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मा िह एक २८-३० वषाची मिहला. अितशय हषार आिण
कतबगार. आय. टी े ात उ म गती करत असताना ित या
नव याशी ितची ओळख झाली. घर यां या िवरोधात यांनी ल न
के ले आिण दोघेही अमे रके ला थाियक झाले. यांना एक मल
ु गी
झाली. आतापयत सवकाही यवि थत होते. हळूहळू ितला भास
हायला लागले, ितला आिण ित या मल
ु ीला नव यापासून धोका
आहे, तो जेवणातून काहीतरी खायला घालतोय आहे असे ितला
वाटायचे. ित या वाग यात खूप बदल हायला लागला. या
गैरसमजतु मळ
ु े ितची नोकरी, ितचे क रअर सव सोडून भारतात

िनघून आली. “या नव याबरोबर मी राहच शकत नाही, मा या
आिण मा या मुली या जीवाला धोका आहे” असे सांगायला
लागली.
ती खूप वेळ पूजा करायला लागली, मल
ु ीलापण खूप लवकर
उठवून जप जाप करायला बसवायची. ती सतत दडपणाखाली
राहत होती. इतके च न हे तर पोलीस कं लट पण िदली. ितने
घट फोटासाठी अज देखील के ला.
मल
ु ीला ास होईल हणून म ये म ये ितला शाळे त पाठवत
नसे. तासंतास यान धारणा करत बसे, मल
ु ी या
खा यािप याकडे दल
करणे, अ व छ राहणे, घर कपडे
ु
इ यादी सव घाण असणे असे वागत असे. हे असे का करतेस
िवचारले िक मी वतः करत नाही आहे, मा या कडून करवून
घेतले जात आहे असे हणत असे. पण मा खरी भा यवंत
हणली पािहजे, ित या नव याला ितची िह घालमेल समजत
होती. याने खूप य न क न घट फोट थांबवला. एवढेच नाही
तर याने ितला उपचारासाठी दाखल के ले, आिण ित यात
सधु ारणा िदस यावर डॉ टरां या स याने ितला घरी नेल.े
ितला पु हा असा ास होऊ नये हणून याने वतः सगळी
जबाबदारी घेतली आिण आता ते ितघेही सख
ु ानी एक राहत
आहेत. परंतु सव पेशंट मा सारखे नशीबवान नसतात,
समाजातील गैरसमजामळ
ु े अनेकांना यो य ते उपचार िमळू शकत
नाहीत. अजूनही िशकलेलहे ी काही लोक हा आजार आहे आिण
तो औषधाने बरा होतो यावर िव ास ठेवत नाहीत. पण खरच
असे करणे यो य आहे का? आज जागितक ि कझो े िनया
जाग कता िदवसा या िनि मताने समजून घे याचा य न
क या.
ि कझो े िनया हा एक गतंु ागतंु ीचा ती स पाचा मानिसक
आजार आहे. समाजात या आजाराने ासले या य ना
वेग या नजरेने बिघतले जाते व यांना वेगळी वागणक
ू िदली
जाते. ि कझो े िनया या आजारात य चा वा तवा कडे
बघ या या, भावना य कर या या, िवचार कर या या
मतेवर प रणाम होतो. यामळ
ु े णाला पढु ील माणे ल णे
िदसून येतात.

