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ز اور کوالئٹس کروہ�ز
 ےک بارے م�ی سب کچھ



ز یا کوالئٹس کا شکار  ے کہ آپ کروہ�ز یہ سن کر آپ کو صدمہ ہو سکتا �ہ
 اور اس م�ی آ�ز وایل تبدیلیوں ےک بارے م�ی آپ کو 

گ
۔ آئندہ زند� ہ�ی

ے۔  پریشا�ز الحق ہو سک�ت �ہ

ے۔  ی بھی آ سک�ت �ہ ۔ لیکن اس م�ی بہ�ت
گ

 تبدیل ہو �
گ

 کیونکہ زند�
۔  اور ہم اس صورتحال ےک ہر موڑ پر آپ � مدد ےک ل�ی حا�ز ہ�ی

ورت ہو، Crohn’s & Colitis UK ہمہ   جب بھی آپ کو ہماری �ز
ے۔ ہمارے پاس ادویات، غذا، عالمات، رسجری  وقت آپ ےک ل�ی حا�ز �ہ

۔ ہمارے پاس آپ �   اور مزید ےک بارے م�ی معلومات دستیاب ہ�ی
 گزار�ز ےک بارے م�ی بھی بہت یس 

گ
صورت حال ےک مطابق روز مرہ زند�

ہ۔  ، مثالً سفر، اسکول اور مالزمت وغ�ی  مفید معلومات موجود ہ�ی
۔ یہ crohnsandcolitis.org.uk/publications پر مفت دستیاب ہ�ی

۔ جوابات تالش کریں۔ معاونت تک رسا�ئ حاصل کریں۔ قابو م�ی رکھ�ی

مم�ب بن�ی

 آپ کو خصویص معلومات اور اپ ڈیٹس، 
 ٹوائلٹ تک رسا�ئ اور مزید بہت کچھ م�ی مدد ےک 

 )Can’t Wait Card( ل�ی انتظار نہ�ی کر سک�ت کارڈ 
۔

گ
اور ریڈار یک )Radar Key( مل�ی ےک

 آج ہی ہمارے ساتھ شامل ہوں: مالحظہ کریں 
 crohnsandcolitis.org.uk/membership 

یا کال کریں: 734465 01727

Crohn’s & Colitis UK ےک رکن ےک طور پر، آپ تبدییل ےک ل�ی لڑ�ز وایل ایک 
۔

گ
طاقتور کمیون�ٹ کا حصہ بن�ی ےک
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ز اور کوالئٹس کروہ�ز
ز � بیماری اور الرسی کوالئٹس آنت � سوزش  کروہ�ز

۔  � بیماریاں )IBDs( ہ�ی

 یہ آپ ےک نظاِم ہضم م�ی دردناک زخم )الرس( 
۔ اور سوزش )سوجن( کا سبب بن�ت ہ�ی

، یع�ن یہ عمر   بھر ےک ل�ی ہو�ت ہ�ی
گ

ن اور کوالئٹس یک بیماریاں زندیک  کروہ�ن
۔ مگر اس کا مطلب ہر گز یہ نہ�ی کہ آپ ہمیشہ   بھر آپ ےک ساتھ رہ�ت ہ�ی
ےس عالج ےس آپ کا�ن  ۔ ادویات اور رسجری ج�ی

گ
 ہی بیمار محسوس کریں ےک

۔ بہ�ت محسوس کر سک�ت ہ�ی

 ، ےس مائیکروسکوپک کوالئٹس کہ�ت ہ�ی ے حج  IBD یک اور قسم ہو�ت �ہ
ے۔  جو عام طور پر عالج ےس ٹھیک ہو جا�ت �ہ

ے جس یک آپ کو عادت ڈال�ز  ز �ہ  یہ اییس چ�ی
�ز  ۔ اےس ا�پ

گ
 - اور آپ جلد سیکھ جائ�ی ےک

گ
ہو یک

دماغ پر حاوی نہ ہو�ز دیں - وقت ےک ساتھ اس 
 م�ی 

گ
۔ ہر شخص یک زندیک

گ
ے یک ی آ�ت ر�ہ م�ی بہ�ت

؛ اگر آپ قبول کر  ور ہو�ت ہ�ی کچھ مسائل �ز
ے۔ ز بہت آسان ہو جا�ت �ہ ، تو ہر چ�ی �ت ہ�ی ل�ی

