
 لیوکیمیا کے بارے میں تفصیلی
 معلومات

سہل ورژن



www.leukaemiacare.org.uk2

اس کتابچہ میں کیا ہے

اس کتابچہ اور لیوکیمیا کے بارے میں                                  صفحہ منرب 4

 خون کے خلیات کس طرح بنتے ہیں                                     صفحہ منرب 5

لیوکیمیا کی مختلف قسمیں                                              صفحہ منرب 9 

 وہ چیزیں جن کا مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیوکیمیا          صفحہ منرب 11

 

      لیوکیمیا کی جانچیں اور ان کا کیا مطلب                             صفحہ منرب 13
 

 اسٹیجنگ )مرحلہ سازی( کا کیا مطلب ہے؟                          صفحہ منرب 16



Helpline freephone 08088 010 444 3

اس کتابچہ میں کیا ہے

ڈاکٹرز لیوکیمیا کا عالج کس طرح کرتے ہیں                          صفحہ منرب 17

عالج کی مختلف قسمیں                                                  صفحہ منرب 19

 عالج کے بعد کیا ہوتا ہے؟                                      صفحہ منرب 25

   

مدد اور تعاون کہاں سے حاصل کریں                                 صفحہ منرب 28

       ہم سے کس طرح رابطہ کریں                                            صفحہ منرب 32

صفحہ منرب ان الفاظ کے کیا                                               معنی ہیں 33



www.leukaemiacare.org.uk4

 اس کتابچہ اور لیوکیمیا کے

بارے میں

لیوکیمیا خون کے کینرس کی ایک قسم ہے۔

 یہ ایک سنگین بیامری ہے لیکن ایسے عالج پائے جاتے ہیں جو مدد دے

.سکتے ہیں۔

 یہ کتابچہ درج ذیل چیزوں کی وضاحت کرتا ہے:

 

 لیوکیمیا کیا ہے                                  

 آپ کی کون سی جانچیں کی جا سکتی ہیں                           

 

 وہ مختلف عالج جو آپ وصول پا سکتے ہیں۔                        

 ہم اس کتابچہ میں کچھ مشکل الفاظ استعامل کرتے ہیں۔ جب ہم انہیں

 استعامل

 کرتے ہیں تو ہم انہیں جلی حروف میں تحریر کرتے ہیں اور ان کی وضاحت

 کرتے ہیں۔

 صفحہ منر33 پر ان الفاظ کی ایک فہرست ہے جو ہم برابر استعامل کرتے

 ہیں۔

 ہم یہ یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو صحیح معلومات فراہم

 کریں۔ لیکن چیزیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں، اس لیے برائے مہربانی اپنی

اسپشلسٹ نرس سے بھی بات کریں۔
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 خون کے

 خلیات کس

طرح بنتے ہیں

 خون کے خلیات کی پیداوار

 ایک فیکٹری کی طرح کام

 کرتی ہے۔ اس کارروائی کو

ہیموپوئیسس کہا جاتا ہے۔
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ملفوسائٹس

یہ خون کا ایک سفید خلیہ ہے۔ ملفوسائٹس کی تین قسمیں پائی جاتی ہیں:

 بی ملفوسائٹس جو انفیکشن سے لڑنے کے لیے ضد جسمیے 

 بناتے ہیں

ٹی ملفوسائٹس جو بی ملفوسائٹس کی مدد کرتے ہیں 

 قدرتی قاتل خلیات جو کینرس کے خلیات اور وائرسیز پر 

حملہ کرتے ہیں

 گرینولوسائٹس یا نیوٹروفلس

 یہ بھی خون کا ایک قسم کا سفید خلیہ ہے۔ یہ انفیکشن اور بیامری سے لڑنے

میں مدد دیتا ہے۔

1.

2.

