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શૈક્ષણિક ણશણબર ના હેતઓુ 

 ણશણબરના સ્થળનો પકરિય મેળવવો અન ેતેની આરોગ્ય તથા માનણસક આરોગ્ય સંબંણિત કામગીરી સમજવી 

. 

 સમુદાયની આર્થયક, સામાણજક અન ેિાર્મયક ણસ્થતીની સમજ મેળવી તેની આરોગ્ય પર થતી અસરો 

સમજવી. 

 સમુદાયના માનણસક આરોગ્યના પ્રશ્નો અન ેવ્યસનની સમજ મેળવવી તેનુ ંપ્રમાિ જાિવા સવ ેપદ્િતીથી 

સ્રીનીંગ કરવુ.ં 

 સમુદાયમા ંમાનણસક આરોગ્યના પ્રશ્નોના સ્થાણનક સમસ્યા ણનવારિ માટે અજમાવાતી પરપંરાગત રીતો 

સમજવી દા.ત. ભગતભુવા 

 સમુદાયમા માનણસક આરોગ્ય અન ેવ્યસનની સમસ્યાઓ પ્રત્ય ેલોકો વૈજ્ઞાનીક અણભગમ અપનાવ ેતેના માટ ે

જાગૃણતલક્ષી કાયયરમ કરવો. 

 સમુદાયમા ંમાનણસક સ્વાસ્્ય સારવારની જરૂકરયાતન ેધ્યાનમાં રાખીન ેઆરોગ્ય કેમ્પ અન ેરેફરલમા સેવા 

આપવી. 

 સમુદાયનો ભોગોણલક,કુદરતી સામાણજક, સાસ્કૃણતક પયાયવરિ વચ્િેનો આંતર સબંિ સમજવો. 

 સમાજકાયયના ણવદ્યાથીઓમા શેક્ષિીક ણશણબર, પ્રવાસ,અન ેકાયયરમોના આયોજન, નેતૃત્વ,સંિાલન,અન ે

વહીવટી જ્ઞાન,એહવાલ લખેન વગેર ેણવષયક જ્ઞાન અને કુશળતાની ખીલવિી કરવી. 
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સંસ્થા નો પકરિય . 

(TRU) TRUST FOR REACHING THE UNREACHED ( લોક સ્વાસ્થ સંસ્થા) ની સ્થાપના 

૧૯૮૭ના ઓગસ્ટ માસમા ંકરી ત્યાર થી અત્યાર સુિી નામ પ્રમાિ ેકમય કરવાના પ્રયાસ કાયય છે. સંસ્થા ની સ્થાપના 

જ્યા સવેાઓ ના પોહિી હોય તેવા અંતકરયાળ વસેલા ગામમાં પહોંિવાના ધ્યયેને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવી 

છે. મૂડી, જ્ઞાન અન ેઅનુભવની ,નાિાકીય વ્યવસ્થા ના હોવા છતા  શરુઆતમા ં20 હજાર રૂણપયા ની લોન ણમત્રો 

પાસથેી લઈને દવાઓ ખરીદીને કામ શરુ કયુું અન ે ત્યારથી આજ કદન સુિી સંસ્થાએ સમુદાયની જરૂરીયાત 

આિાકરત કલ્યાિકારી અન ેણવકાસલક્ષી કાયો હાથ િયાય છે.  

કાયયકરી ટ્રસ્ટીઓ શણતતઓ અન ેઅનભુવ  

ડો.અણશ્વન પટેલ સાહબેે  ૧૯૭૨માં પીડીયાકટ્રતસમા ંMD ની ડીગ્રી મેળવી ત્યારપછી તયારે ખાનગી શેત્રે 

પ્રેતટીસ કરી નહી. MBBS ભિતા હતા ત્યારથી વાિંન અને િિાય ણવિારિા દ્વારા ગાંિી ણવિાર અને 

ણવકાસની વાતો  તથા જાિીતી ફીલોસુફીઓ અંગ ેજ્ઞાન મેળવ્યુ ં. મનમાં પોત ેમેળવેલી તબીબી આવડતોને 

આિારે ગ્રામણવકાસ ની પ્રવુતંી ઓયોજવાની લાગની હતી. 

અણખલ ભારતીય શાંણત સનેાની યુવા પાંખ તરીકે કામ કરતી તરુિ શાંણત સેનામા ંરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેઓ ખાસા સકરય 

હતા. ગ્રામદાન ણવણવિ સઘન ક્ષેત્રોની મુલાકાત લઈન ેતેની પકરણસ્થણતનો તેમિે અભ્યાસ કયો. અને િીરે નદંા 

મજમુદાર સાથ ેસહરસામા ંગ્રામદાન પ્રવુણત માટે પદયાત્રા કરીને પ્રત્યક્ષ અનુભવ મેળવ્યો . તે સમય ેસમગ્ર 

નેફામાં તેઓ એકલા ણનષિાંત  MD ડોતટર હતા. તેમની રાહબરી નીિે 10 કેન્દ્રો ધ્વારા ત્રિ વષય સુિી દવાખાના 

અને માતૃબાળ સ્વાસ્્ય ની સેવાઓ િાલતી રહી હતી. અિાનક ૧૯૭૫ ની રાજકીય ઈમરજન્દ્સી કટોકટી વખતે 

આ પ્રોજેતટ ને ત્યાથંીજ ઉિાળા ભરવાના થયા. અન ેતે ગુજરાતમા ંપાછા આવ્યા. અહી તેમિ ેકટોકટી ણવરોિી 

િળવળમા ંસકરય ભાગ ભજવ્યો . 

આ બિાની સાથે સાથ ેડોકટરો ન ેઉણિત રીત ેતબીબી સેવાઓ આપવા અંગ ેપ્રેકરત કરવા ખાસ શેક્ષણિક 

પ્રવ્રુતીઓના આયોજન કાયયરમો માં તેઓ અગ્રસેર રહ્યા તેમજ દદીઓ એ ઇન્દ્જેતશન કે ગ્લુકોસ ના બાટલા કે 

ખાસ ઉપયોગી ના હોય તેવી દવાઓના ઉપયોગ થી કેવી રીતે બિવુ ંતેના શેક્ષણિક પ્રયોગો તેમિ ેલો કોસ્ટ થી 

શરૂ કરીને લોકસ્વાસ્્ય મંડળ દ્વારા િાલ ુરાખ્યા .આમ દદીઓ ન ેણબનજરૂરી ખિય માંથી ઉગારી લવેાની કઠીન 

કામગીરી હજી પિ િાલુ છે. 

 

નીમીતાબેન ભટ્ટ  એ ૧૯૭૩-૭૪ મા ંગુજરાતમા ંનવ ણનમાયિ િળવળ મા ંગાિંી શાંણત પ્રણતસ્થાન માં તથા 

તરુિ શાંણત સેના દ્વારા યોજવામાં આવતા કાયયરમો માં ણનયણમત સહભાગી બન્દ્યા હતા . ત્યારથીજ ગાંિી 

ણવિારિારા અંગેના કેટલાક પુસ્તકોનું  વાંિન તથા અભ્યાસ વતુયળોમાં િિાય ણવિારિમાં સકરય રહી તેમનું 

ણવિારીક માળખું ઘડાયુ ંહ્ત્ું . ૧૯૭૫માં રાષ્ટ્રીય કટોકટીના સમયમાં પિ હહંમત પૂવયક ણવણવિ પ્રવુંતીઓ મા ં
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જોડાયેલા રહ્યા. સાથે સાથ ેમેડીકો ,ફ્રેન્દ્ડસકયલ તથા તરૂિ શાંણતસેના ની પ્રવુંતીઓ આગળ વિ ે.તેના પ્રયત્નો 

સાથ ેસકરય રહ્યા . ૧૯૭૬-૭૭ માં જનાયલીઝમ નો અભ્યાસ પૂિય કરી. ૧૯૭૮માં પ્રયાસ માંગરોળ ની સઘન 

પ્રવુંણતઓમાં જોડાયા હતા ત્યા ંબહેનો અને બાળકો અંગેની ણવણવિ પ્રવુંતીઓ માં પ્રત્યક્ષ ભાગીદારી થી ગ્રામ 

