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INTRODUCTION

मानसिक आरोग्य मार्गदर्गक त्रुटी: कृतत 
का्य्गक्रमाची पारव्गभूमी 
जागततक आरोग्य संघटनेच्या २०१४ मधील मानससक आरोग्यासंबंधी 
नकािानुसार, जगाच्या लोकसंख्ेयमधील ४५% पेक्षा अधधक लोक 
अिा देिांमध्ेय राहतात जेथेि प्त्ेयकी एक लाख लोकांमागे एक 
मानसोपचारतज्ञ देखील नाही आणि मेंद ूि चेतासं्थिा तज्ञांची संख्या 
तर त्याहूनही कमी आहे. हे ्पष्ट आहे की एम एन एस विकार 
असलेल्या लाखो लोकांना त्या विष्यातील तज्ञ आिश्यक सेिा पुरिून 
िाचिू िकतात. असे जरी असले तरी उपलबध सेिा ि उपा्य्योजना 
बरेचदा ि्तुस्थिती आधाररत ककंिा उचच प्तीच्या नसतात. महिूनच 
एम एन एस विकारांिी संबंधधत उपा्य्योजनांविष्यीची जागरूकता 
िाढीस लागािी ्या उद्ेिाने मानससक आरोग्य माग्गदि्गक का्य्गक्म सुरु 
करण्यात आला. 

कमी आणि मध्यम उतपनन असलेल्या देिांमध्ेय पररस्थितीजन्य 
पुराव्यांनुसार ओळखल्या गेलेल्या प्भािी ि व्यिहा्य्ग उपा्य 
्योजनांचा पुर्कार करिे हा मानससक आरोग्य माग्गदि्गक त्टुी: 
कृतत का्य्गक्माचा दृसष्टकोन आहे. ्यामध्ेय प्ाधान्यक्म असलेल्या 
एम एन एस विकारांिी संबंधधत प्ततबंधातमक आणि व्यि्थिापनी्य 
उपा्य ्योजनांचा समािेि होतो. प्ाधान्यक्म असलेले विकार त े
कोित्या कमी ककंिा अधधक उतपनन देिािी संबंधधत तनकष दि्गितात 
्यािरून ओळखले गेले. (जसे की मतृ्युदर, विकृती आणि अपंगति). 
अिा पररस्थितीत त्याचे प्य्गिसान अधधक आधथि्गक खच्ग आणि 
मानिी हककांचे उललंघन करण्यात होत.े ्या प्ाधान्यक्म असलेल्या 
विकारांमध्ेय औदाससन्य, मनोददु्गिा, ्िइजा/आतमहत्या, अप्मार, 
अिमन्कता, अमंली द्रव्यासकती आणि लहान ि पौगंडाि्थेितील 
मुलांचे मानससक ि ित्गििूक विकार ्यांचा समािेि होतो. mhGAP-
IG हा एक असा स्ोत आहे ज्यामुळे सामान्य स्थितीत आरोग्य 
सेिा कें द्रांमध्ेय ि्तुस्थितीिर आधाररत मानससक आरोग्य माग्गदि्गक 
तततिांनुसार सेिा पुरििे सुलभ होत आहे. 

जागततक आरोग्य सघंटनेच्या सद््य देिांकडून ि इतर 
भागधारकांकडून होत असलेली मानससक आरोग्य माग्गदि्गक आितृती 
१.० ची उललेखनी्य मागिी हेच दि्गित ेकी अिा साहहत्याची तनतांत 
गरज होती. ही आितृती १.० अनेक देिात विविध पातळीिर िापरली 
जात.े मखु्यतिे प्ादेसिक, राष्ट्ी्य आणि उपराष्ट्ी्य पातळ्यांिर 
मानससक आरोग्य सेिांचा क्माक्माने विकास करण्याचे प्मखु साधन 

महिनू तसेच सखं्ेयने मोठ्या असलेल्या आरोग्य व्यािसात्यकांची ि 
उपव्यिसात्यकांची क्षमता िाढवििारे साधन महिून आणि आरोग्य 
व्यािसात्यकांच्या पदिी आणि पदव्ुयततर अभ्यासक्माचा विकास आणि 
सधुार सचुििारा सदंभ्ग माग्गदि्गक महिनू ्याचा िापर होत आहे.  

mhGAP IG - आवतृती २.० चा ववकाि. 

अद्य्याित मानससक आरोग्य माग्गदि्गक ततिे आणि मानससक 
आरोग्य माग्गदि्गक आितृती १.० च्या िापरकत्याांनी हदलेला असभप्ा्य 
ि विशलेषिातमक प्ततकक््या ्यांच्या सूचनांिर  mhGAP-IG च्या 
्या आितृतीची पुनबाांधिी ि विकास झाला आहे. अद्य्याित अिी 
मानससक आरोग्य माग्गदि्गक ततिे २०१५ मध्ेय प्ससद्ध झाली. ती 
करताना जागततक आरोग्य संघटनेच्या माग्गदि्गक ततिांची विकसन 
पद्धती तंतोतंत पाळली गेली. ्यामध्ेय पुराव्यांचा अभ्यास तसेच 
सं्युसकतक अनुभिाची पाशि्गभूमी असलेल्या उदा. आरोग्य, संिोधन, 
का्य्गक्म व्यि्थिापन, धोरि विकास, सेिा उपभोकता इत्यादी 
आतंरराष्ट्ी्य पातळीिरील तज्ञ आणि सं्थिांच्या एकत्त्त समािेि 
ि विशलेषिातून विकससत झालेल्या सूचनांचा विचार केला गेला. ्या 
पधदतीबाबतचा अधधक तपिील आणि सुधाररत सूचना मानससक 
आरोग्य पुरािा विभागातील खालील संकेत्थिळािर समळू िकतील. 
http://www.who.int/mental_health/mhgap/evidence/en/

जेथेि मानससक आरोग्य माग्गदि्गकाचा िापर करून गेल्या तीन 
िषाांपासून अप्सिक्क्षत आरोग्य सेिा कम्गचाऱ्यांना प्सिक्षि हदले 
जात होत ेआणि जेथेि एम एन एस सेिांची अमंलबजाििी विविध 
आरोग्य सेिा कें द्रांिर केली जात होती अिा जागततक आरोग्य 
संघटना का्य्ग करत असलेल्या सि्ग देिांमधून असभप्ा्य समळाले. 
्या सखोल अिलोकन प्कक््ेयत तज्ञांकडून ि प्त्यक्ष काम करिाऱ्या 
कम्गचाऱ्यांकडून आलेल्या सूचनांिर आधाररत mhGAP-IG २.० चा 
कचचा मसुदा जगभरातील पुनरािलोकन कत्याांकड ेपाठिला गेला, 
ज्यािर पुनहा उलट-सुलट प्ततकक््या समळाल्या. ्या पद्धतीमध्ेय 
विविध िापरकत्याांकडून उदा. अप्सिक्क्षत आरोग्य सेिा कम्गचारी 
आणि  एम एन एस व्याधी असलेल्या जागततक आरोग्य संघटनेच्या 
का्य्गक्षेत्ातील व्यकती ्यांचा असभप्ा्य लक्षात घेतला गेला. जागततक 
आरोग्य संघटनेने केलेली प्शनािली तसेच प्ादेसिक पातळीिर काम 

करिाऱ्यांच्या सुतनसशचत गट चचाां ्यांचा एकत्त्त असभप्ा्य लक्षात 
घेतला गेला. ्या सि्ग प्कक््ेयत समळालेल्या पुनरािलोकन प्ततकक््यांचा 
समािेि मानससक आरोग्य माग्गदि्गक आितृती २.० मध्ेय करण्यात 
आला आहे. 

्यासििा्य mhGAP-IG च्या बऱ्याच िापरकत्याांनी त्याच्या फकत 
सलणखत ्िरूपात असण्यािर बोट ठेिले आणि संिादातमक ई पु्तक, 
इंटरनेट ककंिा मोबाईल िर आधाररत आितृती काढल्या जाव्यात असे 
सुचिले. ्यामुळे mhGAP-IG चा िापर करिे सुलभ होईल, त्याची 
कृततिीलता िाढेल, आणि खच्ग देखील कमी ्ेयईल. हाच उद्ेि ठेऊन 
मानससक आरोग्य माग्गदि्गक आितृती २.० अिा प्कारे आखली ि 
बांधली गेली आहे. त्यामुळे ततचा विविध माध्यमांमध्ेय उप्योग होऊ 
िकेल. ्यापकैी e-mhGAP-IG हे सद्य स्थितीत विकससत होत 
असून लिकरच प्कासित होईल. 

मोठ्या प्मािािर घेतलेला असभप्ा्य, अद्य्याित २०१५ चे मानससक 
आरोग्य माग्गदि्गक आणि ई-आितृतीदिारे िक्य झालेल्या नव्या संधी, 
्या सिाांचा समािेि मानससक आरोग्य माग्गदि्गक २.० मध्ेय आहे:  

   निीन पुरािे, असभप्ा्य आणि मानससक आरोग्य माग्गदि्गकाच्या 
िापरकत्याांकडून आलेल्या सूचना लक्षात घेऊन विविध 
प्करिांतील आि्यामध्ेय झालेली सुधारिा. 

   अलगोररदम पद्धतीच्या संरचनेचा िापर ज्यामुळे पद्धतिीर ि 
सोप्या रीतीने िैद्यकी्य मूल्यमापन िक्य होत.े 

   सि्ग प्करिांमध्ेय पाठपुरािा करण्यासाठी निीन अलगोररदमचा 
समािेि. 

   दोन निीन प्करिांचा समािेि: 'मलुभतू काळजी आणि प्त्यक्ष कृती' 
(आितृती १.० मधील काळजी घेतानाची मलूभतू ततिे ्या प्करिाचा 
हा सधुाररत भाग आहे.) आणि 'अमंलबजाििी' हे प्करि. 

   मनोददु्गििेरील सुधाररत प्करि (ज्यामध्ेय मनोददु्गिा आणि 
सवदधिृी विकार), लहान ि पौगंडाि्थेितील मुलांमधील मानससक 
ि ित्गििुकीचे विकार (्यामध्ेय विकसनिील, ित्गििुकीचे आणि 
भाितनक विकार) आणि अंमली द्रव्यासकती विकार (्यामध्ेय दारू 
तसेच अमंली पदाथि्ग दोनही वदारे होिाऱ्या विकारांचा) समािेि 
होतो. 
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मानससक विकार, चेतासं्थिा विकार आणि अंमली द्रव्यासकतीमुळे होिारे विकार ्याचा उललेख ्यापुढे एम एन एस (MNS) आणि 
(mhGAP-IG) ्याचा उललेख ्यापुढे मानससक आरोग्य माग्गदि्गक असा केला जाईल.
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मानससक आरोग्य विकार, चेतासं्थेिचे विकार आणि अंमली द्रव्यासकतीमुळे होिारे 
विकार (MNS) ्यांचा जगातील प्ादभूा्गि फारच मोठ्या प्मािािर आहे. उपलबध आरोग्य 
प्िाली क्षमता आणि संसाधने दरम्यान वि्ततृ अतंर आहे. गरज आहे, हे ओझ ेकमी 
करण्यासाठी का्य उपलबध आहे आणि का्य जरुरी आहे हे जािण्याची. सुमारे दर १० लोकांपकैी 
एकाला मानससक विकार आहेत. पि जागततक आरोग्य क्षेत्ात काम करिारे फकत १ % लोक 
मानससक आरोग्य उपचार देण्यासाठी उपलबध आहेत. MNS विकारामुळे मुलांच्या सिक्षिात 
आणि प्ौढाना कुटंुबात, कामात आणि एकंदर समाजात िािरताना बऱ्याच अडचिी ्ेयतात.
 
MNS विकारी आणि त्यांची काळजी घेिाऱ्या लोकांना सेिा प्दान करण्यासाठी अत्यािश्यक 
आणि उपलबध संसाधने ्यातील मोठी तफाित ओळखून, ती भरून काढण्यासाठी मानससक 
आरोग्य आणि पदाथि्ग दरुुप्योग विभाग ्यांनी मानससक आरोग्य त्टूी कृती ्योजना (mhGAP-IG) 
२००८ मध्ेय सुरू केली. मानससक आरोग्य माग्गदि्गकाची मुख्य उहद्ष्टे, सरकारी बांधधलकी, 
आतंरराष्ट्ी्य सं्थिा आणि इतर भागधारकांची बांधधलकी, आधथि्गक आणि मानिी साधने 
पुरिठ्यातील िाढ अधधक मजबूत करण्यासाठी आहेत. तसेच MNS विकाराचे, कमी आणि 
मध्यम उतपनन असलेल्या देिांमध्ेय काळजीनुसार जा्त व्यापक क्षेत् साध्य करण्यासाठी आहे. 
्या माध्यमातून मानससक आरोग्य माग्गदि्गक पुरािा आधाररत माग्गदि्गन आणि व्यापक मानससक 
आरोग्य कृती आराखडा २०१३-२०२० चे लक््य साधण्याच्या हदिनेे साधने पुरितो.

२०१० मध्ेय मानससक आरोग्य माग्गदि्गक ह्तक्षेप माग्गदि्गक (mhGAP-IG) सामान्य आरोग्य 
स्थितीत मानससक आरोग्य माग्गदि्गक अंमलबजाििी मदतीसाठी विकससत केले होत.े मानससक 
आरोग्य माग्गदि्गक हे माग्गदि्गक तततिािर आधाररत एक सोपे तांत्त्क साधन आहे. mhGAP-
IG िदै्यकी्य तनि्ग्यासाठी विसिष्ट पद्धतींचा िापर करून एकासतमक व्यि्थिापन सादर करते. 
सि्ग मानससक आरोग्य ह्तक्षेप जहटल असतात आणि फकत अत्यंत वििषे कम्गचारीच हे करू 
िकतात हा चुकीचा समज आहे. असलकडच्या काळात संिोधनानुसार सामान्य आरोग्य स्थितीत 
औषध तन्योजन करून मानससक उपचार वितररत केले जाऊ िकतात, ्याची व्यिहा्य्गता दाखिून 
हदली आहे. २०१० मध्ेय त्याचे प्कािन झाल्यापासून  mhGAP-IG  सामान्य आरोग्य स्थितीत 

मोठ्या प्मािािर आरोग्य मंत्ाल्ेय, िकै्षणिक सं्थिा, ्ि्यंसेिी आणि इतर परोपकारी सं्थिा, 
संिोधक मानससक आरोग्य सेिा िाढविण्यासाठी ्याचा िापर करत आहेत. mhGAP- IG 
आितृती १.० जागततक आरोग्य सं्थिा विभागांच्या ९० पेक्षा अधधक देिांमध्ेय िापरले जात ेआणि 
मानससक आरोग्य माग्गदि्गक साहहत्य २० पेक्षा अधधक भाषांमध्ेय अनुिाहदत करण्यात आले आहे. 
्यात सहा सं्युकत राष्ट्संघाच्या अधधकृत भाषां आहेत. 
 
माग्गदि्गकाच्या प्ारंसभक पाच िषा्गनंतर, उद्योनमुख साहहत्यिर आधाररत मानससक आरोग्य 
माग्गदि्गक तततिे सुधारिा सादर करण्यात आल्या आणि सुधाररत मानससक आरोग्य माग्गदि्गक 
तततिे २०१५ मध्ेय प्कासित करण्यात आली. mhGAP-IG आितृती २.० केिळ पुनराितृती नसून 
्यात आमही अद्य्याित सूचना, असभप्ा्य, का्य्गक्षेत्ातील व्यापक अनुभि, ्पष्टता लक्षात घेऊन, 
सद्य स्थितीत िापरण्याजोगे माग्गदि्गन िाढविण्यासाठी ्याचे प्कािन करत आहोत.
 
आमहाला आिा आहे mhGAP-IG हे महततिाचे तांत्त्क साधन महिून जगभरातील MNS 
विकारी लोकांकड ेलक्ष देण्यासाठी ककंिा काळजी घेण्यासाठी उप्योगी पडले आणि आपल्याला 
साि्गत्त्क आरोग्य व्यापतीच्या ध्ेय्याजिळ घेऊन जाईल.

रेखर िकिेना
सचंालक, मानससक आरोग्य आणि पदाथि्ग दरुुप्योग विभाग, जागततक आरोग्य सघंटना
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प्थिम मला डॉकटर िखेर सकसेना, संचालक, मानससक आरोग्य आणि द्रव्यासकती विभाग, 
जागततक आरोग्य संघटना ्यांचे आभार मानाि्याचे आहेत. त्यांनी मला ह्या माग्गदि्गकाचे 
भाषांतर करण्याच्या माझ्या पहहल्या विचारापासून प्ोतसाहन हदले, त्यामुळे मी त्यांची अत्यंत 
ऋिी आहे. तसेच जागततक आरोग्य संघटनेच्या प्कािन अधधकार विभागातील कॅतलीना, जोएल, 
मारर्या ग्राणझ्या मोततूरी ्यांनी करार करण्यापासून इतर प्िासकी्य बाबतीत मदत केली.

माझी सं्थिा जागततक महहला अला्यनस (International Alliance of Women) पे्ससडेंट 
जोआना मंगनारा (ग्रीस) तसेच माझी सहकारी गुडरन हॉपटर (जम्गनी) आणि लीन वपडं (डनेमाक्ग ) 
्यांचीही मी अत्यंत ऋिी आहे. 

जेवहा मी हे भाषांतरचे काम हाती घेतले तेंवहा मला हे काम ककती कठीि आहे ्याची ्योग्य 
कलपना आली नाही. केिळ मराठीचे ज्ञान असिे पुरेसे नवहत.े त्याच बरोबर मानसिा्त् 
समजिेही आिश्यक होत.े परंतु ्याकामात मला मुंबईतील अनेक लोकांनी काहीही अपेक्षा न 
ठेिता मनापासून साहाय्य केले. त्या सिाांची मी अत्यंत आभारी आहे.

्यात प्थिम विज्या सािंत (तनितृत मानसिा्त् समुपदेिक, ना्यर रुगिाल्य, मुंबई) डॉकटर 
तनलेि मोहहत े(मानसोपचार तज्ञ, पररित्गन ट््ट, तझेपूर, आसाम) िमा तोडूरकर आणि अमतृा 
पाध्ेय (सहाय्यक प्ाध्यापक, मानसिा्त् विभाग, SIES महाविद्याल्य, मुंबई) शे््यश्ी दातार 
(मानसिा्त् सिक्क्षका, एकमे एजुकेिन, ठािे) मानसी जोिी (मानसिा्त् धचककतसक, ना्यर 
रुगिाल्य, मुंबई) नासिक ्ेयथिील डॉकटर नीरजा किीकर (्त्ी रोग तज्ञ) तसेच, मीत सिदें 
(सहाय्यक प्ाध्यापक, मानसिा्त् विभाग, पी.एन. दोषी महाविद्याल्य, मंुबई) आणि ्िपनील 
पांगे (मानसिा्त् तज्ञ, मानससक आरोग्य सं्थिा, ठािे) ्यांची मदत झाली. िरील सि्ग लोकांच्या 
सहाय्याने हे माग्गदि्गक पूि्ग झाले.

ही भाषांतर ्योजना पुढे नेताना अनेक तांत्त्क अडचिी आल्या. ्यासाठी मला माझ ेपती डॉकटर 
मुकंुद उपळेकर तसेच माझ्या दोनही कन्या डॉकटर ्िपना आणि रससका, आणि माझी मैत्ीि 
डॉकटर सुधचता कृष्िप्साद (सह्योगी प्ाध्यापक, एसलफन्टन महाविद्याल्य, मंुबई) ्यांनी 
माग्गदि्गन आणि मदत करून खूप मोलाचा आधार हदला.

अरंुधती मुंजे (तनितृत सह्योगी प्ाध्यापक, पेंढारकर महाविद्याल्य, डोंत्बिली) ्यांनी हे भाषांतर 
तपासण्याचे आणि मौल्यिान सूचना देण्याचे वििषेज्ञाचे काम चोख बजािले. त्यांचे हे ऋि 
कधीही न कफटिारे आहे.

श्ी. मािेक दािर, ्पेनटा मलटीसमडड्या, मंुबई ्यांनी ग्राकफक डडझाईनचे काम विनामुल्य करून 
हदले त्यांचे मन:पूि्गक आभार. तथेिील कम्गचारी भारती खुळे हहने हे काम अत्यंत सं्यमाने आणि 
जबाबदारीने पार पडले.

माझी मतै्ीि अनुराधा पाटील, पुिे हहने मुद्रि तपासिीच्या कामात मला बहुमुल्य सहका्य्ग केले. 
अनेकांनी पडद्यामागून प्त्यक्ष ि अप्त्यक्ष मदत केली. जरी ्यासिाांचे व्यकतीिः आभार मानिे 
िक्य नसले तरीही त्यांचे सहाय्य अनमोल आहे.  

भाषांतरची ही संकलपना हाती घेण्यामागे महाराष्ट्ातील तमाम मानससक आरोग्याची काळजी 
िाहिाऱ्यांना आणि रुगिांना ्याचा लाभ वहािा हा दृष्टीकोन आहे. 

माझ े्यापुढील धेय्य हे माग्गदि्गक महाराष्ट्ातील कानाकोपऱ्यात पोहचिून सिा्गना सहाय्यभूत 
ठरािे हे आहे. ्याकामात मला िरील सि्ग आणि इतरही अनेक निीन सहकारी मदत करतील 
अिी खात्ी आहे.

िीमा उपळेकर
प्तततनधी, आंतरराष्ट्ी्य महहला अला्यनस

ऋितनददेर 

चार



मानसिक आरोग्य मार्गदर्गक आवतृती २.० 
चा वापर 

mhGAP-IG हे एक आदि्ग माग्गदि्गक आहे आणि विसिष्ट अिा 
राष्ट्ी्य आणि प्ादेसिक पररस्थितींिी त ेजुळिून घेिे गरजेचे आहे. 
प्ाधान्यक्म असलेल्या परर्थिती ककंिा उपा्य ्योजनांचा उपगट 
तनिडून संदभा्गनुरूप त ेजुळिून ककंिा बदल करून िापरले जाऊ 
िकत.े व्याधीचा प्सार आणि उपलबध साधन सामुग्री ्यातील 
तफाित पाहून िापरकत्याांनी उपगट तनिडािा. विसिष्ट देिांमधील 
आजारांमध्ेय मुख्यतिे सामील असलेल्या पररस्थितींचा मागोिा 
घेण्यासाठी जुळिून घेिे गरजेचे आहे आणि ्या कामात मानससक 
आरोग्य माग्गदि्गक २.० हे आरोग्य सेिा कें द्रांमधील एम एन एस 
व्याधींिर उपचार घेिाऱ्या लोकांसाठी प्ादेसिक पररस्थितींिी जुळिून 
घेण्यास ्योग्य आहे. जुळिून घेण्याच्या प्कक््ेयमुळे व्याधीिी संबंधधत 
तांत्त्क मुद्यांिर एकमत होण्याची संधी उपलबध होत आहे. ्यासाठी 
राष्ट्ी्य पातळीिरील भागधारकांच्या सहभागाची गरज आहे. भाषांतर 
करिे, सामासजक आणि सां्कृततक बाबतीत उपा्य ्योजना मान्य 
होत आहेत अथििा नाहीं आणि उपा्य ्योजना ्थिातनक आरोग्य 
व्यि्थेििी संलगन आहेत िा नाही ्यांची खात्ी करिे;
्याचा जुळिून घेण्याच्या प्कक््ेयत समािेि होतो. 

मानससक आरोग्य माग्गदि्गकाचे मुख्य िापरकतदे हे अप्सिक्क्षत आरोग्य 
सेिा कम्गचारी असून त ेप्थिम ककंिा दविती्य शे्िीच्या आरोग्य 
सेिा कें द्रांमध्ेय काम करतात. ्या सेिा कें द्रांमध्ेय सेिा पुरििाऱ्या 
लोकांमध्ेय प्ाथिसमक सेिा देिारे डॉकटस्ग, पररचाररका आणि इतर 
कम्गचाऱ्यांचा समािेि होतो. मानससक आरोग्य माग्गदि्गक आितृती 
२.० चा िापर ि अंमलबजाििी मुख्यतिे अप्सिक्क्षत कम्गचाऱ्यांकडून 
होिे अपेक्क्षत असले तरी मानससक आरोग्य सेिा तज्ञांना सुद्धा 
त्यांच्या कामातही त ेउप्ुयकत ठरेल. ्या व्यततररकत तज्ञांच्या उप्ुयकत 
ि महतिाच्या कामांमध्ेय जसे की प्सिक्षि देिे, आधार देिे आणि 
देखरेख ठेििे ्यांतही मदत समळेल. मानससक आरोग्य माग्गदि्गक 
आितृती २.० हे तज्ञांची गरज कोठे आहे हे दि्गित.े 
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करी वापरावी? 
िर महटल्याप्मािे मानससक आरोग्य माग्गदि्गक हे एक आदि्ग 
माग्गदि्गक आहे आणि विसिष्ट अिा राष्ट्ी्य आणि प्ादेसिक 
पररस्थितींिी त ेजुळिून घेिे गरजेचे आहे. िापरकत्याांकडून 
प्ाधान्यक्म असलेल्या परर्थिती ककंिा उपा्य ्योजनांचा उपगट 
तनिडून संदभा्गनुरूप त ेजुळिून/बदल करून िापरले जाऊ िकत.े

   मानससक आरोग्य माग्गदि्गक आितृती २.० महतिाची काळजी 
आणि त्यासाठीचे प््यतन ्यापासून सुरु होत.े ्यामध्ेय चांगल्या 
आरोग्य सि्यी आणि आरोग्य सुविधा पुरवििारे तसेच 
मानससक आरोग्य सेिेची गरज असिारे लोक ्यांमधील पर्पर 
संबंधाबाबतची मूलभूत माग्गदि्गक ततिे आहेत. मानससक आरोग्य 
माग्गदि्गकाचा िापर करिाऱ्या सिा्गना ही ततिे माहहत असिे 
आणि त्यांनी ती िक्य तततकी अंमलात आििे गरजेचे आहे.  

  मानससक आरोग्य माग्गदि्गकामध्ेय एक प्मुख तकता आहे, 
ज्यामध्ेय प्ाधान्यक्म असलेल्या पररस्थितींबाबत एकत्त्तपिे 
माहहती सादर केलेली आहे. हा तकता आरोग्य तज्ञांना 
संबंधधत प्कारिांप्यांत जाण्यास मदत करतो. अत्यंत गंभीर 
पररस्थितीचे व्यि्थिापन प्थिम झाले पाहहजे. मानससक आरोग्य 
माग्गदि्गक आितृती २.० मध्ेय आिखी एक मुख्य तकता आहे. 
आिीबािीच्या स्थितीत प्ाधान्यक्म असलेल्या एम एन एस 
पररस्थितींबाबतचे सादरीकरि. हा भाग आिीबािीची पररस्थिती 
ओळखण्यासाठी आणि उपा्य ्योजनांच्या व्यि्थिापनाबाबतच्या 
माग्गदि्गक ततिांप्यांत पोहोचण्यासाठी हदिा देतो.  

  प्ाधान्यक्म असलेल्या व्याधी िेगिेगळ्या प्करिामध्ेय मांडल्या 
आहेत. िदै्यकी्य तनि्ग्य आणि व्यि्थिापनासाठी ही मांडिी 
एक सुलभ तंत् आहे. प्त्ेयक िेगळे प्करि लक्षात ्यािे महिून 
्ितंत् रंगात हदले आहे. प्त्ेयक प्करिाच्या सुरुिातीस असलेली 
प््तािना त ेप्करि कोिती व्याधी वििद करिार आहे त े्पष्ट 
करत ेआणि प्मुख मूल्यमापन आणि व्यि्थिापनातील पा्यऱ्यांचा 
धािता आढािा देत.े  

  प्त्ेयक प्करिाचे तीन विभाग आहेत.  
  मूल्यमापन 
  व्यवस्ापन
  पाठपरुरावा 

  मूल्यमापन ववभार हा प्िाह तकता रुपात असून त्यामध्ेय 
विविध िैद्यकी्य मूल्यमापनाचे मुद्े सादर केलेले आहेत. प्त्ेयक 
प्करिामध्ेय सुरिातीस समान प्कारे संि्या्पद पररस्थितीचे 
सादरीकरि ्ेयत ेि ्ेयथिून पुढे िदै्यकी्य मूल्यमापन प्शनांची 
मासलका सुरु होत ेज्यांची हो ककंिा नाही अिी उततरे देत पुढे 
जा्यचे असत.े हीच मासलका पुढे िापर करिाऱ्यांना अंततम 
िदै्यकी्य मूल्यमापनाप्यांत पोहोचििाऱ्या सूचनांकड ेनेत.े 
मानससक आरोग्य माग्गदि्गक िापरिाऱ्यांसाठी हे महतिाचे आहे 
की मूल्यमापनाच्या िरील मुद्यापासून त ेसुरुिात करतील 
आणि सि्ग तनि्ग्य घेत घेत व्यापक िदै्यकी्य मूल्यमापन आणि 
व्यि्थिापन ्योजना विकससत करतील.  

  व्यवस्ापन ववभार मूल्यमापन झालेल्या विसिष्ठ व्याधीचे/
पररस्थितीचे किा प्कारे व्यि्थिापन करा्यचे ्याबाबतच्या 
उपा्य ्योजनांची इत्यंभूत माहहती देतो. इथेि ्योग्य थिरातील त्या 
पररस्थितीत िापराि्याच्या मनोसामासजक ि औषधोपचारािी 
तनगडडत तांत्त्क बाबींचा समािेि होतो. 

  पाठपरुरावा ववभारात व्यकतीबरोबर किा प्कारे िदै्यकी्य संबंध 
ठेिािेत आणि पाठपुरािा व्यि्थिापन कसे करािे ्याबद्ल सूचना 
हदल्या आहेत. मानससक आरोग्य माग्गदि्गक आितृती २.० मध्ेय 
प्कारिांमधील काही मुद्े अधोरेणखत करण्यासाठी विविध धचनहे 
िापरली आहेत. ्या धचनहांची ्यादी ि त्याबद्लचे ्पष्टीकरि 
पुढील पानािर हदले आहे. सि्ग प्करिांमध्ेय महतिाचे मुद्े प्मुख 
िदै्यकी्य सूचना महिून अधोरेणखत केले आहेत.  

   मानससक आरोग्य माग्गदि्गक आितृती २.० अमंलबजाििी ्यािरही 
एक प्करि आहे. ्या प्करिात अंमलबजाििी किी करा्यची ्या 
संदभा्गतील पा्यऱ्या संक्षेपाने हदल्या आहेत.  

   माग्गदि्गकाच्या ििेटी मानससक आरोग्य माग्गदि्गक आितृती २.० 
मध्ेय िापरलेल्या संज्ञांची सूची हदलेली आहे. 

पाच



लहान/पौगंडाि्थेितील मुले

प्जनन सक्षम, गभ्गिती ककंिा 
्तनपान करििाय्ा महहला

प्ौढ

ि्य्कर व्यकती

अधधक माहहती घ्या

हे करू नका 

सािधान

वैद्यकी्य पूव्गिूचना

मूल्यांकन पा्यऱ्यांचा क्म

थिांबा आणि विभागा बाहेर पडा 
रुगिाल्यात पाठिा

औषध 

मनोसामासजक उपचार 

वििेषज्ञ सलला घ्या

मूल्यांकन

व्यि्थिापन

पाठपुरािा

दृर्यमान घटक आणि चचनिे

 

१

 पद्धत १ ला जा

विभागाअंतग्गत दसुऱ्या विभागािर हलिा
खालील सूचनांच्या पालनानंतर 

अलगोररदमला परत जा

नाही हो्य

४
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अ. िव्गिाधारि ततवे 
 - प्भािी संभाषि कौिल्य िापरा. 
 - आदर आणि सनमान द्या.

ब. मानसिक आरोग्य वैद्यकी्य प्रघाताची आवर्यक ततवे 
 - िारीररक आरोग्य मूल्यमापन करा. 
 - एम एन एस मूल्यांकन करा. 
 - एम एन एस आजाराचे उपचार व्यि्थिापन करा.

हा विभाग आरोग्य सुविधांचा िापर करिाऱ्या सिाांसाठी मूलभूत काळजी 
घेण्याची आिश्यक तततिे अधोरेणखत करतो. एम एन एस विकारी आणि 
त्यांची काळजी घेिाऱ्याचाही ्यात समािेि आहे. ्या विभागाच्या पहहल्या 
भागात िैद्यकी्य काळजीची सि्गसाधारि तततिे, एम एन एस व्यकतींची 
गोपनी्यता जपिे, आरोग्य सेिा का्य्गकता्ग दरम्यान चांगले संबंध बाळगिे, 
सेिा िापरकतदे (रुगि) आणि त्यांची काळजी घेिाऱ्यासाठी माहहती आहे. 
तसेच काळजी घेिारे, सेिा िापरकतदे ि आरोग्य सेिक दरम्यान चांगले 
संबंध जपिे, सिा्गना आदर, प्ोतसाहन देिे, त्यांच्या नािाला कलंक न 
लाििे, त्यांच्या विष्यी गैरमत पसरििे हे टाळले पाहहजे, ्याची माहहती 
आहे. दसुऱ्या विभागात आरोग्य सेिकानी सामान्य आरोग्य स्थितीत, 
मानससक आरोग्य िैद्यकी्य प्घात, िारीररक आरोग्य मूल्यांकन, एम एन 
एस व्यि्थिापन ्या महतिाच्या गोष्टी करत आशिासक रीतीने एम एन 
एस रुगिांची किी काळजी घ्यािी हे नमूद केले आहे. 

मूलभूत काळजी आणि प्रत्यक्ष कृती 
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अ. िव्गिाधारि ततवे
१. प्रभावी िंभाषि कौरल्य वापरा.
आरोग्य सेिक प्भािी संभाषि कौिल्य िापरून प्ौढ, ्ुयिा 
ि मुलांची, मानससक विकार, चेतासं्थिा विकार आणि अंमली 
द्रव्यासकती विकारात (एम एन एस) चांगल्या दजा्गची काळजी 
घेऊ िकतात. खालील महतिाची संभाषि कौिल्ेय आणि 
सूचना विचारात घ्या :

िंपक्ग  िूचना # १
मोकळे िंपक्ग  वातावरि त्यार करा.
  िक्य असेल तर व्यकतीस खाजगी जागेत भेटा.

  व्यकतीचे ्िागत करा आणि सं्कृतीिी जुळेल अिा ्योग्य  
 प्कारे ओळख करून घ्या.

  देहबोलीतून विशिास तनमा्गि होईल असे चेहऱ्यािरील भाि  
 आणि डोळ्यांचा संपक्ग  ठेिा.

  भेटी दरम्यान हे ्पष्ट करा की, सि्ग चचा्ग, माहहती गोपनी्य  
 ठेिली जाईल आणि पूि्ग परिानगीसििा्य कुिालाही सांधगतली  
 जािार नाही.

  काळजी घेिारे उपस्थित असल्यास, एकट्या व्यकतीिी 
 बोला (लहान मुले िगळता) आणि िदै्यकी्य माहहती इतरांना  
 सांगण्यासाठी व्यकतीची संमती घ्या.

  एखाद्या तरुि ्त्ीची मुलाखत घेताना आिखी एक महहला  
 कम्गचारी ककंिा काळजी घेिारे उपस्थित असािेत. 

िंपक्ग  िूचना # २
िंभाषिात व्यकतीचा िमावेर करा.
   व्यकतीचे मूल्यांकन आणि उपचार व्यि्थिापन करताना त्यांच्या 

संमतीनुसार काळजी घेिारे आणि कुटंुब ्यांचा समािेि करा. ्यात 
मुले, ्ुयिा आणि प्ौढ ्यांचा समािेि आहे.

िंपक्ग  िूचना #३ 
नीट ऐकून मरच िरुरूवात करा.
   सकक््यपिे ऐका. सहानुभूती दाखिा, संिेदनिील रहा.

   व्यकतीस व्यत्य्य न करता बोलू द्या.

   रोगाचे संक्क्षपत पूि्गितृत अ्पष्ट असल्यास धीर धरा आणि 
्पष्टीकरि विचारा.

   मुलांिी त ेसमजू िकतील अिी भाषा िापरा. उदा. त्यांचे छंद 
विचारा (खेळिी, समत्, िाळा, इ) 

   ्युिांना आपि त्यांच्या भािना आणि पररस्थिती समजतो हे 
जाििू द्या. 

िंपक्ग  िूचना #४ 
नेिमी मतै्ीपूि्ग रिा, आदर करा आणि 
टीका करु नका
  नेहमी आदर करािा.

  त्यांच्या आचरि आणि रहािीमानािरून टीका करु नका.

  िांत ि सहनिील रहा.

िंपक्ग  िूचना #५ 
चांरले राब्दक िंभाषि कौरल्य वापरा.
   सोप्या भाषचेा िापर करा. ्पष्ट आणि मुद्ेसुद बोला.

   विशलेषिातमक प्शन विचारा, ्पष्ट विधान आणि गोषिारा करा.

   सारांि सांगा आणि महतिाचे मुद्े पुनहा सांगा.

   व्यकतीस प्दान केलेल्या माहहतीबद्ल प्शन विचारण्याची 
परिानगी द्या.

िंपक्ग  िूचना # ६
व्यकती कठीि प्रिंर िांरताना िंवेदनरील 
प्रततिाद द्या. (उदा. लैंचरक रोषि, हििंा ककंवा 
सवत:ची िानी)
   कठीि विष्यांप्ती अततररकत संिेदनिीलता दाखिा.

   व्यकती जे सांगत ेत ेगुपत राहील ्याची आठिि करून द्या.

   व्यकतीस माहहती उघड करिे कठीि आहे, ्याची आपिास 
जािीि असल्याचे सांगा.
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२. आदर आणि प्रततष्ठा जपा.
एम एन एस विकारी व्यकतीस सं्कृती्योग्य आदर आणि सभ्यतनेे 
िागविले पाहहजे. आरोग्य सेिक महिून, एम एन एस विकारी 
व्यकतीची इचछा आणि प्ाधान्य ्याचा आदर करा आणि त्यांना आणि 
त्यांच्या काळजी घेिाऱ्यांना सि्ग प्कारे समािेिक प्ोतसाहन नेहमी 
देण्याचा प््यतन करा. अनेकदा एम एन एस विकारी व्यकतीच्या 
मानिी हककांचे उललंघन केले जात.े त्यामुळे, आरोग्य सेिकांनी 
एम एन एस विकारी व्यकतीस अपंग व्यकती अधधकार, सं्ुयकत राष्ट् 
(CRPD)* मानिी अधधकार हककाची आंतरराष्ट्ी्य मानके ्यासाठी 
प्ोतसाहन देिे आिश्यक आहे.

 * CRPD अधधक माहहतीसाठी: https://www.un.org/
development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-
persons-with-disabilities.html

िे करावे
  एम एन एस विकारी व्यकतीस आदर आणि सभ्यतेने   
 िागिा.

  एम एन एस विकारी व्यकतीची गोपनी्यता संरक्क्षत करा.

  िैद्यकी्य पररस्थितीत गोपनी्यतेची खात्ी द्या. 

  नेहमी माहहती प्दान करा आणि िक्य असल्यास लेखी  
 प््तावित उपचार, जोखीम आणि फा्यदे ्पष्ट करा. 

  उपचार संमती आहे ्याची खात्ी करा.

  समाजात त्या व्यकतीच्या ्िािलंबन आणि ्ितंत्   
 जीिनास प्ोतसाहन द्या.

 एम एन एस विकारी व्यकतीस तनि्ग्य घेण्यास आधार  
 द्या.

 िे करू न्ेय
   एम एन एस विकारी व्यकतीिी भेदभाि करू नका.

   एम एन एस विकारी व्यकतीचे प्ाधान्यक्म ककंिा 
इचछांकडे दलु्गक्ष करू नका.

   एम एन एस विकारी व्यकतीच्या ऐिजी ककंिा ितीने 
तनि्ग्य घेऊ नका.

   प््तावित उपचार समजािून सांगताना अती तांत्त्क भाषा 
िापरू नका.
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ब. मानसिक आरोग्यािाठी वैद्यकी्य िेवेची आवर्यकता
१. रारीररक आरोग्य मरुल्यांकन करा.
बचाि होऊ िकिाऱ्या रोगापासून एम एन एस विकारी व्यकतीस 
अकाली मतृ्यूचा उचच धोका आहे आणि महिून नेहमी सि्गसमािेिक 
मूल्यांकन भाग महिून एक िारीररक आरोग्य मूल्यांकन करिे 
आिश्यक आहे. ्यात िारीररक आरोग्य ि एम एन एस रोगाचे 
संक्क्षपत पूि्गितृत आणि अनुषंधगक माहहती दोनहीचा समािेि आहे. 
िारीररक आरोग्य मूल्यांकन, समितती सद्य स्थिती ओळखण्यासाठी 
आणि प्ततबंधातमक उपा्याबद्ल व्यकतीस सिक्षि देण्यासाठी गरजेचे 
आहे. ्या कक््या नेहमी व्यकतीच्या माहहतीपूि्ग संमतीने करिे 
आिश्यक आहे.

रारीररक आरोग्य मूल्यांकन करा.
  रोगाचे संक्क्षपत पूि्गितृत आणि अनुषंधगक माहहती घ्या आणि  
 जोखीम घटक विचारा. जसे िारीररक तनसष्क््यता, अ्योग्य  
 आहार, तंबाखू, दारू आणि / ककंिा अमंली पदाथि्ग द्रव्यासकती,  
 धोकादा्यक ित्गन आणि तीव्र ्िरुपाचा आजार.

  िारीररक तपासिी करा.

  सभनन तनदानाचा विचार करा. िारीररक स्थिती आणि मूलभूत  
 रोगाचे संक्क्षपत पूि्गितृत आणि अनुषंधगक माहहती सादरीकरिे,  
 िारीररक तपासिी आणि मूलभूत प््योगिाळा चाचण्या   
 आिश्यकत ेआणि उपलबधतनुेसार करा. 

  सहविकृती ओळखा. सहसा, व्यकतीस एकाच िेळी एकापेक्षा  
 अधधक एम एन एस विकार असू िकतात. अिािेळी मूलयमापन  
 आणि त्याचे उपचार व्यि्थिापन महततिाचे आहे.

रारीररक आरोग्य व्यवस्ापन
    एम एन एस विकाराबरोबर ्िततं्ररत्या आधीच असिाऱ्या 

विकृतीिर उपचार करा. आिश्यक असल्यास, वििषेज्ञ सलला 
घ्या.

    रोग टाळण्यासाठी आणि एक आरोग्यपूि्ग जीिनिलैी प्ापत 
करण्यासाठी सुधारिा करण्या्योग्य जोखीमी टाळण्याचे सिक्षि 
द्या.

    एम एन एस विकारी व्यकतींच्या िारीररक आरोग्याला आधार 
महिून आरोग्य सेिकांनी हे करािे:

 - िारीररक महतति आणि आरोग्यपूि्ग आहाराबद्ल सलला द्या.

 - व्यकतीांना दारूच्या हातनकारक दषु्पररिामांचे सिक्षि द्या.

 - तंबाखू आणि अमंली द्रव्य सोडण्यासाठी प्ोतसाहन द्या.

 - इतर धोकादा्यक ित्गना बद्ल सिक्षि द्या. (उदा. असुरक्क्षत 

  लैंधगक संबंध) 

 - तन्यसमत िारीररक आरोग्य तपासिी आणि लसीकरि  
आ्योसजत करा.

 - स्त््यांना जीिन विकासात होिाऱ्या बदलासाठी त्यार करा. जसे 
ि्यात आल्यानंतर आणि स्त््यांच्या जीिनातील माससकपाळी 
बंद  होत ेतो काळ ्याबद्ल आिश्यक माहहती पुरिा.

 - प्जननक्षम ि्याच्या महहलांिी गभ्गधारिा आणि संततततन्यमन  
पद्धती बदल चचा्ग करा.

वदै्यकी्य िरुचना :  
बचाि होऊ िकिाऱ्या हृद्य ि रकतिाहहन्याच्या संसग्ग 
रोगापासून गंभीर मानससक विकार असलेली व्यकती मरण्याची 
िक्यता दपुटीने ककंिा ततपटीने अधधक आहे. अिािेळी 
माहहती आणि काळजी घेऊन हा धोका कमी करण्यािर लक्ष 
कें हद्रत करा.
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२. एम एन एि मूल्यांकन करा.
एम एन एस पररस्थिती मापन करताना खालील पा्यऱ्यांचा समािेि आहे. प्थिम, सादर तक्ारीची चौकिी करा, मग मागील एम एन एस रोगाचे संक्क्षपत पूि्गितृत आणि 
अनुषंधगक माहहती विचारा, सामान्य आरोग्यविष्यक सम््या, एम एन एस विकाराचा कौटंुत्बक इततहास आणि मनोसामासजक संक्क्षपत पूि्गितृत आणि अनुषंधगक माहहती 
विचारात घ्या. व्यकतीचे (मानससक स्थिती परीक्षा) सभनन तनदान करा आणि एम एन एस पररस्थिती ओळखा. मूल्यांकनाचा भाग महिून, िारररीक तपासिी आणि गरज 
महिून मूलभूत प््योगिाळा चाचण्या करा. मूल्यांकन करताना व्यकतीची माहहतीपूि्ग संमती घ्या.

  रोराचे िंक्क्षपत पूव्गवतृत आणि अनरुषंचरक माहिती घेिे.
  सादर तक्ार, मुख्य लक्षि ककंिा कारि ज्यासाठी व्यकती उपचार घेत आहे.
   विचारा की हे कें वहा, का आणि कसे सुरु झाले.
     ्या टपप्यािर व्यकतीची लक्षिे आणि त्यांच्या पररस्थितीची िक्य तततकी   

माहहती गोळा करिे महतिाचे आहे.

 मारील एम एन एि रोराचे िंक्क्षपत पवू्गवतृत आणि अनरुषंचरक  माहिती 
     मागील ्या समान सम््या, एम एन एस पररस्थिती विहहत कोित्याही 

मानससक रुगिाल्यात दाखल ककंिा औषधे, आणि मागील आतमहत्या प््यतना 
बद्ल विचारा.

     तंबाखू, दारू आणि अंमली द्रव्य िापराबद्ल चौकिी करा.

 िव्गिाधारि आरोग्य िंक्क्षपत पवू्गवतृत आणि अनरुषंचरक माहिती घ्या.
     िारीररक आरोग्य सम््या आणि औषधाबद्ल विचारा.
     चालू औषधांची ्यादी घ्या.
     काही औषधांचे दषु्पररिाम ि त्ास होत असल्यास विचारा.

 एम एन एि पररबस्तीचा कौटरु ं बबक इततिाि
      एम एन एस पररस्थिती कुटंुब इततहास माहहती करून घ्या आणि कोिास 

ततसम लक्षिे होती का ककंिा कुिी एम एन एस विकार उपचार घेतले 
आहेत का हे विचारा.

 मनोिामाबजक बस्ती िंक्क्षपत पूव्गवतृत आणि अनरुषंचरक माहिती 
      सध्याचे ताि, पररस्थितीिी सामना करण्याची पद्धती आणि सामासजक 

आधार ्याबद्ल विचारा.
      सद्य सामासजक-व्यािसात्यक कामाबद्ल (व्यकतीचे घरी, कामािर आणि 

नातेसंबंध कसे आहेत) हे विचारा.
     व्यकतीची मुलभूत माहहती विचारा, जसे राहण्याचे हठकाि, सिक्षि, काम 

/ रोजगार इततहास, िैिाहहक स्थिती ि मुलांचे ि्योगट, उतपनन आणि 
घरगुती रचना / राहिीमान पातळी .

मुले आणि ्युिांना त्यांची काळजी घेिारे (पालक ककंिा नातेिाईक) आहेत की नाही 
आणि त्यांचे संबंध, ्िरूप कसे आहे हे विचारा.

इततहास जाििे 

१

२

३

४

५
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  रारीररक तपाििी
   एम एन एस मूल्यांकनादरम्यान समळालेल्या माहहतीिर आधाररत लसक््यत
   िारीररक तपासिी करा.

 मानसिक बस्ती परीक्षा (MSE)*
     विचारा आणि लक्ष द्या, व्यकतीच्या ्िरूप आणि ित्गिूकीकडे, एकूि रागरंग 

आणि प्भाि, विचार, कोितीही धचरंतन अस्थिरता आणि आकलनविष्यक. 
अधधक माहहतीसाठी लक्षिािर आधाररत मुख्य तकता (MC) पहा.

 सभननता तनदान
     विसभनन तनदानाचा विचार करा आणि समान सादर लक्षिे तनकालात काढा.

 मूलभूत प्र्योरराळा परीक्षा 
    वििेषत: िारीररक कारिांच्या तनराकरिासाठी िक्य असेल तेवहा 

प््योगिाळा चाचण्या करा,

 एम एन एि बस्ती ओळखा 
    ्योग्य विभाग िापरून एम एन एस स्थिती ओळखा. 
    इतर एम एन एस लक्षिे आणि प्ाधान्य पररस्थिती मूल्यमापन करा 

(मुख्य तकता पहा).
    ्योग्य व्यि्थिापन अलगोररदम आणि उपचार तकत्याचे अनुसरि करा.

एम एन एि पररबस्तीचे मूल्यमापन

एम एन एि ववकार िंर्य अिल्याि 
िंबंचधत मूल्यांकन ववभाराकडे जा. एम एन 

एि बस्ती मूल्यमापन करा.

वदै्यकी्य िचूना :

एकदा एम एन एस विकार सिं्य आला की,  
नेहमी ्िहानी / आतमहत्ेयसाठी मलु्यमापन करा. 

ववरषेज्ञ निलेल्यािाठी मानसिक बस्ती परीक्षा करताना ्याचा िमावेर िोऊ रकतो : ित्गन आणि ्िरूप = लक्षिे आणि खुिा. एखादी व्यकती किी हदसत ेककंिा िागत;े मूड आणि प्भाि = लक्षिे आणि खुिा, भािना तन्यमन आणि 
्योग्य असभव्यकती आहे का ककंिा व्यकती का्य विचार करते; विचार आि्य = लक्षिे आणि धचनहे, कुठले विचार ्ेयतात, संि्या्पद आणि आतमघाती कलपनाचा समािेि आहे का; तनरंतर अिांतता = ्योग्य (बाह्य) पे्रिा नसतानाही 
्ेयिारे ज्ञानेंहद्र्यांचे अनुभि (उदा. श्िि ककंिा दृश्यभ्म). कधीकधी व्यकतीस आपला समज कालपतनक ककंिा नसैधग्गक आहे का ्यातला फरक कळतो ककंिा नाही; आकलन = लक्षिे, धचनहे, िदै्यकी्य तनष्कष्ग दि्गवितात. अिांत मानससक 
क्षमता, लक्ष लागण्याची अ्योग्य प्क्ी्या, ्मतृी, न्या्य, कारि, सम््या सोडििे, तनि्ग्य घेिे, आकलन होिे आणि ्या सिाांचे एकीकरि ्याच्यािी संबंधधत आहे.  

१

२

३

४

५
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III. एम एन एि उपचार बस्ती व्यवस्ावपत करा

एकदा मूल्यमापन केले असता, एम एन एस विकार स्थिती व्यि्थिावपत करण्यासाठी mhGAP- IG व्यि्थिापन 
(अलगोररदम) तन्यमांचे अनुसरि करा. उपचार व्यि्थिापनासाठी खालील पािले उचला .

 
   व्यकती आणि त्यांच्या काळजी घेिाऱ्यांच्या ििकाऱ्याने उपचार  
 ्योजना ववकसित करा.

  नेहमी व्यकती आणि त्यांच्या काळजी घेिाऱ्यांसाठी मनोसामासजक ह्तक्षेप 
उपलबध करा.

 एम एन एस विकारी व्यकतीस औषधिा्त् ह्तक्षेप सूधचत करून उपचार करा. 

 उपलबध असेल आणि सूधचत केले असता वििषेज्ञ भेट घ्या ककंिा रुगिाल्यात  
 दाखल करा.

 ्योग्य पाठपुरािा ्योजना त्यार आहे ्याची खात्ी करा.

 एम एन एस विकारी व्यकतीस आधार देण्यासाठी कुटंुब आणि काळजी घेिाऱ्यां  
 बरोबर एकत् का्य्ग करा.

 रोजगार, सिक्षि, सामासजक सेिा (घराची सो्य) आणि इतर संबंधधत क्षेत्ात  
 खंबीर दिेु जोपासा.

 वििषे गटासाठी उपचार ्योजनेत बदल करा.

१

२

३

४

५

६

७

८

वैद््यकी्य िूचना :

लेखी उपचार ्योजनेत पुढील अंतभा्गि करािा:  
- औषधिा्त् ह्तक्षेप (जर असेल तर) 
– मनोसामासजक ह्तक्षेप – संदसभ्गत  
– फेर तपासिी ्योजना 
- कोित्याही समितती िारीररक आणि / ककंिा इतर एम एन एस स्थितीचे 
व्यि्थिापन.

अनेक एम एन एस स्थिती जुनाट असतात आणि महिून दीघ्गकालीन देखरेख आणि पाठपुरािा आिश्यक असतो . 
एम एन एस विकार स्थिती उपचार व्यि्थिापनात खालील पा्यऱ्याचा समािेि आहे.

एम एन एस स्थितीसाठी उपचार व्यि्थिापन पा्यऱ्या.
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  उपचार तन्योजन

   चचा्ग करून व्यकतीची काळजी आणि इचछा लक्षात घेऊन उपचार  
उहदष्ट तनसशचत करा.

  व्यकतीच्या संमतीनंतर काळजी घेिाऱ्यांचा समािेि करा.

   व्यकतीस ्ित:ची लक्षिे तनरीक्षि करण्यासाठी उततजेन द्या 
आणि तातडीने काळजी कधी घ्या्यची हे ्पष्ट करा.

  मनोिामाबजक उपचार

अ. मानसिक सरक्षि
व्यकतीि एम एन एि बस्तीची माहिती प्रदान करा :

  सद्यस्थिती का्य आहे आणि सुधारिेचा अपेक्क्षत कालािधी 
आणि पररिाम.

  सद्यस्थितीत का्य उपचार उपलबध आहेत आणि त्यांचे अपेक्षीत 
फा्यदे.

  उपचाराचा कालािधी.

  तन्यसमत उपचाराचे फा्यदे आणि त्यासाठी व्यकती का्य करू 
िकत े(उदा. विश्ांती, व्या्याम, औषधे घेिे ककंिा तिाि 
तनिळण्या संबंधधत मानससक ह्तक्षेप सराि) आणि व्यकतीस 
उपचार पालनात मदत करण्यासाठी काळजी घेिारे का्य करू 
िकतात.

  कोित्याही सलहून हदलेल्या औषधाचे संभाव्य दषु्पररिाम (कमी 
आणि दीघ्गकालीन) व्यकतीने (आणि काळजी घेिारे) तनरीक्षि 
करिे आिश्यक आहे.

  समाजातील सामासजक का्य्गकतदे, सदर व्यकती व्यि्थिापक, 
समुदा्य आरोग्य कम्गचारी ककंिा इतर विशिासू सद््यांचा 
सहभाग. 

  एम एन एस विकार स्थिती विसिष्ट माहहतीसाठी संबंधधत 
विभागाचा उपचार व्यि्थिापन विभाग पहा.

ब. ताि कमी करून िामाबजक आधार मजबूत 
करा.
िद्य मनोिामाबजक तािावर उपचार करा 

  त्या व्यकतीला प्भावित करिाऱ्या मानससक सम््या, ताि 
जािून त्याची चचा्ग करा आणि / ककंिा ज्या गोष्टी त्यांचे 
आ्युष््य प्भावित करतात, पि फकत कुटंुब आणि नातसेंबंध 
सम््या इत्यादी पुरत ेम्या्गहदत नाही. जसे रोजगार / व्यिसा्य / 
उदरतनिा्गह सम््या, गहृतनमा्गि, आधथि्गक, मूलभूत सुरक्षा आणि 
सेिा, कलंक, भेदभाि. 

  सम््या सोडििे तंत् पद्धतीने व्यकतीस तिाि व्यि्थिापन 
करण्यासाठी सहाय्य करा.

  कोित्याही पररस्थितीत िाईट िागिूक, गैरित्गन (उदा. घरगुती 
हहसंा) आणि दलु्गक्ष (मुले ककंिा िदृ्धांकड े्याचे मूल्यमापन आणि 
व्यि्थिापन करा. व्यकतीिी विशिसनी्य संरक्षि सं्थिा ककंिा 
अनौपचाररक संरक्षि व्यि्थिा संदभा्गत चचा्ग करा. ्योग्य त्या 
सामासजक आणि का्यदेिीर माध्यमांिी संपक्ग  साधा.

  कुटंुबातील आशिासक सद््य ओळखा आणि िक्य आणि ्योग्य 
महिून त्यांचा जा्त समािेि करा.

  सामासजक आधार मजबूत करा आणि व्यकतीचे सामासजक संबंध 
िाढविण्यासाठी प््यतन करा.

  पुनहा संबंध प््थिावपत केले तर, प्त्यक्ष ककंिा अप्त्यक्ष मानससक 
आधार समळेल (उदा. िजेारी कुटंुब एकत् भेट, सामासजक उपक्म, 
धासम्गक उपक्म, इत्यादी) असे सामासजक उपक्म अमंलात आिा.

  विश्ांती तंत्ादिारे ताि व्यि्थिापन सिकिा.

क. दैनंहदन कामकाजाि प्रोतिािन देिे
  तन्यसमत सामासजक, िकै्षणिक ि व्यिसात्यक उपक्म चालू 
ठेिण्यासाठी व्यकतीला िक्य तततकी मदत पुरिा.

  व्यकतीस आधथि्गक घडामोडींत सहभागी करा.

  आिश्यक असल्यास जीिन कौिल्य आणि / ककंिा सामासजक 
कौिल्ेय प्सिक्षि द्या.

ड. मानसिक उपचार

  मानससक उपचारासाठी पुरेसा समवप्गत िेळ आिश्यक असतो. ही 
सेिा प्सिक्क्षत तज्ञ डॉकटरांकडून हदली जात.े तसेच ती प्सिक्क्षत 
आणि तज्ञांच्या देखरेखीखाली वििषे प्सिक्षि नसलेले ि ्ि-
मदतींदिारे (उदा. ई-मानससक आरोग्य का्य्गक्म ककंिा ्ि्यं-मदत 
पु्तके िापरुन) हदली जाऊ िकत.े

  
 खालील िबदकोिात ह्तक्षेपाचे थिोडक्यात सूचीबद्ध िि्गन आहे.

 िसतक्षेप उदािरि  ्यािाठी सरफारि केलेले 
 ित्गिूक सकक््यता DEP
  विश्ांती प्सिक्षि  DEP 
  सम््या सोडविण्याचा उपचार  DEP
  संज्ञानातमक ित्गिुक उपचार DEP, CMH, SUB, PSY     
  आकस्मक व्यि्थिापन उपचार SUB
  कौटंुत्बक समुपदेिन  PSY, SUB  
  अतंरि्ैयसकतक उपचार (IPT)  DEP
  पे्रिादा्यी सुधारिा उपचार  SUB
  पालक कौिल्य प्सिक्षि  CMH

१
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 औषधािंबंधी िसतक्षेप

   माग्गदि्गक तततिे अनुसरताना प्त्ेयक विभागामध्ेय औषधाचा 
मनािर होिारा पररिाम ि तो कसा होतो ्याचा अभ्यास करा.

   तकत्यात सूधचत केल्याप्मािे औषधिा्त्संबंधी ह्तक्षेप 
उपलबध असेल तवेहा करा. 

   ्योग्य अत्यािश्यक औषधोपचार तनिडताना, औषधोपचार (अलप 
आणि दीघ्गकालीन), जुना उपचार, औषधांची आंतरकक््या ककंिा 
औषध-रोग आंतरकक््या पररिाम ्याचा विचार करा.

   राष्ट्ी्य सूत्ाचा ककंिा जागततक आरोग्य सं्थेिच्या सूत्ाचा 
उप्योग करा.

   उपचार, संभाव्य दषु्पररिाम, उपचार कालािधी आणि तनष्ठा, 
जोखीम आणि फा्यदे ्याबद्ल व्यकतीस माहहती द्या.

   खबरदारी घ्या. जेवहा िदृ्ध व्यकतीांना तीव्र ्िरुपाचा आजार 
आहे, गभ्गिती ककंिा ्तनपान देिाऱ्या स्त््या, मुले / 
पौगंडाि्थेितील इ. वििषे गटास औषधोपचार देताना काळजी 
घ्या. गरज पडल्यास वििषेज्ञ सलला घ्या.

 ररज अिल्याि ववरषेज्ञाकड े/ रुगिाल्यात 
 पाठवा.
   काही घटनांमध्ेय वििषेज्ञाकड े/ रुगिाल्यात नेण्याची 

आिश्यकता असू िकत.े उदाहरिाथि्ग, उपचार प्ततसाद देत 
नसल्यास, गंभीर औषधिा्त् ह्तक्षेप संबंधी दषु्पररिाम हदसून 
्ेयतात समितती िारीररक आणि / ककंिा एम एन एस स्थिती, 
्िहानी / आतमहत्या धोका असल्यास.

 पाठपरुरावा 

  प्थिम मुल्यांकनानंतर पाठपुरािा भेट व्यि्थिा करा.

 प्त्ेयक भेट झाल्यािर, पाठपुरािा भेट तन्योसजत करा आणि  
 उपस्थितीस प्ोतसाहन द्या. एका पर्पर सो्यीच्या िेळी भेटीची  
 ्योजना करा.

 लक्षिे, उपचार प्ततसाद सुरू होईप्यांत प्ारंसभक पाठपुरािा भेटी  
 अधधक िारंिार करा. एकदा लक्षिे सुधारण्यास प्ारंभ झाला की,  
 पर्परांच्या सो्यीने तन्यसमत भेटी ठरिा.

  प्रत्ेयक पाठपरुरावा बठैकीत खालील रोष्टींचे मूल्यमापन करा :
 –  औषधे आणि मानससक ह्तक्षेप उपचार प्ततसाद,   

 औषधोपचार दषु्पररिाम, आणि औषध तनष्ठा.
 –  सामान्य आरोग्याची स्थिती (तन्यसमतपिे िारीररक आरोग्य  

 स्थिती तनरीक्षि सुतनसशचत करा).
 –  ्ित:ची काळजी (उदा. आहार, ्िचछता, कपड)े आणि  

 व्यकती ्ित:च्या नेहमीच्या िातािरिात काम करत ेना  
 ्याची खात्ी करा.

 –  मानससक सामासजक सम््या आणि / ककंिा रहािीमान  
 स्थितीतील बदल उपचार व्यि्थिापन प्भावित करू िकत.े 

 –  व्यकती आणि काळजी घेिाऱ्याचा समज आणि उपचार  
 अपेक्षा. गैरसमजुती दरु करा.

   िंपूि्ग पाठपरुरावा काळात:
 –   औषध उपचार ध्ेय्य हदिनेे प्गती करतो ना ्याची नोंद करा 

आणि औषध तनष्ठा मजबूत करा.
 –   व्यकतीिी (आणि त्यांच्या काळजी घेिाऱ्याचा ्योग्य तेवहा) 

तन्यसमत संपक्ग  ठेिा. उपलबध असल्यास, (उदा: कुटंुबातील 
एक सद््य महिून) व्यकतीस आधार देण्यासाठी समाजातील 
एक समुदा्य का्य्गकता्ग ककंिा दसुऱ्या विशिासू व्यकतीस सांगा.

 –   जर आिश्यक असेल तर ती व्यकती पाठपुराव्याच्या काळात 
परत रुगिाल्यात ्ेयऊ िकत.े

    औषधांचा दषु्पररिाम झाल्यास 

 –   व्यकती ठरल्यािेळी भेटीसाठी आली नाही तर काही कृती 
्योजना त्यार असािी.

 –   व्यकती तन्यसमत भेटीसाठी आली नाही तर कुटंुब आणि 
समुदा्यातील व्यकतीांिी संपक्ग  साधा.

 –   व्यकतीत सुधारिा झाली नाही ककंिा त्ास िाढल्यास 
तज्ञािी संपक्ग  साधा.

 –   व्यकती आणि कुटंुबाबरोबरील संिाद व्यकतीच्या माहहती 
पत्कात नोंद करा.

  ववकारािंबंधी पाठपरुरावा करा. माहितीिाठी व्यवस्ापन 
ववभारातील ्योग्य ववभार पिा.

हे ्पष्ट करा.
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 काळजी घेिाऱ्यांचा िमावेर 
  जेवहा ्योग्य असेल, तवेहा सबंंधधत व्यकतीच्या समंतीने, व्यकतीची 
काळजी घेिाऱ्यांचा ककंिा कुटंुब सद््यांचा समािेि करा. 

 एम एन एस विकारी व्यकतींची काळजी घेिे आवहानातमक 
 असू  िकत ेहे लक्षात ठेिा.

 काळजी घेिाऱ्यांना एम एन एस विकारी व्यकतीस मोठेपिा  
 आणि अधधकारांचा आदर देिे महततिाचे आहे हे समजािून  
 सांगा.

 काळजी घेिाऱ्यांिरचा मनोसामासजक पररिाम ओळखा.

 कौटंुत्बक जीिन, रोजगार, सामासजक उपक्म, आणि   
 आरोग्यासाठी आिश्यक ती मदत आणि संसाधने ्याची खात्ी  
 करण्यासाठी काळजी घेिाऱ्यांच्या गरजा पुरिा.

