होिमओपॅथीक के स नद फॉम

ौढ
के स आयडी
----------------------------------------------------------------------------------------------------
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होिमओपॅथीक के स नद फॉम
(ौढांसाठी फ)

फॉम भरया अगोदर कृ पया हे वाचा
‘द अदर साँग - आंतरराीय अकादमी ऑफ

ॲडवा

स होिमओपॅथी’ जगातील आिण रायातील त होिमओपॅथया

सहायाने णांना गत उपचार उपल"ध करतात.

तुमयासाठी उ&कृ) उपल"ध उपचार प*तीचा अवलंब करणे हाच आमचा सदैव य, आहे. हे कर-यासाठी
आ.हाला आप/या सहकाया0ची आव1यकता असते. तु.ही आ.हाला देता &या ल2णावर आधारीत होिमओपॅिथक
औषध तुमयासाठी ामु3याने िनवडले जाते. यश6वी औषधयोजनेसाठी आ.हाला तुमया आजाराची तपशीलवार
मािहती होणे गरजेचे आहे. एक 789 .हणून आ.हाला तुमची सव0 वैिश<=> आिण मािहतीचे ान होणे आव1यक
आहे. याम?ये िविवध घटकांशी तुमया शरीराची ित@या, तुमचा पुवि
A तहास, व घरा-याचा इितहास आिण तुमया
मानिसक ि6थतीचा समावेश होतो. ही मािहती आ.हाला तुमचा आजार बरा करणारे िनदान शोध-यासाठी मदत
करे ल. या औषधांमुळे तु.ही पूण0 पाने बरे Cहाल. तुमया बाबतEत सव0 काही जाणून घे-यासाठी आ.ही तु.हाला
अनेक F िवचारणार आहोत. आमयासाठी या &येक Fाचा एक अथ0 व &याला एक वेगळे मह&व आहे. यापैक9
एकही F असा नाही याचे मह&व कमी आहे. काही वेळा तु.हाला जे तुमया त@ारEशी िनगडीत नाही असे वाटत
असते तेच योय होिमओपॅथीक औषधाचे िनदान कर-यासाठी बHधा मह&वाचे कारण ठ शकते. यासाठी तु.ही
कसलाही संकोच Iकवा आडपडदा न ठे वता &येक मुJKाची संपूण0 व तपशीलवार मािहती देणे आव1यक आहे. कृपया

&येक F काळजीपूव0क वाचा आिण गरज भास/यास तुमया जवळया माणसांची मदत Oया व नंतरच संपूण0Pर&या
उQर Kा.

काहीही सांगणे बाक9 ठे ऊ नका. तु.ही आ.हाला जी मािहती देतां ती पूण0तः गुT ठे वली जाते हे ल2ात

ठे वा. तुमया कडू न ाT मािहतीचा वापर कर-याचा अिधकार आ.ही आमया संशोधन Iकवा सांिखक9 उVेशांसाठी
राखून ठे वतो.

आ.ही “द अदर साँग - आंतरराीय अकादमी ऑफ अडवा स होिमओपॅथी”- यांचे होिमओपॅथीया
िवKाWयाXना/डॉZटरांना गत िचक&सक9य िश2ण उपल"ध करणे हे उV) आहे. याया ाTीसाठी, अकादमी\ारे
ामािणक िवKाथ]/डॉZटरांसाठी िचक&सक9य इलाजाची मािहती तुमया पूव0 मा यतेनुसार वगा0त साPरत क^न
लेZचस0 आयोिजत केली जातात.

होिमओपॅथीया िवकासासाठी तसेच आमया ?येयपू_त व उQम सेवेसाठी, आ.हाला तुमया मौ/यवान
ित@या आिण मदतीची आव1यकता आहे.

या मालीके
लीके चे एकु ण ७भाग आहेत.
१.

तुमया मु3य त@ार/त@ारEचे वण0न

२.

तुमचे पूव]चे आजार, दले/या वासीनचा तपशील व सुधारणेचा इितहास.याम?ये तुमया घरा-यातील
लोकांचा वैKकय इितहासाचा सु?दा समावेश होतो. कृपया तुमया घरातील सद6यांया मदतीने या
भागासाठी काळजीपूव0क उQरे दे-यासाठी िनिaत वेळ Kा.

३.

तुमया अॅलज] व सवयी, आवडी व नावडी इ&यादEचा समावेश असलेला तुमचा खासगी इितहास.

४.

तुमया आरोयावर पPरणाम क शकणारे िनगडीत घटक. कृपया इथे दे-यात आले/या &येक घटकाबVल
काळजीपुर्वक िवचार करा व &यांचा तुमया जीवनावर कशाकारे भाव झालेला आहे ते िलहा.

५.

तुमची मानिसक ि6थती आिण तुमया भावनीक कृितबVल. या भागात कृपया तुमया जीवनातील

पPरि6थती व तु.हाला काळजीत टाकणा-या सव0 गो)Eची मािहती Kा. एकदम खुलेपणाने िमc&वाने 6प)
करा.
६.

तुमचे बालपण कसे होते.

७.

इजा झालेला तुमया शPरराचा भाग.

