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“नवी मंबई डॉक्टसस फाउं डेशन”
सािापिक भान राखणाऱ्या आपण अनेक वर्े नवी िुिंबईिध्ये वैद्यकीय क्षेत्रात कायषरत असलेल्या
फॅपिली डॉक्टरािं िी "नवी िुिंबई डॉक्टर फाउिं डेशन” NMDF ही एक सािापिक सिंस्था आहे . 'उत्ति
आरोग्य हीि खरी सिं त्ती' हे या सिंस्थेिे ब्रीिवाक्य आहे . ह्या ब्रीिवाक्याला िागत सिािातील
तळागाळातील लोकािं ना आरोग्यपवर्यक योग्य िापहती पिळवून िे ण्याकररता ही सिंस्था गेली अनेक वर्े
अपवरत कायषरत आहे . डॉक्टरािं च्या अनुभवािं िा,ज्ञानािा उ योग सिािातील सवषसािान्य लोकािं ना व्हावा
यासाठी ही सिंस्था सातत्याने पवपवध उ क्रि राबवत असते.
"िनसेवा हीि ईश्वरसेवा आहे "असे सिंतािं िे विन आहे .िाझ्यावर कसल्याही प्रकारिे सािापिक ऋण
नाही,असे कोणालाही म्हणता येणार नाही.प्रत्येकावर काही प्रिाणात का होईना सािापिक ऋण
असतेि. प्रत्येकाने ििेल तेवढी,तशी रतफेड िालू ठे वलीि ापहिे.या ऋणातून िुक्त होता
यावे,म्हणून िे काही िािं गले िे ता येईल ते िे त राहावे.ज्ञान पिल्याने वाढति िाते.
सिथष राििास म्हणतात,
'पितुके काही आ णासी ठावें। पततुकें हळु हळु पसकवावे।
शहाणे करुपन सोडावे। बहुत िन।।’
बरे ि लोक कृतकायष होऊन पनष्काि अवस्थेला ोिलेले असतात.अशा श्रेष्ािं नािे खील,लोकािं िी
सिािरणाबद्दल आस्था वाढावी म्हणून ज्ञानोत्तर काळीही ज्ञानिानािे किष करावे लागते.या अनुर्िंगाने
ज्ञानेश्वर िाऊली म्हणतात,
‘िे खे प्राप्ताथष िाहले। िे पनष्कािता ावले।
तयाही कतषव्य असे उरले। लोकािं लागीिं।।’
ज्ञान हे एखाद्या व्यास ीठावरूनि िे ता येते असे नव्हे , तर िालता-बोलता,बसता-उठता पकिंवा सहि
सिं काष त येणाऱ्यािं नाही िे ता येते.कोणाला केव्हा कोणत्या िागषिशषनािी,सहकायाष िी गरि डे ल हे
सािं गता येत नाही म्हणून पनिःस्वाथष भावनेने हा सिािसेवेिा, ज्ञानिानािा वसा नवी िुिंबई डॉक्टर
फाउिं डेशनने घेतला आहे व सिथष णे ेलला आहे .
कोपवड १९च्या Pandemic हल्ल्याने सिाििीवन ढवळू न पनघाले.अनेक सिंभ्रि,पििंता, काळिीने
सवषसािान्य लोक भयभीत झाले.बिलेल्या अश्या पबकट ररस्थतीिा सािना करण्याकररता फॅपिली
डॉक्टरच्या भूपिकेिे िहत्व ओळखुन डॉक्टरािं ना कोपवड व्याधीिे अद्यावत शास्त्रीय ज्ञान आपण
सिािाला अपधक िागरूक,सतकष,प्रबोधन करण्यािा ध्यास ह्या सिंस्थने घेऊन कोपवड काळात अनेक
लोको योगी उ क्रि यशस्वीरीत्या राबपवले.
प्रसिंगािे भान राखत आ त्कालीन ररस्स्थतीत प्रथिो िार कसे द्यावे याकररता डॉ.एस. व्ही. कुलकणी,
डॉ.अरुण कुऱ्हे ,डॉ.अपनरुद्ध िोशी ह्यािं च्या िागषिशषनाखाली "प्रथोिो िार साक्षरता वेपबनार" घेण्यात
आले.ह्यािध्ये िखिा,भािणे,नाकातून रक्त येणे, हाड िोडणे,उलटी, िुलाब,ता ,िक्कर, क्षाघात,हाटष
अटॅ क,स षििंश,पविेिा शॉक, गुििरणे इ प्रथोिो िार आपण सिंिीवनी पक्रया यािं िा सिावेश होता.
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िागपतक िधुिेह पिनािे औपित्य साधत नवी िुिंबई डॉक्टसष फाऊिंडे शनतफे "िधुिेह / Diabetes" वर
ररसिंवाि रपववार पि.१५ नोव्हें बर २०२० रोिी आयोपित करण्यात आला.ह्या िध्ये डॉ.
एस.व्ही.कुलकणी,डॉ तेिल लापठया,डॉ.िहे श डसलगे ह्या नािविंत िधुिेह तज्ञानी भाग घेतला. तसेि
"आहार और व्यायाि" ह्या पवर्यावर डॉ. िीनाक्षी कुऱ्हे ह्यािं नी िागषिशषन केले.
नवी िुिंबई डॉक्टसष फोिंडेशन आयोपित शरीर साक्षरता पशक्षण उ क्रि िध्ये (YouTube live) िुलगी
वयात येताना पतच्यािध्ये अनेक शारीररक, िानपसक, भावपनक, बौस्द्धक आपण लैंपगक बिल घडत
असतात. ह्या बिलािं ना सािोरे िाताना अनेक प्रश्न, कुतुहल, पिज्ञासा गोिंधळले ण,अनापिक भीती
पतच्याबरोबर ालकािं नाही असते.अशा वेळी आ ल्या िुलीिंना वाढवताना पतच्या शरीर व िनाच्या
भावपवश्वािी शास्त्रशुद्ध ओळख करून िे ण्याकररता NMDF (नवी िुिंबई डॉक्टसष फोिंडेशन) तफे
सोिवार पि. १५ िािष २०२१ व शपनवार पि.२७ िािष २०२१ रोिी ििाष सत्र घेतले गेले.ह्यात डॉ.विंिना
कुपिक,डॉ.िीनाक्षी कुऱ्हे ,डॉ. पनपलिा वार,डॉ.श्रेया आयरे ,डॉ. िे पवना आयरे ,डॉ. सिंगीता श्रीवास्तव,
डॉ.साररका खुळे ह्यािं िा सहभाग होता.तसेि फाउिं डेशनद्वारे आयोपित ररसिंवाि "िाणून घ्या आहारािे
पसक्रेट् स" ह्यात आहार तज्ञ डॉ. िीनाक्षी कुऱ्हे ह्यािं नी आहारातील पकत्येक गुप ते उलगडून िाखपवली.
"Future and technology" ह्या पवर्यावर प्रख्यात लेखक व वक्ते डॉ.अच्युत गोडबोले यािं िे व्याख्यान
आयोपित करण्यात आले होते.
कोपवडवर िात करण्यासाठी िे शभरात २०२१ च्या िानेवारी िपहन्या ासून लसीकरण िोहीि
राबपवण्यात आली.िनिानसात करोना लसीकरणाबद्दल अनेक सिंभ्रि पनिाष ण झाले.ते िू र करून
शास्त्रीय िापहती सवष सािान्य िाणसािं यंत ोहोिवावी ह्या उद्दे शाने 'कोरोना वैक्सीनके बारें िे सारी
िहत्व ूणष िानकारी' ह्या पवर्यावर बेला ूर येथील अ ोलो हॉस्िटलिध्ये कायषरत असणाऱ्या
Pulmonologist डॉ. ियलक्ष्मी टी.के.ह्यािं िे व्याख्यान आयोपित करण्यात आले.तसेि "प्रथिो िार
आपण सिंिीवनी पक्रया" ह्या पवर्यावर डॉ. द्मनाभ केसकर ह्यािं िा ररसिंवाि आयोपित केला गेला.
िनसािान्यािं साठी आयोपित "सिंवाि आ ुलकीिा" ह्या कायषक्रिातून करोना काळातील खबरिारी ह्या
पवर्यावरील ररसवािं िात NMDF च्या अनेक डॉक्टरािंनी िनतेला िागषिशषन केले.
पि.१५ िे २०२१ रोिी 'Know about Hypertension'/'रक्तिाब' ह्या पवर्यावर डॉ.एस्.स्व्ह कुलकणी
तसेि पि २३/०५/२०२१ डॉ. रािकुिार शहा,डॉ.अ णाष िे शिुख ह्यािं नी 'Psychological First Aid'
ह्यापवर्यी िागषिशषन केले.
व्यसनापवर्यी िनिागृती करत डॉ. तेपििंिर पसिंग 'How To Quit Smoking/Gutaka' ह्या पवर्यावर
पि. ३० िे रोिी िागषिशषन केले.
पि.६ िून रोिी अनेक अनुविंपशक आिार िुलािं िध्ये येण्यािी शक्यता असते असे 'Premarital
checkup' िधून डॉ.अिंपकता किि यािं नी सिु िे शन केले.
पि. १३ िून रोिी कररअर गाईडन्स वर अपनता कट्याल राणे यािं नी िागषिशषन केले.
योगपिनािे औपित्य साधत डॉ.श्रेया आयरे व डॉ.विंिना कुपिक यािं नी बिलती िीवनशैली,आरोग्य व
योग ह्यावर दृपिक्षे टाकला.
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पि. ३ ऑगस्ट रोिी 'Graceful aging' वृद्ध होताना आनिंिी आयुष्य कसे िगावे ह्यावर ििाष सत्र
आयोपित करण्यात आले.ह्यात डॉ. नानासाहे ब िौधरी, डॉ. कुलकणी सर,डॉ. पिनल गोडसे ह्यािं िा
सहभाग होता.
नवी िुिंबई िहानगर ापलका तफे trace,test and treat या िोपहिेअिंतगषत NMDF च्या अनेक
डॉक्टसषनी अनेक रुग्ािं ना योग्य िागषिशषन करत प्रशासनास सहकायष केले.
कोवीड १९ हे सिं ूणष वैद्यकीय क्षेत्रासाठी एक आव्हान होते.ह्या Pandemic situation ला सािोरे
िाताना कोणती खबरिारी घ्यावी? स्त्री ुरुर् व िुले यािं च्यातील त ासणी व उ िार द्धती,प्लाझ्मा
थेर ी,कोपवड श्चात उ िार, लसीकरण ह्यापवर्यी सिं ूणष शास्त्रीय िापहती तज्ञ डॉक्टरािं च्या द्वारे नवी
िुिंबईतील सवष िनरल प्रॅस्क्टशनसषना वैद्यकीय ररसवािं ि आयोपित करून वेळोवेळी िे ण्यात आली.
ह्यात नािविंत डॉक्टसष डॉ. पकरण गोडसे, डॉ.एस् व्ही कुलकणी,डॉ.पव ुल बोथरा,डॉ.अरुण
पिश्रा,डॉ.अिेय सोनवणे,डॉ.तेिल लापठया,डॉ. अिंपकता किि,डॉ. ुनीत िैन,डॉ. पविय येवले,डॉ.लक्ष्मण
िेस्सनी, डॉ.आरती कुलकणी आपण डॉ. वेंकटे श िेतन ह्यािं िा सिावेश होता.
गेल्या ५ वर्ाष त एकूण १३७ वैद्यकीय व्याख्याने NMDF ने आयोपित केलेली आहे त व ९० आरोग्य
साक्षरता कायषक्रि घेतले गेले आहे त.
ह्या वर्ी वािन सिंस्कृती िो ासण्यासाठी NMDF फौिंडैशन तफे 'NMDF सापहस्त्यक कट्टा' स्था न
करण्यात आला. पवपवध ुस्तके पवर्य लेखक/लेख,कवी/कपवता ह्यावर ििाष ,वािलेल्या सापहत्यािी
िे वाण घेवाण होते.अनेक नािविंत वािक,कलाकार सापहस्त्यक यािं नी हिेरी लावत कट्ट्याला सापहस्त्यक
रू प्राप्त करून पिले आहे .ह्यात 'कालपनणषयकार' श्री. ियिंत साळगावकर यािं िे सु ुत्र श्री ियेंद्र
साळगावकर ह्यािं च्याशी सिंवाि साधला गेला.
NMDF िे सवष सभासि वैद्यकीय,सािं स्कृपतक,कला, क्रीडा,सापहत्यािा वारसा ि त सपक्रय णे
सहभागी होत सिािसेवा करत आहे त.
नवी िुिंबईतील वैद्यकीय पवकासासाठी व िनसािान्यािं च्या वैद्यकीय, सािं स्कृपतक, सािापिक िाणीवा
प्रगल्भ होण्याकररता NMDF अग्रेसर राहून पनिृह णे अनेक वर्े कायषरत आहे .
नवी िुिंबई डॉक्टसष फाउिं डेशन ुढील वाटिालीस हापिष क शुभेच्छा.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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सिं ािकीय
'प िंक २०२१' आरोग्य साक्षरता पिवाळी अिंक पडपिटल रू ात सािर करताना खू आनिंि होत आहे .
आरोग्य सिंस्कृतीिा सवषत्र प्रसार व्हावा या उद्दे शाने िरवर्ी हा अिंक प्रकापशत केला िातो. आििे ह्या
अिंकािे ५ वे वर्ष आहे आपण आिच्या 'प िंक' बेबीने िािं गले बाळसे धरलेले आहे .सािान्य िाणसाला
सििेल अशा भार्ेत या ज्ञानािा प्रिार व प्रसार करत आरोग्य पशक्षण िे ण्यािा आििा हा प्रािापणक
प्रयत्न आहे .
लहान णी शुभिंकरोती म्हणताना आ ण सवष िण आरोग्यि् धनसिं िा म्हणत असू ण िसिसे आ ण
िोठे होत िातो तसे अवतीभवतीच्या सुखलोलु धना ाठीिागे धावताना आरोग्यािे बोट कधी सुटते हे
सिितही नाही आपण आरोग्य राखताना ाण्यासारखे धन कसे वाहते हे आ ण अनुभवतो आहोति.
त्या िुळे 'आरोग्य हे ि खरे धन' हे िनोिन स्वीकारून सिािात आरोग्य साक्षरतेिा प्रवास आिच्या
'प िंक' पडिीटल पिवाळी अिंका िधून सुरू झाला आहे . िॉडनष िेपडसीन पिपकत्सेसोबत ारिं ररक,
आयुवेि, होपिओ ॅथी, योग, ध्यान, आहार, ह्यािं िा हातात हात घेऊन हा प्रवास सुरू आहे .
ह्या अिंकािा िुख्य गाभा म्हणिे त्यातील लेख. ह्या अिंकात नवी िुिंबई, िुलुिंड येथील अनेक िान्यवर
डॉक्टरािं नी आ ल्या पबझी शेड्युल िधून वेळ काढू न लेख पिलेले आहे त. वेगवेगळ्या पवर्यािं वरील
लेखािं िा ह्यात सिावेश केलेला आहे . बिलत्या काळानुसार बिलेली िीवनशैली व त्यािुळे येणारे
िधुिेह, लठ्ठ णा ापकषन्सन्स, सारखे आिार, िानपसक आरोग्य, त्विेिे पवकार, अनुवािं पशकता, स्वतिःि
कोणत्याही आिारािे पनिान करून स्वतिः और्धे घेण्यािे धोके िग ती ऑलो ॅथी असो पकिंवा
होपिओ ॅथी, और्धािं िे प्रकार व त्यावरील कोपटिं ग, कोपवड डायरीतील अनुभव, लेख कपवतेच्या
िाध्यिातून िान्यवर लेखकािं नी पलपहलेले आहे त.तरूण उभारत्या डॉक्टरािं नी लेखनातून आ ले पविार
व्यक्त करत ह्या अिंकािी शोभा वाढवली आहे .
आिच्या काळातही सिािाने आिरणात आणावे असे आयुवेिातील काही श्लोकािं िा त्यातील सुिंिर
अथाष सहीत सिावेश आहे .
नवी िुिंबईतील सवष हॉस्िटल्स व त्यािं िे फोन निंबसषिी अद्यावत िापहती, सवषसािान्य लोकािं ना िन्म
आपण िृत्यूिे िाखले व प्रिाण त्र पिळणे बाबतिी िापहती सिापवि करण्यात आली आहे .
सवष िान्यवर लेखकािं िे आम्ही खू खू आभारी, कृतज्ञ आहोत. सिर अिंकातील लेखकािं नी पलपहलेल्या
लेखािं िी सवष िबाबिारी त्या लेखकािी असेल.
ह्या अिंकािे िुख ृष् िैतन्यिायी, आरोग्य, स्वास्थ्य व ज्ञानािा तेिोिय झळाळाळणारा वैद्यकीय
आकाशकिंिील िो सवां िेि िीवन उिळणार आहे ह्यािे प्रतीक िाखवणारा आहे . हे सुिंिर िुख ृष् व
हा अिंक िुख ृष् व हा अिंक पडपिटल रू ात साकारण्यािे ूणष श्रेय नवी िुिंबई फौिंडेशनिे अध्यक्ष डॉ.
अरूण कुऱ्हे सरािं िे आहे . तसेि ह्या अिंकाच्या एपडपटिं गिे काि िाझ्या सिवेत डॉ. पिनाक्षी कुऱ्हे व डॉ.
अरुण कुपिक यािं नी सािंभाळली. त्यािं िेही िना ासून आभार.
पित्रािं नो, 'प िंक २०२१' िॅगपझन िरूर वािा. ते आ ले ेशिंट्स, नातेवाईक, पित्र ििंडळ सवषत्र ाठवा.
आ ल्याकडून प्रपतपक्रया अ ेपक्षत आहे . कौतुक, पटका, सूिनािं िे आम्ही स्वागत करु.
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गेली २ वर्े कोपवडिा सािना आ ण केला आहे व आता िवळ ास सवां िेि लसीकरण झाले आहे .
तरीही सवष काळिी घेत आ ण िक्ष राहायलाि हवे.
बिलती िीवनशैली, अपत यािं पत्रकीकरण, अपत ताणतणाव, सुखलोलु वृत्ती, सवष क्षेत्रात राकोटीिी
िधाष , कोपवड िा ॅनडे पिक हल्ला ह्या िुळे िाणसािं िधील नाती, वैयस्क्तक, आपथषक, सािापिक
आयुष्य ढवळू न पनघाले आहे व पबघडत िालले आहे . येणारा भारत आ ण ज्ािं च्यात ाहत आहोत ती
तरुणाई रॅ टरे स िुळे भािं बावलेली आहे . प्रश्न, सिंकटे ,अडिणी अनेक आहे त, िागष खडतर आहे . अशा
वेळी आ णि आ ल्यातील प्रत्येकाने व्हावे थोडे से ुढे…
पिणपिणता उिेड होऊन
हातात आधाराला हात िे ऊन
िागषिशषक बनून
िेवढिं शक्य तेवढे
घेऊन िाऊया ुढे
आ ल्या प्रकाशात
त्यािं िे एक ाऊल ुढे....
सिाि आपण तरूण प ढीला पशक्षण, योग्य आरोग्य पशक्षण,वैज्ञापनक दृिीकोन,वािन सिंस्कार,
नीतीिुल्ये, िे ण्यािा प्रािापणक प्रयत्न करूया.िो यंत िनािध्ये आशा,दृढ पवश्वास,िैतन्य िागे आहे
तो यंत हा प्रकाश िीवन सुखकारक करणारा राहील. िेथे ज्ञान आहे तेथे िाणीव आहे . तेथे िी णा
सिं तो. अरे तूरे सिं ते. िाझे तुझे सिं ते तेथे फक्त िाणीवि असते असे भारतीय तत्वज्ञान सािंगते. येणारी
िी ावली आ ल्या ह्या िापणवा लख्ख उिळत ठे वील आपण आ णा सवां िे आयुष्य तेिोिय होईल ही
आशा...
आ णािं सवां ना पि ावलीच्या तेिोिय शुभेच्छा.
आ ले नम्र,
डॉ. वंदना अरुण कचिक
डॉ. चमनाक्षी अरुण कर्हे .
ह्या अिंकात प्रपसद्ध झालेल्या लेखािं िधील लेखकािं िी िते वैयस्क्तक असून सिं ािक ििंडळ त्यािं च्या
ितािं शी सहित असतीलि असे नाही.
---------------------------------------------------------------------------------------------
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श्येि शरििः शतिं,िीवेि शरििः शतिं, शृणुयाि शरििः शतिं,प्रब्रवाि शरििः शतििीनािः स्याि शरििः
शतिं,भूयश्च शरििः शतात्॥ (यिुवेि)
भावाथष केवळ शतायुर्ी होऊन उ योग नाही,तर तुििी सवष ज्ञानेंपद्रये व किेंपद्रये ठणठणीत असतील,िन
आनिंिी व उत्साही असेल, बुद्धी कायषरत असेल तरि त्या शतायुर्ी होण्याला अथष आहे , हे ि यिुवेिािधील
वरील आशीवषिन सािं गते की," डोळ्यािं नी शत वर्ां यंत ाहात राहा, कानािं नी शत वर्े ऐकत राहा, िुखाने
शेवट यंत सुबुद्धीने सुिधुर बोलत राहा, शरीराच्या कोणत्याही अिंगाला, िनाला वा बुद्धीला िै न्यावस्था
न येता िगत राहा आपण असा िगलास तरि शिंभर वर्ां हूनही अपधक िग.
- वैद्य अपश्वन साविंत