ણવકાસના કામો શરૂ કયાય હતા. ત્યારબાદ ૧૯૮૨થી આિય ની સ્થાપના વખ્ ેસ્થાપક સભ્ય તરીકે સઘન આરોગ્ય 

પ્રવુંણતઓમાં વિ ુસકરય બન્દ્યા. ત્યારથી ણવણવિ પ્રવુંણતઓમાં માંડ્યા રહી તેમિે બેહનો નુ ંસગંઠન ,આવકલક્ષી 

(અંબર િરખા )પ્રવુંતીઓ , શાળા માંથી ગયેલા બાળકો માટે ભિતર સાથ ેગિતરની પ્રવુંતીઓ , નાના બાળકો 

અને બહેનો માટે સ્વાસ્્યલક્ષી પ્રવુંતીઓ ,ડીગ્રી ણવના પિ ડોકટરી ણવદ્યા સીખી તે જ્ઞાન થી લોકોને મદદરૂપ થવા 

ગ્રામ્ય કાયયકરો તૈયાર કરવા વગેરે કામગીરીઓ પૂરા ખંત, મેહનત અને આવડત થી કરવામા ંપાછુ વળીન ેજોયું 

નહી . 

ટ્રસ્ટ ફોર રીિીંગ િ અનરીિડના  બ ેદાયકા ની સફર  

આ સસ્થાએ દુર દુર ના અંતકરયાળ પ્રદેશોમાં ડુંગરા અન ેજંગલોની વચ્િે વસલેા લોકોને આરોગ્ય સેવાઓ કઈ 

રીતે પોહ્તિતી કરવી તે અંગ ેબીડું ઉઠાવ્યું .બીજા સરળ પ્રદેશોમાં કામ કરી શકવાની તક હોવા છતાં . સંસ્થાના 

સ્થાપકો અણશ્વનભાઈ અન ેનીમીતા બેન ણશવરાજપુર અને તેની આજુબાજુના જંગલ પ્રદેશને આ કામ માટે 

પસંદ કયો .તે સમય ેએક ગામથી બીજા ગામ જવા માટે પણલલક ક ેપ્રાઇવેટ સાિનો નહી મળતા. વડોદરા થી 

ણશવરાજપુર પોહ્તિવાનો રસ્તો એટલો બિો ખરાબ ક ેપોતાના વાહન થી પિ ૬૫ કકલોમીટર જતા પિ ત્રિ કે 

િાર કલાક થતા. આમ આવી કપરી પકરણસ્થતીમા કામની શરૂઆત કરી જે સફર િાલ ુછે.  

 ણશવરાજપરુ ણવસ્તારમા ંસમગ્ર સ્વાસ્્ય કાયયરમ  

   “આપણં સ્વાસ્્ય આપના હાથમાં “એ હસંિાંત ન ેલોકો અમલમા ંમૂકી શકે તે માટે ૧૯૮૯ થી અત્યાર સિુીમાં 

લગભગ ૧૦૦ ગામોમાં નીિેની પ્રવુંતીઓ યોજી છે.  

1. સામુદાણયક સ્વાસ્્ય 

2. માનણસક સ્વાસ્્ય અણભયાન 

3. કુરાલ (પાદરા ણવસ્તારમાં ) આરોગ્ય કકરિ પ્રોજેક ્

 પરુા થયલેા મહત્વના કાયયરમો  

1. ૨૦૦૧મા ંકચ્છમા ંિરતી કંપમાં સંસ્થાની કામગીરી 

2. ૨૦૦૩મા ંકોમી એખલાસ પ્રવુણત 

3. હાઇવે પુનવયસનમા ંકામગીરી 
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 વડોદરામા ંસલ્મ ણવસ્તારમા ંતલીનીક  

 વડોદરા શહરેની ઝૂપડપટ્ટી ણવસ્તારમા ંકામ  

 વડોદરા શહરેમા ંરાહત ણનદાન કને્દ્ર  

 સસં્થા દ્વારા નટેવર્કુંગ ના પ્રયત્નો  

   1. ગજુરાત વોલેન્દ્ટરી હલે્થ એસોસીએશન મા ંસંસ્થાની કામગીરી  

   2. જન સ્વાસ્્ય સભા  

 માનસીક આરોગ્યના ક્ષતે્ર ેસસં્થાની કામગીરી  

1. 2006થી આ ક્ષતે્રી સંસ્થાએ કામગીરી હાથ િરી છે.  

2. સંસ્થા ણજલ્લા માનસીક આરોગ્યની કામગીરી પંિમહાલ જીલ્લાના િાર તાલુકાઓમા કરી રહી છે જેમા 

હાલોલ, કાલોલ, જાબંુઘોડા અને ઘોઘંબા તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે.  

3. આ કાયયરમ અંતગયત માનણસક ણબમારીની સારવાર માટે સસં્થા 3 તાલુકાઓમા ંO.P.D િલાવી રહી છે 

જેમા કાલોલ,શીવરાજપુર અને ઘોઘંબાનો સમાવેશ થાય છે.  

4. સંસ્થાએ આ તાલુકાઓ માથંી લગભગ 700 માનસીક આરોગ્ના દદીઓની ઓળખ કરી છે અન ેતેઓની 

સારવાર માટેની દરણમયાનગીરી કરી છે.  

5.  સંસ્થા આ ક્ષતે્રે કામ કરવા માટે સ્થાણનક હલંક વકયર તૈયાર કયાય છે જેઓને માનસીક આરોગ્ય અંગેની 

તાલીમ આપવામાં આવી છે.  

6. આ સંદભે સસં્થા જાગ્રુતીલક્ષી કાયયક્ર્મો, માનસીક દદીઓની મનોસામાજીક ણસ્થણતના સવનેી કામગીરી, 

faith Healers ને તાલીમ આપવાની કામગરી કરી છે.  

7. સંસ્થાના કાયયકરો દદીઓ સાથ,ે કુટુબંીનો સાથ ેઅન ેસામુદાણયક સ્તર ેદદીના પનુવયસયનના કામો કર ેછે.  

8. સંસ્થા સામુદાણયક સ્તર ેમાનસીક દદીઓ માટ ે Care Givers Group બનાવાનું કામ કરી રહી છે.  

9. સંસ્થાએ જીલ્લા સ્તરીય માનસીક આરોગ્ય કાયયરમ અંતગયત સરકારી અન ેસ્વૈચ્છીક સંસ્થાઓ સાથ ે

સંકલનના ભાગરૂપે જીલ્લા સ્તરીય પકરસંવાદનુ ંપિ આયોજન કરલે છે.  
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તારીખ  2 January 2020 Thursday 

આજ રોજ અમે  ગૂજરાત ણવદ્યાપીઠઅમદાવાદથી શૈક્ષણિક ણશણબરનો પ્રારંભ કયો અને લોક સ્વાસ્્ય મંડળ 

સંસ્થા તરફ રવાના થયા જે ણશવરાજપુર મુકામે હાલોલ તાલુકાના પંિમહાલ જીલ્લામાં આવેલી છે. આ 

સંસ્થામાં અમે સવાર ે7:15 એ નીકળ્યા . અન ેબપોરે 11:30વાગ્યેત્યા ંપ્રસ્થાન કયુું. 

12:00 થી 12:30 સુિી ભોજન  

1:30 થી 2:30 – સંસ્થાના ટ્રસ્ટીશ્રી નીમીતાબેનભટ્ એ અમન ેસંસ્થાનો પકરિય આપ્યો જેમાં સંસ્થાના 

કોઓડીનેટર  કેશવભાઈ પિ જોડાયા હતા. સસં્થાના પકરિયમાં તેઓએ અમને નીિે મુજબની બાબતો 

જિાવી.  

- સંસ્થાની સ્થાપના શ્રી અણશ્વનભાઈ પટેલ 

અન ેનીમીતાબેન ે1987માં કરી અન ે

1989મા તેઓએ પંિમહાલ ણવસ્તારમાં 

કામગીરીની શરૂઆત કરી.  

-  4 એણપ્રલ 1989મા ંતેઓએ તલાવડી 

ગામમાં પ્રથમ ણતલણનકની શરૂઆત કરી.  

