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मन करा रे FसCन, सव सखुाचे कारण 

जाग?तक आरो^य संघटनेने आरो^याची 9या_याच मुळी केल� आहे ती अशी - शार�Zरक मान(सक आ2ण आि:मक 

सुख समाधान bहणजेच आरो^य. 

शर�रातDया एखाQया अवयवाचा �वकार Hकंवा आजार झाDयावर जसे शर�राच ेकाम cबघडत ेआ2ण द:ुख होत ेतसेच 

मनाचहे� आजार आ2ण �वकार होतात. :याने :या माणसाला द:ुख आ2ण पीडा होत असत.े 

मा= ददुeवाने मान(सक आजार हा जणू काह� :या माणसाची गैर वागणूक Hकंवा दोष Hकंवा ददुeव, शाप वगैरे 

समजनू (शfका मारला जातो. ह� सामािजक धारणा आपDयाला बदलायची आहे. एक शा�=ीय, मानवीय आ2ण 

नै?तक मनोभू(मका बाळगनू मनो�वकारF�त �=ी पुgषांना बरे 9हायला आपण मदत क0 शकतो आ2ण खरोखर 

माणसात आणू शकतो. 

मानवी इ?तहासात मन आ2ण मनोg^ण यां�याबWल �ाचीन काळापासनू ?नर?नराhया देशांनी �वचार आ2ण Vचतंन 

मनन असे संशोधन झाले आहे. मनो�वकारांच ेएक अंधार युग संपनू �व!ाना�या �काशात आपण हे आजार पाहू 

शकतो. मनो�व!ानामुळे मनो�वकारांच ेएकूण Vच=च पालटले आहे. यानंतर अजनूह� �गती होणार आहे. ज ेकाल 

असाiय वाटत होत ेत ेआजार औषध उपचारां�या टjjयात आलेले आहेत. 

हे मनो�व!ान आ2ण :याची फळे अजनू समाजातDया सव4 थरात, खेOयापाOयात आ2ण घरोघर पोहोचवायच ेकाम 

आपणच क0 या. यासाठT केवळ मनो�वकार तU! डॉfटरांवर अवलंबनू न राहता :यां�याबरोबर एक काय4क:या;ची 

साखळी तयार करावी लागेल. अशा मान(सक मनो�वकार काय4क:या;साठT ह� पुि�तका आहे.  

मान(सक आरो^य काय4क:या;साठT माIहती पुि�तका हातात देताना आbहाला आनंद होत आहे. बे(सक नीडस ्इं.डया 

या सं�थे�या वतीने मला हे काम सुचवDयाबWल मी :यांना धBयवाद देतो. या सं�थेचे महाराYJातील काय4कतl 

�वशेषत: नंदरुबार, औरंगाबाद, ज9हार, mयंबक आद� भागातले काय4कतl व सं�था यांनी मला :या�या <े=ात Hफरवनू 

आणले व सम�यांची ओळख क0न Iदल�. याआधी मला या सम�यांची जाणीव कमीच होती हे माBय केले पाIहज.े 

या पु�तकात काह� भाग डॉ. �वAम पटेल यां�या पु�तकातून तर काह� वेबसाईटस ्व0न घेतला आहे. यातील Vच= े

ह� >ी.!ानेश बेलेकर यांनी काढलेल� आहेत.  
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1. हे पु�तक आप+यासाठ�च आहे 

हे पु�तक आपDयासारखे काय4कतl (शुभंकता4), 

कुटंुबातील काळजीवाहू मंडळी, आ2ण इतर 

िज!ासू वाचकांसाठTच आहे. मनो�वकारांबWलची 

आपल� माIहती, जाणीवा आ2ण मनोभू(मका 

बदलणे हाच याचा मु_य उWेश आहे. 

मनो�वकारांसाठT आरो^य काय4कतl उफ4  

शुभंकता4 bहणून आपण Hकतीतर� गोYट� क0 

शकतो. भारतात मुळातच मनो�वकारतU! 

डॉfटर फारच कमी आहेत आ2ण आहेत त े

मु_यत: मोqया शहरांमiयेच आहेत. पण तर�ह� हे पु�तक डॉfटरांची जागा भ0न काढrयासाठT नाह� तर मान(सक 

आरो^य काय4क:या;�या तयार�साठT आहे. आपण शुभंकतl मनो�वकार तU!ांना पूरक आ2ण साहायक कामे पार 

पाडणार आहोत. 

एखादा मनोg^ण मनो�वकार तU!ाकड ेनेईपय;त अनेक �कारची कामे आपDयाला करावी लागतात. यात मु_यत: 

सामािजक जागतृी, कुटंुबांना आपला माणूस मनो�वकारF�त आहे कR नाह� हे ठरवrयासाठT मदत करणे आ2ण 

असDयास डॉfटरांपय;त घेऊन जाणे हे तर अगद�च मह::वाचे काम आहे पण वैQयकRय उपचारांनंतरह� ?नय(मत 

पाठपुरावा आ2ण सतत मदत केDया(शवाय अपेu<त यश (मळणार नाह�. bहणजेच डॉfटरांकड ेनेईपय;त आ2ण 

डॉfटरांकडून परत आDयानंतर दोBह� बाजूला आपDयाला काय4रत राहायच ेआहे.  

खरे bहणजे मनो�वकारF�त 9यfती आ2ण :यां�या कुटंुबाबरोबर आपण :यां�या डॉfटरांकड ेजाऊ शकलो तर एकूण 

आजार व पाठपुरा9याच ेमुW ेसमजायला जा�त उपयोग होतो. पण हा मामला जरा खाजगी असDयाने डॉfटर 

आपDयासार_या काय4क:या;ना तपासणीच ेवेळी आत घेतीलच असे नाह�. तर�ह� डॉfटरांकडून आपणह� उपचार 

समजावनू घेणे मह::वाचे असत.े घर� परतDयानंतर ?नय(मत उपचारांबWल खा=ीशीर पाठपुरावा करणे हे काम 

असतचे पण औषधांच ेकाह� दYुपZरणाम झाले तर :या�यावर ल<ह� ठेवायला लागत.े गंभीर मान(सक आजारां�या 

उपचारात :या कुटंुबालाह� बराच =ास, खच4 आ2ण नुकसान सोसावे लागत.े काह� मनो�वकारF�तांना �वत:�या 

आजाराची मूळात जाणीवच नसत.े :यामुळे :यां�याकडून सहकाय4 (मळतचे असे नाह�. खेOयातDया g^णांना आ2ण 

कुटंुबांना तर हा सव4 =ास दjुपट असतो. अनेकजण मधेच ?नराश होऊन उपचार सोडून देतात. :यांना धीर Qयावा 

लागतो. शुभंकता4-काय4क:या;च ेसहकाय4 नसेल तर बर�च मंडळी उपचार सोडून देतात असे Iदसनू आले आहे :यामुळे 

आपला सहभाग डॉfटरांइतकाच मह::वाचा आहे हे ल<ात vया. 
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:या कुटंुबा�या शेजार-पाजार� देखील आपDयाला कधीकधी सांगनू सव0न मदत (मळवावी लागत.े :या 

मनोg^णाकडून काह� =ास झाला तर तो उदार मनाने समजनू येrयासाठT आ2ण मदत करrयासाठT शेजारय्ांनाह� 

काह� समजूतदारपणा दाखवावा लागतो. इतरांकडून Vचडवणे, =ास देणे, मारहाण वगैरे =ास झाला तर एकूण 

उपचारात 9य:यय ?नमा4ण होतो. हे आपण �य:नपूव4क टाळू शकतो. आपले मु_य काम bहणजे मनोg^णांना आ2ण 

कुटंुबांना Iदलासा देऊन उपचार पूण4 क0न घेणे आ2ण एका अडचणी�या टjjयातून :यांना सुखgप बाहेर काढणे.  

भारतामiये आपDया एकूण आरो^य9यव�थेत मान(सक आरो^यांच ेफारसे काह� �थान नाह�; :यासाठT �(शu<त 

काय4कतlह� नाह�त. सामाBयपणे इतर कोणतहे� डॉfटर मनो�वकारांना उपचार करायला उ:सुक नसतात कारण :यांना 

तसे �(श<ण आ2ण अनुभव नसतो. bहणूनच सामाBय डॉfटरांचहे� या xYट�ने खास �(श<ण झाले तर फार बरे 

होईल. या पुि�तकेतून �वयंसेवक, पॅरामे.डक आ2ण पZरचाZरकांच े�(श<ण होऊन खेडेगावांमiये काह�तर� काम सु0 

होऊ शकते. हे पु�तक शहर� आ2ण Fामीण या दोBह� xिYटकोनातून तयार केलेले आहे. हे पु�तक वाचून कुटंुबातील 

मंडळीह� आपDया माणसांची देखभाल समजनू उमजनू आ2ण जा�त तयार�ने करतील अशी आbहाला खा=ी आहे. 

औषधोपचार पूण4 क0न आपला माणूस परत माणसात आणणे ह� फारच मह::वाची गोYट आहे. हे पु�तक यासाठT 

आपDयाला मदत करेल. 

एकूण समाजात मनो�वकारांबWल फार गैरसमज आ2ण घणृा, भीती वगैरे भावना आहेत. मनोg^ण bहणजे काह�तर� 

संकट Hकंवा कमीपणा, लांछन असा सरा4स समज आहे. या पZरि�थतीत अनेक कुटंुबे आपDया घरातला आजार 

लपवनू Hकंवा दाबनू ठेवतात आ2ण शा�=ीय उपचारांपासनू दरू भटकत राहतात. असा =ास उगीचच अंगावर काढणे 

Hकंवा वेळ पैसा घालवत राहणे हे खरोखरच 9यथ4 आहे. आपण जेव{या लवकर या गुं:यातून वाट काढू तवेढे :या 

मनोg^णासाठT आ2ण कुटंुबासाठT चांगले असत.े  

मनोg^णा�या औषधउपचारांबरोबरच इतर काह� पूरक उपचार प|तीह� आहेत, :याची माIहती आपDयाला या 

पुि�तकेतून (मळेल. या पूरक प|तींचाह� यथायो^य वापर आपण हळूहळू करायला (शकू शकतो.  

शभंुक:या;�या काह� कथा 

ह� पुि�तका (लIहताना मी महाराYJातDया काह� काय4क:या;ना भेटून :यांच ेकाम समजनू घेतले. �वत:डॉfटर 

नसलेले हे काय4कतl इतके चांगले काम क0 शकतात यावर अBयथा �वशव्ास बसला नसता. मान(सक आरो^याच े

काम हे केवळ डॉfटरांनी ?नभणारच नाह� तर अशा काय4क:या;ची :यासाठT नfकRच गरज आहे. या काह� कथांव0न 

ह� पुि�तका नेमकR कुणासाठT उपयोगी पडणार आहे त ेआता समजेल. 

ज9हार 

ह� ज9हारमधDया �?तभाची खर� कथा आहे. एका सामािजक सं�थेबरोबर गेल� २ वषl ती काम करत आहे. 

?त�याच श}दात सांगायच ेतर “जे9हा मला सं�थेने मनो�वकारF�त लोकांसाठT काम करrयाबWल �वचारले त9ेहा 
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मला खरे bहणजे धfकाच बसला. माझी मनाची तयार�च न9हती. त ेकाम फार अवघड आहे असंच मला वाटायचं 

आ2ण मनोg^णांची तर मला लहानपणापासनू भीतीच होती. मा~या आजूबाजूला असे काह� लोक मी पाIहले होत.े 

पण माझा नकार सं�थेतDया इतर सहकारय्ांनी बाजूला ठेवनू माझी समजूतच घातल�. मी कशीबशी �(श<णासाठT 

गेले. या सात Iदवसां�या �(श<णात मला इतरह� काह� काय4कतl भेटले. मनो�वकारांबWल माIहती तर (मळाल�च 

पण काह� <े=भेट� पण झाDया. काह� डॉfटर आ2ण समुपदेशक यांनाह� आbह� भेटलो. जे9हा मी �:य< पाIहले कR 

मनोg^ण उपचाराने बरे झाले आहेत आ2ण सामाBय जीवन जग ूशकताहेत त9ेहाच मला खरा धीर आला. ज9हारला 

परत आDयानंतर मी मIहला गटां�या सोबत मान(सक आरो^या�या जागतृीच ेकाह� छोटे छोटे काय4Aम घेतले. 

यासाठT एक पो�टरह� मी तयार केले होत.े यातून मला काह� अशा घरांची माIहती पण कळल�. हळूहळू मी 

सहकारय्ांबरोबर गहृभेट� करायला लागले. यातले अनेक लोक आता वैQयकRय उपचार घेत आहेत आ2ण बरेचसे 

बरेह� झाले आहेत. मा~या सव4 गावांची माIहती गोळा केDयावर मा~याकड ेअशा गरज ूलोकांची एक लांब याद�च 

तयार झाल� आहे.” 

�?तभाबरोबर आbह� :या Iदवशी मथुरा या मनोg^णा�या घर� गेलो. मथुराला गेल� काह� वषl वेडाच ेझटके येत 

होत ेआ2ण ?तच ेघरच ेलोक खरोखर हैराण झाले होत.े भगत तर अनेक झाले. शेवट� ?तला त ेघरात बांधून 

घालायच ेआ2ण कामावर जायच.े गेले सहा मIहने मथुरा उपचार घेत आहे आ2ण बर�च सधुारल� आहे. आ:ता तर 

ती शेतात कामे पण करायला लागल� आहे. अशा अनेक गोYट� आहेत आ2ण काह� अपयशी गोYट�ह� आहेत. :या 

दपुार� आbह� Fामीण g^णालया�या मनो�वकार तU!ांना भेटायला गेलो. हे डॉfटर आता ?नव:ृत झालेत पण 

आठवOयातून एकदा ओ.पी.डी. ला येतात. असे समजूतदार डॉfटर नसत ेतर �?तभा हे काम फारसे क0च शकल� 

नसती. हॉि�पटलमधले इतर कम4चार�ह� �?तभाला चांगलेच ओळखतात आ2ण मदत पण करतात. �?तभा�या 

डायर�त या सगhया कामां�या न�द� आहेत, :या वाचDयावर हे काम आणखी चांगले समजते. �?तभा काह� 

मनो�वकारतU! नाह� पण थोOया �(श<णातून ?तने शेकडो मनोg^णांना नवा र�ता दाखवला.  ज9हारसार_या 

मागास तालुfयात,  ड�गराळ व�तीत आ2ण आIदवासी समाजात हे काम काह� सोपे न9हत,े  भगतांचा �भाव 

फारच होता, रोज अनेक पायपीट� क0न �?तभाने दोन वषा;त ह� पZरि�थती चांगल�च बदलल� आहे. �?तभा जे क0 

शकल� त ेकाम साहायक पZरचाZरका आ2ण पुgष आरो^य कम4चार�ह� सहजपणे क0 शकतील असेच मला वाटले. 

नंदरूबार 

सतीश हा धुळे िजD�यातला काय4कता4 आहे. सतीशने पण गेल� दोन वषlच हे काम सु0 केले आहे. :या�या 

पZरसरात आतापय;त :याने समुारे १०० मनोg^णांवर उपचार घडवनू आणले आहेत. :या�या मत े�(श<ण (शबीर 

फारच छान झाले होत ेआ2ण आपDयाला काय करायच ेआहे हे :याला ?तथेच नीट समजले. आपले मु_य काम 

bहणजे लोकांना माIहती सांगनू जागतृी करणे, मनोg^ण शोधणे आ2ण त ेडॉfटरपय;त आणणे. नंतर :याचा 

पाठपुरावा आ2ण लागेल त ेसाहा�य करणे हेच आहे हे सतीश आ2ण :या�या सहकारय्ांना नीट कळले आहे. इथDया 
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शासकRय g^णालयात मनो�वकार तU! नेहमीच असतात असे नाह� ह� तर :यांची मु_य अडचण आहे. दसुर� 

अडचण bहणजे आपला मनोg^ण िजD�यापय;त नेणे हे अनेक कुटंुबांना परवडतच नाह�. यावर सतीशने काह� 

खाजगी जीप चालकानंा पटवनू मIहBयाला एकदा धुळे J�पची सोय केल�. अशा गाOया ?नर?नराhया भागांतून 

केDया आहेत. मी सतीशला भेटलो :या Iदवशी ?तथे ४-५ मनोg^ण आ2ण :यां�या घरातल� मंडळी बसलेल� होती. 

अशीच एक मनोg^ण �=ी आपDया आईबापाकड ेकायमची राहायला आल� होती. सोबत ?तची ४ मुले पण होती. 

:या बाईला नव� याने सोडल�य आ2ण दसुरं ल^न पण केलंय. बाप गर�ब असला तर� :याने ?तला आ2ण ?त�या 

पोराबाळांना सांभाळले आहे. भले :यासाठT काह�ह� =ास होवो. हा मनाचा मोठेपणा हDल� दमु�ळ आहे. ?तला 

औषधोपचार देrयाच ेकाम ?तचा बापच करतो आ2ण एकूण बर�च सधुारणा आहे असे :याने सांVगतले. खरे bहणजे 

:या वैQयकRय उपचारांचा भाग :या मानाने सोपा व सामािजक गुंता सोडवणे फारच कठTण Iदसतंय. नम4दा- (हे 

?तच ेनाव) सांगत होती कR ती लोकांना कसा कसा =ास Qयायची, Iदवसभर गात बसायची आ2ण कुठेपण ?नघून 

जायची आ2ण ?तला हे सगळे समजतच न9हत.े आ:ता ?त�यामiये बर�च सधुारणा झाल� आहे असे ती �वत:च 

सांगत.े बापाचा आधार नसता तर काय झाले असते हे सांगता येत नाह�. यानंतर आbह� एका शेतकर� तgणाची 

जीवनकथा ऐकल�. मान(सक आजार झाDयावर :याची बायको दसु� याचा हात ध0न पळून गेल� ती परत आल�च 

नाह�. घरात आई नाह� पण bहातारा बाप असतो. घरची २ एकर शेती. :यात एखादे पीक येत.े यावरच वष4भर 

गुजराण करावी लागत.े खरं bहणजे :यातून काह�च भागत नाह�. दसुरे bहणजे मूळात गावात मजुर� फार नाह� 

आ2ण याचा आजार माह�त असDयामुळे :याला बाकRच ेलोक काम पण फारसे देत नाह�त. काह� सामािजक Hकंवा 

सरकार� ?नधी (मळतो का हे :याला फारसे माह�त नाह�. या गZरबीवर आ2ण :या�या या पZरि�थतीवर काय बोलाव े

हे आbहालाह� सुचत न9हत.े पण एक मा= खरे कR उपचाराने खूपच सधुारणा झालेल� आहे. 

दसु� या Iदवशी सतीश बरोबर आbह� २० Hक.मी. वर�या उनापाणी या गावात गेलो. ?तथे एक छोट�शी नद� आ2ण 

देऊळ आहे, जंगल खा:याच ेएक लहान उQयान पण आहे. गरम पाrयाच ेकंुड असDयाने ?तथे बरेच लोक �नान 

करायला येतात. :यामुळे कातडीच ेआजार बरे होतात असा समज आहे. अकरा वाजेपय;त हळूहळू ७-८ कुटंुबातल� 

मंडळी आल�. सोबत मनोg^णह� होत.े ह� बैठक मुWामच ठेवलेल� आहे. कारण काह� मनोg^ण आ2ण :यांच ेकुटंुबीय 

यां�या एकc=त गjपागोYट� 9हा9यात आ2ण :यातून हा काय4Aम पुढे जाईल अशी अपे<ा असत.े अशा बैठकांमुळे 

कुटंुबांना धीर येतो, इतरांच ेअनुभव कळतात आ2ण पेशंट बरा होrयाची आशा ?नमा4ण होत.े (शवाय अनेक 

अडचणीह� कळतात आ2ण :यावर कुणीकुणी काय काय र�त ेशोधले आहेत हे देखील कळत.े उपचारासाठT 

येrयाजाrयाचा खच4, हॉि�पटलमiये डॉfटर असतील Hकंवा नसतील, औषधांचा कधीकधी प:ता नसतो तर कधी 

g^ण यायला तयार नसतो अशा एक ना एक अडचणी. एका बाबांनी तर �वचारले कR सं�थेचे हे काम संपले तर 

पुढे आमच ेकाय होणार? दसुरा एक तरतर�त माणूस बहुतके राजकRय काय4कता4 आहे. :याची अनेक Iठकाणी 

ओळख आहे. :याने सुचवले कR बहुतके आमदार फंडातून या कामाला पुढे काह� मदत होऊ शकेल. ?नदान 

येrयाजाrयाचा खच4 तर� (मळत राह�ल. औषधांचा �]न ?नघाला त9ेहा मी सुचवले कR :या हॉि�पटल�या g^ण 
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कDयाण स(मतीकड ेअसलेला ?नधी यासाठT वापरता येऊ शकतो. या कDयाण स(मतीची याद� बोडा4वर लावलेल� 

असत.े :यातDया काह� लोकांना आपण भेटायला पाIहजे. अशी बैठकRत बर�च चचा4 झाल�. सतीशने येतानाच 

सगhयांसाठT वडापाव आणला होता. असे वनभोजन क0न दपुार� पांगापांग झाल�. अशा (मIटगंमुळे कुटंुबांना 

माIहती तर (मळतचे पण अशा अवघड आजारांना त�ड Qयायची शfती पण (मळत.े हे काम डॉfटर नाह� पण 

काय4कतlच क0 शकतात हे मा= ?नि]चत 

ना(शक 

आमचा भाऊ हा काय4कता4 मालेगाव शहर आ2ण इगतपुर�, mयंबक तालुfयात काम करतोय. या २-३ तालुfयांमधून 

:या�याकड ेसमुारे ७०० गंभीर मनोg^णांची याद� आहे. यातले अनेक उपचार घेऊन बरे होrया�या मागा4वर आहेत. 

भाऊने जागतृीसाठT आ2ण रोग?नदानासाठT रोग?नदान (शबीरे घेतल�. सुgवातीला �?तसाद न9हता पण चांगले 

डॉfटर यायला लागDयापासनू ह� (शबीरे चांगल� होत आहेत. भाऊच ेbहणणे असे पडले कR सरकार� डॉfटर हेच 

आपले तारणहार आहेत. खाजगी g^णालये आ2ण खाजगी तU! हे न परवडrयासारखे नाह�. खाजगी डॉfटस4 

g^णांना वेळ देत नाह�त आ2ण पैसे जा�त घेतात हा 

अनुभव आहे. मु_य अडचण औषधे �वकत घेrयाची 

असत.े हे सव4 करrयापे<ा सरकार� डॉfटरकड ेजाणे 

के9हाह� चांगले आ2ण हfकाच ेअसत.े  

भाऊ हा �वत: काह� रोग?नदान करत नाह� पण त े

सोडून बाकR सव4 कामात तो वाकबगार आहे. खरे 

bहणजे भाऊ आता ?नव:ृत होतोय आ2ण :या�या 

Iठकाणी नवीन काय4कता4 येrयाची फार गरज आहे.  
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2. मनो�वकार एक सामािजक

मनो�वकारांबWल भारतात आता कुठे जागतृी

पण शहरात सोयी असDयाने सधुारणा 

मान(सक �वकारांनी F�त असतात. या(शवाय

वेड bहणायचो तो आजार bहणजे मु_यत

कायQयामुळे अशा 9यfतींना म�टल हॉि�पटलमiये

हा कायदा बदलला आहे. :याबWल आपण

एकूण �माण ६-७%  असले तर� त ेअजनू

आजारांची ल<णे, उपचार वगैरे गोYट�ंबWल

सवा;ना औषधोपचार आ2ण समुपदेशनाची

गंभीर मनोg^णांना लांब नजरेआड ठेवावे

आरो^य

होत.े 

मा= 

आहेत

अशा

असतातच

अजनू

अघोर�

मनोg^णांना गावकरय्ांनी वाळीत टाकDयाचे

घरातून हरवतात आ2ण दरू कुठेतर� र�:यावर

या मनो�वकारांपैकR सामाBय मनो�वकार

गुणदोष bहणूनच :यां�याकड ेपाIहले जाते

उपचार न घेrयाच ेहे �माण ९०% आहे

काह� उपचार घेतात असे Iदसत.े उरलेले
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सामािजक सम�या 

जागतृी होत आहे. शहरात आ2ण खेOयात मनो�वकाराचं े�माण

 9हायची जा�त शfयता असत.े भारतात साधाणपणे २% 

या(शवाय ८% इतर लोकांना सामाBय मनो�वकार असतात. 

मु_यत: (सझो�े?नया bहणजेच एक �कारचा गंभीर मान(सक

हॉि�पटलमiये डांबले जायच.े ?तथे :यांच ेकाह� वेळा हालह� 

आपण नंतर (शकणारच आहोत. गंभीर आ2ण सामाBय मान(सक

अजनू काह� वषा4त १५%पय;त वाढेल असा एक अंदाज आहे

गोYट�ंबWल समाजात फार अ!ान आहे. एकूण सं_या ६-७ कोट�

समुपदेशनाची मदत उपल}ध करणे हे केवळ डॉfटरां�या हातून होणे 

ठेवावे असाच एक गैरसमज पसरलेला आहे. भारत सरकार आपDया

आरो^य क� �ांमधून मान(सक आजार शोधून उपचार करrयासाठT

. परंतु ह� योजना काया4िBवत झालेल� नाह�. काह� मे.डकल

 यासाठT तU!सेवा उपल}ध आहेत. खाजगी तU!सेवा मु_यत

आहेत आ2ण :या ब� याच कुटंुबांना परवडत नाह�त. आपDयाकडचे

अशा g^णांना हातच लावत नाह�त असा अनुभव आहे, अपवाद

असतातच. एका बाजूला आरो^यसेवा पुरेशा नसणे आ2ण जागतृीचा

अजनू बया4नच खेडोपाडी भगत आ2ण बुवांची चलती आहे. कधीकधी

अघोर� मारहाण झाDयाच ेपण आपण ऐकतो, वाचतो. भुताळीण

टाकDयाच ेHकंवा मारहाण करrयाचहे� �कार आपण ऐकतो. Hकतीतर�

र�:यावर भीक मागत असहायपणे जगतात. 

मनो�वकार हे जा�त असतात पण मनो�वकार bहणून :यांची ओळख

जात,े :यामुळे असे लोक उपचारपण घेत नाह�त. सामाBय 

आहे. साधारणपणे गंभीर मनो�वकार असलेDया g^णांपैकR ५०

उरलेले तसेच उपचारा�वना राहतात. ह� पZरि�थती आपDयाला 

10 

�माण सारखेच असते 

% �ौढ 9यfती गंभीर 

. पूव� Uयाला आपण 

मान(सक आजार. पूव� 

 होत असत. आता 

मान(सक आजारांच े

आहे. परंतु तर�ह� या 

कोट� अशी आहे. या 

 शfय नाह�.  

आपDया �ाथ(मक 

करrयासाठT योजना राबवणार 

मे.डकल कॉलेजेसमiये 

मु_यत: शहरातच 

आपDयाकडच ेइतर डॉfटस4 

अपवाद काह� �माणात 

जागतृीचा अभाव यामुळे 

कधीकधी g^णांना 

भुताळीण bहणून काह� 

Hकतीतर� मनोg^ण 

ओळख नसत.े वैयिfतक 

 मान(सक आजारांत 

५०% g^ण काह� ना 

 सधुारायची आहे.  
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�वयं अ8ययन 

उजळणी : गंभीर मान�सक आजार आ�ण सामाCय मान�सक आजार सव< आढळतात मा< आप+या \ ट(ने गंभीर 

मान�सक आजार आ�ण फेफरे जा�त मह��वाच ेआहेत.  

मनोभ�ूमका : गंभीर मनो:�णांना मनो:�णालयातच ठेवणे बरे पडत.े 

�वचार करा : १००० व�तीत Tकती गंभीर मान�सक :�ण अस ूशकतील. 

कायानुभव : आप+या व�तीतील/खे`यातील माह(त असले+या मनो:�णांना आठवनू एक याद( करा. 
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3. मनो�वकारांसाठ� स8या9या आरो�यसेवा आ�ण :�णालये 

नागर� �वभागातील सेवा 

बहुतके िजDहा g^णालयांमiये मनो�वकारतU! उपल}ध असतो. काह� मनपा g^णालयांमiये मानसोपचारतU! 

उपल}ध असतात. कोण:याह� मे.डकल कॉलेजमiये मनो�वकारांसाठT �वशेष क< आ2ण इतर �वशेष सेवाह� असतात, 

बा�यg^ण �वभाग तर असतोच. मा= काह� खाजगी वैQयकRय महा�वQयालयात सव4 सोयी असतीलच असे नाह�. 

बहुतके शहरामंiये आ:ता खाजगी मनो�वकारतU! 

देखील उपल}ध आहेत. 

�:येक राUयात म�टल हॉि�पटल bहणजे 

मनोg^णालये असतात. महाराYJात ठाणे, नागपूर, 

पुणे शहरात अशी मनोg^णालये आहेत. या 

g^णालयांमiये गंभीर मान(सक आजारF�त 

9यfतींना ठेवनू घेतले जात.े अथा4त या सोयी 

मोफत असतात. पूव�चा मनोg^ण कायदा bहणजे 

असे g^ण र�:याव0न पकडून आणून अशा g^णालयांमiये ठेवनू देणे. यो^य उपचार आ2ण मानवी हfकांच ेर<ण 

या दोन गोYट� आ:ता फार मह::वा�या आहेत. न9या कायQयानुसार खाजगी <े=ातह� अशी g^णालये सु0 करता 

येतात. अशी g^णालये काह� शहरांमiये सु0 देखील झालेल� आहेत. देशामiये एकूण ४३ सरकार� मनोg^णालये 

आहेत, तर महाराYJात फfत ३. खरे bहणजे �:येक िजD�यात असे एक मनोg^णालय असायला पाIहज.े 

वैQयकRय महा�वQयालयांमधून एकूण देशात समुारे ३०० मनो�वकार तU! �वभाग सु0 आहेत. यातील ८५ �वभाग 

पद9यु:तर (श<ण देतात. एकूण मनोg^णांसाठT देशात ३० हजार खाटा आहेत. भारतात अंदाज ेतीन हजार 

मनो�वकार तU! आहेत. bहणजे समुारे ४ लाख लोकसं_येला १ मनो�वकारतU!. ह� स_ंया फारच अपुर� आहे. 

अपु� या सेवांमुळे अनेक g^ण दलु4u<तच राहतात. १ लाख लोकसं_येत ५०० गंभीर मनोg^ण धरले तर� ४ लाखांत 

२००० जाले. एव{या g^णांसाठT एक डॉfटर हे �माण कमीच आहे. याचबरोबर इतर पूरक सेवांची सं_याह� फार 

तोकडी आहे. :यात िfल?नकल सायकॉलॉिज�ट bहणजे मानसोपचारतU! ५०० आहेत. ३०० �(शu<त काय4कतl 

आहेत आ2ण ९०० मनो�वकार पZरचाZरका आहेत. 
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Fामीण आरो^यसेवा 

Fामीण भागात मनो�वकार तU!ां�या सेवा नाह�त हे सुgवातीलाच सांगायला पाIहज.े अगद� काह� ?नवडक 

g^णालयांमiये अशा सेवा असतील. िजDहा g^णालय हे शहरा�या Iठकाणी असDयाने Fामीण भागातDया लोकांना 

शेवट� ?तथेच जाव ेलागत.े :यामुळे �ाथ(मक मनो�वकार सेवांचाह� �व�तार भारतात झालेला नाह� ह� व�तुि�थती 

आहे. आपण खालनू उपक� �ापासनू वर िजD�यापय;त काय काय आरो^य यं=णा असतात याची माIहती घेऊ या. 

 

आरो^य उपक� � 

आरो^य उपक� � हे Fामीण भागातील आरो^य 9यव�थेच ेसवा4त छोटे 0प आहे. साधारणपणे ३-५ हजार लोकसं_येस 

bहणजे ५-१० खेOयांसाठT एक उपक� � असते. उपक� �ात १ Hकंवा २ साहायक पZरचाZरका व १ पुgष आरो^य 

कम4चार� एवढेच मनुYयबळ असत.े हे आरो^य कम4चार� आजूबाजू�या गावांमiये Hफ0न ?नर?नराhया आरो^यसेवा 

देतात. उदा. लशीकरण, गरोदर आयांची तपासणी वगैरे. मा= मान(सक आरो^या�या xYट�ने :यांच ेकाह�ह� काम 

आज तर� चालू नाह�. 

�ाथ(मक आरो^य क� � 

साधारणपणे २०-३० हजार लोकसं_येस एक �ाथ(मक आरो^यक� � असते. यात १-२ डॉfटस4 ४-५ पZरचाZरका, 

आरो^य पय4वे<क, �योगशाळा तं=!, Iहशेब?नस, फामा4(स�ट, वाहन चालक आ2ण इतर काह� कम4चार� असतात. 

इथला वैQयकRय अVधकार� हा मु_यत: ?नर?नराhया आजारांवर �ाथ(मक �व0पाच ेइलाज करतो, बाळंतपण हे तर 
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इथले मु_य काम असते. काह� आरो^यक� �ांमiये कुटंुब?नयोजन श�=HAयेची सोय असत.े मा= या डॉfटरांना यो^य 

�(श<ण देऊन मान(सक आजारां�या xYट�ने स<म करता येईल. असे झाले तर आजूबाजू�या ब� याच कुटंुबांची 

चांगल� सोय होऊ शकत.े इथे औषधोपचार उपल}ध केले तर ब� याच g^णांची पायपीट टळू शकत.े पण :या 

डॉfटरांना पुरेसा अनुभव याय�या आधीच एकतर त ेकाम सोडतात Hकंवा :यां�या बदDया होतात. एकूणच �ाथ(मक 

आरो^यक� �ामधून अनेक कारणांमुळे मान(सक आरो^याच ेफारसे काम होत नाह�. मा= हे बदलायला पाIहज.े 

Fामीण g^णालय 

�:येक लाखभर लोकसं_येस ३० खाटांच ेएक Fामीण g^णालय असते. या g^णालयात ४-६ तU! डॉfटस4, १० 

पZरचाZरका व इतर काह� कम4चार� असतात. पण Fामीण g^णालयांची खर� पZरि�थती bहणजे तU!ां�या ६०-७०% 

जागाच Zरकाbया असतात. :यामुळे खरे तर Fामीण g^णालय ह� सं�थाच काय4<म झालेल� नाह�. 

काह� Fामीण g^णालये मोठT असतात. :यांना उपिजDहा g^णालये असे bहणतात. इथेह� मनो�वकार तU!ां�या 

सेवा उपल}ध नसतात. 

िजDहा g^णालय 

c�Iटशां�या काळापासनू िजDहा g^णालय Hकंवा (सि9हल हॉि�पटल हे सव4 जनतलेा माIहती असत.े (म(लटर� साठT 

वेगळे हॉि�पटल असDयाने नागर� �वभागासाठT हॉि�पटल bहणून :याच ेनाव (सि9हल हॉि�पटल असे पडले आहे. 

िजDहा g^णालयात २-३ मनो�वकारतU! असतात आ2ण बा�यg^ण �वभागात अशा सेवा उपल}ध असतात. काह� 

Iठकाणी मनो�वकारांसाठT खाटा असलेला क<ह� असतो. मनो�वकारांवरची सव4 औषधे इथे उपल}ध असावीत अशी 

अपे<ा आहे. काह� औषधे उपल}ध नसतील तर ती बाहे0न �वकत vयायला डॉfटर सांग ूशकतात पण g^ण 

कDयाण स(मतीकड ेभरपूर ?नधी असDयामुळे खरे bहणजे बाह0न औषधे घेrयाची गरज नाह�. यासाठT g^ण 

कDयाण स(मती�या सद�यांना आपण लेखी Hकंवा त�डी ?नवेदन देऊ शकतो. g^ण कDयाण स(मतीची नाव ेदश4नी 

�वभागात लावलेल� असतात. (अशी स(मती Fामीण g^णालये व �ाथ(मक आरो^य क� �ातह� असते.) 

