
Rx  :ی� كا نام ی�:  _____________________________مر … ________________________تار … … … … … … … … … … … … … 
 ںـ�ا�ر كرتی �یكو وا�رل انفیكشن وہ ��مات جو آپ نے آج بیان كی �یں 

 

 ) دنوں تك ر�تا ہے 7-14نزلہ زكام):  باال�ی �ل�ہ تنفس  
    :دنوں تك ر�تا ہے 7-14شدید نزلہ 
  ت

ّ
دن یا اس سے زا�د تك  10دنوں تك ر�تی ہے،  3-7كی سوزش ("�لے كی �راش"):   سے �لےشد

  ت واال
ّ

  ہے دنوں تك ر�تی 7-21"�یس� كولڈ" (ك�انسی):   /كا ورم پ��وںیپ�شد
 دنوں تك ر�تی ہے 7-14ش ("نت�نوں كی انفیكشن"):   سوز یناك كے نت�نوں ك … … … … … … … … … … … … … … 

یز نہیں كی ��یں كیونكہآپ كیل�ے این�ی با�یو   �كس تجو
یات این�ی با�یو�كس    ںـوتیوا�رل انفیكشن كے ��ج میں م��ر نہیں ہادو

،  ا�رات دیمف ری�این�ی با�یو�كس 
ً
  اور شدید ن��انات  yeast infections) ل�نا،دست كا با�� بن سكتی �یں (م��

 د�مل، �ردے یا ج�ر كا ز�م ـ كا با�� بن سكتی �یں جیسے كہ شدت والی پی�ش، الرجك واال ر
 

یں اور اپنے بدن كو وا�رس سے ل�نےكیل�ے آپ ، تو یہ بہت �روری ہےكہ میں مبت� ہوتے �یںجب آپ وا�رل انفیكشن  �وب آرام كر
 و�ت دیںـ 

یں  ، تو آپ جلد ��ت یاب ہو جا�یں �ے:�ے ا�ر آپ مندرجہ ذیل �دایات پر �مل كر
           یادہ ممكن ہو یںجتنا ز  سكے آرام كر
        یادہ ما��ات پی�یں یادہ سے ز  ز
        اپنے �ات�وں كو ك�رت سے د�و�یں 
          :یزكی ��یں �یں یات لیں، جیسےكہ ذیل میں تجو  كاون�ر سے دستیاب ادو

 

  ب�ار اور دردوں كیل�ےAcetaminophen )ا��نولم�ال كے �ور پر� ،Tylenol® (  
 دوں كیل�ے ب�ار اور درIbuprofen )م�ال كے �ور پر ،Advil®( 
 ل�ےیب�ار اور دردوں ك  Naproxen) ،م�ال كے �ور پرAleve®( 
  لےكی �رابی كیل�ے�Lozenge (ك�انسی كیل�ے �وسنے والی می��ی �ولیاں) 
 كی كیل�ے ناك  بندش ناكSaline  ،سپرے (م�ال كے �ور پرSalinex® ( 
   :دی�ر ______________________________________________________________  

، ا�ر                    
ً
        و، ناك كی بندش ك�ولنے والی دوا، �رف م�ت�ر مدت كیل�ے!)كام نہیں كرتی ت ®Salinex(م��

بانی اپنے ڈاك�ر كو دك�ا�یں ا�ر :  براِہ مہر
           ید �راب ہو جا�یںدنوں میں بہتر نہیں ہو  ____ ��مات  تیں یا كسی ب�ی و�ت مز

          ) ا�ر آپ كو تیز ب�ار ہو جا�ےC38 �دایات كے م�اب�) _________د، یا سے زا�  
           :دی�ر______________________________________________________ 

 

یز كرنے واال … ____________________________________________________________________نس�ہ تجو … … … … … … … … … … … … … 
  

 

بی�ل س�یوارڈشپ پرو�رام  سےكی ��ی ہے پشن پیڈ" كی م�اب�ت آركیو ای� آر این�ی ما�كرو یسكر   اس "وا�رل پر
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یات این�ی با�یو�كس    ںـوتیوا�رل انفیكشن كے ��ج میں م��ر نہیں ہادو
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Rx  :ی� كا نام ی�:  _____________________________مر … ________________________تار … … … … … … … … … … … … … 
 ںـ�ا�ر كرتی �یكو وا�رل انفیكشن وہ ��مات جو آپ نے آج بیان كی �یں 

 

 ) دنوں تك ر�تا ہے 7-14نزلہ زكام):  باال�ی �ل�ہ تنفس  
    :دنوں تك ر�تا ہے 7-14شدید نزلہ 
  ت

