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انگزائڻی ڈس آرڈرز کیا ہیں؟

 انگزائڻــی ڈس آرڈرز میــں وســیع پیمانــے پــر نقائــص شــامل ہوتــے ہیــں جــس میــں شــدید پریشــانی یــا خــوف بنیــادی عالمــت کــے
 طــور پــر موجــود ہوتــا ہــے، اور اس میــں فوبیــا ڈس آرڈرز، ســماجی فوبیــا، جنــرل انگزائڻــی ڈس آرڈر، پینــک ڈس آرڈر اور الــگ

تھلگ ہونے کے حوالے سے انگزائڻی ڈس آرڈر شامل ہوتے ہیں۔

 انگزائڻــی ڈس آرڈرز میــں زائــد پریشــانی اور ممکنــہ خطــرے کــی توقــع کــے باعــث پیــدا شــده صورتیــں شــامل ہوتــی ہیــں۔ ذہنــی
ــا اور تیــزی  عالمــات کــے عــالوه، اس میــں نفســیاتی عالمــات بھــی ســامنے آ ســکتی ہیــں، جیســا کــہ دل کــی دھڑکــن کا تیــز ہون

سے سانس چلنا شامل ہیں۔

انگزائڻی ڈس آرڈرز کس قدر عام ہیں؟

ہانگ کانگ میں چینی نسل کے75 تا 16 عمر کے
باسیوں میں یہ پایا جاتا ہے:

جنرالئزڈ انگزائڻی
ڈس آرڈر کی موجودگی

کی شرح یوں ہے 4.2%
دیگر انگزائڻی

ڈس آرڈرز کی موجودگی
کی شرح یوں ہے 1.5%

 موجودگی کی شرح خواتین کے مقابلے میں مردوں میں 2:1 ہے
ماسوائے اس سوشل فوبیا کے جس میں صنفوں کے مابین یہ شرح مساوی ہے

انگزائڻی ڈس آرڈرز کی عالمات کیا ہیں؟

بنیادی عالمات:

ادراکی اور جذباتی پن
زائد پریشانی

مستقبل کے خوف کیا متوقع اندازه کرنا
کہ جس میں کسی کے نکلنے کا امکان کم ہو

نفسیاتی
 دل کی دھڑکن کا بڑھنا اور سانس کا تیز چلنا

سینے اور معدے و آنتوں کے مسائل
   منہ کا خشک ہونا      عضویاتی تناؤ         

پسینہ آنا

انگزائڻی ڈس آرڈرز کی عمومی اقسام کی خصوصیات یوں ہیں:

خصوصیاتاقسام

مختلف روزمره واقعات سے متعلق شدید اضطرابجنرالئزڈ انگزائڻی ڈس آرڈر

مخصوص فوبیاز
مخصوص اشیاء یا منظرناموں سے متعلق ضرورت سے زائد خوف،

جیسا کہ بلندی، مکڑیوں، یا خون دیکھنے پر خوف محسوس ہونا

سماجی صورت حاالت میں خوف محسوس ہوناسوشل فوبیا

بغیر کسی وجہ کے اچانک "پینک اڻیکس" ہوناپینک ڈس آرڈر

 اگــر آپ کــو اس ســے مماثــل صــورت حــال کا ســامنا ہــو رہــا ہــو تــو، بــراه مہربانــی پیشــہ ورانــہ معائنــہ جــات کــے لیــے ڈاکڻــر یــا
 کلینــکل سائیکالوجســڻس ســے مشــاورت کریــں تاکــہ آپ کــو معاونــت اور معالجــہ فراہــم کیــا جا ســکے۔ فــوری عــالج  بحالــیء صحت

 کے لیے بہتر ہے۔

انگزائڻی ڈس آرڈر کا عالج کیسے کروائیں؟

دوا

 جــب ســنگین انگزائڻــی یــا فوبیــا آمیــز عالمــات
ــے ــر س ــض ڈاکڻ ــو، مری ــوں ت ــر ہ ــو ع پذی  وق
 نســخہ جــات لــے ســکتا ہــے۔ دونــوں ســیلیکڻو
 ســیروڻونن ری اپ ڻیــک انہیبیڻــرز (ایــس ایــس
ــن ــورا ڈریناالئ ــیروڻونن اور ن ــی) اور س  آر آئ
 ری اپ ڻیــک انہیبیڻــرز (ایــس ایــن آر ای)
 زیــاده تــر انگزائڻــی ڈس آرڈرز (ماســوائے
 مخصــوص فوبیــاز) کــے معالجــے میــں موثــر

ہیں۔

نفسیاتی
معالجہ

 ادراکــی رویــہ جاتــی تھراپــی زیــاده تــر انگزائڻــی
 ڈس آرڈرز، بشــمول مخصــوص فوبیــاز، سوشــل
 فوبیــا، جنرالئــزڈ انگزائڻــی ڈس آرڈر اور پینــک

ڈس آرڈر میں موثر ثابت ہوئی ہے۔

انگزائڻی ڈس آرڈرز کا عالج کروایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے متاثره ہیں تو،
آپ کو معاونت طلب کرنی چاہیے۔

کیا آپ مریض کی بحالیء صحت کے خواہش مند ہیں؟ آپ یوں کر سکتے ہیں:

  مریض کی عالمات کے حوالے
صبر کا مظاہره کریں

مریض کی مدد کریں تاکہ وه باقاعده
طرز زندگی تشکیل دے سکے

 معاونت ظاہر کرنے کے لیے مریض کی
بات زیاده توجہ سے ُسنی جائے

مریض کے مزاج میں ہونے والی
تبدیلیوں کا مشاہده کریں

مزید معلومات کے لیے:

ان ڈپارڻمنڻس کو کال کریں اور مشاورت لیں:اپنے ڈاکڻر سے مشاورت کریں
 ہاسپڻل اتھارڻی مینڻل ہیلتھ ڈائریکٹ

2466 7350
سوشل ویلفیئر ڈیپارڻمنڻل ہاٹ الئن

2343 2255
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