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Classification of Psychiatric Illness

 A. Disorders During Infancy, Childhood or Adolescence

 1.Mental Retardation, Learning disorders, Motor skill 
disorders. Communication disorders, Pervasive development 
disorders, ADHD, Tic disorders, Elimination disorder, Selective 
Mutism, Separation anxiety disorder.

 B. Delirium, Dementia and  Amnestic and other cognitive 
disorders.

 C. Mental disorder due to General Medical Condition.

 D. Substance related disorder.



 E. Schizophrenia and Other Psychotic disorders: 

 F. Mood disorder: Depressive disorder and 
Bipolar disorder.

 G.Anxiety Disorder: GAD, Phobia, OCD, PTSD.

 H.Somatoform disorder: Somatization , 
Conversion,  Hypochondriasis, Pain Disorder, 
Body  Dysmorphic disorder.



 I. Factitious disorder (Munchausen Syndrome)
 J. Dissociative disorder - Dissociative amnesia/ 

Fugue/Identity disorder/Depersonalization 
disorder.

 K. Sexual and Gender Identity Disorder.
 L. Eating disorder: Anorexia Nervosa, Bulimia  

Nervosa.
 M. Sleep Disorders.
 N. Impulse Control Disorders : Kleptomania, 

Pyromania,    Trichotillomania Etc.
 O. Adjustment disorder:
 P. Personality disorders

1. Paranoid, Schizoid, Schizotypal.
2. Histrionic, Borderline, ASPD, Narcisistic.
3. Dependant, Avoidant, OCPD.





SOMATIZATION DISORDER DSM IV TR CRITERIA

1 .Four Pain symptoms: Pain related to at least

Four different sites or functions.( e.g.,head, abdomen,back, 

joint, exremities,chest,rectum,during menstruation,during

sexual intercourse or during urination)

2.Two gastrointestinal symptoms: h/o at least two 

gastrointestinal symptom other than pain ( e.g., nausea, 

bloating, vomiting other than during pregnancy, diarrhea or 

intolerance of several different foods.)



3.One sexual symptom: : H/O at least one sexual or reproductive 

symptom other than pain(e.g,sexual indifference, erectile or 

ejaculatory dysfunction,irregular menses, excessive menstrual 

bleeding, vomiting throughout pregnancy).

4.One pseudoneurological symptom: h/o conversion 

syptoms such as impaired co ordination or balance, paralysis or 

localized weakness, difficulty in swallowing or lump in throat, 

aphonia, urinary retention, hallucinations, loss of touch or pain 

sensations,double vision,blindness or deafness, seizures; 

dissociative symptoms such as amnesia or loss of consciousness 

other than fainting.)



Hypochondriasis

 It is defined as a persons preoccupation with         

the fear  of having or the idea that one has a 

serious disease based on the persons 

misinterpretation of bodily symptoms. 

 This fear or belief arises when a person 

misinterprets bodily symptoms or functions.



 A. One or more symptoms or deficits affecting voluntary motor or 

sensory function that suggest a neurological or other general 

medical condition.

 B. The symptoms are not intentionally produced

 C. After  appropriate investigations each of the symptoms in criteria 

B can not be explained by a known GMC or direct effect of substance 

use



D.Type of symptom or deficit:

With motor symptom or deficit( e.g., impaired coordination or balance, 

paralysis or localized weakness, difficulty swallowing or lump in throat, 

aphonia and urinary retention.)

With sensory symptom or deficit: ( e.g., loss of touch or pain 

sensation,double vision,blindness, deafness and hallucinations.

With Seizures or Convulsions: includes seizures or convulsions with 

voluntary motor or sensory components.

With Mixed Presentation: If symptoms of more than one category are 

evident.



 A. Preoccupation with an imagined defect in appearance. If a 

slight physical anomaly is present, the person’s concern is 

markedly excessive.

 B. The preoccupation causes clinically significant distress or 

impairment in social, occupational or other important area of 

functioning.



 A.Pain in one or more anatomical sites is the predominant 

focus of the clinical presentation and is of sufficient severity 

to warrant clinical attention.

 B. the pain causes clinically significant distress or impairment 

in social, occupational or other important areas of 

functioning.

 C. Psychological factors are judged to have an important role 

in the onset, severity, exacerbation or maintenance of the 

pain.



Introduction -

❖आपल्या शरीराच्या आरोग्यावर मन नक्कीच पररणाम घडवून आणतं. 
सकारात्मक ववचारसरणीचे लोक नकारात्मक ववचारसरणीच्या लोकांच्या तुलनेत
कमी वेळा आजारी पडतात, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे

❖ नकारात्मक ववचारसरणीमुळे अनेक आजार आणण व्याधी असतात.
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❖ एखाद्या माणसाची त्याला शारीररक आजार असल्याची वारंवार
तक्रार असनूही त्या आजाराला जर वैद्यकीय चाचणयांमधून काही
सू शकतात. 

❖ या प्रपुरावा ममळत नसेल, तर बऱ्याचदा त्या आजाराला मानमसक
कारणं अकारच्या ववकारांना सोमॅटोफॉमम डडसऑडमसम म्हणतात.
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इततहास
❖प्लेटो, हहप्पोके्रटस आणण इतर ग्रीक तत्त्वज्ांपासून अनेकांनी हहस्टेररयाचा उल्लेख
केलेला आढळतो.

❖ स्त्स्ियांचं गर्ामशय (युटेरस) त्यांच्या शरीरात सगळीकडे फफरत,ं असा त्याकाळी
एक (गैर)समज होता.

❖अशा प्रकारे स्त्स्ियांच्या गर्ामशयाचं शरीरातलं स्थान बदलल्यामुळे, स्त्स्ियांमध्ये
मानमसक बदल होऊन चक्कर येणं, धाप लागणं, र्ूक मंदावणं, नैराश्य आणण
तनद्रानाश अशी सोमॅटोफॉममची लक्षणं हदसतात, असं तज्जज्ांना वाटत असे.
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❖ युटेरस या शब्दावरूनच तयार झाल्यामुळे अथामतच हहस्टेररया हा फक्त
स्त्स्ियांना होणारा ववकार आहे, असं अनेक शतकं समजलं जात होतं.

❖ अथामत स्त्स्ियांना पुरेसं शारीररक सुख ममळालं नाही, तर त्यांना हहस्टेररया होतो, 
असंही मानलं जाई.

❖ आजही पुरुषांपेक्षा स्त्स्ियांमध्ये 'सोमॅटोफॉमम डडसऑडमसम'चं प्रमाण दपु्पट आहे!
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❖ माि, सोमंटोफॉमम डडसऑडमसम' असलेल्या रुग्णांना आपल्या शारीररक
समस्यांची कारणे मानसशास्िीय आहेत हे मान्यच होत नाही. 

❖उलट, आपल्याला असलेले नैराश्य फकंवा चचतंा आपल्या शारीररक आजारामुळे
आहे, असंच ते समथमन करत राहतात.

❖ त्यामुळे 'सोमॅटोफॉमम डडसऑडमर' असलेल्या रुग्णांपैकी फक्त २०% रुग्ण
आपल्या नैराश्य फकंवा चचतंा या ववकारांवर मानसोपचार घेतात.
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सोमॅटोफॉमम डडसऑडमसम ' चे प्रकार
डी.एस.एम.नसुार सोमॅटोफॉमम डडसऑडमसम' चे ’ हे पाच मखु्य
प्रकार

A) Somatization Disorder

B) Hypochondriasis

C)  Conversion Disorder

D) Pain Disorder 

E)Body Dysmorphic Disorder
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मेंदूमधील रासायनिक द्रव्ाांमधे्य चढ-उतार झाल्यास मािनसक

आजार होऊ शकतो.