 معید، عمر 26 سال
ے ز یک بیماری م�ی مبتال �ہ جو کروہ�ز
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 نظاِم ہضم 

ن اور کوالئٹس کو سمجھ�ن ےک ل�ی نظاِم ہضم ےک کام کر�ن کا طریقہ  کروہ�ن
ے۔ سمجھنا مفید ہو سکتا �ہ

ے جو خوراک اور غذائیت کو اندر  آنتوں کا نظام آپ ےک جسم کا وہ حصہ �ہ
وع ہو کر  ے۔ آنتوں کا نظام منہ ےس رسش ے اور پاخانہ باہر خارج کرتا �ہ التا �ہ

ے۔  ے، جہاں پاخانہ جسم ےس باہر نکل جاتا �ہ مقعد پر ختم ہوتا �ہ

ے، کیونکہ یہ   آنتوں ےک نظام کو نظام انہضام بھی کہا جاتا �ہ
ے۔ غذا کو ہضم )چھو�ٹ ٹکڑوں م�ی تقسیم( کرتا �ہ

1       ایسو فیگس
2      معدہ

3      چھو�ٹ آنت
4      کولن

)Rectum( 5      مستقیم
)Anus( 6      مقعد

بڑی آنت

کروہن � بیماریالرسی کوالئٹس صحت مند آنت

3

2

4
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آنت

۔ یہ ایک  آنت�ی نظاِم ہضم کا ایک اہم حصہ ہ�ی
ےھ  ے اور آپ ےک جسم ےک اندر ایک گحچ لم�ج نایل ہو�ت �ہ

ے، اور یہ چھو�ٹ آنت، کولن  یک مانند جمع ہو�ت �ہ
ے۔ کولن اور مقعد کو  اور مقعد پر مشتمل ہو�ت �ہ

ے۔ مقعد ےک اختتام ےس آپ  باہم بڑی آنت کہا جاتا �ہ
ے۔  ےک جسم ےس پاخانہ باہر خارج ہوتا �ہ

۔  آپ یک آنتوں یک دیواریں تہوں پر مشتمل ہو�ت ہ�ی
یہ تہ�ی غذا�ئ اجزاء کو جذب کر لی�ت ہ�ی جبکہ 

۔  فضےل کو خارج کر دی�ت ہ�ی

آنت � تہ�ی

1

2

3

5

6

 اندرو�ز تہہ
 درمیا�ز تہ�ی 

و�ز تہہ ب�ی
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ز اور کوالئٹس یک اقسام کروہ�ز

ز یک بیماری کروہ�ز

ے، جو آپ ےک منہ ےس مستقیم تک  ن یک بیماری آپ ےک نظاِم ہضم یک سوزش �ہ  کروہ�ن
ن یک بیماری کو آنت یک سوزش یک بیماری  ے۔ اگرچہ کروہ�ن  کیس بھی جگہ ہو سک�ت �ہ

ے، لیکن اس م�ی آپ یک آنتوں ےک عالوہ بھی نظاِم ہضم کا کو�ئ دورسا حصہ  کہا جاتا �ہ
۔  ے۔ نظاِم ہضم یک تمام تہ�ی سوزش زدہ ہو سک�ت ہ�ی متاثر ہو سکتا �ہ

ے، جس م�ی رصف بڑی  ن کوالئٹس کہا جاتا �ہ ن یک بیماری یک ایک قسم کو کروہ�ن کروہ�ن
ے کہ کوالئٹس کا مطلب ہی بڑی آنت یک  ے۔ اس یک وجہ یہ �ہ آنت م�ی ہی سوزش ہو�ت �ہ
ن یک بیماری اور الرسی کوالئٹس  ے کہ آپ کو کروہ�ن ے۔ اس کا یہ مطلب نہ�ی �ہ سوزش �ہ

۔ دونوں ہی ہ�ی

الرسی کوالئٹس

۔ یہ آپ یک بڑی آنت  ، بڑی آنت م�ی سوزش اور زخم ہو جا�ت ہ�ی الرسی کوالئٹس م�ی
ے۔  ے۔ رصف اندرو�ن تہہ م�ی ہی سوزش ہو�ت �ہ ےس مقعد تک کیس بھی جگہ ہو سک�ت �ہ

