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हे मार्िदशिक कशासाठी? 
 

हे मार्वदिवक मनोसामासर्जक अक्षम लोकांच्या (PwPD) काळर्जीर्ाहंूना दैनंसदन र्जीर्नाि आसि PwPD बिोबिच्या 
संबंधाि समसथवि सनिवय समासर्ष्ट किण्याि मदि किण्यासाठी आहे. समसथवि सनिवय ("SDM- Suported 
Decision Making") म्हिरे्ज स्वि: च्या आयुष्याबद्दल, रे्र्रे्र्ळ्या स्तिार्ि आधाि सकंर्ा मदि घेऊन  स्वायत्त 
सनर्र्ी कििे सकंर्ा सनिवय घेिे - रे्ज सर्व लोक दैनंसदन र्जीर्नािील सर्सर्ध परिच्छथथिीमंधे्य कििाि.  
 
भाििासह र्जर्ाच्या बऱ्याच भार्ाि समसथवि सनिवय पद्धिी व्यार्हारिकदृष्ट्या िाबसर्ली र्जाि नाही, सर्िेषि: अपंर् 
व्यक्ीचं्या बाबिीि सकंर्ा PwPD च्या बाबिीि. त्याऐर्र्जी, बहुिेक देि पयावयी सनिवयपद्धिीचा र्ापि कििाि 
ज्यामधे्य PwPD च्या र्िीने, बऱ्याचदा त्या व्यक्ीला संधी सदल्यासिर्ाय  पालक, काळर्जीर्ाह  सेर्ा प्रदािा सकंर्ा 
कायदेिीि पालक सनिवय घेिाि. यामधे्य काही अर्दी सोप्या र्ोष्टी म्हिरे्ज काय परिधान किारे् यापासून काही 
र्जसटल र्ोष्टी - र्जसे सर्सिष्ट मानससक आिोग्य उपचाि समळर्ायचे की नाही, उदाहििाथव सर्द्युिाघाि उपचाि पद्धिी 
(“ECT”) यांचा समारे्ि असिो.  
 
ह्यापलीकरे्, मानससक आिोग्य व्यार्सासयक, सेर्ा प्रदािा आसि काळर्जीर्ाहू अनेकदा  PwPD बद्दल िे अिासकव क, 
अर्ास्तर् सकंर्ा सनिवयक्षमिेचा अभार् असलेले अिा पूर्वग्रहाने पाहिाि. रं्भीि मानससक आिोग्याच्या समस्या 
असलेल्या लोकांना त्यांच्या च्छथथिीमुळे त्यांच्या स्विः च्या र्जीर्नाबद्दल सनिवय घेिे िक्य नाही असा रै्िसमर्ज प्रचसलि 
असिो. याचा परििाम म्हिून PwPD ना  स्विः चे सनिवय घेण्याचे स्वािंत्र्य र्ापिण्याचा आसि त्यांच्या स्वि: च्या 
र्जीर्नार्ि सनयंत्रि ठेर्ण्याचा हक् नाकािला र्जािो. हे स्वायत्तिा र् से्विा ह्या मूलभूि मानर्ी हक्ांचे उलं्लघन 
आहे. 
 
पयावयी सनिवय घेण्याचा उपयोर् - अपंर् व्यक्ीचें रै्िर्िवन आसि दुलवक्ष होण्यापासून संिक्षि कििे अिा चांर्ल्या 
हेिूने केला र्जािो - बहुिेकदा कुटंुबािील सदस्य, काळर्जीर्ाहू आसि सेर्ा प्रदािा त्यांच्या दृष्टीने PwPDच्या सहिाचे 
सनिवय घेिाि पि  असे कििाना PwPD ची इिािक्ी आसि प्राधान्यांचा सर्चाि केला र्जाि नाही, त्याऐर्र्जी 
त्यांच्यासाठी दुसऱ्या व्यक्ीला 'सर्ोतृ्कष्ट' र्ाटिाऱ्या र्ोष्टीरं्ि सनिवय घेिला र्जािो.  
 
समसथवि सनिवय पद्धिी PwPD व्यक्ीसंाठी त्यांचे स्वािंत्र्य आसि कायदेिीि क्षमिा सटकरू्न ठेर्ण्यास मदि कििे. 
समसथवि सनिवय पद्धिी ह्या प्रमािामुळे िाष्टर े सनिवय घेिे हा हक् घोसषि करून ,आसि त्यािील कायदेिीि 
पालकत्वाखालील पयावयी सनिवयाची सोय बंद करून मानर्ी हक्ांच्या किवव्याची पूिविा कििाि.  
 
संयुक् िाष्टर ाची सदव्यांर् मानर्ी हक् परिषद ("CRPD – Convention of Rights of Person with 
Disabilities") आसि भाििाचा Mental Healthcare Act 2017 (MHCA 2017 -मानससक आिोग्य सेर्ा 
कायदा) ह्यामधे्य समसथवि सनिवय पद्धिीच्याा आदेिचा समारे्ि आहे. CRPD च्या मार्वदिवक ित्वांमधे्य स्वायत्तिा 
आसि स्वािंत्र्य, सन्मान आसि भेदभार् न कििे, समार्जाि सहभार् आसि समारे्ि आसि समानिा आसि मानर्ी 
सर्सर्धिेबद्दल कृिज्ञिा हक् यांचा समारे्ि आहे. समसथवि सनिवय पद्धिी PwPD च्या सनिवय प्रसक्रयेि ही िते्त् 
समासर्ष्ट किण्याच्या अनेक मार्ाांपैकी एक आहे. हे  मुख्यते्व CRPDच्या अनुिेद 12 पासून प्राप्त झाले आहे. 
त्यानुसाि अपंर् व्यक्ीनंा  कायद्यासमोि इिि व्यक्ीपं्रमािेच समान मान्यिा समळिे. अपंर्ांच्या हक्ांर्ि काम 
कििाऱ्या ससमिीच्या मिे  - र्जी देि ह्याचे पालन कििाि का ह्याची देखिेख किण्यासाठी र्जबाबदाि आहे - सनद 
१२ नुसाि समसथवि सनिवय हे आिोग्यसेर्ा आसि उपचाि ह्यासकट र्जीर्नािील सर्व के्षत्राि आर्श्यक आहेि. 
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MHCA 2017 नुसाि भाििाि काळर्जीर्ाहू, मानससक आिोग्य व्यार्सासयक आसि सेर्ा प्रदात्यांना मानससक 
आिोग्य सेर्ा आसि उपचाि प्रदान कििाना PwPD साठी समसथवि सनिवय पद्धिीच्या अंमलबर्जार्िीची खात्री कििे 
बंधनकािक आहे. िथासप, एसर्ीएम सामान्यि: भाििाि र्ापिल्या र्जाि नसल्याने, या मार्वदिवकाचे लक्ष्य 
काळर्जीर्ाहकांना एसर्ीएम म्हिरे्ज नक्ी काय हे समर्जार्िे  आसि पीर्बू्ल्यपीर्ीना स्वायत्त सनिवयक्षमिेसाठी 
आर्श्यक िंत्रांनी सुसज्ज किायला मदि कििे हे आहे 
 
 

सारांि  
 

रे्र्रे्र्ळ्या पािळीच्या आधाि 
सकंर्ा मदिीने स्वायत्त सनर्र् 
सकंर्ा सनिवय घेिे - रे्ज आपि 
सर्ळे दैनंसदन र्जीर्नाि कििो   

 

आंिििाष्टर ीय आसि िाष्टर ीय कायदा 
असूनही भाििाि मानससक समस्या 
असिाऱ्यांसाठी समसथवि सनिवय 
पद्धिीची अंमलबर्जार्िी नाही 

 

हे मार्वदिवक सेर्ा प्रदात्यांना  समसथवि 
सनिवय पद्धिी समरू्जन घेऊन दैनंसदन 
र्जीर्नाि PwPD चे समथवन किायला 
धोिि प्रथथासपि किायला  मदि किेल 
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महत्त्वप र्ि  सूंज्ञा 
PwPD (मनोसामाणर्क अक्षम): मानणसक आर्जािपि सकंर्ा मानससक आिोग्याच्या समस्या असिािी व्यक्ी, 
र्जी त्यांच्या सभोर्िालच्या र्ािार्ििािील सर्सर्ध अर्थळ्यांमुळे  दैनंसदन आयुष्यांि इििांप्रमािे भार् घेण्यास 
असमथव आहे   
 

णनिजय घेिे: एखादी र्ोष्ट मासहि करून घेण्याची, सिचे परििाम  समर्जण्याची आसि स्विः ची सनर्र् आसि पसंिी 
व्यक् किण्याची प्रसक्रया 
 

क्षमता: एखाद्याच्या र्जीर्नार्ि परििाम घर्सर्िाऱ्या र्ोष्टीसंर्षयी सनिवय घेण्याची क्षमिा. क्षमिेि िीन सभन्न क्षमिा 
समासर्ष्ट आहेि: (i) सनिवय घेण्यासाठी आर्श्यक मासहिी समरू्जन घेण्याची क्षमिा (ii) संभाव्य सनिवयाचे र्ार्जर्ी परििाम 
समरू्जन घेण्याची क्षमिा आसि (iii) आपि घेिलेला  सनिवय दुसऱ्यांपयांि पोचर्ण्याची क्षमिा   
 

कायदेिीर क्षमतााः  हक् असण्याचा आसि असे हक् र्ापरून कायदेिीि सनिवय घेण्याबद्दलची कायदेिीि च्छथथिी 

 

व्यक्तित्व : सर्चाि, भार्ना, धे्यय आसि से्विा असिािी स्विंत्र व्यक्ी म्हिून मान्यिा 

 

पयाजयी णनिजय: सनिवय घेण्याची पद्धि ज्यामधे्य एक व्यक्ी दुसऱ्या व्यक्ीसाठी,  सर्जला सनिवयक्षमिा नाही असे रृ्हीि 
धिले आहे, सनिवय घेिे 

 

पालकत्व: पयावयी सनिवयाचा पािंपारिक स्वरूप  ज्यायोरे् पालक, पयावयी पालक सकंर्ा कोटावने सनयुक् केलेली व्यक्ी   
दुसऱ्याच्या, सहसा मानससक सकंर्ा बौच्छद्धक असमथविा असिाऱ्या  व्यक्ीचं्या र्िीने  र्िीने सनिवय घेिे 

 

समणर्जत णनिजय घेिे: स्विः च्या आयुष्याबद्दल सर्सर्ध स्तिाच्या मदिीने सनर्र् कििे सकंर्ा सनिवय घेिे - रे्ज आपि 
कायम सर्सर्ध दैनंसदन सनत्याच्या परिच्छथथिीि कििो. मानससक स्वास्थ्याच्या संदभावि, असा आधाि  PwPD ना 
सर्श्वासािल्या व्यक्ीकरू्न, सर्िेष िंत्रज्ञानामधून सकंर्ा कायदेिीि साधनांमधुन समळू िकिो  - रे्ज सनिवय घेिे अर्घर् 
असिाना त्यांचे प्राधान्य व्यक् किायला  मदि कििाि 

 

अिव्हान्स िायरेक्तिव्ह: भसर्ष्यािील घटनेच्या ियािीसाठी बनसर्लेले रै्यच्छक्कृि उपचाि योर्जना. PwPD, र्जि 
भसर्ष्याि मानससक अस्वास्थ्यामुळे स्विः ला सनिवय घेिा आले नाहीि िि अिा रे्ळेसाठी आधीच  उपचाि प्राधान्य 
व्यक् किण्यासाठी आर्ाऊ सनदेि  र्ापरू िकिाि 

 

णनयुि प्रणतणनधी: कोिीही व्यक्ी (पालक, र्जोर्ीदाि, भारं्रं्, समत्र सकंर्ा व्यार्सासयक) ज्यार्ि PwPD चा सर्श्वास आहे 
आसि ज्याची PwPD ने मानससक आिोग्याबद्दल प्रसिसनसधत्व किायला आसि सनिवय घेण्याि साहाय्य किायला सनर्र् 
केली आहे 
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निर्िय घेरे् म्हर्जे काय? 

 

आपि सर्व रे्ळोरे्ळी सनिवय घेि असलो ििी आपल्यापैकी बिेचर्जि कधीच हे सनिवय आपि कसे घेिो याचा सर्चाि 
किि नाहीि. सनिवय घेण्याची प्रसक्रया खूप सोपी र्ाटिे. "हा सनिवय आपि कसा घेिला" ह्याचा सर्चाि न कििा 
आपि दििोर्ज िेकर्ो सनिवय  घेि असिो  

  

 

 

 

िुम्हाला मोटिसायकल खिेदी किायची आहे पि कोििे मॉरे्ल सर्ोत्तम आहे याची खात्री नाही. आपि 
आपल्यासाठी योग्य अिी काही मॉरे्ल्स पहािा , कुटंुब आसि समत्रांचा सल्ला घेिा आसि आपि सर्चाि किि 
असलेल्या मॉरे्लर्ि आपल्या मेकॅसनकिी र्प्पा माििा. सनर्र्ीबंाबि असधक संिोधन आसि मासहिी र्जमा करून 
कुटंुब, समत्र आसि मेकॅसनक करू्न उपलब्ध झालेल्या सल्ल्ांर्रून आपि मोटािसायकल B खिेदी किण्याचा 
सनिवय घेिा. 