 ्ित:ची मदत आणि कुटंुब आधार गट उपलबध असल्यास  
 सहभाग प्ोतसाहन द्या.

 व्यकतीच्या संमतीने व्यकतीच्या काळजी घेिाऱ्यांना व्यकतीची  
 आरोग्याची स्थिती, उपचार माहहती, पाठपुरािा करा मुद्े सांगा  
 आणि त्यात कोित्याही संभाव्य दषु्पररिामाचा समािेि करा.

  इतर क्षेत्ांमधील दरुवे
  सि्गकष काळजीसाठी आणि प्ाथिसमक मूल्यांकन सुतनसशचत 
करण्यासाठी व्यकतीस रोजगार, सिक्षि, सामासजक सेिा (घराची 
सो्य) आणि इतर संबंधधत क्षेत्ािी जोडून ठेिा. 

 ववरषे रटािाठी 

 लिान / पौरंडावस्ेतील मरुले

  हहसंा आणि दलु्गक्ष ्यासारखे मानससक आरोग्य आणि कल्याि 
्यािर पररिाम करू िकिारे प्ततकूल घटक ककंिा कृतीकड ेलक्ष 
द्या.

  काळजी घेिाऱ्यांच्या गरजांचे मूल्यमापन करा.

  पालक िा सांभाळ करिारे बरोबर नसतील तरी मदतीसाठी एकटे 
आल्यास उपचार द्या. पौगंडाि्थेितील मुलांकडून माहहतीपूि्ग 
संमती घ्या.

  मुलाला / ककिोरि्यीनाला खाजगीत धचतंा व्यकत करण्याची संधी 
द्या.

  मुलाला / ककिोरि्यीनाला समजून, त्यांच्या पातळीिर ि 
पररस्थितीिी जुळिून घेिारी भाषा िापरा.

  कुटंुब, िाळा आणि समूहातील उपलबध संसाधने िोधा.

 रभ्गवती ककंवा सतनपान देिाऱ्या    
 बसत््या
  जर ्त्ी प्जननक्षम ि्यातील असेल तर, ्याबाबत विचारा:   
- ्तनपान - गभ्गिती संभािना – गभ्गिती असेल तर, ििेटची 
माससक पाळी कधी आली हे विचारा,

  काळजी घेण्यासाठी ्त्ीरोग तज्ञ संपक्ग  ठेिा.

  उपलबध असल्यास मानससक आरोग्य वििषेज्ञ सललामसलतीचा 
विचार करा.

  औषध संबंधी ह्तक्षेप करताना खबरदारी घ्या. - आईच्या  
गभा्गत दधुमागा्गमध्ेय, विषाच्या तीव्रतेचे प्माि तपासा.    
गरज पडल्यास वििषेज्ञ सलला घ्या.    

  व्यसकर व्यकती 

  व्यकतीच्या ्या ि्यात मनोसामासजक ताि जािून त्यांच्या 
्िातंत््याला प्ाधान्य द्या. 

  समितती आरोग्य सम््या ओळखून उपचार व्यि्थिापन करा.  
जसे कमी हदसिे ि ऐकू ्ेयिें. ्यासाठी सभगं, कि्ग्यंत् ्याची  
सो्य करा.

 औषधाची कमी मात्ा द्या.

 औषधाच्या जा्त दषु्पररिामाची िक्यता लक्षात घ्या. 

 काळजी घेिारांची गरज ओळखा. 

६ ८

७



MASTER CHART 15

िवा्गत मितवाचा तकता



िवा्गत मितवाचा तकता 
प्राधान्य एम एन एि 
अटी आढावा

िामान्य िादरीकरि  प्राधान्य बस्ती   

  क्षुबध, आक्मक ित्गन, कमी ककंिा अधधक कृती.

  सं्कृतीत समाविष्ट खोटे दृढविशिास.

  आिाज ऐकू ्ेयिे ककंिा अस्ततिात नसलेल्या गोष्टी पाहािे. (संिेदनभ्म)

  मानससक आरोग्य सम््या आहे ्या जािीिेचा अभाि. 

  ्पष्ट कारि नसलेली सततची एकाधधक िारीररक लक्षिे.
 कमी ऊजा्ग, थिकिा, झोपेची सम््या.
 सतत द:ुख ककंिा उदासीन मनस्थिती, धचतंा.
 सि्ग साधारिपिे आनंददा्यक उपक्माबाबत उदासीनता ककंिा आनंद न होिे. 
  ित्गिुकीत बदल; नेहमीच्या जबाबदारी तनगडीत कामांकड ेदलु्गक्ष. जसे,  
व्यिसा्य, िाळा, घरगुती ककंिा सामासजक उपक्म

मनोददु्गिा 
(PSY)

अप्मार  
(EPI) 

उदासीनता 
(DEP)

१. ही सामान्य सादरीकरिे, मलू्यांकन गरज सधूचत करतात.
२. व्यकतीत एकापेक्षा अधधक लक्षिे आढळ्यास, नंतर सि्ग सबंंधधत लक्षिे मलू्यमापन करिे आिश्यक आहे.
३. तनहद्गष्ट केले नसल्यास, सि्ग अटी, सि्ग ि्योगटात लाग ूहोतात.
४. आिीबािी सादरीकरि, कृप्या १८ पानांिरील तकता पहा.

  आचके ककंिा आकडी

  आचक्या दरम्यान: देहभान हरपिे ककंिा विकल होिे, िरीर कडक होिे, जीभ चाििे, इजा, 
मल मूत् तन्यंत्ि नसिे अिी लक्षिे असतात. 

  आचक्या नंतर: थिकिा, तंद्री, झोप ्ेयिे, गोंधळ, असामान्य ित्गन, डोकेदखुी, ्ना्ूय िेदना, 
ककंिा िरीराच्या एका बाजूला अिकतपिा जािििे अिी लक्षिे असतात.



17

  ्मरििकतीत घट ककंिा अडचि (खूप विसराळूपिा) आणि असभमुखता (िेळ, ्थिान आणि व्यकतीबद्ल कमी जागरूकता )
  ित्गिुक सम््या ककंिा रागरंग बदलिे जसे औदासीन्य (किात रस नसिे) ककंिा धचडधचड होिे.
  भाितनक तन्ंयत्ि नष्ट होिे (सहज अ्ि्थि, िीघ्रकोपी ककंिा रडिेले होिे)
  नेहमीची कामे पार पाडण्यामध्ेय, घरगुती ककंिा सामासजक उपक्मात अडचिी.  

अमंली 
द्रव्यासकतीमळेु 
विकार-(SUB)

सामान्यपिे मुले आणि ्युिांचे 
भाितनक, ित्गिुक आणि 
विकास विकार ि्याप्मािे 
बदलतात. (CMH)
मलेु आणि ्यिुांचे मानससक आणि  
ित्गिकू विकार   

आरोग्य सुविधा कें द्रात 
्ेयिाऱ्या सि्ग व्यकतींना 
त्यांच्या तबंाखू आणि 
दारू वपण्याबद्ल विचारले 
पाहहजे. (SUB) 

मरुलांच्या / ककरोरव्यीनांच्या रारीररक तक्रारी ककंवा िामान्य आरोग्य 
मलू्यांकन करताना,
  विकास, भािना ककंिा ित्गन सम््या आहेत का हे पाहहले पाहहजे  

 (उदा. दलु्गक्ष, अतति्य हालचाल, ककंिा उम्गट ि आक्मक ित्गन 
 िारंिार आज्ञा मोडिारे)
 धोक्याचे घटक जसे, कुपोषि, अपिबद आणि / ककंिा दलु्गक्ष,  

 िारंिार आजार, जुनाट रोग (उदा. एचआ्यवही / एडस ककंिा  
 अिघड जनम इततहास)
मरुलांची / ककरोरव्यीनांची चचतंा, काळजी घेिाऱ्या लोकांनी खालील 
रोष्टी पािाव्यात :
  बरोबरीच्यांिी जुळिनू घेिे अिघड जात ेका, ककंिा दैनंहदन कामे 
पार पाडिे (उदा. खूप सकक््य, आक्मक, िारंिार आणि / ककंिा 
गंभीर ्िभाि बदल) ्याची पडताळिी करािी.

  अत्यंत हतािा आणि तनरािा.

  ्ित:ची हानी / आतमहत्या करण्याचे ित्गमान विचार  
ककंिा ्योजना, ककंिा संक्क्षपत पूि्गितृत आणि अनुषंधगक माहहती 

  अन्य प्ाधान्य पररस्थिती, तीव्र िेदना ककंिा अत्यंत भाितनक दःुख.

्िइजा / आतमहत्या                      
(SUI)

अिमन्कता 
(DEM)

  दारू ककंिा इतर अमंली पदाथिा्गमुळे पररिाम (जसे 
मद्याचा िास, तुटक संभाषि, अतन्यसमत ित्गन)

 धचनहे आणि लक्षिे तीव्र ित्गिुक, माघार लक्षिे िसैिष्टे,  
 दीघ्गकाळाप्यांत अमंली पदाथि्ग िापर 

 सामासजक िािरातील कामाची अधोगती (उदा. घरगुती   
 ककंिा का्य््ग थिानी अडचिी, हदसण्याबद्ल बेपिा्गई )

 जुनाट ्यकृत रोग (अपसामान्य ्यकृत विकार), कािीळ 
 (वपिळी) तिचा आणि डोळे, ्पि्गनी्य आणि ्यकृत कडा  
 अतत मदृ ूहोिे.

 जलोदर (द्रिाने भरलेले ओटीपोट), ्पा्यडर नीिस  
(कोळ्यासारखी हदसिारी तिचेिरील रकत िाहहन्या) आणि 
बदललेली मानससक स्थिती (कािीळ सबंंधी मस्तष्क 
विकृती) आहे.

 तोल सांभाळिे, चालिे, समसनित हालचालीत अडचि   
 आणि डोळ्यांची जलद अनसैचछक हालचाल

 प्ासंधगक तनष्कष्ग सम््या: बहृत िोणिता अिकतपिा,   
 रकतत्बसमबका कमतरता, MCV िाढ

 पदाथि्ग सेिन थिांबविल्यामुळे ककंिा प्मािा  
 बाहेर  द्रव्यासकतीमुळे उनमाद, व्यग्रता,  
 तसेच व्यकती, धचतंा ककंिा गोंधळून  
 गेलेल्या स्थितीत असत.े

 –  मनोविकारी द्रव्याची िारंिार विनंती 
 – इजा 
 –  नसेतून औषध िापरामुळे संसग्ग 

(एचआ्यवही / एडस, हेपटा्यटीस सी) 

  मलेु / ककिोरि्यीन उदा. सतत खूप एकटे रहािे, तन्यसमत 
कामास नकार देिे ककंिा िाळेत न जािे)

मरुलांच्या / ्यरुवांच्या बद्दल सरक्षकांनी घ्याव्याची काळजी- 
 िगा्गत सहज लक्ष विचसलत होिे, िगा्गत फूट पाडिे,  

 अनेकदा अडचिीत ्ेयिे, गहृपाठ पूि्ग न करिे. 
िामाबजक आरोग्य ककंवा िामाबजक िेवा का्य्गकत्या्गनी मरुलांकड े/ 
्यरुवकांकड ेद्या्यचे लक्ष- 
  तन्यम ककंिा का्यदा मोडिारे ित्गन, घरी ककंिा समदुा्यात 
िारीररक आक्मकता. 
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आपतकालीन लक्षिे ववचारात घ्याव्याची लक्षिे इ्े जा 
      विषबाधा ककंिा उनमाद धचनहे, ्ित:हून केलेल्या जखमेतून रकत्त्ाि, 
िुद्ध हरपिे आणि / ककंिा अत्यंत सु्ती                

           ्िहानी/ आतमहत्या करण्याचे ित्गमान विचार ककंिा ्योजना ककंिा 
एखाद्या व्यकतीचा ्िहानी/ आतमहत्या करण्याचा विचार ककंिा ्योजनेचा 
पुरािा जसें अत्यंत व्यग्र, हहसंक, फार णखनन, अबोल होिे 

िदै्यकी्य दृष्ट्या गंभीर ्िहानी

्िइजा / आतमहत्ेयचा सु्पष्ट धोका                            
SUI

      देहभान हरपून तीव्र अप्मार ककंिा विकल िुद्धी

      िारंिार एकामागून एक अप्माराचे झटके ्ेयतात ती पररस्थिती 
अप्मार
EPILEPTICUS स्थिती 
दारू ककंिा इतर िामक पदाथि्ग सोडताना होिारा त्ास           

EPI, SUB
               व्यग्र आणि / ककंिा आक्मक ित्गन DEM, PSY, 

SUB
      शिासाला दारूचा िास ्ेयिे, तूटक संभाषि, ्िैरित्गन, देहभान हरपिे, 
माहहती, समज, ह्या िागिुकीिर पंररिाम

        हात थिरथिरिे, घाम ्ेयिे, उलट्या होिे, जलद नाडी आणि रकतदाब, 
हतािपिा, डोकेदखुी, मळमळ, धचतंा; आकडी आणि गंभीर प्करिांमध्ेय 
गोंधळलेली अि्थिा

      प्ततसाद न देिे ककंिा कमी प्ततसाद, मंद शिसन दर, स्थिर एकटक 
नजर

      डोळ्यातील बाहुली वि्ततृ होिे, अततउतसाही, गततमान विचार, विसंगत 
विचार, विधचत् ित्गन, अलीकडील कोकेन ककंिा इतर उततजेक पदाथि्ग 
िापर, जलद नाडी आणि रकतदाब, आक्मक, अतन्यसमत ककंिा हहसंक 
ित्गन

तीव्र दारू उनमाद 

दारू सोडिे, दारू सोडताना संिेदनभ्म होिे 

िामक अततमात्ा ककंिा औषध उनमाद, मद्याि्थिा

प्मािा बाहेर उनमाद ककंिा प्मािा बाहेर औषध 

SUB

प्राधान्य एम एन एि बस्तीची आपतकालीन लक्षिे
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औदाससन्य अनुभित असलेले लोक ककमान दोन आठिडे अनेक लक्षिे 
अनुभितात, जसे दीघ्गकाळ उदासीन मनःस्थिती ककंिा कुठल्याच गोष्टीत 
रस न राहिे िा किातच आनंद न िाटिे 

्या खंडातील िि्गनाप्मािे, औदाससन्य अनुभित असलेल्या लोकांना 
दैनंहदन जीिनात, िै्यसकतक, कौटंुत्बक, सामासजक, िैक्षणिक, व्यािसात्यक 
ककंिा इतर क्षेत्ात अनेक अडचिींना सामोरे जािे लागते.

औदाससन्य अनुभित असलेल्या व्यकतींमध्ेय अनेकदा धचतंा लक्षिे आणि 
िैद्यकी्य दृष्टीकोनातून ्पष्ट न करता ्ेयिारी कात्यक लक्षिे हदसतात.

औदाससन्य सामान्यतः इतर एम एन एस स्थिती आणि िारीररक स्थिती 
बरोबर ्ेयते.

औदाससन्यतेच्या पररभाषेत तंतोतंत न बसिाऱ्या लक्षिांचे व्यि्थिापन 
कसे करािे हे, इतर महतिाच्या मानससक आरोग्य तक्ारी’ ्या खंडात 
समाविष्ट आहेत. तेवहा ततथेि जा.

औदासिन्य
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DEPDEPRESSION 

 व्यवस्ापन पद्धत 
 औदाससन्य 
   सवदधिृी मानससक अि्थेितील औदाससन्य
 वििषे गटांसाठी 

   मनोिामाबजक उपचार 

   औषधरासत् उपचार
 

  व्यकतीत औदासिन्यता हदिनू ्ेयत ेका ?

  लक्षिांबाबत इतर सपष्टीकरिे आिेत का?
 – िारीररक पररस्थिती पडताळून पहा 
   – उनमादाची लक्षिे होती का हे पडताळून पहा 
   – नुकत्याच घडलेल्या अवप््य घटनेबद्ल सामान्य प्ततकक््या का्य आहे 
  ्याची खात्ी करा.

  अन्य प्राधान्य एम एन एि पररबस्ती मूल्यमापन 
करा.

मूल्यमापन व्यि्थिापन

DEP    जलद आढावा 

पाठपरुािा करा
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ककमान २ आठवड ेखालील पैकी ककमान एक मिततवाचे उदािीनतेचे 
लक्षि व्यकतीत िोते का?

–  सतत उदासीन मनाची स्थिती
–  कुठल्याही गोष्टीत रस न िाटिे ककंिा आनंद कमी होिे हे ठळकपिे 
जािििे.

व्यकतीि औदािीन्य आिे का?

नािी िो्य

१

DEP १   मूल्यमापन 

औदासिन्यतेची िामान्य लक्षिे
    कुठलेही ्पष्ट कारि नसताना हदसून ्ेयिारी िारीररक लक्षिे 
    कमी ऊजा्ग, थिकिा, झोपेची सम््या
    सतत द:ुखी ककंिा उदासीन मनःस्थिती, धचतंा,
    साधारिपिे आनंददा्यक असलेल्या गोष्टीत रस न िाटिे ककंिा आनंद 

कमी होिे.

औदासिन्यता िंभव नािी 
 इतर कड ेजा 



DEP 1
22

DEPRESSION  Assessment

नािी

नािी

िो्य

िो्य

व्यकतीत ककमान २ आठवड ेपरुढीलपैकी एकािून अचधक लक्षिे िोती का:
–   झोपमोड ककंिा खूप झोपिे
–  भूक ककंिा िजनात उललेखनी्य बदल   
 (कमी ककंिा िाढ)

–  आपि अपात्, ककंमत नसलेले ि   
 विनाकारि दोषी असल्याची समजूत 

–  थिकिा ककंिा उजा्ग कमी होिे
–  एकाग्रता कमी होिे

–  तनि्ग्य घेता न ्ेयिे
–  जािििारी िारीररक अ्ि्थिता ककंिा   
 धचडधचड 

–  बोलताना ककंिा िािरताना नेहमीपेक्षा 
 अधधक हळू हालचाल

–  हताि िाटिे 
–  आतमहत्ेयचे विचार ककंिा ततसम कृती

औदासिन्यतचेा ववचार करा 

व्यकतीि दैनंहदन कामात वै्यबकतक, कौटरु ंबबक, 
 िामाबजक, रकै्षणिक, व्याविात्यक ककंवा 

 इतर हठकािी अडचि ्ेयत ेका?

वदै्यकी्य िूचना :

उदासीन व्यकतीस मनोविकार, भ्म, भास अिी 
लक्षिे असू िकतात. अिा व्यकतीस औदासीन्य 
उपचार देिे आिश्यक आहे. मानसोपचार तज्ञाचा 
सलला घ्यािा.  

औदासिन्यता िंभव नािी 
 इतर कडे जा  

औदासिन्यता िंभव नािी 
 इतर कडे जा  
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िो्य नािी

िो्य नािी

  रारीररक पररबस्तीवर 
उपचार करा.

लक्षिांची इतर रक्य सपष्टीकरिे आिेत का?

२

औदासिन्यतेची लक्षिे रारीररक उपचार 
केल्यानंतरिी रिातात का?

उपचार आवर्यक 
नािीत.

व्यकतीमध्ेय करु ठल्यातरी रारीररक अवस्ेमरुळे औदासिन्यतचेी लक्षिे हदिनू ्ेयत आिेत ककंवा वाढत 
आिेत अिे वाटत ेका? ्ेय्े रकतक्ष्य, करु पोषि, ्ा्यरॉइड गं््ीचे िपें्ररक कमी अििे, अमंली पदा््ग 
वापरामरुळे राररंर बदल आणि औषधोपचार दरुष्पररिाम (बसटरॉइडिमरुळे, राररंर बदल) अरी चचनिे 

ककंवा लक्षिे आिेत का?
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उनमादाचा इततिाि आिे का?
िे तपािण्यािाठी खालीलपैकी एकािून अचधक लक्षिे कमीत कमी एक आठवडा एकाच वेळी हदिून आली का, िे पडताळून 
पिा ? काम, िामाबजक उपक्रम ककंवा रुगिाल्यात दाखल ककंवा इतरांपािून िंपक्ग  तोडिे आवर्यक िोते का ?

रेल्या ६ महिन्यात एखादी मोठी िानी झाली आिे का?  
(उदा. एखाद्या व्यकतीचा मतृ्यू)

िदै्यकक्य सचूना :  
सवदधिृी्य विकृती मध्ेय औदाससन्य 
असलेल्या लोकांत उनमाद आढळून  
्ेयण्याचा धोका असतो. हे उपचार 
उदासीनतचे्या उपचारांपेक्षा िेगळे असतात. 
इथेि पद्धत २ लाग ूकरिे आिश्यक आहे.

  आधी पा्यरी     िर जा आणि नंतर पद्धत २ िर

  आधी पा्यरी     िर जा आणि नंतर पद्धत १ िर

 ३

३

औदासिन्य रक्यता आिे.

िो्य बवदधवृी ववकृती 
मधील उदािीनता 

रक्य आिे

–  रागरंग आणि / ककंिा धचडधचड िाढ
–  झोपेची गरज कमी होिे 
–  िाढलेल्या हालचाली, ऊजा्ग िाढ, भािना िाढ, बडबड ककंिा जलद भाषि
–  भािनािि ककंिा बेपिा्ग आचरि जसे जा्त खच्ग, विचार न करता 
महततिाचे तनि्ग्य घेिे आणि लैंधगक असािधानता

–  सामान्य सामासजक सकंोच गमािल्याने अनधुचत ित्गिकू
–  सहज लक्ष विचसलत होिे
–  ्ित:ची अिा्ति प्िंसा करिे

िो्य

िो्य

नािी

नािी
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खालीलपैकी कािी लक्षिे हदितात का?
– आतमहत्ेयची कलपना करिे 
– आपि अपात्, ककंमत नसलेले आहोत अिी समजूत
– मनोविकाराची लक्षिे
– बोलताना ककंिा िािरताना नेहमीपेक्षा अधधक हळू हालचाल

व्यकतीि उदािीनता अिल्याचा इततिाि 
आिे का?

औदाससन्यतबेद्ल का्य्गिाही करू नका  
  इतर हठकािी जा >>

 पद्धत १ ला जा.

ते्े इतर ििकासलक एम एन एि लक्षिे आिेत का?

३

  mhGAP-IG मितवाच्या तकत्यानरुिार िि्योरी प्राधान्य एम एन एि परीबस्तीचे 
मूल्यमापन करावे. मिततवाच्या तकत्याकड ेजा.

   औदाससन्यता अनभुित असलेल्या लोकांना एम एन एस पररस्थितीचा जा्त धोका असतो.
   अमंली पदाथिाांच्या िापरामुळे होिाऱ्या विकारांची िक्यता पडताळून पहा ि त्याचे मुल्यामापन करा

औदासिन्य रक्यता आिे.

  तथेेि आतमहत्ेयसाठी सु् पष्ट धोका 
असल्यास, मलू्यमापन करा आणि दसुरे 
काहीही करण्यापूिती आतमहत्ेयची पररस्थिती 
व्यि्थिावपत करा. » SUI जा.

िो्य

िो्य

नािी

नािी
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DEP २    व्यवस्ापन 
लक्षात ठेिा ्या लोकांसाठी िेगळा ह्तक्षेप 
असू िकतो.

ववरेष रटािाठी

  मुले / पौगंडाि्थेितील व्यकतींसाठी 
औदाससन्य उपचार व्यि्थिापनसाठी,
 CMH ला जा.

मरुले / ्यरुवा

» वििषेत: पहहल्या तीन महहन्यात दरम्यान  
 औदाससन्य उपचार (पद्धत १) अनुसरि   
करा पि िक्य असेल तर हतािारोधी   
 औषधे टाळा.

»  मानससक उपचाराला प्ततसाद हदला नाही, 
तर सािधधगरीने सिा्गत कमी प्भािी 
हतािारोधी औषधांच्या मात्चेा िापर करा.

» ् तनपान देत असेल, तर fluoxetine   
 औषधोपचार टाळा.

»  उपलबध असेल तर मानसोपचार तज्ञाचा 
सलला घ्यािा.  

रभ्गवती ककंवा सतनपान देिाऱ्या बसत््यां

»  व्यकती आणि त्यांची काळजी घेिाऱ्यांसाठी साठी 
मानससक सिक्षिाची व्यि्थिा करािी. (२.१)  

»  ताि कमी करा आणि सामासजक आधार मजबूत   
करा. (२.२)

»  दैनंहदन कामे आणि सामुदात्यक जीिनात का्य्ग 
करण्यास प्ोतसाहन द्या. (२.३)

»  हतािारोधी औषधांचा विचार करा. (२.५)  

»  िक्य असेल तर थिोडक्यात खालील उपलबध मानससक  
उपचार करा. अंतिवै्यसकतक उपचार (IPT), संज्ञातमक  
ित्गिुक उपचार (CBT) ित्गन सकक््य करिे आणि  
सम््या कें हद्रत समुपदेिन (२.४)

»     हदसिारी लक्षिे व्यि्थिावपत करण्यासाठी 
तनरुप्योगी ि असंबंध उपचार िापरू नका उदा. 
जीिनसति इंजेकिन.

»    तन्यसमत पाठपुरािा करा.  

औदाससन्य

»  मानसोपचार तज्ञाचा सलला घ्यािा. 

»  वििेषज्ञ लगेच उपलबध नसल्यास, उदासीनते िरील 
उपचार द्या (पद्धत १). तथिावप कधीही नुसती 
हतािारोधी औषधे देऊ नका. त्याबरोबर रागरंग 
स्थिर करिारी औषधे द्या जिी lithium, 
carbamazepine or valproate कारि हतािारोधी 
औषधामुळे सवदधिृी विकृती अनुभित असलेल्या 
लोकांमध्ेय उनमादाची लक्षिे हदसू िकतात. (PSY 
िर जा).

»  उनमादाची लक्षिे विकससत झाल्यास, त्या व्यकतीसं 
आणि काळजी घेिाऱ्याला हतािारोधी औषध 
थिांबिा्यला सांगा आणि मदत घ्या.

सवदधिृी विकृतीतील औदाससन्यता 

१ २
पद्धत पद्धत 
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२.१  मानसिक सरक्षि: व्यकती आणि काळजी 
घेिाऱ्यािाठी उप्योरी िंदेर

     औदाससन्य एक अतति्य सामान्य स्थिती आहे जी कुिाच्याही 
बाबत घडू िकत.े

     ्याचा अथि्ग असा नाही की औदाससन्य पीडडत व्यकती कमकुित 
ककंिा आळिी आहे .

     इतरांच्या नकारातमक दृसष्टकोनाचे कारि (उदा, “तुमही मजबूत 
असिे आिश्यक आहे”, “्ितःला सांभाळ”) औदाससन्य एक 
दृश्यमान स्थिती नाही हे असू िकत.े जसे हाड मोडिे ककंिा 
जखम. उदासीन लोक त्यांच्या पूि्ग प्बळ इचछािकती दिारे 
लक्षिे सहज तन्यंत्त्त करू िकतात हा गैरसमज आहे.

     औदाससन्यता अनुभित असलेल्या लोकांचे ्ित:बद्ल, त्यांचे 
जीिन, त्यांच्या भविष््या बद्ल अिा्ति नकारातमक मत असत.े 
त्यांची सध्याची पररस्थिती अतति्य कठीि असू िकत,े पि 
औदाससन्यतमेुळे हताि आणि िाईट, अन्या्यकारक विचार ्ेयऊ 
िकतात. जिी औदाससन्यता सुधारत ेतसे हे विचार सुधारण्याची 
िक्यता असत.े

     ्ित: ची हानी. आतमहत्ेयचे विचार सामान्य आहेत. असे विचार 
्ेयताच, त्यांनी तसे का्य्ग करू न्ेय, पि एखाद्या विशिासाह्ग 
व्यकतीला सांगािे आणि ताबडतोब मदतीसाठी पुढे ्यािे. 

२.२  ताि कमी करा आणि िामाबजक आधार 
मजबूत करा

    ताि कमी करण्याऱ्या गोष्टींचे मूल्यमापन करा. 
(» ECP िर जा)

    व्यकतीच्या जुन्या सामासजक ओळखी पुनहा सकक््य करा. 
अगोदरचे सामासजक उपक्म सुरु केल्यामुळे प्त्यक्ष ककंिा 
अप्त्यक्ष मानससक आधार समळेल. उदा. कौटंुत्बक समारंभ, 
िजेारी-पाजारी आणि समत्-मैत्त्िींना भेट देिे, सामुदात्यक 
उपक्मात सहभाग घेिे.

२.३ दररोजचे का्य्गक्रम आणि िमरुदा्य जीवन 
्याचा परुरसकार करा.
   अिघड असले तरी, खालील अनेक गोष्टीं करण्यासाठी व्यकतीस 

प्ोतसाहन द्या.

 –  पूिती आनंददा्यक होत ेत ेउपक्म पुनहा सुरू करण्याचा प््यतन 
करा (ककंिा सुरू ठेिा).

 –  तन्यसमत झोपण्याची आणि उठण्याची िेळ राखण्यासाठी प््यतन 
करा.

 –  िक्य तततक्या िारीररक कक््या करण्याचा प््यतन करा.

 –  भूक कमी झाली तरी तन्यसमतपिे खा.

 –  विशिसनी्य समत् आणि कुटंुब ्यांच्यात िेळ घालािंण्याचा प््यतन 
करा.

 –  जेिढ िक्य होईल तिेढे समाजात आणि इतर सामासजक 
का्या्गत सहभागी होण्याचा प््यतन करा.

हा सि्ग उपक्म रागरंग सुधारण्यासाठी मदत करतो, हे व्यकती आणि 
काळजी घेिाऱ्याना ्पष्ट करा.

२.४  औदासिन्यतिेाठी िंक्क्षपत मानसिक 
उपचार 

   हे माग्गदि्गक थिोडक्यात मानससक ह्तक्षेप अमंलबजाििी 
करण्यासाठी विसिष्ट पद्धत पुरित नाही.

 इतर सं्थिा बरोबर WHO ने औदाससन्यता उपचारासाठी, ही  
 िि्गन पुस्तका विकससत केली आहे.

 ्याचे एक उदाहरि आहे, सम््या व्यि्थिापन,

 http://www.who.int/mental_health/emergencies/problem_ 
 management_plus/en/

 ज्याचा िापर ित्गिुक सकक््यता, विश्ांती प्सिक्षि, उपचार  
 सम््या सोडििे आणि सामासजक आधार मजबूत करिे ्यासाठी  
 केला जाऊ िकतो. सििा्य गट अतंिवै्यसकतक धचककतसा (IPT) ही  
 पुस्तका, उदासीनतसेाठी गट उपचार पधदत ्पष्ट करत.े

 http://www.who.int/mental_health/mhgap/interpersonal_ 
 therapy/en/

 आरोग्यदा्यी विचार

 http://www.who.int/mental_health/maternal-child/ 
 thinking_healthy/en/

 जनमकाळाच्या आसपासच्या काळािी संबंधधत औदाससन्यता,  
 मानससक-ित्गिुक उपचारांचे िि्गन.

मनोिामाबजक िसतक्षेप
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२.५ अविादरोधी औषधािंबंधी ववचार करा.

   व्यकतीिी चचा्ग करा आणि पर्पर संमतीने हतािारोधी औषध 
घेण्यासंबंधी ठरिा. 

हे ्पष्ट करा : 

 – हतािारोधी औषधांचे व्यसन लागत नाही . 

 – हे औषध रोज घेिे फार महतिाचे आहे.

 – काही दषु्पररिाम पहहल्या काही हदिसात अनुभिास ्ेयतात  
   पि नंतर त ेकमी होतात.

 – रागरंग, आिड, रुची, ककंिा ऊजा्ग सुधारण्याआधी सहसा अनेक 
  आठिड ेलागतात. 

   व्यकतीचे ि्य, विचार, सम िदै्यकी्य अटी लक्षात घेतल्या 
पाहहजेत. 

  औषधोपचार तनिडताना एकाच औषधाच्या सिा्गत कमी मात्पेासून 
सुरुिात करािी.

  मनाला उभारी आििाऱ्या, धचतंा कमी करिाऱ्या आणि 
पररस्थितीला तोंड देण्याची प्ितृी िाढविण्याऱ्या औषधांच्या 
गटातील एक औषध ककमान ९-१२ महहने चालू ठेििे आिश्यक 
आहे.

  व्यकतीत काही सुधारिा हदसताच औषधे बंद करू न्ेयत. 
व्यकतीस ठराविक मुदती प्यांत औषधे घेण्याचे सिक्षि द्या.

  व्यसकर लोक 
   िक्य असेल तर नरैाश्य दरू करण्याकररता amitriptyline औषध 

टाळा.

हृद्य व रकतवाहिन्यािंबंधी रोर अिलेल्या व्यकती 
     नरैाश्य दरू करण्याकररता amitriptyline औषध सलहून देऊ 

नका.

 आतमित्ेयचा ववचार ककंवा ्योजना करत अिलेले प्रौढ
    SSRI’s ला पहहली पसंती आहे. Amitriptyline सारखे TCA’S 

जा्त प्मािात घेतल्यास घातक ठरू िकत ेआणि महिूनच त े
्या ि्योगटात टाळािे. 

    तथेेि आतमहत्ेयसाठी सु्पष्ट धोका असल्यास SUI ला जा. एक 
आठिडा पुरतील एिढीच मनोविकाररोधी औषधे द्यािीत.

    काळजी घेिाऱ्याला औषधोपचारािर लक्ष ठेिण्यास सांगिे आणि 
प्मािाबाहेर औषधांचा त्ास टाळण्यासाठी िारंिार पाठपुरािा करा 
भेटी द्याव्यात. 

 िावधानता -
   व्यकतीत उनमादाची लक्षिे हदसू लागल्यास हतािारोधी औषधे 

ताबडतोब बंद करा. उपचार न केल्यामुळे सवदधिृी विकृती मध्ेय 
उनमाद उद्भिू िकतो. 

   इतर हतािारोधी औषधे एकत् करू नका, ्यामुळे ससरोटोतनन 
संलक्षि होऊ िकत.े

   हतािारोधी औषधांमुळे वििषेतः पौगंडाि्थेितील आणि तरुि 
वपढीत आतमघातकी कलपनािकती िाढू िकत.े

ववरषे रटािाठी ितारारोधी औषधे

  पौरंडावस्ेतील ककंवा १२ वषदे ककंवा त्यािून अचधक व्याची मरुले

   मानससक ह्तक्षेप न जुमानता लक्षिे हटकून राहहल्यास 
ककंिा त्ास िाढल्यास fluoxetine (but no other selective 
serotonin reuptake inhibitor (SSRI) or tricyclic 
antidepressant (TCA) चा विचार करा 

  fluoxetine हदल्यास महहनाभर, आठिड्यातून एकदा व्यकतीला  
 तपासिीसाठी बोलिा आणि ्या काळात आतमहत्या ्योजना ककंिा  
 विचार ्यांचे बारीक तनरीक्षि करा.

  रभ्गवती ककंवा सतनपान देिाऱ्या बसत््यांमध्ेय
   िक्य असेल तर हतािारोधी औषधे टाळा. 

   मानससक ह्तक्षेपास प्ततसाद नसल्यास, सिा्गत कमी पि प्भािी 
डोस द्या.

   ्तनपान देिाऱ्या स्त््यांमध्ेय दीघ्गकाळ पररिाम करिारे 
fluoxetine सारखे हतािारोधी औषध टाळिे.

   िक्य असल्यास मानसोपचार तज्ञाचा सलला घ्या.  

औषधािंबंधी िसतक्षेप 
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तकता १: ितारारोधी औषधे 
औषधे मात्ा औषधांचे दरुष्पररिाम ववरोधाभाि / िावधानता

AMITRIPTYLINE
(a tricyclic antidepressant 
(TCA))

िदृ्ध / िैद्यकी्यदृष्ट्या आजारी:  
२५ समगॅ्र तनजा्यच्या िेळी सुरू करा.  
दैतनक ५०-७५ समगॅ्र (जा्तीत जा्त १०० समगॅ्र)

 मुले / पौगंडाि्थेित: िापरू नका.

िामान्य: उपिामक औषधांचा उपचार, सरळ रकतदाब कमी 
होिे (पडण्याचा धोका), अंधुक हदसिे, लघिी करताना अडचि, 
मळमळ, िजन िाढिे, त्बघडलेले लैंधगक का्य्ग. 

रंभीर: ECG बदल (उदा. QTcहदघतीकरि), ह्रद्याची ल्य 
नसिे, आकडीत िाढ. 

ह्रद्याचा रोग असलेल्यात टाळिे, आकडी इततहास, हा्यपरथिा्यरॉईडीझम 
(अिटूकाऱ्याधधक्य), मूत्धारिा, ककंिा अरंुद कोन बंद काचत्बदं,ू आणि सवदधिृी 
विकृती व्यकती मध्ेय टाळा (उपचार न घेतलेल्या सवदधिृी विकृती लोकांना खूळ 
लागू िकत)े. 

प्मािा बाहेर औषधे घेतल्यास फेफरे ्ेयतात, ह्रद्याची ल्य नसिे, रकतदाब 
कमी होिे, झापड, ककंिा मतृ्यू होऊ िकतो. नरैाश्य दरू करण्याकररता हहिताप 
विरोधी औषध िाढ केली जाऊ िकत.े

FLUOXETINE  
(a selective serotonin 
reuptake inhibitor (SSRI))

१. दररोज १० समगॅ्र सुरू करा. एका आठिड्या नंतर 
२० समगॅ्र दररोज. जर ६ आठिड ेप्ततसाद हदला नाही 
तर ४० समगॅ्र (जा्तीत जा्त ८० समगॅ्र) िाढ. 
िदृ्ध / िैद्यकी्य दृष्ट्या आजारी: पसंती. दररोज १० 
समगॅ्र सुरू, नंतर २० समगॅ्र (जा्तीत जा्त ४० समगॅ्र) 
िाढ. पौगंडाि्थेितील  दररोज १० समगॅ्र सुरू करा. 
दररोज २० समगॅ्र िाढ तर ६ आठिड ेप्ततसाद नाही 
(जा्तीत जा्त ४० समगॅ्र).

िामान्य: उपिामक औषधांचा उपचार, तनद्रानाि, डोकेदखुी, 
चककर ्ेयिे, भूक बदल आणि त्बघडलेले लैंधगक का्य्ग. गंभीर 

धोका: रकत ्ेयण्याची विकृती असॅ्परीन िापर ककंिा इतर विना-
steroidal विरोधी दाहक औषधे , कमी सोडड्यम पातळी.

िावधान: आकडी इततहास व्यकती मध्ेय खबरदारी घ्या. 

औषधांची आंतरकक्र्या: रकत सांकळ विरोधी तोंडाने घ्या्यचे औषध सह 
सं्योजनात टाळा (रकत्त्ाि धोका िाढू िकतो). TCAs पातळी िाढू िकत,े 
हतािारोधी, बीटा-बलॉकस्ग. tamoxifen, सौम्य िेदनािामक ि गुंगी आििारे, 
आणि टॅ्माडोल सह सं्योजनात खबरदारी (्या औषधांचा पररिाम कमी करते).
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DEP २DEPRESSION  Follow-up

िो्यनािी

व्यकतीत िरुधारिा आिे का?

िरुधारिा मूल्यमापन करा 
१

वारंवार िंपक्ग ता सरफाररी

»  एका आठिड्याच्या आत दसुरी 
भेट ठरिा.

»  सुरुिातीला तन्यसमत संपक्ग  
राखण्यासाठी अधधक िारंिार 
फोन, घर भेटी, पत्े ककंिा संपक्ग  
काडदे िापरा. उदा, दरमहा, पहहले 
३ महहने.

»  अद्याप मानसिक उपचार िरुरु केला निल्याि, मानससक उपचार सुरु 
करण्याचा विचार करा.

»  मानसिक उपचार प्रापत अिेल, तर प्ततबद्धता आणि ित्गमान मानससक 
उपचाराचा अनुभि मूल्यमापन करा. 

»  अद्याप ितारारोधी औषधे हदली नितील तर, हतािारोधी औषधांचा विचार 
करा. 

»  व्यकती ितारारोधी औषधोपचार घेत अिेल, तर खालील प्मािे मुल्यांकन 
करा:

»  व्यकती ववहित औषध घेते का? नसेल, तर कारिे जािून घेण्याचा प््यतन 
करा आणि तन्यसमत औषधे घेण्यासाठी प्ोतसाहहत करा. 

    कािी दरुष्पररिाम आिेत का? असल्यास, उपचार आणि लाभ मूल्यमापन 
करा.
ितारारोधी औषधाचा दरुष्पररिाम निल्याि, डोस िाढिा (तकता १ ). 
१-२ आठिड्या मध्ेय पाठपुरािा करा 

 मात्ा वाढवताना िावधानता बाळरा. नीट पाठपुरािा करा करिे 
आिश्यक आहे, दषु्पररिाम िाढिे िक्य आहे.

»  लक्षिे नाहीिी होईप्यांत ९-१२ महहने व्यि्थिापन  
्योजना चालू ठेिण्यासाठी व्यकतीस प्ोतसाहन द्यािे.

»  आिखी १-२ आठवड्या मध्ेय पाठपरुरावा करा. तज्ञाची  
भेट घेण्याची व्यवस्ा करावी.  

»  व्यकतीची लक्षिे सुधारताच संपक्ग  भेट कमी करा. 
उदा, प्ारंसभक ३ महहन्या नंतर दर ३ महहन्यानी 
एकदा.

टीप: व्यकतीत कोितीही उदासीनता लक्षिे हदसेनािी 
होईप्यांत पाठपुरािा सुरू ठेिािा.

DEP ३    पाठपरुरावा
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िो्य नािी

िो्यनािी

उपचारांचे तनरीक्षि करा.

२

प्रत्ेयक िंपका्गला:
»  मानससक सिक्षि द्या, ताि कमी करा आणि सामासजक आधार मजबूत करा, दैतनक कक््या ि सामुदात्यक का्याांसाठी साठी प्ोतसाहन द्या. सि्ग 

सुरळीत पूि्गपदािर आले असल्यास, औषधे ि मानससक उपचार कुठल्याप्कारे सुरु ठेिािेत ्याचे पुनरािलोकन करािे आणि समुदा्य जीिन आणि 
पुनरािलोकन लागू असल्यास, मनाला उभारी आििाऱ्या, धचतंा कमी करिाऱ्या आणि पररस्थितीला तोंड देण्याची प्ितृी िाढविण्याऱ्या औषधांच्या 
गटातील एक औषध आणि मानससक उपचार द्या. 

»  व्यकतीत धचतंा करण्यासारखी कुठलीही निीन लक्षिे आहेत का? एम एन एस ि समितती भौततक पररस्थितीचे पुनरािलोकन करा.
» व्यकती एक ्त्ी आहे का आणि प्जननक्षम ि्य आहे का? असे असल्यास, एक वििषेज्ञ सलला घ्या. 

 आतमहत्ेयसाठी कोित्याही सु्पष्ट धोक्याचे मूल्यमापन करा (SUI िर जा).  

िरुधार उपचार ्योग्य आिेत ना ्याचे परुनरावलोकन करा.

३

व्यकती ९-१२ महिने लक्षि मरुकत आिे का ?

»  व्यकती लक्षि मुकत होईप्यांत ९-१२ महहने 
औषधोपचार सुरू ठेिा.

»  व्यकती सोबत औषधोपचार बंद करण्याची  
जोखीम आणि फा्यदे ्याची चचा्ग करा.

»  ककमान ४ आठिड्यात औषधोपचार हळूहळू  
कमी करा. व्यकतीत लक्षिे परत ्ेयत नाहीत  
्याचे तनरीक्षि करा.

» मनाला उभारी आििारी, चचतंा कमी करिारी आणि   
 पररबस्तीला तोंड देण्याची प्रवतृी वाढवविारी ितारारोधी  
 औषधे बंद करा.
»  उनमादाच्या लक्षिांवर उपचार करा आणि ववरेषज्ञ िलला 

घ्या. PSY जा. 

उनमादाची लक्षिे आिेत का?
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्या प्करिामध्ेय दोन गंभीर ्िरूपाच्या मानससक आजारांच्या 
व्यि्थिापनाचा समािेि करण्यात आला आहे. एक महिजे 
मनोविकृती ककंिा सा्यकोससस आणि दसुरे महिजे सवदधिृी विकृती.

हे दोन विकार असलेल्या व्यकतींना मोठ्या प्मािात सामासजक 
कलंकाला, भेदभािाला सामोरे जािे लागते आणि सनमानाने 
जगण्याच्या त्यांच्या अधधकाराला धोका असण्याची िक्यता तनमा्गि 
होते. 

मनोविकृती महिजेच सा्यकोससस मध्ेय विक्क्षपत विचार आणि समज 
तसेच विक्षुबध भािना आणि कृती ्यांचा समािेि होतो. विसंगत ककंिा 
असंबंध बोलण्याचाही ्यात समािेि आहे. भास होिे महिजेच नसलेले 
आिाज ऐकू ्ेयिे ककंिा अस्ततिात नसलेल्या गोष्टी पाहिे, भ्म 
महिजेच ठाम आणि चुकीचे समज, िागण्यातील गंभीर ्िरूपाच्या 

सम््या जसे अतति्य अव्यिस्थित राहिे, धचडधचड, खळबळ, 
तनसष्क््यता ककंिा अतत कक््यािीलता. त्याचबरोबर भािनांमधून 
बदल जसे चेहऱ्यािर भाि नसिे आणि िासबदक भाषांमधली 
तफाित ्यासारख्या भाितनक बदल लक्षिांचा समािेि होतो.

सवदधिृी विकृती मध्ेय त्या व्यकतीला ककंिा रुगिाला असे काही 
झटके ्ेयतात, ज्यामध्ेय भािना आणि कक््यािीलते मध्ेय खुप 
प्मािात अडथिळा तनमा्गि होतो. हा अडथिळा काही िेळेला अत्ंयत 
प्क्षुबध भािना आणि कक््यािीलता महिजेच मेतन्या तर दसुऱ्या 
बाजूला उदासीनता आणि तनसष्क््यता दि्गितो. साधारिपिे ्या 
दोन घटनांच्या मधला काळ हा लक्षिविरहहत असतो. ज्या 
व्यकतींमध्ेय असे झटके ्ेयतात त्यांना सवदधिृी विकृती असल्याचे 
समजले जाते.

मनोदरुद्गरा
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PSYCHOSES

 व्यवस्ापन पद्धत 
 १.  सवदधिृी विकृती- उनमादाचा झटका
 २ मनोददु्गिा (सा्यकोससस)
 ३ वििषे गट जसे गरोदर ककंिा ्तनपान देिाऱ्या महहला,   
  पौगंडाि्थेितील मुले आणि ि्योिदृ्ध लोक

   मनोिामाबजक िरुधारिा

   औषध रासत्ी्य िसतक्षेप 
 १. मनोविकृती: प्ततजैविक औषधांची सुरुिात
 २ उनमादाचा झटका: भाितनक आंदोलनं स्थिर करिारी ककंिा   
  प्ततजवैिक औषधे, औदाससन्य कमी करिारी औषधे टाळिे

  लक्षिाचे  इतर कािी सपष्टीकरि आिे का ्याचा 
रोध घ्या.

     –  िदै्यकी्य स्थितीची चाचपिी करा उदाहरिाथि्ग धचततभ्म, औषधे आणि 
इतर च्यापच्य कक््ेयसंबंधधत विकृती. 

     –  ्ना्यू आणि मजजातंतूं संबंधधत इतर बाबींची तपासिी करा.

 उनमादाच्या तीव्र झटक्याची तपाििी करा.

  व्यकतीला मनोववकृती आिे का िे तपािा.

मूल्यमापन उपचार व्यि्थिापन

PSY    जलद आढावा 

पाठपरुरावा करा.
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   तसे असल्यास ती िारीररक 
स्थिती तपासिे आणि  
त्याचे व्यि्थिापन करिे  
्यासाठी अत्यािश्यक  
सेिाकड ेपाठििे 

लक्षिांचे इतर कािी सपष्टीकरि आिे का ?

१

  वैद्यकी्य बस्ती तपाििे
 पूि्ग इततहास, िैद्यकी्य तपासिी आणि प््योगिाळेतील तनष्कषा्गदिारे िारीररक   
 स्थितीमुळे धचत्भ्म झाल्याची लक्षिे ककिा खुिा सापडतात का उदाहरिाथि्ग   
 संसग्गदोष, मेंदचूा हहिताप, िरीरात पाण्याची कमतरता, च्यापाचा्यािी संबंधधत   
 अ्ि्थिता ककिा औषधंमुळे होिारे दषु्पररिाम जसे हहितापाच्या काही    
 औषधांमुळे ककंिा स्टरॉइडसमुळे 

   जर उपचारांनंतर सदु्धा तीव्र लक्षिे राहहली 
तर पा्यरी     िर जािे२

मनोववकृतीचे िव्गिाधारि िादरीकरि
     ित्गनामध्ेय जाििण्यासारखा सु्पष्ट   

 बदल होिे, काम, िाळा, घरगुती ककंिा 
 नेहमीच्या सामासजक जबाबदाऱ्या टाळिे.

   प्क्षुबध आक्मक िागिे, कमी ककंिा   
  िाढलेली कक््या.
  

   त्या व्यकतीच्या सं्कृतीत इतरांमधे न 
  आढळिारे ठाम आणि चुकीचे समज.
   अस्ततिात नसलेले आिाज ऐकू ्ेयिे   
  ककंिा गोष्टी हदसिे.
   ्ितःला मानससक आरोग्यािी संबंधधत 
  सम््या असल्याची जािीि नसिे.

PSY १   मूल्यमापन

नािीिो्य
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नािीिो्य

»  समतृीभ्ंर, औदासिन्य, अमंली द्रव्याच्या आणि मद्याच्या 
िेवनामरुळे ककंवा त ेिोडल्यामरुळे

   ्या िव्ग त्याचवेळी घडिाऱ्या पररबस्तीचे 
व्यवस्ापन करण्यािाठी मानसिक आरोग्य 
तज्ञांचा िलला घेिे. 

   ्या सहपररस्थितीचे व्यि्थिापन करा आणि 
त्यासाठी संबंधधत प्करि पहा

बवदधवृी ववकृतीत उनमादाचा झटका 
अिण्याची रक्यता आिे.

खालील बरीचरी लक्षिे एकाच वेळी िलर एक आठवड्यािाठी हदिून आली आिेत का्य की ज्यामरुळे व्यकतीच्या रोजच्या कामामध्ेय 
आणि िामाबजक उपक्रमांमध्ेय अड्ळा तनमा्गि िोईल ककंवा कोंडून ठेवण्याची अ्वा रुगिाल्यात दाखल करण्याची ररज पडली 
आिे का?

चचककतिाववष्यक पूव्गिूचना सवदधिृी विकृती असिाऱ्या 
व्यकतींना त्यांच्या संपूि्ग आ्युष््यात फकत उनमादाचा झटका ्ेयऊ 
िकतो ककंिा उनमाद आणि औदाससन्य ्यांचे एकत्त्त झटके सुद्धा 
्ेयऊ िकतात.
  सवदधिृी विकृती असिाऱ्या व्यकतींमध्ेय औदासीन्याचे झटके 
्यांचे मूल्यांकन आणि व्यि्थिापन कसे करािे हे जािून 
घेण्यासाठी DEP िर जा

तीव्र सवरूपाची खळबळ आणि/ ककंवा िंतापाचे 
तन्योजन

» जर ती व्यकती तीव्र ्िरूपाचा सतंाप ककंिा 
 प्क्षोभ दाखित असेल
» तर पुढे (तकता ५) उपचार व्यि्थिापन 
 इथेि जा.

व्यकती तीव्र उनमाद प्रिंरातून  जात आिे का ?

२

   आतमहत्ेयचा सु् पष्ट धोका असल्यास 
तपासा आणि पुढे जाण्यापूितीच त्याचे 
व्यि्थिापन करा. SUI िर जा

 पद्धत १ िर जा

– अततउतसाहहत ककंिा धचडधचडा रागरंग / 
मूड

– झोपेची गरज कमी होिे.
– अतत कक््यािीलता, आणि ऊजा्ग िसकत, 
अधधक बडबड करिे ककंिा भरभर बोलिे.

– सि्गसाधारि सामासजक संकोच कमी 
होिे जसे लैंधगक अवििेकीपिा.

– मनाला ्ेयईल तसे झटकन िागून 
मोकळे होिे जसे अतत खच्ग करिे 

आणि तन्योजन न करताच महतिाचे 
तनि्ग्य घेिे.

– सहज लक्ष विचसलत होिे.
– ्ितःविष्यीची अिा्ति िाढलेली 
भािना.

नािी िो्य
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   मनोविकृतीच्या इतर संभाव्य कारिांचा 
पुनवि्गचार करण्यासाठी तजज्ञांचा सलला 
घ्या.  

व्यकतीि मनोववकृती आिे का्य?

३

व्यकतीत खालीलपकैी ककमान दोन लक्षिे आढळतात का? 
– त्या व्यकतीच्या सं्कृतीत इतरांना मान्य होिार नाहीत असे ठाम आणि चुकीचे समज.
– भास होिे महिजेच अस्ततिात नसलेले आिाज ऐकू ्ेयिे ककंिा गोष्टी हदसिे.
– विसंगत बोलिे ककंिा कृती करिे जसे की असंबंधद बोलिे, ्ितःिीच बोलिे, पुटपुटिे, विधचत् पेहराि 
करिे, ्ितःकड ेदलु्गक्ष करिे आणि अ्िचछ राहिे. 

मनोववकृती 
अिण्याची 

रक्यता आिे.

   आतमहत्ेयचा सु्पष्ट धोका असल्यास 
पुढे जाण्यापूितीच त्याचे व्यि्थिापन करा. 
SUI िर जा

 पद्धत २ पहा. 

नािी िो्य
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PSY २    व्यवस्ापन

»   रुगिाला आणि त्याची काळजी घेिाऱ्या नातेिाईकांना मानसिक सरक्षि 
द्या (२.१) 

   औषधोपचार करा (२.६) 
 –  रुगि जर औदासीन्यािरच्या औषधांिर असेल तर ती बंद करा की   

ज्यामुळे भविष््यात उनमादाचा धोका टाळता ्ेयईल.
 –  lithium, valproate, carbamazepine, मनोविकृती विरोधी औषधांनी 

उपचार िरुरू करा. (दोन-चार आठिड्यांचा) ित्गिुकीतील अ्िा््थ्य ककंिा 
धचडधचडीसाठी benzodiazepine चा कोस्ग द्या. 

»   दैनंहदन कामे करण्यास प्ोतसाहन द्या (२.३)
»   त्या व्यकतीच्या आणि इतरांच्या सुरक्क्षततचेी काळजी घ्या.
»   तन्यसमत पनुत्गपासिी करा. 
»   समाजामध्ेय पनुि्गसन होईल ्यासाठी पाहठंबा द्या.
»   ताि तिाि कमी करा आणि सामासजक आधार बळकट करा (२.२)

बवदधवृी ववकृतीत उनमादाचा झटका

»   रुगिाला आणि त्याची काळजी घेिाऱ्या मानसिक सरक्षि द्या (२.१) 
»   मनोववकार ववरोधी औषधे िरुरू करा. औषधांच्या दषु्पररिामांचा धोका कमी 

करण्यासाठी सरुिातीला कमी डोस देऊन हळूहळू निीन प्भािी औषधे 
िाढित जा.

»   दैनंहदन कामे करण्यास प्ोतसाहन द्या (२.३)
»   त्या व्यकतीच्या आणि इतरांच्या सुरक्क्षततचेी काळजी घ्या.
»   तन्यसमत पनुत्गपासिी करा.
»   समाजामध्ेय पनुि्गसन होईल ्यासाठी पाहठंबा द्या.
»   ताि तिाि कमी करा आणि सामासजक आधार बळकट करा (२.२)

मनोववकृती ककंवा िा्यकोसिि

२१
पद्धतपद्धत
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»  सत्ी रोर ववरषेज्ञाकडून काळजी घेण्यािाठी िंपक्ग  करा.
»  उपल्ध अिल्याि मानसिक आरोग्य ववरषे तजज्ञाच्या िललामिलतीचा ववचार करा.  
»  आई आणि ततच्या बाळास असलेल्या संभाव्य धोक्याची माहहती द्या. ्त्ीरोगाची गंुतागुंत आणि मनोविकार 

आजार औषधोपचार बंद केल्यास बळाितात हे सांगा.
»  उपलबध असेल तवेहा ्योग्य औषधासंबंधी उपचाराचा विचार करा. खाली पहा.  
 

(गभ्गिती ककंिा ्तनपान देिाऱ्या स्त््या, लहान / पौगंडाि्थेितील मुले, आणि ि्य्कर प्ौढासाठी , 
तपिीलिार सिफारसी पहा.)

ववरेष रटािाठी

मनोददु्गिते घ्या्यची काळजी 
»   गभ्गधारिेची ्योजना आखिाऱ्या ककंिा गभ्गिती 

ककंिा ्तनपान देिाऱ्या स्त््यांमधील विकृत 
मनस्थितीसाठी एक कमी मात्चेे औषध 
haloperidol, or chlorpromazine द्यािे. 

»   एक्ट्ा वपरॅसमडल टॅ्कटच्या दषु्पररिामामुळे 
गभ्गिती असलेल्या महहलाना फकत तीव्र, 
अलपकालीन िापराच्या बाबी िगळता 
Anticholinergics देऊ न्ेयत. 

»   विकृत मनस्थितीत गभ्गधारिा ्योजना आखिाऱ्या, 
गभ्गिती ककंिा ्तनपान देिाऱ्या महहलांना 
डपेो मनोविकारात प्भाििाली औषधोपचार 
तन्यसमतपिे देऊ न्ेय कारि, ्या गटामध्ेय त्यांच्या 
सुरक्क्षततसेाठी पुरेिी माहहती नाही.

औषधोपचार ह्तक्षेप

सवदधिृी विकृतीत उनमादी प्संगात घ्या्यची 
काळजी-
»    जनम दोष टाळण्यासाठी VALPROATE, LITHIUM 

and CARBAMAZEPINE ्या औषधांचा िापर गभ्गिती 
ककंिा ्तनपान देिाऱ्या स्त््यांमध्ेय टाळा. 

»  उपलबध असल्यास िदै्यकी्य सलल्याने कमी मात्ते 
haloperidol द्या.

»  जनम देऊ िकिाऱ्या ि्योगटातील महहलांना 
औषधांची जोखीम आणि फा्यदे पडताळून औषधे 
द्यािीत. 

»   एखाद्या गभ्गिती ्त्ीला मनस्थिती स्थिर करिारी 
औषधे देताना तीव्र िेड विकससत झाले तर, कमी 
मात्ते haloperidol द्या.

रभ्गवती ककंवा सतनपान देिाऱ्या बसत््यांिाठी घ्या्यची काळजी पौरंडावास्ेतील मरुलांची घ्या्यची काळजी

»  औषधांची कमी मात्ा िापरा.

»  औषधांच्या आंतरकक््ेयचा िाढीि धोका अपेक्क्षत

    सािधान:
 ि्य्कर प्ौढांमधे ्मतृतभ्ंि संबंधधत विकृत 
मनस्थितीत (सेरेब्ोवहा्कुलर) प्मस्तष्क 
घटनांचा आणि मतृ्यूचा िाढीि धोका संभितो.

प्रौढ रटाची घ्या्यची काळजी 

»  मानससक आरोग्य तजज्ञािी सललामसलतीचा 
विचार करा.  

»   फकत वििषेतज्ञाच्या देखरेखीखाली 
पौगंडाि्थेितील मनोविकारासाठी ककंिा सवददृिी 
विकृतीत, risperidone उपचार एक प्या्ग्य 
महिून हदला जाऊ िकतो. 

»  Risperidone उपचार िक्य नसेल, तर 
्कीझोफे्तन्या आणि इतर मानससक रोग 
्यामध्ेय मुख्यतः उनमादाि्थेिमध्ेय िापरण्यात 
्ेयिारे िामक ि तनद्रा आििारे औषध ककंिा 
उलटी कमी करिारे उपिामक औषध फकत 
एका वििषेतज्ञाच्या देखरेखीखाली िापरले 
जाऊ िकत.े
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मनोिामाबजक उपचार

२.१ मनोववकारािंबंधी सरक्षि

व्यकती आणि ततची काळजी वािकांिाठी देण्याचे मरुख्य 
िंदेर:
          रुगिात हदसिारी लक्षिे ही मानससक आरोग्यासंबंधीच्या त्ासातून 
आलेली असून हे आजार बरे होऊ िकतात त्यातून व्यकती बाहेर 
्ेयऊ िकत ेहे त्यांना समजिा. त्यांच्या मनात असलेले गैरसमज 
दरू करा.

    त्या लक्षिांसाठी रुगिाला ककंिा त्याच्या पररिाराला दोष देऊ नका.

    त्यांना हदलेल्या औषधांची गरज आणि िेळोिेळी पाठपुराव्यासाठी 
्ेयण्याची आिश्यकता रुगिाला आणि नातेिाईकांना समजािून 
सांगा.

    त्यांना हे समजिा की लक्षिे पुनहा हदसू िकतात ककंिा प्कृती 
खराब होऊ िकत ेपरंतु तसे होत असेल तर त ेिेळीच ओळखिे 
आणि आरोग्य सेिा सुविधा तातकाळ घेिे हे महततिाचे आहे.

    पुरेिी झोप समळेल आणि ताितिाि कमी होईल अिा पद्धतीने 
रुगि आणि त्याच्या नातेिाईकांचे रोजचे काम, िाळा ्याचे 
िेळापत्क आखा. कोित्याही महतिाच्या तनि्ग्यांमध्ेय खास करून 
ज्यात पसेै ककंिा कोितीही मोठी जबाबदारी असेल त्यात सलला 
घेण्यास सांगा.

२.३  दैनंहदन कामामध्ेय का्य्गरत रािण्याि 
प्रोतिािन द्या.

                                रोजच्या सामासजक िकै्षणिक आणि व्यािसात्यक का्य्गक्मांमध्ेय 
जा्तीत जा्त सहभागी वहा. व्यकतीला नोकरी असिे ककंिा 
कोित्याही इतर प्कारे ती व्यकती कामांमध्ेय गुंतलेली असिे हे 
अतति्य उततम ठरेल.
                                आधथि्गक बाबींमध्ेय रुगिाला सहभागी करून घ्या.

                                जीिन कौिल्य आणि सामासजक कौिल्ेय ्यांचे सिक्षि अिाप्कारे 
द्या की ज्यामुळे ्ितंत्पिे राहिे िक्य होईल.

                                ्ितंत् राहिे ककंिा समाजातील आधार घेऊन गहृतनमा्गि सुविधा 
उपलबध करून देिे महतिाचे ठरेल.

२.४ काळजीवािू नातवेाईकांिाठी   
  िव्गिामान्य िलला
                                            व्यसकतला हे पटिा्यला जाऊ नका की त्याला असलेले 
गैरसमज आणि त्याला ्ेयिारे अनुभि हे खरे नसून खोटे 
आहेत. व्यसकत विधचत् िागत असेल तरीसुद्धा जा्तीत जा्त 
तट्थि आणि आशिासक राहण्याचा प््यतन करा. 

                                            मनोविकृती असलेल्या व्यकतीबद्ल सतत गंभीर ्िरूपाची 
टीका ककंिा दिेष करिे टाळा.

                                           व्यकतीला हालचालींचे ्िातंत््य द्या. त्यांची आणि इतरांची मूलभूत 
सुरक्षेची एकदा काळजी घेतली की त्यांना बंहद्त ठेऊ नका. 

                                           सि्गसाधारिपिे रुगिाल्याच्या बाहेरच आशिासक िातािरित 
कुटंुबाबरोबर समाजात जगिे हे फा्यद्याचे ठरेल. दीघ्गकाळासाठी 
रुगिाल्यात दाखल करिे टाळले पाहहजे.

    मद्यपान ककंिा अमंली द्रव्याचे सेिन बंद करण्यास सांगा. कारि 
त्यामुळे लक्षिे आिखी िाढू िकतात.

    त्यांना तनरोगी जीिनिलैी राखण्यास मदत करा. उदाहरिाथि्ग चौरस 
आहार, पुरेसा व्या्याम, पुरेिी झोप, ्ितःचे उततम आरोग्य, 
ताि तिाि कमी करिे. कारि ताि-तिािामुळे मानससक 
विकृतीची लक्षिे िाढू िकतात. सूचना: जीिनिैलीतील बदल अनंत 
काळाप्यांत चालू ठेिले पाहहजेत त्यामुळे त ेतसे हटकून राहतील 
अिा पद्धतीने त्याचे तन्योजन केले पाहहजे.

२.२  ताितिाव कमी करिे आणि 
िामाबजक आधार बळकट करिे

  कुटंुबाच्या िारीररक सामासजक आणि मानससक गरजा पूि्ग 
करण्यासाठी उपलबध आरोग्य आणि सामासजक संसाधने ्यांचा 
समनि्य साधा.

  त्या व्यकतीच्या आजारात पूितीच्या सामासजक उपक्मांचा पाठपुरािा 
करा ज्या्योगे त्या व्यकतीला थेिट ककंिा अप्त्यक्ष मानससक आणि 
सामासजक आधार समळेल, जसे की समत्-मतै्त्िींबरोबर बाहेर जािे, 
सामासजक का्य्गक्मात सहभाग घेिे, खेळ खेळिे, कुटंुबाचा एकत्त्त 
का्य्गक्म करिे. 

