यो कति लामो चल्छ?

Surrey and Borders Partnership
NHS Foundation Trust

परिवार हस्तक्षेप सेवाको अवधिमा फरक पर्छ – तपाईको
ं परिवार कर्मीसँग बसेर
तपाईलाई
ं कति समय चाहिन्छ भन्ने निर्णय गर्न सक्हनु ुन्छ। कुनै परिवारहरूलाई जानकारी
तथा सझु ाव मात्र चाहिएको हुन सक्छ, जसका लागि के ही सत्रहरू मात्र आवश्यक हुन्छ;
अन्य कतिजनालाई उनीहरूले काम गर्नुपर्ने विभिन्न समस्याहरू पत्ता लगाएको भए धेरैवटा
सत्रहरू आवश्यक हुन सक्छ। प्रत्येक सत्र सामान्यतया एक घण्टा चल्छ र तपाईको
ं घरमा
वा तपाईको
ं परिवार कर्मीको आधार टोलीमा गर्न सकिन्छ।

मैले कसरी थप जानकारी पाउनु?
मनोरोगको लागि परिवार हस्तक्षेप सेवाका बारे मा थप जानकारीका लागि,
कृ पया तपाईको
ं के यर कोअर्डिनेटरसँग कुरा गर्नुहोस।्

उपयोगी सम्पर्क हरू
हाम्रो सङ्कट हेल्पलाईन सप्ताहको दिनहरूमा बेलक
ु ा 5 बजे – बिहान 9 बजे र सप्ताहन्त
तथा बैंक बिदाहरूमा 24 घण्टा चालु रहन्छ:
कल: 0300 456 83 42
टेक्स्ट: 07717 989024
टेक्स्टफोन: 18001 0300 456 83 42
	
	
	

यदि तपाई ं यो जानकारी अर्को स्वरूप जस्तै ठूलो छपाइ, ब्रेल, सहज पठन वा अर्को
भाषामा चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई यसमा सम्पर्क गर्नुहोस:्
फोन: 01372 216285 इमेल: communications@sabp.nhs.uk
Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust
18 Mole Business Park, Leatherhead, Surrey KT22 7AD

फोन: 0300 55 55 222 टे क्स्टफोन: 020 8964 6326
फ्याक्स: 01372 217111 www.sabp.nhs.uk
प्रकाशन सन्दर्भ: A59368/FamilyIntervention/V1
प्रकाशन मिति: अक्टोबर 2014

मनोरोगका लागि परिवार
हस्तक्षेप सेवा

सेवाको प्रयोग गर्ने मानिसहरू र उनीहरूको
परिवार/स्याहारकर्ताहरूका लागि जानकारी

एउटा असल जीवनका लागि
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परिवार हस्तक्षेप सेवाको लक्ष्य
तपाईको
ं प्रारम्भिक बैठक पछि, हामीले तपाईलाई
ं परिवार हस्तक्षेप सेवाको माध्यमबाट
मद्दत गर्ने तरिकाहरूको के ही उदाहरण यस्तो हुन सक्छ:
मनोरोगको बारे मा जानकारी आदानप्रदान गर्ने
तपाईलाई
ं निर्दिष्ट समस्याहरूको सामना गर्ने तरिकाहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्ने
समस्याहरूको अनुमान तथा समाधान गर्ने तपाईको
ं क्षमतामा वृद्धि गर्ने
परिवारको ताकत तथा स्रोतहरू बढाउने
परिवार माझ वास्तविक अपेक्षाहरूको प्रोत्साहन गर्ने
मानिसहरूलाई रिस वा ग्लानि जस्ता भावनाहरूको सामना गर्न मद्दत गर्ने
परिवारको सदस्यहरूलाई अरूको हेरचाह र आफ्नै आवश्यकताहरूको पर्ति
ू
माझमा सन्तुलन बनाउन मद्दत गर्ने
परिवारको सदस्यहरूलाई सहायता गर्ने र उनीहरूलाई आशा राख्न प्रोत्साहन गर्ने
परिवार माझ सम्बन्ध तथा सञ्चार कायम राख्ने र यसमा सुधार गर्ने
परिवार र हाम्रो कर्मचारी माझ प्रस्ट सञ्चार कायम राख्न मद्दत गर्ने
तपाईलाई
ं भविष्यको योजना बनाउन मद्दत गर्ने।
	
	
	

मनोरोगका लागि परिवार हस्तक्षेप सेवा भनेको के हो?
	
