
October 10 2021: WORLD MENTAL HEALTH DAY  
“Mental Health in an Unequal World”  

Some facts about mental disorders 
*In 2017, 19.73 crore people had mental disor-
ders in India, including 4.57 crore with depres-
sive disorders and 4.49 crore with anxiety dis-
orders. *Depression is one of the leading causes 
of disability. *Suicide is the second leading 
cause of death among 15-29-year-olds. *People 
with severe mental health conditions die prema-
turely – due to preventable physical conditions. 
*The COVID-19 pandemic has had a major im-
pact on people’s mental health.  

MENTAL HEALTH CARE FOR ALL: LET’S MAKE IT A REALITY 
DIMHANS HELPLINE: 91132 58734 

mail us at contactdimhansdharwad@gmail.com 
TELECOUNSELLING / ONLINE COUNSELLING AVAILABLE 

Follow us on DIMHANS Facebook, Twitter and Blog for more information. Check our website https://dimhans.karnataka.gov.in 

Caring for Your Mental Health 
Mental health includes emotional, psycho-
logical, and social well-being.   Mental 
health is more than the absence of a mental 
illness—it’s essential to your overall health 
and quality of life.  Here are some self care 
tips that will play a role in maintaining your 
mental health and help support your treat-
ment and recovery if you have a mental ill-
ness:  
Manage money, time, and work.   
Emotion regulation. Express your feelings 
with someone you trust. 
Negative thinking to be changed to positive. 
Today should get more importance than yes-
terday or tomorrow. 
Ask for help whenever you feel over-
whelmed.   
Loneliness to be avoided, stay connected 
and get social support. 
Hobbies divert attention, develop them. 
Exercise, yoga, meditation to manage stress 
Abstain from substance such as alcohol, to-
bacco, or other substance.  
Learn skills—problem solving skills, coping 
skills, assertiveness skills, communication 
skills, skills that will enhance your career.. 
Take it easy, take things as they come, have 
realistic target, tackle one problem at a time. 
Healthy life style - healthy food, stay hy-
drated, sleep hygiene, etc. 

DIMHANS services: 
*24 hour emergency, in-patient care. OPD on all working days. *Pharmacy, laboratory (blood test, EEG, 

ECG, CT Scan) available. *In-patient care covered under Ayushman Bharath Arogya Karnataka. 
*Special services: Child & Adolescent mental health,  Deaddiction, Rehabilitation and Day Care. 

*Medical management, psychological testing, Disability certification, psychosocial intervention available. 

Signs and Symptoms 
Seek professional help if you are experienc-

ing distressing symptoms such as: 
*Sleep or appetite changes. *Mood changes. 
*Social withdrawal and loss of interest in ac-
tivities previously enjoyed. *Unusual drop in 
functioning, at school, work or social activi-
ties. *Problems with concentration, memory 
or logical thought and speech that are hard to 
explain. *Increased sensitivity. *Unexplained 
somatic complaints. *Feeling disconnected 

from oneself or surroundings. *Illogical 
thinking. *Nervousness. *Unusual behavior.  
Note: These symptoms alone can’t predict a 

mental illness but may indicate a need for fur-
ther evaluation.  

Causes 
Anyone can suffer from mental illness. Causes in-

clude: Genetics, brain chemistry, psychosocial 
stressors, substance abuse, etc. 



ಅಕ ್ಟೋಬರ್ 10 2021: ವಿಶ್ವ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ ೋಗ್ಯ ದಿನ 

“ಅಸಮಾನ ಜಗ್ತ್ತನಿಲ್ಲ ಿಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ ೋಗ್ಯ”  

ಮಾನಸಿಕ ಅಸವಸಥತತ  ಬಗ್  ೆಕ ಲವು ಸಂಗ್ತ್ತಗ್ಳು 
*2017 ರಲಿ್ಲ ಭಾರತದಲಿ್ಲ 19.73 ಕ ್ೋಟಿ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ 
ಅಸವಸಥತ ಯನುು ಹ ್ ಂದಿದದರು. 4.57 ಕ ್ೋಟಿ ಜನರು ಖಿನುತ ಯನುು, 
ಮತುಿ 4.49 ಕ ್ೋಟಿ ಜನರು ಆತಂಕವನುು ಹ ್ ಂದಿದದರು. 
*ಆತಮಹತ ಯಯು ಸಾವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗ್ಳಲಿ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ . 
ಮಾನಸಿಕ ಅಸವಸಥತ  ಹ ್ ಂದಿರುವ ಜನರು ದ ೈಹಿಕ ಆರ ್ ೋಗ್ಯ 
ಸಮಸ ಯಗ್ಳಂದ ಬ ೋಗ್ ಸಾಯುತಾರಿ . *COVID-19 ಸಾಂಕಾರಮಿಕವು 
ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ ೋಗ್ಯದ ಮೋಲ  ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬೋರಿದ . 

