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பேறுகால மனசபசார்வு மற்றும் ேதட்டம்’ 
(Perinatal Depression and Anxiety (PNDA)) 
என்ால் எனன?
பேறுகால மனசபசார்வும், ேதட்டமும் ேிரசவதததிற்கு முனபும், ேிரசவதததிற்குப் 
ேி்கும் ஏற்ேடும்.

“Perinatal” (பேறுகாலம்) எனேது ேிரசவதததிற்கு முனனும், ேினனும் உள்ள 
சமீே காலத்தக் கு்ிக்கும், மற்றும் ‘ேிரசவதததிற்குப்-ேி்கான’ என் 
அர்ததமு்்டய “postnatal” என் சசால்்ல வி்ட இது சி்நதசதனத சதரிவு 
சசயயப்ேடுகதி்து, இதன அ்ிகு்ிகள, சிலருக்கு கர்ப்ேகாலதததில், அல்லது 
குழந்த ேி்ப்ேதற்கான பேரம் சேருங்கும் ோடக்ளில் ஏற்ே்டலாம். 

சோதுவாக, பேறுகால மனசபசார்வு மற்றும்/அல்லது ேதட்டம் குழந்த 
அல்லது ேிள்்ள ஒனறு வரப் போகதி்து எனேது சதரியவரும் ோ்ளிலிருநது 
குழந்த வநத ேி்கு ஒரு ஆண்டு வ்ரக்கும் உள்ள காலப்ேகுததியில் 
ஏற்ேடும். இநதக் காலப் ேகுததி்ய விவரிக்கப் ேயனேடுததப்ே்டக் கூடிய 
சசாற்க்ளில் “postpartum”, “antenatal”, அல்லது “puerperal” ஆகதிய சசாற்கள 
உள்ள்டங்கும். 

PNDA யாருக்கு ஏற்ே்டலாம்?
PNDA எனேது புததிய தாயமார்க்்ள மடடுபம ோததிப்ேததில்்ல, எல்லா 
வ்கயான சேற்ப்ார்களுக்கும் இது ஏற்ே்டலாம்: தந்தமார்கள, 
குழந்தக்்ளப் சே்ாத சேற்ப்ார்கள, ோலினம் மா்ியவர்கள, ேி்நத 
குழந்தயின சவவபவறு ோலினத்தச பசர்நத சேற்ப்ார்கள, மற்றும் 
குழந்த்ய மடடும் கருவில் சுமநத ேததிலித-தாயகள (surrogates) 
ஆகதிபயாருக்கும் இது ஏற்ே்டலாம். வ்ளர்ப்புப் ேராமரிப்ோ்ளர்கள, ததசதடுதத 
சேற்ப்ார்கள மற்றும் குடும்ே உ்வினர்கள ஆகதிபயாரும் புததிய குழந்த 
அல்லது ேிள்்ள ஒன்ின வரு்க்யப் ேற்்ிய பேறுகால மன-ேலப் 
ேிரசசி்னகளுக்கு ஆ்ளாகக்கூடும். 



அது எப்போது ஒரு ேிரசசி்னயாக 
இருக்கும்?
சேரும்ோன்மயான புதுப் சேற்ப்ார்களுக்கும், ேராமரிப்ோ்ளர்களுக்கும் 
மன-ேதி்லயில் ஏற்்த தாழ்வுகள இருக்கும்; உங்களு்்டய குடும்ேதததில் ஒரு 
ேிள்்ள வநது பசர்வதற்கு முனோன காலப்ேகுததி அழுததம் மிக்கதாகவும், 
ஓர்ளவிற்கு அசசமூடடுவதாகவும் கூ்ட இருக்கலாம். குழந்த அல்லது 
ேிள்்ள ஒனறு வநதுபசர்நத ேி்கு, ேல காரணங்க்்ள முனனிடடு 
உணர்சசிகள அ்லபமாதலாம்; புததிய குழந்த ஒனறு மன-அழுததம் 
தருவதாய இருக்கலாம், ேல சேற்ப்ார்களும், ேராமரிப்ோ்ளர்களும் ேதிதததி்ர 
கு்்விற்கு ஆ்ளாகலாம், மற்றும் வீடடிலுள்ள ஒவசவாருவரும் புததியசதாரு 
ததினசரி வழக்கதததிற்குத தம்்ம சரிப்ேடுதததிக்சகாள்ள பவண்டியிருக்கும். 
இருநதாலும் PNDA எனேது சி்ிது பவறுேட்டதாகும். 

