পরিরিরি
এই প্রচারপত্র হচ্ছে তার জন্য যে বাইচ্ছপালার বযাধি (মাচ্ছে মাচ্ছে োচ্ছে বাইচ্ছপালার ক্ষধতোরে বযাধি বা পাগচ্ছলর বযাধি বলা হচ্ছে থাচ্ছে) সম্পচ্ছেে যেউ যবধি
জান্চ্ছত চাে। োর বাইচ্ছপালার বযাধি আচ্ছে, তার বন্ধু ও আত্মীেস্বজচ্ছন্র জন্য এটা ধবচ্ছিষ েচ্ছর সহােে। অচ্ছন্ে ধপতামাতা এচ্ছে “বাইচ্ছপালার বযাধি” ন্া বচ্ছল
“বাইচ্ছপালার” বলচ্ছত চান্ যেন্ন্া তাচ্ছের অসুস্থতা আচ্ছে, বযাধি ন্ে।
এই প্রচারপচ্ছত্র ো বর্েন্া েরা হচ্ছেচ্ছে:
 বযাধি
 এটার সৃষ্ট ধেেু সমসযা
 মাধন্চ্ছে চলার পন্থা
 ধবেযমান্ ধেেু ধচধেৎসা
বাইপপালাি বযারি রি?
বাইচ্ছপালার বযাধিচ্ছে ‘পাগলাধম ধবষণ্ণতা’ বলা হচ্ছতা। পুচ্ছরাচ্ছন্া ন্াচ্ছম বলচ্ছত যগচ্ছল, বাইচ্ছপালার বযাধিচ্ছত আক্রান্ত যোচ্ছন্া বযধির যমজাচ্ছজর তীব্র উঠান্ামা থােচ্ছব। এটা
সািারর্ত েচ্ছেে সপ্তাহ বা মাস িচ্ছর চলচ্ছত পাচ্ছর ো আমাচ্ছের অধিোাংচ্ছির অধিজ্ঞতার অচ্ছন্ে বাইচ্ছর। এগুচ্ছলা ধন্ম্নরূপ:
রিিু বা ‘রবষণ্ন্তামূলি’
উঁিু বা ‘পাগলারম’
রমশ্র

তীব্র ধবষণ্নতা ও হতািার অন্ুিূধত
চরম সুখ ও আন্চ্ছের অন্ুিূধত
উোহরর্ স্বরূপ, অধস্থরতার সাচ্ছথ ধবষণ্ণ যমজাজ ও এেটি পাগলাধম ঘটন্ার অধতধরি েমেোন্ড

বাইপপালাি বযারি সািািণভাপব িিটু কু দেখা যায়?
প্রধত 100 জন্ প্রাপ্তবেস্ক বযধির মচ্ছিয 1 জচ্ছন্র জীবচ্ছন্র যে যোচ্ছন্া সমে বাইচ্ছপালার বযাধি থাচ্ছে। এটা সািারর্ত ধেচ্ছিার বেচ্ছসর সমে বা তার পর িুরু হে।
40 বেচ্ছরর পর এটা সািারর্ত হে ন্া। পুরষু ও মধহলা সমান্িাচ্ছব আক্রান্ত হে।
এগুপলা দিাি িিপিি?
বাইপপালাি 1
 েমপচ্ছক্ষ এেটি উচ্চ বা পাগলাধমর ঘটন্া থােচ্ছব, ো এে সপ্তাচ্ছহর যবধি সমে থােচ্ছব।
 বাইচ্ছপালার 1 বযাধিসহ ধেেু যলাচ্ছের িুিমু াত্র পাগলাধমর ঘটন্া থােচ্ছব, েধেও অধিোাংচ্ছির ধবষণ্ণতার ঘটন্াও থােচ্ছব।
 ধচধেৎসা ন্া েরাচ্ছন্া হচ্ছল, পাগলাধমর ঘটন্া 3 যথচ্ছে 6 মাস থাচ্ছে।
 ধবষণ্ণতার ঘটন্া ধচধেৎসা ন্া েরাচ্ছন্া হচ্ছল 6 যথচ্ছে 12 মাস থাচ্ছে।
রবপপালাি 2


মারাত্মে ধবষণ্ণতার এোধিে ঘটন্া থােচ্ছব, তচ্ছব িুিু হালো পাগলাধমর ঘটন্া থােচ্ছব – তাচ্ছেরচ্ছে ‘হাইচ্ছপামযাধন্ো’ বচ্ছল।

দ্রুি আবিতি


12 মাচ্ছসর মচ্ছিয চার বাচ্ছরর যবধি যমজাজ পধরবতে চ্ছন্র ঘটন্া ঘচ্ছট। প্রধত 10 জচ্ছন্র মচ্ছিয 1 জচ্ছন্র যক্ষচ্ছত্র এই ঘটন্া ঘচ্ছট, এবাং তা বাইচ্ছপালার 1 ও 2
উিে িরচ্ছন্র হচ্ছত পাচ্ছর।

সাইপলারিরময়া


উঠান্ামার ঘটন্া সম্পূর্ে বাইচ্ছপালার বযাধিগ্রচ্ছের মত যমজাজ অতটা মারাত্মে ন্ে, ধেন্তু এটা েীঘোধেত হচ্ছত পাচ্ছর। এটা এেটি পুচ্ছরা বাইচ্ছপালার
বযাধিচ্ছত পধরর্ত হচ্ছত পাচ্ছর।

িী িািপণ বাইপপালাি বযারি হয়?
আমরা এটা িাচ্ছলা বুধে ন্া, ধেন্তু গচ্ছবষর্া যথচ্ছে জান্া োে যে:



বাইচ্ছপালার বযাধি পধরবাচ্ছরর মচ্ছিয চচ্ছল – এটা মচ্ছন্ হচ্ছে যে, এটা যবচ্ছে ওঠার প্রধক্রোর যচচ্ছে ধজচ্ছন্র সাচ্ছথ যবধি সম্পেে েুি।
মধেষ্ক বযবস্থা ো আমাচ্ছের যমজাজ ধন্েন্ত্রর্ েচ্ছর থাচ্ছে, যসখাচ্ছন্ যোচ্ছন্া িারীধরে সমসযা থােচ্ছত পাচ্ছর – এ োরচ্ছর্ ওষুি প্রচ্ছোচ্ছগর মািযচ্ছম বাইচ্ছপালার
বযাধি ধন্েন্ত্রর্ েরা োে।
চাচ্ছপর অধিজ্ঞতা বা িারীধরে অসুস্থতার োরচ্ছর্ মাচ্ছে মাচ্ছে ঘটন্া ঘটচ্ছত পাচ্ছর।



এপি দিমি লাপগ?
এটা ধন্িে র েচ্ছর আপন্ার যমজাজ যোন্ ধেচ্ছে ঘুচ্ছরচ্ছে তার উপর।
 রবষণ্ণিা
ধবষণ্ণতার অন্ুিূধত হচ্ছে এমন্ ো আমরা মাচ্ছে মাচ্ছে অন্ুিব েধর। এটা আমাচ্ছের জীবচ্ছন্র সমসযা ধচন্চ্ছত ও সামলাচ্ছতও সাহােয েচ্ছর থাচ্ছে, ধেন্তু ধিধন্েযাল
ধবষণ্ণতা বা বাইচ্ছপালার বযাধিচ্ছত ধবষণ্ণতার অন্ুিূধত মেতর। এটা েীঘেতর সমচ্ছের জন্য চচ্ছল এবাং স্বািাধবে জীবচ্ছন্র সাচ্ছথ মাধন্চ্ছে যন্োটা েঠিন্ বা অসম্ভব
েচ্ছর যতাচ্ছল। আপধন্ েধে ধবষণ্ণ হচ্ছে োন্, আপধন্ এই িরচ্ছন্র ধেেু পধরবতে ন্ লক্ষয েরচ্ছবন্:
আপবগময়










