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पेरिनेटल डिप्ेसन ि एन् जाइटी (PNDA) 
भनेको के हो?
पेरिनेटल डिप्ेसन ि एन् जाइटी (PNDA) बच्जा ्न्मनु भन्जा अघि ि पत््छ 
हुन्छ। 

पेरिनेटलको अर्थ ्न्मको स्मयको आसपजास हो, ि “पोसटनेटल”, ्सको 
अर्थ ्न्म पछ्छ हो, भन्जा प्जारम्मकतजा द्इन्छ, डकनडक, केडह व्यछतिहरुको 
लजाडि, िभजा्थवस्जा को स्मय्मजा वजा बच्जा को आि्मन को स्मय सम्म्मजा 
लक्षणहरु हुन सक्छ। 

सजा्मजानयतयजा, पेरिनेटल डिप्ेसन ि/ वजा एन् जाइटी छििु वजा बच्जा आउन 
लजािेको ्छ भन्े रजाहजा पजाए ्ेखि  बच्जाको आि्मनको एक वर्थको बीच्मजा 
हुन्छ। यस अवमिको वण्थन िन्थ प्योि िन्थ सडकने अनय िब्हरू्मजा 
“पोसटपजाट्थ्म”, “एनटीनेटल”, वजा “पयुिपेिल“ स्मजावेि हुन्छन्। 

PNDA कसलजाई हुन सक्छ?
PNDA ले नयजाँ आ्मजाहरूलजाई ्मजात्र असि ि द्ैन, यो सबै प्कजािकजा 
आ्मजाबजाबुलजाई हुन सक्छ: बुबजाहरु ि िैि-्न्म आ्मजाबजाबुहरु, ट्जानस ि छलङ्ग 
डवडवि ्न्म आ्मजाबजाबु, ि िभ्थिजािण िनने सिोिेटहरु। फोसटि केयििहरू, 
ि्म्थडपतजा वजा ि्म्थ्मजातजा, ि डबसतजारित परिवजािले पडन नयजाँ छििु वजा बच्जाको 
आि्मनको वरिपरि पेरिनेटल ्मजानछसक सवजास्य स्मसयजाहरू अनुभव िन्थ 
सक््छन्।  



यो कडहले स्मसयजा हुन्छ? 
अमिकजांि नयजाँ आ्मजाबजाबु ि हेिचजाहकतजा्थहरूको उतजािचढजाव हुन्छ; तपजाईंको 
परिवजाि्मजा बच्जा सजा्मेल हुँ्जा  परिवजाि्मजा तनजाव ्महसुस हुन सक्छ, ि रोिै 
ििलजाग्ो पडन हुन सक्छ। छििु वजा बच्जाको आि्मन पछ्छ, भजावनजाहरू िेिै 
कजािणहरूले ि्जा्थ उच् हुन सक्छ; एक नयजाँ छििु तनजावपूण्थ हुन सक्छ, िेिै 
आ्मजाबजाबु ि हेिचजाहकतजा्थहरूले डनद्जाको क्मी अनुभव ि्छ्थन्, ि सबै्नजा नयजाँ 
द्नचयजा्थ्मजा स्मजायो्न िरििहेकजा हुन्छन्। यद्यडप PNDA अछल फिक ्छ। 

यद् तपजाईंको तनजाव, छचनतजा वजा उ्जासीको भजावनजा दुई हपतजाभन्जा बढी 
स्मयसम्म िडहिह्ो भने, केही रप ्मद्दतको पहुँच िनने ि प्जापत िनने स्मय 
भएको हुन सक्छ। PNDA ले तपजाईंको बच्जालजाई प्डतडरियजा द्न ि हेिचजाह 
िन्थ िजाह्ो बनजाउन सक्छ। िजाम्ो स्मजाचजाि यो हो डक सही सहजायतजाको सजार, 
PNDA को रिकभिी ्ि िेिै बढी ्छ। PNDA पबजाट प्भजाडवत व्यछतिहरू 
अझै पडन उत्ति्जायी ि संवे्निील हेिचजाहकतजा्थहरू हुन सक्छन्, डविेर 
ििी यद् उनीहरू आफनजा डप्य्नहरू ि डवश्वसनीय सवजास्य हेिचजाह 
पेिेविहरूद्जािजा स्मररथित ्छन् भने। 
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PNDA को सजार के को लजाडि सतक्थ  िहनु
यद् तपजाईंलजाई तपजाईं PNDA अनुभव ि द्ै हुनुहुन्छ भनेि लजाग्छ भने तयहजाँ 
िेिै ची्हरू ्छन् ्सकजा बजािे्मजा तपजाईं सचेत िहन सकनुहुने्छ: 

