स्किजोफ्रेस्िया
स्किजोफ्रेस्िया िे हो?
स्किजोफ्रेस्िया एउटा गम्भीर मािस्िि अिन्तुलि हो। यो दिमागिो िाययक्षमतािो गडबड हो, जहााँ स्िचारहरु, अिुभिहरु, भाििाहरु र
व्यिहारहरुमा अिामान्यता ल्याएर व्यस्ििो िैस्िि पेशा र िामास्जि िाययक्षमता, र कि-हेरस्िचारमा अिर गियछ। स्किजोफ्रेस्िया अिामान्य
गडबडी होईि। अिन्तुलििो पररिाररि इस्तहािले यि अिन्तुलििो जोस्िम बढ्िछ। यो गडबडी िुरु हुिे िमय िामान्यतया दिशोरािकथा िा
ियकि िमयिो प्रारस्म्भि िाल हो, िामान्यतया १८ िेस्ि ३५ िर्यिो उमेर बीच, लगभग बराबर मस्हला र पुरुर् अिुपात।

यो गडबडी हुिुिो िारण िे हो?
यो गडबडी हुिुमा िु िै एि व्यख्या मात्र छैि। यद्यस्प, त्यहााँ स्िस्भन्न महत्िपूणय स्िष्िर्यहरू पाईएिो छ जुि यो अिकथािो िारणिंग िम्बस्न्ित
हुि िक्छ। यो ज्ञात छ दि गडबडी आिुिंस्शि, दिमागमा िराबी, पिाथयहरुिो िुर्बययििि, तिाि र किाईजोईड व्यस्ित्ििाँग िम्बस्न्ित छि्।

ििैले आफु लाई यो गडबडी छ भिेर ििरी थाहा पाउि िक्छ?
यदि तल उल्लेस्ित लक्षणहरु तपाईंिो पररिार िा िाथीहरुमा पाउिुभयो भिे, उिीहरु यो अिकथाबाट पीस्डत भएिो हुि िक्छि् र डाक्टर िा
मिोरोग स्िशेर्ज्ञहरुबाट मूल्यांिि गराउि पठाउिुपछय।
१. मस्तभ्रमहरु (ह्यालुस्ििेिि)
यी त्यकता अिुभूस्तहरु हुि् जुि िाकतिमा अस्कतत्िमा छैि, उिाहारण: अस्कतत्िमा िभएिो आिाजहरु िुन्नु, अस्कतत्िमा िभएिो छस्िहरु िेख्नु
आदि।
२. भ्रमहरु (डेल्युजि)
यकतो अस्डग स्िश्वािहरु जुि अित्य िा अस्कतत्िमा छैि, ती स्िश्वािहरु अिािारण िा स्िस्चत्र पस्ि हुििक्छ, उिाहरण: पीडा दिएिो महिुि
गछयि्, स्ियन्त्रण गररएिो महिुि गछयि्, िामान्य घटिामा स्िशेर् अथय जोस्डएिो महिुि गछयि्।
३. िोचाईमा गडबड
कपष्ट िोच्िे क्षमता हराउाँ िछ। िोचाईहरु अव्यिस्कथत िा अिौठो हुििक्छ। स्बरामीहरु स्िरथयि बोल्िे िा िबोल्िे हुन्छि्।
४. प्रेरणािो िमी
स्बरामीहरुले िेरै पक्षमा आफ्िो इच्छाशस्ि र प्रेरणा गुमाउाँ िछि् (आफ्िै कि-हेरचाह र िरिफाई िस्हत), िु राहरुमा आफ्िो रुस्च गुमाउाँ िछि्, र
गस्तमा पस्ि िम हुन्छि्। उिीहरु मैला िेस्िन्छि् र उिीहरुिो आफ्िो िाम जारी राख्न िक्िैिि्।
५. आफ्िो भाििाहरु व्यि गिे िा अिुभि गिे क्षमता गुमाउिु
उिाहरण: स्बरामीले अरुिो भाििाहरु प्रस्त िहािुभूस्त राख्न िक्िैिि्, िा अरुले िु:िी महिुि गिाय हााँकछि्।
६. अन्तमुयिी र अलग्ग
उिाहरण: स्बरामीहरु बढ्िो रुपमा अन्तमुयिी, अलग्ग, आत्म-िे स्न्ित र उिािीि हुन्छि्।
७. भाििात्मि िास्यत्ि
स्बरामीले आफ्िो भाििाहरु स्ियन्त्रण गिय ििक्ने हुििक्छ। भाििाहरु अस्कथर हुन्छि् र स्छट्टै पररितयि हुन्छि्।.

