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SCHIZOPHRENIA 

সিজ োজেসিয়ো ব্রেইজির দুরোজরোগ্য একটো ব্যোসি। এটো এক ি মোিুষ সকভোজব্ সিন্তো এব্ং কো  কজর, সকভোজব্ আজব্গ্ প্রকোশ কজর, সকভোজব্ 

ব্োস্তব্তোজক ব্রব্োজে, তো পসরব্তত ি কজর ব্রেয়। সিজ োজেসিয়োজত আক্রোন্ত অজিক মোিুজষর িমোজ , সু্কজে, অসিজি, পোসরব্োসরক িম্পজকত  

ব্রমেোজমশো অিম্ভব্ হজয় পজে। সিজ োজেসিয়ো হজে অজিজক মজি কজর ব্ররোগ্ীর মোসিপে পোজিতোিোসেটি (একই ব্রেোজকর িসরজে একোসিক 

ব্যসিত্ব) ততসর হয়। এটো ভুে িোরণো। সিজ োজেসিয়ো একটো মজিোব্যোসি ব্রেটো হজে মোিুষ বু্েজত পোজর িো ব্রকোিটো িসতয আর ব্রকোিটো কল্পিো। 

সকছু সকছু িময় ব্ররোগ্ী ব্োস্তব্তোর িজে িমূ্পণত স্পশত হোরোয়। পুজরো পৃসিব্ীটো তোজের কোজছ সব্ভ্রোসন্তকর সিন্তো, ছসব্ এব্ং শব্দ মজি হয়। ব্ররোগ্ীর 

হঠোৎ কজর পোজিতোিোসেটি (ব্যসিত্ব) এব্ং ব্যব্হোর ব্েেোজিোজক িোইজকোটিক এসপজিোড ব্েো হয়। ব্োস্তব্তোর িজে স্পশত হোরোজে এটো হয়। 

সিজ োজেসিয়ো এর মোরোত্মক অব্স্থো এজকক  জির এজকক রকম হয়। সকছু সকছু মোিুজষর  ীব্জি একব্োর িোইজকোটিক এসপজিোড হয়। কোজরো 

কোজরো এটো ব্রব্শ কজয়কব্োর হজত পোজর এব্ং তোরো এসপজিোড এর মিযব্তী িময়গুজেোজত ব্রমোটোমুটি স্বোভোসব্ক  ীব্িেোপি করজত পোজর। 

অিযরো প্রজতযক এসপজিোড এর পজর ভোজেোভোজব্ িুস্থ হয় িো এব্ং তোজের অিুস্থতো ব্োেজত পোজর। 

 সিজ োজেসিয়োর শ্রেনীবিভাগ: 

• পযোরোিজয়ড সিজ োজেসিয়ো (Paranoid Schizophrenia) : এর কোরজণ আক্রোন্ত ব্যসি অসতসরি িজেহপ্রব্ণ হজয় 

পজে, সিজ জক সব্সভন্ন কোরজণ সিেতোসতত ভোজব্ এব্ং আজশপোজশর মোিুজষর ব্যোপোজর অজহতুক িজেহ প্রকোশ কজর। ব্রকউ তোর 

ক্ষসত করজত িোজে ব্ো তোর ব্যোপোজর িমোজেোিিো করজছ, িব্িময় এ রকম কজর িোজক। 

• সডিঅগ্তোিোই ড সিজ োজেসিয়ো (Disorganized Schizophrenia) : এর কোরজণ কিোব্োতত ো ও সিন্তোিোরোয় অিংেগ্নতো 

ব্রেখো ব্রেয়। তজব্ এজত আক্রোন্ত ব্যসি সব্ভ্রজমর সশকোর হয় িো। 

• কযোটোজটোসিক সিজ োজেসিয়ো (Catatonic Schizophrenia) : এজত আক্রোন্ত ব্যসির আজব্গ্ ব্ো আিরণগ্ত পসরব্তত ি 

িূেোন্ত পেতোজয় ব্রপ ৌঁছোজে তোর কিো ব্েো ও অিযোিয শোরীসরক কোেতকেোপ আকসিকভোজব্ ব্ন্ধ হজয় েোয়। এমিসক ব্রি ব্রকোজিো 

সকছুর প্রসত প্রসতসক্রয়ো ব্রেখোজতও িক্ষম হয় িো। 

• ব্ররসিসডউয়োে সিজ োজেসিয়ো (Residual Schizophrenia) : এর  কোরজণ আক্রোন্ত ব্যসি ব্রব্ৌঁজি িোকোর িব্ আগ্রহ 