िुम्हाला टीव्ही खिेदी किायचा आहे पिंिु टीव्हीच्या सध्या बार्जािाि उपलब्ध आहेि प्रकािांिी िुम्ही परिसचि 
नाही. िुमचा एक चांर्ला समत्र टीव्हीच्या दुकानाि  काम कििो आसि त्याला आपल्या पसंिीची चांर्ली र्जाि 
आहे. त्याच्यािी सल्लामसलि केल्यार्ि िो सर्सर्ध उपलब्ध पयावयांबद्दल सांर्िो - हाय रे्सफनेिन, फॅ्लट स्क्रीन, 
इ. िुमच्या आर्र्ीसनर्र्ीरं्ि उपलब्ध असलेले पयावय र्जािून घेिे, िुमच्या समत्राने सुचर्लेल्या चाि पयावयांपैकी 
एक पयावय - D िुम्ही सनर्र्िा 
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र्िील प्रसंर्ािील मोटािसायकल B सकंर्ा टीव्ही द खिेदीचे सनिवय हे दैनंसदन 
र्जीर्नाि आपि सर्ळेच इििांच्या आधािाने सनिवय कसे घेिो ह्याचे उदाहिि 
आहे. ज्याि र्जिी आपि इििांनाच सल्ला घेिला ििी अंसिम सनिवय आपली इिा 
आसि प्राधान्य ह्यार्ि अर्लंबून असिाि. सनिवय घेण्याची प्रसक्रया िीन टप्प्प्याि 
सर्भार्िा येिेे 

 

चरि १. माणहती आणि संदभज समरू्न घेिे  

कुठलाही सनिवय घेण्यासाठी मासहिी आसि संदभव असिे आर्श्यक आहे. 
उदाहििाथव परिधान किण्यासाठी कपरे् सनर्र्िाना हर्ा किी आहे आसि 
त्या सदर्साचे सनयोसर्जि उपक्रम काय आहेि हे मासहि असिे उपयुक् आहे. 
हर्ामान अंदार्जाच्या अनुिंर्ाने योग्य पोिाख सनर्र्ण्यास मदि होिे आसि 
सनयोसर्जि उपक्रम ही सनर्र् किण्यासाठी योग्य संदभव पुिर्िाि. कामाला 
र्जािानाच्या पोषाखाची सनर्र् सह सामासर्जक मेळाव्याला र्जायच्या सनर्र्ीपेक्षा 
रे्र्ळी असू िकिे  

 

चरि 2: पररिाम समरू्न घेिे 

एकदा सनिवयाच्या अनुिंर्ाची मासहिी आसि संदभव समर्जला सक सनिवयाचे कंर्ोिे - र्जसे िाखार्ी से्वटि घालायचा सक 
सपर्ळा हे ठिर्ारे् लार्िे. िंर्ाची सनर्र् हा एकच सर्चाि करून चालि नाही त्यासंबंसधि सनर्सर्ि इिि बाबीही असू 
िकिाि. उदाहििाथव िाखार्ी आसि सपर्ळा दोन्ही िंर् योग्य आहेि. पि सपर्ळ्या से्वटि ला र्जास्त मोठे च्छखसे आहेि. 
सपर्ळ्या से्वटिची सनर्र् केली िि िुम्ही िुमचे पाकीट, सकल्ल्ा आसि फोन सुद्धा त्याि ठेऊ िकिा आसि िाखार्ी से्वटि 
घािला िि पाकीट, सकल्ल्ा आसि फोनसाठी रे्र्ळी सपिर्ी घ्यार्ी लारे्ल. 

 

चरि 3: णनविीवर कृती 

िाखार्ी सकंर्ा सपर्ळा से्वटि परिधान किण्याचे फायदे आसि िोटे सर्चािाि घेऊन िुम्ही िाखार्ी से्वटि घालण्याचा सनिवय 
घेिा कािि आपले सामान आपल्या च्छखिाि ठेर्ण्यापेक्षा रे्र्ळ्या सपिर्ीिुन  नेिे िुम्हाला असधक सुिसक्षि र्ाटिे 

 

र् ूंतार् ूंतीचे निर्िय 
 

प्रते्यक सनिवय हा कमीअसधक  रंु्िारंु्िीचा सकंर्ा महत्त्ाचा असिो. काही सनिवय खूप सोपे असिाि र्जसे की पोिाख 
सनर्र्िे. इिि सनिवय असधक च्छिष्ट असिाि सकंर्ा त्यांचे परििाम महत्वाचे असू िकिाि  - र्जसे की रै्द्यकीय उपचाि 
सनर्र्िे. एखाद्या व्यक्ीला सनिवय घेण्यासाठी लार्िािा आधाि हा िी व्यक्ी आसि सनिवयायची िीष्टिा ह्यार्ि अर्लंबून 
असिो. च्छिष्ट सनिवयांसाठी मासहिी समळर्िे, सनिवयांचे परििाम समरू्जन घेिे आसि सनिवयासाठी योग्य समथवन समळर्िे 
यासाठी र्जास्तही रे्ळ लार्िो. हे सर्िेषिः  मानससक स्वास्थ्याच्या संदभावि खिे आहे. प्रते्यकाची मासहिी र्जमार्िे , परििाम 
समरू्जन घेिे, संर्ाद साधिे आसि सनिवयार्ि कृिी कििे ह्याची क्षमिा रे्र्ळी असल्याने सनिवय घेिे सह एक प्रसक्रया असू 
िकिे. पुढील उदाहििाचा सर्चाि किा 

 
 

आकृिी 1: णनिजय घे ा ा प्रणक्रयेतील पाय या  

परििाम 
समरू्जन 
घेिे 
 

मासहिी आसि 
संदभव समरू्जन घेिे 

सनर्र्ीर्ि 
कृिी 
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कधीकधी रूपप्रमािे, आपल्या सर्ाांनादेखील मासहिीपूिव सनिवय घेण्यासाठी असधक रे्ळ आसि मदिीची आर्श्यकिा 
भासू िकिे. र्िरे्जनुसाि आधाि मासर्िल्याने आपल्याला असधक मासहिीपूिव सनिवय घेिा येिाि. सनिवय घेिाना सकिीही 
मदि लार्ली ििी अंसिम सनिवय आपि स्वायत्तपिे स्विंत्र व्यक्ी म्हिून कििो. सनिवय घेण्याची प्रसक्रया सह बिेचदा 
(सकमभाऊंना नेहमीच) भार्नांसन प्रभासर्ि होऊन अरू्जन च्छिष्ट होऊ िकिे . बहुिेक रे्ळा सनिवय घेिे हा िासकव क सकंर्ा 
िकव िुद्ध अभ्यास मानला र्जाऊ िकि नाही. सकंबुहना, िकव हीन सकंर्ा र्ाईट सनिवय घेिे हा मानर्ी अच्छस्तत्वाचा एक भार् 
आहे 

SUMMARY 

काही सनिवय खूप सोपे असिाि , र्जसे 
की परिधान किण्यासाठी कपर् 
सनर्र्िे. इिि सनिवय र्जास्त च्छिष्ट 
महत्वाचे आसि महत्वाच्या परििामाचे 
असू िकिाि र्जसे रै्द्यकीय उपचाि 
सनर्र्िे 

 

एखाद्या व्यक्ीला सनिवय घेण्यासाठी 
लार्िािी मदि सह त्या व्यक्ीर्ि 
आसि सनिवयाच्या च्छिष्टिेर्ि अर्लंबून 
असिे.  

 

भार्ना, अनुभर् आसि उदे्दि 
ह्यांचा आपल्या सनिवयांर्ि प्रभार् 
होि ेो 

  

सोनू आसि रूप दोघांनाही कॅन्सिचे सनदान झाले आहे. सोनू र्ॉक्टि आहे, सिची च्छथथिी आसि उपचािांचे उपलब्ध 
पयावय सिला चांर्ले समर्जिाि. रूप हे  र्ॉक्टि नाहीि आसि त्यामुळे झालेले सनदान त्याला सििके व्यर्च्छथथि 
समर्जि नाही. उपचािाचा मार्व ठिर्िाना, सोनू सिच्या र्ॉक्टिांचा सल्ला घेऊन त्वरिि सनिवय घेऊ िकिे पि 
रुपाला त्याच्या च्छथथिीबद्दल आसि उपचािांच्या पियाबद्लर्जािून घेण्यासाठी असधक रे्ळ लारे्ल. रूपला त्यांच्या  
र्ॉक्टिांिी बोलण्याि र्जास्त रे्ळ घालर्ायला आर्रे्ल ज्यामुळे िो कुठले उपचाि किायचे ह्याबद्दल मासहिीपूिव 
सनिवय घेऊ िकेल. अखेिीस सोनू आसि रूप दोघेही स्वायत्त आसि मासहिीपूिव सनिवय घेउ िकिाि, र्जिी सनिवय 
घेण्याची प्रसक्रया सोनूच्या िुलनेि रूप साठी र्जास्त कठीि आसि रे्ळ घेिािी असेल. 
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समर्थित निर्िय घेरे् म्हर्जे काय? 

 

 

 

1. समणर्जत णनिजय पद्धती 
 

दैनंसदन सनिवय घेिे हे मासहिी आसि परििाम समरू्जन घेिे आसि सनर्र्ीिुन प्राधान्य व्यक् कििे ह्याची प्रसक्रया आहे. 
काही रे्ळा या प्रसक्रयेि इििांकरू्न समथवन मार्ण्याची र्िर्ज लारू् िकिे. मार्ील उदाहििांमधून व्यक् केल्याप्रमािे 
समसथवि सनिवय हे नेहमीच्या  सनिवय घेण्यासािखेच आहे - फक् काहीरे्ळा एखाद्याला सनिवय घेण्यासाठी आसि िे व्यक् 
किण्यासाठी  सर्िीष्ठ मदिीची र्िर्ज लारू् िकिे उदा. PwPD साठी कायदेिीि साधनांचा र्ापि, सर्श्वसनीय व्यक्ी 
सकंर्ा सहाय्यक व्यक्ी  . खालील उदाहिि  स्पष्ट कििे सक एखाद्या PwPD साठी समसथवि सनिवय पद्धिी किी असू 
िकिे  

 

2. सवोत्तम स्वारस् 
  

पयावयी सनिवय पद्धिी सहसा “सर्ोत्तम सहिसंबंध ” या ित्त्ार्ि कायव कििे. ज्यामधे्य मानससक आर्जाि असिाऱ्या 
व्यक्ीच्या र्िीने सनिवय घेिािी व्यक्ी त्यांना त्या व्यक्ीच्या र्ाटिाऱ्या "सर्ोत्तम सहि." ह्यार्ि अर्लंबून सनिवय घेिे. 
खालील उदाहििाचा सर्चाि किा:  

 

िारू्जलला रं्भीि मानससक आिोग्य समस्या आहे. सिच्या पालकांना र्ाटिे की िारु्जलला उपचािांची आर्श्यकिा आहे 
अन्यथा सिची च्छथथिी असधकच सबघरे्ल. त्यांनी िारू्जलला उपचािासाठी सिच्या संमिीसिर्ाय रुग्णालयाि दाखल केले 
कािि त्यांना र्ाटिे सक रुग्णालयाि उपचाि समळर्िे हे सिच्या सहिाचे आहे. िारु्जलला रुग्णालयाि दाखल व्हायची 
इिा नाही, सिला घिीच  उपचाि कििे पसंि आहे. पयावयी सनिवय घेण्याच्या दृसष्टकोनािून िारू्जलचे पालक सिच्या 
इिेसर्रूद्ध  सिला लर्कि बिे र्ाटारे् म्हिून रुग्णालयाि दाखल किण्याचा  सनिवय घेऊ िकिाि. 

पूर्जाला च्छस्कझोफे्रसनया आहे. योग्य पोषाखाची सनर्र् किण्याचे सनिवय सिला अस्वथथ कििाि. रे्जव्हा सिची आई 
सिला कपरे् सनर्र्ण्यास सांर्िे पूर्जाला सचंिाग्रस्त आसि अस्वथथ र्ाटिे. पूर्जाला सिच्या पोिाख सनर्र्ण्याच्या 
सनिवयाि पासठंबा देण्यासाठी सिची आई पोिाख सनर्र्ण्याची प्रसक्रया लहान पायऱ्यांमधे्य सर्भार्िे. िी पूर्जाला 
सर्चाििे की सिला कोििा िंर् घालायला आर्रे्ल. पूर्जाच्या उत्तिार्ि आधारिि सिची आई त्या िंर्ाचे सर्व 
पोिाख पुर्जासमोि मांर्िे. पूर्जा मर् त्यापैकी सिला काय आर्रे्ल िे सनर्र्िे. सनिवय घेण्याची प्रसक्रया लहान 
पायियांमधे्य सर्भारू्न पूर्जाची आई पूर्जाला सिच्या प्राधान्याप्रमािे सनिवय  घेण्यास मदि कििे. 

