پیدائشی دل کے امراض کی ریسرچ کے مستقبل کے بارے میں اپنی رائے سے آگاہ کریں ۔
ہم ملکی سطح پر ایک اسٹڈی کر رہے ہیں جس کا مقصد پیدائشی دل کے امراض کےان شعبوں کو پہچاننا اور ترجیح دینا ہے جو مریضوں  ،ان کے خاندانوں اور ہیلتھ
کیئر پروفیشنلز کے لئے اہم ہیں ۔آپ کی مدد سے  ،یو۔ کے میں پیدائشی دل کے امراض پر ریسرچ کی سمت کو متعین کرنے میں ان نتائج کا گہرا اثر پڑے گا ۔ اس لئے ہم
آپ کی رائے جاننا چاہتے ہیں !
اس پراجیکٹ کی توجہ اس بات پر مرکوز ہوگی کہ تمام زندگی ،بشمول پیدائش سے پہلے  ،پیدائشی طور پر دل کےامراض رکھنے والے لوگوں کا عالج اور دیکھ بھال
ہم کس طرح کرتے ہیں ۔ ہماری دلچسپی خاص طور پر آپ کے ان سواالت میں ہوگی جن کا تعلق مندرجہ ذیل چیزوں سے ہے ۔
-

تشخیص

-

عالج  ،جیسے کہ میڈیکل تھیراپی (دوائیاں )،کیتھیٹر کا طریقہ کار ،سرجری  ،ٹرانسپالنٹ اور نفسیاتی یا سماجی مدد ۔

-

حاالت اور عالج کے نتائج  ،اور مریضوں اور ان کے خاندانوں پر اس کا اثر  ،جس میں پیدائشی دل کےامراض کے ساتھ زندگی گذارنے کے جسمانی  ،نفسیاتی
 ،سماجی اور معاشرتی اثرات شامل ہیں۔

ہم کچھ پہلوؤں کو فی الحال نہیں دیکھ رہے  ،جیسے کہ پیدائشی دل میں نقص ہونے کی وجوہات  ،پیدائشی طور پر دل میں نقص نہ ہونے کے باوجود دل کی بیماریاں ہو
جانا اور پیدائشی بے ترتیبی جو دل پہ اثر انداز نہیں ہوتی ،اور وہ اوپر دی گئی لسٹ میں شامل نہیں ہیں ۔ -
مستقبل میں ریسرچ کے کن سواالت کے جوابات آپ دیکھنا چاہیں گے؟ ان کا تعلق پیدائشی دل کے امراض کی تشخیص  ،عالج اور نتائج سے ہو سکتا ہے
۔برائے مہربانی  ،نیچے دئے گئے ڈبوں میں سے ہر ایک میں  ،زیادہ سے زیادہ تین سواالت درج کریں
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اب ہم آپ کےبارےمیں کچھ جاننا چاہیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی پیدائشی دل کے امراض میں دلچسپی کی وجہ کیا ہے ۔یا پھر ان کے بارے میں جن کی طرف
سے آپ یہ سروے مکمل کر رہے ہیں ۔نیچے دئے گئے ہر سوال کے لئے باکس میں ایک ٹک لگائیں ۔
آپ کی عمر کیا ہے (سال)؟
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آپ کا نسلی گروپ کیا ہے ؟
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بتانا نہیں چاہتے

بتانا نہیں چاہتے

ایشین ۔ پاکستانی یا برٹش پاکستانی
مکسڈ۔ وائٹ /ایشین

کوئی بھی اور ایشین بیک گراؤنڈ

ایشین ۔ بنگلہ دیشی یا برٹش بنگلہ دیشی
کوئی بھی اور مکسڈ بیک گراؤنڈ

کوئی اور نسلی گروپ  ،برائے مہربانی وضاحت کریں :
نیچے دئے گئے میں سے آپ اپنے آپ کو کس خانے میں رکھیں گے :

بتانا نہیں چاہتے

میں پیدائشی طور پر دل میں نقص کےساتھ پیدا ہوا /ہوئی ہوں

پیدائشی طور پر دل میں نقص کے ساتھ پیدا ہونے والے کے ساتھ رشتہ داری

ہیلتھ کیئر پروفیشنل

کچھ اور ۔ برائے مہربانی وضاحت کریں

ابتدائی سروے مکمل کرنے کا شکریہ ۔
اگر یہ کلینک میں دیا گیا ہےتو اسے واپس ان کے حوالے کریں  ،یا اسکین/تصویر  congenitalPSP@contacts.bham.ac.ukپر ای۔میل
کریں یا نیچے دئے گئے پتہ پر پوسٹ کریں  Freepost CONGENITAL PSPکوئی ڈاک ٹکٹ کی ضرورت ہے
مزید معلومات  ،بشمول ہم آپ کے ڈیٹا کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ،کے لئے  www.birmingham.ac.uk/congenital-pspوزٹ کریں ۔

