
1 | Schizophrenia - Nepali

स्किजोफ्रनिया (Schizophrenia)
स्किजोफ्रनिया औषधी, मिोसामाजजकि टेवा र जीविशैलीकिो छिौट 
गरेर उपचार गि्न सनकिनछ।

स्किजोफे्रनियाले व्यक्तिले सोचिे र दैनिकि जीवि सामिा गिने 
तररकिालाई असर गद्नछ। स्किजोफे्रनियाकिो भएर ब्िेले भ्रम, 
भ्रमाकि र अव्यवस्थित सोचकिो अिुभव गि्न सकदछ। नतिीहरूसँग 
दैनिकि नरियाकिलापहरूकिो लानग प्ेरणाकिो किमी पनि हुि सकदछ।

भ्रम र मनतभ्रमाकि किो लक्षण धारममिकि आथिा किो अिुभव संग 
भ्रममत गिु्न हुँदैि। धम्नसँगकिो समबन्धकिो अिुभव क्सजोफे्रनिया 
होइि। उदाहरणकिो लानग, भ्रम वा मनतभ्रम जुि अवा्तनवकि छ वा 
आफैलाई वा अरूलाई हानि पुया्नउिे हो कुििै धारममिकि आथिा संग 
समबसन्धत सामानय अिुभवहरू छैिि्।

स्किजोफे्रनियालाई प्बसन्धत गि्न सनकिनछ। यदद तपाईं वा 
तपाईंकिो िजजकिकिा किसैले यी लक्षणहरूकिो अिुभव गरेमा कृिपया 
क्चनकितसकिलाई भेट्िुहोस् वा तलकिा केिही स्ोतहरू माफ्न त सहयोग 
क्लिुहोस्।

तयहाँ स्किजोफे्रनिया किो बारेमा धेरै धेरै किलंकि र भ्रमहरु छि्। 
एउटा सामानय भ्रम यो हो नकि स्किजोफे्रनिया भएकिा सबै व्यक्तिहरू 
खतरिाकि हुनछि्। यो सतय होइि। स्किजोफे्रनिया भएकिा मानिस 
नवरलै खतरिाकि हुनछि्, नवशेष गरी जब उक्चत उपचार र समर्नि 
प्ापत गद्नछि्।

स्किजोफे्रनिया एकि ‘नवभाजजत व्यक्तितव(split personality)’ 
होईि। स्किजोफे्रनिया भएकिा व्यक्तिहरूकिो भ्रम र वा्तनवकिताकिो 
नवकृित भाविा हुि सकछ, तर नतिीहरूसँग बहुनवध वा नवभाजजत 
व्यक्तितव हुँदैि।

स्किजोफे्रनिया भएकिा व्यक्तिहरूले सामानय बुजधिमता क्षमताकिो 
दायरा देखाउँछि्, र बौजधिकि असक्षमता हुँदैि, यद्यनप लक्षणहरूले 
असर गरेकिो समयमा सोचि सकिे क्षमतामा ह्तक्षेप पनि गि्न 
सकदछ।

स्किजोफे्रनिया भएकिा केिनह व्यक्तिहरू आफिो जीविमा केिवल एकि 
वा केिही संक्क्षपत लक्षणहरूकिो अिुभव गछ्नि्। अरूहरूकिो लानग, 
यो पुिरावतती वा आजीवि भरकिो ्वास्य अवथिा रहि सकदछ।

किारणहरु
क्सजोफे्रनिया हुिकिा किारणहरू जदटल छि्: आिुवंक्शकिी, 
प्ारम्भिकि नवकिास, पदार्नकिो दुरुपयोग, तिावपूण्न सामाजजकि 
पररस्थिनत र आघात (नवशेष गरी बालयकिालमा)ले एउटा व्यक्तिलाई 
स्किजोफे्रनिया हुिे जोखखम बढाउि सकछ।
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संकेितहरु र लक्षणहरु
स्किजोफे्रनियाकिो शुरुआत द्रुत हुि सकछ, लक्षणहरू केिनह 
हपताहरुमै नवकिाक्सत हुि सकदछ, वा यो दढलो पनि हुि सकछ, जुि 
मनहिौं मनहिा वा बषषौ बष्न समम पनि नवकिास भइरहेकिो हुि सकदछ।

मािससकि असनततुलि (साईकिोससस)

क्सजोफे्रनिया किो एकि मुखय लक्षण मािक्सकि असनतुलि 
(साइकिोक्सस) हो। मिोनवकृिती भएकिो व्यक्तिलाई वा्तनवकि केि हो 
हैि भिेर बताउि अपठ्ारो लागदछ। साइकिोक्सस अकसर गरेर छोटो 
अवमधमा तीव्र लक्षणहरूकिो अिुभव गररनछ। साइकिोक्ससकिो मुखय 
लक्षणहरूूः

