
 

 

 

 

 

 

 


خواتین میں   

امراض قلب 

قلب  اضاتین امرخوکہ  چتے ہیںسوگ یہ لوے ساربہت 

ض کی ر مراتین کسی اوخوتی ہیں۔ نہیں ہومیں مبتال

تی ہیں۔ ت ہواض قلب سے زیادہ فوبہ نسبت امر

چتی ہیں تو، ے میں سواض قلب کے بارپ امرجب آ

چتی ہیں۔ ے میں ہی سود کے بارپ شاید سینے کے درآ

د نہ ہو۔ اگر اتین کو سینے میں درسکتا ہے کہ خوہو

د کے بجائے تکلیف، ہ اسے درتا ہے، تو، ود ہوانہیں در

د ن״ کا احساس کہہ سکتی ہیں۔ یہ درسختی یا ״جکڑ

ں کے سینے کے بجائے، پیٹھ میں یا کندھے کے پٹھو

سکتا ہے۔ میان بھی ہودر

ی ئی بڑمات کوچ سکتی ہیں کہ یہ عالاتین یہ سوخو

ے رل کے دوہ ״سننے میں״ دنکہ وبات نہیں ہیں کیو

مات کو نظر انداز نہ جیسی نہیں لگتی ہیں۔ ان عال

قت اپنے ڈاکٹر کے پاس یا مطب میں کریں۔ اسی و

جائیں۔ 

؟ںیا ہیت کامالی عب کلض قارمں این میتاوخ

اہ نیند لینے کے مت — خاطر خوسب سے اہم عال

نے کا احساس ہے۔ اقعی تھکا ماندہ ہود بھی وجوباو

مات یہ ہیں: اض قلب کی دیگر عالاتین میں امرخو

ی ار• سانس لینے میں دشو

ی ارنے میں دشو• سو

انی کا احساس • پیٹ میں گر

نے کا احساس • پریشان خاطر یا مضمحل ہو

د • نیا یا انتہائی تکلیف دہ رس در

د• سینے میں در

ن״ کا احساس انی״ یا ״جکڑسینے میں ״گر • 

• سینے میں جلن کا احساس

د میان درں کے درپیٹھ میں، کندھو • 

دن، ے، گرن جو جبڑد یا جکڑ• سینے میں ایسا در

ں کے اندر تک پھیل جائےؤوں، کان، یا بازکندھو

د و میں، ناف کے اوپر درپیڑ • 

دنمتحو صل کے دنپپ اآ :ےہربی خھچک ایا
۔ںیی ہتکا سھٹت اامادقے اکےنھکر

ے کو کم کریں اض قلب کے اپنے خطرامر

اض قلب پ کے خاندان میں امرم کریں کہ آیا آ• معلو

رہا ہے۔چال آ

اکرث و بیشرت اپنے ڈاکٹر کے پاس یا مطب میں جاتی  • 

حق ہے۔ہ الپ کو خطرم کریں کہ آیا آرہیں۔ معلو

الے نے وشی کرشی نہ کریں۔ سگریٹ نوسگریٹ نو • 

ر رہیں۔ اد سے دودیگر افر

ن )بلڈ پریرش( کا اکرث و بیشرت جانچ • اپنا فشار خو

پ کھنے کے لئے آست سطح پر راتی رہیں۔ اسے دروکر

سکتی ہے۔ ا لینی پڑکو دو

کھیں۔ • اپنے ذیابیطس کو قابو میں ر

اتی رہیں۔ ول اکرث و بیشرت جانچ کرولیسٹر• اپنا کو

پ نے سے آانہ چہل قدمی کرزو• چاق و چوبند رہیں۔ ر

سکتے ہیں۔ نے کے امکانات کم ہوہ پڑرل کا دوکو د

کھیں۔ ار رقرن برزر صحتمند وست غذا کھائیں او• در

لیا کھاتی ہیں تو کنے کے لئے گووپ حمل کو ر• اگر آ

شی نہ کریں۔سگریٹ نو

پلٹیں 
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خواتین میں   

امراض قلب 

فشار خون کی گرانی )ہائی بلڈ پریشیر( یاس میں ّکنے کے لئے سنوں کو رورل کے دود •

اض ے امر)ہائی بلڈ پریرش( سانی ن کی گرفشار خو • نے چاہئیں۔نز استعامل نہیں کرموالے ہارپہنچانے و

ھ جاتا ہے۔نے کا امکان بڑقلب میں مبتال ہونے سے دہ ہوبہت زیادہ دباؤ میں، غصے میں یا غمز •

تا ہے۔ جاش قاتل״ کہا انی کو ״خامون کی گرفشار خو • ھ سکتا ہےہ بڑنے کا خطرہ پڑرل کا دوپ کو دآ

ی کا احساس اد کو بیامراس میں مبتال زیادہ تر افرے میںا کے بارچکا ہے تو دوہ پڑرل کا دوپ کو داگر آ •

ہ تا ہےکہ وم ہی نہیں ہور انہیں معلوتا ہے اونہیں ہوارسل کا دوائیں داپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ کچھ دو

اس میں مبتال ہیں۔سکتی نے میں مدد کرے کو کم کرنےکے خطرہ پڑردو

 جائیں کٹر کے پاس یا مطب میںپ اپنے ڈاجب جب آ •ہیں۔ 

الیں۔ ون جانچ کراپنا فشار خو

FDA اتین ائے صحت خوکا دفرت برhttp://www.fda.gov/womens

مات کے لئے: مزید معلو

کیشن نیشنل ہائی بلڈ پریرش ایجوجیکل لوورف نیوٹ آنیشنل انسٹی ٹیو
امگروپرمات ک کا دفرت معلووڈر اینڈ اسٹررڈس آ

نگ، اینڈ بلڈَٹ، لسط نیشنل ہاربتو 5751-496-301ن: فو
http://www.ninds.nih.gov مات کز معلوٹ کا صحت سے متعلق مرانسٹی ٹیو

 8573-592-301ن: فو

ت ہے ان کے لئے۔ روپ کی رضد اپنے لئے، جن کو آخوقت نکالیں… دیکھ بھال کے لئے و

Heart disease in women (Urdu\Urdu)

http:http://www.ninds.nih.gov
http://www.fda.gov/womens

