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 دما�ن تناؤ دی نگراین 
 پھیپھ��اں دی بحاِ� توں متعلق ِعل� ِکتابچہ

 
 ِ
 ہاسِپڻل اتھاریٹ

 گ��ڈ ِان آ����شَنل تھرایپِ -کوآرِڈینڻنگ کمییٹِ 
  

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

فظ
�
 پ�ش ل

دا عل� ِکتابچہ ہانگ کانگ آ����شَنل تھرا�سٹس دی جانب توں مرتب کیتا گ�ا اے۔ ایہہ �ساں نوں ایہہ دما�ن تناؤ دی نگراین 
 دی مختلف تکن�کاں دے ذر�� دما�ن تناؤ دی نگراین دے حوا� نال عم� حکمت عمل�اں 

گ
صحت �ت دما�ن تناؤ دے اثرات، �ت زند�

 توں متعلق معلومات فراہم کردا اے۔
 
 

 دی اہم�ت ین دی نگرا دما�ن تناؤ 
�کڻو پلمونری ڈز�زز دے م��ض سالہا سال تک اپین دائِ� ناقابل برداشت ک�ف�ت دا سامنا کر ر�� ہوندے (COPD) کرونک او�س�ٹ

ن وچ دشواری �ت �گر� وچ بتدر�ــــج ک� دا دہرا وجود انہاں لیئ دما�ن تناؤ دا  ۔ سا�س لنی د آزما ہوندے ننی ننی �ت ا�س توں ن�ب
 ۔باعث بن جاندا اے

 
ن صورت دے  ، بلند فشار خون �ت معدے و آنت دے مسائل دی بگاڑ آم�ی ، �ب خوایب

گ
دما�ن تناؤ دا مسلسل سامنا سا�س وچ تن�

 دے 
گ

، دما�ن تناؤ دی موثر د�کھ بھال �ت راحت دما�ن تناؤ �ت سا�س لی�ن وچ تن� دے  COPDخطرات نوں بڑھا دیندا اے۔ ا�س لیئ
 ک� الن وچ مدد فراہم کردی اے۔شکار م��ضاں وچ انہاں عالمات وچ  

 
 

 ذرائعدما�ن تناؤ دے 
، ج�سا کہ  دے مختلف پہلو دما�ن تناؤ پ�دا کر سکدے ننی

گ
 :ساڈی روزمرە زند�

 کم کاج (1
2) ( یت  اردگرد دا ماحول (بدین �ت معا�ش
 فرد دی شخص�ت (3
 ما� دما�ن تناؤ �ت  (4
 گھر دے نظم و �سق دے حوا� نال ذمہ دار�اں (5
  
 

 ندے اونفس�ایت بدین رد عمل جدوں �ساں دما�ن تناؤ دا شکار ہو 
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 بدین اثرات: 
 دل دی دھڑکن وچ اضافہ -
 زائد �سینہ آنا -
 معدے �ت آنت وچ مسائل -
 

 نفس�ایت اثرات: 
 اضطراب -
 دما�ن تناؤ -
 �ب خوایب  -
 بھک وچ ک� -
 
 

 حکمت عمل�اںدی نگراین دی  دما�ن تناؤ 
 وجہ نوں شناخت کرواپ�ن دما�ن تناؤ دی اصل  )1

 براە راست اپ�ن مسائل دا سامنا کرنا حالں نوں تالش کر�ن دا موثر ت��ن ذر�عہ اے۔
ا�ت لیئ کویئ فرد تالش کرو )2  اپ�ن مسائل دی �ش

ک� ا�� فرد نوں تالش کرو جو کہ حق��ت طور �ت �ساں دی پرواە کردا ہوو� جس نوں �ساں ُپرسکون ہو کر اپین 
 کر سکدے ہو؛ �ا ک� پ�شہ ور فرد توں مشورە طلب کرو۔پ��شانیوں دا اظہار  