অসুখী থাোর অন্ুিূধত ো োচ্ছে ন্া
যোচ্ছন্া োরর্ োোই আপন্ার অচ্ছোচ্ছর োন্না েরচ্ছত চাওোর অন্ুিূধত
ধবষচ্ছে আগ্রহ হারাচ্ছন্া
যোচ্ছন্া ধেেু উপচ্ছিাগ েরচ্ছত অসমথে হওো
অধস্থর ও রাগ অন্ুিব েরা
আত্মধবশ্বাস হারাচ্ছন্া
অোচ্ছজর, অপেোপ্ত ও ধন্রাি যবাি েরা
স্বািাধবচ্ছের যচচ্ছে যবধি ধবরি যবাি েরা
আত্মহতযার ধচন্তা েরা ।

রিতা




ইধতবাচে বা আিাপ্রেিাচ্ছব ধচন্তা েরচ্ছত পাচ্ছর ন্া
এমন্ধে সািারর্ ধসদ্ধান্ত ধন্চ্ছতও েঠিন্ লাগচ্ছে
মচ্ছন্াচ্ছোচ্ছগ সমসযা।

শািীরিি




ক্ষু িা ও ওজন্ হারাচ্ছন্া
ঘুমচ্ছু ত যেচ্ছত সমসযা
স্বািাধবচ্ছের যচচ্ছে আচ্ছগ ঘুম যথচ্ছে ওঠা





খুব পধরশ্রান্ত যবাি েরা
যোষ্টোঠিন্য
যেৌন্েমে বাে যেো

বযবহাি




যোচ্ছন্া োজ িুরু বা যিষ েরচ্ছত সমসযা – এমন্ধে দেন্ধেন্ োজ
অচ্ছন্ে োন্না েরা – অথবা এমন্ যবাি েরা যে আপধন্ োাঁেচ্ছত চান্ ধেন্তু পারচ্ছেন্ ন্া
অন্য যলােজচ্ছন্র সাচ্ছথ যোগাচ্ছোগ এধেচ্ছে চলা

মযারিয়া
মযাধন্ো বা উন্মােন্া হচ্ছে িাচ্ছলা-থাো, িধি ও আিাবাচ্ছের চরম যবাি। এটা এত তীব্র হচ্ছত পাচ্ছর যে আপন্ার ধচন্তা ও ধবচারচ্ছে প্রিাধবত েরচ্ছত পাচ্ছর। আপধন্
ধন্চ্ছজর সম্পচ্ছেে উদ্ভট ধচন্তা েরচ্ছত পাচ্ছরন্, খারাপ ধসদ্ধান্ত ধন্চ্ছত পাচ্ছরন্, এবাং ধবব্রতের, ক্ষধতের এবাং – মাচ্ছে মাচ্ছে - ধবপেজন্ে পন্থাে আচরর্ েরচ্ছত পাচ্ছরন্।
ধবষণ্ণতার মত, োেেেরিাচ্ছব জীবচ্ছন্র সাচ্ছথ মাধন্চ্ছে যন্ো এটা েঠিন্ েচ্ছর ধেচ্ছত পাচ্ছর। উন্মােন্ার সমেোল সম্পেে ও োজ উিে যক্ষচ্ছত্র ক্ষধত েরচ্ছত পাচ্ছর।
েখন্ এটা খুব চরচ্ছম থাচ্ছে, এচ্ছে ‘হাইচ্ছপামযাধন্ো’ বলা হে।
আপধন্ েধে উন্মাে হন্, আপধন্ লক্ষয েরচ্ছত পাচ্ছরন্ যে আপধন্:
আপবগময়




খুব সুখী এবাং উদ্দীধপত
অপর যলােজন্ োরা আপন্ার আিাবাধে েৃধষ্টিধি যিোর েচ্ছর ন্া তাচ্ছের উপর ধবরি
স্বািাধবচ্ছের যচচ্ছে যবধি গুরত্বু পূর্ে যবাি হচ্ছে

রিতা




ন্তু ন্ ও উচ্ছেজন্াের িারর্াে পধরপূর্ে
দ্রুত এে িারর্া যথচ্ছে অন্য িারর্াে চচ্ছল োওো
এমন্ িরচ্ছন্র িব্দ িুন্া ো অপর বযধি িুন্চ্ছত পাে ন্া

শািীরিি




প্রার্িধিচ্ছত পধরপূর্ে
ঘুমাচ্ছত অসমথে বা অধন্েু ে
যেৌন্েচ্ছমে যবধি আগ্রহ

আিিণ









আেম্বরপূর্ে ও আবােব পধরেল্পন্া েরা
খুব সধক্রে, খুব দ্রুত এধেে যসধেে ঘুরা
অস্বািাধবেিাচ্ছব আচরর্ েরা
খুব দ্রুত েথা বলা – আপধন্ েী ধন্চ্ছে েথা বলচ্ছেন্ তা বুেচ্ছত অন্য যলােচ্ছের েঠিন্ লাগচ্ছত পাচ্ছর
মাচ্ছে মাচ্ছে ধবপেেেের ফলাফলসহ মুহূচ্ছতের মচ্ছিয অদ্ভুত ধসদ্ধান্ত
যবপচ্ছরাোিাচ্ছব আপন্ার অথে বযে
অপর যলাচ্ছের সাচ্ছথ অধতধরি মাখামাধখ বা অধবচ্ছবচচ্ছের মত সমাচ্ছলাচন্া মুখর
সািারর্িাচ্ছব েম ধন্বারন্ েরা

আপধন্ েধে প্রথমবাচ্ছরর মত উম্মাে হওোর ঘটন্ার মাোমাধে থাচ্ছেন্, আপধন্ বুেচ্ছত ন্াও পাচ্ছরন্ যে, ধেেু িু ল আচ্ছে – েধেও আপন্ার বন্ধু, পধরবার বা
সহেমীরা তা বুেচ্ছব। যেউ েধে এটা আপন্াচ্ছে িধরচ্ছে যেে, তাহচ্ছল আপধন্ অসন্তুষ্টও হচ্ছত পাচ্ছরন্। আপধন্ দেন্ধেন্ েমেোন্ড এবাং অপর যলাচ্ছের অন্ুিূধতর স্পিে
হচ্ছত ক্রচ্ছমই সচ্ছর োন্।

মািরসি দিাপগি উপসগত
উন্মােন্া বা ধবষণ্ণতার এেটি ঘটন্া েধে খুব খারাপ হচ্ছে োে, আপন্ার মচ্ছিয মান্ধসে যরাচ্ছগর উপসগে যেখা যেচ্ছত পাচ্ছর।



উন্মাে হওয়াি ঘটিায় – এটা আপন্ার ধন্চ্ছজর সম্পচ্ছেে ধবোট ধবশ্বাচ্ছসর জন্ম যেচ্ছব – যেন্ আপধন্ এেটি গুরুত্বপূর্ে োচ্ছজ রচ্ছেচ্ছেন্ বা
আপন্ার ধবচ্ছিষ ক্ষমতা বা সামথেয রচ্ছেচ্ছে।
রবষণ্ণিাি ঘটিায় – এমন্ যে আপধন্ এেেিাচ্ছব যোষী, আপধন্ যে োচ্ছরা যচচ্ছে খারাপ, অথবা এমন্ধে আপন্ার অধেত্ব যন্ই।

