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 ریضوں کے لئے معلومات کا پرچہ

 :یہ پرچہ وضاحت کرتا ہے

 کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن سی پی آر کیا ہے 

 سی پی آار کے بارے میں فیصلے کس طرح کئے جاتے ہیں 

 آپ اس فیصلے میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں کہ آیا آپ کو سی پی آر دی جائے یا نہیں 

 

یہ ایک عام معلومات کا پرچہ ان مریضوں کے لئے ہے جو کہ سولہ    سال سے ذیا دہ عمر کے ہیں۔  یہ 

مریضوں کے رشتہ داروں، دوستوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کے لئے بھی کارآمد ہو سکتا ہے۔ممکن ہے 

کہ یہ پرچہ سی پی آر کے بارے میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب نہ دے، لیکن یہ اس کےبارے میں 

 موجود مسائل اور آپ کے لئے موجود اختیارات کے بارے میں سوچنے میں مدد دے سکتا ہے۔

اگر  آپ کوئی دوسرا سوال پوچھنا چاہتے ہوں ، تو  برائے مہربانی ان صحت کے ماہرین سے بات کریں جو 

 آپ کی دیکھ بھال کر رہے ہوں۔
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 کیا سی پی آر ہمیشہ کام کرتا ہے؟.    3

 

سی پی آر کی وجہ سے آپ کا دل اور سانس کا عمل دوبارہ شروع ہونے کے امکانات کا 
 :انحصار ہے

 آپ کے دل اور سانس کا عمل کیوں بند ہوا تھا 

 کوئی بیماری یا طبی مسائل جو آپ کو ہوں یا ماضی میں ہوئے ہوں 

 آپ کی صحت کی مجموعی حالت 

 

جب اسپتال میں سی پی آر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ دل اور سانس کے عمل کو 
شروع کرنے میں دس میں سے چار  مریضوں میں کامیاب ہوتی ہے۔ لیکن ان میں سے 
صرف دس میں سے دو مریض ہی اتنے لمبے عرصے تک بچتے ہیں کہ ان کی اسپتال 

 سے چھٹی ہو سکے۔

یہ اعداد ان مریضوں میں اور کم ہوتے ہیں جن کو صحت کی  سنگین بیماریاں ہوں اور وہ 
 جو اسپتال میں نہ ہوں۔

یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ اعداد صرف ایک عام تصویر پیش کرتے ہیں اور اس کے 
بارے میں حتمی پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ آپ   ذاتی طو ر پر  کیا توقع کر سکتے ہیں۔ 
ہر فرد مختلف ہوتا ہے اور آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرنے  والی ٹیم سمجھائے گی کہ 

 سی پی آر کا آپ پر کیا اثر پڑے گا۔

 

 کیا سی پی آر کبھی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے؟ .4
 

دل اور سانس شروع کرنے کے طریقوں کےکبھی کبھی ضمنی اثرات ہو سکتے ہیں، مثال 
کے طور پر نیل پڑنا، پسلیوں کا ٹوٹ جانا، اور پھیپھڑوں میں سوراخ ہو جانا۔ سی پی آر  
کرنے کی کوششیں  سب کی بہترین کوششوں کے باوجود ہمیشہ دل کی دھڑکن  یا سانس 

کے عمل کو شروع کرنے میں کامیاب نہیں ہو  سکتیں۔ کامیابی اس بات پر انحصار کرتی 
ہےکہ آپ کا دل اور سانس کا عمل کیوں بند ہوا تھا، اور آپ کی عام صحت کیسی ہے۔ یہ 

اس پر بھی انحصار کرتا ہے کہ آپ  کے دل اور سانس کو کتنے جلدی دوبارہ شروع کیا جا 
 سکتا ہے۔

جن لوگوں کو ہوش میں الیا جاتا ہے ، وہ پھر بھی بہت بیمار ہوتے ہیں اور ان کو مزید 
عالج کی ضرورت ہوتی ہے، عام طور پر  نگہداشت قلب کے شعبے میں یا انتہائی 

نگہداشت  کے شعبے میں۔کچھ مریض مکمل طور پر شفایاب ہو جاتے ہیں،  کچھ شفا پا 
لیتے ہیں مگر کچھ  صحت کی بیماریوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ کبھی بھی اس حد تک  

