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 انتشار ذہنی ابتدائی

 اک انتشار ذہنی ابتدائی اے۔ ہوا وادھا اچ آگاہی دی انتشار ذہنی ابتدائی بدولت، دی کوششوں مسلسل اچ تعلیم عوامی اچ ورھیاں حالیہ

 تے نوجوانوں حالت ایہہ اے۔ حامل دا خصوصیات دی گفتگو غیرمنظم تے واہمے، وسوسے، جیہڑا اے بیماری ذہنی معمول خالف

 اے چلدا پتہ توں مطالعیاں اے۔ سکدی بن کارن دا بیماری ذہنی شدید ایہہ تے جائے، کیتا نہ عالج جے اے۔ ہوئی پھیلی زیادہ اچ جوانوں

 دی بیماری تے گی جاوے ہو بدتر حالت توں تاخیر اچ عالج وی، فیر اے۔ کردا فراہم نتائج چنگے کرنا عالج تے لینا ال پتہ اچ ابتدا کہ

 اپنے تسی جے اے۔ سکدا نکل اچ صورت دی نقصاناں ازالہ ناقابل تے پیچیدگیاں سنگین نتیجہ دا ایس گا۔ بنے کارن دا گوئی پیش ناقص

 دی اونہاں لئی دے کرن تالش امداد طبی چھیتی توں چھیتی تے او، کردے نوٹ نوں حالت ذہنی معمول خالف اچ دوست یا رکن خاندانی

 گا۔ کرے وادھا اچ موقع دے کرن شروع دوبارہ نوں حیاتی دی معمول تے یابی صحت عالج مناسب کرو۔ افزائی حوصلہ
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 اے؟ کی انتشار ذہنی ابتدائی .1

 ذہنی ابتدائی اے۔ ہوندا حامل دا گفتگو غیرمنظم تے واہمے، وسوسے، اکثر جیہڑا اے بیماری ذہنی معمول خالف اک انتشار ذہنی ابتدائی

 ہی اچ ابتدا دی انتشار ذہنی ابتدائی جے ہین۔ ہوندے کے ہٹ توں حقیقت اکثر احساسات تے جذبات خیاالت، دے لوکاں مبتال اچ انتشار

 ایس جیہڑا اے سکدا ہو ممکن کرنا گھٹ توں گھٹ نوں نقائص ان تے اے، جاندا کیتا عالج توں طریقے مناسب تے اے جاندی ہو نشاندہی

 ہین۔ روکدے توں ہون پیدا پیچیدگیاں سنگین تے ہین بندے کارن دا

  

 ہین؟ حساس ودھ توں سبھ کون تئیں دے انتشار ذہنی ابتدائی .2

 دی کر نشاندہی تعداد آبادیاتی دی کانگ ہانگ تے اے، سکدی کر متاثر نوں لوکاں دے گروپ دے عمر وی کسی حالت ایہہ

 ہین۔ ہوندے مریض دے انتشار ذہنی ابتدائی نویں 1,300 سال ہر کہ اے

 :حاشیہ زیریں

( ہون چکے گزر یا ہین رہے گزر توں حالت ذہنی ایس جیہڑا فیصد دی لوکاں) واقعات عالمی دے انتشار ذہنی ابتدائی .1

  اے۔ گیا الیا اندازہ دا ہون% 1 دا اوناں

 10,000 سال ہر جیویں) اے گیا الیا اندازہ دا ہون مریض 5 اچوں 10,000 دے واقعات ساالنہ دے مریضاں نویں .2

 (مِریض نویں 5 اچ لوکاں

 

 اے؟ ضروری کیوں مداخلت تے النا سراغ اچ ابتدا .3

 مدت نازک ابتدائی بعد دے آغاز دے بیماریاں نفسیاتی کہ ہین کردے تجویز ایہہ ثبوت توں مطالعیاں مقامی تے االقوامی بین

 اے۔ ہوندی منسلک توں نتائج چنگے مداخلت جامع بوہتی تے النا پتہ ابتدائی دوران دے

 بدتر حالت یا رفت پیش دی بیماری تے گھاٹا اچ اموات مقصد دا خدمت دی مداخلت ابتدائی لئی دے انتشاری ذہنی ابتدائی

