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ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਮਾਰੀ ਲਾਇਲਾਜ ਹੈ - ਤਿੁੀਂ ਕਦੇ ਵੀ 
ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗ!ੇ 

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਇਲਾਜਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਿਹਤੁ ਿਾਰ ੇਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ 

ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਕੁੁੱ ਝ ਿਸਿਤੀਆਂ ਲੰਿੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀਆਂ 

ਹਨ, ਸਕਿੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸੇਵਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ/ਿਮਾਸਜਕ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਤੋਂ ਉਸਚਤ ਿਹਾਇਤਾ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲੁੱ ਛਣਾਂ ਨ ੰ  ਘੁੱਟ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੁੱਕ 

ਖੁਸਹਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

ਦਵਾਈ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੁੱ ਕੋ ਇੁੱਕ ਹੁੱਲ ਹੈ 
ਦਵਾਈ ਕੁੁੱਝ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਵੁੱ ਚ ਉਸਚਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿੇ 

ਉਸਚਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸੇਵਰ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਈੋ 

ਮਨੋਸਵਸਗਆਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਿਲਾਹ ਸਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਹਾਲਾਂਸਕ, ਿੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕ ੇਦਵਾਈ ਖਾਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਿ ੇ

ਿਮੇਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। 

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾਂ ਚਸਰੁੱਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ 
ਸਨਸਾਨੀ ਹੈ 

ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਮਾਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਸਕਿਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ 

ਸਿਨਾਂ ਿਹੁਤ ਿਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵ-

ਸਵਸਗਆਨਕ, ਿਮਾਸਜਕ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਇਹ ਿਾਰ ੇ

ਕੁੁੱ ਝ ਨਾ ਕੁੁੱਝ ਭ ਸਮਕਾ ਸਨਭਾ ਿਕਦ ੇਹਨ। ਮੁੱਦਦ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ 

ਕਮਜੋਰੀ ਜਾਸਹਰ ਕਰਨਾ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ 
ਸਨਸਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਦਦ ਮੰਗਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। 

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ 'ਇਿ ਤੋਂ ਿਾਹਰ 

ਸਨਕਲ ਿਕਦੇ ਹਨ' 

ਿਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਿਮੁੱ ਸਿਆਵਾਂ, ਸਜਵੇਂ ਸਕ ਫ਼ਲ  ਜਾਂ ਿੁਖ਼ਾਰ ਹੋਣਾ, 
ਲਈ ਸਰਕਵਰੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ 

ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਕਲੁ ਅਸਜਹਾ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
ਇਲਾਜ ਸਨਰੰਤਰ ਚੁੱਲ ਿਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ 

ਿਕਾਇਦਾ ਿੈਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ 
ਿੰਭਵ ਹੈ। 

 

ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ 
'ਪਾਗਲ' ਹੋ 

ਿਦਸਕਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਿਮਾਜ ਸਵੁੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਲੰਕ 

ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੁੱਕ ਆਮ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਮਾਨਸਿਕ 

ਸਿਹਤ ਿਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਿਕਦੀ ਹੈ। ਹੈੈੱਡਿਪੇਿ ਅਤੇ ਸਿਓਂਡ 

ਿਲ  ਵਰਗੀਆਂ ਿੰਿਿਾਵਾਂ ਹਰ ਰੋਜ ਇਿ ਕਲੰਕ ਨ ੰ  ਤੜੋਨ ਲਈ 

ਿਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਹਨ।  
ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡ ੇਸਮਜਾਜ (ਮ ਡ) ਅਤੇ ਸਵਵਹਾਰ ਨ ੰ  ਿਦਲਣ 

ਦੀ ਿਮਰੁੱਿਾ ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਿੁੀਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਿਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ 

ਸਕ ਤਿੁੀਂ ਕੋਈ ਿਰੀਰਕ ਸਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਕਿ ੇਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਹਾਂ ਹੀ 
ਇੁੱਕ ਸਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਕਸੇ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ 5 

ਸਵੁੱ ਚੋਂ 1 ਸਵਅਕਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਿਮੁੱ ਸਿਆ ਦਾ ਅਨੁਭਵ 

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਿੀਂ ਇਕੁੱ ਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। 
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