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مریض کی معاونت کا کتابچہ
 ضمنی اثرات کی اطالع دیناREPORTING OF SIDE
EFFECTS
 یا آپ، اگر آپ پر کوئی ضمنی اثرات ہوئے ہیںIf you have any side effects, or think
 کا خیال ہے کہ آپ کو کوئی غیر معمولی عالماتthat you are experiencing any unusual
، ظاہر ہو رہی ہیںsymptoms,

 دیکھ، ہسپتال کی نرس، تو اپنے ڈاکٹرtalk to your doctor, hospital
 یا دوا ساز سے، بھال کرنے والی نرسnurse, homecare nurse, or
 فورا ً بات کریں۔pharmacist straight away.
 اس میں کوئی بھی ضمنی اثرات شامل ہیں جوThis includes any side effects that
 پیکیج کے برگچے میں درج نہیں ہیںaren’t listed in the package leaflet
 آپ پیال کارڈ سکیم کے ذریعے بھی ضمنی اثرات کیYou can also report side effects directly
: برا ِہ راست اطالع یہاں کر سکتے ہیںvia the Yellow Card Scheme at:
https://yellowcard.mhra.gov.uk/ https://yellowcard.mhra.gov.uk/
 پر بھی0800 221 441  کوGlaxoSmithKline Side effects should also be reported to
 ضمنی اثرات کی اطالع دینی چاہیےGlaxoSmithKline on 0800 221 441
 ضمنی اثرات کی اطالع دے کر آپ اس دوا کیBy reporting side effects you can help
 حفاظت سے متعلق مزید معلومات فراہم کرنے میںprovide more information on the safety
 مدد کر سکتے ہیں۔of this medicine.
 براہ مہربانی نوٹ کریں کہ ضمنی اثرات کی اطالعPlease note that the reporting of side
 دینا صرف انگریزی میں دستیاب ہے۔effects is only available in English.
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آپ کی  NUCALAدوا
یہ معلوماتی ہدایت نامہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو  ،NUCALAپہلے سے بھرا ہوا
پین یا پہلے سے بھری ہوئی سرنج بطور نسخہ تجویز کی گئی ہے ،اور اس کا مقصد
آپ جیسے مریضوں کی اپنی دمہ کی تشخیص کو اور اپنی دوا کے کام کرنے کو بہتر
طریقے سے سمجھنے میں مدد کرنا ہے۔

مندرجہ ذیل صفحات پر ،آپ کو مفید معلومات ملیں گی جو آپ کو
سمجھنے میں مدد فراہم کریں گی:
• آپ کی دمہ کی مخصوص تشخیص
• آپ کا عالج
• آپ کے عالج میں شامل عملی پن
آپ کو اس  PDFکے آخری صفحے پر معاونت کے آن الئن وسائل کے کارآمد
روابط بھی ملیں گے۔

آپ کی تشخیص
• میرے دمہ کے بارے میں مختلف کیا ہے؟
• شدید ریفریکٹری ایوسینوفلک دمہ کا کیا مطلب ہے؟

آپ کا  NUCALAعالج
• مجھے یہ دوا کیوں نسخہ کی گئی ہے؟
• اس عالج کے بارے میں مختلف کیا ہے؟
• کیا مجھے اپنی موجودہ دوا جاری رکھنی چاہیے؟
• یہ عالج کیا کرتا ہے؟
• اس عالج سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟
• ضمنی اثرات کیا ہیں؟

یاد رکھنے کے لیے اہم
نکات
• میرے عالج میں کیا شامل ہو گا؟
• میں یہ عالج کب بند کر سکتی/سکتا ہوں؟
•  Nucalaانجکشن کا شیڈول
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آپ کی تشخیص

مزاحم کا کیا مطلب ہے؟

میرے دمہ کے بارے میں مختلف کیا ہے؟
• تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ دمہ کے تمام معامالت ایک جیسے نہیں ہوتے۔ در حقیقت،
سائنس میں ترقی کے سبب ڈاکٹروں کو یہ احساس ہوا ہے کہ دمہ کی مختلف اقسام کو
مختلف قسم کے عالج کی ضرورت ہوتی ہے۔

• مزاحم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دمہ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اور/یا عالج کے خالف
مزاحمت پیش کرنے واال ہے

