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(Nepali version)

ड�े�सन भनेको के हो?

डेसन एक साधारण वभावको अराजकता हो। लणहमा नरतर उदास वभाव, च वा ऊजाको कमी, 
नकारामक वचारह र अधक समावेश छ। यी लणहले बरामीहको दैनक जीवनमा असर गदछ, जतै 
उनीहको काम र सामाजक अवथामा उनको दशन। गभीर अवथाहमा बरामीहलाई आमहयाको जोखम 
न सछ।

डेसन कको सामाय छ?

हङकङ वयकहमा डेसन

महला

3.5%

पुष

2.2%

उमेरसँगै डेसनको सभावना बछ

ड�े�सनका लणह के के न्?

मुख लणह:

भावनामक
लगातार उदास वभाव

शारीरक
दीघकालीन थकान

संानामक
बेकार र नराशा को भावना

यवहार
चीजहमा च हराउनु जुन राो लायो

यद तपासँग कतमा ई हतासम यी लणह छन् भने, र तपाको द�ै�नक जीवन, काम वा शा भावत भएको महसुस 
गनुछ भने, कृपया पशेेवर मूयाकंनको लाग डाटर वा लनकल मनोव�ै�ानकसँग परामश लनुहोस् र आवयक मत वा 
उपचार ात गनुहोस्। पवु उपचार वाय लाभको लाग राो छ।

ड�े�सनको कसरी उपचार गने?

औषधी

एटीडसेसल ेमतकमा 
युरोासमटरहको सतलुन पनु: थापत 
गन सदछ जसल ेहाो मुडलाई असर 
गदछ, जत ैसेरोटोनन र नोरेपाइनन, 
बरामीको उदास मुड सुधार गन। तनीह 
पनु: रोकथाम रोन भावी छन्।

मनोवैानक उपचार

मनोव�ै�ानक उपचार (जत ैसंानामक 
यवहार थेरेपी) ल ेबरामीलाई नकरामक 
सोच र यवहारक बाकलाई जा�ँ�न, र सोने 
र अभनय गने नया ँतरकाह अपनाउने 
यास गन ोसाहत गन सछ, ताक 
जीवनमा सकरामक अनुभव संचय गन 
सकछ, अघलो नकारामक सोचलाई 
उटो पन सकछ, तनाव कम गन सकछ र 
उदास मूड सुधार गन सकछ।

डसेनको उपचार गन सकछ।यद तपाइ ँसोनुछ क तपाइ ँयसबाट पीडत न भएको छ भने, तपाइलँ े
सहयोग लनु पछ।

बरामीलाई नको न मत गन चाहानुछ? तपाई:

बरामीको लणदखेी सहनशील नुहोस् सामाजक गतवधहमा भाग लन 
बरामीलाई ोसाहत गनुहोस्

समथन दखेाउन बरामीलाई सुनुहोस् बरामी को लण परवतनहको 
अवलोकन गनुहोस्

अधक जानकारी को लागी:

तपाईको डाटरसँग 
परामश लनुहोस्

यी वभागहलाई कल र परामश गनुहोस्:
अपताल ाधकरण मानसक वाय य
2466 7350
समाज कयाण वभागीय हटलाइन 
2343 2255

मण गनुहोस्
shallwetalk.hk
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