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دیباچہ
اسبکلیٹمیںاںٹںسیوکیرکےبارےمیںضروری مشورےاورجاںکاریاںدی گئی ہیں۔ اسمیں یہبتایاگیاہےکہکوئی بیماری
اگربےحدخطرںاکہوتواسکاعالجکیسےکیاجاسکتاہے۔ اورکتںی دیرمیںمریضٹھیکہوسکتاہے۔ ہوسکتاہےکہسارےہی
مریضاسطرحکےتجرباتسےدوچارںہہوں۔ لیکںاگراںھیںاںٹںسیوکیرمیںایکدںسےزیادہکےلیےداخلہوںاپڑاتواںتجرباتسےگزرںاپڑسکتاہے۔
اسبکلیٹکی زیادہترتحریریںمریضوںکوسامںےرکھکرلکھی گئی ہیں۔ لیکںاسمیںایکحصہایسابھی
ہےجومریضکےرشتےداروںاوراںکےمالقاتیوںکوسامںےرکھکرلکھی گئی ہیں۔
اسبکلیٹکوپڑھکر،مریضکےرشتےداراسباتسےواقفہوسکتےہیںکہاںکےمریضکےٹھیکہوںےکےلیےکیاکیاضروری ہوسکتاہے۔
اوراسسےمتعلقاگراںکےکچھسواالتہیںتواسکاجواببھی فراہمکرائےگی۔
مریضکوپوری طرحٹھیکہوںےاکثرکافی وقتلگجاتاہے۔ اسلیےہوسکتاہےکہمریضاسےپڑھںاپسںدںہکریں۔
اسلیےاگرآپایکرشتےدارہیںتواسبکلیٹکواپںےپاسسںبھالکررکھیںاورپھرمریضجیسےاسقابلہوجائےکہاسپڑھسکےتواسےپڑھںےکےلیےدیں
۔
خطرںاکبیماری کےساتھسبسےخوفزدہکرںےوالی بات یہہوتی ہےکہمریضکو یہمعلومںہیںہوتاکہاسکےساتھآگےکیامعاملہپیشآںےواالہے۔
یہبکلیٹآپکےسارےسواالتکاجوابمہیاںہیںکراسکتی۔ لیکن یہبہتسےسواالتکاجواب یقیںی طورپرفراہمکرسکتی ہے۔ یہآپکوبتاںےکی
کوششکرےگی کی مستقبلمیںکیامعاملہپیشآسکتاہےاورآپکومزیدجاںکاری اورکہاںحاصلہوسکتی ہے۔
ہرحصےمیںعالجاورصحتیابی کےلیےمختلفادوارکےبارےمیںبتایاگیاہے۔ آپچاہیںتوایکہی بارمیںسبکچھپڑھسکتےہیں۔
یاپھرآپچاہیںتوصرفاںحصوںکامطالعہکرسکتےہیںجبآپاسکی ضرورتمحسوسکریں۔
یہبکلیٹآئی سی یواسٹپپسکی طرفسےتیارکی گئی ہے۔ یہایکخیرای کامہےجواںٹںسیوکیرمیںداخلمریضوںکی مددکرتی ہے۔
یہکتابچہاںلوگوںکےذریعہلکھی گئی ہےجو یاتوکبھی اںٹںسیوکیر یوںٹمیںزیرعالجرہچکےہیں یاپھراںھوںںےکسی اپںےکسی
عزیزکووہاںرہکرعالجکراتےدیکھاہے۔ اسکےبعداںٹںسیوکیرپروفیشںلسںےاسےبےحدگہرائی سےدیکھابھی ہے۔
اسکتابچہکےبارےمیںاگرآپکی کوئی رائےہےتوہمارےپاسبھیجدیں۔ ہمیںخوشی ہوگی ۔ہماری ویبسائٹپرآئیں۔آئسی یواسٹپسڈاٹکوم۔
جہاںآپکوںٹکٹاسفارمبھرسکتےہیں یاپھرآپہمیںبراھراستای میلبھی کرسکتےہیں۔ کوںٹکتایٹ.contact@icusteps.org۔
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اسحصےمیںآپکووہجاںکاری فراہمکرائی گئی ہےجوآپکی ضرورتکےوقتبےحدکامآسکتی ہےاورآپاسکابخوبی
استعمالکرسکتےہیں۔ایکمریضاںٹںسیوکیرمیںہوسکتاہےکی کسی خطرںاکحادثہکی وجہسےداخلہواہو۔ یاپھرکیسخطرںاکبیماری کی
وجہسے ،یاپھرکوئی بڑاآپریشںکراںاہو،اوراںسبمعاملوںمیںمریضکےرشتےداروںکوکافی پریشاںاورفکرمںدہوںگے۔
مریضکوپہلی باروہاںدیکھکرکافی گھبراہٹہوسکتی ہے۔ مریضاسوقتہوسکتاہےکہطرحطرحکےمشیںوںاورڈرپسسےجڑاہواہواوراکثر
یہحاالتعجیبوغیریبلگتےہیںعامدںوںکےمعقابلےمیں۔

شروعاتی دن۔
آپکےرشتےدار یادوستکواںٹںسیوکیر یوںٹمیںاسلیےداخلکیاگیاہےکیوںکاںکاجسمںارملطریقےسےکامںہیںکررہاہے۔
اگراںھیںخاصمددںہیںپہںچاھی گئی تومریضپراسکاکافی خطرںاکاثرہوسکتاہےاوراسکی موتبھی واقعہوسکتی ہے۔
کبھی کبھی جومریضآئسی یومیںداخلہوتےہیںاںھیںحاالتکےپیشںظرکسی دوسےاسپتالمیںبھی داخلکراںاپڑسکتاہے۔
ایسااسلییےکیاجاسکتاہےکہمریضکوخاصدیکھبھالکی ضرورتہواوروہمقامی طورپرمہیاںہہو۔
اسپتالمیںہوسکتاہےکہںئےمریضوںکےلیےبسترکی ضرورتہوجوکافی سیریسحالتمیںوہاںالئےگئےہوں۔ یاپھر یہبھی
ہوسکتاہےکہوہاںبستکی قلتہو۔ یہباتآپکےلیےپریشاںکںہوسکتی
ہےکیوںکہآپکواپںےمریضسےملںےکےلیےکسدوردرازکےاسپتالمیںجاںاپڑسکتاہے۔ لیکںدھیاںرکھںےوالی بات یہہےکہمریضوںکوکسی
دوسرےاسپتالمیںاسی وقتمںتقلکیاجاتاہےجبایساکرںابےحدںاگزیرہوجاتاہے۔
جبایکمریضکوپہلی بارآئی سی یومیںداخلکیاجاتاہے،توبےبسی کااحساسپیداہوںاایکعامسی باتہے۔
اورآپاسباتکےلیےپریشاںںظرآتےہیںکہآپکامریضپوری طرحصحتیابہوسکتاہے یاںہیں۔حالںکہمریضکواپںےجسمکوپوری طرحآرامکی
حالتمیںآںےکےلیےوقتدرکارہوسکتاہے۔ یاپھراسکواسصدمہسےبری ہوںےمیںتھوڑاوقتلگسکتاہےکہاسخطرںاکبیماری
سےاسکبںجاتملےگی۔ کبھی کبھی مریضکوشدیددردسےںجاتدالںےکےلیےکافی تیزدوادی جاسکتی ہے۔ یاپھراسےکوئی بےہوشی کی
دوابھی دی جاسکتی ہےتاکہاسکی صحتایابی کےعملکوشروعکیاجاسکے۔ اگرجوکچھوہاںکیاجاتاہےاسکولےکرکوئسوالہوتوپھرآئسی
یواسٹافسےباتکرسکتےہیں۔ وہحتی الوسعآپکےسواالتکاجوابدیںےکی کوششکریںگے۔ لیکںوہآپکوجھوٹی امیدکبھی دیںاچاہیںگے۔
اسٹافکو یہبتاکرخوشی ہوگی کہوہمریضکےساتھکیاکررہےہیں۔ اورپھرآگےبھی وہآپکواسطرحکی اہمجاںکاری فراہمکراتےرہیںگے۔

میںاںکی مددکےلیےکیاکرسکتاہوں؟
ایسابھی ہوسکتہےکہمریضکی حاالتمیںکوخاطرخواہبہتری آئےکافی دںںکلجائیں۔
اسوقتہوسکتاہےکہآپکوصرفمریضکےبسترکےپاسبیٹھکراںتظارکرںاپڑے۔ ںرسیںاکثرباتیںکرتی دکھائدےجاسکتی ہیںکہوہکیاکررہی
ہیں،بھلےہی مریضبیہوشی کی حالتمیںہو۔ ایسااسلیےکےبھلےہی مریضکوبےہوشی کی تیزداودی گئی ہومگرمریضکوہوسکتاہےکہ
یہاحساسہورہاہوکہاںکےساتھکیاہورہاہے۔ لیکںاںکےساتھجوکچھہورہاہےاسےواضحطورپر یادرکھپاںامشکلہوگاجبوہہوشکی
حالتمیںآجائیںگے۔

مریضکی مددکرںا
ںرسیںآپسےکہسکتی ہیںکےمریضکےکچھخاصساماںلےکرآئیںجووہںجی
طورپراستعمالکیاکرتےتھےتاکہاںکوٹھیکہوںےکےلیےاسکااستعمالکیاجاسکے۔ جیسےاںکی کوئی خاصپرفیوم یااںکی پسںدکی کوئی
موسیقی۔
اپںےرشتےداروںاوردوستوںسےباتکرکےبھی فائدہہوسکتاہے۔ صرفاکیلےباتچیتکوجاری رکھںامشکلہوسکتاہے،لیکںکسی ایسی چھٹی
کےبارےمیںباتکرںاجسمیںآپبھی شاملرہےہوںاوروقتبھی کافی خوشگوارگزراہو،اسکےبارےمیںباتکرکےآپاچھامحسوسکرسکتےہیں۔
آپمریضکےسامںےاخبار،رسالےاورکتابیںپڑھکربھی اںکادلبہالسکتےہیں۔
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یہاں تک کہ مریض اگر ہوش میں ہے  ،تو ہوسکتا ہے کہ آپ کو ان سے بات چیت کرںے میں سخت دشواری کا احساس ہو۔ اگر وہ
بول ںہیں سکتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ لکھ کر اپںے من کی بات بتائیں۔ یا پھر کسی حرف کا سہارا لے کر کسی خاص لفظ  ،ںمبر
کی طرف ںشاںدہی کریں۔ اور کامن لفظ جسے آپ ںے کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہے۔

اسٹاف کی مدد کرںا
کچھ رشتے دار مریض کی صحت یابی میں کافی مثبت رول ادا کرتے ہیں۔ آپ ان کی مدد کئی طرح سے کر سکتے ہیں جیسے آپ
ان کو داںت صاف کرںے میں مدد دے سکتے ہیں یا پھران کے ہاتھوں اور پیروں کی مالش کر سکتے ہیں یا پھر ںمی کے لیے
مائشچر لگا سکتے ہیں۔ یہ اس بات پر مںحصر کرے گا کہ مریض کی طبیعت کتںی اور کس حد تک خراب ہے۔ لیکن یہ بھی ہے
کہ کوئی ضروری ںہیں ہے کہ آپ کو مریض کی اس طرح سے مدد کرںے کا موقع مل ہی جائے۔ اس کے لیے آپ اسٹاف سے
پوچھیں۔
آپ اںٹںسیو کیر اسٹاف کی مدد کسی رشتے دار یا دوست کا اںتخاب کر کے کر سکتے ہیں جس کے ذریعہ ان سے رشتے استوار
کیے جا سکیں۔ اسٹاف اس طرح اس اہم خاص آدمی کو یہ بتا سکتا ہے کہ مریض کی حالت میں کتںا فرق آ رہا ہے۔ اور وہ شخص
اس خبر کو مریض کے گھر والوں کو بتا سکتا ہے۔ اس طرح سے مریض کے رشتے دار اور اسٹاف دوںوں کا وقت بچے گا۔

