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!ുെട
സമൂഹ*ിെല ദരി0ദ ജനവിഭാഗ
6ൾ8്
തിക<ും
വ>ത>സ്തവും
സമ0ഗവുമായ
മാനസികാേരാഗ> സംവിധാനം
നൽകുCതിന് േവDി 2008
ൽ ന!ുെട Hാപകൻ Kിനി8ൽ ഡയറNർ േഡാ. മേനാജ്
കുമാറിെQ മനRിൽ ജനി<

t-U-m. a-t-\-m-P-vI-pa-mÀ
Ø-m-]-I U-b-dÎÀ-,
F-w-l-m-ä-v
ഒരു ആശയം, മെWാരു േപരിൽ
െചറിയ ഒരു Kിനി8ിൽ നിC്
തുട6ിയ ഈ സംരംഭം 2010
ൽ െമQൽ െഹൽ*് ആക്ഷൻ
0ട\് എC േപരിൽ എ*ി നിൽ8ുCു. നിലവിെല ആHാനം
േകാഴിേ8ാട് ചാല_ുറ*ാണ് .

ഒക>ുേപഷണൽ
െതറാ_ി\്,
േഡാNർമാർ,
ൈസക>ാ0ടി\ുകൾ എCിവർ ഉൾെ_ടുC ഒരു
വലിയ ടീം 0പവർ*ി8ുCു.
മാനസികാേരാഗ>
േമഖലയിൽ
െപാതുവായി നൽകുC ൈവദ>ശാസ്0തപരമായ ചികിgയിൽ
മാWം വരു*ുക, മാനസികേരാഗ
ചികിgയ്8ും മാേനജ്െമQിനും കൂടുതൽ സമ0ഗമായ സമീപനമുh ഒരു േസവനം വാiാനം
െചjുക എCിവയാണ് 0പധാന
ലk>ം.
ന!ുേടതുേപാലുh
വികസlര രാജ>*്, മാനസികാേരാഗ> േസവനം ആവശ>മുh
ആളുകളും
പരിചരണം
നൽകാൻ ആവശ>മായ െ0പാ
ഫഷണലുകളുെട
എnവും
ത!ിലുh അനുപാതം വളെര
വലുതാണ്. ഇ8ാരണ*ാൽ,
ന!ുേടതുേപാലുh
താഴ്C,
ഇട*രം വരുമാനമുh രാജ>6ളിൽ മാനസികാേരാഗ> 0പശ്ന6ളുh 20% ആളുകൾ8്
മാ0തേമ ഉചിതമായ ചികിg
ലഭി8ുകയുhൂ എCും കണ8ാ8െ_ടുCു. ഇതിെന ചികി
gാ വിടവ് എC് വിളി8ുCു.
അതിനാൽ മാനസിക േരാഗെ*8ുറി<്
സമൂഹ*ിൽ
നിലനിൽ8ുC െതWിqാരണകളും മാWിനിർ*ലുകളും ലഘൂകരി8ുCതിനിടയിൽ ഈ വിടവ്
കൂടി കുറയ്8ുCതിന് എംഹാW്
വികസി_ിെ<ടു* ഈ മാതൃക
അത>ാവശ>മായിരുCു.
ക!>ൂണിWി പtാളികളുമായി
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ഇC് എംഹാWിെQ Kിനി8ൽ
പാനലിൽ പരിശീലനം ലഭി<
മാനസികാേരാഗ> 0പവർ*കർ,
Kിനി8ൽ ൈസേ8ാളജി\ുകൾ, േസാഷ>ൽ വർ8ർമാർ,

സഹകരി<് വീടുകൾ8് സമീപമുh
മാനസികേരാഗമുh
ആളുകൾ8് നu നിലവാരവും
സമ0ഗവുമായ പരിചരണം നൽകിയാണ് എംഹാW് ഈ 0പശ്നം

F-wl-m-ä-n-s-â N-m-e-¸-p-d-s-¯ H-m-^-o-k-v
പലതരം
േജാലികൾ
െചjാൻ ആദ>ം പരിശീലനം ലഭി8ാ* ആളുകൾ
അ6െന െചjാൻ കഴിയുC ആളുകളുെട േമൽേനാ~*ിൽ, ഇ*രം ടാസ്8ുകൾ നിർവഹി8ുCതാണ്
ടാസ്ക് ഷിഫ്Wിംഗ്. ഇതിെQ
ഫലമായി കൂടുതൽ ആളുകൾ8് ഉചിതമായ സമയ*് അവരുെട വീടുകൾ8്
സമീപം േവD പരിചരണം
ലഭി8ുCു
പരിഹരി<ത്.
േലാകാേരാഗ> സംഘടന ശു
പാർശ െചjുC പരിചരണ*ിെQ ഒരു മാതൃക ടാസ്ക്
െഷയറിംഗ് / ഷിഫ്Wിംഗ് എC
േപരിൽ എംഹാW് സlീകരി<ു.
മാനസികേരാഗ ചികിg8്
മരുC് ചികിg മാ0തം മതിയാ
വിെuC് എംഹാW് മനRിലാ8ുCു. മരുCു ഉപേയാഗി<് േരാഗലkണ6െള ചികിgി8ുCതിന_ുറം പരിഗണിേ8D പല
ഘടക6ളുമുD് - കുടുംബ സാഹചര>ം, സാx*ിക സുരk,
സാമൂഹ> സാഹചര>ം, വരുമാന
മാർഗ6ൾ മുതലായവ. അതുെകാD് തെC മാനസികാേരാഗ> ചികിg ആേരാഗ> വിദ്ഗ്ധര8ാൾ അതത് 0പേദശെ*
സCq സംഘടനകളും, വ>yികളും ഏെWടുേ8DതുD്.
സCq0പവർ*കർ8്
ആവശ>മായ
പരിശീലനവും
മാർ{നിർേ|ശവും
പി}ുണയും എംഹാW്
നൽകുCു,
അതുേപാെല തെC േരാഗികൾ8ും
കുടുംബ6ൾ8ും

മരുC് െതറാ_ി, ൈസേ8ാെതറാ_ി, സാമൂഹികവുംമനശാസ്0തപരവുമായ പുനരധിവാസം
മുതലായ െ0പാഫഷണൽ േസവന6ൾ േനരി~് നൽകുCു.
സേ}ാഷകരെമCു
പറയ
െ~, േകരള*ിെല 8 ജിuകളി
ലായി 40ൽ_രം Kിനി8ുകൾ
ഉD്, ഇതിൽ ആയിര*ിലധികം
സCq0പവർ*കരും
4000ൽ_രം േരാഗികളും ഉൾെ_
ടുCു. ഇവരിൽ പലരും സുഖം
0പാപി<ു കഴി•ു.
അേതാെടാ_ം
0ഫD്സ്
ഓഫ്
എംഹാW്,
\ുഡQ്സ്
ഓഫ് എംഹാW് എCീ സനCq
സംഘ6ളും എംഹാWിെനാെടാ_ം 0പവർ*ി<ുവരുCു.
എCാലും, മാനസികാേരാഗ>
സംരkണം എC ആശയ*ിന് പുതിയ അർƒ6ളും മാന6ളും നൽകുക എC ലk>ം
ൈകവരി8ാനുh
0ശമ6ൾ
ന!ൾ തുടരുകയാണ്.

