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તપાસ કાયર્ક્રમો 

પે�ુ પરની ધોર� નસ સોજો 

  

છાતી 
હ્રદય 

પે�ુ 

સો� સાથે  

ધોર� નસ 

પે�ુ પરની ધોર� નસ સોજો (AAA) તપાસ 

Abdominal aortic aneurysm (AAA) screening 

65 અને વ� ુવયના ��ુષો માટ� મફત NHS તપાસ 

A free NHS check for men aged 65 and over 

(Gujarati) 
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આ પિત્રકા કોના માટ� છે? 

65 અને વ� ુવયના ��ુષો માટ� પે�ુ પરની ધોર� નસ સોજો તપાસ (AAA તપાસ પણ કહ�વાય છે) 

િવશે આ પિત્રકા મા�હતી �રૂ� પાડ� છે. 

 

પે�ુ પરની ધોર� નસ સોજો તપાસ (AAA) �ુ ંછે અને તમે તપાસ માટ� જશો ત્યાર� �ુ ંથાય છે તેની તે 

સ્પષ્ટતા કર� છે. જો તમે તપાસ કરાવવાનો િનણર્ય લો તો તે તમને સહાયક થશે. 

 

AAA તપાસ અને સરળ િવના �લૂ્ય�ુ ંઅલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્ક�ન છે.  

કોની તપાસ થઇ શક� છે? 

પ�ષો 65 વષર્ના થાય તે વષ� NHS તેમને આ તપાસ માટ� િનમતં્રણ આપે છે. 

65 થી વ� ુવય ધરાવતા હોય તેવા ��ુષો િવશે �ુ?ં  

પહ�લા ંતપાસ ન કરાવી હોય તેવા 65 થીવ� ુવયના ��ુષો પર�ક્ષણની વ્યવસ્થા કરવા માટ� તેમની 

સ્થાિનક સેવાનો સપંકર્ કર� શકશે.  

પે�ુ પરની ધોર� નસનો સોજો �ુ ંછે? 

તમારા શર�રમા ંલોહ� �રુવઠો �રૂો પાડતી �ખુ્ય રક્તવા�હની છે. તે તમારા હ્રદયમાથંી તમાર� છાતી 

અને પે�ુ મારફતે પસાર થાય છે. 

 

અ�કુ લોકોમા,ં �મ તેઓ �દૃ્ધ થાય છે, તેમ પે�ુમા ંધોર� નસની �દવાલ નબળ� થઇ શક� છે. ત્યારબાદ 

તે પહોળ� થઇ શક� છે અને પે�ુ ધોર� નસ સોજો થઇ – �લી જઈ શક� છે. 

 

65 અને વ� ુવયના ��ુષો માટ� �સ્થિત �બૂ સામાન્ય છે.  
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છાતી 
હ્રદય 

સામાન્ય પે�ુ ધોર� 

નસ 

પે�ુ 

છાતી 
હ્રદય 

સો� સાથે  

ધોર� નસ 

પે�ુ 
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પે�ુ પરની ધોર� નસ સોજો ગભંીર છે? 

મોટા ધોર� નસના સો� ભાગ્યે જ હોય છે પરં� ુગભંીર હોઇ શક� છે. ધોર� નસની �દવાલ પહોળ� થાય 

છે તેમ તે નબળ� બને છે અને ફાટ� શક� છે, �થી �તર�ક રક્ત�ાવ થાય છે. 100 માથંી આશર� 85 

લોકો ધોર� નસનો સોજો ફાટવાથી �તૃ્� ુપામે છે. 

 

ધોર� નસ સામાન્ય કરતા ંમાત્ર થોડ� મોટ� હોય તો ભયજનક નથી. આમ છતા,ં તેના િવશે �ણ�ુ ં�બૂ 

મહત્વ�ુ ંછે, �થી આપણે તપાસ કર� શક�એ ક� ધોર� નસનો સોજો ગભંીર થાય છે ક� ક�મ. 