उपचारहरु िे -िे हुि् ?
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और्िीिो उपचार मुख्य र िबैभन्िा प्रभाििारी उपचार हो। एस्न्ट-िाईिोरटि और्िीले प्रभाििारी रुपमा मस्तभ्रमहरु र भ्रमहरु िम गरे र,
स्चन्तािो कतर िम गरे र, क्रस्मि किाक्य लाभ गराउाँ िछ। जब, गम्भीर स्बराम स्ििो हुाँिछ, और्िी प्रयोग जारी राख्नाले फे री रोग बस्ल्ििे
जोस्िमलाई िम गियछ।
जब गम्भीर रोग स्ियन्त्रणमा आउाँ िछ, स्बरामीलाई िमाजमा पुि:िमायोजि गियिो लास्ग, मिोरोग स्चदित्ििले मिोिैज्ञास्िि उपचार,
पेशागत स्चदित्िा, पाररिाररि स्शक्षा र उपयुि हुिे अरु स्चदित्िाहरुिो लास्ग व्यिकथा गिय िक्छि्।

स्किजोफ्रेस्िया भएिो स्बरामीहरुलाई पररिारले ििरी हेरस्िचार गियिक्छ ?
१.

स्छटो किाक्यलाभ गिय र फे री रोग फर्िय िे जोस्िम घटाऊििो लास्ग स्बरामीहरुलाई स्ियस्मत और्िी िाि र स्चदित्िाहरुमा भाग स्लि

प्रोत्िाहि गिुयहोि्।
२. रोग फिे र आएिो िुरुिाती िंिेतहरुलाई हेिुयहोि्, जकतै स्चन्ता, स्ििा िलाग्नु, िािा रुची पररितयि हुिु, रुस्च हराउिु, िामास्जिबाट एक्लो
बस्नु, उिाि मिोिशा, अरुले आफु लाई स्जकिाएिो िा उल्लेि गरे िो महिुि गिुय, एििमै हठी हुिु।
३. शान्त बस्नुहोि्। स्बरामीिो लक्षण िा व्यिहार प्रस्त स्ििाि गिे िा आलोचिात्मि िहुिुहोि्। स्बरामीिाँग उिीहरुिो मस्तभ्रमहरु िा भ्रमहरुिो
िाकतस्ििता बारे बहि िगिुयहोि्, तर उिीहरुलाई ती लक्षणहरुबाट ध्याि हटाउि िहयोग गिुयहोि्। स्बरामीहरुलाई उिीहरुिो ईच्छा लागेिो
िामहरु गिय प्रोत्िाहि गिुयहोि्।
४. िस्जलो र स्ििा तररिाले स्बरामीिाँग िु रा गिुयहोि्। िुन्नुहोि् र प्रोत्िाहि गिुयहोि्, स्िशेर्गरी ििारात्मि पररितयिहरु र िुिारिो बारे मा
भन्नुहोि्। िुत्ने, िाम गिे र रुस्चिो लास्ग िंरस्चत िमय तास्लिा बिाउिुहोि्। िे ही मात्रािो लचिता र व्यस्िगत ठाउाँ दििुहोि्।
५. स्बरामीहरुिो िामास्जि जीिििो लास्ग उिीहरुलाई िामास्जि पुि:कथापिा िेिाहरुमा भाग स्लि प्रोत्िाहि गिुयहोि्।
६. हेरस्िचार गिेहरुले पस्ि आफ्िो मािस्िि किाक्यलाई हेिुयपछय , उिाहरण: उिीहरुिो आफ्िो आराम र व्यस्िगत ठाउाँ िो लास्ग िमय।
आिश्यि पिाय िहयोग माग्नुहोि्।
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