-  તેઓના અનુભવો જિાવતા તેમને કહ્યુ ંકે 

શરૂઆત તેઓએ આરોગ્યનાક્ષેત્રમા ંકરી 

 અને તેઓની કલીનીકની શરૂઆતના 

સમયમાં કોઈ ત્યા ંઈલાજ માટે આવ્યુ ંનહતું તેનુ ં

 મુખ્ય કારિ એ હતું કે તેઓએ  સામુદાણયક સ્તર ેહજી કાગીરી કરવાની બાકી હતી જે 

 તેઓ શીખ્યા અને જેમ જેમ શીખતા ગયા તેમ તેમ સામુદાણયક સ્તર ેસ્વીકૃણત પિ પામતા 

 ગયા અન ેકામગીરીના પ્રયોગો કરતા ગયા.  

- આરોગ્યની કામગીરીમાં તેઓએ ખાસ કરીન ેસ્ત્રી પ્રજનન સ્વાસ્્ય, બાળકોનુ ંકુપોષિ દુર 

કરવાની કામગીરી, માતામૃત્યુ દર અન ેબાળ મૃત્ય ુદર ઘટાડવાનુ ંકાયય, િપેી રોગોની અટકાયત 

 તેમજ સારવારની કામગીરી કરી.  

-  શરૂઆતના વષોમાં પંિમહાલ ણવસ્તારના ગામડાઓ સામન્દ્ય સુણવિાઓથી ખુબજ વંણિત હતા 

 એટલ ેકે ગામોના સંપકય કરવાના રસ્તાઓની પિ પુતી સુણવિાઓ ઉપલલિ નહતી તેથી તેઓને 

 કામગીરીના ઘિા પડકારો પિ આવ્યા. આ સાથે આ ણવસ્તારમાં કોઈ અનુભવી અને તાલીમ પામેલા  

કાયયકારો પિ મળવા અઘરા હોવાથી તેઓએ સ્થાણનક લોકોને જ તાલીમ આપી પોતાના ણવસ્તારોમા ં

 સ્વાસ્્યની કામગીરી કરતાકયાય.  
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- શ્રી નીમીતાબેન ના મતે આરોગ્યમા ં70% રોગોની સારવાર તેમજ અટકાયત લોકો પોતે તાલીમ પામી ન ે

કરી શકે છે. 20% રોગોન ેલોકો ઓળખતા થઇ શકે તે માટેની તાલીમ આપી શકાય છે જેથી તેઓ 

સારવાર સુિી પહોિી શકે છે. અન ેમાત્ર 5% રોગો એવા છે જેની ઓળખ અને સારવાર અઘરી છે. 

આમ સામુદાણયક આરોગ્યના પ્રશ્નો 70% સુિી તો સીિી દરણમયાનગીરીથકી જ હલ થઇ શકે છે, જે 

માટે સામુદાણયક આરોગ્યની કામગીરીની ઘિી મોટી જરૂરીયાત રહલેી છે.  

- આ ણસવાય સંસ્થા એ ભૂકંપમાં કચ્છ ણવસ્તારમાં કામગીરી કરલેી છે જેમા ંતેઓ એ ત્યાં Shelter 

Homes બનાવ્યા. આ ણસવાય ત્યા ંણશક્ષિ, પાિીની સણુવિા ઉપલલિ કરવાની કામગીરી પિ 

કરી.કચ્છમાં રાહતની કામગીરીના જે તેઓએ અનુભવો જિાવ્યા તેમા ંમહવની વાત એ હતી કે તેઓએ 

તે ણવસ્તારમા ંખાસ રાપરના ગામડાઓમાં કામગીરી કરી કરિ કે તે સમય ેત્યાં સિુી બીજી કોઈ સંસ્થાઓ 

પહોંિી નહતી અને ત્યા ંખાસ તેઓએ એ જોય ુહતુ ંક ેકચ્છના રસ્તાઓ પરના ગામડાઓમાં જ રાહતની 

સામગ્રી પહોંિી શકી હતી અને ઘિો બિો સામાનનો વ્યય પિ ત્યા ંતેઓએ થતો જોયો. આથી રાપરમા ં

તેઓએ જરૂરીયાત આિાકરત કામગીરી કરી જેમાં ત્યા ંshelter home બનાવવા માટે ગામના જ 

લોકોને સાથે જોતયાય જેથી ત્યાં લોકોને માનણસક ટ્રોમાનો અનુભવ ઓછો થયો અન ેમાનણસક સ્વાસ્્યના 

પ્રશ્નો ઓછા થયા.  

- તદુપરાંત આ સંસ્થા એ સાબરકાંઠાણવસ્તારમા ંકોમી સવંાદ પર પિ 2002ના રમખાિો બાદ કામગીરી 

કરી જેમા ંપિ તેઓએ ઘિા પડકારો જીલ્યા. જેમાં ખાસ જે લઘુમતીઓનેપોતાના ગામો માથંી નીકાળી 

દેવામાં આવ્યા હતા તેમના ગામમાં પરત જવા માટેની તેઓએ કામગીરી કરી જે માટે ગામના બંન ેપક્ષો 

વચ્િે સંવાદ માટેની કામગીરી કરી. 

- આ બિાની સાથે આ સસ્થાએ સ્વસહાય જૂથ ની રિના પિ કરી હતી. જેમાં નીિે મુજબ ના કામ કયાય 

તા.  

    સાબુ અન ેપાવડર,બેંગ્લોરી પ્રોજેતટ , આ બિા કામ મણહલાઓ જાતે જ કરતી હતી અન ેઆ જૂથનું 

સંિાલન પિ બહેનો જ કરતી હતી   

- આસાથ ેઆ સથંામા ંિોરિ 9 થી 12ની કન્દ્યાઓ માટ ેછાત્રાલય છે. (9૩  ણવદ્યાથીનીઓ) 

- અહી બાળવાડી પિ િાલે છે જેમા ં૪૦ થી ૫૦ બાળકો આવ ેછે. ( તેમની સાથ ેજ Down 

Syndrome િરાવતા બાળકોને પિ જોડવામા ંઆવ્યા છે જેથી તેઓની Life Skillsમાં બદલાવ 

જોઈ શકાય છે.) 

- માનણસક સ્વસ્્યના ક્ષતે્રમાં આ સંસ્થાએ 2006 થી કામ કરવાની શરૂઆત કરી તેમાં તેઓ હાલમા ં

પંિમહાલના 4 તાલુકાઓમાં કામ કરી રહ્યા છે (1) હાલોલ (2) કાલોલ(3) ઘોઘંબા (4) જાબંુઘોડાજેમાં 

તેઓ District Mental Health Program અંતગયત કામગીરી કરી રહ્યા છે.  

- અત્યાર ેતેઓના ક્ષેત્ર કાયયકરોઆ ણવસ્તારમાં કામગીરી કરે છે.  

- મણહના ના ૨ રણવવાર ેઆ તાલુકાઓમાં OPD િાલ ેછે. (general અન ેMental Health માટે) 
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4:00 થી 6:30( ણશણબરના 10 કદવસ કરવાની કામગીરીનુ ંઆયોજન કયુું) 

- આ બઠેકમાં 10 કદવસ શૈક્ષણિક ણશણબરમા ંકરવાની કામગીરીનુ ંઆયોજન કયુું જે નીિ ેમુજબ છે.  

- આ સાથ ેક્ષેત્રકાયયમા ંકરવાના Problem Assesmentની કામગીરી માટે જે form ભરવાનુ ંછે 

તેનુOંrientation થયું. form આ સાથે reportમા ંસામેલ છે.  

- ક્ષેત્રકાયય માટ ે10 ટુકડીઓ પાડવામા ંઆવી જેઓ હાલોલ, કાલોલ, જાબંુઘોડા અને ણશવરાજપુરના 

ગામડાઓમાં ક્ષતે્રકાયય કરશે જેની ણવગત પિ આ સાથ ેસામેલ છે. 