	

कसैलाई मनोरोग हुदँ ा उनीहरूको परिवार/स्याहारकर्ताहरूका साथै आफ्नो
लागि पनि अत्यन्त कष्टकर हुन सक्छ।
	
	

परिवार हस्तक्षेप सेवा भनेको मनोरोगको कारण उत्पन्न हुने समस्याहरू
अनुसार जीवनलाई ढाल्न र/वा यसको समाधान गर्न सहायता चाहने मनोरोग
भएका मानिसहरू तथा उनीहरूको परिवार/स्याहारकर्ताहरूका लागि हो।
यसले मानिसहरू बिरामी पर्ने जोखिममा कमी ल्याएर तथा परिवारको सम्पूर्ण
सदस्यहरूको जीवनको गुणस्तरमा सध
ु ार गरेर सहयोग गर्दछ।
परिवारको हाम्रो परिभाषा वहृ त् छ र सत्रहरूमा जोडी तथा ठूला परिवारहरू,
साथै एक्लै बस्ने, आफन्तहरूसँग बस्ने वा सहयोगप्राप्त आवासमा बस्ने
व्यक्तिहरू यसभित्र पर्न सक्छन।्

के के हुन्छ?
हाम्रो कुनै एकजना परिवार कर्मीले परिवार हस्तक्षेप सेवाको बारे मा कुरा गर्न र तपाई ं
के कुरामा काम गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन प्राय एउटा प्रारम्भिक बैठकको सझु ाव
गर्नेछन।् बैठकमा सबैलाई प्रश्नहरू सोध्ने अवसर पनि उपलब्ध हुन्छ। हामी समस्याको
सामना गर्ने नयाँ तरिकाहरू खोज्न, साथै तपाईलें परिवारका रूपमा सामना गर्ने
समस्याहरूको प्रभावकारी समाधान निकाल्न प्रयास गर्छौं।

	
	
	
	

कामको अन्तमा, एक साथ समस्याहरूको समाधान गर्ने क्रममा सबैले बढ्ता आत्मविश्वास
भएको महससु गर्नेछन् भन्ने हामीलाई आशा छ।

क कसले भाग लिनु पर्छ?
प्रभावित मानिसको जीवनमा महत्त्वपरू ्ण कुनैपनि व्यक्ति आउन सक्छन् साथै हाम्रो प्रारम्भिक
बैठकमा परिवारको जति सक्दो धेरै सदस्यहरूलाई हामी स्वागत गर्छौं। तथापि, परिवार
हस्तक्षेप सेवामा प्रत्येकलाई समावेश गर्नु पर्छ भन्ने छै न। सम्भव भएमा, मनोरोगको अनुभव
गर्ने मानिसहरू उपस्थित हुनु पर्छ तर यदि उनीहरूले नचाहेमा पनि, परिवार हस्तक्षेप सेवा
बैठक हुन सक्छ।
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मनोरोगको बारे मा जानकारी आदानप्रदान गर्ने
तपाईलाई
ं निर्दिष्ट समस्याहरूको सामना गर्ने तरिकाहरू पहिचान गर्न मद्दत गर्ने
समस्याहरूको अनुमान तथा समाधान गर्ने तपाईको
ं क्षमतामा वृद्धि गर्ने
परिवारको ताकत तथा स्रोतहरू बढाउने
परिवार माझ वास्तविक अपेक्षाहरूको प्रोत्साहन गर्ने
मानिसहरूलाई रिस वा ग्लानि जस्ता भावनाहरूको सामना गर्न मद्दत गर्ने
परिवारको सदस्यहरूलाई अरूको हेरचाह र आफ्नै आवश्यकताहरूको पर्ति
ू
माझमा सन्तुलन बनाउन मद्दत गर्ने
परिवारको सदस्यहरूलाई सहायता गर्ने र उनीहरूलाई आशा राख्न प्रोत्साहन गर्ने
परिवार माझ सम्बन्ध तथा सञ्चार कायम राख्ने र यसमा सुधार गर्ने
परिवार र हाम्रो कर्मचारी माझ प्रस्ट सञ्चार कायम राख्न मद्दत गर्ने
तपाईलाई
ं भविष्यको योजना बनाउन मद्दत गर्ने।
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बैठकमा परिवारको जति सक्दो धेरै सदस्यहरूलाई हामी स्वागत गर्छौं। तथापि, परिवार
हस्तक्षेप सेवामा प्रत्येकलाई समावेश गर्नु पर्छ भन्ने छै न। सम्भव भएमा, मनोरोगको अनुभव
गर्ने मानिसहरू उपस्थित हुनु पर्छ तर यदि उनीहरूले नचाहेमा पनि, परिवार हस्तक्षेप सेवा
बैठक हुन सक्छ।
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