ा आजारात दोन कारची ल णे असतात - पॉिझटी ह व
िनगेिट ह ल णे.
पॉिझटी ह ल णे हणजे सकारा मक ल णे न हे तर ाचा
अथ नसले या अनभु वांचा िकं वा वाग याचा समावेश. ा
ल णांम ये वेगवेग या कारचे भास होतात. उदाहरणाथ
आवाजाचे, िदस याचे, पशाचे, चवीचे िकं वा वासाचे. दसु रे
मख
ु ल ण हणजे म होणे. कोणी आप या वाईटावर आहे,
प नी या चा र याचा संशय, लोक आप याब ल बोलत आहेत,
आप यावर कोणी ल ठेवत आहे, करणी करत आहे, कोणीतरी
आप यावर िनयं ण ठेवत आहे िकं वा मारायला येणार आहे !
ा अव थेत ण वा तवापासून दरू जातो. याला वा तव
आिण म ाितल अंतर कळे नासे होते. भास व गैरसमज यामळ
ु े
पेशंट या वाग यात बदल िदसून येतात. यामळ
ु े तो िचडिचडा
होतो, एकट् यात पटु पटु तांना िदसतो, हातवारे करतो, कारण
नसतांना भांडतो, िकं वा काही पेशंट घाब न जातात, लपून
राहतात, एकलक डे होतात, रडत राहतात.
िनगेिट ह मनोिवकाराची ल णे हणजे या भावना व
काय मता सामा य य म ये असतात यांचा अभाव होणे.
यांची भावना अनभु व याची व य कर याची मता कमी
होते, हालचाली मंदावतात, चेहरा म होतो, बोलणे कमी होते.
प पणे िवचार कर याची मता कमी होते. आजाराम ये पेशंट
जसाजसा गरु फटत जातो तसे यांचे वतःकडे दल
ु होते.
व छता कमी होते. िवचारांम ये ससु ू तेचा आिण तािककतेचा
अभाव जाणवतो. िवचार व कृितची सांगड घालता येत नाही.
ामळ
व पाचे असते.
ु े णाचे बोलणे, वागणे िवि
उदाहरणाथ िवचारले या ांची वेगळीच उ रे देणे, पिह या
वा याचा दसु या वा याशी संबधं नसणे, नको ते हा हसणे. या
आजारा या काही णांम ये आकलन मता कमी होते यामळ
ु े
कामावर ल लागणे कमी होते, िवसर पडणे अ या सम या
येतात. कॅ टॅ टोिनया या कारा म ये ण अगदी पतु यासारखे
होतात, तासंतास एकाच जागी जसे या तसे त ध राहतात,
एकटक बघतात.

सवच णांना वरील सवच ल णे असतात असे नाही,
नातेवाईकांकडून िमळाले या मािहतीव न व पेशटं या वाग या
बोल या या िनरी णाव न मानसोपचार त या आजाराचे
िनदान करतात. र िकं वा मदू या कोण याच तपासणीतनु या
आजाराचे िनदान करता येऊ शकत नाही. हा आजार मदतू ील
डोपािमन नावा या रसायना या िबघाडामळ
ु े होतो. हा आजार
हो यासाठी दोन गो ची आव यकता असते. जनक
ु य
संवेदलशीलता व तणावपूण घटना. दो ही सोबत आ यानंतरच
ा आजाराची सु वात होते. ा आजाराची औषधे डोपािमन
िनयंि त कर यास मदत करतात व आजाराचे ल णे कमी
होतात. मानसोपचार त डॉ टर, पेशंटची आजाराची ल णे व
शारी रक प रि थित यानसु ार औषधांची िनवड करतात.
लवकरात लवकर उपचार, घर यांची साथ, पेशंट ची समजून
घे याची तयारी या मळ
ु े पेशंट लवकर बरा होतो. या उलट
उपचाराला उशीर, कमी वयात झालेला आजार, औषधे
िनयिमत न घेणे, समजून घे याची तयारी नसणे, घर या य चे
चक
ु चे वागणे यामळ
ु े आजार पणू पणे बरा होत नाही व पेशंट म ये
काही ल णे राहन जातात. मा म ये सव कारची ल णे
िदसत होती. अशा प रि थतीत ितला सबळ पािठंबा देणारा
ितचा नवरा अस याने ती लवकरच सावरली.
गंभीर आजार असून सु ा घर यांनी साथ िद यामळ
ु े पेशंट
बरा झा याचे आणखीन एक उधाहरण हणजे राहल. राहल एक
चांग या कुटुंबातील मुलगा. वडील िफिझिशअन, आई, धाकटा
भाऊ आिण तो या याकडून सवाना खूप अपे ा. बारावीला खूप
चांगले माक पडले. याने इंिजिनय रंगला ऍडिमशन घेतली. पण
कॉलेज सु झाले तसेच याला ास सु झाला. तो िचडिचड
करायचा, एकटा बसायचा, कोणाशीही बोलत नसे, वतःशीच
हसायचा, अंघोळ करत नसे. आई मागे लागली िक तो ितला
मारायचा. वडील परदेशात नोकरी िनिम असत. याला घरात
ठेवणं अश य हायला लागल. वडील सु ीवर आले आिण
उपचारासाठी याला भरती के लं. पण आपला मल
ु गा असा आहे
िह गो यांना सहन होत नसे. यांना अपरा यासारखा वाटायला
लागल. भावने या भरात ते याची येक मागणी परु वीत असत.

