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ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ 

ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿ ਿੁਝ ਲੋਗ ਜਨਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬ ੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਬਮਿੰਦਗੀ ਮਬਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ ਜਾਂ 
ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਂਬਿ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਿਸਰ ਿਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਘਿਰਾਹਟ ਮਬਹਸੂਸ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਬਿ ਿੋਈ 

ਬ ਅਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਜਨਤਿ ਜਾਂ ਭੀੜ੍-ਭੜੱ੍ਿੇ  ਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਨਆਂ ਿਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਚੌਿਸ 

ਰਬਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬਜਹੇ ਮਾਮਬਲਆਂ ਬ ੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਿੋਲਣ ਜਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ  ੀ ਿੇਚੈਨ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹੋ, ਅਤ ੇਤੁਸੀਂ 
ਦੂਬਜਆ ਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਿਰਦ ੇਹੋਏ ਡਰਦ ੇਹੋ ਜਾਂ ਆਪੇ ਸ਼ਰਬਮਿੰ ਦਗੀ ਮਬਹਸੂਸ ਿਰਦ ੇਹੋ। ਅਿੰਤ ਬ ੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਸੇ  ੀ 
ਜਨਤਿ ਸਥਾਨ ਬ ੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਪੇਸ਼ ਿਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦ ੇਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਡਰ ਮਬਹਸੂਸ ਹੋ 

ਸਿਦਾ ਹੈ, ਬਜਸ ਨੂਿੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਉੱਤੇਜਨਾਂ ਬ ਿਾਰ ਨਾਲ  ੀ ਜਾਬਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦੇ ਿਾਰਨ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਸਮਾਜਿ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ੇ ਧਣ ਬ ੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ 
ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਜੀ ਨ, ਿਿੰਮ ਜਾਂ ਅਬਧਐਨ ਗਿੰ ਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਰਭਾਬ ਤ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ  ੀ ਮਾਯੂਸ ਅਤ ੇ

ਬਨਰਾਸ਼ ਮਬਹਸੂਸ ਿਰਨਗੇ, ਬਜਸ ਿਰਿੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਿਚਣ ਦੀ ਿੋਬਸ਼ਸ਼ ਿਰਨਗੇ।  ਾਸਤ  ਬ ੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਮਨੋਰੋਗ 

ਦਾ ਇਲਾਜ ਦ ਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਠੀਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਰੀਜ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਿਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਬਰਿ ਰੀ ਦੀ ਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜਆਦਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤ ੇਮਰੀਜ ਨੂਿੰ  ਇੱਿ ਆਮ ਸਮਾਜੀ ਜੀ ਨ ਬਜਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
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1.      ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਕੀ ਹੈ? 

ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਇੱਿ ਉੱਤੇਜਨਾ ਦਾ ਬ ਿਾਰ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦੇ ਮਰੀਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤ ੇਇਿ ਜਾਂ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਸਮਾਜਿ ਸਬਥਤੀਆ ਂਬ ੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਿੰ ਤਾ ਜਾਂ ਡਰਾ ਮਬਹਸੂਸ ਿਰਦ ੇਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ, ਦੂਬਜਆ ਂਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 

ਸਮਾਬਜਿ ਪਰਸਪਰ ਬਿਰਆ ਾਂ ਦੇ ਨਿਾਰਾਤਮਿ ਬ ਚਾਰ  ੀ ਹੁਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿ ਸਬਥਤੀਆਂ ਬ ੱਚ 

ਬਨਰਣਾਇਿ ਮਬਹਸੂਸ ਿਰਦ ੇਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਬਚਿੰ ਤਾ ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਬਚਿੰ ਤਾ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਸ ੈ-ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਿਰਦ ੇ

