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अर्ली साइकोससस 
हार्लैका वर्षहरूमा सावषजनिक सिक्षामा निरन्तर प्रयासहरूबाट, अर्ली साइकोसससको सचतेिा वदृ्धि 
भइरहेको छ। अर्ली साइकोससस भिेको भ्रम, मनतभ्रम र अव्यवस्थित वाचिद्वारा वर्गीकरण र्गररएको 
असामान्य मािससक अवथिा हो। यो अवथिा ककिोर-ककिोरी र युवा वयथकहरूमा धेरै प्रचसर्लत हुन्छ। 
उपचार र्गररएि भिे, यसरे्ल र्गम्भीर मािससक बबमारी निम््याउि सक्छ। अध्ययिहरूरे्ल देखाएका छि ्
कक नछटो प्ता र्लर्गाएर उपचार र्गदाष राम्रा िनतजाहरू आउँछि।् यद्यद्धप, उपचारमा ढिर्लाइ भए अवथिा 
अझ खराब हुिेछ र रोर्ग निदाि कमजोर हुिेछ। यसको पररणाम थवरूप र्गम्भीर जढटर्लता र 
अपररवतषिीय क्षनतहरू निस्म्ति सक्छि।् तपाईंरे्ल आफ्िो पाररवाररक सदथय वा सािीर्लाई असामान्य 
मािससक अवथिा भएको िाहा पाउिुहुन्छ भिे, उस/उिर्लाई जनत सक्दो चाँडो चचकक्सा मद्दत खोजि् 
प्रो्साहि र्गिुषहोस।् उपयुक्त उपचाररे्ल ररकभरी हुिे र सामान्य जीवि पुि: आरम्भ र्गि ेसम्भाविार्लाई 
वदृ्धि र्गिेछ। 
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1. अर्ली साइकोससस भनेको के हो? 

अर्ली साइकोससस भिेको असामान्य मािससक अवथिा हो जुि प्राय भ्रम, मनतभ्रम र अव्यवस्थित 
वाचिको सािमा हुन्छ। अर्ली साइकोसससबाट पीडडत मानिसहरूका द्धवचार, भाविा र असभव्यस्क्तहरू 
बारम्बार वाथतद्धवकता बाढहर हुन्छि।् अर्ली साइकोसससर्लाई ्यसका प्रारस्म्भक चरणहरूमा पढहचाि 
र्गररन्छि ्र उचचत रूपमा उपचार र्गररन्छि ्भिे, यसरे्ल निम््याउिे असक्षमताहरू कम र्गिष र र्गम्भीर 
जढटर्लताहरू आउि िढदिबाट रोक्ि सम्भव हुिेछ। 

  
2. अर्ली साइकोसससबाट धेरै जोखिममा को हुन्छन?् 

उक्त अवथिारे्ल कुिै पनि उमेरका व्यस्क्तहरूर्लाई असर पािष सक्छ र हङकङको जिसाांस्ययकीय 
मेकअपरे्ल प्र्येक वर्ष अर्ली साइकोसससका 1,300 वटा ियाँ मासमर्लाहरू उ्पन्ि हुन्छि ्भिी सांकेत 
र्गछष। 

फुटिोटहरू: 

1. अर्ली साइकोसससको द्धवश्वव्यापी व्यापकता (यो मािससक स्थिनतको सामिा र्गरररहेका वा र्गरेका 
व्यस्क्तहरूको सांयया) 1% भएको अिुमाि र्गररन्छ।  

2. ियाँ मासमर्लाहरूको वाद्धर्षक व्यापकता 10,000 मा 5 अिुमाि र्गररन्छ (्यसको अिष प्र्येक वर्ष 
प्र्येक 10,000 मानिसहरूमा 5 वटा िया मासमर्ला) 

 
3. छछटो पत्ता र्लगाएर हस्तक्षेप गनन ककन महत्त्वपूर्न छ? 

अन्तराषस्रिय र थिािीय अध्ययिहरूको प्रमाणरे्ल मिोरोर्गी बबमारीको सुरुवात पनछ प्रारस्म्भक िाजुक 
अवचधमा र्गररिे प्ता र्लर्गाउिे र तीव्र व्यापक हथतक्षेप र्गिे उ्कृरट िनतजासँर्ग सम्बस्न्धत हुन्छ भिी 
सुझाव र्गछष। 