- તેમજ દરેક ટુકડી ને એક એકમાગયદશયકનીભાગરૂપે સંસ્થાના કાયયકતામુકીય 

તારીખ વાર શકૈ્ષણિક ણશણબરની કામગીરીનુ ંઆયોજન 

2/1/2020  ગુરુ સંસ્થા પકરિય અને કામગીરી આયોજન  

3/1/2020  શુર 9:30 થી 10:30 લેતિર (શારીકરક અને માનણસક સ્વાસ્્યની સમજ) 

11:00 થી 5:00 ક્ષેત્રકાયય 

6:00 થી 7:00 Experience Sharing 

4/1/2020  શણન 11:00 થી 5:00 ક્ષેત્રકાયય 

5:30 થી 6:30 activity with girls students of hostel 

8:00 થી 9:00 Experience Sharing 

5/1/2020  રણવ 10:00 થી 11:00 Good Touch Bad Touch Activity withgirl students 

12:00 OPDમા ંકામગીરી  

Lecture By Psychologist ( માનણસક બીમારીઓની સમજ) 

6/1/2020  સોમ Traking 

7/1/2020  મંગળ 11:00 થી 5:00 ક્ષેત્રકાયય 

5:30 થી 7:00 Lecture and Experience Sharing 

8/1/2020  બુિ 11:00 થી 5:00 ક્ષેત્રકાયય 

5:30 થી 7:00Lecture on Data AnalysisExperience Sharing 

9/1/2020  ગુરુ 9:30 થી 10:30 – Lecture 

11:00 થી 5:00 –Data Analysis  

8:00 થી 10:00 – સાંસ્કૃણતક કાયયરમ  

10/1/2020  શુર - સમાપન કાયયરમ અને અનુભવો  

- Data Analyais and Report Writing 

- Exam 

11/1/2020  શણન - ગૂજરાત ણવદ્યાપીઠ પરત રવાના  
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રાત્રે  8:00 

આજ રોજ  રાત્ર ેભોજન લીિા પછી છાત્રાલયની પ્રાથનામા  શેક્ષણિક ણશણબરમા આવલે તમામ ણવદ્યાથી તેમજ 

તેમની સાથે આવેલ અધ્યાણપકા એ આ પ્રાથનામા  ભાગ લીિો હતો. જેમા છાત્રાલયમા ણનમાયલેી ણવણવિ 

પ્રાથના છાત્રાલયની તમામ છાત્રાએ લય બદ્િ ગાયી. 

 9:00 થી ૧૦:30 અહવેાલ લેખન 

સમગ્ર કદવસ દરણમયાન થયલેી તમામ પ્રવૃણ્ઓન ુઅહવેાલ લેખન કયુય જેમા દરરોજ કરલે કાયય ન ુસમય સર 

લેખનથી સમગ્ર પ્રવણૃ્ ની નાનાથી નાનો મુદો તેમજ માણહતીનું સિોટતા પૂિય લખેનમા ણવસ્તૃતી કરિ થાય. 
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3 Jan  2020 Friday 

સવાર ે7:૦૦ વાગ્યે પ્રાથના સાથે કદવસની સરુયાત કરી. જેમા સમૂહમા ંએક લયમાં પ્રાથના ગાયી. પ્રાથના એ 

આત્માનો ખોરાક કહવેાય છે જેનાથી આખા કદવસ માટે શરીરમાં સ્ૂર્તય મળી રહે છે. ણવદ્યાપીઠમા ંકદવસની 

શરુઆત પ્રથાનાથી થાય છે તેજ રીતે શૈક્ષણિક ણશણબરમાં પિ કદવસની શરૂઆત કરી. 

સાવર ે7:30 વાગ્યે હળવો નાસ્તો તેમજ િા લિી 

સવાર ે9:30 થી 10:45 (Lecture) ( શારીકરક અને માનણસક સ્વાસ્્ય) (ડો.અણશ્વનભાઈ પટેલ અન ે

નીમીતાબેન) અણશ્વનભાઈ પટલે માનણસક સ્વાસ્થ માટેની સમજૂતી આપી જેની ણવગતો નીિ ેમુજબ છે.  

- માનણસક અસ્વસ્થ વ્યણતતની ણવિાર, લાગિી, વતયન / હાવભાવથી ઓળખ થાય છે.  

 

- શારીકરક બીમારીમા જૈણવક માપદંડછે. જ્યારે માનણસક માપદંડ શોિાયા નથી. 

- ત્યારબાદ તેઓએ ણવણવિ શરીરના તંત્રોની સામાન્દ્ય જાિકારી આપી. 

- માનણસક બીમારી મગજમા રહલે રસાયિોમા ફેરફારથી પિ થાય છે જેમા સંદેશા એક કોષથી બીજા કોષ 

સુિી પહોંિવામા સમસ્યા ઉભી થાય છે. 

- જ્યાર ેમગજમા એકભાગથી બીજા ભાગમા સંદેશના પહોંિતા હોયતો તે વ્યણતત ણનિયય કરી શકતો નથી 

માનશીક સમસ્યા ઊભી થાય છે. 

- વારશામાં બીમારી હોય તો તે બીમારી થવાની શતયતા વિારે હોય  છે. 

10:45 થી 11:15 ભોજન  

11:15 થી 6:15ક્ષેત્રકાયય 

- ક્ષેત્રકાયયના તમામ કાયયકર ન ેઅગાઉથી ફોન થી સંપકય કરી લવેામા આવેલ હોવાથી  તેઓ ણવણવિ સ્થળે 

ણવદ્યાથીકાયયકરને લેવા માટ ેઆવી ગયા હતા. 
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- આજરોજ અમે હાલોલ તાલુકાનાતરખંડા અને ઇટાવાડી ગામોમાં દદીઓની Problem 

Assesmentની કામગીરી કરી.  

- કુલ 5 દદીઓની મુલાકાત કરી જેમાથંી 4 form problem assesmentના ભયાય  

- આ 5 દદીઓમાં 4 દદી મણહલા હતી જયાર ે1 દદી પરુુષ હતા  

- 4 મણહલા દદીઓમાં 3 ને સ્કીઝોફેનીયાની બીમારી હતી જયારે 1 બેનને પોસ્ટ પાટયમ ડીસઓડયર હતું. 

પુરુષ દદીન ેબ્રીફ સાયકોસીસની બીમારી હતી.   

- અમે જે દદીઓની મલુકાત લીિી તેઓની ણવગતો નીિે મુજબ છે  

સામાણજક: આ દદીઓની સામાણજક ભાગીદારી નહીવત જોવા મળી 4 મણહલા માંથી 3 બેનોને 

સામાણજક રીતે ઓછી સ્વીકૃણત પ્રાપ્ત થતી જોઈ શકાઈ તેઓની કૌંટુમબીક ભાગીદારી પિ નહીવત 

હતી. તેઓના નામે કોઈ ણમલકત નહતી અન ેતેઓને લગ્નમાં જે ઘરેિા પ્રાપ્ત થયા હોય તે પિ 

તેમના સાસરીવાળા રાખતા હતા.  

કામગીરી ઘરની: આ 4 સ્ત્રીઓમાં 3 સ્ત્રીઓ સંપૂિયપિે ગૃહકાયય કરતી જોવા મળી. ૨ સ્ત્રી દદીઓ ગંભીર 

સ્કીઝોફેનીયાની બીમારી હતી તેઓની દવા િાલુ હતી. જયારે1 બેનની દવા બંિ છે. પુરુષદદી કોઈપિ 

ગૃહકાયયની જવાબદારી કરતા નહાતા. 

 આર્થયક: પુરુષ દદીની અથય ઉપાજયનની પ્રવૃણ્ બંિ છે. સ્ત્રી દદીઓ માંથી 1 ગંભીર 

સ્કીઝોફેનીયાની દદી કોઈ આર્થયક પ્રવૃણ્ કરતી નથી. જયાર ેઅન્દ્ય ૨ દદી ખેતીકામ કરે છે પિ 

આવક તેમના પણતના હાથમાં જાય છે.  

