
मिडिया  
सािग्री
मिडियाले िानमसक स्ास्थय तथा लागूपदाथ्थ दरुय्थसनरी सम्बन्री सचेतनािा कसरी 
सहायता गन्थ सक्छ। मिडियाको सदसयको रूपिा, िानमसक स्ास्थय तथा लागपूदाथ्थ दरुय्थसनीसँग 
सम्बन्धित सिसयाहरू ्बारे जनतालाई मिक्षित गराउन िद्दत गन्थिा तपाईंको िहत्परू्थ भमूिका रह््छ। 

िानमसक स्ास्थय के्ल स्ास्थय हो। तयसकारर िानमसक रोग्बाट ग्रमसत ब्बरािीहरूलाई कया्सर,  
िधिुिेह ्ा तयसगैरी रूघा जसता िारीररक रोगहरू्बाट ग्रमसत ब्बरािीहरूलाई भ्दा मभ्न तररकाले  
्र्थन गनु्थहँुदैन। िददरा तथा लागूपदाथ्थ लतहरू भनेका ्बारम्बार रूपिा चिककतसा उपिार तथा  
रय्हारातिक थेरापी द्ुबकैो आ्शयक पनने जदटल रोगहरू हुन।्

यो ककन िहतत्पूर्थ ्छ। लािो सियसमि ्बारम्बार 
रूपिा सिाचार कथा, टिभरी श्रृंखला, चलचचत्र तथा अनय 
मिडियाहरू हेना्थले प्रकरियाका खरा्ब सिेरोिाइप तथा अप्रचमलत 
गलत ्ारराहरू फैलाउँदैं नकरातिक दृष्िकोरद्ारा िानमसक 
ब्बिार हुन्छ। पररराि स्रूप रयषकतहरूलाई आ्शयक हुने 
सहायता प्रापत गन्थ्बाि ततनरीहरूलाई रोकने िानमसक  स्ास्थय 
तथा लागूपदाथ्थ दरुय्थसनसँग रय्हार राखने कलङक ्ा भेदभा्को 
व्रूद्ध हुन्छ। यदयवप स्ब ैस्ास्थय अ्सथाहरू ्ासत्िा उपचार 
योगय हुन्छन,् 40% िातनसहरू िात्र यरी सिसयाहरूसँग सङ्घर्थ  
गन्थको लाचग पेशे् र सहायता खोजने गद्थ्छन।्

तपाईंले के गन्थ सकनुहुन्छ। तपाईंले आफनो प्रकािन, सटेिन ्ा संसथाको लाचग 
घटनाहरूलाई सिाव्षट गदा्थ ्ा कथाहरू लेखदा कृपया ननमन त्थयहरूलाई धयानिा राखनुहोस।्

•  िानमसक ब्बिार जोकोहीलाई पतन हुनसक्छ।

•  तपाईंले समभ्त: िानमसक ब्बिार्बाट ग्रमसत कोहीँ िाननसलाई चि्नुहु््छ तपाईंले तयसो  
भएको िहसुस अझसमि गनु्थभएको ्ैछन।

•  िानमसक ब्बिारीहरू जोकोहीलाई रूपिा साधिारर कोही; नतनीहरूले लगभग अिेररकाको  
स्ब ैपरर्ारलाई प्रभा् पा्छ्थन।्

•  4 िधयेलगभग 1 ्यसक/ककशोर अिेररकीहरू ननदानातिक िानमसक स्ास्थय अ्सथा्बाट 
गुनरिरहेका ्छन।्

•  कोही रयनकत िानमसक ब्बिार ्छ भने यसको ितल्ब यो होइन की ऊ अयोगय, अल्छछी, 
अप्रतयामशत, अपरा्री ्ा अनयायरी हो।

•  ्ासत्िा, िानमसक स्ास्थय िुनौतीहरूको सािना गरररहेका रयनकतहरूले अपराच्क 
करियाकलापहरू गनने समभा्ना अपरा्रीहरू भनदा 12 गुरा ्बढी हु््छ।

•  50% िानमसक ब्बिारीहरू 14 ्र्थ भनदा पटहले र 75% िातनसक ब्बिारी 24 ्र्थको उिेर  
भ्दा पदहले देखा प्छ्थन।्

•  व्व्धि तना्ब्बाट गुनरिरहेका 80% यु्ाहरूले कुन ैपतन उपचार प्रापत गददैनन ््ा  
अपया्थपत उपचार प्रापत ग्छ्थन।्

हािी प्रारमभिा न ैनतनीहरूका अ्सथाहरूको पदहिान तथा 
उपयुकत उपिारिा हसतषिेप गन्थ भ्दा पनन 8 ्र्थ उिेका 
केही ्बाल्बामलकाहरूसँगै िाननमसक ब्बिारीहरू भएका ज्ान 
िाननसहरूलाई असपतालिा राखदै्छौं।

्बाल कलयार प्ररालीिा रहेका कषमतिा आ्ा्बाल्बामलका तथा 
ज्ान िाननसहरू िानमसक स्ास्थय सिसयाहरू्बाट गरेुिका ्छन;् 
यी िधये 85% ्बाल्बामलकाहरूले कुन ैसे्ाहरू प्रापत गददैनन।्

भा्नातिक रय्हारातिक अस्तुलनको उपिार 
नगरेका 50% भनदा ्बढी व्दयथथीहरूले उचच व्दयालय 
्छाड्छन;्व्दयालयिा रहेका िधये 42% व्दयाथथीहरूले िात्र 
उचि मिषिा डिपलोिा गे्रजुएट हामसल ग्छ्थन।्



