، جو آپ کی تهکاوٹ کو ختم يا اس ميں بہتری ال ا 

سکيں۔ تاہم، اسڻيرائيڈ ادويات مثال ڈيکساميتهازون بعض اوقات فائده پہنچا سکتی ہيں۔ آپ کا کينسر اسپيشلسٹ 
 سکتا ہے يا نہيں۔يہ بتا سکتا ہے کہ آيا آپ کی صورت حال ميں ان ادويات سے فائده ہو 

 گهر پر تهکاوٹ سے نمڻنا
اگر آپ کو تهکاوٹ ہوتی ہو، تو پيشگی منصوبہ بندی اہم ہوتی ہے۔ اس کی مدد سے يہ يقينی بنانے ميں مدد 

 حاصل ہوتی ہے کہ آپ اپنے انتہائی پسنديده کام اب بهی کر سکيں۔ 

کو کب بہترين محسوس ہوتا ہے اس بات کا ريکارڈ رکهنے کے ليے ايک ڈائری استعمال کريں کہ آپ  •
 اور کب آپ کو نہايت تهکن کا احساس ہوتا ہے۔ 

ان اوقات کو بڑے کام کرنے کے ليے مختص کرنے کی کوشش کريں جن کے دوران آپ کے تهکنے کا  •
 امکان کم ہوتا ہے۔ 

کسی سرگرمی کے بعد، اپنے آرام کے ليے کافی وقت چهوڑنے کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش  •
  کريں۔

اس بات کو يقينی بنائيں کہ آپ اپنے کاموں کا خود خيال رکهيں اور کافی مقدار ميں آرام کريں، حتٰی کہ  •
 يہ کام کرنے والے ديگر لوگ بهی موجود ہوں۔



 اور کينسر) تهکن(تهکاوٹ : 7ميں سے  13کے صفحات  2015ميک ملن حقائق نامہ 

ايک ہی وقت ميں زياده لمبے عرصہ تک آرام کرنے کی کوشش نہ کريں، کيونکہ اس سے آپ کے  •
اوٹ ميں اضافہ ہو جائے گا۔ يہ بهی دهيان رہے کہ دن عضالت کمزور ہو جائيں گے اور آپ کی تهک

 کے وقت آرام کرنے کی وجہ سے کہيں آپ کی رات کی نيند ميں خلل نہ آئے۔ 

اگر آپ کو محسوس ہو کہ بہت زياده کام کی وجہ آپ کی تهکاوٹ ميں اضافہ ہو گيا ہے، تو اس کی وجہ 
 سے آپ کے کينسر ميں ابتری نہيں آئے گی مگر کام کے بعد مناسب آرام کرنے کی کوشش کريں۔ 

ہيں۔  اگر آپ کے پاس آپ کے دوست يا رشتہ دار موجود ہوں، تو آپ ان کو بهی مدد کے ليے کہہ سکتے
کسی سے مدد مانگنا بعض اوقات مشکل محسوس ہو سکتا ہے مگر دوست، رشتہ دار يا ہمسائے اکثر 

 روزمره کے کاموں ميں مدد دے کر خوشی محسوس کرتے ہيں۔  

 اگر آپ تهکاوٹ کی وجہ سے مشکل ميں پهنسے ہوئے ہيں، تو اپنے کينسر ڈاکڻر، نرس يا جی پی کو بتائيں۔ 

دی گئی ہيں، جو گهر ميں تهکاوٹ کو کم کرنے ميں آپ کے ليے مددگار ثابت ہو سکتی  ذيل ميں چند تجاويز
 ہيں۔ 

 روزمره کی سرگرميوں کو منتظم کرنا

 اپنے کاموں کو پورے ہفتہ پر تقسيم کر ليں۔ •
 ايک ہی مرتبہ بہت زياده کام کرنے کی بجائے، ہر روز تهوڑا تهوڑا کام کريں۔ •
 کهڑے ہونے کی بجائے بيڻه کر کام کريں۔گهريلو کام کاج کرنے کے دوران  •
صفائی کے کاموں کے دوران اپنے جسم کو موڑنے اور کهينچنے سے گريز کريں۔ لمبے دستے  •

