Schizophrenia
ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ
ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਸਕ ਸਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਮਾਗ ਿੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਾ ਸਿਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਚਾਰਾਾਂ ਸਿਚ ਅਸਧਾਰਨਤਾ
,ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਿਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਰ਼ੋਜਾਨਾ ਿੇ ਸਕੱਤਾਮਈ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਸੰਭਾਲ ਨੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਇੱਕ
ਅਸਧਾਰਨ ਸਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸਰਿਾਰਕ ਇਸਤਹਾਸ ਸਿਚ ਕ਼ੋਈ ਸਿਕਾਰ ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਿੇ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਨੰ ਿਧਾ ਸਿੰਿਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਸਿਕਾਰ ਿੀ
ਸ਼ੁਰਆਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਸ਼ੋਰ ਅਿਸਥਾ ਜਾਾਂ ਜਿਾਨੀ ਿੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਿੌਰ ਸਿੱਚ , ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਿੀ ਉਮਰ ਿੇ ਸਿਚਕਾਰ, ਹ਼ੁੰਿੀ ਹੈ,
ਸਲੰਗ ਅਨ਼ੁ ਪਾਤ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹ਼ੁੰਿਾ ਹੈ।

ਸਿਕਾਰ ਿਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਸਿਕਾਰ ਿੇ ਲਈ ਕ਼ੋਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਿੇ ਬਾਿਜਿ, ਸਿਕਾਰ ਿਾ ਸਸਥਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਸਧਤ ਕਈ ਮਹੱਤਿਪਰਨ ਕਾਰਨ ਮੌਜਿ
ਹਨ।ਇਹ ਜਾਸਣਆ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ ਸਕ ਸਿਕਾਰ ਖਾਨਿਾਨੀ, ਸਿਮਾਗੀ , ਪਿਾਰਥਾਾਂ ਿੀ ਿ਼ੁ ਰ ਿਰਤੋਂ, ਸਚੰਤਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇਪਣ ਿਾਲੀ ਸਖ਼ਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਸਧਤ
ਹੈ।
ਸਕਸੇ ਨੰ ਸਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਾ ਹੈ ਸਕ ਉਸਨੰ ਇਹ ਸਿਕਾਰ /ਰ਼ੋਗਹੈ?
ਜੇ ਤ਼ੁ ਹਾਨੰ ਆਪਣੇ ਪਸਰਿਾਰ ਜਾਾਂ ਿ਼ੋਸਤ ਸਿੱਚ ਹੇਠ ਸਲਖੇ ਲੱਛਣ ਲੱਗਿੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹ਼ੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਡਾਕਟਰੀ
ਅਤੇ ਮਨ਼ੋ ਸਿਸਗਆਨਕ ਮਾਹਰਾਾਂ ਿ਼ੁ ਆਰਾ ਮ਼ੁਲਾਾਂਕਣ ਲਈ ਭੇਸਜਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।
1.

ਭਰਮ

ਇਹ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈਜ਼ੋ ਅਸਲ ਸਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹ਼ੁਿ
ੰ ੀ, ਉਿਾਹਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਮੌਜਿਾ ਆਿਾਜਾਾਂ ਸ਼ੁਣਨਾ, ਗੈਰ-ਮੌਜਿ ਸਚੱਤਰ ਿੇਖਣਾ ਆਸਿ।
2.

ਿਸਹਮ

ਸਕਸੇ ਚੀਜ ਬਾਰੇ ਸਿਸਿਾਸ ਜ਼ੋ ਨਕਲੀ ਜਾਾਂ ਗੈਰ-ਮੌਜਿ ਹ਼ੋਿ।ੇ ਸਿਸਿਾਸ ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਾਂ ਬੇਯਕੀਨੇ ਿੀ ਹ਼ੋ ਸਕਿੇ ਹਨ, ਉਿਾਹਰਨ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਾਏ
ਜਾਣ ਨੰ ਮਸਹਸਸ ਕਰਨਾ, ਸਨਯੰਸਤਰ ਤ ਹ਼ੋਣ ਿਾ ਮਸਹਸਸ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਿਿਹਾਰਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜ਼ੁੜੇ ਇੱਕ ਸਿਸੇਸ ਅਰਥ ਨੰ ਮਸਹਸਸ ਕਰਨਾ।
3.