 

िारु्जल ही श्रर्िदोष असलेली व्यक्ी आहे. िी  सिच्या  मार्िीबिोबि िाहिे , र्जी सिची  कायदेिीि पालक देखील 
आहे. िारु्जलने सिक्षि संपल्यार्ि नोकिी किण्याऐर्र्जी  घिीच िाहिे चांर्ले असा मार्िीचा सर्श्वास आहे. िारु्जलला 
मात्र सिक्षि पूिव केल्यानंिि नोकिी िोधण्याऐर्र्जी मुलांबिोबि काम किायला आर्रे्ल 
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अिा प्रकािे, दुसऱ्या व्यक्ीच्या र्िीने त्यांच्या "सर्ोत्तम सहिासाठी" सनिवय घेिे हे त्या व्यक्ीच्या  प्रत्यक्षाि इिेच्या 
सर्रुद्ध र्जाऊ िकिे. एक "सर्ोत्तम सहि" सनिवय हा व्यक्ीच्या इिा आसि प्राधान्यांिी संघषव करू िकिो आसि 
त्यांना स्विः चे सनिवय घेण्याचा असधकािापासून रं्सचि करू िकिो. 

 

3. इच्छा आणि प्राधान्य   
 

 दैनंसदन र्जीर्नाि लोक अनेक पयावयांची सनर्र् कििाि. कुठला पोिाख परिधान किार्ा, कुठे काम किारे्, कधी 
आसि कोित्या प्रकािचा उपचाि एखाद्या आर्जािासाठी घ्यार्ा र्रै्िे. या सनर्र्ी कििाना लोकांचा सनिवय ( PwPD 
सकट) त्यांच्या प्राधान्यार्ि  आधारिि असिो, र्जसे की त्यांना कोििा िंर् आर्र्िो, त्यांना कोििे अन्न आर्र्िे, 
त्यांच्यासाठी अथवपूिव काम काय आहे आसि त्यांना कोित्या प्रकािचे उपचाि पसंि आहेि.  समसथवि सनिवय 
पद्धिीनुसाि PwPD द्वािे घेिलेला कोििाही सनिवय त्यांची इिा आसि प्राधान्य ह्यार्ि सनधावरिि असिे आर्श्यक 
आहे. एखाद्या व्यक्ीच्या इिा आसि प्राधान्च्च्य त्यांचे व्यच्छक्मत्व, रै्यच्छक्क श्रद्धा, र्जीर्नमान आसि त्यांना काय 
अथवपूिव सकंर्ा मौल्यर्ान र्ाटिे ह्यार्ि अर्लंबून आहेि 

 

मार्ील उदाहििाि समसथवि सनिवय घेण्याच्या दृष्टीकोनािून , िारु्जने रुग्णालयाि दाखल व्हायचे सक नाही (िारू्जlची 
इिा). आसि कुठल्या प्रकािचे उपचाि घ्यायचे (िारू्जलची प्राधान्य)  हे िारू्ज ठिरे्ल. या सनिवयासाठी िारू्जला  काही 
मदिीची र्िर्ज परू् िकिे - उदाहििाथव, रुग्णालयाि दाखल होण्याची र्िर्ज स्पष्ट कििे -  

रुग्णालयाि प्ररे्ि घेण्याचे परििाम आसि प्ररे्ि न घेिल्यास असिािे पयावय. ह्या बाबिीि आर्श्यक मासहिी र्ोळा 
केल्यानंिि, कायदेिीि पालकांचा सल्ला ऐकून आसि सनिवयाचे परििाम समरू्जन घेिे, िारू्जल ठिरू् शकतो सक 
रुग्णालयाि  दाखल व्हायचे सक पयावयी उपचािपद्धिीला प्राधान्य द्यायचे 

 

SUMMARY 

PwPD चे सेर्ा प्रदािे, कुटंुब सदस्य, 
समत्र, आसि सहकािी प्रदािे यांची 
र्जबाबदािी आहे सक PwPD ना 
सनिवय घेण्यासाठी सर्व साहाय्य समळिे 
आसि त्यांच्या सहिासाठी आपि 
सनिवय घेण्यापेक्षा त्यांची इिा आसि 
प्राधान्य याचा मान िाखला र्जािो   

 

PwPDना  इिि लोकांप्रमािेच त्याचे 
सनिवय घेण्यासाठी मदि लारू् िकिे.  
मोठे सनिवय (उदा.,उपचाि कधी 
घ्यारे्ि ) आसि लहान (उदा. काय 
परिधान किारे् ). मदि सकंर्ा 
समथावची पािळी सह व्यक्ी आसि 
सनिवय किाबद्दल आहे ह्यार्ि 
अर्लंबून सभन्न असू िकिे . 

 

इिा आसि प्राधाने्य हे नेहमीच 
"सर्ोत्तम सहि" ह्यापेक्षा महत्वाचे 
आहे 

 

 

 



12 
 

 

4.  समणर्जत णनिजय घे ाचे उणिषे्ट 

 

 

 

 

5. णनिजय घे ाचे सातत्य 

 

समसथवि सनिवय हे सनिवय घेण्याच्या प्रकािाि  साित्य आििे . हे सनिवय घेण्याचा प्रकािािील सर्ावसधक स्विंत्र प्रकाि नाही, 
पिंिु िो रै्यच्छक्क स्वायत्तिा आसि स्विः ची सदिा सनर्र्िे यास कमीि  कमी प्रसिबंधात्मक आहे. समसथवि सनिवय हे 
कोििीही मदि सकंर्ा समथवन न घेिा सनिवय घेिे आसि पयावयी सनिवय घेिे, ज्याद्वािे व्यक्ीची सनिवय  क्षमिा र्िलीच 
र्जाि नाही, ya donhi chya मधे्य येिे.  

समणर्जत णनिजय 
पद्धतीचे उणिष्ट 

सर्सर्ध प्रकािचे समथवन देऊन 
सनिवय घेण्यास प्रोत्साहन द्या आसि 
"िकव संर्ििा" सह सनिवय घेण्याची 
पूर्वअट असण्याला आव्हान द्या 
 

 PwPD स्विः  सनिवय घेि 
आहेि आसि इिि लोक 
त्यांच्या र्िीने सनिवय घेि 
नाहीि ह्याची खात्री किा 

 PwPD are aking their 

र्बू्ल्यपीर्ीला त्यांची स्वायत्तिा, 
कायदेिीि क्षमिा आसि 
व्यच्छक्मत्व र्ापिण्यासाठी सक्षम 
किा 

सनिवयाची अचूकिा सकंर्ा चूक 
बघण्याऐर्र्जी सनिवयाकरे् 
असधकाि म्हिून बघिे र्िरे्जचे 
आहे 

कायदेिीि पालकत्व यासािखे 
‘पयावयी/ दुसऱ्याच्या र्िीने सनिवय 
घेण्याच्या पद्धिी बदला बदला 

आकृती 2: समणर्जत णनिजय पद्धतीचे उणिष्ट  
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6. मानणसक आरोग्य सेिे कायदा, 2017 अंतर्जत समणर्जत णनिजय-घेिे 

 

 

 

2017 मधे्य लारू्, मानससक आिोग्य सेर्ा  कायदा ("MHCA 2017") ya हक्ांर्ि आधारिि दृसष्टकोन स्वीकाििो. ह्या 
कायद्यानुसाि मानससक स्वास्थ्याच्या र्जपण्यासाठी , मानससक आिोग्य आसि उपचािांचे सनयमन किण्यासाठी समसथवि 
सनिवय पद्धिी असनर्ायव आहे. MHCA 2017 क्षमिा परिभासषि किि नाही पिंिु  कायद्याच्या कलम 4 (1) नुसाि 
व्यक्ीला  (PWPD सह) त्यांच्या मानससक आिोग्य सेर्ा आसि उपचाि याबाबि सनिवय घेण्याची क्षमिा आहे असे मानले 
र्जाईल र्जि त्या व्यक्ीकरे् खालील क्षमिा असिील. 

 

• निर्िय घेण्यासाठी र्िज असर्ािी सूंबूंर्धत माहहती जस ेउपचाि, रुग्र्ालय दाखला, वैयक्ततक समथिि 

समज ि घेर्े. अशी माहहती त्या व्यततीला समजेल अशा सोप्या भाषेत ककूं वा साूंकेनतक भाषेत अथवा 
दृश्य साधिेे े(visual aids) ककूं वा इति साधिाूंद्वािेड हदली पाहहज े

•  निर्ियाच्या ककूं वा अनिर्ाियाच्या उपचाि, रुग्र्ायालयात दाखल होर्े ककूं वा वैयक्ततक सहाय्य ह्यावि 

होर्ाऱ्या कोर्त्याही वाजवी आणर् अपके्षित  परिर्ामाची प्रशूंसा किर् े

• • (I) भाषर् (ii) अर्भव्यतती  (iii)हावभाव ककूं वा इति कोर्तहेी साधि ह्या द्वािे निर्िय कळवता येर् े

 

हा कायदा समसथवि सनिवयाचा हक् असधसनयमनाच्या द्वािे आसि आर्ाऊ सनदेि आसि नामांसकि प्रसिसनधी अिा 
िििुदीदं्वािे प्रथथासपि कििो. ह्यामुळे PwPD  त्यांच्या क्षमिेचा र्ापि करून स्विः च्या मानससक स्वास्थ्य आसि 
उपचाि ह्याबद्दल  इिा आसि प्राधान्य व्यक् करू िकिाि  

 

 

 

आकृती 3: निर्णय घेण्याच ेिातत्य 
 

िमर्णिासििाय 
निर्णय घेरे्

िमर्र्णत निर्णय

पयाणयी निर्णय 
घेरे्
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आर्ाऊ णनदेि (एिी- AD – Advance Directive) 

 

MHCA 2017 मधील िििुदीनुसाि १८ र्षावर्िील प्रते्यक व्यक्ीला , िे PwPD आहेि की नाही याची पर्ाव न 
कििा, स्वि: साठी आर्ाऊ सनदेि किण्याचा असधकाि आहे. आर्ाऊ सनदेि सह एखाद्या व्यक्ीस मानससक आर्जाि 
झाला आसि  उपचािासर्षयी सनिवय घेण्याची क्षमिा नसेल िि त्या व्यक्ीने मानससक उपचािांबद्दल काय सनिवय 
घ्यारे्ि यासर्षयी  एक सलच्छखि घोषिा आहे. त्यांच्या आर्ाऊ सनदेिांमधे्य लोक उपचाि, काळर्जी आसि लार्िािे 
समथवन सनसदवष्ट करु िकिाि. याव्यसिरिक्, िे कुठल्या प्रकािचे उपचाि सकंर्ा काळर्जी पयावय नकोि सकंर्ा त्यांना 
कसे र्ार्र्ले र्जारे्  (सकंर्ा न र्ार्र्ले  र्जारे्  हेही  सनसदवष्ट करू िकिाि. अिा प्रकािे, आर्ाऊ सनदेि हे PwPD 
साठी मानससक आिोग्य सेर्ा आसि उपचाि त्यांच्या इिेनुसाि आसि प्राधान्यांनुसाि सदले र्जािील सुसनसिि कििाि  
आर्ाऊ सनदेिाद्वािे व्यक्ी नामांसकि प्रसिसनधीचंी नेमिूक करू िकिाि    

 

आर्ाऊ सनदेि रै्ध मानले र्जाण्यासाठी िे नोदंिीकृि असिे आर्श्यक आहे. आर्ाऊ सनदेि रै्ध मानले 
र्जाण्यासाठी िे बंसधि मानससक आिोग्य पुनिार्लोकन मंर्ळ ("MHRB") यांच्याकरे् नोदंिीकृि असिे आर्श्यक 
आहे . एकदा आर्ाऊ सनदेिांची नोदंिी झाली आसि उपचाि सुरू किण्यापूर्ी मानससक आिोग्य सचसकत्सकांना 
आर्ाऊ सनदेिांची प्रि सदली रे्ली असेल िि त्यांना त्यानुसाि उपचाि प्रदान कििे बंधनकािक आहे. एकापेक्षा 
र्जास्त आर्ाऊ सनदेिांच्या प्रसि असल्यास सर्ळ्याि नर्ीन सनदेि व्यक्ीच्या इिा आसि प्राधान्यासाठी रै्ध 
आसिप्रसिसनधीक मानला र्जाईल. अिी व्यक्ी पिि सक्षम झाल्यार्ि आर्ाऊ सनदेि लारू् होि नाही.  

