माध्यम पाठ्यवत्त
ृ ी
पार्शववभूमी
सर्व्हायर्व्र अगेन्स्ट टीबी (एसएटीबी) ्ी व्तीवर आधहरीत चळवळ आ्े . भहरतहलह टीबीशी लढह
दे ण्यहसहठी

सक्षम

करणहऱ्यह

टीबी

सर्व्हायर्व्सातर्फे

यह

चळवळीचे

नेतत्ृ व

करण्यहत

येत.े

यह

सर्व्हायर्व्सानह अत्यंत गंभीर ्वरुपहच्यह टीबीची जहणीव आ्े आणण त्यहंनी अशह प्रकहरच्यह टीबीचह

यश्वी सहमनह केलह आ्े . त्यहचप्रमहणे टीबी झहलेल्यह र्वयक्तीलह कोणत्यह प्रकहरच्यह सहमहजजक,
आर्थाक आणण सहं्कृततक पररज्थतीलह सहमोरे जहवे लहगते, यहची त्यहंनह र्वयवज्थत महह्ती आ्े . यह

अनभ
ु वहंच्यह आधहरे , टीबीवरील उपचहर अर्धक सल
ु भ पद्धतीने उपलब्ध ्ोण्यहसहठी आणण रुग्णकेंद्री
्ोण्यहसहठी कहय करहवे लहगेल यहबहबत ्े सर्व्हायर्व्सा इतर भहगधहरकहंच्यह स्कहयहाने प्रचहर करतहत.

भहरतहलह टीबीची सम्यह सवंकषपणे समजून घेऊन त्यहवर उपहययोजनह करहयची असेल तर
सर्व्हायर्व्साचे म््णणे ऐकून घेतले पहह्जे आणण त्यहंच्यहवर सवहात जह्त पररणहम करणहऱ्यह
धोरणतनर्माती प्रक्रियेत त्यहंनह समहववष्ट करून घेतले पहह्जे, असह एसएटीबीचह ववश्वहस आ्े .

ववषय:
टीबीशी संबधं ित कलंक: कारणे, उपाययोजना आणण टटकाव िरून राटिलेलयांच्या कथा.
आम््ी टीबी सर्व्हायर्व्सासोबत केलेल्यह कहमहच्यह अनभ
ु वहवरून हदसन
ू आले की, टीबी यह रोगहशी
अत्यंत सखोल असह कलंकीतपणहचह घटक जोडलह गेलेलह आ्े . एकीकडे टीबीशी संबर्ं धत भहगधहरक

रुग्णहंनह प्रहधहन्सय दे णहऱ्यह रुग्णकेंद्री उपचहरहंची महगणी करत असले तरी रुग्णहंनह उपचहर घेण्यहपहसन
ू
आणण पररणहमकहरकपणे बरे ्ोण्यहपहसन
ू कलंक्रकतपणहचह घटक परहवत्त
ृ करत असतो.

टीबीशी जोडलह गेलेलह कलंक ्ह आरोग्यदहयी आचरणहमध्ये मोठह अडथळह समजलह जहतो आणण

त्यहमळ
ु े प्रचंड त्रहस ्ोतो. प्रततष्ठह गमहवण्यहची भीती, वैवहह्क सम्यह आणण समहजहकडून र्मळणहरी

अपमहनह्पद वहगणक
ू यहमळ
ु े टीबी झहलेली र्वयक्ती अनेकदह उपचहर करून घेण्यहसहठी पढ
ु हकहर घेत
नह्ी. यहच कलंकहमळ
ु े उपचहर तनयर्मतपणे घेतले जहत नह्ीत आणण त्यह रुग्णहच्यह कुटुंबबयहंच्यह

रुग्णहकडे पह्ण्यहच्यह दृजष्टकोनहवर्ी पररणहम ्ोतो. पररणहमी, रुग्णहची महनर्सकतह आणण ्वह््य
ढहसळते.

