
غم اور کوویڈ غم اور کوویڈ COVIDCOVID( ( 1919--1919(: بالغ (: بالغ 
بزرگان کے لیے ایک حقائق نامہبزرگان کے لیے ایک حقائق نامہ

  کوویڈ COVID-19( 19( سے دنیا بھر میں بہت سے لوگوں کو غم اور محرومی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔1, 2 ایک بالغ بزرگ کی حیثیت 

سے آپ اپنی زندگی میں دورسے نقصانات )نقل و حرکت ، کام ، تعلقات ، صحت سے متعلق ، وغیرہ( سے منٹ رہے ہوں گے۔ یہ وبائی 

مرض کی ہدایات محرومی اور تنہائی کے جذبات جس سے آپ گزر رہی/ رہے ہیں کو خاص طور پر مشکل بناتی ہیں ۔ اگرچہ ہدایات 

ہمیں جسامنی طور پر محفوظ رکھتی ہیں ، یہ ہمیں ہامرے امدادی نیٹ ورک اور روزمرہ کے معموالت سے بھی دور رکھ سکتی ہیں۔  

یہ حقائق نامہ آپ کو ان احساسات کی بہرت تفہیم فراہم کرنے کے لیے ہے جو آپ محسوس کر رہی / رہے ہیں اور وہ حکمت عملی آپ 

اور/یا آپ کے اپنے لوگ کوویڈ COVID-19( 19(  کے وبائی مرض کے دوران منٹنے کے لیے استعامل کر سکتے ہیں۔ 

غم کیا ہے؟  

غم ہامرے لیے کسی اہم چیز یا کسی فرد سے محروم ہونے کا ایک عام رد عمل ہے۔ جب ہمیں محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، یہ 

ہامرے نفس اور شناخت کے احساس کو متاثر کر سکتا ہے اور ہامرے معمول کے طرز زندگی نیز ہم دورسوں کے ساتھ کس طرح بات 

چیت کرتے ہیں، کو منایاں طور پر متاثر کر سکتا ہے۔6, 7  

وبائی مرض کے دوران ، آپ شاید گزر چکی / چکے ہوں گے:

کسی دوست یا عزیز کا چھن جانا۔	 

مالزمت یا آمدنی سے محرومی۔	 

باقاعدہ رابطہ اور تقریبات سے محرومی۔	 

عالقائی اور آپ کے عام امدادی نظام کا چھن جانا۔ 	 

جتنا زیادہ  کسی کو محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، اتنا اس کا تدارک کرنا اور اس سے منٹنا مشکل ہوتا ہے۔ وبائی مرض اور ہمیں ہونے 

والے نقصانات کے بارے میں بات کرکے اس کے بارے میں آگاہی بڑھانا رضوری ہے ، تاکہ ہم شناخت کر سکیں کہ ہم کہاں جدوجہد 

کر رہے ہیں اور اگر/ یا جب ہمیں رضورت ہو تو ہم مدد طلب کریں۔ 



غم کی عالمات

محرومی کا غم کرنے کا کوئی “صحیح” طریقہ نہیں ہے۔ ہر ایک  مختلف طریقے سے محرومی کا سامنا کرتا ہے اور یہ تجربہ اکرث آپ 

کے اپنے ابتدائی تجربے کی وجہ سےہونے والے نقصان ، آپ کی ثقافت اور عقیدہ کے نظام کے ساتھ ساتھ آپ کے امدادی نیٹ ورک 

سے شکل پاتا ہے۔ تاہم ، ہم کئی جذبات اور رویوں کے بارے میں جانتے ہیں جو عام طور پر محسوس کیے جاتے ہیں جب غمگین ہوں 

۔12, 13  ان میں شامل ہو سکتے ہیں:  

