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पोस्ट-ट्रामा�टक स्टे्रस �डसअडर्र 

यस लेखको सामग्री अनुवा�दत संस्करण हो, र �च�नयाँ संस्करण प्रबल हुनेछ। 
पोस्ट-ट्रामा�टक स्टे्रस �डसअडर्र (पी.एस.ट�.�ड )। जब मान�सक रूपमा �चिन्तत वा गम्भीर स्तब्ध हुन्छ, 

�वशषे गर� जीवन-जो�खममा पन� अवस्थामा, त्यस व्यिक्तको प्र�त�क्रया  पीडा र डर जस्त ैहुन सक्छ। 
क�हलेकाँह� यी प्र�त�क्रयाहरू झन ्कडा र ससु्त हुन्छन,् र पोस्ट ट्राउमे�टक स्टे्रस �डसअडर्रहरू 
((पी.एस.ट�.�ड ) हुन पगु्दछ। 

पोस्ट-ट्रामा�टक स्टे्रस �डसअडर्र भनेको के हो? 

पोस्ट-ट्रामा�टक स्टे्रस �डसअडर्र भनेको गम्भीर आघात प�छ ग�हरो भावनात्मक प्र�त�क्रया हो। 
�बरामीहरुको  �दमागमा �नरन्तर ददर्नाक भावनाहरु र सम्झनाहरु आउने छन ्। यी दोहो�रएका अनभुवहरू 
दःुस्वप्न, फ्ल्यासब्याक, वा अ�नयिन्त्रत सम्झनाहरूमा देखा पन�छ, र क�हलेकाँह� बा�ह�र चीजहरूले प�न 
�बरामीहरूको दखुद र पीडादायी भावनाहरूलाई उन्मलून गदर्छ जब उनीहरूलाई आघात चोट लागेको �थयो। 

पोस्ट-ट्रामा�टक व्यवहार र भावनात्मक प्र�त�क्रयाहरु 

१. जो�गन को ल�ग 

�बरामीहरूले डर र उदासीन पान� प�रिस्थ�त र चीजबीजबाट बच्न खोज्छन ् वा डरलाग्दा 
घटनाहरूका बारे सब ैकुरा सोचन बाट टाढा रहन ुपछ्र्।। 

२. �चन्ता 
�बरामीहरू प्रायः डर र �चन्ताको िस्थ�तमा लामो समयका ला�ग हुनेछन।् �तनीहरू �दनभर 
तनावग्रस्त हुन छन,् अ�नद्रा, �वकषर्ण, �ब�सर्न सक्ने र �चड़�चलोपनको खतरामा हुन सक छन।् 

३. मान प�रवतर्न गनुर् 
पोस्ट-ट्रामा�टक स्टे्रस �डसअडर्र बाट पी�डत भएका व्यिक्तहरु आफ्नो सरु�ाको भावना हराउनेछन 
र बा�हरको ससंार खतरनाक लाग्छन। �तनीहरू अ�धक �नराशावाद�, अतंमुर्खी र उनीहरूले प�हले के 
कदर गरेमा कम चासो राख्छन।् 

४. नकारात्मक भावनाहरु 

पोस्ट-ट्रामा�टक स्टे्रस �डसअडर्र भएका �बरामीहरू प्राय: खाल� र टोरपोर महससु गदर्छन।् केह� 
व्यिक्तहरू के भयो वा उनीहरू कसर� बाचँे भनेर दोषी महससु गछर्न।् केह� घाइतकेो त्रासद�मा 
क्रो�धत हुनेछन।् �तनीहरू प�न एकै समयमा �नराश महससु गछर्न।् 
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सामान्य उपचार 

१. तपाईका भावनाहरूलाई हराउन न�दनहुोस।् आफ्नो भावना आफ्नो प�रवार वा साथीहरु लाई 
व्यक्त गनर् को�शस गनुर्होस।् 

२. एकै �णमा उस्त ैयादहरू हराउने आशा नगनुर्होस।् धैयर्तापवूर्क समय तपा�को भावनाहरू लाई 
हलका पानर् �दनहुोस।् 

३. वास्त�वकताबाट बच्न ड्रग्स, रक्सी वा धुम्रपानमा भरोसा नगनुर्होस।् त्यसो गनार्ले एउटा 
समस्या हल गनर् को लागी आफैलाई एउटा अ�धक भार थपेको जस्तो हुन्छ् 

