यसनाधीनता - उपचाराची गरज असलेला एक आजार

सामायतः सवाना ' यसनाधीनता ' हणजे एक वाईट सवय आहे असेच वाटत असते. . परं तु , जाग!तक
आरो#य सं$थेने याला एक 'आजाराचा' दजा( )दला आहे , कारण या *वकारात खाल,ल -माणे सव( 'आजार'
अस.याची ल/णे )दसतात.
यां0यात $वतःची अशी काह, 2चह आ3ण ल/ण )दसतात --•

4याचे $वतःचे असे प5रणाम असतात

•

हा एक आयम$व6पी व वाढत जाणारा आजार आहे

•

याला उपचाराची गरज आहे

यसनाधीन य9तीचे उपचार दोन $तरांवर होतात- एक बा<य=#ण हणन
ू आ3ण आंतर=#ण हणन
ू .
बा<य=#ण - =#ण जर आजारा0या प)ह.या ट??यात असेल , तर 4याला बा<य=#ण हणन
उपचार दे णे
ू
श9य असते. कारण या अव$थेत नशेपासन
ू लांब राहणे 4याला सोपे असते. . नस
ु ती औषधे दे ऊन आ3ण
समुपदे शन क6न 4याला पुरेसे उपचार होऊ शकतात.
आंतर=#ण- =#ण जे हा आजारा0या दस
( णे सट
ु Cया ट??यात असतो ते हा 4याचा ताबा पण
ू प
ु लेला असतो.
.आ3ण नाश थांबवणे Dकं वा 4या वेEया ओढ,ला बळी न पडणे हे 4याला जमत नाह, . याIशवाय या दस
ु Cया
ट??यात =#णामJये =#णास *वथKॉवलची ल/णे )दसू लागतात. जसे भास होणे, भीती, 2चंता,
अ$व$थापना, दख
ु णे, व भूक आ3ण झोपेवर प5रणाम होणे. कधी कधी याहून गंभीर $व6पाची ल/णे
)दसतात-जसे Dक डेIल5रयम Dकं वा झटके येण.े )ह अव$था 4या =#णा0या जीवाला धोकादायक ठ6 शकते,
कारण अशा प5रि$थतीत =#णाची सहनश9ती आ3ण -!तकारश9ती खप
ू कमी झालेल, असते. आ3ण
हणन
ंु ागंत
ू 4याला संसग(जय आजार Dकं वा इतर गत
ु ीचा Rास होऊ शकतो.. यामळ
ु े 4याला दवाखायात
दाखल क6न उपचार करावे लागतात. .
या उपचारादरयान सव(-थम 4याला !न*व(ष करणे आवSयक असते आ3ण 4या0या *वथKॉव.स वर काम
करनेकेले जाते. याला ७ ते २१ Dकं वा काह, वेळेस 4याहून अ2धक वेळ लागू शकतो. तो कोणता अमल,
पदाथ( Dकती काळ , )दवसातन
ू Dकती वेळा, Dकती -माणात सेवन करतो आ3ण 4याची एकूण तWबेत अशी
आहे यावर अवलंबन
ू असते.

एकदा 4याची -कृती ि$थरावल,, Dक मग 4या0या मानIसक, भाव!नक *वकारांवर काम करावे लागते- कारण
हाच तर 4या0या आजाराचा मY
ु य भाग आहे.जो 4या0यात यसनाची तीZ ओढ आ3ण -बळ इ0छा !नमा(ण
करते. .या -D\येत 4यांचा ]ि^टकोन व *वचारांची )दशा बदलणे व 4या0या वागणक
ु _त बदल घडवन
ू
आणणे - हणजे न याने या सव( गो^ट, Iशकणे याचा समावेश असतो. आ3ण हणन
ू च या उपचाराला वेळ
लागतो. या -D\येनंतर <या माणसात अंतबा(<य बदल घडणे अपेa/त असते.
तर या गो^ट,मळ
ु े अशा =#णाला दाखल क6न 4या0यावर यो#य ते उपचार करणे मह4वाचे आहे .
परं तु हे करbयात काह, मोcया अडचणी खाल,ल $व6पात येतात--•

आजार बाबत अdान

•

याकडे एक 'सामािजक कलंक' हणन
ू बघणे

•

एक अ4यंत कठeण अशी नकारा4मक भूIमका

पण एक ल/ात ठे वा, Dक िजत9या लवकर त
ु ह, कोण4याह, *वकारावर उपाय कराल, !ततकेच तो लवकर
आ3ण पण
( णे Dकं वा बहुतांशी बारा होऊ शकतो. तसे न के.यास तो वाढत जाणार हे आप.याला *वस6न
ू प
चालणार नाह,.
यामळ
ु े =#णाचे शार,5रक, मानIसक, भाव!नक, आ2थ(क, समाजक, नोकर,*वषयक Dकं वा शै/णीक नक
ु सान होत
असते. . हणन
ू च एकाgया यसनाधीन य9तीला वेळेवर यो#य ते उपचार दे णे अ4यावSयक

