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 ںیسے کریمدد ک یضوں کیصدمے کے  مر  یدماغ
 گا۔ ہو تصور کارآمد نسخہ چینی سے حوالے اس اور ہے، نسخہ شده ترجمہ مواد کا مضمون اس

 
 

 ں؟یدماغ کے مختلف حصوں کے نام اور افعال جانتے ہ یا آپ انسانیک .1
 

طرح ہے  یر کیڈھڻوفو کے شکل نرم  یگرام ہوتا ہے۔ اس ک 1450با یک  بالغ کے دماغ کا وزن تقریاوسطا ا
صد  تک یف 20  یں ، دماغ جسم کیے مں۔ دوسرے اعضاء کے مقابلیسطح پر بہت سے ناہموار گڑھے ہ یجس ک

ٹ ینڻر نیک بہت بڑا کنڻرول سیوں پر مشتمل این اعصاب خلیلیک ڻریں ایدماغ م جن کا استعمال کرتا ہے۔یآکس
م کرنے اور منتقل کرنے کا ذمہ دار ہے۔ ینے ، تقسیب دیغامات کو وصول کرنے ، ترتیورک مختلف اقسام کے پ

کا احساس ره)  کو وصول کرنا ، جذبات یچکھنا وغ کھنا، چھونا ، سونگھنا ،یسے دیں احساسات (جیغامات میان پ
 ں۔یره شامل ہیکو برقرار رکھنا اور سوچ وغ/ت کرنا ، سانس پر قابو رکھنایہدا یک کرنا ، نقل و حرکت

 
اجزاء  یتاکہ غذائ عہ فراہم کرده خون پر انحصار کرتا ہےیشاخوں کے ذر یاور ان ک وںانیانوں ،ورڻبرل  شریرش یدماغ دماغ

 یفراہم یجا جاتا ہے۔ اگر دماغ کو خون کیحصہ دماغ کو بھ یک چوتھائیجن جذب کرسکے ۔ دل سے نکال ہوا خون کا ایکساور آ
ا یہے  بعد ، دماغ کو مستقل نقصان ہوجاتا ند منٹ کےا ہے ، اور چے ہوش  ہوجاتکنڈ کے لئے رک جاتے تو ، شخص بیچند س
 ہے۔ یاتموت واقع ہوج یدماغ ک

 
 

 دماغ کے پانچ بڑے حصے
،  ڻریورا میڈن تہوں  (یت یں  مننگز کیہے ،  جو کے اطراف م ں چھپا ہوایم یک سخت کھوپڑیدماغ ا

بروسپنال سے یریماده س یک دماغیرا  ہوا اورایھں گیطرف) م یباہر سے اندر ک .ڻریا مییپ اور ڻریآرچنوائڈ م
ا جانے تو ،گرے رنگ کا یم کیں تقسیم دو حصےچے تک یسے ندماغ کو اوپر  ینم ہوتا  ہے۔ اگر انسان

د ماده)  کو یوجہ سے اس کا نام سف ید پرت (اسیسف یہ نام گرے ماده) اور اندرونیکس  (اس وجہ سے یکورڻ
 :نظام پانچ حصوں پر مشتمل ہے یاعصاب یاغ کا مرکزر ، دمطور پ یکھا جاسکتا ہے۔ ساختید

 
 .ہے یغامات کو وصول کرتیروں تک اوران سے  پیہاتھ اور پ : دماغ سے  جسم ،یہڈ یڑھ کیر .1
 .دھڑکن ، جسم کے درجہ حرارت اوراحساس کا  انچارج ینے ، دل کین سڻم : سانس لیبر .2
 ڻرول کرنے کے لئے وقف حصہ ۔و کنشن کینیتوازن اور حرکت  کو آرڈ یلم: جسمانیربیس .3
 کے انچارج۔ یموریکھنے اور میات ، سلمبک نظام: جذب .4
 . سوچ  کے لئے حصہ یسفر: معلومات ، جذبات اور شعوریبرل ھمیسر .5
 

 دماغ کے اہم حصے اور افعال
برل یریں سیں منقسم ہے جنھیک حصوں مہ دو باہم منسلیصد ہوتا ہے۔ یف 85با یدماغ سر کے وزن کا تقر

کرتا ہے ،  کنڻرولوں کو یں جسم کے حواس اور سرگرمیر، دائیسفیمیبرل ہیریں سیر  کہا جاتا ہے۔ بائیسفیمیہ
ں دماغ زبان ، پڑھنے ، لکھنے یہے۔ عام طور پر ، بائ رول کرتاں کو کنڻیر، بائیسفیمیبرل ہیریں سیجبکہ دائ

ره کے یف ، وغیتعر یک یقیور موسا ، ی، مصور یموریم یں دماغ بصریره کے لئے ذمہ دار ہے۔ دائی، وغ
 -لئے ذمہ دار ہے

 
ں یم ک لوبیہر اا جاسکتا ہے۔ اگرچہ یم کیں تقسیم چار لوبوںکو  ریسفیمیبرل ہیریں سیدونوں اطراف م

ک دوسرے یغامات کو منتقل کرنے ، ایسوچ اپنے پ یکن تمام دماغیں ، لیے ہدماغ کے مختلف اہم افعال ہوت
 ہے۔ یوں پر انحصار کرتیخل یک وقت کام کرنے کے لئے  اعصابیباور  کرنے یکے ساتھ ہم آہنگ

 
  رونڻل لوبف .1

 ہ پورے دماغ کا محرک ہوتا ہےیتا ہے اور یحصہ ل یک تہائیر کے حجم کا ایسفیمیہل بریریس 
 سے یص (جیت اور تشخیاہل یطور پر ذمہ دار ، بشمول خود پر قابو رکھنے ک یادیسوچنے کے لئے بن

 )رهیکھنا وغیہ ، منصوبوں پر عمل درآمد ، خود جائزه ، سبق سیکا تجزاعداد و شمار 
 کنڻرول, سے کہ ہاتھوں کا استعمالیحرکتوں جخود مختار  یجسم ک 
 ر جذبات پر قابوجذبات او  

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

 

 

 

HOW TO ASSIST PATIENTS WITH BRAIN TRAUMA_URDU.DOC 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 
 

 زبان کا اظہار 
 

 برئڻل لویپ .2
 ینگران یساخت ک یتاثر اور جسمان یطور پر حس یادیبن  
 کردار یادیں بنیجھنے مپڑھنےاور وقت کو سم  
 شناخت یزوں اور چہروں کیمختلف چ 
 

 مپورل لوب اور لمبک نظامیڻ .3
 کھنے کے لئے ذمہ دار ہےیں سیزیچ  یاد رکھنے اور  نئیزوں کو یچ یئطور پر ن یادیبن 
 حات کو پرکھنایترج  
 غامات کو موصولیپ یسمع  
 ہ کرنایتجز کات ی، تال اور تقو یزبان کے معن 
 بو 

 
 ڻل لوبیپیسآ .4

 ںیحاصل کرمعلومات  یرپر بصطور  یادیبن 
 ںیز کریتم یک یرنگ ، اشکال اور دور 

 
 لمیربیڻل الب ، سیپیرئڻل الب ، اوسیکس ، پیکارڻ یرڻکس  ، حسنڻل لوب ، موڻر کتمپورال لوب ، فر    

 
 

 ں؟یا ہیوجوہات ک یادیبن یصدمے اور ان ک یکوارڈ دماغیآ .2
 یرونیحصے کو ب یبھ یکے کس تا ہے) سے مراد دماغے کے طور پر جانا جادمص یصدمے (دماغ یکوارڈ دماغیآ

