تارکين وطن کی صحت اور ہيپا ٹئٹس
سی  -ايک تعارف

گروپ کے ليۓکچھ ہدايات
 آپ اپنا انداز بيان خود منتخب کريں-
 براه مہربانی اپنے موبائل فونز کی گھنٹی بند رکھيں-
 اگر آپ کوفون استعمال کرنے کی ضرورت ھے تو کمرے سے
باھر جا کر استعمال کريں-
 جب کوئی دوسرا بات کر رھا ھوتو اس کو توجہ سے سنيں-
 لوگوں کی رازداری کا احترام کريں اور جو اس کمرے ميں کہا
جاۓ اسے يہيں تک رکھيں-
 جو لوگ گفتگو ميں شامل نہيں انہيں بات کرنےکا موقع ديں-
 اپنے ذاتی تجربہ سے بات کريں-

کچھ کيٹی کے بارے ميں ….
 کيٹی کينيڈا بھر کے ليۓايچ آئی وی اور ہيپاٹئٹس سی کی معلومات
مہيا کرنے کا ذريعہ ھے-
 کيٹی ايک غير منافع بخش اداره ھے جو کہ  20سال سے کام کر
رھا ھے-
 کيٹی ايچ آئی وی يا ہيپاٹئٹس سے متاثره افراد ،خطرے کا شکار
کميونٹيز ،صحت کی سہوليات مہيا کرنے والے افراد اور کميونٹی
تنظيموں کو معلومات ،وسائل اور ماہرين سے جوڑتا ھے تاکہ ان
بيماريوں کے پھيالؤ کو روکا جا سکے اور ميعار زندگی کو بہتر
بنايا جا سکے۔

ہيپاٹئٹس سی کی معلومات لسانی اورثقافتی
گروھوں تک پہنچنے کا منصوبہ
 اس پراجيکٹ کے تحت کميونٹيز کو ہيپاٹئٹس سی سے متعلق
معلومات ثقافتی طور پر مناسب ذرائع کے ذريعے دی جاۓ گی-
 سروسز فراہم کرنے والے افراد کے ليۓ استعد کار بڑ ھانے کی
ورکشاپس بھی منظم کی جائيں گی-
 اورآونٹيريو ميں بسنے والی چار بڑی ايميگرنٹ کميونٹيز تک ان
کی زبانوں ميں معلومات پہنچائی جائيں گی اور ان ميں ہيپاٹئٹس
سی کے بارے ميں آگاھی بڑھانے کے ليۓ ميڈيا مہم بھی چالئی
جاۓ گی-

کچھ اعداد و شمار
ً
اندازا  170ملين لوگ ہيپاٹائٹس سی کے
 ~ دنيا بھر ميں
مرض ميں مبتال ہيں-
 250,000 ~ کينيڈين اس مرض ميں مبتال ہيں-
 110,000 ~ اونٹاريو کے رہا ئشی اس مر ض ميں مبتال
ہيں-
~ ہيپاٹائٹس سی سے متاثره لوگوں ميں سے  20فيصد کو
يہ معلوم نہيں کہ ان کو وائرس لگ چکا ہے يعنی ھر 5
ميں سے  1فرد کو.

دنيا کے مختلف حصوں ميں ہيپاٹئٹس سی
سے متاثره افراد کی تعداد
 چين کی آبادی کا  3فی صد يعنی تقريبا  40ملين افراد
 انڈيا کی آبادی کا 1.8فی صد يعنی تقريبا  21ملين افراد
 پاکستان کی آبادی کا  4.8فی صد يعنی تقريبا  8.6ملين
افراد
 فلپائن کی آبادی کا  3.6فی صد يعنی تقريبا  3ملين
افراد

ايميگرنٹس کے لۓ ہيپاٹئٹس کو جاننا کيوں
ضروری ھے؟
 ايميگريشن کے دوران ھونے والے ميڈيکل ٹسٹ ميں ايچ آئی وی،
آتشک ،اورٹی بی کے ٹسٹ ھوتے ھيں مگر کسی بھی قسم کے
ہيپاٹئٹس کے نہيں۔
 اندازن کينيڈاميں ہيپاٹئٹس سی کا شکار ھونے والے ا فراد ميں سے
 20فيصد ايميگرنٹس ھوتے ھيں-
 دائمی ہيپاٹائٹس سی کی اکثرکوئی عالمات نہيں ہوتيں-اگر اسکا
عالج نہ کيا جاۓتو يہ جگر کو نقصان پہنچا سکتا ھے يا اس سے
بھی بڑھہ کر جگر کا سرطان )کينسر( ھو سکتا ھے-