12 വർഷ6ൾ പിCി~ിരി8ുCു,
6െളയും
ഞ6ളുെട
ടീമിെനയും
കുറി<് ഞ6ൾ അഭിമാനി
8ുCു, ഒ_ം ഞ6ൾ സl
പ്നം കDതിലും കൂടുതൽ
യാ0ത െചയ്തി~ുD്
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േറാണ ൈവറസ് മൂലം വീ~ിലകെ_~േ_ാൾ ആണ് ന!ുെട
േkമ*ിനായി കലകൾ8ുh പt് വ>yമായത് .
0പതിസ„ിയുെടയും ഒWെ_ടലിെQയും ഈ
ിനി
കാലഘ~*ിൽ, നാം ആ0ഗഹി<ാലും ഇെu- പ!ിനി
tിലും ന!ുെട ജീവിത*ിൽ കലകൾ8ുh രാമചന്)ദൻ
പt് കൂടുതൽ 0പാധാന>ം അർഹി8ുCു.
എെQ അ! പ…ിനി,15 വർഷ*ിലധികം
ഇടേവളയ്8് േശഷം ചി0തകലേയാടുh ഇ‡ം പുനരുˆീവി_ി<ു.
മി8 0പഭാത6ളും വാ~ർ കളർ സൃ‡ികൾ8ായി അവർ െചലവഴി<ു, കൂടാെത, kണികമായ സേ}ാഷ6ൾ ദുഷ്കരമായ
സാഹചര>6ളിൽ േപാലും കലകളുെട കൂ~ായ ആവിഷ്കാര*ിലൂെട ൈകവരുCുെവC് കെD*ി.
തെQ കല വിW
വരുമാനം ചാരിWി 0പവർ*ന6ൾ8ു സംഭാവന െചjണെമC
നിർേദശ*ിെQ രൂപ*ിലാണ് കൂടുതൽ 0പേചാ ദനം ലഭി<ത്.
ഒരു സുഹൃ*് വഴിയാണ് ഞാൻ എംഹാWിെന പWി അറിയുCത്. എെQ 'അ! േകാഴിേ8ാട് സlേദശിയാണ് . അവരുെട
ജ‹നാ~ിൽ എ}് െചയ്താലും അത് അവരുെട ഹൃദയ*ിൽ
ഒരു Hാനം പിടി8ും.
എംഹാWിെQ 0പവർ*ന6ൾ വായി<റി•േ_ാൾ, കല ഒരു ചികിgാമാധ>മെമC ഞ6ളുെട
വിശlാസെ* ശyിെ_ടു*ി, അ!യുെട കലയിലൂെട എംഹാWിെന പി}ുണ8ാനുh തീരുമാനം വളെര എളു_മാ8ി.

- അനുപമ രാമചന്)ദൻ

പ!ിനി രാചന്)ദെ, ചി)ത.െള കുറി3 കൂടുതൽ അറിയാൻ സ;ർശി>ുക

{-^³-U-vk-v H-m-^-v F-w-l-m-ä-n-s-â a-o-ä-n-wK-v
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ഉണർCിരി8ുC മനR്

ഏ

താD്
പ*ുവർഷേ*ാളമായി
നേ!ാെടാ_ം 0പവർ*ി8ുCവരുമായി ഒരു 0പസിqീകരണ*ിലൂെട
സംവദി8ുവാൻ
0ശമി<ുെകാDിരി8ുകയാണ്. വളെര 0പതിസ„ികളിലൂെട ന!ുെട ഈ
Hാപനം കടCു േപായി~ുെDtിലും അവെയാെ8 തരണംെചjുവാൻ സമാനചി}ാഗതി8ാരായ അഭ>ുദയകാംkികൾ അളവW് സഹായി<ി~ുD്. എം ഹാWിെQ അHിതlം നിലെകാhുCത്
സാമൂഹ>0പതിബ„തയിലാണ്.
അ6ിെനയാെണtിലും ഈ കൂ~ായ0പവർ*ന6െള_Wി
അഭ>ുദയകാംkികളുമായി േവDേപാെല ആശയവിനിമയം നട*ുവാൻ യഥാസമയം കഴി•ിരുCിu. ഇ0പാവശ>ം യുവാ8ളായ 0പവർ*കരുെട കൂ~ായ ഉദ>മ*ാൽ ന!ുെട ഈ സംവാദം
കൂടുതൽ കാര>kമായി നി6ളുമായി മുട6ാെത
പtുെവ8ാൻ സാധി8ുക എC അ•ുതം 0പാവർ*ികമാ8ാൻ കഴിയുെമC് തെC 0പത>ാശി8ുCു.
േകാവിഡ് മഹാമാരി മൂലം േലാകെ*6ുമുh അനിŽിതതlം അ•ാം മാസം പിCിടുC
ഈ സമയ*് മെWuാവേരയും േപാെല നമു8ും
നിലനി•് തെCയാണ് 0പാധാന>മർഹി8ുCത്
എCാണ് മനRിലാ8ുCത്.
േകാവിഡ് മൂലമുh സxൂർn അട<ിഅട<ിടലിെQ
ടലും, തുടർCുh ഭാഗികമായ തുറ8ലും,
നാളുകളിൽ േപാലും
അതിനു േശഷമുh
ന!ുെട
ഞ6ളുെട
0പവർസംരkണ*ിൽ
*നരീതികളിൽ പല
ഉh േരാഗികളുേടയും
സാരമായ മാW6ളും
അവരുെട
വ രു േ * D ത ാ യ ി
കുടുംബ6ളുേടയും
വ C ി ~ു െ D t ി ലു ം
ചികിgയിലും
ന!ുെട സംരkണ*ിലുh
േരാഗികപരിചരണ*ിലും
ളുേടയും
അവരുെട
തിക•
കുടുംബ6ളുേടയും
ആ…ാർƒതേയാെട
ചികിgയിലും പരിചേസവനം തുടരുവാൻ
രണ*ിലും തിക•
സാധി<ി~ുെDCുhത് ആ…ാർƒതേയാെട
ചാരിതാർƒ>ം
േസവനം തുടരുവാൻ
നല്കുCതാണ്
സ ാ ധ ി < ി ~ു െ D Cു hത് ചാരിതാർƒ>ം
നല്കുCതാണ്. ഇത്
സാധ>മായി~ുhത് Kിനി8ുകളിെല സCq 0പവർ*കരുെട നിRീമമായ സഹകരണം െകാD്
മാ0തമാണ്.
അട<ിടലിെQ
ആദ>നാളുകളിൽ
ഞ6ളുെട 0പവർ*കർ8് യാ0തെചjുCതിനും അതുെകാD് തെC Kിനി8ുകളിൽ എ*ുCതിനും സാധി8ുമായിരുCിu. െമാൈബൽ
േഫാണിലൂെടയും, ഇQർെനW് സൗകര>6ളിലൂെടയും മാ0തമായി േസവനം നൽകൽ ചുരുേ8DിവC ഈ സമയ*ുേപാലും േരാഗികളുമായി
നിര}രം ബ„െ_~് േരാഗികൾ8് കഴിവതും
Kിനി8ിൽ േപാലും എ*ാെത തെC ആവശ>മായ േസവനം നൽകാൻ സാധി<ിരുCു.
0പാേദശികമായ സCq0പവർ*കർ േരാഗികൾ8ാവശ>മായ മരുCുകൾ തടRം കൂടാെത
വീടുകളിെല*ി<ും അവരുെട മാനസികാേരാഗ>ം വിശകലനം െചയ്തും സ്തുത>ർഹമായ േസവനമാണ് കാഴ്ചെവ<ത്.
കഴി• കുറ<ു ദിവസ6ളിലായി കൂടുതൽ
ഇളവുകൾ നിലവിൽ വCേതാെട Kിനി8ുകളിെലയും, േകാഴിേ8ാടുh െസQർ േഫാർ ൈസേ8ാെതറാ_ിയിെലയും, േനരി~ുh േസവന6ൾ
പുനരാരംഭി<ി~ുD്.
േകാവിഡ് േരാഗാവHയുെട ആദ>ദിന6ളിൽ
നിലവിെല േരാഗികളുെട സംരkണ*ിേനാ,
ജന6ളിൽ െമാ*മായി വ>ാപി< ഭീതിെയ*ുടർCുh മാനസിക 0പശ്ന6ളിേലാ, കൂടുതൽ
ഇടെപേടDെതC ഒരു ആശt ഞ6ൾ8ുDാെയtിലും മാനസികമായി കൂടുതൽ ദുർബലരായ ന!ുെട േരാഗികളിൽ തെC 0ശqേകന്0ദീകരി<് മുേCാ~് നീ6ുകതെCയാണ് ഉDായത്.
ഞ6ൾ ൈകെ8ാD ഈ തീരുമാന*ിെQ
അന}രഫലം കാലം െതളിയി8െ~.
ഈ
പരീkണകാല*്
0ഫQ്സ്
ഓഫ്
എംഹാW് (FoMHAT) ധനസമാഹരണ*ിലൂെടയും,
ഇQർെനWിലൂെട ജന6ളിൽ മാനസികാേരാഗ>െ*8ുറി<ുh
േബാധവൽ8രണ*ിലൂെടയും
നിŽയദാർഢ>േ*ാെട, െക~ുറ_ുh
0പവർ*ന6ളാണ് കാഴ്ചവ<ി~ുhത്. 0ഫQ്സ്
ഓഫ് എം ഹാWിേQയും വളർCുവരുC \ുഡQ്സ് ഓഫ് എം ഹാW് എC സംഘടയുേടയും
കൂ~ായ 0പവർ*ന ഫലമാണ് ഈ ന>ൂസ് െലWർ
വാർ*8ുറി_്. ഇതിെQ 0പവർ*കെര അഭിന“ി8ുCേതാെടാ_ം വായന8ാേരാടും ഞാൻ
കടെ_~ിരി8ുCു
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േലാ

