
अर्ज पाठवा 

 

प्रिय प्रित्र-िैप्रत्रणींनो, 

सस्नेह निस्कार   

िासूि (MASUM), फोरि फॉर िेप्रिकल एप्रिक्स सोसायटी (FMES)  व इंप्रिअन र्रनल ऑफ िेप्रिकल एप्रिक्स 

(IJME) एका वेगळ्याच प्रवषयावर एक कायजशाळा घेत आह.े या कायजशाळेचा प्रवषय आह े : “ओळख - िदीघज 

आर्ारांिधील वदेना आप्रण त्रास सुसह्य करण्यासाठीची वैद्यकीय पररहार सेवा (Palliative care), र्गण्याच्या 

शेवटच्या टप्पप्पयावरील सेवा (End of life care), आप्रण घिवून आणलेल ेप्रनधन (Euthanasia) या प्रवषयांची.”  

 

तस ंया प्रवषयावर आपण फारच किी लोकं काि करत आहोत परंतु वैयप्रिक पातळीवर आपल्या र्वळच्या 

व्यिींच्या प्रनप्रित्तान ेया प्रवषयांसंबंप्रधत िश्न अनेकांना भेिसावले असतील. त्यावेळी खूप खोलवर प्रवचार केला 

नसला तरी िनात अनेक िश्न उपप्रस्ित राप्रहल े असतील. यातील काही आयुष्याच्या अंप्रति टप्पप्पयावर 

दवाखान्यात न र्ाण्याच्या व फि आयुष्याची दोरी वाढवणारे अप्रतदक्षता प्रवभागातील (ICU) उपचार न 

घेण्याचा प्रनणजय घेतलेल ेअसतील. त्याही पुढे र्ाऊन बोलायचे झाल ेतर आपल्याकि े िृत्यूप्रवषयी कोणी स्पष्ट 

चचाज करत नसल ेतरी केव्हातरी ित्येकाच्या िनात ‘िृत्यू यावा तर तो वेदनारप्रहत व झटकन’ असाच प्रवचार 

िोकावून र्ातो. आर् प्रवज्ञानािुळे आयुष्यिान वाढत आह ेपण त्याचबरोबर वेदनादायी दधुजर आर्ारही. कधी 

कधी या आर्ारांची सुरुवात वाधजक्याला लागण्याच्या खूप आधीच होत.े अनेकदा सािान्य वेदनाशािक 

औषधांचा पररणाि प्रनरुपयोगी ठरून असह्य वेदनांना तोंि दते रहावे लागते. त्यािुळे शरीराची अकायजक्षिता 

ही वाढत र्ाते. अशा वेळी गरर् पिते ती अशा आर्रासह र्गताना र्ीवनिान उंचावणाऱ्या पररहार सेवेची.  

 

िंुबईच्या केईि हॉप्रस्पटलची पररचाररका अरुणा शानबाग प्रर्न े ४२ वषे या हॉप्रस्पटलच्या एका खोलीत 

अंिरुणाला प्रखळून घालवली. प्रतच्या िेंदचू्या बहुतांशपेशी िृत झाल्या होत्या व सगळ्याच संवेदनक्षिता अत्यंत 

ियाजददत झाल्या होत्या. प्रतला आर्ूबार्ूला काही तरी घितय याची फि र्ाणीव व्हायची पण त्याला ती 

कुठल्याही िकारे िप्रतसाद दऊे शकत नव्हती. प्रतचे शरीर लुळे पिले होते. प्रतच्या या प्रस्ितीला वैद्यदकय भाषते 

'परप्रसस्टन्ट व्हपे्रर्टेरटव्ह स्टेर्' म्हणतात. प्रतच्या प्रनप्रित्याने ‘घिवून आणलेले प्रनधन’ हा प्रवषय िागचे दोन-

चार वषज कोटाजच्या भभंतीत चर्चजला र्ात आह.े त्यातूनच यासंबंप्रधत एक प्रवधयेक यऊे घातल े आह.े त्यावर 

लोकांच्या िप्रतदियाही िागवल्या होत्या. असे प्रवधयेक येऊ घातल ेआह ेही एक िकारे चांगली गोष्ट आह ेपण 

त्यािध्ये बऱ्याच उप्रणवाही आहते. िाणसाला एका प्रवप्रशष्ट टप्पप्पयावर र्गणची इच्छा नसेल तर त्याला स्वेच्छेन े

िरणाचा हक्क असावा का? हा िश्न काही दशकं झाल ेिानवी हक्काअंतगजत अनेक दशेात चर्चजला र्ात आहते. या 

सवजच प्रवषयांची िाप्रहती आपणा सवाांना असणे ही काळाची गरर् ठरणार आह.े 

 



या सवज प्रवषयांवर र्ानेवारी २०१७ िध्ये ६वी नशॅनल बायोएप्रिक्स कॉन्फरन्स (दशे पातळीवरील 

र्ैवनीप्रतित्ता पररषद) पुणे येिे आयोप्रर्त केली गेली आह.े या पररषदचेा प्रवषय आह े- “र्गण्याचा सन्िानान े

शेवट : पररहार सेवा (Palliative care), र्गण्याच्या शेवटच्या टप्पप्पयावरील सेवा (End of life care), आप्रण 

घिवून आणलेल ेप्रनधन (Euthanasia) यािधील नीप्रतित्ता.”  या पररषदचेा भाग म्हणून या प्रवषयाची ओळख 

करून दणे्यासाठी िहाराष्ट्रातील आरोग्याच्या क्षेत्रात व िानवतावादी दपृ्रष्टकोनातून काि करणाऱ्या 

संस्िा/संघटनांच्या कायजकत्याांसाठी ही कायजशाळा आयोप्रर्त करण्यात आली आह.े 

 

कायजशाळेची तारीख- २० व २१ सप्पटेंबर, रठकाण- एस. एि. र्ोशी फाउंिशेन पुणे. 