ّ
دن یا اس سے زا�د تك  10دنوں تك ر�تی ہے،  3-7كی سوزش ("�لے كی �راش"):   سے �لےشد

  ت واال
ّ

  ہے دنوں تك ر�تی 7-21"�یس� كولڈ" (ك�انسی):   /كا ورم پ��وںیپ�شد
 دنوں تك ر�تی ہے 7-14ش ("نت�نوں كی انفیكشن"):   سوز یناك كے نت�نوں ك … … … … … … … … … … … … … … 

یز نہیں كی ��یں كیونكہآپ كیل�ے این�ی با�یو   �كس تجو
یات این�ی با�یو�كس    ںـوتیوا�رل انفیكشن كے ��ج میں م��ر نہیں ہادو

،  ا�رات دیمف ری�این�ی با�یو�كس 
ً
  اور شدید ن��انات  yeast infections) ل�نا،دست كا با�� بن سكتی �یں (م��

 د�مل، �ردے یا ج�ر كا ز�م ـ كا با�� بن سكتی �یں جیسے كہ شدت والی پی�ش، الرجك واال ر
 

یں اور اپنے بدن كو وا�رس سے ل�نےكیل�ے آپ ، تو یہ بہت �روری ہےكہ میں مبت� ہوتے �یںجب آپ وا�رل انفیكشن  �وب آرام كر
 و�ت دیںـ 

یں  ، تو آپ جلد ��ت یاب ہو جا�یں �ے:�ے ا�ر آپ مندرجہ ذیل �دایات پر �مل كر
           یادہ ممكن ہو یںجتنا ز  سكے آرام كر
        یادہ ما��ات پی�یں یادہ سے ز  ز
        اپنے �ات�وں كو ك�رت سے د�و�یں 
          :یزكی ��یں �یں یات لیں، جیسےكہ ذیل میں تجو  كاون�ر سے دستیاب ادو

 

  ب�ار اور دردوں كیل�ےAcetaminophen )ا��نولم�ال كے �ور پر� ،Tylenol® (  
 دوں كیل�ے ب�ار اور درIbuprofen )م�ال كے �ور پر ،Advil®( 
 ل�ےیب�ار اور دردوں ك  Naproxen) ،م�ال كے �ور پرAleve®( 
  لےكی �رابی كیل�ے�Lozenge (ك�انسی كیل�ے �وسنے والی می��ی �ولیاں) 
 كی كیل�ے ناك  بندش ناكSaline  ،سپرے (م�ال كے �ور پرSalinex® ( 
   :دی�ر ______________________________________________________________  

، ا�ر                    
ً
        و، ناك كی بندش ك�ولنے والی دوا، �رف م�ت�ر مدت كیل�ے!)كام نہیں كرتی ت ®Salinex(م��

بانی اپنے ڈاك�ر كو دك�ا�یں ا�ر :  براِہ مہر
           ید �راب ہو جا�یںدنوں میں بہتر نہیں ہو  ____ ��مات  تیں یا كسی ب�ی و�ت مز

          ) ا�ر آپ كو تیز ب�ار ہو جا�ےC38 �دایات كے م�اب�) _________د، یا سے زا�  
           :دی�ر______________________________________________________ 

 

یز كرنے واال … ____________________________________________________________________نس�ہ تجو … … … … … … … … … … … … … 
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یں اور اپنے بدن كو وا�رس سے ل�نےكیل�ے آپ ، تو یہ بہت �روری ہےكہ میں مبت� ہوتے �یںجب آپ وا�رل انفیكشن  �وب آرام كر
 و�ت دیںـ 

یں  ، تو آپ جلد ��ت یاب ہو جا�یں �ے:�ے ا�ر آپ مندرجہ ذیل �دایات پر �مل كر
           یادہ ممكن ہو یںجتنا ز  سكے آرام كر
        یادہ ما��ات پی�یں یادہ سے ز  ز
        اپنے �ات�وں كو ك�رت سے د�و�یں 
          :یزكی ��یں �یں یات لیں، جیسےكہ ذیل میں تجو  كاون�ر سے دستیاب ادو

 

  ب�ار اور دردوں كیل�ےAcetaminophen )ا��نولم�ال كے �ور پر� ،Tylenol® (  
 دوں كیل�ے ب�ار اور درIbuprofen )م�ال كے �ور پر ،Advil®( 
 ل�ےیب�ار اور دردوں ك  Naproxen) ،م�ال كے �ور پرAleve®( 
  لےكی �رابی كیل�ے�Lozenge (ك�انسی كیل�ے �وسنے والی می��ی �ولیاں) 
 كی كیل�ے ناك  بندش ناكSaline  ،سپرے (م�ال كے �ور پرSalinex® ( 
   :دی�ر ______________________________________________________________  