 ખાસકેસ: 1ગંભીર સ્કીઝોફનેીયાની દદી જેની ઉમર 37 વષય હશે તેની સ્થીણત વિ ુગંભીર 

જિાઈ તે હાલ માં ઘિા બીમારીના લક્ષિો િરાવે છે. તે ઘરના સભ્યો સાથ ેરહેતી નથી પરંતુ 

એકલી ખેતરમાં પડી રહ ેછે. બીજા પર શંકા કરે છે જેથી જાતે રાંિે છે. તેનો અભ્યાસ ઘિો સારો 

છે તેને LLB અમદાવાદ થી કયુું છે અને ત્યા ં1 વષય practise પિ કરી છે. ઘરના સભ્યો મુજબ 

તેના કૌંટુબીક ભાઈ ના અવસાન બાદ તે આઘાત માં જતી રહી અન ેબીમાર થઇ જયાર ે

સંસ્થાના અણભપ્રાય મુજબ તેના પ્રેમી સાથ ેલગ્ન ના થવા થી તે ટ્રોમામા ંગઈ અને આ 

બીમારીના લક્ષિો વધ્યા છે. હાલ માં તે ણનયણમત દવા નથી લેતી. ઘરના સભ્યો તેને દાખલ 

કરાવતા નથી જેથી તેની સારવાર થઇ શણતત નથી. આ અંગે તેઓ સાથ ેઅમે વાત કરી તેમન ે

સમજાવ્યા અને તેઓ આ અંગે ણવિારશે તેવું પિ તેમને જિાવ્યુ ંછે.  

 કાયયકરો અન ેસસં્થાની દરણમયાનગીરી : અમે જે દદીઓને મળ્યા તેના થકી જાિી શકયા કે આ 

ણવસ્તારમાં સંસ્થાની કામગીરીનીઅસરો થકી માનણસક સ્વાસ્્યની સમજ લોકોમા ંથોડે અંશે 

જોઈ શકાય છે તેજ તેઓ સારવાર સુિી પિ પહોંિ ેછે. કાયયકરો એ આ ણવસ્તારમાં આંતરીયાળ 

ક્ષેત્રોમાંથી પિ દદીઓની ઓળખ કરી સંસ્થામા ંસારવાર માટેનુ ંજોડાિ ઉભંુ કયુું છે.  
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 પડકાર: દદી સપંૂિય સારવાર કરાવ ેઅને તનુ ંણનયણમત ફોલોઅપ થાય તે ઘણ ંજરૂરી છે કારિ કે 4 

દદી માંથી ૨ દદી હાલ માં દવા નથી લેતા અન ે1 દદીની દવા ણનયણમત રીતે લેવાતી નથી જેથી 

તેની સારવારની અસર ના પ્રાપ્ત થાય તે એક  મોટો પડકાર છે. 

6:30 થી 7:45( Experience Sharing) 

- આજ રોજ ણવદ્યાથીઓ જે ગામડાઓમાં problem assesment કયુું તેનુ ંexperience sharing 

કયુું.  

- કુલ 25 ગામડાઓમાંથી 45 (Sever Mental Disorder) દદીઓની મનોસામાણજક પકરણસ્થણતનો 

અભ્યાસ કયો. 

- આ મુલાકાતમાં નીિે મુજબની બાબતો બહાર આવી  

 અંિશ્રદ્િા( ખિય તેમજ તે અંગેની ણવગતો જલ્દી પ્રાપ્ત થઇ શણતત નથી) 

 સરાવાર અન ેઅંિશ્રદ્િા બનંે સાથ ેિાલ ેછે અને જો સારુ ંથાય તો અંિશ્રદ્િાન ેજશ જાય છે.  

 ણવસ્તારના લોકોમા ંમાનણસક સ્વાસ્્યની થોડી જાગણૃત જોવા મળે છે જેમ કે લક્ષિોની ઓળખ.  

 વ્યસનનું પ્રમાિ ણવસ્તારમા ંવિુ જોઈ શકાય છે.  

 દદીની દેખરેખ રાખનારમા ં પિ માનણસક સ્વાસ્્યની તકલીફો જોઈ શકાઈ જેમ કે હિંતા અને 

ડીપ્રેશન  

 સ્ત્રીદદીન ેઘરમાંઓછંુ મહત્વ તેને ઘરકામ કે ખેતીનુ ંકામ કરવાય છે પિ તેની સામણજક કે 

કૌંટુમ્બીક ભાગીદારી ઓછી જોવા મળી.  

8:00 થી 8:45 રાત્રી ભોજન તેમજ ભોજન પછી છાત્રાલયની  રાત્રીનીપ્રાથના જેમા ણવદ્યાપીઠનાણવદ્યાથીએ  

ભાગ લીિો. 

9:00 થી 10:39 અહેવાલ લેખન.સમગ્રકદવસદરણમયાનથયેલીતમામપ્રવૃણ્ઓનુઅહેવાલલેખનકયુય જેમા દદી ને 

માણળયા તેમાં તેઓન ેસામાણજક,કોટ કુટુંબ તેમજ આથીક રીત ેથતી સમસ્યા તેમજ તેમની સમસ્યા અન ે

પકરણસ્થણતના જાિનો અહવેાલ લખ્યો 
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4January 2020 Saturday 

7:00 દરરોજ ની જેમ પ્રાથયનાથી કદવસની સરુઆત કરી જેમા તમામ શૈક્ષણિકણશણબરના ણવદ્યાથી હાજરી 

આપી 

7:30 િા- નાસ્તો 

10:00- 10:30 સમૂહ ભોજન  

10:30 થી 5:00 ક્ષતે્રકાયય 

આજ રોજ કુલ 10 ટુકડીઓ એ 23 ગામડાઓમાં કલુ 43 SMD દદીઓની મનોસામાણજક પકરણસ્થણતનો 

અભ્યાસ કયો. 

આજ રોજ અમારી ટીમ જાંબુઘોડા તાલુકાના હીરાપરુ અને વખેડા ગામમાં ક્ષતે્રકાયય માટ ેગયા. હરીપુરા ગામમાં 1 

દદીની મુલાકાત કરી જયાર ેવડેખામા ં04 દદીનીમુલાકાત લીિી.  

દદીનીમનોસામાણજક પરીસ્થીના મુખ્ય અવલોકનો અને માહતી નીિે મજુબ છે. (* દદીઓની ણવગતવાર 

માણહતી ફોમયમાં સમાણવષ્ટ છે.)  

ગામ: હીરાપરુ 

દદીની ની ણસ્થણત:  

-  સ્કીઝોફેનીયાની બીમારી  

- નશા મા ંબળી ગયા હતા જેના પછી માનણસક સ્વાસ્્ય વિ ુબગડ્યું  

- આંખે નથી જોઈ શકતા 

- પથારીવશ 

- જાતે કોઈ જ કામ નથી કરી શકતા  

- અત્યારે તેમની સંભાળ પત્ની રાખે છે. 

સામાણજક:  

- તેઓ અત્યાર ેકોઈ અથયઉપાજયન કરતા નથી.  

-તેમના નામે ઘર છે.  

- તેઓનાદીકરા પર આર્થયક જવાબદરી છે જે ખેતી કર ેછે અને બે ટમય સરપંિ પિ રહ્યા છે.  
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- જમીન હજુ ખાતે થઇ નથી વારસામાં નામ છે.   

સારવાર:  

- અત્યારે તેઓની દવા જાબંુઘોડા રેફરલમાં િાલ ેછે.  

- દદીનીસારવારબાદ સ્થીતીમાં સુિારો આવ્યો છે. 

- તેઓના પત્નીએ ભગત પાસ ેપિ માનતા માની છે પરતું ખિય અંગ ેતેઓએ કશંુ જ જિાવ્યુ ંનહતુ.ં વિ ુ

ણવગતો આ સંદભે આપવા તૈયાર  નહતા. 

 સસં્થાની દરણમયાનગીરી:  

- સસં્થાના સહયોગ અને સારવારથી દદીના આરમક લક્ષિો કાબુમાં આવ્યા છે. 

ગામ: વડખે  

દદીની ણસ્થણત:  

કુલ 4 દદી માથંી ૨ MDD ( Major Depresive Disorder)  હતા જયારે  

૨ બ્રીફ સાયકો હતા.  