 

आर्ाऊ सनदेिाचे पुनिार्लोकन केले र्जाऊ िकिे सकंर्ा मानससक आिोग्य सचसकत्सक/ व्यार्सासयक , काळर्जी 
घेिािा सकंर्ा नािेर्ाईक त्याला MHRB समोि  खालील परिच्छथथिीि आव्हान देऊ िकिाि  

i आर्ाऊ सनदेि  व्यक्ीने त्यांच्या स्वि: च्या इिेने ियाि केले  नव्हिे  

ii आर्ाऊ सनदेि र्जािी केल्यापासून परिच्छथथिीि बदल आहे  

iii सनिवय घेण्यासाठी त्या व्यक्ीस सदलेली मासहिी अपुिी आहे  

iv व्यक्ीकरे्  आर्ाऊ सनदेि ियाि कििाना मानससक आिोग्यसेर्ा आसि उपचािांचा सनिवय घेण्याची सनिवय 
क्षमिा नव्हिी  

v आर्ाऊ सनदेि कायदा सकंर्ा घटनात्मक िििुदीसर्रूद्ध आहे  

र्ि नमूद केलेल्या सनकषांर्ि  एमएचआिबीच्या सनष्कषावनुसाि आर्ाऊ सनदेि बदलले, सुधारिि सकंर्ा िद्द केले 
र्जाऊ िकिाि   
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अॅर्व्हान्स र्ायिेच्छक्टव्हचे प्रारूप खाली सदले आहे: 

 

 

अ ॅिव्हान्स िायरेक्तिव्ह बनणविे, सादर करिे / पुन्हा बर्ाविे आणि रि करिे यासाठीचे फॉमज 
1. नाव (फोटो ओळखी ा कार्दपत्ां ा पुराव्याची प्रत र्ोिा): 
2. वय ( 18 वषाांपेक्षा र्ास्त वयाची वयाची प्रत र्ोिा): 
3. वणिलांचे / आईचे नाव: 
4. पत्ता (पुराव्याची प्रत र्ोिा): 

(टीप: र्जन्माचा दाखला, र्ाहन चालसर्िे पिर्ाना, मिदािांचे कार्व, पासपोटव, आधाि कार्व इ. चा रै्ध ओळख पुिार्ा अॅर्र ेस पू्रफ आसि र्याचा दाखला म्हिून 
मान्य.) 

5. संपकज  क्रमांक: 
6. मार्ील आर्ाऊ णनदेि नोदंिी क्र. (दुरुस्ती / रिबातल/ मारे् घेिे भरल्यास.) 
7. माझी अिी काळर्ी घ्यावी व असे वार्वावे (रि करिे / मारे् घेि असल्यास भरू नये) 
8. माझी अिी काळर्ी घेऊ नये  व असे वार्वू नये (ररि करिे / मारे् घेि असल्यास भरू नये) 
9. ऍलर्ी  कोिताही इणतहास, ज्ञात दुष्पररिाम णकंवा इतर वैद्यकीय समस्या: 
10. मी खालील व्यिीनंा प्राधान्यक्रमानुसार (संलग्न फोटो आयिी आणि वयाचा पुरावा) , रे्  18 वषाांपेक्षा र्ास्त वयाचे आहेत,मी माझ्या  मानणसक 

आर्ारावरील उपचाराचे  णनिजय घे ासाठी असमर्ज असताना ते णनिजय घे ासाठी  माझे नाणमत प्रणतणनधी म्हिून  णनयुि केले आहे (रि 
करिे / मारे् घेि असल्यास भरू नये) 

   (a)नाव:         वय: 

वणिलांचे / आईचे नाव:  
  पत्ता: 

संपकज  क्रमांक: 

स्वाक्षरीाः         तारीख: 

 

(b) नाव:         वय: 

वणिलांचे / आईचे नाव:  
  पत्ता: 

संपकज  क्रमांक: 

स्वाक्षरीाः         तारीख: 

 
(नासमि प्रसिसनधीचंी संख्या सकिीही र्जोर्ली र्जाऊ िकिे) 

अर्जदाराची सही:       तारीख: 

 
11. . साक्षीदारांची सही: 

 

 श्री/सुश्री ________________________________________ एक कर ाची / दुरुस्ती / मारे् / रि कर ाची मानणसक क्षमता आहे 

          हा फॉमज स्वाक्षरी ा वेळी आर्ाऊ सूचना आणि आम ा स्वत:  ा स्वतंत् इचे्छ ा उपक्तथर्तीत त्यावर स्वाक्षरी केली. 

साक्षीदार १: (नाव)    (स्वाक्षरी)    तारीख: 

साक्षीदार 2: (नाव)    (स्वाक्षरी)    तारीख: 

संलग्नक 
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नामणनदेणित प्रणतणनधी (NR) 

 

PwPDला त्यांच्या सनर्र्ीच्या कोित्याही व्यक्ीची नामसनदेसिि प्रसिसनधी म्हिून सनयुक्ी किण्याचा असधकाि 
आहे. PwPD  मानससक आिोग्य सेर्ा आसि उपचाि घेि असिाना त्यांना आधाि देिे हे अिा प्रसिसनधीचें किवव्य 
आहे. मानससक आिोग्य सेर्ा कायद्यानुसाि एखादी व्यक्ी सकिीही नामसनदेसिि व्यक्ी सनयुक् करू िकिे 
र्जोपयांि नामसनदेसिि  प्रसिसनधी प्रौढ आहेि, त्यांच्या कत्यवव्याचे पालन किण्यास सक्षम आहेि आसि सलच्छखि संमिी 
देिाि.     

 

PwPD ला त्यांचे स्विः चे सनिवय घेण्यास समथवन प्रदान कििे हे नामांसकि प्रसिसनधीचे रै्धासनक कायव आहे.  सर्िेषिः  
संबंसधि उपचािांबाबि  सनिवय घेण्याि समथवन प्रदान कििे, रुग्णालयाि समसथवि  प्ररे्ि र् बाहेि येिे, PWPD च्या 
सनदान आसि उपचािांबद्दल मासहिी समळर्िे, उपचाि हक्ांच्या उलं्लघनांसर्रूद्ध एमएचआिबीकरे् अर्जव कििे इ. 
िथासप, र्जि पीर्बू्ल्यपीर्ी समथवनासहसुद्धा  स्वि: चे सनिवय घेण्यास असमथव असेल सकंर्ा समसथवि (अनैच्छिक) प्ररे्िाद्वािे 
रुग्णालयाि उपचाि घेि असेल , िि  नामांसकि प्रसिसनधीनंी त्यांच्या र्िीने सनिवय घेिे आर्श्यक आहे. अिा रे्ळी 
नामांसकि व्यक्ीनंी PWPD चा र्जीर्न इसिहास, मूले्य, मार्ील प्राधाने्य आसि सांसृ्कसिक पाश्ववभूमी लक्षाि घेिे आर्श्यक 
आहे    
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समर्थित निर्िय पद्धतीची तत्वे 
 

बिेच मानससक आिोग्य व्यार्सासयक आसि सेर्ा प्रदािे असे मानिाि की पीर्बू्ल्यपीर्ी सनिवय घेिाि नाहीि सकंर्ा 
घेऊ िकि नाहीि. काही रे्ळा सेर्ा प्रदािा केर्ळ काळर्जीर्ाहंुिी संर्ाद साधून या सर्श्वासाला मर्जबुिी देिाि 
आसि  अनार्धाने पीर्बू्ल्यपीर्ीला त्यांच्या स्वि: च्या उपचािांबद्दल  सनिवय घेण्यापासून पिारृ्त्त कििाि. या 
सर्भार्ाि, आम्ही समसथवि सनिवयाची  5 िते्त् सदली आहेि र्जी मानससक आिोग्य व्यार्सासयक आसि सेर्ा प्रदािा 
यांना त्यांच्या सेरे्ि असधक िहेचे सनिवय समासर्ष्ट किण्यास मदि करू िकिाि - अिाने पीर्बू्ल्य पीर्ी स्वायत्तिा 
र्ापरून त्यांच्या मानससक आिोग्य सेरे्च्या संदभावि महत्त्पूिव सनिवय घेण्याची कौिले्य सर्कससि कििा येिाि   

 

तत्व १: समथवनाची र्िर्ज असली ििीही प्रते्यकाला स्विः चे सनिवय घेण्याचा असधकाि आहे. 

पीर्बू्ल्यपीर्ीसह प्रते्यक व्यक्ीला स्विः चे सनिवय घेण्याचा असधकाि आहे. ह्याचा अथव असा नाही सक त्यांना 
समथवनाची आर्िक्यिा नाही, पि ह्याचा अथव असा आहे सक  र्जिी त्यांना समथवन आर्श्यक असेल ििी आपल्या 
आयुष्यार्ि परििाम कििाऱ्या र्ोष्टीमंधे्य  अंसिम सनिवय घेण्याचा असधकाि प्रते्यक व्यक्ीचा आहे. मानससक 
आिोग्य व्यार्सासयक आसि सेर्ा प्रदात्यांनी पीर्बू्ल्यपीर्ी त्यांच्या स्वि: च्या मानससक आिोग्यसेर्ा आसि उपचािांचे 
सनिवय घेण्यासाठी सिि प्रोत्साहन आसि समथवन सदले पासहरे्ज   

 

 

प्रत्येकाला स्ितःचे 
निर्णय घेण्याचा
अर्िकार आहे

क्षमता गृहीत िरा, 
प्रािान्ये विचारा

चुका कररे् ककिं िा
िाईट निर्णय घेरे्

ठीक आहे.

लोकािंिा त्यािंचे मत 
बदलण्याचा अर्िकार 

आहे.

इतरािंिी िहमत 
ििलेले निर्णय लोक 

घेऊ िकतात.

आकृती 4: समणर्जत णनिजय पद्धतीची 5 तते्व   
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तत्त्व 2: एखाद्याची (सनिवय )क्षमिा आहे हे रृ्हीि धिा आसि त्यांची प्राधाने्य सर्चािा   

प्रते्यक संभाव्य सनिवयासाठी, सेर्ा प्रदात्यांनी असे रृ्सहि धिले पासहरे्ज सक PwPD क्षमिा आहे, म्हिरे्जच PwPD 
सनिवयािी संबंसधि मासहिी आसि त्याचे संभाव्य परििाम समरू्ज िकेल, त्यांचा सनिवय संपे्रक्षीि करू  िकेल, र्जिी 
त्यांना ह्यापैकी कुठल्याही सकंर्ा सािा पायऱ्यांर्ि समथवनाची र्िर्ज पर्ली ििी सनिवय क्षमिा सह सनिवय सापेक्ष आहे 
आसि कुठल्या िहेचा सनिवय आहे ह्यार्ि सभन्न स्तिांच्या  समथवनची र्िर्ज लारू्  िकिे.  सेर्ा प्रदात्यांनी रे्र्रे्र्ळ्या 
उपचाि पयावयांचे - त्यामधील प्रते्यक पयावयािी सनर्सर्ि फायदे आसि र्जोखीमी ह्याचे स्पष्टीकिि सदल्यानंिि 
पीर्बू्ल्यपीर्ीला त्यांच्या प्राधान्याबद्दल  सर्चािले पासहरे्ज. उदाहििाथव रे्जव्हा pwpd ला मानससक आर्जािार्ि 
कुठल्या िहेचे उपचाि घ्यायचे हे ठिर्ण्यासाठी समथवनाची र्िर्ज असेल िेव्हा सेर्ा प्रदात्याने त्याचे प्राधान्य सर्चािले 
पासहरे्ज - र्जसे िुम्हाला कोििे औषध घ्यायला आर्रे्ल - ए की बी?  ” सकंर्ा “िुम्ही िोरं्ी औषधोपचाि किण्यास 
प्राधान्य द्याल की ECT ला प्राधान्य द्याल? 

 

तत्त्व 3: चुकीचे  सकंर्ा र्ाईट सनिवय घेिे ठीक आहे आसि याचा अथव असा नाही की त्या व्यक्ीकरे् सनिवय क्षमिा 
कमी आहे  

कोित्याही व्यक्ीने चुका कििे  सकंर्ा चुकीचे सनिवय घेिे स्वाभासर्क आहे - हा एक सनिवय घेण्याचा आसि मानर् 
असण्याचा अनुभर् आहे. खिं िि आपि आपल्या चुकांमधून सकंर्ा र्ाईट सनिवयांच्या अनुभर्ांमधून भसर्ष्यािील 
सनिवय घेिाना आपली सनिवय घेण्याची कौिले्य सुधारू िकिो. लोकांना स्विः चे सनिवय घेण्यापासून पिारृ्त्त कििे 
त्यांना चुका किण्यापासून प्रसिबंसधि करू िकिे पिंिु ह्यामुळे िे सनिवय कौिल्य सुधािण्याच्या संधीपासून सुद्धा  
रं्सचि होिाि. केर्ळ चुका होिील सकंर्ा र्ाईट सनिवय घेिले र्जािील म्हिून एखाद्याचा स्वसनिवयाचा हक् काढून 
घेिे हे न्याय्य नाही.   

मानससक आिोग्य सेरे्च्या संदभावि एखाद्या सनिवयाचे परििाम र्जीर्घेिे असू िकिाि. अिा परिच्छथथिीि सेर्ा 
प्रदात्याने एखाद्या  सर्सिष्ट सनिवयाचरे् संभाव्य धोकें बद्दल पूिवपिे स्पष्ट कििे आर्श्यक आहे. र्जोपयांि 
पीर्बू्ल्यपीर्ीला सादि केलेली मासहिी आसि त्यांच्या सनिवयाचे संभाव्य परििाम समर्जिाि ,िे र्ाईट सनिवय घेण्यास 
सकंर्ा उपचाि पूिवपिे नाकािण्यास मोकळे आहेि. बहुिेक सनिवयांचे परििाम आपत्तीर्जनक नसिाि. उदाहििाथव, 
दोन औषधांमधे्य  सनर्र् कििे - र्बू्ल्यपीर्ी ने कुठल्याही औषधोपचािास नकाि सदला ििीही िे बहुदा र्जीर्घेिे  
असू िकि नाही.  हे लक्षाि ठेर्िे आर्श्यक आहे की क्षमिा सह प्रते्यक सनिवयार्ि अर्लंबून असिे आसि त्यामधे्य 
एखादा  र्ाईट सनिवय घेिे सकंर्ा चूक कििे ह्यामुळे आपि व्यक्ीची सनिवय क्षमिा काढून घेिे योग्य नाही.  
 

