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मानसिक रोग एउटा सिककतिा अवस्ा हो जिले मासनिको िोिाई, भावना, मानसिकता, अरूिँग िम्बन्ध राखे् 
क्षमता र दैसनक कार्यमा पररवत्यन लराउन िक्छ।  वरक्तिले जीवनको िा्धारण मागहरूको िामना गन्य िक्षम नहुन 
िकने्छ। ि्ब ैउमेर, जासत, ्धम्य र आर सतरका वरक्तिहरू रि्बाट प्रभाक्वत हुन िक्छन।् रिका ्ुप्रै सनदानहरू 
हुन्छ जिमा किपे्रशन, सिनता, क्विार र ्बाधरताको दशु्चक्र (OCD), कविध्ुवी क्वकार, पीिा-पश्चात तनाव क्वकार 
(PTSD) पद्य्छन।् तपाईंको ्बचिाले भोसगरहेको हुनिकने खतराका िंकेतहरूको ्बारेमा ििेत रहन ुजरूरी ्छ। रकद 
तपाईंको ्बचिाले केही गुमाएको, जीवनमा ठूलो पररवत्यनहरू आएको त्ा कुन ैघटना घटेको अनभुव गरररहेको ्छ 
भने तरसता वरवहारहरूमा क्वशेष रूपमा धरान कदनुहोि।्
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आमा्बुवा र रेखदेखकता्यहरूका लासग
आमा्बुवा वा रेखदेखकता्य भएको नातले, तपाईं आफना ्बचिाहरू त्ा अनर 
आसरित वरक्तिहरूका लासग रामै् िोचनुहुन्छ। तपाईं सतनीहरूले देखाउने केही 
वरवहार र सतनीहरूले मद्दत पाउँ्छन ्भनने कुराको किरी िुसनश्श्चत गनने ्बारे 
सिश्नतत हुन िकनहुुन्छ वा िो ्बारे तपाईंिँग प्रश्नहरू हुन िक्छन।्

वरक्तिमा देखापनने िंकेतहरू 
• एकदम ैद:ुखी भएको महिुि हुने वा दईु हप्ाभनदा ्बढी िमर देश्ख न्बोलने
• सिश्नतत वा भरभीत हुने जिले दैसनक गसतक्वस्धहरूमा अिर पा्छ्य
• गमभीर मानसिक उतार-िढाव आउने
• वरक्तितवमा आमलू पररवत्यन आउने
• सनरनत्रण ्बाकहर रहेको जसतो देश्खने
• झै-झगिाहरू गनने
•  खाने ईच्छा नगनने वा ्बारम्बार वानता गनने वा कदिा लगाउने औषस्ध प्ररोग
गनने 

• ्बारम्बार लागू-औष्ध वा रकिी िेवन गनने
• आफैलाई द:ुख कदने वा तरिो गन्य रोजना ्बनाउने

रकद सिश्नतत हुनुहुन्छ भने के गनने?
•  सिककतिक, नि्य, सकूलको परामश्यदाता वा अनर मेकिकल पेशाकममीहरूिँग
कुरा गनु्यहोि ्

• मलूराङकन गन्य आवशरक ्छ वा ्ैछन िोधनुहोि ्
• परामश्य त्ा औषस्ध जसता उपिार क्वकलपहरूको ्बारेमा िोधनुहोि ्

मानसिक रोगहरूको उपिार गन्य िककन्छ।

सनको हुने िमभवना हुन्छ।

18.1% अमेररकी वरसक मासनिहरू, 
करी्ब 42 समसलरन मासनिहरू, सिनता 
क्वकारहरू जसतै आतंक क्वकार, सिनता 
र ्बाधरताको दशु्चक्र (OCD), पीिा-
पश्चात तनाव क्वकार (PTSD), वरापक 
सिनता क्वकार र फोक््बराहरू भएर 
्बाँिेका हुन्छन।्

िार जना वरसक मधरे एक जनामा – 
करर्ब 61.5 समसलरन अमेररकीहरू – एक 
वष्यमा मानसिक रोगको अनभुव गद्य्छन।् 

मानसिक सवास्थरको पररिर

13-18 वष्यका 20% रवुाहरूलाई क्वशेष वष्यमा
गमभीर मानसिक क्वकारहरू हुने गद्य्छ।

तपाईंलाई  
थाहा थथयो??

