
صف اول کے طبی کارکنوں کی تربیت کے لۓ کہ وه خراب صحت کے بنیادی سماجی اسباب کے بارے میں سوال کریں اور ان کو حل کریں

چوتھا قدم : وکالت

اس تبدیلی کو کس طرح مؤثر بنایا جاۓ

مقامی برادری کی ترقی  کے فروغ مینں شامل ھوجاةیں

بااثر لوگوں اور برادری کے رہنماؤں کے ساتھ بات کرنا شروع کریں 

کس طرح کے سماجی حاالت اپکے مریضوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کے بارے میں آگاہی پیدا کریں

مقامی امدادی وسائل مہیا کرنے والے گروہوں اور وکالت کرنے والے گروہوں کے ساتھ شراکت داری کریں

مقامی مسائل پر مشترکہ حل تالش کرنے کے بین شعبہ جاتی کمیڻیوں مینں شامل ہو جاةیں

تبدیلی کی حوصلہ افزائی کے لئے کیس اسڻڈیز اور کامیابی کی کہانیاں استعمال کریں

For more information, visit www.www.mcgill.ca/clear
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 Empowering health workers to support disadvantaged patients andیاد رکھیۓ :
communities, particularly in low and middle income countries.

Better supporting
our patients and
advocating for healthier 
communities 
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توجہ دیں اور سنیں 

اعتماد اور تحفظ کو قائم کریں

وسیع تر تناظر کے بارۓ میں سوچ بچاررکھیں 
قاابل رسائی اور پینچ رہیں

ثقافتی ورثے سے آگاه رہیں
آپ کیا سن سکتے ہیں کے متحمل ہوں
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صحت کے معاون ماحول پیدا کرنے کے لئے ایک وسیع تر سماجی تحریک کا حصہ بن جاةیں

اس ڻول کٹ کا مقصد صحت کے کا رکنو ں کو بااختیار بنانا اور تعلیم دینا 
ہےکے وه کن طریقوں سے  خراب صحت کے سماجی وجوہات کو حل 

کریں

مریضوں کی دیکھ بھال کرتے ہوے آپ اکثر برادری کے اندر دیکھیں گے 
کے بار بارصحت کے ایک ہی قسم کے مسائل پیش  آتے ہیں.  بجائے اس 
کے کہ ایک "فوری حل،" فراہم کیا جاۓ۔ ان صحت کے مسائل کو روکنے 

کے لیۓ اولین طور پر مزید اور کیا  کیا جا سکتا ہے؟

بہت سے صحت کے مسائل کی وجوہات  اکثر ایک ہی طرح کے بنیادی اسباب 
ہو تے ہیں جن کا تعلق روز مره کی زندگی اور گھریلوں حاالت سے ہوتا ہے ۔ 

ان بنیادی اسباب  میں غربت، بھوک، تنہائی، بدسلوکی اور امتیازی سلوک 
شامل ہیں 

درحقیقت آپ کا بنیادی کردار مریضوں کا عالج  اور ان کی دیکھ بھال کرنا  ہے۔   
اسکے باوجود مریضوں کا عالج کرتے ہوئے آپ ان سے کچھ سواالت پوچھ 
سکتے ہیں- اس سے آپ کو اور آپ کۓ ساتھیوں کو ایک بہتر خیال حاصل 
کرنے میں مدد ملے گی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم ایک ہی طرح کے صحت کے 
مسائل دیکھ  رہے ہیں اور ان مسائل کے دوباره ہو نے کے امکانات کو کم 

کرنے کے لئے  آپ کیا کر سکتے ہیں - اگر آپ ایک بار ان سے سواالت پوچھ 
لیں گیں تو آپ ان کو اپنی  مقامی برادری میں صحیح جگہوں اور لوگوں کے 
پاس بھی بھیج سکتے ہیں- اس طرح ان کی ضرورت کے مطابق اان کو مدد 

فراہم کی جا سکتی ہے

آپ یہ سوچ سکتے ہیں  بیماری کی وجوہات میں سے کچھ  وجوہات سے نمڻنا 
ایک خوف زده اور مشکل مرحلہ ہے۔  لیکن آپ کو صرف اپنے طور پر ان تمام 
مسائل کو حل کرنے کی ضرورت نہیں. اس ڻول کٹ کا استعمال کرتے ہوئے آپ 

اپنے مریضوں کو آپ کی طرح کے دوسرے باوسائل افراد کے ساتھ ں رابطہ 
قائم کرنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اس عمل سے آپ کے مریضوں کو 

اضافی مدد ملے گی

اس ڻول کٹ میں بیان کرده  چار اقدم کے عمل سے آپ کو روز مره کے 
خراب  صحت کے بنیادی اسباب  کو شناخت کرنے میں مدد ملے گی. اگر 

آپ اور آپ کے  ساتھی مل کر کام کریں تو آپ  اپنے معاشرے کو ایک بہتر 
اور صحت مند جگہ بنا سکتے ہیں ۔ اس کام کو کرنے کے لۓ آپ اپنے 
ساتھیوں کے ساتھ مل کر  خراب  صحت  کے بنیادی سماجی اسباب کے 
بارے میں پوچھنا شروع  کریں اور ان کے سدباب کے لیے عمل شروع 

کریں

احترام تیجیۓ اور ہمدردی کریں  
دردمندی اور سمجھداری کا اظھار کیجیۓ

انفرادی طور پر آپنے مریضوں کی مدد کرنا ایک صحت مند 
برادری پیدا کرنے کے لئے ایک بہت اچھا آغاز ہے - لیکن، 

