
আপনার সন্াননর মানসসক স্াস্থ্য:  
সিসকৎসনকর কানে সাক্াৎকারকালীন সময় যা আনলািনা করনে হনে
একজন পিতা বা মাতা পিসাবব, প্াথপমক িপিচর্াি একটি সাক্াৎকাবিি সময় আিনাি সন্াবনি শািীপিক স্াস্থ্য সম্ববধে কতটা ভাববত িয় সসই পবষবয় 
আিপন জাবনন। তবব আিপন পক এটা জাবনন সর আিনাি সন্াবনি পশশু পচপকৎসক পশশুটিি সুস্ভাবব পবকাবশি জনথ্য সমস্ত পিকগুপিি প্পত আগ্রিী? এি 
মব্থ্য মানপসক স্াস্থ্য অন্ভ্ুক্ত িবয়বে।
আিনাি সকানও আববগপ্বণ, আচিণগত অথবা মানপসক স্াস্থ্য সম্পপক্ত উববেগ থাকবি তা আিনাি সন্াবনি প্াথপমক িপিচর্া সাক্াৎকাবি তুবি 
্িাই িি উিরুক্ত সময়। সকাবনা উববেগ থাকবি তা এখনই তুবি ্িা গুরুত্বিূণ,্ ঠিক সরমন আিপন শািীপিক স্াস্থ্য পবষয়ক উববেবগি সক্বরে কবিন। এটি 
পচপকৎসকবিি মানপসক স্াস্থ্য পবষয়ক সমসথ্যাগুপি সবপশ গুরুতি িবয় রাওয়াি আবগ, সসগুপি প্ািপভিক অবস্ায় সনাক্ত কিবত সিায়তা কবি। 
পনবচ পকেু িপিবত্ন সম্ববধে বিা িি রা আিনাি সন্াবনি পচপকৎসক শুনবত চাইবত িাবিন।

আিরনে পসরেে্ত ন
আিনাি সন্াবনি প্পতপিবনি আচিবণ পক সকাবনা চাকু্ষ িপিবত্ন িবয়বে? 
উিািিণস্রূি: 

•	কু্্া এবং খাওয়া-িাওয়াি ্িন
•	ঘুম (তাৎির্িূণভ্াবব সবপশ বা কম, সব সময় ক্ান্ মবন িয়)
•	সমজাজ (িঃুখ, পচন্া, পবচপিত, উববেগ, মানপসক চাি, পবিপক্ত)
•	বধুেবিি সবগে সম্পক্ (তুিনামিূক কম বধুে, সখিা্ুিাি তাপিখ এবং সামাি কথ্যাবম্প সরবত অপনচ্কু)
•	বাপ়িবত কিা আচিণ (অমবনাবরাগী, আক্রমনাত্মক, আববপশত, অতথ্যপ্ক অনমনীয় অথবা সামানথ্য পবষবয় মমা্িত িয়, িাগবশত সখয়াপি 
বথ্যবিাি)

•	সু্ি রাওয়াি জনথ্য ইচ্া
•	সু্বি আচিবণি জনথ্য অপভবরাগ
•	সু্বি পশক্ামিূক কার্কিাি
•	পিতা-মাতা, ভাই-সবান অথবা িপিবাবিি অনথ্যানথ্য সিসথ্যবিি সবগে কবথািকথন
• টয়বিট কিা অথবা পবোনা সভজাবনা

েথ্যসতিনবে পসরেে্ত ন
আিনাি সন্াবনি বথ্যপক্তবত্ব পক সকাবনা সুস্পষ্ট িপিবত্ন িবয়বে? 
উিািিণস্রূি: 

•	আবিা সবপশ িাি সেব়ি পিবয়বে অথবা একা িবয় সগবে
•	আবিা সবপশ গাবয় ি়িা িবয় উঠবে
•	স্াভাপববকি তুিনায় সবপশ কাঁিবে বা পবিপক্তকি ভাব সিখাবচ্
•	নতুন আববশ (সুশঙৃ্খিা, পভপিও সগম, পনয়মাচাি, খাবাি)
•	আবিা অবা্থ্য অথবা পনয়ম ভাগেবে

পেন্দগুসলনে পসরেে্ত ন
আিনাি সন্াবনি িেন্দগুপি পক িঠাৎ অথবা 
নাটকীয়ভাবব িাবটে সগবে? 
উিািিণস্রূি: 

•	সসই কাজগুপি কিবে না সরগুপি তািা উিবভাগ 
কিবতা (বধুে, গান, সস্পাট্বস সময় কাটাবনা)

•	নতুন কার্কিাবি অবনকটা সবপশ সময় পিবচ্ (শিীি 
চচ্া, টিপভ সিখা)

সারসংনক্প 
এই সতক্তামিূক িক্ণগুপিি সকানটি আিনাি সন্াবনি সক্বরে অস্ায়ী িপিবত্ন িবত িাবি। অথবা এটি গুরুতি পকেু ঘটাি সূরেিাতও িবত িাবি। 
মবন িাখববন সর মানপসক স্াস্থ্য অবস্াি 50% শুরু িবয় রায় 14 বেি বয়বস। তাই আিনাি সন্াবনি সামপগ্রক স্াবস্থ্যি অংশ পিসাবব তাি প্াথপমক 
িপিচর্াি সাক্াৎকাবিি সময় সকাবনািকম উববেগ থাকবি তা তুবি ্িা উপচত।
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