ज्येष्ठनागरिकाांसाठी मनमें दआ
ू िोग्याचे नवे
ददन-सवु वधा केंद्र
इन्स्टिियि
ू सायकॉलॉन्सिकल हे ल्थ अथाात आय.पी.एच. ही संटथा गेली अठ्ठावीस वर्षे
मानससक आरोग्याच्या क्षेत्रामध्ये कायारत आहे . महाराष्ट्र शासनाचा सावािननक आरोग्य
ववभाग परु टकृत आणि आय.पी.एच. व शासकीय मनोरुग्िालय ठािे हयांच्या संयक्
ु त
ववद्यमाने ठाण्यामध्ये, ज्येष्ट्ठ नागररकांसाठी एक अपव
ू ा सवु वधाकेंद्र आकार घेत आहे .

मनोरुग्िालयालगतच्या सप्तसोपान पन
ु वासन केंद्रामध्ये, सोमवार ते शक्र
ु वार रोि सकाळी
१०.३० ते सायंकाळी ६ हया वेळामध्ये सरु
ु होिारा हा उपक्रम अनेक बािंन
ू ी वैसशष्ट््यपि
ू ा
ठरिार आहे .
 ज्येष्ट्ठत्वाकडे झक
ु िाऱ्या नागररकांच्या शारीररक टवाट्याची काळिी घेण्यासाठी
आि न्सितक्या सोयी उपलब्ध आहे त त्या प्रमािामध्ये, 'मन' (ववचार, भावना, वतान)
आणि 'में द'ू (टमत
ृ ी, प्रेरिा, हालचाल ननयमन) हया क्षेत्रातील सोयी काहीशा अपऱ्ु या
असल्याचे िािवतो.
 आय.पी.एच. संटथा नेमक्या हयाच क्षेत्रामध्ये कायारत असल्याने हया ददनसवु वधा
केंद्राच्या केंद्रटथानी असेल 'मनाचा तोल आणि में दच
ू े मोल'
 अत्यंत शांत आणि ननसगारम्य वातावरिामध्ये हे केंद्र आहे . आणि तरीही शहराच्या
मध्यवती भागापासन
ू िवळच आहे .
 येथे येिाऱ्या ज्येष्ट्ठ नागररकांसाठी ननयसमतपिे समळिाऱ्या सवु वधा अशा असतील.
- ननयसमत योगाभ्यास प्रसशक्षि
- 'टमत
ृ ीतेि' कायम राखण्यासाठी दै नंददन उपक्रम.
- में दच
ू े आदे श आणि शरीराची हालचाल हयात सस
ू त्र
ू ता आिण्याचे खेळ/व्यायाम
- भावननक तिाव /नातेसंबंध कसे राखावे हया ववर्षयावर ननयसमत वैयक्तीक आणि गि
मागादशान.
- संगीताच्या माध्यमातन
ू भावनांवर ननयमन साधण्याचे उपक्रम

- दृकश्राव्य माध्यमांचा वापर करून ननयसमतपिे चालिाऱ्या संवादचचाा. ज्येष्ट्ठांना
उपयक्
ु त ठरे ल असे मराठी आणि इंग्रिीतील अडीि हिाराहून अधधक पट
ु तकांचे खल
ु े
संदभा ग्रंथालय

- में द ू आणि मनाच्या ववववध त्रासांबद्दलचे तज्ञ् मागादशान गरिेप्रमािे उपलब्ध असेलच.
हया ददनसवु वधा केंद्राच्या माध्यमातन
ू काही उपक्रम ननयसमतपिे चालवण्यात येिार आहे त.
 मदह्याच्या एका शनीवारी 'साप्तसोपान' कट्टा'
समािातील कोित्याही क्षेत्रामध्ये भरीव योगदान दे िाऱ्या ज्येष्ट्ठ नागररकांसोबत
गप्पा.
 मदह्याच्या एका संध्याकाळी 'मनतरं ग' फिल्म क्लब'
लघप
ा ेळ धचत्रपिांच्या माध्यमातन
ु ि आणि पि
ू व
ू ज्ञानरं िन.
 हे सारे उपक्रम ज्येष्ट्ठ नागररकांच्या सवा कुिुंबीयांनाही खल
ु !े
 प्रत्येक सहा मदह्यांच्या कालावधीनंतर ज्येष्ट्ठ नागररकांसाठी 'टमत
ृ ी तपासिी
सशबीर' (Memory Camp)
 दर तीन मदह्याला एक 'टमत
ृ ी तेि' सशबीर
 एल्झहायमर, डडमें सशया हया आिारावरचे कुिुंबीयांचे प्रसशक्षि कायाक्रम.
 'ननरामय वाध्याक्य' अथाात Healthy Aging हया ववर्षयावरच्या ननयसमत कायाशाळा.
 कोित्याही खास कायाक्रमानंतर केंद्र ते तीन हात नाका अशी ननशल्
ु क वाहनव्यवटथा.
हया ददनसवु वधा केंद्राची आखिी आणि कायावाही होिार आहे मनमें द ू आरोग्याच्या
क्षेत्रात कायारत अशा तज्ञांकडून.
ज्येष्ट्ठ मानसशाटत्रज्ञ डॉ. शभ
ु ा थत्ते हयांनी 'सदृ
ु ढ वाधाक्य' हया ववर्षयावर िगमा्य
संशोधन केले असन
ू त्या टवतः अशा ननरोगी ददनक्रमाचे एक उदाहरि आहे त. त्यांच्या
मागादशानाखाली

मनोववकारतज्ञ्

डॉ.

अनघा

वझे,

ज्येष्ट्ठ

मानसमें दश
ू ाटत्रज्ञ

(Neuropsychologist) ससदद्दका पंिवानी तसेच तरुि मानसशाटत्रज्ञ उवी कणिाक,
त्वी डडंगिकर असे तज्ञ् एकत्र आले आहे त. मनोववकासतज्ञ डॉ. आनंद नाडकिी
हया प्रकल्पाचे संवधाक असतील.
हया उपक्रमाचे उद्घािन होत आहे शननवार ददनांक ११ नोव्हें बर, सायंकाळी ५. वािता.

ज्येष्ट्ठ सिान आणि ज्ञानेश्वरीचे अभ्यासक डॉ. रवीन थत्ते आणि ख्यातनाम लेणखका
वीिा गवािकर हयांच्याबरोबरच्या गप्पांचे सत्र
ू असिार आहे 'साठीनंतरची समद्ध
ृ ी'
त्यांच्याशी संवाद साधतील डॉ. आनंद नाडकिी. कायाक्रम ननःशल्
ु क असन
ू सवा ज्येष्ट्ठ
नागरीक तसेच त्यांचे कुिुंबीय अशा सवाांसाठी खुला आहे .

