
1 | Schizophrenia - Punjabi

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ-ਇੱਿ ਮਾਨਕਸਿ ਰੋਗ
ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦਾ ਦਵਾਈਆ ਂਨਾਲ, ਮਨੋਕਵਕਿਆਨਿ ਸਹਾਇਤਾ 
ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆ ਂਚੋਣਾ ਂਨਾਲ ਇਲਾਜ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਕਿਸੇ ਕਵਅੱਿਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਜ਼ੰਦਿੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚਣ 
ਅਤੇ ਸਕਹਣ ਦੇ ਢੰਿਾ ਂਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਸਕਹਣ 
ਿਰ ਕਰਹਾ ਕਵਅੱਿਤੀ ਭਰਮ, ਭੁਲੇਕਿਆ ਂਅਤੇ ਅਕਵਵਸਥਤ ਸੋਚ ਦਾ 
ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਾ ਂਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਂਿੰਮਾ ਂਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ 
ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੁਲੇਕਿਆ ਂਨੂੰ ਧਾਰਕਮਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਤਜਰਕਿਆ ਨਾਲ 
ਨਹੀਂ ਉਲਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੰਧ  ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ੍ਹੋਂ, ਭਰਮ ਅਤੇ ਭੁਲੇਿੇ ਜੋ ਿੈਰ ਹਿੀਿਤ ਹੁੰਦੇ 
ਹਨ ਜਾ ਂਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾ ਂਹੋਰਨਾ ਂਲਈ ਨੁਿਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ 
ਧਾਰਕਮਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਮ ਤਜਰਿੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਵੱਚ ਰੱਿ ਸੱਿੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ 
ਨੇੜਲਾ ਿੋਈ ਕਵਅਿਤੀ ਇਨ੍ਾ ਂਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਿਰ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾ ਂ
ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਿ ਿਰੋ ਜਾ ਂਹੇਠਾ ਂਕਲਿੇ 
ਕਿਸੇ ਸਰੋਤਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਿਾਰੇ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆ ਂਆਮ ਿਲਤ ਫਕਹਮੀਆ ਂਹਨ। 
ਇੱਿ ਆਮ ਿਲਤ ਫਕਹਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਿ 
ਿਤਰਨਾਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਸਚਾਈ ਨਂਹੀਂ। ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ 
ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਿ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਿਤਰਨਾਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਾਸ ਿਰਿੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਾ ਂ
ਨੂੰ  ਲੋੜੀਂਦਾ ਂਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਮਲ ਕਰਹਾ ਹੋਵੇ।  

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਿੋਈ ਵੱਿਰੀ ਸਿਸ਼ੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ 
ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਿਾ ਂਕਵੱਚ ਭੁਲੇਿੇ ਅਤੇ ਹਿੀਿਤ ਦੀ ਇੱਿ ਕਵੱਿੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋ 
ਸਿਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀਆ ਂਿਹੁਤੀਆ ਂਜਾ ਂਵੱਿਰੀਆ ਂਸਿਸ਼ੀਅਤਾ ਂਨਹੀਂ 
ਹੁੰਦੀਆ।ਂ 

