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ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰੋਗ (ਵਿਗਾੜ)
ਇੱਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, 
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਅਦਾਤਰ ਲੋਕਾਾਂ 
ਲਈ ਇਹ ਸਜਿਤੀ ਸਮਾਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਿੀ ਇਕਸਾਰ ਰਜਹੰਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਕਈ ਜਿਅਕਤੀਆਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ 
ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜਿਅਕਤੀਤਿ ਜਿਗਾੜ ਿੀਿਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਨੁਭਿਾਾਂ ਿਾਾਂ ਸਦਮੇਂ ਦੇ 
ਨਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਜਸੱਝਣ ਿਾਲੀ ਜਿਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਰਫ ਜਕਸੇ 
ਜਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਕਸੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਸਕਦਾ।

ਹਰ ਜਕਸੇ ਦੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਜਿਲਖਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਅਕਤੀਆਾਂ ਦੇ ਿੀਿਨ 
ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਤਿਰਜਬਆਾਂ ਜਿਚੋਂ ਲੰਘਣ 
ਸਮੇਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਾਂ ਦਾ ਜਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪਜਰਿਰਤਨਸ਼ੀਲ 
ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਿਰਜਬਆਾਂ ਤੋਂ ਜਸੱਖ ਕੇ ਲੋੜ 
ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਕਸੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ 
ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਜਿਚਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ 
ਹਨ ਿੋ ਇਨੇੰ ਤੀਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਜਦਨ-ਪ੍ਰਤੀ-ਜਦਨ 
ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਢੰਗਾਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਜਨਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖ 
ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹਨਾਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਾਂ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿੋਂ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਾਂ, 
ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਕਾਬਜਲਆਾਂ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ 
ਸਮੱਜਸਆਿਾਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹਨ।1

ਕਈ ਿਾਰ ਲੋਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਬਮਾਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਰੋਗ 
ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਜਦੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਜਿਗਾੜ ਜਿੱਚ ਮਨੋਦਸ਼ਾ 
ਅਤੇ ਜਿਿਹਾਰ ਜਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ 
ਨਮੂਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਪੋਲਰ ਜਿੱਚ ਮੇਨੀਆ ਿਾਾਂ ਉਦਾਸੀ 
ਦੇ ਿੱਖ ਿੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਪੋਲਰ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਈਪੋਲਰ ਤੱਿਸ਼ੀਟ ਦੀ ਲੜੀ ਜਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਜਿਗਾੜ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਿੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਅਤੇ ਜਿਿਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਾਾਂ ਹੋਰਨਾਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਜਿਗਾੜ ਦੀਆਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ 
ਜਕਸਮਾਾਂ  ਅਤੇ ਸੰਭਾਿੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ 
ਲੱਛਣ ਜਭੰਨ ਹਨ।
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ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਜਬਮਾਰੀਆਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਝੰਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਹਨ।  ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਜਿਗਾੜ ਦਾ 
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਰੋਗਾ ਂਦੀਆ ਂਵਿਸਮਾਂ
ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਜਿਗਾੜਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕੁੱਝ ਿੱਖਰੀਆਾਂ ਜਕਸਮਾਾਂ ਹਨ:

ਸਮਾਜਿ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵਿਗਾੜ (Antisocial 
personality disorder): ਦੂਜਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਲਾਪ੍ਰਿਾਹ ਹੋਣਾ 
ਇਿੋਂ ਤੱਕ ਜਕ ਦੂਜਿਆਾਂ ਨਾਲ ਿਧੀਕੀਆਾਂ ਕਰਨੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਦੂਜਿਆਾਂ ਦੇ 
ਹੱਕਾਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪ੍ਰਿਾਹੀ ਿਖਾਉਣੀ।.

