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( ےک بعد زندگ   )مخترص معلومات( جگرٹرانسپالنٹ )اعضا ےک عطیے

 
 
 ۔Aslaug Sødal Myrseth ،Rikshospitalet 2002ہ: نرس ب کردمرت

، اوسلو یونیورسٹی ہاسپٹل،   ۔Rikshospitalet ،2021نظر ثانی

 وایل دوائیاں
ے
  جسم گ مدافعت کم کرن

 (immundempende)جسم یک مدافعت کم کرنی وایل 
 ےک لئے نہایت 

دوائیاں آپ ےک نئے عضو کو سالمت رکھنی
۔ آپ کو ہمیشہ ڈاکٹی یک ہدایات ےک مطابق یہ  اہم ہیے

کہ یہ  ۔ آپ کو یہ علم ہونا اہم ہے
ی

دوائیاں لیٹی ہوں یک
۔  ہیے اور ان ےک ضمٹی اثرات کیا ہیے

 دوائیاں کیےس اثر کرنی
 

 کرنی 
 
 (کرنی قبول نہ  ) ان صورتوں میے جسم ےک نیا عضو رد

 :  کا خطرہ بڑھتا ہے

  نئے دوائیاں چھوڑ دینا۔ اس ےک نتیجے میے آپ اپنی 
 
ی
 ۔عضو ےس محروم ہو جائیے ےک

  معدے اور آنتوں میے دوائیوں کا ٹھیک طرح جذب نہ
لینی ےک بعد آپ کو الٹی آ جانی اور  اںہونا۔ دوائی

۔ اگر یہ ایسا اسہال یک صورت میے  ہو سکتا ہے
اس ڈاکٹی ےس رہے تو  صورتحال ایک دن ےس زیادہ

 ہیے  یںرابطہ کر 
 ےک لئے جانی

جس ےک پاس آپ معائئی
 تاکہ وہ آپ کو ورید ےک ذریےع دوائیاں دے۔

  اگر آپ دوائیوں یک خوراک، انہیے رکھنی ےک طریقی اور
 ہو سکتا  و وقت ےک معامےل میے غلیط کریں تو عض

 
رد

وری اگر اس ےس بچاؤ ہو جانے تو بیھ ہے یا  غٹے ضی
۔ضمٹی   اثرات ہو سکئی ہیے

  یں لینا جن ےس ی  عالج یک چٹے
دورسی دوائیاں یا قدرنی

مدافعت کم کرنی وایل دوائیوں ےک جذب ہونی اور 
 گھلئی پر اثر پڑے۔

 
 دوائیوں گ خوراک

آپ کو ملئی وایل دوائیاں اور خوراکیے خاص طور پر آپ یک 
۔ زیادہ بڑی خوراک لینی ےس آپ کو  ورت ےک مطابق ہیے ضی

؛ اور کم خوراک لینی  ضمٹی وری غٹے ضی  اثرات ہو سکئی ہیے
۔ یہ ایک نازک توازن ہے   ہو سکتا ہے

 
ےس آپ کا عضو رد

 خون ےک ٹیسٹوں یک روشٹی میے ےط کرتا ہے 
اور آپ کا ڈاکٹی

۔  کہ آپ کو دوائیاں کتٹی مقدار میے لیٹی چاہییے
 

 دوائیاں لینے کا وقت

ذمہ داری ہے  اپٹی وقت پر دوائیاں لینا آپ یک  مقررہایک 
ین ممکن اثر ہو اور خون ےک ٹیسٹوں  تاکہ دوائیوں کا بہٹی
ےس درست نتیجہ ظاہر ہو۔ آپ کو ہسپتال میے خون ےک 
ٹیسٹوں ےک وقت اور دوائیاں لینی ےک وقت ےک بارے میے 

۔
ی

 معلومات دی جائیے یک

  

 خوراک ایک دوائیوں گکیا آپ مدافعت کم کرنے وایل 
؟  لینا بھول گیے ہیے

 یک صورت میے آپ کو کیا کرنا ہو گا، یہ 
دوائیاں بھول جانی

اس پر منحرص ہے کہ آپ کونیس دوائیاں ےل رہے ہیے اور 
۔  ہیے

 کتٹی دیر ےس انہیے بھوےل ہونے

 

