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بائی پولر ڈس آرڈر کیا ہے؟

 بائــی پولــر ڈس آرڈر (جســے مجنونانــہ تنــاؤ بھــی کہتــے ہیــں) اثــر آفریــں ڈس آرڈر کــی ایــک قســم ہــے۔ مریــض کا مــزاج شــدید
 عالــی یــا کــم ہمتــی پــر مبنــی ہــو جاتــا ہــے، جــو کــہ ســوچ اور رویــے میــں تبدیلیــوں کــی طــرف لــے جاتــا ہــے، جــس کا نتیجــہ

روزمــره زندگــی میں خرابیوں کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔

بائی پولر ڈس آرڈر کس قدر عام ہے؟

ہر 100 میں سے سے 1 فرد اس سے متاثر ہے
اس سے متاثره افراد کی شرح مردوں اور خواتین میں یکساں ہے

اس کا آغاز ڻین ایجز کے دوران یا بعد میں ہوتا ہے،
یہ شاذ و نادر 40 سال کی عمر کے بعد ہوتا ہے

بائی پولر ڈس آرڈر کی عالمات کیا ہیں؟

مریض تناؤ کا شکار یا خبطی ہو جائے گا۔ جب وه خبط کے مرحلے میں ہوتا ہے،
تو مریض بہت عالی ہمت ہوتا ہے، وه مرد/خاتون اپنی اہلیت کا غلط اندازه لگاتا ہے اور بہت زیاده پرجوش،

ہو جاتا ہے، جب وه تناؤ محسوس کرتا ہے، یاسیت میں مبتال ہوتا ہے اور زندگی کے امور میں دلچسپی کھو دیتا ہے۔
ُ

عمومی عالمات میں شامل ہیں:
تناؤ کی عالماتخبط کی عالمات

جذباتی پن

غیر عمومی عالی مزاج،
اپنی اہلیت کا غلط اندازه لگانا

مستقل افسرده مزاجی
چیزوں میں دلچسپی کھو دینا اور

راحت تالش کرنے کی اہلیت سے محروم ہونا

نئے اور دلچسپ آئیڈیا سے بھرپور ہونا،ادراک
 دوسروں کی نسبت خود کو بہت زیاده قابل

اور اہم تصور کرنا
 خیاالت کا ایک جگہ سے فوری طور پر

دوسری جگہ بھڻکنا

بے وقعتی یا غلطی کا احساس ہونا
خودکشی کے خیاالت آنا

دائمی تھکنبہت پُرجوش ہوناجسمانی

جلدی جلدی بات کرنارویہ جاتی

ً
، فوری طور پر فیصلہ کرنا

مثال، بے احتیاطی سے رقم خرچ کرنا

 ان چیزوں میں دلچسپی کھو دینا جن میں کبھی
دلچسپی تھی

 بے چینی کے انداز نمایاں ہونا، مثال سیدھا بیڻھنے
میں دشواری محسوس کرنا

ً

 اگــر آپ مماثــل صــورت حــال کا ســامنا کــر رہــے ہیــں تــو، بــراه مہربانــی ڈاکڻــر یــا کلینــکل سائیکالوجســٹ ســے پیشــہ ورانــہ معائنے
 کــے لیــے بغــرض مشــاورت ملیــں تاکــہ آپ کــو ضــروری معاونــت یــا معالجــہ میســر آئــے۔ فــوری معالجــہ بحالــیء صحــت کــے لیے

بہتر ہے۔

بائی پولر ڈس آرڈر کا عالج کیسے کرائیں؟

دوا

ــں ــات می ــی ادوی ــے عموم ــے لی ــر ک ــی پول  بائ
 مــوڈ ســڻیبالئزرز، جیســا کــہ، لیتھیــم، اور اینڻی

ڈیپریسنڻس، جیسا کہ سیلیکڻو سیروڻونن
 ری اپڻیک انہیبیڻر (ایس ایس آر ای)۔

نفسیاتی
معالجہ

 عــام طــور پــر دوا، نفســیاتی معالجــہ جیســا کــہ
 نفســیاتی تعلیــم، ادراکــی رویــہ جاتــی تھراپــی،
 بیــن الشــخصی اور سوشــل ردھمــز تھراپی اور
 خانــدان پــر توجــہ مرکــوز کرنــے والــی تھراپی
ــے ــآم کرن ــر انتظ ــات کا بہت ــو عالم ــض ک  مری

میں مدد دیتی ہے۔

بائی پولر ڈس آرڈر کا عالج ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا شکار ہو سکتے ہیں تو،
آپ کو معاونت طلب کرنی چاہیے۔

کیا آپ مریض کو بحالیء صحت میں مدد دینے کے آرزو مند ہیں؟ آپ یوں کر سکتے ہیں:

مریض کو زیاده سنیں
تاکہ آپ ان کی معاونت کر سکیں

مریض کے ساتھ تصادم
سے گریز کریں

 مریض کے مزاج میں
تبدیلیوں کا مشاہده کریں

مریض کی مدد کریں
کہ وه باقاعده طرز زندگی تشکیل دے

مزید معلومات کے لیے:

ان ڈپارڻمنڻس کو کال کریں اور مشاورت لیں:اپنے ڈاکڻر سے مشاورت کریں
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