तत्व 4: लोकांना आपला सर्चाि बदलण्याचा असधकाि आहे 

सनिवय घेिाना चुका कििे याप्रमािेच सर्चाि बदलिे हा सनिवय घेण्याचा नेहमीच भार् आहे. लोक बिेचदा एखाद्या 
कृिीचा सनिवय घेिाि पिंिु नंिि दुसिा मार्व सनर्र्िाि. कधीकधी लोक काहीििी प्रयत्न कििाि आसि मर् त्यांना 
िी र्ोष्ट आर्र्ि नाही हे ठिर्िाि. कधीकधी िे त्यांच्या सनर्र्ीबद्दल सर्चाि कििाि आसि प्रािंसभक सनर्र् हा 
सर्ोत्तम पयावय नव्हिा हे ठिसर्िाि. आपि आयुष्याि आपली मिं बदलि असिो आसि सेर्ा प्रदात्यांना हे मासहि 
असले पासहरे्ज की पीर्बू्ल्यपीर्ी देखील उपचािांच्या सनिवयासह सर्सर्ध सनिवयांबद्दल त्यांचे मन बदलू िकिाि. सेर्ा 
प्रदात्यांनी ह्या बदलालाही इिि कोित्याही बदलाप्रमािेच,  र्जोखीम, फायदे आसि कुठलेही संभाव्य परििाम 
समर्जारू्न सांर्ि पासठंबा द्यायला हर्ा 

 

तत्व 5: इिि लोक सहमि होिाि नाहीि असे सनिवय लोक घेऊ िकिाि. 
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आयुष्याि बिेचदा आपि असे सनिवय घेिो की आपले कुटंुबीय, समत्र आसि आिोग्यव्यार्सासयक त्याबिोबि सहमि 
नसिाि   कािि आपि स्विः ला आसि आपल्या परिच्छथथिीला सर्ोत्तम र्जाििो. आपल्या  रै्यच्छक्क मिास  आसि 
पसंिीस सर्िोध असिािे सनिवय घेिे फाि अर्घर् असिे. अिा परिच्छथथिीि PwPD त्यांच्या मानससक आिोग्य 
व्यार्सासयक सकंर्ा सेर्ा प्रदात्याच्या मिासर्रूद्ध सनिवय घेि असिाना  असधक रंु्िारंु्सिची  होऊ िकिे.    

 

प्रसिक्षिादिम्यान, सेर्ा प्रदात्यांना PwPD फक् त्यांच्या सिफािसी आसि सल्ल्ाचे अनुसिि कििील अिी 
समरू्जि करून सदली र्जािे. िथासप, सेर्ा प्रदात्यांसन  हे लक्षाि ठेर्िे  महत्वाचे आहे सक PwPDमधे्य त्याच्या 
कौिल्याएर्ढी समान पािळी नसली ििी त्यांना स्वायत्तिा र्ापरून स्विः च्या उपचाि आसि काळर्जी सनिवयांमधे्य 
असधक सहभार्ी व्हारे्से र्ाटू िकिे. अिी उदाहििांकरे्  सेर्ा प्रदात्यांनी पीर्बू्ल्यपीर्ीची  सचन्ह म्हिून स्वि: ची 
काळर्जी घेण्याि र्जास्त िस आसि त्यांना उपलब्ध असलेल्या पयावयांबद्दल र्जािून घेण्याची इिा दिवसर्िािे सचन्ह 
म्हिून पसहले पासहरे्ज. काहीरे्ळा पीर्बू्ल्यपीर्ी अखेिीस असे सनिवय घेऊ िकिाि ह्याची  सिफािस नसेल पि 
ििीही त्यांच्या सनिवयाचा आदि केला पासहरे्ज हे महत्वाचे आहे.  

 

SUMMARY 

सनिवय घेण्यासाठी समथवनाची 
आर्श्यकिा लार्ली सकंर्ा 
सनिवयािी इिि लोक सहमि 
नसिील, ििी प्रते्यकाला स्विः चे 
सनिवय घेण्याचा हक् आहे.    

 

प्रते्यक सनिवयासाठी, सेर्ा प्रदात्याने 
पीर्बू्ल्यपीर्ी करे् सनिवय  क्षमिा 
आहे असे रृ्सहि धिारे् आसि त्या 
सर्सिष्ट र्ोष्टीसाठी त्यांचे्य प्राधान्य 
सर्चािारे्   

 

समसथवि सनिवयामधे्य इिि  कोित्याही 
सनिवयाप्रमािे कधीकधी चुका आसि 
र्ाईट सनिवय होिील , पि हा मानर्ी 
आयुष्याचा एक भार् आहे आसि 
ज्यामधून सनिवयक्षमिेचे कौिल्य सुधारू 
िकिे.  र्ाईट सकंर्ा चुकीचे सनिवय 
घेिले म्हिून व्यक्ीकरे् सनिवय क्षमिेची 
कमी आहे असा अथव होि नाही 
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समर्थित निर्िय घेण्यासाठी सेवा प्रदाता याूंिी अि सिायचे धोिर् 

 

समसथवि सनिवय पद्धिी सर्िेषि: भाििामधे्य बऱ्यापैकी नर्ीन दृष्टीकोन असल्यामुळे या मार्वदिवकाि मानससक 
आिोग्य सचसकत्सकाला आसि सेर्ा प्रदात्यांना पयावयी सनिवय न घेिा समसथवि सनिवय घेण्याचा अर्लंब किायला मदि 
होईल अिा काही धोििांची मासहिी सदली आहे. खालील धोिि सकंर्ा र्ार्पेच दोघांनाही र्ापििा येिील पिंिु िे 
परिच्छथथनुरूप बदलारे् लार्िील 

 

धोरि १: णिक्षकाची भूणमका घ्या. 
  

• स्विः ला समसथवि सनिवय पद्धिी करे् र्ळर्ायचा एक सोपा मार्व म्हिरे्ज मानससक आिोग्य व्यार्सासयक 
सकंर्ा सेर्ा प्रदािा PwPD साठी सनिवय घेण्याऐर्र्जी स्विः ला सिक्षक मानून आपले अनुभर् आसि कौिल्य  
पीर्बू्ल्यपीर्ीला मासहिी आसि सिक्षि देण्यासाठी र्ापरू िकिाि 

• मदसिची भूसमका घेिाना सनिवय घेिायाांचे स्वािंत्र्य प्रोत्सासहि कििे, महत्त्पूिव मासहिी समर्जार्िे आसि 
सनिवय घेिाऱ्यास त्यांच्या सनर्र्ीनुसाि कायव किण्यास मदि कििे महत्वाचे आहे. .. 

• मदि कििाना, प्रथम PwPD च्या भूसमकेिून  सर्चाि किा. आपि त्यांच्या परिच्छथथिीि असलो िि 
आपल्याला कोित्या प्रकािची मासहिीची र्िर्ज भासेल? आपि कोिािी सल्लामसलि करू? आपल्याला 
कोित्या प्रकािचे समथवन लारे्ल? या प्रश्ांची उत्तिे समळाल्यानंिि पिि आपल्या भूसमकेिून त्या व्यक्ीला 
लार्िािी मासहिी समळरू्न आसि समर्जारू्न मासहिीपूिव सनर्र् किण्यास मदि किा 

धोरि 2: विषय सोपे करा. 

• पूर्जाच्या उदाहििाि सांसर्िल्या प्रमािे कधी कधी एखाद्या र्ोष्टीचे स्पष्टीकिि देिाना त्याला लहान, सोप्या 
चििाि सर्भासर्जि कििे हा एक सोपा मार्व असिो.  

• हे धोिि लेखी कार्दपटर ेनसाठी सकंर्ा व्यच्छक्िः  समथावनाि र्ापिले र्जाऊ िकिाि 

• च्छिष्ट मासहिी लहान, दबिूि ना टाकिाऱ्या मासहिी मधे्य सर्भासर्जि किा आसि िी सनिवय घेण्यासाठी 
आर्श्यक मासहिी द्या 
 

धोरि 3: सर्जनिील व्हा. 
•  काहीरे्ळा, मासहिी लहान भार्ाि सर्भासर्जि करूनही िी लोकांमधे्येे पािंपरिक माध्यम र्ापरून सर्िरिि 

कििे आव्हानात्मक असू िकिे 

• अिा परिच्छथथिीि थोर्ीिी सर्जवनिीलिा नेहमीच उपयोर्ी पर्िे! उदाहििाथव, आपि काय सांर्ण्याचा  
प्रयत्न किीि आहाि हे  व्यक् किण्यासाठी सचत्रकला  सकंर्ा कृिी करून दाखसर्िे अिा साधनांचा र्ापि 
करू िकिा. रे्जव्हा संपे्रक्षिाच्या पािंपरिक माध्यम अयिस्वी होिाि िेव्हा सर्ावि प्रभार्ी दुसिा मार्व 
िोधार्ा लार्िो   
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धोरि 4: भाषा बदला. 
• बऱ्याचदा व्यार्सासयक आसि उपचािांिी संबंसधि कार्दपते्र िांसत्रक सकंर्ा सामान्य मािसाला सहर्ज न 

समर्जिाऱ्या भाषेि सलहून मासहिी प्रदान केली र्जािे. त्यामुळे अशी कार्दपते्र सोप्या भाषेि पुन्हा 
सिसहण्याची सकंर्ा असधक मूिभूि संपे्रषिे र्ापरून मासहिी पोहोचर्ण्याची सशफािस केिी र्जािे. 

• अिा परिच्छथथिीि, आपले रै्यच्छक्क ज्ञान कसे र्ापिारे् आपल्या कुटंुबािील सदस्याने संर्ाद साधण्यास 
आसि भाषांििांमधे्य मदि किण्यास प्राधान्य सदले 

 

धोरि 5: स्पष्टीकरिासाठी वेळ द्या. 

• सर्िेषि: कठीि असलेल्या र्ोष्टी समर्जण्याचा प्रयत्न किीि असिाना केर्ळ स्पष्टीकिि  ऐकण्यासाठीच 
नाही िि मासहिी समरू्जन घेण्यासाठी देखील बऱ्याचदा रे्ळ लार्िो. समसथवि सनिवयाची प्रसक्रया 
आपल्यासाठी आसि पीर्बू्ल्यपीर्ी साठी कमी त्रासाची किण्यासाठी आपल्या दैनंसदन र्जीर्नाि रे्ळाची 
िििूद किा    

• इििांना सकंर्ा व्यार्सासयकांना भेट देिाना, PwPD ना काहीििी समरू्जन घेऊन त्यार्ि सनिवय घ्यायला 
असधक रे्ळ लारू् िकिो याची र्जािीर् करून द्या 

 

धोरि 6: स्वातंत्र्य आणि र्बाबदारी यांना प्रोत्साहन द्या. 

• काहीरे्ळा रे्जव्हा आपि काळर्जीर्ाहूकीची भूसमका स्वीकाििो िेव्हा आपि काळर्जी घेि असिाऱ्या 
व्यक्ीला पुढाकाि आसि र्जबाबदािी घ्यायला प्रोत्सासहि कािण्याऐर्र्जयी त्या  व्यक्ीच्या र्िीने र्ोष्टी 
कायावला सुरुर्ाि कििो. ह्याचा अथव असा नाही की ज्यांची काळर्जी घेण्याि येि आहे िे सर्व काही स्विः  
करू िकिाि, पिंिु अिी काही काये आसि सनिवय आहेि रे्ज सर्िेषिः  काळर्जीर्ाहू आसि 
सेर्ापिदात्याच्या प्रोत्साहन आसि पासठंब्याच्या आधािे  स्विंत्रपिे केले आसि घेिले र्जाऊ िकिाि, .   

• सेर्ा प्रदात्यांना एक काळर्जी असिे - र्जि PwPD सन घेिलेले स्वायत्त सनिवय र्ाईट असिील िि त्यासाठी 
सेर्ा प्रदात्याला र्जबाबदाि धिले र्जाईल. इथे हे र्जािून घेिे महत्वाचे आहे की सर्वर्जि - अर्दी PWPD 
नी सुद्धा त्यांच्या स्विः च्या सनिवयाची र्जबाबदािी घेिली पासहरे्ज. सनिवय घेऊ िकिाि आसि त्याकरे् दुलवक्ष 
कििाि. बहुिांिी सनिवयाचे परििाम आपत्तीर्जनक नसिाि. र्जसे काय परिधान किारे् सकंर्ा काय खारे् 
आसि कधी झोपारे् यासंबंधी सनर्र्ी र्जिी सर्ावि योग्य नसिील ििी िे आपत्तीर्जनक नसिाि . 