صحت کا تعين کرنے والے سماجی محرکات
 صحت کا تعين کرنے والے سماجی محرکات ميں وه
حاالت ھيں جن ميں لوگ پيدا ھوتے ھيں ،پلتے بڑھتے
ھيں ،زنده رھتے ھيں ،بوڑھے ھوتے ھيں اور جس نظام
صحت کا وه استعمال کرتے ھيں-
 ان حاالت کے کا براه راست تعلق دولت ،طاقت اور
وسائل کی مقامی ،قومی اور بين االقوامی پر تقسيم سے
ھے-
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صحت کا تعين کرنے والے سماجی محرکات
 2002 ميں يورک يونيورسٹی ميں صحت کے سماجی محرکات
کا ايک ماڈل تيارکيا گيا جس ميں  14عوامل شامل ہيں -اس ميں
آپ کی ابوريجنل حيثيت ،معذوری ،ابتدائی زندگی ،تعليم ،مالزمت
اورکام کے حاالت کار ،خوراک کے بارے ميں غير يقينی ،صحت
کی سہوليات ،آپ کی صنف ،رھنے کے حاالت ،آمدنی اور اس کی
تقسيم ،نسل ،سماجی اخراج ،سماجی تحفظ کے ادارے ،بے
روزگاری اور مالزمت کا تحفظ ۔
 يہ عوامل کينيڈا ميں رھنے والے افراد کی صحت پر گہرا اثر
ڈالتے ھيں -حتی کہ غذا ،جسمانی سرگرمی سے بھی زياده يہاں
تک کے سگريٹ اور شراب نوشی سے بھی زياده
10

کينيڈا ميں ايميگرنٹس کی صحت
 تحقيق سے پتا چال ھے کہ ايميگرنٹس جب کينيڈا آتے ہيں تو ان
کی صحت عام آبادی کی نسبت بہتر ھوتی ھے -تاہم وقت کے
ساتھ ان کی صحت گرنے لگتی ھے –اس کوصحتمند ايميگرنٹس
کا اثر بھی کہا جاتا ھے-
 تاھم يہ ياد رکھنا چاھيے کہ ايميگرنٹس کی صحت ھر اعتبار سے
بہتر نہيں ھوتی:
 ايميگرنٹس ميں ڈيپريشن اور آرتھرائٹس کم ھوتا ھے-
 ٹائپ ٹو ذيابيطس ايميگرنٹس ميں زياده ھوتی ھے-
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کينيڈا ميں ايميگرنٹس کی صحت
 کينيڈا ميں پيدا ھونے والے افراد ميں دائمی بيماريوں کی شرح
8۔ 34فی صد ھے جبکہ نۓ آنے والے ايميگرنٹس ميں يہ
شرح 9۔ 25فی صد ھےاور جو ايميگرنٹس  5سال سے
پرانے ھيں ان ميں يہ شرح 9۔ 27فی صد ھے-
 اسی طرح ايميگرنٹس ميں ٹی بی اور ايچ آئی وی کی شرح
بھی غير متناسب ھے-
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ايميگرنٹس ميں صحت کی خواندگی کی صورت
حال
 دی کينيڈين پبلک ہيلتھ ايسوسی ايشن صحت کی خواندگی کی اس
طرح تعريف کرتی ھے:
 وه مہارتيں جو آپ کو اس قابل بنا ديں کہ آپ صحت کے متعلق
معلومات حاصل کر سکيں ،انہيں سمجھ سکيں اور ان کو استعمال
کر سکيں-
 دی کينيڈين کاؤنسل آن لرنگ کے مطابق صحت کی خواندگی کے
اعتبار سے تين کمزور ترين طبقے ھيں :سينيرز ،ايميگرنٹس اور
بے روزگار افراد-
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صحت کی خواندگی
ايميگرنٹس سے متعلقہ صحت کی خواندگی کے مسائل:
 کينيڈا کے نظام صحت کو سمجھنا
 صحت کی انشورنس کے نظام کو سمجھنا
 لسانی روکاوٹوں پر قابو پانا
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کچھ اصطالحات
ہيپاٹئٹس
يہ جگر کی سوزش ھے جو کہ بڑھنے سے جگرکے زخم کا باعث بن
سکتی ھے اور اگر يہ مزيد بگڑ جاۓ تو تو فائبروسس اور سيروسس بھی
ھو سکتا ھے۔
ہيپاٹئٹس سی
يہ جگر کی وه بيماری ھے جو ہيپاٹئٹس سی وائرس کی وجہ سے ھوتی ھے-
ہيپاٹئٹس سی وائرس
ايک وائرس ھے جو جگر پر حملہ کر تا ھے-

