
 4.07 చికిత్స  ఎప్పు డు ఆప్పవచ్చు  
నైతిక ఆందోళనలో ఉండడం కంటే వైద్య  చికిత్స ను మద్య లో ఆపడం అనేది వైద్య  పరంగా ఒక మంచి 

నిర్ ణయం.   నైతిక పరంగా కిషి్టమైన పరిస్తతిులలో ఉనన పుడు నైతిక విలువలను గురించి అవగాహన ఉండడం 

మంచి మారంం  కంటే ఉపయోగకర్మైనవి. ప్పజలు అనారోగ్యయ తో ఉనన పుడు వైద్య  సహాయం కొర్కు డాక టర్నన  

గాని, నర్నస ను గాని, వైద్యయ  తెలిస్తన వారిని గాని సంప్పదిసి్తర్న.    

బహుశా గంతు నొప్పి  అయితే యంటి బయోటిక్ తీసుకుందం అనుకుంటాడు. సమసయ  పెద్దదైతే 

వైద్య నిపుణులు ఉండే ఆసుపప్తికి వెలి్లలనుకుంటాడు. వాయ ధి ఇంకా పెద్దదైతే ఆంబులెనుస లో ఆసుపప్తిలో 

నేర్నగా చేర్నసి్తర్న. వైధ్యయ లు అనారోగాయ నికి కార్ణమంటో తెలుసుకొని త్ర్నవాత్ వైధ్యయ నిన  ప్ారంభి సి్తర్న. 

స్తధ్యర్ణంగా దీనిన  రోగి త్పు గా అరంద  చేసుకుంటార్న. కొనిన  సంధర్బా లి్ల సమసయ ను గురింిచే మందే చికిత్స  

మొద్లు పెట్టటడానికి అవకాశం ఉంది. ఏదిఏమైనా ఉనన  రోగ్య మారే ప్పమాద్య కూడా ఉంది. 

మంచి డాక టర్న ఎవరైనా అసలు ఈ సమసయ  ఎపి టినుండి ఉంది లేక అనుమానమమనన  ఉంటే సరిచెయయ లి. 

కొనిన స్తరి్న డాక టరి్న చేసే పొర్ాట్ ివల ిరోగి త్న ని ర్ ణయలు మార్చె  అవకాశం ఉంది. ఏది ఏమైనా తెలుసు కునన  

కొదిద సమాచారంతోనే చికిత్స  అందించడమ వైధయ  నైపుణయ త్. ఈ స్త.యం.ఇఫ్ పుసకింలో చికిత్స కు త్గిన 

ప్పతిఫలం లేనపుడు చికిత్స ను మొద్టిలోనే ఆాలని తేలియజేయద్లచామ.  

 కి నికల్  కర్ణయాలు  

ఈ చర్ె లో కిషి్టమైనదేంటంటే స్తంకేతికత్, స్తంకేతిక పరిఙా్ఞనం, ఇది ఎల్ల ఎదిగింద్యటే మానవుల ప్ాణాలు 

వాటిమీద్ ఆదర్పడేల్ల అయయ యి. మానవుడు చనిపోయడు అని చెప్పి న త్ర్నవాత్ కూడా త్న దేహం జీవించి 

ఉండేల్ల చేసిుంది. మానవుడు చనిపోయిన త్ర్నవాత్ కూడా ప్బతికించేది బావునన  యంప్త్మ కాబటిట మద్య లో 

ఆగిపోయెదనికి అవకాశం ఉంది. మనమ కూడా బావాలు ఆదీనంలో ఉంచవచె్చ  కాని ఒంట్రిగా వదిలితే 

కొంత్ నష్టట  జర్గచె్చ . పరిక్షలో ఎకుు వ మందికి కాయ నస ర్ ఉనన టి్లగా తెలుసిుంది. ఏది ఏమైనా ఈ వాయ ధ్యలు 

ప్ాణానిన  తీయవు. చాల్ల సంద్ర్బా లలో ఈ వాయ ధ్యలకు సంబందించిన ప్కిమలను తీయడం చాల్ల కష్టట  

ఎందుకంటే అది ఖర్నె తో కూడుకొనన  పని లేద మర్ల్ల బాగవడం కష్టట . ఆపరేష్న్ అనేది అధిక చికిత్స . ఈ 

విష్యంలో కొంత్ మందికి ఆపరేష్న్ ఆాలి కొంద్రికి చేయయ డం మంచిది. చికిత్స కు ఒకొు కు  రోగి ఒక్కు  ర్కంగా 

వయ వహరిసి్తడని డాక టరి్న ప్గహంచాలి. కొనిన  మందులకు సైడ్ ఎఫెక్ ట లు ఉంటాయి అట్లవంటి వాటిని డాక టరి్న 

వాడకూడదు. కొంత్ మందికి కొంత్ మట్లటకే సైడ్ ఎఫెకుట ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ర్కంగా చికిత్స  ఆపడం నైతిక 

విలువలకు సంభందించినదై ఉంట్లంది. ఏది ఏమైనా ఇది చికిత్స  ఆపడం అనేది మంచి నిర్ ణయంగా 

చెపి వచె్చ .  

