ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس اور اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں
)(Neuromuscular disordersﻣﯽں ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد
ورلڈ ﻣﺴﻞ ﺳﻮﺳﺎئٹی :ﺻﻮرﺗﺤﺎل و ﮦداﯾﺎت

اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺎں )( Neuromuscular diseaseﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺴﺎم ﮐﯽ
ﻣﻌﺬورﯾﻮں ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﮦیں۔ﭼﻮﻧﮏﮦ اﯾﮏ سے زاﺋﺪ اﻓﺮاد ﻣﯽں ﯾﮑﺴﺎں ﻣﺮض ﮦونے کے
ﺑﺎوﺟﻮد اُن ﻣﯽں اﯾﺴﯽ ﻣﻌﺬورﯾﺎں ﺟﻨﻢ لے ﺳﮑﺘﯽ ﮦیں ﺟﻮ اﯾﮏ دوﺳﺮے سے ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮦوں ،یﮦی وجﮦ ﮨﮯ کﮦ ﮦداﯾﺎت ﺟﺎری ﮐﺮنے سے پﮦلے اﯾﺲے ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﺎ ﻓﺮداً ﻓﺮداً
ﻣﻌﺎﺋﻦﮦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ ﮐﯿﻮﻧﮏﮦ اﯾﺲے ﺣﺎﻻت ﻣﯽں انﮦیں وﮦ ﮦداﯾﺎت دﯾﻨﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﮦوﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ ﺟﻮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ دی ﺟﺎﺗﯽ ﮦیں۔
یﮦ ﮦداﯾﺎت ﻣﺮﯾﻀﻮں ،اُن ﮐﯽ ﻧﮓﮦداﺷﺖ ﮐﺮنے واﻟﻮں ،ﺟﻨﺮل ﻧﯿﻮروﻟﻮﺟﺲٹ اور ﻋﺎم
ﻃﺒﯽ ﻋﻤﻞےﮐﯿﻠﺊے ﮦیں۔ اِن ﮦداﯾﺎت ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﯿﻤﺎری سے ﻣﺘﺎﺛﺮﮦ اﺷﺨﺎص ﮐﻮ ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ
ﺟﺎنے واﻟﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ﺧﺪﻣﺎت کے رﮦﻧﻤﺎ اﺻﻮﻟﻮں سےاﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﻣﺎﮦرﯾﻦ ﮐﻮ آﮔﺎﮦ
ﮐﺮﻧﺎ اور اُنﮦیں ﻣﺮض سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ ﭘﻮچﮬﮯ ﺟﺎنے والے ﺳﻮاﻻت کے
ﺟﻮاﺑﺎت بھی مﮦﯾﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ۔
ﻧﻮٹ :ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﺷﻌﺐﮦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ارﺗﻘﺎﺋﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﯽں ﮨﮯ۔ اِس ﻣﺴﻮدے
ﮐﯽ ﮦر  3دن ﺑﻌﺪ ﻧﻈﺮ ﺛﺎﻧﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮦﺋﯽے۔ اِس ﺑﺎت ﮐﺎ ﺧﯿﺎل رکھیں کﮦ ﺟﻮ ﻣﺴﻮدﮦ آپ
کے ﮦاتھ ﻣﯽں ﮦو اُس ﻣﯽں ﻣﻮﺿﻮع سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﺎزﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﺎ اﻧﺪراج ﮦو۔

(1ﮐﯿﺎ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس ﮐﺎ ﺑﺂﺳﺎﻧﯽ
ﺷﮑﺎر ﺑﻦ ﺳﮑﺖے ﮦیں؟
ابھی ﺗﮏ  ،اس ﺑﺎت ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﺛﺒﻮت نﮦیں ﻣﻼ کﮦ ﻣﻮروﺛﯽ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻮارض کے
ﺷﮑﺎر ﻟﻮﮔﻮں ﮐﻮ SARS-CoV-2واﺋﺮس کے اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﮐﺎ زﯾﺎدﮦ ﺧﻄﺮﮦ ﮦو ۔ ﺗﺎﮦم ،
اﻋﺼﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں اور ان کے ﻋﻼج سے ﻣﺮﯾﺾ ﮐﯽ اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﯾﺎ اس کے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ اﺛﺮات
سے ﻧﻢٹنے ﮐﯽ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮦوﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ۔

ﻧﯿﺸﻨﻞ ﻧﯿﻮروﻟﻮﺟﮑﻞ اﯾﺴﻮﺳﯽ اﯾﺸﻦ اور ﻧﯿﻮروﻣﺴﮑﻮﻟﺮ ﻧﯽٹ ورﮐﺲ )ﺑﺮﻃﺎﻧﻮی
ﻧﯿﻮروﻟﻮﺟﺲٹس ،ﯾﻮرﭘﯿﻦ رﯾﻔﺮﻧﺲ ﻧﯽٹ ورک -EUROاﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں اور
دﯾﮕﺮ( نے اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض ﭘﺮ پڑنے والے ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس کے اﺛﺮات اور اُس
کے ﻧﻈﺎم کے ﺣﻮالے سے اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺌﯽے ﮦیں۔ ان ﻣﯽں اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻣﺮض ﭘﺮ ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس ﮐﯽ ﺷﺪت کے ﺣﻮالے سے روﺷﻨﯽ ڈاﻟﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔
ﻣﻨﺪرجﮦ ذﯾﻞ ﻧﮑﺎت ﻣﯽں اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮض ﮐﯽ وﮦ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺑﯿﺎن ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮦیں ﺟﻦ کے ﺳﺒﺐ ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس ﭘﻮری ﻃﺎﻗﺖ سے ﺣﻤﻞﮦ آور
ﮦوﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
●

