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भोजन विकारहरु
भोजन विकारहरू मानसिक सिास्थ्य िमसथ्याहरू हुन् जिमा िाधारण 
खाने बानी िमािेश हुन्छन्। थ्यिले धेरै थोरै िा धेरै खाँदै िा तौल िा 
शरीरको आकारको िाथ अतथ्याधधक तौल बढ्ने कुरा िमािेश गन्न 
िकद्छ। वतनीहरू गम्ीर र जीिन-जोखखमपूण्न हुन िक्छन् र किै 
किैको त जीिनको िबै क्ेत्रहरु लाई अिर गन्न िक्छ।

भोजन विकारहरू जीिनशैलीको विकल्प िा आहारको गल्ी 
हुँदैन, र कुनै ्पवन ललङ्ग, उमेर िा सांसककृ व्क ्पकृष्ठभूममको 
व्यक्तीहरुले अनुभि गन्न सकदछ।

मावनिहरु जो गरीब िा नकारातमक शरीरको ्छवि ्छन्, खाने 
अराजकता विकाि गनने बढी जोखखममा हुन्छन्। थ्यिले तपाइ ँकिरी 
िोचन र अभभनथ्य गन्न िुरू गनु्नहुन्छ भन्ेमा भूधमका खेलन िक्छ जब 
थ्यो आउँ्छ वक तपाइ ँके खान गनु्नहुन्छ र तपाइ ँकवत व्ाथ्याम गनु्नहुन्छ 
भनेर।1 अष्टेसलथ्याली िंसककृ ती र िमाजबाट वनभचित तररकामा देखा पनने 
वनरनतर दिाि पवन हुन िकद्छन्, जुन बेिासता गन्न गाह्ो हुन िक्छ। 
थ्यदद तपाईले हामीलाई िमाजले भनेको एक “आदश्न” शरीरको प्रकार 
हो भनेर िंलगन हुनुहुन् भने थ्यो विशेष गरी गाह्ो हुन िक्छ।

भोजन विकारहरू खानाको बारेमा मात्र होईन। वतनीहरूिँग जाने 
बथ्यिहारहरू एक प्रवतसलपी िंथ्यनत्र िा वनथ्यनत्रणमा महिुि गनने तररका 
हुन िक्छ। खानाहरूका विकारहरू प्राथ्यः सिनता, अत्ासलने वििअि्नर 
र अतथ्याधधक-बाधथ्यकारी वििअि्नर, िाथ िाथै हावनकारक पदाथ्नको 
प्रथ्योगको िाथ िहज-हुन्छ। सिनताको बारेमा थप जानकारी सिनता 
तथथ्यपत्र(Anxiety Factsheet)मा उपलब्ध ्छन्।

तथ्यहाँ धेरै प्रकारका भोजन विकारहरु ्छन्। अष्टेसलथ्यामा भएको तीन 
िामानथ्यहरूमाः

अत् ालिक खाने विसअि्नर(Binge eating Disorder) - थ्यो 
तब हुन्छ जब किैले एक वनथ्यनत्रण बावहर ्छोटो अिधधमा अतथ्यधधक 
खाईददन्छ र वनथ्यधमत आधारमा तथ्यिो गन्न बाधथ्य महिुि गद्न्छ।

बुलीमम्ा नभभोसा(Bulimia nervosa) - थ्यो तब हुन्छ जब किैले 
असिस्थ खाने िक्रमा जहाँ तब बानता गनने, उपिाि गनने, धेरै व्ाथ्याम गनने 
िा धेरै खानपानको िट्ामा लाकिादटम नामका औषधी सलने।

एनोरेककस्ा नभभोसा(Anorexia nervosa) - थ्यो तब हुन्छ 
जब किैले उनीहरूको शरीरको िजन थ्यथािकदो कम राखनको लागी 
पथ्या्नपत नखाने र / िा अतथ्यधधक व्ाथ्याम गनने प्रथ्याि गद्न्छ। उनीहरूको 
शरीरको विककृ त दृधटिकोण हुन िक्छ र वतनीहरू आफू आफैलाई 
िावहने भनदा ठूलो ्छन् भन्े िोचद्छन्।

