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શીખવાની અક્ષમતા, ઑટિઝમ અથવા બંને 

ધરાવતા લોકોને વધુ પડતી દવા લેતા રોકવા

દરેક લોકો સાઈકોટ્ોપપક દવાઓના વધુ પડતા ઉપયોગને 
અિકાવવા અને લોકોના જીવનની ગુણવત્ા સુધારવા માિે  

સાથે મળીને કામ કરે છે.

સિોમપ



શીખવાની અક્ષમતા, ઑટિઝમ અથવા બંને ધરાવતા લોકોને વધુ પડતી દવા લેતા અટકાવવા 2સ્ટોમ્પ

સિોમપ એિલે શું?

સિોમપ એ સાઈકોટ્ોપિક દવાઓના વધુ િડતા ઉિયોગને 
અટકાવવા માટે ઇંગ્ેનડમાં ચા્તો એક પ્ોજેકટ છે.

આ દવાઓ પવશે વધુ માપિતી આગ્ા િાના િર 
આિવામાં આવી છે.

આ દવાઓનો ઉિયોગ માનપસક સવાસ્થયની પસથિપતઓની સારવાર માટે 
કરવામાં આવે છે. કેટ્ીકવાર આ દવાઓ ્ોકોને િણ આિવામાં આવે છે 
કારણકે તેમનું વત્તન િડકારજનક તરીકે જોવામાં આવે છે. .

અનય ્ોકોની સરખામણીમાં શીખવાની અક્ષમતા, ઑટટઝમ અથિવા બંને 
ધરાવતા ્ોકોને આ દવાઓ આિવામાં આવે તેવી શકયતા વધુ િોય છે.

આ દવાઓ કેટ્ાક ્ોકો માટે યોગય િોય છે. તે ્ોકોને સ્ામત અને તંદુરસત 
રિેવામાં મદદ કરે છે. કેટ્ીકવાર ્ોકોને મદદ કરવા માટેના અનય રસતાઓ િણ 
િોય છે, જેથિી તેમને ઓછી દવાની જરૂર િડેઅથિવા તો પબ્કુ્ જરૂર ન િડે.

સિોમપ એ ્ોકોને જયારે જરૂર િોય તયારે તેઓ સાચી દવા મેળવે તે સુપનપ્ચત 
કરવા માટે દરેક ્ોકો સાથિે મળીને કામ કરે તેના પવશે છે.

તેનો િેતુ ્ોકો તેમને જોઈતી અનય સિાય મેળવે તે સુપનપ્ચત કરવાનો િણ 
છે. તેનો અથિ્ત એ છે કે તેમની આવી દવાઓની જરૂટરયાત ઓછી થિઈ શકે.

સિોમપનો િેતુ ્ોકોને તંદુરસત રિેવા અને સારી ગુણવત્ા ધરાવતું જીવન 
મેળવવા  માટે મદદ કરવાનો છે.

સિોમપ



શીખવાની અક્ષમતા, ઑટિઝમ અથવા બંને ધરાવતા લોકોને વધુ પડતી દવા લેતા અટકાવવા 3સ્ટોમ્પ

સાઈકોટ્ોપપક દવાઓ અંગે

સાઈકોટ્ોપિક દવાઓ એ દવાઓનો એક એવો વગ્ત છે જે 
મગજના કાય્તમાં ફેરફાર કરે છે.
તેનો ઉિયોગ માનપસક સવાસ્થયની પસથિપતઓ જેવી કે મનોરોગ, બેચેની 
અને િતાશા માટે કરવામાં આવે છે. ્ોકોને  ઊંઘવામાં મદદ મળે તે માટે 
િણ તેનો ઉિયોગ થિાય છે. તેમાં વાઈ માટેની દવાઓનો િણ સમાવેશ થિાય 
છે. કેટ્ીકવાર આ દવાઓનો ઉિયોગ ્ોકોનાં વત્તન કરવાની રીતને 
બદ્વા માટે િણ થિાય છે. તેમને માનપસક સવાસ્થય અંગેની કોઈ પસથિપત 
અથિવા વાઈ ન િોય તેમ છતાં.