मसरोटोतनन या मेंदतू स्रावणाऱ्या रसायनाचा आपल्या मेदशुी सबंंध
असतो. हे मसरोटोतनन somatoform disoder मध्ये महत्त्वाची
र्मूमका तनर्ावत.



❑अपघात
❑ नैसचगमकआपत्ती
❑ वप्रय व्यक्तीचा मतृ्यु
❑ नोकरी जाणे
❑ घटस्फोट
❑ दरोडा पडणे
❑ र्कंूप ,युद्ध



मेंदूचे आजार, अपघात, मेंदूज्वर,  या सारख्या आजारामुळे मािनसक

आजार होऊ शकतो.



3) अनुवंमशकता :-

घरातील वडीलधारी व्यक्तींना मानमसक आजार असेल तर तो अनुवंमशकतेनुसार पेशंट
मध्ये येणयाची शक्यता असते.

monozygotic twins मध्ये २९%आणण dizygotic १०%

* कधीकधी काहीही कारण नसताना व्यक्तीला मानमसक आजार होऊ शकतो.
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❑ काया म्हणजे शरीर (soma=Body) त्यावरून कातयक हा शब्द आला 
आहे. परंतु कायीक ववकृती ही शारीररक नसून मानमसक ववकृती आहे

❑ त्या ववकृतीची रुग्णव्यक्ती ज्जया शारीररक तक्रारी करते ,त्याचे मध्ये 
शारीररक बबघाड नसते, तर मानमसक बबघडात असते.

❑ आपली तब्येत आणण आपल्याला जो आजार झाला आहे अशी ततची समजूत 
असते, तो आजार या आजाराबद्दलच्या ववचारात या ववकृतीची रुग्णव्यक्ती चूर 
झालेली आढळते .

❑ पण प्रत्यक्षात ततच्यात शारीररक अस्वस्थ करणारी ववमशष्ट वेदना जाणवते.
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तथावप आपल्याला वाटणारी लक्षणे ती नेमकेपणाने सांगू शकत नाही .की 
एखाद्या लक्षणाचे वणमन करायला सुरुवात करते .पण दसुऱ्या क्षणी ततला 
तनराळेच लक्षण जाणवून त्याबद्दल ती सांगत राहते. ती सतत नवीन 
क्षणांच्या शोधात असते.

1) 'सोमॅटायझेशन डडसऑडमर' असलेले रुग्ण जास्त र्ावनाप्रधान, नाट्यमय पद्धतीनं
बोलणारे, समोरच्या माणसाच्या मनात गोंधळ तनमामण करणारे फकंवा आपल्या शारीररक
समस्याचं र्ांडवल करून लक्ष वेधून घेणारे असतात.

2) आपल्या लक्षणांना कारण असणारा नक्की काहीतरी शारीररक आजार सापडले अशी
त्यांना आशा असते
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3) 'सोमॅटायझेशन डडसऑडमर' असलेल्या रुग्णांना या ववकाराची मायाप्रमाणेच
जबरदस्त फकंमत मोजावी लागत.े या रुग्णांच्या वारवार केल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय
चाचणया. त्यावरची औषधं हे रुग्णासाठी, कुटंबासाठी आणण प्रयायान समाजासाठी
खचचमकच ठरतं. 
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बऱ्याचदा इस्त्स्पतळांमध्ये गरज असलेल्या रुग्णापेक्षा सामटायझेशन डडसऑडमर' असलेला
रुग्ण आय.सी.यू. फकंवा इमजमन्सी बेड अडवून बसलेला असू शकतो.

4) १९९२ साली केलेल्या एका सवेक्षणात 'सोमॅटायझेशन डडसऑडमर असलेल्या ९% रुग्णांनी
आपल्या आयुष्यात गरज नसलेली वीस तरी ऑपरेशन्स करवून घेतली होती. त्यांपैकी
स्िीरुग्णांनी केलेल्या हहस्टरेक्टमीनंतरही (गर्ामशय काढून टाकण) त्यापैकी एकीचंही पोटात दखणं
थांबलं नव्हतं!



4) प्रत्यक्षात डसे्त्व्हड बेकहॅम हा प्रमसद्ध फुटबॉलपटू, हटम होवाडम हा अमेररकन फुटबॉलपट, 

चाली शीन हा अमर्नेता. मायकेल जॅक्सन हा गायक, मलओनाडो डी' कॅवपओ हा अमर्नेता, 
होववर मँडले हा ववनोदवीर, एममली कार ही लेणखका यांना 'सोमॅटायझशेन डडसऑडमर' हा
ववकार होता असंही मानलं जातं!
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Dancer

Football Player

Actor

Actor
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Somatization Disorder symptoms 

डी.एस .एम 4 नुसार या ववकृतीच्या लक्षणांचे चार प्रकार आणण पातळया 
ठरवलेल्या आहेत.त्यांच्या आधारे या ववकृतीचे तनदान करणे सोपे जाते.
1. चार दुुःख वेदन लक्षणे -- रुग्ण व्यक्तीला पुढीलपैकी फकमान चार 
हठकाणच्या अथवा कायामच्या संबंधात दुुःख वेदनांचा (Pain) जुना अनुर्व 
असावा लागतो. उदाहरणाथम - डोके, ओटीपोट ,पाठ, सांधे गुदद्वारा या 
हठकाणी फकवा संर्ोगाचेवेळी अथवा मानमसक पाळीत फकंवा लघवी करताना 
वेदना होतात, अशी रुग्णांची तक्रार असते.

2. दोन जठर आणण आतड्याचे या संबंचधत लक्षणे -- दुुःख वेदनाव्यततररक्त जठर 
आणण आतड्यांशी संबंचधत पुढीलपैकी फकमान दोन लक्षणे उदाहरणाथम - मळमळणे, 
अततसार ,अनेक पदाथम अनेक पदाथाांबदलची......
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3. एक लैंचगक लक्षण -- प्रजोत्पादन यंिणेशी संबंचधत फकमान एक लक्षणे 
(वेदनाव्यततररक्त) उदाहरण- लैंचगक अमलप्तता अथवा अपकायमदोष 
,अतनयममत मामसक पाळी, गरोदरपणात अखंड वात्या होणे रुग्णात हदसते.

4. एक मज्जजासंस्था ममथ्यादोषाचे लक्षण -- दुुःख वेदनाव्यततररक्त रुग्ण 
पुढील पैकी एक तरी लक्षण व्यक्त करतो. उदाहरणाथम - वेदक अथवा कारक 
बबघाडाची नक्कल करणारी अनेक लक्षणे बोधावस्था अथवा स्मतृी 
यांच्यातील असंगती.
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Hypochondriasis

'Hypochondriasis '  हा आताच्या तणावपूणम जगात वाढत असलेला ववकार आहे. 

Hypo म्हणजे 'बबलो' आणण कॉड्रॉस म्हणजे काहटमलेज दोन ग्रीक शब्दावरुन ग्रीक
फफस्त्जमशयन Hippocrates यान Hypochondria हा शब्द बनवला.   आपल्या शरीरात
पोटाच्या वरच्या र्ागात असणाऱ्या Hypochondriyam या र्ागात यकृत ( मलव्हर ) आणण
स्त्प्लहा ( स्त्स्प्लन ) हे अवयव असतात. या अवयवापैकी कशातही फकंचचत दोष तनमामण झाला, 
तर अनेक दखुणी उदर्वतात असं अनेक ग्रीक फफस्त्जमशयनचे मत होत. त्यामुळे
Hypochondria या रोगाची करणे मलव्हर, वपत्ताशय, प्लीहा आणण पचनसंस्था अशी
काहीशी मऊसर अवयवांमध्ये दडली आहेत असं सरामस मानलं जायाचं.
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Hypochondrasis झालेल्या माणसांची तब्येत ठणठणीत असली, तरी
त्यांना एक तर आपल्याला कोणता तरी गंर्ीर आजार झालाय फकंवा होणार
आहे' असे वाटत असते. 

