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 فالج

 

 مہلک یچوتھ ید کانگ ہانگ ہہیا ویلے، ایس ۔ہین جاندے ہو توف توں ارن دے فالج بندیاں ہزار تین تقریباً  ورھے ہر ،اچ کانگ انگہ

 توں شمار و اعداد تازه وی، فیر اے۔ ودھ توں یاںورھ 50 تے طور عام عمر، دی لوکاں آلے ہون مبتال اچ بیماری دی فالج اے۔ بیماری

 اے۔ آیا گھاڻا اچ عمر دی ہون شروع دے فالج وچکار دے مریضاں کہ اے ہوندا ظاہر

 فالج کی اے؟    1.

ے وجوہات د کجھاے۔ ایہہ ایس ویلے ہوندا اے جدوں دماغ نوں خون دی فراہمی  "عروقی دماغی بیماری"فالج دی طبی اصطالح 
، دماغ دے خلیے اچدا کارن بندی اے۔ کجھ منڻاں  گھاڻےاچانک  ےبالک ہو جاندی اے جیہڑا دماغ دے خلیے اچ آکسیجن دکارن 

خلیے دے ولوں  یناںبند کر سکدے ہین۔ نتیجہ دے طور تے، ایہہ دماغ دے ا کم کاج نوںنوں نقصان پہنچ سکدا اے تے اوه اپنے 
 ے جان آلے جسمانی افعال نوں متاثر کردا اے۔تکنڻرول کی

تین مہینیاں دے عرصے اچ مر % 30کجھ  الج اک گمبھیر طبی ہنگامی صورت حال اے۔ ایس بیماری دا شکار ہون آلیاں وچوںف
ودھ مکمل طور تے اپنی نگہداشت دی صالحیت دوباره شروع کر سکدے  توں% 50 جاندے ہین۔ فیر وی، زنده بچ جان آلیاں وچوں

شدید معذوری دا شکار ہوندے ہین۔ صحت یابی دے متاثره عوامل دماغ نوں پہنچن آلے نقصان دی شدت  گھٹوی  توں% 20ہین تے 
ض دی اپنی نگہداشت دی مری ںپہال توں، پیچیدگیاں تے فالج )فالج دی قسم تے حصہ تے متاثر حصہ شامل اے(منحصر اے  تے

نگہداشت کرن آلیاں دے ولوں معاونت تے ایہدے نال نال /خاندان ےد یناںے۔ ایہدے عالوه، مریضاں دا رویہ تے اودھدی اصالحیت 
 مناسب صحت یابی طریقہ عالج دے وی فیصلہ کن اثرات ہو سکدے ہین۔

 عوامل ہین؟ کیہڑےفالج دے خطرے دے     2.

مہربانی کر کے  ے، تاوکسی اک اچ موجود  ں وچوںیاخطرے دے کئی عوامل فالج دا کارن بندے ہین۔ جے تسی ہیڻھاں دتیاں زمر
 :وہوو تے فوری طور تے احتیاط برتیمطلع ر

 خاندانی ہسڻری دی حملہ  ےفالج د •
 موقعطرے دا ودھ وڈی عمر، خ: ودھ عمر توںورھے  55 •
 ۔سیی ودھ کے بلڈ پریشر دی بیماری امریضاں نوں پہالں توں % 70فالج دے : ودھ کے بلڈ پریشر •
کولیسڻرول تے دوجے  تے تہاڈی شریاناں دی دیوار(خدشہ  حدوں ودھایتھیروسلی روسس دا : کولیسڻرول دی زیادتی •

تے دماغی دی وریداں نوں  )دا اکڻھ۔ راجعات تہاڈی وریداں دے پاروں خون دے بہاؤ نوں کم )راجعات(ذخیریاں 
 محدود کر سکدے ہین۔