نہیں حاصل کر پاتے جو ان کو پہلے حاصل تھی۔کچھ افراد کو جسمانی یا ذہنی صحت  
دماغی نقصان پہنچتا ہے یا وہ کوما میں چلے جاتے ہیں۔ جن افراد کو بہت سے صحت کے 

  مسائل   ہوتے ہیں ان کا مکمل طور پر صحتیاب ہونے کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔

 سی پی آر کیا ہے؟ .1

 

کارڈیو پلمونری اریسٹ کا مطلب ہے کہ ایک فرد کا دل اور سانس لینے کا عمل رک گیا 

ہے۔ اگر ایسا ہو تا ہے تو کبھی کبھی یہ ممکن ہوتا ہے کہ ایک ہنگامی حاالت میں کرنے 

والے عالج جسے سی پی آر کہتے ہیں، کے ذریعے اس فرد کے دل اور سانس کے عمل 

 کو دوبارہ شروع کیا جا سکے۔

 

 : سی پی آر میں شامل ہو سکتا ہے

 

 بار بار سینے کو زور زور سے نیچے دبانا 

 دل کو بجلی کے جھٹکوں کے استعمال سے دوبارہ شروع کرانا 

 منہ کے ذریعے منہ میں سانس دینا اور 

  ناک اور منہ کے اوپر ماسک لگا کر اور سانس کی نالی میں نلکی لگا کرمصنوعی

 طریقے سے پھیپڑوں کو  پھالنا

 

 سی پی آر کب استعمال کیا جاتا ہے؟ .2

 

میں کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر جب آپ کو شدید چوٹ لگی ہو یا دل کا دورہ پڑا ہو۔ 

لیکن سی پی آر کا استعمال ہمیشہ نہیں کیا جاتا؛ اس کا انحصار حاالت پر اور ڈاکٹر کی 

 رائے پر ہوتا ہے کہ اس کے کام کرنے کے کتنے امکان ہیں۔

اگر آپ پہلے ہی سے بہت بیمار ہیں، اور اپنی ذندگی کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں، ممکن 

ہے کہ آپ کو دوبارہ ہوش میں النے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ان حاالت میں ، سی پی آر کی 

 ممکن ہے کوشش نہ کی جائے۔

اگر آپ نے پہلے ہی کہ دیا ہے کہ آپ سی پی آر نہیں چاہتے تو اس کا استعمال نہیں کیا 

میں دی گئی معلومات اس لئے لکھی گئی ہے  تا کہ یہ فیصلہ کرنے جائے گا۔اس پرچے   

میں آپ کی مدد کی جائے کہ آیا آپ یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یہ یا د رکھنا 

ضروری ہے کہ آپ کے رشتہ دار، دوست اور دیکھ بھال کرنے والے آپ کے لئے یہ 

  فیصلہ نہیں کر سکتے۔
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اگر میں سی پی آر کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں تو کیا بعد میں یہ .    7 

 فیصلہ بدل سکتا ہوں؟

 

آپ اپنا فیصلہ کبھی بھی بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے رائے بدل لی ہے تو عملے کے کسی 

فرد کو بتائیں جو کہ یقین دہانی کرے گا کہ ڈاکٹر کو رابطہ کرے  تا کہ آپ کے فیصلے 

کے بارے میں آپ سے بات کرے۔ڈاکٹر اس بات کی یقین دہانی کرے گا کہ آپ کا سب سے 

حالیہ فیصلہ آپ کی صحت کی دیکھ بھال کے ریکارڈ میں رکھے۔ اگر آپ نے مستقبل کا 

فیصلہ بنانے کے بعد اپنی رائے تبدیل کر لی ہے توجو عملہ آپ کی دیکھ بھال کر رہا ہے 

  وہ پرانے کاغذات کو ہٹا دیں گے۔

 

مریض جو پہلے سی پی آر  نہیں چاہتے تھے اگر آپ نے اپنی رائے بدل لی ہے، اور اگر 

اب آپ سی پی آر چاہتے ہیں، تو اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اور اس کو لکھ بھی لیں۔ اس کے 

مریض کا سی پی آر حاصل کرنے کا فیصلہ اسی وقت پورا : عالوہ پوائنٹ پانچ بھی دیکھیں

 کیا جائے گا اگر صحت کی ٹیم سمجھتی ہے کہ یہ مناسب ہو گا۔

 

 

کیا مجھے فیصلہ کرنا ہو گا کہ کہ مستقبل میں مجھے سی پی آر چاہئے 8.   

