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 ں:یں آپ ڈاکٹر سے مالقات کا وقت مل جانے تک ٹھہر سکتے ہین عالمات جن میکم سنگ

ں ڈاکٹر یورت ماس ص ۔ضرورت ہے یوٹکس کیبائ ینٹیا آپ کو ایصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیہ فیکبھار  یکبھ
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر صلہ کر سکتا ہے جس کے ساتھینے کا فیسا نسخہ دیآپ کو ا

 

 ئے:یں جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیآپ کو ان صورتوں م

 یخراب یعت کید درد اور طبیں شدیسر م
 دانے/یسرخ یر معمولیا غیاور نم جلد  یٹھنڈ

 ہو مشکل اا بولنی یک سمجھ نہ پانا، سستیٹھ
 ں مشکلینے میسانس ل

 لے ہونٹین
 ں دردیم یچھات

 ہنانگلنا مشکل ہو/ رال ب
 یکھانس یخون وال

 ںیعالمات بہت بگڑ جائ

 

ا ہے جس کے ساتھ یسا نسخہ دیاوٹکس کا یبائ ینٹیاآپ کو  ڈاکٹر نے
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر

  ہے یرہت یسیعت کیطب یکہ آپ ک ںیکھیں اور دیدن انتظار کر  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

بائیوٹکس  یٹنیک نہ ہوں تو آپ کو ایاگر آپ اتنے دنوں کے اندر ٹھ
 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

 ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

 

 ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
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 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

 ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

 

 ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
 یں کمیا سماعت میلئے: کان سے مائع بہنا یں مبتال بچوں کیکان کے ورم م

 اور: یکوئ

 

 

 
 ں:یں آپ ڈاکٹر سے مالقات کا وقت مل جانے تک ٹھہر سکتے ہین عالمات جن میکم سنگ

ں ڈاکٹر یورت ماس ص ۔ضرورت ہے یوٹکس کیبائ ینٹیا آپ کو ایصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیہ فیکبھار  یکبھ
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر صلہ کر سکتا ہے جس کے ساتھینے کا فیسا نسخہ دیآپ کو ا

 

 ئے:یں جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیآپ کو ان صورتوں م

 یخراب یعت کید درد اور طبیں شدیسر م
 دانے/یسرخ یر معمولیا غیاور نم جلد  یٹھنڈ

 ہو مشکل اا بولنی یک سمجھ نہ پانا، سستیٹھ
 ں مشکلینے میسانس ل

 لے ہونٹین
 ں دردیم یچھات

 ہنانگلنا مشکل ہو/ رال ب
 یکھانس یخون وال

 ںیعالمات بہت بگڑ جائ

 

ا ہے جس کے ساتھ یسا نسخہ دیاوٹکس کا یبائ ینٹیاآپ کو  ڈاکٹر نے
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر

  ہے یرہت یسیعت کیطب یکہ آپ ک ںیکھیں اور دیدن انتظار کر  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

بائیوٹکس  یٹنیک نہ ہوں تو آپ کو ایاگر آپ اتنے دنوں کے اندر ٹھ
 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

 ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

 

 ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
 یں کمیا سماعت میلئے: کان سے مائع بہنا یں مبتال بچوں کیکان کے ورم م

 اور: یکوئ

ں:یں آپ ڈاکٹر سے مالقات کا وقت مل جانے تک ٹھہر سکتے ہین عالمات جن میکم سنگ

ں ڈاکٹر یورت ماس ص ۔ضرورت ہے یوٹکس کیبائ ینٹیا آپ کو ایصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیہ فیکبھار  یکبھ
۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر صلہ کر سکتا ہے جس کے ساتھینے کا فیسا نسخہ دیآپ کو ا

ئے:یں جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیآپ کو ان صورتوں م

 یخراب یعت کید درد اور طبیں شدیسر م
دانے/یسرخ یر معمولیا غیاور نم جلد  یٹھنڈ

 ہو مشکل اا بولنی یک سمجھ نہ پانا، سستیٹھ
 ں مشکلینے میسانس ل

 لے ہونٹین
 ں دردیم یچھات

 ہنانگلنا مشکل ہو/ رال ب
 یکھانس یخون وال

جائ بگڑ بہت ںیعالمات

ا ہے جس کے ساتھ یسا نسخہ دیاوٹکس کا یبائ ینٹیاآپ کو  ڈاکٹر نے
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر

 ہے یرہت یسیعت کیطب یکہ آپ ک ںیکھیں اور دیدن انتظار کر  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

بائیوٹکس  یٹنیک نہ ہوں تو آپ کو ایاگر آپ اتنے دنوں کے اندر ٹھ
 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
یں کمیا سماعت میلئے: کان سے مائع بہنا یں مبتال بچوں کیکان کے ورم م

 اور: یکوئ

ں:یں آپ ڈاکٹر سے مالقات کا وقت مل جانے تک ٹھہر سکتے ہین عالمات جن میکم سنگ

ں ڈاکٹر یورت ماس ص ۔ضرورت ہے یوٹکس کیبائ ینٹیا آپ کو ایصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیہ فیکبھار  یکبھ
۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر صلہ کر سکتا ہے جس کے ساتھینے کا فیسا نسخہ دیآپ کو ا