तो औषध घेणार नाही हणाला िक ते ऐकत. यायची हणलं िक
लागलीच देत. याचे उपचार या या मज ने होत असत ! शेवटी
िकतीही मे असले तरी थोड कठोर पण होणं गरजेचं आहे.
याला यो य असा पािठंबा न िमळा याने याचा आजार
आणखीन बळावत गेला. ते अजूनच खचून गेले. शेवटी यांना
खूप िदवस काउ सेिलंग के यावर ते सावरले. सव कुटुंबाला
एक येऊन राहल या उपचाराम ये भाग घे यास े रत के ले. िह
जवाबदारी वाटली गे यामळ
ु े यांना या प रि थतीचा सामना
करायला सोपे झाले. ते आळीपाळीने याची जबाबदारी यायला
लागले. साहिजकच या यात बदल हायला लागला. तो शांत
झाला, िमळून िमसळून राहायला लागला, ग पा गो ी क
लागला. एवढे च नाही तर, एखादी छोटीशी नोकरी कर याचा पण
याने िवचार के ला आहे. या या याही िनणयाला घर यांचा
पाठ बा आहे.
पेशटं शी वागताना पुढील काळजी यावी
1. तो वत: ासात आहे हे समजून यावे
2. लवकरात लवकर डॉ टरांचे औषधोपचार सु करावे
3. औषधे वत: पेशटं ला ावी.
4. पेशंट िचडला असेल तर वत: शांत रहावे
5. भास खरे िकवा खोटे आहे हण यापे ा याला ास होतो
आहे व आपण याचा ास कमी कर यासाठी य न क असे
समजावावे.
6. ल ं िवचिलत करणायाज गो ी कमी करा या T.V, रेिडयो
इ यािद.
7. एका वेळेस एकानेच बोलावे. वा य सोपी व सटु सटु ीत ठेवावी.
8. श यतो न ओरडता, न टीका करता बसून बोलावे
9. णाने के ले या दोषारोपांचे वाईट वाटून घेऊ नये
10. या यावर छोट् या छोट् या जबाबदा या सोपवून यो य ते हा
कौतक
ु करावे व ो साहन ावे
11. अंध ल
े ा बळी पडू नये
12. लोक काय हणतील याकडे दल
ु करावे, उपचारास उशीर
झा यास आजार िनयं णा बाहेर जाऊ शकतो.

हे समजून या
• ि कझो े िनया चे पेशंट हे धोकादायक नसतात.
• बहतांश ण सामा यपणे काम क शकतात. ब याचवेळ
सांिगत यािशवाय याना काही आजार आहे असे कळत पण
नाही.
• हा आजार कोणालाही होऊ शकतो, समाजात असे अनेक
िस य , डॉ टर, इंिजिनअर, संशोधक आहेत यांना हा
आजार आहे.
• शंभरातील एका यि ला हा आजार असतोच. िश ण,
ीमंती, देश, धम या कोण याच गो शी याचा संबंध नसतो
• हा आजार पेशंट या मल
ु ांना होईलच असे नाही.
• काही औषधे पेशटं ला सहन न झा यास काही ास (जसे झोप
जा त येण)े होऊ शकतो. तसे अस यास डॉ टरांकडून पयायी
औषध यावे.
• हा आजार रासायिनक बदलांनी होतो यासाठी ण िकं वा
पालक जवाबदार नसतात
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