
প্রসব পরবর্তী ববষন্নর্তা ও করনীয় 

বসরাজুম মুবনরা 

প্রসব-পরবর্তী ববষন্নর্তা বা পপাস্টপার্ টাম বিপ্রপ্রশন হল সন্তান জন্মদান-পরবর্তী মাপ্রয়প্রদর এক ধরপ্রনর মানবসক সমস্যা যা 

সাধারণ-ববষন্নর্তার পয টাপ্রয়ে থাপ্রক না এবং পয সমস্যার বিবকৎসা/িাক্তাপ্ররর পরামপ্রশ টর প্রপ্রয়োজন (বিবনকযাল বিপ্রপ্রশন)। ববশ্ব স্বাস্থ্য 

সংস্থ্ার এক র্তথ্য পথপ্রক জানা যায় ১০% নারী গর্টাবস্থ্ায়ে এবং ১৩ শর্তাংশ নারী সন্তাপ্রনর জপ্রন্মর পর ববষণ্ণর্তায়ে পর্াপ্রগন ।  

মপ্রনাববজ্ঞানী কযাপ্ররন পিইমান (প্রসব পরবর্তী পেস পসন্টার এর প্রবর্তষ্ঠার্তা এবং কায ট বনব টাহী পবরিালক, (LLC) প্রসব পরবর্তী 

কাপ্রল মাপ্রয়ের ববষন্নর্তা এবং হর্তাশার ওপর বববর্ন্ন গপ্রবষণা কপ্ররন।  র্তার গপ্রবষণায়ে পদখা যায়ে,  নতুন মাপ্রয়েরা সবাই কমপ্রববশ 

হর্তাশায়ে পর্াপ্রগন।  আর হর্তাশার কারণ হপ্রলা সন্তাপ্রনর দাবয়েত্ব বনপ্রয়ে উবিগ্ন হপ্রয়ে সারাক্ষণ মপ্রন কপ্রর বকছু ভুল কপ্ররবি বক।  এক 

ধরপ্রনর অবস্থ্রর্তা পর্াপ্রগ।  আবার বনপ্রজর সমস্যা কাপ্ররা সাপ্রথ পশয়োর কপ্রর না হীনমন্যর্তার কারপ্রণ।  বনপ্রজপ্রক গুটিপ্রয়ে রাপ্রখ সববকছু 

পথপ্রক।  প্রাথবমকর্াপ্রব পবরবাপ্ররর সহপ্রযাবগর্তায়ে এ সমস্যার সমাধান করা যায়ে, বকন্তু দীর্ টপ্রময়োবদ হপ্রল মপ্রনাপ্ররাপ্রগর বিবকৎসা করপ্রর্ত 

হয়ে।  

প্রসব পরবর্তী মানবসক সমস্যার প্রকারপ্রর্দ 

প্রসব পরবর্তী সমপ্রয়ে নবজার্তপ্রকর মাপ্রয়েরা পয ৫ ধরপ্রনর মানবসক সমস্যায়ে ভুপ্রগ থাপ্রকন পসগুপ্রলা হপ্রছেঃ- ১. পববব ব্লু- 

(Baby blue) ২.  পপাস্টপার্ টাম সাইপ্রকাবসস (Postpartum psychosis). ৩.  পপাস্টপার্ টাম বিপ্রপ্রশন 

(Postpartum depression). ৪.  পপাস্টপার্ টাম এনক্সাইটি (Postpartum Anxiety). ৫. পপাস্ট ট্রমাটিক 

পেস বিসঅি টার (Post traumatic stress disorder). 

পববব ব্লু-(Baby blue) 

সন্তান জপ্রন্মর পর ৮০% মা পববব ব্লু পর্ত ভুপ্রগ। এ পক্ষপ্রে সন্তান প্রসপ্রবর বর্তন-িার বদন পর প্রসূবর্ত মাপ্রয়র পয লক্ষন পদখা 

যায় র্তা হপ্রলা মন খারাপ থাকা বা অকারপ্রন কান্নাকাটি করা। রাপ্রর্ত ঘুম হয় না। বনপ্রজর সন্তানটি পপপ্রর্র বর্র্তপ্রর না থাকায় শুন্যর্তা 

