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نکات واسطےرہن   دیپیشہ ورانہ تھراپی  -- 

 خدمت
 اس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال چینی نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔

 
 وچگھر  انن نوان  اچ ہن محکمے دےدیکھ بھال  دیفالج  جیڑے ایسے مریض مقصد  دا پیشہ ورانہ تھراپی 

  ۔ اےنااکرآزادی حاصل  ودے تونسب  وچتفریحی زندگی  تےدیکھ بھال  دیخود 

 تربیت دیمہارت  دیدیکھ بھال  وچگھر  .1
تیار مثال دیکھ بھال ،  دیخود  تےبعد ، پیشہ ور معالج فوری طور  تونے اداخل کر وچاسپتال  کیمریض 

عالوه ، پیشہ  تواس ۔، وغیره سیاک عملی تشخیص کر وچبارے  دےکرنا ، کپڑے پہننا ، بیت الخالء وغیره 
گے ،  نسکھا مہارتاںکچھ خاص  واسطے بنانبہتر  کیقابلیت  دیاپنی نگہداشت  کیور معالجین مریضوں 

مناسب مددگار آالت استعمال  یےل بنانمزید بہتر  نوآزادانہ صالحیت  دی اںان تے ہیضرورت ہو جدوںاور 
 گے۔ نکر

 : بیڻھنا اُتے موڑنا ،رخ  داجسم  1.1
 

وجھکا کی گھڻنیاںدونوں   کی گھڻنیاں اںدو تےاوپری جسم  
 وچدائرے  دےبیک وقت پلنگ 

وجھول  

مدد  دیاوپری جسم  نال دےں ابازو
 کی، بیک وقت دونوں پلوں  وکر

کھچو تلے توپلنگ   

 
 

تربیت دیمہارت  دینہانے  تے بیت الخالء  1.2 
 داگے اک سڻیل ا  بیت الخال کے لئےسہولت  دی، بیت الخال  تے اے دااگر مریض محدود نقل و حرکت رکھ •

 ۔اے دالگایا جاسک ہینڈل

 ۔اے دی، ایک کموڈ کرسی ڻوائلٹ لئے استعمال کی جاسک داتےنہیں بیڻھ سک تےاگر مریض بیت الخال  •
۔ مثال اےا ندطے ہو تےبہتر طور  نالوقت  دےترجیح اور دیکھ بھال کرنے والے  دیوقت مریض  دانہانے •

ا تنہانے لئے منتخب کی تے اے ندادرجہ حرارت گرم ہو جدوںوقت  دے، دوپہر وچ اں  : سردیتےطور دے
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 ۔اے  داجاسک

، صاف پانی  واستعمال کر داہلکے شاور جیل  ۔وموزوں کرلئے مریض  کیدرجہ حرارت  دےپہلے پانی  •
 ۔ویاور مقعد  نالی دیپیشاب ، بشمول  ودھیان د تےصفائی  دی ۔   کولہوںوکر النال گ

دکھایا  وچتصویر  جسطرحبیڻھنا چاہئے ( تےیا شاور بورڈ  تےشاور کرسی  کیے وقت ، مریض کردغسل  •
  )۔اےگیا 

 ۔اے دارکھا جاسک وچباتھ ڻب یا شاور  کیچڻائی  دیلئے اینڻی سکڈ ربڑ  بچن تو پھسلن •
مسح  داجسم  دےاس تے، بستر  اے تےلئے موزوں نہیں  نہاناور اے جسمانی حالت خراب  دیگر مریض ا •

 ۔اے داا جاسکتغور کی تےکرنے 

 
 آالت والے مدد کرن 1.3

مناسب معاون آالت مریض  تے،  ندےصحت یاب نہیں ہو دے نالپوری طرح  اجےجسمانی افعال  دےمریض  جدوں
ذیل  ۔نے دےبوجھ کم کرسک تےوالے  کرناور دیکھ بھال  نے دےبہتر بناسک کیصالحیت  دیدیکھ بھال  دیخود  دی
:نے دےمریض استعمال کر تےجو عام طور  نےکچھ معاون آالت  وچ  
ے والی کرسی         بیت الخالء والی کرسیپہی  

غسل والی کرسی                  راڈ دی ہاتھ رکھن لیےسڻیل    غسل واال  تحتہ   
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 اے۔ اگر ڈاکڻر نے  نے دےسیکھ سک اںمہارت دیکمی  وچتو  وه  اس   ہون   عالمات  دیدمہ  وچں اکچھ مریضاگر 
 نواثر  دےدمہ  وچ اںسرگرمی دیروزانہ  اُوکہ تانا جائے گا تآکسیجن تھراپی کا اہتمام کی وچ، گھر اے تےا تتجویز کی
۔نکم کرسک  
واال آکسیجن سلنڈر لیکر چلن  نال        ٓاال حراستیآکسیجن   
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 خدمت دیمنصوبہ بندی  دابہتر کام کرن  تے  تعین داماحول  گھریلو  2.
ذریعے انفرادی  دےلئے گھریلو دورے  تعین دے تاںمعاشرتی سہول تےپیشہ ور معالجین گھریلو ماحولیات 