 والے بروم اور موپ مددگار ثابت ہو سکتے ہيں۔
 کسی کو کہيں کہ آپ کے کچرے کے بيگ باہر چهوڑ آئے۔ •
 کی ديکه بهال کرے۔  اگر آپ کا باغيچہ موجود ہو، تو کسی کو کہيں کہ وه اس •

 خريداری
اگر کوئی شخص آپ کے ليے خريداری کر سکتا ہو، تو يہ اچهی بات ہے۔ اگر کوئی نہ ہو، تو درج ذيل  

 :تجاويز مددگار ثابت ہو سکتی ہيں

 جانے سے پہلے، اسڻور کی مناسبت سے ايک فہرست بنا ليں۔ •
 باسکٹ کی بجائے شاپنگ ڻرالی استعمال کريں۔ •
 ت کے دوران خريداری کريں۔کم مصروف اوقا •
 اضافی مدد کے ليے، دوستوں کے ساته مل کر خريداری کريں۔ •
 پيکنگ کرنے اور سامان کو گاڑی تک النے کے ليے، عملہ کو کہيں کہ وه آپ کی مدد کرے۔ •
 آن الئن شاپنگ کريں، تاکہ سامان آپ کو گهر پر ہی پہنچا ديا جائے۔ •

 کهانا پکانا

 کريں جن پر کم وقت لگتا ہو۔ ايسے کهانے پکانے کی کوشش •
 کهانے تيار کرتے ہوئے مثالً کوئی چيز کاڻتے وقت بيڻه جائيں۔  •
جب آپ کو کم تهکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، تو اضافی کهانے تيار کر ليں يا ڈبل پورشن بنا کر انہيں  •

 فريز کر ليں تاکہ آپ انہيں بوقت ضرورت استعمال کر سکيں۔ 
 تاکہ آپ کے دهونے کے ليے زياده برتن جمع نہ ہوں۔ اوون کی ڈشز استعمال کريں  •
 برتنوں کو رگڑنے کی بجائے، انہيں بهگو کر رکه ديں۔  •
 جب بہت زياده تهکاوٹ کی وجہ سے آپ پکا نہ سکتے ہوں، تو آسان يا ريڈی ميڈ کهانے کهائيں۔  •
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 نہانا دهونا اور کپڑے پہننا

 جائيں۔ شاور کی بجائے غسل کريں يا شاور کے نيچے بيڻه  •
ايسے کپڑے پہنيں، جنہيں پہننا اور اتارنا آسان ہو۔ اگر آپ باہر نہيں جا رہے، تو پاجامے پہننا آسان  •

 ہو سکتا ہے۔ 
 کپڑے پہنتے وقت نيچے بيڻه جائيں۔ •

 فرصت

 اگر پڑهنے سے آپ زياده تهکاوٹ محسوس کرتے ہيں، تو آڈيو بکس سنيں۔ •
 ڻی وی ديکهنے کی بجائے ريڈيو سنيں۔ •
يا رشتہ داروں کے ساته مختصر مالقاتيں بهی آپ کو بہتر محسوس ہو سکتی ہيں۔ اگر کچه  دوستوں •

 اوقات کے دوران آپ ان سے نہيں مل سکتے، تو انہيں اس بارے ميں بتائيں۔ 

 النڈری

اگر آپ کے پاس ڻرالی موجود ہے، تو دهونے والے کپڑوں کو واشنگ مشين تک ليجانے اور وہاں  •
 ے ڻرالی استعمال کريں۔ سے واپس النے کے لي

 اگر آپ ايسا کر سکتے ہيں، تو کپڑے لڻکانے ميں مدد حاصل کريں۔ •
 کپڑوں کو استری يا تہہ کرنے کے ليے نيچے بيڻه جائيں۔  •
 ايسے کپڑے پہنيں جنہيں استری کی ضرورت نہيں ہوتی۔  •

 بچے
ے ليے پريشان کن ثابت ہو اگر آپ کے بچے ہيں، تو ان کے ساته عام حاالت جتنا وقت نہ گزار سکنا آپ ک