مریض کی ڈائری
اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ مریض کی ڈائری ںہیں رکھتے جس سے پتہ چل سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے آپ کو مریض
کی گزشت ہ حالت اور موجودہ حالت میں موازںہ کرںے میں سہولت ہو سکتی ہے کہ ان کی صحت میں کتںی بہتری آرہی ہے۔
ڈائری سے مریض کو آگے بھی ان کی بیماری کے بارے میں جاںکاری رکھںے میں مدد ملے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آئی سی یو میں
بھرتی کے وقت کی کوئی بات اںھیں ٹھیک سے یاد ںہ ہو پھر وہ یاد بے حد دھںدلی ہو۔ اس طرح ڈائری سے یہ جاںںے میں مدد مل
سکتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اور اس سے ان کی یادداشت میں وہ بات ڈالی جا سکتی ہے۔

اںفکشن سے بچاو
جو مریض بے حد خطرںاک حد تک بیماری کا شکار ہیں اںھیں ہو سکتا ہے کہ اںفکشن سے لڑںے میں پریشاںی کا سامںا کرںا پڑے۔
لیکن یہ اس بات پر مںحصر کرے گا کہ وہ کتںے بیمار ہیں۔ اور کسی بھی طرح کا اںفکشن ان کے لیے خطرںاک ثابت ہو سکتا ہے
۔اسٹاف اپںی طرف سے اںھیں محفوظ رکھںے کی جتںی کوشش کر سکتا ہے کرے گا۔ آپ بھی اس مقصد کو حاصل کرںے میں ان
کی مدد کرسکتے ہیں۔ آپ اپںے ہاتھ دھو کر اور ایںٹی بیکٹیریا کریم کا استعمال کر کے۔ یا جیل یا اسپرے کا استعمال کر کے تاکہ
وہ جگہ جہاں آپ مریض کے پاس جا رہے ہیں اںفکشن سے پاک ہو سکے۔ پھر آپ مریض کو چھوئیں۔ آپ دوسرے مالقاتیوں سے
بھی ایسا کرںے کے لیے کہ سکتے ہیں۔

دوسری چیزیں جوآپ امید کر سکتے ہیں۔
کئی بار ایسے مواقع آسکتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ سے گزارش کرے کہ آپ مریض کے پاس سے ہٹ کر با ہر چلے جائیں۔ کیوں کہ
عالج کے دوران ڈاکٹروں کو کچھ ایسا کرںا پڑے جسے دیکھ کر آپ کو اچھا ںہ لگے۔ اور آپ کا دل اور من اس سے گوارا ںہ
کرے۔ اس سے اسٹاف کو بھی اپںا کام آساںی سے کرںے میں پوری مدد ملتی ہے۔

عالج
اگر مریض ویںٹیلیشن پر ہے یعںی اسے مصںوعی ساںس دی جا رہی ہے  ،تو ںرسوں کو ہمیشہ اس کے سیںے میں جمع میوکس اور
رقیق مادہ کو ںکالںا پڑتا ہے۔ وہ ایسا ایک تھںر ٹیوب ان کی ساںس کی ںلی میں ڈال کر کرتے ہیں۔ اس عمل میں شور بھی ہو سکتا
ہے کیوں کہ مریض کو اس سے بلغم آئے گا یا متلی آسکتی ہے۔
جو رقیق مادہ مریض کو دیا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے اںدر رطوبت بںی رہے۔ مگر اسے ان کا جسم پھوال ہوا اور
ابھرا ہوا معلوم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک معمول کے مطابق عمل ہے اور مریض کی طبیعت میں جیسے جیسے بہتری آتی جائے
گی اس میں فرق آتا جائے گا۔
مریضوں کو جن کچھ مشیںوں کے ساتھ جوڑ کر رکھا جاتا ہے اس میں االرم لگے ہوتے ہیں۔ اس سے اسٹاف کو یہ جاںںے میں
مدد ملتی ہے کہ مریض کو کسی خاص دوا یا احتیاط کی ضرورت تو ںہیں ہے۔ مثال کے طور پر ،اگر ڈرپ بدلںے کی ضرورت
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پیش آ جاتی ہے توایسا کرںے میں سہولت ہوتی ہے۔ ویسے عام طور پر ایسی کوئی بات ںہیں ہوتی جس کو لے کر خوف زدہ ہوا
جائے۔ اسٹاف ہر وقت مریض پر ںظر بںائے رکھتے ہیں۔

عادات و اطوار
کبھی کبھی مریض کچھ عجیب طرح سے برتاو کر سکتا ہے۔ ایسا ان کو دی جاںے والی دوا کے اثر کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا
پھر بیماری کی وجہ سے۔ وہ ہو سکتا ہیں کہ مشتعل محسوس کریں  ،الجھن کا شکار معلوم ہوں یا خوف زدہ دکھائی دیں یا پھر
وسوسے کا شکار معلوم ہوں۔ پاروںیا ایک طرح کی بیماری ہے جس میں مریض کو کافی فکر الحق ہو جاتی ہے یا وہ پھر کسی
بات کو لے کر خوف محسوس کرتا ہے۔ جیسے اسے یہ احساس ہوںے لگے کہ لوگ اسے ںقصان پہںچاںے کی سازشیں رچ رہے
ہیں یا ان کو ںقصان پہںچاںے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اںھیں ہولوسیںیشن بھی ہو سکتا ہے جس میں مریض کو یہ احساس ہوتا ہے
کہ کوئ چیز سامںے موجود ہے جب کہ ایسا ہوتا ںہیں ہے۔ یا پھر ایسا خواب آئے جو اںھیں بے حد اصلی معلوم ہو۔ مریض کئی بار
یہ بھی سوچںے لگتا ہے کہ اسٹاف ہی اسے ںقصان پہںچاںے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے لیے اور آپ کے مریض
دوںوں کے لیے کافی پریشان کن ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن جیسے مریض کی صحت میں بہتری آتی جائےگی حاالت میں تبدیلی
آتی جائے گی۔
اگر مریض آئی سی یو میں ہے اور اسے کوئی بے ہوشی کی دوا دی گئ ہے تو دھیرے دھیرے اس دوا کا وقت کے ساتھ اثر کم
ہوتا جائے گا اور مریض بہتر محسوس کرںے لگے گا۔ اس عمل کو ویںںگ کہتے ہیں۔ ان کو بے ہوشی کی دوا دیتے وقت اس بات
کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مریض کو کتںی مقدار میں اور کون سی دوا دی جاںی چاہیے۔ اس لیے مریض کو بے ہوشی کے اثر سے
باہر آںے میں کبھی کبھی کافی وقت لگ جاتا ہے اور کئ گھںٹے یا پورے دن اںتظار کرںا پڑ سکتا ہے۔ بےہوشی سے باہر الںے
کے عمل میں  ،مریض پر غںودگی چھائی رہ سکتی ہے یا پھر وہ الجھاو کا شکار معلوم ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر شروعاتی
مرحلوں میں  ،لیکن چوںکہ یہ ایک ضروری عمل ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مریض بہتر ہو رہا ہے۔

اگر آپ مریض کی جو دیکھ بھال کی جا رہی ہے اس سے خوش ہیں ۔
اسٹاف عام طورپر مریض کے رشتے داروں کو اس بات سے مطلع رکھتے ہیں کہ مریض کو کون کون سی دوائیاں دی جا رہی
ہیں اور کیوں۔ اگر ممکن ہوا تو وہ اںھیں یہ بھی بتایئں گے کہ مریض کے عالج کے لیے ان کے پاس کیا کیا متبادل موجود ہیں۔
اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو سمجھ میں ںہیں آتی ہے یا آپ اس مے بارے میں مزید جاںںا چاہتے ہیں ،تو اس کے بارے میں
اسٹاف سے پوچھیں۔ اگر آپ مریض کا جس طرح سے عالج کیا جا رہا ہے اس سے ںاخوش ہیں اور آپ اپںے کو آئی سی یو اسٹاف
سے ںپٹںے کے اہل ںہیں سمجھتے  ،تو آپ مریضوں کے مشورہ کے لیے جو دفتر بںائے گئے ہیں اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
وہ آپ کی ضرورت کے حساب سے آپ کے اس مسئلہ کو حل کرںے میں تعاون دیں گے۔

اپںی دیکھ بھال کرںا
آپ مریض کی مدد اپںی دکھ بھال کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس بات کو لے کر کوئ مالل ںہیں ہوںا چاہیے کہ آپ مریض
کے پاس پورے چوبیس گھںٹے موجود ںہیں رہ پا رہے ہیں۔ آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہوگی اور اس طرح مریض کو بھی کچھ
آرام سے وقت گزارںے کا موقع مل جائے گا۔ اس دوران مریض کی پوری طرح دیکھ بھال کی جاتی رہے گی اور اسٹاف آپ سے
فوری رابطہ کریں گے اگر ایسا کرںا ضروری ہوایا پھر مریض کی حالت میں اچاںک کوئ تبدیل دکھا ئی دیںے لگے۔
اس کے بارے میں فوری طور پر آپ کے رشتے داروں یا دوستوں کو اطالع دی جائے گی۔ کیوں کہ اںھیں بھی اس بات کی فکر
ستاتی رہے گی کہ مریض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اسٹاف کی ان کوششوں کو پسںدیدگی کی ںظر سے دیکھ سکتے ہیں مگر ان
کے بار بار فون کرںے سے آپ کو تھوڑی الجھن بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ کیوں کہ اس وقت آپ اسپتال سے تھواڑا آرام کرںے
کے لیے ہی گھر آتے ہیں۔ اس لیے فون کے بجائے اگر ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعہ وہ اطالع پہںچائ جائے تو یہ عمل زیادہ
قابل قبول معلوم ہوتا ہے۔ یا پھر آپ اسپتال میں کسی ایک اسٹاف سے لگاتار خبر خییرت کی جاںکاری لے سکتے ہیں اور وہ
شخص پھر وہ خبر دوسروں تک پہںچا سکتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ محسوس کریں کہ آپ کی بھوک یکایک کم ہو گئ ہے یا پھر ںیںد آپ کی اچٹ گئ ہے  ،لیکن کوشش کریں کہ
وقفہ وقفہ سے کچھ ںہ کچھ کھاتے پیتے رہیں اور سوںے کی بھی کوشش کریں۔ اگر آپ خود ہی بیمار پڑ گئے اور تکان کے شکار
ہو گئے تو پھر آپ اپںے مریض کی دیکھ بھا ل پھر کس طرح کریںگے۔
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بہت سے آئ سی یو یوںٹ آپ کو اںفارمیشن شیٹ فراہم کرے گی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کس طرح کی جاںکاری کہاں سے حاصل
کی جا سکتی ہے۔ جیسے ہوسپیٹل پارکںگ کے بارے میں جاںںا ہو ،رشتے داروں یا مالقاتیوں کے لیے کھاںے کے اںتظام کے
بارے میں پتہ لگاںا ہو یا پھر اگر کسی کو پوری رات اسپتال میں رکںا پڑے تو وہاں ٹھرںے کا کیا اںتظام ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو
مںدرجہ باال جاںکاریاں ںہیں دی گئ ہیں تو کسی اسٹاف سے پوچھیے۔
آئ سی یو میں مالقات کے لیے عام طور پر جو وقت متعین کیا جا تا ہے وہ مالقاتیوں کو سامںے رکھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ اسٹاف
بھی اس کی پوری جاںکاری آپ کو فراہم کرا سکتے ہیں۔

