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ਸਦਮ ੇਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਤਣਾਅ ਿਵਕਾਰ 

ਇਸ ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਸੰਸਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। 

 

ਸਦਮ ੇਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਤਣਾਅ ਿਵਕਾਰ (PTSD)। ਜਦ� ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰ੍ੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਦਮ ੇਿਵੱਚ ਹੋਵੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਿਥਤੀ 

ਿਵੱਚ, ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦਰਦ ਅਤੇ ਡਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾ ਂਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦ-ੇਕਦੇ ਇਹ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆਵਾ ਂਬਹੁੱਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ 

ਸਮ� ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਤਣਾਅ ਿਵਕਾਰ (PTSD) ਬਣ ਜਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। 

 

ਸਦਮ ੇਤ� ਬਾਅਦ ਦਾ ਤਣਾਅ ਿਵਕਾਰ ਕੀ ਹ?ੈ 

 ਗੰਭੀਰ ਸਦਮ ੇਦੇ ਬਾਅਦ PTSD ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਿਨਰੰਤਰ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਨੰੂ ਉਸਦੇ 

ਿਦਮਾਗ ਿਵੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਦੰਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬ ੂਯਾਦਾਂ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦ ੇਹਨ, ਅਤੇ 

ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਹਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੰੂ ਭੜਕਾ�ਦੀਆ ਂਹਨ ਜਦ� ਉਨਹ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸਦਮਾ ਲਿੱਗਆ ਸੀ। 

 

ਸਦਮ ੇਤ� ਬਾਅਦ ਦ ੇਿਵਵਹਾਰ ਅਤ ੇਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਰ੍ਤੀਿ�ਆ 

1. ਬਚੋ 

ਮਰੀਜ਼ ਉਨਹ੍ਾ ਂਸਿਥਤੀਆ ਂਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾ ਂਤ� ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਜੋ ਡਰ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਜਗਾ�ਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਦਮ ੇਦੀਆਂ 

ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੋਚਣ ਤ� ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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2. ਿਚੰਤਾ 

ਮਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬ ੇਸਮ� ਤ� ਡਰ ਅਤੇ ਿਚੰਤਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਿਦਨ ਤਣਾਅ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦ ੇਹਨ, ਅਿਨੰਦਰ੍ ਾ, ਭਟਕਣਾ, 

ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਿਚੜਿਚੜੇਪਨ ਦਾ ਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

3. ਅਿਹਮੀਅਤ ਬਦਲਣਾ 

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ PTSD ਤ� ਪੀੜਤ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਣਗੇ ਿਕ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। 

ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਿਨਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ਾਂ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਿਦਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਿਜਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਿਹਲਾ ਂਕਦਰ ਕਰਦੇ 

ਸਨ। 

4. ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂ

PTSD ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ 

ਿਕਵ� ਬਚੇ। ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆ ਂਦੇ ਦੁਖਾਂਤ 'ਤੇ ਗੱੁਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਸਮ� ਿਨਰਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

ਸਾਧਾਰਨ ਇਲਾਜ 

1. ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੰੂ ਦਫਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਿਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ 

ਕਰੋ। 

2. ਇੱਕ ਪਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਯਾਦਾ ਂਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਯਾਦਾ ਂਨੰੂ ਧੰੁਧਲਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿਦਓ। 

3. ਹਕੀਕਤ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ, 

ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜਹ੍ੀ ਹ ੋਜਾਵੇਗੀ। 

4. ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ। 
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5. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਿਪਆਰ ਕਰ,ੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਅਰਾਮ ਕਰਨ, ਸੌਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪਿਰਵਾਰ ਅਤੇ 

ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਸਮਾ ਂਿਦਓ। 

6. ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਿਹਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਂਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

7. ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਿਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਹ੍ਾਂ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾ ਂਹੋਣ ਦੀ 

ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

 

ਮਦਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਨੂ ੰਕਦ� ਕਹ?ੋ 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਨੋਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਨਹ� ਸਕਦੇ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾ ਂਲੰਬ ੇਸਮ� ਤ� ਿਨਯੰਤਰਣ ਤ� ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਉਲਝਣ ਿਵੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮਾਨਿਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ 

ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। 

 ਜੇ ਤੁਸ� ਅਕਸਰ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸਤ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਰੁੱਝੇ ਰਹੋ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਨ�ਦ ਦੀ ਕਮੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾ ਂਖੜਹ੍ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਾਨਿਸਕ ਅਧਰੰਗ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਤ� ਬਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਸਗਰਟ ਪੀਣੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ 

ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾ ਂਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ। 
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ਤੁਹਾਨੂ ੰਿਕਸ ਤਰਹ੍ਾ ਂਦੀ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ? 

ਿਕ�ਿਕ PTSD ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਕਸਰ ਬਹੁੱਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਤਣਾਅ ਿਵੱਚ ਫਸੇ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗਣਾ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ ਜਦ� ਤੁਸ� ਹ�ਸਲਾ ਰੱਖਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਪਿਹਲਾ ਕਦਮ ਚੱੁਕਦੇ ਹ,ੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨੰੂ ਹਲੱ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਿਮਲੇਗੀ। 

ਅਸ� ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਸਲਾਹ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ: 

1. ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵੇਰਵਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਿਪਛਲੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਕਵ� 

ਬਣੀਆਂ। 

2. ਇਹ ਵੇਖਣ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਿਕ ਿਕਹੜੇ ਿਵਚਾਰਾ,ਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਰਕਵਰੀ ਿਵੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਗੇ, 

ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

3. ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਿੱਸਆਵਾ ਂਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰਕ ਤਰੀਿਕਆ ਂਦ ੇ

ਸੁਝਾਅ। 

 

ਪੇਸ਼ਵੇਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਿਕਥੱ ੇਜਾਈਏ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਨਹ� ਿਮਲੀ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਤੁਸ� ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਿਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹਾਿਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 

ਢੁਕਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ, ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 

ਢੁਕਵ� ਕਾ�ਸਿਲੰਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ,ੋ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਪਰ੍ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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