3.
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 لیوکیمیا ایک ایسا کینرس ہے جو ان خاص سفید خون کے خلیات سے پیدا

 ہوتا ہے جو عموما بیامری سے لڑنے اور صحت مند رہنے میں ہامری مدد

کرتے ہیں۔

 لیوکیمیا سے متاثر خلیات گودے کے عام خلیات کو باہر دھکیل دیتے ہیں

 جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مناسب طریقہ سے کام کرنے کے اہل نہیں

ہیں۔

قسمیں:

 ایکیوٹ مائیالئڈ لیوکیمیا – اس بیامری والے مریض بہت 

 سارے ناپختہ مائیالئڈ بالسٹ سیلز پیدا کرتے ہیں

 ایکیوٹ ملفوبالسٹک لیوکیمیا – اس بیامری والے مریض 

 بہت سارے ملفوبالسٹس پیدا کرتے ہیں

 کرونک مائیالئڈ لیوکیمیا – اس بیامری والے مریض بہت 

سارے گرینولوسائٹس اور دیگر مائیالئڈ سیلز پیدا کرتے ہیں

 کرونک ملفوسائٹک لیوکیمیا – اس بیامری والے مریض 

بہت سارے ملفوسائٹس پیدا کرتے ہیں

1.

2.

3.

4.
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لوگوں کو اس قسم کا کینرس کیوں ہوتا ہے؟

ڈاکٹروں کو درحقیقت معلوم نہیں ہے کہ لیوکیمیا کس وجہ سے ہوتا ہے۔

 آپ کو کینرس کسی اور سے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی یہ آپ سے کسی اور کو

ہو سکتا ہے۔

یہ والد/والدہ سے بچہ کی طرف منتقل نہیں ہو سکتا ہے۔
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لیوکیمیا کی مختلف قسمیں

 ایکیوٹ لیوکیمیا کی 2 خاص قسموں کو ایکیوٹ مائیالئڈ اور ایکیوٹ

 ملفوبالسٹک کہا جاتا ہے

ایکیوٹ مائیالئڈ

 یہ آپ کو کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے لیکن یہ زیادہ تر 60 سال سے زائد

عمر کے لوگوں کو ہوتا ہے۔

سال کی عمر سے پہلے اس کا ہونا غیر عام ہے۔ 45

ایکیوٹ ملفوبالسٹک

 یہ کہیں زیادہ عام ہے۔ یہ زیادہ تر 55 سال سے زائد عمر کے لوگوں یا بچوں

کو ہوتا ہے۔
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 کرونک لیوکیمیا کی 3 خاص قسموں کو کرونک مائیالئڈ، کرونک ملفوسائٹک

 اور ہیری سیل کہا جاتا ہے۔

کرونک مائیالئڈ

 یہ لیوکیمیا کی ایک بتدریج بڑھنے والی شکل ہے اور 65-60 سال کی عمر

کے لوگوں میں سب سے زیادہ عام ہے۔

کرونک ملفوسائٹک

 یہ بھی لیوکیمیا کی ایک بتدریج بڑھنے والی شکل ہے۔ یہ عمر رسیدہ لوگوں

میں سب سے زیادہ عام ہے اور عورتوں سے زیادہ مردوں کو متاثر کرتی ہے۔

ہیری سیل

 یہ کینرس کی ایک بہت شاذ شکل ہے۔ واحد معلوم عنارص جو آپ کو اس کے

ہونے کے امکانات بڑھا سکتے ہیں وہ زیادہ عمر کا ہونا اور مرد ہونا ہے۔
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 وہ چیزیں جن کا مطلب ہو سکتا ہے

کہ آپ کو لیوکیمیا ہے

کچھ لوگ لیوکیمیا کی وجہ سے اپنے جسم میں تبدیلیاں محسوس

کرتے ہیں۔ 

 کچھ دورسے لوگوں کو اس کا پتہ رصف اس وقت چلتا ہے جب ڈاکٹرز کسی

اور وجہ سے ان کی جانچ کرتے ہیں۔

  والے بہت سے مریضوں کے لیے، مثال کے طور پر، ان میں اس وقت تک

 کوئی عالمات نہیں پائی جاتی ہیں جب تک کہ ان کی تشخیص نہیں کی

جاتی ہے۔
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اس میں درج ذیل قسم کی عالمات پائی جا سکتی ہیں:

