
 2 از 1 ���ہ

 
305 Milner Ave. Suite 920 
Scarborough, ON,  
M1B3V4 

 
 416.321.3883 :��ن

 
 
 ا����ط �� ����ز۔ �ہ�ا	� �� ����ز

 
�ٹ�و�����(���ہ ���� ��(  

�	
�� ($#ا"� ��!� ا�� ���� ��ر ہے ��ے ��ہ �� ���	ے وا!��*$ں&%$ٹ� ) ا,�� +*�' &�� اور ��ٹ، (+ �� 
  ے ا7*��6ل �
� ���4 ہے۔�ے ���2	ے �ے �0) ا/. -,ہ

  
  : �ے �ہ.ے���ہ ����

  
•  8� =ہ�ے �4، ��ف =��� ��  /%	ٹہ4+پ ٹ
�ٹ 7ے ۔  ���ٹے �ہ�ے ���م �ا �ے ��ہ	� ���ں�8ے ��

7
C �� رس �ے A7*ے ہ
ں۔ 
  د�ں"�! ��، وٹ��	� ا� )ASA(ا�����  دن =ہ�ے 7 •
 ، ��	'�%& �� ا�*���'�& "�! ��د�ں)Ticlid(ٹ	%�	ڈ   دن =ہ�ے3 •
 ��رے �
ں 
�ٹ �� �I�J ���$ظ ��ا�ے 7ے =ہ�ے اسٹ – 1	0ے ہ	ں) وار.	���(�� -پ �'��ڈ�� ا •

�� ہے۔�ہڈا�ٹ� 7ے ��ت &
I ���ں �ہ  �N,$ص ہا��ت �ے �0ے�� 	� C� �	
�  دوا 
  

  ���ہ ���� �ے دوران ��� ہ��1 ہے؟
  

راج �
� ��2ے /� اور�
ں /ے 4$ +پ �� اQ	ں =ہ
 +پ 7ے �	V$رU �ے �Tرم =� �C +پ ا�	ڈوA7$=� ا���2 �
�ے �ہ� ��2ے /�۔ �� WN*7گ ��رروا�2 �ے دوران د$� �Yا� ZA
�ٹ
�ٹ ��ZA دوا �ے �\
� ا�]�م د�� ��A7*� ہے 

 ��4ے ہ
ں۔ 	�= �	
��ے اور ��ZA دوا �� Z7 $� ے�/Uر �$ �[ �ز��ں �	N� �*^0ے ا�� و�
ہ��ے �ے Aٹ �  �

ZA ہ$ش �
ں وران +پ ��ہ �
	� �ے دا7*��6ل �
� ��2ے /�۔ �
[ `$ا�
ہ �
[ `$ا�
/� ے۔  /رہ
ں�
ں���  �%� 

 /%	ٹ$ں �4	&Uہے۔ ��ر �*A7 رہ   
  

+پ �ے d4�7 ا�� ذ�ے دار ���b$ر ا���ن �� رہ	� �aورU ہے �$ +پ �$ /%�  4$، ا�� &پ ���6 دوا !��ے ہ�ں

ں +پ �ے d4�7 ��2ے۔ � ��A
�� ٹ�ا�4 ڈرا2
$ ��ے �� ٹe= $� ہ[ +پ�� `$د 7ے �g$رٹ 7ے /%� ���ے �


	ے �� ا��زت �ہ� ��A

Z +=��ٹ ��A7*ے �ہ 4$اس دن +پں د�*ے ہ
ں۔ 
ٹJ� h���i` ں
ر �ہ وا=j ��م =� و ا ہ

	ے 7ے ا-*�از ���� &�ہ0ے۔ہ[اس �ت �ے دوران +پ �$ ا��A7*ے ہ
ں۔ ��ے ,
T   

  

� ���4 ہے۔ ) /
�ٹ�وA7$پ(��ہ �
ں � k`ہ 7ے دا	پ �ے دا�$ �+ lT��� ہ �ے	0ے ���*$ں �� -��Im �ے 


	� &�ہ0ے۔�� ا7*��6ل �
� ���4 ہے۔ ) ��ؤd4 /�رڈ(�
� +رام ا/� �,	$�o دا�*$ں �$ ��Aل p �	
 دہ &ہ ��ہ �
*A7$ہہ�
q دہ �A4 6$�� �ہo ZA
��$/$ں �$ ں ہ$�4۔ 
� ہے،  dQ� $4 �4 ہے�� �
� k`ں دا
� ����A7$پ �$ rpا�2 

