
 دل کے مريض بچوں کی تنظيم کے بارے ميں معلومات

ميں کچھ باتيں ہمارے باره  

 

دل کے مريض بچوں کی تنظيم کاخواب يہ ہے کہ ناروے ميں دل کے مريض تمام بچے ايک عمده زندگی گزاريں۔ 
 اسکا مطلب يہ ہے کہ ہم صرف اپنے اراکين کو ہی نہيں بلکہ دل کے مريض ہر بچہ کو اپنا بچہ سمجھتے ہيں۔ 

 

مکن ّنوے فيصد کا عالج متک بچے دل کے امراض کے ساتھ پيدا ہوتے ہيں۔  600سے  500ناروے ميں ہر سال 
يں جو دل کے امراض نوجوان ہايسے  عمرے يا اٹھاره سال سے کم چھوٹے بچ 9000وے ميں تقريباً ہوتا ہے۔ نار

اٹھاره سال سے اوپر دل کے کے ساتھ پيدا ہوئے ہيں يا انہيں دل کا مرض چھوٹی عمر ميں الحق ہو گيا ہے۔ 
مريضوں کی تعداد دوسرے نمبر پر آتی  مريضوں کی تعداد دگنی ہے۔ بچوں کو الحق دائمی امراض ميں دل کے

 ہے۔ 

 

زندگی ميں بڑی تبديلياں واقع ہو جاتی ہيں۔ اکثر  بچہ پيدا ہو تو اس خاندان کیجب کسی کنبہ ميں دل کا مريض ايک 
بچوں دل کے مريض اوقات اہِل خانہ کو اسپتالوں کے لمبے چکر کاٹنا پڑتے ہيں، نيز مستقبل بھی مخدوش ہوتا ہے۔ 

ايسے والدين کی طرف سے مدد ملتی ہے جو آپ ہی کی صورتحال ميں جيتے ہيں، خواه دل کی تنظيم ميں آپ کو 
 کانقص چھوٹا ہو يا بڑا۔

 

 مقاصد

دل کے مريض بچوں کی تنظيم ايک ملک گير تنظيم ہے۔ ہم اٹھاره سال سے کم عمر ايسے نوجوانوں اور بچوں کے 
ے امراض کے ساتھ پيدا ہوتے ہيں يا جنہيں دل کا مرض چھوٹی عمر ميں ال حق حقوق کا تحفظ کرتے ہيں جو دل ک

نيز ايسے والدين کے حقوق کا بھی تحفظ کرتے ہيں جن کا بچہ  ،ہو جاتا ہے۔ ہم ان بچوں اور نوجوانوں کے اہِل خانہ
 فوت ہو جائے۔ 

دل کے مريض بچوں کی تنظيم  کا مقصد ہے کہ ہم دل کے مريض بچوں اور نوجوانوں اور ان کے اہِل خانہ کی 
:م کرتے ہيں۔اس کے ليے ہماصورت حال کو بہتر بنانے کے ليے ک  

بچوں، نوجوانوں، ان کے اہِل خانہ اور معاشره کو معلومات اور مشوره بہم پہنچاتے ہيں۔ ۔   

 ۔ معاشره کے ليے رابطہ کا کام کرتے ہيں۔ 

سہولت بہم پہنچانے کے ليے مدد اور توجہ فراہم کرتے ہيںسٹاف کو مزيد تعليم اور تحقيق کی متعقلہ صحت کے ۔   

 ۔ سرکاری اداروں ميں کنبوں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہيں۔

مشاغل ميں حصہ لينے کی سہولت  نيز فارغ اوقات کے ،ے ساتھ رابطہ ْاستوار کرنےايک دوسرے ککو اہِل خانہ ۔ 
ہيں۔ فراہم کرتے  

ن کا بچہ دل کا بيمار ہو يا جن کا بچہ فوت ہو دد اور سہولت فراہم کرتے ہيں جم ۔ انسانی بنيادوں پر ان خاندانوں کو
 جائے۔ 

جن سے تنظيم کی مالی مدد ہو سکے تاکہ ہم اپنی سرگرمياں جاری رکھ  ايسی سرگرميوں کا اہتمام کرتے ہيں۔ 
 سکيں۔

 



تنظيم سياسی اور مذہبی طور پر نيوٹرل ہے۔  ہماری  

 

ہيں؟ ہم آپ کے ليے کيا کر سکتے  

دل کے مريض بچوں کی تنظيم کے ہاں آپ کو ايسا ماحول ميسر ہوتا ہے جہاں آپ اپنی ہی صورت حال ميں پائے 
ہمارے ہاں آپ کو دل کے پيدائشی مريضوں کی زندگی کے جانے والے خاندانوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہيں۔ 

 تمام مراحل کے باره ميں مشوره اور اس ميں مدد مل سکتی ہے۔ 

 جب آپ دل کے مريض بچوں کی تنظيم کے رکن بن جائيں تو آپ کو مندرجہ ذيل سہوليات مل سکتی ہيں:

 ۔ اپنی ہی جيسی صورت حال ميں پائے جانے دوسرے لوگوں کے ساتھ مالقات

 ۔ ہمارا رسالہ جو سال ميں چار بار شائع ہوتا ہے۔ اس کا نام ہے 

Hjertebarnet 

مفت سہولت ہے جہاں آپ ہر دوسرے ہفتہ ٹيليفون کر کے گفتگو اور مشوره حاصل ۔ ٹيلی فون کی سہولت ۔ يہ ايک 
 کر سکتے ہيں۔ 

