परिचारिका: आिोग्यसेवेचा कणा
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे
पण फ़ुकट नाही
या मागे अनेकाांचे कष्ट ि पैसे आहेत .

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेवखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.

दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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• खर्नार्ूल्य खर्तरणासाठी उपलब्ध.
• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण हे फ़ॉरर्डव करू शकता.
• हे ई पुस्तक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यखतररक्त कोणताही र्ापर
करण्यापुर्ी ई साखहत्य प्रखतष्ठानची-लेिी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आहे

-: प्रास्ताविक :परिचारिका ह्या आिोग्यसेवािं चा महत्वाचा घ क आहे . टदनािं क १२ मे हा
जागटतक परिचारिकाटदवस म्हणून साजिा केला जातो. १२ मे हा फ्लॉिे न्स
नाइट िं गेल यािं चा जन्मटदवस. त्यािं च्या स्मृटतप्रीत्यर्व हा टदवस जागटतक परिचारिका
टदन म्हणून साजिा केला जातो. फ्लोिे न्स नाईट िं गेल यािं ना आिुटनक परिचयाव ची
जनक म्हणतात.
जागटतक आिोग्य सिंघ नेने फ्लोिे न्स नाईट िं गेल यािं च्या टिशतकी (२०० वा)
विाव पन टदनाटनटमत्त २०२० हे वर्व नसव मीड वाइफ चे वर्व जाहीि केले आहे .
ह्या वर्ी, जागटतक परिचरिका टदवसाचे घोर्वाक्य ( theme) आहे ,

“Nursing the World to Health”
“focusing on the true value of nurses to the people of the world” .

आिोग्य टवर्यक आव्हानािं च्या टवस्तृत श्रेणीचे टनिाकिण किण्यासाठी
परिचारिका कशी महत्त्वाची आहे हे सदि घोर्वाक्य दशववते.

परिचयाव क्षेत्र आिोग्याचे नेतृत्व करू शकते. परिचयाव क्षेत्राची व्यापकता सवव
सामान्ािं ना करुन दे ण्याच्या हे तूने हें टलिाण.

१२ मे ह्या परिचारिका वििसाच्या तुम्ाां सिाांना सविच्छा !
या सेिेला ि याचा पाया घालणाऱ्या फ्लॉिे न्स नाइव ां गेल याांना को ी
को ी प्रणाम !
सौ. सिला िाजेन्द्र भावसाि

डॉ. सुजाता मोिे चव्हाण

१२ मे २०२०

फ्लॉिे न्स नाइव ां गेल ह्याांना सविनय अपपण !

फ्लॉिे न्स नाइव ां गेल
———————

आजािी सैटनकािं ची सेवा किणािी जगातली पटहली नसव म्हणजे फ्लॉिे न्स
नाइट िं गेल होय. १२ मे फ्लॉिे न्स नाइट िं गेल यािं चा जन्म टदवस. त्यािं च्या स्मृटतप्रीत्यर्व
जागटतक परिचारिका टदन म्हणून मानला जातो. फ्लोिे न्स नाईट िं गेल यािं ना
आिुटनक परिचयाव ची जनक म्हणतात.

परिचयाव सेवा ही शास्त्रीय पद्धतीवि आिारित अशी एक कला आहे .
परिचारिका ही आिोग्याची िक्षक, टशक्षक, मागवदशवक व आशेची िुण आहे .
सवाां ना आिोग्य पुिटवण्यासाठी शासनाने िेडोपाडी परिचारिकािं ची टनयुक्ती करून
आिोग्यसेवा उपलब्ध करून टदलेल्या आहे त.

एकोटणसाव्या शतकापयांत परिचयाव मध्ये टवशेर् प्रगती नव्हती. फ्लॉिे न्स
नाइट िं गेल यािं चा जन्म १२ मे १८२० िोजी इ ली तील अत्यिंत श्रीमिंत इिं खिश
घिाण्यात झाला. फ्लॉिे न्स नाइट िं गेल ह्या अटतशय बुखद्धमान होत्या. त्यािं ना लॅट न
ग्रीक इत्यादी अनेक भार्ा अवगत होत्या. त्यािं ना समाजकायाव ची िूप आवड होती.
पिमेश्विाने आपल्याला टवटशष्ट् काम किण्यासाठी पाठटवले आहे असे वा ू न त्यािं नी

परिचयाव किण्याचे ठिटवले. रुग्ण सेवा किणे त्याकाळी कमीपणाचे मानले जात
असे म्हणून घिातून त्यािं च्या या टनणवयाला टविोि झाला. पण त्यािं नी कौ ुिं टबकसामाटजक टविोि पत्करून रुग्ण सेवेला आपला आयुष्य वाहून घेतले. सन १८४७
मध्ये युिोपमध्ये भे

दे ऊन िोम मध्ये दहा टदवसाचे नटसांगचे प्रटशक्षण घेतले .

त्यानिंति सन १८५० मध्ये ग्रीस भे ीत अनेक टमशनिीिंना भे ी दे ऊन तेर्ील
अनार्ाश्रम दवािाने, अनेक सिंस्र्े तील परिचयेचा अभ्यास केला व आपल्या
टनिीक्षणातून त्यािं ना असे आढळले की परिचारिकािं ना पद्धतशीिपणे शास्त्रोक्त
पद्धतीने परिचयाव चे प्रटशक्षण दे ण्याची गिज आहे . इसवीसन १८५४-१८५६ च्या
काळात िटशया व तुकवस्र्ान टिटमयन युद्धात फ्रान्स व इिं ििंड तुकाां ना मदत किीत
होते. जिमी सैटनकािं ची दे िभाल व सुश्रुर्ा किण्यास फ्लॉिे न्स नाइट िं गेल यािं ना
शासनाने पाचािण केले. अवघ्या ३८ परिचारिकािं च्या ताफ्यासह त्या युद्ध क्षेत्रावि
हजि झाल्या. त्या टठकाणी जवळपास पिंििाशे रुग्ण होते. दवािान्ातील वॉडडव स
(कक्ष) अटतशय अस्वच्छ, दु गांिीयुक्त होते. हवा - प्रकाश यािं चा अभाव होता.
पाण्याची कमतिता, शौचालय यािं ची सोय नव्हती. अशा टठकाणी जिमी सैटनक
जटमनीविच मटहनोिंमटहने पडलेले होते. गणवेर् िक्ताने भिलेले - घाणीने मािलेले
होते. त्याटशवाय काम किण्यासाठी सािनसामुग्री उपलब्ध नव्हती. अन्न दे िील
चािं गले टशजवलेले नसे. परिणामतः त्या टठकाणी कॉलिा व इति सिंसगवजन् िोगािं ची
लागण झाली होती. बिे च सैटनकािं चा िोगामुळे मृत्यू झाला. या सैटनकािं ची जबाबदािी
फ्लॉिे न्स यािं नी घेतली. अपुऱ्या सुटविा व सािन सामग्री असुनही त्यािं नी आपले
कौशल्य पणास लावले. सवाव त अगोदि सवव वॉडव स्वच्छ केले. रुग्णािं ना स्वच्छ केले.