अर्ली साइकोसससको र्लाचर्ग प्रारस्म्भक हथतक्षेपरे्ल मृ् युदरर्लाई घटाउिे र यसको प्रर्गनतर्लाई रोक्ि ेवा 
द्धवकारर्लाई अझ खराब हुिबाट रोक्िे र तिाव, अथवथिता, असक्षमता र दीघषकार्लीि थवरूपका 
बबमारीकाका र्लार्गतहरूर्लाई र्लाई कम र्गिेमा सुधार ल्याउिे उदे्दश्य रायदछ। अर्ली साइकोससस यसको 
प्रारस्म्भक चरणमा प्ता र्लर्गाइन्छ भिे उपचार िप प्रभावकारी हुन्छ। सािसाि,ै उपचारको अिुभव 
कम घातक हुिेछ र बबरामीरे्ल पूणष ररकभरी प्राप्त र्गिे र साधारण जीवि पिु: आरम्भ र्गिष सक्षम 
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हुिे सम्भाविा बिी हुिेछ।  

अकोतफष , उपचार प्ता र्लर्गाउि ढिर्लाइ हुन्छ भिे बबरामीको अवथिा मािससक बबमारीमा द्धवकससत 
हुि सक्छ जसर्लाई र्लामो समयसम्म उपचार आवश्यक हुन्छ। बबरामीमा िकारा्मक र्लक्षणहरू देखखिे 
सम्भाविा अझ बिी हुिेछ जसरे्ल बबरामीर्लाई ररकभरी पनछ साधारण जीवि पुि: आरम्भ र्गिष एकदमै 
कढिि हुन्छ। 
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4. अर्ली साइकोसससका कारर्हरू के-के हुन?् 

अर्ली साइकोससस र्लक्षणहरूको समूह वा असामान्य मािससक थवाथ्य अवथिाहरूसँर्ग सम्बस्न्धत 
हुन्छ।  यी र्लक्षणहरूका सभन्ि-सभन्ि कारणहरू हुि सक्छि ्जथतै स्थर्लप डडद्धप्रभेसि, अन्य िारीररक 
अवथिाहरू, मढदरा वा र्लार्गुपदािष दवु्यषसिी र मस्थतरकको खराबी। अर्ली साइकोससस आफै निदाि होइि 
तर चचकक्सकीय ससन्रोममा माचि उल्रे्लख र्गररएका र्लक्षणहरू पछषि।्  

 
5. अर्ली साइकोसससका र्लक्षर्हरूर्लाई कसरी पहहचान गनन सककन्छ? 

अर्ली साइकोसससका र्लक्षणहरूमा निम्िसर्लखखत पछषि:् 

1. अव्यवस्थित वाचि 

असांवि र अव्यवस्थित वाचि जुि अन्य मानिसहरूर्लाई अबोधर्गम्य हुन्छ।  

2. भ्रम 

वाथतद्धवकता बाढहरको र्गर्लत र स्थिर आथिा। उदाहरणको र्लाचर्ग, एउटा व्यस्क्तरे्ल आफ्िो िस्जकैबाट 
निरीक्षण र्गररएको र/वा आफूर्लाई अ्याचार र्गररएको कुरा स्थिरता पूवषक द्धवश्वास र्गिष सक्छ।  

3. भ्रमहरू 

कुि ैबाह्य उ्तेजिासँर्ग असम्बस्न्धत अिुभूनत। व्यस्क्तरे्ल कुिै अवस्थित िभएका वथतहुरू देयि 
वा नतिीहरूको अिुभूनत र्गिष वा काल्पनिक आवाजहरू सुन्ि र नतिीहरूर्लाई वाथतद्धवक महसुस 
र्गिषसक्छ।  

4. अर्ली साइकोसससका अन्य र्लक्षणहरू 

थवयां-उपेक्षा, सामास्जक एक्र्लोपि र सम्बन्ध द्धवच्छेद र कायष वा अध्ययिमा प्रेरणाको कमी। 

 
6. अर्ली साइकोसससको अनुसन्धान र छनदान कसरी गनन सककन्छ? 
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अर्ली साइकोसससको निदाि मुयय रूपमा बबरामी र बबरामीको पररवारका दृस्रटकोणहरूको सािसािै 
व्यस्क्त र पररवारको चचकक्सा रेकडषबाट बबरामीको व्यस्क्तर्गत द्धवर्यको बारेमा सोधपुछ र्गिे चचकक्सक 
वा सम्बस्न्धत पेिवेरहरू (उदाहरणका र्लाचर्ग, चचकक्सक मिोवैज्ञानिक)को परामिषमा आधाररत हुन्छ। 
यो प्रकिया सामान्य र एकदमै र्गोपिीय हुन्छ। चचकक्सकर्लाई र्लक्षणहरू अन्य िारीररक 
अवथिाहरूद्वारा निस्म्तएका हुि जथतो र्लाग्छ भिे थवाथ्य परीक्षणहरू र्गिष ससफाररस र्गररिेछ। 
सामान्यतया कुरा र्गदाष, अनतररक्त निदाि र उपचारको र्लाचर्ग मिोरोर्ग द्धविरे्ज्ञ वा मिोवैज्ञानिकको 
ससफाररस आवश्यक हुन्छ वा हँुदैि भिी निधाषरण र्गिष बबरामीरे्ल सामान्य चचकक्सकको द्धवचार खोज्ि 
सक्छि।्  

