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خود کو تقصان پہنچانے پر پس مندان کے لئے معلومات
خود کو نقصان پہنچانے کے بارے ميں
خود کو نقصان پہنچانا خود کو چوٹ پہنچانے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ يہ ايسا عمل ہے جس سے کوئی جسمانی
طور پر خود کو چُوٹ پہنچاتا ہے۔
جسمانی درد کو برداشت کرنا اکثر قدرے آسان ہُوتا ہے بنسبت جذباتی درد کے۔ اِس کو برداشت کرنے سے
عارضی طور پر چھٹکارا حاصل ہُو جاتا ہے اور پس مندگان کو سکون کا احساس پيدا ہُو جاتا ہے

خود کو نقصان پہنچانے کے بارے ميں پُرانی کہاوتيں :
پُرانی کہاوت :خود کو نقصان پہنچانا  ،خودکشی کی نکام

کوشش ہُوتی ہے

حقيقت  :يہ برداشت کرنے اور زندگی گزارنے کا طريقہ ہے – مرنے کی کوشش نہيں ہے۔ چُوٹيں کبھی کبھار سنگين
بھی ہُو سکتی ہيں ليکن بہت کم ايسا ہُوتا ہے کہ خطرائے جان بن جائيں  -پس ماند ہُو سکتا ہے ُخود کو مارنا چاہتی
ت خود نہيں۔
ہُو  -بزا ِ
پُرانی کہاوت  :يہ صرف توجہ حاصل کرنے کہ خاطر ہ ُوتا ہے ،نظر انداز کريں
حقيقت  :اکثر ايسے لوگ جو ُخود کو نقصان پہنچاتے ہيں وه اپنی چُوٹوں کو دوسروں سے چھپاتے ہيں۔ يہ توجہ
حاصل کرنے سے کہيں زياده برداشت کرنے سے متعلق ہے۔ ہر ايک کو توجہ کہ ضرورت ہُوتی ہے ۔ يہ جذباتی
درد کو برداشت کرنے کی خود کی کوشش ہے ۔ کچھ لوگوں کے لئے  ،خود کو نقصان پہنچانا حدتل ورثہ توجہ
دالنے کی کوشش کرنا ہ ُوتا ہے کہ جس ذہنی اور جذباتی تکليف سے وه کزر رہی ہُوتی ہيں۔ اِس کو نظر انداز
نہيں کيا جانا چاہئے ۔
پُرانی کہاوت  :جو کوئی خود کو نقصان پہنچاتا ہے وه دوسروں کے لئے خطرا ه ہُوتا ہے
حقيقت :خود کو نقصان پہنچانا نہايت ذاتی عمل ہے اور اِس کے نفی ر ِد عمل حاصل کی وجہ سے اس کے بارے
ميں کھلے عام نہيں گفتگو کی جا سکتی۔ جو شخص خود کو نقصان پہنچاتا ہے وه دوسروں کے لئے اتنا ہی
خطرناک ہے جتنا کہ کوئی اور۔
پُرانی کہاوت :خود کو نقصان پہنچانا پاگلپن کی ايک نشانی ہے
حقيقت :يہ سچ نہيں ہے۔ يہ گھبراہٹ کی نشانی ہے اور ايسے شخص کی جو زندگی سے مقابلہ کر رہا