त्यािं ना स्वच्छ कपडे व चादि टदल्या. रुग्णािं साठी स्वतिंत्र स्वयिंपाक गृहाची व्यवस्र्ा
करून त्यािं च्या आजािानुसाि जेवण दे ण्याची व्यवस्र्ा केली.
दोन मटहन्ात परिखस्र्ती सुिािली. जिमी सैटनकािं ची उत्तम परिचयाव करून
मृत्यूचे प्रमाण ४२% वरून २% वि आणले.
सैटनकासाठी त्यािं नी वाचनालय आटण पोस्ट ऑटफस सुरू केले.
सिंपूणव टदवसभि त्या काम किीत व सिंध्याकाळच्या वेळी सैटनकािं च्या घिी पत्र
पाठवण्याचे काम त्या किीत. टदवसभिाच्या कामा मुळे सैटनकािं ना भे ण्यास वेळ
टमळत नसे . त्यामुळे िात्रीच्या वेळेस हातात टदवा घेऊन त्या प्रत्येक सैटनकाची
टवचािपूस किीत .

त्यािं च्या कायाव मुळे प्रभाटवत होऊन सैटनक त्यािं ना आदिाने “लेडी विथ ि
लॅम्प” “प्रकाश दे वी” म्हणून सिंबोटिले गेले. सैटनकािं ची सेवा सुश्रुर्ा कितािं ना
केलेल्या टनिीक्षणावरून, अनुभवावरून त्यािं नी एक पुस्तक टलटहले. त्यात सैटनकी
व सामान् रुग्णालयासाठी वैद्यकीय उपचाि व सुश्रुर्ेवि मुद्देसूद माटहती व
टशफािशी सुचटवलेल्या आहे त. नटसांग चा दजाव उिं चावण्यासाठी “नो ड स ऑन
नटसांग” , हे पुस्तक प्रटसद्ध किण्यात आले. यामुळे परिचयाव प्रटशक्षणात सुिािणा
झाली.
इसवीसन १८६० मध्ये त्यािं नी लिंडन मिील सें

र्ॉमस हॉखि लमध्ये

“नाइट िं गेल स्कूल ऑफ नटसांग” सुरू केले. ही खस्त्रयािं ना नटसांगचे टशक्षण दे णािी

जगातील पटहली सिंस्र्ा होय. परिचयाव क्षेत्रातील त्यािं नी ठिवून टदलेली तत्वे आजही
पाळण्यात येतात. ती पुटढल प्रमाणे:

● परिचारिका प्रटशक्षण हे दवािान्ातच टदले गेले पाटहजे.
● परिचयाव प्रटशक्षणाची प्रमुि परिचारिका असली पाटहजे.
● प्रटशक्षण कालाविीत प्रटशक्षणार्ी परिचारिका यािं नी टशस्त व नैटतक
चारित्र्य टशकण्यासाठी वसतीगृहातच िाटहले पाटहजे.
● टशक्षण दे त असताना पुस्तकी ज्ञान व प्रात्यटक्षक टशक्षण यािं चा पििि
सिंबिंि सािला जावा.
● प्रटशक्षण सिंस्र्ा ही आटर्वक बाबतीत स्वयिंपूणव व स्वतिंत्र असावी.

इिं ििंड मिील सवव हॉखि लच्या त्या नटसांग सल्लागाि झाल्या. १९०७ साली
टकिंग एडवडव यािं च्यातफे “ऑडप ि ऑफ मेिी ” ही पदवी दे ऊन सन्मान किण्यात
आला. ही पदवी टमळटवणाऱ्या फ्लॉिे न्स नाइट िं गेल ह्या पटहल्या स्त्री होत्या. परिचयाव
व्यवसायाचा पाया घालण्याचे काम फ्लॉिे न्स नाइट िं गेल यािं नी केले. परिचयाव हे क्षेत्र
नोबेल प्रोफेशन म्हणून ओळिले जाते. १३ ऑगस्ट १९१० च्या िात्री झोपेत या अमि
व्यक्तीची प्राणज्योत मालवली.
फ्लॉिे न्स नाइट िं गेल यािं नी परिचारिकािं ना आदशव टदला. त्याचे प्रत्यक्ष स्वरूप
आपण परिचयाव सेवेत आज बघत आहोत.

फ्लॉिे न्स नाइट िं गेल यािं चा १२ मे २०२० हा २०० वा विाव पन टदन आहे . दिवर्ी
जागटतक परिचारिका सिंघ ना परिचारिका टदनाटनटमत्त एक र्ीम ब्रीद वाक्य
जाहीि किते व त्या अनुर्िंगाने वर्वभि कायव चालते.

Theme for International Nurses Day, 2020 is -

“Nursing the World to Health - focusing on the true
value of nurses to the people of the world”.

आिोग्यटवर्यक आव्हानािं च्या टवस्तृत श्रेणीचे टनिाकिण किण्यासाठी
परिचारिका कशी महत्त्वाची आहे हे दशववते.

जागटतक आिोग्य सिंघ नेने (वर्ल्व हे ल्थ ऑगवनायझेशन ) फ्लोिे न्स नाईट िं गेल
यािं च्या टिशतकी विाव पन टदनाटनटमत्त २०२० हे वर्व नसप मीड िाइफ चे वर्व जाहीि
केले आहे . परिचयाव क्षेत्र जागटतक आिोग्याचे नेतृत्व करू शकते. परिचयाव हा
समाजाचा केंद्रटबिंदू आहे . जगातील लोकािं ना नसव च्या िऱ्या मूल्यािं वि लक्ष केंटद्रत
किते.

