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પુર્નવસનના તબક્કાઓ
- માનસિક વ્યાધીના તબક્કાઓ
અહિયા ઇસ્પિતાલમાં દાખલ કરીને જીવોને લગતી સારવારની રીતની આવશ્યકતા છે.
- સૌમ્ય આશ્વાસન અને પરામર્શ
દરદી અને સગાઓને આ બિમારીની પ્રકૃતિની સમજ પાડવામાં આવે છે. કામ કરવા માટે એક ક્રમિક સીડીનો રસ્તો, દરદીના
અહંકારની નાજુક પ્રકૃતિ અને દવા ઉપર રોજ ધ્યાન રાખવાની જરૂરીયાત છે.
- સાધારણ ક્ષમતાઓ અને શાખાઓ
દરદીને સાદા કામ સોપવામાં આવે છે, જેમાં સાધારણ આવડતની જરૂર પડે છે અને તેની યાંત્રિક ક્ષમતાને કામમાં લ્યે છે અને
સમજણ વિનાની સ્મૃતીની ફરજ બજાવે છે. હાથથી કરવાના કામોમાં સમાવેશ છે : સાવરણી વડે સાફ કરવુ, કપડાથી પોતુ મારવુ, સાફ કરવુ, ધૂળ
ઝાપટવી, ભરત કામ કરવુ, સિવવુ, સામાન ભરવો, ગણવુ અથવા હળવા કર્તવ્યો જેવા કે સરક્ષણ વ્યક્તિ, સહાયક અથવા દરદી માટે
આપેલા કર્મચારી. આ તબક્કામાં મોટે પણે ગણતરીમાં બૌધ્ધિકપણુ નથી લેવાતુ અથવા નિર્ણય લેવા અથવા દરદીની યાદશક્તિની રૂચી, તે
છતા બિમારીના હુમલાની પહેલા અગાઊનુ કામ થઈ શકે છે. કદાચ એક બહુ ઉંચા દરના યોગ્ય વ્યક્તિ માટે.
- અડધા સમય ઠરાવેલ કામ કરેલાની મોટા વિગતવાર નોંધો
દરદીના કામ કરવાની પદ્ધતીનુ વિગતવાર નોંધ અંશકાલિક સમય ઉપર આધારિત જેવુ કે ૨-૩ કલાક દરેક દિવસ માટે દરદીની
સગવડ પ્રમાણે સવારની અથવા બપોરની પાળી. આવી પરિસ્થિતીમાં દરદી ફરીથી લડીને પ્રશંસાને પાત્ર થઈ શકે છે. નાણાકિય
ચુકવણી અથવા બીજા કોઇ પણ જાતનુ ઇનામ કદાચ ઘણીવાર અથવા રોજ અપાય છે. કદાચ વાસ્તવિક ગુણવત્તા અથવા પુરૂ કરાયેલ કામ
કરવા સંખ્યાથી દુર સુધી ચડી જાય છે, ફક્ત એક લડવાનો માપદંડ જે દરદીના આત્મવિશ્વાસને બઢતી આપે છે અને તે/તેણીને કામ
કરવાની ઇચ્છાને પુરી પાડે છે.
- પુરા સમયનુ કામ છે પણ તે છતા સામાન્ય કામ કરવાની પ્રકૃતિનો સમાવેશ છે
આ તબક્કામાં ગુણાત્મક રૂપમાં પહેલાના જેવા સરળ કામનો સમાવેશ છે, પણ થોડા સમય લંબાયા પછી અને પૈસા આપ્યા પછી
ઇનામ અથવા ફરીથી લડીને ઇનામ દર ૧૫ દિવસે અથવા દર મહિને અપાય છે.
- ફરીથી પુનરાશ્વાસન અને આગળ વધીને પરામર્શ દરદીને અને તેના કુટુંબના સભ્યોને ધીરેધીરે સમજાવે છે કે પહેલા જે
યાંત્રિક કામ તેઓ કરતા તે છોડી દેવુ અને દરદીના સુર સાથે તેની વાસ્તવિક ક્ષમતા અને સાચી કાર્યક્ષમતાને ધ્યાનમાં રાખીને બહાર
જવાના માર્ગને શોધે છે.
- બૌદ્ધિક કામનો તબક્કો
આ તબક્કામાં દરદીને તેની બૌદ્ધિક યોગ્યતાને લીધે વધારે કામ સોપે છે જેવુ કે એક શિક્ષક, એક મુનિમ, એક મદદનીશ, એક
વિશેષ વ્યવસાયિક વગેરે, જો દરદી પોતે એક ડોકટર અથવા વકીલ અથવા ચાર્ટડ એકાઊટન્ટ હોય તો પછી આ તબક્કામાં તેને બીજા
વ્યવસાય માટે ધંધો શિખવનાર ઉમેદવાર તેના જેવી પાત્રતા લેવા માટે કામ કરવુ પડે છે. ફરીથી આ તબક્કામાં જ્યારેજ્યારે
વ્યાવહારિક અને શક્ય થઈ શકે તેટલુ, જ્યાં દરદીની સાથે એક સુરક્ષિત વાતાવરણ હોવુ જોઇએ અને તેનુ મનોબળ વધારવા માટે અને
ફરીથી લડીને અને તેની કોઇકવાર થતી ભુલો અને મુર્ખતાની સાથે જેની અવગણના કરે છે અને ઉપરીઓની મુશ્કેલી પાર પાડે છે.
- દરદીની સમર્થતા ઉપર સંપૂર્ણપણે ઉપયોગ કરવાના આ તબક્કામાં દરદીને ગમે તે
ક્ષેત્રમાં જે તબક્કામાં તેને રસ હોય તેવા ક્ષેત્રમાં તે કામ કરે અને તે ગમે તે વસ્તુ
જે પહેલા કરવાનો હતો તે કરત, જો તે આ માંદગીથી પીડિત ન થયો હોત. આ વાતની સ્પષ્ટતા જે તેને
બીમારી પહેલા થઈ હતી તેણે બીજાની સહાનુભુતિની અપેક્ષા સિવાય ગોઠવણ કરી છે. પુર્નવસનના
દરેક તબક્કાની અવધિ આગળથી નક્કી કરી નથી, પણ તે દરેક વ્યક્તિના કિસ્સા ઉપર અધારિત છે,
તેના આધાર ઉપર કે દરેક તબક્કામાં દરદી કેટલો સ્થીર છે. એકંદરે દરેક તબક્કો ૧ થી ૬
મહિનાની વચ્ચે ગમે ત્યાં સમાવિષ્ટ થઈ જાય છે. દવાનો ઉપચાર કદાચ ઉમેરો કરે, અથવા આધાર
ઉપર વ્યવસ્થિત થઈ જાય :
- નૈદાનિક પ્રગતિ.
- માનસિક વ્યાધીના રૂપકલેખ ઉપર ફરીથી અદૃશ્ય થઈ જવુ.
- સાથે રહ્યા પછી માનસિક ઉદાસિનતાનો ઉપચાર કરવો જરૂરી છે.
- દવાની આડ અસર થવાને લીધે, દા.ત. ધ્રુજારી અથવા સુસ્તી કામમાં અડચણ લાવે છે.
- દરદીને તણાવથી બચાવવા અને અથડામણ રોકવા.
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