వైధ్యం  అందంచ్చట 

వైధయ  చికిత్స  ర్చండు విదలుగా పనిచేసిుంది. మొద్ట్గ ఇది నయం చేసేదిగా ఉండాలి. ఇది మొద్ట్ రోగులను 

కలస్తనపుడు చెయయ లిస న పని. మన పని మొద్ట్ సమసయ  ఏంటో కనుగోని దనిని ఏవిధంగా నయం చేయొచ్చె   

కనుగనడం. కొనిన  సంధర్బా లలో నయమవవ డం మర్ణానికి ద్గ ంరౌతునన టేట. ఎందుకంటే వాయ ధి త్గ ంకపోతే 

మర్ణంచే అవకాశం ఉంది. నయమవవ డం మనిష్కి మంచి జీవితానిన సిుంద్ని చెపొి చె్చ . ర్చండవది 

సమసయ ను నయంచెయయ కుండా రోగికి మనశాా తినివవ డం. మంచి జీవితానిన వవ డంమ దీని మకయ  లక్ష్యయ . 

కేనస ర్ తో బాధపడుతునన  వయ కికిి మంచిగా మసలుక్కవడం, త్నతో సంతోష్టగా గడపడం చికిత్స గా 

పనిచేసిుంది.  

వైధ్యం  ఎప్పు డు ఆపాలి  

చికిత్స  అనేది ప్పమాద్యతో కూడుకొనన  పని. మంచి చేయడం హాని కలిగించ కుండా ఉండే విష్యంలో డాక టర్ 

చాల్ల చ్చర్గాం వయ వహరించాలి. గంతు సమసయ తో ఉనన పుడు యంటిబయోటిక్ ఎవరికైనా పడక పోతే నయం 

చేయడానికి కొదిద మోతాదులో ఇవావ లి. ఎమక సమసయ లతో బాద్పడే యవవ నసిుని ఎమకలో కృప్తిమ కడినిి 

పెట్టల్ల? వదద ? అనేది కిషి్టమైన కారంయ . కృప్తిమ కడ్డలిు పది సంవత్స ర్బలు మాప్త్మ పని చేసి్తయి త్ర్నవాత్ 

మర్ల్ల మర్ల్ల ఆపరేష్న్ చెయయ లిస  వ సిుంది. ఏదిఏమైనా నిపుణులు కృప్తిమ కడ్డనిి అమరేె ట్పుడు ర్చండు 

స్తరి్న అమర్ె డం వలన ఎమక నశంచే అవకాశం ఉంది. చికిత్స ను ఎంత్ వర్కు ఆప్పతే అంత్ మంచిది. రోడిు 

యకిస డంట్లలో గాయప డ ి వయ కికిి త్వ ర్గా చికిత్స  చెయయ డం అవసరం కాని చికిత్స  ఇచెే ట్పుడు ఆపరేష్న్ 

అవసర్మా? లేద? మందులు సరిపోతాయ అనేది తెలుసుక్కవాలి. కొనిన  సంద్ర్బా లలో 

సేన హతులు/బందువులు చికిత్స  ఇవవ మనాన కూడా డాక టర్ చికిత్స  అవసరం లేద్ని చెపి వచె్చ , ఇది మంచి 

నిర్ ణయం.  

ప్ప్పజలను గౌర్వంచడం  



క్రకైసవిులకు ఇచేె  చికిత్స  మానవులను గౌర్వించే విధంగా ఉంట్లంది. యవవ నసిులకైనా వృదుదలకైనా, 

వికల్లంగులకైనా మంచివారికైనా ఒకే విధంగా ఉంట్లంది. ఈ మద్య  ప్ిటీష్ వైధయ  వయ వ సథ వార్న చెప్పి న 

విధంగా కొంత్ మంది చికిత్స  తీసుక్కవడానికి ఇష్టపడడం లేదు కాని కొంత్ మంది ఇష్టపడుతునాన ర్న. చికిత్స  

గురించి ప్కింది పటిటకి తెలియజేసిుంది.  