अध्वा िरा िे हवताि्... । (िहाभारत)
भावाथष शतायुर्ी होण्यािध्ये व्यायािािी िोठी भुपिका आहे हे तर खरिं ि, िात्र आििा आधुपनक सिाि
िालण्याच्या व्यायािाला अपतरे की िहत्त्व िे ऊ लागला आहे . पनयपित िालण्यािे शरीराला लाभ होतात
हे खरिं आहे . िात्र हे फायिे होतात ते ररपित िालण्याने, अन्यथा ज्ाप्रकारे २१व्या शतकात ’िालणे’ हा
एक आिशष व्यायाि सििला िाऊ लागला आहे , ते यथाथष नाही. वास्तवात ज्ािंना खेळािा किंटाळा आहे
पकिंवा व्यायाि करण्यािा आळस येतो त्यािंना िालणे हा सोयीस्कर व्यायाि वाटतो, ण िालण्यािा
अपतरे क हा शरीरासाठी पहतकर नाही आपण िालणे हा रर ूणष व्यायाि तर नाहीि नाही. िानेिे- ाठीिेकिंबरे िे िणके, सािं धे व सिंबिंपधत स्नायु आपण हाताच्या बोटािं िे-िनगटािे-को रािे- ििं डािं िे सािं धे व
स्नायु,खािं द्यािे-छातीिे- ोटािे स्नायु यािं ना िालण्यािुळे फारसा व्यायाि पिळत नाही. िहत्त्वाििं म्हणिे
िालण्यािुळे ोटािा वाढलेला आकार काही किी होत नाही. उलट िालण्यािा अपतरे क हा किंबरे ासुन
घोट्या- ावला यंतिी हाडे -सािं धे-स्नायु-नसा व किंडरा यािं च्या पवकृतीिंना कारणीभूत होऊ शकतो.
आयुवेिाने तर अपत िालण्यािा पनर्ेधि केलेला आहे तो इतका की िहाभारतािधील वरील सूत्रानुसार
िालणे म्हणिे म्हातार णाला आििंत्रण!
- वैद्य अपश्वन साविंत
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स्व औषधोपिार / Self medication

Dr. Arun Kurhe
Senior Family Physician, Writer, Nature Photographer
President: Navi Mumbai Doctors Foundation
M: 9820276484, arunkurhe@hotmail.com
अनेकिा अशी वेळ येते की डॉक्टर उ लब्ध नसतात,कधी लक्षणे कधी साधी असतात,अनुभवाने
आ ले आिार आ ल्याला सिितात. आ ले स्वकीय ( इिं टरनेट ण िवळ िवळ स्वकीय झालाय )
यािं च्या सल्लयाने आ ण आ ल्या आिारािं कररता डॉक्टरािं िा सल्ला न घेता और्धे सेवन करतो.असिं
केल्याने काय फायिे ,तोटे होतात, अशी और्धे घेताना काय काळिी घ्यायला हवी?
स्व और्धो िार केल्याने िुकीिे पनिान, उ िारात पिरिं गाई, तीव्र िु ष्पररणाि, िुकीच्या द्धतीने /
िात्रेत और्ध सेवन पकिंवा िुकीिे और्ध सेवन करणे, और्धािं िी सवय लागणे (addiction/
dependence) अश्या िुका होऊ शकतात.
शास्त्रीय िापहती,पशक्षण आपण योग्य सल्ल्याने स्व और्धो िार केल्यास यािा फायिा असा होतो
की,त्वररत उ िार होतो,त्रासिायक लक्षणािं ासून सुटका होते,आ ले काि लवकर सुरु करता येते.
वैद्यकीय सल्ल्यािे ॆसे वाितात, त्याकररता होणार त्रास वाितो.
ऍलो ॅपथक,आयुवेपिक होपिओ ॅपथक आपण इतर ॅथीिी और्धे िशी उ युक्त आहे त तसेि त्यािं िे
िु ष्पररणािही आहे त.योग्य व्याधीकररता,योग्य प्रिाणात,योग्य काळाकररता पह और्धे सेवन केल्यास
उ युक्त असतात.काहीिंना ती सात्म्य (सूट) होतात.कािं हीिंना असात्म्य (सूट) होत नाहीत.एखाद्या और्धाने
आराि होतोय म्हणून डॉक्टरी सल्ला न घेता अपधक पिवस घेतल्यास िु ष्पररणाि करू शकतात.
उिा.अयोग्य िात्रेत आपण अ ुऱ्या कालावधी करीता प्रपतिैपवके ( amoxycilin , azithromycin )
सेवन केल्यास त्यािे रे पससस्टे न्स होते,म्हणिेि भपवष्यात पह और्धे आ ल्याकररता उ योगी होत
नाहीत.
नायट्याकररता स्स्टरॉइड् स िलिािं िा वा र केल्यास,हा व्याधी बरा होण्यास कठीण िाते.
गुडघेिुखीकररता पकत्येक पिवस, िपहने सलग वेिनाशािक खाणाऱ्यािं िी सिंख्या अपधक आहे .
अश्याप्रकारे अपधक पिवस वेिनाशािक (pain killer) सेवन केल्यास हृिय,यकृत,वृक्क या अवयवािं वर
कायि स्वरू ी िु ष्पररणाि होऊ शकतो.ऍपसडीटी कररता Omeprazole सारखी और्धे पनयपित
सेवन केल्यास वृक्कािे पवकार,िीवनसत्वािं िा अभाव होऊ शकतो.
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िुलािं कररता Diclofenac हे और्ध घातक ठरू शकते.गभषवती आपण स्तन ान करणाऱ्या पिया िध्ये
और्धे वा रताना पवशेर् काळिी घेणे अत्यावश्यक असते.िातेने सेवन केलेल्या और्धािुळे बाळाला
त्रास होऊ शकतो.वयस्कर व्यक्तीिध्ये और्धािे शोर्ण आपण उत्सिषन यात बिल होतो.अश्या व्यक्ती
िध्ये पवपशि और्धे वा रताना पवशेर् काळिी घेणे आवश्यक असते. त्यािं ना और्धािं िी िात्राही किी
प्रिाणात पिली िातात.
सवाष पधक Self-medication केली िाणारी और्धे ही ता ाकररता, वेिनाशिपवण्याकररता,सिी
खोकल्या करीता,ऍपसपडटी,इतर ोटािे पवकार याकररता वा रली िातात.िुने पप्रस्िप्शन ाहून
प्रपतिैपवकािं िा (antibiotics) वा रही सराष स केला िातो.
ता ाकररता पकिंवा वेिनाशािक म्हणून ॅरापसटािोल हे और्ध हे या प्रकारच्या इतर और्धा ेक्षा
सवाष पधक सुरपक्षत और्ध आहे . यकृतािे (Liver) आपण वृक्क (पकडनी) व्याधी िध्ये हे और्ध घेऊ
नये.ह्या और्धािे असात्म्य (allergy) असल्यास सेवन करू नये.हे और्ध drops,पसर ,गोळ्या
स्वरू ात उ लब्ध आहे त.िोठया व्यक्तीिंकररता ५०० mg ते ६५० mg िी गोळी प्रत्येक सहा तासािं नी
ता , िु खण्याकररता सेवन करू शकता. एका वेळा १००० िी ग्रॅि ते २४ तासात ४००० पि ग्रॅि ेक्षा
अपधक प्रिाणात सेवन केल्यास घातक ररणाि पिसून येतात.काही व्यक्तीिंनी ता येऊ नये म्हणून
कोपवड काळात िररोि सलग पकत्येक िपहने ॅरापसटािोल ह्या और्धािे सेवन केले आहे .
Ibuprofen, Diclofenac, Nimesulide ही िु खण्याकररता वा रात येणारी और्धे डॉक्टरािंच्या सल्ल्या
पशवाय सेवन करू नयेत.ही और्धे अयोग्य प्रिाणात अपधक पिवसािं कररता सेवन केल्यास यकृत, वृक्क
यावर िु ष्पररणाि करतात. काही व्यक्तीिंना ह्या और्िंधािी तीव्र असात्म्य (allergy) होऊ शकते.
बहुधा ििंतुनाशक द्रवािा (डे टॉल / स्याव्हलॉन ) वा र िखि स्वच्छ (बाह्य वा राकररता)
करण्याकररता, उ लब्ध असलेल्या स्वरू ात (concentrated form) केला िातो.Concentrated
form "Dettol" वा रल्याने त्विेवर िु ष्पररणाि होऊ शकतो.िखि स्वच्छ (बाह्य वा राकररता)
करण्याकररता Dettol १ (Dettol): २० (गरि करून थिंड केलेलिं ाणी) या प्रिाणात पकिंवा त्यावरील
एक झाकण २७० पि. ली ाण्यात पिसळू न वा रावयास हवे.
सिी खोकला (Anticold / Cough) कररता और्धे : अश्याप्रकारच्या chlorpheniramine maleate
/ cetirizine / codeine पह और्धे असतात ज्ािुळे गुिंगी येते.वाहन िालक,यिंत्रावर काि
करणाऱ्यािं नी अशी और्धे टाळावीत.Codeine असलेली और्धे पनयपित घेतल्यास त्यािे व्यसन
लागते.खोकल्या कररता वा रण्यात येणाऱ्या Salbutamol / Terbutaline असलेली और्धे पसर /
गोळ्या या स्वरू ात उ लब्ध आहे त.ह्या और्धािं च्या उ युक्त िात्रा आपण घातक िात्रा यािध्ये खू
किी अिंतर असते.या और्िंधािी िात्रा अपधक झाल्यास हातािं िा हृियािे ठोके वाढतात, थरका होतो.

स्व और्धो िार करताना ुढील काही पनयिािं िे ालन केल्यास, और्धािं िे िु ष्पररणाि टाळता येतील.
पवश्वासाहष स्वतिः और्धे घेणे याकररता िागरूक राहने अत्यावश्यक आहे .
पनयि:
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१) आ ण ही और्धे कशासाठी करता घेत आहोत यािी आ ण िापहती करून घ्या.
२) त्यािी योग्य िात्रा काय आहे यािी खात्री करून घ्या.
३) त्यािी वा रािी अिंपति तारीख त ासा.
४) आ ल्याला त्या और्धािी ूवी allergy येऊन गेली आहे का? यािी खात्री करा.
५) और्धाबरोबर उ लब्ध असणारे िापहती त्रक वािून घ्या.और्धावर उ लब्ध असणाऱ्या बार कोड
स्कॅन करून,त्या और्धािी िापहती करून घेता येते.
६) सािान्य लक्षणाकररता पकिंवा आ ल्याला असणाऱ्या आिारािं कररता,पनकडीच्या प्रसिंगी
(emergency) िध्ये कोणती और्धे सेवन करू शकतो यािी िापहती आ ल्या डॉक्टरािं कडून करून
घ्या.
७) िुले,वृद्ध,गभषवती स्त्रीया,स्तन ान करणाऱ्या स्त्रीया यािंना और्धे िे ताना पवशेर् काळिी घ्या.
८) िधुिेह,उच्च रक्तिाब इ. वाढीकररता पनयपित सलग घेतली िाणारी और्धे,डॉक्टरािं नी पिलेल्या
कालावधीत घेऊन,पनयपित त ासणी करून, डॉक्टरािं च्या सल्ल्याने सेवन करावीत.
९) कानात,नाकात घालायिे डर ॉप्स, उघडल्यानिंतर फक्त ३० पिवसा यंत वा रावे.
१०) डराय पसर (e.g. amoxycillin),पनिंतुक ाणी टाकून तयार केल्यानिंतर बाटली उघडल्यानिंतर
सािान्य ता िानाला ७ पिवसािं ासून ते २ िपहन्यािं यंत उ युक्त असतात.
११) लाल रे र् असलेले और्धािं च्या स्टर ी िधील और्ध डॉक्टरािं च्या सल्ल्या पशवाय सेवन करू नये.