ਹਨ, ਦੂਬਜਆ ਂਨੂਿੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਤੇ ਮਾੜ੍ਾ ਪਰਭਾ  ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਿੇਇੱਜਤੀ ਿਰਨ ਦਾ ਿਾਰਨ ਿਣਦ ੇਹਨ। 
ਉਹ ਇਹ  ੀ ਮਬਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ ਬਿ ਹਰ ਿੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਿਾਂ ਦੀ ਿਹੁਤ ਮਿੰਗ ਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਤ ੇਇੱਿ ਬ ਅਿਤੀ 
ਦਾ ਉਸਦੀ ਸਮਾਜਿ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਨਰਣਾ ਿਰੇਗਾ। 

ਸਮਾਜਿ ਸਬਥਤੀਆ ਂਬ ੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦੇ ਮਰੀਜ ਬਧਆਨ ਤੋਂ ਿਚਣ ਲਈ ਚੁੱ ਪ ਰਬਹ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਦੂਬਜਆ ਂਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਿਰਦ ੇਸੇਂ, ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਿਿੰਿਣੀ ਮਬਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਮਾਬਜਿ 

ਸਬਥਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਬਹਣ ਦੀ ਿੋਬਸ਼ਸ਼ ਿਰਦ ੇਹਨ। ਹਾਲਾਂਬਿ ਉਹ  ਬਹਮੀ ਲੋਿਾਂ ਤੋਂ  ੱਖਰੇ ਹਨ, ਬਿਉਂਬਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਇਸ 

ਤਰਹਾਂ ਦੇ  ਤੀਰੇ ਨੂਿੰ  ਪਸਿੰਦ ਨਹੀਂ ਿਰਦ ੇਹਨ। ਉਹ ਇਹ  ੀ ਜਾਣਦ ੇਹਨ ਬਿ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਬਚਿੰ ਤਾ ਿਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਹੈ ਬਫਰ  ੀ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂਿੰ  ਿਾਿ ੂਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਅਿੰਤ ਬ ੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਜੋਬਲਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਿਚਣ ਦੀ ਚੋਣ ਿਰ ਸਿਦ ੇ

ਹਨ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਅਿਸਰ ਬਿਸ਼ੋਰ ਉਮਰ ਬ ੱਚ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਿਚਪਨ ਬ ੱਚ ਜਾਂ ਿਾਅਦ ਦੀ ਿਾਲਗ਼ ਅ ਸਥਾ ਬ ੱਚ  ੀ 
ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

  

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


 
 

Social Phobia / Punjabi (Indian) 
Copyright ©  2018 Hospital Authority. All rights reserved 3 
 

 

2.      ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰ ੇਹਨ? 

ਹੇਠ ਬਦੱਤ ੇਿਾਰਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਬ  ਹਾਰ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

 ਸ਼ਰਮ, ਿਠੋਰਤਾ ਅਤੇ ਪਰਤਾ; ਸੋਸ਼ਲ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੀ ਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸੋ਼ਰ ਅ ਸਥਾ ਬ ੱਚ  ੱਖ- ੱਖ 

ਸ਼ਰਮਨਾਿ ਸਮਾਜਿ ਸਬਥਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਿਰਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਪੈਦਾ ਿਰਨ ਲਈ ਬ ਿਾਸ ਿਾ ਿਾਰਨ 

ਿਣ ਸਿਦਾ ਹੈ।  
 ਸਮਾਜਿ ਸਬਥਤੀਆਂ ਬ ੱਚ ਅਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਿਾਰਨ ਅਬਜਹੀਆਂ ਸਬਥਤੀਆਂ ਬ ੱਚ ਡਰ 

ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ।  
 ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਬ ਗਾੜ੍  ੱਧ ਹੈ ਜੇਿਰ ਪਬਰ ਾਰ ਦੇ ਬਿਸੇ ਮੈਂਿਰ ਨੂਿੰ  ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ।  
 ਬਜਹੜ੍ ੇਿੱਚੇ ਮਾਬਪਆ ਂਦੁਆਰਾ ਓ ਰ-ਸੁਰੱਬਖਅਤ ਜਾਂ ਬਨਯਿੰ ਤਬਰਤ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਅਤ ੇਉਹ ਅਿਸਰ ਹੱਸਦੇ, ਧੌਂਸੀਆਂ 