ക * ി െ ല
ഏWവും വലിയ
ജനാധിപത> രാജ>മായ ഇ}>യിൽ സമതlനിലയുെട
കാര>*ിൽ സ്0തീകൾ സുരkിതമാേണാ എC് ചി}ി<ാൽ 'അu'
എC് തെCയാണ് ഉ*രം. ഇCെ* സാമൂഹിക സാഹചര>*ിൽ
വിദ>ാഭ>ാസപരമായും
ഉേദ>ാഗതല*ിലും സ്0തീകളുെട എnം ദിനം
0പതി വർധി8ുCുെDtിലും പുരുഷെQ നയവും, രീതിയുമനുസരി<ു
തെCയാണ് ന!ുെട സാമൂഹികാവH മുേxാ~ു േപാകുCത്. .

വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ തുട6ിയ സാധാരണ മാനസിക
േരാഗ6ൾ
ഉDാകാനുh
സാധ>ത പുരുഷ‹ാേര8ാൾ
ഇര~ിയാണ് സ്0തീകൾ8്
ഇCെ* സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ
ചുWുപാടുകൾ,
അസlHമായ കുടുംബാ}രീkം,
ആേരാഗ>കരമuാ* േജാലി സാഹചര>ം തുട6ിയവ സ്0തീകളുെട
മാനസിക ആേരാഗ>െ* 0പതികൂലമായി
ബാധിേ<8ാം.
ബാല>ം,
കൗമാരം, യൗ˜നം, വാർധക>ം എCീ
ഘ~6ളിൽ സ്0തീകൾ േനരിടുC ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആേരാഗ>
0പശ്ന6ൾ നിരവധിയാണ്.
ഗൗരവതരമായ മാനസികേരാഗ6ൾ പലതും, കൗമാര6ളിൽ ആരം-

ഭി<്
0പായപൂർ*ിയാകുേxാൾ
പലേ_ാഴും ശരിയായ മാനസിക
Team
Members
ആവർ*നപരമാണ്; േരാഗസlഭാേരാഗം തിരി<റിയെ_ടാെത േപാേയ
വമുhതായി പരിണമി8ാൻ സാധ>8ാം. ഇനി മനRിെന ബാധി<
{ioaXn
tkmW
sI.\mcmbW³
തയുമുD്. അതിനാൽ ഗർഭാവH,
േരാഗമായി
തിരി<റി•ാലും
0പസവം,
കു•ിെന
വളർ*ൽ
ചികിgാ സംവിധാന6ളുെട അപko\nbÀ
I¬kÄ«âv
തുട6ിയ ഘ~6ളിൽ േരാഗ*ിന്
ര>ാപ്തതയും, \ിšയും കാരണം
{ioaXn \_ne
വിേധയരാകാനുh
സാധ>ത വളെര
പലരും പൂജ, മന്0തവാദം, ആൾ
കൂടുതലാണ്
. ഉേ‹ഷ8ുറവ്
, േജാലി
ൈദവ6ൾ തുട6ിയതിേല8് തിtImÀUnt\äÀ
/ skt¡mfPnÌv
െചjാനുh
താത്പര>മിuായ്മ,
രിയുകയാണ് െചjാറ്.
{ioaXn j_m\
ജീവിത ൈനരാശ>ം,
സlയം േമാശമാഇവിെട ഒരു മാWം അനിവാര>മാെണC േതാCൽ,
കുടുംബ*ിണ്. ന!ൾ സ്0തീകൾ ഇനിെയtിലും
sskt¡mfPnÌv
ലും സുഹൃ*ു8ൾ8ും
0പതിസ„ികളിൽ സl}ം ജീവിcay
ഇടയിലുh {ioaXn
ഒWെ_ടൽ,
ത*ിെQ താളം െതWാെത
ആ…ഹത>ചി}, മWു- FÃm hym-gm-gv-Nbpw മുേxാ~് െകാDുേപാകാൻ
sskt¡mfPnÌv
hവെര
അഭിമുഖീതjാറാേകDതെu? എം.
കരി8ാനുh
മടി,
cm-hn-se 9.00 a-Wn ഹാWിെQ സ്0തീകൾ8ാഭയം, ഉറ88ുറവ്
യുh
മാനസികാേരാഗ>
ap-XÂ ssh-Io-«v
തുട6ിയവ അനുKിനി8് ഇതിനുേവDിയാഭവി8ുC
സ്0തീണ് 0പവർ*ി8ുCത്.
5 a-Wn hsc
നി6ളുെട
മനRിെല
കളും
സമൂഹ*ിൽ
പറയാനുh
കാര>6െള
ഏെറയാണ്. എCാൽ
kമേയാെട
േകൾ8ാനും,
പലേ_ാഴുമിത്
വിഷാമനRിലാ8ിെയടു8ുC കാര>6ദേരാഗ*ിെQേയാ,
ഉത്കെള അതിെQ ശരിയായ രീതിയിൽ
ണ്ഠാേരാഗ*ിെQേയാ ലkണ6ഉൾെ8ാhാൻ സഹായി8ാനും,
ളാവാം. കൂടാെത ദാxത>-ൈലംഗിക
പരിഹരിേ8Dവെയ പരിഹരി<് മുകുടുംബപരമായ അസlാരസ>6ൾ
േxാ~ു േപാകാനും നി6ൾ8ിവിെട
തുട6ിയവയും മാനസിക സ!ർഅവസരമുD്.
|*ിന്
കാരണമാകാറുD്.
നി6ളുെട 0പശ്ന6െള ശാഇെതuാം ചിലേ_ാൾ ശാരീരികമായ
സ്0തീയമായ രീതിയിൽ അപ0ഗഅസlHതയും േവദനയും, ശlാസ
ഥി<് പരിഹാര 0പ0കിയയിൽ പtു
സംബ„മായ 0പ ശ്ന6ൾ, ഹൃദയേചരാൻ പരിശീലനം ലഭി< ഒരു
മിടി_ിെല ഏWകുറ<ിൽ തുട6ിയ
കൂ~ം മാനസിക ആേരാഗ> വിദ്ഗധർ
രൂപ*ിലും 0പകടമാകും.
ഇവിെട നി6േളാെടാ_മുD്.
ഈ
ശാരീരിക
അസlHത
കൾ8്
ചികിg
േതടുേxാൾ