ਅਿੌਇਡੰਟ ਸਖਸੀਅਤ ਵਿਗਾੜ (Avoidant 
personality disorder): ਅਲੋਚਨਾ ਿਾਾਂ ਨਾਕਾਰ ਕਰਨ 
ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਤ ਸੰਿੇਦਨਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਮਜਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ।

ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਗਾੜ (Borderline 
personality disorder): ਿਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ 
ਕਰਨਾ, ਭਾਰੀ ਿੋਖਮ ਲੈ ਕੇ, ਮਹੱਤਿਪੂਰਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 
ਕਰਨਾ, ਜਿਸਫੋਟਕ ਗੁੱਸੇ ਿਾਾਂ ਅਸਜਿਰ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਹੋਣੀ।

ਨਰਵਸਸਵਟਿ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਵਿਗਾੜ (Narcissistic 
personality disorder): ਨਇਹ ਜਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰਜਦਆਾਂ ਜਕ 
ਤੁਸੀ ਹਰ ਜਕਸੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ।

ਜਨੂੰਨ-ਮਜਬੂਰ ਿਰਨ ਿਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਗਾੜ 
(Obsessive-compulsive personality 
disorder): ਬਹੁਤ ਜਨਯੰਤਰਣਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਜਨਯਮਾਾਂ 
ਅਤੇ ਜਿਿਸਿਤਾ ਨਾਲ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਾ; ਪੁਰਾਣੀਆਾਂ ਿਾਾਂ ਟਟੁੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ 
ਸੁਟਣ ਜਿੱਚ ਅਸਮਰੱਿ ਹੋਣਾ।

ਸਿਾਈਜ਼ੋਟਪਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਗਾੜ (Schizotypal 
personality disorder): ਅਸਲ ਜਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ 
ਪਰਿਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਸਾਧਰਣ ਜਿਚਾਰਾਾਂ ਜਿਿੇਂ ਜਕ ‘ਿਾਦੂਈ 
ਸੋਚ’ ਰੱਖਣੀ – ਭਾਿ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਚਾਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ 
ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਾਂ ਦੇ ਜਿਗਾੜ ਿਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਜਹਸੂਸ ਕਰਦੇ 
ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਜਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਗਾੜ ਿਾਾਂ ਰੋਗ ਹੈ ਜਕਉਂਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 
ਅਤੇ ਜਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਿਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਜਿਚਾਰ  ਅਤੇ ਜਿਿਹਾਰ ਸਦਮੇ ਅਤੇ 
ਿਾਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਜਖਆ ਪ੍ਰਤੀਜਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
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ਲੱਛਣ:
ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਾਂ ਦੀ ਜਿਲੱਖਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 
ਿੋ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਜਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਅਕਤੀਗਤ 
ਜਿਗਾੜ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਜਕ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਿਿਹਾਰ 
ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਜਤਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਇਸ 
ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਰੋਗ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 
ਜਨਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜਕਉਂਜਕ ਸਾਡੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਨਰੰਤਰ 
ਜਿਕਾਸ ਜਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਬੱਜਚਆਾਂ ਅਤੇ ਜਕਸ਼ੋਰਾਾਂ ਜਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ  ਿੋ ਉਨ੍ਾਾਂ 
ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ (ਮੂਡ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ 
ਿਾਣੀ ਜਕ ਜਮਲਦੇ ਿੁਲਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਜਿਿਹਾਰਾਾਂ ਦਾ 
ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਚੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਆਮ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਿਾਓ।

ਿੁੱਝ  ਵਿੰਨ੍ਹ ਵਜਨ੍ਹਾ ਂਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਿ ਵਿਅਿਤੀ ਨੂੰ 
ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰੋਗ ਹੈ ਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਬਦਲਦੀ ਰਜਹਣੀ

 • ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਨਰਭਰ ਹੋਣਾ

 • ਨਾਰਜਸਸਮ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਹੀਣਤਾ ਹੋਣੀ)

