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Generalized Anxiety Disorder 

 آرڈر ڈس انینزائٹی جینرالئزڈ

 

 ہے؟   کیآرڈر ڈس انینزائٹی جینرالئزڈ

 

GAD اپنیمثالً نوکری،  )معامالت دے زندگی دی روزمرہ بندہ جس وچ ہے بیماری اعصابی اک قسم دی 

اہے  ہوند پریشان زیادہ توں ضرورت لئی( وغیرہ پیسہ، بارے دےدوسرے افراد دی صحت  دے تےگھر

تھکاوٹ، وجہ نال  اس دی کرسکدا۔ ،  اور بندہ خود تےقابونہیں ہے باہرہوجاندی توں فکربرداشت اے اکثر۔

 ۔ ہے ہوندی وغیرہ کمی دی نیندمشکل،  چڑچڑاپن،   نوچ دی توجہبےچینی،  

 

 

GAD ہے؟  ہوندی کیوں بیماری دی 

GAD ہے۔  کیتی نشاندہی نےکجھ عوامل دی آلیاں کرن ہے،  مگرتحقیقات نہیں وجہ ایک کوئی دی ہوون

 :نے ہوندیاں ہر فرد وج عالمات وکھریاں

غیر متوازن  کمی یعنی نسل در نسل وچ، نیوروٹرانسمیڑرزوچ وجوہات، خاندانی :عوامل حیاتیاتی .1

  نظام اعصابی و ہمدرد حساس بہتکیمیکلز،  

دے  تحفظ عدم اامید، اورن ،ہوجاندےنےشکار دا چینیجیڑےآسانی نال بے او لوک  :عوامل نفسیاتی .2

 متحمل , سوچ  کمی،  منفی احساس دی

 پریشانیاں مثال) تجربے دباؤپیداکرنوالے ذہنی تجربات، دےمنفی بچپن :عوامل ماحولیاتی .3

 مسئلےوغیرہ وچ رشتیاں  ،چو روزگار مثالً )،دا زندگی دی یاروزمرہ (تجربہ دا حادثات

 

 

 ہے؟  بیماری دی GADمینوں لگےگاکہ پتہ کنج مینوں

 

 یا پریشانی، بےچینی مسئلہ، تھوڑابہت آوے،  دوستاں اور رشتےداراں نال کوئی پیش تےمسئلہ کام جدوں

ذیل عوامل نال  زیادہ،  مندرجہ یا مہینے 6لگاتار  فکرتےپریشانی ہے۔ پر،  جےتواڈی گل فکرنارمل

 لگ رج ہوونحمالپ، اور آرام وچ،  وچ ، میل کماں دے روزمرہ کےتواڈے اور اتنا زیادہہے ،  ظاہرہوندی

 ہے۔ دی چاہی طبی مدد لین پیشہورانہ ہے۔  توانوں ہوسکدیGADگیا تےتوانوں

 

 چینیبے بےآرامی و  (1

 آسانی نال تھکاوٹ (2

 دشواری،  یا دماغ سن ہونا وچ مرکوز توجہ (3

 چڑچڑاپن (4

 پٹھےدکھنے (5

 ( یافیربے آرام نیند مشکل سونےوچ)نیند خراب ہونا  (6
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GAD داکی رخ  ہے؟ 

 حصہ ایک دا مریضاں دے ہے۔ اس بیماری رہندی ہی بےچین ہمیشہ شخصیت دی دےمریضاں GADکافی

دی سمت  نے۔ اس بیماری پاندا،  جیدوں شروع وچ عالمات ظاہرہوندیاں نہیں ہی پہچان نوں بیماری اپنی

 جتنی مریض ہےکہ جاسکدا والےتجربےتے منحصر ہے ۔ کہا دین سٹریس والی جاون پائی وچ زندگی

 نوں، دوسرے لوکاں عالوہ، انھاں ہووےگا۔ اس توں دیر نال ٹھیک وچ مبتال رہےگا،  اتنا ہیGADدیرتک

 ہے۔ زیادہ چانس دا لگن بیماریاں اضطرابی یادوسریاں نسبت، ڈیپریشن دی لوکاں

 

GAD   داکی عالج ہے؟ 

 تھراپی نفسیاتی (1

 حقیقی نوں یقین لئی۔  عالج نال غیرحقیقیGADایک موثر عالج ہے بیہیویرتھراپی -کونگنائیٹو 

کہ او کس طرح وقت تےقابوپاسکن،   ہے جاندا سکھایا نوں وچ بدل دیتاجانداہے۔ مریضاں یقین

کرنوچ مدد ملے؛  نیزجسمانی  گھٹ نوں بےچینی تاکہ مقصد طےکرنا،  مسئلےدا حل ڈھونڈھنا

 گھٹایاجاسکے۔ نوں تناؤ دماغی دے انھاں گےتاکہ کرن مشقاں دیاں ہوون ریلیکس یضطور تےمر

 دوائیاں نال عالج (2

GAD ( دوائی اضطراب دور کرنےوالی)لئی،  اینٹیڈیپریسنٹ  قابوپاون نوں بیماری دی

لئےجاسکدےنے ۔  بضرورت( سٹریسہارمونز)، یانوریپائین ( دوائی دی سکون زہنی)ٹرینکالئزر

دوائیاں استعمال  ایں کیونکہ نے دے مطابق ہی استعمال کرسکدے پرچی صرف ڈاکٹردیدوائیاں 

 ہوندےنے۔ مضر اثرات دے دوایاں ہے اور انھاں ہوندا داخطرہ نوجاوکرن نال عادت ہ

 

 دی مدد کس طرح کراں؟  اپنی اور دوسرےلوکاں یل پاون تےقابوGADمیں 

GAD وچ مبتال افراد: 

 

 خروش نال حصہ لوعالج کروانےوچ جوش و  .1

 ورزش تے متوازن غذا کھاؤ،  باقاعدگی نال اعتدالی چنگی: اپناؤ مندانہ طرز زندگی صحت .2

 ڈٹ دا مشکالں کروکہ عہدرکھو۔ خود نال  میالپ مشغلےاپناؤ،  لوکاں نال میل ،  بامعنیوکر

 .کروگے کےمقابلہ

 جائے دا اثر گھٹ بےچینی ہوندی مشق کرو، تاکہ باقاعدگی نال پرسکون .3

 

GAD لئی بندیاں دےگھردے دےمریضاں: 

1) GAD نوں سمجھو۔ مریض نوں دے عالمات اور وجوہات بیماری دیGAD دا مرض لگن 

 لئی وقت دیو۔ ہوون ٹھیک ٹھراؤ،  اور اس نوں نہ واسطےقصوروار

 کرو افزائی حوصلہ لئی لین حصہ وچ سرگرمیاں لئ اور دوسریاں دی عالج کروان مریض (2

 طبی مدد حاصل کرو۔ جائے، جلد از جلد پیشہورانہاگر مرض ود  (3

 

 

 