  अिा सामासजक का्य्गक्मांमध्ेय सहभागी करून घेण्यासाठी त्यांना 
आणि कुटंुबाला प्ोतसाहन द्या.

वदै्यकी्य िूचना- व्यकतीरी जवळीक िाधा. 
उपचार तनष्ठा आणि दीघ्गकालीन पररिामािाठी 
व्यकती आणि आरोग्य िेवका दरम्यान परसपर 
ववरवाि तनिा्ग्यक आिे.

वदै्यकी्य िूचना  
मनोविकारी व्यकतीस आदर आणि सनमानाची 
िागिूक समळेल ्याची खात्ी करा. पुढील 
माहहतीसाठी ECP ला जा. 
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२.५ ववकृत मनबस्ती

                                विकृत मनस्थिती व्यकतीस मनोददु्गिारोधी औषधे तन्यसमतपिे 
देण्यात ्यािीत.

                                लगेच मनोददु्गिारोधी औषधोपचार सुरू करा. तकता १ पहा.

                                एका िेळी एकच मनोददु्गिारोधी औषध सलहून द्या.

                                सिा्गत कमी मात्नेे सुरू करा आणि दषु्पररिाम धोका कमी 
करण्यासाठी हळूहळू मात्ा िाढिा.

                                औषध तनष्फळ ठरविण्याआधी, ककमान ४-६ आठिड ेऔषधोपचार 
करण्याचा प््यतन करा, 

                                िारंिार मात्ा तनरीक्षि चालू ठेिा आणि पहहले ४-६ आठिड े
धचककतसा करिे आिश्यक. सुधारिा नसेल तर,पाठपुरािा करा 
आणि तकता ४ पहा.

                                मनोददु्गिारोधी औषधोपचार व्यकतींचे िजन, रकतदाब, साखर, 
कोले्ट्ॉल आणि ECG तनरीक्षि आिश्यक (खाली पहा) 

रुगि मनोदरुद्गरारोधी औषधोपचार घेत अिल्याि 
 
                                      अलकली धातुतति : िदै्यकक्य आणि प््योगिाळा तनरीक्षि उपलबध 
असल्यास आणि वििषेज्ञ देखरेखीखाली सवदधिृी विकृतीत प्थिम 
उपचार महिून अलकली धातुतति िापर करा. प््योगिाळा परीक्षा 
उपलबध ककंिा िक्य नसल्यास, अलकली धातुतति टाळािे आणि 
valproate ककंिा अप्माराचे झटके तनिारण्याकररता तसेच 
ट्ा्यजेसमनल न्यूरासलज्याच्या उपचारात िापरले जािारे औषध 
विचारात घेतले पाहहजे. अतन्यसमत पालन ककंिा अचानक दरुाचरि 
धोका अलकली धातुतति उपचार अचानक बंद केल्याने िाढू िकतो. 
अलकली धातुतति पुरिठ्यात िारंिार व्यत्य्य ्ेयईल ततथेि अलकली 
धातुतति सलहून हदले जाऊ न्ेय. िक्य असेल तर उपचार सुरू 
करण्यापूिती मूत्वपडं आणि थिा्यरॉईड *अिटू* का्य्ग, पूि्ग रकत 
संख्या, ECG, आणि गभ्गधारिा चाचण्या करा.

                                      Valproate आणि अप्माराचे झटके तनिारण्याकररता तसेच 
ट्ा्यजेसमनल न्यूरासलज्याच्या उपचारात िापरले जािारे औषध: ही 
औषधे अलकली धातुतति िदै्यकक्य ककंिा प््योगिाळा तनरीक्षि 
उपलबध नाही ककंिा तज्ञ अलकली धातुतति तन्यम देखरेख 
करण्यासाठी उपलबध नाही तर विचारात घ्या .

                                      ससझोफे्तन्या*मनोभाजन* आणि इतर मानससक रोग ्यामध्ेय 
मुख्यतः उनमादाि्थेिमध्ेय िापरण्यात ्ेयिारे िामक ि तनद्रा 
आििारे औषध आणि risperidone: ससझोफे्तन्या आणि इतर 
मानससक रोग ्यामध्ेय मुख्यतः उनमादाि्थेिमध्ेय िापरण्यात 
्ेयिारे िामक ि तनद्रा आििारे औषध आणि risperidone विचार 
नाही िैद्यकक्य ककंिा प््योगिाळा देखरेख अलकली धातुतति ककंिा 
valproate सुरू करण्यासाठी उपलबध असेल तरच. Risperidone 
उपलबधता खात्ी बाळगता ्ेयत ेतर सवदधिृी विकृतीत खूळ 
असलेल्या व्यकतीसह ससझोफे्तन्या आणि इतर मानससक रोग 
्यामध्ेय मुख्यतः उनमादाि्थेिमध्ेय िापरण्यात ्ेयिारे िामक ि 
तनद्रा आििारे औषध तन्यसमत पुरिठा असताना िापरले जाऊ 
िकत ेआणि खचा्गची म्या्गदा नसताना.

  िावधान 

  गभ्गिती ककंिा ्तनपान देिाऱ्या महहला, valproate, अलकली 
धातुतति आणि अप्माराचे झटके तनिारण्याकररता तसेच 
ट्ा्यजेसमनल न्यूरासलज्याच्या उपचारात िापरले जािारे औषध 
टाळण्यासाठी. कमी डोस ससझोफे्तन्या आणि इतर मानससक रोग 
्यामध्ेय मुख्यतः उनमादाि्थेिमध्ेय िापरण्यात ्ेयिारे िामक ि 
तनद्रा आििारे औषध िापर, उपलबध असल्यास सािधधगरीने 
आणि वििषेज्ञाच्या देखरेखीखाली सिफारस केली आहे.

                                      ित्गिुकीतील गोंधळ ककंिा संताप रोखण्यासाठी एक अलपकालीन 
(२-४ आठिड ेजा्तीत जा्त) benzodiazepine विचार करा:

 - संताप ्ेयिाऱ्या व्यकतीस िांत करिारे एक दयु्यम औषध 
 महिून benzodiazepine िापर अलपकालीन (२-४ आठिड े 
 जा्तीत जा्त) फा्यदा होईल.

 - जिी सहनिीलता िाढेल, लक्षिे सुधारतील तसे 
 Benzodiazepines हळूहळू बंद केले पाहहजे. 

 नंतर सवदधिृी विकृतीत ििेटच्या प्संगानंतर ककमान २ िषदे  
 उपचार करा. 

 - अलकली धातुतति ककंिा valproate सवदधिृी विकृतीत देखभाल  
 उपचार करता ्ेयऊ िकतात. जर िरीलप्मािे उपचार िक्य  
 नसेल, तर ससझोफे्तन्या आणि इतर मानससक रोग ्यामध्ेय  
 मुख्यतः उनमादाि्थेिमध्ेय िापरण्यात ्ेयिारे िामक ि तनद्रा  
 आििारे औषध, chloropromazine ककंिा अप्माराचे झटके  
 तनिारण्याकररता तसेच ट्ा्यजेसमनल न्यूरासलज्याच्या उपचारात  
 िापरले जािारे औषध िापरले जाऊ िकत.े वििषेज्ञ देखरेखीखाली  
 प्ाथिसमक काळजी स्थितीत देखभाल उपचार द्या .

औषधािंबंधी िसतक्षेप
ववरषे रट (गभ्गिती ककंिा ्तनपान देिाऱ्या स्त््या, मुले, / पौगंडाि्थेितील आणि जनु्या प्ौढा 
साठी), तपिीलिार सिफारसी पहा.

 िावधान 
     खालील दरुष्पररिामाकड ेलक्ष अिू दे .

- एकसट्ा वपरॅसमडल टॅ्कटच्या कोिसतूपबाह्य दरुष्पररिाम(EPS): 
akathisia, तीव्र दषु्टािता प्ततकक््या *dystonic* 
कंप cog-wheeling, ्ना्ंूयचा कडकपिा आणि tardive ऐस्चक 
हालचालीमध्ेय त्बघाड. उपलबध असल्यास आणि सूधचत केल्यास 
(तकता २ पहा) anticholinergic औषध उपचार करा .

- च्यापच्याचे बदल: िजन िाढिे, उचच रकतदाब, रकतातील साखर 
आणि कोले्ट्ालची िाढ.

- ECG बदल (दीघ्गकाळाप्ययंत QT मध्यांतर): िक्य असेल तर 
ECG तनरीक्षि करा.

- चेतािंस्ेवर का्य्ग करिारे औषध दवेष्यरुकत सिडं्ोम (NMS): एक 
दसुम्गळ, संभाव्य जीिघेिारे अराजक हे ्ना्ंुयचा कडकपिा, उचच 
तापमान, उचच रकतदाब दिारे दि्गविले जात.े

 

२.६ बवदधवृी ववकृतीत उनमाद प्रिंर



42

PSYCHOSES  Management PSY २

तकता क्रमांक १ मनोववकारारोधी औषधे
औषध मात्ा दरुष्परीिाम खबरदारी

HALOPERIDOL सुरुिातीला: १.५ -३ समगॅ्र दररोज
गरजेप्मािे मात्ा िाढििे (जा्तीत जा्त २० समगॅ्र 
दररोज)
माग्ग: मौणखक (p.o.) ककंिा ्ना्ुयदिारे (i.o)

िव्गिामान्य: गलानी, चककर, अंधुक हदसिे, घसा कोरडा पडिे, 
मूत्मागा्गत अडथिळा, बद्धकोष्ठता 
रंभीर: उभे राहहले असता रकतदाब कमी होिे, EPS, 
ECGबदल, िजनिाढ, ्तनातून दधुात पािी ्ेयिे, माससक 
पाळी न ्ेयिे, nms 

्या रुगिांमध्ेय दक्षता पाळा: मूत्वपडं, ्यकृत आणि हृद्यािी संबंधधत आजार, 
दीघ्ग QT ससडं्ोम, त्यािरील औषधे .
िक्यतो ECG तपासा

RISPERIDONE सुरुिातीला: १ समगॅ्र दररोज
२ ते ६ समगॅ्र मात्ा िाढििे (जा्तीत जा्त १० समगॅ्र 
दररोज)
माग्ग: मौणखक (p.o.) 

िव्गिामान्य: गलानी, चककर, हद्यकक््या अपसामन्यत: जलद 
होिे ि त्यामुळे नाडीचा िेग िाढिे
रंभीर: उभे राहहले असता रकतदाब कमी होिे, च्यापच्य 
कक््ेयिर पररिाम (lipids आणि िजन िाढिे), EPS, 
प्ोलाकटीन िाढिे, nms, लैंधगक सम््या

्या रुगिांमध्ेय दक्षता पाळा: हृद्यािी संबंधधत आजार
औषधांची पर्पर कक््या: carbamazepineमुळे 
RISPERIDONEची पातळी कमी होत ेआणि fluoxetine मुळे िाढते

CHLORPROMAZINE सुरुिातीला: २५ त े५० समगॅ्र दररोज
नंतर: ७५ त े३०० समगॅ्र दररोज मात्ा िाढििे (गंभीर 
केसेस मध्ेय १००० समगॅ्र प्यांत मात्ा जाऊ िकत)े
माग्ग: मौणखक (p.o.) 

िव्गिामान्य: गलानी, चककर, अंधुक हदसिे, घसा कोरडा पडिे, 
मूत्मागा्गत अडथिळा, बद्धकोष्ठता, हद्यकक््या अपसामन्यत: जलद 
होिे ि त्यामुळे नाडीचा िेग िाढिे 
रंभीर: उभे राहहले असता रकतदाब कमी होिे, बेिुद्धाि्थि, 
eps, 
सू्य्गप्कािाला तिचेची अनसैधग्गक संिदेनिीलता, िजन िाढिे, 
्तनातून दधुात पािी ्ेयिे, माससक पाळी न ्ेयिे, लैंधगक 
सम््या, सि्नाचे दीघ्गकाळ हटकिारे उतथिापन, nms, शिेतापेिी 
कमी होत,े कािीळ

खबरदारी:
िुद्ध हरपिे, अस्थिमजजा औदाससन्य, pheochromocytoma

्या रुगिांमध्ेय दक्षता पाळा: शिसनसं्थेिचे विकार, मूत्वपडं, ्यकृत ्यांचे आजार, 
काचत्बदं,ू मूत्मागा्गत अडथिळा आणि हृद्यािी संबंधधत आजार, दीघ्ग QT 
ससडं्ोम, त्यािरील औषधे .
िक्यतो ECG तपासा
औषधांची पर्पर कक््या:
- रकतदाब कमी करण्याच्या औषधाचे पररिाम िाढतात.
- एवपनेकफ्नबरोबर एकत्त्त केल्यास रकतदाब कमी होतो.

FLUPHENAZINE  
depot/long-acting

सुरुिातीला: १२.५ समगॅ्र दररोज
नंतर: १२.५ त े५० समगॅ्र दर २ त े४ आठिड्याला माग्ग: 
तनतंबािर i.o.

     गरोदर आणि ्तनपान देिाऱ्या स्त््यांमध्ेय 
िापर टाळािा

 
    लहान आणि पौगंडाि्थेितील मुलांना देऊ न्ेय.

िव्गिामान्य: गलानी, चककर, अंधुक हदसिे, घसा कोरडा पडिे, 
मूत्मागा्गत अडथिळा, बद्धकोष्ठता, हद्यकक््या अपसामन्यत: जलद 
होिे ि त्यामुळे नाडीचा िेग िाढिे 
रंभीर: उभे राहहले असता रकतदाब कमी होिे, बेिुद्धाि्थि, 
eps, 
तिचेची सू्य्गप्कािाला अनसैधग्गक संिदेनिीलता, िजन िाढिे, 
्तनातून दधुात पािी ्ेयिे, माससक पाळी न ्ेयिे, लैंधगक 
सम््या, सि्नाचे दीघ्गकाळ हटकिारे उतथिापन, nms, शिेतापेिी 
कमी होत,े कािीळ

खबरदारी:
िुद्ध हरपिे, कंपिात
्या रुगिांमध्ेय दक्षता पाळा: मूत्वपडं, ्यकृत आणि हृद्यािी संबंधधत आजार. 
िदृ्ध व्यकतीमध्ेय जपून िापरिे.
औषधांची पर्पर कक््या:
- रकतदाब कमी करण्याच्या औषधाचे पररिाम िाढतात.
- एवपनेकफ्नबरोबर एकत्त्त केल्यास रकतदाब कमी होतो.
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औषध मात्ा दरुष्परीिाम खबरदारी

BIPERIDEN िरुरुवातीला: १ समगॅ्र हदिसातून दोन िेळा
नंतर: ३-१२ समगॅ्र दररोज मात्ा िाढििे माग्ग:
तोंडाने (p.o.), सिरेतून

िव्गिामान्य: गलानी, चककर, गोंधळ,
्मरििकतीच्या सम््या
(खासकरून िदृ्धांमध्ेय), हद्यकक््या अपसामन्यत: 
जलद होिे ि त्यामुळे नाडीचा िेग िाढिे, घसा 
कोरडा पडिे, मूत्मागा्गत अडथिळा, बद्धकोष्ठता 
कवचचत: कोनबंद काचत्बदं,ू myasthenia gravis, 
जठर ि आतड्यांविष्यी अडथिळा

्या रुगिांमध्ेय दक्षता पाळा: मूत्वपडं, ्यकृत आणि हृद्यािी संबंधधत 
आजार
औषधांची परसपर कक्र्या: इतर Anticholinergic औषधांबरोबर देताना 
काळजी घेिे

TRIHEXYPHENIDYL 
(Benzhexol)

िरुरुवातीला: १ समगॅ्र हदिसातून दोन िेळा
नंतर: ४-१२ समगॅ्र ३-४ िेळा विभागून
मार्ग: तोंडाने (p.o.),

तकता क्रमांक २ ANTICHOLINERGIC औषधे 
EPS लक्षिांच्या उपचारािाठी.     ररोदर आणि सतनपान देिाऱ्या महिलांमध्ेय रक्यतो टाळावे

तकता ३  मरुड बस्र करिारी औषधे   ररोदर आणि सतनपान करिाऱ्या महिलांमध्ेय रक्यतो टाळावे

औषध मात्ा दरुष्परीिाम खबरदारी

LITHIUM

   *िैद्यकक्य आणि 
प््योगिाळा तनरीक्षि उपलबध 
असेल तरच िापरा.

िरुरुवातीला: ३०० समगॅ्र
नंतर: लक््य रकत पातळी गाठेप्यांत दर ७ हदिसानी 
हळूहळू िाढिा  (जा्तीत जा्त ६००-१२०० समगॅ्र 
दररोज) दर २-३ महहन्यांनी आढािा घेिे. 
मार्ग: p.o लक््य
रकत पातळी: ०.६-१.० meq / सलटर
 - तीव्र उनमादी प्संगात : ०.८-१.० meq / सलटर
 - देखभाल उपचार: ०.६-०.८ meq / सलटर.
देखभाल उपचार पूि्ग पररिामकारक ठरण्यासाठी ६ 
महहने औषधोपचार आिश्यक आहे.

िव्गिामान्य: गलानी, आकलन सम््या, कंपन, 
समनि्य साधण्यात अडचि, रकतदाब कमी होिे, 
leukocytosis , िारंिार लघिी होिे, सारखी तहान 
लागिे, मळमळिे, जलुाब होिे, िजन िाढिे, केस 
गळिे, पुरळ उठिे
रंभीर: मधमेुह, थिा्यरॉइड गं्रथिीचे सपें्रक कमी असिे,
ecg बदल

्या रुगिांमध्ेय दक्षता पाळा: हृद्य आणि मूत्वपडंािी संबंधधत गंभीर 
आजार
अततसारामुळे सलधथि्यम पातळीत बदल होऊ िकतो
औषधांची परसपर कक्र्या: non steroidal विरोधी दाहक औषधे 
(NSAIDs), असनजओटेसनसन-रूपांतर-सजीिांच्या िरीरात तनमा्गि 
होिारे द्रव्य इनहहत्बटर (ACE), thiazide लघिीचे प्माि िाढििारी, 
metronidazole आणि tetracycline सलधथि्यम ची  पातळी िाढिू 
िकते.
lthium विषाच्या तीव्रतेने आकडी, धचततभ्म, बेिुद्धी ककंिा मतृ्यू सुद्धा 
्ेयऊ िकतो

SODIUM 
VALPROATE

िरुरुवातीला: ५०० mg दररोज
नंतर: १००००-२०००mg हळूहळू िाढिा (६० mg 
दरककलोला दर हदििी )
मार्ग: तोंडाने (p.o.),
HIVअसलेल्या रुगिांसाठी सिरोततम प्या्ग्य.

िव्गिामान्य: गलानी, डोकेदखुी, कंपन, ataxia, 
कळमळिे, उलट्या, जुलाब होिे, िजन िाढिे, 
तातपुरत केस गळिे
रंभीर: ्यकृताचे का्य्ग त्बघडिे, रकतातील 
रकतत्बतं्बकांची संख्या कमी होिे, leucopenia, गुंगी/
गोंधळ, वपतताि्य त्बघाड, ्िादवुपडं दहाचा रकतस्ाि

्या रुगिांमध्ेय दक्षता पाळा: ्यकृत संबंधी मुलभूत ककंिा िक्यता 
असलेला आजार, िक्यतो वपततािा्यच्या का्या्गच्या चाचण्या आणि 
रकतपेिींची तपासिी करून घ्या 
औषधांची परसपर कक्र्या: Carbamazepine मुळे valporateची पातळी 
कमी होते आणि aspirin मुळे िाढते

CARBAMAZEPINE िरुरुवातीला: २०० mg दररोज
नंतर: ४०० ते ६०० रोज दोन िेळी विभागून 
(जा्तीत जा्त १२०० mg दररोज)
मार्ग: तोंडाने (p.o.),
सूचना: औषधाच्या च्यापच्य कक््ेयमुळे मात्ा २ 
आठिड्यांनी सुधारा्यला लागू िकते

िव्गिामान्य: गलानी, गोंधळ, भोिळ ्ेयिे, ataxia, 
दहेुरी हदसिे, मळमळिे, जुलाब, रकतातील शिेतपेिी 
कमी होिे 
रंभीर: hepatotoxicity, हृद्याच्या िहनात विलंब, 
सोडी्यमची पातळी कमी होिे, गंभीर पुरळ

्या रुगिांमध्ेय दक्षता पाळा: रकताच्या सम््यांचा पुिवैततहास, मूत्वपडं, 
्यकृत आणि हृद्यािी संबंधधत आजार
औषधांची परसपर कक्र्या: -गभ्गधारिा प्ततबंधक औषध, प्ततकारिकती 
िाढििारी औषधं, आकडी विरोधी औषधं, मनोविकृती विरोधी औषध, 
methadone आणि HIVविरोधी औषधांचा पररिाम कमी होऊ िकतो.
-जीिािू, विषािू विरोधी औषधांमुळे पातळी िाढू िकते
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तकता ४ : औषधांचे पालन, दरुष्परीिाम आणि मात्ा ्याचा वैद्यकी्य पररबस्तीनरुिार आढावा

वदै्यकी्य पररबस्ती कृती

जर व्यकतीला मनोववकृती ववरोधी औषधं 
ििन िोत नितील तर. मििजेच 
EPS ककंवा इतर रंभीर दरुष्परीिाम 
आढळल्याि

  मनोविकृती विरोधी औषधाची मात्ा कमी करा
  तरीही दषु्परीिाम राहहले तर मनोविकृती विरोधी औषधं बदलून पहा
  अलप काळासाठी EPS िर उपचार करण्यासाठी anticholinergic औषधाची भर घाला

उपचाराचे पालन िमाधानकारक 
निल्याि 

  रुगि आणि नातेिाइकाबरोबर कारिांविष्यी चचा्ग करा
  आणि औषधांच्या महतिाबददल माहहती द्या
  रुगिाला दषु्पररिामांची माहहती देऊन प्या्ग्य महिून दीघ्गकाळ काम करिाऱ्या मनोविकारारोधी औषधाचा सुईदिारे विचार करा

औषध पालन ्योग्य प्रकारे करून िरुद्धा 
उपचारांचा प्रततिाद परुरेिा नािी (लक्षिे 
तरीच आिेत ककंवा वाढतात)

  रुगिाला आिश्यक औषधाची आिश्यक मात्ा समळत आहे ना ्याची खात्ी करा. जर मात्ा खूप कमी असेल तर दषु्परीिाम विचारात 
घेऊन आिि्यक मात्ा िाढिा

  मद्यपान ककंिा अमंली द्रव्याचे सेिन ्याबद्ल चौकिी करा आणि जरुरीप्मािे इलाज करा. SUB पहा
  अलीकडच्या काळात िदै्यकी्य स्थिती त्बघडिू िकेल अिी काही तिािपूि्ग पररस्थिती तनमा्गि झाली आहे का त ेतपासा आणि ती 
हाताळण्यास मदत करा

  िारीररक ककंिा इतर एम एन एस सबंंधधत लक्षिे तपासा PSY १ पहा
  खचा्गची सम््या नसल्यास haloperidol or chlorpromazine च्या ऐिजी risperidone चा िापर करा
  जर एक एक औषध ं्िततं् िापरून रुगि एकापेक्षा जा्त मनोविकृती विरोधी औषधाला ्योग्य मात्ा आणि काळ होऊन सुद्धा प्ततसाद 
देत नसेल तर तज्ञांच्या सलल्याने आणि तीक्ि देखरेखीखाली दोघांचे समश्ि िापरा्यचा विचार करा

  इतर मनोविकृती विरोधी औषधाला ्योग्य मात्ा आणि काळ होऊन सुद्धा प्ततसाद देत नसेल तर clozapine चा िापर करण्यसाठी 
तज्ञाचा सलला घ्या. clozapine चा िापर केिळ तज्ञांच्या तीक्ि देखरेखीखाली आणि प््योगिालीन तनरीक्षिे उपलबध असतानाच करािा 
कारि अन्यथिा प्ािघातक शिेतकिर ्हासजतनत रकतालपता सभंि ूिकते
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िंवाद

       सरुक्षा सिा्गत महततिाची. 

        िांत राहा आणि रुगिाला त्याच्या सम््ेयविष्यी बोलण्यास 
प्ोतसाहहत करा.

        िांत आिाजात बोला आणि सम््या िोधण्याचा प््यतन करा.

        लक्षपिू्गक ऐका. व्यकतीला व्यिस्थित िेळ द्या. 

        व्यकतीिर कधीही हसू नका. 

        उलट आक्मक होऊ नका. 

        सम््ेयचे मळू िोधनू काढा्यचा आणि त्यािर उपा्य िोधण्याचा 
प््यतन करा. 

        रुगिाची काळजी घेिारे नातिेाईक आणि इतर कम्गचाऱ्यांना 
समाविष्ट करा.

        रुगिांच्या आक्मकत ेसाठी कारिीभतू असलेल्या व्यकतीला त्या 
पररस्थितीतनू बाहेर काढा. 

        आक्मक असेल तर उपलबध असल्यास औषधाची गरज पडू 
िकत.े

रुगिाला रांत करिाऱ्या आणि इतर 
औषधांचा उप्योर

       इजा टाळण्यासाठी िांत होिाऱ्या महिजेच उपिामक औषधांचा िापर 
करा. 

        विकृत मानससकता ककंिा उनमाद हे रागाचे कारि असेल तर दोन 
समसलगॅ्रम हॅलोपेरीडॉल तोंडाने / ्ना्ूयत दर तासाला पाच मात्ा 
(जा्तीत जा्त) दहा समगॅ्र देता ्ेयईल 

        अमंली पदाथिाांचा िापर ककंिा मद्यपान हे जर क्ोधाचे कारि असेल 
तर दहा त ेिीस समगॅ्र diazepam िापरा आणि गरज पडल्यास पुनहा 
द्या.

अत्ंयत रभंीर हििंाचाराच्या पररबस्तीमध्ेय
– पोलीस आणि इतर कम्गचाऱ्यांची मदत घ्या.

   – ५ समगॅ्र haloperidol ्ना्यतू द्या आणि गरज पडल्यास १५ त े३०  
 समतनटानंतर पनुहा द्या. (जा्तीत जा्त १५ त े३० समगॅ्र ) 

   – तजज्ञांची मदत घ्या.  
            जर ती व्यकती तरीसदु्धा आक्मक राहहली तर ऑसकसजन सपंकृतता, 
अत्यािश्यक खिुा आणि रकतातली साखर तपासून पाहा. िेदना सदु्धा 
विचारात घ्या आणि व्यकतीला रुगिाल्यात हलिा.

            सतंाप तनिळल्यानंतर का्य करािे ्यासाठी मखु्य तकता (MC) पहा 
आणि तपासिीसाठी ्योग्य त ेप्करि पहा.   
 ववरषे रटातील लोकांच्या उपचारािाठी तज्ञारी िंपक्ग  करा.  

मूलभूत कारिे तपािून पिा. 

      रकतातील साखर तपासा कमी असेल तर गलकुोज द्या. 

        जीिनािश्यक मोजमापे जसे की तापमान, ऑसकसजन इत्यादी  
मोजा गरज पडल्यास ऑसकसजन द्या.

 धचततभ्म आणि िदै्यकी्य कारिे तनराकरि करा. ्यामध्ेय   
विषबाधा ्याचाही समािेि होतो 

        अमंली पदाथि्ग आणि मद्यपान सोडा प्ामुख्याने उततजेके पे्य 
ककंिा औषध आणि अथििा दारु सोडिे SUB कड ेजा 

        मानससक विकृतीमळेु व्यग्र मनस्थिती ककंिा सवदधिृी विकृती 
तनराकरि करा. उपा्य्योजना PSY १ 

तकता ५ : उततेबजत आणि आक्रमक व्यकतींचे व्यवस्ापन तपाििी व्यकतीरी िंवाद िाधण्याचा प्र्यतन करा.
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PSYCHOSES  Follow -up PSY २

रुगि बरा होत आहे का?

ही व्यकती औषधोपचार घेत आहे का? 

िरुधारिांिाठी मरुल्यमापन
१

»   व्यकती ककमान चार ते सहा आठिड ेएक ठराविक प्भािी मात्ा घेत आहे ्याची खात्ी 
करा. जोप्यांत लक्षिे उपचाराला प्ततसाद देत नाहीत तोप्यांत िारंिार भेटत राहा. 
उपचार ्योजनेत त्या व्यकतीला आणि ततची काळजी घेिाऱ्या व्यकतींना समाविष्ट 
करून घ्या. नाही

»   मनोविकृती विरोधी औषध उपचार सुरु करा. 
»   जोप्यांत लक्षिे उपचाराला प्ततसाद देत नाहीत तोप्यांत िारंिार भेटत राहा. 
»   उपचाराच्या तन्योजनामध्ेय आणि केलेल्या बदलांमध्ेय त्या व्यकतीला आणि  

ततची काळजी घेिाऱ्या इतरांना समाविष्ट करून घ्या.

»  असल्यास उपचार तसेच चालू ठेिा. 

»  पाठपुराव्याची िारंिारता, लक्षिे कमी 
झाल्यानंतर कमी करा. 

»  गरजेप्मािे पाठपुरािा करा करा. 

संपक्ग  िारंिारता सूचना:

»  सुरिातीच्या काळात ककमान जोप्यांत 
तीव्र ्िरूपाची लक्षिे उपचाराला 
प्ततसाद देत नाहीत तोिर तरी िरचेिर 
भेटिे आिश्यक आहे. 

»  तन्यसमत पाठपुरािा करा. एकदा 
औषधाने काम सुरू केले की 
त्यानंतर दर महहन्याला ककमान तीन 
महहन्यातून एकदा तपासिी केली 
पाहहजे. कम्गचाऱ्यांची उपलबधता, 
दिाखान्यापासूनचे अंतर, ्याचा विचार 
करून ठरिािे. 

»   मनोववकृती ववरोधी औषध उपचार िरुरु करा. 
तकता १ कड ेजा 

»   जोप्यांत लक्षिे उपचाराला प्ततसाद देत नाहीत तोप्यांत िारंिार 
भेटत राहा. 

»    उपचाराच्या तन्योजनामध्ेय आणि केलेल्या बदलांमध्ेय त्या 
व्यकतीला आणि ततची काळजी घेिाऱ्या इतरांना समाविष्ट 
करून घ्या.

PSY ३    पाठपरुरावा
मनोदरुद्गरा

पा्यरी क्मांक      पहा  २

नािी

नािी

िो्य

िो्य
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तन्यासमतपिे उपचार तनरीक्षि 
२

»  सि्ग मनोसामासजक उपचार तपासून पहा. 
»  जर ती व्यकती औषधं घेत असेल तर त्याचा तन्यसमतपिा, औषधांचे दषु्पररिाम आणि 

औषधांची मात्ा पुनहा तपासून पहा (तकता ४) व्यकतीचे िजन, रकतदाब आणि रकतातील 
साखर तपासा. 

»  व्यकती इतर औषधोपचार सुरू करत असेल तर औषधांमधील आंतरकक््या सुरू होत े
त्यासाठी औषधाची मात्ा पुनहा तपासून पहा. 

»  लक्षिे कधीपासून हदसा्यला लागली, ्या अगोदरचे झटके आणि इतर उपचारासंबंधी 
माहहती जािून घ्या. 

ज्या व्यकतींना पहहलाच झटका आला असेल 
ककंिा मन:स्थिती खालािलेली हदसत असेल 
तर आणि लक्षिे बंद झाल्यापासून बारा 

महहन्यानंतर औषध बंद करा. 

ज्या व्यकतींमध्ेय ही लक्षिे तीन महहन्यापेक्षा 
अधधक काळ हदसत होती, त्या व्यकतीची लक्षिे 
अनेक िष्ग न हदसल्यास औषधे बंद करू िकता. 

औषधे बंद करा 
३

»   रुगि आणि कुटंुत्ब्यांबरोबर लक्षिे पुनहा आढळून ्ेयण्याची भीती आणि औषधांचे दरूगामी 
दषु्पररिाम ्यांची चचा्ग करा. 

»   िक्य असल्यास तज्ञाचा सलला घ्या. 
»   हळूहळू औषधाची मात्ा कमी करा. 
»   औषध बंद केल्यानंतर व्यकतींना आणि त्यांच्या कुटंुत्ब्यांना पुनहा ्ेयिारी लक्षिे िेळेत 

ओळखण्यासाठी माहहती पुरििे आिश्यक असत ेत्यामुळे तन्यसमत िैद्यकी्य तपासिी केली 
पाहहजे.
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PSYCHOSES  Follow -up PSY २

रुगि बरा होत आहे का?

ही व्यकती औषधोपचार घेत आहे का?

िरुधारिांिाठी मरुल्यमापन
१

»  औषधाची मात्ा आणि दषु्पररिाम तपासा.(तकता क्मांक १ ककंिा ३ बघा)
»  रुगि उप्यकुत औषध ्योग्य मात्िेर ककमान ४ त े६ आठिड ेघेत आहे का ्याची 

खात्ी करा.
»  जर तरीही पररिाम होत नसेल तर औषध बदलण्याचा विचार करा. (तकता 

क्मांक ३ पहा)
»   जर प्ततसाद तरीही अपुरा असेल तर तजज्ञाची मदत घ्या.

»  लक्षिे बरी होईप्यांत गरजेप्मािे भेटत राहा.
»  सुधारिा का्यम राहण्याची औषधे ककमान २ 

िष्ग चालू ठेिा. 

पाठपरुराव्याची वारंवारता

»  तीव्र उनमादात : सरुुिातीच्या काळात 
िक्य तिेढे िारंिार भेटािे, लक्षिे 
प्ततसाद देत नाहीत तोिर अगदी रोज 
सदु्धा तपासिी करािी. एकदा लक्षिे 
प्ततसाद देऊ लागली की महहन्याभराने 
ककंिा तीन महहन्यांनी भेटिे ्योग्य 
ठरेल.

»  जे रुगि सध्या उनमादात ककंिा 
औदाससन्यात नाहीत त्यांना ककमान 
दर तीन महहन्यांनी बोलिािे. 
गरजेप्मािे िारंिारता िाढिािी. विकार 
पनुहा उलटत नाही ना ्याकड ेलक्ष 
ठेिािे.

»  ्योग्य त ेऔषध चालू करा.

» मनोसामासजक उपचार तपासून पहा. 
  िदै्यकी्य सम््या तपासा

िदै्यकी्य सूचना: 
जर औषध बदल करा्यचा असेल 
तर दसुरे औषध सुरु करुन दोनही 
औषधे २ आठिड ेद्यािीत.

PSY ३    मूल्यमापन
बवदधवृी ववकृतीत उनमादाचा झटका

पा्यरी क्मांक:     िर जा२

नािी

नािी

िो्य

िो्य
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तन्यसमतपिे उपचाराचे तनरीक्षि करा.
२

»   सि्ग मनोसामासजक उपचार तपासून पहा 
»   ती व्यकती तन्यसमत औषधं घेते का, औषधांचे दषु्पररिाम आणि औषधांची मात्ा 

पुनहा तपासून पहा (तकता ४) 
»   व्यकती इतर औषधोपचार सुरू करत असेल तर औषधांमधील आंतरकक््या सुरू होत े

त्यासाठी औषधाची मात्ा पुनहा तपासून पहा.

औषधे बंद करा 
३

»  तन्यसमतपिे पाठपुरािा करा करून उपचारांिर 
लक्ष ठेिा.

»  िो औषध बंद करण्याचा ववचार करा. 
 – रुगि आणि नातेिाईकांबरोबर औषध बंद करण्यातल्या   

धोक्याची चचा्ग करा.
 –  २ िषा्गनंतर सुधारिा का्यम ठेिण्यासाठी औषध बंद   

करण्याबद्ल तजज्ञाची मदत घ्या. 
 – हळूहळू काही आठिड ेककंिा महहन्यांनी औषध कमी करा.

ककमान दोन िषदे रुगिाला सवदधिृी विकृतीचा झटका 
असजबात आला नाही का? 

नािीिो्य
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अप्मार एक तीव्र असंसग्गजन्य मेंद ूव्याधी आहे. अप्मार एक सि्ग 
सामान्य चेता सं्थिा विकार आहे आणि ्योग्य उपचारांनी, बहुतांि 
लोकांमध्ेय तन्यंत्त्त केली जाऊ िकत.े

अप्मारीची अनेक कारिे आहेत. अप्मार अनुिांसिक असू िकत.े 
अप्मार पीडडत लोकांना जनमताना िरीराला झालेली जखम, मेंद ूइजा 
(डोक्याला झालेली जखम आणि ्ट्ोक) ककंिा मेंद ूसंसग्ग असतो. 
अनेकदा काही लोकांत काहीही कारि सापडत नाही.

मेंद ूमध्ेय अपसामान्य विद्युत कक््या झाल्याने झटके ्ेयतात. ्यात दोन 
प्कार आहेत: आचके, आचक्या विना. आचक्या विना ्ेयिाऱ्यात मेंद ू
स्थिती बदलत ेआणि आचके ्ेयिाऱ्यात अचानक िरीराच्या अपसामान्य 
हालचाली, ताठरपिा, थिरथिरिे होत.े आचके ्ेयिाऱ्याना कलंक, विकृती 
आणि जीवितहानीचा जा्त सामना करािा लागतो.

्या विभागात फकत आचके ्ेयिारी अप्मार समाविष्ट आहे.

अपसमार



52

EPILEPSY EPI

  तातकासलक/ आिीबािी: तीव्र आचके 
मूल्यमापन, उपचार व्यि्थिापन.

  व्यकतीस अधूनमधून आकडीजन्य झटके ्ेयतात 
का ्याचे मूल्यमापन करा.

  तीव्र कारि मूल्यमापन करा. (उदा, चेता 
सं्थेिचा संसग्ग, मेंदलूा झालेली जखम, इ)

  मूल्यमापन करा. व्यकतीस अप्मार आहे का 
आणि कोितीही मूलभूत कारिे (पूि्ग इततहास 
ककंिा परीक्षा)

  समितती एम एन एस पररस्थिती मूल्यमापन 
करा.

मूल्यमापन व्यि्थिापन

EPI   जलद आढावा 

पाठपरुरावा करा 

झटके / आचके तातकाळ उपचार आणि व्यि्थिापनासाठी संकेत देतात.
मूल्यमापन 

  व्यि्थिापन पद्धत आणि वििेष लोक गट 
   १. अप्मार
    २. वििेष गट (प्जननक्षम स्त््या, 

    लहान / पौगंडाि्थेितील मुले आणि 
    एचआ्यवही पीडडत लोक)

   मनोसामासजक उपचार 

   औषधिा्त्ी्य उपचार 



EPILEPSY 53

डोक्याला ककंिा मानेला कोितीही इजा झाली आहे का ? 

१

व्यकतीि आचके ्ेयत आिेत
ककंवा इतरांना प्रततिाद देत नािी 

आणि ताठ आिे.

२

  डोके ि मान स्थिर ठेिा

  रविन मार्ग तपािा, रवाि, असभिरि (ABCS),
 व्यकतीच्या शिसन मागा्गत काही अडथिळा नाही तसेच शिास चालू आहे ि 
 नाडी स्थिर आहे ्याची खात्ी करा.
   रकतदाब, तापमान आणि रविन-रती तपािा
  जर रक्य अिेल तर अपसमार कालावधीची नोंद करा.

   व्यकती एका सुरक्क्षत हठकािी आहे आणि िक्य असल्यास, शिासास मदत 
करण्यासाठी त्यांना कुिीिर झोपिा. ्याची खात्ी करा; गळ्यात काहीही नको 
ककंिा कपड ेसलै करिे, चष्मा काढून घेिे आणि डोक्याखाली (उपलबध 
असल्यास) मऊ काहीतरी ठेििे.

 जर िक्य असेल तर औषधोपचार / 
 द्रिपदाथि्ग सिरेच्या आत (सिरेत) द्या.
  व्यकतीि एकटे िोडू नका. 

  तोंडात कािीिी घालू नका.

 डोक्याला दखुापत झालेल्या, चेता सं्थेिचा संसग्ग (ताप) ककंिा 
 कें द्रितती कमतरता (मेंद,ू मजजारजजू िा पाठीचा किा ह्यांचा आजार) 
 असलेल्या व्यकतीस, तातडीने हॉस्पटलला पाठिा. 

िैद््यकी्य सूचना :  

तपासिी आणि उपचार व्यि्थिापन 
एकाच िेळी झाले पाहहजे.

EPI   आिीबािी

नािी िो्य
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नािीिो्य

्त्ी गभ्गधारिेच्या दसुऱ्या सहामाहीत आहे का ककंिा प्सूती नंतर १ आठिड्यात 
आणि पूितीचा अप्मार इततहास नाही ना?

३

   मॅगनेसर्यम िलफेट १० गॅ्रम अतं्ना्युत द्या    
  जर डा्यसटॉलीक रकतदाब > ११० mmHg तर, 
 िधध्गत रकतदाबामध्ेय रकताचा दाब कमी 
 करण्यासाठी िापरण्यात ्ेयिारे औषध ५ समगॅ्र 
 सिरेत हळूहळू देिे (३-४ समतनटे). प्यांत ≤ ९० 
 mmHg प्त्ेयक ३० सम पुनहा देिे. २० समगॅ्र 
 पेक्षा अधधक नाही.
    तातडीने रुगिाल्यात पाठिा. 

िंर्य रभ्गजन्य आकडी

Give:
   गुददिारातून िांत करिारे एक दयु्यम औषध 

diazepam द्या (प्ौढ १० समगॅ्र, मुलाला १ 
समगॅ्र / ि्यानुसार ) 

 ककंिा 
   midazolam buccally / नाकादिारे 

(५-१० समगॅ्र प्ौढ, बालक ०.२ समगॅ्र/ककलो)

   हळूहळू सामान्य saline द्या (३० थिेंब / समतनट)
   glucose सिरेत द्या 

(प्ौढ ५ सम.ली ५०%.; मुलाला २-५ समली/ककलो १०%)
   आिीबािी औषध द्या. 
 – diazepam १० समगॅ्र सिरेत िांत करिारे एक दयु्यम औषध: 
 (मुलाला १mg/ि्यानुसार सिरेत )

 ककंिा
 – लोराझपेाम ४ समगॅ्र सिरेत(मुलाला ०.१ समगॅ्र/ककलो सिरेत)

वििषे गट : गभ्गधारिा / प्सूती नंतर

 झटके थिांबविण्यासाठी औषधोपचार देिे.

जर सिरेत नसेल तर जर सिरेत असेल तर 

४
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नािी

नािी

िो्य

िो्य

आिीबािी औषधोपचाराच्या पहहल्या मात्नेंतर १० 
समतनटांच्या आत झटके बंद झाले का?

झटके बंद झाले का ?

५

६

 आिीबािी औषधोपचार दसुरी मात्ा देिे. 

  तातडीने आरोग्य सुविधेकड ेन्या. 
  २ पेक्षा अधधक आिीबािी औषध मात्ा देऊ नका.

 EPI १ ला जा (मूल्यमापन)

 EPI १ ला जा (मूल्यमापन)
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नािी िो्य

व्यकतीस िारंिार एकामागून एक अप्माराचे झटके ्ेयत आहेत का ?
   आिीबािी औषधोपचाराच्या दसुऱ्या मात्नेंतर झटके सुरु आहेत, ककंिा
 झटक्या दरम्यान पुिा्गि्थिालाभ नाही.

७

खालीलपकैी एक औषध सररेदवारे द्या.

   VALPROIC आमल: 
२० समगॅ्र/ककलो सिरेत एकदा कमाल मात्ा १ गॅ्रम, ३० समतनटा प्यांत 

  PHENOBARBITAL: 
१५-२० समगॅ्र/ककलो सिरेत * कमाल मात्ा १ गॅ्रम, १०० समगॅ्र/समतनट

 

  PHENYOTIN:  
१५-२० समगॅ्र / ककलो सिरेत १ गॅ्रम कमाल मात्ा प्यांत, ६० सम प्ती 
– दसुरी सिरेत िापरा (डा्यझपेाम पेक्षा )

   मोठ्या अप्मारामध्ेय झटके कमी करण्यास िापरण्यात ्ेयिारे 
औषध, लक्षिी्य नुकसान कारिीभूत EXTRAVASATES 
चांगली सिर समळिे आिश्यक आहे.

९

(उदा, आपतकालीन औषधोपचाराच्या 
दसुऱ्या मात्नेंतर आरोग्य सुविधेत आगमन 
झाल्यािर झटके बंद)

*जर सिरेत नाही तर ्ना्यूत phenobarbital िापरू िकता (मात्ा सिरेत 
समान)

   शिसनाचा माग्ग, शिास, आणि असभसरि तपासिे सुरू ठेिा (ABCs)
  ऑसकसजन द्या.
   शिासनसलकेत नळी घालिे / िा्ुयिीजन गरज सतत तनरीक्षि करा.

८

िारंिार एकामागून एक अप्माराचे 
झटके ्ेयिारी पररस्थिती िक्य आहे.
व्यि्थिापन आरोग्य सुविधेत झाले पाहहजे. 

चरि    िर जा१०
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नािी िो्य

नािी िो्य

झटके थिांबले आहेत का ?

झटके थिांबले आहेत का ?

  इतर औषधापैकी एक िापरा (उपलबध असल्यास) 
ककंिा अततररकत १०समगॅ्र / ककलो phenytoin मोठ्या 
अप्मारामध्ेय झटके कमी करण्यास िापरण्यात ्ेयिारे 
औषध िापरा (३० समनीट)

   शिसन नरैाश्य, रकतदाब कमी होिे, ल्य नसिे ्यासाठी 
तनरीक्षि करा.

  मूल्यमापन करा (आणि ्योग्य उपचार द्या ) झटक्याच्या मूळ 
कारिािाठी :

 – नससंसग्ग (ताप, ताठ मान, डोकेदखुी, गोंधळ)
 – अमंली द्रव्य िापर (मद्य सोडिे ककंिा औषध िापर)
 – िेदना
 – च्यापच्याच्या विकृती (िरीरामधील सोडड्यमचे प्माि जा्त िाढिे ककंिा 
  रकतातील िक्ग राचे प्माि नेहमीपेक्षा कमी होिे)
 – ्ट्ोक (कें द्रितती कमतरता)
 – अबु्गद Tumour (कें द्रितती कमतरता)
 – ज्ञात अप्मार (आकडी ्ेयण्याचा इततहास) 

१०

    परुढील तनदान मूल्यमापनािाठी 
तज्ञांना पिा.  EPI १ ला जा (मूल्यमापन)
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नािी िो्य

व्यकतीत १-२ समतनटांपेक्षा जासत 
आकडीजन्य िालचाल िोती का ?

व्यकतीि आकडीजन्य झटके ्ेयतात का?

१

अपसमाराची िामान्य िादरीकरिे
  आकडीजन्य हालचाल ककंिा कफटस / झटका :
  – देहभान हरपिे ककंिा विकल देहभान
 – ताठरिे, कडकपिा जािििे
 – जीभ चाििे, इजा, मूत् ककंिा मल असं्यम

    आकडी नंतर: थिकिा, तंद्री, झोपाळूपिा, गोंधळ, असामान्य ित्गन, डोकेदखुी, 
्ना्यू िेदना, ककंिा िरीराच्या एका बाजूला कमकुितपिा जािििे 

आकडीजन्य झटके संभि नाही.
   िारंिार प्संगासाठी वििषेज्ञ सलला घ्या. 
   ३ महहन्यात पाठपुरािा करा.

EPI १   मूल्यमापन िदै्यकी्य सूचना  
बेिुद्धाि्थिा आणि pseudo 
seizures प्ारंसभक मूल्यमापन आणि 
उपचार अप्यि प्करि लक्षात घेतले 
पाहहजे. 
 
»  Syncopal (मेंदलूा रकत ि 

ऑसकसजनचा पुरिठा न झाल्याने 
्ेयिारी मूचछा्ग) अनेकदा फलसिगं, 
घाम ्ेयिे, कफकेपिा आणि 
कधीकधी आकडी पूिती डोळ्यापुढे 
अधंारी ्ेयिे ्यािी संबंधधत असत.े 
ििेटी सौम्य थिरथिर उद्भिू िकत.े  

»  Pseudo seizures वििषेत: 
एखाद्या तािािी संबंधधत आहेत. 
अनेकदा हे प्संग लांबतात आणि 
िरीराचे ल्यबद्ध नसिारे हहसके 
non rhythmic jerking हदसून 
्ेयतात , डोळे बंद असू िकतात 
आणि ओटीपोटाचे प्िोदन 
*thrusting अनेकदा हदसत.े 
प्संगा नंतर लगेच मूलभूत स्थिती 
जलद परत ्ेयत.े जर pseudo 
seizures िंका असल्यास OTH 
कड ेजा.
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नािी

िो्य

िो्य

व्यकतीत खालील ककमान २ लक्षिे प्रिंरा दरम्यान आढळली का ?
–  देहभान हरपिे ककंिा विकल देहभान
– कडकपिा जािििे, ताठरता 
– जीभ चाििे ककंिा इजा, िारीररक जखम
– मल / मूत् असं्यम 

–  अप्मारा नंतर: थिकिा, तंद्री, खूप झोप, गोंधळ, 
असामान्य ित्गन, डोकेदखुी, ्ना्ूय िेदना, ककंिा 
िरीराच्या एका बाजूला कमकुितपिा

अधूनमधून ्ेयिारा आकडीजन्य झटका िंभव नािी

   वििषेज्ञ सलला घ्या. 

  ३ महहन्यात पाठपुरािा करा.

आकडीजन्य झटका 
िंभव आिे.

नििंिर्ग ककंवा आकडीिाठी इतर िंभाव्य कारिे आिेत का? 
» पुढील धचनहे आणि लक्षिे तपासा :

एखादे तीव्र कारि आिे का?

२

– ताप
– डोकेदखुी
– गोंधळ

– म्तीष्कािरि क्षोभ 
(उदा, ताठरलेली मान)
 – मुख्य इजा

 – च्यापच्याच्या विकृती 
(उदा, रकतातील साखरेचे / 
सोडी्यमचे प्माि कमी होिे)

 –  मद्याक्ग  ककंिा औषध 
उनमाद ककंिा हे 
सोडताना होिारा त्ास

अपसमाराची रक्यता आिे. 
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 तापात जटील आकडी

     रुगिाल्यात भरती करा.

 तापात िाधी आकडी 
   कारि िोधा (बालपिातील आजाराचे ् थिातनक एकासतमक 

व्यि्थिापनातील (IMCI) माग्गदि्गक तततिे पहा)
  २४ तास देखरेख करिे.
  कोित्याही अप्माररोधी उपचारांची  गरज नाही.

आकडी लक्षिे :
 –  कें द्रितती िरीराच्या एका अि्यिा पासून प्ारंभ होतो
 –  दीघ्गकाळाप्यांत: १५ समतनटा पेक्षा अधधक काळाप्यांत 
 –  पुनराितृती: ित्गमान आजारात १ पेक्षा अधधक प्संग 

ताप आलेले मरुल ६ महिने त े
६ वषायंचे आिे का? »  मूल्यमापन आणि िैद्यकी्य स्थिती 

उपचार करा.

»  रुगिाल्यात भरती करा जर 
डोक्याला दखुापत, मेंदचु्या 
िेष्टनाचा दाह, आणि च्यापच्यािी 
विकृती असेल तर

  अप्माररोधी औषधोपचार 
आिश्यक नाही.

»  अप्मार मूल्यमापन करण्यासाठी 
३ महहन्यात पाठपुरािा करा.  

चरि     िर जा.

नािी िो्य

३
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व्यकतीि रेल्या वषषी दोन वेरवेरळ्या हदवरी ककमान 
दोन झटके आले िोत ेका ?

अपसमार रक्यता 
आिे.

अप्मार तनष्कष्ग पूि्ग करत नाही.
   अप्माररोधी देखभाल औषधोपचार आिश्यक नाही. 
   तीन महहन्यात पाठपुरािा  आणि िक्य अप्मार 

साठी मूल्यमापन करा.

मूळ कारिािाठी एक रारीररक तपाििी करा.
   खालील काही लक्षिे उपस्थित आहेत का?

व्यकतीि अपसमार आिे का?

३

    पुढील कारिांच्या मूल्यमापनासाठी 
तज्ञांना पहा.

िदै्यकी्य सूचना 
िारीररक तपासिीत नसिा्त्ी्य परीक्षा 
समािेि आणि कोित्याही कें द्रितती तुटीसाठी 
मूल्यमापन आिश्यक आहे. उदा, िकती 
ककंिा प्ततक्क्षपत कक््ेयत कोिताही असमसमती 
अभाि.

िदै्यकी्य सूचना  
  ्या बद्ल विचारा : 
– ककती िारंिार झटके ्ेयतात ?
– गेल्या िषती ककती?
– ििेटचा प्संग कधी झाला ?

नािी

नािी

िो्य

िो्य

–  जनमताना शिासविरोध ककंिा िरीराला 
झालेल्या जखमेचा इततहास

– डोक्यास इजा

– मेंद ूसंसग्ग
– झटक्याचा कौटंुत्बक पूि्ग इततहास
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आतमहत्ेयचा सु्पष्ट धोका 
असल्यास. 
माग्गदि्गक तकता १ ला जाण्यापूिती 
उपचार व्यि्थिावपत करा. 

िमवतषी एमएनएि बस्ती आिे का?

  मानसिक आरोग्य मार्गदर्गकातील प्रमरुख तकत्या नरुिार (MC) इतर िमवतषी 
एमएनएि बस्ती आिे का ्याचे मूल्यांकन करा.

  कृप्या लक्षात ठेिा, अप्मार पीडडत व्यकतीस उदासीनता, अंमली द्रव्यासकती विकार ्याचा जा्त 
धोका आहे. लहान आणि पौगंडाि्थेितील मुलांना ्याबरोबर मानससक आणि ित्गिूक विकार, अंमली 
द्रव्यासकती विकार असू िकतात.

४

 माग्गदि्गक तकता १ िर जा.
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लक्षात ठेिा ्या गटात अप्मार ह्तक्षेप सभनन आहे.

वििेष गट 

    व्यकती आणि काळजी घेिारऱ्यासाठी मानससक सिक्षि द्या. (२.१)  
    अप्माररोधी औषधे सुरु करा. (२.३)  
    दैनंहदन कामे करण्यास प्ोतसाहन द्या. (२.२)

१
पद्धत

   विकास विकार असलेल्यांच्या उपचार व्यि्थिापनासाठी 
CMH ला जा.

     ित्गिुक विकार असलेल्या मुलांसाठी, िक्य असेल तर 
phenobarbital टाळा.  
उपचार व्यि्थिापनासाठी CMH ला जा.

लहान / पौगंडाि्थेितील मुलांची काळजी
विकास आणि / ककंिा ित्गनािर 
अप्माररोधी औषधोपचार प्भाि

   प्जननक्षम ि्योगटातील सि्ग स्त््यांना, मजजासं्थेिसंबंधीचा 
ट्ूयब दोष टाळण्यासाठी folate (५ समगॅ्र / हदिस) द्या .

   VALPROATE देण्याचे टाळा.

       गभ्गिती असल्यास सािधान:
 –   अनेक औषधे उपचार टाळा. गभ्गधारिेच्या दरम्यान अनेक 

औषधे teratogenic धोका िाढितात. 
 –   गभ्गधारिेच्या दरम्यान औषधे बंद केली, तर ती नेहमी 

हळूहळू बंद केली पाहहजेत.
 – रुगिाल्यात प्सुतीचा सलला द्या.
 –  प्सुतीिेळी, निजात बालकास १ समगॅ्र सवहटॅसमन के 

्ना्यूत देिे रकत्त्ािी आजार टाळण्यासाठी. 

     ्तनपान देत असेल, तर अप्माराचे झटके तनिारण्याकररता 
carbamazepine औषध द्यािे.

प्जननक्षम ि्योगटातील महहला
धचतंा: गभ्ग / मुलाला अप्माररोधी औषधोपचार धोका.

    उपलबध असेल, तवेहा व्यकतीच्या औषधांची आतंरकक््या 
प्थ्ेय आणि अप्माररोधी औषधोपचार दरम्यान पर्पर 
औषध संिाद पहा.

    औषधांची आंतरकक््या कमी वहािी महिून Valproate 
प्ाधान्य हदले जात.े

      जेवहा िक्य असेल PHENYTOIN AND 
CARBAMAZEPINE टाळा. 

एचआ्यवही बाधधत व्यकतीची काळजी
अप्माररोधी औषधे आणि एडस/सजिािू विरोधी 

औषधांची आंतरकक््या 

HIV

EPI २    व्यवस्ापन
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२.१ मानसिक सरक्षि

माहहती प्दान करा: " आकडी / अप्मार का्य आहे?" आणि 
औषधोपचाराचे महतति.   

     “अप्मार मेंदतू जा्त विद्युत कक््या झाल्याने होत े- त ेचेटूक 
ककंिा पे्तातमा मुळे नाही.”

  “अप्मार आकडीची िारंिार प्ितृती आहे.”

   “ती एक तीव्र स्थिती आहे. पि विहहत औषधे घेतली तर, ती 
बहुतांि लोकामध्ेय पूि्ग तन्यंत्त्त केली जाऊ िकत.े”

   ज्या व्यकतीस अनेक लोक आकडीची काळजी घेण्यास मदत करत 
असतील, त्यांच्यािी चचा्ग करा. 

   त ेपारंपाररक ककंिा विशिासािर रोग बरा करिाऱ्याकड ेबघत 
असतील तर त्याबद्ल आदर दाखिा, पि आरोग्यसेिा सुविधेच्या 
गरजेिर भर द्या. व्यकतीस औषधे आणि िनौषधी उतपादने 
कधी कधी प्ततकूल पररिाम करतात ही माहहती द्या. आरोग्य 
सेिकाला सि्ग माहहती असिे आिश्यक आहे. 

माहहती प्दान करा : काळजी घेिारे आकडी ्ेयिा्याांची घरी किी 
व्यिस्थित काळजी घेऊ िकतात.

    व्यकतीस डोके एका बाजूला करून कुिीिर झोपिा, ्यामुळे 
श्िसनास मदत समळेल.

   त्यांच्या तोंडात काहीही ठेिू नका ककंिा व्यकतीस काही अटकाि 
करु नका.

  व्यकती ्योग्य शिास घेत आहे ्याची खात्ी करा.

   व्यकतीची आकडी थिांबेप्यांत आणि त ेजागे होईप्यांत व्यकती 
सोबत रहा.

  कधी कधी अप्मार असलेल्या लोकाना आता आकडी ्ेयिार हे 
 कळत असत.े असे असेल तर सुरक्क्षत जागी झोपले पाहहजे.

   अप्मार सांसधग्गक नाही. आपि आकडी ्ेयिाऱ्या व्यकतीस मदत 
केल्यास आपल्याला आकडी ्ेयत नाही. 

माहहती प्दान करा : कें वहा िदै्यकी्य मदत घ्या्यची 

  अप्मार व्यकतीस आकडी दरम्यान शिासोचछिास घेण्यास त्ास 
 होत असेल , तवेहा ततकाळ िदै्यकी्य मदत आिश्यक आहे. 

    अप्मार व्यकतीस आलेली आकडी पाच समतनटा पेक्षा जा्त 
राहहल्यास, आरोग्य सुविधेस नेिे आिश्यक आहे. 

     अप्मार व्यकती आकडी नंतर जागी होत नसेल, तवेहा आरोग्य 
सुविधेस नेिे आिश्यक आहे.

२.२  दैनंहदन कामे आणि िामरुदात्यक 
जीवनात िक्री्य रिाण्यािाठी प्रोतिािन 
द्या.

 
»  दैनंहदन कामे आणि सामुदात्यक जीिनात प्ोतसाहन द्या. 

आिश्यक काळजी आणि सराि (ECP) ह्तक्षेप पहा. 

»  ्या व्यततररकत, अप्मार रुगि आणि काळजी घेिाऱ्या लोकांना 
माहहती:

    –  अप्मार लोक सामान्य जीिन जगू िकतात. त्यांना लगन 
करून, मुले होऊ िकतात.

    –  पालकांनी अप्मार असलेल्या मुलांना िाळेतून काढू न्ेय.

    –  अप्मार लोक सि्ग कामे करू िकतात. त्यांना ्ित: ला 
इजा ककंिा इतरांना धोका असलेली नोकरी मात् टाळािी (उदा. 
अिजड ्यंत्सामग्री काम).

    –  अप्मार असलेल्या लोकांनी उघड्या िकेोटीिर ्ि्यंपाक आणि 
पोहिे टाळािे.

    –  अप्मार असलेल्या लोकांनी जा्त प्मािात मद्य आणि 
अमंली पदाथि्ग, खूप थिोडी झोप ककंिा लखलखाट असलेल्या 
हठकािी जािे टाळािे.

    –  अप्मार संबंधधत ्थिातनक गाडी चालविण्याचे का्यदे लक्षात 
ठेिले पाहहजेत.

    –  अप्मार असलेले लोक अपंगति लाभ ्योजनेस पात् होऊ 
िकतात.

    –  सामुदात्यक का्य्गक्म अप्मार व्यकतीस आणि कुटंुब दोनहीना 
रोजगार सहाय्य आणि आधार प्दान करू िकतात.

िदै्यकी्य सूचना : 

   एक आकडी पाच समतनटापेक्षा जा्त राहहल्यास 
िदै्यकी्य आिीबािी दि्गवितात – तातडीने मदत 
घ्यािी. 

 अप्मार असलेले बहुतांि लोक व्यिस्थित 
 उपचार घेतल्यािर सामान्य जीिन जगू िकतात.

मनोसामासजक उपचार
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२.३ अपसमाररोधी औषधे प्रारंभ करा.

  सातत्याने उपलबध होईल असे एक औषध तनिडा.

    वििषे गट (मुले, प्जननक्षम ि्योगटातील महहला,एचआ्यवही 
बाधधत व्यकती) संबंधधत विभाग पहा.

  फकत सिा्गत कमी मात्ा औषधोपचार सुरू करा.

   आकडी तन्यंत्ीत होईप्यांत हळूहळू मात्ा िाढिा.

   उपलबध असंल तर रकत संख्या, रकत रसा्यनिा्त् आणि 
्यकृत का्य्ग चाचिी तनरीक्षि करा.

  सािधान!

    औषधांची आतंरकक््या तपासा. दोन औषधे एकत् िापरली जातात 
तवेहा एक अप्माररोधी औषध इतर अप्माररोधी औषधाचा 
पररिाम िाढिू ककंिा कमी करू िकत.े अप्माररोधी औषध 
जनम तन्यंत्ि संपे्रकाचे पररिाम, immunosuppressants, 
मनोविकारारोधी methadone, आणि काही antiretrovirals 
पररिाम कमी करू िकत.े

   किधचतच, अस्थिमजजा का्य्ग तीव्रतनेे मंदािू िकत,े 
अततसंिदेनिील प्ततकक््या ज्यात ्टीिन-जॉनसन ससडं्ोम, बदलता 
जीिनसति डी च्यापच्य आणि निजात बालकाच्या जीिनसति 
के-उिीिेमुळे रकत्त्ािी रोग ्याचा समािेि आहे. 

      जेवहा िक्य असेल तेंवहा गरोदर स्त््यात मजजासं्थेिसंबंधीचा 
ट्यूब दोष टाळण्यासाठी, सोडड्यम valproate िापर टाळा.

  सि्ग आकडी थिांबवििारी औषधे एकाएकी बंद करू नका. 
 त्यामुळे आकडी ्ेयऊ िकत ेमहिून हळूहळू बंद करा.

तकता १: अपसमाररोधी औषधे
औषध तोंडी मात्ा दषु्पररिाम अतंवि्गरोध / सािधानता

CARBAMAZEPINE प्ौढ: 
सुरिातीला दररोज १००-२०० समगॅ्र. २-३ मात्ा मध्ेय 
विभागून द्यािे , प्त्ेयक आठिड्यात २०० समगॅ्र िाढ 
करािी . (कमाल १४०० समगॅ्र दैतनक) 
 
मुले:
५ समगॅ्र / ककलो दररोज २-३ मात्ा मध्ेय विभागून सुरू 
करा. प्त्ेयक आठिड्यात ५ समगॅ्र / ककलो िाढ (कमाल 
४० समगॅ्र / ककलो दररोज ककंिा १४०० समगॅ्र दैतनक)

  गभ्गिती ककंिा ्तनपान देिाऱ्या स्त््यांमध्ेय: 
खबरदारी घेऊन िापरा. 

सामान्य: उपिामक औषधांचा उपचार, गोंधळ, चककर ्ेयिे, 
दहेुरी दृष्टी, मळमळ, अततसार, रकतात पांढऱ्या पेिींचे 
सामान्यत: गॅ्रन्युलोसाइटसचे प्माि कमी होिे.

गंभीर: Hepatotoxicity, ह्रद्याचा िहन विलंब, कमी सोडड्यम 
पातळी..

 

रकत विकार इततहास, मूत्वपडं, ्यकृत ककंिा ह्रद्याचा रुगि ्यामध्ेय खबरदारी. 
व्यकतीच्या च्यापच्य प्कक््या सुधारल्यािर

२ आठिड्यानंतर मात्ते ्योग्य बदल करािा. 

