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د�ت � � ��ت  ا�ط حَمَل 
خ

� � 

ا � اور ��ن۔ •  � ا�ام: � � �بات �� �، �ں ��خ

ا •  �؟ � � � � ��ت

 �� ا�ط � � � ا�م •

را� ا�ط � •  �ب

 ا�ط � � � �ات �؟ •

ا �؟ •  ا�ط � � � � ��ت

ت  •
خ

 ا�ط � � � �وب

ا �؟ا�ط � � � � • و(�با�) � � ��ت
ش ٹ

� �  

 ا�� ��ت •

د ��ت • ر�ى
خ
 را� � � �ت اور �

ا � اور ��ن۔ �     ا�ام: � � �بات �� �، �ں ��خ

ا ��؟   ا� � � � � �� �ں � � � ��خ

ا ��۔ د � �، اور� � �د � ا� � � � �۔ آپ � � � � �وا�خ ر�ى
خ

� �  آپ � � �ر� �ىا � �ر� � � �

رى �ىا � � � � � � (�ى �رڈ) � � � � �۔� � � �   آپ ا� � � � ��ب

ا �۔  ��ت رے � � �� ز�ىادہ در�ت ا �، � � ��ى ااب � �� ا�ل ��ت ىسش  � �  � � � � بپب  آپ � ��ارى � ا�ى ب �ب

د � � � � د�ى ا� � � � � �ب  � � آ�ىا آپ �� �۔�ت
ت
�  

  � ا� � � �بارے � � � �� �بات �� �ں؟  

��  ت ى ا � وہ ا� دو�ں، � �ىا �پار� � �� � � �بارے � �بات �پ  �ا� � � � � � �� �ى � ��ت  �� � ا�ى

ا �۔ �رى ر� � �� � آپ � �راً �م �� � � ا� �گ ا�ا� �ر � � � ا�آپ � �  � � � ��خ

 � � ر� ان � �� ا� ا��ت � �بارے �  �ر�ل �ىا ا� �س �� �۔ راہ را�ت وہ �گ � آپ � �ر�ل � �ب

 � � �۔ ت ابب ا �د �ر �ش  �بات ��خ

آپ �س � �� � �دل ا�ن ��بات  � � �ىا �ى �رڈ � � �و�� � � � � � �بات � � �۔ آپ ا� 

 �ا�پا� � � �بات � � �۔ 0141 211 8620�� � � 
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 ا�ط � � � �بارے � ��ن � �؟ 

 ا�ط  24�� � � �� �  ا �، �� �ص �ر �را � ��۔  �ں �ت �� �� اور �� �  � د�ب ��ت

 ا�ط � د�ب �۔  18� �� �  ررى �وس (� � اے  18 �ں �ت
خ ئ
دوا� ٹ �ئ ا�ى

خ
ئىب
خ
ر� �بىگب �ں �ىا اس � � � آپ � �ب

  ۔ا�) � �پاس � ��

ر�� � �م ا�ط � ا � � � ��   ا�ط � ا� � �� � �� �۔�ب رى �ر �اس �بات � ا�ق ��خ دو ڈا�وں � ��ى

ر ز�ىادہ  �رت (�ىا اس � ��دہ �) � �رى ر� � �� ا�ط � �وا � � �� �ىا ذ� � � � �ے � دو�ر � � ۔
ت
� 

رہ � �۔   ڈا�ز � �� �
خ ئ
د�ت اور  �رى ر� � � � �ن دہ �� � ا�ن � ��

خ
 ڈا�زا�ط � � � ا�، � ا�ى �ت

 �، ا� �رت � ا� آپ � � دو�ے ڈا� �ىا �وس � �پاس، �آپ � �د �� 
ت
ا� � �� � � ��

ش
ر�� � �

 �ں، � ��۔  � ��ب

  ا�ط � �� � �بارے � � � �ح �وں؟ �

ا �� � � آپ � ا� ات ��بات ��خ ا �� �، �ىا ا� � ��بارے � ز�ىادہ � � ��  �دل ا��خ ط � � ا�آپ ا�ط � �وا�خ

ىص � � � �� � �ورت ��۔ ت
خ
�
�ش
ت
ت

�رڈ �� � �� � آپ � ان � � �پاس  آپ � ا� ڈا� �ىا �س، �ىا �ى 

  � �بارے � �� �۔ ت
ت

ار� اور و�  ر�� � � اوروہ آپ �ا�پا� � �ت

ىص � � � ا� ا�پا� �د � � � �۔ ت
خ
�
�ش
ت
ت
 ا� ر� آپ ا�ط � �  ٹٹ

خ ى��ت �ئ اسب
خ
ئىب
خ
 آف �بىگب نخ

ش ىس ب
ل آپ ا�پا� � � �مبىئخ

 ۔0141 211 8620�وس (� او � اے آر) � اس � � �ن � � � � 

س د�ب �� ��۔ 5ز�ىادہ � ز�ىادہ 
بٹ
�ئخ
ٹ بئبخئ

ىص � � ا�پا ت
خ
�
�ش
ت
ت
رہ � وا� � ا�ط � ا� � �ور�ىات  او�ت �ر� ا�ر ا�ر

خ ئ
ا�ط � � ��

  � �� �م ��ى �روا� ا�م دے �۔

ا ��؟   � � ا�ط � � � �ں � ادا� ��خ

ر�� �  رے � � � ادا �� � �ورت � �� �� آپ �ب
خ ئ
� �، آپ � ا�ط � ��� �ر �ىا ا�ط � � ��

ر�� �� � ا� �ں۔
ئ  ا� ا� ا� �ى

ا �؟   � � � � ��ت

ىص � � � � �ں �ؤں �؟ �   ت
خ
�
�ش
ت
ت
 ا�ط � � 

  ا�ں � �و� ��ں � � � ��د �۔  ت  �� ا�پ ىص � � �ى �رڈ اور� ا�ى ت
خ
�
�ش
ت
ت
 ا�ط � � 

  � � � � � �� �واؤں �؟ 

ىص � � � �� �� � � � ت
خ
�
�ش
ت
ت
 آپ ا�ط � �  ب  ان �ے � اور اس � � آپ  � �ب ى  � آپ � �پ � ا�ف � ا�ى

 �� �۔ ت ى  ڈا� �ىا �س، �ىا دو�ں � �بات �پ
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ر� �ىا� � اور وہ آپ � �ر�ل اور �ور�ىات � � �ں �
ت
آپ  ۔�را � ا�ط � � �وس � �م �� � � �� �ر � �

 � � �۔  ا� �ر�ل اور ت ى  � � �بارے � آپ � �س �� � � �بات �پ

را� �� �۔
خ

 �� � اور آپ � ا�ط � � � � ��ت � ا�آپ ا�ط � �وا� �  � � � �دل ��ں � و��ت

ار� � �و� �� � ٹر� �  ۔� �� � �� آپ � � ا�ط � � �ت ا�آپ � �م � � آپ � � �ح آ� �ب

دا � آپ � وا� � ا�پا� � � � �� �۔
خ
� � � �  ت

ت
ا�آپ �� � �� �� � �بات  �آپ ا� � ��ر �� � � و�

 �� � � ا�پا� � �� � � �۔ ت ى  �پ

 

 ��؟ � � �  

د   ٹ
خ

 ا�ا�ؤ�

د ا� ��۔ ٹ
خ

ر ��ن � ا�ا�ؤ� ىص  � � � �� وا� �ہ ت
خ
�
�ش
ت
ت
اس � اس �بات � �� ��� � � آپ � �ں  ا�ط � � 

   �� � � �ىا ��ب ب ا��) � �ب ) � � � ��۔� �� �، اورد� �� � � آ�ىا � ا�ط � (� � �خ  (ا��پ

َ�م ) �  � آپ � � � � ا� � �د د� � � آپ �ے �� �� � �� � � �� ��۔ َ
ش
را� � (س

ت
ز�ىادہ �

ل (دا�) ا� در�ر ��۔
ببىئخ ج  �� وا� � �م �ر �آپ � ا� ا� �� � � ا�آپ � � �با� ا�اء � � � آپ � �ا��ى

ر � د�� �۔ راہ �م � � � � ��۔ ا� � ��ى  ا�آپ ا� د� �� �ں � �ب

 � � � ا�� 

رد � � � � ا�� � � �� �۔
خ

ر � ىص � � ��� �� وا� �ہ ت
خ
�
�ش
ت
ت
ا اس � � ا � ا�ط � �  رہ � ��ت

خ ئ
س �بات � ��

 �۔
ت
�خر� ��د � � � ا�ط � � � ��ں �ا ��

خ � ىكسش فئ
خ
 � � �� ا� ات

د�ىا اور�زاك � � �� �۔ ٹ
ئ

�  �� � � � آپ � � � � � � ك�ئىماا د � ا�ى ٹ � �  � ا�ام �� � � � � رو� � �ب

ا� � اور آپ � � � دو�ے �ں � �� �� � �� �۔ � �
ش
ىس � � � � ىفلب  ا�� � �  � ا� آ� وى اور سب

