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کیا آپ بالغانہ عدم توجہ اور بیش فعالیت ( اے ڈی ایچ ڈی) کے (عارضے) کے ساتھ زندگی
گزار رھے ھیں؟
مندرجہ زیل سواالت یہ جاننے میں آپ کی مدد کریں گے
بیشتر بالغان عدم توجہ اور ببیش فعالیت (بالغانہ اے ڈی ایچ ڈی) کے عارضے کے ساتھ زندگی گزار رھے ھوتے ہیں لیکن وہ
اس سے بے خبر ھوتے ھیں -ایسا کیوں ھے؟ کیونکہ زہنی دباؤ کے با وجود عدم توجہ اور بیش فعالیت کے عارضے کی طرف
توجہ نہیں دی جاتی -اگر آپ بھی اس قسم کی پریشانی (جو زہنی توجہ اور فعالیت پر اثر انداز ھو) محسوس کریں تو ممکن ھے
کہ آپ بھی بالغانہ اے ڈی ایچ ڈی کے عارضے کا شکار ہوں -عدم توجہ اور بیش فعالیت ایسی صورتحال ھے جس کی تشخیص
اور عالج میں آپکا متعلقہ معالج مدد کر سکتا ھے-
مندرجہ ذیل سوالنامہ بھی بالغانہ اے ڈی ایچ ڈی کے ابتدائی تشخیصی نقطہء نظر سے استعمال تو ھو سکتا ھے لیکن یہ مستند
معالج کا متبادل نہیں ھو سکتا -اس عارضے کی باقاعدہ اور صحیح تشخیص طبی معائنے کے بعد ہی ممکن ھے -مندرجہ ذیل
سوالنامے کے نتائج سے باالتر اگر آپ بالغانہ اے ڈی ایچ ڈی کی تشخیص اور عالج سے متعلق تحفظات رکھتے ھیں تو اپنے
معالج کے ساتھ ان تحفظات کو زیر بحث الئیے-
یہ خود بیاناتی پیمانہ براۓ بالغان (اے ایس آر ایس)  18سال یا اس سے زائد عمر کے لوگوں کی چھان بین کے لئیے ھے-
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تاریخ

اکثر اوقات

اکثر

بعض اوقات

شا زو نا د ر

کبھی نہیں

گزشتہ چھ ماہ کے دوران اپنی محسوسات کے مطابق درست خانے کا انتخاب
کیجئیے اور براہ مہربانی سوالنامہ پر کرنے کے بعد اگلی مالقات میں اپنے معالج
سے نتائج پر تبادلہء خیال کیجئیے
.
1۔ کسی منصوبے کی تکمیل میں آپ کو کس حد تک مشکل درپیش آتی ھے
جبکہ مشکل ترین حصے آپ مکمل کر چکے ہوں؟
2۔ چیزوں کو منظم رکھنے میں کس حد تک آپ کو مشکل پیش آتی ھے جبکہ
مطلوبہ ہدف نظم و ضبط کا متقاضی ھو؟
3۔ لوگوں کے ساتھ مال قا توں اور اپنے فرائض کی یاد دہانی میں کس حد تک
آپ کو مشکل پیش آتی ھے؟
4۔ جب آپ کو ایسا ہدف سونپا جائےجو بہت زیادہ سوچ بچار کا متقاضی ھو تو
کس حد تک آپ اسے شروع کرنے سے گریز یا تاخیر سے کام لیتے ھیں ؟
5۔ جب آپ کو طویل عرصے کے لئیے بیٹھنا پڑے تو کس حد تک آپ اپنے
ہاتھوں یا پاؤں کو بے چینی سے حرکت دیتے ھیں ؟
6۔ کس حد تک آپ خود کو ضرورت سے زیادہ چست اور کام کے لئیے فعال
محسوس کرتے ھیں جیسے کہ کوئی مشینری آپ کو حرکت کرنے پر مجبور
کر رھی ھو ؟

گہرے رنگ سے بھرے گئے خا نوں کے نبرات جمع کریں -مزکورہ خانوں میں چا ر ( )4یا اس سے زیادہ نشانات
اس بات کی نشا ند ہی کرتے ہیں کہ اگر یہ عال مات متوا تر رہیں تو ممکن ہے کہ یہ بالغانہ اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ
مل جا ئیں -اپنے معالج یا طبی مدد گار سے اس جا ئزے سے متعلق تبا د لہ ٓ خیال کرنا آپ کیلئے فا ئدہ مند ثابت ہو
سکتا ہے-
.

