ପଲି ଏଟିବକେର (ପୁନଃ-ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ୍ତସୁରକ୍ଷା)େଣଅକଟ ? ଏହାେ’ଣକେବଳକସୌହାର୍ଦ୍ୟପୂଣ୍
ଚିେିତ୍ସାଅକଟେି ?
୧.ଏହାକେବଳବିପଦଏବଂସାଧାରଣତଃଲମ୍ବାଅଶୁସ୍ଥଚିେିତ୍ସାକେପରି େିେେକଟଏବଂଏଇଡ଼ସଇତୟାଦିପରି ଅକଟ
!ଜୀବନରମାନଏହାଦ୍ୱାରା େକମ! :* ଶାରୀରି େସମସୟାକେପରି େିବୟଥା, ଅସହଜଅନୁ ଭବେରି ବା, ବାନ୍ତିଲାଗି ବାଅଣନିଶ୍ୱାସୀଲାଗି ବାେବେଜାତୀୟଘାଏହିପରି
* ମନକ ୈଜ୍ଞାନିେସମସୟାଓଅଶୁସ୍ଥତାକେପରି େିମାନସି େଅବସାଦ, ଭୀଷଣରାଗି ବା,
ସହକଜକେୌଣସି େଥାେୁଗ୍ରହଣନେରି କବଖତାରେରି ବାଭାବାକବଗସ୍ଥିରତାଏହିପରି ଲକ୍ଷଣକଦଖାକଦବା |
*ସାମାଜିେସମସୟାକେପରି େଆ
ି ଥିେକବାଝକରାଜଗାରେମି ବା, ଅତୟନ୍ତମାହାଙ୍ଗାଚିେତ୍ସ
ି ା, ସାମାଜିେସ୍ଥାଣୁତାଇତୟାଦିଅକଟ |
* ଆଧ୍ୟାତ୍ମିେବୟଥା (ୋହିେିିଁ କମାକତ? ଭଗବାନକମାକତଏଭଳିୋହିେିିଁ େକଲ? େିମ୍ବାକମାରବଂଚିରହିବାେଣଉକଦଶୟଅକଟ ?
ପାଲି ଏଟିବକେରଏହିସମସ୍ତସମସୟାରଉତ୍ତମଓଜ୍ୱଳନ୍ତସହାୟତାରଉଦାହରଣଅକଟ

|

ଏହିଚିେିତ୍ସାରଲଖୟକେବଳଜୀବନରମାନକରଉନ୍ନତମାନରଉନ୍ନତିଆଣିବା

|

ଏହିକରାଗରଚିେିତ୍ସାଧାରାକେବଳଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପକେକମାକଥରାପି ,

କରଡିଓକଥରାପି ,

ଅକରାପଚାରଅକଟଏବଂଏହିମାନଦଣ୍ଡଗୁଡିେକସମାଙ୍କଜୀବନକରଉନ୍ନତ୍ତି ଆଣିବା
ବୟଥାଏବଂଅନୟଲକ୍ଷଣଗୁଡିେରଚିେିତ୍ସାସମ୍ଭବଅକଟ|

|

ମାତ୍ରଠିେକସହିସମୟକରଜାଗୀଉକଠଆକବଗ,

ସାମାଜିେଓଆଧ୍ୟାତ୍ମିେସମସୟାଗୁଡେ
ି ରଉପସ୍ଥାପନ |
୨. ଏହାେଣଏେଦାଅସାଧ୍ୟଦୁ ରାକରାଗୟଅସଜଡ଼ାଚିେିତ୍ସାଅକଟେି ?
ଜମାରୁନୁ ହ ିଁ

!

ଏହିଶବ୍ଦଦୁ ରାକରାଗୟକେବଳହିସାବେରାୋଏେି;ଏହାମାତ୍ରଜୀବନରଅଳ୍ପପରି ସୀମାକେବଳଦିନଏବଂସପ୍ତାହରଆୟୁଷେୁ|
କେବଳପଲଲି ଏଟିବସୁରକ୍ଷାନିଶ୍ଚିତେକରେିଏହାସମ୍ଭବଅକଟଅସମ୍ଭବନୁ ହ ିଁ

|

ଆମରଏଥ ିକରଅନ୍ତଭକୁକ୍ତଅକଟେିେଭ
ି ଳିଭାକବକରାଗୀରେତ୍ନଉତ୍ତମଭାକବକନଇକସମାନଙ୍କରଦିଘମ
କ ୟସୁସ୍ଥଜୀବନଓବଂଚିବାର
ମାଗକକଦଖାଇବା

|

ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପଏଇଡ଼ସଏବଂଧୀକରବଢଥ
ସ
ୁ ିବାେୟାନ୍ର

