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प िंक
२०२०
वर्ष ४ थे
आरोग्य साक्षरता पिवाळी अिंक

संपादक
डॉ. विंिना कुपिक
डॉ. पिनाक्षी कुऱ्हे

नवी मुंबई डॉक्टर्स फ ुंडे शन
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“नवी मंबई डॉक्टसस फाउं डेशन”
समववचारी, समाज सेवेने प्रेररत असलेल्या व अनेक वर्े वैद्यकीय क्षेत्रात काम करत असलेल्या डॉक्टराां ची
“नवी मांबई डॉक्टसष फ ड
िं े शन” ही सामावजक सांस्था आहे .
आपण सवषच माचष २०२० पासून कोरोना सांकटाला सामोरे जात आहोत. या कोरोना काळातही “नवी
िुिंबई डॉक्टसस फ ड
िं े शन”ने अग्रेसर राहून आरोग्य जागरूकता करीत ववववध उपक्रम आयोवजत केले.
बदलत्या काळात त्वररत बदल करून ऑनलाईन विक्षणाची पद्धत अवलांबून कायषक्रम घेतले. डॉ.हरीि
िेट्टी, डॉ. अमोल अन्नदाते ह्या नामवांत डॉक्टराां नी नवी िुिंबई डॉक्टसस फ ड
िं े शन च्या मांचावरून डॉक्टराां ना
मागषदिषन केले.
कोरोना व्याधी ववर्यी अदयावत मावहती डॉक्टराां पयंत पोहचावी याकरीता तज्ाां ची व्याख्याने आयोवजत
केली. ववक्रमी वाटचाल करत ऑक्टोबर २०२० पयंत सलग १२१ वी वैद्यकीय ववर्याां वर व्याखाने आयोवजत
केली आहे त.
सवषसामान्य लोकाां कररता माचष २०२० मध्ये "लॉकडाऊनचा सदपयोग" या ववर्यावर वनबांध स्पधाष व एवप्रल
२०२० मध्ये "करोना दरम्यान वनसगष, माझी सरक्षा माझी जबाबदारी, करोना जवानाां ना माझा सलाम" या
ववर्याां वर वचत्रकला स्पधाष आयोवजत केली. या स्पधां कररता आपल्या सवां चा उत्तम प्रवतसाद लाभला.
१ जलै २०२० रोजी डॉ.एस व्ही कलकणी आवण डॉ.अवनरुद्ध जोिी याां नी प्रथिो िार साक्षरता या
ववर्यावर भारती ववद्यापीठ, सी.बी डी येथील ववद्यार्थ्ां ना वेवबनार द्वारे मागषदिषन केले. १६ ऑगस्ट रोजी
डॉ.अरुण कऱ्हे याां नी "प्रथमोपचार साक्षरता" या ववर्यावर वेपबनारद्वारे सवषसामान्याां ना मागषदिषन केले.
डॉ.अरुण कवचक, डॉ.सरे ि पवार, डॉ.नीवलमा पवार याां नी कोरोना ववर्यी लोकाां ना वेवबनार द्वारे मागषदिषन
केले.
मवहला व बालववकास ववभाग, ठाणे आवण प्रभात चॅ ररटे बल टर स्ट आयोवजत कायषक्रमात डॉ. वांदना
कवचक आवण डॉ. वमनाक्षी कऱ्हे याां नी 'कपोवर्त मलाां चा आहार' या ववर्यावर पालकाां ना मागषदिषन केले.
डॉ.वमनल गोडसे याां नी करोना व तपासणी ह्या ववर्यी मागषदिषन केले.
नवी िुिंबई डॉक्टसस फ ड
िं े शन आवण प्रभात चारीटे बले टर स्ट आयोवजत अवयवदान जनजागृती कवी सांमेलन
कायषक्रमात फ ड
िं े शनच्या डॉक्टराां नी सहभाग घेतला.
आपल्या सवां च्या सहकायाष ने ह्या सांस्थेची वाटचाल अिीच पढे चालत राहो हीच धन्वांतरी चरणी प्राथषना.
सेक्रेटरी : डॉ. जगदीप खळे
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सिं ािकीय
'प िंक २०२०' आरोग्य साक्षरता पिवाळी अिंक पडपिटल रू ात सािर करताना खू आनिंि होत आहे
िार वर्ाां ूवी आम्ही लावलेले बीि छोट्याशा रो ट्यात रू ािं तरीत होत आहे . हा अिंक आरोग्य सिंस्कृतीिा
सवसत्र प्रसार व्हावा या उद्दे शाने िरवर्ी प्रकापशत केला िातो. सािान्य िाणसाला सििेल अशा भार्ेत या
ज्ञानािा प्रिार व प्रसार करत आरोग्य पशक्षण िे ण्यािा आििा हा प्रािापणक प्रयत्न आहे .
प िंक म्हणिे गुलाबी रिं ग. िो स्नेहािा,प्रेिािा,पिव्हाळ्यािा,आ ुलकीिा,स ि
िं यास िा व उत्ति आरोग्याििं
प्रतीक आहे . ह्यातून सिािाप्रती असलेली आ ुलकीिी भावना व आ णािं सवाां प्रती असलेला स्नेह,
पिव्हाळा, प्रेि प्रतीत होत आहे .असे म्हणतात शरीराला श्रिाकडे , िनाला बुद्धीकडे व हृियाला भावनाकडे
वळवणे म्हणिेि पशक्षण होय. हे ि आरोग्य पशक्षण ह्या 'प िंक' पडिीटल िॅगपिन िधून िे ण्यािा आििा हा
छोटासा प्रयत्न.
ह्या अिंकािा िुख्य गाभा म्हणिे त्यातील लेख. वेगवेगळ्या पवर्यािं वरील लेखािं िा ह्यात सिावेश केलेला
आहे . ह्या अिंकात नवी िुिंबई, िुलुिंड येथील अनेक िान्यवर डॉक्टराां नी आ ल्या पबिी शेड्युल िधून वेळ
काढू न लेख पिले , त्या सवाां िे आम्ही खू आभारी आहोत. िृख ृष्ठातील छायापित्रात वर्सभरातील अनेक
उ क्रि राबपवले गेले त्यािे प्रपतपबिंब आहे . िुख ृष्ठ व हा अिंक पडपिटल रू ात साकारण्यािे ूणस श्रेय नवी
िुिंबई फ ड
िं े शनिे अध्यक्ष डॉ. अरूण कुऱ्हे सरािं िे आहे . तसेि ह्या अिंकाच्या एपडपटिं गिे काि िाझ्या सिवेत
डॉक्टर िीनाक्षी कुऱ्हे व डॉक्टर अरुण कुपिक यािं नी सािंभाळले. त्यािं िेही िना ासून आभार.
पित्रािं नो, 'प िंक २०२०' िॅगपिन िरूर वािा. ते आ ले ेशिंट्स,नातेवाईक,पित्र ििंडळ सवसत्र ाठवा.
आ ल्याकडून प्रपतपक्रया अ ेपक्षत आहे . क तुक, पटका व सूिनािं िे आम्ही स्वागत करु.
पित्रािं नो, २०२० ह्या वर्ास िी वैद्यकीय इपतहासात Covid Pandemic Year म्हणून नोिंि राहील. 'न भूतो न
भपवष्यती' असे सिंकट िगावर घोिंघावू लागले. एका छोट्याशा पवर्ाणू ने िगािे सवस व्यवहार ठप्प केले.
िीनिधून उद्भवलेल्या कोव्हव्हड19 च्या आिाराने 'हे पवश्विी िािे घर' म्हणत' सिं ूणस पवश्वि ािाक्रािं त केले.
ििंद्र आपण ििंगळावर स्वारी करण्यािे बेत आखणाऱ्या बलाढ्य अिेररका सारखा िे शाने आपण युरो ातील
राष्ट्ािं नी ह्या करोना वायरस सिोर शरणागती त्करली. रोि वाढत िाणारे आिारािं िे आकडे आपण सिोर
येणारे िृतािंिे आकडे ापहले की िनात भीतीिी लहर उिटत होती. आ लिं काय होणार? पवकपसत िे शािं िे
हे हाल तर भारतासारख्या पवकसनशील िे शािे भपवतव्य काय? हया करोना ुढे आ ला पनभाव लागेल
का? अशा अनेक शिंकाकुशिंका, ििास सवाां च्या तोिंडी, सिाि िाध्यिातून कानावर डत होत्या. अफाट
लोकसिंख्या असणारा आ ला खिंडप्राय भारत िे श. िेथे आिही भुकबळी, गरीबी, उ ासिार, अिंधश्रद्धा,
पनरक्षरता, अस्वच्छता ठळक णे निरे त भरते. तेथे हया िे शाने लवकर लॉकडाऊन िाहीर करून िे श,
राज्य व पिल्ह्ह्याच्या सीिा बिंि करून योग्य द्धतीने ताबा पिळवला. हे Pandemic िे आक्रिण
थो वायला ुढे सरसावला. प्रशासनाने आििे िे शभरातील पनडर डॉक्टसस, ररिाररका, आरोग्य किसिारी,
ोपलस यिंत्रणा, सफाई किसिारी, अत्यावश्यक सेवा वगस, शेतकरी रािा ह्या सवाां च्या िितीने इतर िे शािं च्या
तुलनेत िृत्यू िर किी राहील ह्यािे भान ठे वले..
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िाननीय िंतप्रधान व िा.िुख्यििंत्री यािं च्या आव्हानाला वेळोवेळी पिकाटीने धीर,सिंयि राखत सािोरी गेली
ती तिाि भारतीय िनता. सवाांिे िगणेि ऑनलाइन िाले , ण थािं बले नाही. सातत्याने कोणत्याही
कारणास्तव घराबाहे र राहणारा िाणूस घरात राहू लागला. अिेररकन सिंस्कृती, हॉलीवुड,बॉलीवुडच्या
िकिकीत णािी भुरळ डलेल्या िाणसाला शेतकरी, डॉक्टसस, नसेस, ोलीस, शास्त्रज्ञ, सफाई कािगार
ह्यािं िे िहत्व सििले. िाणूस 'स्व' िा शोध घेऊ लागला. वैद्यकीय िित, अन्नधान्यािी िित करत
िाणुसकी ि त िाणूस िाणसाशी िाणसासारखिं वागू लागला.
हे सवस करत असताना िे डॉक्टसस, हे ल्थ केअर वकसस्, ोपलस, त्रकार, कािगार,व इतर लोक िृत्युिुखी
डले त्यािं च्या ररवाराच्या िु ुःखात आम्ही सवस नवी िुिंबई डॉक्टसस फ ड
िं े शनिे (NMDF) सिस्य सहभागी
आहोत. त्यािंच्याप्रती आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करत आहोत. आििा ह्या वर्ीिा 'प िंक २०२०’ आरोग्य
साक्षरता पडिीटल पिवाळी अिंक सवस कोव्हव्हड योध्दद्यािं ना सिप सत करत आहोत.
पित्रािं नो,आ ण सवसिण स्वतिंत्र भारतािे सुिाण नागररक आहोत.आ ल्या भोवती असलेल्या गरीब,
अ िंग, गभसवती िपहला, वृद्ध नागररक, लहान िुले हयािं ना प्रथि प्राधान्य िे ऊन त्यािं िी काळिी घेऊया.
कािािे तास वाढवून काि करूया. िेहनत करूया. आरोग्याबद्दल िागरूक होऊन प्रबोधन करूया.
अिंधश्रद्धा, पनरक्षरता िू र करून पवज्ञानािी कास धरूया.सिंयि, धैयस, नीपतित्ता, सुसिंस्कृत णा, िानपसक
कणखरता, एकिूट राखत आ ण आरोग्यािे सायिान िागूया आ ल्यासाठी, ररवारासाठी,आ ल्या
िे शासाठी, ह्या पवश्वासाठी......
आ णा सवाां ना नवी िुिंबई डॉक्टसस फ ड
िं े शनच्या वतीने पि ावलीच्या आरोग्यिायी तेिोिय शुभेच्छा.

डॉ. वुंदना कचिक
डॉ. चमनाक्षी कऱ्हे.
नवी मुंबई डॉक्टर्स फ ड
ुं े शन.
ह्या अिंकात प्रपसद्ध िालेल्या लेखािं िधील लेखकािं िी िते वैयव्हक्तक असून सिं ािक ििंडळ त्यािं च्या ितािंशी
सहित असतीलि असे नाही.
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लढवय्या
डॉ. सरे श पवार

िॅवमली विवजविअन
M : 9322813939 / sureshpawar99@yahoo.com
हार आम्हाला पसांत नाही
लढणां आमच्या रक्तातच आहे ।।
स्पधेच्या अिाट गदीत जीवनािी करतो सांघर्ष।
अांधारात जरी रुतला काटा िोधतो आम्ही त्यात प्रकाि वाटा ।
जीवनाच्या अवघड वळणावर
सावधपणे मागषक्रमण क्रमतो ।
मानव जातीच्या रक्षणाकररता
उभा सांसार दाव्यावर लावतो ।
कारण..................... हार आम्हाला पसांत नाही
लढणां आमच्या रक्तातच आहे ।।
आज वनयतीने जरी केली पूणष मानवजातीची थट्टा कतषव्य पार पाडून
लागू न वदला आम्ही बट्टा।
गदमरले वकत्येक िास गेले सवांगड्याचे प्राण।
कधी मान कधी मारहाण कतषव्यापढे मानले सवष समान ।
कारण................
हार आम्हाला पसांत नाही लढण आमच्या रक्तातच आहे ।।
लोकाां स वाटे सांिय
या सेवेत अथष आहे । धन्वांतरीच्या िपथेपढे आम्हा सवष व्यथष आहे ।
उभ्या जगताची आस आम्हा वचवकत्सकाां वर आहे ।
म्हणून तर महामारीच्या छाताडावर पाय रोवून उभे आहे ।
कारण ....................हार आम्हाला पसांत नाही लढणां आमच्या रक्तातच आहे ।।

डॉ सरे ि पवार
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HOW TO TAKE CARE OF YOUR BONES
Dr. Mohan M. Gawande, M.Ch. Ortho (UK)
Consultant Orthopedic Surgeon
M: 8169694543
Bone health is important at all stages of life. Building healthy bones is extremely important.
Minerals are incorporated into your bones during childhood, adolescence and early adulthood.
Once you reach 30 years of age, you have achieved peak bone mass. If not enough bone mass
is created during this time or bone loss occurs later in life, you have an increased risk of
developing fragile bones that break easily.
Role of Vegetables & Proteins
Vegetables are one of the best sources of vitamin C, which stimulates the production of boneforming cells. Vegetables also seem to increase bone mineral density, also known as bone
density. A high intake of green and yellow vegetables has been linked to increased bone
mineralization during childhood and the maintenance of bone mass in young adults. Getting
enough protein is important for healthy bones. In fact, about 50% of bone is made of protein.
Perform Strengthening & Weight-Bearing Exercises
Engaging in specific types of exercise can help you build and maintain strong bones. One of the
best types of activity for bone health is weight-bearing or high-impact exercise, which
promotes the formation of new bone. Strength-training exercise is not only beneficial for
increasing muscle mass. It may also help protect against bone loss in younger and older
women, including those with osteoporosis.
Role of High-Calcium Foods
Calcium is the most important mineral for bone health, and it’s the main mineral found in your
bones. Because old bone cells are constantly broken down and replaced by new ones, it’s
important to consume calcium daily to protect bone structure and strength. The RDI for
calcium is 1,000 mg per day for most people. Calcium is the main mineral found in bones and
must be consumed every day to protect bone health.
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Role of Vitamin D, Zinc and Collagen
Vitamin D is extremely important for building strong bones. It plays several roles in bone
health, including helping your body absorb calcium. You may be able to get enough vitamin D
through sun exposure and food sources such as fatty fish, liver and cheese. Magnesium plays a
key role in converting vitamin D into the active form that promotes calcium absorption. Zinc is
a trace mineral needed in very small amounts. It helps make up the mineral portion of your
bones. Collagen is the main protein found in bones. It helps to build bone, muscle, ligaments
and other tissues.
Maintenance of a Stable, Healthy Weight
In addition to eating a nutritious diet, maintenance of healthy weight can help support bone
health. In fact, low body weight is the main factor contributing to reduced bone density and
bone loss in this age group. Overall, repeatedly losing and regaining weight appears
particularly detrimental to bone health, as well as losing a large amount of weight in a short
time. Maintaining a stable normal or slightly higher than normal weight is your best bet when
it comes to protecting your bone health.
Dr. Mohan Gawande
Consultant Orthopedic Surgeon
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‘जलपान (पाणी चपणे)’ या चवषयी प्रािीन आयवेदीय ग्रुंथाुंनी केलेले मार्सदशसन

वैद्य अपश्वन साविंत, (आयुवेि पिपकत्सक)
B.A.M.S, M.B.A, M.A (Sanskrit), Ph.D ((Hygiene in ancient India)