 �ن � � 

ا �۔  آپ � � �� �� � � آپ ��ن � � � ��ت ب ا� اس �بات �  �ب ا � �ت ا ��ت اس � � آپ � � � � ��خ

 �� �۔ � ى   ��ىا � � � آ� �ن � � � �رى � � �اور � آپ � � �وپ � �پ

 �� � �ورت  نخ
ش بئىكس �

�خ
ا� ا اس � � آپ � � �  ۔� � � ا�آپ � �ن � � ر� س � � � ا�ط � � دن آپ � ا� ڈى �خ

ا �۔ � � � �وپ � �  ا ��ت  �ں � ��خ

ىس � �ن � ا� �� � �� � �� �۔ ىفلب رہ �� � � آپ � ا� آ� اور سب
خ ئ
 ا�آپ � � � � ��

 ر��ى 
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ا �� � � � آپ �ر��ى � �رم � د� ��� � � � �  ا�ط � � ا�آپ � �� � � آپ ا�ط � �وا�خ

ا� � �۔ 
ش
رى ر��ى � ا �� � اوراس � � � � �  � آ� ��ى ا � � آپ ا�ط � �وا�خ � �رم اس �بات � �� ��ت

را� � دى � �۔
خ

ر�ت اور� �� �ر � �ات � � ��ت �
ت
 آپ �آ� �

را� � � � �ال ��۔ � �ورى � � آپ � � � � 
خ

 � وا� ��ت � �بارے � �آپ � �

ر�ت 
ت
 ا�ط � � �

 ا�ط � �وا� �۔ 18�� �� اور �� � آپ � �  ا�ط � � � � ا�راس �بات � �� � آپ � �ں �  �ں �ت

 �� �۔

 

  ا�م �� ا�ط � � � 

 � ��   18�� ا�ط � (��ں) ۔    �ں �ت

 � � � � �� � ذر� � �، ا� �ح � �ح � � �  2�� ا�ط � � ��ں �  ب  �� � �آپ � �ن آ� � �ب ٹ �ى

ا �۔  � ��ت

د  ر�ى
خ
س دى �� �۔  2�� ا�ط � � دود�ں � و� �  �

بٹ
�ئخ
ٹ بئبخئ

ا � � �  ا�پٓا ا�آپ ��ر� ذ� � � � � �بات � ا�ق ��ت

 �ج آپ � � �زوں � �� �:

• �� � �� 

 �� ��ول •

ا۔  •  �� �ت وا� �ر�ا�ا� �ج � ��خ

ا۔ا� �� •  � �ج � ��خ

 ��ن) د� �۔ 
خ ئ

ئ �۔ � آپ �ا�ط � � �ج � � ا�پا� �� دوا (��
ت گ�ئ

خ
 �� � � � آپ ت � � � �� وا�  � ا�ى

ر � رو� �۔ 
خ خ
 �ر��

ٹ  4�  دو�ى ا�پا� �� آپ � دو�ى دوا (� �و�ل) د� �۔  �ى ان ��ں � آپ �   � � آپ ا�ام �� � ڈا� �۔��ں � ا�ى

 �ن آ� � اور � � � � � د� �۔

ا� ��۔ رد � ا� �� � � �۔ اس �بات � � �� � آپ ا� ا�پا� � �� �� � � �خ
خ

�   آپ ا� � � � ا�ى

دا ا� آپ � � � � آپ � �ں � د� �ل � ا��ت �� � �ورت ��۔آپ ا� �ج �ا� �ں 
خ
� ،�� � � 

 �ى � ا�ط � � ا�پا� � � ��؟ 
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 �� �۔ • ى  ڈا��ىا �س آپ � � �ت �پ

 ��ن  �� •
خ ئ

ے � � � ��
خ گ�ت

خ
 آپ �ڑى � �ر�س � � �۔ د� �۔  � آپ � �ڑے � �پا� � �� ت

ا �ے �۔ 1ا��� � �  •  � � ا�را�ر آپ � � � �� � دو�ى �� � � � آپ � وارڈ �ىا � � وا� ��خ

راہ �م �اب �� �ىا �� �� � ��۔ • رك � � � � ان  �ب
ت
� ��  ٹ  � � �ش ��۔ا�آپ �بى ٹ  د�ں � � �بى

ر� � در�ن � ��؟ 
خ  �ے و�ى

ر�ر�ں � �ف ��  دو�ى ا�پا� � �� �� � � آپ � � � �ن آ � � اور��ارى � �ح � درد �� �۔  •
ت
ز�ىادہ �

دا ��ن �� � �� �بات �۔
خ
ر �� � �  ��ت ��ہ

را� ��با� �ن ا�ل � ��۔ •  �ب

� � � اس �� �آپ � � ��  � �  اس �بات � �� � ا�ن � � آپ � ز�ىادہ �ن آ� اور ز�ىادہ � � � � �۔  •

ر� � � �� اس �بات � ا�ن � � �۔
خ

د اور �رے � � وارڈ �ىا � � ا�آپ � �� � ��ن � �� � ��با� �

 را� � د� �۔  را� ��۔ راہ را�ت رے �  � آپ � �ٓا���� �ىا � �س � �ب
خ ئ
ا�آپ � �ىا � � �� �� � آپ ��

 � وا� �� � � �۔

آپ � دوا � � ا�پا� � � �  ا��ل ا�ل � � �۔ا� آپ � درد � �ىا �وڑ �� � آپ درد � �� وا� �دہ دوا� � •

 دن � وارڈ � وا� آ� � � �۔ 2آپ � 

 �اہ آپ � �ں � اب آپ �� � � � � � � �ورى � � آپ اس ا�پا� � �� ��۔

 �ى دو�ى ا�پا� � � ��؟ 

 � � � � ا� �� ��۔ •
خ خ
راہ �م �� � ��، �� �، �� � آپ � ��  ا� �م � ز�ىادہ آرام دہ �� � � �ب

ا ��۔   ڈر� � ��خ ٹ
ئ

اب  �� � � �پا�� �ىا �خ

ا  6آپ �  � آپ � وارڈ � دا� �� �۔ •   8�ت وں � در�ن �ت
ٹ خ
�ں � ز�ىادہ  �  9�ص �ر �ا� آپ  �م � �� �� ��۔�

 (� � رات � � �) �م �� � �ورت �� �۔ ر �ت   �� �ں �ىا ��ں در� �ں � � �ر آپ � �رے ز�ىادہ د�ى

ا�آپ � د� � � �ح �  � �بارے � در�ىا� �۔د�ں � � آ� وا� � � � �ىا �ن آ�  2�س آپ � ��   •

راہ �م ان � ذ� ��۔  �  � �ب  ��ت

 � آپ � � � �م  4� آپ �ا�ام �� � دا� �� � �   •  � � � � ا�ى �� ��ں د� � (ا�آپ ��ب

 آپ � �ن آ� � � اور ��ارى � �ح � � � �۔  �� � �د د� �۔� ��ں آپ � � � � ��  �� �)۔

ا �۔  ا �، � د� � � � �  اس �ج � �بارے � �ر�ں � ا� ا� رد� ��ت ا  � اور  درد ��ت  �ا� � � ز�ىادہ �ن آ�ت � ا�ى

ا �۔ ا � اور درد ��ت  س � در�ن � � ��� �۔� �ا� ا �ن آ�ت
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 ��  7�ص �ر �ا� آپ  • ت
خ

��  �ں � ز�ىادہ � �� �ں � ا�ط � �ن � ��وں � �رت � � � � اور � � ��ب

ا �۔  ر � آپ اس � � د� � ا�ن ��ت  ۔ا�آپ اس �� د� �� � � �ورى � � � � �با�ہ

ا، اور �� �ىا �دى � � � �۔ • �م �ر � ان � �بارے � �� �� � �ورت  آپ � ا�ل، �رى، � درد، � آ�خ

 � �۔ ت ابب راہ �م ان � ذ� ا� د� �ل � ��ر �س � �� � آپ � ��ت دور �� � �ون �ش  � �، � �ب

