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 برین ڻراما دے مریض دی کویں مدد کیتی جاوے
 اس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال چینی نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔

 
کیا توانوں بت دے وکھرے حصیاں تے انا دے کماں بارے پتا اے؟ -1  

اک چنگے بھلے نوجوان دے دماغ دا وزن تقریبا چوده سو پنجاه گرام ہوندا اے۔ 
ایندی شکل نرم جے ڻوفو دے ڈھیر دی طرح اے جیندے اُتے اُچے نکے کھڈے 
ہوندے نے۔ جسم دے دوجے حصیاں دے مقابلے وچ دماغ پوری آکسیجن دا وی 

فیصد استعمال کریندا اے۔ ارباں خلیاں دا وڈا کنڻرول کرن آال نظام بت وچ سنحیے 
وی کریندے۔ انا  گھنن تے ڈیون دے نال نال انا دے وچ ربط تے ترسیل دا کم

پیغاماتاں وچ ساڈیاں حساں (سننا، ویکھنا، سونگنا تے محسوس کرنا وغیره)، ساڈے 
ھن دا عمل،  داڈا چیتا تے سوچ وچار وغیره شامل نے۔کجذبات، حرکات، س  

ساڈا دماغ مختلف شریاناں تے انا دیاں شاخاں دے سانگوں خون تے بھروسہ کریندا 
آکسیجن جذب کرسگے۔ دل توں آون آلے خون دا اے تاکہ دماغ غذائی اجزاء تے 

چوتھا حصہ دماغ وچ ویندا اے۔ تے اگر خون دی آمدورفت اک دو پل واسطے روک 
 دیتی جاوے تاں بندے دے ہوش اُڈ جاندے نے، تے اگر چندمنڻاں واسطے بندکردیتی

جاوے تے بنده مر سگدا اے۔   
 دماغ دے پنج وڈے حصے

جیندے بارو تن قسم دیاں تہا ہوندن (اتوں کنوں دماغ سخت کھوپڑی وچ لُکا ہوندے 
تلوں تک ڈورا میڻر ، آرکنائڈ میڻر تے پییا میڻر) تے دماغ سیال مادے دی مدد نال 

گیال راہندے۔ اگر دماغ دے اتوں کنوں تلے ڈو ڻوڻے کردتے ونن تاں دماغی 
ماده  پرانتستا، جیڑہا قریب قریب بھورے رنگ دا اے (ایہی وجہ توں ایندا ناں گرے

اے) تے وچلی پرت جیڑہی سفید اے (ایہی وجہ توں ایندا ناں سفید ماده اے) ویکھیا 
جاسگدے۔ ساختی طور تے ، دماغ دا وچال اعصابی نظام پنج حصیاں تے مشتمل 

 اے:
. ریڑھ دی ہڈی:جیڑہی دماغ ، بت تے ہتھاں توں پیراں تک سنحیے منتقل کریندی 1

 اے۔
بت دی تپ تے تاثر کوں قابو کریندے۔ . برین سڻم: سا گھنن ، نبض ،2  
. سیربیلم: جسم دے توازن تے حرکات کوں قابو کرن لئی وقف اے۔3  
. لمبک نظام: جذبات ، سکھن تے چیتے کوں قابو کریندے۔4  
. دماغی ہیمی سفیئر: معلومات ، جذبات تے شعوری سوچ نال نمڻن دا کم کریندے۔5  
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 دماغ دے اہم حصے تے اناں دے کم
دے بھرا دا لگ بھگ پچاسی فیصد ہوندا اے۔ دماغ نوں ڈو برابر حصیاں  دماغ سر

وچ تقسیم کیتا ویندے جیکوں ہیمی سفیئر آکھیدن۔ کھبے پاسے دا ادھا دماغی حصہ 
بت دے سجے پاسے دے حواس تے سرگرمیاں نوں قابو کریندے تے سجا ادھا 

کھبا پاسا زبان، دماغی حصہ کھبے پاسے نوں قابو کریندے۔ عام طور تے دماغ دا 
پڑھن، لکھن وغیره دے کم آندے۔ سجا ادھا دماغی حصہ ویکھن، چیتا، مصوری، 

 تے موسیقی دی تعریف وغیره سانگے ہوندے۔
دماغ دے ہر پاسےکوں مزید چار حصیاں وچ تقسیم کیتا جاسگدے۔ حاالنکہ دماغ دے 

 ہراک حصے دا وکھرا کم ہوندے لیکن سارے حصے مل تے دماغی سوچ، اپڑے
پیغامات کوں منتقل کرن، اک دوجے نال ہم آہنگی کرن تے بیک وقت کم کرن لئی 

 اعصابی خلیاں تے انحصار کریندن

 ۔
. فرنڻل لوب1  
۔اے پورے دماغ دا تیجا حصہ ہوندا اے تے وڈا ای اہم حصہ اے۱  
۔اے بنیادی طور تے سوچن لئی ہوندائے۔ خود تے قابو رکھن دی اہلیت تے ۲

جیویں کہ اعداد و شمار دا تجزیہ، منصوبیاں تے عمل تشخیص وی شامل اے (
 درآمد، خود جائزه، سبق سیکھن وغیره)

۔بت دیاں خود مختار حرکتاں جیویں کہ ہتھاں دا استعمال تے اناں کوں قابوکرن۳  
۔جذبات تے حرکتاں نوں قابو وچ رکھڑاں۴  
۔بولی تے اوندا اظہار۵  

. پیرئڻل لوب2  
ے بت دی حرکات دی نگرانی کردا اے۔ بنیادی طور تے حسی تاثر ت۱  
۔پڑھن تے ویلے کوں سمجھن دا چارج کریندے۲  
۔وکھریاں چیزاں تے مکھڑیاں دی شناخت کریندے۳  
. ڻیمپورل لوب تے لمبک نظام3  
۔اے بنیادی طور تے نویاں چیزاں نوں یاد رکھن تے سیکھن لئی کم آندے۱  
دےن۔ساڈی ترجیحات دا تعین  کری۲  
دےنکری ۔سمعی سنحیے وصول۳  
دےن۔بولی دے معنی تے لہجہ،تے تال دا تجزیہ کرن دا کم  کری۴  
۔سنگھن لئی کم آندے۵  
.  آسیپیڻل لوب4  
۔ ایندا وڈا کم ویکھن اے۱  
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دےن۔رنگ، اشکال تے دوری وچ تمیز کری۲  
 

ڻیمپورل لوب، فرنڻل لوب، موڻر کارڻیکس، حسی کارڻیکس، پیرئڻل لوب، اوسیپیڻل 
 لوب، سیربیلم

 

 
ڻراما تے اوندی وڈی وجوہات کی نے؟ برین -2  

ایکوائرڈ برین ڻراما (جینو برین ڻراما وی کہندے نے) دماغ نوں نقصان پہنچاون آلے 
کسی وی عوامل دی وجہ توں ہو سکدا اے جہڑہا مریض دے بت وچ تبدیلیاں دا سبب 