 ����%� sہے۔�� �� `$اہ �*A7$ہ ہ�4]� �� U  ز��ں �	
  

$6��$��ٹ ں 
۔ ا�ہ�0ے ��A7*ے ہ
ں) ]biopsies[���' 1*;��9ت (�ے ��رروا�2 �ے دوران &%$ٹے $%*
=

u ا��اض(NJ4 د�� ��2ے /�۔ ) ��ہ� v
�� �ے ذر��ہ ���8 �ے �0ے 4]��ہ /�ہ �%
�$رUٹ
�ٹ ہ

Aٹ� =�2� $� 
)Helicobacter pylori(.4 �� ٹ���A
� ����ش =� �k6*J ہA7$*� ہے �$ �ہ ا��� �ے �ڑهے ہ$2ے `�iے  

�� ہ$�4 ہے۔�	� d4�7 ے�  
  

ور ��م rpا �%��ے �� ا��زت دU ��رروا�2 �ے �� �ZA�� C دوا اور ا�]�6د زاk2 ہ2��$
ں 4$ +پ �$ =
	ے ا
�Aہ ��ہ �
	� �$ ا�]�م د�	ے �
 �bوع ��د�ں۔ rpا -�C ��6$ل  ا=	� +پا/�ے دنے /�۔ ��2z�- 5ں ��ف 


ZA +پ ��ZA دوا �ے زاk2 ہ$�ے �ے دوران � �	ٹ I��30-45 �4 ���� �� �!ہ �
ں �e��|4 �	ٹ �!*ے ہ
ں، 
��AرU دے د�ں /ے۔ر�
ں /ے۔ �� �� v2�*�  ہ[ /%� ���ے 7ے =ہ�ے +پ �$ ٹ
�ٹ �ے 

  
  ���ہ ���� �ے ��� ��ن �� +<���ں ���=> ہ����� ہ�ں؟



 2 از 2 ���ہ

  

[ `$ا�
/� ���$س ���ں  �j �� و�ہ 7ے
ں�
ں ��رU رہ A7*ے ہہ دن ��^� ����ے ا��ات ��ZA دوا � +پ 

+پ �� -�� د�A7 d*� ہے `�ص �$ر =� اس �$رت �
ں �C �ہ ��ہ �
	� �ے دوران �ہI ز��دہ ز��ں �	U /ے۔ 
ا7*��6ل ��A7*ے ) Lozenge(+پ اس �ے �0ے ^�ص �ہ 6o$�� ا�� �� دو دن �
ں ٹ%
� ہ$���4 ہے۔ ہ$�2 4%�۔ 

ہ ہ$ا �� و�ہ 7ے �ہI ز��دہ �%�ا ہ$ا ���$س ��4ے ہ
ں۔ ا�ہ
ں۔ b k`گ دا$� �Y درد �b $� �2 �� ا/� +پ$�
�ے وا�� I�.o ہے 4$ +پ �$ اس ڈا�ٹ� د�!� �� 	��AT Uم د�[��ے ��ہ �
	� ا j� ڈ7ے ��ا�ا�ٹ� �� ا=	ے `�

��   &�ہ0ے۔ 7ے را�iہ ���� &�ہ0ے �� ^��Z��4 C ہ�g*�ل �ے ا���6	�� ڈ=�رٹ6	ٹ ��
  

  ���ہ ���� �ے @?�ات ��� ہ�ں؟
  


ں `�iات �ہI �[ ہ$4ے ہ
ں۔ ان �
ں �	ر�ہ ذ�k��b k ہ
ں� d4ٹ �ے ہ��=$A7ڈو	ہ ��ر ا��4]�:  
  

 `$ن �ہ	� •
•  U2ے �7*ہ ��ر����)Perforation( 
•  j�	4 k6o)�	Q	

g%ڑون �
ں 7
�ل �%%=( 

ں ز`[ •� ���� rpا�2 
• q
�A4 ں
� ./ 

  
 `�iات �	���$ظ ���� ��ر ہے۔ ��ہ �
	� �ہ�o Iم، �	& d4�7 ا/� &ہ اس ���� ��ر �ے

ZA ز��دہ �� ہ�ں 


u �|�ر ���ے �ے T$ا2 �ے ذر��ہNJ4 �
�$ں �
ں ���Y� �4U%�ر�ں۔ وہ ز��دہ 
    ہ$��4ے ہ


