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خدمات برائے   -تجاویز   کے لیےزندگی گزارنے بہتر 
تھراپیآکوپیشنل   

 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

  
افراتفری اور پریشانی میں مبتالء مریضوں کو اس قابل تھراپی کامقصد یہ ہے کہ آکوپیشنل 

بہترین دیکھ بھال کے قابل اپنی گھر میں اپنی آزادانہ طور پر اپنے بنایا جائے کہ وه 
 ہوسکیں۔ 

کی تربیت مہارتوں  سے متعلقدیکھ بھال  یلوگھر        ۔ 1  
ایک آکوپیشنل تھراپسٹ فوری طور پر جب ایک مریض کو ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے تو 

مریض کی صفائی کرتا ہے، جیسا کہ تشخیص ذاتی دیکھ پر مبنی باضابطہ مریض کی 
وغیره۔ سے متعلق ضروریات  (ڻوائلٹ)رفع حاجت  مرہم پڻی اور مریض کے ستھرائی، 

اضافی طور پر آکوپیشنل تھراپسٹ مریضوں کو کچھ خاص تربیت بھی دیتا ہے تاکہ مریض 
خود کا معاون آلوں اور ضرورت پڑنے پر کی قابلیت کو بہتر بناسکیں اپنی ذاتی دیکھ بھال 
دیکھ بھال کرنے کے قابل آزادانہ تاکہ وه اپنی استعمال کرسکیں مناسب طریقے سے 

 ہوسکیں۔ 
 

جسم کو گھمانا، بیڻھنا      1۔1  
جسم کے اوپری حصے اور  دونوں گھڻنوں کو موڑیں

دونوں گھڻنوں کو ایک ساتھ 
 بستر کی سائیڈ پر گھمائیں

وپری حصے کو جسم کے ا
 بازوؤں سے سہارا دیں اور

بیڈ کی سائیڈ سے دونوں 
ڻانگوں کو ایک ساتھ نیچے 

 کھسکائیں
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کی تربیت مہارتوں سے متعلق اور غسل کرنے (ڻوائلٹ استعمال کرنے)  رفع حاجت      1۔2  
ڻوائلٹ کے ساتھ لوہے سے بنا ایک نقل و حرکت کا مسئلہ الحق ہو تو محدود اگر مریض کو 

مریض کو رفع حاجت میں آسانی ہو۔ لگایا جاسکتا ہے تاکہ جنگلہ   
اگر مریض ڻوائلٹ میں بیڻھ نہ سکتا ہو تو رفع حاجت کے لیے کموڈ والی کرسی استعمال کی 

 جاسکتی ہے۔ 
غسل کرنے کے وقت کا بہترین تعین مریض کی ترجیحات اور اس کی دیکھ بھال کرنے 

کے وقت کو مدنظر رکھتے ہوئےکیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر سردیوں میں فرد والے 
جب درجہ حرارت قدرے گرم دوپہر کا وقت مختص کی جاسکتا ہے  غسل کرنے کے لیے

 ہوتا ہے۔ 
نہانے واال ہو۔ مریض کے لیے مناسب اتنا رکھیں جو سب سے پہلے پانی کا درجہ حرارت 

کی انداِم نہانی کولہوں اور ی سے دھوئیں۔ معتدل صابن استعمال کریں اور جسم کو صاف پان
 صفائی پر خاص توجہ دیں۔ 

نہانے والی کرسی یا نہانے والے بورڈ پر بیڻھنا چاہیے (جیسا غسل کرتے وقت، مریض کو 
 کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے) 

پھسلن سے بچنے کے لیے نہ پھسلنے واال ربڑ میٹ نہانے والے ڻب یا شاور میں رکھا 
 جاسکتا ہے۔ 

تو پھر اس کے/کی اگر مریض کی جسمانی حالت کمزور ہو یا نہانے کے لیے مناسب نہ ہو 
 جسم کو بستر پر ہی گیلے کپڑے سے صاف کرنا چاہیے۔ 

 

 
 

آالتمعاون      1۔3  
 تجب تک مریض کے جسمانی افعال پوری طرح بحال نہیں ہوجاتے،مناسب معاون آال

میں بہتری کرسکتے  ہیں اور دیکھ بھال کرنے والے  مہارت مریض کی ذاتی دیکھ بھال کی 
کے بارے میں بتایا گیا ہے آالت ذیل میں کچھ معاون فرد کا بوجھ بھی کم کرسکتے ہیں۔ 

 جوکہ مریض عام طور پر استعمال کرتے ہیں۔ 
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ہاتھ          نہانے والے تختہ،        کموڈ والی کرسی،         ، )پہیوں والی کرسیویل چیئر (
نہانے والی کرسی         سے پکڑنے واال جنگلہ،  

 
 

 
 
 
 

مہارت سیکھ اگر کسی مریض کو دمے کی عالمات ہوں تو وه دمے کو کم کرنے والی 
سکتے ہیں۔ اگر ڈاکڻر تجویز کرتا ہے تو گھر میں آکسیجن تھراپی کا بندوبت کیا جائے تاکہ 

و کم کیا جاسکے۔ روزمره کے کاموں پر دمے کے پڑنے والے اثرات ک  
                                     آکسیجن سیلنڈر                     سفری                                   