Sigmund Freud  या रोगाबाबत ' Hypochondriasis' असा शब्द न
वापरता त्याला'आपल्या स्वतुःच्या आजाराच्या पे्रमात असणं' असे म्हंटले होते. 

Hypochondriasis' हा खरं तर एक गंर्ीर मनोववकार आहे. आज डॉक्टसमकडे
जाणाऱ्या एकूण रुग्णापैकी 30% रुग्णाच्या आजाराचं वैद्यकीय कारण सापडत
नाही, म्हणजेच त्या रुग्णांना एक तर काही गंर्ीर आजार नसतोच फकंवा त्याच्या
दखुणयाची कारण मानमसक असतात. 
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यानंतर ' आपल्या शारीररक लक्षणांवरून चुकीचे कयास बांधून आजाराची
चुकीची र्ीती बाळगणं' असा ‘Hypochondriasis ' या शब्दाचा अथम मानला
जायला लागला

चालस, डाववमन हा शास्रज्: टॉलस्टाय, शालोट, ब्रॉटी, मासेल प्र ऊस्ट, टेतनसन आणण
ववल्यम जेम्स हे साहहत्यकार आणण फॅमसस्ट नेता हहटलर हे सवम
‘Hypochondriasis' चे रुग्ण होते हे नमूद केलं होत.



साहहत्यकार नेता

शास्रज्

लेखक
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एडगर अॅलन पो हा रहस्यकथाकार आणण कवी, होवाडम ह्यूजेस हा
अमेररकन उदयोजक, एस्त्ल्व्हस वप्रस्ले आणण मायकेल जॅक्सन हे दोन
तुफानी गाजलेले अमेररकन गायक हे सवम जनही ' Hypochondriac' 

होते



Dancer

हस्यकथाकार

अमेररकन उदयोजक
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यामशवाय क्लॉरन्स नाईटहटगेंल, ही समाजसेवी महहला, ऑमलस जेम्स. ही
लेणखका, डॅतनयल शे्रवर हा जममन जज, ग्लेज गाडल्ड हा कॅमेडडयन -----

आणण अँडी वॉरहॉल हा अमेररकन कलाकार या सवामना Hypochondrasis हा
आजार होता. 
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क्लॉरन्स नाईटहटगेंल ऑमलस जेम्स.
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'आपल्याला शारीररक आजार झालाय हे या ना त्या डॉक्टरांकडे तनष्पन्न होईल' या
आशेतून हायपोकॉडंडअँमसस चे रुग्ण वेगवेगळ्या डॉक्टरांकडे जात असतात. त्याचे
वैद्यकीय खचम ही यामुळेच इतरांपेक्षा बरेच जास्त असतात. माि डॉक्टरवर ववश्वास
ठेवत नसतात. फकत्येकदा तर असे रुग्ण वैद्यकीय चाचणया सवमसाधारण आल्या तर
हताश होतात.

'Hypochondriasis' झालेल्या माणसाचा मेंदू त्यांच्या मनाला शांत बसूच देत नाही. 
या ववकारांचे रुग्ण थंडी, ऊन, र्ूक, र्ोवतालच्या आवाज याववषयी जास्त संवेदनशील
असतात, असे मत डॉक्टर बास्क्री या मानसोपचार तज्ांनी मांडले होते.
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साधा डास चावला, तरी हे रुग्ण त्याचा खूपच बाऊ करतात. फकंचीतस कापल,ं 

र्ाजलं, खरचटलं अशा रोजच्या आयुष्यात घडणाऱ्या छोट्या-मोठ्या शारीररक
तक्रारी मागे कशा टाकाव्यात हे अशा रुग्णांना कळतच नाही.

Hypochondrasis '  मध्ये एखाद्याचं दखुणयाची रुग्ण वारंवार तक्रार करत
असतो. ' Hypochondrasis ' झालेल्या रुग्णांना फकत्येकदा शारीररक आजार
नसतोच. आपल्याला आजार आहे अशी त्याची फक्त 'समजूत' असते आणण
मुख्य म्हणजे आपला आजार मानमसक नसून शारीररक आहे यावर त्याचा ठाम
ववश्वास असतो !

सहा महहन्यांपेक्षा जास्त काळ आजाराची कमीत कमी मी दोन लक्षणे त्या 
व्यक्तीमध्ये हदसली पाहहजेत
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तर डॉक्टर त्या रुग्णाचा पूवम इततहास तपासतात आणण त्याच्या सगळ्या वैद्यकीय
चाचणया घेतात. त्या व्यक्तीच्या शारीररक रोगाला काहीच वैद्यकीय आधार
ममळाला नाही, तर त्या रुग्णाला मानसशास्िज् फकंवा मानसोपचारतज्जज्ाकडे
पाठवतात. तेथे रुग्णाची ‘Hypochondriasis' साठी चाचणी घेतली जाते आणण
रुग्णाला 'Hypochondriasis' आहे की नाही याचे तनदान केलं जातं.

काहीसा मजेचा र्ाग म्हणजे 'Hypochondriasis’ झालेल्या रुग्णांना नंतरच्या
आयुष्यात काही कारणामुळे खरोखर गंर्ीर स्वरूपाचा शारीररक आजार झाला तर
त्यांच्यातला ' Hypochondriasis ' हा मानमसक ववकार चक्क कमी होतो ! या
प्रकाराला 'पॅंथोक्यूअर' असं म्हटलं जातं.
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'Hypochondriasis' च्या रुग्णाच्या डोळ्यासमोर - कोणीतरी त्यांना कॅन्सर
सारखा दधुमर रोग झालाय अशी बातमी सांगतोय; ते स्वतुः कोणत्यातरी
जीवघेणया शारीररक आजारातून चाललेत; आपण मरतो आहोत फकंवा मेलेले
आहोत; आणण आपण मेल्यानंतर आपलं कुटंूब काय काय प्रततफक्रया देतेय, 

अशी चार प्रकारची चचि सतत तरळत असतात. 

. अशी चचि वारंवार पाहहल्यामुळे त्यांना ती खरी वाटायला लागतात आणण
मग त्याच सवमसाधारणपणे जगणंच अवघड होऊन बसत. मग ते रुग्ण
चचतंाग्रस्तांना एकलकोंडपेणा आणण तीव्र नैराश्य, या प्रकारचे बळी ठरतात. 

मग या रुग्णामध्ये ' पसमनॅमलटी डडसऑडमर', ओब्सेमसव्ह कॅम्पलमसव्ह
डडसऑडमर ( ओ. सी. डी. ) अशा इतर मनोववकाराच प्रमाणही ' 

Hypochondriasis'  सोबत हदसत.े
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'Hypochondriasis'  झालेल्या रुग्णांपैकी 8 टक्के रुग्णांना ओ. सी. डी. असते
असे हदसून आलेय. त्यांच्या शारीररक तक्रारीमध्ये ह्रदयाचे ठोके वाढणं,पोट
बबघडण फकंवा बारीक खोकला येणे असं सतत चालू असत.  ह्रदयाच फकंवा
पचनसंस्थेचे कायम या बाबतीत ते अततसावध असतात.

