


درخت کی شاخوں کی مانند، آپ کے قلب کی سطح پر شریانوں کا ایک جال بچھا ہوتا ہے۔ ان 

(Coronary Arteries)شریانوں کو کارونری آرٹریز یا دل کی شریانیں کہتے ہیں ۔ کارونری 
شریانوں کی مدد سے دل خود کو آکسیجن اور زندگی بخش اجزاء سے بھرپور خون پہنچاتا ہے۔ 

جب دل کی شریانوں کی اندرونی دیواروں پرچربی جمع ہوجاتی ہے، توآپ کا قلب خود کو صحیح 

مقدار میں خون نہیں پہنچا سکتا ہے۔ خاص طور پر حب آپ کے قلب کو معمول سے زیاده خون کی 

فراہمی کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کے ورزش کے دوران، اوپر نیچے سیڑیاں چڑهتے ہوۓ 

و  غیره ؛اس صورتحال میں کم خون کی فراہمی کی صورت میں ،آپ دل کی بیماری کی عالمات 

محسوس کرتے ہیں!  

سینے میں درد (انجائینا) / ہارٹ اٹیک

(Epigastric Pain)کھانا کھانے کے بعد پسلیوں کے نیچے تکلیف 
سانس پھولنا: آٹھ سے دس قدم چلنے کے بعد، سیڑهیاں چڑهتے ہوۓ

چکر آنا

کارونری اینجیوپالسڻی سرجری کے بغیر ایک قسم کا طریقہ عالج ہے۔ یہ دل کی بند شریانوں کو 

کھولنے کا عمل ہے۔ کارونری اینجیوپالسڻی کے بعد دل کو صحیح مقدارمیں خون پہنچتا ہے! اگر 

آپ فالتوڈا ئ اور ہسپتال میں اضافی قیام سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اینجیوگرافی اوراینجیوپالسڻی 

ایک ساتھ بھی کروا سکتے ہیں۔

(Cath Lab)کارونری اینجیوپالسڻی ، بالل ہسپتال کی کیتھ لیب  میں ہو گی۔ اس کے دوران:

کی مدد سے سن کیا  (Anaesthesia) آپ کی کالئ یا ٹانگ کے اوپری حصے کواینستھیزیا 
جاۓ گا۔

(Arterial Sheath)سن کی ہوئ جگہ پر،کینوال نما آرٹیرئیل شیتھ  لگائ جاۓ گی۔
دل کی شریانوں تک پہنچایا جاۓ گا۔ (Catheter) کینوال کے ذریعے ٭کیتھیڻر

(٭کیتھیڻر = ایک قسم کی باریک ٹیوب، جسکے ساتھ شریانوں میں محفوظ طریقے 

سے گزرنے کیلۓ ایک اور نہایت باریک تار منسلک ہوتی ہے)

صحیح جگہ پر پہنچنے کے بعد ،کیتھیڻر کے ساتھ منسلک تار نکال دی جاتی ہے۔
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