 • ਤੂਫਾਨੀ ਜਨੱਿੀ ਜਰਸ਼ਤੇ

 • ਸਮਾਿਕ ਇਕੱਲਤਾ

 • ਗੁਸੇ ‘ਚ ਭਟਕਣਾ

 • ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਸ਼ਿਾਸ ਨਾ ਹੋਣਾ

 • ਦੋਸਤੀਆਾਂ ਪਾਉਣ ਜਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣੀਆਾਂ

 • ਤੁਰੰਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਿਰੂਰਤ ਹੋਣੀ

 • ਪ੍ਰਭਾਿ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਮਾੜਾ ਹੋਣਾ

 • ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਾਂ ਿਸਤਾਾਂ ਦੀ ਦੁਰਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ

 • ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਿਾਾਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ 
ਧਮਕੀ ਦੇਣੀ

ਹਰ ਕੋਈ ਇਨ੍ਾਾਂ ਲੱਛਣਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੰੁ ਜਿਅਕਤੀਗਤ ਜਿਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਾਾਂ 
ਜਨਸ਼ਾਨੀਆਾਂ ਦਾ ਜਦਨ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਿ ਅਨੁਭਿ 
ਕਰਦੇ ਹੋ ਿਾਾਂ ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਭਾਿਨਾ ਬਾਰੇ ਜਚੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਿਾਰਣ:
ਇਹ ਜਬਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਿਾਜਣਆ ਿਾਾਂਦਾ ਜਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਜਿਗਾੜ 
ਜਕਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਾਂਜਕ, ਕੁੱਝ ਕਾਰਨਾਾਂ ਕਰਕੇ  ਇਹ ਰੋਗ ਜਕਸੇ ਨੂੰ 
ਹੋਣ ਦੀ ਿਧੇਰੇ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਾਂ ਜਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਪਜਰਿਾਰਕ ਇਜਤਹਾਸ ਜਿੱਚ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਿਾਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ 
ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਜਚੰਤਾਿਾਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਾਂ

 • ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਰਜਿਿਹਾਰ ਿਾਾਂ ਅਣਗਜਹਲੀ 

 • ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਇੱਕ ਅਸਜਿਰ ਿਾਾਂ ਅਸ਼ਾਾਂਤ ਪਜਰਿਾਰਕ 
ਿੀਿਨ

 • ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਬੱਜਚਆਾਂ ਦੇ ਜਕਸੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਜਨਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਗਆ 
ਹੋਣਾ

 • ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਮਾਜਪਆ ਦਾ ਜਿੱਛੜ ਿਾਣਾ, ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ 
ਿਾਾਂ ਸਦਮਾਿਨਕ ਤਲਾਕ ਕਾਰਣ 

 • ਹੋਰ ਿੱਡੇ ਸਦਮੇਂ 

ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਾਂ ਭਾਿਨਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਮਜਹਸੂਸ 
ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਜਕਸੇ ਿੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਰੋਗ ਨੂੰ 
ਜਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਿਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ:
ਇਲਾਿ ਦੀ ਜਕਸਮ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰੋਗ ‘ਤੇ ਜਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਰੋਗ  ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਦੀਆਾਂ ਜਚੰਤਾਿਾਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਜਿਿਹਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 
ਿਧੇਰੇ ਸਦੀਿੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਸਾਲ ਿਿੋਂ, ਿਨੂੰਨਕਾਰੀ 
ਮਿਬੂਰੀ ਸਖਸ਼ੀਅਤ  ਿਨੂਾਂ  ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਿਨੂੰਨਤਮਕ 
ਮਿਬੂਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਰੋਗ ਸਜਕਟਿੋਫਰੀਂਆਾਂ, ਅਤੇ ਸਜਕਟਜਿੲਡ 
ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰੋਗ (schizoid personality disorder to 
schizophrenia), ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੋਬੀਆ (ਡਰ) ਤੋਂ ਬਚਣ 
ਿਾਲੇ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਜਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁਝ ਇਸੇ 
ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਲਾਿਾਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਰਤੇ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਰਡਰਲਾਈਨ 
ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰੋਗ ਲਈ, ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਮੁੱਖ ਇਲਾਿ 
ਹਨ। ਰੋਗ ਦੇ ਪਜਹਲੂਆਾਂ ਦਾ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਾਈ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਰੋਗ ਦਾ ਜਨਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਈ ਿਾਰ ਜਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਜਕਸੇ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟਜਰਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 
ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾਣਦਾ ਹੋਿੇ, ਉਸ ਮਰੀਿ ਦੇ ਲੱਛਣਾ ਨੂੰ ਿਾਣਦਾ ਹੋਿੇਅਤੇ 
ਉ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੱਕੇ ਜਕ ਕੀ ਹੋ ਜਰਹਾ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 
ਰੱਖਣਾ ਿਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
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ਇਸ ਤੱਥਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ 
ਇਹ ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਾਂ 
ਜਨੱਿੀ ਸਜਿਤੀਆਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਮਾਨਜਸਕ ਸਜਿਤੀ ਿਾਾਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ 
ਦੀਆਾਂ ਿਰੂਰਤਾਾਂ ਨੂੰ ਜਧਆਨ ਜਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ 
ਆਪਣੇ ਲਈ ਿਾਾਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਜਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਜਿਤੀ ਦੇ ਇਲਾਿ ਿਾਾਂ ਿਾਾਂਚ 
ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਿਰ ਅੰਦਾਿ ਨਾ ਕਰੋ ਿਾਾਂ ਇਸ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਜਿੱਚ ਜਕਸੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ 
ਨਾ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਿੀ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਕਸੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਿਾਰ 
ਕੋਲੋਂ ਪੁਛੇ ਿਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ 
ਲਓ। 