જેમાંથી ૨ દદીઓ સંપૂિય રીતે સાજા થયા છે. ( 1 MDD અને 1 બ્રીફ સાયકોસીસ) 

સામાણજક:  

૨ દદીઓ અત્યારે પોતે સ્વસ્થ છે પોતાનંુ કામ જાતે કર ેછે અને તેમની દવા પિ િાલુ છે. 

આર્થયક:  

દદીઓમાં 3 મણહલા હતા જેમના નામે કોઈ સંપણ્ નથી માત્ર તેમના ઘરેિા અને જેમાંથી 1 મણહલા દદીની 

ણસ્થણત ખુબજ દયનીય છે તેઓના પણત મૃત્ય ુપામ્યા છે તેઓના ઘરમાં અથુયપાજયન કરવાવાળુ ંકોઈ જ નથી.  

સારવાર:  

1 બ્રીફ સાયકોસીસના દદી ણબલકુલ સારવાર કરવા તૈયાર નથી તેઓ સંપૂિયપિ ેભગત ભૂવામાં મને છે.  

તેઓના 1 દીકરી પિ કમળાના કારિે મ્રત્યુ પામ્યા કારિકે તેની સારવાર ભૂવા પાસ ેકરાવી.  

સસં્થાની દરણમયાનગીરી:  

સંસ્થાનાસપંકયમાં આવથી બે દદીનીણસ્થણત સુિારી છે.  

જયારે1 દદીની સારવાર િાલુ છે અન ે1 સ્ત્રી દદી એ હજુ સુિી સારવાર િાલુ કરી નથી. 
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સસં્થાના પડકારો:  

-લોકોના ભગત ભૂવા માટનેા વલિો બદલવા મોટો પડકાર છે.  

- મણહલા દદી જેની સ્થણત દયનીય છે તેના પ્રત્યે સારવાર માટેની દરણમયાનગીરીજરૂરી છે જે માટે ક્ષતે્રકાયયકર 

સંવેદનશીલ બને તે વિુ જરૂરી છે. 

5:30 થી 7:00 મુતત ણવહાર  

experiencesharing સમય ગાળો હતો પિ બિા ણવદ્યાથી ક્ષેત્રકાયય માંથી સમય પહોિીનાસકવાથી  મુતત 

ણવહાર આપવમાં આવ્યો હતો. જેમા છાત્રાલયની ણવદ્યાથીની સાથ ેરમત રમી જેમા ણવદ્યાપીઠની ણવદ્યાથીની 

તેમજ ણવદ્યાથી ભાઈઓ કરકેટ રમી. 

7:00 થી 7:30 ભોજન  

8:00 થી 9:00 પ્રાથના અને છાત્રાલયની બહેનો સાથે સંગીત સંધ્યા 

9:00 થી 10:00experience sharing અન ેઅહેવાલ લેખન.  

અંિશ્રદ્િા,દદી ન ુધ્યાન રાખનારું કોઈ નથી, ખુબજ આથીક ખિય જેવી બાબતો સામે આવી.  

અહેવાલલેખનની કામગીરી કરી. સમગ્ર કદવસ દરણમયાન થયેલી તમામ પ્રવણૃ્ઓન ુઅહેવાલ લેખન કયુય જેમા 

દદી ને માણળયા તેમાં તેઓને સામાણજક,કોટ કુટુબં તેમજ આથીક રીતે થતી સમસ્યા તેમજ તેમની સમસ્યા અને 

પકરણસ્થણતના જાિનો અહવેાલ લખ્ય. 
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5 January 2020 (Sunday) 

સવાર ે7:૦૦ વાગ્યે પ્રાથના સાથે કદવસની સરુયાત કરી. જેમા સમૂહમા ંએક લયમાંપ્રાથના ગાયી. પ્રાથના એ 

આત્માનો ખોરાક કહવેાય છે જેનાથી આખા કદવસ માટે શરીરમાં સ્ૂર્તય મળી રહે છે. ણવદ્યાપીઠમા ંકદવસની 

સરુઆતપ્રથાનાથી થાય છે તેજ રીતે શૈક્ષણિક ણશણબરમાં પિ કદવસની શરૂઆત કરી. 

સાવર ે7:30 વાગ્યે હળવો નાસ્તો તેમજ િા લિી 

આજે ણવદ્યાથીઓ નીિ ેમુજબની પ્રવણૃ્ઓમા ંસહભાગી થયા. 

(1) રોનતબેન જે સાયકોલોજીસ્ટ છે તેઓનું વ્યાખ્યાન સાભંળ્યુ 

(2) OPDની કામગીરીનુ ંઅવલોકન  

(3) છાત્રાલયની િોરિ 9ની ણવદ્યાથીનીઓને જાતીય શોષિની સમજ આપવાની પ્રવૃણ્ ( મેન્દ્યુઅલ મુજબ 

Good Touch Bad Touch) 

10:30 થી11:30 

વ્યાખ્યાન: માણનસક બીમારીઓની સમજ  

વતતા: શ્રી રોનાતબેન ( સાયકોલોજીસ્ટ) 

- રોનાતબેન ેણવદ્યાથીઓને સ્કીઝોફેનીયા, બ્રીફ સાયકોસીસ તેમજ વ્યસનના કારિે થતી માનણસક 

બીમારીઓની સમજ આપી.  

- આ બીમારી થવાનાકારિો, સારવાર અને લક્ષિોની માણહતી પૂરી પાડી.  

- માણનસક બીમારીના પ્રકાર સાયકોસીસ અન ેન્દ્યુરોસીસ વચ્િેના તફાવતની સમજ પરૂી પાડી.  

- ણવદ્યાથીઓ જે sever mental disorder િરાવતા દદીઓન ેક્ષેત્રકાયયમા ંમળી રહ્યા છે તે સબંંણિત 

ણવદ્યાથીઓના પ્રશ્નો અને તેની િિાય થઇ અને ણવદ્યાથીઓને તે કસે અંગેની મુઝવિો દુર કરવામાં આવી.  

- રોનાતબેન ણવણવિ રોગોનાલક્ષાનોકીિા જેમા 

 સ્કીઝોફેનીયા થયલે દદીના લક્ષિો  

 ખોટી માન્દ્યતા િરાવ ેછે 

 દરેક નાની નાનીવાતોમાસકંા કરવી 

 તેઓને ભ્રમિા થાય છે 

 બોલ બોલ કરવુ ં

 વિારે ગસુ્સ ેથવું (હાઇપર થઇ જવું) 
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 હસ્યા કર ેતો હ્તસ્યાજ કર ેએક ઘટના  દોહરાવી 

 ઘરની બહાર જતા રહેવુ ં અથવા ઘરેથીનીકલી જવુ ં

 આપઘાતના ણવિારો આવવા 

 

 બયાપોલાર 

આ રોગથી પીડતા દદી વૈકણલ્પક  રીતે બે ણવરોિી ણસ્થણત જોવા મળ ેછે ૧) મેનીયા તેમજ ૨) ડીપ્રસેન 

 પ્રથામતબકે વિુ આશાવાદી , વિુ મજબુત,ગણતશીલ ણવિાર 

 કરતીયતબક ેદદી હતાશ રહ,ેથાક અનુભવે ,પોત ેદોશી હોય તેવું લાગ ેછે. 

 સુખની ણસ્થણત ને મેણનક કહે છે  

 દુખની ણસ્થણત ન ેમેણનક કહ ેછે  

 થોડા થોડા સમયે વતયન બદલવું 

 તેઓ થોડા સમય ખુશ તેમજ થોડા સમય દુખી રહે છે 

 સ્ત્રી અન ેપુરુષ બને મા ંસમાન પકરસ્થીતી હોય છે  

 લક્ષાનોહમેશાસરખાહોતાનથી  વ્યણતત  વ્યણતત એ બદલાય છે. 

 આ રોગ વાષાયગત પિ આવી શકે છે. 