परिचयाप एक शास्त्र
———————

परिचयाव ही एक शास्त्रावि आिारित अशी कला आहे . परिचयाव म्हणजे
असहाय्य व्यक्तीचे रुग्णाचे सिंगोपन व सिंविवन किणे. व्यक्तीचा वेदना जाणून
वेदनािं पासून मुक्तता किणािी इति सािं सटगवक आजािापासून सिंिक्षण किणािी,
हसत मुिाने मदत किणािी आपला आदशव ठे वून जी व्यखक्त वागते टतला
परिचारिका म्हणतात. टवशेर्तः परिचयाव क्षेत्रात अटिक खस्त्रयाच असतात. घिी
दे िील आजािी व्यक्तीचे दे िभाल घिातील स्त्री किते कािण स्त्रीचा स्वभाव प्रेमळ
असतो. त्याग, ममता, मातृत्व, वात्सल्य, टवनम्रता, सहनशीलता हे गुण स्त्रीच्या अिंगी
लहानपणापासुन उपजत असतात. दु सऱ्यािं च्या सुिदु ःिात ती सहभागी होते.

परिचयाप इवतहास
———————

प्राचीन भाितात वैद्यकीय सेवा फक्त वैद्य डॉक्टि दे त असत. वैद्यक शास्त्राचे
जनक सुशृता यािं नी सुश्रुर्ा किणाऱ्या व्यक्तीच्या अिंगी कोणते गुण असावे हे नमूद
केलेले आहे . प्राचीन युगात सतिाव्या शतकापयांत औपचारिक नटसांग होते. प्रत्येक
गावात माता व बालकािं च्या आिोग्याची काळजी घेण्यासाठी एक दाई असायची.
टब्रट श भाितात आल्या निंतिच भाितात नटसांगला सुरुवात झाली. स्वातिंत्र्य पूवव
काळात इिं ग्रजािं ची िाजव

होती त्याकाळी रिलीटजयसटसस्टि कडून त्यािं च्या

लष्किी सैटनकािं ना व कु ुिं बाला नटसांग सटववसेस दे त.

सतिाव्या शतकात प्राचीन नटसांग सैटनकी नटसांग सुरु झाले. इसवीसन १६६४
मध्ये ईस्ट इिं टडया किंपनीने फो व सें जॉजव मद्रास येर्े सैटनकािं साठी रुग्णालय सुरू
केले गेले. सन १७९७ मध्ये गरिबािं साठी मद्रास मध्ये एक प्रसूती रुग्णालय बािं िले
गेले. सन १७०८ कलकत्ता मध्ये पटहले कलकत्ता मेटडकल कॉलेज हॉखि ल सुरू
झाले. सन १८३८ मध्ये नेयुि मिील लिंडन टमशन हॉखि ल, त्या निंति सन १८४३
मध्ये सि जे. जे. रुग्णालय मुिंबई, सन १८५३ मध्ये आग्रा येर्े र्ामसन हॉखि ल,
सन १८५५ मध्ये होली फॅटमली हॉखि ल टदल्ली, सन १८६० मध्ये टसटवल
हॉखि ल अमृतसि, सन १८८१ मध्ये सीएमसी लुटियाना - पिंजाब, सन १८९२ मध्ये

टमिज मेटडकल स्कूल अँड हॉखि ल महािाष्ट्र अशी टवटवि रुग्णालये स्वातिंत्र्यपूवव
काळात सुरू झाली.

फ्लॉिे न्स नाइट िं गेल पटहली मटहला होती टजचा भाितीय नटसांग टशक्षण व
पद्धती ह्यावि मोठा प्रभाव पडला. त्यािं नी टमटल िी व जनिल रुग्णालयात परिचयाव
क्षेत्रात सुिािणा घडवून आणल्या.
सें

खस्टव्हन हॉखि ल येर्े भाितीय मटहलािं ना नटसांगचे प्रटशक्षण दे णािी

पटहली सिंस्र्ा सन १८६७ मध्ये टदल्लीत सुरु झाली.
सन १८७१ मध्ये मद्रास येर्ील गव्हमें जनिल हॉखि ल मध्ये टमड वाइफ हे
पटहले सहा मटहन्ाचे प्रटशक्षण सत्र चाि टवद्यार्थ्ाां सहसुरू झाले. यासाठी
इिं ििंडमिून चाि लेडीज सुपरि ें डें आटण चाि र े न नसेस टनयुक्त केले होते.
त्या निंति सन १८९० ते १९०० हया दशकात भाितात बिे च टमशनिी व
गव्हनवमें हॉखि ल मध्ये नटसांगचे टशक्षण सुरू झाले. यावेळी सववत्र एकसाििे
शैक्षटणक मानकनव्हते.
सन १९०७ ते १९१० मध्ये उत्ति भाितात टमशन रुग्णालयािं साठी युनाय े ड
पिीक्षक मिंडळ स्र्ापन केले गेले, ज्यािं नी नटसांग टशक्षण मापदिं ड व टनयम तयाि
केले. निंति सन १९१३ मध्ये दटक्षण भाित सी. एम. ए आय. चे बोडव स्र्ापन झाले
आणी त्यािं नी नटसांगची पिीक्षा घेतली व पदटवका प्रदान केली. निंति सन १९२६ मध्ये
मध्य भाितात नटसांग बोडाव ची स्र्ापना झाली.

सन १९१८ मध्ये लेडी रिडीिंग हे ल्थ स्कूल टदल्ली येर्े हे ल्थ टवटज ि चा कोसव
सुरू झाला. सन १९४६ मध्ये पटहले चाि वर्ाव चे बेटसक बी. एस .सी. नटसांग पदवी
अभ्यासिम टदल्लीतील आि .ए .के. कॉलेज ऑफ नटसांग आटण वेल्लोि मिील सी.
एम. सी .कॉलेज ऑफ नटसांग येर्े सुरू झाला.
सन १९६० मध्ये एम. एस. सी .नटसांगचा पदव्युत्ति अभ्यासिम टदल्लीतील
आि. के. कॉलेज ऑफ नटसांग मध्ये सुरू झाला.
सन १९५१ मध्ये पिंजाब मिील सें मेिी हॉखि लमध्ये दोन वर्ाव चा नसव टमड
वाइफ हा अभ्यासिम सुरू झाला.
सन १८९० मध्ये बॉम्बे प्रेटसडे न्सी नटसांग असोटसएशन ही पटहली िाज्य
असोटसएशन टनमाव ण झाली.
सन १९०८ मध्ये र े न्ड नसेस असोटसएशन ऑफ इिं टडया स्र्ापना झाली. या
असोटसएशनच्या माध्यमातून परिचयाव क्षेत्रातील शैक्षटणक व व्यवसाटयक बाबतीत
काम केले जाते.
सन १९२६ मध्ये मद्रास नटसांग कौखन्सल हे पटहले िाज्य नोिंदणी परिर्द स्र्ापन
झाले.
सन १९४७ मध्ये भाितीय स्वातिंत्र्या निंति सामाटजक टवकास कायविम आटण
रुग्णालय सेवेच्या टवस्तािामुळे परिचारिका सहाय्यक परिचारिका, नटसांग ट्यू ि,
आटण नटसांग प्रशासकीय यािं ची मोठी मागणी टनमाव ण झाली.