खाजगी मनो�वकारतU! आ2ण समपुदेशक 

सरकार� मनो�वकार सेवा पुरेशा आ2ण स<म स<म नसDयामुळे खाजगी <े=ात मनो�वकार सेवा घेrयाच े�माण 

वाढत चालले आहे. साधारणपणे गर�ब g^णांना या खाजगी सेवा परवडत नाह�त. मनो�वकारांपैकR काह� �कारात 

औषधोपचारांचा जा�त उपयोग होतो. �वशेषत: गंभीर मनो�वकारांमiये. याउलट सामाBय मनो�वकारात समुपदेशनाच े

मह::व जा�त असत.े दोBह� �कारात हे दोBह�ह� घटक कमीअVधक �माणात लाग ूशकतात आ2ण हे डॉfटरच 

ठरवतील. 
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:याचबरोबर खाजगी मानसोपचार तU! Hकंवा समुपदेशन करणारे आरो^यसेवकह� असतात. साधारणपणे त ेएकतर 

डॉfटरां�या बरोबर Hकंवा �वतं=पणे काम करतात. समुपदेशना�या <े=ात ?नर?नराhया उपशाखा आहेत. उदा. 

बालक-पालक आ2ण बाल�वकसनाच े<े=, वैवाIहक समुपदेशन, एडस ्आजारासाठT समुपदेशन, ARडा �वषयक, 

�व(शYट आजार �वषयक इ. समुपदेशनासाठT वैQयकRय सोयी लागत नाह�त. समुपदेशन हे औषधोपचारावर अवलंबनू 

नसत.े :यात मु_यत: :या :या 9यfतीला नीट समजनू घेऊन �वत:�या सम�यांची जाणीव ?नमा4ण क0न �वत:च 

उपचार शोधायला मदत करrयाची असते. यासाठT पुरेसा वेळ :यावा लागतो, कधीकधी तासभर देखील. बहुतके वेळा 

समुपदेशन हे वारंवार करायला लागत.े समुपदेशकाच े9यिfतम:व,जाणीव, माIहती, संवाद कौशDय आ2ण सहानुभूती 

या सव4 गुणांचा समुपदेशनात मह::वाचा भाग असतो. याचबरोबर :या :या सम�येची सांगोपांग माIहती आ2ण 

अनुभवह� :या�याकड ेअसायला लागतो.  

पूव� समुपदेशनाच ेकाम घरातील-गावातील सुजाण 9यfती कर�त असे. मा= आता :यातले शा�= व �व!ान खूप 

�वक(सत झाले आहे. याच े�वतं= अ�यासAम असतात व काह� अनुभवानंतरच समुपदेशक पZरपfव होतो. अपु� या 

तयार�चा Hकंवा उतावीळ समुपदेशक �:य<ात नुकसानह� क0 शकतो.  

औषधे 

मनो�वकारांवरची औषधे ह� डॉfटरां�या Vच�ी(शवाय (मळू शकत नाह�त. सुरu<तता bहणून ह� गोYट चांगल�च आहे. 

परंतु आपDया देशात तU! सेवांची एकूणच कमतरता असDयाने �(शu<त काय4क:या;ना काह� औषधे वाप0 

Qयायला हवीत; :यासाठT काह� ठोकताळे आ2ण दरूiवनीव0न Hकंवा संगणक संपका4तून तU! डॉfटरांच ेमाग4दश4न 

झाले तर मनो�वकार सेवांचा �व�तार होऊ शकतो. अBयथा ह� मह::वाची वै!ा?नक �गती गरज ूलोकांपासनू लांबच 

राह�ल. या पुि�तकेत पुढे एका �वतं= �करणात ?नवडक औषधांची माIहती Iदल� आहे. 

�वयं अ8ययन 

उजळणी : पढु(ल शaदांबbल १-१ ओळ �लहा -मनो�वकारतde, समपुदेशक, मनो:�णालय, Fाथ�मक आरो�य कD f, 

Uामीण      :�णालय, िज+हा :�णालय, उपकD f, वैgयकhय महा�वgयालय 

मनोभ�ूमका : Uामीण भागात मनो�वकारासाठ� तde सेवा फार कमी असतात.   

�वचार करा : मनो�वकारतde परेुसे नसतील तर Uामीण भागात या सेवा कशा पोचवता येतील? 

कायानुभव : िज+हा :�णालयातील मनो�वकार बाjय:�ण �वभागात ३-४ थांबनू Gनर(Aण करा. Tकती :�ण येतात, 

लागणारा वेळ, कोठून येतात वगैरे नmद( करा. 
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4. मां;<क आ�ण भगत

मनो�वकारांच े�माण आ2ण उपचारां�या 

(शलके आहेत, Fामीण भागात तर जा�तच

उपचार नाह�त असाच समज होता. :यासाठT

भगतांचीसोय ह� एक मोठTच गोYट होती

:यां�याकड ेअजनू का जात आहेत? 

• ?तसरा मुWा bहणजे काह� Iठकाणी

सोय असेल तीच वापरल� जाते

चालत नाह�. :यासाठT �व(शYट

• मनो�वकार एक �कारच ेलांछन

याकडेच अनेक कुटंुबांचा कल 

अडचणी येऊ शकतात. या एकूण

लोकांकड ेसमाजाचा कल राहतो

• आणखी एक मुWा bहणजे मनो�वकार

आलेले आहे. :यामुळे बरेच सतं

सDलेह� देतात. काह� सामाBय 

उपयोग नसतो. धा(म4क गु0ंनी

मान�सक आरो�य  कायक�या#साठ� पिु�तका 

भगत 

 सोयी कमी यामुळे भारतात अजनूह� मांc=क आ2ण भगत

जा�तच. तसेह� २०-३० वषा;पूव� फार चांगले उपचार नसDयाने

:यासाठT दैवावर आ2ण देवावर भरोसा हा एकच माग4 होता. 

होती. वा�त�वक आता तर सगळे बदलायला हव.े तर�ह� मनो�वकारांसाठT

• पIहला मुWा bहणजे समाजात

मनो�वकारांबWलची शा�=ीय माIहती 

कमी आहे. हे आजार आजार bहणून

जात नाह�त :यामुळे :यावर औषधोपचार

मनातच येत नाह�.  

• दसुरा मुWा bहणजे अशा �कारांना

�पशा�च Hकंवा दैवी �कोप वगैरे कारणे

Vचकटल� आहेत. :याचा पगडा अजनू

सु(शu<त तसेच अ(शu<त अशा आजारांसाठT

मांc=कांचा आधार घेतात.  

Iठकाणी वैQयकRय सेवाच नाह�त Hकंवा खूप लांब आहेत. :यामुळे

जात.े इतर शार�Zरक आजारा�या औषधोपचारांनी असDया मनो�वकारांवर

�व(शYट औषधेच Qयावी लागतात.  

लांछन Hकंवा कमीपणा समजले गेDयाने त ेइतरांपासनू झाकून 

 असतो. कारण आजारामंुळे सामािजक संबंध, (श<ण, ल^न

एकूण लपवrया�या �व:ृतीमुळे वैQयकRय उपचारांपे<ा मांc=क

राहतो. 

मनो�वकार हे देव देवतांशी जोडले गेDयाने :याला उगीचच एक

सतं-महंत गुg, बुवा वगैरे मंडळींकड ेलोक जातात आ2ण ते

 मनो�वकारात याचा उपयोग झाला तर� गंभीर मनो�वकारांना

गु0ंनी यासाठT यो^य सDला देrयाची गरज आहे परंतु उलट लोकांना

16 

भगत बुवा-- यांची 

नसDयाने या आजारांना 

. bहणूनच मांc=क 

मनो�वकारांसाठT लोक 

समाजात 

 अथवा जाणीवच 

bहणून फारसे ओळखले 

औषधोपचार असतात हे 

�कारांना भूत 

कारणे पूव�पासनू 

अजनू आहे. :यामुळे 

आजारांसाठT भगत 

:यामुळे जवळ जी 

मनो�वकारांवर उपाय 

 Hकंवा लपवनू ठेवणे 

ल^न इ. मiये 

मांc=क Hकंवा धा(म4क 

एक धा(म4क अंग 

त ेथातूर मातूर 

मनो�वकारांना :याचा काह� 

लोकांना नाद� 
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लावrयासाठT मनो�वकार बरे पडतात. धा(म4क उपचारांमुळे मनो�वकारांचा (शfका बसत नाह� हेह� एक 

आकष4ण असते. 

• भगत-मांc=क या पारंपZरक वगा4ने या सामािजक गरजेचा फायदा घेऊन आपले अडाणी आ2ण कधीकधी 

हानीकारक �कार चालूच ठेवले आहेत. महाराYJात यासाठT जादटूोणा �वरोधी कायदा काह� सं�थांनी 

�वधानसभेपय;त मांडला आहे. :यावर धा(म4क गटांच ेआ<ेप असDयाने असा कायदा पार�त होऊ शकलेला 

नाह�.  

• काह� मनो�वकार हे इतर शार�Zरक आजारां�माणेच भासतात. उदा. झटके येणे, फेफरे, दातखीळ बसणे इ. 

बरेच डॉfटरह� याबWल नीट सांगत नाह�त. :यामुळे मांc=क- भगतांकडे जाrयाचा कल असतो.  

एकूणच आरो^य काय4क:या;नी मनो�वकारF�त g^णांना आ2ण कुटंुबांना अशा �कारापासनू कौशDयाने दरू करायला 

पाIहजे आ2ण यो^य उपचारांकड ेवळवायला पाIहजे.  

भगत मांc=क अनेक �कारच ेअसतात. 

धा(म4क गुg आ2ण संत महंत हे त:व!ान, धम�पदेश, >|ा वगैरे गोYट� मनो�वकारांशी (मसळून सDले देत 

असतात. अनेक ट�.9ह�. चॅनेDसवर :यांच ेकाय4Aम चालतात व फोनवर �शन्ो:तरेह� होतात. मं=, जप, काह� 

झाडपाले आ2ण कधीकधी योगोपचारांचा सDला देऊन वेळ मा0न नेल� जात.े कधीकधी यात काह� कम4कांड, �वधी, 

शांती, य! वगैरे देखील सांVगतले जातात. यातून बरे वाटDयाच ेकुणी सांVगतले तर तेच परत परत ऐकवले जात.े 

मा= Uयांना गुण नाह� आला :यां�यापुढे काह�च दाखवले जात नाह�. या प|तीने �चार वाढत राहतो.  

आIदवासी समाजामiये भगत (bहणजे देवाचा भfत) हे तग ध0न आहेत. शार�Zरक आजारांसाठT देखील लोक 

कालपय;त :यांचा उपचार घेत होत.े खरे bहणजे मनो�वकारांमiये भगतांचे उपचार अगद� ठरलेले असतात. भूत 

�पशा�य पळवrयाची करणी, क�बड-ेबकरे कापणे, अBन Hकंवा कपड ेदेणे, मारझोड वगैरेपैकR आलटून पालटून �योग 

होत राहतात. आम�या माIहतीत एका कुटंुबाने चार वषl भगतामागनू भगत बदलनू पाIहले आ2ण शंभरावर क�बOया 

कापDया. यात :यांचा सहजपणे लाखभर g. खच4 झाला पण आजार काह� बरा झाला नाह�. शेवट� डॉfटरकडेच 

इलाज झाला. यात पैसे तर गेलेच पण वेळह� गेला आ2ण कामाच ेनुकसानह� झाले. काह� भगत तर g^णाच ेहाल 

करतात. वाळीत टाकrयाचा सDला देतात तर कधीकधी बला:कारा सारखे गुBहेह� करतात.  

भ�वYय सांगणारे Uयो?तषी हे यातलाच एक सौbय �कार आहे. काह� ठोकताhयांवर आधारलेले सDले ह� मंडळी 

देतात. मनो�वकारांशी Fह-तारय्ांचा संबंध जोडून देतात आ2ण खVच4क उपायह� सांगतात. ?नर?नराळे मौDयवान खड,े 

शांती, दान-दu<णा वगैरे गोYट�ंचा मनो�वकारांवर �:य< उपाय काह�च होऊ शकत नाह�. 

मांc=क भगत वगैरे �कारांबWल काय4क:या;नी vयायची भ(ूमका 
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आपDया समाजातDया अंध>|ा आ2ण भ�द ूबाबांची 

परंपरा संपवणे शfय नाह� कारण :यात धमा4चीह� 

सर(मसळ केल� जात.े खरे सांगायच ेतर धम4 हे 

जीवनाच ेअiयाि:मक त:व!ान असते. देवदेवतांशी 

:याचा संबंध असायला नको. मा= आपण धमा4�या 

त:व!ानापे<ा आ2ण ख� या मुDयांपे<ा जादटूोणे आ2ण 

कम4कांड यालाच शरण जातो. ह� पZरि�थती लगेच 

बदलणार नसल� तर� वै!ा?नक शहाणपणाने मनोभू(मका 

हळूहळू बदलत जातील हे ?नि]चत. 

आपण काय काय क0 शकतो -  

• मनो�वकारF�त 9यfतींवर यो^य उपचारांचा उपयोग कसा होतो हे दाखवणारे उदाहरण लोकांसमोर ठेवले 

पाIहजे. अथा4तच यासाठT :या :या कुटंुबाचा खाजगीपणा व �?तYठा जपrयाची काळजी घेऊनच. उपचाराने 

यो^य बदल होतो व माणूस बरा होतो हे IदसDयावर हळूहळू लोक :या मागा4ला वळतीलच यात शंका 

नाह�. 

• काह� िजD�यांमiये अंध>|ा�वरोधी काय4कतl Hकंवा गट असतात. अशा लोकांची मदत घेऊन भगत-मांc=क, 

जादटूोणा, बुवाबाजी याबWल काय4Aम घेतले पाIहजे. काह� काय4कतl यात �:य< सामील न होता आडून 

पण काम क0 शकतात. हे Uया :या काय4क:या4ने आपDया <मतनुेसार ठरवायच ेआहे. 

• मांc=क-भगतांशी लढणे एक वेळ सोपे पण धा(म4क बुवाबाजीशी सामना करणे कठTण. अशा लोकांना 

राजकRय तसेच कायदेशीर पाठबळ असत.े समाजात वजन आ2ण भfतांची गद� असत.े :यां�या�वg| 

बोललेले लोकांना आवडत नाह� व भावना दखुावDयाचा आरोप होतो. जोपय;त धा(म4क नेत ेगंभीर 

मनो�वकारांनी F�त लोकांची Iदशाभूल करत नाह�त आ2ण वैQयकRय उपचारांचा सDला देतात तोपय;त 

आपण वेगळे काह� करrयाची गरज नाह� मा= :यां�या 

सDDयाने उपचार 9हाय�या ऐवजी दसुरेच उपाय चाल ू

आहेत असे Iदसत ेतर :या कुटंुबाशी बोलनू ह�त<ेप 

करायला पाIहजे. हे काम कौशDयाच ेआहे आ2ण 

समुपदेशनाच ेआहे. फार आAमक न होता हळूवारपणे हा 

गुंता सोडवावा लागेल. 

• Uयो?तषी वगैरे मंडळी :या मानाने ?नgप�वी 

असतात. याबWल सुसंगत तक4 �वचार सांगणे आ2ण 

मनोभू(मका बदलणे हाच उपाय आहे. नोकर�-धंदा, 
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कोट4केस वगैरे बाबतीत भले Uयो?तषी सDला देवोत पण मनो�वकारां�या बाबतीत मा= आपण :या 

कुटंुबाला भेटून स:य ि�थती सांगनू यो^य उपचारांकड ेवळवले पाIहज.े 

अशा बाबींमiये आपण ह�त<ेप Hकती आ2ण कसा करायचा हे :या :या काय4क:या4�या �कृतीवर आ2ण  

कौशDयावर अवलंबनू आहे. आAमण नेहमीच उपयोगी पडत ेअसे नाह�. तसेच सामोपचारह� दर वेळेस यश�वी होत 

नाह�त. तर�ह� मनो�वकारांच ेहे <े= तक4 संगत व वै!ा?नक जाणीवांच ेअसDयामुळे �बोधन हाच खरा :यावरचा 

पfका उपाय आहे. काह� गोYट� आपDयाला परह�त े(पर�पर) क0न घेता येतात तर काह� बाबतीत �वत: ह�त<ेप 

करायला लागतो. अकबर आ2ण cबरबलाची एक गोYट �(स| आहे. ज(मनीवर मारलेल� रेघ ?तला �पश4 न करता 

लहा क0न दाखव असे अकबराने cबरबलाला सांVगतले. :यावर cबरबलाने :या शेजार� लांब रेघ ओढून पIहल� रेघ 

लहान केल�;  ?तला हात न लावता. सामािजक �बोधनातह� ह� भू(मका जा�त उपयोगी पडू शकेल.  

 

�वयं अ8ययन 

उजळणी : या पाठातील १० मह��वाच ेशaद यो�य nमाने �लहा. 

मनोभ�ूमका : भगत, मां;<क समाजासाठ� उपयुOत ठo शकतील काय? आ�ण कसे? जेVहा तुम9या कुटंुबात Tकंवा 

�म< पpरवारात मान�सक आरो�य सेवांची गरज पडल( तVेहा तुRह( Fथम भगत, मां;<काकड ेगेलात कh डॉOटरकड?े 

हा Gनणय आपण कसा घेतला हे आठवत ेकाय? 

�वचार करा :धम आ�ण भगत, मां;<क याम8ये संबंध कसा तयार होतो? भगत, मां;<कांबbल लोकांना रह�यभेद 

कoन सांगायच ेझा+यास कोणत े२-३ मbुे उपयोगी पडू शकतील? 

कायानुभव :तुम9या तालOुयातील/िज+jयातील/व�तीतील लोक�Fय भगत मां;<कांची याद( करा आ�ण मा)हती tया. 

�यांची काय काय वै�श uये आहेत? जम+यास �यात+या १-२ )ठकाणी भेट देऊन चालणारा कायnम पाहून ठेवा. 
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5.  कायक�याची आपल( भू�मका आ�ण जबाबदार( 

आपDया सामािजक व आरो^यसेवां�या एकूण टंचाई�या पाश ्4वभमूीवर काय4कतl bहणून आपण काय काय क0 

शकतो याच ेआकलन 9हायला पाIहज.े आपण मु_यत: जाणीव-जागतृी, मनो�वकार शोधणे, मनो�वकारF�तांना 

डॉfटरांकड ेपाठवणे, नंतर पाठपुरावा आ2ण सामािजक साहा�य करणे, आजार� 9यfती बर� होत असताना हळूहळू 

पनुव4सन करणे आ2ण एकूणच :या कुटंुबाला (म= bहणून सहा�य करणे एवढ� कामे तर ?नि]चत क0 शकतो.पण 

यातील �:येकच काम आपण �:येकजण क0 शकू असे नाह�. काह� जणांना काह� कामे छान येतात तर काह� 

इतर कामात त ेकमी पडतात. याउलट काह� काय4कतl दसुर� काह� कामे चांगल� करतात. bहणूनच एकेकटा 

काय4कता4 असrयापे<ा ४-५ जणांचा एक गट असणे के9हाह� चांगले. (शवाय �(श<णाने आ2ण अनुभवाने आपDया 

कौशDयामiये आ2ण !ानामiये सतत भर पडत जात.े :यामुळे आज न येणारे काम उQया आपDयाला जम ूशकत.े 

आपण नेट धरला तर :यातील जIटल गोYट�ह� आपण हळूहळू क0 शकतो. उदा. मनो�वकाराचा �कार ओळखणे हे 

काय4क:या;च े�ाथ(मक काम नाह� पण समज आ2ण अनुभव वाढDयाने हे काम पण आपण क0 शकतो. सiया 

आपण गंभीर मनो�वकारांसाठTच काम करणार असलो तर� सामाBय मनो�वकारांची देखील माIहतीह� आपDयाला होऊ 

शकत.े :यामुळे एकूणच आपDयामiये �गDभता येत जाईल. शेवट� याचा फायदा केवळ :या कुटंुबालाच नाह� तर 

आपDयाह� जीवनात हळूहळू होतो. 

जाणीव जागतृीच ेकाम 

• वेळोवेळी मान(सक आरो^य आ2ण आजार यां�याबWल आपDया पZरसरात छोटे मोठे काय4Aम आयोिजत 

करा. यासाठT (भ:तीप=के, पलटतfत ेवगैर�चा वापर करा. 

• मनो�वकारां�या ल<णांबWल �वशेष माIहती Qया. 

• इतर आरो^य काय4कतl bहणजे आशा, अंगणवाडी से�वका, साहायक पZरचाZरका, पुgष आरो^य कम4चार� 

वगैरे मंडळींपय;त ह� माIहती पोचवा. :यां�याशी चचा4 करा आ2ण मदत (मळवrयाचा �य:न करा.  

• :याच�माणे Fामपंचायत, Fाम आरो^य स(मती, मIहला गट, g^ण कDयाण स(मती, शाळेतील (श<क, 

सरकार� सं�था यापैकR िजथे िजथे संधी (मळेल ?तथे ?तथे या �वषयाबWल बोलत रहा. मनो�वकार हा जणू 

कलंक आहे हा गैरसमज हळूहळू काढून टाकrयाचा �य:न करा. उपचाराने हे आजार बरे होऊ शकतात हे 

:यां�या मनावर ठसवrयाचा �य:न करा.  

• मनो�वकार दgु�त होणे ह� :या :या कुटंुबात एक मोठT गोYट आहे. यामुळे कुटंुबाच ेआरो^य सधुारत.े 

घरची आVथ4क पZरि�थती सधुारत ेआ2ण सुखशांती (मळत.े bहणून हा मुळात सामािजक �वकासाचाच मुWा 

आहे.  
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• �:येक गावात-व�तीत �वयंसेवक तयार करrयाचा �य:न करा. कारण �:येक गावात तुbह� सदैव थांब ू

शकत नाह�. हे �वयंसेवक ?तथDया कुटंुबांना थोडाफार आधार देऊ शकतील. 

• दरवष� १० ऑfटोबरला मान(सक आरो^यIदन असतो. हा Iदवस तुम�या पZरसरात साजरा करा. या 

?न(म:ताने तुbहाला समाजात या �वषयाबWल चचा4 करता येईल.  

• तुम�या इतर सहकारय्ांशी मान(सक आरो^या�या कामाबWल संपक4  आ2ण संवाद ठेवा. 

• आपDया पZरसरातDया मनो�वकारF�तांची आ2ण :यां�या कुटंुबीयांची वषा4तून २-३ वेळा तर� एक= बैठक 

vया. एखाQया सहल��या Iठकाणी जमणे जा�त चांगले. तवेढ�च :यांची करमणूकह� होईल. 

• जे9हा शfय होईल त9ेहा मान(सक आरो^याबWलच ेसंशोधन, सवl<ण, Vचतंन-मनन चालू ठेवा. यामुळे या 

कामात तुbहाला एक नवी xYट� (मळेल आ2ण उ:साह वाढेल. आपले काम लोढणे नसनू आनंदाच ेहोईल 

असा �य:न ठेवा.  

?नदान उपचार आ2ण पाठपरुावा 

• आपDया पZरसरात दरवष� मनो�वकारांच े?नदान व उपचार (शबीर ठेवा. यामुळे आतापय;त उपचार न 

घेतलेDया Hकंवा ?नदान न झालेDया मंडळींना चालना (मळेल व जवळ सोय झाDयामुळे अVधक लोक 

फायदा घेऊ शकतील.  

• शुभाथ� 9यfतीं�या कुटंुबांची दर मIहBयाला �वचारपूस करा, भेट vया आ2ण अडचणी असतील तर :याच े

?नराकरण करा. 

• मनो�वकारांसाठT लवकरात लवकर डॉfटरांचा सDला व उपचार घेrयासाठT घरातील मंडळींना �व:ृत करा. 

अशी 9यfती �वत: येत नसेल तर ?तला डॉfटरांकड ेघेऊन जाव ेलागेल. 

• शfयतो शुभाथ�ला सरकार� g^णालयात घेऊन जा. ?तथे इलाज होत नसेल तर यो^य वैQयकRय 

अVधकारय्ांशी संपक4  साधून सम�या सोडवrयाचा �य:न करा. अगद�च शfय झाले नाह� तर खाजगी 

डॉfटरांकड ेजायला हरकत नाह� पण :याआधी खचा4ची तजवीज करा. 

• दरमहा कुटंुबाशी गाठभेट क0न उपचार चालू आहेत कR नाह� याची खा=ी करा.  

• उपचारांबरोबरच g^णाची इतर काळजी (उदा. शार�Zरक �व�छता) आ2ण यो^य खाणे �पणे याबWल खा=ी 

करा.  

• कुटंुबामiये बोलताना उपचारांनी g^ण बरा होऊ शकतो यावर नेहमीच भर Qया, इतर लोक बरे झाDयाची 

उदाहरणे Qया. 

• शुभाथ� 9यfती�या मानवी गरजा व हfक बरेच वेळा तोडले जातात. या xYट�ने :यांना स�दयतनेे वागवले 

जात ेकR नाह� याचा अंदाजह� vया. अडचणी IदसDयास ?नराकरण करrयाचा �य:न करा. मारहाण, बांधून 
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घालणे, जेवण नाकारणे, Uयादा कYट क0न घेणे Hकंवा fवVचत ल�Vगक अ:याचार असे �कार घडू शकतात 

हे मनात ठेवनू सावधपणे अंदाज घेत राहा. 

• शासकRय g^णालयातील डॉfटर व कम4चारय्ांशी चांगले संबंध ठेवनू आपले काम सोपे करा. शfयतो 

भांडrयापे<ा संवादातून �]न सोडवा. डॉfटरांच ेसहकाय4 तर अगद�च आव]यक आहे आ2ण बहुतके डॉfटस4 

हे सहकाय4 करतीलच. 

• डॉfटर कम4चारय्ांशी कधी संघष4 उ�वलाच तर शfयतो वाद�ववाद :या मुQयाभोवतीच ठेवा. 9यfतीQवेष 

Hकंवा एखाQया 9यfतीला शरण जाणे हे दोBह� माग4 टाळले पाIहजेत. 

शभुाथ� पनुव4सन 

कुटंुबा�या आVथ4क पZरि�थतीचा अंदाज vया. अशा आजारांमुळे आVथ4क अडचणी ?नमा4ण होतात. (शवाय :या 

9यfतीच ेउ:पBनह� थांबलेले असDयाची शfयता असत.े  

• शुभाथ� 9यfतींनी ३-४ मIहBयात आपDया कुटंुबा�या दैनंIदन सामाBय कामकाजात हातभार लावDयास 

इतर गोYट� सुरळीत होतात. याला कदाVचत थोडा अVधक वेळ लाग ूशकतो. उपचारांनी सधुारणा झाDयावर 

लवकर माग4 ?नघू शकतो.  

• कधीकधी :या 9यfतीला आपले नेहमीच ेकाम करrयात काह� कमतरता Hकंवा हतबलता आलेल� असत.े 

उदा. फेफरय्ांच ेउपचार चाल ूअसताना जोखमीची कामे टाळायला पाIहज.े अशा लोकांना थोडी हलकR कामे 

व देखरेख लागत.े  

• काह� शुभाथ�ना 9यवसाय �(श<णाची गरज लाग ूशकते. यासाठT आय.ट�.आय. सार_या सं�थांची Hकंवा 

?तथDया (श<कांची जgर मदत vयावी.  

• एखादे कुटंुब गर�ब असेल तर :यांना यो^य :या सरकार� सवलती (उदा. �पवळे रेशनकाड4, मनरेगा रोजगार 

इ.) (मळवनू देrयाचा �य:न करा. याने पZरि�थती थोडी सोपी होईल. 

दैनंIदन कामा�या न�द� ठेवा 

आपDया कामाची दैनंIदन न�द ठेवा. यात काय काय काम केले, कोण कोण भेटले, काय अडचणी आDया, :यांच े

?नराकरण कसे केले, काह� प:त ेव फोन नं. वगैरे गोYट�ंची न�द ठेवावी. काह� �वशेष घटनांचीह� न�द करा.  

• आपDया कामाच े?नयोजन क0न डायर�मiये न�दवनू ठेवा. 

• शुभाथ��या कुटंुबीयांना देखील एक छोट� वह� देऊन :यात आव]यक न�द� करायला सांगा. यात उपचार, 

औषधांच ेकाह� दYुपZरणाम, डॉfटरांची भेट वगैरे न�द� असा9यात. 

• ?नर?नराळे अहवाल, प=के आ2ण इतर कागदप=ांसाठT एक फाईल ठेवा. फाईल ठेवrयाच ेकाम बहुधा 

तुमची सं�थाच करेल. 
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• कॅमेरा Hकंवा मोबाईल असेल तर

फोटोवर पण कळून येत.े अथा4त

फोटो काढrया�या आधी कुटंुबाला

9यfती�या कामा�या जागेच,े 

• आपDया काय4<े=ातील शुभाथ� 

क0न Hकंवा संदेश पाठवनू आठवण

• दर तीन मIहBयांनी एक गोषवारा

भेट�, आरो^यसंवादाच ेकाय4Aम

आपDयाकड ेठेवा. यासाठT तुम�या

आपDया कामाची �गती व =ुट�

• �:येक ?तमाह�च े?नयोजन आपDयाकडे

• तुम�या काय4<े=ातDया �:येक 

• मोबाईल फोनचा वापर क0न उपचारासाठT संदेश Hकंवा कॉलचा वापर क0 शकाल

 

 

शुभाथQ पनुवसन

नmद( व अvयास
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तर काह� फोटो घेऊन ठेवा. उपचाराआधी आ2ण नंतर Hकती

अथा4त हे फोटो शfयतो इतर कुणाला दाखव ूनयेत कारण ते

कुटंुबाला सांगनू पूव4 संमती vया. g^णां�या फोट�(शवाय :या :या

, कुटंुबीयांच ेफोटोह� संFह� अस ूQयावेत.  

 कुटंुबातील संपका4च ेफोन नं./मोबाईल नं. न�दवनू ठेवा. 

आठवण करता येईल.  

गोषवारा तयार करा. यात नव ेशुभाथ�, जनेु शुभाथ�, शुभाथ� 

काय4Aम वगैरे मुW ेअसावेत. गोषवा� याची एक �त सं�थेला Qया 

तुम�या सं�थेकडे एखादा नमनुा (मळू शकेल. या गोषवा� या�या

=ुट� यांच ेआकलन होऊ शकत.े  

आपDयाकड ेपाIहज.े यात आपण काय काय करणार आहोत

 खेOयाचा सोपा नकाशा बनवून संबंVधत घरांवर खुणा करा

मोबाईल फोनचा वापर क0न उपचारासाठT संदेश Hकंवा कॉलचा वापर क0 शकाल. 

जाणीव जागतृी 
�वयंसेवक तयार करणे

आजार Gनदान, पाठवणी, 
पाठपरुावा

इतर 
कायक�या#शी 
समCवय

शुभाथQ आ�ण 
कुटंुबीयांची 

बैठक

23 

Hकती फरक पडतो हे 

त ेखाजगी असतात. 

:या घराच,े 

. उपचारासाठT कॉल 

 भेट�, डॉfटरां�या 

 आ2ण एक 

�या मदतीने 

आहोत हे न�दवनू ठेवा.  

करा.  
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मान(सक आरो^याचे काम हे सां?घक काम असते. 

हे काम आपण एक�याने नाह� तर सां?घक प|तीने करायच ेआहे. यासाठT आपले सं�थेतले सहकार�, आरो^य 

खा:याच ेइतर कम4चार� व �वयंसेवक, गावातील (श<क व Fामपंचायत सद�य, �था?नक नगरसेवक, आ2ण 

अथा4तच सरकार� g^णालयातले मनो�वकार तU! यां�याशी समBवय असायला हवा. आपण एक�याने ज ेकरतो 

:यापे<ा सां?घक प|तीने केले तर अनेक पट�ंनी फायदा होतो.  

कायक�या#नी सांBगतले+या काह( अडचणी 
लोकजागतृी लोकांमiये मनो�वकारांबWल पुरेशी जागतृी नाह� 

औषधांबWल लोकांना माIहती नसत े

कुटंुबातील लोक ऐकत नाह�त. 

जरा बरे वाटले कR औषधे बंद करतात. 

(मट�ंगला माणसे जमत नाह�त. 

या आजारांबWल गैरसमजच फार आहेत. 

उपचारांमiये धरसोड फार असत.े 

लोकांना मनो�वकार असDयाच ेमाBयच नसत.े 

काह� लोक मनो�वकारांना जादटूोणाच समजतात. 

आरो^यसेवा सरकार� g^णालयांमiये फार अडचणी येतात. 

�ाथ(मक आरो^य क� �ात सोयी नसतात. 

Fामीण g^णालयात सोयी नसतात. 

तांc=क व शा�<ीय मbु े मनो�वकार ओळखायला अवघड असतात 

अनेक डॉfटरांनाह� मनो�वकारांची नीट माIहती नसत.े 

मनो�वकारांची वग4वार� करणे फारच कठTण. 

पेशंट बांधून ठेवलेला असेल तर उपचार फार अवघड होतात. 

शुभाथ� माणसांशी संवादच होऊ शकत नाह�. 

आठवOयाभरात बरे नाह� वाटले तर औषध बंद करतात. 

औषधांनी आराम पडला नाह� तर आशा सोडून देतात.  

उपचारांनी फरक पडला तर� लवकर औषधे बंद करतात. 

कुटंुबातील अडचणी कुटंुबांची आVथ4क पZरि�थती बर� नसत े:यामुळे अडचण 

आजार लपवrयाकड ेजा�त �व:ृती 

घरातले लोक g^णांना चांगले वागवत नाह�त. 

मनो�वकार bहणजे कलंक कमीपणा हा गैरसमज काढणे फारच अवघड 

शेजार�-पाजार� सहकाय4 करत नाह�त. 

पेशंट �=ी असेल तर फारच अवघड होत.े 

कुटंुबातील लोक g^णासाठT वेळ Qयायला तयार नसतात. 

पेशंटला अलग पाडले जात.े :यामुळे अडचण 

भगतांवर Uयादा �व]वास असतो, आम�यावर कमी. 
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�वयं अ8ययन 

उजळणी : या पाठातील १० मह��वाच ेशaद यो�य nमाने �लहा. 

मनोभ�ूमका : काय वाटत?े आप+याकड ेपरेुसे डॉOटस नस+यामळेु मान�सक आरो�य कायक�या#ची गरज पडत ेअसे 

Rहणता येईल काय? समजा जा�त डॉOटस उपलaध झाले तर आप+यासारyया कायक�या#ची नेमकh गरज काय 

याबbल ५ ;बदं ूसांग ूशकाल काय? 

�वचार करा : कायक�या#ना जाणवले+या अडचणीं9या तO�याम8ये आप+यासारखा कायकता कोणकोण�या अडचणी 

सोडव ूशकेल? 

कायानुभव : ३०-४० कुटंुबFमुखांना जमवनू मनो�वकारांबbल जागतृीसाठ� एक तासाचा कायnम आखा. यासाठ� तOत े

तयार करा, Gनयोजन करा, लोक जमवा संभाVय FM नो�तरे नmदवनू ठेवा आ�ण एखादा तde Gनमं;<त करा. या 

बैठकh9या अंमलबजावणीत काय काय अडचणी आ+या आ�ण काय माग काढले याबbल एक पानी (२०० शaद) )टपण 

तयार करा व यातून काय GनMपCन झाले हे ह( �लहा. 
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6. कुटंुबातील सतीश सद�यांची जबाबदार( 

मनो�वकार कुठDयाह� कुटंुबात होऊ शकतो. नागर� व Fामीण समाजात :याच े�माण सारखेच असते पण 

उपचारांबWल जागतृी मा= कमी-जा�त असते. :यामुळेच नागर�,शहर� कुटंुबातले जा�त मनोg^ण लवकर बरे होतात 

तर खेOयांमiये हे �माण कमी असत.े  

शुभाथ� 9यfती असलेDया �:येक कुटंुबाला 

:याचा =ास असतोच. एकतर आपDया 

समाजात मनो�वकार bहणजे एक दषूण, 

लांछन Hकंवा कलंक समजतात. :यामुळे 

आजार लपवायचीच जा�त इ�छा असत.े 

कुटंुबाच ेसामािजक संबंध कमी होतात 

Hकंवा cबघडतात. ल^न जमवणे आणखी 

अवघड असते. बहुतके वेळा आजार तgण 

वयात उमटत असDयाने (श<ण, रोजगार, 

नोकर�, सामािजक संबंध, ल^न Hकंवा 

मुलांची देखभाल या सगhयांमiये 

वेगवेगhया अडचणी ?नमा4ण होतात. 