   کہ نہیں؟

 

اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ کو سی پی آر کے بارے میں فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے  

۔ متبادل طور پر آپ بعد میں اس بارے میں سوچ سکتے ہیں اگر آپ ابھی کوئی فیصلہ نہیں 

کر سکتے۔آپ کے گھر والے، اقربا، دیکھ بھال کرنے والےاور وہ جو آپ کو بہتر جانتے 

 ہیں آپ کا وہ فیصلہ کرنے میں مدد کر سکتے ہیں جس سے آپ مطمئن ہوں۔

 

اگر آپ نے سی پی آر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تو آپ کی دیکھ بھال کا 

انچارج ڈاکٹران باتوں کو مِد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا کہ آپ کو سی پی آر دی 

 جائے یا نہیں، جو آپ نے اس سے کہی ہیں اور اس کا اپنا فیصلہ۔

کیا میں پہلے سے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ اگر میرا دل یا سانس رک    5. 

 جائے تو مجھے سی پی آر نہیں چاہئے؟

 

اگر آپ کوپتہ ہے کی آپ کو سی پی آر نہیں چاہیئے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں، جو کہ 

یقین دہانی کرے گا کہ آپ کے فیصلے کی عزت کی جائے۔ آپ ممکن ہے کہ ایک زندہ 

وصیت بنانے کومددگار سمجھیں ، جس کو  مستقبل کا فیصلہ بھی کہتے ہیں تا کہ اپنے 

فیصلوں کو لکھ سکیں۔اگر آپ نے زندہ وصیت بنائی ہے تو اپنی صحت کی دیکھ بھال 

کرنے والیٹیم کو اس کا بتائیں تا کہ وہ اس کی ایک نقل آپ کے  صحت کی دیکھ بھال کے 

ریکارڈ میں رکھیں۔ آپ اپنے اقربا کو بھی اس کا بتائیں تا کہ انہیں بھی آپ کی خواہشات کا 

 www.adrtnhs.co.ukعلم ہو ایڈوانس ڈیسیشنز کے لئے دیکھی ۔

 

 

کیا میں پہلے سے فیصلہ کر سکتا ہوں کہ اگر میرا دل یا سانس رک 6.   

 جائے تو مجھے سی پی آر چاہئے؟

 

اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کو سی پی آر چاہیئے ، تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں اور اس 

بات کی یقین دہانی کریں کہ انہیں آپ کی خواہشات کا علم ہو۔ لیکن سی پی آر صرف اس 

وقت دی جائے گی جب ڈاکٹر سمجھے گا کہ یہ طبی طور پر مناسب ہے۔یہ آپ کی حالیہ 

صحت اور دوسری طبی مشکالت پر منحصر ہے۔ آپ کا ڈاکٹر  آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ 

 آپ کے کیس میں سی پی آر کے کام کرنے کے کیا امکانات ہیں۔

اگر اس کا امکان ہےکہ سی پی آر سے آپ کا دل اور سانس دوبارہ چلنا شروع ہو جائے 

گامگر یہ آپ کو شدید بیمار یا معذور چھوڑ دے گا، تو اس بارے میں آپ کی رائے بہت 

ضروری ہے کہ آپ کے خیال میں یہ خطرہ لینا چاہئے کہ نہیں۔آ پ کا ڈاکٹر آپ کی رائے 

سنے گا اور اگر آپ انہیں ملوث کرنا چاہتے ہیں تو ، آپ کے خاندان والوں ، دیکھ بھال 

 .کرنے والوں اور دوستوں کی رائے بھی سنے گا۔

 

اگر آپ ڈاکٹر کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے کہ سی پی آر آپ کے لئے مناسب ہے کہ 

نہیں، تو آپ دوسرےڈاکٹر کی رائے لے سکتے ہیں۔ آپ ثالثی خدمات یا کاونسلنگ سے مدد 

 لے سکتے ہیں یا رسمی طریقے سے شکایت کر سکتے ہیں۔
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 میں اور کس سے اس بارے میں بات کر سکتا ہوں؟   11.

