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 ڈس آرڈر اسڻریسڻرامیڻک -پوسٹ
 اس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے چینی نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔

 
 

۔ جب کوئی ذہنی طور پر دباؤ یا شدید صدمے کا شکار ہو، بالخصوص جب )پی ڻی ایس ڈی(ڈس آرڈرز  اسڻریسڻرامیڻک -پوسٹ
کسی فرد کی زندگی کو خطرے کی صورت حال پیش آ جائے تو، ایسے فرد کو رد عمل جیسے ڈر اور خوف کا سامنا کرنا پڑ 

کی ) پی ڻی ایس ڈی(ڈس آرڈرز  اسڻریسڻرامیڻک -سٹہوتے ہیں، اور پو دیرپاسکتا ہے۔ بعض اوقات یہ رد عمل ایسے شدید اور 
 صورت اختیار کر جاتے ہیں۔

 

 کیا ہے؟) پی ڻی ایس ڈی(ڈس آرڈرز  اسڻریسڻرامیڻک -پوسٹ

کے بعد سامنے آتا ہے۔ مریض کے ذہن میں درد انگیز  صدمےپی ڻی ایس ڈی ایک گہرا جذباتی ردعمل ہوتا ہے جو کہ شدید  
تازه ہوتی رہتی ہیں۔ یہ دہرائے جانے والے تجربات برے خوابوں، فلیش بیکس، یا گرفت میں نہ آنے جذبات اور یادداشتیں مسلسل 

والی یادداشتوں کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی اور بیرونی معامالت مریضوں کی اداسی اور دردانگیز 
 ہیں۔کی کیفیت میں ہوتے  صدمہجذبات کو بڑھاوا دیتے ہیں جب کہ وه 

 

 ڻرامیڻک رویہ اور جذباتی رد عمل-پوسٹ

 
 فرار .1

مریض ایسی صورت حال اور معامالت سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں جو خوف اور اداسی کا باعث بنیں، یا صدمہ انگیز 
 ہیں۔ گریز کرتےواقعات سے متعلق کسی بھی بات کے سوچنے سے 

 
 بے قراری .2

مریض عموماً طویل مدت کے لیے خوف اور بے قراری کی حالت میں رہتے ہیں۔ وه پورا دن پریشان رہتے ہیں، ان میں بے 
 ہو سکتے ہیں۔ ن کے آثار، بھلکڻرپن اور چڑچڑاپخلفشارخوابی، 

 
 اقدار میں تبدیلی .3

یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ باہر کی دنیا  ایسے افراد جو پی ڻی ایس ڈی کا سامنا کرتے ہیں وه احساس تحفظ کھو بیڻھیں گے اور
ان میں ان کی دلچسپی  تھے،ت، دروں بینی کا شکار ہو جائیں گے اور جن قدروں کی پاسداری کرتے یخطرناک ہے۔ وه مزید یاس

 جائے گی۔ چلی کم ہوتی
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 منفی جذبات .4
افراد جو کچھ ہوا اس پر ندامت  محسوس کرتے ہیں۔ کچھ کم جوِش حیاتپی ایس ڻی ڈی کا شکار مریض اکثر خالی پن اور 

محسوس کرتے ہیں یا اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ وه کیوں سالمت ره گئے۔ کچھ زخم کھانے والوں کے المیے پر غصہ 
 ہوں گے۔ وه اس وقت پریشان بھی محسوس کریں گے۔

 عمومی معالجہ

 نے جذبات کا اظہار کرنے کی کوشش کریں۔اپنے جذبات کو دفن نہ ہونے دیں۔ اپنے خاندان اور دوستوں کے سامنے اپ .1
 یہ توقع نہ رکھیں کہ کچھ یادداشتیں فوراً غائب ہو جائیں گی۔ صبر سے وقت کو ان جذبات کو تحلیل کرنے کا موقع دیں۔ .2
حقیقت سے فرار کے لیے منشیات، شراب یا تمباکو نوشی پر بھروسا نہ کریں۔ ایسا کرنے سے آپ اپنے اوپر ایک اور  .3