• सजा्मजानयतयजा भन्जा बढी छचननतत ्महसुस िनने ।

• तपजाईं सजा्मनजा िन्थ सकनुहुन् ्सतो ्महसुस िनने ।

• सजा्मजानयतयजा भन्जा बढी दुुःिी ्महसुस िनने ।  

• आफनो कुनै अर्थ निहेको ्महसुस िनने। 

• तपजाईंको बच्जा, ्ीवनसजारी वजा सजारीहरूप्डत रुछच नहुने। 

• ्ैडनक कजाय्थहरू िन्थ िजाह्ो ्महसुस हुने। 

• डनिनति छचनतजा िनने। 

• भोक्मजा परिवत्थन अनुभव िनने ।

• धयजान हिजाएको ।

• यौन समबन्ध वजा आत्मीयतजा्मजा रुछच िु्मजाउने।  

• छचिछचिजापन ि रिोिको डवसतजारित अवमि। 

यद् तपजाईं, वजा तपजाईंले खयजाल िनने व्यछतिले, यी ्मधये कुनै पडन अनुभव 
िरििहनु भएको ्छ, डविेर ििी यद् डतनीहरू दुई हपतजा भन्जा बढी स्मय्ेखि 
िहीिहेकजा ्छन् भने पहुँच िन्थ ्महतवपूण्थ ्छ – तपजाईंको स्जानीय ्ी.पी. 
(िजाकटि), बच्जा ि पजारिवजारिक सवजास्य नस्थ, वजा PNDA हेलप लजाइन-  
१३०० ७२६ ३०६ उतककृ ष्ट पडहलो चिणहरु हुन्।
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यो कत्त्तको सजा्मजानय ्छ? 
अष्टेछलयजाभरि, हिेक वर्थ १००,००० परिवजािले िभजा्थवस्जाको सुरु्ेखि 
बच्जाको पडहलो ्न्मद्नसम्मको अवमिको भजािको रूप्मजा कुनै न कुनै 
प्कजािको पेरिनेटल डिप्ेसन ि एन् जाइटी अनुभव िनने्छन्। 

५ ्मधये १ ्नजा ्न्म आ्मजाबजाबु, ि १० ्मधये १ िैि्न्मकजा आ्मजाबजाबुले 
पेरिनेटल अवमि्मजा एन् जाइटी ि/वजा डिप्ेसनको स्मसयजाग्रसत लक्षणहरु 
अनुभव ि ््थ्छन्।

पोसटनेटल सजाइकोसीस  
सजा्मजानयतयजा बच्जा ्न्मेको तीन हपतजात्भत्र पोसटनेटल सजाइकोसीस हुन्छ 
। पेरिनेटल डिप्ेसन ि एन् जाइटी ्सतै, पोसटनेटल सजाइकोसीसले उपचजाि 
ि सहजायतजा प्डत िजाम्ो प्डतडरियजा द्न्छ, डविेर ििी ्ब प्जािम्भ्मजा पडहचजान 
िरिन्छ।  

प्तयेक १००० ्मजा १ ्ेखि २ ्नजा ्न्म आ्मजाबजाबुले आफनो बच्जाको 
्न्म पछ्छ पोसटनेटल सजाइकोसीसको अनुभव ि्छ्थन्। दुल्थभ भए तजापडन, 
पोसटनेटल सजाइकोसीस, िम्भीि हुन सक्छ ि आ्मजाबजाबु ि बच्जा दुवैलजाई 
्ोखि्म्मजा पजान्थ सक्छ।  

यद् तपजाईं, वजा तपजाईंले खयजाल िनने कुनै व्यछतिले, डनमन ्मधये कुनै पडन 
लक्षणहरू अनुभव िनु्थहुन्छ भने, तुरुनतै िजाकटिलजाई ्ेिजाउनु ्महत्वपूण्थ ्छ।  
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• अस्पष्ट व्यवहजाि ि/ वजा सोच्मजा परिवत्थन हुनु - ्स्मजा उ्जाहिणकजा 
लजाडि बच्जा्मजाछर हजाडन हुने, भन्े ्सतजा  नकजािजात्मक डवचजाि स्मजावेि 
हुन सक्छ। 

• वजासतडवकतजा वजा वजासतडवकतजाको अडनत्चित भजावनजासँि डिसकनेकट हुने 
– यस्मजा नभएकजा कुिजाहरु ्ेखने वजा सुन्े स्मजावेि हुनसक्छ।

