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Schizophreniaનો ઉપચાર કદાચ બે તબક્કામાં વહેચાય છે
ઉપચારના કાર્યક્રમના પહેલા તબક્કામાં અનિવાર્યપણે તીવ્ર માનસિક લક્ષણોને ઓછા કરવાનુ લક્ષ છે અને દરદીને ફરીથી
વાસ્તવિકતા સાથે સંપર્ક સાધવા માટે છે. આ તબક્કામાં સાધારણપણે દરદીને ઇસ્પિતાલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને ઉપચાર કરવાની
રીતમાં જીવને લગતુ માનસિક વ્યાધીને વિરોધીક અને ઘણીવાર ECTs નુ ઇંજેકશન આપવામાં આવે છે. અસ્થિર મગજનો ઓછો અવધિ
કદાચ ECTs વીના પ્રત્યુત્તર આપે છે, પણ આગળ વધેલા ગંભીર કિસ્સાઓને ECTs ની જરૂર હોય છે.
વિરોધી માનસિક વ્યાધીનો દરદી ઘણુ કરીને મગજમાં dopamineના સ્તર ઉપર કામ કરે છે અને તેવી રીતે ભ્રમ અને ખોટી આશાને
ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે અને અસ્તવ્યસ્ત વિચિત્ર વર્તણુકને રોકે છે. તે છતા, બધી દવાઓની જેમ વિરોધી માનસિક વ્યાધીઓની દવા
ફક્ત એક મનોચિકિત્સકની દેખરેખ રાખનારની નજર નીચે લેવી જોઇએ. માંદગીના ઉથલાને રોકવા માટે દવાને ચાલુ રાખવી એ મુખ્ય
આવશ્યક છે. લગભગ ૪૦-૫૦ ટકા જેઓ ઇસ્પિતાલમાંથી નીકળ્યા પછી દવા લેવાનુ બંધ કરે છે તેમને માંદગીનો ઉથલો એક વર્ષની
અંદર આવે છે. તે છતા જો દરદીઓ દવા લેવાનુ પહેલા વર્ષ કરતા વધુ ચાલુ રાખે તો તેના રોગનો ઉથલો મારવાનો દર ૧૦ ટકા જેટલો ઓછો થઈ
જાય છે. જો તમે એક મનોચિકિત્સકના માર્ગદર્શન નીચે લ્યો તો ચાલુ રાખવાની ઉપચાર પદ્ધતિ ઘણા લાંબા સમય સુધી ચાલુ રાખી શકાય
૨-૩ વર્ષો સુધી પણ, કોઇ પ્રમુખ સમસ્યાઓ સિવાય.
ઉપચારનો બીજો તબક્કો જે તેટલો જ મહત્વનો છે તે છે "પછીનો ઉપચાર" જે એક અપૂર્ણ સાજા થયેલા દરદીને સમાજમાં રહીને સાજા થવા
મદદ કરે છે. પછીના ઉપચારના કાર્યક્રમો દરદીને તેની ચિંતા સાથે વ્યવહાર કરવા મદદ કરે છે.
ઉદાસીનતા અને ગુંચવણો આ તબક્કા ઉપર પ્રમુખ લક્ષણોને લંબાવે છે. તે માનસોપચાર પદ્ધતિને બંધ કરે છે અને તે સમજશક્તિના
પુનરાશ્વાસનને રજુ કરે છે, કાળજી પૂર્વક ઉંડી નજર અને સુજાવ આત્મસંમાન અને ભાવનાત્મક દૃષ્ટીના વિકારને ઉકેલે છે.
ઘણીવાર મનોચિકિત્સકો કુટુંબના સભ્યો સાથે તેમની બીમારી સમજવા માટે મદદ કરે છે અને એક વાતાવરણ જે નિંદા, દુશ્મનીથી મુક્ત છે અને
ભાવનાશીલ સહભાગથી મુક્ત છે તે આપે છે. દરદીના જીવનમાં અને કામ કરવાના વાતાવરણમાં કદાચ બદલાવ અને તનાવપુર્ણ સ્થિતીઓને
ઓછી કરવા પ્રસ્તાવ આપે છે.