 بنڑدا اے تے اس دے علمی کم، طور طریقے تے جذبات وغیره نوں متاثر کردے۔ 
 

ائرڈ برین ڻراما دی وڈی وجوہات اے نے:ایکو  
. حادثہ1  

 ڻریفک، کھیڈن، کر یا صنعتی حادثات دی وجہ توں برین ڻراما دی دو دڈی اقسام نے۔
انڻراسیبرل سٹ -الف  

پاویں سٹ نال زخمی بندے دی کھوپڑی نہ کھلے، تاں وی سر تے اک کاری سٹ 
تئی گھماون لئی کافی  اینوں اندروں پھاڑن، مروڑن، گھڑن یا سر نوں کئی درجے

اے۔ اس حالت نوں انڻراسیریبرل چوٹ کہندے نے جیویں باکسنگ دے اک میچ وچ، 
اک باکسر دے سر تے مسلسل مارے ویندے، یا فرکار اک دم پتھر دی دیواروچ جا 
وجے، پاویں مسافر نے اپڑی سیٹ بیلٹ وڻی ہووے، تاں وی پاویں اک بہوں وڈی 

ہ خطرناک ہوسگدا اے۔سٹ برداشت کرلین، سٹ دا نتیج  
انڻراکرینیئل سٹ -ب  

جس ویلے زخمی بندے دی کھوپڑی نوں کوئی سخت شے نال سٹ وجے تے اس 
ویلے دماغ دے حصے بہر نوں آون تاں اس حالت نوں انڻرایکرینیئل انجری کہندے 
نے۔ اس حالت وچ کھوپڑی پھٹ جاندی اے تے ڻوڻیاں ہڈیاں سر وچ وڑ کے دماغی 

دن۔ جہڑا وکھری قسم دے دماغی ہیماڻومس دی تشکیل دا باعث ہیمورج دی وجہ بڑ
 بنڑدے نے، بشمول ایپیڈورل، سب ڈورل یا انڻراکرینیئل ہیماڻوماس۔

 
. اسڻروک2  

A ویسکولر ایمبولیزم: اک غیر معمولی خون دا لوتھڑا یا تھرومس جس ویلے خون .
روکدے دے نال دماغ وچ جاندے تے خون دیاں وریداں وچ خون دے بہاؤ نوں  

B ،ویسل رپچر: ہائی بلڈ پریشر، خون دی کمی یا خرابی (جیویں پیدائشی خرابی .
ہیمنگوماس وغیره) دی وجہ نال ویسل رپچر ہوندا اے جیندے نال دماغ دیاں ڻشوواں 
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نوں پوری آکسیجن تے غذائی اجزاء نئی ملدے۔ ایندے نال نال خون دے وڈے پیمانے 
سبب بنڑ سگدا اے۔تے دماغ اتے دباَو وی نقصان دا   

 
. دماغ دی رسولی3  

سانوں پتا اے کہ دماغ دے اندر جگہ مختصرتے پوری سوری ہوندی اے۔ دماغ دے 
اندر رسولی ہون دی وجہ توں دماغ وچ سیریبرواسپاسنل مادے دا بہاؤ متاثر ہوندا 

اے، اس نال کھوپڑی دے وچ دباؤ ودھ جاندا اے جہڑا ہائیڈروسیفالس دا باعث بنڑدا 
تے نال آلیاں ڻشوواں نوں تباه کر دیندا اے۔ ایندے نال نال دماغ وچ سوجن دی  اے۔

وجہ توں دماغ وچ خون دے بہاؤ نوں روک سگدا اے تے ہائی بلڈ پریشر دا سبب بنڑ 
 سگدے۔

دماغ دی رسولی دیاں دو قسماں نے: پرائمری تے میڻاسڻک۔ پہلی قسم عام طور تے 
دے طور تے جانڑی جاندی اے۔ زیاده تر  گلیوماس، میننگیوومس تے نیورووماس

پرائمری ڻیومر نامعلوم وجہ توں ہوندے نے۔ انا رسولیاں دا دماغ اتے اثر اس چیز 
تے ہے کہ ایندی نوعیت (مہلک یا سومی)، سائز، نمو دی جگہ تے عالج وغیره کی 

 اے۔

. وائرس دا انفیکشن4  
ہوندے تاں اے  جس ویلے دماغ دے ڻشوواں تے وائرس یا بکڻیریا دا حملہ

میننجائڻس، انسیفالئڻس تے دماغ دے پھوڑے وغیره دا سبب بنڑ سگدے۔ اے انفیکشن 
سدھا ای دماغ دی رسولی یا بالواسطہ طور تے بت دے دوجے حصیاں خصوصاً 

 کن، نک تے گلے وغیره دی بیماری دی وجہ تھی سگدے۔
. زہر5  

ڑسگدے۔شراباں تے منشیات دا استعمال دماغی بیماری دا سبب بن  
. برین ہائپوکسیا6  

ڈوبنڑ، شدید دمہ، ضرورت توں زیاده خون دا ضیاع، پہاڑاں توں ڈر دی بیماری تے 
حادثات دماغ وچ آکسیجن دی کمی دا سبب بنڑدن۔ کاراں توں بہر نکلن آلے کاربن 

 مونو آکسائڈ دی زیادتی وچ سا چھکن نال وی دماغ وچ ہائپوکسیا تھی سگدے۔
 

 
ن دے فوراً بعد دیاں عالمات کی نے؟دماغ نوں سٹ وج -3  

سٹ وجنڑ توں بعد اگر بندے وچ تھلے آلیاں عالمات پیدا ہو جاون تاں سمجھوں 
اونوں برین ڻراما دا سڻکا لگ گے، تے اگر مگر کھلوتے لوک زخمی نوں اُتے تھلے 

تے کال کرن۔  ۹۹۹کرن دی بجائے چھیتی چھیتی   
سر مر جاوے -۱  
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۔ سروچ سڻاں واضح نظرآن۲  
۔ تونڑ پوری طور حرکت نہ کرے۳  
۔ اکھ، نک، کن یا منہ وچوں خون۴  

 
اگر مریض دے سر تے وکھی وچ سٹ وجی نی دسدی، لیکن اوندے وچ کجھ 

عالمات موجود نے، تاں دماغ دی مزید خرابی نوں روکن لئی چھیتی چھیتی اوندی 
 جانچ کیتی جائے۔

گی۔ مریض نوں سر وچ شدید درد ، متواتر چکر تے غنود۱  
۔ کھ دے پتلے دا وڈا یا چھوڻا ہونڑا، یا روشنی وچ پتلے حرکت نہ کرن ۲  
۔ الڻیاں۳  
۔ اعضاء دی بے قابو حرکت، درد یا فر دورے۴  
۔ باواں تے ڻانگاں دے کمزور پڻھے۵  
۔ مرگی٦  
۔ بے ہوشی، بد نظمی، کسے پاسے توجہ دا نا ہونڑ جس ویلے کوئی اونو پکارے، ۷

جاوےیا فر بنره کوما وچ چال   
 

 
ڈاکڻر دماغى ڻراما دى تشخیص کیویں کردے نے؟ -4  

ڈاکڻر وجوہات تے حالت نوں ذہن اچ رکھدے اوۓ مریض دى ضرورت دے مطابق 
 تشخیصى طریقہ اپناندے نے۔ تھلے کجھ تشخیصى طریقے دسے گۓ نے

