
আপনার সন্াননর মানসসক স্াস্থ্য:  
সিশুনরাগ বাইনপালার বথ্যাসি সম্বনধে যা জাননে হনব
প্রথমত এবং সবথথথে গুরুত্বপূর্ণ ববষয়, বাইথপালার ব্াবি অবতমাত্ায় বিবেৎসাথ�াগ্। বিশুথের মথি্ বাইথপালার ব্াবির ফথল মমজাজ, িবতি এবং ো�্ণেলাথপর 
মাত্ায় অস্াভাববে পবরবত্ণ ন হয়। মমজাথজর মাত্ায় নাটেীয়ভাথব পবরবত্ণ ন হয়, অবসােগ্রস্ততার উপসগ্ণগুবল (আথবগতাব়িত অবস্ার মাত্া েম) মথথে �াথে 
বথল "বাবতে" (আথবগতাব়িত অবস্ার মাত্া মববি) মসই অবস্ায় হথয় োঁ়িায়। এই োরথর, এটিথে েখনও েখনও বাবতেগ্রস্ত-অবসােগ্রস্ত অসুস্তা বহসাথব 
উথলেখ েরা হয়। এই মমজাজ পবরবত্ণ নগুবলর সথগে ম� আিররগুবল মেখা �ায় তা সু্ল, সামাবজে জীবন এবং সুস্ ববোি সথমত এেটি বিশুর প্রাত্বহে জীবনথে 
হস্তথষেপ েরথত পাথর।

মলূ ম� ববষয় বপতা-মাতাথের জানথত হথব: 
1) আসথল বে খুজঁথে তা জাননু
2) আপবন �া লষে্ েরথেন মসই সম্বথধে আপনার সন্ানথে বজজ্াসা েরুন
3) মোনও উথবেগ থােথল তা আপনার বিশুথরাগ ববথিষথজ্র োথে তুথল িরুন 

বিশু এবং বেথিার-বেথিারীথের মথি্ বাইথপালার ব্াবি সম্বথধে আথরা জানথত 
মানবসে স্াস্্ ববষয়ে NY অবফস (NY Office of Mental Health) এর ওথয়বসাইট মেখুন:  

bit.ly/OMH-Bipolar

বিশুর বয়থসর মগাষ্ী অন�ুায়ী স্াথস্্র ববোি এবং মানবসে স্াস্্ ববষয়ে উথবেগগুবল বনথয় আথরা জানথত, 
বপতা-মাতা এবং পবরবারথে বিষোোথনর প্রেল্প ববষয়ে পৃষ্া-টি মেখুন: bit.ly/PTEACH-Family

