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 :ریلپیس

صورت  نشے یک ۔ ئ  خراب ہوجا دوبارہ عتیطب شخص یک کیس  بیھ بعد اس وقت ہوتا ہے جب عالج کرنے ےک ریلپیس

ے ےس پرہ اتیشخص منش جب کوئ   ،ی  م ، لگ نے یل اتیمنش دوبارہ بعد  ےک اہم مدت کیکرنے ےک ا  ی  کہنے   ریلپیسایش  جائ 

 ۔ ی  ہ

 ؟کتنا عام ہ   ریلپیس

 ائ  ی، وہ کام ی  کوشش کر رہے ہ  جو لوگ نشے پر قابو پانے یک کہہے  ا جات یا توقع ک ہی کہتک  ہاںی۔ ہے  قیثتو  نشے یک لپسیر 

لت  طرح یک بیھ کیس"اے ےک مطابق ،  یڈ آئ   نیا ۔سکنے ہی   گزر   ےس ریلپیسبار  کئ    اس ےس بیھ ا ی کیےس نکلنے ےس پہےل ا

 ۔"ی  ہ ےس گزرنے  ریلپیس بار کیہونے واےل افراد اکیر کم از کم ا ابیےس باز 

؟ یک  ناکایم ریلپیس ایک  عالمت ہ 

 گن  تو   کر  لپسیر  اگر وہ دوبارہ  کہہے تاہم ، بہت سارے لوگوں کا ماننا ۔ عام حصہ ہے  کیا کا  بحایل ےس اتیمنش ریلپیس

ے قی ی  انہ ونکہیک  ی  ترک کر سکنے ہ بیھ افتیباز  ایش لوگ  ۔ا یےک پورے عمل کو ناکام بنا د افتیانہوں ئے باز   کہہے  ہوتا  ی 

۔کام کو روکنا ان ےک لن  بہت مشکل    اتیمنش  ہے

 :ےک مراحل ریلپیس

ور یہ  ےک لن   سمجھنے کو   ریلپیس  حلاسلسلہ وار مر  ریلپیس۔ ہوتا ہے  ی  اچانک واقع نہ ریلپیس جسمائے  کہہے  یجاننا ضے

 :ہوتا ہے  ی  م

ےک عالج  ائ  یباز  ےساور نشے  ہے  ا تیدھو ک   اپنے جذبات پر قابو  انسان ی  جس م ہے  ریلپیس کا پہال مرحلہ جذبائے   ریلپیس -1

 ۔ہے  ا پھنس جات ی  م

 طور پر غی   رسانجام ہوتا اس وقت  ریلپیسذہئے  ۔ہے  ریلپیسدورسا مرحلہ ذہئے   -2
فعال  ہے جب کوئ  شخص اندورئے

وع ہوجاتا  ے کرنے واےل افراد ، مقامات اور چ  یا نشہآور سوچ نشہ  واپس اور  ہے  ہونا رسے ۔ جاتا ہے ہو  ےک ساتھ منسلک وںی   

ے چ ی  جس م ہے  ریلپیس مرحلہ جسمائے  یکا آخر   ریلپیس  -3  کا نشے  شخص وہ  اور  ی  ہ ےس نکل جائے  قابو  انسان ےک ںیی 

۔تا ہے لی واپس کراستعمال   
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؟بچا جائ   ےسیےس ک ریلپیس  

ے ت انسان کو  ےس بچنے ےک لن   ریلپیس ورت دینے   جہپر تو شعبوں  یادیبن ی  :ہے  ہوئے یک ضے  

 / طرز عمل 
 

معاون ثابت  ی  م ائ  یباز  یک اتیمنش کرنا جوحاصل  مدد  ی  نشوونما م ان عادات یک  :اںیلیتبد ی  م طرز زندیک

لینا۔  مدد ےک ذریےع  کیتکن ، ورزش اور آرام یک ند یمناسب ن کہ شی، ج ائی  ےس بچ ریلپیساور  ہوں  

خطرہ واےل  خواہشات ےس نپٹنے ےک ساتھ ساتھ اعیلنشے یک اور  ونئگر کر لوگوں کو  :  تیترب مہارت یک نمٹنے یک /کوپنیگ

۔مدد کرنا  ی  منظرناموں اور جذبات ےس نمٹنے م  

  ریلپیسوہ  کہتا مدد کرنا ی  کرنے م  ترجمائے  تاثرات یک ن ےکا ی  ےک بارے م ریلپیس ولوگوں ک: مداخلت یک تھراپ   کوگنیٹوو 

۔ کھید کو   ریلپیس ےک موقع ےک طور پر کھنے یبجائ  س یک  کھنے یطرح د یک  ناکایم ذائے  کو  سکی   

:عام محرکات ےک ریلپیس   

۔ ہ نے ید بیترغ اور استعمال کرنے یک لینے  اتیہے جو آپ کو منش نامفرد کا  ا یصورتحال ، احساس  یسیا بیھ محرک کیس ی   

: ی  وہ ہ ی  طرف ےل جائے ہ یک ریلپیسشخص کو  کچھ عام محرکات جو کیس  

مالزمت کا دباؤ -  

تنازعات ی  تعلقات م -  

مشکالت معاشے  -  

(تی، غصہ ، حسد اور بور  اداش)جذبات  منفے  -  

(، جوش و خروش خوشے )مثبت جذبات  -  

یاحساس کمیے  -  
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  ی  ےس بچائے م ریلپیس آپ کو مرکز زون بحایل ٹو یانوک کس طرح
 
؟ہ   مدد کرپ  

ےس بچاؤ ےک پروگرام کو  ریلپیس مرکز زون بحایل ٹو یانوک۔ طرز عمل ہے  ، ادرایک مہارت پر مبئے  کیروک تھام ایک  ریلپیس

 ا یپر زور د لعوام لیطور پر درج ذ یادیبن ی  کرتا ہے جس م  یو ی  پ یک  یمناسب منصوبہ بند کیجامہ پہنائے ےک لن  ا عمیل

:ی  ہ سکنے خواہش کو بڑھا  یک  اتیجاتا ہے جو منش  

بھوک -  

غصہ -  

تنہائ   -  

انتھک -  

:ہے  ا کرت  یو ی  پ بیھ ساتھ ساتھ  کچھ اقدامات یک  لیمندرجہ ذ آئ  ذی آر  برآں ، د یمز   

  اپئے  :استحکام -
 

نایل مہذکا   زندیک  

  و دماغ  دل   آپ ےک کہ پتہ لگانا :کرنا صیتشخاپنے عوامل یک خود  -
 

چل رہا ہے  ا یک  ی  م اور زندیک  

نا۔فہرست بنا نشانوں یک انتبایہمنسلک ےس  ریلپیس شخص ےک ذائے  کیس :شناخت انتباہ عالمتوں یک -  

:   مینجمنٹ  - انتباہ عالمتوں یک  

ول  خود پر ےس کا  شخص کیس ناکھیس قہیمداخلت کرنے کا طر  ی  عالمات م انتبایہ یہ ےس پہےل کھونے   کنیر  

اور ان ےس نمٹنے ےک لن  حکمت  ناکھیس قہیکا طر   حاصل کرنے  آگایہ یکعالمات   اپئے : تیترب یک  ینٹ  یانو  -

۔رنا ک  ار یت عمیل  