انفیکشن جو ختم نہ ہوتا ہو  

بال کسی وجہ سے وزن کم ہونا  

زیادہ تھکان محسوس کرنا  

خون بہنا اور خراش لگنا  

مسوڑوں سے خون بہنا  

ہلکا رسخ باد  )خونی دھبہ(

کھانسی یا سانس لینے میں تکلیف  

بڑھا ہوا درجۂ حرارت  

 پیٹ میں سخت درد  

شکمی تکلیف )بڑھی ہوئی تلی(   

غدود میں سوجن  

زرد پڑنا  

وزن کم ہونا  
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لیوکیمیا کی جانچیں

 یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آیا آپ کو لیوکیمیا ہے آپ کا جی پی آپ کو

جانچوں کے لیے اسپتال بھیجے گا۔

 اس ڈاکٹر کو ہیامٹولوجسٹ کہا جاتا ہے، اگر وہ خون سے متعلق امراض یا

کینرس کا عالج کرتا ہے۔

خون کی جانچیں

 یہ دیکھنے کے لیے آپ کے خون کی جانچیں کرائی جائیں گی کہ آپ کے

خون میں کتنے صحت مند خون کے خلیات ہیں )آپ کا بلڈ کاؤنٹ(۔

 یہ دیکھنے کے لیے بھی آپ کے خون جانچ کی جا سکتی ہے کہ آپ کا جگر

اور گردے کتنی اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔
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ہڈی کے گودے کی جانچ

 ہڈی کا گودا کچھ ہڈیوں کے بیچ میں پایا جانے واال ایک نرم حصہ ہے۔ یہی

وہ جگہ ہے جہاں خون کے خلیات بنتے ہیں۔

ڈاکٹر یہ دیکھنے کا خواہاں ہو سکتا ہے کہ آیا وہاں لیوکیمیا پایا جاتا ہے۔

 وہ آپ کے کولہے کی ہڈی سے گودے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالنے کے لیے

ایک خاص سوئی کا استعامل کرے گا۔

 ڈاکٹر پہلے آپ کی جلد کو سن کرے گا لیکن پھر بھی تکلیف ہو سکتی 

ہے۔

 جب وہ ایسا کرے گا اس وقت پرسکون ہونے میں مدد دینے کے لیے آپ دوا

:طلب کر سکتے ہیں

انٹوناکس )گیس اور ہوا(  

 مسکن دوا )وہ آپ کو، سکون کی حالت میں، سال( 

سکتے ہیں

ایکرسے اور اسکین

 انفیکشن کی تالش کی خاطر ڈاکٹرز آپ کے جسم کے اندر دیکھنے کے لیے

 ایکرسے اور اسکین کا استعامل کر سکتے ہیں۔ اس میں تکلیف نہیں ہوتی

ہے۔
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آپ کی جانچوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا

ایکیوٹ جانچوں کے لیے، آپ کو اپنا نتیجہ اسی دن مل سکتا ہے۔

 خصوصی جانچوں کے لیے، نتیجہ ملنے میں 2 اور 10 دنوں کے درمیان کا

وقت لگ سکتا ہے۔

 آپ کو موزوں عالج فراہم کرنے کے لیے آپ کے ڈاکٹروں کو زیادہ سے زیادہ

معلومات حاصل کرنے کی رضورت ہوتی ہے۔

 یہ معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ کہ آپ کون سی دوا لیتے رہے ہیں ایک مکمل

معائنہ کیا جائے گا اور روداد معلوم کی جائے گی۔
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 اسٹیجنگ )مرحلہ سازی( کا کیا مطلب

ہے؟

 CML یا AML، ALL یہ آپ کے مرض کی نوعیت پر مبنی ہے۔ اسٹیجنگ

کے مریضوں کے لیے نہیں استعامل کی جاتی ہے۔

لیکن، ایسی متعدد چیزیں ہیں جو اس کی سنگینی پر اثر انداز ہو سکتی ہیں:

 وہائٹ سیل کاؤنٹ کی سطح 

عمر  

خون کے خلل کی سابق روداد  

کروموزوم کی تبدیلیاں/غیر فطری خصوصیات  

ہڈی کی خرابی  

CLL لیوکیمیا

  کی وہ واحد شکل ہے جس میں اسٹیجنگ استعامل کی جاتی ہے، چاہے

 Binet( کے واسطہ سے ہو یا بینیٹ سسٹم )Rai system( وہ رائے سسٹم

system( کے واسطہ سے۔

 سب سے IV تک، جس میں IV سے I ،رائے سسٹم کے پانچ مرحلے ہیں

.زیادہ بڑھا ہوا مرحلہ ہے۔

 سب سے زیادہ بڑھا ہوا C تک چلتا ہے، جس میں C سے A بینیٹ سسٹم

مرحلہ ہے۔
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 ڈاکٹرز لیوکیمیا کا عالج کس طرح

کرتے ہیں

آپ کے عالج کی منصوبہ بندی کرنا

 ڈاکٹروں اور دیگر ماہرین کی ایک ٹیم آپ کی جانچوں پر نظر ڈالے گی اور

آپ کے عالج کی منصوبہ بندی کرے گی۔

اسے کثیر انضباطی میٹنگ کہا جاتا ہے۔

آپ کا ڈاکٹر آپ سے درج ذیل کے بارے میں بات کرے گا:

 آیا وہ آپ کے لیوکیمیا کا عالج کرنے کی کوشش کر رہا 

 ہے یا اسے زیادہ سے زیادہ مدت تک کنٹرول کرنے کی کوشش

کر رہا ہے

 آیا آپ کو اسپتال کے داخلی یا بیرونی مریض  

 کی نگہداشت موصول ہوگی

 آپ کا عالج کب رشوع کیا جائے 

ایکیوٹ مریضوں کے   لیے، عالج فورا رشوع ہوتا ہے

اس عالج کی قسمیں جو آپ کو موصول ہوگی  

آپ کو عالج کہاں موصول ہوگا 

آیا عالج میں کوئی ضمنی اثرات پائے جائیں گے 

عالج کب تک چلے گا 

آپ عالج کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں۔ 
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آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔

 سواالت پوچھنے اور ہر چیز کو یاد رکھنے میں اپنی مدد کے لیے اپنے ساتھ

کسی کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

 اگر آپ فکرمند ہیں یا سواالت پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اسپشلسٹ

ہیامٹولوجی نرس سے بات کر سکتے ہیں۔
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عالج کی مختلف قسمیں

 آپ کو یہ سارے عالج موصول نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو ایک سے زیادہ

 عالج موصول ہو سکتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ آپ کے لیے

کون سا عالج موزوں ہے۔

ایکیوٹ لیوکیمیا کے مریض

زیادہ تر لوگ تشخیص کے فورا بعد اسپتال میں داخل ہو جاتے ہیں۔

کرونک مریض

 کرونک بیامری والے مریضوں کو عام طور پر یومیہ نگہداشت موصول ہوتی

ہے۔
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دیکھیں اور انتظار کریں

 کرونک ملفوسائٹک لیوکیمیا والے کچھ لوگوں کو فورا عالج کی رضورت نہیں

ہوتی ہے۔

 ڈاکٹر آپ کی جانچ کرتا رہے گا اور رصف اسی صورت میں عالج رشوع کرے

 گا جب لیوکیمیا کا بڑھنا بڑے ملفی غدود سے جڑا ہوا ہو، عام خلیات خون

سے غائب ہو جائیں یا آپ کو بیامر کر دیں۔

کیموتھریپی

 یہ ان دواؤں کا مجموعہ ہے جو کینرس کے خون کے خلیات کو ختم کریں

گی۔

 آپ کا عالج کئی مہینوں تک چلے گا اور آپ کچھ ہفتوں میں دوائیں لیں گے

 لیکن کچھ میں نہیں لیں گے۔ آپ کچھ وقت کے لیے اسپتال میں رکھے جا

سکتے ہیں۔

اسٹم سیل ٹرانسپالنٹ

یہ تباہ شدہ ہڈی کے گودے کے خلیات کو بدلنے کا ایک طریقہ ہے۔

 عطیہ دہندہ خلیات یا تو آپ کا عالج رشوع ہونے سے پہلے کے آپ کے اپنے ہوں

گے یا کسی ایسے شخص کے ہوں گے جس کا میل کھاتا ہوا پایا گیا ہوگا۔
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 ہکمین الئن