۔ تفصیلى ظاہرى معائنہ:1  
اچ آکسیجن  مثال دے طور تے اہم عالمات جیویں دل دى دھڑکن،خون دا دباؤ،خون

دى مقدار،دماغى اعصابى نظام تے مختلف حاالت اچ مریض دا رد عمل ویکھ تے 
 ڈاکڻر عالج تجویز کردے نے۔

. ایکسرے: زیاده تر ہڈیاں دے ڻڻڑ تے چیر دا پتا چالنڑ لئ کتى جاندى اے2  
. الیکڻروانسیفالوگرام:اس نال اعصابى خلیاں دى سرگرمى تے برقى کارکردگى دا 3

اے اس توں عالوه درد محسوس کرن دى حس دا وى پتہ چلدا اے۔پتہ چلدا   
. انجیوگرام:اس وچ ایکسرے جزب کرن اال آلہ رگاں وچ پھیریا جاندا اے جیندے 4

 نال رگاں دى جگہ تے کھلے ہون دا پتہ لگدا اے
. سے ڻى سکین:اےمشین سر دے بارھوں گھما کے ایکسرے چھوڑى جاندى اے 5

ستہ تے جزب ہون نو تصویر دى شکل دیندا ہے جس نال اک کمپیوڻر ایکسرے دا ر
 دماغ اچ جما ہویا خون ویکھیا جا سگداے۔

. ایم آر آئ:اے مشین پہلے مقناطیسى کشش نال ہائڈروجن دے ایڻماں نوں ترتیب 6
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دیندى اے فر اناں تے ریڈیو ویو پاندى اے کمپیوڻر نال ہائڈروجن دے ذراتاں دا خاکہ 
ویر کسے ہور طریقے کولوں چنگى آندى اے۔بڑدا اے تے دماغ دى تص  

. نفسیاتى تشخیص: ماہر نفسیات بنیادى تشخیصى طریقہ نال دماغ دے متاثر حصے 7
دا تے دماغى توازن دى خرابى دا پتہ چالندے نے اس وچ او شے پتہ لگدى اے 

 جیرى دماغ دى تصویر ویکھ کےپتہ نیں لگدى جیویں یاداشت تے دماغى توازن۔ 
 

 
ڻراما داعالج کیویں کریندا اے؟برین  -5  

عام طور تے ابتدائ طبى امداد اچ دماغ دى سرجرى کتى جاندى اے تے دواواں 
دتیاں جاندیاں نے جدوں مریض دى حالت بہتر ہوندى اے تاں اونوں صحتیاب ہون 
لئ عالج دے کئ مراحل ایچوں لنگڑاں پیندا اے تاکہ اوندى سمجھ تے صالحیتاں 

کے۔نوں واپس الیا جا س  
. دماغ دى سرجرى1  

مریض نوں پہنچى ہوئ چوٹ دے مطابق دماغ دے ڈاکڻر سر توں دباؤ ہڻانڑ،رسولى 
کڈ ھنڑ خون دا لوتھڑا کڈ ھنڑ تے مرمت کرنڑلئ اوندا آپریشن کر سگدے نے۔ 

گزشتہ سال اچ سڻیریوڻیکڻک ریڈیو سرجرى تے جدید طریقےنال کئ مریضاں دے 
رگى تے دوجیاندماغى بیماریاں شامل نے۔عالج کتے گۓ نے جناں اچ رسولى،م  

زیاده تر مریض جناں نوں ہلکى سٹ وجى ہووے،دل دے جھڻکے،جراثیمى 
زخم،زہر اکھڻا ہون یا آکسیجن دى کمى ہووے اناں دى سرجرى کرن دى لوڑ نئ 
پیندى یا فر مریض نوں خطرے توں باہر کرن لئ ضرورى ہوندى اے۔ مریض دا 

ےڻھیک ہون لگ جاندا اے،سجھیاں ہویاں جھلیاں دماغ قدرتى طور تےہولے ہول
صیح ہو جاندیاں نے خون دے لوتھڑے صاف ہو جاندے نے تے صحتمند اعصابى 

 خلیے کم کرن شروع کردیندے نے۔
. دواواں نال عالج2  

دواواں بیمارى دیاں عالمات نوں کم یا ختم کر سگدیاں نے جیویں سردرد تے مرگى 
 دے دورے وغیره

ن لئ سرگرمیاں. صحتیاب ہو3  
دماغى ڻرامے دا عالج کرن لئ احتیاط تے ماہر بندیاں دا ہون ضرورى اےجیرے 

مریض دى حالت دے موافق اوندےڻھیک ہون دا طریقہ دسن گے، ایندے وچ دوائیاں 
 نئ دتیاں جاندیاں تے ایندے کجھ طریقے اے نے۔

 A. جسمانى ورزش
نے تاکہ او حرکت کر سگے،  ایندے وچ مریض نوں مختلف ورزشاں کرایاں جاندیاں

 بے سگے، کھڑ سگے تے ڻر سگے
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 Bذہنى ورزش.  
مختلف آالت تے طریقیاں نال مریض دا بول چال ڻھیک کتا جاندا اے اس اچ نگلنڑ 

 دى صالحیت ڻھیک کرى جاندى اے
 Cعام زندگى دے معامالت اچ مدد.  

ى مریض نوں عام زندگى دے معامالت تے مسائل دا سامنا کرن لئ مدد کت
جاوےجیویں اے کے ا وں سمجھیا جاوے کے اک ہتھ نال کپڑے کیویں پاۓ جاندے 

 نے تے آسے پاسے دیاں چیزاں نال کیں نبڑنا اے
Dنفسیات تے اثر.  

مریض دے دیکھ بھال کرن الے یا آلیاں نوں سمجھاؤ کے او مریض دى حالت نوں 
وى سمجھ لین قبول کرن ، مریض دى بدلى ہوئ ذہنیت، جزبات تے رویہ وغیره نوں  

مختصر گل اے آکے مریض دى صحتیابى دى رفتار تے عرصہ اونوں وجى اوئ 
سٹ تے اور اوندے آبدے تے آ ، مریض دى عمر جنى کم ہؤ گى او اونا چھیتى چنگا 

ہو جاؤ گا اس تو عالوه عالج اور بحالى دیاں سرگرمیاں وچ او جناں تعاون کرو گا 
 اناں چھیتى ڻھیک ہؤ گا۔

دے بعد مریض جدوں کومے ایچوں اڻھدا اے تاں اونوں جسمانى ورزش  چھ مہینیاں
دى لوڑ ہوندى اے۔ ڻھیک ہون دے چھ مہینے یا سال بعد تک مریض دا جسمانى تے 
دماغى توازن ماڑا ہوندا اے۔ ہو سگدا اے کے بحالى دا عمل حالى وى جارى ہووے۔ 

کا پکا ختم ہو جاندیاں جیریاں صالحیتاں دو سال تک وى بحال نئ ہوندیاں تاں او پ
نے، مریض دیاں اے صالحیاتاں مختلف حد تک ختم ہو جاندیاں نے مثال دے طور 

