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मत चता र ड�े�शन डसअडर  (MADD) के हो?

डेसन र चता ई कारका भावनामक :ख हो, तर तनीह ाय: एकसाथ भेटछन्। जब लणह पयात गभीर 

छन्, एकलाई एकै समयमा चता डसअडर र डेसन भएको पा लान सछ। यप, मत चता र डेशन 

डसअडर (MADD) अधक सामाय थत हो। बै चता र उदासन लणह देखा पदा यसले अवथालाई जनाउदछ,ँ  

तर कुनै पन कारका लणह गभरताका ँदैनन् जुन आफैले एउटा अलग नदानको औचय दछ।

MADD बाट भावत यह चता वा उदासनताले भावत गनेहको पमा चतत छन्। तनीहको काम र दैनक 

जीवनमा गभीर असर पन सछ।

MADD कको सामाय छ?

हङकङमा MADD सबैभदा साधारण मुड डसअडर हो
हङकङका लगभग 7% मानस भावत छन्

MADD को लण के हो?

कनक MADD बै चता र डेशन लणह समावेश गदछ, यसको लण 
चता डसअडर र डेसनसँग मदोजुदो छ तर कम गभीर छ।

भावनामक
लगातार कम मुड र पहलेको रमाइलो गतवधहमा च 
हराउन 

धेरै चतत नु र आराम गन गाो लाछ

शारीरक
कपन र मांसपेशको तनाव
थकत महसुस गन सजलो

ना
ायः नाको वालटी, ाय: पतन वा 
नदाउन गाो न सछ

यद तपाइ ँसमान परथतको सामना गदै नुछ भने, आवयक मत वा उपचार ात गन पशेेवर मूयाकंनह कृपया एक 
डाटर वा लनकल मनोव�ै�ानकको लाग परामश गनुहोस्। पवुको उपचार वाय लाभको लाग राो छ।

MADD को उपचार कसरी गने?

औषधी

यको अवथाको मुयाकंन गरेपछ, 
डाटरल ेएटीडसेसटह जता 
औषधीह दन सछन्।

मनोवैानक 
उपचार

थेरापटल ेपहल ेथत पा लगाउदछ रँ  
भावत यसँगै एक उपचार योजनाको 
साथ आउदछ। ँ यलाई तब भावना, 
यवहार र अनुभ�ू�तबीचको सबध ब�ु�न, 
नकारामक तरकाल ेसोन नने 
चरण-द�े�ख-चरण, र तनाव र भावनामक 
यवथापन वधहको बारेमा जान 
मागदशन गरनेछ। उपचारको मायमबाट, 
य वथ जीवनशैली नमाण गन सम 
नेछ।

MADD को उपचार गन सकछ। यद तपाइ ँसोनुछ क तपाइ ँयसबाट पीडत नुछ, तपाइलँ ेसहयोग 
लनु पछ।

भावत यलाई नको न मत गन चाहानुछ?

तपाई:

समथन य गन भावत 
यको सुनुहोस्

भावत यलाई उपचार ात 
गन ोसाहत गनुहोस्

भावत यलाई सामाजक गतवधहमा भाग 
लन ोसाहत गनुहोस्

भावत यलाई नयमत जीवनशैली 
बनाउन सहयोग 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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