मनोवकृत भनेको के हो?

मनोवकृतका लणह के-के न्?

मनोवकृतको उपचार कसरी गने?


लणहलाई "सकारामक" र "नकारामक" समूहहमा वगीकृ त गरएको छ।
मनोवकृत एक असामाय मानसक थत हो, यो म, मतम र अयवथत यवहार र बोलीको पमा तुत गदछ।
सामाय मानसक वकारह जको मुय लणहको पमा मनोवकृत छ, कजोेनया र म डसऑडर समावेश

बरामीलाई नको न मत गन चाहानुछ? तपाई:
औषधी

सकारामक लण - असामाय मानसक अवथा

एटसाइकोटसले मनोवकृतको
सकरामक लणहलाई कम गन र
रलेसहलाई रोकथाम गन दमागमा
डोपामाइनको सतुलन पुनः थापत गन
सदछ। बरामी प सोच पुनः ात
गन सम नेछ र बतारै सामाय
जीवनमा फता जान।

गदछ।

मनोवकत
ृ कत सामाय छ?

बरामीको यवहारलाई वीकानुह
 ोस्

कुराकानी र थप बधाई दनुहोस्

उपचार ात गन बरामीलाई ोसाहन
दनुहोस्

बरामी फेर समात छ भने
नरीण गनुह
 ोस्

मनोवैानक उपचार

म - सोचमा गडबडी

मनोवैानक उपचार असर औषधीको
साथ जाछ। यसले बरामीलाई
लणहको सामना गन र मानसक
समया कम गने तरका सन मत पु
याउछ
ँ ।

म - धारणामा गडबडी

नकरामक लणह - सामाय मानसक कायहको वपण

C

लगभग 100 जनामा 1 भावत छ

वभाजनको अभाव

भावनाहको ट,
ु
वचारहको गरबी

वातवकता संग सपक गुमाउदैँ ?

मनोवकृत बु दै

(Nepali version)

शुआत सामायतया 20 देख 30 को उमेरको बीचमा छ

पुनवास
शण

पुनवास शण (जतै सामाजक सीप
शण र समथत रोजगार) मुय पमा
नकारामक लणहको सामना गदछ।
साइकोससको शुवाती चरणमा
पुनःथापना शण ात गदा बरामीलाई
फता लनको लाग अनुमत दछ र दैनक
जीवनमा महवपूण सामाजक सीपह र
यसरी बतारै सामाय सामाजक जीवनमा
फकछ।

D

परवार
हतेप

परवारको हतेप एक महवपूण
उपचार हो। थेरापले समयालाई
अवेषण गन परवारलाई मत गन सछ
र येक सदयको लाग रणनीतहको
सामना गदै, तनीहलाई रोगको बारेमा
जानकारी दान गदै।

यद तपाइँ समान परथतको सामना गदै नुछ भने, आवयक मत वा उपचार ात गन पेशव
े र मूयांकनह को लागी

मनोवकृतको उपचार गन सकछ। यद तपाइँ सोनुछ क तपाइँ यसबाट पीडत नुछ भने, तपाइँले

कृपया एक डाटर वा लनकल मनोवैानकको लाग परामश गनुह
 ोस्। पुव उपचार राो छ रकभरी को लागी।

सहयोग लनु पछ।

अधक जानकारी को लागी:

तपाईको डाटरसँग
परामश लनुहोस्

मनोवकृत बु दै

यी वभागहलाई कल र परामश गनुह
 ोस्:
अपताल ाधकरण मानसक वाय य
2466 7350
समाज कयाण वभागीय हटलाइन
2343 2255

मण गनुह
 ोस्
shallwetalk.hk

2020 मा उपादन गरएको