 اے۔ ندیگنا فالج دے خطرے اچ وادھا کردی 4.7گنا تے زنانیاں دے لئی  3ں دے لئی امرد: تمباکو نوشی •
 گنا ودھاندی اے 4فالج دے خطرے نوں : ذیابیطس شکری •
 موڻاپا •
واضح ( تے غیر معمولی دل دی دھڑکن  )تسدد عضلیہ دل(خاندانی ہسڻری اچ دل دے دورے : وقی بیماریعر تےدل  •

 ہوندے ہینودھ کے خدشے لوکاں اچ فالج دے ) دل دی تکلیفعالمتاں دے بغیر 
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خون نکلن دے نسبتاً ): اک غبارے ورگی سوجن(عروقی ناقص ساخت یا دماغ اچ خون دی وریداں دا شریان دا گومڑ  •
 خدشےودھ 

ائیں ویلے ت تھوڑےعالمتاں دا ہونا پر اک نال رلدی ملدیاں فالج ): TIA(ی اسکیمیک حملہ عارضہلکا فالج، یعنی  •
دی  گلا فالج ایس جیی۔ ہلکا ندودھ نئین ہو توں یاںگھنڻ 24برقرار تے  ائیںت اںمنڻ 15 توں 2، تقریباً برقرار رہوے

 دا حملہ ہو سکدا اے۔ اک عالمت اے کہ فالج
 اے یدے امکان اچ وادھا کرد پینفالج : شراب نوشی •

 3.؟نیہ ےدرک ںیویک ماھت کور ید جلاف
 نیرافراو ےدنیل ،ںایئوہ ںاھٹیہ ںایتد ںالگ ےتا ہجوت ینید یدیئاچ:

 نماٹو یڑہیج وچب ںوت ںاکاراوخ ںانیا ،وہر ہاگآ ںوت اذغ K نوہ روپرھب لان) 
 یدیئاچ ینیل ںیئن ںایئاود ینیچ الزماً  یئل ےد نچب ںوت لماعت ےد ںایئاود ہنکمم)   

 
 :(ٹنلوگوکیٹنیا لوان
 ادیئاچ انوہ بایتسد چا رازاب ںون ںایئاود ںایتد ںاھٹیہ
 نیرٹیگیبیڈ
 نوبوسکوراویر
 نیباسکپیا
 نیبسکیاوڈیا

 
 :ےا ایگ اتیک لباقت راکچو ےد نیفراو ےت ٹنلوگوکیٹنیا لوان ںاھٹیہ

 ٹنلوگوکیٹنیا لوان نیرفراو

 ناکما ٹھگ اد لماعت لان ےد ںایئاود / ےناھک (لماعت لان ےد ںایئاود / ےناھک

 ےد ںایراک قباطم ید کاروخ یرورض
 ںولو ےد ٹسیٹ ےد نوخ یئل

 یس INR ےت پا ولاف لان یگدعاقاب
 (ےا ڑول ید ینارگن

 ںیئن زرٹیماریپ ینارگن صاخ یئوک
 ےا ںیئن ڑول ید ٹسیٹ ےد نوخ لان یگدعاقاب
 ادنوہ ٹھگ ہرطخ اد نیل کاروخ طلغ ںاحرط سیا ،کاروخ ہررقم
 ےا

 زیوجت ۔ےا ادلچ ںیئات رید یڑوھت تہب رپ ،الیو اد ہلمح زیت الیو اد ہلمح تسس
 (ےا لماح اد تیمہا دح ےب انیل ںایئاود قباطم ےد

 یتیک ںیئن یہدناشن ںون ضیرم ےلآ یماکان ید ںایدرگ 
 (ےا یئگ

 ںیئن یہدناشن ںون ضیرم لان ےد نشیٹنالپما ولاو یعونصم 
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 (یئگ یتیک