 :سکتا ہے۔ درج ذيل خياالت مددگار ثابت ہو سکتے ہيں

اپنے بچوں پر واضح کريں کہ آپ تهکاوٹ محسوس کرتے ہيں اور ان کے ساته پہلے جتنا وقت  •
 نہيں گزار سکتے۔ 

 اپنے بچوں کے ساته ايسی سرگرميوں کی منصوبہ بندی کريں جو آپ بيڻهتے ہوئے کر سکتے ہيں۔ •
 ی جگہوں پر جائيں جہاں آپ بيڻه سکيں جبکہ بچے لطف اندوز ہو رہے ہوں۔ ايس •
 جہاں ممکن ہو وہاں بچوں کو اڻهانے کی بجائے پش چيئر استعمال کريں۔ •
 بچوں کو اپنے ساته گهر کے کاموں ميں شامل کرنے کی کوشش کريں۔ •
کے بچوں کو  ان لوگوں سے مدد کی پيشکش قبول کريں جن پر آپ بهروسہ کرتے ہيں۔ وه آپ •

 اسکول لے کے جا يا ال سکتے ہيں يا آپ کے ليے ان کی ديکه بهال کر سکتے ہيں۔

 گاڑی چالنا
اگر آپ بہت تهکا ہوا محسوس کريں، تو گاڑی چالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ يہ خطرناک بهی ہو سکتا ہے 

ت سے آگاه ہوں کہ کيونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ توجہ دينے کے قابل نہ ہوں۔ يہ ضروری ہے کہ آپ اس با
گاڑی چالنے سے پہلے تهکاوٹ آپ پر کتنا اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر آپ کو تهکاوٹ محسوس ہورہی ہو، تو 

  گاڑی مت چالئيں۔

 :ذيل ميں چند ايسے مشورے ہيں جو مدد کر سکتے ہيں

ان اگر آپ گاڑی چالنے کے ليے بہت زياده تهکا ہوا محسوس کر رہے ہيں، اگر ممکن ہو، توخاند •
 کے کسی فرد يا دوست کو گاڑی چالنے کا کہيں۔ 

اگر آپ کی کسی ہسپتال ميں کوئی اپوائنڻمنٹ ہے، تو ڈاکڻر کی نرس سے پوچهيں کہ آيا کسی قسم  •
 کی مدد دستياب ہے تاکہ آپ کو گاڑی نہ چالنی پڑے۔ 

اده اگر آپ کو گاڑی چالنی پڑے، تو اس قسم کے سفروں کی منصوبہ بندی تب کريں جب آپ زي •
 چوکس محسوس کريں۔ 
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 ايسے اوقات کے دوران گاڑی چالنے کی کوشش کريں جب سڑکوں پر گاڑياں کم ہوتی ہيں۔  •
اگر آپ اپنے آپ کو گاڑی چالنے کے دوران تهکا ہوا محسوس کريں، تو کسی محفوظ جگہ پر رک  •

 جائيں اور وقفہ ليں۔ 
ريں يا رات کو کہيں رک کر سفر کو دو اگر آپ کو لمبا سفر کرنا ہو، تو اسے باقاعده وقفوں ميں ک •

 حصوں ميں تقسيم کر ليں۔

 کام پر تهکاوٹ سے نمڻنا
آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو کام روک دينا چاہيے يا کام کرنے کے گهنڻوں کو کم کر دينا چاہيے۔ 

ا ہے۔ انہيں بتائيں ڈيپارڻمنٹ سے بات کرنا مددگار ثابت ہو سکت) ايچ آر(اپنے آجر، عملہ يا ہيومن ريسورسز 
کہ آپ کے ساته کيا ہو رہا ہے اور يہ کہ آپ کو کچه وقت کے ليے چهڻی درکار ہے۔ اس طرح کی چيزيں 