drashwin15@yahoo.com / M : 9920748444
Mobile No.
आयुवेिाने ाण्याला सिेतन (िीपवत) सृष्टीिा प्राण म्हटले आहे .वास्तवातही सिीव सृष्टीिे अव्हस्तत्व
ाण्यावरि अवलिंबून आहे आपण साहपिकि िानवी शरीरािे सुद्धा.िानवी शरीरािध्ये ६६% ाणी असते
आपण म्हणूनि "स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य" या उभय व्हथथपतिंिध्ये ाण्यािी शरीराला पनतािं त गरि असते.असे असले
तरी सवाां नीि सिासवसिा भर ूर ाणी प्यावे असा ढोबळ सल्ला आयुवेि शास्त्र िे त नाही. वातावरणात
ओलावा व गारवा वाढणाऱ्या ावसाळ्यािध्ये, घािाच्या धारािं नी शरीर पििंब होणाऱ्या शरि आपण ग्रीष्म
ऋतुिधल्या उन्हाळ्यािध्ये आपण शरीराला थिंडाव्याने कुडकुडवणाऱ्या पहवाळ्यािध्ये ाण्यािे प्राशन
सारखेि असावे हा पविार योग्य नाही.उन्हातान्हात काि करणाऱ्या,पिवसभर उघड्यावर
िालणाऱ्या,वातानुकूपलत (एसी) कायास लयात एकाि िागेवर आठ-िहा तास बसुन राहणाऱ्या,शरीराला
कोणतेही ररश्रि-व्यायाि न होणाऱ्या अशा सवस लोकािं नी सारख्याि प्रिाणात ाणी प णे योग्य
नाही.िनुष्यािी पिनियास ,पिवसभरातले िलनवलन,शरीराला घडणारा व्यायाि- ररश्रि,शरीरातून पनघणारा
घाि,आहारािे स्वरु ,शाकाहार की िािं साहार,िेवणािधील िीठ,पिरिी,गरि िसाले यािं िे प्रिाण,साखरिैिा आिी सु ाच्य कबोिकािं िे (refined carbohydrates) सेवन वा असेवन,प्रपथनािं िे सेवन वा असेवन,तेलतू -लोणी या िरबीयुक्त िाथाां िे सेवन वा असेवन, इतर द्रव िाथाां िे प्राशन वा अप्राशन,रुक्ष(कोरड्या)
गुणािं च्या िाथाां िे सेवन वा असेवन वगैरे अनेक घटकािं वर त्या-त्या शरीराला ाण्यािी पकती गरि असते हे
ठरते.िपथताथस हाि की "कोणी-कधी-पकती ाणी प्यावे" या प्रश्नािे उत्तर व्यव्हक्तसा ेक्ष,िीवनशैली व आहार
सा ेक्ष आपण कालसा ेक्ष असते.या सिंिभास त आयुवेिाने व्या क िागसिशसन केलेले आहे .त्यािधील काही
िागसिशसक तत्त्वे सििून घेणे वािकािं ना उद्बोधक होईल.
प्रातः जलपान (र्काळी पाणी चपणे) सकाळी उठल्यावर ाणी प णे हे आयुवेिाने आयुष्य वाढवणारे सािं पगतले आहे . सकाळी उठल्यावर लीटरपिड पलटर
ाणी प णे िात्र योग्य नाही.िूत्रप िंडािं ना पिड लीटर ाण्यािे पवसिसन करण्यािे िे काि
पिवसभरातून करायिे असते,ते िर सकाळच्या एकाि तासािध्ये करावे लागणार असेल तर िीघसकाळािध्ये
िूत्रप िंडािं च्या गाळण क्षितेवर त्यािा ताण डण्यािी शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनि सकाळी एकिोन ग्लास ाणी प णे योग्य. त्यात ुन्हा ज्यािं ना उष्णता सहन होत नाही व प त्त सिंबिंपधत आरोग्य-सिस्या
त्रस्त करतात त्या उष्णप्रकृती व्यक्तीिंनी उकळवून थिंड (साधे) केलेले ाणी प्यावे ,तर ज्यािं ना थिंडी बाधते
अशा वात-कफ प्रकृती व्यक्तीिंनी
ाणी उकळवून सोसेल इत त गरि प्यावे.
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रात्री झोपण्यापवी पाणी चपणे कोणार्ाठी वर्ज्स ?
• सिी,कफ,खोकला,सायनसायटीस,ििा अशा श्वसनपवकारािं नी त्रस्त असल्यास
• छाती (फुफ्फुसािं िध्ये ) ाणी िाले असल्यास
• ोटािध्ये ाणी ििले असल्यास
• किंठासिंबिंपधत, घशासिंबिंपधत एखािा पवकार िाला असल्यास
• गायन,सिंभार्ण,अध्या न वगैरे कािािं िध्ये ज्यािं च्या किंठावर अपधक ताण डतो अशा व्यक्तीिंनी
• नाक,कान,तोिंडा सिंबिंपधत एखािा आिार, ज्यािध्ये सूि व स्त्राव ही लक्षणे असल्यास
• िेहऱ्यावर सूि असल्यास
• ज्या नेत्रपवकारािध्ये स्त्राव होत असेल पकिंवा सूि असे ल अशा पवकाराने ग्रस्त असल्यास
• रात्री वारिं वार िूत्रपवसिस न होण्यािी सिस्या असल्यास
• िव्हस्तष्का सिंबिंपधत एखािा आिार ज्यािध्ये सूि व स्त्राव ही लक्षणे असल्यास...
... रात्री िो ण्या ुवी ाणी प णे टाळावे.
थुंड पाणी कोणार्ाठी व कधी चहतकर• शरीरािध्ये प त्त वाढले ले असताना
• व्यक्ती प त्तपवकाराने ग्रस्त असताना
• उन्हाळ्यािध्ये खू तहान लागलेली असताना
• शरीरािा पकिंवा शरीरातल्या एखाद्या अिंगािा िाह (आग) होत असताना
• थकवा-अशक्त णा असताना
• डोळ्यासिोर अिंधार आल्यावर
• बेशुद्धीिधू न शुद्धीवर आल्यावर
• पवर्ािे सेवन िाले असताना पकिंवा शरीरािध्ये कोणत्याही पवर्ािे ररणाि पिसत असताना
• रक्त िू पर्त िाले ले असताना व रक्तपवकाराने ग्रस्त असताना
• नाक,तोिंड,कान,डोळे यािं िधून पकिंवा िव्हस्तष्कािध्ये रक्तस्त्राव होत असताना पकिंवा रक्तस्त्राव
िाल्यावर
• िळिळ-उलटीिा त्रास होत असताना पकिंवा उलटी िाल्यावर
• िद्य प्यायल्यानिंतर पकिंवा िद्यािे ररणाि शरीरावर पिसत असताना
• शरि व ग्रीष्म या उष्ण ऋतुिंिध्ये
थुंड पाणी कोणार्ाठी आचण कधी वर्ज्स • ता आलेला असताना
• सिी (नाक िोिंिणे ,नाक वाहाणे),घसा धरणे,घसािु खी,नाकातून-घशातून कफ डणे, खोकला,
सायनसायटीस,ििा,छातीत ाणी ििणे या श्वसनपवकारािंिध्ये
• स्नायु,किंडरा,नसा,सािं धे,अथथी सिंबिंपधत पवपवध वातपवकारािं िध्ये
• ोटफुगी, ोट डब्ब िाले असताना,अन्न ित नसेल तर
• ोट िु खत असताना,
• उिकी लागलेली असताना
• शरीरािध्ये पकिंवा एखाद्या अवयवािध्ये सूि असल्यास
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• तेल,तू ,लोणी वगैरे िरबीिंिे पकिंवा िरबीयुक्त िाथाां िे सेवन केल्यावर
• विन-पवरे िन या शुव्हद्ध-पिपकत्सा केल्यानिंतर
• हे ििंत,पशपशर या गार वातावरणाच्या पहवाळ्याच्या ऋतुिंिध्ये व प्रावृट,वर्ास या ओलसर-थिंड वातावरण
असणाऱ्या ावसाळ्याच्या ऋतुिंिध्ये
• थथूल,िाडिूड,विनिार शरीराच्या व्यक्तीिंनी...
…थिंड ाणी प णे पनपर्द्ध सििावे.
कोष्ण (कोमट) जलपानािे आरोग्याला फ़ायदे :
• कोिट ाणी हे िवीला गोड व िायला हलके असते.
• कोिट ाणी शरीराला थिंडावा िे णारे िात्र तरीही कफशािक (कफ किी करणारे ) असते.
• सिी,कफ,खोकला,सायनसायपटस,ििा या कफसिं बपधत श्वसनपवकारािं िध्ये गरि ाणी उ यु क्त
असते.
• ता ािध्ये कोिट ाणी और्धाप्रिाणे उ योगी डते.
• कोिट ाणी अग्नीप्रपि क (भू क, िनशक्ती व िया िय सुधारणारे ) असते,त्यािुळे अग्नीिािं द्य
असताना व पवपवध िनसिंथथेच्या आिारािं िध्ये उ योगी डते.
• कोिट ाणी हे वातशािक आहे .थिंड ाणी प्यायल्यानिंतर सािं धे,अथथी,स्नायु,नसा सिंबिंपधत वेिना
वाढतात तर कोिट ाणी त्या वेिना किी करण्यास िित करते.िु सरीकडे ोटािध्ये वात वाढू न
होणाऱ्या अधोवायू न सरणे, ोट िड-डब्ब होणे, ोटफ़ुगी, ोटिु खी वगैरे सिस्या सुद्धा थिंड ाणी
प्यायल्याने वाढतात,तर गरि ाणी प्यायल्याने किी होतात.
• कोिट ाणी हे बस्ती म्हणिे िूत्राशयािी शुद्धी करते अथास त िूत्रपवसिसन सुधारते व लघवी साफ होऊ
लागते.
• थथूलत्व आपण थिंड ाण्यािा सिंबिंध तर ढग आपण ाण्यासारखा आहे .ढगािध्ये पितके ाणी पततका
ढग अपधक िड,त्यािप्रिाणे शरीरािध्ये पितके ाणी पततके शरीर अपधक िड व थथूल.सहसा
विनिार शरीराच्या थथूल व्यक्ती थिंड ाणी प णेि सिंत करतात.इतकिंि नव्हे तर एखाद्या ग्लासने
त्यािं िी तहान शित नाही,पनिान एक बाटली गार ाणी त्यािं ना प्यावे लागते.याि थथूलािं ना कोिट ाणी
प्यायिी सवय लावली तर त्यािं च्या शरीरावरील िेि किी होण्यास साहाय्य होते.कारण िरबी
घटवण्यािध्ये गरि ाणी पनश्चीत उ योगी डते.
• एकिंिरि कोिट ाणी हे आयुवेिानुसार पवपवध रोगािं िध्ये एक उत्ति थ्य आहे व आरोग्यासाठी
पहतकर आहे .
र्रम पाणी कोणी-कधी चपऊ नये?
•
•
•
•
•
•
•

सभोवतालिे वातावरण उष्ण असताना
उरुःक्षत (फ़ुफ़्फ़ुसािध्ये व्रण िालेला असताना)
व्यक्ती क्षीण-अशक्त िालेली असताना
तोिंड,नाक,कान,गुििागस,िूत्रिागस वा अ त्यिागस यािं वाटे रक्तस्त्राव होत असताना
शरीरािधून रक्तस्त्राव िाल्यानिंतर
ि बसल्य असताना
शरीर कृश असताना
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•
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•

सिंता िालेला असताना
शरीरािा िाह होत असताना
भोवळ येत असताना
शुद्ध हर त आहे असे वाटत असेल तेव्हा
छातीत- ोटािध्ये िळिळ होत असताना
तोिंडािध्ये आिं बट-कडू प त्त येत असताना
प त्ताच्या उलट्या होत असताना
प त्तािुळे (उष्णतेिुळे) होणाऱ्या ता ािध्ये
ग्रीष्म व शरि या उष्ण ऋतुिध्ये…
...गरि ाणी प णे पनपर्द्ध सििावे.

कोणी हळहळू पाणी प्यावे ?
• तोिंडािी िव गेलेली असेल
• अन्नािध्ये रुिी िाणवत नसेल
• भूक लागत नसेल
• अन्नािे नीट िन होत नसेल
• नाक वाहाणे,पशिंका,नाक िोिंिणे अशा लक्षणािं नी सिीने ग्रस्त असताना
• ता ािध्ये पकिंवा ता आहे तोवर
• घशािधुन वारिं वार कफ सुटत असेल
• तोिंडािध्ये अपधक प्रिाणात लाळ सुटत असेल
• तोिंडावर, ायािं वर,एखाद्या अवयवावर पकिंवा शरीरावर सूि असेल
• िलोिर ( ोटात ाणी ििणे) या पवकृतीिध्ये
• क्षय (टीबी) व अशक्त णा या आिारािं नी ग्रस्त असल्यास
• नेत्ररोगािं िी सिस्या असेल
• शरीरावर पकिंवा शरीराच्या आभ्यन्तर व्रण (िखि) असे ल
• कोणताही त्विापवकार िाले ला असेल
• अपत प्रिाणात व वारिं वार िूत्रपवसिस न होण्यािा त्रास होत असेल
• थथूल,िाडिूड,विनिार शरीराच्या व्यक्तीिंनी
• िधुिेहािा आिार असेल
... तर प्यायला घेतलेले ाणी एकिि न प ता सावकाश थािं बून-थािं बून प्यावे.
ऋत अनर्ार जलप्राशन
हे ििंत व पशपशर या ऋतुिंिधला पहवाळा,वसिंत,शरि व ग्रीष्म या ऋतुिंिधला उन्हाळा आपण वर्ास ऋतुिधला
ावसाळा या तीन पभन्न-पभन्न हवािानाच्या िोसिािं िध्ये ’िलप्राशन’ सारखेि असावे,हा पविार िुकीिा
आहे . आयुवेिाने शरि व ग्रीष्म हे उष्ण ऋतु वगळता अन्य ऋतुिंिध्ये पनरोगी िाणसाने ाणी ियास िेति
प्यावे आपण त्यातसुद्धा ावसाळ्यात कटाक्षाने ियास िेत ाणी प्यावे असे िागसिशसन केले आहे .
ऋत अनर्ार पाणी चकती आटवावे ?
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आयुवेिाने उकळवून आटवलेले ाणी िे वेगरपहत,फेसरपहत व पनिसळ बनते त्याला ’आरोग्य-अम्बु’ अथास त
और्धाप्रिाणे काि करुन शरीराला आरोग्य िे णारे असे सािं गून कोणत्या ऋतुिध्ये पकती प्रिाणात ाणी
आटवावे यािेही िागसिशसन केलेले आहे .
कोणता ऋत?
वर्ास ऋतु ( ावसाळा)शरि ऋतु
( ावसानिंतरिे उष्म्यािे पिवस) हे ििंत ऋतु (पहवाळा) पशपशर ऋतु (कडक पहवाळा) वसिंत ऋतु
(पहवाळ्यानिंतरिे उकाड्यािे पिवस) ग्रीष्म ऋतु
(एपप्रल निंतरिा कडक उन्हाळा) -

चकती आटवलेले पाणी प्यावे ?
एक अष्टिािं श (१/८) आटवावे.
एक ितुथाां श(१/४) आटवावे
पनम्मे (१/२) आटवावे
पनम्मे (१/२) आटवावे
पनम्मे (१/२) पकिंवा एक तृपतयािं श(१/३) आटवावे.
एक अष्टिािं श (१/८) आटवावे

जेवण आचण जलपानअपत प्रिाणात ाणी प णे आपण अपिबात ाणी न प णे ही उभय अन्नािे व्यवव्हथथत िन न होण्यािी
िहत्त्वािी कारणे आहे त.अन्नािे नीट िन व्हावे आपण आ ला अग्नी (भूक, िनशक्ती व सिं ूणस िया िय)
उत्ति राहण्यासाठी िेवता-िेवता अधूनिधून घोट-घोट ाणी प्यावे. िेवणानिंतर सुद्धा लगेि ाणी न प ता
िेवण िाल्यानिंतर ाऊण तासाने ाणी प्यावे ,िे आयुष्यवधसक असते.
• कृश-सडसडीत व्यक्तीने िेवणा ुवी ाणी प ऊ नये तर िेवणानिंतर थोड्या वेळाने प्यावे.
• थथूल-िाडिूड शरीराच्या व्यक्तीने िेवणानिंतर ाणी न प ता िेवणा ुवी प्यावे.
• िध्यि शरीराच्या पनरोगी व्यक्तीने िेवता-िेवता अधूनिधून घोट-घोट ाणी प्यावे, िेणेकरुन आरोग्य
अबापधत रापहल.
जेवणानुंतर लर्ेि पाणी चपणे कोणार्ाठी कटाक्षाने वर्ज्स?
• शरीरािध्ये छाती ासुन वरील अवयवािं िध्ये वातपवकृतीिुळे वेिना-पवकार असेल त्यािं च्यासाठी
• उिकी,खोकला,ििा या पवकारािं नी ग्रस्त असणाऱ्यािं साठी
• गायन,सिंभार्ण,अध्ययन (अभ्यास) पनत्य करणाऱ्यािं साठी
• ज्यािं च्या छातीिध्ये (फुफ्फुसािं िध्ये ) िखि िाली असेल त्यािं च्यासाठी
• ज्यािं िा अग्नी (भूक, िनशक्ती व िया िय) ििं ि आहे त्यािं च्यासाठी
• थथूल,िाडिूड,विनिार शरीराच्या व्यक्तीिंसाठी
(िेवण िाल्यानिंतर ाऊण-एक तासाने ाणी प णे िात्र आरोग्यासाठी पहतकर असते .)

वैद्य अचिन र्ावुंत
(आयवेद चिचकत्सक)
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What are superfoods ??
Dr. Minakshi Kurhe
Chief Co Ordinator of: Navi Mumbai Doctors Foundation,
Nutritionist
M: 9322344887 / dietcall@gmail.com

Every food which is in the natural form is a “Superfood”. I would further say, the food which
we can wash with water is a “Superfood”. You may be surprised to read it but every locally
grown vegetable, fruit, spices, herbs all are superfoods. One more simple definition of
“Superfood” is all unprocessed food from the major food groups could be considered 'super'.
All these foods are useful as part of a balanced diet.
There is no exact definition of what makes a “superfood.” However, superfoods are
considered to be nutrient powerhouses that provide large quantities of antioxidants,
phytochemicals (chemicals in plants responsible for colors and smells), vitamins and minerals.
Most superfoods are plant-based, but some fish and dairy are also included.
Superfoods are a quick and easy way to nourish your body with natural vitamins and minerals
nutrients, yet stepping into the world of superfoods can be intimidating and is often met with
skepticism.
Superfood is also called as Functional food. Functional foods may be "designed to have
physiological benefits and/or reduce the risk of chronic disease beyond basic nutritional
functions, and may be similar in appearance to conventional food and consumed as part of a
regular diet".
People mistakenly believe that they can 'undo' the damage caused by unhealthy foods by
eating a superfood, and as a result they may continue making routine choices that are
unhealthy and increase their risk of long-term illness.
We Dietitians avoid the term "superfood" and prefer to talk of "super diets", where the
emphasis is on a healthy, balanced diet, rich in fruit and vegetables and wholegrain foods.
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What we need to understand that understanding how to eat right? Knowing the concept of
healthy life style is most beneficial.
There is good evidence that the Mediterranean diet can reduce the risk of some chronic
diseases and increase life expectancy. This diet includes plenty of fruit and vegetables, olive oil
and legumes, and less meat and dairy foods than the typical Western diet.
Here are 10 popular superfoods:
1) Beetroot – Beetroot is a good source of iron and folate (naturally occurring folic acid).
It also contains nitrates, betaine, magnesium and other antioxidants (notably
betacyanin). More recent health claims suggest beetroot can help lower blood pressure,
boost exercise performance and prevent dementia.
2) Garlic - Contains vitamins C and B6, manganese, selenium and other antioxidants
(notably allicin). More recent evidence-based research suggests garlic may be effective
against high blood pressure, cardiovascular disease, cholesterol, colds and some
cancers.
3) Pomegranate – This fruit is claimed to be effective against heart disease, high blood
pressure, inflammation and some cancers, including prostate cancer. Pomegranate is a
good source of fiber. It also contains vitamins A, C and E, iron and other antioxidants
(notably tannins).
4) Green Tea - The leaves are supposedly richer in antioxidants than other types of tea
because of the way they are processed. Green tea contains B vitamins, folate (naturally
occurring folic acid), manganese, potassium, magnesium, caffeine and other
antioxidants, notably catechins.
5) Fish - Oily fish such as salmon, mackerel and sardines are said to help against
cardiovascular disease, prostate cancer, age-related vision loss and dementia. It's a good
source of vitamin D, protein, some B vitamins and selenium. It's also a rich source of
omega-3 fatty acids, a type of fat that is good for our health.
6) Dark leafy green vegetables - Like spinach, fenugreek leaves, amaranth leaves,
pudina etc with their vibrant colors from chlorophyll, which keeps plants healthy, and
the dietary fiber found in dark greens can decrease the risk of many cancers.
Carotenoids, another type of plant pigment, also act as antioxidants that fight off
potentially cancer-causing free radicals in the body.
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7) Nuts &Oil seeds – Variety of Nuts are high in protein and healthy fats and they are
found to prevent certain types of cancer and lowers weight gain and obesity. Walnuts
are at the top of the “supernut” in the list, Almonds, Cashews, Brazil nuts great source
fat, fiber, and protein.
8) Broccoli – Broccoli can help combat cancer, high blood pressure, cardiovascular
disease and diabetes. Broccoli is a good source of vitamin C and folate (naturally
occurring folic acid). It also contains vitamins A, K, calcium, fiber, beta-carotene and
other antioxidants (notably indole-3-carbinol and sulforaphane). Not only broccoli
locally grown cauliflower, cabbage and all types of cruciferous veggies that are full of
fiber.
9) Wheatgrass - Wheatgrass has a higher nutritional content than any other vegetable,
protects against inflammation, builds red blood cells and improves circulation.
Wheatgrass contains chlorophyll, vitamin A, vitamin C, vitamin E, iron, calcium and
magnesium.
10) Blueberries - Are a good source of vitamin K. They also contain vitamin C, fiber,
manganese and other antioxidants (notably anthocyanins). Valued for its high levels of
antioxidants, some nutritionists believe that if you make only one change to your diet, it
should be to add blueberries. Die-hards claim blueberries can help protect against heart
disease and some cancers, as well as improve your memory.
High vitamin and mineral, antioxidants content found in any foods and which is unprocessed
can help your body ward off diseases and keep you healthier. When incorporated into a wellbalanced diet, these foods can promote heart health, excess fat loss, improve energy levels
and even reduce the effects of aging.
"When it comes to keeping healthy, it's best not to concentrate on any one food in the hope
it will work miracles.
Dr. Minakshi Kurhe
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All the glitters is not GOLD!
Dr. Tejal Lathia, D.M.