ے۔ اگر رصف آپ ےک مستقیم م�ی ہی سوزش ہو، تو اس کو پروکٹائٹس کہا جاتا �ہ

مائیکروسکوپک کوالئٹس

ے۔ الرسی کوالئٹس ےک  مائیکروسکوپک کوالئٹس م�ی بڑی آنت سوزش زدہ ہو جا�ت �ہ
، لٰہذا آپ ےک پاخا�ن م�ی خون  ن�ت  برعکس، مائیکروسکوپک کوالئٹس م�ی زخم نہ�ی �ج

۔ نہ�ی آتا۔ سوزش کو دیکھ�ن ےک ل�ی ڈاک�ٹ مائیکروسکوپ کا استعمال کر�ت ہ�ی

غ�ی یقی�ز تشخیص

ن کردہ آنت یک  ے کہ آپ کو نامعلوم کوالئٹس یا IBDU )غ�ی تع�ی اگر آپ کا ڈاک�ٹ کہتا �ہ
ے کہ آپ کو  ے کہ یہ ٹھیک ےس معلوم نہ�ی �ہ ے، تو اس کا مطلب �ہ سوزش یک بیماری( �ہ

ے یا کوالئٹس۔ ن �ہ کروہ�ن
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ز اور کوالئٹس کےس   کروہ�ز
؟ ہو سک�ت ہ�ی

ز  ، 123 لوگوں م�ی ےس 1 کو کروہ�ز  برطانیہ م�ی
ے۔ یع�ز 500,000 لوگ۔ یا کوالئٹس الحق �ہ

ز یک بیماری اور الرسی کوالئٹس کیس بھی عمر  کروہ�ز
، مگر یہ عام طور پر آپ کو  وع ہو سک�ت ہ�ی  م�ی �ش

۔  30 سال یک عمر ےس پہےل ہو جا�ت ہ�ی

ے اور  ز م�ی زیادہ عام �ہ مائیکروسکوِپک کوالئٹس خوات�ی
ے۔ وع ہو�ت �ہ یہ عام طور پر 50 سال یک عمر ےک بعد �ش
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بیمار محسوس کرنا
ن یا کوالئٹس م�ی مبتالء کچھ لوگ زیادہ تر  ے؛ کروہ�ن ہر شخص مختلف ہوتا �ہ

�ن ل�ی موزوں عالج  اوقات م�ی ٹھیک محسوس کر�ت ہ�ی جبکہ دیگر لوگوں کو ا�چ
ے۔ تالش کر�ن م�ی زیادہ وقت لگتا �ہ

 ہر کیس کو ایک جیسا محسوس نہ�ی ہوتا اور آپ ےک احساس م�ی 
ے۔ بھی وقت ےک ساتھ تبدییل آ سک�ت �ہ

ن ہو، تو آپ ےک کولہوں ےک ارد گرد جلد پھٹ )شگاف  اگر آپ کو کروہ�ن
ے۔ بعض اوقات آپ یک خوراک یک نایل بھی تنگ )اکڑ(  پڑنا( سک�ت �ہ

ے - اگر آپ کو کچھ غ�ی  ے۔ آپ یک IBD ٹیم مدد کر سک�ت �ہ ہو سک�ت �ہ
، تو ان ےس بات کریں۔ معمویل نظر آ�ئ

: ز اور کوالئٹس درج ذیل مسائل پیدا کر سک�ت ہ�ی کروہ�ز
ت اور فوری پیچش،             درد بھرے مروڑ              بعض اوقات بک�ث

 

خون اور گاڑےھ سیال )جھاگ( ےک ساتھ
            جوڑوں م�ی سوجن

            منہ کا الرس
            وزن م�ی کمی اور بھوک نہ لگنا            فوالد � کمی )خون � کمی(            شدید تھکاوٹ

            آنکھوں � سوزش
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شدت ےک اوقات

۔  ، انہ�ی شدت ےک اوقات کہ�ت ہ�ی جن اوقات م�ی آپ ٹھیک محسوس نہ�ی کر�ت

 ےس 
گ

ے ہوں، تو تب بھی اپ�ن ادویات باقاعدیک  اگر آپ ٹھیک بھی محسوس کر ر�ہ
ے۔ �ن ےس بیماری یک شدت اٹھنا رک سک�ت �ہ ل�ی