 ہرطخ ٹھگ چا یگدیچیپ ید نہب نوخ 

 اگنہم یتہوب 

 
 یئوک یئل ےد لباقت تسار ہارب کا راکچو ےد ےرطخ ےت یریذپرثا ید سٹنلویگوک یٹنیا لوان
 ےا ایگ اتیک ںیئن دقعنم ہعلاطم

 
 ؟اےکی کارن  افالج د

 :دی بنیادی طور تے دو قسماں اچ تقسیم کیتا جاندا اےنوں منحصر، فالج کارن تے ایہدے 

تے  )ں دی شکلیادی وریداں دے اندر خون دے ڻکڑدماغ (ایہہ دماغی تھرومبوسس دے کارن توں اے :اسکیمیک فالج •
ایہدے عالوه دماغی ایتھیروسلی روسس   تعلق رکھدے ہین۔ توںایس قسم  ،ودھ فالج توں% 70اے  موجود عام نسبتاً 

دماغی ورید اچ خون دے کالٹ دی تشکیل دا کارن بندا اے یا خون دے کالٹ دی دل یا شاه رگ شریاناں اچ تشکیل ہو 
کدے ہین تے خون دے بہاؤ نوں بالک کر دیندے ہین۔ س اپڑدماغ دی وریداں تائیں  یاںے ہوئدالٹ پھیلسکدی اے۔ ک

مسئلے تے شریانی دل دی بیماری فالج دا دے والو  دے ، دل)دل دی غیر معمولی دھڑکن(دلی بیماریاں بشمول آرتھَمیا 
 اے۔ یکارن بن سکد

سبھ توں ودھ، ایہہ مسلسل ودھ   پیدا ہوندا اے۔ توںایہہ دماغ دے اندر اک خون دی وریداں دے پھڻن  :جریان خون فالج •
 تےس اچ دماغ دے ڻشوز دی سطح یہین ج وی اسباب دوجےاے۔ ایہدے عالوه ہوندا منسلک وی  توںکے بلڈ پریشر 

بیماریاں دے نال منسلک کیتا جاندا اے جیویں دیاں ھٹ جاندی اے۔ اینوں پیدائشی دماغی ورید اک خون دی ورید پ
ایریک  نال دماغی شریانی شریان دا گومڑ یا وریدی غیر معمولی شکل یا ساخت خون دماغ دے ڻشو دبان

ایہدے عالوه،   وے گا۔دے ہیڻھاں جاری ہو جا )دماغ دے ڻشو تے کھوپڑی دے وچکار دی تھاں(عنکبوتیہ تھاں /نائیڈ
 خون دی ورید خون دے بہاؤ نوں ہور گھٹ کردے ہوئیاں خون نکلن توں بعد سکڑ جاوے گی۔

خون دا بہاؤ مناسب غذائیت تے تے  )اؤاک حصہ اچ خون دا ناکافی بہ ےخون دی وریداں اچ رکاوٹ دے کارن توں جسم د(اسکیمیا 
اعصابی عالمتاں نوں  یوکھر ےدماغ دے ڻشو نوں روک سکدے ہین۔ ایس کارن توں متاثره عصلب خلی توںآکسیجن حاصل کرن 

 ہوئے مر جان گے۔ پیدا کردئیاں

TIA ی ہین۔اے ئج واکدے وانگوں اسکیمیک فالج  ے کارن ایناںد 
 آسانی نال شناخت کیتی جا سکدی اے؟ دیکی فالج دی عالمتاں 

 موجودگی دی عالمتاں انتباه دتیاں ہیڻھاں فالج اک ۔ہین ہوندی نئین عالمت کوئی پہالں توں ہون مبتال اچ فالج اک لئی، دے لوکاں کے ودھ

 لئی دے کرن گھٹ توں گھٹ نوں) نتیجہ دے حادثے یا بیماری گزشتہ اک خسارے( نتیجہ دے فالج اے، سکدا پا اثرات گہرے بہت اچ،