اداسی محسوس کرنا اور رونا ۔	 

صورتحال پر غصہ۔	 

تھکاوٹ اور نیند میں تبدیلی )سونے میں دشواری/زیادہ سونا(۔	 

تنہائی محسوس کرنا۔	 

موجودہ صورتحال پر جرم اور بے چینی۔	 

اپنے معموالت میں شامل ہونے کی خواہش میں کمی۔12,14	 

غم کی اقسام

کیا آپ جانتی / جانتے ہیں کہ “عام” غم کا رد عمل کئی مہینوں تک رہ سکتا ہے؟ صحت 

مند معارشتی نظام کا ہونا اور آپ کا اپنے درد کا خود ہمدردی اور مہربانی سے جواب 

دینا آپ کے عالج میں مددگار ثابت ہوسکتا ہے۔ عام طور پر ایک “عام” غم کے رد عمل 

کے دوران آپ اپنے روز مرہ کے معموالت کو جاری رکھ سکتی / سکتے ہیں ، حاالنکہ 

یہ مشکل محسوس ہو سکتا ہے ۔  بعض اوقات ، غم کسی زیادہ پیچیدہ چیز کی طرف بڑھ 

سکتا ہے جس کے لیے زیادہ رسمی مدد درکار ہوتی ہے ، جیسے تھراپی۔ کوویڈ 19 

)COVID-19( وبائی مرض کے دوران آپ نے جن دیگر قسم کے غموں کا تجربہ کیا ہو گا 

ان میں “پیشگی غم” شامل ہو سکتا ہے ، جو اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم کسی بڑے 

نقصان کی توقع کر رہے ہوں ، یا “راۓ دہی سے محروم غم” جو اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اپنا غم دورسوں کے ساتھ بانٹ نہیں 

سکتے یا وہ معموالت استعامل نہیں کر سکتے جو ہم عام طور پر کرتے ہیں ۔

براہ کرم اپنے فیملی ڈاکٹر ، کسی قابل اعتماد دوست یا مقامی کرائسس سپورٹ الئن سے رابطہ کریں اگر آپ کو پتا 
چلے کہ آپ کے محرومی اور غم کے بڑھتے ہوئے احساسات ہیں اور وہ آپ کے روز مرہ کے معموالت ، حوصلہ 

افزائی ، تعلقات اور ذہنی تندرستی میں مداخلت کر رہے ہیں۔ 

دکھ اور صدمہ 

اس وبائی بیامری ، بیک وقت ہونے والے معارشتی واقعات ، اور موجود پناہ گاہوں کے ہدایت ناموں نے ہامری زندگی کو کئی طریقوں 

سے تبدیل کردیا ہے۔ یہ تبدیلیاں بہت سے بالغ بزرگان کے لیے تکلیف دہ تجربہ رہی ہیں۔ صدمہ، زیادہ تکلیف دہ غم کے امکانات 

بڑھاتا ہے۔ 15  اگر یہ آپ کے لیے صحیح ہے تو ، براہ کرم کسی کلینیکل ماہر سے مدد لیں۔15,22  



میں کوویڈ COVID-19(19( وبائی مرض کے دوران غم سے کیسے منٹ سکتی / سکتا ہوں؟  

اپنی پسند کا طویل فاصلے کا مواصالتی ذریعہ )یعنی خطوط ، ٹیلی فون کالز ، یا ویڈیو کانفرنسنگ سافٹ ویرئ( کا 	 
استعامل کرتے ہوئے اپنے پیاروں )یعنی خاندان ، دوستوں ، عالقے کے قابل اعتامد افراد( کے ساتھ باقاعدگی سے رابطہ 

کریں۔ مختلف ذرائع ابالغ کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کے بارے میں مزید جاننے کے لیے لنکس کے لیے وسائل 
دیکھیں۔2,23

جب ایسا کرنا محفوظ محسوس ہوتا ہے تو ، اپنے غم کا اظہار اور دعوٰی 	 
کریں: ان محرومیوں کی نشاندہی کریں اور لکھیں جو آپ نے محسوس کی 
ہیں۔ پھر اپنی قوت اور ہر محرومی سے منٹنے کی ممکنہ حکمت عملی پر 

غور کریں۔23, 24 

خود ہمدردی کی مشق کریں ، اور اپنے آپ کو شفا یابی کے لیے رضوری 	 
وقفہ اور وقت دیں۔23, 25 

صحت مند کھانے کی عادات کو برقرار رکھیں اور گھر کے اندر تندرست رہنے 	 
کی رسگرمیوں کو اپنے روز مرہ کے معموالت میں شامل کریں۔ 23

جب آپ کو رضورت ہو تو پیشہ ور افراد سے مدد لینے میں ہچکچاہٹ نہ محسوس کریں۔ 	 

کیے گئے ہیں۔وسائل
CAMH COVID-19 Tips for Managing Grief YouTube video )مرکز برائے نشہ اور ذہنی صحت  )سینٹر فار ایڈکشن اینڈ 	 

مینٹل ہیلتھ ]CAMH[( کوویڈ 19 – غم سے منٹنے کے لیے تجاویز(

Loss, Grief, and Healing COVID-19 resource )محرومی، غم اور شفا پانا(	 

Grieving: Where to go when you’re looking for help )غم کرنا: کہاں جائیں جب آپ کو مدد کی تالش ہو(	 