ر�با •  �� � �ا� � ا�ل �� �� � آپ � �ہ ى ا� �� � �پ   �� ا�ل �� � � � �ت ت
ت

ر � ا� ا�ل �� و�

راہ �م �س � � � آپ �  آپ � � �� �� � �ىا �۔ ا� آپ �د � � ا� �� � � �س �� � � �ب

 �د �ے �۔ 

راہ � • رہ � �۔  م �ى � ا�ل ��۔�ب
خ ئ
 ان � � �� � � �س � �� �� � ��ت � ��

ا� �م � �� � ا�ط � � �� �۔ • �  �م �ر� �� � � �آپ � ا�ام �� � �� � �� � �ت

رہ � � � 
خ ئ
ا �ورى �� �۔�راس � �� د ا� � �و� ��خ ٹ

خ
 ا�ا�ؤ�

•  

ر �ا� � � درد ر� �� وا�  ا�ط � � دن � � � آپ � درد � �� وا� ادو�ىات � � � � ا�ب �� � � �۔  •
ت
ز�ىادہ �

ا� �با�� د�  2ا�ط � � دن � آپ �  �ورت � آ� �۔ ��ں �� �� �، � � �ر درد ر� �� وا� � ��ں �

ا� � ازاں آپ � ا� � � �� � ا�ن � ���۔ � ا�ط � � � ا�م � � اس � ا�ر اس �بات �  � �ت

 آپ � �ں � �� �۔ ت
ت

 �� � ا�ط � � و�

 ا�ط � ا�ا� �  

ا � �  �م �ر � � آپ � دن � �� ا�ط � �ىا � � ا�ا� � ا�ط � (اى  �ں � � � �� �ں۔ 9� ان �ا� � � ��ت

 �� �۔
ش ش ى  ا� اے ا�) � �پ

 )i � ڈے � �� ا�ط (  

وں � �  6-8�ج � دو�ے دن � آپ � 
ٹ خ
  وارڈ � دا� �� �۔� ت

ت
 �س آپ � د� �ل �ے � اور�م �ر �آپ اس و� ا�ى

 آپ وارڈ � �ں �۔  ب  � �� �� � �ب

 )ii (�اى ا� اے ا) � ا�ا� � ا�ط � � ( 

 ��ن) دى �� �۔
خ ئ

 � د�ىا �� �۔آپ � � � �� � � آپ � � � دوا�ں � � �� (�� اس �   دوا�ں � ا�ى

ا� �ں � � آپ 
ش
آپ � � � � �� � � درد � �� وا�   دن � � � دا� �� �۔ 2ا�ام �� � ر� وا� ��ں �

وں �  دوا�ں � دى �� �۔ 
ٹ خ
د �ن آ� � اورآپ � � � � �� � �م �ر �ا�ام �� � ��ں ر� � � � � آپ � ��ى

 �� �۔ 

 ��ا�ا� � ا�ط � � � �زوں �� � � آپ � � �رات �رے �� � �ورت ��:

 �ل �ىا اس � ز�ىادہ � � �ں۔ 16 •
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 �ں در� � �ں۔�� �ر �� ا� � اور � � � �� � �� ��ىاں �  •

 آپ � �� �رے دن � � � � �� � ��د �۔  •

 �ن د�ب �۔ •

ا� ا� آپ � �� � ��ل  وا� � �۔ •  ر�� �� � �ت  �ا�رٹ �ت

رى ز�بان � �بات � � �ں اور �ھ � �ں۔  •
خ  ا��ى

  A + E� �ل �  •  �ں � ر�� �� �� �ں۔ 30ڈ�ر� �ت

 �ن � دے � �ں۔ •  �� اپ � � ا�ى

 �ں � � �� اپ � �وا� � ر�� �ں۔ 3 •

ا�  را� �� � �ت
خ

 �ن � � راہ را�ت  �ب ا�آپ �� � �رے � ا�آپ � � � ا�ا� � ا�ط � � ا�ب �� � � � آپ � ا�ى

�ن آ� � � آپ �ى � ا�ل �� � � � آپ �با� ا� �ح � � � � � �ح آپ ��راى � �  � �ل ��۔

 �� �م  � اس �بارے � آپ ��رہ د� � � � �ح �� �� � � ا�ط � ��ب � � �۔  � �� �۔ �ر � � � � ا�ى

 �ں � � آپ ا�ل �� �۔  3� � � � �� �

د ا� � � � آپ � وا� آ� � ��۔ ٹ
خ

 � �را�ا�ؤ�

 � � � ا�ط � 

 � ان �ا� ��� � � 
ش ش ى دا آپ � دن ��ل � ���  �ں � در�ن � �� �ں۔ 9-18اس � �پ

خ
� 

ت
ج � � � � ��

ر�ا� �  � � ر� ��۔
ت
  �ىا � � �ررات � �م  8ز�ىادہ � ام �ت

ش
 �م �� � �ورت � آ� � � � او�ت آپ � � وں �ت

ٹ خ
�

 �� � �ورت � � �۔ 

 آپ  ب دا آپ � ز�ىادہ �ن آ� �۔  9�ب
خ
ا � � د� ��ت

خ
آپ � د� �ل �� وا�  �ں � ز�ىادہ �ت � �� �ں � ا�ط � ز�ىادہ � دہ �� � �

 � �۔ 3�س اس �بات � ا�ازہ �� � �  وں � � آپ � ��ت
ٹ خ
 �ا� � ��ں � � � � ز�ىادہ دوا� � �  اس �� �� ا�ى

ر �ورت �� �۔   � ��ں �ہ وں � � د� �۔ 3� آپ � آپ � � �� �� �ت
ٹ خ
� 

 د� � اور ز�ىادہ �ن آ� � �ہ � �د� �۔ نخ
ش ىكس بئ �

�خ
 ا  �بار � �� �� � � � ر� �� � � آپ �ا�ى  ا�ى ب  �ب

 �ا  ا ر� �؟   اس � � � � �� �ت  �ن آ�ت

ر�ا� � ا�ط � � �  
ت
ا �۔ 7 - 10ز�ىادہ �  روز �� �رى �� � � اس � � � ���ت ا �، � � ا�ى  �ن آ�ت � �ر�ں � ز�ىاد  ا�ىام �ت

 �رى ر� �۔  ا ا�ط � � � � ��ارى �ت ا � اور �ن � آ�خ  �ن آ�ت  �ت �ت

ا ��۔آپ �ا�  آپ � ا� ��ارى آ� �  اس � ا� � روك �م � �د � �۔ ط � � � �ن ا�ل � ��خ ب �ب

 آپ دو�بارہ �ن ا�ل �� �۔

  آ�ل (� از �ا�)  
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و � � �� � � آ� � �ىا اس � �ڑى �
ش ٹ

ر �۔ �م �ر �آ�ل (� از �ا�) � ئ  1� � 20� � ( د�ى
ت ك�ئ

خ
� � �رت) آ�ل � ت

ا �۔ ا ��ت  �� � آ�� � �آپ � � ��خ دا آ�ل � �ا� � �� ا�ى
خ
� 

را� ا�ط �   �ب

را� ا�ط � (آ��)    �ں � ��   12�    7  -�ب

ا �۔   آپ �� ا�ط � �وا� � � �� �۔  �� آ�� ��ت ھبىئٹك � � آپ � � ا�ى
ت سئ

خ
اس � � � �  �ل ابىب

 آ�� � دوران آپ � �� �۔

رٹ۔ 
خ ىص و�ى ت

خ
�
�ش
ت
ت
 � از 

ىص � � ا�پا� � � �۔ ت
خ
�
�ش
ت
ت
دن � اس �بات � � �� �� � آپ  ا�آپ �� ا�ط � �وا� � � �� � � آپ � 

ا �۔ رہ ��ت
خ ئ
��   � � �ل � ا�ى رى � ا� آ�� �وا� � � �� �ر�ت  ��ب

 �ے �۔  ى � �رآپ � دو�ے � �وا� � �ورت � آ� �  اس ا�پا� �� آپ � �� �، �، وزن اور � �� �پ

ا)۔� � ا� رے �ىا اى � � (دل � � � ىص �� ا� دن ا�م �پا � � � دن آپ � ا�ط � � � ا�پا� � � �ىا آپ  �خ ت
خ
�
�ش
ت
ت
� از

رٹ � �ورت � آ � �۔  
خ  ا� و�ى  � ا�ى

ا  ��۔  رك ��خ
ت
ا � �  � ��خ ت

ت
 �  اس � � � � آپ   � آپ � � � �� � � آپ � آ�� � دن آپ � � و� ت

ت
اس و�

 �� � � � � � � �۔   � ا� آ�� �ت

رى � دا�   ڈے ��ب

 اور �م � �بارے � � د� �۔ ت
ت

ار�، و� رى � �ت ىص � � � �� �� � � � آپ � آ� ڈے ��ب ت
خ
�
�ش
ت
ت
 آپ ا�ط � �  ب � �ورى  �ب