পবাধ করা এবং সন্তাপ্রনর প্রবর্ত অমপ্রনাপ্রযাগী হওয়া। নারীপ্রদর হরপ্রমাপ্রনর র্তারর্তম্য, প্রসবজবনর্ত মানবসক িাপ, মাতৃপ্রত্বর 

দাবরত্বপ্রবাপ্রধর উপলবি সব বমবলপ্রয়ই নারীর এই ববপ্রশষ মানবসক অবস্থ্া সৃবি হপ্রর্ত পাপ্রর। স্ববির সংবাদ হপ্রছ, এর অবধকাংশই 

হপ্রয় থাপ্রক ক্ষনস্থ্ায়ী। কপ্রয়ক বদন পথপ্রক সপ্তাহ পয টন্ত লক্ষণগুপ্রলা স্থ্ায়ী হপ্রর্ত পাপ্রর।  এ সময় নতুন মাপ্রয়র জন্য প্রপ্রয়াজন উপযুক্ত 

সমথ টন, সহমবম টর্তা আর বশক্ষা। বশক্ষা-সন্তান প্রবর্তপালপ্রনর, বশক্ষা-দাবয়ত্বশীলর্তার, বশক্ষা-দৃঢ়র্তার সপ্রে মানবসক িাপ পমাকাপ্রবলার 

এপ্রক্ষপ্রে পবরবাপ্ররর, ববপ্রশষ কপ্রর স্বামীর ববপ্রশষ দাবয়ত্ব রপ্রয়প্রি।  

প্রসব পরবর্তী ববষন্নর্তা 

গপ্রবষকরা বপ্রলন ১০ পথপ্রক ১৫ শর্তাংশ প্রসূবর্ত আক্রান্ত হন পপাস্ট পার্ টাম বিপ্রপ্রশন বা প্রসব-পরবর্তী ববষন্নর্তায়। সাধারনর্ত 

প্রসপ্রবর বর্তন পথপ্রক িয় মাপ্রসর মপ্রে নারী আক্রান্ত হপ্রর্ত পাপ্ররন ববষন্নর্তায়। পববব ব্লুর মর্ত ক্ষণস্থ্ায়েী হয়ে না এই পরাগ, উপসগ টগুপ্রলাও 

হয় র্তীব্রর্তর। প্রায়ে সাব টক্ষবণক মন খারাপ র্াব,  হর্তাশা, অবর্তবরক্ত উপ্রিগ,  অবনদ্রায়ে পর্াপ্রগন নতুন মা।  দদনবিন কাজকপ্রম ট উৎসাহ 

হারান, মপ্রনাপ্রযাগ ধপ্রর রাখপ্রর্ত পাপ্ররন না পকান বকছুপ্রর্ত। এমনবক বনপ্রজর শপ্রখর বা পিপ্রির কাজগুপ্রলা করপ্রর্ত আর র্াপ্রলা লাপ্রগ 

না। অল্প পবরশ্রপ্রম বা ববনা পবরশ্রপ্রমই িাবন্ত পবাধ কপ্ররন। খাদ্যার্যাপ্রস আপ্রস পবরবর্তটন। পববশরর্াপ্রগরই খাওয়োর রুবি নি হপ্রয়ে যায়ে।  

স্বল্পাহাপ্রর থাকার ফপ্রল বকছুবদপ্রনর মপ্রে উপ্রেখপ্রযাগ্য হাপ্রর ওজন কপ্রম যায়ে।  পকউ পকউ আবার পববশ পববশ পখপ্রর্ত শুরু কপ্ররন।  

ফপ্রল ওজন পবপ্রি়ে পযপ্রর্ত পাপ্রর অস্বার্াববক হাপ্রর।  অপ্রনপ্রকই অকারপ্রণ অপরাধ পবাপ্রধ পর্াপ্রগন,  ববগর্ত বদপ্রনর তুছ প্রায়ে র্র্নাপ্রক 

নতুন দৃবির্বেপ্রর্ত পদখার ফপ্রল বনপ্রজপ্রক পদাষী র্াবপ্রর্ত শুরু কপ্ররন। সবার মাপ্রে পথপ্রকও নারী একাকীপ্রত্ব পর্াপ্রগন,  বনপ্রজপ্রক অসহায়ে 

