
1 

अब्सेससभ-कम्पसससभ सिसअिडर 

 

अब्ससेसभ-कम्पसससभ सिसअिडर (ओससिी) के हो? 

ओससिी एक व्यसिको दिमागमा आईरहने सिचारहरु, तीव्र ईच्छाहरु, िा छसिहरुद्वारा व्यख्या गररन्छ जसले कष्ट ससजडना गिडछ। व्यसिले ती 

सिचारहरु अर्डहीन िा अनुसचत भनेर पसहचान गरेता पसन, ती सिचारहरुलाई बेिास्ता गनुड धेरै गाहो हुन्छ। कष्टबाट छुट्कारा पाउन, ती व्यसि 

बारम्बार एकै काम (उिाहरण: बारम्बार जााँच गनुड िा हात धुनु) िा मानससक कायड (उिाहरण: दिमागमा "भाग्यशाली संख्या" िोहोयाडउन)ु गनड 

बाध्य हुन्छन्। हरेक दिन एकै सिचारहरु र व्यिहारहरु िोहोयाडउनको लासग धेरै समय खचड हुनुको कारण, यसरी चरम कष्ट ससजडना गिै, 

ओससिीले व्यसिको जीिनलाई गम्भीरतापूिडक असर गनडसक्छ। 

 

ओससिी हुनकुा कारणहरु के-के हुन?्  

१) आनुिंसशक कारक 

ओससिी भएका व्यसिहरुका नसजकका आफन्तहरु ओससिीबाट पीसित हुने सम्भािना धेरै हुन्छ।  

२) जैसिक कारक  

अनुसन्धानले सुझाि दिएको छ दक दिमागमा कम तहको सेरोटोसनन, र अबाडईटल -फ्रन्टल कटेक्स र व्यासल ज्ञास्ग्लयामा भएका 

असामान्यतासाँग सम्बसन्धत छ।  

३) मनोिैज्ञासनक कारक  

सचन्ता-उन्मुख, पूणडतािािी, िा सामानहरु सफा र सुव्यिसस्र्त राख्न रुचाउने व्यसिहरुमा ओससिी सिकास हुने सम्भािना बढी हुन्छ।  

 

मलाई ओससिी छ दक भनरे कसरी र्ाहा पाउन?े 

यदि तपाईंले आफ्नो घर िा कारको ढोका राम्ररी बन्ि गरेको छु दक छैन भनेर फकेर जााँच गनड जानु, िा ईन्फ्लुएन्जाको महामारीको बेला 

सामान्यतया भन्िा केही धेरै चोरट हात धुनुभएको अनुभि छ भने, यसको मतलब तपाईंलाई ओससिी भएको भन्ने अर्ड लाग्िनै।  

तर्ापी, यदि तपाईंमा तल उसलेसखत १ िा त्योभन्िा धेरै मनोग्रसस्त (अब्सेसन) िा बाध्यता (कम्पससन) छन् जसले तपाईं हरैान हुनुहुन्छ, 

र यी सोचाईहरु िा व्यिहारहरुमा दिनको एक घण्टाभन्िा धेरै सबताउनुहुन्छ, जसले तपाईंको िसैनक जीिन (उिाहरण: काम, सिद्यालय, 

सामासजक जीिन)लाई गम्भीरतापूिडक असर गछड भने, तपाईंलाई ओससिी हुनसक्छ। तपाईंले स्िास््य सेिा पेशेिरहरुसाँग सहयोग 

खोज्नुपछड। 
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१) मनोग्रसस्तहरु (अब्सेसन्स) 

व्यसिको दिमागमा बारम्बार आईरहने सोचाईहरु, तीव्र इच्छाहरु िा छसिहरु मनोग्रसस्तहरु हुन्(उिाहरणको लासग, अरु व्यसिहरुबाट 

जीिाणुहरु सने िर, आिेगमा आएर अरुलाई हानी गने िर हुनु, िघुडट्ना हुनुको लासग आफु सजम्मेिार भएको िर हुनु), यसरी सचन्ता र कष्टहरु 

हुन्छ।  

 

२) बाध्यताहरु (कम्पससन्स) 

बाध्यताहरु(कम्पससन्स) िोहोयाडउने व्यिहारहरु (उिाहरण, हातहरु धुनु, सामानहरु कुनै सनसित क्रममा राख्नु, चेक-जााँच गनुड) िा मानससक 

कायडहरु (उिाहरण, प्रार्डना गनुड, सहसाब गनुड, शब्िहरु िा िाक्यांशहरू िोहोयाडउनु) ती व्यसिले मनोग्रसस्तको प्रसतदक्रयाका कारण गनड 

संचासलत भएको अनुभि गिडछन्। ती व्यिहारहरु संकट कम गनड िा िर लागेको अिस्र्ा आउन नदिन प्रसत लसित हुन्छन्। 

 

ओससिीको उपचारहरु के-के हुन?्  

ओससिीको उपचारहरुमा औषधोपचार र मनोसचदकत्सा समािेश छन्। राम्रो उपचार पररणाम पाउनको लासग धेरैजस्ता व्यसिहरु 

ििुै उपचार सिधीहरु एकै पटक प्राप्त गिडछन्।  

 

१) औषधी उपचार  

धेरैजसो अिस्र्ामा, सेलेसक्टभ सेरोटोसनन ररअपटेक ईसन्हसबटस्ड (एसएसआरआई) िा ट्राईसाईसक्लक एसन्टसिप्रेसेन्ट (रटससए) 

दिईन्छ। आिश्यक पिाड, ट्र्यास्िलाईजरहरु पसन दिईन्छ।  

२) मनोसचदकत्सा  

संज्ञानात्मक-व्यिहाररक सचदकत्सा (कसिरटभ सबहसेभयोरल र्ेरापी) ओससिीको लासग प्रभािकारी उपचार हो। यो तकड हीन सचन्ता-उत्तेसजत गने 

सोचाईहरु पररमाजडन गनड, र क्रसमक रुपमा िर मासनएको िस्तुहरु िा पररसस्र्सतहरुको सामना गनड व्यसिहरुलाई सहयोग गनड सिजाईन 

गररएको हो (उिाहरण धेरै संक्रसमत भएको भनेर सोसचएको िस्तु)। सोचाईहरु र अनुभिहरुलाई पररितडन गरेर, कसैको सचन्ता र बाध्यताहरु 

कम गनड सदकन्छ। सुरुिातमा, सचदकत्साको बेला व्यसिहरुले िर मानकेो िस्तुहरु िा अिस्र्ाहरुको सामना गिाड असहज महसुस गिडछन्, तर 

बारम्बारको अनािरणले सचन्ता घटेर जााँिछ।  

 

प्रभािकारी उपचारको लासग ओससिी भएको व्यसिहरु र उनीहरुका पररिारका सिस्यहरु (उिाहरण: पयडिेिणर समर्डन प्रिान गिै)को सकृय 

सहभासगता आिश्यक हुन्छ। 