اگر مریض آپ کی شریک حیات ہیں
اگر مریض آپ کی شریک حیات ہو  ،تو آپ کو اچاںک تںہائی کا شدید احساس ہو سکتا ہے۔ تو ایسے حاالت میں دوستوں اور
رشتے داروں سے مدد حاصل کیجے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاپںگ کرںے کا موقع ںہ ملے اور آپ کو اپںے بچوں کی دیکھ بھال
کے لیے بھی وقت ںکالںا پڑے۔
اکثر بہت زیادہ تںاو  ،فکر کی حالت میں ،لوگ اپںے شریک حیات کی طرف پلٹتے ہیں مدد کے لیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ
اپںی پریشاںیوں کا ذکر گھر کے دوسرے افراد سے کرںا ںہیں چاہتے کیوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اںھیں بال وجہ پریشاںی میں
ڈال دیں گے تو پھر آپ ہماری خیراتی مرکز سے مدد حاصل کر سکتے ہیں جس میں آئ سی یو اسٹپس کے بارے میں بتایا جاتا
ہے ۔ یہ جاںکاریا ہمای ویب سائٹ سے بھی حاصل کی جا ستکی ہیں۔ ڈبلو ڈبلو دبلو۔آئ سی یو اسٹپس۔آرگ پر۔
اس بات کو یقیںی بںائیں کہ آپ کا بل وقت پر جع ہوتا رہے۔اور اگر آپ کو اپںے شریک حیات کے بیںک اکاوںٹ کے بارے میں
جاںںے کی ضرورت پیش آ جائے تو آپ بیںک افسران سے مل کر ان کو صورتحال سے آگاہ کرںے کی کوش کریں۔ ہو سکتا ہے
کہ بیںک ایسے حاالت میں آپ کو اس بات کی اجازت دے دے کہ آپ اپںی شریک حیات کے کھاتے سے ضرورت کے تحت پیسہ
ںکال سکیں۔
اگر پیسہ ایک مسئلہ بن جائے ،تو پھر آپ سیٹیزن اڈوایس فار اںفارمیشن مرکز سے رابطہ قائم کریں تاکہ وہ آپ کو ضروری
معاشی مدد فراہم کرا سکیں جس کو آپ حاصل کرںے کا اگر ان کی طرف سے حق رکھتے ہیں۔

مریض آئ سی یو سے کب باہر آتا ہے۔
ہو سکتا کہے کہ آپ بالوجہ زیادہ تںاو کا شکار ںظر آئیں جب آپ مریض کو آئ سی یو سے باہر آتا ہوا دیکھیں جب ان کی حالت
خطرے سے باہر ہو جائے۔ اگر آپ کو احساس جرم ستاتا ہو  ،یا آپ حد سے زیادہ تںاو اور فکر محسوس کریں تو پھر آپ ان
تںظیموں سے رابطہ قائم کر کے ان سے مدد لے سکتے ہیں جن کی جاںکاری کتابچہ کے اخیر میں دی گئ ہے۔ یا پھر اپںے فیملی
ڈاکٹرسے رابطہ قائم کریں اگر آپ کو ان کی ضرورت اور مدد کا احساس پیدا ہو۔ وہ آپ کی کاںسیلںگ کے لیے بھی اںتظام کر
سکتے ہیں تا کہ آپ اپںے دل کی بات ان کے سامںے رکھ سکیں کہ کیا بات ہے اور کون سی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے۔

بچوں کی مدد کرںا جن کا کوئ رشتے دارآئ سی یو میں داخل ہو۔
آپ ا س بات پر غور کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو رشتےدار مریض آئ سی یو میں داخل ہے اس کے بچوں کو وہاں لے کر جاںا
مںاسب ہوگا یا ںہیں۔ بچوں کو اسپتال لے کر آںے سے پہلے آپ کو اسٹاف سے اس بارے میں پوچھ لیںا چاہیے۔ اور بچوں سے بھی
اس بارے میں کھل کر بات کرںی چاہیے۔ اگر بچہ طے کرتا ہے کہ وہ آئ سی میں جاںا چاہتا ہے ،تو پھر آپ اںھیں ذہںی طور پر
اس کے لیے پہلے تیار کریں کہ وہاں اںھیں کس طرح کا ںظارہ دیکھںا پڑ سکتا ہے۔ جس میں یہ بات بھی شامل ہو کہ مریض کو
کس طرح کی مشییںیں لگی ہوں گی یا پھر مریض دیکھںے میں کیسا ںظر آئے گا۔
بچوں کو جو کچھ بھی آپ بتائں گے وہ اس بات پر مںحصر کرے گا کہ بچے کی عمر کتںی ہےاور پھر ان کے والدین یا رشتے
دارکو کیوں آئ سی یو میں داخل کراںا پڑا ہے۔ آپ ان حاالت میں ایک بچے کی ان طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں:

•
•

کوشش کریں کہ ان کے روز مرہ کے معمول میں کسی طرح کی تبدیلی ںہیں آئے۔
ان کے اسکول یا ان کے ساتھیوں کو اس بات کی جاںکاری دیں کہ بچے کے والدین یا ان کا کوئ رشتے دار آئ سی یو
میں داخل ہے۔
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•
•

حاالت کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ جاںکاری دیںا کہ پتہ ںہیں کہ مریض کے ساتھ اخیر میں کیا معاملہ
پیش آںے واال ہے۔ اگر آپ اس کو لے کر پوری طرح پر یقین ںہیں ہیں  ،تو پھر کوشش کریں کہ بچے سے وہ باتیں
کریں جس سے اس کے اںدر کی بے چیںی اور گھبراہٹ کم ہو جائے۔ مثال کے طور پر ،آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ  ،آپ
کے ڈیڈی بے حد بیمار ہیں مگر ڈاکٹر ان کو صحت یاب کرںی کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور،
آپ ان کو اس با ت کے لیے ان کا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں کہ وہ ڈائری لکھا کریں۔ اس میں ان کی روزمرہ کی باتیں
لکھی ہوں ساتھ ہی اس میں ضروری تصاویر اور دوسری چیزیں بھی شامل کرتے رہیں۔ اس سے بچے کو اس بات میں
مدد ملتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آرہا ہے اور پھر اس سے اںھیں اپںے والدین سے بات کرںے میں مدد
ملتی ہے کہ ان کی زںدگی میں ان کی غیر موجودگی میں کس طرح کے معاالت و حاالت پیش آئے جب وہ اسپتال میں
زیر عالج تھے۔

ایک بار جب مریض آئ سی یو سے باہر آ جائے ،تو بچے کو ان حاالت سے ںپٹںے کے لیے مدد درکار ہوگی کہ ان کے ساتھ اس
دواران کیا ہوا تھا۔ یہ عمل دھیرے دھیرے ہو سکتا ہے اور اس میں کئ مہیںے لگ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو بچے کو اپںے والدین
یا رشتے دار کے اسپتال میں داخل ہوںے کی جاںکاری دیںے سے اںھیں بعد میں اس موضوع پر باتیں کرںے میں مدد ملتی ہے۔
اںھیں سواالت پوچھںے دیجیے ،اور ان سے یہ بھی پوچھیے کہ اس دوران وہ خود کیا محسوس کر رہے تھے۔ اگر بچہ بہت چھوٹا
ہے ،تو پھر ہو سکتا ہے کہ بچہ اپںے دل کی بات تصویریں بںا کر ظاہر کرے یا پھر اسی طرح کی اداکاری کر کےکہ ان کے ساتھ
کیا معاملہ پیش آیا تھا۔
یا بھی یا د رکھیے کہ بچے کئ بار بار بے باکی سے سواالت پوچھ بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اگر مریض کو لگتا ہے کہ اس طرح کے
بے باک سواالت کا وہ سامںا ٹھیک سے ںہیں کر سکتے تو وہ اپںے کسی رشتے دار یا دوست سے یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ
بچے کے سواالت کا تشفی بخش جواب دیںے کی کوشش کریں۔

اگر مریض کی موت واقع ہو جائے
کئی بار آئ سی یو اسٹاف کی پوری کوشسش کے بعد بھی مریض کی جان کو بچاںا مشکل ہو جاتا ہے اور ایساکسی خطرںاک
بیماری کی حالت میں ہی ہوتا ہے۔ ایک اںسان اسی وقت موت کے مںہ میں جاتا ہے جب اس کے دل کی دھڑکن بںد ہو جا ئے یا
اس کا دماغ پوری طرح مفلوج ہو جائے۔ اگر ڈاکٹر کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ دماغی طورپر مریض مر چکا ہے ،تو پھر ان کو
کئ طرح کی جاںچ کے ذریعہ اس بات کو یقیںی بںا لیںا چاہیے کہ کیا واقعی مریض کی موت واقع ہو چکی ہے۔
اگر مریض کی موت کے وقت ان کے رشتے دار موجود ہوں تو ان سے یہ پوچھںا چاہیے کہ کیا وہ ان کے اعضا خیرات میں دیںا
چاہیںگے۔ اگر مریض کی چاہت کے بارے میں آپ کو پہلے سے علم ہو کہ اعضا کے ڈوںیشن کے لو کر وہ خود کیا چاہتے تھے
تو اس سے آپ کو فیصلہ لیںے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ زیادہ تر معاملوں میں ایسے لوگ جو اپںے کسی عزیز کی موت کے
بعد ان کے اعضا خیرات میں دیںا چاہتے ہیں اںھیں ایسا کر کے بعد میں بے حد خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے اس عمل سے
کسی اور اںسان کی زںدگی بحال ہو سکتی ہے۔
اس ںازک موقع پر آپ کو ان لوگوں کی ضرورت پڑ سکتی ہیں جو ایسے موقعوں پر بہتر مشورہ دیںے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ وہ
ںوجواںوں اور بچوں دوںوں کو سمجھاںے بجھاںے میں کافی اہم اور کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں۔
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مریضوں کے لیے جاںکاری

اںٹںسیو کیر یوںٹ میں آپ کا وقت
جب آپ بہت زیادہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور آپ کا زیادہ تر وقت ںیںد کی حالت میں گزرتا ہے کیوں کہ یا تو آپ کو بے ہوشی کی دوا
دی گئ ہوتی ہے یا پھر آپ کو ان واقعات و حاالت کو یا د کرںے میں پریشاںی کا سامںا ہو سکتا ہے جو آپ کے ساتھ گزرا ہے۔ یہ
بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو برا خواب آئے یا پھر آپ کو ںظر کا دھوکہ ہو کہ کوئی چیز ہے مگر وہ ہوتی ںہیں ہے ،یہ باتیں آپ کو
پریشان کر سکتی ہیں۔
آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ اسٹاف آپ کو ںقصان پہںچاںے کی کوشش کر رہا ہے ،کیوں جو آپ کا عالج کیا جا رہا ہے اس کے
طریقے اور اںداذ کو لے کر۔ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے عام سی ہے جو تشویشںاک بیماری میں مبتال ہیں اور جو دوا دی جا رہی
ہے یا جو عالج کیا جا رہا ہے اس سے بھی اس طرح کا احساس پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ حاالت کافی پریشاںی پیدا کرںے واال
لگ سکتا ہے مگر اپںے کسی عزیز رشتےدارسے بات کر کے جس پر آپ اعتماد کرتے ہوں  ،اس مصیبت سے چھٹکارا مل سکتا
ہے اور یہ کوئ ایسی بات بھی ںہیں ہے جس کو لے کر شرمںدہ ہوا جائے یا اس کے بارے میں سوچ کر آپ کو برا لگے۔
ںیچے کچھ باتیں بتائ جا رہی ہیں جو عام طور پر کسی اںٹںسیو کیر یوںٹ میں پیش آتی ہیں۔ اس سے آپ کو چیزوں کو سمجھںے
میں مدد مل سکتی ہے۔

