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ક્ોિન અને કોલાઇહરસ 



તમને ક્ોિન અથવા કોલાઇહરસ (Crohn’s and Colitis) છે તે  
સાંભળીને આઘાત લાગી શકે છે. તમે આગળ શું થશે અને કેવી રીતે  
જીવન બદલાશે તે વવશે ચિતંા અનભુવી શકો છો. 

કારણ કે જીવન બદલાશે. પરંત ુતે વધ ુસારં પણ બની શકે છે. અને  
આ માગ્ટ પર દરેક તબકે્ તમને મદદ કરવા મારે અમે િાજર છીએ. 

જ્ારે પણ તમને અમારી જરૂર િોય ત્ારે ક્ોિન અને કોલાઇહરસ UK  
તમારા મારે િાજર છે. અમારી પાસે દવાઓ, ખોરાક, લક્ષણો,  
સજ્ટરી વવશે અને બીજી ઘણી માહિતી છે. અમારી પાસે તમારી  
શારીરરક સ્થિતત સાથે રોજજંદા જીવન જીવવા વવશે પણ ઘણી બધી  
માહિતી છે, જમે કે મસુાફરી, શાળાકીય ચશક્ષણ અને રોજગાર.  
તે બધું crohnsandcolitis.org.uk/publications  
પર તન:શલૂક ઉપલબધ છે.

જવાબો મેળવો. સપોર્ટ  પ્ાપય કરો. તનયંત્રણ મેળવો.

સભય બનો

તમને મળશે સંપૂર્ણ માહિતી અને અપડટ્ેસ, શૌચાલયની 
પ્ાપયતામાં મદદ માટે કાન્ડ વેઈટ કાડ્ણ  (Can't Wait Card)  
અને રડાર કી (Radar Key), અને બીજંુ ઘણં બધું.

આજ ેજ અમારી સાથે જેડાઓ: 
crohnsandcolitis.org.uk/membership  
ની મલુાકાત લો અથવા 01727 734465 પર કૉલ કરો

ક્ોિન અને કોલાઇહરસ UK ના સભય તરીકે, તમે પરરવત્ટન મારે લડતા શક્તિશાળી 
સમદુાયનો ભાગ બનશો.
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ક્ોિન અને કોલાઇહરસ
ક્ોિનનો રોગ અને અલસેરેહરવ કોલાઇહરસ એ આંતરડામાં થતી 
બળતરાના રોગો (IBDs) છે. 

તે તમારા આંતરડામાં પીડાદાયક િાંદા (અલસર) અને બળતરા 
(સોજે) પેદા કરી શકે છે.

ક્ોિન અને કોલાઇહટસ લાંબા સમય સુધી રિેતી બબમારી છે, જનેો અથ્ણ છે કે તે તમને કાયમ 
રિેશે. પરંતુ તેનો અથ્ણ એ નથી કે તમે િંમેશા અસવસ્થતા અનુભવશો. દવાઓ અને સજ્ણરી 
જેવી સારવાર તમને વધુ સવસ્થતા અનુભવવામાં મદદ કરી શકે છે.

માઇક્ોસ્ોપપક કોલાઇહટસ નામનો એક અનય પ્કારનો IBD છે, જ ેસામાનય રીતે સારવાર 
પછી મટી જય છે. 

તે એવું કંઈક છે જનેેે તમારે સવીકારતા શીખવું 
પડશે - અને તમે કરશો. તમારા મનને અસવથિ 
થવા દો નિી ં- તમે તેમના પર છોડી દો તે સારં 
થશે. દરેક વ્યક્તિ જીવનમાં તેમની પોતાની 
પરરસ્થિતતઓમાંથી પસાર થાય છે; જે તમે તેને 
સવીકારો છો, તો ઘણં સરળ બની જય છે. 