नटसांग प्रटशक्षणाची गुणवत्ता आटण सुसूत्रता आणण्यासाठी १९४७ साली
इिं टडयन नटसांग कौखन्सलचा कायदा झाला. सन १९४९ मध्ये इिं टडयन नटसांग कौखन्सल
/ भाितीय परिचयाव परिर्द स्र्ापना झाली.
त्यानिंति बऱ्याच िाज्यात स्टे नटसांग कौखन्सल ची स्र्ापना झाली. स्टे नटसांग
कौखन्सल अिंतगवत मुख्यत्वे नटसांग टशक्षणाच्या पिीक्षा घेणे, सेवा नोिंदणी किणे व
आिोग्य सेवा दे ण्यासाठी पिवानगी दे णे इत्यादी बाबी बटघतल्या जातात.

महािाष्ट्र नटसांग कौखन्सल / महािाष्ट्र परिचयाव परिर्द ही भाितातील २६ वी
परिर्द आहे . महािाष्ट्र परिचारिका कायदा सन १९६६ मध्ये वैद्यकीय टशक्षण व
और्िी द्रव्ये टवभाग मिंत्रालय मुिंबई यािं च्या अटिपत्यािाली स्र्ाटपत झालेली आहे .

स्वातिंत्र्याच्या वेळी नटसांग क्षेत्राची परिखस्र्ती तेवढी चािं गली नव्हती. नटसांग
बाबत दे शात सामाटजक दजाव चा अभाव होता. नटसांगच्या प्रटशक्षणाने व आिुटनक
गिजा प्रमाणे ह्या क्षे त्रामध्ये अमुलाग्र बदल होत गेले व सवव स्तिातून ह्या क्षेत्रात
येणाऱ्यािं ची सिंख्या वाढत गेली.
सन १९५६ मध्ये एिं डरेनवाला ह्यािं ना भाित सिकािचे पटहले नटसांग सल्लागाि
म्हणून टनयुक्त केले गेले.

पिंचवाटर्वक योजना सह वेगवेगळ्या सटमत्या स्र्ापन केल्या गेल्या. सन १९४३
मध्ये भोिे सटमती, सन १९५४ मध्ये शेट्टी सटमती, सन १९५९ ते सन १९६१
मुदटलयाि सटमती, सन १९७३ मध्ये किताि टसिंग सटमती, सन १९७४ मध्ये
श्रीवास्तव सटमती, सन १९८७ मध्ये हाय पावि कटम ी - अशा टवटवि सटमत्यािं च्या
टशफािशीनुसाि नटसांग क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडवून आणले
गेले आहे त. त्यािं नी काही पुटढल सिंदभाव तील टशफािशी केल्या आहे त .
रुग्णालयातील परिचयाव सेवा, परिचयाव प्रटशक्षण केंद्र, िाहण्याची व्यवस्र्ा, पायाभूत
सुटविा, उपकिणे, कामाबद्दलचे टनयम, कमवचाऱ्यािं ची कमतिता भागवण्यासाठी
प्रटशक्षण, परिचारिकािं चे कौशल्य स्ति वृखद्धिं गत किण्यावि भि तसेच नटसांगमध्ये
सुपि िेशटल ी अभ्यासिम स्र्ापन किण्याची गिज .ह्या काही टशफािस आहे त.

स्वातिंत्र्या निंति आिोग्य सेवािं चे पुनगवठन झाले. ग्रामीण भागात प्रार्टमक
आिोग्य केंद्रािं ची उपकेंद्रािं ची स्र्ापना झाली व टशफािसीनुसाि नटसांगची पदे
भिण्यात आली. सन १९७७ पासून आजतागायत बहुउद्दे शीय आिोग्य कमवचािी
योजनेची सुरुवात झाली. ३००० ते ५००० लोकसिंख्येला एक उपकेंद्र असावे. या
क्षेत्रातील कु ुिं बािं ना आिोग्य सेवा पुिटवण्यासाठी सन १९९६ मध्ये आिसीएच
कायविमािं तगवत दोन आिोग्य सेटवका, मटहला व बहुउद्दे शीय आिोग्य कमवचािी, एम
पी डब्ल्यू पुरुर्, यािं ची टनयुक्ती किण्यात आली.

‘आशा’ या स्र्ाटनक समाजातील स्वयिंस्फूतीने काम किणाऱ्या मदतटनसािं ची
टनटमवती केली. “सवाां ना आिोग्य”, या सिंकल्पने साठी भाितात चािं गली सुरुवात
झाली.

आिुटनक परिचयाव चे स्वरूप हे भूत काळा पेक्षा टभन्न आहे . सध्याची मानव
टजवन शैली, िाहणीमान, बदलणािे वाताविण, सिंस्कृती टवटविता, वाढती
लोकसिंख्या, शहिीकिण, यामुळे आज आिोग्याबाबतची अनेक आव्हाने उद्भवली
आहे त. परिचारिकािं च्या भूटमका टवकटसत होत आहे त. सध्या आिोग्य क्षेत्रात
िेशाटल ी, सुपि िेशाटल ी, आिुटनक तिंत्रज्ञान, वैज्ञाटनक प्रगती चे युग आहे .
परिचारिका आिोग्य मूल्यािं कन करू शकतात. नवीन नटसांगच्या समर्वनासाठी
पुिावे शोिण्यासाठी सिंशोिन करू शकतात. स्र्ाटनक िाज्य आटण िाष्ट्रीय स्तिावि
नटसांगशी सिंबिंटित िोिणािं वि प्रभावीपणे सहभागी होऊ शकतात व प्रभाव पाडू
शकतात.