�  ت
ت

رى وارڈ � � و� ر � دى � آپ � آ�� �خ �� �۔ �� ��۔ � � آپ ڈے ��ب رى وارڈ  ا�آپ � د�ى  آپ ڈے ��ب ب �ب

 � آپ �آ�� � � � � دا� � د� �۔ � � �� � � � آپ � �ت د� �۔

 �� � � آ�ىا اب �  ى  �باردا� ��� � � ڈا� �ىا �س �پ  آپ ا�ى ب � � � ر� �  آپ ا�ط � �وا� � �ا� ر� �۔�ب

ا  اورآپ � آ�� � دوران ر� اور � دا� � � وا� � � �ن  �� ��ں د� �۔  2� آپ �  ان ��ں � � ر� � �دن � �م ��خ

ا �۔  ا ��ت ��ں � � � آپ � � � �وڑ �  � � د� �۔ 2-3��ں آپ � آ�� ��م �ر �� آپ � �  � �ہ � ��خ

 �۔
ت
� 

 � �� � � � � � � � دا� � � وہ آپ � �� � رہ � �/�۔ ٹ
خ

رى �ب  آپ � ڈے ��ب

ا �؟    آ�� � دوران � ��ت

ھبىئٹك � �۔
ت سئ

خ
ا� آپ � �� اور آ�� � دوران � �س � ��۔ آپ � �ل ابىب  ا� د�ىا �� � �ت  اس � � � � � آپ � ا�ى
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 � � �� �ب ا�ل �� �� ر ا�ل �� �� ر� � �دن (� دا�) �� �� � اور ا�ى
ٹ ى

ئ
� � �م �  آ�� � دوران  ڈا�

ا �۔ � ذر� دا  � � �۔ 10-15آ�� ��م �ر �  ر� � � د�ىا ��ت
خ
ا � � �م �ر �آ�� ا�ام �� � ذر� � ا�م د�ىا ��ت

ا� �� � �ورت � ��۔  آپ � � � � � اور �ٹ

  �ے آ�� � � � ��؟ 

 � آپ � دو�بارہ وارڈ � � �� �۔�ے �ش آآ�� � �� � � آپ � �� �   � � اور �� � � ا�ى

  � � �� درد � �؟ 

 ��ارى � �ح � درد ر� �۔ وں �ت
ٹ خ
�  ر�ا� � آ�� � � � ا�ى

ت
 �رى رہ � �۔ ز�ىادہ �  �ا� � � درد � د�ں �ت آپ  � ا�ى

 � � �ا��ل �ىا آ��و� � درد ر� �� وا� دوا ا�ل �� �۔اس درد � ر� 

 آ�� � � � � � � � �ں؟ 

  ً با �ى ر
ت ا�آپ � � �س � �ىا آپ � �د� �  آپ � د� �ل �� وا�  �ں � � � آپ � �� � � � � د� �۔ 30-45�تَ

 دے � �۔ � نخ
ىكسش بئ �

�خ
 س اس � � �� � � آپ � ا

 �ن آ��؟   آ�� � � � � �� �ت

ر�ا� � ا�ط � � �  
ت
ا �۔ 7 - 10ز�ىادہ � ا � � � روز �� �رى �� � � اس � � � ���ت  �ن آ�ت � �ر�ں � ز�ىاد �ت  ا�ىام �ت

ا �  �ن آ�ت  �رى ر� �۔�ت ا ا�ط � � � � ��ارى �ت   اور �ن � آ�خ

ا ��۔  آپ � ا� ��ارى آ� �  اس � ا� � روك �م � �د � �۔ آپ �ا�ط � � � �ن ا�ل � ��خ ب �ب

 آپ دو�بارہ �ن ا�ل �� �۔

  � � � � �ں �؟ 

 � � اس �با ر �ت
خ

 �� �� � �م �ر �آپ � �ىا � � � آ� ت
ت

ت � ا�ر �� �� � آپ ا� آ�� � � دن � � و�

راہ �م اس � � �ر ر� اور ا�  � �ر� �ا� � اس آ�� � � رات � �ل � ر� � �ورت �� �۔ �� �۔  �ب

 ذ� دار �با� �  دا� � � � �ورى ا��ت (� �ں � د� �ل) ��۔ دا ا�ى
خ
ھبىئٹك � �  �� � �

ت سئ
خ
�� آپ � آ�� �ل ابىب

 � آپ � �� � �� اور رات � آپ � �� ر� � �ورت ��۔

ا ��:   آپ � � � ��خ

ا۔ •  �ڑى ��خ

ا  •  ۔�ى ��خ

ا۔ •  �اب �� ��خ

ا۔ 24ا�  • رات � د� ��خ
خ وں � دوران � � �ح � ا� د�و�ى

ٹ خ
� 
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 ا�ط � � � �ات �؟ 

 �ظ �� � � � � ��ں � �� �۔ ا ا�ى  ا�ط � �وا�خ ت
ت

� � اوا� � � آپ � ا�ط �  دوران � � � و�

ا ز�ىا ا �۔�وا�خ آپ � ڈا� �ىا �س � �� � وہ آپ � ان �ات اور ��ں � �بارے � �� � آپ � ا�ط �  دہ �ظ ��ت

 � �ص �� �ر � � �۔

را� 
خ

د ��ت � ر�ى
خ
ا� وہ آپ �� ات  در� � � ا� ڈا� �ىا �س � �� �ت

ش
د�

خ
 � �۔ا�آپ � �ات � � �

ا� �: 
ش
 � �ات � � � ت

ت
 ا�ط � � و�

ا � آپ � ا�ل �ن � �ورت ���۔ • ر ا�ام �� � ا� ز�ىادہ �ار � �ن آ�خ � �رت  1ا�ط � � �  1000� �ہ

ا � �  20� � �  ٹرھ �  20�ں � � � ���ت  1000�ں � ز�ىادہ � � � � �� وا� ا�ط � � �ب

ا �۔  4�   � ��ت  �ت

ر �� ا�ط � � � دا� � � وا� �ن  • ا 1�  100�ہ   �۔� ز�ىادہ � ��ت

ر • ا �۔ 4�  1�� ا�ط � � � دا� � � وا� �ن  1000�ہ  � در�ن ��ت

ر  24اور  12� �  •  � � �  � دا� � �ن � �۔  1� ا�ط � �  1000�ں � در�ن �� وا� �ہ

رى � ا �ے � �ج �ل ��ب  �ورت � آ � �۔  ا� ��ں � �� ��خ

ا� �: 
ش
 ا�ط � � � �� وا� �ات � � �

 � �� ا�ط � �  ت
ت

  2ا�ط � � و� ا �۔  د� ��ت
خ

 �ں � � آپ � ز�ىادہ �� در� �� � �

 ا� � � � ا�ط � � � � � �  �رت � ا� � �۔ 1� �  10ا�ط � � �  • �بارے � آپ � ا�ى

 � وا� �� ا� � � ��د � � �۔ ب ا� اس �بات � � ��ىا � � � ��ں � �ب ا�ط � � دن آپ � ا� �با��  �ت

 
ئ
 �۔د�ى

ت
� � 

د •
خ
د �ج � �ورت � ��۔� � � � � دا� � �اد � � �ر �� �� � � � ر�ى

خ
 6�  100�� ا�ط � �وا� وا�  ا �

ا �۔ 1-2�ا� �  100� �  اور �� ا�ط � �وا� وا�  د ا� �با�� � � �� �  � ا� ��ت ر�ى
خ
اس � روك �م �

و �� � �
ش ٹ

 آ�� � �ورت �� �۔ � � او�ت � دا� (ر� �) � � �

ا �؟   ا�ط � � � � ��ت

 �ن آ � �۔  3�  2� � �� � � آپ �   �ن آ �  �ں �ت ا � � د�� ان � ا� ��ارى �ت  �ا� �اس � � �ن آ�ت ا� � ا�ى �ت

ا� ا� �� � ا�ن � � �۔  �۔ ا �� �ت  آپ � �ى � ا�ل �� ��۔ آپ � ا�ط � � � �ن ا�ل � ��خ

 آپ � ا� ��ارى آ� � آپ دو�بارہ �ن ا�ل �� �۔ ب  �ب

 

ر ��؟ 
ش
 � � �ا�ط � � �ى � آورى ��



11 
 

ر � �ے �۔ا�آپ 
ش
ات �ا�   � ا�ط � � �� �� � �  � اس � � � آپ � دو�بارہ �� �� � ا��خ ا�آپ ا�ى

ا۔ ت
خ
 � �ب ب ىاا � �ے � ا�� � �ب ئ

بٹ
ىسئخ پلب  � �ىا  � ب ا�� � ا�ط �، � �� � ��،ا��پ ا� آپ � � از �بار � �� ��خ  �ت