 پہ� توں منص��ہ بندی کرو )3
ن توازن برقرار رکھ پاؤ۔  اپ�ن روزمرە دے ش�ڈول نوں موزوں طور �ت پہ� توں � کر دے رکھو تا�ہ فعال�ت �ت آرام دے مابنی

 راحت دی تالش نوں اپین عادت بناؤ )4
 محض کام �ا گھ��لو ذمہ 

گ
 وچ نکھار الندا اے۔�ساں دی زند�

گ
 دار�وں دی انجام د� نہنی اے۔ محظوظ ہونا �ساں دی زند�

�ن در�ب دے آرام لیئ وقت نکالو )5  بہ�ت
ورت پیندی اے۔ آرام کم از   �ن در�ب دے آرام دی �ن ، �ساں نوں بہ�ت ا�ر �ساں بہت بڑ� پ�ما�ن �ت دما�ن تناؤ دا شکار ہوں �ت

ار�ن طور �ت دما�ن تناؤ توں دور رە پاؤ۔ مخت� چہل قد� �ت جانا، موس��ت کم �ساں نوں اجازت دیندا اے کہ �ساں ع
 سننا �ا �ا ہل� نیند معاون ثابت ہو سکدی اے۔

ی دی مشق )6 ن  راحت آم�ی
ی دی تکن�کوں دی مشق �ساں نوں الجھن توں نپڻ�ن وچ مدد فراہم کردی اے۔ ایہہ �ساں دے پڻھوں نوں کھنچاؤ  ن راحت آم�ی

 کون پہنچا�ن لیئ ہ��ا کردی اے۔�ت دما�ن تناؤ وچ س
 

ی دی مشق توں قبل ت�اری ن  راحت آم�ی
ن توں گ��ز کرو )1 � پہنن ٹ  اپ�ن آپ نوں �ت سکون نال رکھوں مثً� �س�ت �ا آرام دە پلنگ �ت ل�ٹ جاؤ، �ت ُچست ک�پ
ورت ہوندی اے۔ )2  �ساں نوں کم روشین �ت کمر� دے موزوں درجہ حرارت دے نال خاموش ماحول دی وی �ن
 

، �ت �ساں پرسکون ر�ن پرس * کون ر��ن دی مشق مختلف ط�ح توں ہو سکدی اے۔ انہاں وچ توں کچھ ذ�ل وچ مندرج ذ�ل ننی
 دے حوا� نال مشورە لیئ آ����شَنل تھرا�سٹ �ا ک� د�گر پ�شہ ور فرد نال رج�ع کر سکدے او۔
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ی لئئ تکن�کاں ن  ذہن �ت جسم دی راحت آم�ی
ی بذر�عہ ضبط  )1 ن  تنفسخود زا راحت آم�ی

ضبط شدە �ت پرسکون طور �ت سا�س ل�ت جا�ن �ت توجہ مرکوز رکھو، �ت دما�ن تناؤ وچ ک� لیئ جسم دی آ�� نوں استعمال  
 کرو۔

 
A. توں سا�س اندر � � جاؤ، �ت ایہہ تصور کرن دی  ر دے ذ اپ�ن نک 

گ
�� آہست�

 کوشش کرو کہ �ساں دے ڻخن�اں توں گرم ہوا اپر دی طرف جا ر� اے۔

 

B.  نال سا�س باہر نکالو، �ت اپ�ن آپ نوں ُپرسکون رکھ�ن پھر 
گ

اپ�ن منہ توں آہست�
نوں �اد رکھو۔ تصور کرو کہ �ساں دا دما�ن تناؤ �ت اضطراب سا�س دے باہر  

 کر�ن دے نال ا�ھ�ٹ باہر نکل ر�ا اے۔

 