لئے خدمت  کرنحاصل  کیمقصد  دے بنانبہتر  نوںتاں سہول دیمطابق گھر  دے اںضرورت دی وںامریض
وی  داتربیت  د تےلئے سائڻ کرنکم  نوامکانات  دے ہونحادثہ  تےگھر  دےں ا؛    مریضگے نفراہم کر
مدد  وچ کرنبحفاظت دیکھ بھال  دیں امریض وچگھر  کیں یاوال کرنا جائے گا ، اور دیکھ بھال تاہتمام کی
 ی جائے گی۔یتفراہم ک

 حاالت سرفہرست 10 دے گرن وچگھر  2.1
 
 
 

: حاالت دے وچ  گرنگھر  : تجاویز دیپیشہ ور معالج  

 گیال فرش  وجلد خشک کر توجلد  نوںا 

  کوئی ایڈ  وچمدد لئے واش روم  واسطےاڻھنے
 نہیں

 ومستحکم ہینڈریل لگا 

  داگرنے  یڑیدہلی بہت زیاده ہے ج دیدروازے 
 اے ی دننسبب ب

 وترمیم کر دیدہلی  دیدروازے 

  بہت لمبا یا بہت چھوڻا ہونا دافرنیچر تےکرسیاں   کرسیاں تبدیل  دیمناسب اونچائی  تےفرنیچر
 وکر

 مدھم روشنی   وتبدیل کر نالروشن بلب 

 استعمال  تےقالین کے طور  کی ےپرانے کپڑ  وانتخاب کر دا اںمناسب اینڻی سکڈ قالین 
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 نے دےکرنا جو پھسل سک

  دیجس  اے ی ندمڑ جا نالڈھالی ہوی قالین آسانی 
 اے  ندیڻرپنگ ہو نالوجہ 

  نال ، باقاعدگی واستعمال کر دااینڻی سکڈ قالین 
 وبرقرار رکھ

  موجود چھوڻی الماریاں جو راستہ  وچگھر
 ۔یندیاں نےبندکرد

 وکم کر کی اںچھوڻی الماریتے  وصاف رکھ 

  پرکرسیوں یا پہیھ  بندھ ہونے والی کرسیوں 
 ی کرناچیزیں کھڑ

 مدد لیے  کی  کسی یا   وانچا نہ رکھ کی اںچیز
 وکہ

 ںڻوڻے ہوئے فرش بورڈ یا فرش ڻائال  اوجتنی جلدی ممکن ہو مرمت کرو 

تعین دا گھریلو ماحول   2.2 

 

 2.3 گھریلو حفاظت     
 دا نہیں بھرنا چاہئے دے نالچھوڻی الماریوں  کی اںگزرگاہو  
 دا بالک نہیں رکھنا چاہئے کیں اگزرگاہو 
  وگریز کر تو کرناستعمال  کیپرانے قالین  
 دااستعمال کرنا چاہئے دا اںبجائے اینڻی اسکیڈ قالین دیاس 
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  دوباره تشکیل دینا کیگھر 2.4
  ی جا سکےیتکلیے سہولت فراہم رفع حاجت تے  تانکہ غسل وہموار کر کیاور فرش  وختم کر نوشاور  
  نہا سکے نالکہ مریض سالمتی نتا ولیس کر نال، شاور کرسی  و، ہینڈریل لگا وتبدیل کر نالشاور  کیباتھ ڻب 

 
 : گھریلو حفظان صحت 2.5
  بدبو  نالاخراج  دےبرقرار رکھنا؛ اگر مریض  کیگردش اور صاف اور خشک ماحول  دیہوا  اندردےکمرے

 اے ضروری  ویتازه رکھنا  کیلواحقین لئے ہوا  دے، مریض  تے اےی ندپیدا ہو

 پہلے  تو کرنگردش  دیہوا ے۔ براه راست ہوا چل تےکہ اس اے مناسب نہیں  اے، اے تے گر مریض کمزور ا
 ۔اے داا جاسکتباہر منتقل کیتوکمرے  یمریض ک

  اے ضروری  ویرکھنا  وچگردش  کی۔ ہوا ونرز ہی استعمال نہ کرشلئے صرف ائیر فری ڈھکن کیبدبو 
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  تربیت یمہارت دیدیکھ بھال  دیں یاوالکرن نگہداشت  .3

