
1 
 

Delusional Disorder 

 آرڈرڈس ڈیلوزنل 

 

 ہے؟ آرڈرکےڈس ڈیلوزنل 

 اس وہم تے. ہےنقطے تے رک جاندا ایک مریض مسلسل . ہے خرابیدماغی غیر معمولی اے اک 

رکھنا  وچذہن  نقطہایک عالج کردے وقت ماہر نفسیات نوں  .ہےحقیقت تے برخالف یقین رکھدا 

 .ذہن وچ رکھےنوں ی اور مذہبی پس منظر ، پرورش، تعلیمثقافتدی ہے کہ  او مریض ضروری 

کر کے الجھن بن مدھ ہو کے وہم دی شکل اختیار گدھ ثقافتی، پرورش، تعلیم یا مذہب کدی کدی 

ہاتھوں دے ماہروں دےتشخیص نفسیات  دی، ڈسپوزل ڈس آرڈر یلئ تحفظ دےمریضوں جاندے نے۔ 

 دیاں نے۔ چاہیہون 

 

عورت ایک -تو-مردتناسب . ہےعام ی بیماری توں کٹ دی بیماری شیزوفینیا دآرڈر ڈس ڈیلوزینل 

 .عمر تقریبا چالیس ہےدی آغاز زیادہ۔ایک ہے،  عورتاں دا تناسب زرا  توں

 

 نے؟  کی باقی قسماں دیآرڈر لوزنل ڈس ڈی

 

 پرسیکیوٹری 

 گرانڈیوز 

 سومائٹک/ہاپوکونڈانڈریکل 

 جیلس 

 لیٹیجس 

  ریفرینشل 

  ایروٹومک 

 

 ہے؟ یحیاتیات کدی ڈیلوزنل ڈس آرڈر 

ختلف نصر مادا ور وراثت اپیدائشی انہوں وچ ن حیاتیات بہت پیچیدہ ہے، لیکڈس آرڈردی ڈیلوزنل 

وچ المبیکی نظام اور بیسل گینگلیہ دامریض دے اندر، ، دماغ دے تحتجسمانی نقطہ نظر . نہیں ہے

برے برتاؤ دی بچپن وچ  ویں جی، ی ہےدہ اہم عوامل نفسیاتزیا توتاہم، سب . کچھ غلطی ہوسکتی ہے

وچ دیگر عوامل ۔وغیرہ منفی پرورش ، ناکام رہن وچقائم کرنے  نوباہمی اعتماد  نال دوسریاںدولت، ب

دے عمر  نے۔اوراور حساس مزاج شامل شک وشبہ میگریشن، تنہائی، ، کمزور نظر، کمزور سماعت

 ۔نال جسمانی کمزوریاں 

 

 ؟دا کی رخ ہےآرڈر ڈیلوزنل ڈس 

س افیکٹو ڈزفرینیا یا شیزواگرچہ عالج . ےہتقریباَ ساری زندگی رہندا  ڈس ارڈر دا مرض ڈیلوزنل 

پوری طرح ٹھیک ہو جاندے  مریض٪ 05ی فیر ونہیں، چنگا اتنا ہی  وچمقابلے دےآرڈر 

 اپنی دماغی نوںتاہم، مریضوں . کم شدید ہے وچمقابلے شیزوفرینینکس نےڈس آرڈر ڈیلوزنل .نے

 وچاور عالج ، ندے نےعالمات بدتر ہوانا دےہے، لہذا دینداانکار کر  توںاکثر عالج  وچبیماری 
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 .کردینے نےتاخیر 

 

 ؟کس طرح ہوندا ہےعالج  ادآرڈرڈیلوزنل ڈس 

 عالجئیاں دادوا. 1

تم خاں دے وہم نوں مکمل مریضدی کسی اور کنوں گھٹا سکدے نےادویات،  عالمات اینٹی نفسیاتی 

بہت سارے نے۔ دینے گھٹ کر  خوابی نوںبے اور چڑچڑاپن بےچینی،  تشویش، اے ,سکدے نےکر 

توں شروع کر کے آہستہ آہستہ وداو۔ دوائی دی مقدار گھٹ دوائیاں نہیں پسند کردے،  اس لئی مریض 

 وشبہ نہ ہوئے ۔مضر اثرات وچ کمی رہےاور مریض تو ڈاکٹر تے شک تاکہ 

 

دے درمیان اعتماد ڈاکٹر تے مریض نہیں کرواناچاہندے  اس لئی ڈس آرڈر دے مریض عالج ڈیلوزنل 

گا چاہے او اے نہ منے کے اس نوں اس طرح مریض عالج کرانے تے راضی ہو  الزمی جزو ہے ۔

 ذہنی بیماری ہے۔ 

 

 

 

 نفسیاتی تھراپی .1

چلدی ہے۔ تھراپسٹ مریض نال اسدے وہماں دے نفسیاتی تھراپی دوائیاں دے نال نال تے عام طور 

 سامنے لیاندا ہے۔تےحقیقت اس  نالکردا،  بلکے مناسب وقت متعلق بحث نہیں 

 

خوشگوار زندگی دی وچ،  کیس ڈاکٹر  مریضاں دی مدد کر کے انھاں نوں ایو جے ابھرے کیساں 

ڈاکٹر مریض دی او اپنے وہماں نال پر امن زندگی گزار سکدے نے ۔ طرف لے آندے نے،  اور 

اپنی بے بسی تے شرمندگی نوں سمجھنے دی کوشش کرے گا اور مریض نوں افسردگی،  مسئلے،  

پریشانیاں تے آہستہ آہستہ،  ڈاکٹر مریض نوں  -گامایوساں نوں حل کرنے  وچ مدد کرے اندرونی 

 نمٹنا سکھائے گا ۔طریقے نال مصیبتاں نوں مثبت 

 