 سنٹرل الئن یا گروشانگ الئن کے نام سے جانی جانے والی، یہ آپ کے سینے

میں، مخصوص حصہ کو سن کرنے کے بعد، ایک رگ کے اندر ڈالی جاتی ہے۔

PICC الئن 

 یہ ایک ملبا، پتال ٹیوب ہوتا ہے جو آپ کی کہنی کے موڑ کے اوپر رگ کے

 اندر ڈاال جاتا ہے یہاں تک کہ وہ آپ کے سینے میں رگ تک پہنچ جاتا ہے۔

ٹیوب داخل کیے جانے سے پہلے اس حصہ کو سن کیا جائے گا۔

ضد جسمیے

ہامرا جسم انفیکشن سے لڑنے میں ہامری مدد کے لیے ضد جسمیے بناتا ہے۔

سائنس دانوں نے لیوکیمیا کے خلیات کو ختم کرنے میں جسم کی مدد کرنے کے

طریقے تالش کر لیے ہیں۔ 

علیحدگی

 آپ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو دورسے لوگوں سے الگ رہنے کی

 رضورت ہے یا آپ اسپتال میں خود اپنے کمرے میں رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ

عالج کے دوران آپ کو کسی بھی قسم کے انفیکشن سے بچانے کے لیے ہے۔

 منہ کا شاور

 یہ انفیکشن سے بچنے کے لیے منہ کو صاف رکھنے میں مدد دیتا ہے، جس

 میں کیموتھریپی کا ایک عام ضمنی اثر بھی شامل ہے جسے میوکوسائٹس کہا

جاتا ہے۔
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بال جھڑنا

 کیموتھریپی یا ریڈیوتھریپی کی وجہ سے بال جھڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنے متام

 بالوں سے، کچھ بالوں سے یا ان میں سے کسی سے بھی نہیں محروم ہو

 سکتے ہیں۔ یہ آپ کی پلکوں، بھنوؤں اور جسم کے بالوں کو بھی متاثر کر

سکتی ہے۔

غذا

 آپ جو کچھ کھاتے ہیں اس پر نظر رکھنے سے آپ کے جذبات کے ضمن میں

 مدد مل سکتی ہے اور یہ عالج کے بعد آپ کی صحتیابی میں مدد دینے میں

 ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی ایسا منصوبہ تیار کرنے کے لیے جو آپ کے

 لیے بہرتین کام کرے، آپ کو چاہیے کہ اپنے اسپتال کے ڈاکٹر یا ماہر تغذیہ

سے بات کریں۔

دوائیں

 ایسی متعدد الگ الگ دوائیں پائی جاتی ہیں جو آپ کے لیوکیمیا کے عالج

 میں مدد دینے کے لیے دی جا سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عالج کے دوران،

.آپ ایک سے زیادہ قسم کی دوائیں لیں یا دوائیں ہی بدل دیں۔

آپ کو دی جانے والی دوا کی نوعیت کا انحصار درج ذیل چیزوں پر ہے:

آپ کو کس قسم کا لیوکیمیا ہے  

کوئی ضمنی اثرات جو آپ کو پیش آسکتے ہیں 

 آپ عالج کے تئیں کس طرح ردعمل ظاہر  

کرتے ہیں

عمر سمیت عام عنارص بھی اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

 آپ جو دوائیں لیتے ہیں ان کے بارے میں مزید معلومات کے لیے، اپنے

ڈاکٹر سے بات کریں۔
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خوش رہنا

 تشخیص اور عالج لوگوں کے جذبات کو مختلف طریقہ سے متاثر کرتے ہیں۔

 کبھی کبھی مثبت اور پرسکون رہنے کی کوشش کرنے میں دوا اور تسکین

کے طریقہ کے ذریعہ مدد دی جا سکتی ہے۔

 آپ کے کینرس اور اس بارے میں کسی سے بات کرنا بھی معاون ہو سکتا ہے

 کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کوئی دوست، خاندان کا کوئی فرد یا