 بهی موجود ہيں جو آپ کے کام کو کم تهکانے واال بنا سکتی ہيں۔

 کے تحت زير تحفظ ہے۔ اس کا مطلب يہ ہے کہ کينسر کے 2010کينسر کا شکار ہر شخص ايکويلڻی ايکٹ 
حامل لوگوں کے ساته آجرين کو غير منصفانہ رويہ نہيں رکهنا چاہيے۔ اس کا مطلب يہ بهی ہے کہ آجرين 
سے توقع کی جاتی ہے کہ کام پر انہيں اس طرح کے انتظامات کرنے چاہيں جن کی وجہ سے کينسر کے 

 شکار لوگوں کو معاونت حاصل ہو۔

 :ميں شامل ہيںمدد کے ليے آپ کا آجر جو چيزيں کر سکتا ہے، ان 

 آپ کے اوقات کار ميں تبديلی کرنا تاکہ آپ غير مصروف اوقات ميں کام پر آ جا سکيں۔  •
آپ کے رفقائے کار سے کہنا کہ وه آپ کے ساته تعاون کريں اور کچه کاموں ميں وه آپ کا ہاته  •

 بڻائيں۔
 آپ کی جائے کار کے نزديک آپ کے ليے پارکنگ کا بندوبست کيا جائے۔ •
 ڻنے يا سستانے کے وقفوں کی اجازت دی جائے۔آپ کو لي •
 اگر ممکن ہو، تو آپ کو گهر سے کام کرنے کی اجازت دی جائے۔ •
 اگر آپ کے کام ميں جسمانی مشقت يا وزن اڻهانا شامل ہو، تو آپ کو ہلکے کام ديے جائيں۔  •

ے کہ آيا آپ کسی مالی پر جا کر يہ ديکهنا آپ کے ليے مفيد ہو سکتا ہ gov.ukاگر آپ خود روزگار ہيں، تو 
معاونت کے حصول کے ليے اہل ہيں۔ بينيفڻس کا دعوٰی کرنے کے حوالے سے ہمارے پاس اردو ميں مزيد 

 يا ہميں کال کريں۔ macmillan.org.uk/translationsمعلومات موجود ہے۔ مالحظہ کريں 

ہمارے پاس ايسے  پر ميک ملن کو کال کر سکتے ہيں۔ 0808 808 00 00مزيد معلومات کے ليے آپ 
ماہرين موجود ہيں جو آپ کے ساته کام اور مالی معامالت کے حوالے سے بات چيت کر سکتے ہيں۔ ہمارے 

 پاس ترجمان موجود ہيں، لہذا آپ ہمارے ساته اردو زبان ميں بات کر سکتے ہيں۔
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 تهکاوٹ کے شکار کسی شخص کی ديکه بهال کرنا

ايک صبر آزما کام ہو سکتا ہے۔ يہ ضروری ہے کہ آپ اپنا خيال  کسی دوسرے شخص کی نگہداشت کرنا
بهی رکهيں اور زياده تهکاوٹ سے اپنے آپ کو بچائيں۔ آپ ديگر لوگوں اور تنظيموں کو کہہ سکتے ہيں جو 

پر  0808 808 00 00نگہداشت ميں آپ کی مدد کريں۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے، تو ميک ملن کو 
 اس ترجمان موجود ہيں، لہذا آپ ہمارے ساته اردو زبان ميں بات کر سکتے ہيں۔کال کريں۔ ہمارے پ

 : اگر آپ تهکاوٹ کے شکار کسی شخص کی نگہداشت کر رہے ہيں، تو درج ذيل چيزيں مفيد ہو سکتی ہيں

اپنے رشتہ دار يا دوست کی حوصلہ افزائی کريں کہ يہ نوٹ کرنے کے ليے وه ايک ڈائری  •
کس وقت اچها محسوس کرتے ہيں اور کس وقت انتہائی تهکاوٹ۔ اس کام ميں  استعمال کريں کہ وه

 آپ ان کی مدد کر سکتے ہيں۔ 
ڈائری کو دن کے وه بہترين اوقات تالش کرنے کے ليے استعمال کريں جن کے دوران آپ کچه کام  •

 کر سکتے ہيں مثال خريداری کرنا يا مہمانوں سے مالقات کرنا۔ 
کی نيند اور خوراک ميں ساده بہترياں النے ميں مدد کر کے، ان کی  اپنے رشتہ دار يا دوست •

