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 بیماری دی دل شریانی

 بندی درجہ بعد دے کینسر دی، بیماری سیروبروسکولر تے دل تے طور دے کارن دے موت اچ، کانگ ہانگ
 وشمار اعداد دے صحت محکمہ اے۔ قسم اہم اک دی بیماری دی دل بیماری دی دل شریانی اے۔ جاندی کیتی
 دا موتاں ساری اموات توں بیماری دی دل شریانی توں کارن دے بیماریاں دی دل اچ 2015 مطابق، دے

  سی۔% 66.6
  

 بندے اک اے۔ گیا کیتا مشاہده دا آغاز ابتدائی دے بیماری دی دل کورونری ہی اچ عمری کم اچ ورھیاں حالیہ
 پہال دا دل اے۔ نئیں گل غیرمعمولی کوئی جانا ہو مبتال اچ بیماری ایس اچ عمر دی سال 40 دی ایس لئی دے

 دا پھیلن دے بیماری طرح ایس ہون، نہ موجود عالمتاں کوئی اچ مریضاں اے سکدا ہو پہالں توں پڑن دوره
 اے۔ سکدا ہو انداز نظر نال آسانی امکان

 
  اے؟ کی بیماری دی دل شریانی .1
 

 دے دل لئی دے رکھن جاری افعال اپنے نوں دل جیہڑا اے نظام اک دا وریداں دی خون شریان کورونری
 نظام دا شریاناں جے کیوں اے جاندا سدیا لئی ایس یہ ہین۔ کردے فراہم اجزاء غذائی تے آکسیجن نوں پڻھیاں

 اے۔ اچ شکل دی ہالہ اک
 گھٹ بہاؤ دا خون ولوں دے دل ہین، جاندی ہو بند یا جاندی سکڑ شریاناں کورونری توں، کارن وی کسی جے

 نوں مریض  گی۔ جاوے رک یا گا جاوے آ گھاڻا اچ فراہمی دی آکسیجن نوں پڻھیاں دے دل تے گا، جاوے ہو
 گا۔ پئے دوره دا دل اچ صورت شدید تے درد اچ سینے

 
  ہین؟ عوامل کیہڑے دے خطرے دے بیماری دی دل شریانی .2

 زمروں 3 نوں ایناں  اے۔ گیا کیتا تسلیم نوں عوامل دے خطرے سارے بہت لئی دے بیماری دی دل کورونری
 اے۔ سکدا جا کیتا تقسیم اچ

  انداز دا حیاتی •
 تے فائبر کے ودھ تے چکنائی گھٹ چینی، گھٹ نمک، گھٹ غذا مند صحت اک( غذا ناقص -

 )چائیدے جانے کھائے دن فی حصے پنج سے پھالں تے سبزیاں چائیدی؛ ہونی مشتمل
  کمی دی ورزش -
 موڻاپا تے وزن کے ودھ -
 نوشی سگریٹ -
 ؤدبا -

 بیماریاں دائمی •
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 خون فشار بلند-

 ذیابیطس-

 ہائپرلیپیڈیمیا-

 ماحولیاتی •
 آلودگی دی ہوا-

 آلودگی دی شور-

 
  جاوے؟ کیتی کیویں تھام روک دی بیماری دی دل شریانی .3

 
 ازحد جانچ دی صحت نال باقاعدگی تے انداز دا حیاتی مند صحت لئی دے عالج ابتدائی دے بیماریاں دائمی

 اے۔ ضروری
  
 :انداز دا حیاتی مند صحت�

 غذا مند صحت 
 تے اجزاء نمکین کے ودھ گی۔ کرے وادھا اچ خون فشار کھپت ودھ توں لوڑ دی نمک: نمک گھٹ 

 نمک/سوڈیم اچ دن اک  چائیدا؛ کرنا گریز توں سوس تے شده پراسیس کے جیویں غذاواں مشتمل
 ورتو۔ نہ قدھ توں) نمک چمچہ دا چاء اک کے جیویں(