جگر کيا کرتا ھے؟
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 سب سے بڑا اندرونی عضوھے
 يہ اپنے آپ کو دوباره بنانےکی
صيالحيت رکھتاھے
 يہ جسم کے لۓ ايک قسم کی ‘چھلنی’
ھے جو:
 چھا نتا ھے
 صاف کرتا ھے
 پروٹين بناتا ھے
 کيميائی مادوں کو درست رکھتاھے
 اور جسم کے اندر  500سے ذياده فرض
انجام ديتا ھے

ہيپاٹئٹس کی وجوھات
 جب ہيپاٹئٹس وائرس کی وجہ سے ھو تو اس کے آخر پر ايک
حرف ھو تا ھے -وائرس کئ قسم کا ھوتا ھے جيسے کہ اے،
بی ،سی ،ڈی اور ای-
 ہيپاٹائٹس کيميائی ما دوں سے بھی ھو جاتا ھے جيسے کہ منشيات،
،شراب اور حتی کہ بعض اوقات کھلے عام ملنے والی ادويات
بھی جگر کو نقصان پہنچا سکتی ھيں-
 بعض اوقات کچھ ايسی بيمارياں بھی ھو تی ھيں جن کے نتيج ميں
انسانی جسم ايسی اينٹی باڈيز پيدا کرتا ھے جو جگر پر حملہ کرتی
ھيں-
•

ہيپاٹئٹس سی وائرس
 1989 سے پہلے اسے نا اے نا بی ہيپاٹئٹس
کہتے تھے
 ايک ايسا وائرس جو جگر پر حملہ کرتا ھے
www.thehealthnews.org

www.giantmicrobes.com

 اس سے بچنےکے لۓ کوئی حفاظتی ٹيکا
نہيں
 يہ خون کے خون سے رابطہ کے نتيج
ميں پھيلتا ھے خاص طورپر منشيات کے
لۓ استعمال ھونے والے سامان سے

ھيپاٹئٹس سی کی تشخيص
 ھيپاٹئٹس سی کی تشخيص کافی مشکل ھے
 اس بات کا پتہ چالنے کےلۓ دوالگ الگ ٹسٹ کرنے پڑتے ھيں
کہ کيا کوئی انفيکشن سرگرم ھے
ھيپ سی انٹی باڈيز ٹسٹ

ھيپ سی پی سی آر-آر اين اے ٹسٹ
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خون کا خون سے رابطہ کيسے ھوتا ھے
منشيات کے لۓاستعمال ھونے والے سامان سے

ہسپتال ميں استعمال ھونے والے سامان کو جراثيم سے
پاک کيے بغير اس کا استمعال
کينڈا ميں  1992سے پہلے خون کی منتقيلی
ٹيٹو بنانے والے يا جسم ميں سوراخ کرنے والے
اوزاروں سے
ذاتی حفظان صحت اوربننيں سنوارنے کے سامان سے

انجکشن ميں استعمال ھونے واال سامان

filters

cooker

water

tourniquet

syringe

شديد خطره )سرخ بتی(
 جراثيم سے پاک نہ کيا ہوا طبی سامان
 خون کی منتقلی
 ٹيکے کے ذريعے لی جانے والی منشيات کے سامان کا مشترکا
استعمال
 ناک کے ذريعے لی جانے والی منشيات کےسامان کا مشترکا
استعمال

 ٹيٹو بنانے والے يا جسم ميں سوراخ کرنے والے
اوزاروں سے اور آکوپنکچر کے سامان سے
• t

کچھ خطره) پيلی بتی(
 ذاتی حفظان صحت اوربننيں سنوارنے کے سامان سے-
 غير محفوظ جنسی عمل سے-
 حمل يا جنم کے دوران ماں سے بچے کو-
 استعمال شده سو ئی کا حادثاتی طور پر لگ جانا-

کوئی خطره نہيں )سبز بتی(
 سرسری رابطہ
 طبی عمل کے دوران ،نئے اور جراثيم سے پاک طبی اوزاروں کا
استعمال.
 ہيپاٹئٹس سی سے متاثره شخص کو گلے لگانے ،چومنے يا چھونے
سے.