লাপ্রগ,  ধীপ্রর ধীপ্রর পবরবাপ্ররর সকপ্রলর কাি পথপ্রক বনপ্রজপ্রক গুটিপ্রয়ে বনপ্রয়ে পখালস ববি হপ্রয়ে পপ্রি়েন। এপ্রর্ত  মারাত্মকর্াপ্রব ব্যাহর্ত হয়ে 

সামাবজক, পাবরবাবরক,  ব্যবক্তজীবন।  নারী র্তার বনপ্রজর জীবন সম্পপ্রকটই এক সময়ে উৎসাহ হাবরপ্রয়ে পফপ্রলন, হপ্রয়ে ওপ্রেন আত্মহর্তযা 

প্রবণ। গুরুর্তর পয টাপ্রয় পগপ্রল মা র্তার বনপ্রজর সন্তানপ্রক পবাো মপ্রন কপ্ররন, এমনবক র্তাপ্রক পমপ্ররও পফলপ্রর্ত িান। 

প্রসব-পরবর্তী ববষন্নর্তা পকন হয়ে…?  

 হরপ্রমান, দজব, পাবরপাবশ্বটক, মানবসক, ও জন্মগর্ত বববর্ন্ন উপাদান সবিবলর্তর্াপ্রব এ ধরপ্রনর সমস্যার কারণ হপ্রর্ত পাপ্রর 

পযগুপ্রলা আমাপ্রদর বনয়েন্ত্রপ্রণর বাইপ্রর। পকউ পকউ হয়েপ্রর্তা বনপ্রজপ্রক প্রসব-পরবর্তী ববষন্নর্তার জন্য দায়েী করপ্রর্ত পাপ্ররন বকন্তু এটি 

আসপ্রল মাপ্রয়ের বকছু করা বা না করার কারপ্রণ হয়ে না। প্রপ্রর্তযকটি নতুন মা-ই প্রসব-পরবর্তী ববষন্নর্তার বা পপাস্ট পার্ টাম বিপ্রপ্রশন এ 

আক্রান্ত হওয়োর ঝুঁবকপ্রর্ত থাপ্রকন।  র্তপ্রব বকছু বকছু মাপ্রয়প্রদর ঝুঁবক পববশ থাপ্রক। এক সমীক্ষায়ে পদখা পগপ্রি বয়েস কম ও অল্প বশবক্ষর্ত 

নারীপ্রদর প্রসপ্রবাত্তর ববষন্নর্তায়ে পর্াগার সম্ভাবনা পববশ।  



ঝুঁবক পববশ হপ্রর্ত পাপ্ররেঃ  

১.  পূব টবর্তী ববষন্নর্তা বা অন্যান্য মানবসক ব্যাবধর ইবর্তহাস। ২.  ববষন্নর্তার পাবরবাবরক ইবর্তহাস। ৩.  গুরুর্তর স্বাস্থ্য 

সমস্যা। ৪.  সাম্প্রবর্তক মানবসক িাপ, পযমনেঃ বববাহ ববপ্রছদ, মৃতুয বা বপ্রয়েজপ্রনর গুরুর্তর অসুস্থ্র্তা। ৫. অনাকাবির্ত বা অপ্রর্তযাবশর্ত 

গর্টধারণ / মৃর্ত সন্তান প্রসব। ৬.  জমজ, বট্রপপ্রলর্ বা অন্যান্য জটিলর্তা। ৭.  সমপ্রয়ের আপ্রগ বশশুর জন্ম বা স্বাস্থ্য সমস্যা বনপ্রয়ে জন্ম 

হওয়ো। ৮.  একাকীত্ব পবাধ বা মানবসক সহপ্রযাবগর্তায়ে অর্াব। ৯.   ঘুপ্রমর সমস্যা এবং িাবন্ত, ববশ্রাপ্রমর অর্াব। ১০. আবথ টক অনর্ন, 

কম থাইরপ্রয়ি হরপ্রমাপ্রনর মাো, মাদক ব্যবহার ইর্তযাবদ।  

এ পরাপ্রগর বিবকৎসা বক…? 