 એપીલેપ્સી ( ખેિ) 

 બાળક ના જન્દ્મ વખતે જો માથાના ભાગમા ં ઈજાયથાય તો તે થઇ સકે 

 બાળક ને ગરમ પાિીથી  સ્નાન કરાવતી વખતે માથા ઉપર ગરમ પાિીરેડવું 

 જયારેખેિ આવ ેતો તેન ેડાબી તરફ સુવડાવી દવેું  

 મોમાં જીભ ના ફસાઈ જાય તેનું ધ્યાન રાખવુ ં

 દદી ની અજુ બાજુ ભીડ ના કરવી અને હવા ઉજાસ આવા દેવુ.ં 

12:00 થી 1:30 

છાત્રાલયની િોરિ 9ની ણવદ્યાથીનીઓને જાતીય શોષિની સમજ આપવાની પ્રવૃણ્ ( મેન્દ્યુઅલ મુજબ 

Good Touch Bad Touch) 

જેમાં અમે નીિ ેમુજબની ત્રિ પ્રવુંતીઓ કરી હતી.  

પ્રવણુત -1. અમે બિી દીકરીઓને 5 ગ્રુપમા ંવહેિી લીિી. હતી અન ેબિા ગ્રપુમાં અલગ અલગ પ્રશ્નો 

આપ્યા હતા. જે પ્રશ્નો નીિે મુજબ છે.  

1. છોકરાઅનેછોકરીઓવિેશંુતફાવતહોયછે. ? 

2. છોકરીઓનેછોકરાઓનીકઈકઈબાબતોનથીગમતી? 

3. છોકરાઓનીનગમતીબાબતમાંતમેશંુકરોછો ? 
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4. છોકરીઓનેછોકરાકેમોટાપરુુષોથીશંુદરલાગેછે. 

5. છોકરીઓનેમાબાપણશક્ષકોકેવડીલોછોકરાઓસાથેનાવતયનવ્યવહારબાબતેશંુસલાહઆપેછે. ? 

આ બિા પ્રશ્નો માટ ેતેમિે જવાબ લખવા કહ્યા અન ેપછી તેમિે બિાન ેઆ બાબતો પર જૂથ િિાય કરવા કહ્યું. 

પ્રવણુત-2 કોમલ દસ્તાવેજી કફલ્મ બતાવવી.અન ેકફલ્મ માંથી શંુ શીખ્યા તે બાબતે િિાય કરવી  

પ્રવણુત-૩ આ પ્રવુંતીમાં અમે દીકરીઓ ને એક પાંિ પાંદડા વાળુ ંૂલ દોરવા કહ્યુ.ં અને એ પાંદડા ઓ મા ંએવા 

વ્યણતતઓના નામ લખવા કહ્યું જેમને એ મુસીબત ના સમય ેઅન ેકઈક થાય તો પેહલા વાત કરે.એમા ંથી એક 

પાંદડા માં અમે હેલ્પ લાઈન ના NO. લખાવ્યા ,૧૦૦ ૧૮૧ ,૧૦૯૮ .  

ત્યારબાદ અંતમાં સમૂહ અણભનય ડાન્દ્સ  કરી અન ેછુટા પડ્યા.   

12:00 થી 1:30 છોકરાઓ OPDની કામગીરીનુ ંઅવલોકન કયુું.   

3:00 થી 5:30 િાપંાનેરના શહેરના જામામસ્ઝીદની મુલાકાત. જેમા ઐણતહાણસક જામા મસ્જીદ જે ૧૫મી- 

૧૬મી સદીમા ં ગુજરાત સલ્તનત ના કલુીન વગય માટનેી સપંણત ન ેભાગ રૂપ ેબનાવામાં આવી હતી જે ભારતીય 

સ્તાપત્ય તેમજ મુણસ્લમ સ્થાપત્ય  પ્રમાિ ેબનાવામાં આવી છે.પણશ્િમ ભારતના ગુજરાત રાજ્યના િાંપાનરેમાં 

આવેલી જામી મણસ્જદ, યનુેસ્કોની વલ્ડય હેકરટેજસાઇટ, િપંાનેર-પાવાગઢપુરાતત્વીય ઉદ્યાનનો ભાગ છે, અને 

ત્યાંના 114 સ્મારકોમા ંશામેલ છે, જે બરોડા હેકરટેજ ટ્રસ્ટ દ્વારા સૂણિબદ્િ છે. 
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6 Jan 2020 Monday 

ટ્રેકકંગ 6:30 થી 5:30 હોરાળું ડુંગર અન ેનાઝર માતા. 

 

 

ટ્રેકકગં  અન ે સમહૂ ભોજન  
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7Jan 2020 Tuesday 

10:30 થી 4:00 ક્ષતે્રકાયય જેમાં જુલ 25 ગામડાઓમાં 45 દદીઓની મલુાકાત અને મનોસામાણજ કણસ્થણતના 

અભ્યાસના form ભયાય.  

5:00 થી 6:30 ડો. અણશ્વનભાઈ પટેલ ેCommunity Mental Health પર વ્યાખ્યાન આપ્યું જેમાં નીિે 

મુજબની બાબતોનો સમાવેશ થાય છે.  

 

- સામુદાણયક માનણસક આરોગ્યનો અભીગમ china તેમજ south africa જેવા દેશો માંથી ણવકસ્યો. 

chinaમા ંસામુદાણયક સ્તર ેકામ કરનારા લોકોન ેઉઘાડપગા ડોકટરો કહેવાતા કારિકે તેઓ પગમાં 

પગરખા પહયેાય વગર ગામ ેગામ ફરતા અન ેઆરોગ્યની સેવાઓ આપતા.  

- ભારતમાં સામુદાણયક આરોગ્યના કામની શરૂઆત ૭૦ના દાયકા આસપાસ થઇ અને ૮૦ના દાયકામા ં

વિુ પ્રિણલત બની.  

- શરૂઆતમા ંરોગના અટકાવ માટેના વ્યણતતગત પ્રયત્નો થતા પરંતુ તેનાથી સમુદાયના પ્રશ્નો હલ નહતા 

થતા.  

- આથીસામુદાણયક સ્તરે કામ કરવાની જરૂરીયાત ઉભી થઇ. 

- સામુદાણયક સ્તર ેકામ ના થતંુ હોવાથી Disability Adjusted Life Year Lost (વ્યણતતના માંદગીને 

કારિે જીવનનાતેટલા વષો ઓછા થવા.) નો પ્રશ્ન જકટલ છે.  

- આ પકરણસ્થતન ેપહોિીવળવા વ્યણતતગત ણનદાનની સાથે સાથ ેસામુદાણયક ણનદાનની શરૂઆત થઇ.  

- સામુદાણયક સ્તર ેકામ કરતા ખ્યાલ આવ્યો કે આરોગ્યના પ્રશ્નો પાછળ માત્ર તબીબી પકરબળો જ નણહ 

પરંતુ સામણજક તેમજ સણુવિાઓ જન્દ્ય પકરબળો પિ એટલા જ જવાબદાર છે.  
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- આમાટે(1) BioMedicalInterventionઅને(2) 

SocialInterventionબન્દ્નેરીતેકામકરવાનોઅણભગમણવકસ્યો.  

- જેમ માટે સામુદાણયક માનણસક આરોગ્યનુ ંમાળખું ણવકસ્યું અન ેતેઓ વચ્િેનુ ંસંકલન પિ.  

- જેમાં Community Health Volunteers, Multi Purpose Volunteers તૈયાર કરવામા ં

આવ્યા જેઓ જે તે ણવસ્તાર ના ઓછા ણશણક્ષત સ્થાણનક લોકો હતા. તેઓન ેતાલીમ આપીને આરોગ્યની 

દરણમયાનગીરી કરતા શીખવ્યા.  

- આના આિારે એ ખયાલ ણવકસ્યો કે જયાર ેદદીની સારવાર થાય ત્યાર ેગામ જોવ ેઅને સામુદાણયક સ્તર ે

તેની સ્વીકૃણત થાય.  

- આ માટે કાયયકર ેપોતાની દરણમયાનગીરીમાંશ્રદ્િા હોવી જોઈએ જે માટ ેિગશ, આવડત અન ેસમુદાય 

પ્રત્ય ેલાગિી હોવી ખુબજ જરૂરી છે. 

7:00 થી 7:30 ભોજન  

8:00 થી 9:45 પ્રાથના અને experience sharing. 