کام ،  یوں کا سبب بنتا ہے اور اس کے علمیلیتبد یجسمان یض کی، جو مروجہ سے ہونے واال  نقصان ہے  یعوامل ک
 ره کو متاثر کرتا ہے۔یطرز عمل اور جذبات وغ

 
 :ںیں شامل ہیوجوہات م یادیبن یصدمے ک یرڈ  دماغیکوایآئ
  حادثہ .1

 ں۔یدو اہم اقسام ہ یصدمے ک یوجہ سے دماغ یحادثات ک یا صنعتیل ، گھر یکھ فک ،یڻر
 

 برل چوٹیریسالف .انڻرا
ک زوردار داب سر کو پھاڑنے ، یکن سر پر ای، ل  یں ڻوڻتینہ یکھوپڑ یشخص ک یاگرچہ حادثے سے زخم

برل چوٹ کہا جاتا ہے۔ یرینڻراسہوتا ہے ۔ اس حالت کو ا یے کافینے کے لیا چوٹ دینے  یزخم د یمروڑنے  ، اندرون
 یا جب کار اچانک پتھر کیں ۔ یجاتے ہ مارے  مسلسل مکے ک باکسر کے سر پریں ، ایچ میک میباکسنگ کے ا

ک بہت بڑا  اثر یہو تو ، وه المحالہ ا یلٹ باندھیٹ بیس یہاں تک کہ جب مسافر اپنیہے ،  یوار سے ڻکرا جاتید
 وسکتا ہے۔چوٹ  ہ یجہ دماغیں جس کا نتیبرداشت کرتے ہ

 
 ل  چوٹ یکرنیانڻرا -ب 

نے لگ ید یڻوٹ جاتے اور دماغ کے ڻشو دکھائ ہعیسخت شے کے ذر یکس یکھوپڑ یشخص ک یجب زخم
ں یاں سر میہڈ یہوئ یہے تو ، ڻوڻ یپھٹ جات یل  چوٹ  کہا جاتا ہے۔ جب کھوپڑیکرنیجائےتو اس حالت کو انڻرا

ل کرسکتا یتشک یماتومس کیہ یلف قسم کے دماغاتا ہے ، جو مختہوج مورجیہ یں جس سے دماغیہ یداخل ہوجات
 ماتوماس۔یل ہیکرنیا انڻرای سب ڈورلڈورل ، یپی، بشمول اہے

 
 اسڻروک (فالج) .2

عے دماغ تک  بہتا ہے ، جس یا خون کا لوتھڑا خون کے ذریخون کا جمنا  یر معمولی:  غمبولزم یسکولر ایو -الف 
 اؤ رکتا ہےکا  بہں خون یدوں میور یسے خون ک

،  یواسکلر خراب یدائشیسے پی(ج یخراب یدیَور یانیا َشری،  یکم یشر ، خون کیبلڈ پر ی: ہائ رگ کا پھڻنا -ب 
جن اور یں  آکسیوجہ سے رگ کا پھٹ جانے سے دماغ کے ڻشووں کو مناسب مقدار م یره) کیمنگوماس ، وغیہ

 یمانے پر دماغ پر دباؤ بھیں ، خون کے بڑے پیوقت م یک ہیہے ۔ ا یں مشکل ہوتیاجزاء کو  حاصل کرنے م یغذائ
 نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔

 

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 

 

 

 

HOW TO ASSIST PATIENTS WITH BRAIN TRAUMA_URDU.DOC 
Copyright © 2020 Hospital Authority. All rights reserved 
 
 

 ومریاغ کا ڻمد .3
 یتیال کے بہاؤ کو روک دیس یافزائش دماغ یومر کیڻ یں جگہ مقرره اور محدود ہے لہذا دماغیم یھوپڑچونکہ ک

 یاس کے ڻشو  کو نقصان پہنچاتاور آس پ ے دماغ کا سبب بنتا ہےں دباؤ بڑھتا ہے ،جو کے استسقائیم ی، کھوپڑہے
شر کا سبب بن یبلڈ پر یہے اور ہائ یکتبہاؤ کو روک س ن کےں خویں سوجن دماغ میہے ۔ اس کے عالوه ، دماغ م

 ہے۔ یسکت
وماس ، یپر گل اده عام طوریڻاسڻک۔ سابقہ زیاور م یا جاسکتا ہے: پرائمریم کیں تقسیومر کو دو اقسام میدماغ کے ڻ

وجہ   یومر کیڻدماغ کے  یاده تر پرائمریورووماس کے طور پر عام طور پر جانا جاتا  ہے۔ زیمس ، اور نوویننگیم
ا یت (مہلک ینوع یومر کیسا کے  ڻیومر کا دماغ پر اثرمختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے  جیں۔ ان ڻینامعلوم ہ

 رهیجگہ اور عالج وغ ی) ، سائز ، نمو ک یمعمول
 

 کشنینفوائرس کا ا .4
غ کے پھوڑے اور دما فالئڻس ،یننجائڻس ، انسیں تو وه میا حملہ کرتے ہیریکڻیدماغ کے ڻشو پر جب وائرس اور ب

ا بالواسطہ طور پر جسم کے دوسرے یکشن براه راست دماغ کے صدمے یہ انفیں۔ یره کا سبب بن سکتے ہیوغ
 ہے۔  یوجہ سے ہوسکت یره کیغکان ، ناک اور گلے و earsحصوں خصوصا 

 
 رہز .5

 ن سکتا ہے۔زہر کا سبب ب یغ  استمال دماغیات کا بے دریات کا استعمال اور منشی، منش یشراب نوش
 

 ایہائپوکس  یدماغ .6
جن یں آکسیکے  حادثات، دماغ م یاور غوطہ خور یماریب یہاڑ، پ یکم یاده خون کید دمہ ، ضرورت سے زیڈوبنا ، شد

اده یں زیکاربن مونو آکسائڈ  م  یاور کاربن جالنے سےبننے وال یوال ں۔ کار سے باہر نکلنےیکا سبب بن سکتے ہ یکم یک
 ا کا سبب بنتا ہے ۔یں ہائپوکسیغ مدما ینا بھیسانس ل

 
 

 ں؟یا ہیدماغ کو چوٹ لگنے کے فورا بعد عالمات ک .3
شخص  یشخص کے سر اور گردن  پر  واضحہ صدمہ  ہو تو ، آس پاس کے لوگوں کو زخم یحادثے کے بعد ، اگر زخم

 پر فون کرنا چاہئے 999طور پر  یتقل کرنے کے بجائے فورکو من
 شنیغلط پوز یسر ک 
 ھال زخمسر پر ک  
 محدود حرکت یگردن ک 
 ا منہ سے خون بہہ رہا ہویساکٹ ، ناک ، کان  یککھ آن 

 
د یمز یں تو ، دماغ کیں سے کچھ عالمات ہیکن اس میض کے سر اور گردن پر واضحہ چوٹ نہ ہو  ، لیاگر مر

 چاہئے یجان یجانچ ک یبھ یکو روکنے کے لئے جلد از جلد اس ک یابخر
 ا ہوتیاور ڈپلوپ چکر آنا ، مستقل د سر دردیض کو شدی۔ مر 
 اثر نہ ہونا ا ک یپر  روشن یا پتلیا کم ہونا، یکا گدلہ   یپتل 
 قے کرنا 
 ا کھچاؤ یں نہ قآبلے برداشت  درد یاعضاء م 
 ہونا  بازو اور ڻانگوں کے پڻھوں کا کمزور 
 یمرگ 
 ں گر جانایکوما مک کہ ہاں تینا ، یجواب نہ د ی،  اپنے نام کو پکارنے پر کوئ ی، بد نظم یبے ہوش 

 
 

