
ਪਹਿਲ ੇ ਐਪੀਸ ੋਡ  
ਸਾਈਕ ੋਸਿਸ ਦ ੇ ਲ ੱਛਣ 

hFpwKI lwCx:
ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ

• ਭਰਮ
• ਭਰਮ (ਗਲਤ 

ਵਿਸ਼ਵਾਸ)
• ਅਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਚਾਰ 

ਅਤੇ ਬੋਲਚਾਲ

NFhpwKI lwCx:
ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋਈ

• ਉਦਾਸੀ
• ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
• ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਸੀਮਿਤ 

ਪ੍ਰਗਟਾਅ
• ਬੋਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ 

ਤਬਦੀਲੀ

BUwDI DY lwCx:
ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ

• ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ,
ਇਕਾਗਰਤਾ,
ਯਾਦਾਸ਼ਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ,
ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 

ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸਤਾਹ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖੋ
ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 
ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਲੀ ਸਾਈਕੋਸਿਸ 

ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

NFhpwKI lwCx

hFpwKI lwCx

BUwDI DY lwCx

ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
• ਚਿੰਤਾ, ਉਦਾਸੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਣ

ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
• ਸ਼ੱਕਪੁਣਾ
• ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀ ਘਾਟ
• ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਭਣ 
ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
• ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ
• ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ
• ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
• ਆਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ 

ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ
ਬੋਲਚਾਲ

ਦੇਖਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਸੁੰਘਣਾ,
ਸਵਾਦ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 
ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹੋਰ ਲੋਕ 
ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸੰਗੀਤ, ਟੀਵੀ, ਅਤੇ 
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣਾ
(ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ)

ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
• ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ
• ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ
• ਵਧੀ ਹੋਈ ਦੇਰੀ
• ਘੱਟ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
• ਅਧੂਰਾ ਕੰਮ
• ਕੰਮ ਦੀ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
• ਧੀਮੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਹਰਕਤ 

ਵਿੱਚ ਕਮੀ
• ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣਾ 

ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕਾ ਕੇ 
ਦੇਖਣਾ 

• ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਉਤੇਜਨਾ

ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ 
ਦੀ ਘਾਟ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ 
ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ)

ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਕ ਅਰਲੀ   
ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (EPION)  

ਲੱਭਣ ਲਈ help4psychosis.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਅਰਲੀ ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ (EPION) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾ 
ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਗਾਹਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ 
ਸਾਰੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ 
ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
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