Consultant Endocrinologist
Apollo, Fortis and MGM New Bombay Hospitals,
Navi Mumbai Navi Mumbai.
As young children, we have often heard our elders tell us – “All the glitters is not gold!” Even
when we know in our hearts that something is not gold, but just an illusion, sometimes we fool
ourselves into believing that it is in fact gold.
In many medical conditions, medications are needed lifelong as there are no permanent cures.
I mostly see people with diabetes, polycystic ovary syndrome and thyroid conditions, all of
which have perfectly safe and effective treatment options. Yet, every time a friend or relative
tells us about a miracle cure to get rid of our problem “permanently”, ”cure” or “reverse” the
condition or address the “root” of the problem – our heart gives a little leap. Some of these
are pretty innocuous like bhindi water, methi seeds, cinnamon water, yogic postures which
may not cure the diabetes but won’t harm either. Sometimes the alternatives can be harmful
like unknown “kadhas”, powders and mysterious elixirs which result in heavy metal poisoning,
life threatening liver and kidney damage. Even if the “cure” doesn’t harm us, the medications
we have stopped, often result in very high blood sugar or thyroid levels. Assuming that this
glittery and attractive option can cure our condition often makes fools of us…it’s not gold at
the end of the day but just a piece of glass which can cut you and make you bleed.
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Are we “bad” or “foolish” for having done this? No. Then why we do this? As humans, we
crave security. We want to do things the way we have always done them to feel secure. Eat
the food we have always eaten; live the way we have always lived. Now several demands are
placed on us – need to take medications, do blood tests and see the doctor on a regular basis.
These new demands make us feel intensely uncomfortable and we are willing to do almost
anything to escape this discomfort and go back to our safe, “NORMAL” life. And in this intense
state of discomfort when someone offers us a miracle, we jump at it!
The second reason is probably the misinformation that is prevalent. Even the best of us have
become prey to fake news and biased reporting. A person living with a chronic condition is
uniquely vulnerable to these glittery options.
I commonly hear the refrain that “medications are addictive”, “I will be dependent on them”,
“I will have side effects of medications” or simply “jyada goli lena accha nahin hain”.There are
few medications that are truly addictive, but none of the medications for diabetes, thyroid or
PCOS are addictive. The reason the medications need to be continued is because they are
supporting functions our body is not able to do on its own. Replacing insulin or thyroid
hormone in your body or rebalancing your hormones is what these medications do.
Please remember I don’t speak as a doctor but as a daughter who lost her parents to diabetes
and high blood pressure because of these very same beliefs and well-meaning advice to avoid
“harmful” medications.

20

1) Safety - When a medication is sold in the market, it is after decades of research, testing
in controlled environment on thousands of patients and licensing by authorities. There
are instances when medications are recalled later or have been found to have
impurities. But, don’t hold the doctor responsible for this. Question the authorities that
licensed the medications or the pharmaceutical company who manufactured it. But this
doesn’t happen. The doctor becomes a soft target and bears the brunt of people’s anger
and distrust.
2) Unique - This is how God made us. It is nearly impossible to predict what effect a
particular tablet would have on the individual person. The doctor tries to find the
combination which best suits your needs. However, this is viewed with distrust –
“Doctor EXPERIMENTED on me”. Doctor is not God to predict how a particular medicine
will affect you.
3) Risk and benefit – there are many things we know which used appropriately can be
hugely beneficial but have potential for harm. So, we look at the risk benefit ratio and
decide. The risks of persistent high blood sugar outweigh ANY and ALL potential risks
with medications. High sugar and high thyroid “WILL” harm you, medications “MAY OR
MAY NOT” have minor unwanted effects. Yes, when you “google” a host of side effects
show up and it frightens you. But that’s life! Every time you step out of the house there
is a risk of a “side-effect” – road traffic accident, tree falling on you, falling into a drain,
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breathing polluted air, radiation from cell-phone towers, someone coughing on your
face!!!! But we go about our lives as usual.
4) FIRST DO NO HARM – Every doctor takes this oath. We may not like what the doctors
are telling us, it may make us uncomfortable, it may make us dejected or angry,
however this does not mean their intentions are bad. It makes no sense to hurt our own
patients, to cause them harm. Of what benefit is it to us? We are also human, we have
family and loved ones, and we understand pain and illness. We feel hurt and
disillusioned when after studying for so many years - social media, neighbors and so
called “well-wishers” are believed more than us.
I think it is time to put an end to this battle. We are all on the SAME side. On the side of good
health, happiness and peace. Let’s not be misdirected by glittering objects that litter our path
with big hoardings and expensive packages promising “100% effective cures” and “No tablet.
No injections”. Let’s trust our innate common sense. Let us work together to move forward.

Dr. Tejal Lathia
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डॉ. वांदना कवचक
Vice President: Navi Mumbai Doctors Foundation, Yoga teacher, Nutritionist

M: 9967515310 / kvandu1@gmail.com

उिेडािे गाव नाही ज्यािंच्या िीवनी
आपल्याां ची ओळख नाही ज्ाां च्या अांगणी
अांधार नजरे समोर करे सवष मौन
रां ग भरी दवनया किी वदसे रां ग हीन
ओळखावे कसे ते मायेचे चेहरे
सृष्टी वनसगष दे वही भासे सारे परके
जीवनाचा आनांद चाचपडी स्पिाष ने
अांधारातही िोध घेई सखाचा खिीने
दे ऊ आनांद त्याां ना सारू तमास दू र
करुनी नेत्रदान होऊ आपण ही अमर

विंिना
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लाखमोलाचा सल्ला
डॉ सरे श पवार
िॅवमली विवजविअन
M : 9322813939 / sureshpawar99@yahoo.com

पावसाळ्याचे वदवस म्हणजे आम्हा डॉक्टर मांडळीांची कसरत असते.आज दवाखान्यात खूपच पेिांट होते.
कमीतकमी वेळेत जास्तीतजास्त पेिांट पाहून गदी व काम कमी कसे करता येईल या ववचारात असतानाच
दरवाजा उघडून आत आलेल्या वसक्यररटीच्या वेर्ातील भोसले काकाां ना बघन मी आश्चयषचकीत झालो.माथाडी
कामगार म्हणून ३५ वर्े हमाली केल्यानांतर आयष्याची सांध्याकाळ मस्तपैकी गावी आपल्या माणसाां मध्ये
घालवायची असे ठरवून एक वर्ाष पूवी भोसले काका गावी गेले होते. प्रायव्हे ट िांड व इतर असे वमळू न काही पैसे
वमळाले होते त्यात छोटे से घर बाां धायचे व रावहलेल्या पैिाां मधून उवषररत आयष्य घालवायचे असां स्वप्न मनी
बाळगले होते. सांपूणष आयष्य मांबईला गाळ्यामध्ये व्यतीत केल्यानांतर व प्रपांचाच्या जबाबदारीमळे मनासारखे
स्वतःच्या गावी कटां बासोबत आयष्यभर राहता आले नव्हते. लग्न इत्यादी सख दःखाच्या प्रसांगी दे खील
कटां बापासून लाां ब राहावे लागले होते . आता िरीर थकले आहे ,परे झाली मांबई ...असे मला जाते वेळी भेटायला
आले असताना म्हणाले होते.
भोसले काका आनांदाने गावी राहायला गेले.घर बाां धले.पै पाहुण्ाां ना भेटले. पाच ते सहा मवहने सखाचे गेले.
अचानक एकलता-एक एमआयडीसी मध्ये काम करणाऱ्या मलाचा एक्सीडें ट झाला व त्याच्या पायाच्या
फ्रॅक्चरसाठी विलकी मधले लाख रुपये खचष झाले. काही वदवस गेल्यानांतर अचानक एक वदवस भोसले काकाां ना
हृदयववकाराचा झटका आला. अँवजओग्रािी एन्जोप्लास्टी करावी लागली व विल्लक रावहलेले सवष पैसे तर खचष
झालेच झाले वर एक लाखाचे कजष करून बसले.तटपांज्ा िेतीच्या जोरावर कजष िेडणे अिक्य आहे हे त्याां नी
जाणले. कजषिेडीसाठी व पोटासाठी मांबई विवाय पयाष य रावहला नाही.नाईलाजास्तव पन्हा भोसले काका
मांबईला वसक्यररटी गाडष म्हणून रुजू झाले.आयष्याची साठी ओलाां डल्यानांतर ही पोटासाठी काम करायला लागणे
यासारखी दःखाची बाब नसावी. माझ्या मनाला खूप वाईट वाटले. सवष स्वप्नाां चा एका दोन वर्ां मध्ये चक्काचूर
झालेला पाहायला वमळाला.आयष्याच्या सांध्याकाळी नातवांडासोबत,आपल्या लोकाां मध्ये,आपल्या मातीत
विळोप्याच्या गप्पा मारता जगता आले असते तर वकती गोड झाले असते.आपल्या दै नांवदन प्रॅक्टक्टस मध्ये अिी
अनेक उदाहरणे आपण पाहत आलो आहोत. खरोखर ही अिी उदाहरणे बदलणे िक्य आहे काय ?, असा प्रश्
मला पडला व हो.. हे उत्तर आले.
हो िक्य आहे .....
मेवडक्लेम इन्िरन्स हे त्याच्यावरचे एक उत्तर आहे .जनरल प्रॅक्टक्टिनर म्हणून काम करत असताना असांख्यवेळा
असे गरीब इन्िरन्स नसलेले पेिांट ऍडवमिनची गरज असताना आवथषक पररक्टस्थतीमळे ते ऍडवमट होत नाहीत.
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चाां गल्या वठकाणी उपचार त्याां ना परवडत नाही.अिावेळी हे लोक जीवावर उदार होऊन कधीकधी घरीच
थाां बतात. वकत्येक पे िांटच्या बाबतीत वेळीच ॲडवमट न झाल्यामळे जीवही गमावून बसलेले आपण
अनभवतो.अिावेळी वाटते की पैसे कमावत असताना योग्य आवथषक वनयोजन व Mediclaim घेतला तर
आयष्याची सांध्याकाळ वनधोकपणे व आनांदात घालववता येईल.सांपूणष आयष्यात दे खील जेव्हा कधी आजारी
पडतील त्या वेळी असे जीवािी खे ळावे लागणार नाही.चाां गला व परे से सांरक्षण दे णारा Mediclaim जर काढला
तर आधवनक व उत्तम उच्च दजाष ची सेवा आपणास वमळू िकते.पैसे नसल्यामळे कधी कधी कमी दजाष ची
उपचारपद्धती अवलांबवावी लागते. आजाराचे वनदान झाल्यानांतर Mediclaim काढता येत नाही त्यापूवी तो
असणे गरजेचे असते व Mediclaim चा िायदा घेण्ासाठी काही कालावधी जावा लागत असल्याने तो िक्य
वततका लवकर काढावा. ५० वर्ाष नांतर खरे तर वेगवेगळे आजार आपणास होण्ाची िक्यता असते व अिावेळी
Mediclaim काढावयाचा झाला तर Pre-Insurance मेवडकल Check Up ला सामोरे जावे लागते व चकून
त्यामध्ये एखाद्या आजाराचे वनदान झाले तर जास्तीचा हफ्ता वकांवा Mediclaim नाकारला जाण्ाची िक्यता
असते हे ध्यानात असू द्यावे.काळाची पाऊले ओळखून लवकरात लवकर म्हणजे पैसे कामवण्ास सरुवात
झाल्याबरोबर स्वतः बरोबर आपल्या कटां बाचा परे से सांरक्षण दे णारा Mediclaim काढला तर आरोग्य व आवथषक
या दोन्ही पातळीवर आपण वनधाष स्त व सरवक्षत राहू िकतो.वदवसेंवदवस जगाबरोबर आपल्याही जीवनिैलीत
कमालीचा बदल झाला आहे . वेगवे गळ्या आजाराां ना,साथीांना आपल्याला सामोरे जावे लागत आहे .लागणार आहे .
Corona च्या या काळात इन्िरन्स वकती महत्त्वाचा असतो हे लोकाां ना व आपल्याला समजलेच आहे . ज्ाां ना
इन्िरन्स कव्हर होता असे लोक चाां गल्या कॉपोरे ट हॉक्टस्पटलमध्ये ॲडवमट झाले व स्वतःवर उपचार करून बरे
झाले.इतर लोक बेड न वमळाल्यामळे , चाां गल्या हॉक्टस्पटलमध्ये ॲडवमिन न वमळाल्यामळे जीव गमावून बसलेले
पाहायला वमळाले.ज्ाची जिी वमळकत असेल त्याप्रमाणे ती व्यक्ती स्वतः च्या कवतीनसार योग्य त्या रकमेचा
काही (हजाराां पासून..लाखापयंत) Mediclaim घेऊन स्वतःला व कटां बाला सरवक्षत करू
िकते.LIC,TATA,HDFC,BAJAJ,ICICI अिा वकतीतरी कांपन्या वेगवेगळे पयाष य घेऊन या क्षेत्रात काम करत
आहे त.
या वनवमत्ताने एक गोष्ट ववचारात आली की आपण डॉक्टर म्हणून पेिांटला आहारात हे खाल्ले पावहजे ते खाल्ले
पावहजे वकांवा अनेक व्यसनाां पासून दू र रहा, ते टाळा. असे सल्ले दे त असतो अिावेळी एक मेवडक्लेम जरूर
काढा हा सल्ला आपण दे ण्ास सरुवात करूया.आपल्या डोळ्यासमोर ह्या गरीब रुग्ाां चे होणारे हाल.आवथषक
िटका बसल्यामळे कजाष च्या खाईत लोटले जाणे व त्याां चे सवां गीण प्रगतीपासून दू र राहणे हे आपण
प्रत्येकजणाने अनभवले आहे . पाहीले आहे .आपल्या रुग्ाच्या आवथषक पररक्टस्थतीची बऱ्यापैकी जाणीव आपल्या
डॉक्टर मांडळीना असते. तसेच आपल्यापैकी काही डॉ मांडळीांचा दे खील परे सा Mediclaim नसतो असेही
पाहायला वमळते.म्हणून इथून पढे आरोग्याववर्यी सल्ला दे त असताना आरोग्याबरोबर मेवडक्लेमचाही सल्ला
दे ऊया व आरोग्यसेवा व समाजसेवा दोन्ही आपल्या पदरात पाडून एक िार मोठ्या सत्कायाष चा भाग होऊ या.
डॉ. सरे ि पवार
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ब्रेस्ट कैंर्र

Dr. Sangita Shrivastava, M.B.B.S.
President: Indian Medical Association, Navi Mumbai
ब्रेस्ट कैं सर

M: 9323610045

अक्टू बर के िहीने को ब्रेस्ट कैंसर िागरूकता का िाह िाना गया है ।
िपहलाओिं िें होने वाले कैंसर िें ब्रेस्ट कैंसर सबसे अपधक है ।
ब्रेस्ट कैंसर पकसी भी उम्र िें हो सकता है , रिं तु अगर हि सब िागरूक रहें और इसका ता प्रारिं पभक
अवथथा िें ही लग िाए तो इस र काबू ाया िा सकता है ।
आइए अब िाने हिें पकन बातोिं का ध्यान रखना है और इसके साइन और पसम्टम्स क्या है ?
एक. ब्रेस्ट िें गािं ठ
िो.
ब्रेस्ट िें सूिन
तीन. ब्रेस्ट और आस ास की व्हस्कन र खुिली
िार. ब्रेस्ट र एक ही िगह र ििस रहना
ााँ ि. पनप्पल से ानी या स का ररसाव
छुः.
वनप्पल के आसपास लावलमा या विर रां ग बदल जाना
सात. ब्रेस्ट के आकार में वकसी भी तरह का ररवतसन
आइए आ िानते हैं पक पकन लोगोिं को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा अपधक है और इसके ररस्क
फैक्टसस क्या है ।
एक. उम्र 55 साल या उससे अपधक
िो.
ररवार िें हले पकसी और को हुआ हो
तीन. डें स ब्रेस्ट
िार. अपधक विन
ााँ ि. ड्ग्स का सेवन
छुः.
िेनेपटक
आइए आ िानते हैं पक हिें इस बात का ता कैसे िले पक ब्रेस्ट िें कुछ ररवतसन हो रहा है ।
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एक.
िो.
तीन.

ब्रेस्ट की सोनोग्राफी
ब्रेस्ट की िैिोग्राफी
पनयपित रू से ब्रेस्ट की स्वयिं द्वारा िािं ि

ब्रेस्ट की स्वयिं द्वारा िािं ि हर िहीने ीररयड् स के 3 से 5 पिनोिं के बाि की िानी िापहए । इसके पलए
िापहने हाथ से बाएिं ब्रेस्ट को और बाएिं हाथ से िापहने ब्रेस्ट को िार उिं गपलयोिं की सहायता से िारोिं तरफ
हर पिशा िें, आिसप ट को एविं पनप्पल को िबाकर यह िे खा िाता है पक िोनोिं ब्रेस्ट का साइज़ एक
सिान हो, उसिें पकसी तरह का पडथिािस न हो औऱ व्हस्कन िें पकसी भी तरह का कोई ररवतसन नहीिं
होना िापहए । इस तरह का रीक्षण िपहलाओिं को हर िहीने अपनवायस रू से करना िापहए ।
इस लेख का उद्दे श्य यह है पक हि ब्रेस्ट कैंसर की सिंभावनाओिं को िल्दी से िल्दी ता लगाएिं और ब्रेस्ट
कैंसर के सिंभापवत कारणोिं से सावधानी बरतें । एक अच्छी िीवनशैली, पनयपित व्यायाि सिंतुपलत
शारीररक विन, पष्टक खान ान और स्वयिं की पनयपित िािं ि करके ब्रेस्ट कैंसर से बिा िा सकता है ।
अगर ररवार िें पकसी को भी ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी िानकारी सारे ररवार को होनी िापहए तापक
ररवार के बाकी लोग सावधानी रखकर उस से बि सकें । हर िपहला को िहावारी के बाि हर िहीने
पनयपित रू से स्वयिं ब्रेस्ट की िािं ि करनी िापहए िो पक एक पनपश्चत पतपथ र की िा सकती है ।
इस तरह िपहलाओिं के शरीर िें पकसी भी प्रकार के ररवतसन को िल्दी से िल्दी ता लगाकर रोका िा
सकता है और कैंसर को आगे बढ़ने से रोका िाए । िरूरत इस बात की है पक हि िागरूक रहें और
इस कैंसर से बिें ।
Prevention is better than cure. इस िूलििंत्र का ालन करते हुए अ ने आ को सुरपक्षत रखें
डॉ. र्ुंर्ीता श्रीवास्तव
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औषधाबद्दल काही प्रश्ांची उत्तरे
सौ. निर्मल मर्मलिंद कासेकर
भारती विद्यापीठ फार्मसी इन्स्टिट्यूि, ििी र्िंबई
M: 9920748440 / sawantdrsucheta@gmail.com