کوئی خارجی سپورٹ رسوس بھی ہو سکتی ہے۔

اسٹم سیلز

 لیوکیمیا والے کچھ لوگ بہرت ہونے میں اپنی مدد کے لیے اپنے عالج کے

طریقہ کے حصہ کے طور پر اسٹم سیلز تھریپی بھی کراتے ہیں۔

 اسٹم سیلز آپ کی سنٹرل الئن میں ایک ڈرپ کے واسطہ سے دئے جاتے

 ہیں۔ وہ دوبارہ کام کرنے اور نئے خون کے خلیات بنانے میں آپ کی ہڈی

 کے گودے کی مدد کرتے ہیں۔ سخت کیموتھریپی کے بعد اسے اس ضمن

میں مدد کی رضورت ہوتی ہے۔
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ضمنی اثرات

 اس سے پہلے کہ آپ اپنا عالج رشوع کریں، ڈاکٹر یا نرس آپ کو بتائیں گے

کہ آپ

کس چیز کی توقع کریں۔ 

 وہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنی دیکھ بھال کس طرح کریں اور وہ کسی بھی

ضمنی اثرات کے ضمن میں آپ کی مدد کریں گے۔

زیادہ تر ضمنی اثرات رصف تھوڑی مدت تک رہتے ہیں۔

 کچھ دیگر ضمنی اثرات آپ کا عالج مکمل ہونے کے زیادہ ملبی مدت کے

بعد رشوع ہو سکتے ہیں۔ انہیں مؤخر اثرات کہا جاتا ہے۔

تحقیق اور آزمائشیں

 تحقیق وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ ڈاکٹروں کو امراض اور عالجوں سے

متعلق سواالت کے جواب ملتے ہیں۔

آزمائشیں عالجوں کی جانچ کے طریقوں کو کہتے ہیں۔

 سارے اسپتال آزمائشیں نہیں کرتے ہیں لیکن آپ اپنے ڈاکٹر سے اس بارے

میں پوچھ سکتے ہیں۔

 آپ کے لیے کسی آزمائش میں حصہ لینا رضوری نہیں ہے۔ اگر آپ حصہ

 لیتے ہیں تو آپ اپنا ذہن بدل سکتے ہیں اور اسے روک سکتے ہیں، اگر آپ

ایسا کرنا چاہیں۔
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عالج کے بعد کیا ہوتا ہے؟

جب آپ کا عالج ختم ہوتا ہے

 ڈاکٹرز لیوکیمیا کا عالج اچھی طرح کر سکتے ہیں لیکن آپ کو عالج پر قابو

پانے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔

 کچھ لوگ کئی مہینوں تک تھکان محسوس کرتے ہیں اور انہیں زکام یا دیگر

انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں۔

آپ کے ڈاکٹر اور نرسیں آپ کو بتائیں گے کہ کس چیز کی توقع کریں۔

 اگر آپ عالج کے بعد ضمنی اثرات یا طبی پریشانیوں کے بارے میں فکرمند

ہیں تو ان سے پوچھنا نہ بھولیں۔

متباکو نوشی بند کرنا، اچھا کھانا اور اپنی دیکھ بھال کرنا اہم ہے۔

 آپ کو کسی بھی ایسے طبی معائنہ کے لیے جانا چاہیے جس کی پیش کش

آپ کا ڈاکٹر آپ کو کرتا ہے۔
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معائنے