समहजहची वहगणक
ा
आणण यह अतनष्ट रोगहबद्दल असलेले गैरसमज
ू , सं्थहत्मक पहतळीवर दल
ु क्ष
यहमळ
ु े ्ह कलंक तयहर ्ोतो. टीबी ्ह संसगाजन्सय आ्े ्े यह कलंकहमहगचे सवासहमहन्सयपणे आढळणहरे

कहरण आ्े . त्यहचप्रमहणे टीबीचह संबध
ं
एचआयर्व्ी, गरीबी, सहमहजजक ्तर आणण कुपोषणहशी
असल्यहने त्यहलह कलंक महनले जहते. त्यहमळ
ु े महनर्सक धक्कह बसतो, भेदभहव ्ोतो, तनदहन करण्यहस
ववलंब ्ोतो आणण उपचहर्ी पण
ू ा करण्यहत येत नह्ीत.

द फेलोशीप/ पाठ्यवत्त
ृ ी

भहरतहवर टीबीचे सवहात जह्त ओझे आ्े आणण दर र्मतनटहलह एकह भहरतीयहचह टीबीमळ
ु े मत्ृ यू ्ोत
आ्े . असे असतहनह आपण टीबीच्यह रुग्णहंबद्दल असह भेदभहव कह बहळगतो? ्वेवहटे पसरणहऱ्यह यह
रोगहची लहगण त्यहंनह झहली, यहत त्यहंचह दोष कहय? टीबी झहलेल्यह रुग्णहलह कलंकहचह सहमनह करहवह
लहगू नये, यहसहठी आपण कहय करू शकतो?

पहठ्यवत्त
ू जहणन
ू घेणे
ृ ीधहरकहंनी भहरतहतील यह सम्यह खोलहत जहऊन आणण र्वयहपक दृजष्टकोन ठे वन

अपेक्षक्षत आ्े आणण टीबी रुग्णहंवर आणण त्यहंच्यह कुटुंबबयहंवर अशह प्रकहरच्यह कलंकहंचह कहय पररणहम
झहलह आ्े आणण त्यहसंदभहात असलेली आरोग्य सेवह यंत्रणह यहबहबतच्यह कथह समहजहसमोर आणणे
अपेक्षक्षत आ्े .

यह ववषयहलह अधोरे णखत करणहऱ्यह सवंकष, महह्तीपण
ू ा आणण वव्तत
ृ बहतम्यह र्मळवहर्वयहत, अशी
आमची अपेक्षह आ्े . ववशेषत: ्थहतनक मद्
ु द्यहंवर प्रकहश टहकणहऱ्यह बहतम्यहंमध्ये आम््हलह ्वहर्य
आ्े . त्यहचप्रमहणे कलंकहच्यह आर्व्हनहवरील उपहययोजनह, सर्व्हायर्व्लच्यह आणण यह आर्व्हनहवर महत
केलेल्यहंच्यह कथह्ी आम््हलह ्र्वयह आ्े त.

्ी पहठ्यवत्त
ु रहती आणण मरहठी महु द्रत प्रसहरमहध्यमहंमधील पत्रकहर/ मक्
ु त पत्रकहर/
ृ ी एकूण ३ ह्ंदी, गज
्वतंत्र ्तंभलेखक यहंच्यहसहठी खल
ु ी आ्े . यह पहठ्यवत्त
ृ ीधहरकहंनी प्रत्येकी ३ (क्रकमहन) ते ४ (कमहल)
लेख र्लह्णे अपेक्षक्षत आ्े .

कालाविी आणण ववद्यावेतन
्ी र्फेलोर्शप स्ह आठवडयहंच्यह कहलहवधीसहठी असेल आणण यहसहठी तनवड झहलेल्यह प्रत्येक

पहठ्यवत्त
ृ ीधहरकहलह रु. ५०,०००/- इतकह ववद्यहवेतन उपलब्ध करून दे ण्यहत येईल. यह ववद्यहवेतनहमध्ये

संशोधन, प्रवहस, लेखन, तनर्माती आणण इतर खचहाचह समहवेश असेल. ववद्यहवेतन दोन टप्प्यहंमध्ये

ववतररत केले जहईल. यह पहठ्यवत्त
ू घेणे अपेक्षक्षत
ृ ीधहरकहंनी प्रत्येकी ३ लेख र्लह्णे व प्रकहर्शत करवन
आ्े .