আমার সন্াথনর বাইথপালার ব্াবি আথে বথল আমার মথন হথল আমার েী েরা উবিত?
�বে আপবন অবসােগ্রস্ত মমজাজ এবং অত্বিে ববরবতির বমশ্র লষেরগুবল লষে্ েথরন, এবং এই আিররগুবল আথগর মথথে আলাো বথল মথন হয়, তাহথল প্রথম 
পেথষেপ বহসাথব আপনার বিশুথরাগ ববথিষথজ্র সথগে েথা বলনু। আথলািনার জন্, "আবম আমার সন্াথনর আিরথর এমন বেেু লষে্ েথরবে �া তার জন্ 
স্াভাববে নয় বথল মথন হয়" েথার মথতা সহজ বেেু প্রথথম বলথত পাথরন। উথবেথগর মোথনা োরর থােথল আপনার বিশুথরাগ ববথিষজ্ আপনাথে বঝুথত 
সাহা�্ েরথত পাথরন। �বে আপবন জানথত পাথরন ম� আপনার সন্াথনর বনেট মোথনা আত্ীথয়র বাইথপালার ব্াবি আথে এবং আপবন এই পবরবত্ণ নগুবলর 
মোথনাটি আিরথর লষে েথরন তাহথল তৎষেরাৎ সহায়তা বনন। 
এো়িাও আপনার সন্াথনর সথগে েথা বলা উবিত। আপবন বলথত পাথরন ম�মন, "মতামাথে আজোল মেমন মনমরা মেখায়" অথবা "মতামায় ইোবনং মেথখ 
মথন হয় সব মিষ হথয় মগথে। সব ঠিে আথে মতা?" বেেু মানষু েী ভাবথে তা অবজ্া েরুন, এই িরথনর প্রশ্নগুবল ষেবতের আিরথরর োরর হথয় ওথে না, বেন্তু 
এগুবল আপনার সন্ানথে জানথত সাহা�্ েথর ম� আপবন তাথে বনথয় ভাথবন। আপনার সন্ানথে জানথত বেন ম� মস আপনার সথগে ম�থোনও সময় েথা বলথত 
পাথর। 
মথন রাখথবন, আপবন আপনার সন্ানথে সবথথথে মববি জাথনন। তাই, �বে আপনার সন্াথনর আিরথর মোথনা পাথ্ণে্ লষে্ েথরন, তাহথল মসটি বনথয় উথবেগ 
প্রোি েরা অত্ন্ স্াভাববে। আপনার বিশুথরাগ ববথিষজ্ অথবা অন্ মোনও ববশ্বস্ত স্াস্্থসবা প্রোনোরীর সথগে েথা বথল আথরা জানার সুথ�াগটি বনন।

বাসেনকর লক্ষনের মনিথ্য অন্র্ভু ক্ত থাকনে পানর: 
•	 অবত-উচ্াোঙ্ীর ভাবনা এবং মেৌ়িাথনার ভাবনা 
•	 ববিঙৃ্ল ম�ৌন আিরর 
•	 অেরূেবি্ণতা (ঝঁুবেপূর্ণ আিরর)
•	 উথতেবজত এবং েখনও েখনও অসংলগ্ন ববুল এবং ভাবনা 
•	 অবতমাত্ায় হ্াসপ্রাপ্ত প্রথয়াজনীয় ঘুম 
অবি্ই, অেরূেবি্ণতা এবং অপরাথজয় মথন হওয়ার সময়ও মস প্রেৃবতথত এেজন 
বিশুই থাথে। তথব ববষয়গুবল খুবই অববথবিথের মথতা হথয় মগথলই সমস্া। 
আপবন আপনার সন্ানথে সবথথথে মববি জাথনন। আপনার সন্াথনর আিরর 
মাত্াবতবরতি মথন হথছে বেনা মসই ববষথয় আপনার সহজাত প্রববৃতের ওপর ববশ্বাস 
রাখুন। 

বাচ্ানের ক্ক্ষনরে বাইনপালার বথ্যাসি ঠিক 
ক্কমন হয়?

ম� বিশুরা বাইথপালার ব্াবিথত ভুগথে তাথের বিবেৎসা ববষয়ে 
অবসাথের উপসগ্ণগুবল থােথব, এবং অত্বিে উথতেজনার 
প�্ণায়গুবলও থাথে। তারা সামান্ হতািায় ব়িস়ি প্রিন্ রাথগর 
উছোস মেখাথত পাথর �া 30 বমবনট বা তার মববি সময় প�্ণন্ িলথত 
পাথর। বনথজথের মথতা প্রিন্ রাথগর উছোস মেখাথনা বাইথপালার 
ব্াবির লষের নয়, তথব আপবন �বে লষে েথরন তারা বেভাথব 
প্রিন্ রাথগর উছোস মেখায়, তাহথল মসটি আপনার বিশুথরাগ 
ববথিষথজ্র োথে বলথত পাথরন। এই প্রিন্ রাথগর উছোথসর োরর 
উথবেগ বেনা তা তারা আপনাথে বঝুথত সাহা�্ েরথত পাথর, 
এমনবে মসগুবল বাইথপালার ব্াবির লষের না হথলও। 