તપાસ શા માટ� આવશ્યક છે? 

જો તમને ધોર� નસનો સોજો હોય તો તમને કોઇ સામાન્ય લક્ષણો જણાતા નથી. અથાર્ત જો તમને હોય 

તો તમે જણાવી શકશો નહ�, કોઇ �ુઃખાવાનો અ�ભુવ થશે નહ� અને મોટાભાગે કંઇ અલગ ધ્યાને 

આવશે નહ�. 

 

અમે તપાસ કર�એ છ�એ �થી ધોર� નસનો સોજો અમે વહ�લો શોધી શક�એ અને તેની દ�ખર�ખ અથવા 

સારવાર કર� શક�એ. આના લીધે, ધોર� નસનો સોજો ગભંીર સમસ્યાઓ ઊભી કર� તેની તકો સાર� ર�તે 

ઘટ� છે. 

 

જો તમને ધોર� નસનો સોજો હોય તે તેને શોધવાનો સરળ ઉપાય તમારા પે�ુ�ુ ંઅલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્ક�ન 

કરાવવાનો છે.  
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�સ્થિત ક�ટલી સામાન્ય છે?  

તપાસ કરાવનાર 70 ��ુષોમાથંી આશર� 1 પે�ુ ધોર� નસનો સોજો ધરાવે છે. 

કોને ગભંીર જોખમ રહ��ુ ંછે? 

�ીઓ કરતા ં��ુષોને ધોર� નસનો સોજો હોવાની શ�તા છ ગણી વ� ુછે, આથી જ �ીઓની તપાસ 

કરવામા ંઆવતી નથી. ધોર� નસનો સોજો હોવાની શ�તા વય વધવાની સાથે વધી �ય છે. 

પે�ુ ધોર� નસનો સોજો વધવાની તમાર� તક પણ વધી શક� છે જોઃ 

• તમે �મુ્રપાન કરતા હોય અથવા �ાર�ય ક�ુ� હોય 

• તમે હાઇ બ્લડ પે્રશર ધરાવતા હો 

• તમારા ભાઇ, બહ�ન અથવા માતાિપતા પે�ુ ધોર� નસ સોજો ધરાવતા હોય, અથવા તેમને થયો હોય 

 

�ું તપાસ માટ� જઇશ ત્યાર� �ુ ંથશે? 

ગભર્વતી �ીઓ�ુ ંકરવામા ંઆવે છે, તેવા સમાન અલ્ટ્રા સાઉન્ડ સ્ક�નનો અમે ઉપયોગ કર�એ છ�એ. આ 

�બુ ઝડપી છે અને સામાન્ય ર�તે 10 મીનીટ કરતા ંઓછો સમય લાગે છે. 

 

�ક્લનીકમા,ં અમે તમાર� વ્ય�ક્તગત િવગતો �છૂ��ુ,ં અમે તપાસ કર��ુ ંતે, સ્ક�ન િવશે સ્પષ્ટતા કર��ુ ં

અને તમને પ્ર�ો �છૂવાની તક આપી�ુ.ં 

 

અમે તમને �વૂા�ુ ંઅને તમારો શટર્ �ચો કરવા�ુ ંઅથવા બટન ખોલવા�ુ ંકહ��ુ.ં તમાર� કપડા ં

ઉતારવાની જ�ર નથી. તમારા પે�ુ પર અમે ઠંડ� �લ લગાડ��ુ.ં 

 

ત્યારબાદ અમે તમાર� સ્ક�ન પર સ્ક�ન�ગ સેન્સર ફ�રવી�ુ.ં સ્ક�ન સ્ક્ર�ન પર ધોર� નસ�ુ ં�ચત્ર દશાર્વશે 

અને અમે તે�ુ ંમાપ લે�ુ.ં 

 

