What is autism?
ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ?
ਔਟਿਜ਼ਮ ਇਕ ਟਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਟਿਤ ਅਪਾਟਹਜ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਭਾਟਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਕ ਇਕ ਟਿਅਕਤੀ ਦੂ ਟਜਆਂ ਨਾਲ ਟਕਿੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਕਿੇਂ
ਸੰਬੰਿ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਟਜਕ ਟਿਹਾਰ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨਾਂ, ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਮੁਸ਼ਟਕਲਾਂ, ਪਰਟਤਬੰਟਿਤ ਦੁ ਹਰਾਉ ਅਤੇ ਰਿਾਇਤੀ ਰਿੱਈਏ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ
ਨਾਲ ਪਛਾਟਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਟਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂ ੰ ਿੱਖ ਿੱਖ ਤਰੀਟਕਆਂ ਨਾਲ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਟਿਜ਼ਮ ਿਾਲੇ ਕੁ ਝ ਲੋ ਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਜੀਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ ਪਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂ ੰ ਟਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਅਪਾਟਹਜ਼ਤਾਂਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਂ ਨੂ ੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਟਿੱਚ ਏ.ਐੱਸ. ਡੀ. ਹੋਣ ਦੀ ਟਜ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ
ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੁ ਝ ਆਮ ਟਨਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹਨ?
ਟਕਉਂਟਕ ਇਹ ਇਕ ਿੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਸਟਿਤੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਟਸਆਿਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ
ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਟਤੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:
1. ਸਮਾਟਜਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ:


ਉਹ ਅਕਸਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਟਜਕ ਪਰਭਾਿਾਂ ਨੂ ੰ ਘੱਿ ਟਿਆਨ ਟਦੰਦੇ ਅਤੇ ਘੱਿ ਹੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੂ ਟਜਆਂ ਨੂ ੰ
ਅਕਸਰ ਘੱਿ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਘੱਿ ਜਿਾਬ ਟਦੰਦੇ ਹਨ।



ਉਹ ਦੂ ਟਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨੂ ੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।



ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਮਾਟਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਣਉਟਚਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2. ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ:


ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਟਿਕਾਸ ਟਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂ ੰ ਪਰਗਿਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹਨ,ਪਰ ਉਨ੍ ਾਂ ਕੋਲ ਦੂ ਟਜਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਟਿਰਤੀ ਘੱਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ ਾਂ ਦੇ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਿੱਖਰੇ ਹੁਦ
ੰ ੇ ਹਨ।



ਉਨ੍ ਾਂ ਟਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਟਿਆਨ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁ ਝ ਨੂ ੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਈਕੋਲਾਲੀਆ(ਦੂ ਟਜਆਂ ਦੇ ਕਹੇ ਸ਼ਬਦਾ ਨੂ ੰ
ਦੁ ਹਰਾਉਣਾ) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।



ਗੱਲ-ਬਾਤ ਟਜ਼ਆਦਾਤਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਟਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



ਕਲਪਨਾ ਰਟਹਤ /ਇਸ਼ਾਟਰਆਂ ਨੂ ੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਲਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਸੋਚ ਨੂ ੰ
ਸਮਝਣਾ ਸ਼ਾਟਮਲ ਹੈ।

3. ਦੁ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਰਟਤਬੰਟਿਤ ਟਿਿਹਾਰ:


ਸੀਟਮਤ ਟਦਲਚਸਪੀ , ਜਾਂ ਗਤੀਟਿਿੀ, ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਟਕਸੇ ਟਖਡੌਣੇ ਜਾਂ ਗੇਮ ਨਾਲ ਅਟਭਆਸ ਕਰਨਾ।



ਅਟਭਆਸਿਾਦੀ ਟਿਿਹਾਰ ਟਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਟਿਿੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਆਪਕ ਟਿਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਸਕੂ ਲ ਲਈ ਇੱਕ
ਟਨਸ਼ਟਚਤ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲਣ ਤੇ ਟਿਰੋਿ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਲੋ ਕ ਰੁਕਾਿਿ ਹੋਣ ਿੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਾ ਖੋ ਬੈਠਦੇ
ਹਨ।



ਦੁ ਹਰਾਓ ਦੀ ਗਤੀਟਿਿੀ, ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਹੱਿ ਫੜਫੜਾਉਣਾ, ਟਸਰ ਘੁਮਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂ ੰ ਟਹਲਾਉਣਾ।