 ں؟یسے کرتے ہیص کیتشخ یصدمے ک یڈاکڻر دماغ .4
قوں کا یطر یصیات کے مطابق مناسب تشخیضرور یضوں کیمر یے  ڈاکڻر انفرادیاسباب اور وجہ  کو سمجھنے کے ل

 ک مختصر تعارف ہے:یقوں کا ایطر یصیں کچھ تشخیل می۔ ذں گےیخاب کرانت
 معائنہ: یجسمان یلیتفص .1

ره) ، خاص طور یمقدار، وغ یجن کیں آکسیشرح ، خون م یشر ، دل کیاہم عالمات (بلڈ پر طور پر ،مثال کے 
 ره)یفعل  وغ یشنڈ اضطرارینڈطاقت ، ردعمل اور ک یجانچ (اعضاء ک ینظام ک یپر دماغ کے اعصاب

 ص کے لئے استعمال ہوتا ہے۔یتشخ یکچر کیاده تر فریکس رے): زی(ا یوگرافیڈیر .2
ہے  ، خاص طور پر  یمائش کرتیپ یک یموجوده سرگرم یوں کیخل ی): دماغیج یا یم (الگرانسفایکڻرویال .3
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 ہےں معاون یکا اندازه لگانے م یماریسک بینالجی
کس یبے ضرر ا یں کسیدوں  میور یکےلئے خون کانوں اور رگوں کا خاکہ ظاہر کرنے یشر ینعیوگرام: یانج .4

 کشن لگانایرے جذب کرنے والے ماده کا  انج
ن کا یک مشیجنے کے لئے ایکسرے کے بھی): دماغ کے ارد گرد گھومنے اور ایڻ ی(س یوڻرائزڈ ڻوموگرافیکمپ .5

ہ یجزا  تقے کیکس رے جذب ہونے کے طرینے  کے لئے اساخت کو جان یہے، اور دماغ ک یجات یاستعمال ک
 ره۔یماتوما موجود ہے ، وغیں ہیا دماغ میہ بتانا کہ آیسے ، یوڻر کا استعمال کرنا  ، جیکرنے کے لئے کمپ

ن یمش یسیک ایکو ا ڻم ذراتیڈروجن ایں ہائیہ ہے کہ جسم می): اس کا اصول یم آر آئیج (اینس امیزونیڻک ریگنیم .6
ے باہر یو لہروں کے ذریڈیہے ، اور پھر ر یار کرتیت ڈلیف یسیک مضبوط مقناطیا جاتا ہے جو ایگاعے لیکے ذر

اده یز یں دماغ کیکے مقابلے م یوڻرائزڈ ڻوموگرافیسنگ کمپیجانچ اور پروس ےیوڻر کے ذرینکاال جاتا  ہے۔ کمپ
 ہے۔ یا کرسکتیر مہیدرست تصاو

مائش کرنے یپ یک یگرڈ یک یقسم اور خراب یفعل ک یات متاثره دماغیماہر نفس یص: طبیکل تشخیکلوجیوروسائین .7
ر یں۔ غیں مدد کرسکیص اور عالج میخں تاکہ تشیقے استعمال کرسکتے ہیسٹ کے طریڻ یاتینفس یاریکے لئے مع

 خاص طور پر اہم ہے۔قہ یہ طریجانچ کے لئے  یره کیصلے وغیاور ف یموریسے میوں جیخراب یساخت
 
 

 ا جائے؟یدماغ کے صدمے کا کس طرح عالج ک .5
ے عالج یاور دواؤں کے ذر یسرجر یاده تر دماغیضوں کا زیں ، مریمدت م یطب یے بعد ہنگامعام طور پر ، چوٹ ک

توں کو بحال کرنے کے لئے یصالح یاور ذہن یجسمان یہے ، تو ان ک یحالت مستحکم ہوجات یض کی۔ جب مرہوتا ہے
 ا جاتا ہے یک سلسلہ شروع  کیات کا یترب یک یبحال
  یسرجر یدماغ ک .1
ں یم یں تاکہ کھوپڑیکر سکتے ہ یسرجر یں ، دماغ کے سرجن دماغ کیجے میوجہ کے نت یک وٹچ یض کے دماغیمر

ں ۔ یمرمت  کر ل یتباه شده حصے ککے  یں اور کھوپڑیومر نکال لیا دماغ کے ڻیں ، خون کے جمنے یکو کم کرسک باؤد
ومر ، یطرح کے دماغ کے ڻ تلفمخ یکس رے اور گاما چاقو) بھی(ا یو سرجریڈیکڻک ریو ڻیریں ، سڻیم ہ برسوںیحال

 کے عالج کے لئے استعمال ہوتا رہا ہے۔ امالتگر معیاور د یخراب ینس کی، و یجنل کارسنوما ، مرگیناسوفر
 

ضوں کو یاده تر مریا کے زیئپوکسکشن ، زہر ، ہایچوٹ ، زخم  اور ہلکے اسڻروک ، وائرس انف یپڑنے وال یمعمول
کن صرف حالت کو مستحکم کرنے اور خراب ہونے سے یہے ، ل یہوت ںیضرورت نہ یکروانے ک یسرجر یدماغ

سے سوجے  دماغ یجاب ہوجائے گا ، یطور پر صحت  یآہستہ وقت کے ساتھ قدرتغ آہستہ ض کا دمایبچنے کے لئے۔ مر
ں ، اور یعہ جذب ہوجاتے ہیجمے ہوے لوتھڑے  جسم کے ذر ون کےں ، خیک ہوجاتے ہیکے ڻشو آہستہ آہستہ ڻھ

 تے  ہے۔یره جگہ لے لیات وغیصحت مند خل یب کیت قریافاد یوں کیک خلکروڻین
 

 جعے عالیدواؤں کے ذر .2
سے یں ، جیہ یں معاون ثابت ہوسکتیسائل  کو ختم کرنے ما ان پر قابو پانے اور کچھ میات عالمات کو دور کرنے یادو

 ره۔یوغ یمرگدرد ، سر 
 

 تیترب یک یبحال .3
ن کرنے کے لئے عام طور پر یکے منصوبوں کا تع یبحال یانفراد یات پر مبنیضرور یض کیں مریصدمے کے عالج م یدماغ

ل یر عالج کو مندرجہ ذیوں کے  بغیہے۔ عام طور پر ، دوائ یضرورت ہوت یعملے ک یشہ ور طبینگہداشت اور پ یمتعدد طب
 ا جاسکتا ہے۔یم کیں تقسیاقسام م

 یوتھراپیفز -الف 
ں یقے استعمال کریا بحال کرنے کے لئے مناسب معاون آالت اور ورزش کے طریرکھنے نقل و حرکت کو برقرار  یض کیمر
 ره۔یڻھنا وغیکھڑا ہونا اور بنا ، سے چلیج
  یچ تھراپیاسپ -ب
 ں۔یت کا استعمال کریربن آالت اور تے مناسب معاویل ں مدد کےیم  یبحال یره کیت وغیقابل یزبان اور نگلنے ک یض کو اپنیمر
 یہ تھراپشہ ورانیپ -ج

سے یک ہاتھ سے کپڑے کیسے ایج ، ں یں مدد کریش آنے والے مسائل کو حل کرنے میں پیم یزندگ یض کو روز مره کیمر
 ل کرکے ۔یوں اور ماحول کو تبدیسرگرم یتیل کرنا ، تربیتبد

 عالج یاتید . نفس
 یض کیں ، اور مریمدد کر یلوں ککھ بھال کرنے واید یض اور اس کیں مریقبول کرنے مکو سمجھنے اور  حالت یض کیمر