چھ 6 -سواالتی خود بیانی پیمانہ براۓ بالغان -اے ایس آر ایس –

براۓ چھان بین ڈبلیو ایچ او اٹھارہ 18-سواالتی خود بیانی پیمانہ براۓ بالغان -اے ایس آر ایس
شیڈول ھے-

کا زیلی حصہ عالمات کی موجودگی کا

برائے چھان بین جملہ حقوق ورلڈ ھیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) © 2003کاپی رائٹ ایکٹ کے تحت محفوظ ھیں -اس کی نقل
اے ٹی 28491-امریکہ میں 0903500 3000054636طباعت شدہ اے ایس آر ایس
ڈبلیو ایچ او کی اجازت سے ھی ممکن ھے -جملہ حقوق محفوظ ھیں-

عدم توجہ اور بیش فعالیت (اے ڈی ایچ ڈی) کی بالغان میں (تشخیص اور) چھان بین کی اہمیت
تحقیقات سے یہ بات واضح ھوتی ھے کہ اے ڈی ایچ ڈی کی عالمات بلوغت تک برقرار رہ سکتی ہیں ،اور تعلقات،
کام /پیشے سے متعلق معامالت اور فرد کے ذاتی تحفظ پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہیں  -4-1چونکہ اس
عارضے کو سمجھنے میں غلطی سرزرد ھونے کے امکانات زیادہ ہوتے ھیں لہٰ ذا اس کے باقاعدہ عالج کے بغیر
بھرپور فعالیت کا حصول ناممکن ھے -بیشتر مسائل میں سے ایک یہ بھی ھے کہ بالغان میں بالخصوص اس کی
تشخیص بہت مشکل ھے-
) اور اس کا طریقہء اعداد و شمار ورلڈ
(اے ایس آر ایس
خود بیاناتی پیمانہ اے ڈی ایچ ڈی براۓ بالغان
ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) اور اے ڈی ایچ ڈی برائے بالغان پر کام کرنے والے گروپ کے تعاون سے ترتیب دیا گیا
ھے -جس میں مندرجہ ذیل محقق اور سائیکاٹرسٹ حضرات شامل ہیں۔
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کو بالغانہ اے ڈی ایچ ڈی کے مریضوں کی چھان بین کے لئے
ایک معالج کی حیثیت سے آپ اے ایس آر ایس
استعمال کر سکتے ہیں -اس پیمانہ کی مدد سے آپ کو مزکورہ باال عارضے کی مزید گہرائی میں جا کر طبی انٹرویو
کے تمام تر سواالت ذہنی
منعقد کرنے کے نقطہء نظر سے بصیرت حاصل ہو گی-اس سوالنامہ اے ایس آر ایس
امراض کے تشخیصی کتابچے (چہارم) کے معیار سے مطابقت رکھتے ھیں اور تمام سواالت ذہنی امراض کے کتابچے
(چہارم) میں مزکور عالمات ،پیچیدگیوں اور سابقہ عالمات پر مشتمل ہیں جو کہ درست تشخیص میں معاون ثابت ہو
سکتے ہیں-
چھان بین کے اس پیمانے کو مکمل ہونے کے لیئے پانچ منٹ سے بھی کم وقت درکار ہے اور اس کی بدولت وہ تمام
معلومات بھی حاصل ہوجاتی ہیں جو بالعموم تشخیصی عمل کے دوران شناخت کرنا مشکل ہوتی ہیں-
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