Tư vấn
• Liệu pháp tâm lý và tư vấn là phần rất quan trọng trong tiến trình bình phục. Tư vấn có thể theo nhiều cách thức
khác nhau nhưng khi quý vị và nhân viên tư vấn dần dà quen biết nhau trong khoảng thời gian quý vị tiếp xúc
với họ, điều ấy sẽ rất có lợi cho quý vị. Có khi quý vị phải mất thời gian rồi mới tìm được nhân viên tư vấn thích
hợp cho mình, do đó, quý vị hãy kiên nhẫn.
• D
 ịch vụ tư vấn là cách điều trị quan trọng để giúp quý vị hiểu những gì làm cho mình bị trầm cảm hậu sản, đặc
biệt, nếu trong thời thơ ấu hoặc gần đây quý vị đã trải qua những sự việc đau thương. Nhờ vậy quý vị sẽ biết rõ
hơn về bản thân và nguyên nhân làm cho mình bị trầm cảm. Khi được dịch vụ tư vấn trợ giúp hiệu quả, việc bình
phục sau khi bị trầm cảm hậu sản có thể là trải nghiệm giúp quý vị hiểu thêm được nhiều điều, quý vị sẽ biết rõ
hơn về bản thân và trở nên vững vàng hơn về mặt tình cảm so với trước khi bị trầm cảm.
• N
 hững nhóm trợ giúp là cách tuyệt vời để gặp gỡ người khác cũng đang bình phục sau khi bị trầm cảm hậu sản
và tiếp tục việc trị liệu của mình trong bối cảnh nhóm sinh hoạt. Hiện nay có nhiều nhóm khác nhau có thể đem
lại lợi ích cho quý vị. Nếu muốn tìm hiểu thêm về những nhóm trợ giúp, xin liên lạc với PANDA.
Từ A – Z về cách đối phó với chứng trầm cảm hậu sản

Chăm sóc cho bản thân
• Hãy đặt bản thân trên hết. Nhiều người mẹ nghĩ người mẹ tốt là người chăm sóc tất cả người khác trước rồi mới
lo cho nhu cầu của mình. Khi quý vị suy nghĩ và thảo luận về nhu cầu của mình và đặt nhu cầu này làm ưu tiên,
điều đó sẽ giúp quý vị không bị chứng trầm cảm hậu sản cũng như dễ bình phục sau khi bị chứng trầm cảm hậu
sản.
• D
 ành thời giờ xem TV, đọc sách hoặc tham gia một số sinh hoạt khác mà quý vị ưa thích. Nhờ vậy quý vị có thể
tạm quên những chuyện hàng ngày. Đôi khi quý vị cảm thấy khó thưởng thức ngay cả những gì mình ưa thích
nhất nhưng nhờ được điều trị và quý vị bình phục dần, một ngày nào đó quý vị lại yêu đời trở lại.
• T
 hư giãn và chăm sóc cho bản thân là điều rất quan trọng. Nếu được quý vị hãy đi xoa bóp hoặc tham gia lớp tập
yoga nếu hợp ý quý vị.
• V
 ẻ nhìn đẹp thường có thể giúp quý vị lên tinh thần và làm cho quý vị cảm thấy sảng khoái tinh thần hơn. Hãy
dành thời giờ diện đẹp và có lẽ quý vị nên trang điểm đôi chút cho dù quý vị không đi đâu hết.