४. घटनाको बारेमा साहसपवूर्क कुरा गनुर्होस,् अवसर प्रयोग गनुर्होस ् र पनु: वणर्न प्र�क्रयामा 
अनभुवको सामना गनुर्होस।् 

५. आफ्नो कदर गनुर्होस,् आफूलाई आराम गनर् पयार्प्त समय �दनहुोस,् सतु्न र सोच्नहुोस,् र 
सकेसम्म प�रवार र साथीहरूसँग रहनहुोस।् 

६. तपा�को प�रवारलाई, साथीहरू, सहकम�हरू र मे�डकल स्टाफलाई तपा�को आवश्यकताको बारेमा 
बताउनहुोस।् 

७. ध्यानपवूर्क ड्राइभ गनुर्होस ् र घरमा अ�त�रक्त ध्यान �दनहुोस।् गम्भीर घाइत े भएका 
व्यिक्तहरूलाई दघुर्टना हुने सम्भावना बढ� हुन्छ। 

सहयोगको ला�ग क�हले प्रोफेिस्सओनल ्लाइ कैले सोधने? 

• य�द तपा� ब�लयो भावना र भावनाहरू �नयन्त्रण गनर् सक्नहुुन्न। 
• य�द तपाइँका भावनाहरू लामो समयको ला�ग �नयन्त्रण बा�हर छन,् वा य�द तपाइँ अलमल्ल र 

मान�सक पीडा महससु गनुर्हुन्छ भने। 
• य�द तपा� अक्सर खाल� र तोप�र ्महससु गनुर् हुन्छ भने, र यो भावनाहरु बात जो�गन व्यस्त 

रहन को�सस गनुर् होस्स।् 
• य�द तपा� सपना देख्नहुुन्छ र �नद्राको अभावमा हुन ुभयो भने। 
• य�द तपा�को काम वा सम्बन्धहरू प्रभा�वत छन र समस्याहरू खडा हुन्छन भने। 
• य�द तपा� मान�सक प�ाघातको कारण दघुर्टनामा पनुर्हुन्छ, वा तनावबाट बच्न धमू्रपान, म�दरा, र 

पदाथर् दवु्यर्सन �लन आवश्यक भये मा 
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तपाईले के कास्तो सहयोग पौउन ुहुन्छ? 

�कन�क पोस्ट-ट्राउमे�टक स्टे्रस �डसअडर्रका �बरामीहरू प्रायः अत्य�धक �डपे्रशनमा फसेका हुन्छन, 

सहयोगको ला�ग सोध्न गाह्रो मान ्सक्छ। तर जब सम्म तपा� �हम्मत �लनहुुन्छ र प�हलो कदम 
चाल्नहुुन्छ, समस्या समाधान गनर् मद्दतको ला�ग तपा�ले प्रोफेिस्सओनल ्सल्लाह पाउनहुुनेछ। हामी �नम्न 
सल्लाहहरु प्रदान गन�छ�: 

१. �वगतका आक्रमणहरूले तपा�को वतर्मान समस्याहरू �नम्त्याएको बारेमा �वस्ततृ �ववरण 
�दनहुोस।् 

२. तपा�लाई कुन �वचार, भावना र आचरणले तपा�को पनु: प्रािप्तमा बाधा उत्पन्न गदर्छ, र 
तपा�को समस्याहरूमा सधुार ल्याउन मद्दत गदर्छ। 

३. तपा�लाई व्यिक्तगत र स्वतन्त्र समस्याहरूको सामना गनर् मद्दतको ला�ग �व�शष्ट र 
व्यावहा�रक �व�धहरू सझुाव गनुर्होस।् 

व्यावसा�यक परामशर् कहा ँखोज्ने? 

य�द तपा�ले प्रोफेिस्सओनल को परामशर् प्राप्त गनुर्भएको छैन भने, तपा� आफ्नो प�रवारको डाक्टर वा 
सल्लाह �लन डाक्टरलाई सोध्न सक्नहुुन्छ, उ�चत �च�कत्सा उपचार �लन सक्नहुुन्छ, वा प्रोफेिस्सओनल को 
परामशर्मा सन्दभर् गनर् सक्नहुुन्छ। 

उपयुक्त सल्लाहका ला�ग खोजी गनर् न�बसर्नुहोस,् र तपा� समस्याको प्रभावकार� समाधान गनर् 
सक्नु हुनेछ । 
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