औषध जेवणाच्या आधी ककंवा नंतर
खाल्ल्यानांतर वकांवा जेवणासह और्धोपचार म्हणजे सहसा जेवणानांतर 30 वमवनटे ते एक तासापयंत और्धे
घेणे. नॉन-स्टे रॉइडल अँटी-इां फ्लेमेटरी डर ग्ज (एनएसएआयडी) (आयबप्रोिेन, एक्टस्पररन), मधमेहासाठी
मेटिॉवमषन आवण क्टस्टरॉइड और्धोपचाराां साठी, खाल्ल्यानांतर हे घेणे आवश्यक आहे .
काही अपवाद वगळता आवण डॉक्टराां नी साां वगतले नसल्यास बहुतेक मलेररयाववरोधी और्धे जेवणासह
दे खील घेतली जातात. हे महत्त्वाचे आहे कारण जेवणानांतर और्ध घेतल्याने हे वनवश्चत होत नाही की रक्त
रक्तप्रवाहात विरते परां त दष्पररणाम, पोटात जळजळ आवण अल्सरपासून दे खील प्रवतबांवधत करते.
ररकाम्या पोटी (जेवणापूवी) और्धोपचार म्हणजे जेवणानांतर कमीतकमी दोन तास आवण जेवणाच्या एक
तास आधी.
मी औषधे घेण्यापूवी औषधे तोडू शकतो का?
जोपयंत आपल्या डॉक्टराां नी वकांवा दसऱ्या हे ल्थकेअर प्रोिेिनलने असे करण्ास साांवगतले नाही तोपयंत
आपण चवषण करू नका, गोळ्या िोडू नका, वकांवा कॅप्सूलच्या बाहे र ररकामी पावडर टाकू नये.
काही गोळ्या, गोळ्या आवण कॅप्सूल योग्यररत्या कायष करत नाहीत वकांवा ते वचरडले गेले वकांवा उघडले
असल्यास हावनकारक असू िकतात.
त्ांना संपूणस कगळण्याची आवश्यकता असू शकते कारण:
वेळोवेळी आपल्या िरीरात हळू हळू और्ध सोडण्ासाठी त्याां ची रचना केली गेली आहे आवण त्यास
वचरडण्ामळे अवत प्रमाणात डोस होऊ िकतो.
आपल्या पोटातील आम्ल त्याां च्या वविेर् लेपविवाय त्याां ना कायष करणे थाां बवू िकते.
त्याां च्या वविेर् कोवटां गविवाय आपल्या पोटातील अस्तराां ना ते हावनकारक ठरू िकतात.
त्याां ना त्याांच्या वविेर् कोवटां गविवाय अवप्रय चव येऊ िकेल.
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ठे चलेल्या और्धाां मधून इनहे वलांग पावडर घेतल्याने आपल्याला दष्पररणाम होऊ िकतात.
जर आपल्याला आपल्या आरोग्यसेवा व्यावसावयकाां नी आपले और्ध वचरडण्ाचा सल्ला वदला असेल तर ते
हे कसे करावे आवण और्ध कसे घ्यावे ते साां गतील.
आपल्याला गोळ्या ककंवा कॅप्सूल कगळताना समस्या येत असल्यास.
आपण, आपल्या मलास वकांवा आपली काळजी घेत असलेल्या कोणाला टॅ ब्लेट, गोळ्या वकांवा कॅप्सूल
वगळताना समस्या येत असेल तर आपल्या जीपीला वकांवा हे ल्थकेअर प्रोिेिनलला साां गा जे और्ध वलहून
दे तात.
तेथे एक वैकक्टिक और्ध उपलब्ध आहे जसे की द्रव और्ध वकांवा टॅ ब्लेट जे पाण्ात ववरघळते.
प्रकतजैकवक औषधांचा कोसस नेहमीच समाप्त करा.
जरी आपल्याला बरे वाटू लागले तरीही आपण नेहमी प्रवतजैववकाां चा अभ्यासक्रम पूणष केला पावहजे. आपण
अभ्यासक्रम पूणष न केल्यास वकांवा अनेक डोस गमावल्यास, सांसगष परत येऊ िकतो.
आपण भववष्यात आजारी असल्यास त्याां ना पन्हा वापरण्ाच्या दृवष्टकोनातून आधी घेतलेले अँटीबायोवटक्स
कधीही ठे वू नका.
साइड इफेक्ट् स काय आहेत?
साइड इिेक्ट् स हे वैद्यकीय उपचाराां मळे उद्भवणारे अवाां वछत लक्षणे आहे त. त्याांना "प्रवतकूल प्रभाव" वकांवा
"प्रवतकूल प्रवतवक्रया" दे खील म्हणतात. सवष और्धे दष्पररणाम कारणीभूत ठरू िकतात, वविेर्त: जर
आपण त्यानसार सल्ले न वापरल्यास. यात वप्रक्टिप्िन और्धे, काउां टरवर आपण खरे दी करु िकणारी
और्धे आवण हबषल और्धोपचार आवण पूरक आहार याां चा समावेि आहे .
दष्पररणाम सौम्य असू िकतात जसे की तांद्री येणे वकांवा आजारी पडणे (मळमळ होणे), जीवघेण्ा
पररक्टस्थतीपयंतचे पररणाम िारच कमी आहे त. दष्पररणाम होण्ाचा धोका प्रत्येक व्यक्तीमध्ये वभन्न असतो.
आपल्या और्धासह येणा-या रूग्ाां ची मावहती पत्रक तपासणे आवश्यक आहे की काही दष्पररणामाां मळे
आपल्याला वाहन चालववणे वकांवा यांत्रसामग्री ऑपरे ट करणे असरवक्षत आहे की नाही ते पहा.
सौ. कनमसल कमकलंद कासेकर
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संजीवनी कक्रया / Cardiopulmonary Resuscitation / CPR

Dr. Arun Kurhe
Senior Family Physician, Writer, Nature Photographer
President: Navi Mumbai Doctors Foundation
M: 9820276484, arunkurhe@hotmail.com

संजीवनी कक्रया म्हणजेच Cardiopulmonary Resuscitation / CPR ही जीवनदान दे णारी एक अवत
महत्वाची वक्रया आहे . हृदय आवण िास जेव्हा बांद होते (Cardiac arrest), तेव्हा अश्या व्यक्तीस सांजीवनी
वक्रया वदल्यास त्या व्यक्तीचे जगण्ाचे प्रमाण वतपटीने वाढते.
जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीस ही वक्रया विकून घेणे वकांवा वकमान मावहती असणे अत्यावश्यक आहे .
मानवी मेंदूला ४ वमवनटा पयंत रक्तपरवठा न झालयास मेंदूच्या पेिी अकायषक्षम होण्ास सरु होते. १०
वमवनटापयंत मेंदूला रक्त परवठा न झाल्यास मेंदू पूणषपणे वनकामी होतो. िरीरातील ऑक्टक्सजनचे प्रमाण
९० % कमी झाल्यास िरीरास घातक असते. िरीरातून २०% इतके रक्त वाहून गेल्यास, ती व्यक्तीवर
आत्यवयक परक्टस्थती येऊ िकते. या सवष बाबीमळे िरीरातील महत्वाच्या अवयवाां ना लवकरात लवकर
रक्तपरवठा होणे अत्यावश्यक असते. िरीराला रक्त परवढा करणारे हृदय हा एकमेव अवयव आहे .
बेिद्ध असलेल्या व्यक्तीला वेळेत सांजीवनी वक्रया वदल्यास, िरीराला रक्त परवठा करण्ाचे काम पन्हा
पूवषवत करता येऊ िकते. मख्यतः मेंदू आवण इतर अवयवाां ना ऑक्टक्सजन्यक्त रक्त परवठा पोहचेल असा
प्रयत्न करता येतो. यामळे सांजीवनी वक्रयेला आत्यवयक वैद्यकीय उपचाराां मध्ये अनन्यसाधारण महत्व आहे .

संजीवनी कक्रया कणास दयावी ?
रुग् बेिद्ध असेल,
िास आवण दृदयाचे ठोके बांद पडले असतील, हाटष अटॅ क
और्धाां चा अवतप्रमाणात सेवन केल्यास,
पाण्ात बडणे,
वायू गळती मळे आलेली बेिद्धी,
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चेंगराचेगरीमळे वकांवा िास नवलकेत वस्तू अडकल्यामळे जीव गदमरणे.

संजीवनी कक्रया कणास दे ऊ नये ?
िद्धीवर असण्ाऱ्या व्यक्तीस सांजीवनी वक्रया कदापी दे ऊ नये.

संजीवनी कक्रया कोणी द्यावी ?
कणीही. आपल्याला बेिद्ध अवस्थेत असलेली व्यक्ती आढळल्यास आपण कोणत्याही वेळी कठे ही त्वररत
सांजीवनी वक्रया त्या व्यक्तीस वदल्यास त्यास जीवनदान वमळू िकेल. आपण सांजीवनी वक्रयेचे तांत्र विकला
नसाल तरी आपण विवक्षत व्यक्तीच्या सल्ल्याने वकांवा क्टव्हडीओ बघून सांजीवनी वक्रया बेिद्ध व्यक्तीस दे ऊ
िकता. काही न करण्ापेक्षा, जीवनदान दान दे ऊ िकणारी वक्रया वापरणे नक्कीच योग्य आहे .
आपण सांजीवनी वक्रया विकला नसाल तर : बेिद्ध व्यक्तीच्या छातीवर (chest compressions)
वैद्यकीय मदत वमळे पयंत सलग १०० ते १२० प्रवत वमवनट दाब द्यावा.
आपण सांजीवनी वक्रया विकला असाल तर : बेिद्ध व्यक्तीच्या छातीवर (chest compressions)
वदल्यानांतर, बावधत व्यक्तीचे नाडीचे ठोके / िसन तपासा. नाडीचे ठोके / िसन चालू नसल्यास सांजीवनी
वक्रया चालू ठे वा.
संजीवनी कक्रया सरु करण्यापूवी काय कराल :
१) सभोवतालचा पररसर आपल्या करीता सरवक्षत आहे का हे वनवश्चत करा. बावधत व्यक्तीला मदत
करताना आपला जीव धोक्यात नाही ना याची खात्री करा. उदा. त्या व्यक्तीला इलेक्टक्टरक िॉक लागला
असल्यास, प्रथम इलेक्टक्टरक सप्लाय बांद करा. वायू गळती असल्यास ते िोधून त्यावर उपाय करा, त्यामळे
आपल्यास धोका नाही ना याची काळजी घ्या.
२) बावधत व्यक्ती बेिद्ध आहे का वनवश्चत करा.
३) बावधत व्यक्तीच्या खाां दयावर थाप दे ऊन, मोठया आवाजात "तम्ही कसे आहे त हे ववचार?" हे ववचार.
४) बावधत व्यक्तीकडून प्रवतउत्तर न आल्यास, आवण आपल्या मदतीस आणखी एक व्यक्ती असल्यास, त्या
व्यक्तीस वैद्यकीय मदतीकररता हाक द्या आवण त्यास आत्यवयक वैद्यकीय मदत क्रमाां काला सांपकष करा
करण्ाची ववांनती करा .
५) त्वररत सांजीवनी वक्रया सरु करा.

संजीवनी कक्रया ककती वेळ द्यावी ?
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बेिद्ध व्यक्तीचे नाडीचे ठोके व िसन सरु होईपयंत वकांवा वैद्यकीय मदत वमळे पयंत.
संजीवनी कक्रयाची शास्त्रीय पद्धत :
अमेररकन हाटष असोवसएिनच्या सल्ल्यानसार CAB या क्रमाने सांजीवनी वक्रया सरु करावी.
C : compression / छातीवरी दाब दे णे
A : airway / िसन मागष उघडणे B : breathing / िास सरु करणे या क्रमाने सांजीवनी वक्रया दे णे.
Compression / छातीवरी दाब दे णे

१) बावधत व्यक्तीला भक्कम, टणक अश्या पृष्ठ भागावर पाठीवर झोपवा.
२) त्या व्यक्तीच्या खाां द्या जवळ गडघे जवमनीवर टे कून बसा.
३) एका हाताची टाच स्तनाां च्या मध्यावर छातीच्या मध्याभागी ठे वा. दसरा हाताची टाच पावहल्या हातावर
ठे वा. कोपर साां धा सरळ करा. दोन्ही खाां दे हाताच्या पांजािी समाां तर ठे वा.
४) आपल्या िरीराच्या वरच्या भागाचे वजन छातीवर दे ऊन छाती ५ से.मी. (६ से. मी पेक्षा अवधक नको)
आत दाबली जाईल अश्या प्रकारे दाब द्या. १०० ते १२०
प्रवत वमवनट या वेगाने छातीवर दाब दे णे चालू ठे वा.
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Airway / िसन मागष उघडणे

आपण सांजीवनी वक्रया विकला असाल तर, ३० वेळा छातीवर दाब वदल्या नांतर, एका हाताने हनवटी वर
करून, कपाळावर दसरा हात ठे वून डोके मागे करून िसन मागष उघडा.
Breathing / िास सरु करणे

तोांडावाटे वकांवा तोांडावर जखम असल्यास नाकावाटे िसन द्यावे.
१) वरील प्रमाणे िसन मागष उघडल्यानांतर, नाक बोटाां नी बांद करून, आपले तोांड बावधत व्यक्तीच्या
तोांडािी बांद करून, एक सेकांद इतका वेळ आपल्या तोांडाने बावधत व्यक्तीच्या तोांडात जोरात हवा
िकांणे. त्याचवेळी त्याची छाती िगते का हे पहावे, तसे होत असल्यास पन्हा एक वेळा िसन द्यावे. छाती
िगत नसल्यास, िसन मागष उघडण्ाचा पन्हा प्रयत्न करा आवण पन्हा एक वेळा िसन द्यावे. ३० वेळा
छातीवर दाब आवण नांतर दोन वेळा मखावाटे िसन या चक्राने सांजीवनी वक्रया चालू ठे वा.
प्रौढ व्यक्तीकररता वरील नमूद केलेल्या वक्रयेचा वापर करावा. लहान मलाां करीता सांजीवनी वक्रया वेगळ्या
पद्धतीने द्यावी लागते.
सांदभष : अमेररकन हाटष असोवसएिन
सांजीवनी वक्रया पाहण्ाकररता पढील वलांक वर भेट द्या.
https://www.youtube.com/watch?v=ozzZVQQTvo4
डॉ.अरुण कऱ्हे
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कोरोनातील चदवाळी

डॉ .सचेता सावंत, आयवेद तज्ञ
िाित आयवेवदक क्टक्लवनक, मलांड (पूवष),मांबई
M: 9920748440 / sawantdrsucheta@gmail.com

एका पिव्याच्या ज्योतीने अनेक पिवे उिाळीत आनिंिाच्या प्रकाशात पिवाळीिा सण आ ण िरवर्ी सािरा
करीत असतो. २०२०साली येणारी यिंिािी पिवाळी पवशेर् म्हटली ापहिे. कोरोनािी लस बािारात उ लब्ध होत
नाही तो यां त स्वतुः िगणिं व इतरािं ना िगवणिं या कतसव्याला िागताना यावर्ी पिवाळीिा आनिंि थोडक्यात सािरा
करावा लागणार आहे . यिंिाच्या पिवाळीला िानािे िालन उघडून खुल्या पिलाने आनिंि वाटणे , हे प्रत्येकािे
उपद्दष्ट्ट्य असावे. कारण हा भीर्ण काळ गरीबािं ना अन्नाला ारखे करणारा आहे . अवास्तव खरे िी करताना
िाझ्या िे शवापसयािं ना ुरेसे अन्न-वस्त्र पिळत नाही, यािा पविार प्रत्येकाच्या िनात यावा. आ ल्या सुखवस्तु
नातेवाईकािं ना कोणती भेट िे ऊ िेणेकरून िािे सिािात िािं गले नाव रापहलिं , असा पविार न करता सिािातील
कोणाला या काळात िितीिा हात पिला ापहिे ; यािा सारासार पविार प्रत्येकाने करायला हवा. या पिवाळीला
तुम्ही नवीन क डे खरे िी नाही केले तर िालणार आहे . त्याऐविी एखाद्या वॉििनला, कािवालीला, कार
ुसणाऱ्या ोराला, इस्त्री करणाऱ्याला, तुिच्या ि कात गिरे पवकणाऱ्या बाईला, पसग्नलवर कारवर फडके
िारणाऱ्या गरीबाला पकिंवा एखाद्या अनोळखी गरीब ररक्षावाल्याला िार ैशािी िित करता आली तर िरूर
करावी. फटाके वािवू न खोटा आनिंि पिळवण्या ेक्षा रस्त्यावर ोट ख ाटी गेलेल्या िुक्या प्राण्यािं च्या तोिंडी
घासभर अन्न टाकता आले तर तसा प्रयत्न नक्की करावा. पिवाळीिध्ये लक्ष्मी ूिनािा श्रीििंती घाट घरोघरी
घातला िातो त्याऐविी क्षािं ना-प्राण्यािं ना िी फळे खाता येतात अशी िळझाडे आ ल्याला शक्य असतील
पततकी लावण्यात लक्ष्मी ूिनािा काळ घालवावा. िला खात्री आहे तुिच्या अशा वतसनाने लक्ष्मी नावािी श्रीििंत
स्त्री तुम्हाला कोठे ही सोडून िाणार नाही! भाऊबीि सािरी करण्यासाठी आ ण का एखाद्या अनाथाश्रिात पकिंवा
वृध्दिाश्रिात िाऊ नये? तुरू
िं गातील कैद्यािं कडे िाऊन त्यािं िी एखािी अडिण िू र करता आली तर पकिंवा
त्यािं च्यातफे त्यािं च्या घरी काही भेट ाठवता आली तर पिवाळी खऱ्या अथास ने सािरी िाली असे म्हणता नाही कािं
येणार? कोरोनाच्या सरकारी िवाखान्यात एखािे ऑव्हििनिे पसलेंडर ते नव्हे तर पकिान एखािे ऑव्हििीटर
भेट म्हणून िे ता आले तर द्यावे. हो, िात्र यािा अथस असा नाही की यिंिा पिवाळी ारिं ाररक ध्दितीने सािरी नाही
करायिी. आ ण पिवाळी सािरी करायिी ण आ ल्या घरात येणारा पिवाळसणािा आनिंि लाटे प्रिाणे सवसिूर
इतरािं च्या घरातून ओसिंडून येऊ िे त ना! वेिािं िध्ये र्मनर् र्ूक्तात अशी प्राथसना आहे , “िे वा ! तू आधी सवाां ना
सुखािे वाट कर, निंतर िलाही िे . कारण िािा शेिारी िु ुःखात असेल तर िी सुद्धा आनिंि सािरा करू शकणार
नाही”. कोरोनातील पिवाळी सािरी करताना हे िहत्त्वािे तत्त्व ध्यानात असू िे त. िातीिे पिवे - बोळकी,
रािं गोळीिे रिं ग, तोरण, पवड्यािी ाने हे ूिेिे सािान खरे िी करताना आविूसन रस्त्यावर उभ्या असणाऱ्या
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फेरीवाल्यािं कडून घ्या. त्यािं ना योग्य तो लाभ पिळू िे त. िुद्दाि थोडे िास्त ैसे द्या, बघा! तुम्ही िर असे िाणूनबुिून फसाल तर अशी फसवणूक तुम्हाला िुट् ुट लागू िे णार नाही. िीनी िाल पवकत घेणार नाही स्वस्त असला
तरीही, असा ठाि पनश्चय करा. या पिवाळीत एखाद्या पनवािं त गावाला भेट द्या. कुटू िं बाला पनसगास च्या कुशीत घेऊन
िा. यसटनावर ज्यािं िा उिरपनवास ह िालतो त्यािं िीही पिवाळी िािं गली सािरी होण्याकररता तुििे हे योगिान फार
िोलािे ठरे ल. २०२० पिवाळीला पिवाळी हाटे िा कायसक्रि िुद्दाि हाि. ऑनलाईन पटकीट घेऊन ‘पिवाळी
हाट’ बघा. लॉकडाऊनिुळे कलाकारािं िी आमदनी बिंि िालेली आहे . सवास ना सुखी करण्यासाठी साक्षात िे व
भूतलावर अवतार घेईल, अशी वाट हात बसू नका. आ ल्यातील ईश्वरी अिंशाला िाग्रत करणारा कोरोनािा हा
काळ आहे . तुम्ही खरे िी कराल त्या पटकीटाच्या ैशाने अनेक िणािं िे ोट भरणार आहे . सहा िपहन्यािं हून अपधक
काळ यांत व्यवसाय बिंि रापहल्याने केशकतसनकाराला सुध्दिा ोटािी पवविंिना सतावते आहे . लॉकडाऊनच्या
काळात तुम्हाला लािं ब केसािं िी सवय िालेली असणार तेव्हा कृ या सलूनिध्ये िाऊन केस का ून घ्या. कारण
तुििी केस वाढवण्यािी अशी सवय अनेकािं ना अडिणीत टाकणारी ठरू शकते. सवास त िहत्त्वािे म्हणिे
सवसिण घरात असल्याने पिच्यावर सवास पधक ताण डलेला आहे , त्या िाय-िाउलीच्या पवश्रािं तीिा हा काळ आहे .
पतने सतत उभे राहून स्वयिं ाक केल्याने िे गुडघे िोन-िार वर्ाां निंतर खराब होणार होते ते पतिे गुडघे कोरोनाच्या
काळात आठ िहीन्यात खराब िाले असणार. त्यािुळे पतला पिवाळीच्या पिवसात आराि पिला ापहिे.
याकररता घरातील ुरुर्ािं नी थोडा-बहुत स्वयिं ाक पशकून घ्यावा. पकिनिधील वेळकाढू कािे रस्पर वाटू न
घ्यावीत. सतत अनेक-तास बसून ऑपफसिे काि करणाऱ्या सवाां नी आखडलेल्या आ ल्या शरररािी सेवा केली
ापहिे. यासाठी सवाां गाला तेल लावून करायिे अभ्यिंग स्नान पिवाळीच्या पनपित्ताने सवाां नी आविूसन केले ापहिे.
पिवाळीच्या शुभेच्छा िे ताना तुिच्या वॉडास त कोरोनाग्रस्तािं िी सेवा करणाऱ्या वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यक्तीिंना,
ोपलसिलातील किसिाऱ्यािं ना व स्वच्छता किसिाऱ्यािं ना पवसरू नका. पिवाळीिा पिवा िारात लावताना त्या सवस
योध्यािं िी नक्की आठवण काढा ज्यािं नी कोरोना ासून तुििे रक्षण व्हावे म्हणून स्वतुःिे प्राण खिी घातले आहे त.