●
●
●
●
●
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ﺳﯿﻦے ﯾﺎ ﭘﺮدﮦ ﺷﮑﻢ ﮐﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﮐﻤﺰوری ﺟﺲ ﮐﺎ ﻧﺘﯿﺞﮦ یﮦ ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ ﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﻦے
ﮐﺎ ﮦﺟﻢ  60ﻓﯿﺼﺪ سے ﮐﻢ ﮦوﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص اُن اﻓﺮاد ﻣﯽں ﺟﻦﮦیں
(Kyphoscoliosisریڑھ ﮐﯽ ﮨﮉی ﮐﯽ اﯾﮏ ﻗﺴﻢ ﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎری( ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ۔ ﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﻦے
ﮐﺎ ﮦﺟﻢ ﻋﺎم ﻃﻮر ﭘﺮ  FVC60 %سے زﯾﺎدﮦ ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦﺋﯽے۔
ﻣﺎﺳﮏ ﯾﺎ ﮦوا ﮐﯽ ﻧﺎﻟﯽ ﻣﯽں ﮐﯽے ﮔﺊے ﺳﻮراخ کے ذرﯾﻊے ventilationﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل۔
ﺣﻠﻖ ﮐﺎ اﻧﺪروﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﺰور ﮦونے کے ﺑﺎﻋﺚ کھاﻧﺴﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺲ کے ذرﯾﻊے اﻧﺪر
ﺟﺎنے واﻟﯽ ﮦوا ﮐﻮ ﺻﺎف ﮐﺮنے کے ﻧﻈﺎم ﮐﺎ ﮐﻤﺰور ﮦوﻧﺎ۔
ﺣﻠﻖ ﻣﯽں ﮐﻮﺋﯽ ﺳﻮزش ﮦوﻧﺎ۔
ﻣﺨﺼﻮص ﻗﻠﺒﯽ اﻣﺮاض اور/ﯾﺎ اُن ﮐﯿﻠﺊے ﻟﯽ ﺟﺎنے واﻟﯽ ادوﯾﺎت۔
بھوک ،اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﯾﺎ ﺑﺨﺎر کے ﺳﺒﺐ ﻣﺰﯾﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﮓڑنے ﮐﺎ ﺧﻄﺮﮦ۔
بھوک ،اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﻣﯽں ڈھاﻧﭻے سے جڑے پﭨﮫوں ﮐﻮ ﻧﻘﺼﺎن پﮦﻧﭽﻦے ﮐﺎ
ﺧﻄﺮﮦ۔
ﻣﻮٹاﭘﺎ اور ﺷﻮﮔﺮ ﮐﺎ اﯾﮏ ﺳﺎتھ ﮦوﻧﺎ۔
● وﮦ ﻣﺮﯾﺾ ﺟﻮ  steroidsﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮرﮨﮯ ﮦیں ﯾﺎ ﻣﺪاﻓﻌﺖ ﮐﻢ ﮐﺮنے
واﻟﯽ دواان کے زﯾﺮاﺳﺘﻌﻤﺎل ﮨﮯ .

(2اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس سے اﭘﻨﺎ ﺑﭽﺎؤ
ﮐﯿﺲے ﮐﺮیں؟

ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس ﻣﺘﺎﺛﺮﮦ ﺷﺨﺺ کے چھﯾﻨﮑﻦے ،کھاﻧﺴﻦے ،ﻗﺮﯾﺐ سے ﺑﺎت ﮐﺮنے سے،
اور اﯾﺴﯽ ﭨﮫوس ﺳﻄﺢ ﮐﻮ چھونے سے پھﯾﻠﺘﺎ ﮨﮯ جﮦاں واﺋﺮس ﻣﻮﺟﻮد ﮦوں۔
ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس سے ﺑﭽﻦے ﮐﯿﻠﺊے اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ ﻣﻨﺪرجﮦ
ذﯾﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﭘﻨﺎﻧﺎ ﮦوں ﮔﯽ:
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 2ﻣﯽٹر ﺳﻤﺎﺟﯽ دوری ﺑﻨﺎئے رکھﻧﺎ ﮦوﮔﯽ اور اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں
سے ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ اﻓﺮاد ﮐﻮ آﺋﺴﻮﻟﯿﺸﻦ درﮐﺎر ﮦوﮔﯽ۔ آﺋﺴﻮﻟﯿﺸﻦ ﮐﯿﺲے ﮐﯽ ﺟﺎئے!
اس کے ﺣﻮالے سے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﮦداﯾﺎت ﭘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔
ﻣﺘﺎﺛﺮﮦ اﺷﺨﺎص اﭘﻦے گھروں ﭘﺮ رﮦ ﮐﺮ روز ﻣﺮﮦ کے ﮐﺎم ﮐﺮیں۔
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﯽں ﺷﺎﻣﻞ ﮦونے سے اﺟﺘﻨﺎب ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے اور ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﮦ اﻓﺮاد سے
ﮔﺰارش ﮨﮯ کﮦ وﮦ اﯾﺲے ﻣﺮﯾﻀﻮں سے ﻓﺎﺻﻞﮦ ﺑﺮﻗﺮار رکھیں۔
ﺻﺎﺑﻦ سے  20ﺳﯿﮑﻦڈ ﺗﮏ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ سے ﮦاتھ دھوﻧﺎ 60 ،ﻓﯿﺼﺪ اﻟﮑﻮﺣﻞ
والے ﺳﯿﻦٹاﺋﺰرز ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ اور ﺗﻤﺎم ﭨﮫوس ﺳﻄﺤﻮں ﮐﯽ ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ سے
ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﺮﻧﺎ۔
اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﯽ گھروں ﭘﺮ ﻧﮓﮦداﺷﺖ
ﮐﺮنے واﻻ ﻋﻤﻞﮦ ،ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﺣﮑﺎم ﮐﯽ ﮦداﯾﺖ کے ﻣﻄﺎﺑﻖ ذاﺗﯽ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ آﻻت
 PPEﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮتے ﮦوئے ﻣﺮﯾﺾ ﮐﯽ دﯾﮏھ بھال ﮐﺮے ﺗﺎکﮦ
ٰ اﻻﻣﮑﺎن روﮐﺎ ﺟﺎﺳﮏے۔
ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس کے پھﯾﻼؤ ﮐﻮ ﺣﺘﯽ
 Physiotherapistﮐﺎ ﻣﺮﯾﺾ کے گھر ﭘﺮ ﺟﺎﮐﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم دﯾﻨﺎ ﺧﻄﺮے
سے ﺧﺎﻟﯽ نﮦیں ،ﺗﺎﮦم  Physiotherapistﻓﻮن ﯾﺎ ویڈﯾﻮ کے ذرﯾﻊے
ﻣﺮﯾﺾ ﮐﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ و ﺣﺮﮐﺖ کے ﺣﻮالے سے اُس ﮐﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اور ﮦداﯾﺎت
دے ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
ﻣﺮﯾﺾ ﮐﻮ ذﮦﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮﺗﯿﺎر رﮦﻧﺎ ﭼﺎﮦیے کﮦ ﺣﺎﻻت کے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ اُس ﮐﺎ
ﻣﻌﺎون ﯾﺎ ﺗﯿﻤﺎردار ﻏﯿﺮ ﺣﺎﺿﺮ بھی ﮦوﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ اُسے ﭼﺎﮦیے کﮦ اﺳﭙﺘﺎل
سے رﺟﻮع ﮐﺮنے ﮐﯽ ﺑﺠﺎئے گھر ﭘﺮ رﮦ ﮐﺮ ﮦی ﺗﻤﺎم اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺗﺪاﺑﯿﺮ،
ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت اور اﭘﻨﯽ ﺿﺮورﯾﺎت سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺗﻤﺎم ﭘﻼﻧﻨﮓ پﮦلے ﮦی
ﮐﺮلے۔

● ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﺐ سے دی ﮔﺌﯽں ﮦداﯾﺎت ﻣﯽں ﺗﺮاﻣﯿﻢ ﮦوﺗﯽ رﮦﺗﯽ ﮦیں۔
ﻣﺮﯾﺾ ،اُن ﮐﯽ ﻧﮓﮦداﺷﺖ ﮐﺮنے والے ﻋﻤﻞے اور ﻃﺒﯽ ﻣﺎﮦرﯾﻦ ﮐﻮ ﭼﺎﮦیے
کﮦ وﮦ ﺗﺎزﮦ ﺗﺮﯾﻦ ﮦداﯾﺎت سے آﮔﺎﮦ ﮦوں۔

(3ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻣﺮﯾﻀﻮں
کے ﻋﻼج ﭘﺮ اﺛﺮ اﻧﺪاز ﮦوﮐﺮ ﮐﯿﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟
●
●
●

●

●

●

ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ یﮦ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﮦوﮔﺎ کﮦ ﻃﻮﯾﻞ ﺗﻦﮦاﺋﯽ ﮐﯽ ﻣﺪت کے ﻟﺊے )ﮐﻢ از
ﮐﻢ  1ﻣﺎﮦ( ان ﮐﻮ دواﺋﯿﻮں ﮐﯽ اور  ventilationﮐﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮاﮦﻣﯽ ﮦو۔
ﻣﺮﯾﻀﻮں اور اُن ﮐﯽ دﯾﮏھ بھال ﮐﺮنے واﻟﻮں ﮐﻮ ٹﯾﻠﯿﻔﻮن اور آن ﻻﺋﻦ
آرڈر ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﻓﺎرﻣﯿﺴﯽ اور آﻻت ﮐﯽ ﻓﺮاﮦﻣﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦئے۔
ﻣﺮﯾﺾ اور اُن ﮐﯽ دﯾﮏھ بھال ﮐﺮنے واﻟﻮں ﮐﻮ ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮﺗﺤﺎل ﭘﺮ اﭘﻨﺎئے
ﺟﺎنے والے ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر سے ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦﺋﯽے ﺟﻮ اُن ﮐﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮦ ﺣﺎﻟﺖ
سے ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ رکھﺗﺎ ﮦو۔
) DMDپﭨﮫوں ﮐﯽ اﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری( کے ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ ﭼﺎﮦیے کﮦ وﮦ
 Steroidsﻟﯿﺖے رﮦیں اور ﮦوﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ کﮦ ﻃﺒﯿﻌﺖ کے ﻣﺰﯾﺪ ﻧﺎﺳﺎز ﮦونے
ﭘﺮ steroidsﮐﯽ ﻣﻘﺪار بڑھاﻧﯽ پڑے۔
ﻣﺪاﻓﻌﺖ ﮐﻢ ﮐﺮنے واﻟﯽ ادوﯾﺎت ﺳﻮزﺷﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض ﯾﺎ ﮐﻤﺰوری اور
اﻋﺼﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﻣﯽں ﺟﺎری رﮦنے دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮦﺋﯽے ﺳﻮائے ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎﻻت
ﻣﯽں اور ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ اﺳﭙﯿﺸﻠﺲٹ ﮐﯽ ﮦداﯾﺖ کے ﻣﻄﺎﺑﻖ۔
آﺋﺴﻮﻟﯿﺸﻦ ﻋﺎم ﭘﺮﮦﯾﺰ اور اُس ﻣﯽں ﻟﯽ ﺟﺎنے واﻟﯽ ادوﯾﺎت ﭘﺮ اﺛﺮ اﻧﺪاز ﮦوﺳﮑﺘﯽ
ﮨﮯ اور ﮦﺳﭙﺘﺎل کے ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر ﮐﯽ ﺿﺮورت پڑﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ ﺟﯿﺴﺎ کﮦ
nursinersen (Spinraza)، alglucosidasealfa (Myozyme)،
 intravenous immunoglobulinIVIg (IVIgﮐﻮ subcutaneous
 immunoglobulinﻣﯽں ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ( اور rituximab infusions
ﯾﺎ ﮦﺳﭙﺘﺎل کے دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر۔ ﮦﺳﭙﺘﺎل ﻣﯽں ﺟﺎری ﻣﺬﮐﻮرﮦ ﺑﺎﻻ
ﻋﻼج ﮐﻮ روﮐﺎ نﮦیں ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﺗﺎﮦم ﺟﺐ بھی ﻣﻤﮑﻦ ﮦو ﮦﺳﭙﺘﺎل کے ﺑﺠﺎئے
گھر ﭘﺮ ﮦی ﻋﻼج وﻣﻌﺎﻟﺞے ﮐﯽ ﻓﻀﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﯽ ﺟﺎئے ﺟﺲ ﮐﯿﻠﺊے ﺿﺮوری ﮨﮯ