 :چائیدا کرنا مشوره تے طور فوری نال ڈاکڻر

 آنا پیش اوکڑاں اچ بولن یا ہونا نہ طاقت دی کرن گل تے طور واضح •
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 معذوری یا کمزوری اچ) پاسے سیوا تے طور عام( چہرے ادھے یا لت اک اچ، بازو کا حسی، بے سرسری تے اچانک •

 جاوے ہو کمزور نظر دی انکھ اک یا پن دھندال اچانک اچ ویکھن •
 پیڑ دی زور اچانک اچ سر •
 پینا ڈگ اچانک توں کارن کسے بغیر یا اوکڑاں اچ آہنگی ہم دی پیراں تے ہتھاں تے توازن دے جسم •
 آنا غشی یا چکر توں کارن کسے بغیر •
 )ہونا گیال توں سای ،جانا نکل تے طور ارادی غیر دا پیشاب( ہوشی بے •

 
TIA اک بندی۔ نئین کارن دا معذوری مستقل تے ہین رہندی قائم لئی اںمنڻ کجھ صرف پر ہین ہی ورگی عالمتاں ایناں دی فالج عالمتاں دی 

 وی کسی اے۔ سکدا ہو حملہ دا فالج شدید اک کہ اے سکدا ہو مطلب ایہہ ایہدا تے اے یسکد ہو واری کئی یا اک بیماری TIA نوں مریض

 چائیدا۔ کرنا مشوره اچ بارے موجودگی دی عالمتاں انتباه تے طور فوری نال ڈاکڻر اچ، صورت دی واقعہ

 فالج دے لئی تحقیقات تے تشخیص کیویں کردے ہین؟

 گے نکر کاری جانچ دی کیفیت دی عوامل خطرناک وکھرے دتیاں ہیڻھاں ڈاکڻر عالوه، دے تحقیقات دی عالمتاں طبی

 لے آکسیجن اچ خون( گے نلی خون لئی دے کرن جانچ دی ہیموگلوبن تے شکر دی خون کولیسڻرول، پریشر، بلڈ جیویں

 تے رجحان دا بہاؤ دے خون ویلے، دا بنن کالٹ دے خون تے لیڻس پلیٹ لئی دے کرن شناخت انیمیا ،)پروڻین آلی جان

 دے دل ،ےا اد کر پیمائش دی سرگرمی برقی یہڑاج معائنہ طبی اک( ڻیسٹ الیکڻروکارڈیوگرام اک چپچپاہٹ۔ دی خون

 دی پین دوره دا دل ویلے اوسی) ےا الندا گویڑ ید حالت طبی غیر دی دل آلی ہون پیدا توں دل اچ صورت دی سکڑن

 :ہین سکدے ہو شامل اچ ںامعائن دوجے گا۔ جاوے تاکی چیک وی نوں موجودگی
 

 امتیاز اچ دورے دے دل توں کارن دے گھاڻا دا فراہمی دی خون توں فالج ہیمرج ایہہ: )اسکین CT( کمپیوڻرائزڈ ڻاموگرفی •

 اے سکدا کر مدد اچ کرن
 سکدے کھاو کیفیت دی سکڑن/پھیلن دے وریداں دی خون تے ڻشو دے دماغ ایہہ: )MRI(مگنیڻک ریزو نینس امیجنگ  •

 ہین
 وریداں دی خون اچ گردن کہ آیا ورتن دا تصویر لئی دے النے پتہ: کشی تصویر باالصوتی دی وریداں دی خون اچ گردن •

 اے گیا دیا کر بند یا سکیڑ

 اے گیا یتاک ئیںن ےت بالک یا سکیڑا درےک نوں اںوریدی دی دماغی کہ لئی دے الن پتہ: پلریڈو ڻرانسکرانیل
 