તમા�ંુ પ�રણામ અમે �રંુત જ તમને જણાવી�ુ ંઅને નકલ પણ તમાર� GP પે્રક્ટ�સને મોકલી�ુ.ં 
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GP પે્રક્ટ�સને મોકલી�ુ.ં 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તમાર� વ્ય�ક્તગત મા�હતી  

તમાર� સમંિત આપવા માટ� તમે સક્ષમ હોવા ંજોઇએઃ 

1. તપાસ કરાવવા માટ� 

2. સલામત સેવા �રૂ� પાડવા માટ� સ્ક્ર�ન�ગ પ્રોગ્રામ દ્વારા તમાર� વ્ય�ક્તગત મા�હતીનો ઉપાયોગ  

કરવા માટ� 

કા�નૂી ર�તે, NHS મા,ં અથવા તેના વતી કાયર્ કરતા પ્રત્યેક કમર્ચાર� તમાર� ગોપનીયતાને ફર�જયાત 

આદર આપે છે અને તમાર� િવશેની તમામ મા�હતી સલામત ર�તે �ળવી રાખશે. તમાર� ગોપનીયતાની 

�રુક્ષા કરવા માટ� તમારા ંર�કો�્ર્ઝ�ુ ંક�વી ર�તે સચંાલન કર�ુ ંતે NHS બધંારણ ન�� કર� છે. વ�મુા ં

તમાર� ગોપનીયતાની �ળવણી થાય છે તેની ખાતર� કરવા માટ� કાયદા પણ છે. 
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ચાર સભંિવત પ�રણામો છેઃ  

સામાન્ય 

 

જો તમાર� ધોર� નસ 3 સેમી કરતા ંઓછ� પહોળ� હોય, તો તેનો અથર્ છે ક� તમાર� ધોર� નસ પહોળ� 

નથી (કોઇ સોજો નથી). મોટા ભાગના ં��ુષો સામાન્ય પ�રણામ ધરાવે છે. ત્યારબાદ કોઇ સારવાર અથવા 

દ�ખર�ખની આવશ્યકતા નથી. તમને ફર� AAA તપાસ માટ� અમે િનમતં્રણ આપી�ુ ંનહ�. 

 

 ધોર� નસનો નાનો સોજો 

 

જો તમાર� ધોર� નસ 3 સેમી અને 4.4 સેમી વચ્ચે પહોળ� હોય, તો તમે ધોર� નસનો થોડો સોજો ધરાવો 

છો. ધોર� નસનો થોડો સોજો ધરાવતા હોય તેવા ��ુષોને દર 12 મ�હને િનમતં્રણ આપીએ છ�એ, �થી તે 

મોટો થઈ રહ્યો છે ક� ન�હ તે તપાસી શકાય. 

 
 

 ધોર� નસનો મધ્યમ સોજો 

 

જો તમાર� ધોર� નસ 4.5 સેમી અને 5.4 સેમી વચ્ચે પહોળ� હોય, તો તમે ધોર� નસનો મધ્યમ સોજો 

ધરાવો છો. ધોર� નસનો મધ્યમ સોજો ધરાવતા હોય તેવા ��ુષોને દર 3 મ�હને સ્ક�ન માટ� િનમતં્રણ 

આપીએ છ�એ, �થી તે મોટો થઈ રહ્યો છે ક� ન�હ તે તપાસી શકાય. 

 
 

 ધોર� નસનો મોટો સોજો 

 

જો તમાર� ધોર� નસ 5.5 સેમી પહોળ� અથવા મોટ� હોય, તો તમે ધોર� નસનો મોટો સોજો ધરાવો છો. 

તપાસ કરાવનાર 1,000 ��ુષોમાથંી માત્ર 1 ધોર� નસનો મોટો સોજો ધરાવતા હોય છે. ધોર� નસનો મોટો 

સોજો ધરાવતા ��ુષોની વ� ુસ્ક�ન કરાવવા માટ� અને સભંિવત સારવાર, સામાન્ય ર�તે ઓપર�શન, િવશે 

વાત કરવા માટ� િનષ્ણા ત ટ�મ સાથે �લુાકાત કરાવીએ છ�એ.  

