
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فالج 

غ کو کافی مقدار میں تا ہے جب دماقت ہوفالج اس و
ڈالتا ک کرں کو ہالغ کے خلیون نہیں ملتا ہے۔ یہ دماخو

ت جہ سے فواد فالج کی وے بالغ افرہے۔ بہت سار
جاتےہیں۔ ہو

جہ سے کسی شخص کے انداز فکر، گفتکو فالج کی و
نے میں تبدیلی کت کرر نقل و حرنے، دیکھنے اوکر

کھنا یا د اپنا ہی خیال رسکتی ہے۔ فالج کے بعد، خوآ
جاتا ہے۔ کھنا مشکل ہوار رقرمت برزمال

نے اچھی خرب یہ ہے کہ فالج کے حملے سے متاثر ہو
ہ باراد اپنی کچھ یا متام اہلیتیں دوے افرالے بہت سارو

ر جسامنی معالجہ سکتے ہیں۔ گویائی اوحاصل کر
سکتا ہے۔ ن ثابت ہومعاو

جوہات ہیں:جہ ذیل فالج کی دو اہم ومندر

ن کا الے خونے وجسم کے کسی دیگر حصے سے آ • 
دیتا ن کی نالی یا رشیان کو بند کرغ میں خوا دماتھڑلو

ہے۔

س پاس کسی رشیان سے غ کے اندر یا اس کے آدما • 
ن بہنے لگتا ہے۔ خو

تا ہے؟فالج کس کو ہو

نے کا اد کو فالج ہوسال سے زیادہ عمر کے بالغ افر 40• 
ں کو بھی ر بچوں اوعمر بالغوزیادہ امکان رہتا ہے۔ نو

سکتا ہے۔فالج ہو

تا ہے۔اتین کی یکساں تعداد کو فالج ہور خوں اودومر • 

حق ہے۔ سفید ہ الں کو فالج کا خطرگوہر نسل کے لو • 
ں کی اد کے بہ نسبت افریقی امریکی باشندوفام افر

نے کا دو گنا زیادہ امکان اقع ہوت وفالج کے باعث مو
ں کو زیادہ نقصان رہتا ہے۔ افریقی امریکی باشندو

پہنچتا ہے۔

ے زیادہ ں کو فالج کا قدرگواض قلب میں مبتال لوامر • 
ن ص اقسام خواض قلب کی مخصوہ رہتا ہے۔ امرخطر

سکتی ہیں۔ ے بننے کا باعث ہوتھڑکے لو

سکتے ے کو کس طرح کم کرپ فالج کے اپنے خطرآ
ہیں؟

کھیں — فشار ن )بلڈ پریرش( پر قابو راپنے فشار خو • 
نے جہ سے فالج کا حملہ ہون )بلڈ پریرش( کی وخو

ن میں مبتال تین ھ جاتے ہیں۔ فشار خوکے امکانات بڑ
تا ہے۔ اد کو اس کا علم ہی نہیں ہومیں سے دو افر

اتے رہیں۔ون کی اکرث و بیشرت جانچ کراپنے فشار خو

 میں غکھیں — ذیابیطس دمااپنے ذیابیطس پر قابو ر • 
ر فالج ن کی نالی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اوخو
ھا سکتا ہے۔ اپنے ذیابیطس پر نے کے امکان کو بڑہو

ے پر عمل رکھنے کے لئے اپنے ڈاکٹر کے مشوقابو ر
کریں۔

ن شی سے خوشی بند کریں — سگریٹ نوسگریٹ نو • 

ن کو تیز ے بن سکتے ہیں۔ یہ فشار خوتھڑکے لو


نے کے ک کرشی ترسکتا ہے۔ سگریٹ نوتر بھی کر

س ماسسٹ یا نرں کے متعلق اپنے ڈاکٹر، فارطریقو


م کریں۔سے معلو
ط تر بناتی ل کو مضبوش دزرش کریں — وزرانہ وزور • 

پ کو جاتا ہے۔ اس سے آن بہرت ہوان خورر دوہے او
کھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ن پر بھی قابو رزاپنے و

ھ جاتا اض کا امکان بڑجہ سے امرنے کی وی ہوبھار
ہے۔ 

پلٹیں صفحہ 
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فالج 

ی کہّچہ حتمات کو نظر انداز نہ کریں۔ اگرفالج کی عال
ی کا احساس بھی ں میں بہرتں یا گھنٹوپ کو چند منٹوآ

ٹا فالج« پ کو »چھوت میں بھی آرنے لگے، اس صوہو
ت سے ی قورپ کو بعد میں پوٹا فالج آسکتا ہے۔ چھوہو

دیتا ے میں مبتال کرالے فالج کے خطرنے ور ہووحملہ آ
مات پ کو ان میں سے کسی بھی ابتدائی عالہے۔ اگر آ

قت کسی کال کریں )یا اسی وپر 911تا ہے تو کا سامنا ہو
ائیں(: ور سے کال کراو

تا ہے۔س ہومحسوّہ سنپ کا چہر• آ

جاتے ہیں۔ہوّریا سنوو یا ٹانگیں کمزپ کے بازآ • 

ں میں اپنی بینائی سے نکھوں ہی آنوپ ایک یا دوآ • 
جاتے ہیں۔م ہوور پر محری یا کلی طووجز

ر / یا ان کینے اوں سے بات کرگوے لورسپ کو دوآ • 
نے لگتی ہے۔ی ہواربات سمجھنے میں دشو

نے لگتا د ہوح سے رس دری طرجہ بہت برپ کو بال وآ • 
ہے۔

جاتے پ گرجاتی ہے یا آگی آدپ کو اچانک ہی غنوآ • 
ہیں۔ 

FDA نے کے لئے ج کرر اس کا عالکنے اوونے فالج کو ر
مات کے ی دی ہے۔ مزید معلورں کو منظواؤکچھ دو

لئے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ 

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

مات کے لئے: مزید معلو
ام گروکیشن پرنیشنل ہائی بلڈ پریرش ایجو

ٹ کانگ، اینڈ بلڈ انسٹی ٹیو َ ٹ، ل سط نیشنل ہاربتو
مات کز معلومر

ک کا وڈر اینڈ اسٹررجیکل ڈس آلوورف نیوٹ آنیشنل انسٹی ٹیو
مات دفرت معلو

 5751-496-301ن: فو
http://www.ninds.nih.gov 8573-592-301ن: فو 

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

Stroke )Urdu\Urdu(
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