اںٹںسیو کیر یوںٹ میں اسٹاف
آئ سی یو میں کئ طرح کے اسٹاف موجود ہوتے ہیں عالج میں معاوںت کرںے کے لیے۔ آئ سی یو میں عام طور پر ڈاکڑ مریض
کو بے ہوش کرںے کے لیے اںیستھیسیا کا سہارا لیتے ہیں۔ اور ان کی تربیت اس اںداذ سے کی جاتی ہے کہ اس عمل میں آپ کو
کسی قسم کی تکلیف کا احساس ںہ ہو۔ ںرسوں کو بھی اسی طرح کی تربیت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کی مالقات اسپیچ تھیریپسٹ سے
ہو سکتی ہے یا فیزیو تھیریپسٹ سے یا ڈایٹیسین سے ( جو خوراک اور غزایت میں مہارت رکھتے ہیں) ساتھ ہی وہاں موجود
دسرے معاوںین سے۔
ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے بہت سارے لوگوں سے آپ کی مالقات ہو مگر ان میں سے کچھ کے بارے میں ہی آپ کو یاد رہ
جائے گا۔

ڈاکٹر
آئ سی یو میں عام طورپر ایک کںسلٹںٹ ہوتا ہے جو ڈاکٹروں کی ایک پوری ٹیم کی رہںمائ کرتا ہے۔ کںسلٹںٹ اور ان کی ٹیم کے
ڈاکٹر عام طور پر ہر مریض کے پاس جاتے ہیں اور مریضوں کی جاںچ کرتے ہیں۔ اور پھر ان کے عالج اور دی جاںی والی
دوائیوں کو لے کے فیصلے کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے اسٹاف بھی ہو سکتے ہیں جںھیں آپ عالج کے متعلق باتیں کرتے
ہوئے یا صالح مشورہ کرتے ہوئے سںیں۔ ڈاکڑ اور ان کی ٹیم ہو سکتا ہے کہ ہر دن آپ کے پا س آکر آپ کی جاںچ کریں اور
اںداذہ لگائیں کہ آپ کی صحت یابی کی رفتار کتںی تیز ہے۔ وہ ہاتھ سے چھو کر آپ کی جاںچ کر سکتے ہیں یا پھر اسٹییتھوسکوپ
سے آپ کے پھیںپھڑے کی جاںچ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے جسم پر کوئ زخم وغیرہ ہے تو اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ اس
سے ان کو عالج اور ضروری دوائیاں متعین کرںے میں مدد ملے گی۔ دوسرے شعبوں کے اسپسلسٹ بھی آپ کی جاںچ کرںے
آسکتے ہیں اگر ایسی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکڑ آرتھو پیڈک ہوں  ،سرجیکل ہوں  ،یا میڈیکل ہوں ،جس ںے
آپ کو یوںٹ میں داخل کراںے سے پہلے آپ کی جاںچ کی ہوگی۔ وہ اس لیے آپ کی جاںچ کریں گے تاکہ جب آپ آئ سی یو سے
شفٹ ہو کر جںرل وارڈ میں جائیں تو وہ وہاں آپ کا بہتر عالج کر سکیں۔

10
ںرسیں
آئ سی یو میں عام طورپر ایک ںرس صرف ایک مریض کی ہی دیکھ بھال کرتی ہے ،یا پھر بہت زیادہ سے زیادہ دو مریضوں
کی۔ آپ کی ساری اہم ضرورتوں کو پوری کرںے کی ذمے داری اسی پر ہوگی۔ اور شروع کے اوقات میں وہ آپ کے بیڈ کے پا
س ہی زیادہ تر وقت موجود رہے گی۔ وہ دوسرے پروفیشںل کے ساتھ بھی کام کریں گی جیسے ڈاکٹر یا فیزیو تھیریپسٹ کے ساتھ
تاکہ وہ اس بات کو یقیںی بںائیں کہ آپ کا آپ کی ضرورت کے مطابق بہتر عالج کیا جا رہا ہے۔
ںرسیں جو کام آپ کے لیے کریںگی وہ عام طور پر اسے آپ خود کرںے سے معذور ہوں گے ۔ اور وہ کام اس طرح ہیں ۔












لگاتار آپ کے خون کی جاںچ۔
جاںچ کے ںتیجے کے حساب سے عالج میں تبدیلی۔
آپ کو وہ دوائیاں اور رقیق چیزیں کھاںے اور پیںے کے لیے دیںا جسے ڈاکٹر ںے دیںے کی ہدایت دی ہو۔
بلڈ پریشر ،دل کی دھڑکن کی رفتار ،اور آکسیجن سطح کی جاںچ کر کے برابر ریکارڈ کرںا۔
سکشن ٹیوب کی مدد سے آپ کے سیںے سے بلغم اور میوکس کو ںکالںا۔
بستر پر آپ کو کروٹ بدالتے رہںا تاکہ لمبے وقت تک لیٹے رہںے سے جسم پر زخم ںہ ہو جائے۔
آپ کے داںتوں کی صفائ کرںا اور چہرے پر ںمی پیدا کرںے کے لیے اسے بھیںگے اسپںج سے پوںچھتے رہںا۔
بستر پر ہی آپ کے جسم کی صاف صفائ کرںا۔
آپ کے بستر کی چادر تبدیل کرںا۔
آپ کے سرجیکل اسٹاکںگس کو بدلںا جسے آپ کے جسم کے اںدر لگایا گیا ہو تاکہ لمبے وقت تک بستر پر لیٹے رہںے
کی وجہ سے بہاو کو بںائے رکھںا۔
آپ کی آںکھوں میں ڈراپ ڈالںا تاکہ آپ کو پلک جھپکاںے میں دقت کا سامںا ںہ ہو۔

فیزیو تھیریپسٹ
اںٹںسیو کیر میں آپ کی موجودگی کے دوران  ،آپ کے پاس فیزیو تھیریپسٹ بھی عالج کے لیے آئیں گے۔ وہ اس بات کو یقیںی
بںاںے کی کوشش کریں گے کہ فیزیو تھیریپی کے ذریعہ آپ کی پھییںپڑوں کی صفائ کی گئ ہے یا ںہیں ۔ وہ آپ کے ہاتھوں اور
پیروں کی بھی کثرت کرائیں گے تاکہ وہ زیادہ دیر تک سوںے کی وجہ سے مںاسب طور پر کام کرتے رہیں۔ اگر آپ کو مصںوعی
ساںس پر رکھا گیا ہے ،تو فیزیو تھیریپسٹ آپ کے سیںے کی کثرت کرائیں گے تاکہ آپ کے پھیںپھڑے اچھی طرح کام کرتے
رہیں۔ اور بںا مشین کے بھی آپ آساںی سے ساںس لے سکیں۔اور آپ اچھا محسوس کریں۔ اس ےسے پھیںپھڑے میں اںفکشن ہوںے
سے بچایا جا سکے گا۔
جب آپ کی صحت کچھ اور بہتر ہو جائے گی تو فیزیو تھیریپسٹ آپ کو کچھ اور کثرت کرائیں گے تاکہ آپ جلد خود سے بستر
سے اتر کر چلںے پھرںے کے قابل ہو سکیں۔ اور جب آپ اس عمل کے لیے تیار ہوں گے تو وہ آپ کو بستر سے اٹھںے اور چلںے
پھرںے میں مدد کریںگے۔

ڈایٹیسین
ڈایٹیسین آپ کے پاس ملںے کے لیے آ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ کس طرح کا غذایئت سے بھرپور کھاںا آپ کھائیں
تاکہ آپ کے جسم میں جلدی طاقت آ سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کھاںے کی چیزیں رقیق شکل میں ںا ک یا پیٹ میں ٹیوب لگاکر
دی جائے۔ اور اگر اس میں بھی دشوراری کا سامںا ہوگاتو پھر آپ کی ںسوں میں ڈرپ کے ذریعہ کھاںا پہںچاںے کی کوشش کی
جائے گی۔

اسپیچ تھیریپسٹ
اگر آپ کو ٹریکسٹومی کی شکایت ہوگی تو آپ کو اساپیچ تھیرپسٹ سے مدد کی جائے گی۔ ( یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ
کے گلے میں ایک سوراخ کی جاتی ہے اور اس سے ایک ٹیوب کو جوڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ ایک مصںوع ساںس کے آالت
اور مشین کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ ) ۔
اسپیچ تھیرپسٹ بعد میں معائںہ کر سکتا ہے کہ ٹیکسٹومی میں اسپیکںگ والو لگا ہوا ہے یا ںہیں ۔ وہ اس بات کی بھی جاںچ کر
سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز ںگلںے میں یا کھاںے میں عام طور پر کوئ دشواری تو ںہیں ہو رہی ہے۔
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آپ کی صحت یابی کے لیے پالںںگ
اگر آپ کی حالت بے حد ںازک ہے اور آپ کسی خطرںاک بیماری کے شکار ہیں تو آپ کی صحت یابی میں کئ مہیںے لگ سکتے
ہیں۔ اسٹاف اس بات کی جاںچ کر سکتا ہے کہ آپکو کسی طرح کی فیزیکل اور فیزیولوجیکل شکایت تو ںہیں ہےجو آپ کی بیماری
کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو صحتیاب ہوںے میں دشواری آ سکتی ہے
توپھر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کچھ اور جاںچ کریں:




آئ سی یو کو چھوڑ کر جاںے سے پہلے۔
اسپتال سے چھٹی سے پہلے۔
اور آئ سی یو سے دو سے تین مہیںے کی چھٹی کے بعد۔

ان جاںچ ںتیجوں کی بںیاد پر اںٹںسیو کیر اسٹاف آپ کی آبادکاری کو لے کر ایک مںصوبہ مرتب کر سکتا ہے۔ اور اس مںصوبے
میں جو باتیں ہوں گی وہ اس بات پر مںحصر کرے گا کہ آئ سی یو میں آپ کا کتںا وقت گزرا ہے۔ لیکن اس میں مںدرجہ ذیل
جاںکاری بھی شامل ہو سکتی ہے:




اںٹںسیو کیر اور وارڈ سے جڑے عالج کے درمیان فرق۔
مستقبل میں آپ کو کس طرح کی خوراک اور طبی اور جسماںی مد دکی ضرورت پڑے گی؛ اور
اسپتال میں جب آپ داخل رہیں اور آپ جب وہاں سے چھٹی لے کر جائیں تو کون آپ کی دیکھ بھال کا ذمے دار ہوگا۔
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آپ آئ سی یو چھوڑ کر کب جا ئیں۔
چھوڑ کر جاںے سے پہلے۔
جب آپ صحت مںد ہوںے لگتے ہیں تو آپ کو پھر ان مشیںوں کی ضرورت ںہیں رہ جاتی جو آپ کے جسم کو فعال بںائے رکھںے
کے لیے ضروری طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ فیزیوتھیریپسٹ آپ کو کچھ ضروری ہدایات دیں گے تاکہ گھر جاکر ان کے
بتائے طریقوں سے کثرت کرا کر اپںے عضلوں کو مظبوط کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو چلںے پھرںے میں سہولت ہوگی۔ شروع
میں آپ کس تکان کا احساس ہوگا اور آپ کمزوری محسوس کر سکتے ہیں۔
جیسے ہی آپ خود سے اپںے جسم کو حرکت دیںے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر آپ کو آئ سی یو کے کسی اور حصے میں
مںتقل کیا جا سکتا ہے۔ یا پھر اسپتال کے کسی اور وارڈ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے جہاں کم دیکھ بھال کی ضرورت ہو۔
بہت سے اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد کافی زیادہ ہوتی ہے اور ایسے میں ایک ایک ںرس کو دو دو یا تین تین مریضوں کی
دیکھ بھال کرںی پڑتی ہے۔ کچھ اسپتال مریض کو آئ سی یو سے ںکال کر ایچ ڈی یو میں شفٹ کر سکتے ہیں جیسے ہی ان کی
حالت میں کچھ بہتری آتی ہے۔ اور وہاں اںھیں اس وقت تک رکھا جا ئے گا جب تک وہ جںرل وارڈ میں شفٹ ہو جاںے کے الئق
ںہیں ہو جاتے۔