Coping with Loss and Grief  ) محرومی اور غم سے منٹنا(	 

مرکز برائے نشہ اور ذہنی صحت  )سینٹر فار ایڈکشن اینڈ مینٹل ہیلتھ ]CAMH[( سے باہر کی تنظیموں کے ذریعے غم سے منٹنے کے 
انتظام کے بارے میں  )رسائی کے لیے نیلے رنگ کے منت پر کلک کریں(: 

 	Grief Resources During COVID-19 - Families First; COVID-19 resource 
 )کوویڈ 19 کے دوران غم دور کرنے کے وسائل( )پہلے گھرانہ؛ وسیلہ براۓ کوویڈ 19 (

 	 COVID-19 Resources Toolkit - Spectrum Health Care COVID-19 resource 
)کوویڈ 19 ، ذرائع کی ٹول کٹ()اسپیکٹرم ہیلتھ کیرئ؛ وسیلہ براۓ کوویڈ 19(

 	 Understanding Grief in the Age of the COVID-19 Pandemic )by Kendra Cherry for VeryWell Mind; COVID-19
)resource 

C:\Users\Catherine_Virelli\Documents\PSSP_CV\youtube.com\watch?v=RynJXKPS7JQ
https://www.camh.ca/en/health-info/mental-health-and-covid-19/loss-grief-and-healing
https://www.camh.ca/-/media/files/community-resource-sheets/grieving-resources-pdf.pdf?la=en&hash=88E4A67DE31BCA9D5E46E643750490AA44D7E9DE
https://www.camh.ca/en/camh-news-and-stories/coping-with-loss-and-grief
https://www.familiesfirst.ca/grief-during-covid-19
https://spectrumhealthcare.com/resources/covid-19-resources-toolkit/
https://www.verywellmind.com/understanding-grief-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic-4801931
https://www.verywellmind.com/understanding-grief-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic-4801931
https://www.verywellmind.com/understanding-grief-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic-4801931
https://www.verywellmind.com/understanding-grief-in-the-age-of-the-covid-19-pandemic-4801931


) کوویڈ 19 کی وبا کے عرصہ کے دوران غم کو سمجھنا()از طرف کینڈرا چیری براۓ بہت اچھا ذہن؛ وسیلہ براۓ کوویڈ 19 ( 

 	Understanding and Coping with Loss and Grief - Canadian Mental Health Association )CMHA( Ontario 
)محرومی اور غم کو سمجھنا اور ان سے منٹنا(

Grieving - Canadian Mental Health Association CMHA )غم کرنا(	 

 	 )How to Support Someone who is Grieving )Families First 
)کسی کی مدد کیسے کی جاۓ جب وہ غم میں ہو( )پہلے گھرانہ(

Grief Resources )Families First( )وسائل براۓ غم( )پہلے گھرانہ(	 

 	 Understanding Grief in the Context of Job Loss and Lifestyle Adjustment )Millicent Nuver Simmelink 
 )for the National Career Development Association 

) نوکری سے محرومی اور طرز زندگی کے مطابق ڈھلنے میں غم کو سمجھنا(

مقامی برادریوں کے لیے مخصوص )رسائی کے لیے نیلے رنگ کے منت پر کلک کریں(:

Indigenous Voices: Honouring our Loss and Grief )مقامی صدائیں: اپنی محرومی اور غم کا احرتام(	 

Teachings to Support Grief and Loss in First Nations, Inuit, and Métis Communities )Cancer Care Ontario( )فرسٹ 	 
نیشنز، ان یونٹ اور میٹس کی برادریوں میں غم اور محرومی میں امداد کی تدریس()اونٹاریو کا دیکھ بھال براۓ کینرس(

Complicated Grief in Aboriginal Populations )Spivak et al., 2012( )ایب اوریجنل آبادیوں میں پیچیدہ غم(	 

بالغ بزرگان کے لیے ٹیلی فون سپورٹ الئنز )رسائی کے لیے نیلے منت پر کلک کریں(:

 National Initiative for the Care of the( قومی ابتدائی قدم براۓ بزرگ کی دیکھ بھال ] نیشنل انیشیایٹو فار دا کیرئ آف دی ایلڈرلی

 )Talk2NICE( کی جانب سے ٹاک ٹو نائس ]))Elderly )NICE

کال کریں یا NICE سوشل ورکرز یا سوشل ورک اسٹوڈنٹس سے دوستانہ رسائی/مخترص امدادی خدمت کی کال وصول 	 
کرنے کی درخواست کریں۔ نوٹ: یہ کرائسس الئن نہیں ہے۔