(श<ण कमी असेल तर :या कुटंुबात अडचणी येऊ शकतात. एकतर असे लोक आधी भगत, बुवाकडचे जायला 

बघतात यामुळे वेळ आ2ण पैसा बरबाद होतो. मनो�वकारां�याकड ेबघrयाचा शा�=ीय xिYटकोन पटवायला अशा 

कुटंुबांमiये फार अवघड पडत.े हा दैवी शाप नाह� व जादटूोणा नाह� हे पटवणेह� जड जात.े अथा4त अनेक (शकलेले 

लोक पण अशा गोYट�ंवर �व]वास ठेवतात पण :याच े�माण कमी असते आ2ण त ेलवकरच र�ता बदल ूशकतात. 

अनेक कुटंुबांमiये मनो�वकारF�ताला राहायला वेगळी खोल� नसत.े :यामुळे देखभाल करणे अवघड होत ेव इतरांना 

=ासह� होतो. :या g^णालाह� :याचा =ास होतो. 

गंभीर मान(सक आजार हा सामािजक सYृ�या एक दषूण होऊन जात.े :या कुटंुबाकड ेलोक बोट दाखवतात ह� भीती 

असत.े �वत: :या शुभाथ� 9यfतीलाह� (श<ण, कामधंदा व सामािजक संबंधांमiये कमीपणा येतो. एकतर शुभाथ� 

इतरांसारखे पूण4 काय4<मतनेे काम क0 शकत नाह�त Hकंवा (शकू शकत नाह�त. :यातह� सामािजक अडचणींची भर 

पडत.े पर�परांमधला संपक4  तुटrयाने गोYट� आणखी अवघड होतात. 
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आपDया समाजात दर ४० कुटंुबांमागे सरासर� एखादा गंभीर मान(सक g^ण असतोच. यापैकR एक त?ृतयांश 

मनोg^ण �वत:ची सामाBय काळजीह� घेऊ शकत नाह�त. उदा. �व�छता, खाणे-�पणे, अपघात टाळणे इ. bहणूनच 

अशा 9यfतींची काळजी घेrयासाठT घरात माणसे लागतात. म?तमंद मुलां�या बाबतीत तर हा �]न आणखीनच 

ती� असतो. अशा पZरि�थतीत कुटंुबाच ेआVथ4क चA cबघडत ेआ2ण कुटंुब आVथ4क दYुटचAात अडकrयाची शfयता 

असत.े मूळात कुटंुब गर�ब असेल तर या सव4च अडचणी वाढतात. उपचारासाठTह� पैसे आ2ण वेळ लागतातच. 

:यामुळे शुभाथ� 9यfतीकड ेकुटंुबाच ेदलु4< होऊ शकत.े आ2ण �=ी शुभाथ� असेल तर हा =ास अVधकच होतो.  

शुभाथ� 9यfतीची काळजी घेrयासाठT कुटंुब हा सवा4त मह::वाचा घटक आहे. सं�था Hकंवा सरकार यांची भू(मका 

शेवट� द�ुयमच असते. भारतात कुटंुब 9यव�था मोqया �माणात (शDलक आहे ह� भा^याची गोYट आहे. काळजीवाहू 

नातवेाईकांसाठT खाल�ल काह� मुW ेमह::वाचे आहेत. 

• वेळ�या वेळी गोhया व उपचार देणे. 

• वेळोवेळी समुपदेशनासाठT घेऊन जाणे. 

• शुभाथ� 9यfतीच ेपनुव4सन आ2ण कुटंुबाच ेउ:पBन चाल ूठेवणे. 

• इतर कुटंुबांशी व समाजाशी संपक4  तुटू न देता :यांची मदत (मळवणे 

• शुभाथ� 9यfती �=ी असेल तर� दलु4< होणार नाह� याची काळजी vयायला पाIहजे. 

• g^णाची दैनंIदन जबाबदार� बहुधा घरातDया ि�=यांवर येऊन पडत ेमा= :या त ेएक�या क0 शकत 

नाह�त. ह� जबाबदार� घरातDया मंडळींनी वाटून घेतल� पाIहजे. यासाठT आपल� पुgषी चौकट मोडायला 

(शकले पाIहज.े  

• शुभाथ� �=ी असेल तर ल^न मोडणे Hकंवा सोडून देrयाची शfयता जा�त असते. आधीच मुले असतील 

तर सम�या आणखी cबकट होत.े 

खरे bहणजे शुभाथ� 9यfतीची काळजी वाहावी यासाठT :या कुटंुबाची मान(सक Hकंवा इतर तयार� झालेल�च नसत,े 

�(श<णह� नसत.े ब� याच वेळा या अचानक आलेDया आघाताने कुटंुब खचून जात.े bहणून कुटंुबाची मनोभू(मका 

तयार करणे हे फार मह::वाचे काम आहे.  

शुभाथ� �=ी असेल तर पुgषाकंडून ?तची �व�छता वगैरे होणे संकोचामुळे थोड ेअवघडच होत.े याउलट पुgष g^ण 

आAमक-अनावर होत असेल तर ि�=यांना :यांची देखभाल करणे जड जात.े 

कुटंुबात शभंुकता4 कोण  होऊ  शकत?े 

• अशी 9यfती खुW कुटंुबात राहत असणे आव]यक आहे.  

• शुभाथ� 9यfतीशी शुभंकराच ेनात ेव भावबंध चांगले असायला पाIहजे तरच हे काम सोपे होईल. 
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• शुभंकराने समोरची पZरि�थती मनोमन �वीकारलेल� असावी आ2ण �वत:�या भू(मकेबWल नाईलाज नाह� 

तर उ:साहाची भावना असायला पाIहज.े  

• शुभंकराला यासाठT पुरेसा वेळ काढता आला पाIहजे. 

• शुभंकराने धीर न सोडता खंबीर राIहले पाIहजे. 

• शुभाथ� माणूस घरात ठेवनूच बरा करायचा आहे g^णालयात दाखल करायच ेनाह� याबWल शुभंकरची >|ा 

पाIहजे. :या :या मनो�वकाराबWल शुभंकरला पुरेशी माIहती आ2ण कौशDय असले पाIहज.े 

• एकापे<ा जा�त शुभंकर असDयास चांगले. एक�याने जबाबदार� घेणे अवघड असत.े 

शभंुकरा�या म_ुय जबाबदा� या 

• शुभाथ� 9यfतीची �व�छता, आहार, ?न�ा इ. काळजी घेणे हे �थम कत49य आहे. 

• ?नय(मत औषधोपचार आ2ण समुपदेशना�या तारखा पाळणे. 

• पनुव4सनासाठT मदत करणे 

• कामात-करमणुकRत गुंतवणे 

• शुभाथ� 9यfतीच ेकौटंुcबक, सामािजक संबंध सुरळीत करrयासाठT �य:न करणे आ2ण सहभागाला 

�ो:साहन देणे 

काह� ?नर�<णे 

• काह� शुभंकरां�या मत ेउBमाद झालेDया 9यfतींना सांभाळणे जरा जा�त जड जात.े  

• :या मानाने �म�वकार आ2ण ?नराशा�वकार झालेDया 9यfती सांभाळणे सोपे असते.  

• काह� झाले तर� कुटंुबाला या शुभाथ�साठT वेळ Qयावाच लागतो, खच4ह� वाढतो आ2ण थोडा =ासह� होतो. 

याची तयार� पाIहज.े 

• कुटंुबा�या उ:सव-मनोरंजन वगैरे गोYट�ंवर थोOया मया4दा येतात. कदाVचत काह� 9यfतींकड ेथोड ेदलु4< 

होत ेहे सगळे �वीकाराव ेलागत.े 

• व|ृ आई-व.डलांना शुभाथ� 9यfती सांभाळणे जडच जात.े 

• काह� वेळा �म�वकार Hकंवा उBमादF�त 9यfती कुटंुबीयांना मारहाण करतात, हे सहन कराव ेलागत.े 

• शुभंकरां�या मनावर :याचा अनेक �कारे ताण येतो.  

• सामािजक संबंध आ2ण मनोरंजनात काटकसर केDयामुळे आ2ण खाजगीपणा कमी झाDयामुळे एकूण 

कौटंुcबक ताण अजनूच वाढतो. 

• कुटंुबाला काह� आVथ4क ताणह� सहन करावा लागतोच. 

• Hक:येकदा शुभंकर १-२च असतात आ2ण कुटंुबातल� इतर मंडळी यात ल< घालत नाह�. 
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• काह� शुभंकरानंा या ताणामुळे �वत:च ?नराशेचा =ास होतो आ2ण bहणून :यांनादेखील जुळवनू vयायला 

(शकाव ेलागत.े 

• शेजार-पाजार या कामात थोडी मदत Hकंवा आधार (मळाला तर एकूण काम सोपे होत.े अशा अनुकूल 

पZरि�थतीतDया मनो�वकारF�तांना g^णालयात दाखल करrयाची गरज कमी पडत ेअसे Iदसत.े  

• काह� शुभंकर या कामातून छान समाधान Hकंवा एक आि:मक आनंद (मळवतात. अशा 9यfती माIहती 

घेत राहतातआ2ण कौशDये (शकतात :यामुळे :यांची या आजाराची एकूण जाणीव वाढत.े 

• काह� शुभंकर खचा4�या भीतीने g^णालयात शुभाथ�ला दाखल करrयाचा �संग टाळतात असे Iदसत.े 

• समाजाची व कुटंुबातल� एकूण सं�कृती आ2ण रचना यावर काळजीवाहक 9यfतीची भू(मका ठ0 शकते. 

• काह� समाजांमiये मनो�वकारांबWल एवढा बाऊ केला जात नाह� आ2ण आजार� माणसाची काळजी घेणे हे 

सां�कृ?तक मूDय मानले जात.े याउलट काह� सामािजक-आVथ4क �तरांमiये अशा 9यfती कुटंुबाबाहेर 

टाकDया जातात. कधीकधी �:य< आई-वडीलांवरह� अशी पाळी येऊ शकत.े छो�या कुटंुबांमiये माणसे 

कमी असDयामुळे शुभंकराच ेकाम जा�त अवघड होत.े डॉfटरांकडून कुटंुबा�या अवा�तव अपे<ा असDया, 

अपुर� समज, माIहती असल�, तसेच काह� वैवाIहक व वारसा हfकाच े�]न असले तर आणखी अडचणी 

?नमा4ण होतात. शुभंकराने भाव?नकxY�या Hकती गुंतायच ेहे ठरवनू वागले पाIहज.े 

•  कुटंुबातला मु_य शुभंकर हा सव4 xYट�ने मह::वाचा असतो. आरो^य काय4क:या;नी :यांना हर�कारे मदत 

केल� पाIहज.े मनो�वकारतU! डॉfटस4 आ2ण समुपदेशकह� यात मह::वाची भू(मका बजावतात. 

�वयं अ8ययन 

उजळणी : या पाठातील १० मह��वाच ेशaद यो�य nमाने �लहा. 

मनोभ�ूमका : तुRह( �वत: कुटंुबातले एक काळजीवाहू सद�य (शुभंकर) आहात असे मनात धoन गंभीर 

मनो:�णां9या बाबतीत तुRहाला काय काय आVहाने असणार याची नmद करा. याबbल तुमची मनोभ�ूमका तुRह( 

पढु(लपैकh कोण�या शaदांत वणन कराल? कतVय, जबाबदार(, ओझ,े आवMयक काम, सहकाय, धा�मक कतVय, 

आ8याि�मक कतVय, �शकWयाची संधी, कौटंु;बक नाईलाज Tकंवा इतर कोणता शaद? 

�वचार करा : काळजीवाहू कुटंुब सद�यांना �वत:ला या कामाचा ताण का जाणवतो याबbल तुRहाला पटणार( ३ 

कारणे �लहा 

कायानुभव : आप+या पpरसरात+या मनो:�णां9या २-३ कुटंुबांम8ये भेट देऊन काळजीवाहू सद�यांशी पढु(ल ;बदंूंवर 

बोला- करावी लागणार( कामे, अडचणीशी जळुवनू कसे घेतले, इतर लोकांची मदत. याबbल भेट(नंतर १० ओळीत 

नmद करा. 
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7. मनो�वकारांची लAणे व BचCहे 

मनो�वकार ?नर?नराhया ल<ण-VचBहांना सोबत घेऊन येतात. मा= बहुतके वेळेस शुभाथ�ला �वत:ला :याची जाणीव 

कमी असत.े ह� ल<ण-VचBहे बहुधा नातवेाइक Hकंवा (म= मंडळीच सांग ूशकतात. खाल� IदलेDया अनेक ल<ण 

VचBहांपैकR काह� थोडीच मनो�वकारानुसार Iदसनू येतील, सगळी नाह�. 

शर�र HAयांमiये Iदसणारे बदल 

• झोपे�या चAात बदल, अ?नय(मतता, ?न�ानाश, कधीकधी जा�त झोप. 

• Iदवसा जा�तच झोपाळूपण 

• साधारणपणे भूक कमी होत.े 

• कागद, धातू, माती इ. अखाQय पदाथा;बWल खायची ओढ लागत.े याव0न 

शंका vयावी. 

• ल�Vगक इ�छा साधारणपणे कमी होत ेHकंवा नYट होत.े (उBमाद �वकारात 

ल�Vगक इ�छा वाढलेल� अस ूशकते.)  

श|ुी-जागतृी इ.च ेबदल 

• सामाBयपणे ?नरोगी माणूस झोपेचा काळ सोडता जागतृ आ2ण सचतेन असतो. काह� मनो�वकारात यात 

कमीअVधक घट होत.े  

• थोOया काळापुरता मनोgगण अचतेन Hकंवा गुंगDयासारखा Iदसणे. 

• ग�धळलेपण हे जागतृी कमी झाDयाच ेएक सौbय ल<ण आहे.  

• अध4वट शु|ी Hकंवा ^लानी अव�था येऊ शकत.े 

• शुभाथ� �?तसाद न देणे. 

• मनोg^णाला या अव�थांबWलची जाणीव नसू शकत.े 

• �वत:च ेनाव, ओळख, गावाच ेनाव, नाती, (श<ण वगैरे भान संपणे ह� जा�त गंभीर अव�था आहे.  

• �थळकाळाचे भान cबघडणे Hकंवा नYट होणे. उदा. मी Hकंवा तू कोण आहे, आपण कुठे आहोत वगैरे 

सामाBय गोYट� न आठवणे.  

ल< �वच(लत होणे 

• आपले ल< सतत इकड े?तकड ेबदलत राहणे हे एक मह::वाच ेल<ण आहे. 

• ल< �वच(लत होrयाच ेअसे ल<ण लहान मुलांमiये आढळले तर तो एक �वतं= (अiययन शै<2णक 

उणीव) �वकार असतो 
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�व  �ेरणा कमी होणे 

• अशी 9यfती �वत:ची नेहमीची कामे देखील सु0 क0 शकत नाह� कारण :या वfतीची �ेरणा कमी 

झालेल� असते. 

• �वत:ची इ�छा आ2ण �व �ेरणा कमी होणे हे बहुधा �म�वकार Hकंवा नैरा]य�वकाराच ेल<ण असते.  

हालचाल�संबंधी ल<णे 

• अशी 9यfती सामाBय 9यfतींपे<ा जाणवrया इतकR कमी Hकंवा 

जा�त हालचाल करत असत.े 

• या 9यfतीला एखादा �नायूगट सतत आकसत-उडत असDयाने वारंवार 

काह� हालचाल� होत राहतात. या हालचाल� सहसा कपाळ, (भवया, ओठ इ. 

दश4नी भागावर जा�त जाणवतात. 

• काह� जण वारंवार खोकDयाच ेHकंवा त:सम आवाज काढतात Hकंवा 

कrहतात.  

• �वVच= हातवारे उदा. सारखे डोके खाजवणे, नाकाशी चाळा, घसा साफ करणे, खांदे उडवणे वगैरे मूलत: 

?नरथ4क गोYट� असतात पण :या वारंवार होणे हे मनो�वकारांच ेल<ण अस ूशकत.े 

अथा4त अशा काह� गोYट� आपDयाला सामाBय ?नरोगी लोकामंiयेह� Iदस ूशकतात. bहणूनच इतर ल<णे आहेत कR 

नाह� याचा शोध घेणे मह::वाचे असत.े 

चहे� यावरच ेहावभाव आ2ण प�व= े

• काह� 9यfती �वVच= ि�थतीत बसतात Hकंवा उभे राहतात. उदा. सारखे वाकून बोलणे Hकंवा खोटेच 

टेकDया�माणे Iदसणे वगैरे. 

• चहे� यावरच ेहावभाव कधीकधी अ:यंत मंद Hकंवा अ?तरेकR अस ूशकतात.  

बोलrयातले बदल 

• इतर 9यfतींनी बोललेDया वाfयांच ेHकंवा श}दांच ेमागोमाग उ�चारण करणे असे एक ल<ण Iदसनू येत.े  

• बोलrयामiये जादा जोर लावनू बोलणे हे उBमादाच े?नदश4क अस ूशकत.े  

• अ?त बडबड, असंब| बडबड, सतत गाणी bहणत राहणे ह� ल<णे अस ूशकतात. 

संवेदनांमधले बदल 

संवेदना bहणजे डोळे, कान, :वचा, नाक, जीभ यामधून होणा� या ऐंI�य संवेदना. यातूनच आपDयाला भोवतालच े

!ान होत.े मनो�वकारांमiये हे संवेदन cबघडलेले अस ूशकत.े यात अनेक �कार आहेत. काह� वेळा एखाद� व�तू 
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पाहून :याबWल दसुराच Fह क0न घेणे याला भास Hकंवा �म bहणता येईल. उदा. 

एखाQया झाडाला Hकंवा ढगाला पाहून भूत Hकंवा देव वगैरे मानणे.  

काह� वेळा संवेदना व�तू �:य< नसतानाह� तसा भास होणे. उदा. कुठलाह� आवाज 

?नमा4ण होत नसताना उगाचच आवाज ऐकू येणे हे एक 

मह::वाचे आ2ण वारंवार Iदसणारे ल<ण आहे. अशा 

9यfती सतत काह�तर� आवाज Hकंवा वाfय ऐकDयाच े

सांगतात जी आपDयाला ऐकू येत नाह�. उदा. आपDया 

Iदवंगत आई-व.डलांच ेHकंवा दरू�या नातवेाईकांच ेबोलणे ऐकू येत ेअसे वाटणे. कानात 

नसलेले आवाज येत राहणे हे ल<ण खूप आढळत.े आपDयाला कोणीतर� मारणार आहे 

असाह� भास काह� जणांना होतो. 

मडू Hकंवा मनोव�था बदलणे 

• जा�त भीती, तणाव, द:ुख, राग Hकंवा अ:यानंद वगैरे मडू Hकंवा मनोव�था cबघडrयाची ल<णे-VचBहे 

असतात. 

• काह� वेळा समोर�या �संगाशी :या 9यfतीचा मडू Hकंवा वागणे जुळत नाह�. उदा. कुणा�या म:ृयू �संगी 

आनंद दाखवणे Hकंवा हसत सुटणे. तसेच आनंदा�या वेळी द:ुखी व रडत बसणे. 

• मडू Hकंवा मनोव�था सतत Iहदंोhयां�माणे खाल�वर होत राहणे हे गंभीर-मान(सक आजाराच ेल<ण आहे. 

�मतृीबदल 

• काह� g^णांना फfत लांबच ेआठवत ेHकंवा काह�ंना फfत ताUया 

घटनाच आठवतात. 

• काह� जणांची आठवण संदभा4(शवाय Hकंवा चुकR�या �संगाशी जोडून 

येत.े  

• �मतृी�ंश Hकंवा अDझायमर�या आजारात सव4 �कारची �मतृी कमी 

होत जात.े इतकR कR �वत:च ेनाव, नात,े प:ता, Iदनमान वगैरे 

गोYट�ह� आठवनेाशा होतात. 
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वचैाZरक आ2ण संकDपना:मक बदल 

�वचारांमधले बदल व cबघाड हे गंभीर मान(सक आजारांच ेसूचक असतात. �वचारांची संगती, संबंध लागत नाह� 

Hकंवा अतfय4 �वचार सुचतात. 

• काह� 9यfती असे श}द वापरतात कR Uयांचा अथ4 फfत :यां�यापुरताच असतो. तो इतर कुणालाह� कळत 

नाह�. bहणजेच अशा 9यfती काह� वेगळाच श}द ?नरथ4कपणे वापरतात. (उदा. 

�म�वकाराचा एक g^ण सतत ओ}बा असा श}द वारंवार उ�चारायचा. :याचा अथ4 

कोणालाच माह�त न9हता.) 

• काह� वेळा �वचारांची साखळी तुटत ेतर कधी �वचारांची Iदशाच भरकटते.  

• काह� वेळा �वचारशfती अ:यंत <ीण व मंद होत.े याउलट काह� 9यfती 

चंचलतनेे सतत या �वचारापासनू :या �वचारावर उOया मारत असतात.  

• �म bहणजे सपशेल खो�या धारणा. �ेम, Qवेष, धोका, अशा 9यfती आजार, 

भीती, वैभव, स:ता, (श<ण, नाती इ. कशाबWलह� काह� �ामक समजूती 

बाळगतात. या गंभीर आजारां�या खुणा आहेत. (उदा. एका माणसाला वाटत होत ेकR तो मं=ी झाला आहे 

- �:य<ात नसनूह�. ) 

आ:मभान आ2ण ?नण4यशfती 

�म�वकारामiये :या 9यfतीला �वत:च ेभान नसत ेHकंवा अ:यंत अपूण4 असते. चारचौघात क0 नये अशा गोYट�ह� 

त ेक0 शकतात. �वत:�या आजाराबWल भानच नसDयामुळे अशा 9यfती वैQयकRय उपचारांना तयारच नसतात, 

:यांना Bयावे लागते. याउलट सामाBय मनो�वकारांमiये हे भान शाबूत असDयामुळे या 9यfती उपचार vयायला 

तयार असतात.  

एखाQया �संगात २-३ �वधानांचा Hकंवा घटनांचा Aमवार अथ4 लावनू अथ4 काढणे आ2ण ?नण4य देणे अशा 9यfतींना 

शfय होत नाह�.  

   मनो�वकाराच े?नदान ल<णे (तAार�) आ2ण VचBहे (?नर�<ण) याव0न करायच ेअसत.े ब� याच वेळा आजार� 

9यfती �वत: ल<णे सांग ूशकत नाह�. ह� माIहती (म=ांकडून Hकंवा नातवेाइकांकडूनच vयावी लागत.े ब� याच वेळा 

पेशंट �वत: डॉfटरकड ेयायला तयार नसDयाने केवळ वण4नाव0नच डॉfटर गोhया देतात. मनो�वकारासाठT 

कोणतीह� �योगशाळा तपासणी नाह�. काह� मनो�वकारांचा शर�रातDया जैव रासाय?नक �9यांशी संबंध जर� असला 

तर� :या आजाराच ेसव4 g^णांमiये असे बदल Iदसत नाह�त. :यामुळे एकूण रोग?नदान हे माIहतीव0नच कराव े

लागत.े सुदैवाने मनो�वकार ?नि]चत करणे इतर आजारांपे<ा थोड ेसोपे असते. 
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�वयं अ8ययन 

उजळणी : : या पाठातील १० मह��वाच ेशaद यो�य nमाने �लहा. तसेच फOत मान�सक आजारांना लाग ूअसणार( 

Gनवडक लAणे व BचCहे �लहा. 

मनोभ�ूमका : या पाठातील काह( लAणे Tकंवा BचCहे तुम9या आयु यात कधीतर( तुRहाला �वत:लाच अ+पकाळ तर( 

झाल( होती काय? यावoन आप+याला आजार होता असे Rहणता येईल काय? 

�वचार करा : या पाठात जाणीव Tकंवा भान हा शaद वापरला आहे. �याचा अथ काय? �याच ेमह��व काय? 

कायानुभव : िज+हा :�णालयातील मनो�वकार बाjय:�ण �वभागात २-३ तास बसनू येणाP या :�णांच ेलAणे-BचCहे 

)दसतील तवेढ( नmद कoन ठेवा. यासाठ� कोणालाह( �वचाo नका. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



मान�सक आरो�य  कायक�या#साठ� पिु�तका 
 

35 

 

8. मन आ�ण मDद ू

मान(सक आरो^य हे गेल� अनेक शतके देश �वदेशात अ�यासाचा �वषय आहे. भारतात वैद�क काळापासनू आ:मा 

आ2ण मन यांचा शोध चाल ूआहे. पतंजल� योगदश4नात मनाबWल अनेक सु= ेआहेत. महष� पतंजल� हे 

योगशा�=ाची 9या_याच मुळी योग:Vच:त व:ृती ?नरोध:अशी करतात bहणजे एखाQया शांत सरोवरात तरंग नसावेत 

तसे मन करणे bहणजेच योग. अजनूह� योगातील अनेक नीती मान(सक आरो^यासाठT जगभर वापरDया जातात. 

iयानधारणा, �वप]यना, योग?न�ा वगैरे गोYट�ंचा जगभर �सार झाला आहे. गौतम बु| आ2ण महावीरानेह� 

मान(सक शु|ीसाठT iयानाची महती सांVगतल� आहे. परंतु या सव4 परंपरा असDया तर� मनो�वकारांच ेउपचार मा= 

:यातून होणे शfय न9हत.े bहणूनच भगत आ2ण मांc=क हेच आजवर या <े=ात Iटकून राIहले आहे. 

पाशच्ा:य परंपरेत मनो�व!ान शा�= सॉARटस आ2ण jलेटो �या काळात पोचत.े तर�ह� पाशच्ा:य जगातह� 

जादटूोणा आ2ण करणी वगैरे अ!ान मूलक गो◌ेYट� भरपूर हो:या. असे असनूह� पाशच्ा:य जगात त:व!ांची एक 

�द�घ4 परंपरा झाल� आ2ण हळूहळू �व!ानाचा उदय झाला. मानव bहणजे मन असलेला �ाणी, आ2ण हे मन म�दतू 

असत ेइथवर आपण नजर मारलेल� होती. 

म�द ूआ2ण मनाचा व!ैा?नक संबंध 

मानवी म�दचू ेचार मु_य भाग आहेत. मोठा म�द,ू मiय म�द ू(थलॅॅमस), लहान म�द ूआ2ण म�दचूा देठ (�ेन �टेन) 

यात आणखी अनेक भाग आ2ण क� �े आहेत पण :याची माIहती इथे फारशी आव]यक नाह�. म�द�ूया �व�वध 

भागात आपल� �व�वध कामे चालतात. या सव4 �HAयांचा नकाशा सोबत�या Vच=ात दाखवला आहे. 
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• मोठा म�द ूHकंवा मु_य म�द ूहा सव4 संवेदना �वीकारतो आ2ण :यांच ेअथ4 लावतो, हालचाल�ंच े?नयं=ण 

करतो, सव4 भावना, �वचार, 9यfतीम:व, बु|ी आ2ण �मतृी यांच ेहे �थान असत.े  

• मiय म�द ूहा मु_यत: वर�या म�दमूiये आ2ण खाल�या म�दमूiये (स^नDस नेrयाआणrयाच ेकाम करतो. 

:याचबरोबर जागतृी आ2ण शु|ी राखrयाच ेकाम हाच भाग करतो. यातलाच एक उप�वभाग शर�रातील 

हॉम�Bसचे ?नयं=ण करतो. तसेच तहान-भूक, शर�राच ेतपमान आ2ण �वयंच(लत चतेातं=ाच े?नयमन 

करतो. यामुळे छाती आ2ण पोटातील ?नर?नराळी इंI�ये काम करत असतात. 

• लहान म�द ूहा माग�या बाजूला असतो. तो मु_यत: शर�राचा समतोल, शव्सन, घास Vगळणे, (शकंणे, 

खोकणे, आ2ण उचकR इ. कामे ?नयंc=त करतो. तसेच डोळे आ2ण डोfयाची हालचाल तो काह� �माणात 

?नयंc=त करतो. 

• आता आपDयाला हे माह�त आहे कR माणसाच ेमन हे मु_यत: मोqया Hकंवा मु_य म�दमूiये असत.े इथेच 

आपण !ानसंवेदना, भावना, माIहती �वशले्षण, ?नण4य, आ!ा आ2ण �मतृीकोश असतात. हे सव4 

कामकाज अ:यंत सु9यवि�थत आ2ण ?नि] चत क� �ांमiये चालत.े या क� �ाची अ<रश: स�ूम वायZरगंने 

जोडणी केलेल� असते. म�द�ूया पेशी आपDया टोकांशी �व(शYट जैव रासाय?नक �9ये सोडतात. ह� �9ये 

पुढ�या पेशीपय;त पोचून संदेश देतात. या पुढ�या पेशीत त ेसंदेश परत �वQयुत �वgपात पZरवत�त होऊन 

पुढे जात राहतात. ती कोणकोणती �9ये आहेत याचा शोध घेतलेला आहे. मनो�वकारां�या मुळाशी जाताना 

:या जैव रासाय?नक पदाथा;मधDया असमतोलाचा अंदाज आपDयाला आलेला आहे. याच माIहतीमुळे आपण 

अनेक औषधे शोधून मनो�वकारांवर उपचार क0 शकतो. अथा4तच आता आपDयाला जादटूोणा Hकंवा मं=-

तं=ांची HफकRर करrयाची गरज नाह�. 

मनो�वकारांपैकR गंभीर �कार bहणजे नेहमी�या मनोवै!ा?नक 9यापारांपासनू फारकत झालेल� अव�था असत.े मा= 

बरेच सामाBय मनो�वकार हे नेहमी�या राग, लोभ, भीती वगैरे भावभावनांची थोडी टोकेच असतात असे समजायला 

हरकत नाह�. उदा. �:येक माणसाला थोडाफार राग येतोच. पण कारण नसताना Hकंवा अ?तरेकR आAमक राग येणे 

हे मा= आपण आजारात धरतो. तसेच द:ुख, भीती या भावनांच ेपण आहे. या भावनां�या पसा� यात कुठपय;त ठTक 

आहे आ2ण कुठपासनू cबघाड धरायचा हे ठोकताळे आता माह�त आहेत. म�दमूiये संवेदनांच ेवहन करrयासाठT 

?नसगा4ने जणू वायZरगं केलेले असत.े उBमाद आ2ण अ?तनैरा]य या आजारांमiये सामाBय जीवन अशfय होत ेHकंवा 

कधीकधी आ:मह:या वगैरे घटनांनी संपनू जात.े या आजारां�या मुळाशी असलेले जैवरासाय?नक दोष आता 

आपDयाला माह�त झाले आहेत.  
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�वयं अ8ययन 

उजळणी : एक �शAक शाळेत �शकवतो, घर( येतो, जेवतो आ�ण झोपतो यात मDदचू ेकोणकोणत ेभाग भाग घेतात? 

�याची नmद करा. 

मनोभ�ूमका : एखाgया माकडाच ेTकंवा वानराच ेGनर(Aण करा. माकडा-वानरापेAा  मानव FाWयात काय �वशेष 

)दसतात dयामळेु आपण मानवी जीवन जग ूशकतो? माकडाला मन असेल असे Rहणता येईल का? 

�वचार करा : एखादा माणूस जेVहा खपू दाo �पतो तVेहा मDद9ूया कुठ+या भागावर द ुपpरणाम होईल 

कायानुभव : मDदचू ेBच< काढून �यावर कोठे काय काम होत ेहे �लहू शकाल काय? तुRहाला शOय अस+यास 

खाटका9या दकुानात जाऊन शेळी/बकर(9या मDदचू ेGनर(Aण करा. (हा भाग खा)टक वेगळा �वकतात) 
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9. मनो�वकारांचे �व�वध Fकार 

मनो�वकाराचा नेमका �कार ओळखणे हे मनो�वकार तU!ांचचे काम आहे. तर�ह� आपDयासार_या काय4क:या;ना 

काह� वग4वार� करता आDयास आजाराची ती�ता व अपेu<त इलाज यांचा अंदाज बांधता येईल. मनो�वकारांच े

?नर?नराhया �कारांनी वग�करण केले जात.े यापैकR आंतरराYJ�य वग4वार� पुढ�ल�माणे आहे. 

1. शार�Zरक इजा Hकंवा अपघातामुळे म�द ू�वकार 

2. दा0, गांजासार_या मादक पदाथा;च े9यसन 

3. �म�वकार, Uयामiये खोट� समजूत व व�तुि�थतीशी ताटातूट असत े(जनुाट �म�वकार bहणजे वेड ) 

4. मडू Hकंवा मनोव�थेच े�वकार-उBमाद आ2ण अ?तनैरा]य हे सौbय Hकंवा गंभीर अस ूशकत.े 

5. ताणतणावाने वाढणारे सामाBय मनो�वकार-( यात भीती, अधीरता, रोगभास इ.) 

6. शार�Zरक HAयाबदलांमुळे होणारे वागणुकRच ेबदल. उदा. अनेक रा=ी झोप न झाDयामुळे =ास होणे. 

7. सदोष 9यfतीम:वाच े�व�वध �कार उदा. समाज�वरोधी 9यfतीम:व भीतीF�त Hकंवा तणावF�त 

9यिfतम:व 

8. म?तमंद:व व शै<2णक अ<मता 

9. मान(सक वाढ-�वकासामiये दोष ?नमा4ण होणे. बाDयाव�थेत संगोपन दोषांमुळे ?नमा4ण केलेले सदोष 

वागणुकRच े�कार 

10. इतर 

यापैकR आपDया xYट�ने �कार तीन आ2ण चार हे जा�त मह::वाचे आहेत. तसेच �कार एक पैकR फेफरे (Hफट) 

हेह� मह::वाचे आहे. इतर �कारांच ेआपDयाला थोड े!ान असले तर जीवनात :याचा उपयोग होऊ शकतो. तसेच 

याबWल इतरांना थोडफेार माग4दश4न करता येईल. थोडfयात सांगायच ेतर गंभीर मान(सक आजार (�म�वकार, 

उBमाद, अ?तनैरा]य), फेफरे हे आजार आपDया xYट�ने जा�त मह::वाचे आहेत. तसे पाहायला गेले तर लोक 

आपDयाला आणखी काह� आजारांबWल सDले �वचारतील यात मु_यत: �मतृी �वकार, मादक पदाथा;च े9यसने, 

म?तमंद:व आ2ण सामाBय मान(सक आजार हे मह::वाच ेआहेत. 

गंभीर मान(सक आजारांमiये औषधोपचार लागतातच, (शवाय समुपदेशनह� लागते. याउलट इतर अनेक मान(सक 

आजारांमiये समुपदेशन जा�त मह::वाचे असत,े औषधे :यामानाने कमी.  
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मDद ू�वकार

मादक पदाथा#च े
Vयसन

Hम�वकार,

उCमाद आ�ण 
अGतनैराMय 

ताणतणावाने 
सामाCय मनो�वकार

शार(pरक 
Tnयाबदलांमुळे 

सदोष 
VयिOतम�वाच े

Fकार

मGतमंद�व

मान�सक -

�वकासाम8ये दोष 

इतर
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10. मान�सक आजारांचा

काह� मान(सक आजार आपण टाळू शकतो

उदाहरणे खाल� Iदल� आहेत. 

• आयो.डनयुfत मीठ वाप0न गलगंड

• यो^य बालसंगोपन हा एक �वतं= �वषय आहे पण मुलांना �ेमाने व शहाणपणाने वाढवणे

• मान(सक आजार लवकर ओळखणे

• जेनेIटक उफ4  जनुकRय सDला 

9यfतींमiये �ववाह/संतती टाळणे
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आजारांचा FGतबंध 

शकतो. यासाठT वैयिfतक Hकंवा साव4ज?नक उपाय अस ूशकतात

गलगंड टाळणे व बालकाच ेम?तमद:व टाळणे. थायरॉईड कमतरतवेर

हा एक �वतं= �वषय आहे पण मुलांना �ेमाने व शहाणपणाने वाढवणे

शार�Zरक Iहसंा टाळणे मह::वाच.े 

• 9यसन टाळणे आ2ण 9यसनमुfती  

• �मतृी�वकार यासाठT पोषण, 9यायाम, बौ�|क 9यायाम

उपायांनी �मतृी�वकार काह� काळ टाळता येतो Hकंवा ती�ता कमी 

करता येत.े  

• प<ाघात म�द-ूरfतवाIहनीत अडथळा आDयामुळे

• म�दUूवर (मलेZरया, जपानी म�दUूवर इ.) 

ओळखणे आ2ण उपचार करणे. 