મોઈદ, ઉંમર 26
ક્ોિનના રોગ સાથે જીવે છે 
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જઠર 
ક્ોિન અને કોલાઇહટસને સમજવા માટે જઠર કેવી રીતે કાય્ણ કરે છે તે સમજવું મદદરૂપ  
થઈ શકે છે.

જઠર એ તમારા શરીરનો એક ભાગ છે જ ેખોરાક અને પોષક તત્વો અંદર લે છે અને  
નકામો કચરો બિાર કાઢે છે. જ્ારે તમે ખાઓ છો, ત્ારે જઠર તમારા મોથંી શરૂ થાય  
છે અને તમારા ગુદા પર સમાપ્ત થાય છે, જ્ાંથી તમારા શરીરમાંથી નકામો કચરો પસાર  
થઈ ગુદામાગગે બિાર નીકળે છે. 

જઠરની નળીને પાચન તંત્ર પર કિેવામાં આવે છે, કારર કે તે ખોરાકને પચાવે છે  
(નાના કરોમાં પવભાજન કરે છે).

1   અન્નનળી
2   પેર
3   નાનું આંતરડંુ
4   આંતરડાનો અગ્ર ભાગ 
5   ગદુામાગ્ટ 
6   ગદુા

મોરંુ આંતરડંુ

અલસેરેહરવ કોલાઇહરસ ક્ોિનનો રોગસવથિ આંતરડંુ
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આંતરડંુ
આંતરડંુ એ તમારા પાચન માગ્ણનો એક અગત્નો ભાગ છે.  
તે એક લાંબી નળી છે, જ ેતમારી અંદર ગૂંચડંુ વળીને પડલે છે, 
જ ેતમારા નાના આંતરડા (નાનું આંતરડંુ), મોટા આંતરડાના 
મુખય ભાગ અને ગુદામાગ્ણથી બનેલી છે. મોટા આંતરડાના 
અગ્ર ભાગ અને ગુદામાગ્ણને મોટંુ આંતરડુ (મોટંુ આંતરડંુ) 
કિેવામાં આવે છે. તમારા ગુદામાગ્ણના અંતમાં તમારં ગુદા છે, 
જ્ાંથી તમારા શરીરમાંથી મળ બિાર નીકળે છે. 

તમારા આંતરડાની દદવાલોમાં પડ િોય છે. આ પડ 
ખોરાકમાંથી પોષક તત્વો ગ્રિર કરે છે, અને કચરો  
બિાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. 

આંતરડાનું આવરણ

અંદરનું આવરણ 
મધય આવરણ 
બિારનું આવરણ
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ક્ોિન અથવા કોલાઇહરસના પ્કાર 

ક્ોિન રોગ
ક્ોિન રોગ એ જઠરમાં તમારા મોથંી તમારા ગુદાના ભાગ સુધી ગમે ત્ાં થતી બળતરા છે.  
જે કે ક્ોિનને આંતરડામાં થતી બળતરાનો રોગ કિેવામાં આવે છે, માત્ર તમારા આંતરડાને 
જ નિી,ં જઠરના કોઈપર ભાગને અસર થઈ શકે છે. જઠરના તમામ આવરરોમાંં સોજે 
આવી શકે છે. 

‘ક્ોિન કોલાઇહટસ’ એ ક્ોિન રોગનો એક પ્કાર છે, જ્ાં માત્ર મોટા આંતરડામાં સોજે  
આવે છે. આ એટલા માટે કેમ કે 'કોલાઇહટસ' એટલે મોટા આંતરડાની બળતરા. તેનો અથ્ણ 
એ નથી કે તમને ક્ોિન રોગ અને અલસેરેહટવ કોલાઇહટસ બંને છે.

અલસેરેહરવ કોલાઇહરસ
અલસેરેહટવ કોલાઇહટસ એ મોટા આંતરડામાં થતી બળતરા અને અલસર છે. તે તમારા મોટા 
આંતરડાથી તમારા ગુદાના ભાગ સુધી ગમે ત્ાં થઈ શકે છે. માત્ર આંતરરક આવરરમાં સોજે 
આવે છે. 