(େେକଟ)

କରାଗୀ,

କେେିଦୀଘକଦନ
ି ଧରି ଜୀବନ୍ତକହାଇପାରି ବ | ୋହାେିପାଲି ଏଟିବକେରରଆବଶୟେତାନିଶ୍ଚିତଜରୁରୀଅକଟ |
ଏହାସମସ୍ତପଲଲି ଏଟିବେମକେତକାଏବଂକରାଗୀସ୍ୱଚ୍ଛଳଭାକବଜାଣିରଖ ିବାଜରୁରୀଅକଟେିକେ;
ପଲଲି ଏଟିବକେବଳକୋଗକଦଇଥାଏଦୁ ରାକରାଗୟସହିତ

|

ଏଥେୁପ୍ରାୟଆସୁଥ ିବାକରାଗୀକେବଳଜୀବନରଅନ୍ତିମସମୟକରଆସନ୍ତିଓଅନାବଶୟେଭାକବଅତୟନ୍ତବୟଥାସହୟେରି ବାପକର
ାଜୀବନରକଶଷସପ୍ତାହକର | କସକତକବକଳଆକମଆମତରଫରୁକଜାରକଦଇଥାଉେି ( କେକତକବକଳମୃତୁୟସମୟନିଶ୍ଚିତ,
କସକତକବକଳବିେପ
ି ରି ଏହାଆରାମଦାୟେମୃତୁୟକହବ
)ପଲି ଏଟିବକେରକରାଗୀେୁଏେଭି ନ୍ନଧରଣରଏହାସୁଖେରପରି ସ୍ଥିତଆ
ି ପଣାଇଥାଏ
|ପଲଲି ଏଟିବକେରରପରି େଳ୍ପନାକେବଳଅତିଉତ୍ତମଧରଣରଜୀବନରମାନଦଣ୍ଡପହଂଚାଇବାଅକଟ |
୩. କେକବପଲି ଏଟିବକେରଆରମ୍ଭକହାଇଥ ିଲା? କେକତକବକଳଏହିକରାଗେୁଦୁରାକରାଗୟକଘାଷଣାେରାେି ବ?
କେବଳକଗାଟିଏଶବ୍ଦକରଏହିପ୍ରସନ୍ନରଉତ୍ତରକରମଓିଁୁ ଆକମବହୁ ତସମସୟାକଦଖୁେିକେଜୀବନରମାନକରଏହାରଭୟଙ୍କରପ୍ରଭା
ବେିପରି ଭାକବପଡିଥାଏଓଏହାକେକତସାଙ୍ଘାତିେକହାଇଥାଏ !
ଆକମସହଜକରକଦଖ ିଥାଉେିଏହିସବୁ ସମସୟାକେବଳଉପେୁକ୍ତଚିେତ୍ସ
ି ାକରହିପ୍ରସ୍ଥାନକନଇଥାଏଏହାସହି
ିଁ
ତଚିେିତ୍ସାରଆରମ୍ଭଓ
ରଡିଓଗ୍ରାଫି, କେକମାକଥରାପି , ଏବଂ

ଅକରାପଚାରଦ୍ୱାରାସମ୍ଭବକହାଇଥାଏ

|

ଏହିସବୁ ପଦ୍ଧତ୍ତି ଓନୀତିପାଲି ଏଟିଭକେରକରପ୍ରକୟାଗଆରମ୍ଭରୁହିେରାୋଏ
ିଁ

|

ଏଠାକରକେକତକବକଳକରାଗୀରଚିେିତ୍ସାକରୋମକଦଇନଥାଏକସକତକବକଳଏଠାକରଆକବଗପୂର୍ଣ୍କସହାୟତାଦରୋରକହାଇ
ଥାଏୋହାେିଆକମଏଠାକରସମ୍ପୂର୍ଣ୍କରୂକପପାଳନେରି ଥାଉ