डॉ. अरुण कऱ्र्हे
--------------------------------------------------------------------------------------------
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जन्म / मृत्यू दाखल्यािी नोंद

डॉ.शरद बागुल
Senior Family Physician
Secretary: Navi Mumbai Doctors Foundation
M: 9819604649 / deepalibagul503@gmail.com
िन्म / िृत्यू िाखल्यािी नोिंि करते वेळी आ ल्याला कोणती कागि ात्रािं िी आवश्यकता असते?
कोणत्या कायाष लयात िाऊन पह नोिंि कश्याप्रकारे होते? आ ल्याला पह कागि त्रे ििा करण्यास
पवलिंब झाल्यास काय होऊ शकते?
या आपण अशा आणखी काही िहत्वाच्या गोिीिंिी िापहती िे ण्यासाठी हा लेख.
जन्म नोंदणी दाखला चमळणे बाबत:
१) िन्म घरी झाल्यावर एक वर्ाष च्या आत नोिंिणी करणे आवश्यक आहे .
२) आई-वपडलािं िे आधार काडष / रपहवासािा ुरावा.
३) डॉक्टरािं कडून घरी िन्म झाल्या बाबतिे त्र अथवा अिष (फॉिष निंबर एक छा ील उ लब्ध) नोिंिणी
केल्यावर ुढच्या सात पिवसािं िध्ये पिळते.
४) एक वर्ाष निंतर नोिंि केल्यास पवभाग कायाष लयात नोिंि नसल्याबाबतिे प्रिाण त्र कोटाष िा आिे श
नोिंिणी सिंिभाष त 100 रु यािं च्या स्टॅ म्प े रवर Affidavit पलहून िे णे. आई-वपडलािं िे आधार
काडष /रपहवासी ुरावा असणे आवश्यक आहे .
मृत्यूिा दाखला चमळणे बाबत:
१) डॉक्टरािं कडून 4 A िा फॉिष भरून घेणे.
२) अिष ििा करताना फॉिष 3 आपण 2 भरून िे णें.
३) िृत व्यक्तीिे आधार काडष .
४) अिष करणाऱ्यािे आधरकाडष (रक्तातील नातेवाईक)
५) अिष करणारा नातेवाईक असेल तर (रक्तातील नातेवाईक िी एन ओ सी).
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चवलंचबत नोंदणीसाठी प्राचधकारी व त्यासाठी द्यावे लागणारे चवलंब फी:
१) कोणत्याही िन्मािी अथवा िृत्यूिी िापहती पनयि (5) िध्ये पवपनपिष ि केलेल्या कालावधीनिंतर िन्म
अथवा िृत्यूच्या घटनेनिंतर 30 पिवसाच्या आत पनबिंधकास पिली गेली असेल तर िोन रु ये पवलिंब फी
भरल्यानिंतर नोिंिणी करण्यात येईल.
२) कोणत्याही िन्म अथवा िृत्यूिी िापहती पनबिंधकास ही घटना घडल्या ासून 30 पिवसानिंतर रिं तु
एक वर्ाष च्या आत पिली गेली असेल तर त्यासाठी ग्रािीण भागासाठी गट पवकास अपधकारी तसेि
शहरी भागासाठी कायषकारी आरोग्य अपधकारी/ आरोग्य अपधकारी िुख्य अपधकारी/ कायषकारी
अपधकारी यािं च्या लेखी रवानगीने आपण 5 रु ये फी भरल्यानिंतरि नोिंिणी करण्यात येईल.
३) िर एखािी िन्म अथवा िृत्यू िी घटना घडल्या ासून एक वर्ाष च्या आत नोिंिणी झाली नसेल तर त्या
कायषक्षेत्रातील कायषकारी अपधकारी यािं च्या आिे शाने व रु ये 10 पवलिंब फी भरल्यानिंतर नोिंिणी
करण्यात येईल.
४) िेव्हा कोणत्याही िुलाच्या िन्मािी नावापशवाय नोिंिणी करण्यात आली असेल तेव्हा अशा िुलािं िे
आई-वडील पकिंवा ालनकताष िुलािं च्या नावा सिंबिंधी िापहती तोिंडी अथवा लेखी स्वरु ात िी क
पनबिंधकास िुलाच्या िन्म नोिंिणीच्या पिनािं का ासून 12 िपहन्याच्या आत िे तील.
५) िर अशी िापहती बारा िपहन्यानिंतर रिं तु िंधरा वर्ाष च्या आत पिली, तर त्यािी नोिंिणी िन्म आपण
िृत्यू नोिंिणी पनयि िु रुस्ती (1985) च्या ग्राि िंिायत पिनािंका ासून केली असेल तर त्या पिनािं का ासून
अथवा िर त्यािी नोिंिणी िन्म आपण िृत्यू नोिंिणी पनयि िु रुस्ती (1985) च्या प्रारिं भाच्या पिनािं का निंतर
असेल तर अशा नोिंिणी केलेल्या पिनािं का ासून बारा िपहन्याच्या कालावधीनिंतर ण िंधरा वर्ाष च्या
कालावधीत केली असेल तर िान्य करण्यात येईल.
६) कलि 23 ोटकलि 4 अधीन राहून पनबिंधक िर नोिंिवहया त्याच्या ताब्यात असतील तर रु ये ाि
पवलिंब फी घेऊन ताबडतोब नोिंि वहीत सिंबिंपधत रकान्यात नावािी नोिंि घेईल िर नोिंिवही त्याच्या
ताब्यात नसतील तर ही िापहती तोिंडी पिल्यास, आवश्यक असलेले त शील िे ऊन अहवाल तयार
करील आपण िापहती लेखी स्वरू ात पिली असल्यास ती राज् शासनाने पवपनपिष ि केलेल्या
अपधकाऱ्याकडे गटपवकास अपधकारी ग्रािीण भागासाठी तसेि शहरी भागासाठी िुख्यापधकारी
/आरोग्य अपधकारी/ कायषकारी अपधकारी हे रु ये 5 पवलिंब फी घेऊन, आवश्यक असलेल्या नोिंिी
घेण्यासाठी ाठवतील.
७) िुलािे आई-वडील पकिंवा यथास्स्थती ालनकताष त्याला कलि 17 नुसार िे ण्यात आलेल्या प्रिाणीत
उताऱ्यािी अथवा कलि 12 खालील प्रतही पनबिंधकास सािर करील आपण अशा रीतीने सािर
करण्यात आल्यानिंतर पनबिंधक िुलाच्या नावा सिंबिंधिी आवश्यक ृष्ािं कन पकिंवा ोटपनयि एक(1) िा
खिंड (ब) िध्ये घालून पिलेल्या द्धतीनुसार कारवाई करण्यात येईल, पह कारवाई ग्रािीण भागातील
सिंबपधत असेल.
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८) िर पनबिंधकाने िन्म आपण िृत्यूच्या नोिंिवहीतील एखािी नोिंि क टाने अथवा अयोग्य रीतीने केली
असेल, असे सिाधान कारक शाबीत केले असेल, तर तो िुख्य पनबिंधकाने यासिंबिंधात सवषसाधारण
पकिंवा पवशेर् आिे शाद्वारे कलि 25 खालील ग्रािीण भागासाठी गटपवकास अपधकारी तसेि शहरी
भागासाठी कायषकारी/आरोग्य अपधकारी /िुख्य अपधकारी त पशलासहीत एक अहवाल सािर करील
आपण त्यािं िे म्हणणे ऐकून घेतले तर या पवर्यािं िध्ये आवश्यक ती कारवाई करे ल. या पनयिाखाली
िु रुस्त अथवा रद्द करण्यात आलेल्या प्रत्येक नोिंिीिी िापहती कलि 8 अथवा 9 अनुसार िापहती
िे णाऱ्या व्यक्तीला त्याच्या घरच्या कायि त्त्यावर ाठपवण्यात येईल

कलम 15 नसार जन्म आचण मृत्यू संबंधीच्या नोंद व नोंदीमध्ये दरुस्त करणे अथवा नोंदी रद्द
करणे:
१) िर पनबिंधकास अशी िापहती िे ण्यात आली की नोिंि वही िध्ये काही लेखन प्रिाि अथवा
औ िारीक िूक झालेली आहे अथवा िर अशा काही िुका आढळू न आल्या आपण नोिंिवहया त्यािं च्या
ताब्यात असतील तर पनबिंधक अशा पवर्यािं िध्ये िौकशी करील आपण िर त्यािे सिाधान झाले असेल
तर अशा िुका कलि 15 िधील तरतुिीनुसार (िु रुस्ती अथवा रद्द करून) िु रुस्त करे ल आपण अशा
िु रुस्तीसह उतारा ज्ािध्ये असे िाखवले िाईल की त्रुटी काय होत्या त्या कशा िु रुस्त केल्या गेल्या
आहे त ते उ िुख्य पनबिंधक िन्म िृत्यू िहारािर राज्, ुणे येथे ाठवते.
२) ोट-पनयि (1) िध्ये पवपनपिष ि प्रकरणािं िध्ये िर नोिंिवह्या पनबिंधकाच्या ताब्यात नसतील तर तो
ग्रािीण भागासाठी गट पवकास अपधकारी /कायषकारी आरोग्य अपधकारी /िुख्य अपधकारी यािं ना
कळवतील आपण सिंबिंपधत नोिंिवही िागवतील आपण या पवर्यािं िध्ये िौकशी केल्यानिंतर िर त्यािी
खात्री झाली तर अशा िुकीिी आवश्यकतेनुसार िु रुस्ती करील.
३) ोट -पनयि (2) िध्ये उल्लेस्खलेली कोणतीही िु रुस्ती केल्यानिंतर ग्रािीण भागासाठी गटपवकास
अपधकारी पनबिंधनकाडून नोिंिवही पिळाल्यानिंतर प्रपत स्वाक्षरी करील.
४) िन्म आपण िृत्यूच्या नोिंिवहीतील एखािी नोिंि सवषतिः िुकीिे आहे असे िर एखाद्या व्यक्तीने खात्रीने
सािं गत असेल तर पनबिंधक त्या िुकीिे स्वरू आपण त्या प्रकरणा बद्दलिी सत्यस्स्थतीिी िापहती
असलेलेल्या िोन पवश्वसनीय व्यक्तीिंनी पिलेल्या प्रकरणािं िी सत्यस्स्थती त्या व्यक्तीने सािर केल्यानिंतर
कलि 15 खालील पवपहत केलेल्या द्धतीने अवलिंब करून नोिंिणीिी िु रुस्ती करतील.
५) ोटकलि (1) एक आपण ोटकलि (4)िधे काहीही अिंतभूषत असले तरीही पनबिंधक त्यािध्ये पनपिष ि
केलेल्या प्रकारािी कोणतीही िु रुस्ती त्याच्या आवश्यक त शीलासपहत उ िुख्य पनबिंधक िन्मिृत्यू,िहारािर राज्, ुणे यािं ना कळवतील.
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कलम 16 खालील नोंदवर्ही िे नमने:
कलि 16 खालील पनबिंधकाने ठे वावयािी पिविंत िन्म, िृत्यू व िृतिन्मािी (उ ित िृत्यू) नोिंि निुना
क्रिािं क 1, 2 व 3 या निुन्यािध्ये असेल व त्यातील कायिे शीर भाग हा अनुक्रिे पिविंत िन्म ,िृत्यू व
िृतिन्म (उ ित िृत्यू) नोिंिवही निुना क्र.7, 8 व 9 म्हणून सिंबोधण्यात येईल.

कलम 17 खालील ऑचफस आचण डाक खिस:
(अ) ज्ासाठी शोध करण्यात आला आहे त्या पहल्या वर्ाष तील एक नोिंिणीच्या शोधासाठी 2 रु ये.
(ब) त ासणी िालू ठे वलेल्या प्रत्येक अपधक वर्ाष साठी 2 रु ये.
(क) प्रत्येक िन्म अथवा िृत्यू सिंबिंधी उतारा ििंिूर करण्यासाठी 5 रु ये.
(ड) िन्म व िृत्यू नोिंि/ नोिंिवही उ लब्ध नसल्यास तसा अनु लब्धता िाखला िे ण्यासाठी 2 रु ये.
“जन्म मृत्यू अचधचनयम १९६९” या अनुसार आ ल्या घरात िन्म आपण िृत्यू झाल्यास त्यािी नोिंि,
आ ल्या क्षेत्राच्या सिंबिंपधत नगर ापलकेच्या वॉडष कायाष लयात करणे हे अत्यिंत गरिेिे आहे . पह िोन्ही
कागि त्रे प्रत्येक व्यक्तीच्या िीवनातील प्रिुख िाखले आहे त. सवष सरकारी कायाष लयात िहत्वािे
िाखले म्हणून िापगतले िाऊ शकतात यािी िरूर नोिंि घ्यावी.

डॉ.शरद बागल
---------------------------------------------------------------------------------सवषिेव त आयुयषस्ि ये प्राणिं ब्रह्मो ासते । प्राणो पह भूतानािायुिः तस्मात्सवाष युर्िुच्यते॥
(तैपत्तरीय सिंपहता)
भावाथष िे प्राणाला ब्रह्मरू िानून त्यािी उ ासना करतात अथाष त पनष्े ने प्राणायाि करतात, ते ूणष आयु
प्राप्त करतात.कारण प्राणि प्रापणिात्रािं िे आयु आहे आपण म्हणूनि त्याला िीवन प्रिान करणारा या
अथाष ने ’सवाष युर्’ म्हणतात.पनरोगी िीघाष युष्य पिळवण्यािा सहि सो ा उ ाय म्हणिे प्राणायाि,ज्ािे
िहत्त्व वरील श्लोकात सािं पगतलेले आहे .प्राणायािािी साधना करणारे पनश्चीत स्वास्थ्ययुक्त िीघाष युर्ी
होतात,िे प्रत्यक्षपसद्ध आहे .
-वैद्य अपश्वन साविंत

16

चवपश्यना: माईड
ं फल मेचडटे शन
डॉ. विंिना कुपिक
Vice President: Navi Mumbai Doctors Foundation,
Yoga teacher, Nutritionist
M: 9967515310 / kvandu@gmail.com

पव स्सना ( ाली) पकिंवा पव श्यना (सिंस्कृत) ही गौति बुद्ध यािं नी सािंपगतलेली ध्यान द्धती
आहे .पव श्यना या नावाने ही ध्यान द्धती िगभरात प्रपसद्ध आहे . ाली भार्ेत "पव स्सना' ह्या शब्दािा
अथष "स्वतिःच्या आत डोकावणे" असा होतो.
आिकाल पव श्यना िािं ईिंडफुल िेपडटे शन ह्या नावाने प्रपसद्ध होत आहे .
श्री सत्यनारायण गोयिंका यािं नी भारतातून िंिपवशे वर्ां ूवी लूप्त झालेली गौति बुधिािं नी प्रसृत केलेली
पव श्यना साधना ुन्हा भारतात प्रस्थाप त केली आपण ती रिं रा बहुसिंख्यािं कािं यंत ोहोिपवण्यािा
प्रयत्न ूवषक ध्यास घेतला.त्यािं च्या प्रयत्न-प्रेरणेतून शेकडो केंद्रािं तून पव श्यना साधनेिा लाभ आि
उ लब्ध आहे . िहारािरात इगत ुरीपशवाय िुिंबई, ुणे, कोल्हा ूर, धुळे, नाग ूर,नवी िुिंबई,औरिं गाबाि
आिी बहुतेक शहरािं िधून पव श्यना केंद्रे आहे त.
University of California Centre for Mindfulness च्या िते िाईिंडफुलनेस म्हणिे आ ल्या
पविारािं बाबत िागरुक रहाणे व आ ल्या िंिनेंपद्रयािं नी सिंवेिनािी िापणव घेणे.थोडक्यात एखाद्याने
त्याच्या आतिधील व बाहे रील पवश्वातील सवष गोिीिंबाबत कोणताही पनणषय न घेता केवळ त्या गोिीिंकडे
लक्ष िे णे.या ध्यानािुळे िाणसाला भूतकाळ व भपवष्यािी पििंता न करता वतषिानकाळात िगणे शक्य
होते.
पव श्यना साधनेिा उद्दे श केवळ शारररीक िु िःखािं ासून िुक्ती नाही तर पित्तशुद्धी करणे आहे ज्ािुळे
पकत्येक िनोशारीररक (सायकोसोिॅपटक) आिार आ ोआ िू र होतात.िी व्यक्ती ह्या साधनेिा
पनयपित अभ्यास करत राहते ती आ ल्या िानपसक पवकारािं ासून ूणष िुक्त होते व तीला पनतािंत
िनिःशािं ती पिळू न िाते.
आ ल्या व्यस्क्तित्त्वातील उणीवा िाणीव ूवषक भरून काढणे आपण अपधक सक्षि करणे हे यात
येते.आयुष्यात आलेल्या कोणत्याही प्रसिंगाकडे तटस्थ णे हायला पशकणे आपण शािं ततेच्या िागाष ने
त्यावर िात करीत आयुष्यािा आनिंि घेणे असे ही ध्यान द्धती पशकपवते.कोणतीही गोि काही काळाने
बिलते िात्र त्यासाठी आवश्यक सिंयि पिळपवण्यािा िागष या प्रपक्रयेतून आत्मसात करता येते.
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पव श्यनेबाबत काही सिि आपण गैरसिि आहे त.
पव श्यना ही अिंधश्रधिे वर आधारीत किषकािं ड नाही.
ही बौस्धिक िनोरिं िन पकिंवा िाशषपनक वािपववािासाठी नाही.
ही सुट्टी घालपवण्यासाठी पकिंवा सािापिक आिानप्रिानासाठी नाही.
ही रोिच्या िीवनातल्या ताणतणावा ासून लायन करपवणारी साधना नाही.
ही िु िःखिुस्क्तिी साधना आहे .
ही िनाला पनिषळ करणारी ज्ािुळे साधक िीवनािं तील िढ-उतारािं िा सािना शािं पत ूवषक तसेि
सिंतुपलत राहून करु शकतो.
ही िीवन िगण्यािी कला आहे (An art of living) ज्ा ासून साधक एका स्वस्थ सिािाच्या
पनपिषतीिध्ये सहयोगी होतो.
िी व्यक्ती प्रािापणक णे ही साधना पशकू इस्च्छते त्यािं ना िहा पिवसािं िे पशपबरात सहभागी व्हावे लागते
व तेथील सवष पनयिािं िे काटे कोर णे ालन करावे लागते. ह्यािध्ये
कुल,िापत,धिष,गरीब,श्रीििंत स्त्री, ुरुर् पकिंवा रापिरयता आड येत नाही.
पशपबरािा आरिं भ झाल्या ासून िहाव्या पिवशी साधारणतिः सकाळी िहा यंत आयषिौन (Noble
Silence) म्हणिेि शरीर तसेि वाणीने िौन ाळावे लागते. इतर व्यक्तीबरोबर शारीरीक सिंकेताव्िारे
पकिंवा पलहून वािून,फोन, सोशल िीपडया द्वारे सिं कष करणे िना आहे .
अत्यिंत आवश्यक असेल तेव्हा साधकािं ना अन्न, रहाण्यािी सोय, शरीर स्वास्थ, इत्यापिसिंबधी व्यवस्था न
आपण पवपध सििावून घेण्यासाठी आिायां बरोबर बोलू शकतात.पव श्यना साधना हा व्यस्क्तगत
अभ्यास आहे . रिं तु ह्या सिं काष च्या वेळी िे खील किीतकिी बोलावे.प्रत्येक साधकाने स्वतिःला एकटे
सििून एकािं तात असल्याप्रिाणे साधनेत व्यग्र व्हावे.
केंद्रािध्ये ुरूर् आपण िपहलािं साठी वेगळे वेगळे कक्ष असतात.राहण्यािी िागा,अभ्यास,पवश्रािं ती आपण
भोिनाच्या वेळी ुरुर् व िपहलािं ना वेगळे वेगळे राहावे लागते. पशबीरािरम्यान सिं ूणष कालावधीत
साधकािं नी एकिेकास अपिबात िशषही करू नये.
पव श्यनेसारख्या अनिोल साधनेिे पशक्षण ूणष णे पनिःशुल्क पिले िाते.पव श्यनेच्या शुद्ध रिं रे नुसार
पशबीरािं िा खिष ह्या साधनेिुळे लाभ झालेल्या आपण कृतज्ञतेने भारावून गेलेल्या साधकािं कडून पिल्या
िाणाऱ्या ऐस्च्छक िानावर िालतो.ज्ािं नी आिायष गोयिंकािी पकिंवा त्यािं च्या सहाय्यक आिायां बरोबर
किीतकिी एक िहा पिवसीय पशबीर ूणष केले आहे ,केवळ अशा साधकािं कडूनि पशबीर सिं ल्यावर
पकिंवा निंतर िान स्स्वकारले िाते.
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चदनक्रम
पशपबरात हाटे ४ वािता पिवस सुरू होतो.रात्री ९.३० यंत िेपडटे शनिा अभ्यास िालू
असतो.पिवसातील िवळ ास १४/१५ तासािं िध्ये केवळ आपण केवळ पव श्यनेिे धडे सत्यनारायण
गोयिंका गुरूिीिंच्या वाणीतून (ऑपडओ कॅसेटच्या सहाय्याने) पिले िातात. येथे धम्मसेवक /सेपवकाही
अत्यिंत प्रेिाने व नम्र भावनेने नवीन पवद्यार्थ्ां ना िागषिशषन करतात.तसेि सिंस्थेच्या कािातही
िोठ्याप्रिाणात हातभार लावतात.नवीन पवद्यार्थ्ां ना येणाऱ्या अडिणीिंवर,किी शब्दात व हळू वार
आवािात बोलून योग्य प्रकारे शिंका पनरसन करतात.
पवद्येिे ज्ञान िे ण्यासाठी गटपनहाय पशक्षक िागषिशषन करताति.योग्य ज्ञानािषन व्हावे,यासाठी केवळ
साधनेबाबत या पशक्षकािं शी पवद्याथी िोिक्या स्वरू ात सिंवाि साधू शकतात.
येथे पहले तीन पिवस आना ान (श्वासोच्छवास पनरीक्षण) ह्यावर भर पिला िातो.त्यानिंतर िौर्थ्ा पिवशी
पव श्यना पिली िाते.पित्त शुद्धी,िनावर पनयिंत्रण,िनािी शुद्धी याबाबत गुरूिी सत्यनारायण गोयिंका
यािं च्या वाणीतून प्रपशक्षण पिले िाते. त्यानुसार प्रात्यपक्षक केले िातात. ॅगोडातील शुन्यागारािी
सुपवधाही साधकािं ना अनुभवयास पिली िाते. ॅगोडातील रूिलाि शुन्यागार म्हणतात.अत्यिंत शािं त
असलेल्या शुन्यागारात ध्यान करणे खू ि लाभिायक ठरते.
ही साधना म्हणिे स्वत:च्या शरीरात उत्पन्न होणाऱ्या सिंवेिनािं िे पन: क्ष ाती केलेले पनरीक्षण
होय.सिंवेिनािी अपनत्यता सििून घेतल्याने त्याच्यापवर्यीिी आसक्ती नाहीशी होते.वैयस्क्तक िीवनात
या पवद्येिा िोठ्याप्रिाणात उ योग इतरािं ना झाला असल्यािे गुरूिी गोयिंका त्यािं च्या प्रविनात
उिाहरणासह सािं गतात. िररोि िीड तासािंच्या प्रविनातून शास्त्रशुद्ध पव श्यना पवद्येच्या तिंत्राबरोबरि
िीवनातील आिरणाबाबतिे त्यािं िे पविार व्हीपडओच्या िाध्यिातून िाखपवण्यात येतात.िे िीवन
िगताना उ योगी डतात .
िनािी शािंती, शुद्धीिे कायष पव श्यना करते. िै निंपिन िीवन िगताना त्यािा पनपश्चति उ योग होतो.ते
यापठकाणी अनुभवयास येते. म्हणून प्रत्येकाने हा अनुभव घेतल्यास पनपश्चति उ योगी, फलिायी
राहील,एवढे िात्र पनपश्चत !
सिंकलन
डॉ. वंदना अरुण कचिक
फॅपिली पफपिपशयन,आहार व योग सल्लागार
को रखैरणे / घणसोली, नवी िुिंबई
---------------------------------------------------------------------------------------------
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Keratosis Pilaris
A Dermatologist Shares Everything You Need to Know About The 'Chicken
Skin' Condition
Dr Kiran Godse, MD PhD FRCP
Dermatologist at Navi Mumbai with 31years experience,
Attached to Fortis Apollo DY Patil hospitals, Shree Skin center at
Sector 8 Nerul, Shree Skin centre at Sector 8 Nerul
Contact: 02227726034, drgodse@hotmail.com

