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 ਅਰਲੀ ਮਨੋਰਗੋ/ਮਨੋ ਵਿਕਾਰ 

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਜਨਤਕ ਵਸਿੱ ਵਿਆ ਵਿਿੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਵਿਿ ਕਰਦ ੇਹੋਏ, ਤਾਂ ਿੁਰੂਆਤੀ ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗ/ਮਨੋ 

ਵਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਿਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਮਨੋਰੋਗ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਨਵਸਕ ਸਵਿਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਭਰਮ, ਭੂਲ ਅਤ ੇ

ਬੇਤਰਤੀਬ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਿੱ ਚ ਿੂੰ ਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਿਤੀ ਵਕਸੋ਼ਰੀਆਂ ਅਤ ੇਨੌਜਿਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਇਹ ਸਵਿਤੀ ਬਹੁਤ 

ਵਜਆਦਾ ਹਾਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ,ੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੂੰ ਭੀਰ ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਵਧਐਨ 

ਦਰਿਾਉਂਦ ੇਹਨ ਵਕ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਬਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ 

ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਪੂਰਿ-ਰੋਗ ਿਿੱ ਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤ ੇਨਾ 
ਮੁੜਨਯੋਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਿ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਵਮਿੱ ਤਰ ਦੀ ਮਨੋ ਸਵਿਤੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਵਜਨਹ ਾਂ ਛੇਤੀ ਹੋਿੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਮੈਿੀਕਲ ਮਦਦ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ। ਉਵਚਤ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਵਰਕਿਰੀ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਿਿੱ ਧ 

ਜਾਿੇਗੀ ਅਤ ੇਆਮ ਜੀਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 
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1.      ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗ/ਮਨੋ ਵਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? 

ਮੁਿੱ ਢਲੀ ਮਨੋਰੋਗ ਅਸਧਾਰਨ ਮਾਨਵਸਕ ਸਵਿਤੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੂੂੰ  ਭਰਮ, ਭੂਲ ਅਤ ੇਬੇਤਰਤੀਬ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁਡੀ ਹੁੂੰ ਦੀ 
ਹੈ।ਮਨੋਰੋਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਿਨਾਿਾਂ ਅਤ ੇਭਾਿਨਾਿਾਂ ਦੀ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ। ਜੇ 
ਮਨੋਰੋਗ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਅਿਸਿਾ ਵਿਿੱ ਚ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਉਵਚ ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਅਯੋਗਤਾਿਾਂ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਘਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਭੀਰ ਜਵਟਲਤਾਿਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

  

2.      ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਵਕਸ ਨੰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਇਹ ਸਵਿਤੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਹ 

ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਹਰ ਸਾਲ 1,300 ਨਿੇਂ ਮਨੋਰੋਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

ਫੁਟਨੋਟ: 

1. ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗ (ਇਸ ਮਾਨਵਸਕ ਸਵਿਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ 
ਹੈ, ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੀ ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀ ਪਿੱਧਰ ਤੇ 1% ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।  
2. ਨਿੇਂ ਮਾਮਵਲਆ ਂਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 10,000 ਵਿਿੱ ਚੋਂ 5 ਦੀ ਹੈ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ 5 ਨਿੇਂ 
ਮਾਮਲ ਦਰਜ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ)। 
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3.      ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤ ੇਇਲਾਿ ਇਨਹ ਾਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਵਕਉਂ ਹੈ? 

ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤ ੇਸਿਾਨਕ ਅਵਧਐਨ ਇਹ ਦਰਿਾਉਂਦ ੇਹਨ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤ ੇਵਬਹਤਰੀਨ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ 

ਿੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੁਰੂਆਤੀ ਨਜੁਕ ਸਵਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵਧਆਨ ਰਿੱ ਵਿਆ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਉਦੇਿ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਨੂੂੰ  ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ 
ਤਣਾਅ, ਮੋਰਬੀਵਿਟੀ, ਕੋਮਰਬੀਵਿਟੀ, ਅਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਗੂੰ ਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਲਾਗਤ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
ਜੇ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਅਿਸਿਾ ਵਿਿੱ ਚ ਪਤਾ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵਜਆਦਾ ਪਰਭਾਿੀ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ, ਇਲਾਜ ਦਾ 
ਅਨੁਭਿ ਘਿੱਟ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤ ੇਮਰੀਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਿਧ ਜਾਿੇਗਾ ਅਤ ੇਉਸ ਦਾ 
ਜੀਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 

ਦੂਜ ੇਪਾਸੇ, ਜੇ ਿੋਜ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਵਿਿੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਦੀ ਸਵਿਤੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਰੀ ਵਿਿੱ ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਲੂੰ ਬ ੇਸਮੇਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿੇਗੀ। ਮਰੀਜ ਦੁਆਰਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ 

ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਆਦਾ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਰਕਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜੀਿਨ ਮੁੜ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ 

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

4.      ਮਨੋਰੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਵਿਤੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱਕ ਦੇ ਗਰੁਿੱ ਪ ਨੂੂੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਹ ਾਂ 
ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਦੇ ਿਿੱ ਿਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ, ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ ਸਵਿਤੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੀ 
ਦਿਾਈਆਂ ਅਤ ੇਵਦਮਾਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਤਸ਼ਖੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਿੱਕ ਕਲੀਵਨਕਲ 