• भ्रम - गलत नवश्ास जुि प्माण द्ारा पररवत्नि गि्न सनकिदैि

• मनतभ्रम - आवाजहरु सुन्े वा अनयरा अिुभव गिने वा वा्तनवकि 
िभएकिो चीजहरू देखिे

• अव्यवस्थित सोच - गडबडी, नवस्ित नवचार र बोली

• अव्यवस्थित व्यवहार - असामानय, अिुपयुति वा चरम 
किाय्नहरू।

यी लक्षणहरू ती हुि् जब एकि व्यक्तिकिो बक्लयो धारममिकि नवश्ास छ 
र अमघललो धारममिकि अिुभव हुनछ जुि पनहचाि गि्नलाई अनयोलमा 
पाद्नछ। यदद तपाइ ँक्चननतत हुिुहुनछ भिे डाकटरकिो सहयोग क्लि 
महतवपूण्न छ।  

गैर-मिोवैज्ानिकि लक्षणहरू

स्किजोफे्रनिया बारमबार साधारण सोचाइ, किसैकिा सोचाईहरु, 
भाविाहरू र व्यवहारमा पररवत्निलाई निधो गि्न किदिि हुि सार 
सुरू हुनछ। नतिीहरू आऊँछि् र जानछि्, तर यदद उपचार िगररएमा 
नतिीहरू समयसँगै खराब हुँदै जाि सकछि्।

निमि गैर-मिोवैज्ानिकि लक्षणहरू धेरै शक्तिशाली संकेितहरू हुि् 
जुि केिनह गलत छि् भिेर:

• कुििैपनि नवषयहरु संग पनहलयै समबसन्धत हुिे

• भाषण वा लेखि जुि धेरै क्छटो, गडबडी, तकि्न हीि वा बुझि 
किदिि हुिे

• धेरै किम कुिरा गिने

• एकिाग्रता, ्मरण र / वा धयाि गुमाउिे

• समबन्ध वा रुक्चबाट पक्छ पर पर हुिे

• आरिामकिता वा शंकिास्पदतामा वृजधि

• निसक्रियता र / वा वेचैिी कृियाकिलाप

• लापरवाह, अिौंिो वा चररत्र बानहरकिो ज्तो व्यवहार गिने

• व्यक्तिगत ्वच्छतामा बेवा्ता

• खुशी महसुस गि्न वा व्यति गि्न असमर्न हुिे
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क्सजोफे्रनियाकिो लक्षणहरू फरकि फरकि हुि सकछि् र निदािकिो 
मतलब यो होइि नकि किसैलाई यी सबै लक्षणहरू हुि सकदछि्। 
लक्षणहरू तपाईले अिुभव गिु्न पिने समय र गनहराईमा फरकि हुि 
सकदछि्। यदद तपाई क्सजोफे्रनियाकिा लक्षणहरू अिुभव गिु्नहुनछ, 
वा यदद तपाईमा कुििै भाविा वा नवचारहरुमा क्चननतत हुिुहुनछ भिे 
तपाईले आफिो डाकटरकिो सहयोग क्लिु पद्नछ।.

रोग पत्ा लगाउिे     
क्सजोफे्रनिया नबमारी पत्ा लगाउि समय लागि सकदछ। तपाईलाई 
चाँडैिै प्ारम्भिकि क्सजोफे्रनिया पत्ा लागि सकछ, तर तपाईले 
मिोवैज्ानिकि लक्षणहरूकिो एकि मनहिाकिो अिुभव िगरेसमम 
यो निक्चित हुि सकदैि। क्सजोफे्रनियाकिो पत्ालगाउिकिो लानग, 
लक्षणहरू किसमतमा छ मनहिासमम किाम, ्कूिल वा तपाईंकिो 
सामाजजकि जीविमा सम्याहरू उतपन् पया्नपत गभिीर हुिु 
आवशयकि पद्नछ। किनहलेकिाँही निदािहरु समयसँगै पररवत्नि हुनछ र 
तयो सामानय हो।

तपाईकिो डाकटरले प्ारम्भिकि मूलयांकिि गि्न सकदछ तयसपक्छ 
तपाईलाई नवशेषज्, सामानयतया मिोक्चनकितसकिलाई सम्ूण्न 
निदाि र उपचारकिा लानग क्सफाररश गि्न सकिुहुनछ। अनय ्वास्य 
सरोकिारहरू िभएकिो िहर गि्न तपाईंलाई रति परीक्षण र मम््तक्कि 
्कयाि गि्न सकछ।