आपल्याला शारीररक आजार असल्यामुळे श्रम करायची आपल्यात अस्त्जबात ताकत
नाही, असेही ' Hypochondrac' माणसांना वाटत असत. त्यामुळे दैनंहदन
व्यायाम करताना फकंवा चालताना थकवा येतो, अशा प्रकारे ते करतात. मग
व्यायाम न केल्यामुळे फकंवा आजाराच्या शंके मुळे सतत झोपून राहहल्यामुळे
त्यांच्या शरीरस्वास्थावर खरोखरच पररणाम होतो. 
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मग खरोखरच कोणत्यातरी बारीक आजाराची लक्षणं हदसायला लागतात. मग तो
( बारीकसा ) ह आजार फकती र्यानक आहे...! असे ववचार त्यांच्या मनात सुरू
होतात. अशा रीतीने एका दषु्टचक्रात अडकतात.

यामुळे आजकाल अनेक संशोधक 'Hypochondrasis' या ववकाराला Health 

anxiety' अस ही म्हणतात. तसेच 'Hypochondrasis' च्या रुग्णांना आपल्या
तब्येतीबद्दल सतत अस्वस्थ आणण चचतंा वाटत असत.े

इंटरनेटच्या वापरामुळे 'Hypochondrasis' च प्रमाण वाढत असे हदसून आलय. 

वेबसाईटवरची मुक्तपणे उपलब्ध असलेली माहहती वाचून स्वतुःच्या तब्येतीबद्दल
अनेक रुग्ण स्वतुः तनणमय घेतात.पोनोग्राफी या ववषयावर जगर्रात गूगल मध्ये सवामत
जास्त शोध घेतला जातो. माि, त्या पाठोपाठ पाहत ज्जया शब्दाचा शोध घेतला जातो तो
शब्द आहे 'हेल्थ' ! 
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'Hypochondrac' लोकांना आधीच आपल्याला काही आजार आहेत असं वाटत
असतं. हे लक्षण होते वाचून त्यांचे अचधक र्रच पडते. मग त्या लक्षणांच्या हदशनेे
शोध घेऊन ते स्वतुःच्या रोगाचं तनदान करतात. आपल्याला न कळणारी न
समजणारी माहहती वाचून स्वतुः घाबरतात आणण आपली आपल्या आजाराबद्दलची
र्ीती कशी योग्य आहे याचेसमथमन करत बसतात. या प्रकाराला काही तज्ांनी आता
cyberchondria' असं नाव हदलय.

काही आजार तो वारंवार गुगल वर सचम करणे
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Hypochondriasis symptoms

1) साधी डोकेदखुी म्हणजे बे्रन-टुमरच आहे अशी तसंच, साधा खोकला
आला तरी त्यांना तो lungs - कँसर वाटतो. कुठेतरी दखुतंय, थकवा येतो
येथे पासून श्वासोच््वासाला िास होतो इथेपयांत 'Hypochondrasis' च्या
रुग्णांच्या तक्रारी असू शकतात. टी. बी. पासून कॅन्सर पयांत आणण एच. 

आय. व्ही. एड्स पयांत तनरतनराळे आजार आपल्याला झाले आहेत असे हे
रुग्ण स्वतुःच स्वतुःच तनदान करतात. 

2) आपल्याला गंर्ीर शारीररक आजार आहे असा ववचार करून त्यांना प्रचंड िास
होत असतो आणण त्यांचं जगणंच मुश्कील झालेला असतं
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Conversion Disorder –

Conversion Disorder’ अशा ववकारात आपल्या
अनकॉस्त्न्शयस मनातला सुप्त ताण शारीररक ताणांमध्ये रूपांतररत ( कन्वटम
)होतो आणण त्यामुळे या ववकाराला ‘Conversion Disorder’  म्हंटले जाते.  
‘Conversion Disorder’ हा एक फँमसनेहटग प्रकार असतो. या रुग्णांकडे
तटस्थपणे पाहणाऱ्या माणसाला रुग्णाच्या शारीररक ताणामागे लपलेली
मानमसक कारणं स्पष्ट हदसत असतात.

एखाद्या रुग्णात न्यूरोलॉस्त्जकल बबघाड झाला सारखी लक्षणे हदसत असली आणण
त्यांचा शारीररक तनदान सापडत नसेल, तर त्या ववकाराचं कन्व्हजमन डडसऑडमर
असे तनदान केला जाते. Conversion Disorder ला हहस्टररकल ब्लाइंडनेस, 

हहस्टररकल पँरॅलेमसस असंही म्हटलं जातं. 
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1952 सालच्या पहहल्या डी. एस.एम. मध्ये या ववकाराला ' Conversion 

Reaction' असं नाव हदलं होतं, तर 1968 सालच्या दसुऱ्या D. S. M. मध्ये या
ववकाराला हहस्टेररकल न्युरॉमसस कन्वजमन ( टाईप )'असं नाव हदलं होतं.  
यानंतरच्या डी. एस. एम. च्या सवम आवतृ्त्यांमध्ये माि Conversion 

Disorder’ असं या ववकाराला म्हटलं जायला लागल.ं 

'Conversion Disorder’ या ववकाराचे नक्की फकती रुग्ण आहेत त्याच प्रमाणे
माि वेगळ्या सवेक्षणामध्ये 10 हजार लोकांमध्ये 1 पासनू 10 हजार लोकांमध्ये
50 इतके बदलतं.
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'Conversion Disorder’ हा ववकार साधारण 10 ते 35 वयोगटातील हदसतो. 
कमी मशकलेल्या, समाजातल्या खालच्या स्तरातल्या फकंवा खेडगेावात राहणाऱ्या
लोकांमध्ये हा ववकार होणयाचं प्रमाण जास्त आहे. हा ववकार पुरुषांपेक्षा स्त्स्ियांमध्ये
जास्त हदसतो. पण 'कन्वजमन डडसॉडमर' स्त्स्ियांमध्ये असणयाचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा 2 

टक्के ते 10 टक्के जास्त असतं.
6]सेंन्सरी आणण मोटर या संदर्ामतील लक्षणे आकडी येणे ( मसझसम ) आणण या
ततन्हींच एकिीकरण अशा चार गटात ‘Conversion Disorder’ ची लक्षणे
रुग्णांमध्ये हदसतात
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यापैकी सेंन्सरी लक्षणांमध्ये फकंचचत अंधत्व येणे, कमी ऐकू येणे आणण शरीराच्या
काही र्ागात संवेदना न जाणवणे, असे प्रकार होतात. गंमत म्हणजे, अशा
प्रकारच्या अंधत्वात आपल्याला काहीच हदसत नसल्याची तक्रार करणारा माणूस
एकीकडे मला हदसत नाही अशी कुरकुर करत असला, तरी त्याच वेळी तो माणूस
खोलीर्र फतनमचरला वगैरे न अडखळता मजेत फफरत असतो. 
तसेच मला ऐकू येत नाही अशी तक्रार करणारा एखादा रुग्ण त्याच वेळी त्याला
जरा बारीक आवाजात हाक मारली, तरी पटकन उत्तर देतो ! आणण अनेक वेळा
लोक दखुणयाचं सोंग घेतात. ते सोंग आहे हे ओळखणयासाठी त्या माणसाला या
सगळ्यातून काय साध्य करायचं आहे याचा अभ्यास केला जातो.
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एखादं काम करायचं असेल फकंवा गुन्हेगार म्हणून चौकशीला सामोरे जावे
लागणार असेल, तर अनेक जण आपल्याला ऐकू येत नाही, हदसत नाही, चालता
येत नाही अशी सोंग घेतात. त्याला 'मॅमलगररगं' असे म्हटले जात.