7 



પે�ુ પરની ધોર� નસ સો�ની તપાસનો કાયર્ક્રમ 

 

 

 

જો મને ધોર� નસનો નાનો અથવા મધ્યમ સોજો હોય તો �ુ ં

થશે? 

આ તબ�ે તમાર� સારવારની આવશ્યકતા રહ�શે નહ�. આમ છતા,ં ધોર� નસના સો�ના કદની દ�ખર�ખ 

રાખવી મહત્વની છે કારણ ક� જો તે મોટો થાય તો તમાર� સારવારની જ�ર પડશે. મોટાભાગના ંધોર� 

નસના ંસો� �બૂ ધીમે મોટા થાય છે, આથી ધોર� નસના નાના અથવા મધ્યમ સો� ધરાવતા ઘણા ં

��ુષોને �ાર�ય સારવારની આવશ્યકતા રહ�શે નહ�. 

 

જો તમે ધોર� નસનો નાનો સોજો ધરાવતા હો તો પ્રિત વષર્ અથવા જો તમે ધોર� નસનો મધ્યમ સોજો 

ધરાવતા હો તો પ્રિત ત્રણ મ�હને સ્ક�ન માટ� અને તમને િનમતં્રણ આપી�ુ.ં 

 

ધોર� નસનો સોજો ઘટાડવાની તક િવશે અમે તમને સલાહ આપી�ુ.ં તમાર� GP પે્રક્ટ�સ પણ તમને 

ટ�બ્લેટ્સ આપશે અને તમે હાલમા ં� દવાઓ લેતા ંહશો તેની ફર�થીતપાસ કરશે. તેઓ તમા�ંુ બ્લડ 

પે્રશર પણ માપશે. 

જો મને ધોર� નસનો મોટો સોજો હોય તો �ુ ંથશે? 

જો અમને મોટો ધોર� નસનો મોટો સોજો જોવા મળે તો, એક િનષ્ણાત ટ�મને અમે તમાર� ભલામણ 

કર��ુ.ં તેઓ થોડા ંવ� ુપર�ક્ષણો કરશે અને એક િનષ્ણાત તમાર� સાથે સભંિવત સારવારની ચચાર્ કરશે. 

પ્રાથિમક ર�તે આ ઓપર�શન હોય છે, તમે િનણર્ય કરો તેના થોડા ંઅઠવા�ડયામંા ંસામાન્ય ર�તે તે 

ગોઠવી દ�વામા ંઆવે છે. 

 

મો�ંુ AAA સારવાર િવના�ુ ંરહ� તે સમય દ�રમયાન, તમાર� ડ્રાઇિવ�ગ બધં કરવાની અને સ્વાસ્થ્ય- 

સબંિંધત વીમા, �મ ક� �સુાફર� વીમાની તપાસ કરવાની આવશ્યકતા રહ�શે. 

 

તપાસનો ઉપયોગ કર� શોધવામા ંઆવેલ ધોર� નસના સો�ની સારવાર સામાન્ય ર�તે �બૂ અસરકારક 

હોય છે. સારવાર સાથે જોખમો પણ છે �ની િનષ્ણાત દ્વારા િવસ્�તૃ ર�તે ચચાર્ કરવામા ંઆવશે. 

 

 ધોર� નસનો મોટો સોજો ધરાવતા હોય તે દર�કને ઓપર�શનની આવશ્યકતા રહ�શે નહ�.  
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જોખમો કયા છે? 

સ્ક�ન�ુ ંકોઇ જોખમ નથી. 

 

જોક�, તપાસ કરવામા ંઆવતા 10,000 માથંી આશર� 54 ��ુષો �તે મોટા સો�ને ર�પેર કરવા માટ� 

ઓપર�શન કરાવશે. સર�રાશ, આ 54 ��ુષોમાથંી એક ઓપર�શનથી બચી શકશે નહ�, પરં� ુસારવાર 

કરવામા ંન આવે તો તેમનો સોજો �ાર�ય ફાટશે નહ�. 