 / Prograf / Sandimmun / CellCeptجب آپ 
Myfortic / Certican :لینا بھول گیے ہوں 

 
صبح یک عام  گھنیے بعد،  4تا  0صبح گ خوراک ےک 

 فور خوراک 
 
۔ ا  ےل لیے

 
صبح یک آدیھ  گھنیے بعد،  8تا  4صبح گ خوراک ےک 

 فور خوراک 
 
۔ ا  ےل لیے اور شام یک عام خوراک لیے

 
 فور  گھنیے بعد،  12تا  8صبح گ خوراک ےک 

 
 (1.5)ڈیڑھ  ا
۔  عام خوراک ےل لیے اور شام یک خوراک نہ لیے

 
ایس اصول پر شام یک خوراک بھولنی یک صورت میے بیھ 

 عمل کریں۔

Veien videre - lever 
Oversettelse til Urdu 



 

 

 

 

 

 

  

 

  
 لینا بھول گیے ہوں:  Advagrafجب آپ 

،   18تا  0 ۔گھنیے  عام خوراک لیے
،  24تا  18 اور اگیل خوراک لینی ےک  عام خوراک لیے  گھنیے
گھنئی ٹھہریں، پھر اگیل خوراک صبح عام وقت پر   12لئے 
۔  لیے

 لینا بھول گیے ہوں:  Prednisolonجب آپ 
خوراک ےل لیے اور پھر معمول ےک بھویل ہونے یاد آنی یہ 
۔دوانے مطابق   لینی رہیے

 
آپ کو سمجھ نہیے کیا آپ دو خوراکیے بھول گیے ہیے یا 

؟  آ ریہ کہ کیا کرنا چاہنے

مشورے ےک لئے اس جگہ کو فون کریں جہاں آپکا معائنہ 
 !  ہوتا ہے

  
مدافعت کم کرنے وایل دوائیاں الٹے  منٹ ےک اندر 30اگر 

۔ اگر آپ کو دوبارہ  دوانے تو دوبارہ  ےس باہر آ جائیے  لیے
متیل/الٹی یک  اگیل دو خوراکوں میے  دوانے یکالٹی آ جانے یا 

وجہ ےس مسئلہ ہو تو اس شعئے کو فون کریں جو آپ یک 
۔  نگہداشت کرتا ہے

  
 !  گ خوراک خود نہ بدلیے

ے
 کبیھ بیھ اپٹے دوائ

 

 ہونا
ّ
 عضو رد

 ہونی ےک اکٹر کیس عضو لگئی ےک 
 
ہفئی  3ےس  1عضو رد

۔   ہیے
 ہونی کا ہفتوں  3ےس  2بعد ہونی

 
ےک بعد عضو رد

  3خطرہ کم ہو جاتا ہے اور 
ی
 ہونا کاف

 
مہینوں بعد عضو رد

۔  شاذونادر ہے
 

 گر ٪ کو ج30تا  25جگر کا عطیہ لینی والوں میے ےس 
 
رد

 ہو جانی کا تجربہ ہو گا۔ اس کا مطلب ہے  
 
کہ جگر ےک رد

۔  حصہ سمجھنا چاہنے
 ہونی کو اس عمل کا قدرنی

 کر رہا ہو تو بالعموم 
 
ی ےس رد ی عالج اگر جسم جگر کو تٹے

۔  ےس اچھا اثر ہوتا ہے
 

 ہونے ےک آثار
ّ
 عضو رد

آج کل مدافعت کم کرنی وایل دوائیاں اییس ہیے کہ آپ کو 
۔ آپ جو سب   ہونی کا پتہ کم یہ چلتا ہے

 
خود عضو رد

، وہ یہ ہے کہ اپٹی دوائیاں لینی ےس  اہم کام کر سکئی ہیے
۔  رہیے اور انہیے درست وقت پر لیے

 

پھر بیھ آپ کا اییس عالمات پر نظر رکھنا اہم ہے کہ 
عطیہ لئے گئے اعضا ویےس کام نہیے کر رہے ہیے جیےس انہیے 

۔  کرنا چاہنے

 
ےک خالف جسم ےک  وںآپ کو ملئی وایل دوائیاں انفیکشن

۔ اس لئے اگر آپ کو   o38  دفاع کو کمزور کر دیٹی ہیے
سینٹی گریڈ ےس زیادہ بخار ہو جانے یا آپ کو انفیکشن یا 

اس جگہ ےس رابطہ  ہمیشہکیس اور بیماری کا شبہ ہو تو 
۔  ہیے

 ےک لئے جانی
 کریں جہاں آپ معائئی

م ایمرجنیس کلینک کو اعضا کا عطیہ لینی والوں ےک ساتھ ک
اس لئے اس کلینک ےس ضف تب رابطہ کرنا تجربہ ہوتا ہے 