Khăng khít với em bé
• Cố gắng chơi đùa với em bé. Đôi khi quý vị cảm thấy không quen nếu không cảm thấy gần gũi với em bé. Những
việc thường làm như thay tã, cho bú, ngủ nghê và tiếp xúc với những đứa con lớn tuổi hơn là phần quan trọng
để quý vị trở nên khăng khít với em bé. Đôi lúc mẹ và em bé phải mất một thời gian rồi mới khăng khít với nhau
và chơi đùa với em bé sẽ giúp quý vị cảm thấy gần gũi với con hơn.
• C
 ố gắng nhìn vào ánh mắt của con và nói chuyện với em bé cho dù quý vị không cảm thấy hứng thú. Em bé học
hỏi rất nhiều về thế giới xung quanh và bản thân qua vẻ mặt của quý vị dù là vẻ buồn hay vui. Có lúc quý vị phải
giả bộ mỉm cười và diễn tả bằng vẻ mặt. Quý vị yên trí, nhờ được điều trị và trợ giúp dần dà quý vị sẽ thích chơi
đùa với em bé hơn.
• M
 ối quan hệ của em bé với cha và người khác sẽ bù đắp những khoảng trống mà quý vị cảm thấy mình không
thể khăng khít với em bé.
• M
 ột khi em bé được một hai tháng tuổi, quý vị hãy cố gắng tập cho em bé ngủ theo giờ giấc vào ban ngày và
ban đêm. Việc này có thể khó khăn vì mỗi em bé mỗi khác, nhưng hãy kiên trì cho đến khi quý vị tập cho em bé
ngủ theo giờ giấc và cách dỗ em bé thích hợp với mình và em bé. Hãy nói chuyện với y tá y tế mẫu nhi nếu quý
vị cần được giúp đỡ về việc lập ra thông lệ.

Đối phó với những ngày đen tối
• Nếu cảm thấy đặc biệt buồn phiền, không an toàn và/hay quý vị nghĩ có khi mình sẽ hại bản thân hay em bé,
quý vị hãy gọi điện cho người nào đó đến với quý vị. Quý vị cũng cần phải cấp tốc tiếp xúc với bác sĩ. Nếu không
liên lạc với bác sĩ được, quý vị nên tới khoa cấp cứu tại bệnh viện trong vùng quý vị cư ngụ.
• Đ
 ối với chứng trầm cảm quý vị sẽ trải qua một số ngày thật sự đen tối với những suy nghĩ đáng sợ và quý vị cảm
thấy mọi chuyện đều kinh khủng. Những ngày như thế này sẽ xảy ra ngay cả trong lúc quý vị đang bình phục. Quý
vị nên biết thế nào những ngày này cũng sẽ xảy ra và dự liệu trước để mình chuẩn bị trước một số cách đối phó.
Khi quý vị bình phục dần, những ngày như vầy cuối cùng sẽ bớt kinh khủng và xảy ra thưa hơn.

• N
 ếu sắp bị mất tự chủ đối với em bé hoặc cảm thấy lo lắng tột cùng, quý vị hãy an toàn đặt em bé vào nôi và bỏ
đi chỗ khác. Em bé sẽ không hề hấn gì khi quý vị bỏ cháu trong nôi một vài phút để mình có thể lấy lại bình tĩnh.
Hãy đi ra ngoài, pha một ly trà, hít một vài hơi thở sâu và ổn định tinh thần lại cho dù em bé khóc la. Khi đã bình
tĩnh trở lại, quý vị hãy quay lại với em bé.

Ứng xử với người phối ngẫu
• Người phối ngẫu cần được hỗ trợ rất nhiều vì họ thường cảm thấy hoang mang, bối rối và bất lực vì chung sống
với người bị trầm cảm hậu sản không phải dễ dàng. Họ cũng cần được nói chuyện với người thân, bạn bè hay
nhân viên tư vấn.
• Đ
 iều quan trọng là y bác sĩ điều trị cho phụ nữ bị trầm cảm hậu sản cũng bao gồm cả người phối ngẫu của họ
trong những lần thảo luận cách điều trị. Người phối ngẫu sẽ đắc lực hơn nếu họ hiểu vấn đề là gì và họ có thể
làm gì để giúp đỡ.
• D
 ành thời giờ để quý vị và người phối ngẫu sum vầy với nhau. Đây là lúc cả hai người đều bị căng thẳng tinh
thần và hai người cần phải sum vầy với nhau.