 نال دے شکل دائمی دی بیماری تے معذوری بیماریاں، مشترک بگاڑ، دے بیماری تکلیف، تے مدد دی روکن نوں ہون

 مرحلے ابتدائی دے انتشار ذہنی ابتدائی جے اے۔ کرنا بہتری اچ بیماری دی تشخیص توں لیان گھاٹا اچ اخراجات منسلک

 گا، جاوے ہو دہ تکلیف گھٹ تجربہ دا عالج عالوہ، ایہدے اے۔ جاندا ہو مؤثر بوہتی عالج تے اے جاندا لتا ال سراغ ای اچ

  اے۔ امکان کے ودھ دا کرن شروع دوبارہ حیاتی دی معمول تے ہون یاب صحت تے طور مکمل دے مریض تے

 سکدی بدل اچ بیماری ذہنی اک حالت دی مریض تے اے، جاندی کیتی تاخیر اچ عالج تے الن سراغ جے پاسے، دوجے

 جیہڑا کرے ظاہر عالمتاں منفی مریض کہ اے امکان وی ایہہ گی۔ ہووے لوڑ دی عالج مدتی طویل لئی دے جس اے

 اے۔ سکدا بنا اوکھا کرنا شروع دوبارہ نوں حیاتی دی معمول اپنی بعد دے یابی صحت
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 ہین؟ کی کارن دے انتشار ذہنی ابتدائی .4

 وکھرے دے عالمتاں ایناں اے۔ مطلب دا گروپ اک دے حاالت دے صحت ذہنی معمول خالف یا عالمتاں مطلب دا انتشار ذہنی ابتدائی

 ابتدائی نقصان۔ نوں دماغ تے ورتنا نوں دوائیاں آور نشہ یا الکحل حالتاں، جسمانی دوجی گھاٹا، دا نیند کے جیویں ہین سکدے ہو کارن

  اے۔ گیا کیتا بیان ہیٹھاں نوں جناں اے، ہوندی مشتمل تے عالمتاں طبی اک ایہہ تے اے نئیں تشخیص خود انتشار ذہنی

 

 ہین؟ سکدی جا کیتی کیویں نشاندہی دی عالمتاں دی انتشار ذہنی ابتدائی .5

 :ہیں شامل دتیاں ہیٹھاں اچ عالمتاں دی انتشار ذہنی ابتدائی

1p گفتگو غیرمنظم 

  اے۔ ہوندی فہم قابل نا لئی دے لوکاں دوجے جیہڑا گفتگو غیرمنظم تے ربط بے

2p مغالطے 

 بہت دی ایس کہ اے رکھدا یقین اٹل شخص اک تے، طور دے مثال ہووے۔ نہ تعلق کوئی توں حقیقت جیہدا یقین اٹل تے غلط

  اے۔ رئیا جا کیتیا پریشان اونہوں یا/اور نگرانی توں نیڑے

3p ہونا واہمے 

 کر محسوس یا اے سکدا ویکھ نوں شیواں موجود غیر فرد کوئی ہووے۔ نہ تعلق کوئی توں محرک بیرونی جیہدا گمان کوئی

  اے۔ کردا تصور حقیتی نوں اونہاں تے اے سندا آوازاں تصوراتی یا اے سکدا

4p عالمتاں دوجی دی انتشار ذہنی ابتدائی 

 گھاٹا۔ دا افزائی حوصلہ لئی دے مطالعہ یا کم تے دستبرداری، تے علیحدگی تے طور سماجی الپرواہی، خود

  

 کریے؟ کیویں تشخیص تے تحقیقاں دی انتشار ذہنی ابتدائی .6

 تے، طور دے مثال) اے ہوندی مبنی تے مشورے دے فرد ورانہ پیشہ متعلقہ یا ڈاکٹر تے طور بنیادی تشخیص دی انتشار ذہنی ابتدائی

 نقطہ دے ریکارڈ طبی خاندانی تے انفرادی نال نال ایہدے تے خانداناں تے مریض نوں معاملہ ذاتی دے مریض جیہڑا( نفسیات ماہر طبی

 جسمانی دوجی عالمتاں کہ اے ہوندا شبہ نوں ڈاکٹر جے اے۔ رازدانہ تے طور مکمل تے سادہ عمل ایہہ اے۔ کردا دریافت توں نظر