ہيپاٹئٹس سے کيسے بچا جا سکتا ھے
 نشے سےھونے والے نقصان کو کم کرکے )ساتھيوں کی مدد
سے ،بغير تعصب کے (

خون کی چھان بين
محفوظ جنسی عمل
معلومات ،علم اور کاونسلنگ
انفيکشن سے بچنا
صحت پر اثر انداز ھونے والےديگرعوامل

يہ بيماری کيسے بڑھتی ھے؟
فرض کريں اس بيماری ميں سو افراد مبتال ھيں:
 ان ميں سے  20خود بخود اس سے نيجات حاصل کر ليں
گے
 80 افراد لمبی مدت تک اس بيماری ميں مبتال رھيں گے
 30-20 سال کے عرصہ ميں  60-40افراد فائبراسس ميں
مبتال ھو جائيں گے
 ان ميں سے  20کو سروسس ھوجاۓ گا
 اور 1سے  4افراد جگر کے کينسر کا شکار ھو جائيں گے-

جگرکے نقصان کے مراحل
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عالمات يا نشانياں
 70-80%افراد ميں اس مرض کی کوئی عالمات نہيں ھوتيں
20-30 %افراد شايد يہ عالمات ظاھر کريں :
 تھکاوٹ
 فلو کی طرح کی
عالمات
 ڈيپريشن
 پيليا
 گہرے رنگ کی
پيشاب
29

 متلی
 بھوک کم لگنا
 پيٹ درد
 ہلکے رنگ کا پاخانہ
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پزل کے ليۓ سواالت
ہيپاٹئٹس کی کن اقسام کے ليۓ حفاظتی ٹيکے موجود
ھيں؟
 ہيپاٹئٹس اے کے ليۓ کس قسم کا عالج دستياب ھے؟
کتنے فيصد افراد خودبخود ہيپاٹئٹس بی سے نجات حاصل
کر ليتے ھيں؟
ہيپاٹئٹس بی کس طرح ايک شخص سے دوسرے کو لگتی
ھے؟
31

ہيپاٹئٹس سی کا عالج کياھے؟
اس عالج کا مقصد يہ ھوتا ھے کہ جسم سے وائرس نکل
جاۓ –
يہ  50-80 %تک کامياب ھوتا ھے-
اس کی دو ادويات ھيں:
پيگ-انٹرفيرون )ہفتہ وار ٹيکے(
ريبا وائرن )روزانہ لينے کی گولياں(
called SVR (sustained virological response)

ہيپاٹئٹس سی کا جديدعالج
جديد عالج ميں مدافعتی نظام کو بہتر بنانے کی بجاۓ يہ
کوشش کی جاتی ھے کہ وائرس اپنے آپ کو نہ بڑھاۓ-
نئی ادويات 'پروٹيز انہيبٹرز'
بوسيپريور-اونٹاريو ميں عالج کے لۓ منظور ھوچکی
ھے
 ٹيالپريور )telaprevir (Incivek

عالج کے ضمنی اثرات
 عالج کے ضمنی اثرات اس کو کافی مشکل بنا
 ديتے ھيں
 خاص طور پر ڈيپريشن اورمستقيل تھکن
 ذياده تر چھوٹے موٹے اثرات چند ھفتوں کے بعد ختم ھو جاتے
ھيں-
 اکثر ضمنی اثرات ايسے ھوتے ھيں جن سے نبٹا جاسکتا ھے
 عالج کا ميابی سے مکمل کرانے کے لۓ لوگوں کو کافی سہارے
کی ضرورت ھو تی ھے

