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Schizophrenia 

 شیزوفرینیا
 

ہے؟ کیشیزوفرینیا  

غیر معمولی احساس،  جذبات،  برتأو ، سوچ ٹھیک کم نہیں کردا،  جس دی وجہ نالدماغ . ہےبیماری  یذہن ینسنگ یکایزوفرینیا ش

کافی عام شیزوفرینیا  اثر ہوندا ہے۔رکھن وچ تے،  خود دا خیال کام کاج تے رشتے داریاں دی زندگی ز مرہ روہوندے نے اور 

عموماَ نوجوانی بیماری  اے اس بیماری نوں لگن دا چانس ود جاندا ہے ۔خاندان وچ کسی نوں اے بیماری ہے تے بیماری ہے۔ اگر 

 دی شرح برابر ہے۔عمر،  مرد عورت سال  53تا  81تقریباَ  توں لگدی ہے ادھیڑ عمر یا 

 

 ہے؟بیماری دا سبب کی 

سمجھ آئی اس بیماری دی وجہ آئے نے جناں نال سامنے باوجود، مختلف اہم نتائج  دےاس . ہے یںنہجہ وبیماری دی کوئی خاص 

 .ہے نال یتشخص یزائڈاور شزہنی تناؤ، نشہ کرنایراجیات،پ یدماغ ک ینیاتیات،جاس دا تعلق ے ہ

 

 ہے؟ یبیمارنوں اے ہے کہ اس چلدا پتہ کس طرح 

ڈاکٹروں ہے اس لئی ہو سکدا ہے کہ او نوں اے بیماری ملدے نے تے عالمات  یلمندرجہ ذ وچدوست  یااپنے خاندان توانوں اگر

 .چاہئےواسطے بھیجنا  یصتشخ کول ینماہر یاتیاور نفس

 وہم . 8

 نظر آنا یرہوغ یرموجود تصاو یر، غاں موجود آواز یرغ

 حقیقی عقائد غیر . 2

احساس  دا یشانیطور پر پر دےمثال  ،دے نےہوسک وییربے نظ یا یمعمول یرعقائد غ ،نےموجود  یرغ یقییاحق یرغعقائد جوایسے 

 .ہے ہوندامتنوع واقعہ منسلک  وچجس  کرنااہم واقعہ محسوس  کا یہ، ناہو

 یتشکا بے سمت سوچ دی. 5

آپ ہی کجھ بولدا خودکالمی کردا ہے یا  یضمرہوندے نے۔  یمعمول یرغ یامنظم  یرغ یاالتخ .ٹھیک طرح سوچنے وش دشواری

 ہے۔ہے منہ وچ بولدا 

 کم ہمتی تے غیر دلچسپی  .4

 ہو ختم دلچسبیاں دی اس وچ یزوںچ ( بھال اور حفظان صحت  یکھد یدخود بمعہ )دلچسپیوں توں دور ہو جاندا ہے  مریض 

 اپنا کم پورا نہیں کر سکے گا یا گی۔بیزار نظر آوے گا اور  او .جاندے نےسست ہو میل مالپ وچ اور  ،نے  جاندہیاں

 تجربہ کھو دینا  داجذبات  صالحیتاںدی اظہار . 3

دے غم دے دوسرے لوکاں  یا ،دےکر سک یںنہ یمدردہنال دی تکلیف دے وقت انھاں لوکاں دوسرے  یضمر تےطور  دے مثال

 ہنسنا۔موقعے تے 

 تے تنہائی پسند   ہٹ جانا. 6

 .ہےندا ہو جالق ، خود مرکوز اور التعتھلگالگ بہت زیادہ  یضمر تےطور  دے مثال

 یذمہ دار یجذبات. 7

 رہندا نقصان دہ ہو سکدا ہے۔اتار تے چڑھاؤ تے قابو نہیں  داجذبات .رہےقابل نہ  دےکنٹرول کرنے  نواپنے جذبات  یدشا مریض

 

 ؟ہے یعالج ک

غیر حقیقی  نو وہم تے نال بیماری تے قابو پانیقےمؤثر طر یاتادوسائیکوٹک ینٹیا. اور مؤثر عالج ہے ینا عالج اہم تردوائیاں د
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نوں گھٹا سکدی خطرے واپس ہونے دے  نوپا کے بیماری یقے نال قابو مؤثر طردوائیاں ہے۔ نوں گھٹ کیا جا سکدا عقیدے 

طریقےدے مناسب  ۓدوسرے عالج ل یاگھریلو تربیت ی،ورانہ تھراپ یشہعالج، پ یاتینفس،ہوجائے کنٹرول  یماریب یدشد جدوں.ہے

 قابل بنایا جا سکدا ہے ۔ دےمعاشرے  نوں یضمرنال 

 

 ؟نےے سکد کربھال اں دی دیکھ یضمرشیزوفینیا دےکس طرح  خاندان

 ٹھیک ہو جائے ۔لے اور جلد باقاعدہ  دوائیاںور ااو تھراپی کہ  کرو یحوصلہ افزائ دی یضمر. 8

چڑچڑاپن،  ، یاں وچ کمیدلچسپ یلی،تبدخلل،  بھوک وچ نیند وچ ، پریشانییسےعالمات، ج یابتدائدی بیماری دے واپس آنے . 2

 ضد وغیرہ لوکاں تے شک تے دوری،  

مشغول  وچاس نوں دوسرے کماں  بلکہو عقیدے دی نفی نہ کرو عالمات۔ اس دے وہم نال بحث نہ کرو  یضمر. پرسکون رہو. 5

 کرو۔ یحوصلہ افزائدلچسپیاں وچ حصہ لین لئی اں دی یضمر کرو۔مدد وچ کرنے 

تے تعریف  یلیوںمثبت تبدتے خاص طور  ،کرو یحوصلہ افزائاس دی گل سنو اور .سیدھی گالں کروسادہ اور مریض نال . 4

 .دیواجازت ہون دی تھوڑا اگے پچھے  . کرو یٹس ٹیبل ائمٹواسطے  یکام اور دلچسپ ،سونے دا وقت.کرو۔

 .کرو یحوصلہ افزائہون لئی ٹھیک  یکوچ واپس جانے واسطے مریض  سماج. 3

. نکالو وقت م لئیک یذاتاپنے آرام اور ، مثال کے طور پر دا وی خیال رکھنصحت  یذہن یاپنکرن والے لوک دیکھ بھال . 6

 ۔ہوےتے مدد منگو یضرور

 

 