کﮦ ﻣﯿﻨﻮﻓﯿﮑﭽﺮﻧﮓ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮں کے ﺳﺎتھ ﺗﻌﺎون ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے۔ ﮐﻠﯿﻨﮑﻞ آزﻣﺎﯾﺶ
ﮐﯿﻠﺊے ﺗﺠﺮﺑﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ سے رﺟﻮع ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ۔
ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ ﭼﺎﮦیے کﮦ وﮦ دل ﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮںﮐﺎ ﻋﻼج ﺟﺎری رکھیں
●
ﺟﺲ ﻣﯽں  Angiotensin-converting enzymeﻣﯽں ﻣﺎﻧﻊ اﺟﺰا اور
 Angiotensin Receptorﮐﻮ روﮐﻦے والے اﺟﺰا ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﮨﮯ۔ اس
ﻋﻼج سے ﻣﺘﻌﻠﻖ ﮐﭻھ بےﺑﻨﯿﺎد اور ﺧﻼف ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎﺗﯽں پھﯾﻼﺋﯽ ﺟﺎرﮦی
ﻣﻀﺮ ﺻﺤﺖ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ان ﺗﻤﺎم ﺑﺎﺗﻮں
ﮦیں کﮦ ﻣﺬﮐﻮرﮦ ﺑﺎﻻ ﻋﻼج اﻧﺖﮦاﺋﯽ
ِ
کے ﺷﻮاﮦد نﮦ ﺗﻮ ﺳﺎﺋﻨﺴﯽ ﺗﺠﺮﺑﺎت سے ﺛﺎﺑﺖ ﮦیں اور نﮦ ﮦی ﻃﺒﯽ ﻣﺸﺎﮦدات
سے۔

(4آﺋﺴﻮﻟﯿﺸﻦ کے وﻗﺖ وﯾﻦٹﯾﻠﯽٹری ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎنے کے
ﻟﺊے ﮐﯿﺎ ﮐﺮنے ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ؟ )اﯾﻞ وی آر ﺑﯿﮓ  ،گھرﯾﻠﻮ
وﯾﻦٹﯾﻠﯽٹرز وﻏﯿﺮﮦ(؟
● اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض سے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﯽ ﻃﺮف سے ﺑﯿﮏ اپ اور
ﻣﺸﻮروں ﮐﯽ ﮦاٹ ﻻﺋﻦ ﮐﯽ سﮦوﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮦئے۔
● ﻣﺮﯾﻀﻮں کے ﭘﺎس اﻟﺮٹ ﮐﺎرڈ  /ﻣﯽڈﯾﮑﻞ ﺑﺮﯾﺴﻞٹ ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦئے ﺟﺲ ﭘﺮ اﻋﺼﺎﺑﯽ
ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض کےادارے ﮐﺎ ﻧﻤﺒﺮﮐﻨﺪﮦ ﮦو۔
اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض کے ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮ وﯾﻦٹﯾﻠﯽٹر ﭘﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﯾﻀﻮں کے
ﻟﻮاﺣﻘﯿﻦ سے راﺑﻂے ﻣﯽں رﮦﻧﺎ ﭼﺎﮦﺋﯽے ﺗﺎکﮦ ﻣﺮض سے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اور
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﻣﺎن ﮐﯽ ﻓﺮاﮦﻣﯽ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎئ ﺟﺎ ﺳﮏے۔