உங்களு்்டய மன-அழுததம், கவ்ல, அல்லது பசாக உணர்வுகள இரண்டு 
வாரங்களுக்கு பமல் நீடிததால், மற்்வர்க்ளி்டமிருநது சி்ிது பமலததிக உதவி 
ோ்ட பவண்டிய காலமாக அது இருக்கலாம். உங்களு்்டய குழந்தக்கு 
பவண்டிய்தச சசயது அ்தப் ேராமரிப்ே்த PNDA கடினமாக்கக் 
கூடும். சரியான ஆதரவுதவியு்டன PNDA-யில் இருநது குணம் அ்்டயும் 
வீதம் மிக உயர்வு எனேது இங்கு ேல்ல சசயததி. கு்ிப்ோக PNDA-யினால் 
ோததிக்கப்ேட்டவர்களுக்கு அவர்க்ளது அனேிற்கு உரியவர்க்ளி்டமிருநதும், 
ேம்ேிக்்கக்கு உரிய சுகாதாரப் ேராமரிப்புத சதாழிலா்ளர்க்ளி்டமிருநதும் 
உதவி கதி்்டக்குமானால், அவர்கள  இப்போதும் குழந்தக்கு பவண்டிய்தச 
சசயயும் உணர்ததி்ன மிக்க ேராமரிப்ோ்ளர்க்ளாக இருக்கலாம்.
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PNDA இருப்ேதற்கான அ்ிகு்ிகள 
எனனவாக இருக்கும்?
நீங்கள PNDA -யிற்கு ஆடேடடிருக்கக்கூடும் எனறு நீங்கள ேதி்னததால், 
நீங்கள எசசரிக்்கயாக இருக்கபவண்டிய ேல அ்ிகு்ிகள உள்ளன:

• வழக்கமாக இருப்ே்த வி்ட அததிகமாகக் கவ்லப்ே்டல்.

• உங்க்ளால் சமா்ளிக்க இயலாத்தப் போன் உணர்வு.

• வழக்கமாக இருப்ே்த வி்ட அததிகமாய பசாகமாக இருததல்.

• தான எதற்கும் ேிரபயாசனமில்்ல என் உணர்வு.

• உங்களு்்டய குழந்த, வாழ்க்்கதது்ணவர், அல்லது ேண்ேர்க்ளில் 
ஆர்வம் இல்லாமல் போயவிட்ட ேதி்ல.

• அன்ா்ட அலுவல்க்்ளச சசயவததில் அததிக சிரமப்ே்டல்.

• சதா்டர்நது கவ்லப்ேடடுக்சகாண்டிருததல்.

• உணவின மீதான ோட்டதததில் ஏற்ேடும் மாற்்ங்கள.

• கவனக் குவிவு இழப்பு.

• ோலு்வில் அல்லது சேருக்கதததில் ஆர்வ இழப்பு.

• அததிக பேரதததிற்கு நீடிக்கும் சிடுசிடுப்பு மற்றும் சினம்.