मॅमलगंररगं
मॅमलगंररगं (Malingering) प्रकारात व्यक्ती आचथमक लार्ासाठी नुकसान र्रपाई ममळावी 
म्हणून मुदतपूवम तनवतृ्ती ममळावी म्हणून अथवा पोमलसांच्या चुकवणयासाठी हेतूने 
आजाराची लक्षणे तनमामण करतात. एकदा हेतू साध्य झाला म्हणजे मॅमलगंररगं आजार 
लक्षणे बरी होतात . 
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मोटर या लक्षणाच्या दसुऱ्या प्रकारात चक्कर येण फकंवा हात पाय बचधर
होणे, खूप थकवा वाटणे, अशी लक्षणे रुग्णाला जाणवतात. या लक्षणांमध्ये
ही रुग्णांचे बरेच ववचचि प्रकार हदसतात. उदाहरणाथम, एखाद्या माणसाला
मलहहता येत नाही अशी त्याची उजव्या हाताचे मनगटबद्दल तक्रार असते; 
पण त्याच हाताने मनगट वळवून तो व्यायाम माि करू शकत असतो. 
तसेच, चालता येत नाही अशी आपल्या एका पायाबद्दल तक्रार असणारा
माणूस, खोलीला आग लागली तर लगेच पळून जाऊ शकतो.
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'Conversion Disorder’ मध्ये खोटी फफट येणं हे एक लक्षण आहे. खऱ्या
फफटमध्ये जसं E. E. G. मध्ये बदल घडलेला हदसून येतो, तसा या खोट्या फफट
मध्ये हदसत नाही. तसंच, खऱ्या फफट नतर रुग्णांना काही प्रमाणात स्मतृतभ्रंश
जाणवतो, तो खोट्या फफट मध्ये हदसत नाही. खरे फफट मध्ये लोक जसं कुठेही, 
कसेही, पडतात तसही यात होत नाही. ‘Conversion Disorder’ चे रुग्ण
स्वतुःच्या शरीराला सांर्ाळून फफट आल्याचे सोग घेतात.
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Conversion Disorder’ च्या लक्षणावरून अनेक प्रकारच्या रोगाचं / ववकाराचं तनदान
होऊ शकत असल्यामुळे अचूक तनदान करणं अवघड जातं. काटेकोर चाचणया घेऊन
देखील चुकीचे तनदान होणयाची शक्यताही या ववकारांमध्ये बरेच असते. आपण आजारी
आहोत म्हणून कुटंुबातल्या फकंवा इस्त्स्पतळमधल्या लोकांकडून सहानुर्ूती ममळावी, लक्ष
वेधले जाव असे वैयस्त्क्तक फायदे व्हाव्यात यासाठी काही लोक आजाराची लक्षणे
दाखवतात.  त्यांना 'फफक्टीमशअस डडसोडमर' म्हंटलं जातं.
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आपल्याकडे 'अंगात येण' हा 'Conversion Disorder’ चा प्रकार आहे.

लहानपणापासून कोणाच्या तरी अंगात आलं आपल्यापैकी अनेकांनी पाहहलेलं
असतं मंहदरात, दग्यामत फकंवा धामममक कायामचे हठकाणी अचानक या प्रकाराला
सुरुवात होते. अंगात आलेल्या व्यक्तीच्या शारीररक हालचाली वेगळ्याच होतात. 

त्यांच्या श्वासोश्वास वेगळ्या लयीत होतो. आवाजही वेगळाच येतो. हा प्रकार
साधारण 5 ते 10 ममतनट हटकतो. या काळात त्या व्यक्तीच्या अंगात प्रचंड ऊजाम
असते. ती व्यक्ती घुमते, पळापळ करते फकंवा उद्या माणसारखे ववचचि प्रकार
करत.े मग माि ती व्यक्ती शांत, तनपचचत पडत.े अशा प्रकारे त्याच्या अंगात येतो
त्या व्यक्तींना मानमसक ववकार असतो.
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आपल्याकडे 'अगंात येण' हा प्रकार स्त्स्ियांमध्ये जास्त प्रमाणात हदसत असला, तरी
पुरुषांच्याही अगंात येतच. ज्जया स्त्स्ियांच्या अगंात येतं त्या स्त्स्िया सहसा कुटंुब फकंवा
समाजाकडून उपेक्षक्षत फकंवा दलुमक्षक्षत असतात. उदाहरणाथम, ज्जया स्त्स्ियांना मुलगा असतो
म्हणजे फक्त मुलीच असतात, त्यांना मूलबाळ नसतं फकंवा त्यांच्या घरात छळ होतो फकंवा
लैंचगक उपासमार होत,े त्यांच्यात अगंात येणयाचे प्रमाण खूप जास्त आहे
त्या व्यक्तीचा र्ावतनक पातळीवर असह्य कोंडमारा झालेला असतो. त्यांनी दडपलेल्या राग, 

द्वेष अशा र्ावना त्यांना कुठेही व्यक्त करता येत नाहीत. मग अगंात यायला लागत. तेव्हा
त्या र्ावनांचा शारीररक आणण र्ावतनक पातळीवर तनचरा ( Catharsis ) होतो. तसेच या
व्यक्तींच्या अगंात आल्यामुळे त्यांना चक्क मानही ममळाला ममळायला ममळतो. अगंात
आलेल्या व्यक्तींना अनेकदा पैसे, धान्य, फळे असही हदलं जात.ं 
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आपल्याला मान आणण प्रततष्ठा ममळालेली कुणाला आवडत नाही ? मग 'अंगात
येणे' हा प्रकार वारंवार घडायला लागतो. यावर उपाय साठी अंगात येणे हा प्रकार
मनोववकार आहे हे आधी मान्य करावे लागत.ं

सवम मनोववकाराप्रमाणे Conversion Disorder' मध्येही रुग्णाला या
ववकाराबरोबरच तीव्र नैराश् य, अँटी अँक्झायटी डडसोडमर असे इतर मनोववकार
असू शकतात. 'कन्वजमन हदसोडमर' ची लक्षणे अनेकदा नैराश्य नंतर येतात आणण
त्यानंतर रुग्ण स्त्स्कझोफे्रतनया या ववकाराकडहेी जाऊ शकतो. त्यामुळे आधी
उपेक्षक्षत असलेल्या व्यक्तीर्ोवती आता एक वलय तनमामण होत. 





www.nirmalvyasanmuktikendra

Conversion Disorder symptoms

फकंचचत अधंत्व येणे, कमी ऐकू येणे

शरीराच्या काही र्ागात संवेदना न जाणवणे,

मला ऐकू येत नाही अशी तक्रार करणारा एखादा रुग्ण त्याच वेळी त्या

चालता येत नाही अशी सोंग घेतात
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Body Dysmorphic Disorder ( B. D. D. )

खरं तर आपल्यापैकी जवळजवळ सगळ्यांना आपल्या हदसणयाबद्दल साशकता असते. मी फार
लठ आहे, माझं नाक नकट आहे, मी काळी आहे, माझे केस कुरळे आहेत फकंवा सरळ आहेत
आणण माझं माझे खांदे अरंुद आहेत अशी र्ावना प्रत्येकाच्या मनात कधी ना कधी डोकावते. 
माि आपली ती र्ावना काही काळ हटकते आणण ती ववसरून आपण आपल्या कामाला लागतो.
‘Body Diymorphic Disorder’  या मनोववकारात माि रुग्ण आपल्या शरीराच्या कोणत्या
तरी र्ागाला वैगुणय आहे याची चचतंा करणयात कायम गुंतलेले असतात त्यावेळी वैगुणयमुळे
आपण र्यावह हदसतो आणण हे सगळं एक प्रचंड मोठं संकट आहे, हे असं समजनू काही जण
फक्त त्या वैगुणयचाच अहोराि ववचार करतात. माि, त्यांचं वैगुणय प्रत्यक्ष शरीरात नसून
रुग्णाच्या मानमसकतेत असतं. त्यामुळे हा मनोवववकार ‘Somatoform Disorder’ या
प्रकारात येतो.



www.nirmalvyasanmuktikendra

मायकल जॅक्सन हा गायक प्रमाणेच फॅ्रझ काफ्का हा लेखक मसस्त्ल्व्हया प्लाथ ही
लेणखका आणण ममलमन मन्रो ही अमर्नेिी यांना BDD चा आजार होता.  B. D. 

