
میرا آگے کے بارے میں سوچنا 
اور منصوبے بنانا

قابو رکھنے اور آپ کی خواہشات سنے جانے کے ضمن میں آپ کی 
مدد کرنا

یہ منصوبہ ان سے متعلق ہے:

 Thinking Ahead( آگے کے بارے میں سوچنے کا منصوبہ
Plan( کیا ہے؟

کوئی سنگین بیماری رکھنے والے لوگوں کو بہترین نگہداشت فراہم کرنے کا 
اہل ہونے کے لئے ہمیں اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر 

شخص اور ان کے اہل خانہ کے لئے، اس وقت اور مستقبل میں، کیا اہم ہے۔

یہ ‘آگے کے بارے میں سوچنے کا منصوبہ’ آپ کو اس بارے میں سوچنے میں 
مدد دے سکتا ہے کہ آپ کے لئے کون سی چیزیں اہم ہیں، تاکہ آپ ان کے 
بارے میں اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں سے بات کر سکیں جو آپ کی دیکھ 

بھال کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے کچھ لوگ مستقبل کے لئے 
اپنے منصوبہ جات اور خواہشات کے بارے میں اہم معلومات تحریر کرنے کی 
خاطر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ اس سے دوسرے لوگوں کو یہ جاننے میں 

مدد ملتی ہے کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں۔
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منصوبہ میں کیا ہے؟
آپ اس منصوبہ کا استعمال اپنی پسند کے مطابق کر سکتے ہیں۔ آپ جس قسم 
کی نگہداشت اور عالج کرانا چاہتے ہیں ان کے بارے میں اور اس بارے میں 

بھی معلومات تحریر کر سکتے ہیں کہ آپ مستقبل میں اپنی دیکھ بھال کہاں 
کرانا چاہتے ہیں اور اسی طرح اپنی زندگی کی ان چیزوں کے بارے میں بھی 

جو آپ کے لئے اہم ہیں۔

منصوبہ میں کیا ہونا ضروری نہیں ہے؟
یہ منصوبہ کوئی طبی یا قانونی دستاویز نہیں ہے، اس لئے آپ کو اس میں 

طبی یا قانونی معلومات تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوائے اس کے 
کہ آپ ایسا کرنا چاہتے ہوں۔

میرے پاس کوئی منصوبہ کیوں ہونا چاہئے؟
کچھ لوگ اس منصوبہ کا استعمال معامالت کے بارے میں اپنے اہل خانہ یا 

پیشہ ور لوگوں جیسے اپنے ڈاکٹر یا نرس سے بات کرنے میں مدد دینے کے 
لئے کرتے ہیں۔ آپ اس کا استعمال اپنی نگہداشت سے متعلق معامالت کے 

بارے میں فیصلے کرنے میں اپنی مدد کے لئے کر سکتے ہیں۔

یہ آپ کی پسند کی بات ہے، آپ کے پاس یہ منصوبہ ہونا ضروری نہیں ہے۔

مجھے کوئی منصوبہ کب شروع کرنا چاہئے؟
بہت سے لوگ اپنی نگہداشت سے متعلق مسائل کے بارے میں کافی پہلے ہی 
سوچنا شروع کر دیتے ہیں جب کہ وہ اچھا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ 

دوسرے لوگ بعد تک انتظار کرنا چاہتے ہیں۔

مجھے اس میں کب اضافہ کرنا چاہئے؟
آپ کو اپنے منصوبہ میں اس وقت اضافہ کرنا چاہئے جب بھی آپ کرنا چاہتے 
ہوں اور اس وقت اس میں اضافہ کرنے کے بارے میں یقینا سوچنا چاہئے جب 

آپ کسی ایسے فرد سے ملیں جو آپ کی نگہداشت میں شامل ہو۔
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آپ کے منصوبہ کی خانہ ُپری کرنا

میں اس کی خانہ ُپری کس طرح کروں؟
ہم نے اس میں خانے شامل کئے ہیں تاکہ آپ کو اس بارے میں کچھ اندازہ ہو 