 ںیں کریں  مدد کریمنا کرنے  اور ان سے نمڻنے ما ساوں کیلیتبد یں ہونے والیره میذہانت ، جذبات ، سلوک وغ
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ض کے یت اور مرینوع یحد، زخم ک یشرفت اور اس کیپ یک یابیصحت  یض کیمختصر طور پر ، مر
۔ یبہتر ہوگ یہ یرفتار اور حد اتن یک یابیصحت ان  ہے ، ض جتنا جویہے۔ مر یعوامل پر منحصر ہوت یانفراد

 لے ۔ ں بڑھ چڑھ کر حصہیت میترب یک یبحال  یض اپنیہےکہ  مر  یہ بھیک اہم عنصر ینا ،ایقی
 

ت خاص طور پر اہم ہے۔ یترب یک یبحال یافعال ک یض کے  کوما سے اڻھنے کے چھ ماه بعد ، جسمانیمر
 یابیصحت یافعال ک یاور دماغ یجسمان یض کیک سال تک ، مریے کر اکے بعد آدھے سال سے ل یابیصحت 

شرفت کرنا مشکل یپ یں کوئیکن اس میہے ، ل یہوسکت  یبہتر یبھ یرچہ ابھا   ہے۔ اگباً رک جاتیکا عمل تقر
 یض  کیں گے۔ مریر فعال ہوجائیں ہوئے وه مستقل طور پر غیں بحال نہیاده تر فعل  جو دو سالوں میہوگا۔ ز

ره ، یت وغیقابل ی، علم یولوجی، فز  یسے حصیہے ، ج یمختلف رفتار سے ہو سکت یں تنزلیفنکشن م یاغدم
 تا ہے۔ید وں  کو جنمیدیچیپ یاور طرز عمل ک یجو جذبات

 
 

 ں؟یبرآمد ہوتے ہائج ا نتیصدمے کے بعد ک یدماغ .6
 ی، دماغ کے تنوں کو تھوڑا سا نقصان بھ عالقے پر منحصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یصدمے کا اثر دماغ کے زخم یدماغ

ا موت کا یکوما  یل مدتیطو یض کیہ مریں ، یمالت من معایسکتا ہے۔ سنگره  کو متاثر کریشرح وغ یسانس ، دل ک یض کیمر
 ہے۔ یاده ہوتیز یہ یاتن یشدت بھ یجتنا بڑا ہوتا ہے ، اس کور پر ، دماغ کے نقصان کا حّصہ سبب بن سکتا ہے۔ عام ط

 ا جاسکتا ہے۔یم کیں تقسیبا چھ اقسام میشدت کے مطابق تقر یصدمے کے نتائج کو اس ک یغدما
 یجسم اور دماغ ک 

 یکوریر
 یکوئلیت اور سیصالح یکام ک تیصالح یلے  رہنے کیاک

 / / موت یض کیمر .1

 / /  ں رہتا ہےیمسلسل قوما م .2

اور  ید جسمانیشد .3
 ۔(یمعذور یدماغ

 )تبصرے

 یود کاده تر خیز
اع ، یتوں کا  ضیصالح

،  یسے کھانا ، صفائیج
ره ، دوسروں پر یچلنا وغ

 یصار کنحا یل مدتیطو
 ہے یضرورت ہوت

 ا یں کرسکتے  یاده تر کام نہیز
ں کام یصرف پناه گاہوں م

 کرسکتے
 د یسے: شدی۔ ج یدگیچیپ دیشد

 .یخراب یک یموریم

 یا دماغی یجسمان یجزو .4
 )تبصرے مسلہ .(

د اور سہاره مدں یم یزندگ
 ہے یضرورت ہوت یک

 مالزمتوں  یپران یشتر اپنیں سے بیان م
 ںیتے ہاسکں جیپر واپس نہ

  خدمات (بشمول:  یتاہم ، امداد
اوزار / سازوسامان) کے  یخصوص
 یداد اپنکم تعبہت  یضوں کیساتھ مر

مالزمت پر   یسے قبل وال یماریب
 ہے یواپس جا سکت

  یضوں کو اپنے کام کیدوسرے مر 
ضرورت  یل کرنے کیت کو تبدینوع
ہے (مثال کے طور پر ، آسان کام  یہوت

 یمنصوبہ بند کرنا جس کے لئے کم
  ہے) یضرورت ہوت یک یاور ہم آہنگ

 یدگیچیمعتدل پ 
فعل صرف تھوڑا  یدماغ .5

چوٹ متاثر ہوتا ہے اور سا 
حالت پر  یسے پہلےوال

 واپس آسکتا ہے

ں یمالزمتوں م یپران یپنتر ااده یز  ںیآزادانہ طور پر ره سکتے ہ
 ںیواپس جا سکتے ہ

  سے ہلکے سر ی: ج یدگیچیپ یمعمول
تھکاوٹ ، ڻنائڻس ، خراب  یجلددرد ، 

 ره۔ی، وغ یموریم

واضح  یں کوئیفعل م یدماغ .6
  یں ہوتینہ یخراب

طرح آزادانہ طور پر  یک یماض
 ںیره سکتے ہ

 ںینہ یدگیچیپ یکوئ
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ں یوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میمعذور یاور دماغ یضوں کو جن جسمانیں مریم موںقس یاور چوتھ یسریتبصرے: ت
ں یمحرکت  نقل و ی) ، اعضاء کیکمزور یا (نچلے  دونوں اعضاء کیجیراپلی) ، پیک طرف کمزوریا (جسم کے ایگیمپلیہ

ں یقسم کے مقابلے م یچوتھ ں۔ چونکہیہ یت شامل ہوسکتں مشکالیکھنے میاور س یموریمشکالت ، م یت کیخلل ، بات چ
اده رکاوڻوں اور مشکالت کا سامنا کرنا یسبتا زکو نضوں یاده سخت ہے ، اس لئے مریسطح ز یک یمعذور یقسم ک یسریت

 ضرورت ہے۔ ید مدد کیں مزیاور کام م یپڑتا ہے ، اور زندگ
 
 

 ا ہوگا؟یہو تو کنقصان پہنچا  یض کے دماغ کے حصے کو صرف جزویاگر مر .7
 ں عام لوگوں سےیشکل م یہے اور وه ظاہر یں آتیسطح پر چوٹ نہ یضوں کیکے حامل کچھ مرمے صد یدماغ

حصوں کے دماغ وجہ سے ، خراب شده  یں۔ تاہم ، دماغ کے چار حصوں کو پہنچنے والے نقصان کیں ہیمختلف نہ
عالمات کے طور  یاتیسکو نف  یکم یفعل ک یضوں کے دماغیں۔ لہذا دوسرے لوگ مریکے اہم افعال متاثر ہوسکتے ہ

، جان بوجھ کرتعاون نہ کرنا    یخراب یے کیں بولنا ، رویسے غلط باتیج یسے غلط فہمیں  ، جیپر سمجھ سکتے  ہ
ے  دماغ کے کچھ یعالمات اور اسباب کو سمجھنے کےل یضوں کینا۔ لہذا ، مرت ہویب شخصیب و غریاور عج
 ں۔یں درج ہیل میرات ذیتغ یخصوص

  یں خرابیت میقابل یمکان .1
 ےاپنے جسم اور جسم کا آدھا حصہ نظرانداز کرتا ہ ۓکھتے ہویض  دیعالمت: مر

 کھ سکتا ہےیں دیزوں  کو نہیچ ینے والے پورید یض دکھائیہ: نصف دماغ کو نقصان پہنچا ہے اور  مرجو
 : یدگیچیپ یاور مقام  یدگیچیں پیں سے دائیبائ .2

 ں کرسکتایق نہفرں یں ، جگہ اور سمت میں اور دائیض بائیمر 
ت کو متاثر یصالح یربوط کرنے کافعال کو م ینقصان پہنچا ہے ، اس طرح متعدد حسل لوب کو یڻریریوجہ: پ