পরাগটি ধরপ্রর্ত পারাই বিবকৎসার প্রথম শর্তট। কাবির্ত সন্তান জপ্রন্মর পর একজন মাপ্রয়ের মপ্রন ববষন্নর্তা বাসা বাঁধপ্রর্ত পাপ্রর, 

এ ববষয়েটি কাপ্ররা মাথায়ে আপ্রসনা। মা বনপ্রজও র্তার অনুভূবর্তর এ পবরবর্তটপ্রনর জন্য সংপ্রকাি পবাধ কপ্ররন। ফপ্রল পববশর র্াগ মা 

মাপ্রসর পর মাস এ অসুস্থ্র্তায়ে কি পপপ্রর্ত থাপ্রকন। র্তরাং বশশু জপ্রন্মর পর মাপ্রয়ের আিার আিরপ্রণ পবরবর্তটন পদখা বদপ্রল র্তাপ্রক 

িাক্তাপ্ররর কাপ্রি বনপ্রয়ে পযপ্রর্ত হপ্রব। সাধারণ সাইপ্রকাপ্রথরাবপ ও ঔষপ্রধর পযৌথ প্রপ্রয়োপ্রগর মােপ্রম এ পরাপ্রগর বিবকৎসা করা হয়ে। 

কগবনটির্ ববপ্রহবর্য়ার পথরাবপর মােপ্রম পরাগীর ভ্রান্ত ধারনাপ্রক বিবির্ত করা হয়ে ও র্তার বদপ্রল সুস্থ্ ও বািবসির্ত ধারণা গেপ্রন 

সাহায্য করা হয়ে।  

প্রসব পরবর্তী ববষণ্ণর্তার জটিলর্তা।  

মাপ্রয়ের এই ববষন্নর্তা পথপ্রক হপ্রর্ত পাপ্রর ক্রবনক বিপ্রপ্রশন বা দীর্ টপ্রময়োবদ ববষন্নর্তা বকংবা পমজর বিপ্রপ্রশন। পাবরবাবরক 

ববপয টয়ে, বিপ্রর্াস ট এবং পরাগীর আত্মহর্তযা। বনরাপত্তাহীনর্তা এবং মাপ্রয়ের অস্বার্াববকর্তার কারপ্রণ নবজার্তপ্রকর মানবসক র্ারসাম্য 

এবং মানবসক বৃবি ব্যাহর্ত হপ্রব যা র্ববষ্যপ্রর্ত অন্য অপ্রনক ববপয টপ্রয়ের জন্ম বদপ্রর্ত পাপ্রর। বাচ্চা বনপ্রজও র্ববষ্যপর্ত ববষন্নর্তায় ভুগপ্রর্ত 

পাপ্রর। বশশু বনয টার্তন (Child Abuse), বশশুপ্রক পরপ্রগ বগপ্রয়ে োঁকাপ্রনা/ছুুঁপ্রে মারা যার ফপ্রল হপ্রর্ত পাপ্রর মাপ্রয়ের হাপ্রর্ত নবজার্তক 

হর্তযার মপ্রর্তা র্য়োবহ দুর্ টর্না যা আপ্রশপাপ্রশর মানুপ্রষর খাবল পিাপ্রখ কখপ্রনাই ব্যাখ্যা করা যাপ্রব না।  

পবরবাপ্ররর সদস্যপ্রদর বক করনীয়ে…? 

পবরবাপ্ররর কারও এরকম সমস্যা হপ্রল র্তাপ্রক যথাসম্ভব মানবসক সাপ্রপার্ ট বদন। ববপ্রশষ কপ্রর বাবাপ্রদর ভূবমকা এসব 

পক্ষপ্রে ববপ্রশষ ভূবমকা রাপ্রখ। প্রসূবর্ত যবদ পববব ব্লু জবনর্ত বখর্বখপ্রর্ আিরণ কপ্রর র্তাপ্রক র্রসা বদন, র্তাপ্রক পবশ বকছুবদপ্রনর জন্য 

Judge করপ্রবন না। সব সময়ে দধয ট রাখা পবরবাপ্ররর অন্যপ্রদর জন্য খাবনকর্া িযাপ্রলবজং র্তপ্রব, নবজার্তক এবং মাপ্রয়ের স্বাপ্রথ ট 