औषधासंबंधी ह्तक्षेप
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औषध तोंडी मात्ा दषु्पररिाम अतंवि्गरोध / सािधानता

PHENOBARBITAL प्ौढ:
१-२ मात्ा मध्ेय विभागून दररोज ६० समगॅ्र सुरू करा. 
२.५ -५ समगॅ्र सापताहहक िाढिा (जा्तीत जा्त १८० 
समगॅ्र दररोज) 

मुले:
२-३ समगॅ्र दररोज २ मात्ा मध्ेय विभागून सुरू करा. 
सापताहहक िाढ १-२ समगॅ्र / ककलो दररोज (दैतनक 
अधधकतम ६ समगॅ्र) सहयतिेर मात् अिलंबून असत.े

सामान्य दषु्पररिाम : उपिामक औषधांचा उपचार, मुलांची 
अततकक््यता , डोळ्यांची जलद अनैसचछक हालचाल, त्बघडलेले 
लैंधगक का्य्ग, उदासीनता

गंभीर दषु्पररिाम: ्यकृत का्य्ग थिांबिे (अततसंिेदेनिील 
प्ततकक््या), हाडातील खतनज घनता कमी.

Acute intermittant porphyria (AIP) रुगिांमध्ेय विपरीत संकेत हदसतात.

मूत्वपडं ककंिा ्यकृत रोग असलेल्या रुगिांना कमी मात्ा देिे.

PHENYTOIN प्ौढ:
१५० -२०० समगॅ्र प्ारंभ दोन मात्ा मध्ेय विभागून. 
दररोज ५० समगॅ्र िाढ प्त्ेयक ३-४ आठिड े(कमाल ४०० 
समगॅ्र दररोज) 

मुले:
३-४ समगॅ्र / ककलो दोन मात्ा मध्ेय विभागून . ५ समगॅ्र 
िाढ / ककलो दररोज प्त्ेयक ३-४ आठिड े(जा्तीत 
जा्त दररोज ३०० समगॅ्र).

  गभ्गिती ककंिा ्तनपान देिाऱ्या महहलात टाळा.

 ि्य्कर व्यकतीत कमी मात्ा िापरा.

सामान्य दषु्पररिाम: उपिामक औषधांचा उपचार, गोंधळ, 
चककर ्ेयिे, कंप, गतीविभ्म, दहेुरी दृष्टी, डोळ्यांची जलद 
अनसैचछक हालचाल, िाचा दोष , मळमळ, उलट्या, बद्धकोष्ठता.

गंभीर दषु्पररिाम: रकतसंबंधीविकृतत, कािीळ, चेतासं्थेिचे 
अनेक रोग, हहरड्या अतीिदृ्धी, पुरळ, लाससकागाठींची िाढ 
(सलमफॅडनेोपॅथिी), आतमघाती कलपना मध्ेय िाढ होत.े

मूत्वपडं ककंिा ्यकृत रोग असलेल्या रुगिांना कमी डोस द्या.

SODIUM 
VALPROATE

प्ौढ:
२ विभागून मात्ा मध्ेय दररोज ४००समगॅ्र सुरू करा. 
प्त्ेयक आठिड्यात (जा्तीत जा्त ३०००समगॅ्र 
दररोज) रोज ५०० समगॅ्र िाढ.

मुले:
१५-२० समगॅ्र / ककलो २-३ मात्ा मध्ेय विभागून दररोज 
सुरू करा. (दररोज कमाल १५-४० समगॅ्र / ककलो)

  गभ्गिती महहलांना हे औषध टाळा.

 प्ौढ : कमी मात्ा िापरा.

सामान्य दषु्पररिाम : उपिामक औषधांचा उपचार, डोकेदखुी, 
थिरथिरिे, गतीविभ्म, मळमळ, उलट्या, अततसार, िजन िाढिे, 
केस गळिे.

गंभीर दषु्पररिाम : ्यकृत का्य्ग त्बघाड , रकतातील 
रकतत्बतं्बकांची संख्या कमी होिे, रकतात पांढऱ्या पेिींचे 
सामान्यत: गॅ्रन्युलोसाइटसचे प्माि कमी होिे, तंद्री / गोंधळ, 
दृष्टीदोष (valproate-पे्ररत hyperammonemic एनसेफॅलोपॅथिी, 
विषाच्या तीव्रतेचे प्माि लक्षि), hemorrhagic ्िादवुपडंाचा 
दाह.

मूलभूत खबरदारी घ्या, जर ककंिा संित्यत ्यकृताचा रोग असल्यास. 

औषधांची आंतरकक््या : Carbamezepine मुळे Valproate पातळी कमी होत.े 
Valproate पातळी अस्परीन मुळे िाढत.े अप्माराचे झटके तनिारण्याकररता 
तसेच ट्ा्यजेसमनल न्यूरासलज्याच्या उपचारात िापरले जािारे औषध कमी 
झाले, िेदनािामक औषध िाढ झाली आहे.

तकता १: अपसमाररोधी औषधे (परुढे.)
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सद्य स्थितीचे पुनरािलोकन करा.

१

िारंिार संपक्ग  सिफारसी

»  प्त्ेयक ३-६ महहन्यानी पाठपुरािा 
करा.

जर व्यकती चालू मात्नेे सुधारत नसेल : 

»   औषधे िेळेिर घेतली जातात ना, ्याचे पुनरािलोकन करा.

»   प्ततकूल पररिाम नसेल तर सिा्गत जा्त औषधोपचार मात्ा द्या. 

»   प्ततसाद अजूनही ्योग्य नसेल तर - 
   –  औषधोपचार बदल करा. प्थिम औषधोपचार हळूहळू बंद 

करण्यापूिती निीन औषधोपचार सु्योग्य मात्ते द्या. 

»   प्ततसाद अजूनही ्योग्य नसेल तर, 
   –  तनदान पुनरािलोकन करा.
   –  तज्ञांना पहा. 

»  िारंिार पाठपुरािा करा.  

िदै्यकी्य सूचना :

»  प्रततकूल पररिाम (उदा, तंद्री, डोळ्यांची जलद अनैसचछक हालचाल, 
दृष्टीदोष, गतीविभ्म) व्यकती खूप उचच मात्ा औषधोपचार घेत 
असल्यास. 

»  जर IDIOSYNCRATIC ववलक्षि प्रततकक्र्या, अस्थिमजजेतील 
खतनजाची घनता कमी होिे,(bone marrow depression) ्यकृत 
तनकामी होिे) आहे, तर अप्माररोधी औषधोपचार बदल करा.

अप्मार पीडडत व्यकतीस ५० % पेक्षा कमी आकडी ्ेयत ेका ?

EPI ३    पाठपरुरावा

नािी िो्य
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EPILEPSY  Follow-up EPI 3

तथेेि औषधे सम््या नाहीत तर 

»  चालू मात्ा सुरू ठेिा. ्योग्य मात्ा झटके तन्यंत्ि आणि 
औषधोपचाराचा प्ततकूल दषु्पररिाम कमी करतात.

»  ककमान दोन िषदे आकडी मुकत झाल्यािर, औषधे बंद 
करा.पाठपुरािा करा आणि पुनरािलोकन सुरू ठेिा.

»  व्यकती / काळजी घेिाऱ्यािी अप्मार धोका चचा्ग करा.  
(अप्मार प्मुख इजा, लकिा ककंिा नससंसग्ग असेल तर, 
औषधोपचार बंद केल्यास अप्मार पुनराितृती धोका आहे), 
आणि खंडीत औषधे जोखीम, फा्यदे चचा्ग करा. 

»   संमती असल्यास, हळूहळू २ महहने मात्ा कमी करून आणि 
अगदी जिळून पुनराितृती तनरीक्षि करून औषधोपचार बंद 
करा.  

व्यकती अनेक िषदे अप्मार मुकत आहे का ?

उधचत तवेहा औषधोपचार खंड करण्याचा विचार करा.

३

 प्रत्ेयक िंपका्गत:
»  औषधोपचार दषु्पररिाम मूल्यमापन करा. प्ततकूल पररिाम आणि विलक्षि 

प्ततकक््या समािेि (उपलबध िदै्यकी्य आणि ्योग्य प््योगिाळा चाचण्या 
करून)

»   मानससक सिक्षि पुरवििे ि मनोसामासजक ह्तक्षेप पुनरािलोकन करा.    
»  रुगि प्जननक्षम ि्यातील आणि गभ्गधारिा विचार करिारी ्त्ी आहे का? 

असे असल्यास, वििषेज्ञ सलला घ्या. 

»   रुगिास धचतंचेी काही निीन लक्षिे आहेत का? णखननता, नैराश्य आणि 
अ्ि्थिता, अप्मार सहकारी लक्षिाचे पुनरािलोकन करा. 

»   रुगि निीन औषधािर आहे का, औषधाची आंतरकक््या असू िकत.े

 (अनेक अप्माररोधी औषधांची इतर औषधां बरोबर अन्योन्य कक््या होते). 
 असे असल्यास, एक वििषेज्ञ सलला घ्या. 

उपचार तन्यंत्ि करा
२

नािी िो्य
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्या विभागात विकास विकार, ित्गिुक विकार आणि लहान आणि 
पौगंडाि्थेितील मुले भाितनक विकार मूल्यमापनआणि व्यि्थिापन 
समाविष्ट आहे.

ववकाि ववकारा अंतर्गत बौवद्धक अपंग, ्िमगनता विकार ्ेयतात. हे विकार 
सहसा बालपिात हदसा्यला लागतात, मध्यितती मजजासं्थिा संबंधधतत्बघाड, 
का्य्ग विलंब, कुपोषि आणि दखुण्याचा उपिम उतार न होता एक स्थिर 
गती आणि आजार पुनहा बळाििे असे इतर अनेक मानससक विकार ्यात 
समाविष्ट आहेत. 
 
वत्गनातमक ववकारा अतंर्गत अततकक््यािीलता (ADHD) आणि आचार 
विकार ्ेयतात. विविध तीव्रता पातळीिर, ित्गनातमक लक्षिे सि्गसाधारि 
लोकांत सामान्यपिे आढळतात. फकत मुले आणि पौगंडाि्थेित मध्यम त े
गंभीर प्मािात मानससक, सामासजक, िकै्षणिक ककंिा व्यािसात्यक क्षीिता 
एकाधधक स्थितीत आढळल्यास त्याचे तनदान ित्गनातमक विकार महिून 
केले जािे. 
 

भावतनक ववकार हे तरुि लोकांतील, जागततक मानससक आरोग्य 
संबंधधतप्मुख भाराचे कारि आहे. भाितनक विकार वििषेताः धचतंा, 
नरैाश्य, भीती, आणि मनाहून सभनन अिा िारीररक लक्षिातील िाढीि 
पातळी दिारे दि्गविले जातात.

मुले आणि पौगंडाि्थेितील लोकांत बऱ्याचदा एकापेक्षा अधधक लक्षिे 
आणि कधी कधी पर्पर व्यापत लक्षिे हदसतात. अनेकदा घरची 
पररस्थिती आणि सामासजक, िैक्षणिक िातािरि ्याचा प्भाि मुलांच्या 
गुििततिेर आणि िागिुकीिर पडतो. मूल्यमापनआणि व्यि्थिापन 
्योजनाचे महतिाचे घटक महिजे, मानससक तािाचे कारि िोधून त्यािर 
उपा्य करिे आणि ्योग्य संधी साधून मदत समळििे हे हो्य. 

मरुले आणि ्यरुवांचे मानसिक आणि 
वत्गिूक ववकार
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 व्यवस्ापन पद्धत 
 १. विकासातील उिीर / आजार 
 २. ित्गिूक सम््या 
 ३. एकाग्रतचेी कमी ि अतत चंचलता 
 ४. गैरित्गन सम््या आजार 
 ५. भाितनक सम््या 
 ६. भाितनक विकार ि ककिोर ि्यातील जा्त ते तीव्र औदाससन्य  
 

   मनोिामाबजक िसतक्षेप
 

  ववकािाच्या टपप्यावरील िमस्यांचे मूल्यमापन

  दरुल्गक्ष ककंवा अचधक कक्र्या अिलेल्या िमस्यांचे 
मूल्यमापन

   भावतनक िमस्यांचे मूल्यमापन. ककरोर अिल्याि 
मध्यम त ेतीव्र औदासिन्याचे मूल्यमापन

   परुनिा परुनिा आज्ञा न पाळिे, बंडखोरी करिे, 
चचडखोरपिा करिे अरा वत्गन िमस्यांचे 
मूल्यमापन

  इतर प्राधान्य अिलेल्या एम एन एि िमस्यांचे 
मूल्यमापन

 घरातील वातावरिाचे मूल्यमापन

  राळेतील वातावरिाचे मूल्यमापन

मूल्यमापन व्यवस्ापन

CMH    जलद आढावा 

पाठपरुरावा करा 
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ववकािातमक ववकार वत्गविूक ववकार भावतनक ववकार

तानिी मरुले आणि ५ वषायंवरील 
मरुले :  

–  ्तनपान न जमिे, पालनपोषि न जमिे, ्ना्ंूयमधील 
क्षमता कमी असिे, ि्याप्मािे अपेक्क्षत असलेल्या 
विकासाच्या टपप्यांत मागे असिे (उदा. स्मतहा््य करिे, 
बसिे, इतरांिी संिाद साधत आतंर कक््या करिे, इतरांचे 
लक्ष िेधून घेिे, चालिे, बोलिे, िौच प्सिक्षि 

–  अतत रडिे, काळजीघेिाऱ्याला धचकटून राहिे, ताठ होिे 
(अगं ताठ करिे आणि एकदम गपप होिे) हट्ीपिाने 
थि्यथि्याट करिे इत्यादी

–  टोकाचे लाजिे ककंिा िागिुकीत बदल (उदा. कपड्यात 
लघिी ककंिा संडास करिे ककंिा अगंठा चोखिे हे प्कार 
नव्याने करू लागिे)

–  खेळात, इतरांमध्ेय समसळण्यात मागे मागे राहिे, भाग न 
घेिे

–  झोप न ्ेयिे, अनन न जािे

मध्य बाल्यावस्ा  
(व्य - ६ त े१२ वषदे ) 

–  लेखन ि िाचन करता ्ेयण्यास विलंब 
–  कपड ेघालिे, आघंोळ करिे, दात घासिे अिी ्ितःची कामे 
सिकण्यास विलंब  

–  अगम्य अिी िारीररक लक्षिे िारंिार हदसून ्ेयिे (उदा.
पोटदखुी, डोकेदखुी, मळमळ ढिळिे)

–  िाळेत जाण्याची टाळाटाळ करिे ककंिा नकार देिे   
–  अतति्य टोकाचे लाजिे ककंिा िागिूकीत बदल (उदा. 
कपड्यात लघिी िा संडास करण्यास िा अंगठा चोखण्यास 
नव्याने सुरुिात करिे)

ककरोरावस्ा : 
व्योरट १३ त े१८

– खराब िाळा कामधगरी िाले्य अभ्यासात मागासलेपिा 
– सूचना समजिे कठीि जािे
– सामासजक आतंरकक््या तसेच बदलांिी समा्योजन ्या गोष्टी 
  अिघड जािे 

 –  मनः स्थितीच्या सम््या,धचतंा ककंिा काळजी (उदा. धचडधचड, 
पटकन ितैाग ्ेयिे,हताि ककंिा उदास मनः स्थिती,भािनांचा 
उदे्रक) अतत तिाि ग्र्त असिे.

–  िागिुकीतील बदल (उदा. एकाग्रता न होिे, िाले्य 
अभ्यासात मागे पडिे, नेहमी एकटे घरी रहािे)

िव्ग व्योरटात : –  व्यकतीच्या ि्यानुसार अपेक्क्षत दैनंहदन कामे करण्यात 
अडचि ्ेयिे, सूचनांचे आकलन होण्यात अडचि ्ेयिे, 
सामासजक आतंरकक््या ि बदलांिी समा्योजन करण्यात 
अडचि ्ेयिे, दसुऱ्यांना काही सांगताना अडचि ्ेयिे 
ककंिा विक्क्षपत पद्धत असिे, म्या्गहदत/ पुनराितृती असलेले 
ित्गनप्कार, आिडी-तनिडी,आणि कृती 

–  अतति्य जा्त भीतत, धचतंा, ककंिा पररस्थिती /
ि्तू ्यांना टाळिे (उदा. काळजीिाहकांपासून दरू जािं 
लागल्यास,चारचौघात िािरा्यचे असल्यास, विसिष्ठ प्ािी 
िा ककड,े खूप उंचािरची हठकािे, बंहद्त जागा,जखमा ककंिा 
रकत हदसिे ) 

–  झोपण्याच्या ककंिा खाण्याच्या सि्यींमध्ेय बदल होिे. 
–  काही करण्याची ककंिा किात सहभागी होण्याची इचछा कमी 
कमी होत जािे.

–  बंडखोरी ककंिा लक्ष िेधून घेिारं ित्गन.  

तकता क्र. १ : बाल्यावस्ा व ककरोरावस्ेतील मानसिक व वत्गन आजारांची व्योरटाप्रमािे िामान्यतः आढळून ्ेयिारी लक्षिे  
काळजीिाहकांनी, ककंिा ्ितः हदलेल्या माहहती प्मािे ककंिा मूल्यमापनाच्या िेळी तनदि्गनास आल्याप्मािे 

व्योरट ४ त े१८
–  अतत चुळबुळ, अतत धाित पळत रहािे, एका जागी 
्ि्थि बसाि्यास अत्यंत कठीि जािे, अतत बडबड 
करिे ककंिा अ्ि्थिपिे हालचाली करत रहािे 

–  लक्ष एकाग्र करण्यास अत्यंत कठीि जािे, िेंधळेपिा, 
हातातील काम पूि्ग होण्यापूिती सतत मधेच थिांबिे 
आणि लक्ष दसुरीकड ेिळिे 

–  अतति्य उतािीळपिा, िारंिार पुढचा विचार न करता 
कृती करिे 

–  इतरांना त्ासदा्यक होईल असे ित्गन सतत करिे. 
(उदा. पुनहा पुनहा अततहट्ीपिा करिे, दषु्टपिाने 
िागिे, सातत्याने ि आज्ञा धुडकाििे, चोरी करिे )

–  एकटं राहू लागिे तसेच धचडिे असे िागिुकीत ककंिा 
समि्य्कांिी असलेल्या नात्यात एकाएकी बदल 
घडून ्ेयिे.  
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बाल्यावस्ा व ककरोरावस्ा ्यांतील मानसिक व 
वत्गन आजारांची िव्गिामान्य लक्षिे 

     िारीररक सम््यांसाठी ककंिा सामान्य िारीररक ्िा््थ्याची तपासिी करून घेण्यासाठी आलेले बालक ककंिा ककिोरांच्यात :  
    –  कोितीही ठराविक भाितनक, ित्गन ककंिा विकासाच्या टपप्यािरील आजाराची लक्षिे असल्याची तक्ार आहे  (तकता क्. १ पहा ) 
   –  हे आजार होण्याचा संभि असू िकिारे घटक आहेत, उदा: कुपोषि, िाईट िागिूक समळत असिे, दलु्गक्क्षत असिे, िारंिार आजारी पडत 

असिे, जुनाट आजार असिे (उदा. एच आ्य वही /एडस ककंिा जनमाच्या िेळी त्ास झालेला असिे )

     काळजीिाहक ज्यांना मुलाची / ककिोराची खालील बाबतीत धचतंा आहे :
   –  बरोबरीच्या मुलांप्मािे गोष्टी करा्यला जमत नाहीत ककंिा ि्याप्मािे अपेक्क्षत असलेली दैंनहदन कामे करा्यला जमत नाहीत.
   –  ित्गन सम््या आहेत (उदा. अततका्य्गिील, धचडखोर, िारंिार ककंिा अतत हट्, खूप जा्त प्मािात एकटं राहािंसे िाटिे, रोजची कामं 

करण्यास ककंिा िाळेत जाण्यास नकार देिे)

     सिक्षक ज्यांना मुलाची ि ककिोराची धचतंा आहे 
   –  उदा. सहज लक्ष विचसलत होिे, िगा्गत म्ती करिे, नेहमी काहीतरी त्ास ओढिून घेिे, िाळेत हदलेले काम पूि्ग करू न िकिे

     सामासजक आरोग्य ककंिा समाजका्य्गकतदे ज्यांना मुलाची / ककिोरची धचतंा आहे 
   –  उदा. तन्यम भंग ककंिा का्यदेभंग करिारे ित्गन, घरात ककंिा ि्तीमध्ेय मारामारी करिे

CMH १   मूल्यमापन 
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खालीलपकैी कािी लक्षिे, िंकेत आिेत का?
–  आहारातील पौसष्टक मूल्यांची कमी, आ्योडीनची कमतरता 
– लोहाची कमी 
– कुपोषि 

–  सध्या असलेले ककंिा जुनाट असे संसधग्ग्य आजार, 
कानातील सांसधग्गक आजार आणि एच आ्य वही /एडस 
्यापकैी लक्षिे/ संकेत असतील तर - 

   बाल्यावस्ेतील आजारांच्या िं्यरुकत उपचारपद्धतीच्या 
(IMCI ) िािाय्याने उपचार करिे.
(www.who.int/maternal_ child_adolescent/documents/
IMCI_chartbooklet) ककंिा इतर उपलबध सूचना. 

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना  
»  ककिोरांना नेहमीच तपासिीच्या 

िेळी काळजीिाहकांसििा्य 
एकट्याने आत ्ेयण्याची संधी  
द्यािी. 

»  त्यांच्याबरोबर होिाऱ्या चचदेबाबत 
गोपनी्यता पाळण्यात ्ेयिार 
असल्याचे ्पष्ट करािे. 

»  समळालेली माहहती कोित्या 
पररस्थितीत पालकांना ककंिा इतर 
मोठ्या मािसांना हदली जाईल त े
सांगािे. 

»  कोिती लक्षिे आहेत हे मूल/
ककिोर आणि काळजीिाहक ्यांच्या 
माफ्ग त िोधून काढािे.

ववकािाचे टपपे राठण्यात उरीर झाला 
अिण्याची, त्या दरम्यानचे ववकार 
अिण्याची रक्यता ववचारात घ्या. 

िव्ग क्षमता क्षेत्ांचे मूल्यमापनकरिे - कारक क्षमता, आकलन क्षमता, िामाबजक क्षमता, िंपक्ग  क्षमता, व 
पररबस्तीप्रमािे सवतःला बदलून जरुळवून घेता ्ेयण्याची क्षमता.

  लिान मरुलांच्या बाबतीत :  
मुलाला सि्गच क्षमतांच्याबाबतीत ि्यानुसार अपेक्क्षत 
असलेल्या विकासाच्या टपप्यांिर सम््या आलेल्या 
आहेत का ?

  ्ोडी मोठी मरुले व ककरोरांच्या बाबतीत:  
िाळेच्या बाबतीत ( अध्य्यन,िाचन आणि लेखन ), 
इतरांिी संिाद साधत आतंर कक््या करिे ्याबाबतीत, 
्ितःची कामे ्ितः करिे आणि घरातील दैनंहदन कामे 
करिे ्या बाबतीत सम््या आहेत का? 

पा्यरी क्.     िर जा  

ववकािातमक ववकारांिाठी तपाििी
१

नािी

नािी

िो्य

िो्य

२
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मूल / ककरोर ्यामध्ेय खालील रोष्टी आिेत का?

एकाग्ता कमी अििे ककंवा अततचेचलता अििे 
्या िमस्ेयिाठी तपाििी करिे

– अतत का्य्गिील?
– एका जागी जा्त िेळ बसू िकत नाही?

– सहज लक्ष विचसलत होत,े हदलेले काम पूि्ग करिे कठीि जात?े
– असजबात ्ि्थि नाही सतत हालचाल करत राहत?े

मरुलाच्या दृबष्टदोष आणि श्रविदोष ्याची तपाििी करावी:
दृष्टी क्षमतचेी तपाििी करताना मरुलाला खालील 
रोष्टी जमतात की नािी त ेपािावे :
–  नजरेला नजर देिे 
–  हलिाऱ्या ि्तूच्या हदिनेे मान ि नजर कफरििे 
–  ि्तू पकडिे  
–  नेहमीच्या पररच्यातील व्यकतींना ओळखिे   

श्रविदोष तपािताना मरुलाला खालील रोष्टी जमतात की नािी त ेपािावे:
–  पाठीमागे कोिी बोलत असेल तर मान मागे िळिून पहािे 
–  मोठ्या आिाजाला प्ततकक््या देिे 
–  तानहे मूल असल्यास िेगिेगळे आिाज तोंडाने करिे (उदा: – ताता, 
दादा, बाबा ) 

    वरील रोष्टी जमत निल्याि  >> तज्ञांकडून मूल्यमापन 
िलला घ्या.  

२
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 पधदत १ कड ेजा  

पा्यरी     िर जा३

नािी

नािी

िो्य

िो्य
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अततचंचलतचे्या आजारािी साधम्य्ग असलेली िारीररक स्थितीिी तनगडडत लक्षिे 
असण्याची िक्यता पडताळून पहा. 
मुलाला/ककिोराला खालीलपकैी काही त्ास आहे का?
– थिा्यरॉइड आजार
– सध्या असलेला ककंिा जुनाट आजार (एच आ्य वही/ एडस )
–  अतन्यंत्त्त कळा, उदा. कानाच्या सांसधग्गक आजारामुळे, ससकल सेल डडसीजमुळे

   रारीररक आजारांवर उपचार करा.

िी लक्षिे खूप तीव्र अिून ितत आढळत आिेत आणि दैनंहदन कामांमध्ेय बऱ्यापैकी अडचि तनमा्गि करत आिेत का?
खालीलपकैी िव्गच बाबी लारू िोतात का?

– िेगिेगळ्या िातािरिांमध्ेयही ही लक्षिे हदसून ्ेयतात का?
– कमीत कमी गेल्या ६ महहन्यांपासनू ती हदसनू ्ेयत आहेत का ? 
–  मुलाच्या/ ककिोरांच्या विकासाच्या पातळीनुसार ती अ्योग्य 
िाटत आहेत का?

–  दैंनहदन जीिनातील िै्यसकतक, कौटंुत्बक, सामासजक, िकै्षणिक, 
व्यािसात्यक (कामाच्या ) ककंिा इतर बाबतींत दखलपात् 
प्मािात अडचि तनमा्गि करत आहेत का? 

वत्गन ववकारांची रक्यता 
ववचारात घ्या

वत्गन िमस्या आिेत का 
त ेपिा

एडीएचडी ची 
िक्यता कमी

पा्यरी    कड ेजा ३

 पधदत ३ कड ेजा 

 पधदत २ कड ेजा 

नािीिो्य

नािी िो्य
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मूलात ककंवा ककरोरात परुनिा परुनिा चचडखोरपिा, आज्ञा न पाळिे, ककंवा बंडखोरी अरी लक्षिे हदितात का? उदा :

वत्गन ववकारािाठी मूल्यमापन करा 
३

– मोठ्या मािसांबरोबर िाद घालिे  
– त्यांनी केलेल्या विनंंतीला नकार देिे, त्यांचे न ऐकिे, तन्यम धुडकािून लाििे 
– टोकाचा ितैाग / धचडखोरपिा 
– िारंिार आणि जा्त हट्ीपिा करिे 
– इतरांबरोबर जुळिून घेण्यास कठीि जािे

– इतरांना हुसकाििारी (प्तत्ुयततर करा्यला उद्युकत करिारी ) िागिुक
– अतति्य मोठ्या प्मािात भांडि - मारामारी करिे, खोड्या काढिे
– प्ाण्यांबरोबर ककंिा मािसांबरोबर दषु्टपिाने िागिे
– ि्तूंची मोठ्या प्मािात नासधूस करिे, आग लाििे
– चोरी करिे, पुनहा पुनहा खोटं बोलिे, िाळेतून पळून जािे, घरातून पळून जािे

पा्यरी क्.    कड ेजा४ गैरित्गन विकार 
असण्याची िक्यता नाही

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना: मरुलामध्ेय व ककरोरामध्ेय व्यानरुरूप 
त्ािदा्यक आविानातमक वत्गिरुक

लिान मरुलं (व्य १८ 
महिने त े५ वषदे)

–  सांधगतलेले करण्यास नकार देिे, तन्यम तोडिे, िाद घालिे, बडबड करिे, 
का्थ्याकूट करिे, अतति्योकती करिे, अस्ततिात नसलेल्या गोष्टी सांगिे, आपि 
काही चूक केली आहे हे मान्य न करिे, मारामाऱ्या करिे ि आपल्या चुकीच्या 
िागिुकीसाठी दसुऱ्यांना जबाबदार ठरििे. 

–  खूप हट् करिे (रडिे, ककंचाळिे, मारिे अश्या भाितनक उदे्रकांसहीत ) साधारितः 
पाच समतनटांच्या पेक्षा कमी आणि २० समतनटांपेक्षा अधधक िेळ नाही, ठराविकपिे 
आठिड्यातून तीन पेक्षा कमी िेळा. विकास होत जातो तसतसे ्या हट्ीपिाचा 
पररिाम ्ितःला दखुापत करून घेिे ककंिा िारंिार दसुऱ्यांिर राग काढिे असा 
होत नाही आणि मूल ्ितःहून िांत होऊ िकत.े    

मध्यबाल्यावस्ा
(व्योरट ६ त े१२ वषदे)

 –  सूचना पाळण्यात टाळाटाळ करिे िा उिीर करिे, इतर मुलांिी िा मोठ्या 
मािसांिी तक्ारी करिे ककंिा िाद घालिे, कधी कधी धचडिे 

ककरोरावस्ा (व्योरट 
१३ त े१८ वषदे)

–  म्या्गदा ओलांडिे ि तन्यमाबाहेर िागिे, म्या्गदा ि तन्यम अन्या्यकारक ककंिा 
अनािश्यक आहेत असे महििे, कधी तरी उद्ामपिा करिे, मोठ्या मािसांचे न 
ऐकिे, िाद घालिे, धुडकािून लाििे. 
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िी लक्षिे िातत्याने, तीव्र सवरूपात आणि मरुलाच्या / ककरोराच्या ववकािाच्या 
पातळीरी वविंरत आिेत :

–  िेगिेगळ्या िातािरिांत (उदा. घरात, िाळेत, इतर सामासजक प्संगात) हदसून ्ेयतात 
–   कमीत कमी ६ महहन्यांपूितीपासून ती हदसत आहेत 
–  लहान मुलांच्या सामान्य बालीि खोड्यांपेक्षा ककंिा ककिोरांच्या बंडखोरीपेक्षा ती तीव्र 
आहेत 

–  दैंनहदन जीिनातील िै्यसकतक, कौटंुत्बक, सामासजक, िकै्षणिक तथिा कामाच्या 
हठकािच्या व्यिहारांमध्ेय अडथिळा तनमा्गि करिारी आहेत का? 

वत्गन ववकार अिण्याची 
रक्यता लक्षात घ्या 

वत्गन िमस्या अिण्याची 
रक्यता लक्षात घ्या

 पधदत ४ कड ेजा पधदत २ कड ेजा 

नािी िो्य
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पा्यरी क्.    िर जा

मरुलामध्ेय/ ककरोरामध्ेय खालील लक्षिे आिेत का त ेववचारा :

भावतनक ववकारांिाठी मूल्यमापन करा  
(औदासिन्य, भीती, चचतंा, ककंवा चचडचचड समचश्रत दरुब्गल करिारा, खूप काळापािूनचा तिाव)

४

– सतत धचडधचडा, सहज िैतागिारा, उदास ककंिा गपप गपप असतो का?
– गोष्टींमध्ेय रस िाटत नाही, मजा घेऊ िकत नाही असे असतं का?
– पुष्कळ गोष्टींची काळजी असत ेककंिा सतत काळजीत असतो का? 
– खूप गोष्टींची भीती िाटत ेककंिा पटकन घाबरतो का ?

– डोकेदखुी, पोटदखुी ककंिा आजारी असल्याची िारंिार तक्ार करतो का?  
– सतत नाराज, उदास असतो ककंिा पटकन डोळे भरून ्ेयतात का? 
–  ठराविक पररस्थिती टाळतो ककंिा तीव्र नािड आहे का? (उदा. 
काळजीिाहकापासून दरू जािे, निीन मािसांना भेटिे ,ककंिा बंदी्त हठकािे)

लिान बाळ : (व्य ९ महिने 
त े२ वषदे)

–  अनोळखी मािसांची भीती, काळजीिाहकांपासून 
दरू नेले तर तिािग्र्त होिे  

लिान मरुलं : (व्य २ त े५ वषदे) –  िादळाची, आगीची, पाण्याची, अंधाराची, रात्ीच्या 
भीतीदा्यक ्िपनांची आणि प्ाण्यांची भीती 
िाटिे

मध्यम व्याची मरुलं: (व्य ६ त े
१२ वषदे)

–  राक्षस, भुत,े जंतू, नसैधग्गक आपतती, िारीररक 
आजार, िारररीक इजा ्या गोष्टींची भीती िाटिे 

–  िाळेची भीती ककंिा सिाांसमोर काही सादर 
करण्याची भीती 

ककरोर : (व्य १३ त े१८ वषदे) –  बरोबरच्या मुलांकडून नाकारले जाण्याची भीती, 
इतरांसमोर काही सादर करण्याची भीती, 
िारीररक आजार, िैद्यकी्य उपचारपद्धती, मोठी 
संकटे (उदा. लढाई, दहितिादी हलला, मोठे 
अनथि्ग)

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना : मरुलांमधील व ककरोरांमधील व्याला 
अनरुरूप भीती व चचतंा 
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५ नािी िो्य
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नािी

नािी

िो्य

िो्य

भावतनक ववकारािदृर लक्षिे हदिून ्ेयिाऱ्या रारीररक आजारांची रक्यता तपािून पिा. 
अरा कािी खरुिा/लक्षिे आिेत का जे खालील रोष्टींची रक्यता दाखवतात :

– थिा्यरॉईडचा आजार
–   संसधग्गक आजार उदा: एच आ्य वही/एडस 
– ऍतनसम्या

– लठ्ठपिा 
– कुपोषि 
– दमा 

    रारीररक आजार तन्यंत्िात ्ेयतील 
अिे पिा 

भावतनक िमस्या अिण्याची 
रक्यता लक्षात घ्या 

भावतनक ववकार 
अिण्याची रक्यता 

लक्षात घ्या

व्यबकतरत, कौटरु ंबबक, िामाबजक, रकै्षणिक, उद्योरधंद्याच्या हठकािी ककंवा 
इतर दैनंहदन व्यविारांत दखलपात् अरा मोठ्या प्रमािात अडचिी ्ेयतात का?

पा्यरी क्.    िर जा ५

–  औषधांचे विपरीत पररिाम (उदा. 
कॉरहटकोस्टरॉईडस घेण्याचा ककंिा अ्थिम्यासाठी 
इनहेलस्ग घेण्याचा दषु्पररिाम )

 पधदत ६ कड ेजा 

 पधदत ५ कड ेजा 
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िो्य

िो्य

पा्यरी क्.    िर जा५

ककिोराला आपला रागरंग सांभाळण्यात अडचि ्ेयत ेका (धचडधचड होिे, तनरुतसाही 
ककंिा उदास िाटिे) ककंिा किातच रस िाटत नाही, मजा घेता ्ेयत नाही का?

व्यबकतरत, कौटरु ंबबक, िामाबजक, रकै्षणिक, उद्योरधंद्याच्या हठकािी ककंवा 
इतर दैनंहदन व्यविारांत दखलपात् अरा मोठ्या प्रमािात अडचिी ्ेयतात का?

ककरोरामध्ेय खालीलपकैी परुष्कळरी लक्षिे रेले २ आठवड ेबिरुतके हदवरी हदिून ्ेयत आिेत ? 

–  अ्ि्थि झोप ककंिा अतत झोप
–  भुकेच्या सि्यींमध्ेय ककंिा िजनात लक्षात 
्ेयण्याजोगा बदल 

–  आपि कुचकामी आहोत असा समज ककंिा अतत 

अपराधीपिाची भािना 
–  थिकिा ककंिा गळून गेल्याची भािना
–  एकाग्रता कमी होिे 
–  तनि्ग्यक्षमता कमकुित होिे

ककरोरामध्ेय जासत त ेतीव्र औदासिन्य आिे का ्याचे मूल्यमापन करा 

भावतनक िमस्या 
अिण्याची रक्यता 

लक्षात घ्या 
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पा्यरी     िर जा ५

 पधदत ५ कड ेजा 

–  हदसून ्ेयिारी चीड /तगमग ककंिा िारीररक अ्ि्थिता
–  बोलिे ककंिा हालचाली नेहमीपेक्षा सािकाि करिे 
–  तनरािािाद
–  आतमहत्ेयचे विचार ि कृती 
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नािीिो्य

इतर मितवाच्या एम एन एि बस्तीचे मूल्यमापन करा 

५

   िमवतषी एम एन एि बस्तीचे 
मूल्यमापन, व्यवस्ापन करून 
उपचार करा.

मानसिक िमस्यांबरोबर इतर कािी िमवतषी एम एन एि बस्ती आिे का? मानसिक 
आरोग्य िसतक्षेप प्रमरुख तकत्या प्रमािे मूल्यमापन करा. पिा >> MC
  अमंली पदाथि्ग सेिनातून होिाऱ्या आजारांबाबत मूल्यमापन करा्यला विसरू नका.पहा>>SUB
  विकासाच्या टपप्यातील विलंब/विकार असलेल्या मुलांच्या बाबतीत आकडीच्या आजाराविष्यी मूल्यमापन 
 करण्यास विसरू नका. पहा >> EPI. 

पूवषी उनमाद अवस्ेचे प्रिंर ्ेयऊन रेले का िे पडताळून पिा आणि 
नरुकत्याच घडून रेलेल्या मोठ्या नरुकिान/ रोष्टी रमावण्यावरची 

िामान्य प्रततकक्र्या का्य िोती त ेपिा. पिा >> औदासिन्य

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना :  
भ्म ककंिा आभास असू िकतात. असल्यास 
औदाससन्यािरचे उपचार करून घेिे आिश्यक. 
तज्ञांचा सलला घ्या. 

औदासिन्य अिण्याची रक्यता लक्षात घ्या 

     आतमित्या करण्याचा िरुसपष्ट धोका 
अिल्याि परुढील कारवाई पूवषी तपािून
घेऊन उपचार करा. इ्े जा >> SUI

 पधदत ६ कड ेजा 
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नािीिो्य

भावतनक, वत्गन, ककंवा ववकािाच्या टपप्यावरील िमस्या ह्या एखाद्या तिावपूि्ग 
ककंवा भीती्यरुकत पररबस्तीतून तनमा्गि झालेल्या ककंवा अरा प्रकारच्या 
पररबस्तीला प्रततकक्र्या मििून वाढलेल्या आिेत का?
िे तपािून पिा 
  धचककतसे दरम्यान विचारलेल्या माहहतीमध्ेय असे काही मुद्े ककंिा तनदान 
करण्या्योग्य जी मुलाला/ककिोराला समळिारी गैरिागिूक ककंिा हहसंाचार 
्याकड ेतनददेष करतात.

  नजीकच्या काळातील अथििा सद्य स्थितीत असलेले काही अतति्य ताि 
 तनमा्गि करिारे घटक (उदा. घरातल्या व्यकतीचा आजार ककंिा मतृ्यू, 
 आधथि्गक चिचि, जगण्याची कठीि पररस्थिती, कोिाकडून छळ ककंिा इजा 
 केली जािे)

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना
  कोिाकडून, कोिता त्ास आहे ्यासंबंधीचे 
प्शन मुलाच्या / ककिोराच्या विकासाच्या 
पातळीनुसार ्योग्य असेल ि धोक्याचे 
नसेल तवेहाच विचारािेत (उदा. ज्या 
काळजीिाहकाकडून त्ास हदला गेला 
असण्याची िक्यता आहे त्याच्या समोर 
प्शन विचारू न्ेय) 

  ककिोरांना नेहमी काळजीिाहकाच्या 
सोबतीसििा्य एकट्याने भेटा्यची संधी हदली 
जािी. 

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना :  
मरुलाला समळत अिलेल्या वाईट वारिरुकीच्या सवरूपाबद्दल 
धोक्याची लक्षिे 
 
तनदानी्य लक्षिे : 
 
  रारीररक छळ 
–  जखमा (उदा. ओरखड,े भाजल्याच्या जखमा, गळा दाबल्याच्या ककंिा 
पट्््याने, चाबकाने ककंिा इतर कोित्या ि्तूने मारल्याच्या खुिा)

 –  एखादी गंभीर जखम, ज्याबद्ल काही ्पष्टीकरि नाही ककंिा न 
पटिारं कारि हदलं जािे.

  लैंचरक छळ 
– गुपतांगािर ककंिा गुददिारािर िैद्यकी्य कारि नसलेल्या इजा 
  ककंिा लक्षिे

 –  लैंधगक संबंधांतून होिारे संसग्ग जन्य आजार ककंिा गरोदरपि.
 –  लैंधगक ित्गन (उदा. ि्याला अनुरूप नसलेलं लैंधगकतचेे ज्ञान.)
  दरुल्गक्ष 
–  अतति्य अ्िछ, गबाळे कपडे

 – कुपोषिाच्या खुिा, दातांचे अनारोग्य
  भावतनक छळ आणि इतर प्रकारची वाईट वारिूक
मूल / ककिोर ्याच्या ित्गनात ककंिा भाितनक स्थितीत झालेला 
कोिताही अचानक झालेला ककंिा दखलपात् असा बदल जो इतर 
कोित्याही कारिामुळे समजून घेता ्ेयिार नाही, उदा:

 –  विधचत् असा सभत्पेिा ककंिा तीव्र उदिेग(उदा. िांत न करण्याजोगे 
रडू)

 –  ्ितःला इजा करून घेिे ककंिा इतरांत न समसळिे
 –  आक्मकता ककंिा घरातून पळून जािे
 –  कोिाही िडीलधाऱ्या व्यकतींकडून (भेदभाि रहहत) मा्ेयची अपेक्षा 

करिे
 –  कपड्यात संडास ककंिा लघिी करिे, अगंठा चोखिे अिी लक्षिे 

नव्यानेच उद्भििे

काळजीवािक व मलू/ककरोर ्यांच्यातील परसपर कक्र्ेयचे पलैू
  काळजीिाहका कडून प्ततसाद न देिारे ित्गन, वििषेतः तानह्या 
मुलाच्या बाबतीत (उदा. मूल घाबरलं असेल, त्याला लागलं असेल, त े
आजारी असेल अिा िेळी त्याची काळजी न घेिे, त्याला बरे िाटेल 
अिी कृती न करिे.)
 धचडखोरपिा करिे ककंिा दलु्गक्ष करिे.
  अ्योग्य प्कारच्या धमक्या देिे(उदा. मुलाला / ककिोराला िाळीत 
टाकिे) ककंिा कडक सि्त

  गरज भासल्यास, बालसंरक्षि सेिांकड ेपाठिा
  तिािजन्य घटक िोधा ि उपा्य ्योजना करा
  मुलाला/ककिोराला सुरक्क्षतता समळिून देण्याला प्ाधान्य द्या
  मुलाला/ ककिोराला असा विशिास द्या की सि्गच मुलांना / ककिोरांना िाईट 
 िागिुकीपासून संरक्षि समळण्याची गरज असत.े
  िाईट िागिूक समळत असल्यास कोिाची, कुठून मदत समळू िकेल ्याची 
 माहहती द्या.
  अधधकच्या आधाराची व्यि्थिा करा, तजज्ञांचा सलला घेण्याकररता पाठिा.
  ्योग्य ि आिश्यक असेल ततथेि का्यदेतज्ञ् तसेच िसाहतींतून समळिाऱ्या 
 मदतगारांिी संपक्ग  साधा.
   अधधकच्या मनोसामासजक उपचारांची उप्ुयकतता विचारात घ्या.
  उपचाराथि्ग पुनभदेटी होत राहतील ्याची खात्ी करून घ्या. 
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घरातील वातावरिाचे मूल्यमापन करा  

६
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काळजीवािकांना एम एन एि बस्ती आिे का जी मरुलाची / ककरोराची 
काळजी घेण्याच्या त्यांच्या करु वतीवर पररिाम करत आिेत ? 

खास करून औदाससन्य आणि व्यसनातून झालेले आजार आहेत का त ेलक्षात घ्यािे 

     काळजीवािकांच्या एम एन एि बस्तीचे 
मूल्यमापन, व्यवस्ापन करा. 

    उपचारपद्धती २.६ बघा (काळजीवािक आधार)

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना :
»  काळजीिाहकांमधील औदाससन्य 

त्यांच्या मुलातील/ ककिोरातील 
भाितनक, ित्गिूक ि विकासाच्या 
टपप्यािरील विकारांमध्ेय भर घालतात. 

मरुलाला खेळण्यािाठी, िामाबजक आतंरकक्र्ेयिाठी व िंपका्गिाठी घरात 
परुरेरी िंधी समळत ेका? 
खालील प्ररन ववचारा:

      मूल जा्तीत जा्त िेळ कोिाबरोबर घालिते ?
    तुमही / त ेमुलाबरोबर कसे खेळतात? ककती िेळा? 
    तुमही/त ेमुलािी कसा संपक्ग  साधता(त) / बोलता(त)? ककती िेळा?

   मुलाच्या ि्यानुसार त्याला उततजेन कसे द्यािे ्याबद्ल 
ि पालकतिाबद्ल सलला समळिून द्या.मुलांच्या 
विकासादरम्यान घेण्याची काळजी ्याबद्ल माहहती द्या. 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/care_child_development/en/

    मुलाला अधधक आधार समळिून देण्याची गरज लक्षात 
घ्या, सजथेि मुलांच्या संरक्षि सेिा उपलबध असतील 
ततथेि त्या समळिून देण्याची गरज लक्षात घ्या. 
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नािी

नािी

िो्य

िो्य

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना : 
»  प्शन विचारिे मुलाच्या /ककिोराच्या विकासाच्या 

पातळीला ्योग्य ि सुरक्क्षत असल्यास त्यालाच 
प्त्यक्ष ्या बाबतीत विचारा.

   काळजी घेिाऱ्याला मुल / ककिोर ्याला िाळेत जाण्याचे 
महति सिकिा ि सिक्षिाची सो्य कुठे होऊ िकत े
्याबद्ल माहहती पुरिा. 

मूल/ककरोराच्या बाबतीत खालील रोष्टी घडत आिेत का? 

   धमकािले /घाबरिले जातं आहे ककंिा चेष्टेचा विष्य बनिले 
जात्ेय का?

   सहभागी होिे ि सिकिे जमत नाही का??
   िाळेत जाण्याची इचछा नाही/जा्यला नकार देत आहे का?

 CMH २ (व्यि्थिापन) पहा 

    परिानगी समळाल्यािर सिक्षक ि िाळेतील इतर 
कम्गचाऱ्यांिी संपक्ग  साधा. व्यि्थिापन २.७ पहा.

    िाळेत गैरहजेरी असेल तर मुलाला/ककिोराला 
लिकरात लिकर पुनहा िाळेत जा्यला मदत करा 
आणि त्याच्या गैरहजेरीची कारिे िोधून काढा.

CHILD & ADOLESCENT MENTAL & BEHAVIOURAL DISORDERS  Assessment

राळेतील वातावरिाचे मूल्यमापन करा :

७

मूल / ककरोर राळेत जात आिे का ? 
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»  मुलाच्या /ककिोरांच्या ्िा््थ्याबद्ल माग्गदि्गन द्या.(२.१)

»  काळजी घेिाऱ्याला पालकतिासंबंधीसलला ि मानसिा्त्ी्य 
सिक्षि द्या. विकासाच्या टपप्यातील विकारांविष्यी 
माग्गदि्गन द्या. (२.२ व २.३)  

»  काळजीिाहकास आधार द्या. (२.६)

»  सिक्षक ि िाळेतील इतर कम्गचारी ्यांचा सह्योग घ्या 
(२.७)

»  ि्तीतील पुनि्गसन सेिांसारख्या उपलबध असलेल्या 
सुविधांिी संधान जोडून द्या.

»  पालकति कौिल्य प्सिक्षि उपलबध असेल तवेहा देऊ 
करा. (२.८)

»  विकासाच्या टपप्यातील आजार असलेल्या मुलांना 
्या आजारांचे तनदान करून सलला देिाऱ्या ि उपचाराचे 
तन्योजन करिाऱ्या तज्ञांकड ेआणि कुटंुब तन्योजन 
तज्ञांकड ेपाठिा.  

»  उपचाराथि्ग पुनभदेटीसाठी ३ महहन्यांतून एकदा ककंिा गरज 
असल्यास अधधक िेळा ्ेयतील ्याची खात्ी करून घ्या.  

»    औषधे देऊ न्ेयत.

ववकािाच्या टपप्यातील ववलंब / आजार

» मुलाच्या /ककिोरांच्या ्िा््थ्याबद्ल माग्गदि्गन द्या.
 (२.१)

» ित्गन सुधारण्यासंबंधी माग्गदि्गन उपलबध करून द्या.
 (२.३)

»  तिािजन्य घटक तपासून पहा आणि त्यांिर उपचार 
करा. तिाि कमी करा ि सामासजक आधार सबळ 
करा. 

»    सिक्षक ि िाळेतील इतर कम्गचारी ्यांना संपका्गत घ्या. 
सह्योग घ्या (२.७)

»   ि्तीतील इतर उपलबध सेिांिी संधान जोडून द्या .

»   उपचाराथि्ग पुनभदेट होण्याची संधी द्या.  

वत्गन िमस्या

»  मुलाच्या /ककिोरांच्या ्िा््थ्याबद्ल माग्गदि्गन द्या. (२.१)

»  काळजीघेिाऱ्याला पालकतिासंबंधीसलला ि मानसिा्त्ी्य 
सिक्षि द्या. ित्गन सुधारण्याविष्यी माग्गदि्गन समळिून द्या. 
(२.२ व २.३)

»     तिािजन्य घटक तपासून पहा आणि त्यांिर उपचार करा. 
तिाि कमी करा ि सामासजक आधार सबळ करा. 

»   काळजीिाहक आधार समळिून द्या. (२.६)

»     सिक्षक ि िाळेतील इतर कम्गचारी ्यांचा सह्योग घ्या. (२.७)

»  ि्तीतील इतर उपलबध सेिांिी संधान जोडून द्या.

»   पालकतिाच्या कौिल्यांचे प्सिक्षि उपलबध असेल तवेहा त े
समळिून घ्या (२.८)

»   ित्गन उपचार प्कक््या उपलबध असतील तवेहा त्या समळिून 
देण्याची आिश्यकता लक्षात घ्या. (२.८)

»     िरील सि्ग उपा्य ्योजना तनष्फळ ठरल्या आणि जर 
मुलाला एकाग्रतचेी कमी ि अततचंचलता हा आजार असेल 
आणि मूलाचे ि्य कमीत कमी ६ िषदे असेल तर त्याला 
समथिाइलफेनीडटे उपचार देण्यासाठी तजज्ञांकड ेपाठिा.  

»     धचकीतसा पुनभदेटी ३ महहन्यांतून एकदा ककंिा आिश्यक 
असल्यास त्याहून अधधक िेळा ्ेयतील ्याची खात्ी करून घ्या. 

 

एकाग्तचेी कमी व 
अततचंचलता आजार (ADHD)

१ २ ३
पधदत पधदत पधदत

CMH २    व्यवस्ापन 
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»  मूल / ककिोर ्याच्या ्िा््थ्यासाठी माग्गदि्गन समळिून 
द्या. (२.१)

»  काळजीघेिाऱ्याला मानसिा्त्ी्य सिक्षि ि 
पालकततिासंबंधी सलला द्या. (२.२)  

»  तिािजन्य घटक िोधून त्यािर उपा्य करा, ताि कमी 
करा आणि सामासजक आधार सबळ करा.

»  सिक्षक ि िाळेतील इतर कम्गचारी ्यांचा सह्योग घ्या. 
(२.७)

»    ि्तीतील इतर उपलबध सुविधांिी संधान जोडून द्या.

भावतनक िमस्या 
५

»    औषधोपचारांचा विचार उपचारांच्या सुरुिातीलाच 
असजबात करू नका. 

»    बारा िषाांखालील मुलांना औषधे सलहून देऊ नका.

»   मूल/ककिोर ्याच्या ्िा््थ्यासाठी माग्गदि्गन समळिून द्या. 
(२.१)

»    काळजीघेिाऱ्याला मानसिा्त्ी्य सिक्षि द्या. 
(२.२ व २.५)  

»     काळजीिाहकास आधार समळिून द्या. (२.६)

»  सिक्षक ि िाळेतील इतर कम्गचारी ्यांचा सह्योग घ्या. (२.७)

»     ि्तीतील इतर उपलबध सुविधांिी संधान जोडून द्या.

»    तिािजन्य घटक िोधून त्यािर उपा्य करा, ताि कमी 
करा आणि सामासजक आधार सबळ करा. 

»  पालकति कौिल्य प्सिक्षि उपलबध असेल तवेहा त ेदेिे 
विचारात घ्या. (२.८)  

»  ित्गन उपचारांसाठी ककंिा आतंरकक््या उपचारांसाठी 
पाठिण्याचा विचार करा. 

»  जेवहा मानसिा्त्ी्य उपचार तनष्फळ ठरतील तवेहा 
फलुओसकसटीन सुरु करण्यासाठी तजज्ञांकड ेपाठिा ( इतर 
कोितहेी SSRIs ककंिा TCAs िापरू न्ेयत.) >> DEP 
मध्ेय औषधांचा तपिील पहा. 

»    दर तीन महहन्यांतून एकदा ककंिा आिश्यकता असल्यास 
जा्त िेळा उपचाराथि्ग पुनभदेटी होतील ्याची खात्ी करून 
घ्या.  

भावतनक ववकार ककंवा औदासिन्य 

६

»  मूल / ककिोर ्याच्या ्िा््थ्यासाठी माग्गदि्गन समळिून 
द्या. (२.१)

»  काळजीिाहकास मानसिा्त्ी्य सिक्षि ि पालकतिाबद्ल 
सलला समळिून द्या. (२.२)   

»  ित्गन सुधारण्यासाठी माग्गदि्गन समळिून द्या. (२.३)

»  तिािजन्य घटक िोधून त्यािर उपा्य करा, ताि कमी 
करा आणि सामासजक आधार सबळ करा.

»  काळजीिाहक आधार समळिून द्या. (२.६)

»     सिक्षक ि िाळेतील इतर कम्गचारी ्यांचा सह्योग घ्या. 
(२.७)

»  पालकति कौिल्य प्सिक्षि उपलबध असेल तवेहा त ेदेिे 
विचारात घ्या. (२.८)

»   ि्तीतील इतर उपलबध सुविधांिी संधान जोडून द्या.

»  दर तीन महहन्यांतून एकदा ककंिा आिश्यकता असल्यास 
जा्त िेळा उपचाराथि्ग पुनभदेटी होिार ्याची खात्ी करून 
घ्या.  

»   ित्गन उपचार उपलबध असतील तवेहा त ेकरून घेिे 
विचारात घ्या. (२.८)

»     कोितहेी औषधोपचार देऊ नका.

वत्गन ववकार 

४

CHILD & ADOLESCENT MENTAL & BEHAVIOURAL DISORDERS  Management

पधदत पधदत पधदत
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२.१  मूल/ ककरोर ्याच्या मानसिक सवास्थ्याला व 
का्य्गरकतीला उततजेन देण्यािाठी मार्गदर्गन

काळजीवािकांना खालील रोष्टी करण्याि प्रोतिािन द्या :

     मुलांबरोबर मौजमजेच्या का्य्गक्मात सहभागी होण्यासाठी िेळ 
देिे. मुलािी / ककिोरािी बोलिे, त्याच्यािी खेळिे  
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/
documents/care_child_development/en/

     मुलाचे /ककिोराचे महििे ऐकिे ि समजून घेिे, आदर करिे. 

     त्यांना घाबरिून त्ास हदला जात असेल, घरामध्ेय तसेच 
िाळेमध्ेय, ि्तीमध्ेय हहसंाचार इत्यादी िाईट िागिूक समळत 
असेल तर त्यापासून संरक्षि देिे. 

     त्यांच्या जीिनात महतिाचे बदल होिार (उदा. ि्यात ्ेयिे, 
िाळेची सुरुिात, भािंडांचे आगमन ) हे आधीपासून लक्षात घेिे 
आणि आधार देिे. 

मूल/ककरोर ्यांना खालील बाबतीत उततजेन द्या व मदत करा :

  परुरेरी झोप घेिे. झोपण्याच्या िेळा / सि्यी ्यामध्ेय तन्यसमतता 
आिण्यास उततजेन द्या. टी.वही. ि इतर ततसम उपकरिे 
झोपण्याच्या खोलीतून / जागेपासून दरू हटिा 

     तन्यसमत खािे. सि्ग मुलांना ि ककिोरांना दररोज तीन जेििे 
(सकाळचा नाशता, दपुारचे ि रात्ीचे जेिि) ि काही खाद्यपदाथि्ग 
आिश्यक असतात. 

     रारीररक श्रम करिे. ५ त े१७ िषा्गची मुलं सक्षम असतील 
तर ६० समतनटे त ेअधधक िेळ त्यांनी िारीररक श्म 
रोजची कामे, खेळ ्या ्िरूपात करा्यला हिेत. पहा 

www.who.int/dietphysicalactivity/publications/
recommendations5_17years

     िाळा, ि्ती ि इतर हठकािच्या सामासजक का्य्गक्मांमध्ेय 
सजतका िक्य होईल तततका सहभाग घेिे. 

  विशिासपात् समत् ि कुटंुत्ब्यांसमिेत िेळ घालििे.

    अमंली पदाथि्ग, दारू, तनकोटीन ्या गोष्टी टाळिे.

२.२  व्यकतीला व काळजी घेिाऱ्याला मानिरासत्ी्य 
सरक्षि देिे व पालकतवाबद्दल िलला देिे. 

     काळजीघेिाऱ्याला आणि मुलाला/ककिोराला (विकासातील) विलंब 
ककंिा सम््ेयबद्ल समजािून सांगिे ि त्यांच्यातील िकती्थिाने 
ओळखण्यास मदत करिे. 

     काळजीिाहक ि मूल / ककिोर ्यांचे त्यांनी घेतलेल्या 
मेहनतीबद्ल कौतुक करा.

     भाितनक, ित्गिूक ककंिा विकासाच्या टपप्यातील विलंब ककंिा 
आजार असलेल्या मुलाचे/ककिोरांचे पालकति ही आनंददा्यी बाब 
असली तरी ती खूप आवहानातमकही असत ेहे काळजीघेिाऱ्याला 
समजािून सांगा.

    मानससक आजार असलेल्या व्यकतीला आजार असल्याबद्ल दोष 
देऊ न्ेय हे समजािून सांगा. मा्ेयने आधार देण्यासाठी, पे्म ि 
आपुलकी दाखिण्यासाठी काळजीिाहकांना उततजेन द्या.

    व्यकतीच्या आणि कुटंुबाच्या मानिी्य अधधकारांचे संरक्षि करा 
आणि उततजेन द्या. हे अधधकार ि सनमान संभाळण्याबाबत 
जागरूक रहा.

    काळजी घेिाऱ्याला िा्तििादी अपेक्षा ठेिण्यास मदत करा 
आणि त्यांच्या मुलासारखी/ककिोरसारखी स्थिती असलेल्या 
इतर काळजीिाहकांिी संपक्ग  साधून पर्परांचा आधार घ्या्यला 
उततजेन द्या.

२.३ वत्गन िरुधारण्यािाठी मार्गदर्गन 
काळजीवािकांना खालील बाबतीत उततजेन द्या : 
   मुलािी दररोज खेळिे ्यासारख्या गोष्टींतून त्याच्याकड ेपे्मपूि्गक 

लक्ष देिे. ककिोराला त्यांच्यािी बोलण्याची संधी देिे. 

     मूल /ककिोर ्याला कोित्या गोष्टी करू द्या्यच्या आणि कोित्या 
नाही ्याबाबत सातत्य राखिे. मुलाने का्य करािे का्य करू न्ेय 
्याबाबतीत साध्या, ्पष्ट तसेच थिोडक्यात सूचना देिे. 

     मूल/ककिोर ्याला त्याच्या क्षमतनुेसार घरातील दैनंहदन कामे 
करा्यला देिे आणि काम केल्यािर त्याबद्ल त्याचे लगेचच 
कौतुक करिे. 

     चांगले ित्गन हदसून आल्यािर मूल/ककिोर ्याचे कौतुक करिे 
ककंिा बक्षीस देिे. सम््या्युकत ित्गनाच्या िेळी बक्षीस न देिे. 

     कठोर कबुलीजबाब ककंिा पुढे हदसून ्ेयिारे कठीि प्संग 
टाळण्याचे माग्ग िोधून काढिे.

     अतत महतिाच्या सम््याप्धान ित्गनालाच फकत सिक्षा देण्याचा 
प्ततसाद देिे. सिक्षेची तीव्रता कमी करिे (उदा. बक्षीस रद् 
करिे, मौजमजेच्या गोष्टी करू न देिे) आणि कौतुक करण्याच्या 
तुलनेत सिक्षा कमी िेळा देिे. 

     आपला राग िांत होईप्यांत मूल / ककिोर ्याच्यािी चचा्ग करिे पुढे 
ढकलिे. टीका करिे, ओरडून बोलिे, नािं ठेििे ्या गोष्टी टाळिे. 

     धमक्या न देिे ि िारीररक सिक्षा न करिे. मूल / ककिोर 
्याचा िारीररक छळ कधीही न करिे. िारीररक सिक्षा केल्याने 
मूल ि काळजीिाहक ्यांच्या नात्यािर दषु्पररिाम होतो. तसेच 
इतर पद्धतींइतकी ही पद्धत पररिामकारक नाहीं, त्यामुळे उलट 
ित्गन अधधक त्बघडू िकत.े

     ककिोराला ि्याला अनुरूप खेळ खेळण्यास (उदा.्पधा्गतमक खेळ, 
धचत्कला ि इतर छंद ) उततजेन देिे. ककिोराला त्याच्या ि्याला 
अनुरूप अिी व्यािहाररक मदत देिे (उदा. गहृपाठ ककंिा इतर 
जीिनकौिल्ेय). 

   कोितीही सम््या ककंिा आजार नसलेल्या 
मुलांना, ककिोराना ि काळजीिाहकांनाही हे 
माग्गदि्गन देता ्ेयईल.

   ज्या मुलांना /ककिोरांना ित्गन सम््या आहेत, त्यांना ित्गन विकार 
असल्याची िंका नसली तरी त्यांच्या काळजीिाहकांना ित्गिूक 
सुधारण्याबाबतचे माग्गदि्गन देता ्ेयईल.

मनोिामाबजक िसतक्षेप
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२.४  ववकािाच्या टपप्यातील ववलंब / ववकाराबाबतीत 
मानिरासत्ी्य सरक्षि

 
काळजी घेिाऱ्याला खालील रोष्टींिाठी उततजेन द्या:

  मुलाची िसकत्थिाने कोिती ि त ेकिात कमजोर आहे, त े
कोित्या पद्धतीने लिकर सिकत,े कोित्या गोष्टींनी त्याला ताि 
्ेयतो, किाने आनंद होतो, सम््याप्धान िागिुकीची कारिे का्य 
आहेत, कोित्या गोष्टी त्यापासून त्याला पराितृत करतात हे सारे 
समजून घेिे.   

  मूल कसे सपंक्ग  साधत,े प्ततसाद देत े(िबदांचा िापर, खािाखुिा, 
हािभाि, इतर ित्गन ) हे समजून घेिे. 

  आपल्या दैनंहदन जीिनातील कामांमध्ेय आपल्याबरोबर 
मुलाला गुंतिून घेऊन ि त्याच्याबरोबर खेळ खेळून त्याच्या 
विकासाला चालना देिे. 

  आनंददा्यी, गमतीदार ि सकारातमक कामांतून मुले उततम 
सिकतात. 

  दैनंहदन जीिनातील कामांमध्ेय एकेक करून छोट्या छोट्या 
कामांपासून सुरुिात करून मुलांना सहभागी करून घेिे. मूल 
सिकू िकेल ि त्याला प्त्ेयक छोट्या कृतीला बक्षीस देता ्ेयईल 
अिा छोट्या छोट्या सोप्या कृतींमध्ेय ककचकट कामांना विभागिे. 

  खािे, खेळिे, अभ्यास करिे, झोपिे ्या सि्ग दैनंहदन गोष्टींचे 
एक तन्यसमत िेळापत्क आखिे जेिेकरून कधी का्य करा्यचे 
आहे ्याची मुलाला ्पष्ट कलपना असेल. 

  सिकण्यास उद्युकत करिारे असे िातािरि ठेििे. बोला्यला 
कुिीच नाही अिा पररस्थितीत मुलाला तासनतास एकटं ठेििे 
टाळिे. टी. वही. पहािे ि इलेकट्ोतनक गेमस खेळिे ्यांिर िेळेची 
म्या्गदा लागू करिे.

  अध्गिेळ का होईना, त्यांना िक्य तततका िेळ िाळेच्या 
िातािरिात, िाळेच्या मुख्य प्िाहात राहू देिे.

  समतोल सि्त ठेििे. मूल /ककिोर जेवहा चांगले काम करेल 
तवेहा त्याला बक्षीस देिे. टाळण्यासारख्या गोष्टीकडून लक्ष 
दसुरीकड ेिळििे. 

     सम््याप्धान ित्गन असेल तवेहा धमकी ककंिा िारीररक 
सिक्षा हे प्कार न करिे.