হোসরজয় ব্রিজে এব্ং হতোশ হজয় পজে। 

• সিজ োএজিসিভ সডিঅডত োর (Schizoaffective Disorder) : এর কোরজণ আক্রোন্ত ব্যসির মজিয সিজ োজেসিয়োর িোজি 

সব্ষণ্নতোর মজতো অিযোিয মুড সডিঅডত োজরর েক্ষণ ব্রেখো ব্রেয়। 

 



সিজ োজেসিয়োর উপির্গ: 

সিজ োজেসিয়ো আক্রোন্ত ব্ররোগ্ীজের ব্রব্শ কজয়কটো উপিগ্ত ব্রেখো সেজত পোজর। তোজের সিন্তো, সক্রয়ো, ব্যব্হোর, ও পোজিতোিোসেটিজত পসরব্তত ি 

আিজত পোজর এব্ং তোরো সব্সভন্ন িময় সব্সভন্ন রকম ব্যব্হোর করজত পোজর। মজিোসব্দদদর মদে, ভ্রোন্ত সব্শ্বোি, অজহতুক িজেহপ্রব্ণতো 

(সডেুযশি), অব্োস্তব্ সিন্তোভোব্িো, হযোেুসিজিশি (অেীক প্রতযক্ষণ), অিংেগ্ন কিোব্োতত ো ইতযোসে সিজ োজেসিয়োর েক্ষণ। আর েীর্তজময়োসে 

েক্ষণ হজে অিোগ্রহ, সিন্তোর অক্ষমতো, আজব্গ্হীিতো, সব্সেন্নতো। সিজ োজেসিয়োয় আক্রোন্ত ব্ররোগ্ীর মজিয এমি িরজির সব্শ্বোি িৃসি হয় েোর 

ব্রকোজিো সভসি ব্রিই। ব্রেমি, অজিজক সব্শ্বোি কজরি সতসি মহোপুরুষ। তোৌঁ র অজিক ক্ষমতো আজছ েো সেজয় অিম্ভব্জকও িম্ভব্ করো েোয়। 

ব্রকোজিো কোরণ ছোেোই ব্রকউ সব্শ্বোি কজর তোৌঁ র সিজ র ব্োব্ো-মো, স্বোমী স্ত্রী ব্ো ব্রকোজিো প্রসতষ্ঠোি তোৌঁ র ক্ষসতর ব্রিিো করজছ। তোৌঁ জক পোগ্ে ব্োিোজত 

ব্রিিো করজছ ব্ো হতযো করজত িোইজছ। ব্ররোগ্ী সিজ জক অতযন্ত গুরুত্বপূণত মজি করজত পোজরি। ব্ররোগ্ীর মজিয িমীয় সব্শ্বোিিংক্রোন্ত কতগুজেো 

ভুে িোরণোর  ন্ম ব্রিয়। সতসি সিজ জক ঐশ্বসরক ক্ষমতোর অসিকোরী মজি কজরি। ব্রকউ স্বোমী ব্ো স্ত্রীর প্রসত তীে িজেজহ ভুগ্জত পোজরি। ব্ররোগ্ী 

কতগুজেো অব্োস্তব্ দৃশয ব্রেজখ, এগুজেোজক ব্োস্তব্ মজি কজরি। ব্রকোজিো ব্োস্তব্ স্পশত ছোেোই অিুভব্ করজত পোজরি, ব্রকউ তোজক স্পশত 

করজছ। শরীজর ব্রখোৌঁ িো েোগ্োর অিুভূসতও হজত পোজর। তোৌঁ রো অিেসতপূণত কিো ব্জেি ব্ো কিো ঠিকমজতো ব্রব্োেো েোয় িো।  এই ব্ররোগ্ীজের আিরণ 

স্বোভোসব্ক িোজক িো। কখজিো এজকব্োজর িুপিোপ, আব্োর কখজিো অসতসরি িেোিেো কজরি ব্ো কখজিো কখজিো আক্রমণোত্মক হজয় ওজঠি। 

ব্রপোশোক-আশোক এব্ং সিজ রোও অপসরষ্কোর িোজকি। ব্রকোজিো কোজ ই উৎিোহ পোি িো। অজিজক অিয কোজরো িোজি, সব্জশষ কজর সব্পরীত 

সেে এব্ং পসরব্োজরর িেিযজের িোজি র্সিষ্ঠ িম্পকত  রোখজত পোজরি িো।  একো একো িোকজত িোি 

সিজ োজেসিয়ো এর কমি উপিগ্তগুজেোজক সতিটি সব্ভোজগ্ – পস টিভ উপিগ্ত, কগ্সিটিভ উপিগ্ত এব্ং ব্রিজগ্টিভ উপিগ্ত. 