 تے اندازه،پیشگوئ تے رویے اچ بدالؤ۔
 

 
برین ڻراما ہونڑ نال کیا چیزاں ہو سگدیاں نے؟ -6  

دماغى ڻراما دے نتائج اس چیز تے منحصر نے کے دماغ دا کیھڑا حصہ زخمى ہویا 
کے دماغ نوں ماڑى جئں سٹ وى مریض دا سا بند تےاوندى دھڑکن اے،اتھے تک 

روک سگدى اے زیادو تشویش ناک صورتحال اچ مریض کومے اچ جا سگدا اے 
بلک اوندى موت وى ہو سگدى اے، سدھى گل اے کے جنا زیاده حصہ متاثر ہووے 

 اُناں زیاده خطره ہوندا اے۔ 
ں اچ تقسیم ہو سگدے نے:ڻراما دى شدت دے مطابق اس دے نتائج چھ قسما  

کم کرن دی صالحیت 
تےبیماری دے بعد دی 

 عالمات

کال رہن دی 
 صالحیت

جسم تے دماغ دی 
 صحتیابی

 

 1 مریض دی موت --- ---
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مسلسل کوما دی  --- ---
 حالت تے بے حسی

2 

۔ زیاده تر کم نی کر ۱
سگدے یا کسے دی مدد 

 نال کر سگدن 

۔شدید بیماری دے بعد ۲
جیویں دی عالمات 

 یاداشت دا ضیاع

 

بنیادی صالحیتاں دا 
فقدان یعنی کھاون، 

صفائی تے چلن 
پھرن وغیره جیندے 
وچ دوجیاں دی مدد 

 دی لوڑ ہوندی اے

شدید جسمانی تے 
دماغی معزوری 

ریمارکس) (  

3 

۔انا وچوں کئی اپنڑی ۱
پرانیاں نوکریاں تے 

 واپس نی جاسگدے
۔لیکن امدادی ۲

خدمات(بشمول:خصوصی 
اوزار/سازوسامان) دے 
نال مریضاں دی بہو کم 
تعداد اپنڑی بیماری توں 
پہالں اپنڑی نوکری تے 

 واپس جا سگدے نے۔
۔دوجے مریضاں نوں ۳

اپنڑے کم دی نوعیت نوں 
بدلن دی لوڑ ہوندی اے 

(مثال دے طورتے، آسان 
کم کرن لئی کم منصوبہ 

بندی تے ہم آہنگی دی 
 لوڑ ہوندی اے)

ی ۔بیماری دے بعد د۴
 معتدل زندگی

زندگی وچ سہارے 
 تے مدد دی لوڑ اے

 

جزوی جسمانی یا فر 
 دماغی خرابی۔

 (ریمارکس)

4 

۔زیاده تر اپنڑی پرانیاں ۱
مالزمتاں تے واپس جا 

 سگدے نے
۔معمولی عالمات: ۲

جیویں ہلکا جیا سر وچ 
درد، تھکاوٹ، ڻنائڻس تے 

 خراب یاداشت وغیره

آزادانہ طور تے 
زندگی بسر کر 

نےسگدے   

دماغ دے کم بس 
تھوڑے جے متاثر 

ہوندے نے تے سٹ 
توں پہالں حالت تے 

 واپس آسگدے نے

5 

کوئی عالمت باقی نی 
 ریندی

ماضی دی طرح 
آزادانہ طور تے ره 

دماغی فعل وچ کوئی 
ظاہری خرابی نئیں 

6 
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 اے سگدے نے

 
جسم  تیجھى تے چوتھى قسم اچ جو صالحیتاں ناکاره ہوندیاں نے اناں اچریمارکس:  

دے اک پاسے دى کمزوری، نچلے دھڑ دى کمزوری، بول چال اچ مشکل، یاداشت 
تے سکھن دى صالحیت کم ہو جاندى اے۔ تیجھى قسم چوتھى توں زیاده شدید اے، 

اس لئ اس قسم دا مریض زیاده مشکالت دا سامنا کریندا اے تے اونوں زندگی وچ کم 
 کرن لئی زیاده مدد دی لوڑ ہوندی اے۔

 

 
مریض دے دماغ دا اک پاسا متاثر ہووے؟ اگر -7  

کجھ لوکاں نوں کوئ باہر دى سٹ دا نشان نئ ہوندا تے او عام لوکاں وانگوں لگدے 
 نے

لیکن دماغ دے چاریھاں حصیاں دے متاثر ہونڑ نال پورے دماغ دى کارکردگی تے 
اثر پیندا اے، دوجھے لوگ اس مریض دى حالت نئ سمجھدے تے اینوں جاہل، 

د اخالق یا کم عقل خیال کردے نے۔ اس طرح خاص طور تے دماغ دیاں عجیب، ب
 کجھ ناکاره صالحیتاں، انادى عالمات تے وجوہات تھلے دتیاں گیاں نے۔

.   چیزاں  نوں نظر انداز کرن1  
اں:  مریض جنى جگہ ویکھ سگدا اے اس جگہ دیاں ادھیاں چیزاں نظرانداز تعالم

 کردا اے
اغ متاثر ہویا اے جس دى وجہ توں او اکھاں دے سامنے وجاواں:  مریض دا ادھا دم

 دى چیز نئ ویکھ سگدا
. سجے کھبے دی سمت دا پتہ نئ چلدا2  

اں:  مریض نوں سجے کھبے تے سمت دى سمجھ نئ رھندىتعالم  
وجاواں:  دماغ دا اک پاسا متاثر ہویا اے جس دى وجہ توں دواں حصے تعاون نئ 

 کر پاؤندے
کرن دى حس . محسوس کرن تے حرکت3  

اں:  مریض کافى حد تک محسوس تے حرکت کر سگدا اے لیکن کوئی کم تعالم
 کرنڑ لئ آپس اچ تعاون نئ بڑا سگدا

 وجاواں:  پیریڻیل لوب دا متاثر ہون نال اے عالمات ہو سگدیاں نے
. الیکسیا4  

 عالمتاں: مریض لکھے اوۓ الفاظاں دے درمیان فرق نئ کر سگدا
خراب ہو چکى اےوجاواں: پیریڻیل لوب   

. پروسوپگنوسیا5  
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عالمتاں: مریض چہرے دے نین نقش پُل جاندا اے اسلئ او اپنڑے پچھاڑن آلیاں دیاں 
 شکالں وى یاد نئ رکھدا

 وجاواں: پیریڻیل لوب خراب ہو چکى اے
. ڈائسارتھریا6  

 عالمتاں: مریض دے لفظاں دا تلفظ ڻھیک نئ ہوندا
ں نقصان ہویا اےوجاواں: چہرے تے زبان آلے اعصاب نو  

. ایکسپریسوافاسیا7  
عالمتاں: مریض دى سماعت اس دا ساتھ دیندى اے، تے او زبان سمجھ جاندا اے 

 لیکن او اپنڑے اظہار لئ چنگے لفظ نئ لبھ سگدا اس لئ روانى نال نئ بولدا
 وجاواں: فرونڻل لوب دا پچھال پاسا متاثر ہویا اے

. ریسپ ڻیوو افاسیا8  
سنڑن تے بول چال ڻھیک ہوندا اے لیکن اوندیاں گالں اچ چترائ  عالمتاں: مریض دا

