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সিজ�োজরেসিযো
সিজ�োজরেসিযো ঔষজের মোে্যজম মোিসিক িহোযতো ও �ীবি যোপি 
পদ্ধসতর সবসিন্নতোর মোে্যজম সিসকৎিোজযোগ্য। 

সিজ�োজরেসিযো এক�ি মোিুজষর দৈিসদিি �ীবজির িোজে খোপ 
খোওযোজিো ও সিন্ো চিতিো পদ্ধসতগুজ�োজক প্রিোসবত কজর । কখজিো 
কখজিো সিজ�োজরেসিযো সিজয  েোকজত সগজয অ�ীক অিুিূসত বো 
হ্যো�ুসিজিশি, মোযো এবং এজ�োজমজ�ো সিন্োিোবিো অিুিূত হয। 
এজৈর দৈিসদিি সরিযোকজমমের চপ্ররণোর অিোব হজত পোজর।

অ�ীক অিুিূসত ও মসতসবভ্রজমর উপিগমেগুজ�োজক েমমীয সবশ্োজির 
অসিজ্ঞতোর িোজে সমসশজয চে�ো  উসিত িয । েমমীয সবশ্োজির 
চযোগিূত্র ও সিজ�োজরেসিযো বো অ�ীক অিুিূসত এক  িয।  
উৈোহরণস্বরূপ অবোস্তব হ্যো�ুসিজিশি ও মসতসবভ্রম অেবো যো 
সিজ�র বো অজি্যর �ি্য ক্ষসতকোরক তো স্বোিোসবক েমমীয সবশ্োজির 
িোজে যুক্ত িয ।

সিজ�োজরেসিযোর সিসকৎিো িম্ভব। আপসি অেবো আপিোর কোজের 
কোজরো এিক� উপিজগমের অসিজ্ঞতো হজ� অিুগ্রহ কজর ডোক্তোর 
চৈখোি অেবো সিম্নস�সখত উপোযগুজ�োর মোে্যজম িোহোয্য সিি। 

সিজ�োজরেসিযো সিজয অজিক কোস�মো এবং প্রিস�ত রূপকেো 
রজযজে । একটি প্রিস�ত কোল্পসিক হ� চয সিজ�োজরেসিযোয 
আরিোন্ িক� ব্যসক্ত সবপৈ�িক।  এটি িত্য িয।  
সিজ�োজরেসিযোয আরিোন্ মোিুজষরো খুব কমই সবপৈ�িক হয,  
সবজশষ কজর তোরো যখি যজেোপযুক্ত সিসকৎিো ও িহোযতো  সিজয 
েোজক। 

সিজ�োজরেসিযো ‘িগ্ন  িত্ো’ িয । সিজ�োজরেসিযোয আরিোন্ মোিুজষর 
মসতভ্রম এবং বোস্তব অিুিূসতর সবকৃসত েোকজত পোজর, সকন্তু তোজৈর 
বহু িত্ো বো িগ্ন িত্ো েোজক িো ।

সিজ�োজরেসিযোয আরিোন্ মোিুজষর বুসদ্ধবৃত্সতর িক্ষমতো স্বোিোসবক 
পযমেোজয েোজক, এবং তোজৈর বুসদ্ধবৃত্সতর অক্ষমতো েোজকিো , 
যসৈও চকোি উপিজগমের ঘটিোয তোজৈর সিন্ো িোবিো িব ক্ষমতোজক 
প্রিোসবত কজর।

সকেু সিজ�োজরেসিযো আরিোন্ চরোগী তোজৈর �ীবজি শুেুমোত্র 
একবোর অেবো অল্প কজযক ৈেোয উপিগমে অিুিব কজর। 
অি্যোি্যজৈর এগুজ�ো বোরবোর হজত েোজক বো িোরো �ীবজির �ি্য 
স্বোস্্য িমি্যো সহজিজব েোজক। 