الوجسٹ( اور آپ یک IBD ٹیم آپ یک معاونت ےک ل�ی  و این�ٹ آپ کا ڈاک�ٹ )گیس�ٹ
ے۔ اگر آپ کو  ۔ یہ پوچھ ل�ی کہ آیا ٹیم م�ی کو�ئ IBD نرس موجود �ہ موجود ہ�ی
ورت ہو، تو آپ ڈاک�ٹ ےک ساتھ اپوائنٹمنٹس ےک دوران نرس ےس بات کر  مدد یک رصن

۔ سک�ت ہ�ی

عار�ز افاقہ

ن یا کوالئٹس کا عالج ٹھیک کام کر  ے جب آپ کا کروہ�ن  عاریصن افاقہ وہ ہوتا �ہ
ے ہوں، تو تب بھی اپ�ن ادویات لینا  رہا ہو۔ اگر آپ ٹھیک بھی محسوس کر ر�ہ

۔  جاری رکھ�ی

، جب ان کا عالج ٹھیک  ے ہو�ت ہ�ی ک�ئ لوگ اس وقت بھی تھکاوٹ محسوس کر ر�ہ
ے۔ ورت آرام کرنا اہم ہوتا �ہ ے، لٰہذا بوقت رصن کام کر رہا ہوتا �ہ

ے مگر آپ خود  اگر آپ کا ڈاک�ٹ آپ کو بتا رہا ہو کہ آپ کو عاریصن افاقہ ہو گیا �ہ
ے کہ آپ کو سوز�ش آنت کا سنڈروم  ے ہوں، تو ہو سکتا �ہ اچھا محسوس نہ کر ر�ہ

)IBS( نامی مسئےل کا سامنا ہو۔

ے  ، مگر ہو سکتا �ہ  آنت یک سوزش یک بیماری )IBD( اور IBS مختلف ہو�ت ہ�ی
ے اور پیٹ  کہ آپ کو بیک وقت دونوں ہی الحق ہوں۔ IBS بہت عام عارضہ �ہ
ن اور کوالئٹس ےک  ے۔ مگر کروہ�ن درد، اپھارہ، پیچش اور قبض کا سبب بن سکتا �ہ

برعکس، اس م�ی سوزش نہ�ی ہو�ت یا پاخا�ن م�ی خون نہ�ی آتا۔

ن یا کوالئٹس بھی ہو، تو آپ کو دونوں کا عالج  اگر آپ کو IBS ےک ساتھ کروہ�ن
کروانا پڑے گا۔ 
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ز اور کوالئٹس یک وجوہات کروہ�ز
ے جب آپ ےک جسم کا خودکار دفاعی نظام  ن اور کوالئٹس اس وقت ہوتا �ہ کروہ�ن

۔ بگڑ جا�ئ

ن اور کوالئٹس  ے۔ کروہ�ن  عام طورپر، مدافع�ت نظام جسم یک حفاظت کرتا �ہ
ے۔ �ن ہی جسم پر حملہ آور ہو جاتا �ہ م�ی انسان کا جسما�ن مدافع�ت نظام ا�چ

�ن ہی جسم پر حملہ  ے کہ مدافع�ت نظام کیوں ا�چ  ہم�ی یہ معلوم نہ�ی �ہ
ے۔ اس یک وجہ غالباً موروثیت اور ماحول )مثالً جراثیم، غذا،  آور ہو جاتا �ہ

ے۔ سگریٹ نو�ش اور ذہ�ن دبأو( دونوں پر مشتمل ہو سک�ت �ہ

یہ عمل شاید کیس ماحولیا�ت 
ے عنرص ےس متحرک ہو جاتا �ہ

ز کیس شخص کو جو ِج�ی

وراثت م�ی مل�ت ہ�ی

 جسما�ز مدافع�ت نظام 
کا بگڑ جانا
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ٹیسٹ
ے، آپ کو شاید ک�ئ ٹیسٹ  ن یا کوالئٹس �ہ یہ معلوم کر�ن ےک ل�ی کہ آیا آپ کو کروہ�ن

 ) کروا�ن پڑیں۔ یہ ٹیسٹ آپ ےک ڈاک�ٹ کو آپ یک صحت کو چیک کر�ن )نگرا�ن کر�ن
۔  م�ی بھی مدد فراہم کر سک�ت ہ�ی

