NÊN LÀM GÌ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ XUỐNG TINH THẦN KHI CÓ CON
Thông thường có con là lúc vui mừng dù cha mẹ có con sơ sinh có thể sẽ gặp phải
nhiều thay đổi. Đối với một số cha mẹ, có khi đây là lúc rất khó khăn vì có những cảm
xúc và bị đau đớn khiến cho họ bị mất vui phần nào. Đôi khi, tình trạng này có thể trở
thành bị trầm cảm và hồi hộp, gọi là trầm cảm hậu sản.
Trầm cảm hậu sản có thể xảy đến cho cả cha lẫn mẹ có con sơ sinh, không phân biệt
nguồn gốc, và có thể phát tác bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ sau 24 giờ đồng
hồ cho đến một vài tháng tính từ lúc em bé chào đời.
Thai phụ cũng có thể bị trầm cảm và hồi hộp. Trường hợp này gọi là trầm cảm tiền sản.
Một số dấu hiệu của trầm cảm hậu sản là:
• Không ngủ được khi em bé đang yên giấc
• Cảm thấy bị kiệt sức
• Buồn nôn hoặc bị đau đớn rất nhiều
• Không thấy đói
• Khóc vô duyên cớ
• Cảm thấy mất tự chủ hoặc giận dữ
• Cảm thấy lo lắng hoặc băn khoăn
• Có suy nghĩ tiêu cực
• Sợ ở một mình
• Khó nhớ các thứ
• Cảm thấy có tội lỗi
• Mất tự tin

Phái nam có thể bị những dấu hiệu
khác nữa như
Mất ham muốn tình dục
Hành động liều lĩnh
Xa lánh người trong gia đình
Sử dụng nhiều ma túy hay uống
nhiều rượu bia hơn

Khi được trợ giúp và tư vấn đúng mức, chứng trầm cảm tiền sản và trầm cảm hậu sản
sẽ hết. Đôi khi quý vị cần phải uống thuốc mới bình phục hoàn toàn.
Đôi khi quý vị rất ngại thổ lộ những cảm xúc này vì có lẽ quý vị cảm thấy rất xấu hổ
hoặc cảm thấy mình bị thất bại trong vai trò cha mẹ có con sơ sinh, nhưng điều quan
trọng là tìm một người nào đó mình có thể tin cậy để quý vị có thể được trợ giúp càng
sớm càng tốt.
Sống chung với người bị trầm cảm tiền sản hoặc trầm cảm hậu sản có thể cũng không
dễ. Người phối ngẫu có khi cảm thấy bị hoang mang và cũng cần được trợ giúp.
Nếu quý vị hoặc người phối ngẫu có những cảm xúc không đúng với ý muốn sau khi có
con và cảm xúc đó kéo dài hơn hai tuần, quý vị hãy tiếp xúc với PANDA, bác sĩ hay y
tá.
PANDA có thể trợ giúp, cung cấp thông tin và giới thiệu quý vị tới những nơi khác.
Nhân viên tư vấn qua điện thoại của PANDA sẽ hiểu vì sao quý vị lại có cảm xúc như
vậy và có thể giới thiệu quý vị tới bác sĩ, chuyên gia tâm lý và bác sĩ tâm thần để họ có
thể giúp quý vị. Bất kỳ ai cũng có thể tiếp xúc với PANDA – quý vị không cần bác sĩ đã
chẩn bệnh mình rồi.
Truy cập www.panda.org.au hoặc gọi cho Đường dây Toàn quốc Trợ giúp về
Chứng Trầm cảm Xoay quanh Thời điểm Sinh nở (National Perinatal Depression
Helpline) của PANDA: 1300 726 306. Có dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại.