 رائے دی ڈاکٹر عام پہالں توں سبھ مریض تے، طور عام گی۔ جاوے کیتی سفارش دی معائناں دے صحت تے ہین توں کارن دے حالتاں

 دینا حوالہ دا رجوع توں نفسیات ماہر یا نفسی ماہر لئی دے عالج تے تشخیص ہور کی کہ لئی دے کرن تعین ایہہ اے سکدا کر حاصل
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  نئیں۔ یا اے ضروری

 ابتدائی لئی دے لوکاں دے انتشار ذہنی) EASY کارکنان نگہداشت دی صحت یا دوست یا خاندان دا مریضاں یا مریض تے، طور متبادل

 سائٹ ویب یا( 3283-2928) الئن ہاٹ جیہڑا ہین سکدے کر رابطہ توں( سروس تشخیص

(http://www3.ha.org.hk/easy/eng/help.html )اے۔ حامل دا سسٹم حوالہ راست براہ تے کھال اک ولوں دے  

 تے حکومت عالوہ، ایہدے اے۔ سکدا کر طلب مدد راست براہ توں A&E اچ ہسپتال مریض تے اے، جاندی ہو سنگین صورتحال جے

 ہین۔ کردے فراہم وی بندی منصوبہ دی خدمت متعلقہ لئی دے عوام نال دے معائنوں تے تشخیص ورانہ پیشہ ادارے عوامی کجھ
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 ہین؟ عالج کی دے انتشار ذہنی ابتدائی .7

  سماجی۔ نفسی تے دوائیاں: ہین عالج اہم دو لئی دے انتشار ذہنی ابتدائی

 دوائیاں

 ہون الحق ایہدے اچ مرحلے ابتدائی نسبت دی کار طریقہ دے عالج دوجے تے اچ عالج دے انتشار ذہنی ابتدائی دوائیاں

 منسلک توں ایناں ہور تے نوں، عالمتاں دی انتشار ذہنی ابتدائی ایہہ ہین۔ دی کر ادا کردار بنیادی وڈا اک اچ تھام روک دی

 نسبتا ً نوں لوکاں متالشی دے عالج ہی اچ مرحلے ابتدائی ہین۔ سکدی کر گھٹ وی نوں عالمتاں دی دباؤ ذہنی تے تشویش

  گی۔ ہووے کارن دا یابی صحت چنگا جیہڑا گی، ہووے لوڑ دی لین خوراک گھٹ دی دوائیاں

  سماجی نفسی

 دے کرن سانجھا دا تشویش دی اونہاں تے کرن معاونت دی مریضاں دوران دے مرحلے ابتدائی دے انتشار ذہنی ابتدائی

 دی کرن گل وی توں لوکاں ایناں نوں اونہاں اے۔ ہوندی لوڑ دی ہون قابل دے کرن انحصار تے دوجیاں نوں مریضاں لئی

 اچ عالج دے انتشار ذہنی ابتدائی کہ اے کارن ایہدا گے۔ کرن مدد دی اوناں اچ کرن حل مسلیاں دے اونہاں جیہڑے اے لوڑ

 پورا نوں ضرورتاں انفرادی دی اوناں تے مرحلے مخصوص اک دے حالتاں دی مریضاں اے۔ اہم بہت مداخلت نفسیاتی

 گروہی تے انفرادی اے۔ جاندا بنایا مخصوص نوں قسماں وکھری دی مداخلت نفسیاتی تے مشاورت معاون لئی دے کرن

 نوں تصورات بنیادی دے عالج لئی دے مدد اچ یابی صحت دی مریضاں اے۔ سکدا جا ورتیا نوں دونواں عالج نفسیاتی

 دے آن واپس اچ کم یا تعلیم دی اونہاں نوں مریضاں تے، طور دے مثال اے۔ سکدا جا کیتا ضم اچ حیاتی مرہ روز دی اوناں

 رہندے جڑے توں حقیقت تے ہین سکدے کر بات گل نال دے لوکاں ودھ اوہ جتھے اے، جاندی کیتی افزائی حوصلہ لئی

 افسران، دے مداخلت نفسی، ماہر بشمول اے سکدی جا کیتی فراہم ولوں دے ٹیم شعبہ متعدد سروسز دی طرح ایس ہین۔