ਜਾਂ ਇਨਿਾਰ ਿਰ ਬਦਿੰ ਦ ੇਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਆਦਾ ਸਿੰਭਾ ਨਾ ਹੁਿੰ ਦੀ ਹੈ।  

  

3.      ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਤੋਂ ਬਕਵੇਂ ਿਚਣਾ ਹੈ? 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਨੂਿੰ  ਰੋਿਣਾ ਚਾਹੁਿੰ ਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂਿੰ  ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਬ ਸ਼ ਾਸ  ਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਅਤ ੇਉਸ ਦੇ ਸਮਾਬਜਿ ਹੁਨਰ, ਬ ਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਿਬਲਿ ਬ ੱਚ ਿੋਲਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂਿੰ  ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਿਹੁਤ 

ਸਾਰੇ ਸਿਿੰ ਬਧਤ ਸਮਾਜਿ ਿੋਰਸ ਅਤ ੇਸੈਮੀਨਾਰ ਉਪਲਿਧ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਿ ਬਿ ਬਜਹੜ੍ ੇਲੋਿ ਪੈਦਾਈਸੀ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਸੁਭਾ  

 ਾਲੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨੂਿੰ  ਉਬਚਤ ਟਰੇਬਨਿੰ ਗ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਬ ੱਚ ਿੋਲਣ ਦੇ ਨੂਿੰ  ਸੁਧਾਬਰਆ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। 
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4.      ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? 

ਹੋਰ ਭਾ ਨਾਤਮਿ ਬ ਗਾੜ੍ਾਂ  ਾਂਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਨੂਿੰ  ਿਈ ਿਾਰਿਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬ ਿਬਸਤ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਬਜ ੇਂ ਬਿ ਸਰੀਰਿ ਅਤ ੇ

 ਾਤਾ ਰਣ ਦੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਬਜ ੇਂ ਬਿ: 

ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਰਨ  

ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਬ  ਹਾਰ ਬਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜੁਬੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਰਨ ਲਈ 

ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿ ਿੀ ਇਹ  ਾਸਤ  ਬ ਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁਬੜ੍ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਿੁਝ 

ਖੋਜਿਰਤਾ ਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾ ਬਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਬ ਹਾਰ ਿੁਝ ਪਬਰ ਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲ ਿਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਿਦਾ 
ਹੈ। 

ਬਦਮਾਗ ਬਵਿੱ ਚ ਬਨਊਰੋਟਰਾਂਸਬਮਟਰ 

ਬ ਬਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਬਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਬਦਮਾਗ ਦੇ ਬਨਉਰੋਟਰਾਨਸਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅਸਿੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਗਬਹਰਾ 
ਬਰਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਬਜ ੇਂ ਬਿ, ਬਨਊਰੋਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਬ ਸੇ਼ਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਰੋਟੌਬਨਨ ਪਰਤੀ ਸਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜਜਿਾਤਾਂ ਦੀ 
ਬਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਬਨਯਿੰ ਤਰਣ ਿਰਨ ਲਈ ਬਜਿੰ ਮੇ ਾਰ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਬ ੱਚ ਘੱਟ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਹੋ 

ਸਿਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿ ਬਦਮਾਗ ਬ ੱਚ ਆਮ ਦੇ ਮੁਿਾਿਲੇ ਇਿ ਹੋਰ ਬਿਸਮ ਦਾ ਬਨਊਰੋਟਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜਾਂ 
ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਿੀਆ ਦੇ ਪਰਤੀ ਬਜਆਦਾ ਸਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਵਿੱ ਧ ਪ੍ਰਤੀਬਕਬਰਆਸ਼ੀਲ ਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਕਬਰਆ 

ਬਦਮਾਗ ਬ ੱਚ ਇਿ ਢਾਂਚਾ ਬਜਸ ਨੂਿੰ  ਅਮੈਗਡਾਲਾ ਬਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਦੀ ਪਰਤੀਬਿਬਰਆ ਦੀ ਬਨਗਰਾਨੀ ਅਤ ੇਬਨਯਿੰ ਬਤਰਤ 