1. What is keratosis pilaris?
Keratosis pilaris is a chronic condition most common in the adolescent population. It
is a prevalent form of dry skin characterised by small, tiny bumps caused by hair follicle
plugging by excess keratin. The condition is harmless, with dry, rough patches and little
bumps on the upper arms, thighs, and buttocks. These bumps usually don't hurt or
itch.
2. What are the symptoms of keratosis pilaris?
The bumps are usually on the arms, shoulder, thighs, cheeks (mainly in children) and
buttocks. They can be white, red or brown and typically don’t hurt or itch—dry, rough
skin on the areas of bumps. These rough bumps or patches tend to get worse with the
season change, with low humidity leading to dry skin. Some reports also suggest the
skin condition worsens in some women during pregnancy.
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3. What are the causes of this condition?
Keratosis pilaris is caused by the accumulation of keratin, a complex protein that
protects the skin from harmful substances and different forms of infection. The keratin
usually blocks the opening of the hair follicles, causing those patches of rough and
bumpy skin. The Keratin buildup cause is unknown; however, medical experts suggest
it may be related to atopic dermatitis or linked to genetic diseases.
4. Who can develop keratosis pilaris?
Anyone can acquire this condition. However, children and especially teenagers, are
more prone to developing the disease. It first appears in early childhood and
progresses, becoming most extensive during the second decade of life. Keratosis pilaris
is associated with many other conditions, including atopic dermatitis, ichthyosis
Vulgaris, obesity, diabetes mellitus, and malnutrition.
5. What are some treatment options for getting rid of keratosis pilaris?
It is an asymptomatic condition that generally improves over time. The topical
treatments include emollients and topical keratolytics like urea, salicylic acid, lactic
acid etc. Other less common treatment options include laser treatments, retinoids, and
vitamin D3 derivatives.
6. Could you share five home remedies to manage this condition?
⎯ Take warm baths: this helps to unclog the skin pores; very long baths should be
avoided as it removes the natural oils from one’s skin
⎯ Exfoliate using a soft and gentle scrubber not too harsh on your skin. Applying a
lot of friction can worsen the condition.
⎯ Apply moisturising and hydrating lotion. Humectants and emollients help to
hydrate and soften the skin.
⎯ Preferably avoid wearing tight clothes as it creates more friction against the skin,
causing more irritation.
⎯ Use humidifiers in rooms to increase the moisture content in the surroundings
and keep your skin hydrated.
7. What are some lifestyle changes that can help reduce keratosis pilaris?
Patients can aid in the resolution of skin lesions by maintaining adequate hygiene,
using hypoallergenic soaps and abstaining from manipulating the papules. For other
lifestyle changes or modifications, please refer to the previous answer.
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8. Could you share facts to debunk the top 5 myths about keratosis pilaris (eating a
gluten-free diet is a cure, exfoliation is the only solution, KP is just pimples, etc.)
⎯ Keratosis Pilaris, caused by an overproduction of a protein called keratin, is not
likely to be affected by your diet, and therefore not cured by the same.
⎯ KP bumps cannot be scrubbed off, but some light exfoliation can be helpful.
⎯ KP are not pimples and acne medications are intended to be drying, which can
cause your KP bumps to get even worse.
9. When is the right time to consult a doctor for this condition?
Keratosis pilaris usually clears up on its own gradually. If moisturising and other selfcare measures don’t help, you should consider consulting your doctor.
Dr. Kiran Godse

सवषस्य िायते िानिः स्वपहताच्च प्रिाद्यपत । वृद्धौ भिपत िा र्थ्िं नरो येन पवनश्यपत॥
(भपट्टकाव्य)
भावाथष िनुष्यािा अहिं कार त्याच्या नाशाला कारणीभूत होतो, हे सािं गणारा भपट्टकाव्यािधील हा श्लोक
सािं गतो की वृद्धी झाल्यावर िनुष्यािध्ये िान पनिाष ण होतो,ज्ािुळे स्वतिःिे पहत कशात आहे हे न
ओळखून तो अ र्थ् सेवन करतो आपण स्वतिःिा नाश ओढवून घेतो. सुिंिर-सुदृढ शरीर असो वा धनसिं त्ती, सत्तेिी किाई असो वा ज्ञान-कलेिी प्राप्ती...पिळालेल्या सिं िे िा वा यशािा अहिं कार िनुष्याच्या
पववेकी बुद्धीवर आवरण िढवून स्वतिःिे पहत-अपहत यातला फरक त्याला सििू िे त नाही आपण तो
आयुष्याला अपहतकर गोिी करु लागतो आपण आरोग्याला अ र्थ्कर असे सेवन करु लागतो,िी सवय
एक पिवस त्यािा नाश करते.

- वैद्य अपश्वन साविंत
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Genes talk to us?
Dr. Minakshi Kurhe
Chief Co Ordinator of: Navi Mumbai Doctors Foundation,
Nutritionist, Nutrigenomics Practitioner
M: 9322344887 / dietcall@gmail.com
We are talking about genes in our DNA.
In simple words gene is the basic physical and functional unit of heredity.
We get these genes from our parents or from their parents.
Our look,hair color,skin color etc. are depend upon the genes what are inherited to us.
Naturally we cannot change them, but we can take care of them, keep them healthy and
hence we can pass on these healthy genes to our children.
These genes are very responsive or expressive in nature and do you know?
Our genes talk to us? How they talk to us?
They communicate with us by sending messages in the form of symptoms and feelings,
which is the fastest communication media in our body and interesting fact is, it works
efficiently by default.
Now why and when they talk to us?
When there is something good and healthy lifestyle is followed, they make us feel healthy.
And when something unhealthy fed to our genes, they send us messages in the form of
symptoms like lethargy, gut complaints, physical illness, weight gain, weight loss and so on.
As if they are informing us that whatever is fed to them is unhealthy or corrections has to
be done in lifestyle etc.
So, lets understand exactly what kind of food our genes need?
Our genes are familiar with certain kind of food for 1000 years of age. Base of our genetic
makeup is already fixed and final design of DNA is already formed many years back. We
only need to continue feeding the similar kind of food to our genes to keep them healthy
and happy. If we do changes in the feeds, genes will not accept it and start behaving
abnormally over the period of time.
We need to understand what type of food our genes need??
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They need to be fed basically more on proteins, fructose from fruits and vitamins &
minerals from vegetables, in the natural form as far as possible, which will make them
healthy.
And why is so? It’s because hunting was the primary activity of our ancestors at that time
and meat was their major food intake.They used to eat fruits from trees occasionally.Later
they learned to eat vegetables available in forests in their original form, which are called
wild vegetables.
Let’s take one example to understand it better, our ancestors used to get sugar in the form
of fructose from fruits, which is natural sugar and salt from meat, both in actually very low
amounts which was sufficient to carry out the body functions.
Many years after human evolution,human being started growing and eating more grains
and frequency of sugar and salt intake is increased resulting in unhealthy information to the
genes in our DNA. And hence Genes have started behaving abnormally in the form of
increase in fat storage on the body, lethargy, indigestion, and increase in blood sugar levels
etc.
After so many years everybody is understanding the importance of wild vegetables and
their medicinal values, also everyone is now knowing, how eating locally grown fruits are
beneficial for our health. Our ancestors never did farming and never grew grains and
pulses. Grains and pulses grown by human beings after human evolution in later years.
All Grains have become Indian staple food which is known as carbohydrates. 50-60 % of
Indian diet is consists of Carbohydrates, which is the major reason for many diseases and
changes in the behavior of our genes.
Now, what is the solution for this?
There is a simple and easy solution for this, just try to increase protein intake in each meal
of the day. You will see the magical difference in your health. It doesn’t matter whether you
are vegetarian or non-vegetarian, your nutritionist is having all the solutions to guide you.
And do you one more interesting thing? Our genes are and DNA is made up of proteins.
They are surely going to be healthy and happy to make you healthy and happy.
Dr. Minakshi Kurhe
Senior Nutritionist
dietcall@gmail.com
________________________________________________________________
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Sunshine Vitamin
Dr Satish Sovani, MBBS, AFIH.
Family & Industrial Physician
M: 9820924016 / satish.sovani2009@yahoo.com

Vitamin D deficiency is the world’s most under-diagnosed and under-treated ailment.
Vitamin D deficiency prevails in epidemic proportions all over India. As many as 80 % people
in urban and 70 % in rural India are deficient of vitamin D.
Vitamin D is synthesized by the human body following exposure to sun light (UV rays).
Hence, it is called sunshine vitamin. It is therefore quite paradoxical that vitamin D
deficiency is widely prevalent in sunshine-rich India. Indian socio-religious and cultural
practices do not facilitate adequate sun exposure, and also changing lifestyle, fear of skin
tanning, dietary habits, rising air pollution levels and high concentration of toxins like
pesticides in the environment contribute to inadequate exposure to sunlight. As compared
to Caucasians, Indians require 5 to 10 times more exposure to sunlight, as melanin, the
pigment responsible for darker skin, interferes with the synthesis of vitamin D from
sunlight.
Persistent Vitamin D deficiency in adults will lead to weakened and brittle bones that break
easily. Many studies have implicated vitamin D deficiency in autoimmune diseases,
cardiovascular diseases, diabetes, infections like tuberculosis, obesity, mood changes,
depression and some cancers like colon, prostate & breast. In children, especially those
who are excessively breastfed for a prolonged period may suffer from rickets,
developmental delay, hypocalcemia induced seizures, cardiomyopathy and dental
disorders.
Estimation of Vitamin D (Serum - 25 - Hydroxyvitamin D) is the most reliable marker for
Vitamin D status. The normal range is 30 to 100 ng /ml. Daily requirement of Vitamin D is
600 to 800 IU in adults, and to meet this - “daily direct sun exposure” of twenty minutes to
half an hour to bare face, arms and legs is a must for Indians, in-between 10 am and 3 pm.
Exposure to excessive direct sunlight may cause skin cancer. With the exception of those
who need to work outdoors in the sun, most Indians do not get adequate sun exposure to
produce sufficient amounts of vitamin D endogenously, hence we need to have a combined
approach of sunlight, Vitamin D rich food intake and if required therapeutic supplements.
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Apart from direct sunlight, the major source of Vitamin D are fatty fish (trout, salmon, tuna,
and mackerel), fish liver oil (cod, halibut, and shark), beef liver, egg yolk, milk, cheese &
mushrooms.

Apart from direct sunlight, the major source of Vitamin D are fatty fish (trout, salmon, tuna,
and mackerel), fish liver oil (cod, halibut, and shark), beef liver, egg yolk, milk, cheese &
mushrooms.

Excessive Vitamin D levels can lead to symptoms like nausea, vomiting, weakness,
generalized body ache, loss of appetite, dehydration, excessive thirst, kidney stones,
irregular heartbeats, calcification of soft tissues including coronary vessels and heart valves.
Interaction with medications – some medicines like statins (cholesterol lowering agents),
steroids and diuretics are known to reduce Vitamin D synthesis.
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There have been some reports about vitamin D - reducing the risk of COVID 19. But as on
today there is no enough evidence to support – consumption of vitamin D alone can
prevent COVID 19.
It is recommended to check for Vitamin D, in all adults and symptomatic children once in a
year and follow advice of your family physician.
Dr Satish Sovani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आरोग्यिं भास्करात् इच्छे त्...। (ित्स्य ुराण)
भावाथष ज्ा सुयाष िा उिय झालाि नाही तर सिं ूणष िीवसृिी नि होईल, ृथ्वीवरील सिीव ि नव्हे तर
पनिीव सृिीसुद्धा ज्ा सूयाष वर पनभषर आहे , त्या सुयाष च्या सिं काष त आििा २१व्या शतकातला िनुष्य येत
नसेल तर त्याला पनरोगी िीघाष युष्य कसे प्राप्त होईल? शतायुर्ी होण्यािी कािना असणाऱ्या प्रत्येकाने
पिवसातून पनिान वीस पिपनटे तरी सुयषपकरणािं च्या सिं काष त यायला हवे. केवळ ड िीवनसत्त्वासाठी
नाही तर उच्च रक्तिाब, िधुिेहा ासुन ते हृियरोग, ककषरोग वगैरे पवपवध िीवनशैलीिन्य रोगािं ना
प्रपतबिंध करण्यासाठी आपण िीवनिायी उिेसाठी शरीराला सूयषप्रकाश पिळायलाि हवा. काळिी
इतकीि घ्यायिी की सलग तीन पिपनटािं हून अपधक काळ त्विेच्या एकाि भागावर सूयषपकरणे डू
द्यायिी नाहीत.