 کل توں چینی کرو۔ پرہیز توں مشروبات تے غذاواں مشتمل اتے اجزاء ودھ دے چینی: چینی گھٹ
 دے بندے اک دے وزن جسمانی مند صحت جیہڑا چائیدا ورتنا گھٹ توں% 10 دا انڻیک دے توانائی

 ۔)چمچے دے چائے درجے 12 تقریباً  کے جیویں( اے برابر دے گرام 50 لئی
 کیتی غیرمحفوظ  چائیدا۔ ورتنا گھٹ توں% 30 دا مقدار دی توانائی کل توں چکنائی: چکنائی گھٹ

) اے جاندا پایا اچ تیل دے زیتون تے کینوال مکھی، سورج میوے، دار گری ایواکیڈو، مچھلی،( چکنائی
  ۔)اے جاندا پایا اچ پنیر تے کریم تیل، دے ناریل تے کھجور مکھن، گوشت، وڈے( چکنائی شده سنتری
 تے کوکیز کھانا، کیتا فرائی فوڈ، اسنیک فوڈ، فاسٹ خوراک، شده پراسس جیہڑی( فیڻس ڻرانس صنعتی

 چائیدا۔ بچنا توں) اے جاندا پایا اچ مارجرینز
   ورتو۔ نوں حصیاں 5 دے پھالں یا سبزیاں دن فی: فائبر ہائی

 150 کل دی شدت-معتدل ہفتے ہر یا کرو دن 5 ہفتے ہر ورزش دی شدت-معتدل تائیں منٹ 30 گھٹ توں گھٹ 

 کرو ورزش دی منٹ
 کرو نہ نوشی سگریٹ 
 مندانہ صحت لئی دے کرن گھٹ تناؤ تے دباؤ ذہنی کرو۔ پرہیز توں لین دباؤ ذہنی کے ودھ تے رہو سکون پر 

 رہو۔ مشغول اچ سرگرمیاں
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 :معائنہ نال باقاعدگی لئی دے تشخیص دی بیماریاں دائمی ابتدائی  �

 کرو پڑتال دی پریشر بلڈ 
 لیو خون لئی دے لیپڈز 
 لیو خون لئی دے شوگر 

 
  اے؟ ہوندا کی نال دے شریانوں کورونری اچ بیماری دی دل کورونری .4
 

 دے ایتھرروسکلیروسس کہ تائیں ایتھے یا ہین جاندی سکڑ شریاناں کورونری اچ، بیماری دی دل کورونری
   اے۔ جاندی ہو مسدود ولوں دے پالک آلے پان تشکیل ولوں دے عمل

 
  ہین؟ عالمتاں کیہڑی دی بیماری دی دل شریانی .5

 
 ہو پہالں توں ہون واری پہلی دے دوره پہلے دے دل اے۔ لگدا ویال کافی اک اچ ودھن دے روسس ایتھیروسلی

 :ہین سکدی ہو عالمتاں دتیاں ہیڻھاں نوں مریضاں  ہوں۔ نہ عالمتاں کوئی اے سکدا
 
 اے۔ سکدی ہو پیڑ اچ سینے نوں مریض نال جان آ اثر زیر دے دباؤ جذباتی یا ورزش سخت :پیڑ دی سینے�

 نال پتھر وڈے کسے اتے ایس کے جیویں اے سکدی ہو محسوس جکڑن اردگرد دے سینے اپنے اونہوں
 کجھ دے مریض تے اے سکدی پھیل تائیں جبڑے نیویں تے گردن کندھے، بانہہ، پیڑ، ہووے۔ گیا پایا دباؤ
 اے۔ سکدی ہو گھٹ ایہہ بعد دے آرام دے دیر

 سکدی ہو تھکاوٹ تے سکدا چڑھ ساه توں کارن دے جان تھک تے طور جسمانی نوں مریض :چڑھنا ساه�

 اے۔
 اے۔ سکدی ره موجود وی بعد دے آرام جیہڑی اے سکدی ہو پیڑ شدید اچ سینے نوں مریضاں مبتال اچ حملے دے دل�

 اے۔ سکدا ہو واقع آنا پسینہ تے چکرانا سر گھبراہٹ، دی دل اچ عالمتاں دوجی •
 

  ہین؟ کردے کیویں تشخیص تے تحقیقاں لئی دے بیماری دی دل شریانی .6
 
 ہین لیندے تاریخ طبی دی مریضاں •

 معائنہ جسمانی سمیت پریشر بلڈ •
 ڻیسٹ دے خون سمیت لیپڈ تے چینی •
 )ECG( الیکڻروکارڈیوگرام •
 ECG ورزش  •
 الڻراساؤنڈ دا دل( گرام ایکوکارڈی �

 اینجیوگرام کورونری ڻوموگرافی کمپیوڻرائزڈ �
 امیجنگ ریزوننس مقناطیسی دی دل •
 انجیوگرام کورونری •
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  ہین؟ کی پیچیدگیاں دی قلب بیماری شریانی .7
  

 ہو مسدود تے طور مکمل تقریباً  یا تے طور مکمل بہاؤ دا خون جدوں اے ہوندا ویلے اوس ایہہ :دوره دا دل�

 نوں ویسل بلڈ تے اے سکدا پہنچ نقصان تے طور مستقل یا تے طور شدید نوں پڻھیاں دے دل اے۔ جاندا
 اے۔ جاندا کھولیا نئیں تے طور فوری

 ہونا ناکام دا دل�
 )دھڑکن قاعده بے دی دل( دھڑکن قاعده بے/ارتھمیا�

 
  ہین؟ عالج کیہڑے کیہڑے دے بیماری دی دل شریانی .8

 
 حیاتی مند صحت اک لئی دے ہائپرلیپیڈیمیا تے ذیابیطس ڻینشن، ہائپر ہائی کے جیویں بیماریاں، دائمی بنیادی

 دوائیاں، اچ عالج خصوصی لئی دے بیماری دی دل کورونری عالوه، دے اپنان نوں عالج تے انداز دا
 ہین۔ سکدی ہو شامل سرجری دی دل تے مداخلت کیتھیڻر

  
 : دوائیاں

 دوائیاں لیٹ پلیٹ اینڻی دوجی تے اسپرین� 
 بالکرز بیڻا�
 واسوڈیلیڻرز�
 )ACEI( انہیبیڻرز انزائم کنورڻنگ-اینجیوڻینسن�

 بالکرز چینل کیلشیم�
 دوائیاں آلی کرن کم لیپڈ�

  
 :اندازی دخول کیتھیڻر

 کورونری جے ):اے جاندا جانیا تے طور دے" انجیوپالسڻی بیلون" تے طور عام جنہوں( مداخلت کورونری جلدی �

 دے پھیالن ہور نوں رگاں دی خون ڈاکڻر تے اے، ہوندی واقع بندش یا سکڑن شدید دوران دے انجیوگرام
 پرسکون اک اچ رگاں دی خون تے گا کرے منظم نوں اندازی دخل کے ورت بیلون خصوصی اک لئی

 اچ پیچیدگیاں دی آپریشن اس  گا۔ جاوے دتا رکھ سڻنٹ موزوں اک اوتھے لئی دے رکھن برقرار نوں چینل
 ہین۔ سکدی ہو شامل وغیره موت، تے فالج دوره، دا دل نکلنا، دا خون

  
 سرجری دی دل/کارڈیک

 ہارٹ اوپن اہم اک یہ ):اے جاندا سدیا" بندھنا پل تے سرجری" تے طور عام( سرجری پاس بائی شریان کورونری�

 حصے بند دے جسم تہاڈے ولوں دے ورید بنیادی توں پڻھیاں دے دل پہنچے نقصان ڈاکڻر اے۔ سرجری
 بائی اک ہوئے، ورتدے نوں وریداں توں حصے دوجے کسے لئی دے بنان ممکن نوں بہاؤ دے خون توں
 دا چیت بات مکمل نال دے ڈاکڻر تے ہووے لوڑ جدوں تے پیچیدگیاں شدید سرجری اے۔ کردا تخلیق پاس

  اے۔ بندی کارن
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