: ن یا کوالئٹس م�ی درج ذیل ٹیسٹ شامل ہو سک�ت ہ�ی کروہ�ن

خون ےک ٹیسٹ

خون ےک ٹیسٹوں یک مدد ےس سوزش، انفیکشن یک عالمات اور فوالد یک کم سطح 
ے کہ آیا آپ کا�ن مقدار م�ی  ے۔ ان ےس یہ بھی معلوم ہو سکتا �ہ کا پتہ لگایا جاتا �ہ

۔ ے ہ�ی یا نہ�ی غذائیت حاصل کر ر�ہ

پاخا�ز ےک ٹیسٹ

ے۔ ن یا سوجن کا پتہ لگایا جا سکتا �ہ پاخا�ن ےک ٹیسٹوں ےس انفیکش�ن

اینڈوسکو�پ 

ے  آپ کا ڈاک�ٹ آپ ےک نظاِم ہضم کو ایک چھو�ٹ ےس کیمرے یک مدد ےس دیکھتا �ہ
ے۔ یہ ٹیوب آپ ےک منہ  جو ایک پتیل ٹیوب )اینڈوسکوپ( ےک رسے پر لگا ہوتا �ہ

ے۔  ےع ڈایل جا�ت �ہ ( ےک ذر�ی ( یا آپ ےک مقعد )سگمائڈ سکو�چ یا کولونوسکو�چ وسکو�چ )گیس�ٹ

، ڈاک�ٹ آپ ےک نظاِم ہضم ےس )بائیوپیس( بہت چھو�ٹ   سوجن کا پتہ لگا�ن ےک ل�ی
ے۔ ٹکڑے بھی ےل سکتا �ہ

ز  اسأونڈ، CT اور MRI سک�ی ال�ٹ

ے اور یہ کہ وہ جسم  ن یک مدد ےس آپ کا ڈاک�ٹ آپ یک سوجن کو دیکھ سکتا �ہ  سک�ی
ے۔ ےک کس حےص م�ی موجود �ہ

SAMPLE
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ز یک بیماری اور الرسی کوالئٹس کا عالج کروہ�ز

 گزار�ن ےک ل�ی ک�ئ مختلف اقسام ےک عالج 
گ

ن یا کوالئٹس ےک ساتھ بہ�ت زندیک کروہ�ن
�ن ل�ی موزوں عالج کا انتخاب  ۔ آپ اپ�ن IBD ٹیم ےک ساتھ مل کر ا�چ  دستیاب ہ�ی

۔ کر سک�ت ہ�ی

ادویات

 5-ASAs نظاِم ہضم یک سوزش کو کم کر�ن ےک ل�ی آپ ےک پاس ممکنہ طور پر 
ائیڈز  ۔ سٹ�ی

گ
ائیڈز نامی دوائ�ی موجود ہوں یک ( یا سٹ�ی ن )مثالً میساالزین، سلفازیل�ی

ائیڈز رصف محدود وقت ےک ل�ی ہی  ، مگر آپ سٹ�ی فوری طور پر کام کر سک�ت ہ�ی
۔ ےل سک�ت ہ�ی

ا�ن ےک  �ن مدافع�ت نظام پر قابو �چ اگر آپ پھر بھی بہ�ت محسوس نہ کریں، تو آپ ا�چ
�ن نظاِم ہضم پر  �ن مدافع�ت نظام کو ا�چ ۔ ا�چ ل�ی ادویات بھی استعمال کر سک�ت ہ�ی

۔  حملہ آور ہو�ن ےس روک�ن ےک ل�ی

: آپ اپ�ن ادویات درج ذیل مختلف طریقوں ےس ےل سک�ت ہ�ی

گویل )مثالً ASAs-5، ازیتھیوپرین، میتھوٹریگزیٹ( 	

ٹیکہ )مثالً اڈیلیمومیب، گولیمومیب(  	

ومیب( 	 ن آپ ےک بازو م�ی ڈرپ )مثالً انفگزیمیب، ویڈول�ی

ے  	 وٹری یا انیمیا، جو براہ راست آپ ےک مقعد م�ی دیا جاتا �ہ ن   سپ�ی
ائیڈز( )مثالً ASAs-5، سٹ�ی
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مائع غذا