પછીનો ઉપચાર, વિરોધી માનસિક વ્યાધીને ચલાવવા માટે દવા આપવી તે સંરક્ષણનુ કવર જેવુ છે અને દરદીના જીવનના દબાણથી બચાવ
કરે છે. મોટે ભાગે મનોચિકિસ્તકો દવાઓનુ સંયોજન પસંદ કરે છે. ECTs અને માનસોપચાર પદ્ધતિ અને તેને બંધબેસતુ કરવા માટે રોગની
વ્યક્તિગત જરૂરીયાતો માટે કે જેનાથી છેવટે આ દરદી કામ કરી શકે છે, ઘરમાં રહી શકે છે અને બધી પ્રવૃતિઓમાં આનંદ લઈ શકે છે, જે
તેને Schizophrenia નો વિકાસ થતા પહેલા લેતો હતો.
પુર્નવસન કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ
પુર્નવસન તબક્કાઓ
સંપૂર્ણ પુર્નવસનના કાર્યક્રમ દરમ્યાન સગાઓને પુરા વિશ્વાસમાં લઈ લેવા અને કુટુંબને યોગ્ય પરામર્શ આપવા માટે કે
કેવી રીતે દરદી સાથે વર્તવુ, તેમની નિંદાને અભિવ્યક્ત કરવા અને નકારાત્મક ટીપણીઓથી દુર રહેવા અને સાથોસાથ તેમના અનિયમિત
વ્યવહારનો સામનો કરવા, સમાજથી દુર રહેવા ભાવનાત્મક રીતે બુઠુ, અથવા દર સમયે પહેલાના માનસિક રોગી દ્વારા ઉદાસીનતાનુ
પ્રદર્શન કરવુ.
જ્યાં સુધી શક્ય બની શકે ત્યા માનચિકિત્સકે તેની સાથે અથવા તેના સિવાય સામાજીક કાર્યકર્તાની મદદ અથવા કુટુંબના ડૉકટર,
રોગીના સામાજીક કરારોમાં વ્યક્તિગત રીતે રસ લઈને તેના કામના વાતાવરણમાં નિયમિત મુલાકાતો લઈને અને દરદીઓના મિત્રોના ટોળાની
સાથે રહીને સામાજીક ક્ષેત્રફળ અને નેટવર્ક સાકારાત્મક રીતે મજબુત કરે છે.
દરદીની પ્રત્યેક્ષ મુલાકાતો, તેના સગાઓ, તેના મિત્રો બીજા દરદીઓ સાથે જે પુર્નવસનના કાર્યક્રમોમાં જેઓ કેટલાક પગલા
પુર્નવસનના કાર્યક્રામોમાં આગળ છે.(ઘણીવાર સંઘની ઉપચાર પદ્ધતિમાં) અથવા બીજા દરદીઓ જેઓનુ પુર્નવસન થઈ ગયુ છે, તેવા
દરદીનો આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે મદદ કરે છે. આ બેઠકો એકદંર સહયોગ વધારે છે અને રોગીની પાસે જવાની ક્ષમતા તેના સગાઓની
સાથે તેના પુર્નવસન કરવાના કાર્યક્રમોમાં જાય છે.
જવાબ, આખેરના પૃથ્થક્કરણમાં, અંતિમ પ્રશ્નમાં ઘણીવાર દરદીઓ તેના સગાઓ અને તેના સંદર્ભિત ડૉકટરોને પુછે છે કે
Schizophrenia નો કોઇ ઇલાજ છે કે નહી, તેનો સકારાત્મક અને ભારપૂર્વક "હા" જવાબ છે. આધુનિક દિવસોમાં વિરોધી માનસિક
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વ્યાધી અને psychotherapeutic ની દેખભાળ અને ઉપલબ્ધ પુર્નવસન Schizophrenia હવે દહેશતવાળો રોગ નથી જે
પહેલા હતો. એક Schizophrenia વાળો દરદી છેવટે તેના સામાન્ય કામકાજ, નોકરી, ભણતર, કુટુંબ, સામાજીક અને આધ્યાત્મિક
જીવન જીવવા સક્ષમ છે અને કોઇ પણ રીતે તે જુદો નથી અથવા હલકો નથી તેના બિન Schizophrenia ની સરખામણીમાં.
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