تهکاوٹ ميں کمی النے کی کوشش کريں۔ کچه ہلکی پهلکی ورزش کرنے کے ليے آپ ان کی 
 ۔)4مالحظہ کريں صفحات (ر سکتے ہيں۔ حوصلہ افزائی ک

 اپنے ہمراه رکهيں۔  اپنے رشتہ دار يا دوست کے ساته ہسپتال کی اپوائنڻمنڻس پر جائيں اور ڈائری •
ڈاکڻروں اور نرسوں کے ساته اس بارے ميں بات کريں کہ تهکاوٹ کی وجوہات کيا ہو سکتی ہيں  •

 اور کيا چيز مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ 

 معاونت کہاں سے حاصل کرنی ہے
 : کئی ايسے لوگ ہيں جو آپ کی اور آپ کی فيملی کی مدد کر سکتے ہيں

پر بات کر سکتے ہيں، پير تا  0808 808 00 00ميک ملن سے  آپ – ميک ملن کينسر اسپورٹ •
بجے۔ ہمارے کينسر اسپورٹ اسپيشلسٹ آپ کے ساته آپ کی تهکاوٹ پر  8تا شام  9جمعہ، صبح 

بات چيت کر سکتے ہيں اور يہ کہ کس چيز سے افاقہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے جذبات کے متعلق آپ 
ات کر سکتے ہيں اور آپ کو ان بينيفڻس کے بارے کو مدد فراہم کرنے کے ليے بهی وه آپ سے ب

ميں بتا سکتے ہيں جن کے ليے آپ اہل ہيں۔ ہمارے پاس ترجمان موجود ہيں، لہذا آپ ہمارے ساته 
 کا نام ليں۔' اردو'اردو زبان ميں بات کر سکتے ہيں۔ کال کرتے وقت، انگريزی زبان ميں بس 

   ہيں۔ وه آپ سے گهر پر مالقات کر سکتی ہيں۔ جی پيز کے ساته مل کر کام کرتی ڈسڻرکٹ نرسيں •

آپ کے ليے عملی کاموں مثال کهانا پکانے اور ذاتی نگہداشت کے  ہسپتال کے سماجی کارکنان •
کاموں ميں آپ کے ليے مدد کا بندوبست کرنے ميں آپ کی معاونت کر سکتے ہيں۔ وه اس شخص 

  ه بهال ميں مصروف ہے۔کے ليے بهی مدد کا بندوبست کر سکتے ہيں جو آپ کی ديک

عالمات کے عالج ميں مہارت رکهتی ہيں۔ بعض اوقات انہيں ميک  مسکن نگہداشت کی نرسيں •
  ملن کی نرسيں بهی کہا جاتا ہے۔

ان لوگوں کی نگہداشت کرتی ہيں، جو گهروں ميں اپنی زندگی کے اختتام  ميری کيوری کی نرسيں •
  پاس بهجوا سکتا ہے۔ کے قريب ہوں۔ آپ کا جی پی آپ کو کسی ايک کے

بات سننے کے ليے تربيت يافتہ ہوتے ہيں۔ وه آپ کے احساسات اور ان سے نمڻنے کے  مشيران •
حوالے سے آپ کو مدد فراہم کر سکتے ہيں۔ آپ کے ہسپتال کا ڈاکڻر يا جی پی آپ کو مشاورت کے 

 ليے بهيج سکتا ہے۔
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 لغت

ے تيل استعمال کيے جاتے ہيں۔ تيلوں کے بارے ميں ايک تکميلی تهراپی جس ميں پودوں ک - اروماتهراپی
 خيال کيا جاتا ہے کہ يہ آپ کے جسم اور دماغ کے ليے مفيد ہوتے ہيں۔

 جب کوئی بيکڻيريا يا وائرس جسم ميں داخل ہو جاتا ہے۔ - انفيکشن

آپ کی جلد ايک تکميلی تهراپی جس ميں نفيس قسم کی سوئياں استعمال کی جاتی ہيں اور انہيں  - آکوپنکچر
 ميں چبويا جاتا ہے۔