ن ےک اچانک بھڑک اٹھ�ن کا عالج مائع غذاء ےس کیا جا سکتا   بعض اوقات کروہ�ن
۔  ل غذائیت کہ�ت ہ�ی ین�ٹ ل یا پ�ی ےس ان�ٹ ے حج �ہ

رسجری

ے۔ اگر ادویات آپ ےک   ادویات یک مدد ےس زیادہ تر ک�ئ لوگوں کو افاقہ ہو جاتا �ہ
، تو رسجری مددگار  ل�ی موزوں نہ ہوں یا اگر آپ یک حالت زیادہ خراب ہو جا�ئ

ے۔  ثابت ہو سک�ت �ہ

ے جو مسئےل یک جڑ ہو۔   رسجری یک مدد ےس آنتوں کا وہ حصہ نکال دیا جاتا �ہ
، تو آپ کو  اگر آنتوں کا ایک بڑا حصہ نکاال جا�ئ

ے۔ اس م�ی  ورت پیش آ سک�ت �ہ  سٹوما بیگ یک رصن
ے اور آپ کا  آپ یک آنت پیٹ ےس باہر کر دی جا�ت �ہ

ے۔  پاخانہ سیدھا سٹوما بیگ م�ی چال جاتا �ہ

ے،   آنتوں یک رسجری کروانا پریشان کن ہو سکتا �ہ
ن یا  ے کہ کروہ�ن لیکن بہت ےس لوگوں کو لگتا �ہ
ے۔ کوالئٹس ےک مسائل ےس سٹوما زیادہ آسان �ہ

 پہےل 
گ

ی زندیک آنت یک نسبت سٹوما یک مدد ےس م�ی
ے۔ کاش کہ م�ی �ز یہ  ےس بہت زیادہ آسان بن گ�ئ �ہ

، کیونکہ اس یک وجہ  �جری پہےل ہی کروا یل ہو�ت
ے۔ ے مسائل م�ی واقعی کمی آ�ئ �ہ ےس م�ی

ینہ، عمر 36 سال   ک�ت
الرسی کوالئٹس یک مریضہ
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مائیکروسکوپک کوالئٹس کا عالج کرانا 

ازول یا کچھ دافع  وپ�ی ن  مائیکروسکوپک کوالئٹس اک�ش کچھ ادویات مثالً لی�ن
 ، �ت ہ�ی ے۔ لٰہذا اگر آپ یہ ادویات لینا بند کر د�ی درد ادویات یک وجہ ےس ہو جاتا �ہ

۔  تو آپ بہ�ت محسوس کر سک�ت ہ�ی

ن  ے۔ عام محرک�ی  م�ی تبدیلیاں النا بھی مفید ہو سکتا �ہ
گ

اپ�ن غذا اور طرز زندیک
۔  اب نو�ش ن اور رسش ، کیف�ی : سگریٹ نو�ش م�ی شامل ہ�ی

مائیکروسکوپک کوالئٹس ےک مریضوں کو کولیئک بیماری ہو جا�ن کا زیادہ امکان 
۔ اگر آپ ےک ساتھ یہ مسئلہ  �ن ڈاک�ٹ کو یہ چیک کر�ن کا کہہ سک�ت ہ�ی ے۔ آپ ا�چ ہوتا �ہ

۔ ن ےس پاک غذائ�ی آپ ےک ل�ی مفید ہو سک�ت ہ�ی ہو، تو گلوٹ�ی

ادویات

ائیڈ  ے کہ آپ کا ڈاک�ٹ آپ ےک پیچش کو روک�ن ےک ل�ی گولیاں یا ایک سٹ�ی ہو سکتا �ہ
، آپ کو دیں۔ ےس بوڈیسونائیڈ کہ�ت ہ�ی حج

خود کو آگاہ رکھ�ی اور آپ ےک بس م�ی جو کچھ ہو، 
، تو یہ آسان  ۔ اگر آپ اےس قبول کر ل�ی  اےس جان�ی

ے – اور آپ اس ےس مثبت انداز م�ی نمٹ  ہو جاتا �ہ
۔ سک�ت ہ�ی

 ہیلن، عمر 78 سال
مائیکروسکوپک کوالئٹس یک مریضہ
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غذا

