Những nơi tìm sự giúp đỡ và hỗ trợ

Viễn Kiến của PANDA:

Hầu hết những phụ nữ và nam giới bị trầm cảm và lo
lắng tiền và hậu sản đều bị bệnh trong tình trạng thinh
lặng và cách ly với ý nghĩ rằng họ là người duy nhất cảm
thấy điều đó. Chứng trầm cảm và lo lắng có thể rất khó
nhận diện vì các bà mẹ và người cha thường chối bỏ
hay tìm kiếm những lời bào chữa cho cách thức cảm
nghĩ của họ.

PANDA có trách nhiệm với một cộng đồng trong đó tình
trạng trầm cảm và lo lắng trong thời kỳ tiền và hậu sản
được nhận diện và sự tác động đối với phụ nữ, nam giới
và gia đình họ được giảm thiểu tối đa qua sự công nhận,
hỗ trợ và giáo dục.

Nếu quý vị thấy lo ngại về cảm nghĩ của mình trong lúc
mang thai hay sau khi sinh con, hay nếu quý vị nhận
thấy các triệu chứng này ở bất kỳ người nào, xin vui
lòng
•

Tham khảo ý kiến với bác sĩ hay chuyên viên y tế của
quý vị

•

Tìm sự hỗ trợ của gia đình và bạn bè

•

Liên lạc với PANDA để được hỗ trợ và giới thiệu càng
sớm càng tốt

Nếu trường hợp của quý vị là trường hợp khẩn cấp,
hãy gọi số 000.

Bình phục
Tất cả các yếu tố thể lực, tâm lý và xã hội đều góp phần
vào tình trạng trầm cảm và lo lắng. Điều quan trọng là
các phụ nữ và nam giới cũng như gia đình họ nên nhận
diện ra các triệu chứng để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ
từ sớm.
Với việc nhận diện từ sớm và cách thức điều trị cũng
như sự hỗ trợ thích hợp, các phụ nữ và nam giới bị trầm
cảm và lo lắng thời kỳ tiền và hậu sản thường sẽ bình
phục hoàn toàn.

Lifeline

ABN 64 063 647 374 A0007201S

Nhiệm Vụ của PANDA:
PANDA làm việc để:
Hỗ trợ và thông tin cho phụ nữ, nam giới và gia đình họ,
những người bị ảnh hưởng vì tình trạng trầm cảm và lo
lắng trong thời kỳ tiền và hậu sản.
Giáo dục các chuyên gia y tế và cộng đồng rộng lớn về
tình trạng trầm cảm và lo lắng trong thời kỳ tiền và hậu
sản.

Quý vị có muốn trở thành một Tình
Nguyện Viên không?
Chúng tôi có nhiều cách trong đó quý vị có thể giúp đỡ
hiệp hội của chúng tôi. Xin liên lạc với chúng tôi nếu
quý vị muốn biết thêm thông tin về vấn đề làm việc tình
nguyện tại PANDA.
Hỗ trợ: 1300 726 306
Hành chánh: (03) 9481 3377
Fax: (03) 9482 6210

PANDA
Hiệp Hội Phòng Chống
Trầm Cảm Tiền và Hậu Sản

Email: info@panda.org.au
hoặc truy cập trang mạng của chúng tôi

www.panda.org.au

Một vài số điện thoại hữu ích Sau
Giờ Làm Việc
Mensline Australia

HIỆP HỘI PHÒNG CHỐNG
TRẦM CẢM TIỀN VÀ HẬU SẢN

ĐƯỜNG DÂY GIÚP ĐỠ TRẦM CẢM
TIỀN VÀ HẬU SẢN TOÀN QUỐC
Thứ Hai – thứ Sáu
9g sáng – 7g tối (Giờ tiêu chuẩn đông bộ Úc Châu)

1300 789 978
131 114

Đường Dây Giúp Đỡ Thai Nghén Sinh
Nở Trẻ Sơ Sinh
1800 88 24 36
Các lời nhắn tin trong máy trả lời điện thoại của
PANDA sẽ được hồi đáp trong thời gian sớm  nhất

PANDA
Hiệp Hội Phòng Chống Trầm Cảm Tiền và Hậu Sản.

1300 726 306
www.panda.org.au

Trầm cảm tiền và hậu sản không phải là điều đáng xấu hổ.
Đề cập đến vấn đề này là việc hoàn toàn tự nhiên.

PANDA là gì?

Thay Đổi Tâm Trạng

PANDA là một tổ chức bất vụ lợi hoạt động trên toàn
quốc được thành lập tại Victoria vào năm 1985.

Việc chào đời của một em bé thường là một sự kiện vui
mừng, nhưng cũng có thể là một thời gian căng thẳng
và cần phải có nhiều sự điều chỉnh thích nghi. Sự thay
đổi tâm trạng rất thường thấy sau khi sinh con và có thể
khác nhau từ nhẹ đến nghiêm trọng. Những người mới
trở thành cha/mẹ có thể không cảm thấy vui mừng như
mọi người kỳ vọng.

Đường Dây Giúp Đỡ của PANDA cung cấp các thông tin
bảo mật, dịch vụ hỗ trợ và giới thiệu cho bất kỳ người
nào bị lâm vào tình trạng trầm cảm và lo lắng trong thời
kỳ mang thai và sau khi sinh con (perinatal depression
and anxiety), bao gồm bạn đời, gia đình và bạn bè của
họ.
Các dịch vụ của chúng tôi được chi phối bởi sự hiểu biết
là phụ nữ và nam giới thật sự có thể bình phục khỏi tình
trạng trầm cảm và lo lắng trong thời kỳ tiền và hậu sản,
và được thiết kế để bảo đảm rằng những người bị ảnh
hưởng có thể nhận được sự giúp đỡ thích hợp càng sớm
càng tốt.