 

- આજે રોજ જાિવા માણળયુ ંકે  દદીના માતા પીતા દદી સારો થઇ જાય તેની પાછળ જે બળી િડાવે છે તે 

કહેતા નથી તેમજ જે ભુવા પાસે શરવાર કરાવે છે તે પિ કેહેતા  નથી .તેઓ ભુવાકૈક કરી દેશ ેતેનો ડર 

એમની પાશે હોય છે. 

- િિા ખરા દદી મન ેછેકે તઓે દવાથી શર થયા છે તેમજ ગિ ખરા દદી મન ેછે ક ેતેઓ દવાથી સારા નથી 

થયા પિ ભુવાથી શર થયા છે .દદીની દેખરેખ રાખનારમાં પિ માનણસક સ્વાસ્્યની તકલીફો જોઈ 

શકાઈ જેમ હિંતા અને ડીપ્રશેનનો સમાવેશ થતો હતો.  
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8 Jan 2020  

9:00થી 10:00 અહેવાલ લેખન  

10:00 થી 10:30 ભોજન  

10:30 થી 3:00 ક્ષતે્રકાયય 25 ગામડાઓમા જેમાથી 39 Assessment ફોમય ભરવામાં આવ્યા  

6:00 થી 7:00 data analysisની સમજ ( ઈશાનીબેન અને નીમીતાબેન) 

જેમા ણવણવિ માણહતીના કોષ્ટક જેવાક ે ઉમર,રોગનો સમય ગાળો,રોગન ુનામ ,જ્ઞાણત,દદીની સંભાળ રાખનાર ની 

ઉમર જ્ઞાણત , સારવાર  પાછળનો ખિય, સારવાર તયાં તયાં કરાવી,દદી પહલેા શંુ  કાયય કરતા હતા,દદી ના કામ કોિ 

કર ેછે તેની માણહતી, દદી ની ણશક્ષિને  લગતી માણહતી, તેની ણમલકત, દદી ના કરિ સર કુટુબં ન ેપડતી મુશ્કેલી 

જેવી ગુિાત્મક માણહતીનુ ંસંખ્યાત્મક માણહતીમાં રૂપાતંર કરવાની સમજ આપી.  

7:00 થી 8:15 ભોજન તેમજ સાજંની પ્રાથયના  

8:15 થી 10:30 સંસ્કૃણતક કાયયરમનીપવૂય તૈયારી.  
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9 January 2020  

9:00 થી 10:00 પ્રાથયના અને અહેવાલ લેખન  

10:00 થી 10:30 સવારનુ ંભોજન 

10:30 થી 3:00 data analysisની કામગીરી 3:00 થી 5:00 મુતત ણવહાર  

5:00 થી 7:00 સંસ્કૃણતક કાયયરમની તૈયારી 

7:00 થી 7:30 ભોજન  

8:00 થી 10:00 સંસ્કૃણતક કાયયરમ છાત્રાલયની ણવદ્યાથીનીઓ સાથ.ે 
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10Jan 2020  

Data Analysisની કામગીરી. 

જેમા જાંબુઘોડા ,હાલોલ,કલોલ  ત્રિેય તાલુકા ના ગ્રપુ પ્રમાિ ે સ્ત્રી દદી અન ેપુરુષ દદી પ્રમાિે ણવભાજન કરી 

દરેકની માણહતીનુ ંડટેા એનાલીસીસ  કરવામાં આણવય.ુ જેમા સવાર થી રાત્રી સુિી ડેટા એનાલીસીસનુ ં કાયય 

િાલ્યું. ડેટા એનાલીસીસ  માટે પહલેાથી  કયા તયા ંમાણહતી લખવી તે ની સમજિ આપી હતી.જેમા ણવણવિ 

માણહતીના કોષ્ટક જેવા કે દદીની ઉમર,રોગનો સમય ગાળો,રોગન ુનામ ,જ્ઞાણત,દદીની સંભાળ રાખનાર ની ઉમર 

જ્ઞાણત , સારવાર  પાછળનો ખિય, સારવાર તયાં તયાંકરાવી,દદી પહલેા શંુ  કાયય કરતા હતા,દદી ના કામ કોિ કરે છે 

તેની માણહતી, દદી ની ણશક્ષન લગતી માણહતી, તેની ણમલકત, દદી ના કરિ સર કુટુંબ ન ેપડતી મુશ્કેલી. ણવવીિ 

મહીતીનું  ડેટા એનાલીસીસ કયુું.  

 

11Jan 2020 –  ફીડબકે અન ેગજૂરાત ણવદ્યાપીઠ પરત  
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શકૈ્ષણિક ણશણબરમા ંProblem Assessment ની કામગીરીમા ંધ્યાનમા ંઆવલેી બાબતો.  

 આ ણવસ્તારમા સંસ્થાએ માનસીક બીમારી િરાવતા દદીઓની ઓળખ કરી તેઓની સારવારના 

પ્રયત્ન હાથ િયાય છે. આ માટે સંસ્થાએ સ્થાનીક કાયયકરોને તૈયાર કયાય છે.  

 સંસ્થાના પ્રયાસો થકી આ ણવસ્તારમા માનસીક આરોગ્ય અંગેની સમજ ણવકસી રહી છે પરંતુ તેનુ 

પ્રમાિ ઓછંુ છે જે અંગ ેહજુ વિ ુપ્રયાસોની જરૂર છે.  

 ણવસ્તારમા અંિશ્રદ્િાનું પ્રમાિ ખુબ વિુ છે જે કોઇપિ માંદગીમા લોકો ભગત ભુવા પાસ ેજતા 

જોવા મળ્યા છે ત્યા સુિી કે સારવાર કરાવતા દદીઓ પિ ભગત ભુવા પાસ ેજાય છે અને જો 

તેઓ સાજા  થાય તો કેટલાક દદયઓ તેનો જશ તબીબી સારવારન ેબદલી ભગત ભુવાને આપતા 

હોવાનુ ંજાિવા મળ્યુ.ં 

 ણવસ્તારમા વ્યસનનુ ંખુબ પ્રમાિ છે. આથી વ્યસ્ની દદીઓ માનણસક ણબમારીઓમાં વિુ જોવા 

મળ્યા છે.  

 માનસીક દદીઓમા સ્ત્રી દદીઓની ણસ્થણત વિુ ખરાબ જિાઇ કારિ કે તેઓન ેણબમારીની 

સારવાર સાથે પોતે જ ઘર અને ખેતીના કાયો કરવા પડતા હોવાનુ ંજિાયું. તેમજ તેઓ પાસે 

પોતાની ણમલકત કે આર્થયક પગભરતા ના હોવાનુ ંજોવા મળ્યં.  

 જે  ઘરમા પરુષ દદીઓ હતા તેઓને કાળજી મોટાભાગે સ્ત્રીઓ રાખતી હોવાનુ ંજિાય ુછે.  

 કેટલાક કુટબંોમા સ્ત્રી દર્દયઓની સારવાર માટ ેઘરની મોટી કદકરીના શૈકણિક કાયયમા અસર પડતી 

હોવાન ંજાિવા મળ્યુ.ં  

શૈક્ષણિક ણશબીરનુ ંણવદ્યાથીઓના અભ્યાસમા ંપ્રદાન:  

 માનસીક આરોગ્યના ક્ષતે્રમા કાયય કરવા માટે જરૂરી સૈધ્િાણતક જ્ઞાનની સમજ ણવકસી.  

 ગ્રાણમિ ક્ષેત્ર ે માનણસક આરોગ્યની ણસ્થતીનો ખ્યાલ પ્રાપ્ત થયો.  

 ણવદ્યાથીઓમા જરૂરી ગુિોનો ણવકાસ થયો જેમ કે સંવદેનશીલતા, િીર, સમાનુભુતી વગેર.ે  

 ડેટા એનાલીસીસની કામગીરી કરતા શીખ્યા.  

 Problem Assessmentની કામગીરી કરવાનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ પ્રાપ્ત થયો જેના થકી 

જરુરી કૌશ્્લોનો ણવકાસ થયો જેમ કે પ્રત્યાયન, અવલોકન, પકરણસ્થતીનું મુલ્યાકન.  
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