|

ଆକବଗପୂର୍ଣ୍କପ୍ରବଣତାଚିେିତ୍ସାଅସମ୍ବଭଭାକବକରାଗୀରବହୁ ତଏବଂନିଶ୍ଚିତଉନ୍ନତିେରି ଥାଏ

|

କତଣୁଏହାସବୁ ଠାରୁଉତ୍ତମୋହାପାଲି ଏଟିଭକେରକରକରାଗୀେୁଆଦଶକଭାକବପ୍ରକୟାଗେରି ସମତୁ ଲୟଚିେିତ୍ସାେରାୋଇଥାଏ |
ୋହାକହଉପାଲି ଏଟିଭକେରରଆବଶୟେତାକସକତକବକଳଅଧ ିେଦରୋରକହାଇଥାଏକେକତକବକଳଏହାକଘାଷଣାେରାୋ
ଏେିଏହାଆଉଚିେିତ୍ସାଦ୍ୱାରାସମ୍ଭବକହାଇନଥାଏଓଅସହାୟକହାଇଥାଏ |
ପାଲି ଏଟିଭକେରକେବଳକରାଗୀପାଇନୁିଁ ହ ିଁ

;

ବରଂଏହାପରି ବାରପାଇମଧ୍ୟକଲାଡ଼ାଥାଏ
ିଁ

ଏହାରକେକବକଶଷକହାଇନଥାଏଏପରି େକ
ି ରାଗୀରମୃତୁୟକରମଧ୍ୟ

|
|

ଏହାପରି ବାରରଦୁ ଃଖକରମଧ୍ୟସାଥ ିକହାଇଥାଏଏପରି ପରି ସ୍ଥିତିକର |
୪. ଏବଂଏହିସବୁ ପ୍ରକୟାଗକେବଳେେକଟଓଏଇଡ଼ସପାଇେିିଁ ?
ନ! ଏହାକେକେୌଣସି ଦୁରାକରାଗପାଇୋହାଜୀବନରମାନେୁ
ିଁ
ରସାତଳଗାମୀେରି କଦଇଥାଏ | ହୃ ଦୟଏବଂବୃ େେ (େିଡ଼ନୀ)
କରାଗପାଇମଧ୍ୟପ୍ରେୁ
ିଁ
ଜୟଅକଟ | ପୁରାତନବୟଥାେଥାପାରାକଲସିସ (ଏେପାଖ ିଆବାତ) େିମ୍ବାକଗାଡଓହାତଅଚଳକହାଇେି ବା,
ଏହାପାଇମଧ୍ୟଠି
ିଁ
େକସହିପରି ନୀତିପ୍ରକୟାଗେରାୋଇଥାଏ

|

େିଛିକଲାେଦୀଘକସମୟଚିେିତ୍ସାମଧ୍ୟଗ୍ରହଣେରି ଥାନ୍ତି,

ଏବଂଏହାଅନ୍ତଭକୁକ୍ତଥାଏପରି ବାରଓକରାଗୀରପୁନରୁଦ୍ଧାରପାଇ ିଁ |
୫.କେବଳଭୟଙ୍କରବୟଥାପ୍ରଶମନଃନିଶାଔଷଧନୁ ହ ିଁ, କତକବବୟଥାନିବାରଣପାଇେଣବୟବହାରେରାୋଏ
ିଁ
!
ମଫିନଏେଏପରି ଔଷଧୋହାକେବଳବୟଥାନିବାରଣପାଇବୟବହାରେରାୋଏ
ିଁ

|

ମଫିନସମସ୍ତବୟଥାପାଇୋେକ
ିଁ ୟୋରୀକହାଇନଥାଏ

|

କେବଳଦୁ ଇତୃ ତୀୟାଂଶବୟଥାସମ୍ପୂଣର
କ ୂ କପମଫିନଔଷଧଦ୍ୱାରାଚିେତ୍ସ
ି ାେରାୋଇଥାଏ

|

ଏହାମୁଖୟତଃବିଭିନ୍ନପ୍ରୋରରବୟଥାେୁଚିନ୍ନଠେରି ସଠିେଔଷଧବୟବହାରେରାୋଇଥାଏ

|

ଏବଂଏୋେୀମଫିନକେବଳଅତିସକମ୍ବଦନଶିଳଓଅତୟନ୍ତେମହାରକରବୟବହାରେରାୋଇଥାଏ

|

ଏହାମି ଳିତଭାକବଅନୟବୟଥାନିବାରଣଔଷଧସହିତପ୍ରକୟାଗେରାୋଇଥାଏ; ୋହାନିଭର
କ େକରେିବୟଥାରପରି ମାଣେୁକନଇ |
େଦିମଫିନବୟଥାନିବାରଣକରପ୍ରକୟାଗେରାୋଏକତକବମଫିନସକମ୍ବଦନଶୀଳକହାଇଉକଠଓପୁନଃୋମେରି ନଥାଏ