آکسیجن کنسن ڻریڻر                                                                   
(آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے واال)    
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اس میں بہتری النے کی گھر کے ماحول کا تعین و تجزیہ اور          ۔2

 خدمات 
گھر گھر کے ماحول کا تجزیہ کریں گے اور اُس کے گھر جاکر آکوپیشنل تھراپسٹ مریض 

مریض کی ضروریات کو تاکہ کے ماحول میں بہتری النے والے اقدامات تجویز کریں گے 
اس کے عالوه گھر میں موجود سہولتوں میں مزید بہتری الئی جاسکے۔ مدنظر رکھتے ہوئے

مریض کے گھر میں مریض کو پیش آنے والے تربیت کا بھی انتظام کریں گے تاکہ موقع پر 
دیکھ بھال کرنے والے افراد کو بھی تربیت مریض کی حادثات میں کمی الئی جاسکے اور 

فاظت سے بہترین دیکھ بھال کرسکیں۔ فراہم کریں گے تاکہ وه گھر پر مریضوں کی ح  
 
 

 
وجوہات اہم  10گھر میں گرنے کا سبب بننے والی      2۔1  

 
 گھر میں گرنے کے اسباب آکوپیشنل تھراپسٹ کی تجاویز

جتنا جلدی ممکن ہو گیلے فرش کو خشک 
 کردیں

 گیال فرش

بیت الخالء میں ہاتھ سے پکڑنے والے 
 مستحکم جالے لگائیں 

بیت الخالء میں کھڑے ہونے میں مدد کے 
 لیے کوئی چیز نہ ہونا 

دہلیز کا اونچا ہونا جو گرنے دروازے کی  دروازے کی دہلیز کو ڻھیک کریں 
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 کی وجہ بنے 
ایسی کرسیوں اور فرنیچر کو مناسب اونچائی 

 والی کرسیوں اور فرنیچر سے تبدیل کردیں 
کرسیاں اور فرنیچر جو بہت لمبی یا بہت 

 چھوڻی ہوں 
 مدھم روشنی  مدھم روشنی کو روشن بلب سے تبدیل کردیں 

مناسب اور نہ پھسلنے والے کارپٹ کا 
 انتخاب کریں 

کارپٹ کےطور پر پرانے کپڑے استعمال 
 کرنا جو پھسلتے ہوں 

نہ پھسلنے والے کارپٹ استعمال کریں اور 
ڻھیک کرتے رہیں باقاعدگی سے   

نرم کارپٹ آسانی سے مڑ جاتے ہیں اور 
 گرنے کی وجہ بنتے ہیں 

ستھرا رکھیں اور چھوڻی  گھر کو صاف
ں کم کرکے انہیں ترتیب سے موڻی چیزی

 رکھیں 

موڻی چیزیں جو گھر میں موجود چھوڻی 
ہوں، راستے میں  اِدھر اُدھر بکھری پڑی 

 رکاوٹ بنتی ہیں
چیزوں کو اونچائی پر نہ رکھیں یا کسی کو 

 مدد کرنے کے لیے کہیں 
پہیوں ویل چیئر (یا  )مڑجانے والیفولڈنگ (

پر چیزوں کو کھڑا کرکے  )کرسیوںوالی 
 رکھنا 

ڻوڻے ہوئے فرشی تختوں اور ڻوڻی ہوئی 
 فرشی ڻائلوں کی فوری مرمت کروائیں 

یا ڻوڻی ہوئی فرش کے ڻوڻے ہوئےتختے 
 فرشی ڻائلز 

 
 

گھر کے ماحول کا تعین و تجزیہ      2۔2  

 
 

گھر میں حفاظت کا بندوبست      2۔3  
۔         گھر میں چلنے پھرنے کے راستوں میں چھوڻی موڻی چیزیں بکھری ہوئی نہیں 1

 ہونی چاہئیں۔ 
۔         گھر میں چلنے پھرنے کے راستوں میں چھوڻی موڻی چیزیں بکھری ہوئی نہیں 2

 ہونی چاہئیں۔ 
استعمال کرنے سے اجتناب کریں۔ کپڑےبطور کارپٹ پرانے ۔         3  
۔         پرانے کپڑوں کی جگہ نہ پھسلنے والے کارپٹ استعمال کرنے چاہئیں۔ 4  
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گھر کی نئے نمونے پر دوباره مرمت اور تزئین و آرائش کرنا      2۔4  
 تمریض کو رفع حاجشاور کو کھول کر اتار دیں اور فرش کو ہموار کریں تاکہ ۔             1

ی ہو۔ اور غسل کرنے میں آسان  
۔       نہانے والے ڻب کو ہڻادیں اور شاور لگائیں۔ دیوار میں ہاتھ سے پکڑنے واال جنگلہ 2

ئیں۔ باتھ روم میں نہانے والی کرسی رکھیں تاکہ مریض حفاظت سے غسل کرسکے۔ لگا  

 
 

میں حفظاِن صحت کا خیال رکھنا گھر      2۔5  
صاف اور خشک ماحول کا اور ی گردش گھر میں اندرونی طور پر ہوا ک۔             1

ہو تو تازه ہوا کا بندوبست مریض کے کرتا بو پیدا  ۔ اگر مریض کا فضلہبندوبست کریں
 خاندان کے لیے بھی ضروری ہے۔ 