কোরণ
সিজ�োজরেসিযোর কোরণগুজ�ো �টি�ঃ  বংশগসত, প্রোেসমক সবকোশ, 
মোৈক গ্রহণ, অশোন্ িোমোস�ক পসরসস্সত  এবং মোিসিক আঘোত 
(সবজশষিোজব দশশজব) এক�ি ব্যসক্তর সিজ�োজরেসিযোয আরিোন্ 
হওযোর ঝঁুসক বোস়িজয সৈজত পোজর
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লক্ষণ ও উপির্গ:
সিজ�োজরেসিযো চরোজগর িূত্রপোত হজত পোজর দ্রুত, কজযক িপ্োজহর 
মজে্যই উপিগমে দতসর হজত পোজর অেবো চরোজগর িূত্রপোত হজত পোজর 
েীজর েীজর,  কজযক মোি চেজক বের েজর উপিগমে দতসর হয  

মজিোবৈকল্য

সিজ�োজরেসিযোর প্রেোি উপিগমেগুজ�োর মজে্য একটি হজ�ো 
মজিোববক�্য। মজিোববক�্য আরিোন্ ব্যসক্তজৈর পজক্ষ চবোঝো কঠিি 
চকোিটি আি� আর চকোিটি আি� িয।  মজিোববক�্য  অল্প 
িমজযর �ি্য িরম উপিগমে অিুিব কজর েোজক।  মজিোববকজ�্যর 
প্রেোি উপিগমেগুজ�ো হ�ঃ

• মোযো বো সবভ্রম-িু� েোরণো যো প্রমোণ সৈজযও পসরবতমে ি করো যোয 
িো

• অ�ীক অিুিুসত বো চহ�ুসিজিশি- অবোস্তব শব্দ চশোিো বো 
অবোস্তব অিুিূসত বো অবোস্তব সকেু চৈখো চযগুজ�ো বোস্তজব 
অিুপসস্ত

• এজ�োজমজ�ো সিন্ো িোবিো - �ট পোকোজিো , এজ�োজমজ�ো সিন্ো ও 
কেোবোতমে ো

• এজ�োজমজ�ো আিরণ - অস্বোিোসবক, চবমোিোি অেবো িরম 
আিরণ

এগুজ�ো চি িব আিরণ যো এক�ি  িরম েমমেসবশ্োিী ব্যসক্ত যোর 
পূবমেোপর েমমীয অসিজ্ঞতো রজযজে তোজক এই উপিগমেগুজ�ো সিসনিত 
করজত সবভ্রোসন্র সশকোর হজত হয। আপসি উসবিগ্ন হজ� এক�ি 
সিসকৎিজকর িোহোয্য চিযো �রুরী ।  

অ-মোিসিক লক্ষণ

সিজ�োজরেসিযো প্রোযশই কোজরো সিন্ো, আজবগ এবং আিরজণ 
িোেোরণ, সিণমেয করো কঠিি এমি পসরবতমে জির মোে্যজম শুরু হয । 
এগুজ�ো আিো যোওযোর প্রবণতো চৈখোয,  সকন্তু সিসকৎিো করো িো 
হজ� িময যত পোর হজব তজতো খোরোপ হজত পোজর।

সিম্নবসণমেত অ-মোিসিক উপিগমেগুজ�ো যজেষ্ট শসক্তশো�ী �ক্ষণ যো 
প্রকোশ কজর চয সকেু একটো গ�ৈ আজেঃ

• চকোি একটো সবষয সিজয তন্ময হজয েোকো

• অসত দ্রুত, �ট পোকোজিো, অপ্রোিসগিক অেবো ৈজুবমেোে্য কেো ব�ো 
বো স�খো 

• খুব কম কেো ব�ো

• একোগ্রতো, স্মরণশসক্ত এবং/ অেবো মজিোজযোগ িষ্ট হওযো

• িম্পকমে  বো শখ হজত িজর আিো 

•  বসেমেত পযমেোজযর আগ্রোিি অেবো িজদিহ প্রবণতো

•  সিস্রিযতো এবং/ অেবো অসত িসরিযতো

• এমিিোজব আিরণ কজর যো চবপজরোযো, সবস্মযকর অেবো তোর 
িসরজত্রর বোইজর
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• ব্যসক্তগত পসরষ্োর-পসরচ্ছন্নতোর ব্যোপোজর উৈোিীি