এই অস্বািাধবে ধবশ্বাচ্ছসর সাচ্ছথ সাচ্ছথ আপধন্ হযাচ্ছলাধসচ্ছন্িচ্ছন্ িু গচ্ছত পাচ্ছরন্ – েখন্ আপধন্ িুন্চ্ছত পাচ্ছবন্, গন্ধ পাচ্ছবন্, অন্ুিব েরচ্ছত পারচ্ছবন্ বা ধেেু যেখচ্ছত
পারচ্ছবন্, ধেন্তু এটা যেখার মত আসচ্ছলই ধেেুই (বা যেউ) থােচ্ছব ন্া।
ঘটিাি মিযখাপি
এটা মচ্ছন্ েরা হত যে, আপন্ার বাইচ্ছপালার বযাধি থােচ্ছল, যমজাজ পধরবতে চ্ছন্র মােখাচ্ছন্ আপধন্ স্বািাধবে অবস্থাে ধফচ্ছর আসচ্ছবন্। আমরা জাধন্ যে, বাইচ্ছপালার
বযাধিগ্রে অচ্ছন্ে যলাচ্ছের যক্ষচ্ছত্র এটা হে ন্া। আপধন্ হালো ধবষণ্ণতার উপসগে এবাং এমন্ধে আপধন্ েখন্ িাচ্ছলা থাচ্ছেন্ তখন্ও ধচন্তার সমসযা অন্ুিব েরচ্ছত
পাচ্ছরন্।
বাইচ্ছপালার বযাধি ধেেু সমচ্ছের জন্য আপন্ার গাধে চালন্াও বন্ধ েরচ্ছত পাচ্ছর। আরও তচ্ছথযর জন্য রিরভএলএ ওচ্ছেবসাইট ধিধজট েরুন্।
রিরিৎসা
েখচ্ছন্া এমন্ হচ্ছত পাচ্ছর যে আপধন্ যমজাজ ওঠান্ামা ধন্েন্ত্রর্ েরচ্ছত যচষ্টা েরচ্ছত পাচ্ছরন্ োচ্ছত তারা পুচ্ছরা উন্মাে বা ধবষণ্ণ হচ্ছে ওঠার ঘটন্াে পধরর্ত ন্া হে।
এগুচ্ছলা ধন্চ্ছচ উচ্ছেখ েরা হচ্ছেচ্ছে, তচ্ছব এরপরও প্রােই ধচধেৎসার প্রচ্ছোজন্ হে:



আপন্ার যমজাজ ধস্থধতিীল রাখুন্ (প্রধফলাধিস)
উন্মাে বা ধবষণ্ণ হওোর ঘটন্া ধচধেৎসা েরুন্

দমজাজ রিি িিাি ঔষি
যমজাজ ঠিে রাখার যবি েচ্ছেেটি ঔষি রচ্ছেচ্ছে, এগুচ্ছলার যবধিরিাগচ্ছে মৃগীচ্ছরাগ ধচধেৎসাে বযবহূত হে। তচ্ছব, যমজাজ ঠিে রাখার সবচ্ছচচ্ছে োেেের ঔষি হচ্ছে
ধলধথোম (এেটি প্রােৃ ধতে লবন্)।
রলরিয়াম
50 বের িচ্ছর যমজাজ ঠিে রাখার জন্য ধলধথোম বযবহূত হচ্ছে আসচ্ছে – তচ্ছব এটা যেমন্িাচ্ছব োজ েচ্ছর তা এখন্ও পধরস্কার ন্ে। এটা উন্মাে ও ধবষণ্ণ
হওোর ঘটন্াে বযবহার েরা োে।
ধলধথোম ধেচ্ছে ধচধেৎসা যোচ্ছন্া মচ্ছন্াচ্ছরাগ ধচধেৎসচ্ছের মািযচ্ছম িুরু েরচ্ছত হচ্ছব। িরীচ্ছর ধলধথোচ্ছমর সঠিে মাত্রা প্রচ্ছবি েরাচ্ছন্া েঠিন্ – েম হচ্ছল এটা োজ েরচ্ছব
ন্া, যবধি হচ্ছল এটা ধবষ ধক্রো ঘটাচ্ছব। আপধন্ সঠিে মাত্রার ঔষি পাচ্ছেন্ এটা ধন্ধিত েরার জন্য আপন্াচ্ছে প্রথম েচ্ছেে সপ্তাচ্ছহ ধন্েধমত রি পরীক্ষা েরাচ্ছত
হচ্ছব। ঔষচ্ছির মাত্রা ধস্থর হচ্ছে যগচ্ছল, আপন্ার ধজধপ আপন্ার জন্য ধলধথোম যপ্রসক্রাইব েরচ্ছত পারচ্ছব এবাং ধন্েধমত রি পরীক্ষার বযবস্থা েরচ্ছত পারচ্ছব।
আপন্ার িরীচ্ছর েত েম বা যবধি পাধন্ আচ্ছে যসটার প্রধত আপন্ার রচ্ছি যেো ধলধথোম খুব স্পিেোতর। আপধন্ পাধন্ িূন্যতাে িু গচ্ছল আপন্ার িরীচ্ছর
ধলধথোচ্ছমর মাত্রা যবচ্ছে োচ্ছব, আপন্ার পাশ্বে প্রধতধক্রো হচ্ছত পাচ্ছর, অথবা আপন্ার ধবষধক্রো হচ্ছত পাচ্ছর। সুতরাাং এটা গুরুত্বপূর্ে যে:



প্রচু র পাধন্ পান্ েরচ্ছবন্- গরম আবহাওোে ও েখন্ আপধন্ োচ্ছজ থােচ্ছবন্ তখন্ যবধি েচ্ছর
চা ও েধফ ধন্চ্ছে সাবিান্ – এগুচ্ছলা আপন্ার মুচ্ছত্র তযাগ েরা পাধন্র পধরমার্ বাধেচ্ছে যেে।

ধলধথোম সঠিেিাচ্ছব োজ েরার জন্য ধতন্ মাস বা আরও যবধি সমে লাগচ্ছত পাচ্ছর। টযাবচ্ছলট খাওো সবচ্ছচচ্ছে িাচ্ছলা, এমন্ধে এই সমচ্ছে আপন্ার যমজাজ
পধরবতে ন্ অবযাহত থােচ্ছলও।
পার্শ্ত -প্ররিরিয়া
ধলধথোম ধচধেৎসা িুরু েরার প্রথম েচ্ছেে সপ্তাচ্ছহ এটা িুরু হচ্ছত পাচ্ছর। এটা ধবরধি ও অস্বধেের হচ্ছত পাচ্ছর, তচ্ছব এটা প্রােই সমচ্ছের সাচ্ছথ চচ্ছল োে।
এর মচ্ছিয রচ্ছেচ্ছে:





তৃ ষ্ণা অন্ুিব েরা
স্বািাধবচ্ছের যচচ্ছে যবধি প্রস্রাব েরা
ওজন্ বাো

যে পাশ্বে প্রধতধক্রো েম যেখা োে:






অস্পষ্ট েৃধষ্ট
মাাংসচ্ছপধিচ্ছত হালো েুবলে তা
অধন্েধমত ডােধরো
হাত অল্প োাঁপা
এেটু অসুস্থ থাোর অন্ুিূধত

ধলধথোচ্ছমর মাত্রা েধমচ্ছে ধেচ্ছে এসব সমসযার সমািান্ েরা োে।
ন্ীচ্ছচর সচ্ছেতগুচ্ছলা ধন্চ্ছেেি েচ্ছর যে, আপন্ার িরীচ্ছর ধলধথোচ্ছমর মাত্রা যবধি। আপধন্ েধে এগুচ্ছলা লক্ষয েচ্ছরন্, তাহচ্ছল অন্ধতধবলচ্ছম্ব আপন্ার ধচধেৎসচ্ছের সাচ্ছথ
যোগাচ্ছোগ েরুন্:






আপন্ার খুব তৃ ষ্ণা অন্ুিূত হচ্ছল
আপন্ার খারাপ িরচ্ছন্র ডােধরো বা বধম হচ্ছল
আপন্ার হাত ও পা ধন্ধিতিাচ্ছব োাঁপচ্ছল
আপন্ার মাাংসচ্ছপিীচ্ছত টান্ লাগচ্ছল
আপধন্ তালচ্ছগাল পাধেচ্ছে যফলচ্ছল বা ধবভ্রান্ত হচ্ছল

িক্ত পিীক্ষা
আপন্ার রচ্ছি সঠিে মাত্রার ধলধথোম পাচ্ছেন্ প্রথচ্ছম এটা ধন্ধিত েরার জন্য আপন্াচ্ছে েচ্ছেে সপ্তাহ অন্তর ধন্েধমত রি পরীক্ষা েরাচ্ছত হচ্ছব। আপধন্ েত ধেন্
ধলধথোম ধন্চ্ছবন্ ততধেন্ এই রি পরীক্ষা েরাচ্ছত হচ্ছব, তচ্ছব প্রথম েচ্ছেে মাস পর এই পরীক্ষার সমে বযবিান্ েচ্ছম আসচ্ছব।
েীঘেধেন্ ধলধথোম বযবহার েরচ্ছল ধেডধন্ বা থাইরচ্ছেড গ্রধন্থ ক্ষধতগ্রে হচ্ছত পাচ্ছর। এগুচ্ছলা সঠিেিাচ্ছব োজ েরচ্ছে তা ধন্ধিত েরার জন্য প্রথম েচ্ছেে মাস েচ্ছেে
মাস পর পর ধন্েধমত রি পরীক্ষা েরা বুধদ্ধমাচ্ছন্র োজ। যোচ্ছন্া সমসযা হচ্ছল, আপন্ার ধলধথোম যন্ো বন্ধ েরার ও এেটি ধবেল্প ধেেু িাবার প্রচ্ছোজন্ হচ্ছত
পাচ্ছর।
আপিাি রিপজি যত্ন দিয়া