 शfयतो गंभीर मान(सक आजारांचा कौटंुcबक इ?तहास असलेDया दोन 

संतती टाळणे 
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शकतात. काह� ठळक 

कमतरतवेर उपाय 

हा एक �वतं= �वषय आहे पण मुलांना �ेमाने व शहाणपणाने वाढवणे, मारहाण, 

बौ�|क 9यायाम, वगैरे 

उपायांनी �मतृी�वकार काह� काळ टाळता येतो Hकंवा ती�ता कमी 

रfतवाIहनीत अडथळा आDयामुळे. 

शfयतो गंभीर मान(सक आजारांचा कौटंुcबक इ?तहास असलेDया दोन 
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11. Hम�वकार 

मथुरा ह� आता 

?त�या बाबाने ?तला

मथुरा आता शेतात

मान(सक ि�थती

ठेवायच.े कारण 

खाणे�पणे याची तर ?तला शु|च नसायची

असताना सु0 झाला. :यामुळे ?तने शाळादेखील

इतर =ास सु0 झाला. घर�यांनी ?तला 

उपयोग झाला नाह�. पैशापर� पैसे गेले 

?त�या आई-व.डलांना सांगनू सव0न ज9हार�या

आवरत न9हती. कसेबसे गाडीत घालनू 

लागला. ६ मIहBयात ती इतकR बर� झाल�

आ2ण ती कामे पण क0 लागल�. आता

व.डलांना हायसे वाटले. 

�म�वकार bहणजे आहे काय? 

�म�वकारां�या शेकडो पेशंटपैकR मथुरा 

आहे. आपDयापैकR अनेकांनी लहानपणापासनू

आहे. मराठTत याला वेड Hकंवा �(मYटपणा

:याच ेवेडात gपांतर होत.े  

पण ल<ात ठेवा कR �:येक मनो�वकार

आहेत. �वशेषक0न उBमाद आ2ण अ?तनैरा]य

�म�वकार हा एक टोकाचा मान(सक आजार

दर २०० लोकांमiये १ असे याच े�माण

करतो. :या�यामागे सतत कुणीतर� काळजी घेणारे

सामािजक अडचणीपण ?नमा4ण होतात. 

बहुतके वेळा बरा होतोच. bहणून कुणावरह�
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 २० वषा;ची आहे. मी जे9हा :याला भेटायला गेलो त9ेहा ती

?तला शेतातून बोलावनू घेतले. आDयावर चfक ?तने मला

शेतात काम करत ेआ2ण जनावरे पण सांभाळत.े मा= चार 

ि�थती इतकR cबघडल� होती कR ?त�या घरच े?तला घरात अ<रश

 ती एकतर पळून जायची Hकंवा लोकांवर धावनू जायची. 

नसायची. ?तला धड झोपह� लागत न9हती. हा सगळा =ास ती

शाळादेखील सोडल�. सुgवातीला ?तची तAार नुसती डोकेदखुीची

 जवळपास�या सव4 भगतांकडे, ज9हार�या डॉfटरांकड ेनेले

 आ2ण दोन वषlह� ?नघून गेल�. योगायोगाने ?तला �?तभा

ज9हार�या Fामीण g^णालयात डॉfटर (शदें यां�याकड ेनेले

 ध0न नेले. औषध चाल ूकेDयावर २-३ मIहBयात ?तला 

झाल� कR �वत: कपड ेघालायला लागल�, ?तची झोप, खाणे

आता ?तला डोकेदखुीची तAार आहेच पण बाकR फारसे काह� 

 

 ह� केवळ एक आहे. औषधोपचारांनी मथुरा आता जवळजवळ

लहानपणापासनू अशा 9यfती पाIहलेDया असणारच. हा आजार वेद

�(मYटपणा bहणतात तर Iहदं�त पागलपन. �(मYटाव�था फार 

मनो�वकार bहणजे काह� वेड नसत.े �म�वकारा(शवाय इतरह� दोन 

अ?तनैरा]य. 

आजार आहे. �:येक खेड-ेव�तीत अशी एखाददसुर� 9यfती

�माण पडत.े उपचार न झालेला g^ण �वत: हैराण होतो नाह�तर

काळजी घेणारे असायला लागत.े अशा कुटंुबाची आVथ4क हानी

. पण हे मा= नfकR कR हा आजार असाiय नाह�, औषधोपचारांनी

कुणावरह� वेडा bहणून (शfका मा0 नका Hकंवा दोषह� देऊ नका
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ती घर� न9हती. 

मला नम�कार केला. 

वषा;पूव� ?तची 

अ<रश: बांधून 

. कपड ेHकंवा 

ती १४ वषा;ची 

डोकेदखुीची होती. नंतर 

नेले. पण कशाचाच 

�?तभा भेटल�. �?तभाने 

नेले. नेताना ती 

 आराम पडायला 

खाणे-�पणे सधुारले 

 नाह�. ?त�या आई-

जवळजवळ बर� झाल� 

वेद काळापासनू माह�त 

 वषl राIहल� तर 

 गंभीर आजार 

9यfती आढळतचे कारण 

नाह�तर कुटंुबाला हैराण 

हानी तर होतचे पण 

औषधोपचारांनी तो 

नका. जसा एखादा 



मान�सक आरो�य  कायक�या#साठ� पिु�तका
 

 

पोटाचा आजार असतो तसा हा म�दचूा 

जातात. पूव� याला उपचार न9हत ेत ेआता

मान(सक आजार(�म�वकार) bहणणार 

हा आजार सहसा तgण वयात सु0 होतो

शकत.े (घरात कुणाचा म:ृयू, नापास होणे

अशी 9यfती कधीकधी इतरांना हैराण करते

व शेजारपाजार� होतचे. शेजारपाजारय्ांनी

bहणूनच आपDयाला आजूबाजू�या इतरांनाह�

कधीकधी नाइलाजाने घरातले लोक अशा

पळून जातात Hकंवा हरवतात आ2ण कुठेतर�

माणसांना शहरामiये कुठेह� सोडून देतात

नfकR थांबतील

 

हा आजार काह�

वाड-व.डलांमiये

मुल�ला हा आजार

सापडू शकतात. 

आ2ण लहानपणीह� येत नाह�.  

उप�कार 

• एका �कारात �म�वकाराचा फेरा

आ2ण g^ण बरा होतो.  

• दसु� या एका �कारात केवळ एकच

• आणखी एका �कारात �म�वकाराचा

आजाराचा काह� अंश कायम राहतो

• काह� जणांमiये हा आजार काह�

• आणखी एका �कारात हा आजार

पडत नाह�. हा �कार उपचारासाठT

मान�सक आरो�य  कायक�या#साठ� पिु�तका 

 आजार आहे. यातले काह� उप�कार ता:पुरत ेअसतात bहणजे

आता आहेत. bहणूनच आता आपण याला वेड वगैरे न bहणता

 आहोत आ2ण तो बरा होतो. 

होतो. (१५-३० वषा;पय;त) ब� याच वेळेस एकाद� दघु4टना याला

होणे, मोठे कज4, नोकर� जाणे, धंQयात नुकसान, मारहाण 

करत ेआ2ण कदाVचत �वत:ह� मार खात.े हळूहळू याची माIहती

यांनी =ास Iदला, Vचडवले Hकंवा मारहाण केल� तर हा आजार

इतरांनाह� नीट समजावनू सांगाव ेलागेल.  

अशा माणसाला चfक बांधून Hकंवा क�डून ठेवतात. अशी काह�

कुठेतर� भीक मागत जगतात. याउलट काह� नातवेाईक असहायतेने

देतात. हा आजार बरा होतो हे सवा;ना कळले तर असे बेघर होrयाचे

थांबतील.  

काह� अंशी जनुकRय असDयाने पुढ�या �प{यांमiये उतरतो. :या

व.डलांमiये कुठेतर� असा आजार झालेला असू शकतो. पण अशा कुटंुबात

आजार होईल असे नाह�. आपण वंशावळ काढल� तर :यात 

. पण हा आजार येतो मा= तgण वयात. मा= हा आजार 

फेरा Hकंवा झटका काह� Iदवसानंी थांबतो 

एकच झटका येतो. नंतर कधी नाह�. 

�म�वकाराचा झटका येतो पण पूण4 बरे न होता 

राहतो.  

काह� मIहBयां�या अंतराने येत-जात राहतो.  

आजार सतत Iटकून राहतो :याला उतार 

उपचारासाठT जा�त अवघड असतो. 
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bहणजे येतात आ2ण 

bहणता एक गंभीर 

याला ?न(म:तमा= ठ0 

 इ.) 

माIहती आजूबाजूला 

आजार वाढतच जातो. 

काह� माणसे घरातून 

असहायतेने अशा 

बेघर होrयाच े�कार 

:या 9यfती�या 

अशा कुटंुबात �:येक मुला-

 अशा काह� 9यfती 

मा= हा आजार जBमापासनू नसतो 
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�म�वकार कसा ओळखायचा? 

हे आजार लवकर ओळखrयाची आव]यकता असDयाने :या�या खाणा-खुणा ल<ात vयायला पाIहजे. हा आजार 

सहसा �वशी�या आत-बाहेर वयात होतो. खाल�लपैकR काह� ल<णे Hकंवा VचBहे Iदसतात. 

• वारंवार असंब� बडबड, आरडाओरडा. 

• �वBच< आ�ण अवा�तव आवाज ऐकू येणे Tकंवा \Mय )दसWयाबbल तnार(. 

• या VयOतीला <ासदायक �वचार सतावत असतात. उदा. कुणीतर( आप+यावर ह+ला करतोय. 

• काह( ठाम गैरसमजतुींनी मनाचा ताबा घेतलेला असतो. उदा. �वत: देव Tकंवा वेगळाच कोणी असWयाचा 

Hम. 

• BचडBचडपेणा आ�ण अ�व�थता Tकंवा मललू आ�ण �वत:9या कोशात गरुफटणे, इतरांशी संपक  नसणे.  

• �वत:ची सामाCय काळजी (Rहणजे �व9छता, खाणे-�पणे, मलम<ू �वसजन) न घेता येणे.  

• भावनांचा अभाव, कुठेह� ल< नसणे आ2ण �वVच= अ(लjतता. 

• �वVच= वागणे, कधीकधी �वत:ला Hकंवा इतरांना इजा होणे. 

• आ:मह:येचा �य:न Hकंवा इतरांवर हDला करणे. 

• ?न�ानाश Hकंवा सतत cबघडलेले झोपेच ेचA.  

• घ0न पळून जाणे Hकंवा Iदवसा-रा=ी कधीह� घर� येणे.  

• व�तुि�थतीशी संबंध तुटणे व वेगhयाच �व]वात वावरणे. 

• �थळ काळ आ2ण �संगाच ेभान ?नसटणे. 

• कधीकधी �वत:चीह� ओळख �वसरणे.  

• �वVच= हालचाल� व हावभाव तहे� काह� कारण नसताना. 

• कुटंुबीय व (म= मंडळींची ओळख �वसरणे. 

• कोठेह� कपड ेघालणे Hकंवा काढणे, इतरांच ेकपड ेघालणे, �वत:च ेकपड ेफाडून टाकणे इ. 

• या तAार� असनूह� डॉfटरांकड ेयायला तयार न होणे, आपDया आजाराची जाणीवच नसणे.  

Uया 9यfतीला वर�ल �माणे VचBह ल<णांपैकR ठळक केलेDया ?नदान दोन तAार� लाग ूअसतील :यांना �म�वकार 

झाला आहे असे अनुमान काढता येत.े  

हा आजार सुgवातीस येत-जात राहतो. उपचार न झाDयास काह� वषा;नी आजार कायमचा Vचकटतो.  

या आजारासाठT कोणतीह� रfत तपासणी Hकंवा खास तपासणी नाह�. केवळ ल<ण VचBहांव0न (मळणार� (माIहती 

आ2ण ?नर�<णे) रोग?नदान करायच ेअसत.े 
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ह� ल<णे एक मIहBयापे<ा कमी काळ असतील तर हा ता:का(लक �म�वकार आहे असे समजावे. ल<णे 

मIहBयापे<ा अVधक काळ Iटकून असतील तर आजार जा�त गंभीर समजावा.   

उपचार 

मह::वाची चांगल� गोYट bहणज ेया आजारासाठT चांगल� औषधे उपल}ध आहेत. बहुतेक g^ण 

याने छान बरे होतात. ह� औषधे �व�त आहेत आ2ण सरकार� दवाखाBयात तर ती मोफतच 

(मळतात. 

सामाBयपणे या आजारावर fलोरॅनफे(मकॉल, हॅलोपेZरडॉल, थायोZरडॅ2झन Hकंवा Jाय¨लूपेरा2झन ह� औषधे वापरल� 

जातात. याबWल अVधक तपशील औषधां�या पZर(शYटात Iदला आहे.  

या औषधांचा उपयोग झाला नाह� तर नवीन औषधेह� उपल}ध आहेत. 

• ज ेg^ण त�डाने गोhया घेत नाह�त :यांना मIहBयातून एकदा इंजेfशन देrयाची सोय आहे. यामुळे 

गोhयांपे<ा थोडा जा�त =ास होतो पण औषधाची काळजी नसत.े समुारे द�ड-

दोन मIहBयात औषधोपचारांनी ७५% g^ण सधुारतात.  

• काह� g^णांमiये सौbय �वQयुतलहर�ं�या शॉकचे उपचार कराव ेलागतात. 

• ?नय(मत औषधोपचारांनी आजार दबनू राहतो पण औषधे सोडDयास परत 

उसळतो. 

• घरातDया कोणालातर� ?नय(मत गोhया देrयाची आ2ण :या g^णांपासनू सुरu<त ठेवrयाची जबाबदार� 

vयावी लागत.े याबWल घरातDया जबाबदार 9यfतीला तयार करायला पाIहज.े 

• हे औषधोपचार कायम vयाव ेलागतात (जसे मधुमेह Hकंवा अ?तरfतदाबासाठT.) 

• उपचारामुळे समुारे ७०-९५% g^ण सामाBय जीवन जग ूशकतात, अथा4त :यासाठT कौटंुcबक आधार आ2ण 

थोडा पाठपुरावा करावा लागतो. Uयांना असा आधार (मळत नाह� त ेg^ण cबघडत जातात. g^ण बरा 

होणार कR आजार Iटकून राहणार हे थोडसेे आजारा�या उप�कारावरह� अवलंबनू असते.  

पनुव4सन 

औषधोपचारां�या बरोबरच g^णाच ेमान(सक व सामािजक पनुव4सन करrयाचीह� गरज असत.े यासाठT समुपदेशकाची 

मदत vयावी. शुभाथ�च ेशै<2णक नुकसान टाळrयासाठT आ2ण दैनंIदन 9यावसा?यक कामकाज IटकवrयासाठT 

�य:न कराव ेलागतील.  
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• शुभाथ�साठT मनोरंजनाच ेकाह�तर�

असतील तर काह� �कार जुळत

काम वगैरे) 

• शार�Zरक >म Hकंवा 9यायाम, 

• खाrया�पrयाकड ेदलु4< होऊ देऊ

पाIहजे. 

• औषधोपचारांनी बहुतके g^ण बरे

वगैरे �]न कुटंुब आ2ण डॉfटस4

आशेने काह� लोक ल^न लावनू

मु_य bहणजे या आजाराची कDपना

तशाच इतर 9यfतीशी सांगनू सव0न

एक तर मुलांमiये या आजाराची

मुलावर तो अBयाय ठरेल. या 

मया4Iदत उIWYट साiय झाले तर�

• काह� कुटंुबांना या आजाराबWल

हे क0 Qया पण :याबरोबर औषधोपचारांचा

काळजी vया. हे काम कौशDयाच ेआहे

• :या :या गावातले / व�तीतले 

केला तर जा�त सोपे जात.े यामुळे

आधार (मळवता येईल. 

• शुभाथ��या बाबतीत �थावर जंगम

याबWल सामोपचाराने ?नण4य vयायला

मदत लागणार आहे हेह� ल<ात

द<ता vयायला पाIहजे.  

• कधीकधी या g^णांवर घरात, 

Hकंवा वसतीगहृांमiये ?नर?नराळे

शकतात. ल�Vगक छळ, व इतर

उDलंघन होrयाची शfयता असते

सूचना (मळाDयास कुटंुबातील 

9यfतींशी आपण बोलले पाIहजे
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काह�तर� माग4 शोधले पाIहजेत. मनोरंजनाच ेकाह� �कार :या 

�कार जुळत नाह�त. हे थोड ेशोधाव ेलागेल. (भजन, वाचन, खेळ, 

, खेळ याचा पनुव4सनात ?नि]चत उपयोग होतो. 

देऊ नये. शfती आ2ण आरो^य IटकवrयासाठT यो^य व पुरेसा

बरे होतात. मा= या 9यfतीने ल^न कराव ेकR नाह�, मुले

डॉfटस4 Hकंवा समुपदेशक यांनी ठरवायला पाIहज.े मा= आजार

लावनू देतात हे काह� बरोबर नाह�, याने उलट दोBह� 9यfतींचे

कDपना न देता कोणाशी ल^न करणे यो^य नाह�. काह� शुभाथ�

सांगनू सव0न ल^न होत ेअसे Iदसत.े अशा वेळी मुले न होऊ देणे

आजाराची शfयता असत ेआ2ण संगोपनासाठT पZरि�थती अनुकूल

 9यfतीने �वत:ची काळजी घेणे व इतरांवर कमीत कमी

तर� चांगले असते. 

आजाराबWल धा(म4क Hकंवा पारंपZरक इलाज, �वधी इ. करावेसे वाटतात

औषधोपचारांचा आFह धरा. :यां�या भावना दखुावणार नाह�त

हे काम कौशDयाच ेआहे. 

 Hकंवा पंचAोशीतले असे काह� g^ण व :यांच ेकुटंुबीय यांचा

यामुळे माणूस एकटे पडrयाची भावना राहणार नाह� व एकमेकांपासनू

जंगम मालम:त�ेया वारसाहfकाचा, वाटणीचा मुWा =ासदायक

vयायला पाIहज.े :या 9यfतीला भावा बIहणींची व इतर 

ल<ात ठेवायला पाIहजे. पण तसेच शुभाथ�वर अBयाय होणार

, शेजारय्ांकडून 

?नर?नराळे अ:याचार होऊ 

इतर मानवी हfकांच े

असत.े याबWल काह� 

 जबाबदार 

पाIहज.े  

46 

 9यfतीशी जुळणारे 

, बागकाम, शेतात 

पुरेसा आहार असला 

मुले होऊ Qयावीत का? 

आजार बरा होईल या 

9यfतींच ेहाल होतात. 

शुभाथ� 9यfतींच े

देणे >ेय�कर. कारण 

अनुकूल नसत.े :यामुळे 

कमी भार टाकणे एवढे 

वाटतात. हव ेतर :यांना 

नाह�त एवढ� मा= 

यांचा एक आधारगट 

एकमेकांपासनू थोडा 

=ासदायक ठ0 शकतो. 

कुटंुबीयांची कायम 

होणार नाह� याची पण 
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आरो^य काय4क:या;ची जबाबदार� 

आपल� मु_य भू(मका ह� g^ण बरा होrयाची असायला पाIहजे. िजथे द< काय4कतl आहेत ?तथे अVधकाVधक g^ण 

बरे होतात हे नfकR आहे. खाल�ल गोYट� ल<ात ठेवा.कुटंुबातDया लोकांना आ2ण इतर जणांना या आजारां�या 

खाणा-खुणा, औषधोपचारां�या सोयी आ2ण इतर काळजी याबWल जागतृ करा.   

• हा आजार बरा होणारा आहे हे :यां�या मनात ठसवा. 

• या आजाराशी Vचकटलले दषूण, कमीपणा वगैरे गैरसमजुती दरू करrयाचा �य:न करा. यासाठT 

अवतीभवती�या कुटंुबांमiयेह� जागतृी 9हायला पाIहजे. यामुळे आपोआप औषधोपचाराच े�माण वाढेल व 

g^ण लवकर बरे होतील. मु_य bहणजे लोकांनी आजारा�या खाणाखुणा Iदसताच :या 9यfतीला Hकंवा 

कुटंुबाला यो^य प|तीने पुढच ेउपाय सुचवले पाIहज.े  

• सरकार� िजDहा g^णालयांमiये औषधोपचार आ2ण तU!सेवा उपल}ध असतात आ2ण या सेवा चांगDया 

असतात. �वनाकारण खाजगी डॉfटरांची cबले वाढवनू कुटंुबाच ेआVथ4क नुकसान क0 नका. तथा�प हे 

आजार लांबलचक चालणारे असतात. :यामुळे एकूण खच4 बराच होतो. bहणूनच हfकाचा मोफत 

औषधोपचार सोडून खVच4क उपचार क0 नका.  

• काह� सरकार� डॉfटरांना g^णां�या एकूण पZरि�थतीची पुरेशी जाणीव नसत.े :यामुळे :यां�या अपे<ा 

अवा�तव असतात Hकंवा कुटंुबीयांना त ेकाह�बाह� बोलतात देखील, असा �कार ल<ात आला तर सौbय 

श}दात डॉfटरांना याची कDपना देऊन �वनंती करावी. सरकार� डॉfटर�या अना�थेमुळे काह� लोक 

?तकडची पायर� चढायला तयार नसतात. ह� पZरि�थती आपण बदलायला पाIहज.े :यासाठT थोड ेकYट 

vयावे लागतील. 

• कुटंुबालादेखील आपण हा आजार कायमचा आहे आ2ण :याची जबाबदार� कायमचीच होणार आहे याची 

नीट कDपना Qयायला पाIहजे. ?नय(मत औषधोपचारांनी g^ण सधुारतो पण गोळी चुकता कामा नये हे 

सांगायला पाIहजे. :यांचा उ:साह आ2ण ऊजा4 वाढावी bहणून अशाच इतर कुटंुबांशी :यांची ओळख क0न 

Qया. एकमेकां�या मदतीने हळूहळू त ेअVधक चांगले �य:न करतील. ब� याच वेळा अशा भेट�गाठT हा एक 

मह::वाचा टjपा होतो. :यानंतर गोYट� वेगाने सधुा0 शकतात. हा केवळ माIहतीचा �]न नाह� तर 

मनोभू(मकाच बदलrयाचा मुWा आहे. 

• कुटंुबीयांना इतर जबाबदारय्ांची माIहती क0न Qया. bहणजे इतर काळजी कशी vयायची, औषधांच े

दYुपZरणाम, आजारातले धोके (उदा. आ:मह:या Hकंवा हDयाची शfयता) �व�छतबेWल सूचना आ2ण 

युf:या सांगा. खाrया�पrयाबWल काह� सूचना इ.  

• :या कुटंुबाला केवळ आजार� माणूस आ2ण आजार एवढ�च काळजी नसत ेतर (श<ण, ल^न, सामािजक 

संबंध वगैरे अनेक गोYट�ंची Vचतंा असत.े कुटंुबाचा (म= bहणून तुbह� या ह� बाबतीत थोडीफार मदत 

:यांना क0 शकता. यामुळे आपलेह� जीवन आ2ण जाणीव अVधक पZरपूण4 होत जात.े 
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• काह� g^णांना बरे 9हायला वेळ लागतो पण धीर धरा आ2ण कुटंुबीयांनाह� धीर Qया. 

 

�वयं अ8ययन 

उजळणी : अ) Hम�वकाराच ेसवाBधक मह��वाची ५ लAण-BचCहे कोणती? ब) वैgयकhय उपचारानंतर अंदाजे Tकती 

टOके Hम�वकाराच े:�ण बरे होतात? 

मनोभ�ूमका :खाल( वतमानप<ात आलेल( एक बातमी आहे ती वाचा. या बातमीत+या डॉOटर दांप�याने असे काय 

केले जे बहुतके डॉOटस करत नाह(त? आपला हरवलेला मनो:�ण परत आ+यानंतर �या कुटंुबात काय काय घडले 

असेल त े२-३ ओळीत �लहा. 

�वचार करा :ल�न आ�ण �थावर जंगम मालम�तचेा मbुा गभंीर मनो:�णांसाठ� मह��वाचा होऊ शकतो. समजा 

तुमचा �वत:चा भाऊ Tकंवा बह(ण मनो�वकारU�त अस+यास तुRह( काय �वचार कoन Gनणय tयाल? 

कायानुभव : Hम�वकार उफ  वडे या आजाराबbल काह( )हदं(/मराठ� �सनेमा आहेत काय? �यांची नावे �लहा. �यातला 

एखादा �सनेमा �वत: पहा. यातून तुRह( कुठले मbुे लAात tयाल? 

 

बातमी : इं.डयन एfस�ेस मुबंई या वत4मानप=ात आलेल� एक बातमी 

मनो�वकारतU! डॉfटर जोडjयाने र�:यावर भटकणारे मनोg^ण  उपचार क0न आपापDया घर� 

पाठवले.  

?नराद पांढर�पांड ेयांनी Iदलेल� बातमी. 

>ी. भारत वटवांनी हे काह� सामाBय मनो�वकारतU! नाह�त. या माणसाचे �दय सोBयाचे आहे. समुारे 
३००० कुटंुबे :यांचे नाव काढत आहेत. बोर�वल��या या डॉfटरने र�:यावर भटकणा� या �(मYट 
माणसांना शोधनू, उपचार क0न :यां�या कुटंुबाशी सपंक4  क0न पनुव4सन केले आहे. याची सgुवात Uया 
पासनू झाल� तो मनोg^ण :यांना आजह� आठवतोय. हा माणूस र�:या�या बाजू�या गटारातनू 
नारळा�या करवटं�ने पाणी �पत होता हे पाहून मा~यातला माणूस जागा झाला आ2ण मी त ेआ9हान 
�वीकारले....   या कामात डॉ. भारत यांनी :यांची प:नी डॉ. ि�मता वाटवानी यांनीह� या कामात 
मदत केल�. अशा प|तीने आतापय;त ३००० मनोg^णानंा :यांचे घर परत (मळाले आहे..... 
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12. मनोव�थेचे आजार: उCमाद आ�ण अGतनैराMय 

हे दोन मनोव�थेच ेHकंवा मडू cबघडrयाच ेआजार असतात. उBमाद आ2ण अ?तनैरा]य ह� याची दोन टोके आहेत. 

काह� g^णांमiये :यातला एकच �कार Iदसतो तर काह� जणांमiये आलटून पालटून दोBह� cबघाड Iदसनू येतात. 

�ौढ लोकसं_ये�या समुारे १.५% �माणात हे आजार आढळतात. या g^णांना आपDयाला आजार असDयाची 

गंधवाता4 नसत.े :यामुळे :यांना डॉfटरकड ेघेऊन जायला बर�च खटपट करावी लागत.े 

उBमाद 

>ी. ऊFसेन यादव वकRल हे आ:ता ?तशी�या वयात आहेत. दोन 

मIहBयांपूव� :यांनी आपDया अ(शलाला चfक धमकR Iदल� आ2ण 

मग मोठे भांडण उ�वले. हDल� हे वकRल महाशय फारच भांडखोर 

आ2ण (शवीगाळ करणारे झाले आहेत. असेह� कळले कR त ेआपDया 

मुलांना मधून मधून मारहाण करतात आ2ण व.डलधारय्ांचा 

अपमानपण करायला लागले आहेत. :यांना आवरणे सोपे नसत.े 

:यामुळे हळूहळू :यांचा 9यवसाय कमी होत चाललाय. :यां�या 

कुटंुबात पूव�पासनू थोडी कDपना आहे कR आपला बाबा जरा गरम 

डोfयाचा, आAमक, बडबOया आ2ण धसमुसळा आहे. पण हा आजार 

असेल असे कुणाला वाटले नाह�. असे झटके :यांना पूव�ह� आले होत ेपण :या�याकड ेलोकांनी दलु4< केले. :यांची 

बायको मा= आता यामुळे हैराण झाल� आहे. शेवट� :यां�या एका (म=ाने :यांना हळूहळू पटवनू वैQयकRय 

उपचारांसाठT तयार केले आहे. यादव वHकलांना �वत:ला आता काह�तर� आजार आहे याची बार�क जाणीव झाल� 

आहे. उपचाराच ेथोड ेबरे पZरणामपण Iदसताहेत.  

उBमाद या आजारात माणूस अ:यंत अ�व�थ, VचडVचडा होतो. :याचा मडू नेहमी वर तरंगत असतो आ2ण एकूणच 

हालचाल�मiये वेग आ2ण जोर असतो. अशी 9यfती �वत:ला फार भार� समजत.े असा झटका ३-४ मIहBयांपय;त 

Iटकतो आ2ण मग पूण4 बरा होतो  पण त ेपुढ�ल झटका येईपय;त. हा आजार काह�सा अनुवं(शक आहे; यात काह� 

जैवरासाय?नक दोष ?नि]चत असतात. अशा ब� याच 9यfतींमiये लहानपणी मान(सक �वकासात काह�तर� अडथळे 

पण आले असrयाची शfयता असत.े असा माणूस कुठDयाह� गोYट�ला पटकन �?तवाद (अरे ला का रे) करतो. 

अशा 9यfतीच ेल< चंचल असत ेमा= यांचा मडू आनंद� Hकंवा अ:यानंद या पातळीवर असतो. ब� याच वेळा 

बोलrयामiये फार जोर असतो आ2ण बोलताना थांबवणे अवघड जात.े �वत:बWल �ामक मोठेपणा�या कDपना 

Hकंवा इतरांकडून धोका असDया�या खो�या कDपना Iदसनू येतात. पण ह� 9यfती समाजात (मसळून वागत.े 
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कधीकधी अशी 9यfती काह� धाडसी कृ:यपण करायला मागेपुढे पाहत नाह�. भूक आ2ण झोप यांच ेचA cबघडलेले 

असत.े या लोकांना कधीकधी भडक कपड ेघालावेसे वाटतात. पुgषांना या काळात जा�त ल�Vगक इ�छा जाणवत.े 

मा= खुW :या 9यfतीला या आजाराची काह�ह� जाणीव नसत,े ती �य:नांनी 

क0न Qयावी लागते.  

खाल�ल काह� खाणाखुणांव0न हा आजार ओळखता येईल.  

• बोलrयाचा वेग वाढलेला असणे. 

• अ�व�थता 

• VचडVचडपेणा 

• बढाईखोरपणा Hकंवा भ9य Iद9य पण अवा�तव कDपना. 

• काह� लोकांमiये हा आजार थोडा सौbय �व0पात येतो. 

या आजाराला औषधोपचाराने उतार पडतो. (लVथयम, काबा4मॅझपेाईन, सो.डयम 9हॅल�ोएट यापैकR औषधे वापरल� 

जातात. कधीकधी इलेfJ�क शॉक थेरपीचा उपाय करावा लागतो. तसेच समुपदेशन क0न उपचार आ2ण एकूण 

वागणुकRत बदल घडवrयासाठT सहकाय4 (मळवाव ेलागत.े  

अ?तनरैा]य 

कDपना बर�च वषl एक शांत Hकंवा खरे तर द:ुखी bहणून ओळखल� जायची. ल^नानंतर ?तला दोन मुल ंझाल� पण 

?तच ेनैरा]य कमी होrयाऐवजी वाढत गेले. ?त�या नव� याला ?त�या :या द:ुखीपणाच ेनेमके कारण सांगताह� येत 

नाह�. सासरची सगळी मंडळी याबWल Vचतंतेच असतात. माग�या वष� कDपनाची 

आई वारल� आ2ण कDपना इतकR द:ुखी आ2ण ?नराश झाल� कR ?तने खाणं �पणं 

देखील कमी क0न टाकले. ?तच ेवजन खूप कमी झाDयामुळे ती एकदम रोड झाल� 

आहे. काय कराव ेहे कुणालाच कळत नाह�. तीन मIहBयांपूव� ?तची सास ूघरात 

नसती तर कDपनाने गळफास घेऊन आ:मह:याच केल� असती. सास ूघर� असDयाने 

सुदैवाने ती वाचल�. पण कालच ?तने परत एकदा कRटकनाशकाची बाटल� घेऊन 

आ:मह:येचा आणखी एक �य:न केला. नव� या�या ओळखी�या एका सरांनी 

कDपनाची मन:ि�थती पाहून ?तला मनो�वकार तU!ाकड ेघेऊन जाrयाचा सDला 

Iदला. पण कDपना मा= यायला तयार न9हती पण कशीबशी ती तयार झाल�. डॉfटरांनी ?तला तपासनू उपचार 

सु0 केला आहे व २ मIहBयात बरे वाटेल असे सांVगतले आहे. फfत गोhयां�या उपचारावर आ2ण समुपदेशनानंतर 

कDपना दोन मIहने पुYकळ सधुारत ेआहे. चहेरा आता जरा आनंद� Iदसायला लागला आहे आ2ण घरातील 
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छोट�मोठT कामेपण आता ती करायला लागल� आहे. �वत:ला बरे वाटDयामुळे ती आता गोhया पण रोज घेत.े 

गोhयांनी हा आजार बरा होऊ शकतो हे आधीच माह�त असत ेतर Hकती बरे झाले असत.े 

अ?तनैरा]याचा आजार ि�=यांमiये, जा�त �माणात आढळतो. तोह� तgण वयात जा�त आढळतो. एकाकR Hकंवा 

घट�फोट�त व पZर:यfता ि�=यांना या आजाराची शfयता जा�त असते. या आजारात आ:मह:येचा धोकाह� 

संभवतो. काह� जैवरासाय?नक आ2ण हाम�नच ेदोष या आजारास कारणीभूत असतात. एकाकRपणामुळे हा आजार 

वाढत जातो आ2ण आ:मह:येचा धोकाह� वाढतो. काह� जणां�या बाबतीत बालपणी�या वाढ-�वकासामiये काह� 

अडथळे Hकंवा =ास हे ह� एक या आजाराच ेकारण अस ूशकते. 

आजार?नदान 

आजाराच े?नदान करrयासाठT खाल�लपैकR ?नदान दोन तर� ल<ण VचBहे असायला पाIहजते. 

• सतत द:ुखी वाटणे, दैनंIदन कामकाजात रस नसणे/कमी होणे. तणाव, द:ुख Hकंवा Vचतंा Iदसनू येणे.  

• या(शवाय इतर काह� ल<ण VचBहेह� अस ूशकतात. 

• झोपेत सतत 9य:यय येणे. 

• पहाटे लवकर जाग येणे Hकंवा अवेळी उठणे. 

• थकवा  

• भूक जाणे. 

• कामावर Hकंवा (श<णावर ल< नसणे. 

• आ:मह:येचे �वचार येणे. 

• छातीत धडधड, हाताला कंप, चfकर येणे 

• शर�रात कोठेह� Hकंवा सव4= दखुणे Hकंवा वेदना. 

• ब|कोYठ, ल�Vगक इ�छा कमी होणे. 

अ?तनैरा]याचा हा झटका काह� आठवड ेIटकून ओसरतो पण परत येऊ शकतो. :या 9यfतीला अ?तनैरा]याचा 

झटका येrयाची मनातूनच चाहूल लाग ूशकत.े  

अ?तनैरा]याला आता पZरणामकारक औषधे उपल}ध आहेत, यासाठT औषधां�या �करणात जा�त माIहती Iदल� 

आहे. औषधाबरोबरच शॉकचे उपचार, �काशHकरणांच ेउपचार, चंुबकRय उपचार, 9हेगस चेतातंतू उ:तिेजत करणे इ. 

उपायांचा उपयोग होऊ शकतो. 

अथा4तच समुपदेशन, सामूIहक उपचार, कौटंुcबक उपचार, आ2ण वागणूक 9यव�थापन या उपायांचाह� उपयोग होऊ 

शकतो. 
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बायपोलर Hकंवा मडू खाल�-वर होणे. 

बायपोलर bहणजे उBमाद आ2ण अ?तनैरा]य आलटून पालटून येत राहाणे. :यामधला काळ ठTक जातो. साधारणपणे 

२०-३० या वयोगटात हा आजार सु0 होतो. :याच ेबरेच उप�कार आहेत आ2ण कारणेह� अनेक �कारची आहेत. ---

अनुवं(शक, जैवरासाय?नक, मनो�वकासातील दोष, तणाव, ?न�ानाश आ2ण थायरॉईड हाम�नची कमतरता ह� :यातील 

मह::वाची कारणे आहेत. उBमादाचा झटका ३-४ मIहने Iटकून राहू शकतो. पण अ?तनैरा]याचा झटका यापे<ाह� 

अVधक काळ Iटकू शकतो. यासाठT वापरल� जाणार� औषधे bहणजे (लVथयम, काबा4मॅझटे�न तसेच मडू उ:तजेक.  