 
ی )2 ن  پڻھ�اں دی بتدر�ــــج راحت آم�ی

ی دے باہ� کھ�ل �ت توجہ مرکوز رکھدے ا�س تکن�ک وچ، �ساں ہر پڻھ� دے گروە دے حوا� توں دما ن �ن تناؤ �ت راحت آم�ی
ن فرق دا تج��ہ کر�ن وچ مدد ملدی اے۔ ی دے مابنی ن  او۔ا�س دے ذر�� �ساں نوں پڻھ� دے دما�ن تناؤ �ت راحت آم�ی

 
 پاؤں �ت ڻنگ

 

 

 
اپ�ن ڻخن�اں نوں فرش دی جانب نی�� دے 

 رخ �ت رکھو ف�ی ُپرسکون ہو جاؤ۔
 
 

ڻخن�اں نوں اپین جانب موڑد�اں ہ��اں اپ�ن 
پنڈ� دے پڻھ� نوں سخت کرو �ت پرسکون 

 ہو جاؤ۔

اپ�ن ڻخن�اں نوں نی�� دی طرف موڑو 
 �ت ُپرسکون ہو جاؤ۔
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 �شت  پ�ٹ

  
اپین چھایت نوں پھ�الؤ �ت کندھ�اں نوں پچھ� دی طرف  اپ�ن پ�ٹ نوں اندر دی طرف کرو �ت پرسکون ہو جاؤ۔

 پرسکون ہو جاؤ۔دھک�لو �ت 
  

 بازو ہاتھ

  
 اپین مڻ� نوں بھینچو �ت پرسکون ہو جاؤ۔

 
اپ�ن دو ِ��اں وا� پڻھ�اں نوں سخت کرو �ت اپین بانہہ نوں اپر 

 اپ�ن کند� دی طرف � جاؤ �ت پرسکون ہو جاؤ۔
 

  گردن کند�

   
اپ�ن کند� نوں اپ�ن کند� تک 

او�ر دی طرف اڻھاؤ �ت 
 پرسکون ہو جاؤ۔

 
 

� اپر کرو �ت پچھ� دی 
طرف � جاؤ ایتھ� تک کہ 

�ساں نوں اپین گردن �ت 
دما�ن تناؤ محسوس ہوو� 

 �ت پرسکون ہو جاؤ۔

� جھکا لیو �ت اپین ڻھوڑی 
نوں اپ�ن سی�ن دے نال مس 
ہو�ن دیو �ت پرسکون ہو 

 جاؤ۔
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  آنکھنی 
 

 منہ 
 

 

    
اپین بھنواں نوں اڻھاؤ جس 

قدر �ساں ا�سا کر سکدے او 
 �ت پرسکون ہو جاؤ

اپ�ن پپوڻ�اںں نوں سخیت توں 
 بند کرو �ت پرسکون ہو جاؤ

اپ�ن ہونڻوں نوں سخیت نال 
بند کر لنی �ت پرسکون ہو 

 جاؤ
 

اپ�ن منہ نوں اس حد تک  
�اں نوں  ٹ کھولو کہ اپ�ن ج�ب

 پھ�ال پاؤ �ت پرسکون ہو جاؤ

 توں سا�س باہر نکالن نوں مت جدوں �ساں اپ�ن پڻھ� نوں بتدر�ــــج  *
گ

،آہست� ن دی طرف � جا�ن دی مشق کرد� او �ت راحت آم�ی
ی دا عمل م��د موثر ہو جاندا اے۔ ن  بھالنا جدوں کہ �ساں اپ�ن پڻھ�اں نوں �ت سکون دے ر�� ہوندے او۔ ا�س توں راحت آم�ی

 
 

 ب�ی تکن�ک (3)
ی دن وچ خواب د�کھ�ن دی ا��� افراد دن وچ خواب د�کھ�ن دا تج��ہ محسوس کر سکدے  ن ۔ ب�ی تصورایت راحت آم�ی ننی

ی کہ ساڈے ذہن نوں سکون فراہم کر�ن �ت منتج ہوندی اے۔ ٹ  ساخت�ایت صورت دی ط�ح اے، جہ�ی
  