 

आफनो क्ेत्रिा उपलब् से्ाहरू फेला 
पान्थ JustTellOne.org िा जानुहोस ्
्ा 716.245.6JT1 िा फोन गनु्थहोस।् 
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कलृंक्बाि व्जय प्रापत गन्थको लाचग मिलेर काि गनने
हािीले िानमसक स्ास्थय र लागूपदाथ्थ दरुय्थसनीहरू जदटल सिसयाहरू हुन ्र मिडियाका 

सदसयहरू यो षिेत्रका व्िरेज्ञहरू होइनन ्भ्ने कुरा ्बुझद्छौं। िानमसक स्ास्थय  

र लतका सिसयाहरूको सिाधिान गनने तररका ्बारे तपाईंसँग कुनपैनन नजज्ञासाहरू  

्छन ्भने कृपया हािीलाई समपक्थ  गन्थ नदहनचकिाउनुहोस।्

•  प्रभा्कारी उपिार भएतापनन लषिरहरू पदहलो पटक देखखदँा र िातनसहरू ब्बरािरी भई उपचार 
प्रापत गदा्थको्बरीचिा धेिरै दढलाईहरू अथा्थत कदहलेकाहीँ िताबदीसमिको दढलाईहरू हु््छन।्

•  िानमसक ब्बिारीहरूको उपिार नगररएका ्बाल्बालकाहरू ्यसक भएपन्छ ततनरीहरूले थप 
स्ास्थय सयाहारहरू प्रयोग गरी अनय ्यसकहरूले भनदा उचचति ्स्ास्थय सयाहार 
लागतहरूको उततरदायी हु््छन।् 

•  उपिार नगररएका ्बाँकी ्बालया्सथाका अस्तुलनहरू कायि रहने समभा्ना हु््छ 
र तयनरीहरूले यौ्ना्सथािा व्दयालयिा असफल सीमित ्ा गैर-व्दयिान रोजगार 
अ्सरहरू र गरर्बीको तललो सपाइरलिा नेततृ् ग्छ्थन ्अ्य ब्बिारीले एकदि ैधेिरै 
्बाल्बामलकाहरूलाई गमभीर रूपिा हानी गददैन।

•  15-24 ्र्थ उिेर सिूहका िाननसहरूका लाचग ि्रतयुको दोस्ो ठूलो कारर आतिहतया  
हो। (दघु्थटनाहरू र िान्हतया पश्ात)।  

•  ्बफेलो पनबलक सकूलिा, हाइ सकूलका करर्ब 30% व्दयाथथीहरूले तयसले आफना दैननक 
करियाकलापहरूिा ्बाधिा उतप्न गराउने ब्ब्दिुा द:ुख ्ा आिाहीन िहसुस गरेको ्बताए  
र 14% ले आतिहतयाद्ारा िनने कुरालाई गमभीर रूपिा मलए। 

•  आतिाहतया गरी िरेका 90% भ्दा ्बढी ्यसक िाननसहरू आफनो ितृयुको सियिा 
तना्बिा ्ा अनय तनदान तथा उपचारयोगय िानमसक ब्बिारीको मसकार भएका चथए।

•  तना्बिा रहेको ्ा लतिा फसेको ककिोरककिोरी ्ा ्यसक यु्क आफै िाढा भागने  
चररिा गइरहेका हँुदैनन।् 

•  लत दी्घ्थकालीन हुन्छ, यसले प्राय: िषसत्क सम्बन्री रोगलाई पुन: फका्थउँ्छ जसले 
अनन्ाय्थ रूपिा िददरा ्ा लागूपदाथ्थ खोजने ्ा प्रयोग जसता सिसया ननमतयाउँ्छ।

•  नौदेखी सत्र ्बर्थका ्बाल्बामलकािधये, 21% िा तनदानयोगय िानमसक 
स्ास्थय ्ा लत असनतुलन हुन्छ जसले कमतीिा पनन ्यूनति 
षिनत ग्छ्थ।

•  कुन ैएकल कारकले रयनकत लागपूदाथ्थ ्ा िददरा दरुय्थसनीको लतिा 
पनने्छ ्ा ्ैछन भ्ने कुरा अनिुान गन्थ सक्ैछन। लतको जोखखि 
रयनकतको जी् व्ज्ञान, सािानजक ्ाता्रर तथा उिेर ्ा व्कासको 
िरर सिा्ेि हुने कारकहरूको सयंोजनले प्रभाव्त पा्छ्थ। 

•  प्रारनमभक पदहिान र उपिारले पुनः प्रापत गन्थ नसककने िहतत्पूर्थ 
व्कासातिक ्र्थ गुमन्बाि ्बचाउँ्छ र यु्ा िातनसहरूलाई 
अना्शयक रोग्बाि ग्मसत हुन्बाि ्बचन िद्दत ग्छ्थ। 

•  रया्हाररक रूपिा सिचथ्थत रोकथाि र प्रारषमभक हसतक्ेप 
ररनरीततहरूले ्बाल्बामलका तथा यु्ालाई सफलता हामसल गराउन 
उनीहरूको लिकता तथा षिितािा सहायता ग्छ्थ।

अच्काृंश ककशोरककशोरी तथा यु्ा ्यसकहरू 
कयानसर, िुिुरोग, एडस, जनि दोर, आ्घात, 
तनिोतनया, इनफलुएनजा तथा दी्घ्थकालीन फोकसो 
रोग आटद सषमिमलत रोगहरू्बाि भनदा ्बढी 
आतिहतया्बाि िनने गद्थ्छन।् !
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