ایوسینوفلز کیا ہیں؟
• ایوسینوفلز خون کے سفید خلیات کی ایک قسم ہیں جو آپ کے پورے جسم میں پائے جاتے
ہیں ،جو آپ کے مدافعتی نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
• سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ جب ایوسینوفلز آپ کے خون سے آپ کے پھیپھڑوں
میں منتقل ہوتے ہیں ،تو وہ آپ کی سانس کی نالی میں سوزش اور ورم کا باعث بن سکتے
ہیں ،جس سے دمہ کے شدید دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے

اگر مندرجہ ذیل عالمات کی شکایت ہے تو ممکن ہے آپ کو
دمہ کا دورہ پڑ رہا ہو؛

دمہ کے شکار  5-10%افراد کو

شدید دمہ ہوتا ہے۔
آپ کی طرح ،ان میں سے کچھ افراد میں ایک خاص قسم کے دمہ کی تشخیص ہوئی

ہے :شدید ریفریکٹری ایوسینوفلک دمہ۔ درج ذیل وضاحات کو آپ کو
یہ سمجھنے میں مدد کرنی چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔

•

•
•
•

میرا دمہ شدید کیوں ہے؟

آپ کا تکلیف سے نجات دہندہ مدد نہیں کر رہا ہے یا چار گھنٹے سے زیادہ اثر
نہیں کر رہا ہے
آپ کی عالمات بدتر ہوتی جا رہی ہیں (کھانسی ،سانس کا نہ ہونا ،خَرخَرانا یا
چھاتی کی سختی)
آپ کو سانس لینے میں شدید دشواری ہے یا بولنا ،کھانا یا سونا
مشکل ہے
آپ کی سانس تیز ہوتی جا رہی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ
آپ صحیح طرح سے سانس نہیں لے سکتے ہیں۔

اگر آپ کو لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر آپ یا کسی اور کو دمہ کا دورہ پڑ رہا
ہے ،تو فوری طور پر طبی امداد طلب کریں۔

• دمہ کے مختلف ہونے کا ایک طریقہ اس
کی شدت ہے۔ عام طور پر' ،شدید' دمہ
کے مریضوں کو اپنی دمہ کی روزانہ کی
عالمات کو کنٹرول کرنا مشکل لگتا ہے۔
• ‘شدید’ دمہ کے مریضوں کو دمہ کے دورے
پڑنا جاری رہ سکتے ہیں ،یہاں تک کہ جب وہ
دمہ کی نسخہ کردہ خوراک سے زیادہ دوا لے
رہے ہوں
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دمہ کی عالمات
عام طور پر خرخراہٹ ،سانس کا نہ
ہونا ،چھاتی کی سختی اور کھانسی
شامل ہیں (یہ وقت کے ساتھ مختلف
ہو سکتی ہیں)

ΓΩϭΩηϣΔϠοϋ

ΔϠοϋ

سوزشی اور
ورمی سانس
کی نالیاں
ΔϘϳοΔϳϭϫΓΎϧϗ

صحت مند
سانس کی نالیاں
ΏϭΑϧΔϧΎρΑ
ΔΑϬΗϠϣ
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ΔϳϭϫΓΎϧϗ

ΏϭΑϧΔϧΎρΑ
ΔϳΩΎϋ

آپ کا  NUCALAعالج
مجھے یہ دوا کیوں تجویز کی گئی ہے؟
 NUCALAان لوگوں کے لیے عالج کا ایک اختیار ہےجنھیں شدید ریفریکٹری ایوسینوفلک
دمہ ہے۔ آپ کو یہ دوا تجویز کرنے کا فیصلہ اس تشخیص کی بنیاد پر تھا:

مجھے اپنے  NUCALAعالج کے بارے میں
اور کیا جاننا چاہیے؟
•  NUCALAآپ کی دمہ کی دیگر ادویات کے ساتھ ایک اضافی
عالج ہے ،جو خاص طور پر آپ کی دمہ کی قسم (شدید ریفریکٹری
ایوسینوفلک دمہ) کے لیے موزوں ہے