 کرتا ہے
 ایاپراکس .3

ت موجود ہے ، یقابل ینقل و حرکت ک یافعال اور پڻھوں ک یحس یکاف یض کے پاس اب بھیعالمت: اگرچہ مر
 ۔ں کرسکتا ہےیاستعمال  اور مربوط نہ کن وه ان کاموں کو آسان کاموں کے لئےیل

 ڻل لوب کا نقصانیرلیوجہ: پ
 

 ایکسیال .4
 ں کرسکتایز نہیتم یر کیض تحریعالمت: مر

 کا نقصانڻل لوب یرلیوجہ: پ
 ایپروسوپگنوس .5

تا ہے یت کھو دیصالح یکجا کرنے اور پہچاننے کیات کو یخصوص یچھوڻ یچھوڻ یض چہروں کیعالمت: مر
 ں پہچان سکتا ہے۔ی، لہذا وه واقف چہروں کو نہ

 ڻل لوب کا نقصانیرلیوجہ: پ
 ہیسارتھریڈ .6

 تلفظ مبہم ہوتا ہےض بولتا ہے تو یعالمت: جب مر
 چہرے کے اعصاب کو پہنچنے والے نقصان جو چہرے اور زبان کو یبانا زیوجہ: دماغ 

 ایا بروکا افاسیتاثرات  .7
ال کرنے یکن اسے اظہار خی، وه زبان کو سمجھ سکتا ہے ، ل یں ہوتیہف نیضع سماعت یض کیعالمت: مر

 ں کرسکتا۔یسے بات نہ یتا ، اور روانں کرسکیکے لئے مناسب الفاظ کا انتخاب نہ
 الب کے پچھلے حصے کو پہنچنے واال  نقصانوجہ: فرنڻل  

 ایافس  یا ورنکی یسمع .8
ر کا مواد یتقر یکن اس کیہے ، ل یات کر سکتسے ب یروانں ہے اور یسماعت کمزور نہ یض کیعالمت: مر

 سے پوچھا جاتا ہے۔ ں ہوتا جو اسیاکثر سمجھ سے باہر ہوتا ہے اور اس کا جواب وه نہ
غامات یپ یا ہے ، اور سمعیمپورال لوب کا حصہ خراب ہوگیب ڻیڻل لوب کے قریپیل   لوب اور اوسیوجہ: پرڻ

 ں جاسکتا ہے۔یسمجھا نہره کو یوغ ل اور گفتگو کے موادیتال ، تشک یک
 ہ یسینڻروگراد امنا .9

 اد رکھنے سے قاصر ہےیکھنے اور یں سیزیچ یض نئیعالمت: مر
 چوٹ یمپورال  لوب کیڻوجہ: 
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  ہیسیڈ امنیڻروگریر .10
کو  یماریا بیض اکثر حادثے یاده تر مریصدمے والے ز یں ، دماغیعالمت: جاگنے کے پہلے چند دنوں م

 ںیادوں سے محروم ہوجاتے ہی یض چوٹ سے قبل کیں۔ دوسرے مریے ہں کرسکتیاد نہیر پر واضح طو
 چوٹ یمپورال  لوب کیوجہ: ڻ

  شروعات کا مسلہ .11
ضرورت ہے اور اسے کس طرح کرنا ہے ، وه  یے کہ اسے کام ختم کرنے کض جانتا ہیعالمت: اگرچہ مر

 ں کرسکتا۔یخود بخود کام شروع نہ
 چوٹ یوب کل یوجہ: سامنے ک

 استقامت .12
کرنے  یز کاپیدستاو یا کام کو دہراتا ہے اور دہراتا ہے۔ مثال کے طور پر ، جب پہلیعمل  یک ہیض ای: مرتعالم
 یبار بار بار کاپ یکن پہلیں کرے گا ، لینہ یالئن کاپ یرتے ہوئے ، وه / وه دوسرک یپکا یز کیدستاو یعد ، کسکے ب

 کرے گا
 چوٹ کے بعد تحمل کم ہوا یوجہ: سامنے والے لوب ک

 یکم یز رفتار ، خود پر قابو پانے کیت .13
اہتا ہے ، ں جو وه کرنا چیکر یوہ ں ناکام ہوجاتا ہے (صرفیح وقت پر اپنے آپ کو روکنے میض صحیعالمت: مر

 چڑچڑا پن اور ہلکے سے کام کرتا ہے)
 چوٹ کے بعد تحمل کم ہوا یوجہ: سامنے والے لوب ک

 دانت کا فقیاہل ینے کیخود معائنہ اور خود جائزه ل .14
کا  نے اور بہتر بنانےیسے بے خبر ہے اور اسے مشوره ل یلیتبد یکس یں ہونے والیض اپنے طرز عمل میعالمت: مر

 ہے۔ ں آتایقہ نہیطر
 چوٹ یلوب ک یوجہ: سامنے ک

 م اور لچک کا فقدانیتنظ .15
اور عمل درآمد  یمنصوبہ بند یده معامالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وه اہداف کیچیپ یض معمولیعالمت: جب مر

معلومات  یک صارف کو فون کرنا چاہتا ہے ، قلم سے صارف یپر ، وه کسکرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ مثال کے طور 
 ں ناکام رہتا ہے۔یکن وه کام کے مرحلہ وار مکمل کرنے میں داخل کرتا ہے ، لیوڻر میھتا ہے ، اور معلومات کو کمپلک

 چوٹ یلوب ک یوجہ: سامنے ک
 اںیلیاں تبدیں نمایتوں میصالح یعاشرتاور م یجذبات .16

 یشانیوسروں کے ساتھ پرضوں کو دیرز سے التعلق اور دوسروں سے التعلق ہوتا ہے۔ کچھ میض ہر چیعالمت: مر
 ںیں رکھتے ہیال نہیونکہ وه دوسروں کے جذبات کا خیہے ک یہوت

 ات کو سمجھنے سے قاصروں کا فقدان ، دوسروں کے جذبیلیتبد یچوٹ ، جذبات یلوب ک یوجہ: سامنے ک
 
 

 ں؟یا ہیصدمے کے عام سلسلے ک یدماغ .8
ں۔ ان یچوٹ کے زمرے سے تعلق رکھتے ہ یرف ہلکض صیں سے ، کچھ مریسز میصدمے کے بہت سے ک یدماغ

، بے  یکم یک یموریسے تھکاوٹ ، ڻنائڻس ، بہرا پن ، م یں سر درد ، چکر آنا ، آسانیں سب سے عام عالمات ہیم
شدت  یطاقت کے مطابق ان عالمات ک یره۔ اثرات کیوغ یں کمیاضطراب اور توجہ م یفور،  یزیں تی، مزاج م یخواب

وں کا عالج یضوں کو دوائی، اور مر یں گیہ عالمات آہستہ آہستہ ختم ہوجائی۔ عام طور پر ، یتلف ہوگاور استقامت مخ
 ۔ یں ہوتیضرورت نہ یکرنے ک
ں . یں ہوتینہ یاده تر مقامیں سے زیسائڻس م یکے لئے، ان کے صدمے کضوں ید دماغ صدمے کے  مریاده شدیتاہم، ز

، یضوں کیں دماغ صدمے کے  مریم 6کشن یں اور سیف درجے ہوتے ہوں کے اثرات  کے مختلیدگیچیلہذا، عام پ
 کر درج ہے .کا  ذ یلیں تبدیے میجسم، معرفت، جذبات اور رو یں زمرے کیاور پانچو ی، چوتھیسریت

