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Link @ mental health material

• https:/goo.gl/YVRctx



• આરોગ્ય એટલે શ?ુ 
• WHO દ્વારા વ્યાખ્યા:

• આરોગ્ય એ સમ્પણૂણ શારિિીક, માનસિક અને
િામાજિક વેલબીઈંગિી અવસ્થા ...

• શરરરીક બબમારી?  
• માિનસક બબમારી?



માિનસક બબમારી િા પ્રકારો
• હતાશાિી બબમારી
• વ્યસિ
• ડીમેંશીયા – યાદ શરકત ઓછી થવી
• એંક્સાઈટી ડીસઓડણર (બ િંતાનિ બબમારી)
• ઓબ્સેનસવ કમ્પલ્સસવ રડસઓડણર 
• સ્કીજોફે્રનિયા
• બાળકો મા થતી માિનસક બબમારી



• જેવી રીતે શારીરરક આરોગ્ય મહત્વ્પણૂણ છે...

એવી જ રીતે 

• માિનસક આરોગ્ય પણ સારૂ હોવ ુજરૂરી છે



જાણવા જેવુ
• દુનિયામા દર  ારમાથી એક વ્યરકત કોઇક િે કોઇક 
માિનસક બબમારી થી નપડાય છે – WHO 2017

• ભારતમા 4.5% લોકો હ્તાશાિી બબમારીથી નપડાય છે
• ભારતમા 3% લોકો બ િંતાિી બબમારીથી નપડાય છે
• આશરે 7.5% લોકો તીવ્ર માિનસક બબમારીઓ થી નપડાય 
છે

• India having almost 10 crores of people suffering from 
mental illnesses

• In Gujarat almost 70 lacs people are suffering from 
mental illnesses.

• In Gandhinagar almost 50,000 people are suffering



માિનસક બબમારી ઓ નવશેિી ભ્રમણાઓ
• મતં્ર તતં્ર િી અસર
• ગ્રહોિી દ્શા
•  ેપી હોય છે
• સારવાર શક્ય િથી
• દવાઓ ઉંઘિી હોય છે
• મજ્બતૂ મિોબળ વાળી વ્યરકતિે થતો િથી
• મિે કયારેય કોઇ પણ માિનસક બબમારી થશે િહી
• માણસ િે જોઈિે માિનસક રોગોન ુનિદાિ કોઇ પણ 
માણસ કરી શકે છે

• શોક થેરાપી થી મગજ િે નકુ્શાિ થાય છે



મદદરૂપ પ્રવ્રનુિઓ
• ક્સરત
• શોખ
• સારી ઉંઘ
• સામાજજક પ્રવ્રનુિ
• વ્યસિ થી દૂર રહવે ુ



દુિીયાિી ખ્યાતિામ વ્યરકતઓ
• Issac newton,  Charles Darwin

• Ted turner George Washington

• Abraham Lincoln

• Angelina Jolie J.P. Morgan

• Walt Disney 

• Tom Cruise 



ભારતિી જાણીતી વ્યરકતઓ
• દીપીકા પદૂકોણ
• શાહરૂખ ખાિ
• વરૂણ ધવિ
• અનશૂ્કા શમાણ
• જાયરા વસીમ
• ઇસયાિા ડી ક્રુજ
• શાહીિ ભટટ્ટ



માનસિક બિમાિીની હ્રકક્તો
o ભારતમા લગભગ દસ કરોડ થી વધારે લોકો
માિનસક બબમારીથી નપડાય છે.

o માિનસક રોગ મગજમા થતા રાસાયણીક 
ફેરફારોથી થાય છે. 

o માિનસક રોગ જૈનવક, સામાજજક અિે માિનસક 
પરરબળો થી થાય છે

o કોઇ પણ માિનસક રોગ  ેપી રોગ િથી
o માિનસક રોગ ધરાવતા મોટા ભાગ િા દદી 
હીંસક હોતા િથી



• માિનસક રોગ કોઇ પણ વ્યક્ક્ત િ,ે કોઇ પણ 
ઉમરે થઈ શકે છે

• માિનસક રોગિા દદી િે બધંિ મા રાખવા 
આવશ્યક િથી.