Lo lắng
Thở quá nhanh, hốt hoảng, cảm thấy nóng và lạnh,
tim đập mạnh, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn

•

Cảm thấy không thể đương đầu

•

Cảm giác bị tràn ngập bởi các công việc nhà hàng
ngày với ý tưởng thiếu tổ chức hay lơ đãng

•

Khóc liên tục mà không biết lý do hay không thể
khóc

•

Cáu kỉnh và cảm giác giận dữ bùng phát

•

Mất tự tin và tự trọng

•

Cảm giác có lỗi, không thỏa đáng và tự nghi ngờ
bản thân

•

Kiệt lực hay mệt mỏi và mất năng lực

•

Không thể ngủ được đầy đủ khi đứa con ngủ, khó
dỗ giấc ngủ, các giấc mơ xấu, thức giấc vào lúc sáng
sớm, và lúc nào cũng muốn ngủ

•

Việc ăn uống bị xáo trộn
Ăn mất ngon, quên ăn hay ăn quá nhiều

•

Có các ý tưởng tiêu cực, ám ảnh hay bệnh hoạnCác
ý tưởng này có thể bao gồm những bận tâm về sức
khỏe của chính bản thân và tình trạng an toàn hay
các vấn đề về con cái và người bạn đời tương lai.
Cảm giác như cuộc đời không có ý nghĩa và mọi việc
sẽ không bao giờ cải thiện được. Có thể còn có các
ý tưởng tự vẫn, tự gây hại đến bản thân hay gây hại
đến đứa con, ngay cả trong trường hợp không có ý
có hành động đó.

Rối Loạn Tâm Thần Hậu Sản

•

Sợ phải ở một mình hay sợ việc tiếp xúc xã giao

Đây là một chứng bệnh kịch liệt nhất gây ảnh hưởng
đến 1 trong mỗi 1000 bà mẹ mới trong vài tuần lễ đầu
tiên sau khi sinh con. Chứng bệnh này ảnh hưởng đến
sự nhận thức thực tại của bà mẹ, có thể bao gồm các ý
tưởng tự vẫn hay ý tưởng gây hại đến đứa con và cần
phải được quan tâm khẩn cấp và cho nhập viện.

•

Khó khăn trở ngại về trí nhớ và mất tập trung

•

Nhạy cảm hơn với tiếng ồn

•

Không thể cười và thoải mái với bản thân

•

Mất hứng thú trong việc gối chăn

Tình Trạng Cáu Kỉnh Sau Khi Sinh Con
Khoảng 80% tất cả những phụ nữ đều trải qua một cảm
giác đau khổ tinh thần và dễ khóc trong tuần lễ đầu tiên
sau khi sinh con. Những cảm giác này thường sẽ qua đi
trong vòng vài giờ hay vài ngày với sự hỗ trợ và quan
tâm.

Trầm Cảm & Lo Lắng Tiền và Hậu Sản

•

Đối với khoảng 10% các phụ nữ mang thai, tình trạng
thay đổi cảm xúc mà họ trải nghiệm trong lúc mang thai
có thể tràn ngập và khó trút bỏ. Sự thay đổi này khác với
những sự thay đổi cảm xúc bình thường nếu chúng kéo
dài hơn 2 tuần và gây cản trở đến khả năng tận hưởng
cuộc sống hàng ngày của các chị. Tình trạng trầm cảm
thời kỳ tiền sản thường không được chú ý vì rất khó
nhận diện.

•

Sự hỗ trợ liên tục được cung cấp cho các gia đình
cho đến khi việc giới thiệu hoàn tất

•

Một trang mạng bao quát được cập nhật thường
xuyên

•

Các tờ dữ kiện về việc sinh sống với tình trạng trầm
cảm và lo lắng trong thời kỳ tiền và hậu sản, xem tại:
www.panda.org.au

•

Một cơ sở dữ liệu để giới thiệu các dịch vụ trên khắp
nước Úc với khả năng chuyên môn về vấn đề trầm
cảm và lo lắng trong thời kỳ tiền và hậu sản

•

Trợ giúp trong việc tổ chức các nhóm hỗ trợ cho
những gia đình hiện đang sinh sống với tình trạng
trầm cảm và lo lắng trong thời kỳ tiền và hậu sản

•

Các buổi thông tin và hội thảo giáo dục và huấn
luyện cho các chuyên gia y tế và nhóm cộng đồng

•

Trưng bày các thông tin cộng đồng

Các triệu chứng mà mỗi phụ nữ hay nam giới trải
nghiệm sẽ riêng biệt đối với họ, và các triệu chứng này
có thể nhẹ, vừa phải hay nghiêm trọng hơn.
•

PANDA cung cấp:
Đường dây giúp đỡ toàn nước Úc với các nhân viên
và tình nguyện viên được huấn luyện chuyên hỗ trợ,
cung cấp thông tin và giới thiệu

Các Triệu Chứng Thông Thường của
Chứng Trầm Cảm Tiền và Hậu Sản

Trầm Cảm Hậu Sản & Lo Lắng
Khoảng 17% các bà mẹ và 10% các người cha sẽ phát
triển chứng trầm cảm hay lo lắng vào bất kỳ lúc nào
trong năm đầu tiên sau khi sinh con. Nếu không có sự
giúp đỡ và hỗ trợ, những ý tưởng và cảm nghĩ này có thể
kéo dài lâu hơn nhiều và gây rất nhiều đau khổ.