 دے کرندیکھ بھال  دیبعد ، پیشہ ور معالج مریض  تو نجائزه لی داعلمی قابلیت  تےدیکھ بھال  دیخود  دیمریض 
 دےنگہداشت  کی یاںوال کرن دیکھ بھالتالش کرے گا ،  کیشکوک و شبہات  دے یاںوال نگہداشت کرنے وچبارے 

 نو اںا جاسکے ، انتکم کی نودباؤ  تےبوجھ  دےں یاکہ دیکھ بھال کرن والن، تا گے نصحیح اور موثر معلومات مہیا کر
 ۔وبہتر بنا کیمعیار  دےزندگی  دیں یادیکھ بھال کرن والتے، مریض  دبہتر دیکھ بھال کر دی۔ مریض یا جائےقابل بنا

 

 
 

 لڻانا تے بستر 3.1
 تےدکھیلوزاویے 45 دے نالبستر   کیوہیل چیئر1. 
 ووہیل چیئر الک کر 2.
 وپیڈل اک طرف کر دےں اپیر 3.
 ے ااڻھ نال ںادونوں ہاتھ کیاور مریض  جاےسامنے کھڑا ہو دےواال مریض  کرندیکھ بھال  4.

 5. وا دبیڻھ تےاور بستر  پلڻاو آہستہ لئے آہستہ کرنمدد  دیمریض      
 

 نابیڻھا تےوہیل چیئر / کموڈ کرسی   3.2
 وبیڻھ کر مدد کر تےبستر  کیمریض  1.
 وقریب کر دےزاویے45 یک وہیل چیئر 2.
 اڻھا ے نال اںتھہدونوں  کیاور مریض  جاےسامنے کھڑا ہو دےواال مریض  کرندیکھ بھال  3.
 وبیڻھا د تےاور بستر  ولئے آہستہ آہستہ پلڻا کرنمدد  دیمریض  4.
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روک تھام اور  دیالسر دباؤ والے تے تعینا دطریقے دےبیڻھنے  4.

 عالج

  تبدیل کرنا کیطریقے دےبیڻھنے دے نالباقاعدگی   4.1
 تےبستر  تواور  لمبے عرصے ، دے  نےخود حرکت نہیں کر سک اُواور ہوے نےلیڻے  تےبستر  جیڑےمریض  اُو

ہو شکار  دادباؤ  دےالسر  تےپشت  دیوجہ اپنے جسم  دیدباؤ  تےجسمانی وزن اور بستر  وه نے   ندےبیمار رہ
 ، کہنیاں ہڈی دیپھیالؤ، کھوپڑی  دا ہڈی دیدمچی  ، جیسا کہپھیالؤ دےہڈیوں تے السر بنیادی طور  دادباؤ  ۔نے ندےجا

 )اےدکھایا گیا وچ تصویرسطرح (ج ایڑیاں وغیره  تے
۔، پیرہڈی، ایڑی دیہڈی، کہنی، کولہے دیکھوپڑی لیڻنا : گدی،  دے بل پیڻھ  

،   حصہباہر واال دے، گھڻنے درمیانی گھڻنےاُبھار،  داہڈی  دیران  ،حصہباہر واال دے  کہنی ، کندھااک طرف لیڻنا: 
ڻخنہ ، ایڑی،   

 

 
 

مقصد: دا  تبدیل کرن کیطریقے  دے یڻھنےب نالباقاعدگی   
  لیے بڑھان انوںتے نبہتر بنا نوگردش  دیخون  ،آرام لیے دامریض 
  واسطے دےبچاؤ توکمی  دیالسر اور ورم  دےدباؤ  دےعضاء 

 
 اقدامات:

 پہلے ، مریض نو اپنی پیڻھ تے لیٹ جان دو ، اور اس دے اعضاء کی چپڻا رکھو 1.
 اپنے ہاتھ مریض دے کندھے اور کولہوں تے رکھو 2.
 مریض کی دونوں ہاتھاں نال سائیڈ تے دھکا دو 3.
تا استعمال کی واسطے لیڻنے اسکیسہارا دینے اور  کیپیڻھ  دیتکیہ اس تے جاہے تے لیٹ سائیڈ اپنیمریض  دوںج 4.

 ہےاجاسکتا 
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 جیسے ایڑی دے تکیوں کی ڻخنوں اور مختلف دباؤدے مقامات تے مختلف کشن استعمال اور رکھ سکدے ہو ،
مقامات اور  دےرابطے  نال، اور کشنز یا تکیوں  اےا جاسکتا تاستعمال کیواسطے  پیڈ کرنے  کی ایڑیوں

 کیتا جا سکتا اے۔استعمال واسطے  پیڈ کرنے  کیدباؤ پوائنڻس  دےاعضاء 

  واسطے کم کرنے  کیمابین رگڑ  دےجھرریوں والے حصہ  دے اںچادر دییا بستر  کپڑےمریض دی جلد اور
 ۔وسیدھی کر اںچادر دیبستر  تےکپڑے 