ئے:یں جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیآپ کو ان صورتوں م

 یخراب یعت کید درد اور طبیں شدیسر م
دانے/یسرخ یر معمولیا غیاور نم جلد  یٹھنڈ

 ہو مشکل اا بولنی یک سمجھ نہ پانا، سستیٹھ
 ں مشکلینے میسانس ل

 لے ہونٹین
 ں دردیم یچھات

 ہنانگلنا مشکل ہو/ رال ب
 یکھانس یخون وال

جائ بگڑ بہت ںیعالمات

ا ہے جس کے ساتھ یسا نسخہ دیاوٹکس کا یبائ ینٹیاآپ کو  ڈاکٹر نے
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر

 ہے یرہت یسیعت کیطب یکہ آپ ک ںیکھیں اور دیدن انتظار کر  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

بائیوٹکس  یٹنیک نہ ہوں تو آپ کو ایاگر آپ اتنے دنوں کے اندر ٹھ
 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
یں کمیا سماعت میلئے: کان سے مائع بہنا یں مبتال بچوں کیکان کے ورم م

 اور: یکوئ

ں:یں آپ ڈاکٹر سے مالقات کا وقت مل جانے تک ٹھہر سکتے ہین عالمات جن میکم سنگ

ں ڈاکٹر یورت ماس ص ۔ضرورت ہے یوٹکس کیبائ ینٹیا آپ کو ایصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیہ فیکبھار  یکبھ
۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر صلہ کر سکتا ہے جس کے ساتھینے کا فیسا نسخہ دیآپ کو ا

ئے:یں جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیآپ کو ان صورتوں م

 یخراب یعت کید درد اور طبیں شدیسر م
دانے/یسرخ یر معمولیا غیاور نم جلد  یٹھنڈ

 ہو مشکل اا بولنی یک سمجھ نہ پانا، سستیٹھ
 ں مشکلینے میسانس ل

 لے ہونٹین
 ں دردیم یچھات

 ہنانگلنا مشکل ہو/ رال ب
 یکھانس یخون وال

جائ بگڑ بہت ںیعالمات

ا ہے جس کے ساتھ یسا نسخہ دیاوٹکس کا یبائ ینٹیاآپ کو  ڈاکٹر نے
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر

 ہے یرہت یسیعت کیطب یکہ آپ ک ںیکھیں اور دیدن انتظار کر  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

بائیوٹکس  یٹنیک نہ ہوں تو آپ کو ایاگر آپ اتنے دنوں کے اندر ٹھ
 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
یں کمیا سماعت میلئے: کان سے مائع بہنا یں مبتال بچوں کیکان کے ورم م

 اور: یکوئ

ں:یں آپ ڈاکٹر سے مالقات کا وقت مل جانے تک ٹھہر سکتے ہین عالمات جن میکم سنگ

ں ڈاکٹر یورت ماس ص ۔ضرورت ہے یوٹکس کیبائ ینٹیا آپ کو ایصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیہ فیکبھار  یکبھ
۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر صلہ کر سکتا ہے جس کے ساتھینے کا فیسا نسخہ دیآپ کو ا

ئے:یں جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیآپ کو ان صورتوں م

 یخراب یعت کید درد اور طبیں شدیسر م
دانے/یسرخ یر معمولیا غیاور نم جلد  یٹھنڈ

 ہو مشکل اا بولنی یک سمجھ نہ پانا، سستیٹھ
 ں مشکلینے میسانس ل

 لے ہونٹین
 ں دردیم یچھات

 ہنانگلنا مشکل ہو/ رال ب
 یکھانس یخون وال

جائ بگڑ بہت ںیعالمات

ا ہے جس کے ساتھ یسا نسخہ دیاوٹکس کا یبائ ینٹیاآپ کو  ڈاکٹر نے
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر

 ہے یرہت یسیعت کیطب یکہ آپ ک ںیکھیں اور دیدن انتظار کر  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

بائیوٹکس  یٹنیک نہ ہوں تو آپ کو ایاگر آپ اتنے دنوں کے اندر ٹھ
 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
یں کمیا سماعت میلئے: کان سے مائع بہنا یں مبتال بچوں کیکان کے ورم م

 اور: یکوئ

ں:یں آپ ڈاکٹر سے مالقات کا وقت مل جانے تک ٹھہر سکتے ہین عالمات جن میکم سنگ

ں ڈاکٹر یورت ماس ص ۔ضرورت ہے یوٹکس کیبائ ینٹیا آپ کو ایصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیہ فیکبھار  یکبھ
۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر صلہ کر سکتا ہے جس کے ساتھینے کا فیسا نسخہ دیآپ کو ا