کا مشوره ہرگز نہیں دیا جاتا کہ ہوا کو براِه بات اس ۔             اگر مریض کمزور ہوتو 2
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ہوا کی گردش کے لیے کھڑکیاں کھولنے سے پہلے راست مریض سے ڻکرانے دیا جائے۔ 
 مریض کو کمرے سے باہر لے جانا چاہئے۔ 

تعمال نہ کریں بلکہ تازه ہوا ۔             بو کو ختم کرنے کے لیے صرف ایئر فریشنر کا اس3
بھی بہت ضروری ہے۔ کرتے رہنا گردش  کا  

 
 

بھال کرنے برائے دیکھ تربیت کی مہارت دیکھ بھال میں ۔         3

 والے افراد
کی صالحیت کا تعین و تجزیہ اپنا خیال خود رکھنے کے باشعور ہونے اور مریض 

دیکھ مریض کی مریض کا خیال رکھنے کے حوالے سے آکوپیشنل تھراپسٹ کرنےکے بعد 
دیکھ بھال کرنے والے افراد پرپڑنے تاکہ  کا پتا لگاتا ہےبھال کرنے والے افراد کے شکوک 

وه مریض کا بہتر اور دباؤ کو کم کیا جاسکے اور انہیں اس قابل بنایا جاسکے کہ والے بوجھ 
آکوپیشنل تھراپسٹ مریض اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے اس طرح  ۔خیال رکھ سکیں
کے معیار کو بہتر بناتے ہیں۔ افراد کی زندگی   

 

بیڈ کی طرف لے کر جانا      3۔1  
درجے  کے زاوئیے پر لے کر جائیں۔  45ویل چیئر کو بیڈ کی سائیڈ کی طرف تقریباً ۔ 1  
ویل چیئر کو الک کریں۔  ۔ 2  
پیر رکھنے والے پیڈلز کو ایک طرف کریں۔ ۔ 3  
دیکھ بھال کرنے واال فرد مریض کے سامنے کھڑا ہو جائے اور مریض کو دونوں   ۔ 4

 بازوؤں سے پکڑ کر اڻھائے۔ 
ہستگی سے گھوم جائیں تاکہ مریض کو ویل چیئر سے اڻھ کر بیڈ پر بیڻھنے میں مدد ۔ آ5

 ملے۔ 
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ویل چیئر یا کموڈ والی کرسی پر بیڻھنا      3۔2  
۔ مریض کو بیڈ پر بیڻھنے میں مدد کریں۔ 1  
درجے زاویئے پر قریب لے کر جائیں۔  45ل چیئر کو وی۔ 2  
سامنے کھڑا ہو جائے اور مریض کو دونوں ۔ دیکھ بھال کرنے واال فرد مریض کے 3

 بازوؤں سے پکڑ کر اڻھائے۔
۔  آہستگی سے گھوم جائیں تاکہ مریض کو ویل چیئر یا کموڈ والی کرسی پر بیڻھنے میں 4

 مدد ملے۔ 
 

والے زخموں ہونے ۔         بیڻھنے کی حالت کا تجزیہ اور دباؤ سے 4

 کا تدارک اور ان کا عالج 
از باقاعدگی سے تبدیل کرتے رہیں اور لیڻنے کا اندبیڻھنے      4۔1  

اور بستر پر رہنے پر مجبور ہوں اور خود سے حرکت کرنے کے قابل نہ ہوں جو مریض 
ایک لمبے عرصے تک بستر میں بیمارپڑے رہیں تو ایسے مریض اپنے جسم کے پیچھے 

شکار ہو سکتے  زیادهہونے والے زخموں کا جسمانی دباؤ اور بستر کے دباؤ کی وجہ سے 
دمچی پھیلی ہوئی ہڈیوں میں ہوتے ہیں جیسا کہ دباؤ سے ہونے والے زخم عام طور پر ہیں۔ 

، کہنیوں اور ایڑھیوں وغیره میں (جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا کی ہڈی، شانے کی ہڈی
 ہے) 

کولہے کی ہڈی، ایڑھی، شانے کی ہڈی، کہنی، سر کے پیچھے والی ہڈی، کمر کے بل لیڻنا: 
 پیر کی ہڈی 

گھڻنے کی سائیڈ الی ران کی ہڈی، گھڻنے کی درمیانی ہڈی، کہنی، کندھے، پہلو کے بل لیڻنا: 
 ہڈی، ایڑھی ،ڻخنے کی ہڈی

 
 

 
 بیڻھنے اور لیڻنے کی حالتیں بدلتے رہنے کے مقاصد 

۔ مریض کا آرام اور جسم میں خون کی بہتر اور زیاده گردش 1  
ورم میں کمی کے جسمانی اعضاء دباؤ سے ہونے والے زخموں کا تدارک اور ۔ 2  

 اقدامات: 
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سب سے پہلے مریض کو اس کی کمر کے بل لیڻنے دیں اور اس کے/کی جسمانی اعضاء ۔ 1
 کو ہموار کریں۔ 

۔ اپنے ہاتھ مریض کے کندھوں اور کولہوں پر رکھیں۔ 2  
آہستگی سے ایک پہلو طرف دھکیلیں۔ ۔ مریض کو اپنے دونوں ہاتھوں سے 3  
مدد دینے کے لیے ایک اس کی کمر کو ۔ جب مریض اپنے ایک پہلو پر لیٹ چکا ہو تو 4