 
 * نوٹ *

 
 دائیں  ور لیڻانابائیں طرف  جسطرح،  وتبدیل کر وچپوزیشن لیڻنےدی مختلف  وچگھنڻے  4-2ہر  یمریض ک

۔ اگر کےبچ س تومدتی دباؤ  لمبی تے، تاکہ کسی خاص المیعاد لیڻانا دے  بھل پیڻھ ور، اور  موڑ کے لیڻاناطرف 
 اے جاسکدا تاوقت تبدیل کی ویپوزیشن کسی  دی لیڻانا دی، مریض  ےت ےضروری ہو

  مطلوبہ افرادی قوت دا اندازه کرنا ضروری لیڻنے دی پوزیشن کی تبدیل کرن تو پہلے ، مریض دے وزن اور
 ۔ندی اےضرورت ہوخاندان دے اک تو زیادا بندیاں دی  اے تے بھاری / بڑاگر مریض  اے۔

ی تعاون عملنال اور اک دوجے دے  اہیدی اےآپس وچ ہمآنگی اچھی ہوندی چ دی خاندان / نگہداشت کرن والیاں
  سکے۔ مریض دی حفاظت نو یقنی بنایا جا ہوے تانکہ 

  ، ۔ یودھیان د تےلگنے والی نلیاں یا آالت تےمریض واسطے بچنے  توزیاده کھینچنے  تویا ضرورت  دباوگھماؤ
 )اےدکھایا گیا وچ تصویر جسطرح(
  ، دباؤ دے السروں کی زیاده موثر طریقے دے  دباو کم کرن والے پھُولنے والے گدے کیمختلف کشن تو عالوه

  ۔کیتا جاسکدا اےاستعمال نال روکن واسطے  
 دھا گھنڻہ مریض کی موڑنے تو  اتسی   اے ندا دوران درد ہو دےتبدیلی  حالت دی والیلیڻنے  کی اگر مریض

 درد کم کرن والی دوا دے سکدے ہو۔ پہلے

 
 :کم کردی اے نوجلد دی دیکھ بھال دباؤ دے السر دی تشکیل   4.2

 وپاک رکھ توبستر کی سدھا ، خشک تے گندھ  ●
 دا اے گریز کرنا چاہئے توجھریاں پڑنے دی وجہ نالدباؤ  تےبستر دی چادراں ، پاجاما وغیره  ●
 بدلو تےاور کپڑے فوری طور  وصاف کر ےت ے۔ اگر جلد گندی یا گیلی ہووصاف ستھرا رکھ یجسم ک ےمریض د ●
 ندا ےایسے صابن دے استعمال تو پرہیز کرو جیڑا جلدکی نقصان   پہنچا ●
 دن وچ اک یا دو واری دباؤ والے حصیاں تے موئسچرائزر لگاو ●
 دیرزیاده  تے یاںحص دے۔ اس طرح وگریز کر تو کرنمالش  دیمریض  اُتھوں ےجلد پہلے ہی سرخ ہو جتھوں ●

 وتبدیل کر کی۔ ہمیشہ پوزیشن داچاہئے پانا تک دباؤ نہیں

ہار ، بالیاں  سطرحنقصان پہنچے ، ج نالآسانی  نوجلد  دیاس نالجس  چاہئےدامریض کی زیورات نہیں پہننا  ●
 وغیره۔

 
 :والی اشیاء دلوانڑنجات  توںدباؤ 
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 سیٹ کشن تےتوشک  دالہر دار بستر 

 
 تحفظ پیڈ دےاور کہنی  توں دباو دا خاتمہ اںپیر

 

 بیڻھنے دی حالت دا تعین  4.3
 دیبڻھنے  دی حالت ذریعے ، پیشہ ورانہ معالجین دے  تعین  دےبیڻھنے دی حالت  تےاپریڻس دا دباؤ  نے دےبیڻھ

 بڻھنے  دی حالت نوں، ن لیےانتخاب کر داسامان  دےنجات  توپریشر  تےکشن کرسی دا  نوںدشواری والے مریضوں 
 دےزندگی  دی اںگے تاکہ ان نمدد کروچ   کرنکم  نوامکان  دےمبتال ہونے  وچالسروں  دےدباؤ تے بہتر بنانے 

 بنایا جاسکے۔ . بہتر کیمعیار 

 
 وہیل چیئر / کرسی دی تجاویز 4.4
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 دی ورزشذہنی سکون    .5

اے۔ جسمانی تے ذہنی  نداتناؤ رہ تےہمیشہ اضطراب  نو یاںبحالی دے عمل وچ ، مریض تے دیکھ بھال کرن وال
 کیجسمانی اور ذہنی صحت  تےسکون دی کچھ سرگرمیاں سیکھنا تناؤ کی دور کرنے ، جسمانی تندرستی بڑھانے 

