मेरो भविष्यको लागि यसको अर्थ के हो?

उपयोगी सम्पर्क हरू

मनोरोग भएका मानिसहरूको जीवनमा र उनीहरू स्वयममा धेरै परिवर्तनहरू हुने
सम्भावना रहन सक्छ र निकै कष्ट भोगेका हुन सक्छन।्

हाम्रो सङ्कट हेल्पलाईन सप्ताहको दिनहरूमा बेलक
ु ा 5 बजे – बिहान 9 बजे र सप्ताहन्त तथा
बैंक बिदाहरूमा 24 घण्टा चालु रहन्छ:

तथापि, भविष्यमा के ही आशा पनि छ। धेरै मानिसहरू मनोरोगको अनभु व गर्छन्
र पनि रमाइलो तथा सार्थक जीवन बाँच्न सक्छन।् मनोरोग हुने एक तिहाइ मानिसहरू
परू त्ण या निको हुन्छन।्

Surrey and Borders Partnership
NHS Foundation Trust

 ल: 0300 456 83 42
क
टेक्स्ट: 07717 989024
टेक्स्टफोन: 18001 0300 456 83 42
	
	
	

तपाईलें मनोरोग भएका यी प्रख्यात मानिसहरूका बारे मा सनु ेको हुन सक्छ:
ज न न्याश: नोबेल प्राइज-बिजेता भौतिक विज्ञलाई प्यारानोइड सिजोफ्रे निया
(डर सहित मनोविह्रलता) भएको निदान गरिएको थियो। उनको बारे मा
‘अ ब्युटिफूल माइन्ड’ भन्ने एउटा चलचित्र बनिएको थियो।
	

	

स ्टेफन फ्राइ: एकजना नामी टेलिभिजन हस्तिलाई बाइपोलर डिजअर्डर
भएको पाइएको थियो।
“आशा राख्नु साँच्चै जरुरी हुन्छ।”

द समरिटन्स हेल्पलाईन दिनको 24 घण्टा उपलब्ध हुन्छ:
 ल: 08457 90 90 90
क
इमेल: jo@samaritans.org
	
	

कृ पया यहाँ पनि जानहु ोस:्
	www.rethink.org
	www.mind.org.uk
	www.nhs.uk

यदि तपाई ं यो जानकारी अर्को स्वरूप जस्तै ठूलो छपाइ, ब्रेल, सहज पठन वा अर्को
भाषामा चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई यसमा सम्पर्क गर्नुहोस:्
फोन: 01372 216285

इमेल: communications@sabp.nhs.uk

Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust
18 Mole Business Park, Leatherhead, Surrey KT22 7AD

फोन: 0300 55 55 222
फ्याक्स: 01372 217111

टे क्स्टफोन: 020 8964 6326
www.sabp.nhs.uk
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मनोरोग भनेको के हो?

सेवा प्रयोग गर्ने मानिसहरू तथा
स्याहारकर्ताहरूका लागि जानकारी

एउटा असल जीवनका लागि
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के म एक्लैलाई यस्तो अनुभव भएको हो?
कदापि होइन। प्रत्येक सय जना मानिसहरू मध्ये एक जनामा मनोरोग हुन्छ र मानसिक स्वास्थ्य
सेवाहरूको सम्पर्क मा हुन्छन:् अन्य धेरै जनालाई पनि उस्तै अनभु व हुन्छ तर सहयोग खोज्दैनन।्
एउटा अध्ययन अनसु ार 38% जति मानिसहरूले कुनै न कुनै समयमा स्वरहरू सनु ेका हुन्छन।् *
कसै कसैले उक्त अनभु वहरूले गर्दा उनीहरूको जीवन समृद्ध भएको महससु गर्छन:् अरू
कतिलाई भने यसबाट डर लाग्छ।

मनोरोग भनेको के हो?
मनोरोग भन्नाले तपाईलें महसस
ु गरेको हुन सक्ने विविध प्रकारका कुराहरू बुझिन्छ,
र यसमा निम्न एक वा बढी कुराहरू पर्न सक्छ:
	कुनै बाह्य स्रोतको उपस्थिति बिना नै, अरूले थाहा नपाएको स्वरहरू सनु ्ने,

कुराहरू देख्ने वा महससु गर्ने
	अनौठो विश्वास वा विचारहरू आउने। जस्तै, कसैले तपाईलाई
्
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	तपाईलें सामान्यतया नगर्ने, वा धेरैजसो मानिसहरूले नगर्ने खाले अनौठो कामहरू गर्ने
	साधारण कामहरू गर्न गाह्रो हुने जस्तै प्रेरणाको कमी वा एकाग्रतामा समस्या पर्ने
	 तपाईलें भनेको कुरा अरूले बझु ्न गाह्रो हुन सक्ने।
कहिलेकाही ँ तपाईलें यी अनभु वहरूलाई सिजोफ्रे निया (मनोविह्रलता), साइकोटिक
डिप्रेशन (मनोविकृ त अवसाद), सिजोएफे क्टिभ डिजअर्डर (मनोरोग प्रभावित खराबी)
वा बाइपोलर डिजअर्डर (एक प्रकारको मानसिक खराबी) भनेर वर्णन गरिएको
पनि सनु ्नु हुनेछ। के ही मानिसहरूलाई उनीहरूको समस्याको खास नाम भएको राम्रो
लाग्छ - के ही मानिसहरूलाई त्यस्तो लाग्दैन।
“म एउटा कल्पनाको दनु ियाँमा थिएँ। मेरो कल्पना मेरो वास्तविकता थियो।”