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਿ ਿੁਧੀ ਦੀ ਿਾਿਲੀਅਤ ਦੀ ਇੱਿ ਆਮ 
ਸੀਮਾ ਦੇ ਮਾਲਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਤੇ ਉਨ੍ਾ ਂਕਵੱਚ ਇੱਿ ਿੋਕਧਿ ਅਪੰਿਤਾ 
ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਕਂਿ ਇੱਿ ਘਟਨਾ (ਐਪੀਸੋਡ) ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੋਚਣ ਦੀ 
ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਯੋਿਤਾ ਕਵੱਚ ਕਵਘਨ ਪੈ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਿਈ ਲੋਿਾ ਂਨੂੰ ਕਜ਼ੰਦਿੀ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਿ 
ਜਾ ਂਿੁੱਝ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾਵਾ ਂਦਾ ਹੀ ਤਜੱਰਿਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾ ਂਿਈਆ ਂ
ਲਈ, ਇਹ ਕਜ਼ੰਦਿੀ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਿਾਰਨ
ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦੇ ਿਾਰਨ ਿੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ: ਜਣਨਿ (ਜਨੈਕਟਿਸ), 
ਕਜ਼ੰਦਿੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਵਿਾਸ, (ਹਾਨੀਿਾਰਿ) ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ 
ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਤਣਾਅ ਭਰੇ ਸਮਾਕਜਿ ਹਾਲਾਤਾ ਂਅਤੇ ਸਦਮੇ (ਿਾਸ ਿਰ 
ਿਚਪਨ ਕਵੱਚਲੇ)  ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਿਮਾ ਂਨੂੰ 
ਵਧਾ ਸਿਦੇ ਹਨ।
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ਕਿੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਲੱਛਣ   
ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ 
ਿਈ ਹਫਕਤਆ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾ ਂਇਹ ਹੌਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਿਦੇ 
ਹਨ, ਿਈ ਮਹੀਕਨਆ ਂਜਾ ਂਸਾਲਾ ਂਦੌਰਾਨ ਕਵਿਸਤ ਹੋਣੇ।     

ਮਨੋਕਿਕਗਆਨਿ (ਸਾਈਿੋਕਸਸ)

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦਾ ਇੱਿ ਮੁਿ ਲੱਛਣ ਸਾਈਿੋਕਸਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 
ਸਾਈਿੋਕਸਸ ਵਾਲੇ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਿਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣਾ 
ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
ਸਾਈਿੋਕਸਸ ਅਿਸਰ ਥੌੜੇ ਸਮੇਂ ਕਵੱਚ ਹੀ ਤੀਿਰ ਲੱਛਣਾ ਂਨਾਲ ਅਨੁਭਵ 
ਿੀਤੀ ਜਾਦਂੀ ਹੈ। ਸਾਈਿੋਕਸਸ ਦੇ ਮੁਿ ਲੱਛਣ ਹਨ:

 • ਭਰਮ — ਝੂਠੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਜੋ ਸਿੂਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਿਦਲੇ ਜਾ ਸਿਦੇ
 • ਭੁਲੇਿੇ — ਅਵਾਜਾ ਂਸੁਣਾਈ ਦੇਣੀਆ ਂਜਾ ਂਹੋਰ ਚੀਜਾ ਂਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜਾ ਂ

ਵੇਿਣਾ ਜੋ ਅਸਲ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀਆ।ਂ
 • ਿੜਿੜੀ ਸੋਚ — ਿੁੰਝਲਦਾਰ, ਕਵਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਿੋਲਣ ਕਵੱਚ ਰੁਿਾਵਟ
 • ਿੜਿੜੀ ਵਾਲਾ ਕਵਵਹਾਰ — ਅਸਾਧਾਰਨ, ਅਣਉਕਚਤ ਜਾ ਂ

ਅਕਤਅੰਤ ਸਰਿਰਮੀਆ।ਂ 

ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਪਛਾਣਨ ਕਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ 
ਕਵਅਿਤੀ ਦਾ ਮਜਿੂਤ ਧਾਰਕਮਿ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ  ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਪਛਲੇ 
ਧਾਰਕਮਿ ਤਜਰਿੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਚੰਤਤ 
ਹੋ ਤਾ ਂਡਾਿਟਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਿ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੈਰ-ਮਨੋਕਿਕਗਆਨਿ ਲੱਛਣ

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਭਾਵਨਾਵਾ ਂ
ਅਤੇ ਕਵਵਹਾਰਿ ਆਚਾਰਣ ਕਵੱਚ ਿਦਲਾਵ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਿਦਲਾਵ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਦਂੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਾ ਂਦਾ 
ਇਲਾਜ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਂਸਮਾ ਂਪਾ ਿੇ ਇਹ ਕਵਿੜ ਸਿਦੇ ਹਨ।

ਹੇਠਾ ਂਕਲਿੇ ਿੈਰ-ਸਾਈਿੋਕਸਸ ਲੱਛਣ ਿਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਿੇਤ ਹਨ ਕਿ 
ਿੋਈ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ: 