પપ્લક હેલથ ઇંગલેનડ જણાવે છે કે દરરોજ લગભગ 30,000 થી 
35,000 પુખત વયના શીખવાની અક્ષમતા ધરાવતા લોકો 
સાયકોટ્ોપપક દવાઓ લઈ રહ્ા છે, જયારે તેઓતે દવાઓ માિે 
અનુરૂપ સવાસ્થય પસથપતઓ ધરાવતા નથી. બાળકો અને યુવાન 
લોકોને પણ તે લખી આપવામાં આવે છે.

ખૂબ ્ાંબો સમય સુધી ્ેવામાં આવે. અથિવા ખૂબ ઊંચી માત્ામાં ્ેવામાં 
આવે. અથિવા ખોટા કારણોસર ્ેવામાં આવે તો સાઈકોટ્ોપિક દવાઓ 
સમસયાઓ ઊભી કરી શકે છે. જે આડઅસરો કરી શકે છે જેવી કે

• વજન વધી જવું
• થિાક અનુભવવો અથિવા ‘ઘેન અનુભવવું’
• શારીટરક સવા્થય અંગેની ગંભીર સમસયાઓ.

ઘણીવાર ્ોકોને મદદ કરવા માટેના અનય રસતાઓ િોય છે, જેથિી તેમને 
ઓછી દવાની જરૂર િડે.

• તમારા ડૉકિર સાથે વાત કયાયા પવના આ દવાઓનો તમારો ડોઝ 
બદલશો નહીં અથવા લેવાનું અિકાવશો નહીં.

• તમારા ડૉકિર અને તમને સહાય કરનારા લોકો તમને મદદ કરશે.



શીખવાની અક્ષમતા, ઑટિઝમ અથવા બંને ધરાવતા લોકોને વધુ પડતી દવા લેતા અટકાવવા 4સ્ટોમ્પ

તેને મારે માિે યોગય બનાવવું

• મને સાચી સારવાર મળે તે માટે મારી સાથિે અને મને સિાય કરતા ્ોકો, 
મારા કુટુંબ, ડૉકટર અને અનય ્ોકો સાથિે કામ કરો

• સુપનપ્ચત કરો કે મારી દવાની પનયપમત સમીક્ષા થિતી િોય

• મારી શારીટરક સવાસ્થયની કાળજી રાખવામાં મારી મદદ કરો

• સુપનપ્ચત કરો કે િંુ સાયકોટ્ોપિક દવાઓ યોગય કારણોસર, સાચા પ્માણ 
અનુસાર અને શકય તેટ્ા ટૂંકા સમયગાળા માટે ્ઉં

• તંદુરસત અને સ્ામત રિેવામાં મને મદદ મળે તે માટે બીજા રસતાઓ શોધો

• િંુ સમજી શકું તેવી માપિતી મને આિો જેથિી મને ખબર િડે કે કઈ 
બાબતનો અથિ્ત શું થિાય છે અને િંુ પ્્નો િૂછી શકું

• મારી સંભાળ અને સારવાર માટેના પનણ્તયોમાં મને સામે્ કરો

• મારા કુટુંબ અને સંભાળકતા્તઓને મને મદદ કરવા માટે જરૂરી માપિતી અને 
સિાય આિો.



શીખવાની અક્ષમતા, ઑટિઝમ અથવા બંને ધરાવતા લોકોને વધુ પડતી દવા લેતા અટકાવવા 5સ્ટોમ્પ

લોકોને સહાય કરવાની રીતો

• વયપકત, કુટુંબના સંભાળકતા્તઓ, સટાફ અને અનય ્ોકો સાથિે મળીને વયપકત-
કેપનરિત યોજના બનાવવી

• એ સમજવું કે કોઈ વયપકતને કયારે અને કેમ મુશકે્ીઓ િડે છે અને શું 
કરવાથિી તેમને સારં ્ાગી શકે

• તેમની દવાઓને સમજવા અને વયવસથિાિન કરવા ્ોકોને અને તેમનાં 
સિાય કરતા ્ોકોની મદદ કરવી

• માપિતી સમજવામાં સરળ બનાવવી

• જો જરૂર િોય તો, માપિતીની આિ-્ે સાથિે સિાય િૂરી િાડવી, જેમ કે, 
માપિતીની આિ-્ેની યોજના તૈયાર કરવામાં તમામ ્ોકોને સામે્ કરવા