kpµc-ao Po-hnXw...
ലk്മി ശിവകുമാർ

എ

െQ ജീവിത*ിൽ ഞാൻ
എ േ C ാ ടു ത െ C യു ം
എനി8് ചുWുമുhവേരാടും സംഘർഷ*ിലായിരുC ഒരു
കാലഘ~മുDായിരുCു.
ജീവിതം
എെC എേ6ാ~ാണ് നയി8ുCത് എC് എനി8് ഒരു രൂപവുമുDായിരുCിu. ചിലേ_ാൾ ഞാൻ
വളെര സേ}ാഷവതിയായിരുCു.
മWു ചിലേ_ാൾ ഞാൻ ഒരുപാടു
കര•ു.
േഡാNർ
പറ•ു
എനി8് 'ൈബേപാളാർ ഡിസ്ഓർഡർ' ആണ് എC്.
എെQ കു~ി8ാലവും, ഞാൻ
വളർCു വC സാഹചര>വും വളെര
സാധാരണമായിരുCു. േകാേളജിൽ
നിCും ഡി0ഗി പൂർ*ിയാ8ിയ
ഉടൻ എെQ വിവാഹം കഴി•ു.
വർഷ6ൾ പിCി~ു, ഞാൻ രDു
കു~ികളുെട അ!യായി. എuാം
ഭംഗിയായി
േപാകുCു
എCു
േതാCിയ സമയം. െപെ~Cാണ്
എനി8് എെQ ദിവസ6ളിൽ ഒരു
ആവർ*ന വിരസത അനുഭവെ_~ു തുട6ിയത്. ആദ>ം എെQയുhിൽ
െചറിെയാരു
വിറയൽ
അനുഭവെ_ടാൻ തുട6ി. ദിവസംെചuുേതാറും അതിനു ശyി കൂടി
വCു. ഉറ8മിuാ* രാ0തികളായിരുCു പിCീട്. ഒരു സുഹൃ*്
േചാദി<ു എനി8് ഏെ}tിലും
വിഷമം ഉേDാ എC്. പേk എെQ
അവH പറ•ു ധരി_ി8ാൻ
അറിയാ*തുെകാDു
ഞാൻ
ഒCുമിu എC് മാ0തം പറ•ു. വിഷാദ*ിെQ കുറ<ു ദിവസ6ൾ8ു
േശഷം എെQ മനRാെക ൈകവി~ു
േപായിരുCു. എനി8് മരുCുകൾ
തCു തുട6ി. അ6ിെന ആ ഘ~ം
ഒരു വിധ*ിൽ അവസാനി<ു.
രDു വർഷ6ൾ8ു േശഷം
വീDും
െനഗWീവ്
ചി}കളുെട
ഒരു കാർേമഘം എെQയുhിൽ
രൂപം െകാDു. വീDും എനി8്
ഒരു
എ_ിേസാഡ്
േനരിേടDി
വCു. ഓേരാ ദിവസവും ഞാൻ
അതിജീവി<ത് എെQ സ്േനഹധനരായ
കുടുംബാംഗ6ളുെട
ശു0ശൂഷ െകാDായിരുCു. പല ദിവസ6െള കുറി<ും എനി8് ഒCും
ഓർ!യിu.
എെQ
േ0കാണിക്
എ_ിേസാഡുകൾ നിŽിത കാലയളവിൽ തിരി<ു വCുെകാDിരുCു.

ആദ>ം ഞാൻ െചയ്തത്
ജീവിതെ* ഒരു സമയ*് ഒരു ദിവസം എC
രീതിൽ എടു8ുക എCതാണ്. ഭൂതകാലെ*കുറി<ുh നിരാശയും ഭാവിെയ8ുറി< ഉത്കണ്ഠയും
ഇuാെത ജീവി8ുക.

