
Obsessive-Compulsive Disorder 

ਤੀਬਰ ਅਤ ੇਜਨ ੂੰਨੀ ਵਿਕਾਰ  
 

ਵਕਸੇ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਜਨ ੂੰਨੀ ਵਿਕਾਰ (ਓ.ਸੀ.ਡੀ.) ਕੀ ਹੈ? 

ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਵਿਕਾਰ ਵਿਚਾਰਾਾਂ, ਵਚੂੰਤਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਵਚਿੱਤਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਦਮਾਗ ਵਿਿੱਚ ਆਉਂਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਦੁਿੱਖ ਪੈਦਾ 

ਕਰਦ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੇਅਰਥ ਹਨ ਜਾਾਂ ਮਾੜ ੇਹਨ, ਪਰ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਨਜ਼ਰਅੂੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ 

ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। ਵਬਪਤਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਇਿੱਕੋ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਹਣੋਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਿਾਰ ਿਾਰ ਜਾਾਂਚ 
ਜਾਾਂ ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ) ਜਾਾਂ ਮਾਨਵਸਕ ਕਾਰਜ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਸਰ ਵਿਚ 'ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤ ਨੂੰਬਰ' ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ)। ਹਰ ਵਦਨ ਇਹਨਾਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ 

ਵਿਿਹਾਰਾਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਿਿੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਬਤਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਿਨ ਵਿਿੱਚ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ 

ਤਰ੍ਾਾਂ ਅਵਤ ਸੂੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
 

ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ? 

1) ਜੈਨੇਵਟਕ/ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰਕ 
ਓ.ਸੀ.ਡੀ.  ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। 
2) ਜੀਿ-ਵਿਵਗਆਨਕ ਕਾਰਕ 

ਖੋਜਾਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਵਦਿੱਤਾ ਵਕ ਓ.ਸੀ.ਡੀ.  ਸੇਰੋਟੌਵਨਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਿੱਧਰ, ਅਤੇ ਵਦਮਾਗ ਵਿਿੱਚਲੇ ਭਾਗਾਾਂ ਵਜਿੇਂ ਓਰਵਬਟੀਲ-ਫ਼ਰੂੰਟਲ ਕੋਰਟੈਕਸ ਅਤ ੇਬਿੱਸਲ 
ਗੈਂਗਲੀਆ ਵਿਿੱਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਹੈ। 

3) ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ ਕਾਰਕ 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਵਚੂੰਤਾਪਣ, ਸੂੰਪ ਰਨਤਾਪ ਰਨ, ਜਾਾਂ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਨ ੂੰ ਸਾਫ ਅਤ ੇਤਰਤੀਬ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣ ਨ ੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ,  

ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਓ.ਸੀ.ਡੀ.ਹੋਣ ਦ ੇਅਿਸਰ ਿਿੱਧ ਜਾਾਂਦ ੇਹਨ। 
ਮੈਨ ੂੰ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲਿੱਗੇਗਾ ਵਕ ਮੈਨ ੂੰ ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਹੈ? 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਖੇਣ ਲਈ ਿਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹ ੋਵਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦਰਿਾਜ਼ੇ ਨ ੂੰ ਠੀਕ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਬੂੰਦ ਕਰ ਵਲਆ ਹੈ, ਜਾਾਂ 

ਇਨਫਲ ਐਂਜ਼ਾ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਥਾਾਂ ਨ ੂੰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ  ਕੁਝ ਵਜਆਦਾ ਿਾਰ ਧੋਿੋ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਕ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਹੈ|  
ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ 1 ਜਾਾਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਨਰਾਸ਼ਾਿਾਾਂ ਜਾਾਂ ਮਜਬ ਰੀਆਾਂ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ 

ਵਿਿਹਾਰਾਾਂ ਤੇ ਪਰਤੀ ਵਦਨ 1 ਘੂੰਟੇ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਸਮਾਾਂ ਵਬਤਾਓੁਾਂਦ ੇਹੋ, ਜੋ ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਿਨ (ਵਜਿੇਂ ਕੂੰਮ, ਸਕ ਲ, ਸਮਾਵਜਕ ਜੀਿਨ) ਨ ੂੰ 
ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨ ੂੰ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪੇਸੇ਼ਿਰਾਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ 
ਜਨ ੂੰਨੀ ਮਨੋਵਬਰਤੀ: 
ਜਨ ੂੰਨੀ ਮਨੋਵਬਰਤੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਾਾਂ ਵਚਿੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਦਮਾਗ ਵਿਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਦ ਜੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦ ੇਕੀਟਾਣ ਆਾਂ ਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱਚ ਆਉਣਾ,  ਦ ਵਜਆਾਂ ਨ ੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੂੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਆਤਮਵਿਸ਼ਿਾਸ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ , 

ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਵਜ਼ੂੰਮੇਿਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ)ਅਤ ੇਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਚੂੰਤਾ ਅਤ ੇਵਬਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। 

ਮਜਬ ਰੀ 

ਮਜਬ ਰੀ ਤੋਂ ਭਾਿ ਇਿੱਕ ਜਨ ੂੰਨ ਦੇ ਜਿਾਬ ਵਿਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਿਾਲੇ ਵਿਿਹਾਰਾਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਿੱਥ ਧੋਣਾ, ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾ ਰਿੱਖਣਾ) ਜਾਾਂ ਮਾਨਵਸਕ 
ਵਕਵਰਆਿਾਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ, ਪਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਜਾਾਂ ਿਾਕਾਾਂ ਨ ੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ) ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ ਮਵਹਸ ਸ ਹੁੂੰਦਾ ਹ।ੈ  ਵਿਿਹਾਰਾਾਂ 
ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਾਤਕ ਜਾਾਂ ਡਰ ਿਾਲੀਆਾਂ  ਸਵਥਤੀ ਨ ੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 
 

ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇਲਾਜ਼ ਹਨ? 

 

1. ਓ.ਸੀ.ਡੀ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਵਿਚ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ਼ ਥੈਰਪੀ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਇਲਾਜ਼ 



ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਿਧੀਆ ਇਲਾਜ਼ ਨਤੀਜ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਿਾਾਂ ਇਲਾਜ਼  ਤਰੀਵਕਆ ਨ ੂੰ  ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।  
 

ਦਿਾਈਆਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ 

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ, ਵਸਲੈਕਵਟਿ ਸੈਰੋਟੌਵਨਨ ਰੀਪਟੇਕ ਇਵਨਵਹਬਟਰਸ (ਐਸ.ਐੱਸ.ਆਰ.ਆਈ.) ਜਾਾਂ ਟਰਾਈਸਾਈਕਲੀਕ ਐਂਟੀ ਡੀਪਰੈਸੈਂਟ 
(ਟੀਸੀਏ) ਦੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹ।ੈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਾਂਤ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਦਿਾਈ ਟਰਾਾਂਕੋਲਾਇਜ਼ਰ ਦੀ ਤਜਿੀਜ਼ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

 ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ ਇਲਾਜ਼ਸੂੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ-ਵਿਿਹਾਰਕ ਥੈਰਪੇੀ ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਲਈ ਇਿੱਕ ਪਰਭਾਿੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸਪਿੱਸ਼ਟ 

ਉਤੇਜਨਾ-ਭੜਕਾਊ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਨ ੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤ ੇਡਰ ਿਾਲੀਆ ਭੌਵਤਕ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ਜਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਬਹਤੁ ਹੀ ਦ ਵਸ਼ਤ ਸਮਝੀਆਾਂ 
ਜਾਣ ਿਾਲੀਆ ਚੀਜ਼ਾਾਂ ) ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਅਤ ੇਤਜਰਵਬਆਾਂ 

ਰਾਹੀਂ, ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਚੂੰਤਾ ਅਤ ੇਮਜਬ ਰੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁ਼ਰ ਆਤ ਵਿਚ, ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨ ੂੰ ਅਸਵਹਜ਼ਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ 

ਪੈਂਦਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਿਾਲੀਆ ਿਸਤ ਆਾਂ ਜਾਾਂ ਥੈਰਪੇੀ ਦ ੇਹਾਲਾਤਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਿਾਰ-ਿਾਰ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਤੇਜਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਿੱਟ ਜਾਿੇਗੀ। 
 

ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਓ.ਸੀ.ਡੀ. ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ(ਵਜਿੇਂ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਸਹਾਇਤਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਦੁਆਰਾ) ਇਲਾਜ ਵਿਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਵਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ। 

 

 

 

 
 

 

 