 

�वयं अ8ययन 

उजळणी : उCमाद आ�ण अGतनैराMय यातले ५ मह��वाच ेफरक कोणत ेआहेत याची नmद करा.  

मनोभ�ूमका :आप+या सवा#चा मडू कधी ना कधी खूप चांगला Tकंवा वाईट अस ूशकतो. �याला आजार Rहणता येईल 

का? आजबूाज9ूया मंडळींपैकh कोणी तुRहाला खूप द:ुखी Tकंवा हवेत तरंगWया इतका आनंद( )दसनू येतो काय? 

�यांना तुRह( Fथम पा)हले तVेहा तुRहाला काय वाटले? 

�वचार करा :इGतहासात उCमाद Tकंवा अGतनैराMय असलेले लोक होऊन गेले. यापैकh काह(ंची नावे तुRह( सांग ूशकाल 

काय? आ�ण �यांना जर �या वेळी आधुGनक उपचार उपलaध असत ेतर इGतहास कसा बदलला असता?  

कायानुभव : अशा मनो:�णां9या कुटंुबांना भेट देऊन �यांच ेएकूण जीवन व अडचणी समजावनू tया. याबbल 

डायर(म8ये नmद( करा. 
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13. फेफरे 

कमला ह� सहा वषा;ची मुलगी आहे आ2ण ती आता शाळेत जायला लागल� आहे. ती दोन वषा;ची असताना 

अंगणवाडीतच ?तला पIहला झटका आला. घाब0न गेलेDया बा©नी ?त�या आईला बोलावणे पाठवले. :यां�या 

bहणrयानुसार कमला अचानक आचके देऊ लागल�. हातपाय थरथरायला लागले आ2ण शर�र कडक होऊन ती 

ज(मनीवर पडल�. ?त�या त�डातून फेस येत होता आ2ण डोळे वर�या Iदशेला Hफरलेले होत.े त�डातून रडrयासारखा 

बार�क आवाज येत होता आ2ण हाका मा0नह� ती �?तसाद देत न9हती. �ॉकमiये ?तने लघवीदेखील केल� होती. 

काह� सेकंदात झटका संपDयावर ती जणू बेशु| होऊन झोपी गेल�. सगळी मुल ंघाबरल�, काह� पळून गेल�. 

घाबरलेDया आईने कमलाला �ाथ(मक आरो^यक� �ात नेले व सव4 माIहती सांVगतल�. ?तथDया डॉfटरने सांVगतले कR 

हे नfकRच फेफरे असणार.परत झटका आDयास सतत उपचार vयायला लागतील. या(शवाय म�दतूU!ाकड े

दाखवायलादेखील :याने सांVगतले. पfके रोग?नदान होrयासाठT आ2ण उपचार 9यवि�थत होrयासाठT :या�या मत े

िजDहा g^णालयातील तU!ाकड ेजाणे मह::वाचे होत.े िजDहा g^णालयात डॉfटरांनी सव4 चौकशी क0न औषधे 

Iदल�. (शवाय :यां�याकडचा सDलागार खूपच चांगला होता. या समुपदेशकाने कमला�या आई-व.डलांना बसवनू 

आजाराची व उपचाराची सगळी माIहती सांVगतल�. काय काय काळजी vयायची त ेसांVगतले आ2ण �वत:चा फोन 

नं. Iदला. आता कमलाला उपचार चालू आहेत आ2ण फेफरे येत नाह�. मा= ?तला अजनू ३-४ वषl उपचार vयायला 

लाग ूशकतात. 

फेफरे रोगातील घटना 

येणार� �:येक फRट ह� काह� फेफरे नसत.े बहुतेक वेळा तापामुळेच झटके येतात. मा= काह� मुलांना येतात त े

झटके फेफ� याच ेअसतात. कमला�या वर�या गोYट�च ेवण4न मोqया फेफ� याच ेआहे. या(शवाय इतरह� काह� 

फेफ� याच े�कार आहेत. �ौढामंiयेपण फेफरे येऊ शकत.े कमलासारखी शेकडो मुले फेफरेF�त आहेत. येणा� या 

झटfया�या वण4नाव0न आपDयाला फेफरे ठरवता येत ेपण उपचारासाठT तU!ांची मदत लागत.े झटfयांची इतर 

कारणे नाह�त ना याची खा=ी करावी लागत ेआ2ण उपचाराच ेयो^य पया4यह� ?नवडावे लागतात. 

खरे bहणजे फेफरे हा काह� मान(सक आजार नाह�. पण फेफ� यावर उपचार करताना औषधांच ेकाह� अपZरहाय4 

दYुपZरणाम असतात आ2ण कुटंुबह� VचतंाF�त असत,े bहणून समुपदेशनाची नेहमीच गरज असते. या मुलां�या 

उपचारामुळे शालेय (श<णात थोडासा अडथळा ?नमा4ण होतो, आ2ण पुढे 9यवसाय ?नवडतानाह� सुरu<त पया4य 

?नवडावा लागतो. यामुळेच आपण या मुलांनाह� आपDया शुभाथ��या याद�त ठेवायला पाIहजे. या आजाराच े�माण 

२०० मुलांमiये १ असे पडत.े काह� मुलां�या बाबतीत हे फेफरे थांबनू जात ेतर काह� जणांना आयुYयभर हा आजार 

पुरतो. म�दमूiये एका �वQयुत वादळामुळे फेफरे ?नमा4ण होत असत.े यामागे काह� अनुवं(शक कारणे अस ूशकतात 

Hकंवा �सुती�या वेळी म�दलूा झालेल� इजा पण अस ूशकते. Hकंवा कधी जBमानंतर बाळ न रडDयामुळे �ाणवायू 
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कमी पडणे ह� कारणे अस ूशकतात. पण बहुतके वेळेस कारण 

असे समजत नाह�. फेफ� याचा झटका येrयाआधी काह� पूव4सूचना 

(मळू शकतात. काह� �नायू उडणे bहणजे :यांची अनैि�छक 

हालचाल, मुठT वळणे Hकंवा पाय आखडणे या घटना घडतात. 

शर�राच ेजोरदार झटके १०-३० सेकंदांपय;त Iटकतात. मलू ग�धळून 

गेलेले असत ेआ2ण झटfयानंतर १-२ तास चfक झोपी जात.े 

हातापायां�या हालचाल� अगद� वेगाने होतात, मान आ2ण 

चहेरादेखील हलत असतात.  झटका संपDयावर अशfतपणा येतो 

आ2ण डोके दखुत राहत.े झटfयां�या वेळी डोळे उघड ेअसतात 

आ2ण बुबुळे वर जातात, लाळ गळते आ2ण काह� <ण ]वसन थांबलेले असते. अशी Hफट कधीह� आ2ण कुठेह� 

येऊ शकते. झटका येऊन गेDयावरह� म�दचू े�वQयुत आलेख पाहून रोग?नदान ?नि]चत करता येत.े पण हे काम 

काय4<म तU!ांनीच करायच ेअसत.े  

झटfयांनंतर मुल Hकंवा 9यfती बर� होत ेआ2ण शfयतो िजवाला धोका नसतो. मा= झटfयाची एकूण 9याjती ५ 

(म?नटापे<ा जा�त राIहल� तर त:काळ डॉfटरकड ेBयावे लागेल. अशा 9यfती दगाव ूशकतात. 

हा आजार शfयतो शालापूव4 वयात येतो. परंतु पIहला झटका आDयानंतर कदाVचत २-३ वषl दसुरा झटका न येणे 

शfय असते. bहणूनच शfयतो पIहDया झटfयानंतर लगेच उपचार सु0 करत नाह�त. पुढचा झटका आला तरच 

उपचार सु0 करतात. फेफ� यासाठT औषध देणे, न देणे हा एक मह::वाचा ?नण4य असतो. काह� g^ण औषधा�वना 

ठTकठाक राहू शकतात. या बWलच े?नण4य डॉfटर, g^ण आ2ण पालक या सगhयांनी (मळून vयायचा असतो.  

फेफ� यावरच ेऔषधोपचार 

शfयतो पIहDया झटfयानंतर डॉfटर लगोलग उपचार सु0 कर�त नाह�त. दोन वषा4त दसुर� फRट न आDयास 

औषधांची गरज नाह� असे धरले जात.े काह� मुलांना दसुरा झटका येतच नाह�. मा= दोन वषा4त एक Hकंवा अनेक 

झटके आले तर मा= औषधे Qयावी लागतात. 

• फेफ� यासाठT साधारणपणे १-२ औषधे एक= Iदल� जातात. यामुळे साधारणपणे ६०% बालकांना/9यfतींना 

फेफ� यापासनू मुfत जीवन जगता येत ेपण औषधे घेत राहावी लागतात. औषध के9हा थांबवायच ेयाबWल 

डॉfटर ठरवतील. सामाBयपणे सु0 केDयानंतर ४ वष4 सतत औषधे Iदल� जातात आ2ण :यानंतर फेर�वचार 

करता येतो.  
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• औषधे घरात नीट सुरu<त ठेवावीत, कुणीतर� :याची जबाबदार� vयावी. g^णाला या 9यfतीने ?नय(मतपणे 

औषध Qयाव ेHकंवा 9यव�था करावी.  मलू चुकून औषध जा�त खाणार नाह� यासाठT सुरu<त Hकंवा 

कुलपात ठेवलेले बरे. 

• बहुतके औषधांनी झोपाळूपणा, अ�व�थता आ2ण ग�धळलेपण असे दYुपZरणाम होतात. यामुळे शै<2णक व 

9यावसा?यक कामांमiये अडथळे येतात. काह� औषधांनी कंप सुटतो, डोके हलके वाटत ेआ2ण डोकेदखुीचा 

=ास होऊ शकतो. 

• या औषधांनी आराम न वाटDयास काह� पया4य आहेत. योग आ2ण �ाणायाम यामुळेह� काह� g^णांना 

आराम (मळतो असे Iदसत.े पण यावर नीट संशोधन 9हायला पाIहजे. आयुवlदातह� काह� उपचार आहेत. 

:यावरह� जा�त ठोस संशोधन होऊन पZरणामकारकता आ2ण g^ण ?नवड ?नि]चत झाल� पाIहज.े हे 

पया4यी उपचार कुणाला उपयोगी पडतील याबWल :या :या डॉfटरने ?नण4य घेणे चांगले. 

• g^ण �=ी Hकंवा मुलगी असेल तर पाळी येणे, गरोदरपणा, कुटंुब?नयोजन आ2ण काह� �=ीबीजांड दोषां�या 

संदभा4त �वशेष काळजी आ2ण सDला लागतो. डॉfटरांना आ2ण समुपदेशकांना याबWल यो^य माIहती देऊन 

यो^य तो सDला vयावा आ2ण :या�माणे 

काळजी vयावी.  

आरो^य काय4क:या;ची म_ुय 

जबाबदार� 

कोणतेह� बालक/9यfती वैQयकRय मदती(शवाय 

राहू नये याची आपण काळजी घेऊ शकतो. 

फेफ� याच ेg^ण माIहतीव0न शोधून काढणे, 

:यांना डॉfटरांपय;त घेऊन जाणे आ2ण 

औषधोपचार ठरला असDयास :याचा पाठपुरावा 

या मह::वा�या गोYट� आपण क0 शकतो.  

• आरो^य काय4क:या;नी आ2ण समुपदेशकांनी g^णांना आ2ण :यां�या कुटंुबीयांना या आजारा�या 

पZरणामांबWल माIहती तर Qयावीच (शवाय :यांना धीर Iदला पाIहज.े :या कुटंुबाला या आजाराची 

व�तुि�थती समजायला व �वीकारायला मदत करावी लागत.े :या बालका�या शै<2णक �गतीत थोडा 

अडथळा ?नमा4ण झाला असला तर� सुरu<तत�ेया xYट�ने औषधोपचार मह::वाचा असतो हे मनात ठसवाव े

लागत.े काह� वषा4नंतर औषधे बंद करता येतात असेह� सांगायला पाIहज.े फेफरेF�त बालकां�या पालकांचा 

आधारगट ?नमा4ण करता आDयास चांगले. अशा आधारगटांमुळे एकमेकांची मदत घेता येत ेव उ:साह 

Iटकून राहतो. 
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• �ाथ(मक �वा�ªय क� � Hकंवा Fामीण g^णालयात फेफ� यासाठT औषधे उपल}ध असतात. ती नसDयास 

आपण :यासाठT �य:न करायला पाIहजे. या औषधांच ेसामाBय दYुपZरणाम g^णांना आ2ण पालकांना 

समजावनू सांगायला पाIहजेत. या आजाराबWल वग4(श<कांना आ2ण बालका�या (म= मैc=णींना देखील 

सांगनू ठेवायला पाIहज.े �संग आला तर काय करायच ेयाबWल सूचना देऊन ठेवायला पाIहजे. 

• fवVचत तुम�यासमोर फेफ� याचा झटका आDयास कोणत े�थमोपचार करायच ेयाची आपDयाला माIहती 

हवी. ह� माIहती पालकांना तसेच (श<कांनाह� सांगनू ठेवायला पाIहजे. मु_य bहणजे g^णा�या त�डात 

जीभ चावल� जाऊ नये bहणून पातळ कपOयाची घडी (उदा. हातgमाल) Qयावी, g^णाला डा9या कुशीवर 

चहेरा ज(मनीकड ेवळवनू झोपवाव,े त�डाला येणारा फेस पुसनू vयावा :याला उचलनू बाजूला Hकंवा दसु� या 

खोल�त Bयाव.े g^णाला नंतर झोप लागत ेहे आपDयाला माह�त असणे मह::वाचे आहे. झटका ५ 

(म?नटांपे<ा अVधक Iटकला तर �कृतीला धोका असतो. अशा बालकाला/9यfतीला डॉfटरकड ेBयायला 

पाIहजे. सामाBयपणे फेफ� याचा झटका ३०-४० सेकंद Hकंवा १-२ (म?नट Iटकतो, जा�त नाह�. 

• मु_य bहणजे हा आजार उपचारांनी ?नयं=णाखाल� येतो हा मह::वाचा संदेश कुटंुबीयांना, शाळेत आ2ण 

समाजात नीटपणे पोचला पाIहज.े 

• फेफ� याचा g^ण वयाने मोठा असेल तर 9यावसा?यक पनुव4सनासाठT काह� �य:न कराव ेलागतील. िजथे 

�वत:ला Hकंवा इतरांना धोका आहे असे काम, उदा. वाहन चालवणे, भ«ी Hकंवा आगी�या Iठकाणी, 

�वयंपाक, वायरमन, मशीन काम इ. गोYट� टाळा9यात. िजथे धोका नाह� ?तथे अशा 9यfतींना काम 

(मळायला हव.े मा= शेतात काम करायला Hकंवा दकुानात हलके काम करायला काह� अडचण नसत.े  

�वयं अ8ययन 

उजळणी : या पाठातील १० मह��वाच ेशaद यो�य nमाने �लहा. 

पालकांची मनोभ�ूमका : फेफरे-Tफट असले+या बालका9या आई-बाबांना भेटा आ�ण बोला. �यां9या अडचणी जाणून 

tया. आप+या बालकाबbल �यांना काय वाटत?े याबbल २-३ मbुे नmदवनू ठेवा. 

�वचार करा : हे मलू शाळेत जात असेल तर �शAकांना भेटा. शाळेत �याची Fगती कशी आहे, काह( अडचणी आहेत 

का? यावर काह( उपाय सचुतात का? 

कायानुभव : फेफरे-Tफट आ+यावर करावयाच ेFथमोपचार �शकून tया. 
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14. मनो�वकारांवर उपचार  

वQैयकRय उपचारांसाठT पाठवणी 

सव4 गंभीर मान(सक आजारांमiये वैQयकRय औषधोपचार लागतात. यासाठT अनेक चांगल� औषधे उपयोगी आहेत 

आ2ण जाग?तक आरो^य संघटनेने मान(सक आजारांवर�या आव]यक औषधांची याद�ह� �का(शत केल� आहे. 

कोण:या डॉfटरकडे जावे? 

सव4सामाBय डॉfटस4 bहणजे जनरल �ॅfट�शनस4 मनो�वकारांवर उपचार करायला फारसे धजावत नाह�त कारण 

आजार ओळखणे आ2ण :यावरच ेउपचार ?नवडणे याच े�(श<ण :यांना फारसे नसत.े परंतु पुढे �(श<ण घेऊन हे 

डॉfटर देखील मनो�वकारांवर उपचार क0 शकतील. यातून g^ण बरा झाला नाह� Hकंवा आणखी काह� सम�या 

उ�वDया तर तU!ांकड ेपाठवाव ेहे चांगले. मा= काह� आजारांमiये तU!ांचा सDला व मदत लागत,े यात मु_यत: 

ताणतणावामुळे होणारे मान(सक आजार, सदोष 9यfतीम:व, 9यसने वगैरे मनो�वकार येतात.  

िजDहा Hकंवा उपिजDहा g^णालयात तU!ां�या सेवा उपल}ध असतील तर आपण शुभाथ� 9यfतीला कुटंुबीयांना 

सोबत घेऊन सDला व उपचारांसाठT ?तथेच जाणे बरे पडत.े खाजगी मनो�वकारतU! हाच एक पया4य असेल तर 

मा= :या डॉfटरची केवळ �(स|ी न बघता संभा9य खच4, ओळख व अंतराचा �वचार क0न ?नवडायला हरकत 

नाह�. एकदा डॉfटर ?नवडDयानंतर काह� काळ तर� डॉfटर बदल ूनये. 

g^णाला डॉfटरकड ेकसे Bयावे? 

ब� याच वेळेस शुभाथ� 9यfतीला डॉfटरकड ेनेणे ह� एक सम�याच असते. एकतर अनेक g^णांना आपण आजार� 

आहोत हे पटत नसत े:यामुळे उपचार vयायला त ेतयार नसतात. काह� g^ण संमती देrयाची पZरि�थतीत पण 

नसतात. g^ण आवरत नसेल तर बरोबर २-४ माणसे घेऊन जाव ेलागतात व वेगळे वाहन पण लाग ूशकते. 

:यामुळे एकूण खच4 व जबाबदार� वाढत जात.े . 

g^ण उपचारासाठT नेणे शfय असेल तर केवळ वैQयकRय माIहतीव0न काह� डॉfटस4 सुgवातीला औषधे कुटंुबीयां�या 

हातात देऊ शकतात.संमती व कायQया�या xYट�ने ती थोडी अडचणीची गोYट असत ेपण ती करायला लागत.े 

औषध चाल ूकेDयानंतर मनो�वकाराच ेथोड े?नयं=ण झाले कR कदाVचत g^ण �वत: येईल Hकंवा उपचारासाठT 

आणता येईल. शfय असेल तर काह� डॉfटस4 g^णा�या घर� येऊ शकले तर जा�त चांगले. शहरात डॉfटर घर� 

येणे हे एक वेळ शfय आहे पण खेOयात शfय होईल असे नाह�. 
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औषधे आ2ण इतर पाठपरुावा 

काह� g^ण औषध vयायला तयार नसतात

जेवणात (मसळून Qयाव ेलागत.े पदाथा;ची

Qयायच ेहे अनुभवाने डॉfटर चांगले सांगू

गरम अBनात औषध (मसळू नये. थंड 

देणे हा आणखी एक चांगला माग4 आहे

डॉfटरां�या पनुभlट�साठT दरमहा ?नदान

तर� हा Zरवाज पाळावा. उव4Zरत काळात

लवकर ओळखणे, वेळीच उपचार करणे 

आपण काय4कतl इतरह� काह� मदत क0

ओळखणे, इतर काह� सम�या असDयास

पनुव4सनात देखील आपले काम असतचे

याबWल पुढे आपण (शकणारच आहोत. 

कराव ेलागतात.  काह� g^णांना डॉfटर

नसेल. ता:पुरती असेल. याने गडबडून 

मान(सक आरो^य काय4क:या;नी औषधोपचार

थोडाफार उपयोग पुढ�ल�माणे होईल. एकतर

कधीकधी समजावनू सांगाव ेलागतात. दसुरे

थांबवायची असतात. या माIहतीव0न आपण

असतात.असे असेल तर औषधे घेतल� 
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नसतात आ2ण रोज औषध देणे हे कठTण काम होऊन बसत.े 

पदाथा;ची चव बदलल� तर� काह� g^णांना संशय येतो. हे औषध

सांग ूशकतील. काह� औषधे अBना�या गरम पणाने ?नgपयोगी

 झाDयावरच :याचा वापर करावा. या अडचणी असतील तर

आहे. इंजेfशनने आजारावर एकदा ?नयं=ण आले कR गोhया 

?नदान एकदा नेलेले चांगले. ?नदान सुgवाती�या उपचारां�या काळात

काळात ?नदान ३ मIहBयांनी एकदा डॉfटर व g^णांची भेट घडावी

आपण काय4क:या;नीह� मIहBयातून

दोन गहृभेट� करा9यात bहणजे

आपDयाला कळत राह�ल. 

एकूण ६०-७०% g^णांमiये

कमी होतो व मनो�वकार आटोfयात

जर आराम पडला नाह� तर

लागत ेयाबWल डॉfटरच ठरवतील

कुटंुबीयांनी ?नराश होrयाचे

काह�तर� माग4 नfकRच ?नघू

 आ2ण पाठपुरावा कर�त राहणे या गोYट� नfकR उपयोगी

क0 शकतो. ती bहणजे औषधांबWल माIहती देणे, दYुपZरणाम

असDयास :याच े?नराकरण करणे हे आपण क0 शकू. g^णा�या 

असतचे. काह� वेळा g^णांना व कुटंुबीयांना कायQयाची माIहती 

. fवVचत काह� g^णांना औषधांनी आराम पडला नाह� तर

डॉfटर मनोg^णालयात दाखल करrयाबWल सुचवतील. ह� कायमची

 जाrयाच ेकारण नाह�.   

औषधोपचार कराव ेअशी अपे<ा नाह�. हे काम डॉfटरांच ेआहे. 

एकतर मनोg^णांना आयुYयभर औषध vयावे लागत असDयाने

दसुरे bहणजे काह� औषधे ठरा�वक कालावधीसाठTच vयायची

आपण ह� काळजी घेऊ शकतो. कधीकधी औषधोपचारात 

 जात आहेत कR नाह� हे याव0न पाहता येईल.  
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. अशा वेळी औषध 

औषध कशात (मसळून 

?नgपयोगी होतात. bहणून  

तर दरमहा इंजेfशन 

 सु0 करता येतात. 

काळात ३-६ मIहने 

घडावी हे चांगले. 

मIहBयातून एक Hकंवा 

bहणजे �गती 

 

g^णांमiये या औषधांनी =ास 

आटोfयात येतात. 

तर औषध बदलायला 

ठरवतील पण 

होrयाच ेकारण नाह�. 

?नघू शकतो. आजार 

उपयोगी पडतात. 

दYुपZरणाम झाले तर 

 नंतर�या 

 Qयावी लागत.े 

तर शॉक च ेउपचार 

कायमची 9यव�था 

परंतु या माIहतीचा 

असDयाने दYुपZरणाम 

vयायची असतात आ2ण 

२-३ औषधे Iदलेल� 
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मान(सक आजारांवर इतर परूक उपचार प|ती 

मान(सक आजारांवरच ेउपचार bहणजे केवळ काह� गोhया इंजेfशने नाह�त, :यात इतर अनेक घटक असतात. 

अथा4त गोhया औषधे �वशेष क0न गंभीर मान(सक आजारात लागतातच. समुपदेशन bहणजे 9यिfतगत संवादातून 

बरे 9हायला मदत करणे, सम�या समजावनू घेणे आ2ण :यावर उ:तरे शोधायला मदत करणे हा सव4 उपचारांचाच 

मह::वाचा भाग आहे. उपचार करणारे डॉfटस4 औषधे आ2ण समुपदेशनाचा यथायो^य वापर क0न g^णाला 

मनो�वकारांवर ?नयं=ण (मळवायला मदत करतात. bहणूनच केवळ गोhयांवर अवलंबनू राहता येत नाह�. या(शवाय 

इतरह� काह� पूरक उपचार प|ती आहेत. �:येक कुटंुबाला :याबWल आपण यो^य माIहती देऊन मदत केल� पाIहज.े 

इतर पूरक उपचार प|तींचा उपयोग क0न मनो�वकारांवर जा�त लवकर ?नयं=ण (मळवता येत ेआ2ण जीवनाची 

गुणव:ताह� वाढू शकते. कुटंुबालादेखील याच ेबरेच फायदे होतात. g^णोपचारात मानवतापूण4 9यवहारासाठT पूरक 

उपचार प|तींचा ?नि]चत उपयोग होतो. या पाठात आपण काह� पूरक उपचार प|तींबWल माIहती घेणार आहोत.  

समुपदेशन bहणजे बोलrयातून आ2ण देहबोल�तून g^णाशी आ2ण कुटंुबीयांशी अथ4पूण4 संवाद करणे. यातूनच बहुधा 

बरे होrयाचा माग4 सापडतो. समुपदेशन bहणजे केवळ बोलणे Hकंवा �]न �वचारणे नाह� तर समोर�या 9यfती�या 

मनात �वत:बWल जागतृी आ2ण नवा xिYटकोन घडवनू �वत: :यातून बाहेर पडrयासाठT माग4 शोधायला मदत 

करणे आहे bहणजेच त ेएक शा�= आ2ण कला पण आहे. g^णाची Hकंवा समोर�या 9यfतीची यातून सघन 

मनोभू(मका तयार होत.े डॉfटरला भेटाय�या आधी व नंतर समुपदेशन करrयाचा �घात आहे. सामाBयपणे 

समुपदेशन bहणजे :या 9यfतीशी एकांतात घडवायची �HAया असत.े मा= मनोg^णां�या बाबतीत ?नवडक कुटंुबीय 

पण समुपदेशनावेळी हजर राहू शकतात. समुपदेशनासाठT एकदा नाह� तर अनेकदा संवाद करावा लागतो. :यातूनच 

हळूहळू मान(सक भू(मका बदलत.े :यासाठT शुभाथ�ला पुरेसा वेळ Vचतंन, मनन कराव ेलागते. यासाठT ब� याच 

वेळेस समुपदेशकालाह� आपले Vचतंन, मनन कराव ेलागत.े 

समुपदेशनात काह� संवादामiये मनो�वकार Hकंवा 9यिfतम:व जाणून घेrयासाठT मूDयमापन प=कानुसार �वकार 

?नदान केले जात.े बiुयांक चाचणीह� अशाच �वशेष मूDयमापन प=का�याआधारे केल� जात.े यातून :या 9यfतीचा 

भाव?नक, बौ�|क आ2ण इतर तपशील समोर येतो. यातून काह� अंदाज बांधायला :या :या मनो�वकारा�माणे Hकंवा 

सम�ये�माणे समुपदेशनाचा आशय आ2ण प|त ठेवावी लागते. मु_य bहणजे समुपदेशकाला चांगला अनुभव 

असावा लागतो. चांगDया समुपदेशकामुळे सुपZरणाम होतात तर अननुभवी Hकंवा उथळ समुपदेशनामुळे नुकसान 

होrयाचीह� उदाहरणे असतात. 

गट उपचार प|ती 
गट उपचार प|ती हा कमी वेळात तीच साधने गटाबरोबर वाप0न अVधक लाभ (मळवrयासाठT आ2ण वेळ 

वाचवrयासाठT उपयोगी ठरत.े पण हे केवळ वेळ वाचवrयाच ेसाधन नाह� तर गटातDया आंतर�HAयेमुळे 
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एकमेकांपासनू (शकणे, अनुभवणे, पडताळणे, र�ता शोधणे अशी 9यापक �HAया आहे. यातूनच बौ�|क तसेच 

भाव?नक आधार तयार होऊन इतरां�या चुकांपासनू Hकंवा अनुभवांपासनू (शकायला (मळत ेआ2ण �वत:�या 

मनोव�थेवर सखोल �वचार करता येतो. आपDयासारखेच इतरह� लोक आहेत असे समजDयावर �य:न करायला 

हु0प येतो. एवढेच नाह� तर उपचार वग4 संपDयानंतरह� हे सद�य एकमेकांमiये संवाद चाल ूठेवू शकतात. 

अDकोहो(लक ऍना?नमस हे अशा गट उपचार प|तीच ेएक ठळक उदाहरण आहे. हDल� अनेक आजारांसाठT काह� 

आधारगट आहेत. उदा. म?तमंद:व, �वम^नता, �पा�ट�क, फेफरे, गंभीर मान(सक आजार, �मरण �वकार, 9यसने 

आ2ण इतर अनेक शार�Zरक �व0पाच ेआजार (मधुमेह, �दय�वकार, कॅBसर इ.) काह� आजार गटांमiये g^णाबरोबर 

:याच ेकुटंुबीयह� सामील होतात. केवळ डॉfटर पेशंट संबंधांपे<ा आधारगट ह� जा�त सघन व अथ4पूण4 �HAया 

असत.े  

आपण आपDया Fामीण पZरसरातह� असे आधारगट ?नमा4ण क0 शकतो. यातून मनोg^ण आ2ण :याच ेकुटंुबीय 

एक= भेटायला संधी ?नमा4ण होत ेआ2ण सुखद:ुखे वाटून पुढची वाट सोपी होत.े यात अनेक �कारच े�]न सुटायला 

मदत होत.े काह� सम�या शा�=ीय Hकंवा तांc=क �व0पा�या असतात. उदा. g^णाला औषध कसे vयायला 

लावायच.े याउलट काह� सम�या 9यावाहाZरक असतात. उदा. g^णासाठT वाहन9यव�था काय करायची? काह� 

सामािजक सम�याह� असतात. उदा. ल^ने Hकंवा मुले होऊ देrयाबWल. काह� सम�या भाव?नक असतात. उदा. 

समाजात (मळणार� वाईट वागणूक Hकंवा एखाQयाचा म:ृयू वगैरे.  आbह� आयोिजत केलेDया एका आधारगट चचlत 

अशी सम�या पुढे आल� कR िजDहा g^णालयात ब� याच वेळा आपल� औषधे (शDलक नसतात. bहणजे ?तथे 

जाऊनह� फारसा उपयोग नसतो. शेवट� Uयादा खच4 क0न दकुानातून औषधे vयावी लागतात. यावर एकाने असे 

सांVगतले कR g^णकDयाण स(मतीकड े?नधी असतो व :यांना लागणार� औषधे खरेद� क0न उपल}ध करता येतात. 

यासाठT g^ण कDयाण स(मती�या काह� सद�यांना भेटून �वनंती केल� तर काम होऊ शकत.े bहणजेच एखाQया 

सम�येला एक= बसनू उ:तर शोधता येत.े केवळ 

एक�याने �वचार क0न माग4 ?नघाला नसता.  

Vच=कला उपचार प|ती 

आपDया �कDपात आपण Vच=कला उपचार 

प|तीचा वापर करतो. शभुाथ�ला  कागद पेन 

देऊन मनाला वाटेल त ेVच= काढायला सांगावे . 

या Vच=ात काय काय Iदसत ेत ेनीट  पाहावे 

ला गत.े यात ब�याच  वेळा :या�या मनात 

असलेले ताण तणाव Hकंवा �]न Iदसनू येतात. 

याव0न काह� सम�या कळतात तसेच :या�या 

मनातनू काह� गोYट�चंा ?नचरा होऊ शकतो.  
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योगोपचार 

योगशा�= हे एक �ाचीन भारतीय शा�=

वाढवrयासाठT भारतात हे शा�= �वक(सत

या योगसू=ांव0न या शा�=ाची खोल� आ2ण

योVगक प|तीत शर�राला मानवेल व सुखावेल

]वसन संथ होऊन ताण हलका होतो. तसेच

करताना वेदना होऊ देऊ नयेत. bहणजेच

योगातला आपDया xYट�ने मह::वाचा भाग

�वभाग जा�त उपयोगात येतो. साधारणपणे

>मचेतक �वभाग bहणजे (सपथIॅटक चतेासं�था

(भBन गोYट� आहेत. योगातील शर�र कृ:यांमुळे

संतु(लत होतात, अवयवांना अVधक �ाणवायू

याचबरोबर मनाचा ताण जाऊन चतेना 

झाDयामुळे हाती घेतलेDया कामात आ2ण

शवासन आ2ण योग?न�ा हे ताणतणाव 

आरो^यवध4न होत,े काह� आजार दgु�त

अ?तरfतदाबासारखे काह� मान(सक ताणाशी

देखील जमेल ?ततकR योग�वQया (शकून

उपयोग होतो.  

मान�सक आरो�य  कायक�या#साठ� पिु�तका 

शा�= आहे. मानवाच ेशार�Zरक व मान(सक आरो^य IटकवrयासाठT

�वक(सत झाले. महष� पतंजल��या Fंथात या शा�=ाची सं<ेपाने

आ2ण 9याjती जाणवत.े 

 योग bहणजे केवळ आसने न9हे. आसने ह� केवळ

तयार� करrयासाठT आहेत bहणजे साधन आहे साiय

योगसु=ांमiये खरे bहणजे आसनांचा उDलेख नाह�. 

बसrयासाठT आसनाचा वापर करावा असे bहटले आहे

योगवगा;मiये आसने �व�ताराने (शकवल� जातात. 

�ाणायाम, शवासन व योग?न�ा, iयान इ. इतरह� 

जातात. मूळ योगशा�= हे आठ पायरय्ांच े(अYटांग

यम?नयम bहणजे वागणुकRच े?नयमह� असनू शेवटची

समाधी आहे.  

सुखावेल इतका ताण देणे अपेu<त असत.े यामुळे शर�र लवVचक

तसेच :यात इंI�याचा रfतपुरवठा सधुा0न :याच ेआयुYय

bहणजेच वेदना 9हाय�या आधीच �य:न थांबवावेत.  

भाग bहणजे द�घ4 व संथ शव्सन यामुळे शर�रतील चतेासं�थेचा

साधारणपणे नेहमी�या धावणे, पळणे, वजन उचलणे या 9यायामात

चतेासं�था जा�त उपयोगात येत.े bहणूनच 9यायाम आ2ण 

कृ:यांमुळे व �ाणायामामुळे शर�रातील रfत�वाह व �ाणवायूचा

�ाणवायू (मळतो आ2ण शर�रातील माग4 व पोकhया �व�छ 

 जागतृीचा लाभ होतो. यामुळे मन एकाF करायला मदत 

आ2ण शै<2णक �य:नात जा�त यश (मळू शकत.े  

 कमी करrयासाठT सव�:तम तं=े आहेत. योगोपचारामुळे 

दgु�त होतात आ2ण मान(सक �सBनता व उ:साह वाढतो. याचबरोबर

ताणाशी संबंVधत आजारह� बरे 9हायला मदत होत.े आपण आरो^य

(शकून इतरांचा लाभ क0न Iदला पाIहज.े मनोg^णांना तर :याचा

61 

IटकवrयासाठT आ2ण 

सं<ेपाने सू= ेIदल� आहेत. 

केवळ योगाची शार�Zरक 

साiय नाह�. 

. केवळ ि�थर 

आहे. हDल��या 

. :याचबरोबर 

 अंगे (शकवल� 

अYटांग) असनू :यात 

शेवटची पायर� bहणजे 

लवVचक होत ेआ2ण 

आयुYय वाढत.े योगासने 

चतेासं�थेचा �व>ामकारक 

9यायामात चतेासं�थेचा 

 योगशा�= या 

�ाणवायूचा �वाह 

 9हायला मदत होत.े 

 होत.े मन एकाF 

 शर�राच े

याचबरोबर 

आरो^य काय4क:या;नी 

:याचा ?नि]चत 
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आयवुlद 

मान(सक �वकारांसाठT आयुवlदात अनेक उDलेख सापडतात. उBमाद वगैरे आजारांची कDपना आयुवlद शा�=ातह� 

होती. आयुवlदाने c=दोष कDपनेतून मान(सक आजारांची कारणमीमांसा सांगrयाचा �य:न केला आहे. अथा4तच 

आधु?नक वैQयक �व!ानातDया संकDपनांशी याचा संबंध नाह�. 