कृ पया या फॉम सोबत जोडाः
१

तुमचे सव0 वैKकय अहवाल आिण तुमया आरोयाया ि6थतीची डॉZटरकडू न िमळालेली मािहती.

२

ह/लीच िमळवले/या तपासणीया उदा. सी.बी.सी, इएसआर, यु.एस.जी., एZस-रे eलेट्स,
इलेZgोका_डओhाम इ&यादEया ती.

३

तु.ही कोणतेही होिमओपॅथीक औषध घेतलेले अस/यास कृपया &याची मािहती Kा. तु.ही घेतले/या
औषधांया तपशीलासह &याचा फायदा सु?दा आ.हाला कळवा.( जर तु.हाला मािहत असेल तर)
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गोपनीय
केस आयडी

नावः

_________________

तारीखः

______________________________________________________________________________
(आडनावा पासुन सुरवात करा)

ज म तारीखः

वयः

kलगः पु^ष/lी

पQाः

दूर?वनी(िन):

मोबाइलः

इमेलः

धम0ः

आहारः शाकाहारी/मांसाहारी

िववाहिवषयकः अिववाहीत/िववाहीत/घट6फोटीत/िवधवा

िश2णः

7वसाय(कामाचे 6वप):

संघटनेचे नावः

कामाया Pठकाणचा पQाः

दूर?वनी(का)

राीय&वः

बोली भाषाः

आमयाकडे पाठवले (डॉ/nी/nीमती/कुमारी)

डॉZटरकडू न पाठव-यात आलेले अस/यास(अॅलोपॅथ/होिमओपॅथ/ अ य):
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सयाया आजाराचा तपशील
होिमओपॅथी म?ये, तु.हाला सतावत असले/या िविवध ल2णांवर आधारीत उपचार केले जातात. केवळ

सा?या त@ारीव^न आजाराचे िनदान करता येत नाही. तुमया त@ारEचे आ.हाला आकलन हो-यास मदत Cहावी
.हणून कृपया खालील सूचनांचे पालन करा.

तुमया ल2णांची कती सिव6तर मािहती िमळते &याया वर रोगाचे योय िनदान कर-यास सहकाय0
िमळते हे ?यानात ठे वा. तुमया ल2णां संबंधात आ.हास खालील मािहतीची आव1यकता आहे.

तुमया कोण&या त@ारी आहेत?

तुमया या त@ारी कधी पासून आहेत?

थानः संवदे ना,
ना, दुखणे कवा पुरळ झालेली तंतोतं
ोतंत जागा कु ठे आहे. या दुखयाचा कवा संवदे नेचा फै लाव कु ठे पयत
पोहोचतो याचे सुदा वणन करा.
करा.
तुमया वेदनेया थानावर खाली खूण करा.
करा.
उजा काना या

शरीराचा

पुढ या बाजुचा

वर या बाजु या फु रण

पाठचा भाग

पाठी

चेहरा

उजा बाजुचा

वेदना

डाा बाजुचा
(

चेहरा

चेहरा

तुही ाधी त

शरी

रा या इतर

भागासाठी

सुदा

यां या समोर तार
िलन खूण क शकता.)
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संवदे नाः तु.हाला होत असले/या संवेदना Iकवा वेदनेया काराचे तुमया श"दात वण0न करा. तु.हाला जाणीव होत
असलेली संवेदना Iकवा दुखणे 6प) करा.

उ&वयाची कारणेः आताया

या दुख-यास कारणीभूत काही िवशेष पPरि6थती, मानिसक ताण, आजार, कारणे,

Iकवा अपघात तु.ही सांगू शकाल काय? (उदा. शॉक, ताण, kचता, आहारातील दोष, अितnम, थंडी, उ<णता
इ&यादीशी अिधक वेळ संपका0त राहणे.)

तुमया सम6येस कारणीभूत घटक कोणते आहेत? उदा. हवामान, आहार, दाब, kचता, इ&यादी. Iकवा इतर.
कृपया घटकांया सिव6तर तपशीलासाठी पान 21 व 22 वरील भाग 4 हाताळा.)

कृपया &येक घटक तु.हाला कसा भािवत करतो, तुमया त@ारी &यामुळे वाढतात Iकवा कमी होतात व &यामुळे

तुमया सम6येवर कती भाव पडतो ते 6प) करा. उदा. सूय0 काशात थोडेसे जरी गे/यास डोकेदुखी उoवते, डोके
दाबून द/यावर फरक जाणवतो.
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मु'य त(ारी )ित+र अ-य त(ार.साठी,
साठी, कृ पया खालील त/0यात सिवतर मािहती भरा.
भरा.
अनु(मांक

समया
कु ठे आहे?

तु1हाला तेथे न45

काय अनुभव होतो
कवा ितथे काय
वाटते?

कोणते घटक हे दुखणे
घालिवयास कवा अिधक
वाढवयास मदत करतात?
करतात?