જે ફક્ત તમારા ગુદામાગ્ણમાં સોજે આવે છે, તો તેને પ્ોક્ીટીસ કિેવાય છે.

માઇક્ોસ્ોતપક કોલાઇહરસ 
માઇક્ોસ્ોપપક કોલાઇહટસ એ મોટા આંતરડાની બળતરા છે. અલસેરેહટવ કોલાઇહટસથી 
પવપરીત, માઇક્ોસ્ોપપક કોલાઇહટસ અલસરનું કારર નથી, અને મળ ત્ાગ કરતા રક્તસ્તાવ 
થતો નથી. બળતરા તપાસવા માટે ડૉક્રોએ માઇક્ોસ્ોપનો ઉપયોગ કરવો પડશે.

અિોક્સ તનદાન
જે તમારા ડૉક્ર કિે છે કે તમને અપનબચિત કોલાઇહટસ અથવા IBDU (અસાધારર 
આંતરડાની બળતરાનો રોગ ) છે તો તમને ક્ોિન છે કે કોલાઇહટસ છે તે ચોક્કસ નથી. 
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ક્ોિન અથવા કોલાઇહરસ કોને િોય છે?
UK માં,  123 એ 1 વ્યક્તિને ક્ોિન અથવા કોલાઇહરસ  
િોય છે. એરલે કે 500,000 લોકો.

ક્ોિન રોગ અને અલસેરેહરવ કોલાઇહરસ કોઈપણ ઉંમરે શર થઈ 
શકે છે પણ સામાનય રીતે તમને 30 પિેલાંની ઉંમરે શર થાય છે. 

સ્તીઓમાં માઇક્ોસ્ોતપક કોલાઇહરસ  વધ ુસામાનય છે અને 
સામાનય રીતે 50 પછી શરૂ થાય છે.
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અસવથિતા અનભુવવી
દરેક વ્યક્ક્ત અલગ-અલગ િોય છે: ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસ ધરાવતા કેટલાક લોકો 
મોટાભાગે સવસ્થતા અનુભવે છે, અનય લોકોને તેની યોગય સારવાર મેળવવામાં વધુ  
સમય લાગે છે.

દરેક વ્યક્ક્તને એકસરખો અનુભવ થતો નથી, અને તમે જ ેઅનુભવો છો તે સમય  
જતા બદલાઈ શકે છે.

જે તમને ક્ોિન છે, તો તમને તમારા પનતંબની આસપાસની તવચામાં ચીરા (દફશર) પર થઈ  
શકે છે. કેટલીકવાર તમારં જઠર સાંકડંુ (સંકુચચત) બની શકે છે. તમારી IBD ટીમ મદદ  
માટે છે - જે તમને કંઈ અસામાનય જરાય તો તેની સાથે વાત કરો.

ક્ોિન અને કોલાઇહરસથી થઈ શકે છે:

            ખેિંાણના કારણે દુખાવો

             વારંવાર અને તવરરત ઝાડા, ક્ારેક લોિી અને  

જડા પ્વાિી (સ્તાવ) સાથે

            સાંધામાં સોજે

            મોનું અલસર

            તીવ્ર થાક

            આયન્ટની કમી (એતનજમયા)

            વજનમાં ઘરાડો અને ખાવાની અરચિ

            આંખો ફલૂી જવી
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ફલેર-અપ

જ્ારે તમે અસવસ્થતા અનુભવો છો તેને ફલેર-અપ કિેવામાં આવે છે. 

તમને સારં લાગે ત્ારે પર તમારી દવાઓ પનયમમતપરે લેવાથી, ક્સ્થપતને વધુ ખરાબ થતી 
અટકાવવામાં મદદ મળી શકે છે.