رہے۔  /لیڻی تاکہ وه آرام سے لیڻاتکیے کا استعمال کیا جاسکتا ہے   
۔ جسم کے دباؤ پڑنے مختلف حصوں پر متعدد تکیے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ مثال کے 

اس کے عالوه دیگر ایڑھیوں کے نیچے تاکہ ایڑھیوں اور ڻخنوں کو آرام ملے۔ طور پر 
اعضاء جو بستر سے ڻکراتے ہوں ان کے درمیان بھی تکیے استعمال کیے  جسمانی 

 جاسکتے ہیں۔ 
مریض کے کپڑے اور بیڈ کی چادر کو سیدھا کرتے رہیں تاکہ کپڑوں اور بستر کی چادر ۔ 

ہ سے مریض کی جلد پر پڑنے والی رگڑ میں کمی کی میں پڑنے والی سلوڻوں کی وج
 جاسکے۔ 

 ضروری ہدایات: 
۔ہر دو سے چار گھنڻے کے بعد مریض کے لیڻنے کی حالت تبدیل کرتے رہیں۔ اگر مریض 

تاکہ بائیں پہلو پر لیڻا ہو تو اسے دائیں پہلو پر لڻائیں اور پھر کمر کے بل سیدھا لڻائیں 
اگر ضروری ہو تو کو لمبے عرصے تک دباؤ پڑنے سے بچایا جاسکے۔  جسمانی اعضاء

 کسی بھی وقت مریض کے لیڻنے کی حالت تبدیل کی جاسکتی ہے۔ 
 

افراد اور وزن کے مطابق درکار ۔لیڻنے کی حالت تبدیل کرنے سے پہلے مریض کے وزن 
ان کے ایک سے اگر مریض وزنی یا جسامت میں بڑا ہو تو خاندکا اندازه کرنا ضروری ہے۔ 

کا آپس زائد افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاندان کے افراد / دیکھ بھال کرنے والے افراد 
مریض کی حفاظت میں بات چیت کرنا اور ایک دوسرے سے تعاون کرنا ضروری ہےتاکہ 

 کو یقینی بنایا جاسکے۔ 
۔ مریض کے ساتھ جڑے آالت یا ڻیوب کا دھیان رکھیں تاکہ ان کے مڑنے، دبنے یا 

سے بچا سکے (جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے)۔ ضرورت سے زیاده کھنچاؤ   
ہوا سے بھرنے والے بستروں کا استعمال والے اور متعدد تکیوں کے عالوه دباؤ کم کرنے  

والے زخموں کا مؤثر تدارک کیا جاسکے۔  تاکہ دباؤ سے ہونےبھی کیا جاسکتا ہے   
کروٹ دالنے اگر لیڻنے کی حالت تبدیل کرنے کے دوران مریض کو درد محسوس ہو تو 

مریض کو درد دور کرنے والی دوا دی جاسکتی ہے۔ تقریباً آدھا گھنڻہ پہلے سے   
 

جلد کی دیکھ بھال دباؤ سے ہونے والے زخموں کو کم کرتی ہے      4۔2  
چھوڻے چھوڻے ڻکڑوں سے صاف رکھیں۔ بیڈ کو ہموار، خشک اور   

بستر پر جہاں دباؤ پڑ رہا ہو وہاں مریض کے پاجامے وغیره اور بستر کی چادر میں پڑنے 
 والی سلوڻوں کو دور کرنا چاہیے ۔ 

مریض کا جسم صاف اور خشک رکھیں۔ اگر جلد گندی اور گیلی ہو تو اسے صاف کریں اور 
بدیل کردیں۔ کپڑے تفوراً   
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جلن پیدا کرتا ہو۔ جلد میں ایسے صابن کے استعمال سے اجتناب کریں جو   
جسم پر دباؤ پڑنے والے اعضاء پر نمی پیدا کرنے والی چیزیں دن میں ایک یا دو بار 

 استعمال کریں۔ 
ایسے جسم پر جہاں جلد پہلے ہی سرخ ہو، وہاں مساج کرنے سے گریز کریں۔ مریض کے 

 اعضاء پر دیر تک دباؤ نہیں ڈالنا چاہئے۔ لیڻنے کی حالت تبدیل کرتے رہیں۔ 
مریض کو ایسا زیور نہیں پہننا چاہئےجو آسانی سے اس کی جلد کو نقصان پہنچائے جیسا کہ 

 گلے کا ہار اور کانوں کی بالیاں وغیره۔ 
 دباؤ میں آرام پہنچانے والی اشیاء: 

 
 لہردار  بستر اور کرسی والے کشن 

 
 پیروں اور کہنوں پر دباؤ ختم کرنے والے پیڈ 

 

تعین و تجزیہ بیڻھنے کی حالت کا      4۔3  
بیڻھنے کی حالت میں پڑنے والے دباؤ کو ماپنے والے آلے اور بیڻھنے کی حالت کے تعین و 

والی کے ذریعے آکوپیشنل تھراپسٹ مریض کو بیڻھنے کی حالت میں پیش آنے تجزیئے 
کرسی پر رکھنے والے موزوں تکیوں اور دباؤ میں آرام مشکلوں میں مدد کرسکتے ہیں اور 