நீங்கப்ளா, நீங்கள ேராமரிததுவரும் ஒருவபரா இவற்்ில் எதற்காவது 
ஆடேடடுக்சகாண்டிருநதால், கு்ிப்ோக, அ்வ இரண்டு வாரங்களுக்கு 
பமல் நீடிததுக்சகாண்டிருநதால், நீங்கள உதவி ோ்டபவண்டியது முக்கதியம் 
– உங்களு்்டய உளளூர்ப்-ேகுததிப் சோது மருததுவர், ‘குழந்த மற்றும் 
குடும்ே ேலச சசவிலி’்யப் ோர்ப்ேது, அல்லது ‘PNDA உதவித சதா்லபேசி 
இ்ணப்பு’ இலக்கமான 1300 726 306-்வ அ்ழப்ேது ஆகதியன நீங்கள 
பமற்சகாள்ளபவண்டிய முதல் ே்டவடிக்்கக்ளாகும். 
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இது எவவ்ளவு சோதுவானது?
கர்ப்ேதததின துவக்கதததிலிருநது, குழந்தயின முதல் ேி்நத ோள வ்ர 
நீடிக்கும் காலதததின ஒரு ேகுததியாக ஏதாவசதாரு வ்கயான பேறுகால 
மனசபசார்வு மற்றும் ேதட்டதததிற்கு ஆஸததிபரலியா முழுதும் ஒவசவாரு 
ஆண்டும் 100,000 குடும்ேங்கள ஆ்ளாகதின்ன. 

குழந்த்யப் ேிரசவிதத 5 சேற்ப்ார்க்ளில் ஒருவரும், குழந்த்யப் 
ேிரசவிக்காத 10 சேற்ப்ார்க்ளில் ஒருவர் வ்ரக்குமான சேற்ப்ாரும் 
பேறுகாலப் ேகுததியில் ேிரசசி்னக்குரிய ேதட்டம் மற்றும்/அல்லது 
மனசபசார்விற்கு ஆ்ளாகதி்ார்கள. 

ேிரசவதததிற்குப் ேி்கான மனப் ேி்ழ்சசி
சோதுவாக ேிரசவதததிற்குப் ேி்கான மனப் ேி்ழ்சசியானது குழந்த 
ேி்நதததிலிருநது மூனறு வாரங்களுக்குள்ளாக ஏற்ேடுகதி்து. பேறுகால 
மனசபசார்வு மற்றும் ேதட்டத்தப் போல ேிரசவதததிற்குப் ேி்கான மனப் 
ேி்ழ்சசியும், கு்ிப்ோக ஆரம்ேதததிபலபய கண்டுேிடிக்கப்ேடும் சோழுது,  
சிகதிச்ச மற்றும் ஆதரவுதவிகளுக்கு ேல்ல ேததில்ளிக்கதி்து.  

குழந்த்யப் ேிரசவிதத 1000 சேற்ப்ார்க்ளில் 1 முதல் 2 
வ்ரயானவர்களுக்கு அவர்களு்்டய குழந்த ேி்நத ேி்கு 
ேிரசவதததிற்குப் ேி்கான மனப் ேி்ழ்சசி ஏற்ேடுகதி்து. ேிரசவதததிற்குப் 
ேி்கான மனப் ேி்ழ்சசி அரிதானது என்ாலும், அது ோரதூரமானதாக 
இருக்கலாம், அதது்டன சேற்ப்ாருக்கும், குழந்தக்கும் அது ஆேத்த 
ஏற்ேடுததுவதாக இருக்கலாம். 

உங்களுக்பகா, நீங்கள ேராமரிததுவரும் யாராவது ஒருவருக்பகா ேினவரும் 
அ்ிகு்ிக்ளில் ஏதும் இருக்குமானால், மருததுவர் ஒருவ்ர உ்டனடியாகப் 
ோர்க்கபவண்டியது முக்கதியம் 
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• காரணமில்லாத ே்டத்த மற்றும்/அல்லது எண்ணங்க்ளில் ஏற்ேடும் 
மாற்்ங்கள – இததில் சிததப்ேிர்ம உள்ள்டங்கும், உதாரணதததிற்கு, 
குழந்தக்குத தீங்கு ஏற்ேடடுவிடுபமா என் ேிர்ம.