ورت ہو یا جب آپ ا س چاہنے جب ہنگایم مدد یک ضی
 ۔ہ ہوتا ہے معائن جگہ ےس بہت دور ہوں جہاں آپ کا 

 
  مندرجہ ذیل میے 

ے
یا کٹے عالمات  عالمت ایک ےس کوئ

ظاہر ہونے پر ایس دن اس جگہ ےس رابطہ کریں جہاں 
 :  آپ کا معائنہ ہوتا ہے

 o38 سینٹی گریڈ یا اس ےس زیادہ بخار 

  ا یک عالمات ی عام بیماری کا احساس جو انفلوئٹی
 جیسا ہو سکتا ہے 

 گہرے رنگ کا پیشاب 

 ہلےک رنگ کا پاخانہ یا اسہال 

  دی۔آنکھوں ےک سفید حےص اور جلد میے زر 
 

ی اور ہم سفروں کو پتہ  یہ یقیٹی بنائیے کہ آپ ےک لواحقیے
وری ہے تاکہ اگر  ہو کہ آپ ےک لئے روزانہ دوائیاں لینا ضی
کیس اچانک مسئےل یک وجہ ےس آپ کو کیس اور جگہ 

۔  تو وہ یہ بتا سکیے
 داخل کروانا پڑ جانے

 عمویم ہدایات

 ۔  چاہنے
 رکھٹی

ی
 میے باقاعدیک

ی
ہ زںدیک  آپ کو روزمر 

  ۔ خاص طور  پر ہاتھ ہاتھوں کو خوب صاف رکھیے
۔  دھونا اور منہ صاف رکھنا اہم ہے

 ۔  دھوپ ےس بچیے

  اس ڈاکٹی کو  –جلد میے تبدیلیوں یک صورت میے
۔بتائیے   جو آپ کا معائنہ کرتا ہے

 ۔  چاہنے
 آپ کو تمباکو نویسی چھوڑ دیٹی

  وع ےک عرےص میے  تقری)رسی
 
( 6 با ۔  مہینی اب نہ پیئیے رسی

اب نی سکئی ہیے لیکن کم مقدار  اس ےک
بعد آپ رسی

۔ اگر آپ کو جگر کا عطیہ اس لئے مال ہے کہ آپ  میے
اب یک وجہ ےس جگر یک بیماری تیھ یا  کو رسی

اب  کو   ہیپاٹائٹس یس تھا تو آپ  رسی
ی

 ساری زندیک
ی
باف

ی ک  ۔رنا ہو گا ےس مکمل پرہٹے

  عملۂ صحت ےس واسےط ےک وقت ہمیشہ یہ بتائیے کہ
طیہ لیا ہے اور آپ مدافعت کم کرنی آپ نی عضو کا ع

۔  ہیے
 وایل دوائیاں استعمال کرنی



 

 

 

 

 

 

  

 

  دورسی دوائیوں یک وجہ ےس مدافعت کم کرنی وایل
دوائیوں کا اثر بدل سکتا ہے جس ےک نتیجے میے عضو 

۔  ہو سکتا ہے
 
 رد

 
 فور ان صورتوں میے 

 
اس ڈاکٹی ےس رابطہ کریں جو آپ کا  ا

 :  معائنہ کرتا ہے

  م، دکھنی واال ہو جانے یا پیپ نکےل۔کونے زخم رسخ، گر 

 میے زیادہ وقت لگ رہا ہو۔ 
 اگر زخم بھرنی

  اگر یہ امکان ہو کہ آپ کو چکن پاکس انفیکشن
(vannkoppesmitte ےس واسطہ پڑا ہے تو آپ کو )

 فور 
 
۔ چکن پاکس ناپنی ڈاکٹی ےس رابطہ کر  ا ا چاہنے

ہے تا وائرس کا انفیکشن لگنا بہت خطرناک ہو سک
۔اور  وری ہے  عالج پر غور ضی

 
ے

 منہ گ صفائ

یک وجہ ےس آپ کو منہ   مدافعت کم کرنی وایل دوائیوں
ہ لاور منہ ےک اندر زخم اور انفیکشنوں کا مسئخشک رہنی 
۔  ان مسائل ےس  کر   منہ کو خوب صاف رکھہو سکتا ہے