 7. ؟ےا جالع یک اد جلاف

1.  
 ،ےا ادکس رک لاحب ںون ؤاہب ےد نوخ چا غامد ےت ےا ادکس رک لیلحت ںون سبمرھت ٹنجیا کٹیلوبمرھت
 ،ےا ادرک ٹھگ ںون یروذعم نراک ےد کورٹسا ںاحرط سیا ےت ناچنہپ ناصقن ںون ےیلخ ےد غامد اڑہیج
 انیل ٹنجیا الزماً  ردنا ےد ےٹنھگ فصن ےت راچ ںوت نیت دعب ےد ہلمح ںون ںاضیرم ہک انہک ہہیا
 ۔ےا ادنید ںیئن تنامض ید یلاحب لمکم انرک لصاح یپارھت کٹیلوبمورھت ،دوجواب ےدہیا ۔ادیئاچ
 سا ےت ،اگ ےرک اھداو چا ےرطخ ےد نوہ ےد جیرمیہ لربیریسارٹنا راب سد ٹنجیا کٹیلوبمورھت
 ۔اتیک دودحم انترو اد یپارھت

http://www.smartpatient.ha.org.hk


 
 

iPakistan   /Stroke 

Copyright © 2018 Hospital Authority. All rights reserved 5 
 

 
 ںاضیرم ۔ےا ںیئن قالطا لباق یئل ےد ںاضیرم ےد کورٹسا ےراس یپارھت کٹیلوبمورھت ،ہوالع ےدہیا
 لدتعم ہجرد اد کورٹسا ےج ۔ےا ڑول ید نرک دقعنم صیخشت ید تیلہا ید جالع ںولو ےد ٹسجولوروین ںون
 ھدو ےردک تبسن ید ہدئاف ےد نشیزئالانیکیر ہرطخ اد نگو نوخ چا یپارھت کٹیلوبمورھت ےت ،ےا
 ۔ےا

 
 کٹیلوبمورھت ۔نیہ مہا تہب صیخشت لکینیلک ید میٹ یبط ےت ہجوت یبط تقورب ،یئل سیا
 ںون رشیرپ ڈلب ےد ںانوا ےت ،یگ ےواج یتیک ینارگن ںوت ےڑین ید ںاضیرم ،دعب ےد یپارھت
 ۔یگ ےلم ددم چا نرک ٹھگ ںون ےرطخ ےد جیہرمیہ لربیریسرٹنا

 
 ںایئاود یجود

 ںون لیکشت ید نشیلوگ ںون ٹیلٹیلپ ںایئاود ہہیا ۔نیرپسا مثالً  :ںایئاود ٹیلٹیلپ-یٹنیا ‧
 ںانیا ےج ۔ےا ادکس وہ ٹھگ ہرطخ اد نوہ ہرابود ےد کورٹسا کمیکسا حرط سیا ،نیہ یدکس کور

 ےد ںاضیرم ےد کورٹسا ےت ،ےا ادکس اج اتل ردنا ےد ںایٹنھگ 48 ،دعب ےد کورٹسا ںون ںایئاود
 (۔ےا ادکس اج ایایل اٹاھگ %1 چا راصحنا یتایلعف

 ےرھتول ےد نوخ ںایئاود ہہیا ۔ٹنلوگوکیٹنیا لوان ےت نیفراو ےک ںیویج :سٹنلوگوکیٹنیا ‧
 چا نشیلیربیف لیرٹرآ حرط سیا ،نیہ یدکس رک ٹھگ ںون باذجنا لسیو ےت لیکشت ید ننب
 یٹنیا چا کورٹسا دیدش ،یو ریف ۔یگ نرک ٹھگ ںون عقوم ےد کورٹسا یئل ےد ںاضیرم التبم