परिचयाप वशक्षण ि परिचयाप क्षेत्राची व्याप्ती
———————————

परिचयाव प्रटशक्षणामध्ये टवटवि कोसेस व पदवी व पदव्युत्ति अभ्यासिम
आहे त. ए एन एम - ऑखिलिी नसव टमड वाइफ हा दोन वर्े कालाविीचा
अभ्यासिम असतो. हे प्रटशक्षण घेतलेली परिचारिका ग्रामीण भागात तसेच माता
बाल सिंगोपन रुग्णालय याटठकाणी सेवा दे ऊ शकते.
जी. एन. एम. - जनिल नटसांग मीड वाइफ हा आिी साडे तीन वर्ाव चा कोसव
होता. सन २०१५ मध्ये त्यात सुिािणा होऊन तो तीन वर्ाां चा किण्यात आला. हे
प्रटशक्षण घेतलेली व्यक्ती ग्रामीण भागात तसेच शहिी भागात आिोग्यसेवा दे ऊ
शकते. जीएनएम कोसव केल्यानिंति पोस्ट बेटसक बी. एस .सी. नटसांग दोन वर्व
कालाविीचा कोसव किता येतो. हा कोसव केल्यानिंति नटसांग ट्यू ि म्हणून
परिचारिका प्रटशक्षण दे ता येते. बी. एस. सी .नटसांग हा पदवी अभ्यासिम सुरू
झालेला आहे .
एम. एस. सी. नटसांग, एम .टफल, पी .एच. डी. यासाििे पदव्युत्ति अभ्यासिम
टवद्यापीठािं माफवत घेतले जातात.
ग्रामीण भागात व दु गवम भागात उपकेंद्र आिोग्य सेवा दे ण्यासाठी उपकेंद्राची
स्र्ापना केलेली आहे . ते अशा टठकाणी आिोग्य सेवा दे ण्यासाठी आिोग्य सेटवका

व आिोग्य सेवक पुरुर् मल्टीपपवज हे ल्थ वकवि यािं ची टनयुक्ती केली जाते. यासाठी
दीड वर्व कालाविीचे प्रटशक्षण असते.

ग्रामीण भागातील तसेच शहिी भागातील साववजटनक आिोग्याचे पयववेक्षण
यासाठी साववजटनक आिोग्य परिचारिका टनयुक्ती केली जाते. जनिल नटसांग कोसव
केल्यानिंति अकिा मटहने कालाविीचा साववजटनक आिोग्य प्रटशक्षणाचा हा कोसव
किता येतो महािाष्ट्रात नागपुि येर्े प्रटशक्षण सिंस्र्ा आहे .

जनिल नटसांग कोसव निंति बालरुग्ण परिचायव अकिा मटहने कालाविीचा कोसव
किता येतो. मुिंबईला सि जे .जे. रुग्णालय येर्े प्रटशक्षण घेता येते.
मनोरुग्ण परिचयाव हा अकिा मटहने कालाविीचा कोसव पूवी बेंगलोि येर्े
किता येत होता , तो आता पुणे येर्े ससून रुग्णालयात सुरू किण्यात आला आहे .

परिचयेतील टवटवि क्षेत्रातील कौशल्य वृखद्धिं गत किण्यासाठी उदाहिणार्व
ऑपिे शन र्े ि
येतात.

े खिक, आर्ोपेटडक नटसांग, कमी कालाविीचे कोसव किता

महािाष्ट्रामध्ये सवव टजल्हास्तिावि ए एन एम, जी एन एम, नटसांग कोसव िाजगी
व शासकीय रुग्णालयात घेतले जातात.
परिचयाव प्रटशक्षणाची पिीक्षा महािाष्ट्र परिचयाव परिर्द मुिंबई यािं चे माफवत
घेतली जाते. प्रटशक्षणार्ी पास झाल्यानिंति िटजस्टर े शन केले जाते व सेवा
किण्यासाठी पिवानगी टदली जाते. दि पाच वर्ाां नी नोिंदणीचे नूतनीकिण किावे
लागते.

रुग्णालय सेवा प्रदान कितािं ना स्टाफ नसव म्हणून टनयुक्ती केली जाते. परिचयाव
अनुभव शैक्षटणक पात्रतेनुसाि पिी सेटवका पदावि पदोन्नती होते.
शैक्षटणक गुणवत्तेनुसाि व अनुभवा नुसाि सहाय्यक अटिसेटवका,
अटिसेटवका या पदावि पदोन्नती होते. पदोन्नती नुसाि कायवक्षेत्राच्या जबाबदाऱ्या
वाढतात.

िाज्यपातळीवि नटसांग टवभागात टवटवि पदे असतात. वैद्यकीय टशक्षण व
सिंशोिन टवभागाकडे नटसांग सुपरि ें डें हे नटसांगचे वरिष्ठ पद आहे , साववजटनक
आिोग्य टवभागाकडे अटसस्टिं डायिे क्टि पखिक हे ल्थ हे वरिष्ठ पद आहे . िाष्ट्रीय
स्तिावि नटसांग ॲडव्हायझि हे वरिष्ठ पद आहे .

उत्कृष्ट् काम किणाऱ्या परिचारिकािं ना वेगवेगळ्या स्तिावि पारितोटर्के
दे ण्यात येतात. आगाऊ वेतन वाढ दे ण्यात येते. नॅशनल फ्लॉिे न्स नाइव ां गेल
अिॉडप , हे सवोच्य पारितोटर्क सन १९७३ मध्ये केंद्र सिकाि माफवत परिचयाव
क्षेत्रात अटवित उत्कृष्ट् आिोग्य सेवा दे णाऱ्या परिचारिकािं साठी सुरु किण्यात
आला. त्याला “िाष्ट्रीय फ्लॉिे न्स नाइव ां गेल पुिस्काि” “NATIONAL
FLORENCE NIGHTINGALE AWARD” असे सिंबोिण्यात येते.
या अवॉडव साठी प्रत्येक िाज्यातून एक ANM - ऑखझझलिी नसव टमड वाइफ,
एक LHV - लेडी हे ल्थ खव्हटज ि, एक GNM - जनिल नटसांग अँड टमड वाइफ
कॅ ॅ गिी मटिल नसव ची टनवड केली जाते.
हे पारितोटर्क दि वर्ी जागटतक परिचारिका टदना टनटमत्त िाष्ट्रपतीभवन नवी
टदल्ली येर्े कायविम आयोटजत करून सवव टनवड झालेल्या परिचारिकािं ना
महामटहम िाष्ट्रपती यािं च्या हस्ते दे ऊन सन्माटनत किण्यात येते.
सिंपूणव भाितात परिचयाव क्षेत्रात याप्रमाणे टदवसेंटदवस प्रगती होत आहे .
आिोग्याच्या गिजा बदलत आहे त त्याप्रमाणे आिोग्य सेवेत परिचयाव क्षेत्रात
अमुलाग्र बदल होत आहे त.

नटसांग क्षेत्रात पुरुर्ािं चा प्रवेश झालेला आपण पाहतो. हा बदल िूपच चािं गला
आहे . काही परिचयाव क्षेत्रात पुरुर्ाचे असणे िुप उपयोगी ठिते , उदाहिणार्व टफिते
आिोग्य पर्क, मनोरुग्णाची परिचयाव , दु गवम भागात आिोग्य सेवा.