D.,ची मशकार असलेलल्या जॅक्सनन आपण गोर हदसणयासाठीची शस्िफक्रया करून
घेतले होती.
B. D. D. चे रुग्ण मंिचळ लागल्यासारखा सतत आरशात बघणं, स्वतुःची त्वचा
तपासणी असे प्रकार वारंवार करत असतात. हे सवम लोक आपल्या शरीरातील
वैगुणय लोकांना हदसू नये यासाठी घाबरून घरातच बसतात, नोकरीच्या हठकाणी
जाणं टाळतात, परत परत आरशात बघून खािी करून घेतात; 



गायक

अमर्नेिी
अमर्नेिी

अमर्नेिी
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B. D. D. चे रुग्ण मंिचळ लागल्यासारखा सतत आरशात बघणं, स्वतुःची त्वचा
तपासणी असे प्रकार वारंवार करत असतात. हे सवम लोक आपल्या शरीरातील
वैगुणय लोकांना हदसू नये यासाठी घाबरून घरातच बसतात, नोकरीच्या हठकाणी
जाणं टाळतात, परत परत आरशात बघून खािी करून घेतात; 

तर काही जण माि फारसा संपूणम टाळतात; मेकअप, कपड,े हॅट्स यांन आपला चेहरा
लपवतात; इतरांच्या शरीराच्या र्ागाशी तुलना करतात, सरजी करून घेतात, त्वचेचा
त्वचा ओढून पाहतात, सतत सौंदयमप्रसाधन वापरतात, खूप व्यायाम करतात फकंवा
अनेक वेळा कपडे बदलतात.
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या लोकांचं दसुरे वैमशष्ट्य म्हणज,े त्यांना आपल्यातलं ठराववक वैगुणय कमी
झाले फकंवा आपण तततकेसे वाईट हदसत नाही याची सतत इतरांकडून खािी
करून घ्यायची असते. अथामत, ती खािी झाली, तरी फारच वेळ हटकते. असा
िास होणाऱ्या लोकांमध्ये इतरांना माि काहीच वैगुणय हदसत नाही.

यातल्या 'डीसमॉफफम या ' चा ववचार केला, तर आपण काहीसे कृरुप आहोत असं वाटणं
खूप वेगळं आणण ववचचि नसतं. मानमसक पातळीवर तनरोगी असणाऱ्या अनेक लोकांना
सुद्धा तसं वाटत असतं. माि, प्रत्यक्षात काहीही वैगुणय नसताना आपण आपल्या ( 

आपल्याला अमुक एक वैगुणय आहे या ) मतावर याबद्दल ठाम असणं आणण असं कृरुप
असणं हे कोणाला न सांगता येणयासारखं एक र्यावह संकट आहे असं काही जणांना
वाटायला लागतं
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असं वाटायला लागल,ं तर तो ' डडसमाफफया' समजावा असं मॉसेल्लीनं प्रथम
मांडलं.
असं वाटायला लागल्या नंतर तो माणूस र्यग्रस्त, दखुी आणण अस्वस्थ होतो
आणण त्याला पराकोटीचा िास व्हायला लागतो. त्यामुळे त्या माणसाचं वागणं
बदलत. यानंतर त्या माणसाची मानमसकता नॉममल राहत नाही आणण तो
मानमसक ववकार बनतो. 
तसेच वाचताना, अभ्यास करताना, कोणाशी तरी बोलत असताना; 
थोडक्यात म्हणजे, अष्टोप्रहर त्या व्यक्तीच्या मनात आपल्यात काहीतरी
'डीसमाँफ्रीटी' तनमामण झाली आहे असं र्ीती दाटलेली असते. अशा वेळी
त्यांना ओक्साबोक्शी रडू येतं फकंवा अशा व्यक्ती कोसळतात.
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एखाद्या व्यक्तीला खरोखरच आपल्या वैगुणयाबद्दल कमालीची र्ीती असेल
आणण त्यामुळे त्या व्यक्तीच्या सामास्त्जक आणण वैयस्त्क्तक नातेसंबंधांमध्ये
तणाव येत असतील, तर त्या व्यक्तीला B. D. D. आहे असं D. S.M. नुसार
मानलं जात.ं

असं असलं तरी B. D. D. च्या रुग्णांना फक्त आपल्या शारीररक सौंदयम बद्दलच
काळजी असल्यान ते मुळात मानसोपचारतज्ांला रे्टतच नाहीत. ते त्यांच्या
दखुणयावर जनरल पॅ्रस्त्क्टशनरस, त्वचारोग तज्, दंतवैद्य, प्लास्त्स्टक सजमरी करणारे
डॉक्टसम यांच्याकडे जाऊन आपलं दखुणं ( ! ) बरं करायचा सारखा प्रयत्न करतात.
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. 'तुला काहीही झालेलं नाही' असं समजावून सांगूनही B. D. D. चे
फकत्येक रुग्ण व त्यांच्या 'बबघडलेल्या' अवयावर शस्िफक्रया करायचा आग्रह
आणण हट्ट धरतात. शेवटी सवमजणच काहीच चालत नाही. त्यामुळे B. D. 

D. च्या रुग्णानी काहीही कारण नसताना उगाचच कॉस्मेहटक सजमरी
करणयाच प्रमाणही प्रचंड आहे.





www.nirmalvyasanmuktikendra

Body Dismorphic Disorder (B.D.D.) symptoms

1) काही जणांना आपला तीळ फकंवा मस खूप मोठा झालाय, चेहऱ्यावरचे मुरूम प्रचंड
वाढली आहेत, त्वचेवर डाग फकंवा जखम आहे. चेहऱ्यावर फकंवा शरीरावर खूप जास्त
केस आहेत, डोक्यावरचे केस खूपच ववरळ आहेत, शररराच्या कोणत्याही अवयवाचा
आकार फकंवा मसमेंट्री बबघडलेली आहे, आपण गोररला फकंवा हत्ती सारखे हदसतो असे
प्रकषामने वाटतं.

2) एका महहलेचा तर ततचा चेहरा ओघळून खाली येतोय असं वाटत होतं. काही
स्त्स्ियांना आपल्या स्तनांचा आकार खूप कमी आहे फकंवा जास्त वाटतो, तर पुरुषांना
आपल्या लैंचगक अवयवांचा व्यंग आहे असं वाटत असतं.
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3] साधारणपणे त्वचा, पोट अशा तनरतनराळ्या अवयवांच्या नॉममल असणयाबद्दल
अशा लोकांना शंका असते. आपण काळे आहोत फकंवा आपली त्वचा रखंरखीत
कोरडी आहे, आपले स्तन लहान आहेत, अशा अनेक कल्पना B. D. D.  

झालेल्यांच्या मनात सतत येत असतात.