 

તપાસ સ�ંણૂર્ ર�તે ધોર� નસના સોજો ફાટવા�ુ ંજોખમ 

�ૂર કરતી નથી પરં� ુઆ �સ્થિત મા ં�રુક્ષા માટ�ની તે શે્રષ્ઠ ર�ત છે. 

AAA તપાસથી અન્ય સમસ્યાઓ પકડ� શકાશે? 

ના. તમે પે�ુ ધોર� નસનો સોજો ધરાવો છો ક� નહ� માત્ર તેની તપાસ કરવા માટ�ની આ તપાસ છે. તે 

અન્ય સમસ્યા તપાસવા માટ� નથી. અન્ય કોઇ સમસ્યા િવશે જો તમને �ચ�તા હોય તો તમારા GP 

પે્રક્ટ�સ  સાથે તમાર� વાત કરવી જોઇએ. 

આ સ્ક�ન ક�ટ�ુ ંિવ�સનીય છે? 

ધોર� નસનો સોજો શોધવા માટ� સ્ક�ન �બુ િવ�સનીય છે. કોઇ તપાસ પર�ક્ષણો સ�ંણૂર્ અસરકારક હોઇ 

શક� નહ� પરં� ુસામાન્ય પ�રણામ આવ્�ુ ંહોય તે ��ુષોમા ંધોર� નસનો મોટો સોજો થાય એ�ુ ંભાગ્યે જ 

બને છે. 

 

ઘણીવાર સ્ક�ન કરતા હોય તે વ્ય�ક્ત સ્પષ્ટ ર�તે ધોર� નસ જોઇ શકશે નહ�. આ િવશે કોઇ �ચ�તા 

કરવાની જ�ર નથી અને સામાન્ય ર�તે અલગ �દવસે, તમને બી�ુ ંસ્ક�ન કરાવવા�ુ ંતમને જણાવશે.  
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�ું વ� ુમા�હતી �ાથંી મેળવી શક�શ?  

• � ��ુષો સ્ક�ન કરાવવાનો િનણર્ય લ ેતે પહ�લા ંવ� ુમા�હતી મેળવવા માગતા હોય તો અહ� AAA 

સ્ક્ર�ન�ગ પેશન્ટ ડ�સીશન એઈડ (તપાસ દદ� િનણર્ય મદદ) માટ� �લુાકાત લઇ શકશે 

www.nhs.uk/aaadecisionaid 

 

• જો તમને તપાસ માટ� િનમતં્રણ આપવામા ંઆવ્�ુ ંહોય, િનમ�કૂ પત્ર પર તમાર� સ્થાિનક પર�ક્ષણ 

સેવાનો ફોન નબંર છે. 

 

• તમાર� સ્થાિનક સેવા િવશેની સપંકર્ િવગતો તમે www.nhs.uk/aaa પર અથવા 0300 4224468 પર 

ફોન કર� મેળવી શકશો. 

 

• AAA સ્ક્ર�ન�ગ કાયર્ક્રમો િવશે તમે વ� ુમા�હતી www.nhs.uk/aaa પરથી મેળવી શકશો 

 

• સ�ુર્લેશન ફાઉન્ડ�શન એક ચેર�ટ� છે � નસો અને રક્તવા�હનીના ંરોગો, પે�ુ પરની ધોર� નસના 

સો� સ�હત, � રક્તવા�હની રોગો કહ�વાય છે, ધરાવતા લોકોને મદદ કર� છે. તમે વ� ુિવગતો અહ� 

મેળવી શકશો www.circulationfoundation.org.uk 

 

• તમાર� GP પે્રક્ટ�સ સાથે પણ તમે વાત કર� શકશો 
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