7ा त(ारीशी िनगडीत
तुमची अ-य त(ार कवा
ल9णे.
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पूव व कौटुंिबक इितहास

&येक आजार, िवषबाधा, औषध Iकवा अपघात याची खूण तशीच रहाते व यंcणेत तोच एक कमकुवत पॉइं ट
ठरतो, जो आपण गृहीत धरतो &याpनही कतीतरी अिधक पटीने आप/याला इजा पोहोचवू शकतो. होिमओपॅथी
उपचाराम?ये या तुमया सव0 भूतकालीन गो)Eचे तपशील ल2ात घेतले जातात आिण अ1या Pरतीने 7ाधी िनमा0ण
करणारे

सव0 पॉइं ट मुळापासुन न) केले जातात. तुमचे शरीर एकदम िनरोगी होते. आिण .हणूनच तु.हाला

भूतकाळात झालेले सव0 आजार व &यावरील उपचारांचा तपशील आमयासाठी जाणून घेणे आव1यक असते.
खालील यादी म?ये तु.हाला आतापयXत झाले/या रोगांची नाव> गोल करा व पुढील पानावर &याचा तपशील Kा.

िवषमवर

गोवर

मलेPरया

गभ0lाव

पटक9

जम0न गोवर

कावीळ

गभ0पात

अrातून िवषबाधा

कांज-या

कुठलाही यकृत,

Zयुरेsटग

जंतू

देवी

eलीहा,

गरोदरपणातील आजार

अितसार

गालगुंड

िपQाशयाचा

गभा0शयाचे 6खलन

संhहणी

डांया खोकला

रोग

कुपोषण

साइफलीस,

tदयरोग,

मुडदूस

गोनोPरया

र8दाब,

संिधवात

इ&यादी

पाठीचे दुखणे

गुTरोग

अvीला hंथीचे िवकार

घटसप0, घशातील गाठदाह,घशाया

कुठलाही

टॉि स/स,
ह_नया,

उदर,
बवािशर,

अपेि डZस,
मूळ7ाध,

पाठीमागे

कुठलेही

झाले/या

गभा0शय, मुतखडा, िपQाचा खडा,

इ फेZशन,

िन?दमणी,

फुxफुसनिलकादाह-

अंडवृ?दी,

मोतीkबदू,

मूckपडदाह (कडणी अथवा मूc
चuर

येणे असे िवकार

मासंल

वाढीचे

नाडीwण,

इ&यादी शl@या.

yसननलीकाशोथ

भूलीचे कारः

दमा -फुxफुसावरणदाह-2यरोग

िवकार)
मधुमेह, इ&यादी.

गंभीर

धuा,

दुःख,

िनराशा, भीती, मानिसक झटका,

kचता,Iकवा चेतावभंजन

सद]-ताप-थंडी,

साधारण/6थािनक
गंभीर डोकेदुखी, बिधरता, zायूत

शरीर Iकवा डोZयाला कसलाही

&वचािवकार जसे क9 मु^म, गळवे,

पेटका, आकडी, फेफ-याचे आचके,

अपघात Iकवा इजा झालेली

काळपुळी,

अधाXगवायू, इ&यादी.

अस/यास. कधी बेशु?दाव6था

ख^ज,

आलेली अस/यास. शरीराया

िपQाचे च~े, शरीराया कुठ/याही

कुठ/याही भागातून मो}ा माणात

भागावर अॅलज] उठणे.

पोिलओ,

कPटवर

मि6त<कावरणशोथिछ| पाडलेले अस/यास.

र8 वाहाणे.

गजकण0, बुरशी, दाद,

इसब,

िवस_पका,

पुरळ,
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तुमया भूतकाळातील आजाराचा तपशील
अनु(मांक

झालेला

वय

िवकार

(अंदाजे)

काळ

घेतलेले
औषधोपचार

रोगापासुन संपण
ू  मु5
िमळाली कवा नाही

आयु<यात कधी कोणतेही औषध, टॉिनक, उQेजक, इ&यादी घेतलेले अस/यास सांगा.

अ-य काही
मािहती
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कौटुंिबक इितहास
कृपया दलेली यादी वाचून त8ा पूण0 भरा.

मो}ा

रोगांची

यादी-पांडुरोग,

कक0रोग,

मधुमेह,

िम)पणा,

संिधवात,

2यरोग/फुxफुसावरणदाह,

कुvरोग,

अप6मार/आकडी, र8 वाहाणे, िपQ उठणे, इसब, दमा, अधाXगवायू, उ र8दाब, tदयरोग, मूckपड िवकार,
यकृताचे रोग, इ&यादी.

िजवंत आहे /

नाते

मृत

वय

विडलांकडील आजोबा
विडलांकडील आजी
आईचे बाबा
आईची आई
विडल
मामा
बहीणी
काका

आ&या
मामा
मावशी
चुलत भाऊ आिण बहीण
मावस/मामे भाऊ व बहीण

तुमया

सार3याच

रोगाने

तुमया

कुटु ंबातील

आणखी

कोणतीही 789 िपडीत आहे कां

(िववाहीत असाल तर) तुमया पतीचे/प,ीचे आरोय कसे आहे?