ਵਸਨਿਰੋਮ ਵਿਿੱ ਚ ਉਪਰ ਵਦਿੱ ਤ ੇਵਦਮਾਗੀ ਲਿੱ ਛਣ ਹੁੂੰ ਦ ੇਹਨ।  
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5.      ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਿੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਮਲ ਹਨ: 

1. ਬੇਤਰਤੀਬ ਭਾਸ਼ਣ 

ਅਣਵਗਣਤ ਅਤ ੇਅਸੂੰਗਤ ਚਰਚਾ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁਮਵਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

2. ਭਰਮ 

ਝੂਠ ਅਤ ੇਅਸਵਿਰ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਜੋ ਿਾਸਤਵਿਕਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਇਿੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੱਕਾ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ 'ਤੇ ਨਜਦੀਕੀ ਨਾਲ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਸਤਾਇਆ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ।  

3. ਅਿੱਿਾਂ ਦਾ ਧੋਿਾ/ ਨਜਰ ਦਾ ਧੋਿਾ/ ਿਵਹਮ, 

ਅਵਜਹੀ ਧਾਰਨਾ ਵਜਸ ਦਾ ਵਕਸੇ ਬਾਰਰੀ ਉਤਿਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਚੀਜਾਂ ਨੂੂੰ  
ਦੇਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਪਵਨਕ ਆਿਾਜਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਅਸਲੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

4. ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਹੋਰ ਲਿੱ ਛਣ 

ਸਿੈ-ਅਣਗਵਹਲੀ, ਸਮਾਵਜਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਗ ਹੋਣਾ ਅਤ ੇਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਵਧਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਦੀ ਘਾਟ। 
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6.      ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੀ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਵਨਦਾਨ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਮੁਿੱ ਿ ਤੌਰ ਤੇ ਿਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਬੂੰ ਧਤ ਪੇਸੇ਼ਿਰਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਲੀਨੀਕਲ ਮਨੋ 

ਿਾਕਟਰ) ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਿਰੇ ਤੇ ਆਧਾਵਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਅਤ ੇ

ਪਵਰਿਾਰਕ ਿਾਕਟਰੀ ਵਰਕਾਰਿ ਦੁਆਰਾ ਰੋਗੀ ਦੇ ਵਨਿੱਜੀ ਮਾਮਵਲਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸਧਾਰਨ ਅਤ ੇ

ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਵਸਹਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਵਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਿਾਕਟਰ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਿੱਕ ਹੈ ਵਕ ਲਿੱ ਛਣ ਹੋਰ ਸਰੀਰਕ 

ਸਵਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਰੀਜ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਿਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਿੱਗੇ ਤਸ਼ਿੀਸ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨੀ ਨੂੂੰ  ਰੈਫਰਲ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਰੀਜ ਜਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਜੀ (ਅਰਲੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ 

ਸਰਵਿਸ ਫਾਰ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਸਾਈਕੋਲਾਵਜਸਟ) ਜਾ ਸਕਦ ੇਹਨ ਵਜਸ ਦਾ ਹੌਟਲਾਈਨ (2928-3283) ਜਾਂ ਿੈਬਸਾਈਟ 

(http://www3.ha.org.hk/easy/eng/help.html) ਤੇ ਿੁਿੱ ਲਹਾ ਅਤ ੇਵਸਿੱ ਧਾ ਰੈਫਰਲ ਵਸਸਟਮ ਹੈ)।  

ਜੇ ਸਵਿਤੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਏ ਐਿਂ ਈ ਤੋਂ ਵਸਿੱ ਧੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 
ਇਲਾਿਾ, ਸਰਕਾਰ ਅਤ ੇਕੁਝ ਜਨਤਕ ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਤਸ਼ਖੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਸੇਿਾ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਿੀ 
ਮੁਹਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

  

http://www.smartpatient.ha.org.hk/


 
 

Early Psychosis / Punjabi (Indian) 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 6 
 

 

7.      ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਕੀ ਇਲਾਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? 

ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਦੋ ਮੁਿੱ ਿ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਵਜਕਲ ਅਤ ੇਸਾਈਕੋਲਾਵਜਕਲ। 

ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਵਿਕਲ 

ਦਿਾਈਆਂ ਪਵਹਲੇ ਮਨੋਰੋਗ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਹੋਰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਵਕਆ ਂਨਾਲ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ ਸਵਿਤੀ ਵਿਿੱ ਚ, ਇਸ ਦੇ 

ਆਿਰਤੀ ਦੀ ਰੋਕਿਾਮ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱਕ ਿਧੇਰੇ ਬੁਵਨਆਦੀ ਭੂਵਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਰੋਗਕ ਲਿੱ ਛਣ ਨੂੂੰ  ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ 
ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਚੂੰ ਤਾ ਅਤ ੇਵਿਪਰੈਸ਼ਨ ਿਾਲੇ ਲਿੱ ਛਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਜਹੜ ੇਲੋਕ ਪਵਹਲਾਂ 
ਦੀ ਅਿਸਿਾ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੂੰਗ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਕਾਫੀ ਘਿੱਟ ਲੋੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਬਹਤਰ 

ਵਰਕਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਈਕੋਲਾਵਿਕਲ  

ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਿੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੀ ਿੁਰੂਆਤੀ ਅਿਸਿਾ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਾਝਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਿੀ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ 

ਸਮਿੱ ਵਸਆਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵਕ ਮਨੋਰੋਗਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿੁਰੂਆਤੀ 
ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਜਆਦਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਿਿੇਿ ਸਵਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਰੂਰਤਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਿੱ ਿਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਲਾਹ ਅਤ ੇਮਨੋਰੋਗੀ ਇਲਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤ ੇਗਰੁਿੱ ਪ ਦੋਨੋ 

ਮਨੋ-ਵਚਵਕਤਸਕ ਿਰਤ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੈਰੇਪੀ ਦੇ ਮੌਵਲਕ ਧਾਰਨਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ ਦੇ ਮਿੱਦੇਨਜਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ 

ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਜੀਿਨ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਿਜੋਂ, ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਪੜਹਾਈ ਜਾਂ ਕੂੰਮ ਤੇ ਿਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਿੱ ਿੇ ਉਹ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿਿੱ ਚ 

ਰਵਹ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੇਿਾਿਾਂ ਮਨੋਵਿਵਗਆਨਕ, ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ, ਮਨੋਵਿਵਗਆਵਨਕ, ਪੇਸੇ਼ਿਰ 

ਿੈਰੇਵਪਸਟ, ਮੈਿੀਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਿਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਿਕ ਅਤ ੇਿਿੱ ਿੋ-ਿਿੱ ਿਰੇ ਭਾਈਿਾਲ ਗੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ 
ਸੂੰਸਿਾਿਾਂ ਦੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਿਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਵਿਸ਼ਾ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤ ੇਉਤਿਾਹ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਅਿਸਿਾ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਜਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਿੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੀ ਅਿਸਿਾ ਵਿਿੱ ਚ ਬਾਹਰੀ ਰੋਗੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਵਿਿੱ ਚ ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨਾ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤ ੇਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਨੂੰ ਦ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ 

ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ 

ਵਸਿੱ ਿ ਸਕਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਕਲੀਵਨਕਾਂ ਵਿਚ ਨੇਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਪਰ, ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੇ ਕੁਝ ਮਰੀਜਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਵਿਸਵਤਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਿੱ ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ।ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸਵਿਤੀ 
ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਿਧੇਰੇ ਸੌਿਾ ਅਤੇ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਅਤ ੇਸਵਿਰਤਾ 
ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਿਾਲੀ ਭਾਿਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
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8.      ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਿਵਿਲਤਾਿਾਂ ਹਨ? 

ਿੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਹੋਰ ਸਵਿਤੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਸਜੋਫਰੀਨੀਆ, ਮੇਨੀਆ ਅਤ ੇਭਰਮ ਵਿਕਾਰ ਬਗੈਰਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  

9.      ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਿਾਲੇ ਮਰੀਿ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਅਤ ੇਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤ ੇਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਿੁਦ ਦੀ 
ਭੂਵਮਕਾ ਅਵਹਮ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੀ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਿਾਂ ਵਿਿੱ ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗਤੀ ਅਤ ੇਇਸ ਦੀ ਵਰਕਿਰੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਵਕ ਉਹ ਆਪੇ ਇਿੱਕ ਆਮ ਜੀਿਨ ਵਕਿੇਂ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਪਣੇ ਮਨੋਰੋਗਕ ਪੇਸੇ਼ਿਰਾਂ ਨਾਲ 

ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਆਪੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ-ਕਦਾਈ,ਂ ਅਰਲੀ ਮਨੋਰੋਗਕ ਿਿੱ ਿਰੇ ਜਾਤੀ, 
ਸਮਾਵਜਕ, ਅਕਾਦਵਮਕ ਜਾਂ ਪੇਿੇਿਰ ਸਮੇਤ ਿਿੱ ਿ-ਿਿੱ ਿ ਪਵਹਲੂਆ ਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੂੰ  ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ 

ਜਾਣਨਾ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਣ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਮ ਅਵਧਐਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੂੰ  ਬਾਅਦ ਵਿਿੱ ਚ ਵਕਿੇਂ ਮੁੜ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਅਤ ੇ

ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂੂੰ  ਵਚੂੰ ਤਾ ਅਤ ੇਤਣਾਅ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਵਕਿੱ ਿੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਨੋਰੋਗ ਪੇਸੇ਼ਿਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਅਤ ੇਵਜੂੰ ਮੇਿਾਰੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਸਮਝਣ ਵਿਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਜਦਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਸੂੰਬੂੰ ਵਧਤ 

ਪੇਸੇ਼ਿਰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸਕਾਉਣਾ ਹੋਿੇਗਾ। 
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