র্তাপ্রদর সহপ্রযাবগর্তা ববপ্রশষর্াপ্রব প্রপ্রয়োজনীয়ে। কঠিন পবরশ্রম হয়ে এমন কাপ্রজর দাবয়েত্ব প্রসূবর্তপ্রক পদয়া পথপ্রক ববরর্ত থাকপ্রর্ত হপ্রব, 

এপ্রর্ত পস মানবসক স্ববি পাপ্রব। মাপ্রক বনয়েবমর্ত বকছু ব্যায়োম ও ঔষধ পসবপ্রনর কথা স্মরণ কবরপ্রয়ে বদন, নতুন রুটিপ্রন অর্যি হপ্রর্ত 

উৎসাহ বদন। মা ও বশশুপ্রক বনবরবববল পকাথাও ঘুরপ্রর্ত বনপ্রয়ে যান, এবং বকছু র্াপ্রলা বই পি়েপ্রর্ত উৎসাহ বদন ববষন্নর্তা কপ্রম যাপ্রব।  

র্তার পিার্ পিার্ ইছাপ্রক প্রাধান্য বদন, র্তার কথা মপ্রনাপ্রযাগ বদপ্রয়ে শুনুন। এপ্রর্ত পস মানবসক সুখ লার্ করপ্রব। র্তার প্রবর্ত দধয টশীল ও 

নরম হন। র্তাপ্রক ববশ্বাস করুন এবং র্তার র্াপ্রলা কাজগুপ্রলার প্রশংসা করুন। বশশুর যত্ন বনপ্রর্ত র্তাপ্রক সাহায্য করুন। বাবি়ের পবরপ্রবপ্রশর 

প্রবর্ত গুরুত্ব বদপ্রর্ত হপ্রব, যাপ্রর্ত মাপ্রয়ের ও বশশুর স্বাপ্রস্থ্যর উন্নবর্ত হয়ে। উদাহরণস্বরূপ- র্তাপ্রদর জন্য পয টাপ্ত আপ্রলা, বার্তাস ও স্বাস্থ্যসির্ত 

পবরপ্রবশ এর ব্যবস্থ্া করা। মা যাপ্রর্ত ধীপ্রর ধীপ্রর পবরবস্থ্বর্তর সাপ্রথ খাপ খাওয়োপ্রর্ত পাপ্রর, এই জন্য পবরবাপ্ররর সদস্যপ্রদর এবগপ্রয়ে 

আসপ্রর্ত হপ্রব। পকান পকান পক্ষপ্রে িাক্তাপ্ররর পরামশ ট পনওয়োরও প্রপ্রয়োজন হয়ে।  

  পবরবাপ্ররর সদস্যপ্রদর যা করা উবির্ত নয়।  

পবরবাপ্রর সদস্যরা  প্রায়ই অবধক সপ্রির্তনর্তা ও সাহায্য করপ্রর্ত পযপ্রয় প্রসূবর্তর ববরবক্তর কারন হয়, প্রসবর্ত মাপ্রক কখপ্রনা 

মানবসকর্াপ্রব আর্ার্ত করা যাপ্রব না, এবং পকান ব্যাপাপ্রর দায়ী করা যাপ্রব না।  সন্তান জন্মদাপ্রনর প্রসূবর্তর দদবহক গেন ও ব্যবহার 

সম্পপ্রকট পনবর্তবািক মন্তব্য করা পথপ্রক ববরর্ত থাকপ্রর্ত হপ্রব।  

নতুন মাপ্রয়েপ্রদর করনীয়ে বক…? 

১. আপবন যবদ নতুন মা হন, পস পক্ষপ্রে বববর্ন্ন কাপ্রজ অপ্রন্যর সাহায্য বনন। ২. পসই সাপ্রথ আপনার সমস্যা অপ্রন্যর সাপ্রথ 

পশয়োর করপ্রল র্তারা আপনার সম্পপ্রকট কী ধারণা করপ্রব এই জার্তীয়ে বিন্তা বাদ না বদপ্রল সমস্যা বরং আপ্ররা বাি়েপ্রব। সমস্যা পশয়োর 