ਸਿਚਾਰਾਾਂ ਿਾ ਸਿਕਾਰ

ਸਪੱਸਟ ਸ਼ੋਚ ਿੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖਤਮ ਹ਼ੋ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ। ਸਿਚਾਰ ਬੇਤਰਤੀਬ ਜਾਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਲੱਗ ਸਕਿੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ ਬੇਿਕਫੀ ਜਾਾਂ ਬੇਤ਼ੁਕਾ ਬ਼ੋਲਿਾ ਜਾਾਂ ਚ਼ੁੱਪ ਲੱਗ
ਸਕਿਾ ਹੈ।
4.

ਪਰੇਰਣਾ ਿੀ ਕਮੀ

ਮਰੀਜਾਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਪਰੇਰਣਾ ਕਈ ਸਹੱਸਸਆ ਸਿਚ ਗ਼ੁਆ ਸਿੱਤੀ ਹ਼ੁੰਿੀ ਹੈ (ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਿ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਮੇਤ),
ਚੀਜਾਾਂ ਸਿਚ ਆਪਣੀ ਰ਼ੁਚੀ ਗ਼ੁਆ ਲੈਂ ਿੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਤੀ ਸਿਚ ਿੀ ਹੌਲੀ ਹ਼ੋ ਜਾਾਂਿੇ ਹਨ।
ਉਹ ਬੇਲ਼ੋੜਾ ਹ਼ੋ ਸਕਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਿੇ ਯ਼ੋਗ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰਿ।ੇ |
5.

ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨੰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਾਂ ਅਨ਼ੁ ਭਿ ਕਰਨ ਿੀ ਸਮਰੱਥਾ ਿੀ ਘਾਟ

ਮਰੀਜ ਿਸਜਆਾਂ ਿੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਹਮਿਰਿੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਾ, ਜਾਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਕ ਉਹ ਹੱਸ ਿੀ ਸਕਿਾ ਹੈ ਜਿੋਂ ਿਜੇ
ਉਿਾਸ ਮਸਹਸਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹ਼ੋਣ ।
6.

ਹਰ ਕੰਮ ਸਿੱਚ ਸਪੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਸਹਣਾ ਉਿਾਹਰਨ ਿੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ ਿਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਿੱਚ ਸਪੱਛੇ ਹੱਟਣਾ , ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ,
ਉਿਾਸ ਅਤੇ ਸਿੈ-ਕੇਂਿਸਰਤ ਰਸਹਣਾ ਿੱਧ ਜਾਾਂਿਾ ਹੈ।

7. ਭਾਿਨਾਮਕ ਸਜੰਮੇਿਾਰੀ

ਮਰੀਜ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨੰ ਕਾਬ ਕਰਨ ਿੇ ਯ਼ੋਗ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰਿਾ| ਜਜਬਾਤ ਅਸਸਥਰ ਬਣ ਜਾਾਂਿੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਬਿਲਿੇ ਰਸਹੰਿੇ ਹਨ।
ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਿੇ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹਨ?
ਿਿਾਈਆਾਂ ਿਾ ਇਲਾਜ ਮ਼ੁਖ
ੱ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਭਾਿੀ ਇਲਾਜ ਹੈ।
ਮਨ਼ੋ ਸਿਸਗਆਨਕ ਸਿਕਾਰ ਿੀ ਿਿਾਈ ਅਸਰਿਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਿਸਹਮ ਅਤੇ -ਭਰਮ ਨੰ ਘਟਾ ਸਕਿੀ ਹੈ। ਿਿਾਈ ਨਾਲ ਸਚੰਤਾ ਿਾ ਪੱਧਰ ਿੀ ਘਟੇਗਾ,
ਸਜਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫ਼ਰਕ ਪਿੇਗਾ| ਜਿੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹ਼ੋ ਜਾਾਂਿੀ ਹੈ, ਿਿਾਈ ਜਾਰੀ ਰਸਹਣ ਨਾਲ ਿ਼ੋਬਾਰਾ ਸਬਮਾਰੀ ਹ਼ੋਣ ਿੇ ਪਰਭਾਿ ਨੰ ਘੱਟ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਜਿੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਬਮਾਰੀ ਕਾਬ ਹੇਠ ਹ਼ੋਿੇ ਤਾਾਂ ਮਨ਼ੋ -ਸਚਸਕਤਸਕ ਮਨ਼ੋ ਸਿਸਗਆਨਕ ਇਲਾਜ ਿਾ ਪਰਬਧ
ੰ ਕਰ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਸਕੱਤਾਮ਼ੁੱਖੀ
ਇਲਾਜ ਥੈਰਪੀ,ਪਸਰਿਾਰ ਿੀ ਸਬਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੜ੍ ਾਈ ਜਾਾਂ ਹ਼ੋਰ ਇਲਾਜ ਸਜੱਥੇ ਢ਼ੁ ਕਿਾਾਂ ਹ਼ੋਿੇ,ਮਰੀਜ ਨੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਮ਼ੁੜ ਜ਼ੋੜਨ ਸਿਚ ਮਿਿ ਕਰ ਸਕਿੀ
ਹੈ।
ਪਸਰਿਾਰ ਿਾਲੇ ਸਕਾਈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਿੇ ਮਰੀਜਾਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਸਕਿੇਂ ਕਰ ਸਕਿੇ ਹਨ?
1.