সিজ োজেসিয়ো এর পস টিভ উপির্গ: 

Delusions: 

Delusions হজে অদু্ভত সব্শ্বোি েোর িোজি ব্োস্তব্তোর ব্রকোজিো িম্পকত  ব্রিই। Delusion এ আক্রোন্ত ব্যোসিজের ব্োস্তসব্ক তিয ব্রেওয়ো 

হজেও তোজের সব্শ্বোজির পসরব্তত ি হয় িো। Delusion এ আক্রোন্ত ব্যোসি সব্শ্বোি করজত পোজর ব্রে, অিযোিয মোিুষ তোর সিন্তো শুিজত 

পোরজছ, অিব্ো মোিুষ তোর মোিোয় ভুে সিন্তো-ভোব্িো ঢুকোজে, অিব্ো মোিুষ তোর সব্রুজে িক্রোন্ত করজছ। 

Hallucinations: 

Hallucination এ আক্রোন্ত ব্যোসি অব্োস্তব্ স সিি অিুভব্ কজর। তোরো ব্োস্তব্ িো এমি স সিি ব্রেখজত ব্রপজত পোজর, শব্দ শুিজত 

ব্রপজত পোজর, অদু্ভত গ্ন্ধ ব্রপজত পোজর, অিব্ো শরীজর ব্রকোজিো স সিি ব্রেজগ্ িো িোকজেও সকছু একটো শরীর স্পশত করজছ এমি মজি করজত 

পোজর। 

Catatonia: 

ব্ররোগ্ী েীর্ত িময় িজর একটো  োয়গ্ো ব্রিজক িরোর শোরীসরক শসি হোরোয়। সডিঅগ্তোিোই ড উপিগ্ত এক িরজণর পস টিভ উপিগ্ত ব্রেটো 

আক্রোন্ত ব্যোসির ঠিকভোজব্ সিন্তো করো এব্ং িোেো ব্রেয়োর অক্ষমতোজক প্রসতিসেত কজর। 

সিিঅর্গোিোই ি উপিজর্গর কজয়কটো উদোহরণ: 

• কিোয় আজব্োে-তোজব্োে শব্দ ব্যব্হোর করো এব্ং এমিভোজব্ ব্োকয ততসর করো, ব্রেটো অিযোিযরো ঠিকভোজব্ বু্েজত পোজর িো 



• খুব্ দ্রুত সিন্তো ব্েেোজিো 

• সিেোন্ত সিজত িো পোরো 

• অসতসরি অিত ছোেো স সিি ব্রেখো 

• দ্রুত ভুজে েোওয়ো অিব্ো স সিিপে হোরোজিো 

• িেোজিরো অিব্ো অেভসের পুিরোবৃ্সি করো 

• তেিসেি দৃি ব্স্তু, শব্দ এব্ং অিুভূসত ঠিক মজতো বু্েজত িো পোরো 

সিজ োজেসিয়ো এর কর্সিটিভ উপির্গ: 

কগ্সিটিভ উপিজগ্তর কজয়কটো উেোহরণ- 

• ঠিকমজতো তিয বু্জে, সিন্তোকজর কো  করজত িো পোরো ও মজিোজেোগ্ সেজত িো পোরো 

• ব্রকোজিো তিয মুখস্থ করোর িোজি িোজি ব্রিটো ব্রকোি কোজ  ব্যব্হোর করজত িো পোরো 

সিজ োজেসিয়ো এর নিজর্টিভ উপির্গ: 

এখোজি ব্রিজগ্টিভ দ্বোরো “খোরোপ” ব্রব্োেোজিো হয় িো। ব্রং সিজ োজেসিয়ো আক্রোন্ত ব্যসির িোিোরণ সকছু ব্যব্হোজরর অিুপসস্থসতজক ব্রব্োেোজিো 

হয়। সিজ োজেসিয়ো এর ব্রিজগ্টিভ উপিজগ্তর কজয়কটো উেোহরণ হজে: 

• আজব্জগ্র অিুপসস্থসত অিব্ো খুব্ িীসমত পসরিীমোর আজব্গ্ 

• পসরব্োর এব্ং ব্নু্ধব্োন্ধজব্র িোজি িো ব্রমশো এব্ং িোমোস ক সক্রয়োকোেোজপ অংশগ্রহণ িো করো 

• শসি হ্রোি পোওয়ো 

• কিোব্োতত ো কজম েোওয়ো 

• অিুজপ্ররণোর অভোব্ 

•  ীব্জির প্রসত আগ্রহ কজম েোওয়ো 

• শরীজরর েত্ন িো ব্রিওয়ো 

সিজ োজেসিয়ো কোরি: 