 (۔ےا ہعزانتم یو ےجا انترو اد سٹنیلوگوک
 

 یموٹکیبمورھت لکینیکم رلویکسیووڈنیا 
 

 6 ےد زاغآ ےد ےلمح ںون ضیرم ےد کورٹسا باذجنا لسیو ےڈو ہک ےا یدھبل ڑیوگ لان ںایعلاطم ہیلاح
 یدکس وہ یلاحب رتہب ،ےت نوہ لوصو یموٹکیبمورھت لکینیکم رلویکسیووڈنیا ردنا ےد ںایٹنھگ
 یدرھبا ےت ظوفحم یک ایآ ےت ،جازتما ےد تراہم ید ٹنوی ہقلعتم ہجیتن اد نشیرپآ سیا ،یو ریف ۔ےا
 ،ںایئوہ ےدھکیو ںون یدنباپ ید لئاسو ۔اگ ےووہ ںاھٹیہ ےد ،ےا یدکس اج یتیک مہارف تلخادم یئوہ

 گ ایانپا ںیئن ےت ےنامیپ ےڈو چا بیترت/لوحام یماقم ںیئات ےجا راک ہقیرط ہہیا
 فالج دی پیچیدگیاں کی ہین؟

اچ اوکڑاں دا سامنا ہوندا اے۔ اک  گل باتتائیں مریضاں نوں  %40فالج اک شدید خطرناک بیماری اے۔ گمبیھر مرحلے اچ فالج دے 
ودھ مریض کام  توںا اچ چلے جاندے ہین۔ فالج دے ادھے شدید فالج اچ مبتال مریضاں دی اک نکی جئی تعداد، ایتھے تائیں کہ قوم

 سکدے ہین۔ آواپس نئین  تے

 :شامل ہینایہہ دماغ دے ڻشو دے کارن توں جسمانی افعال اچ خرابی دے عالوه، اک فالج دے کارن عام پیچیدگیاں اچ  پہنچےنقصان 

 نمونیہ •
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 مسئلے نگلن اچ •
 ال پھوڑاآدباؤ  •
 دماغ دے ڻشو دی سوجن •
 کندھے دے مسئلے •
 آناخون  توںعمل انہضام دی نالی  •
 مرگی •
 اخراج اچ اوکڑاں دے پیشاب تے پیشاب •
 قبض •
 ں دی شریان اچ اچانک رکاوٹیااعضاء دی رگ دے نال خون دے کالٹ دی تشکیل تے پھیپھڑ تھلویں •
 ذہنی دباؤ •

 ے؟وجا کیتی ویںفالج دے مریض دی نگہداشت کی
 )صرف چینی ورژن( تیاریاں پہالںڈسچاج ہون توں  توںہسپتال 

کرنی  گلفالج دے مریض تے ایناں دے اہل خانہ نوں اک مناسب ڈسچارج منصوبہ بنان دے بارے اچ اک صحت یابی ڻیم دے نال 
 :تے گھریلو صحت یابی تے مستقبل اچ نگہداشت دے لئی موزوں تیاری کرو۔ ایس طرح دی تیاری اچ شامل ہو سکدے ہین یچائید

 ظ اے۔یقینی بناؤ کہ رہائش گاه موزوں اے تے مریض دی سرگرمیاں دے لئی محفو ایہہ :رہن دی تھاں دا تعین کرو •
، صحت یابی ڻیم مریض دے ڈسچارج ہون توں پہالں مریض وےضروری ہو جتھے: گھر دی سہولتاں دا جائزه لیو •

مناسب تبدیلی دا مشوره دے نال دے گھر دا دوره کر سکدی اے تے سہولتاں تے مریض دے گھر دی تعمیر دے لحاظ 
 سکدی اے۔

 اچ معاون موزوں شیواں، گھریلو نگہداشت امداد۔ ڻرن پھرنجیویں کہ : ضروری آلے منتخب کرو تے خرید لیو •
مریض تے اہل خانہ نوں ضروری گھریلو نگہداشت دا علم تے کھالن پالن تے : مشوره بارےنگہداشت دی مہارت  •