परिचारिका या आिोग्य यिंत्रणेचा कणा आहे . सामाटजक आिोग्य हे
परिचारिकािं टशवाय पूणव होऊ शकत नाही. कािण या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू
आहे त समाजातील सवाव त लहान घ क हा कु ुिं ब. या कु ुिं बाच्या सवाव त जवळ कोण
असेल ति ती परिचारिका होय. कु ुिं बातल्या सोनुल्याचा पटहला श्वासाला आिाि तो
परिचारिकेचाच. रुग्णालयात अनेक प्रकािचे रुग्ण येतात. या रुग्णािं ची दे िभाल,
शुश्रुर्ा चािं गली झाली तिच रुग्ण बिा होऊ शकतो. परिचारिका ही २४ तास
रुग्णाच्या साटनध्यात असते. रुग्णाचे हीत-अटहत टतला चािं गले माहीत असते. टतचा
अचूक टनणवय, चपळाई, रुग्णाचा जीव वाचवू शकतो. एका रुग्णाचा आजाि दु सऱ्या
रुग्णाला होऊ नये, इतिािं ना होऊ नये म्हणून काळजी घेणािी, उपचाि किणािी,
शुश्रुर्ा किणािी, महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे परिचारिका - नसव. ज्या रुग्णािं ची
दे िभाल नातेवाईक सुद्धा किीत नाही अशा गिंभीि रुग्णािं ची दे िभाल, शुश्रुर्ा
परिचारिका किते. रुग्णाला और्ि दे णे, इिं जेक्शन दे णे, मलमपट्टी किणे, गिंभीि
रुग्णाची शािीरिक स्वच्छता, रूग्णाला भिवणे, रुग्णाला आिामदायी ठे वणे, योग्य
सल्ला, मागवदशवन, समुपदे शन, रुग्ण कक्षाचे व्यवस्र्ापन व आवश्यक नोिंदी ठे वणे
अशी बिीच कामे ती कित असते. आपत्कालीन समयी तत्पि सेवा दे ण्यास टदवसिात्र हजि असते.

आिोग्य सेवेचा कणा मानली जाणािी ही परिचारिका प्रार्टमक आिोग्य सेवा
टकिंवा रुग्णालय आिोग्य सेवा दे ताना टतच्या गुणात्मक बाबीिंचा टवचाि केला जातो.

वेळोवेळी उद्भवणाऱ्या आिोग्य समस्ये नुसाि टतचे ज्ञान व कौशल्य अद्ययावत केले
जाते. केंद्र सिकाि, िाज्य सिकाि यािं चे माफवत आिोग्य कायविम िाबवले जातात.
या सवव िाष्ट्रीय आिोग्य कायविमाची िुिा सािं भाळली जाते ती परिचारिके माफवत.
परिचयाव सेवेची व्याप्ती फाि वाढलेली आहे . हे परिचयेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात टवशेर्
अभ्यासिम आहे त बी .एस .सी .नटसांग, एमएससी नटसांग, एम फील, पी एच डी,
यासाििे परिचयेतील पदव्युत्ति टशक्षण घेऊन बऱ्याच परिचारिका उच्च पदावि
कायवित आहे त. जनिल नटसांग कोसव निंति बाल रुग्ण परिचयाव , मनो रुग्ण परिचयाव ,
साववजटनक आिोग्य परिचयाव , ऑपिे शन टर्ए ि

े कटनक, आर्ोपेटडक यासाििे

अनेकाटवि शािेचे िेशल नटसांग कोसव किता येतात व त्या क्षेत्रात परिचारिकेला
अटिक प्रभावीपणे परिचयाव किता येते. सिंशोिन क्षेत्रात सुध्िा परिचारिका अग्रेसि
आहे .
परिचारिका साठी िाज्य परिचारिका परिर्द, िाष्ट्रीय परिचारिका परिर्द व
सिंघ ना तसेच जागटतक परिचारिका सिंघ ना कायव कितात. त्यािं च्या माध्यमातून
अनेक आिोग्य कायविम घेतले जातात. ह्या सिंघ ना परिचारिकािं च्या समस्या
सोडवतात, मागवदशवन कितात, शैक्षटणक प्रगतीत मदत कितात, सिंशोिन
कितात.
सध्या जगात covid-19 चे महाभयिंकि महामािीचे आिोग्य सिंक आलेले
आहे . सिंपूणव जग त्यामुळे भयभीत आहे . स्वतःचे नातेवाईक सुद्धा रुग्णा जवळ
जाऊ शकत नाही अशा रुग्णािं ची सेवा आपला जीव िोक्यात घालून ह्या परिचारिका
िात्रिंटदवस किीत आहे . आपले कु ुिं बीय, तान्हहुल्या सोनु-ल्या बाळाला,

आप्तेष्ट्नातेवाईक, वृद्ध आई-वडील यािं ना सोडून, आपल्या भावनािं वि टनयिंत्रण
ठे वून अशा टबक आिोग्य सिंक ामध्ये िैयाव निं, टचका ीने त्या काम किीत आहे त.
यावरून आिोग्य टवर्यक आव्हानािं च्या टवस्तृत श्रेणीचे टनिाकिण किण्यासाठी
परिचारिका कशी महत्त्वाची आहे हे टदसून येते. परिचारिका जागटतक स्तिावि
लोकािं च्या आिोग्यासाठी अमूल्य योगदान दे त आहे त. नसव हीजन्मापासून मृत्यूपयांत
लोकािं सोबत काम कित असते. लोकािं च्या आिोग्य समस्ये बाबत ती लोकािं च्या
अटिक जवळ असते व जागरूक असते. covid-19 या जागटतक सार्ी च्या
आजािािं मुळे नटसांग चे अतुलनीय कायव सवव जगाला पाहायला टमळत आहे . असा
हा सन्माननीय व्यवसाय ( profession ) किणािी आजची परिचारिका ही स्वतः
आपत्कालीन समयी स्वतःचा टनणवय घेऊ शकते एवढी सक्षम झालेली आहे .
covid-19 वरून आज आपल्या टनदशवनास आलेले आहे की हे एक प्रकािचे
टवर्ाणू टवरुध्द युद्ध आहे . आज नटसांग क्षेत्रात काम किणाऱ्या नटसांग स्टाफ ची
अटतरिक्त आवश्यकता भासत आहे .

महािाष्ट्र परिचयाव परिर्द व इिं टडयन नटसांग कौखन्सल यािं च्या टनयमावली प्रमाणे
अटिक नसेसची गिज आहे . म्हणून नसेसची सिंख्या वाढवली पाटहजे व रिक्त पदे
त्वरित भिली पाटहजे.