۔ ہمارا مشورہ ہے کہ آپ تب تک دن میے  بچا جا سکتا ہے
ی ےس چار بار دانتوں اور منہ کو برش کریں جب تک آپ  تیے

ہو جائیے نہ عام معمول ےک مطابق کھانی اور پینی ےک قابل 
۔ اگر آپ ےک دانت  وع کر لیے اور نارمل رسگریم نہ رسی

ہو  صاف کرنا  کر   مصنویع ہیے تو آپ کو انہیے ہر بار نکال
مدافعت کم کرنی گا اور منہ ےک اندر برش کرنا ہو گا۔جب 

 اور آپ کو منہ میے   وایل دوائیوں
یک خوراک گھٹا دی جانے

 
ی
کونے خاص مسئلہ نہ ہو تو صبح اور شام برش کرنا کاف

۔  ہے
 

 سفر

 وقت پہےل منصوبہ بندی 
ی
اگر آپ کو سفر کرنا ہو تو کاف
! سفر یک تیاری  وری ہے وع کرنی ہونے ایک کرنا ضی رسی

وں جیےس مؤثر  ی چیک لسٹ بنا لینا اچھا ہو گا۔ عام چٹے
ہ ےک ساتھ ساتھ اس لسٹ میے یہ  پاسپورٹ، ٹکٹوں وغٹے

 :  بیھ شامل ہونا چاہنے

  دوائیاںدوائیوں ےک دو سیٹ۔ کچھ لوگ زائد 
۔  کو زیادہ محفوظ سمجھنی ہیے

 ساتھ ےل جانی

  ورت یک رکھنی سفر میے ساتھ یں یک طٹے ضی ی  چٹے

 ڈاکٹی کا خط 

  ورت ہو تو نسجی  اگر ضی

  ورت ہو تو فارمییس )دوا فروش( کا خط۔ اگر ضی
؟" دیکھیے   باب "آپ کہاں جا رہے ہیے

  سفری انشورنس: یہ چیک کرنا اہم ہے کہ آپ
یک صورتحال میے سفری انشورنس کونےس 

 اور آپ  
ی

کو سفر کرنی ےس اخراجات ادا کرے یک
ےس پتہ کرنا ہو گا پہےل خود اپٹی انشورنس کمپٹی 

۔  کہ اس سلسےل میے کیا اصول ہیے

  ی ہیلتھ انشورنس کارڈ۔ آپ یورپییے
www.helsenorge.no  ےس یہ کارڈ منگوا سکئی

۔  ہیے

  وہاں نارویجن ، آپ جس ملک میے جا رہے ہیے
 کا پتہ اور فون نمٹے 

 ایمبییس یا قونصلخانی

  فون نمٹے )رابےط یک تفصیالت( جو  اس ڈاکٹی کا
۔  آپ کا معائنہ کرتا ہے

  یہ منصوبہ بندی کریں کہ کچھ ہو جانی یک
 
ی
!  –صورت میے آپ کیا کریں ےک  یہ اہم ہے

 
ہمارا مشورہ ہے کہ آپ عضو کا عطیہ لینی ےک بعد کم 

 مہینی ٹھہر کر یہ سفر کریں۔ 6از کم 

ے   لواحقیے

جو شخص بیمار ہو، وہ اپٹی صورتحال پر اپٹی سوچوں 
 ےک لئے وقت لگاتا ہے اور اےس 

عمل کو سمجھنی
 
 اپٹی اور رد
۔ نی کا موقع حاصل ہوتعمےل ےس بات کرپر  فکروں ا ہے

ی کو عمےل ےس قریٹے واسطہ  نہیے ہوتا اور یہ  میس  لواحقیے
ممکن ہے کہ وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کریں۔ 

، خاص طور پر  ی ہسپتال نہیے آ سکئی وہ خود جو لواحقیے
ی اکیال  کو  ض محسوس کر قا ےساور مدد کرنی  ، نے چیے

۔ اپٹی سوچوں ےک بارے میے بات کرنی ےس اکٹر سکئی  ہیے
۔  فائدہ ہوتا ہے

 
وں ےس رابطہ کر  ، نرسوں اور ڈاکٹی ی جب چاہیے لواحقیے
۔ ہم بات چیت اور معلومات ےک ذریےع اور  سکئی ہیے

ورت ہونی پر سوشل ورکر، پادری/امام یا  کضی  سائیکائٹی
۔    نرس ےس رابطہ کروا ےک مدد کر سکئی ہیے