 اںیلیں تبدینقل و حرکت ماور  یجسمان .1
A. تھکاوٹ یجلد 
B. ں اضافہ ، تناؤ ، اضطراب)یسر درد (وجوہات:  دباؤ م 
C. ڻسیننیا ڻی ں نقصانیسماعت م 
D. کم ںیبصارت م 
E. یں دشواریاور توازن م یہم آہنگ یجسمان 
F. یاور دشوار یں آہستگیکام کرنے م 

 یں کمیت میصالح یکھنے کیاور س یعلم .2
A.  ونا ہ یں کمیتوجہ اور غور و فکر م 

o ے کام کو ختم کرنے س یں کرسکنا (کسیکام کو اختتام تک مکمل نہ یسے توجہ ختم ہو جانا ، کس یآسان
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 ں مشغول ہو جانا )یاور کام کرنے م یکوئپہلے 
o ز یریکن سیکوشش کر رہا ہو، ل یپور یکھنے کیز دیریس یو ی: مثال کے طور پر ، ڻیر حاضر دماغیغ

 کو سمجھ  نہ رہا ہو 
B. .فہم کم ہوا 
o ں سمجھ سکےیفوں کو نہیا دوسروں کے ساده لطیں رکھ سکے ینہ یسے ، گفتگو کا سلسلہ جاریج 
o کو سمجھنے سے قاصر ہو  ں کے مندرجاتکتابو 
C. یں دشواریکھنے میں سیزیچ ی، نئ یں کمیادداشت می 
D.  یں کمیت میقابل یمسئلہ کو حل کرنے ک  
o قاصرں چھوڻے چھوڻے مسائل حل کرنے سے یم یزندگ یروز مره ک 

  
 اثر یجذبات .3

o ں۔یض کے جذبات دو عوامل سے متاثر ہوتے ہیمر 
aں:یاص طور پر جذبات پر قابو رکھتے ہوں کو پہنچنے والے نقصان جو خیخل ی. دماغ 

o ں روک سکنا یا ہنسنا نہیسے رونے  یسے  بے قابوہو جانا  ، آسان یجذبات کا  آسان 
bردعمل ی. فنکشن کے ضائع ہونے پر جذبات 

o وجہ سے وه صدمہ ، خوف اور  یکا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جس ک یلیتبد یاچانک  بہت بڑ ض کویمر
 تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے

o یوسیره) ، لہذا مایت الخال جانا وغیار ہونا  ، بیسے تی(ج یں دشواریکھ بھال کرنے مید یاپن یاس ک 
 اضطراب کا باعث بننا اور یکا فقدان اور افسردگ ی، خود اعتمادیمحسوس کرنا  ، احساس کمتر

o یں دوسروں پر بھروسہ کرنے کیونکہ انہیہے ک یمحسوس ہوسکت یا شرمندگیضوں کو مجرم یمر 
 ں۔یکوشش کرتے  ہ یاده محفوظ رکھنے کیا اس وجہ سے کہ آس پاس کے لوگ  زیضرورت ہے 

o ں   یہ پر بہت غّصہ ہوتے یبد قسمت یں  ۔ دوسرے اپنیسے انکار کرتے ہ یمعذور یض اپنیکچھ مر
 ں یکرتے ہ یا غّصہ بھیں ی،دوسروں سے  ناراض ہوتے ہ

ں ، یں تعارف کو مالحظہ کریم 7کشن یے ، براه کرم سالت کے لئیاں(تفصیلیں تبدیت اور طرز عمل میشخص .4
 ں جائے گا)یا نہیہاں دہرایجو 
o ں مسئلہیپھل کرنے م 
o خود پر قابو پانے کا فقدان 
o یں کمیت میصالح ینے کیخود جائزه ل 
o م اور لچک کا فقدانینظت 

 
 
کے  وه   جاتے یمدد کس طرح ک یضوں کیصدمے کے مر یں دماغیں زمرے میاور پانچو ی، چوتھ یسریت .9

 ںیوں پر قابو پاسکیدگیچیکا سامنا اور پ یذورمع
وں یشانیپر یاور چھوڻ یکھ بھال کرنے والوں دونوں کو بڑیضوں اور دیں ، مریکے عمل م یکوریر یضوں کیمر

اور مختلف  یمعذور یوجہ سے ہونے وال یصدمے ک یقوں کو دماغیطر یاتیل نفسیا کرنا پڑتا ہے۔ مندرجہ ذکا سامن
 ا جاسکتا ہے۔یلئے استعمال کے نمڻنے کے سلسلے س

 یچوٹ ک یوجہ ، دماغ ک یچوٹ ک یض کیکھ بھال کرنے والوں کو مریضوں اور دیسب سے پہلے ، مر .1
 ره کو واضح طور پر سمجھنا چاہئے۔یوغ جگہ ، جسم اور دماغ کے موجوده افعال

 ا ہےیت کا کچھ حصہ کھو دیبلاق یانہوں نے اپن کھنا چاہئے کہیقت کو قبول کرنا سیکو اس حقضوں یمر .2
A. یں جو کسیں سوچیں ، صرف اس کے بارے مینہ د یان ہیا ہے اس پر صرف دھیمحض جو کچھ کھو گ 

 کے پاس ہے
B. دونوں کے دو  یاور بدقسمت یہے" ، "بہتر  یں بہتریس میبھ ہیدے سکتا ہے ، " یاپنے آپ کو تسل یکوئ

 ں"یرخ ہ
C. درد کا باعث بنتے  یاور ذہن یبھال کرنے والوں کو جسمان ھکیضوں اور دیت مرا حادثای یماریاگرچہ ب

کے مستقبل کا  یقت کو قبول کرنا اور زندگیخص اس پر مثبت نظر ڈال سکتا ہے تو ، حقں ، اگر ہر شیہ
 سان ہوگاسامنا کرنا آ

 
 ںویلیکو مختلف تبدافعال  یتوں اور دماغیصالح یکھ بھال کرنے والوں کو مختلف جسمانیضوں اور دیمر .3

ل کا بہتر استعمال کرنا اور افعا یتوں اور دماغیصالح یموجوده جسمان یکے مطابق ڈھالنے کےلئے ان ک
 بڑھانا چاہئے۔

A. ںیکے معقول اہداف طے کر یبحال 
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B. ںیل طور پر تعاون کرں فعایمنصوبے م یبحال 
C. ںیحفاظت پر توجہ د یگھر ک 
D. ں)یکر رانہ کا معمول مقرک روزیسے ایں (جیوقت کا اچھا استعمال کر 
E. ںیگھبراہٹ کو کم کر یض کیمر 
F. ںیزوں کا استعمال کریکوبڑھانے والے چ یموریاور م یحکمت عمل یاتیماحول 
o ضرورت ہے یا کرنے کیں کہ کیک نوٹ بک لے کر آئینوٹ رکھنے کے لئے  ، ا 
o رنے کا یے لئے کہ وه کاد دالنے کیہ یضوں کو یں تاکہ مریا نوڻس بورڈ لگائیلنڈر یک واضح جگہ پر کیا

 ںیجا رہے ہ
o ںیکارڈ کریں ریلنڈر میا کیں ینوٹ بک مکام ہوجاتا ہے تو  یجب کوئ 
o ںینمبر بنائ 
o ں کچھ کرنا یں جب انہیل کرجر کا استعمایا پی، االرم واچ  یاد دالنے کے لئے االرم گھڑیضوں کو یمر

 شروع کرنا پڑتا ہے
G. ں:یک کا استعمال کریتکن یبڑھانے ک یموریم 
o اں کرنے سے یضوں کو غلطیمر ینعیں (یقوں کا انتخاب کریلئے مختلف طر ےوں سے بچنے کیغلط

