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(Urdu version)

اضطراب اور افسردگی کا امتزاجی ڈس آرڈر (ایم اے ڈی ڈی) کیا ہے؟

ــں۔ جــب ــے ہی ــر ہوت ــوع پذی ــے وق ــہ اکھڻ ــر ی ــں، مگــر عــام طــور پ ــاؤ ہی ــی دب ــف اقســام کــے ذہن  افســردگی اور اضطــراب دو مختل
 عالمــات کافــی ســنگین نوعیــت کــی ہــوں تــو، ایــک فــرد کــے لیــے یــہ تشــخیص کیــا جاتــا ہــے کــہ اس کــو بیــک وقــت اضطرابــی
 یــا انگزائڻــی ڈس آرڈر اور افســردگی کا مســئلہ درپیــش ہــے۔ تاہــم، اضطــراب اور افســردگی کا امتزاجــی ڈس آرڈر (ایــم اے ڈی ڈی)
 ایــک زیــاده عــام صــورت ہــے۔ یــہ ایــک ایســی حقیقــت کــی عکاســی کرتــی ہــے جــب کســی فــرد میمــں دونــوں یعنــی اضطــراب اور
 افســردگی کــی عالمــات ہــوں، مگــر ان میــں ســے کوئــی بھــی عالمــات کــی اقســام اس شــدت کــی نــہ ہــوں کــہ ان دونــوں کــی الــگ

سے تشخیص کی جا سکے۔

ــراب اور ــہ اضط ــرح ک ــس ط ــں ج ــے ہی ــکار ہوت ــاؤ کا ش ــرح تن ــی ط ــں وه ان ک ــے ہی ــره ہوت ــے متاث ــم اے ڈی ڈی س ــراد ای ــو اف  ج
افسردگی کا شکار افراد ہوتے ہیں۔ ان کے کام اور روزمره زندگی بھی شدید طور پر متاثر ہوتی ہے۔

 ایم اے ڈی ڈی کس قدر عمومی ہے؟  

ایم اے ڈی ڈی ہانگ کانگ میں سب سے زیاده عام مزاجی ڈس آرڈر ہے
ًہانگ کانگ کی آبادی کا تقریبا %7 افراد اس کا شکار ہیں

ایم اے ڈی ڈی کی عالمات کیا ہیں؟

،چونکہ ایم اے ڈی ڈی اضطراب اور افسردگی دونوں کی عالمات رکھتا ہے
اس لیے اس کی عالمات اضطرابی یا انگزائڻی ڈس آرڈر اور

افسردگی سے مماثل ہیں مگر ان کی نسبت کم شدت کی حامل ہوتی ہیں۔ 

جذباتیت
 ماضی کی تفریحی سرگرمیوں سے مسلسل بے زاری

 اور عدم دلچسپی

 ضرورت سے زائد متفکر ہونا اور پرسکون ہونے میں
دشواری محسوس کرنا

ُ

جسمانی
کپکپاہٹ اور عضویاتی تناؤ

بہ آسانی تھک جانا

نیند
 زیاده تر وقت عمده معیاری نیند سے محرومی،

ِاور حالت نیند میں رہنے میں مشکل پیش آنا

 اگــر آپ کــو اس ســے مماثــل صــورت حــال کا ســامنا ہــو تــو، بــراه مہربانــی ڈاکڻــر ســے رجــوع کریــں اور پیشــہ ورانــہ معائنــے کــے
 لیــے کلینــکل سائیکالوجســٹ ســے مشــاورت کریــں تاکــہ آپ کــو عــالج میــں معاونــت مــل ســکے۔ صحــت کــی بحالی کــے لیــے فوری

عالج کروانا بہتر ہے۔

ایم اے ڈی ڈی کا عالج کیسے کریں؟

دوا

لینــے جائــزه  کا  حالــت  کــی  فــرد   کســی 
 کــے بعــد، ڈاکڻــر ادویــات جیســا کــہ اینڻــی

ڈیپریسنڻس تجویز کر سکتا ہے۔

نفسیاتی عالج

کــو حــال  صــورت  تــو  پہلــے   تھراپســٹ 
 جاننــے کــی کوشــش کــرے گا اور متاثــره
کــی معالجــے  کــر  مــل  ســاتھ  کــے   فــرد 
 منصوبــہ بنــدی کــرے گا۔ متاثــره فــرد کــو
 تــب رہنمائــی دی جائــے گــی کــہ وه جذبــات،
 رویــے اور ادراک میــں تعلــق کــو ســمجھے،
 مرحلــہ وار منفــی طــرز ہائــے فکــر ســے
 رجــوع کــرے، اور تنــاؤ اور جذبــات ســے
کــے تکنیکــوں  کــی  ہونــے  آزمــا   نبــرد 
ــرے۔ معالجــے ــی حاصــل ک  انتظــام ســے آگہ
طــرز مندانــہ  صحــت  فــرد  ایســا   ســے، 
ــکتا ــو س ــل ہ ــے قاب ــے ک ــکیل دین ــی تش  زندگ

ہے۔

 ایم اے ڈی ڈی کا عالج ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے متاثره ہو سکتے ہیں تو،

آپ کو معاونت طلب کرنی چاہیے۔

کیا آپ متاثره فرد کی صحت کی بحالی چاہتے ہیں؟
آپ یوں کر سکتے ہیں:

متاثره فرد کی زیاده سے زیاده
بات سنیں تاکہ معاونت فراہم کی جا سکے

متاثره فرد کی حوصلہ افزائی کریں کہ
وه عالج معالجہ کروائے

متاثره فرد کی حوصلہ افزائی کریں
کہ وه سماجی سرگرمیوں میں شریک ہو

متاثره فرد کی مدد کریں کہ
وه باقاعده طرز زندگی تشکیل 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

مالحظہ کریں
shallwetalk.hk
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