 

اگر آپ اپنی فیملی، دوستوں اور دیکھ بھال کرنے والوں کے عالوہ  کسی اور اس بارے 

میں بات کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مدد ملے کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو 

 :مندرجہ ذیل میں سے کسی سے رابطہ کرنا آپ کے لئے مددگار ہو سکتا ہے

 

 کونسلر یعنی بات چیت کے ذریعے مشورہ دینے واال 

  انڈیپینڈنٹ ایڈووکیسی سروسز یعنی غیر جانبدارانہ مشوررےکی خدمات 

   مریض کے لئے مشوررہ اور مل کر کام کرنے کی خدمتPALS  

 مریض کی مدد کی خدمات 

 روحانی دیکھ بھال کرنے والے، جیسے کہ پادری 

 

 

 

 

 

اگر آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم سے اچھی طرح 

بات چیت کرنے کا موقعہ نہیں مال، یا آپ اپنی بات چیت سے خوش نہیں ہیں، تو آپ رسمی 

طور پر شکایت کرنے کے طریقہ کار پر عمل کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی اس وقت تک 

  سوال کرنے سے نہ ہچکچائیں جب تک آپ جو جاننا چاہتے ہیں پوری طرح سمجھ نہ جائی

 9.   اگر میں اپنا فیصلہ کرنے سے قاصر ہوں تو پھر کیا ہوگا؟

 

قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے لئے فیصلے کرنے کے لئے تقرر کر سکتے 

ہیں۔ یہ کوئی دوست، رشتہ دار یا ایسا کوئی فرد ہو سکتا ہے جس پر آپ اعتبار کرتے ہوں۔ 

اس فر د سے مشورہ لیا جائے گا اگر بعد میں آپ اپنے لئے  فیصلہ کرنے کی صالحیت 

 کھو دیں۔ 

کہتے ہیں۔ ایل پی اے کا تقرر کرنے LPAاس فرد کو آپ کا السٹنگ پاور آف اٹارنی  یعنی  

کے لئے آپ کو انڈیپینڈنٹ مینٹل کیپیسٹی ایڈوکیٹ  یا کسی اور غیر جانبدارانہ فرد جیسے 

 کہ وکیل سے

با ت کرنا پڑے گی جو آپ کو مشورہ دے گا کہ مناسب ایل پی اے کا تقرر کس طرح کر  

 سکتے ہیں۔

 

اگر آپ نے رسمی طور پر ایل پی اے کا تقرر نہیں کیا ہے تو،  آپ کی دیکھ بھال کا 

انچارج ڈاکٹر فیصلہ کرے گا کہ آپ کے لئے کیا بہترین ہے اور آپ کے دوستوں اور رشتہ 

داروں کی رائے کو مِد نظر رکھے گا۔ اگر ایسے لوگ ہیں جن کی رائے آپ اپنی دیکھ بھال 

کے لئے چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ، تو اپنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹ٘یم کو اس 

 کے بارے میں بتائیں۔

 

 

اگر میں یا میرا ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے سی پی آر نہیں ملنا  10.  

 چاہیئے تو کیا اس کا دوسرے عالج پر اثر ہوگا؟

آپ کے ڈاکٹر اور نرسیں آپ کو بہترین عالج اور دیکھ بھال فراہم کرتے رہیں گے۔ آپ کا 

ڈاکٹر اس بات کی یقین دہانی کرے گا کہ آپ، آپ کی صحت کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم، 

اور آپ کے جو دوست اور خاندان کے افراد  آپ کی دیکھ  بھال میں ملوث ہیں، ان کواس 

فیصلے کے بارے میں پتہ ہو اور وہ اس فیصلے کو سمجھتے ہوں۔ سی پی آر فراہم نہ 

کرنے کا فیصلہ صرف دوبارہ ہوش میں نہ النے کے بارے میں ہے،  آپ کو باقی جس 

 عالج کی ضرورت ہے وہ فراہم کیا جاتا رہے گا۔
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