িাচ্ছলা সুষম খােয গ্রহর্ েরুন্।
ধন্েধমত ধমধষ্ট োো তরল পান্ েরুন্। এটা আপন্ার িরীচ্ছর লবন্ ও পাধন্র িারসাময রক্ষা েরচ্ছত সাহােয েচ্ছর।
ধন্েধমত খাবার খান্ – এটা আপন্ার তরচ্ছলর িারসাময রক্ষা েরচ্ছত সাহােয েরচ্ছব।
চা, েধফ বা যোলাা্র েযাচ্ছফইন্ সম্পচ্ছেে সাবিান্ থাকুন্। এচ্ছত আপন্ার যবধি মুত্রতযাগ েরচ্ছত হে এবাং এজন্য আপন্ার ধলধথোম মাত্রাে সমসযা হচ্ছত
পাচ্ছর।


দমজাজ ঠিি িাখাি অিযািয ঔষি
ধলধথোম োো অন্য ধচধেৎসা রচ্ছেচ্ছে, ো আপন্াচ্ছে সাহােয েরার জন্য বযবহার েরা োে।




এধি-েন্িালচ্ছসি যসাধডোম িালপ্রচ্ছেট ধলধথোচ্ছমর মতই িাচ্ছলা োজ েরচ্ছত পাচ্ছর, তচ্ছব এটা ধন্ধিত হওোর মত আমাচ্ছের োচ্ছে েচ্ছথষ্ঠ প্রমার্ যন্ই।
গিে িারচ্ছর্র বেসী মধহলাচ্ছের এই ঔষি যেো উধচত ন্ে।
ওলান্োপাইন্, এেটি মন্চ্ছরাগ ধচধেৎসার ঔষি।
োবোমাচ্ছজপাইন্ ও লযাচ্ছমাধিধজন্ও ধেেু যলাচ্ছের যক্ষচ্ছত্র োেেের।

আমাি জিয সবত াপপক্ষা ভাপলা রিরিৎসা িী?
আপন্ার ধচধেৎসচ্ছের সাচ্ছথ এটা ধন্চ্ছে আচ্ছলাচন্া েরা েরোর, তচ্ছব ধেেু সািারর্ ধন্েম হল:






সািারর্ত েীঘেচ্ছমোধে ধচধেৎসার জন্য ধলধথোম, যসাধডোম িালপ্রচ্ছেট ও ওলান্োপাইন্ বযবহাচ্ছরর পরামিে যেো হে।
আপন্ার েধে দ্রুত ও অধিে ঘন্ ঘন্ যমজাজ পধরবতে ন্ হে, তাহচ্ছল আপন্াচ্ছে োবোমাচ্ছজপাইন্ যেো হচ্ছত পাচ্ছর।
বাইচ্ছপালার 2 বযাধির জন্য লযাচ্ছমাধিধজন্ যেো হচ্ছত পাচ্ছর।
মাচ্ছে মাচ্ছে ধবধিন্ন ঔষচ্ছির সমন্বে।

যোচ্ছন্া ধন্ধেে ষ্ট ঔষচ্ছি আপধন্ যেমন্ থাচ্ছেন্ তার ওপর অচ্ছন্ে ধেেু ধন্িে র েচ্ছর। এে বযাধির যক্ষচ্ছত্র ো মাধন্চ্ছে োে, অপর বযাধির যক্ষচ্ছত্র তা ন্াও মান্াচ্ছত পাচ্ছর,
তচ্ছব ঔষি গ্রহর্ েচ্ছর যচষ্টা চালাচ্ছন্া বুধদ্ধমাচ্ছন্র োজ, োর প্রমার্ রচ্ছেচ্ছে।
রিরিৎসা ছাড়া িী হপব?
ধলধথোম আপন্ার পূন্রাে আক্রান্ত হওোর সম্ভাবন্া 30-40% েধমচ্ছে যেে, তচ্ছব আপন্ার েত যবধি উন্মাে হওোর ঘটন্া ঘটচ্ছব, তত যবধিবার তা আবার হওোর
সম্ভাবন্া থােচ্ছব।
অিীপিি উন্মাে হওয়াি ঘটিাি সংখযা
1-2
3-4
5+

আগামী বছি আবািও উন্মাে হওয়াি ঘটিা ঘটাি সম্ভাবিা
রলরিয়াম িা দিয়াি দক্ষপে
রলরিয়াম দিয়াি দক্ষপে
10% (100-এ 10)
6-7% (100-এ 6-7)
20% (100-এ 20)
12% (100-এ 12)
40% (100-এ 40)
26% (100-এ 26)

আপন্ার বেস বাোর সাচ্ছথ সাচ্ছথ, আপন্ার আবারও উন্মাে হওোর ঘটন্া ঘটার েুাঁ ধে এেই রেম থাচ্ছে। এমন্ধে আপধন্ েীঘে সমে িচ্ছর িাচ্ছলা থােচ্ছলও,
আপন্ার আচ্ছরেটি ঘটন্া ঘটার েুাঁ ধে যথচ্ছে োে।
দমজাজ ঠিি িিাি ঔষি িখি িালু িিপি হপব
মাত্র এেটি ঘটন্ার পর, এটা িধবষযদ্বার্ী েরা েঠিন্ যে, আপন্ার আচ্ছরেটি ঘটন্ার সম্ভাবন্া যেমন্। এই পেোচ্ছে আপধন্ ঔষি ধন্চ্ছত ন্াও চাইচ্ছত পাচ্ছরন্ – েধে
ন্া আপন্ার ঘটন্া খুব মারাত্মে বা ক্ষধতের হে। আপন্ার েধে ধদ্বতীেবার ঘটন্া ঘচ্ছট, আরও ঘটার িি সম্ভাবন্া রচ্ছেচ্ছে – তাই অধিোাংি মচ্ছন্াচ্ছরাগ ধচধেৎসে
এই যক্ষচ্ছত্র যমজাজ ঠিে রাখার ঔষি যেচ্ছব।
িিরেি িপি দমজাজ ঠিি িাখাি ঔষি রিপি হপব?
বাইচ্ছপালার





বযাধির এেটি ঘটন্ার পর েমপচ্ছক্ষ েুই বের, এবাং েধে এমন্ হে তাহচ্ছল পাাঁচ বের পেেন্ত:
ঘন্ ঘন্ পূচ্ছবরে ঘটন্া ধফচ্ছর আসা
পাগলাধমর ঘটন্া
অযালচ্ছোহল বা মােে দ্রচ্ছবযর অপবযবহার
োচ্ছজ বা ঘচ্ছর চাপ অবযাহত থাো

আপন্ার েধে সমসযা ও যমজাজ পধরবতে ন্ হচ্ছত থাচ্ছে, আপন্ার আরও েীঘে সমচ্ছের জন্য ঔষি চাধলচ্ছে োওো লাগচ্ছত পাচ্ছর। উন্মাচ্ছের ধচধেৎসা সাংক্রান্ত আমাচ্ছের
অন্লাইন্ প্রচারপচ্ছত্র আপধন্ যমজাজ ঠিে রাখার বযাপাচ্ছর আরও ধেেু জান্চ্ছত পাচ্ছরন্।
মপিাপিাগ রিরিৎসা
উন্মাে বা ধবষণ্ণতার ঘটন্ার মাচ্ছে, মচ্ছন্াচ্ছরাগ ধচধেৎসা সাহাচ্ছেয আসচ্ছত পাচ্ছর। সািারর্ত 6 যথচ্ছে 9 মাচ্ছসর মচ্ছিয এে ঘণ্টার 16টি যসিচ্ছন্ এই ধচধেৎসা যেো
হে। মচ্ছন্াচ্ছরাগ ধচধেৎসাে ো অন্তিুে ি থােচ্ছত হচ্ছব:






(আমাচ্ছের

মচ্ছন্ারচ্ছরাগ ধিক্ষা – বাইচ্ছপালার বযাধি সম্পচ্ছেে আরও জান্া
যমজাজ পেেচ্ছবক্ষর্ – আপন্ার যমজাজ েখন্ ওঠান্ামা েরচ্ছে তা জান্চ্ছত এটা সাহােয েচ্ছর
যমজাজ যেৌিল – আপন্ার যমজাজ পধরবতে ন্ হচ্ছে এচ্ছেবাচ্ছর উন্মাে বা ধবষণ্ণতার ঘটন্া থামাচ্ছত
সািারর্ মাধন্চ্ছে যন্োর েক্ষতা বাোচ্ছত সাহােয েরা
ধবষণ্ণতার জন্য জান্া আচরর্গত যথরাধপ (ধসধবটি)
অন্লাইন্ প্রচারপত্র েগধন্টিি ধবচ্ছহধিচ্ছোরাল যথরাধপচ্ছত ধসধবটি সম্পচ্ছেে আরও তথয পাওো োচ্ছব)

গভতাবিা

আপন্ার গচ্ছিে সন্তান্ যন্ওোর যে যোচ্ছন্া পধরেল্পন্া আপন্ার মচ্ছন্াচ্ছরাগ ধচধেৎসচ্ছের সাচ্ছথ আচ্ছলাচন্া েরচ্ছত হচ্ছব। এরসাচ্ছথ, গিে াবস্থাে ও ধিিু জন্ম যন্োর প্রথম
েচ্ছেে মাস আপন্ার যমজাজ ধন্েন্ত্রচ্ছর্র বযবস্থা আপধন্ ধন্চ্ছত পাচ্ছরন্।
আপধন্ গিে বতী হচ্ছল ধলধথোম গ্রহর্ চাধলচ্ছে োচ্ছবন্ বা বন্ধ েরচ্ছবন্, তা ধন্চ্ছে আপন্ার মচ্ছন্াচ্ছরাগ ধচধেৎসচ্ছের সাচ্ছথ আচ্ছলাচন্া েরা সচ্ছবাে েম। েধেও যমজাজ ঠিে
রাখার অন্যান্য ঔষচ্ছির যচচ্ছে গিে োলীন্ সমচ্ছে ধলধথোম যবধি ধন্রাপে, আপন্ার উন্মাে বা ধবষণ্ণ হচ্ছে োওোর েুাঁ ধের সাচ্ছথ ধিিুর প্রধত এর েুাঁ ধের তু লন্া েরা
প্রচ্ছোজন্। গিে োলীন্ সমচ্ছে প্রথম েচ্ছেে মাস েুাঁ ধে সবচ্ছচচ্ছে যবধি।
গিে িারচ্ছর্র 26 সপ্তাহ পর ধলধথোম ধন্রাপে, েধেও আপধন্ ধলধথোম ধন্চ্ছল আপন্ার ধিিুচ্ছে বুচ্ছের েুি পান্ েরাচ্ছত পারচ্ছবন্ ন্া। গিে োলীন্ সমচ্ছে, জধেত –
িাত্রী, ধমডওোইফ, স্বাস্থয পধরেিেে, ধজধপ, মচ্ছন্াচ্ছরাগ ধচধেৎসে, এবাং েধমউধন্টি মচ্ছন্াচ্ছরাগ ন্াসে – সেচ্ছলরই পরস্পচ্ছরর সাংস্পচ্ছিে থাো উধচত।
উন্মাে বা রবষণ্ণিাি ঘটিাি রিরিৎসা
রবষণ্ণিাি ঘটিা







আপন্ার ধবষণ্ণতা মাোমাধে িরচ্ছন্র মারাত্মে হচ্ছল আপন্ার ধচধেৎসে আপন্াচ্ছে এসএসআরআই এধি ধডচ্ছপ্রসযাি গ্রহচ্ছর্র পরামিে ধেচ্ছত পাচ্ছরন্।
আপধন্ েধে ইচ্ছতামচ্ছিয ধলধথোম বা যসাধডোম িালপ্রচ্ছেট বযবহার েরচ্ছত থাচ্ছেন্, তখন্ মাচ্ছে মাচ্ছে যোচ্ছেটিোপাইন্ আপন্ার জন্য সহােে হচ্ছত পাচ্ছর।
আপন্ার েধে সাম্প্রধতে সমচ্ছে উন্মাে হওোর ঘটন্া ঘচ্ছট থাচ্ছে বা আপন্ার দ্রুত সাইধিাং বযাধি থােচ্ছল, যোচ্ছন্া এধি ধডচ্ছপ্রসযাি আপন্াচ্ছে উন্মাে
হওোর ধেচ্ছে যঠচ্ছল ধেচ্ছত পাচ্ছর। এধি ধডচ্ছপ্রসযাি এর বেচ্ছল তখন্ যমজাজ ঠিে েরার ঔষচ্ছির মাত্রা বাধেচ্ছে যেো োেেের হচ্ছত পাচ্ছর।
এধি ধডচ্ছপ্রসযাি 2 যথচ্ছে 6 সপ্তাচ্ছহর মচ্ছিয আপন্ার যমজজ ঠিে েরচ্ছত পাচ্ছর, তচ্ছব ঘুম ও ক্ষু িা আচ্ছগ উন্নধত ঘটাে। ধবষণ্ণতার উন্নধতর পর এধি
ধডচ্ছপ্রসযাি 8 সপ্তাহ পেেন্ত চাধলচ্ছে যেচ্ছত হচ্ছব এবাং এরপর িীচ্ছর িীচ্ছর ঔষচ্ছির মাত্রা েধমচ্ছে তা বন্ধ েরচ্ছত হচ্ছব।
আপন্ার ধবষণ্ণতার ঘটন্ার পূন্রাবৃধে ঘটচ্ছল, অথচ েখন্ও এধি ধডচ্ছপ্রসযাচ্ছি উন্মাে হওোর ঘটন্া ন্া ঘচ্ছট থােচ্ছল আপধন্ আরও ঘটন্া প্রধতচ্ছরাচ্ছি
যমজাজ ঠিে েরার ঔষি ও এধি ধডচ্ছপ্রসযাি উিেই চাধলচ্ছে যেচ্ছত পাচ্ছরন্।
আপন্ার েধে উন্মাে হওোর ঘটন্া ঘচ্ছট , আপন্ার েীঘেোল িচ্ছর এধি ধডচ্ছপ্রসযাি বযবহার েরা ঠিে হচ্ছব ন্া।