 .1آپ کے دمہ کی موجودہ عالمات ،بشمول
دمہ کے دوروں کی تعداد

 .2ادویات کی اقسام جو آپ لیتے ہیں

کیا مجھے اپنی موجودہ دوا جاری رکھنی
چاہیے؟
• ہاں۔  NUCALAایک اضافی عالج ہے ،جس کا مطلب ہے کہ
آپ کو اپنے ڈاکٹر کی طرف سے نسخہ کردہ دمہ کی دیگر
ادویات لینا جاری رکھنا چاہیے

 .3معمول کی خون کی تشخیص کے نتائج

• یہ تجویز کی جاتی ہے کہ دمہ کے تمام مریضوں کے پاس دمہ کا
عملی منصوبہ الزمی ہونا چاہیے
• اگر آپ کے کوئی سواالت ہیں ،تو براہ مہربانی اپنی اگلی کلینک
مالقات میں اپنے ڈاکٹر ،نرس یا دوا ساز سے پوچھیں
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 NUCALAکیا کرتی ہے؟

اس دوا سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟

• جب ایوسینوفلز خون کے سفید خلیات آپ کے خون سے آپ کے پھیپھڑوں میں منتقل ہو
جاتے ہیں ،تو وہ آپ کی سانس کی نالیوں میں سوزش کا سبب بن سکتے ہیں ،جس سے
دمہ کے شدید دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے

 .1طبی مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ آپ جیسے شدید ریفریکٹری ایوسینوفلک دمہ والے
بہت سے بالغوں کے لیے ،اس دوا سے دمہ کے دوروں کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔

• ) Interleukin-5 (IL-5ایوسینوفلز کی نشوونما اور زندہ رہنے میں معاون ہوتی ہے۔

 .2ان مریضوں کے لیے جو دمہ کی عالمات اور دوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے منہ
کے ذریعے کورٹیکوسٹیرائیڈ ( )corticosteroidsلیتے ہیں ،اس دوا سے درکار یومیہ
خوراک کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ کوئی بھی کمی آپ کے ڈاکٹر کی طرف

ﻣﻔﻌﻠﺔ

سے کی جانی چاہیے۔
إﻟﺗﮭﺎب

 .3یہ دوا آپ کے دمہ کے کنٹرول میں بہتری التے

ﺧﻼﯾﺎ ﺣﻣﺿﯾﺔ

•  Nucalaایوسینوفلز سے  IL-5بائنڈنگ کو بالک کرتا ہے اور آپ کے خون میں ایسوین
پسند کی تعداد کو کم کرتا ہے ،جس سے آپ کے پھیپھڑوں میں سوزش کم ہوتی ہے

ہوئے آپ کے معیار زندگی کو بہتر بنانے میں
مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔

ﻣﯾﺑوﻟﯾزوﻣﺎب
5

یاد رکھیں...
اپنے معالج سے مشورہ کیے بغیر
تجویز کردہ دوا میں کوئی تبدیلی
نہ کریں۔

IL

IL
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IL

ایوسینوفل کی سطح کو
کم کرتی ہے

Il-5R

ﺧﻼﯾﺎ ﺣﻣﺿﯾﺔ
اﻟﺗطور واﻟﺑﻘﺎء

سانس کی نالیوں میں سوزش کو کم
کرتی ہے

یہ نوٹ کرنا اہم ہے

ہمیشہ اپنے معالج سے مشورہ کریں اور اپنی دیکھ بھال کی نرس کو بتائیں اگر....
•
•
•
•

• آپ حاملہ ہیں ،خیال ہے کہ آپ حاملہ ہو
سکتی ہیں یا آپ کا بچہ پیدا کرنے کا
ارادہ ہے
• آپ کو اپنے عالج سے متعلق کوئی
خدشات ہیں