• யதார்ததமான உண்்ம-ேதி்லயு்டன சதா்டர்பு அற்றுப்போகுதல், 
அல்லது யதார்ததத்தப் ேற்்ிய உறுததியற்் உணர்வு – இல்லாத 
வி்டயங்க்்ளப் ோர்ப்ேது அல்லது காதால் பகடேது ஆகதியன இததில் 
உள்ள்டங்கக்கூடும். 

• புரிநதுணர்வுக்ளில் அவதானிக்கததக்க, மற்றும் காரணமற்் மாற்்ம், 
உண்்மயற்் வி்டயங்கள உண்்மயான்வ எனறு ேம்புவது ஆகதியன 
இததில் உள்ள்டங்கும். 

• தனக்கு அல்லது குழந்தக்குத தீங்கு வி்்ளவிப்ே்தப் ேற்்ிய 
சிநத்னகள.

இநத அ்ிகு்ிகள எல்லா பேரங்க்ளிலும் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால், 
அநத அ்ிகு்ிகள தணிநதுவிட்டது போலத பதான்ினாலும், அவற்்்ப் 
பு்க்கணிததுவி்டக் கூ்டாது. 

இது கவ்லயூடடுவதாக இருக்கலாம், ஆனால், சரியான சிகதிச்ச மற்றும் 
ஆதரவுதவியு்டன ேிரசவதததிற்குப் ேி்கான மனப் ேி்ழ்சசி கு்்யும் வீதம் 
அததிகம் எனே்தத தயவுசசயது ேதி்னவில் சகாளளுங்கள. 

சசயலூக்கம் மிக்க சிகதிச்ச
பேறுகால மனசபசார்வு மற்றும் ேதட்டதததிற்காக ஆரம்ே ேதி்லயிபலபய உதவி 
ோடினால் இனனும் வி்ரவான குணம்்டவு ஏற்ே்டலாம், மற்றும் உங்கள 
மீதும், உங்களு்்டய ேிள்்ளயின மீதும், உங்களுக்கு ஆதரவுதவியாக 
இருப்ேவர்கள மீதும்  (வாழ்க்்கதது்ணவர், குடும்ேதததினர் மற்றும் 
ேண்ேர்கள) ஏற்ேடும் தாக்கம் கு்்யலாம்.  
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கதி்்டக்கும் ஆதரவுதவிகள ேதி்்ய உள்ளன, மற்றும் உங்களு்்டய மன-
ேலத்தப் ேற்்ி உங்களுக்கு இருக்கும் கவ்லகள எ்தயும் கு்ிதது 
உங்களு்்டய ஜீ.பீ அல்லது ‘குழந்த மற்றும் குடும்ே ேலச சசவிலி’யு்டன 
பேசுவது முதல் கட்ட ே்டவடிக்்கயாகும். கதி்்டக்கும் ஆதரவுதவிக்்ளப் 
ேற்்ியும், உங்களுக்கு ஏற்் சிகதிச்சத சதரிவுக்்ளப் ேற்்ியுமான 
பமலததிகத தகவல்க்்ள அவர்க்ளால் உங்களுக்குக் சகாடுக்க இயலும். 

உங்களு்்டய கவ்லக்்ளப் ேற்்ி உங்களு்்டய வாழ்க்்கதது்ணவர், 
ேண்ேர்கள அல்லது குடும்ே அங்கததவர்களு்டன நீங்கள பேசினால், 
உங்களு்்டய எண்ணங்க்்ளயும், உணர்வுக்்ளயும் அவர்க்ளால் 
சதரிநதுசகாள்ள இயலும், மற்றும் இநதக் காலதததின ஊ்டாக உங்களுக்கு 
உதவியாக இருக்க அவர்க்ளால் இயலும். பேறுகால மனசபசார்வு 
மற்றும் ேதட்டத்த அனுேவிதத மற்்வர்களு்டன பேசுவது உதவியாக 
இருக்கும், இதன மூலம் அவர்க்ளின தனிப்ேட்ட க்த்யப் ேற்்ி நீங்கள 
சசவிமடுக்கலாம் மற்றும் அவர்கள குணம்்டநத விதம் உங்கள சசாநத 
ேயணதததில் ஒரு உதபவகத்த அ்ளிக்கலாம்.