 اے ندامددگار ثابت ہو وچ رکھنبرقرار 
 ذہنی سکون

 پریشان

 

 تےتناؤ وچ نرمی دی ورزش جسم کی کچھ عمل تے نظریات دے ذریعے آرام بخشدی اے ، تاکہ جسم تے جذبات 
 جاسکے۔ اتحاصل کی یاثر ک دےذہنی نرمی  تےا جاسکے ، جسمانی تکم کی نومنفی اثر  دےتناؤ  دےزندگی 

مریض تناؤ کی دور کرن  دے نے  ۔جاننے تاستعمال کی طریقے تےپڻھیاں دی نرمی تے سانس لن وچ نرمی  تر زیاده
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جو آرام  نے وی کرسکدے مشق  ن دیسانس لیدے  نال ، اور موسیقی دے نے سن سکت ویوچ مدد واسطے  موسیقی 
 ۔ےاثر بہتر ہو دا، تاکہ آرام  نمطابق ہودےعناصر  دے

۔ نرمی دے اثر کی حاصل سمانی تے ذہنی صحت کی فروغ دین والی سرگرمیاں جسطرح ہیلتھ کیگوونگ: با ڈوان جن
 جاسکدا اےا تکی وی بھی استعمال داربط  ن دےسانس لی کرن  واسطے 

 

 

 دیکھ بھال دیدمہ  .6 

چونکہ دمہ جسمانی ، جذباتی تے ماحولیاتی عوامل توں متاثر ہوسکدا  اے۔ احساس  دشواری دا  وچ لین  سانس   دمہ
 ۔دیپوری طرح ظاہر نہیں کرسک کیقلبی فعل  دےمریض  نویتاے ، لہذا دمہ دی 

آرام ده پوزیشن وچ تھوڑا جیا آرام کرو۔  سرگرمیاں سست یا بند کردو۔ و۔، پرسکون رہ وچصورت ہوندیاچانک تکلیف 
کوشش  دیاضافہ کرن  وچ دے گردش دیہوا اندر دی   دے  دی    تے کمرےسانس لین تھوڑے سکون توں بعد ، 

 اگر ضرورت ہوے تے ڈاکڻر دے تجویز کرده دمہ دی دوایاں دا استعمال کرو۔و۔کر

 دائمی دمہ دی دیکھ بھال:
 تمباکو نوشی چھوڑدو 1.
 ہوا دی گردش نو برقرار رکھو  2.

 ہلکی ورزش کرو3. 
 دمہ دے برعکس تکنیک دا ستعمال کرو 4.

 حالت  دی  بحالی 5. 
 اں کی گول کر کےسانس لین دی مشق۔ہونڻ 6. 
 کےسانس لین دی مشقپیٹ پھوال   7.
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 آکسیجن تھراپی گھر وچ 7.

گھریلو  تےرہائشی ضروریات  دی، پیشہ ور معالج مریض  تے اے رداآکسیجن تھراپی تجویز ک کیاگر ڈاکڻر مریض 
 وچ کرناستعمال  نالصحیح طریقے کی اسسفارش کرے گا ، اور  دیمطابق گھریلو آکسیجن مرکب  دےماحول 

 رہنمائی کرے گا۔

 

 خوراک غذائیت  8.

 خواہش نہیں  دیکھانے حد تے  ہوندے  نے  انا نوں جیڑے اپنی بیماری دی ٓاخری  مریض ایسے  تےعام طور
اناں دا پسندیده کھانا بناو ،  جاندا۔ زور نہیں دتاتے کھانا کھانےاے، ندااحترام ہو داخواہشات  دی اں، ان ندیہو

 ۔اے داطریقہ بھی اپنایا جاسک دازیاده کھانے  تےاناں کی کھانے دی ترغیب دو۔ کم کھانے 

 مشوره  دا کھانزیاده  توزیاده  تے ےبھوک اچھی ہو جدوں، لہذا  ندی اےچونکہ مریض دی بھوک بہت بدل جا
 ندا اےجا تاد

 استعمال کرنا۔ دا ےتکی دےکمر جسطرحکی آرام ده حالت وچ کھان دی اجازت دو ،  مریض 
  دوپرسکون ماحول  تےآرام ده ا دے واسطے کھانے 
 لواحقین مریض دے نال کھا سکدےنے 
 کھان تو پہلے ماؤتھ واش ذائقے کی متحرک کرسکدی اے تے بھوک وی بڑھا سکدی  اے 
  ود کرنآرام  کیاور مریض  وبعد ، منہ صاف کر توکھان 
 سکے۔کے اُبال لو  تانکہ ٓاسانی دے  نال کھایا جا  کٹکھانا  تے سکدا پانہیں وی  دند تے اےھا ڈاگر مریض ب 
  اُلڻی روکن والی دھا گھنڻہ پہلے اتقریبا تو   کھان یامکان کم کرن لاگر مریض کی متلی ہوندی اے تے، قے دا