بیڻھنے کی حالت کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ اس طرح وه مریض کے پہنچانے والی مؤثر اشیاء 
مریض کا معیار زندگی بہتر بچاتے ہوئے خموں سے دباؤ سے ہونے والے زکرکے کو بہتر 

 بناسکتے ہیں۔ 
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ویل چیئر / کرسی کی تجاویز      4۔4  

 

 

۔         آرام پہنچانے والی ورزشیں 5  
الزماً بحالی کے عمل کے دوران مریض اور اس کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کو 

اور  سرگرمیاں سیکھناگزرنا پڑتا ہے۔ کچھ جسمانی اور ذہنی اضطراب اور ذہنی دباؤ سے 
جسمانی صحت میں اضافے اور ان پر عمل کرنا ذہنی دباؤ میں آرام پہنچا سکتا ہے اور 

ہوتا ہے۔ ثابت جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے میں بھی مددگار   
 پرسکون
  بمضطر

 
 

خاص اعمال اور تصوارت کا مقصد جسم کو کچھ ذہنی دباؤ میں آرام پہنچانے والی ورزش 
جسم اور جذبات پر پڑنے والے منفی ذہنی دباؤ کو کم آرام پہنچانا ہوتا ہے تاکہ کے ذریعے 
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 کیا جاسکے اور جسمانی اور ذہنی سکون حاصل کیا جاسکے۔ 
ں  آرام پہنچانے والی ورزشیبتدریج پڻھوں کو ریقوں میں عام پر زیاده استعمال ہونے والے ط

مریض ذہنی دباؤ سے نجات کے لیے موسیقی بھی سن سکتے اور سانس کی ورزشیں ہیں۔ 
سانس کی ورزشیں بھی کرسکتے ہیں جو آرام پہنچانے کو اور موسیقی کےساتھ ساتھ  ہیں

بہتر سے بہتر سکون حاصل ہوسکے۔ یقینی بناتا ہے تاکہ   
تائی سرگرمیاں بھی کی جاسکتی ہیں۔ جیسا کہ بڑھانے والی صحت کو جسمانی اور ذہنی 
سکون حاصل جن میں جسمانی اور سانس کی ورزشیں شامل ہوتی ہیں تاکہ چی کی ورزشیں 

 ہوسکے۔ 
 

 

کو قابو کرنا دمے ۔         6  
چونکہ دمہ جسمانی، جذبانی اور ماحولیاتی فاعلی احساس ہوتا ہے۔ کا  کی تنگی سانس دمہ 

کے افعال مریض کے دل اور پھیپھڑوں کی حد دمے اس لیے عناصر سے متاثر ہوسکتا ہے 
 کو مکمل طور پر ظاہر نہیں کرسکتی۔ 

اچانک سانس کی تنگی کی صورت میں پرسکون رہیں۔ جو کام آپ کررہے ہیں انہیں آہستہ 
آرام ده حالت میں تھوڑا آرام کریں۔ تھوڑا آرام ملنے کے کردیں یا مکمل طور پر روک دیں۔ 

کی گردش کو اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کریں اور کمرے میں موجود ہوا بعد 
دور کرنے والی دوا کا دمے کو جب بھی ضرورت ہو تو ڈاکڻر کی تجویز کرده بڑھائیں۔ 

 استعمال کریں۔ 
 دائمی دمے کو قابو کرنا 

۔ سگریٹ نوشی ترک کریں۔ 1  
۔ ہوا کی گردش کو برقرار رکھیں۔ 2  
۔ مناسب ورزش کریں۔ 3  
والی تکنیکس کا استعمال کریں۔ دمے کو ختم کرنے ۔ 4  
بحالی والی حالت میں آئیں۔ ۔ 5  
ناک سے پھر منہ بندکرکے منہ سے سانس باہر نکالنے اور ہونڻوں کو سخت کرتے ہوئے ۔ 6

 سانس اندر لے جانے کی مشق کریں۔ 
آرام سے بستر پر لیٹ کر گہرے سانس لینے کی مشق کریں۔ ۔ 7  
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۔         گھرمیں دی جانے والی آکسیجن تھراپی 7  
مریض کی ضروریات ایک آکوپیشنل تھراپسٹ تجویز کرے تو  آکسیجن تھراپی اگر ڈاکڻر 

کرے گا مناسب گھریلو آکسیجن تھراپی تجویز ہوئے  رکھتے اور گھر کے ماحول کو مدنظر 
 اور اس کے ڻھیک استعمال کا طریقہ بھی سکھائے گا۔ 

 

غذائیت ۔        8  
زیاده عرصے تک بیمار رہنے والے مریضوں کو عام طور پر بھوک نہیں لگتی۔ ان کی 

خواہشوں کا احترام کریں اور کھانا کھانے کے لیے ان سے بحث نہ کریں اور نہ ہی دباؤ 
ان کی پسند کے  کھانے بنائیں اور ان کی کھانے کے لیے حوصلہ افزائی کریں۔ کم ڈالیں۔ 

اپنایا جاسکتا ہے۔ کار بھی  اور زیاده کھانے کا طریقہ  
چونکہ مریض کی بھوک تیزی سے تبدیل ہوتی ہے اس لیے تجویز کیا جاتا ہے کہ جب زیاده 