 دے خدمات دی تنظیم سرکاری غیر کمیونٹی وکھری نال نال دے کارکنان سماجی طبی تھراپسٹ، ورانہ پیشہ نفسیات، ماہر

 کارکن۔ دے نگہداشت دی صحت تے کارکنوں سماجی ولوں

 حوصلہ تے معاونت ولوں دے دوستاں تے خانہ اہل لئی دے یابی صحت توں انتشار ذہنی دے مرحلے پہالں دے اوناں

 کیتا عالج تے طور دے مریض بیرونی نوں مریضاں دے ودھ اچ مرحلے دے انتشار ذہنی ابتدائی اے۔ اہم بوہتی افزائی

 تے رکناں خاندانی اپنے اوہ توں کرن حاصل عالج توں سماج اے۔ ہوندی نئیں لوڑ دی کرن داخل اچ ہسپتال تے اے جاندا

 اچ یابی صحت دی اوناں توں ایس تے ہین، ہوندے قابل دے ہون لطف توں افزائی حوصلہ تے معاونت ولوں دے دوستاں

 اچ کلینکس مریض بیرونی تے ہین سکدے جان ودھ اچ بارے دے حالتاں اپنی اوہ دوران، دے ویلے اوسی اے۔ ملدی مدد

 شدید تے تشخیص تفصیلی نوں مریضاں کجھ دے انتشار ذہنی ابتدائی وی، فیر ہین۔ سکدے کر حاصل تشخیص باقاعدہ

 ماحول پرسکون تے دہ آرام ودھ نوں اونہاں وی ماحول دا ہسپتال اے۔ ہوندی لوڑ دی کرن داخل اچ ہسپتال لئی دے مداخلت

  ہین۔ سکدے کر تجربہ دا احساس تر مضبوط اک دے استحکام تے اطمینان اوہ اچ جیس اے کردا فراہم
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 ہین؟ پیچیدگیاں کی دی انتشار ذہنی ابتدائی .8

 نال دے وغیرہ عارضے دے آمیزی مغالطہ تے جنون/خبط فرینیا، شیزو کہ جیویں حالتاں دی صحت ذہنی دوجی انتشار ذہنی ابتدائی

 اے۔ سکدا ہو موجود

 

 جاوے؟ کیتی کیویں نگہداشت دی لوکاں مبتال اچ انتشار ذہنی ابتدائی .9

 اہم اک وی خود مریض عالوہ دے کرن حاصل مدد توں دوستاں تے رکناں خاندانی تے رکھن جاری نوں عالج جامع

 تے انتشار ذہنی ابتدائی چائیدا، ہونا شامل اچ منصوبیاں دے عالج اپنے تے طور فعال نوں اونہاں اے۔ ہوندا کرنا ادا کردار

 کیویں اچ کرن شروع دوبارہ حیاتی عام اپنی اوہ کہ سمجھن تے جانن، ہور اچ بارے دے عمل دے یابی صحت دی ایس

 بنانا منصوبہ دا عالج اپنے اچ شراکت نال دے لوکاں ورانہ پیشہ نفسیاتی نوں اونہاں لئی ایس ہین۔ سکدے کر مدد اپنی

 ترقی دی اوناں اچ ورانہ پیشہ یا تعلیمی سماجی، ذاتی، بشمول اچ پہلوؤں وکھرے انتشار ذہنی ابتدائی کدار، کدے چائیدا۔

 نوں کیریئر تے تعلیم عام اپنی اوہ بعد ایہدے کہ اے ضروری کرنا غور تے تفصیالں ان لئی ایس اے۔ سکدا روک نوں

 دباؤ ذہنی تے پریشانیاں دی اوناں بنی کارن دا حالت دی اوناں کہ وی ایہہ نال نال ایہدے گے، کرن شروع دوبارہ کیویں

 دے کرن مدد دی اوناں اچ سمجھن نوں داریوں ذمہ تے حقوق دے اوناں لوکاں ورانہ پیشہ نفسیاتی چائیدا۔ نمٹنا کیویں توں

 گے۔ کرن افزائی حوصلہ دی اوناں اچ لین مشورہ ورانہ پیشہ متعلقہ کہ جدوں گے، جاؤ ہو قابل
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