;िसत

के <हापासुन िवकाराने

मृ0युचे

रोग

िपिडत आहात

कारण
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मुलांची सं'याः िजवंत कवा मृत.जर मृत झालेली असतील तर मृ0युची कारणे प> करा.
करा. मुलांचे वय आिण 0यांया

आरोAयाचे वणन करा.
करा.
अनु(मांक

मुलाचे नाव

वय

पुBष/Dी

;िसत िवकार

िवकासाचा इितहास

मह0वाचा टFपा

तु1ही कोण0या वयात सुG के ले होते

दात येणे
बसणे
उभे रहाणे
आधारावर चालणे
आधारािशवाय चालणे
बोलणे
लघवी िनयंत्रण

तुमया वाढ आिण िवकासात काही सम6या हो&या का?

समया
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Page11
लसीकरणाचा इितहास

अनु(मांक

Hदली गेलल
े ी लस

वय

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
तु.हाला आणखी काही सांगायचे आहे का?

लसटोचणी नंतरया

काळ (Hकती काळ

त(ारी

पयIत ते रािहले)

अ-य काही मािहती
असJयास
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खाजगी इितहास

अॅलजMचा इितहास
तु.हाला कोण&याही अॅलज]चा cास आहे का, कृपया 6प) नमूद करा.

कोण&याही िवशेष अॅलज]कारी ितजनासाठी तपासणी झालेली आहे का, असेल तर कृपया 6प) करावे आिण तुमया
तपासणीचा अहवाल जोडावा.

)सन
तु.हाला कोण&या पदाथाXचे 7सन आहे का- जसे क9 दा^ Iकवा अ य पेये, इं टरनेट, खरे दी, Iकवा अमली पदाथ0 जसे
क9 धुपान, तंबाखु, सुपारी, पान, गांजा, दा^, एलएसडी, मारीजुआना, कोकेन, इ&यादी?

भूक व तहान
तुमची भूक कशी आहे?(कमी/म?यम/जा6त)

तु.हाला भूक कधी लागते?

जा6त वेळ तु.हाला उपाशी रहावे लागले तर काय होते?

तु.हाला जलद खा-याची सवय आहे कां?

तु.हाला कती तहान लागते?

तु.ही वारं वार पाणी िपता कां आिण कती िपतां?

Page
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कृ पया तुमया आवड0या/नावड0या आहारावर कवा जर ते अO अमा-य असेल तर एक बेरीज खूण (+) करावी.
करावी. जर

तु1हाला तो आहार खूप अिधक पसंत/नापसंत कवा तो आहार तु1हाला तीPतेने अमा-य असेल तर दोन बेरीज
िच-हांची (+ +) खूण करा.
करा.
तु1हाला आणखी कोणता पदाथ/पेय कृ पया आवडत/
आवडत/नावडत असेल तर खाली प> करा.
करा.
आहार

पसंत

नापसंत

अमा-य

आहार

खारट

कोबी

कडू

कांदा

चटपटीत

चहा

आंबट

कॉफ9

गोड

दूध

िवदेशी

दही

पाव

फळे

लोणी

ऊन पदाथ0

चीज

गार पदाथ0

अंडी

बफ0

चीकन

आई6@9म

लाल मांस

आणखी काही

डु कराचे मांस
मासे

चरबीयु8
आहार/
तळलेले

पदाथ0

पसंत

नापसंत

अमा-य
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मूQ
लघवीची काही सम6या आहे कां?

मूcाला कोणताही उh वास येतो कां? तो कशा कारचा येतो?

लघवीया वाहात काही सम6या आहे कां? सु^ होताना िधमी, खंिडत, 2ीण, थ>ब थ>ब इ&यादी कारे होते कां?

मल
तु.हाला शौचासंबंधी काही सम6या आहेत कां?

तु.हाला दवसातून कतीवेळा व कधी शौचास जावे लागते?

शौचास जाऊन आ/यावर तु.ही समाधानी होता कां?

तु.हाला घाईने शौचास कधी जावे लागते?

तु.हाला शौचास होताना जोर Kावा लागतो का? तो नरम असला तरीही?

वेद /घाम
तु.हाला कती घाम येतो?

तु.हाला कुठ/या भागावर जा6त घाम येतो?

तुमया घामाला वास येतो कां? कोण&या कारचा वास येतो?

घामामुळे कपावर डाग रहातात कां? कोण&या रं गाचे?

घाम आ/यावर कोण&याही त@ारी आहेत का?

तुमया तळहात Iकवा तळपायाला घाम येतो का?
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तापताप-थंडी
तु.हाला ताप Iकवा थंडी वाजून येणे यांचा कधी cास होतो?

ते कशामुळे होते?

ताप आ/यावर, कोणता भाग गरम लागतो?

थंडीत, कोण&या भागाला थंडी वाजते?

तु.हाला कोण&याही ठरावीक वेळेत शरीराया कुठ/याही भागावर गरमी Iकवा थंडीची जाणीव होते कां?

तु.हाला तुमया तळपाय Iकवा तळहाताया Pठकाणी भाज/याची Iकवा उ<णता Iकवा थंडीची जाणीव होते कां?

झोप
झोपेत असताना तुमया ि6थतीचे वण0न करा. (उदा. पाठीवर, पोटावर, एका कुशीवर झोपता) कोण&या ि6थतEत

तु.हाला चैन पडत नाही?