মযারিয়া ও রবষণ্ণিাি রমশ্র ঘটিা
যে যোচ্ছন্া এধি ধডচ্ছপ্রসযণ্ট বন্ধ েরচ্ছত হচ্ছব। উন্মাে হওোর ঘটন্াে ধচধেৎসার জন্য প্রাে সমচ্ছে ধলধথোম, যসাধডোম িালপ্রচ্ছেট, ওলান্োপাইন্, যোচ্ছেটিোপাইন্ বা
ধরসচ্ছপধরডন্ বযবহার েরা হচ্ছে থাচ্ছে। এেবার ধচধেৎসা িুরু েরা হচ্ছল, উপসগেগচ্ছু লা সািারর্ত েচ্ছেে ধেচ্ছন্র মচ্ছিয িাচ্ছলা হে, ধেন্তু সম্পূর্ে সুস্থ হওোর জন্য
েচ্ছেে সপ্তাহ সমে লাগচ্ছত পাচ্ছর। আপধন্ এই িরচ্ছন্র ঔষি গ্রহচ্ছর্র সমে গাধে চালাচ্ছত চাইচ্ছল আপন্ার ধচধেৎসচ্ছের সাচ্ছথ েথা বলা উধচত।
দমজাজ ওঠািামা িামাপিা – রিপজপি সাহাযয িিা
আত্ম-পযত পবক্ষণ
আপন্ার যমজাজ ওঠান্ামা ধন্েন্ত্রচ্ছর্র বাইচ্ছর চচ্ছল োওোর সাংচ্ছেত েী েচ্ছর বুেচ্ছত পাচ্ছরন্ তা ধিখুন্ োচ্ছত আপধন্ আচ্ছগ আচ্ছগ সাহােয ধন্চ্ছত পাচ্ছরন্। আপধন্
স্পম্পূর্ে উন্মাে হওো ও হাসপাতাচ্ছল িধতে হওোর ঘটন্া উিেই পধরহার েরচ্ছত পাচ্ছরন্।
জ্ঞাি
আপন্ার অসুস্থতার জন্য েতটু কু েরচ্ছত পাচ্ছরন্ এবাং েী সাহেয রচ্ছেচ্ছে তা যবর েরুন্। এই প্রচারপচ্ছত্রর যিচ্ছষ আরও তচ্ছথযর উৎস রচ্ছেচ্ছে। সহচ্ছোগী গ্রুপ ও যসবা
সাংস্থা যেখুন্।
িাপ
ধন্ধেে ষ্ট চাচ্ছপর পধরধস্থধত এধেচ্ছে যেচ্ছত যচষ্টা েরুন্ – ো এেটি ধবষণ্ণতা বা উন্মােন্ার ঘটন্া ঘটাচ্ছত পাচ্ছর। সেল চাপ এোচ্ছন্া অসম্ভব, সুতরাাং এটা িাচ্ছলািাচ্ছব
ধন্েন্ত্রর্ েরার পন্থা জান্া উেম। আপধন্ ধসধড বা ধডধিধড ধেচ্ছে ধিধথল হওোর প্রধিক্ষর্ ধন্চ্ছত পাচ্ছরন্ অথবা এেজন্ ধিধন্েযাল মচ্ছন্াচ্ছরাগ ধচধেৎসচ্ছের উপচ্ছেি
চাইচ্ছত পাচ্ছরন্।
সম্পিত


বন্ধু বা পধরবাচ্ছরর উপর ধবষণ্ণতা ধবরাট োগ যফলচ্ছত পাচ্ছর – এেটি ঘটন্ার পর আপন্ার ধেেু সম্পেে আবারও গচ্ছে তু লচ্ছত হচ্ছত পাচ্ছর।



আপধন্ েধে অন্তত এে বযধির উপর ধন্িে র েরচ্ছত পাচ্ছরন্ ও ধবশ্বাস রাখচ্ছত পাচ্ছরন্ এচ্ছত উপোর হচ্ছত পাচ্ছর। আপধন্ েখন্ িাচ্ছলা, আপন্ার োচ্ছে
গুরত্বু পূর্ে যলােচ্ছের আপন্ার অসুস্থতার বযাখযা ধেচ্ছত যচষ্টা েরুন্। আপন্ার েী ঘচ্ছট – এবাং তারা আপন্ার জন্য েী েরচ্ছত পাচ্ছরন্, তাচ্ছের যসটা বুেচ্ছত
হচ্ছব।

িাযত িম
আপন্ার জীবন্ ও োজ, অবসর, এবাং আপন্ার বন্ধু ও পধরবাচ্ছরর সাচ্ছথ সম্পচ্ছেের িারসাময রাখচ্ছত যচষ্টা েরুন্। আপধন্ খুব যবধি বযে হচ্ছল উন্মাে হওোর ঘটন্া
ঘটচ্ছত পাচ্ছর।
এটা ধন্ধিত েরুন্ যে, আরাম েরচ্ছত ও জটিলতা েমাচ্ছত আন্ার পেোপ্ত সমে রচ্ছেচ্ছে। আপধন্ যবোর হচ্ছল, এমন্ এেটি যোসে েরার, অথবা যোচ্ছন্া যস্বোমূলে
োচ্ছজর েথা িাবুন্ োর সাচ্ছথ মান্ধসে যরাচ্ছগর যোচ্ছন্া সাংচ্ছোগ যন্ই।
বযায়াম
সপ্তাচ্ছহ ধতন্ ধেন্ 20 ধমধন্চ্ছটর জন্য েুধিসিত েঠিন্ বযাোম যমজাজ িাচ্ছলা েচ্ছর বচ্ছল মচ্ছন্ হে।
দিৌিুি
ধন্ধিত েরুন্ যে, আপধন্ ধন্েধমতিাচ্ছব এমন্ ধেেু েচ্ছরন্ ো আপধন্ উপচ্ছিাগ েচ্ছরন্ এবাং ো আপন্ার জীবন্চ্ছে অথেপূর্ে েচ্ছর।
ঔষি িারলপয় যাি
আপন্ার ধচধেৎসে ঔষি বন্ধ েরা ধন্রাপে িাবার আচ্ছগই আপধন্ ঔষি খাওো বন্ধ েরচ্ছত চাইচ্ছত পাচ্ছরন্ – েুিোগযক্রচ্ছম প্রাে সমচ্ছে এচ্ছত আচ্ছরেবার মান্ধসে
অবস্থা পধরবরতচ্ছন্র ঘটন্া ঘচ্ছট। আপধন্ েখন্ িাচ্ছলা থােচ্ছবন্ তখন্ এটা ধন্চ্ছে ডািার ও পধরবাচ্ছরর যলােজচ্ছন্র সাচ্ছথ েথা বলুন্।
আপিাি সাপি িী িিপিি আিিণ িিা হপব দস সম্পপিত আপিাি মিামি রেি
আপন্াচ্ছে েধে বাইচ্ছপালার বযাধিসহ হাসপাতাচ্ছল িধতে েরা হে, আপধন্ েধে আবারও অসুস্থ হচ্ছে োন্, তখন্ আপন্ার সাচ্ছথ েী িরচ্ছন্র বযবহার েরা হচ্ছব, যস
সম্পচ্ছেে আপধন্ এেটি ‘আগাম ধন্চ্ছেেিন্া’ ধলচ্ছখ রাখচ্ছত পাচ্ছরন্।
আমাি রজরপ দিপি আরম িী আশা িিপি পারি? (শুিুমাে ইংলযান্ড ও ওপয়লস)
আপন্ার বাইচ্ছপালার বযাধির জন্য আপধন্ ধলধথোম বা অন্য যোচ্ছন্া ঔষি গ্রহর্ েরচ্ছল এটা আিা েরা হচ্ছে যে, আপন্ার ধজধপ আপন্ার বাধষেে স্বাস্থয পরীক্ষার
বযবস্থা েরচ্ছবন্। এচ্ছত থােচ্ছব:






রি চাপ
ওজন্
িূমপান্ ও মচ্ছের বযবহার
প্লাজমা গ্লুচ্ছোচ্ছজর মাত্রা
ধললযাধপড মাত্রা – 40 বেচ্ছরর অধিে বেসী সেল যরাগীর জন্য

প্রধত 3 যথচ্ছে 6 মাচ্ছসর মচ্ছিয ধলধথোম মাত্রা ও থাইরচ্ছেড পরীক্ষার জন্য রি পরীক্ষা এবাং প্রধত 15 মাচ্ছস অন্তত এেবার ধেডধন্র োেেক্রম পরীক্ষা েরা
প্রচ্ছোজন্।
পরিবাি ও বন্ধু পেি জিয উপপেশ
মযাধন্ো বা ধবষণ্ণতা পধরবার ও বন্ধুচ্ছের জন্য পীোোেে – এবাং িাধন্তের হচ্ছত পাচ্ছর।
দমজাজ সংিাত ঘটিা দমািাপবলা িিা


রবষণ্ণিা

খুব ধবষণ্ণ থাো োউচ্ছে েী বলচ্ছত হচ্ছব তা জান্া খুব েঠিন্। তারা সবধেেু যন্ধতবাচেিাচ্ছব যেচ্ছখ এবাং তারা েী েরচ্ছত চাে তা বলচ্ছত ন্াও চাইচ্ছত পাচ্ছর।
তারা হাত গুটিচ্ছে ধন্চ্ছত পাচ্ছর এবাং ধখটধখচ্ছট হচ্ছত পাচ্ছর, তচ্ছব এেই সাচ্ছথ তাচ্ছের আপন্ার সহচ্ছোধগতা প্রচ্ছোজন্। তারা ধচধন্তত হচ্ছত পাচ্ছর, তচ্ছব উপচ্ছেি গ্রহর্
েরচ্ছত অধন্েু ে বা অসমথে হচ্ছত পাচ্ছর। আপধন্ েতটা সম্ভব দিেেিীল ও যবািসম্পন্ন হওোর যচষ্টা েরুন্।