- वैद्य अपश्वन साविंत

27

Children In Need of Psychological Help
Mrs. Hemangi Naik M.A (TISS), Counsellor
25 years of training and counseling experience of working
with children and families on learning, emotional, career
related issues.
M: 9820095235
X, six years old, disturbs everyone at home and in school, hence as punishment, his
frustrated mother has burnt his arm with a steaming hot iron.
Y, 8 years old, mixes words while reading and writing, so to improve him,his father thrashes
him with chappals and belt.
Z, 12 years old, has been sexually assaulted by a neighbor but her mother blames the girl
for playing outside in the evening and leading him on.
The above children were then referred to our center by their family physician, tuition
teacher and a relative, respectively.
We spoke to the child and parents, conducted IQ and other personality tests and chalked
out a care plan for them. We discussed with the family about how X had mild symptoms
of attention deficit, Y had a Specific Learning Disability and Z was not a cause but a victim of
sexual abuse.
So how can caregivers/ teachers identify if a child is “normal” or needs help?
“Normal” development of a child includes normal milestones, learning, school, play life and
relationships with family and friends.On the other hand, children in need of psychological
help consistently show some of the following signs and symptoms:
* Intellectual disability, specific learning disability in reading,writing,arithmetic.
* Odd, strange thoughts, behavior (hearing and seeing non-existing things/ people etc.)
* Persistently sad, angry, anxious mood.
* Cheating, threatening, lying, stealing,violating rules, running away from home, school etc.
* Aggression to people/ animals/ property.
* Sleeping, Eating disorders.
* Confusion about own gender.
* Underage drinking, drugs, gambling, sexual misconduct.
There are some children who have witnessed natural calamities or accidents/death/divorce
/addiction/ physical, sexual violence in the family.
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Also, some gifted children / adopted children / those with special needs.
These children require special sensitivity from care givers.
Even “One Caring Adult” is a boon to these kids. Of course, overindulgence is to be avoided
as much as neglect/ violence to the child.
Suggestions to caregivers for helping children in distress:
*Talk to the child gently about the distressing situation, make eye contact and use effective
tone of voice.
*Try and answer their concerns. Set firm limits and boundaries.
*Before approaching a doctor/ counselor,say to the child, “Let us all go to the counselor
and speak out openly” instead of, “You are a nuisance and need help”.
*Avoid approaching black magicians and occult practitioners to help the child.
*Seek help of your family doctor, school counselor, online help or psychiatrists and
counselors attached to local centers / hospitals.
Each child is born differently and children sometimes test the limits of caregivers. They
have boundless energy and curiosity. At the same time, apart from fulfillment of basic
needs of life, they need protection, guidance and educational/ skills training to grow into
independent adults. Most children in distress with timely support, grow up to be productive
individuals and contribute to society!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िुलािं िे िानपसक आरोग्य हे त्यािं च्या शारीररक आरोग्या इतकेि िहत्त्वािे आहे . ुढील आयुष्यातील
िु िःखािं िा सािना करण्यािे व एक आनिंिी, फलिायी िीवन िगण्यािे कौशल्य कळत नकळत िुले
पशकत असतात. िैपवक, अनुवािं पशक घटक, ालन ोर्ण, शाळा/ कुटुिं ब/ आिूबािूिी सिंस्कृती
वगैरेिा ररणाि िुलािं वर होत असतो. पनरोगी तारुण्याकडे िाण्याच्या वाटिालीत त्यािं ना आधार िे णे
व क्लेश/ पवकार असल्यास िित करणे हे आ ले सवां िे कतषव्य आहे . अथाष त अपत लाड पकिंवा छळ
िोन्ही टाळण्यािे तारतम्य हवे.
मलांिे चनरोगी, नॉमसल मानचसक स्वास्थ्य म्हणजे काय?
* बहुतािं शी वेळा पविार,वतषन व िनस्स्थती ह्यात ताळिेळ असणे.
* पवकासािे टप्पे नॉिषल/ सवषसािान्य असणे.
* शालेय,कौटुिं पबक,िैत्रीिे व इतर नातेसिंबिंध त्रासिुक्त असणे .
मलांिे मानचसक अनारोग्य म्हणजे काय ?
* सतत उलट सुलट पलपहणे वािणे / गपणतात िुका करणे.
* िनस्स्थती, पविार, वतषणूक अस्स्थर असणे,सतत पििंता, पिडपिड करणे,उिास असणे,रडणे,घाबरणे.
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* िे अस्स्तत्वात नाही ते पिसणे, भ्रि होणे,िोऱ्या,फसवणूक करणे, खोटे बोलणे.
* शाळे तून / घरातून पनघून िाणे, स्वतिः / इतर / िनावरे / िालित्ता ह्यािं वर आक्रिक होणे .
* खाणे,प णे,झो ेिे पवकार, अल्पवयीन व्यसने िडणे,स्वतिःच्या लैंपगकतेबद्दल गोिंधळ असणे.
काही िुले िशी पक प्रपतभा सिं न्न /अपतशय हुशार आहे त पकिंवा,ित्तक िुले,शारीररक,िानपसक आिार
असलेली/ पिव्यािं ग,नैसपगषक आ त्त्यािं िध्ये सा डलेली िुले,ह्यािं ना सिंवेिनशीलतेिी गरि असते.
िी िुले िृत्यू / घटस्फोट /व्यसनाधीनता / शारीररक, लैंपगक पहिं सा, ह्या व अश्या अनेक पव त्तीिंिे
साक्षीिार आहे त पकिंवा ह्या ररस्स्थतीला बळी गेलेल्या पनरागस िुलािं ना िानपसक आधारािी खू गरि
असते.
प्रेिाने ऐकणारी,िागषिशषन करणारी एखािी प्रौढ व्यक्ती ( ालक, आज्जी,आिोबा,पशक्षक, नातेवाईक
पकिंवा इतर कुणी) त्यािं च्या आयुष्यात सकारात्मक बिल घडवू शकते.
बरे िसे शारीररक व िानपसक आिार वैपश्वक असतात.िे श,धिष,सिंस्कृती, िात,पलिंग,वय,पशक्षण,आपथषक
ररस्स्थती ह्या सवां लीकडे असतात.त्यािुळे कुणालाही िोर् न िे णे उत्ति.िानपसक आिार असलेल्या
कुणालाही िािू टोणा, गुप्त िंथ यािी नाही,तर शास्त्रीय उ िारािं िी गरि असते.
िुलािं िध्ये िर अश्या प्रकारिी लक्षणे आढळली तर ालक, पशक्षक, सिु िे शक/ डॉक्टर ह्यािंच्या टीि
वकष िा (एकपत्रत कािािा) फायिा नक्कीि िुलािं ना होतो.
Hemangi Naik M.A (TISS), Counsellor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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नािणी
धान्यात धान्य सरस तृणधान्य
नािणीि िहत्व कोण करील अिान्य
िीलेट नागली रागी साले सातिाऊ
नािणीिी नावे पकती म्हणून घेऊ
गडि त पकरी रिं ग लाल पवटकरी
आहारशािात ठरली ती पकफायतशीरी
कॅस्शशयि लोह फॉस्फरस तिंतुिय फायबर
साखर हाडे कॉलेस्टरॉलसाठी आहे ती फाइटर
विनासाठी भारी लेकरािं ना गुणकारी
ोर्णद्रव्ये िे त िनशक्ती सुधारी
भाकरी डोसा आिं बील आवडती इडली
ा ड हलवा शेवया कुरकुरीत िकली
िु ध ाण्यात पिसळू न घ्या नािणीिे ीठ
गुळ साखर घालून ढवळा िवी ुरते िीठ
गररबािं िे धान्य म्हणून लोक करी अविान
आहारतज्ञ गुणधिष सािं गी वाढवी पतिा िान

डॉ. वंदना अरुण कचिक
फॅपिली पफपिपशयन,आहार व योग सल्लागार
को रखैरणे / घणसोली
नवी िुिंबई
---------------------------------------------------------------------------------------------
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एं टररक कोचटं ग औषध

सौ. निर्मल नर्ललिंद कासेकर
भारती निद्यापीठ फार्मसी इन्टिट्यूि, ििी र्िंबई
M: 98197 35658 / nirmalkasekar1978@gmail.com

आ ण गोळी पकिंवा कॅप्सूल फोडून खाता का?
ह्यािे उत्तर हो असेल तर,तुम्हाला एिं टररक कोपटिं ग और्धा पवर्यी िापहती करून घेणे अत्यावश्यक आहे ?
गोळी पकिंवा कॅप्सूल बनपवताना और्धावर पवपशि रासायपनक घटकािं िा स्तर (coating) पिला िातो. हा
स्तर और्धािा ररणाि अपधक प्रभावी करण्याकररता पिला िातो.
एिं टररक कोपटिं ग हा एक ॉपलिर अडथळा आहे िो तोिंडी (Oral) और्धािं वर लागू होतो, िो िठरासिंबिंधी
वातावरणात त्यािे पवघटन पकिंवा पवघटन प्रपतबिंपधत करते. हे एकतर ोटाच्या आिं बट णा ासून, रक्ताच्या
हापनकारक प्रभावा ासून ोटिे सिंरक्षण करण्यासाठी पकिंवा ोटानिंतर (सािान्यतिः आतड्याच्या वरच्या
भागात) और्ध सोडण्यास िित करते. काही और्धे िठरासिंबिंधी acid पसडच्या ीएिवर अस्स्थर
असतात आपण त्यािंना ऱ्हासा ासून सिंरपक्षत करण्यािी आवश्यकता असते. और्ध लक्ष्यीकरण (िसे
गॅस्टरो-प्रपतरोधक और्धे) प्राप्त करण्यासाठी एिं टररक कोपटिं ग ही एक प्रभावी द्धत आहे . इतर और्धे
िसे की काही कृपिनाशक और्धे आतड्याच्या एका पवपशि भागािध्ये िास्त प्रिाणात ोहोिण्यािी
आवश्यकता असू शकते. अभ्यासािरम्यान एिं टररक कोपटिं गिा वा र और्ध शोर्ण पनपश्चत करण्यासाठी
सिंशोधन साधन म्हणून केला िाऊ शकतो. एिं टररक-लेप त और्धे "पवलिंपबत पक्रया" डोस फॉिष श्रेणीशी
सिंबिंपधत आहे त. गोळ्या, पिनी-टॅ ब्लेट, गोळ्या आपण ग्रॅन्यूल (सािान्यतिःकॅप्सूल शेलिध्ये भरलेले) हे सवाष त
सािान्य आिं तरीक-लेप त डोस फॉिष आहे त.
और्ध ोटात पवरघळण्या ासून रोखून, आिं तरीक ले िठरासिंबिंधी श्लेष्मल त्विेला और्धािं च्या
त्रासिायक प्रभावा ासून वािवू शकतो. िेव्हा और्ध आतड्याच्या तटस्थ पकिंवा क्षारीय वातावरणात
ोहोिते, तेव्हा त्यािे सपक्रय घटक पवरघळतात आपण रक्तप्रवाहात शोर्ण्यासाठी उ लब्ध होऊ
शकतात. ोटावर वाईट ररणाि करणारी और्धे, िसे एस्िररन पकिंवा ोटॅ पशयि क्लोराईड, अशा
िाथाष ने लेप त केले िाऊ शकते िे फक्त लहान आतड्यात पवरघळे ल. त्यािप्रिाणे, प्रोटॉन िं
इनपहपबटरिे काही गट (esomeprazole, omeprazole, pantoprazole आपण सवष गटबद्ध azoles)
आम्ल-सपक्रय आहे त. अशा प्रकारच्या और्धािं साठी, एिं टररक ले तोिंड आपण अन्ननपलका िध्ये और्ध
सपक्रय करणे टाळतो.
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काय टाळले ापहिे ?
या गोळ्या फोडू (क्रश) नये.
या गोळ्या िावू नका. असे केल्याने ोट खराब होऊ शकते पकिंवा और्धािं च्या िु ष्पररणािािं िा धोका वाढू
शकतो.

काय करावे ?
एिं टररक-लेप त गोळ्या सिं ूणष पगळा.
हे और्ध तोिंडाने घ्या.
पूर्ण ग्लास पार्ी प्या.

सौ. ननर्णल मर्मलिंद कासेकर
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मधमेर्ह
डॉ. रचवंद्र गोसावी.
फॅपिली पफपिपशअन
M: 9819222707 / gosaviravi10@gmail.com
भारतात िरवर्ी िधुिेही रुग्ािं िी सिंख्या पिवसेंपिवस वाढत आहे .
एकेकाळी म्हातार णात पिसणारा हा आिार आता प्रौढ व तरूणािं िध्येही आढळू न येत आहे .२०२५
यंत िागपतक आकडे वारीनुसार आपशया खिंडात सगळ्यात िास्त िधुिेही,हे भारतात असतील पकिंवा
भारत िे श हा िधुिेहािी रािधानी असेल असे म्हटले िाते.याला कारण म्हणिे ाश्च्च्यात्य िे शािे
िुकीिे अवलोकन,लहान णा ासूनि िुकीच्या खाण्याप ण्याच्या सवयी,व्यायािािा अभाव, सततिे बैठे
काि,किी शारीररक हालिाल, अ ुरे सूयषपकरण,लठ्ठ णा,िरबीयुक्त आहार, अनेक व्यसने,िानपसक
ताणतणाव,िगिगीिी िीवनशैली.त्यािाि एक भाग म्हणून शास्त्रोक्त द्धतीने आ ण िधुिेहािी थोडी
िापहती, त्यािे प्रकार,सिि गैरसिि,त्यािे होणारे िु ष्पररणाि, व शक्यतो तो कसा टाळता येईल पकिंवा
तो पनयिंत्रणात कसा ठे वता येईल हे ाहूया.
आ ले शरीर एक अि् भूत आहे . हे अनेक ेशीिंनी बनलेले आहे व अनेक ेशीिंनी पिळू न शरीरातील
बरे ि अवयव बनले आहे त व प्रत्येकािे कायष ठरलेले आहे .उिा.हृिय,यकृत पकडनी व इतर अनेक
अवयव ह्यािं िे कायष अव्याहत णे िालू आहे .त्यािप्रिाणे शरीरािध्ये स्वािु प िंड नावािी एक ग्रिंथी आहे िी
आ ल्या िठराच्या िागील बािूस असते. पहिे प्रिुख काि रक्तातील शकषरा पनयिंत्रणात ठे वणे (हे काि
beta cells िे इन्सुपलन नावािा हािोन तयार करतात) व गरिेनुसार रत िेिािे ुन्हा साखरे त
रु ािं तर करणे व ेशीिंिी ूतषता करणे (हे काि alfa cells िे ग्लुकॅगोन नावािा हािोन तयार करतात)
हे सवष पनरिं तर तुिच्या नकळत काि िालत असते.इतकी सुिंिर प्रपक्रया (mechanisms) आ ल्या
शरीरात पनसगाष ने पफट केली आहे . प्रत्येक ेशीि प्राथपिक उिेि स्त्रोत हे गुल्कोि आहे .िे आ ल्या
रोिच्या आहारातून आ ले शरीर घेत असते व ते पनयिंत्रणात ठे वणेपह तेवढे ि आवश्यक असते त्यासाठी
इन्सुपलन नावािे हािोन सतत कायष करत असते.िर अशी शकषरा पकिंवा साखर शरीरात काही
कारणास्तव अपनयिंपत्रत रापहली तर ती व्यक्ती िधुिेही होते पकिंवा आ ल्या शरीरात इन्सुपलन तयारि
होत नसेल तर त्याही व्यक्तीिंना िधुिेही सिंबोधले िाऊ शकते.अशा व्यक्तीिंना सिं ूणष आयुष्यभर
बाहे रील इन्सुपलनवर अवलिंबून राहावे लागते.ते वेळीि ुरवले नाही तर िीपवतास धोका होऊ शकतो.

सवषसाधारण णे आ ण केव्हा िधुिेह झाला असे म्हणू शकतो,?
िर रक्तातील शकषरा उ ाशी ोटी 100mg/dl ेक्षा िास्त व
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िेवणानिंतर िोन तासाने 140mg/dl ेक्षा सातत्याने िास्त असणे.अशा व्यक्तीिंना आ ण िधुिेही सििू
शकतो.
(WHO)वर्ल्ष हे ल्थ ऑगषनयझेशन, पकिंवा िागपतक नािािंपकत हे ल्थ क्लब यािं च्या आकडे वारीनुसार
आ ण त्यािं ना
िधुिेही म्हणू शकतो.

िधुिेहािे प्रिुख लक्षणे कोणती?
१) वरिेवर तहान खू लागणे,
घशाला कोरड डणे.
२) अपतप्रिाणात भूक लागणे
३) वारिं वार िुत्रपवसिषन होणे.
४) अपनयपित विन घटणे
५) सतत थकवा िाणवणे.
६) िखि भरण्यास उशीर लागणे.
७) ुरुर्ािं ना लैंपगक सिस्या येणे.
८) दृिी अिि/धुसर होणे.
९) अपतपवसराळू णा येणे.
१०) त्विेिे वारिं वार सिंसगष होणे.

िधुिेहािे वगीकरण पकिंवा प्रकार.
िुख्यत्वे िधुिेह िार प्रकारात वगीकरण करण्यात आला आहे .
1) Type 1 िधुिेह पकिंवा त्यालाि (Insulin Dependent Diabetes mellitus)
या प्रकारात शरीरात स्वािु प िंड इन्सुपलन बनपवण्यासाठी ूणष णे पनष्काि ठरते व रक्तातील शकषरा
पनयिंत्रणात आणण्यासाठी आ ल्याला बाह्य इन्सुपलनिी आवश्यकता लागते.सिं ुणष आयुष्य आ ल्याला
बाहे रील इन्सुपलन वर अवलिंबून राहावे लागते.इन्सुपलन बिंि केलिं तर िीपवतास धोका होऊ शकतो.
हल्ली पवज्ञानाने खू प्रगती केली आहे , त्यािुळे आ ण कुठे ही इन्सुपलन घेऊ शकतो,अगिी पविान
प्रवासात िे खील सोईस्कररीत्या इन्सुपलन घेऊ शकतो व सुखकर आयुष्य िगू शकतो.
वेगवेगळ्या प्रकारिे इन्सुपलन ेन,िेट, इिं िेक्टर,इन्सुपलन िं ,उ लब्ध आहे त.
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हया िधुिेहाच्या प्रकारात अिून िोन वगीकरण आहे त.
A) Juvenile dibetes mallietus यालाि पकशोरवयीन िधुिेह असेही म्हणतात हा प्रकार अगिी
लहान णा ासून ते १९ वर्ाष यंत आढळु न येतो.
B) Latent autoimmune Diabetic adulthood
कधी कधी प्रकार 2 िे िधुिेही यािे पशकार होऊ शकतात व त्यािं नाही आिन्म बाह्य इन्सुपलन घ्याविं
लागते.
२) Type 2 पकिंवा (Noninsulin dependent Diabetes mellitus).
या प्रकारात शरीरात इन्सुपलन तयार होते ण ते एकिि अल्प प्रिाणात पकिंवा अपतसिंवेिनशीलतेिुळे
ते रक्तकोपशकािं यंत पकिंवा ेशी यंत ोहिण्यास असिथष ठरते व रक्तातील शकषरा अपनयिंपत्रत होते व
वाढते नव्वि टक्के लोक या प्रकारात सिापवि होतात. ूवी न्नाशी निंतर हा प्रकार पिसायिा ण आता
तो पवशी/पतशी िध्येही पिसून येत आहे .याला कारण आहे आधुपनक िीवनशैली.
अयोग्य खाण्याप ण्याच्या सवयी.
व्यायािािा अभाव
सूयषपकरणािं च्या अभाव
िानपसक ताण तणाव
बैठे काि आपण लठ्ठ व्यक्ती या आिाराच्या पशकार होतात.
Type 2 िधुिेह Type1 ेक्षा थोडा सौम्य आहे .
३)Borderline Dibetes mallietus/पकिंवा predibetic पकिंवा impaired gulcose Tolerance.
या प्रकरातील व्यक्ती भपवष्यात डायपबटीक होण्यािी िास्त शक्यता असते.रक्तशकषरा ातळी यंत
पकिंवा त्या ेक्षा थोडी िास्त असते ण ती सतत बिलती राहते.त्यािुळे पफपिपशयनला पतला ूणष णे
िधुिेही सिंबोधता येत नाही त्यािुळे त्यािं ना prediabetic असेही म्हटलिं िाते.
योग्य आहार िीवनशैली व पनयपित त ासणी करून आ ल्याला भपवष्यात होणारा हा िधुिेह
पनयिंत्रणात ठे वू शकतो.
४) Gestational Dibetes mallietus पकिंवा गरोिर णात आलेला िधुिेह.
बऱ्याििा गरोिर णात स्स्त्रयािं च्या शरीरात अनेक शारीररक िानपसक बिल होतात, त्यात बऱ्याि
हािोन्सिी पकिंवा सिंप्रेरकािं िी उलथा ालथ होत असते.त्याति काहीिंना इिं सुपलन प्रपतबिंधकता तयार होते
व या िधुिेहािी उत्पत्ती होते.या प्रकारिा िधुिेह आई व बाळासाठी धोकािायक सििला िातो.या
प्रकारात बाळाििं विन वाढू शकते व प्रसूतीच्या वेळेस पसझर होण्यािी िास्त शक्यता असते.या
प्रकारात िोिकीि और्धे उ योगात येतात शक्यतो इन्सुपलन व िेटफॉपिषन यािाि वा र केला िातो.