ورزش کی ايک قسم جس ميں گہری سانس اور پرسکون ہونے کو ہلکی حرکات کے ساته مال کر  - تائی چی
 استمال کيا جاتا ہے۔

 گردن ميں موجود ايک گلينڈ جو خون ميں ہارمون بهيجتا ہے۔ - رائيڈيتهائ

بہتر محسوس کرنے ميں مدد فراہم کرسکتی ہيں۔  کئی تهراپيوں پر مشتمل ہيں جو آپ کو - تکميلی تهراپياں
بعض اوقات ان کو آپ کے کينسر کے عالج کے ساته مال کر استعمال کيا جا سکتا ہے۔ ان کی مدد سے 

کينسر يا اس کے عالج کے اثرات ميں کمی النے ميں مدد ملتی ہے۔ ان تهراپيوں کو استعمال کرنے سے 
 کر لينی چاہيے۔ پہلے، آپ کو ہميشہ اپنے ڈاکڻر سے بات

 مراقبہ کا استعمال کيا جاتا ہے۔ورزش کی ايک قسم جس ميں جسم کی حالت، حرکت، سانس اور  - چی گانگ

ريز -ايک ايسی تهراپی جس ميں کينسر کے خليوں کو تباه کرنے کے ليے ہائی انرجی ايکس - ريڈيوتهراپی
 کا استعمال کيا جاتا ہے۔

ں يا ہاته کا ايک ايسا عالج جس  - ريفليکسولوجی  مساج استعمال کيا جاتا ہے۔ميں ايک قسم کا پاوٴ

ايسی ورزشيں جو آپ کو پرسکون ہونے ميں مدد دے سکتی ہيں، مثال گہرے  - پرسکون ہونے کی تکنيکيں
 ۔مراقبہسانس لينا يا 

ايک ايسی حالت جس ميں انسانی خون ميں موجود شوگر کی مقدار بہت زياده ہو جاتی ہے،  - ذيابيطس
  کيونکہ جسم اس کو موزوں طور پر استعمال نہيں کر سکتا۔

 سانس لينے ميں دشواری محسوس کرنا يا سانسوں کا تيزی سے چلنا۔ - سانس اکهڑنا

کينسر کےعالج کا ايسا طريقہ جس ميں پورا کينسر يا اس کا کچه حصہ نکال ديا جاتا ہے۔ اس کو  - سرجری
  آپريشن کروانا بهی کہتے ہيں۔

ايک نگہداشت صحت کا ماہر جو جسمانی طريقوں سے لوگوں کا عالج کرنے کے ليے  – راپسٹفزيو ته
 تربيت يافتہ ہوتا ہے جيسا کہ جوڑوں اور پڻهوں کے ساته کام کرنا، مساج اور گرمی سے عالج۔ 

کينسر کے ليے ايک ايسا عالج جس ميں کينسر کے خليوں کو مارنے کے ليے ادويات کا  – کيموتهراپی
 مال کيا جاتا ہے۔استع

خوراک اور غذائيت کا ماہر۔ يہ آپ کو بتا سکتے ہيں کہ کون سی غذائيں آپ کے ليے بہترين ہوں  - ماہر غذا
 گی۔

 مائعات کا جسم ميں جمع ہو جانا، جس کی وجہ سے سوجن ہو سکتی ہے۔ - مائعات کا رک جانا

ے کے ليے چهونے اور ہلکے دباوٴ کا ايک تکميلی تهراپی جس ميں تناوٴ سے چهڻکارا حاصل کرن - مساج
  عمل استعمال کيا جاتا ہے۔ جسم کے جس حصے پر کينسر موجود ہو، اس پر مساج نہيں کرنا چاہيے۔
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ايک تهراپی جس ميں آپ کو اپنے احساسات کے اظہار ميں مدد دينے کے ليے  - موسيقی کی تهراپی
 موسيقی کو استعمال کيا جاتا ہے۔

نيک جس کو ذہن کو انتہائی پر سکون اور خاموش حالت ميں النے کے ليے استعمال ايک ايسی تک - مراقبہ
 کيا جاتا ہے۔