ن یا کوالئٹس ےک ل�ی مفید ہو۔ غذا یک ڈائری  ے جو کروہ�ن کو�ئ اییس اکییل غذا نہ�ی �ہ
ے۔ مصالےح دار اور زیادہ  ن آپ ےک ل�ی بہ�ت �ہ رکھ�ن ےس آپ یہ جان سک�ت ہ�ی کہ کیا چ�ی

یاں، گری دار میوے اور اناج( بہت ےس لوگوں ےک  ن ےس س�ج فائ�ج وایل غذائ�ی )ج�ی
ن ہو - مگر ہر شخص  ل�ی اس وقت تکلیف دہ ہو سک�ت ہ�ی جب ان یک بیماری ت�ی

ے۔  مختلف ہوتا �ہ

ےس متاثر  ن یا کوالئٹس ک�ی ے کہ آپ کو کروہ�ن درست غذا کا انحصار اس بات پر بھی �ہ
ے، تو آپ کو  ( �ہ

گ
ے۔ مثال ےک طور پر اگر آپ ےک نظاِم ہضم م�ی سخ�ت )تن� کر رہا �ہ

 جو ہضم کر�ن م�ی آسان ہو۔ 
گ

ورت ہویک اییس خوراک حاصل کر�ن یک رصن

�ن  ے۔ کو�ئ بھی بڑی تبدیلیاں کر�ن ےس پہےل ا�چ ایک صحت مندانہ غذا کھانا اہم �ہ
ڈاک�ٹ یا کیس مستند ماہر غذائیت ےس بات کریں۔  

ط�ب الفاظ جو آپ کو سنا�ئ دے سک�ت ہ�ی

پیچش ت جانا،   ٹائلٹ بک�ش
نرم یا پا�ن واال پاخانہ

دائمی حالت  بھر، جاری بیماری یا مرض 
گ

زند�

تھکاوٹ انتہا�ئ تھکاوٹ

بیماری دوبارہ پلٹ آنا، بھڑک اٹھنا، 
فعال بیماری

جب آپ بیمار محسوس کریں

عار�ن افاقہ، غ�ی فعال بیماری جب آپ بہ�ت محسوس کریں

ن اور کوالئٹس کروہ�ن

الرس ےک ساتھ دردناک زخم ہونا 

سوز�ش آنت � بیماری
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ےس مدد کر سک�ت ہ�ی ہم ک�ی

۔ ہم آج  ا�ت ادارہ ہ�ی ن اور کوالئٹس ےک ل�ی ہم برطانیہ کا ایک رسکردہ خ�ی کروہ�ن
۔  �ت ہ�ی ن اور کوالئٹس ےس پاک دیکھنا چا�ہ زندگیوں کو بہ�ت اور کل دنیا کو کروہ�ن

�ن ےک ل�ی کام  ہم تشخیص اور عالج کو بہ�ت بنا�ن اور عالج ےک ل�ی تحقیق کو فنڈ د�ی
 گزار�ن 

گ
؛ تا کہ آگاہی پیدا یک جا�ئ اور لوگوں کو آزاد اور ایک بھرپور زندیک  کر�ت ہ�ی

۔ ےک ل�ی امید، سکون اور اعتماد دیا جا�ئ

۔ ن اور کوالئٹس ےس متاثرہ ہر شخص � خدمت ےک ل�ی حا�ن ہ�ی ہم کروہ�ن

ہیلپ الئن

ن اور کوالئٹس ےس متاثر شدہ ہر فرد ےک ل�ی  ہماری رازدارانہ ہیلپ الئن کروہ�ن
ے۔  معلومات اور مدد فراہم کر�ت �ہ

 : ہم درج ذیل کر سک�ت ہ�ی

ن اور کوالئٹس ےک بارے م�ی مزید جان�ن م�ی مدد دے سک�ت ہ�ی  	 آپ کو کروہ�ن

آپ کو معذوری ےک فوائد تک رسا�ئ م�ی مدد دینا  	

ن یا  	 ےس لوگوں ےس معاونت حاصل کر�ن م�ی مدد دینا، جو کروہ�ن  آپ کو ا�ی

کوالئٹس کا شکار ہ�ی

 ہم�ی 5700 222 0300 پر کال کریں یا 
 helpline@crohnsandcolitis.org.uk :ای میل کریں 

crohnsandcolitis.org.uk/livechat :الئیو چیٹ
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