ہ ُو۔

ُچوٹ کو کم از کم کرنے کے لئے آپ کيا کر سکتی ہيں
اگر آپکو لگتا ہے کہ ايسا ممکن ہے کہ آپ خود کو نقصان پہنچائيں تو منشيات اور /يا شراب سے گريز کريں  ،تاکہ
حادثاتی طور پر جتنی آپ چُوٹ پہنچانا چاہتی ہُوں اُس سے زياده شديد نہ لگ جائے
ﺍﻧﻔ，ﮑﺸﻦ بچائيں اگر آپ کاٹيں تو کوئی صاف چيز استعمال کريں۔ جس چيز سے آپ خود کو نقصان پہنچاتی ہيں وه
کبھی بھی نہدوسروں کے ساتھ بانٹيں ۔ کوشش کريں کہ اُوپر والے حصے کے قريب بﮍی نسوں اور رگوں والے
حصے کو بچائيں  ،اور اِس چيز کی يقين دہانی کريں کہ آپکے ٹيٹنس کے ٹيکے تمام لگے ہُوئے ہُوں ۔
تيار رہيں کہ :پٹياں اور مصفی تيار رکھيں تاکہ آپ اپنی چُوٹوں کی ديکھ بھال کر سکيں۔
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کوئی بھی کٹ ہُو تو اُسے باريک جاليدار نرم کاٹن سے صاف کريں ،کاٹن ُوول سے نہيں ۔ اِس کو خشک بے چپک
پٹی کے ساتھ ڈانپ ديں۔ اور مصفی کريم اور سپرئے پاس ہُونا سودمند ثابت ہ ُو سکتا ہے ۔
جلے ہُوئے حصوں کو  30 – 20منٹوں کے لئے ٹھنڈے پانی کے نيچے رکھيں ۔ جلے ہُوئے اور گرم پانی وغيره
سے جلے  ،آپکی سوچ سے زياده شديد ہُو سکتے ہيں  -درد بعد ميں بہت زياده شديد ہُو سکتا ہے۔ کريم اور سپرئے
تيار رکھيں تاکہ آپ اپنی چوٹوں کی ديکھ بھال کر سکيں ۔ آپ يہ کيمسٹ سے خريد سکتی ہيں۔
زخم سے اگر خون تيزی سے بہہ رہا ہُو تو ايمبولنس کے لئے فون کريں )  999ڈائل کريں( ،چُوٹ کو صاف
تولئے يا کپﮍے ميں لپيٹ ديں اور اطمنان سے رہنے کی کوشش کريں۔

طبی مشورے کی ضرورت
سنگين ُچوٹيں ۔ اگر آپکا کوئی بھی کٹ گہره ہے تو آپکو ڈاکٹری مدد چاہئے ہُو گی۔ ُخون کے بہنے کو کم کرنے
کی لئے زخمی حصے کو اُونچا اور دبا کر رکھنے کی کوشش کريں جبتک آپ ہسپتال نہيں پہنچ جاتيں۔ پچاس پينی
کے سکے سے بﮍا جلے ہ ُوئے کا زخم ہُو تو بھی آپ کو طبی مدد حاصل کرنی چاہئے  ،يا اگر وه جلد کے اندر
گہرائی ميں چال گيا ہُو۔
ُمتعدّی ۔ اگر کٹس اور جلے ہُوئے حصے ميں جراثيم پھيل جائيں تو ضروری ہے کہ طبی عالج کروائيں نہيں تو
آپ شديد بيمار ہُو سکتی ہيں۔
دھکا پہنچ سکتا ہے اگر آپ کا بہت زياده خون ضائع ہُو گيا ہُو تو۔ يا اگر آپ کا شديد يا بﮍا حصہ جال ہُو۔ اگر ايسا
ہُو تو ايمبولنس کو فون کريں۔
زہريالپن ۔ اگر آپ ﺑﻠ，ﭻ يا ديگر تيزابيت والی چيز پيتی ہيں تو

آپکو زہر آلودگی کا خطرا ہُو سکتا ہے۔ ايسے

حاالت ميں آپکو فوری طور پر طبی مشوره يا عالج کروانا چاہئے۔
ضرورت سے زياده دوا لينا۔ اگر آپکو لگتا ہے کہ آپ نے بہت زياده نشہ آور چيز کھا لی ہے ) ڈاکٹری نسخے والی
يا غير قانونی( ضروری ہے کہ فوری طبی مدد حاصل کريں۔