आधु?नक वैQयकRय उपचारांऐवजी मनो�वकारांवर आयुवlIदक औषधे वापरावी असे आbह� इथे सांगत नाह�. :यासाठT 

फारच संशोधन होणे बाकR आहे मा= मनो�वकारां�या संदभा4त सुपोषण, ऋतुचया4, पªयापªय इ. कDपनांचा 

9यावहाZरक उपयोग क0 शकतो. यामुळे ?नदान आजाराची ती�ता कमी होrयासाठT आ2ण :या 9यfतीला 

आजारातून लवकर बरे होrयासाठT उपयोग होऊ शकतो. 

UयेYठमध, (शलािजत इ. काह� औषधी वन�पती म�द ू�वकारांमiये उपयोगी पडतात असे आयुवlद bहणतो. ह� अनेक 

औषधे यांचा वापर वैQयां�या सDDयानुसार पूरक bहणून करायला हरकत नाह�. युनानी औषध प|ती आपDयाकड े

इ�लामी परंपरेतून आल� असल� तर� ती मूळ Fीक प|ती आहे (युनानी bहणजे Fीक). यातह� काह� औषधे 

मनो�वकारांसाठT सांVगतल� जातात. अनुभवी वैQय हकRमां�या सDDयाने याचा वापर करायला हरकत नाह�. 

हो(मओपथी 

हो(मओपथी�या शा�=ा�माणे शार�Zरक व मान(सक आजार वेगळे नसतात, Hकंबहुना मान(सक ल<णांव0नच अनेक 

आजारांच े?नदान हो(मओपथीत करतात. हो(मओपVथक औषध ?नवडताना मु_यत: मान(सक ल<णांचाच जा�त 

?नणा4यक उपयोग होतो. हो(मओपथीत असे वारंवार Iदसनू येत ेकR एखाQया उपाय योजनेने काह� मान(सक ल<णे 

चfक बर� होतात. उदा. मा~या माIहतीतDया एका हो(मओ पॅथने IदलेDया गोhयांनी ती� मान(सक आजार पण 

बरा झाला व परत गोhया vया9या लागDया नाह�त. मा= हेच औषध अशा इतर g^णांमiये उपयोगी पडलेच असे 

नाह�. हो(मओपथीत असे ठोकताळे बांधणे शfय नसत.े अमूक एक मान(सक आजार तमुक एका हो(मओपथी 

औषधाने बरा होईलच अशी शा]वती देता येत नाह� मा= �योग क0न पाहायला हरकत नाह�. 

bहणूनच आधु?नक वैQयक शा�=ाला पया4य bहणून मनो�वकारात हो(मओपथीचा वापर करा असे सांगता येणार 

नाह�. मा= मनो�वकार हे म�दतूDया जैवरासाय?नक घटनांमुळे होत असDयामुळे हो(मओपVथक औषधांचा :यावर 

उपयोग होणे शfय आहे. bहणून मनो�वकारां�या सुgवाती�या अव�थांमiये अनुभवी हो(मओपथी तU!ाकड ेसDला 

vयायला काह�च हरकत नाह�. याने काह� आठवOयात आराम नाह� वाटला तर आधु?नक वैQयका�या डॉfटरांकड े

जायला आपण मोकळे असतोच.  

इतर प|तीं�या मया4दा 
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इतर व पूरक उपचार प|तींचा उपयोग जर� असला तर� मं= तं=ाIद अंध>|ेपासनू आपण सावध व दरू असणे 

आव]यक आहे. यामुळे केवळ वेळ आ2ण पैशाचा अप9यय होतो. याऐवजी सरळ आधु?नक उपचार परवडतात.  

आधु?नक वैQयक शा�=ानुसार मनो�वकारांच ेब� यापैकR �वशले्षण झालेले आहे आ2ण उपचारह� ?नि]चत झालेले 

आहेत. यात आणखीह� �गती चाल ूआहे. या शा�=ा�या मया4दा आ2ण बल�थाने, दYुपZरणाम, यश,अपयश हे 

आपDयाला ब� यापैकR माह�त आहे. इतfया तप(शलात इतर उपचारप|तींबWल माIहती उपल}ध नाह�. bहणूनच 

पया4य bहणून नाह� तर पूरक उपचारप|ती bहणून योग/आयुवlद/हो(मओपथी इ. चा �वचार/ वापर  करायला हरकत 

नाह�. यातून एकूण बरे होrयाची �HAया वेगाने होत ेआ2ण एकूण जीवनाची गुणव:ताह� वाढत.े  

पोषण पनुव4सन वगैरे 

मान(सक आजारांवर उपचार करताना इतरह� काह� गोYट�ंच ेभान ठेवायला पाIहज.े एकतर g^णाला यो^य घरगुती 

Hकंवा सं�था:मक वातावरणात आणायला पाIहज.े बेघर अव�थेत उपचार क0 नयेत. र�:यावरचा g^ण र�:यावर 

बरा होऊ शकत नाह�. :याला घरात आणून �ेम व मान(सक आधार (मळाDयावरच :याची �गती होऊ शकत.े 

सहानुभूती(शवाय मनाच े�वकार भ0न येत नाह�त.  

याचबरोबर खाrया-�पrयाची काळजी घेतल� पाIहजे. यो^य आहार, जीवनस:वे, �Vथने, फळे यांचा समावेश असायला 

पाIहजे. उपचारामiयेह� याचा उपयोग होतो.  

आधु?नक वैQयक शा�=ात मान(सक आजार हे ?नयं=णात ठेवता येतात. पण असे आजार कायमचे बरे करणे आ2ण 

औषध बंद करणे शfय नसत.े आयुवlद Hकंवा हो(मओपथीमiये अशी शfयता अस ूशकते पण :याबWल पुरेसा 

अ�यास झालेला नाह�. 

�वयं अ8ययन 

उजळणी : F�येक उपचार प�तीबbल एक मह��वाचा शaद नmदवा.  

पढु(ल वाOयाबbल तुRहाला काय वाटत?े : गंभीर मान�सक आजारात समपुदेशन Tकंवा योग वगैरे करत बसWयापेAा 

सरळ औषधे घेऊन टाकावीत आ�ण आजार �वसरावा हे बरे.  

�वचार करा : 

कायानुभव : अ) िज+हा :�णालया9या औषध भांडारास भेट देऊन मनो�वकारांची GनरGनराळी औषधे पाहून tया. (ब) 

तुRह( �वत: संथ आ�ण द(घ M वसन �शकून दररोज १० �मGनटे �वत: अनुभव tया.  
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15. मनो�वकारांसंबधी कायदे, नीतीसं)हता, हOक व जबाबदाP या 

मान(सक आरो^याच ेएकूण जग हे अ:यंत गुंतागुंतीच ेजग आहे. यात मानसशा�=, समाजशा�=, मानवी हfक, 

शोषण, उपे<ा आ2ण कधीकधी Iहसंादेखील असत.े �ाचीन काळीह� मनोg^णांना ?नयंc=त करrयासाठT काह� कायदे 

होतचे. c�Iटश काळात गंभीर मान(सक g^णांना �वशेष बंद�गहृामiये ठेवrयासाठT कायदा तयार झाला. हा कायदा 

�वातंmयानंतर ३० वषा;नी बदलला गेला. हे व इतर अनेक कायदे मनोg^णांच ेएकूण जग ?नयं=णात ठेवrयासाठT 

वापरले जातात. मा= मनोg^णांच ेउBनयन Hकंवा कDयाण हा हेतू :यात आतापय;त न9हता. 

मनोg^णांकड ेदलु4< करणे Hकंवा ?नYकाळजीपणा होrयाची अनेक उदाहरणे Iदसनू येतात. खाल� ती नमूद केल� 

आहेत. 

• शाळा कॉलेजात Hकंवा देवालयांमiये मनोg^णांना येऊ न देणे Hकंवा हकलून लावणे. 

• सौbय म?तमंद:व असलेDया मुलांना सामाBय शाळेत �वेश नाकारणे. 

• मनोg^णांसाठT �वशेष शाळा तशा कमीच आहेत. एकूण म?तमंद Hकंवा मनोg^णांच े(श<ण ह� एक 

सामािजक सम�या आहे.  

• सामाBय शाळांमiये म?तमंद Hकंवा मान(सक �वकार असलेDया मुलांना इतर मुलां�या Vचडवrयापासनू 

संर<ण देणे हे मह::वाचे काम आहे. पण बरेच (श<क :याबWल गंभीरपणे �य:न करत नाह�त. अशा 

मुलांना होणा� या मान(सक आजारांमुळे (श<णाची �HAया आणखीनच कठTण आ2ण वेदनादायक होत.े ह� 

मुले �वत:च या �वाहातून बाजूला पडू बघतात. 

• शार�Zरक अपंग:व व मान(सक अपंग:व यात समाजह� ब� याच वेळा भेदभाव करतो. शार�ZरकxY�या अपंग 

9यfतींना समाजाची सहानुभुती (मळू शकत ेपण मनोg^णां�या बाबतीत अ(लjतता Hकंवा Vचडवणे, =ास 

देणे वगैरे घटना होऊ शकतात. :यां�याबWल सहानुभूती कमी असत.े समाजाची एकूणच �व:ृती याबWल 

थोडी �?तकूल असत.े काह� वेळा मारहाण, (शवीगाळह� केल� जात.े मनो�वकार ह� एक जैवरासाय?नक 

दोषांमुळे होणार� घटना आहे., याचा दोष :या 9यfतीकड ेनाह� हेच अनेक वेळा �वसरले जात.े याबWल 

शा�=ीय माIहतीचा �सार होऊन पुरेशी जागतृी 9हायला पाIहज ेआ2ण समाजाची मनोभू(मका बदलायला 

पाIहजे. 

• वैQयकRय 9यावसा?यक bहणजे डॉfटस4देखील या �]नात भेदभाव क0 पाहतात. एकतर ब� याच जनरल 

डॉfटस4ना मनो�वकारांची नीट माIहती नसDयामुळे :यावर उपचार न करता त ेतU!ांकड ेजायला सांगतात. 

यामुळे बरेच शुभाथ� �:य< उपचाराला मुकतात. :यांनी अशा g^णांना समजावनू घेणे व शfय त े

�ाथ(मक उपचार करणे आव]यक आहे. थोOया �य:नांनी हा बदल होऊ शकतो. मनोg^ण bहणजे म�टल 
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हॉि�पटल असे समीकरण सव4सामाBय डॉfटरां�या मनात असणे ह� फार चांगल� गोYट नाह�. मान(सक 

आजारांना शॉक IJटम�टच लागते असाह� एक सामाBय गैरसमज आहे. 

• यापे<ा भयंकर �]न bहणजे मान(सक g^ण आ2ण म?तमंदांवर होणारे अ:याचार व Iहसंा. (शवीगाळ हे 

तर अगद� �ाथ(मक अ:याचार आहेत. थ«ा करणे, उपे<ा ह� देखील शाि}दक Iहसंाच आहे. �:य< मारहाण 

करणे ह� उघड Iहसंा आहे. :याह� पल�कड ेल�Vगक अ:याचार करणे ह� तर फार घणृा�पद गोYट आहे. 

अनेक ?नवासी सं�थांमiये असे सव4 अ:याचार होतात असे Iदसनू आले आहे. :यातून :यांना शार�Zरक 

इजा व दYुपZरणाम सहन कराव ेलागतात. अशा 9यfतींकडून अ?त>माची Hकंवा घणृा�पद कामे क0न घेणे, 

असुरu<त कामे क0न घेणे हा देखील Iहसंाचारच आहे. बांधून घालणे Hकंवा क�डून ठेवणे हे ह� अ:याचारच 

आहे. याबWल मोठT जागतृी होrयाची गरज आहे. काह� वेळा कुटंुबातूनच असे अ:याचार होतात, कधी 

नाइलाजाने तर कधी हेतूपूव4क . 

• अBनपाणी न देणे, वैQयकRय सेवेपासनू वंVचत ठेवणे, इतरांशी संबंध येऊ न देणे Hकंवा तोडणे हे ह� 

अ:याचारच आहेत.  

मनोg^णां�या मानवी हfकांसंबंधी 

मनो�वकारांची शा�=ीय कारणे, उपचार आ2णअपेu<त पZरणाम याबWल अVधक जागतृी होrयाची गरज आहेच. पण 

याह� पे<ा मानवसमाजातDया या उपेu<त माणसां�या Bया�य मानवी हfकां�या xिYटकोनातून देखील �वचार आ2ण 

कृती 9हायला पाIहजे.  

भारतीय घटने�या चौकट�त अशा g^णांचा �वकास शै<2णक संधी, सं�था:मक आधार, संर<ण आ2ण शार�Zरक 

गरजा या सगhयांबWल घटना:मक हfक आहेत. :यांच ेपालन 9हायला हवे हा :यांचा हfक आहे एका सुसं�कृत 

देशामiये हे हfक :यांना (मळायला पाIहजते. शुभाथ� Hकंवा म?तमंद ि�=या व मुल�ंचा �]न :यात जा�त 

मह::वाचा आहे. :यां�यावर लहान-मोठे, �:य<-अ�:य< अ:याचार होrयाची शfयता असत.े  कधीकधी हे 

कुटंुबातच तर कधी बाहेर�या समाजात पण घडू शकते. शुभाथ�ला तAार करता येत नसेल Hकंवा समज कमी 

असेल तर असा धोका जा�त असतो. कधीकधी :यां�याकडून कYटाची कामे क0न राबवनू घेतले जात.े अवां?छत 

गभ4धारणा Hकंवा �सूती या सम�या आहेतच. गभ4पाताचा हfक :यांना असतोच तोह� ब� याच वेळेस दलु4u<ला जातो. 

मनोg^ण Hकंवा म?तमंदां�या सं�थांमiये असे अ:याचार होणे हे तर फारच Vचतंाजनक आहे.  

गंभीर आजाराने F�त मनोg^णांना सोडून देणे ह� एक �था पूव�पासनू आहे. असे अनेक लोक र�:यातून क�यावर, 

रेDव े�टेशBसवर, देवळांमiये आ2ण तीथ4<े=ी भीक मागनू कसेबसे राहतात. काह� मनोg^ण घरातून अचानक 

बेप:ता होतात आ2ण हरवतात. या मूलत: आजार� लोकांना :यां�या :यां�या कुटंुबांमiये पोचवणे आ2ण उपचार व 

इतर ?नगराणीची 9यव�था करणे मह::वाचे आहे. नुकतेच असे वाचले कR मुंबईतDया एका मनो�वकार तU!ाने असे 

समुारे द�ड हजार मनोg^ण शोधून :यां�या कुटंुबाशी भेट घडवनू आणल� आहे. ह� मोठTच मानवसेवा आहे.  
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मनो�वकार टाळrयासाठT आ2ण झालेले लवकर शोधून उपचार करrयासाठT चळवळ असायला हवी. सफल उपचार 

हेच खरे समाजा�या डोhयात अंजन घालेल. उपचाराने माणूस बरा होतो आ2ण आ:म�?तYठेने जगू शकतो आ2ण 

समाजाला योगदान क0 शकतो हे Iदसले पाIहज.े अशी अनेक उदाहरणे आहेत.  

कायदा आ2ण मनो�वकार 

भारतीय राUयघटनेत कलम ३१ �माणे आजारांवर उपचार, उपचारांचा हfक मुलभूत हfक bहणून माBय केला 

आहे. या(शवाय १९८७ �या मान(सक आरो^य कायQयानुसार मनोg^णां�या सुरu<ततसेाठT काह� तरतुद�ह� केDया 

आहेत. संयुfत राYJ संघाने आवाहन केले आहे कR मनोg^णांना मानवतनेे आ2ण �?तYठेने वागवले पाIहज.े भारत 

सरकारने या आंतरराYJ�य करार प=ावर सह� केल� आहे. 

मान(सक आरो^य कायदा १९८७ 

या कायQयानुसार पूव�चा c�Iटश अमलातील कायदा रW क0न नवीन तरतुद� अमलात आलेDया आहेत. मान(सक 

आरो^य सं�था (?नवासगहेृ) या कायQयानुसार तपासrयाची आ2ण परवानगीची/ परवानगी नाकारrयाची तरतूद केल� 

आहे. या कायदेशीर तरतुद�(शवाय कुणीह� मान(सक आरो^य सं�था bहणजे ?नवारागहेृ काढू Hकंवा चालवू शकणार 

नाह�. 

मनोg^णांना यो^य त ेपालन पोषण पुरवrयाची जबाबदार� आ2ण :यां�या मालम:त�ेया अVधकारांबWल तरतुद� 

केDया आहेत. मनोg^ण ?नवारा गहृांमiये मनोg^णांना दाखल करता येत ेआ2ण सुटकाह� मागता येत.े मनोg^ण 

या ?नवारागहृांमiये दाखल करrयासंबंधी पो(लसांच ेअVधकार ?नि]चत केले आहेत.  

या कायQयानुसार �:येक राUयात मान(सक आरो^य अVधकार सं�था नेमनू :यांच ेकामकाज आ2ण जबाबदा� या 

?नि]चत करrयात आDया. 

१९९५ चा अपंगांसाठT�या तरतूद� आ2ण समान संधी कायदा 
कोण:याह� अपंग 9यfती�या अVधकारांच ेसंर<ण आ2ण समाजात :यांचा समान सहभाग याबWल तरतुद� जार� 

केDया आहेत. गंभीर मान(सक आजार(�म�वकार) हेह� अपंग:वाचा एक �कार bहणून यात धरले आहेत. 

अशा अपंग 9यfतीं�वg| भेदभाव Hकंवा अBयाय केDयास राUयाच ेअपंग पनुव4सन कारवाई क0 शकतात तसेच 

:यां�याकड ेदाद मागता येत.े अपंगांना (मळणा� या सवलती मनोg^ण Hकंवा म?तमंदांनाह� लाग ूआहेत. यात बस 

Hकंवा रेDवे�या भाOया�या सवलती, 9यावसा?यक कजl उ:पBन करात सूट (सेfशन ८०डी आ2ण सेfशन ८०यू) यांचा 

समावेश आहे. मनोg^ण व म?तमंदां�या सं�थांनी आ2ण कुटंुबीयांनी याची न�द vयावी व सवलती (मळवनू 

देrयासाठT �य:न करावेत. मनोg^णांना सरकार� नोक� यात आर<ण नाह� पण इतर अपंगांना (मळून ३% सरकार� 

जागा राखीव ठेवDया आहेत. अथा4त याच ेपालन फारसे होत नसDयाचा अनुभव आहे. 
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मोफत (श<णाचा अVधकार १८ वषl वयापय;त सव4 अपंगांना आहे. म?तमंदांना यो^य :या सं�थांमiये शै<2णक संधी 

(मळणे अ?नवाय4 आहे. मा= बरेच मान(सक आजार तgण वयातच येत असDयामुळे शाळा �वेशा�या सम�या इथे 

फारशा लाग ूनाह�. 

इतर कायदे 

भारतीय कॉBJॅfट (करार) कायदा १८७२ नुसार शुभाथ� 9यfतीह� 9यावसा?यक करार क0 शकत ेपण करार करत े

वेळी :यांची मनि�थती ठTक नसेल तर करार रW होऊ शकतो. अशा एखाQया कराराला रW करrयाच ेअपील असेल 

तर आव]यक त ेपुराव ेदोBह� बाजूंनी सादर कराव ेलागतील. 

वारसा हfक कायदा १९२५ नुसार मनो�वकारांवर उपचार घेत असणा� या 9यfतींसाठT खाजगी J�ट �थापन 

करrयाची तरतूद आहे. या J�टकडे :यां�या मालम:तचेी जबाबदार� असेल. याची अVधक माIहती �टेट बँके�या 

�था?नक शाखेत (मळू शकेल. मा= गंभीर शुभाथ� 9यfती आपल� �ॉपट� �वत:हून �वकू शकणार नाह�. (कारण 

:यांना या 9यवहारात फसवले जाईल bहणून कायQयानुसार J�टची तरतूद केलेल� आहे.) 

भारतीय �ववाह कायदा १९५५ आ2ण १९५६ तसेच घट�फोटासाठT १८६९चा कायदा तसेच पारशी �ववाह आ2ण 

घट�फोटाचा कायदा १९३६ आ2ण इ�लामी कायQयानुसार :या :या धमा4त ल^न आ2ण घट�फोटा�या तरतुद� आहेत. 

मान(सक आजार� 9यfतींसाठT हेच कायदे लाग ूआहेत. 

फौजदार� कायदा आ2ण भारतीय दंड�वधान कलमात असलेDया तरतुद� मनोg^णांसाठT �वतं=पणे तपासDया जातात. 

उदा मनोg^णाने आजारा�या झटfयात एखादे गुBहेगार� कृ:य केले व कोटा4त आजाराचा मुWा दाखवला गेला तर 

:यांची रवानगी सामा?यक तुgंगाऐवजी मनोg^णां�या ?नवारागहृात होऊ शकत.े गुBहा करrयाचा हेतू असDया(शवाय 

गुBहा bहणून धरला जात नाह�.  
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�वयं अ8ययन 

उजळणी : मान�सक आरो�य कायgयानुसार कोणकोण�या सोयी सवलती मनो:�णांना �मळू शकतात या9या नmद( 

करा.  

मनोभ�ूमका : समजा एखादे कुटंुब �या मनो:�णाच ेमानवी हOक न सांभाळता उ+लंघन करत असेल तर आपण 

काय कराव?े कारण शेवट( कुटंुबच �या माणसाची काळजी घेणार आहे. 

�वचार करा : समजा एखाgया मनो:�णाने खून केला आहे असे कोटात �स� झाले पण �या9या वTकलाला असे �स� 

नाह( करता आले कh मनो�वकारामळेु �याने असे केले आहे. अशा पpरि�थतीत �या माणसाला जCमठेप देणे बरोबर 

अस ूशकत ेकाय? 

कायानुभव : िज+हा :�णालयास भेट देऊन मनो:�णांना अपगं�वाचा दाखला �मळू शकतो का? तो कुठे �मळेल व 

�यासाठ� काय काय पतूता करावी लागत ेहे नmदवा. 
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16. सारांश 

ह� पुि�तका मान(सक आपDयासार_या आरो^य काय4क:या;साठT आ2ण काळजीवाहू कुटंुबF�तांसाठT तयार केल� आहे. 

(शवाय मान(सक आरो^य व आजारांच ेमह::वाचे मुW े�वयंसेवकांपय;त आ2ण सव4सामाBय समाजापय;त पोचवणे 

हाह� आमचा उWेश आहे. भारतात शहरात तसेच खेOयातह� शुभाथ� लोक असतात. समुारे १ हजार लोकव�तीत 

अंदाज े१० 9यfती गंभीर शुभाथ� अस ूशकतात. यात मु_यत: गंभीर मान(सक आजार, फेफरे, म?तमंद:व हे आजार 

गहृ�त धरलेले आहेत मा= सामाBय मान(सक आजारांचा यात समावेश केलेला नाह�. 

भारतात मनो�वकारांसाठT �वशेष आरो^यसेवांची असलेल� तरतूद एकूण गरजे�या मानाने फार अपुर� आहे. मान(सक 

आरो^य काय4कतl, मनो�वकार तU! आ2ण मनोg^णांसाठT g^णालये या सगhयांचीच मोठT कमतरता आहे. सरकार� 

सेवा तर कमी आहेतच पण खाजगी <े=ातDया या सेवाह� कमीच पडतात. �:येक िजD�यात अशा सोयी असायला 

पाIहजेत. पण केवळ डॉfटर आ2ण पZरचाZरकाच न9हे तर मनो�वकारासाठT सामािजक काय4कतl आ2ण उपAम ह� 

आव]यक आहेत. तरच खर� गरज भ0न ?नघू शकेल.  

मान(सक आरो^य काय4क:या;मुळे एकूण मनो�वकार सेवा सधुा0 शकतील. आपले काम म_ुयत: जाणीव जागतृी, 

लवकर रोग?नदान आ2ण उपचार तसेच ?नय(मत पाठपुरावा आ2ण सम�यांचे ?नराकरण करणे हे आहे. शुभाथ� 

कुटंुबांना आपण भाव?नक आधार व �ेरणा देत राIहले पाIहज.े मनोg^णांच ेउपचार हे खरे bहणजे काय4क:या;च ेकाम 

नाह� पण �संगी खडतर �देशांमiये तहे� काम कदाVचत अंगावर vयाव ेलागेल. अथा4तच काय4क:या;ना यात अनेक 

अडचणी येतील, :यावर अ�यासाने मात करावी लागेल. 

9यसनाधीनता ह� समाजातल� मोठT सम�या असल� तर� या पुि�तकेत काय4क:या;नी याबWल उपAम करावेत अशा 

अपे<ेने माIहती Iदलेल� नाह�. केवळ कुठे मदत (मळू शकेल याची माIहती काय4क:या;ना असावी एवढाच हेतू ठेवला 

आहे.  

कुटंुबातDया काळजीवाहू सद�यांनी �वत: पुढे �(श<ण घेऊन घरगुती शु>ुषा (शकून घेतल� पाIहजे. मुळात :यांनी 

:या मनोg^णाला मनोमन आपल� जबाबदार� समजनू :या�या/?त�या उपचारात द<पणे सहभागी 9हाव ेलागेल 

यासाठT कुटंुबातDया आणखी २-३ सद�यांची (मळून एक ट�म असायला पाIहजे. एक�यादकु�याच ेत ेकाम नाह�. 

या पुि�तकेत IदलेDया ल<ण VचBहांव0न आपDयाला संभा9य मनोg^ण शोधता येतील. यात गंभीर मान(सक 

आजार आ2ण सामाBय मान(सक आजार या दोBह� �कार�या ल<ण VचBहांचा समावेश आहे. पण कधीह� केवळ 

एव{या ल<ण VचBहांव0न कुणावरह� मनोg^णाचा (शfका मा0 नका. याबWलचा यो^य ?नण4य त ेत ेडॉfटर 

करतील. :यां�यापय;त घेऊन जाणे हेच आपले �मुख काम आहे. 
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मनो�वकारांबWल आ2ण मानसशा�=ाबWल आपDयाला आता बर�च जीवशा�=ीय माIहती �व!ानातून �ाjत झालेल� 

आहे. मनो�वकारांची जैवरासाय?नक कारणे ब� याच �माणात समजलेल� आहेत :यामुळे मनो�वकार हे आता गूढ 

राIहलेले नाह� ह� जाणीव पसरणे मह::वाचे आहे. 

काह� मनो�वकार आपDयाला �?तबंधक काय4Aमातून टाळता येतील Hकंवा कमी करता येतील.  गलगंड 

टाळrयासाठT आयो.डनयुfत मीठाचा वापर, �ववाहपूव4 अनुवं(शक समुपदेशन, मुले वाढवताना होणा� या चुका टाळणे, 

9यसन �?तबंध, प<घाताच ेअपघात टाळrयासाठT उपाययोजना, �मरण�वकार टाळrयाच ेकाह� उपाय आपण कमी 

अVधक �माणात क0 शकतो. काह� आजार टाळता येत नाह�त पण त ेलवकर शोधून वेळीच औषधोपचार करता 

येतात. मान(सक आजार आपण गंभीर आ2ण सामाBय अशा दोन वगा4त घाल ूशकतो.  

गंभीर मान(सक आजार हे तर मह::वाचे आहेतच पण काह� सामाBय मान(सक आजार, म?तमंद:व आ2ण 

9यसनाधीनता हे ह� मह::वाचे �]न आहेत. भारतीय समाजरचनेत व|ृांची सं_या वाढती असDयाने �मरण �वकार 

देखील :या�माणात वाढत आहेत. याचबरोबर बालसंगोपनात न9या अनेक चुकांमुळे काह� मान(सक आजार ?नमा4ण 

होतात.  

फेफरे Hकंवा फRट येणा� या 9यfतींना देखील यो^य माग4दश4नाची व आधाराची गरज असत.े केवळ उपचार पुरत 

नाह�.  

बहुतके मान(सक आजारांसाठT आता ब� यापैकR औषधोपचार उपल}ध आहेत. अगद� गंभीर मान(सक आजारात 

देखील औषधोपचाराने ६०-७०% g^णांमiये सधुारणा होत ेहे ?नि]चत. अपेu<त पZरणाम (मळाला नाह� तर इतरह� 

औषधे उपल}ध आहेत. ह� सव4 औषधे िजDहा g^णालयात तर पाIहजेतच पण Fामीण g^णालयातह� उपल}ध 

केDयास अनेकांची पायपीट व खच4 वाचले. उपचारात ?नय(मतता व सुसु=ता येईल. यातील बहुतके औषधे �व�त 

आहेत आ2ण सरकार� दवाखाBयात ती मोफतच (मळतात. :यामुळे कुणालाह� औषधां(शवाय राहrयाच ेकारण नाह�. 

या औषधांच ेअपेu<त पZरणाम, दYुपZरणाम समजनू घेऊन कुटंुबीयांनी काळजी vयायची असत.े यातील बहुतके 

औषधे सुरu<त ठेवायची आहेत. औषधांबरोबर काह� g^णांमiये इलेिfJक शॉकचे उपचारह� लाग ूशकतात. या सव4 

गोYट� आपले डॉfटर आपDयाला सांगतीलच.  

आपDया शासकRय g^णालयातDया डॉfटस4 व कम4चारय्ांनी खरे bहणजे मान(सक आजारा�या xYट�ने जा�त 

संवेदनाशील 9हायला पाIहजे व g^णांना चांगला �?तसाद Iदला पाIहजे. यात शासकRय सं�था कमी पडत 

असDयामुळे बरेच g^ण खाजगी डॉfटरकड ेजाऊन अनाठायी खच4 करतात. आपण काय4क:या;नी याबWल समाजात व 

g^णालयांमiये थोडी gजुवात करणे आव]यक आहे. 
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पण केवळ औषधपाणी bहणजे उपचार असे नाह�. यासाठT इतरह� अनेक उपचारप|ती पूरक bहणून उपयुfत 

आहेत. यामiये अVधक संशोधन होrयाची पण गरज आहे. योगोपचारांचा अनेक सम�यांमiये उपयोग होतो. 

कधीकधी आयुवlद, हो(मओपथी उपचारांचाह� उपयोग होऊ शकतो. गट उपचार प|तीमुळेह� बरेच लाभ होतात आ2ण 

एक सामहु�क �य:न होतो. काय4क:या;नी यासाठT �य:न करायला पाIहजेत.  

समुपदेशन हे मान(सक आरो^यात आ2ण आजारांमiये एक मह::वाचे साधन आहे. यात अनेक उप�कार आहेत. 

गट उपचार प|ती हा :यातलाच एक भाग आहे. Vच=कलेतून उपचार, आधारगट वगैरे उपाय पण मह::वाचे ठ0 

शकतात. 

पनुव4सनाची गरज असत ेहे आपDया ल<ात यायला पाIहज.े उपचारानंतर सामाBयपणे :या 9यfतीला आपले 

नेहमीच ेकाम करता याव ेअशी अपे<ा आहे. :यामुळे कुटंुबात आ2ण समाजात :या 9यfतीच ेसमुVचत पनुव4सन 

होऊ शकते. काह� �वशेष कौशDये (शकून 9यावसा?यक पनुव4सन कराव ेलागेल. काम करताना सुरu<त राहrयासाठT 

काह� बाबतीत खास �य:न कराव ेलागतील. उदा. फRट येणारे पेशंट. काम करताना :या 9यfतीची �?तYठा आ2ण 

सुरu<तता मह:वाची आहे. :यां�यावर अ:याचार Hकंवा दलु4< होणार नाह� याची पण द<ता vयायला पाIहजे.  

भगत - मांc=क वगैरे मंडळींच ेखरे bहणजे काम संपले आहे. फार झाले तर त ेg^णांच ेद:ुख हलके करrयासाठT 

मदत क0 शकतील. काह� मांc=क-भगत अघोर� उपायाने पZरि�थती cबघडायला कारणीभूत होत.े यात उगीचच वेळ 

व पैसा जातात :यामुळे या बाबतीत एक शा�=ीय आ2ण इतर �संग भू(मका घेऊन मान(सक आरो^याकड ेपाहायला 

(शकवायला पाIहज.े मान(सक आजारामधील अ?त गूढता कमी होऊन वै!ा?नक मुW ेलोकानंा समजले तर आपले 

काम लवकर होईल.  

मान(सक आरो^य कायदा १९८७ हा पूव��या c�Iटश कायQयापे<ा Hकतीतर� चांगला आहे. पण :यालाह� काह� 

मया4दा आहेत. हा कायदा मु_यत: मनोg^णांसाठT सं�था काढणे, चालवणे वगैर�बWल जा�त भर देणारा आहे. एकूण 

मान(सक आरो^यसेवा सधुारणे आ2ण वाढवणे यासाठT या कायQयाचा तसा फार उपयोग नाह�. मनोg^णांच े

घटना:मक आ2ण कायदेशीर हfक, मानवी �?तYठा आ2ण वैQयकRय गरज तसेच सुरu<तता या सवा;बWल द<ता 

vयायला हवी. अ:याचार तर पूण4पणे टाळले पाIहजेत. या xYट�ने सं�थांवरह� ?नगरानीची गरज आहे. एकूणच 

समाजाचा मान(सक आरो^याबWलचा xिYटकोन आ2ण समज सधुारrयाची गरज आहे. 

शुभे�छा! 
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पZर(शYट 1 मनो�वकाराबWल अVधक माIहती 

म?तमंद बालक 

उUवलाच ेबाळंतपण खेOयात घर�च झाले. बाळ बाहेर पडायला थोडा उशीर 

लागला :यामुळे बाळ लवकर रडले नाह�. :या <णास कोणाला असे 

वाटलेह� नाह� कR याचा बाळा�या म�दवूर पZरणाम होऊ शकतो. वजन 

उंची�या बाबतीत बाळाची वाढ ठTक-ठाक होती. मा= बाळ २ वषा4च े

झाDयावर आजीला वाटले कR बाळ नीट बोल ूशकत नाह� Hकंवा �?तसाद 

देत नाह�. तालुfया�या डॉfटरला दाखवDयावर :यानी तपासनू 

म?तमंद:वाची शfयता ध0न बालरोगतU!ाला दाखवायचा सDला Iदला. 

बालरोगतU!ांनी बाळ नीट तपासनू म?तमंद:वाचे ?नदान केले आ2ण 

उUवला आ2ण ?त�या नव� याला सव4 कDपना Iदल�. बाळंतपणा�या वेळी 

बाळ मोकळे 9हायला लागलेला उशीर कदाVचत कारणीभूत अस ूशकेल पण आता :याचा �वचार क0 नये असे 

समजावनू सांVगतले. बाळा�या म�दलूा :या वेळी �ाणवायू कमी पडDयामुळे म�दवूर थोडा पZरणाम झाला असावा. 

बाळा�या �वकासात आ2ण (श<णात काह� अडचण येणार आहे :यावर �य:नाने मात करायला लागेल असे :यांना 

नीट समजावनू सांVगतले. :या Iदवशी तर� उUवला आ2ण ?त�या नव� यास अ:यंत द:ुख झाले पण हळूहळू त े

आतून सावरत आहेत. या बाळाची �वशेष जबाबदार� आपDयाला vयावी लागणार याची दोघांनी मनाची तयार� केल� 

आहे. अशा बालकांना खास शाळा असतात. :याची सोय शहरातच आहे याची माIहती घेतल�. घरातDया इतरांनी 

�वशेषत: आजी आजोबांनी या बाळासाठT आता मनाची तयार� क0न लागेल ती सव4 मदत करायच ेठरवले आहे.  

ह� कथा वारंवार घडणार� आहे. भारतात अशी पुYकळ मुले आहेत. :या मुलांना आपDया �ेमाची गरज आहे तसेच 

�वशेष ल< देऊन :यांची काळजी घेrयाचीह� गरज आहे. म?तमंद:व bहणजे सव4सामाBय बु�|म:ते�या तुलनेत कमी 

बौ�|क आ2ण भाव?नक पातळी असणे. याच ेकारण म�दचूी अपुर� वाढ हे असत.े म?तमंद:वाची अनेक�वध कारणे 

आहेत. दर २०० बालकांमiये एखादे बालक म?तमंद असDयाच ेआढळत.े  

तुम�या गावात हजारभर लोकसं_या असेल तर :यात समुारे २०० बालके असतात व :यात एखादे बालक असे अस ू

शकत.े यासाठT आपण थोड ेशोधक नजरेने पाहावे लागते. 
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म?तमंद:वाची कारणे 

• बाळंतपणा�या वेळी बाळ आत अडकून पडणे Hकंवा लवकर न रडणे हे �मुख कारण आहे. यामुळे 

बाळा�या म�दलूा �ाणवायू कमी पडतो आ2ण म�दपेूशींच ेकायमच ेनुकसान होत.े अशा बाळाला म?तमंद:व 

असत ेआ2ण �पाि�टक या नावाने ओळखला जाणारा �वकार होतो. या �वकारात हालचाल� मंद व 

कYटदायक प|तीने होतात.  