গ্জব্ষকরো সিজ োজেসিয়ো হওয়োর সপছজি ভুসমকো পোেি কজর এমি কজয়কটো িযোিরজক উজন্মোসিত কজরজছি: 

ন জিটিক্স (বংশর্ত): 

ব্োব্ো/মো’র এই ব্ররোগ্ িোকজে িন্তোজির এটো হওয়োর িম্ভোব্িো ব্রব্সশ। 

নেইি নকসিসি এবং িোসকগ টি: 

এই ব্ররোগ্ িোকো মোিুজষর ব্রেইজি সকছু ব্রকসমজকে অসিয়সমত িোকজত পোজর ব্রেটো সিন্তো এব্ং আিরজণর উপর প্রভোব্ ব্রিেজত পোজর। 

নেইজির অস্বোভোসবকতো: 



গ্জব্ষণোয় Schizophrenia ব্রত আক্রোন্ত মোিুজষর ব্রেইজি সকছু অস্বোভোসব্ক গ্ঠি খুজ  পোওয়ো সগ্জয়জছ। তজব্ এই অস্বোভোব্োসকতো 

Schizophrenia ব্রত আক্রোন্ত িকে মোিুজষর িোজক িো এব্ং এই ব্ররোজগ্ আক্রোন্ত িো এমি মোিুজষরও এই অস্বোভোসব্কতো িোকজত 

পোজর। 

পসরজবশর্ত কোরণ: 

ভোইরোি িংক্রমণ, টসিজির আজশপোজশ িময় ব্যোয় করো, অতযন্ত িোপগ্রস্থ পসরসস্থসত ইতযোসের কোরজণ Schizophrenia হওয়োর 

িম্ভোব্িো ব্রব্জে েোয়। শরীর েখি হরজমোি অিব্ো শোরীসরক পসরব্তত জির মজিয সেজয় েোয় – ব্রেমি সকজশোর ব্য়ি – তখি 

Schizophrenia এর উপিগ্ত ব্রেখো ব্রেয়োর িম্ভোব্িো ব্রব্সশ। 

 সিজ োজেসিয়ো এর সিসকৎিো: 

এই ব্ররোগ্ এর সিসকৎিোর েক্ষয হজে উপিগ্ত এব্ং িতুি িোইজকোটিক এসপজিোজডর িম্ভোব্িো কমোজিো। Schizophrenia এর সিসকৎিো 

সহজিজব্ সিজির পেজক্ষপগুজেো ব্রিয়ো হজত পোজর: 

ওষুধ: 

Schizophrenia এর সিসকৎিোর  িয antipsychotics িোমক একটো ওুষি িোিোরণত ব্যব্হোর করো হয়। এটো Schizophrenia 

ভোজেো কজর িো। ব্রং এটো িব্জিজয় েন্ত্রণোপ্রে উপিগ্তগুজেো ব্রেমি delusions, hallucinations এব্ং সিন্তো করজত িো পোরো কমোয়। 

িোিসিক সিসকৎিো: 

সব্সভন্ন মোিসিক সিসকৎিো দ্বোরো সিজ োজেসিয়ো এর সব্সভন্ন উপিগ্তজক ভোজেো করো েোয়। এছোেো মোিসিক সিসকৎিোর দ্বোরো ব্ররোগ্ীরো 

উপিগ্তগুজেোজক সিয়ন্ত্রজি রোখো সশখজত পোজর। 

হোিপোতোজে ভসতগ : 

অজিক সিজ োজেসিয়ো আক্রোন্ত ব্ররোগ্ীর হোিপোতোজে ভসতত  হজত হয় িো। তজব্ েোরো সিজ জের অিব্ো অিযজের ক্ষসত করজত পোজর সকংব্ো 

ব্োসেজত সিজ জের েত্ন সিজত িো পোজর তোজের হোিপোতোজে ভসতত  করো হজত পোজর। 

Electroconvulsive therapy (ECT): 

এই প্রসক্রয়োয় রু্মোজিো অব্স্থোয় অযোজিজস্থসিয়ো সেজয় ব্ররোগ্ীয় মোিোয় ইজেকজরোড েোগ্োজিো হয় এব্ং কোজরজের ব্রছোট একটো শক ব্রেওয়ো 

হয়। এটো িোিোরণত প্রসতিপ্তোজহ ২-৩ ব্োর কজর কজয়ক িপ্তোহ করো হয়। এটোজত ব্ররোগ্ীর মোিসিক অব্স্থো এব্ং সিন্তোর উন্নসত হয়। 

 