ಎಲರಿಿಗ್್ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣ : ಇದನುು ನಿಜವಾಗಿಸ ್ ೋಣ  
ಡಿಮಾಾನ್ಸ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ: 91132 58734 ನಮಗ್  ಬರ ಯಿರಿ contactdimhansdharwad@gmail.com 

ಟ ಲ್ಲಕೌನಿ್ಲ್ಲಂಗ್  / ಆನ್ಸ ಲ ೈನ್ಸ ಕೌನಿ್ಲ್ಲಂಗ್ ಲಭ್ಯವಿದ  
ಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತ್ತಗ್ಾಗಿ: DIMHANS Facebook, Twitter and Blog. ನಮಮ ವ ಬ ಸ ೈಟ್ https://dimhans.karnataka.gov.in 

ನಿಮಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ ೋಗ್ಯದ ಬಗ್  ೆಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ 
ನಿಮಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರ ್ ೋಗ್ಯವನುು ಕಾಪಾಡಿಕ ್ಳಳಲು ಮತುಿ ನಿಮಗ್  
ಮಾನಸಿಕ ಅಸವಸಥತ  ಇದದರ  ಚ ೋತರಿಸಿಕ ್ಳಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 
ಕ ಲವು ಸವ -ಆರ ೈಕ  ಸಲಹ ಗ್ಳು ಇಲಿ್ಲವ : 
*ಹಣ, ಸಮಯ ಮತುಿ ಕ ಲಸವನುು ನಿವವಹಿಸಿ. 
*ಭಾವನಾತಮಕ ನಿಯಂತರಣ. ನಿೋವು ನಂಬುವ ವಯಕ್ತಿಯಂದಿಗ್  ನಿಮಮ 
ಭಾವನ ಗ್ಳನುು ವಯಕಿಪ್ಡಿಸಿ. 
*ನಕಾರಾತಮಕ ಚ್ಚಂತನ  ಧನಾತಮಕವಾಗಿ ಬದಲ್ಲಸಬ ೋಕು. 
*ನಿನ ು ಅಥವಾ ನಾಳ ಗಿಂತ ಇಂದು ಹ ಚ್ಚಿನ ಪಾರಮುಖಯತ  
ಪ್ಡ ಯಬ ೋಕು. 
*ನಿಮಗ್  ಸಮಸ ಯ ವಿಪ್ರಿೋತವಾದಾಗ್, ಸಹಾಯ ಕ ೋಳ. 
*ಒಂಟಿತನವನುು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಇತರರ ್ ಂದಿಗ್  ಸಂಪ್ಕವದಲಿ್ಲರಿ ಮತುಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಬ ಂಬಲವನುು ಪ್ಡ ಯಿರಿ. 
*ಹವಾಯಸಗ್ಳು ಗ್ಮನವನುು ಬ ೋರ ಡ ಗ್  ಸ ಳ ಯುತಿವ . ಅವುಗ್ಳನುು 
ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿ. 
*ಒತಿಡವನುು ನಿವವಹಿಸಲು ವಾಯಯಾಮ, ಯೋಗ್, ಧ್ಾಯನ ಮಾಡಿ. 
ಮದಯ, ತಂಬಾಕು ಅಥವಾ ಇತರ ವಯಸನಕಾರಿ ಪ್ದಾಥವಗ್ಳಂದ 
ದ್ರವಿರಿ. 
*ಕೌಶ್ಲಯಗ್ಳನುು ಕಲ್ಲಯಿರಿ - ಸಮಸ ಯ ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ಕೌಶ್ಲಯಗ್ಳು, 
ಸಂವಹನ ಕೌಶ್ಲಯಗ್ಳು, ನಿಮಮ ವೃತಿ್ತಜಿೋವನವನುು ಹ ಚ್ಚಿಸುವ 
ಕೌಶ್ಲಯಗ್ಳು. 
*ಜಿೋವನವನುು ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ತ ಗ್ ದುಕ ್ಳಳ. ವಾಸಿವಿಕ ಗ್ುರಿಯನುು 
ಹ ್ ಂದಿರಿ ಮತುಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ ಯಯನುು 
ನಿಭಾಯಿಸಿ. 
*ಆರ ್ ೋಗ್ಯಕರ ಜಿೋವನಶ ೈಲ್ಲ - ಆರ ್ ೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ುಟ ನಿೋರು 
ಕುಡಿಯಿರಿ, ಚ ನಾುಗಿ ನಿದ ರ ಮಾಡುವುದು, ಇತಾಯದಿ. 