 • ਕਿਸੇ ਕਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਰ ਤੱਿ ਜੁੜੇ ਰਕਹਣਾ
 • ਭਾਸ਼ਣ ਜਾ ਂਕਲਿਤ ਜੋ ਿਹੁਤ ਤੇਜ, ਿੜਿੜੀ ਵਾਲੀ, ਤਰਿਹੀਣ ਜਾ ਂ

ਕਜਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ
 • ਿਲਿਾਤ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਿਰਨੀ
 • ਇਿਾਿਰਤਾ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਕਧਆਨ ਦੀ ਿਮੀ           
 • ਸਿੰਧਾ ਂਜਾ ਂਸ਼ੌਿਾ ਂਤੋਂ ਕਪਛਾਹਂ ਹੱਟ ਜਾਣਾ
 • ਹਮਕਲਆ ਂਜਾ ਂਸ਼ੱਿ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਅਕਿਕਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਕਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਕਵੱਚ ਵਾਧਾ
 • ਅਕਜਹੇ ਤਰੀਿੇ ਨਾਲ ਕਵਵਹਾਰ ਿਰਨਾ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹ, ਜਾ ਂਚਕਰਤਰ 

ਤੋਂ ਿਾਹਰ ਹੋਵੇ
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 • ਕਨੱਜੀ ਸਵੱਛਤਾ ਵੱਲ ਕਧਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ
 • ਿੁਸ਼ੀ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨ ਜਾ ਂਪ੍ਰਿਟ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਣਾ

ਲੱਛਣ ਵੱਿੋ ਵੱਿਰੇ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ  ਦੀ 
ਜਾਚਂ ਦਾ ਮਤਲਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਿ ਕਵਅਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ 
ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਿਰਨ ਦਾ ਸਮਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾ ਂਦੀ 
ਤੀਿਰਤਾ ਕਵੱਚ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦੇ 
ਲੱਛਣ ਮਕਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਾ ਂਦੇ 
ਲੱਛਣਾ ਂਿਾਰੇ ਕਫਿਰ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਿੋਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ 
ਮੰਿ ਿਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਰੋਗ ਦੀ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਿਰਨੀ
ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ  ਦੀ ਤਸ਼ਿੀਸ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਮਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦੀ ਤਸ਼ਿੀਸ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ , ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਿਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਿ ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 
ਮਨੋਕਵਕਿਆਨਿ ਲੱਛਣਾ ਂਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਿਰਦੇ।  ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ 
ਦੀ ਜਾਚਂ ਲਈ, ਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਕਨਆ ਂਲਈ ਮੌਜੂਦ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿੰਮ, ਸਿੂਲ ਜਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜਿ ਜੀਵਨ ਕਵੱਚ 
ਮੁਸ਼ਿਲਾ ਂਪੈਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੁਤ ਿੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਈ ਵਾਰ 
ਸਮਾ ਂਪਾ ਿੇ ਤਸ਼ਿੀਸ ਿਦਲ ਸਿਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕਹਲਾ ਂਮੁਲਾਿਂਣ ਿਰੇਿਾ ਅਤੇ ਿਾਅਦ ਕਵੱਚ 
ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸ਼ਿੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਿ  ਮਾਹਰ ਿੋਲ ਭੇਜੇਿਾ ਜੋ ਆਮ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਿ ਮਨੋਕਵਕਿਆਨਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸਹਤ ਦੀਆ ਂਹੋਰ ਕਚੰਤਾਵਾ ਂ 
ਨੂੰ ਦੂਰ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੂੰਨ ਅਤੇ ਦੀਮਾਿ ਦੀ ਜਾਚਂ ਿਰਨੀ ਪੈ 
ਸਿਦੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ 
ਇਲਾਜਾ ਂਕਵੱਚ ਐਂਟੀਸਾਈਿੌਕਟੱਿ ਦਵਾਈ, ਮਨੋਕਵਕਿਆਨਿ ਦੁਆਰਾ 
ਦੱਸੇ ਉਪਚਾਰਾ ਂਅਤੇ ਸਕਭਆਚਾਰਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਿਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਿ ਕਸਹਤ, ਕਰਹਾਇਸ਼ ਿੰਮ ਜਾ ਂਸਿੂਲ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਿਰਨ ਲਈ ਹੋਣਿੇ।