• आफनो िजािणजाहरू्मजा उललेिनीय ि अस्पष्ट परिवत्थन हुनु, वजासतडवक 
नभएकजा छच्हरु वजासतडवक ्छन् भनेि डवश्वजास िनने ।

• आफैलजाई वजा बच्जालजाई हजाडन पुयजा्थउने डवचजािहरू। 

यी लक्षणहरू सिैँ उपस्स्त नहुन सक्छन्, ति डतनीहरू क्म भएको ्सतो 
्ेखिए तजापडन यसलजाई कडहलयै बेवजासतजा िनु्थ हुँ्ैन। 

यो छचनतजा्नक हुन सक्छ, ति ककृ पयजा पेरिनेटल सजाइकोसीसको सही उपचजाि 
ि सहजायतजाको सजार उच् िेम्मसन िेट ्छ भनेि यजा् िजाखनुहोस् । 

प्भजावकजािी उपचजाि 
पेरिनेटल डिप्ेसन ि एन् जाइटीको लजाडि चजाँिै ्मद्दत िोजनजाले छ्छटो रिकभिी 
हुन सक्छ ि यसले तपजाईं, तपजाईंको बच्जा ि तपजाईंको सहजायतजा नेटवक्थ  
(पजाट्थनि, परिवजाि ि सजारीहरू) ्मजा पिेको प्भजावलजाई क्म िन्थ सक्छ ।

िेिै सहजायतजाहरु उपलब्ध ्छन्, ि पडहलो क््म तपजाईंको ्ी.पी. (िजाकटि) वजा 
बच्जा ि पजारिवजारिक सवजास्य नस्थसँि तपजाईंको आफनै ्मजानछसक सवजास्यको 
बजािे्मजा कुनै पडन छचनतजाको बजािे्मजा कुिजा िनु्थ हुने्छ। उनीहरूले तपजाईंलजाई कुन 
सहजायतजा उपलब्ध ्छ, ि उपयुति उपचजाि डवकलपहरूको बजािे्मजा रप ्जानकजािी 
प््जान िन्थ सक््छन्। 
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तपजाईंको छचनतजाको बजािे्मजा तपजाईंको ्ीवनसजारी, सजारीहरू, वजा परिवजािकजा 
स्सयहरूसँि कुिजा िनु्थहोस् तजाडक उनीहरू तपजाईंको डवचजाि ि भजावनजाहरूको 
बजािे्मजा स्ि हुन्छन् ि स्मयको यस अवमि्मजा तपजाईंलजाई सहजायतजा िन्थ 
सक््छन्। पेरिनेटल डिप्ेसन ि एन् जाइटी अनुभव ििेकजा अरू व्यछतिसँि कुिजा 
िनु्थ पडन उपयोिी हुन सक्छ तजाडक तपजाईं उनीहरूको व्यछतिित करजाको 
बजािे्मजा सुन् सकनुहुने्छ ि उनीहरूको रिकभिीलजाई तपजाईंको आफनै यजात्रजा्मजा 
प्ेिणजाको रूप्मजा हेन्थ सकनुहुने्छ। 

यद् तपजाईंले आफूले चजाहेको सतिको हेिचजाह नपजाएको, वजा कुनै सुिजाि 
नभएको ्महसुस िनु्थभयो भने, ्ोस्ो िजाय छलनुहोस्। 

अरू कसैको बजािे्मजा छचननतत हुनुहुन्छ? 
के तपजाईंले आफनो पजाट्थनि, सजारी वजा परिवजािकजा स्सयहरुको सोचजाइ, 
भजावनजा वजा व्यवहजाि्मजा कुनै परिवत्थन ्ेखनुभएको ्छ? के उनीहरू अत्भभूत 
्महसुस िरििहेकजा ्छन्? तनजाव्मजा ्छन्? घि असवजाभजाडवक रूप्मजा लरजाछलङ्ग 
्छ? सजारीहरू वजा परिवजािलजाई भेट्न वजा आफनो ्ीवनसँि स्मय डबतजाउन 
चजाहँ्ैनन्? बजाडहि ्जाँ्ैन? ्मूि ससवथििहरु? स-सजानजा कुिजा्मजा असजाधयै झकको 
्मजान्छन्?