ਿਰਨ ਬ ਚ ਅਬਹਮ ਭੂਬਮਿਾ ਬਨਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਿੁਝ ਅਬਧਐਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਨਣਾ ਹੈ ਬਿ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਮਰੀਜਾਂ ਬ ੱਚ ਅਮੈਗਡਾਲਾ 
ਦੇ ਪਰਤੀ ਬਜਆਦਾ ਪਰਤੀਬਿਬਰਆਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਬਜਸ ੇਦੇ ਿਾਰਨ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਡਰਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਬਿਬਰਆ  ੀ  ੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਅਤ ੇ

ਉਹ ਸਮਾਬਜਿ ਸਬਥਤੀਆਂ ਬ ੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
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5.      ਸੋਸ਼ਲ ਡਰ ਦੇ ਲਿੱ ਛਣ ਬਕਸ ਤਰਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹ ੁੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦੇ ਮਰੀਜ ਹੇਠ ਬਦੱਤ ੇਭਾ ਨਾਤਮਿ ਅਤ ੇਸਰੀਰਿ ਲੱਛਣ ਪਰਦਰਸ਼ਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ: 

ਭਾਵਾਤਮਕ ਲਿੱ ਛਣ 

 ਅਜਨਿੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ  ੇਲੇ ਿਹੁਤ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ  

 ਸਮਾਜਿ ਸਬਥਤੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਬਜਸ ਬ ੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ  
 ਆਪਣੀ ਿੇਇੱਜਤੀ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਬਚੱਤਰ ਿਣਾਉਣਾ  
 ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ  

 ਅਬਜਹੇ ਉੱਤੇਜਨਾ ਦੀ ਭਾ ਨਾ ਾਂ ਨੇ ਪਬਹਲਾਂ ਹੀ ਬਿਸੇ ਬ ਅਿਤੀ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਬਜਿੰ ਦਗੀ ਅਤ ੇਿਿੰਮ ਨੂਿੰ  ਪਰਭਾਬ ਤ 

ਿਰਦ ੇਹਨ  

 ਹੋਰ ਲੋਿਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਿਰਨ ਜਾਂ ਿਿੰਮ ਿਰਨ ਦਾ ਡਰ, ਇਸ ਿਾਰਨ ਬਿ ਉਹ ਆਪੇ ਨੂਿੰ  ਮੂਰਖ ਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ  

 ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਿਚ ੋਬਜਨਹ ਾਂ ਬ ੱਚ ਉਹ ਬਧਆਨ ਲਗਾ ਸਿਦਾ ਹੈ 

ਸਰੀਰਕ ਲਿੱ ਛਣ 

 ਸ਼ਰਮੀਲਾਪਣ  

 ਿਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ  
 ਿਿੰਿਣੀ ਜਾਂ ਝਿੰਜੋੜ੍, ਅਸਬਥਰ ਅ ਾਜ  

 ਮਤਲੀ  
 ਿੋਲਣ ਬ ੱਚ ਮੁਸ਼ਿਲ  

 ਪੇਟ ਦੀ ਖਰਾਿੀ  
 ਠਿੰ ਡ ੇਹੱਥ ਅਤ ੇਪੈਰ  

 ਤੇਜ ਧੜ੍ਿਨ 

ਜੇ ਲੱਛਣ ਲਗਾਤਾਰ ਿਣ ੇਰਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇਰੋਜਾਨਾ ਜੀ ਨ ਨੂਿੰ  ਪਰਭਾਬ ਤ ਿਰਦ ੇਹਨ ਤਾਂ ਡਾਿਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
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6.      ਸ਼ ਰੂਆਤੀ ਮਨੋਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਨਦਾਨ ਬਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਡਾਰਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂਿੰ  ਅਲਗ ਿਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿੰਭਾ ਨਾ ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਿਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਰੀਜ ਦੀ ਭਾ ਨਾਤਮਿ 