ਮਰੀਜ਼ ਆਿਾਜ਼ਾਂ, ਛੋਹਣ, ਸੁਆਦ, ਗੰਿ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਿੱਿ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁ ਭਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁ ਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਭਾਿਨਾਤਮਕ, ਟਿਿਹਾਰਕ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਟਸੱਖਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਟਸਆਿਾਂ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ , ਜਦੋਂ ਟਕ ਕੁ ਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਟਕਲਾਂ , ਟਜਿੇਂ
ਟਕ ਉੱਚ ਪੱਿਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਟਿਆਨ ਦੀ ਟਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ , ਆਾਪਣੇ ਆਾਪ ਨੂ ੰ ਨੁ ਕਸਾਨ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਟਕਲਾਂ ਅਤੇ ਟਹੰਸਕ ਟਿਿਹਾਰ ਦੀਆਂ
ਸਮੱਟਸਆਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?
ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲੇ ਿੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਟਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਖੋਜ ਇਹ ਸੰਕਤ
ੇ ਟਦੰਦੀ ਹੈ ਟਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ – ਖਾਨਦਾਨੀ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਨਾਲ ਸਬੰਟਿਤ ਕਾਰਕ ਟਦਮਾਗ ਦੇ ਟਿਕਾਸ ਟਿਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਟਜੰਮੇਿਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਔਟਿਜ਼ਮ ਟਕਸੇ ਟਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਸਮਾਟਜਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਿਾਪਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਟਿੱਚ ਉਸ ਟਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਟਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਟਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਔਟਿਜ਼ਮ (ASDs) ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਟਿਿਹਾਰਕ ਦਖਲ ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਸੁਿਾਰ ਟਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਆਦਰਸ਼ ਇਲਾਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਿੈਰੇਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਖਲ-ਅੰਕਾਂ ਨੂ ੰ ਟਨਰਦੇਟਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਟਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ
ਟਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂ ੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਿਨ ਟਿੱਚ ਿੱਿ ਤੋਂ ਿੱਿ ਆਤਮ-ਟਨਰਭਰਤਾ ਨੂ ੰ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ | ਇੱਕ ਏ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ
ਪ੍ਭਟਿਤ ਬੱਟਚਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਟਪਤਾ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾਿਾਂ ਲਈ ਪਟਰਿਾਰਕ ਸਲਾਹ ਅਕਸਰ ਪਟਰਿਾਰਾਂ ਨੂ ੰ ਅਟਜਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਟਹਣ ਤੇ ਆਉਣ
ਿਾਲੀਆ ਖਾਸ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਣਾ ਕਰਨ ਟਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਾਈਆਂ:ਡਾਕਿਰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸੰਬਿ
ੰ ਤ ਖਾਸ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਦਿਾਈਆਂ ਤਜਿੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟਜਿੇਂ ਟਕ ਟਚੰਤਾ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਾਂ
ਦੁ ਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪਰਟਤਬੰਟਿਤ ਟਿਕਾਰ | ਗੰਭੀਰ ਿਤੀਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਟਸਆਿਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਐਂਿੀਸਾਇਕੌਟਿਕ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਦੌਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕ ਜਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਿੱਿ ਐਂਿੀਕਨਿਲਸੇਂਿ ਦਿਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਟਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਟਿਕਾਰ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਾਈ ਉੱਚ ਪੱਿਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਟਿਹਾਰ ਨੂ ੰ ਘੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਟਚਆਂ ਟਿੱਚ ਲੱਛਣ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਿਰ ਜਾਂਦੇਹਨ। ਟਕਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਏ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਿਾਲੇ ਕੁ ਝ ਬੱਚੇ ਉਦਾਸ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਿਤੀਰੇ ਸੰਬੰਿੀ ਸਮੱਟਸਆਿਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁ ਝ ਸੋਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਟਕਉਂਟਕ
ਉਹ ਬਾਲਗਪਨ ਟਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਡੀ. ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂ ੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਿਾਿੇ ਨਾਲ ਸੇਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਤਤ
ੰ ਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਿਾਤਾਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਟਨਰਭਰਤਾ ਿਾਲਾ ਜੀਿਨ ਜੀ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