Tập thể dục
• Dành thời giờ đi bộ, nhất là cả gia đình cùng đi với nhau. Tập thể dục có thể đem lại lợi ích đối với chứng trầm
cảm lẫn lo lắng. Nhờ tập thể dục, quý vị dễ kiềm chế và cảm thấy khỏe khoắn hơn, đồng thời quý vị và em bé có
dịp đi ra khỏi nhà.
• Thường xuyên tập thể dục ở mức độ làm cho tim đập nhanh hơn trong 30 phút, ba lần một tuần sẽ có tác dụng
tốt cho cơ thể và hóa chất trong não

Cho em bé bú
• Nếu cho con bú mẹ không diễn ra suôn sẻ, điều này có thể là yếu tố quan trọng làm cho quý vị bị căng thẳng
tinh thần. Xin nhớ đây chỉ là một cách cho con bú và không có nghĩa là quý vị làm mẹ giỏi hay dở.
• H
 ãy nhờ giúp đỡ sớm nếu quý vị gặp khó khăn khi cho con bú mẹ. Quý vị có thể sử dụng dịch vụ của bệnh viện,
liên lạc với nhân viên tư vấn về sản sinh ra sữa hoặc Hiệp hội cho con bú mẹ Úc châu (Australian Breastfeeding
Association).
• N
 ếu được, quý vị hãy vắt sữa ra hoặc chuẩn bị sẵn bình sữa để cha của bé có thể cho bé bú một số đêm để quý
vị có dịp nghỉ ngơi và cha con có cơ hội khăng khít với nhau. Quý vị nên thực hiện việc này vào cuối tuần khi cha
của bé không phải đi làm và có thể ngủ bù nếu bị thiếu ngủ.
• T
 ập sách “Trầm cảm hậu sản và cho con bú mẹ” do PANDA và Hiệp hội cho con bú mẹ Úc châu (Australian
Breastfeeding Association - ABA) biên soạn có rất nhiều cách thức giúp quý vị (xin hỏi ABA).

Nhờ trợ giúp
• Thử gia nhập nhóm mẹ - con, nhóm vui chơi, nhóm trợ giúp người bị trầm cảm hậu sản (nếu có trong vùng quý
vị) hoặc nhờ y tá y tế mẫu nhi giới thiệu quý vị với những bà mẹ khác. Dù sinh hoạt với người khác có khi là điều
cực chẳng đã quý vị mới muốn tham gia và cảm thấy ngần ngại vào lúc đầu, về lâu dài sẽ đem lại lợi ích cho quý
vị và em bé. Nhờ có bạn mới và sinh hoạt mới, quý vị sẽ thấy mình mong gặp họ mỗi tuần.
• H
 ãy thường xuyên liên lạc với những bà mẹ khác. Có người thân và bạn bè ủng hộ tinh thần là yếu tố thật quan
trọng.

Quán xuyến việc nội trợ
• Hãy nhờ giúp đỡ và nhận bất kỳ lời đề nghị giúp đỡ của người khác dù là giặt giũ, ủi đồ hay nấu ăn. Đa số người
rất sẵn lòng giúp.
• Quý vị cũng có thể sử dụng những bữa ăn nấu sẵn hay bữa ăn đông lạnh trong một thời gian. Những bữa ăn này
cũng bổ dưỡng và có thể thật tiện lợi khi quý vị quá bận rộn với em bé để có thể nấu ăn hoặc nếu quý vị không
muốn nấu ăn.
• Đ
 ừng để bị căng thẳng tinh thần vì chưa dọn dẹp nhà cửa hay chén đĩa chưa rửa. Chất chén dĩa chồng lên nhau
và đóng cửa lại để quý vị không bận tâm quá nhiều về đống chén dĩa dơ. Quý vị có thể rửa chén dĩa vào ngày
hôm sau.
• D
 ự tính làm một công việc nhà mỗi ngày, ví dụ như giặt giũ hay lau dọn phòng tắm. Đặt ra những mục tiêu nhỏ
sẽ giúp quý vị dễ đạt được mục tiêu. Đừng ôm đồm quá sức vì làm vậy quý vị dễ bị nản lòng nếu không cáng
đáng nổi hết mọi việc.