तुमया झोपेची प?दत काय आहे?

झोपेत असताना तु.ही घरघर असा आवाज/ घोरणे/ लाळ गळणे/ त ड उघडं ठे वणे/ चालणे/ बोलणे/ िनरथ0क
बडबडणे/ जांभया देण/े मुसमुसणे/ अ6व6थ होणे/ झटका लागून उठू न बसणे इ&यादी करता कां?

तुमया झोपेबVल काही िवल2ण असेल तर वण0न करा.

झोपताना तु.ही तुमया शPरराचे भाग कती झाकुन घेता?
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वR
तु.हाला कुठली 6वे पडतात &यांना गोल कराः
ाणी

दरोडेखोर

मुशाफरी

घरे

मांजर

चोर

रपेट

फळे

कुcा

अ6व6थ

उडणे

झाडे

घोडा

िभितदायक

पोहणे

पाणी

रानटी ाणी

भूते

बुडणे

बफ0

कुणाचा मृ&यु?

भुकेलेला असताना

आग

अपघात

मृतदेह

तहानलेला असताना

वीज

खाली पडणे

मृत 789

पाणी िपताना

वादळ

नेमबाजी

शरीराचे भाग

खाताना

पाऊस

यु?दे

बोलताना

7वसाियक

उलटी

अJभूतर.य

गाताना

पैसे

मल िवसज0न

िवषयसुख

नृ&य करताना

दैनंदन काय0

लघवी करताना

बला&कार

आनंददायक

िवसरलेले काम

र8-र8 वहाताना

नता

साप

आ&मह&या

मल/माती

Zलेश

ाथ0ना करताना

नापास/पPर2ा

आजारी

धा_मक

कशासाठी

अंगछे दन

मंदीर

धडपड?

उ\ेग

चच0

gेन िनघुन जाणे

तंटा

देव

तयारी नसणे

ई<या0

तरी

दुःख
िवफल

रडणे

अपमान
पोिलस

गंडांतर

लोकांचा

उप@म

कैद

असुर2ीतता

मुले

hािमण

गु हा

धोका

प2

आधुिनक

खून

पाठलाग करणे?

जcा

भिव<य

िजवंत मारताना

- कुणाकडू न

ल

भिव<यसुचक

िवष

- कशासाठी

शाPररीक nम/मानिसक nम/थकवा
अ य काही अस/यास, खािलल Pरका.या जागेत िलहाः
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लSिगक क9ा
संभोग के/या नंतर तु.हाला कसे वाटते?

संभोग घे-याअगोदर, दर.यान Iकवा घेत/यानंतर काही िविश) जाणीव Iकवा ल2णे दसतात कां?

संभोगाबVल अची Iकवा कळस वाटतो का?

तुमची िवषयवासना अिधक Iकवा कमी आहे कां?

तु.हाला मु)ीमैथुनाची सवय आहे कां? &याची तीwता कती आहे? &याचा पPरणाम काय होतो?

तु.ही कोण&याही लिगक िव2ोभाने h6त आहात कां?

गतायु<यात व आता कधी संभोगात अितरे क झालेला आहे का?

कोणतेही समkलगी आकष0ण आहे कां?

शाPररीक उपभोगातून फैलावणारे रोग जसे क9 िसफ9िलस, गोनोPरया, हप0स, एच.आय.Cही इ&यादीने तु.ही h6त
आहात कां?

जनन>|याया कोण&याही सं@मणाने c6त आहात कां?

कुटु ंब िनयोजनासाठी तु.ही कोणती प?दती (संतती ितबंध) वापरता?

पुBषांसाठी
उ&थापन म?ये कोणती सम6या आहे कां?

तु.ही कमजोरी, शीपतन दोषाने िपडीत आहात कां? वण0न करा.
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पूव0 6खलन होते कां?

6वदोष Iकवा वीय06खलनया काही त@ारी आहेत कां?

िUयांसाठी
संभोगा आधी, दर.यान Iकवा नंतर योनीमागा0त काही 2ता, खाज सुटणे, र8 येण,े जळजळ, Iकवा वेदना होतात
कां?

संभोगानंतर उदरात काही वेदना होतात कां?

मािसकपाळीचा इितहास
तुमची मािसक पाळी कधी सु^ झाली?

मािसक lाव कसा आहे; िनयिमत Iकवा अिनयिमत?

तु.हाला कसला cास आहे कां?

तुमची मािसक पाळी कती दवसांनी येते?

मािसक Dाव
काळ (दवस) :

lावाचे माण (उदा. भरपूर, अ&य/प, म?यम)

lावाचा रं गः

कसलाही वास येत असेल तरः
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डाग पडत असतील तर, (डागाचा रं ग):

डाग धु-यास कठीण असतात कां?

मािसक पाळीया आधी, दर.यान Iकवा होऊन गे/यावर तुमया काही त@ारी असतात का? असतील तर, वण0न
करा.

रजोिनवृQी झालेली अस/यास, तु.हाला रजोिनवृQी कोण&या वष] आली ते िलहा. &या काळात काही त@ारी हो&या
कां?

रजोिनवृिQया काळात काही ल2णे दसली कां?