ഒരി8ൽ േഡാNർ പറ•ു ഞാൻ
ഒരു
േജാലി
കDുപിടി8ുCത്
നCായിരി8ും എC്. അ6ിെന
ഞാൻ ഒരു ഇQീരിയർ ഡിൈസനിങ്
േകാഴ്സ് പഠി8ുവാൻ േചർCു.
എനി8് നെuാരു Hാപന*ിൽ
േജാലിയും കി~ി. ഞാൻ അവിെട
അ•ു വർഷം േജാലി െചയ്തു.
എെQ
ജീവിത*ിൽ
വളെര
സേ}ാഷം നിറ• ദിവസ6ളായിരുCു അവ. വീ~ിൽ നിC് ഒWയ്8്
പുറെമ ഇറ6ാൻ തുട6ിയേ_ാൾ
എെQ ആ…വിശlാസം വർqി<ു.
എനി8് പുതിയ സുഹൃ*ു8െള
കി~ി. ഒരു വ>yി എC നിലയിൽ
ഞാൻ വളരുകയായിരുCു. സlയം
തീരുമാന6ൾ എടു8ാൻ എനി8്
സാധി<ു. എനി8് ചുWും ഉhവരുെട ജീവിതം എ6ിെനയാെണCും
ഞാൻ മനRിലാ8ി.
അ6ിെന ഒരു സമയ*ാണ്
എെQ അ–ന് ഒരു വാഹനാപകടം
ഉDാകുCത്. അ–െQ ഒ_മിരി8ാൻ ഞാൻ േജാലിയിൽ നിCും
കുേറ ദിവസം ലീവ് എടു*ു അത്
ബുqിമു~ായേ_ാൾ
എനി8്
േജാലി രാജിേവ8DിവCു. ഈ
സംഭവ6ൾ എെQ ജീവിത*ിൽ
ഒരു വഴി*ിരിവായിരുCു. എെC
പരിചരി< ആളുകൾ8് ഇേ_ാൾ
എെQ സഹായം ആവശ>മാെണC് ഞാൻ തിരി<റി•ു. എെQ
അ–നും അ!യ്8ും 0പായമായി.
അതുേപാെല തെC, എെQ ഭർ*ാവും കു~ികളും എെQ േരാഗാവHയിൽ ഏെറ ബുqിമു~ിയി~ുD്. ജീവിതം സl}ം നിലയിൽ
തിരി<ുപിടി8ണം എCത് എനി8്
ഒരു ആവശ>മായി. അേ_ാഴാണ്
ഞാൻ വായി8ാറുh പുസ്തക6ളിൽ മാനസികാേരാഗ>െ*8ുറി<ുh േലഖന6ളും മWും എെQ
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0ശqയിൽെ_~ത്. എെQ അവHയ്8ു സമാനമായ കഥകളും, ഓേരാ
ദിവസവും എ6ിെന േപാസിWീവ് ആ8ാം എCുെമuാം ഞാൻ
വായി<ു. അവ സl}ം ജീവിത*ിൽ
ഉപേയാഗി8ുവാൻ ഞാൻ 0ശമം
തുട6ി.
ഞാൻ ഒേരാ ദിവസെ*യും
കുറി<് ഒരു ഡയറി എഴുതി തുട6ി.
അതുവഴി എെQ ചി}കെള മനRിൽ നിC് ഇറ8ി െവയ്8ുവാൻ
എനി8ു സാധി<ു. 0കേമണ ഞാൻ
കൂടുതൽ നu കാര>6ൾ 0ശqി8ുവാനും എഴുതുവാനും തുട6ി.
രDാമതായി ഞാൻ എനി8്
കി~ിയ സൗഭാഗ>6ളിൽ 0ശqി8ുവാൻ പഠി<ു. അനാവശ> ചി}കളുെട ചുഴിയിൽെ_~് നാം മറ8ുC
കാര>മാണത്. എെQ മാതാപിതാ8ൾ, എെQ ഭർ*ാവ്, അേ|ഹ*ിെQ കുടുംബം, എെQ കു~ികൾ,
അ6ിെന എെC ഞാനാ8ിയ
എuാ*ിേനാടും
ഞാൻ
കൃത—ത 0പകടി_ി<ു തുട6ി.
ഞാൻ പഠി< മെWാരു കാര>ം
ന!ൾ എ0തേ*ാളം 'െയസ്' എCു
പറയുCു, അതുേപാെല തെC
ആവശ>ഘ~*ിൽ 'േനാ്' എC്
പറയാനും പഠി8ണം. ന!ുെട
മാനസിക പിരിമുറ8ും കുറയ്8ുവാൻ അത് വളെര ആവശ>മാണ്.
കൂടാെത ഒരു സഹായം േചാദി8ുവാൻ ഒരി8ലും മടി8രുത്.
ഇവെയuാം ഞാൻ ഒWദിവസം
െകാD് 0പാവർ*ികമാ8ിയവയu. ഒരു നu മാനസിക ആേരാഗ>നിലയിേല8് തിരി<ുവരാൻ എനി8്
വർഷ6ൾ തെC േവDിവCു.
അതുെകാD് kമേയാെട നuതു
തെC സംഭവി8ും എC ഉറ< വിശlാസ*ിൽ ജീവി8ുക. ഞാൻ
എെQ അവHെയ8ുറി<് േബാധവതിയാണ്. മെWാരു എ_ിേസാഡ്
വരാം, വരാതിരി8ാം. പേk ഞാൻ
അതിെന8ുറി<് ഉത്കണ്ഠെ_ടുCിu.
രDു വർഷം മുxാണ് ഞാൻ
'0ഫQ്സ് ഓഫ് എംഹാW്' െQ ഭാഗമാകുCത്. എെQ േരാഗെ*8ുറി<് കൂടുതൽ മനRിലാ8ുവാനും
അതിെന ചുWി_Wിയുh െതWിqാരണ6ൾ ഒഴിവാ8ാനും എംഹാW്
എെC സഹായി<ു. ന!ു8ു കി~ിയി~ുh ഈ ജീവിതം, കഴി•
േപായതിെന8ുറി<് വിഷമി8ാെത,
ഓേരാ നിമിഷവും സു“രമാ8ുവാൻ ന!ു8് 0ശമി8ാം.
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ല_ുറം ജിuയിെല തിരൂർ താലൂ8ിൽ 16.04 ചതുര0ശ കിേലാമീWർ വിസ്തീർnമുh ഒരു
പ•ായ*ാണ് തല8ാട്. ജനസംഖ>
അxതിനായിരം വരും. തിരുCാവായ,
വളവCൂർ, െവ~ം, തൃ_േ6ാട് മംഗലം,
തിരൂർ,
െചറിയമുDം
തുട6ിയ
പ•ായ*ുകളും മുനിസി_ാലിWികളും
അതിരി~ ഈ 0പേദശ*് പാലിേയWീവ്
0പവർ*ന6ൾ ഏെറ സജീവമാണ്.
തിരൂർ െടൗൺഷി_ിൽ പി.പി.അ6ാടി
ൈബപാസ് േറാഡിൽ നിC് അകെല
കDംകുളം
എCHലെ*
നാല്
െബഡ്റൂം െക~ിട*ിലാണ് െകയർ
പാലിേയWീവ് െസQറും ക്ളിനി8ും
േഹാംെകയറും 0പവർ*ി8ുCത്.
2015ൽ 0പവർ*നം കുറി< െസQർ
ഇC് തിരി•ുേനാ8ുേxാൾ സ്േനഹസാ}lന രംഗ*് ഏെറ മുCിലാണ്.
അത് സമീപ0പേദശ6ളിെല8ൂെട 0പതീkയായി വളർCു െകാDിരി8ുCു.
കഴി• 11 വർഷമായി േവറി~ വഴിയിലൂെട േകരള*ിെല മാനസികാേരാഗ> രംഗ*് നിസ്തുല േസവനം നട*ിെകാDിരി8ുC 'എംഹാWുമായി'
ൈകേകാർ*് 0പവർ*നം മാനസിക
0പശ്ന6ളും
ചി*
േരാഗ6ളും
െകാD് ക‡െ_ടുC സഹജീവികളിേല8ുകൂടി വിപുലെ_ടു*ിയത് ഏെറ
žാഘനീയമാണ്.
യാെതാരു 0പതിഫലവും ആ0ഗഹി8ാെത, മാനുഷിക േസവനം ഉ*രവാദി*മായി കരുതി ഇറ6ി*ിരി<
ഏതാനും മനുഷ>സ്േനഹികളാണ് െസQറിെQ ചാലകശyി. ഇെതാരു നിŸവി¡വമാണ്. സlാർƒവിചാര6ൾ
തീDാെത അന>രുെട ക‡തകളിൽ
അവരുെട ൈക*ാ6ായി 0പവർ*ി8ാൻ മുCി~ിറ6ുC കുേറേപർ.