તમારા ડૉક્ર (ગેસટો્એનટેરોલોચજસટ) અને તમારી બાકીની IBD ટીમ તમનેે સપોટ્ણ  આપવા 
માટે છે. પૂછો કે શું ટીમ પાસે IBD નસ્ણ છે. જે તમને મદદની જરૂર િોય તો તમે ડોકટરોની 
એપોઇનટમેનટ વચચે નસ્ણ સાથે વાત કરી શકો છો.

રોગના લક્ષણોમાં ઘરાડો

જ્ારે તમારા ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસની સારવાર સારી રીતે કામ કરી રિી િોય ત્ારે 
રોગના લક્ષરોમાં ઘટાડો થાય છે. જ્ારે તમને સારં લાગે ત્ારે પર તમારે તમારી દવાઓ 
લેવાનું ચાલુ રાખવું જેઈએ. 

ઘરા લોકો તેમના ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસ પનયંત્રરમાં િોવા છતાં પર થાક અનુભવે છે, 
તેથી જ્ારે તમને જરૂર િોય ત્ારે આરામ કરવો મિતવપૂર્ણ છે.

તમારા ડૉક્રના એમ કહ્ા પછી કે તમારા લક્ષરોમાં ઘટાડો છે છતાં પર જે તમે 
પાચનતંત્રના માગ્ણમાં અસવસ્થતા અનુભવો છો, તો તમને ઇરીરેબલ બોવેલ ચસન્ડ્ોમ (IBS) 
નામની બબમારી પર િોઈ શકે છે.

ઇનફલેમેટરી બોવેલ ડડસીઝ (IBD) અને IBS અલગ છે, પરંતુ તે બંને તમને એક સાથે 
થઈ શકે છે. IBS ખૂબ જ સામાનય છે, અને તે પેટમાં દુખાવો, પેટનું ફૂલવું, ઝાડા અને 
કબચજયાતનું કારર બની શકે છે. પરંતુ ક્ોિન અને કોલાઇહટસથી પવપરીત, મળત્ાગ  
કરતી વખતે કોઈ બળતરા અથવા સ્તસ્તાવ થતો નથી.

જે તમને IBS તેમજ ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસ િોય, તો બંને માટે તમને સારવારની જરૂર 
પડી શકે છે. 
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ક્ોિન અને કોલાઇહરસના કારણો
ક્ોિન અને કોલાઈહટસ ત્ારે થાય છે જ્ારે શરીરની રોગપ્પતકારક શક્ક્ત ખોટી 
થઈ જય છે.

સામાનય રીતે, રોગપ્પતકારક શક્ક્ત શરીરનું રક્ષર કરે છે. ક્ોિન અને 
કોલાઇહટસમાં, રોગપ્પતકારક શક્ક્ત શરીર પર િુમલો કરવાનું શરૂ કરે છે.

રોગપ્પતકારક શક્ક્ત શરીર પર શા માટે િુમલો કરે છે તે આપરે જરતા નથી. 
તે સંભવતઃ આનુવંચશક અને પયા્ણવરર (જમે કે જંતુઓ, આિાર, ધૂમ્રપાન  
અને તાર) ના મમશ્રરને કારરે થાય છે.

સંભવત: પયા્ટવરણમાં પ્તતહક્યા 
દ્ારા કારણભતૂ િોઈ શકે

જનીન વ્યક્તિને
વારસાગત મળે છે

રોગપ્તતકારક શક્તિ ઓછી  
થઈ રિી છે
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પરીક્ષણ
તમને ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસ છે કે કેમ તે જરવા માટે, તમે ઘરા બધા 
પરીક્ષરો કયા્ણ િશે. આ પરીક્ષરો તમારા ડોકટરોને તમારા સવાસ્થયની તપાસ 
(પનરીક્ષર) કરવામાં અને તમારા માટે શ્રેષ્ઠ સારવાર મેળવવામાં પર મદદ કરે છે. 