डॉ .सचेता अकिन सावंत
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मी जाताना
डोळ्याां ना म्हणाले जगा अजून
दे ते तम्हास नेत्रहीनाां च्या घरी दान
पलटू दे त्याां ना आयष्याचां नव पान
होऊ अमर आपण न वपता अमृतपान

िी िाताना
दे हाला म्हणाले
सवषच निर त्याचा मोह किाला
अांत्येष्टी कमष काां ड नकोच मजला
जळू न जाईल मी होईल माझी माती
असे पण् मी कमवेल तरी वकती
दे ऊन टाकते स्वतःला दान
अन्
ओांजळीत त्याां च्या ववद्यादान

प्रभू...िी म्हणाले िाता िाता
काय घेऊन आले जे होते माझे
काय घेऊन आले जे होते ते माझे
दे ते परत जे होते ज्ाां चे त्याां चे
वंदना
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ककशोरवयीन मली ंचे स्वास्थ्य

डॉ. कमनाक्षी कऱ्हे
Chief Co Ordinator of: Navi Mumbai Doctors Foundation,
Nutritionist
M: 9322344887 / dietcall@gmail.com

वकिोरवयीन मलीांचा वयोगट हा ११ ते १८ वर्े. या वयात मलीांची िारीररक आवण मानवसक वाढ होत
असते. या वयात मलाां सारखेच मलीांनाही अभ्यास, परीक्षा, स्पधाष इत्यादी मानवसक तणाव असतो आवण
त्याबरोबरच मावसक पाळी आवण पाळीचे व्यवस्थापन हे वह करणे आवश्यक असते. या नैसवगषक गोष्टी
असल्या तरी क्टियाां च्या आयष्यातील िारीररक बदलाां ची ही पवहली अवस्था आहे ज्ामध्ये िी ला
िरीरातील अनेक अांतगषत क्टस्थत्यांतराां ना सामोरे जायचे असते आवण त्यासाठी हवे असते िारीररक स्वास्थ्य.
ककशोरवयीन मली ंचे स्वास्थ्य कसे राखावे ?
मलीांचे स्वास्थ्य राखण्ासाठी प्रथम आपण जाणून घेऊ वक या वयोगटातील मलीांना िारीररक आवण
मानवसक बदलाां ना सामावून घेण्ासाठी कोणत्या खास पोर्क द्रव्याां ची गरज लागते आवण का लागते ? ही
पोर्क द्रव्य त्या त्या वयात वमळणे खूप आवश्यक असते. िारीररक बदल होत असताना उां ची वजन वाढते,
सांप्रेरक म्हणजे हामोन्स मध्ये बदल घडतात. या आवण अिा अनेक िरीराां तगषत वक्रयाां मध्ये बदल घडत
असताना अत्यांत उपयक्त अिी प्रवथने आवण वपष्टमय पदाथां तून वमळणाऱ्या ऊजेची गरज सहज पौवष्टक
आहारातून पूणष करता येऊ िकते. प्रवथने, लोह, बी जीवनसत्व , क जीवनसत्व, इ जीवन सत्व, ड
जीवनसत्व आवण कॅक्टशियम अश्या प्रकारच्या अवतररक्त पोर्क द्रव्याां ची गरज भासते.
हामोन्स वकांवा सांप्रेरक (इस्टर ोजेन, प्रोजेस्टेरॉन) याां मळे पौगांडावस्थेमध्ये मावसक पाळीची सरुवात होते
त्यावेळी खास अश्या ड आवण बी जीवनसत्वाची तसेच कॅक्टशियम ची योग्य प्रमाणात िरीराला आवश्यकता
असते. या पोर्क द्रव्याां ची कमरता होऊ नये याकडे पालकाां नी वविेर् लक्ष दे णे गरजेचे असते. एकदा
मावसक पाळी वनयवमत म्हणजे २८-३२ वदवसात येऊ लागली वक मलीांना लोह म्हणजे आयनष ची अवतररक्त
गरज भासते. ७०% मली व मवहला याां चे वहमोग्लोबीन वकांवा लोह १० वकांवा त्याहीपेक्षा कमी असते. दर
मवहन्याच्या पाळी ला ५-७ वदवसापेक्षा जास्त रक्तिाव झाला तर रक्तक्षय म्हणजे अनेवमया होण्ाची
िक्यता असते. एखाद्या मलीला जर आधीच रक्तक्षय असेल तर त्रास वाढू िकतो म्हणूनच मलीांना
लोहयक्त आहार वमळतोय का याकडे जरूर लक्ष द्यावे. डॉक्टराांच्या सल्ल्यानसार रक्त तपासून गरज
असल्यास और्धे चालू करावी.
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या सगळ्या जीवनसत्वाां बरोबर च मूळ पोर्क आहार घटक असलेला समतोल आहार प्रामख्याने या
वयोगटात सगळ्या मलीांनी घेतला पावहजे.
ककशोरवयीन मली ंचा आहार कसा असावा ?
मलीांचा आहार समतोल म्हणजेच सांतवलत असावा. आपला आहार हा आपल्या िरीराला लागणाऱ्या
रोजच्या उष्ाां कानसार असला पावहजे. आता हे उष्ाां क कसे ठरवावे ? तर हे उष्ाां क आपल्या उां ची,
वजन, कामाचे स्वरूप यावर ठरवले जाते. हे समजणे जरा अवघड वाटत असेल तर आपल्या
आहारतज्ाां चा सल्ला घ्यावा वकांवा आजकल गगल वकांवा अनेक मोबाइल अँप सद्धा तम्हाला मदत करू
िकतात.
दसरा महत्वाचा भाग म्हणजे आपल्या मलीांचे वजन उां चीच्या मानाने योग्य आहे का हे जरूर तपासावे.
ह्यासाठी सोप्पे गवणत साां गते. आपली उां ची सेमी मध्ये काढा आवण त्यातून १०० वजा करा. जे उत्तर येईल ते
तमचे वजन असले पावहजे. उदा . १५० (सेमी) उां ची -- १०० = ५० वकलो. तर तमचे वजन ५० वकलो असले
पावहजे.
योग्य वजन राखण्ासाठी पौवष्टक आहार आवण योग्य ववहार म्हणजेच healthy diet आवण healthy
lifestyle हे दोन उत्तम मांत्र आहे त.
प्रथम आपण आहार कसा असावा हे आपण सोप्प्या शब्दात समजून घेऊया.
मख्यत्वे आहाराचे प्रमख ४ घटक म्हणजेच वपष्टमय पदाथष , प्रवथने, जीवनसत्वे, खवनजे आवण विग्ध पदाथष
याां चा योग्य प्रमाणात रोजच्या आहारात समावेि असावा. आपल्या आहारतज्ज्ञच्या सल्ल्यानसार
व्यक्टक्तपरत्वे आहार कसा असावा हे समजून घ्यावा.
जागवतक आरोग्य सांघटनेने सचवलेले खालील सगळ्यात सोप्पे मद्दे लक्षात ठे वले तरी हे आपल्याला सहज
साध्य करता येईल.
रोजच्या आहारात मख्यत्वे खालील पदाथाांचा समावेश करावा:
१) वदवसातून कमीत कमी ३-४ वाट्या ववववध प्रकारच्या भाज्ा.
२) वदवसातून कमीत कमी ३-४ ववववध रां गाची िळे .
३) तेल,तूप,बटर, लोणी, चीज,आवण इतर विग्ध पदाथष, मीठ, साखर याां चा वापर कमीत कमी असावा.
िक्य असल्यास आहारतज्ाच्या सल्ल्याने वजनानसार वपष्टमय पदाथष म्हणजेच चपाती आवण भात याां चे
प्रमाण वकती असावे हे समजून घेतले पावहजे.
४) अठवड्यातून वकमान ५ वदवस तरी उत्तम प्रतीचे प्रवथनयक्त पदाथष आपल्या जेवणात आपण समावेि
केला आहे का हे जरूर पाहावे. यामध्ये अांडी, मासे,माां स याचा वापर करावा. िाकाहारी आहारामध्ये
सोयाबीन, दधाचे पदाथष, मोड आलेले कडधान्य हे पदाथष आवजूषन वापरावे.
५) आठवाड्यतून वकमान ५ वदवस तरी िारीररक व्यायाम हा झाला पावहजे.
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मली ंनी कोणत्ा प्रकारचा व्यायाम करावा ?
मलीांसाठी सगळ्या प्रकारचे व्यायाम वकांवा ववववध प्रकारचे खेळ खूप उपयक्त आहे त. यामध्ये जलद
चालणे, धावणे, योगा,खो - खो, कब्बडी यासारखे पारां पररक व्यायाम आवण खेळ वकांवा पॉवर योगा,
ऐरोवबक व्यायाम, झांबा, टबाटा इत्यादी नवीन प्रकारचे व्यायाम उत्तम आहे त. िरीराची वनयवमत मिागत
होणे आवश्यक आहे .
आपल्या आवडीचा कोणताही खेळ वकांवा व्यायाम रोज वनयवमत होणे आवश्यक आहे . व्यायामामळे
िरीराच्या पेिी मजबूत आवण बळकट होतात , रक्तावभसरण सरळीत राहते , अवतररक्त चरबी न कळत
जाळू न जाते. मन प्रसन्न राहते आवण मेंदू तल्लख राहून अवधक चाां गल्या प्रकारे काम करतो. यासगळ्यामळे
एकाग्रता वाढते आवण अभ्यासही चाां गला होतो. झोप चॅन लागते आवण पयाष याने भूक लागते आवण
पोवर्तक आहार घेतला जातो.
हे मांत्र आत्मसात करण्ासाठी रोज थोडा वेळ स्वतःसाठी काढणे म्हणजेच आयष्यभर स्वस्थ आवण वनरोगी
राहण्ासाठी तम्ही केलेली एक प्रकारची गांतवणूकच आहे
आज जी मलगी वकिोर वयात आहे तीच भववष्यात एक कतृषत्वान नागररक, एक पत्नी,आवण एक आई पण
होणार आहे . या सगळ्या रूपात वतला िारीररक आवण मानवसक अश्या बऱ्याच अवस्थाां मधून जावे
लागणार आहे . या बदलाां ना सहजररत्या सामोरे जाण्ासाठी, स्वतःचे आवण कटां बाचे आरोग्य अबावधत
राखण्ासाठी आपल्या मलीांना समथष बनवणे, स्वस्थ बनवणे ही जबाबदारी आज आपण घेतली पावहजे.

डॉ. कमनाक्षी कऱ्हे
जेष्ठ आहारतज्
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कोरोना िा थकवा शारीररक की मानचर्क ?
डॉ. रुपेश आमले (एम.डी) आयवेद
िु वास आयुवेि व िंिकिस व्हिपनक, शॉ नो. १०, लक्ष्मीनारायण कॉम्लेि, सेक्टर
१२ अ, को र खैरने.

िो. ९७७३७५५५७२

आिवर अनेक पवर्ाणू आले रिं तु सिं ूणस पवश्वात ज्याने कहर केला तो म्हणिे कोरोना पवर्ाणू . या पवर्ाणू िा
प्रसार वेगाने होत असल्याने रुग्ािंिी सिंख्या िे खील गुणाकार स्वरू ात वाढू लागली आहे . या पवर्ाणू िी
लक्षणे सुरुवातीच्या काळात तीव्र ज्वर, सुखा खोकला आपण िि लागणे अशी असली तरी नवीन लक्षणािध्ये
खू भर डत िालली आहे . कोरोना बरा िाल्यानिंतर सगळी लक्षणे किी होतात ण एक लक्षण बऱ्याि
िणािं िध्ये कोरोना असताना आपण बरा िाल्यानिंतर िे खील आढळू न येते ते म्हणिे थकवा!!!
हा पवर्ाणू शरीरात गेल्या निंतर शरीरात रोग प्रपतकार शक्ती सपक्रय होते . आपण या पवर्ाणू पवरोधी
अाँटीबॉडीि तयार होत असतात. या अाँटीबॉडीि तयार करण्यासाठी शरीरातील प्रपथने आपण ऊिास खिी
डत असते. पवर्ाणू िा प्रािु भास व असल्याने सिं ूणस शरीराला िरगळ असते , सवस सािंध्या िध्ये वेिना असतात,
पिभेला िव सिित नसते , गिंध शक्ती किी िालेली असते . ररणाि स्वरू अन्न िाथस वरिी इच्छा किी
होते आपण थकवा हे लक्षण पनिास ण होते .
कोरोना बरा िाल्यानिंतर िे खील शरीरातील ही िीवनसत्त्वािी ोकळी लवकर भरून येत नाही. त्यािुळे
हा थकवा सिं ूणसतुः शारीररक असतो. काही रुग्ािं िध्ये २० पिवस तर काही िध्ये अगिी ४५ पिवसा यांत हा
थकवा राहतो. रिं तु िो रुग् आराि न करता ुन्हा शरीराला थकवा येणारी पक्रया केली तर हा थकवा ुन्हा
आिारात रू ािं तररत होवू शकतो. आिार बरा िाल्यानिंतर प्रत्येक रुग्ाला पकिान १५ पिवस आराि करणे
आवश्यक आहे .
थकवा दू र करण्यार्ाठी िे उपाय:
१. शरीर आपण िन यािं ना ताण येईल अशा सवस प्रकारच्या पक्रया करणे टाळावे .
२. आिार असताना आपण बरा िाल्यानिंतर र्ुंतचलत आहार घेणे िहत्वािे आहे . आहारात ुरेशा
प्रिाणत प्रपथने आपण सवस िीवनसत्वे असतील यािी काळिी घेतली ापहिे. पहरव्या ालेभाज्या
आपण ऋतूनुसार पिळणारी तािी फळे िुख्यतुः िोसिंबी, सिंत्री, आवळा, ेरू आपण सफरििंि खावीत.
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३. शरीर थकव्यातून लवकर बाहे र ाण्यासाठी चकमान ७ ते ८ तार्ाुं िी र्ाढ झोप घेणे आवश्यक
आहे .
४. या काळात शरीर पवर्ाणू िा प्रसार करू शकते म्हणून शरीर र्ुंबुंध िे खील करणे टाळावे.
५. िनािा थकवा िू र करण्यासाठी पनयपित णे ४५ चमचनटे योर्ाभ्यार् करावा.
६. या पवर्ाणूला फुफुसाबद्दल पवशेर् आसक्ती असते , त्यािुळे पल्मोनारी फायब्रोचर्र् िालेला असू
शकतो. आपण त्यािुळे थोड्या ररश्रिाने िि लागत असतो. यासाठी फुफुसािं वर पवशेर् प्रभाव
असणारी आयवेचदक औषधे िसे पसतो लािी िूणस, तापलर्ािी िूणस, अभ्रक भि, लक्ष्मीपवलास रस,
गोडािं ती भि, अगस्त्य हरीतकी अवलेह आपण च्यवनप्राश वैद्यकीय सल्ल्यानुसार घ्यावी.
७. अनुलोि – पवलोि आपण भ्रािरी प्राणायाम पिवसातून िोन वेळा ३० पिपनटे करावा.
८. पिवसभरात केवळ कोमट ाणी प्यावे त्यािुळे घशािी सूि किी होते आपण िनशक्ती िे खील
सुधारण्यास िित होते .
९. इलेक्ट्ोलाट् स ावडर िसे ORS, Health Ok, Neurokind Gold sachet १ ग्लास साध्या ाण्यात
पिश्रण करून ील्याने शरीरातील ाण्यािी आपण Mineral िी िात्रा योग्य प्रिाणात राखली िाते .
१०. कोिट ाण्याने िेहऱ्याला वाफ तसेि र्ळण्या आविूसन कराव्यात.
११. र्ैंधव यक्त तीळ तेलाने छातीला वाफ द्यावी.
कोपवड १९ हा ूणसतुः नवीन आिार आहे आपण फारसे सिंशोधन अिून िालेले नाही. या आिाराने
केवळ शरीर नाही तर िनावर िे खील पव रीत ररणाि होतो. शारीररक, िानपसक आपण आपथसक
दृष्ट्ट्या हा आिार रुग्ाला त्रास िे त असल्याने प्रपतबिंधात्मक उ ाय योिना करणे हे ि पहतािे आहे .
डॉ रुपेश आमले (एम.डी) आयवेद
िु वास आयुवेि व िंिकिस व्हिपनक
शॉ नो. १०, लक्ष्मीनारायण कॉम्लेि,
सेक्टर १२ अ, को र खैरने,
नवी िुिंबई ४००७०९
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काळ कोरोना

डॉ. सचेता सावंत, आयवेद तज्ञ
िाित आयवेवदक क्टक्लवनक, मलांड (पूवष), मांबई
M: 9920748440 / sawantdrsucheta@gmail.com

कोरोनाच्या सिंकट काळी या
पनयि सुरक्षेिे

ाळू या

वृद्धािं ना ि ूया खु
ता रोि त ासुया

िुखी पिका लावूया

ऑव्हििीटर लाऊया

तेव्हा बाहे र िाऊया

घरी येता आिं घोळ करू

िला िागर िे ऊया

क डे धुवून टाकू

एकिेकािं त अिंतर ठे ऊया

फळे -भाज्या ररठ्यािध्ये

एकिा खरे िी सािानािी

बुडवू स्वच्छ ाण्यािध्ये

घेऊ काळिी स्वच्छतेिी

िो काि करी बसे घरी

अिंगणी सडे सॅपनटायिरिे

तो आटोक्यात आणे िहािारी

कवि ी ीई कीटिे

नवी आशा ालवूया

पिवस योग-प्राणायािािे

लसीिी वाट ाहूया

वाफारे गरि ाण्यािे

आि िाणुसकीला ि ूया

कडू काढे प ऊया

ैसे उद्याला किवूया

िारी कडु पनिंब लाऊया

या वर्ी िगूया ल ून

घालू का रािा धु

कोरोनाला हरवू पिळू न.
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How to assess your mental health?
Dr. Aparna Deshmukh
Consultant Psychiatrist, Sexologist
Manovikas Clinic, Vashi. M: 9987128148

Despite the rising awareness regarding the importance of mental health people are still
reluctant to seek professional help.
Sometimes this may be due to the stigma; sometimes it is because of poor knowledge of
one’s own illness and what to do about it.
Being aware of mental illnesses is important. After all, the first step to seeking help itself, is
to know when to seek help.
The following are some pointers that may make you more aware regarding your own
mental health.
1. Changes in sleep, appetite, sex drive: Sleep changes like difficulty in
initiating/maintaining sleep or excessive sleepiness,
appetite changes, sometimes resulting in severe weight loss or weight gain, and
changes in sexual drive need to be evaluated.
2. Change in functioning: Any dysfunction w.r.t. Social relations and Occupation
warrants a professional assessment and management.
3. Difficulty having clarity of thought, memory issues, loss of concentration: An
occasional difficulty is okay, but frequent complaints is definitely a cause of concern.
4. Others notice changes in you: Many a times, a behavior change is brought to
attention by family, friends or co-workers. This may occur in Drug use or even
psychotic disorders where patients may have no insight.
5. Feeling low or irritable most of the time: When mood changes are present at most
times in a day, on most days, they acquire significance.
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6. Unable to feel joy or interest: In certain illnesses, like, Depression, the person may
complain of a loss of interest in performing routine as well as pleasurable activities;
in severe cases, the person may suffer from Apathy.
7. Severe mood swings: Severe mood changes should be evaluated as they could be a
symptom of Mood disorders.
8. Avoiding people/ social interactions/ situations: In certain Anxiety disorders, the
persons may actively avoid certain situations. In Depression, this avoidance may stem
out of social withdrawal.
9. Feeling anxious, having racing thought, panic attacks: Patients who suffer debilitating
anxiety, that interferes with routine, should most definitely seek help.
10.Abusing drugs: Some patients may abuse drugs occasionally while some develop a
full blown “Addiction” and need intensive treatment.
11.Feeling fearful, suspicious, hearing voices inaudible to others, aggression: In
psychotic disorders, the above may result in aggressive behavior.
12.Having illogical or repetitive thoughts; In psychotic disorders the person may have
illogical thoughts while in Obsessive Compulsive Disorder, the person may have
repetitive thoughts (obsessions).
13.Feeling helpless, hopeless, worthless or excessively guilty: In Depression, the above
thoughts may dominate.
14.Having thoughts of dying/ ending life: This is one of the most serious of complaints;
immediate help should be sought.
15.Chronic aches/pains/ other bodily complaints: Bodily complaints that have been
present for a long duration and are poorly or not responsive to treatment are more
likely psychological in origin and respond much better to Psychiatric treatment.
The above are just some helpful pointers but any new symptom, behavior change that may
cause distress or dysfunction may ideally get assessed for a professional opinion.
Dr. Aparna Deshmukh
Psychiatrist, Sexologist
MANOVIKAS CLINIC
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Life Uploaded: Kabhi Khushi Kabhi Gham
My Experience of conducting online counseling and training programs