করুন এবং সাহায্য িান। ৩. িারপাপ্রশর পবরপ্রবশ হয়েপ্রর্তা বকছুবদপ্রনর জন্য প্রবর্তকূল হপ্রর্ত পাপ্রর, বকন্তু আপনাপ্রক ববশ্বাস করপ্রর্ত হপ্রব 

আপনার বাচ্চার জন্য পসরার্া শুধু আপবন র্াবপ্রর্ত বা করপ্রর্ত পাপ্ররন। ৪. প্রসব পরবর্তী ববষন্নর্তা বা পপাস্টপার্ টাম বিপ্রপ্রশন এর উপসগ ট 

পদখা পগপ্রল যর্ত দ্রুর্ত সম্ভব বিবকৎসক বকংবা কনসালপ্রর্ন্ট এর সাপ্রথ পযাগাপ্রযাগ করুন মপ্রন রাখপ্রবন এই সমস্যা এপ্রকবাপ্রর 



অস্বার্াববক পকাপ্রনা র্র্না নয়ে যা শুধু আপনার সাপ্রথ র্প্রর্প্রি, এবং এটি সম্পূণ টর্াপ্রব বনরাময়েপ্রযাগ্য। পৃবথবীর সকল মা অসাধারণ 

হয়েপ্রর্তা এপ্রককজন এপ্রকক রকপ্রমর।   

উপসংহারেঃ- 

প্রসব একটি কিকর প্রবক্রয়ো এবং প্রসূবর্ত এপ্রর্ত শারীবরক ও মানবসকর্াপ্রব পর্প্রে পি়েপ্রর্ত পাপ্ররন। পাবরবাবরক সমথ টন ও প্রসপ্রবাত্তর 

ববষন্নর্তা অববপ্রছদ্যর্াপ্রব জবি়ের্ত। ব্যবক্তপ্রর্প্রদ প্রসূবর্ত মাপ্রয়ের সমস্যা বববর্ন্ন র্াপ্রব হপ্রর্ত পাপ্রর। র্তাই পবরবাপ্ররর সদস্যপ্রদর সর্তকট 

থাকপ্রর্ত হপ্রব এবং যর্তর্া সম্ভব র্তাপ্রক সহায়র্তা করপ্রর্ত হপ্রব। আমাপ্রদর সমাপ্রজ সন্তান প্রসপ্রবর পর মা ও বশশুর শারীবরক স্বাপ্রস্থ্যর 

প্রবর্ত অপ্রনক গুরুত্ব পদওয়ো হয়ে র্তপ্রব উপপবক্ষর্ত থাপ্রক মাপ্রয়ের মানবসক স্বাস্থ্য। একজন সদ্য প্রসূবর্ত মা পযন ববষন্নর্তায়ে না পর্াপ্রগন 

এবং বর্তবন পযন বশশুর যত্ন বনপ্রর্ত পাপ্ররন, এ কারপ্রণই প্রসব-পরবর্তী ববষন্নর্তায় পরার আপ্রগই প্রবর্তপ্ররাধমূলক ব্যবস্থ্া পনওয়ো উবির্ত। 

ববষন্নর্তায় নারী ও র্তার সন্তাপ্রনর জন্য ঝুঁবকপূণ ট। মাপ্রয়ের ববষন্নর্তার কারপ্রণ সন্তান ববির্ত হয়ে উপযুক্ত মাতৃপ্রেহ ও পসবা পথপ্রক। ববষন্ন 

নারী পযমন বনপ্রজর যত্ন পনন না পর্তমন সন্তাপ্রনর যপ্রত্নও উদাসীন থাপ্রকন। র্তাই সন্তান জপ্রন্মর আনি উৎসপ্রবর মাপ্রে লক্্ষয রাখপ্রর্ত 

হপ্রব সদ্য মা হওয়ো নারীটির মানবসক অবস্থ্ার বদপ্রক। উপযুক্ত সমথ টন ও সহপ্রযাবগর্তা বদপ্রর্ত হপ্রব নতুন মাপ্রক। প্রপ্রয়োজপ্রন ব্যবস্থ্া 

করপ্রর্ত হপ্রব ববপ্রশষজ্ঞ সহায়ের্তার। মাতৃত্ব পহাক বনরাপদ এবং আনপ্রির।  

# 

১৪.১১.২০২২         বপআইবি বফিার 

 