|

ଏହାକେବଳକରାଗୀେୁନିଶ୍ଚିତସ୍ଥାଣୁଓପାଶ୍ୱକପ୍ରତିକ୍ରିୟାକରାଗେୁକନଇଆକସ |
୬. େଦିକରାଗୀମଫିନନିଶାସହିତଅଭୟସ୍ତକତକବଏହାେଣଜୀବନରକଶଷଓମୃତୁୟେି?
ନା!

ନିଶ୍ଚିତଭାକବନା

|

େଦିମଫିନନିଶାକରାଗୀେୁପବ
ୂ ର
କ ୁ ପ୍ରକୟାଗେରାୋଇଥାଏକତକବଏହାଠିେପରି ମାଣକହାଇଥ ିବାଦରୋର,
ଏହାସବୁ କକ୍ଷତ୍ରକରବହୁ ଳଭାକବଜୀବନଘାତିକହାଇନଥାଏସବୁ କରାଗୀର

|

ପ୍ରେୁତକରକରାଗୀସବକଦାସାଧାଜୀବନୋପନେରି ବାପାଇକଚଷ୍ଟାେରି
ିଁ
ବାଦରୋରକେକବମଫିନଅଭୟସ୍ତଥାଏ |
୭. କମାଫିନେଣଏେଅଭୟସ୍ତଓନିଶାଅକଟେି?
ନା

!

ନୁ କହ, ିଁ

େଦିସଠିେଭାକବବୟବହାରେରାୋଏକତକବ

|

କଶଷେିଛିଦଶେକହଲାକଭଷଜବିଜ୍ଞାନଠିେଭାକବବୁ ଝିପାରି ଛିକେେଦିକମାଫିନଠିେଭାକବବୟବହାରହୁ ଏକତକବଏହାରେିଛିପ୍ର
ଭାବଖରାପକହାଇନଥାଏଓଏହାକେବଳବୟଥାନିବାରଣପାଇକପ୍ରାୟାଗେରାୋଏ
ିଁ
| ଏହାନିଶାଭାକବଅଭୟସ୍ତବହୁ ତୋମଅକଟ,
ୋହାକହଉଏହାନିଶାଓଅଭୟସ୍ତରସମ୍ବବନାକହାଇଥାଏକତକବ,
େଦିଏହାଦୀଘକସମୟଧରି ଅଣେେକଟକରାଗକରବୟବହାରେରାୋଏ

|

ଅଣେେକଟକରାଗକରଏହାଦୀଘକସମୟଧରି ବୟବହାରେରାୋଏନାହି ିଁ

|

ମଫିନଓଅନୟନିଶାଲମ୍ବାବୟଥାନିବାରଣଚିେିତ୍ସାପାଇଏହାପ୍ରଥମଔଷଧର
ିଁ
ୂ କପବୟବହାରେରାୋଏନାହି ିଁ

;

େଦିଏହାଚିେିତ୍ସାେରାୋଏକତକବଏହାବହୁ ତଜାଗ୍ରତଓମୂଲୟାଙ୍କନେରି କରାଗୀରଜାଣତକରେରି ବାଉଚିତଅକଟ |
୮. େଦିସାମୟି େଭାକବକମାଫିନବନ୍ଦେରାୋଏକତକବଏହାରକସପରି ପାଶ୍ୱକପ୍ରତିକ୍ରୟ
ି ାପଡିନଥାଏେି ?
ଏହାକସପରି ଠିେନୁ କହ ିଁ

!