    विकासाच्या टपप्यातील आजार असलेल्या 
व्यकतींना बरेचदा संबंधधत ित्गन सम््या असू िकतात ज्या 
हाताळिे काळजीिाहकांना कठीि जात.े ित्गन सुधारण्यासाठीचे 
माग्गदि्गन पहा. (२.३) 

    व्यकतीच्या आणि करु टरु ंबाच्या मानवी्य अचधकारांचे िंरक्षि करिे 
आणि उततजेन देिे. िे अचधकार व िनमान िंभाळण्याबाबत 
जाररूक राििे.

 – सं्थेिमध्ेय ठेििे टाळण्यासंबंधी काळजी घेिाऱ्याला सिक्क्षत 
  करा. 
 – आरोग्यविष्यक माहहती ि सेिा ्यांची उपलबधी िाढिा. 
 – िाले्य सिक्षि ि इतर प्कारच्या सिक्षिाच्या सो्यीची 
   उपलबधता िाढिा.
 – व्यिसा्यांची उपलबधता िाढिा. 
 – कुटंुबातील ि सामासजक जीिनातील सहभाग िाढिा.

२.५  ककरोरांमधील भावतनक िमस्या/ववकार व 
औदासिन्य ्यािंबंधी मानिरासत्ी्य सरक्षि

     पालकांचा घट्फोट ककंिा त्यांच्यापकैी कुिाला असलेला मानससक 
आजार अिा प्कारच्या कौटंुत्बक िातािरिातील तिािजन्य 
पररस्थितीबद्ल बोला. सिक्षकांच्या मदतीने िाले्य िातािरिातील 
संभाव्य प्ततकूल प्संग िोधून काढा.  

     काळजीिाहकाबरोबर ि कुटंुत्ब्यांबरोबर चांगल्या पद्धतीनं िेळ 
घालिता ्ेयईल अिी संधी समळिून द्या. 

     मुलाला /ककिोराला मौजेच्या गोष्टी आणि सामासजक का्य्गक्म 
्यात सहभाग चालू ठेिण्यास (पुनहा सुरु करा्यला) उततजेन द्या 
ि मदत करा. 

     मुलाला/ककिोराला तन्यसमत िारीररक श्माच्या कृती चालू 
ठेिा्यला, हळू हळू िेळ िाढित न्या्यला उततजेन द्या. 

     शिसनकक््या, हळूहळू होत जािारे ्ना्यूंचे सिधथिलीकरि ि 
ततसम सां्कृततक कृती ्यांचे प्सिक्षि मुलाला/ ककिोराला तसेच 
काळजीघेिाऱ्याला देण्याची आिश्यकता विचारात घ्या. 

     केवहा का्य करा्यचे हे कळेल असा सकाळच्या ि रात्ीच्या 
िेळेचा तनत्यक्म त्यार करा. झोपण्याच्या तन्यसमत सि्यींना 
प्ोतसाहन द्या. खािे, खेळिे, अभ्यास करिे आणि झोपिे ्यांचे 
हदिसाकाठचे तन्यसमत िेळापत्क त्यार करा.

     तीव्र ि अिा्ति भीतीसाठी:

 –  मूल / ककिोर जेवहा निीन काही करण्याचा प््यतन करेल ककंिा 
एखादं धाडस करेल तवेहा त्याचे कौतुक करा ककंिा त्याला 
बक्षीस द्या.

 –  कठीि प्संगाला तोंड देण्यासाठी एकेक करून एक छोटी 
कृती करा्यचा सराि करा्यला मदत करा. (उदा. मूल 
जर काळजीिाहकापासून दरू जा्यला घाबरत असेल तर 
काळजीिाहक जिळपास असताना मुलाने एकट्याने खेळण्याचा 
िेळ हळूहळू िाढित नेिे. )

 –  मुलाच्या भािनांची आणि धचतंांची दखल घ्या आणि त्याला 
आपल्याला कसली भीती आहे त ेकबूल करा्यला उततजेन द्या. 

 –  भीती िाटिारी पररस्थिती तनमा्गि झाली तर कसे तोंड द्या्यचे 
त्याचे तनराकरि करा्यला मुलाला/ककिोराला मदत करा.

 
     भाितनक आजार असिे तनत्याचे /सामान्य आहे, कोिालाही त े

होऊ िकतात हे समजािून सांगा. भाितनक आजार होिे ्याचा 
अथि्ग असा होत नाही की ती व्यकती कमजोर ककंिा आळिी आहे.

     भाितनक आजारांमुळे विनाकारि तनरािचेे आणि कुचकामी 
असल्याचे विचार ्ेयऊ िकतात. एकदा का आजारात सुधारिा 
झाली की ्या विचारांतही सुधारिा होण्याची िक्यता असत ेहे 
समजािून सांगा.

     व्यकतीच्या हे लक्षात आिून द्या की आतमघाताचे ककंिा 
आतमहत्ेयचे विचार ्ेयत आहेत असे ध्यानात ्ेयताच एखाद्या 
विशिासातील व्यकतीला सांगािे ि लगेच मदतीसाठी तनघून ्यािे.   

CHILD & ADOLESCENT MENTAL & BEHAVIOURAL DISORDERS  Management
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२.६ काळजीवािकाि आधार
     मुलाच्या/ककिोराच्या आजाराचा काळजीिाहकािर ककतपत पररिाम 

झाला आहे हे तपासून पहा आणि त्याला व्यसकतगत, सामासजक 
तसेच मानससक आरोग्याच्या गरजांबाबत आधार द्या. 

     त्याच्या कौटंुत्बक जीिनासाठी, नोकरी, सामासजक का्य्गक्म आणि 
आरोग्य ्यासाठी आिश्यक तो आधार ि साधने समळिून द्यािी. 

     त्याच्या विश्ांतीसाठी काळजीिाहक (विशिासपात् काळजीिाहक 
जो काही काळाकररता काळजी घेईल) समळिून द्यािा,खास करून 
मुलाला जर विकासाच्या टपप्यातील विकार असेल. 

     कुटंुबाला सामासजक ि कौटंुत्बक सम््या हाताळण्यासाठी आधार 
द्या ि सम््या सोडिण्यासाठी मदत करा. 

२.७  सरक्षक व राळेतील इतर कम्गचारी ्यांचा 
ििभार

 
     मूल/ककिोर ्यांची परिानगी समळाल्यािर सिक्षकांिी सपंक्ग  

साधा. त्यांना सलला द्या/ मुलाला सिकताना कसा आधार 
द्या्यचा आणि िाळेतील का्य्गक्मात कसे सहभागी करून घा्यचे 
्या विष्यी ्योजना त्यार करा.

     मुलाचा/ककिोराचा आजार त्याचे सिकिे, ित्गन, सामासजक क्षमता 
्यािर पररिाम करत आहे ि ्याबाबतीत सिक्षक त्याला काही 
मदत करू िकतात हे सिक्षकास समजािून सांगा. 

     मुलाच्या भाितनक आरोग्यािर ि अभ्यासािर दषु्पररिाम करिारी 
तिािजन्य पररस्थिती का्य आहे त ेविचारून घ्या. मुलाला जर 
धचडिून घाबरिलं जात असेल तर हे थिांबिण्यासाठी सिक्षकास 
्योग्य ती कारिाई करण्याचा सलला द्यािा. 

     मुलाला िाळेतील का्य्गक्मांमध्ेय गुंतिण्यासाठी, त्याचा अभ्यास, 
समािेि ि सहभाग सोपा होण्यासाठी मदत वहािी महिून ्युकत्या 
िोधा . 

     िोप्या ्यरुकत्या:

 –  मूल /ककिोर ्याला त्याची कौिल्ेय िापरण्यासाठी, त्याच्यातील 
िसकत्थिानांचा िापर करण्यासाठी संधी समळिून द्या. 

 –  मुलाला िगा्गत पुढच्या बाकािर बसिा. 

 –  विद्या्थ्या्गला आकलनासाठी ि हदलेले काम पूि्ग करण्यासाठी 
जा्तीचा िेळ द्या. 

 –  हदलेलं काम जा्त लांबलचक असेल तर त्याचे लहान लहान 
भाग करा ि एकेक भाग एका िेळी पूि्ग करण्यास द्या. 

 –  प््यतन केल्याबद्ल जा्त कौतुक करा ि ्यिाबद्ल बक्क्षस द्या.  

 –   धमकी ककंिा िारीररक सिक्षा देऊ नका, अतत टीका करू 
नका.

 –  ज्या विद्या्थ्या्गला िगा्गत जा्तच अडचिी ्ेयत असतील 
त्याच्यासाठी िगा्गत ्ेयऊन ि्ैयसकतक लक्ष देण्याकररता 
्ि्यंसेिक नेमा ककंिा जो आधार देऊ िकेल ककंिा अभ्यासात 
मदत करू िकेल अिा विद्या्थ्या्गिी त्याची जोडी जमिून द्या. 

 –  मूल / ककिोर ्याने िाळा सोडली असेल तर त्याच्यासाठी हळू 
हळू िाढत्या पुनस्गमािेिाचा का्य्गक्म बनिून त्याला लिकारात 
लिकर पुनहा िाळेत ्ेयण्यास मदत करा. पुनस्गमािेिन काळात 
त्याला परीक्षा ि प्शनमंजुषा ्यातून सूट द्या.  

२.८  िंक्क्षपत मानिोपचार
्या माग्गदसि्गकेमध्ेय, संक्क्षपत मानसोपचार करण्याबाबतची पद्धत 
समाविष्ट केलेली नाही. विकासातमक विलंब ि विकार असलेल्या 
मुलांच्या काळजीिाहकांसाठी जागततक आरोग्य संघटनेने पालकांसाठी 
कौिल्य सिक्षि पुस्तका त्यार केली असून ती विनंती केल्यास 
उपलबध होऊ िकत.े

मनोिामाबजक िसतक्षेप (CONT.)
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नािीिो्य

व्यकती िरुधारत आिे का ? 
मूल/ककिोर ्याची लक्षिे, ित्गन आणि का्य्गिकती ्यांचे प्त्ेयक 

उपचाराथि्ग पुनभदेटीमध्ेय पुनमू्गल्यमापन करा ि त्यांिर लक्ष ठेिा . 

िरुधारिेचे मूल्यमापन करा
१

»  ्योग्य असे अधधकचे मानसिा्त्ी्य सिक्षि आणि पालकतिाबद्लचे सलले द्यािेत.   
»  मनोसामासजक उपचारांचा फेरविचार करािा ि उपचारांचे तन्योजन आिश्यकतेनुसार 
बदलािे. 
» तन्यसमत उपचाराथि्ग पुनभदेटी घ्याव्यात. 

लक्षिे वा का्य्गक्षमतमेध्ेय ६ महिन्यात िरुधारिा न हदिून आल्याि : 
 »  अधधक उपचार उपलबध असल्यास द्यािे.

»   आिश्यकतनुेसार उपचाराथि्ग पुनभदेटीमध्ेय िाढ करािी.

»  पुढील तपासिी तसेच उपचारांकररता तज्ञ उपलबध असल्यास त्यांच्याकड ेपाठिािे. 

»  तन्योसजत उपचार सुरु ठेिा ि लक्षिे थिांबेप्यांत ि 
टळेप्यांत उपचाराथि्ग पुनभदेटी चालू ठेिा. 

»  अधधकचे मानसिा्त्ी्य सिक्षि आणि पालकतिाबद्लचे 
सलले द्यािेत. 

»  औषधोपचार िरुरु अिल्याि तज्ञांच्या सलल्याने 
औषधाची मात्ा हळूहळू कमी करािी. 

»  जर औषधोपचार चालू नितील तर, लक्षिे बरी होऊन 
मूल /ककिोर रोजच्या जीिनात का्य्गक्षम झाला की 
उपचाराथि्ग पुनभदेटी हळूहळू कमी करत आिाव्यात.

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना

»  तपासिीच्या दरम्यान एकापेक्षा अधधक 
प्कारची गैरिागिूक समळत असल्याचे 
लक्षात आल्यास मुलाला/ककिोराला 
सततची समळत असलेली गैरिागिूक 
ि त्यातून असलेला धोका ्यांचा 
आढािा घ्यािा.

पा्यरी     िर जा२

CMH ३    पाठपरुरावा 
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तन्यसमत मूल्यमापन करा
२

प्रत्ेयक भेटीत :
»  ५ िषाांखालील मुलांच्या विकासाच्या टपप्यांच्या पातळीची पाहिी करा. 
»  निीन काही सम््या उद्भिली आहे का, मनःस्थितीिी संबंधधत तसेच 

विकास, ित्गन ककंिा अध्य्यन संबंधधत काही लक्षिे हदसून ्ेयत आहेत 
का, ्यािर लक्ष ठेिा. ककिोरांच्या बाबतीत मनःस्थिती खालाित 
चालली आहे का (धचडधचड े होिे, सहजपिे ितैागिे / हताि होिे, 
मरगळून जािे ककंिा दःुखी होिे) ककंिा आतमहत्ेयचे विचार ्ेयत 
आहेत का ्याची तपासिी करा. मनःस्थिती खालािलेली िाटली तर 
पुनहा पा्यरी क्. ४ कड ेमागे जा. आतमहत्ेयचे विचार हदसून आले तर 
>> SUI कड ेजा. 

»  घरातील, िाळेतील ि कामाच्या हठकािातील तिािजन्य 
मनोसामासजक घटक कोित ेआहेत तसेच हहसेंचा धोका आहे का, 

इतर कोित्या प्कारची गैरिागिूक समळत आहे का त ेिोधून त्यािर 
बोला.

»  मूल / ककिोर ्याला कौटंुत्बक ि सामासजक जीिनात सहभागी 
होण्याच्या संधी ककती आहेत हे तपासून पहा. 

»  काळजीिाहकाच्या का्य गरजा आहेत, कुटंुबाला काही मदत उपलबध 
आहे का हे तपासून पहा. 

»  िाळेतील हजेरीिर लक्ष ठेिा. 
»  उपचारांच्या तन्योजनाचे पुनरािलोकन करा आणि मनोसामासजक 

उपचार प्कक््या पाळल्या जात आहेत का ्यािर लक्ष ठेिा.  
»  औषधोपचार चालू असल्यास औषधांची तन्यसमतता, दषु्पररिाम, ्योग्य 

मात्ा ्यांची  समीक्षा करा. 

चचककतिेिाठी उप्यरुकत िूचना :

»  उपचाराथि्ग पुनभदेटीमध्ेय सहभागी असलेल्या 
पालक ि काळजीिाहक ्यांच्यापासून बाजूला 
घेऊन ककिोरािी एकट्यािी बोलण्याचे 
तन्योजन करा. ्या भेटीत आरोग्याची काळजी 
घेण्याविष्यी जी चचा्ग होईल त्याबद्लच्या 
गोपनी्यतचेे ्िरूप ्पष्ट करा. कोित्या 
पररस्थितीत ्या चचदेची माहहती पालकांकड े
ककंिा इतर मोठ्या मािसांकड ेउघड केली 
जाईल ्याचीही कलपना द्या.

ववकािाच्या टपप्यातील ववकार
सुधारिा नसेल, त्ास िाढला जात असेल, मुलाला धोका तनमा्गि होण्याची 
िक्यता हदसत असेल, ककंिा िारीररक आरोग्यािर पररिाम झाला असेल 
(कुपोषि सम््या) तर 

»  पुढील मूल्यमापनतसेच उपचारांबाबत तन्योजन सलल्यासाठी तज्ञांकड े
पाठिून द्या.  
 औषधोपचारांचा िापर विचारात घेऊ नका. 

एकाग्तचेी कमी व अततचेचलता आजार ADHD
सुधारिा नसेल आणि मूल कमीत कमी ६ िषाांचे असेल आणि कमीत कमी 
६ महहने मनोसामासजक उपचार घेऊन झालेले असतील तर

»  तज्ञांकड ेपाठिा ककंिा समथिाईलफेतनडटे िापराविष्यी त्यांचा सलला घ्या.  

वत्गन ववकार
सुधारिा नसेल ककंिा ककिोराला धोका तनमा्गि होण्याची संभािना ित्गिली 
जात असेल तर

»  पुढील मूल्यमापनतसेच उपचारांबाबत तन्योजन सलल्यासाठी तज्ञांकड े
पाठिून द्या.  
 औषधोपचारांचा वापर ववचारात घेऊ नका.

भावतनक ववकार

सुधारिा नसेल आणि मलुाला/ककिोराला मनोसामासजक उपचार कमीत कमी 
६ महहने समळालेले असतील तर

»  तज्ञांकड ेपाठिा  
  औषधोपचार सुरु करू नका. 

औदासिन्य

सुधारिा नसेल आणि ककिोर १२ िषाांचा ककंिा १२ िषाांिरील असेल आणि 
कमीत कमी ६ महहने त्याला मनोसामासजक उपचार समळालेले असतील तर 

»  तज्ञांकड ेपाठिा ककंिा फलुओसकसटीन चालू करण्याविष्यी त्यांचा सलला 
घ्या ( इतर SSRIs ककंिा TSAs साठी नाही).  
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्योग्य त्या औषधोपचारांवर देखरेख करा

३

ककरोराला फलरुओबकिटीन घेण्याि िांचरतले 
अिल्याि अचधक देखरेखची ररज
     औषध सलहून हदलेली धचट्ी ि औषधे देण्याचे तपिील ्यांची नोंद 

ठेिा. 

     सुरुिातीला आठिड्यातून एकदा त्यांनंतर दर महहन्याला: 
औषधाचे सांधगतले गेलेले दषु्पररिाम आणि मनःस्थितीतले ि 
इतर लक्षिातले बदल ्यांिर देखरेख ठेिा.   

     दषु्पररिाम मोठ्या प्मािात आढळले तर तज्ञांचा सलला घ्या. 
(उदा. नव्याने उद्भिलेले ककंिा िाढलेले आतमहत्ेयचे विचार, 
्ितःला इजा पोहोचििारे ित्गन ककंिा आतमहत्ेयचा प््यतन, राग, 
धचडधचडपेिा, धचतंा ककंिा झोप न ्ेयिे).  

    ककिोराने औषध घेतल्यािर बरं िाटलं असे सांधगतल्यािरही 
त्याला औषधे चालू ठेिा्यचा सलला द्यािा. लक्षिे पुनहा 
उद्भिण्याची िक्यता कमी करण्यासाठी ती बरी झाल्यािर पुढील 
९ त े१२ महहने औषधोपचार चालू ठेििे आिश्यक असत.े  

    एकाएकी औषधोपचार बंद न करण्याविष्यी सलला द्यािा. 

    लक्षिे बरी होऊन ९ त े१२ महहने झाले असल्यास: 
औषधे बंद करण्यापूिती त्यांची मात्ा हळूहळू कमी करण्यातले 
फा्यदे ि धोके ्याबाबत ककिोर ि काळजीिाहक ्यांच्यािी चचा्ग 
करा. औषधे हळूहळू कमीत कमी ४ आठिड्यांच्या दरम्यान कमी 
करत जा. लक्षिे पुनहा सुरु होत आहेत का ्यािर त्या दरम्यान 
बारीक लक्ष ठेिा.

मरुलाला सम्ाइलफेतनडटे िे औषध चालू अिल्याि 
अचधकची देखरेख
    औषधे सलहून हदलेली धचट्ी ि औषधे देण्याचे तपिील ्यांची नोंद 
ठेिा.

    औषधाचा दरुुप्योग होण्याचा आणि त ेदसुरीकड ेिळिलं 
जाण्याचा संभि ्या गोष्टींिर देखरेख ठेिा. 

    दर तीन महिन्यांनी उंची, िजन, रकतदाब, औषधाचे सांधगतले 
गेलेले दषु्पररिाम आणि ित्गनातील बदल ्या गोष्टींिर देखरेख 
ठेिा. 

    औषधाचे दषु्परीिाम आढळून आल्यास तज्ञांचा सलला घ्या (उदा. 
िजन ि उंचीिर अपेक्क्षत पररिाम करण्यात अप्यि, रकतदाबात 
िाढ, राग, धचतंा आणि तीव्र तनद्रानाि.)  

     एक वषा्गच्या औषोधोपचारानंतर समथिाइलफेतनडटे चालू 
ठेिण्याविष्यी तजज्ञांचा सलला घ्या. 
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अिमन्कता महिजे मेंदतूील बदलामुळे होिारे एक तीव्र आणि 
पुरोगामी लक्षि आहे. अिमन्कता कुठल्याही ि्यात होऊ िकत,े 
परंतु उतार ि्यात ्याची िक्यता जा्त असत.े अिमन्कता हे उतार 
ि्यातील अपंगति आणि अिलंत्बति ्याचे जगभरातील लक्षिी्य कारि 
आहे. ्याचा िारीररक, मानससक, सामासजक ि आधथि्गक पररिाम 
काळजी घेण्यारांिर, कुटंुबािर, समाजािर होतो. 

अिमन्कता असलेल्या लोकांना सामान्यपिे ्मतृी सम््या असतात 
आणि दररोजचे उपक्म अमंलात आििे कठीि जात.े अिमन्कता 
हे सामान्य िधृदतिाचा भाग नाही. ्याचे मुख्य कारि अलझा्यमर हे 
आहे. तथिावप अिमन्कता विविध रोग ि मेंदलूा जखम झाल्याने 
देखील होऊ िकत.े अिमन्कता असलेल्या लोकांना वि्मरि होत े
ककंिा अनेकदा उदासीन िाटत.े इतर सामान्य लक्षिात मानससक 
क्षमता, सामासजक ित्गन आणि पे्रिेचा ऱहास होतो. अिमन्कता 

असलेल्या लोकांना ्याची अनेकदा कलपना नसत ेआणि त्यामुळे त े
मदत घेत नाहीत. कुटंुबातील लोकांना विसराळूपिा, व्यसकतमति 
आणि िागिुकीत बदल, संभ्म, भटकिे, असंबद्धता जािित.े मात् 
अिमन्कता असलेले काही लोक आणि त्यांची काळजी घेिारे लोक 
्मतृी कमी होिे ककंिा संबंधधत सम््या फार गांभी्या्गने घेत नाहीत. 
मनोभ्ंि झाल्यािर दैनंहदन का्यदे करण्यास देखील अिघड होऊ 
िकत ेउदा. जेििे, आघंोळ करिे, कपड ेघालिे, ि्ैयसकतक ्िचछता 
बाळगिे ि उतसज्गन प्कक््या आणि िौच अिािर पररिाम करतो. 
जरी ्यािर आशिासक उपचार नसला, तरी लिकर तनदान आणि 
मदत उपक्मामुळे अिमन्कता असलेल्या लोकांना आणि त्यांच्या 
सहलोकांच्या आ्युष््यात लक्षिी्य सुधारिा करिे िक्य असत.े 
्यामुळे त ेिारीररक आरोग्य, माहहती, दैनंहदन कक््या जा्त चांगल्या 
रीतीने पार पडू िकतात. 

अवमनसकता 
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DEMDEMENTIA

 व्यवस्ापन सरष्टाचार
 १  अिमन्कता - ित्गिुक / मानससक लक्षिे नाहीत 
 २  अिमन्कता - ित्गिुक / मानससक लक्षिे सहहत 

   मानसिक िसतक्षेप

   औषधािंबंधी िसतक्षेप 
 

  अवमनसकता लक्षिे मूल्यमापन

  लक्षिाचे कोितिेी इतर सपष्टीकरि आिे का?
      – भ्ांती नाही ्याची खात्ी करा. 
 – औदाससन्य नाही ्याची खात्ी करा. (pseudo dementia)

  इतर वैद्यकी्य िमस्या मूल्यमापन करा.

  वत्गिरुक ककंवा मानसिक लक्षिे मूल्यमापन करा.

   इतर एम एन एि अटी नािीत ्याची खात्ी 
करा. 

  काळजी घेिाऱ्यांच्या ररजा मूल्यमापन करा. 

मूल्यमापन व्यवस्ापन

DEM    जलद आढािा 

पाठपरुरावा करा.
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समतृी आणि / ककंवा असभमरुखता िमस्या आिेत का?  
(उदा. जेथेि तो ककंिा ती आदल्या हदििी का्य झाले त ेविसरून ककंिा तो ककंिा 

ती कुठे आहेत हे कधी कधी विसरतात )

व्यकतीि मिततवाची भूसमका / कामे करताना अडचि आिे का?
 (उदा. रोजची खरेदी, त्बले भरिे, ्ि्यंपाक, इ.)

अवमनसकतचेी िामान्य िादरीकरिे
     ्मरििकती कमी होिे ककंिा ्मरििकती सम््या (तीव्र विसराळूपिा) आणि असभमुखता 

(िेळ जागरूकता, जागा, आणि व्यकती)
     भाितनक ककंिा ित्गिुक सम््या उदा: औदासीन्य (रुक्ष हदसिे) ककंिा धचडधचड होिे
     भाितनक तन्यंत्ि नसिे - सहज अ्ि्थि होिे, िीघ्रकोपी, ककंिा रडिेले होिे
     नेहमीच्या कामात, घरगुती, ककंिा सामासजक उपक्म पार पाडण्यामध्ेय अडचिी.

अवमनसकता रक्यता कमी
   इतर एम एन एस पररस्थिती तपासा. 

अवमनसकता रक्यता कमी
   इतर एम एन एस पररस्थिती तपासा.

वदै्यकी्य िूचना :

्मतृी चाचिी करून 
मूल्यमापनकरा, असभमुखता 
आणि भाषा कौिल्य सामान्य 
चेतासं्थिा मूल्यांकन, उपलबध 
असल्यास सं्कृतीिी जुळिारी 
साधने िापरून. पहा (» ECP) 

वदै्यकी्य िूचना : 

महतिाची माहहती देिाऱ्याची मुलाखत 
घ्या. (जो व्यकतीस चांगले ओळखतो) 
आणि अलीकडील विचार बदल आणि 
तक्ग , ्मतृी आणि असभमुखता ्याबद्ल 
विचारा. अगदी किधचतच घडिाऱ्या 
्मतृी सम््या िदृ्धांच्या बाबत 
सामान्य आहेत, तर काही सम््या 
लक्षिी्य असू िकतात. 
व्यकतीस विचारा, त ेगोष्टी कुठे 
ठेितात हे अनेकदा विसरतात का. 
त ेकधी कधी एक हदिस आधी का्य 
घडले हे विसरतात का? व्यकती त े
कुठे आहेत हे कधी कधी विसरतात 
का?

माहहती देिाऱ्यास विचारा ्या 
सम््याची सुरुिात कधी झाली आणि 
त ेकाळानुसार िाढत गेले आहे का.

DEM १   मूल्यमापन

अवमनसकता लक्षिे मूल्यांकन

१

नािी

नािी

िो्य

िो्य
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DEMENTIA  Assessment

  खालील पकैी कोितिेी ववचारा: 

  – अक्मात सुरुिात
  – लघु कालािधी (हदिस त ेआठिड)े
  – रात्ी गोंधळ आणि विकल देहभान 
  संबंधधत
  – िेळ आणि ्थिान भान न राहिे.

  रक्य वदै्यकी्य कारिािाठी मूल्यमापन करा. (ववषारी / च्यापच्यारी / 
िंिर्ग जन्य) 

  – संसग्ग मूल्यमापन करण्यासाठी जंतुिा्त्दृष्ट्या ककंिा रासा्यतनकदृष्ट्या केलेले 
  लघिीचे पथृि:ककरि प्ापत करा
  – औषधे पुनरािलोकन करा, लक्षिी्य विरोधी ऍससहटलकोसलन हे उततजेक 
  रासा्यतनक औषधे आपल्या टोकािी तनमा्गि करिाऱ्या मजजातंतूविष्यी 
  दषु्पररिाम (उदा: की विषणितारोधके, अनेक antihistamines, आणि मनोविकार 
  विरोधी/ मनोददु्गिारोधी ) 
  – िेदना मूल्यमापन
  –  पोषक स्थिती मूल्यांकन, जीिनसति कमतरता ककंिा इलेकट्ोलाइटसचे विकृती 
  विकार

लक्षिे हदित आिेत आणि ककमान ६ महिने त्यात 
िळू िळू प्ररती झाली का ?

व्यकतीत मध्यम ते तीव्र 
उदािीनता आिे का? DEP जा.

लक्षिाचे इतर कोितिेी सपष्टीकरि आिे का?

२
वदै्यकी्य िूचना :  

उनमाद: चंचल, अस्थिर मानससक स्थिती 
जी अलप कालािधीत विकससत होत ेआणि 
एका हदिसात अनेक चढ उतार दि्गवित.े 
त्यात अिधानाचे दोष देखील होऊ िकतात. 
हे तीव्र सेंद्री्य कारिापासून होऊ िकत,े उदा: 
संक्मि, औषधोपचार, च्यापच्यािी विकृतत, 
पदाथि्ग उनमाद, ककंिा पदाथि्ग सोडल्यामुळे. 

वदै्यकी्य िूचना :  

आकलन विष्यक क्षीिता औदाससन्यतचेा 
पररिाम असू िकत.े - “आभासी अिमन्कता”

   औदासिन्य व्यवस्ावपत करा. >>DEP जा.

   एकदा नरैाश्यासाठी उपचार केल्यािर, 
अिमन्कता तनकष पुनरािलोकन करा. चरि  
    िर जा.

अवमनसकतचेा 
िंर्य घ्या.

उनमाद िंर्य घ्या. 

नािी

नािी

नािी

िो्य

िो्य

िो्य

१
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व्यकतीत खालील कोितीिी लक्षिे आिेत का?

व्यकतीत तनकृष्ट आिार िेवन, करु पोषि, 
ककंवा अरकतपिा आिे का?

अिामान्य वसैरष््ट्ेय  
» ववरषेज्ञाि भेटा 

   अनन आणि िजन प्बलीकरि देखरेख 
आिश्यक आहे.

  ्योग्य तज्ञांना दाखवा. 
  हृद्य व रकतवाहिन्यािंबंधीजोखीम घटक कमी करा 

व्यकतीत हृद्य व रकतवाहिन्यािंबंधीजोखीम घटक आिेत का? 
–  उचच रकतदाब 
–  उचच कोले्ट्ॉल 
–  मधुमेह
–  धूम्रपान 

   व्यकतीत लक्षिे हदसा्यला लागली तवेहा ती व्यकती ६० 
िषा्गखालील होती का

   लक्षिे हदसा्यला लागताना डोक्याला दखुापत, ्ट्ोक, ककंिा िुधद 
हरपिे

   कंठ्थि ग्रंथिी िदृ्धीचा िदै्यकी्य इततहास, मंद नाडी, कोरडी तिचा 
(हा्यपोथिा्यरॉडीझम)् अिटूअलपकक््यता

   सेकिुअली ट्ानससमटेड इनफेकिन (STI), एचआ्यवही / एडस 
समािेि इततहास

–  व्यकतीस धुम्रपान बंद करण्याचा 
सलला द्या 

– उचच रकतदाबािर उपचार करा.

– िजन कमी करण्यासाठी आहाराविष्यी सलला द्या
– मधुमेहािर उपचार करा.

इतर वैद्यकी्य िमस्या मूल्यमापन करा.

३

नािी

नािी

नािी

िो्य

िो्य

िो्य

–  लठ्ठपिा 
–  हृद्यरोग (छातीत दखुिे, हृद्यविकाराचा झटका)
–  मागील ्ट्ोक ककंिा चेचल ischemic झटका (TIA)
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DEMENTIA  Assessment

काळजी घेिाऱ्याना व्यकतीच्या आजारारी िामना करताना अडचि ककंवा ताि ्ेयत आिे का ?

काळजी घेिाऱ्याची उदािीन मानसिक बस्ती आिे का?

 मनोिामाबजक िसतक्षेप करून तातपरुरता वविावा, 
िामरुदात्यक मदत समळत ेका, त ेपिा आणि उपल्ध 
अिल्याि कौटरु ंबबक/ वै्यबकतक िमरुपदेरन द्या.  

 काळजी घेण्याऱ्या व्यकतीस नरैाश्य आहे का ्याचे मूल्यमापन 
 करा » DEP जा. 

  ताि संबंधीत तनरसन करण्यासाठी सहाय्य द्या आणि 
मनोसामासजक सिक्षि द्या, सम््या सोडिण्यासाठी समुपदेिन, 
आकलन विष्यक आचार उपचार cognitive behavior therapy 
उप्युकत ठरू िकेल.

वदै्यकी्य िूचना 

ठरवा:
– मुख्य काळजी घेिारे कोि आहेत? 
–  अजून कोि काळजी घेत ेआणि त े
का्य काळजी घेतात ? 

- व्यि्थिापन करण्यास का्य कठीि 
आहे?

काळजी घेिाऱ्याचे उतपनन आणि / ककंवा काळजी घेण्याच्या 
ररजेमरुळे अचधक अततररकत खच्ग ्ेयत आिे ?

 ्थिातनक अपंगति सेिासारखे आधथि्गक 
 मदत प्या्ग्य िोधा.

काळजी घेिाऱ्याच्या ररजांचे मूल्यमापन करा.

४

नािी

नािी

नािी

िो्य

िो्य

िो्य
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व्यकतीत खालील कोितीिी वत्गिरुक ककंवा 
मानसिक अवमनसकता लक्षिे आिेत का?

५

वत्गिरुक लक्षिे, उदा.

 भटकंती (अथि्गहीन)
 रात्ीचा गोंधळ 
 आदंोलन/ क्षोभ
 आक्मकता 

मानसिक लक्षिे, उदा.

 भ्म 
 आभास 
 धचतंा/ आिंका
 ताब्यात न ठेिता ्ेयिारा भाितनक उदे्रक 

आतमित्ेयचा िरुसपष्ट धोका अिल्याि,  
उपचार व्यवस्ापन िरुरू करण्यापवूषी, 
मूल्यमापनकरा. 

व्यकतीत एकाच वेळी इतर एम एन एि बस्ती 
अिल्याि, उपचार व्यवस्ापन िरुरू करण्यापूवषी, 
मूल्यमापनकरा.

 पद्धत १ िर जा

 पद्धत २ िर जा

नािीिो्य
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DEM 2DEMENTIA  Management

 व्यकतीस आणि काळजी घेिाऱ्यास मानससक सिक्षि द्या.
(२.१)  

 मानससक काम सुधारण्यासाठी काळजी घेिाऱ्यास ह्तक्षेप 
करण्यास प्ोतसाहन द्या. (२.४)

 व्यकती जा्तीत जा्त ्ितंत्, कक््यािील ि चालती कफरती 
राहील ्यासाठी प्ोतसाहन द्या. (२.३) 

 काळजी घेिाऱ्याि आधार द्या. (२.५) 

 केिळ ठराविक पररस्थिती मध्ेय औषधे विचार करा. अलझा्यमस्ग 
रोग विसिष्ट तनदान केले आणि जेथेि पुरेसे वििषेज्ञ आधार 
आणि देखरेख, काळजी घेिाऱ्याचे तनरीक्षि (दषु्पररिामा साठी) 
उपलबध आहे. (२.६)

अवमनसकता - वत्गिरुक आणि / ककंवा 
मानसिक लक्षिे निताना 

१

पद्धत पद्धत

 ित्गिकु आणि मानससक लक्षिे व्यि्थिावपत करा.  (२.२)

मूळ हटपि १ अनरुिरि करा

व्यकती ककंवा काळजी घेिाऱ्याि नजीकच्या काळात 
धोका अिल्याि :

 लक्षिे हटकून राहीली ककंिा हानीचा धोका असेल तर 
मनोददु्गिारोधी औषधांचा विचार करा. (२.७)  

 ववरषेज्ञ उपल्ध अिल्याि पिा.  

अवमनसकता - वत्गिरुक आणि / 
ककंवा मानसिक लक्षिे अिताना 

२

+

DEM २    व्यि्थिापन
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२.१ मानसिक सरक्षि

           अिमन्कता असलेल्याना तनदान जािून घेण्याची इचछा 
आहे ककंिा नाही हे विचारा, मूल्यमापन कोिाला सांधगतले 
पाहहजे..

 –  आजाराविष्यी माहहती देताना त्यांना समजेल अिा भाषेत 
द्या, त्यांना समजण्यास ि लक्षात ठेिण्यास मदत होईल.

 –  मूलभूत माहहती द्या. (खूप जा्त माहहती नको )

 महततिाचे संदेि:

 –  अिमन्कता एक मेंद ूआजार आहे आणि काळानुसार 
जा्त गंभीर होत जातो.

 –  जरी ्यािर उपा्य नसला तरी, व्यकती आणि कुटंुबास 
मदत, आधार हदला जाऊ िकतो .

 –  अनेक विसिष्ट सम््या ककंिा सम््यापूि्ग आचरि 
उद्भिताच व्यि्थिापन करता ्ेयते. व्यकतीस अधधक 
सो्यी्कर आणि काळजी घेिाऱ्यासाठी कमी 
धकाधकीसाठी आधार हदला जाऊ िकतो .

२.२  वत्गिरुक आणि मानसिक 
लक्षिे व्यवस्ावपत करा. 

                       ओळखा आणि ित्गनािर प्भाि पाडू िकिाऱ्या मूलभतू िारीररक 
आरोग्य सम््यािर उपचार करा . िेदना, सकं्मि, इ भौततक 
परीक्षा (» ECP िर जा) गरज असल्यास वििषेज्ञ पहा.  

                       ओळखा घटना (उदा. व्य्त बाजारात खरेदी) ककंिा घटक (उदा. 
एकट्याने बाहेर जािे) ज्या कारिाने सम््या िाढतात असे 
आचरि ओळखा. िक्य असल्यास ्यािर उपा्य करा.

 –  सिफारस करा व्यकतीच्या घरात रूपांतर करिे. सभतंीला हात-
धरण्यासाठी ककंिा चालण्यासाठी उतार उप्ुयकत ठरू िकतो. 
खिुा (उदा. िौचाल्य, ्नानगहृ, ि्यनगहृ) ज्यामळेु व्यकती 
हरित नाही ककंिा घरी असताना विसरल्यास मदत करू िकता.

 –  तनत्य िारीररक हालचाल आणि व्या्याम सिफारस, पडण्याची 
जोखीम कमी करण्यासाठी.

 –  मनोरंजक उपक्म करािेत. (सद्य स्थिती आणि ्मतृतभ्िं 
तीव्रतसे ्योग्य /अनुरूप असािे).

 –  ज्ञानेंहद्र्यांच्या उिीिांचे (उदा. कमी हदसिे ककंिा कमी ऐकू ्ेयिे) 
्योग्य साधना दिारे व्यि्थिापन (उदा: सभगं, श्ििेंद्री्य).

 –  उपलबध असल्यास, व्यिसात्यक धचककतसा पहा.

२.४  बोधातमक का्य्ग िरुधारण्यािाठी िसतक्षेप

काळजी घेिाऱ्याना प्रोतिािन द्या:

           तन्यसमत माहहती द्या (उदा. हदिस, तारीख, िेळ, लोकांची नािे) 
ज्यामुळे व्यकती असभमुख राहील.

           ित्गमानपत्, रेडडओ ककंिा टीवही का्य्गक्म, कौटंुत्बक फोटो आणि 
घरगुती ि्तू संिाद साधण्यासाठी िापरा.

           त्यांना सद्य घटना, आठििी उततसेजत करण्यासाठी प्ोतसाहन 
द्या. लोकांमध्ेय समसळण्यास प्ोतसाहन द्या.

           ्पष्ट संभाषिासाठी सोपी लहान िाक्ेय िापरा. इतर आिाज 
कमी करण्याचा प््यतन करा. उदा: रेडडओ, टीवही ककंिा इतर 
संभाषि. व्यकतीस का्य महिा्यचे आहे, त ेकाळजीपूि्गक ऐका.

           गोष्टी साध्या ठेिा, रोजच्या जीिनात बदल नको आणि व्यकतीस 
अपररधचत आणि वि्म्यकारी हठकािी तोंड द्यािे लागिे नको.

           िातािरि अनुकूलता उदा: ्योग्य आसन, िांतता. लक्ष बदलिे, 
कफरण्याची सुरक्क्षत जागा, सूचना खुिा (उदा. बाहेर न पडिे, 
र्त्यािर दार ककंिा िौचाल्य खुिा ).

           प्ोतसाहन द्या, प्सनन, िांत, लक्ष बदलिाऱ्या कृतीना. 
व्यकतीस आिडिारी कक््या सुचिा. (उदा चालिे, संगीत ऐकिे, 
गपपा मारिे. वििषेत: जेवहा कक््याकलाप जा्त असेल.

२.३  रोजचे जीवन (ADLs) आणि िमरुदा्य 
जीवनात का्य्गरत रािण्यािाठी 
प्रोतिािन

           ADLs आणि समदुा्य जीिनात का्य्गरत राहण्यासाठी प्ोतसाहन 
ह्तक्षपे » ECP जा.

           अिी ADL ्योजना आखा जी ्िततं् कक््याकलाप िाढित,े चांगले 
काम करण्यास मदत करत,े जळुिनू घेिे सोपे जात,े कौिल्य 
विकससत करण्यासाठी मदत करत,े पररस्थितीिी जळुिनू घेत,े 
आणि आधार गरज कमी करत,े लोक आणि त्यांच्या काळजी 
घेिाऱ्याचा तन्योजन आणि ह्तक्षपे अमंलबजाििीत समािेि 
करत.े समाजातील काम आणि सवुिधात सहभागी करत,े उपलबध 
सामासजक ससंाधने सपंका्गत मदत करत.े

 –  ्िततं् िौच कौिल्य राखण्यासाठी सलला द्या. द्रिपदाथि्ग 
सेिन तन्यमांचा समािेि करा (अस्ंयम घडल्यास, सि्ग 
सभंाव्य कारिांचे मलू्यमापनकेले पाहहजे आणि उपचार पूि्ग 
्थिा्यी करण्यापिूती चाचिी करा).

 –  पडिे आणि इजा टाळण्यासाठी घरी सुरक्क्षत िातािरि ठेिा.

 –  पडण्याची िक्यता कमी करण्यासाठी घरी जसमनीिर पसारा न 
ठेििे व्यकतीसाठी फार महततिाचे आहे हे कुटंुत्ब्यांना सांगा.

मनोिामाबजक िसतक्षेप
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२.५  काळजी घेिाऱ्यािाठी ििाय्य

           काळजी घेिाऱ्यासाठी गरजा मूल्यमापन करा. त्यांच्या 
कौटंुत्बक जीिन, रोजगार, सामासजक उपक्म, आणि 
आरोग्यासाठी आिश्यक ती मदत आणि संसाधने पुरिा. 
(»DEM १ पहा).

           काळजी घेिाऱ्यासाठी अत्यंत तनरािाजनक आणि अिमन्कता 
असलेल्या लोकांची काळजी घेिे धकाधकीचे असू िकत ेहे 
्िीकारा. काळजी घेिाऱ्यानी अिमन्कता असलेल्या व्यकतीस 
मोठेपिा, आदर द्यािा आणि दिेष ककंिा दलु्गक्ष न करता, 
व्यकतीस प्ोतसाहन देिे आिश्यक आहे.

           आपल्या पे्माच्या व्यकतीची काळजी घेताना अडचि ककंिा 
ताि ्ेयत असल्यास मदत घेण्यास प्ोतसाहन द्या.

             अिमन्कता असलेल्या व्यकतीच्या इचछा लक्षात घेऊन 
अिमन्कता संबंधधतमाहहती काळजी घेिाऱ्यास द्या.

             विसिष्ट कौिल्य प्सिक्षि उदा: कठीि ित्गन व्यि्थिापन 
आणि आधार द्या, उदा., सिा्गत प्भािी होण्यासाठी, िक्य 
असल्यास इतरांचा सकक््य सहभाग घ्या.

             उदा. जेवहा िक्य असेल इतर व्यकती थिोड्या काळासाठी 
देखरेख करू िकतात जेिे करून मुख्य काळजी घेिाऱ्या 
व्यकतीस थिोडा आराम समळेल.

           व्यकती कोित्याही अपंगति लाभ ककंिा इतर सामासजक / 
आधथि्गक मदती साठी (सरकार ककंिा गैर-सरकारी) पात् आहे 
ककंिा नाही ्याचा िोध घ्या.

मनोिामाबजक (परुढे.) 

२.६  वत्गिरुक ववष्यक आणि / ककंवा 
मानसिक लक्षिे निताना 
अवमनसकता

                     सि्ग अिमन्कता प्करिात (donepezil, galantamine 
and rivastigmine) ककंिा memantine हे देण्याचा विचार 
करू नका. 

           केिळ ठराविक स्थितीत औषधे देण्याचा विचार करा. उदा: 
अलझा्यमस्ग रोग विसिष्ट तनदान केले जाईल, पुरेसा वििषेज्ञ 
आधार आणि देखरेख पुरिली जाईल आणि (दषु्पररिाम ि 
प्ततसादाचे) काळजी घेिाऱ्यास तनरीक्षि उपलबध केले जाईल.

         ्योग्य अिेल तर :

           अिमन्कते सह Alzheimer रोगाचा संि्य असेल आणि 
जिळून तनरीक्षि िक्य असल्यास ्या औषधांचा विचार 
करा, donepezil, galantamine, rivastigmine) ककंिा 
memantine.

           अिमन्कते सह संबंधधतरकतिहहन्यासंबंधीच्या रोगासाठी, 
memantine चा विचार करा.

२.७  मनोदरुद्गरारोधी औषधोपचार वत्गिरुक 
आणि / ककंवा मानसिक लक्षिािाठी 

           प्थिम मनोसामासजक ह्तक्षपे करा.  
           व्यकती ककंिा काळजी घेिाऱ्यास सु् पष्ट धोका असेल. 
तर मनोददु्गिारोधी औषधोपचार विचार करा. » PSY २ 
मनोददु्गिारोधी औषधांबद्ल माहहती व्यि्थिापन पहा. 

                       खालील ततिांचे अनसुरि करा: 

 –  “प्ारंभी कमी, हळू जा” (titrate) आणि (ककमान महहनाभर) 
औषध गरजेचे तन्यसमत पुनरािलोकन करा.

 –  सिा्गत कमी प्भािी डोस िापरा.
 –  एक्ट्ावपरॅसमडल ससडं्ोमच्या लक्षिासाठी व्यकती तनरीक्षि 

करा (EPS). 
            Haloperidol सिरेत देिे टाळा ्कीझोफे्तन्या आणि इतर 
मानससक रोगात. (उनमादाि्थेिमध्ेय िापरण्यात ्ेयिारे िामक 
ि तनद्रा आििारे औषध.)

                      Diazepam (िांत करिारे) औषध टाळा.

औषधािंबंधी िसतक्षेप 



DEMENTIA 103

िरुधारिा मूल्यमापन करा. 

१

 व्यि्थिापन ्योजना सुरू ठेिा.

  ककमान प्त्ेयक ३ महहन्यांनी 
पाठपुरािा.  

   जर औषधे घेत निेल, 
तर जरूर असल्यास औषध संबंधीमाहहती द्या.  

   औषधे घेत अिेल 
तर सांधगतल्या प्मािे (िेळा, मात्ा) पालन करत आहे का, 
त्याचे काही दषु्पररिाम होत आहेत का ि मात्ा ्योग्य आहे 
का हे तपासून पाहािे. 

  मानससक ह्तक्षेप पुनरािलोकन करा.

  िदै्यकी्य सम््या मूल्यमापनकरा. 

वारंवार पाठपरुरावा सरफारिी

»  ककमान दर ३ महहन्यांनी 
पाठपुरािा करा. 

»  औषधे घेत असेल, तर माससक 
पाठपुरािा सिफारस करा.

व्यकती बस्र मनबस्तीत आिे का?
 (रोराची बबघडिारी लक्षिे ककंवा का्य्ग घट; वत्गिरुक / मानसिक 

लक्षिे हदित अितील तर त्यात िरुधारिा आिे का?)

DEM ३    पाठपुरािा

नािीिो्य
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»   कामाि प्रोतिािन आणि मनोिामाबजक सरक्षि प्रदान करिे िरुरू ठेवा.  
पहा » DEM २.१ - २.५ आणि » तपिीलासाठी ECP

मनोिामाबजक िसतक्षेप करा. 

३

तन्यसमत ्आचार मूल्यमापन करा.

२

प्रत्ेयक भेटीच्या वेळी, तन्यसमत मूल्यमापन व खालील रोष्टींची दखल घ्या :

   मनोदरुद्गरारोधी औषधाचे दरुष्पररिाम अितील,  
तर वपरॅसमडल टॅ्कटच्या बाहेरील लक्षिे तपासा (»PSY िर जा)  
जर लक्षिे असतील तर मात्ा थिांबिा ककंिा कमी करा .

   वदै्यकी्य आणि एम एन एि िि ववकृती.

   दैनंहदन का्य्गक्रमांमध्ेय ििभारी िोण्याची क्षमता आणि काळजीच्या 
कोित्यािी ररजा.

   िरुरक्क्षतता जोखीम आणि रोगाने बरीच प्गती केली असल्यास ्योग्य 
ित्गन बदल सुचिा (उदा. िाहन चालिण्यािर म्या्गदा, ्ि्यंपाक, इ)

   नवीन वत्गिरुक ककंवा मानसिक लक्षिे.

   औदासिन्य लक्षिे (DEP वर जा) ककंवा सवत: ची इजा / 
आतमित्या िरुसपष्ट धोका लक्षिे (SUI वर जा). 

   काळजी घेिाऱ्याच्या ररजा.
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अमंली द्रव्यांच्या िापरामुळे झालेल्या विकारांमध्ेय मादक द्रव्य, तसेच दारू 
मुळे होिारे विकार ्या दोनहीचा समािेि होतो आणि विसिष्ट पररस्थितीत 
तीव्र मद्याि्थिा, अततसेिन आणि सेिन सोडल्यािर हदसिारी माघार लक्षिे 
्यांचा समािेि आहे.

तीव्र मद्यावस्ा ही एक क्षणिक स्थिती आहे, जी मनोविकारी द्रव्य 
सेिनामुळे ्ेयत.े ्यामुळे बोधाि्थिा जािीि, बौवद्धक क्षमता, संिेदना , भािना 
आणि ित्गन ्यािर पररिाम होतो.

अततिेवन महिजे अमंली द्रव्याचे अततरेकी सेिन केल्यामुळे तीव्र प्ततकूल 
िारीररक ककंिा मानससक पररिाम होतात.

दीघ्गकाळ अमंली द्रव्याचे सेिन केल्यािर अचानक सेिन बंद केल्याने ककंिा 
प्माि कमी केल्याने, त्या व्यकतीत अनेक माघार लक्षिे हदसून ्ेयतात. 
हे द्रव्य खूप जा्त प्मािात आणि दीघ्ग काळ सेिनामुळे मािूस त्यािर 
अिलंबून राहतो. द्रव्य सेिन सोडताना होिारे पररिाम प्त्यक्ष द्रव्य सेिना 
विरुद्ध असतात. 

मनोविकारी द्रव्यांच्या हातनकारक सेिनामुळे त्या व्यकतीमध्ेय त्या द्रव्य 
िापराचे िारीररक दषु्पररिाम हदसून ्ेयतात. ्यात िारीररक नुकसान, 
्यकृतविकार ककंिा मानससक रोग. उदा: औदासीन्यता इत्यादी दषु्पररिाम 
तसेच बऱ्याचदा कौटंुत्बक आणि व्यािसा्यीक सम््या देखील तनमा्गि 
होतात.

अमंली द्रव्यासकती मुळे तनमा्गि होिारे परािलंत्बति हह एक िारीररक, 
ित्गन आणि मानससक बदलाची स्थिती आहे. सजथेि पूिती इतर आचरिाला 
अधधक िै्यसकतक प्ाधान्य होत,े ततथेि आता मनोविकारी द्रव्याच्या िापराला 
अधधक प्ाधान्य हदले जात.े त्यात मनोविकारी द्रव्य सेिन करण्याची प्बळ 
तललफ तनमा्गि होिे आणि त्याच्या सेिनािरचे तन्यंत्ि सुटिे ही मुख्य 
लक्षिे असू िकतात. अनेकदा त ेप्मािाबाहेर द्रव्य सेिन आणि द्रव्य 
सोडताना हदसून ्ेयत.े  

अमंली द्व्यािकतीमरुळे िोिारे मनोववकार
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 व्यवस्ापन पद्धती 
 १.  हातनकारक सेिन 
     २.  अिलंत्बति
     ३.  दारू सोडिे 
     ४.  ओपीऑइड सोडिे 
     ५.  ओपीऑइड उपचार व्यि्थिापन 
     ६.  बेनझोडा्याझपेीन सोडिे

   मनोिामाबजक िसतक्षेप

   औषधी्य िसतक्षेप

  आपतकालीन मूल्यमापन :  
तीव्र मद्यावस्ा ककंवा अमंली द्रव्य िेवन 
िोडण्यामरुळे हदििारी माघार लक्षिे ्याचा िंर्य 
आिे का ? 

 – त्या व्यकतीिर द्रव्याचा अमंल आहे का ? 
 – ती व्यकती अिा्ति धचतंाग्र्त, उततसेजत ककंिा धचडधचडी झाली 
  आहे का ? 
 – ती व्यकती गोंधळलेली हदसत ेका ? 

  ती व्यकती मनोववकारी द्रव्य वापरत ेका ?

  त्या मनोववकारी द्रव्याचा िातनकारक वापर 
आिे का ?

  ती व्यकती अमंली द्रव्यावर अवलंबून आिे का ?

मूल्यमापन 

SUB    जलद आढावा

पाठपुरािा करा

व्यि्थिापन
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SUB   आिीबािी

अमंली द्रव्यािकती ववकारामरुळे आिीबािीचे िादरीकरि:
    मद्यावस्ा : शिासाला मद्याचा िास, अ्पष्ट भाषि, 

ित्गिुकीिरचे तनबांध सुटिे ; बोधाि्थिा जाणििेत गडबड 
तनमा्गि होिे, आकलन, संिेदना तसेच िागिुकीिर पररिाम 

    प्रमािाबािेर ओपीऑइड िेवन : असजबात प्ततसाद नाही 
ककंिा कमीत कमी प्ततसाद, शिासोचछिासाचा मंद िेग,  

    मद्याक्ग  ककंवा इतर उपरामक द्रव्य िेवन ्ांबववल्यावर 
हदििारे दरुष्पररिाम: हात थिरथिरिे, घाम ्ेयिे, उलट्या 
होिे, नाडीच्या ठोक्यांचा िेग िाढिे आणि उचच रकत 
दाब, उततसेजत होिे , डोकेदखुी, मळमळ, धचतंा, गंभीर 
प्करिांमध्ेय आकडी ्ेयिे आणि संभ्माि्थिा  

    उततजेक द्रव्यामरुळे तनमा्गि िोिारी मद्यावस्ा: उततसेजतता, 
िेगिान विचार, विसंगत विचार, विधचत् ित्गन, मनोविकारी 
द्रव्यांचा अलीकडील िापर, नाडी आणि रकत दाब िाढिे, 
आक्मक ित्गन, अतन्यसमत ककंिा हहसंक ित्गन

    द्रव्यांच्या वापरारी िंबंचधत भ्ांती अवस्ा तनमा्गि िोिे: 
गोंधळल्यासारखी स्थिती, संिेदन भ्म, िेगिान विचार, भीती, 
आक्मक अि्थिा, स्थिततभान रहहतता, इत्यादी उततजेक 
द्रव्यामुळे ककंिा मद्यपान थिांबिल्यािर हदसून ्ेयिारी माघार 
लक्षिे.

कोितीही आपतकालीन प््तुतत सादर न केल्यास, SUB १ िर जा, मूल्यमापन करा.
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 रवाि मारा्गची तपाििी करिे

 प्रारंसभक रविनाि मदत करिे 

 ऑबकिजन द्यावा.

उपरामक उनमाद िंर्य घ्या 
(दारू, ओवपऑइड, इतर उपरामक)

वदै्यकी्य िूचना 
»  अनपेक्क्षतपिे तंद्री लागिे आणि 

शिासोच्िास मंदाििे अिी 
लक्षिे आढळली आहेत का ?

व्यकती कमीत कमी प्रततिाद देत ेककंवा अबजबात प्रततिाद देत 
नािी ककंवा रविनाि अड्ळा तनमा्गि िोत आिे अिे आिे का?

व्यकतीवर औषधाचा अंमल आिे का ?

१

पा्यरी    िर जा२

 आधार भूत काळजी घ्या. 

 मिततवाच्या लक्षिांचे तनरीक्षि करा.

 रविनातील अड्ळा टाळण्यािाठी त्या व्यकतीला करु रीवर तनजवा.

 उपल्ध अिल्याि ऑबकिजन द्या.

 सररेमाफ्ग त द्रव द्रव्य द्या परंतरु तोंडाने द्रव द्रव्य मरुळीच देऊ 
  नका.

 पूि्गपिे बरे िोईप्ययंत ककंवा रुगिाल्यात भरती िोईप्ययंत व्यबकतचे 
तनरीक्षि करा.

नािी िो्य

नािी िो्य
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िूक्म बरुबरुळे

   सररेत, अतंसना्यरु, नाकातून ककंवा 
कातडीखाली नॅलोकझोन ०.४/२ सम.ग् द्या. 

  रविन आधार चालू ठेवा.

व्यकतीने दोन समतनटांत नॅलोकझोनला प्रततिाद हदला का?

िूक्म बरुबरुळे अितील 
तर अतत प्रमािात 

ओवपओइडचा िंर्यघ्या. 

  बरुबरुळे तपािा

िामान्य बरुबरुळे

   अतत प्रमािात ओवपऑइड घेतल्याची 
रक्यता कमी अित े-  
अधधक प्मािात दारू, इतर उपिामक 
्याचा विचार करा ककंिा इतर िैद्यकी्य 
कारिे (उदा. डोक्यास इजा, संक्मि 
ककंिा हा्यपोगला्यसेसम्या) आहेत का त े
तपासा.

    दरुिरी मात्ा द्या.

     रूगि पूि्गपिे बरा ककंवा रुगिाल्यात रवाना 
िोईप्ययंत त्या व्यकतीकड ेलक्ष द्या. 

    १- २ तािांिाठी पिा आणि आवर्यकतेनरुिार 
नॅलोकझोनची परुनरावतृती करा.

     रूगि पूि्गपिे बरा ककंवा रुगिाल्यात रवाना िोईप्ययंत 
तनरीक्षि करिे िरुरू ठेवा.

नािी िो्य
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व्यकती अतत प्रमािात चचतंाग्सत ककंवा 
चचडचचडी वाटत ेका ?

२

व्यकतीने अलीकड ेदारू वपिे ककंवा 
उपरामक वापरिे बंद केले अिेल तर 
आता परुढील पकैी कोिती लक्षिे हदिून 
्ेयत आिेत: थिरथिर, घाम ्ेयिे, उलट्या 
होिे, िाढता रकत दाब (बीपी) आणि 
हृद्याचे ठोके, आणि आक्मकता.

दारू, बेंझोडा्यझपेाईन 
ककंवा इतर उपरामक द्रव्य 
िोडल्यावर हदििाऱ्या 

लक्षिांचा िंर्य

    त्याचे उपचार व्यवस्ापन करा.
 –  व्यकतीमध्ेय थिरथिर, घाम ्ेयिे ककंिा महततिपूि्ग बदल हदसत असल्यास त्यास 

डा्यझपेाम १० -२० समग्र. तोंडािाटे द्या (तोंडाने) आणि िक्य असल्यास 
रुगिाल्य ककंिा detoxification सुविधेत ्थिानांतरीत करा.

 –  द्रव्य सोडण्याची सतत लक्षिे (थिरथिरिे, घाम ्ेयिे, िाढलेली रकतदाब आणि 
हृद्याचे ठोके) हदसत असल्यास आिश्यकतनुेसार मात्चेे तनरीक्षि करा आणि 
पुनराितृती करा.

 –  जर दारू सोडण्यानंतरची लक्षिे असतील तर फकत पाच हदिसांसाठी थिा्यासमन 
१०० सम.गॅ्र द्या.

मूल्यमापन आणि उपचार व्यवस्ापन करा  अ  -  ड 

  खालील लक्षिे अिल्याि तातकाळ रुगिाल्यात भरती करा: 
  –  इतर गंभीर िदै्यकी्य सम््या, उदा. हहपॅहटक एनसेफॅलोपॅथिी, जठरांतग्गत 

रकत्त्ाि ककंिा डोक्यास इजा. 
  –  आकडी ्ेयिे: डा्यझपेाम १० -२० सम.गॅ्र तोंडाने द्या, सिरेत ककंिा प्थिम 

गुददिारातून 
  –  डलेीरी्यम (भ्ांती अि्थिा) डा्यझपेाम १० -२० समग्र. तोंडाने द्या, सिरेत. ककंिा 

प्थिम डा्यझपेामला प्ततसाद न हदल्यास, हॅलोपेरीडॉल सारखे मनोविकाररोधी 
औषध १-२.५ सम.गॅ्र तोंडाने द्या. द्रव्य सोडण्याची इतर लक्षिे उपचार (थिरथिरिे, 
घाम ्ेयिे, महततिपूि्ग लक्षिे बदलिे) सुरू ठेिा. डा्यझपेाम तोंडाने, सिरेत ककंिा 
गुददिारातून

पा्यरी    िर जा ३नािीिो्य

अ
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व्यकतीने अलीकड ेउततजेक (कोकेने, 
अफेँटेसमन प्रकार उततजेक (ATS) ककंवा 
इतर उततजेक द्रव्यांचा वापर केला आिे) 
आणि परुढील पकैी कोितीिी चचनिे 
दर्गववत आिे: वि्ताररत बुबुळे, धचतंा, 
आक्मकता , अतत-उततजेक स्थिती, 
िेगिान विचार, अततजलद नाडी आणि 
रकत दाब.

अतत उततजेक 
मद्यावस्ा रक्यता 

ध्यानात घ्या 

   डा्यझपेाम ५ -१० सम.गॅ्र तोंडाने, सिरेत , ककंिा गुददिारातून द्या. जोप्यांत ती 
व्यकती िांत होत नाही

   जर मनोददु्गिा (सा्यकॉससस )लक्षिे डा्यझपेाम ला प्ततसाद देत नाहीत, तर 
तर तोंडाने मनोददु्गिा हॅलोपेरीडॉल १-२.५ समग्र. प्ततबंध औषधांचा विचार करा. 
ककंिा लक्षिांचे तनराकरि िोईप्ययंत उपचार करा. लक्षिे हदिली तर PSY 
कड ेजा. 

   आक्मक आणि / ककंिा उततसेजत िागिूक असलेल्या व्यकतींच्या उपचारासाठी 
PSY, तकता ५ वर जा.

   जर एखाद्या व्यकतीला छाती दरुखिे, धडधड, हृद्याचे ठोके चरुकिे अिे 
अिल्याि ककंवा अन्य न्ूयरोलॉबजकल चचनिे अिल्याि रुगिाल्यात भरती 
करा. 

   नरते निताना, आतमघाती ववचार ककंवा कृतींिाठी िावध रिा. आतमघाती 
ववचार उपबस्त अिल्याि, SUI कड ेजा.

इतर वैद्यकी्य कारिे आणि 
एम एन एि कारिांची दखल घ्या. 

व्यकतीने नरुकतचे ओवपऑइडिचा वापर 
्ांबवला आिे आणि खालील पकैी 
कोितीिी लक्षि दर्गववत आिे का : 
वि्ताररत बुबुळे, ्ना्ूयमध्ेय िेदना, ओटी 
पोटात पेटके, डोकेदखुी, मळमळ, उलट्या 
होिे, अततसार, सददी, धचतंा, बेचनैी असेल 
तर ,

तीव्र ओवपऑइड माघार 
लक्षिांची रंका घ्या 

    ओवपऑइड िोडतानाचे उपचार व्यवस्ापन
 –  मेथिाडोन २० समग्र. आिश्यक असल्यास ५-१० समग्र पूरक मात्ा चार 

तासांनंतर. 
 –  बुपे्नोरकफन ४ - ८ समग्र. बारा तासांनंतर पूरक मात्ा आिश्यक असल्यास. 
 –  मेथिाडोन ककंिा ब्यूपेरोनोकफन उपलबध नसल्यास, आिश्यकतनुेसार १० 

समग्र. अततररकत मात्ा सह प्ारंभी मात्ा महिून कोितहेी opioid तीव्र 
पररस्थितीत, उदा. मॉकफ्ग न सलफेट १०-२० समग्र. िापरले जाऊ िकत.े 
अलफा एड्ीनसज्गक एगोतन्टस देखील विचारात घ्या, महिजे कलॉतनडीन 
ककंिा लोफएसकसडाइन. 

     एकदा बस्र झाल्यावर, SUB २ वर जा.

ब

क

ड
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व्यकती रोंधळलेली आिे अिे वाटत ेका?

३

एखाद्या व्यकतीने रेल्या आठवड्यात 
वपण्याचे ्ांबववले आिे तर; गोंधळ, 
संिेदन भ्म, िेगिान विचार, धचतंा, 
आक्मकता, स्थिततभानरहहतता, वििषेत: 
उततजेक निा ककंिा दारू (ककंिा इतर 
िामक) थिांबिताना.

दारू ककंवा उपरामक 
िोडतानाची भ्ांती 

(डलेीरीअम) बस्तीचा 
ववचार करा

     व्यकती दारू ककंवा रामक िोडल्यावरची इतर लक्षिे दर्गववत आिे 
का (कापरे भरिे, घाम ्ेयिे, इतर मिततवाचे लक्षि बदल) 

 – डा्यझपेाम १०-२० समग्. तोंडाने. ररजेप्रमािे.
 – रुगिाल्यात भरती करिे 

     डीलीरीअम व्यि्थिापन करा उदा: हॅलोपेरीडॉल १-२.५ समग्र. तोंडाने. 
ककंिा सिरेत.

