મેન્ટલ ઇલનેસ- ક્લલનનનિયન્સ એટટટયડુ સ્કેલ

સ ૂચનાઓ- 1 થી 16 દરે ક પ્રશ્ન માટે ફલત એક બોલસમાાં ટીક કરી જવાબ આપો. માનનસક બીમારી અહીં કાં ટડિન્સણે

મારે મેન્ટલ હેલ્થ વિશે જ શીખવુ ું છે , અને તેના
[mic01]

પર િધારાનુ ું મટટટરયલ િાુંચિામાું મને િાુંધો
નથી.
ગુંભીર માનવસક બિમારીિાળા લોકો ક્યારે ય

[mic02]

જીિનની સારી ગુણિત્તા મેળિિા પ ૂરતા
ટરકિર થઈ શકતા નથી.
મેન્ટલ હેલ્થ ટિલ્ડમાું કામ કરવુ ું એ આરોગ્ય

[mic03]

અને સામાજજક સુંભાળના અન્ય ક્ષેત્રો જેિા જ
માનનીય છે .
જો મને માનવસક િીમારી હોત તો હુ ું મારા

[mic04]

વમત્રોને ક્યારે ય સ્િીકારત નહીં કારણ કે મને
અલગ રીતે ટ્રીટ કરિામાું આિતો જેનો ડર
લાગતો.

[mic05]

ગુંભીર માનવસક બિમારીિાળા લોકો ઘણી િાર
િધારે જોખમી હોય છે .
હેલ્થ/ સોવશયલ કેર સ્ટાિ, પટરિારના સભ્યો

[mic06]

અથિા વમત્રો કરતાું માનવસક બિમારી માટે
સારિાર લેતા લોકોના જીિન વિશે િધુ જાણે
છે .

The translation was developed as part of the UPSIDES Study (www.upsides.org). For more
information please contact bernd.puschner@bkh-guenzburg.de. (Original Scale: Gabbidon J., Clement
S., Nieuwenhuizen AV., Kassam A., Brohan E., Norman I., Thornicroft G. (2013). Mental illness:
clinicians' attitudes (MICA) scale. Psychometric properties of a version for students and professionals
in any healthcare discipline. Psychiatry Research 206:81-87.)
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ટરફર કરે છે જેના માટે કોઈવ્યક્લતને સાઇટકયાટ્રી દ્વારા જોવામાાં આવિે.

[mic07]

સાથીદારોને ક્યારે ય સ્િીકારત નહીં કારણ કે
મને અલગ રીતે ટ્રીટ કરિામાું આિતો જેનો
ડર લાગતો.
મેન્ટલ હેલ્થ ટિલ્ડમાું હેલ્થ/સોવશયલ કેરમાું

[mic08]

પ્રોિેશનલ હોવુ ું એ િાસ્તવિક રીતે હેલ્થ/
સોવશયલ કેરમાું પ્રોિેશનલ જેવુ ું નથી.
.
જો કોઈ િટરષ્ઠ સાથીએ મને માનવસક
િીમારીિાળા લોકોની સારિાર કરિા

[mic09]

અપમાનજનક રીતે િતતિા અંગે સ ૂચના આપી
હોત, તો હુ ું તેમની સ ૂચનાઓનુ ું પાલન નહીં
કરતો.
હુ ું કોઈ શારીટરક બિમારીિાળા વ્યક્તત સાથે

[mic10]

િાત કરી રહ્યો છું એ જ રીતે હુ ું માનવસક
િીમારી ધરાિતા વ્યક્તત સાથે િાતચીત કરતાું
કમ્િટે િલ અનુભવુ ું છું.
માનવસક બિમાર વ્યક્તતને સપોટત આપતા

[mic11]

કોઈપણ હેલ્થ/સોવશયલ કેર પ્રોિેશનલ માટે તે
મહત્િપ ૂણત છે કે તે તેમના શારીટરક સ્િાસ્્યનુ ું
મ ૂલ્યાુંકન કરિા અંગે પણ ખાતરી કરે .

[mic12]

ગુંભીર માનવસક િીમારીિાળા વ્યક્તતથી
લોકોને સુરબક્ષત રાખિાની જરૂર નથી.
જો કોઈ માનવસક િીમારી ધરાિતી વ્યક્તત

[mic13]

શારીટરક લક્ષણો (જેમ કે છાતીમાું દુ ખાિા) ની
િટરયાદ કરે છે , તો હુ ું તેને તેમની માનવસક
બિમારીના લક્ષણ તરીકે જોઈશ.
સામાન્ય પ્રેતટીશનસતને માનવસક લક્ષણોિાળા

[mic14]

લોકો માટે સુંપ ૂણત મ ૂલ્યાુંકન પ ૂરુું થિાની અપેક્ષા
ન હોિી જોઈએ, કારણ કે તેઓને સાઈકયાટ્રીસ્ટ
માટે ટરિર કરી શકાય છે .

The translation was developed as part of the UPSIDES Study (www.upsides.org). For more
information please contact bernd.puschner@bkh-guenzburg.de. (Original Scale: Gabbidon J., Clement
S., Nieuwenhuizen AV., Kassam A., Brohan E., Norman I., Thornicroft G. (2013). Mental illness:
clinicians' attitudes (MICA) scale. Psychometric properties of a version for students and professionals
in any healthcare discipline. Psychiatry Research 206:81-87.)
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જો મને માનવસક િીમારી હોત તો હુ ું મારા

[mic15]

સહકાયતકરોને િણતિિા માટે 'ક્રે ઝી', 'ન્યુટ્ટર',
'પાગલ' શબ્દોનો ઉપયોગ કરુું છું.
જો કોઈ સાથીવમત્ર મને કહે કે તેમને માનવસક

[mic16]

િીમારી હતી, તો પણ હુ ું તેમની સાથે કામ
કરિા માુંગ ુું છું.

The translation was developed as part of the UPSIDES Study (www.upsides.org). For more
information please contact bernd.puschner@bkh-guenzburg.de. (Original Scale: Gabbidon J., Clement
S., Nieuwenhuizen AV., Kassam A., Brohan E., Norman I., Thornicroft G. (2013). Mental illness:
clinicians' attitudes (MICA) scale. Psychometric properties of a version for students and professionals
in any healthcare discipline. Psychiatry Research 206:81-87.)
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હુ ું મારા કાયતમાું જોયેલ માનવસક બિમારીિાળા

