
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADHD کے متعلق 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

ADHD 
ADHD  انگریزی میں بیش فعلیت توجہ کی کمی کی بے ترتیبی کا مخفف ہے۔ADHD  ایک

دماغی انتشار ہے جسے توجہ کے مسائل، پریشانی، بے آرامی اور ہیجانی کیفیت سے تعبیر کیا جاتا 
 ایک کیفیت ہے بیماری نہیں ہے۔ ADHDہے۔ 

 
ADHD کے اسباب 

ADHD  کی نشوونما میں جینیات اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چال ہے کہ حمل اور والدت کے

کے خطرات کو بڑھا دیتی ہیں، اور یہ کہ جینیاتی اور ماحولیاتی  ADHDدوران پیش آنے والی پیچیدگیاں 

 دونوں عوامل کردار ادا کرتے ہیں۔

 
ADHD :کو تین ذیلی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے 

• ADHD کی غالب رہنے والی بیش فعلیت اضطراریت والی قسم 
• ADHD )مشترک قسم )یعنی، بے توجہی، ہیجانی کیفیت اور بیش فعلیت 
• ADHD  غالب رہنے والی بے توجہی قسم )سابقہ توجہ کی کمی کہالئی جانے والی بے ترتیبی– 

ADD) 

 
 بیش فعلیت:

 حرکت بیٹھنے میں دشواری بے •

 ہاتھوں اور پیروں میں بے قراری •

 بے آرامی اور اندرونی ہل چل/پریشانی •

 
 ہیجانیت:

 اپنی باری کا انتظار کرنے میں مشکل •

 اکثر خلل ڈالتے یا مداخلت کرتے ہیں •

 بغیر سوچے عمل کرنا •

سرانجام دینا مشکل بنا  بالغوں میں ہیجانی کیفیت ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا یا معمول کا کام •

 سکتی ہے۔

 
 بے دھیانی:

 کاموں کو مکمل کرنے اور ترتیب دینے میں دشواری۔ •
 فوری طور پر ایک سرگرمی سے دوسری میں منتقل ہو جانا •
 ہدایات پر عمل کرنے میں مشکل •

 آسانی سے بدحواس ہو جانا •
  



 
 
 
 

 
 

ADHD  کی جانچ دماغی صحت کی متخصص خدمات کی جانب سے سرانجام دی جاتی ہے۔

تشخیص کیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ عالمات کم از کم چھ ماہ تک موجود رہیں۔ عالمات 

سال کی عمر سے قبل پیش کی جانی چاہئیں، کیونکہ حقیقی مسائل مختلف حاالت میں واضح  12

 یماری کی جانچ ہونی چاہیے۔ہوتے ہیں۔ کسی بھی دیگر متعلقہ ب
 

کی مشترک قسم ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ  ADHDکی تشخیص ہوئی ہے ان کو  ADHDاکثر لوگ جن میں 

 انہیں بیش فعلیت، ہیجانی کیفیت اور عدم توجہی کی کافی مشکالت درپیش ہوتی ہیں

 
ADHD کیتنی  عام ہے؟ 

ہوتا ہے۔  ADHDاور بالغوں کو  بچوں  ٪5-3سال سے کم عمر کے  18تحقیق نے ظاہر کیا ہے کہ 

 ADHDکے تناسب سے۔ جن بچوں میں  1۔4کا زیادہ شکار ہیں،  ADHDلڑکیوں کہ مقابلے میں لڑکے 

  ٪3-2بالغ آبادی میں تقریباً  ADHDکی تشخیص ہوئی ہے ان میں سے نصف کو بلوغت کے بعد ہوا ہے۔ 

 میں رائج ہے، جنس کے مابین تھوڑے فرق کے ساتھ۔

 
ختلف سطحوں کے حساب سے مشکالت بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ قبل از اسکول کی عمر شدت کی م

میں، اعلٰی سطح کی سرگرمی اور ہیجانی کیفیت دیکھی گئی ہے، جو دوسروں کے ساتھ کھیلتے وقت 

پریشانیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اسکول کی عمر سے، توجہ میں دشواری بھی ظاہر ہونے لگتی ہے، 

رکھنے اور کام مکمل کرنے میں دشواری کا سبب بنتا ہے۔ نوخیز اور بالغوں میں،  جو وقت کا خیال

توجہ کا مسئلہ اور ہیجانی کیفیت سب سے زیادہ مستقل عالمات ہیں۔ جلد بازی بلوغت کے ظہور کے 

 وقت کسی حد تک کم ہو جاتی ہے۔

 
 کون سی متعلقہ بیماریاں زیادہ عام ہیں؟

ADHD  لوگ کم از کم ایک متعلقہ معذوری کا شکار ہوتے ہیں۔ 2میں سے  3کا شکار 
 سب سے عام میں شامل ہے:

 اختالفی سرکشی کی بیماری اور رویے کی بیماری •

 سیکھنے میں دشواری •

 حرکت میں دشواری •

 گفتگو اور زبان کی روانی میں تاخیر  •

 ٹوریٹ سنڈروم )موٹر ٹکس( •

 پریشانی کی بیماریاں •

 رویے کی بیماریاں )دباؤ( •

 نیند میں خلل •
  



 
 
 
 

 کیا کیا جا سکتا ہے؟
ADHD  کی تشخیص موصول ہونے پر مکمل جانچ اور درست تشخیص کا عمل عالج اور اقدامات طے

 کرنے کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ ان میں شامل ہے:

• ADHD کی معلومات 

 تدریس اور/یا کام کے طریقے اپنانا •

• ADHD سے متاثر افراد اور ان کے اہل خانہ/ رشتہ داروں کی رہنمائی 

 طبی عالج •

 مدد اور تعاون •

 
 میں کہاں سے مدد حاصل کر سکتا ہوں؟

 بچوں اور بالغوں کے لیے:

ADHD  کی جانچ اکثر والدین، خاندانی ڈاکٹر، اسکول، پبلک ہیلتھ نرس اورPPT  میونسپل ایجوکیشنل(

 سائیکالوجیکل سروسز( کے ساتھ مل کر کی جاتی ہے۔ 

)بچے اور  بالغ کا نفسیاتی عالج( کا  BUPتشخیص کے لیے ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر ـ عام طور پر 

 حوالہ درکار ہوتا ہے۔

 
 سال سے بڑے ہیں: 18اگر آپ 

ADHD  کی جانچ ڈاکٹر کے حوالہ کے بعد ڈسٹرک سائیکیٹرک( سینٹرDPS کے ساتھ مشاورت سے کی )
 جاتی ہے۔

 
 

ADHD NORGE 
ADHD  کے متاثر افراد اور ان کے اہل خانہ کے لیےADHD NORGE  ایک ملکی

 سطح کا رضاکار ادارہ ہے۔

 
ADHD  کا نظریہ ہے کہADHD سے متاثر ہر فرد کے پاس اپنے وسائل کو استعمال کرنے اور  اچھے 

 معیار کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ہونا چاہیے۔
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