Mental Health  -  Nepali



िन्दर्भहरू र जानकारी प्रदानकर्ता: 
-mentalhealth.gov

-nami.org
-nimh.nih.go

Visit parentnetworkwny.org for more info.

मनोरोग सिककतिक: मानसिक 
सवास्थर क्वकारहरूका लासग, ि्ैब 
उमरेका क््बरामीहरूको सनदान गनने, 
उपिार गनने त्ा जारी सराहार 
प्रदान गनने र औषस्धहरू लेखे् कार्य 
गद्य्छ।
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के तपाईंलाई आफनो ्बचिािँग मानसिक सवास्थरका ्बारेमा कुराकानी िरुू गन्य 
िहरोगको खाँिो ्छ? 

प्रश्नहरू िोधनुहोि।् री कुराहरू्बाट िरुू गनने प्रराि गनु्यहोि:्
• के भइरहेको ्छ भनने ्बारेमा मलाई ि्ब ैकुरा ्बताऊ? सतमी कसतो महिुि गरररहेका
्छौ?
• के सतमीलाई क्वगतमा पसन रसतै महिुि भएको स्रो?
•  ककहलेकाहीं सतमीले आफना अनभुसूतहरूको ्बारेमा आफूभनदा ठूला वरक्तिहरूिँग कुरा
गनु्यप्छ्य। रहाँ िनुने म ्ुछ। राम्ो महिुि गराउन मलेै किरी मद्दत गन्य िक्ुछ?

• के सतमीलाई आफनो िमसरा ्बारे किैिँग कुरा गरँू जसतो लाग्छ?
•  म सतम्ो िरुक्षाको ्बारेमा सिश्नतत ्ुछ। तपाईंलाई आफैं लाई वा अनर कोही वरक्तिलाई
हानी गनने क्विार आएका ्छन ्मलाई ्बताउन िकनहुुन्छ?

तपाईंको ्बचिाले जे भन्छ तरिलाईधरानपवू्यक िनुनहुोि।्  तपाईंले जे िनुनभुरो िो 
दोहोरा्यउनहुोि।् रिो गना्यले तपाईंको ्बचिाले तपाईं उिले भनेको कुरा ्बझुनभुएको ्छ 
भनने लाग्छ र तपाईंले िही िूिना पाउनु भएको ्छ भने भनने कुरा िसुनश्श्चत हुन्छ।

आफनो ्बचिािँग कुरा गदा्य:
• सि्ध ैकुरा गनु्यहोि

्• उनीहरूले ्बझुन िकने शबदहरू ्बोलनहुोि
्• तपाईंको ्बचिाले िरुश्क्षत र िहज महिुि गनने िमर ्छनौट गनु्यहोि

्• प्रसतकक्रराको लासग पख्यनहुोि
्• रकद उनीहरू अलमलमा परे वा श्खनन भए भने असल क््बसतारै जानुहोि ्वा पुन:

दोहोरा्यउनहुोि ्
• खलेुर िनुनहुोि

्
तपाईंले आफनो ्बचिालाई उिका वा उनका अनुभसूतहरूको ्बारेमा तपाईंलाई भनन 
कदनपु्छ्य।

आफनो ्बचिालाई िहारता गनु्यहोि ्
रकद तपाईंलाई आफनो ्बचिालाई िहारताको खाँिो ्छ वा ऊ आफैलाई वा अनर 
वरक्तिलाई हानी गनने खतरामा ्छ भनने लाग्छ भने ततकाल िहरोग खोजनहुोि।् 
्बाल्बासलकाहरूको मानसिक सवास्थरका ्बारेमा ्प कुराहरू ्ाहा पाउन िाहने आमा्बवुा 
त्ा रेखदेखकता्यहरूका लासग ्ुप्रै िंिा्धनहरू ्छन।्

िमाज िेवक: मनोक्वज्ान 
परामश्य, माग्यदश्यन, र िहारता, 
िा्धारणतरा िामाश्जक 
िेवाहरूको रूपमा रहेका हुन्छन।्

मनोवजै्ासनक: किपे्रशन, सिनता, 
फोक््बराहरू, आतंक र खाने 
क्वकारहरूको परीक्षण गनने 
त्ा उपिार गनने काम गद्य्छ।  
िम्बन्ध त्ा तनाव िम्बन्धी 
िमसराहरूमा पसन मद्दत गद्य्छ। 

किले के ग्छ्य?

मानसिक सवास्थरको ्बारेमा किरी कुरा गनने

तपाईंले थप 
जान्न प्नने