ا�س تکن�ک وچ، �ساں ا� پرامن، پرسکون جگہ �ا صورت حال لیئ ب�ی سفر کرد� او۔ ز�ادە توں ز�ادە حواس، �شمول بو، 
ن پاین وی بو بصارت، آواز �ت چھ و�ن نوں استعمال کرو۔ �ساں دا "خواب" سورج دی حرارت، ر�ت دے ذر�اں دا احساس �ا نمکنی

� �ساں نوں سکون فراہم کرد� ہوون۔ جدوں ساڈے دماغ نوں �س� بخش  ٹ ہو سکدا اے، �ا ا�� حاالت ہوسکدے ننی جہ�ی
، ایہہ ساڈے لیئ آرام دی  جس وچ دل دی دھڑکن، سا�س لی�ن دی   ب�ی ام�جری پ�غامات موصول ہوندے ننی �ت

گ
ک�ف�ت الون �

 رفتار �ت پڻھ�اں دے دما�ن تناؤ وچ ک� شامل اے۔
 
 

 ذہن سازی (4)
 دی طرف ز�ادە توجہ دال�ن 

گ
ذہن سازی ا� غ�ی ف�صلہ کن ط���ت توں حال توں آ�اە ہو�ن �ت مبین اے۔ اپین �ت روزمرە دی زند�

ا�ن تناؤ �ت اضطراب نوں بہ�ت ط���ت توں سنبھال�ن وچ مدد دیندی اے۔ ذہن سازی �ت دے ذر��، ذہن سازی �ساں نوں اپ�ن دم
 :مبین حکمت عم� وچ شامل ننی 

A( سا�س لینا 
 توں اندر �ت باہر � جا�ن �ت توجہ دیو۔ سا�س لی�ن دی مشق �ساں نوں دما�ن تناؤ دی وجہ  -

گ
سا�س نوں آہست�

 چ مدد دے سکدی اے۔توں پ�دا شدە من�ن خ�االت توں عہدە برآ ہو�ن و 
A( بدین جانچ 

بدن دی جانچ جسم دے مختلف حصوں دے اندر آ�� پ�دا کرنا اے۔ بدن دی جانچ  �ساں نوں اپ�ن جسم وچ تکل�ف  -
 محسوس کر�ن �ت اپ�ن جسم دے حصوں نوں راحت فراہم کر�ن وچ مدد دیندی اے۔
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B( مراقبہ 
ا�س �ت جسم دی حس�ت �ت توجہدیو۔ مراقبہ دے دوران آرام دە پوز�شن �ت بیڻھو۔ اپین ا�ھاں بند کر لیو �ت اپین س -

 پ�دا ہو�ن وا� ک� وی خ�االت �ا احساسات نوں ذہن وچ رکھو �ت اپین آ�� نوں اپین سا�سوں وچ وا�س � � آؤ۔
 
 

 مثبت س�چ دی حکمت عمل�اں (5)
ن صورت حال توں نپٹ ر��   ہوندے او۔ مثبت رو�ہ برقرار رکھنا اہم اے جدوں �ساں دما�ن تناؤ آم�ی

 اپین من�ن سوچوں نوں شناخت کرو۔ -
 مثبت رخ �ت توجہ مرکوز رکھو۔ -
 گفتار�اں دی مشق کرو۔-مثبت خود -

۔
گ

ی انداز وچ روزمرە دما�ن تناؤ توں بہ�ت طور �ت نپٹ سکو �  ُپر ام�د ذہن دے ذر��، �ساں تعم�ی
  
 

 نت�جہ

ی دی تکن�کاں  ن  دا انتظام کر سکدے او �ت فوائد توں لطف اندوز ہو سکدے او۔ص�ب �ت باقاعدە مشق دے ذر��، �ساں راحت آم�ی
 
 
 
 

ِ دی طرف توں پ�ش کردە
 گ��ڈ ِان آ����شَنل تھرایپِ   -کوآرِڈینیٹنگ کمییٹِ  ہسپتال اتھاریٹ
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