 ں)یح معلومات دیصح یبچنے کے لئے،  آغاز پر فور
o ںیمعلومات کو منظم اور آسان بنائ 
o ں یکرنے پر توجہ رکھ یڑے مقدار پر کارروائتھو  یمعلومات ک 
o قوں یگر طریاور د یہ ، درجہ بندہیشن ، شبیا یسوسیجاننے کے لئے  ، ا ینئے اعداد و شمار کے معن

 ںیعے نئے اعداد و شمار کے تاثر کو گہرا کریکے ذر
o اور مشق زوں کو آنکھوں ، کانوں ، منہ ، دل اور ہاتھوں سے حفظ کرنے کے لئے بار بار تالوت یچ

 ںیکر
 
H. ں:یاستعمال کرقوں کا یل طریت کو بڑھانے کے لئے درج ذیصالح یکمسئلہ حل کرنے  یضوں کیمر 
o a ں سوچنے کے لئے یں کہ انہیا دوسروں کو بتائیں ، یں کام نہ کریم یجلدا ی یصلہ کرتے وقت ، جلدیف

 وقت درکار ہے
o ں "ینہ کر  یہے" اور "بے صبر یادتیں زیم یں ، "جلدبازیاد دالیں کرتے وقت ، خود کو یزیچ 
o ںیڈول کریحات کے مطابق شیترج یزوں کو ان کیچ 
o ںیلکھ پہلے مراحل 
o ںیں اور ہر مرحلے کو جلد سے جلد ختم کریں توڑ دیراحل ممزوں کو یچ 
o ںیجگہ پر رکھ یک ہیزوں کو ایسے تالش کے لئے  چ یآسان 

 کھنا چاہئےیڻنے کے  لئے سکھ بھال کرنے والوں کو مختلف جذبات سے نمیضوں اور دیمر .4
A۔"ا جاننای۔ رنج کا اظہار: "کل کو  الوداع کہنا۔ آج سے مجھے ن 
Bز یاده مطالبہ کرنے سے گریں ، خود سے زیکوشش کر یات کو سمجھنے کیروں اور ضروتیصالح ی. اپن

 ںیشرفت سے خود کو ناپیں ، اور دوسروں کے اہداف اور پیکر
C . ںیپسند کے مطابق ہر دن کچھ وقت طے کر یں: اپنیکراپنے آپ کے ساتھ اچھا سلوک 
D .ں! "یر دوباره کوشش کربا یے۔ اگلہ یکوشش ک یپور ینں نے اپی: "مید خود حوصلہ افزائیمز 
E .ںیکھیں سیکیتکن یآرام ک دباؤ کو دور کرنے کے لئے یاور ذہن یجسمان 

 قبول کرنا چاہئےنا اور یکھ بھال کرنے والوں کو دوسروں سے مدد لیضوں اور دیمر .5
A. ینہ کرنے کسے برداشت  یش تمام مشکالت خاموشیں درپیضوں کو نرسنگ اور نگہداشت میمر 

 ںید بیترغ
B. سے خدمات تالش  یزیکھ بھال کا بندوبست کرنے کے لئے تیہو تو ، نرسنگ اور د یجب ضرور

 ںیکر
 نا چاہئےت بخشیکو تقو یزندگ ینان حاصل کرنا چاہئے اور اپنیضوں کو متبادل اطمیمر .6

A. رورت ہے ض یک یزندگ یحیور تفراده شوق ایں کرسکتا ہے تو ، اسے اس سے زیض کام نہیاگر مر
 یا نئیز ہے۔ وه شوق کا انتخاب کرسکتا ہے یخ یاور معنح یتفر یہ احساس دالئے کہ زندگی تاکہ اسے

 ں ہےیضرورت نہ ینے کیاده توجہ دیزوں کو آزما سکتا ہے جن پر زیچ
B. صحت کو برقرار رکھنے کے لئے ورزش  یاور ذہن یضوں کو جسمانیے عالوه ، مرمناسب آرام ک

 ضرورت ہے ینے کیحصہ ل ںیوں میانہ سرگرمکرنے اور دانشور
C. راپسڻوں یوتھیاط سے اپنے ڈاکڻروں ، فزیضوں کو احتینے سے پہلے ، مریں حصہ لیمشق م یبھ یکس

 ں۔یچوڻوں سے بچ سک یا اضافیتاکہ خطرے  ن کو منصوبہ بناکر آگاه کرنا چاہئےیشہ ور معالجیا پی
 کرنا چاہئے عیشرے کا دائره وسکھ بھال کرنے والوں کو اپنے معایضوں اور دی. مر .7
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A. ب یترغ یضوں کو پرانے دوستوں سے فعال طور پر رابطہ کرنے اور نئے دوستوں سے ملنے کیمر
 ںید

B. دوسروں  یل کرنے والوں ککھ بھایضوں اور دیں: بہت سارے مریں حصہ لیپ مگرو یامداد یباہم
عہ یذر وں کےیگروپ سرگرمں۔ یطرح کا تجربہ رکھتے ہ یہے جو اس یہوت  یوابستگکے ساتھ بہت 
 ںیکر سکتے ہ یحوصلہ افزائ یکے تجربے ک یاور بحال یف ، خوشیتکل ی، وه زخموں ک

 ں۔یلئے  استعمال کرسکتے ہ کو آسان اور خوشگوار بنانے کے یل کو زندگیتخ یکھ بھال کرنے والے اپنیض اور دیمر
 
 

 ا ہوگا؟یر مناسب سلوک کرے تو کیض غیصدمے کا مر یاگر دماغ .10
کھ بھال کرنے والے یضوں کے نامناسب سلوک دیصدمے کے مر یالوه ، بعض اوقات دماغعز کے یذکوره تجاوم

 یک یا بحالیں یض کھانے سے انکار کرتے ہیسے مریں ، جیتے ہین کردیاور بےچ یشانیعملہ کو پر یاور طب
 ره۔یں ، وغینے سے انکار کرتے ہیں حصہ لیوں میسرگرم

 یضوں کے سلوک کی) مر1ستعمال سے نگہداشت کرنے والوں کو (اموثر کے علم کے  ات اور سلوک کے عالجینفس
ہے  یں مدد مل سکتیکھنے میضوں کو نئے مناسب طرز عمل سی) مر2ہے ، ( یں مدد مل سکتیوجوہات کو سمجھنے م

۔ ں یناسکتے ہبہتر ب یار زندگیضوں کے معی) مر4ں۔ (یل کر سکتے ہیا تبدیے کو کم یضوں کے نامناسب رویمر) 3، (
 ںیہ اقدامات یادیاستعمال کرنے کے چھ بنں یم لیذ

 کارڈنگیر یمشاہده اور نامناسب سلوک ک یابتدائ1-
Aںیان کرنے کے لئے مخصوص الفاظ استعمال کری. نامناسب سلوک کو ب 
Bعداد اور ت یاده کثرت سے ہوتا ہے ، اور اس سلوک کیں جہاں طرز عمل زیسا وقت اور ماحول منتخب کریاک ی. ا

 ں۔یکارڈ کریره کو ریقرار رھنے کے وقت وغراس کے ب
Cسے: صرف کچھ جگہوں ، اوقات ، لوگوں ، ماحول یخاص واقعہ وجہ ہے؟ ج یا اس طرز عمل کے لئے کوئی. ک