 نئ اوندى تے او گالں دا جواب او نئ دیندا جو اس توں پچھے گۓ نے
وجاواں: پیریڻیل لوب تے اوسیپیڻل لوب دے نال آلى ڻیمپرل لوب متاثر ہوئ اے۔ اس 

 لئی اوندا انداز، لہجہ تے گالں پلے نئ پیندیاں۔ 
منیسیا. انڻیروگریڈ ا9  

 عالمتاں: مریض نویاں چیزاں سمجھ سگدا اے نا یاد رکھ سگدا اے
 وجاواں: ڻیمپرل لوب زخمى ہوئ اے۔

. ریڻروگریڈ امنیسیا10  
عالمتاں: بےہوشى ایچوں اڻھن توں بعدکجھ دناں تک مریض اپنڑے حادثے یا 

 بیمارى نوں یاد نئ کر سگدا۔ کجھ مریض حادثے توں پہلے دى یاداشت وسار دیندے
 نے۔ 

 وجاواں: ڻیمپرل لوب زخمى ہوئ اے
. کم شروع کرن اچ دقت11  

عالمتاں: مریض نوں پتہ ہوندا اے کے اُس نے اے کم کرناۓ تے کیویں کرناۓ 
 لیکن او کم نوں فورى طور تے شروع نئ کرسگدا۔ 

 وجاواں: دماغ دے سامنڑے آلے حصے نوں نقصان پہنچیا اے۔ 
. بار بار دہراونڑ12  

یض کسے انداز یا کم نوں بار بار دہراندا ریندا اے۔ مثال دے طور تے عالمتاں: مر
اگر او کوئی صفحہ نقل کر ریا اے تاں او پہلى سطر نقل کرن توں بعد دوجى کرن 

 دى بجاۓ فر پہلى نوں نقل کرن شروع کر دیندا اے۔ 
وجاواں: دماغ دے سامنڑے آلے حصے نوں نقصان توں بعد مریض اچ خوداعتمادی 

و جاندى اے۔ختم ہ  
. خود تے قابو نئ ہوندا13  
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عالمتاں: مریض کسے وى ویلے اپنڑے آپ نوں روک نئ سگدا۔ بس او کم کرداۓ 
 جو او کرن چاہندا اے،مزاج چڑچڑا ہوندا اے تے چیزاں نوں زیاده اہمیت نئ دیندا. 

وجاواں: دماغ دے سامنڑے آلے حصے نوں نقصان توں بعد خوداعتمادی ختم ہو 
  جاندى اے۔

. اپنڑے آپ تے دھیان نئ ہوندا14  
عالمتاں: مریض اپنڑے اچ ہوئ کوئی تبدیلى نوں یا اپنڑے رویہ اچ بدالؤ نوں 

محسوس نئ کردا تے اے نئ جانڑدا خود نوں ڻھیک کیویں کریا جاوے یا کسے دى 
 نصیحت تے کیویں عمل کتا جاوے

 وجاواں: دماغ دا سامنڑے آال پاسا متاثر ہویا اے
ى تے سوچ وبچار دى کمى. بد نظم15  

عالمتاں: مریض نوں ماڑا جیا اوکھا کم کرن اچ مشکل پیندى اے۔ او کم دا طریقہ تے 
اوندے مقصد نوں طے نئ کر سگدا۔ مثال دے طور تے اگر کسى گراہک نال گل 

کرن،قلم نال گراہک دى معلومات لکھن،کمپیوڻر اچ معلومات ُسڻنڑ وغیره، او کم نے 
اک کر کے وى نئ کر سگدا۔ جناں نوں مریض اک   

 وجاواں: دماغ دے سامنڑے آلے حصے نوں نقصان ہون۔
. جزبات تے معاشرتى رویے اچ چنگیاں بھلیاں تبدیلیاں16  

عالمتاں: مریض ہر شے تے لوکاں نال عجیب برتاؤ کریندے کجھ مریضاں نوں 
 دوجیا نال مسلہ ہوندے کیونکہ او انادے جزباتاں دا خیال نئ رکھ سگدے

اواں: دماغ دا سامنڑے آلے حصے تے چوٹ،احساسى تبدیلیاں وچ کمى، دوجیاں وج
جھنسمدے جزباتاں نوں نا   

 
 

برین ڻراما دے عمومی سلسلے کی نے؟ -8  
برین ڻراما دے کئی معامالت وچوں ، کجھ مریضاں دی سنگت ہلکی پھلکی بیماری 

چکر آونڑ، دے نال ہوندی اے۔ انا وچوں سب توں عام عالمات وچ سر درد، 
تھکاوٹ، ڻنائڻس، بہرا پن، چیتے دی کمزوری، بے خوابی، مزاج وچ تبدیلی، 

اضطراب تے عدِم دلچسپی وغیره شامل نے۔ انا عالمات دی شدت تے موجودگی 
وکھری اے تے ایندا دارومدار اثرات دی شدت تے اے۔ عام طور تے اے عالمات 

نال عالج کرن سی لوڑ نی پیندی۔ہولی ہولی ختم ہو ویندن تے مریضاں نوں دوائیوں   
دوجی طرف، برین ڻراما دے زیاده مریضاں دے ڻراما آلی جا مختص نی ہوندی۔ 

لہذا، عام عالمات دے وکھرے زاویے، بت وچ اثر، ادراک، جذبات تے طرز عمل 
وچ تبدیلی آندی اے۔ برین ڻراما دے اناں مریضاں دا شمار تیجی، چوتھی تے پنجویں 

وچ کیتا گے۔ 6ندا ذکر سیکشن قسم وچ ہوندے جی  
. طبیعی تے حل چل وچ تبدیلیاں1  
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Aتھکاوڻاں .  
B(وجوہات:دماغی دباؤ وچ اضافہ، تناؤ، اضطراب) سروچ درد .  
Cسماعت وچ کمی یا ڻینی ڻس .  
Dکم دسڑاں .  
Eبت وچ لول تے توازن وچ دشواری  .  
Fسستی تے کم کوسی .  
. سمجھ تے سکھن دی صالحیت وچ کمی2  
A ِدلچسپی تے توجہ . عدم  

آپنڑے کم توں نا خوش، کسے کم نوں مکا نا سکڑاں (کسے اک کم نوں ختم کرن 
 توں پہالں کسے ہور کم نوں ہتھ پاون)

غیرحاضر ذہنیت: مثال دے طور تے، ڻی وی سیریز ویکھن لئی پورے جتن کرن، 
 لیکن پالٹ دی ترقی بارے ککھ سمجھ نہ ہووے۔

Bکم فہم .  
ں جاری نہ رکھ سکڑاں یا دوجیاں دے ساده لطیفیاں نوں نہ جیویں گالں باتاں نو

 سمجھ سکڑاں
 کتاباں دے مندرجات نوں سمجھن توں قاصر

Cیادداشت دی کمی، نویاں چیزاں سیکھن وچ اوکھ .  
Dمسئلے نوں حل کرن دی صالحیت وچ کمی .  
Eروز مره دی زندگی وچ نکے نکے مسائل حل کرن توں قاصر .  

 
. جذباتی اثر3  

دے جذبات دو عوامل توں متاثر ہوندے نے:مریض   
A:دماغ دے خلیاں دا گھاڻا جہڑا خاص طور تے جذبات تے قابو رکھدا اے .  

