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 طبی مشاورت سے قبل تیاری

 

طبی عملے اور مریضوں دونوں کو موثر دو طرفہ ابالغی عمل کے حصول کے لیے ابالغی مہارتوں کو سیکھ لینا چاہیے۔ آپ 

اور معاون کار ہونا چاہیے اور طبی عملے سے بات چیت کرتے ہوئے ان سے دوبدو ہونے کی بجائے  راست بازکو پرسکون، 

چاہئیں۔ دوسرے الفاظ میں، جب آپ اپنی ضروریات گنوا رہے ہوں، تو دوسروں کا بھی  عقل مندی سے اپنی گزارشات پیش کرنی

 خیال رکھیں۔

 طبی مشاورت سے قبل (1)

 ، جیسا کہ:مرتب کریںاپنے جسم میں کسی بھی قسم کی تبدیلیوں کی رپورٹ  .1

 بیماری کی شروعات کا وقت اور جگہ 

  عالمات )جسم کا درجہء حرارت، وزن، پیشاب و پاخانے کا رنگ/خاصیت، درد، بھوک، ذہنی کیفیت، جسمانی

 قوت، عضالت کا سن ہونا، وغیرہ(

  ہوتی ہیں اور کون سے عناصر ان کا سبب بنتے ہیںکہاں اور کس کثرت سے یہ عالمات واقع 

  آپ کا ہوا ہےجو کہ آپ کی میڈیکل ہسٹری اور معالجہ 

 ادویاتی الرجی 

 آپ کے خاندان کی میڈیکل ہسٹری 

 ڈیٹا کی جمع بندی: تاخیر سے تشخیص کی صورت میں موزوں اور درست معلومات جمع کریں۔ .2

  لیے دیگر معالجین سے استفسار کریںاپنے معالج سے بات چیت کریں یا مشاورت کے 

  طبی موادات کو پڑھیں یا حوالے کے لیے معلوماتی شیٹ کا مطالعہ کریں یا مزید معلومات کے لیے ہسپتال کے

 پیشنٹ ریسورس سنٹر کا دورہ کریں

  اپنی معلومات کی شراکت ایسے دیگر مریضوں کے ساتھ کریں جن کو یہ مرض الحق رہا ہو یا وہ اس مرض کا

 ار ہوںشک

 غیر مصدقہ معلومات پر یقین نہ کریں 

مالقات کا وقت لیں اور بروقت عالج کروائیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو، آپ کو متعلقہ ہسپتال/کلینک کو مطلع کرنا چاہیے  .3

 اور مالقات کے لیے کوئی اور وقت لینا چاہیے۔

  طبی مشاورت کے دن (2)

اپوائنٹمنٹ لسٹ، محفوظ کردہ ٹیسٹ پیپر، ٹیسٹ رپورٹ)یں(، ایکس رے آپ کو وہ تمام ادویات جو آپ لے رہے ہیں،  .1

 فلم)یں(، طبی رپورٹ)یں(، وغیرہ ہمراہ النی چاہئیں۔

آپ اپنے سواالت پیشگی طور پر لکھ سکتے ہیں تاکہ وقت کے ضیاع اور پوچھے جانے سے رہ جانے کی صورت حال  .2

 سے واسطہ نہ پڑے۔ یہاں چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:
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i. :اگر آپ کو پہلی بار یہ مرض تشخیص کیا گیا ہو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں 

 مجھے کون سی بیماری الحق ہے؟ کون سے معالجے دستایب ہیں؟ 

 ہیں؟ اس کا میرے جسم پر کیا اثر ہو سکتا ہے؟ بعد از مرض اثرات کس معالجے کے کیا ضمنی اثرات اور  

  کیا امکانات ہیں؟ کیا یہ معالجہ کام کرے گا؟ میری صحت یابی کے 

 اس معالجے کے میرے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ 

 اس معالجے کے ذریعے میری صحت یابی کے کیا امکانات ہیں؟ 

 اس معالجے پر کتنا وقت لگے گا؟ کیا میں اس کے باوجود کام پر جا سکوں گا؟ میں کب تک کام پر جا سکوں گا؟ 

 ا چاہیے؟اگر میری حالت بدل جائے تو مجھے کیا کرن 

ii. ے والے مریض ہیں، تو آپ پوچھ سکتے ہیں:اگر آپ دوبارہ معائنہ کروان 

  کیا میری حالت تسلی بخش ہے؟ میں اپنی بیماری کے ما بعد اثرات سے کیسے میری بیماری کس مرحلے پر ہے؟

 فوظ رہوں؟ کیا مجھے کسی اور طرح کے مابعد اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا؟حم