अंगावन पांढरे जाते कां?

अस/यास, lावाचे 6वप, रं ग, घनता, व वास 6प) करा.

कोण&या पPरि6थतीत तो कमी Iकवा जा6त जातो?

या lावाचा मािसक पाळीशी काहE संबंध आहे कां?

lावामुळे कोण&याही कारची खाज, जळजळ इ&यादी जाणवतो कां?

तु.ही योनीमागा0तून गॅस सोडता कां?

6तनासंबंधी काही cास आहेत का?

सुतीशाD संबध
ं ी इितहास
गरोदरपणाचा तपशील
तु.हाला कती वेळा गभ0धारणा झालीः

कती वेळा तु.ही गरोदरपणातील 7 मिह यांपे2ा जा6त मिहने ओलांडलेः
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गभ0पात/गभ0lावाचा काही इितहास आहे कां? अस/यास, गरोदरपणातील कत7ा मिह यात झाला? &याची कारणे
सांगा.

गरोदरपणात काही त@ारी हो&या कां, उदा, मळमळ, ओकारी इ&यादी?

गरोदरपणा दर.यान आहारातील काही आवडी/नावडी आहेत कां?

गरोदरपणादर.यान तुमची मानिसक ि6थती कशी होती?

तपासणीत गभा0 िवषयी कोण&याही कारची िवकृती दसली होती कां?

सुती
तुमची कती बाळं तपणे झाली आहेत?

तुमची सुती कशी झाली होती पूण0 दवसांनी/ आधी/ उशीरां?

ती बाळं तपणे सामा य झाली होती?

ती िसजेरीयन /फोरसॅeस/CहॅZयुम सुती होती कां? कारणे Kा?

तनपानाचा इितहास
तु.ही 6तनपान केलं होतं का? हो असेल तर, कती काळ पयXत

या काळात काही त@ारी हो&या कां?

तुमया सुती नंतर कती दवसांनी तु.हाला मािसक पाळी पु हा सु^ झाली?
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तु1हाला भािवत करणारे घटक
हा भाग सवा0त मह&वाचा आहे. हा भाग काळजीपूव0क वाचा, घाई क नका. तु.ही काहीही िलही-याअगोदर &येक
घटकाचा तुमया संपूण0 आरोयावर कसा पPरणाम होतो व िवशेष क^न &यांया पासून उoवणा-या त@ारी
(&यामुळे कमी / जा6त Iकवा काही अंशी त@ारीवर पPरणाम करतात) बVल काळजीपूव0क िवचार कराः
उदा. ‘सूय’0 , हा घटक Oया. क/पना करा क सूय0काशात गे/यावर तु.हाला डोके दुखी उoवते, तर मग ‘सूया0’, या
पुढे डोकेदुखी असे िलहा.