 جذبات دا آسانی دے نال قابو توں بہر ہون، ہر ویلے رون یا ہسن تے قابو نہ ہون
Bفنکشن دے ضائع ہون تے عمومی جذباتی ردعمل  .  
یاں دا سامڑاں کرنا پیندااے، جیندی وجہ توں ۔ مریض نوں اک دم تے بہو وڈی تبدیل۱

 او صدمے، خوف تے تھکاوٹ نال حیاتی گزریندا اے
۔ او آپنڑی دیکھ بھال نی کر سگدا (جیوین بڑن سنورن، بیت الخال دا استعمال ۲

وغیره)، لہذا او مایوسی محسوس کریندے، اپنڑی بے قدری، خود اعتمادی دا فقدان، 
ل نےافسردگی تے اضطراب وی شام  

۔ مریض اپنڑے آپ نوں مجرم یا شرمندگی محسوس کریندن کیونکہ انا نوں دوجیاں ۳
تے بھروسہ کرنا پیندا اے یا اس وجہ توں کہ اگر مگر دے لوک انا نوں چوکھا 

 محفوظ رکھدن
۔ کچھ مریض اپنڑی معذوری توں انکاری ہوندن۔ جنکہ دوجے اپنڑی بد قسمتی توں ۴
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جیاں توں وی کاوڑے ہوندن۔بہو کاوڑے ہوندن، یا فر دو  
 

. شخصییت تے طرز عمل وچ تبدیلیاں4  
وچ تعارف دا حوالہ لیوو، جہڑا ایتھے  7(تفصیالت لئی، مہربانی کر کے سیکشن 

 دہرایا نہ جاسی)
۔ مسئلے دی ابتداء ۱  
۔ خود تے قابو وچ کمی۲  
۔ خود جائزه کرن دی اہلیت وچ کمی۳  
۔ تنظیم تے میانہ روی دا فقدان۴  

 

 
تیجے، چوتھے تے پنجویں زمرے وچ برین ڻراما دے مریضاں دی   -9

مدد کیویں کیتی جاوے جہڑے معذور نے تے انا دی عالمات تے کیویں 
 قابو پایا جاوے؟

مریضاں دی صحتیابی دے عمل وچ، مریضاں تے دیکھ بھال کرن آلیاں نوں 
نفسیاتی طریقاں چھوڻیاں وڈیاں کئی پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا اے۔ تھلے لکھے 

نوں برین ڻراما دی وجہ توں ہون آلی معذوری تے وکھرے انداز وچ نمڻن لئی 
 استعمال کیا جاسگدا اے۔

. سب توں پہالں، مریضاں دی دیکھ بھال کرن آلیاں نوں مریض دی سٹ دی وجہ، 1
دماغ دی سٹ دی تھاں، جسم تے دماغ دے موجوده افعال وغیره نوں واضح طور 

اہیدااے۔تے سمجھنڑاں چ  
. مریضاں نوں اس حقیقت نوں قبول کرنا پیندا اے کہ انا نے اپنڑی قابلیت دا کجھ 2

 حصہ کھو دتا اے۔
A صرف اس بارے توجہ نہ دیو جو تسی کھویا اے بلکہ اس بارے وچ سوچو جو .

 کجھ ریندا پیا اے۔
B کوئی وی اپنڑے آپ نوں تسلی دے سگدا اے، "اے تہاڈے اتے رحمت اے .

"رحمت تے بدقسمتی دوہاں دے دو پاسے ہوندے نے"۔بھیس"،   
C گرچے بیماری یا حادثے مریضاں تے دیکھ بھال کرن آلیاں لئی جسمانی تے .

ذہنی درد دا باعث ہوندے نے، لیکن اگر ہر بنده مریض نوں اچھی نظر نال ویکھے 
 تاں مریض وچ حقیقت نوں قبول کرن تے زندگی دے مستقبل دا سامنا کرن لئی آسان

 ہوے۔
. مریضاں تے دیکھ بھال کرن آلیاں نوں وکھری جسمانی صالحیتاں تے دماغی 3

افعال نوں وکھری تبدیلیاں وچ ڈھالن لئی چنگی جسمانی توانائی تے دماغی افعال نوں 
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 بہتر کرنا چاہیدے۔
 A بحالی دے معقول اہداف طے کرو.  
 Bبحالی دے منصوبیاں وچ ودھ کے تعاون کرو .  
 Cاظت اتے توجہ دیو. گھر دی حف  
 D(ہر اک دیہاڑی دا معمول مقرر کرو) ویلے دا چنگااستعمال کرو .  
 Eمریض دی پریشانی نوں کم کرو .  
 F:ماحولیاتی حکمت عملی تے میموری ایڈ دا استعمال کرو .  

۔ اک کاپی اپنڑے کول رکھوں تے اوندے وچ روز دے کماں نوں لکھو۱  
یلنڈر یا نوڻس بورڈ الَو تاکہ مریضاں نوں کم ۔ یادہانی کیتے اک واضح تھاه تے ک۲

 یاد رہوے
۔ کم ختم کرن دے بعد کاپی یا کیلنڈر وچ درج کرو۳  
۔ نمبر شماری کرو۴  
۔ مریضاں نوں چیزاں یاد کرن لئی االرم گھڑی یا پیجر دا استعمال کرن کہ کس ۵

 ویلے کی کجھ کرنااے
 G:میموری ودھان لئی تکنیک دا استعمال کرو .  

طیاں توں بچن لئی سیکھن دے طریقاں دا انتخاب کرو (یعنی مریضاں نوں ۔ غل۱
 غلطیاں کرن توں بچن لئی ہر ویلے دے آغاز تے چھیتی مگر صحیح معلومات دیو)

۔ معلومات نوں سدھا تے آسان بنڑاو۲  
۔ ہرواری نکی جئی معلومات تے کارروائی کرن تے توجہ دیو۳  
ڑے لگاَو، شبیہہ، درجہ بندی تے دیگر ۔ نئے اعداد و شمار سکھن ویلے، اپن۴

 طریقاں دے ذریعے نوے اعداد و شمار دے تاثر نو ہور گہرا کرو
۔ کسے چیز نوں منہ زبانی یاد کرن لئی آکھاں، کناں، منہ، دل تے ہتھاں دی مدد نال ۵

 "سب کجھ" دی کئی وار تالوت تے مشق کرو
 Hن لئی تھلےدرج . مریضاں دی مسئلے نوں حل کرن دی صالحیت نوں ودھا

 طریقاں دا استعمال کرو:
۔ فیصلہ کرن ویلے چیٹ نہ کرو، یا دوجیاں نو دسو کہ تہانوں سوچن لئی وقت ۱

 درکار اے
۔ چیزاں نوں کرن ویلے یاد کرو کہ،"جلدی وچ بربادی اے" تے "چنتا نہ کرو"۲  
۔ چیزاں نوں اناه دی ترجیحات دے مطابق شیڈول کرو۳  
۔ پہالں مراحل لکھو۴  
چیزاں نوں وکھرے مراحل وچ ترتیب دیو تے ہراک مرحلے نوں چھیتی چھیتی  ۔۵

 ختم کرو
۔ آسانی نال لبھن لئی چیزاں نوں اک تھاں تے رکھو٦  
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. مریضاں دی دیکھ بھال کرن آلیاں وکھرے جذبات توں نمڻن بارے سکھن4  
 A دے . افسوس دا اظہار کرن لئی: "اپنڑے کل آلے انسان نوں الوداع کہو تے اج

 نوے انسان دی پہچان کرو"
 B اپنڑی صالحیتاں تے ضرورتان نوں سمجھن دی کوشش کرو، خود نالوں زیاده .