سکے کہ آپ کس بارے میں سوچنا پسند کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ سارے 
خانے استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ صرف ایک یا دو خانے استعمال کرتے 

ہیں۔ آپ اپنی طرف سے بھی کوئی خانہ یا صفحہ شامل کر سکتے ہیں. آپ 
اسی قدر زیادہ یا اسی قدر کم معلومات بھر سکتے ہیں جتنا آپ چاہتے ہوں، یہ 

پورے طور پر آپ پر موقوف ہے۔ آپ اپنے منصوبہ کی خانہ ُپری تھوڑا تھوڑا 
کرکے بھی کر سکتے ہیں اور جب چاہیں اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔

اس کی خانہ ُپری کرنے میں کون میری مدد کر سکتا ہے؟
کوئی بھی ایسا فرد جسے آپ چاہتے ہوں! آپ اس کی خانہ ُپری خود ہی کر 

سکتے ہیں، اہل خانہ یا دوستوں کی مدد سے کر سکتے ہیں یا اپنی نرسوں یا 
ڈاکٹروں کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ 

اخیر میں ان کا نام بھی لکھنا پسند کر سکتے ہیں۔

اپنے جی پی کو اپنے ریکارڈ میں یہ درج کرنے کے لئے کہیں کہ آپ کے 
 My Thinking( پاس ‘میرا آگے کے بارے میں سوچنا اور منصوبے بنانا

Ahead and Making Plans(’ کتابچہ ہے۔

خانوں کو ُپر کرنا
اگر آپ خانوں کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کچھ تجاویز پیش کی جا رہی 

ہیں.....

“بروقت میرے لئے اہم چیزیں”

ہم صالح دیں گے کہ آپ جب بھی اپنے ‘آگے کے بارے میں سوچنے کے 
منصوبہ’ کے کسی حصہ کی خانہ ُپری کریں تو سب سے پہلے اس بارے میں 

سوچیں کہ بروقت آپ کے لئے کیا اہم ہے۔ اس سے یہ یقینی بنانے میں مدد 
ملنی چاہئے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کی نگہداشت میں شامل ہیں وہ اس سے 

واقف ہوں کہ ہمیشہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں۔
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“پیشگی منصوبہ بندی کرنا”
آپ ان چیزوں کے بارے میں بھی جن کے آپ منتظر ہیں، آئندہ کے اہم 

پروگراموں یا ان چیزوں کے بارے میں بھی لکھنے کے خواہاں ہو سکتے ہیں 
جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔

“میری اچھی طرح دیکھ بھال کرنا”
مثال کے طور پر آپ کہاں دیکھ بھال کئے جانے کو پسند کریں گے اور آپ 

کس قسم کا عالج یا نگہداشت کروانا یا نہیں کروانا چاہیں گے۔ اس قسم کی 
معلومات سے آپ کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور لوگوں کو کوشش کرنے 

اور یہ یقینی بنانے میں مدد ملے گی کہ ایسا ہو سکے۔

“میری تشویشات”
آپ اپنی کسی بھی ایسی تشویشات کے بارے میں لکھ سکتے ہیں جو آپ کو 

الحق ہوسکتی ہیں مثال کے طور پر اپنے بارے میں اور اپنی صحت، اپنے اہل 
خانہ یا پالتو جانور کے بارے میں۔

“دیگر اہم چیزیں”
کوئی بھی ایسی چیز جسے آپ اہم سمجھتے ہیں لیکن وہ کہیں اور منطبق نہیں 

ہو رہی ہے!