زیاده کھانا چاہیے۔ اچھی بھوک لگی ہو تو   
 مریض کو آرام ده حالت میں کھانا کھانے دیں جیسا کہ کمر کے پیچھے تکیہ لگا کر۔ 

 کھانا کھانے کے لیے آرام ده اور روشن ماحول فراہم کریں۔ 
 خاندان کے افراد مریض کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ 

 کھانا کھانے سے پہلے منہ کی صفائی ذائقے اور بھوک کو بڑھاتی ہے۔ 
 کھانا کھانے کے بعد منہ کو صاف کریں اور مریض کو آرام کرنے دیں۔ 

کھانے کے چھوڻے چھوڻے دانت استعمال نہ کرسکتا ہو تو  اگر مریض بزرگ ہو اور نقلی
 ڻکڑے کریں اور اسے ابال کر مریض کو دیں تاکہ مریض کو کھانے میں آسانی ہو۔ 

کھانے سے تقریباً  آدھا گھنڻہ پہلے مریض کو اگر مریض کو متلی محسوس ہورہی ہو تو 
کو کم کیا جاسکے۔  متلی روکنے والی دوا دی جاسکتی ہے تاکہ الڻی ہونے کے امکان  

چھوڻے آہستگی سے اگر مریض بہت کمزور ہو تو وه پانی پینے والے پائپ کے ذریعے 
پی سکتا/سکتی ہے۔ یا دوسری پینے والی چیزیں گھونٹ لے کر پانی   

یہ کم ہوتا جاتا ہے۔ روز بروز جب حالت مزید خراب ہونے لگتی ہے تو مریض کا کھانا 
 قدرتی امر ہے اور اس کے لیے زبردستی کھانا کھالنا ضروری نہیں ہے۔ 

رفع حاجت کی عادات میں تبدیلی ۔        9  
مریضوں کو جن دنوں میں جسمانی کمزوری الحق ہو، بار بار ڻوائلٹ جانا آسان نہیں ہوتا۔ 

ڻوائلٹ جانے کے لیے اکثر اوقات اپنے خاندان کے افراد یا آالت کی مدد کی ضرورت پڑتی 
ہے۔ حاالت میں تبدیلی کی وجہ سے رفع حاجت کے عمومی طریقے بھی تبدیل کرنے کی 

یا بڑے پیشاب کے بیگ (اینل پاؤچ)کا پیشاب کی نالی (کیتھڻر) ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ 
استعمال ۔ گھر کے افراد کی مدد اور توجہ کی بدولت مریض بتدریج ان تبدیلیوں کو اپنا 

 سکتے ہیں۔ 
 تجاویز:

کے آالت میں ایسی تبدیلی الئیں جو مریض کو رفع حاجت میں آسانی گھریلو اور ڻوائلٹ ۔ 1
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 اور مدد فراہم کریں۔ 
کے افراد بار بار ڻوائلٹ کے استعمال سے گھبرا کر کھانا کھانا کم  ۔ خبردار رہیں کہ گھر2

کرکے رفع حاجت کے مشوره ماحول میں کرسکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپس میں دوستانہ 
کریں۔ کموڈ والی کرسی یا ڈائپر وغیره کے استعمال لیے   

۔ بدبو دور کرنے کے لیے ایئر فریشنر یا کیلوں کا استعمال کریں۔ 3  
 دیگر ہدایات: 

ڈاکڻر کی عالمات دائمی کینسر میں سامنے آسکتی ہیں۔ ره متلی، ورم، سانس میں تنگی وغی
کی تجویز کرده دوائیوں کے عالوه مساج، بیڻھنے اور لیڻنے کی حالت میں تبدیلی یا معاون 

 آلوں کا استعمال بھی تکلیف دور کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔ 
 درد: 

اعصابی درد کبھی جیسا کہ ہڈیوں میں درد اور کینسر اور ان کی وجہ سے ہونے والے درد، 
مریض کی جسمانی اور ذہنی حالت پر اثرانداز ہونے کے کبھار مستقل ہونے لگتا ہےجوکہ 

اس کے عالوه مریض کے دل کے مسائل بھی درد کے احساس میں لیے کافی ہوتے ہیں۔ 
 اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ 

 
 درددور کرنے والی دوائیں: 

کینسر کی وجہ سے ہونے والے درد مختلف دواؤں سے دور کیے جاسکتے ہیں۔ بعض ۔ 1
اوقات دوائیاں غنودگی پیدا کرتی ہیں۔ دوائیوں کی مقدار کے حوالے سے ڈاکڻر سے رجوع 

کرنا چاہئے تاکہ مریض کے درد کو برداشت کرنے کی صالحیت کے مطابق دوائی کی 
 مقدار میں اضافہ یا کمی کی جاسکے۔ 

درد دور کرنے والی دوائیاں استعمال کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مثال کے طور پر ۔ 2
خود کنڻرول کرنے انجکشن کے ذریعے جسم میں دوائی داخل کرنا، منہ سے دوائی کھانا، 

درد دور کرنے والے آالت اور مشینیں وغیره۔  والے  
کرنا ضروری ہے۔  ۔ جسم میں درد دور کرنے والی دوائیوں کو ایک خاص حد تک مقرر3

اگر آپ صرف درد ہونے کی صورت میں دوائی لیں گے تو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں 
 کافی وقت لگے گا۔ 

