
 

ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ 
Depression During Pregnancy 
BC Reproductive Mental Health Program              

 
ਕੀ ਮਦਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? 

 

ਹਾਂ, ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਇਲਾਜ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
 

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਗਰਭਵਤੀ 
ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ 
ਉਦਾਸੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਥੱਕੇ ਹੋਣਾ, ਹਚੜਹਚੜਾ ਹੋਣਾ, ਸੌਣ ਹਵੱਚ ਮਸੁ਼ਕਲ ਆਉਣੀ, 
ਸੰਭੋਗ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਹਦਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣੀ, ਭੁੱ ਖ ਹਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਹਧਆ ਮਹਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਹਿਨਬਰਗ ਪਸੋਟਨੇਟਲ ਹਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਕੇਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਿਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਦਾਈ ਨੰੂ ਵਖਾਉਣੀ ਤੁਹਾਿੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੱਚ ਤੁਹਾਿੀ 
ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸੁੀਂ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  
 
ਐਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਹਜਹੇ ਹਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਲਜਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਜਸ ‘ਤੇ ਤਹੁਾਿਾ 
ਹਵਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੋ।  

 
ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆ ਂਹੋਣ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਬਮਾਰੀ ਬਾਰੇ 
ਜਾਣਨ ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਹਨਜੱਠਣ ਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਤ ਅਸਹਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ਵਰੇ 
ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਨਾ ਘਟਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਿਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਨੁਸਖ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਦਵਾਈ ਲੈਣ 
ਦੇ ਖ਼ਤਹਰਆਂ ਅਤ ੇਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   

 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਲਾਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੱਛਣਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿੀ ਸਮੁੱ ਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੋ। 

 

 
 
 

 
 
 
 

Updated August 2011 
Punjabi 

 
ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ 

 

ਔਰਤ ਹਕਵੇਂ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਹਵਧੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਹਵਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰੀਰਕ 
ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉੱਪਰ ਉਦਾਸੀ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਜਹੜੀ ਔਰਤ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ 
ਉਹ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
 

 ਹਦਨ ਹਵੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਜੋ਼ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਬੇਹੱਦ ਉਦਾਸੀ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 
 ਹਚੜਹਚੜੀ ਜਾਂ ਕਰੋਧੀ ਮਹਹਸਸੂ ਕਰਨਾ 
 ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਹਨਗੂਣੀ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਨਾ 
 ਹਨਰਾਸ ਅਤੇ ਦਬੀ ਹਈੋ ਮਹਹਸਸੂ ਕਰਨਾ 
 ਅਹਜਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਹਹਲਾਂ ਉਹ ਮਾਣਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ ਉਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਹਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰਹਹਣੀ 
 ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਣਾ 
 ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖਾਣਾ 
 ਪਹਰਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤ ੇਸਮਾਜਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣਾ 
 ਅਕਾਰਨ ਹੀ ਰੋਣਾ 
 ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਣੀ 
 ਊਰਜਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣੀ 
 ਹਬਰਤੀ ਹਟਕਾਉਣ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣੀ 
 ਹਸਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਪੇਟ ਹਵੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੱਛਣ ਮਹਹਸਸੂ ਕਰਨੇ  
 ਅਹਜਹੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹਕ ਮੈਂ ਨਕਾਰਾ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ 
 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਨੰੂ ਹਾਨੀ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੜ -ਮੁੜ ਿਰਾਉਣੇ ਹਵਚਾਰ ਆਉਣੇ 
 

ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਦੀ ਪਹਹਚਾਣ ਹਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਹਵਚ 
ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਪਹਹਚਾਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਲੱਛਣ: 

  

 ਦੋ ਹਫ਼ਹਤਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਰੀ ਰਹਹੰਦੇ ਹੋਣ 
 ਔਰਤ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ 
 ਹਨਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਹਵੱਚ ਕਠਨਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ 

ਤੁਸਾਂ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ (ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਣਨ ਤੋਂ ਛਤੇੀ ਹੀ ਹਪੱਛੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ) ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਸਹੁਣਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹਕ ਤੁਹਾਿਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਹਰਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਹਜਸ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਹਪੱਛੋਂ ਉਦਾਸੀ 
ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਹਣਆ ਹੋਣਾ। 
 