अन्  वनरददिष्ट खाने र खुिाउने विसअि्नरहरू - थ्यो तब हुन्छ जब 
तपाईंिँग खाने अनथ्य विकारहरूको केही लक्णहरू हुन िक्छन्, र 
तपाईंको शरीरको बारेमा धेरै अिह्य खाने व्िहार र वििारहरू ्छन्।
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लक्षणहरुुः
भोजन वििअि्नरको प्रकारको वबरामीले खाने बानीका लक्णहरूमा 
फरक फरक हुन्छन्। लक्णहरू ठीकिँग नधमलनुको मतलब थ्यो होइन 
वक किैलाई भोज पीवित रोग ्ैछन, तथापी, वनमन केही िामानथ्य 
लक्णहरू िमािेश ्छन्:

• अतथ्यनतै थोरै खाना खाने िा अवनथ्यन्नत्रत तरीकाले ्छोटो िमथ्यमा 
धेरै मात्रामा खाना खाने

• खानाको बारेमा धेरै कठोन बानी, रीत, िा ददनिथ्या्न

• तपाईंको शरीरको िजन र आकारको बारेमा सिनता गन्न धेरै िमथ्य 
खि्न गनने

• मुिमा पररित्ननहरू

• जानाजानी खाना पस्छ बानता आउने बनाउने

• जब खाना िमािेश हुन िक्छ िमाजजक घुलधमलबाट बाट टाढा 
रहने

• िामाजजक िमूहहरू, शोख जिमा तपाईंले आननद सलनुहुनथथ्यो, िा 
पाररिाररक जीिनबाट पर रहने

• शारीररक िंकेतहरू जसतै पािन िमसथ्याहरू िा तौल किैको उमेर 
र उिाइको लावग धेरै बढी िा कम हुने

कारणहरुुः
भोजन विकारहरू जदटल मानसिक सिास्थ्य िमसथ्याहरू हुन् जुन 
िीजहरूको िंथ्योजनको कारणले हुन िकद्छन्। थ्यिले आनुिंसशक, 
हममोनमा पररित्नन, र मनोिैज्ावनक िा िामाजजक कारकहरू िमािेश 
गन्न िक्छ जसतै आतमविश्ाि िा आतमिममानको कमी, सिद्धता 
खोजने, बदमाशी जसता िमसथ्याहरू, िा सकूल िा कामको िाथ 
कदठनाइहरू।

िंसककृ तीहरू बीिको द्वनद्वले शरीरमा अिनतुटिीले िा खाने िमसथ्याको 
लावग जोखखम बढाउन िक्छ। CALD पकृष्ठभूधमका व्सतिहरूका लावग 
वनमन अनथ्य जोखखम कारकहरू िमािेश हुन्छन्:

• आककृ ती र आकारको पभचिमी आदश्नहरूको लामो िमथ्य िमम 
जोखखमले कम आतमिममान र खाने विकारको बढ्ने जोखखम 
वनमतथ्याउन िक्छ।

• अधथ्यागमनको तनाि र नथ्याँ िंसककृ तीमा िंलगन हुन कोसिि गदा्न 
अव्िस्स्थत खाने विकािमा थ्योगदान पुथ्या्नउन िक्छ।

• िांसककृ तीक र राजनीवतक शरणाथथीहरू पोटि-ट्ाउमेदटक तनाि 
वििऑि्नरको अनुभि गददै खानपानको विकारको जोखखममा जान 
िकद्छन्।2 

1  Body image disorders - Butterfly Foundation - https://butterfly.org.au/body-image/can-
body-image-issues-be-serious/body-image-disorders/