अखात्ी करा आणि उपचार व्यवस्ापन करा

अ

कािी वदै्यकी्य कारिे आिेत का ज्यामरुळे रोंधळाचे सपष्टीकरि 
समळू रकत,े ज्यात खालील रोष्टींचा िमावेर आिे:
– डोक्याला गंभीर इजा 
– अलप-िक्ग रा रकतता (हा्यपोगला्यसेसम्या)
– न्यूमोतन्या ककंिा इतर संसगा्गची तपासिी 

 – ्यकृतजन्य मेंदवूिकार
 – सेरेब्ोवहा्कुलर अपघात (CVA)

    रारीररक बस्तीची काळजी घ्या आणि 
व्यकतीि रुगिाल्यात पाठवा.

SUB १ िर जा मूल्यमापन 
करा 

नािी

नािी

िो्य

िो्य

क
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व्यकती रेल्या कािी हदविांत मोठ्या 
प्रमािात मद्यपान करीत आिे आणि 
त्यात करु ठलीिी खालील चचनिे आिेत:
–  तन्टागमस (अनैसचछक, जलद 
आणि परत परत होिारी  डोळ्याची 
हालचाल)

–  नेत् रोग विष्यक (डोळ्यांच्या हालचाली 
तन्यंत्त्त करिारे एका ककंिा अधधक 
्ना्यूंचे दबुळेपि / अधाांगिा्ुय)

– एटॅकसी्या (असं्योसजत हालचाली)

WERNICKE’S  
ENCEPHALOPATHY 

चा ववचार करा

   दररोज उपचार: थिा्यासमन १००-५०० सम गॅ्र २-३ िेळा सिरेत. ककंिा ्ना्ुयत ३-५ 
हदिसासाठी 

   रुगिाल्यात भरती करा.

ब

वदै्यकी्य िूचना 
»  आिीबािी प््तुती करिाच्या व्यि्थिापनास 

अनुसरून SUB १ मूल्यमापन आणि SUB २ 
व्यि्थिापन पद्धत १ त े६ ्योग्य प्कारे िापरा.

व्यकतीने रेल्या कािी हदविांमध्ेय 
उततजेकांचा वापर केला आिे: 
वि्तारलेली बुबुळे, उततसेजत, िेगिान 
विचार, विसंगत विचार, विधचत् ित्गन, 
मनोविकारी द्रव्यांचा अलीकडील िापर, 
नाडी आणि रकत दाब िाढिे, आक्मक, 
अतन्यसमत ककंिा हहसंक ित्गन.

उततजेक ववषाकतता 
िंर्य घ्या

    डा्यझपेाम ५-१० समग्र तोंडाने., सिरेत ककंिा गुददिारातून हलकेच सिरेप्यांत  

     मनोविकारांची लक्षिे डा्यझपेाम प्ततसाद देत नसल्यास, मनोविकारारोधी 
औषधांचा विचार करा उदा: 

 हॅलोपेरीडॉल १-२.५ सम.गॅ्र तोंडाने. ककंिा ्ना्ूयत 

     मनोविकारासबंंधीलक्षिे हटकून राहहल्यास, PSY कड ेजा

क
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अमंली द्रव्यािकती ववकाराची िव्गिाधारि लक्षिे
      दारू ककंिा अन्य द्रव्यांपासून प्भावित राहिे (उदा. मद्याचा िास, 

अडखळत भाषि, उपिामकता, अतन्यसमत ित्गन)
      अलीकड ेअमंली द्रव्य घेतल्याची लक्षिे उदा: (सुई टोचण्यांच्या 

खुिा, तिचेिर एखादा संसग्ग झाला आहे का?) 
      तीव्र ित्गिुकीचा प्भाि, द्रव्य सोडण्याची ककंिा दीघ्गकाळच्या 

िापराची धचनहे आणि लक्षिे (तकता १ पहा)
      सामासजक स्थितीमधील िागिुकीत फरक (उदा. कामाच्या हठकािी 

ककंिा घरी िागताना ्ेयिाऱ्या अडचिी, अजागळ रहािे)
      ्यकृत रोग लक्षिे (असामान्य ्यकृत एनझाईमस), वपिळी तिचा 

आणि डोळे, ्पष्ट आणि मदृ ू्यकृत कडा (्यकृताच्या रोगात), 
जलोदर (द्रिाने फुगलेले पोट), ्पा्यडर तनिस (कोळ्या सारखा 
रकतिाहहन्यांचा दृश्यमान तिचा पषृ्ठभाग), आणि बदललेली 
मानससक स्थिती (हहपॅहटक एनसेफॅलोपॅथिी) इत्यादी लक्षिे 

      तोल सांभाळिे, चालिे, समनि्यी हालचाली आणि तन्टागमस 
मधील सम््या

      प्संगोतपात तनष्कष्ग: मॅक्ोसाइहटक रकत क्ष्य, कमी रकत त्बतं्बका, 
(MCV)

      द्रव्य सोडण्यामुळे ककंिा अततसेिनामुळे हदसून ्ेयिारी तातडीची 
लक्षिे. व्यकती अततरंसजत, उततसेजत, धचतंाग्र्त ककंिा संभ्समत 
िाटू िकते

      अमंली द्रव्याचा विकार असिा-्या व्यकती द्रव्याच्या िापराची 
कोितीही सम््या असल्याची तक्ार करत नाहीत . 

   खालील गोष्टी पहा 
 –  िेदना िामकांसह मनोविकारी औषधांची िारंिार विनंती (व्यकती 

कडून)
 –  दखुापती
 –  नसे माफ्ग त (अमंली द्रव्य) घेतल्यामुळे (एचआ्यवही / एड स, 

हहपॅटा्यटीस सी) संबंधधत संसग्ग

SUB १   मूल्यमापन

वदै्यकी्य िूचना 
»  रूढीबद्धता टाळा! आरोग्य सेिा सुविधा असलेल्या 

सि्ग व्यकतींना त्यांच्या तंबाखू आणि दारू 
सेिनाबाबत विचारले पाहहजे.
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वारिरुकीवरील तीव्र पररिाम माघार लक्षिे दीघ्गकालीन वापराचे पररिाम

मद्याक्ग शिासाला मद्याचा िास, बरळिे, बेताल िागिूक, 
आक्मक,उलट्या होिे, अस्थिरता 

थिरथिर, मळमळ / उलट्या, हृद्याची गती आणि रकत दाब 
िाढिे, आक्मकता, संभ्म, संिेदनभ्म हे जीिघेिे असू 
िकत.े

मेंदचू्या आकार रचनेत बदल, बोधातमक क्षमतते घट, तनि्ग्य क्षमता 
कमी होिे, तोल जािे, ्यकृत ततंूचंा नाि, जठराची सजू, अिकतपिा, 
कक्ग रोग होण्याचा धोका िाढिे आणि इतर िैद्यकी्य सम््या

बेंझोडा्यझपेाइनि बरळिे, बेताल िागिूक, तोल जािे धचतंा, तनद्रानाि, थिरथिर, मळमळ / उलट्या, हृद्याची गती 
िाढिे आणि रकतदाब िाढिे, आकडी /कफट, गोंधळलेली 
अि्थिा, संिेदनभ्म हे जीिघेिे होऊ िकते

्मरििकती कमी होिे, पडण्याचा धोका िदृ्ध लोकांमध्ेय िाढतो, 
घातक मात्ते िामक घेण्याचा धोका

ओवपऑइड ्पष्ट बुबुळे, सतत झोपलेला, जागरुकता कमी होिे, धीमे 
बोलिे

धचतंा, मळमळ / उलट्या / अततसार, ओहट पोटात दखुिे, 
्ना्ूय िेदना, डोकेदखुी, डोळ्यातून, नाकातून सारखे पािी 
्ेयिे, जांभई, हातािरचे केस उभे राहिे, हृद्याची गती आणि 
रकतदाब िाढिे

बद्धकोष्ठता, घातक मात्ते िामक घेण्याचा धोका, 
जननगं्रथिीअलपकक््यता Hypogonadism

तंबाखू उततजेकता, एकाग्रता िाढिे आणि ्मतृी; कमी धचतंा आणि 
कमी भूक; उततजेकांसारखा प्भाि 

सतत धचडधचडपेिा, दिेष, धचतंा, उदासीनता, तनरसता, 
हृद्याच्या ठोक्यांची िाढ, भूक िाढिे

फुफफुसाचा रोग (तबंाखूचा सेिन करिारे), हृद्य ि 
रकतिाहहन्यांसबंंधी रोग, कक्ग रोगाचे धोका आणि इतर आरोग्य 
पररिाम

कोकेन, मे्ामफेटामाइन आणि 
अफेँमफेटामाइन-उततजेक

वि्तारलेली बुबुळे, िाढलेला रकत दाब आणि हृद्याचे ठोके, 
अततउतसाही, अत्यानंदाची अि्थिा, अततकक््यािीलता, भरभर 
बोलिे, िेगिान विचार, विसंगत विचार, विभ्मता (पॅरानॉईड), 
आक्मक, अतन्यसमत, हहसंक ित्गन 

थिकिा, भुकेमध्ेय िाढ, उदासीन िाटिे, धचडधचडपिाची 
भािना आतमघाती विचारांिर लक्ष ठेिा.

उचच रकत दाब, सेरेब्ोवहॅ्क्युलर अपघात (CVAs), एरीदसम्या, 
हृद्यरोग, धचतंा, नरैाश्य ्यांचा धोका िाढतो.

खाट दक्षता, उतसाह आणि सौम्य उततजेना आळिीपिा, उदासीनता, धचडधचड खाट िापरिारे हदिसभर खाट चघळतात; बद्धकोष्ठता, मानससक 
आरोग्य सम््यांचा धोका उदा: मनोविकार.

कॅनाबबि सामान्य बुबुळे, लाल डोळ्यांचा संसग्ग, प्ततसाद देण्यास 
विलंब, उतसुकता, विश्ांती

उदासीन िाटिे, धचतंा, धचडधचड, झोप न लागिे (अिी 
्पष्टपिे न हदसिारी िैसिष्ट्ेय असू िकतात)

मानससक आरोग्य सम््यांची धचतंा, धचतंा, मानससक विकृती, पे्रिा 
नसिे, एकाग्रतते अडचि, वहा््पॅम चे िाढलेले धोके ्यामळेु हृद्य 
विकार आणि लकिा (्ट्ोक) होण्याची िक्यता िाढत.े

ट्ामाडोल ओवपऑइड प्भाि (उततजेन देिे, उतसाह, इत्यादी) त्यानंतर 
उततजेक प्भाि (उततजेना आणि उचच मात्ते हदल्यास झटके)

प्ामुख्याने ओवपऑइड सोडण्याचे पररिाम, परंतु काही 
सेरोटोतनन नॉरवपनकफ्न रीअपटेक इनहहत्बटर (SNRI) माघार 
लक्षिे (उदासीन मन, आळस)

ओवपऑइड तनभ्गरता, झटक्याचा धोका, विचसलत झोप

अबस्र िॉलविें्टि चककर ्ेयिे, भरकटिे, उतािळेपिा, डोके हलके होिे, 
बदलिारी मनःस्थिती, मनोभ्ंि, भ्म, वि्योग, दृश्यकक््या 
व्यत्य्य, संिेदना, उतसज्गन

झटके िाढण्याची िक्यता िाढिे संज्ञानातमक का्य्ग कमी होिे आणि ्मतृतभ्ंि, पररघी्य न्ूयरोपॅथिी, 
इतर मजजासं्थेिसंबंधी अिसिष्ट लक्षिे (sequelae), arrythmias 
अचानक उद्भििारे धोके िाढ

िंवेदन भ्मजन्य हृद्याचे ठोके, रकतदाब, िरीराचे तापमान िाढिे, भूक कमी 
होिे, मळमळ, उलट्या होिे, हालचालीतील अभाि, पॅवपलरी 
फैलाि, भ्म 

कोितहेी पुरािे नाहीत तीव्र ककंिा तीव्र मानससक विकृती, फलॅिबॅकस ककंिा िापर संपुष्टात 
आल्यानंतर औषध प्भािचा पुनहा अनुभि,

एमडीएमए िाढता आतमविशिास, सहानुभूती, जा्त समजिे, सजवहाळा, 
संिाद, अत्यानंदाची भािना, ऊजा्ग

मळमळ, ्ना्यूचा कडकपिा, डोकेदखुी, भूक न लागिे, 
अधंुक हदसिे, तोंड कोरड ेहोिे, अतनद्रा, नैराश्य, धचतंा, 
थिकिा, लक्ष कें हद्रत करण्यास अडचि

Neurotoxic, ित्गिुक आणि िारीररक पररिाम हदसतात, 
उदासीनता

तकता १ : उपरामकांमरुळे: वारिरुकीवरील तीव्र प्रभाव, द्रव्य िोडतानाची वैसरष््ट्ेय आणि दीघ्ग वापराचे पररिाम
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व्यकतीि तंबाखू, दारू आणि मनोववकारी औषधे वापरण्या बद्दल ववचारा. 
आजूबाजूचा पररिर आणि िादरर करिाच्या आधारावर, कॅनाबीि आणि 
इतर द्रव्यांच्या वापराबद्दल ववचार करा.

   मनोविकारी द्रव्यांचा उप्योग न केल्याने 
होिाऱ्या आरोग्य फा्यद्या िर जोर द्या. 

   ्या ववभारातून बािेर जा

व्यकती अमंली द्रव्यािकत आिे का?
१

वदै्यकी्य िूचना: 
मारील (आरोग्यववष्यीचा) इततिाि घेत 
अिताना ववचारा: 

  अमंली द्रव्य िापराची सुरुिात किा 
प्कारे झाली ?
  त ेिापरिे कधी सुरू केले?
  त्या िेळी त्यांच्या आ्ुयष््यात का्य 
घटना घडल्या होत्या ?
  त्यांच्या कुटंुबातील ककंिा 
सामाजातील मंडळी पकैी कुिी 
अमंली पदाथि्गचे सेिन करतात का?
  त्यांनी द्रव्याचा उप्योग कमी 
करण्याचा प््यतन केला असेल, तर 
का? का्य झालं?

िे द्रव्य घातक आिे का?
वापरलेल्या प्रत्ेयक द्रव्यािाठी मूल्यमापन करा :

२

अ. द्रव्य वापराची मात्ा आणि वारंवारता पडताळा. (इिारा: त्यांना विचारा “आठिड्यात ककती हदिस हे द्रव्य िापरता? दर हदििी तुमही ककती प्मािात द्रव्य 
िापरता ?”)
ब. िातनकारक आचरि (इिारा: “ द्रव्याचा उप्योग केल्याने तुमहाला काही अडचि ्ेयत ेका?” असे विचारा)
 
–  दखुापती आणि अपघात
– मादक द्रव्ेय घेतले असताना िाहन चालििे
– औषधे, सुई परत िापरिे, सामात्यक करिे, 
– िापराच्या पररिामी नातेसंबंधांची सम््या

– मादक द्रव्याच्या अमंलाखाली लैंधगक कक््या करताना 
नंतर त ेधोकादा्यक होत ेककंिा पशचाताप िाटिे
– का्यदेिीर ककंिा आधथि्गक सम््या 
– जबाबदारपिे मुलांची काळजी घेण्याची असमथि्गता 

– इतरांिी हहसंा 
– सिक्षिात, रोजगारात िाईट कामधगरी, 
– अपेक्क्षत सामासजक भूसमकांमध्ेय िाईट कामधगरी 
  (उदा. पालकति)

मूल्यमापन दरम्यान नंतर 
िापरासाठी ही उततरे लक्षात ठेिा.

नािी िो्य

नािी िो्य
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   प्त्ेयक द्रव्य िापराच्या जोखीमे बद्ल 
मानसिा्त्ी्य माहहती द्या 

  ्या ववभारातून बािेर जा

िे द्रव्य घातक आिे का? 
िरील चरि दोनमधील उततर पहा.

व्यिन अवलंबबतवाची रक्यता आिे का?
३

पद्धतीि जाण्याआधी आपल्याि 
आतमित्ेयची िंभाव्य जोखीम वाटल्याि 
मूल्यमापन आणि व्यवस्ापन करिे 
(SUI वर जा)

 पद्धत २ कड ेजावदै्यकी्य िूचना : 
अिलंत्बति दि्गवििाऱ्या द्रव्यांमध्ेय खालील द्रव्यांचा समािेि 

तंबाखू: हदिसातून बऱ्याच िेळा, अनेकदा सकाळ पासून सुरू होत.े  
दारू: एका िेळी सहापेक्षा अधधक मानक पे्ेय आणि दैतनक िापर.
डॉकटरांनी िांचरतलेली औषधे : विहहत औषधाच्या हदलेल्या मात्पेेक्षा  
उचच मात्ा घेिे आणि त ेऔषध समळिण्यासाठी खोटे बोलिे
कॅनाबीि: दररोज ककमान १ गॅ्र कॅनाबीस

वापरलेल्या प्रत्ेयक द्रव्यािाठी खालील व्यिन अवलंबबतव वसैरष््ट्ेय ववचारा : 

–  उचच प्मािात द्रव्याचा िारंिार िापर 
–  द्रव्याचा िापर करण्यासाठी तीव्रलालिा िकती ककंिा 
त ेघेण्याची सकतीची इचछा तनमा्गि होिे 

–  जोखीम आणि हानीकारक पररिाम माहहत असूनही 
द्रव्याच्या िापरािर तन्यंत्ि करण्यामध्ेय अडथिळे 

–  द्रव्य िापराची क्षमता वाढिे आणि द्रव्याचा िापर 
िोडताना लक्षिांची िाढती पातळी

पद्धतीि जाण्याआधी आपल्याि 
आतमित्ेयची िंभाव्य जोखीम वाटल्याि 
मूल्यमापन आणि व्यवस्ापन करिे 
(SUI वर जा)

 पद्धत १ कड ेजा

नािी

नािी

िो्य

िो्य



118

DISORDERS DUE TO SUBSTANCE USE  Management SUB 1

»  मानिरासत्ी्य माहिती द्या आणि द्रव्याचा वापर करण्याच्या पातळी / पद्धतीमरुळे आरोग्याची िानी िोत आिे ्यावर जोर 
द्या.  

»  द्रव्य िापरासाठी व्यकतीची कारिे जािून घ्या, पे्ररिादा्यी मरुलाखत घ्या. 
(संक्क्षपत मनोसामासजक माहहतीचा विचार करा - पे्रक मुलाखत घ्या (२.२)).

»  द्रव्य कमी करण्यास ककंिा पूि्गपिे बंद करण्यास, आणि त ेहातनकारक नसलेल्या ्तरािर आिण्याचा सलला द्या.

 हे करण्यासाठी व्यकतीला मदत करण्याच्या आपल्या उद्ेिाची मांडिी करा. त ेहा बदल करण्यास त्यार आहेत की नाही ते 
 विचारा.

»  द्रव्य कमी करण्याि ककंवा पूि्गपिे बंद करण्याि, (२.३) आणि त ेिातनकारक निलेल्या सतरावर आिण्याचे उपा्य रोधा 
(२.५)

»  अनन, तनिारा आणि रोजगाराची गरज ओळखिे.

»  पाठपुरािा करा. 

»  जर ती व्यकती ककिोरि्यीन  ककंिा प्जननक्षम, गभ्गिती  ककंिा ्तनपान देिारी ्त्ी असेल तर ववरषे रट पहा.

हातनकारक िापर

१

पद्धत

SUB २    व्यवस्ापन
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व्यकती ओवपऑइडिवर अवलंबून अिल्याि:

»   देखभाल करिे सहसा तनवि्गषीकरिापेक्षा अधधक प्भािी असत.े 

»   अिलंत्बतिाच्या गंभीरतचेे मूल्यमापन करा आणि जर ्योग्य असेल तर, ओवपऑइड एगोतन्ट 
मेनटेननस उपचारासाठी व्यसकतस सलला द्या, तसेच नंतर ओवपऑइड प्तत ्थिापक धचककतसा 
(OST). पद्धत ५ िर जा (ओवपऑइड ऍगोतन्ट मेनटेननस उपचार)

»   उि्गररत प्करिी ्योजनाबद्ध संरक्षिाची व्यि्थिा आिश्यक असल्यास पद्धत ४ िर जा (ओवपऑइड 
काढिे).

व्यकती बेनझोडड्याझपेाइन वर अवलंबून आिे: 

»  अचानक द्रव्य घेिे थिांबिल्यास आकडी ककंिा डलेीरी्यम होऊ िकतो. बेंझोडा्यझपेाइन ची मात्ा 
हळूहळू कमी करून दिाखान्यात ककंिा प्य्गिेक्षी वितरिाने कमी करण्याचा विचार करा. पद्धत ६ 
(बेंझोडा्यझपेाइन सोडिे)

 
व्यकतीि दारूचे व्यिन अिल्याि:

»   अचानक दारू थिांबिल्यास आकडी ककंिा डलेीरी्यम होऊ िकतो. तथिावप, जर व्यकती दारू 
िापरण्यास थिांबिू इसचछत असेल तर मदत करा. ्योग्य पररस्थितीत दारू िापरिे थिांबिा आणि 
जर आिश्यक असेल तर रूगिाल्यात भरती करून तनवि्गषीकरिाची व्यि्थिा करा. 
पद्धत ३ िर जा (दारू सोडिे).

»  १०० सम.ग्र / हदिस तोंडाने थिा्यासमनचा िापर करा. 

»  पुनहा दारू वपण्यास प्ततबंध करण्यासाठी औषधी्य ह्तक्षेपाकड ेलक्ष द्या; औषधांमध्ेय 
एकॅमप्ोसेट, नालत्झेोन आणि डा्यससलफराम असतात. बॅकलोफेन देखील िापरले जाऊ िकत.े 
तथिावप, त्याचे खराब प्भाि आणि दरुुप्योग होण्याचा धोका असल्यामुळे त ेवििषे पररस्थितीसाठी 
राखून ठेिले जात.े ्या औषधांसह, एक प्भािी प्ततसाद मद्य सेिन संख्या कमी आणि िारंिारता 
समािेि असू िकतो, पूि्गपिे दारू वपिे बंद न केल्यास. तकता १ िर जा. 

इतर िव्ग अमंली द्रव्यािाठी :

»  द्रव्य पूि्गपिे थिांबििे आणि असे करण्यास व्यकतीला मदत करण्याच्या आपल्या तनि्ग्याबद्ल 
सलला द्या. त ेअसे करण्यास त्यार आहेत का हे त्यांना विचारा.

»   द्रव्य िापर कमी करण्यासाठी ककंिा रोखण्यासाठी आणि दषु्पररिाम कमी करण्याचे उपा्य िोधा.

»   उपलबध असल्यास, सहाय्य गट ककंिा पुनि्गसन / तनिासी उपचार समुदा्यांचा संदभ्ग द्या.

»  अनन, तनिास आणि रोजगाराची गरज ओळखिे.

»  कोित्याही िारीररक ककंिा मानससक आरोग्यासह आजारपिाचे मूल्यमापन करा आणि साधारि 
२-३ आठिड्यांपेक्षा जा्त सं्यम ठेिल्यानंतर, काही सम््यांचे द्रव्य थिांबिल्याने तनराकरि होईल.

 िव्ग बाबतीत: 

» मानससक सिक्षि द्या.  

»  गरज िाटल्यास तनवि्गषीकरि सुविधेची व्यि्थिा करा ककंिा सजथेि भरती करता ्ेयईल अिा 
अत्यािश्यक अत्याधुतनक सुविधा औषधे उपलबध असलेल्या दिाखान्यात न्या. 

»  व्यकतीला त्यांच्या द्रव्यांिर अिलंबून न राहण्यास प्ोतसाहन देण्यासाठी पे्रिादा्यी मुलाखत 
िापरून एक संक्क्षपत ह्तक्षेप करा. 

»  प्ारंसभक संक्क्षपत ह्तक्षेपाला प्ततसाद हदला नाही तर त्यांच्या द्रव्य िापर संबंधधत चालू 
असलेल्या सम््यांसाठी दीघ्गकालीन मानस िा्त्ी्य उपचारांचा विचार करा. द्रव्यांच्या िापरामुळे 
झालेल्या विकारासाठी पुराव्या-आधाररत मानस िा्त्ी्य उपचारामध्ेय ६ त े१२ आठिड ेककंिा 
त्याहून अधधक काळ चालिारे संरक्क्षत ि्ैयसकतक आणि समूह का्य्गक्मांचा समािेि होतो. 
्या मानसोपचारा मध्ेय िचैाररक ित्गिूक उपचार पद्धती, पे्रिािदृ्धी उपचार पद्धती, आकस्मक 
व्यि्थिापन उपचार पद्धती, सामुदात्यक मजबुतीकरि दृसष्टकोन आणि कुटंुब उपचार पद्धती 
इत्यादी उपचार तंत्ांचा िापर होतो. पुराव्या -आधाररत सामासजक मदतीमध्ेय रोजगार आणि 
तनिारा पुरििे समाविष्ट आहे. 

अवलंबन
२

पद्धत
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»  िक्य तततके िांत ि उततजेन न देिारे िातािरि ठेिा; जर हदिसा व्यकती जागतृ असेल तर 
हदिसभर चांगला प्काि आणि रात्भर पुरेसा प्काि ठेिा.

»  पोटॅसिअम आणि मॅगनेसि्यम सारखे इलेकट्ोलाइटस पुरेश्या प्मािात हदले जात असल्याची खात्ी 
करा.

»  ररुष्कतकेड ेलक्ष द्या: पुरेसे जल ्योजन, आिश्यक असल्यास आणि तोंडा िाटेच्या द्रि 
सेिनाकररता प्ोतसाहहत करा. िेतन्गके एनसेफॅलोपॅथिी जलद होऊ न्ेय महिून गलुकोजच्या आधी 
थिा्यासमन देिे सुतनसशचत करा.

»  औषधिंबंधी िसतक्षेप:   
्योग्य असल्यास, दारू विमोचन करण्याच्या लक्षिांचा विचार करा. तन्योसजत व्यसन सोडताना 
(तनवि्गषकरि) डा्यझपेाम िापरून लक्षिांपासून बचाि करा. डा्यझपेाम उपचारांमधील मात्ा आणि 
कालािधी ्या प्कक््ेयतील गंभीरत ेनुसार बदलत.े

 –  तीन त े७ हदिसात दर हदििी ४० समग्र रोजच्या रोज (१० समग्र चार िेळा ककंिा हदिसातून 
२ िेळा २० समग्र) प्ारंसभक मात् ेिर तोंडाने डा्यझपेाम प्िाससत करा, तोंडाने. लक्षिे सुधाररत 
झाल्यानंतर मात्ा आणि / ककंिा िारंिारता हळूहळू कमी करा. िारंिार व्यकतीचे तनरीक्षि करा, 
कारि प्त्ेयक व्यकती ्या औषधांना िेगळ्या पद्धतीने प्ततसाद देऊ िकत.े 

 –   रुगिाल्यात, डा्यझपेाम अधधक िारंिार हदले जाऊ िकत े(महिजेच दर तासाला), आणि दररोज 
उचच मात्ते , पहहल्या ३ हदिसांत पोटातून १२० समली प्यांत रोजच्या गरजेनुसार, रुगिाची 
मानससक स्थिती आणि दारू सोडण्याच्या लक्षिांिर िारंिार मूल्यमापन करून डा्यझपेाम देिे. 

 –  क्ष्यरोग कारक ्यकृतातील च्यापच्य (महिजे ्यकृत रोग) ि्य्कर असलेल्या व्यकतींमध्ेय, 
सुरुिातीला ५-१० समग्र तोंडाने. पकैी एका कमी मात्चेा िापर करा, कारि ह्या रुगिांमध्ेय 
बेंझोडा्यझीपाइनचा पररिाम दीघ्गकालािधी प्यांत असतो. िकैसलपकरीत्या प्या्ग्य महिून, 
डा्यझपेाम ऐवजी ऑकिझपॅेम सारख्या कमी प्भाि असलेल्या बेंझोडा्यझपेाईनचा िापर केला 
जाऊ िकतो. तकता १ पिा.

 –   िावधान  
बेंझोडा्यझपेाईनची मात्ा देताना ककंवा वाढवताना िावधचररी बाळरा, कारि त्यामरुळे रविन 
मंदावू रकत.े रविन रोर आणि / ककंवा हिपॅहटक एनिेफॅलोपॅ्ी अिलेल्या व्यकतींमध्ेय 
िावधचररी बाळरा.

दारू सोडिे
३

वदै्यकी्य िूचना:

तन्योबजत दारू िोडण्यािाठी, व्यकतीच्या रंभीर दारू िोडण्याच्या जोखीमीचे मूल्यमापन करा.  

खालील प्ररन ववचारा 
  दारू सोडण्याच्या गंभीर लक्षिांचा मागील इततहास आहे का? उदा. आकडी ्ेयिे अथििा, 
डलेीरी्यम ?
  आिखी काही महततिाच्या िैद्यकी्य ककंिा मानससक सम््या आहेत का्य?
  व्यकतीच्या ििेटच्या पे्य द्रव्याच्या ६ तासातच लक्षिी्य दारू सोडण्याच्या लक्षिांचा विकास 
होतो का?
  बाह्यरुगि व्यसन मुकतीच्या प््यतनांना ्यापूिती अप्यि आले आहे का ? 
  व्यकती बेघर आहे ककंिा ततला कोित्याही प्कारची सामासजक मदत उपलबध आहे का? 

जोखीम जासत अिल्याि, बाह्यरुगि तनवव्गषीकरिापेक्षा रुगिाल्यामध्ेय दाखल करुन 
तनवव्गषीकरि करिे जासत शे्र्यसकर आिे.

वेतन्गकि एनिेफॅलोपॅ्ी प्रततबंध व उपचार:

»  अतत प्मािात मद्य प्ािन करिाऱ्या व्यकतींना िेतन्गके एनसेफॅलोपॅथिी चा धोका आहे, 
ज्यात थिा्यासमनची अभाि लक्षिे, गोंधळ, नी्टागमस, डोळ्यांच्या हालचालींच्या 
सम््या आणि समनि्यामध्ेय गडबड 

»  ्या लक्षिांना प्रततबंध करण्यािाठी, िव्ग व्यकती ज्या दीघ्गकालीन मद्यपानाचा वापर 
करतात त्यांना प्रततहदन ्ा्यासमन १०० समग् तोंडाने द्यावे. वेतन्गकेच्या एनिेफॅलोपॅ्ी 
ची पूव्ग कलपना टाळण्यािाठी गलरुकोज ची अमंल बजाविी करण्याआधी ्ा्यासमन 
द्या.

पद्धत
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 »   िावधान वििषेत: जेवहा सुई िापरली जात,े ओवपऑइड सोडण्यािर लक्ष कें हद्रत करण्यापूिती 
सािधधगरीचा सलला हदला जातो, व्यसन सोडण्याचा तनि्ग्य घेताना, व्यकतीस का्य पररिाम 
होऊ िकतात ्याची माहहती द्या, त्यात लक्षिे आणि त्यांच्या कालािधीचा समािेि करा. उदा: 
सोडताना अवपऑइड सहय्यता कमी होत.े ्याचा अथि्ग असा की जर व्यसकतने ओपीऑइड िापर 
सोडल्यानंतर आपल्या नेहमीच्या मात्ते पुनहा सुरू केले तर मात्ा जा्त होण्याचा धोका िाढतो. 
्या जोखीमांमुळे, जेवहा एखाद्या तनिासी पुनि्गसनासाठी ककंिा इतर मानससक सहाय्य का्य्गक्मांत 
प्िेि घेण्याची ्योजना असेल तवेहा सोडािे. िकैसलपकरीत्या, एखाद्या व्यसकतस मेथिाडोन ककंिा 
बुपे्नोरकफन सह ओपीऑइड प्तत ्थिापक धचककतसा महिून मानले जाऊ िकत;े opioid agonist 
देखभाल उपचार विभाग पहा (पद्धत ५ पहा), आणि व्यि्थिापना साठी खालील औषधी्य प्या्ग्य 
तनिडा:

»  बरुपे्रनोरकफन: माघार लक्षिांच्या व्यि्थिापनासाठी ३ त े१४ हदिसांसाठी प्ततहदन ४-१६ समग्र 
प्ततजोगुि प्मािात सज भे खाली बुपे्नोरकफन हदले जात.े बुपे्नोरकफन उपचार सुरू करण्यापूिती, 
ओवपऑइडची लक्षिे ्पष्ट होईप्यांत प्तीक्षा करिे महततिाचे आहे. हेरॉईनच्या ििेटच्या मात् े
नंतर ककमान ८ तास आणि मेथिाडोनच्या ििेच्या मात् ेनंतर २४-४८ तासांनंतर; अन्यथिा, एक 
धोका आहे की बुपे्नोरकफन सोडण्याची लक्षिे िेगाने होतील. अन्य उततजेक औषधे घेिाऱ्या 
व्यकतींसाठी वििषे काळजी घेिे आिश्यक आहे.

»  मे्ाडोन: मेथिाडोन हदिसाला ३० समग्र प्तत हदन, आिश्यक असल्यास, १५-२० समग्र प्ारंसभक 
मात्ा हदली जात.े मग हळूहळू मात्ा कमी करा, पूि्गपिे बंद करे प्यांत, ३-१० हदिस. बुपे्नोरकफन 
प्मािेच, इतर उततजेक औषधे घेिाऱ्या व्यकतींसाठी वििषे काळजी घ्यािी.

»  कलोतनडाइन ककंवा लोफएबकिडाइन: जर opioid प्तत ्थिापना औषधे उपलबध नाहीत तर 
कलोतनडीन ककंिा लोफएसकसडाइन काही ओपीऑइड सोडण्याच्या लक्षिांचे व्यि्थिापन करण्यासाठी 
िापरले जाऊ िकत,े महिजे अततजागरि (Hyperarousal). दररोज ०.१-०.१५ समग्र ३ िेळा रोज 
तोंडाने आणि िरीराचे िजन त्यानुसार मात्ा आहेत. डोके हलके होिे आणि उपिामक पररिाम 
होऊ िकतात. रकत दाबािर बारीक लक्ष ठेिा. अमंली द्रव्य सोडण्याची इतर लक्षिे देखील 
हाताळली पाहहजेत, उदा. अटँी-इमेहटकससह मळमळ, साध्या िेदना िामक औषधांसह िेदना आणि 
कमी प्भािाची औषधे तनद्रानािा साठी.

»  मॉकफ्ग न िलफेट: १०-२० समग्र प्ारंसभक मात्ा, आिश्यक असल्यास १० समग्र अततररकत मात्ा 
महिून द्या. उपिामक औषधे आणि शिसन मंदाििे धोकादा्यक ठरू िकत.े दीघ्गकाळ प्यांत िापर 
केल्याने अिलंत्बति होऊ िकत.े अधधक माहहतीसाठी तकता १ िर जा.

ओवपऑइड सोडिे
४

वदै्यकी्य िूचना : कोित्यािी व्यिन िोडण्याच्या व्यवस्ापना दरम्यानची िामान्य तततवे लारू करिे: 

   िुष्कतकेड ेलक्ष द्या
   काही व्यसन सोडण्याच्या विसिष्ट लक्षिांकड ेलक्ष द्या. उदा. मळमळिे 
्यािर अटँी-इमेहटकस, साध्या िेदना िामक औषधांसह िेदना, आणि कमी 
गुंगीच्या प्भािाच्या औषधा सह तनद्रानािािर उपचार करा. 

   इचछा असेल तर उपचार सोडा्यला परिानगी द्या.
   उपचार चालू ठेिा आणि तनवि्गषीकरिास आधार सुरू ठेिा. 

   औदासीन्याची लक्षिे निा सोडल्यानंतर, तनवि्गषीकरिाच्या पूिती पासून असू 
िकतात ककंिा व्यकतीला व्यसनाच्या आधी पासून औदासीन्य असू िकत.े 
आतमहत्ेयच्या धोक्यािर लक्ष ठेिा. 

   ्यि्िी व्यसन मुकती नंतर व्यसन मुकती कुठेही केली असली तरी, सतत 
उपचार, पाहठंबा आणि देखरेखी साठी सि्ग व्यकतींना मदत करा. 

पद्धत
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»  Opioid agonist देखभाल उपचारासाठी एक ्थिावपत आणि तन्यसमत राष्ट्ी्य 
संरचनेची उपस्थितत असिे आिश्यक आहे. हे सामान्यत: दैनंहदन, प्य्गिेक्षी 
आधारािर, दीघ्ग-सकक््य opioid agonists (ककंिा आसंिक agonists), उदा: 
मेथिाडोन ककंिा ब्युपेनोरॉकफन ्यांच्या दिारे दि्गविले जात.े

   मेथिाडोन ककंिा बुपे्नोरकफन उपचार प्भािीपिे झाल्यास अिधै द्रव्यांचा िापर, 
एचआ्यवहीचा प्सार , मतृ्युचे प्माि आणि िाढती गुनहेगारी कमी होत े
तसेच िारीररक आरोग्य, मानससक आरोग्य आणि सामासजक का्य्गप्िाली 
सुधारण्यामध्ेय मदत होत े्यास संिोधनाचा पुरािा आहे. 

»  देखरेख : opioid agonist देखभाल उपचारासाठी िापरल्या जािाऱ्या औषधांचा 
गैरिापर आणि फेरफार केला जाऊ िकतो, महिून मोहहमेच्या जोखीमेिर 
म्या्गदा घालण्यासाठी विविध पद्धतींचा िापर करािा, ज्यामध्ेय देखरेख तनधीचा 
समािेि असेल.

»  अधधक माहहतीसाठी कृप्या तकता १ पहा.

देखभाल उपचार

»  बेंझोडा्यझपेाइन सोडण्यासाठी दीघ्ग पररिामी बेंझोडा्यझपेाइन द्या आणि ८-१२ 
आठिड्यांप्यांत, आणि मनोसामासजक सहाय्यासह सं्योजनाने हळूहळू मात्ा 
कमी करून व्यि्थिापन करा. अधधक जलद औषध कमी करिे तवेहाच िक्य 
आहे जेवहा एखादी व्यकती रुगिाल्य ककंिा तनवि्गषीकरि सुविधेमध्ेय आहे.

»  जर गंभीर, अतन्यंत्त्त बेंझोडा्यझवेपन सोडण्याचा पररिाम उद्भिला, तर 
एक उचच-मात्ा बेंझोडा्यझवेपन उपिामक सुरू करण्यासाठी आणि व्यकतीला 
रुगिाल्यात दाखल करण्यासाठी ततकाळ एखाद्या वििषेज्ञ ककंिा इतर उपलबध 
स्ोताचा सलला घ्या. अज्ञात रुगिांना विना देखरेख बेनजोडा्यझपेाइनस देताना 
सािध रहा.  

बेंझोडा्यझपेाइन सोडिे

६५

पद्धत पद्धत
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२.१ मनोिामाबजक िसतक्षेप 

     द्रव्य िापरामुळे होिाऱ्या विकारांिर बऱ्याचदा प्भािी इलाज होऊ 
िकतो आणि लोक बरे होिू िकतात. 

     अमंली द्रव्यांच्या िापराबद्ल बोलताना अनेक लोक लाजतात 
ककंिा त्यांना िरम िाटत.े द्रव्य िापरण्याविष्यी लोकांिी 
बोलताना नेहमीच पूि्गग्रहीत नसिाऱ्या दृसष्टकोनाचा िापर करा. 
जेवहा लोकांना आपली पारख केली जात ेअसे िाटत,े तवेहा त े
आपल्यािी कमी मोकळेपिाने बोलतील. हदलेल्या कोित्याही 
प्ततसादांिर आशच्य्ग व्यकत न करण्याचे प््यतन करा.

     आतमविशिासाने लोकांना सांगा की घातक ककंिा हातनकारक 
दारू िापर थिांबििे ककंिा कमी करिे िक्य आहे आणि जर तो 
्या विष्यािर पुढील चचा्ग करू इसचछत असेल तर त्याला परत 
्ेयण्यास प्ोतसाहन द्या.

     तनि्ग्य जर ्ित:चा असेल तर द्रव्याचा िापर कमी करण्यास 
ककंिा थिांबिण्यात ्यि्िी होण्याची अधधक िक्यता असत.े 

२.२ पे्ररिादा्यी मरुलाखत (िंक्क्षपत िसतक्षेप):
 
     पे्रिादा्यी मुलाखत िापरून थिोडक्यात ह्तक्षेप हा गैर-तनष्पक्ष 

पद्धतीत द्रव्याचा िापर करण्याविष्यी चचा्ग करण्याचा एक 
दृष्टीकोन आहे. ्यामध्ेय एखाद्या व्यकतीस ्ित:च्या द्रव्य िापर 
तनिडीिर विचार करण्यास प्ोतसाहन हदले जात.े धोका ककंिा 
हातनकारक द्रव्यांचा िापर संबोधधत करण्यासाठी अतति्य संक्क्षपत 
भाग महिून त्याचा िापर केला जाऊ िकतो. ्याचा उप्योग 
अनेक सत्ांप्यांत चालिाऱ्या दीघ्ग चचदेचा भाग महिून केला जाऊ 
िकतो ज्यात द्रव्य िापरािरील अिलंत्बत पद्धत कळते; ्याला 
पे्रिातमक सुधारिा धचककतसा महितात. चचदेदरम्यान प्कक््ेयच्या 
सि्ग भागांचा समािेि करिे महततिाचे आहे: सहानुभूती व्यकत 
करिे आणि विशिासाचे िातािरि तनमा्गि करिे, तसेच त्यांच्या 

बोलण्यातील विसंगती दि्गवििे आणि अवििेकी विचारांना 
आवहान देिे. त्या व्यकतीिी िादवििाद टाळा. त्यांना असे 
िाटले पाहहजे कक तुमही त्याना मदत करण्यासाठी आहात आणि 
टीका करण्यासाठी नाही. जर व्यकती ्या िेळी द्रव्याचा िापर 
करण्याची त्यांची हातनकारक सि्यी थिांबिण्यास असमथि्ग आहे, तर 
व्यकतीकडून का्य अपेक्क्षत आहे हे सांगण्याची सकती करण्यापेक्षा 
ही पररस्थिती का आहे ्यािर चचा्ग करा.

     िखोल चचदेिाठी तंत्:

 १.  व्यकतीला द्रव्य िापरण्याच्या संबंधधत जोखमीबद्ल ि्ैयसकतक 
असभप्रा्य द्या, जरी त्यांचा द्रव्य िापर घातक ्िरूपाचा ककंिा 
अिलंबति तनमा्गि करिारा नसला तरी तसेच द्रव्य िापरामुळे 
त्यांना ककंिा इतरांना होिाऱ्या नुकसानाची माहहती द्या. 

 २.  व्यकतीला त्यांच्या द्रव्य िापराच्या तनिडीसाठी जबाबदारी 
घेण्याि प्ितृत करा आणि त्यांच्या द्रव्यांच्या िापराबद्ल ते 
ककती काळजीत आहेत हे विचारा. 

 ३.  व्यकतीला त्यांच्या द्रव्यािकतीचे कारि विचारा, उदा. मानससक 
आरोग्य सम््या ककंिा विसिष्ट ताितिाि, द्रव्यांच्या 
िापरातून समळिारे फा्यदे विचार (अगदी अलप काळ असतील 
तरीही) इत्यादी 

 ४.  त्यांच्या द्रव्यांच्या वापराचे सकारातमक ि नकारातमक पररिाम 
दोनहीच्या समजुतीबद्ल विचारा आणि आिश्यक असल्यास, 
जोखीम / हानीची अततरंसजतता कमी करिे ्यासाठी आवहान 
करा.

 ५.  व्यकतीच्या वै्यबकतक उहद्दष्टांबद्दल विचारा, आणि त्यांचे 
द्रव्य िापर त्यांना ्यासाठी मदत करत आहे ककंिा त्यांना ्या 
उहद्ष्टांप्यांत पोहोचण्यापासून रोखत आहे का त ेविचारा. 

 ६.  द्रव्यांचा वापर, त्याचे कारि, पररिाम आणि त्यांच्या 
वै्यबकतक उहद्दष्टाबद्दलच्या ववधानावर आधाररत व्यकतीरी 
चचा्ग करा, द्रव्य वापराचे पररिाम आणि व्यबकतचे िांचरतले 
उहद्दष्टे ्यांच्यात सपष्ट वविंरतीरोधण्याची िंधी द्या.

 ७.  िा्तििादी ध्ेय्ेय तनिडण्याच्या बदलासाठी प्या्ग्य तनिडा 
आणि पर्पर मान्यतनेुसार कृती करा. 

 ८.  व्यकतीि बदल घडवण्यािाठी मदत करा. त्यांना विशिासाने 
आ्युष््यात सकारातमक बदल घडिण्यासाठी पुढील टपप्यांची 
माहहती (अधधक पुनरािलोकन, तनवि्गषीकरि, मनोसामासजक 
मदत) आणि घरी नेण्यासाठी साहहत्य उपलबध असल्यास 
द्या.

     व्यकतीवर टीका न करता तनष्पक्षपिे व्यकतीि सवत:च्या 
ववचांराबाबत खालील प्ररन ववचारा 

 १.  त्यांच्या द्रव्य िापराची कारिे विचारा: “आपि कधीही [द्रव्य] 
का िापरता ्याबद्ल विचार केला आहे का?” 

 २.  त्यांच्या द्रव्य िापरापासून समळिारे फा्यदे का्य? (विचारा: 
“[द्रव्य] तुमच्यासाठी का्य करतो? ्यामुळे तुमहाला काही 
अडचिी आहेत का?”) 

 ३.  द्रव्य िापरण्यापासून प्त्यक्ष आणि संभाव्य हानी का्य हे 
समजत ेका? (विचारा:”द्रव्य [िापर] केल्याने तुमहाला काही 
नुकसान झाले आहे का? भविष््यात ्यामुळे तुमहाला हानी 
पोहोचिू िकेल का?”)

 ४.  त्या व्यकतीसाठी सिा्गत महततिाचे का्य आहे. (विचारा: 
“आपल्या जीिनात आपल्यासाठी सिा्गत महततिाचे का्य 
आहे?”)

मनोिामाबजक िसतक्षेप 
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२.३  द्रव्य वापर कमी करण्यािाठी आणि 
्ांबवण्यािाठी धोरिे

िव्ग द्रव्यांचा वापर कमी करण्यािाठी ककंवा ्ांबवण्याच्या पा्यऱ्या: 
जर व्यकती आपल्या द्रव्याचा वापर कमी करण्याि इचछरु क अिेल, 
तर त्यांच्यािि खालील पा्यर ््यांवर चचा्ग करा. 

     द्रव्य िापरण्यासाठी उद्युकत करिारे आणि त्यांना टाळण्याचे 
माग्ग ओळखा. उदाहरिाथि्ग: जेथेि लोक दारू वपतात ककंिा ज्या 
हठकािी लोक द्रव्य िापर करतात असे मद्याल्य इ.

     द्रव्य िापरण्यासाठी भाितनक सुचके आणि त्यांच्यािी सामना 
करण्यासाठी माग्ग िोधिे (उदा. नातसेंबंधसम््या, कामातील 
अडचिी इ.).

     घरी अमंली द्रव्ेय न ठेिण्यास व्यकतीला प्ोतसाहहत करा.

२.४  परसपर मदत कें द्र
     Alcoholic Anonymus, Narcotic anonymus, Smart 

recovery ्यासारखे िं्यरुकत मदत रट द्रव्याच्या िापरामुळे 
विकार असलेल्या व्यकतींसाठी उप्युकत संदभ्ग असू िकतात. टीका 
न करता हे गट माहहती देतात, संरधचत कृती करतात आणि 
समव्यसनींना आधार देतात.. ्थिातनक पातळीिर पर्पर मदत 
गट कसे उपलबध आहेत हे िोधा.

२.५  द्रव्य वापरामरुळे िोिारी िानी टाळण्याची 
धोरिे आणि िंबंचधतलक्षिावर उपचार

    व्यकतीस कमी धोकादा्यक ित्गनामध्ेय सहभागी होण्यास 
प्ोतसाहहत करा.

 –  उनमतत असल्यास गाडी न चालिण्याचा सलला द्या.

 –  जर व्यसकतने ओवपऑइडचा उप्योग केला, तर रुगिांसाठी 
कुटंुबातील सद््यांकड ेअतं:्ना्ूय ककंिा नाकातून देण्यासाठी 
नालोझोन द्या. रुगिाल्यात जाईप्यांत कुटंुबातील सद््य त ेदेऊ 
िकतील. 

व्यकती िरुईदवारा औषधे घेत अिल्याि: 

     व्यकतीस अंत:सिरा औषधे घेण्याच्या जोणख मांविष्यी माहहती द्या, 
त्यात खालील गोष्टींचा समािेि करा: HIV / AIDS, कािीळ बी 
आणि सी ्यांसारख्या संसगा्गचा धोका असतो, जखम धचघळिे, 
एनडोकारददीतीस, पाठीच्या कण्याला गळू ्ेयिे, मेंदजूिर आणि 
मतृ्यू देखील. 

     व्यकती ताबडतोब सुईदिारा औषधे थिांबिू िकत नसल्यास, कमी 
धोकादा्यक सुईदिारा औषध तंत्ज्ञानाविष्यी माहहती द्या. सुई 
तनजांतुक करण्याची आणि ससररजंचे िापर प्त्ेयक िेळी फकत 
्ितःसाठी आणि सामात्यक न करण्याच्या महततिािर जोर द्या. 

     सुई आणि ससररजं बदलिे सुविधा जेथेि अस्ततिात आहेत ककंिा 
तनजांतुकीकरिाचे इतर माग्ग ्यािरील माहहती द्या. 

     एचआ्यवही / एड स आणि कािीळ बी आणि रकतातून होिारे 
संसग्ग जन्य आजार ्यासाठी ककमान िावष्गक चाचिीसाठी 
प्ोतसाहहत करा. 

 – कािीळ बी लसीकरि प्ोतसाहहत करा.
 – तनरोध उपलबधतचेी खात्ी करा.
 – एचआ्यवही / एड स आणि हहपॅटा्यटीस उपचाराची उपलबधता 
  ्याची खात्ी करा.

िि-रोर प्रादरुभा्गवाचे उपचार:

     द्रव्यासकती विकारामुळे ्या लोकांमध्ेय क्ष्याची तपासिी लिकर 
करा.

     लैंधगक संबंधातून पसरविलेल्या रोगांचा तपास आणि उपचाराचा 
विचार करा.

२.४  काळजी वािकांची मदत
कौटरु ंबबक आणि काळजी वािू मदतरार:

     कुटंुबातील इतर सद््यांसह, मुले आणि / ककंिा काळजीिाहूसह, 
कुटंुबातील इतर सद््यांिर रुगिाच्या द्रव्य िापरामुळे झालेल्या 
विकारांमुळे झालेल्या पररिामािर चचा्ग करा.

     द्रव्य िापर विकारांविष्यी माहहती आणि सिक्षि द्या.

     त्यांच्या ि्ैयसकतक, सामासजक आणि मानससक आरोग्य गरजा 
ओळखून मूल्यमापन करिे. कोित्याही प्ाधान्य मानससक 
आरोग्य विकारासाठी उपचार द्या.

     त्यांना आणि त्यांना कुटंुब आणि काळजी िाहक (उपलबध 
असल्यास) आणि इतर सामासजक संसाधन आधार गटांची माहहती 
द्या ि त्यामध्ेय प्िेि करण्यास मदत करा.

वदै्यकी्य िूचना:  
एचआ्यविी / क्ष्य / कावीळ आणि अंमली द्रव्यािकती

   जे लोक सुई दिारा औषधे घेतात त्यांना एचआ्यवही / एड स 
आणि हहपॅटा्यटीसचा धोका िाढतो. वििषेतः जंतु नािक 
सु्या न िापरल्यास ककंिा अमंली द्रव्य बदल्यात असुरक्क्षत 
संभोग केल्यास; एकदा संसग्गग्र्त झाल्यानंतर एचआ्यवही / 
एडसमुळे क्ष्याच्या संसगा्गचा धोकाही िाढतो आणि एचआ्यवही 
/ एडससह जगिाऱ्या व्यकतींमध्ेय सकक््य क्ष्य महिजे मतृ्यूचे 
मुख्य कारि आहे. जे लोक दारू आणि औषधे िापरतात 
त्यांना सुद्धा क्ष्याचा िाढीि धोका आहे. महिून सि्गसामान्य 
रुगिात: सिरेत हेरोइनचा िापर, आणि त्याच िेळी क्ष्य, 
एचआ्यवही / एड स, आणि कािीळ संसग्गसहसा आढळत.े 

   उपचार करिाऱ्या सेिांनी जे औषधे ि दारू िापरतात त्या 
सि्ग व्यकतींना एचआ्यवही / एड स आणि कािीळ तपास 
करािा आणि खोकला, ताप, रात्ीचा घाम ककंिा कमी िजन 
असलेल्या कोित्याही व्यकतीची क्ष्यरोग तपासिी करािी. 

   एचआ्यवही / एड स आणि क्ष्यरोगा साठी दैतनक औषधाची 
आिश्यकता आहे. सजथेि प्त्ेयक हदिस महततिाचा आहे. थेिट 
उपचार केल्याने उपचाराचे पालन तन्यसमत होत.े जर व्यकती 
ओवपऑइडिर अिलंत्बत असेल, तर दररोज तनरीक्षि केलेल्या 
मेथिाडोन ककंिा बुपे्नोरकफन चे उपचार त्याच हठकािी आणि 
िेळेत उपलबध करून हदल्यानंतर उपचाराचे पालन करिे सोपे 
होईल.

   कािीळ उपचार दररोज ककंिा सापताहहक होतात. कािीळ बी 
ककंिा सी असलेल्या रुगिांनी पूि्गपिे मद्यपान करण्याचे 
टाळािे.
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पौरंडावस्ेतील मरुले  
ककरोरव्यीन मरुलांचे किे करावे :
    कोित्या पररस्थितीत ककिोरि्यीन मुलांच्या पालकांना ककंिा 
संगोपन कत्याांना कुठली माहहती हदली जाईल ्यासह, आरोग्य 
तनगा चचदेचे गोपनी्य ्िरूप ्पष्ट करा.

    ककिोरि्यीनाना आ्युष््यात का्य चालू आहे हे विचारा? 
ककिोरि्यीन मुलांसाठी सिा्गत महततिाच्या मुद्यांना ओळखा. 
लक्षात ठेिा की ककिोरि्यीन मुले त्यांना का्य त्ास होत आहे 
्याची पूि्गपिे ्पष्ट कलपना देऊ िकत नाहीत.

    खुल्या (ओपन-एनड) प्शनांमुळे पुढील क्षेत्ांत माहहती समळिण्यात 
मदत होऊ िकत:े घर, सिक्षि आणि रोजगार, आहार इतर कृती, 
औषधे आणि दारू, लैंधगकता, सुरक्षा आणि आतमहत्या / नैराश्य. 
चचदेसाठी पुरेसा िेळ द्या. अन्य प्ाधान्य मानससक आरोग्य 
स्थितीचेही मूल्यमापन करा. कोित्याही प्ाथिसमक मानससक 
स्थितीसाठी, CMH पहा.

ककरोरव्यीन मरुलांिाठी मानसिक सरक्षि: 
    पौगंडाि्थेितील मुला-मुलींना आणि त्यांच्या पालकांना िै्यसकतक 
आरोग्य आणि सामासजक का्या्गिर दारू आणि अन्य द्रव्यांच्या 
प्भािाविष्यी माहहती द्या.

    “ककिोरि्यीन मुलाला” सम््या आहेत असे न समजता. 
पौगंडाि्थेितील मुलांच्या िातािरि आणि कक््या मधील बदलांना 
प्ोतसाहहत करा. ककिोरि्यीन मुलांच्या िाळेतील कामात ककंिा 
का्या्गत सहभाग घेण्यास प्ोतसाहहत करा. ज्या गटांमध्ेय मुलांचे 
कौिल्य िाढििे आणि त्यांच्या समुदा्यामधील ्योगदान सुरक्क्षत 
ठेिण्यात आले आहे त्या गटांच्या का्या्गत सहभाग घ्यािा. हे 
महततिाचे आहे की पौगंडाि्थेितील मुलांनी त्यांच्या आिडीच्या 
का्या्गत भाग घेिे महततिाचे आहे.

    ककिोरि्यीन मलेु कुठे आहेत, त ेकोिा बरोबर आहेत, त ेका्य 
करत आहेत, त ेघरी केवहा असतील ्यासाठी त्यांना जबाबदार धरा. 
्यासाठी पालकांना आणि / ककंिा काळजी िाहंूना प्ोतसाहहत करा.

  मद्याक्ग  वापर 
    ज्या स्त््या ररोदर आहेत ककंिा गरोदर राहु इसचछतात त्यांना 
पूि्गपिे दारू टाळण्यािाठी सलला द्या.

    गभ्गधारिेच्या सुरुिातीला अगदी कमी प्मािात मद्यपान 
करण्याने विकसनिील गभा्गला नुकसान होऊ िकत ेआणि मोठ्या 
प्मािािर दारू मुळे गंभीर विकासासंबंधी सम््या (घातक दारू 
संलक्षि) होऊ िकत.े

    ज्या स्त््या सतनपान देत आहेत त्यांना पूि्गपिे दारू 
टाळण्यािाठी सलला द्या.

    ्तन पानाचे (वििषेतः पहहल्या ६ महहन्यांत) वििषे फा्यदे, 
आईने दारू वपिे चालू ठेिल्यास दारूचा िापर म्या्गहदत करािा 
जेिेकरून त्यांच्या दधुाची मद्य पातळी कमी राहील. उदा: 
्तनपाना आधी दारू न वपिे आणि नंतर रकतातील दारू पातळी 
िून्यािर ्ेयईप्यांत (साधारि प्त्ेयक पे्यासाठी सुमारे २ तास, 
महिजेच दोन पे्ेय घेतल्यास चार तास) ककंिा ताबडतोब केलेले 
्तनपान िापरून.

मादक द्रव्यांचा वापर
    ्त्ीच्या माससक पाळीबद्ल चौकिी करा आणि अंमली द्रव्यांचा 
िापर माससक पाळीत अडथिळा आिू िकेल, तसेच काही िेळा 
गभ्गधारिाही िक्य होत नाही हे सांगा. 

    गभ्ग विकासािर अिधै औषधांच्या हातनकारक प्भािा विष्यी चचा्ग 
करा आणि ्त्ीला प्भािी गभ्ग तनरोधक समळेल ्याची खात्ी करा.

    मादक द्रव्ेय िापर थिांबिण्यासाठी रभ्गवती असलेल्या महहलांना 
सलला आणि आधार द्या. गभ्गिती ओपीऑइड अिलंत्बत महहलेस 
सामान्यत: ओपीऑइड एसजओतन्ट उदा: की मेथिाडोन घेिे 
सलला हदला पाहहजे.

    मादक द्रव्ेय घेिाऱ्या मातांच्या लहान मुलांना मादक द्रव्य 
माघार लक्षिांसाठी (ज्याला निजात िज्गन संलक्षि असेही 
महितात तपासा. मातचे्या ओपीऑईड िापरामुळे निजात सििुस 
ओपीऑइडसची कमी मात्ा (उदा: मॉकफ्ग न) ककंिा बात्ब्गटुरेटससह 
उपचार केले जािे. अधधक माहहतीसाठी कृप्या गभ्गधारिे दरम्यान 
द्रव्यांचा िापर आणि द्रव्यांच्या िापरासंबंधी माहहतीच्या ओळख 
आणि व्यि्थिापनासाठी माग्गदि्गक पहा. http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/ 
107130/1/9789241548731_eng.pdf.

    सतनपान देिाऱ्या माता ककंिा मुलींना सलला आणि आधार देिे. 
त्यांना कोित्याही अमंली द्रव्याचा रैरवापर करू न देिे. 

    फकत ्तनपान न देण्यासाठी तज्ञांचा सलला असल्यास, कमीत 
कमी पहहल्या ६ महहन्यांत तरी केिळ ्तनपान द्या. 

ववरषे रट 
प्रजननक्षम व्यातील, ररोदर ककंवा सतनपान देिाऱ्या बसत््या 

    िावधान 
िातनकारक द्रव्य वापर आणि मातेच्या िव्ग वदै्यकी्य भेटी 
दरम्यान अततररकत जनम पूव्ग भेटी, पालक प्रसरक्षि आणि 
बालिंरोपन ्यािि उपल्ध अििाऱ्या कोित्यािी िामाबजक 
ििाय्य िेवा देऊ केल्या पाहिजेत.
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बेंझोडा्यझपेाइन: दारू 
विमोचन, उततजेन आणि 
मानसोपचार करिे

डा्यझपेाम दारू विमोचन / उततजेक मादक द्रव्यांची िैसिष्ट्ेय ्यापुढे 
तनरीक्षि करता ्ेयत नाहीत ककंिा व्यकती हलकेच सिरेत 
घेई प्यांत प्त्ेयक दोन तासांनी दारू विमोचन ककंिा उततजेक 
निचेे १०-२० समग्र पहा. बाहेरच्या रुगिांच्या पररस्थिती 
मध्ेय दारू मधून बाहेर ्ेयण्यासाठी कमी मात्ा (दर हदििी 
१० समगॅ्र प्यांत ४ िेळा)

शिास घेिे आणि शिास मंदाििे जीिघेिे होऊ 
िकत.े दीघ्ग काळा प्यांत िापर केल्याने अिलंत्बति 
होऊ िकत.े

    जे िामकािर आहेत त्याच्यासाठी िापरू नका. इतर 
िामकासह एकत् करण्यापासून सािध रहा. रुगिांनी गाडी 
चालिू न्ेय. तीव्र ्यकृत रोग असिा-्या व्यकतींमध्ेय 
पररिाम होण्यासाठी दीघ्ग कालािधी लागू िकतो. धोका 
कमी करण्यासाठी देखरेख (उदा. कोिा तरी दसुऱ्यास 
औषध विकिे).

ओपीऑईड अँटॅगोतन्त 
प्मािाबाहेर ओपीऑइड 
उपचारासाठी

न्यालेकझॉन ०.४-२ समगॅ्र सिरेत, ्ना्ूयत, तिचेखाली ककंिा नाकादिारे. 
आिश्यकतनुेसार मात्ा परत द्या.

असुविधा ककंिा सोडण्याची लक्षिे हदसू िकतात.

जीिनसतिे िेतन्गक 
एनसेफॅलोपॅथिी टाळण्यासाठी 
ककंिा उपचार करण्यासाठी

्ा्यासमन 
(जीवनिततव बी १)

१०० समग्र तोंडाने. िेतन्गक एनसेफॅलोपॅथिी प्ततबंध करण्यासाठी 
५ हदिस रोज १०० समग्र – ५०० समग्र सिरेत ककंिा िेतन्गक 
एनसेफॅलोपॅथिी उपचार करण्यासाठी ३ त े५ हदिस रोज दोन 
त ेतीन िेळा

ओपीऑईड अँटॅगोतन्त 
ओपीऑईड सोडण्याची 
आणि अिलंत्बति उपचार 
करण्यासाठी.

मे्ाडोन ओवपऑइड िोडिे: मेथिाडोन ची प्ारंसभक मात्ा २० समग्र. 
असल्यास आिश्यक असल्यास ५-१० समग्र ४ तासानंतर 
पूरक मात्ा द्या.
ओवपऑइड देखभाल: जर आिश्यक असेल तर १० समग्र 
पुरििी मात्ा १०-२० समग्र पुरििी मात्ा , दररोज ५-१० 
समग्र प्यांत दररोजची मात्ा िाढिून द्यािी. जोप्यांत त्या 
व्यकतीिर ओपीऑईड सोडण्याचे पररिाम बंद होत नाहीत 
आणि बेका्यदेिीर ओपीऑईड िापरत नाही. ओपीऑईड 
एगोतन्ट उपचार थिांबविण्याप्यांत त्यार ठेिा.

गभ्गपात, संभ्म , मळमळ, उलट्या होिे, बद्धकोष्ठता, 
संभाव्य संपे्रकबदलिे, सेकस ड्ाइवह कमी होिे, 
दीघ्ग काळाप्यांत क्यू टी अतंराल ककंिा ब्ाडीकाडड ्ग्या, 
हा्यपोटेनिन, शिसन मंदाििे ्यासारख्या इसीजी 
बदलाचा समािेि आहे.

हृद्यािरील ककंिा शिसन रोगाच्या रोग्यांमध्ेय सािधधगरी 
बाळगा.

बरुपे्रनोरकफन ४-८ समग्र. ची सुरुिातीची मात्ा, प्त्ेयक हदिसात ४-८ 
समग्र. प्ततहदन िाढते महिून आिश्यक असत ेजोप्यांत त्या 
व्यकतीिर ओपीऑईड सोडण्याचे पररिाम बंद होत नाहीत 
आणि बेका्यदेिीर ओपीऑईड िापरत नाही. ओपीऑईड 
एगोतन्ट उपचार थिांबविण्या प्यांत त्यार ठेिा.

थिंडी िाजिे, चककर ्ेयिे, हालचालीत असमनि्य, 
मळमळ, उलट्या होिे, बद्धकोष्ठता, शिसन मंदाििे

–    हृद्यािरिातील हृद्यरोग, शिसन रोग ककंिा ्यकृत 
रोगामध्ेय सािधधगरी बाळगा.