वैकस्ल्पक रूपमा, बबरामी वा बबरामीको पररवार वा पररवारहरू वा थवाथ्य थयाहार कायषकताषहरूरे्ल 
EASY (साइकोससस भएका मानिसहरूको र्लाचर्ग प्रारस्म्भक मूल्याङ्कि सेवा) प्रथताव र्गिष सक्छि ्
जसको हटर्लाइि (2928-3283) वा वेबसाइट (http://www3.ha.org.hk/easy/eng/help.html) 
द्वारा खरु्ला र प्र्यक्ष ससफाररस प्रणार्ली हुन्छ।  

अवथिा र्गम्भीर हुन्छ भिे, बबरामीरे्ल अथपतार्लमा ससधै A&E बाट सहायता खोज्ि पनि सक्छि।् 
सािै, सरकार र केही सावषजनिक सांथिाहरूरे्ल पनि पेिार्गत निदाि र फर्लो अपद्वारा सावषजनिक रूफमा 
उचचत सेवा योजिाहरू उपर्लब्ध र्गराउि सक्छि।् 
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7. अर्ली साइकोसससका उपचारहरू के-के हुन?् 

अर्ली साइकोसससका दईुवटा प्रमुख उपचार द्धवचधहरू छि:् 
फामाषकोर्लोस्जकर्ल र मिोसामास्जक। 

फामानकोर्लोजजकर्ल 

अन्य उपचारको द्धवचधहरूरे्ल भन्दा यप और्चधरे्ल अर्ली साइकोसससको उपचार र सुरुवाती चरणमा यसका 
पुिरावसृ््तको रोकिाममा िप आधारभूत भूसमका निवाषह र्गछष।  यसरे्ल प्रभावकारी रूपमा मिोरोर्गी 
र्लक्षणहरूको सािसाि ैनतिीहरूसँर्ग सम्बस्न्धत चचन्ता र मािससक चचन्ताका र्लक्षणहरूर्लाई पनि कम 
र्गिष सक्छ। प्रारस्म्भक चरणमा उपचार खोज्िे मानिसहरूर्लाई उ्कृरट रूपमा ररकभरी हुिको र्लाचर्ग 
िोरै मात्रामा और्चध आवश्यक हुिेछ।  

मनोसामाजजक  

बबरामीहरू अर्ली साइकोसससको प्रारस्म्भक चरणको अवचधमा अन्यर्लाई सहायता प्रदाि र्गिष र 
उिीहरूका चचन्ताहरू साझा र्गिषको र्लाचर्ग उिीहरूमा भरोसा र्गिष सक्षम हुि आवश्यक हुन्छ। उिीहरूरे्ल 
आफूर्लाई समथयाहरू समाधाि र्गिष मद्दत र्गिे मानिसहरूसँर्ग कुरा र्गिष पनि आवश्यक हुिेछ। 
्यसकारण अर्ली साइकोसससको उपचारमा मिोसामास्जक हथतक्षेप एकदमै मह््वपूणष हुन्छ। 
बबरामीहरूका अवथिाहरूको द्धवसिरट चरणमा उिीहरूका व्यस्क्तर्गत आवश्यकताहरू पूरा र्गिषको र्लाचर्ग 
द्धवसभन्ि रूपमा सहायक परामिष र मिोवैज्ञानिक हथतक्षेपहरू अिुकूर्ल र्गररन्छि।् दबुै व्यस्क्तर्गत तिा 
सामूढहक मिोिेरापी प्रयोर्ग र्गिष सककन्छ। बबरामीको ररकभरीमा सहायता र्गिषको र्लाचर्ग िेरापीका 
अन्तनिषढहत धारणाहरूर्लाई बबरामीको दैनिक जीविमा एकीकृत र्गिष सककन्छ। उदाहरणको र्लाचर्ग 
बबरामीहरूर्लाई उिीहरूको अध्ययि वा कायषमा फकष ि प्रो्साहि र्गिे जहाँ उिीहरूरे्ल धेरै मानिसहरूसँर्ग 
अन्तकिष या र्गिष र वाथतद्धवकतासँर्ग सम्पकष मा रहि सक्छि।् ्यथता सेवाहरू मिोरोर्ग द्धविरे्ज्ञ, 
हथतक्षेप अचधकारी, मिोवैज्ञानिक, पेिार्गत िेराद्धपथट, चचकक्सा सामास्जक कायषकताष सढहत 
बहु-द्धवर्यक टोर्लीको सािसाि ैद्धवसभन्ि र्गैर-सरकारी सांथिा सेवाहरूका सामास्जक कायषकताष र थवाथ्य 
थयाहार कायषकताषहरूद्वारा उपर्लब्ध र्गराउि सककन्छ। 