 تی جا سکدی اے۔دواہی د

  ۔اے سکدا پیمشروبات  دوسرے تےپانی  سڻراء  دے نالاگر مریض بہت کمزور اے تے ، اُو آہستہ آہستہ 
 اک فطری  اے۔ جاندی اے مقدار دن بدن کم ہو دیکھانے  دے، مریض  ندی  اےتےحالت مزید خراب ہو جدوں

 ۔ےامجبور کرنا ضروری نہیں  تے کھانکھانا  اسلیے عمل اے

 تبدیلی اخراج کی عادت میں  9.

 کی اخراج دے عمل ندا ے۔جانا آسان نہیں ہوبار بار اناں دناں جدوں جسم کمزور محسوس ہوندا  اےتے، باتھ روم وچ 
والی  ہون وچحالت  ۔ اس ندی اےضرورت ہو دیمدد  دیاکثر اپنے اہل خانہ یا آالت  کی اںمریضواسطے مکمل کرن 

پیشاب دی نالی  جسطرح، اے دےضرورت پڑسک دیی تبدیل کرنے و کی یاںعام طریق دےاخراج  تووجہ  دی یاںتبدیل
 یاںتبدیل اںذریعے ، مریض آہستہ آہستہ ان دےغور و فکر  تےحمایت  دیں ممبرا دے خاندان استعمال۔ دایا مقعد پاؤچ 

 ۔نے دےقبول کرسک کی اںاور ان اے داڈھال سک کی

 
 

 تجاویز:
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مریض کی اخراج دے قدرتی طریقیاں کی برقرار رکھن وچ آسانی گھر تے بیت الخال دا سامان تبدیل کرد تاکہ  .1
 ہوے۔

 وچ ویی کھپت د کھاناور اس طرح  اے داڈر سک تواستعمال  داہوشیار رہو کہ خاندانی ممبر اکثر بیت الخال  .2
کموڈ کرسی یا لنگوٹ  جسطرح، اوبحث کر تے ںیاکچھ قابل عمل طریق تے۔ واضح طور اے دیکمی واقع ہوسک

 ۔استعمال داوغیره 
 ۔واستعمال کر داائیر فریشنرز یا کیلے واسطےبدبو دور کرن  .3

 دوسرے:
 دے۔ ڈاکڻر دی نے ہوسک وچجو ڻرمینل کینسر  نے تاںتمام حال اےقلت وغیره  دیکمی النا ، سانس  وچمتلی ، ورم 

مدد  وچ وی  کرندور  تو اںتکلیف اںتبدیلی ، یا معاون آالت انحالت وچ  عالوه، مالش ،  توذریعہ دی گئی دوا 
 ۔نے دےکرسک

 

 درد
 دی، جو مریض  ندا اےبرقرار رہ کدی کدیدرد اور عصبی عضو ،  دا اںہڈی جسطرحمختلف درد ،  تےکینسر  

 دےدیگر خدشات درد  اچ دل دے  عالوه ، اس  تو ۔ اساے نداکافی ہ کرن واسطت متاثر  کیذہنی حالت  تےجسمانی 
 ۔نے دےبڑھا سک کیاحساس 

 

 ادویات: یاںکم کرن وال درد
 

  کینسر دی وجہ تو ہون والی تکلیف کی مختلف دواؤاں دے نال نجات مل سکدی اے۔ منشیات کدی کدی غنودگی
 ہوناضافے یا کم  ناللحاظ  دےانفرادی رواداری  دیطرح ، درد  دی۔ خوراک سی یددا ردعمل پیدا کر

 ۔پیندا اےمشوره کرنا  نالڈاکڻر  واسطے

  :جلد دے تلے، مسلسل  منہ دے زریعے مثال درد کم کرن والیاں ادویات کی لین لیے مختلف طریقےنے 
 مشینیں وغیره۔درد کم کرن والی یتے آالت درد کم کرن وااللے کنڻرول شده  توانجکشن ، خود 

  تُسی ۔ اگر اےضرورت  دی رکھنبرقرار  یکدرد کم کرن والی   دوا  کام کرن لئے جسم وچ مستحکم سطح تے
 کرنتو ، مطلوبہ نتائج حاصل  کردےہودرد محسوس تُسی  دجوں ہو کردےصرف اس وقت لینا شروع  اسکی

 زیاده وقت لگے گا۔ وچ

   کہ ه ۔ تاہم ، نوٹ کراے نداشاذ و نادر ہی پایا جا وچ ضاںڻرمینل مری تووجہ  دی نلیدرد کم کرن والی   دوا
 ئے۔دچاہنی لی قبض کش دواواسطے   روکنے  کیاثر منفی قبض کے 