–    दरुुप्योग संभाव्य
–    अचानक सेिन थिांबविल्यामुळे माघार लक्षिे ्ेयऊ 

िकत.े

मॉकफ्ग न िलफेट १०-२० समग्र. प्ाथिसमक मात्ा जर आिश्यक असेल तर १० 
समग्र अततररकत मात्ा 

िामक औषधे आणि शिसन मंदाििे जीिघेिे होऊ 
िकत.े दीघ्ग काळाप्यांत िापर केल्याने अिलंत्बति 
्ेयऊ िकत.े

 िामकािर असलेल्या रुगिािर िापरू नका. इतर 
िामक औषधे एकत् करण्यापासून सािध रहा. व्यकतीने 
िहान चालिू न्ेय. फेरफार करण्याच्या जोखमी कमी 
करण्यासाठी मात्चेे प्य्गिेक्षि करा. बाहेरच्या रुगिांना 
मेथिाडोन ककंिा बुपे्नॉरकफन सारख्या ओपीऑईड हदिसातून 
एकदा द्या.

तकता १ : औषधे  

औषधािंबंधी िसतक्षेप 
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अलफा अडँरएनरजीक 
एगोतन्ट ओपीऑईड 
सोडण्यासाठी 

कलोतनडाइन ०.१ समग्र २-३ िेळा रोज प्ारंभ करा. माघार लक्षिे 
व्यि्थिान करण्यासाठी विभाधगत मात् ेमध्ेय सहन 
होिाऱ्या िाढीसह, दर हदििी जा्तीत जा्त १ समग्र

डोकेदखुी, मळमळ, कोरडी तोंड, बद्धकोष्ठता, लैंधगक 
त्बघडलेले का्य्ग, नरैाश्य, आंदोलन, कमी रकत 
दाब, टाकीकाडड ्गआ, सा्यनस ब्ाडीकाडड ्ग्या आणि ए 
वही बलॉक. ह्रद्याचा, सेरेब्ोवहा्कुलर आणि ्यकृत 
रोगामध्ेय सािधधगरी बाळगा. मूत्वपडंाचा रोग कमी 
मात्ा िापरा. 

दरुुप्योगाच्या संभाव्यतचेी जािीि ठेिा. महततिाच्या 
लक्षिाचे लक्षपूि्गक तनरीक्षि करा. अचानक थिांबिू नका 
कारि उलट उचच रकत दाब होऊ िकतो.

    ज्या स्त््या गभ्गिती आहेत ककंिा ्तनपान देिाऱ्या 
आहेत त्यांना टाळा. 

लाॅफेकिीडीन प्रारंभी ०.४ - दोनदा रोज ०.६ समग्र. दररोज ०४-०.८ 
समग्र दराने िाढिा. कमाल एकल मात्ा: ०.८ समग्र.कमाल 
दैतनक मात्ा: २.४ समग्र (२-४ मात्ा मध्ेय).

डोकेदखुी, काडड ्ग्याक, सेरेब्ोवहा्कुलर आणि रीनल 
आजारामध्ेय सािधधगरी बाळगा.

दीघ्गकालीन क्ूय टी ससडं्ोम, च्यापच्यी अव्यि्थिा 
असलेल्या रोग्यांमध्ेय टाळा ककंिा त ेइतर कोित्याही 
कटीटी-प््तूत औषधे घेत असतील तर महततिाची धचनहे 
लक्षपूि्गक तनरीक्षि करा.

   औषधोपचार अचानक बंद करू नका, कारि उलट उचच 
रकतदाब होऊ िकतो.

दारूचे व्यसन पुनहा लागू 
न्ेय महिून औषधे, 

दारू वपण्याच्या इचछेस प्ततबंध 
करिे.

ऍकॅं मपोिेट ३३३ समग्र च्या २ गोळ्या तोंडाने प्ारंभ करा दर १२ 
महहन्यांसाठी दर ३ िेळा जर व्यकती ६० ककलोपेक्षा 
कमी िजनाची असेल तर १२ महहने हदिसातून २ िेळा 
२ गोळ्या द्या.

अततसार, पोट फुगिे, मळमळ / उलट्या, ओहट पोटात 
िेदना, नैराश्य, धचतंा, ्िासभमान, खाज सुटिे, 
कधीकधी एक माक्ुयलोपापुलर पुरळ उद्भिू िकत े
आणि किधचतच बुल्यस, तिचेची प्ततकक््या होऊ 
िकत.े

मध्यम ककडनीच्या रोगात, कमी मात्ा द्या, ३३३ समग्र 
तोंडाने दररोज ३ िेळा.

    रंभीर मूत्वपडं रोर आणि ्यकृत ववकार मध्ेय ववपरीत 
लक्षिे हदितात.

नालटे्झोन दररोज ६ त े१२ महहन्यासाठी ५० समग्र िापरा. 
ओपीऑइड तनभ्गरतमेधे, गेल्या ७ हदिसांत (उदा. 
नोलॉझोनची मात्ा अिंासाठी प्िासनाने िापरण्यात 
्ेयत नाही) मध्ेय कोिताही opioid िापर नसल्याचे 
सुतनसशचत करा.

िेदना, चककर ्ेयिे, मळमळ / उलट्या, ओहट पोटात 
िेदना, तनद्रानाि, धचतंा, कमी ऊजा्ग, सं्युकत आणि 
्ना्ूय िेदना. ्यकृत विषाकतपिाच्या जोखीमीमुळे 
्यकृत का्या्गचे पररक्षि करा.

ज्या रुगिांनी नालटे्झोनच्या ििेटच्या मात् ेनंतर २४ 
तासांनंतर ओपीऑईड चा िापर केला आहे अिांची प्ततकार 
िकती जलद गतीने कमी होत.े

   ्यकृत कक््या थिांबिे ककंिा तीव्र हेपेटाइहटस असलेल्या 
रोग्यांमध्ेय िापरू नका.

डडिबलफराम रोज २००-४०० समली. तंद्री, चककर ्ेयिे, डोकेदखुी, फलसिगं होिे, घाम 
्ेयिे, कोरड ेतोंड, मळमळ / उलट्या होिे, कंप 
सूटिे, अिुद्ध िरीर गंध, त्बघडलेले लैंधगक का्य्ग, 
मनोविकारासंबंधीप्ततकक््या, एलजतीचा दाह, पररधी्य 
मजजासं्थेिचा दाह, ककंिा ्यकृताचा सेल नुकसान 
होऊ िकत.े तीव्र प्ततकक््यांमुळे गोंधळ, हृद्य ि 
रकतिाहहन्याचे काम बंद पडिे ्यामुळे मतृ्यू होऊ 
िकतो.

ट्ा्यसा्यसकलक औदासीन्य रोधी (TCA), मोनॅमाइन 
ऑकसीडजे इनहहत्बटर (MAOIs), मनोविकाररोधी, 
वहॅसोडा्यलेटस्ग, आणि अलफा ककंिा बीटा एड्ीनसज्गक 
अनतागोतन्त डा्यसलकफराम दारूचा पररिाम अधधक गंभीर 
बनितात. डा्यसलकफराम घेतल्यानंतर ६ त े१४ हदिसांनी 
दारू संिेदना क्षमता अगदी थिोड्या प्मािात िाढत.े

     मद्यासह िापरू नका, कारि प्ततकक््या जीिघेिी असू 
िकत.े
    गभ्गिती ककंिा ्तनपान देिा-्या स्त््यांमध्ेय िापरू 
नका.
    उचच रकत दाब, हृद्य, ्यकृत, ककंिा मूत्वपडं रोग, 
सेरेब्ोवहॅ्क्युलर अपघात, मानसोपचार, अ्िा््थ्यतेचा 
इततहास ककंिा आतमहत्ेयचा धोका असलेल्या लोकांमध्ेय 
हलकेपिा, कमी रकतदाब, इसीजी बदल उदा: की 
दीघ्गकालीन क्ूय टी अतंराल आणि सा्यनस ब्ाडीकाडड ्ग्या.
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 प्रत्ेयक भेटीत मूल्यमापन करा:

»   द्रव्य प्माि आणि िापर, मानससक आरोग्य, िारीररक आरोग्य, जोखीम 
आणि संरक्षिातमक घटकांची संख्या (उदा. संबंध, तनिास, नोकरी इ.)

» द्रव्यांचा िापर करिा-्या घटकांबद्ल आणि पररिामा बद्ल विचारा.

िरुधारिेिाठी मूल्यमापन करा.

१

िध्याचा वापर
अलीकडील द्रव्य वापर ्ांबविे ककंवा 

रैर-िातनकारक वापर
दीघ्गकालीन द्रव्य वापर ्ांबविे ककंवा 

रैर-िातनकारक वापर 

»   हानी कमी करण्यासाठी धोरिे विकससत करा. 
» आरोग्याविष्यी सम््यांिर उपचार करा. 
» िापर कमी करण्यासाठी धोरिे विकससत करा. 
» व्यकतीची सहमती असल्यास विषहरिाची ककंिा 
 देखभालीची व्यि्थिा करा.
» िारंिार पुनरािलोकन करा आणि व्यकती प्यांत 
 पोचा. 

» मद्यसेिन थिांबविल्याची तपासिी करण्यासाठी मूत् 
 चाचिीचा विचार करा.
» मद्य ककंिा हातनकारक िापर रोखण्यासाठी 
 सकारातमक असभप्ा्य द्या, प्ोतसाहहत करा.
» इतर िैद्यकी्य सम््यांिर इलाज करा.
» दारू आणि ओपीऑइड तनभ्गरतते दरुाचरि 
 प्ततबंधक औषधे विचारात घ्या.
» पुनहा व्यसनी होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी 
 मनोसामासजक उपचार आणि पर्पर सहका्य्ग गट 
 विचार करा.   
» पुनहा व्यसनी होण्याचा धोका कमी करिारे आधार 
 घटक (उदा: घर आणि रोजगार)

 »   गैर-िापरण्याच्या पुसष्टकरिासाठी मूत् चाचिीचा 
विचार करा.

 »   सकारातमक प्ततसाद द्या.
 »   पुनहा व्यसनी होण्याचा धोका कमी करिारे 

आधार घटक (उदा: घर आणि रोजगार)
 »   इतर िैद्यकी्य सम््यांिर इलाज करा.
 »   पर्पर मदत गटांमध्ेय सहभाग िाढिा.
 »   िारंिार पुनरािलोकन कमी करा.

िंपका्गची परुनरावतृती िोण्याि 
सरफारि

»  िातनकारक वापर: एका 
महहन्यामध्ेय पाठपुरािा करा. नंतर 
आिश्यकतनुेसार पाठपुरािा करा 
करिे. 

»  अवलंबन: पहहल्या दोन आठिड्यांत 
दर आठिड्याला अनेक िेळा 
पाठपुरािा करा, नंतर पहहल्या 
महहन्यामध्ेय सापताहहक. एकदा 
सुधारिा झाल्यानंतर माससक आणि 
नंतर आिश्यकतनेुसार.

SUB ३    पाठपरुरावा 
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तकता २ . दीघ्गकालीन द्रव्य िापर लक्षिे आणि तपासिीचा विचार करण्यासाठी

दीघ्गकालीन, भरपूर मद्य िेवनाची चचनिे: 

    ्यकृत रोर: (वपिळी) तिचा आणि डोळे, लक्षिेधक आणि मऊ ्यकृत कडा (्यकृत रोगाची 
सुरिात), जलोदर (द्रि द्रव्य भरलेले ओटीपोट), तिचेच्या पषृ्ठभागािर दृश्यमान असलेल्या 
रकतिाहहन्या, आणि बदललेली मानससक स्थिती (हहपॅहटक एनसेफॅलोपॅथिी).

    अनरुमबसतषक नरुकिान: संतुलन त्बघडिे, चालिे, समनि्य हालचाली आणि तन्टागमससह 
सम््या पहा.

    करण्याच्या तपािण्या:

 – ्यकृत विकृती: िाढलेले ्यकृत एनझाइम आणि िाढीि अमोतन्या ्यकृत रोग सूधचत करतात.

 – पूि्ग रकतगिना: मॅक्ोसाइहटक एतनसम्या आणि कमी रकतत्बमंबािु पहा.

दीघ्गकालीन द्रव्य वापर लक्षिे:

    ्ित:ची काळजी घेत नाही, दातांची खराब स्थिती, परजीिी तिचा संसग्ग उदा: जांबी ककंिा खरूज 
आणि कुपोषि. 

    सुई धचनहे: खांद्यािर ककंिा पा्यांिर निी आणि जुनी हदसिारी सुई धचनहे पहा. व्यकतीस त ेकुठे 
सुई टोचतात हे विचारून ततथेि ्थिातनक संसगा्गची धचनहे नसल्याची खात्ी करा. 

    मादक द्रव्यांची सुई टोचताना होिाऱ्या सामान्य आरोग्याविष्यी गंुतागुंत: ज्या लोकांना एचआ्यवही 
/ एड स, कािीळ बी आणि सी, आणि क्ष्य ्यांसारख्या संक्समत संसग्ग चा धोका असतो. त्यांच्या 
सुई टोचण्यांच्या जागेिर तिचा संसग्ग होण्याची जा्त िक्यता असत.े काही प्करिांमध्ेय, हे 
रकत पसरून आणि रकतदोष, ऍनडोकाटा्गइहटस, ्पाइनल ऍक्ीसेस, मेंद ूजिर ककंिा मतृ्यू देखील 
होऊ िकतो.

    विचार करण्यासाठी तपासा : 

 –  मूत् औषध तपासिी: आिीबािीच्या पररस्थितीत, जेवहा व्यकती निते असत ेतेंवहा मूत् 
पररक्षि करािे, द्रव्य सोडिे, ककंिा प्मािा बाहेर घेण्याचा संि्यआहे, खास करून जेवहा ती 
व्यकती द्रव्य घेतले ही माहहती देण्यास असमथि्ग असल्यास.

 –  जर व्यकती सुईदिारा औषध घेत असेल तर रकतसंक्मी वहा्यरस, एचआ्यवही / एड स आणि 
कािीळ बी आणि सी इत्यादी साठी सीरम तपासिी करा.

 –  जर एखाद्या व्यकतीने असुरक्क्षत संभोग केला तर एचआ्यवही, ससकफलीससह लैंधगक संक्समत 
संसगा्गची चाचिी करािी. कलॅसमडी्या आणि ह्ुयमन पेवपलोमा विषािू (HPV).

 –  क्ष्यरोगाचा संि्य असल्यास क्ष्यरोगाचे पररक्षि, थंुिकीचा नमूना आणि छातीचा एकस-रे घ्या. 
सतत खोकला, ताप, थिंडी िाजिे आणि िजन घटिे ्यासारखी धचनहे आणि लक्षिे पहा. 
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मुद्ामहून ्ितःची हत्या करण्याच्या कृतीला आतमहत्या असे महितात. 
्िइजा ्या संकलपनेची व्यापती मोठी असून ्यामध्ेय जािीिपूि्गक विष 
प्ािन करण्यापासून त े्ितःस इजा करून घेण्याप्यांत सि्ग गोष्टींचा 
समािेि होतो, ज्यांचा पररिाम कदाधचत गंभीर असू िकतो. दहा िषदे 
ि्यापुढील कोित्याही व्यकती ज्या खाली नमूद केलेल्या पररस्थितींचा 
अनुभि घेत आहेत अिांना त्यांचे विचार ककंिा ्िइजे संबंधीच्या गेल्या 
महहन्यातील ्योजना तसेच गेल्या िष्गभरातील ्िइजेच्या घटना ्याबाबत 
विचारले गेले पाहहजे. 
 
» कोित्याही प्ाधान्य एम एन एस पररस्थितीसाठी मुख्य तकता पहा 
 (MC)
» तीव्र जुनाट िेदना
» तीव्र भाितनक दःुख 

्िइजेसंबंधीचे विचार, ्योजना आणि प्त्यक्ष कृती ्यांचे प्ारंभी तसेच नंतर 
गरजेनुसार टप्याटप्याने मूल्यमापन करा. व्यकतीची मानससक स्थिती 
आणि भाितनक त्ास ्याकड ेलक्ष द्या.

सवइजा / आतमित्या

वदै्यकी्य िूचना: 

्िइजेसंबंधी नुसती विचारिा केल्याने कुिी ्िइजा करण्यास प्ितृत होत नाही. उलट 
त्या बद्ल बोलल्यामुळे ्िइजेिी संबंधधत विचार अथििा कृती ्याबाबत असलेली व्यकतीची 
धचतंा कमी होत ेआणि आपिास कुिीतरी समजून घेत आहे अिी भािना व्यकतीमध्ेय 
तनमा्गि होण्यास मदत होत.े परंतु, ्िइजेिी संबंधधत प्शन विचारण्यापूिती त्या व्यकतीबरोबर 
चांगले संबंध प््थिावपत करण्याचा प््यतन करािा. व्यकतीस प्शन विचारून ्ितःस इजा 
पोहोचिण्यामागची कारिे ्पष्ट करण्यास सांगािे.
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 व्यवस्ापन मूलततवे 
 १. िदै्यकी्यदृष्ट्या गंभीर ्ि:इजेची कृती.
 २. ्ित:ची हानी / आतमहत्ेयचा ्पष्ट धोका
 ३. आतमहत्या धोका

   िामान्य व्यवस्ापन आणि मनोिामाबजक 
उपचार / आधार

  व्यकतीने जर वदै्यकी्यदृष््ट्या रंभीर अरी 
सवइजेची कृती केली अिेल तर त्या व्यकतीचे 
मूल्यमापन करा.

  व्यकतीच्या ठा्यी जर सवइजेचा ककंवा आतमित्ेयचा 
धोका सपष्टपिे जािवत अिेल तर मूल्यमापन 
करा. 

  प्राधान्य एम एन एि पररबस्तीची रक्यता 
पडताळा.

  जरुनाट वेदनांचे मूल्यमापन करा.

  भावतनक लक्षिांच्या तीव्रतचेे मूल्यमापन करा.

मूल्यमापन व्यवस्ापन

SELF HARM / SUICIDE

SUI    जलद आढावा 

पाठपरुरावा करा



SELF-HARM /SUICIDE 133

व्यकतीने वदै्यकी्य दृष््ट्या रंभीर अरी सवइजेची कृती केली आिे का?

१

वदै्यकी्यदृष््ट्या रंभीर अरा सवइजेच्या वत्गिरुकीचे 
व्यवस्ापन करावे. 
  मूळ हटपि १ िर जा

  एकदा व्यकती िैद्यकी्य दृष्ट्या स्थिर झाल्यािर 
पा्यरी     िर ्या२

वदै्यकी्य िूचना

िदै्यकी्यदृष्ट्या स्थिर व्यकतीच्या ित्गिुकीचे 
गरजेनुसार ्योग्य असे व्यि्थिापन करािे

SUI १   मूल्यमापन

जर सवइजेच्या घटनांचे परुरावे अितील आणि/अ्वा तवररत वैद्यकी्य 
उपचारांची ररज अिलेली लक्षिे व्यबकतठा्यी अितील तर:

– विषप्ािन अथििा धोकादा्यक पदाथिाांचे सेिन
– रकत ्ेयईप्यांत ्ितःस केलेल्या जखमा 

– बेिुद्ध पडिे 
– अतति्य सु्तपिा

जर व्यबकतठा्यी खालील पैकी कोितिेी एक लक्षि अिेल तर सवइजा ककंवा आतमित्ेयिाठीचे 
मूल्यमापन केले पाहिजे. 

    तीव्र नरैाश्य आणि तनरािा, ्िइजा ककंिा आतमहत्ेयचे सध्या चालू असलेले विचार / कृती ककंिा त्यांचा 
इततहास, ्िइजेिी संबंधधत अिा कृती ज्यांच्या लक्षिांमध्ेय विषप््योग, मादक पदाथिाांचे सेिन, ्ितःस रकत 
्ेयईल इतक्या जखमा करून घेिे, बेिुद्ध पडिे आणि/ ककंिा अतीि सु्ती ्याचा समािेि.

    प्ाधान्य एम एन एस ची कोितीही स्थिती, तीव्र िेदना ककंिा अत्यंत भाितनक त्ास

नािी िो्य
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व्यकतीि आणि ततचा िांभाळ करिाऱ्यांना खालीलपकैी कोिती रोष्ट व्यबकतठा्यी आिे त े
ववचारावे
–  ्िइजा ककंिा आतमहत्ेयचे विचार ककंिा ्योजना 
–  गेल्या महहन्यातील ्िइजेचे विचार िा ्योजना ककंिा गेल्या िष्गभरातील ्िइजेच्या कृती ्यांचा इततहास
 (अरी व्यकती अततर्य त्ािलेली, हििंक, दरुःखी ककंवा िंभाषि टाळिारी बनलेली अित.े)

सवइजेचा / आतमित्ेयचा िरुसपष्ट 
धोका िंभव आिे.

  मूळ हटपि २ जा आणि व्यि्थिान 
करा आणि नंतर चरि    िर जा.

रेल्या महिन्यात सवइजेचे ववचार/ ्योजना 
ककंवा रेल्या वष्गभरात सवइजेच्या कृती 

्यांचा इततिाि आिे का?

सवइजेचा / आतमित्ेयचा िरुसपष्ट धोका 
िंभवत निला तरी धोका का्यम राितो.

सवत:ची िानी / आतमित्या कोितािी धोका िंभव नािी. 

SELF HARM / SUICIDE  Assessment

  मूळ हटपि ३ िर जा आणि 
व्यि्थिापन करा आणि नंतर 
चरि    िर जा 

सवइजा ककंवा आतमित्ेयचा िरुसपष्ट धोका आिे का?

२

नािी

नािी

िो्य

िो्य

३

३
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व्यकतीठा्यी एम एन एि रक्यता आिेत का? 

व्यबकतठा्यी वदै्यकी्य व्यवस्ापन ररजेचे अिण्या इतपत भावतनक लक्षिे आिेत का?

३

व्यकतीला जरुनाट वेदनांचा त्ाि आिे का?

४

५

  िेदनेचे व्यि्थिापन आणि इतर संबंधधत 
िदै्यकी्य सम््यांचे तनराकरि करािे.

  िद्य रक्यतांचे व्यवस्ापन करा. 

 भावतनक लक्षिांचे व्यवस्ापन करावे.

 OTH वर जा 

– नैराश्य 
– धोकादा्यक पदाथिाांच्या सेिनामुळे 
 होिाऱ्या व्याधी 

– बाल आणि ककिोरि्यीन मुलांमधील 
 मानससक आणि ित्गिुकी्य व्याधी

– मानससक व्याधी
– अप्मार 

–  रोजची कामे, िाळा घरगुती ककंिा सामासजक कामे 
करण्यात कठीिाई ्ेयिे. 

–  भाितनक त्ागा (दःुख), अ्पष्ट ि अकारि आढळिाऱ्या 
िारीररक लक्षिांिर ्ितःच पुनहा पुनहा औषधे घेिे. 

–  लक्षिी्य दःुख/ आधार िोधण्याचा पुनहा पुनहा केलेला 
प््यतन 

  SUI ३ िर जा 
(पाठपुरािा करा )

नािी

नािी

नािी

िो्य

िो्य

िो्य
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»  अिा प्कारच्या सि्ग प्करिांमध्ेय त्या व्यकतीस 
आरोग्य सुविधा असलेल्या सुरक्क्षत आणि 
आशिासक िातािरिात ठेिा.

»    व्यकतीस एकटे ठेऊ नका. 
»  जखमा ककंिा विषप््योगािर िैद्यकी्य उपचार 

करा. तीव्र कीटकनािकांचे सेिन झाले असल्यास 
कीटकनािकांदिारे झालेल्या पररिामांचे 
व्यि्थिापन करा. (२.१)

»  व्यकतीस इस्पतळात दाखल करण्याची गरज 
असल्यास, व्यकतीने आतमहत्या करू न्ेय महिून 
नीट लक्ष ठेिा. 

»  ्िइजेची सि्य असलेल्या व्यकतीची काळजी घ्या. 
(२.२)

»  मनोसामासजक आधार द्या आणि सकक््य ठेिा.  
(२.३) 

»  सांभाळ करिाऱ्यांचा आधार तनमा्गि करा. (२.४)
»  मानससक आरोग्य तज्ञ उपलबध असल्यास त्यांचा 

सलला घ्या.  
»  तज्ञांिी सतत संपका्गत रहा आणि पाठपरुरावा करा.

»  ्िइजा ककंिा आतमहत्या करता ्ेयण्याजोग्या ि्तू 
काढून टाका. 

»  सुरक्क्षत आणि आशिासक िातािरि त्यार ठेिा. 
िक्य असल्यास उपचारांसाठी थिांबािे लागत ेतवेहा 
्ितंत्, िांत खोलीची व्यि्थिा करा. 

»   व्यकतीस एकटे सोडू नका.
»  संपूि्ग िेळ व्यकतीच्या सुरक्क्षततचेी खात्ी 

राहण्यासाठी तनरीक्षि करून एखाद्या (विशिासू) 
कम्गचाऱ्यास ककंिा कुटंुबातील व्यकतीस नेमा.

»  मानससक स्थिती आणि भाितनक दःुखाकड ेलक्ष द्या.
»  व्यकतीस आणि ततचा सांभाळ करिाऱ्यांना 

व्यकतीच्या मानससकतबेाबत जागरूक करा. (२.५) 
»  मनोसामासजक आधार द्या आणि सकक््य ठेिा. 

(२.३) 
»  सांभाळ करिाऱ्यांचा आधार तनमा्गि करा. (२.४) 
»  मानससक आरोग्य तज्ञ उपलबध असल्यास त्यांचा 

सलला घ्या.
»  तज्ञांिी सतत संपका्गत राहा आणि पाठपरुरावा करा.

 

»  काळजी घेिाऱ्यांना मनोसामासजक आधार द्या 
(२.३) 

»  मानससक आरोग्य तज्ञ उपलबध असल्यास त्यांचा 
सलला घ्या.

»  तज्ञांिी सतत संपका्गत राहा आणि पाठपरुरावा 
करा.  

वदै्यकी्यदृष््ट्या रंभीर सवइजेच्या कृती

१
पद्धत पद्धत पद्धत

सवइजेचा / आतमित्ेयचा सपष्ट धोका सवइजेचा / आतमित्ेयचा धोका 

२ ३

SELF HARM / SUICIDE  Management
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२.१  कीटकनारकांच्या प्रारनाचे व्यवस्ापन

   जर आरोग्यसेिेकड ेकमीत कमी कौिल्ेय आणि संसाधने 
असतील तर WHOच्या पररपत्कानुसार उपचार करा. “तीव्र 
कीटकनािकांच्या प्ािनाचे व्यि्थिापन करा.” (http://www.who.
int/mental_health/publications/9789241596732/en).

  अ्वा व्यकतीि तवरीत आरोग्यिेवेमध्ेय दाखल करा, जे्े 
खालील रोष्टी उपल्ध अितील.

 –  व्यकतीस निचतैन्य देण्याचे कौिल्य आणि ज्ञान आणि 
कीटकनािक प्ािनाच्या िैद्यकी्य बाजंूचे मूल्यमापन. 

 –  व्यकतीच्या शिसनािर लक्ष ठेिण्याची कौिल्ेय ि ज्ञान, 
मुख्यतिे शिसन-विजन (ventilator) ्यंत्ाची जोडिी होईप्यांत 
शिासनसलकेदिारे शिसनास आधार देिे. 

 –  जर कॉलीनजतीक विषप्ािनाची लक्षिे उदभिली तर ऍट्ोपीन 
आणि नसांमध्ेय देण्याच्या औषधांचा िापर करािा 

 –  जर व्यकतीस झटके ्ेयऊ लागले तर डा्यझपेाम आणि 
नसांमध्ेय देण्याच्या औषधांचा िापर करािा 

   जर व्यकती िुद्धीत असेल, ततने माहहती घेऊन संमती हदली आणि 
विषप्ािनापासून एक तासाच्या आत ती उपचारांसाठी दाखल 
झाली असेल तर सकक््य कोळिाच्या (activated charcoal) 
िापराचा विचार करािा.

   सकतीने उलटी होऊ देिे हहतािह नाही. 

    तोंडादिारे कोितहेी पे्य असजबात देऊ न्ेय. 

२.२ सवइजेचा धोका अिलेल्या व्यकतीची 
काळजी 

   अिा व्यकतीस आरोग्य सेिेच्या सुरक्क्षत आणि आशिासक 
िातािरिात ठेिा. (  अिा व्यकतीस एकटे सोडू नका). जर 
उपचारांसाठी िाट पाहिे जरुरी असेल तर त्ास होिार नाही 
अिा िातािरिात व्यकतीस ठेिा. िक्य झाल्यास, नेमलेल्या 
कम्गचाऱ्यास ककंिा कुटंुबातील व्यकतीस पूि्ग िेळ व्यकतीच्या 
सुरक्क्षततसेाठी ततच्यािर सतत लक्ष ठेििे ि ततच्या संपका्गत 
राहिे िक्य आहे अिा ्ितंत् आणि िांत कक्षात सो्य करा. 

   सद्यस्थितीत ्िइजा करता ्ेयईल अिी सि्ग साधने दरू करा. 

   उपलबध झाल्यास मानससक आरोग्य तजज्ञांचा सलला घ्या.  

   ्पष्ट धोका जािित असतानाच्या काळात; कुटंुब, समत् आणि 
इतर संबंधधतव्यकती तसेच उपलबध सामासजक स्ोतांचा िापर 
व्यकतीिर लक्ष ठेिण्यासाठी आणि व्यकतीस आधार देण्यासाठी 
करा. (सकक््य मनोसामासजक आधार द्या.) (२.३)

   ्िइजा केलेल्या व्यकतीिरही इतर लोकांप्मािे समान काळजी, 
आदर आणि खाजगीपिा देऊन उपचार करा आणि ्िइजेिी 
संबंधधत मानससक दःुख संिेदनिीलतनेे हाताळा. 

   जर व्यकतीस गरज असेल तर सांभाळ करिाऱ्यांनाही मूल्यमापन 
आणि उपचारांच्या प्कक््ेयत सामील करून घ्या. मात् जर िक्य 
असेल तर मनोसामासजक मूल्यमापन करताना व्यकती आणि 
आरोग्य कम्गचारी ्यांच्यात व्यकतीच्या खाजगी बाबींना समजून 
घेण्यासाठी एकमेकातच मुलाखत वहािी. 

   व्यकतीचा सांभाळ करिाऱ्यांना / कुटंुत्ब्यांना गरज असल्यास 
भाितनक आधार द्या. (२.४)

   व्यकतीची काळजी घेिे (देखभाल करिे) का्यम राहील ्याची 
खात्ी करा.

   सामान्य रुगिाल्यांच्या साधारि (मनोविकारा व्यततररकत) 
सेिांमध्ेय ्िइजा टाळण्यासाठी व्यकतीस दाखल करिे इष्ट नाही. 
परंतु जर सामान्य रुगिाल्यात दाखल करिे गरजेचेच असेल तर 
्िइजेच्या िैद्यकी्य पररिामांच्या व्यि्थिापनासाठी, व्यकतीिर 
बारीक लक्ष ठेिा, जेिेकरून इस्पतळातील ्िइजा टाळता ्ेयईल. 

    औषधे िांचरतली अिल्याि:

 –  औषधोपचारांचे पररिाम तपासण्यासाठी मानससक आरोग्य 
माग्गदि्गकाची मधील ‘समितती पररस्थितींचे व्यि्थिापन’ ्या 
अतंग्गत ्ेयिारी प्करिे पाहा. 

 –  जर व्यकतीने मुद्ाम औषधाचे अततसेिन केले तर धोका उद्भिू 
न्ेय ्यासाठी अत्यंत कमी अपा्यकारक औषधे िापरािीत. 

 –  औषधे थिोड्या थिोड्या काळासाठी सलहून हदली जािीत. 
(उदा. एका िेळी एका आठिड्यासाठी)
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२.३  मानसिक आधार प्रसताव द्या आणि 
िकक्र्य ठेवा.

     व्यकतीि आधार द्या.

 –  जगण्यासाठी कारिे आणि माग्ग िोधा. 

 –  ्या आधी आलेल्या सम््यांिर किा प्कारे मात केली होती, 
्याबद्ल बोलण्यास प्ितृत करून व्यकतीला ततच्या ठा्यी 
असलेले साम्थ्य्ग लक्षात आिून द्या. 

 –  मुख्यतिे जर मनुष््यबळ उपलबध असेल, तर गेल्या िष्गभरात 
्िइजेच्या कृती केलेल्या व्यकतींच्या मदतीसाठी सम््या 
पररहार उपचार पद्धतींच्या िापराचा विचार करा. 

 महतिाची काळजी आणि प््यतन ्यासाठी ECP िर जा.

     मनोिामाबजक आधार द्या व िकक्र्य करा.

 –  व्यसकतठा्यी ्िइजा ककंिा आतमहत्ेयचा धोका का्यम 
राहहल्यास; व्यकतीचे कुटंुबी्य,समत्, नातलग आणि इतर 
संबंधधताना व्यकतीिर बारीक लक्ष ठेिण्यासाठी तिररत पाचारि 
करा. 

 –  जेवहा व्यकती ्िइजा / आतमहत्ेयचे विचार ि ्योजना करत 
असत ेतवेहा व्यकतीस ि ततचा सांभाळ करिाऱ्यांना ्िइजा 
ककंिा आतमहत्ेयस प्ितृत करिाऱ्या साधनांचा िापर दरू 
करण्याचा सलला द्या. (उदा. कीटकनािके, अपा्यकारक पदाथि्ग, 
औषधे, बंदकू इत्यादी) 

 –  उपलबध असलेल्या सामुदात्यक स्ोतादिारे सामासजक आधार 
िाढिा. ्यामधल्या अनौपचाररक स्ोतांचा समािेि होतो उदा: की 
नातिेाईक, समत्, पररधचत, सहकारी आणि धासम्गक नेत ेककंिा 
औपचाररक समुदा्य गट. सििा्य उपलबध असल्यास संकट 
तनिारि कें दे्र आणि ्थिातनक मानससक आरोग्य कें दे्र.

२.४ िांभाळ करिाऱ्यांचा आधार 

    सांभाळ करिाऱ्यांना आणि कुटंुबातील व्यकतींना ्याची माहहती 
द्या की आतमहत्ेयबद्ल विचारल्याने व्यकतीस आतमहत्ेयच्या 
विचारातून सुटका झाल्यासारखे, धचतंा कमी झाल्यासारखे आणि 
कुिीतरी आपिास समजून घेत आहे असे िाटण्यास मदत होत.े 

    ्िइजेचा धोका असलेल्या व्यकतींचा सांभाळ करिाऱ्यांना आणि 
कुटंुत्ब्यांना बरेचदा तीव्र ्िरूपाच्या तिािास सामोरे जािे लागत.े 
जर त्यांना भाितनक आधाराची गरज असेल तर तो त्यांना द्या. 

    ्िइजेचा धोका असलेल्या व्यकतीबद्ल ककतीही तनरािा जाििली 
तरी त्या व्यकतीबद्ल दिेष आणि ततची घोर टीका सांभाळ 
करिाऱ्यांकडून केली जािार नाही ्याबद्ल त्यांना समज द्या.

२.५ मानसिक सरक्षि 

   व्यकतीि आणि ततचा िांभाळ करिाऱ्यांिाठी मिततवाचा िंदेर : 

 –  जर कुिाच्या मनात ्िइजा ककंिा आतमहत्ेयचे विचार असतील 
तर तिररत कुटंुबातील विशिासू सद््याची, समत्ाची ककंिा 
आरोग्य सेिा कम्गचाऱ्यांची मदत घ्या. 

 –  आतमहत्ेयबद्ल बोलिे ही सामान्य गोष्ट आहे. आतमहत्ेयबद्ल 
बोलल्याने कुिी आतमहत्ेयची कृती करण्यास प्ितृत होत नाही. 

 –  आतमहत्या टाळता ्ेयऊ िकतात. 

 –  ्िइजा ककंिा आतमहत्ेयचा प््यतन तीव्र भाितनक दःुखाचे लक्षि 
आहे. अिा पररस्थितीत व्यकतीस कोिताही अन्य प्या्ग्य ककंिा 
उपा्य हदसत नाही. महिूनच व्यकतीच्या भाितनक सम््या 
आणि तािासाठी तिररत आधार उपलबध करिे महतिाचे असत.े 

 –  ्िइजा करता ्ेयईल अिी साधने ( उदा. कीटकनािके, बंदकू, 
औषधे) घरातून काढून टाकली पाहहजेत. 

 –  व्यकतीस सामासजक आधार देण्यासाठी कुटंुबी्य आणि इतर 
संबंधधतांचा गट केला पाहहजे.

SELF HARM / SUICIDE  Management

मनोिामाबजक उपचार
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व्यकती िरुधारत आिे का?

िरुधारिेचे मूल्यमापन करा.

१
भेटीच्या वारंवाररतबेाबत सरफारिी 

»  तन्यसमत संपक्ग  ठेिा. (दरूधिनी, घरी जाऊन 
भेटिे, पत् ेककंिा भेटकाडदे ्यांवदारे)  

»  ्िइजा ककंिा आतमहत्ेयचा धोका असेप्यांत 
पाठपुरािा करा करािा.

तन्यसमतपिे सवइजा ककंवा आतमित्ेयचे ववचार
ककंवा ्योजना ्यांचे मूल्यमापन करा.

२

»  प्रत्ेयक भेटीत आतमित्ेयचे ववचार आणि ्योजना ्यांचे तन्यसमततनेी मूल्यमापन 
करा.  
सवइजा / आतमित्ेयचा सपष्ट धोका आिे का? - SUI १ पिा.

»  व्यकती जसजिी सुधारेल तसतसा संपक्ग  कमी करा. 
»  सुधारिा हदसेल त्यानुसार संपक्ग  कमी करत दोन वषदे 

पाठपरुरावा करत रािा. 
 (सुरुिातीच्या दोन महहन्यांनंतर दोन-चार आठिड्यातून 
 एकदा आणि दसुऱ्या िषती दोन िेळा.)  »  ररज वाटेल त्यानरुिार व्यकतीरी िंपका्गची तीव्रता आणि भेटीचा 

काळ वाढवा. 

»  ररज वाटल्याि तजज्ञांची भेट घ्या.  

SUI ३    पाठपरुरावा 

नािीिो्य
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   मानससक आरोग्य माग्गदि्गक प्ाधान्य तनकष कुठल्याही पररस्थितीत पूि्ग करिाऱ्यानी, हा विभाग िापरू न्ेय. (्िहानी िगळता)
  हा विभाग फकत ्पष्टपिे औदाससन्यत ेबाहेरील लक्षिासाठी िापरला पाहहजे. 
 हा विभाग प्ौढांच्या मदतीसाठी िापरला पाहहजे. जर मुले ककंिा ककिोरि्यीन असेल तर 

» CMH मुले आणि ्ुयिांचे मानससक आणि ित्गििूक विकार इथेि जा.

हा विभाग इतरत् समाविष्ट नाहीत अिा मानससक आरोग्य तक्ारी 
व्यि्थिापनाचे मूलभूत माग्गदि्गन प्दान करतो. ्यातील काही तक्ारी 
औदाससन्य समान असू िकतील, पि जिळून तनरीक्षि केल्यािर ्या 
माग्गदि्गकातील समाविष्ट तक्ारी सभनन आहेत हे लक्षात ्ेयईल. इतर 

मानससक आरोग्य तक्ारी लक्षिी्य मानल्या जातात, जेवहा रोजचे व्यिहार 
मंदाितात ककंिा व्यकतीस त्यासाठी मदत लागत.े इतर मानससक आरोग्य 
तक्ारी ताि झाल्यामुळे असू िकतात.

इतर लक्षिी्य मानसिक आरोग्य तक्रारी
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 व्यवस्ापन मूळ हटपि 
 १. अन्य लक्षिी्य मानससक आरोग्य तक्ारी   
 २. अत्यंत तािामुळे लोकांत अन्य लक्षिी्य मानससक   
 आरोग्य तक्ारी 

     भौततक कारिे पूि्गपिे तन्यमबाह्य करा ज्यामरुळे 
िद्य लक्षिे सपष्ट िोतील.   

 औदासिन्य ककंवा इतर एम एन एि    
 पररबस्ती तन्यमबाह्य करा. 

    मूल्यमापन करा व्यकती लक्षिापािून आराम 
समळववण्यािाठी मदत घेत आिेत का? ककंवा 
दररोजच्या कामात अडचि आिे का?

     व्यकतीि अत्यंत ताि झाला आिे का? 
मूल्यमापन करा.  

    सवइजा / आतमित्या िरुसपष्ट धोका अिेल तर 
मूल्यमापन करा. 

मूल्यमापन व्यवस्ापन

OTH    जलद आढावा 

पाठपरुरावा करा.
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िदर लक्षिे पूि्गपिे सपष्ट करिारे एक रारीररक कारि आिे का?

१

   कोितहेी ओळखीचे भौततक कारि व्यि्थिावपत 
करा आणि लक्षिे हटकून राहतात का तपासा.  

   िंबंचधत ववभाराकड ेजा.

िे औदासिन्य आिे का ककंवा दरुिरी एम एन एि अट ्या मार्गदर्गकात 
दरुिऱ्या ववभारात चचच्गली आिे का?

२

  AssessmentOTH १   मूल्यमापन 
इतर लक्षिी्य मानसिक आरोग्य तक्रार तनवारि 

िामान्य िादरीकरिे

    अत्यंत थिकिा, उदासीनता, धचडचीड, धचतंा ककंिा मानससक दबाि.

     िदै्यकी्यदृष्ट्या अनाकलनी्य, मनाहून सभनन अिा िरीराविष्यी तक्ारी ( कात्यक लक्षिे ज्याचे 
िारीररक कारि, लक्षिे ्पष्ट करत नाही).

नािी

नािी

िो्य

िो्य
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  उपचार आिश्यक नाही.

व्यकती लक्षिापािून आराम समळववण्यािाठी मदत घेत आिे का ककंवा त्यांच्या 
लक्षिामरुळे दैनंहदन कामात अडचि ्ेयत आिे का?

व्यकतीि अत्यंत ताि िोत आिे का? 
 (उदा. िारीररक ककंिा लैंधगक हहसंा, प्मुख अपघात, वि्योग ककंिा इतर 

प्मुख नुकसान)

३

४

अन्य लक्षिी्य मानसिक आरोग्य तक्रारीची 
रक्यता आिे.

     ते् े आतमित्ेयिाठी िरुसपष्ट धोका अिल्याि 
मूळ हटपि १ आणि २ िरुरू करण्यापूवषी मूल्यमापन,  
व्यवस्ापन करा (» SUI वर जा).

 मूळ हटपि १ आणि २ िर जा

 मूळ हटपि १ िर जा

नािी िो्य

नािी िो्य
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»   चचतंाववरोधी आणि मानसिक ताि ववरोधी औषधांच्या रटातील औषधे 
(ववरषेज्ञ िलल्या सरवा्य) सलिून देवू नका.

»  जीवनितव िरुई ककंवा इतर तनरुप्योरी उपचार देऊ नका.

» सि्ग बाबतीत, ताि कमी आणि जीिनािश्यक काळजी आणि सराि (ECP) मध्ेय िि्गन  
 केल्याप्मािे सामासजक आधार मजबूत करा.

 –  चालू मनोसामासजक तािाची दखल घ्या.  
 – आधार बळकट करा.  
 –   विश्ांती तंत् विभाग (तकता १) ििेटी ताि व्यि्थिापन सिकिा.

»     जेंविा िद्य लक्षिांचे सपष्टीकरि करिारी रारीररक पररबस्ती आढळत नािी, तवेिा 
हदििाऱ्या लक्षिा आधारे िंभाव्य सपष्टीकरि द्या.

 –  ् पष्ट िदै्यकी्य संकेत नसेल तर अधधक प््योगिाळा चाचण्या ककंिा इतर तपास टाळा, 
उदा. महतिाची विकृती धचनहे.

 –  जर पुढील तपासिी केली, तरी व्यकतीच्या अिा्ति अपेक्षा कमी करा, सांगा की 
अपेक्क्षत सामान्य पररिाम समळण्याची िक्यता कमी आहे.

 –  गंभीर रोग नाही हे व्यकतीस सांगा. सामान्य िदै्यकी्य आणि चाचिी तनष्कष्ग कळिा.

 – व्यकती पुढील तपासासाठी आग्रही असेल, तर अनािश्यक तपास हानीकारक असू िकतो  
   असे सांगा. कारि त्यामुळे काळजी आणि दषु्पररिाम होऊ िकतात.

 –  लक्षिी्य त्ास लक्षिे िोधिे अजूनही महतिाचे आहे आणि कालपतनक नाहीत हे कबूल 
करा.

 –  व्यकतीस त्यांच्या लक्षिाची कारिे, ्ित:चे ्पष्टीकरि विचारा, ्यामुळे त्यांच्या धचतंा, 
दःुख ्त्ोताचा सुगािा लागेल, व्यकतीिी एक विशिासू नातसेंबंध जुळेल आणि व्यकतीची 
उपचार तनष्ठा िाढीस लागेल.

 –  भाितनक द:ु ख / ताि अनेकदा िारीररक संिेदनेिी तनगडीत असतो, उदा: पोट दखुिे, 
्ना्यू ताि, इ. आणि व्यकतीच्या भािना / ताि आणि लक्षिे दरम्यान संभाव्य दिेु 
्यांचा समािेि आहे का हे ्पष्ट करा.

 –  दैनंहदन कामे सुरू ठेिण्यास (ककंिा हळूहळू पुनहा सुरिात करा ) प्ोतसाहन द्या.

 –  ताि कमी करण्याचा सराि, आणि सामासजक आधार मजबूत करिे लक्षात ठेिा.  
जा » ECP.

इतर लक्षिी्य मानसिक आरोग्य तक्रारी 
१
पद्धत

OTH २    व्यवस्ापन
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व्यकतीि अत्यंत तािामरुळे इतर लक्षिी्य  
मानसिक आरोग्य तक्रारी 

(उदा. रारीररक ककंवा लैंचरक हििंा, प्रमरुख अपघात, वव्योर ककंवा इतर प्रमरुख नरुकिान िोिे)

२

पद्धत

»    िव्ग प्रकरिांमध्ेय व्यकती तिावपूि्ग प्रिंरानंतर लक्षिािहित ककंवा व्यततररकत, 
भावतनक, रारीररक ककंवा वत्गिरुक िमस्या घेऊन आल्याि मूळ हटपि १ प्रमािे 
आधार द्या. लक्षपूव्गक ऐका.

»   व्यकतीवर प्रिंराबद्दल बोलण्याचा दबाव आिू नका.

» व्यकतीच्या िामाबजक ररजाची दखल घ्या.
 – त्याच्या / ततच्या गरजा आणि धचतंा बद्ल व्यकतीस विचारा. 

 –  मुलभूत गरजा, सेिा प्िेि आणि कुटंुब आणि इतर सामासजक आधारा सह संपक्ग  
करण्यासाठी व्यकतीस मदत करा.

 –  आिश्यक असल्यास व्यकतीस ( भविष््यातील ) हानी संरक्षि द्या.

 –  मागील सामान्य उपक्म परत सुरु करण्यास व्यकतीस प्ोतसाहन द्या, िाळेत ककंिा 
कामािर, घरी आणि सामासजक, जर व्यिहा्य्ग आणि सं्कृतीिी ्योग्य असेल तर.

» कोित्यािी प्रमरुख नरुकिाना बाबतीत िे सपष्ट करा :

 –  कोित्याही प्मुख नुकसानानंतर द:ुखी होिे प्ाकृततक सामान्य आहे. एखादी व्यकती,  
जागा, मालमतता ककंिा ्ित:चे आरोग्य आणि कल्याि गमािून द:ुखी होऊ िकत.े  
 द:ुखाचे मानससक आणि िारीररक दोनही पररिाम होतात.

 –  लोक विविध प्कारे द:ुख प्कट करतात. काही लोक तीव्र भािना दाखितात तर 
इतर नाही. रडिे हे कमीपिाचे लक्षि नाही. जे लोक रडत नाहीत त्यानाही गंभीर 
भाितनक िेदना होतात पि त ेइतर मागाांनी त्या व्यकत करतात.

 –  बहुतांि घटनांमध्ेय, द:ुख काळानुसार कमी होईल. द:ुख, तळमळ ककंिा िेदना 
कधीच दरू जािार नाही असे िाटत,े पि बहुतांि घटनांमध्ेय, ्या भािना 
काळानुसार कमी होतात. काहीिेळा एखाद्या व्यकतीस काही काळ बरे िाटत,े नंतर 
काहीतरी त्यांना नुकसानाची आठिि करून देत ेआणि त्यांना पहहल्या सारखे परत 
िाईट िाटत.े द:ुख िाटण्यात बरोबर ककंिा चुकीचे माग्ग नाहीत. कधी कधी अतति्य 
द:ुखी, इतर िेळा बधधर िाटत असेल, आणि इतर िेळी आपि आनंद घेऊ िकतो. 
हे अनुभि सहसा िेळेनुसार कमी प्खर आणि कमी िारंिार होतात.

»     एक पे्रमाची व्यकती रेली अिल्याि, चचा्ग करा आणि िंसकृती ्योग्य िमा्योजन 
आणि / ककंवा दरु:ख प्रकक्र्ेयिाठी आधार द्या.

 –  ्योग्य िोक समारंभ / विधी झाले ककंिा तन्योसजत केले आहेत ना हे विचारा. 
नसेल, तर अडथिळे चचा्ग आणि त्याचे तनराकरि कसे करा्यचे ्याची चचा्ग करा. 

»     व्यकती दीघ्गकाळ रोकात आिे अिे आढळल्याि परुढील मूल्यमापन आणि 
व्यवस्ापनािाठी तज्ञांचा िलला घ्या.  

 –  व्यकतीस दररोजच्या कामात ककमान ६ महहने अडचि आणि प्खर भाितनक 
िेदना, मतृ व्यकतीचा तीव्र वि्योग ही दीघ्गकाळ द:ुख विकाराची लक्षिे आहेत. 



OTHER SIGNIFICANT MENTAL HEALTH COMPLAINTS 147

» अलीकडील अत्यंत कलेरकारक घटने बाबतीत प्रततकक्र्या, िे सपष्ट करा :

 –  लोक अनेकदा अिा घटनेनंतर प्ततकक््या देतात. प्ततकक््या व्यकतीनुसार अत्यंत 
पररित्गनिील आणि िेळेप्मािे बदलू िकतात.

 –  लोक अनेकदा अिा घटनेनंतर प्ततकक््या देतात. प्ततकक््या व्यकतीनुसार अत्यंत  
पररित्गनिील आणि िेळेप्मािे बदलू िकतात.

 –  अिा भािना उततसेजत होऊ िकतात ककंिा पुनहा हदसून ्ेयतात जेंवहा अिा 
कलेिकारक घटना आठितात ककंिा निीन ताि तनमा्गि होतात.

 –  बहुतांि घटनांमध्ेय लक्षिे काही काळानंतर कमी होतात, खासकरून व्यकती 
विश्ांती  घेत,े सामासजक आधार समळतो, आणि तिाि कमी करण्याचा प््यतन 
करतो. Go to » ECP. जा. तकता १ जा..

»  जर (PTSD) रंका अिेल तर, परुढील मूल्यमापन आणि व्यवस्ापनािाठी एक 
ववरषेज्ञ िलला घ्या  

 –  कलेिकारक घटने नंतर, व्यकतीस PTSD लक्षिे संभाव्य असतात. कमीत कमी 
१ महहना दररोजच्या कामात अडचि आणि भ्यप्द ्िपन, पूि्गदृश्य ्मरि ककंिा 
प्खर भीती ककंिा अनाहुत आठििी; घटना ्मरि मुद्ाम टाळिे; धोका ककंिा 
मोठ्याने आक्ोि ककंिा जोरदार आिाजास अनपेक्क्षत प्ततकक््या, जा्त धचतंा आणि 
सािधानता इत्यादी
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व्यकतीत िरुधारिा आिे का?

िरुधारिा मूल्यमापन करा. 

»  उपचार ्योजना चालू ठेिा. 

»  गरज असल्यास पाठपुरािा करा. 

िंपक्ग  वारंवारता सरफारिी
»  व्यकतीस २ -४ आठिड्या नंतर 

परत बोलिा जर लक्षिे सुधारली 
नाहीत. ककंिा कोित्याही िेळी 
जर लक्षिे त्बघडली .

जर व्यकतीत िरुधारिा निेल ककंवा व्यकती ककंवा काळजी 
घेिाऱ्याचा परुढील तपाि आणि उपचार आग्ि अिेल :

»  पद्धत १ आणि २ परुनरावलोकन करा.

»  ववरषेज्ञ िलला घ्या  

OTH ३    पाठपरुरावा 

नािीिो्य
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»    तरुमिी का्य कराल िे सपष्ट करा.

  “मी आपल्याला िरीर आणि मनाला कसा आराम समळेल असे शिसन करा्यला 
सिकििार आहे. ्या शिसन तंत्ाचा पूि्ग लाभ होण्यापूिती त्याचा सराि करािा 
लागेल. हे धोरि शिासािर लक्ष कें द्रीत करिार आहे. कारि जेंवहा अधधक ताि 
होतो तेंवहा आपले शिसन जलद आणि उथिळ होत ेआणि आपल्याला अधधक ताि 
िाटतो. आराम िाटण्यासाठी आपि आपले शिसन बदलिे सुरू करिे आिश्यक 
आहे. सुरू करण्यापूिती आपि, िरीर सिधथिल केले पाहहजे.”

»    िळूिळू ववश्रांती व्या्याम िरुरू करा आणि रविन प्रात्यक्क्षक दाखवा.
  “आपले हात आणि पा्य सािकास हलिा. त्यांना ढगळ आणि सलै सोडा. खांदे 

मागे घ्या आणि डोके हलक्याने दोनही बाजूस हलिा. आता आपला एक हात 
आपल्या पोटािर आणि दसुरा आपल्या िरच्या छाती कड ेठेिा. आपल्या पोटात 
एक फुगा आहे अिी कलपना करा आणि जेंवहा आपि शिास घेतो तवेहा तो फुगा 
िर उडि्याचा आहे, त्यामुळे आपले पोट मोठे होईल आणि जेंवहा आपि शिास 
बाहेर सोडतो तवेहा फुग्यातील हिा देखील बाहेर जात,े आपले पोट सपाट होईल. 
प्थिम माझ्याकड ेपहा. प्थिम मी उच्िास सोडून माझ्या पोटातील सि्ग हिा बाहेर 
काढिार आहे.” पोटा पासून शिास घेऊन दाखिा - थिोड्या अतति्योकतीने शिास 
बाहेर काढा आणि पोट आत घ्या.

»    रवाि तंत्ावर लक्ष द्या.
   “माझ्याबरोबर आपल्या पोटा पासून शिास घेण्याचा प््यतन करा. लक्षात ठेिा, 

सुरुिातीला आपि सि्ग हिा बाहेर जाईप्यांत शिास सोडा्यचा आहे ; नंतर शिास 
घ्या्यचा. जर िक्य असेल, आपल्या नाकातून शिास घ्या्यचा आणि आपल्या 
तोंडातून शिास सोडा्यचा. दसुरी पा्यरी आपला शिास हळू सोडा्यचा आहे. शिास 
घेताना तीन सेकंद, दोन सेकंद आपला शिास धरुन ठेिा्यचा आणि तीन सेकंदाने 
शिास सोडा्यचा. मी तुमच्या बरोबर गिना करतो. आपि आपले डोळे बंद ककंिा 
उघड ेठेिू िकता. हळूहळू शिास घ्या १,२,३ शिास धरून ठेिा १,२ आता शिास 
बाहेर सोडा १,२,३” हा शिास व्या्याम अदंाजे एक समतनट करा, एक समतनट 
विश्ांती घ्या नंतर पुनहा दोन िेळा शिास चक् पूि्ग करा.

»    ्ित:ला सराि प्ोतसाहन द्या.
  “एक समतनटासाठी ्ित: प््यतन करा. आपि ्ित: ्याचा सराि करू िकता.” 

१ : ववश्रांती प्रसरक्षि िूचना
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मानसिक आरोग्य िसतक्षेप अंमलबजाविी
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पररस्थिती 
विशलेषि 
करािे.

अमंलबजाििी ्योजना 
आखािी.

जूळिून घेण्याची 
प्कक््या सुरु करािी. 

प्सिक्षि द्यािे ि 
देखरेख करािी. 

तनरीक्षि आणि 
मूल्यमापन करािे.

मानससक आरोग्य ह्तक्षेप 
अमंलबजाििी गट ्थिापन 
करािा.

मानसिक आरोग्य िसतक्षेप अंमलबजाविी प्रकक्र्या.

2

3
4

उपचार आणि काळजी 
व्यि्थिा 

आतंरविभागी्य सहका्य्ग

पुर्कार करून 
जागतृी िाढििे 

१ २

३

४

५

६

IMPLEMENTATION OF mhGAP-IG

का्य्गक्म तन्योजकासाठी सामान्य आरोग्य स्थितीत अनेक कामांसाठी 
्या माग्गदि्गकांची सिफारस केली जात.े खालील आकृती मध्ेय 
दाखविल्याप्मािे अनेक आिश्यक कामे आणि सततचे उपक्म 
्यासाठी ्याचा उप्योग होईल. हा विभाग मानससक आरोग्य ह्तक्षेप 
अमंलबजाििी प्कक््ेयचा आढािा घेतो.
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  मानसिक आरोग्य िसतक्षेप अमंलबजाविी 
िंघ स्ापन

   एक ककंिा अधधक गट / विभाग आिश्यक असू िकतात जे 
भौगोसलक क्षेत् ककंिा सजलहा, प्ांत ्यािर अिलंबून असतात. 

   अमंलबजाििी गट संदभा्गत उद्ेि आणि अटी धचत् रेखाटा आणि 
प्त्ेयक गट / सद््य कामाची ्योजना ्पष्टपिे विकससत करा. 
्या गटाचे महतिाचे का्य्ग अमंलबजाििी प्कक््या देखरेख आहे.  

   एक निीन सं्थिा ्थिापन करण्यापेक्षा कोितीही विद्यमान 
सं्थिा ककंिा गट, उदाहरिाथि्ग विद्यमान आरोग्य ससमती ककंिा 
समुदा्य सललागार गट ्यादिारे काम करा. कधी कधी एकापेक्षा 
जा्त गट असतील तर त्या सि्ग सद््याना सहभागी करून गट 
विलीन करिे ककंिा निीन गट ्थिापन करिे हा एक उपा्य असू 
िकतो. 

   अमंलबजाििी संघ सद््यात खालील िगा्गतील ककमान एक 
सद््य समाविष्ट करािा. नागरी समाज आणि सेिा िापरकतदे, 
प्त्यक्ष धोरिकतदे आणि संभाव्य आधथि्गक समथि्गक ककंिा 
देिगीदार, का्य्गक्म व्यि्थिापक, सेिक आणि संिाद अधधकारी 

   छोटे कारिाई गट ककंिा कृती दल विसिष्ट उपक्मासाठी, उदा. 
एक कक््या गट, प्सिक्षि ्योजना का्या्गसनित करण्यासाठी आणि 
अन्य अमंलबजाििी पुर्कार आणि प्सार ्योजना का्या्गसनित 
करण्यासाठी. नेहमी ्पष्टपिे का्य्गदल का्यदे ि प्त्ेयक सद््याची 
भूसमका ओळखिे.

    पररबस्ती ववरलेषि

पररस्थिती विशलेषिाचा मुख्य उद्ेि एम एन एस पररस्थिती संसाधने  
आणि ्योजना, जूळिून घेण्याची प्कक््या ककंिा त्याचा पररिाम आणि 
अमंलबजाििी प्कक््या सूधचत करिे आहे. ्या प्कक््ेयत सलणखत 
आढािा, उदा. ्यात जागततक आरोग्य सं्थेिच्या नकािानुसार देिाची 
रूपरेषा समािेि आहे, मानससक आरोग्य प्िाली (उहद्ष्ट) अहिाल 
ककंिा आधीच अस्ततिात असलेल्या मूल्यांकन आणि मुलाखती, 
अनेक भागधारकांिी चचा्ग खालील प्शनांची उततरे देण्यासाठी :

   प्थिम कोित्या गरजा आणि संसाधन मूल्यांकन करिे आिश्यक 
आहे? आधीच का्य माहहत आहे?

   राष्ट्ी्य मानससक आरोग्य संबंधधतधोरिे का्य आहेत, मानससक 
आरोग्य सेिा प्दान करिाऱ्या देि / प्देि आणि सं्थिा मधील 
कम्गचारी क्षमता का्य आहे?

   देि / प्देिात मानससक आरोग्य संबंधधत किािर विशिास आहे, 
काळजी घेण्यासंबंधी का्य िागिूक आहे ?

   मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अमंलबजाििी संबंधात का्य संभाव्य 
अडथिळे अस्ततिात आहेत, 

 उदाहरिाथि्ग, एम एन एस असलेल्या व्यकतीच्या हदिनेे कलंक  
 आणि भेदभाि, एम एन एस पेक्षा इतर राष्ट्ी्य आरोग्य  
 प्ाधान्यक्म.

  मानसिक आरोग्य िसतक्षेप 
  अमंलबजाविी ्योजना

पररस्थितीच्या विशलेषिािर आधाररत, मानससक आरोग्य ह्तक्षपे 
अमंलबजाििीची ्योजना खालील प्शनांची उततरे देण्यासाठी विकससत 
करा:

करु ठे 
  मानससक आरोग्य ह्तक्षेप ्योजना कोठे लागू केली जाईल, (उदा. 
सुविधा, सजलहे, िहरे)?

कधी
  प्त्ेयक मानससक आरोग्य ह्तके्षप उपक्माची अमंलबजाििी 
केली जाईल, (उदा. अनुकूलन, प्सिक्षकांचे प्सिक्षि, प्सिक्षि 
उपक्म, प्य्गिेक्षि आणि सिफारस उपक्म)

का्य
  मानससक आरोग्य ह्तक्षपे अमंलबजाििीसाठी आिश्यक ससंाधने    
कोिती आणि उपलबध आहेत का? आधथि्गक आणि मानिी ससंाधने  
आणि पा्याभूत सवुिधांसह (उदा. सवुिधा, औषधी पुरिठा)

कोि
  कोिास प्सिक्क्षत केले जाईल आणि कोित ेज्ञान आणि कौिल्ेय 
त्यांच्याकड ेआधीपासून आहेत, (उदा. पीएचसी नस्ग आणि 
धचककतसक आधीपासून आहेत), आणि प्त्ेयक का्या्गसाठी कोि 
जबाबदार असेल, (उदा. कोि प्सिक्षि आणि प्य्गिेक्षि करतील?)

किे
  निीन सेिा सुरू करताना, आपि व्यि्थेिच्या विविध ्तरांिर 
संपक्ग  आणि तनहद्गष्ट पथिांमध्ेय किी सुधारिा करू िकता?  

  तुमही मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अमंलबजाििीच्या कृतींिरील 
माहहती किी गोळा करू िकता आणि आरोग्य माहहती प्िाली 
तनददेिकांमध्ेय किी एकत् करू िकता?

१ २ ३
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  रुपांतर

मानससक आरोग्य ह्तक्षेप जूळिून घेण्याची प्कक््या ही तनि्ग्य 
घेण्याची ककंिा मानससक आरोग्य ह्तक्षेप मध्ेय आिश्यक बदल 
घडिण्याची, त्याचे प्सिक्षि साहहत्य, देखरेख आणि मूल्यमापन 
साधने आणि इतर साधने विसिष्ट देि िा सजलहा संदभा्गतील प्कक््या 
आहे. 

मानसिक आरोग्य िसतक्षेप जूळवून घेण्याचा उद्देर :

अमंलबजाििी करण्यासाठी माग्गदि्गकात मूल्यांकन आणि व्यि्थिापन 
घटक समािेि ्थिानी्य आरोग्य सेिेमाफ्ग त केला आहे.

   माग्गदि्गक ्थिातनक सामासजक, सां्कृततक संदभा्गत मान्य आहे 
्याची खात्ी करा.

   िापरकतदे आणि काळजी घेिाऱ्यािी संिाद सुधारण्यास ्थिातनक 
िबदांचा िापर करिे.

   तनहद्गष्ट माग्ग ्पष्टीकरि करिे.

  साहहत्य, संबंधधत राष्ट्ी्य उपचार माग्गदि्गक तततिे आणि  
 धोरिांिी सुसंगत करण्यासाठी.

   ्योग्य प्सिक्षि का्य्गक्म आणि साधनांच्या विकासासाठी आधार 
प्दान करिे.

   देखरेख आण ि मूल्यमापन तनददेिक राष्ट्ी्य आरोग्य माहहती 
प्िाली ्योग्य आहेत ्याची खात्ी करा.

मानसिक आरोग्य िसतक्षेप जूळवून घेण्याची  
प्रकक्र्या : 

   मानससक आरोग्य ह्तक्षेप त्याचे प्सिक्षि साहहत्य आणि  
देखरेख आणि मूल्यमापन आणि अन्य साधने संदभती्य आणि 
पररस्थितीिी जुळिून घेत विविध भागधारक गटाची एक 
का्य्गिाळा आ्योसजत करा.

  संबंधधत विष्यातील तज्ञ बोलिा (उदा. मनोविकृती धचककतसा ,  
 व्यसन, मजजातंतूचा िा्त्ी्य अभ्यास, बालरोगधचककतसा,  
 सामासजक काम आणि मानसिा्त्) विविध ्तरािर   
 सामान्य आरोग्य प्तततनधीति करिारे लोक (उदा. साि्गजतनक  
 आरोग्य धचककतसक, प्ाथिसमक आरोग्य सेिक, कुटंुब औषध  
 वििषेज्ञ, पररचाररका, औषधिा्त्ज्ञ, आरोग्य माहहती प्िाली  
 व्यािसात्यकाना समाविष्ट करा), सेिा िापरकतदे आणि धोरि  
 कतदे.