، تے دوجیاں دے اہداف تے پیشرفت نال خود نوں ناپو  امید نا الوٴ
 C اپنڑے آپ نال چنگا سلوک کرو: اپنڑی پسند دے مطابق ہر دن کجھ ویال اپنڑے .

 لئی طے کرو
 Dصلہ افزائی: "میں اپنڑی پوری کوشش کیتی اے۔ اگلی واری فر . خود اپنڑی حو

 کوشش کرو!"
 Eجسمانی تے ذہنی دباؤ نوں دور کرن لئی آرام ده تکنیکاں سکھو .  
 

. مریضاں تے دیکھ بھال کرن آلیاں نوں دوجیاں توں مدد لینی تے قبول کرنی 5
 چاہیدی اے

 Aل وچ درپیش ساری . مریضاں نوں حوصلہ دیو کہ او نرسنگ تے دیکھ بھا
 مشکالت نوں خاموشی نال برداشت نہ کرن

 B جس ویلے ضروری ہوے، نرسنگ تے دیکھ بھال دا بندوبست کرن لئی دیری نہ .
 کرو

 
. مریضاں نوں متبادل چسکا حاصل کرن لئی بندوبست کرنا چاہیدا اے تاکہ او 6

 اپنڑی زندگی نوں تقویت بخشنڑ
 Aاں اونوں مشغلے تے تفریحی زندگی دی لوڑ . اگر مریض کم نئیں کرسگدا ہے ن

اے تاکہ اونو اے احساس دالنا جاوے کہ زندگی پر تفریح تے معنی خیز اے۔ او شوق 
دا انتخاب کرسگدااے یا نویاں چیزاں نوں آزما سگدا اے جنا وچ زیاده توجہ دی لوڑ 

 نہ ہوے
 Bقرار . مناسب آرام دے عالوه، مریضاں نوں جسمانی تے ذہنی صحت نوں بر

 رکھن لئی ورزش کرن تے دانشورانہ سرگرمیوں وچ حصہ لین دی ضرورت اے
 C کسے وی مشق وچ حصہ لین تے پروگرام طے کرن توں پہالں، مریضاں نوں .

احتیاط نال اپنڑے ڈاکڻراں، فزیوتھیراپسڻاں یا پیشہ ور معالجین نال مشوره کرنا 
 چاہیدااے تاکہ خطرے یا نویاں سڻاں توں بچ سکن

 
مریضاں تے دیکھ بھال کرن آلیاں نوں اپنڑے معاشرے نوں ودھانڑا چاہیدا اے .7  
A مریضاں نوں پرانڑے دوستاں نال فعال طور تے سنگت کرن تے نوے دوستاں .

 نال ملن دی ترغیب دیو
B باہمی امدادی گروپ وچ حصہ لین: چنگے بھلے مریضاں تے دیکھ بھال کرن  .
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ہوندا اے۔ گروپ سرگرمیاں تے بحالی دے تجربے  آلیاں دا دوجیاں نال کافی سمبھن
 دی حوصلہ افزائی دی وجہ توں او اپنڑے دکھ درد، خوشی غمی سب کجھ ونڈ سگدن

 
مریض دی دیکھ بھال کرن آلے اپنڑے تخیل نوں زندگی نوں آسان تے خوشگوار 

 بنان لئی استعمال کرسگدے نے

 ۔

کی کیتا جاوے؟اگر برین ڻراما دا مریض اتھرا نباه کرے تاں   -10  
اتے دسیاں گیاں تجویزاں دے عالوه، کسے ویلے برین ڻراما دے مریضاں دا انوکھا 

یعنی سلوک دیکھ بھال کرن آلیاں تے طبی عملہ نوں پریشان تے بےچینی کردا اے 
جس ویلے مریض کھان توں انکار کردے نے یا بحالی دی کسے سرگرمی وچ حصہ 

 لین توں انکار کردے نے، وغیره۔
سیات تے رویے دے عالج بارے علم دے موثر استعمال نال نگہداشت کرن آلیاں نف

) 2) مریضاں دے سلوک دیاں وجاواں نوں سمجھن وچ مدد مل سگدی اے، (1نوں (
مریضاں دھیرے دھیرے نوے تے مناسب طرز عمل سکھن وچ مدد مل سگدی اے، 

) مریضاں دے 4() مریضاں دے اتھرے نباه تے رویے نوں کم یا بدل سگدے نے۔ 3(
معیار زندگی نوں بہتر کرو۔ تھلے سلوک نوں بہتر کرن لئی عالج دے استعمال 

 بارے چھ بنیادی اقدامات دسے گئے نے:
. نامناسب رویے دی ابتدائی نگرانی تے ریکارڈنگ1  
Aنامناسب سلوک نوں دسن لئی معروضی لفظاں دا استعمال کرو .  
Bتھے طرز عمل نال طوکھا واسطہ پیندا . اک ایجا ویال تے ماحول منتخب کرو ج

اے، تے اس سلوک دیاں واریاں تے اس دے برقرار رہن دے ویلے وغیره نوں 
 ریکارڈ کرو۔

C کی ایجھے طرز عمل دا کوئی چنگا جیاں واقعہ موجود اے؟ جیویں کہ ایجا طرز .
عمل صرف کجھ جگہاں، ویلے، لوکاں، ماحول وچ یا انا چیزاں دی وجہ توں ہوندا 

۔اے  
. منظم انداز وچ نامناسب سلوک دی وجاواں تے نتیجے دا تجزیہ کرو2  
Aاے سلوک کس ویلے شروع تھے؟ اے ہولی یا چھیتی نمودار تھے؟  .  
B کی مریض دا اتے دسیا گیا نامناسب سلوک بینائی، سماعت یا دماغ دے کجھ .

 افعال دی خرابی دی وجہ توں اے؟
Cجہڑا اس دے کسے کم وچ پہل کرن یا . کی مریض دا موڈ بڑا ای افسرده اے ،

 بحالی سرگرمیاں وچ ملوث ہون نوں متاثر کردا اے؟
Dکی مریض نوں اپنڑی صالحیتاں تے فائدیاں بارے مناسب کم کرن دی لوڑ اے؟ .  
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Eکی اج کل وچ مریض دی دوائی، ماحول، طرز زندگی تے نباه وچ بدالوٴ آئے؟ .  
Fناسب اے؟ کی مریض نوں چنگی حفاظت ملے . کی دیکھ بھال کرن آلیاں دا انداز م

 گی؟
G کی اتے دسیا گیا سلوک، جیویں ماحولیاتی الجھن (عالمات دی کمی)، حد توں .