തുട>ം ഒരു വാടകവDി
മാനുഷിക0പവർ*നം
ഉ*രവാദി*മായി ഏെWടു* തല8ാെ~
ഏതാനും
മനുഷ>സ്േനഹികൾ
തിരൂരിെല കാരുണ>യുെട പാലിേയWീവ്
േസവന 0പവർ*ന6ളിൽ ആകൃ‡രായി അവേരാെടാ_ം േചർCു. 2015
ജൂണിലായിരുCു അത്. ആഴ്ചയിൽ
ഒരു േഹാം െകയർ. േരാഗികളുമായി
ഇടപഴകുകയും അവരുെട ൈദന>തയും 0പശ്ന6ളും േനരി~് കാണുകയും
െചയ്തേ_ാൾ ഈ രംഗ*് കൂടുതൽ
ഇടെപടലുകൾ
ആവശ>മാെണC്
േബാധ>മായ അവർ ഒരു വാൻ വാടകയ്
െ8ടു*് മുൻപരിചയം െവ<ുെകാD്
സl}ം 0ഗാമമായ തല8ാട് പാലിേയWീവ് 0പവർ*നം ആരംഭി<ു. വDി8്
ദിവസം ആയിരംരൂപ വാടക.
നാേലാ അേ•ാ േഹാംെകയറുകൾ
നട*ി8ഴി•േ_ാൾ
സാx*ികതയുെട െഞരു8ം അവെര 0പയാസെ_ടു*ാൻ തുട6ി. നിർ|നെരാ
ഇട*ര8ാെരാ ആയ േരാഗികൾ,
ത6ളുെട 0പവർ*ന6ളാെണtിൽ
ഒ~ും ലാേഭഛയിuാ*തും. തുട8*ിേല പാലിേയWീവ് 0പവർ*ന രംഗ*ുh ബീരാൻ പറ•ു: 'പാറ_ുറ*്
ബാവഹാജിെയC െപൗര0പമുഖൻ ഒരു
വDി സംഭാവന നല്കാൻ തയാറായി
(ഇേ_ാഴെ* 0പസിഡD്). ഓംനി.
എസി ഉDായിരുCിu, എCിരുCാലും സl}മാെയാരു വാൻ കി~ിയേതാെട ഞ6ളുെട 0പവർ*ന6ൾ8്
ദിശാേബാധം ൈകവCു. ഒCര വർഷേ*ാളം അേതാടി. അ•ാം വർഷ*ിൽ എ*ിനിൽ8ുേxാൾ ഇേ_ാൾ
ഞ6ൾ8് മൂC് വാനുകൾ സl}മായുD്.'

Eിനി>ിെല ചികിG
700ഓളം േരാഗികൾ പലയവസര6ളിലായി െറജി\ർ െചയ്തി~ുD്.
േകൻസറും വൃ8േരാഗവും ബാധി<വർ, സ്േ0ടാ8ുDായവർ, ചലനേശഷി
ന‡െ_~വർ തുട6ിയവർ ഇതിലുൾെ_ടുCു. നിലവിൽ സുമാർ 250 േരാഗികളുD്. നിത>വും രD് ഗൃഹസ“ർശന6ൾ. 15 ഓളം വീടുകളിൽ ഇ0പകാരം
സ“ർശനം നട*ാൻ സാധി8ുCു.
േനരി~് Kിനി8ിൽ വരുCവരുമുD്.
േനഴ്സ് സുമി0ത അറിയി<ു.

കുമാർ, േഡാNർ രാേജഷ് (ൈസക>ാ0ടി
കൺസൾ~Qറ്) എCിവർ നൽകുC
ഉപേദശം േരാഗികൾ8ും Kിനി8് 0പവർ*കർ8ും ഏെറ 0പേയാജനകരമാണ്. േകാവിഡ് മഹാമാരിയുെട നിയന്0തണകാല*് േപാലും േസാഷ>ൽ
വർ8്
ഡി_ാർ~ുെമൻറ്
േമധാവി
േസാന െക.നാരായണൻ, െമഡി8ൽ
െഹൽ*് വർ8ർ സഫിയ ഇസ്മായീൽ തുട6ിയവർ കാണി< ഉദാരത
എടു*ുപറേയDതാണ്. ഈ നാളുകളിൽ ഇതുവെര േരാഗികളിuാെത Kിനി8് അട<ുപൂേ~DിവCി~ിu. Kിനി8ിെQ 0പവർ*കർ അഭിമാനപൂർ˜ം
പറ•ു.
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എംഹാTുമായി ൈകേകാർ>ുVു
കാൻസർ, കിഡ്നിേരാഗം, പkാഘാതം എCിവ ബാധി<വർ, തീർ*ും
പരസഹായം ആവശ>മായവർ തുട6ിയവെരയായിരുCു ഇതുവെര 0ശqി<ിരുCത്. അടിയ}ിര 0ശq ആവശ>െ_ടുC േവെറചില ഗുരുതര 0പശ്ന6ൾ
ഞ6ൾ8് േനരി~് മനRിലാ8ാൻ കഴി•ു. അത് സമൂഹ*ിൽനിC് ഒWെ_~് വിഷാദ േലാക*ിൽ ജീവി8ുCവരും മാനസിക േരാഗ6ളുെട പിടിയിലമർCവരുമാണ്. അവർ അനുഭവി8ുC 0പശ്ന6ൾ പുറ*റിയുCിu.
ജീവിതം സtീർണമായി*ീർC് 0പയാസെ_ടുC അ*രം മനുഷ>രും പാലിേയWീവ് 0പവർ*ന6ളുെട പരിധിയിൽ െപേടDതാണ്.
അ6െനയാണ് 2017 ജൂണിൽ േകാഴിേ8ാട് േകന്0ദമാ8ി 0പവർ*ി8ുC െമQൽ െഹൽ*് ആkൻ 0ട\ുമായി (എംഹാW്) കnിേചർCുെകാD്
0പവർ*ന6ൾ മാനസികേരാഗ േമഖലയിേല8് കൂടി വ>ാപി_ി<ത്. അതിൻ0പകാരം ൈസക>ാടിക് ഓപി.യും േഡ െകയർ െസQറും െകയർ പാലിേയWീവ്
െസQറും നിലവിൽവCു.
എuാ ബുധനാഴ്ചയും രാവിെല
9 മണി8ും ൈവകീ~് 3 മണി8ും
ഇടയ്8ാണ് ൈസക>ാ0ടിക്
Kിനി8് 0പവർ*ി8ുക. തദവസര*ിൽ
എംഹാWിെQ 0പതിനിധി േരാഗികളുമായി കൺസൾ~ിങ് നട*ുCതാണ് .
േസാന െക.നാരായണനാണ് എംഹാWിെQ ഇേ_ാഴെ* ൈസക>ാ0ടിക് Kിനി8ൽ േസാഷ>ൽ വർ8ർ.
നിലവിൽ റജി\ർ െചയ്ത 40
ൈസക>ാ0ടിക് േകസുകളുD്. റജി\ർ
െചjാെത ചികിg േതടുCവരുമുD്.
28 േപർ Hിരമായി മരുC് കഴി8ുCവരാണ്.
എuാദിവസവും േരാഗികളുെട വീടുകളിൽ െചC് ചികിg നൽകാനുh
സംവിധാനം
ഏർെ_ടു*ിയി~ുD്.
േരാഗികളുമായി ബ„െ_ടാനും, മരുCുകൾ വീടുകളിൽ എ*ി8ാനും,
ചി*0ഭമം േപാലുh അടിയ}ിര 0ശq
ആവശ>മായ
േരാഗികെള
അഡ്മിഷൻ കൂടാെതതെC ചികിgി8ാനും
ഇവിെട സംവിധാനമുD്.