• बाळ नीट जBमले पण २-३ Iदवस बाळाला �तनपान नीट न (मळाDयास बाळाची उपासमार होत ेआ2ण 

म�दलूा ^लुकोज साखरेचा पुरवठा होत नाह�. या कारणानेह� वर�ल�माणेच म?तमंद:व व �पाि�टक �वकार 

होतो. आपDया देशात काह� समाजांमiये �तनपान लवकर करत नाह�त :याने असे दYुपZरणाम संभवतात. 

• गलगंड असलेDया मातलेा Hकंवा थायरॉfझीन हाम�नची कमतरता असलेDया मातलेा होणारे बाळ म?तमंद 

जBमते. या बाळाचा रडrयाचा आवाज मांजर�सारखा आ2ण दबुळा असतो. वेळीच ओळखता आले तर 

औषधे देऊन पुढच ेदYुपZरणाम टाळता येतात. मा= :यासाठT फfत २४ तास एवढाच अवधी असतो. 

• मगंो(लझम या जनुकRय दोषामुळे होणा� या आजारातह� म?तमंद:व असत.े पIहले मुल आई�या ?तशीनंतर 

झाले तर असा दोष संभवतो. या बाळाचा चहेरा, डोळे व भुवया चटकन ओळखू येतात. हाता�या आ2ण 

पाया�या तळ9यावरह� काह� खाणा-खुणा असतात :याव0न मगंो(लझम ओळखता येतो. 

• ऑIटझम bहणजे �वम^नता हा म?तमंद:वाचा एक �कार आहे. सामाBयपणे दोन वषा;�या वयात हा 

�वकार समजनू येतो. हे बालक कायम �वत:मiयेच गुंगलेले असत ेआ2ण अगद� आई-बाबांशीह� फारसा 

�?तसाद न देता आ2ण इतर जगाशी फार संबंध नसलेDया प|तीने राहत.े :यामुळे :याचा शै<2णक 

�वकास फारसा होत नाह�. 

• म?तमंद:वाची इतर अनेक कारणे आहेत पण :याबWल डॉfटर ठरवतील. (शवाय कारण काह�ह� असले तर� 

पुढची सव4 काळजी कमीअVधक �कारे तीच असते.  

म?तमंद:व कसे ओळखायच े

म?तमंद:व दोन वष4 वया�या समुारास ओळखता आले पाIहज ेतरच :यावर शfय त ेउपाय करता येतात. 

म?तमंद:व लवकर ओळखले गेले तर कुटंुबाने व�तुि�थती �वीका0न पुढची वाटचाल करायला जा�त सोपे जात.े या 

बालकांना �वशेष �(श<ण लागते आ2ण :यासाठT वेगhया सं�था आ2ण समुपदेशक लागतात. म?तमंद:व 

ओळखrयाचा सवा4त सोपा माग4 bहणजे बालका�या वाढ-�वकासाच ेटjपे तपासत राहणे. हे वयानुसार �वकासाच ेटjपे 

सोबत�या तf:यात Iदले आहेत. पण या �वकासां�या टjjयांमiये एखादा टjपा थोडा लांबणीवर पडला तर फार 

घाब0न जाऊ नये कारण थोडेफार फरक असतातच. पण ल< मा= ठेवायला पाIहज.े शंका आDयास 

बालरोगतU!ांना लवकरात लवकर दाखवाव.े 
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बालका�या �वकासाच ेटjपे 

जBमापासनू मोठे होईपय;त बालक �वकासाच ेअनेक टjपे पार करत जात.े यातले काह� टjपे आपण बालका�या 

म�दचूी वाढ व �वकास नीट होतो कR नाह� हे पाहायला शोधकपणे वाप0 शकतो. 

�वकासाचा टjपा टjपा गाठrयाच े

सामाBय वयोमान 

या मIहBयात देखील टjपा 

गाठला नाह� तर म?तमदं:वाची 

शfयता धरावी 

बाळाच ेनाव घेतDयावर नजरेने �?तसाद देत.े १ त े३ मIहने ४ था मIहना 

बालक इतरांकड ेबघून ि�मतहा�य करत े १ त े४ मIहने ६ वा मIहना 

बाळ मान धरत े २ त े६ मIहने ६ वा मIहना 

बाळ हाताचा आधार घेऊन ज(मनीवर बस ूशकते. ५ते १० मIहने १२ वा मIहना 

बालक (भतंी�या आधाराने उभे राहू शकत.े ९ त े१४ मIहने १८ वा मIहना 

बालक चाल ूशकत.े १० त े२० मIहने २० वा मIहना 

बालक २-३ श}दांच ेवाfय बोल ूशकत.े १६ त े३० मIहने ३ वष4 

बालक �वत: खाऊ-�पऊ शकत.े २ त े३ वष4 ४ वष4 

बालक �वत:च ेनाव सांग ूशकत.े २ त े३ वष4 ४ वष4 

बालकाला मलमू= �वसज4नाबाबत (शकवता येत े ३ त े४ वष4 ४ वष4 

बालक सामाBय धोके टाळू शकत े(आगीपासनू लांब राहणे) ३ त े४ वष4 ४ वष4 

 

म?तमंद:व कुठDयाह� उपचाराने बरे होऊ शकत नाह�. आपले बाळ म?तमंद आहे असे कळDयावर :या कुटंुबावर 

मोठा आघात होतो. काह� कुटंुबे यासाठT भगत-मांc=काकड ेHकंवा देव-ऋषी वगैर�ची मदत घेऊ पाहतात. यामुळे 

उपयोग काह� होत नाह� फfत वेळ आ2ण पैसे बरबाद होतात.  

म?तमंद:वाचे मोजमाप करrयासाठT बुi्यांक चाचणी केल� जात.े यासाठT भारतीय प|ती �वक(सत केDया आहेत. 

बiुयांक चाचणी मानसोपचार तU! क0 शकतात. बiुयांक चाचणी�माणे म?तमंद:वा�या पाय� या ठर�वDया जातात. 

(पुढ�ल तfता पाहा) 

बiुयांक म?तमदं:वाचा �तर आ2ण सचूना 

९० पे<ा जा�त सामाBय 

७१-९० सीमाBत म?तमंद 

५१-७० सौbय म?तमंद:व (�य:नपूव4क (श<ण शfय असत)े 

३६-५० साधारण म?तमंद:व (�(श<णाने थोडी �गती होत.े) 

२१-३५ ती� म?तमंद:व (खास कDयाण गहृात ठेवाव ेलागत)े 

२० पे<ा कमी अ?तती� म?तमंद:व खास कDयाण गहृात ठेवाव ेलागत)े 
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पढेु काय? 

म?तमंद:व जर� बरे करता येत नसले तर� एवढे मा= ?नि]चत आहे कR काह� उपचार आ2ण प|तींमुळे हळूहळू का 

होईना मया4Iदत �वकास होत राहतो. अथा4तच इतर मुलां�या तुलनेने ह� �गती के9हाह� कमीच असते पण �वत:ची 

काळजी घेrयासाठT (�व�छता, खाणे �पणे, �वसंर<ण इ.) बालकाला (शकवनू तयार करता येत.े जर �(शu<त 

साहा�य आ2ण उपचार (मळाले नाह� तर बालकाचा �वकास खंुटून जातो. bहणूनच ?नराश न होता आहे :या 

पZरि�थतीत जेवढे करता येईल तवेढे करायलाच पाIहजे. 

सरुu<तता  मह::वाची. 

म?तमंद:व बालकांना सतत ल< देऊन काळजी vयावी लागत.े धोकादायक आ2ण असुरu<त पZरि�थती Hकंवा 

सामािजक Iठकाण यांना सांभाळायला लागत.े ददुeवाने अनेक बालकगहृांमiये :यां�यावर शार�Zरक, मान(सक आ2ण 

ल�Vगक अ:याचार होrयाची शfयता असत.े ि�=या व मुल�नंा तर हा धोका कुटंुबातून देखील होऊ शकतो बाहेर तर 

असतोच. या बाबतीत द< राहायला हवे. काह� वेळेस ल�Vगक अ:याचारामुळे गरोदरपण लादले जात ेअशा बातbया 

येतात. याबWल ब� याच वेळा जा�त उशीर झालेला असतो. म?तमंद:व असताना गभ4 राIहला तर कायदेशीर गभ4पात 

क0न घेता येतो पण तो २० आठवOयापय;तच. 

मुल� व ि�=यांसाठT �व�छते�या नेहमी�या बाबीं(शवाय पाळी येrयाचा पण मुWा असतो. मा(सक पाळीत �व�छता 

ठेवणे अवघड जात ेकारण :या नीटपणे घOया/पॅडस ्वाप0 शकत नाह�. पालकांना यावर ल< ठेवणे अवघड जात.े 

बरेच पालक या मुल�ंना बा(लकागहृांमiये ठेवrयाचा पया4य ?नवडतात. अशा सं�था कमीच आहेत आ2ण एकूण 

गरजेला :या पु� या पडू शकत नाह�त. अशा �वशेष बालकगहृांमiये दैनंIदन Hकंवा ?नवासी सं�था असे दोन �कार 

आहेत. दैनंIदन सं�थांमiये बालकांना नेrया-आणrयासाठT वाहनांची सोय असDयास चांगले.  

?नवासी बालकगहृांमiये ?तथDया कम4चारय्ांवर आ2ण एकूण ?नगराणीवर बरेच काह� अवलंबनू असते. याबWल 

येणा� या बातbया फार चांगDया नाह�त. मा= सगळीच बालकगहेृ अशी वाईट नसतात. 

शहरामiये �वशेष सं�था असDयामुळे पालकांना थोडा आधार असतो. मा= खेOयांमiये ह� सोय अस ूशकत 

नसDयामुळे पZरि�थती अवघड होत.े अशा बालकांना शहरात ?नवासी सं�थांमiये ठेवणे हाच पया4य असतो. अनेक 

पालक नाइलाजाने अशा बालकांना घर�च ठेवतात व :यांना �वकासाची संधी (मळू शकत नाह�. खेडगेावांमधDया 

अशा काह� पालकांनी एक= येऊन आधारगटांच े�य:न सु0 केले आहेत. हे काम अथा4तच अवघड आहे पण 

आधारगटाचा ?नि]चत उपयोग होतो. यासाठT काह� �वयंसेवक तयार करता येतात. हे काम जा�त सोपे होईल. 

काह� ददुeवी कुटंुबांमiये मा= अशा म?तमंद बालकाला पालक घरात क�डून, बांधून कामावर ?नघून जातात. रोजगार 

(मळवणे जर� अपZरहाय4 असले तर� अशी अमानुषता आपDयाला नको आहे. म?तमंद मुलानंा सामािजक सुर<ा 

आ2ण ?नगराणी देखभाल गहृांची गरज आहे. :यासाठT शासकRय अनुदान पण असते. धमा4दाय सं�था अशी 
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बालकगहेृ सु0 क0 शकतात आ2ण सरकार� मदत (मळू शकते. सेवाभावी व  ?नYठावंत काय4कतl व कम4चार� हेच 

अशा सं�थांच ेखरे बळ असत.े  

कायदेशीर xY�या म?तमंद:व हे �वकलांगतेच ेवैध कारण आहे; :यासाठT यो^य ती सरकार� मदत (मळrयासाठT 

िजDहा g^णालयातून �माणप= घेऊन समाजकDयाण खा:याकड ेअज4 करता येतो. 

9यसनाधीनता: एक सामािजक �]न 

दा0च े9यसन हा मान(सक आजारांमधला सवा4त मोठा गहन �]न आहे. या(शवाय इतर काह� 9यसनेह� आहेत. 

दा0�या 9यसनामुळे शार�Zरक, मान(सक आ2ण सामािजक हानी होत.े मQय सेवन करणारय्ांपैकR समुारे २०% 

मQयपी 9यसनाधीन होतात असे आढळले आहे. हे २० 

टfकेच 9यसनाधीन का होतात यामiये जीवशा�=ीय 

आ2ण जनुकRय कारणे अस ूशकतात. मा= कोण 

9यसनाधीन होईल आ2ण कोण नाह� हे सांगणे शfय 

नाह�. दा0च े9यसन मु_यत: देशी दा0, अवैध दा0 

Hकंवा इंि^लश दा0 असे अनेक �कारांशी संबंVधत आहे. 

सामाBयपणे सौbय मQयाक4  असलेले �कार bहणज े

वाईBस, cबअर इ. 9यसनाधीनतशेी संबंVधत नसत.े 

परंतु :यामुळे पुढे ती� मQयाक4  असलेDया दा0चे 

9यसन ओढव ूशकत.े दा0 पूण4पणे टाळणे हा सव�:तम 

उपाय आहे. दा0 �पrयाबWल तgण वयातच चटक लाग ू

शकत ेआ2ण (म= मंडळींचा सामािजक दबाव Hकंवा 

संबंध याला कारणीभूत होतो. कुतूहल bहणून सुgवात 

झाल� तर� काह� लोकांमiये हळूहळू त े9यसना�या 

पायर�पय;त जात.े तर�ह� दा0 �पणारे सव4 लोक 9यसनी आहेत असा Fह करणेह� चुकRच ेआहे. अनेक कुटंुबांमiये 

आ2ण समाजामiये सौbय मQयाक4  धा(म4क व सां�कृ?तक Zरवाजांचा भाग आहे. दा0 हे म_ुयत: पुgषी 9यसन आहे 

पण :याचा जा�त =ास ि�=यानंाच होतो.   

दा0�या 9यसनाचा र�:यावरच ेअपघात, घरातला Iहसंाचार, एकूण गुBहेगार�, चो� या या सगhयांशी संबंध आहे. हे 

9यसन अ:यंत पुरातन आहे आ2ण आजह� Iटकून आहे.  

मQयाका4च ेशार�Zरक पZरणाम 
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वैQयक शा�=ा�माणे कोणतेह� �9य अDप �माणात औषधासारखे व जा�त �माणात �वषासारखे पZरणाम करत.े 

सौbय �माणात मQयाका4मुळे आनंद, उ:तजेन आ2ण Vचतंामुfत राहrयाचा अनुभव येतो. या पZरणामांमुळे दा0 

हवीहवीशी वाटू शकते. परंतु Aमश: असा पZरणाम साधrयासाठT लागणा� या मQयाका4ची मा=ा हळूहळू वाढत जात.े 

यामुळे अVधक मQयाक4  घेrयाची इ�छा ?नमा4ण होत.े अथा4तच हे केवळ २०% 9यfतींमiये घडू शकत.े अशांमiये 

ह� सवय मQयाका4च ेसहज सेवन, इ�छा, शार�Zरक अवलंcब:व आ2ण सरत ेशेवट� 9यसन या चार पाय� यानंी वाढत 

जात.े मQयाका4मुळे होणा� या दYुपZरणामात पोटात जळजळ, तोल जाणे, �?तसादाचा कालावधी वाढणे bहणजेच 

हालचाल� हळू होणे हे �मुख आहेत. द�घ4 सेवनाने bहणजे मIहनोन ्मIहने अVधक सेवन केDयास ब जीवनस:व 

अभावाने रfतपांढर�, चतेातंतंूवर दYुपZरणाम, यकृत सूज आ2ण बौ�|क मंदता येत.े रfतामधले :याच े�माण १ 

(मल�. मiये १ (म.Fा. इतके झाले तर मQयाका4च े�माण �वषार� अव�थेत आहे असे समजतात. हेच �माण ३ 

(म.Fा. पय4त पोचDयास बेशु|ी आ2ण ५ (म.Fा. पय;त पोचDयास म:ृयू संभवतो. 9यसनाधीन माणसाने दा0 

सोडrयाचा �य:न केDयास मQयाका4वर अवलंबनू असDयाने त ेसोडणे कठTण जात ेयामुळे मळमळ, उलट�, 

अशfतपणा, अ�व�थता, ?न�ानाश होतात. याबरोबर ग�धळलेपण, भान कमी होणे, ल< कमी होणे, �वVच= आभास 

होणे, आरडाओरडा, छातीत धडधड,रfतदाब वाढणे, शर�रात कोरड पडणे आ2ण बेशु|ी असे दYुपZरणाम Iदसतात. 

काह� 9यfतींना g^णालयात दाखल करrयाइतके ती� पZरणाम होतात. यामुळे दा0 सोडणे कठTणच जात.े अशी 

9यfती दा0साठT घरात मारहाण करणे, इतरांशी खोटे बोलणे, चीज व�तू �वकणे वगैरे गैर�कार करायला �व:ृत 

होत.े एकूणच :यामुळे सामािजक दYुपZरणाम होतात.  

9यसनमfुती 

दा0च े9यसन सोडणे अवघड आहे पण अशfय नाह�. 9यसनमुfतीसाठT बहुतके जणांना भरपूर मदत करावी लागत.े 

9यसनमुfती जेव{या लवकर क0 तवेढे बरे. यासाठT औषधांची मदत लागत ेपण आधारगट उपचारांची �वशेष गरज 

असत.े दा0 सोडrयासाठT Uया गोhया IदDया जातात :या घेत असताना दा0 घेतल� तर अ:यंत कYटदायक व 

पीडादायक अनुभव येतात. :यामुळे झटकेह� येऊ शकतात. bहणूनच हा सव4 उपचार तU!ां�या देखरेखीखाल� झाला 

पाIहजे. या सव4 9यसनमुfती काय4Aमात दा0 सोडrयाची इ�छा आ2ण ?न]चय या अगद� कळी�या गोYट� आहेत. 

एकेक�याच े?न]चय दबुळे ठ0 शकतात bहणून सामूIहक इ�छा व कृती जा�त उपयोगी ठरतात. यामiये 

योगोपचार, सामुIहक खेळ, यो^य पोषण आ2ण समुपदेशन व इतर करमणुकRची साधने वापरल� जातात. दा0 

�पrयाची इ�छा bहणून मनात काह� तरंग येतात त ेलवकर ओळखायला आ2ण :यावर मात करायला (शकाव े

लागत.े या xYट�ने अDकोहो(लक ऍना?नमस (ए.ए.) हा आधारगट अनेक शहरांमiये पZरणामकारक ठरला आहे. 

या�या सद�यांना आठवOयातून दोनदा ?नय(मतपणे एक=पणे भेटायला लागत.े �:येक 9यसनी 9यfतीला एका 

?नरोगी 9यfतीचा आधार संपका4साठT Iदला जातो. या गटात दा0 सोडDयानंतर परत कधीह� ?तला न (शवrयाची 

�?त!ा पाळावी लागत.े या प|तीने अनेक लोकांनी आतापय;त हे 9यसन सोडून Iदलेले आहे.  
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आरो^य काय4कतl bहणून आपले एक मह::वाच ेकाम शfय तोवर दा0च े9यसन रोखणे. दसुरे मह::वाच ेकाम 

bहणजे गरजू 9यfतींचा मानसोपचार करणा� या सं�था-9यfतींशी संपक4  घडवनू आणणे असा आहे. या कामात :या 

9यfतीच ेकुटंुब आ2ण आजूबाजूचा समाज यांचहे� मह::वाचे योगदान असते. :या(शवाय 9यसनमुfती अवघड असते. 

आपDया �कDपात या 9यसनांची सम�या जर� घेतल� नसल� तर� काह� लोक तुbहाला मदत मागतील :यांना यो^य 

तो सDला आपण देऊ शकतो. 

सामािजक पातळीवर दा0बंद�साठT अनेक �कार�या चळवळी चालतात. काह� गावात दा0 दकुानबंद� करrयासाठT 

मIहला एक= आलेDया आहेत. गावातDया ५०% मIहलांनी Hकंवा ५०% Fामपंचायत सद�यांनी Hकंवा Fामसभेत 

५०% उपि�थतांनी Hकंवा गावातील ५०% मतदारांनी दा0 दकुान बंद�ची लेखी मागणी केल� तर शासनाला ?तथले 

दा0च ेदकुान बंद कराव ेलागत.े मा= ह� सम�या �:य< दा0बंद� कायQयाने सुटत नाह� असे वारंवार अनुभव 

आलेले आहेत. दा0बंद��या कायQयामुळे बेकायदा दा0चा धंदा वाढतो, �Yटाचार वाढतो, गुंडVगर� वाढत ेआ2ण 

�वषार� दा0चे बळीह� जातात. :यामुळे राUय Hकंवा िजDहा पातळीवर दा0बंद� यश�वी झालेल� नाह�. याचबरोबर 

काह� धा(म4क साधुसंतांनीह� दा0मुfतीसाठT सामुIहक �?त!ेच ेकाय4Aम केलेले आहेत. याचा पZरणामह� काह� 

काळापुरताच Iटकतो असे Iदसनू आले आहे. या �शन्ावर कायम �वgपी उ:तर सापडलेले नाह�. समाजातले अनेक 

लोक 9यिfतश: कधी ना कधी मQय सेवनाचा आनंद घेतात :यामुळे :या�यावर बंद� अशी शfय झालेल� नाह�. 

दा0 jयायलेDया 9यfतीच े?नर�<ण केले तर पुढ�ल�माणे ल<णVचBहे Iदसतात : अडखळत बोलणे, अडखळत चालणे, 

�?तसाद देrयास वेळ लागणे, डोhया�या बाहुDया �व�फारणे/ मोqया होणे, ] वासाला दा0चा वास, चहेरा, :वचा 

लालसर व घामट, कधीकधी हाताला कंप, शर�रावरच े?नयं=ण कमी होणे. इ. दा0च े9यसन द�घ4काळ असDयास म�द,ू 

चतेातंतू, यकृत जठर आ2ण �नायूबळ यावर दYुपZरणाम होतात. अनेक वाहन चालकांना तपासणीसाठT आणले जात े

त9ेहा अशी ल<णे Iदसनू येतात. (शवाय :यांचा रfतनमनुाह� रासाय?नक तपासणीसाठT पाठवला जातो. रfतात 

मQयाका4�या पातळीच ेमोजमाप केले जात.े आता र�:यावर ] वासातील मQयाक4  अंश मोजrयासाठT यं=ह� उपल}ध 

झाले आहेत. या यं=ाचा वापर क0न ?तथDया ?तथे ?नण4य घेता येतो व (श<ा करता येत.े 

�:येक 9यसनाची वैQयकRय सामािजक Iटपणी करणे इथे जागेअभावी शfय नाह� मा= उDलेखासाठT तंबाखू, �वडी, 

(सगारेट, गुटखा, गांजा हे काह� पारंपZरक पदाथ4 तसेच शहरांमधून अफूपासनू बनवलेले हेरॉईन आद� पदाथ4 9यसने 

bहणून कमीअVधक �माणात आहेत. तंबाखू (सगारेटमुळे �:य< मनो�वकार जर� होत नसले तर� एकूणच 9यसने 

हा �वत:च एक मनो�वकार bहणून धरले जातात. याच ेभान ठेवनू आपण �वत:�या आ2ण सामािजक भू(मकेच े

पालन कराव.े  
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�व�मतृी�वकार 

 

रामनाथ�या

धडपOया

जे9हा

�वसरrया�या

परत

घटनेची

पZरि�थती

रामनाथने

केला

भान

सफाई पण करावी लागते. यासाठT घरातDया

तरणी माणसे असDयाने ह� जबाबदार� 

माणसाबWल �ेम, आदर असDयाने :या

नाह�. हेच एखाQया छो�या कुटंुबात आ2ण

�व�मरण�वकाराची ह� एक सामाBय कथा

वषा4त बौ�|क व भाव?नक <मता कमी

संपत जात.े नंतर नंतर �वत:ची सामाBय

अशfय होऊन माणून पूण4 परावलंबी होतो

तर आयुYयाची वाटच संपत ेकारण ?नर?नराळे

bहातारपणी येणारा हा �व�मरण�वकार 

नावाने ओळखला जातो. वाढ:या वयोमानामुळे

�माण आता वाढतच चालले आहे.  

�व�मरण �वकाराची इतरह� काह� कारणे

प<ाघात, म�द ूUवर, तंबाखूच ेअ?तसेवन

होऊ Hकंवा वाढू शकतो.  

घरगुती श>ुषुा 
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रामनाथ�या व.डलांच ेवय आता ८० आहे. वया�या स:तर�पय;त

धडपOया कYटाळू शेतकर� होता. आता :यांना �व�मरणाचा

जे9हा त ेतालुfयाला माल �वकायला जायच ेत9ेहा ?नर?नराhया

�वसरrया�या घटना हळूहळू Iदस ूलागDया. काह� वेळा ते

परत यायच.े नंतर नंतर नावेह� :यांना सांगता येईनात. पुढे

घटनेची तार�ख Hकंवा वष4 सांगणे देखील अवघड झाले. पुढे

पZरि�थती झाल� कR :यांना �वत:च ेनाव, प:ता देखील धड

रामनाथने :यांना घर�च थांबनू राहायला सांVगतले आ2ण 

केला. गेल� ४-५ वषl bहातारा कुणालाच ओळखत नाह� आ2ण

भान संपले आहे. :यांना आता जेवण भरवायला लागत ेआ2ण

घरातDया २-३ माणसांनी जबाबदार� घेतल� आहे. मोठे कुटंुब

 सहज खपनू जात.े मुळात हे कुटंुब खूप धा(म4क असDयाने

:या कुटंुबाने ह� गोYट सहज �वीकारल� आहे. :याबWल कुणीह�

आ2ण शहरात फार जड गेले असत.े 

कथा आहे. या �वकारात हळूहळू काह� 

कमी कमी होतात आ2ण �मरणपण 

सामाBय काळजी, �व�छता देखील करणे 

होतो. यो^य आधार (मळाला नाह� 

?नर?नराळे आजार 9हायला लागतात. 

 इंFजीत ‘अDझायमर’ आजार या 

वयोमानामुळे या आजाराच ेसमाजातले 

कारणे आहेत. दा0चे 9यसन, म�द ू

अ?तसेवन वगैरे कारणांमुळे �व�मरण �वकार 

79 

स:तर�पय;त हा माणूस 

�व�मरणाचा =ास सु0 झालाय. 

?नर?नराhया बाबतीत 

त ेपैसे न घेताच 

पुढे पुढे एखाQया 

पुढे तर अशी 

धड सांगता येईना. 

 सव4 �वास बंद 

आ2ण �थळकाळाचे 

आ2ण मलमू=ाची 

कुटंुब असDयाने व काह� 

असDयाने आ2ण वय�कर 

कुणीह� तAार करत 
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:या कुटंुबाकडून जेवढ� काळजी आ2ण ?नगराणी शfय आहे तवेढेच या माणसाच ेआयुYय असत,े �व�छता bहणजे 

मलमू=ाIद �व�छता, खाऊ-�पऊ घालणे आ2ण पडrया-घसरrयापासनू सांभाळणे या मु_य मह::वा�या गोYट� आहेत. 

हा माणूस कुणाशीह� नात ेठेव ूशकत नाह� कारण :याच े�मरणच गेलेले असत.े गहृ शु>ुषेसाठT लागDयास काह� 

�(श<ण घेता येत.े अंग कोमट पाrयाने पुसनू घेणे, कपड ेकाढणे-घालणे, त�ड व दातांची �व�छता, लघवीच ेभांड े

देणे, बेडपॅनमधील मल�वसज4न आ2ण :यानंतरची �व�छता, अंथgण घालणे आ2ण �व�छ ठेवणे, वेळ�या वेळी 

खाऊ-�पऊ घालणे आ2ण औषधे देणे. 

ताप-खोकले, जुलाब Hकंवा ब|कोYठ होऊ शकतात, :यासाठT उपचार करावेत. g^णाला cबछाBयात पडून खाल�या 

भागात जखमा होतात हे श�या�ण टाळrयासाठT दर अiया4 तासाने कूस बदलावी लागत.े सारखे पाठTवर झोपनू 

चालत नाह�. पाrयाची Hकंवा हवेची गाद� Hकंवा Hकमान jलॅि�टकच ेबडुबुड ेअसलेले अंथgण यासाठT फार उपयुfत 

आहे. यामुळे शर�रावर दबाव येत नाह�. शार�Zरक �व�छतबेरोबरच अंथgण आ2ण खोल� �व�छ ठेवावी. जखम 

होईल अशा व�तू वापर Hकंवा प|ती टाळा9यात. अथा4तच एकच माणूस हे सव4 क0 शकत नाह�. :यासाठT ३-४ 

माणसांची ट�म पाIहजे. जर कुटंुबात पुरेशी माणसे नसतील तर शेजा� या पाजा� यानंी थोडी जबाबदार� घेतल� तर 

फारच चांगले. खरे bहणजे असे �(शu<त �वयंसेवकह� पाIहजेत. 

अनेक शहरांमiये अशा g^णांसाठT रोजावर �(शu<त साहायक (मळतात. यात रोजगाराची संधी खूप आहे. ि�=यांना 

अशा �वgपाच ेकाम (मळू शकते आ2ण रोजगारह� बरा (मळतो. याचा दसुरा अथ4 असा कR कुटंुबाला अशा 

9यfतींसाठT मा(सक खच4 १०-१५ हजार gपयांपय;त लाग ूशकतो. 

व|ृा>म 

सव4च कुटंुबांमiये अशा g^णांना सांभाळायला सोयी Hकंवा पुरेशी माणसे नसतात. :यामुळे व|ृा>मांमiये g^णांना 

ठेवrयाची प|त वाढत आहे. अशा ?नवारागहृात मा(सक शुDकावर Hकंवा सरकार� अनुदानावर अनेक व|ृांचा सांभाळ 

केला जातो. शहरांमधल� लहान घरे, कामाची धावपळ इ. कारणांमुळे व|ृा>म काह� बाबतीत बरे पडतात. मा= 

Uयांनी आपला सांभाळ केला आहे :या आई-व.डलांना केवळ काह� खच4 देऊन �ेमा(शवाय लांब ठेवणे ह� सं�कृती 

bहणून यो^य नाह�. :यांना पुरेसे �ेम व आधार देणे :या :या �पढ�च ेकत49य असते.  
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-सामाBय मनो�वकार 

यामiये Bयूरोजेस bहणजे ताणतणावाने ?नमा4ण होणारे काह� आजार,मनो�वकारांची शार�Zरक अ(भ9यfती इ. �कार 

येतात. या आजारांना सामाBयपणे औषधांपे<ा मान(सक समुपदेशनच जा�त उपयोगी असत.े अशा 9यfतींना 

�वत:�या आजाराबWल थोडीबहुत जाणीव असते :यामुळे उपचार घेrयासाठT त ेतयार असतात. 

सामाBय मनो�वकारांमiये अधीरेपणा अ?तरेकR भीती आ2ण नाIदYटपणा हे �कार आहेत.  

• अधीरेपणा हा वा�त�वक एक सामाBय मानवी पैल ूआहे. अ?नि]चत भ�वत9य आ2ण पZरणाम याबWल 

�:येकाला एक उ:कंठा आ2ण Vचतंा अस ूशकत.े मा= या मनो�वकारात ह� Vचतंा व अधीरपणा अ?तशय 

जा�त �माणात असतो. या अधीरेपणाच ेशार�Zरक मान(सक पZरणामह� जाणवतात. हाताला कंप सुटणे, 

छातीत धडधड, तोतरेपणा, वेगाने ]वसन होणे, घाम सुटणे, चेहरा लाल होणे, ग�धळणे, पोटात Hकंवा 

छातीत गोळा येणे, घशात आवंढा येणे, लघवीची Hकंवा मल�वसज4नाची ?नकड वाटणे, �नायंूचा तणाव 

आ2ण एकूण चंचलता या खाणाखुणा Iदसतात. या कारणांमुळे :या 9यfतीला =ास तर होतोच पण �:य< 

�संगात Hकंवा हातातले काम नीट पार पडत नाह�. :या 9यfतीची <मता यामुळे कमी �माणात वापरल� 

जात ेव अपयशह� येऊ शकत.े अपु� या संवाद कौशDयामुळे (म= व नातवेाईक कमी होतात आ2ण एकूणच 

सामािजक आधार कमी होतो.  

• अGतभीती Tकंवा धा�ती Tकंवा फो;बया bहणजे एखाQया व�तु�काराची Hकंवा �संगाची कायमची भीती 

बसलेल� असणे. या आजाराची सुgवात लहानपणी�या काह� भीतीयुfत अनुभवात अस ूशकत.े तसेच 

धाकात वाढलेले मलू आ2ण पालकांच ेएकूण कौशDय कमी असणे ह� भीतीF�ततचेी कारणे अस ूशकतात. 

का आजारह� ि�=यांमiये जा�त आढळतो. �वशी�या आधी व नंतर�या दशकात हा आजार उमटrयाची 

शfयता असते. भीतीF�ततचेी पुढ�ल काह� उदाहरणे आहेत-पाल�, झुरळ Hकंवा कRटकांची भीती, सापाबWल 

अवाजवी भीती असणे, अंधाराबWल, वेगाबWल Hकंवा उंचीबWल भीती असणे. उदा. काह� जणांना ज=ेतDया 

पाळrयात बसायची अ:यंत भीती असत.े तर काह� जणांना वेगाने जाणा� या वाहनांबWल. या मनो�वकाराचा 

उपचार bहणजे समुपदेशन आ2ण सौbय अनुभवातून हळूहळू ह� भीती काढून टाकणे. ताणतणाव घालवनू 

सैलपणे अनुभव घेrयाच े�(श<ण bहणजे वत4नोपचार उपयुfत ठरत.े 

• भीतीचा अचानक अGतरेक मनो�वकार bहणजे पॅ?नक. अशा �संगी हाट4 ऍटॅक Hकंवा प<ाघात होऊ शकतो. 

अशा 9यfतीला जोरात धाप लागणे, छातीत जोरजोराने धडधडणे, ]वास न घेता येणे, दातखीळ बसणे, 

छातीत दखुणे, चfकर येणे, बधीर होणे, खूप घाम येणे वगैरे ल<णे Iदसतात. म:ृयूची भीती वाटत ेआ2ण 

:यामुळे अ?तनैरा]य जडत.े या मनो�वकारावर �व�वध �कारच ेमानसोपचार उपल}ध आहेत. यामुळे भीतीच े

�माण पुYकळ कमी होत.े 
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• ना)द टपणा Tकंवा मं<चळेपणा bहणजे एखाद� कृती Hकंवा �वचार सतत कर�त राहणे. यालाच काह� लोक 

चाळा Hकंवा चळ असे bहणतात. ह� 9यfती आपDया मनावरचा ताण घालवrयासाठT एखादा चाळा परत 

परत करत राहत.े :या 9यfती�या आतला संघष4 यामुळे वर Iदसनू येतो. हा मनो�वकार साधारणपणे 

�वशी�या आधी आ2ण ?तशीत येतो. हा मनो�वकार द�घ4काळ Iटकणारा आहे. यात नैरा]य, भीतीF�तता, 

खाrया�पrयाच ेफॅड, 9यसन इ.पैल ूIदसनू येतात. या मनो�वकाराला औषधे आ2ण इतर मानसोपचार 

उपयोगी पडतात.  

सदोष 9यिfतम:वाचे �व�वध �कार 

काह� जणांची 9यिfतम:वेच थोडी वेगळी आ2ण सदोष वाटत असतात. अशी 9यfती ताठर, आFह� आ2ण कमी 

लवVचक असत.े यामुळे कौटंुcबक, सामािजक आ2ण 9यावसा?यक अडचणी ?नमा4ण होतात. अशा 9यfतींची वागणूक 

व �वभाव �वशी�या आगे मागेच Iदसनू येत.े �ौढपणी ह�च �व:ृती कायम होत.े याचा :या 9यfतीला Hकंवा 

इतरांना =ास भोगावा लागतो. समाजात समुारे ५-१०% 9यfती सदोष 9यिfतम:वाची अस ूशकतात. अनुवं(शक, 

जीवशा�=ीय, सामािजक, मान(सक अ�वकसन आ2ण काह� पया4वरणीय कारणे या दोषांमागे अस ूशकतात. इथे 

आपण काह� मु_य �कार पाहू या. 

संशयU�त �वभाव - या 9यfती इतरांवर कधीच �वशव्ास ठेवत नाह�त, कायम संशय घेतात आ2ण वाद घालत 

बसतात. �वत:च े?नण4य त ेसहसा बदलत नाह�त, �वत:ला खूप मह::वाचे समजतात आ2ण इतरा ंबWल असूया 

बाळगतात. अशा 9यfतींना राग लवकर येतो. इतरांच ेसामाBय बोलणे वागणेह� ह� माणसे वेगhयाच अथा4ने आ2ण 

उलट प|तीने घेतात. :यामुळे सतत संघष4 व अडचणी येत राहतात. 