۔ دائمی مریضوں میں درد دور کرنے والی دواؤں کے استعمال کی عادت کا پڑجانا بہت ہی 4
البتہ قبض کے منفی اثرات دور کرنے کے لیے قبض دور کرنے والی دوا کم ہوتا ہے۔ 

 استعمال کرنی چاہئے۔ 
 دوائیوں کے استعمال کے عالوه: 

 لینےاینڈروفن درد دور کرنے واال ایک ہارمون ہے۔ آرام کرنے، اچھی طرح سانس 
اور ا سنانلطیفے  النا، اپنے دماغ میں اچھے خیاالت موسیقی سننے کی مشق کرنا، اور

جسم میں اس ہارمون کو بڑھا سکتا ہے اور مریض کی کرنا دوسری عمومی سرگرمیاں 
 توجہ بڻا سکتا ہے۔ 

 تجاویز:
کا نرمی سے مساج کرسکتے ہیں اور اس کے بیڻھنے  /مریضہ مریض۔ خاندان کے افراد 1

جسمانی رابطے سے سکون کا احساس پیدا کیا کرسکتے ہیں۔ کرنے میں مدد کی حالت تبدیل 
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سکتا ہے۔ یا جاجاسکتا ہے اور مریض کو جسمانی درد میں آرام پہنچا   
/مریضہ اپنے درد کا اظہار نہیں کرسکتا/سکتی۔ مثال بہت سی وجوہات کی بناء پر مریض۔ 2

کے طور پر دوائی کھانے کا ڈر، دوسروں کا پریشان نہ کرنے کی خواہش اور اپنی اصل 
حالت کو چھپانا۔ خاندان کے افراد مریض کے رویئے پر مزید توجہ دے سکتے ہیں اور 

حالت کے بارے ڻھیک تاکہ وه سچائی کے ساتھ اپنی مریض / مریضہ کی مدد کرسکتے ہیں 
 میں بتا سکے۔ 

ت میں ذہنی دباؤ اورپریشانی بھی درد کے احساس میں اضافہ کرسکتی دوسرے معامال۔  3
تو بات کرے ہے۔ جب مریض/مریضہ اپنے دماغ میں چلنے والے خیاالت کے بارے میں 

جب بھی ضرورت ہو مریض /مریضہ کی بات توجہ سے سننی چاہئے۔ خاندان کے افراد کو 
 تو کسی ماہر ڈاکڻر کی مدد بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔ 

۔        بحالی کے ذرائع آمدورفت (گاڑیاں وغیره) اور انتظامات  10  
سماجی  اگر معذور یا بزرگ افراد کو ہسپتال جانے، کام کاج کی جگہ پر جانے، سکول یا

کے لیے بحالی کے ذرائع آمدورفت (گاڑیاں وغیره) کی  جگہوں پر جانے رابطوں کی
اسکتا ہے۔ ضرورت ہو تو درج ذیل اداروں سے رابطہ کیا ج  

۔ ری ہیبس 1  
جس ہے سماجی خدمت  ایک سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنٹ کی طرف سے مہیا کی جانے والی یہ 

بنیادی یا خصوصی ضروریات کی اپنی زندگی کا مقصد ان لوگوں کی مدد کرنا ہے جن کو 
 یہ اداره چار طرح کی خدمات مہیا کرتادرکار ہو۔ مدد معاشی اور مادی کو پورا کرنے میں 

پولڈ ڈائل اے رائڈ سروس شیڈولڈ روٹ سروس، ڈائل اے رائڈ سروس، جن کے نام  ہے
ہے۔  28178154اورشڻل بس ہیں۔ رابطے کا نمبر   

۔ ایزی ایکسس بس 2  
اور جن کو نقل و حرکت میں دشواری پیش آتی ہو مریضوں ایسے یہ ایک ایسا اداره ہے جو 

خدمات فراہم کرتا ہسپتال اور کلینک جانے کے لیے ان کی دیکھ بھال کرنے والے افراد کو 
ہے۔ اس ادارے کی ممبرشپ کے لیے ایک درخواست دینی پڑی ہے (جس کی کوئی فیس 

ہے۔  23480608نہیں)۔ رابطے کا نمبر   
۔ ایکسس ایبل ہائر کار 3  

تا معاون گاڑیاں کرائے پر فوری فراہم کرآرام ده اور یہ اداره ذاتی ترجیحات کی بنیاد پر 
ان کی خدمات چوبیس گھنڻے دستیاب ہوتی ہیں۔ اس ادارے کی ممبرشپ کے لیے ایک ہے۔ 

ہے۔  81066616درخواست دینی پڑی ہے (جس کی کوئی فیس نہیں)۔ رابطے کا نمبر   
 

معذور مسافروں کے لیے خصوصی سروس  -ایم ڻی آر ۔ 4  
مختلف جگہوں پر جانے اور واپس آنے کے لیے معذور افراد کو مدد فراہم کرنا۔ جن میں ایم 

ڻی آر، ایسٹ ریل، ویسٹ ریل اور الئٹ ریل شامل ہیں۔ روانہ ہونے سے پہلے فون پر 
ہے۔   288188888پیشگی اپوائنڻمنٹ لینا ضروری ہے۔اپوائنڻمنٹ کے لیے رابطہ نمبر   