• খুসশ অিুিব বো প্রকোশ করজত িো পোরো

�ক্ষজণর সিন্নতো হজত পোজর এবং সিজ�োজরেসিযো চরোগ সিণমেয 
হজয যোওযো মোজি এই িো চয কোজরো এই উপিগমেগুজ�োর িবকটিই 
েোকজব । আপসি কতটো প্রিন্ডিোজব এবং কতটো িময েজর এই 
উপিগমেগুজ�ো অিুিব করজেি তোর সিন্নতো হজত পোজর । আপসি 
সিজ�োজরেসিযোর �ক্ষণগুজ�ো অিুিব করজ� অেবো আপিোর 
চযজকোজিো অিুিূসত বো সিন্োিোবিোর সবষজয আপসি উসবিগ্ন হজ� 
আপিোর সিসকৎিজকর শরণোপন্ন হওযো উসিত।

ররোরসিণ্গয
সিজ�োজরেসিযো চরোগ সিণমেয করজত িমজযর প্রজযো�ি। আপিোর 
প্রোেসমক চরোগ সিণমেয হযজতো তো়িোতোস়ি হজয চযজত পোজর সকন্তু 
এিক� মোিসিক �ক্ষজণর অিুিূসত বো অসিজ্ঞতো মোিব্যোপী 
িো হজ� সিজ�োজরেসিযো চরোগ সিণমেয সিসচিত হজত পোরো যোজব িো।  
সিজ�োজরেসিযো চরোজগর  সিসচিত সিণমেজযর �ি্য কমপজক্ষ েয মোি 
ব্যোপী উপিগমেগুজ�ো েোকজত হজব এবং আপিোর কোজ�, স্কু জ� বো 
িোমোস�ক �ীবজি ব্যোঘোত িৃষ্টি করোর �ি্য যজেষ্ট গুরুতর হজত 
হজব। মোজঝ মোজঝ িমজযর িোজে িোজে চরোগ সিণমেয পসরবতমে ি হজত 
পোজর এবং এটো স্বোিোসবক ।

আপিোর ডোক্তোর প্রোেসমকিোজব মূ�্যোযি কজর আপিোজক 
সবজশষজ্ঞ সিসকৎিজকর কোজে পোঠোজত পোজরি, িোেোরিত মজিোজরোগ 
সবজশষজ্ঞ,সযসি আপিোর পূণমেোগি চরোগ সিণমেয এবং সিসকৎিো 
করজবি। অি্য চকোি স্বোস্্য িমি্যোজক বোসত� করোর �ি্য আপিোর 
রক্ত পরীক্ষো এবং মসস্তজষ্র স্্যোি করজত হজত পোজর । 

সিসকৎিো এৈং আজরোর্যলোভ
সিসকৎিোর মজে্য রজযজে অ্যোসটিিোইজকোটিক ঔষে , মিস্তত্ত্বসবৈ 
বিোরো সিসকৎিো  এবং  আপিোর সিজ�র স্বোস্্য,  আবোিি,  িোকুরী 
অেবো স্কু � সবষযক িোমোস�ক িহোযতো কোযমেরিম ।

ঔষে গ্রহি  করজত সগজয পোশ্মেপ্রসতসরিযো হজত পোজর। আপসি 
আপিোর ডোক্তোরজক আপিোর সিসকৎিো িংরিোন্, ঔষজের 
পোশ্মেপ্রসতসরিযো এবং সিসকৎিো চিযোয আপিোর চকমি �োগজত 
পোজর এ ব্যোপোজর প্রশ্ন করজত পোজরি ।

সিজ�োজরেসিযো সিসকৎিো ৈইু চেজক পঁোি বের বো তোরও চবসশ িময 
েজর হজত পোজর । অজিজক তোজৈর অিুস্তোজক সিযন্ত্রণ করজত 
িোরো �ীবি েজর সিযসমত সিসকৎিো এবং িহোযতো চপজত েোজকি। 
িমজযর িোজে িোজে আপিোর সিসকৎিো পসরবসতমে ত হজত পোজর 
সিসকৎিোর আসতশয্য কমোবোর �ি্য , সিসকৎিোর ে� উন্নযজির 
�ি্য এবং পোশ্প্রসতসরিযো কমোবোর �ি্য।