 ہےا اس کے ساتھ ہوتا یں یم
 ںیہ کریوجوہات اور نتائج کا تجز یں نامناسب سلوک کی. منظم انداز م2
Aا اچانک نمودار ہوا ہے؟یہ تہ آہستہ آہسیوا؟ . سلوک کب شروع ہ 
Bوجہ سے ہے؟ یک یخراب یگر افعال کیا دماغ کے دی، سماعت  ینائیض کا مذکوره باال نامناسب سلوک بیا مری. ک 
Cوں  کو متاثر کرتا ہے؟یسرگرم یرده ہے ،اور بحالافس یض کا موڈ انتہائیا مری. ک 
Dمناسب کام کرنا  پڑھتا ہے؟ ات کے حساب سے نہتوں اور مفادیصالح یض کو اپنیا مری. ک 
Eا ہے؟یبدال  گ یاور طرز زندگ ی، ماحول ، طرز زندگ یدوائ یض کیں مریم یا حال ہی. ک 
Fہے؟ یجا رہ یاده حفاظت دیض کو زیا مریککھ بھال کرنے والوں کا نقطہ نظر مناسب ہے؟ یا دی. ک 

G  یکم یالجھن (عالمات ک یاتیسے ماحولیں ، جیہلوک کا باعث بنے ں جو مندرجہ باال سیعوامل ہ یاتیا ماحولی۔ ک ، (
 ره۔یوغ یشانیا پریاده معلومات یضرورت سے ز

 ضرورت ہے یا نامناسب سلوک کو دور کرنے کیں کہ آین کری. اس کا تع3
A .اور؟ یا کوئیکھ بھال کرنے والے ، یض ، دیوک کس کے لئے مسئلہ ہے؟ مرہ سلی 
Bده ہے؟یاور سنج . سلوک کتنا بااثر 
 ںیا نقطہ نظر قائم کریک نی. ا4
Aض حاصل کرسکتے یں جو مریں اور اہداف طے کریل کریعوامل کو تبد یاتیسے ماحولیں: جیل کری. وجہ کو تبد

 ںیہ
Bسے انعامات کا استعمال کرتے ہوئے جو اس یں (ایل کریقوں کو تبدی، انعام کے طر سےیں: جیل کریجہ کو تبدی. نت

 ت)یکے انعامات سم یانعامات اور سرگرم یقدر ، ماد ینے موثر ہوں ، زباشخص کے لئ
 ںی. نئے نقطہ نظر کو نافذ کر5
A  کارڈ یں اور ریافذ کرعاد تک نیم یصیے کو مستقل طور پر نفاذ کے بعد تشخکھ بھال کرنے والے نئے جائزید

 ںیبناتے رہ
 ںیر کا اندازه لگائیتاث یقہ کار کیعالج کے نئے طر 6
کارڈ ، مستقل عالج اور یطور پر کام کرے۔ منظم اور درست ر یں ہے جو فوریسا عالج  نہیا یوک کا عالج کوئسل

پ کو  سلوک کے ں ۔ اگر آیں اضافہ کریر میتاث یعوامل کے ساتھ مل کر ، سلوک کے عالج ک یاتیماحول
عالج  ؤں۔چونکہ بچایع کرات سے رجویماہر نفس یسوال ہے تو ، براه کرم طب یں کوئیاستعمال کے بارے م

 ں:یل انتظام کریجہ ذضوں کے لئے مندریسے بہتر ہے لہذا نگہداشت کرنے والے مر
 ںیقائم کر یک مستقل طرز زندگیا1
 ں۔یاں فراہم کریئے مناسب سرگرموں کو کم کرنے کے لیشانیپر یض کے طرز عمل کی. مر۲
 یماریب یض کا اپنیجس سے مر ےا جائیا استمال کقوں کیاشد ضرورت ہے کہ  حوصلہ افزا طر یبھ یاس امر ک ۳ 

 وں پر قابو پا سکے یدگیچیاور پ یاور وه مختلف معذور کو قبول کرنے کا حوصلہ بڑھ سکے
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ں یلنج ہے۔ انھیک بڑا چیھ بھال کرنے والوں دونوں کے لئے اکیضوں اور دیکا راستہ لمبا ہوسکتا ہے اور مر یبحال

 ہے۔ یضرورت ہوسکت یخدمات ک یونڻیکم یگئ یان کیں بیم بوجھ کم کرنے کے لئے اگلے حصے
 
 

 خدمات کے زمرے یمعاشرت .11
 خدمات یمدد ک یمعاشرت

 
 یم اور انکوائریتنظ یخدمت ک تینوع یخدمت ک سروس آئڻم

 فونیلیڻ
   :دماتخ یک یبحال یطب

 یک یکل اور بحالیڈیخارج ہونے والے م نٹ خدماتیمختلف آؤٹ پش
 ی، دماغ یدوائ یغں دمایت (جس میترب

،  یراپیوتھیطب ، فز ی، داخل یسرجر
خدمات  یاتینفس ی، طب یشہ ورانہ تھراپیپ

 ں)یشامل ہ

 ض کا اسپتالیمر

ضوں کے لئے معاون یخارج ہونے والے مر ڈے ہسپتال
 ت فراہم کرنایترب یک یاور بحال یطب

 ض کا اسپتالیمر

ھ کید یک یضوں کے لئے بحالیگھر پر مر نرسنگ یونڻیکم
 بھال فراہم کرنا

 ض کا اسپتالیمر

   :نقل و حمل
ضوں کے یک مریں شریات میمصروف یطب نسیمبولیا یر ہنگامیغ

 یڻرانسپورٹ سروس ک یر ہنگامیلئے غ
 یفراہم

 ض کا اسپتالیمر

خدمت  یعے نقل و حمل کیرکے ذ یتقرر  رہاب
 فراہم کرنا

 شنیبلڻیہ یآف ر یہانگ کانگ سوسائڻ

   :رفنانس اور روزگا
 CSSA اعانت فراہم کرنا: بشمول یمال اعانت یاور مالتحفظ  یسماج

 ره۔یاالؤنس وغ یاور معذور
 ہاٹ الئن یو ڈیس ڈبلیا

ار سے ت اور روزگیمشاورت ، ترب یبحال تیترب یک یشہ ورانہ اور بحالیپ
 خدمات فراہم کرنا یمتعلق مشاورت ک

 کارکن یض کے اسپتال کا سماجیمر

   :تعاون کے خدمات
ت گر خدمایت اور پک اپ اور دیبات چ دمترضاکارانہ خ

عے مشکالت کو حل کرنے کے یکے ذر
 مدد کرنا یلئے ضرورت مند افراد ک

 ژنیسمنٹ ڈویکڻو پلیٹ کا سلپارڻمنیبر ڈیل

حفظان صحت اور  یل ، ذاتیترس یے ککھان  ں مددیگھر م
 ا کرنایگر خدمات مہیپک اپ اور د

 ننگ کونسلیشنل ڻریووک

لو یص ، گھریلو تشخیاور گھر یانفراد یاریت یککے سامان  یبحال
 یضوں کیماحول کو بہتر بنانا اور مر

کو اپنانے کے لئے  یمره زندگ روز
 بیتنص یمعاون سامان ک

شہ یپ عہیں کے ذرمویتنظ یر سرکاریغ
 پروگرام یت اور امدادیوارانہ ترب

 یے کیکے سامان اور معاون آلہ کرا یبحال
 خدمات

ہ پر یضوں کو کرایکے سامان مر یبحال
 نایل

 یجنسیرضاکارانہ خدمات کے لئے ا

عہ فراہم کرده گروپ اور ینڻر کے ذریس ئر سنڻریڈے ک
نے کے ل. یں حصہ لینرسنگ خدمات م

ض یکارکن اور مر یہسپتال کے سماج
 میہوم مدد ڻ یکے ضلع ک
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 ابافراد کا انتخکمزور بزرگ 
 یعاشرتمشاورت ، حوالہ ، گروپ اور م ض وسائل سنڻریمر

 اں فراہم کرنایسرگرم
 ض کا اسپتالیمر
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