डेल्युजनल डडसअडडर
डेल्युजनल डडसअडडर के हो?
डेल्युजनल डडसअडडर एक प्रकारको साईकोडसस(मनोरोग) हो। डिरामीले लगातार रुपमा एउटा वा भ्रमको प्रणाली राख्छ। भ्रम,आँफैमा,
एउटा मानडसक लक्षण हो जसमा त्यस डवरुद्ध वस्तुडनष्ठ सिुत-प्रमाण भएता पडन डिरामीले गलत तर अचल डवश्वास मनमा राख्दछ।
एउटा कु रा मनमा राख्नुपदडछ: मनोडचककत्सकले धेरै अलग्गै र सावधानीपुवडक पीडडतको साांस्कृ डतक, हुकाडईिढाई, शैडक्षक र धार्मडक
पृष्ठभूडमलाई डवचार गनुडपदडछ। वास्तवमा, सांस्कार, हुकाडईिढाई, डशक्षा वा धमडसँग घुलडमल भएका अडधक मुल्यवान डवचारहरु सडजलै
भ्रमहरुसँग भ्रडमत र डमडित हुनसक्छ। डिरामीहरुलाई सुरडक्षत गनड, डेल्युजनल डडसअडडरको डायग्नोडसस(डनदान) मनोडचककत्सकहरुको
हातिाट मात्र गनुडपदडछ।
डेल्युजनल डडसअडडरको महामारी स्काईजोफ्रेडनयाभन्दा कम छन्। मडहला-पुरुषको अनुपात लगभग एक िरािर एक छ, पुरुषहरु भन्दा
मडहला थोरै िकढ छन्। सुरुवातको उमेर चाडलसको छेउछाउ हो।

डेल्युजनल डडसअडडरका उप-प्रकारहरू के -के हुन्?


पर्सडक्युटरी(अरुले आफु लाई हानी-नोक्सानी पुयाडउने भ्रम)



ग्राडन्डयोज(एकदमै आडम्िरी)



हाइपोकोडन्ियाकल/सोम्याटटक (आफु लाई कु नै ठु लो रोग लागेको भ्रम)



जेलस (ईर्षयाड)



डलटटडजयस (मुद्दा-माडमला गने खाले)



टरफरे डन्सयल (अरुले आफ्नो कु रा गदैछ भन्ने भ्रम)



ईरोटोमेडनयाक (कामवासना उन्मादी)

डेल्युजनल डडसअडडर हुनुको कारण के हो?
डेलुजनल डडसअडडर हुनुको कारण धेरै जटटल छ, तर जन्मजात र अनुवाांडशक कारक स्पष्ट छैन। शारीटरक दृष्टटकोणिाट हेदाड, डिरामीको
कदमाग डभत्रको डलडम्िक प्रणाली र ब्यासल ज्ञाड्ग्लयामा के ही त्रुटटहरु हुनसक्छ। तथापी, सिैभन्दा महत्वपूणड कारकहरु चाँही,
मनोसामाडजक डवकास िाधाहरु, जस्तै िाल्यकालमा दुर्व्डवहार, अरुसँग पारस्पटरक डवश्वास स्थापना गनड नसक्नु, रोगप्रडतकृ डत
हुकाडइिढाई आकद। अरु कारकहरुमा कम सुन्ने, कम देख्ने, आप्रवासन, एक्लै िस्नु, शांकालु र सांवेदनशील स्वभाव, र उमेर िढेसँगै अपकषडक
पटरवतडनहरु समावेश छन्।

डेल्युजनल डडसअडडर कसरी अगाडड िढ्छ?
डिरामीका भ्रमहरु, उडचत उपचार डिना, सम्भवत: जीवनभर त्यसै रहन्छ। डेल्युजनल डडसअडडरको उपचारको प्रभावकारीता, यद्यडप
स्काईजोफ्रेडनया वा एफे डक्टभ डडसअडडरको

तुलनामा अनुकूल नभएता पडन, ५० प्रडतशत मामलाहरुमा पूणड स्वास््यलाभ वा लक्षणहरु

कम गनड सककन्छ। डेल्युजनल डडसअडडरमा हुने मनोसामाडजक हाडन , यद्यडप पयाडप्त भएता पडन, स्काईजोफ्रेडनकभन्दा अवस्थामा पडहले नै
कम गम्भीर हुन्छ। तथापी, आफ्नो मानडसक रोगको अन्तदृडड ष्टमा कमी हुनाले डिरामीले उपचार गनड अस्वीकार गदडछन्, अतः आफ्नो
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लक्षणहरुलाई अझ खराि र उपचारमा कढलो गदै।

डेल्युजनल डडसअडडरको लाडग उपचार डवकल्पहरु के -के छन्?
१. औषधीको उपचार
एडन्टसाईकोटटक औषधीहरुले डिरामीको भ्रमलाई कम गनडसक्छ र कडहलेकाही ँ त उन्मूलन नै गदडछ; यसले मानडसक लक्षणहरु जस्तै
डचन्ता, डचडडचडापन र सुत्नुमा समस्यालाई पडन कम गदडछ। धेरै डिरामीहरु औषधीहरु प्रडत शांकालु हुने, र उनीहरु त्यसको
दुस्प्रभावसँग सांवेदनशील हुनसक्ने हुनाले, डाक्टरको होडसयार हातिाटऔषधीहरुको मात्रा कम तहिाट सुरु गटरन्छ। डिरामीको
डाक्टरहरु प्रडत शांकािाट जोडगन, यसलाई डिस्तारै िढाईन्छ।
डेल्युजनल डडसअडडरिाट पीडडत धेरैजसो डिरामीहरुले उपचार डलन नमान्ने हुनाले, डिरामी र डाक्टरिीचको सम्िन्ध महत्वपूणड
हुन्छ। यकद, डाक्टरले डिरामीको डवश्वास डजत्न सक्यो र राम्रो डाक्टर-डिरामी सम्िन्ध स्थाडपत गनड सके मा; डिरामीले औषधीहरु
डलन प्रडतरोधयसरी कम हुनेछ। उनीहरुले आफु मा मानडसक रोग भएको डवश्वास नगरे तापडन, उनीहरुले औषधीहरु खानुपने
डाक्टरको सल्लाह मान्न सक्छन्।

२. मनोडचककत्सा
प्राय: भन्नुपदाड, राम्रो असर हुनको लाडग मनोडचककत्सालाई औषधोपचारसँग जोड्नुपछड। थेराडपस्टले डिरामीसँग उसको भ्रमको सामग्री
िारे मा हुनसक्ने कडा टकराविाट जोगाउनेछ, तर उनीहरुलाई वास्तडवकताको िारे मा सही समयमा प्रडतडिडम्ित गदडछ।
अपवतडक मामलाहरुको सामना गनडको लाडग, के स डाक्टरले डिरामीहरुलाई खुसी डजन्दगी िाँच्न मद्दत गनड सक्छन्, र उनीहरुको भ्रमडसत
नै शान्तसँग िाँच्न कदन सक्छन्।
डाक्टरले डिरामीको डभत्र मुटुहरुमा भएको क्रोधपना, असहायपन र लाजलाई पडन िुझ्ने प्रयास गदडछन्; र उनीहरुको डभत्री डनराशालाई
समाधान गनड सहयोग गदडछन्। साथ-साथै, डाक्टरले डिरामीलाई अचानक तनावहरु हुँदा सकारात्मक तटरकाले कसरी सांकटलाई
सामना गने भनेर डसकाउँ दछन्।
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