دی امداد دے ورتن دا صحیح طریقہ، موزوں  ڻرن پھرنتے  دیں سیکھنی چائیاہوش وغیره دے بارے اچ مہارت
 تے معاونت کرنا وغیره۔نوں لے جانیا دی نگہداشت اچ مہارت تے مریض  ں تے روزانہاگھریلو ورزش

اے تے اینوں اک  اجا سکد ااک مختصر چھڻی دا انتظام کیت تےمریض دے لئی گھر : نگہداشت دی صالحیت دا ڻیسٹ •
 عملی تربیت دے طور تے لیو۔

جانکاری، مالی معاونت تے گھر ں دے بارے اچ اجیویں کہ پرانے گھر: تعارف کراؤدا ضروری معاشرتی خدمتاں  •
 مددگار دے انتظامات۔ اچ

نگلن یا غذائی مسئلیاں دے فالو اپ لئی اسپیچ فالو اپ مشاورت، دوا لین دے لئی ہدایتاں، کے جیویں : فالو اپ انتظامات •
، بیرونی مریض کلینک اچ صحت یابی تربیت حاصل کرنا، یا جیریاڻرک ڈے ہسپتال تھراپسٹ یا غذائی ماہر

 دی پیروی کرن دے لئی کمیونڻی نرس دے ولوں گھر دا دوره۔ معاملےپیشنٹ کلینک اچ، تے -آؤٹ

 )صرف چینی ورژن( ہوم کئیرنگ تے نرسنگ

 :م نکات ایہہ ہینہیڻھاں دتیاں دے طور تے اہ
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 ینگہداشت دی صالحیت نوں چنگی بنان دے لئ اپنی: ںاگھریلو مشق •
 توجہ دیو تےں دے لئی صالحیت اسرگرمی یوکھر: ڈگن تے حادثے دی روک تھام •
 ر لیوسدوائیاں ویلے  •
 ی گئی ہدایتاں دے مطابق کھان پین دی پابندیاںتولوں د ماہرینطبی پیشہ ور  •
 نمڻنا توںقبض دی روک تھام تے ایس  •
 توجہ دیو تےدباؤ زخم روکن دے لئی جلد دی نگہداشت  •
 )باتھ روم جانا، نہانا تے ہتھ منہ دھونا(ی نگہداشت دی صالحیت نوں نافذ کرو اپن •
 پاسیاں توںغذا، جذبات، روزمره عادت تے دوائیاں سمیت وکھرے : بچو توںفالج دے دوباره حملے  •
 حیاتی دا سامنا کرو ویںاک مثبت رویہ دے نال ن •

 نگہداشت کرن آلیاں دی پریشانی/ہل خانہا
دی شرکت بہت اہم اے جیہڑا فالج دے مریض دی صحت یابی دے نال رہنے آلے  رکناںصحت یابی عالج دے وچکار خاندان دے 

اہل خانہ دی حوصلہ افزائی  ےے۔ جدوں مریض اداس تے بے بس محسوس کردا اے، تنوتی اچ وڈینگہداشت کرن آلیاں دے لئی 
نگہداشت کرن آلیاں نوں  پرہوندی اے۔ دی لوڑ جھ بوجھ وتحمل تے س تےر ے تے ایہدے لئی صبورگا کجھ وی نئیں اتے معاونت 

اپنے بچن دے لئی درست مہارت دا اطالق کرنا چائیدا تے  توںچوٹ  ہاں نوںنواے۔ اہوندی نگہداشت کرنی  چنگی طرحاپنی وی 
تالش کرن دی حوصلہ دی تے مدد  کرناسانجھا ے نال احساسات دا جیاں ددیو۔ دو  آرام کرن دے لئی تھاں تے ویال آپ نوں وی

 گے۔ ن، اوه مریض دی صحت یابی اچ معاونت جاری رکھن دے قابل ہونالی جاندی اے۔ انج کرن کیتافزائی 
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