   सजथेि मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अमंलबजाििी केली जाईल, त्या 
पररस्थिती क्षेत्ांमधील विशलेषि िापरा.

   जूळिून घेण्याची प्कक््या राष्ट्ी्य द्तऐिज ्योग्य आहे (उदा. 
राष्ट्ी्य आरोग्य धोरि, का्यदे आणि ्योजना, िैद्यकी्य पद्धत 
आणि सामान्य / प्ाथिसमक आरोग्य माग्गदि्गक तततिे आणि 
राष्ट्ी्य औषध ्यादी) ्याची खात्ी करा. 

  मानसिक आरोग्य िसतक्षेप प्रसरक्षि 
आणि देखरेख 

मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अंमलबजाििीचा एक महततिाचा पलैू 
महिजे अप्सिक्क्षत आरोग्य कम्गचाऱ्याना आरोग्य सेिक प्सिक्षि 
देिे, ज्या्योगे त ेप्ाथिसम्गक ह्तक्षेप करून, सतत आधार देिे आणि 
्योग्य देखरेख करू िकतात. ह्तक्षेप माग्गदि्गक सामान्य आरोग्य 
स्थितीत काम करिाऱ्या कम्गचाऱ्याना अंमलबजाििी करण्यासाठी 
मदत करत.े तरी ्यासाठी वििषेज्ञ आणि साि्गजतनक आरोग्य तज्ञ 
्यांनी समसनित प््यतन करिे आिश्यक आहे.

मानससक आरोग्य ह्तक्षेप प्सिक्षि उद्ेि सामान्य स्थितीत काम 
करिाऱ्या कम्गचाऱ्याना एम एन एस स्थितीतील लोकांचे मूल्यमापन, 
उपचार व्यि्थिापन करण्यासाठी आिश्यक कौिल्य आणि ज्ञान देिे 
आहे. सामान्य स्थितीत काम करिाऱ्या आरोग्य सेिकांचे आधीचे 
ज्ञान ि कौिल्ेय ्यािर प्सिक्षि कालािधी अिलंबून असतो. सहसा 
्या प्सिक्षिास अनेक हदिस लागतात आणि व्यिहा्य्गतनेुसार प्त्यक्ष 
समोरा समोर ककंिा ई-सिक्षिा दिारे आ्योसजत केले जाऊ िकत.े 

प्सिक्षि रचना दोन पातळी ्योजना अनुसरून करू िकता: प्सिक्षक 
सिक्षकाना आधी प्सिक्षि देऊ िकतो. नंतर हे सिक्षक सामान्य 
स्थितीत प्ाथिसमक ह्तक्षेप काम करिाऱ्या कम्गचाऱ्याना प्सिक्षि 
देऊ िकतात.  

४ ५
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मानसिक आरोग्य िसतक्षेप प्रसरक्षक प्रसरक्षि:

प्सिक्षक कुिल असािेत आणि त्यांच्या प्सिक्षि क्षमतमेध्ेय विशिास 
असल्यामुळे त ेअप्सिक्क्षत आरोग्य सेिकांना ्योग्य प्सिक्षि आणि 
माहहती देतील ्याची खात्ी करिे हा ्याचा उद्ेि आहे.

मानससक आरोग्य ह्तक्षपे प्सिक्षक / तनररक्षकात खालील गुि 
असािेत :

   एम एन एस आरोग्य वििषेज्ञ वहा (मानसोपचार तजज्ञ, मानससक 
पररचाररका, मजजातंतू िा्त्ज्ञ, चेतासभषक इ), धचककतसक ककंिा 
प्सिक्क्षत पररचाररका आणि मानससक आरोग्य ह्तक्षेप िापरून 
एम एन एस स्थिती व्यि्थिापकी्य अनुभि, आणि / ककंिा 
विद्यमान सामान्य आरोग्य प्िाली तनररक्षक.

  िदै्यकी्य कौिल्य आणि एम एन एस स्थितीचा मानससक 
आरोग्य आणि / ककंिा व्यि्थिापन अनुभि असािा.

  एम एन एस स्थितीचा प्िासकी्य अनुभि आणि कौिल्य असािे, 
ज्यात नोंद ठेििे, पाठपुरािा करिे आणि सिफारस समािेि आहे.

  चांगले सुविधा पुरवििारे आणि सम््या सोडवििारे वहा.

  आधार देण्यासाठी आणि देखरेख करण्यासाठी, तन्यसमत 
प्य्गिेक्षकी्य भेट ्यासाठी उपलबध रहा.

प्रसरक्षि का्य्गिूची :

प्सिक्षक भविष््यात मानससक आरोग्य ह्तक्षपे प्सिक्षि अभ्यासक्म 
आ्योसजत करतील आणि आरोग्य सेिकांना आधार देतील आणि 
देखरेख करतील. मानससक आरोग्य ह्तक्षपे प्मािे एम एन एस 
स्थितीतील लोकांचे मलू्यांकन आणि व्यि्थिापन प्सिक्षिा सििा्य, त े
प्सिक्षि पद्धती, अभ्यासक्म तन्योजन, देखरेख आणि गुिितता हमी 
पद्धती देखील सिकतील.

मानससक आरोग्य ह्तक्षपे प्सिक्षि अभ्यासक्म सहभागी (मानससक 
आरोग्य ह्तक्षपे प्सिक्षिाथिती) सहसा अप्सिक्क्षत आरोग्य सेिक, 
प्ाथिसमक ककंिा दयु्यम आरोग्य दिाखाने / रुगिाल्ेय मध्ेय काम 
करतात. प्सिक्षिा दरम्यान सिकलेल्या गोष्टी िदै्यकी्य पद्धतीत 

ह्तांतररत करण्यासाठी त्यांना मदत आिश्यक असत.े सक्षम आरोग्य 
सेिक त्यार करण्यासाठी, देखरेखीकड ेआिश्यक सिक्षि महिनू 
पाहहले जात.े आधार आणि देखरेख सुधाररत मानससक आरोग्य 
(िदै्यकी्य देखरेख) वितरीत करण्यासाठी मानससक आरोग्य ह्तक्षपे 
प्सिक्षिाथितीना मदत करत.े तसेच मानससक आरोग्य ह्तक्षपे 
अमंलबजाििी (प्िासकी्य आणि का्य्गक्म देखरेख) सबंंधधत काम 
करताना आधार देत.े

mhGAP-IG आधार आणि प्य्गवेक्षि
बहुदा mhGAP-IG प्सिक्षि अभ्यासक्मातील सहभागी हे अप्सिक्क्षत 
आरोग्य सेिक, जे प्ाथिसमक ककंिा माध्यसमक आरोग्य सेिा 
दिाखान्यात ककंिा रुगिाल्यात काम करतात त्यांना हदले जात.े त्यांना 
जे सिकविले जात ेत ेत्यांनी रुगिांिर दिाखान्यात ककंिा रुगिाल्यात 
िापरािे अिी अपेक्षा असत.े रुगिास ्योग्य आधार देिे हे त्यांना 
सक्षम आरोग्यसेिा पुरिठादार बनविण्यासाठी जरुरी असत.े आधार 
आणि प्य्गिेक्षि हे केिळ िदै्यकी्य देखरेखीच भाग आणि सुधारलेली 
मानससक आरोग्य सेिा (सकलतनकल प्य्गिेक्षि) महिनू नवहे तर 
mhGAP-IG अमंलबजाििीिी सबंंधधत कामकाजामध्ेय (प्िासकी्य ि 
का्य्गक्म देखरेखीसाठी) मदत देखील प्दान करत.े

आधार आणि प्य्गवेक्षि ववसरष्ट ध्ेय्य:

  मानससक आरोग्य ह्तक्षेप प्सिक्षिापासून िदै्यकी्य पधदतीत  
 कौिल्य आणि ज्ञान ह्तांतरि करण्यास मदत करा .

   मानससक आरोग्य ह्तक्षेप आणि अधधक कुिलतचे्या 
विकासासाठी प्या्गपत वितरिाची खात्ी करा.

   सकलष्ट िदै्यकी्य पररस्थितीत मानससक आरोग्य ह्तक्षेप 
प्सिक्षिाथितीच्या सम््यां ओळखून सहाय्य करा.

   एम एन एस लोकांना उततम दजा्गची काळजी देण्यासाठी 
अप्सिक्क्षत आरोग्यसेिकांना प्ोतसाहन द्या

   एम एन एस लोकांना आिश्यक असभलेख ि प्िासकी्य 
का्य्गपद्धती, उदा: सिफारस आणि पाठपुरािा, ्थिातनक आरोग्यसेिा 
सवुिधां प्िालींमध्ेय ्थिावपत आणि / ककंिा एकासतमक आहेत 
्यांची खात्ी करून घ्या.

   मानससक आरोग्य ह्तक्षपे अमंलबजाििीसाठी िैद्यकी्य, 
िदै्यकी्य उपकरिे आणि इतर आधार पुरिठा का्य्गरत आहे ्याची 
खात्ी करा.

  एम एन एस स्थितीसह व्यकतींच्या मानिाधधकारांचे सरंक्षि 
आणि सनमाननी्य िागिूक, गरै-तनि्ग्यक्षम ितृती आणि नतैतक 
उपचारांना प्ोतसाहहत करा आणि सरंक्षि द्या.

  ताि जािित असलेल्या आरोग्य प्दात्यांना आधार प्दान करा.
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  देखरेख आणि मूल्यमापन 

देखरेख आणि मूल्यमापन का्य्गक्म काही फरक करत आहे का 
आणि कोिासाठी; का्य्गक्मातील लक््यीकरि झालेल्या ककंिा लक््य 
असलेल्या भागांत काही समा्योसजत करािे लागेल का ्याची माहहती 
देऊ िकतात. देखरेख आणि मूल्यमापना पासून प्ापत झालेली 
माहहती, का्य्गक्म अमंलबजाििी करिाऱ्या आणि तनधी दात्याला 
दाखिू िकतात की त्यांच्या गुंतििुकीचा चांगला िापर होत आहे. 
देखरेख आणि मूल्यमापन मधील अनुभिातून सिकण्यासाठी, सेिा 
वितरि, तन्योजन, संसाधन िाटप सुधारिे आणि मुख्य भागधारकांना 
जबाबदारीतचेा भाग महिून पररिाम दि्गविण्याकररता महतिपूि्ग 
माहहती प्दान करत.े “जे मोजले जात ेत ेकेले जात”े ्या उकतीप्मािे 
देखरेख आणि मूल्यमापनाचे महति महिजे का्य्गक्म तन्योजन आणि 
अमंलबजाििी.
 
देखरेख आणि मूल्यमापन मध्ेय तन्योजन, समा्योजन, वििरि 
माहहती गोळा करिे, त्याचे विशलेषि आणि िापर करिे, राष्ट्ी्य, 
सजलहा आणि ्थिातनक पातळीिर, आरोग्य सुविधा आणि मानससक 
आरोग्य ह्तक्षेप सुविधा पुरवििारे, प्सिक्षिाथिती आणि प्य्गिेक्षक 
समाविष्ट आहेत; महिून मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अंमलबजाििी 
पथिाने देखरेख आणि मूल्यमापन समनि्यक ककंिा उपससमतीची 
तन्ुयकती ्योजना आखल्यास उप्योगी ठरेल. 

मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अंमलबजाििीिर लक्ष ठेिण्यासाठी 
िापरल्या जाऊ िकिाऱ्या तनददेिकांची काही उदाहरिे आहेत: सुविधा-
्तर तनददेिक, उदा. मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अंमलबजाििी 
करिाऱ्या अप्सिक्क्षत आरोग्य सेिा प्दात्यांची संख्या, मानससक 
आरोग्य ह्तक्षेप  अंमलबजाििीच्या प्त्ेयक आरोग्य सुविधेत 
सहाय्य आणि प्य्गिेक्षक भेटींची संख्या; आणि ्योजना-्तर तनददेिक, 
उदा. मानससक आरोग्य ह्तक्षेप तन्यमांनुसार आरोग्य तपासिीसाठी 
आरोग्य सेिांची संख्या आणि एम एन एस स्थितीसाठी अत्यािश्यक 
औषधे उपलबध करून देिारी आरोग्य सेिांची संख्या.

तनददेिक राष्ट्ी्य आरोग्य माहहती प्िालीचा भाग असल्याचे 
सुतनसशचत करा. तनददेिक िापरुन वििरि डटेा गोळा करिे मानससक 
आरोग्य ह्तक्षेप देखरेख करण्यासाठी सहाय्य करेल. दर दोन 

िषाांनी राष्ट्ी्य मानससक आरोग्य अहिाल WHO मानससक आरोग्य 
ऍटलसला माहहती देण्यास मदत करतील ज्यामुळे मानससक आरोग्य 
कृती आराखडा २०१३-२०२० अमंलबजाििीच्या प्गतीिर लक्ष 
ठेिण्यासाठी मदत होईल.

मानससक आरोग्य ह्तक्षेप का्या्गनि्य प्कक््याचे मूल्यांकन करिे, 
्यि्िी का्य्ग जािून घेिे, तसेच सुधारिांची गरज आणि पररस्थिती 
विशलेषि अद्यतनासाठी आिश्यक आहे.

िर िि्गन केलेल्या सहा कृती व्यततररकत, मानससक आरोग्य ह्तक्षेप  
अमंलबजाििीचा महतिाचा भाग असलेल्या तीन सतत कृती आहेत. 
हे िि्गन खालील विभागात आहे.

अ. उपचार आणि काळजी व्यवस्ा 
मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अनेक औषधोपचार आणि मानसिा्त्ी्य 
ह्तक्षेपांची अप्सिक्क्षत आरोग्य प्दात्यां दिारे आरोग्यसेिा 
पुरिठ्यांसाठी हे सिफारस करत.े उदाहरिाथि्ग, सम््या तनराकरि 
धचककतसा (PST) आणि अतंि्ैयसकतक धचककतसा (IPT) प्ौढ 
औदाससन्यतसेाठी. जागततक आरोग्य संघटनेने सोप्या ्िरूपात 
मानससक ह्तक्षेप विकससत केले आहे. हे ह्तक्षेप मापण्या्योग्य 
आहेत आणि त्यांच्या वितरिासाठी वििेषज्ञ मानि संसाधन  िापर 
कमी आहे. ्याचा अथि्ग असा की पारंपाररक मानससक ह्तक्षेपांिी 
तुलना करता कमी संसाधने  िापरण्यासाठी ह्तक्षेप सुधारला गेला 
आहे आणि मानससक आरोग्य संगोपनासह मागील प्सिक्षि न 
समळालेल्या आणि त्यासििा्य जे लोक प्सिक्क्षत आणि प्य्गिेक्षी आहेत 
त्यांना PST आणि IPT कमी तीव्रतचेे प्कार प्भािीपिे हाताळता 
्ेयऊ िकतात. जागततक आरोग्य संघटना मापनी्य मनोविकारी 
ह्तक्षेप तन्यमािलीत मानससक आरोग्य ह्तक्षेपाचा भाग असलेल्या 
खालील गोष्टींचा समािेि आहे : जागततक आरोग्य संघटना सम््या 
व्यि्थिापन धचककतसा PM + तन्यमािली, जागततक आरोग्य संघटना 
अतंि्ैयसकतक धचककतसा तन्यमािली (IPT), जागततक आरोग्य 
संघटना आरोग्य विचार तन्यमािली माता औदासीन्य संबंधधत, 
जागततक आरोग्य संघटना पालक कौिल्य प्सिक्षि तन्यमािली.

अत्यािश्यक औषधे एम एन एस स्थितीं लक्षिे हाताळण्यासाठी, 
बऱ्याच प्कारच्या विकारांचा अिधी कमी करिे, अपंगति कमी करिे 
आणि पुनराितृती टाळण्यासाठी िापरली जाऊ िकतात अत्यािश्यक 
औषधे जागततक आरोग्य संघटनेच्या अतनिा्य्ग औषधांच्या आदि्ग 
्यादीत आहेत. अत्यािश्यक औषधा प्यांत पोचिे, सुगमता हा 
“[सिरोचच प्ाप्य दजा्गचा] आरोग्याचा अधधकार आहे”.

्या माग्गदि्गकामध्ेय उललेख केलेल्या प्ाथिसमक आरोग्य सेिेच्या 
अटींना लसक््यत करिारी चार मुख्य औषधे आहेत:

  मनोविकारासाठी मनोददु्गिारोधी;

  भािस्थिती विकार (औदासीन्य ककंिा सवदधिृी) मध्ेय िापरली 
जािारी औषधे;

  आचके विरोधी / अप्माररोधी 

  पदाथि्ग विघटन, उनमाद ककंिा परािलंत्बतिाचे व्यि्थिापन 
करण्यासाठी िापरलेली औषधे 

अनेक देिांतील अनुभि दाखितात की पुरिठा आणि औषधे 
िापरण्यातील सुधारिा िक्य आहेत. अत्यािश्यक औषधींकरता 
लोकसंख्ेयचा प्िेि खालील प्मािे ठरतो: (i) ्योग्य औषध तनिड 
(ii) ककंमती ्ि्त करिे; (iii) विततपुरिठा सुतनसशचत करिे; आणि 
(iv) विशिसनी्य आरोग्य आणि पुरिठा प्िालीची उपलबधता.

ब. आधार व जाररूकता वाढविे:
मानससक आरोग्य आधार बदल घडिून आिण्यासाठी इतरांना 
प्भािीत करण्याच्या विचाराने धोरिातमक मागाांची माहहती िापरत.े 
्यामध्ेय मानससक विकार असिा-्या लोकांसह, सामान्य जनतचे्या 
गरजा आणि प्सार ्यांचा समािेि आहे. आधार देिे हे सिक्षिापेक्षा 
िेगळ आहे. सिक्षि माहहती आणि सम््या समजून घेण्यास मदत 
करत.े तर आधार मन िळिण्यास प्ोतसाहन देत.े हे विसिष्ट कृतींच्या 
विनंत्या आणि तनददेिादिारे केले जात.े एक मूलभूत तति असे आहे 
की जेवहा लक््य पे्क्षकांना काही करण्यास सांधगतले जात ेतवेहाच 
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आधार प्भािी ठरत.े महिजे लोकांचा उप्योग करून त्यांच्या माफ्ग तच 
तोडगा काढिे. 

आधार कृती उदािरिे    
िामान्य लोक रटातील आधार का्य्गक्रम:

 एम एन एस स्थितीतील लोकांना ि त्यांच्या काळजी घेिाऱ्याना  
 आधार का्याांत सामील करा आणि त्यांना एकत् करा. एम  
 एन एस स्थितीतील लोकांना समाजाचा प्त्यक्ष आणि सकारातमक  
 सामासजक संपक्ग  असल्याचे सुतनसशचत करा.

  मानससक आरोग्य सम््यांबद्ल जागरुकता तनमा्गि करण्यासाठी 
माध्यमांचा िापर करा. उदा. साि्गजतनक घोषिा, तन्यतकासलक 
िैसिष्ट्यांसह आणि आरोग्य कें द्रांिरील घोषिेदिारे, त्याचबरोबर 
जबाबदार सूचना, वििषेत: आतमहत्ेयसंबंधीच्या.

    साि्गजतनक हठकािी (उदा. िाळा, आरोग्य सेिा कें द्र) मानससक 
आरोग्य सम््यां बद्लचे सिक्षि द्या.

  मानससक आरोग्य विष्यक साि्गजतनक का्य्गक्म आणि व्याख्यान  
 आ्योसजत करा.

आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य कम्गचा-्यांिि आधार का्य्ग:

   एम एन एस स्थितींिी तनगडीत लोकांसाठी सामुदात्यक काळजीचे 
महति, समुदा्य सहभाग आणि त्या लोकांचे मानिी हकक ्याचे 
महतति समजािून, त्यासाठी प्ोतसाहन द्या.

   मानससक आरोग्य आणि सि्गसाधारि आरोग्य कम्गचा-्यांसाठी 
पुरेसे प्सिक्षि आणि आधार द्या. 

क. िामाबजक िमूि आणि आंतरववभारी्य िि्योर :

मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अंमलबजाििीसाठी विविध क्षेत्ांमध्ेय 
आणि भागधारकांमध्ेय सह्योग असिे आिश्यक आहे. उदा:: 

  ववरषेज्ञ आणि रैर-ववरषेज्ञ आरोग्य िेवा आणि काळजी-प्रदाते:  
 उदा. मानसिा्त्ज्ञ, समुदा्य आरोग्य कम्गचारी, सामासजक  
 का्य्गकतदे, रूगिाल्य ककंिा बाह्यरुगि विभागातील सेिा पुरिठादार,  
 वििषे काळजी कम्गचारी.

   िेवा वापरकतदे: उदा. समान पररस्थितीत जगत असलेले गट 
ककंिा व्यकती, त्याच स्थितीत असिा-्या कुटंुबातील सद््यांची 
ककंिा अिाच पररस्थितीतील कोिाचीही काळजी घेिे (सि्ग संमती 
प्ापत केल्यानंतर).

   करु टरु ंब आणि समत्: व्यकतीचे पूितीचे सामासजक उपक्म, त ेजर 
पुनतन्गसमत करण्यात आले, तर प्त्यक्ष ककंिा अप्त्यक्ष मानससक 
आणि सामासजक सहाय्य (उदा. कौटंुत्बक सभा, समत्ांबरोबर सहल, 
िजेारी भेट, कामाच्या हठकािी सामासजक उपक्म, खेळ, समुदा्य 
का्य्ग)आणि हे का्य्ग पुनहा सुरू करण्यासाठी व्यकतीला प्ोतसाहहत 
करा.

  अनौपचाररक िमरुदा्य आधार: उदा. आध्यासतमक गट, बचत गट, 
मनोरंजन गट, महहला गट, ्युिक आधार गट, सां्कृततक गट, 
्ि्यं सहा्यता गट,  हेलपलाइन.

 सरक्षि आणि रोजरार: उदा. िाळा, सिक्षि, उतपनन तनसम्गती  
 ककंिा व्यािसात्यक प्सिक्षि का्य्गक्म. वििषेत: आतमहत्या  
 प्ततबंध का्य्गक्म, िाळेत मानससक आरोग्य जागरूकता प्सिक्षि  
 आणि ककिोरि्यीन विद्या्थ्याांमधील आतमहत्यांचे प्माि कमी  
 करण्यासाठी कौिल्य प्सिक्षि हदले जात.े

   रैर-िरकारी िंस्ा: उदा. का्यदेिीर मदत, बाल संरक्षि सेिा, 
सलगं आधाररत हहसंा का्य्गक्म ककंिा मानससक सामासजक आधार 
का्य्गक्म.

   िरकारी िेवा आणि फा्यदे: उदा. साि्गजतनक न्या्य प्िाली, बाल 
कल्याि, तनितृतीिेतन, अपंगति, िाहतूक सिलत.

्या रटांमधील ििका्य्ग िरुलभ करण्यािाठी िे मितवाचे आिे :

 मानससक आरोग्य ह्तक्षेप अमंलबजाििी गटातील सद््याना  
 सपष्ट भूसमका आणि का्यदे आहेत ्याची खात्ी करा.

   अप्सिक्क्षत आरोग्य सेिा कम्गचाऱ्याना मदत करण्यासाठी िंिाधने  
आणि फा्यदे ्यादी त्यार करा. मानससक आरोग्य ह्तक्षेप 
प्ाधान्य अटी, त्यांच्या काळजीघेिाऱ्या आणि कुटंुबातील इतर 
सद््यांना बस्तीववष्यक ववरलेषिातून माहिती रोळा करून 
आणि तन्यसमतपिे नवीन माहितीवर आधाररत िूची अद्यततनत 
करून त्यांच्यािाठी अ््गपूि्ग दरुवे त्यार करा.
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GLOSSARY

र्द / िंज्ञा व्याख्या र्द / िंज्ञा व्याख्या 

दैनंहदन जीवनातील कक्र्या कामकाजाची एक संकलपना- दररोजच्या जीिनातील अिा कक््या ज्या 
्ितंत् जीिनासाठी आिश्यक आहेत. ज्यात खािे, आघंोळ आणि 
प्ातवि्गधध ह्यांचा समािेि आहे. ्या संकलपनेनुसार व्यकतीची इतरांच्या 
सहाय्यासह ककंिा मदतीसििा्य िरील कक््या करण्याची क्षमता अनेक 
मूल्यांकन साधने िापरून तनसशचत केली जात.े

िंताप/ िताविे/ आंदोलन अ्ि्थिता आणि अत्याधधक पे्रक कक््याकलाप, धचतंा 

रकतातील पांढऱ्या पेरींची 
कमतरता

रकत विकार ज्यामध्ेय गॅ्रन्युलोसाइटस (पांढऱ्या रकत पेिीचा एक प्कार) 
नसतात. गंभीर आणि घातक ल्ूयकोपॅतनआ ही गंभीर स्थिती आहे ज्याला 
औषध पे्ररत, प्ितत्गत दयु्यम अगॅ्रन्युलोसाइटोसीस देखील महितात.

बेचैन/ असवस्ता अ्ि्थितेची व्यसकततनष्ठ भािना, सहसा अती प्मािात हालचाल हदसून 
्ेयते (उदा. पा्यांची चुळबूळ, पा्य पसरिे, ितपािली, एकाजागी बसिे 
ककंिा उभे राहण्यास असमथि्गता). 

सना्ूय रबकतिीन बनिे ्ि्यंपे्ररत हालचालीची अनुपस्थिती ककंिा अभाि. पाकक्ग नसन रोगािी 
तनगडीत हालचाली सुरू करण्यास ककंिा एका पे्रक कक््याकलापातून 
दसुऱ्यामध्ेय बदलण्यास अडचि ्ेयते.

बदललेली मानसिक बस्ती अिी मानससक स्थिती जी अंमली पदाथि्ग सेिन ककंिा इतर मानससक 
अथििा मजजासं्थेिच्या बदलामुळे पे्ररत होते ि जी जागरूकता ककंिा 
बेिुद्धीपेक्षा िेगळी असते. (जागरूकता ककंिा मानससक अि्थेितील 
बदललेली पातळी जी बेसुदधतेपेक्षा कमी असते, जी पे्ररत होते सहसा 
अंमली पदाथि्ग ककंिा इतर मानससक ककंिा मजजासं्थेिच्या पररस्थितीमुळे 
पे्ररत होते.) उदा. गोंधळ आणि स्थितीभानरहहतता. उनमाद आणि 
गोंधळात टाकिारी अि्थिा पहा.

अलझाईमर रोर िैसिष्ट्यपूि्ग न्युरोपॅथिोलॉसजकल आणि नसरासा्यतनक िैसिष्ट्यांसह 
बहुतांि प्करिांमध्ेय कारिमीमांसा अज्ञात असलेला एक प्ाथिसमक 
विकारिील मस्तष्क रोग आहे. ही विकृती बहुधा सुरिातीस घातक असत े
आणि अनेक िष्ग हळूहळू विकससत होते. 

प्रतीकोलीन धमषी प्तीकोलीन धमती औषधे म्काररतन ग्राही एससटीलकोलीनचे पररिाम 
अिरोधधत करतात. प्तीकोलीन धमती प्भािांमध्ेय तोंडाचा कोरडपेिा, मूत् 
धारिा, धडधडिे आणि सा्यनस टाकीकाडड ्ग्या समाविष्ट आहेत.

रकतक्ष्य / रकतातील पेरींची 
कमतरता

निीन प्ौढ पेिी तनमा्गि करण्यासाठी मूळ रकत पेिीची असमथि्गता 
दि्गवििारा हा रोग. लाल रकतपेिी, पांढऱ्या रकत पेिी आणि 
रकतत्बसमबका तनमन पातळीमुळे दि्गविला जातो. ्या रोगात कफकटपिा, 
थिकिा, चककर ्ेयिे, संसगा्गची िाढती जोखीम ककंिा िाढता रकतस्ाि 
हदसून ्ेयतो.

िालचालीतील अिमनव्य ्ना्युंचा समनि्य नसिे. हालचालीत असमनि्य असलेल्या लोकांमध्ेय 
मजजासं्थेिचे भाग जे हालचाली आणि संतुलन तन्यंत्त्त करतात त े
बाधधत असतात. उदा: हात, पा्य, िरीर, बोलिे आणि डोळ्यांच्या 
हालचालींिर Ataxia पररिाम करू िकत.े

सवमगनता ववकृती ऑहटझम, बालपिातील विघटना संबंधातील विकृती आणि ए्परज्गर 
ससडं्ोमसारख्या विकारांचा समािेि असलेले.

सवा्यततता ्ित:च्या तन्यमांनुसार आणि प्ाधान्यांच्या आधारािर दैतनक जीिन कसे 
तन्यंत्त्त करािे ्याबद्ल ि्ैयसकतक तनि्ग्य घेण्याची क्षमता.

वारिूक िकक्र्यकरि मानससक उपचार जो मनात नसूनही का्य्ग-करििारा आणि आनंददा्यी 
वहाव्यात अिा कक््याकलापांमध्ेय पुनहा सामील करून मनःस्थिती 
सुधारण्यािर लक्ष कें हद्रत करिारा. हे उपचार फकत एकटे िापरले जाऊ 
िकतात, आणि हे संज्ञानातमक ित्गिुकीचे उपचार देखील आहेत.

मतृ्यूमरुळे झालेली िानी सामान्यत: मतृ्युिी संबंधधतनुकसान, द:ुख आणि पुनप्ा्गपतीची प्कक््या.

मेंदतूील रकतवाहिन्यांना 
अपघात

रकतिाहहन्यांच्या रोगामुळे अचानक मस्तष्क का्य्ग त्बघाड, प्ामुख्याने 
रकत गोठिे, रकतस्ाि, ककंिा अचानक व्यत्य्य. लकिा (्ट्ोक) पहा. 

आकलन ववष्यक विचारांिी संबंधधत मानससक प्कक््या. ्यात तक्ग , ्मरि, तनि्ग्य, सम््या 
सोडििे आणि तन्योजन ्यांचा समािेि आहे.

आकलन, वारिूक चचककतिा मानससक उपचार ज्यात आकलन विष्यक घटक (िेगळे विचार करिे, 
विचार ओळखिे आणि आवहान करिे अिा्ति नकारातमक विचार ) 
आणि ित्गिुक घटक (ज्यामुळे गोष्टी अधधक िेगळ्या पद्धतीने करण्याच्या 
उद्ेिाने, उदा. व्यकतीला अधधक फा्यद्याचे का्य्ग करण्यास मदत करिे).

ििरुगिता एकाच िेळी अस्ततिात असिारे इतर रोग ककंिा विकार िि्गन करिे.

ररुपतता वििषेाधधकृत संिादाच्या संदभा्गत गोपनी्यता (उदा: की रुगि डॉकटर 
सलला) आणि िदै्यकी्य नोंदिी सुरक्क्षत ठेििे.

रोंधळाची बस्ती तीव्र ककंिा जुनाट मस्तष्क संबंधीत सेंद्री्य रोगािी तनगडडत विकल 
चेतनेची अि्थिा. जी िैद्यकी्य दृष्ट्या स्थितीभानरहहतता, मानससक 
प्कक््यां मंदाििे, विचारांची विरळता, औदासीन्य, पुढाकार न घेिे, थिकिा 
आणि अिधान कमी होिे ्यामुळे ओळखली जात.े सौम्य गोंधळाची 
अि्थिां असता तक्ग िुद्ध प्ततसाद आणि िागिूक तपासिी करून तनमा्गि 
होऊ िकत.े परंतु गंभीर व्याधीच्या अि्थेित आसपासच्या िातािरिािी 
संपक्ग  का्यम ठेिण्यास व्यकती असमथि्ग होत.े
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आकबसमक रोर तनवारिाची 
व्यवस्ा

उपचारास जािे आणि अमंली द्रव्यासकतीटाळिे ्यासारखी इसचछत 
ित्गिुक बक्क्षसा दिारा घडिून आिण्याची एक संरधचत पद्धत. जेवहा अिा 
ित्गिुकीचे फा्यदे अनुभािास ्ेयतात तेंवहा बक्क्षि ेकमी हदली जातात. 

आकडी मेंदचू्या पेिींमुळे अचानक, अपसामान्य, अत्याधधक आणि अव्यिस्थित 
उतसज्गनामुळे (झटका पहा) प्मस्तष्क का्या्गमध्ेय घडून ्ेयिारा त्बघाड. 
त्यामुळे अपसामान्य ्िरुपांचे कारक, िेदतनक आणि मानससक ित्गन 
घडत.े

चचततभ्म, भ्ांती क्षणिक अस्थिर मानससक स्थिती ज्यात अिधान विचलन (उदा. तनददेसित 
करिे, लक्ष कें हद्रत करिे, लक्ष हटकवििे ्या क्षमता कमी होिे) आणि 
क्षीि जागरूकता (उदा. िातािरि आकलनात घट) कमी कालािधीत 
विकससत होतात आणि हदिसभरात ्यात चढउतार होतो. ्याबरोबर (इतर) 
संिेदान, ्मतृी, विचार, भािना ककंिा मनोकारक का्या्गतील गोंधळ हदसतो. 
हे संसग्ग , औषधोपचार, च्यापच्य विकृती, पदाथिा्गची निा ककंिा अमंली 
पदाथि्ग माघार लक्षिे ्यासारख्या तीव्र कारिाने होऊ िक

ववभ्म उपलबध पुराव्या विरूद्ध मनात दृढ विशिास असिे, हे तक्ग संगत नसिे 
आणि त्या व्यकतीच्या सं्कृतीत ककंिा अन्य सद््यांनी त े्िीकारलेले 
नसिे. (्याचा धासम्गक विशिासासि काहीही संबंध नसिे).

ववषारी पदा्ा्गचा अंमल 
कमी करण्याची कक्र्या

एखाद्या व्यकतीस मनोविकारी द्रव्याच्या प्भािातून बाहेर काढण्याची 
प्कक््या. हे एका सुरक्क्षत आणि प्भािी पद्धतीने केली जात.े ज्यामुळे 
व्यकतीची माघार लक्षिे कमी होतात.
२६. अपंगति/ िारीररक दबुळेपिा
दैनंहदन कक््या कोित्याही तनबांध ककंिा उिीिेमुळे (कमजोरीमुळे उद्भित)े न 
करता ्ेयिें. ्यामुळे त्याच्या कक््यासिलतिेर हातनकारक पररिाम होतो. 

प्रततबंध निलेली वारिूक सामासजक तन्यम झुगारिे, आिेगता आणि धोक्याचे कमी मूल्यांकन ्यात 
सं्यमाचा अभाि जािितो. व्यकतीच्या कामकाजाच्या कारक, भाितनक, 
आकलनातमक आणि सिेदानातमक पलैूंिर त्याचा पररिाम होऊ िकतो.

ववसकळीत / वविंरत 
ववचार

सुसंगत विचार नसिे. वििषेत: जेवहा व्यकती अचानक एका विष्यािरून 
दसुऱ्या विष्यािर जाते, प्थिम गोष्टीिी संबंधधत नसलेले ककंिा कमीत 
कमी संबंधधत आहे असे बोलिे. व्यकती त्याच्या ककंिा ततच्या विचारांच्या 
असंबधद ककंिा विसंगतीस ्िीकारत नाही.

अव्यवबस्त वारिूक अनपेक्क्षत, लक््य-तनददेसित नसलेले ित्गन, िारीररक अि्थिा, हािभाि 
इत्यादी (उदा. र्त्यािर अनोळखी व्यकतींना ओरडिे)

ववचसलतता एकाग्रता नसिे आणि का्याांिर लक्ष कें हद्रत करिे कठीि जात े; बाह्य 
उततजेना दिारे लक्ष सहज िळिले जात.े

अपरती स्थिर ्ना्ंूयचे आकंुचन ककंिा अनसैचछक हालचाली ज्यामुळे अपसामान्य 
स्थिती तनमा्गि होऊ िकत.े Tardive dyskinesia पहा.

ररोदरपिातील झटक्याचा 
आजार

गभ्गिती महहलांना प्भावित करिारी कोितीही निीन उद्भििारी स्थिती. 
सहसा गभ्गधारिा-पे्ररत उचच रकतदाब, आकडी, झटका, धचतंा, पीडाग्र्त 
अधधजठर िेदना, गंभीर डोकेदखुी, अंधुक दृष्टी, प्ोटीनूरर्या प्धथिनमुत्ता 
आणि सूज, श्म ककंिा प्युपदेरर्यम गरोदरपिा दरम्यान उद्भिू िकत.े

उननत मनोदरा / 
चचततवतृती

सकारातमक मनाची भािना वििषेत: िाढीि ऊजा्ग आणि अतत ्िासभमान 
जो व्यकतीच्या जीिन पररस्थितीच्या ्योग्य प्मािात नसतो. 

एकिट्ावपरॅसमड मधील 
अततररकत दरुष्पररिाम

्ना्यूंच्या हालचालीतील अपसामान्यता, बहुधा मनोददु्गिारोधी औषधांमुळे 
होत.े ्यामध्ेय ्ना्यूंचा थिरकाप, कडकपिा, ्ना्ूय आणि / ककंिा ्ना्ूय 
संकोच (अकाथिनेसस्या) ्यांचा समािेि आहे.

कौटरु ंबबक चचककतिा काही महहन्यांत अनेक (साधारितः सहापेक्षा अधधक) तन्योसजत सत् 
समुपदेिन. हे ि्ैयसकतक कुटंुबे ककंिा कुटंुबांच्या गटांना हदले पाहहजे आणि 
िक्य असल्यास ्यात मानससक आजार असलेल्या व्यकतीचा समािेि 
असािा. हे आशिासक आणि िकै्षणिक ककंिा उपचार ्िरूपाचे का्य्ग आहे. 
्यात सहसा िाटाघाटीने सम््ेयचे तनराकरि ककंिा संकट व्यि्थिापन केले 
जात.े

रभा्गवर मद्य िेवनाचे 
दरुष्पररिाम िंलक्षि

गभा्गिर मद्य सेिनाचे दषु्पररिाम हा एक विकृती विकार आहे, जो 
गभ्गधारिे दरम्यान मद्यपान केल्याने होतो. जनमपूि्ग आणि / ककंिा 
जनमजात िाढीची कमतरता आणि चेहऱ्यािरील अतन्यसमतता ही खास 
लक्षिे आढळतात. सि्ग िांसिक गटांमधे ही विकृती हदसत ेआणि ि्यानुसार 
लक्षिे कमी होत नाहीत. प्भावित मुलांमध्ेय गंभीर मध्यितती चेतासं्थिा 
/ मजजातंतू विकृती आढळत.े उदा: लघुसिष्गता, आकलनातमक आणि 
िागिूक विकृती (बौवद्धक अपंगति, सामान्य ज्ञान, अध्य्यन आणि 
भाषा, का्य्गकारी का्य्ग, दृश्य-्थिातनक प्कक््या, ्मरििकती, आणि लक्ष) 
्यासंबंधधत त्बघाड.

आचके ककंवा कफ्टि आकडी साठी बोलीभाषतेील िबद.

कें द्रवतषी कमतरता तनरीक्षिातमक िारीररक गोष्टी ककंिा प्ततसाद ज्यातून नससं्थेिच्या 
विसिष्ट ्थिानाची इजा सूधचत होत ेअिी नसिा्त्ी्य धचनहे.

र्द / िंज्ञा व्याख्या र्द / िंज्ञा व्याख्या 
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िंवेदन भ्म िा्तिा बद्ल असत्य संिेदन: अस्तततिात नसलेल्या गोष्टी पाहिे, 
ऐकिे, िास घेिे ककंिा चाखिे.

्यकृत दोषामरुळे मेंदवूर 
पररिाम

्यकृत दोषामुळे ्ेयिारी सु्ती, गोंधळ ककंिा तनशचेतना इत्यादी 
अपसामान्य मानससक स्थिती.

वनौषधी उतपादने काही अिी औषधे आहेत, जी िकेडो िषाांपासून िन्पतीजन्य भागांपासून 
समळिारी आहेत. त्यातील काही गुि प्भािीपिे िोधले गेले आहेत. 
बऱ्याच सं्कृतीं मध्ेय, िनौषधी उपा्यांची प्भािीतता ्याबद्लचे ज्ञान 
काळजीपूि्गक जतन केले जात ेआणि तोंडी परंपरेने एका वपढीपासून 
दसुऱ्याप्यांत हदले जात.े

अतत उततजेन तीव्र आणि दीघ्गकाळाप्यांत ्िा्यतत ्त्ाि आणि िीत, गोठलेली 
जागरुकता आणि प्या्गिरिी्य उततजेनांना सतक्ग ता दि्गवििारी एक स्थिती. 
अिा प्कारचे प्ततसाद आतंक-पशचात ताि विकारांमधे िारंिार आढळतात 
आणि बहुतके अमंली पदाथि्ग िापरािी ककंिा माघार लक्षिांिी संबंधधत 
असतात.

अततिंवेदनरील प्रततकक्र्या अततसंिेदनिील प्ततकक््या हे औषधी्य सुत्ीकरिाचे (सकक््य औषधे आणि 
पूरक घटकासह) प्ततकूल पररिाम आहेत, जे िदै्यकी्यदृष्ट्या दःुसहाय्यता 
सारखे हदसतात. ही ब प्काराची प्ततकूल औषध प्ततकक््या आहे, जी 
WHO दिारे पररभावषत केली जात.े कारि सामान्यत: मानिामध्ेय 
िापरल्या जािा-्या औषध मात्ािी संबंधीत नसलेल्या, अनपेक्क्षत, 
हानीकारक, आणि अनसभपे्त प्ततकक््या असतात. ज्यामध्ेय विविध 
प्कारची आणि तीव्रतेची िदै्यकी्य दृश्य्िरूप समाविष्ट असतात. 

ववपररत प्रततकक्र्या िै्यसकतक, अनपेक्क्षत, आणि कोित्याही द्रव्याच्या मात्िेर संबंधीत 
नसलेल्या प्ततकक््या: सु्ती ककंिा उतसाह, लाली ्ेयिे, कापॅ्गपॅडल आकंुचन, 
अश्िसन इ.

माहितीपूि्ग िंमती अिी प्कक््या ज्यादिारे आरोग्य सेिा पुरिठादाराकडून ्योग्य माहहती 
देण्यात आली असेल तर रोगी नंतर उपचार घेण्याची ककंिा नाकारण्याची 
्िसैचछक तनिड करू िकतो. माहहतीपूि्ग संमतीमध्ेय खालील घटकांची 
चचा्ग समाविष्ट आहे: तनि्ग्य / प्कक््या ्िरूप; प््तावित उपचार 
करण्यासाठी िाजिी प्या्ग्य; प्त्ेयक प्या्ग्या संबंधधत जोखीम, फा्यदे आणि 
अतनसशचतता; व्यकतीच्या आकलनाचे मूल्यांकन, आणि व्यकतीदिारे 
उपचार करून घेण्याची ्िीकृती.

आतंरव्यकतीक चचककतिा 
(IPT)

मनोिैज्ञातनक उपचार जे उदासीन लक्षिे आणि आंतरव्यकतीक सम््या 
्यातील संबंधािर कें हद्रत असतात. वििषेत: द:ुख, िाद, जीिन बदल आणि 
सामासजक एकाकीपि ्यांचा समािेि आहे. 

चचडचचड सहजपिे ि प्मािाबाहेर संतपत आणि प्क्षुबध होिारी मनःस्थिती.

ििजपिे व प्रमािाबािे 
िंतपत आणि प्रक्षरु्ध 
िोिारी मनःबस्ती.

तिचेिरील लहान उठाि्ुयकत हठपके पुरळ ज्यामध्ेय धचकटपिा, ककंिा 
बदललेल्या तिचेच्या रंगाचे क्षेत् (उदा. अंगािरील लहान वपगंट रंगाचा 
हठपका) आणि पेप्युलस (अनेकदा गोलाकार आणि ५ सममी पेक्षा कमी 
व्यासाचे असतात.).

मेंद ूआणि मेरुदंडात 
जळजळ

सामान्यत: संसग्ग झाल्यामुळे मेंद ूआणि पाठीच्या कण्याला व्यापिाऱ्या 
ऊतकांच्या थिरांची जळजळ.

मेंदरुजवर मेंदजुिर एक रोग (मेंद ूआणि पाठीचा किा झाकिारा पडदा) सामान्यत: 
सजिािु, विषािू, किकी ककंिा परजीिी स्ोतासह संसगा्गने होतो.

पे्ररिा वदृ्धी चचककतिा अमंली द्रव्यासकती विकार रुगिाच्या मदतीसाठी िापराली रचनाकृत 
धचककतसा पद्धती. (४ ककंिा त्यापेक्षा कमी सत्)े पे्रिादा्यी मुलाखतीच्या 
तंत्ाचा िापर करून बदल करण्यास प्ितृत करिे. व्यकतीिी अमंली 
द्रव्यासकती विष्यी चचा्ग करताना व्यसकतगत मूल्यांच्या लाभ आणि 
हानीची चचा्ग करिे. व्यकतीचा विरोध असल्यास त्यांच्यािी िाद घालिे 
टाळून, त्यांचे दृष्टीकोन, ध्ेय्य का्य आहे त ेविचारात घेऊन त्यांना 
्ित:ला ठरिू देिे. 

कारक पेरी फडफड आकडी पहा

सना्यूंचा दोष / दरुबळेपिा ्ना्यू संसग्गविकृती, कंकाल ्ना्यूंच्या कमजोरीमुळे आढळत.े तनदान 
िक्य नसलेल्या अस्थिरता असलेला दविधा दषु्टीता आणि नेत्छेदपात ही 
लक्षिे हदसू िकतात. आणि चेहऱ्याच्या, नेत्पशची, शिासोच्िास आणि 
समीप्थि पा्यांच्या ्ना्ंूयच्या थिकव्यात चढउतार होतो.

नवजात सरररु माघार 
लक्षिपरुंज / िंलक्षि

गभा्गि्यांतग्गत मादक द्रव्ेय घेतली गेल्यास निजात सििुत माघार लक्षिे 
्ेयऊ िकतात. ही लक्षिे नस िा्त्ी्य असतात ्िा्यतत काऱ्याला प्ततरोध 
करतात. लक्षिांचे प्माि आणि प्कार िापरलेल्या औषधांचा प्कार आणि 
मात्ा आणि आई आणि सििुचे च्यापच्य दर आणि उतसज्गन ्यािर 
अिलंबून असत.े

नि िंिर्ग मेंद ूआणि / ककंिा पाठीचा किा ्यांचा संसग्ग .

न्यूरोलेबपटक अिाध्य 
िंलक्षि (NMS)

मनोददु्गिारोधी औषधामुळे एक दसुम्गळ पि जीिघेिारी स्थिती तनमा्गि 
होत,े ज्यात ताप, भ्ांती, ्ना्ूयचा कडकपिा आणि उचच रकतदाब 
दि्गवितात.

िंज्ञा / र्द व्याख्या िंज्ञा / र्द व्याख्या 
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व्याविात्यक चचककतिा व्यकतींना पुनि्गसन, व्या्याम आणि सहाय्यक साधनांचा िापर करून 
रोजच्या जीिनातील कक््यामध्ेय ्िािलंबी करण्यास मदत करण्यासाठीची 
धचककतसा. ्याव्यततररकत ही धचककतसा, ्ित:ची िाढ, ्िपूत्गता आणि 
आतमसनमान देण्यासाठी प्ोतसाहहत करत.े

ववपक्षी वारिूक अिज्ञाकारी, धचथिाििी देिारी ककंिा दरुाचारी िागिूक, सततचे रागाििे 
ककंिा धचडधचड, सहसा तीव्र विद्रोही, िाद घालिारे आणि बेदरकर, उद्धट 
ित्गन.

उबतस्ततजन्य (ितत उभे 
राहिल्याने) अलपदाब

एखाद्या व्यकतीने बसलेल्या ककंिा उभे राहण्याच्या स्थितीत अचानक 
बदल केल्यास रकतदाब एकदम कमी होतो. सहसा डोके एकदम हलके 
होिे ककंिा चककर ्ेयिे. ्यामुळे जीवितास धोका नाही.

पालक कौरल्य प्रसरक्षि पालकांच्या ित्गिुकीत बदल करिे आणि प्भािी पालकतिाच्या धोरिांना 
अंमलात आििे. मुलांमध्ेय / ककिोरि्यीनच्या ित्गिुकीत आणि 
का्य्गपद्धतीत सुधारिा करण्यासाठी पालकांना भाितनक संिाद आणि 
सकारातमक पालक-बालक संिाद कौिल्य, आणि सकारातमक पुनर्गचना 
पद्धती सिकवििे हे समाविष्ट आहे.

फीओक्रोमोिा्यटोमा अॅडड्नल गं्रथिीत आढळिारा एक ट्ूयमर (मुख्यतिे डोकेदखुी, धडधडिे 
आणि अततरीकत घाम ्ेयिे) आणि धचनहे (मुख्यतः अततरकतदाब, िजन 
कमी होिे आणि मधुमेह) ही लक्षिे एवपनेकफ्न आणि नॉरपे्नेकफ्नचे 
्यांच्या अलफा- आणि बीटा एड्ीनसज्गक ररसेपटस्गिर होिाऱ्या पररिामातून 
हदसून ्ेयतात.

चेता िंस्ा ववकृती चेता सं्थिा विकृती आणि पररधी्य नसका्या्गतमक अडथिळा. हे अपसंिेदन 
(“वपन आणि सुई” संिेदना), िारररीक कमकुितपिा, ककंिा ्ना्ंूयचा 
कमकुितपिा आणि कंडराचे/ ्ना्ुयबंध प्ततक्षेप कमी होिे ्या ्िरूपाचे 
असल्याचे हदसून ्ेयते.

६३ अनेक औषध रोरोपचार समान रोग पररस्थितीसाठी एकाच िेळी एकापेक्षा अधधक औषधांची 
तरतूद.

पोरफीरर्या पोरकफरर्यामध्ेय रोगांचा एक गट असतो जो आंतरात्यक मेंद-ू
मजजारजजूच्या ्िरुपात, तिचेच्या विकृतीमुळे ककंिा दोनहीच्या 
समश्िामुळे दि्गविला जातो. रोगाची तनदान न होिारी धचनहे सामान्यत: 
प्ौढामध्ेय हदसून ्ेयतात, परंतु काही पोकफ्ग रा्यअस मुलांना प्भावित 
करतात. मजजासं्थेिसंबंधी प्त्यक्ष ककंिा अप्त्यक्ष neurotoxicity होऊ 
िकते.

रोपनी्यता असमधथि्गत अिैध प्िेिापासून मुकतता. उदा. दैनंहदन जीिनात कक््यामध्ेय 
खाजगीपिा (उदा. तनिासी सुविधा असलेले रुगि) ककंिा गोपनी्य आरोग्य 
नोंदिी.

िमस्या िोडवविारे 
िमरुपदेरन

मानससक उपचार ज्यामध्ेय अनेक सत्ांत सम््या ओळखिे आणि 
सम््या सोडििे तंत्ांचा व्यिस्थित िापर करिे समाविष्ट आहे.

कंड/ खाज खाज सुटिे; आराम समळण्यासाठी तिचा घासिे ककंिा ओरखाडिे.

स्यूडोडडमेंनसर्या डडमेंनसि्या सदृि असिारा एक त्बघाड. पि मेंदचू्या आजारामुळे नसून, 
उपचाराने पलटण्या्योग्य; काही प्ौढांमधे नैराश्य लक्षिे हदसू िकतात.

मानसिक सरक्षि एम एन एस विकृती बद्ल कुटंुबास, काळजी घेिाऱ्यास आजाराचे ्िरूप 
समजाििे. ्यात आजाराची कारिे, शे्ढी, पररिाम, सुधार अनुमान, 
उपचार आणि इतर माग्ग ्याचा समािेि आहे .

क्यू टी प्रलंबन वहेनहट्क्युलर मा्योकाडड ्ग्यल ररपोलरा्यझेिनचा संभाव्य औषधाने पे्ररत 
केलेला दषु्पररिाम जे इलेकट्ोकाडड ्ग्योग्राम (ईसीजी) िर प्दीघ्ग क्यूटी 
प्लंबना दिारे दि्गविले जाते. ज्यामुळे लक्षिांमधे िेंहट्कुलर अतालता 
आणि अचानक हृद्याच्या विकाराने मतृ्यू होण्याचा धोका िाढू िकतो.

जलद ववचार उनमाद ककंिा इतर मानससक आजारांिी संबंधधतआढळिारी जलद विचार 
प्कक््या ज्यात एका कलपने पासून दसुरा विचार जलद करिे.

व्यिन परुनरावतृती बऱ्याच कालािधीनंतर मद्यपान ककंिा इतर मादक पदाथिाांचे सेिन पुनहा 
सुरु करिे, अनेकदा अिलंत्बति लक्षिे पुनस्थि्गत करिे. एम एन एस 
विकारांची लक्षिे काही काळानंतर पुनहा हदसून आल्यास हा िबद िापरला 
जातो.

ववश्रांती प्रसरक्षि विश्ांतीचा प्ततसाद समळिण्यासाठी शिासोचछिासाच्या तंत् प्सिक्षिाचा 
समािेि होतो.

रविन का्य्गक्षमता कमी 
िोिे

अपुरा शिास दर, अपुरा ऑसकसजन. पररिामी मेंदलूा दखुापत आणि 
उनमाद (उदा. बेंझोडा्यणझवपनस मुळे ).

ववश्राम काळजी साधारिपिे घरी राहण्यासाठी एखाद्या व्यकतीस तातपुरत्या ्िरुपाची 
देखभाल सुविधा देिे.

ताठरपिा एखाद्या अि्यिाच्या तनष्क्ी्य हालचाली ज्याला थिांबिू िकत नाही. हे 
पाकक्ग नसनचे लक्षि आहे.

बचत रट एक बचत कक््या ज्यामध्ेय गरीब त्यांची बचत एकत्त्तपिे एका सामान्य 
तनधी मध्ेय एकत्त्त करून मोठ्या प्मािािर पैसे जमा करू िकतात, 
जे नंतर समूह ककंिा उतपादक गंुतििूकीसाठी समूहादिारे िापरले जाऊ 
िकतात.

झटका प्मस्तष्क बाह्यांग का्या्गच्या त्बघाडामुळे मेंदचेू अपका्य्ग. ज्यामुळे 
मेंदपेूिींत अचानक, असामान्य, अत्याधधक, आणि अव्यिस्थित ्त्ाि 
होतो. सििा्य अपसामान्य कारक, िेदना आणि मानससक घटना अपका्य्ग 
समाविष्ट आहेत. 

सवइजा ्ित:च ्ित:ला केलेली विषबाधा ककंिा दखुापत. जी नेहमीच एका 
घातक हेतूने ककंिा पररिामासाठी केलेली नसते.

र्द / िंज्ञा व्याख्या र्द / िंज्ञा व्याख्या 
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िेरोटोतनन सिडं्ोम मध्यितती मजजासं्थेितील अधधक सेरोटोतनन प्माि, विविध पदाथि्ग 
संबंधधत, सेरोटोतनन रीपटेक इनहहत्बटरस (SSRIs) सेरोटोतनन ससडं्ोममुळे 
पेिींचा कडकपिा, ्ना्ूयकंपन, क्षोभ, गोंधळ, अततताप, अततप्तीके्षवपता 
तसेच डा्य्ऑटोनोसमक लक्षि हदसून ्ेयतात, कमी पररधी्य रकतिहहन्या 
संबंधी प्ततकारिकती, झटका, कोमा, ऱहबडोमा्योलेसीस आणि / ककंिा 
प्क्षेवपत अंतधा्गराच्या जंतुसंसग्ग(DIC) सह धकका बसण्याचा धोका आहे.

८१ िंहदगध भाषि, 
अडखळत बोलिे

अ्पा्त अतनिा्य्ग उचचारिासह भाषि.

िामाबजक जाळे व्यसकतच्या गुिधमाांिर लक्ष कें हद्रत करण्याऐिजी विशलेषिातमक 
सामासजक रचना ज्यादिारा लोकांमधील सामासजक संबंधांची िैसिष्ट्ेय 
समजून ित्गन समजले जाते.

िामाबजक दरुरावा / 
तनसल्गपतता

एखाद्या व्यकतीची ्योग्य ि्य ककंिा त्याच्या ककंिा ततच्या समत्ांिी ककंिा 
कुटंुबातील सद््यांिी पर्परसंिाद साधण्यास असमथि्गता.

सपा्यडर नीवि तिचेखाली दृश्यमान लाल रकतिाहहन्यांचा पुंज, वििेषत: गभा्गि्थेिच्या 
दरम्यान ककंिा विसिष्ट आजारांच्या लक्षिांप्मािे (उदा. ससरोससस ककंिा 
ऍकने रोझेएसि्या) हदसते.

पाठीच्या कण्याला फोड 
्ेयिे

सजिािू, विषािू, ककंिा किकी स्ोत असलेल्या संसगा्गमुळे पाठीच्या 
कण्याची स्थिती. ्या स्थितीत पाठीच्या कण्याच्या आत पुष्ठी्य 
पदाथिाांच्या कें द्र्थिानी संचत्यतपिा लक्षि आहे. ही स्थिती ताप, पाठदखुी 
आणि न्यूरोलॉसजकल तुटीमध्ेय होऊ िकते. संसग्ग जन्य घटकाच्या 
रकतसंसगा्गदिारे प्सार होतो

अपसमाराची/ झटक्याची 
बस्ती

एवपलेपटीकस स्थितीतील ५ समतनट ककंिा अधधक तनरंतर झटका. 
इलेकट्ोग्राकफक झटक्याची कक््या ककंिा िारंिार ्ेयिारा झटका, पूि्गपदािर 
न ्ेयता (बेसलाइनिर परत ्ेयिे); ही आकडीची विना आकडीची स्थिती 
असू िकते.

सटीविन-जॉनिन िंलक्षि तिचा सोलिे, व्रि, फोड आणि तोंड, ओठ, घसा, जीभ, डोळे आणि 
गुपतांग ्ेयथिील तिचेच्या पेिींचे किच गेल्याने ही स्थिती होते. कधीकधी 
तापही ्ेयतो. हे बहुदा औषधे, वििेषत: अप्माररोधी औषधे ्यांच्या तीव्र 
प्ततकक््यामुळे होते.

कलंक कलंककत व्यकती आणि इतरांनी हदलेली दषुिे ्यातील फरक ओळखिे. 
मानससक आजारािी संलगन. कलंक अनेकदा सामासजक बहहष्कार ि 
भेदभािास कारिीभूत ठरतो आणि प्भावित व्यकतीसाठी अततररकत त्ास 
िाढितो. 

अधायंरवा्यू/ पक्षघात/ 
लकवा

प्मस्तष्क अपघात (CVA) पहा.

आतमघाती ववचार / 
कलपना

आपला मतृ्यु झाल्यास चांगले असा विचार करिे, आ्ुयष््याची समापती 
होण्याच्या िक्यतेबद्ल विचार, वि्ततृ ्योजना, कलपना ककंिा रिंथि 
करिे.

ववलंबबत अपरती ही ताि हीनता आहे. ज्यामध्ेय डोके, मान आणि कधीकधी पाठीिर 
पररिाम करिारे ्ना्ूय दमुडलेले असतात. मनोददु्गिारोधी औषध बंद 
केल्यानंतरही हे सुधारू िकत नाही.

अकांडतांडव/ त्ारा मुलांचे ककंिा भाितनक उदिेग अनुभििाऱ्या व्यकतींचा भाितनक उदे्रक

रकतबबबंबका कमतरता रकतातील रकतत्बतं्बका अपसामान्य तनमन पातळी. हा रोग िाढिा-
्या रकतदाब ककंिा रकतस्ाििासह होऊ िकतो. रकताच्या नमुन्यामध्ेय 
रकतत्बतं्बका संख्या कमी होते.

ववषारी एवपडम्गल 
नेक्रोलीिीि

तिचेला घातक तिचा तछद्र करते. जे सामान्यत: औषध ककंिा संसगा्गमुळे 
होते. ्टीवहन जॉनसन ससडं्ोम सारखेच गंभीर आहे.

पारंपाररक उपचार उपचारांसंबंधी विविध सं्कृतींच्या ्थिातनक ज्ञानाच्या आधारािर 
उपचाराची एक पद्धत.

क्षणिक इसकीसमक झटका एका तीव्र क्षणिक झटक्याने कें द्री्य मजजासं्थेिचे त्बघडलेले का्य्ग, 
मस्तष्क ककंिा दृष्टीपटलाचा असभरोष नैसधग्गकररत्या संबंधधत क्षेत्ामध्ेय 
रकताच्या गुठळ्या होिे, लक्षिे २४ तासांच्या आत पूि्गपिे तनराकरि 
करिे आिश्यक आहे.

कंप, कापरे भरिे थिरथिरिाऱ्या ककंिा कंप पाििा-्या हालचाली. सहसा बोटे, एखाद्या 
अि्यिाचे अनैसचछक दोलन होिे. 

पोटॅसरअम कमतरतेमरुळे 
नवजात सरररुला िोिारा 
रोर

सवहटॅसमन के अभाि, जनमानंतर लगेच निजात बालकांमध्ेय गंभीर 
रकत्त्ाि होऊ िकतो. पि कधीकधी ६ महहन्या प्यांत. रकतस्ाि 
कदाधचत तिचेचा, पोटासंबंधी-आतड्यांसंबंधी, कप्गरांतग्गत ककंिा शलेष्मल 
तिचेचा असू िकतो. आईचे अप््माररोधी औषधे सेिन त्याचे एक कारि 
आहे.

भटकंती ्मतृतभ्ंि झालेल्या लोकांना कधीकधी चालण्याची आणि त्यांचे घर सोडून 
जाण्याची इचछा होते. त्यांना ब-्याचदा असभमुखता सम््यांचा सामना 
करािा लागतो, ज्यामुळे ते हरिले जाऊ िकतात.

र्द / िंज्ञा व्याख्या र्द / िंज्ञा व्याख्या 





For more information,  
please contact:

Department of Mental Health and  
Substance Abuse
World Health Organization
Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
 
Email: mhgap-info@who.int
Website: www.who.int/mental_health/mhgap

आि�ृी २.० मध्ेय खालील विभागांचा समािेि आहे:

 मूलभूत काळजी आणि प्त्यक्ष कृती 

    सिा्गत महतिाचा तकता  
 औदाससन्य    

 मनोददु्गिा     
 अप्मार  

 लहान आणि पौगंडाि्थेितील मुलांचे मानससक आणि ित्गििूक विकार     
 अिमन्कता / ्मतृीभ्ंि  

 अमंली द्रव्यासकतीमुळे होिारे विकार                     
 ्िइजा / आतमहत्या  

 इतर लक्षिी्य मानससक आरोग्य तक्ारी                      
 मानससक आरोग्य माग्गदि्गक अमंलात आििे   

तनरतनराळे मानससक आजार, मेंद ूि चेतासं्थेिचे विकार आणि अंमली द्रव्यासकती 
(एमएनएस) ्यांचा जागततक ्तरािरील आरोग्याचा भार ि अपंगतिाचे प्माि ्यांिर प्चंड 

ताि पडतो. उपलबध आरोग्य प्िाली क्षमता आणि संसाधने ्या दरम्यान वि्ततृ अतंर आहे. 
हा ताि कमी करण्यासाठी असिारी साधनांच्या उपलबधतचेी आत्यंततक तनकड आणि प्त्यक्षात 

असलेली उपलबधता ्यांमध्ेय अतंर आहे. हे अतंर कमी करण्यासाठी जागततक आरोग्य संघटनेने 
मानससक आरोग्य त्टुी : कृती का्य्गक्म (mhGAP-IG) सुरू केला आहे. ्याचे ध्ेय्य काळजी घेण्याच्या 

सोई क्माक्माने िाढििे आणि पुरािा आधाररत सेिा पुष्ट करण्यासाठी ह्तक्षेप करून महतिाच्या 
एमएनएस स्थितीचा प्ततबंध आणि उपचार व्यि्थिापन करिे हे आहे. ्यासाठी एक साधे तांत्त्क साधन, 

मानससक आरोग्य अतंर ह्तक्षेप माग्गदि्गक पहहली आि�ृी २०१० मध्ेय एमएनएस विकारासाठी सामान्य 
आरोग्य स्थितीत िैद्यकी्य आणि एकासतमक व्यि्थिापन तनि्ग्य घेण्यासाठी विकससत केले गेले.

मानससक आरोग्य माग्गदि्गक १.० एकूि ९० देिात अतति्य ्यि्िीररत्या िापरले गेले. आता मानससक आरोग्य 
माग्गदि्गक आि�ृी २.० प्कासित करताना आमहाला आनंद होत आहे. ्यात निीन पुरािा आधाररत माग्गदि्गन, 

िापरण्याजोग्या िाढीि सोई आणि आरोग्य सेिक, तसेच का्य्गक्म व्यि्थिापकासाठी निीन वि्ततृ विभाग आहे.

आमहाला आिा आहे, हे माग्गदि्गक जगभरातील एमएनएस विकारी लोकांना काळजी आणि सेिा वितरीत करण्यासाठी 
्योग्य माग्गदि्गन आराखडा पुरित राहील आणि आमहाला साि्गत्त्क आरोग्य व्यापतीच्या ध्ेय्याजिळ घेउन जाईल.

आतंरराष्ट्ी्य 
महिला अला्यनि