ତାହାରପାଶ୍ୱକପ୍ରତିକ୍ରୟ
ି ାପଡିଥାଏେଦିଏହାସାମୟି େବନ୍ଦେରାୋଏଓେି ଏଦୀଘକସମୟଧରି ନଶ
ି ାରୂକପେିଏବୟବହାରେରି ଥାଏ
|େିନ୍ତୁକମାଫିନତୟାଗେରି ବାବାଛାଡ଼ିକଦବାଏେଅଭୟସ୍ତବାନିଶାନୁ କହ ିଁ
|ଆକମଏହାରଛଦ୍ମତାେୁକଖାଜିବାହାରେରି ଛକ
ୁ େଅଭୟସ୍ତଓଏହାରଔଷଧୀୟକପ୍ରାୟାଗମଧ୍ୟକରଏେଭି ନ୍ନତାେୁଲକ୍ଷୟେରି ଛୁ
|ସାଧାରଣଭାକବଅଭୟସ୍ତଏେମକନାକବୈଜ୍ଞାନିେନିଭର
କ ତାଅକଟଓସ୍ୱଇଚ୍ଛାଓପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି ନିଶାଭାକବଗ୍ରହଣେରି ବାଅନୟଏେଲକ୍ଷୟଅ
କଟ | କ୍ରମାଗତବଢୁ ଥ ିବାପରି ମାଣଓବୟବହାରକରାଗବଢିବାସହିତସମ୍ପେକନୁକହଏବଂକ୍ରମାଗତବୟବହାରେରି
ିଁ
ବାବିନାକ୍ଷତିକର |
େଦିମଖ
ୁ ଦ୍ୱାରାକମାଫିନବୟବହାରବୟଥାପାଇେରାୋଏକତକବଏହାଅଭୟସ୍ତକହବାକରବହୁ
ିଁ
ତେମସମ୍ବାବନାରକହ |
୯. େଦିକମାଫିନବୟଥାପାଇନିିଁ ଆୋଉଥାଏବତ୍ତକମାନ, େଣଏହାରପାଶ୍ୱକପ୍ରଭାବକରଅତୟଧ ିେବୟଥାକବକଳୋମେରି ନଥାଏେି?
ନ!

ଏହିଭୟକେକବମଧ୍ୟକଦଖାୋଇନାହି ିଁ

!

ମଫିନବୟବହାରେରାୋଇପାକରକେକତଦୂ ରଦରୋରଏବଂଏହାବୟଥାନିବାରଣେରି ଥାଏ

|

ଅବଶୟେଦିକରାଗପ୍ରୋରଚାଲୁ ରକହଏବଂବୟଥାଅସହୟକହାଇଥାଏ

|

କରାଗୀରମଫିନମାତ୍ରେୁବଢାଇଦିଆୋଇଥାଏେିଛିଅଧ ିେପରି ମାଣକର

|

େିନ୍ତୁସହନଶୀଳତା,

େିନ୍ତୁପରୀକ୍ଷାମୂଳେଭାକବଏହାେମାଇକଦବାଉଚିତଅକଟେଦିନିରନ୍ତରବୟବହାରେରାୋଇଥାଏ

;

ଏହାନିଶାରଚିେିତ୍ସାସମସୟାନୁ ହ ିଁ

|

|

କସପରି ମଫିନଜୀବନରକଶଷସପ୍ତାହପେକୟନ୍ତସଂରକ୍ଷି ତନଥାଏ

କେକତକବକଳବୟଥାରଆବଶୟେତାଜରୁରୀପଡିଥାଏକତକବମଫିନଆରମ୍ଭେରି ବାରଦରୋରଥାଏ |
୧୦. ମଫିନରମୁଖଅଭୟାସଦ୍ୱାରାଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସପ୍ରକ୍ରିୟାକରଅବଗତିଓବିପଦେିପରି ଥାଏ ?
ବିଭିନ୍ନୋରଣରୁମଫିନରବୟବହାରଓଏହାରଉପସ୍ତି ତପ୍ର
ି କ୍ରିୟା
!ମଫିନରମୁଖଅଭୟାସଦ୍ୱାରାବିଲେୁଲଅବଗତିଓଶ୍ୱାସପ୍ରଶ୍ୱାସପ୍ରକ୍ରିୟାକରଅବଗତିେଦାଚିତନଥାଏ

|

େଦିଠିେପରି ମାଣରମଫିନଔଷଧହିସାବକରଓଦରୋରକବକଳବୟଥାନିବାରଣପାଇନିିଁ ଆୋଏକତକବକେୌଣସି ପାଶ୍ୱକପ୍ରତିକ୍ରୟ
ି ା
ନଥାଏ ; େଦିଅତୟଧ ିେମାତ୍ରନିଆୋଏକତକବଏହାରବିଷାକ୍ତଚିହ୍ନକେପରି େିନିଦୁଆ, ବୟସ୍ତତାଓଅବପାତତାକଦଖାୋଇଥାଏ |
ଏହାଜରୁରୀସୂଚିତେରି େକ
ି େପୁନବକାରବୟବହାରନିଶାଭାକବନେରି ବା |
୧୧. ଏହିପରି ବୟଥାେଣଅକଟୋହାେିମଫିନେୁଗ୍ରହଣେକରନାହି?ିଁ
ଏପରି େିଏେତୃ ତୀୟାଂଶବୟଥାମଫିନେୁଗ୍ରହଣେକର