جںرل وارڈ میں مںتقلی
اس مرحلے میں مریض اور ان کے رشتے داروں کو تھوڑی دشواری کا سامںا کرںا پڑ سکتا ہے کیوں کہ یہان ہر ایک مریض کے
لیے ایک ںرس کا اںتظام ںہیں ہوتاجیسا کہ ان کے عالج کے شروعاتی دںوں میں اںھیں مہیا کرایا جا راہا تھا۔ لیکن توجہ دیںے والی
بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے اور آپ پوری طرح صحت مںد ںہیں ہوئے ہیں۔ آپ کو ںئے سرے سے
چلںے پھرںے،کھاںے پیںے اور یہاں تک کے ساںس لیںے کے بھی طریقے ںئے سرے سے سیکھںے پڑ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ
یہ عمل آپ کو خوف زدہ کر دیںے واال معلوم ہو مگر عالج کے دوران اسے عام بات ماںی جاتی ہے۔
جب آپ وارڈ میں مںتقل ہوتے ہیں  ،تو ان میں کچھ مںصوبے تحریری شکل میں لکھی ہوئ دی جاتی ہیں جس میں شامل ہوتا ہے :
 جب آپ آئ سی یو میں تھے تو اس وقت کی پوری روداد کا خالصہ ؛
 ایک موںٹرںگ پالن دیا جاتا ہے تا کہ اس بات کو یقیںی بںایا جا سکے کہ آپ کی صحت بہتر ہورہی ہے؛
 جو عالج چل رہا ہے اس کو لے کر ایک مںصوبہ؛ اور
 آپ کی جسماںی اور ںفسیاتی ضرورتوں کے حساب سے آبادکاری کے لیے ضروی ہدایات۔
اس وقت سے آپ کی دیکھ بھال وارڈ اسٹاف کے ذریعہ کی جائے گی۔ لیکن اگر ضرورت پڑی تو وہ آئ سی یو اسٹاف سے بات
کرتے رہیں گے۔ اگر اسپتال میں کوئ آوٹ ریچ پروگرام سروس موجود ہے  ،تو ہو سکتا ہے کہ آئ سی یو وارڈ کی ںرس آپ کی
خیریت جاںںے کے لیے آپ کے وارڈ میں تشریف الئے۔
جںرل وارڈ میں آئ سی یو کی طرح آپ کی ضرورت کے حساب سے آںے جاںے کا وقت ہو سکتا ہے کہ متعین ںہ ہو۔ اور ہو سکتا
ہے کہ اپںے آس پاس بہت سارے مریضوں اور ان کی مالقاتیوں کی بھیڑ دیکھ کر آپ کچھ پریشان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آئ سی یو
کے دوران آپ کا عام طور پر جو سوںے جاگںے کا روٹین رہا ہو ،وہ متاثر ہو گیا ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ پریشاںی بھی دور
ہوتی چلی جاتی ہے۔ آ پ اپںے سوںے جاگںے کا وقت پھر ایک بار سے متعین کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپںے ںجی
میوزک پلیر سے ہیڈ فون لگاکر اپںی کچھ پسںدیدہ موسیقی سںںا چاہیں تاک آ پ آرام و سکون محسوس کر سکیں اور آپ کا وقت
بھی بہتر طور پر گزر جائے۔
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گھر واپسی ۔ اب آپ کی زںدگی کیسی ہوگی ؟
اسپتال چھوڑ کر گھر واپس آںا آپ کی صحت یابی کے لیے سب سے بڑا قدم ثابت ہوگا۔ اور یہ آپ کا کچھ دںوں تک ایک اہم مقصد
رہا ہوگا کہ کب ٹھیک ہو کر گھر واپس جائیں۔ یہ ایک بے حد ہی مثبت قدم ہے مگر آپ کو ںارمل زںدگی میں لوٹںے میں کچھ وقت
اور کوشش دوںوں درکار ہوگی۔
اسپتال چھوڑںے سے قبل آپ کو فیزیوتھیریپسٹ آپ کو گھر پر کرںے کے لیے کچھ ایکسرسائز پالن دے سکتا ہےتاکہ اس سے آپ
کی صحت جلدی بحال ہو جائے۔ اگر ایسا ںہیں ہے تو اپںے کسی دوست یا رشتے دار سے اس بابت پوچھ سکتے ہیں اور ان سے
کوئ ایکسرسائز پالن بںوا سکتے ہیں۔

آپ اسپتال چھوڑ کر کب جائیں۔
جب آپ اسپتال چھوڑ کر گھر جاںے کے پورے قابل ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی پھر سے اس بات کی جاںچ کی جائے
کہ کہیں گھر لوٹ کر آپ کو پھر کسی طرح کی پریشاںی کا سامںا تو ںہیں کرںا پڑ سکتا ہے۔ اس میں جسماںی اور ںفسیاتی دوںوں
طرح کی پریشاںی شامل ہوگی۔ ساتھ ہی وہاں اسپتال جیسی ںہ تو دیکھ بھال ہوگی اور ںہ ہی ویسے مشیںیں موجود ہوں گی جس کی
آپ کو ضرورت پیش آئے گی۔
آپ کی ہیلتھ کیر ٹیم کو آپ کے ساتھ بات چیت کر کے اس بات پر رضامںدی بںاںی چاہیے کہ آپ کی آبادکاری کا مںصوبہ کیا ہے۔
(یعںی آپ کیا حاصل کرںا چاہتے ہیں اپںے کو اور بہتر طور پر صحت مںد بںاںے کے لیے۔) ،یا پھر وہ آپ کے لیے کہیں اور
اںتظام کر ے کہ جس سے آپ کو طبی سہولت میثر آ سکےاور جس کی آپ کو ضرورت بھی ہو۔




جب آپ اسپتال چھوڑ کر جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مںدرجہ ذیل چیزیں دی جائیں:
ایک خط جس میں آئ سی یو کے دوران ہوئے عالج کی پوری تفصیل درج ہوگی۔( اسے آئ سی یوڈسچارج خالصہ کہا
جاتا ہے۔)
جو لوگ آپ کی آبادکاری کا اںتظام دیکھ رہے ہیں ان سے رابطہ کے لیے پوری تفصیل فراہم کی جائے گی۔ اور
اگر مںاسب ہو تو آبادکاری کا ایک پورا مںصوبہ۔

جب آپ گھر آ جائیں۔
گھر آکر ہوسکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کی یہاں اس طرح دیکھ بھال ںہیں کی جا رہی ہے جو کہ اسپتال میں کی جا رہی تھی۔
اور یہ وقت آپ کے لیے اور آپ کے رشتے داروں کے لیے مشکل وقت ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو بے حد مایوسی کا
احساس ہوگا مگر یہ ایک فطری بات ہے یا پھر آ پ کو یہ احساس ستائے کہ آپ اتںی جلدی جلدی ٹھیک ںہیں ہو رہے ہیں جتںا کہ
آپ کو امید تھی۔ لیکن اگر اگر چھوٹے چھوٹے مقاصد طے کر کے آگے بڑھیں تو اس سے آپ کو ان پریشاںیوں سے چھٹکارا
حاصل کرںے میں مدد مل سکتی ہے۔ اور اس سے آپ کو یہ احساس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دھیردھیرے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ ایک
چھوٹا سا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپںے لیے خود ڈرںک تیا کریں۔ اور بںا آرام کی طلب کیے کچھ قدم اپںے آپ چل پھرلیں۔
لیکن اپںے جسم کو کبھی زیادہ جسماںی محںت کے لیے مجبور ںہ کریں کیوں کہ اس سے آپ کی صحت بحالی میں تاخیر ہو سکتی
ہے۔
اگر آپ شدید طور پر بیمار ہوں ،تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ تھکن کا بہت زیادہ احساس ہو اور لگے کہ آپ کے جسم میں طاقت ہی
ںہیں ہے۔ لیکن روزمرہ کی زںدگی کے روٹین کو اچھی طرح سے پورا کرںے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ مہیںے کا وقت لگ
جائے۔
لیکن ںارمل زںدگی میں لوٹںے کے لیے ایک مقصد متعین کیجے۔ اور فیزیوتھیریپسٹ ںے کثرت کے لیے جو آپ کو پالن دے رکھا
ہے اس پر عمل کرتے رہیے۔ لیکن کبھی بھی قوت اور طے ںشاںہ سے زیادہ کثرت کرںے کی کوشش مت کیجے کیوں کہ اس سے
آپ کی صحت یابی کی ٖرفتار سست پڑ سکتی ہے۔
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اپںی قوت کو بڑھاںے کے لیے دھیردھیرے آپ کو اپںی حرکتوں اور کاموں میں تیزی الںی پڑے گی۔ لیکن اس بات کا خیال رکھیں
کہ جب آپ کو آرام کی ضروت محسوس ہو تو اس وقت آرام بھی کریں۔ شروعاتی دںوں میں ہوسکتا ہے کہ آپ کو یہ سارے کام
دھیر دھیرے اںجام دیںا پڑے۔
اگرآپ کا آپریشن ہوا ہو ،تو پھر آپ اپںے سرجن کے مشورے پر ضرور عمل کریں۔ آپ کا جسم آپ کو بتا دے گا کہ آپ کو تکلیف
ہو رہی ہےیا کسی قسم سے درد کا احساس ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اپںی طبیعت خراب لگے اور ساںس اکھڑی ہوئ معلوم ہو ،تو پھر
جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو اسے کرںا جھوڑ کر آرام کریں۔

اپںی صحت یابی کو چیک کرتے رہیں۔
آئ سی یو چھوڑںے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہیلتھ کیر ٹیم کا کوئ فرد آپ سے دو تین مہیںوں تک مل کر آپ کی صحت کا حال
جاںںے کی پیشکش کرے۔ ان مالقاتوں کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ اسپتال چھوڑںے کے بعد آپ کو کسی طرح کی جسماںی  ،ںفسیاتی
یا کوئ دوسری پریشاںی تو ںہیں ہے۔
اگر آپ کی صحت بحالی کی رفتار آپ کی امید سے کافی کم ہے ،تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پھر آپ کو مںاسب آبادکاری کے لیے
کسی اورجگہ بھیجیں۔

میں مدد کے لیے کن سے کہ سکتا ہوں ؟
اگر آپ گھر لوٹ کر جائیں گے تو آپ کا جی پی آپ کی دیکھ بھال اور صحت یابی کے عمل میں ہر وقت شامل رہے گا۔ زیادہ تر
لوگوں کے لیے ،آپ کا جی پی اسپتال کے میڈیکل اسٹاف کے ساتھ رابطے میں رہے گا تاکہ آپ کے شدید بیمار پڑ جاںے کی حالت
میں وہ آپ کی پوری طرح دیکھ بھال کر سکے۔ اگر ضرورت پڑے تو اںھیں دوسری سروس کے لیے بھی ریفر کرںا چاہیے۔
جسیے کمیوںیٹی میں ہوںے والے فیزیوتھیریپی پروگرام میں شامل ہوںے کے لیے۔
اگر آپ کا جی پی آپ کی مدد کرںے کے قابل ںہیں ہے ،تو جس آئ سی یو میں آپ کا عالج چل رہا تھاوہاں آپ ہمیشہ رابطہ کر
سکتے ہیں۔ اور جب آپ اسپتال سے جا رہے ہوں گے تو وہاں کے کسی اسٹاف کا آپ کو رابطے کی پوری تفصیل دی گئ ہوگی
جو آپ کی مدد کر سکتا ہے۔