अजव करण्यासाठी आवर्शयकता
•
•
•

र्फेलोर्शपसहठी अजा करण्यहसहठी खहलील कहगदपत्रे सहदर करहवी:
कर्व्र लेटर, सीर्व्ी (केवळ ३ ए४ पहनहंमध्येच असहवह)

यहपव
ू ी प्रकहर्शत झहलेल्यह कहमहचे दोन नमन
ु े. कहम ्थहतनक भहषेत प्रकहर्शत झहले असेल तर
कृपयह भहषहंतर उपलब्ध करून द्यहवे.

•

सध्यहचे एम्प्लॉयर/संपहदक यहंच्यहकडून 'स्कहयहाचे पत्र' आवश्यक आ्े . पहठ्यवत्त
ृ ीधहरकहंनह
स्ह आठवडयहंचह कहलहवधी/रजह हदली जहईल आणण यह पहठ्यवत्त
ृ ीधहरकहंनी र्लह्लेले लेख
त्यहंच्यह प्रकहशनहत प्रकहर्शत केले जहतील यहची ्मी यह पत्रहत नमद
ू केलेली असणे आवश्यक
आ्े .

•
o

कृपयह उत्तर द्यह:

तम्
ु ्हलह एसएटीबी पहठ्यवत्त
ु च्यह कररअरलह
ृ ी कह करहयची आ्े आणण त्यहने तम
कशह प्रकहरे लहभ ्ोणहर आ्े ?

o

तम
ु च्यह

पहठ्यवत्त
ृ ी

कहलहवधीमध्ये

तम्
ु ्ी

एकह

ववर्शष्ट

ववषयहवर

लक्ष

केंहद्रत

करणे अपेक्षक्षत आ्े . तम्
ु ्हलह कोणत्यह ववषयहचे संशोधन आणण शोध घ्यहयलह
आवडेल आणण कह?

•

अजादहरहंनी आपले अजा ३० जहनेवहरी २०१८ पयंत survivorsagainsttb@gmail.com यह ईमेल

अॅड्रस
े वर पहठवहवेत. यह संदभहात कह्ी शंकह क्रकं वह प्रश्न असल्यहस एसएटीबीच्यह अॅडर्व्ोकसी
आणण कम्यतु नकेशन्सस ववभहगहच्यह र्वयव्थहपक कृततकह कहमथन यहंच्यहशी +९१ ८१३०६६६०३७
यह िमहंकहवर संपका सहधहवह.

हटप्पणी
•

पहठ्यवत्त
ृ ीधहरकहंनह कदहर्चत हदल्ली येथे आयोजजत करण्यहत येणहऱ्यह पररचय कहयािमहसहठी
उपज्थत रह्हवे लहगेल.

•

बौद्र्धक संपदह ्क्क प्रकहशनहकडे असतील, असे असले तरी यह ववषयहशी संबर्ं धत वेबसहईट्स
आणण ब्लॉगवर ्े लेख प्रकहर्शत करण्यहचह ्क्क एसएटीबीकडे असेल.

•

पहठ्यवत्त
ृ ीधहरकहने क्रकमहन पहतळी सहध्य केली नह्ी तर पहठ्यवत्त
ृ ी न दे ण्यहचह अर्धकहर
एसएटीबीकडे असेल.

•
•
•

एसएटीबीतर्फे घेण्यहत आलेलह तनणाय अंततम असेल

सवा अजहंची एसएटीबी आणण बहह्य परीक्षकहतर्फे पडतहळणी करण्यहत येईल.

तनवड झहलेल्यह अजहंची घोषणह ५ र्फेब्रव
ु हरी २०१८ रोजी करण्यहत येईल. १५ महचा २०१८ रोजी
पहठ्यवत्त
ृ ीची सहंगतह ्ोईल.