 حل ہونا باقی ہے۔بوجھ کا اضافہ کر لیں گے، اور ایک اور مسئلہ بنا لیں گے جسے 
 تجربے کا سامنا کریں۔ دوبار واقعے کے بیان میںکو سیز کریں اور واقعے جرات سے حادثے کے متعلق بات کریں،   .4
خود اپنی حوصلہ افزائی کریں، خود کو آرام کے لیے بہت وقت دیں، سوئیں اور سوچیں، اور جس قدر ممکن ہو، خاندان  .5

 اور دوستوں کے ساتھ قیام کریں۔
 اپنی ضرورت سے متعلق خاندان، دوست احباب، ساتھیوں اور طبی عملے کو آگاه کریں۔ .6
گھر پر اضافی خیال رکھیں۔ ایسے افراد جو سنگین زخمی ہوں ان کے حادثات کا امکان  احتیاط سے گاڑی چالئیں اور .7

 زیاده ہوتا ہے۔
 

 کسی پیشہ ور فرد سے مدد کب طلب کی جائے؟

 اگر آپ شدید جذبات اور احساسات کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں۔ 
 ذہنی دباؤ محسوس کرنا جاری رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے جذبات تا دیر گرفت میں نہیں رہتے ہیں، یا اگر آپ متذبذب اور 
  محسوس کرتے ہیں، اور اس جذبے سے فرار حاصل کرنے کی مسلسل کوشش  کم جوش حیاتاگر آپ اکثر خالی پن اور

 کرتے ہیں۔
 اگر آپ کو مسلسل برے خواب آتے ہیں اور نیند میں کمی واقع ہوتی ہے۔ 
 ل پیدا ہوتے ہیں۔اگر آپ کا کام اور تعلقات متاثر ہوتے ہیں اور مسائ 
  اگر ذہنی مفلوجیت کے باعث آپ کا حادثہ ہوتا ہے، یا آپ کو دباؤ سے نجات کے لیے تمباکو نوشی، شراب، اور منشیات

 کی اشیاء کا سہارا  لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔

 آپ کو کیا مدد ملے گی؟

مشکل محسوس ہوتا ہے کہ وه مدد طلب کریں۔ چونکہ پی ڻی ایس ڈی کے مریض اکثر شدید تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے یہ 
مگر اگر آپ حوصلہ پکڑ لیں اور پہال قدم اڻھا لیں تو، آپ کو پیشہ وارانہ مشوره ملے گا جو کہ آپ کے مسئلے کو حل کرنے 

 :میں مدد دے گا۔ ہم آپ کو درج ذیل مشاورت فراہم کریں گے
 

 وں نے آپ کو موجوده مسائل میں پھنسا دیا ہے۔آپ کو ایک تفصیلی وضاحت دیں گے کہ کس طرح ماضی کے حمل .1
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آپ کو یہ باور کرانے میں معاونت فراہم کی جائے گی کہ کیا سوچیں، خیاالت اور رویے آپ کی صحت کی بحالی کی راه  .2
 میں مزاحم ہیں، اور آپ کے مسائل کس طرح بہتر ہوں گے۔

 ی اور آزادانہ مسائل کا سامنا کرنے میں مدد مل سکے۔مخصوص اور عملی طریقہ ہائے کار تجویز کریں تاکہ آپ کو انفراد .3

 پیشہ وارانہ مشاورت کے لیے کس کی طرف دیکھا جائے؟

اگر آپ نے پیشہ وارانہ مشاورت طلب نہیں کی ہے تو، آپ اپنے خاندانی ڈاکڻر یا سامنے موجود ڈاکڻر سے مشوره لے سکتے 
 ہ مشاورت کے لیے ان سے کسی کا حوالہ لے سکتے ہیں۔ہیں، مناسب طبی معالجہ کروا سکتے ہیں، یا پیشہ واران

 
 ناسب مشاورت کی طلبی کو یاد رکھیں، اور آپ اس طرح موثر انداز میں یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔م
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