رشوع میں غالبا آپ کو ہر ہفتہ اسپتال جانا ہوگا۔

اگر آپ ٹھیک رہتے ہیں تو پھر آپ ہر 6 تا 12 مہینوں میں جائیں گے۔

 یہ معائنے کسی بھی قسم کے لیوکیمیا کا پتہ لگانے اور یہ یقینی بنانے کے لیے

کیے جاتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں۔

 ڈاکٹر پوچھے گا کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اور شاید خون کی جانچیں بھی

انجام دے گا۔

 اگر آپ 2 تا 5 سالوں بعد ٹھیک رہتے ہیں تو آپ کا ڈاکٹر آپ سے کہہ سکتا ہے کہ

اب آپ کو اسپتال آنے کی مزید رضورت نہیں ہے۔

کچھ لوگوں کو ایک ایسے قسم کا لیوکیمیا ہوتا ہے جو آتا اور جاتا رہتا ہے۔

 اگر آپ کو اس قسم کا لیوکیمیا ہے تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو مستقل معائنوں کے لیے

 آتے رہنے کو کہے گا۔ آپ کو مزید عالج کے لیے وقت وقت سے اسپتال جانے کی

رضورت ہوگی۔
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اگر لیوکیمیا واپس آتا ہے

 اگر آپ کا لیوکیمیا واپس آتا ہے )اسے عود کرنا کہا جاتا ہے( تو آپ فکرمند

 محسوس کر سکتے ہیں لیکن عام طور پر لیوکیمیا کا دوبارہ عالج کیا جا سکتا

ہے۔
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مدد اور تعاون کہاں سے حاصل کریں

 یہ پتہ چلنا خوفناک ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیوکیمیا ہے اور آپ کو جانچوں

اور عالج کے لیے جانا ہوگا۔

یہ تبدیلیاں آپ کے خاندان کے افراد اور دوستوں کو بھی متاثر کریں گی۔

 ہر کوئی مختلف طریقہ سے حاالت پر قابو پاتا ہے لیکن دورسے لوگوں سے

اس بارے میں بات کرنا معاون ہو سکتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔

 یہ آپ کے خاندان کے افراد، اسپتال کے لوگ یا ایسے دیگر لوگ بھی ہو

سکتے ہیں جو ایسا کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔

ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جو آپ کی مدد کر سکتی ہیں۔
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ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں

فری فون کیرئ الئن: 08088 010 444

 آپ، آپ کے خاندان کے افراد یا دوست لیوکیمیا یا اس بارے میں بات کرنے

.کے لیے ہمیں فون کر سکتے ہیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔

بڈی سپورٹ

 ہامرا انفرادی بڈی سپورٹ مریضوں کے لیے کسی تربیت یافتہ رضاکار سے،

 ایک

 ایسے فرد سے، بات کرنے کے لیے دستیاب ہے جو قطعی جانتا ہے کہ وہ

کس مرحلہ سے گزر رہے ہیں۔

www.leukaemiacare.org.uk/one-to-one-buddy-support

سپورٹ گروپس

 ہامرے بلڈ کینرس سپورٹ گروپس پورے یوکے سے مریضوں، نگہداروں اور

 ان کے خاندان کے افراد کو مدد اور تعاون فراہم کرتے ہیں۔

www.leukaemiacare.org.uk/support-groups 

ویب سائٹ

www.leukaemiacare.org.uk
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میگزین

 ہامرا معروف سہ ماہی رسالہ مفید معلومات اور مریضوں کی کہانیوں اور

اسی طرح  کی طرف سے تازہ ترین معلومات سے بھرا ہوتا ہے۔

www.leukaemiacare.org.uk/journey-magazine

مفت معلومات

ہامری آفس الئن سے اس پر: 977 755 01905

care@leukaemiacare.org.uk :یا ای میل

پیر تا جعمہ 9 بجے صبح سے 5:30 بجے شام تک کھلی ہوتی ہے
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آپ ہامری کس طرح مدد کر سکتے ہیں