काह� 9यfतींचा �वभाव Hममलूक अस ूशकतो. सामािजक xY�या त ेएकाकR राहतात, :यांना (म= कमी असतात. 

आपDयावरची Iटका :यांना सहन होत नाह�. भाव?नकxY�या त ेथंड आ2ण अंतमु4ख अस ूशकतात. इतरांशी :यांच े

नात ेएकूण कमीच असत.े अशा 9यfतींना एकूणच आनंद कमी (मळतो. 

लहर( �वभाव - या 9यfती �वVच= प|तीने �वचार करतात आ2ण वागतात. इतरांशी वागताना अ�व�थ असतात. 

:यां�या मनात �वVच= कDपना Hकंवा >|ा असतात. अ(लjतपणा, लहर�पणा आ2ण इतरांशी फटकून वागणे हे :यांच े

�वशेष आहेत.  

असामािजक �वभाव - या 9यfतींना पूव� समाज�वरोधी Hकंवा समाजघातक 9यfती असे bहणत असत. या 9यfती 

सव4सामाBयपणे सामािजक Iहता�या �वरोधात वागतात आ2ण इतरांच ेहfक सहजपणे डावलतात. त ेफार काळ नीट 

काम क0 शकत नाह�. :यांचा कल गुBहेगार� कृ:यांकड ेअसतो. इतरांचा मान राखणे हे :यां�या �वभावात फारसे 

असत नाह�. संयम नसणे, अचानक ?नण4य घेऊन HAया करणे सहनशीलतचेा अभाव, भानगडी करणे, आAमक व 

Iहसंाचार� वागणूक आ2ण अपराधी पणाची भावना नसणे ह� यांची �वभाव वै(शY�ये असतात. �वत:�या 
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अनुभवापासनू (शकणे आ2ण इतरांशी चांगले संबंध ठेवणे :यांना जमत नाह�. या 9यfतींना बराच काळ समुपदेशन 

क0न पZरि�थती सधुा0 शकत.े 

नाटकh �वभाव - या 9यfती भावने�या आहार� जाणा� या, सारखे आपDयाकड ेलोकांच ेल< वेधाव ेbहणून खटपट 

करणा� या आ2ण साहसवाद�, नाटकR आ2ण काह�तर� नवे दाखवrया�या �य:नात असतात आ2ण आक�ष4त 

Iदसrयाचा नेहमी �य:न करतात. भाव?नकxY�या :या अि�थर आ2ण �वक� I�त �व:ृती�या असतात.  

�वकD )fत �वभाव - काह� 9यfती �वत:तच रमणा� या, इतरांकड ेफारसे ल< न देणा� या आ2ण आ:मक� �� असतात. 

:यांना ट�का सहन होत नाह�. कत49य, स:ता, यश, �ेम Hकंवा हुशार�बWल�या काDप?नक समजुतीत म^न असतात. 

परावलंबी VयिOतम�व - या 9यfती इतरांवर ?नण4यासाठT आ2ण आधारासाठT अवलंबनू असतात. इतरां�या 

मदती(शवाय :यांना वागता येणे अवघड असत.े �वत:बWल कमी �वशव्ास, इतरांची Iटका करrयाची �व:ृती आ2ण 

ट�केबWल :यांच ेमन संवेदनाशील असते.  

अधीर VयOतीम�व - या 9यfतींना नेहमी काह�तर� अपूण4 राIहDयाची जाणीव, :यामुळे तणाव आ2ण Vचतंा सता�वत 

असत.े यांना Bयूनगंड असतो तसेच आपण 2झडकारले जाऊ Hकंवा आपDयावर Iटका होईल याची :यांना भीती 

असत.े सामािजक xY�या त ेथोडसेे अ(लjत आ2ण ?नगेट�9ह bहणजे नकारा:मक �व:ृतीच े सतात. 

ना)द ट �वभाव - या 9यfती कुठल�ह� गोYट पZरपूण4तनेे करrयाचा आFह धरतात :यामुळे �वत:चा मोकळेपणा, 

लवVचकपणा  आ2ण सहजपणा हरवनू बसतात. :यांना चुका सहन होत नाह�त आ2ण �वत:ला त ेनेहमी अचूक 

समजतात. कुणी मतभेद 9यfत केले, :याबWल Vचडणे ह� :यांची सहज व:ृती असत.े ?नयमांवर तंतोतंत बोट 

दाखवणे हेह� :यांच ेवै(शY�य असत.े :यांना नेहमी शंका असतात. अशा लोकांची सदसQ�ववेक बु|ी�धान असत.े 

यामुळे त ेकठTण आ2ण ह«ी �वभावाच ेहोतात. 

या(शवाय काह� 9यfती �वत:बWल भाव?नकxY�या अि�थर असतात. :यांना राग आवरता येत नाह�, Zरतपेणा 

वाटतो. एकटेपणाची आ2ण �व�?तमेची :यांना भीती असते. अशा �वभावाला अि�थर �वभाव असे bहणता येईल. 

वर �व�वध �वभावदोष वण4न केलेले आहेत. नीट �वचार केला तर आपDयालाह� :यातले काह� ना काह� गुणदोष 

Vचकटलेले Iदस ूशकतील. हे मनो�वकार bहणून अगद� ठोस �व0पात नसले तर� �माण जा�त झाDयास �वत:�या 

�गतीत Hकंवा इतरां�या xYट�ने =ासदायक ठ0 शकतात. यापैकR अनेक �वभावदोषांचा आपण वाईट �वभाव या 

सYृट�ने �वचार करतो. Hकंवा ती 9यfती वाईट आहे Hकंवा नेभळट आहे अशी �वशेषणे Vचकटवनू देतो. मा= यातील 

बरेचसे �वभावदोष हे मानसोपचारांनी काह� �माणात तर� दgु�त करता येतात. यांना औषधांची फारशी गरज 

नसत.े 9यिfतगत मानसोपचार, गट�HAया, वत4न-उपचार आ2ण सामािजक बदल. सामािजक पZरि�थतीत ?नयं=ण 

क0 शकतो. 
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ल�Vगक वत4न दोष. 

�:येक 9यfतीला ल�Vगक �व:ृती असतात आ2ण :यात थोडेफार फरक असतात. बालपणी आ2ण तgणपणी 

आजूबाजू�या असलेDया पZरि�थतीमुळे देखील असे दोष ?नमा4ण होऊ शकतात. काह� ल�Vगक दोष हे जBमजात 

आ2ण शार�Zरक �व0पाच ेअसतात. सामािजक मान(सक आरो^य काय4कतl bहणून आपण याबWल जर� फारसे काह� 

करणार नाह� पण आपल� एकूण जाणीव �गDभ होrयासाठT याचा उपयोग होऊ शकतो. खाल� काह� ल�Vगक वत4न 

दोष वा �व:ृती दोष थोडfयात Iदलेले आहेत. या बाबतीत कुटंुबीयांना काह� मदत लागDयास आपण यो^य :या 

Iठकाणी समुपदेशनासाठT पाठव ूशकाल.  

1. �लगंबदल - या 9यfती �वत:�या शार�Zरक नैसVग4क (लगं ?नशV्चतीबWल साशंक असतात. उदा. पुgषी 

जनन�I�य असनू आपण आतून �=ी आहोत असे वाटणे. Hकंवा �=ी जनन�I�य असनू आपण पुgष आहोत 

असे वाटणे.  काह� 9यfती �वg| (लगंी कपड ेघालतात. उदा. पुgषांनी ि�=यांसारखा वेष करणे Hकंवा 

उलट. 

2. �लगंपpरवतन - या 9यfतींमiये काह� शार�Zरक वै(शY�ये �वg| (लगंी 9यfतीच ेअसतात. उदा. पुgष 

असनू �तन थोड ेमोठे असणे Hकंवा दाढ�, (मशा कमी असणे वगैरे. या शार�Zरक दोषांच ेकारण बहुधा 

जनुकRय दोषांमiये असते. यासाठT यो^य तU!ांची मदत लागत,े कधीकधी श�=HAयेने �:य< (लगंबदलह� 

करावा लागतो. 

3. सम�लगंी Fव�ृती -पुgषाने पुgषाबरोबर Hकंवा �=ी ने �=ी बरोबर ल�Vगक संबंध ठेवणे bहणजे सम(लगंी 

संबंध. मा= आजकाल हा ल�Vगक दोष न समजता केवळ एक नैसVग4क बदल समजतात.  कायQयाने 

सम(लगंी संबंध आतापय;त गुBहा bहणून धरले जायच.े आता मा= हा गुBहा धरला जात नाह�. यापैकR 

काह� जोडपी आयुYयभर ल^ना�या ना:याने राहतात. अथा4तच या जोडjयांमiये ल�Vगक संबंध हे :या :या 

शार�Zरक शfयतांनुसार घडतात. उदा. पुgष जोपडjयांमiये गुदमैथुन ह� सामाBय �HAया होत ेतर �=ी 

जोडjयांमiये इंI�य �वेश नसDयाने केवळ आ(लगंन इ. HAया होतात. या जोडjयांना अथा4तच मलू होत 

नाह� पण त ेद:तक घेऊ शकतात. अशा जोडjयांना उपचारांची गरज वाटल� तर ल�Vगक तU!ां�या कड े

पाठवाव ेलागते. 

4. �भCन �लगंी व�तू �मरवणे - काह� 9यfती (भBन (लगंी 9यfतींच ेकपड ेघालनू Hकंवा अंतरव�= ेघालनू 

आनंद (मळवrयाचा �य:न करतात. ह� एक �वकृती समजल� जात.े यातल� एक टोकाची �व:ृती bहणजे 

(भBन (लगंी 9यfती�या मलम=ुापासनू आनंद (मळवणे. या सव4 दोषांबWल समुपदेशन, वत4नोपचार आद� 

उपायांनी अनुकूल बदल घडवता येतात.  

5. ल�Bगक छळवाद - काह� 9यfती आपDया ल�Vगक जोडीदाराला =ास देऊन, वेदना देऊन Hकंवा हाल क0न 

आनंद (मळवrयाचा �य:न करतात. ह� एक �वकृती आहे आ2ण दंडनीय अपराध आहे.  
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6. ल�Bगक आ�मपीडन- bहणजे �वत:वर जखम Hकंवा वेदना ?नमा4ण करणे आ2ण :यातून ल�Vगक समाधान 

(मळवणे. यासाठT मानसोपचार कराव ेलागतात.  

7. चोoन पहाणे- इतरां�या ल�Vगक HAया चो0न बघणे हाह� एक अपराध समजला जातो. मा= �:य<ात याची 

कायदेशीर �HAया खूप अवघड व Hकचकट आहे.  

8. �पश �वकृती- काह� 9यfतींना (बहुधा पुgष) (भBन (लगंी 9यfतीस �पश4 करणे, हसणे Hकंवा चोळणे या 

मागा;नी �वकृत मान(सक समाधान होत.े यासाठT अथा4तच दसु� या 9यfतीची संमती नसतेच. 

9. लहान मुलांच ेल�Vगक पीडन �ौढांनी करणे हा दंडनीय अपराध आहे. अशा बातbया आपण बालसधुारगहृ, 

अनाथा>म Hकंवा म?तमंद मुलां�या बाबतीत पुYकळदा ऐकतो.  

10. काह� 9यfती गाय, कु=ा, शेळी आद� �ाrयांशी ल�Vगक संबंधाचा �य:न करतात ह� �वकृती समजल� जात े

आ2ण ती दंडनीय आहे.  

वर�लपैकR पाच त ेअकरा Aमांकां�या ल�Vगक �वकृती कायQयाने दंडनीय आहेत पण शेवट� :यांना समुपदेशन व 

मानसोपचार या मागा4नेच दgु�त कराव ेलागत.े यासाठT fवVचत औषधेह� Qयावी लागतात. 

ल�Vगक �वकृती हा �कार सोडून ल�Bगक कमतरता एक दसुरा दोष�कार आहे. यात �=ी Hकंवा पुgषांना �वत:�या 

ल�Vगक इ�छेची पुत4ता न करता येणे. :यात कमतरता Hकंवा अ<मता जाणवणे हा दोष असतो. याच े�व�वध �कार 

आहेत आ2ण :यातDया ब� याच दोषांमागे मान(सक कारणे असतात. यातून समाजात बरेच द:ुख व =ास उ�वतात. 

कौटंुcबक संघष4 तयार होतात आ2ण घट�फोटह� होतात.  या सवा;साठT ल�Vगक समुपदेशन लागत.े ददुeवाने या <े=ात 

भ�द ूलोक पुYकळ असनू मोठT आ]वासने देऊन पैसा उपटणे हेच :यांच ेकामअसते. असे भ�द ूलोक (श<ेस पा= 

असतात. लोकांनी अशा भ�दूंना बळी पडू नये bहणून यो^य त ेमाग4दश4न क0न डॉfटरकड ेआपण पाठवले पाIहजे.  

?न�ादोष 

ब� याच 9यfतींना ?न�ेच ेकमी जा�त होrयाचा सतत =ास होतो. याच ेखाल�ल�माणे काह� ठळक �कार आहेत. 

• Gनfानाश (अपरु( झोप)- यामiये मु_य दोष bहणजे लवकर झोप लागत नाह� व लागDयावर मधून मधून 

वेळेआधीच जाग येत.े याच ेकारण एकतर काह� शार�Zरक आजार (उदा. कक4 रोग), कंबरदखुी Hकंवा दमा अस ू

शकतो. दा0 व इतर मादक पदाथ4 हे मु_यत: झोप लागrयासाठT देतात असा लोकांचा समज असतो. मा= ह� 

9यसनेच ब� याच वेळेस ?न�ानाशाला कारणीभूत ठरतात. मनो�वकारांपैकR उBमाद, अ?तनैरा]य, �म�वकार हे 

देखील ?न�ानाशाला कारणीभूत अस ूशकतात. ?न�ानाशासाठTच कौटंुcबक आ2ण 9यिfतगत कारणेह� अस ू

शकतात. उदा. ताणतणाव, ��यजनांचा म:ृयू, आVथ4क Vचतंा इ. काह� जणां�या बाबतीत खाrया�पrया�या 

चुकR�या प|ती, Iदवसा खूप झोप काढणे, 9यायामाचा अभाव, कॉफRचा अ?तरेक वगैरे कारणे अस ूशकतात. 

काह� 9यfतींना Iदवसाह� �चंड झोप येत ेआ2ण झोपेच ेचfक झटके येतात. 

• Gनfा-घात bहणजे माणूस जागा असनूह� शर�र अिजबात हलव ूशकत नाह� अशी अव�था. 



मान�सक आरो�य  कायक�या#साठ� पिु�तका 
 

86 

 

• झोपेत Mवसन थांबणे -हा आजार झोप मोडत ेव ]वसन चाल ूहोत.े जोराने घोरणा� यां�या बाबतीत हा �कार 

संभवतो. कधीकधी यामुळे झोपेतच �ाणवायू कमी पडून �दय�वकार Hकंवा इतर अपघात होऊ शकतो. झोपेत 

चालणे, रा=ी दचकून उठणे, झोपेत दात कराकरा खाणे, झोपेत बोलणे, झोपेतच लघवी करणे हे दोष जरा 

जा�त गंभीर दोष आहेत. यासाठT ?न�ातU!ांची मदत लाग ूशकते.  

मनो�वकारां�या केसपेपस4व0न संFIहत केलेल� काह� ल<णे व VचBहे 

�वषय वग4वार�  

मादक पदाथा;च े9यसन 

(मळालेल� माIहती 

रोज दा0 लागत े:या(शवाय राहत नाह�. 

नेहमी भांग �पतो 

आAमक आ2ण रागीट �वभाव सारखा भांडण करतो आ2ण धमfया देतो. 

अचानक चावायला बघतो. 

जागतृी-शु|ी नेहमी ग�धळलेला असतो. 

सारखी चfकर येत ेअसे सांगत े

�वचार �म सारखा घर अंगावर पडDयाची तAार करतो. 

साप नसतानाह� नेहमीच साप आला bहणून सांगतो.  

सारखा इतरांचा संशय घेत.े 

नेहमी घाबरलेला असतो. 

लोक मा~यावर हDला करतात असे सांगतो. 

कुणीतर� दबा ध0न हDला करणार असे नेहमी सांगतो. 

�वत:ला नेहमी क�डून घेतो. 

घरातून सारखे पळून जात े

रोज मला देव भेटतो असे सागंत.े 

�वत: देव असDयासारखा बोलतो आ2ण वागतो. 

बायकोचा नेहमी संशय घेतो, अनै?तक संबंधाचा आरोप करतो 

�वत:ला कायम मं=ी Hकंवा आमदार समजत असतो 

�गट�करण सारखे मोठमोqयाने गाणे bहणतो 

कधीपण कारणा(शवाय हसत सुटतो. 

चहे� यावर आनंद, राग, द:ुख काह�च नसत.े ?न�व4कार 

भास ट�.9ह�. रे.डओमधून काह�तर� वेगळेच ऐकतो, आ2ण सांगत सुटतो. 

कानात सारखे बोलणे ऐकू येत ेअसे सांगतो. 

�मतृी येताजाता �वसरत असतो, �वस0न काह�ह� करतो. 

मडू नेहमीच हवेत असतो. 

येताजाता सतत रागावतो. 

नेहमी वैतागलेल� आ2ण ग�धळलेल� असत.े 

कुणाशीह� (मसळत नाह�, बसनू राहतो. 

सारखे देवळात जाऊन बसनू राहत.े 
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सारखा रडतो आ2ण कrहत असतो. 

नेहमीच द:ुखी आ2ण कYट� Iदसतो आनद� कधीच नाह�. 

मनावर ताबाच नसतो. 

मनाला शांतताच नाह�, नेहमीच वैतागलेला Iदसतो. 

नेहमी कुठेतर� शूBयात बघत राहतो. 

ल^ना�या बायकोशी नांदत नाह� (ल�Vगक इ�छा नाह�) 

इजा करणे २-३ वेळा :याने आ:मह:येचा �य:न केला. 

लोकांवर धावनू जातो. 

नेहमी �वत:ला थपडा मा0न घेतो. 

बैलांवर सारखा राग काढतो आ2ण भयंकर मारझोड करतो.  

बायकोला रोज मारहाण करतो. 

हालचाल वत4णूक cबघाड चालणे �वVच= आहे. 

�वVच= हातवारे करतो. 

सारखी पूजा करत बसतो. 

अशfतपणाची सतत तAार 

सारखे चहेरे वेडावनू दाखवतो. 

शेतात सारखा काम करत बसतो, �व>ांती घेत नाह� 

झटके येतात (फेफरे) कुणा�याह� मागे लांब चालत जातो. 

येताजाता झाडावर चढून तासन ्तास बसतो. 

आपल� मान आ2ण डोके सारखे हलवत राहतो. 

कधीपण वेडावाकडा नाच करत असतो. 

Iदवसभर ज(मनीवर काठT आपटत बसतो.  

गावात सारखा cबनकामाचा भटकत राहतो. 

उगीचच ?नरथ4क हातवारे करतो. 

कुणालापण येताजाता नम�कार करतो. 

हातपाय सारखे कडक झाDयाच ेसांगतो. 

कुणालाह� दगड मारतो आ2ण लहानांवर धावनू जातो. 

हालचाल हाताला नेहमी कंप असतो. 

मं=चळेपणा/चाळा सारखी हातपाय धुत,े Iदवसातून Hकतीतर� वेळा. 

आपल� गाद� सारखी गुंडाळतो आ2ण परत पसरतो. 

आ:मभान cबघडणे अगद� लहान मुलासारखा वागतो. 

कारण नसताना गावात भीक मागत Iहडंतो. 

आजूबाजूच ेभान Iदवस, तार�ख, जागा सांग ूशकत नाह�, सकाळ दपुार कळत नाह�. 

माIहतीतDया लोकांनाह� ओळख देत नाह�. 

नातवेाईकांनाच ओळखत नाह�. 

कधीपण कोणाचपेण कपड ेघालतो. 

माणसे असतानाह� :यां�यासमोर कपड ेकाढून टाकतो. 
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Iदवसा-रा=ी कधीह� घर� येतो :याचा नेम नाह�. 

कोठेह� लगवी करतो, माणूस बघत नाह�. 

संवेदना :याला ऐकू येत नाह�. ल< नसत.े  

 कानात ?नर?नराळे आवाज ऐकू येतात असे सांगत.े 

शर�रHAया cबघाड नीट खात-पीत नाह� 

जेवण, झोप, �वत:बWल काह� Vचतंा नाह�. 

कोठेह� संडास क0न ठेवतो. 

जेवणाची शु|च नसत.े 

कोठेह� लघवी करतो :याला धरबंध नाह�. 

कपOयात लघवी करत.े 

झोप झोपच लागत नाह�. रा=ी Hकतीवेळा पण उठत.े 

Hकतीतर� आठवड ेझोपत नाह� 

सारखी झोपत े

सतत जांभया देत असतो. 

शार�Zरक =ासाची ल<णे सतत पोटदखुी bहणून सांगतो. 

मान मोडDयाच ेसांगतो :यामुळे मान वळवनू पाहत नाह�. 

पोटात जळजळ सांगतो. 

सारखी डोकेदखुीची तAार असत.े 

नेहमी छातीत धडधड होत.े 

नेहमीच काह�तर� दखुत असत.े 

हातपाय बधीर होऊन गार पडतात असे सांगतो. 

बोलणे कोणालाह� (श9या देतो. 

सारखी बडबड 

कुणाशीह� बोलत नाह� 

बोलणे कळत नाह�, अथ4 लागत नाह� 

इतर बोलतात तचे बोलतो. 

तुbह� काह�ह� bहटले कR तुमचाच शेवटचा श}द तुbहाला सांगतो. 

त�डाने �वVच= आवाज काढतो. सारखा पुटपुटतो. 

तचे वाfय सारखे बडबडत राहतो. 

कारण नसताना आरडाओरडा करतो. 

�वचार आ2ण संकDपना सार_या बढाया मारतो. 

घरातून नेहमी पळून जातो, कधीपण परत येतो. 

कशावरह� पैसे खच4 करतो आ2ण त ेसांगतह� नाह�. 

�:येक अमाव�या पौ2ण4मेला ग�धळ करतो. 

�वVच= कपड ेघालतो. 

नेहमी आपले कपड ेफाडत.े 

:याला भ�वYयाची सारखी Vचतंा असत.े 
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�व�ेरणा हjता हjता घर सोडत नाह� 

काह�च काम करत नाह� 

कुणाचेह� ऐकत नाह� 

मुलांकड ेल< देत नाह� 

सांVगतलेले काह�च ऐकत नाह� 

नेहमीसारखा �वयंपाक देखील करत नाह�. 

कधीकधी �वयंपाक न करताच बसनू राहत.े 

कधीकधी बोलत नाह� 

�वत: आंघोळच करत नाह� 

काम नाह� करत, आळशासारखे बसनू राहत.े 

लैVगक इ�छाच नाह�. 

काह�ह� हालचाल न करता बसनू राहतो. 

खोल�त सारखा एकटाच बसनू राहतो. 
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पZर(शYट 2 संघटनेची आव]यक औषधांची याद� २०११ 

गंभीर मान(सक आजारांसाठT औषधे –  

(या 9यfती ग�धळलेDया अ�व�थ Hकंवा आAमक अस ूशकतात.) 

 औषध उपयोग मा=ा व कालावधी काह� दYुपZरणाम 

कमी शOतीची औषधे - या औषधांच ेद ुपpरणाम कमी Fमाणात आढळतात Rहणजेच सरु�Aत औषधे 

 

OलोरFोमॅ�झन 

गंभीर मान(सक 

आजारात व ?न�ानाश 

�वकारात उपयोगी. 

२५ (म.Fा रा=ी या �माणात सु0 करा. 

जा�तीत जा�त २०० (म.Fा. 

Iदवसातून दोन वेळा 

शर�रात कडकपणा येतो, त�डाला कोरड, 

अ�व�थता, झोपाळूपण, गरगरणे, 

वजन वाढ, हालचाल�ं�या सुgवातीस 

Iहसके 

द ुपpरणाम जा�त Fमाणात असणार( जा�त Fभावी औषधे 

 

�ाय�लपेूरॅ�झन 

खूप अ�व�थता 

असDयास. या 

औषधाने झोपाळूपण 

कमी येत.े  

रा=ी ५ (म.Fा गोळीने सुgवात 

जा�तीत जा�त १० (म.Fा. Iदवसातून 

दोन वेळा 

वर�ल�माणे 

हॅलोपेpरडॉल वर�ल�माणे वर�ल�माणे वर�ल�माणे 

 

लोOझॅपीन 

वर�ल�माणे रा=ी २० (म.Fा गोळीने सुgवात 

जा�तीत जा�त १००(म.Fा. Iदवसातून 

दोन वेळा 

वर�ल�माणे 

नवीन Fभावी आ�ण सरु�Aत औषधे 

pरसपेpरडोन धम4�वकार रा=ी २ (म.Fा गोळीने सुgवात 

जा�तीत जा�त ६(म.Fा.  

झोपाळूपण  

ओलँझॅपीन वर�ल�माणे रा=ी २.५ (म.Fा गोळीने सुgवात 

जा�तीत जा�त २०(म.Fा.  

झोपाळूपण, वजनवाढ , 

Oलोझॅ�पन वर�ल औषधांना दाद 

देत नसDयास 

वापराव.े 

रा=ी ५० (म.Fा गोळीने सुgवात 

:यानंतर टjjया टjjयाने ५० (म.Fा. 

दर २-३ Iदवसांनी वाढवाव.े जा�तीत 

जा�त ३०० (म.Fा. Iदवसातून दोनदा 

पांढ� या रfतपेशी कमी होतात :यामुळे 

जंतूदोषांच ेआजार; झोपाळूपण 

वजनवाढ लाळ सुटणे दर आठवOयाला 

रfत तपासणे आव]यक. 

इंजेOशन - याचा आधी टे�ट डोस gयावा. 

�लफेूनथीकझॉल  �नायूमiये सखोल 

इंजेfशन Qयावे.  

१२.५-२०० (म.Fा. दरमहा एकदा fलोर�ोमॅ2झन �माणे 

�लफेूनॅ�झन  वर�ल�माणे ६.२५-७५ (म.Fा. दरमहा एकदा fलोर�ोमॅ2झन �माणे 

हॅलोपेpरडॉन  वर�ल�माणे १२.५ -१००(म.Fा. दरमहा  fलोर�ोमॅ2झन �माणे 

झOुलोपDBथOझॉल  वर�ल�माणे १००-४०० (म.Fा. दर १-२ आठवOयास fलोर�ोमॅ2झन �माणे 
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नरैा]य दरू करणार� औषधे तसेच भीतीF�तता, तणाव ओसीडी आद� आजारांवर औषधे 

 औषध उपयोग मा=ा व कालावधी काह� दYुपZरणाम 

�व�त पण थोडी असरु�Aत औषधे, यांचा पpरणाम दोन आठव`यांनंतरच )दसतो. 

ऍ�म)��ट(ल(न सामाBय मान(सक 

आजार 

रा=ी २५ (म.Fा. ने सुgवात टjjया 

टjjयाने ७५(म.Fा. ने वाढवा पण १५० 

(म.Fा. पे<ा जा�त नको. 

झोपाळू पण, त�डास कोरड, 

गरगरणे, वजन वाढ, xYट� 

अंधूक, ब|कोYठ 

इ�मFा�मन वर�ल�माणे  

(शवाय अंथgणात लघवी 

करणा� या मुलांसाठTह� 

उपयोगी 

वर�ल�माणे वर�ल�माणे पण झोपाळूपण 

कमी 

OलोमीFा�मन वर�ल�माणे पण ओसीडी 

साठTह� उपयुfत 

वर�ल�माणे वर�ल�माणे 

देसीFा�मन वर�ल�माणे वर�ल�माणे वर�ल�माणे 

नॉर)��ट(ल(न वर�ल�माणे Iदवसातून एकदा २० (म.Fा. ने सुgवात. 

१०० (म.Fा. पय;त वाढवता येत.े 

वर�ल�माणे 

थोडी नवी, खBचक औषधे जा�त सरु�Aत. पpरणामांसाठ� कमीत कमी दोन आठवड ेलागतात. 

�लुओOझटे(न सामाBय मान(सक 

आजार 

सकाळी एकदा २० (म.Fा. ने सुgवात. ६० 

(म.Fा. पय;त वाढवता येत.े 

नाराजी, झोप कमी, थकवा, 

मळमळ, जुलाब, भूक व ल�Vगक 

इ�छा कमी 

सेरटॅ�लन वर�ल�माणे सकाळी एकदा ५० (म.Fा. ने सुgवात. 

२०० (म.Fा. पय;त वाढवता येत.े 

वर�ल�माणे 

�लवुोOझॅ�मन वर�ल�माणे सकाळी एकदा १०० (म.Fा. ने सुgवात. 

३०० (म.Fा. पय;त वाढवता येत.े 

वर�ल�माणे 

पॅरॉOझटे(न वर�ल�माणे सकाळी एकदा २० (म.Fा. ने सुgवात. ६० 

(म.Fा. पय;त वाढवता येत.े 

वर�ल�माणे (शवाय डोळे 

Hफरवणे तोल जाणे. 

VहेनलाफॅOसीन वर�ल�माणे सुgवातीस ३७.५ (म.Fा. Iदवसातून २ 

वेळा, १५० (म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 

मळमळ, झोपाळूपण, गरगरणे, 

त�डाला कोरड, रfतदाब वाढणे, 

झटके 
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तणाव घालवणार� आ2ण ?न�ाजनक औषधे 

(ह� औषधे २ आठवOयांपे<ा जा�त वाप0 नये. याची सवय लाग ूशकत.े) 

 औषध उपयोग मा=ा व कालावधी काह� दYुपZरणाम 

डायझपेाम तणाव व ?न�ानाशावर 

तसेच दा0 सोडताना 

गरज लागDयास 

सुgवातीस ५ (म.Fा. रा=ी Iदवसातून 

२ वेळा, १० (म.Fा.पय;त वाढव ू

शकता 

झोपाळूपण, गरगरणे, ]वसनात 

अडथळा, सवय लागrयाची 

शfयता 

लोरॅझपेाम वर�ल�माणे (शवाय 

उBमाद ?नयं=णासाठT 

सुgवातीस १ (म.Fा. रा=ी, ४ (म.Fा. 

पय;त वाढव ूशकता 

वर�ल�माणे 

नाय�ाझपेाम वर�ल�माणे सुgवातीस ५ (म.Fा. रा=ी, १० 

(म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 

वर�ल�माणे 

OलोरडाझOेसॉईड वर�ल�माणे (शवाय 

दा0 सोडताना गरज 

लागDयास 

 वर�ल�माणे 

Oलोनॅझपॅेम वर�ल�माणे (शवाय 

फेफ� यासाठT 

सुgवातीस ०.५ (म.Fा. रा=ी 

Iदवसातून २ वेळा, २ (म.Fा. पय;त 

वाढव ूशकता 

वर�ल�माणे 

अ+Fाझोलाम वर�ल�माणे सुgवातीस ०.२५ (म.Fा. रा=ी 

Iदवसातून २ वेळा, १ (म.Fा. पय;त 

वाढव ूशकता 

वर�ल�माणे 

ऑOझॅझपेाम वर�ल�माणे सुgवातीस ७.५ (म.Fा. Iदवसातून २ 

वेळा, ४०(म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 

वर�ल�माणे 

�ायाझोलाम वर�ल�माणे सुgवातीस ०.१२५ (म.Fा. रा=ी, ०.२५ 

(म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 

वर�ल�माणे 

�लBथयम काब�नेट अ?तनैरा]य Hकंवा 

उBमादावर.  

४००-१२०० (म.Fा. Iदवसातून १वेळा 

मा= रfतातील पातळी तपासावी. 

रfततपासणी शfय नसेल तर हे 

औषध Qयायला नको.  लघवी 

वाढवणार� औषधे घेत असताना हे 

औषध नको. 

मळमळ, जुलाब, वजनवाढ, 

तहान, वेदनाशामक चाल ू

असताना घेऊ नये. जा�त मा=ते 

घातक. 

सो�डयम वलॅFोएट वर�ल�माणे पण 

फेफ� यासाठT देखील 

सुgवातीस २०० (म.Fा. Iदवसातून २ 

वेळा, ६०० (म.Fा. पय;त वाढव ू

शकता 

मळमळ, झोपाळूपणा, जुलाब, 

वजनवाढ, थरकाप, कावीळ , 

�वाद�ूपडंदाह 

काबामॅझ�ेपन वर�ल�माणे सुgवातीस २०० (म.Fा. Iदवसातून १ 

वेळा, पुढ�ल २ आठवOयात८०० 

(म.Fा. पय;त वाढव ूशकता. 

रfतातील पातळी तपासावी 

मळमळ, तोल जाणे, ब|कोYठ, 

?न�ाजनक, अंगावर वावड ेउठू 

शकत.े रfतपेशींमiये अचानक 

घट 
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फेफरे-Hफट �वरोधी औषधे 

 औषध उपयोग मा=ा व कालावधी काह� दYुपZरणाम 

Tफनोबारबीटोन सव4 �कार�या 
फेफरय्ांसाठT 

सुgवातीस६० (म.Fा. रा=ी, १२० (म.Fा. 
पय;त वाढव ूशकता 

आळस, अ�व�थता, 
ग�धळलेपण 

�F�मडोन सव4 �कार�या 
फेफरय्ांसाठT 

सुgवातीस१२५ (म.Fा. टjjयाटjjयाने 

५००(म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 
Iदवसातून २ वेळल 

वर�ल�माणे 

फेGनटॉईन सव4 �कार�या 
फेफरय्ांसाठT 

सुgवातीस १५० (म.Fा. Iदवसातून १ 

वेळा, ६०० (म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 

मळमळ, थरकाप, ग�धळलेपण, 
डोकेदखुी 

सो�डयल 

VहॅलFोएट 

सव4 �कार�या 
फेफरय्ांसाठT 

सुgवातीस २०० (म.Fा. Iदवसातून २ 

वेळा, ८०० (म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 

मळमळ, झोपाळूपणा, जुलाब, 

वजनवाढ, थरकाप, कावीळ , 
�वाद�ूपडंदाह 

काबामॅझ�ेपन सव4 �कार�या 
फेफरय्ांसाठT 

सुgवातीस २०० (म.Fा. Iदवसातून १ 

वेळा, पुढ�ल २ आठवOयात८०० (म.Fा. 

पय;त वाढव ूशकता. रfतातील पातळी 
तपासावी 

मळमळ, तोल जाणे, ब|कोYठ, 

?न�ाजनक, अंगावर वावड ेउठू 

शकत.े रfतपेशींमiये अचानक 
घट 

मान(सक आरो^यासाठT इतर औषधे 

 औषध उपयोग मा=ा व कालावधी काह� दYुपZरणाम 

Fोपॅनाटॉल तणावF�त ल<णासाठT सुgवातीस २० (म.Fा. Iदवसातून २ 

वेळा, ४०(म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 

�दय कमकुवत होणे, दमा, 

थकवा, मळमळ 

FोसायिOलडीन गंभीर मनो�वकारां�या 
उपचारामधून येणा� या 
दYुपZरणाम कमी 
करrयासाठT 

सुgवातीस २.५ (म.Fा. Iदवसातून २ 

वेळा, ५(म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 

त�डाला कोरड, 

ब|कोYठ,अंधूक xYट�, 

लघवी अडकणे, 
ग�धळलेपण 

बेCझहेOजॉल वर�ल�माणे सुgवातीस १ (म.Fा. Iदवसातून 

१वेळा, २.५ (म.Fा. पय;त वाढव ू
शकता Iदवसातून ३ वेळा 

वर�ल�माणे 

बेCझ�ोपीन वर�ल�माणे सुgवातीस ०.५० (म.Fा. रा=ी, २ 

(म.Fा. पय;त वाढव ूशकता 

वर�ल�माणे 

थाय�मन दा0चे चेतासं�थेवर�ल 
दYुपZरणाम 
घालवrयासाठT आ2ण 
दा0 सोडताना 

२०-५० (म.Fा. Iदवसातून ३ वेळा सहसा नाह� 
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