উন্মাে

উন্মাচ্ছের মান্ধসে অবস্থার িুরচ্ছু ত, বযধিচ্ছে সুখী, েমেচঞ্চল, ও বধহমূখে ী মচ্ছন্ হচ্ছব – োচ্ছরা “জীবন্ ও আত্মা’ বা উেপ্ত আচ্ছলাচন্া। তচ্ছব, এ িরচ্ছন্র পধরধস্থধতর
উচ্ছেজন্া তাচ্ছের যমজাজ আরও ধবগচ্ছে যেচ্ছব। সুতরাাং, এ িরচ্ছন্র পধরধস্থধত হচ্ছত তাচ্ছেরচ্ছে েূচ্ছর সধরচ্ছে ধন্চ্ছত যচষ্টা েরুন্। আপধন্ তাচ্ছেরচ্ছে সাহােয ধন্চ্ছত
অন্ুপ্রাধর্ত েরচ্ছত পাচ্ছরন্, অথবা তাচ্ছেরচ্ছে যরাগ ও আত্ম-সাহােয সম্পচ্ছেে তথয ধেন্।
আপিাি রপ্রয় মািুষপি ভাপলা িািপি সাহাযয িিা
যমজাজ সাংক্রান্ত ঘটন্ার মাচ্ছে, বাইচ্ছপালার বযাধি সম্পচ্ছেে আরও ধেেু খুাঁচ্ছজ ধন্ন্। আপন্ার বন্ধু বা িাচ্ছলাবাসার োউচ্ছে ধন্চ্ছে ধজধপ বা মচ্ছন্াচ্ছরাগ ধচধেৎসচ্ছের
োচ্ছে যেচ্ছত এটা োচ্ছজ লাগচ্ছত পাচ্ছর। .
আপিাি রিপজ ভাপলা িািা
আপন্ার ধন্চ্ছজর বযাটাধর চাচ্ছজের স্থান্ ও সমে েচ্ছর ধেন্। ধন্ধিত েরুন্ যে, আপন্ার ধন্চ্ছজর ধেেু সমে রচ্ছেচ্ছে, অথবা ধবশ্বে বন্ধু রচ্ছেচ্ছে যে আপন্াচ্ছে
প্রচ্ছোজন্ীে সহচ্ছোধগতা যেচ্ছব। আপন্ার বন্ধু বা আত্মীেচ্ছে হাসপাতাচ্ছল যেচ্ছত হচ্ছল অপর োচ্ছরা সাচ্ছথ এ বযাপাচ্ছর যিোর েরুন্। আপধন্ েধে যবধি িান্ত ন্া হচ্ছে
থাচ্ছেন্, তাহচ্ছল আপন্ার বন্ধু বা আত্মীেচ্ছে সাহােয েরচ্ছত পাচ্ছরন্।
জরুরি পরিরিরি দমািাপবলা



প্রচন্ড উন্মােন্ার সমে বযধি িত্রুতাপূর্,ে সচ্ছেহপ্রবর্ এবাং যমৌধখে ও িারীধরেিাচ্ছব ধবচ্ছফাণ্মুখ হচ্ছত পাচ্ছর।
মারাত্মে ধবষণ্ণতাে বযধি আত্মহতযা েরার েথা িাবচ্ছত পাচ্ছরন্।

আপধন্ েধে যেচ্ছখন্ তারা:




খােয গ্রহর্ ও পান্ ন্া েচ্ছর ধন্চ্ছজর প্রধত মারাত্মে অবচ্ছহলা েরচ্ছে
এমন্িাচ্ছব আচরর্ েরচ্ছে ো তাচ্ছের ধন্চ্ছজচ্ছের বা অন্য োউচ্ছে েুাঁ ধের মচ্ছিয যফলচ্ছে
ধন্চ্ছজচ্ছের ক্ষধত বা হতযা েরার েথা বলচ্ছে

দ্রুি রিরিৎসা সহায়িা রিি
এই িরচ্ছন্র যোচ্ছন্া জরুধর অবস্থার জন্য এেজন্ ধবশ্বে যপিাজীবীর ন্াম (এবাং তাচ্ছের যটধলচ্ছফান্ ন্ম্বর) সাংরক্ষর্ েরুন্। মাচ্ছে মাচ্ছে অল্প সমচ্ছের জন্য হাসপাতাচ্ছল
িধতে েরার প্রচ্ছোজন্ হচ্ছত পাচ্ছর।
সতািপেি দেখাশুিা িিা
আপধন্ েধে উন্মাে বা ধবষণ্ণ হচ্ছে োন্, আপধন্ সামধেেিাচ্ছব আপন্ার সন্তান্চ্ছের সঠিেিাচ্ছব যেখািুন্া েরচ্ছত অপারগ হচ্ছত পাচ্ছরন্। আপধন্ েখন্ অসুস্থ তখন্
আপন্ার সধি বা পধরবাচ্ছরর অপর যোচ্ছন্া সেচ্ছসযর আপন্ার সন্তান্চ্ছের যেখািুন্ার োধেত্ব পালন্ েরার প্রচ্ছোজন্ হচ্ছত পাচ্ছর। আপধন্ েখন্ সুস্থা্ থাচ্ছেন্, তখন্ আচ্ছগ
যথচ্ছেই এর পধরেল্পন্া ধন্চ্ছে রাখচ্ছল তা োচ্ছজ আসচ্ছত পাচ্ছর।
আপধন্ যেখচ্ছত পাচ্ছরন্ যে, আপধন্ েখন্ অসুস্থ তখন্ আপন্ার সন্তান্ ধচধন্তত ও ধবভ্রান্ত থােচ্ছত পাচ্ছর। তারা েধে তাচ্ছের োতন্া িাষাে প্রোি েরচ্ছত ন্া পাচ্ছর,
যোট্ট ধিিুরা েঠিন্ ও আঠার মত যলচ্ছগ থােচ্ছত পাচ্ছর, আর বে ধিিুরা অন্য উপাচ্ছে তাচ্ছের িাব প্রোি েরচ্ছব।
ধিিুচ্ছের চাধরধেচ্ছে থাো বেরা েধে সাংচ্ছবেন্িীল, যবাোর ক্ষমতা সম্পন্ন হে এবাং ধিিুচ্ছের সমসযা িান্ত, িারাবাধহে ও সহচ্ছোধগতার সাচ্ছথ সমািান্ েরচ্ছত পাচ্ছর,
তাচ্ছত ধিিুরা উপোর যপচ্ছত পাচ্ছর। তাচ্ছের ধপতামাতা যেন্ অন্যরেম আচরর্ েরচ্ছে তা বুোচ্ছত বেরা ধিিুচ্ছের সাহােয েরচ্ছত পাচ্ছরন্। প্রশ্নসমূহ িান্তিাচ্ছব,
বােবিাচ্ছব এবাং যে িাষাে ধিিুরা বুেচ্ছত পাচ্ছর যসিাচ্ছব উের ধেচ্ছত হচ্ছব। তারা েধে তাচ্ছের প্রাতযধহে রুটিন্ ঠিে রাখচ্ছত পাচ্ছর, তাচ্ছের িাচ্ছলা লাগচ্ছব।
সতািপেি রিিট বাইপপালাি বযারি বযাখযা িিা
বে ধিিুরা ধচধন্তত হচ্ছত পাচ্ছর যে, তারাই অসুস্থতা সৃধষ্ট েচ্ছরচ্ছে – এটা তাচ্ছের যোষ। তাচ্ছেরচ্ছে আশ্বে েরা প্রচ্ছোজন্ যে, এটা তাচ্ছের যোষ ন্ে, তচ্ছব যসইসাচ্ছথ
তাচ্ছেরচ্ছে যসটাও যেখাচ্ছত হচ্ছব, তারা ধে েচ্ছর সাহােয েরচ্ছত পাচ্ছর। এজন্ অসুস্থ ধপতামাতার যেখািুন্ার োধেত্ব েখন্ এেজন্ বে ধিিু োাঁ চ্ছি তু চ্ছল ধন্চ্ছল তাচ্ছেরচ্ছে
ধন্ধেে ষ্ট ধেেু ধজধন্ষ বুোচ্ছত হচ্ছব এবাং তাচ্ছের ধন্ধেে ষ্ট সহচ্ছোধগতা প্রচ্ছোজন্ হচ্ছব।
অসুস্থ ধপতামাতার সাচ্ছথ মাধন্চ্ছে চলার জন্য ধিিুচ্ছের সাহােয েরা ধন্চ্ছে আমাচ্ছের ফযাক্টধিচ্ছট আরও তথয রচ্ছেচ্ছে।