|

ବିକଶଷତଃମସ୍ତି ସ୍କକରାଗରବୟଥାମଧ୍ୟମଫିନେୁଗ୍ରହଣେକରଓୋମେକର

|

ବୟଥାରମୂଲୟାଙ୍କନେଦିବିଭାଗକରେରାୋଏଓନିଶାେଦିକଚତନାମୂଳେଭାକବଥାଏକତକବଏହାରବୟଥାଚାବିେପ୍ର
ୁ େୃତଭାକବପ
ରି ଚାଳନାେରି ବାଦରୋରଅକଟ

|

ବହୁ ତଗୁଡିଏବୟଥାସମ୍ପୂଣଭ
କ ାକବଚିେିତ୍ସାେଦିଆକମଠିେପରି ମାପଓଭାଗକରଅଣନିଶାବୟଥାନିବାରଣଔଷଧକରେରି ବାଅବଶୟ
ଉଚିତ | ଏହାେିଛିଶକ୍ଷ
ି ାଓତାଲି ମବୟଥାନିବାରଣପରି ଚାଳନାପାଇଦରୋରଅକଟ
ିଁ
|
୧୨.

ପଲଲି ଏଟିବକେରେଣଚିେିତ୍ସାେ

(ଡ଼କ୍ଟର)

ଏହାେିଛିକଗାକଟକେସିଆଲି ଷ୍ଟଙ୍କଦ୍ୱାରାେରାୋଏ !

େିମ୍ବାକସବିୋ

(ନସକ)

ଙ୍କୁ ପଠାଇବାବୟବସ୍ଥାଅଛିେନ
ି ା,

ପଲଲି ଏଟିବକେରଏେମି ଳିତଶୃଙ୍ଖଳିତଚିେିତ୍ସାଅନୁ ଷ୍ାି ନଅକଟ

|

ପରି ବାରସଦସୟ,

ସମାଜକସବେଏବଂବୃ ତ୍ତିଗତକସବାଧାରୀସମସ୍ତଙ୍କଅନୁ ଦାନଏଠାକରୋମେକର

|

େିନ୍ତୁକେକେୌଣସି ବୟକ୍ତି ଏହାେରି ପାରି ବମାତ୍ରନିଶ୍ଚିତଭାକବତାଲି ମକନବାପକରହି ିଁ |
ଆଦଶକଗତଭାକବପଲଲି ଏଟିବକେରେିଛିଏେମି ଳିତସାରଣୀରସ୍ୱାସ୍ତୱକସବାଅକଟ

|

ଏହିପରି ପଲଲି ଏଟିବକେରସ୍ୱାସ୍ଥଓକସବାରଏେବିଭାଗପରି ଅକଟ

|

େିଛିସମୟପାଇଏହାରଅଳ୍ପସମୟରତାଲି
ିଁ
ମଉପେୁକ୍ତଅକଟଏେସାହାେୟଦାତାପ୍ରଦାନପାଇ ିଁ | ଚିେିତ୍ସାେ (ଡ଼କ୍ଟର) େିମ୍ବାକସବିୋ
(ନସକ)

କପ୍ରାୟାଗେରନ୍ତିପଲଲି ଏଟିବକେରରନୀତିଓନିୟମେୁ

|

ଏବଂକସମାକନଦାଇତ୍ୱକନଇଥାନ୍ତିପରି ବାରରସଦସୟଙ୍କୁ ତାଲି ମକଦଇକରାଗୀରଚିେିତ୍ସାଓକସବାେରି ବାପାଇ ିଁ |
୧୩. ଅଣାକପସ|ଧାରୀକଲାେମାନଙ୍କୋମେଣଅକଟଏଥ ିକର ? ଏହାଏଜସ୍ୱାସ୍ଥଗତସମସୟାନୁ କହେିିଁ ?
ପଲଲି ଏଟିଭିକେରକେବଳଚିେିତ୍ସାେିମ୍ବାବୟଥାନିବାରଣେିମ୍ବାଅନୟକରାଗପାଇନୁିଁ କହ ିଁ

;