 برائے مہربانی ہمیں بتائیں کہ آپ اس کتابچہ کے بارے میں کیا سوچتے

ہیں۔

 اس سے ہمیں لیوکیمیا والے دیگر لوگوں کے بارے میں بہرت معلومات تحریر

کرنے میں مدد ملے گی۔

 یا ہامری info@leukaemiacare.org.uk آپ اس پر ای میل کر سکتے ہیں

رابطہ کی دیگر تفصیالت استعامل کر سکتے ہیں۔

وہ آپ کو اگلے صفحہ پر مل سکتی ہیں۔ 
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ہم سے کس طرح رابطہ کریں

www.leukaemiacare.org.uk :ویب سائٹ 

فری فون کیرئ الئن: 444 010 08088

آفس الئن: 755977 01905

info@leukaemiacare.org.uk :ای میل

 اس پتہ پر لکھیں:

Leukaemia Care

One Birch Court

Blackpole East

Worcester

WR3 8SG
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ان الفاظ کے کیا معنی ہیں

ضد جسمیے

یہ ایک قسم کے پروٹین ہیں جو لیوکیام کے عالج کے طور پر استعامل کیے جا سکتے ہیں۔

ہڈی کا گودا

یہ آپ کی کچھ ہڈیوں کے بیچ میں پایا جانے واال نرم حصہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خون کے خلیات بنتے ہیں۔

کینرس )رسطان(

ایک مرض جو آپ کے جسم میں غیر صحت مند خلیات کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے

خلیات

یہ وہ چیز ہے جس سے زیادہ تر زندہ چیزیں بنی ہوتی ہیں۔

گرینولوسائٹس

خون کے سفید خلیہ کی ایک قسم جو انفیکشن اور بیامری سے لڑتی ہے۔

 منو پانے والے عنارص

یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑے ہونے اور بڑھنے کے لیے خلیات کو تقویت دیتی ہے۔

ہیامٹولوجسٹ

یہ وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو خون کے خلل یا ان اعضاء کا معائنہ کرتا ہے جو خون بناتے ہیں۔
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ہیامٹولوجی

یہ خون سے متعلق دواؤں اور عالج کے مطالعہ کو کہتے ہیں۔

ہیموپوئیسس

خون کے خلیات کی پیداوار۔

ہکمین الئن

کبھی کبھی اسے سنٹرل الئن کہا جاتا ہے، یہ ڈرپ آپ کے سینے کے مرکز میں رگ کے اندر لگائی جاتی ہے۔

مؤخر اثرات

یہ ایک قسم کے ضمنی اثرات ہیں جو عالج کے خامتہ کے کئی سال بعد رشوع ہو سکتے ہیں۔

لیوکیمیا

یہ ایک کینرس ہے جو خون کے سفید خلیات کو متاثر کرتا ہے۔

ملفوسائٹس

خون کے اس سفید خلیہ کی تین قسمیں پائی جاتی ہیں: بی ملفوسائٹس، ٹی ملفوسائٹس اور قدرتی قاتل خلیات۔

ضمنی اثرات

یہ ایسی چیز ہے جو اس عالج کی وجہ سے پیش آتی ہے جو آپ کرا رہے ہیں۔
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اسٹم سیلز

یہ بہت بنیادی خلیات ہیں جو جسم میں مختلف کام انجام دینے کے لیے مختلف قسم کے خون کے خلیات میں پیدا ہو سکتے ہیں۔

اسٹیجنگ )مرحلہ سازی(

یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ ڈاکٹرز اس چیز کی زمرہ بندی کرتے ہیں کہ کینرس کتنا سنگین ہے۔

آزمائشیں

یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعہ عالجوں کی جانچ کی جاتی ہے۔

Thank you to Shirley Aston for writing the booklet, Robert Marcus for peer 
reviewing and Juliet Percival for drawing the illustrations.

We are useful grateful to Thea Wilson, Gary Hunter, Lin Addy and Helen Laude 
for providing their valuable comments as patient reviewers. 
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Want to talk?
Helpline: 08088 010 444  
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to providing information, advice and support to 
anyone affected by a blood cancer.

Around 34,000 new cases of blood cancer are 
diagnosed in the UK each year. We are here to 
support you, whether you’re a patient, carer or 
family member. 