، ا�ر                    
ً
        و، ناك كی بندش ك�ولنے والی دوا، �رف م�ت�ر مدت كیل�ے!)كام نہیں كرتی ت ®Salinex(م��

بانی اپنے ڈاك�ر كو دك�ا�یں ا�ر :  براِہ مہر
           ید �راب ہو جا�یںدنوں میں بہتر نہیں ہو  ____ ��مات  تیں یا كسی ب�ی و�ت مز

          ) ا�ر آپ كو تیز ب�ار ہو جا�ےC38 �دایات كے م�اب�) _________د، یا سے زا�  
           :دی�ر______________________________________________________ 

 

یز كرنے واال … ____________________________________________________________________نس�ہ تجو … … … … … … … … … … … … … 
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f  
f  
f     

Rx  :ی� كا نام ی�:  _____________________________مر … ________________________تار … … … … … … … … … … … … … 
 ںـ�ا�ر كرتی �یكو وا�رل انفیكشن وہ ��مات جو آپ نے آج بیان كی �یں 

 

 ) دنوں تك ر�تا ہے 7-14نزلہ زكام):  باال�ی �ل�ہ تنفس  
    :دنوں تك ر�تا ہے 7-14شدید نزلہ 
  ت

ّ
دن یا اس سے زا�د تك  10دنوں تك ر�تی ہے،  3-7كی سوزش ("�لے كی �راش"):   سے �لےشد

  ت واال
ّ

  ہے دنوں تك ر�تی 7-21"�یس� كولڈ" (ك�انسی):   /كا ورم پ��وںیپ�شد
 دنوں تك ر�تی ہے 7-14ش ("نت�نوں كی انفیكشن"):   سوز یناك كے نت�نوں ك … … … … … … … … … … … … … … 

یز نہیں كی ��یں كیونكہآپ كیل�ے این�ی با�یو   �كس تجو
یات این�ی با�یو�كس    ںـوتیوا�رل انفیكشن كے ��ج میں م��ر نہیں ہادو

،  ا�رات دیمف ری�این�ی با�یو�كس 
ً
  اور شدید ن��انات  yeast infections) ل�نا،دست كا با�� بن سكتی �یں (م��

 د�مل، �ردے یا ج�ر كا ز�م ـ كا با�� بن سكتی �یں جیسے كہ شدت والی پی�ش، الرجك واال ر
 

یں اور اپنے بدن كو وا�رس سے ل�نےكیل�ے آپ ، تو یہ بہت �روری ہےكہ میں مبت� ہوتے �یںجب آپ وا�رل انفیكشن  �وب آرام كر
 و�ت دیںـ 

یں  ، تو آپ جلد ��ت یاب ہو جا�یں �ے:�ے ا�ر آپ مندرجہ ذیل �دایات پر �مل كر
           یادہ ممكن ہو یںجتنا ز  سكے آرام كر
        یادہ ما��ات پی�یں یادہ سے ز  ز
        اپنے �ات�وں كو ك�رت سے د�و�یں 
          :یزكی ��یں �یں یات لیں، جیسےكہ ذیل میں تجو  كاون�ر سے دستیاب ادو

 

  ب�ار اور دردوں كیل�ےAcetaminophen )ا��نولم�ال كے �ور پر� ،Tylenol® (  
 دوں كیل�ے ب�ار اور درIbuprofen )م�ال كے �ور پر ،Advil®( 
 ل�ےیب�ار اور دردوں ك  Naproxen) ،م�ال كے �ور پرAleve®( 
  لےكی �رابی كیل�ے�Lozenge (ك�انسی كیل�ے �وسنے والی می��ی �ولیاں) 
 كی كیل�ے ناك  بندش ناكSaline  ،سپرے (م�ال كے �ور پرSalinex® ( 
   :دی�ر ______________________________________________________________  

، ا�ر                    
ً
        و، ناك كی بندش ك�ولنے والی دوا، �رف م�ت�ر مدت كیل�ے!)كام نہیں كرتی ت ®Salinex(م��

بانی اپنے ڈاك�ر كو دك�ا�یں ا�ر :  براِہ مہر
           ید �راب ہو جا�یںدنوں میں بہتر نہیں ہو  ____ ��مات  تیں یا كسی ب�ی و�ت مز

          ) ا�ر آپ كو تیز ب�ار ہو جا�ےC38 �دایات كے م�اب�) _________د، یا سے زا�  
           :دی�ر______________________________________________________ 

 

یز كرنے واال … ____________________________________________________________________نس�ہ تجو … … … … … … … … … … … … … 
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