డాల్ టర్లని ఎందుకు కొకి  ర్కాల చికిత్స లను ఆప్పడంగాక, తొలగంచడం గాక, మొదలుపెటటడం గాక, 

అలక్ష్యం గ గాక చెయ్ం డాకకి గల కార్ణాలు చూద్ద ం.  
చికిత్స ను తొలగంచడాకకి 

గల కార్ణాలు 

చికిత్స ను 

ఆలస్యం చేయ్డాకకి గల 

కార్ణాలు 

చికిత్స ను 

మొదలుపెటటడాకకి గల 

కార్ణాలు 

చికిత్స ను ఆప్పడాకకి గల 

కార్ణాలు 

1.ఇది సహాయం చేసిుంది అనే 

నమమ కం లేనందున 

2. ఇది సహాయం చేయవచె్చ  

కాని హాని కలిసిుండడం 

వలన.  

౩. రోగి చికిత్స ను వద్దనడం 

వలన  

4. రోగికి నయమవవ డం వలన 

5. వాయ ధి సవ బావం సి ష్టట గా 

లేనందున.  

 

1.రోగి క్కలోు వడం వలన 

చికిత్స  ఆలసంయ  చేయడం 

లేనట్టలతిే చికిత్స  మొద్లు 

పెట్టడం.  

2. చికిత్స  కొదిదకాలమ 

పనిచేయడం వలన లేద 

పనిచేయకపోవడం వలన 

లేద హాని కలిగించడం వలన. 

౩. సూచనలు అపు డపు డు 

కనిప్పంచడం వలన, 

మందులిచెి  వచేట్పు డు 

వేసుక్కమనడం.  

1. సమసయ లు త్కుు వగా 

ఉండడం వలన.  

వాసవిం తెలియనపుడు  

2. చికిత్స  పని చేసిుందో లేదో 

తెలుకొనేట్పుడు  

౩. హాని త్కు వగా ఉండి పని 

చెయయ గలం అనుకునన పుడు.  

1. కొంత్ సమయం త్ర్నవాత్ 

కూడా ఫలితం లేనపుడు  

2. సహాయం కంటే హాని 

ఎకుు వ ఉనన పుడు  

౩. ప్పయోగాత్మ క చికిత్స  

విఫలమైనపుడు 

4. రోగి చనిపోయే స్తతిిలో ఉండి 

త్ట్లటక్కలేనపుడు 

5. రోగి చికిత్స ను ఆపమని 

క్కరినపుడు.  

 

ప్పజలను గౌర్వించడం అంటే వారి మర్ణానిన  కూడా గౌర్వించడమ. రోగులను గౌర్వించలేకపోవడం వారి 

మర్ణానికి కార్ణం కావచ్చె . రోగుల స్తమరంద య  త్గ్గ ం కొలది వారిని మందుల దవ ర్బ బలపర్చ వచ్చె . 

మంచి ప్రదద  

ఒక చకు ని మార్ ంమంటంటే రోగి యొకు  ప్రద్దను గమనించడం. అవగాహన లేని చినన  ప్పలలికు లేద పెద్దవారికి 

ఇది సహాయపడుతుంది. ఇది వర్కు మంచి ప్రదేదంటంటే ఎకుు వ కాలం జీవించడం. ఈ రోజులలో మందులు 

స్తంకేతిక పరిఙా్ఞనం మానవుని దేహానిన  సజీవంగా ఉండేల్ల చేసిుంది. అనిన  సంధర్బా లలో జీవితానిన  

పొడిగించలేమని చాల్ల మందికి తెలుసు. సమసయ  ఎకుు వౌతునన పుడు చికిత్స  ఆపడం మంచిది. టోనీ బిండ్ 

అనే ఫుడ్ బాల్ ఆట్గానికి మద్డు పనిచేయక క్కమాలో ఉనన పుడు కూడా ఈ విధంగా చేాి ర్న ‘మందులు వాడి 

గాయపర్చడం కంటే ఉనంన త్ ఆరోగ్యయ గా ఉండడం మంచిది అని’. ఏది ఏమైనా  కిషి్టమైన పరిస్తతిులలో 

దేవునితో సంభంద్య కలిగి ఉండడం మంచి నిర్న యం. ఎందుకంటే మానవులు మన ఆరోగయ  పరిస్తతిిని బటిట 

మన ద్గ ంర్కు ర్బరేమోగాని దేవుడు మాప్తం ఎలపిుడు మనతో ఉంటాడు.  