মোিসিক স্বোজস্্যর ব্যোপোজর িহোযতো চখঁো�োর �ি্য আপিোর 
ডোক্তোরজক সৈজযই শুরু করো িোজ�ো। Getting Professional 
Mental Health Help (চপশোৈোর মোিসিক সিসকৎিো িহোযতো 
প্রোসপ্)  এই সিসরজ� চয ে্যোক্টসিট বো তে্যপোতো রজযজে তোজত 
চপশোৈোর িহোযতোর ব্যোপোজর আজরো তে্য রজযজে। 

আপসি যসৈ আপিোর ডোক্তোজরর িোজে আপিোর মোিসিক স্বোজস্্যর 
ব্যোপোজর কেো ব�োর �ি্য  িহ�-চবোে িো কজরি তজব আপসি 
অি্য এক�িজক খুঁজ� সিজত পোজরি যোর িোজে আপসি িহ� হজত 
পোরজবি ।  আপিোর �ি্য িঠিক ডোক্তোর খুঁজ� চপজত সকেু িময 
�োগজত পোজর।

আপিোর যসি এখি িোহোজয্যর প্রজযো�ি হয
আপসি যসৈ মজি কজরি  চকউ সিজ�র বো অি্যজক আঘোত করজত 

পোজর তজব �রুসর িহোযতো সিি

�রুসর পসরজেৈোগুজলোজে র�োি করুি

ট্রিপ� স�জরো (000) ডোযো� করুি)

লোই�লোইি-এ র�োি করুি

13 11 14 -এ ডোযো� করুি

এই �্যোক্টশীট িম্পসক্গ ে
এই তে্যগুজ�ো সিসকৎিো চিবো িয। এটি িোেোরণ তে্য এবং এজত 
আপিোর ব্যসক্তগত,  শোরীসরক,  মোিসিক অবস্ো অেবো মোিসিক স্বোজস্্যর 
প্রজযো�িীযতো এই সবষযগুজ�োজক আিো হযসি । আপিোর সিজ�র অেবো 
অি্য কোজরো চরোগ সিণমেয অেবো সিসকৎিো করোর �ি্য এই তে্যকসণকো 
ব্যবহোর করজবি িো এবং এখোজি েোকো তজে্যর কোরজণ কখজিোই সিসকৎিো 
িংরিোন্ উপজৈশ উজপক্ষো  করজবি িো অেবো স্বোস্্য চিবো সিজত  চৈসর 
করজবি িো । চয চকোি সিসকৎিো িংরিোন্ প্রশ্ন এক�ি চযোগ্যতোিম্পন্ন 
স্বোস্্য চিবোৈোিকোরী চপশো�ীবীর কোজে সিদ্ধোজন্র �ি্য পোঠোজিো উসিত । 
আপিোর চকোি িজদিহ েোকজ� িব িময সিসকৎিো  উপজৈশ সিি  ।

sane.org হজত প্রকোসশত তজে্যর সিত্সতজত এই তে্যপোতোটি অসিজযো�ি 
করো হজযজে। আি� তে্য এইখোজি চৈখো যোজবঃ

https://www.sane.org/information-stories/facts-and-
guides/schizophrenia

অি্যোি্য িূজত্রর মজে্য রজযজেঃ  
https://mentalhealth-uk.org/help-and-information/
conditions/schizophrenia/diagnosis/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
schizophrenia
এই তে্যপত্রটি Embrace Multicultural Mental Health’s CALD 
Mental Health Consumer এবং চকযোর গ্রুজপর িৈি্যজৈর বিোরো 
�োিোজিো হজযজে। 

তে্যপত্রটি দতরী কজরজে:

Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia
9-11 Napier Close
Deakin, ACT 2600
T +61 2 6285 3100 
E multicultural@mhaustralia.org
embracementalhealth.org.au
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