परिचारिकािं ना वेगवेगळ्या सार्ी च्या आजािाच्या रुग्णािं ची शुश्रूर्ा किावी
लागते त्यामुळे टतच्या जीवाला िोका टनमाव ण होऊ शकतो म्हणून टतला टवमा
सिंिक्षण दे ऊन टतचे व कु ुिं बाचे भटवष्य सुिटक्षत व्हावे.

परिचारिकािं साठी कायवक्षेत्राजवळ पुिेशा प्रमाणात टनवासस्र्ाने उपलब्ध
असावीत जेणेकरून तीला तात्काळ रुग्ण सेवा दे ण्यास सुलभ होईल.

परिचारिका वेगवेगळ्या टशफ्ट मध्ये काम कितात त्या आपल्या कु ुिं बाला
मुलािं ना पुिेसा वेळ दे ऊ शकत नाही. त्यािं च्या मुलािं साठी पाळणाघि, स्वतिंत्र शाळा,
उच्च टशक्षणासाठी टवशेर् सवलत, प्रवेश इत्यादीिंचा समावेश असावा.

परिचारिका सुदृढ असतील तिच त्या उत्तम प्रकािे आिोग्य सेवा दे ऊ
शकतील म्हणून कामाच्या टठकाणी कॅन्टीन सुटविा, सुिटक्षतता, स्वास्थ्यासाठी
पोर्क वाताविण, ठिाटवक वेळानिंति र्ोडीशी टवश्रािं ती याकडे लक्ष दे णे गिजेचे
आहे . ग्रामीण दु गवम भागामध्ये सेवा दे णाऱ्या परिचारिकािं ना वाहन व्यवस्र्ा व सुलभ
प्रवास उपलब्ध व्हावा.

परिचारिकािं चे मनोबल वाढवण्यासाठी त्यािं ना समुपदे शन व प्रोत्साहनपि
कायविम मिून मिून आयोटजत किण्यात यावे. तसेच परिचारिकािं च्या उच्च
टशक्षणाला प्रािान् दे ण्यात यावे.

आिोग्य यिंत्रणा मजबूत किण्यासाठी परिचयाव क्षेत्राची टवशेर् काळजी घेणे
गिजेचे आहे .

12 मे हा परिचारिका टदवस उत्साहात टवटवि कला गुणािं नी सवाां नी एकत्र
येऊन दिवर्ी साजिा केला जातो. पण ह्यावर्ी covid-19 या जागटतक समस्ये
मुळे एकत्र येऊन उत्सव समाििं भ साजिे करू शकत नाही. समाििं भाच्या
आनिंदापेक्षा आजच्या क्षणी रुग्णािं ना उत्तम प्रकािे सेवा दे ऊन त्यािं चे प्राण
वाचटवण्याने जे समािान टमळणाि आहे ते अमुल्य असणाि आहे . परिचयाव सेवा
दे ण्यासाठी आपण त्यािं चे मनोबल वाढवू या व आभाि मानू या.

परिचयाव सेवा ही काळाची गिज आहे . या सेवेला आटण याचा पाया घालणाऱ्या
फ्लॉिे न्स नाइट िं गेल यािं ना को ी को ी प्रणाम !
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

-: परिचय : -

सौ. सिला िाजेंद्र भािसाि
सेिावनिृत्त अविसेविका,
सािपजवनक आिोग्य सेिा,
महािाष्ट्र शासन, महािाष्ट्र िाज्य.
"िाष्ट्रीय फ्लॉिे न्स नाइव ां गेल" पुिस्कािाने सन्मावनत

फोन क्रां.-

९०२८०१५२३७

ई-मेल -

sarala.bhavsar@gmail.com

वशक्षण -

बी.एस.सी. नटसांग, जे. जे. हॉखि ल, मुिंबई, सन १९८३

कायपसेिा ि प्राप्त सन्मान १)

आिं तििाष्ट्रीय मटहला टदन ८ माचव १९९७ िाज्यस्तिीय आिोग्य सेवा मटहला पिीर्द भा. डॉ.
दौलतिावजी आहे ि आिोग्य मिंत्री यािं चे कडून सन्मानपत्र.

२)

१९९६-९७ व ९७-९८ या कालावीत उत्कृष्ट् कामाबद्दल मा. टजल्हा शल्यटचकीत्सक
यािं चेकडून प्रशस्तीपत्र.

३)

जळगािं व पॅ नव िाबटवण्यात सहभाग याटवर्यी मा. टजल्हा शल्य टचटकत्सक यािं चे कडून
अटभनिंदनपत्र,

४)

िाज्यस्तिीय परिचारिका गणवेश परिवतवन सटमतीमध्ये टनवड १९९८.

५)

उत्कृष्ट् कामाबद्दल मा. उपसिंचालक आिोग्यसेवा नाटसक मिंडळ नाटसक यािं चे कडून टद.
१/१०/१९९७ पासुन आगाउ वेतनवाढ मिंजूि किण्यात आली,

६)

वैद्यकीयसे वा व आिोग्यटशक्षण या क्षेत्रात टवर्े श कायव केल्या बद्दल िाष्ट्रीय टवज्ञानमिंच
यािं चेकडून सन्मानपत्र,

७)

टद. ५/५/९७ िोजी झालेल्या अपघातात उत्कृष्ट्पणे कायव केल्याबद्दल मा. टजल्हा
शल्यटचकीत्सक यािं चे कडून अटभनिंदन पत्र.

८)

मोती टबिंदू शस्त्रटिया महाटशबीिात सहभागाबद्दल अटभनिंदनपत्र,

९)

कानाचे शस्त्रटिया टशबीिात सहभागाबद्दल िो िी क्लब जळगािं व यािं चेतफे अटभनिंदन व
िन्वाद.

१०) पल्स पोलीओ कायव िमात सहभागाबद्दल अटभनिंदन पत्र,
११) टद. १०/७/९६ िोजी भावसाि क्षटत्रय समाज मटहला मिंडळामध्ये िक्तदान टशबीि आयोजीत
केले व स्वत: िक्तदान केले याबद्दल टजल्हा शल्यटचकीत्सक साववजटनक रुग्णालय जळगािं व
यािं चेकडून प्रशस्ती पत्र.
१२) टब्रजलाल भाउ चॅिे े बल र स्ट व दै . जनशक्ती तफे साववजटनक रुग्णालय जळगािं व येर्े
पोलीओ शस्त्रटिया टशबीिात उत्कृष्ट् कायाव बद्दल प्रशस्तीपत्रक,
१३) महािाष्ट्र व्यसनमुक्ती परिर्द यािं चेकडून व्यसनमुक्ती िॅ ली व व्यसनमुक्ती कायविमात
सहभागाबद्दल सन्मान पत्र.
१४) आिोग्याटवर्यी आकाशवाणी कायव िमात सहभाग.