ક્ોિન અને કોલાઇહટસ માટેના પરીક્ષરોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

રતિ પરીક્ષણો
રક્ત પરીક્ષરો બળતરા, ચેપના ચચહ્ો અને લોિતત્વના ઓછા પ્મારની  
તપાસ કરે છે. તેઓ એ પર બતાવી શકે છે કે શું તમને પૂરતા પોષક તતવો  
અને પવટામમનસ મળી રહ્ા છે.

મળ પરીક્ષણો 
મળ પરીક્ષરો ચેપ અને બળતરાની તપાસ કરે છે.

એન્ોસ્ોપી 
તમારા ડૉક્ર લાંબી, પાતળી નળી (એન્ડોસ્ોપ) પર નાના કેમેરા વડ ેતમારા 
જઠરની તપાસ કરે છે. આ નળી તમારા મો ં(ગેસટો્સ્ોપી) અથવા તમારા ગુદાના 
ભાગેથી (ચસગમોઇડોસ્ોપી અથવા કોલોનોસ્ોપી) પસાર કરવામાં આવે છે. 

બળતરાની તપાસ માટે ડૉક્ર તમારા તમારા જઠરમાંથી સૂક્ષ્મ કરો (બાયોપસી) 
લઈ શકે છે.

અલ્ડ્ાસાઉન્, CT અને MRI સે્ન 
સે્ન તમને કેટલી બળતરા છે અને તે તમારા શરીરમાં કાં છે તે જેવા ડોકટરોને 
મદદ કરે છે.

SAMPLE
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ક્ોિન રોગ અને અલસેરેહરવ કોલાઇહરસની સારવાર

તમારા ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસ સાથે સારી રીતે જીવવામાં તમારી મદદ કરવા માટે જુદી 
જુદી અનેક સારવાર ઉપલબધ છે. તમારી IBD ટીમ સાથે રિી, તમે નક્કી કરી શકો છો કે 
તમારા માટે કઈ સારવાર યોગય છે. 

દવાઓ
તમને જઠરમાં થતી બળતરા ઘટાડવા માટે 5-ASAs (દા.ત. મેસાલાચઝન,  
સલફાસાલાચઝન) અથવા સટેરોઇડ નામની દવાઓ િશે. સટેરોઈડ ઝડપથી  
કામ કરે છે, પરંતુ તમે થોડા સમય માટે જ સટેરોઈડ લઈ શકો છો.

જે તમે િજુ પર અસવસ્થતા અનુભવો છો, તો તમે તમારી રોગપ્પતકારક શક્ક્તને પનયંપત્રત 
કરવા માટે દવા લઈ શકો છો. આ તમારી રોગપ્પતકારક શક્ક્તને તમારા પાચનતંત્ર પર 
િુમલો કરતી અટકાવે છે. 

તમે તમારી દવા જુદી જુદી રીતે લઈ શકો છો: 

• ટેબલેટ (દા.ત. 5-ASAs, azathioprine, methotrexate) 

• ઇનજક્ેશન (દા.ત. adalimumab, golimumab)  

• તમારા િાથમાં ટીપા લેવાં (દા.ત. infliximab, vedolizumab) 

•  સપોચઝટરી અથવા એપનમા, જ ેસીધા જય છે તમારી ગુદામાં  
(દા.ત. 5-ASAs, સટેરોઇડ)
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પ્વાિી ખોરાક
કેટલીકવાર ક્ોિનના લક્ષરોની સારવાર એનટરલ અથવા પેરેટંરલ નયુહટશ્ન નામના પ્વાિી 
આિારથી કરી શકાય છે.  

સજ્ટરી
દવાઓ મોટા ભાગના લોકોને મિદ અંશે વધુ સવસ્થતા અનુભવવામાં મદદ કરે છે. પરંતુ જે 
દવા તમારા માટે યોગય નથી, અથવા તમે ખૂબ જ અસવસ્થ છો, તો સજ્ણરી પર મદદ કરી 
શકે છે.  