ഗൃഹസ;ർശനവും
ശു)ശൂഷാരീതിയും
Kിനിഷ>ൻ അട6ിയ ടീമിെQ ഗൃഹസ“ർശനം ബുധനാഴ്ചകളിലാണ്.
മരുCുകൾ വീടുകളിൽ എ*ി<ുനൽകും. േഫാണിലൂെട നിര}ര സxർ8ം
ഉDായിരി8ും. കുWമWതും ശാസ്0തീയവുമായ പരിചരണം കി~ുCുേDാ
എC് ഉറ_ുവരു*ാനും ആവശ>മുhവർ8് െകൗൺസിലിങ് നൽകാനും
േവDിയാണിത്. എംഹാWിൽനിC് നu
സഹകരണമാണ് ഞ6ൾ8് ലഭി8ുCത്. ൈസക>ാ0ടിക് േകാഓർഡിേനWർ
സുധീര പറ•ു. േഫാണിൽ േരാഗികളുമായി ബ„െ_ടുCു, േരാഗികളുെട
ജീവിത സാഹചര>ം േചാദി<റിയുCു,
പരമാവധി സഹായ6ൾ എ*ി8ാൻ
0ശമി8ുCു.
െകയർ പാലിേയWീവ് െസQറിെQ
ൈദനംദിന 0പവർ*നരീതികൾ ഏെറ
വ>ത>സ്തമാണ്.
േസാന പറ•ു.
പുറ*ുനിC്
വീkി8ുCവർ8്
കൗതുകവും 0പേചാദനവും നൽകുC
കാഴ്ചയാണിത്. സl}ം കുടുംബാംഗ6ൾ േപാെലയാണ് അവർ േരാഗികെള
കാണുCത്. ഓേരാേരാഗികേളാടും വ>yിഗതമായ സമീപനമാണ്. െപരുമാW*ിലും ഇടപഴകുC രീതിയിലും അത്
ദൃശ>മാണ്. ആേരാടും ത6ൾ േമലാളു-

കളാെണെCാ 0പബലൻമാരാെണേCാ
വാ8ിലും 0പവർ*ിയിലും കാണി8ുകയിu. അതിനാൽ*െC േരാഗികൾ8് സഹായ6ൾ സlീകരി8ുവാൻ
സേtാചം ഉDാകുCിu. മW് േസവനHാപന6ളിൽ കാണാ*താണിത്.
േസാന ഒരനുഭവം ഓർ*ു:
മൂCുവർഷം മുൻപായിരുCു അത്.
അxത് അx*ിരD് വയR് 0പായമുh ഒരു മനുഷ>ൻ. അയാെള വളDിയർമാേരാെടാ_ം വീ~ിൽ െചCുകാണാനിടയായി. ഇരു~് തളംെക~ിനിൽ8ുC
ഒWെ_െ~ാരു മുറിയിൽ സlയം സൃ‡ി<
തടവറയിൽ ഏകാ}നായി കഴിയുകയാണയാൾ. ജടെക~ിയ താടിയും
തലമുടിയും. വർഷ6േളാളമായി
കുളി8ാറിെuC്
േതാCി കDേ_ാൾ.
അ „ ന ാ െ ണ C്
പിCീട്
മനRിcPnkväÀ sNbvX ലാ8ി.
ഭാര>
ഉ േ പ k ി <ു sskIym{SnIv
േ പ ാ യ ത ാ ണ് .
tIkpIÄ
െകൗമാര*ിൽ
പ ി ട ി െ പ ~
അ സു ഖ മ ാ ണ് .
]Xnhmbn
അC് ചികിg
തുടർCിu. വീacp¶v
~ുകാരുമായി
സം\evIs¸Sp¶hÀ
സാരി<ു േബാധ>െ_ടു*ിയേ_ാൾ
അവരുെട മേനാഭാവം
മാറി. അയാെള കുളി_ി<ു, താടിയും മുടിയും െവ~ി.
എംഹാWിെQ
ചികിgകൾ
ആരംഭി<ു. ചില പുേരാഗതികെളാെ8
കാണാൻ തുട6ിയിരുCു. തനിെയ
Kിനി8ിൽ വരാനും കാര>6ൾ സlയം
െചjാനും തുട6ിയിരുCു. ഇേ_ാൾ
ആേരാഗ>ം പെW വഷളായി കിട_ിലാണ്. േവDസമയ*് ചികിg നൽകിയിരുCുെവtിൽ ആ മനുഷ>െQ 25
വർഷം ന‡െ_ടിuായിരുCു.
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െടലി കൺസൾOിങ്
ചികിgയുെട ചില ഘ~6ളിൽ
െമഡി8ൽ
0പഫഷണലുകളുെട
േസവനം ഉറ_ുവരു*ും.
കൂടുതൽ
ഗഹനമായ പരിേശാധന ആവശ>മായി
വരുC സ“ർഭ6ൾ നിരവധിയാണ്.
എംഹാWിെQ േകാഴിേ8ാെ~ െഹഡ്
കlാർേ~ഴ്സിൽ െടലി കൺസൾ~ി6ിനുh ആധുനിക സംവിധാനമുD്.
Kിനി8ൽ ഡയറNർ േഡാ.മേനാജ്