सन १९९४-९८-९९ या कालाििीत उत्कृष्ट् कामाचा तपवशल खालील
प्रमाणे-

सन १९९४

- प्लेगच्या सार्ीत उत्कृष्ट् रुग्णसे वा,

सन १९९५-९६

- लािं डगे चावलेल्या रुग्णािं ना उत्कृष्ट् सेवा.

सन १९९६ ते ९९

- पल्स पोलीओ कायव िमात सहभाग.

सन १९९७

- जून १९९७ - खस्क रिपे अि कॅम्प (टतिळे पणा शस्त्रटिया टशबीि).

सन १९९७

- ऑगस्ट ते टडसेंबि ९६७ स्वातिंत्र्य सै न्नीकािं साठी आिोग्य तपासणी टशबीि,

सन १९९७

- नोव्हें बि १९९७ प्लॅ स्टीक सजविी कॅम्प (त्या िोपण टशबीि).

सन १९९७

- नोव्हें बि १९९७ चष्मामु क्ती टशबीि

सन १९९७

- टडसेंबि १९९७ कानाचे शस्त्रटिया टशबीि

सन १९९८

- जानेवािी १९९८ पोलीओ शस्त्रटिया टशबीि

सन १९९८

- फेब्रुवािी १९९८ गॅस्टरोस्कोपी कॅम्प

सन १९९८

- जून १९९८ ग्रामीण रुग्णालय िावेि येर्े गॅस्टरोची सार् आलेली असतािं ना
उत्कृष्ट् रुग्णसे वा दे ण्यात सहभाग.

सन १९९८

- ऑक्टोिंबि १९९८ शालेय आिोग्य तपासणी व टवटवि टशबीिात सहभाग.

सन १९९८

- टद. ३ टडसेंबि १९९८ हावडा कुलाव िे ल्वे ला टशिसोली जवळ झालेल्या
अपघातात रुग्णािं ना आपत्कालीन उत्कृष्ट् से वा दे ण्यात सहभाग,

सन १९९८

- टद. १ ते ७ टडसेंबि िाष्ट्रीय एडड स कायव िमात सटिय सहभाग व
लुिंकड कन्ा शाळा जळगािं व येर्े प्रबोिन क्लास व
प्रगती मटहला मिंडळ जळगािं व येर्े माता मेळावा घेतला.

सन १९९८

- वैद्यकीय व्यवस्र्ापन, शु श्रुर्ा व रुग्णसे वा जळगािं व पॅ नव िाबटवण्यात सहभाग

सामान् रुग्णालय बीड, जळगािं व, अहमदनगि, भिंडािा, चिंद्रपूि, क्षय रुग्णालय बुलढाणा,
मनोरुग्णालय येिवाडा पु णे अशा टवटवि टठकाणी स्टाफ नसव, नटसां ग यू ि, मे र न या पदािं वि कायव,
आिोग्य भवन मुिंबई येर्े अटसस्टिं डे प्यु ी डायिे क्टि नटसांग पदावि प्रभािी प्रशासकीय कामकाज,
सिंपूणव सेवा कालाविी ३७ वर्व .
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Plastic Surgery Dept., KEM Hospital, Mumbai
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Publications
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Speech Therapy for Cleft Lip and/or Cleft Palate (1986, Republished 1998).
[ Marathi, English, Hindi, Gujarathi]
Role of Medical Social Worker in a Hospital Setup (1986) [English]
Therapies for Cancer Patients (1988) [English]
Family Court - Act and Procedure (1993, Republished 2016, Echasty Publication)
[Marathi]
Role of Marriage Counsellor in a Judicial Setup (1993) .[English]
Saptapadi : Pre Marriage Counselling (2011). [Marathi]
Dos and Don’ts for Parents with Matrimonial Disputes (2013). [English]
Notes on Hindu law for LLM Students (1996) .[English]
“Vihahawed” : Marriage Counselling (2000, Granthali Publication). [Marathi]
“Khau Aanande” (2016, e-sahity) [Marathi] “Family court” (2017, e-sahity).
[Marathi]
“Custody of Children in Matrimonial Disputes” (2017, Studium Press) .[English]
“Trainer’s manual on communication skills” (2018, Studium Press). [English]
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उत्कृष्ठ कायापबद्दल वि. १२ मे २००८ िोजी महामहीम मा. सौ. प्रवतभाताई
पा ील माजी िाष्ट्रपती याांच्या हस्ते िाष्ट्रपती भिन विल्ली येथे
"िाष्ट्रीय फ्लॉिे न्स नाइव ां गेल" पुिस्कािाने सन्मावनत.

टप्रय वाचक

कसिं वा लिं पुस्तक? आवडलिं? नाही आवडलिं? जे काही वा लिं ते कळवा. आम्हाला कळवा.
लेिक लेखिकािं ना कळवा. त्यािं ना टलहायला हुरूप येईल. तुम्हाला वाचायला टमळत िाहील.
तुमचिं ज्ञान वाढे ल.
पण एक े एक े मजा नका घेऊ. हे पुस्तक आटण ई साटहत्यबद्दल इतिािं ना सािं गा. िूप
लोकािं ना यात साटमल होऊ द्या.
आटण हो. तुम्ही स्वतःही लेिक बना. का? त्यात काय कठीण आहे ? तुम्ही तुमच्या
व्यवसायाबद्दल टलहा. तुमच्या गावाबद्दल टलहा. तुमच्या माणसािं बद्दल टलहा. तुमच्या
आयुष्यातले अनुभव टलहा. तुमच्या प्रवासाचे वणवन टलहा. काय आटण टकती टलहीता येईल
याला सीमा नाही. ते प्रटसद्ध किण्याची जबाबदािी आमची. ते प्रटसद्ध किण्यापुवी आम्ही
त्यावि सिंपादकीय सिंस्काि कितो. त्यात काही चुका, शुद्धलेिन हे सवव तपासून एक सुिंदि
पुस्तक वाचकािं साठी सादि कितो. आमची भली मोठी अनुभवी ीम तुमचे पुस्तक अगदी
मस्त सजवून दे ते. आटण हे सवव… अगदी टवनामूल्य. एकही पैसा िचव न किता.
आता टलहा बििं . व्हा लेिक लेखिका.
बाकी सवव आमच्यावि सोडा.
ीम ई साटहत्य प्रटतष्ठान
www.esahity.com
esahity@gmail.com