آپ کا دمہ کنٹرول میں نہیں رہتا ہے
آپ کی عالمات بگڑ جاتی ہیں
آپ دودھ پالتی ہیں
اگر آپ کو  mepolizumabیا دیگر کسی
اجزاء سے الرجی ہے
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مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ  NUCALAمیرے
لیے کام کر رہی ہے؟
• دمہ کے تمام مریضوں کے پاس دمہ کا عملی منصوبہ الزمی ہونا چاہیے۔
دمہ کا ایک عملی منصوبہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اسے اپنے ڈاکٹر،
نرس یا دوا ساز سے پُر کرائیں:
https://www.asthma.org.uk/2dd8cb4c/globalassets/forprofessionals/translated-action-plans/urdu-asthmaaction-plan.pdf
• اپنے ڈاکٹر ،نرس یا دوا ساز کے ساتھ اشتراک کرنے
کے لیے اپنی پیشرفت کا تحریری ریکارڈ رکھیں
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ضمنی اثرات کیا ہیں؟
تمام ادویات کی طرح ،اس دوا کی وجہ سے بھی ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں ،اگرچہ ہر ایک
کو یہ نہیں ہوتے ہیں۔  Nucalaکی وجہ سے ہونے والے ضمنی اثرات عام طور پر شدت میں
کم سے معتدل ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ شدید بھی ہو سکتے ہیں۔
بہت عام ضمنی اثرات ،جو  NUCALAلینے والے ہر  10افراد میں  1سے زیادہ کو متاثر کر
سکتے ہیں ،ان میں شامل ہے:
• سر درد
عام ضمنی اثرات ،جو  NUCALAلینے والے  10افراد میں سے  1فرد کو متاثر کر سکتے
ہیں ،ان میں شامل ہے:
• بخار (زیادہ درجہ حرارت واال)

• چھاتی کا انفیکشن  -جس کی عالمات
میں کھانسی یا بخار (زیادہ درجہ حرارت

سرخ دھبے)
• اگزیما (جلد پر خارش دار ُ

واال) شامل ہو سکتا ہے

الرجک رد عمل
کچھ لوگوں کو الرجی یا الرجی کی طرح
کے رد عمل ہو سکتے ہیں ،انھیں بیش
حساسیت ردعمل کہا جاتا ہے۔
یہ ردعمل عام ہو سکتے ہیں
( 10افراد میں سے  1فرد کو متاثر
کرتے ہیں)۔
یہ عام طور پر انجکشن کے بعد منٹوں
سے گھنٹوں کے اندر ظاہر ہوتی ہیں،
لیکن بعض اوقات عالمات کئی دن بعد
شروع ہو سکتی ہیں۔

بیش حساسیت ردعمل کی عالمات میں شامل
ہو سکتا ہے:
• چھاتی کی سختی ،کھانسی اور سانس
لینے میں دشواری
• بے ہوش ہونا ،چکر آنا یا غش کھا جانا
• پپوٹوں ،چہرے ،ہونٹوں ،زبان یا منہ کی
سوجن
• پت
• دھپّڑ
اگر آپ کو کسی انجکشن یا دوا سے اسی
طرح کا ردعمل ہوا تھا ،تو اپنے معالج کو
بتائیں۔

اگر آپ کو الرجک رد عمل کا سامنا ہوتا ہے ،تو براہ مہربانی فوری طور پر طبی امداد
حاصل کریں۔

• انجکشن لگنے کی جگہ پر رد عمل

• پیشاب کی نالی میں انفیکشن (پیشاب میں

(جہاں انجکشن لگایا گیا تھا وہاں درد،

خون آنا ،تکلیف دہ اور متعدد بار پیشاب

سرخی ،سوجن ،خارش اور جلن

آنا ،بخار ،کمر کے نچلے حصے

کا احساس)

میں درد)

• کمر کا درد

• پیٹ کے اوپر والے حصے میں درد

• حلق کی سوزش (گلے کی خراش)

(معدے میں درد یا معدے کے اوپر والے

• بندش ناک (ناک بند ہونا)

حصے میں تکلیف)

شاذ و نادر ہونے والے ضمنی اثرات ،جو  NUCALAلینے والے  1,000افراد میں سے 1
فرد کو متاثر کر سکتے ہیں ،ان میں شامل ہے:
• شدید الرجک رد عمل (زود حسی)
اگر آپ کو ان میں سے کوئی عالمات ظاہر ہوتی ہیں تو براہ مہربانی اپنے ڈاکٹر ،نرس یا
دوا ساز کو بتائیں
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ضمنی اثرات کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،براہ مہربانی مریض سے
متعلق معلوماتی برگچہ پڑھیں جو آپ کی دوا کے ساتھ آتا ہے ،یا مالحظہ کریں
www.nucalapatient.co.uk
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یاد رکھنے کے لیے اہم
نکات
میرے عالج میں کیا شامل ہو گا؟
•  NUCALAکو ہر  4ہفتوں میں ایک بار واحد انجکشن
کے طور پر دیا جاتا ہے
• آپ اپنی رانوں یا پیٹ میں  Nucalaکو لگا سکتے ہیں۔
• اگر کوئی اور آپ کو انجکشن لگاتا ہے ،تو وہ آپ کے
بازو کے اوپر والے حصے کو بھی استعمال کر
سکتے ہیں۔
 NUCALAانجکشن
لگانے کی جگہیں