کيس سڈيز
بحث کے ليے سواالت:
 آپ کے خيال ميں اس شخص کی ترجيحات اس وقت کيا
ھيں؟
اپنی صحت کو قائم رکھنے ميں اور ٹيسٹ کروانے ميں
انہيں کن روکاوڑوں کا سامناھے؟
انہيں کون سے وسائل دستياب ھيں؟

وه چيزيں جو مدد دے سکتی ھيں
غذائيت:
 متوازن غذا -کم گھی اور چربی ،کم شکر،
 ذياده فائبر)پھل اور سبزياں(
 کافی )(coffee
 روزانہ ورزش
 سہارا ايسے لوگوں سے جنہيں خود يہ بيماری ھے اور اس کے
عالوه گھر کے افراد ،دوستوں اور کميونٹی ورکروں سے بھی

وه چيزيں جو نقصان پنہچا سکتی ھيں
شراب
جس حد تک ممکن ھو اسے کم کر ديں يا پھر کچھ
 اور استعمال کر ليں
 سگريٹ نوشی
 غير قانونی ادويات
 ديگر وائرس يا پھر اور انفيکشنز جيسے کہ ھيپ اے ،ھيپ
بی يا پھر ايچ ائی وی-

لوگوں کوکس طرح کے سہارے کی ضرورت
ھو تی ھے؟
 جہاں ممکن ھو سہارا دينے والے گروپ کا حصہ بن جائيں-اور
اگر ايسا کوئی گروپ نہ ھو تو خود ايسا گروپ
 شروع کر ديں-
 عالج سے متعلق معلومات اپنے گھر کے افراد اور دوستوں کو
ديں تاکہ انہيں علم ھوکہ آپ کی کيا کيفيت ھے
 ہيپاٹئٹس سی کے بارے ميں اپنی معلومات بڑھائيے
 عالج مہيا کرنے والے ايسے افراد کی ٹيم ڈھونڈيں جس پر آپ
کواعتبار ھو-
 جب ضرورت پڑۓ تو مدد حاصل کريں

کسی سے بات کريں ..
پبلک ہيلتھ ٹورونٹو کی صوبے بھر کے ليے معلوماتی ٹيليفون الئن
 يہاں کام کرنے والے افراد ہندی ،پنجابی ،اردو ،تگالک ،مينڈرين،کينٹونيز اور کئ ديگر زبانوں ميں معلومات فراہم کر سکتے ہيں -جب
آپ يہاں پر رابطہ کريں تو ممکن ہے کہ آپ کو اپنی زبان ميں
معلومات حاصل کرنے کے ليے کوئی خاص وقت ديا جاۓ جب اس
زبان ميں معلومات فراہم کرنے واال عملہ موجود ھو-
 يہ لوگ ہيپاٹئٹس ،ايچ-آئی-وی اورجنسی صحت کے متعلق مفت اوربغير نام جانے معلومات فراہم کرتے ہيں  -يہ آپ کو کسی ايسے
کلينک کا پتہ بھی دے سکتے جہاں آپ اپنا ٹسٹ کروا سکيں-
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کسی سے بات کريں ) ..جاری ھے(
 اونٹيريو سے مفت کال کے ليے1-800-668-2437 :
 پير سے جمعہ کے دن  :صبح 10 :00بجے سے رات 10 :30
بجے تک
 ہفتہ اور اتوار :صبح 11: 00بجے سے دوپہر  3:00بجے تک
 اونٹاريو سے باھررہنے والے افراد اپنی مقامی آبادکار )سٹلمنٹ(
يا صحت کی سہوليات مہيا کرنے والی تنظيم سے رابطہ کريں

40

معلومات کے ذرائعے
ويب سائٹ :
• www.yourlanguage.hepCinfo.ca

آڈرنگ سنٹر:
کيٹی کےآڈرنگ سنٹر سے اپنی زبان ميں پمفلٹ منگوانے کے ليۓ
يہ کوڈ استعمال کريں:
اردو اور انگلش ATI 70122 :
پنجابی اور انگلش ATI 70121:
:
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ھم سےرابطہ کريں
•
•
•
•

htuscano@catie.ca - Hywel
ftanveer@catie.ca - Fozia
www.hepCinfo.ca
416-203-7122 ext 246

• 555 Richmond St W
Suite 505/Box 1104
Toronto, ON M5V 3B1