நீங்கள விரும்பும் அ்ளவிற்கான ேராமரிப்பு உங்களுக்குக் கதி்்டக்கவில்்ல, 
அல்லது முனபனற்்ம் எதுவும் இல்்ல எனறு நீங்கள ேதி்னததால், 
இரண்்டாவது அேிப்ேிராயம் ஒன்் ோடுங்கள. 

யாராவசதாருவ்ரப் ேற்்ிக் கவ்லப்ேட
டுக்சகாண்டிருக்கதிறீர்க்ளா?
உங்களு்்டய வாழ்க்்கதது்ணவர், ேண்ேர் அல்லது குடும்ே 
அங்கததுவரு்்டய எண்ணங்கள, உணர்வுகள அல்லது ே்டத்தயில் 
மாற்்ங்கள எ்தயும் கவனிததீர்க்ளா? அவர்க்ளால் ேதில்ம்யச 
சமா்ளிக்க இயலாதது போல் சதரிகதி்தா? அவர்கள மன-அழுதததததிற்கு 
ஆடேடடிருக்கதி்ார்க்ளா? எப்போதும் இல்லாத்தப் போல வீடடில் சோருடகள 
அங்குமிங்கும் கதி்டக்கதின்னவா? ேண்ேர்கள அல்லது குடும்ேதததின்ரப் 
ோர்க்கபவா, தனது வாழ்க்்கதது்ணவபராடு பேரம் கழிக்கபவா விருப்ேம் 
இல்லாமல் இருக்கதி்ாரா? சவ்ளியில் போகாமல் இருக்கதி்ாரா? மன-ேதி்ல 
மாற்்ங்கள உள்ளனவா? சிறு வி்டயங்க்்ளப் ேற்்ிக் கூ்ட அததிகமாக 
சினப்ேடுகதி்ாரா? 
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PNDA -வின அ்ிகு்ிகளுக்கு ஆடேடடுக்சகாண்டிருப்ேவர்களுக்குப் 
சேரும்ோலும் பத்வப்ேடுவது எல்லாம் உணர்வுரீததியான, ே்்டமு்்யான 
ஆதரவுதவிகள மடடுபம. ேினவரும் வழிக்ளில் நீங்கள இநத உதவிக்்ளச 
சசயயலாம்:

• அவர்கள சசால்வ்த ேல்ல விதமாக சசவிமடுததுக் பகடேது – அவர் 
சசால்வது எனன எனே்தயும், அவர்களு்்டய உணர்வுகள எனன 
எனே்தயும் காதுசகாடுததுக் பகளுங்கள.

• அவர் எப்ேடி இருக்கதி்ார் எனறு அடிக்கடி ோருங்கள - அவர் 
சசால்வ்த காதுசகாடுததுக் பகடேதற்கும் பமல், அவர் எப்ேடி 
இருக்கதி்ார் எனறு அவ்ரயும் பகளுங்கள, அதது்டன அவர்களு்்டய 
உணர்வுக்்ள ஏற்றுக்சகாளளுங்கள.  

• அவருக்கு உதவி சசயய முனவாருங்கள – வீடடு பவ்லக்ளில் 
அததிகமாக உதவுங்கள, மற்றும் ேண்ேர்களு்டன அவர் சவ்ளிபய 
சசல்லும் சோழுது, அவர் ஓயசவடுக்கும் சோழுது அல்லது 
வாழ்க்்கதது்ணவரு்டன அவர் தனியாக பேரம் கழிக்கச 
சசல்லும்சோழுது குழந்த்யக் கவனிததுக்சகாள்ள முனவாருங்கள. 