• ایسی جگہ پر انجکشن نہ لگائیں جہاں آپ کی جلد پر
خراش لگی ہو ،نرم ہو ،سرخ یا سخت ہو۔
• اپنی ناف کے  cm 5کے احاطے کے اندر انجکشن مت
لگائیں۔

میں یہ عالج کب بند کر سکتی/سکتا ہوں؟

 Nucalaگھر پر دیکھ بھال کے انجکشن کا
شیڈول
یہ اہم ہے کہ آپ کو ہر چار ہفتوں بعد آپ کا  Nucalaانجکشن لگے۔ نیچے دیے گئے شیڈول
کو پُر کر کے اپنی مالقاتوں سے باخبر رہیں۔
انجکشن 1
تاریخ:
وقت:

انجکشن 2
تاریخ:
وقت:

انجکشن 3
تاریخ:
وقت:

انجکشن 4
تاریخ:
وقت:

انجکشن 5
تاریخ:
وقت:

انجکشن 6
تاریخ:
وقت:

انجکشن 7
تاریخ:
وقت:

انجکشن 8
تاریخ:
وقت:
انجکشن 10
تاریخ:
وقت:
انجکشن 12
تاریخ:
وقت:

•

جب تک آپ کا ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہ دے تب
تک  Nucalaکے انجکشن لگانا بند نہ کریں۔
 Nucalaکے ساتھ عالج میں رکاوٹ یا عالج
بند کرنا آپ کی دمہ کی عالمات اور دوروں
کے واپس آنے کا باعث بن سکتا ہے۔

•

 Nucalaشدید دمہ کے طویل المیعاد عالج کے
لیے ہے۔

انجکشن 9
تاریخ:
وقت:

•

 Nucalaایکاضافی عالج ہے، جس کا
مطلب ہے کہ ،آپ کو اپنے ڈاکٹر کی طرف
سے نسخہ کردہدمہ کی دیگر ادویات لینا
جاری رکھنا چاہیے

•

اگر یہ دوا لینے کے دوران آپ کی دمہ کی
عالمات بڑھ جاتی ہیں تو براہ مہربانی طبی
امداد حاصل کریں

انجکشن 11
تاریخ:
وقت:
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آج آپ نے کیسا محسوس کیا؟
تاریخ

کیا آپ اپنی ادویات کے معموالت کو بھول گئے
ہیں یا آپ نے ان میں تبدیلیاں کی ہیں؟

اضافی تبصرے

مزید معاونت
اگر آپ کے اپنے  NUCALAعالج یا شدید دمہ کی تشخیص کے بارے میں مزید سواالت
ہیں ،تو یہاں  NUCALAمریض کی ویب سائٹ مالحظہ کریں:

www.nucalapatient.co.uk
دمہ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ،یہ مفید لنکس
مالحظہ کریں:
British Lung Foundation
www.blf.org.uk/asthma
NHS Choices
www.nhs.uk/livewell/asthma
Asthma UK
www.asthma.org.uk
دمہ سے متعلق کوئی بھی عمومی سواالت؟
 0300 222 5800پر  Asthma UKکی ماہر نرسوں کو کال کریں ،اختیار 1
صبح  9بجے سے شام  5بجے تک ،پیر تا جمعہ
مریضوں کے فورم
اضافی نوٹس:
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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تبادلہ خیال کرنے کے لیے  Asthma UKکا فورم:
ٔ
https://www.asthma.org.uk/forum
تبادلہ خیال کرنے کے لیے فورم:
مریض کے
ٔ
patient.info/forums
NP-GB-MPL-PSP-200007
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