రండంత్ల ప్ప్పభావం 

కొంత్ మంది డాక టరి్న ల్లయరి్న చికిత్స  వలన ర్చండింత్ల ప్పభావం ఉంట్లంద్ని చెపి వచె్చ . కాని కాయ నస ర్ 

ఉనన  రోగికి నిప్ద్ మాప్త్లు ఇవవ డంవలన బాధను త్గి ంంచినట్లటంట్లంది కాని మర్ణానికి ద్గ ంర్ చేస్తనట్లట 

అవుతుంది. చికిత్స  వలన ర్చండు ప్పభావాలు ఉంటాయి గాని కొంత్ నెమమ దినిసి్తయి. ర్చండిత్ల ప్పభావంలో 

బాగ్యగా బాద్ త్గుంతుంది కాని మర్ణానికి ద్గ ంరౌతుంది. ఈ ప్పప్కియలో వయ కి ి సంతోష్టగా ఉంటార్న గాని 

తంద్ర్గా మర్ణసి్తర్న. ఈ ప్పప్కియ ఒక వయ కి ి త్వ ర్గా చనిపోతాడని తెలిస్తనపుడు బాధ త్గి ంంచడం క్కసం 

ఉపయోగిసి్తర్న. ఏది ఏమైనా ఒకొు కు రికి ఒకొు  విధంగా చికిత్స లో వారి నిర్న యలు మార్తాయి. కాయ నస ర్ వలన 

బాద్పడే వయ కికిి మందులు ఇచెి నపుడు హాని కలుగుతుందో లేదో ఆసమయంలో అరంద కాదు. కాని కొంత్మందికి 

నయమైనట్లట ఉంట్లంది. నిజానికి 1000 మందిలో ఒకరికి మాప్త్మ హాని కలగకుండా త్గుంతుంది.  

చట్టట లు మర్యు సూచనలు  

మందులు ఏ విధంగా పనిచేసి్తయో లేద వాడాలో తెలియజేయలి చట్టబద్యద గా మంచి పేర్న ఉనన  వాటినే 

వాడాలి. అదే సమయంలో డాక టరి్న కొనిన  సూచనల క్కర్కు ప్పజలను సంప్పదిసి్తర్న. వార్న చేస్తన త్పు లను 

సమరి దంచ్చక్కవడానికి ఇత్ర్ డాక ట రి్న ఏ విధంగా చేశారో తెలుసుకొంటూ ఉంటార్న. ఒకొు కు  ప్పప్కియ రోగులను బటిట 

ఉంట్లంది. రోగుల సమసయ లను బటిట డాక టరి్న ప్కియలు చేసిూ ఉంటార్న. నాయ య స్తథ నంలో తెలిస్తన వాటిని 

ఇత్ర్నలకు తెలియనివవ ర్న. డాక టర్న గార్న ఇచెి న నివేదిక ప్పకారం నాయ యధిపతి తీర్ు ను ఇసి్తర్న అదే కేసుని 

ఇత్ర్ క్కర్నటకు తీసుకు వెలినిపుడు నివేదిక మారితే నిర్న యం కష్టమౌవ్వవ చ్చె . ప్ిటీష్ వార్న యూర్ప్ నాయ యనిన  

అలవర్నె కునన టి్ల మిగిలినవార్న కూడా అదే ర్కమైన కేసులనిన  ఒక పుసకింగా మారిసే ి ఎకుు వ ఫలితం 

ఉంట్లంది మర్యు అంద్రికి ఒకే నాయ యం జర్నగుతుంది.  



10 ఉప్పయోగల్ర్మైన మాటలు  

1. కావాలని చంపడం ప్పతీ సంధరంా లో అనవసర్మైన పని మరియు త్పు  

2. ప్ాణ౦ ప్పకృతి స్తద్యద  గా పోతుంది చనిపోయిన త్ర్నవాత్ వారిని నిందించ కూడదు.  

3. డాక టరి్న బాధను చూడలేక తెలియకుండా చనిపోవడానికి మందు ఇసి్తర్న.  

4. సొసైటీ మర్ణానిన  ఎదుర్ు ంట్లనన  వారి గురించి ప్పసిుతం నిషెదించినవి తీస్తవేయలి. 

5. రోగి క్కరికునన ట్ ినివార్ణ స్తధంయ  కాదు గాని అంగీకరించినపుడు సంర్క్షణ కొనస్తగుతోంది 

6. నైతిక నిర్ ణయలు తీసుకొనేట్పుడు అతంయ త్ అనుభవం ఉనన  వైధ్యయ లు ఈ కేంప్ద్ గణాంకాలు కలిగి 

ఉండాలి 

7. అనేక కష్ట నిర్న యలు నైతికంగా ఉండడం కంటే వైధయ  సంభంద్యగా ఉంటాయి.  

8. మందులు సత్వ ర్ ఫలితాలను ఈ జీవపర్మైన శాక్రసిం  

9. పరిశోదించి దని ఆధ్యర్బనిన  మెర్నగుపర్చడానికి సహాయం చేసిుంది.  

10. నైతిక సరిహదుదలు నిర్వ చించే మార్ ంద్ర్ా కతావ లే సూచనల కంటే మంచివి.  

 