(5اﮔﺮ اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﮐﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﭘﯿﺪا ﮦوﺟﺎﺋﯽں ﺗﻮ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں
والے اﻓﺮاد ﮐﻮ ﮦﺳﭙﺘﺎل ﻣﯽں ﮐﺐ داﺧﻞﮦ ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮦئے؟
اﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮦو ﺗﻮ ﻣﺮﯾﻀﻮں کے اﺳﭙﺘﺎل ﻣﯽں داﺧﻞے سے ﮔﺮﯾﺰ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦئے  ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺿﺮورت پڑنے ﭘﺮ ﺗﺎﺧﯿﺮ نﮦیں ﮦوﻧﯽ ﭼﺎﮦئے۔ یﮦ اﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﮦوﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ اﻋﺼﺎﺑﯽ
ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ ﻣﻨﺪرجﮦ ذﯾﻞ ﻧﮑﺎت ﮐﻮ ﺟﺎﻧﻦے ﮐﯽ ﺿﺮورت ﮨﮯ:

ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ دﺑﺎﺋﻮ ﮐﺎ ﺷﮑﺎر
● اﯾﻤﺮﺟﻨﺴﯽ ﺳﺮوﺳﺰ ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرﺗﺤﺎل کے ِ
ﮦوﺳﮑﺘﯽ ﮦیں۔
● ﮐﭻھ ﻣﻤﺎﻟﮏ کے ﮦﺳﭙﺘﺎﻟﻮں ﻣﯽں ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﮦوﮔﺎ
ﺟﯿﺴﺎ کﮦ ﮐﻦ ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﯽ ﺷﺪت ﮐﻮ ﭘﺮکھتے ﮦوئے ﮦﺳﭙﺘﺎل
ﻣﯽں داﺧﻞﮦ دﯾﺎ ﺟﺎﻧﺎ ﺿﺮوری ﮨﮯ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج اور ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﺪرﺳﺖ
کے ﻓﺮق ﮐﻮ پﮦﭼﺎﻧﻦے ﻣﯽں ﻃﺒﯽ ﻋﻤﻞﮦ اﮐﺜﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻏﻠﻄﯽ ﮐﺮﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔
اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﮐﺎ ﻣﺮض ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﺪرﺳﺖ ﺗﻮ ﮨﮯ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺎﻗﺎﺑﻞ ﻋﻼج
نﮦیں اور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮﯾﻘﻮں سے ﻋﻼج کے ﻃﺮﯾﻖے وﺿﻊ ﮐﯽے ﮔﺊے ﮦیں
ﺟﺲ سے ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯿﻮں ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
● ﻣﺮﯾﻀﻮں کے گھرﯾﻠﻮ آﻻت )ﯾﻌﻨﯽ وﯾﻦٹﯾﻠﯽٹر( کے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﻮ ﮐﭻھ
اﺳﭙﺘﺎل ﮐﯽ اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﮐﻦٹرول ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﺎں ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ۔ ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ اُس ﮐﯽ
ﻧﮓﮦداﺷﺖ ﮐﺮنے والے کے ﭘﺎس ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﯿﮏ اپ ﭘﻼن ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦئے۔

(6اس ﻣﺮض ﻣﯽں ﻣﺒﺘﻼ وﮦ ﻟﻮگ ﺟﻦ کے اس واﺋﺮس سے ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮦونے
ﮐﺎ ﺧﺪشﮦ ﮦو ﯾﺎﺑﯿﻤﺎری ﺛﺎﺑﺖ ﮦو ﭼﮑﯽ ﮦو،ان ﻣﺮﯾﻀﻮں کے ﺣﻮالے
سے اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻋﻼج ﻣﯽں اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮦونے واﻟﯽ
ﻗﻮت ﻣﺪاﻓﻌﺖ ﮐﻮ ﮐﻢ ﮐﺮدﯾﺘﯽ ﮦیں ان کے
وﮦ ﻣﺨﺼﻮص ادوﯾﺎت ﺟﻮ ِ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺎ ﮐﯿﺎ ﮦوﮔﺎ؟
● اس ﻃﺮح ﮐﯽ ادوﯾﺎت کے وﻗﺘﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﺮک ﮐﺮنے ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﯾﺎ ان ﻣﯽں ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺎ
ﻓﯿﺼﻞﮦ اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﻣﺎﮦرﯾﻦ ﮦر ﻣﺮﯾﺾ ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻮ ﺳﺎﻣﻦے رکھ ﮐﺮ
ﮐﺮیں گے۔
● اس ﺻﻮرﺗﺤﺎل ﻣﯽں بھی  Steroidsﮐﻮ ﺗﺮک نﮦیں ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦیے۔
● ،IVIgﭘﻼزمﮦ ﮐﯽ ﻣﻨﺘﻘﻠﯽ اور  Complement Inhibitorﻃﺮﯾﻖﮦ ﻋﻼج ﺟﯿﺴﺎ کﮦ
،Eculizumabﮐﻮروﻧﺎ کے اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﯾﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎری کےﺧﻄﺮے سے ﮐﻮﺋﯽ ﺗﻌﻠﻖ
نﮦیں رکھتے۔

(7ﮐﯿﺎ ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس ﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺎ ﻋﻼج اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں
ﮐﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟

●

●

●
●

●

ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس کے ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻼج زﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮦیں۔ ان ﻣﯽں سے ﺑﻌﺾ اﻋﺼﺎﺑﯽ
ﻋﻀﻼﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﮐﻮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﮐﺮﺳﮑﺖے ﮦیں ﻣﺜﺎل کے ﻃﻮر ﭘﺮ Chloroquine
اور  Azithromycin، Myasthenia gravisﻣﯽں ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻔﻮظ ﮦیں
ﺳﻮائے اس کے کﮦ ﺟﺐ وﯾﻦٹﯾﻠﯽٹر ﮐﯽ ﻣﺪد دﺳﺘﯿﺎب ﮦو.ﮐﻠﻮروﮐﻮﺋﻦ اور
ﮦاﺋﯽڈروﮐﻠﻮروﮐﻮﺋﻦ ﮐﯽ وجﮦ سے دل ﮐﯽ ﮐﻤﺰوری ﻣﯽں یﮦ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﻮد
ﮦوﺗﺎ ﮨﮯ کﮦ یﮦ ﺻﻮرﺗﺤﺎل Cardiomyopathyﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎری)ﺟﺲ ﻣﯽں دل
کے ﻋﻀﻼت ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری اور ﺧﻄﺮات ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﻮﭨﮯ ﮦوﺟﺎتے ﮦیں(ﮐﻮ
ﻣﺰﯾﺪ ﺑﮕﺎڑ دے۔
دﯾﮕﺮ ﻋﻼج ﻣﺨﺼﻮص اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﭘﺮ اﺛﺮاﻧﺪاز ﮦوﺳﮑﺖے ﮦیں
ﺟﯿﺲے کﮦ metabolic, mitochondrial, myotonicاور اﻋﺼﺎﺑﯽ
ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺟﻮڑوں ﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎری۔ اور ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﯽں ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺒﺪﯾﻠﯿﺎں
بھی ﻋﻼج ﭘﺮ اﺛﺮات ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮﺳﮑﺘﯽ ﮦیں ﺟﯿﺲے وﯾﻦٹﯾﻠﯽٹر ﭘﺮ ﻃﻮﯾﻞ
ﻣﺪت ﺗﮏ رﮦﻧﺎ۔
ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس کے ﺗﺠﺮﺑﺎﺗﯽ ﻋﻼج بھی آزﻣﺎئے ﺟﺎﺳﮑﺖے ﮦیں ﺗﺎﮦم اس
ُ
ﻧﯿﻮروﻣﺴﮑﻠﺮ اﺳﭙﺸﻠﺲٹ سے راﺑﻂﮦ ﮐﯿﺎ ﺟﺎئے ﮔﺎ ۔
سے ﻗﺒﻞ ﻣﺮﯾﺾ کے
 Chloroquineاور  Azithromycinسے ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس ﮐﺎ ﺗﺠﺮﺑﺎﺗﯽ
ﻋﻼج ﮐﯿﺎ ﺟﺎﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺣﺮﮐﺖ اور دﮬﮍﮐﻨﻮں ﻣﯽں بےﻗﺎﻋﺪﮦ
وﻗﻒے کے ﺧﻄﺮات کے ﭘﯿﺶ ﻧﻈﺮ Duchenne Muscular Dystrophy
ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض ﻣﯽں ﻣﺒﺘﻼ اﻓﺮاد ﮐﯽ ،ﻣﺬﮐﻮرﮦ ﺑﺎﻻ دوﻧﻮں
دواﺋﻮں کے اﯾﮏ ﺳﺎتھ دﺋﯽے ﺟﺎنے ﭘﺮ ،ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﯽ ﺟﺎﺋﯿﮕﯽ۔
ابھی ﺗﮏ ﮦﻣﯽں زﻧﺪﮦ واﺋﺮس ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺑﻨﻦے واﻟﯽ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﮐﯽ اﯾﺴﯽ ﺟﺎﻧﭻ
ﻗﻮت ﻣﺪاﻓﻌﺖ والے ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ
ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻋﻠﻢ نﮦیں ﮨﮯ ﺟﺲ ﻣﯽں ﮐﻤﺰور ِ
ﮐﻮﺋﯽ )اﺿﺎﻓﯽ( ﺧﻄﺮﮦ ﮦو۔

ُ
)ﻧﯿﻮروﻣﺴﮑﻠﺮ اﺳﭙﺸﻠﺲٹ ﮐﻮ ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ ﻃﺒﯽ اور گﮦری ﻧﮓﮦداﺷﺖ
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ﻣﯽں ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ داﺧﻞ ﮐﯽے ﺟﺎنے کے ﻓﯿﺼﻞے ﻣﯽں ﮐﯿﺎ ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر
اﭘﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦﺋﯽے؟

ﺷﺪﯾﺪ ﻧﮓﮦداﺷﺖ ﻣﯽں ﻣﺮﯾﻀﻮں کے داﺧﻞے ﮐﺎ ﻓﯿﺼﻞﮦ ﮦﺳﭙﺘﺎل ﻣﯽں ﻣﻮﺟﻮدﮦ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺟﮓﮦ
دﺳﺘﯿﺎب ﮦونے ﭘﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﮨﮯ۔ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ اور بﮦﺗﺮی کے اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﺗﻔﺮﯾﻖ
ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوع ﮦوﭼﮑﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮦم اِس کے ﻋﻤﻠﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮآﻣﺪ ﮦوﺳﮑﺖے ﮦیں۔

● اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻣﺎﮦرﯾﻦ اور ﺳﺎﻧﺲ کے اﻣﺮاض کے ﻣﺎﮦرﯾﻦ
کے درﻣﯿﺎن رﺑﻂ ﻗﺎﺋﻢ ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦیے۔
● اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻣﺎﮦرﯾﻦ ﮐﻮ ان ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﻮ درﮐﺎر ﺗﻤﺎم
سﮦوﻟﯿﺎت اور ﺿﺮورﯾﺎت ﮐﯽ ﻓﺮاﮦﻣﯽ ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎﻧﺎ ﭼﺎﮦیے۔اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں سے ﻣﺘﺎﺛﺮﮦ اﻓﺮاد ﮐﻮﺻﺮف ان ﮐﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﻣﻌﺬوری ﮐﯽ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﺮ ﻻﻋﻼج
ﻗﺮار نﮦیں دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮦیے نﮦ ﮦی انﮦیں Triagedکے ﻋﻤﻞ سے ﮔﺰارا ﺟﺎﻧﺎ
ﭼﺎﮦیے
● ﮦﺳﭙﺘﺎﻟﻮں ﮐﯽ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮں ﮐﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ،ﺿﺮوری ﻓﺎرﻣﺰ ﮐﯽ ﺗﯿﺎری ﻣﯽں اﻋﺼﺎﺑﯽ
ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض کےﻣﺎﮦرﯾﻦ ﮐﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦیے۔
● اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض کےﻣﺎﮦرﯾﻦ ﮐﻮ اﯾﺲے اﺻﻮل ﻣﺮﺗﺐ ﮐﺮنے ﭼﺎﮦﺋﯽں ﺟﻦ
کﮦ ﺗﺤﺖ ﻣﺮﯾﻀﻮں کے زﯾﺎدﮦ سے زﯾﺎدﮦ گھر ﭘﺮ رﮦنے ﮐﻮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎ ﺳﮏے۔

 )9اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں کے ﻋﻼج کے ﻣﺮاﮐﺰ ﮐﻮ ﮐﺲ ﻗﺴﻢ کے
ﻣﺮﯾﺾ ﮐﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮦیے؟
اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اور ﻣﺎﮦر ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎ ﻣﻘﺼﺪ درج ذﯾﻞ ﮐﯽ ﻓﺮاﮦﻣﯽ
ﮐﺮﻧﺎ ﮨﮯ:
● ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﯿﻠﺊے ﮦاٹ ﻻﺋﻨﺰ ﮐﺎ ﻋﻤﻞﮦ  Neuromuscularﮐﺌﯿﺮ ایڈواﺋﺰرز ،
 physiotherapistاور دﯾﮕﺮ اﺳﭙﺸﻠﺲٹ ﻋﻤﻞے )ﻣﺎﮦر ﻣﻌﺎﻟﺠﻮں کے ﺑﯿﮏ اپ
کے ﺳﺎتھ( ﭘﺮ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﮦوﻧﺎ ﭼﺎﮦﺋﯽے۔
● ویڈﯾﻮ ﻟﻨﮑﺲ اور ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﯾﺊے ﮔﺊے ٹﯾﻠﯽ ﻣﯽڈﯾﮑﻞ ﻓﻮن کے
ﺳﻠﺴﻞے کے ذرﯾﻊے ﻓﺎﺻﻼﺗﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ کے ﻧﻈﺎم ﮐﯽ ﻣﺪد سے ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻠﯿﻨﮑﺲ ﮐﻮ
ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﯽ ﻣﺪد ﺟﺎری رکھﻧﯽ ﭼﺎﮦیے)اس ﺿﻤﻦ ﻣﯽں(ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻄﺢ ﭘﺮ ﻣﻨﻈﻮر
ﺷﺪﮦ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺮاﮐﺰ دﺳﺘﯿﺎب ﮦیں ﺟﻦﮦیں ﺧﺎص )ﺻﺤﺖ کے ﻟﯽے ﮐﺎم ﮐﺮنے
والے(اﻓﺮاد ﮐﯽ رﮦﻧﻤﺎﺋﯽ بھی ﻣﯿﺴﺮ ﮦوﺗﯽ ﮨﮯ۔

●
●
●
●
●

●

●

بﮦت سے ﮐﻠﯿﻨﮑﻞ ﺟﺎﻧﭻ ﺟﯿﺴﺎ کﮦ ﻧﮕﻠﻦے ﮐﺎ ٹﯾﺲٹ وﻏﯿﺮویڈﯾﻮ ﻟﻨﮏ ﮐﯽ
ﻣﺪدسے ﻓﺎﺻﻼﺗﯽ ﻧﻈﺎم کے ذرﯾﻊے ﮐﯽے ﺟﺎ ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
دور کے ﻋﻼﻗﻮں ﻣﯽں ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺳﺎﻧﺲ ﮐﯽ سﮦوﻟﺖ پﮦﻧﭽﺎنے کے ﺣﻮالے سے
ﻣﻨﺼﻮبﮦ ﺑﻨﺪی ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮦیے۔
آؤٹ رﯾﭻ وﯾﻦٹﯾﻠﯽٹر سے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﺪادی ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﻓﺮاﮦم ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮦئے۔
ﮦﺳﭙﺘﺎﻟﻮں سے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﻋﻼج ﭘﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺟﻮ ﮐﻢ سے ﮐﻢ اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺎ ﺳﺒﺐ
ﺑﻦے۔
اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض کےﻣﺎﮦرﯾﻦ ﮐﻮ ﮦﺳﭙﺘﺎل کے ﻣﯽڈﯾﮑﻞ ﻋﻤﻞے ،اﯾﻤﺮﺟﻨﺴﯽ
اور اﻧﺖﮦاﺋﯽ ﻧﮓﮦداﺷﺖ کے ڈﯾﭙﺎرٹﻣﻦٹ کے ﻋﻤﻠﻮں سے گھروں ﭘﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﮐﺌﯽے ﺟﺎنے والے  NIVآﻻت ﮐﯽ ﭘﺎﺑﻨﺪﯾﻮں کے ﺣﻮالے سے ﻣﺴﻠﺴﻞ رﺑﻂ ﻣﯽں
رﮦﻧﺎ ﭼﺎﮦﺋﯽے۔
اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض کےﻣﺎﮦرﯾﻦ ﮐﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺪﮦ آﻻت )ﺟﯿﺲے ﺟﺮاﺛﯿﻢ ﺻﺎﻓﯽ
آﺋﯽ ﺳﯽ ﯾﻮ ﻣﺎﺳﮏ ﺳﺲٹﻣﺰ( ﮐﯽ وﺿﺎﺣﺖ اور ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﯿﻠﺊے اُن ﮐﯽ ﻓﺮاﮦﻣﯽ ﮐﻮ
ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻨﺎنے ﮐﯿﻠﺊے اﭘﻦے اﺳﭙﺘﺎل کے ﺳﺎتھ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦئے ﺗﺎکﮦ ﻣﺮﯾﻀﻮں
ﮐﻮ  NIVﻣﺸﯿﻨﺮی ﮦﺳﭙﺘﺎل ﻣﯽں اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮنے ﮐﯽ اﺟﺎزت دی ﺟﺎﺳﮏے۔
اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ ﻣﺮﯾﻀﻮں کے ﻟﯽے ان کے گھروں ﻣﯽں ان ﮐﯽ ﺑﺤﺎﻟﯽ کے
ﻟﯽے ٹﯾﻠﯽ ﮦﯾﻠﺖھ ﺗﮏ رﺳﺎﺋﯽ ﺳﻤﯿﺖ ﮦداﯾﺎت مﮦﯾﺎ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﯽ ﭼﺎﮦیے۔

ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯿﻠﺊے ﻣﻨﺪرجﮦ ذﯾﻞ وﯾﺐ ﺳﺎئٹس سے رﺟﻮع ﮐﺮیں:
https://www.theabn.org/page/COVID-19
https://neuromuscularnetwork.ca/news/COVID-19-and-neuromuscular-patients-la-COVID-19-et-les-patie
)nts-neuromusculaires/ (updated version April 3rd 2020
https://www.youtube.com/watch?v=3DKEeRV8alA&feature=youtu.be
http://www.eamda.eu/2020/03/19/coronavirus-COVID-19-information-for-people-with-nmd/
https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable
-persons-from-COVID-19/guidance-on-shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-CO
VID-19
https://ern-euro-nmd.eu/

https://www.enmc.org (European Neuromuscular Centre website)
https://www.aanem.org/Practice/COVID-19-guidance (American Association of Neuromuscular and
Electrodiagnostic Medicine AANEM website)
https://www.apta.org/telehealth (American Physical Therapy Association advice on telehealth)
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 سے ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس کے ﺣﻮالے سے ﻧﺌﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وNMD
ﻧﺘﺎﺋﺞ

:ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﮐﻮروﻧﺎواﺋﺮس ﻣﺮض اور اُس کے ﺑﺎﻋﺚ اﻣﻮات ﻣﯽں ﻗﻠﺒﯽ ﻋﻤﻞ
دﺧﻞ کے ﺣﻮالے سے ﺷﻮاﮦد اکﮬﭩﮯ ﮐﺌﯽے ﺟﺎرﮨﮯ ﮦیں۔ اُن اﻓﺮاد
ﻣﯽں ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﯽ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﺮﻧﯽ ﭼﺎﮦﺋﯽے ﺟﻮ ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯽں بھی
ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ ﯾﺎ بےﻗﺎﻋﺪﮦ دل ﮐﯽ دﮬﮍﮐﻨﻮں سے ﻣﺘﻌﻠﻖ اﻣﺮاض ﻣﯽں
ِ
ﻣﺒﺘﻼ رﮦ ﭼﮏے ﮦوں۔
:اﻋﺼﺎﺑﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ کے ﻣﺮﯾﻀﻮں ﮐﺎ اﻣﺘﻨﺎﻋﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺖ سے ﻋﻼج

اس ﻋﻼج کے ﺣﻮالے ﻣﺘﻌﺪد ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﮦرﯾﻦ کے ﺗﺠﺰﯾﻮں
ﮐﻮ سﮦارا دﯾﺘﯽ ﮦیں کﮦ اﻣﺘﻨﺎﻋﯽ ﻣﺪاﻓﻌﺖ ﺳﻮزﺷﯽ ﻋﻀﻼﺗﯽ اﻣﺮاض
اور ﮐﻤﺰوری اور اﻋﺼﺎﺑﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں ﻣﯽں ﺟﺎری رﮦنے دﯾﻨﺎ ﭼﺎﮦﺋﯽے
ﺳﻮائے ﻣﺨﺼﻮص ﺣﺎﻻت ﻣﯽں اور ﻣﺘﻌﻠﻖﮦ اﺳﭙﯿﺸﻠﺲٹ ﮐﯽ ﮦداﯾﺖ کے
ﻣﻄﺎﺑﻖ۔
:ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯿﻠﺊے ان وﯾﺐ ﺳﺎئٹس ﭘﺮ رﺟﻮع ﮐﺮیں
/https://treat-NMD.org
https://www.nvk.nl/over-nvk/vereniging/dossiers-en-standpunten/covid-19/document-cov
id-19?dossie rid=26542080
:ﺣﻮالے
D'Antiga L. Coronaviruses and immunosuppressed patients.The facts during the third
[epidemic.Liver Transpl. 2020 Mar 20. doi: 10.1002/lt.25756. [Epub ahead of print
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