 

 دوائیوں کے عالوه:
  کچھ راحت  سنن، موسیقی  نآرام ، سانس لی وچینڈورفن درد تو نجات دالن واال ہارمون اے۔ کسی دے ذہن ،

 کیاور دیگر آرام ده اور پرسکون سرگرمیاں اس ہارمون  انسوچنا ، لطیفے سن وچبارے  دےبخش تصاویر 
 ۔نے دیبگاڑ سک کیتوجہ  دیاور کسی  نے دیبڑھا سک وچموثر انداز 

 تجاویز:
۔ نے دےمدد کرسک کرن وچتبدیل  نو حالت دیاہل خانہ مریض کی آہستہ جی مساج کرسکدے نے،  بیڻھنے  .1

 وچ کرندور  کیجسمانی درد  دےاور مریض  اے دااحساس الیا جاسک داذریعے سکون  دےجسمانی رابطے 
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 اے۔ دیمدد مل سک
۔ دوائی مثال،  اے دااظہار نہیں کرسک تےفعال طور  وچبارے  دےاپنے درد  تےبنا  دیمریض مختلف وجوہات  .2

 دے۔ کنبہ ندے نےچھپا کی، اور اپنی اصلی حالت  ےپریشانی ہو کی دوسریاںکہ چاہندے ، نہیں  اے ڈردا تو نلی
 دےپہل کرسک واسطےدیکھ بھال  دی، اپنے خدشات  نے دےزیاده توجہ دے سک تےسلوک  دےافراد مریض 

 مدد مل سکے۔ چو کرنظاہر  کیاصل حالت  دیاس  نالاپنی ایمانداری  کیتاکہ مریض  نے
ممبران مریض  دے۔ کنبہ دا اےاضافہ ہوسک وچاحساس  دےدوسرے پہلواں وچ  تناؤ تے پریشانیاں تو وی درد  .3

پیشہ  تے۔ ضرورت پڑنےاےکی وزن  تےدماغ  داکہ اس  ای داکر گل اُو جدوں سنندے نےزیاده وچ  بارے  دے
 ۔اے دیی جاسکتورانہ مدد ل

 

 انتظامات گڈیاں  تے دیاں. بحالی نقل و حمل 10

بحالی نقل و  کیمعذور یا بزرگ افراد واسطے  جاناگر اسپتاالں ، کام دی جگہ ، اسکوالں یا معاشرتی مقامات تے 
 :اے داا جاسکترابطہ کی نالیا اکائیوں ماں ، درج ذیل تنظیت ےضرورت ہو دیدیاں گڈیاں حمل 

 
 

 Rehab Us .1 
بنیادی طور تے  اے محکمہ سوشل ویلفیئر کے ذریعہ فراہم کرده اک معاشرتی تحفظ دی خدمت ، جس دا 

 وچپورا کرنے  یبنیادی یا خصوصی ضروریات ک دیزندگی  دی اںحامل لوگ دےمقصد معاشی یا مادی مدد 
سواری واسطے نمبر  پہلے توں طے شده روٹ سروس،شعبے ، یعنی  4 دے، خدمت  اےمدد فراہم کرنا 

 8154 2817شڻل بس۔ سروس ہاٹ الئن:  سروس تے  مالو سروس، پولڈ ڈائل
 آسان رسائی بس .2

 کرننگہداشت  دی اںان ے،دشواری ہو دینقل و حرکت  کی اناں بزرگ مریضاں کی منتخب کرا جنھاں
درخواست دینا  واسطے۔ ممبرشپ نشرکت کر وچں اطبی تقرری وچ اںکلین تے ںوالے سرکاری اسپتاال

 0608 2348گی (مفت) سروس ہاٹ الئن: ہیہو
 قابل رسائی کرایہ کی کار3. 

 24۔ دے نےخدمت فراہم کر دیفوری انتظام دے نال ذاتی نوعیت دی تے آسان قابل رسائی کار کرایے 
 6616 8106(مفت) سروس ہاٹ الئن: ۔ ممبرشپ واسطے درخواست دینا ہوہیگی گھنڻے سروس۔ 

 
 معذور مسافراں واسطے ایم ڻی آر خصوصی خدمات4. 

