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Obsessive-Compulsive Disorder 

 رد عمل خبط آمیزاجباری یعنی ڈسآرڈر-کمپلسیو-ابسیسیو

 

OCD   ہے؟  آمیزاجباری رد عمل کیخبط 

OCD وچ بار  دےزہن مریضخواہشات،   دبی دی اورمریضخیاالت،   سوچ،کہ،  ہے اے خاصیت دی

 بےمعنی اے سب خیاالت کہ جاندےاے  مریض اگرچہنے۔  کردے پریشان نوں مریض نے باراوندے

 لئی،  بندہ ۔ تکلیف دور کرنہے ہوندا مشکل بہت پانا چھٹکارا توں لئی اس ،  انھاںنےتکے بے یا نے

' نمبر لکی'ایکمثاًل )کام  دماغی یا(  دھونا نوں ہتھاں یا کرنا چیکبار بارمثالً )ہے   کام بار بارکردا اک

 مریض OCD  اے ہے، لگدا وچ کرن نوں کماں بار بارانھاںزیادہ تر وقت  کیونکہ(.  دھرانا وچ زہنباربار 

 ہے۔ پیداکردی بے شمار پریشانیاںہے اور  وچ شدت نال اثراندازہوندی زندگی دی

 

OCDہے؟  وجہ کی دی بیماری دی 

 جینیاتی عوامل (1

 زیادہ داخدشہ ہوون بیماری ایں نوں انھاںدا مرض ہے،    OCDنوں بھائیاں یابہن جس بندےدےوالدین

 ہے ۔

 حیاتیاتی عوامل  (2

 لیول نال،  اور دماغ وچ دےگھٹ دا تعلق سیروٹین OCDلگیاہےکہ تشخیص نال پتہ

 وجہ نال ہے ۔ دی خرابی دی بازل گنگلیا اورٹیکس -فرنٹلکور-بیٹل

 نفسیاتی عوامل  (3

 رکھن پرست،  ہرشے صاف ستھری کمال یعنی ہوندےنے،  پرفیکشنسٹ پریشان جلدی جیڑےلوک

 داشکارہوسکدےنے ۔OCDندےنے،   دی ترجی نوں

 

 ہے؟  OCDلگےاگرمینوں پتہ کنج مینوں

 تجربہ نےزیادہ وار دھو ہاتھ معمول توں وچ سیزن دے ،  یاانفلوئنزے کرندا چیک تالہ کاردا نوں اگرتساں

 ہے۔    OCDتوانوں کہ نہیں اس دا مطلب قطعی ،ہے

ہوجاندےہو اور دن وچ  پریشان تسی یا زائد خبط یا جنون اتنا ہےکہ 1وچوں  ذیل مندرجہ اگرتواڈھےوچالبتہ،  

مثاًل نوکری،  )زندگی  دی روزمرہ وچ ضائع ہوجانداہے،  تواڈی سوچاں اور کماں انھاں زیادہ گھنٹےنالوں 1

طبی امداد  پیشہورانہ انوں تودا مرض ہے۔ OCDتوانوں تے اثر پینداہے،  فیرشاید(  زندگی اسکول،  سماجی

 ہے۔ دی چاہی حاصل کرنی

 

 جنون (1

مثاًل  )نے آوندیاں وچ نےجیڑیاں مسلسل بندےدےزہن ہوندیاں سوچ یا سوچ ، خواہش جنون ایسی

نوں نقصان پہنچانےدا خوف،  حادثےدا باعث بڑنے  داڈر،  دوسریاں لگن جراثیم کولوں دوسرےلوکاں

 داشکارہوندےنے۔ اور تکلیف،  جس وجہ نال پریشانی (ڈر دا

 یا خبط  مجبوری (2

(  کرنا اک مخصوص انداز نال رکھنا،  چیک ہاتھدھونا،  چیزاں)مجبوری   کرنےدا خبط یا کام بار باراک

، مریض جنون توں مجبور (  دہرانا مثالً دعا مانگنا،  حساب کرنا،  بار بارکوئی لفظ یاجملہ) یازہنی فعل 
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 نوں دور کرناہے ۔ دا مقصد ڈریاتکلیفہوکہ بار بارکرداہے۔ان سب 

 

 

OCD ہے؟  دا عالج کی 

OCD طریقےدا عالج ملدا  دونوں نوں تھراپی شامل نے۔ زیادہ تر لوکاں دوائیاں اور نفسیاتی دے عالج وچ

 فائدہ حاصل ہوسکے۔ زیادہ ہےتاکہ

 

 دوائیاں نال عالج  (1

اینٹیڈیپریسنٹ  سایکلیک ٹرائ یا(   SSRIs)،  سیلیکٹوسیروٹونینروپٹیکانھیبیٹرز وچزیادہ تر کیساں 

(TCA  )نے۔  دیندے وی پوےتےٹرینکالئزرز نے۔ ضرورت جاندیاں دیتیاں دوائیاں 

 

 تھراپی نفسیاتی (2

  ۔ ہے عالج مؤثردا بیماری دی اور اگروفوبیا ترتیبی دی اضطراب یا گھبراہٹ کونگنائیٹوبیہیویرتھارپی

 پرسکون نوں اپنےآپ نوں ہے ۔ مریض جاندا سکھایا تےقابوپاڑاآہستہ خوف  آہستہ نوں اس وچ ، مریض

 دی آنا اور اس دےگھرآلیاںکرپابندی نال تھارپی  دا نے ۔ مریض جاندیاں سکھایاں مشقاں کرنےدیاں

 ہے۔ ضروری بہت دے عالج لئی شمولیت،  مریض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