प्जाय PNDA को लक्षणहरु अनुभव िनने व्यछतिको लजाडि प्जाय भजावनजात्मक 
ि व्यवहजारिक सहजायतजाको ्मजात्र आवशयक हुन्छ। तपजाईं यो सहजायतजा डनमन 
प्कजािले प््जान िन्थसकनु हुन्छ:

10



11

• िजाम्ो श्ोतजा हुने – व्यछतिलजाई के भन्ु ्छ, उनीहरूले कसतो ्महसुस 
िरििहेकजा ्छन् भन्े कुिजा सुन्ुहोस्। 

• डनयम्मत रूप्मजा हजालिबि बुझनुहोस्  - एक िजाम्ो श्ोतजा हुनु बजाहेक, 
तपजाईं उनीहरुले कसतो ्महसुस िरििहेकजा ्छन् भनेि उनीहरुलजाई 
सोधनुहोस ि ती भजावनजाहरुलजाई ्मजानयतजा द्नुहोस्।

• ्मद्दत िन्थ प्सतजाव िनु्थहोस्- घिको कजा्म्मजा बढी योि्जान िनु्थहोस् वजा 
उनीहरु सजारीहरूसँि बजाडहि ्जाँ्जा वजा केडह आिजा्म ि्जा्थ वजा आफनो 
्ीवनसजारीसँि एकलै स्मय डबतजाउँ्जा बच्जालजाई हेरिद्ने प्सतजाव 
िनु्थहोस्।

• उनीहरूलजाई सुतन द्न ्मद्दत िनु्थहोस् – िजातको िजाम्ो डननद्जाले ठुलो 
फिक पजान्थ सक्छ । केडह वजा पुिै- िजातको लजाडि बच्जालजाई खवजाउने 
कजा्मको ज्म्मजा ललथि्जा ठुलो फिक पजान्थ सक्छ ।

तपजाईंको ्ीवनसजारी, म्मत्र, वजा परिवजािकजा स्सयलजाई उनीहरू आफनो 
भजावनजा्मजा एकलो ्ैछनन् ि उनीहरूको लजाडि िेिै सहजायतजाहरू उपलब्ध ्छन्  
भनेि आश्वसत पजानु्थ पडन एक िजाम्ो डवचजाि हुन्छ।  

यो ्जानकजािी WayAhead को PNDA वेबसजाइटबजाट हो:  
http://pnda.wayahead.org.au/what-is-pnda/  

ककृ पयजा रप ्जानकजािीको लजाडि वेबसजाइट ्मजा ्जानुहोस्।  

http://pnda.wayahead.org.au/what-is-pnda/


्ोभजारे सेवजा 

यद् तपजाईंलजाई ्ोभजारेको आवशयकतजा ्छ भने, ककृ पयजा टेछलफोन ्ोभजारे सेवजालजाई १३१ ४५० ्मजा फोन 
िनु्थहोस्। 

उपयोिी फोन लजाइनहरू ि वेबसजाइटहरू 

PANDA िजामष्टय हेलपलजाइन –  
१३०० ७२६ ३०६   
https://www.panda.org.au/

WayAhead िाइिेकटिी – NSW को 
्मजानछसक सवजास्य समबन्धी सेवजाहरूको व्यजापक 
सूची प््जान िनने अनलजाइन स्ोत।  
www.directory.wayahead.org.au/  

्मजानछसक सवजास्य सूचनजा सेवजा –  
१३०० ७९४ ९९१     
www.wayahead.org.au/ 

MumMoodBooster  
www.mummoodbooster.com/
public/

Beyond Blue – १३०० २२ ४६३६    
https://www.beyondblue.org.au/ 

अष्टेछलयन सजाइकोलोज्कल सोसजायटी – 
१८०० ३३३ ४९७   
https://www.psychology.org.au/ 

https://www.panda.org.au/
http://www.directory.wayahead.org.au/
http://www.wayahead.org.au/ 
http://www.mummoodbooster.com/public/
http://www.mummoodbooster.com/public/
https://www.beyondblue.org.au/
https://www.psychology.org.au/
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असवीकिण   
यो ्जानकजािी िैत्क्षक उदे्दशयकजा लजाडि हो। डकनडक न त ब्ोिि ि न त वेबसजाइटहरूले ्मजाडनसहरूको 
डन्जान िन्थ सक््छ, आवशयक प्जा्थ व्यजावसजामयक सललजाह ि/ वजा ्मद्दत प्जापत िनु्थ सिैँ ्महत्वपूण्थ ्छ।  
WayAhead ले प्डतडरियजाहरुलजाई प्ोतसजाहन ि ््थ्छ ि प््जान िरिएको ्जानकजािीको बजािे्मजा 
दटपपणीहरूको सवजाित ि ््थ्छ। यस तथय पत्रलजाई WayAhead – Mental Health Association 
NSW को सवीककृ डत छलएि पुन: प्सतुत िन्थ सडकन्छ। 