مشرق ۔ ایم ڻی آر ، مہیاء کردے نےمدد  دیمعذور افراد  والےپلیٹ فارم تے بورڈنگ تک جانے اور ٓانے  
 ندیضرورت ہو تقرر دیذریعے اک  دےقبل فون  توںریل اور الئٹ ریل سمیت ، روانگی مغرب ریل ، 

 8888 8888۔ تقرری ڻیلی فون .اے
 

 بس   5.
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 وچمدد فراہم کرے۔ دن تے چڑھنے تے اترنے وچ  بس دے کپتان کی درخواست کی جاسکدی اے کہ اُو بس 
(صبح  4466 2745۔ کے ایم بی ہاٹ الئن: سکدے ہو پوچھ تےفون  بارے وقت دے دےکم فلور بس سروس 

 8:00بجے سے صبح  8:00(صبح  8888 2136ہاٹ الئن:  NWFBبجے تک)  11:00بجے تا  7:00
 ۔بجے تک)

 سرڻیفکیٹاُڻھانے یا اُتارنے دا ممنوعہ عالقیاں وچ معذوری دے شکار مسافراں کی 6. 
گھنڻے محدود زونوں دا  24سرڻیفکیٹ رکھن والے معذور مسافر کی پابندی والے زون (ایکسپریس وے تے 

دی اجازت ہے ،  جاناور  ہونالئٹ بس یا نجی بس توں سوار  عالوه) کسی ڻیکسی ، نجی کار ، نجی
سرڻیفکیٹ پیش  کی۔ ، ڈرائیور ےخطره یا کوئی بڑی رکاوٹ نہ ہو داکسی قسم  کیبشرطیکہ دوسرے 

 )HKCSS( 2929 2864۔ انکوائری ڻیلیفون .: ےکرن
 
 

 خدمت   دیکرایے  دی سامان دےبحالی   11.

 ڻیلیفون تنظیم دا نام 
  ڈسڻرکٹکراس  
 بحالی امدادی مرکز بحالی امدادی مرکز .1
 6515 2616 موبلڻی آالت لون سروس ، ہانگ کانگ ریڈ کراس .2

2610 0515 

  9311 2337 ہانگ کانگ فیڈریشن آف معذور یوتھ .3

 1250 2805 / 1252 2805 سینٹ جیمز آبادکاری سینڻرل اور ویسڻرن ڈسڻرکٹ بزرگ کمیونڻی سینڻر .4

  2229 2782 سینئر سڻیزن ، سالویشن آرمی کے لئے یوماتی ملڻی سروس سینڻر .5

 8282 2351/ 3082 2352 ایس کے ایچ وانگ تائی گناه ضلع بزرگ کمیونڻی سینڻر .6

  نئے خطے مشرق 

1. 
 کے لئے شڻن ڈسڻرکٹ کمیونڻی سنٹ گولڈن ایجای ایل سی ایچ کے ، 

2691 1763  
 

 2711 2647 ڈسڻرکٹ بزرگ کمیونڻی سنڻر ، ڻنگ واه گروپ آف ہاسپڻلولسن ڻی ایس وانگ  .2

 6811 2653 تائی پو ملڻی سروس سینڻر برائے سینئر سڻیزن ، سالویشن آرمی .3

ایلن لی ڈسڻرکٹ بزرگ کمیونڻی سینڻر ، ہانگ کانگ کی نوجوان خواتین کی  .4
 کرسچن ایسوسی ایشن

2676 2525 

  7383 2479 سنڻر۔ یوئن النگکیریڻاس ڈسڻرکٹ بزرگ  .5

   نیو ڻیرڻریس ویسٹ 

 1281 2425 سیج چن سانگ ہسی کوائی چنگ ڈسڻرکٹ بزرگ کمیونڻی سینڻر .1

  ہانگ کانگ جزیره 

 0187 2563  ایلڈرلی کمیونڻی سینڻر سیج ایسڻرن ڈسڻرکٹ 1
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 0187 2558    کمیونڻی سینڻر سیج چائی ڈسڻرکٹ ایلڈرلی 2

   ایسٹ کولون 

 1234 2727 بزرگوں کے لئے کوون ڻونگ سوشل سروس سینڻر ، کرسچن فیملی سروس سینڻر 1

  ایس کے ایچ بزرگ افراد کے لئے چوک یوین کینن مارڻن ملڻی سروس سینڻر 2

سینئر شہریوں کے لئے چوئی ہنگ کمیونڻی سنڻر ، یانگ میموریل میتھوڈسٹ  3
 سوشل سروس

2329 6008 

  ویسٹ کولون 

1 H.K.S.K.H. 0301 2362 لوک مین ایلس کوک انڻیگریڻڈ سروس سینڻر  

2 H.K.S.K.H. 1854 2333 لوک مین ایلس کوک انڻیگریڻڈ سروس سینٹ 

 4875 2725 سینئر شہریوں کے لئے ایس ایس وائی ہو کن ڈسڻرکٹ کمیونڻی سینڻر 3

 1211 2729 وان شا چیونگ سنڻر بزرگ ڈسڻرکٹ کیریڻاس 4

 3107 2395 سوشل سروس سنڻر ، مونگ کوک کائی فونگ ایسوسی ایشن لمیڻڈچن ہنگ  5

 1233 2422 پو لیونگ کک ہوم کیئر بحالی سپالئی اسڻیشن 6
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