• સવૂાવડ પછી 10-15% માતાઓિે ઉદાસીરોગ 
થાય છે

• માિનસક રોગોન ુપ્રમાણ હ્ર્દય રોગ અિે કેન્સર 
કરતા વધારે છે 

માનસિક બિમાિીની હ્રકક્તો



ઉદાસીરોગ
હ્તાશા એટલે શ?ુ

oએક બબમારી 
o કોઇપણ વ્યક્ક્તિે થઈ શકે છે
o કે જેિી સારવાર શકય છે
o કઈ અિે કેટલા સમય સધુી સારવાર લેવી એ 
બબમારીિી ગભંીરતા પર આધાર રાખે છે



લક્ષણો 
• સતત બે અઠવાડીયા સધુી ઉદાસ
• કોઇ વાતમા મિ િ લાગવુ
• થાક વધારે લાગવો
• ઉંઘ બરાબર િ આવવી
• ભખુ િ લાગવી / વજિ ઉતરી જવુ
• એકાગ્રતા િ રેહવી
• દુખાવો/ શારરરીક ફરરયાદો- કે જેમા શારરરીક 
કરણો િ મળવા



• આત્મ-નવશ્વાસ અિે આત્મ-સન્માિ મા ઘટાડો 
• સ્વહાનિ અથવા આત્મહત્યા િા નવ ારો આવવા



 ાર કે તેથી વધારે લક્ષણો 2 અઠવારડયા ંકરતા ં
વધારે સમય માટે: પહલેા ંબે માથંી  એક :

1.મિ ઉદાસ રહવે ું
2.આિદં- ખશુી િ થવી
3.થાક કે અશક્ક્ત

4.વજિ ઉતરી જવું
5,ઊંઘિી તકલીફ
6.મિ અિે હલિ લિ મદં કે ઝડપી
7.પોતાિા નવશે લઘતુાભાવ, ગિુો કયો છે તેવી ખોટી 
લાગણી

8.એકધ્યાિ િ રહી શકવુ,ં નિણણય લેવામા ંતકલીફ
9.મરણ કે આપઘાતિા વારે વારે નવ ારો



ઉદાિીનાાં કાિણો
• શારીરરક
• વારસો
• રાસાયબણક ફેરફારો- િોરેનપિેફ્રીિ, નસરોટોનિિ
• વ્યસિ – દારૂ, તમાકૂ,  રસ...
• માિનસક
• સામાજજક 
• સામાજજક તણાવ, સવુાવડ, સ્વજિન ુમરણ, 
આથીક ખેં , તણાવ



ઉદાિીિોગમાાં િાિવાિ
• ઉદાસીિાશક દવાઓ
• ચોક્કિ
• અિિકાિક
• વ્યિન થત ુાં નથી
• િલામત
• િહ ુમોંઘી નથી



• વીજળીક શેક સારવાર
• સલામત
• જીવરક્ષક
• નિદોષ
• જડપી અસર
• સાય્કૉથેરાપી

ઉદાિીિોગમાાં િાિવાિ



આપઘાત
• આપઘાતથી મિણ પામનાિાઓમાાંના 80 ટકાને 

ઉદાિીિોગ હોય છે
• ઉદાિીિોગના 15 ટકા લોકો આપઘાતથી મિણ 

પામે છે
• મિણનાાં મખુ્ય દિ કાિણોમાાં આપઘાત 
• 15-24 વિિની ઉંમિે મિણનાાં કાિણોમાાં આપઘાત 

ત્રીજા નાંિિે
• િામાન્યિીતે  આપઘાત કિનાિા પોતે આપઘાત 

કિવા માગે છે તે િીજા કોઇને િણાવે છે



આપઘાતનુાં િોખમ ચકાિો
• િીધા િવાલ પછૂો
• આપઘાતના સવચાિો
• યોિના
• પહલેાાં ઇસતહાિ 
• વચન આપો – આપઘાત નરહ કરુ
• મિી િવાય તો કુટુાંિીિનોને િાંભસવત અિિ 
• શુાં થાય તો તમને િાહત થાય?



