
Delusional Disorder 
ਭਰਮ ਵਿਕਾਰ 

 
ਭਰਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਭਰਮ ਦਾ ਬਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮਨੋਰੋਗ ਦੀ ਬਕਸਮ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਸਥਾਈ ਤਰੌ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਾਂ ਬਜਆਦਾ ਭੁਲੇਬਿਆਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਰਮ, ਿੁਦ ਇਕ 

ਮਨੋਬਿਬਗਆਨਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਬਜਸ ਬਿਚ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਿਚ ਇਕ ਝੂਠਾ ਤ ੇਅਬ ੱਗ ਬਿਸ਼ਿਾਸ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਹਾਲਾਾਂਬਕ ਇਸਦੇ ਬਿਰੁਧੱ ਸੱਚ ੇ

ਸਿੂਤ ਮੌਜਦੂ ਹੁੁੰਦ ੇਹਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਰਰੂ ਬਧਆਨ ਬਿੱਚ ਰੱਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਮਨੋ-ਬਿਬਗਆਨਕ ਮਾਹਰ ਨੂੁੰ ਪੀੜਤ ਦ ੇਸੱਬਭਆਚਾਰਕ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, 

ਬਿਬਦਅਕ ਅਤੇ ਧਾਰਬਮਕ ਬਪਛੋਕੜ ਦਾ ਿਹਤੁ ਹੀ ਸਾਿਧਾਨੀ ਨਾਲ ਬਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਬਿਚ, ਕੁਝ ਿਧਰੇੇ ਕੀਮਤੀ ਬਿਚਾਰ ਜੋ ਬਕ 

ਸਬਭਆਚਾਰ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਬਸੱਬਿਆ ਜਾਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਿਾਾਂਦ ੇਹਨ, ਉਹ ਭਰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਲਝ ਅਤੇ ਬਮਲ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੀ 
ਰਾਿੀ ਲਈ, ਬਦਮਾਗੀ ਬਿਕਾਰਾਾਂ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਮਾਨਬਸਕ ਰੋਗਾਾਂ ਦ ੇਮਾਹਰਾਾਂ ਦ ੇਹੱਥਾਾਂ ਬਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
 

ਬਦਮਾਗੀ ਬਿਗਾੜ ਦੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ  ਤੋਂ ਘੱਟ ਹ।ੈ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਕ ਤੋਂ ਇਕ ਦ ੇਿਰਾਿਰ ਹ,ੈ ਆਦਮੀਆਾਂ  ਦੇ 
ਮੁਕਾਿਲੇ ਔਰਤਾਾਂ ਬਿਚ ਥੋੜਹ ਾ ਿੱਧ ਹੈ। ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਹੈ। 
   

ਭਰਮ ਬਿਕਾਰ ਦੀਆਾਂ ਉਪ ਬਕਸਮਾਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਸਤਾਏ ਜਾਣਾ 

ਸੁਪਬਨਆ ਦੀ ਉ ਾਣ  
ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਬਹਮ  
ਈਰਿਾਲੂ 

ਬਿਿਾਦੀ/ਝਗੜਾਲੂ 
ਤਰਜੀਹੀ/ਬਨਰਦੇਸ਼ਾਤਮਕ 
 ਬਕਸੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਾਂ ਬਕਸੇ ਨਾਲ ਬਪਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ 

ਮਾਨਬਸਕ ਬਿਕਾਰ ਦੀ ਔਬਟਓਲੋਜੀ/ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਭਰਮ ਬਿਕਾਰ ਦੀ ਔਬਟਓਲੋਜੀ ਜਾਾਂ ਕਾਰਨ  ਿਹਤੁ ਗੁੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਮਜਾਤ ਅਤੇ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰਨ ਿੱਿਰ ੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰੀਰਕ ਬਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ 
ਤੋਂ, ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇ ਨਾੜੀ ਤੁੰਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਦਮਾਗ ਦ ੇਅੁੰਦਰਲੇ ਭਾਗ (ਿੱਸਲ ਗੈਂਗਬਲਅਸ) ਬਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਪੈ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਕਾਰਕ, ਹਾਲਾਾਂਬਕ, ਮਨੋਬਿਬਗਆਬਨਕ ਬਿਕਾਸ ਸੁੰਿੁੰਧੀ ਰੁਕਾਿਟਾਾਂ ਹਨ, ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਿਚਪਨ ਦਾ ਦੁਰਬਿਹਾਰ, ਦੂਬਜਆਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਬਿਸ਼ਿਾਸ ਸਥਾਬਪਤ 

ਕਰਨ ਬਿੱਚ ਅਸਮਰਥੱਾ, ਰੋਗ ਸਿੁੰਧੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਬਦ, ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਾਂ ਬਿੱਚ ਸੁਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਾੜੀ ਬਦਿਸ਼ਟੀ, ਪਿਿਾਸ, ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ, ਸੱ਼ਕੀ 

ਅਤੇ ਸੁੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਅਗਾਾਂਹਿਧ ੂਉਮਰ ਕਾਰਨ ਆਏ ਮਾੜੇ ਿਦਲਾਉ ਸ਼ਾਬਮਲ ਹਨ।  
 

ਭਰਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ  ਦੇ ਕੋਰਸਾਾਂ ਿਾਰ ੇਕੀ ਬਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ?ੈ 
 

 

ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਰਮ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਦ ੇਬਿਨਾਾਂ, ਜੀਿਨ ਨਾਲ ਸੁੰਭਾਿਤ ਰੂਪ ਬਿੱਚ ਜੁਬੜਆ ਰਬਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਸੁੰਿੁੰਧੀ ਬਿਗਾੜ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਪਿਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ 
ਹਾਲਾਾਂਬਕ ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਜਾਾਂ ਅਫ਼ੈਕਬਟਿ ਬ ਸਆਰ ਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਿਚ ਬਜਆਦਾ ਪਿਸ਼ੁੰਸਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹ,ੈ ਪਰ ਬਫਰ ਿੀ ਇਹ 50% ਕੇਸਾਾਂ ਬਿਚ 

ਲੱਛਣਾਾਂ ਨੂੁੰ ਪਰੂ ੇਜਾਾਂ ਅੁੰਬਸ਼ਕ ਰੂਪ  ਬਿਚ ਘਟੱ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਬਦਮਾਗੀ ਬਿਬਗਆਨ ਸੁੰਿੁੰਧੀ ਬਿਗਾੜ ਬਿੱਚ ਮਨੋਬਿਬਗਆਨਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਾਲਾਾਂਬਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, 

ਪਰ ਸਬਕਉਜੌਫਿ ੇਬਨਕਸ ਤੋਂ ਘਟੱ ਗੁੰਭੀਰ ਹ।ੈ ਹਾਲਾਾਂਬਕ, ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਬਸਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅੁੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ਼ ਤੋਂ 

ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹਾਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਰੋ ਬਿਗੜ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ਼ ਬਿੱਚ ਦਰੇੀ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ|  
 

 
ਭਰਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਬਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ? 
 

 

 ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ਼   



ਭਰਮ ਬਿਰੋਧੀ ਦਿਾਈਆਾਂ ਭਰਮ ਨੂੁੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਿਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਬਦੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ; ਉਹ ਮਾਨਬਸਕ ਲੱਛਣਾਾਂ ਨੂੁੰ ਿੀ 

ਘਟਾਉਂਦੀਆਾਂ ਹਨ ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਬਚੁੰਤਾ, ਬਚੜਬਚੜਾਪਣ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਬਿਘਨ। ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲਈ ਸੱ਼ਕੀ ਹੁੁੰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੁੰ ਅਬਜਹੇ ਮਾੜ ੇਪਿਭਾਿਾਾਂ ਲਈ ਸੁੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿਣਾਉਂਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਿਰੁਾਕ  ਾਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ  ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 
ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ| ਇਸ ਨੂੁੰ ਬਫਰ ਹੌਲੀ ਢੁੰਗ ਨਾਲ ਬਸਰਲੇਿ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ, ਤਾਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੁੰ   ਾਕਟਰਾਾਂ  ਤ ੇਸੱ਼ਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਬਕਆ ਜਾ ਸਕੇ। 
 

ਬਜਿੇਂ ਬਕ ਭਰਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿਹਤੁ ਸਾਰ ੇਮਰੀਜ਼ ਬਕਸੇ ਿੀ ਇਲਾਜ ਨੂੁੰ ਪਿਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਤਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰਦ ੇਹਨ, ਰੋਗੀ ਅਤ ੇ ਾਕਟਰ ਦੇ 

ਬਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਿਹੁਤ ਮਹਤੱਿਪਰੂਨ ਿਣ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ  ਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਪਿਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ ੈਅਤ ੇਇੱਕ ਚੁੰਗਾ  ਾਕਟਰ-

ਮਰੀਜ਼ ਿਾਲਾ ਬਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਿ ਸਕਦਾ ਹ;ੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲੈਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦ ੇ ਬਿਰੋਧ ਨੂੁੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਬਕ ਭਾਾਂਿੇ 

ਉਹ ਇਹ ਿੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਨਦ ੇਬਕ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਮਾਨਬਸਕ ਿੀਮਾਰੀ ਹ,ੈ ਉਹ ਦਿਾਈਆਾਂ ਲੈਣ ਲਈ  ਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਸੁਣ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

  ਮਨੋਬਿਬਗਆਨਕ ਇਲਾਜ਼ 

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਕਹਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਬਕ , ਮਨੋਬਿਬਗਆਨਕ ਇਲਾਜ਼ ਨੂੁੰ ਚੁੰਗੇ ਪਿਭਾਿ ਲਈ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਦ ੇਨਾਲ ਬਮਲਾ ਕੇ ਿਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

ਬਦਮਾਗੀ ਬਚਬਕਤਸਕ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦ ੇਭਰਮਾਾਂ ਨਾਲ ਬਸੱਧ ੇਤੌਰ ਤੇ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਨਹਾਾਂ ਨੂੁੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਿਾਉਂਦਾ 
ਹੈ।  

ਇਹਨਾਾਂ ਕੇਸਾਾਂ ਨਾਲ ਨਬਜੱਠਣ ਲਈ, ਕੇਸ  ਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਨੂੁੰ ਿਧੇਰ ੇਿੁਸ਼ਹਾਲ ਬਜ਼ੁੰਦਗੀ ਬਜਉਣ ਬਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨੂੁੰ ਆਪਣੇ 

ਭਰਮਾਾਂ ਬਿਚ ਸ਼ਾਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਬਹਣ ਦ ੇਸਕਦਾ ਹੈ।  ਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ, ਿਿੇੱਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਿੀ ਕੋਬਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਗ;ੇ ਅਤੇ ਉਨਹਾਾਂ ਦੀ 

ਅੁੰਦਰੂਨੀ ਬਨਰਾਸ਼ਾ ਨੂੁੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੁੰ ਬਸਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਕ ਅਚਾਨਕ ਤਣਾਅ ਹੋਣ 

ਸਮੇਂ ਬਕਿੇਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਕਟਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