 غذا

عضو کا عطیہ لینی ےک بعد صحت بخش غذا کھانا اہم 
۔ عضو ل نی ےس پہےل کچھ لوگوں کا وزن بہت کم ہو چکا یہے

ورت ہونی  ہوتا ہے اور انہیے بعد میے اپنا وزن بڑھانی یک ضی
۔  ہے جبکہ کچھ لوگوں کا وزن نارمل رہتا ہے

Prednisolon   ی یک وجہ ےس پہےل یک نسبت زیادہ بھوک تٹے
لگ سکٹی ہے اور اس لئے یہ خیال رکھنا اہم ہے کہ آپ 
 نہ ہو جائیے اور اس وجہ ےس صحت ےک نئے 

شدید مونی
۔ بنیادی اصول ےک طور پر ہم دن  مسائل نہ پیدا ہو جائیے

: ناشتا، دوپہر کا   5ےس  4میے  کھانوں کا مشورہ دینی ہیے
س۔ سنیک 2 – 1کھانا اور شام کا کھانا، اور اس ےک عالوہ 

 ےس کھانا آپ یک بھوک کو بیھ ٹھیک رکھتا ہے اور 
ی

باقاعدیک
۔  خون میے شوگر یک زیادہ اونچ نیچ ےس بیھ بچاؤ رہتا ہے

http://www.helsenorge.no/


 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 چیٹے 

  وں کا استعمال کم رکھنا ی آپ کو چیٹی اور میٹیھ چٹے
۔  چاہنے

  روزانہ چیٹی ےک زیادہ استعمال ےس موٹانے اور
۔  ذیابیطس کا خطرہ بڑھتا ہے

 
 
ے

 چکنائ
مدافعت کم کرنی وایل دوائیوں یک وجہ ےس موٹانے چونکہ 

، آپ کو اپنی  ول یک زیادنی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور کولیسٹی
 میے چکنانے یک مقدار اور چکنانے یک قسم کا خیال 

کھانی
۔  رکھنا چاہنے

 
 پلیٹ کا ماڈل

ی  حصوں میے تقسیم  برابر اپنی ذہن میے ایک پلیٹ کو تیے
یاں ڈ ی ۔ دورسے حےص کو کریں۔ ایک حےص میے سٹے الیے

ےس بھریں۔ آخری حےص کو  رونی آلو، چاول، پاسٹا یا 
مچھیل، گوشت، پھلیوں یا انڈوں ےس بھریں اور اگر آپ 

۔  استعمال کر رہے ہوں تو وہ بیھ یہاں ڈالیے
 چٹٹی
 

خیال رکھنا  بہتآپ کو کھانی ےک متعلق حفظان صحت کا 
وں کا علم ہونا  ی  یک چٹے

چاہنے اور خطرہ رکھنی وایل کھانی
۔ اس بارے میے مزید تفصیل غذا ےس متعلق باب  چاہنے

۔  میے ہے

 رسگریم
ے

 جسمائ

عضو کا عطیہ لینی ےک بعد آپ دوائیاں لینی ہیے جن یک 
۔ ک  جسمانی رسگریموجہ ےس آپ کا  رنا اہم ہو جاتا ہے

راد گھر ےک کاموں اور باہر جسمانی رسگریم ےس ہماری م
ےس ےل کر باقاعدہ، سخت ورزش تک سبیھ  پیدل چلئی 

۔ اہم یہ ہے کہ آپ وہ رسگریم اور رسگریم یک  کچھ ہے
 ےک لحاظ ےس 

ی
موزوں سطح تالش کریں جو آپ یک زندیک

 ہو۔
 ےس ورزش کرنا 

ی
ہے تو  موزوں نہیے اگر آپ ےک لئے باقاعدیک

 اور فارغ وقت میے 
ی

ہ زندیک یہ خیال رکھیے کہ آپ روزمر 
۔  کس طرح اپٹی رسگریم بڑھا سکئی ہیے

 اور جنیس تعلقات
ی

 ازدواجی زندگ

عضو کا عطیہ لینی ےس پہےل بہت ےس لوگوں یک جنیس 
۔  خواہش ختم ہو چیک ہونی ہے یا کم ہو چیک ہونی ہے

جانی ہے  بالعموم عضو لگوانی ےک بعد یہ خواہش واپس آ 
لیکن اس میے لگئی واال وقت مختلف لوگوں ےک لئے 