ਹੁਣ ਤੀਕ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਹਕ ਗਰਭ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਗੋਂ ਗਰਭ 
ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ ਹੁਣ ਸਾਨੰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਕ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 
ਥਕਾਵਟ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਅਤ ੇਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਦਰ ਅਸਲ ਦਬਾਉ ਅਧੀਨ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  

ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ 8-12% ਔਰਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਦੀਆ ਂਹਸ਼ਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀਆ ਂਹਨ। ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਗਰਭ 
ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ  
 
ਔਰਤ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ (ਪੋਸਟਪਾਰਟੱਮ) ਬੱਚਾ ਜਣਨ ਹਪੱਛੋਂ  ਉਦਾਸੀ 
ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹ।ੈ 
 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਹਕ ਤੁਸੀਂ ਹਕਵੇਂ ਮਹਹਸਸੂ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਹਮਲੇਗੀ ਹਕ ਤਹਾਨੰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਿੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ 
ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਮਲਦਾ ਹੈ। 



ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਦਾਸੀ ਰਹਹੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਚੈਨ ਹਕਉਂ ਮਹਹਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? 
 

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਰਹਹੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਵਆਕੁਲਤਾ ਵੀ ਅਨੁਭਵ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਆਕੁਲਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਹਵੱਚ ਹਦਲ ਦਾ ਦੜੌਣਾ, ਧੀਰਜ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਅਹਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ 
ਹਚੰਤਾ, ਅਤੇ ਬਬੇੀ ਨੰੂ ਹਾਨੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਵਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਕਸੇ 
ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਔਰਤ, ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ, ਬੇਚੈਨੀ  ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੀ। 
 

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈਹਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ 
ਕਰਵਾਉ ਹਜਹੜੇ ਤਸੁੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ 
ਸਮਰਥਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਤਸੁੀਂ ਹਵਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 
 

ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਦਬਾਉ ਮੈਨੂੂੰ  ਉਦਾਸੀ ਮੈਨੂੂੰ  ਹਕਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਹਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ? 
 

ਔਰਤਾਂ ਹਜਹੜੀਆਂ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਰਗੋ ਦੀਆ ਂਹਸ਼ਕਾਰ ਹੋਣ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ 
ਪਹਹਲਾਂ ਹਦੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹਾਸਲ 
ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਸੌਂਦੀਆ ਂਜਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਾਰਨ 
ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਹਮਲ ਕੇ ਅਗੇਤਰੀ ਪਰਸਤੂ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਹਜਹੀਆਂ ਿਾਕਟਰੀ ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਖਦਾਈ ਹਖ਼ਆਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ 
ਦੀਆ ਂਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬ ੂਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ 
ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਦੇ ਰਸਤੇ ਚੁਣਨ 
ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਸਹਤ ਨੰੂ ਖ਼ਤਹਰਆਂ ਹਵੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਹਜੰਨਹ ਾਂ ਹਵੱਚ ਸੰਭੋਗ ਦਆੁਰਾ ਲੱਗਣ 
ਵਾਲੀਆ ਂਹਬਮਾਰੀਆ ਂਅਤੇ ਹਹੰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਅਧੀਨ ਔਰਤ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹਵਗੜ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਹਵੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਕ ਉਹ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਹਿਪਰੈਸ਼ਨ (ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਪੱਛੋਂ 
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ) ਦੀਆਂ ਹਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਦਬਾਉ ਅਸਹਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ 
ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣ ਹਵੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹਕ ਮਾਂ 
ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੂਜ ੇ ‘ਤੇ ਹਕਵੇਂ ਪਰਸਪਰ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।  
 

ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਨਮ ਦੇਣ ਹਪਛੋਂ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ (ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ 
ਹਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਨੰੂ ਘਟਾਅ ਹਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ, ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ,ਅਤੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬੱਹਚਆਂ ‘ਤ ੇਪੈਣ 
ਵਾਲੇ ਦਬਾਉ ਦੇ ਮੰਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੰੂ ਮੱਧਮ ਕਰ ਹਦੰਦਾ ਹੈ।  

 

ਮੈਂ ਹੀ ਹਕਉਂ? 

ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੰੂ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ  ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ 
ਇਹ ਹੈ ਹਕ ਜੇ ਔਰਤ:  
 ਪਹਹਲਾਂ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਜਾਂ ਹਚੰਤਾ ਅਤੇ ਬਚੇੈਨੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ 
 ਪਹਰਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਜਹਾ (ਅਹਜਹੇ) ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ (ਹੋਣ) ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਜਾਂ ਹਚੰਤਾ ਅਤੇ 

ਬੇਚੈਨੀ ਹਵੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਹਰਆ (ਗੁਜ਼ਰੇ) ਹੋਵੇ(ਹੋਣ) 
 ਉਦਾਸੀ ਰੋਗ ਜਾਂ ਹਚੰਤਾ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਲਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਗਰਭ 

ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਹਦੱਤੀ ਹੋਵੇ  
 ਸਹੇਲੀਆਂ, ਪਹਰਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਹਮਲਦਾ ਹੋਵੇ 
 

ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਹਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਸਮਰਥਨ 

ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਸੱਖਦ ੇਹੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹਪਆਹਰਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਤੁਹਾਿੇ ਇਲਾਜ ਦ ੇਢੰਗਾਂ ਦ ੇਫ਼ਾਇਹਦਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਚੋਣ ਹਵਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ ਹਕ  ਇਹ ਤੁਹਾਿੇ ਜੀਵਨ ਹਵਚ ਹਕਵੇਂ ਢੁਕਦੇ ਹਨ।  
 

ਪਹਰਵਾਰ ਅਤ ੇਸਹੇਲੀਆਂ ਤੁਹਾਿੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਟੇਕ ਅਤੇ ਅਰਾਮ ਹਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ 
ਅੰਦਰ ਹਨਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ 
ਦੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਆਤਮ ਸੂੰ ਭਾਲ 

ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਉਸਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਆਤਮ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਅਹਜਹਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ 
ਤੁਹਾਿੇ ਹਚੰਤਾ ਰੋਗ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹ।ੈ ਆਤਮ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਬਹੁਨਆਦੀ ਕਦਮਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ 
ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਹਕ ਸ਼ਬਦ  “NESTS” ਨੰੂ ਚਤਾਰੋ। ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਆਤਮ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਪਰਤੀਕ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 
 

 Nutrition (ਹਨਊਟਰੀਸ਼ਨ)- ਸਾਰਾ ਹਦਨ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਉ  
 Exercise (ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼)- ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਮਹਹਸਸੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ 

ਕਸਰਤ ਕਰੋ   
 Sleep & Rest (ਸਲੀਪ ਐਿਂ ਰੈਿੱਸਟ)- ਤੁਹਾਿੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਦੋਹਾਂ ਲਈ 

ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਰਾਤ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਹਸਸ਼ ਲਾਹੇਵੰਦ ਯਤਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
 Time for yourself (ਟਾਈਮ ਫ਼ਾਰ ਯੌਰਸਲੈਫ਼)- ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ 

ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹਮੰਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ। 
 Support (ਸਪੋਰਟ)- ਨਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਦੂਹਜਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹ।ੈ  

ਮਦਦ ਅਤ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪੁੱ ਛਣ ਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ! ਇਸ ਹਵੱਚ ਅਮਲੀ ਮਦਦ ਹਜਵੇਂ ਹਕ ਬੱਚ ੇਦੀ 
ਸੰਭਾਲ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਹਵੱਚ ਹਕਸੇ 
ਅਹਜਹੇ ਹਵਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਮਦਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਹਜਹੜਾ ਤੁਹਾਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਚੇਤਾ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। 

 
ਮੈਂ ਹਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਕਤ ਦਰਜ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਵਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਹਕਸੇ 
ਮੈਂਬਰ ਹਵੱਚ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 
 ਫ਼ੈਮਲੀ ਿਾਕਟਰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਣਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਿਾਕਟਰ (ਆਬਸਟੈਟਰੀਸ਼ਨ) ਨਾਲ 
 ਦਾਈ  
 ਪਬਹਲਕ ਹੈਲ਼ਥ ਨਰਸ 
 ਮਾਨਹਸਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ 
 ਰਹਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਮਨੋਹਵਹਗਅਨੀ 1-800-730-0522 