 چوکھی پریشانی وغیره دی وجہ نال کوئی ماحولیاتی عوامل پیدا ہوندے نے؟
.  اس دا گل دا تعین کرو کہ کی نامناسب سلوک نوں دور کرن دی لوڑ اے3  
Aیندے لئی مسئلہ اے؟ مریض لئی، دیکھ بھال کرنے والے لئی، یا . اے سلوک ک

 کسے ہور لئی؟
Bسلوک کنا بااثر تے سنجیده اے؟ .  
.  اک نواں نقطہ نظر بنڑاوٴ 4  
A وجاواں نوں بدلو: جیویں کہ ماحولیاتی عوامل نوں بدلو تے ایجھے اہداف طے .

 کرو جہڑے مریض حاصل کرسگے
Bانعام دے طریقاں نوں بدلو(ایجھے انعاماں دا . نتیجیاں نوں بدلو: جیویں کہ ،

استعمال کرو جہڑے اس بندے لئی موثر ہون، زبانی تعریفاں، مادی انعاماں تے 
 سرگرمی دے انعاماں سمیت)

. نوی ترغیب لڑاوٴ 5  
A دیکھ بھال کرن آلے نوے طریقے نوں مستقل طور تے عمل کرن دے بعد .

نانتشخیصی میعاد تک نافذ کرن تے ریکارڈ ب  
. عالج دے نوے طریقہ کار دے اثر بارے اندازه الوٴ 6  

برتاؤ دا عالج کوئی ایجھا نسخہ نی اے جہڑا فوری طور تے کم کرے۔ منظم تے 
درست ریکارڈ، مستقل عالج تے ماحولیاتی عوامل دے نال مل تے، سلوک دے 

عالج دے اثر وچ اضافہ کریندے۔ اگر تہاڈے کول سلوک دے استعمال بارے کوئی 
 سوال اے تاں مہربانی کر تے کسے طبی ماہر نفسیات نوں رجوع کرو۔

سانوں پتہ یا کہ عالج نالوں پرہیز چنگا اے لہذا نگہداشت کرن آلے مریضاں لئی 
 تھلے لکھے گئے انتظام کرن:

. اک باقاعده تے منظم طرز زندگی بنڑاوٴ 1  
پریشانیاں . سرگرمیاں دی کمی دی وجہ توں مریض دے طرز عمل وچ آن آلیاں 2

 نوں کم کرن لئی مناسب سرگرمیاں مہیا کرو۔
. مریضاں دا حوصلہ ودھاوٴ تے وکھریاں معذوریاں نوں قبول کرن تے انا اتے قابو 3

 پان لئی حوصلہ افزائی دے طریقاں دا بہتر استعمال کرن دی وی شدید لوڑ اے۔
 

ں واسطے اک بحالی دا رستہ لمبا ہوسگدا اے تے مریضاں تے دیکھ بھال کرن آلیا
وڈا امتحان اے۔ انا نوں اپنڑی حیاتی دا بوجھ کم کرن لئی اگلے حصے وچ دسی گئی 

 کمیونڻی خدمات دی لوڑ ہوسگدی اے۔
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سماجی خدمات دے درجے -11  
 

 معاشرتی خدماتاں

سروس آرگنائزیشن تے 
 انکوائری ڻیلیفون

 سروس دا  نا سروس دی نوعیت

 طبی بحالی خدماتاں:
اسپتال وچوں چھڻی توں بعد  آسپیڻل آف  پیشنٹ 

میڈیکل تے بحالی دی تربیت 
(جیندے وچ دماغی دوائی، 

دماغی سرجری، داخلی طب، 
فزیوتھیراپی، پیشہ ورانہ 
تھراپی تے طبی نفسیاتی 

 خدماتاں شامل نے)

آؤٹ پشینٹ خدماتاں اںوکھری  

چھڻی پان آلے مریضاں لئی  آسپیڻل آف  پیشنٹ
ے بحالی دی معاون طبی ت

 تربیت دی فراہمی

 ڈے ہسپتال

گھر وچ مریضاں لئی بحالی  آسپیڻل آف  پیشنٹ
 دی دیکھ بھال دی فراہمی

 کمیونڻی نرسنگ

 آن جان دے ذرائع:
طبی تشخیص لئی مریضاں  آسپیڻل آف  پیشنٹ

واسطے غیر ہنگامی 
ڻرانسپورٹ سروس دی 

 فراہمی

 غیر ہنگامی ایمبولینس

آف ری ہانگ کانگ سوسائڻی 
 ہیبلڻیشن

طبی تشخیص لئی ذریع نقل و 
 حمل دی فراہمی

 ریحبس

 فنانس تے روزگار:
 ایس ڈبلیو ڈی ہاٹ الئن

آسپیڻل آف پیشنٹ دا سماجی 
 کارکن

مالی اعانت دی فراہمی: 
CSSAجیندے وچ  تے  

معذوری االؤنس وغیره شامل 
 نے

 سماجی تحفظ تے مالی امداد

سلیکڻو پلیسمنٹ ڈویژن آف 
پارڻمنٹلیبر ڈی  

 ووکیشنل ڻریننگ کونسل
غیر سرکاری تنظیموں دے 

ذریعہ پیشہ وارانہ تربیت تے 
 امدادی پروگرام

بحالی بارے مشاورت، تربیت 
تے روزگار دے متعلق 

مشاورت دیاں خدماتاں دی 
 فراہمی 

پیشہ ورانہ تے بحالی بارے 
 تربیت
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 امدادی خدماتاں:
مشکالت  ضرورت منداں دیاں ایجنسی آف ولنڻیئر سروس

نوں حل کرن لئی دورے، آن 
جان تے دیگر خدماتاں دی 

 فراہمی تے مدد

 رضاکارانہ خدمت

ہسپتال دے سماجی کارکن تے 
مریض دے ضلع دی ہوم ہیلپ 

 ڻیم

کھانے دی ترسیل، ذاتی 
حفظان صحت تے آن جان دا 
بندوبست تے دیگر خدماتاں 

 مہیا کرن

 گھریلو مدد

تشخیص، انفرادی تے گھریلو  بحالی مرکز
گھریلو ماحول نوں بہتر بنانڑ 
تے مریضاں دی روزمره دی 

زندگی نوں اپنان لئی معاون 
 سامان دی تنصیب کرن

 بحالی دے سامان دی تیاری

 ہانگ کانگ ریڈ کراس
 سینٹ جیمز سیڻلمنٹ

بزرگ شہریاں لئی یوماتئی 
ملڻی سروس سینڻر، دی 

 سالویشن آرمی

بحالی دے سامان مریضاں 
ی دینڑاںنوں کرایہ لئ  

بحالی دے سامان تے معاون 
 آلہ دے کرایہ لئی خدماتاں

اسپتال یا مریض دے ضلع وچ 
ڈے کیئر سنڻر دا سماجی 

 کارکن

سینڻر دے ذریعہ فراہم گئی 
گروپ تے نرسنگ خدماتاں 

وچ حصہ لین لئی کمزور 
 بزرگاں دی آن جان وچ مدد

 ڈے کیئر سنڻر

تے مشاورت، حوالہ، گروپ  آسپیڻل آف  پیشنٹ
معاشرتی سرگرمیاں دی 

 فراہمی

 پیشنٹ ریسورس سنڻر
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