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عدم-توجہی/ ہائپرایکڻویڻی ڈس آرڈرز (اے ڈی ایچ ڈی) کیا ہے؟

ــے۔ جــو ــل ڈس آرڈر ہ ــق ڈویلپمنڻ ــہ ســے متعل ــی روی ــچ ڈی) ایــک عمومــی عصب ــی ڈس آرڈر (اے ڈی ای  عدم-توجہــی/ ہائپرایکڻویڻ
ــار کرتــے ــت اور عــدم توجہــی کا اظہ ــی، اضطراری ــر ہائپرایکڻویڻ ــں وه عــام طــور پ ــے ہی ــر ہوت ــچ ڈی ســے متاث  بچــے اے ڈی ای
 ہیــں۔ یــہ عالمــات ان کــی تربیــت اور بیــن الشــخصی تعلقــات میــں رخنــے پیــدا کرتــی ہیــں جــو کــہ روزمــره زندگــی کــی مشــکالت
ــن ــث ب ــکالت کا باع ــڑی مش ــادی، اور ب ــم خود-اعتم ــائل، ک ــی مس ــے جذبات ــے لی ــے ســے ان ک ــے حوال ــے ک ــا ہون ــر آزم ــے نب  س

سکتی ہیں۔

اے ڈی ایچ ڈی کس قدم عام ہے؟

5–9%

ہانگ کانگ میں بچوں میں اس کی موجودگی کا تناسب %9-5 ہے،
جو کہ بین االقوامی اعداد و شمار سے مماثل ہے

لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے اس سے زیاده متاثر ہیں

اے ڈی ایچ ڈی کی عالمات کیا ہیں؟

تین نمایاں عالمات:

ہائپرایکڻویڻی

اضطراریت عدم توجہی

 یــہ بچــوں کــے لیــے عــام ہــے کــہ وه بســا اوقــات عــدم توجہــی محســوس کریــں، اضطــراری ہــوں اور بــے چیــن ہــو جائیــں۔ اس کا
 ضــروری طــور پــر یــہ مطلــب نہیــں کــہ وه اے ڈی ایــچ ڈی کا شــکار ہیــں۔ پیشــہ ورانــہ تشــخیص اس مــد میــں ضــروری ہــے تاکــہ
 جانــا جــا ســکے کــہ آیــا بچــہ اے ڈی ایــچ ڈی ســے متاثــره ہــے۔ اگــر آپ ســمجھتے ہیــں کــہ آپ کا بچــہ متاثــر ہــے تــو، بــراه مہربانــی

ڈاکڻر سے رجوع کریں۔

اے ڈی ایچ ڈی کا عالج کیسے کروائیں؟

دوا

 دوا نیوروڻرانســمیڻرز جیســا کــہ ڈوپامائــن اور نورپائنفرائــن
 میــں عــدم تــوازن کــو دور کــر ســکتی ہــے۔ یــہ مریــض کــی
ــس ــے اور پ ــا ســکتی ہ ــر بن ــو بہت ــت ک  توجــہ کــی مرکوزی
ــکتی ــر س ــم ک ــو ک ــات ک ــو اور اضطــراری عالم  ہائپرایکڻی

ہے۔

جذباتی اور رویہ جاتی انتظام

ــے ــے س ــں نبھان ــداز می ــم ان ــو منظ ــہ داری ک ــی ذم  والدین
 بچــے میــں رویــہ جاتــی مســائل بہتــر ہــو ســکتے ہیــں۔ اس
ــا، ــاری کرن ــات ج ــو واضــح انضباطــی ہدای ــں بچــے ک  می
 والدیــن کــے لیــے تربیــت پانــا، اور بچــے کــو اے ڈی ایــچ
 ڈی گــروپ ڻریننــگ میــں شــرکت کروانــا اور اضطــراری

گرفت کی تربیت دلوانا شــامل ہے۔

اے ڈی ایچ ڈی میں بہتری آ سکتی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اس کا شکار ہو سکتا ہے تو،

آپ کو مدد لینی چاہیے۔

 کیا آپ اس بچے کے رویہ جاتی اور جذباتی مسائل میں بہتری النے کی خواہش
رکھتے ہیں جو کہ اے ڈی ایچ ڈی عارضے کا شکار ہو چکا ہے؟

بطور والدین، آپ یہ کر سکتے ہیں:

بچے کو وه مناسب اطوار سکھائیں کہ جن کی مدد سے وه
جذباتیت سے نبردآزما ہو سکے اور مسائل حل کر سکے 

والدین اور بچے کے مابین
ایک مثبت تعلق تشکیل دیا جائے

بچے کی مدد کریں
کہ وه مثبت عادات پیدا کرے

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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