ਸਬਥਤੀ ਨੂਿੰ  ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਿੋਲ ਸਿੰਭਾ ੀ ਮਰੀਜ ਿਾਰੇ ਬ ਸਬਤਰਤ ਗੱਲਿਾਤ ਿਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ  ੀ 
ਿਰੇਗਾ।ਅਮਰੀਿੀ ਸਾਈਬਿਆਬਟਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਡਾਈਗਨੋਸਬਟਿ ਐਡਂ ਸਟੈਬਟਸਟੀਿਲ ਮੈਨੂਅਲ ਆਫ਼ ਮੈਂਟਲ 

ਬਡਸਆਰਡਰ, ਚੌਥਾ ਐਡੀਸ਼ਨ (ਡੀਐਮਐਮ-IV) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਬਨਦਾਨ ਟੈੈੱਸਟ ਬ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਇਿ ਜਾਂ  ਧੇਰੇ ਸਮਾਜਿ ਸਬਥਤੀਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤ ੇਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਬਜਸ ਬ ਚ ਿੋਈ ਇਹ ਮਿੰਨਦਾ ਹੈ ਬਿ ਉਹ 

/ ਜਾਂ ਅਚਾਨਿ (ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ) ਦਾ ਿਿੰਮ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਬਜਸ ਦੇ ਿਾਰਨ ਸ਼ਰਬਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਿੇਇੱਜਤੀ ਹੋ ਸਿਦੀ 
ਹੈ।  
 ਇਿ ਸਮਾਬਜਿ ਸਬਥਤੀ ਬ ਚ ਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਿਾਰਨ ਲਗਭਗ ਉਸ ਦੀ ਉੱਤੇਜਨਾ ਦਾ ਬ ਿਾਸ ਹੋ ਗਾ।  
 ਮਰੀਜ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿ ਉਸਦੀ ਬਚਿੰ ਤਾ ਿਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਜਾਂ ਗੈਰ- ਾਜਿ ਹੈ।  
 ਮਰੀਜ ਉੱਤੇਜਨਾ-ਉਿਸਾਉਣ  ਾਲੀ ਸਮਾਬਜਿ ਸਬਥਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿਚਗੇਾ, ਜਾਂ ਉੱਤੇਜਨਾ ਜਾਂ ਿਲੇਸ਼ ਨੂਿੰ  ਸਬਹਣ ਿਰਨ 

ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਿੋਬਸ਼ਸ਼ ਿਰੇਗਾ/ਿਰੇਗੀ।  
 ਅਬਜਹੇ ਸਮਾਬਜਿ ਹਾਲਾਤ ਬ ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਮਰੀਜ ਦੀ ਪਰਤਾਉ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਿੇਚੈਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਮ 

ਰੋਜਾਨਾ ਬਜਿੰ ਦਗੀ, ਿਿੰਮ (ਜਾਂ ਅਬਧਐਨ), ਸਮਾਬਜਿ ਗਤੀਬ ਧੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਬਜਿ ਸਿੰਿਿੰ ਧਾਂ 'ਤੇ ਿੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾ  ਪਾ ੇਗੀ, 
ਬਜਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਤਰੀਬਿਆ ਂਨਾਲ ਸਮੱਬਸਆ ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ।  
 ਉਪਰੋਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਿਾਰਨ ਦ ਾਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ। 
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7.      ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਕੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪ੍ਲਿਧ ਹੈ? 

ਡਾਿਟਰ ਮਰੀਜ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਿਣ ਿਰੇਗਾ ਅਤ ੇਦ ਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਨੋ-ਬਚਬਿਤਸਿ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਦੀ ਬਸਫਾਰਸ਼ 

ਿਰੇਗਾ। 

1. ਦਵਾਈਆਂ 

ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ  ੱਧ  ਾਰ  ਰਤੀ ਜਾਣ  ਾਲੀ ਦ ਾਈ ਚੋਣ ਾਂ ਸੇਰੋਟੋਬਨਨ ਰੀਪਟੇਿ 