ਮਰੀਜ ਨੰ ਿਿਾਈ ਲੈ ਣ ਲਈ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰ਼ੋ ਅਤੇ ਜਲਿੀ ਠੀਕ ਹ਼ੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਬਮਾਰੀ ਿ਼ੋਬਾਰਾ ਹ਼ੋਣ ਿੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਾਜ ਥੈਰੇਪੀਜ ਸਿਚ ਸਹੱਸਾ ਲਓ।

2.

ਸਬਮਾਰੀ ਿ਼ੋਬਾਰਾ ਹ਼ੋਣ ਿੇ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਲੱਛਣਾਾਂ ਨੰ ਿੇਖ,਼ੋ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਚੰਤਾ, ਉਨੀਂਿਰਾ , ਭ਼ੁ ੱਖ ਤਬਿੀਲੀ, ਸਿਲਚਸਪੀ ਿਾ ਘਾਟਾ,ਸਮਾਸਜਕ
ਅਲੱਗਤਾ, ਸਮਜਾਜੀ ਪਰੇਸਾਨੀ, ਸਕਸੇ ਿੱਲੋਂ ਪਰੇਸਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮਸਹਸਸ ਕਰਨਾ ਜਾਾਂ ਬਹ਼ੁਤ ਸਜਆਿਾ ਿਲੇ ਰ ਹ਼ੋਣਾ।

3.

ਸਾਾਂਤ ਰਹ਼ੋ। ਮਰੀਜ ਿੇ ਲੱਛਣਾਾਂ ਅਤੇ ਸਿਿਹਾਰਾਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਬਸਹਸ ਨਾ ਕਰ਼ੋ ਅਤੇ ਿ਼ੋਸ ਨਾ ਕੱਢ਼ੋ, ਮਰੀਜ ਿੇ ਿਸਹਮ ਅਤੇ ਭਰਮ ਿੀ
ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਬਸਹਸ ਨਾ ਕਰ਼ੋ,ਪਰ ਉਸਨੰ ਲੱਛਣਾਾਂ ਤੋਂ ਸਧਆਨ ਿਿ ਕਰਨ ਸਿਚ ਮਿਿ ਕਰ਼ੋ। ਮਰੀਜ ਨੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ
ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰ਼ੋ ਸਜਸ ਸਿੱਚ ਉਹ ਸਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਿਾ ਹ਼ੋਿੇ।

4.

ਮਰੀਜਾਾਂ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਸੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ਼ੋ, ਸ਼ੁਣ਼ੋ ਅਤੇ ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰ਼ੋ, ਸਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਿਲਾਿ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧਾਰ
ਿਾ ਸਜਕਰ ਕਰ਼ੋ। ਨੀਂਿ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿਲਚਸਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢ਼ੁ ਕਿੀਂ ਸਮਾਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰ਼ੋ। ਕ਼ੁ ਝ ਹੱਿ ਤਕ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਸਨੱਜੀ
ਜੀਿਨ ਿੀ ਆਸਗਆ ਸਿਓ।

5.

ਰ਼ੋਗੀ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਸਜਕ ਜੀਿਨ ਨੰ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਸਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮ਼ੁੜ ਿਸੇਬੇ ਲਈ ਇਲਾਜ ਿੀ ਸੇਿਾ ਸਿਚ ਸਹੱਸਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਉਤਸਾਸਹਤ ਕਰ਼ੋ|

6.

ਸੰਭਾਲ ਕਰਤਾ ਨੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸਕ ਸਸਹਤ ਿੀ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਨੱਜੀ ਜੀਿਨ ਲਈ
ਸਮਾਾਂ ਿੇਣਾ। ਜਰਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ।਼ੋ