سماجی زںدگی اور دوسرے پسںدیدہ مشاغل
اگر آپ شدید طورپر بیمار پڑ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر وہ سارے کام کرںے کی خواہش ںہ ہو جو پہلے آپ بڑے مزے
لے کر کیا کرتے تھے۔ مثال کے طورپر لوگوں سے زیادہ ملںا جلںا آپ کو بالکل اچھا ںہ لگے۔ اس لیے اس کی شروعات تھوڑے
وقفے کے لیے ایک دو دوستوں سے مل کر ہی کریں۔
آپ کو یہ بھی محسوس ہو سکتا ہے کہ کسی کام میں آپ اپںے کو پوری طرح مںہمک ںہیں کر پا رہے ہیں جیسے کسی ٹی وی
پروگرام کو ٹھیک طرح دیکھ پاںا مشکل معلوم ہو۔ لیکن دھیرے دیھرے آپ کا اںہماک بڑھتا جائے گا۔ صحتیابی کے عمل کے
دوران ہو سکتا ہے کہ آپ کی یادداشت بھی کچھ پریشان کرے ،لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی جائے گی۔
اگر آپ کی صحت یابی میں لمبا وقت لگ جائے ،اور آپ اب اچھا محسوس کرںے لگیں اور آپ کام بھی زیادہ کرںا شروع کر دیں،
تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ ڈھیروں کام ہیں جسے آپ کو پورا کرںا ہے۔ اور اس مرحلے میں آپ کا بھروسہ خود پر
سے ڈگمگاںے لگے ،یا پھر آپ اپںی صحتیابی کو لے کر فکر کرںے لگیں ،یا پھر آپ کو افسردگی کا احساس ہو۔ تو پھر آپ اپںے
کسی فیملی ممبر سے یا کسی دوست سے اس سلسلے میں بات کریں۔اس سے آپ کو اس پریشاںی سے چھٹکارا حاصل کرںے میں
مدد ملے گی۔

رشتے داریاں اور فیملی
اگر آپ شدید طور پر بیمار ہیں تو آپ کو لگ سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ یا رشتے داروں کے برتاو میں کچھ فرق آ گیا
ہے۔ آپ کی فیملی کے لوگ اس بات پر آپ سے بحث بھی کریں کہ ایسی کون سی تبدییلی ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں ،یا پھر
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وہ اس بات کو ںہ سمجھ پائیں کہ آخ وہ کچھ الگ ان کے بارے میں کیوں محسوس کر رہے ہیں یا پھر وہ آپ سے یہ کہیں کہ آپ
اپںے پسںدیدہ مشاغل کو پہلے کی طرح کیوں اںجام ںہیں دیتے۔
آپ کے رشتے دار اور دوس ت اس بات کو لے کر خوف زدہ تھے کہ کہں آپ کا اںتقال ںہ ہو جائے۔ اس لیے وہ آپ کے لیے وہ
سب کچھ کرںا چاہتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں جب آپ گھر لوٹ کر آتے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کی ںاراضگی کا سبب بںتی ہیں تو
ان سے اطمیںان سے بات کیجئے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں۔اس بات کو کوئ مسئلہ ںہ بںائیں اور ںاراض ںہ ہوں۔
ہو سکتا ہے کہ اسپتال میں جو وقت آپ ںے گزارا ہو وہ سب کچھ آپ کو اچھی طرح یا د ںہ ہو۔ اوریہ بات آپ کو الجھن میں ڈالںے
والی یا پریشان کرںے والی محسوس ہو سکتی ہے۔ آپ اس موضوع پر اپںے گھر کے لوگوں سے بات کریں وہ آپ کو بتائیں گے
کہ اسپتال میں آپ کا وقت کیسا رہا۔ جب آپ وہاں تھے تو وہ لوگ کیا محسوس کر رہے تھے اور آپ کی غیر موجودگی میں کیا
کچھ پیش آیا۔ اگر آپ کے رشتے دار ںے کوئ ڈائری لکھ رکھی ہوگی اس دوران کی جب آپ اسپتال میں تھے ،تو پھر اسے
پڑھںےسے آپ کو مدد مل سکتی ہے چیزوں کو سمجھںے میں۔

اپںے روزمرہ کے معملوالت میں واپس لوٹںا۔
بہت سے لوگ اس بات کو لے کر فکر میں مبتال رہتے ہیں کہ ان کی گھر واپسی کیسی ہوگی۔ یا پھر اپںے کام پر لوٹںا کیسا رہے
گا۔ لیکن اس طرح کی باتیں سوچںا ایک عام سی بات ماںی جاتی ہے کہ آپ ںئے حاالت سے کیسے ںپٹیں گے۔
اس بابت اپںے گھر کے لوگوں سے بات کریں اور پھر یہ بھی سوچیں کہ گھر پر چیزوں کو پہلے کی طرح کیسے لیںا شروع
کریں۔
اگر آپ ںوکری پیشہ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے اسپتال سے لوٹںے کے فوری بعد کام پر پوری طرح لوٹںا مشکل ثابت ہو۔
لیکن جب آپ کو لگے کہ اب آپ کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئ ہے اور آپ دفتر جا کر اپںے ساتھیوں سے مل کر باتیں کر سکتے
ہیں تو وہاں جا کر ان سے بات کرںے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کی ںوعیت کے حساب سے شروع میں کچھ
گھںٹوں کے کام کے ساتھ ہی اپںا کام شروع کریں۔
اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ںارمل ہوںے میں زیادہ دقت کا احساس ہو۔ تو جو ضروری اور اہم کا م ہیں
اسے پہلے پورا کریں ،دوسرے کام تو بعد میں بھی پورا کیے جا سکتے ہیں۔ جب بچے سو رہے ہوں تو اسی وقت آپ بھی سوںے
کی کوشش کریں اور اپںے گھر کے دوسرے افراد یا دوست سے مدد ماںگںے میں جھجکے ںہیں۔

شدید بیماری کے بعد جسماںی تعلقات
اس بات کو لے کر فکر مںد ہوںا کہ دوبارہ اپںی شریک حیات کے ساتھ جسماںی تعلق بںاںا محفوظ عمل ہوگا یا ںہیں۔ ہو سکتا ہے کہ
یہی بات آپ کی شریک حیات کو بھی پریشان کر رہی ہو۔
ہو سکتا ہے کہ مںدجہ ذیل باتوں کو لے کر آپ فکرمںد ہورہے ہوں۔







کیا میرے زخم پوری طرح بھر پائیںگے؟
اگر مجھے طبی مشورے پر عمل کرںا ہے ،جیسے کولوسٹومی بیگ ،کیتھیٹر ،یا پیس میکر ،تو پھر کیا یہ اس کام کے
راستے میں رکاوٹ بںے گی؟
کیا جسماںی رشتہ بںاںے کے دوران زیادہ تکلیف کا احساس ہوگا؟
کیا اس کا م کے لیے میرے اںدر اتںی قوت ہوگی؟
کیا ہوگا اگر میرے شریک حیات کو اس کام میں دلچسپی ںہ ہو؟
کیا ہوگا اگر میں اس عمل کو زیادہ دیر تک باقی ںہ رکھ سکوں یا پھر مجھے آرگزم کا احساس ںہ ہو؟

آپ فکر مںد اس لیے ہو سکتے ہیں کیوں کہ آپ کو معلوم ںہیں ہے کہ آگے کیا پیش آںے واال ہے۔ اگر آپ اپںی قوت کو لے کر فکر
مںد ہیں  ،تو پھر اس قوت کا تقابل اس قوت کے ساتھ کیجے جو آپ کو کثرت کے لیے درکار ہے۔ اگر آپ اچھی طرح اپںی کثرت
کر سکتے ہیں تو پھر جسماںی تعلق بھی آپ اسی آساںی کے ساتھ بںا سکتے ہیں۔

16
بہت سے لوگوں کو سیکس پر بات کرںے میں پریشاںی کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن آپ اپںے کو ریلیکس بںائے رکھںے کی کوشش
کریں اور حس مزاح کا استعامل کر یں۔ گلے لگاںا واقعی بہت اہم ہے۔ ہر چیز کو دھیرے دھیرے لیں اور دیکھیں کہ بالآخر کیا
ںتیجہ سامںے آتا ہے۔
کئ با ر میڈیکل پریشاںی کی وجہ سے جیسے ںا مردی آپ کے سیکس الئف کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ اس بات کو لے کر
پریشان ہیں تو اپںے جی پی سے بات کریں۔

ایک خطرںا کا بیماری آپ کے جسم کو کس حد تک متاثر کر سکتی ہے ۔
کمزوری اور وزن کا کم ہوںا
اگر آپ بہت کمزوری محسوس کریں یا تکان تو اس کو لے کر حیرت میں مت پڑیں۔ بیماری کے دوران آپ کے اعصاب میں
کمزوری کا پیدا ہوجاںا ایک فطری بات ہےاس لیے وہ اتںا فعال ںہیں ہے۔ جتںے زیادہ دںوں تک آپ بیماری کی حالت میں ہوںگے
اتںی زیادہ آپ کے اعصاب میں کمزوری آتی جائے گی۔ اس مریض کے ساتھ اس طرح کی پریشاںی زیادہ سامںے آتی ہے جو لمبے
وقت تک مصںوعی ساںس کے لیے مشین سے جڑا ہو۔
اعصاب میں کمزوری کی وجہ سے آپ کے وزن میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ کی صحت بحال ہوتی جائے
گی اور آپ کثرت کرںے لگیں گے آپ کے وزن میں اضافہ ہوتا جائےگا۔
آپ مظبوط ہو جائیں گے مگر اس میں تھوڑا وقت لگے گا۔ جسماںی قوت کی واپیسی کے معیار کو مہیںوں کے حساب سے ماپا
جائے گا ںہ کہ ہفتوں کے حساب سے۔ اور آپ کو پوری طرح ٹھیک ہوںے میں پورے  ۸۱مہںیوں کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے
حقیقت پر مبںی ںشاںہ طے کیجیے۔ ایک ڈائری رکھیے جسے آپ وقفہ وقفہ سے پڑھ سکیں جب آپ اچھا محسوس ںہ کر رہے ہوں
اور اس سے آپ کو اس بات کا اںداذہ لگاںے میں بھی مدد ملے گی کی آپ کی صحت یابی کی رفتار کیسی ہے۔
اگر آپ پوری طرح صحت یاب ںہیں بھی ہوتے ہیں  ،پھر بھی آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اور اپںی پوری زںدگی تواںائ
کے ساتھ جی سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی رہے ہیں جو مہیںوں تک شدید بیماری میں مبتال رہے ہیں  ،یہاں تک کہ پورے سال بھر،
لیکن ان سے مل کر آپ کو احساس ںہیں ہوگا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ اس لیے ہمیشہ مثبت سوچ ک ساتھ زںدگی
گزارںے کی کوشش کریں ،بھلے ہی اس کے لیے آپ کو اپںے روزمرہ کے معملوالت اور زںدگی جیںے کے اںداذ میں تبدیلی الںا
پڑے۔

ساںس لیںا
ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹریکوسٹومی کی ضرورت پیش آئے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے گلے میں ایک سوراخ کیا جاتا ہے اور
ایک ٹیوب داخل کی جاتی ہے۔ جو ایک ویںٹیلیٹر سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ مشین مریض کو آساںی سے ساںس لیںے میں مدد کرتی ہے۔
اور جسم کو ویںٹیلیٹر کی ضرورت کو دھیرے دھیرے کم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ایسی کوئ مشین لگی ہوگی تو اس سے آپ کے
گلے پر ںشان لگا ہوگا جہاں وہ ٹیوب لگائ گئی ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ دھبہ ختم ہوتا جائے گا اور ںظر بھی ںہیں آئے گا۔
فیزیوتھی ریپسٹ ںے جو ساںس لیںے کے لیے ایکسرسائز بتا رکھا ہے اسے کرتے رہیے۔ اس س آپ کے اعصاب بھی مظبوط ہوں
گے اور اںفکشن کا خطرہ بھی کم رہے گا۔

آپ کی آواز
اگر آپ کو ساںس لیںے میں مدد کی ضرورت درکار رہی ہوگی  ،تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز میں بھی تبدیلی آ گئی ہو۔ ہو سکتا
ہے کہ آپ کے گلے میں خراش ہو اس لیے گلے پر زیادہ زور مت ڈالیں۔ اس لیے بولتے وقت کوشش کریں کہ آپ پوری طرح
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ریلیکس رہیں۔ اور خوب سارا پاںی پیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے مںہ کے کںارے پر داغ ہو جو ساںس کی ںلی کو اپںی جگہ پر بںائے
رکھںے کے لیے ٹیپ لگاںے سے ابھر آتی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوک کی کمی کی وجہ سے آپ کو مںہ سوکھا
سوکھا سا معلوم ہو۔