۔  مختلف ہو سکتا ہے
 

دوائیوں ےک ضمٹی اثرات یک وجہ ےس عضو تناسل سخت 
۔ اگر یہ مسئلہ ہو تو آپ   میے مشکل ہو سکٹی ہے

ہونی
اس ڈاکٹی ےس مدد مانگ سکئی ہیے جو آپ کا معائنہ کرتا 

۔  ہے
 

ی ک یک  عمر  ماں بن سکئی یک بیماری ےک  ا حیضجن خواتیے
 ا ہو، عضو کا عطیہ لینی ےک بعد اکٹر ان ک رک چکا دوران 
وع ہو جات حیض ۔ حمل ٹھہرنی کا امکان بڑھ  ا پھر رسی ہے

۔ لہذا جاتا ہے   مانع حمل طریقی استعمال کرنا اہم ہوتا ہے
گ Takrolimus (Prograf ،Advagraf ) یاد رکھیے کہ

ائڈز ےس بنے ہارمونز یعٹے تمام قسموں گ وج ہ ےس سٹیے
مانع حمل  اور  (P-piller) ںو مانع حمل گولی

اور یہ کا اثر کم ہو سکتا ہے  (P-sprøyter) انجیکشنوں
۔کچھ  مانع حمل طریقے    کم قابل اعتبار ہو سکیے ہیے

، اگر   طریقوںآپ جس ڈاکٹی ےس مانع حمل  کا مشورہ لیے
اےس اعضا ےک عطئے اور مدافعت کم کرنی وایل دوائیوں ےک 

 بارے میے علم ہو تو اچھا ہو گا۔
اگر آپ حاملہ ہونا چاہٹی ہیے تو آپ کا اس ڈاکٹی ےس 

وریمشورہ لینا  ۔ ضے اگر آپ  ہے جو آپ کا معائنہ کرتا ہے
 Cellceptیا  Cellceptحاملہ ہونا چاہٹی ہیے تو 

استعمال نہ کریں۔ اس لئے دوائیاں بدلئی یک منصوبہ بندی 
۔ وری ہوتا ہے وری ہے کہ  حاملہ ہونی ےس پہےل کرنا ضی ضی

سال گزر چےک ہوں اور عضو ےک  2ےس  1عضو لینی ےک بعد 
 ۔ کیا جانے پر غور  اور دوائیوں فعل 
 

  CMVعضو کا عطیہ لینی واےل کچھ لوگوں کو
(cytomegalovirus)  ورت ہونی کا عالج ک روانی یک ضی

۔ اس عالج ےس اوالد پیدا کرنی یک صالحیت پر وقٹی اثر  ہے
۔  پڑ سکتا ہے اور پیٹ میے بجے کو نقصان پہنچ سکتا ہے
ی کا عالج جتنا عرصہ جاری ہو، انہیے اس  لہذا خواتیے

۔ مردوں کو  دوران مانع حمل طریقی استعمال کرنی چاہییے
دن تک کنڈوم  90عالج ےک دوران اور اس ےک بعد بیھ 

۔    استعمال کرنا چاہنے

 سوشل میڈیا

ہمیے احساس ہے کہ آپ عضو کا عطیہ ملئی یک اتٹی بڑی 
۔ پھر بیھ ہم آپ ےس اس 

ی
خٹے دورسوں کو سنانا چاہیے ےک

 ےک بارے میے محتاط رہنی یک درخواست 
خٹے کو پھیالنی
۔  ہیے

ےک شخص ممکن ہے آپ یک پوسٹ کو مرحوم  کرنی
۔  ، دوست یا واقف پہچان لیے ی  لواحقیے

 
 غورماخذ پر تنقیدی 
 بہت ےس مختلف ذرائع ےس ملئی وایل آج ےک دور میے 

وں نٹے معلومات تک ہماری رسانے بڑھٹی جا ریہ  ڈھٹے
 ہیے کہ آپ اعضا ےک ہے 

۔ اس لئے ہم آپ کو متوجہ کرنی



 

 

 

 

 

 

  

 

عطئے ےک بارے میے جو معلومات حاصل کریں، انہیے 
۔ اگر آپ کو بعض نٹے معلومات تنقیدی نظر  ےس دیکھیے

ملیے تو آپ نی جو کچھ پڑھا ہو، آپ کو اس ےک متعلق 
۔  چاہنے

 اپنی گردے ےک ڈاکٹی ےس بات کرنی
 