मनोरोगले कुनैपनि लिङ्ग, जाति, सामाजिक पृष्ठभमि
ू तथा कुनैपनि काम गर्ने कसैलाई
पनि असर गर्न सक्छ। यवु ा (उमेर 18-23) तथा यवु ति (उमेर 21-26) विशेष गरि उच्चतम
जोखिममा पर्छन।्
*रोमे र सहकर्मीहरू (1992) बाट।

“कसैले, ‘हामी मद्दत गर्न सक्छौं’ भन्दा मात्रै पनि मलाई आशा लाग्यो। यो मेरो लागि
साँच्चै नै महत्त्वपरू ्ण कुरा थियो।”

म किन?
एउटा मात्र कारणमा पगु ्न त्यति सम्भव हुदँ नै । तपाईलाई
ं बढ्ता जोखिमपरू ्ण बनाउने तपाईको
ं
जीवनका कतिपय अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छन:् परिवारमा कसैलाई मनोरोग भएको,
रासायनिक असन्तुलन, कुनै बेला आघात भएको, बसाइ सराइ तथा सामाजिक आर्थिक
स्थितिहरू मनोरोग प्रति तपाईलाई
ं बढ्ता जोखिमपरू ्ण बनाउने कारणहरू मध्ये के ही
उदाहरणहरू मात्र हुन,् तर प्रत्येक कारण प्रत्येक मानिसमा फरक हुन्छ।

अहिले किन?
विशेष गरि यस प्रति जोखिमपरू ्ण हुने मानिसहरूका लागि, मनोरोग शरू
ु हुने धेरै कारणहरू
हुन सक्छन,् जस्तै तनाव, आघात वा लागू वा मादक पदार्थको प्रयोग।

मेरो लागि कुन उपचार उपलब्ध छ?
म नोरोग निवारक औषधिले लक्षणहरू कम गर्न वा मनोरोगसँग सम्बद्ध कष्टलाई
कम गर्न सहयोग गर्न सक्छ
	सज्ञान
ं ी व्यवहारात्मक चिकित्साले सोच, व्यवहार तथा भावनाहरू माझको
सम्बन्धमा के न्द्रित गर्छ। यसको लक्ष्य कष्ट कम गरि समस्या सामना गर्ने तपाईको
ं
क्षमतामा सधु ार गर्नु हो
	परिवार हस्तक्षेप सेवाले परिवारहरूलाई जानकारी तथा सहयोग प्रदान गर्छ,
उनीहरूको सञ्चार तथा समस्या-समाधान सीपहरूमा वृद्धि गर्छ तथा
उनीहरूलाई आफ्नो ताकत तथा स्रोतहरू बढाउन सक्षम तलु ्याउँछ
	पेसेवर चिकित्साले तपाईलाई
ं सार्थक कामहरू जस्तै आफ्नो देखभाल गर्ने,
खाना बनाउने, घमु फिर गर्ने, समाजमा घल
ु मिल हुने तथा आफू रमाइलो मान्ने,
तथा स्वयमसेवा वा तलवी कामका लागि आफ्नो सीप तथा आत्मविश्वासको
विकास गर्ने जस्ता सार्थक कामहरूमा सक्रिय संलग्न हुन मद्दत गर्छ
	कला चिकित्साले तपाई ंस्वयमलाई गैर-मौखिक, सृजनात्मक तरिकामा व्यक्त
गर्न मद्दत गर्छ
	सामाजिक सहयोगले सामाजिक आवश्यकताहरू जस्तै आवास,
काम तथा शिक्षामा सहयोग गर्छ।
	

थप जानकारीका लागि, कृ पया तपाईको
ं GP, के यर कोअर्डिनेटर वा अर्को मानसिक
स्वास्थ्य व्यावसायीसँग कुरा गर्नुहोस।्

म आफ्नो मद्दत आफै ँ गर्न के गर्न सक्छु ?
ढिलो गर्नु भन्दा चाँडै सहयोग लिए निको हुने तपाईको
ं सम्भावनामा वृद्धि हुन्छ।
“म मनोरोग भएका अन्य मानिसहरूलाई कुरा सनु ्न र बझु ्न चाहने कसैसँग पनि कुरा गर्न
प्रोत्साहन गर्छु। यो आफू भित्र मात्रै नराख्नुहोस।् ”

“मनोरोगमा तनावको प्रभाव वास्तवमै महत्त्वपरू ्ण छ।”
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