2  People from multicultural communities - Butterfly Foundation - https://butterfly.org.au/
eating-disorders/who-does-it-affect/people-from-multicultural-communities/

https://butterfly.org.au/body-image/can-body-image-issues-be-serious/body-image-disorders/
https://butterfly.org.au/eating-disorders/who-does-it-affect/people-from-multicultural-communities/
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समर्नन हालसल गद्दुः
भोजन विकारहरूको प्रभािकारी उपिार गन्न िवकन्छ। प्रारम्म्क 
हसतक्ेपले िबै खानाहरू वबमारीहरूको ररकभरीको पररणाम िुधार 
गद्न्छ। उपिारको लावग मवहनाहरू िा िष्न लागन िकद्छ, तर अधधकांश 
व्सतिहरूको उपिार हुन्छन्।

थ्यदद तपाईं सिन्नतत हुनुहुन्छ िा तपाईंलाई वप्रथ्यजनलाई खाने िमसथ्या 
हुन िक्छ भने, ककृ पथ्या तपाईंको िाकटरलाई िम्पक्न  गनु्नहोि्। तपाईंको 
िाकटर भोजन विकारहरूको उपिारमा विशेषज् नहुन िक्छ, तर 
उनीहरूले तपाईंको खाने वििआि्नरबाट हुने लक्णहरूको मूलथ्याङ्कन  
गन्न िक्म हुने्छन् र तपाईंलाई विशेषज् खाने वििअि्नर िेिामा पठाउन 
िक्छन्।

उ्पचारुः
भोजन र असिस्थताहरूको उपिार र व्िस्थापनका लावग विभभन् 
प्रकारका दृधटिकोणहरू ्छन् र खानेकुराको विकारको प्रकार र 
गम्ीरता, र िमथ्नन प्रापत गनने व्सतिको व्सतिगत अिस्था र 
प्राथधमकतामा वनभ्नर रहन उसित विधधहरु भभन् हुने्छ।

उपिारमा वनमन कुराहरु िंलगन हुन िकने्छन्:

• कुराकानी उपिारहरू तपाईको वििारहरू, भािनाहरू र 
व्िहारहरू माफ्न त मानसिक सिास्थ्य पेशेिरको िाथ वनथ्यधमत 
ित्रहरूमा िमथ्यको एक वनभचित अिधधमा काम गन्नका लावग।

• िनतुसलत र मानसिक भोजन गनने बानीहरूको िाथ मद्दत पुथ्या्नउन 
िाएदटसिथ्यनिँग िाइटरी सशक्ा।

• औषधीहरू कुराकानी उपिारको िाथिाथै विप्रेिन र सिनतालाई 
कम गन्न प्रथ्योग गन्न िवकन्छ।

• तपाईको िाकटरले तपाईको हड्ीहरूको सिास्थ्य जाँि गन्न एकि-रे 
गन्न िक्छ वकनकी लामो िमथ्यिमम तौल कम भएमा हड्ीको शसति 
कम हुन िक्छ।

• सिवकतिा जोखखममा परेकाहरूलाई अस्पताल भना्न आिशथ्यक हुन 
िक्छ।

पररिारका िदसथ्यहरू र खाने अराजकको िाथ व्सतिका िाथीहरू 
प्राथ्यः अलमलल र व्ाकुल हुन िक्छन्। िहाथ्यता र सशक्ा, िाथ िाथै 
राम्ो िमुदाथ्य िमझदारी, उपिार को एक महतिपूण्न वहसिा हो।

तपाईको मानसिक सिास्थ्यकोलावग मद्दत सलने सिवकतिकनै िुरू 
गन्नका लावग राम्ो स्थान हो। थ्यि शकृखलाको तथथ्य पत्र Getting 
Professional Mental Health Help (पेशेवार मानसिक 
सवास्थ्य िहाथ्यता सिने) मा पेशेिारको मद्दत खोजनको लावग अधधक 
जानकारी ्छन्।  