آپ کی جلد اور بال
بیماری کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی جلد میں روکھاپن آ جائے اور اس میں کھجلی محسوس ہو۔ لیکن لگاتار مائسچر ک استعمال
سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
آپ کو اپںے بال میں بھی کچھ فرق آتا ہوا محسوس ہو سکتا ہے۔ اس میں سے کچھ گر بھی سکتے ہیں ۔لیکن یہ کوئ ایسی بات ںہیں
ہے جو کبھی پیش ںہ آتی ہو۔ اسپتال چھوڑںے کے مہیںوں بعد بھی ایسا پیش آ سکتا ہے۔ عام طور پر جھڑے ہوئے بال دوبارہ واپس
آ جاتے ہیں ،لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بال زیادہ گںھگرالے ہو جائیں ،یا زیادہ سیدھے اور پتلے معلوم ہوں یا اس کا رںگ تبدیل ہو
جائے۔

خراش
اگر آپ کو ڈرپ لگایا گیا ہوگا یا پھر کوئ دوسری ٹیوب ،تو اس سے آپ کے جسم پر خراش آ سکتے ہیں ۔ یہ عام طور پر ہاتھوں،
باںہوں  ،ہتھیلیوں  ،گردن ،گروئن ،یا سیںے میں ہو سکتا ہے۔ آپ کے پیٹ پر بھی اس طرح کے خراش پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیوں
کہ خون کے مںجمد ہوںے سے بچاںے کے لیے اںجکشن دیا جا سکتا ہے۔

آپ کے سوںگںھے ،سںںے ،زبان کے مزے ،چھوںے ،یا خوشبو کو محسوس کرںے میں تبدیلی کا
احساس ہو سکتا ہے۔ اور اس سے آپ پریشاںی کا احساس کر سکتے ہیں۔
کچھ دوائیاں جو آپ کو دی جائیں گی اس سے بھی آپ کے سںںے کی صالحیت پر فرق آ سکتا ہے۔ دوسرے طرح کی دوائیوں کے
استعمال سے بھی زبان کا مزہ میٹیلک ہو سکتا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں ٹیوب لگا کر آپ کو کھان دیا جاتا رہا ہو۔ یا پھر آپ کی ںسوں میں ڈرپ لگا کر۔ لیکن جب آپ
ںارمل طریقے سے پھر کھاںا پیںا شروع کر دیں گے ،تو ہو سکتا ہے کہ کھاںا کچھ کڑوا معلوم ہو یا اس کا مزہ بدال ہوا لگے۔ آپ
کے سوںگھںے کی قوت میں بھی تبدیلی ںظر آئے کیوں کہ اس کا گہرا تعلق آپ کے مںہ مے مزے سے ہوتا ہے۔
آپ کی آںکھوں میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے یا سوکھی معلوم ہو سکتی ہے کیوں کہ آپ کو لمبے وقت تک بے ہوشی کی حالت
میں رکھا گیا ہوگا۔ یا ہو سکتا ہے کہ آپ کی آںکھیں پھولی ہوئ معلوم ہوں یا ابھری ہوئ کیوں کہ آپ کے جسم میں ںمی بںائے
رکھںے کے لیے بہت سا رقیق مادہ دیا گیا ہوگا۔
ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو چھو کر آپ کچھ عبجیب سا محسوس کریں۔ یا پھر کچھ چبھن جیسا احساس ہو۔ ایسا کچھ دوائیوں کی
وجہ سے ہو سکتا ہے جو آپ کو دی گئ ہوگی۔ یا پھر آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کے جسم میں پیداہوںے واال ردعمل ہوگا۔
لیکن یہ ساری تبدیلیاں وقتی ہیں اور وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہوتا جائےگا۔

بیت الخال جاںے میں پریشاںی کا احساس ہوںا
جب آپ آئ سی یو میں تھے ،تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکڑ ںے آپ کی بلیڈر میں کوئ ںلی لگائ ہو۔ اسے یوریںری کیتھیٹر کہا جا تا ہے۔
جب ٹیوب ںکال دی جاتی ہے ،تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اعصاب کمزور ہو گئے ہوں اسے لیے آپ کو پیشاب پر قابو پاںے میں
دقت کا سامںا کرںا پڑے۔ لیکن اس میں پریشان ہوںے والی ایسی کوئ بات ںہیں ہے اور وقت کے ساتھ یہ ٹھیک ہوتا جاتا ہے۔
اگر پیشاب کرںے میں پریشاںی کا سامںا ہو ،تو ہو سکتا ہے کہ آپ اںفکشن کے شکار ہوگئے ہوں ،تو فوری طور پر کسی ڈاکڑ یا
ںرس سے رجوع کریں۔ اس میں جو فرق ںمایا طور پر دکھائ دے گا وہ اس طرح ہیں:
 کئ گھںٹوں تک پیشاب ںہ کر پاںا۔
 پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس ہوںا؛ اور
 پیشاب کے ساتھ خون کا آںا۔
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کبھی کبھی دوائیوں کی وجہ سے بھی پیشاب ک رںگ میں فرق آ سکتا ہے۔ یہ اس بات میں بھی فرق ال سکتا ہے کہ آپ کتںی بار
بیت الخال جاتے ہیں۔ بویل کی حرکت میں بھی فرق دیکھا جا سکتا ہے۔
اگر آپ ان چیزوں کو لے کر فکر مںد ہیں ،تو پھر اس سلسلے میں اپںے ڈاکڑ سے بات کریں۔

تمباکو ںوشی
اگر آپ ںے اپںی بیماری سے پہلے تمباکو ںوشی کی ہوگی ،تو یہ بتہر وقت ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اگر اسپتال میں
رہتے ہوئے آپ ںے اسے چھوڑ دیا ہے ،تو پھر گھر پر آکر اسے دوبارہ شروع ںہ کریں۔ اگر آپ شدید بیمار تھے اور مصںوعی
ساںس پر وقت گزارے تھے ،تو تمباکو ںوشی آپ کے پھیںپھڑے کو اور بھی ںقصان پہںچا سکتا ہے۔

اںٹیںسیو کیر یوںٹ میں رہںے کے بعد میں کیسا محسوس کر سکتا ہوں ؟
شدید طور پر بیمار پڑںے کے بعد پورے طور پر ٹھیک ہوںے میں  ۸۱مہیںے کا وقت لگ سکتا ہے۔
کمزور ہوںے اور آسان سے آسان کام کو بھی کرںے کے لیے اگر بہت زیادہ کوشش کی ضرورت محسوس ہو ،جیسے کپڑے پہںںا
یا چلںا پھرںا ،تو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے جوش میں کمی ال سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ دوسروں کی مدد
حاصل کر کے آپ ںے آپںی آزادی کہیں ںہ کہیں کھو دی ہے۔
آپ کا مزاج بدل سکتا ہے اور آپ مںدرجہ ذیل باتیں پیش آ سکتی ہیں۔













اداسی اور آںکھوں میں آںسو کا آںا۔
ہمیشہ تکان کا احساس ہوںا۔
ٹھیک سے ںیںد کا ںہ آںا۔
آپ جس طرح دکھا ئ دے رہے ہیں اس پر توجہ ںہ دیںا۔
جلد غصہ ہوںا اور اوںکھںا
دوسروں کو بہت ساری تکلیفیں اور پریشاںی دے کر احساس جرم میں گرفتار ہوںا۔
چیزوں کا بھولںا۔
بھوک کا ںہ لگںا۔
یہ ںہ سمجھںا کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا تھا اور آپ کتںے شدید بیمار تھے۔
اس طرح خوف زدہ ہو جاںا کہ آپ کی موت ہوںے والی تھی۔
دوبارہ بیمار پڑ جاںے کی فکر میں مبتال رہںا۔
اس بات کی فکر کرںا کہ پتہ ںہیں آپ کو ٹھیک ہوںے میں کتںا وقت لگے گا۔

آپ کے گھر والے اور دوست احباب آپ کو گھر واپس ال کر خوشی محسوس کریں گے۔ لیکن آپ ہو سکتا ہے کہ اس بات کو ںہ
سمجھ پائیں کہ آخر آپ اتںا اداس کیوں محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اس موضوع پر ان لوگوں سے بات کریں۔ ساتھ ہی اپںے جی پی
سے بھی ملںے کے لیے جائیں۔ جو آپ کو اس طرح کی پریشاںی سے ںکلںے میں معاوںت کریں گے۔
جیسے جیسے آپ ٹھیک ہوتے جائیں،اور دوسرے کام کرںے لگیں ،تو آپ کو ںئے چیلیںج کا سامںا کرںا پڑے گا۔ ان کاموں کو کر
کے آپ خوف زدہ محسوس کریں۔ ایسے میں اطمیںان بںائے رکھیں ،اور ان کاموں کی رفتار کو کم کر دیں،اور گہری ساںس لیں۔
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آئ سی یو سے ںکلںے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آ پ کئ طرح کی جسماںی تبدیلی کو محسوس کریں۔ ان میں یہ تبدیلیاں شامل ہو
سکتی ہیں۔
 واضح خواب۔
 برے سپںے۔
 فلیش بیک( یعںی پراںی باتوں یا تجربات کو یکایک بہت واضح اںداز میں یاد کرںا)
 وہم۔
 فکر۔
 اعتماد میں کمی۔
کبھی کبھی یہ تبدیلیاں ایک آواز ،کسی مہک  ،یا کسی چیز کو دیکھںے سے ںمایاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ یہ ختم ہوتا
جائےگا۔

ںیںد
آپ کو صحت مںد رہںے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لگاتار اچھی ںیںد لیں۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ںارمل روٹین میں آںے میں
تھوڑا وقت لگ جائے۔ ہوسکتا ہے کہ سوںے میں آپ کو کافی دقتوں کا سامںا کرںا پڑے۔ یا پھر رات میں اچاںک آپ کی ںیںد ختم ہو
جائے۔ اگر اس طرح کی کوئ پریشاںی ہے تو پھر سوںے کے وقت دودھ پیئیں۔ لیکن چائے یا کافی سے پرہیز کریں۔ کیوں کہ کیفین
کی وجہ سے ںیںد اچٹ سکتی ہے۔ سوںے سے پہلے مطالعہ یا ریڈیو سںںے سے بھی ںیںد الںے میں مدد ملتی ہے۔ آپ کے جی پی
آپ کو کوئ مںاسب مشورہ دے سکتے ہیں اگر اس طرح کی کوئ دقت درپیش ہے تو۔ لیکن اس میں بہتری تبھی پوری طرح آئے
گی جب آپ پوری طرح صحت مںد اور چاک وچوبںد ہوںے لگیں گے۔

اس بات کو سمجھںا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اںٹںیسیو کیر میں اپںے گزارے ہوئے وقت کو لے کر لوگوں کے مختلف تجربات و احساسات ہو سکتے ہیں ۔ کچھ لوگوں کے لیے
یہ پورا عمل ایک عام سی لگںے والی بات ہو سکتی ہے جیسے وہ کسی اور اسپتال میں ٹہرے ہوں۔ کچھ لوگوں کو یہ باتیں ٹھیک
سے یاد بھی ںہیں رہ سکتیں۔ یا پھر وہ اسے بھولںے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ کچھ دوسرے لوگوں کے لیے وہیں یہ سارا تجربہ
بےحد خراب ثابت ہو سکتا ہے اور اںھیں یہ سب بھولںے میں وقت لگ سکتا ہے۔
آئ سی یو میں اسٹاف کی طرف سے جو تیز دوائیاں دی جاتی ہیں وہ آپ کی صحت کی بحالی کے لیے ہی دی جاتی ہیں۔ اور اس
سے آپ کے دماغ اور جسم پر فرق پڑںا ایک فطری بات ہے۔ آئ سی یو میں داخل مریضوں کے اںدر یہ بھی عام طور پر دیکھا
گیا ہے کہ وہ وہم کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو ڈراوںے سپںے آتے ہیں ،یا اس طرح کے خواب آتے ہیں جو حقیقت معلوم ہوں۔
اور اںھیں خوف زدہ کرتے ہوں۔ کبھی کبھی ایسا بھی لگ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آرہا ہے اس سے آپ بخوبی
واقف ہیں۔ لیکن آپ کو علم ںہیں ہے کہ آپ کہاں تھے اور آپ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔

وہم اور پیروںیا
آئ سی یو کے مریضوں کے لیے برے خواب آںا یا وہم کا ہوںا ایک عام سی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو
او ر آپ کو یہ احساس ہوا ہو کہ کوئ آپ کو زدوکوب کر رہا ہے ،بستر میں آپ پھںس کر رہ گئے ہوں ،یا پھر آپ کو قیدی بںا لیا
گیا ہو۔ یہ ممکن ہے کہ جو ڈرپ آپ کو دی گئ ہے اور جو کیتھیٹر آپ کے اںدر داخل کیا گیا ہے تاکہ آپ کا جسم ںارمل طریقے
سے کام کر سکے اور آپ کی حالت پر ںگراںی رکھی جا سکے۔ اس طرح کا خوف ہفتوں تک باقی رہ سکتا ہے جب آپ کو جںرل
وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے تب بھی ،یا اسپتال سے چھٹی مل جاںے کے بعد بھی۔
آپ کو پیروںیا کا بھی احساس ہو سکتا ہے جب آپ کچھ سمجھںا چاہیں جب آپ بہت الجھاو کا شکار تھے۔ لیکن یہ باتیں بھی
گزرتے وقت کے ساتھ ختم ہوتی جائیں گی۔ اگر دوبارہ اسپتال چیک اپ کے لیے جاںے میں آپ کو خوف کا احساس ہو ،توپھر
اپںے ساتھ کسی ایسے شخص کو لے جائیں جس پر آپ اعتماد کرتے ہوں۔
کچھ معامالت میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مریض کے ساتھ ان کے رشتے دار بھی آئ سی یو میں عالج کے بعد کافی تںاو میں
دکھائ دیتے ہیں۔ اسےپوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر (پی ٹی ایس ڈی )کہا جاتا ہے۔ لیکن ایسا شاذو ںادر ہی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو
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پی ٹی ڈی ایس سے متاثر دکھائ دیتے ہیں تو کسی کاوںسلر پروفیشںل سے بات کر کے اسپتال آںا ان کو اچھا لگتا ہے۔ آپ اپںے
جی پی سے ایسے کسی کاںوںسلر کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں۔

جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اس سے ان چیزوں سے مدد مل سکتی ہے۔
اسپتال چھوڑںے کے بعد آئ سی میں جو آپ کا وقت گزرا ہے اس کے بارے میں سواالت پوچھ سکتے ہیں۔ کچھ اسپتال فولو اپ
کلیںک کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ وہ آپ کو آئ سی یو اسٹاف سے دوبارہ مالںے اور بات کرںے میں مدد کرتے ہیں جو یہ بتاتے
ہیں کہ آپ کے ساتھ وہاں کیا کیا پیش آیا تھا۔ حاالںکہ وہاں پھر کبھی لوٹ کر جاںا آپ کو خوف زدہ کرںے والی بات لگ سکتی
ہے۔ اور ایسا کچھ دیر تک لگ سکتا ہے جب تک کہ آپ ذہںی طور پر پوری طرح تیا ر ںہ ہو جائیں یہ جاںںے کے لیے آپ کے
ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا۔ لیکن یہ عمل آپ کے لیے فائدہ مںد ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ ںے اپںا وقت کتںا گزارا تھا اور آپ کے
سات کیا ہوا تھا۔
آئ سی یو میں جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا ہے اسے آپ پوری طرح یاد ںہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر ان باتوں کو لکھ لیا جائے تو
بعد میں اسے یادداشت میں الںے میں مدد ملتی ہے۔ آپ یہ بھی کوشش کر سکتے ہیں کہ روزاںہ کے ساتھ پیش آںے والے واقعات
کو یا د کرںے کی کوشش کریں۔ اور اس سے اس بات کو بھی سمجھںے میں مدد ملتی ہے کہ کتںا قیمتی وقت آپ کا وہاں گزرا ہے۔
آپ اگر اس سلسلے میں اپںے گھر کے لوگوں اور دوستوں سے بھی بات کریں تو مدد مل سکتی ہے۔
اگر آپ کے کسی رشتے دار اور مالقاتی ںے کوئ ڈائری اس دوران کی لکھ رکھی ہے ،تو اسے پڑھ کر بھی اس بات کو سمجھںے
میں مدد ملے گی کہ آپ کے ساتھ کیا پیش آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسے آپ فوری طور پر پڑھںا ںہ پسںد کریں اور یہ عمل بے حد
جزباتی بھی ہو سکتا ہے ،لیکن بہت سے مریضوں ںے جب اپںے کسی رشتےدار کی ڈائری پڑھی ہے تو اںھیں ان باتوں کو
سمجھںے میں مدد ملی ہےکہ ان کے ساتھ بال آخر کیا ہوا تھا۔
اگر اس سے آپ کو مدد ملتی ہے ،تو پھر آپ کے ساتھ طبی ںقط ںظر سے جو کچھ پیش آیا تھا اس کو بعد میں بھی سمجھںے کی
کوشش کر سکتے ہیں۔ فولو اپ کلیںک کے اسٹاف اس کام میں مدد کر سکتے ہیں یا پھر اپںے جی پی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔

صحتیابی کے لیے اچھی خوراک لیں۔
جب آپ اںٹںسیو کیر میں تھے تو خوراک کے طورپر آپ کو رقیق چیزیں کھاںے کے لیے دی گئ ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ںاک
میں ٹیوب ڈال کر آپ کو خوراک دی گئ ہو یا پھر پیٹ میں ٹیوب جوڑ کر ۔ یا پھر سیدھے طور پر آپ کی ںسوں میں ڈرپ ڈال کر۔
آپ کے جسم ںے اتںی چربی اپںے اںدر جذب کر لی ہوگی اور اعصاب میں اتںی قوت جتںی کہ آپ کی بیماری سے لڑںے کے لیے
ضروری ہے۔





کھاںے میں آپ کو دقتیں آ سکتی ہیں کیوں کہ:
آپ کو بہت بھوک کا احساس ںہیں ہوتا۔
آپ کے مںہ میں چھالے ںکل آئے ہوں جس سے کھاںے میں دقت آرہی ہو۔
کھاںا ںگلںے مین تکلیف ہوتی ہو۔

لیکن ان پریشاںیوں سے آپ ںجات حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہلکی خوراک لیںے کی کوشش کریں اور اسے دن میں کئ بار لیں۔
بجائے کہ ایک ہی بار میں بہت سارا کھاںا کھا لیں۔ پورے دن میں دوتین بار ہلکا ںاشتہ کریں۔ آپ خاص طور پر تیار کی گئ دودھ
کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح کی چیزیں آپ کو اسپتال میں دی گئ تھیں۔ جس میں بہت سارا وٹامن اور غذائت ہو۔
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کھاںا دھیر دھیرے اطمیںان سے کھائیں اور آرام کریں تاکہ بدہضمی سے بچاجا سکے۔
کچھ کھاںے بے حد ںمکین اور میٹھے لگ سکتے ہیں مگر ایسا آپ کے مںہ کا ذائقہ بدلںے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور اسے
ٹھیک ہوںے میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک عام سی بات ہے اور جلدی ہی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کھاںے میں
الگ سے ںمک اور چیںی کا استعمال ںہ کریں۔
اگر آپ شراب ںوشی کو پسںد کرتے ہوں ،تو اپںے ڈاکڑ سے ضروری مشورہ کر لیں کہ جو دوائیاں آپ لے رہے ہیں اس پر یہ
اثراںداذ تو ںہیں ہوگا۔ لیکن اگر پیںا صحت کے لیے بہت زیادہ ںقصان دہ ںہ ہو تب بھی زیادہ مقدار میں شراب پیںے سے پرہیز
کریں۔
کبھی کبھی تیز ایںٹی بایوٹیک اور ایسٹروائڈ لیںے سے اںفکشن کی شکایت ہو جاتی ہے۔ جیسے اورل کیںڈیڈا( آپ کے مںہ میں
تھرش کا ہوںا) جس سے آپ کے مںہ اور زبان کے اوپرسفید طرح کی چیزیں دکھا ئ دے سکتی ہیں۔ اور اس سے ںگلںےمیں دقت
ہوتی ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تھرش کی شکایت ہے تو آپ کے جی پی اس کا عالج بہ آساںی کر سکتے ہیں۔
صحت بحالی کے عمل کے دواران خوب سارا پاںی پیئیں۔ دھیان رہے کہ جسم میں پاںی کی کمی ںہ ہوںے پائے۔ اس سے مںدرجہ
ذیل پریشاںیاں سامںے آ سکتی ہیں:




جلد میں روکھاپن آ سکتا ہے۔
آپ کو پیشاب کم آئے جس سے آپ کے گردے پر برا اثر پڑ سکتا ہے؛ اور
آپ کو کمزوری اور تھکن کا احساس زیادہ ہوگا۔

اس لیے دن میں لگاتار پاںی پیتے رہیں۔ آپ کوئ گرم چیز یا پاںی اور اسکویش بھی لے سکتے ہیں۔
اگر آپ کو اور کسی مدد کی ضرورت ہو یا ایسا کچھ ںظر آئے جو آپ کو پریشان کرے ،تو آپ کو اپںے جی پی سے ملںا چاہیے۔
آپ کو اپںے جی پی سے ان حاالت میں بھی بات کرںی چاہیے اگر:





اگر آپ کو اپںے ںارمل وزن کو دوبارہ حاصل کرںے میں پریشاںی آ رہی ہو۔
اگر آپ کی آںتوں کی رفتار ںارمل ںہ ہوتی ہو۔
آپ کے پیشاب میں خون آئے؛ یا
آپ کو شدید بدہضمی کی شکایت ہو جائے۔

ہو سکتا ہے کہ ان پریشاںیوں سے ںجات دالںے میں آپ کا جی پی کوئ بہتر مشورہ آپ کو دے یا پھر آپ کو کسی ڈایٹیشین کے
پاس بھیج دیں۔
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اظہار تشکر:
ہم ان سبھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جںھوں ںے اس کتابچہ کو تیار کرںے میں اپںا تعاون پیش کیا ہے اور ان سبھی اشخاص
کا جںھوں ںے اسے بہتر بںاںے میں اپںے قیمتی اوقات کے ساتھ ساتھ بہتر مشوروں سے بھی ںوازا ہے۔
لیکن ہم خاص طور پر مںدرجہ ذیل لوگوں کا شکریہ ادا کرںا چاہیںگے۔
 سماںتھا وارڈ اور لوسی او برائن ،جن کا تعلق روائل ہیمپ شائر کاوںٹی ہوسپیٹل سے ہے۔
 ڈاکڑ االسادر شارٹ ،اکںارک سے۔
 ڈاکڑ جین ایڈلٹسن ،کںسلٹیںٹ ان اںٹیںسیو کیر میڈیسن ،سیںٹرل ماںچسٹر۔ یوںیورسٹی ہاسپیٹل این ایچ ایس فاوںڈیشن ٹرسٹ
ایںڈ کلیںیکل اڈوائزر ٹو دی ڈپارٹمںٹ آف ہیلتھ۔
 ریچل بںکس ،فرام ایرڈیل این ایچ ایس ٹرسٹ۔
 پیڑ جب ،کیتھرین وہائٹ ،مو پیسکیٹ ،ایلین کین ،باربرا رائٹ اور آرتھر ویبھر فرام آئ سی یو اسٹیپس۔

Registered Charity Number: 1117033
Copyright © ICUsteps, Milton Keynes, 2011
All rights reserved.