घटक

परणाम

घटक

परणाम

उण हवामान

आवाज

थंड हवामान

अचानक आवाज

पावसाळी हवामान

संगीत

ढगाळ हवामान

वास

ऋतू बदल

उ वास

मेघगजने सहीत वादळ

उजेड

आ छादन

धुळ

गरम

पायाने आंघोळ

सूय

धूर

काश

फॅनची हवा

पश

एअर कंिडशनर

दाब

गार

पायाने आंघोळ

बस, गाडी

इ%यादीतून वास करताना

घ"/#ढले कपडे
उंच

थाने

आराम करताना

अ*ं द थाने

डोके खाली ठे उन आराम करत असता

खुली हवा

पाठीवर झोपलेले असताना

वा-याचा झोत

दाा कुशीवर झोपलेले असताना

ब,दको. झालेली असताना

उजा कुशीवर झोपलेले असताना

लघवी या अगोदर

पालथे झोपलेले असताना

लघवी

धावताना

लघवी नंतर

चालताना

मािसक

िजने चढताना

मािसक पाळी

िजने उतरताना

मािसक पाळी नंतर

बसलेले असताना

घाम

ताठ बसलेले असताना

उपवासा

उभा असताना

जेव2यावर

वर बघत असताना

पाणी

खाली बघत असताना

संभोगा नंतर

उं चाव4न खाली बघत असताना

धूळ

हलणा-या

वतुला बघत असताना

दर0यान
पाळी या अगोदर
दर0यान

आ2यावर
दर0यान

eयाय2यावर

मािलश

के 2यावर

झोपयापुव6
झोपेत

घटक

परणाम

झा2यावर

झोप

दुपारची डु

लक7 घेत2यावर

झोप न लागणे

घटक

परणाम

हवेचा झोत
चावरा/

चवण

नाक वाहणे

मल

िनसारणाआधी

एकटा असताना

मल

िनसारणा दर0यान

सहवासात असताना

मल

िनसारणा नंतर

शा:ररीक ;म

खोकला होणे

ढेकर देताना

श<क येणे

पादणे

हसणे

केस

काप2यानंतर

बोलणे

केस

=वचर2यानंतर

वाचणे

दात

घास2यानंतर

िलहीणे

चं> काश

ओणवे बसणे

त?ड उघ2यास

काही

मह%वा या काया आधी

धुAपान

प:रBे या अगोदर

बाC झुलवणे

रागावलेला असताना

हात वर करणे

=चतात असताना

समु>ाजवळ

दुःखी असताना

हजामत करणे

रडत असताना

आळे िपळे देताना

सहानुभूती /दया

िगळताना

गद6 या :ठकाणी

दुस-याचे बोलणे ऐकताना

बंद खोलीत

ओकारी

जेEहा आजारपणाचा िवचार करता तेEहा

जांभई देणे

पौGणमा

डोळे

अमावया

डोळे उघडताना

सकाळ

डोळे बंद करताना

दुपार

पाय ओले

सं,याकाळ

भारावून जाणे

राI

पायात काम करताना

आंघोळ

अJय काही अस2यास

चHबाजुला #फरवताना

के 2यास

मन
तुमची भावना&मक आिण बौि?दक 2मता जाणून घे-यासाठी आ.ही तु.हाला काही F िवचारणार आहोत. &याची

मु8पणे, काळजीपूव0क आिण संपूर्ण उQरे Kा. तुमयावर योय उपचार कर-यासाठी ही मािहती आ.हाला मदत
करे ल.तुमची मानिसक 2मता सुधार-यासाठी सु?दा अशी औषधे उपयोगी होतील. मु8पणे उQर Kा. मोकळे पणाने

उQर Kा. संपूण0पणे उQर Kा.

1.

तु.ही अ6व6थ आहात कां? कोण&या गो)ीबVल?

2.

तु.हाला कशाची िभती वाटते जसे क9 ाणी, लोक, एकटं रहायला, अंधाराची, मृ&युची, आजाराची,
दरोडेखोरांची, एकदम होणा-या आवाजाची, वीजेची, भिव<याची, काहीतरी अनोळखी गो)ीची, उंच
जागांची इ&यादी.

3.

तु.ही संदध Iकवा संशयी आहात कां? कशाबVल?

4.

तु.हाला कसली ई<या0 वाटते? कोणाची? तु.ही ई<या0 करता तेCहा तुमया म?ये कोणती ल2णे दसतात?

5.

तु.ही 6वतःचे वण0न कसे करणार, मंद/म?यम/जलद गती?

6.

अ य लोकांनी तु.हाला केले/या अपायांची आठवण तु.हाला कती काळ पयXत राहते?

7.

तु.ही खुनशी आहात कां?

8.

तु.हाला कोण&या गो)ीचा अिभमान वाटतो? तुमचा 6वािभमान लगेच दुखावला जातो कां?

9.

तु.हाला कधीही आ&मघात करावा असे वाटले आहे कां? कधी? अस/यास, तु.ही तुमचे जीवन संपव-याचा
कसा य, केला होता?तेCहापासुन तु.हाला मृ&युची भीती वाटते कां?

10. तु.ही आनंदी आहात कां?

11. तु.ही संभोगी वृQीचे आहात कां?

12. कोण&याही वेळी नको ते िवचार डोZयात येतात कां? ते कोणते असतात?

13. काही का/पिनक खळबळजनक गो)ी Iकवा िभती तुमया मनाला 6पश0 करते कां?

14. तुमची 6मरणश89 कशी आहे? ती कशासाठी कमी आहे? उदा. नावे, 6थाने, चेहरे , तु.ही काय वाचले ते

ल2ात ठे व-यास इ&यादी.

15. तु.ही लगेच िचडता कां?

16. तु.हाला कशाचा राग येतो? तु.ही kहसक होता कां?

17. तु.ही रागावता तेCहा कोणती शाPररीक ल2णे दसतात? उदा. थरथरणे, घाम येणे इ&यादी.

18. तु.हाला सहवास आवडतो कां? Iकवा एकटे राहायला आवडते?

19. तुमया जवळपास असलेली अ6वछता आिण अराजकतेमुळे तु.ही कती भावीत होतां?

20. तुमया जीवनात तु.ही आतापयXत कोण&या दुःखांचा सामना केला आहे?

21. तुमया जीवनात आतापयXत तु.ही कोणती सुखे उपभोगली आहेत?

22. कोणते उप@म तु.हाला जा6त आवडतात?

23. तु.हाला एकदम आवडत नाही असे काही आहे कां?

24. तुमया मतानुसार तुमचे मन व मूडचे कोणते 6व^प असे आहे जे तु.हाला भान आिण पPरपता असूनही

तु.ही कतीही य, क^न सु?दा अडवू शकत नाहीत?

25. तुमया जीवनाचे साफ सुथरे िचc व तुमचा कुटु ंबातील &येक 789शी, िमcांशी, आिण कामाशी संबंधीत

78शी असलेला संबंध कसा आहे ते 6प) करा.

26. तु.ही भिव<याकडे कसे पहाता?

27. तु.ही 6वतंc असता तेCहा तुमया मनात कोणता िवचार येतो?

28. तु.ही कोण&याही खासगी, घरगुती, आ_थक,सामािजक Iकवा अ य कारणामुळे kचतेत आहात Iकवा दुःखी
आहात कां?आहात तर &याचे तपशीलासह वण0न करा.

29. तुमया तीन इछा काय आहेत?
1.
2.
3.
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बालपण
•

बालक असताना तु.ही कसे होता?