کال کریں: 1 844-529-7292- 	 

سینرئز سیفٹی الئن )اونٹاریو میں کہیں سے بھی ٹول فری(: 	 

زیادتی کا سامنا کرنے والے یا زیادتی کے خطرے میں مبتال بزرگوں کے لیے ٹیلی فون کی مشاورت اور معاونت کی 	 
خدمت۔

کال کریں: 1-866-299-1011	 

ویڈیو کانفرنسنگ کی بنیادی باتیں سیکھیں:

 	Facetime - YouTube Tutorial )]فیس ٹائم ]سیٹ اپ( 

 	Google Duo - Youtube Tutorial )گوگل ڈوؤ(

 	 Skype -Youtube Tutorial )اسکائپ(

 	Zoom -Youtube Tutorial )زوم(

 	Google Meet -Youtube Tutorial )گوگل میٹ(

https://ontario.cmha.ca/documents/understanding-and-coping-with-loss-and-grief/
https://cmha.ca/documents/grieving
https://www.familiesfirst.ca/grief-support
https://www.familiesfirst.ca/grief-support
https://www.familiesfirst.ca/grief-resources
https://www.familiesfirst.ca/grief-resources
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sd/news_article/5232/_PARENT/CC_layout_details/false
https://livingmyculture.ca/culture/first-nations/indigenous-voices-honouring-our-loss-and-grief/
https://www.cancercareontario.ca/sites/ccocancercare/files/assets/ACCUGriefAndLoss.pdf
https://www.cancercareontario.ca/sites/ccocancercare/files/assets/ACCUGriefAndLoss.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384449/pdf/DialoguesClinNeurosci-14-204.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3384449/pdf/DialoguesClinNeurosci-14-204.pdf
https://support.apple.com/en-ca/HT204380
https://www.youtube.com/watch?v=TXLZ-egtIe0
https://duo.google.com/about/
https://www.youtube.com/watch?v=k4Eh8sRt8lg
https://www.youtube.com/watch?v=k_uesMV78eE
https://support.skype.com/en/faq/FA11098/how-do-i-get-started-with-skype
https://www.youtube.com/watch?v=k_uesMV78eE
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362033-Getting-Started-on-Windows-and-Mac
https://www.youtube.com/playlist?list=PLKpRxBfeD1kEM_I1lId3N_Xl77fKDzSXe
https://meet.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IRZckVNQS7I


حوالہ جات 
 بیرینیٹ، ایس )2020(. وہ تکلیف جو آپ محسوس کر رہی / رہے ہیں وہ غم ہے۔ ہارورڈ بزنس ریویو۔ دستیاب ہے : . 1

https://hbr.org/2020/03/that-discomfort-youre-feeling-is-grief رجوع کی گئی 11 دسمرب 

 ویرئ ، کے۔ )2020(۔ غم اور کوویڈ 19: ہامری گزری زندگیوں کا ماتم کرنا۔ امریکی نفسیاتی انجمن براۓ خربیں اور واقعات۔ دستیاب ہے: . 2

https://www.apa.org/news/apa/2020/04/grief-covid-19رجوع کی گئی 11 دسمرب 2020

ونڈرس ، ٹی ڈی ، برنز ، آر اے اینڈ بائلز ، جے ای )2013(۔ عمر ، جسامنی کام ، اور درمیانی زندگی اور بڑی عمر میں اثر۔ جرینٹولوجی کے جرنلز ، سیریز بی: نفسیاتی سائنس اور سامجی سائنس ، 68 )3( . 3

395-399 ،

کیمپ ببل ، اے۔ ڈی۔ )2020، ، 5 جون(۔ کوویڈ 19 کے جواب میں بالغ بزرگان کے لیے جسامنی دوری ، سامجی تنہائی اور پست جسامنی حالت کے عملی مضمرات۔ جرنل آف جیرونٹولوجیکل سوشل . 4

ورک ، 1–3۔

 کورٹن ، ای اور نیپ ، ایم )2017(۔ بڑھاپے میں سامجی اکیال پن ، تنہائی اور صحت: ایک وسیع جائزہ۔ عالقے میں صحت اور سامجی دیکھ بھال ، 25 )3( ، 812-799۔ . 5

گیلیز ، جے اینڈ نیمیر ، آر اے )2006(۔ محرومی ، غم ، اور مفہوم کی تالش: سوگ میں معنی کی تعمیر نو کے معیار کی جانب۔ تعمیراتی نفسیات کا جرنل ، 19 )1( ، 31–65 . 6
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