बबरामीहरूर्लाई उिीहरूको प्रिम इद्धपसोड साइकोसससबाट ररकभरी हुिको र्लाचर्ग पररवार र सािीहरूबाट 
सहायता र प्रो्साहि पनि एकदमै मह््वपूणष हुन्छ। अर्ली साइकोसससको चरणका धेरै बबरामीहरूर्लाई 
बढहरङ्र्गहरूको रूपमा उपचार र्गररन्छ र अथपतार्लमा भिाष र्गिष आवश्यक हँुदैि। समुदायमा उपचार 
प्राप्त र्गिाषरे्ल उिीहरूर्लाई आफ्िा पाररवाररक सदथय र सािीहरूको सहायता र प्रो्साहि प्राप्त र्गिष 
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सक्षम बिाउँछ र यसरे्ल उिीहरूको ररकभरीमा मद्दत र्गछष। समाि समयमा, उिीहरूरे्ल आफ्िा 
अवथिाहरूबारे िप कुराहरू जान्ि सक्छि ्र बढहरङ्र्ग स्क्र्लनिकहरूमा नियसमत मूल्याङ्किहरू प्राप्त 
र्गिष सक्छि।् तिाद्धप, अर्ली साइकोससस भएका केही बबरामीहरूर्लाई द्धवथततृ मूल्याङ्कि र तीव्र 
हथतक्षेपको र्लाचर्ग अथपतार्लमा भिाष र्गिष आवश्यक हुन्छ। अथपतार्लको व्यवथिारे्ल पनि उिीहरूर्लाई 
िप आरामदायी र तिावमुक्त वातावरण उपर्लब्ध र्गराउँछ जहाँ उिीहरूरे्ल कडा सरुक्षा र स्थिरता महसुस 
र्गिष सक्छि।्  

 
8. अर्ली साइकोसससका जहटर्लताहरू के-के हुन?् 

अर्ली साइकोससस ससजोफे्रनिया, मानिया र डडर्लुसिर्ल डडसअडषर, आढद जथता अन्य मािससक थवाथ्य 
अवथिाहरूसँर्ग पनि उ्पन्ि हुि सक्छ। 

 
9. अर्ली साइकोससस भएका बबरामीर्लाई कसरी स्याहार गने? 

व्यापक उपचार र्गिे र पाररवाररक सदथय र सािीहरूबाट सहायता प्राप्त र्गिे बाहेक, बबरामीहरूरे्ल 
आफूरे्ल मुयय भुसमका निवाषह र्गिुषपछष। बबरामीहरू सकिय रूपमा आफ्िा उपचार योजिाहरूमा सांर्लग्ि 
हुिुपछष , अर्ली साइकोससस र यसको ररकभरी प्रकियाको बारेमा िप कुरा जान्िुपछष र आफूरे्ल आफ्िो 
साधारण जीवि कसरी पुि: आरम्भ र्गिष सककन्छ भन्िे कुरा बुझ्िुपछष। ् यसकारण उिीहरूरे्ल मिोरोर्ग 
सम्बन्धी पेिवेरहरूसँर्ग साझदेारीमा आफ्िो उपचार योजिा बिाउिुपछष। कढहरे्लकाहीीँ, अर्ली 
साइकोसससरे्ल व्यस्क्तर्गत, सामास्जक, िैक्षक्षक र पेिार्गत सढहत द्धवसभन्ि पक्षहरूमा उिीहरूखो 
द्धवकासमा अवरोध पुर् याउि सक्छ। ्यसकारण उिीहरूरे्ल कसरी आफ्िो साधारण अध्ययिहरू र 
्यसपनछका कररयरहरूर्लाई कसरी पुि: सुरु र्गिष सक्छि ्भन्िुका सािसािै आफ्िो अवथिाको कारणरे्ल 
हुिे चचन्ता र तिावर्लाई ह्याण्डर्ल र्गछषि ्भन्ि ेबारेमा द्धवथततृ रूपमा सोच्िु मह््वपूणष हुन्छ। ् यसपनछ 
मिोरोर्ग पेिवेरहरूरे्ल नतिीहरूर्लाई सान्दसभषक पेिवेर सुझाव खोज्िमा प्रो्साहि र्गदाष नतिीहरूर्लाई 
आफ्िा अचधकार र स्जम्मेवारीहरू बुझ्िमा मद्दत र्गिष सक्षम हुिेछि।् 
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