•

बा/याव6थेत तु.हाला कशाची िभती वाटायची?

•

तुमया बालपणातील वारं वार पडणारे एखादे 6व आहे कां?

•

तुमया बालपणातील काही संग याचा तुमया जीवनावर भरपूर पPरणाम झालाय?

•

तुमची आई जेCहा गरोदर होती तेCहाचा ितचा इितहास सांगू शकाल काय?

प+रणाम झालेला श+रराचा भाग
काही त(ारी असतील तर
भोवळःतु.हाला अंधेरी Iकवा भोवळ येते कां?

मूछा:तु.हाला

कधीतरी मूछा0 आ/यासारख वाटते कां?

डोके ःतुमचे डोके दुखते कां?
डोळे व दृ>ीः उदा. लालसरपणा, जळजळणे, वाचताना cास इ&यादी.
कान व ऐकयाची 9मताः उदा. कान दुखी, ऐक-यास cास, इ&यादी.
नाक व वासाची जाणीवः उदा. नाकातून र8 वाहाणे, वासाशE संबंधीत काही सम6या, इ&यादी.
चेहरा व चेह-यावरील हावभावः उदा. मु^म, वम0कता, तीळ, मस इ&यादी

तडः उदा, अ/सर, त डाचा घाणेडरा वास, इ&यादी
दात व िहरXाः उदा. काळजी घेतलेले दात, िपवळे

झालेले दात, िहरातून र8 Iकवा सूज, इ&यादी.

जीभ व चवः उदा. चवीची जािणव, काही भेगा, थर इ&यादी
ओठः उदा. फाटलेल,े &वचेचे सालपट िनघणारे, इ&यादी
घसा (टॉि-सJस धGन): उदा. वेदना, िगळताना कPठनता, आवाजाची Iकवा बोल-यात सम6या,इ.

सदM व कफ
तु.हाला वारं वार सद] होते कां? कोण&या घटकांमुळे तु.हाला सद] होते?
सद] झालेली असताना दसणा-या ल2णांच,े नाक वाहाताना lावाया 6वपाचे वण0न करा.
तु.हाला कफ होतो कां? तु.हाला कफ कशामुळे होतो?
कोण&या खास वेळी तु.हाला तो जा6त होतो?

Zासोछवास
yासोछवासात काही सम6या आहेत कां?

असे वारं वार घडते का ?

हे कशामुळे होते Iकवा कशामुळे अिधक /बरे होते?

पाठ व बा\
तु.हाला पाठ, बाp Iकवा सां?यांची काही सम6या आहे कां? तपशीलवार वण0न करा.

वेदना असतील तर, &या कुठ/या दशेने पसरत जातात Iकवा वळतात का?

कशामुळे वेदना होतात Iकवा &या जा6त/ब-या होतात?

तुमया शरीरातील कोण&याही भागात सूज, बिधरता, लकवा इ&यादी आहेत कां?

0वचा
तु.हाला खाज, पुरळ, अ/सर, तीळ, कु^प, सोलणे, रं गात बदल, डाग इ&यादी सम6या आहेत कां? हो असेल तर,
&यांचे वण0न करा.

नखेः नखांिवषयी काही सम6या Iकवा तेथील &वचे बाबत काही सम6या आहेत कां?
के सः

केसांया काही सम6या जसे क9 केस गळणे, पांढरे होणे, क डा, ^2पणा, तेलकट, िन6तेज, सवा0िधक Iकवा

अनपे2ीत वाढ अशा सम6या आहेत कां?

सवसाधारण
तु.हाला झालेली जखम लवकर भ^न िनघत नाही कां?

अबु0द Iकवा पू हो-याचा संभव आहे कां?

तु.हाला र8lावाची काही सम6या आहे कां?

थरथर-याची सम6या आहे कां?कधी?

कमजोरी जाणवते कां?कधी?

कधी ती जा6त असते व &याची कारणे काय आहेत?
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या वेळी तुमया मनात वारं वार जे येत आहे 0याचे िचQ काढयाचा कवा रं गवयाचा कृ पया य] करा.
करा. कवा

तु1हाला ^या कशाचे िचQ दररोज काढावेस/े रं गवावेसे वाटत राहाते ते काढा.
काढा.
या ो_रात आला नाही असा तुमचा आणखी वेगळा पैलू तु1ही सांगू शकाल कां?
हे फॉम भरताना तु1हाला कसा अनुभव आला ते आ1हाला कळवा.
कळवा.

Hद अदर साँग- आंतरराीय अकादमी ऑफ अॅडCहा 6ड होिमओपॅथी*
1001, पेिन सुला हाईट, सीडी बफवाला माग0, जुp ग/ली, अंधेरी (पिaम), मुंबई 400058. महारा, भारत.

दूर?वनीः +91 (0) 22 42616666
संकेत6थळःwww.theothersong.com
इमेलःclinic@theothersong.com
(युिनट ऑफः फाउ डेशन फॉर Cहाइटल िहलEग)*
या फॉम0ला कॉपीराईट अिधकार नाही.
छपाई मु|णः print@parksonsgraphics.com