 ۔ معلوماتی مواد جو والدين، سکول اور بارنے ہاگے کو ضروری معلومات فراہم کر سکتا ہے۔ 

 

گرميوں کے باره ے کے باره ميں، والدين کو بہم سہوليات کے باره ميں يا تنظيم کی سرناگر آپ کے ذہن ميں رکن بن
:ميں سوال ہو تو ہم سے رابطہ قائم کريں۔ ہمارا فون نمبر اور ای ميل کا پتہ درج ذيل ہے  
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 دل کے مريض بچوں کی تنظيم کا مقصود يہ ہے کہ دل کے مريض بچے ہر ممکن حد تک معياری زندگی گزاريں۔

 

 ان والدين کے ليے سہولت جو اپنے بچہ سے محروم ہو چکے ہوں

تنظيم کا ايک گروپ ايسے خاندانوں کے ديکھ بھال کرتا ہے جو اپنے دل کے مريض بچہ سے محروم ہو چکے 
 ہوں۔ ہم ايسی مالقاتوں کا اہتمام کرتے ہيں جن ميں دکھ اور رنج کا مداوا ہو سکے۔ اس گروپ کے گياره اراکين ہيں

يافتہ  يہ سب تربيتکی نظامت کاکام کرتے ہيں۔  گروپ جن کا تعلق سارے ملک سے ہے اور ان ميں سے تين اس
مريض ہے يا مريض رہا ہے۔ پيدائشی نيز ان کا بچہ يا تو دل کا لوگ ہيں اور ان کا کئی سالہ تجربہ ہے۔   

 

ور يا تھيراپسٹ نہيں ہے، ليکن يہ بات سننے  يہ گروپ انسانی بنيادوں پر تشکيل ديا گيا ہے۔ ان ميں سے کوئی پيشہ
اور انسانی ہمدردی کے اظہار کا سليقہ جانتے ہيں۔ يہ ايسے لوگ ہيں جو دل کی گہرائيوں سے دکھ ميں گھرے 

 لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہيں۔ 

‘‘بات سن کو دکھ پر مرہم رکھنا، دالسہ دے کر دکھ کو چھپانے، سے بہتر ہے’’  

 

کی تنظيم کا ڈھانچہ دل کے مريض بچوں  

 



دل کے مريض بچوں کی تنظيم، دل کے مريض بچوں اور نوجوانوں، ان کے اہِل خانہ اور ايسے خاندانوں کے 
ميں ايسے والدين نے  1976اس تنظيم کی بنياد  حقوق کے تحفظ کی ملک گير تنظيم ہے جن کا بچہ فوت ہو چکا ہو۔

مريض تھے۔  ےرکھی جن کے بچے دل ک  

 

 ہماری تنظيم سياسی اور مذہبی طور پر نيوٹرل ہے۔ 

 

ايف ايف ايچ بی کے تمام اراکين ْاس فلکے کی ايف ايف ايچ بی تنظيم کے اراکين ہيں جہاں وه مقيم ہيں۔ ہمارے وه 
اراکين جو چاہتے ہيں، اپنے فلکے ميں مقامی طور پر دل کے مريض بچوں کی مدد کر سکتے ہيں۔ کچھ فلکوں ميں 

 مقامی تنظيم بھی اسی شکل ميں ْاستوار ہے۔ 

ايف ايف ايچ بی کے قومی کنونشن ميں بھيجتے ہيں۔ يہ کنونشن تنظيم کا دوسرے سال اپنے نمائندے تمام فلکے ہر 
سب سے اعلٰی اداره ہے۔ قومی کنونشن ايک قومی ايگزيکٹو کميٹی منتخب کرتی ہے، يہ کميٹی انتظاميہ کی مدد کے 

 ساتھ تنظيم کا روزمره کام چالتی ہے۔ 

 

کوں ميں يونٹدل کے مريض بچوں کی تنظيم کے فل  

 

 دل کے مريض بچوں کی تنظيم  کے تمام فلکوں ميں يونٹ موجود ہيں۔ 

 

يہ يونٹ دل کے مريض بچوں کے والدين رضاکارانہ طور پر چالتے ہيں۔ ان کا بنيادی کام يہ ہے کہ مقامی طور پر 
ل کے مريض بچوں کے سرگرميوں کا اہتمام کريں، مقامی اسپتالوں کے ساتھ رابطہ رکھيں اور اپنے فلکے ميں د

سے زائد سرگرميوں کا اہتمام کرتے ہيں۔  200ال ميں سوالدين کو مدد فراہم کريں۔ ہمارے يہ يونٹ   

دبا کر آپ ہمارے فلکے کے يونٹس کے انٹر نيٹ پيچ کو ديکھ سکتے ہيں۔  وک‘‘ رابطہ کريں’’بائيں جانب مينو ميں   

«kontakt oss» 

 

باره ميں معلوماتتشخيص، معائنوں اور عالج کے   

 

تشخيص، معائنوں اور عالج کے باره دل کے پيدائشی اور بعد ازاں پيدا ہونے والے نقائص کی بہت سے اقسام ہيں۔ 
:ميں معلومات آپ کو يہاں مل سکتی ہيں  

http://www.corience.org/ 

 

 