સજ્ણરી આંતરડાના તે ભાગને દૂર કરી શકે છે જનેાથી તમે અસવસ્થતા અનુભવો છો.  
જે આંતરડાના વધુ ભાગને દૂર કરવામાં આવે, તો તમારે સટોમા બેગની જરૂર પડી શકે છે. 
તમારા આંતરડાના ભાગને તમારા પેટની બિાર લાવવામાં 
આવે છે, અને તમારો મળ સીધો સટોમા બેગમાં જય છે. 

આંતરડાની સજ્ણરી કરવી મુશકેલ િોઈ શકે છે, પરંતુ ઘરા 
લોકોને લાગે છે કે ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસ સાથે અસવસ્થતા 
અનુભવવા કરતાં સટોમા બેગ િોવી વધુ આસાન છે.

સરોમા સાથેના મારા જીવનની ગણુવત્ા મને મોરંુ 
આંતરડંુ િતું તેના કરતા ઘણી સારી છે. િંુ ઈચંુ છંુ 
મે ંકયુું તે પિેલાં મે ંસજ્ટરી કરાવી િતી, કારણ કે 
તેનાથી મારા લક્ષણોમાં ખરેખર સધુારો થયો છે. 

કેરરરના, ઉંમર 36 વર્ટ 
અલસેરેહરવ કોલાઇહરસ સાથે જીવે છે
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માઇક્ોસ્ોતપક કોલાઇહરસની સારવાર કરાવવી 

માઇક્ોસ્ોપપક કોલાઇહટસ ઘરીવાર લેનસોપ્ાઝોલ અથવા NSAID જેવી પીડા પનવારક 
દવાઓને કારરે થાય છે. તેથી જે તમે આ દવાઓ લેવાનું બંધ કરો છો, તો તમે સારં 
અનુભવી શકો છો. 

તમારા આિાર અને જીવનશૈલીમાં ફેરફાર કરવાથી મદદ મળી શકે છે. સામાનય કારરો 
ધૂમ્રપાન, કેફીન અને આલકોિોલ છે.  

માઈક્ોસ્ોપપક કોલાઈહટસ ધરાવતા લોકોને પર સેમલયાક રોગ થવાની શકતા વધુ િોય 
છે. જે તમને આ છે તો તમારા ડૉક્રને પરીક્ષર કરવા માટે કિો. ગલુટેનવાળા ખોરાકને 
ટાળવાથી તમને સવસ્થતા લાગે છે, જે તમે ટાળી શકો. 

દવાઓ

અમારા ડૉક્ર તમને ઝાડા રોકવા માટે ગોળીઓ અથવા બયુડસેોનાઇડ નામનું સટેરોઈડ 
આપી શકે છે. 

સવ-જગૃત બનો અને તમે કરી શકો તે બધું શોધો. જે તમે 
તેને તમારા જીવનના ભાગ તરીકે જેઈ શકો - અને તેની 
સાથે સકારાત્મક રીતે વ્યવિાર કરો તો તે સરળ છે.

િેલન, ઉંમર 78
માઇક્ોસ્ોતપક કોલાઇહરસ સાથે જીવવું
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આિાર
ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસમાં મદદ કરે એવો કોઈ એક આિાર નથી. આિાર નોધં રાખવાથી 
તમારા માટે શું યોગય છે તે શોધવામાં મદદ મળી શકે છે. જ્ારે તેઓના લક્ષરોમાં ઘટાડો 
જેવા મળે છે ત્ારે મસાલેદાર અને વધુ ફાઇબરયુક્ત આિારથી (જમે કે શાકભાજી, 
સૂકામેવા અને અનાજ) ઘરા લોકોને વધુ અસવસ્થતા લાગે છે પરંતુ દરેક વ્યક્ક્ત અલગ  
િોય છે. 