۔ بس 5  
میں سوار ہونے اور بس سے اترنے میں مدد کی درخواست کی  بس ڈرائیور سے بس
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کم اونچے فرش والی بس سروس کے بارے میں دن کے اوقات میں فون پر جاسکتی ہے۔ 
اور اوقات صبح   27454466معلومات لی جاسکتی ہیں۔ کے ایم بی سے رابطے کا نمبر 

 21368888ا نمبر بجے تک ہیں۔ این ڈبلیو ایف بی سے رابطے ک 11سات بجے سے رات 
 اور اوقات صبح آڻھ بجے سے رات آڻھ بجے تک ہیں۔ 

گاڑی میں بڻھانے کے لیے سرڻیفکیٹ معذور مسافروں کو ممنوعہ عالقوں میں ۔ 6  
ایک معذور مسافر جو کہ سرڻیفکیٹ کا حامل ہو، ممنوعہ عالقوں میں ڻیکسی، ذاتی کار اور 

ذاتی بس سے اترنے اوران میں سوار ہونے کا مجاز ہے (ماسوائے ایکسپریس وے اور 
چوبیس گھنڻوں کے لیے ممنوعہ عالقوں کے)۔ اس کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ سڑک 

کو کوئی نقصان یا خاص رکاوٹ پیش نہ آئے اور استعمال کرنے والے دوسرے لوگوں 
ہے۔  28642929ڈرائیور کو سرڻیفکیٹ دکھایا جائے۔ معلومات کے لیے فون نمبر   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۔        بحالی کے آالت کرائے پر دینے والے ادارے 11  
 ڻیلی فون نمبر ادارے کا نام  
  کراس ڈسڻرکٹ  
 ری ہیب ایڈ سنڻر ری ہیب ایڈ سنڻر .1
 6515 2616 موبلڻی ایکوپمنٹ لون سروس، ہانگ کانگ ریڈ کراس .2

2610 0515 
  9311 2337 ہانگ کانگ فیڈریشن برائے معذور نوجوانان .3
سینٹ جیمز سیڻلمنٹ سنڻر اینڈ ویسڻرن ڈسڻرکٹ سنڻر برائے  .4

 بزرگ افراد
2805 1252 / 2805 
1250 

دی سیلویشن آرمییوماڻی ملڻی سروس سنڻر برائے بزرگ افراد۔  .5  2782 2229  
 2351/ 3082 2352 ایس کے ایچ وانگ ڻائی سن ڈسڻرکٹ ایلڈرلی کمیونڻی سنڻر .6

8282 
  نیو ڻیرڻری ایسٹ 
  1763 2691 ای ایل سی ایچ کے، شاتن ڈسڻرکٹ کمیونڻی سنڻر فار گولڈن ایجڈ .1
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ولسن ڻی ایس وانگ ڈسڻرکٹ ایلڈرلی کمیونڻی سنڻر، ڻنگ واه  .2
 گروپ آف ہاسپتلز

2647 2711 

 6811 2653 ڻائی پو ملڻی سروس سینڻر فار سینئر سڻیزن، دی سیلویشن آرمی .3
ایل لی ڈسڻرکٹ ایلڈرلی کمیونڻی سنتر، ہانگ کانگ ینگ ویمن  .4

 کرسچن ایسوسی ایشن
2676 2525 

یوان لونگ –کیریڻاس ڈسڻرکٹ ایلڈرلی سینڻر  .5  2479 7383  
ویسٹنیو ڻیرڻریز     
 1281 2425 سیج چن سنگ کوائی چنگ ڈسڻرکٹ ایلڈرلی کمیونڻی سنڻر .1
  ہانگ کانگ آئی لینڈ 
 0187 2563 سیج ایسڻرن ڈسڻرکٹ ایلڈرلی کمیونڻی سنڻر 1
 0187 2558 سیج چائی وان ڈسڻرکٹ ایلڈرلی کمیونڻی سنڻر 2
  ایسٹ کولون 
کرسچن فیملی کوان ڻونگ سوشل سروس سنڻر فار دی ایلڈرلی،  1

 سروس سینڻر
2727 1234 

ایس کے ایچ چک یون کینن مارڻن ملڻی سروس سینڻر فار دی  2
 ایلڈرلی

 

چوئی ہنگ کمینوڻی سنڻر فار سینڻر سڻیزنز، یانگ میموریل  3
 میتھوڈسٹ سوشل سروس

2329 6008 

  ویسٹ کولون 
ایچ کے ایس کے ایچ لوک مین ایلس کواک انڻی گریڻڈ سروس  1

  0301 2362 سنڻر

ایچ کے ایس کے ایچ لوک مین ایلس کواک انڻی گریڻڈ سروس  2
 سنڻر

2333 1854 

 4875 2725 ایس ایس وائی ہو کن ڈسڻرکٹ کمیونڻی سنڻر فار سینئر سڻیزنز 3
چونگ شا وان –کیریڻاس ڈسڻرکٹ ایلڈرلی سنڻر  4  2729 1211 
ایسوسی چان ہنگ سوشل سروس سنڻر، مونگ کوک کائی فونگ  5

 ایشن لمیڻڈ
2395 3107 

کیئر ری ہیبیلیڻشن سپالئز سڻیشن –پولونگ کوک ہوم  6  2422 1233 
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