• ્ોકોને એકંદર સવાસ્થય જાળવવામાં મદદ કરવી, જેમ કે, તંદુરસત રિેવું અને 
સવાસ્થય તિાસો કરાવવી

• ્ોકોની વત્તણંક અને તેમને સિાય કરવાની રીત બદ્વામાં મદદ મળે તે 
માટે સકારાતમક વત્તણંક સિાયનો ઉિયોગ કરવો

• ‘વાતચીત’ ઉિચાર, વાણી ઉિચાર, વયાવસાપયક ઉિચાર અને કળા 
ઉિચારનો ઉિયોગ કરવો

• કુટુંબના સંભાળકતા્તઓ અને સટાફ િણ તેમને જોઈતી સિાય મેળવે તે 
સુપનપ્ચત કરવું.



શીખવાની અક્ષમતા, ઑટિઝમ અથવા બંને ધરાવતા લોકોને વધુ પડતી દવા લેતા અટકાવવા 6સ્ટોમ્પ

આપ્યાને િવે દવાઓની જરૂર નથિી. િવે તેણી સમુદાયમાં તંદુરસત, આનંદમય અને સ્ામત 
જીવન જીવે છે.

આપલયાની વાતાયા

આ વાતા્ત વાસતપવક વયપકત પવશેની છે િરંતુ વયપકતનું 
નામ બદ્ી નાખવામાં આવયું છે. ફોટોમાં બતાવવામાં 
આવે્ વયપકતએ MiXit દવારા આયોજીત નાટકમાં 
આપ્યાની ભૂપમકા ભજવી છે.

આપ્યા જયારે નવા ઘરમાં રિેવા ગઈ તયારે તેણીએ ખૂબ તણાવ 
અનુભવયો. ્ોકો તેને સિાય કરવામાં મુશકે્ી અનુભવતા િતા. 
છેવટે, તે આ કારણોસર િોપસિટ્માં ગઈ. આપ્યા માનપસક 
સવાસ્થયની પસથિપત ધરાવતી ન િોવા છતાં જુદી જુદી જાતની િાંચ 
સાયકોટ્ોપિક દવાઓ ્ેતી િતી. જેને કારણે તેનું વજન ખૂબ વધી 
ગયું અને તેણીને સવાસ્થય સમસયાઓ થિવા ્ાગી.

જયારે આપ્યા િોપસિટ્માંથિી બિાર આવી તયારે તેણી અને 
તેણીના કુટુંબે સથિાપનક મનોપચટકતસક અને મનોવૈજ્ાપનક એવા તેમના 
GP સાથિે મળીને કામ કયુ્ત.

GP એ એક સવાસ્થય સંભાળ યોજના તૈયાર કરી આિી. તે તમામ 
્ોકોએ સાથિે મળીને આપ્યાની દવાઓ ઘટાડવા િર કામ કયુ્ત. 
તેણીની સંભાળ ટીમ અને કુટુંબે સકારાતમક વત્તણંક સિાય અંગે 
જાણકારી મેળવી અને તેણીને ટેકો આિવા માટેના અનય માગગો પવશે 
જાણયું. સમયની સાથિે અને દરેક વયપકતના સિયોગથિી આપ્યા િવે 
સારં અનુભવવા ્ાગી.



શીખવાની અક્ષમતા, ઑટિઝમ અથવા બંને ધરાવતા લોકોને વધુ પડતી દવા લેતા અટકાવવા 7સ્ટોમ્પ

કાયયા કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે 
બદલવું
સિોમપનો િેતુ, આવનાર વર્ગોમાં કાય્ત કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તે 
બદ્વાનો છે. આ કાય્તને સફળ બનાવવા માટે ઘણી સંસથિાઓ કામ કરી 
રિી છે. આ સંસથિાઓ વયાિક રીતે સવાસ્થય અને સામાજીક સંભાળ 
સેવાઓ પ્દાન કરતા ્ોકો સાથિે મળીને કામ કરે છે.