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

Online Training programs: What seems like a long time ago, in JANUARY 2020, I had
conducted a “Stress Management” program in a corporate for their managerial team. In
the comfortable seminar room, men and women shared their ideas of work- life balance,
animatedly: getting paid help for cleaning, cooking; getting physical exercise , taking
small family breaks and so on. The hustle and bustle of travel and work was balanced by the
above techniques.
But the onslaught of Covid 19 and the subsequent lockdowns challenged all of these and
how!
In August 2020, in my “Online Stress Management Program”, the stressors had changed so
much! Now, participants shared their fear of the unknown: the novel corona virus; a
looming fear of losing jobs, stress of continuously being online for work or studies, cooking
and cleaning and so on. Being cooped up with uncertainties was leading to irritation,
anxiety and resentment. Frankly, in this online session, I missed the body language and eye
contact from the participants unless they switched on their videos, and unmuted
themselves to speak something.
On a positive note, albeit online participants could vent out and share their fears. We
discussed new stress busters and mood lifters: on line gardening / yoga/ other hobby
classes; kindle books/ audio apps; e-learning courses(course-era); virtual walks (sahapedia);
watching interesting movies/ documentaries!
Some participants shared their stories of win – win happiness by preparing food for the
migrant workers, tipping, donating etc.
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Online Counselling:
Pre lockdown, we have worked with perpetrators and victims of verbal, sexual, physical
violence. Bruises, signs of depression, agitation were most often noticed by a caring adult
who referred the victim to us. Self-referrals were not uncommon either.
The clients require a great deal of empathy, verbal and nonverbal comfort cues from the
counselor to open up about traumatic events which in itself is soothing.
Online counseling just cannot offer the same. For example, a client was crying really hard
when speaking about how she found out her husband’s affair with another woman but
online, I couldn’t offer comfort by a pat on her hand.
Also lockdown prevented couples or families from coming together to visit me in my office
and that itself was an impediment. My counseling cabin offered quietness and complete
confidentiality vis a vis an online client sharing her angst from her terrace with loud
background traffic.
But now, people have started requesting face to face sessions. Albeit masks it is easier to
not strain your vocal cords and hearing abilities anymore! Life as we knew it before March
2020, is slowly and steadily coming back. But this time with masks, good hygiene and safe
distancing.
Hemangi Naik
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प्रचतजैचवकेंिा डोळर् वापर
डॉ. रकवंद्र गोसावी.
िॅवमली विवजविअन
M : 9819222707 / gosaviravi10@gmail.com

२१ व्या ितकातील २०२० हे वर्ष जगाच्या व वैद्यकीय इवतहासात कोववड१९ ववर्ाणूमळे पसरलेली
जागवतक महामारी म्हणून लक्षात राहील कारण एका साध्या कोरोना या ववर्ाणू ने सांपूणष जगाला
वेठीस धरले . त्याच्या ववरोधात लढण्ासाठी परे से िि हातात नसतानाही या ववर्ाणूिी मानवजातीने
लढा वदला. आजही अनेक प्रायोवगक तत्वावर त्याच्या ववरोधात लढा चालूच आहे . त्यात Antiviral,
Steroids,low Molecular Weight Heparin, Antibiotics, Multivitamins, Minerals, Calcium,
Zinc इत्यादी और्धाां चा समावेि केला गेला. अनेक सामावजक माध्यमाां तून ह्या और्धाां ची मावहती वदली
गेली.वकत्येक सवष सामान्य माणसाांनी अिा और्धाां ची मागणी िॅवमली डॉक्टरकडे केली वकांवा स्वतःहून
अिी और्धे खाल्ली. त्याची दखल घेऊनच काळाची गरज ठरणारा हा अत्यांत महत्त्वाच्या ववर्यावर
वलहीण्ाचा एक छोटासा प्रयत्न करीत आहे .
या सवष और्धाां मध्ये प्रवतजैववके म्हणजेच Antibiotics हे ही होते. आपल्याकडे Antibiotics चा अनेक
वेळा अनेक आजारात सराष स वापर केला जातो. हे Antibiotic नेमके आहे तरी काय? त्याचा उगम
कसा झाला? त्याचा योग्य उपयोग कोणता? ह्या Antibiotics चे साईड इिेक्ट असतात का?
Antibiotics वहट वाढवतात का?
त्याबद्दलचे अनेक समज,गैरसमज,अज्ान आहे .त्याची गांभीरता काय आहे ? हे आपण पाहणार आहोत.
काय आहेत ही Antibiotics?
Antibiotics ना मराठीत "प्रवतजैववके" असे म्हटले जाते.
हे एक रासायवनक उपचारपद्धतीतील अिा सवषसाधारण और्धाां चा गट आहे ज्ाचा वापर
जीवाणू,बरिी,प्रोटोझोआ
आवद सूक्ष्मजीवाां वर उपचार म्हणून केला जातो.मानववनवमषत रसायनिािात सांयगे वमसळू न तयार
करण्ात आलेलां हे जैववक िि जगातील प्रभावी िोधाां पैकी एक आहे िे सबांध मानवजातीसाठी
वरदान ठरलेले आहे .एकोवणसाव्या ितकात याच प्रवतजैववकाां वर खूप मोठ्या प्रमाणात सांिोधन झाले व
असे माां डण्ात आले की या प्रवतजैववकाां चा अनेक कक्षा आहे त.
प्रवतजैववकाां चा उगम पृथ्वीवरील सजीव सृष्टीतून झाला आहे . इथे रोज नवनवीन जीवाणूांची उत्पत्ती
होते तिी ती ववघवटतही होते.हे सगळ प्राकृवतक आवण नैसवगषक आहे . इथे सगळ्याच गोष्टीांचा समतोल
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राखला जातो.हा एक चमत्कारच म्हणावा लागेल. इथे बऱ्याच नवनवीन नैसवगषक वक्रया घडत असतात.
त्याचा जर आपण सखोल अभ्यास केला तर बऱ्याचिा गोष्टीतील गवपते उलगडतात.प्रत्येक जीव हा
दसऱ्या जीवावर ववजय वमळवण्ाचे प्रयत्न करत असतो.प्रवतजैववके हा त्यातूनच वनमाष ण झालेला आहे .
ज्ाच गवपत स्कॉटलांडचा एक प्रवसद्ध िािज् अलेकझाां डर फ्लेवमांग याला ३ सप्टेंबर १९२८ या वदविी
उलगडले. त्याच्या प्रयोगिाळे त त्याला काही घडामोडी वदसून आल्या.बरे च वदवस स्टॅ विलोकोकाय
(जांतूांची एक प्रजाती) असणाऱ्या प्लेट्स मध्ये नैसवगषक ररत्या एका ववविष्ट जातीच्या बरिीने आक्रमण
करून वतने जांतू नष्ट करण्ास सरुवात केली आहे . स्टाविलो ,स्टर े प्टो, न्यूमो, ह्या जातीचे जीवाणू,
जांतसांसगष होण्ास महत्वाचे घटक मानले जातात कारण याां च्यामळे जांतूसांसगष होऊन मरणाऱ्याां ची
सांख्या त्याकाळी काही लाखोांच्या घरात होती. "ित्रूचा ित्रू आपला वमत्र" ही गोष्ट त्याच्यासाठी खूप
आनांदाची होती आवण ही पूणष जगासाठी खळबळ उडवून टाकणारी घटना होती. त्याच्यासमोर असांख्य
लोकाां चे प्राण वाचववण्ात आपण आता यिस्वी होऊ हे वदसत होते आवण खरे च की जादू झाल्यासारखे
असांख्य लोकाां ना जीवदान वमळाले.पढे त्या बरिीच्या जातीला प्रयोगिाळे त ववश्लेर्ण करून
'पेवनवसलीन नोट्याटम' असे नाव दे ण्ात आले आवण १९वे ितक हे सबांध मानवजातीसाठी एक
वदिादिषक ठरले. इथे अनेक िािज्ाां ना नवनवीन प्रवतजैववके िोधण्ासाठी प्रोत्साहन वमळाले व
त्यानांतर Tetracycline, Streptomycin, Ciprofloxacin याां सारखे वदग्गज प्रवतजैववकाां ची िौज तयार
करण्ात आली. फ्लेवमांगच्या या कामवगरीबद्दल त्याला नोबेल परस्कार दे ण्ात आला. असांख्य जीव या
सांिोधनामळे वाचवण्ात यि आले .
इकडे भारतात भारतीय जीवनिैली व भारतीय पराण पद्धतीत प्रवतजैववकेचा िोध आधीच लागला
होता पण िािीय दृष्ट्ट्या तो ज्ात नव्हता. भारतात नैसवगषक उपचार पद्धती म्हणून वनस्पती पद्धत खूप
आधीपासूनच होती. ज्ामध्ये जांतू सांसगष होऊ नये असे गणधमष असणारे बऱ्याचिा गोष्टीांचा वापर
आधीपासूनच सरू होता पण वैज्ावनक दृष्ट्ट्या ज्ात नव्हता. उदा.दगडी पाला म्हणून एक वन्य वनस्पती
जखमेसाठी वापरली जायची. या वनस्पतीत जखम भरण्ापासून ते जांतसांसगष होऊ नये असेच बरे च
गणधमष आहे त. पूवी ताांब्याचे नाणे असायचे ते िक्यतो नदीमध्ये टाकायचे वकांवा वपण्ाचे पाणी
साठववण्ाकरीता ताांब्याची भाां डी वापरली जायची. ताांबे हया धातूला बरे च बहुगणधमष आहे त.जे
प्रवतकार िक्ती वाढण्ापासून ते पाण्ातील बराचसा जांतसांसगष कमी करण्ास मदत करतात. आजही
तमच्या वॉटर प्यररिायर मध्ये ताां बे वापरले जाते. कडवलांब,कोरिड,हळद,मध, दू ध,दही,तूप,गोमूत्र
असे अनेक उदाहरणे दे ता येतील की वजथे भारतीय जीवनिैलीत कठे ना कठे तरी नैसवगषक पद्धतीने
प्रवतजैववक गणधमष असलेल्या काही गोष्टीांचा वापर होत होता. हल्लीच नेचर या मावसकात भारतीय
िािज्ाां नी नैसवगषक प्रवतजैववकेचे गणधमष असणारे काही गोष्टी माां डल्या आहे त. उदा. दधामध्ये वनवसन
हा एक घटक असतो. या घटकाचे प्रयोगिाळे त ववश्लेर्ण करण्ात आले.त्यात प्रवतजैववका सारखे
काही गणधमष वदसले. त्यामध्ये आम्ल व पेप्टाइड वलांकेजची साखळी असते िी ििंतूिंना सापळ्यात
अडकवून नष्ट करते. तसेच lignoberry, raspberry, lalvibernam, camomile, Honey, fefolis या
सवां मध्ये नैसवगषक प्रवतजैववकाां चा गणधमष आहे .
Antibiotic resistance मळे मानवी िरीराला रोजच योद्धा सारखे बाहे रील जांतू ववरोधात लढावां
लागते त्यासाठी वनसगाषने प्रवतकारिक्तीचे कवच कां डले मानवजातीला आधीपासूनच वदले आहे त पण
हे जपण्ाचे काम ही आपण केले पावहजे कारण इथे रोज नवनवीन जीवाणू,बरिी, प्रोटोझोवा आ वासून
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उभे असतात. त्याां च्या ववरोधातील प्रवतजैववके तर आपण िोधलेत पण त्याां चा सयोग्य वापर हे दे खील
वततकेच महत्त्वाचे आहे . कारण फ्लेवमांग ने ज्ावेळी िोध लावला त्यावेळी त्याने पूणष जगाला हे ही
साां वगतले होते की याचा वापर योग्य त्या वठकाणीच करावा अन्यथा जांतूना चकीच्या वापरामळे
प्रवतजैववक कसे काम करते हे ज्ात होईल व ते त्यानसार स्वतःमध्ये जेनेवटक म्यूटेिेन आधारे बदल
घडवून आणतील व नांतर प्रवतसाद वमळणार नाही. त्यालाच आपण Antibiotic resistance असे
म्हणतो कारण वनसगष कोणावरच अन्याय होऊ दे त नाही.आज ते तमचे खाद्य आहे तर उद्या तम्ही त्याां चे
खाद्य आहात. प्रवतजैवके हे जांतूच्या ववरोधात एका ब्रह्मािासारखे काम करते ते मानव वनवमषत कृवत्रम
प्रयोगिाळे त रसायन वमसळू न तयार केलेलां जैववक अि आहे . म्हणूनच उठ सठ साधे सदी पडसे
अांगदखी या सारख्या आजरपणात सराष स वापरणे चकीचे ठरते. आपली प्रवतकारिक्ती या आजारात
खूप छान काम करते.उलट या वठकाणी प्रवतजैववकाां चा वापर तमची नैसवगषक प्रवतकार करण्ाची
क्षमता कमी करते व नांतर मोठ्या आजारास सामोरे जावे लागते. अगदी टीबी या आजाराचे उदाहरण
घ्या.अज्ान,वभती,हे ळसाां ड,social stigma, आजारपणाच लवकर वनदान न करू दे णे, इतरत्र
थांकणे,गरजेपेक्षा जास्त antibiotics चा मारा करणे,अधषवट और्धाां च्या कोसष या सवां मळे टीबी ह्या
आजारात प्रवतकार िक्ती कमी होते व नांतर हीच प्रवतजैववके टीबी या जीवाणला दाद दे ईनासे होतात व
मग ते मल्टीडरग resistance या क्रमात जातात. वजथे एक वकांवा दोन प्रवतजैववकाां ना प्रवतसाद भेटत
नाही.त्यामळे आजार जास्त बळावतो व रूग् मृत्यूमखी पडतात.भारतामध्ये टीबीच्या आजारचे प्रमाण
बऱ्यापैकी जास्त आहे .

प्रकतजैकवकेंचा वापर कोठे केला जातो ?
१) जीवाणू सांक्रमण.
२) जांतसांसगष
३) िल्यवक्रयेनांतर
४) बरिी,प्रोटोझोआ याांच्या सांक्रमणात सेकांडरी इन्फेक्शन असल्यास इ....
५) सूक्ष्मजीव सांक्रमण.
६) परजीवी सांक्रमण.

योग्य वापर कसा करावा ?
एकेकाळी टीबी, टकी,स्पॅवनि फ्ल्ल्यू या आजाराां वरही प्रभावी प्रवतजैववक नव्हती पण आता या
आजाराां वर योग्य त्या प्रवतजैववकेचा वापर केला जातो व ते बरे ही होतात.चकीच्या और्धाां मळे वकांवा
microbial resistance मळे आपण पन्हा या आजारां च्या ववळख्यात पडू िकतो. त्यामळे वेळीच
खबरदारी व काळजी घेतली पावहजे.आपण प्रवतजैववके योग्य त्या आजारात,योग्य प्रमाणात जर वापरले
तर पढच्या वकत्येक वपढ्ाां ना या आजाराां पासून आपण सांरक्षण दे ऊ िकतो.जागवतक आरोग्य सांघटनेने
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इिारा वदला आहे की अँवटबायोवटक वर वनबंध घातले नाही तर पढील काही वर्ाष त या अँवटबायोवटक
ना जांतू प्रवतसाद दे णार नाही व जांतसांसगष होऊन मरणाऱ्याची सांख्या जास्त असेल
आतापयंत आपण प्रवतजैववके म्हणजे काय? त्याचा उगम, त्याचे प्रकार, नैसवगषक प्रवतजैववके व
रासायवनक प्रवतजैववके, त्याचा वापर, त्याचे महत्त्व, त्याचे गांभीर पररणाम. ई पावहले.
आता पाहूया नेमके आपल्याला काय करायचे आहे ...
१) ऊठ सूठ साध्या सदी,पडिाकरीता अाँपटबायोपटक स्वताहून खाणे टाळावे.
२) ओव्हर द काउां टर वर जाऊन लय भारी और्धच्या नावाखाली और्धे खरे दी करू नयेत.
३) डॉ.चा सल्ला घेऊनच और्धे घ्यावीत. स्वतःच्या िरीरावर प्रयोग करणे थाां बवावे. िरीर आहे
प्रयोगिाळा नाही.आरोग्यास हावनकारक होऊ िकते.नाहक वकडनीच्या समस्या वनमाष ण होऊ
िकतात.
४) डॉक्टराां ना स्वतच्या आजाराची लक्षणे व मावहती योग्यप्रकारे दे णे. जेणेकरून आपणास
काळजीपूवषक तपासून और्धे वदली जातील.
५) ववर्ाणूांच्या (viral) सांक्रमणामध्ये Antibiotics घेऊ नयेत. उदा.नावगण (herpez zoster,viral
infections)
६) िक्यतो लहान मलाां मध्ये अँवटबायोवटक वैद्यकीय सल्ल्यानसार दे णे व वदलेल्या और्धाां चा कोसष पूणष
करणे आवश्यक आहे .
पन्हा वापरता येईल म्हणून अधषवट और्धे दे ऊ नये वकांवा आता बरे वाटले म्हणून और्धोपचार थाां बवू
नये.
७) ववनाकारण घरामध्ये अँवटबायोवटक्सचा वकांवा अन्य मेवडवसनचा साठा करून ठे ऊ नये कारण काही
और्धे हे सामान्य तापमान मध्ये ठे वतात तर काहीांना फ्रीज मध्ये ठे वावी लागतात कारण त्याां ची
इविकॅसी वकांवा प्रमाण त्यावर वनभषर असते.
८) और्धाां ची एक्सपाइरी वेळच्या वेळी चेक करावी कारण Expiry झालेली और्धे हानीकारक ठरू
िकतात.
९) मला सट्टी घेता येत नाही मलाची परीक्षा आहे आणखी काही इतर महत्त्वाची कामे आहे त म्हणून
मला लवकर ताप कमी करण्ासाठी लवकरात लवकर अँवटबायोवटक द्या असा हट्ट डॉक्टराां कडे करू
नये.
१०) उरलेली और्धे झाडा िलाां ना टाकू नये.और्धाां ची ववल्हे वाट योग्य पद्धतीने करावी.
११) मळात जांतूचा सांसगष होऊ नये म्हणून काहीां मूलभूत गोष्टी साां भाळता आल्या तर िार उत्तम होईल.
A) स्वच्छता.
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वैयक्टक्तक,सामावजक, धावमषक,वठकाणी स्वच्छतेचे काटे कोर पणे पालन केल्यास सांभाव्य धोके कमी
होतील.
B) हात धताना साबणाचा वापर करणे आवश्यक आहे .
C) िद्ध पाणी प्यावे.
D) योग्य साक्टत्वक आहार घ्यावा.व्यायामाचा समावेि करावा
E) विस्तबध्द साां डपाण्ाची व्यवस्था ठे वावी.
D) प्रदू र्ण ववरवहत हवा.
F) नैसवगषक समतोल राखावा.
G) वनयवमत लसीकरण करून घ्यावे.