આપઘાતનુાં િોખમ કોને વધાિે છે?
• સ્ત્રીઓ=પરુૂષો  
• તરૂણ કે ઘિડા
• ઉદાિીિોગ મખુ્ય પરિિળ
• પહલેાાં કોસશષ
• દારૂનુાં િેવન
• િામાજીક ટેકો ન મળવો
• આપઘાતની પાકી યોિના
• એકલા
• સનિાશા ફિી વળવી



િવાલ પછૂો
• જીવન કેવુાં લાગે છે?
• તમને ક્યાિેય એવુાં થાય છે કે, ‘આના કિતા તો મિી જાઉં તો િારુાં?’
• તમને આપઘાતના સવચાિો આવે છે?
• તમે એને માટે કોઇ યોિના િનાવી છે?
• તમાિી પાિે આપઘાત માટે કોઇ િાધનો છે?
• તમે કદી આપઘાતની કોસશશ કિી છે?
• તમે કોઇને આપઘાતની ઇચ્છા િણાવી છે?
• આપઘાતના સવચાિો તમે અમલમાાં નહીં મકૂો એની મને ખાતિી આપો 

છો?
• આપઘાત કિી લો તો તમાિાાં કુટુાંિીિનો અને સમત્રોને શુાં અિિ થશે?
• તમાિી િમસ્યામાાં કોણ શુાં કિે તો િારુાં?



• આપધાત િો પ્રયાસ દુિીયા – 2 sec

• આપધાત- 40 sec

• ભારત મા આપધાતિો પ્રયાસ- 40 sec

• ભારતમા આપધાત દર 3min

• 1 નવધ્યાથી દરરોજ



આપધાત: િોખમો
• Female< male
• Young, elder
• PAST H/O ATTEMPT
• Depression
• Alcohol use
• Serious mental illness
• SUICIDAL PLAN
• Loneliness
• Not getting social support



SUICIDE: WARNING

• આપધાત અંગે   ાણ, મરી જવાિી, જીવિ ટંુકાવી દેવાિી 
ઇચ્છા.

• દોરી, જેરીલા દ્રવ્યો, દવાઓ આપઘાત માટે એકઠા કરવા
• મ્રતુ્ય ુઅથવા આપઘાત નવશ ેલખાણ
• Feeling frustrated, trapped, constraint

• Rege/ anger out of control,  બદલો લેવા અંગે વાત કરવી
• ફાઇિાનંશય્લ પ્લાનિિંગ કરવુ



• Impulsive risky behaviour

• “no any other way” feeling trapped

• Abuse of alcohol and other addictive substances

• Avoiding to meet with friends, family members, relatives etc.

• Not getting refreshed sleep/ over sleepiness

• Dramatic mood swings

• Thinking of no any need to live or loosing interest in meaning of life.

SUICIDE: WARNING



• For suicide prevention- connecting with 
people who has risk factors for suicide is 
important for effective help. 

• Talk openly regarding suicide. Remove false 
beliefs of suicide.

• Represent your message carefully, do it 
scientific way. 

• Make efforts, give time for self and close 
persons.



શુાં કિવુાં? 
• ઇમર્જ િંસી
• મદદરૂપ થઇ શકે તેમિે જાણ કરવી.
• સાથે રેહવ.ુ Talk some one to b with that 

person.

• વ્યસિ ટાળવ ૂ/ addictive substances.

• ટીકા કયાણ નવિા શાતંીથી સાભંળવ.ુ

• નવશ્વાસ અપાવો. આશા જગાડવી.



ટાળવુ
• ટીકા
• અપમાિ
• દોશ આપવો- “you only are responsible”

• સલાહ આપવી- “be strong”

• પડકારવ-ુ “why are you talking all d time? Do it 
if you have guts.”

• બીજાઓ સાથે તલુિા.



યાદ િાખો
• Expressing suicidal wish is a call for help.

• Person communicating such wish is under dilemma  

about whether to live or die.

• Person doing suicide gives warning signs in most cases.

• Most of the suicides are preventable.

• Persons wish to do suicide have underlying depression in 

most of d cases which can be treated.






