ही कायजशाळा दीि ददवसांची असेल. पप्रहल्या ददवशी कायजशाळा दपुारी ३ वार्ता सुरू होईल व दसुऱ्या ददवशी 

५ वार्ता संपेल.  

या कायजशाळेत सहभागी होणाऱ्या कायजकत्याांना िवासासाठी थ्री-टायर एसी ककंवा एसी बस पयजन्तचा खचज 

दणे्यात येईल. कायजकत्याांची रहाण्याची सोय व र्ेवणाचा खचज ही आयोर्कच करणार आहते. ित्येक संस्िेतून 

र्ास्तीत र्ास्त २ कायजकत ेया कायजशाळेत सहभागी होऊ शकतील.  

 

या कायजशाळेत िॉ. सुप्रनता बंिवेार, िॉ. प्रियदशजनी कुलकणी, िॉ. संर्य नागराल, आ. प्रवद्याताई बाळ, िॉ. 

िनीषा गुपे्त, वकील रिा सरोद े व इतर िान्यवरांकिून िराठी भाषेत िाप्रहती प्रिळेल. ऑगष्ट अखेरपयांत 

कायजशाळेची कायजिि पप्रत्रका फि सहभागी कायजकत्याांना पाठवण्यात यईेल.  

इच्छुक संस्िा/संघटनानंी ३१ ऑगष्टपयांत आपल्या कायजकत्याांची नाव े िॉ. हिेलता प्रपसाळ (िासूि) व 

िालप्रवका कदि (एफ.एि.ई.एस.) यांना खालील ईिेल वर कळवावीत व िवासाचे प्रनयोर्न करावे. अप्रधक 

िाप्रहतीसाठी संपकज  - िॉ. हिेलता प्रपसाळ (9822744188) व िालप्रवका कदि (8857963141) 

िॉ. हिेलता प्रपसाळ - hema_pisal@hotmail.com   
िालप्रवका कदि- nbc6pune@gmail.com 

 

धन्यवाद, 

सयंोर्क 

िॉ. हिेलता प्रपसाळ, िालप्रवका कदि व िॉ. सुप्रनता बंिवेार  

िासूि, एफ.एि.इ.एस व आय.र्े.एि.ई 

 

 

 



र्गण्याचा सन्िानाने शेवट प्रवषयावरील कायजशाळेचे सत्र प्रनयोर्न 

 

ददवस पप्रहला (२० सप्पटेंबर, २०१६) 

१) स्वागत व ओळख (वळे-  दपुारी ४.३० ते ५) 

२) पररहार सेवा (Palliative care), र्गण्याच्या शेवटच्या टप्पप्पयावरील सेवा (End of life care), 

आप्रण घिवून आणलेल े प्रनधन (Euthanasia) या प्रवषयांची ओळख व पररहार सेवेची कॅन्सर 

प्रशवाय इतर आर्ारांिधील गरर् (वेळ- सधं्याकाळी ५ ते ६.३०; साधन व्यिी- िॉ. सुप्रनता 

बंिवेार) 

३) दफल्ि शो - या प्रवषयांवरील प्रचत्रपटातील प्रनविक भाग दाखवून चचाज व व्यप्रिगत अनुभव 

िांिणी (वेळ- संध्याकाळी ६.३० ते ८; सूत्र संचालन-िालप्रवका कदि व िॉ. हिेलता प्रपसाळ)  

 

ददवस दसुरा ( २१ सप्पटेंबर, २०१६) 

१) कॅन्सर खरेीर् इतर आर्ांराधील (एड्स, टी.बी, ितु्रभपंिाचे आर्ार, हृदयप्रवकार, संप्रधवात, 

वृद्धापकाळातील आर्ार इत्यादी) पररहार सेवेचे िहत्त्व या प्रवषयावरील पॅनल प्रिस्कशन (वेळ- 

सकाळी ९ ते १०.३०: सूत्र संचालन- िॉ. िनीषा गुपे्त, िांिणी-िान्यवर तज्ज्ज्ञ िॉक्टसज) 

२) कम्युप्रनटी बेस्ि पॅप्रलऐरटव्ह केअर िॉिलेची िांिणी (वेळ- सकाळी ११ ते १२.३०; साधन 

व्यिी- िॉ. प्रियदर्शजनी कुलकणी) 

३) घिवून आणलेल े प्रनधन (Euthanasia) वरील येऊ घातललेे बील (वेळ- दपुारी १.३० ते 

२.३०; साधन व्यिी- अिॅ. रिा सरोद)े 

४) अवयव दानाचे िहत्त्व व त्याचा िप्रस्तष्क ितृ (ब्रेन ििे) व्यिीशी सबंंध (वेळ- दपुारी २.३० 

ते ३.३०; साधन व्यिी- िॉ. संर्य नागराल) 

५) खुली चचाज (वेळ- दपुारी ३.३० ते. ४ ; सूत्र सचंालन- लेनी चौधरी) 

६) सिारोप (वेळ- दपुारी ४ ते ४.३०; ििुख उपप्रस्िती- रे्ष्ठ सिार्सेप्रवका प्रवद्याताई बाळ) 