प्रवतजैववके हे ब्रम्हािासारखे आहे त. त्यामळे त्याां चा योग्य व कमीत कमी वापर करावा.ज्ामळे ते
जतन ही करता येईल व पढच्या अनेक वपढ्ाां ना जांतूच्या ववरोधात वापरताही येईल.
धन्यवाद.
डॉ.रकवंद्र गोसावी
वसक्टद्धववनायक केअर सेंटर.
नवी मांबई.
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वैद्यक शास्त्रातील आकस्मिक शोध
डॉ. अरुण कुपिक
िॅवमली विवजविअन
M: 8779473004 / arunkuchik@gmail.com

शास्त्रज्ञ एखाद्या पवपशष्ट पवर्यावर पिवस रात्र,वर्ास नुवर्े अभ्यास/काि करत असतात तेव्हा कुठे त्यािं ना
यश पिळते व नवीन शोध लागतात. तर कधी यश हे आकव्हिक णे शास्त्रज्ञािं नी डोळे उघडे
ठे वल्यािुळे व त्यािं च्या ज्ञान पिळवण्याच्या पिज्ञासे ोटी पिळालेले आहे .अशाि काही वैपशष्ट्ट्य ूणस
शोधाबद्दल िापहती घेणार आहोत.
र्ॅकरीन (Saccharine)
१८७९ साली कॉन्स्टां टीन िालबगष जॉन्स हॉपवकन्स यवनव्हवसषटीच्या लॅबमध्ये प्रो रे मसेन बरोबर काम
करत होते.जेवणाची वेळ झाल्यावर जेव्हा ते जेवायला बसले तेव्हा त्याां ना ताटातील सवष पदाथष हे चवीला
अवतगोड लागले.पांगतीतील इतराां ना हा िरक जाणवला नाही.िालबगषच्या लगेच लक्षात आले की आज
आपण हात न धता जेवायला बसलो व लॅबमधील कठल्यातरी द्रावणामळे असे झाले आहे .ते तात्काळ
लॅब मध्ये गेले व त्याां नी अवतगोड लागणारा पदाथष िोधून काढला व अश्या प्रकारे सॅकरीनचा िोध
लागला.
१८८४ मध्ये जरी त्याचे पेटांट वमळाले असले तरी त्याचा उपयोग १९१८साली प्रथम महायध्दाच्यावेळी
अवधक झाला कारण त्यावेळी सवष अन्न पदाथां प्रमाणे साखरे चाही तटवडा होता.त्यामळे साखरे पेक्षा ३००
पट गोड असलेल्या सॅकरीनला तेव्हापासून चाां गले वदवस आले.
स्मिचनुंन (Quinine)
मलेररया हा आजार मानवाला ४००० वर्ां पूवीपासून माहीत आहे व त्यामध्ये माणसाचे खूप बळीही गेले
आहे त.मलेररयाचे प्रमख और्ध क्टिवनांन ( Quinine)आहे जे आजही प्रामख्याने वापरले जाते.याचा िोध
ही असाच अपघाताने लागला.
एकिा एक िपक्षण अमेररकन इां वडयन अनदे सच्या जांगलात रस्ता चकला असता त्याला थांडी वाजून
ताप आला.त्याला खूप तहान लागली असल्यामळे तो तेथील तलावातील साचलेले पाणी प्याला.ते पाणी
चवीला खूप कडू असल्यामळे त्याला वाटते की आता दू वर्त पाण्ामळे आपल्याला काहीतरी ववर्बाधा
होईल पण आश्चयष म्हणजे त्याचा ताप लगेच उतरला व त्याला बरे वाटले.त्याने घरी परत आल्यावर
आपला अनभव आपल्या समूहातील लोकाां ना साां वगतला.दू वर्त पाण्ामळे हे झाले असावे का? हा प्रश्
त्याच्या मनात उभा रावहला.याचा अभ्यास केला असता त्या तलावाच्या भोवती वसनकोना (Cinchona)
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झाडाां चे जांगल होते व त्याची पाने तलावात गळालेली होती.या झाडाांच्या पानामळे च ताप उतरला असेल
असा वनष्कर्ष काढला गेला.तेव्हापासून थांडीतापासाठी साठी Cinchona वनस्पती वापरायला सरुवात
झाली.कालाां तराने िािज्ाां नी त्यातील प्रमख कायषकारी घटक वेगळा केला.जो आज ही मलेररया वरील
रामबाण और्ध म्हणून वापरला जातो.
दे वी (Smallpox)
इिं ग्लिंड िधील एडवडस िेन्नर िेव्हा वैद्यपकय पशक्षण घेत होता तेव्हा त्याला असे आढळले की ज्या
गवळणीिंना Cowpox नावािा आिार होऊन गेला आहे त्यािं ना िे वी (Smallpox) नावािा आिार होत
नाही.या पनरीक्षणाच्या आधारे १४ िे१७९६ रोिी िेन्नरने कॉव ोिच्या (Cowpox) प टीके िधून
द्रव िाथस काढला व एका ८ वर्ास च्या िेम्स (िाळ्यािा िुलगा )च्या त्विेवर टोिला.एक लहानशी ुरळ
त्या पठकाणी आली व िेम्स लवकरि बरा िाला.निंतर १ िूलै १७९६ रोिी िेनेरने त्याि िुलाला रत
िे वीच्या ुरळीतील द्रव टोिला ण या वेळी त्या िुलाला ुरळ आली नाही व काहीि त्रास िाला
नाही.अश्या प्रकारे लसीिा शोध लागला.या सिंशोधनािुळेि आ ण िे वी सारखा आिार ृथ्वीवरून
सिूळ नष्ट करू शकलो.
१९ व २० व्या शतकािध्ये शास्त्रज्ञािं नी याि सूत्रािा उ योग करून ोपलओ,डािंग्या
खोकला,गोवर,धनुवास त, पह ॅटायटीस बी.
या सारख्या अनेक आिारािं वर लस शोधून अिंकुश पिळवला.
डॉ. अरुण कचिक
को रखैरणे
नवी मांबई
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र्ो कोरोना र्ो च्या नावाने र्रु झाला जप
जो तो साां गू लागला आधी स्वतःला जप
अवतसूक्ष्म तो ववर्ाणू पडला मानवास भारी
रोखली त्याने जगाची मांगळावरील स्वारी
सखलोलपाच्या मागे माणसा धाव धाव धावलास
पृथ्वी सृष्टी वनसगाष वर घाव घालत रावहलास
दररद्री म्हणत थट्टा केली िेतकऱ्याच्या साधेपणाची
पैिापेक्षा वकांमत कळली दोन घास अन्नाची
बलात्कार भोांदूवगरी अपघात आता तात्परता थाां बलाय
कोांडून तला घरात पहा वनसगष कसा िललाय
डॉक्टर नसेस कमषचारी पोवलस याां ना लागलाय एकच ध्यास
िास थाां बू नये म्हणून करताहे त वेडा हट्टाहास
ववज्ान,विक्षण,स्वच्छता,
आरोग्य यावरच भर दे णार
कल्याणकारी प्रिासनच समाजाच्या कामी येणार
वनती,धीर,सांयम राखून स्वतःला तू सावर
सांकट हे टळे ल पन्हा होईल तझा सवषत्र वावर

वंदना
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Phobia
Dr.Jagdeep Khule
Family Physician, Secretary: Navi Mumbai Doctors Foundation
M: 98920 70436 / jagdeepgk@gmail.com

Fear is a natural feeling when someone faces imminent danger. But when same is felt to an
excessive extent or for disproportionately long time, then it can be called as a 'phobia'.
'Phobia is defined as an irrational fear that produces a conscious avoidance of the field
subject activity or situation.'
Collectively, phobic disorders include social phobia, specific phobia, and agoraphobia;
which are among the most common forms of psychiatric illness with a worldwide lifetime
prevalence that ranges from 3 % to 15%. Phobias can result in a person's incapacity to
work, travel or interact with other people as well as his personal life style also, depending
upon severity of the symptoms.
Signs and symptoms
Anxiety, sweating, palpitations, breathlessness, dizziness, tremors, anorexia, nausea,
vomiting, diarrhea, Elevated blood Pressure, Increased heart rate, Increased respiratory
rate.
Anxiety manifests with number of physical symptoms, any patient who presents with
complaints of physical symptoms suggestive of an anxiety disorder should undergo a
physical examination to help rule out medical conditions that might present with anxiety
like symptoms. In today's times of Corona pandemic, it becomes even more essential to
screen the patients of anxiety for other physical illnesses.
In this process, obtaining detailed history of a patient considering the following points
becomes important.
Depression, Substance related disorders, Alcohol or drug addiction, Any difficulties in social
situations, Intense anxiety reactions with exposure to specific situations instances
memories or any biological existents.
The medical conditions which present anxiety as a symptom should be ruled out with
proper investigations.
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Then for a patient with suspected phobic disorder, the mental status examination should
assess the following.
Appearance, Behavior, Ability to co-operate with the examination, Level of activity, Speech,
Mood, Thought process and content, Insight, Judgement etc.
Following findings may help us to label a patient as having a phobic disorder.
Restlessness, psychomotor agitation, diaphoresis, anxious mood and affect upon abrupt
confrontation with the object of the phobia. Ability to identify the reason for anxiety.
Thought content significant for phobic ideation, it will be unrealistic and out of proportion
fears, Preserved insight, usually may be impaired, especially during exposure. Even suicidal
or homicidal ideation if comorbid conditions are present.
Management: Treating phobic disorders should be left for specialised persons like psychiatrists and
psychologists.
Treatment of phobic disorders usually consists of pharmacotherapy psychotherapy, or
combination thereof.
The top ten phobias include:
1. Arachnophobia: The fear of spiders. This phobia tends to affect women more than men.
2. Ophidiophobia: The fear of snakes.
3. Acrophobia: The fear of heights.
4. Agoraphobia: The fear of situations in which escape is difficult. This may include crowded
areas, open spaces, or situations that are likely to trigger a panic attack. People will begin
avoiding these trigger events, sometimes to the point that they cease leaving their home.
Approximately one third of people with panic disorder develop agoraphobia.
5. Cynophobia: The fear of dogs. This phobia is often associated with specific personal
experiences, such as being bitten by a dog during childhood.
6. Astraphobia: The fear of thunder and lightning.
7. Trypanophobia: The fear of injections. Like many phobias, this fear often goes untreated
because people avoid the triggering object and situation.
8. Social Phobias: The fear of social situations. In many cases, these phobias can become so
severe that people avoid events, places, and people that are likely to trigger an anxiety
attack.
9. Pteromerhanophobia: The fear of flying. Often treated using exposure therapy, in which
the client is gradually and progressively introduced to flying.
10. Mysophobia: The fear of germs or dirt. May be related to obsessive-compulsive
disorder.
Dr. Jagdeep Khule
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कफटे अंधाराचे जाळे ... (सत्य कथेवर आधाररत)
Dr. Minakshi Kurhe
Chief Co Ordinator of: Navi Mumbai Doctors Foundation,
Nutritionist
M: 9322344887

लाल वदव्याची ऍम्ब्यलन्स व्हहू व्हहू... करत मोकळ्या रस्त्याने ससाट वेगाने महानगर पावलकेच्या
रुग्ालयाच्या गेट वर येऊन थडकली. रात्रीचे ३ वाजले होते. सवषत्र स्मिान िाां तता होती, रस्ता सनसान
होता, रस्त्यावरील ववजे चे वदवे लकलकत होते. ऍम्ब्यलन्सच्या चालकाने ने २९ वर्ाष च्या अत्यवस्थ राकेिला
व त्याच्या २५ वर्ाष च्या बवहणीला सोनल ला रुग्ालयाच्या गेट वर सोडले आवण सस्कारा टाकला. ह्याां चे पढे
काय होणार आहे ?, याचा जराही ववचार न करता तो आपल्या परतीच्या वाटे ला लागला. एकाच प्रकारचे
काम करून काही माणसे भावनािन्य झालेली असतात.
राकेिला उभे राहवत नव्हते. सोनलने मदतीसाठी रुग्ालयाच्या वॉचमनला हाक मारली. दोघाां नी राकेि
साठी व्हील चेअर ची व्यवस्था केली आवण राकेिला रुग्ालयाच्या casualty पयंत घेऊन गेले. Casualty
मधील आधीच खूप व्यस्त असलेल्या D.M.O. ला सोनल ने खूप ववनवणी करून वतच्या अत्यवस्थ भावाला
त्वररत तपासणी करून दाखल करून घेण्ास ववनांती केली. डॉक्टरानी राकेि तपासल्यावर तो वसरीयस
असल्याचे ओळखले होते. रुग्ालयात एकही बेड उपलब्ध नाही तम्ही रुग्ाला दसऱ्या रुग्ालयात घेऊन
जा असे त्याां नी सोनलला साां वगतले. हे ऐकून सोनल चे अवसानच गळाले.
"ह्या रुग्ालयपयंत पण िार मक्टिलीने पोहोचलो आहोत, माझ्याकडे पैसे पण परे से नाहीत आवण
रात्रीच्या ३ वाजता मी माझ्या भावाला घेऊन कठे जाऊ ?" डॉक्टराां ना वतने खरी पररक्टस्थती साां वगतली.
डॉक्टर थोडावेळ बाहे र जाऊन चौकिी करून आले आवण सोनलला साां वगतले " ठीक आहे , तझ्या
भावाला आम्ही दाखल करून घेतो, पण त्याला जवमनीवर झोपावे लागेल. मी इतकेच काय ते तमच्यासाठी
करू िकतो." सध्याची करोना मळे झालेली परीक्टस्थती आवण भावाचा आजार ह्या मळे सगळी गैरसोय
होणे साहवजकच होते. सोनल ने स्वताच्या मनाला समजावले. काहीही झाले तरी आता इथून भावाला बरे
करूनच बाहे र पडायचे असे वतने मनािी वनवश्चत केले होते. वतच्या समोर दसरा पयाष यही नव्हता.
त्या दोघाां ना वाडष च्या बाहे र बसायला साां गून डॉक्टर वनघून गेले. सोनल आवण राकेि, डॉक्टर वकांवा नसष
कोणीतरी यायची वाट पाहत होते. सोनल ने ५ वाजता परत नसषला जाऊन ववचारले उपचार कधी सरु
करणार ? वतने साां वगतले, ICU मध्ये emergency आली आहे , डॉक्टर बाहे र आले वक लगेच तम्हाला
बोलावते. सोनलला वदवसभराच्या दगदगीने मरगळल्यासारखे झाले होते, सांध्याकाळी आिा दीदी ने
आपल्या डब्यातील चपाती भाजी खायला वदली होती तीच काय ती पोटात होती. आिा दीदी स्वयांसेवी
सांस्थेमध्ये काम करणारी एक social worker पण सख्ख्ख्या दीदी पेक्षा कमी नव्हती. सोनल आज जी काही
खांबीरपणे उभी होती ते िक्त आवण िक्त आिा दीदी मळे च. खरां च दे व पण कोणा- कोणाच्या रूपात
आपल्याला मदत करत असतो ना ? सोनल हलकेच हसली आवण वतने दे वाचे आभार मानले.
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वतला तहान लागली होती, वतने जवळ बसलेल्या एका रुग्ाला "प्यायला पाणी कठे वमळे ल?" असे ववचारले.
त्याने इिाऱ्याने कठे ते साां वगतले. रुग्ालयात पाणपोई होती पण पाणी प्यायला भाां डे / ग्लास नव्हते. मी
हात धऊन हाताच्या ओांजळीनेच पाणी प्यायले पण भावासाठी पाणी कसे घेऊन जाऊ काही कळे ना. रात्री
१ वाजता ऍम्ब्यलन्स वाल्याने त्वररत यायला साां वगतले होते आवण घाईगडबडीत मी सोबत काहीच घेतले
नव्हते. जवळू नच जात असलेल्या आयाबाईना मी ग्लास साठी ववचारले तर वतने रागातच एक प्लाक्टस्टकची
छोटी बाटली माझ्या हातात ठे वली. मी ती बाटली स्वच्छ धऊन भावासाठी पाणी नेले. ते दोघेही नसषने
बोलावण्ाची वाट पाहत बसले.
डॉक्टराां ची वाट वाट बघून डोळ्याां च्या पापण्ा अपोआप वमटू लागल्या आवण अचानक कोणाच्या तरी
हाकेने जाग आली, नसष ने बोलवले होते. बापरे सकाळचे ७ वाजले होते, भाऊ वनपवचत पडून होता. मी
त्याला उठवले, त्याने कसेतरी डोळे उघडून पवहले. नसष ने आम्हाला एका वाडष मध्ये जवमनीवर जाऊन
झोपायला साां वगतले. डॉक्टर आले, त्याां नी राकेि ची मेवडकल file पवहली काही प्रश् ववचारले आवण काही
टे स्ट वलहून वदल्या. नसष ला काही उपचार चालू करायला साां वगतले आवण वनघून गेले.
सरकारी रुग्ालय जरी असले तरी थोडे तरी पैसे लागणार याची सोनलला किना होती. वतने आिा
दीदीला िोन केला. वतचा िोन लागला नाही. काय करावे सचत नव्हते. वतला धीराचे िब्द आठवले ते होते
राकेिच्या िवमली डॉक्टरचे. त्याां नीच तर इथपयंत पोहोचण्ासाठी मदत केली होती. वजथे अत्यवस्थ
राकेिला दोन- तीन रूग्ालयानी करोनाच्या infection च्या भीतीने तपासायला पण नकार वदला होता,
वतथे आमचे िॅवमली डॉक्टर आम्हाला इतकी मदत करत होते. डॉक्टराां ना िोन करावा का ? असे एकदा
सोनल च्या मनात आले आवण वतने वहम्मत करून िोन लावला पण वतच्या लक्षात आले वक वतच्या मोबाईल
मधील recharge सांपला आहे . अरे बापरे आता काय करावे ? वतला सचेना. वतच्या जवळ िक्त २०० रुपये
होते ते पण वतने ती वजथे पालषर चे काम विकत होती त्या madam कडून मागून आणले होते.
वतने नसष ला राकेि च्या सगळ्या टे स्टना वकती खचष होईल?, रुग्ालयात जर १ अठवडा राहावे लागले तर
वकती खचष येईल? एकूण खाणे वपणे वगैरे याचा अांदाज घेतला आवण लक्षात आले वक आपल्याकडे तर
इतके पैसे नाहीत. पररक्टस्थतीने सोनल अकाली प्रौढ आवण समांजस झाली होती. २ वर्ाष पूवीच्या एका घटनेने
ती वडप्रेिन मध्ये गेली होती, वतला जेव्हा पण तो वदवस आठवायचा ती पूणष कोसळू न जायची. वतच्या आिा
दीदीने वतला मानवसक साथ वदली नसती तर आज ती वजवांत नसती. वतने काहीतरी मनात ठरवले आवण
वतने नसषिी बोलून भावाच्या टे स्ट करायला साां वगतल्या. राकेिला दाखल होऊन २ वदवस झाले आवण वतला
भेटायला सांस्थेचे एक सर आले आवण त्याां नी वतला २००० रुपये खचाष साठी काढू न वदले. वतच्यासाठी हा
सखद धक्का होता. हे पै से वतच्या िॅवमली डॉक्टरनी राकेिच्या उपचाराकररता पाठवले होते. िॅवमली
डॉक्टर एक दे वाचा जणू दू त बनूनच मदतीला आले होते.
दोन वदवसानांतर राकेिच्या टे स्टचे ररपोटष आले आवण सोनलच्या पायाखालची जमीन सरकली. राकेिला
TB वनदान झाले होते आवण kidney ला सूज आली होती. सोनलला काय करावे ते सचत नव्हते. वतला रडू
कोसळले,पण दे वाच्या कृपेने राकेिला करोना चे इन्फेकिन झाले नव्हते. जवळ असलेल्या नसषने ते पवहले
आवण जवळ येऊन वतला खाली बसवले आवण समजूत घातली. नसष म्हणाली "तू असा धीर सोडून कसे
चालेल, मी काल रात्रीपासून तला पाहतेय त खूप वहमतीने तू हे सगळे करतेयस आवण लहान असून मोठ्या
भावाला उपचारासाठी घे ऊन आली आहे स. आम्ही असे रुग् रोज पाहतोय वविास ठे व, तझा भाऊ नक्की
बरा होईल. पण आत्ता सध्या त्याच्या मागे त खांबीरपणे, positively उभी राहायला हवां ?" हे सरकारी
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रुग्ालय जरी असले तरी इथला staff आवण डॉक्टसष खूप अनभवी आहे त. तू िक्त त्याां ची treatment ते
साां गतील तिी चालू ठे व."
इतके बोलून ती नसष वनघून गेली वतच्या रुपात जणू वतला आपली आिा दीदी असल्याचा भास झाला. काही
क्षणासाठी वतचा तो भूतकाळ वतच्या डोळ्यासमोरून सरकन वनघून गेला. कधीच ववसरू िकत नाही असा
तो वदवस. पन्हा एकदा वतच्या अांगावर सरसरून काटा उभा रावहला. डोळ्याां च्या कडा ओल्या झाल्या. आई
ववडलाां चे छत्र नसताना दोघे भाऊ बहीण मोलमजरी करून जगण्ाचा प्रयत्न करत होते. तो वदवस
आठवला तरी वतचे रक्त खळवळायला लागते. काळाने घात घातला होता वतच्यावर, आयष्यातून पूणषपणे
उध्वस्थ झाली होती ती. ती घरात एकटी आहे हे पाहून त्या ५ नराधमाां नी वतचा िायदा घेऊन वतच्यावर
बलात्कार केला होता. वछन्न -ववक्टच्छन्न अवस्थेत वतला टाकून ते ५ जण पळू न गेले होते. " त्यावेळी जर आिा
दीदी मदतीला आली नसती तर मी स्वतःला सांपवले असते." सोनलच्या तोांडून न कळत िब्द वनघून गेले.
खरां च आई वडील जरी आपल्या सोबत नसले तरी त्याां चे आिीवाष द नक्कीच आपल्याबरोबर आहे त. हे च
आिीवाष द आपल्याला ह्या पण पररक्टस्थती मधून बाहे र काढतील.
सांकट समयी पररक्टस्थतच तम्हाला वतच्यावर मात करायची ताकत दे त असते, कठून तरी सोनलच्या अांगी
हत्तीचे बळ आले होते. वतने अश्रू पसले आवण डॉक्टराां ना भेटून सवष पररक्टस्थती आवण उपचार जाणून घेतले.
स्वताची तहान, भूक ह्याची तमा न करता वतने राकेिसाठी और्धे आवण इां जेकिन्स याची व्यवस्था केली.
ती हसत मखाने भावाकडे गेली, त्याने वचांतेने वतला ववचारले, ररपोट्ष स कसे आहे त ? वतने साां वगतले अरे
माझ्या पेहेलवान भावाला कोणता आजार होणार ? िक्त viral इन्फेकिन झाले आहे . डॉक्टर म्हणाले
चाां गले खाणे आवण और्धे घेतली वक तू लवकर बरा होिील. मग आपण आपल्या घरी जाऊ. "अग पण हे
सगळे आणायला आपल्याकडे पैसे कठे आहे त ?" सोनल म्हणाली " आहे त रे दादू , आपल्या डॉक्टराां नी
काही पैिाां ची मदत केली आहे आवण बाकी पैसे जमवायची जबाबदारी माझी ", तू tension घेऊ नकोस.
सरकारी रुग्ालयाबद्धल जे ऐकले होते त्यापेक्षा वेगळा अनभव वतला इथे वमळत होता. इथे लोकाां ना
बोलायला सद्धा वेळ नसतो पण ज्ा गतीने ते कामे करत होते ते खरच वाखाणण्ासारखे होते. िहरात
पण खूप गरीब लोक राहतात आवण दररोज २००० च्या आसपास रुग्ाां ना इथे उपचार वमळतो तो काय ह्या
लोकाां च्या मेहनतीविवाय वमळत असेल का ? आपल्याला तर िक्त आपल्या भावासाठी मेहनत करायची
होती. मग खचून कसे चालेल ? नव्या उमेदीने सोनल उभी रावहली.
वतने आपल्या पालषरच्या मॅडम ना कॉल केला. "मला कामावर पाटष टाइम जॉब वमळे ल का ? आवण मला
सध्या गरज आहे म्हणून रोजचा पगार दे णार का ? अिी ववनवणी केली. वतच्या मॅडम वतची गरज ओळखत
तयार झाल्या आवण सोनलची तात्परती गरज पूणष झाली होती. सकाळी पालषरला जाऊन काम करायचे
आवण सांध्याकाळी रुग्ालयात भावाकडे जायचे, रात्री वतथेच राहायचे आवण त्याची काळजी घ्यायची असे
वतने ठरवले आवण तसे वतने भावाला साां वगतले.
राकेि म्हणाला "अगां इतकी धावपळ करून थकिील " तझी काळजी कोण घेणार ? सोनल म्हणाली, " मी
माझी स्वताची काळजी घेईन, don’t worry, दोघाां च्या चेहऱ्यावर हसू आले.
राकेि साठी सोनल झटू न काम करत होती. त्याच्या साठी पौवष्टक जेवण कसे कठून आणता येईल याचा
ववचार करत होती. दसऱ्या वदविी सोनल राकेि साठी डब्बा घेऊन आली. राकेि ने ववचारले "हा डब्बा
कठून आणलास ?" अरे , आज पालषरच्या मॅडम च्या घरी पाटी होती, मी पोटभरून खाऊन आले आवण
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तझ्यासाठी डब्बा घेऊन आले. तू खाऊन घे बघू आधी". खरे तर सोनल नी चाां गल्या हॉटे ल मधून राकेि
साठी मस्त जेवण आणले होते, वतने मात्र िक्त भेळ खाल्ली होती. तो पोटभर जेवला आवण झोपी गेला.
ती रोज सांध्याकाळी रुग्ालयात गे ल्यावर एका जागी बसण्ापेक्षा रुग्ालयात माझ्या वेळेचा सदपयोग
कसा करता येईल याचा ववचार करत असे. वतने मनािी काहीतरी ठरवले आवण वतने प्रथम पाणपोई स्वच्छ
केली, वतथे नसष च्या मदतीने ४ ग्लास ठे वले. जे रुग् एकटे आहे त त्याां ना और्धे आणून दे णे, त्याां चे reports
डॉक्टसषना जाऊन दाखवणे, नसषला emergency मध्ये बोलाऊन आणणे, रुग्ाां ना रक्त तपासणी साठी लॅब
मध्ये घेऊन जाणे, अिी छोटी छोटी पण अत्यांत महत्वाची कामे ती आपल्या आवडीने करू लागली.
वयस्कर रुग्ाां ना वतषमान पत्र वाचू न दाखवणे, पस्तके वाचून दाखवणे, त्याां च्या बरोबर गप्पा मारणे ह्या मळे
आजूबाजू चे रुग् खूप आनांदी राहू लागले आवण आपले आजारपण ववसरून त्याां चे मन वेगळ्या गोष्टीमध्ये
गांतवू लागले. रुग्ालयातील डॉक्टसष, नसष, आयाबाई ह्याां ना तेथील रुग् आदराने वागऊ लागले. ह्यामळे
रुग्ाची आजारपणे लवकर बरे होऊ लागली.
राकेिलावह लवकर बरे होण्ाची उभारी आली. तो स्वतः वेळेवर और्धे घेऊ लागला. सोनलनी खायला
आणून ठे वलेली िळे , जेवण आपण हून घेऊन खाऊ लागला. राकेिला रुग्ालयात दाखल करून आज
१५ वदवस झाले होते. त्याचे reports आले. डॉक्टराां नी राकेि ८० % बारा झाल्याची खिखबर सोनल वदली.
राकेिला आता खरच खूप बरे वाटत होते. तो उठून विरू िकत होता. सोनल खूप खि होती.
ह्या गेल्या १५ वदवसात सोनलचे रुग्ाां िी प्रेमळ बोलणे, त्याां ना वनस्वाथष मदत करणे, वतची समय सूचकता,
समजूतदारपणा इत्यादी स्वभावामळे सगळे रुग्, नसष आवण डॉक्टसष वतला ओळखू लागले होते. वतने
सगळ्याां साठी खूप काही केले होते. रुग्ालयाच्या व्यवस्थापकाकडे वतची स्तती पोहोचली होती. वतचे
वेगळे पण उठून वदसत होते. राकेि च्या discharge च्या वदविी रुग्ालयाच्या व्यवस्थापकाां नी वतला
त्याां च्या रुग्ालयात रुग्ाां साठी "सहाय्यक समाजसेवक" ह्या job साठी प्रस्ताव ठे वला. हे सगळे वतच्यासाठी
सखद आवण अनपेवक्षत होते. राकेिचा उर बवहणीसाठी अवभमानाने भरून आला.
कोणत्याही मोठ्या degree पेक्षा खांबीर मन, मनात सहृदयता असणे आवण कामाां चे उत्तम planning
करता येणे ह्या कलेमळे सोनलच्या आयष्यात वतने वतच्याही नकळत खूप मोठी उां ची गाठली होती.
सोनलच्या आयष्यातील अांधार दू र होऊन वतचे आकाि मोकळे होऊ पहात होते.
डॉ. मीनाक्षी कऱ्हे
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मनोगत पररचाररकेच