• असधक महत्त्पूिव सनिवयांसाठी, सेर्ा प्रदािा सुिसक्षि कर्च ठेरू् िकिाि - र्जसे की PWPD च्या 
काळर्जीर्ाहू व्यक्ीला औषध किा िहेने द्यायचे सकंर्ा PWPD ला प्रश् असिील िि कॉल किण्यासाठी 
फोने नंबि देिे र्रै्िे समर्जारू्न सांर्ारे् इिि सुिक्षा कर्चामधे्य  PwPD ला  सर्वसाधाििपिे औषधे 
घेण्यास भार् पार्ले र्जािाि नाही पिंिु त्या बदल्याि पीर्बू्ल्यपीर्ी रं्भीि लक्षिे र्जी व्यर्थथासपि किण्यास 
िे असमथव असल्यास, िांि होण्याचे औषध घेण्यास संमिी देिील अिा र्ोष्टीचंा समारे्ि असू िकिो 

 

कृपया लक्षाि घ्या की अिा स्वरुपाचे कोििेही किाि सलच्छखि स्वरूपाि असारे्ि, पीर्बू्ल्यपीर्ी आसि 
काळर्जीर्ाहकांद्वािे समर्जले रे्ले असारे्ि आसि केर्ळ िेर्टचा उपाय म्हिोन र्ापिले र्जारे्ि 

र्जसे की त्या व्यक्ीच्या काळर्जीर्ाहकांना योग्यप्रकािे कसे किारे् िे समर्जारू्न सांर्ा. र्जसे की संकटाच्या रे्ळासाठी 
कसे र्ार्ारे् याची योर्जना ियाि कििे सकंर्ा PWPD ना आधी थोरे् पैसे व्यर्थथासपि किण्यास देऊन हळू हळू 
मोठ्या िकमेकरे् प्रर्िी कििे . 
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धोरि 7: समर्जक व्हा. 
• काहीरे्ळा आम्हाला सेर्ा प्रदात्यापेक्षा र्जास्त एका समथवकांची आर्श्यकिा असिे.  - र्जो आमच्या 

असधकािांचा आसि सनर्र्ीचा आदि  किेल आसि  हे  सुसनसिि किण्यासाठी आसि  पाठीिीही उभा 
िाहायला ियाि आहे. सह भूसमका मानससक आिोग्य व्यार्सासयक आसि सेर्ा प्रदात्यांसाठी अतं्यि महत्वाची 
आहे.  कािि िे कौटंुसबक सदस्य, काळर्जीर्ाहू, इिि व्यार्सासयक आसि समार्ज इत्यादीिंी व्यर्हाि 
कििाि, ज्यांना कदासचि समसथवि सनिवयपद्धिीची फाििी मासहिी नाही 

• काही परिच्छथथिीमंधे्य मानससक आिोग्य व्यार्सासयकांना सकंर्ा सेर्ा प्रदात्यांना इििांना सांर्ारे् लार्िे सक 
PWPD ना त्यांच्या सनर्र्ी  स्विंत्रपिे किण्याचा असधकाि  आहे आसि त्यासाठी त्यांना असधक रे्ळ लारू् 
िकेल सकंर्ा असधक कष्ट घ्यारे् लार्िील. सेर्ा प्रदात्यांनी SDM ला समथवन कििे आसि pwpd च्या 
स्वसनिवयाच्या असधकािाचे संिक्षि कििे आर्श्यक आहे 

सारांि 

 

PWPD त्यांचे स्विः चे सनिवय घेि 
आहेि आसि त्या सनििवयांना 
समथवन आसि आदि आहे याची 
खात्री किण्यासाठी मानससक 
आिोग्य व्यर्सासयक आसि सेर्ा 
प्रदािे सर्सर्ध धो ििे र्ापरू 
िकिाि   

. 

इथे सदलेली ७ धोििे सह सपंूिव यादी नाही 
पि मानससक आिोग्य व्यार्सासयक आसि 
सेर्ा प्रदात्यांना पयावयी सनिवयापासून 
समसथवि सनिवयाकरे् संक्रमि किायला 
मदि करू िकिाि   

 

ही साि सर्सर्ध संदभावि सकंर्ा 
संयोर्जनाि PWPD च्या 
रै्यच्छक्क र्िरे्जनुसाि र्ापििा 
येिाि सर्सर्ध आहेि 

 

 

  



23 
 

व्यवहािात समर्थित निर्िय घेरे् 
 

भाििाचे सांसृ्कसिक संदभव आसि र्ास्तसर्क सत्य लक्षाि घेिा, आिोग्यसेर्ा आसि उपचाि-संबंसधि सनिवय हे 
समसथवि सनिवयच र्ापि किण्यासाठी एक र्जसटल के्षत्र र्ाटू िकिाि. र्ॉक्टि आसि आिोग्यसेर्ा व्यार्सासयकांना हे 
सते्तच्या परिच्छथथिीि समर्जले र्जािाि. परििामी लोकांना असधक िपिीलर्ाि स्पष्टीकिि सर्चाििे सकंर्ा सिफािस 
केल्यापेक्षा रे्र्ळा उपचाि पयावय सनर्र्िे ह्याबद्दल अनेकदा अस्वथथ र्ाटिे. उपचािांिी संबंसधि सनिवय घेिे 
र्जीर्नािील इिि सनिवय घेण्याच्या िुलनेि असधक  च्छिष्ट असू िकिे, कािि िे सहसा आिोग्यसेर्ा व्यार्सासयकांचे 
मि, सर्िेष आसि िांसत्रक मासहिी, कौटंुसबक रै्द्यकीय इसिहास, रै्यच्छक्क आिोग्य समस्या ह्या र् इिि सर्सर्ध 
घटकांर्ि अर्लंबून असिाि 
 
 िथासप, इिि कोित्याही सनिवयाप्रमािेच , लोक उपचाि पयावय सनर्र्िानाही त्यांच्या प्राधान्यानुसाि सनिवय घेिाि. 
उदाहििाथव, एखादी व्यक्ी दििोर्ज औषधे (िोरं्ी) घेण्याची सनर्र् करू िकिे िि दुसिी व्यक्ी माससक इंरे्जक्शन 
घेिे सनर्रू् िकिे. सिर्ाय, लोकांना आिोग्य सेर्क सकंर्ा काही ठिासर्क सेर्ा सनर्र्ण्याबद्दल प्राधान्य असू िकिे. 
व्यार्सासयक आसि सेर्ा ज्यामधे्य िे प्ररे्ि करू इच्छििाि.  हे PwPD साठी सििकेच खिे आहे. समसथवि सनिवय 
घेण्याची सर्र्ध माध्यमे आहेि र्जी त्यांना मदि करू िकिाि - र्जसे आर्ाऊ सनदेि सकंर्ा सर्श्वासाहव व्यक्ीकरू्न 
समथवन . 
. 

आव्हानात्मक पररक्तथर्ती 

काही परिच्छथथिीमंधे्य, सर्िेषि: संकट परिच्छथथिीि एसर्ीएमची सोय कििे  हे आव्हानात्मक असू िकिे ,  
खासकरुन रे्जव्हा त्या व्यक्ीकरू्न  स्वि:ला  सकंर्ा इििांना  धोका असिो. िथासप, त्या व्यक्ीच्या असधकािांचा 
आदि केला र्जाईल ह्याची खात्री किण्यासाठी नेहमीच काही पार्ले उचलिा येिील. रे्जव्हा संकटाचा सामना किार्ा 
लार्िो िेव्हा कोित्याही हस्तके्षपाची पसहली पायिी म्हिरे्ज त्या व्यक्ीस नेहमी मदिीसाठी काय केले र्जाऊ िकिे 
असे सर्चािारे्. त्या व्यक्ीच्या भार्नांचा आदि कििे आसि त्याची पोचपार्िी देिे ह्याची परिच्छथथिी सनर्ळायला 
बिीच मदि होऊ िकिे. 
 
उदाहििाथव, र्जसे की खालील र्ाके्य र्ापििे:  
• "हॅलो Reet, माझे नार् र्ॉ अंिू आहे. मी येथे च्छिसनकमधे्य मनोसचसकत्सक आहे. आपि याक्षिी खूप अस्वथथ 
आहाि, मी मदि किण्यासाठी काही करू िकिो का? ”  
• "हॅलो, माझे नार् सोमा आहे. मी इकरे् इच्छस्पिळाि एक परिचारिका आहे . मी िुला पासहले आहे पि याक्षिी 
आपि अस्वथथ र्ाटि आहेि. मी मदि किण्यासाठी काहीही करू िकिो? "  
काही पीर्बू्ल्यपीर्ीला औषधे हर्ी  असिील, पिंिु इििांना िांि (सनर्जवन नाही )  खोलीि िाहारे्से र्ाटेल सकंर्ा 
कुटंूबािील एखादा सदस्य उपच्छथथि असार्ा असे र्ाटू िकेल. एखाद्याला फक् दुसऱ्या कोिीििी आपि का 
अस्वथथ आहोि हे ऐकारे् एर्ढेच हरे् असेल . र्जि एखादी व्यक्ी प्रसिसाद देि नसेल सकंर्ा अिा पिकिे उत्ति देि 
असेल रे्ज आपल्याला समर्जि नाही सकंर्ा कोित्याही प्रकािच्या मदिीस नकाि देि असेल िि  त्यांना िांि  व्हायला 
थोर्ा रे्ळ द्या 
 

र्जि िी व्यक्ी सचर्ली असेल सकंर्ा िी आक्रमक होण्याची िक्यिा असेल िि इिि लोकांना त्या परिसिापासून दूि 
र्जाण्यासाठी सनदेसिि किा. ही संकटाची रे्ळ पाि परे्पयांि दि पाच समसनटांनी त्या व्यक्ीला कंसाची र्िर्ज आहे का हे 
िपासा.  एकदा संकट संपल्यार्ि त्या व्यक्ीबिोबि  संकटासर्षयी बोला आसि सर्सिष्ट िात्कासलक कािि सकंर्ा अिी 
परिच्छथथिी पिि कधी उद्भरू् िकिे हे सांर्ण्यासाठी सचने्ह असल्यास िे समरू्जन घेण्याचा प्रयत्न किा. त्या व्यक्ीबिोबि 
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अिा परिच्छथथिून मुक् होण्यासाठी आर्ाऊ सनदेि योर्जना सकंर्ा मसुदा बनर्ा र्जो त्या व्यक्ीच्या िार्ाला काििीभूि 
असिािी िात्कासलक कििे आसि अिा परिससथिीि उपचािांची प्राधाने्य याची माहीिी देईल. अिा परिच्छथथिीि िुम्ही 
त्यांच्या हक्ांची त्यांना पूिव मासहिी सदली असल्याची खात्री किा.   

र्जि िी व्यक्ी स्वि: ला इर्जा किीि असेल सकंर्ा अिा िहेने र्ार्ि असेल ज्यािून त्यांच्या स्विः च्या सकंर्ा इंििांच्या 
आयुष्य आसि सुिक्षा ह्यांना  धोका असेल, िि त्यांना मानससक स्वास्थ्य व्यार्सासयक सकंर्ा काळर्जीर्ाहू म्हिून समर्जारू्न 
सांर्ा सक आपि त्यांना स्वि: चे सकंर्ा इििांचे नुकसान करु देऊ िकि नाही.  

त्यांची र्ार्िूक अिीच चालू िासहल्यास आपल्याला हस्तके्षप कििे भार् होईल हे त्यानां समर्जारू्न सांर्ा. त्यामधे्य कोििी 
पार्ले उचलली र्जाऊ िकिाि हेही त्यान्ना समर्जार्ा. . उदाहििाथव:  

  

 “िू सभंिीर्ि र्ोके आपटिो आहेस, आसि मला अिी काळर्जी आहे की िू त्यािून दुखापि होईल. एक र्ॉक्टि / नसव 
म्हिून, िुला मदि कििे हे माझे काम आहे. िू हेच चालू ठेर्लेस िि मला हस्तके्षप कििे  बांधील होईल . मला िुम्हला 
िािीरिकरित्या भीिीपासून दूि हलर्ायला लारे्ल. र्जि िुम्ही आक्रमक झालाि िि माझे सहकािीदेखील हस्तके्षप कििील 
आसि आम्हाला सक्ीने औषधोपचाि किार्ा लारू् िकिो. मला असे किण्याची इिा नाही आसि मी आपल्यलाला 
कृपया येथे बसायची सर्नंिी कििो. मी काय म्हििोय हे आपल्यलाला कळिंय का? ”  

  

एकदा संकट सनर्ळले सक त्या व्यक्ीिी बोला आसि आपि कुठली पार्ले आसि का घेिील हे त्यांना समर्जारू्न सांर्ा. 
मर् त्या व्यक्ीबिोबि अिा परिच्छथथिी िून मुक् होण्यासाठी त्या व्यक्ीच्या प्राधान्यानुसाि आर्ाऊ सनदेि सकंर्ा पुनप्रावप्ती 
मसुदा ियाि किा र्जो भसर्ष्याि संकट आल्यास उपचाि किण्यासाठी र्ापिण्याि येईल.  