िधुिेहािे अन्य प्रकार
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A) अनुवािं पशक, स्टर ॉिंग िेनेपटक replication of genes कोडीिंग.यािुळे येणारा िधुिेह .
B) स्वािु प िंडािे काही आिार, infections, viruses,कॅन्सर, स्वािु प िंडाच्या शस्त्रपक्रया या िुळे उत्पन्न
झालेला िधुिेह.
C) इिं डोक्रायनो ॅथोलॉिी, प युर् (Pituitary gland) ग्रिंथीतील पबघाड /आिार
D) थायरॉईड ग्रिंथीिे आिार
E) कॅन्सर साठी घेण्यात येणाऱ्या और्धािं िे िु ष्पररणाि.

प्रिुख त ासण्या पकिंवा िधुिेहािे पनिान.
कसे करता येईल?
1) लक्षणे व रक्तातील शकषरा िािणी.
शक्यतो उ ाशी ोटी व िेवणानिंतर िोन तासाने.
2) िूत्र रीक्षण.
ज्ावेळी रक्तातील शकषरा िास्त असते त्यावेळी िुत्रपवसिषना िध्ये िे खील साखर पिसून येते.
पकटोस्स्टक व डायस्स्टक यािं च्या कागिी ट्या िुत्रिध्ये बुडवल्यानिंतर त्या ट्यािं िा कलर िुत्रतील
ग्लुकोि ातळी नुसार बिलतो.
3) HBA1C glycosylated haemoglobin. असेही म्हणतात.
ही िािणी रक्तातील साखर गेल्या तीन िपहन्या ासून पकती प्रिाणातआहे त्यािी सरासरी िशषवते व
त्याच्या रसेंटेि वरून डायबेपटस पकती कृपतपशल आहे हे पफपिपशयनला सििू शकते व त्यानुसार
योग्य और्धो िार होऊ शकतो.
4/ते 5/ ..........Normal range.
5.7/to 6.4/.....prediabetic.
6.5 /to 7./ ........Diabetic
४) Glucometer.
हल्ली कधीही व केव्हाही या इलेक्टरॉपनक डे स्व्हस िुळे आ ण साखर त ासू शकतो .

पनयिंत्रण
१) योग्य आहार,वेळेवर िेवण व झो घेणे.
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२) व्यायाि,योगासने, िररोि िालणे, ोहणे िैिानी खेळ खेळणे.
३) पनयपित साखर त ासणी.तसेि
गरोिर णात रक्तातील साखर त ासणी सोनोग्राफी द्वारे बाळाच्या वाढीिी पनयपित त ासणी करणे.
४)विन पनयिंपत्रत ठे वणे.
५) Type 1/Type 2 िध्ये डॉ च्या सल्ल्यानुसार इन्सुपलन योग्य और्धो िार घेणे.
६) वर्ाष तून एकिा तरी पकडनी, डोळे ह्यािं च्या त ासण्या करून घेणे.

िधुिेहािे िु ष्पररणाि.
िधुिेह हा आिार िरी सवषसाधारण वाटत असला तरी तो िर पनयिंत्रणात नसेल तर खालील सिस्या
येऊ शकतात.
१. िूत्रप िंड पनकािी पकिंवा अधष पनकािी होऊ शकते.
२. हृिय पवकार होऊ शकतात
३. क्षाघात (Paralysis)होऊ शकतो
४. अिंधत्व येऊ शकते
५. विंध्यत्व येऊ शकते
६. ुरुर्ािं िध्ये लैंपगक सिस्या येऊ शकतात.
७. अल्सर

कसा टाळता येईल आपणास मधमेर्ह?
१) पनयपित त ासणी व आ ल्या डॉक्टरािं िा सल्ला
२) विन वाढू न िे णे पकिंवा अपत प्रिाणात गोड, पस्नग्ध िाथष न खाणे.
३) लठ्ठ णा किी करणे.
४) सतत हालिाल करणे
५) बैठ्या कािातून अधेिधे वेळ काढू न शरीरािी हालिाल करणे.
६) योग्य आहार,व्यायाि व ुरेशी झो घेणे
७) ुरेसा सूयषप्रकाश पकरणे
८) िारू पकिंवा पसगारे ट तिंबाखू इ. व्यसना ासून िू र रहाणे.
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९) िानपसक व शारीररक ताणतणाव किी करणे.
१०) िधुिेही व्यक्तीिंनी आ सात पकिंवा रक्ताच्या नात्यात िधुिेह असल्यास पववाह टाळावे
११) गरोिर स्त्री िे बाळ 3.5 पकलो पकिंवा िास्त असल्यास त ासणी करून घ्यावी.
१२) उच्च रक्तिाब असलेल्या व्यक्तीिंनी पनयपित त ासणी करावी.

अनेक िणािं ना आ ल्याला िधुिेह झाला आहे हे स्स्वकारणे व िधुिेहासह िगणे कठीण िाते.ते
आव्हानात्मक आहे ण वेळेवर काळिी घेतल्यास व सकारात्मक दृपिकोन ठे वल्यास िधुिेहासह
आनिंिी आयुष्य िगू शकतो.

डॉ रचवंद्र गोसावी
पसस्द्धपवनायक केअर सेंटर
तुभे स्टोअसष, नवी िुिंबई
--------------------------------------------------------------------------------------------न पह वर्षशतस्याििं नरिः सिंभृत्य िायते। उ ायेन पह िीवस्ि नरा वर्षशतायुर्िः॥
(सुभापर्तावली)
भावाथष शतायुर्ी होण्यािे...पनिान िीघाष युर्ी होण्यािे स्वप्न सगळे ि बघतात,त्यातही पनरािय िीघाष युष्य
लाभावे अशी कािना तर सवां िीि असते.िात्र नुसती इच्छा असुन िालत नाही तर त्यासाठी प्रयत्न ूवषक
उ ाय करावे लागतात.वास्तवात आ ल्या रोिच्या आहारपवहारातल्या िुकाि रोगािं ना आििंत्रण िे ऊन
अकाली िरणास कारणीभूत होतात.साहपिकि ज्ािा आहार शरीराला ोर्क असेल,िो भोिनपवधीिे सवष पनयि ाळू न अन्नसेवन करतो,िो शरीराला आवश्यक इतका व्यायाि करतो,ज्ािी
िीवनशैली स्वस्थ आहे आपण आ ले स्वास्थ्य अबापधत राहाण्यासाठी िो प्रयत्न करत राहतो तोि
शतायुर्ी होतो.हे ि वरील श्लोकािध्ये सािं पगतले आहे की कोणताही िाणूस हा शिंभर वर्ां िे आयुष्य
घेऊन िन्माला येत नाही, तर पवपवध उ ायािं नी तो शतायुर्ी होतो.
-वैद्य अपश्वन साविंत
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The Impact of Social Media On Eating Disorders

Dr. Aditi Kuchik
M.B.B.S.
M : 9867130360 / kuchikaditi@gmail.com
Social media is a huge part of our day-to-day life. It allows us to connect and communicate
with anyone, anywhere. Our lives can be on full display as little or as much as we choose. It
also has the power to wreak havoc for someone suffering from an eating disorder and be
even more detrimental to those in recovery. It’s common to share an idealized version of
yourself on social media, but it can be hard to tell what is real versus heavily edited.
Social media use also has an impact on how adolescents perceive their bodies. For example,
many social media accounts are created to promote “thinspiration, fitspiration, and
bonespiration,” that is, inspiration to appear similar to idealized depictions of excessively
thin and overtly fit/lean bodies.
New phone-editing applications add another complex layer as they allow for altering the
size and shape of one’s body. For example, filters can make one’s nose appear slimmer and
cheekbones more pronounced. Constant access and digestion of these images can influence
unhealthy diet and exercise practices in hopes of looking like edited versions of our own
selves or our peers.
A recent study of women between the ages of 18 and 25 showed a link between Instagram
and increased self-objectification and body image concerns, especially among those who
frequently viewed fitspiration images. Skipping meals and other behaviours related to
eating disorders were reported by 52% of girls and 45% of boys who participated in a study
conducted to assess this impact.
Seeing constant examples of “perfect” bodies on social media can make people feel as
though their bodies are less acceptable by comparison and have a negative impact on body
image in the following ways.

● Body Objectification: Pictures on social media,many of which are altered, play a role
in how we seek validation, often finding our worth by how many “likes” and
comments we receive. Selfies on social media can potentially send a message that
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●
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our beauty determines our worth and our body, a message of which many with an
eating disorder struggle.
Comparison: The nature of social media lends itself toward comparison, as we often
judge ourselves against others' highlight reels of success and happiness. Evidence
shows that the parts of the brain that govern reasoning and good decision-making
skills are not fully formed until the early 20s, so it’s no wonder that teens are so
easily convinced that what they see on social media represents reality. These teens
are constantly seeking approval and ways to feel better about themselves as it is, so
this added pressure can easily trigger disordered eating behaviours as they try to
achieve an impossible standard.
Placing less importance on in person interaction- Young women living with eating
disorders, in particular bulimia nervosa and binge eating disorders, often engage in
their disordered eating behaviours in private. This is partly because they are ashamed
of their behaviours, and partly because there is an overwhelming feeling of being all
alone in the world that is closely associated with eating disorders. The ease and
consistency with which one can connect with someone on social media provides a
false sense of togetherness, and this can be especially worrisome in teens who are in
recovery for an eating disorder. Instead of going out and making real-world
connections, there is prioritization of the more-comfortable shallow interactions
found on social media.
Cyberbullying- Because young girls suffering from eating disorders are especially
susceptible to being bullied, if it does happen, the effects could be devastating.
Cyberbullying causes depression, social anxiety, feelings of low or no self-worth, and
fear, all things that eating disorders thrive on.
Cultural pressures: Image-driven social media platforms like Facebook, Instagram,
YouTube, Tik Tok, and Snapchat subject followers to a virtually endless stream of
photos, videos, and messaging demonstrating supposed (yet often unrealistic) ideals
of beauty, body shape, weight,diet and weight loss.In most cases, people or
companies who post this content associate these outcomes with happiness,
popularity, or success.
Easy access to pro-ED communities-Websites that are pro-eating disorder,often
referred to as “pro-ana” (pro-anorexia) and “pro-mia” (pro-bulimia), have been
around as long as the internet, but social media gives them a far-reaching platform.
Communities form with the specific mission of encouraging the destructive
behaviours associated with eating disorders, calling them lifestyle choices and
vehemently denying that they are mental illnesses.
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● Triggers: For those in recovery,social media can offer triggers to engage in eating
disordered behaviours. Triggers often come from posts about weight loss, workout
routines, dieting, and the images of unrealistic ideals of body sizes. For example,
there are many posts of before and after weight loss photos that may trigger the
urge to lose weight by any means necessary.
When it comes to social media it is important to be careful about what we read and see and
allow our mind to take in. It is easy to say “feel good about your body,” but for many it’s
not so easy to do when social media paints such an unrealistic picture.
Using social media positively- Social media can be detrimental,but it can be transformed
from a triggering, toxic space to that of encouragement, learning, and support. Social media
can promote a sense of community to those suffering from an eating disorder by
simply posting an inspirational message related to body image, a recovery-oriented blog, or
an article related to eating disorder education. There is now a growing community of bodypositive social media content that promotes and advocates that all bodies are normal and
acceptable. These messages can help reduce feelings of inadequacy and encourage healthy
relationships with food and appearance. There are also online eating disorder awareness
and support hashtags that serve to use social media as a way to reduce stigma, social
pressures and encourage people to feel good about themselves. In this way, social media
can work against comparison and appearance ideals.
One can unfollow individuals who seem obsessed with appearance, food, or exercise and
block social media users who engage in body shaming. Being mindful of who one friends or
follows can help protect mental health. Reducing social media use or staying away
altogether can be a helpful strategy while recovering from an eating disorder or other
mental illnesses. Taking a social media break will allow you to live in the present moment
and have meaningful interactions with others. Unwinding, like replacing time on social
media sites with mindfulness techniques, cooking healthy meals, engaging in group
activities in the outside world allows us to live in the present moment and “release oneself
from the stress" caused by the digital world. It gives us a chance to enjoy life.
Dr. Aditi Kuchik
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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कोचवड डायरी....

Dr. Arun Kurhe
Senior Family Physician, Writer, Nature Photographer
President: Navi Mumbai Doctors Foundation
M: 9820276484, arunkurhe@hotmail.com
सर,रुग् कॉवीड ॉपिटीव्ह आहे , िि लागतोय,ऑस्क्सिन स्यािुरेशन ८२ आहे .रुग्ाला ICU बेड
हवाय,
सॉरी,िी तुम्हाला काही िित करू शकत नाही,तुिच्या अगोिर १० रुग् वेपटिं गवर आहे त.
िास्क लावा,कृ या इथे गिी करू नका.
ती एकटीि शथीिे प्रयत्न करत होती,या ूवी अश्या पबकट प्रसिंगािं ना हे ि सािोरे गेले होते.ती घर
सािं भाळण्यात िग्न होती,व्यवहारात लक्ष किीि पिले होते.
ती हतबल झाली होती.रुग् (पतिा नवरा) अधषिेल्या अवस्थेत होता.िोठया आशेने िोन रुग्ालये
पफरून इथे ोहिला होता.पतला आणखी याष य सुित नव्हता,
पतने ुन्हा डॉक्टरािं ना पविंनती केली. सर िला आिच्या रुग्ाकररता कोणताही बेड द्या,तुिििं रुग्ालय
आम्हाला शेवटिा आधार आहे .
पतच्या पवनिंतीला िान िे ऊन डॉक्टर म्हणाले ाि पिपनटे थािं बा....
तुम्हाला िी वॉडष िध्ये ऑस्क्सिन
बेड िे ऊ शकतो, ण ICU,व्हें पटलेटर सध्या उ लब्ध नाही.त्वररत सािं गा.
क्षणािाही पवलिंब न लावता ती म्हणाली "िालेल" सिोर काहीि याष य नव्हता.
"िोन रुग् तुिच्या अगोिरिे आहे त, त्यानिंतर डॉक्टर तुम्हाला आत बोलावतील."पसस्टरने पनरो पिला.
रुग्,रुग्वापहकेिध्ये,डॉक्टर कधी बोलवतात यािी आतुरतेने वाट ाहत होता.
त्रासलेल्या,तणावग्रस्त सुन्न िेहऱ्याने अनेकिन कोवीड वॉडष बाहे र उभे होते.
कुणी रे िडीसीवीर करीता.तर कुणी प्लाझ्मा करीता धाव ळ करीत होते.
वॉडष बॉइि, ररिाररका ी. ी.इ पकट ररधान करून ये िा करीत होते.कुणी ऑस्क्सिन पसलेंडर
घेऊन ये िा करीत होते.
आिूबािूला आणखी रुग्वापहकािं िी रे लिेल िालू होती, काही शववापहन्याही काही अिंतरावर उभ्या
होत्या.
रुग्ािं िे नातेवाईक हातात िोठ्या फाइल्स, ाण्यािी बाटली घेऊन,ग्रु ग्रु ने, िू र िू र उभे होते.
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कोपवड सवष झूठ आहे , हा सवष लुटण्यािा धिंिा आहे .
Antigen, RTPCR टे स्टिा रर ोटष िुकीिा येतो.
आम्हीही ह्या सवष अफवािं वर पवश्वास ठे वला.
आिच्या यंत तो ोहिणार नाही ह्या आिच्या पवश्वासाला तडा गेला होता.
त ास,उ िार करण्यास पिरिं गाई केली होती,त्यािा आता श्चता होत होता.
थोड्या वेळाने डॉक्टरािंनी आत बोलावले.रुग्ाबरोबर फक्त एकानेि आत या. कोपवड ॉपसटीव्ह रर ोटष
िाखवा, आधार काडष आहे ना सोबत.
हो...
पसस्टर "व्हायटल्स त ासा,Spo२ पकती आहे ?"डॉक्टरािं नी त्वररत आिे श पिले.
रुग्ािी योग्य पविार ूस,त ासणी केली.
ऑस्क्सिन सुरु करा.
आय.व्ही लाइन लावा.
रक्तािे निुना घ्या.
डॉक्टरािं नी, ररिाररकािंना त्वररत उ िार सुरु करण्यािे पविंनती केली.
डॉक्टर ह्या वॉडष कररता फक्त िोनि ररिाररका काि करत आहे त. यातील एक आिि िॉईन झाली
आहे .त्याही िागील १२ तासा ासून सलग काि करीत आहे त,त्यािं िा ररपलव्हर अिून आला नाही.थोडा
वेळ लागेल.
डॉक्टरािं नी एक फाइल पतच्या हातात पिली,कॅश काउिं टरला ैसे पड ोपिट करण्यास सािं पगतले.
कॅशीयरने सापगिंतले,तुम्ही आत्ता ५०,०००/- रु ये ििा करा.
आता इतके ैसे एकावेळी िी नाही भरू शकत,ह्यािं च्या डे पबट काडष पलपिट फक्त २५,०००/- आहे .
पतच्या नवऱ्याने डे पबट काडष प न सािं गून ठे वला होता.अश्या प्रकारिे व्यवहार ती पहल्यािं िा करीत
होती, थोडी गडबडली होती.स्वतिःला धीर िे ऊन प्रसिंगाला सािोरे िात होती.
आणखी कुणािे डे पबट काडष आहे का हा पकिंवा बाकी रक्कि उद्या यंत ििा करा.
बँकेतील सेस्व्हिं ग अकॉउिं टला फार किी रक्कि बाकी होती.FD आहे त ण सवष ह्यािं च्या नावावर.बँकेच्या
िॅनेिरला ररस्स्थती सििून सािं पगतली.िॅनेिरने रुग्ालयािी कागि त्रे त ासली आपण FD िोडण्यास
रवानगी पिली.
FD िी रक्कि खात्यात ििा झाल्यानिंतर,ती काढू न, रुग्ालयात ैसे ििा केले.
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ापलकेकडून इिारतीतील सवष रपहवाशािं िी कोपवड त ासणी करण्यात आली. घरावर पनबंधीत क्षेत्र
असा फलक लावण्यात आला. शेिाऱ्यािं कडून,नातेवाकािंकडून खाण्याच्या सािानािी िित होत होती.
रुग्ालयातून िररोि डॉक्टर फोन करून रुग्ािी िापहती िे त होते.
रुग्ास भेटण्यास बिंिी होती.
आ ले आप्त अत्यावस्थेत असताना, आ ण त्यािं िी सुश्रुर्ा करत शकत नाही यािी खिंत होती.
िररोि नाडीिी गती,ता ,रक्तिाब, ऑस्क्सिनिी स्यािुरेशन िापहती पिळत होती.रक्तिाबाप्रिाणे
आििाही तणाव किी अपधक होत होता.
रुग्सिंख्येिा िररोि वाढणारा उच्चािं क आपण िृतािं िी सिंख्या ऐकून िन अस्वस्थ,पििंताग्रस्त होत होते.
सवष पित्र,आप्तेि आविूषन पविार ूस करीत होते.
इतके पिवस पवपवध िाध्यिातून कोपवड पवर्यीच्या िापहतीकडे िु लषक्ष करत होते.आत्ता आविूषन प्रेत्येक
ओळ वाित होते.िररोिच्या ब्रेपकिंग न्यूि आत्मपवश्वास ब्रेक करत होत्या.
डॉक्टरािं नी सािं पगतल्याप्रिाणे पहले ७ ते ८ पिवस खू िहत्वािे आहे त, पिवसािा प्रत्येक क्षण पििंतेत
िात होता.
RTPCR,HRCT,quarantine, isolation,रे िेपडपसपसवीर,प्लाझ्मा हे कधीही न ऐकलेले शब्द िररोििे
झाले होते.