तपाईले बटरफलाई नेश्नल हेलपलाईन (Butterfly National 
Helpline) लाई िम्पक्न  गन्न िकनुहुन्छ। बटरफलाई फाउने्शन भनेको 
िबै अष्टेसलथ्यालीहरू र खानाहरूका िमसथ्याहरू र शरीरको ्छवि जसता 
माधमलाहरूबाट प्रभावित पररिारहरूको लावग, र पररिारहरूलाई, 
िाथीहरू र उनीहरूलाई िमथ्नन गनने िमुदाथ्यहरूको लावग राधष्टथ्य 
परोपकार हो। वतनीहरूले सिास्थ्य पेशेिरहरू र परामश्नका लावग 
सिफाररशहरूकोलावग जानकारी प्रदान गन्न िक्छन्। िम्पक्न :

• Butterfly.org.au

• अनुिाद िेिाहरूको लावग: 131 450 फोन गनु्नहोि् र बटरफलाई 
फाउने्शनको हेलपलाइनमा िम्पक्न  गराईददन अनुरोध गनु्नहोि्

• िेबिट र ई-मेल िेिा पवन उपलब्ध ्छन्

्दद ््पाईलाई अवहल्ै मद्द् चावहएमा
थ्यदद तपाईंलाई लाग्छ वक किैले तपाई आफूलाई िा अरूलाई िोट 

पुथ्या्नउन िक्छ भन्े लागद्छ भने ततकाल िहथ्योग सलनुहोि्।

आकससमक सेिालाई फोन गनु्नहोला

दट्पल जजरो िाथ्यल गनु्नहोला (000)

लाईफलाईनलाई फोन गनु्नहोला

13 11 14 मा िाथ्यल गनु्नहोला

्स ्थ् ्पत्रको बारेमा

थ्यो जानकारी सिवकतिा िललाह होईन। थ्यो िाधारण हो र तपाईंको व्सतिगत 
पररस्स्थवत, शारीररक िुसिास्थ्य, मानसिक स्स्थवत िा मानसिक सिास्थ्य 
आिशथ्यकताहरूलाई धथ्यानमा राखदैन। थ्यो जानकारीको उपिार िा तपाईंको 
आफनै, िा अकमो व्सतिको मेविकल अिस्था पत्ा लगाउन प्रथ्योग नगनु्नहोि् र 
सिवकतिा िललाहलाई बेिासता नगनु्नहोि् िा थ्यि जानकारीमा केही कारणले 
थ्यिलाई दढला िुसती गनु्नहुन्। कुनै पवन सिवकतिा प्रश्नहरू एउटा थ्योगथ्य सिास्थ्य 
रेखदेख पेशेिरलाई सिफाररश गनु्न पद्न्छ। थ्यदद शंका लागथ्यो भने, ककृ पथ्या िँधै 
सिवकतिा िललाह सलनुहोि्।

श्ो्हरु

Butterfly Foundation - Body image disorders - Butterfly 
Foundation -    
https://butterfly.org.au/body-image/can-body-image-
issues-be-serious/body-image-disorders/

Butterfly Foundation - People from multicultural 
communities - Butterfly Foundation -  
https://butterfly.org.au/eating-disorders/who-does-it-
affect/people-from-multicultural-communities/ 

Mental Health Foundation UK.  – Eating disorders -  
https://www.mentalhealth.org.uk/a-to-z/e/eating-
disorders

थ्यो तथथ्य पत्र Embrace Multicultural Mental Health’s CALD 
Mental Health Consumer का िदसथ्यहरु र िंरक्क िमुहद्वारा जानकार 
गराईएको हो। 

तथथ्य-पत्र उतपादन गननेः

Embrace Multicultural Mental Health 
Mental Health Australia
9-11 Napier Close
Deakin, ACT 2600
T +61 2 6285 3100 
E multicultural@mhaustralia.org
embracementalhealth.org.au2021 मा प्रकासशत गररएको
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