 ਰਹਜਸਟਰਸ਼ੁਦਾ ਕਹਲਨੀਕਲ ਕੌਂਸਲਰ 1-800-909-6303 

 ਪੈਹਸਹਫ਼ਕ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਸਪੋਰਟ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਫ਼ੋਨ ਦਆੁਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹ)ੈ 
604-255-7999 ਜਾਂ ww.postpartum.org  

 
ਸਰੋਤ  

 ਬੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੋਡੱਕਹਿਵ ਮੈਂਿਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (B.C. Reproductive Mental Health 
program) –www.bcmhas.ca (ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ-ਹਰਪਰੋਿੱਕਹਟਵ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ) ਇਥੇ 
ਗਰਭ ਅਵੱਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟਪਾਰਟਮ ਹਮਆਦ ਹਵੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਬਾਰੇ 
ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਜੌੂਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਵਰਕ ਸ਼ੀਟਾਂ, ਐਹਿਨਬਰਗ ਪੋਸਟਨੇਟਲ 
ਹਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਕੇਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵੇਖੋਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਵਾਹਲਆ ਂਦੀ ਗਾਈਿ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਾਗਨੀਹਟਵ ਬੀਹੇਵੀਅਰ ਥੈਰਪੀ-ਨਵੀਂ coping with 

depression during pregnancy and following the birth guide ਕਢਵਾ ਕੇ ਲਜਾਉ। 
 

 ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਪੈ੍ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਤੱਥਾਂ 
ਦੀਆ ਂਸ਼ੀਟਾਂ, ਹਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਫ਼ੋਰਮ, ਅਤੇ ਦਬਾਉ, ਹਵਆਕੁਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ 
ਸਮੱਹਸਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨਿੱਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣਨ ਲਈ www.heretohelp.bc.ca ‘ਤੇ ਜਾੳ।  

 
 ਸਥਾਨਕ ਕਰਾਈਹਸਜ਼ ਲਾਈਨ ਇਹ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਹਸਰਫ਼ ਸੰਕਟਗਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਹਵੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਹਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ 
310-6789 ਨੰੂ (ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਹਲਾਂ 604,778, ਜਾਂ 250 ਨਾ ਲਗਾਉ) ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਹਬਨਾਂ 
ਉਿੀਕ ਦੇ ਜਾਂ ਹਬਜ਼ੀ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੰੂ  ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਕਰਾਈਹਸਜ਼ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜ 
ਦੇਵੇਗਾ। 310-6789 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਰਾਈਹਸਜ਼ ਲਾਈਨ ਹਵਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਹਸਕ 
ਹਸਹਤ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਪੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਮਸਹਲਆਂ ਅਤੇ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਹਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹਈੋ ਹੈ।   

 

 1-800-SUICIDE (ਆਤਮ ਹੱਹਤਆ) ਜੇ ਤਸੁੀਂ ਆਤਮ ਹੱਹਤਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਤੁਰਤ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤੀਂ ਹਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 1-800- SUICIDE (1-800
-784-2433) ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। 

 

 ਹੈਲ਼ਥਹਲੂੰ ਕ ਬੀਸੀ- 811 (HealthLink BC-811) ਆਪਣੇ ਪਹਰਵਾਰ ਦੇ ਹਕਸ ੇਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ, 
ਸਮੇਤ ਮਾਨਹਸਕ ਹਸਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ, ਗੈ਼ਰ-ਅਮਰਜੰਸੀ ਹਸਹਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 811 
ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ www.healthlinkbc.ca ‘ਤੇ ਜਾਓ। 811 ਦਆੁਰਾ, ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ 
ਬਾਰੇ ਨਰਸ ਨਾਲ, ਦਵਾਈ ਸੰਬੰਧਤ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਵਾਈਫ਼ਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 
ਹਸਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਆਹਾਰ ਹਵਹਗਆਨੀ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਨੁਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਵੇਾਵਾਂ 
130 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਬੈਰਹੇ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਹਵਗਾੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ (ਟੀ ਟੀ ਵਾਈ) 711 ਨੰੂ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।  

http://www.heretohelp.bc.ca
http://www.healthlinkbc.ca