ਸ੍ੋਤ

ਇਹ ਤੱਿ ਸ਼ੀਟ reachout.com ਦੀ ਿੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕੋ 
ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਿੇਿ ਤੋਂ ਜਤਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਿੇਿ ੲਿੇ ਿੇਜਖਆ 
ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - https://au.reachout.com/articles/what-are-
personality-disorders

ਹੋਰਨਾ ਂਸਰੋਤਾ ਂਵਿੱਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ 

What is borderline personality disorder? - Mental 
health and psychosocial disability (nsw.gov.au) -  
https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/
psychosocial/foundations/Pages/types-bpd.aspx

ਇਸ ਤੱਿਸ਼ੀਟ ਦੇ ਕਰਤਾ: 

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

ਹਾਲਾਾਂਜਕ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਦੇ ਰੋਗਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ 
ਸਮਝ ਅਿੇ ਿੀ ਿੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਜਹਲਾਾਂ ਿਾਲਾ ਇਲਾਿ ਜਿਨ੍ਾਾਂ ਸੰਭਿ 
ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਿਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਜਲਆ ਿਾ 
ਜਰਹਾ ਹੈ।

ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਿੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ 
ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਤੱਿਸ਼ੀਟ 
Getting Professional Mental Health Help 
(ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰਨੀ) ਜਿੱਚ 
ਪੇਸ਼ੇਿਾਰ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੰਧੀ ਜਿਆਦਾ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਹੈ।

ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 
ਗਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਭਾਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਗਲ ਕਰ ਸੱਕੋ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਿੱਚ ਸਮਾਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ੋਜੈਿਟ ਏਅਰ (Project Air) ਿੋਲ ਖਪਤਿਾਰਾ ਂਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਂ
ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾ,ਂ ਸਵਹਭਾਗੀਆ ਂਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਰਨ ਿਾਵਲਆ ਂ
ਲਈ ਸਰੋਤ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹਾ ਂਵਿੱਿ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟਾ,ਂ ਖਪਤਿਾਰਾ ਂਦੇ ਆਪਣੇ 
ਤਜਰਵਬਆ ਂਦੀਆ ਂਿਹਾਣੀਆ ਂਆ ਿੀਵਡਓ ਹਨ। ਿਧੇਰੇ 
ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ https://www.uow.edu.au/project-
air/resources/ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਿਾਾਂ ਦੂਜਿਆਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ 
ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਸੰਿਟ ਸਮੇਂ ਵਦਆ ਂਸੇਿਾਿਾ ਂ(emergency services)  
ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ

ਜਤੰਨ ਜਸਫਰਾਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ (000) 

ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਿਰੋ

13 11 14 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

2021 ਜਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਗਆ
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