کبھی کبھی امداد کے نیٹ ورک مضبوط  اور کافی نہیں 
ھوتے اور مریضوں کو واپس اسی غبیر صحت مند حاالت 
میں  واپس جانا پڑتا ھے-  لیکن آپ پھر بھی ان کے نیٹ  

ورک کو مضبوط  بنانے کے لۓ وکالت  کر سکتے ہیں اور 
برادری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں کے وه اپنے 

لوگوں کے لئے مزید کام کریں

اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا  ھے اگر برادریی کے رہنماؤں کو، سرکاری حکام اور مذہبی رہنماؤں سے لیکر کاروباروں کے مالکان اور 
خیراتی تنظیموں کے رہنماؤں کو اس نیٹ ورک میں شامل کر لیا جاۓ ۔  برادری کے اندر ایسے کامیاب حضرات شناخت  کجیے  جو کے آپ کے 

اپنے مریضوں کے لئے بہتر اور صحت  مند ماحول کی تعمیر میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں



خواتین کی پناه گاہیں، خواتین کی معاونتی گروپ، گھریلو تشدد کے متاثرین کے لئے ڻیلی فون ہاٹ الئن

نوجوانوں کو تحفظ فراھم کرنےوالے ادارے، محکمہ پولیس، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے ادارے 

قانونی امداد کے کلینک، انسانی حقوق کی تنظیموں، ثقافتی کمیونڻی معاونتی گروپ

اسکول بورڈز، وزارت تعلیم ، بچوں کے حقوق کی ایجنسیاں

دوسرا قدم: سوال  تیسرا قدم : رجوع  

 مریضوں کو ابتدائی عالج فراہم کرنے کے بعد اور ساتھ ی ہی ان 
کے حاالت کے بارے میں ان سے پوچھنے کے بعد آپ اس  قابل ہو 
جاۓ گیں که بہتر خیال کرسکیں که ان کو کیا مسائل درپیش ہیں اور 

کن چیلنجوں کا سامنا ہے۔

کیا اسکول جانے کی عمر کے بچے باقاعدگی سے اسکول میں شرکت کرنے کے قابل ہیں؟

تعلیم

روزگار

کھانا فراہم کرنے والے ادارے ، کمیونڻی باغات

کیا آپکے دوست یا خاندان کے لوگ ہیں جن پر آپ ضرورت کے وقت انحصار کرسکتے ہیں ؟

تنہائی

جب گھرکے افراد کام کر رہے  ہوتےہیں تو اپکے بچوں کی نگہداشت  کون کرتا ہے؟

بچوں کی نگہداشت

کیا آپ اور آپ کے خاندان کے سونے کے لئے ایک محفوظ اور صاف جگہ ہے؟ 
رہائش

کیا آپ گھر میں محفوظ محسوس کرتے ہیں؟

گھریلو تشدد

کیا آپ نے کبھی  یہ محسوس کیا کہ کوئ آپ پردباؤڈال رہا ہوں، یا تنگ کر ریا ہوں یا خوفزده کرر یا ہوں؟
امتیازی سلوک

کیا گھر میں ہمیشہ کھانے کے لئے کافی کھانا ہوتا ہے؟

غذائیت

معاونتی گروپ، مذہبی ادارے ، پڑوس نیٹ ورکس

بچے کی دیکھ بھال کے معاون ادارے ، ابتدائی بچپن کے ترقی کے پروگرام ، پڑوس میں چلنے والے بچے کی دیکھ بھال کے ادارے 
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ریہائیش کے حقوق کے وکالت گروپوں، کرایے داروں کے بورڈ

بچوں سے ناروا سلوک
کیا آپ اپنے بچوں کی حفاظت کے بارے میں کوئی خدشات ہیں رکھتے ہیں؟ 

صحیح طریقے اور درست سواالت پوچھنے سے آپ کو اپنے مریضوں کے 
بنیادی مسائل کی نشاندہی کرنے میں اور ان مسائل کے حل کے لۓ صحیح 

جگہ سے رجوع کرنے میں مدد ملے گی. یاد رکھیں کہ بہت سے مریض اپنے 
حاالت کی وجہ سے  خوفزده اور ان کے بوجھ سے سرشار یوتے ہیں اور 

معلوم نہیں کر سکتے کہ مدد حاصل کرنے کے لئے کہاں سے شروع کیا جا 
سکتا ہے

مثالی سواالت

کیا گھریلو افراد ایک مستحکم روزگار اورمحفوظ کام کے حاالت میں کام کرتے ہیں؟

مثالی رجوع کے ادارے

مرکز مالزمت، روزگار کی مہارت کی دوباره تربیت، اپرنڻس شپ پروگرام

 ان چیلنجوں میں سے کچھ ناقابل تسخیر لگ سکتے ہیں۔ لیکن آپ ان
  کے مسائل حل کرنے کے لئے اور مدد کرنے میں اکیلے نہیں ہیں.  آپ

 ایک مثالی پوزیشن میں ہیں اور مقامی وسائل اور حمایت کے نیٹ ورک
 سے اپنے مریضوں کی امداد کے لیۓ رجوع کر سکتے ہیں۔ وه حمایت

  کے نیٹ ورک جن کے بارے میں آپ کے مریضوں کو علم نہیں ہو سکتا
اور زندگی کے حاالت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں

  اگر آپ سواالت کو ایک باعزت اور دوستانہ انداز میں پوچھنا شروع کرہں گیں تو
 واضح اور مددگار جواب حاصل کرنے کا امکان زیاده ہے.  اس بات کو یقینی

 بنایے کہ آپ سوال  ایک محفوظ ماحول میں پوچھیں- یہ آپ کے مریض کو کھل
 کر جواب دینے کے قابل بنائے گا