ئے:یں جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیآپ کو ان صورتوں م

 یخراب یعت کید درد اور طبیں شدیسر م
دانے/یسرخ یر معمولیا غیاور نم جلد  یٹھنڈ

 ہو مشکل اا بولنی یک سمجھ نہ پانا، سستیٹھ
 ں مشکلینے میسانس ل

 لے ہونٹین
 ں دردیم یچھات

 ہنانگلنا مشکل ہو/ رال ب
 یکھانس یخون وال

جائ بگڑ بہت ںیعالمات

ا ہے جس کے ساتھ یسا نسخہ دیاوٹکس کا یبائ ینٹیاآپ کو  ڈاکٹر نے
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر

 ہے یرہت یسیعت کیطب یکہ آپ ک ںیکھیں اور دیدن انتظار کر  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

بائیوٹکس  یٹنیک نہ ہوں تو آپ کو ایاگر آپ اتنے دنوں کے اندر ٹھ
 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
یں کمیا سماعت میلئے: کان سے مائع بہنا یں مبتال بچوں کیکان کے ورم م

 اور: یکوئ

ں:یں آپ ڈاکٹر سے مالقات کا وقت مل جانے تک ٹھہر سکتے ہین عالمات جن میکم سنگ

ں ڈاکٹر یورت ماس ص ۔ضرورت ہے یوٹکس کیبائ ینٹیا آپ کو ایصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیہ فیکبھار  یکبھ
۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر صلہ کر سکتا ہے جس کے ساتھینے کا فیسا نسخہ دیآپ کو ا

ئے:یں جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیآپ کو ان صورتوں م

 یخراب یعت کید درد اور طبیں شدیسر م
دانے/یسرخ یر معمولیا غیاور نم جلد  یٹھنڈ

 ہو مشکل اا بولنی یک سمجھ نہ پانا، سستیٹھ
 ں مشکلینے میسانس ل

 لے ہونٹین
 ں دردیم یچھات

 ہنانگلنا مشکل ہو/ رال ب
 یکھانس یخون وال

جائ بگڑ بہت ںیعالمات

ا ہے جس کے ساتھ یسا نسخہ دیاوٹکس کا یبائ ینٹیاآپ کو  ڈاکٹر نے
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر

 ہے یرہت یسیعت کیطب یکہ آپ ک ںیکھیں اور دیدن انتظار کر  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

بائیوٹکس  یٹنیک نہ ہوں تو آپ کو ایاگر آپ اتنے دنوں کے اندر ٹھ
 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
یں کمیا سماعت میلئے: کان سے مائع بہنا یں مبتال بچوں کیکان کے ورم م

 اور: یکوئ

ں:یں آپ ڈاکٹر سے مالقات کا وقت مل جانے تک ٹھہر سکتے ہین عالمات جن میکم سنگ

ں ڈاکٹر یورت ماس ص ۔ضرورت ہے یوٹکس کیبائ ینٹیا آپ کو ایصلہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے کہ آیہ فیکبھار  یکبھ
۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر صلہ کر سکتا ہے جس کے ساتھینے کا فیسا نسخہ دیآپ کو ا

ئے:یں جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیآپ کو ان صورتوں م

 یخراب یعت کید درد اور طبیں شدیسر م
دانے/یسرخ یر معمولیا غیاور نم جلد  یٹھنڈ

 ہو مشکل اا بولنی یک سمجھ نہ پانا، سستیٹھ
 ں مشکلینے میسانس ل

 لے ہونٹین
 ں دردیم یچھات

 ہنانگلنا مشکل ہو/ رال ب
 یکھانس یخون وال

جائ بگڑ بہت ںیعالمات

ا ہے جس کے ساتھ یسا نسخہ دیاوٹکس کا یبائ ینٹیاآپ کو  ڈاکٹر نے
 ۔ں گےیآپ صورتحال واضح ہونے کا انتظار کر

 ہے یرہت یسیعت کیطب یکہ آپ ک ںیکھیں اور دیدن انتظار کر  ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

بائیوٹکس  یٹنیک نہ ہوں تو آپ کو ایاگر آپ اتنے دنوں کے اندر ٹھ
 ۔ئںیچاہ ینیشروع کر ل

ئے:یچاہ ینیشروع کر ل یں آپ کو دوائیوہ دوسرے حاالت جن م

اور  یں سے کوئیفہرست م یگئ یا اس صفحے پر اوپر دی ۓادہ بگڑ جایحالت ز یآپ کاگر 
وٹکس یبائ ینٹیئے، چاہے آپ نے ایں تو آپ کو جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیش آئیعالمات پ

 ۔ہوں یا نہ کیہوں  یشروع  کر ل

ک نہ ہوںیٹھآپ ا تھا، اس وقت کے اندر یا گیمدت کا جو اندازہ د یک یماریب
یں کمیا سماعت میلئے: کان سے مائع بہنا یں مبتال بچوں کیکان کے ورم م

 اور: یکوئ



    
    

:

    
  ل  

 ل   
   ل

 
 


 ل



  ئ
 

           

 ئ
 

ئ  : 

     ئ   
ئ ئ

  

   
ئ   

 ئ