  انداز میں لیا جائے؟ کیا ادویات کے طویل مدتی  موزوںکیا ادویات کے کوئی ضمنی اثرات ہیں؟ دوا کو کس طرح

 استعمال کے کوئی ضمنی اثرات ہیں؟

  مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ میری بیماری بدتر ہو رہی ہے یا ٹھیک ہو رہی ہے؟ مثالً، الٹ رہی ہے یا پیچیدہ

 ہو رہی ہے؟

 کے حصول کے بعد ما بعد اثرات مناسب حدوں تک ہی رہیں گے؟ کیا معالجے 

  حالیہ دنوں میں مجھے بہتر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کیا یہ میری بیماری سے متعلقہ عالمت ہے؟ مجھے کیا کرنا

 چاہیے؟

iii.  آپ سوال تبدیلی آ سکتی ہے یا آپ کہیں دوبارہ بیمار تو نہ پڑ جائیں گے، اس حوالے سے تک آپ کی حالت میں کب

 کر سکتے ہیں:

 میرے جسم کا کون سا حصہ پہلی حالت پر واپس آ گیا ہے؟ 

 گی یا دائمی؟  نت عارضی ہواکون سی عالمات بعدازاں واقع ہوں گی؟ ان کے مجھ پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا یہ عالم

 کا عالج ہو سکتا ہے؟ انکیا 

 وقت دستیاب ہیں؟ میری صحت یابی کے کیا امکانات کا عالج ہو سکتا ہے، تو کون سے عالج فی الس بیماری اگر ا

 ہیں؟

 کا کوئی عالج نہیں ہے، کیا پھر بھی میرا معالجہ ہو سکتا ہے اور کیا صحت یابی کی کوئی امید ہے؟ اگر اس 

 نجات دال سکتے ہیں )جیسا کہ درد(؟عالمات سے  بیماری کی کیا کوئی ایسے معالجے دستیاب ہیں جو کہ مجھے 

  کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا معالجہ میری بیماری کے حوالے سے موزوں ہے؟ عالج کیسے کیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر، آپ

 اس کے کا اثرات اور ضمنی اثرات ہوتے ہیں؟ مجھ سے کیا کرنے کی توقع رکھی جاتی ہے؟

ر اس حوالے ۔ آپ کو اپنی حالت اور مطلوبہ معلومات کی بنیاد پباال مثالیں صرف حوالے کے لیے ہیں )نوٹ: درج

 سے سواالت کا انتخاب اور ترمیمات خود کرنی چاہئیں۔
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 نکات والے مشاورت کے بعد یاد رکھے جانے (3)

آپ کے لیے ضروری ہے کہ طے شدہ شیڈول اور بتائی گئی مقدار کے مطابق دوا لیں؛ تحریر کر لیں کہ آپ کے جسم میں  .1

کیا تبدیلیاں واقع ہوئیں، اس کا اثر کب تک رہا، اور کس درجے تک ان کا اثر رہا اور دوا لینے کے بعد کیا ضمنی اثرات 

 ت اور متعلقہ ریکارڈز کے ساتھ معالج کے پاس جائیں۔ مرتب ہوئے؛ فالو اپ مالقات کے وقت اپنی ادویا

 اگر آپ کو دوا لینے کے بعد کوئی بے اطمینانی محسوس ہوتی ہو، تو طبی عملے کو فوری طور پر آگاہ کریں۔ .2

 اپنی کیفیت سے اپنے خاندان والوں کو آگاہ کریں تاکہ آپ کو مناسب دیکھ بھال اور توجہ مل سکے۔ .3

 

 عملے کے ساتھ ابالغی عمل کے حوالے سے مشورے طبی (4)

 اپنی مشاورت کے مقصد کو واضح کریں اور معالجے اور معائنے کی تفصیالت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ 

 معالج کو اپنی عالمات سے آگاہ کریں اور از خود تشخیص سے گریز کریں۔ 

 ں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو دوبارہ سوال کریں۔اگر آپ کو مشکالت کا سامنا ہو، تو سواالت پوچھنے کی کوشش کری 

 ی ضرورت نہیں ہے، سواالت کئی مقامات پر پوچھے جا سکتے ہیں۔آپ کو یک بارگی سب کچھ جاننے ک 

  اگر ضرورت محسوس ہو تو آپ اپنے خاندان کے ارکان کے ساتھ بھی معالج کے پاس جا سکتے ہیں جب آپ کو مالقات کا

 خاندانی ارکان آپ کی جگہ معالج سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔وقت ملے اور یہ 

 دونوں فریقین کے جذبات پر توجہ دیں، بامقصد رہیں، اور اپنے تقاضا جات اور خواہشات کا اظہار کریں۔ 
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