ا � � �۔   �ا� � �ڑے � �ے � �� ��خ ت
ت

 و�

 ا�ط � � � �� � دوا� 

 �بار � ��� وا� � �� � � �  ا� آپ ا�ى � �ورى � � آپ ا� ا�ط � � � �� � دوا � �� �� �ت

دا � � �ورى � � آپ ا� � �� � � آ�ز ا�ط � � � آپ � � ا�ن � � ��۔
خ
 آورى � � وا� آ�� � �

آپ � ڈا� �ىا �س آپ � �� آپ � �� � ا�ب � �د� �ل �� � اوروہ آپ � � �� �ر � �  ��۔

 ا�ب �� � آپ � �د �� �۔

ر�ت � �� � � �� ���
ت
دا ان �

خ
 �بار � ا�ط � �� � ا�ن � � �� � �د د� � �  � ���رى اور ا�اؤ�ا� � ا�ى

ا ا� � �۔   �بارے � �ط ا�از � �ر ��خ

را� � �� �۔
خ

 �م �ر �ا�ط � � دن آپ � آپ � � �دہ �� �

 ا�پا� � �ورت �؟ � � �� اپ  

 � را� � � � آپ �� �� � د�ىا � � � �۔  ٹ
خ

 � ر� �� �  آپ � ا�ط � � اس �ب ٹ
خ

وں  48ا�آپ � �ب
ٹ خ
�

ا ��۔ � � ا� آپ � �� اس  � ا�ر �ورت � ز�ىادہ �ن آ� �ىا � ��� � آپ � �رے � � و�ں � ��ں � را� ��خ

ا ��۔  � �آپ � �ى �رڈ � �ىا ا� � � � �پاس ��خ

ا� �
ش
 : �� وا� ��ت � � �

ا۔ • ر �ل � ��ت
ش
 �رى درد � درد ر� �� وا� �دہ ادو�ىات � ا�

ا �۔ •  �ن آ ر� � � دو�بارہ � � ز�ىادہ ���ت

 ن � ر� �۔�ں � ز�ىادہ �� �� 3 •

 � ز�ىادہ در� �ارت �ىا �ر۔ •

ا �۔ •  �� دار �دہ �رج ��ت  ا�ام �� �ا�ى

را�۔ •
خ

 � � �رى ��ت � � � �ىا � � �

را� � � �۔ 
خ

ا�، ا�آپ � �� � � �� �رد�ب � � � � �ورى �  � �ا�ط � � دن آپ � آ� � �دہ �� � دوا � �ت

ر�ت � � �� � � �ى �رڈ � �ىا ا� � � � �پاس ��
ت
 ۔� آپ دو�بارہ � � � �وع �� � � ا� �

د ا� �وا � �۔ 2ا�ط � �  ٹ
خ

  �ں � � �ا� ا�ا�ؤ� ر و (�با�) �با�ہ
ش ٹ

ا � � � � �م � اس � � اس �بات � �� ��خ

رہ � � اب آپ �� � �۔
خ ئ
 � � � اور اس �بات � ��

ا � � آپ � ا� �وا� � �  � � ا� � � آپ اس � � �� ��۔ ورت � � ا� آپ � �رہ د�ىا ��ت
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�ں � �ص � � � � �وا� � �ورت  3� �ا� � ��ا�ا� � ا�ط � � ا�ب � � � ا� ا�ط � � 

 در� ��۔

ا� اس �بات �    �� � � � ا�ط � ��ب � � �۔  � � �وا� � �بارے � �ىاد ر� � �ورى � �ت

ت 
خ

 ا�ط � � � � �وب

ا۔ ا آ�ن � ��ت ر�ا� � � ا�ط � � � ��خ
ت
ر�� � اس � ا�ر آپ � ا�ط � �  ز�ىادہ � آپ � �ح � رد� ��ہ

  � �بارے � � �ر ا�ن �س �� �۔��ت، �وا� � و��ت اوراس �بات � � � آپ ا� �  آپ ��ن �ىا � زدہ �ىا

ا �ے �۔ دو�ں � ا�اج �س �� �۔ د�با� �ر�ل � �� ��خ
خ
 و� �ب ت

ت
 ��ا� � � اور ا�ط � � �� �ر � و�

د�با� 
خ
 �� ا�د �ب ت  ���ں � �ر � ��۔ا�ط � �وا� وا� �ا� � ا�بى

 � �� � � ا� آپ � �� � د�� � � ��� � �� د�با� �ىا ذ� � � � �� � �با�ش
خ
ا �ا �  ا�ط � آپ � �ب ��خ

ا � � �۔ د ��� � �� ��خ ر�ى
خ
� اس � � � آ� وا� �� � � � � � �  � آپ � � �� � � � � �

ا �� �ىا � �رى ر� ��۔   � �ں اوردو�بارہ �ا ��� �اہ آپ ا�ط � �وا�خ

گ د�ب �۔ 
س�ئخ

خ
 ا�ط � � � �ى �رڈ � ذر��� �ت

 � او � � ا�پا� � � �ا� ا�پا� �ا � �۔��رٹ �وس � �� �بات � � اور  0141 211 6700آپ ا�� ��ىا 

ا�آپ ��ن � � آپ ا�ط � � �� � �ح ��� � �آپ � ڈا� �ىا �س آپ � ا�ط � � �راً � � آپ � 

 �� � �ا� � �و� �� �۔

ط � � �� در� � �آپ � � � �بات �� � � ا�پا� � � � �اہ آپ � ا� آپ � � � � آپ � �� � ا�

ر � � � �۔   ا�ط � � � د�ى

ا �؟  و � �� � � ��ت
ش ٹ

 ا�ط � � � � � �

ووں (�با�ں) � �� ر� ا��ں � �� � �� ��ان � �� ا�ام 
ش ٹ

� ا� ا� ا� �� �� اور �� آپ � � � �

ال � �دہ �� � �  �� اور �س ا�از � � �۔  ت  ا�ادى � � ر� �� � اورا� ا�پ ووں � ا�ى
ش ٹ

� � �

خراء  اس � � ا� �� �ن �ٹ � � �زى � � � �� �۔ �۔��  � � � � � �زى � � ا�ب

 (را�) د�ب � �ں �۔ 

ا�آپ � �  آپ � � �زى � ا�زت �� �� � � � آپ � ر��ى � �رم � د� �� � � �۔ 

ات � �بارے � � � ڈا� �ىا �س � �بات ��۔  ا �� �ں � �دل ا��خ  � �� � � �د ا��ت ��خ

 ا�� ��ت 

 د� رازدارى اور ��ت � � 
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 ر�� � ا�زت �۔ ا� � � � �ف آپ � ر�رڈ �ت
ش
� �  ت

ش
ر�  � اورآپ � �ا�  رازدارا� �ب ت

ت
ر و�  � آپ � ��ت � �ہ

س اور ��ى آپ � ��د� � � آپ � ر�رڈ � درج ��۔
ىسبٹ ب

 ا�ط � � � � � آپ � ��ى اور� ازاں �ج، بٹ

ال � ر�رڈز �� �۔ا� ت  ل � �� وا� ر�رڈز �ى �رڈ اورا�پ

را� �� �۔  
خ

� ازاں ا� آپ � � �ح �  � آپ � � � � ا�ط � � � � آپ � ��ى � � � � � ��ت �

 � �بارے � �م �۔�� � �� � � � �ورى � � آپ � � � � آپ � �ج 

 

 

 ڈ� � � اور رازدارى � � د�� 

آپ � �ج � � ��ت � ا�ٹ � � ا�ط � � �ر� وا� ��ں � �بارے � ا�ادو�ر �ر �� 

ا �۔ را� � �ا� �� اوراس �بات � �  �ا�ل � ��ت
خ

�� � � �ورى � � � � ��ں � ا�ادو�ر �وس �

د�ت � � �� � �د � �۔
خ

 � د�ب �

ا �) � �  اس � ا�م د� � � ا� ا� ا� � ا�ر� �و� ا�ٹ � (� � �� �و� ا� � � ��ت

ا �؛اس � را� � ��ت
خ

ا� � �� رازدارا� ا�از � ڈ� � ا � �ت  � �� آ� � د� � ذر� �� � �� روا� ��ت

 آ� �ىا ان � � اس � � � � د�۔

ر  1967ان ��ت � ا�ط � ا�  �خ
خ � ىسش � �م ذا� ڈ�  � �ور�ىات � �� � � � �۔ 1991اور ا�ط � (ا�ٹ �) ر�لب

ا � ا�ط  ۔�ل ڈ� �و� ر�� اور ڈ� � �� � � �م د� �ا� � �� �ظ �� � ا�ل اور ذ�ہ � ��ت

ا �۔  � � �بارے � آپ � �ج � � ذا� ڈ� � � � � دو�ى � � �� � � � ��ت

 � � � �ں � � ��؟ �ل    16ا� �  

ر ر��ى دے � �،  �� � ا� ��� �ر � اس � ا� �
خ ئ
ا �؛  �� � ��ان �، � � � �، � �ج � � �� ��ت

