
જન્મજાત હૃદય રોગ સંશોધનનાં ભાવિ વિશે તમે કહો! 

જન્મજાત હૃદય રોગમાાં ભવિષ્યના સાંશોધનનાાં ક્ષેત્રોને ઓળખિા અને પ્રાધાન્ય આપિા માટે અમે રાષ્ટ્ર ીય અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ જ ેદદીઓ, તેમના 

પવરિારો અન ે હેલ્થકેર પ્રોફેશનલો માટે સૌથી મહત્િપરૂ્ણ છે. તમારી સહાયથી, યકેુમાાં જન્મજાત હૃદય રોગ સાંશોધન નક્કી કરિાની વદશાનો ફેંસલો 

કરિા પર મોટો પ્રભાિ પડશે—  તેથી અમે તમારી પાસેથી સાંભળિા માંગીએ છીએ!  

આ પ્રોજકે્ટ જન્મજાત હ્રદયરોગિાળા લોકોની તેમની જીિનભર, તેમના જન્મ પહેલાાંના સમાિેશ સવહત સારિાર અને કાળજી કઇરીતે કરિી તેના 

પર કેન્રીત છે.  અમને  નીચે જર્ાિેલ બાબતો વિશેના તમારા પ્રશ્નોમાાં વિશેષ રૂવચ છેેઃ   

• વનદાન, ગભાણિસ્થા દરવમયાન અથિા જન્મ પછી 

• સારિાર, જમેકે મેડીકલ થેરાપી (દાત દિા), કેથેટર પ્રોસીઝસણ, સજણરી, ટર ાન્સપ્લાન્ટ અને માનવસક યા સામાજીક મદદ  

• વથથવત/સારિારન ં પવરણામ, અને દદી અને  તેમના પવરિાર પર પડેલ અસર, શાવરરીક, માનવસક, સામાજીક અને જન્મજાત હ્રદયરોગ સાથે 

જીિિામાાં સામાજીક અસરોના સમાિેશ સવહત.   

અમે જન્મજાત હ્રદયની ખામીના કારર્ો, જન્મજાત હૃદયની ખામી વિના તેમાાં હસ્તગત હ્રદય રોગ, અથિા હૃદયને અસર ન કરતા જન્મજાત 

વિકારોના પાસાઓ જિેી બાબતો પર ધ્યાન આપી રહ્યા નથી, જ ેઉપર જર્ાિેલ યાદીની બહાર છે. 

આ પ્રારંવભક સિેક્ષણ પ રુ કરિા માટે તમારો આભાર. જો તમને આ વલલવનક્માાં આપિામાાં આવયુાં હોય તો મહેરબાની કરીને તે પાછુાં  આપો, યા 

સ્કાન/ફોટો કરીને congenitalPSP@contacts.bham.ac.uk ને ઇ-મેઇલ કરો, Freepost CONGENITAL PSP પર પોસ્ટ કરો, કોઈ સ્ટેમ્પ જરૂરી. 

િધુ માવહતી માટે, મહેરબાની કરીને જુઓેઃ www.birmingham.ac.uk/congenital-psp 

તમે જન્મજાત હૃદય રોગના વનદાન, ઉપચાર અથિા પવરણામો સંબંવધત ભવિષ્યના સંશોધન દ્વારા કયા પ્રશ્નોના જિાબો જોિા માંગો છો?  

મહેરબાની કરીને નીચનેા દરકે ખાનામાાં  ત્રર્ સિાલો લખો. 

સિાલ 1: 

સિાલ 2: 

સિાલ 3: 

હિે અમે તમે કોર્ છો અને જન્મજાત હૃદયરોગમાાં તમારી રુવચ અથિા તે વયવિ કે જનેા િતી તમે આ સિેક્ષર્ ભરી રહ્યા છો તેના વિશે થોડુાં  

જાર્િા માાંગીએ છીએ. મહેરબાની કરીને નીચેના દરકે પ્રશ્નો માટે એક ખાનામાાં વનશાની કરો. 

તમારી ઉંમર કેટલી છે (િર્ષો)? 0-10 11-15 16-20 21-35 36-50 51-65 65+ કહેિુ નથી   

તમારી જાવત?  પુરુષ  મવહલા  બીજુ  કહેિુ નથી  

તમારંુ િંવશય જ થ?  એવશયન - ઇવન્ડયન યા વિટીશ ઇવન્ડયન  એવશયન - પાવકસ્તાની યા વિટીશ પાવકસ્તાની 

  એવશયન - બાાંગ્લાદેશી યા વિટીશ બાાંગ્લાદેશી બીજી કોઇ એવશયન પૃષ્ઠભૂવમ વમશ્ર - ગોરીયા/એવશયન  

  બીજી કોઇ વમશ્ર પૃષ્ઠભૂવમ  બીજુ િાંશીય જુથ – મહેરબાની કરીને જર્ાિો:  કહેિુાં નથી  

નીચેનામાંથી તમારંુ શ્રેષ્ઠ િણણન છે?  જન્મજાત હ્રદયની ખામી સાથે મારો જન્મ થયો  માતાવપતા અન્ય સાંબાંધી 

  હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ  ધમાણદા  બીજુ - મહેરબાની કરીને જર્ાિો:  

mailto:congenitalPSP@contacts.bham.ac.uk