ଏହାସମ୍ପୂଣକ
କ େରଅକଟ

|

ସମ୍ବଳିତଆଗ୍ରହଏବଂସାମାଜିେଏବଂଆଧ୍ୟାତ୍ମି େସହାୟତାଅକଟ

|

କସବାଦତାୋରି ମାନଙ୍କବହୁ ତୋମେରି ବାରଅଛିଏହିଭିତକର

|

କସବାଦତାୋରି କସମାନଙ୍କରଦକ୍ଷତାଉପକରନିଭର
କ େକରସମୟରହିସାବକର

|

ଏହାକହାଇପାକରସହାୟତାଓସହକୋଗଏବଂପ୍ରଶାସନିେବିଷୟଏବଂଅଥକଗଛିତଉପକର,
େିନ୍ତୁଏହାକେବଳକରାଗୀରଚିେିତ୍ସାପାଇହିିଁ ଅକଟ
ିଁ
| ଏହାସହିତସଂଲଗ୍ନଅକଟକେବଳକସବାଓମକନାକବୈଜ୍ଞାନିେଭାବନା |
୧୪. କସ ାଦାତାୋରି ମାନଙ୍କଦରୋରେଣଅକଟଏହାେୁସାହାେୟେରି ବାେୁ ?
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓନିଶ୍ଚିତତା

;

େିନ୍ତୁଏହାଏପରି ଆବଶୟେତାଅକଟସଠିେତାଲି ମକନବାପକରହିଜକଣଅନୟକଲାେମାନଙ୍କୁ
ିଁ
କେଉମାକନଏଥ
ିଁ
ିକରଅସୁବିଧାକଭାଗ
େରୁଛନ୍ତି

|

ଏହାଆବଶୟେତାଅକଟଶୁଣବ
ି ାଓଚିେିତ୍ସାଦକ୍ଷତାଉପକର

|

ଏହାମଧ୍ୟଉଚିତକେବୁ ଝିବାଦରୋରଏବଂସଠିେଆବଶୟେତାେଣଅକଟଉନ୍ନତଜୀବନପାଇ ିଁ

|

ମକନରଖ ିକବଉଚିତକେଏହାସରଳଅକଟଜଣେୁକ୍ଷତୀକହବସଠିେଶବ୍ଦକରଭୁଲସମୟକର

|

ପାଲି ଏଟିଭକେରବତ୍ତକମାନପ୍ରଦାନେରୁଛିଏହିୋେକୟକ୍ରମଓତାଲି ମକେବଳକସ ାଦାତାୋରି ମାନଙ୍କପାଇ ିଁ |
୧୫. କେଉପ୍ରୋରତାଲି
ିଁ
ମଏହିୋେକୟକ୍ରମକରଦିଆୋଏ ?
ମାନୟତାପ୍ରାପ୍ତତାଲି ମୋେକୟକ୍ରମବିଷୟକରଚିେିତ୍ସାଓବୟବହାରନିଶାଓବୟଥାନିବାରଣଏବଂପଲଲି ଏଟିଭିକେରକରଦିଆୋଏ |
1.

MD in Palliative Medicine

2.

One year Fellowship in Palliative Medicine from CMC Vellore, Institute of Palliative

Medicine, Calicut
3.

Six weeks residential training program at following centres

3.1.

GCRI, Ahmedabad

3.2.

Trivandrum Institute of Palliative Sciences, Kerala

3.3.

Tata memorial Centre, Mumbai, Maharashtra

3.4.

MNJ Institute of Oncology, Hyderabad, Telengana

3.5.

Institute of Palliative Medicine, Calicut, Kerala

3.6.

Institute of Palliative Care, Thrissur, Kerala

3.7.

St. John’s Medical College Hospital, Karnataka

3.8.

Cipla Palliative Care Training Centre, Pune, Maharashtra

4.

Successful completion of both Part A and part B of the Essential Certificate Program

in palliative care conducted by the Indian Association of Palliative Care
5.

Other clinical competence based training programs, as approved by the

Commissioner of Food & Drugs Control Administration in consultation with the advisory
Board of experts.

Trivandrum Institute of Palliative Sciences (TIPS) undertakes the following training
programs:
•
•
•
•

3-level training programs for volunteers.
Six weeks certificate course in pain and palliative medicine for doctors.
Six weeks certificate course in palliative nursing for nurses.
Six weeks certificate course in palliative care for psychologists, social workers and
counsellors.
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