'ধপতামাতার মান্ধসে অসুস্থতা – ধিিুচ্ছের জন্য সমসযা'।
সহপযাগী গ্রুপ ও পরিিযত া প্ররিষ্ঠাি
বাইপপালাি ইউপি
ইচ্ছমইল: mdf@mdf.org.uk
বাইচ্ছপালার বযাধি আক্রান্ত বযধি, তাচ্ছের বন্ধু ও পধরচেোোরীচ্ছের সহচ্ছোধগতা, উপচ্ছেি ও তথয প্রোন্ েচ্ছর।
বাইপপালাি দেপলারশপ স্কটলযান্ড
যটধলচ্ছফান্: 0141 560 2050 । বাইচ্ছপালার বযাধি আক্রান্ত বযধি এবাং োরা তাচ্ছের পধরচেো েচ্ছরন্ তাচ্ছেরচ্ছে তথয, সহচ্ছোধগতা ও উপচ্ছেি প্রোন্ েচ্ছর।
স্কটলযান্ডবযাপী আত্ম-সহচ্ছোধগতা, যরাগ ও প্রধতষ্ঠান্ সম্পচ্ছেে তথয ও ধিক্ষা োন্ েচ্ছর।
রিপপ্রশি এলাপয়ন্স
যটধলচ্ছফান্: 0845 123 23 20; ইচ্ছমইলঃ: information@depressionalliance.org । ধবষণ্ণতাে আক্রান্ত বযধি এবাং তাচ্ছে সাহােয েরচ্ছত ইেু ে আত্মীেচ্ছের তথয,
সহচ্ছোধগতা, জ্ঞান্ োন্ েচ্ছর। আত্ম-সহচ্ছোধগতা গ্রুপ, ধবষণ্ণতার জন্য সচ্ছচতন্তা বৃধদ্ধ।
জারিত স- টু য়ািতস রিিভারি ফ্রম রিপপ্রশি
যটধলচ্ছফান্: 029 2069 2891; ইচ্ছমইল: info@journeysonline.org.uk ।
ওচ্ছেলি এর প্রধতষ্ঠান্ ো ধবষণ্ণতা আক্রান্ত যলােজন্চ্ছে সহচ্ছোধগতা েচ্ছর।
সামারিটান্স
যটধলচ্ছফান্: 08457 90 90 90 (ROI 1850 60 90 90); ইচ্ছমইল: jo@samaritans.org । ধচধন্তত, ধবপেেে ও আত্মহতযা প্রবর্ বযধিচ্ছে যটধলচ্ছফান্ বা ইচ্ছমইচ্ছলর
মািযচ্ছম ধেচ্ছন্ 24 ঘণ্টা যগাপন্ীে, অধবচাধরে সহচ্ছোধগতা প্রোন্।
আিও পাঠ




যরডধফল্ড জযাধমসচ্ছন্র অযান্ আন্চ্ছোোচ্ছেট মাইন্ড।
জুধলো এ ফাস্ট ও জন্ ধপ্রস্টচ্ছন্র লাধিাং সামওোন্ উধেথ বাইচ্ছপালার ধডস-অডে ার।
েয মাইন্ড: এ ইউজাসে গাইড : পরামিেে সম্পােে রাজ পারসোে

দিোপিন্স
গুডউধেন্, ধজএম (2003) এধিচ্ছডন্স যবসড গাইডলাইন্স ফর ধিটিাং বাইচ্ছপালার ধডসঅডে ার:
েয ধব্রটিি এচ্ছসাধসচ্ছেিন্ ফর সাইচ্ছোফামোেলধজ’র সুপাধরি। জান্োল অব সাইচ্ছোফামোেলধজ, 17; 149-173 ।
যগডস, যজ (2003) বাইচ্ছপালার ধডসঅডে ার। এধিচ্ছডন্স যবসড যমিাল যহলথ, 6 (4): 101-2 ।
মধরস, আর (2004) । েয আধলে ওোধন্োং ধসম্পটম ইিারচ্ছিন্িন্ ফর যপচ্ছিিস উইথ বাইচ্ছপালার এচ্ছফধক্টি ধডসঅডে ার। অযাডিাচ্ছন্সস ইন্ সাইধেোধিে ধিটচ্ছমি,
10: 18 – 26 ।

ন্াইস গাইডলাইন্ 38: বাইচ্ছপালার ধডসঅডে ার: েয মযাচ্ছন্জচ্ছমি অব বাইচ্ছপালার ধডসঅডে ার ইন্ অযাডাল্টস, ধচল্ডচ্ছরন্ অযান্ড অযাচ্ছডাচ্ছলচ্ছসি, ইন্ প্রাইমাধর এন্ড
যসেন্ডাধর যেোর (2006) ন্যািন্াল েলাবচ্ছরটিাং যসিার ফর যমিাল যহলথ: লন্ডন্।
রচ্ছেল েচ্ছলজ অব সাইধেোধিস্টস পাবধলে এডু চ্ছেিন্ এধডটধরোল যবাডে এই প্রচারপত্র দতধর েচ্ছরচ্ছে।
রসরিজ এরিটি:

ডাঃ ধফধলপ টিমস

পযত াপলািিা: ডাঃ মাটিে ন্ ধব্রচ্ছস্কা, যডচ্ছবারাহ হাটে

বযবহািিািী ও পরিিযত ািািীি ইিপুট:
বাইচ্ছপালার ইউচ্ছে এবাং বাইচ্ছপালার স্কটলযান্ড

যমম্বাসে অব রচ্ছেল েচ্ছলজ অব সাইধেোধিস্টস সাধিে স ইউজার ধরেিাধর যফারাম এর সেসযগর্,

যলা যোল েতৃে ে ধচধত্রত: www.locole.co.uk/
যলখার সমে ধবেযমান্ সবোচ্ছপক্ষা িাচ্ছলা প্রমার্ এই প্রচারপচ্ছত্র প্রধতফধলত হচ্ছেচ্ছে।
সবেচ্ছিষ হালন্াগাে: জুন্ 2012
 পেোচ্ছলাচন্ার জন্য আগামী হালন্াগাে: জুন্ 2014
 আমাচ্ছের প্রচারপত্র সম্পচ্ছেে
 পাঠচ্ছের মন্তবয
েধপরাইট© রচ্ছেল েচ্ছলজ অব সাইধেোধিস্ট। রচ্ছেল েচ্ছলজ অব সাইধেোধিস্টচ্ছে সঠিেিাচ্ছব মূলযােন্ েচ্ছর এই প্রচারপত্র ধবন্ামূচ্ছলয ডাউন্চ্ছলাড, ধপ্রি, ফচ্ছটােধপ ও
ধবধল েরা োচ্ছব এবাং এর বযবহার যথচ্ছে যোচ্ছন্া মুন্াফা েরা হে ন্া। অন্য পন্থাে এর পুন্:প্রোচ্ছির জন্য অবিযই পাবধলচ্ছেিচ্ছন্সর প্রিাচ্ছন্র োে যথচ্ছে অন্ুমধত
ধন্চ্ছত হচ্ছব। অন্যান্য সাইচ্ছট প্রচারপচ্ছত্রর পুন্:চ্ছপাধস্টাং অন্ুমধত েচ্ছলজ যেে ন্া, তচ্ছব সরাসধর ধলাংে যেোর অন্ুমধত প্রোন্ েচ্ছর।