हळू हळू रुग्ािी ररस्स्थती स्स्थरावत होती.पििंता किी झाली होती.
रुग्लयातील िहा पिवस ूणष झाले होते.आि ह्यािं ना रुग्लयातून पडस्िािष िे णार आहे त.
पडस्िािषही प्रपक्रया खू ि वेळखाऊ होती.बँकेतील सेपविंग खाली झाले होते. ण आ ला िाणूस घरी
सुखरू येणार म्हणून आनिंि होता.
अिून काही पिवस घराति पवलगीकरणात राहणे बिंधनकारक होते.
आि त्यािं िा ५० वा वाढपिवस आहे . ५० वा वाढपिवस खू िोिात करण्यािे ठरवले होते, ण....
छोटासा केक आणून एकट्यानेि बेडरूि िध्ये बिंि करून, स्वतिःलाि happy birth day म्हणत
वाढपिवस सािरा झाला.
िु रून िी सवष हे हसरा िेहरा करून बघत होते,कोपवड काळ हा िला बरि काही पशकवून गेला.

डॉ.अरुण कऱ्र्हे
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वजन कमी करायिी तमिी कारणे काय?
Dr. Minakshi Kurhe
Chief Co Ordinator of: Navi Mumbai Doctors Foundation,
Nutritionist, Practicing Nutrigenetics
M: 9322344887 / dietcall@gmail.com
तुम्हाला विन का किी करायिे आहे ? पविारला िाणारा िाझा पहला प्रश्न.
आ ल्या सवां ना आ ले विन योग्य (Ideal Body Weight) असावे असे पनपश्चति वाटते. आपण ते
असायलाि हवे.
योग्य आहार प्लॅन करताना सिुिेशन (counselling) हे सवाष त िहत्वािे असते. या करीता सध्याच्या
आहाराच्या सवयीिी योग्य िापहती पिळवणे ही एक कला असते.
यात सुरुवातीिा आपण सवाष त िहत्वािा प्रश्न असतो िो िी िाझ्याकडे येणाऱ्या प्रेत्येक व्यक्तीला
पविारते तो म्हणिे "तुम्हाला विन का किी करावेसे वाटते ?"
ह्या प्रश्नािी काही पिळालेली उत्तरे आ ल्याला वािायला नक्की आवडतील. पवपवध वयोगटातील
व्यक्तीिी उत्तरे वेगवेगळी असतात. यातून लोकािं िा स्वतिःच्या अपतररक्त विनाकडे ाहण्यािा दृपिकोन
आपण त्यािंच्या भावना सिितात. भावना कोणत्या शब्दात िािं डल्या गेलेल्याआहे त, या ेक्षा त्या िागील
काळिी, भीती, इच्छा पह िास्त िहत्त्वािी.
तरुणाईिी कारणे :
१) िाझा वाढपिवस िोन िपहन्यानिंतर आहे तेव्हा िला बारीक (स्िि) पिसायिे आहे .
२) िाझ्या िैपत्रणीिे / पित्रािे / स्वतिःिे लग्न आहे , लग्नात छान पिसायला हव.
३) िाझी िुनी फेवरे ट िीन्स / टी-शटष आता िला पफट होत नाहीये, ती रत घालायिी इच्छा आहे .४)
िाझ्या पित्र ररवारािध्ये िी िरा िाड पिसते, फोटो छान येत नाहीत.
५) गलषफ्रेंड िला म्हणते िी पतला िॅि होत नाही ती िवळीिी शेंग आपण िी भो ळा पिसतो
६) िॉब ऑफर आहे त इिं टरव्यू ला पसलेक्ट झालिं ण का ोरे ट पनयिाप्रिाणे एक िपहन्यात विन
घटवायिे आहे तरि िॉब पिळे ल.
७) िॉलिध्ये िाझ्या प्लस साईिी क डे पिळत नाहीत आपण पिळाली तरी िॉईस खू किी असतो,
इच्छा नसतानाही न आवडलेले क डे घालावी लागतात.
८) िाझ्या फॅपिली िध्ये िी िाड पिसतो, शाळे त कॉलेििध्ये पित्रिैपत्रणी विनाने पिडवतात.
९) शाळे तील बेंिवर िावत नाही खुिीवर िावत नाही.
१०) िालताना ळताना डान्स करताना िि लागतो ाय िु खतात. इत्यािी…
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प्रौढ व्यक्तीिी कारणे
१) िुलािं च्या िागे धाव ळ झाली पक आिकाल िि लागतो, थकायला होते ,किापित विन वाढलय
िाझे. २) िला २ वर्ां ासून थायरॉईड झालाय म्हणून विन वाढलय.
३) िी काहीि खात नाही तरी का विन वाढलय हे िाणून घ्यायिय.
४) िाझ्या लग्नािा िंिपवसावा वाढपिवस आहे आपण िाझ्या लग्नातील पडझायनर साडी नेसायिी आहे
ण ब्लाउि होत नाहीये.
५) सध्या ोट िास्त पिसते ते किी करायििं आहे , बाकी हात ाय बरोबर आहे त.
६) किंबर, टािा, गुढघे िु खतात. डॉक्टरािं नी सापगिंतलिंय विन किी करा.
७)रक्तातील साखर वाढली आहे . रक्तिाब वाढलाय. डॉक्टरािं नी सापगिंतलिंय विन किी करा.
इत्यािी…
आणखी वयस्कर व्यक्ती तर सिंधी वाताने, तर कधी िीणष झालेल्या िधुिेहाने पकिंवा आणखी अनेक
शारीररक आिाराने है राण असतात त्यािं ना विन किी करून त्रास किी करायिा असतो.
अश्या वयात विन किी करणे िरा अवघड होते ण विन किी केल्याने त्रास किी होणार असतो
त्यािुळे प्रयत्न िालू असतात.
विनाबद्धल आ ण का िाणून घेतोय?? कारण …
िागपतक आरोग्य सिंघटनेने केलेल्या सवेक्षणानुसार, स्थूल णा हे िृत्यूिे िगातील ४ थे कारण आहे . २.८
िशलक्ष इतक्या सिंख्येने िगभरातील लोक िर वर्ी फक्त लठ्ठ णािुळे होणाऱ्या आिारािं िुळे िृत्यू
ावत आहे त.
इथे आ ण िर थोडिं आधीि म्हणिे तरुणाईत ि योग्य विनािा पविार केला तर ??
िी तर म्हणेन त्याही आधी म्हणिे आ ण िन्माला यायच्या आधीि यािा पविार केला तर? आता
िन्माला यायच्या आधी तुम्ही नाही तर प्रत्येक गरोिर स्त्रीने आ ल्या बाळािे विन िन्मतिः आपण
त्यानिंतर च्या काळातही योग्य असावे यासाठी प्रयत्न केले तर स्थूल णा आपण शारीररक आिार आ ण
सहि िू र सारू शकतो.
विन किी करण्यािे तुििे कारण काहीही असो, ण आ ल्या शरीरािे योग्य विन पनयपित राखणे
हीि खरी आरोग्यािी गुरुपकल्ली आहे .
डॉ. चमनाक्षी कऱ्र्हे , िेष् आहारतज्ञ, dietcall@gmail.com
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MOTIONLESS COMMOTION
By Atharva Pawar &
Khushboo Doshi
“Fly Again” are the words you hear from astronaut, Rich Clifford, who had completed two
successful space missions with his thriving passion for flying. Whilst waiting for his next
mission, life threw him a curve ball and he got diagnosed with PD. For a NASA certified
astronaut, things were expected to get a little complicated when diagnosed with a neuro
degenerative disease. Yet he continued his career to create history by not only flying a
spacecraft but also performing a spacewalk. In the documentary ‘The Astronaut’s Secret’,
he talks how keeping his diagnosis concealed from the press was a greater challenge than
the disease itself. This was necessary at the hour in order to keep the attention and
questions focused on the space mission and his work instead of his disease. Despite being
exceptional at his already complex job, it was the stigmas he had to fight against.
The visible as well as invisible aspects of this neurological disease can be misinterpreted,
causing a hit at the patient’s social life. Slowness of movement or speech may be perceived
as intellectual disability, imbalance as intoxication, masked facial expression as an
unfriendly demeanor, and tremor as nervousness. Internalizing these judgments or trying
to hide the disease to avoid discrimination may only worsen the symptoms.
Conventionally we know Parkinson’s disease as a disorder of the central nervous system
that affects movement, often including tremors and stiffness, yet the psychological, social
and behavioral manifestations associated with it aren’t spoken about. The thought of such
a degenerative disease bringing changes to their bodies is nerve wrecking and maintaining
mental health is a far greater challenge.
The psychiatric changes associated with Parkinson’s disease may be a result of the reaction
to the diagnosis of the disease itself or as a direct symptom. Due to common underlying
chemistry and circuitry, Parkinson's disease may be accompanied by anxiety disorder or
depression. The anxiety can take various forms including panic attacks, generalised anxiety
disorders and social anxiety disorders. Fluctuations associated with anxiety are specific to
the metabolism of drugs used in the treatment of Parkinson's. On the other hand,
depression is shown by some of the patients even before the onset of the motor symptoms.
Depression generally causes sleep deprivation, lack of appetite and difficulty in
concentration.
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Dementia refers to problems in memory and advanced thinking, interfering with daily
activities and quality of life. Dementia is a hallmark of Alzheimer’s, whereas it may or may
not occur in Parkinson’s patients. However, it produces a greater impact on social and
occupational functioning in people with Parkinson’s disease than in people with Alzheimer’s
due to the combination of motor as well as cognitive impairments. There are some
overlapping symptoms, but in general, Alzheimer’s affects language and memory, while
Parkinson’s affects problem solving, speed of thinking, memory and other cognitive
functions, as well as mood.
Along with these, Parkinson’s disease is characterised by distinctive changes in personality.
In Parkinson's disease personality disorders are commonly observed and the frequency is
raised due to prevalence of Obsessive Compulsive Personality Disorder in majority of the
population. Behaviours such as extreme punctuality, perfectionism, rigidity, harm
avoidance, and unwillingness to seek out novel experiences are common in this illness.
The motor changes pose a challenge to the functioning of the patient but the psychiatric
changes form a greater obstacle for the caregivers. Relationships tend to suffer due to
difficulty in communication and the degree of dependency. On some days the patient might
feel like a changed person making this journey elusive for the family, but patience always
helps.
This attempt of complicating an already complicated disease by describing it in terms of
personality may raise questions. The simple answer to it is when the patient’s family tries to
articulate changes in the patient like “he was never this stubborn before” it should be
noted. These changes need to be acknowledged since they occur in greater part of the
population but in geriatric fraction, they are masked as just age related changes. We
already recognize the disease as a life changer, considering that it changes who we are.
The battle with PD gets tougher as the time passes but it is not impossible to conquer, like
how astronaut Rich Clifford says
“Don’t let it get in the way of living. Life is too good. Remember, keep going — the sky’s the
limit.”
By Atharva Pawar & Khushboo Doshi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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डॉ. सौ.चप्रतीराणी जवेकर
प्राणवायू
तू अस्स्तत्वािी खूण
िगण्यातली तू धून
िे हाला िीवपवतो
गाऊ पकती तुझे गुण..!
तूझी सोबत पनरिं तर
बाकी सगळिं िू र िू र
आहे सिंगे तू िोवर
िे ह असते ििंिीर...!
तू आहे पकियागार
िगतािा घेई भार
तू होतो िािु गार
िीवनािे तुि सार...!
तुझा लय ठरपवतो
आयुष्यािे िोििा
तू किी िास्त झाला
पबघडे तिंत्र आ ोआ ...!
वृक्षवल्ली स्त्रोत तुझे
िग करु पहरवेगार
तू साथ िे सिै व
उघडे ठे व तुझे िार...!
तू ध्यानात िनात
तू वसे रोिरोिात
भगविंताच्या हाती तुझे
असणे नसणे िाझ्यात...!
प्राणवायू प्राणपप्रय
तुझे अलौपकक रु
असतो िररही अदृश्य
सिीव सृिीिा तू भू ...!
"हवा" पिश्रण वायुिंिे
तू त्यात रािवायू
प्राण वाटतो िे हात
तू प्राणिाता प्राणवायू...!!!
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र्होचमओपॅथी समज / गैरसमज
Dr. Archana Shah
होपिओ ॅथी प्रॅस्क्टशनर

drarchanapshah@gmail.com

होपिओ ॅथी ही १८ व्या शतकात उियास आलेली एक उ िार द्धती आहे .पतिी सुरूवात १७९०
साली डॉ सॅम्युएल हॅ पनिन ह्या ििषन पफपिपशयनने केली.
होपिओ ॅथी पिपकत्सा म्हणिे सिपिपकत्सा द्धती िी 'सिानाला सिान बरे करते' या िूलभूत तत्त्वावर
आधाररत आहे .
होपिओ ॅथीबद्दल िनिानसात अनेक सिि गैरसिि आहे त.
उिा.
होपिओ ॅथीिी ओळख साबुिाण्यासारख्या पिसणाऱ्या गोड गोळ्या अशी आहे .
पकिंवा ह्या और्धो िाराने रुग्ाला बरे होण्यासाठी खू वेळ लागतो आपण त्यािे पकतीही सेवन केले
तरी काही नुकसान होत नाही.त्यािंिे साइड इफेक्ट् स नाहीत.तर काही िहाभाग ुस्तके वािून स्वतिः
और्धे घेण्यािा व िे ण्यािा प्रयत्न करतात.
खरे तर कोणतेही उ िार िे ण्या ूवी पकिंवा घेण्या ूवी त्याबाबत तकषशुद्ध पविार करणे आवश्यक आहे .