ಡಿಮಾಾನ್ಸ್ ಸ ೋವ ಗ್ಳು: 
*24 ಗ್ಂಟ ಗ್ಳ ತುತುವ, ಒಳರ ್ ೋಗಿ ಆರ ೈಕ . ಎಲಾಿ ಕ ಲಸದ ದಿನಗ್ಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಡಿ. *ಫಾಮವಸಿ, ಪ್ರಯೋಗ್ಾಲಯ (ರಕ ಿಪ್ರಿೋಕ್ಷ , ಇಇಜಿ, ಇಸಿಜಿ, ಸಿಟಿ ಸಾಯಾನ್ಸ) 

ಲಭ್ಯವಿದ .. *ಒಳರ ್ ೋಗಿಗ್ಳ ಆರ ೈಕ  ಆಯುಷ್ಾಮನ್ಸ ಭಾರತ್ ಆರ ್ ೋಗ್ಯ ಕನಾವಟಕ ವಾಯಪ್ಪಯಿಲ್ಲಿ. *ವಿಶ ೋಷ್ ಸ ೋವ ಗ್ಳು: ಮಕಯಳ ಮತು ಿಹದಿಹರ ಯದವರ ಮಾನಸಿಕ 
ಆರ ್ ೋಗ್ಯ ಡ ಡಿಕ್ಷನ್ಸ, ಪ್ುನವವಸತ್ತ ಮತು ಿಡ ೋ ಕ ೋರ್. *ವ ೈದಯಕ್ತೋಯ ನಿವವಹಣ , ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷ , ಅಂಗ್ವ ೈಕಲಯ ಪ್ರಮಾಣಿೋಕರಣ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಧಯಸಿಥಕ  

ಲಭ್ಯವಿದ . 

ಮಾನಸಿಕ ಅಸವಸಥತ ಯ ಚ್ಚಹ ುಗ್ಳು 
ನಿೋವು ಮಾನಸಿಕ ಅಸವಸಥತ ಯ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳನುು ಅನುಭ್ವಿಸುತ್ತಿದದರ  

ಸಹಾಯ ಪ್ಡ ಯಿರಿ: ನಿದ ರ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪ್ದಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣ . 
*ಮನಸಿಥತ್ತಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣ ಗ್ಳು *ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ ಯೋಕತ  ಮತುಿ 

ಚಟುವಟಿಕ ಗ್ಳಲಿ್ಲ ಕಡಿಮ ಆಸಕ್ತಿ. *ಕಾಯವಕ್ಷಮತ , ಶಾಲ , ಕ ಲಸ ಅಥವಾ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕ ಗ್ಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನಯ ಕುಸಿತ. *ಏಕಾಗ್ರತ , ನ ನಪ್ು 

ಅಥವಾ ತಾಕ್ತವಕ ಚ್ಚಂತನ  ಮತುಿ ಮಾತ್ತನ ತ ್ ಂದರ ಗ್ಳು. 
*ವಿವರಿಸಲಾಗ್ದ ದ ೈಹಿಕ ಆರ ್ ೋಗ್ಯ ದ್ರುಗ್ಳು *ತನಿುಂದ ಅಥವಾ 

ಸುತಿಮುತಿಲ್ಲನಿಂದ ಸಂಪ್ಕವ ಕಡಿತಗ್ ್ ಂಡಂತ  ಭಾವನ . 
*ತಕವಬದಿವಲಿದ ಚ್ಚಂತನ . *ನರರ ್ ೋಗ್. *ಅಸಾಮಾನಯ ವತವನ .  

ಗ್ಮನಿಸಿ: ಈ ಲಕ್ಷಣಗ್ಳು ಮಾತರ ಮಾನಸಿಕ ಅಸವಸಥತ ಯನುು 
ಊಹಿಸುವುದಿಲಿ, ಆದರ  ಹ ಚ್ಚಿನ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನದ ಅಗ್ತಯವನುು 

ಸ್ಚ್ಚಸಬಹುದು. 

ಕಾರಣಗ್ಳು: ಯಾರು ಬ ೋಕಾದರ್ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲ ಯಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಕ ಲವು 
ಕಾರಣಗ್ಳು: ಆನುವಂಶಿಕತ , ಮದುಳನಲ್ಲಿ ಆಗ್ುತ್ತಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣ ಗ್ಳು,  

ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ ಯಗ್ಳು, ಮಾದಕವಸುಿ ಬಳಸುವುದು, ಇತಾಯದಿ. 


