Bipolar Disorder
ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਿਕਾਰ
ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਿਸਔਰਿਰ /ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਿਸਆਰਿਰ ਵਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਕਸਿ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਾਂ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਬਦਲਿੇ ਲੱਛਣਾ ਦੇ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਜਾਾਂ ਵਚੜਵਚੜੇ, ਿਧੇਰੇ ਆਾਤਿ-ਵਿਸ਼ਿਾਸ,ਊਰਜਾ
ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਅਵਭਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਿੁੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਉਦਾਸੀ ਿਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਿ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ, ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਭਾਿਨਾ, ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਸ-ਰਸ ਸਰਗਰਿੀਆਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨਰਾਸ਼ਾ, ਵਨਰਾਸ਼ਾਿਾਦੀ ਅਤੇ ਿਕਾਿਟ ਿਰਗੀਆਾਂ
ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁ ਭਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਇਪੋਲਰ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?
1) ਜੈਨੇਵਟਕ/ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰਕ: ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਿਕਾਰ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਜੁੜਿੇਂ ਅਤੇ ਨੇ ੜੇ ਦੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਬਿਾਰੀ ਨੂ ੁੰ ਵਿਕਵਸਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁੰਭਾਿਨਾ ਹੁੁੰਦੀ ਹੈ।
2) ਵਨਊਰੋਟ੍ਾਾਂਸਵਿਟਰ/ ਵਦਿਾਗ ਦੇ ਸੁੰਦੇਸ਼ਿਾਹਕਾਾਂ ਦਾ ਅਸੁੰਤੁਲਨ: ਅਵਧਐਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਿਕਾਰ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਵਦਿਾਗ ਵਿੱਚ,
ਿੋਪਾਿਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਰੋਟੌਵਨਨ ਿਰਗੇ ਵਨਊਰੋਟ੍ਾਾਂਸਵਿਟਰਾਾਂ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਵਿਵਲਆ ਹੈ।
3) ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੇ ਕਾਰਕ: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁ ਰਿਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੁੰਦਗੀ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਘਟਨਾਿਾਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨੌ ਕਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨੁ ਕਸਾਨ, ਵਰਸ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ
ਸਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਆਵਦ।)
ਿੈਨੂੁੰ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਿੈਨੂੁੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਿਸਔਰਿਰ/ਵਿਕਾਰ ਹੈ?
1) ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਸਵਿਤੀ:
(ਏ) ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਪੂਰ ਿਨੋ ਦਸ਼ਾ: ਖੁਸ਼ੀ, ਅਨੁੰਦ ਅਤੇ ਬੇਹਦ
ੱ ਆਸ਼ਾਿਾਦੀ ਰਿੱਈਏ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਭਾਿਨਾ; ਵਚੜਵਚੜਾਪਣ,
ਿਾਿੂਲੀ ਿਾਿਵਲਆਾਂ ਦੁ ਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੜਕ ਜਾਣਾ, ਜਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਤੇ ਹਿਲਾ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਸੁੰਪਤੀਆਾਂ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਿਨਾ।
(ਬੀ) ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਉਿਾਨ : ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਚਾਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉੱਚੀ ਅਿਾਜ਼, ਆਤਿ-ਸਨਿਾਨ, ਘਿੁੰਿ।
(ਸੀ) ਿਧ ਰਹੀ ਸਰਗਰਿੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ:ਿਧੇਰੇ ਦੋਸਤਾਨਾਪਣ; ਵਿਚਾਰਾਾਂ ਦੀ ਉਿਾਨ; ਸਾਰਾ ਵਦਨ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪੱਧਰ; ਕਈ
ਪ੍ੋਜੈਕਟਾਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਕਾਲੀਨ ਸ਼ਿੂਲੀਅਤ ਪਰ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨੂ ੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ; ਵਜ਼ਆਦਾ ਵਦਆਲਤਾ ਜਾਾਂ ਖਰਵਚਆਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਵਭਲਾਸ਼ਾ
ਪ੍ਗਟਾਉਂਣਾ, ਿਧੀ ਹੋਈ ਕਾਿ ਿਾਸਨਾ, ਿਧੇਰੇ ਵਸ਼ੁੰਗਾਰਤਾ, ਸਧਾਰਨ ਸੁੰਭੋਗ, ਿਧੇਰੇ ਸੁੰਭੋਗ ਦੁ ਆਰਾ ਵਦਖੇਗੀ ; ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਲਈ ਲੋ ੜ ਘਟੀ ਹੋਣ ਦੇ
ਬਾਿਜੂਦ ਹਰ ਸਿੇਂ ਊਰਜਾ ਬਾਕੀ ਰਵਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸਵਿਤੀ:
(ਏ) ਵਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਵਿਜ਼ਾਜ: ਨੀਿਾਾਂ, ਉਦਾਸ, ਵਨਰਾਸ਼ਾਿਾਦੀ ਅਤੇ ਵਨਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਿਵਹਸੂਸ ਕਰਨਾ; ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਊਰਜਾ, ਿਰਤਿਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ
ਵਨਰਾਸ਼ਾ, ਸਿਾਵਜਕ ਕੁੰਿਾਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪੱਛੇ ਹੱਟਣਾ।
(ਬੀ) ਸੁਸਤ ਸੋਚ: ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਿੁਸ਼ਵਕਲ, ਸੁਸਤ ਪ੍ਤੀਵਕ੍ਰਆ, ਇੱਕ ਨਰਿ ਆਿਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਿਵਹਿ ਦਾ ਰੋਗ- ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂ ੁੰ
ਲਾਇਲਾਜ਼ ਵਬਿਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸ਼ੁੰਕਾ ਹੁੁੰਦਾ ਹੈ।
(ਸੀ) ਘਟੀ ਹੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ: ਸੁਸਤ ਜੀਿਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਘਟੀ ਹੋਈ ਵਕਵਰਆਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੁਸਤ ਪ੍ਤੀਵਕ੍ਰਆ, ਿੁੰਜੇ ਤੇ ਸੁੱਕਣਾ, ਸਿਾਵਜਕ ਕੁੰਿਾਾਂ
ਵਿੱਚ ਵਪੱਛੇ ਹੱਟਣਾ; ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਭੀਰ ਿਾਿਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ
ਦੂ ਵਜਆਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਖੁਦਕੁ ਸ਼ੀ ਿੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਈਪੋਲਰ ਵਿਸਔਰਿਰ /ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?
1. ਦਿਾਈ:
ਏ. ਵਿਜ਼ਾਜ ਸੁੰਤੁਲਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ :

ਵਲਵਿਅਿ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਿੁੜ ਦੁ ਬਾਰਾ ਵਬਿਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਿਾਕਟਰ ਵਨਯਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਹੂ ਵਿਚ ਵਲਵਿਅਿ ਦੇ ਪੱਧਰਾਾਂ ਦਾ
ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣ, ਉਲਟੀਆਾਂ, ਦਸਤ, ਉਲਝਣ, ਿਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਜ਼ੋਰੀ, ਕੁੰਬਣੀ, ਿਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਵਖੱਚ , ਅਸੁੰਤੁਵਲਤ ਗਤੀ, ਅਤੇ
ਵਲਵਿਅਿ ਲੈਂ ਦੇ ਸਿੇਂ ਬੇਤੁਕਾ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਤੁ ਰਤ
ੁੰ ਿਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਬੀ. ਉਦਾਸੀ ਵਿਰੋਧਕ ਦਿਾਈਆਾਂ
ਸੀ. ਿਨੋ ਵਿਵਗਆਨੀਕ ਦਿਾਈਆਾਂ

2. ਇਲੈ ਕਟ੍ ੋਕੋਨਿੈਲਸੀ ਿੈਰਪ
ੇ ੀ:
ਏ. ਇਸਨੂ ੁੰ ਿੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁੰਭੀਰ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਦਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਾਂ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ।
3. ਿਨੋ -ਵਚਵਕਤਸਕ
ਏ. ਸੁੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਿਹਾਰ ਿੈਰੇਪੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਿਹਾਵਰਕ ਨਿੂਵਨਆਾਂ ਨੂ ੁੰ ਬਦਲਣਾ ਹੁਦ
ੁੰ ਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਲੋ ਕ
ਆਪਣੀਆਾਂ ਸਿੱਵਸਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਨਾਲ ਿਧੇਰੇ ਠੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਭਾਿੀ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਵਨਪਟ ਸਕਣ
4. ਿੁੜ ਿਸੇਬਾ ਵਸਖਲਾਈ
ਏ. ਵਕੱਤਾਿੁੱਖੀ ਪੁਨਰਿਾਸ ਵਸਖਲਾਈ: ਵਕੱਤਾਕਾਰੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਕੁੰਿ ਦੇ ਰਿੱਈਏ ਨੂ ੁੰ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ
b. ਸਿੈ-ਸੁੰਭਾਲ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ: ਸਿੈ-ਸੁੰਭਾਲ ਦੇ ਹੁਨਰ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਵਹਯੋਗ ਦੇ ਤਾਣੇ -ਬਾਣੇ ਦਾ ਵਗਆਨ ਿਧਾਉਣ ਲਈ
ਵਸਖਲਾਈ।