ह्यात और्धो िारािे अनेक प्रकार आहे त
उिा. बायोकेपिक िेपडसीन, बॅि फ्लावसष वगैरे.ही और्धे वनिती,खपनि, प्राण्यािं िे बायप्रॉडक्टस्
इत्यािी नैसपगषक िाथां ासून बनवली िातात.तसेि अत्यिंत किी प्रिाणात और्धािं िा वा र केला
िातो.या और्धािं िध्ये कोणतेही हापनकारक रासायपनक घटक नसतात.तज्ञ डॉक्टरािं कडून और्धे
घेतल्यास त्यािे िु ष्पररणाि होत नाहीत तसेि या और्धािं िी सवयही लागत नाही.
िसे ऍलो ॅथीच्या और्धािं िे डोसेस असतात तसेि होपिओ ॅथीच्या और्धािं िे ण डोसेस असतात.त्यािं ना
ोटे न्सी म्हटले िाते.उिा.
1M,CM,30,200 etc.िसा आिार आहे त्या प्रिाणात डोसेस पिले िातात.
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हया और्धािं वरती प्रपक्रया करून सवष पवर्ारी गुणधिष काढू न त्यात फक्त िेपडपसनल प्रॉ टीि राहतात
त्यािुळे और्ध घेणाऱ्याला त्यािा फक्त फायिाि होतो.
रुग्ािं ना और्ध िे ण्या ूवी रुग्ािं िी ूणष केस पहस्टरी घेतली िाते व प्रत्येक व्यक्तीसाठी स्वतिंत्र णे
उ िार करण्यात येतो.त्यातील और्धी घटक हे सिान असले तरी त्यािा प्रत्येक व्यक्तीवर होणारा
ररणाि पनरपनराळा असू शकतो.उ िारािं िध्ये फक्त पवकारािं िी लक्षणे त ासली िात नाही तर यासाठी
रुग्ािी शारीररक स्स्थती,स्वभाव, िानपसकता,व्यस्क्तित्व व इतर घटक यािं िािे खील अभ्यास केला
िातो.
प्रपशपक्षत डॉक्टरािं च्या िागषिशषनाखालीि ही और्धे घ्यायला हवीत और्धे स्वतिःच्या िनाने घेणे
धोकािायक असू शकते.

होपिओ ॅथीने आिार बरा होण्यास वेळ लागतो हा गैरसिि आहे कारण ता ,थिंडी िुलाब पकिंवा अन्य
कोणतेही आिार होपिओ ॅथीने एक ते तीन पिवसात बरे होतात.
िुनाट व गिंभीर आिारावर इतर वैद्यकीय उ िार द्धती ररस्स्थतीप्रिाणे वर्ाष नुवर्े, आयुष्यभर और्धे
घ्यावी लागतात. काही बाकीिे आिारही काही पिवसाच्या पनयपित उ िाराने ूणष णे बरे होतात.
होपिओ ॅथी िध्ये खू
एक गैरसिि आहे .

र्थ्े ाळावी लागतात.कािं िा-लसूण,कॉफी,िािंसाहार ूणष बिंि करावा लागतो हा

और्धे घेताना और्धािंच्या गोळ्यािं ना िशष केला िात नाही त्या झाकणात घेऊन पिभेवर टाकल्या
िातात त्यािुळे त्यातील सूक्ष्म और्धीिा अिंश किी होत नाही.और्धे घ्यायच्या आधी पकिंवा निंतर
पकिान िंधरा ते वीस पिपनटे ाणी पकिंवा अन्न िाथष घ्यायिे नसतात.
तिंबाखू,गुटखा,िशेरी,िद्य ान यािंिे सेवन उ िारािरम्यान ूणष णे बिंि केले िाते.
ह्या और्धािं िे पसद्धीकरण हे पगनीप ग,बेडूक पकिंवा उिं िीर इतर प्राण्यावर न करता पनरोगी िनुष्यावर
केले िाते त्यािुळे और्धािं च्या शारीररक लक्षणािं बरोबरि िानपसक लक्षणे पिसून येतात.
ही और्धे घेण्यास सुटसुटीत असतात.
काही सिंभाव्य शस्त्रपक्रया उिाहरणाथष िुतखडा,िुळव्याध,प त्ताशयातील खडे पनपश्चत णे टाळले
िातात.
काही शस्त्रपक्रया करूनही आिार उद्भवतात अशावेळी होपिओ ॅपथक उ िार द्धती योग्य ठरते.
या उ िार धितीच्या ियाष िा आहे त उिाहरणाथष स षििंश,कुत्र्याने केलेले ििं श िन्मिात िोर्, ूणष णे
पवकपसत झालेले ककषरोग,पनकािी झालेले अवयव,सािं धा पनखळणे,अपतरक्तिाव वगैरे.
ही उ िार द्धती वृद्ध लोक,लहान िुले,गरोिर स्स्त्रयािं साठी सुरपक्षत आहे .
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आधुपनक िीवनशैलीिुळे अॅलिी,लहान िुलािं िध्ये वाढत िाणारे िानपसक आिार,
पनद्रानाश,स्थूल णा,नैराश्य ह्या कररता
होपिओ ॅथी पिपकत्सा द्धतीला िािं गला प्रपतसाि पिळत आहे .
डॉ सॅम्युएल हॅ पनिन यािंनी शोधलेली होपिओ ॅथी आि अस्खल िानविातीला वरिान ठरली आहे व
पतिे वेगळे ण व िहत्त्व अधोरे स्खत आहे .

डॉ. अिसना शर्हा
से.५ सान ाडा
नवी िुिंबई
---------------------------------------------------------------------------------------------

पििा िरा िनुष्याणािं ...। (वैद्यपकय सुभापर्त सापहत्यि्)
िनुष्याला अकाली वाधषक्य येण्यािे िहत्त्वाििं कारण म्हणिे पििंता. पििंता हा दृश्य रोग नसला तरी
एक गिंभीर िानसरोग आहे , िो िनुष्याच्या शरीराला आतून ोखरून काढतो. यािसाठी म्हटले िाते की
पििंता ही पिते ेक्षा वाईट आहे . कारण पिता िनुष्याच्या िे हाला एकिाि िाळते, तर पििंता िीवनभर
िाळत राहते. िु िैवाने आिच्या आधुपनक िगात पवपवध प्रकारिे लोभ िाणसाला िोहात ाडतात व
त्याच्या िनात आधी ित्सर आपण िग ईष्याष िागृत करतात, िी ूणष करण्यासाठी िनुष्य प्रिाि करतो
आपण पििंतेला आििंत्रण िे तो. अशाप्रकारे पििंतेने ग्रस्त असलेला िाणूस कधीही िीघाष युर्ी होऊ शकत
नाही,उलट अकाली म्हातारा होतो.

- वैद्य अपश्वन साविंत
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मानचसक आजार : किंबणा
डॉ. विंिना कुपिक
फॅपिली पफपिपशयन,आहार व योग सल्लागार
teacher, Nutritionist
M: 9967515310 / kvandu@gmail.com
शरीरासारखे िनािेही िु खणे िु खरे असते
िनोआिाराकडे बघताना दृिी वेगळी असते
गुढ पभती पििंतेिे वलय त्या भोवती पफरते
नपशब िे व िै व अिंधश्रद्धे िे ेव कसे फुटते
स्टोन,कासव खड्यािं च्या अिंगठ्या िहागड्या
ज्ोपतर् शािं ती ग्रहिशाच्या बेड्या बेगड्या
िे वािा होतो धावा पसस्टीिला घालून पशव्या
बुद्धी ठे ऊन गहाण वेळ ैसा िातो वाया
िानपसक आरोग्य पििं ता नैराश्य हे खरे आहे
िेंिूिनासाठी थेर ी घेणे गरिेिे आहे .
स्टर े स, लाईफस्टाईल पहि त्यािी कारणे
िनोपवकारतज्ञािं पशवाय कोण योग्य िाणे
िानपसक आिारािं नी त्रस्त होतेय कुििंबणा
वेडा न म्हणा त्यािं ना िु िःख त्यािं िे िाणा
हळू हळू हे आिार सरताहे त सवष िू र
िनाच्या भावना फुटू न वाहतोय िू र ूर
िनोकापयक आिार सिािाला सििवावे
वैद्यकीय पवश्वाने लोक आरोग्य साक्षर करावे
िू र नका लोटू त्यािं ना ती तर आ लीि िाणसे
हक्क िगण्यािा आहे त्यािं ना कसे कळतनसे

वंदना
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Informative medical videos

Dr. Arun Kurhe
Senior Family Physician, Writer, Nature Photographer
President: Navi Mumbai Doctors Foundation
M: 9820276484, arunkurhe@hotmail.com
Medical field is continuously making new evolutions for the betterment of mankind &
making drugs easy to use. Nowadays we use many such home medical devices without help
of expert. We should understand use of such medical devices, which are useful in our dayto-day life. Following are the links of few very useful & important aids, which will be useful
for understand these aids.
How to use glucometer to check blood sugar
https://www.youtube.com/watch?v=LqOyn0IA5o8
Insulin pen
https://toolsmpl.com/pdflink/Lupin_Humrahi_Zoho/Lupin_Humrahi_Zoho_Mailer.html
For Asthma & COPD
Inhaler with spacer
https://youtu.be/uzihwmR_5VE
Nebulizer
https://youtu.be/tU3kr-fXuXo
Rotacap with rotahelar
https://youtu.be/fVPKNl2tNu4
How to use meter dose inhaler
https://youtu.be/tp479j15x6Q
How to use Peak expiratory flow meter
https://youtu.be/jdA8KU_D9JU
How to use Oxygen Concentrator
https://youtu.be/GtX9CV7-EIU
Digital Blood pressure monitor
https://youtu.be/BZMjLtQ2b8w
Digital thermometer
https://youtu.be/kQGns5WaS9M
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Pulse Oximeter to check pulse rate & oxygen saturation
https://youtu.be/Y-CWTqKiIhQ
How to Use Midacip Nasal Spray
https://youtu.be/zYo2oxYvCwI
Nasal spray
https://youtu.be/e78vO26iDO0
Ear drops
https://youtu.be/65uAZr7TsAE
Courtesy: Dr. Arun Kurhe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pink Previous E- Book are available at following link
Pink 2020
https://drive.google.com/file/d/1hsassL0hgQXBaoy0_xoyC_X6-4dZXB0w/view?usp=sharing
Pink 2019
https://drive.google.com/file/d/1SNRxQvYZhfAYUAminVGpKnMdp05msnh/view?usp=sharing
Pink 2018
https://drive.google.com/file/d/1dWhUqgwDcxz8HewoOFtZWwQfzYDKiilR/view?usp=shari
ng
Pink 2017
https://drive.google.com/file/d/1uxUnrIl07JMj1IrOtdgC9xIormg-bUF2/view?usp=sharing

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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मेरा दे श मर्हान

प झ्झा बगषर खाताना भाकरीला िू र सारलिं
शेतकऱ्यािं च्या आसवािंना िातीिध्ये गाडलिं
शॉप िंगच्या हौसे ायी िॉल्सना िवळ केलिं
रिे शी ब्रॅन्डच्या नािात स्विे शीला डु बवलिं
िे शी भार्ा बोलायिी लाि वाटू लागली
सायबाच्या इिं ग्रिीशी िवपळक ती साधली
गावाकडच्या िातीिी ओढ किी झाली
व्हे केशनसाठी फॉरे न टू र बुक होऊ लागली
सवष धिष सिभावािे ाठ ढवले गेले
आरक्षणािे भूत िानगुटीवर आणून बसवले
इतर पिवशी िे शाला नावे ठे व ठे व ठे वली
रािरीय सणािंपिवशी िे शभक्ती उफाळू न आली
स्वतिःच्या स्वाथाष साठी िे श गहाण टाकला
िेरा भारत िहानिा आवाि िे शभर घुिला.

वंदना
-------------------------------------------------------------------------------------------
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VASHI
HOSPITAL NAME
MORALWAR CHILDCARE HOSPITAL
JAYDISH NURSING HOME
DR DILIP RANE HOSPITAL
DR TILWE NURSING HOME
GLOBAL 5 HEALTHCARE
YASH CRITICARE HOSPITAL
NAVJEEVAN HOSPITAL
DR CHOUDHURYS STONE
AND MULTISPECIALITY HOSPITAL
SHREE HOSPITAL
UMA HOSPITAL
SADHNA HOSPITAL
AGARWAL NURSING HOME
DR POLS ENT HOSPITAL
MGM VASHI
FORTIS HIRANANDANI HOSPITAL
DR SAMANT FRACTURES AND
ACCIDENTALHOSPITAL
PKC HOSPITAL AND MEDICAL
RESEARCH CENTRE

CONTACT NO
227890721
022-27890849
022-27897208
022-1661356
022-27891684
022-27891624
022-27894820/8287
022-27823366
022-27891801
918097762190
022-2789006
9321143268
022-27890896
022-27806767
022-27660707
022-27890019
022-27891191
022-27895318
022-27891323
022-27880364
022-50666777
022-27828282
7738506812
022-27891890
022-27652478/76
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KOPARKHAIRNE
HOSPITAL NAME
SATYAM HOSPITAL
TEJVEDANT HOSPITAL
SIDDHIKA HOSPITAL
SANJEEVANI HOSPITAL
AJAYAN HOSPITAL
CITY MULTI SPECIALITY HOSPITAL
PANDE HOSPITAL
SAI SNEHADEEP HOSPITAL
SAIJYOT HOSPITAL
APEX HOSPITAL
MAHAVIR HOSPITAL
ARCHANA MATERNITY NURSING
HOME
VIDHI EYE AND SKIN CARE CENTRE
NIRMAL HOSPITAL
DR UMBARKAR MATERNITY NURSING
HOSPITAL
NEW LIFE MATERNITY AND CHILDREN
HOSPITAL
RELIANCE HOSPITAL
AKASHDEEP HOSPITAL
ASHIRWAD HOSP AND OLD CARE
CENTRE
LIONS HOSPITAL
MATHADI HOSPITAL
OM GAGANGIRI HOSPITAL
RAJPAL HOSPITAL

CONTACT NO
022-27551010
022-27550059
022-27542311/12/14
9320999923
7223040404
9769341476
022-27542254/0227546468
8652311074
022-27544111
022-27545678
022-27544051
022-27546040
8652206080
022-27556262
022-27550606
022-27540119
9619638464
022-27547223
022-27543495
7947170475
022-27540061
0227550808
9067550808
022-791979797
022-27540404
022-27550092
022-27543508
022-27544012
022-27552000
9833571031
8879257603
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GHANSOLI
HOSPITAL NAME
FRISSON MULTISPECIALITY HOSPITAL
CREDENCE HOSPITAL
NEW LIFE MATERNITY AND CHILDREN
HOSPITAL
AGARWAL NURSING HOME
LAXMI MULTISPECIALITY HOSPITAL AND
ICU
VENUS MULTISPECIALITY HOSPITAL
SWASTIK NURSING HOME
ASHIRWAD HOSPITAL
ASHRAY HOSPITAL
DIVINE MULTISPECIALITY HOSPITAL
SAI MAULI HOSPITAL
DR THORATS UNIQUE EYE HOSPITAL

CONTACT NO
8108003617
9930112288
9619112288
022-27545030
9702226535
7947175367
7947175367
9930322232
7700019043
9702255522
9820508068
2269924583
022-32586551
9320254154
022-27601418/19/20
022-27541866
022-69975480
9769432224
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NERUL
HOSPITAL NAME
TERNA HOSPITAL
HEALING HANDS PROCTOLOGY
HOSPITAL

CONTACT NO
022-61578300
8888166667
022-27702323
022-27703232
022-7709595
022-27727040
02227727050
022-7752525
022-7754425
022-27707747
022-27707751
022-27711040
022-27702652
9373912482
022-27736920
022-27713601
022-67313636
022-27713283

SAI ASHA HOSPITAL
EYE MAX HOSPITAL
NEW MILLENIUM HOSPITAL
HARISH HOSPITAL
ARYAN HOSPITAL
ANAND HOSPITAL
D Y PATIL FEETILITY HOSPITAL
ASHIRWAD HOSPITAL
AEHI EYE HOSPITAL
SUNSHINE HOSPITAL

KHARGHAR
HOSPITAL NAME
MITR HOSPITAL
MEDICITY HOSPITAL
SANJEEVAN HOSP
NIRAMAY HOSPITAL
OM NAVJEEVAN HOSPITAL
POLARIS HOSPITAL
COLOURS MULTISPECIALITY HOSPITAL
SAANVI CHILDREN HOSPITAL
ABMS CLINIC MOTHER AND CHILD CARE
ANJANI MATERNITY AND NURSING HOSPITAL
MOTHERHOOD HOSPITAL
AYUSH HOSPITAL

CONTACT NO
022-27743558
022-27749916
022-27743633
022-27747761
022-27740460
9372338820
8850800073
8655792675
022-69957032
9920186010
8067238882
9324808732
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AIROLI
HOSPITAL NAME
NEW ORCHID HOSPITAL
DR JADHAV HOSPITAL
DISHA HOSPITAL
GURUPREM MATERNITY AND GENERAL
HOSPITAL
SRIDHAR HOSPITAL
DR DOKES SHRADDHA HOSPITAL
RAINBOW MULTISPECIALITY
HOSPITALAND TRAUMA
CENTREHOSPITAL
SHREE SARASWATI HOSPITAL
OM SAI HOSPITAL
SANJIVANI HOSPITAL
INDRAVATI HOSPITAL
NEW LIFELINE HOSPITAL
DR S BANGAR MULTISPECIALITY
HOSPITAL
NEW BOMBAY HOSPITAL
AVDHOOT HOSPITAL
DR PATELS CLINIC
SHAKUNTALA WOMENS HOSPITAL
BLOOM MATERNITY HOME
MODY HOSPITAL AND ICCU
AJINKYA SURGICAL HOSPITAL
NATIONAL BURN HOSPITAL
APPLE HOSPITAL
KIDDIES HOSPITAL
KRYPTON HERITAGE HEALTH CARE
DR PARULEKARS HOSPITAL
MAULI HOSPITAL

CONTACT NO
7400151594
7400151593
7947178479
022-27792424/27
2227796060
022-27793865
022-27791281
022-65340640
9137408154
7276390146
9773538202
022-27792554
9270292555
022-27790098/4298
7947183876
022-27792451
9820695163
9619178840
9773428023
022-27791199
9702852255
022-27790909/11
9167119722
022-27791556/58
022-27791312/11
022-27791851/5478
022-27792452
9892211484
022-27796660
022-27694445/46
022-27698363/68
9768680000
912227642622
022-27699779/5841
02227604756
9323921493

Courtesy: Dr.Arun Kuchik
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