 � �ر� � � �ات اور 
ش ش ى راد � �رے اور ا� � �پ

خ
 �ں۔� � وہ � � � ور ا� آپ � ڈا� �ىا �س  �ا� � � � ��ب

 �ر�ل � �بارے � آپ � �� �� � ا�ازہ �� � � آپ � �� �م �ے �/�۔

ر� دى �� �۔ 16
ت
ا� �� � �

ش
رد � �

خ
آپ ا� � �� ا� �ل � � � � �م �ا� � ا� وا�� �ىا ���ں �ىا د� � �ون �با� �

را� � �
خ

ر ر��ى �
خ ئ
 � �� وہ � �ں � آپ ��

ت
� � 

ش ش ى  � اور � � � ا�ب �� � � � � ڈا�زآپ � ا�ط � � �پ

 آپ � �� �دات � �۔

ر� � �ح رازدارى � � �� �۔ ا� ا�آپ � ڈا� �ىا �س � آپ ��ہ � � � آپ � ز�ىاد� �ىا �ن � �ے � �� � �  �ت

ا� �� � �پا� �۔
ش
ات � �بات ��  وہ �� �و� ��

ش
د�

خ
ا� �� � � وہ �  آپ � �� ا� �

ش
د� �و� � �

 � �ش �� �۔

  � �د � �د 
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د�با�  � �� �ىا �� � در�ن �ا� � ا� �� 1�  5اور  1�  3
خ
ا �� � ��� � �ىا /اور �� ، �ب � � �   �۔ ��ت

 � ��� � �ف � ����ن � �� �ىا ��  1� �  3� � � ا�ط � � �ش � �وف � 

ا ��  �۔ � � ��خ

 �  ت
ت

د�ت � �بارے ا�آپ � ��دہ و�
خ

ا �ا � � ا� �� � �ون � ��� � �� �، �ىا آپ � �� � ز�ىاد� � �� ��خ

ىسئٹك ا�ز � �� � �� اس � ر��۔   24( 0800  027  1234� ��ت � � � ڈومب
خ

اس � ��  �) � را� �

ر � ��۔ �� وا� �� � � اور وہ  ���ہ  آپ � �ن �ب

 �ں � ا�ط حَمَل   18-24

�ں �ىا اس � ز�ىادہ  18ا� آپ  �ں �ىا اس � ز�ىادہ �� � � ا�ط حَمَل د�ب � �۔ 18�� �� اور �� � 

ررى �وس (� � اے ا�) � 
خ ئ
دوا� ٹ ر� � ا�ى �پاس � � �ورت ��۔ �م �ر �آپ �� � � �� � �� � � آپ � �ب

ر �وس � آپ � �� � �و� �� �۔ اس � �  � � �رہ �� � �� � ازاں ا� � ا�ط � � � ��ہ

 � � دور ر� � � �۔  2� �   د�ں �ت

 � ا� ر� �ں ا� ا� ا� �� �� اور �� آپ ��ج، � اور �ورى �� آپ ا� ا� ا� � �ف � � ت
ش

ا�

 ادا �� �۔
ت

 ر�� � ��

رى ز�بان � ا� �ح � �بات � � � � � ��؟ 
خ  ا� � ا��ى

� � �ورى � � آپ  ڈا� �ا� � � �بارے  �ں ۔� � �ورى � � آپ ان �م ��ت �� آپ � � � � � ا� 

رى � �ل � � � آپ � �رے  � اور ا� ا��ت اور ا� �ر�ل � �بارے � � �۔
خ ا�آپ ا� �ح � ا��ى

ر�ن � �و� �� �۔
ت
ر� �ىا� �

ت
ر�ن آپ � �م اور�ج �� � � �

ت
 ��ت � رازدارى ر� �۔  � �

 �ل � �۔ ا  ��ب رد �ا�ل ��خ
خ

 �ىا � � � � ر� �� � آپ � ا� �ف � � دو�ت
ت
ا� ا�آپ �� � �د � � � � ا�  � �ت

 �� � � �۔

 ا� � ا� آپ � � وا� �وس � �ش � �� � � ��؟ 

راہ �م ا� د� �ل �� وا� � � � � ��۔ ا� ا�ش �ں � �ب اس � � � � � آپ �  آپ ا� د� �ل � � � � � �خ

�۔ 
ت
 اور �رى �ر � � �� � �ش � � راہ را�ت  � �ں �ىا ا�ن  �س � � �� � �ب � �� �� � �  ا� آپ ا� �� � ��ب

  دو�ے � � �بات �� � � � � �۔ ت ات � � � � ر� �آپ �با�� �بى
ش
د�

خ
ا� آپ � � � � آپ � �

 �� � �ا� �� �۔

ا �� �ں � � ��؟   ��خ ت  ا� � �بى

ا�م ر� � �ىا آ ات � �� � �خ
ش
د�

خ
ا �� � � آپ ا� ا� ا� � � � � � ��ىات ا� � آپ � �  ��خ ت پ �با�� �بى

د ��ت �� �� �۔ ر�ى
خ
 �اس �  � � ت

ت
رى �ر � � � � � � اور � � �ر � � �دہ و�  ��ى ت وہ �م �ر �آپ � ا� �بى

 �اب د� �۔
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 complaints@ggc.scot.nhs.uk�ىات � �) اى �: (�ف � 0141  201  4500 �ن:

د ��ت  ر�ى
خ
 � را� � �ت اور �

دوا� ٹ س ا� ا�ى
بٹ
�ئخ
ٹ بئبخئ

 0141 211 8620� او � اے آر ا�پا

گ ا� �رٹ �و� 
س�ئخ

خ
 0141 211  6700�ى �رڈ �ت

پوو� � �و� ا� ا�ر�  ى��   0141 211 8130�ى �رڈ سئ

راہ �م �ن ��۔  ا �� �ں � �ب  ا� آپ ا�ط � � � ا�پا� �خ ��خ

ا � ، �   ام    8.30� او � اے آر،  ��ت
ش
ا � ،    4.30� �ت  0141  211  8620� �ت

س � � �ن �� �ں � ز�ىادہ �� �ا�ط � �  18
بٹ
�ئخ
ٹ بئبخئ

 03457  30  40  30�بارے � ��ت اور ا�پا

www.bpas.org 

mailto:complaints@ggc.scot.nhs.uk
http://www.bpas.org/

	اسقاط حَمَل کی خدمات سے متعلق معلومات
	پہلا اقدام: کس سے بات کرنی ہے، کہاں جانا ہے اور قانون۔
	اسقاط حمل سے کے بارے میں قانون کیا ہے؟
	یوکے میں حمل ٹھہرنے کے 24 ہفتوں تک اسقاط حمل دستیاب ہوتا ہے، بشرطیکہ مخصوص معیار پورا کیا جائے۔  گریٹر گلاسگو اور کلائیڈ میں حمل ٹھہرنے کے 18 ہفتوں تک اسقاط حمل دستیاب ہے۔  18 ہفتوں یا اس کے بعد ہمیں آپ کو برٹش پریگنینسی ایڈوائزری سروس (بی پی اے ایس) ...
	برطانیہ میں تمام اسقاط حمل اسقاط حمل ایکٹ کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ دو ڈاکٹروں کو تحریری طور پراس بات سے اتقاق کرنا ہو گا کہ کوئی عورت (یا اس کے موجودہ بچے) حمل جاری رکھنے کے بجائے اسقاط عمل کروا لینے سے جسمانی یا ذہنی صحت کے کم خطرے سے دوچار ہو گی ۔ زیا...
	میں اسقاط حمل کرنے کے بارے میں فیصلہ کس طرح کروں؟
	اگرآپ اسقاط حمل کروانا چاہتی ہیں، یا اپنے حمل کےبارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ  متبادل امکانات پربات کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اسقاط حمل کی تشخیص کے کلینک میں جانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر یا نرس، یا سینڈی فورڈ کےعملے کا کوئی ممبر آپ کو ان کلینکس ک...
	اگرآپ اسقاط حمل کروانا چاہتی ہیں، یا اپنے حمل کےبارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ  متبادل امکانات پربات کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اسقاط حمل کی تشخیص کے کلینک میں جانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر یا نرس، یا سینڈی فورڈ کےعملے کا کوئی ممبر آپ کو ان کلینکس ک...
	اگرآپ اسقاط حمل کروانا چاہتی ہیں، یا اپنے حمل کےبارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ  متبادل امکانات پربات کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو اسقاط حمل کی تشخیص کے کلینک میں جانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا اپنا ڈاکٹر یا نرس، یا سینڈی فورڈ کےعملے کا کوئی ممبر آپ کو ان کلینکس ک...
	آپ اسقاط حمل کی تشخیص کے کلینک میں اپنی اپائنٹمنٹ خود بھی بنا سکتی ہیں۔ آپ اپائنٹمنٹ کے لیے ٹرمینیشن آف پریگنینسی اسیسمنٹ اینڈ ریفرل سروس (ٹی او پی اے آر) کو اس نمبر پر فون بھی کر سکتی ہیں 8620 211 0141۔
	زیادہ سے زیادہ 5 اوقات کارکے اندر اندرتشخیص کے لیے اپائنٹمنٹس دستیاب ہونی چاہیں۔ اسقاط حمل کا جائزہ لینے والا کلینک اسقاط حمل ایکٹ کی ضروریات کے مطابق تمام کاغذی کاروائی انجام دے گا۔
	کیا مجھے اسقاط حمل کے لیے پیسوں کی ادائیگی کرنا ہوگی؟
	جی نہیں، آپ کو اسقاط حمل کےطریقہ کار یا اسقاط حمل کے جائزے کے لیے پیسے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بشرطیکہ آپ برطانیہ میں این ایچ ایس کيئرحاصل کرنے کی اہل ہوں۔
	تشخیصی کلینک میں کیا ہوتا ہے؟
	میں اسقاط حمل کی تشخیص کے لیے کلینک میں کہاں جاؤں گی؟
	اسقاط حمل کی تشخیص کے کلینکس سینڈی فورڈ اورچند ایک مقامی اسپتالوں کے بیرونی مریضوں کے کلینکس میں موجود ہیں۔
	میں کلینک میں کس سے معائنہ کرواؤں گی؟
	جب آپ اسقاط حمل کی تشخیص کے کلینک میں تشریف لائیں گی تو کلریکل اسٹاف کا ایک ممبر آپ کو چیک ان کرے گا اور اس کے بعد آپ  کسی ڈاکٹر یا نرس، یا دونوں سے بات چیت کریں گی۔
	جب آپ اسقاط حمل کی تشخیص کے کلینک میں تشریف لائیں گی تو کلریکل اسٹاف کا ایک ممبر آپ کو چیک ان کرے گا اور اس کے بعد آپ  کسی ڈاکٹر یا نرس، یا دونوں سے بات چیت کریں گی۔
	جب آپ اسقاط حمل کی تشخیص کے کلینک میں تشریف لائیں گی تو کلریکل اسٹاف کا ایک ممبر آپ کو چیک ان کرے گا اور اس کے بعد آپ  کسی ڈاکٹر یا نرس، یا دونوں سے بات چیت کریں گی۔
	ہمارا عملہ اسقاط حمل کی سروس میں کام کرنے کے لئے خصوصی طور پر تربیت یافتہ ہے اور وہ آپ کی صورتحال اور ضروریات کو سمجھتے ہوں گے۔ آپ اپنی صورتحال اور حمل کے بارے میں آپ کیا محسوس کرتی ہیں پر بات چیت کر سکیں گی۔
	ہم حمل کے متبادل طریقوں کی وضاحت کریں گے اور آپ کو اسقاط حمل سے متعلق مفصل معلومات فراہم کریں گے۔ اگرآپ اسقاط حمل کروانے کا فیصلہ کرلیتی ہیں توہم آپ کے لئے اسقاط حمل کی تاریخ کا بندوبست کریں گے۔ اگرآپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے کس طرح آگے بڑھنا ہے توآپ اپ...
	کلینک میں کیا ہوگا؟
	الٹراساؤنڈ
	اسقاط حمل کی تشخیص  کے کلینک میں جانے والی ہر خاتون کا الٹراساؤنڈ اسکین ہوگا۔ اس سے اس بات کی تصدیق ہوجائے گی کہ آپ کتنے ہفتوں کی حاملہ ہیں، اوردیکھا جائے گا کہ آیا حمل اسقاط حمل (حمل کی ناکامی) کا سبب تونہیں بنے گا یا ٹیوبل (ایکٹوپک) حمل تو نہیں ہوگا۔
	ہم آپ سے کہیں گے کہ اسکین میں مدد دینے کے لیے آپ بھرے ہوئے مثانے کے ساتھ کلینک پر تشریف لائیں۔ زیادہ تراسکین پیٹ (شَکَم ) کے اسکین ہوتے ہیں لیکن اگرآپ حمل کی بالکل ابتداء میں ہیں تو آپ کو ٹرانسویجینل (داخلی) اسکین درکار ہوگا۔ اسکین کرنے والا شخص عام ط...
	جنسی صحت کی اسکرین
	ہم اسقاط حمل کی تشخیص کے کلینک پرتشریف لانے والے ہر فرد کی جنسی صحت کی اسکرین کا ٹیسٹ کریں گے۔ اس کا مقصد اس بات کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے انفیکشنزتو موجود نہیں ہیں جو اسقاط حمل کے بعد پیچیدگیاں پیدا کرسکتے ہیں۔
	ہم اندام نہانی کے نچلے حصے سے روئی کے بڈ سے ایک نمونہ لینے کے لئے آپ سے کہیں گے جس کو ہم کلیمائڈیا اورسوزاک لئے ٹیسٹ کریں گے۔ جنسی صحت کی مکمل اسکرین کے ٹیسٹ  میں ایچ آئی وی اور سیفلیس کا ٹیسٹ بھی شامل ہے اور آپ کا یہ ٹیسٹ دوسرے ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ لی...
	خون کا ٹیسٹ
	جب آپ کلینک میں تشریف لاتی ہیں تو آپ کےخون کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد آپ کا مکمل بلڈ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ آپکو خون کی کمی کی بیماری تو نہیں ہےاور ہم آپ کا بلڈ گروپ بھی چیک کریں گے۔
	اگرآپ کے خون کی قسم رہی سس منفی ہے تو اسقاط حمل کے دن آپ کو اینٹی ڈی نامی انجیکشن لگانے کی ضرورت  پڑ سکتی ہے۔ اس کا مقصد آپ کو مستقبل کے حمل میں بلڈ گروپ کی پیچیدگیوں سے بچانا ہوتا ہے۔
	اگرآپ جنسی صحت کا مکمل جائزہ چاہتی ہیں تو آپ کے ایچ آئی اور سیفلیس ٹیسٹ خون کے اسی نمونے سے حاصل کیے جائیں گے۔
	رضامندی
	اگرآپ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ اسقاط حمل کروانا چاہتی ہیں تو ہم آپ سےرضامندی کے فارم پر دستخط کرنےکا کہیں گے جس میں اسقاط حمل کے لیے آپکی تحریری رضامندی شامل ہو گی۔  یہ فارم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ اسقاط حمل کروانا چاہتی ہیں اوراس میں کہا گیا ہے کہ ...
	اگرآپ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ اسقاط حمل کروانا چاہتی ہیں تو ہم آپ سےرضامندی کے فارم پر دستخط کرنےکا کہیں گے جس میں اسقاط حمل کے لیے آپکی تحریری رضامندی شامل ہو گی۔  یہ فارم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ اسقاط حمل کروانا چاہتی ہیں اوراس میں کہا گیا ہے کہ ...