وه عالج جو جسم ميں موجود مخصوص ہارمونوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ يہ کينسر کو آہستہ  - ہارمونل تهراپی
 کر سکتا ہے يا اسے پهيلنے سے روک سکتا ہے۔

سر کا ايسا عالج جو کينسر کے خليوں کے بڑهنے کے طريقے ميں ادويات کے ساته کين - ہدافی تهراپی
 مداخلت کرتا ہے۔ اسےحياتياتی تهراپی بهی کہا جاتا ہے۔

، گيری سانسوں اور حرکت کو استعمال کيا جاتا ہے۔ - يوگا  ورزش کی ايک قسم جس ميں ہلکے کهينچاوٴ

 

 اردو ميں مزيد معلومات
 :لومات موجود ہيںہمارے پاس ان موضوعات پر اردو ميں مع

 کينسر کی اقسام
 چهاتی کا کينسر •

 بڑی آنت کا کينسر  •

 پهيپهڑوں کا کينسر •

 پراسڻيٹ کينسر •

 عالج

 کيمو تهراپی •

 ريڈيو تهراپی •

 سرجری •

 کينسر سے نمڻنا

 بينيفڻس کا دعوٰی کرنا •

 کهانے پينے کے مسائل اور کينسر •

 زندگی کا اختتام •

 تهکاوٹ اور کينسر •

 ثراتکينسر کے عالج کے ضمنی ا •

آپ اپنی مدد کرنے کے ليے خود کيا کر سکتے  •
 ہيں

 

 macmillan.org.uk/translationsيہ معلومات ديکهنے کے ليے، مالحظہ فرمائيں 

 ميں بات کريں ہمارے ساته اردو
پر مفت کال کر سکتے ہيں اور ايک مترجم کے ذريعے ہمارے ساته  0808 808 00 00آپ ميک ملن کو 

ے ہيں۔ آپ ہمارے ساته اپنی پريشانيوں اور طبی سواالت کے متعلق گفتگو کر اردو ميں بات کر سکت
 کا نام ليں۔' سکتے ہيں۔ کال کرتے وقت، انگريزی زبان ميں بس اردو

بجے تک۔ اگر آپ کو سننے ميں دشواری پيش آ رہی  8تا شام  9ہم پير تا جمعہ کهلے ہوتے ہيں، صبح 
 ڻيکسٹ ريلے استعمال کر سکتے ہيں۔ يا 0808 808 0121ہے، تو آپ ڻيکسٹ فون 



 اور کينسر) تهکن(تهکاوٹ : 13ميں سے  13کے صفحات  2015ميک ملن حقائق نامہ 

 حوالہ جات اور تشکر 

يہ تمام معلومات ميک ملن کينسر اسپورڻس کينسر انفارميشن ڈيويلپمنٹ ڻيم کی جانب سے تحرير اور 
 مرتب کی گئی ہيں۔ 

پر مبنی ہے۔ ہم آپ کو ان  تهکاوٹ سے نمڻنااس حقائق نامہ ميں موجود معلومات، ميک ملن کے کتابچہ 
 قل بهيج سکتے ہيں مگر مکمل کتابچہ صرف انگريزی ميں دستياب ہے۔ کی ن

يہ مواد متعلقہ ماہرين اور ہمارے ميڈيکل ايڈيڻر ڈاکڻر ڻم آئيوسن کنسلڻنٹ ميڈيکل آنکالوجسٹ اور ميک ملن 
 چيف ميڈيکل ايڈيڻر کی طرف سے تصديق شده ہے۔ 

، سربراه کلينيکل افيکڻِونيس، ميری بشکريہ ڻيری کيپکسی، مسکن نگہداشت کی نرس اور جين ايڈيس
 کيوری۔ کينسر سے متاثره ان لوگوں کا بهی شکريہ جنہوں نے اس ايڈيشن پر نظر ثانی کی۔

ہماری تمام معلومات دستياب شده بہترين ثبوتوں پر مبنی ہے۔ ہمارے استعمال کيے گئے ذرائع کے بارے 
 پر رابطہ کريں bookletfeedback@macmillan.org.ukميں مزيد جاننے کے ليے ہم سے 
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