  

मानससक आिोग्य व्यार्सासयक आसि सेर्ा प्रदात्यांनी PWPD ना संकट सकंर्ा आिीबािीच्या परिच्छथथिीि समथवन प्रदान 
कििाना मेंटल हेल्थकेअि अकॅ्ट,२०१७ मधील िििुदीचें पालन केले पासहरे्ज त्यांनी याची खात्री केली पासहरे्ज की प्रदान 
केलेले उपचाि सकंर्ा पासठंबा कोित्याही कायदेिीि सुिक्षा कर्चहसे उलं्लघन किि नाही 
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मानणसक आरोग्य सेवे ा संदभाजत समणर्जत णनिजय घेिे 

मानससक आिोग्य व्यार्सासयक आसि सेर्ा प्रदात्यांना समसथविी सनिवय पद्धिी लारू् किण्यासाठी, सभन्न व्यार्हारिक पध्दिी 
स्पष्ट किण्यासाठी खाली काही र्ास्तसर्क र्जीर्नािील उदाहििे सदली आहेि. सह उदाहििे मार्ील सर्भार्ामधे्य स्पष्ट 
केलेल्या समसथवि सनिवयपद्धिीच्या िते्त् आसि ेी/धोििांर्ि आधारिि  आहेि.  

या उदाहििांमधे्य आम्ही मेहुल अिा रं्भीि मानससक आिोग्य समस्या असिाऱ्या एका काल्पसनक व्यक्ीचा उले्लख 
करू. र्जिी पीर्बू्ल्यपीर्ी बिेचदा त्यांची  काही रं्भीि लक्षिे सुद्धा  व्यर्थथासपि करू िकिािपि /फक् खाली सदलेल्या 
काही उदाहििांि मेहुलला  रं्भीि लक्षिे आसि त्याच्या सेरे्साठी उच्च स्तिाची समथवन  आर्श्यक असल्याचे दाखर्ले 
रे्ले आहे   

 

 

तुम्ही काय करायला हवे?  
 ⷀ SDM चा र्ापि करून, मेहुलच्या काळर्जीर्ाहकांनी असे रृ्हीि धिले पासहरे्ज की कधी झोपायला र्जायचे याचा सनिवय 
घेण्याची क्षमिा  मेहुलमधे्य आहे आसि त्यांनी त्याला झोपण्याची त्याची पसंिीची रे्ळ सर्चािार्ी  (ित्त् 2).  

ⷀ काळर्जीर्ाहूने मेहुलला कॉम्प्पु्यटिर्ि िात्रभि र्जारू्न िाहण्याचा संभाव्य र्ाईट सनिवय घेण्याची संधी सदली पासहरे्ज - 
िात्रभि र्जारे् िासहल्याने त्याच्या एकाग्रिेर्ि परििाम होिो आसि त्याची लक्षिे र्ाढू िकिाि हे त्याला अनुभर्ािून 
सिकण्याची िक्यिा आहे, पिंिु त्याचा सनिवय त्याने स्विः   घ्यायचा आहे (ित्त् 3). 

 

 

 

 

 

 

 

पररक्तथर्ती  1: मेहुलला िात्री उसििापयांि त्याच्या कॉम्प्पु्यटिर्ि काम किायला आर्र्िे, 
पि त्यामुळे त्याची काळर्जीर्ाहू काळर्जी कििाि. त्यांची इिा आहे की मेहुलने लर्कि 
झोपारे् रे्जिेकरून त्याला िात्री चांर्ली सर्श्रांिी घेिा येईल. िे मेहुलला िोर्ज िात्री लर्कि 
झोपायला सांर्िाि. 

काळर्ीवाहूने हे करावे 

✓ मेहुलसोबि झोपेच्या सनिोर्ी सर्यीबंद्दल 
संभाषि किा (ििनीिी 1). 
 

✓ मेहुलला िात्री र्जारृ्ि िाहण्याचे संभाव्य 
परििाम, आिोग्यार्ि होिाऱ्या संभाव्य 
परििाम इत्यादी समर्जण्यास मदि किा 
(ििनीिी 5). 
 

✓ मेहुल कधी झोपिो त्याबाबि स्विः चा 
सनिवय घेण्यास प्रोत्सासहि किा (ििनीिी 
6). 

 
 

काळर्ीवाहूने हे करू नये  

 मेहुलला कधी झोपायला र्जािे हे सांर्िे 
सकंर्ा त्याबाबि र्जबिदस्ती कििे  
 

  मेहुलला त्याच्या झोपेच्या सर्यी 
बदलण्यासाठी िार्जी कििे 
 

 मेहुलला झोप येण्यासाठी सर्िेषि: 
त्याच्या नकळि औषधे देिे. 
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तुम्ही काय करायला हवे?  
ⷀ SDM चा र्ापि करून, मेहुलच्या काळर्जीर्ाहंूनी हे लक्षाि ठेर्ले पासहरे्ज की मेहुलला त्याच्या िाहण्याच्या व्यर्थथेसह 
त्याच्या र्जीर्नार्ि परििाम कििािे सनिवय घेण्याचा असधकाि आहे, र्जिी त्याला योग्य फॅ्लट िोधिे आसि भारे् 
व्यर्थथासपि कििे यासािखे सनिवय घेण्यासाठी समथवनाची आर्श्यकिा लारू् िकेल (ित्त् 1). 

ⷀ मेहुलच्या काळर्जीर्ाहंूनी हे समरू्जन घेिले पासहरे्ज की मेहुल त्यांना न पटिािे सनिवय घेऊ िकिो, र्जसे की त्याच्या 
समत्रांसोबि िाहण्याची त्याची सनर्र् सकंर्ा फॅ्लटचे सठकाि.  

 

 

  

काळर्ीवाहूने हे करावे 

✓ मेहुलला बाहेि र्जाण्याचा सनिवय 
घेण्यास मदि किण्याच्या 
मार्ाांबद्दल आसि त्याला त्याच्या 
आर्र्ीनुसाि कायव किण्यास मदि 
किण्याच्या मार्ाांबद्दल संभाषि 
किा (ििनीिी 1). 
 

✓ मेहुलला कुठे िाहायचे आहे, त्याला 
कोित्या प्रकािचा फॅ्लट पसंि 
आहे, त्याला कोित्या समत्रासोबि 
िाहायचे आहे, िो सकिी भाड्याने 
देऊ िकिो इ.मासहिी सोप्या 
भाषेि समर्जारू्न सांर्ा  (ििनीिी 
2). 
 

✓ मेहुलला िाहण्याच्या व्यर्थथेबद्दल 

स्विः चे सनिवय घेण्यास आसि त्या 

सनिवयांची र्जबाबदािी घेण्यास 

प्रोत्सासहि किा. फॅ्लटची देखभाल 

कििे आसि भारे् देिे 

समासर्ष्टआहे 

 रिनीती  

काळर्ीवाहूने हे करू नये  

 मेहुलला सांर्िे  की िो घिाबाहेि 

िाहू िकि नाही. 

 

 मेहुलर्ि घिी िाहण्यासाठी दबार् 

टाकिे . 

 

 कायदेिीि पालकत्व स्वीकारून 

आसि त्याला घिाबाहेि 

र्जाण्यापासून प्रसिबंसधि किा. 

पररक्तथर्ती 2: मेहुलने त्याच्या काळर्जीर्ाहंूकरे् व्यक् केले आहे की त्याला घिी 
िाहण्यापेक्षा त्याच्या समत्रांसोबि िाहायचे आहे. मेहुलला त्यांच्यासोबि िाहायचे 
नाही याचं त्याच्या काळर्जीर्ाहकांना दु:ख र्ाटि असिाना, मेहुल दुसिीकरे् 
कुठेििी िाहि असेल िि काय होईल याची त्यांना काळर्जी र्ाटिे. त्यांना मेहुलला 
सांर्ायचे आहे की िो त्याच्या समत्रांसोबि िाहू िकि नाही. 
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तुम्ही काय करायला हवे?  
   

ⷀ SDM चा र्ापि करून, मेहुलच्या काळर्जीर्ाहकांनी असे रृ्हीि धिले पासहरे्ज की मेहुल आसथवक सनिवय घेण्यास 
सक्षम आहे. त्याला कोित्या आसथवक बाबीरं्ि असधक सनयंत्रि ठेर्ायचे आहे आसि असे कििाना त्याला त्याच्या 
काळर्जीर्ाहू सकंर्ा इििांकरू्न कोििी मदि आर्श्यक आहे हे सर्चािले पासहरे्ज (िते्त् 1 आसि 2) ). 

ⷀ सध्याच्या आसथवक व्यर्थथेर्ि आनंदी असूनही, मेहुलच्या काळर्जीर्ाहकांनी मेहुलला असे किायचे असल्यास 
त्याला सध्याच्या व्यर्थथेबद्दल त्याचे मि बदलण्यास प्रोत्सासहि केले पासहरे्ज (ित्त् 4).  

 

 

  

पररक्तथर्ती 3: मेहुल सदव्यांर् व्यक्ीसंाठी असलेल्या रे् केअि सेंटिमधे्य काम करून माफक 
पर्ाि समळर्िो आसि सामान्यिः  पैिांच्या व्यर्थथापनासह आसथवक मदिीसाठी त्याच्या 
काळर्जीर्ाहंूर्ि अर्लंबून असिो. मेहुल रे्ज काही पैसे कमर्िो, िे त्याच्या काळर्जीर्ाहकांना 
देिो रे्ज नंिि मेहुलच्या र्िीने कपरे्, अन्न इत्यादी खिेदी कििाि. मेहुलने पूर्ी त्याच्या 
काळर्जीर्ाहकांना सांसर्िले होिे की त्याला ही व्यर्थथा आर्र्ली आहे, पिंिु अलीकरे्च त्याने 
सर्चािले आहे की िो स्विः चे काही पैसे आसि सर्त्त व्यर्थथासपि करू िकिो का.  

काळर्ीवाहूने हे करावे 
✓ मेहुलिी आसथवक व्यर्थथापन, 

रंु्िर्िूक अिा सर्सर्ध बाबीमंधे्य 
सर्ोत्तम सहाय्य कसे किारे् याबद्दल 
संभाषि किा (ििनीिी 1). 
 

✓ मेहुलला आसथवक व्यर्थथापन 
समर्जण्यास आसि इिि आर्श्यक 
कौिले्य सिकण्यास मदि 
किण्यासाठी सकिािा सामानासाठी 
पैसे देिे सकंर्ा बँक खािे उघर्िे 
यासािख्या र्ोष्टीचंा सिार् किा 
(ििनीिी 3). 
 

✓ कोित्याही संबंसधि आसथवक 
कार्दपत्रांची भाषा मेहुलला समरे्जल 
अिा पद्धिीने सोपी करून 
समर्जारू्न सांर्ा  (ििनीिी 4). 

 

 काळर्ीवाहूने हे करू नये  

 मेहुलला सांर्िे  की िो सध्याच्या 
आसथवक व्यर्थथेर्ि खूि असार्ा. 
 

 मेहुल आसथवक बाबी हािाळण्यास 
सकंर्ा पैिाचे व्यर्थथापन किण्यास 
असमथव आहे असे रृ्हीि धििे  
 

 मेहुलला मासहिी पूिवपिे समरू्जन 
घेण्यासाठी रे्ळ आसि सर्जवनिीलिा 
लार्ली ििी आसथवक व्यर्थथापनाच्या 
सर्सर्ध पैलंूचे स्पष्टीकिि देिे सोरू्न 
देिे 
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तुम्ही काय करायला हवे?  
ⷀ SDM चा र्ापि करून, काळर्जीर्ाहकांनी मेहुलला हा सनिवय घेण्याची संधी आसि प्रोत्साहन देिे आर्श्यक 
आहे, र्जिी त्याने अिी नोकिी सनर्र्ली की  ज्यामुळे त्याला िाि येिो आसि िो एक कमवचािी म्हिून चुका 
कििो (ित्त् 3). 

ⷀ काळर्जी घेिाऱ्यांनी हे लक्षाि ठेर्ले पासहरे्ज की मेहुल समार्जाि नोकिी िोधण्याच्या सनिवयासह (ित्त् 5) त्यांना 
मान्य नसलेले सनिवय घेऊ िकिो. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

परिच्छथथिी 4: मेहुलने त्याच्या काळर्जीर्ाहू व्यक्ीला सांसर्िले आहे की अपंर् व्यक्ीसंाठी रे् 
केअि सेंटिमधे्य काम किण्याऐर्र्जी त्याला समार्जाि नोकिी किायला आर्रे्ल. मेहुलला मासहि 
आहे की त्याचा काळर्जीर्ाहक त्याला पयावयी िोर्जर्ाि िोधण्यास मान्यिा देिाि नाही, कािि 
त्याला र्ाटिे की मेहुल सनयोक्त्ांची चुकीची सनर्र् किेल आसि नोकिीमधे्य चुका किेल. 

काळर्ीवाहूने हे करावे 
✓ मेहुलला कुठे काम किायला 

आर्रे्ल, त्याच्याकरे् कोििी 
कौिले्य आहेि, त्याला कोित्या 
आर्रे्ल, अिा छोया भार्ांमधे्य 
काम किण्यासाठी लार्िाऱ्या 
सनिवयांचे सर्भार्जन किा. (ििनीिी 2). 
 