	اگرآپ فیصلہ کرتی ہیں کہ آپ اسقاط حمل کروانا چاہتی ہیں تو ہم آپ سےرضامندی کے فارم پر دستخط کرنےکا کہیں گے جس میں اسقاط حمل کے لیے آپکی تحریری رضامندی شامل ہو گی۔  یہ فارم اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ اسقاط حمل کروانا چاہتی ہیں اوراس میں کہا گیا ہے کہ ...
	یہ ضروری ہے کہ آپ ہم سے کسی بھی غیر واضح معلومات کے بارے میں جوآپ کو فراہم کی گئی ہیں سوال کریں۔
	اسقاط حمل کی ترجیحات
	گریٹر گلاسگو اور کلائیڈ میں آپ حمل کے 18 ہفتوں تک اسقاط حمل کرواسکتی ہیں۔ اسقاط حمل کی قسم کا انحصاراس بات پر ہوگا کہ آپ کتنے ہفتوں کی حاملہ ہیں۔
	میڈیکل اسقاط حمل کی مختلف اقسام
	میڈیکل اسقاط حمل (گولیاں) ۔ 18 ہفتوں تک کی حاملہ
	میڈیکل اسقاط حمل میں گولیوں کے 2 سیٹ ہوتے ہیں جوآپ کو خون آنے کا سبب بن کر حمل ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اسی طرح جس طرح کسی کا حمل گر جاتا ہے۔
	میڈیکل اسقاط حمل میں دودنوں کے وقفے سے  مزید 2 اپآئنٹمنٹس دی جاتی ہیں۔  اگرآپ پرمندرجہ ذیل میں سے کسی بھی بات کا اطلاق ہوتا ہے تو یہ علاج آپ کے لیے موزوں نہیں ہوسکتا ہے:
	 ہائی بلڈ پریشر
	 ہائی کولیسٹرول
	 طویل مدت والے کورٹیکواسٹیرائیڈ علاج پر ہونا۔
	 اینٹی کوگولنٹ علاج پر ہونا۔
	ہم آپ کواسقاط حمل کے علاج کی پہلی اپائنٹمنٹ پرپہلی دوا (مائفی پریسٹون) دیں گے۔  یہ ایک گولی ہے جس کو آپ نگلتی ہیں۔ یہ حمل میں جانے والے ہارمونز کو روکتی ہے۔
	دوسری اپائنٹمنٹ پرہم آپ کو دوسری دوا (میسو پروسٹول) دیں گے۔ یہ 4 گولیوں کا ایک سیٹ ہے جسے آپ اندام نہانی میں ڈالتی ہیں۔ ان گولیوں سے آپ کو خون آئے گا اور یہ حمل کو ختم کر دیں گی۔
	اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی اپائنٹمنٹ پر تشریف لانے سے قبل ناشتہ کرلیں۔ آپ اپنی پسند کے کسی ایک فرد کو اپنے ساتھ لا سکتی ہیں۔
	آپ اپنے علاج پراپنے بچوں کو نہیں لاسکتیں، لہذا اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ کو بچوں کی دیکھ بھال کے انتظامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔
	میری پہلی اسقاط حمل کی اپائنٹمنٹ پر کیا ہوگا؟
	 ڈاکٹریا نرس آپ کی طبی تفصیلات چیک کریں گے۔
	 ہم آپ کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ نگلنے کے لیے پہلی مائفی پریسٹون  گولی دیں گے۔  آپ تھوڑی سی بیمارمحسوس کر سکتی ہیں۔
	 اگرگولی لینے کے 1 گھنٹے کے اندراندر آپ کو قے ہو جائے تو دوسری گولی لینے کے لئے آپ کو وارڈ یا کلینک میں واپس جانا پڑے گا۔
	 براہ کرم شراب نوشی یا تمباکو نوشی نہ کریں۔ اگرآپ سگریٹ نوشی ترک نہیں کر سکتیں تو ان دنوں میں کم سگریٹ پینے کی کوشش کریں۔
	میرے ویزٹس کے درمیان کیا ہوگا؟
	 دوسری اپائنٹمنٹ پر تشریف لانے سے قبل آپ کو ہلکا سا خون آ سکتا ہے اورماہواری کی طرح کا درد ہوسکتا ہے۔  زیادہ ترصورتوں میں صرف معمولی علامات ظاہر ہوتی ہیں لہذا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔
	 برائے مہربانی ٹیمپون استعمال نہ کریں۔
	 اس بات کا معمولی سا امکان ہے کہ آپ کو زیادہ خون آئے اور زیادہ سخت قسم کی تکلیف ہو۔  ممکن ہے کہ اس مرحلے پرآپ کا حمل ساقط  نہ ہو سکےلیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے۔ اگرآپ کسی مرحلے پر پریشان ہو جائیں تو مہربانی فرما کر مدد اور مشورے کے لیے وارڈ یا کلی...
	 اگر آپ کو درد ہو یا مروڑ پڑیں تو آپ درد ختم کرنے والی سادہ دوائی پیراسیٹامول استعمال کر سکتی ہیں۔ آپ کی دوا کی پہلی اپائنٹمنٹ کے بعد ہم آپ سے 2 دن بعد وارڈ میں واپس آنے کو کہیں گے۔
	خواہ آپ سمجھتی ہوں کہ اب آپ حاملہ نہیں ہیں تو بھی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس اپائنٹمنٹ پر تشریف لائیں۔
	میری دوسری اپائنٹمنٹ پر کیا ہوگا؟
	 اپنے قیام کو زیادہ آرام دہ بنانے کے لیے براہ کرم کوئی چیز پڑھنے، کھانے پینے، موسیقی سننے کے لیے بلا جھجھک اپنے ساتھ لائیں۔ آپ کو تبدیل کرنے کے لیے پاجامہ یا نائٹ ڈریس بھی لانا چاہیے۔
	 ہم آپ کو وارڈ میں داخل کریں گے۔ آپ کو 6 تا 8 گھنٹوں کے درمیان تک قیام کی توقع کرنی چاہئے۔ خاص طور پراگر آپ 9 ہفتوں سے زیادہ  کی حاملہ ہوں یا پیچیدگیاں درپیش ہوں تو کبھی کبھار آپ کو قدرے زیادہ دیر تک (مشکل سے رات بھر کے لیے) قیام کرنے کی ضرورت پڑسکتی...
	  نرس آپ سے گزشتہ 2 دنوں میں پیش آنے والی کسی بھی تکلیف یا خون آنے کے بارے میں دریافت گی۔ اگرآپ کو دیگر کسی بھی طرح کی علامت ہیں  تو براہ کرم ان کا ذکر کریں۔
	  ہم آپ کواندام نہانی میں داخل کرنے کے لیے 4 چھوٹی گولیاں دیں گے (اگرآپ مناسب سمجھیں تو عملہ کا ایک ممبر آپ کے لیے یہ کام کرسکتا ہے)۔ یہ گولیاں آپ کے جسم کو حمل ساقط کرنے میں مدد دیں گی۔ آپ کو خون آنے لگے گا اور ماہواری کی طرح کی تکلیف ہو گی۔  اس علا...
	 خاص طور پراگر آپ 7 ہفتوں سے زیادہ کی حاملہ ہوں تو اسقاط حمل خون کے لوتھڑوں کی صورت میں ہو سکتا ہے اور حمل کے قابل شناخت ہونے کا امکان ہوتا ہے۔  اگرآپ اس کونہیں دیکھنا چاہتیں تو یہ ضروری ہے کہ جو کچھ باہر نکلے آپ اس کو نہ دیکھیں۔
	 آپ کو اسہال، بیماری، سر درد، چکر آنا، اور گرمی یا سردی بھی لگ سکتی ہے۔ عام طور پر ان کے بارے میں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن براہ کرم ان کا ذکر اپنی دیکھ بھال پر مامور نرس سے کریں جو آپ کی علامات دور کرنے میں معاون ثابت سکتی ہیں۔
	 ہم آپ سے ہربار بیت الخلا استعمال کرتے وقت  بیڈپین استعمال کرنے کا کہیں گے تاکہ نرسیں یہ چیک کرسکیں کہ ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کا حمل ساقط ہوگیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ خود سے بیت الخلا جانے میں تکلیف محسوس کرتی ہیں تو براہ کرم نرس سے کہیں جو آپ کی...
	 ہم آپ سے ہربار بیت الخلا استعمال کرتے وقت  بیڈپین استعمال کرنے کا کہیں گے تاکہ نرسیں یہ چیک کرسکیں کہ ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کا حمل ساقط ہوگیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ خود سے بیت الخلا جانے میں تکلیف محسوس کرتی ہیں تو براہ کرم نرس سے کہیں جو آپ کی...
	 ہم آپ سے ہربار بیت الخلا استعمال کرتے وقت  بیڈپین استعمال کرنے کا کہیں گے تاکہ نرسیں یہ چیک کرسکیں کہ ٹوائلٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ کا حمل ساقط ہوگیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ خود سے بیت الخلا جانے میں تکلیف محسوس کرتی ہیں تو براہ کرم نرس سے کہیں جو آپ کی...
	 براہ کرم سینیٹری پیڈ استعمال کریں۔ ان کو تلف کرنے سے قبل نرس حمل ساقط ہونے کی علامات کا جائزہ لے گی۔
	 عام طورگھر جانے سے قبل پرآپ کی اندام نہانی کا معائنہ کیا جائے گا تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ اسقاط حمل مکمل ہوگیا ہے۔ کبھی کبھاراس کا جائزہ لینے کے لیے الٹراساؤنڈ اسکین کا بندوبست کرنا ضروری ہوسکتا ہے۔
	
	 اسقاط حمل کے دن کے لیے ہم آپ کو درد کم کرنے والی ادویات میں سے کسی کا انتخاب کرنے کا کہیں گے۔  زیادہ تر خواتین کے لیے درد رفع کرنے والی گولیاں کافی ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھار درد رفع کرنے والی سخت گولیوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسقاط حمل کے دن ہم آپ کو ...
	اسقاط حمل کے بعد کیا ہوتا ہے؟