ਦਵਾਈਆ ਂਲੈਣ ਨਾਲ ਿੁੱਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 
ਡਾਿਟਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਿਾਰੇ, ਦਵਾਈਆ ਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਿਾਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ 
ਕਿਸ ਤਰ੍ਾ ਂਮਕਹਸੂਸ ਿਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਿ ਸਿਦੇ ਹੋ ਿਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁਛ 
ਸਿਦੇ ਹੋ।

ਸਕਿਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ 2-5 ਸਾਲਾ ਂਜਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਜ਼ਆਦਾ 
ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ 
ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧ ਿਰਨ ਲਈ  ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰਦੇ ਰਕਹੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾ ਂਪਾ ਿੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜਾ ਂਕਵੱਚ 
ਿਦਲਾਵ ਆ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜਾ ਂਦੀ ਤੀਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 
ਅਤੇ ਨਤੀਕਜਆ ਂਕਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਲਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਂਨੂੰ 
ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ। 

ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਿ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਿਟਰ ਹੀ 
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਤੱਥਸ਼ੀਟ Getting 
Professional Mental Health Help (ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ 
ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ) ਕਵੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ 
ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿੰਧੀ ਕਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਿਾਰੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ ਿਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਿਟਰ ਨਾਲ 
ਿਲਿਾਤ ਿਰਨੀ ਠੀਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰ 
ਸਿਦੇ ਹੋ ਕਜਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਿਲ ਿਰ ਸੱਿੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 
ਸਹੀ ਡਾਿਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਸਮਾ ਂਲੱਿ ਸਿਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਿੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਂਦੂਕਜਆ ਂਨੂੰ ਠੇਸ 

ਪਹੁੰਚਾ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਿਰੋ।

ਸੰਿਟ ਸਮੇਂ ਕਦਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ(emergency services)  
ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ

ਕਤੰਨ ਕਸਫਰਾ ਂਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ (000) 

ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ

13 11 14 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਿਰੋ

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ 
ਇਹ ਜਾਣਿਾਰੀ ਮੈਡੀਿਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂ
ਕਨੱਜੀ ਸਕਥਤੀਆ,ਂ ਸਰੀਰਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮਾਨਕਸਿ ਸਕਥਤੀ ਜਾ ਂਮਾਨਕਸਿ ਕਸਹਤ 
ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਨੂੰ ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਿਦਾ। ਇਸ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾ ਂਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਡਾਿਟਰੀ ਸਕਥਤੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾ ਂਜਾਚਂ 
ਿਰਨ ਲਈ ਨਾ ਿਰੋ ਅਤੇ ਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਿਰੋ ਜਾ ਂਇਸ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਕਵੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਿਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਿੋਚ 
ਨਾ ਿਰੋ। ਿੋਈ ਵੀ ਡਾਿਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਯੋਿਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ 
ਿੋਲੋਂ ਪੁਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿੋਈ ਸ਼ੰਿਾ ਹੈ ਤਾ ਂਹਮੇਸ਼ਾ ਂਡਾਿਟਰੀ ਸਲਾਹ 
ਲਓ। 

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਕਵੱਚ sane.org ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਿਾਸ਼ਤ ਿੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਿਾਰੀ ਨੂੰ 
ਅਨੁਿੂਲ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਇਥੇ ਵੇਿੀ ਜਾ ਸਿਦੀ ਹੈ:
https://www.sane.org/information-stories/facts-and-
guides/schizophrenia

ਹੋਰ ਸਰੋਤਾ ਂਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:   
https://mentalhealth-uk.org/help-and-information/
conditions/schizophrenia/diagnosis/
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
schizophrenia

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਇਨ੍ਾ ਂਮੈਂਿਰਾ ਂਦੁਆਰਾ ਸੂਕਚਤ ਿੀਤਾ ਕਿਆ ਹੈ Embrace 
Multicultural Mental Health’s CALD Mental Health 
Consumer ਅਤੇ ਦੇਿਭਾਲ ਸੰਿਠਨ

ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਦੇ ਿਰਤਾ: 

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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