4] एका अभ्यासावरून त्यातल्या 73% लोकांना त्वचेची वैगुणय, 56 टक्के
लोकांना केसाची वैगुणय, 37 टक्के लोकांना नाकाचे वैगुणय, 20 टक्के लोकांना
डोळ्याचे वैगुणय, 18 टक्के लोकांना पायाचे वैगुणय, 11 टक्के लोकांना हनुवटीचे
वैगुणय, 12 टक्के लोकांना ओठाचे वैगुणय अशी सगळी वैगुणय जाणवलेली
असतात.
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5) B. D. D. झालेल्या रुग्णांपैकी 99 टक्के प्रकरणांमध्ये त्यांच्या मैिीवर
आणण सामास्त्जक संबंधावर पररणाम झाला होता. तर 95 टक्के लोकांनी
स्वतुःला कोंडून घेतलं होतं.

80 टक्के लोकांच्या शाळा फकंवा ऑफफसवर पररणाम झाला होता. 94%  लोकांना
कधी तरी घोर तनराशा आला होत; 26 टक्के लोकांना मानसोपचार ववर्ागात एकदा
तरी र्रती करावं लागलं होतं; 63 टक्के लोकांना केव्हा तरी आत्महत्या करावीशी
वाटली होती आणण 25 टक्के लोकांनी आत्महत्येचा प्रयत्नही केला होता.
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B. D. D. च्या रुग्णांच्या आकषमकतेबद्दल पूवमग्रहदवूषत आणण ववचचि कल्पना
असतात. सौंदयामबद्दल चांगले-वाईट तनकष लावणयाचा त्यांचा दृष्टीकोन गढूळलेला
असतो.

B. D. D. बरोबर अनेकदा रुग्णांना इतरणा मनोववकार ही असतात. त्यांना तीव्र
नैराश् य, ईहटगं डडसऑडमसम असतात. तसेच B. D. D. च्या 60 % ते 94 % रुग्णांमध्ये
तीव्र नैराश् य असतं. त्याचप्रमाणे बऱ्याच जणांना ओ. सी. डी.  ( ओब्सेमसव्ह कंपस्त्ल्सव
डडसऑडमर ) असते. स्वतुःच्या रोगाबद्दल सारखी खािी करून घेणं, वारंवार आरशात
पाहण, स्वतुःची इतरांबरोबर तुलना करणं अशी ओ. सी. डी.  आणण B. D. D. मध्ये
सारखीच लक्षणे आहेत.



वेदना डडसऑडमर ही एक फकंवा अचधक के्षिामध्ये असलेल्या रुग्णाला 
अनुर्वलेली तीव्र वेदना असते आणण ती मानमसक तणावामुळे उद्र्वली 
जाते. वेदना बऱ् याचदा तीव्र असते त्यामुळे ती रुग्णाला योग्य कायम 
करणयापासून अक्षम करते. कालावधी काही हदवसांपयांत फकंवा बऱ् याच 
वषाांपयांत लहान असू शकतो. हा व्याधी कोणत्याही वयात सुरू होऊ 
शकतो आणण मुलींपेक्षा जास्त वेळा मुलींमध्ये होतो.  हा डडसऑडमर बहुधा 
अपघातानंतर, आजारपणाच्या वेळी, वेदना झाल्याने फकंवा मादक 
पदाथाांच्या व्यसनाधीनतेपासून दरू गेल्यानंतर होतो, जो स्वत: चे जीवन 
व्यतीत करतो.
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चचन्हे आणण लक्षणे
तनराशा फकंवा तनराशाची र्ावना;
वाढीव वेदना
अपंगत्व
झोपेचा िास आणण थकवा
सामास्त्जक संबंधांमध्ये व्यत्यय
औदामसन्य आणण चचतंा. 
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वेदना वतमन वेदना डडसऑडमरच्या मानमसक पैलूवर प्रकाश 
टाकते. इतरांच्या ववचारशील व लक्ष देणयाच्या रूपात, आचथमक 
लार्ाद्वारे फकंवा िासदायक उपक्रमांच्या यशस्वी टाळणयाद्वारे प्रततफळ 
हदल्यास वेदनांचे मध्यम लक्षण अचधक वेदनादायक कसे होते हे 
दशमववले जाऊ शकते. जास्त काळजीबद्दलही असेच म्हणता 
येईल. एखादा लहान शारीररक लक्षण तीव्र होऊ शकतो फकंवा तो 
हातनकारक आणण धोकादायक ठरू शकतो जर एखाद्या व्यक्तीने 
तनरंतर शरीर आणण लक्षणांचे मूल्यांकन केले तर ते शारीररक 
ताणतणावाचा सामना करताना ताणतणाव आणण अपायकारक वतमन 
होऊ शकत
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निदाि

डीएसएम-आयव्ही-टीआर तीन कोडडे उप-तनदान तनहदमष्ट करते: मानसशास्िीय 
घटकांशी संबंचधत वेदना डडसऑडमर, दोन्ही मानमसक कारकांशी संबंचधत वेदना 
डडसऑडमर आणण एक सामान्य वैद्यकीय स्त्स्थती आणण सामान्य वैद्यकीय स्त्स्थतीशी 
संबंचधत वेदना डडसऑडमर (जरी नंतरचे उपप्रकार मानमसक ववकार मानले जात 
नाहीत) आणण डीएसएम-आयव्ही-टीआर मध्ये स्वतंिपणे कोड केलेले
आहे). डडस्पेरेतनया, सोमाटायझेशन डडसऑडमर, रूपांतरण डडसऑडमर फकंवा मूड 
डडसऑडमरसारख्या पररस्त्स्थतीमुळे रोगतनदान म्हणून वेदना डडसऑडमर दरू करता येतो. 
[]] रोगाचे तनदान लक्षणे स्पष्ट करणयाच्या चचफकत्सकांच्या क्षमतेवर आणण 
मानमसक प्रर्ावांवर अवलंबून असते. [१]
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★ Managesment :-

Investigation:

Treatment

Investigation:

BSL – Blood Sugar Level

RFT – Renal Function Test

TFT –Thyroid Function Test

USG – Ultrasonography

CT SCAN – Computed Tomography

MRI – Magnetic Resonance Imaging

To R/O  DM/ HTN / Metabolic Disorder Etc.

Other Organic Causes
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Psychology Test-

EPQR – Eysenck Personality Questionnaire Revised

ROR - Rorshach Inkbolt Test

NSQ- Neuroticism Scale Questionnaire
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2)Treatment: - Pharmacotherapy 

Psychotherapy

cognitive Behavior Therapy 

ECT (ELECTROCONVULSIVE THERAPY) 

Psychosocial interventions

Combined  Therapy    
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उपचार पद्धती :-

1. PHARMACOTHERPY

2. COUNSELLING

3. ECT

4. HYPNOTHERAPY

5. TDBS [Transcranial Deep Brain Stimulation]

6. TMS [Transcranial Magnetic Stimulation]
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1.Pharmacotherapy - Antidepressants 

• Selective Noradrenaline Reuptake Inhibitor (NRI) 
Reboxetine

• Serotonin-Noradrenaline Reuptake Inhibitors (SNRIs) –
Duloxetine,Venlafaxine,Desvenlafaxine

• Serotonin-2 Antagonist and Reuptake Inhibitors (SARIs) –
Trazodone, Nefazodone

• Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants (NaSSA) 
– Mirtazapine

• Dopamine and Noradrenalin Reuptake Inhibitors (DNRI) –
Bupropion



मानसिक रुग्ाांच्या नातेवाईकाांनी को्ती काळजी घेतली पासिजे.

1)  गोळ्या व्यवस्थित घतेो का नाही ते पाहणे समोर बसनू खायला स्िसते स्िले पास्हज.े

2)  बाहरे गावी जाताना गोळ्या ज्यािा घऊेन जाणे जेणेकरून औषधे कमी पडणार

नाहीत. 