ہمارے بارے ميں
ہم خواتين کے لئے مفت اور رازدارانہ مدد فراہم کرتے ہيں ،باره سال اور اُس سے بﮍی عمر کی لﮍکياں اور
مختلف جنسی کميونٹی سے تعلق رکھنے والے تمام افراد جن کو زندگی کے کسی بھی حصے ميں جنسی تشدد کا
سامنا کرنا پﮍا ہُو۔ اپنے احساسات اور تجربات کے بارے ميں بات کرنے کے لئے ہم آپکو محفوظ اور رازدارانہ جگہ
فراہم کر سکتے ہيں۔
ہمارے ساتھ پہال رابطہ انگريزی ميں ہُونا الزمی ہے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مالقات متعين کرنا چاہتی ہيں اور آپ
انگريزی نہيں بول سکتيں تو آپ اپنے بھروسے کا انگريزی بولنے واال دوست يا کسی دوسرے ادارے ميں کام
کرنے والے کارکن ،جيسے کہ ہيلتھ ورکر يا ڈاکٹر سے کہہ کر ہم سے رابطہ کر سکتی ہيں ۔ پھر ہم مترجم کے
ساتھ آپ سے ملنے کے لئے مالقات مقرر کر سکيں گے۔ ہميں يہ جاننے کی ضرورت ہُو گئی کہ آپ کون سی
زبان بولنے کو ترجيح ديں گی ۔
اگر انگريزی آپکی مادری زبان نہيں ہے اور آپ فون پر کسی سے بات کرنا چاہتی ہيں تو آپ “ريپ
کرائيسس سکاٹلينڈ ) (Rape Crisis Scotlandکی امدادی الئن پر فون کر سکتی ہيں اور وه ٹيليفون پر مترجم
کا انتظام کر پائيں گے۔ اُن کی مفت فون کی امدادی الئن ہر روز شام چھ بجے سے رات باره بجے تک کھلی
رہتی ہے08088 01 03 02 :
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متعدد

معلوماتی دستی اشتہار

دستياب :

مختلف زبانوں ميں ہماری ويب سائٹ پر ہمارے پاس متعدد معلوماتی دستی اشتہارات دستياب ہيں:
 www.ewrasac.org.uk۔ اگر آپ چاہتے ہيں کہ ہم آپکو کاپياں ارسال کريں تو برائے مہربانی 0131 556 9437
پر فون کريں يا  support@ewrasac.org.ukپر ائ ميل کريں۔ ہم بغير نشان کے لفافے ميں آپکو ارسال کر ديں
گے۔ اگر آپکو بﮍے حروف ميں معلومات درکار ہُو تو ہم آپکے لئے اس کا انتظام بھی کر سکتے ہيں۔
•
•
•
•
•
•
•

) (Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre – EWRASACکی امدادی خدمات پر
معلومت
فيملی کے لئے  ،دوستوں اور ساتھيوں کے لئے معلومات
اقليتی نسليات سے تعلق رکھنے والی  ،پناه گير اور ريفيوجی خواتين کے لئے معلومات
تکليف دے واقعات کے تصوّر کے بارے ميں
ہيبت ناک احساسات کے بارے ميں
ايسٹ لودھين سيکشول ابيوز سروس )(East Lothian Sexual Abuse Service – ELSAS
دی سٹار پروجيکٹ – ائيڈنبراه ميں بارا سے اٹھاره برس کی جنسی تشدد سے پس مانده لﮍکيوں کے لئے
سہارے

ايئڈنبراه

ويمنز ريپ اينڈ سيکشول ابيوز سينٹر

Edinburgh Women’s Rape and Sexual Abuse Centre
1 Leopold Place, Edinburgh, EH7 5JW
ہيلپ الئن0131 556 9437 :
www.ewrasac.org.uk
ريجسٹرڈ چيرٹی حوالہ۔ SC 006208
نومبر 2010

3