േഡ െകയർ െസൻറർ
ഇതുകൂടാെത,
മാനസിക
ചികിgയിലുhവർ8് േവDിയുh േഡ
െകയർ െസQറും ഇവിെട 0പവർ*ി8ുCുD്. മരുCുകൾ കഴി<ത് െകാDുമാ0തം അസുഖ6ൾ മാറുCിu.
അവെര ജീവിത*ിേല8് തിരി<ുെകാDുവേരDതുD്. പലരും ഒCിനും 0പതികരി8ാെത സlയം ഉൾവലി•് മിDാതിരി8ുCവരായിരി8ും. അവെര
സlയം 0പാപ്തരാ8ണം. അവരുെട
ഓർമശyിയും 0പതികരണേശഷിയും
െമ<െ_ടു*ിെയടു8ും. വി*ുകളുെട േപര് പറയി<ും മുള_ി<ും കൃഷിെചjി_ി8ുകയും, അതുവഴി സlയം
ഉ*രവാദി*6ൾ
ഏെWടു8ാൻ
പരിശീലി_ി8ുകയും െചjുCു. മുളവCാൽ സl}ം 0പയത്ന*ിൽ ആ©ാദി8ുCത് കDി~ുD്. ചിലർ ദിവേസന
പ*ും പതിന•ും ബീഡിവലി8ുCവരായിരി8ും. ഇവെര െസൗമ>മായി
സമീപി<ു 0കേമണ ബീഡിവലി നിർ*ി8ാൻ സാധി<ി~ുD്. കൂടാെത, അവെരെ8ാD് ൈമൻഡ് എക്സൈസസ്
െചjി8ുകയും അ}ാkരി കളി_ി8ുകയും ചി0ത6ൾ വര_ി8ുകയും
െചjുCു. കരെകൗശലവസ്തു8ളും
മരുCിെQ കവറുകളും നിർ!ി8ാൻ
പരിശീലി_ി8ുCു. പലതും മനRിലാ8ാനും ശുഭ0പതീk വളർ*ാനുമാണ് ഇതുെകാD് ലk>മിടുCത്.
േസവനമu; സാമൂഹിക ഉ*രവാദി*ം
ഏWവും കൂടുതൽ ചൂഷണ6ൾ8ും െതWിqാരണ8ും ഇരകളാകുCവരാണ് മാനസിക േരാഗികൾ എC്
ഇതിെQ 0പവർ*കർ വിശlസി8ുCു.
അവരും മനുഷ>രാണ്, അതുെകാDുതെC അവരുെട കാര>*ിൽ കൃത>മായ ഇടെപടലുകൾ ഏെറ ആവശ>മാണ്. എuാ ശനിയാഴ്ചകളിലും കൂടുC
േയാഗ6ളിൽെവ<് 0പവർ*ന6ൾ
വിലയിരു*ുകയും േരാഗികളുെട 0പശ്ന6ൾ ചർ<െചയ്ത് തീരുമാനെമടു8ുകയും െചjും..
മാനസികാേരാഗ>മുh
െപൗരൻമാർ മുഴുവൻ നാ~ിേQയും ഉണർ˜ാണ്. പാലിേയWീവ് 0പവർ*ന*ിെQയും-മാനസികേരാഗ ചികിgയുെടയും
അഭാവ*ാൽ പ•ായ*ിൽ ഒരാളും
നരകി8ാൻ ഇടവരരുത്. അവരുെട
സംരkണ*ിെQ
ഉ*രവാദി*ം
നിർ˜ഹി8ുക എCുhത് പ•ായ*ിെQ മുഴുവൻ കടമയാണ്. വിവിധ6ളായ ലk>6ൾ െവ<ുെകാD്
ജീവകാരുണ> 0പവർ*ന6ൾ വിപുലീകരി8ുCതിനുേവD് ഞ6ൾ ബി.പി.
അ6ാടി8് സമീപം ക~<ിറ േറാഡിൽ
20 െസൻറ് Hലം സl}മാ8ി തറ8uി~ു. െസ0ക~റി അബു ഫസൽ
പറ•ു. പ•ായ*ിെല സകലേപേരയും ഒരുകുട8ീഴിൽ െകാDുവരികയാണ് ലk>ം.
കർമനിരതരും നിസlാർƒൻമാരുമായ വളDിയർമാരാണ് ഞ6ളുെട
ശyി. ഓേരാ വീ~ിൽനിCും ഒരു വളDിയെറtിലും എC ലk>ം ൈകവരി8ാനായി
സംഘടി_ി8ാറുh
ആേരാഗ> േബാധവൽ8രണ പരിപാടികൾ 0പവർ*ന6ളുെട ഭാഗമാണ്.
ഇനിയും ഒരുപാട് മുേCാ~് േപാകാനുD്. ഒരു അവകാശവാദവുമിu. ഇത്
സമൂഹേ*ാടുh ഞ6ളുെട ഉ*രവാദി*മാണ്. അതുമാ0തം.
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ൻവിധി, സാx*ിക തടRം, ദുഷ്കീർ*ി എCീ നിയ0ത്ണ6ൾ
മറികടC്
നിരാലംബരായവർ8്
ഉയർC നിലവാര*ിലുh മാനസികാേരാഗ> സംരkണം എ*ി8ു
ക എCതാണ് എംഹാW് ലk>മിടുCത്.
എ~് ജിuകളിലായി നാൽ_തിൽ പരം Kിനി8ുകളിലൂെട
നാലായിരേ*ാളം േരാഗികൾ8് ചികിg, പുനരധിവാസം, മW്
സഹായ6ൾ എCിവ എംഹാW്
നൽകി വരുCു.
സമൂഹ*ിെല ഏWവും പിേCാ8ം നിൽ8ുC വ>yി
കൾ8് നu നിലവാര*ിലുh
മാനസികാേരാഗ> സംരkണം
ലഭി8ുCു എC് ഞ6ളുെട
മാനസികാേരാഗ>
0പവർ*കർ
േരാഗികെള േനരിൽ കD് ഉറ_ുവരു*ുCു.
പൂർണമായും സCq സംഭാവനകെള
ആ0ശയി8ുC ഞ6ൾ, സാx*ിക മാ“>*ിെQ ഈ സമയ*ു നി6ളിൽ നിCുh സാx*ിക സഹായവും മുട6ുേമാ
എC് േപാലും ഭയ8ുCു.

Mental Health Action Trust
A/C : 10560100204727
IFSC : FDRL0001056
Federal Bank
Cherooty Road, Kozhikode

Mental Health Action Trust
A/C : 67134861494
IFSC : SBIN0070758
State Bank of India
PSB Branch, Kozhikode

എംഹാWിെQ 'ഹാൻഡ്സ് ടു ഹീൽ' എC
പqതിയിലൂെട നി6ൾ8ും നി6ളുെട
കഴിവ് അനുസരി<് പtുേചർC് ഞ6ളുെട ഈ സത്കർ!ം കൂടുതൽ നu
നിലയിൽ നട*ാൻ സഹായി8ാം

ഒരു േരാഗിയുെട ഒരു െകാuേ*8ുh
സമ0ഗമായ
ചികിgാ െചലവ് ഏകേദശം
5000 രൂപ വരും
ഒരു േരാഗിയുെട
ചികിgാചിലവ് സ്േപാൺസർ െചയ്ത്
നി6ൾ8് ഞ6െള സഹായി8ാം.

'5000 രൂപ ഒരു െകാ\േ]േ>ാ
അെ\^ിൽ 500 രൂപ മാസേ]ാറും'
നി6ൾ8ു കഴിയുC വിധ*ിൽ സഹായി8ുകയും സഹകരി8ുകയും െചjുെമC് ഞ6ൾ 0പത>ാശി8ുCു.
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