યોગય આિાર તમારા ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસ તમને કેવી રીતે અસર કરે છે તેના પર પર 
આધાર રાખે છે. ઉદાિરર તરીકે જે તમને જઠરમાં સંકોચન થતું (સંકુચચત) િોય, તો તમારે 
પચવામાં સરળ િોય તેવો ખોરાક લેવો પડશે. 

આરોગયપ્દ આિાર લેવો મિતવપૂર્ણ છે. કોઈપર મોટા ફેરફારો કરતા પિેલા તમારા ડૉક્ર 
અથવા યોગય આિાર પનષરાત સાથે વાત કરો.   

તમને આ તબીબી શબદો સાંભળવા મળી શકે છે

ઝાડા પાતળા અથવા પાણીયતુિ ઝાડા સાથે, 
શૌિાલયમાં વધારે વખત જવું

દીધ્ટકાલીન ચબમારી આજીવન, સદાય રિેતો રોગ અથવા 
માંદગી 

થાક તીવ્ર થાક

રોગનો ઉથલો મારવો, ઘરતા લક્ષણો,  
સહક્ય રોગ

જ્ારે તમે અસવથિતા અનભુવો છો

ઘરતા લક્ષણો, તનષ્ક્ક્ય રોગ જ્ારે તમે સવથિતા અનભુવો છો

ક્ોિન અને કોલાઇહરસ

અલસરગ્રસત પીડાદાયક ઘા િોવા (અલસર)

આંતરડામાં બળતરાનો રોગ
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અમે કેવી રીતે મદદ કરી શકીએ
અમે ક્ોિન અને કોલાઇહટસ માટે UK ની અગ્રરી ચેરરટી છીએ. અમે આજ ેસવસ્થ જીવન 
અને આવતીકાલે ક્ોિન અને કોલાઇહટસ મુક્ત પવશ્વ ઇચ્ીએ છીએ. 

અમે પનદાન અને સારવારમાં સુધારો કરવા અને ઉપચાર માટે સંશોધન માટે ભંડોળ પૂરં 
પાડવા; જગૃપત લાવવા અને લોકોને મુક્ત, સંપૂર્ણ આનંદદાયક જીવન જીવવા માટે આશા, 
આરામ અને આત્મપવશ્વાસ આપવા માટે કામ કરીએ છીએ.

અમે ક્ોિન અને કોલાઇહરસથી પ્ભાવવત દરેક મારે િાજર છીએ.

િેલપલાઈન
અમારી ગોપનીય િેલપલાઇન ક્ોિન અને કોલાઇહટસથી પ્ભાપવત કોઈપર માટે માહિતી અને 
સપોટ્ણ  પ્દાન કરે છે. 

અમે મદદ કરી શકીએ: 

• તમને ક્ોિન અને કોલાઇહટસ પવશે વધુ જરવામાં મદદ કરી શકીએ છે 

• તમને પવકલાંગતાના લાભો અપાવવામાંં મદદ કરી શકીએ છે 

•  ક્ોિન અથવા કોલાઇહટસ સાથે જીવતા અનય લોકો પાસેથી સપોટ્ણ  મેળવવામાં તમને 
મદદ કરી શકીએ છે

અમન ે0300 222 5700 પર કૉલ કરો અથવા 
helpline@crohnsandcolitis.org.uk પર ઇમેઇલ કરો:
crohnsandcolitis.org.uk/livechat પર લાઈવ ચેટ કરો

આવૃજત્ 7c. ઑક્ોબર 2019માં છેલલે સમીક્ષા કરવામાં આવેલ છે. નવેમબર 2021માં સધુારેલ.  
આગામી સમીક્ષા: 2022 
ક્ોિન અને કોલાઇહટસ UK. ઈંગલેન્ડ અને વેલસમાં નંબર 1117148, સ્ોટલેન્ડ નંબર SC038632 નોધંાયેલ ચેરરટી.  
સામાનય પૂછપરછ 01727 830 038.

crohnsandcolitis.org.uk/livechat