उपचार र सञचो
उपचारहरूमा तपाईकिो शारीररकि ्वास्य, आवास, किाम वा 
्कूिलकिो सहयोगकिा लानग एजनटसाइकिोदटकि औषधी, नवशेषज् 
मिोवैज्ानिकि उपचार र समुदाय समर्नि किाय्नरिमहरू समावेश 
गद्नछि्।

औषधी सेवि गदा्न साइड इफेकट(रप असरहरु) हुि सकछ। तपाईंले 
उपचार, औषधी साइड इफेकट र तपाईं आपेक्षा गि्न सकिुहुनछ भन्े 
बारेमा तपाइकँिो डाकटरसँग प्श्न सोधि सकिुहुनछ।

स्किजोफे्रनिया किो लागी उपचार २-५ बष्न वा तयो भनदा लामो 
पनि हुि सकछ। धेरै व्यक्तिहरु उपचार र समर्नि आफिो जीवि 
भर नबमारीकिो प्बन्ध गि्न हाक्सल गरररहि सकदछि्। समय नबतदै 
गएपछी, तपाईंकिो उपचारहरू उपचारकिो प्किार वा तीव्रता किम गि्न, 
पररणामहरू सुधार गि्न र साइड-इफेकटहरू किम गि्न पररवत्नि गि्न 
सकदछि्।

तपाईकिो मािक्सकि ्वास्यकिोलानग मद्दत क्लिे क्चनकितसकििै सुरू 
गि्नकिा लानग राम्ो थिाि हो। यस शृखलाकिो तथय पत्र Getting 
Professional Mental Health Help (पेशेवार मानसिक 
सवास्थ्य िहाथ्यता सिने) मा पेशेवारकिो मद्दत खोजिकिो लानग अमधकि 
जािकिारी छि्।

यदद तपाईं आफिो मािक्सकि ्वास्यकिो बारेमा आफिो डाकटर संग 
कुिरा गि्न सहज महसुस गिु्नहुन् भिे, तपाईं अकिको हेि्न सकिुहुनछ जो 
संग तपाईलाई सहज महसुस हुनछ। तपाईलाई सनह डाकटर पत्ा 
लगाउि केिनह समय लागि सकदछ।

यदि तपाईलाई अनहलयै मद्दत चानहएमा
यदद तपाईंलाई लागछ नकि किसैले तपाई आफूलाई वा अरूलाई चोट 

पुया्नउि सकछ भन्े लागदछ भिे ततकिाल सहयोग क्लिुहोस्।

आकिस्मकि सेवालाई फोि गितुनुहोला

दरिपल जजरो डायल गिु्नहोला (000)

लाईफलाईिलाई फोि गितुनुहोला

13 11 14 मा डायल गिु्नहोला

यस तथय पत्रकिो बारेमा=
यो जािकिारी क्चनकितसा सललाह होईि। यो साधारण हो र तपाईंकिो व्यक्तिगत 
पररस्थिनत, शारीररकि सु्वास्य, मािक्सकि स्थिनत वा मािक्सकि ्वास्य 
आवशयकिताहरूलाई धयािमा राखदैि। यो जािकिारीकिो उपचार वा तपाईंकिो 
आफिै, वा अकिको व्यक्तिकिो मेनडकिल अवथिा पत्ा लगाउि प्योग िगिु्नहोस् र 
क्चनकितसा सललाहलाई बेवा्ता िगिु्नहोस् वा यस जािकिारीमा केिही किारणले 
यसलाई दढला सु्ती गिु्नहुन्। कुििै पनि क्चनकितसा प्श्नहरू एउटा योगय ्वास्य 
रेखदेख पेशेवरलाई क्सफाररश गिु्न पद्नछ। यदद शंकिा लागयो भिे, कृिपया सँधै 
क्चनकितसा सललाह क्लिुहोस्।

यो तथय पत्र sane.org द्ारा प्किाक्शत जािकिारीबाट अिुकूिक्लत गररएकिो छ। 
मूल(सककिल) जािकिारी यहाँ हेि्न सनकिनछ:

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

अनय श्ोतहरुमाूः   
https://mentalhealth-uk.org/help-and-information/
conditions/schizophrenia/diagnosis/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
schizophrenia

यो तथय पत्र Embrace Multicultural Mental Health’s CALD 
Mental Health Consumer किा सद्यहरु र संरक्षकि समुहद्ारा जािकिार 
गराईएकिो हो। 

तथय-पत्र उतपादि गिनेूः

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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