• அவர் ேதிதததி்ர சகாள்ள உதவுங்கள – இரவில் ேன்ாக உ்ங்குவது 
ஒரு சேரும் விதததியாசத்த ஏற்ேடுததும். குழந்தக்கு இரவில் சி்ிது 
பேரதததிற்கு, அல்லது முழு இரவிற்கும் உணவு ஊடடும் சோறுப்்ே 
நீங்கள எடுததுக்சகாளவது அவருக்கு ஒரு சேரும் உதவியாக 
இருக்கும். 

உங்களு்்டய வாழ்க்்கத து்ணவபரா, ேண்ேபரா குடும்ே அங்கததவபரா 
தனியாக இல்்ல எனறும், அவருக்கான உதவிகள ேதி்்ய உள்ளன எனறும் 
அவருக்கு உறுததிய்ளிப்ேதும் ஒரு ேல்ல பயாச்னயாகும். 

இநதத தகவல்கள WayAhead’s PNDA வின ேினவரும் வ்லததலதததிலிருநது 
சே்ப்ேட்டன: http://pnda.wayahead.org.au/what-is-pnda/ 

பமலததிகத தகவல்களுக்குத தயவுசசயது இநத வ்லததலதததிற்குச 
சசல்லுங்கள. 

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


சமாழிசேயர்ப்ோ்ளர் பச்வ

சமாழிசேயர்ப்ோ்ளர் ஒருவர் உங்களுக்குத பத்வப்ேட்டால், தயவு சசயது ‘சதா்லபேசி 
சமாழிசேயர்ப்ோ்ளர் பச்வ’்ய 131 450-இல் அ்ழயுங்கள. 

உேபயாகமுள்ள சதா்லபேசி 
இ்ணப்புகள மற்றும் வ்லததலங்கள

PANDA பதசிய உதவி இ்ணப்பு -  
1300 726 306  
https://www.panda.org.au/

WayAhead விேரத-ததிரடடு -  
NSW மாேதிலதததில் உள்ள மன-ேலம் 
சம்ேநதப்ேட்ட பச்வக்ளின விரிவான 
ேடடியல் ஒன்் அ்ளிக்கும் இ்ணய 
வ்ளம் - www.directory.wayahead.org.au/  

‘மன-ேலத தகவல் பச்வ (Mental Health 
Information service) - 1300 794 991  
www.wayahead.org.au/ 

MumMoodBooster  
www.mummoodbooster.com/public/

‘ேிபயாண்ட-ப்ளூ’ (Beyond Blue) -  
1300 22 4636  
https://www.beyondblue.org.au/ 

‘ஆஸததிபரலிய உ்ளவியலா்ளர் சங்கம்’ 
(Australian Psychological Society) -  
1800 333 497  
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/
https://www.beyondblue.org.au/
https://www.psychology.org.au/


சோறுப்புத து்ப்பு 
இநதத தகவல்கள கல்வி போக்கதததிற்கான்வ. தகவல் ஏடுக்ளாபலா, 
வ்லததலங்க்ளாபலா மக்க்ளின ேதி்ல எனன எனறு கண்்ட்ிய இயலாது எனேதனால், 
பத்வப்ேடும் சோழுது சதாழில்-வல்லுனர் அ்ிவு்ர்யப் சே்பவண்டியது 
அ்னதது பவ்்ளக்ளிலும் முக்கதியம். இங்கு சகாடுக்கப்ேடடுள்ள தகவல்க்்ளப் 
ேற்்ிய ேினனூட்டல்க்்ள WayAhead ஊக்குவிதது அவற்்்ப் ேற்்ிய கருதது்ரக்்ள 
வரபவற்கதி்து. WayAhead – Mental Health Association NSW -இற்குத சதரிவிக்கப்ேடும் ஒரு 
ஏற்புக்கூற்று்டன இநதத தகவல் ஏடு மீளுற்ேதததி சசயயப்ே்டலாம். 

WayAhead - Mental Health Association NSW
Suite 2.01, Building C, 33 Saunders St,  
Pyrmont, NSW 2009
info@wayahead.org.au
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