✓ मेहुलला स्विंत्र िाहण्यासाठी, 
कामार्ि र्जाण्यासाठी आसि िेथून 
स्विः ची र्ाहिूक िोधण्यासाठी, 
कामासाठी योग्य कपरे् 
सनर्र्ण्यासाठी आसि त्याचा पर्ाि 
व्यर्थथासपि किण्यासाठी प्रोत्सासहि 
किा (ििनीिी 6). 
 

✓ घिी मेहूलच्या सनिवयाचा आदि केला 
र्जाईल यासाठी िसेच त्याच्या 
अपंर्त्वामुळे त्याच्या क्षमिेर्ि िंका 
घेिाऱ्या त्याच्या संभाव्य 
सनयोक्त्ांसोबि त्याचे समथवन किा 
(ििनीिी 7). 

काळर्ीवाहूने हे करू नये  

 मेहुलला सांर्िे की िो समार्जाि काम 
करू िकि नाही. 
 

 मेहुलला अिा सठकािी काम 
किण्यास प्ररृ्त्त कििे  रे्ज 
काळर्जीर्ाहूना  "सुिसक्षि" समर्जिाि. 
 

 मेहुल सुरुर्ािीला नोकिी िोधण्याि 
यिस्वी न झाल्यास त्याला इिि संधी 
िोधण्यापासून पिारृ्त्त कििे  
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तुम्ही काय करायला हवे?  
ⷀ SDM र्ापरून, मेहुलच्या काळर्जीर्ाहंूनी हे समरू्जन घेिले पासहरे्ज की मेहुलला त्याच्या समत्रांसोबि सचत्रपट 
पहायचा की नाही याचा सनिवय घेण्याचा असधकाि आहे, र्जिी हा सनिवय पूिव किण्यासाठी काही सनयोर्जन आसि 
समथवन आर्श्यक असेल (ित्त् 1).  
 

ⷀ B समरू्जन घेिे की र्जिी  मेहुल समत्रांसोबि बाहेि रे्ला िि िो नंिि सचत्रपट संपण्यापूर्ी घिी पिि यायचा सनिवय 
घेऊ िकिो (ित्त् 4). 
  

Situation 5: मेहुलला त्याच्या समत्रांसोबि सचत्रपट पाहायला र्जायला आर्रे्ल. िेर्टच्या रे्ळी 
िो र्दीच्या सठकािी होिा िेव्हा िो खूप सचंिाग्रस्त आसि अस्वथथ झाला होिा. त्याच्या 
काळर्जीर्ाहकाला काळर्जी र्ाटिे की िो सचत्रपटासाठी रे्ला िि त्याला पुन्हा असाच अनुभर् 
येऊ िकिो. 

काळर्ीवाहूने हे करावे 
✓ मेहुलसोबि एक सुिक्षा योर्जना 

ियाि किा र्जी त्याला सचंिाग्रस्त 
र्ाटि असिाना त्याची प्राधाने्य व्यक् 
कििील, र्जसे की त्याच्या सेर्ा 
प्रदात्याला कॉल कििे सकंर्ा त्याला 
घिी पििण्यास मदि कििािा समत्र 
असिे (ििनीिी 3). 
 

✓ मेहुलला सचंिा समर्जारू्न 
सांर्ण्यासाठी रे्ळ द्या आसि 
मेहुलला अर्चिी आल्यास त्याला 
सुिक्षा योर्जना समर्जली आहे याची 
खात्री किा (ििनीिी 5). 
 

✓ मेहुलला त्याच्या समत्रांसोबि सचत्रपट 
पाहण्यासाठी आसि त्याच्या सुिक्षा 
योर्जनेची मालकी घेण्यासाठी 
प्रोत्सासहि किा (ििनीिी 6). 

 

काळर्ीवाहूने हे करू नये  

 मेहुलला सांर्िे  की िो सचत्रपटाला 
र्जाऊ िकि नाही. 

 
 मेहुलच्या समत्रांना पटरू्न देिे  की िो 

अस्वथथ असल्याने समत्रांसोबि 
सचत्रपटासाठी बाहेि र्जाऊ िकि 
नाही  
 

 मेहुलला फक् त्याच्या समत्रांसोबि 
र्जायला आर्र्ि असेल ििी  
त्याच्यासोबि सचत्रपटाला र्जािे . 
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तुम्ही काय करायला हवे?  
ⷀ SDM र्ापरून, मेहुलच्या काळर्जीर्ाहकांनी असे रृ्हीि धिले पासहरे्ज की मेहुलला लग्न किायचे आहे की नाही 
हे ठिर्ण्याची क्षमिा आहे आसि त्याला कोिािी लग्न किायचे आहे हे सर्चािले पासहरे्ज (ित्त् 2). 
 

ⷀ  मेहुलला स्विः चा र्जोर्ीदाि सनर्र्ण्याचा असधकाि आहे, र्जिी त्याच्या काळर्जीर्ाहकांनी र्जोर्ीदािाला नापसंिी 
दिवर्ली सकंर्ा लग्न न किण्याचा सनिवय घेण्याचा हक् आहे  (ित्त् 5). 

 

 

  

Situation 6: मेहुलच्या काळर्जीर्ाहंूना मेहुलने लग्न किारे् असे र्ाटिे.  

✓ काळर्ीवाहूने हे करावे 
✓ मेहुलला सर्चािा की त्याला लग्न किायचे 
आहे का, लग्न किण्याच्या सकािात्मक 
आसि नकािात्मक दोन्ही बारू्ज स्पष्ट किा 
(नीिी 1). 
 

✓ मेहुलला स्विः चा सनिवय घेण्यास 
प्रोत्सासहि किा आसि र्जि त्याने लग्न 
किण्याचा सनिवय घेिला, िि त्याला 
र्जोर्ीदािाच्या योग्य र्जबाबदाऱ्या घेण्यास 
प्रोत्सासहि किा (ििनीिी 7). 
 

✓ मेहुलला योग्य र्जोर्ीदाि िोधण्याि मदि 
किा (ििनीिी 3). 

काळर्ीवाहूने हे करू 
नये  

 मेहुलला सांर्िे की त्याचे लग्न 
झालेच पासहरे्ज. 
 

 मेहुलला सांर्िे  की कोिािी लग्न 
किायचे सकंर्ा कोििा र्जोर्ीदाि 
सनर्र्ायचा. 
 

 मेहुलची इिा आसि पसंिी 
सर्चािाि न घेिा सकंर्ा त्याची संमिी 
न घेता त्याचे लग्न करिे . 



31 
 

 

तुम्ही काय करायला हवे?  
ⷀ SDM चा र्ापि करून, मेहुलच्या काळर्जीर्ाहकांनी असे रृ्हीि धिले पासहरे्ज की आर्जािी असूनही, मेहुलला 
उपचाि किायचे आहेि की नाही हे ठिर्ण्याची क्षमिा आहे (ित्त् 2). 
 

ⷀ मेहुलच्या काळर्जीर्ाहकांनी हॉच्छस्पटल A ऐर्र्जी हॉच्छस्पटल B मधे्य उपचाि घेण्याच्या त्याच्या सनर्र्ीचा आदि 
केला पासहरे्ज, र्जिी त्याचे काळर्जीर्ाहक हॉच्छस्पटल A ला प्राधान्य देि असिील  (ित्त् 5).  

Situation 7: मेहुलला अस्वथथ र्ाटि आहे आसि िो त्याच्या काळर्जीर्ाहकांना सांर्िो की 
त्याला हॉच्छस्पटलमधे्य र्जायचे आहे. सर्सिष्ट कालार्धीसाठी सनिवय घेण्यास सक्षम नसिाना मेहुलने 
त्याच्या उपचािांची प्राधाने्य व्यक् करून आर्ाऊ सनदेि सलसहले आहेि. त्याच्या आर्ाऊ 
सनदेिाि, िो सनसदवष्ट कििो की एखाद्या संकटाच्या रे्ळी िो हॉच्छस्पटल B मधे्य न र्जािा हॉच्छस्पटल 
A मधे्य नेिे पसंि किेल. 

काळर्ीवाहूने हे करावे 
✓ मेहुलला सर्चािा की त्याला हॉच्छस्पटल 

A सकंर्ा हॉच्छस्पटल B मधे्य र्जायचे 
आहे. र्जि िो त्याची पसंिी व्यक् 
करू िकि नसेल, िि आर्ाऊ 
सनदेिाचे पालन किा (ििनीिी 1). 
 

✓ मेहुलला त्याच्या पसंिीच्या 
उपचािांची सनर्र् व्यक् किण्यास 
प्रोत्सासहि किा आसि त्याला नको 
असलेल्या उपचाि पयावयांचा सर्चाि 
किा (ििनीिी 3 आसि 4). 
 

✓ मेहुलची इिा असल्यास संकटाच्या 
ियािीसाठी आर्ाऊ सनदेि ियाि 
किण्याि मदि किा आसि 
संकटाच्या रे्ळी त्याचे पयावय 
समर्जण्यास मदि किा (ििनीिी 5). 

काळर्ीवाहूने हे करू नये  

 मेहुलला हॉच्छस्पटल A मधे्य घेऊन 
र्जािे रे्जव्हा त्याने व्यक् केले असेल 
की त्याला हॉच्छस्पटल B पसंि आहे. 
 

 मेहुलचे आर्ाऊ सनदेि घिी ठेर्िे ( 
एक प्रि रुग्णालयाि न आििे ) 
 

 रृ्हीि धििे  की मेहुल यापुढे 
संकटाच्या कालार्धीसाठी सनिवय 
घेऊ िकिाि नाही  
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तुम्ही काय करायला हवे?  
ⷀ मेहुलच्या काळर्जीर्ाहंूनी हे लक्षाि ठेर्ले पासहरे्ज की मेहुलला संकटाच्या परिच्छथथिीिही सनिवय घेण्याचा 

असधकाि आहे, र्जिी त्याला त्याचे पयावय समरू्जन घेण्यासाठी आसि त्या काळाि सनर्र्ीर्ि कायव किण्यासाठी 
त्याच्या काळर्जीर्ाहकांकरू्न असधक समथवनाची आर्श्यकिा असू िकिे (ित्त् 1). 

ⷀ  मेहुल त्याच्या आर्ाऊ सनदेिांद्वािे सनिवय घेऊ िकिो सकंर्ा प्राधाने्य व्यक् करू िकिो ज्या बिोबि कदासचि 
त्याचे काळर्जीर्ाहक आसि प्रदािे सहमि नसिील; ििीसुद्धा, त्याच्या इिेचा आसि प्राधान्यांचा आदि केला 
पासहरे्ज (ित्त् 5).  

Situation 8: मेहुलच्या आर्ाऊ सनदेिाि असे म्हटले आहे की कोििेही औषध घेण्यापूर्ी िो 
त्याच्या र्ॉक्टिांना भेटण्यास प्राधान्य देईल आसि त्याच्या काळर्जीर्ाहकांना (रे्ज त्याचे सर्श्वासू  व्यक्ी 
आहेि) मेहुलला औषध समळारे् असे र्ाटि असल्यास, मेहुलने काही औषधांसाठी त्याची प्राधाने्य 
सूचीबद्ध केली आहेि. एकदा हॉच्छस्पटलमधे्य, रे्सटंर् रूममधे्य मेहुल खूप अस्वथथ होिो आसि 
हॉच्छस्पटलचे कमवचािी काळर्जीर्ाहकांना सांर्िाि की त्यांना मेहुलला िांि कििािे औषध देण्यास 
त्यांची संमिी हर्ी आहे. 

काळर्ीवाहूने हे 
करावे 

✓ मेहुलला णवचारा की त्या ा 
िॉिरांची वाट पाहत असताना 
त्याला िांत हो ास कोित्या 
र्ोष्टी मदत करू िकतात, र्से 
की िांत खोलीत र्ािे णकंवा 
संर्ीत ऐकिे (रिनीती 3). 
 

✓ कोितीही औषधे घे ापूवी 
मेहुल त्या ा िॉिरांना भेटू 
िकेल असा आग्रह धरा 
(रिनीती 6). 
 

✓  हॉक्तस्पटल ा कमजचा यांना 
समर्ावून सांर्ा की मेहुलकिे 
आर्ाऊ णनदेि आहेत आणि 
त्यांना एक प्रत प्रदान करा 
(रिनीती 5). 

काळर्ीवाहूने हे 
करू नये  

 मेहुलला त्याची प्राधाने्य व्यि 
करता येत असल्यास 
आणि/णकंवा त्याने  आर्ाऊ 
णनदेि णदले असल्यास 
त्या ासाठी उपचाराचे 
णनिजय घेिे  
 

 कोित्याही उपचारासाठी 
मेहुल ा वतीने सूणचत संमती 
प्रदान करिे  र्ोपयांत त्याने 
णनणदजष्ट केले नाही की 
संकटा ा पररक्तथर्तीत तुम्ही 
असे करू िकता. 
 

 सेवा प्रदात्यांना मेहुल ा 
आर्ाऊ णनदेिामधे्य नमूद 
केलेल्या उपचार प्राधान्यांकिे 
दुलजक्ष करू देिे  णकंवा 
त्या ा सूणचत संमतीणिवाय 
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