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Schizophrenia ગમે તેને અસર કરે છે,કોઈ વર્ગ અથવા લોકો આ પીડાથી બાદ નથી અને Schizophrenia થી પીડિત થાય છે.
ડૉકટરો, ચાર્ટડ એકાઊટન્ટ્સ, વકીલો, સુશિક્ષીત અને અભણ લોકો, પુરૂષો અને સ્ત્રીઓ, ગરીબો અને ધનવાનો, ગામડાના કે
શહેરના, જુવાનો અને બુઢ્ઢાઓ. સામાન્યત: તેમ છતા, Schizophrenia બાલવસ્થા અથવા યુવાન વયસ્કરો જેમની ઉમર ૧૮ - ૩૦
વર્ષની ઉમરે તેઓને ચાલુ થાય છે. Schizophrenia વધારે ખરાબ થાય છે અને તીવ્ર માનસિક ચલણ ઘણીવાર સામાજીક અતડાપણુ, જડ
ભાવનાઓ અને અત્યંત ઉદાસિનતા સારી થતી જાય છે. કુટુંબનો ઇતિહાસ Schizophrenia ના માટે જરૂરી નથી કે તે દરેક કિસ્સામાં
હાજર રહે, એ નહી કે એક દબાણવાળી ઘટના જે બીમારી પછી મહત્વપૂર્ણ બને.
પૂર્વસૂચક ભાગો
એક સારા પૂર્વસૂચક ભાગો જેનુ પરિણામ Schizophrenia છે તે છે:
- દરદીની ઉમર - Rhe કરતા વધારે વૃદ્ધ રોગનુ નિદાન કરવા માટે વધારે અનુકુળ છે.
- બીમારીની અવધિ - ઉપચાર પહેલા ઓછી અવધિ તેનુ પરિણામ સારૂ આવશે.
- લક્ષણોના વિકાસમાં ઝડપ - આશ્ચર્યજનક એ છે કે એવુ મળી ગયુ છે કે જેટલા ઝડપથી લક્ષણો વિકસિત થાય છે, તે
જલ્દીથી ઉપચારને જવાબ આપે છે, એક ધીમી, કપટી અને માંદગીની ધીમી શરૂઆત છેલ્લુ નબળુ પરિણામ બતાવે છે.
- એક દરદી તેની માંદગી પહેલા જેને નજીકના મિત્રો છે અને બહુવિધ સગાઓ છે, તેના સારા થવાના જોગ તેજસ્વી છે, તેના કરતા દરદી
જેના ઘણા ઓછા અથવા કોઇ સગાઓ નથી.
- જીવન શરૂ કરતા પહેલાના તણાવ - એક ઘટના ગંભીર જાણી શકાય તેવા જીંદગીના તણાવ સાથે આવવાથી કોઇ પણ સ્પષ્ટ કારણ
સિવાય ઘટનાને ઝડપથી પ્રત્યુત્તર આપે છે.
- વૈવાહિક ઇતિહાસ - એક સ્થિર અને ઉપયોગી વૈવાહિક સાથીદાર સાથેના દરદીનુ લાભદાયક નિદાન કરી શકાય છે, એક અવિવાહીત
દરદીની સરખામણીમાં.
- શૈક્ષણિક ઇતિહાસ - વધારે શૈક્ષણિક સ્તરવાળો દરદી તેની બીમારીમાંથી ઝડપથી બહાર આવે છે અને તેની બીમારી પછીના
અનુક્રમને સંભાળે છે.
- વ્યાવસાયિક ઇતિહાસ - એક સારો સ્થિર વ્યવસાય અથવા ધંધો કરનાર દરદી બીમારીની શરૂઆત થતા પહેલા, એક દરદી જે બેકાર
છે અને આર્થિક રૂપે અસ્વસ્થ છે તેની સરખામણીમાં સારો જવાબ આપે છે.
- કુટુંબનો ઇતિહાસ - Schizophrenia ની ગેરહાજરી એક સારા રોગ નિદાન તરફ ધ્યાન ખેંચે છે.
- પાછા આવતા દરદી તરફ કુટુંબનો દૃષ્ટીકોણ - દુશ્માનવટભર્યા કુટુંબના સભ્યોની વર્તણુક અથવા તેનાથી ઉલ્ટુ, વધારે
પડતી દેખભાળ અને તેમના તરફ ધ્યાન એક દરદીના આત્મવિશ્વાસની સુઝ અને સાજા થવાની અડચણ દેખાય નહી તેવી હોય છે.
- સામાજીક આધારની રચનાઓ - એક સંયુક્ત કુટુંબની સાથેનો દરદી અને વિશ્વાસપાત્ર મિત્રોનુ જૂથ જે હંમેશા તેને મદદ કરવા તૈયાર
છે, તે એકલો બીમારી સાથે રહેલ અને જેના સગાઓ બહુ દૂરની ભુમીમાં રહે છે અને કોઇના તરફ તે જઈ શકતો નથી તેની સરખામણીમાં સારો છે.
- જીવિક મગજનુ નુકશાન - હાજરી રહેલ એકી વખતે થયેલુ સ્પષ્ટ મગજનુ નુકશાન (માનસિક માંદગી, વાઈ, માથા ઉપર ઇજા
વગેરે.) Schizophrenia ની છેવટમાં સાજા થવા માટે અડચણ લાવે છે.
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