સિોમપના ભાગીદારો
• NHS ઇંગ્ેનડ
• રોય્ કો્ેજ ઓફ નરસિંગ
• રોય્ કો્ેજ ઓફ સાઇટકયાટટ્સટસ
• રોય્ કો્ેજ ઓફ GPs
• રોય્ ફામા્તસયુટટક્ સોસાયટી
• પરિટીશ સાયકો્ોજીક્ સોસાયટી
• વોલયૂનટરી ઓગગેનાઈઝેશનસ ટડસેપબપ્ટી ગ્ૂિ (VODG) જેની સામાજીક 

સંભાળના સંકલિ િર 40,000થિી વધુ ્ોકોને મદદ કરતી 100થિી વધુ 
પ્દાતા સંસથિાઓ દવારા સિી કરવામાં આવી છે

• પરિટીશ એસોપસએશન ઓફ સોપશય્ વક્તસ્ત
• રોય્ કો્ેજ ઓફ સિીચ એનડ ્ેંગવેજ થિેરાિીસટ RCSLT
• ધ ્રનિંગ ટડસેપબપ્ટી પ્ોફેશન્ સેનેટમાં NHS ઇંગ્ેનડ, કેર કવોપ્ટી 

કપમશન, પક્પનક્ કપમશનનંગ ગ્ુપસ, ચે્ેનજીંગ પબિેપવયર ફાઉનડેશન, 
ટડિાટ્તમેનટ ઓફ િેલથિ, િેલથિ એજયુકેશન ઇંગ્ેનડનો સમાવેશ થિાય છે

• પરિટીશ એસોપસએશન ઓફ મયુપઝક થિેરાિી
• રોય્ કો્ેજ ઓફ ઓકયુિેશન્ થિેરાિીસટ
• પરિટીશ ડાયેટેટટકસ એસોપસએશન
• પરિટીશ એસોપસએશન ઓફ આટ્ત થિેરાિી
• પરિટીશ એસોપસએશન ઓફ ડાનસ થિેરાિી
• પરિટીશ એસોપસએશન ઓફ ડ્ામા થિેરાિી
• પરિટીશ એસોપસએશન ઓફ આટ્ત થિેરાિી
• વધુ ભાગીદારો ઉમેરવામાં આવી રહ્ા છે
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વધુ માપહતી માિે
www.england.nhs.uki/stomp  
અથવા ભાગીદારોની વેબસાઇિની મુલાકાત લો

વધુ મદદ માિે
તમારા ડૉકિરને દવાની સમીક્ષા કરવાનું અથવા વાર્યાક સવાસ્થય 
તપાસ કરવાનું કહો. તમારા ડૉકિર અથવા નસયા અનય સહાય 
શોધવામાં પણ મદદ કરી શકે છે.

સામાજીક સંભાળ પ્રદાતાઓ – અહીં શામેલ થાવ 
www.vodg.org.uk/campaigns/stompcampaign

અનય સલાહ અને માપહતી
ચેલેનજીંગ પબહેપવયર ફાઉનડેશન (CBF)
ફેપમ્ી સિોટ્ત ્ાઈન: 0300 666 0126
સોમવાર-ગુરવાર –9am-5pm, શુક્રવાર –9am-3pm
CBF િર કુટુંબો માટે દવાઓ અંગેનું માગ્તદશ્તન
વેબસાઈટ www.challengingbehaviour.org.uk

મેનકેપ
િેલિ્ાઇન 0808 808 1111, અઠવાટડયાના ટદવસો –9am-6pm
વેબસાઈટ www.mencap.org.uk

નેશનલ ઓટિસિીક સોસાયિી
િેલિ્ાઈન: 0808 800 4104, અઠવાટડયાના ટદવસો –10am-4pm
વેબસાઇટ www.autism.org.uk/helpline

સિોમપ પ્ોજેકટમાં અને આ િપત્કા તૈયાર કરવામાં મદદ કરવા બદ્  
MIXit નો અને આ િપત્કા તૈયાર કરવામાં મદદ કરનાર અનય તમામ 
્ોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર.

See Communications CIC દવારા ટડઝાઇન કરવામાં આવે્
www.see-communications.co.uk
Photosymbols અન ેMiXit દવારા પચત્ો

સિોમપ