3) पेशंटच्या वागण्यामध्ये फरक पडला स्कंवा पवूीसारखे वागणे स्िसले तर लगेच

हॉस्थपटलमध्ये घऊेन याव.े

4) पेशंटला पस्हलयांिा आजार झालयास उपचार हे 6 - 8 मस्हने घ्यावे लागतात

िसुऱयांिा आजार झालयास हा कालावधी

4 - 5 वषाापयंत वाढवू शकतो कधीकधी आयषु्यभर उपचार घ्यावे लागतात.

5)  पेशंटचे हात िरिर कापण,े तोतरे बोलण,े जीभ जड होण,ेतोंड वाकडे होण,े डोळे

वर जाणे असा त्रास झालयास ताबडतोब डॉक्टरांना भटेावे.

2.कौससिसलांग
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6) पेशंट जर गोळ्या खात नसेल तर ती एक धोक्याची सचूना आहे असे समजनू डॉक्टरांना भेटावे.

कधीकधी हा त्रास तंबाख,ू मावा, गटुखा, िारू, यामळेु कमी जाथत होऊ शकतो.

7) जर पेशंट गभावती असेल तर डॉक्टरांना कळस्वणे गरजेचे आह.े म्हणजे डॉक्टर सलला ितेील.  पेशंटला जर सिी,     

खोकला, ताप, याचा आजार असेल. तरी मानस्सक आजाराच्या गोळ्या चालू ठेवावे थवतः बंि करू नय.े

8) या संपणूा उपचाराचे उद्दशे असा आहे की पेशंटला त्रास व पेशंटचा इतरांना होणारा त्रास कायमथवरूपी बंि व्हावा.

पेशंट चे जाथत लाड नको स्कंवा रागावणे सदु्धा नको.

9) मानस्सक आजार कोणालाही होऊ शकतो. मानस्सक रुग्णाला लहान मलुासारखे स्कंवा वधृ्िासारखे जपावे ही जबाबिारी

घरच्यांची, नातेवाईकांची व समाजाची आह.े
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१०० मध्ये ३५-३५ % पशेटं ९०-१००% मानस्सक आजार बरे होतात तरीही

पनु्हा आजार होण्याचा धोका असणारच

*१०० मध्ये ३०-३५% पशेटं ६०-९०% बरे होतात.

*१०० मध्ये ३०-३५% पशेटं ४०-६०% स्कंवा त्याहीपके्षा कमी बरे होतात.
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3ECT -

1) मानसिक आजाराच्या पेशांट कररता 1 ते 8 इांजेक्शन अितात. क्वसचतच कािी लोकाांना आठ पेक्षा जास्त इांजेक्शन द्यावे

लागतात.

2) इांजेक्शन देण्यापूवी पेशांटची ईिीजी व रक्त तपाि्ी केली जाते.

3) हृदय रोग तज्ञ, फफफुि रोग तज्ञ (एम डी) अशा बािेरच्या डॉक्टराांना बोलावून हृदय & फफुििाचे कायय व्यवस्तीत 

अिेल तर सफटनेि घेऊन भुल तज्ञ िल्याने आम्िी इांजेक्शन करतो.

4) िे इांजेक्शन िकाळी अितात 6:00 ते 7:00 वाजता तर कधी कधी 10 ते 12 च्या दरम्यान िोतात.

5) पसिले 3 इांजेक्शन िे एक एक सदविाचा अांतराने िोतात. 6) 4 ते इांजेक्शन 3 सदविाच्या अांतराने अिते.

6) 5 वे इांजेक्शन िे 4 सदविाच्या अांतराने अिते.

7) 6, 7, 8 िे इांजेकॅशन 10 सदविाच्या अांतराने अिते.

8) पेशांटला 5 इांजेक्शन नांतर सडस्चाजय केले जाते प् कधीकधी पेशांटला इांजेक्शन पू य् करावेच लागतात.

9) 6, 7, 8 िे इांजेक्शन घरातून येऊन जाऊन केले तरी चालते दर दिा सदविाांनी बोलावले जाते.
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10) इांजेक्शनच्या आदल्या सदवशी रात्री दिानांतर कािी खाऊ सपऊ शकत नािी नािीतर मुलीच्या वेळी

धोका िोऊ शकतो

11) पेशांट व नातेवाईक याांनी इांजेक्शन िाठी ज्यासदवशी इांजेक्शन आिे त्याच्या आदल्या सदवशी

िॉसस्पटल मध्ये पाच वाजेपयंत ये्े आवश्यक आिे त्या सदवशी त्याांची तपाि्ी केली जाते इांजेक्शन

सदवशी यायचे नािी कार् िकाळी इांजेक्शन अिल्यामुळे गडबड अिते. त्यावेळी डॉक्टराांनी पेशांटला

तपािायला वेळ भेटत नािी व योगय तो सन य्य घेता ये्ार नािी.

12) रात्री सतथेच थाांबून दुिऱ्यासदवशी इांजेक्शन झाल्यानांतर दोन तािाांनी पेशांटला कािी त्राि झाला

नािी

तर नाश्ता केल्यानांतर घरी घेऊन जाऊ शकता.

13) 100 मध्ये 90-95 टक्के लोकाांना 8 इांजेक्शन मध्ये फरक पडतो कधी कधी कािी पेशांटला

जास्त इांजेक्शन द्यावे लागतात.
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14) 3 इांजेक्शन झाल्यानांतर 4,5,6,7,8 इांजेक्शन मध्ये अांतर काळ जाते कार्---स्मर्शक्ती

कमी िो्े, गोंधळा िारखे िो्े, लक्षात न राि्े अिे िोऊ शकते यािाठी अांतर ठेवले जाते अिे कािी

त्राि िोतो का? िे डॉक्टर सन य्य घेतात डीचाजय देत नािीत.

15) 4 - 5 चार आस् पाच इांजेक्शन िोईपयंत आप् पेशांटला का िोडत नािी कार्- इांजेक्शनच्या

दरम्यान बोल सकती द्यायची, औषध सकती द्यायची याचा अांदाज घेण्यािाठी त्याांना थाांबून जाते. 

यासशवाय discharge नांतर को्ती औषध द्यावी व को्ती बदलली जावी यािाठी डॉक्टराांना

पुरेिा वेळ समळतो त्यािाठी त्याांना 4 - 5 इांजेक्शन नांतर िोडले जाते.

16) पेशांटला का उपाशी ठेवावे पेशांटला आठ ताि उपाशी ठेव्े गरजेचे अिते इांजेक्शन देण्यापूवी

भूल सदली जाते भूल उतरल्यानांतर पेशांटला उलटी िोऊ शकते पेशांट शुद्धीत निल्यामुळे खाल्लेले असन

बािेर न पडता स्वशन नसलकेत जाते व त्याचा स्विोस्वाि अडथळे येऊ शकतात. जीवाि धोका िोऊ

शकतो.
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4. Hypnotism

पेशांट के िबकॉसशि माई ांड िम पॉसझसटव्ि थॉट्ि देते िै अगर पेशांट के मन मे सनगेसटव्ि थॉट िो िै तो उिको 

िम पॉसझसटव्ि थॉट्ि को ररप्लेि करते िै  6 िे 8 Hypnotherapy के िेशन लगते िै . 

Trancescranial Deep Brain Stimulation [TDBS] 

Transcranial Magnetic Stimulation [ TMS ]

पेशन्ट के जो बे्रि के िर्व (Nerve) सेल्स है उसको स्टटमुलेट करते है स्जसकी र्जह से 
depression कम हो सकता है।

जे पेशांटला सवचार सडपे्रशन मुक्ता येत अितात त्याचां ररलीफ समळावे म्ि्ून िे मशीन लावतो.



Thank You