“وہ چیزیں میں جن کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنا چاہتا/چاہتی ہوں”
آپ اس سیکشن کا استعمال ایسے کسی بھی سواالت پر نظر رکھنے کے لئے 
کر سکتے ہیں جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں اور وہ جوابات جو آپ کو مل چکے 

ہیں۔

مجھے اپنا منصوبہ کہاں رکھنا چاہئے؟
آپ کو اپنا منصوبہ اپنے پاس رکھنا چاہئے تاکہ آپ کی نگہداشت میں شامل 

کوئی بھی شخص دیکھ سکے کہ آپ کے لئے کیا اہم ہے۔

کوئی مزید سواالت؟
یہ منصوبہ آپ کے ڈاکٹر یا نرس سے ان چیزوں کے بارے میں بات کرنے 

میں آپ کی مدد کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہے جو آپ کے لئے اہم ہیں۔ جہاں 
آپ کو ضرورت ہو اس کی خانہ ُپری کرنے میں ان سے مدد طلب کریں۔
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بروقت میرے لئے اہم چیزیں
مثال کے طور پر، وہ چیزیں جو میرے لئے واقعی اہم ہیں، میں کیا پسند 

کرتا/کرتی ہوں اور کس چیز کو اہمیت دیتا/دیتی ہوں۔
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پیشگی منصوبہ بندی کرنا
مثال کے طور پر، آئندہ کی اہم تقریبات، وہ چیزیں جو میں مستقبل میں کرنا 

چاہتا/چاہتی ہوں، وہ چیزیں جو میں کرتے رہنا چاہتا/چاہتی ہوں۔
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میری اچھی طرح دیکھ بھال کرنا
مثال کے طور پر، میں کہاں دیکھ بھال کئے جانے کو پسند کروں گا/گی اور 

کوئی ایسے عالج جو میں کروانا یا نہیں کروانا چاہوں گا/گی۔
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میری تشویشات
مثال کے طور پر، وہ چیزیں جن کے بارے میں مجھے بروقت فکر ہے اور 

اس بارے میں کوئی تشویشات کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے۔

8



دیگر اہم چیزیں
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 وہ چیزیں میں جن کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنا 
چاہتا/چاہتی ہوں

سنگین بیماریوں والے کچھ لوگ ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو 
ان کے اور ان کے اہل خانہ کے لئے بروقت یا مستقبل میں اہم ہو سکتی ہیں۔

ان میں سے کچھ ہو سکتی ہیں:

منافع کے بارے میں صالح 	•

کسی ایسے شخص سے جس پر آپ بھروسہ کرتے ہوں اپنی طرف سے   •
بات کرنے اور مستقبل میں آپ کی صحت )فالح و بہبود سے متعلق مختار 

نامہ( اور آپ کی رقم اور مالیات )جاری مختار نامہ( سے متعلق فیصلے 
کرنے میں مدد دینے کے لئے کہنا۔

ایک زندہ فرد کی وصیت یا پیشگی بیان )یہ اس بارے میں ہو سکتے ہیں   •
کہ آپ کیا پسند کریں گے اور کیا بالکل نہیں پسند کریں گے(

میرے دل کو دوبارہ چالو کرنے کی کوشش کرنا یا نہ کرنا –   •
کارڈیوپلمونیری ریسسیٹیشن )CPR(۔

میں جن چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا/چاہتی ہوں وہ درج 
ذیل ہیں:

	 •

	 •

	 •

	 •

	 •

	 •

	 •

	 •

	 •

	 •
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نظر رکھنا – جب بھی آپ اس منصوبہ میں لکھیں، آپ اس سیکشن میں تاریخ 
اور ایسے کسی بھی فرد کا نام لکھنا پسند کر سکتے ہیں جس نے آپ کی مدد 

کی تھی۔

نامتاریخ
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کارآمد رابطہ کی تفصیالت
آپ اس سیکشن کا استعمال کارآمد نام اور ٹیلیفون نمبرات لکھنے کے لئے کر 

سکتے ہیں۔

ٹیلیفون نمبرنام

MI	•	245080

ہم اس کتابچہ کے بارے میں کسی بھی تبصرے یا تجاویز کا خیر مقدم کریں 
گے، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی درج ذیل سے رجوع 

کریں:
www.palliativecareggc.org.uk/acp

یہ کتابچہ ڈاکٹر کے بوائڈ )NHS ،)K Boyd لوتھیئن اور پروفیسر ایس مرے 
)S Murray(، یونیورسٹی آف ایڈنبرا، کے ذریعہ انجام دئے گئے امور سے 

تیار کیا گیا ہے۔
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