ਇਬਨਬਹਿਟਰਸ (ਐਸ ਐੈੱਸ ਆਰ ਆਈ), ਅਤ ੇਸੈਰੋਟੋਬਨਨ ਅਤ ੇਨੋਰੇਬਪਨਫਰਾਈਨ ਰੀਪਟੇਿ ਇਬਨਬਹਿਟਰਸ (ਐਸ ਐਨ 

ਆਰ ਆਈ) ਹੈ। ਦੋਨੋ ਮੁੜ੍ ਸਿੰਤੁਲਨ ਿਰਨ ਲਈ ਸੈਰੋਟੌਬਨਨ ਅਤ ੇਨੋਰੇਪਾਈਨਫਰੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰ ਸਿਦ ੇਹਨ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ 
ਲੱਛਣਾਂ ਬ ੱਚ ਸੁਧਾਰ ਿਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਘੱਟ ਮਾੜ੍ ੇਪਰਭਾ   ਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰਦੇ ਹਨ। 

i) ਚੋਣਵੇਂ ਸੇਰੋਟੋਬਨਨ ਰੀਪ੍ਟੇਕ ਇਬਨਬਹਿਟਰਸ (ਐਸ ਐੱਸ ਆਰ ਆਈ) 

ਪੈਰੋਿਸੇਬਟਨ, ਸੈਰਟਰਾਲੀਨ, ਫਲੂ ੋਿਸਾਮਾਈਨ ਿਗੈਰਾ ਐੈੱਸ ਐੈੱਸ ਆਰ ਆਈ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਦੇ ਿਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਿੱਬਚਆਪਣ, ਅਬਨਦਰਾ, ਥਿਾ ਟ ਿਗੈਰਾ ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਿਲ ਪਰਭਾ  ਸੁ਼ਰੂ 

ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾ  ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

ii) ਸੇਰੋਟੌਬਨਨ ਅਤੇ ਨੋਰੇਬਪ੍ਨਬਫਰਨ ਰੈਪ੍ਟੇਕ ਇਨਹੀਿੀਟਰਸ (ਐੱਸ ਐਨ ਆਰ ਆਈ) 

ਇਿ ਉਦਾਹਰਨ  ੇਨਲਾਫੈਿਸੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਭਾ  ਐੈੱਸ ਐੈੱਸ ਆਰ ਆਈ ਤੋਂ  ੱਧ ਹੁਿੰ ਦ ੇਹਨ। ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤੀ 
 ਰਤੋਂ  ੇਲੇ, ਚੱਿਰ ਆਉਣੇ, ਬਸਰ ਦਰਦ, ਮਤਲੀ, ਅਬਨਦਰਾ ਿਗੈਰਾ ਮਾੜ੍ ੇਪਰਭਾ  ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਨੂਿੰ  ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ 

ਿਰਨ ਦੇ ਿਾਅਦ ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਂ ਗਾਇਿ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 

iii) ਿੈਨਜੋਬਡਆਜੇਪ੍ਾਈਨ 

ਇਸ ਬਿਸਮ ਦੀ ਉੱਤੇਜਨਾ ਰੋਧੀ ਦ ਾਈ ਿੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇਜਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂਿੰ  ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ 

ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ - ਬਜਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਦੁਸ਼ਪਰਭਾ  ਹੋ ਸਿਦ ੇਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਦਾ ਬਸਰਫ ਥੋੜੇ੍ ਸਮੇਂ ਲਈ  ਰਤਣ 

 ਾਸਤ ੇਬਨਰਬਦਸ਼ਟ ਿੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

iv) ਿੀਟਾ ਿਲਾਕਰਜ਼ 

ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਬਿਸੇ ਖਾਸ ਸਬਥਤੀ ਬ ਚ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਜ ੇਂ ਬਿ ਬਦਲ ਦੀਆਂ ਧੜ੍ਿਨ, ਿਲੱਡ 

ਪਰੈਸ਼ਰ,ਿਿੰਿਣੀ  ਾਲੀ ਆ ਾਜ ਅਤੇ ਅਿੰਗਾਂ ਦੀ ਿਿੰਿਦੀ ਨੂਿੰ  ਘੱਟ ਿਰ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਬਿ ਇਹ ਦ ਾਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ 
ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਬ ੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਿਰਦੀਆ ਂਹਨ। 

2. ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪ੍ੀ 

ਸਿੰ ੇਦਨਸ਼ੀਲ  ਤੀਰਾ ਥੈਰੇਪੀ ਹੁਣ ਤੱਿ ਮਨੋ-ਬਚਬਿਤਸਾ ਬ ੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾਣ  ਾਲਾ ਆਮ ਤਰੀਿਾ ਹੈ। 
ਿਲੀਬਨਿਲ ਮਨੋਬ ਬਗਆਨੀ ਪਬਹਲਾਂ ਮਰੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਬ ਸ਼ ਾਸ ਪੈਦਾ ਿਰੇਗਾ। ਇਿੰਟਰਬ ਊ, ਬ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤ ੇ
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8.      ਸ਼ੋਸਲ ਫੋਬਿਆ ਦੀਆਂ ਕੀ ਜਬਟਲਤਾਵਾਂ ਹਨ? 

ਜੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਿੀਤਾ ਜਾ ,ੇ ਤਾਂ ਸਮਾਬਜਿ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਮਰੀਜ ਦੇ ਿਿੰਮ, ਅਬਧਐਨ ਅਤ ੇਅਿੰਤਰ-ਬ ਅਿਤੀ ਸਿੰਿਿੰ ਧਾਂ 'ਤੇ 

ਪਰਭਾ  ਪਾ ੇਗਾ, ਬਜਸ ਨਾਲ ਬ ਅਿਤੀ ਨੂਿੰ  ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਿਮੀ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਿੱਲਾਪਣ ਮਬਹਸੂਸ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਬਫਰ ਅਬਧਐਨ ਜਾਂ ਿਿੰਮ ਿਰਨਾ ਛੱਡ ਸਿਦਾ ਹੈ। 

ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਬਲਖੀਆਂ ਸਮੱਬਸਆ ਾਂ ਹੋ ਸਿਦੀਆ ਂਹਨ: 

 ਨਸ਼ੀਲੀ ਦ ਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇ ਨ  

 ਿਹੁਤ ਬਜਆਦਾ ਸ਼ਰਾਿ ਪੀਣਾ  
 ਅ ਸਾਦ  

 ਖੁਦਿੁਸ਼ੀ  

  

9.      ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਿੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਕਸ ਤਰਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਬਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਿਰਨ ਲਈ, ਿੋਈ ਫਰਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦ ਾਈਆਂ ਜਾਂ ਮਨੋ-ਬਚਬਿਤਸਾ ਦਾ 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਿੀਤਾ ਜਾ ੇ ਬਫਰ  ੀ ਲਿੰ ਿ ੇਸਮੇਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਨੂਿੰ  ਇਲਾਜ ਪਰਾਪਤ ਿਰਨ ਅਤ ੇਫਾਲੋ-ਅੱਪ 

ਜਾਂਚਾਂ ਿਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਲਾਜ ਨੂਿੰ  ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਰੀਜ ਹੇਠ ਬਦੱਤ ੇਸੁਝਾ ਾਂ 'ਤੇ 

ਬ ਚਾਰ  ੀ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਬਰਿ ਰੀ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ: 

 ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਿਾਂ ਤੱਿ ਪਹੁਿੰਚਣਾ ਬਜਨਹ ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂਿੰ  ਅਰਾਮ ਮਬਹਸੂਸ ਹੁਿੰ ਦਾ ਹੈ  

 ਆਰਾਮ  ਾਲੀਆਂ ਿਸਰਤਾਂ ਿਰੋ  

 ਿੈਫੀਨ  ਾਲੇ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਿਰੋ  

 ਿਸਰਤ ਿਰਦ ੇਰਹੋ ਅਤ ੇਚਿੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸਿੰਤੁਬਲਤ ਖੁਰਾਿ ਲਉ  

 ਉਬਚਤ ਨੀਂਦ ਲ  ੋ 

 ਅਲਿੋਹਲ ਅਤ ੇਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ 

  

  

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