सौ. मंजषा वाळं ज
सेवावनवृत्त पररचाररका
M: 9920577911

असां म्हणतात की प्रत्येक माणसात दे व असतो. आपल्या मानवी िीवनात जन्मापासून ते मृत्यू पयंत कधीतरी
दवाखान्याची पायरी चढावीच लागते. आपल्या आयुष्यात पवहल्या िासापासून ते िेवटच्या िासापयंत ववववध प्रसांगाचे
साक्षीदार पररचाररका आवण डॉक्टर असतात.
मला मॅवटर क पास झाल्यावर पररचाररका व्हायचे होते . परां त हॉस्टे लला राहावे लागेल म्हणून माझ्या घरच्याां कडून
परवानगी नाकारली गेली. ण माझी पररचाररका याांच्या जीवनातील अनेक प्रसांगाकडे बघण्ाची दृवष्ट मात्र कायम चालू
रावहली. पाां ढरािभ्र कडक पोिाख,डोक्यावर कॅप आवण पायात पाां ढरे िभ्र बूट व मोजे हे सवष अजूनही माझे आकर्षण
आहे .
तीन वर्ां चा कोसष पूणष करून पररचाररका जेव्हापासून इक्टस्पतळात ड्यटीवर येतात तेव्हा त्याां ना अनेक प्रसांगी तावून
सलाखून वनघावे लागते. ववववध प्रकारचे माणसाचे इरसाल नमने याचा अनभव येतो. डॉक्टराां कडून आलेल्या सवष
सूचनाां नसार रोग्याला योग्य ती टर ीटमेंट दे ऊनच स्वतःच्या सेवा व्रताची जबाबदारी वेळ प्रसांगी पार पाडावी लागते.
अगदीच लहानाां पासून वृद्धा पयंत, िी- परुर्, काळा-गोरा, गरीब- श्रीमांत भेदभाव न करता ती ववववध लोकाांची सेवा
िश्रर्ा करते. तेव्हा वतचा सांयम, सहनिीलता वाखाणण्ासारखी असते.
ववववध वाडष मध्ये पररचारकेची ड्यटी लागते. तेव्हापासून वतचे अनभवाचे गाठोडे ववस्तारत जाते. ििवक्रया
ववभागापासून ते िवागारा पयंत वतचा वावर होतच असतो. रात्र पाळी, पिवस ाळी यामळे च वतची चाां गलीच कसोटी
लागते.
सरकारी इव्हस्पतळात तर अनेक आजारी लोकाां ची रीघच असते. प्रचांड कामाचा ताण सगळ्याां वर पडतो. पतला पतच्या
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वैयक्टक्तक बाबी बाजूला सारून आपल्या कामात झोकून दयावे लागते. तरीपण कधी तरी रूग् आवण त्याचे नातेवाईक
हात उगारायला मागे पढे पाहात नाहीत. हे मात्र होता कामा नये. लग्न जळवताना वतची ड्यटी आडवी येते. लग्नानांतर
घरची लढाई लढताना वतची दमछाक होते. सासर समजून घेत असेल तर ठीक नाहीतर सगळाच घोर. वतच्या झोपेचे
मात्र तीन तेराच वाजतात. परां त वतला काही सखद अनभव पण येतात. बाळािा जन्म, त्याचे पवहले रडणे आनांद दे ऊन
जाते. एखािया वृदधाची सेवा आईववडलाां ची उणीव भरून काढते. ििवक्रया चालू असतानाच डॉक्टराां ना मदतनीस
म्हणून असते तेव्हा वतचे कौिल्य, लगबग आवण काम याचा ती खबीने वापर करते.
कोरोना काळात पररचाररका व आरोग्यािी सांबांवधत लोकाां नी केलेली अव्याहत सेवा पाहून धन्यवाद दयावे तेवढे थोडे च
पडे ल. अिा पररक्टस्थतीत या लोकाां नी आपले घरदार व मलेबाळे सोडून दवाखान्यात राहण्ास सरुवात केली. त्यातील
काही करोना बावधत झाले तर काही जग सोडून गेले. खरि त्यािं ना समाजातील लोकाां नी प्रवतष्ठा वदली पावहजे.
पररचाररका व आरोग्य खात्यातील कमषचाऱ्याां ना कोरोना काळात इमारतीत राहण्ास लोकाां नी मदत न करता मज्जाव
केला. बऱ्याच रुग्ाां ना रुग्ालयात डॉक्टरचा धाक वाटतो पण नसषला आपली व्यथा साां गायला भीती वाटत नाही.
हल्लीच रुग्ालयात, रुग् सेवेत खूप बदल होत आहे त. अद्यावत ज्ानाची भर पडत आहे . ररिाररकािे क्षेत्र ववस्तारीत
होत आहे त. अनेक सांधी उपलब्ध आहे त. कोरोना महामारीत अनेकाां ची सश्रूर्ा करुन मानवतेचा आदिष वनमाष ण केला
आहे .
नवसंग िाउां डर लेडी फ्लोरें स नायटें िल याां नी सेवा सश्रर्ा याचे िहत्त्व जागवतक पातळीवर दाखवून वदले आहे . म्हणून
त्याां चा जन्मवदवस १२िे ररिाररका वदन म्हणून साजरा करण्ात येतो. सेवा,सकारात्मकता, आनांद व जीवनातील
आत्मवविास दे ण्ाचे अमूल्य योगदान पररचाररकाां चे आहे . त्याां च्याविवाय वैद्यकीय क्षेत्र पूणषत्वास जाऊ िकत नाही. अिा
या पररचारक िी परुर् याां ना सलाम!
सेवाव्रती तू रुग्ास दे तसे आधार.
हलका करी त्याां च्या द:खाचा भार.
आम्ही सारे तला मजरा करतो वत्रवार.
सदा सवषकाळ तझे कायष मात्र दमदमणार.

सौ.मनीषा वाळं ज
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लैंचर्कता चशक्षण काळािी र्रज
डॉ. वांदना कवचक
Vice President: Navi Mumbai Doctors Foundation, Yoga teacher, Nutritionist

M: 9967515310 / kvandu1@gmail.com
“Sex is too beautiful to be made ugly by ignorance, greed and lack of
responsibilities”
हे वाक्य आहे जेष्ठ िीरोग तज् व समपदे िक डॉक्टर अनांत साठे ह्याां च्या 'हे सारां मला मावहत हवां' या
पस्तकातील.िार पूवी वाचलेलां. गेली पांचवीस वर्े वैद्यकीय व्यवसाय करत असताना त्याचा प्रत्यय
रूग्ाां च्या अनभवातून वेळोवेळी आला.
खरिं तर पववाह व लैंपगकता हे िनुष्य िीवनातील िोन नािूक पवर्य ण पववाहावर बरीि ििास होते. ते
थाटािाटात ार डतात ण लैंपगकतेवर ििास करायला कोणी लवकर धिावत नाही कारण त्याला
लावलेल अश्लील, वाईट, पकळसवाणे, घृणास्पि ही लेबलिं पकिंवा त्याबद्दल असणारी
पभिंती,सिंकोि,न्यूनगिंड,अ राधी णािी भावना.म्हणून हा पवर्य नेहिी टाळला िातो. वाढत्या वयातील
िुलािं बरोबर ालक पकिंवा पशक्षक िनिोकळे णाने ह्यावर ििास करताना पिसत नाहीत. िूल िन्माला
येते त्यािी लैंपगकता बरोबर घेऊनि.स्वतुः बद्दल अनेक प्रश्न काळाच्या ओघात पनिास ण होतात. त्या
प्रश्नािं िी योग्य उत्तरे कोठे शोधायिी हा प्रश्न डतो.
अिा क्टस्थतीत आपली लैंवगकता वनभीडपणे उघडपणे,वनःसांकोचपणे माां डायला येणारे अनभव,सांवाद
जास्त महत्त्वाचे ठरतात
लैंवगकतेबद्दल कठलाही ववचार,सांवाद, सांमती,आदर,खाजगीपणा,वनवड,ववववधता आवण सरवक्षतता
प्रसाररत करताना, माां डताना वतला मानवी मूल्याां चा आधार आहे हे जाणीवपूवषक साां वगतले पावहजे व ते
साां भाळणे तेवढे च गरजेचे आहे .
औद्योगीकरण,िहरीकरण यामळे समाज जीवन बदलले.िी-परुर् सांवमश्र वववाह पद्धती वाढत गेली.
प्रौढ वववाह आले. लैंवगक भावना चाळवणारे सावहत्य,भडक जावहराती,सहज उपलब्ध होणारी
सामावजक माध्यमे,करमणकीची अवास्तव साधने त्यामळे स्वैराभोगवादी वृत्ती वाढली. त्यामळे लैंवगक
अत्याचार,गभषपात, गप्तरोग,व्यसनाधीनता,वलांगभेद,हुां डाबळी, अांधश्रद्धा हे ववकार िोिावले व हयाला
जास्तीत जास्त बळी पडल्या क्टिया,लहान मले - मली,अपांग,मतीमांद मले व तृतीयपांथीय लोक.
एकववसाव्या ितकात तांत्रज्ान झेप घेत असताना आजही सामान्य िी-परुर् स्वतःच्या िरीर
िािाबद्दल अनवभज् आहे व मावहती असली तर ती अधषवट आहे याचे कारण लैंवगकता विक्षणाचा
अभाव.

63

लैंवगकता विक्षण म्हणजे िक्त प्रजननसांस्था वकांवा कामजीवनािी वनगवडत नाही तर त्या अनर्ांगाने
िरीराबरोबर मानवसक,भाववनक बदल,िी परुर् नातेसांबांध,वववाह,लैंवगक आजार,कटां ब
वनयोजन,लैंवगक अांधश्रद्धा ह्या सवां ची िािीय मावहती करून घेणे व त्यास सांयमीपणाने,वववेकपूणष
सामोरे जाणे.
हजारो वर्े प्रजनन चालू आहे मग आता लैंवगक विक्षणाची गरज का भासते आहे ? ह्याच कारण
पाहताना असे वदसून येते की भारतासारख्या उष्ण कवटबांध दे िात मले व मली याां चे वयात येण्ाचां वय
खाली येऊ लागले आहे . िरीराने जरी मले मोठी होत असली तरी त्याां चां मन व ववश्व लहान बालकाां च
असतां. अनभव कमी असतो. िरीरामध्ये होणाऱ्या बदलाां ची जाणीव करून दे ण्ासाठी हे विक्षण दे णे
जरुरीचे आहे . सामावजक माध्यमाां चा वाढता प्रभाव व इां टरनेटवर उपलब्ध असलेली अनेक पोनष
साइट् स,ब्ल्यू विशस,क्टव्हवडओज त्यातून वदसणारी ववकृत लैंवगक चाळे तसेच अनेक पस्तके. हया गोष्टी
सहज उपलब्ध होतात व हे च कामजीवन आहे असे गैरसमज मले व मली करून बसतात.अिा
चकीच्या समजतीमळे अनेकाां चे वववाहपूवष व वववाहोत्तर आयष्य उद् ध्वस्त होते.
वववाहानांतर िारीररक सांबांध सरू होतात हे वकत्येक नववववाहीत तरुण-तरुणीांना माहीतच नसते.
असरवक्षत सांबांध याबद्दल योग्य मावहती नसते.अनेक गप्तरोग,वांध्यत्व,समवलांगी,वलांग कसे
ठरते,कौमायष,मावसक पाळी,गभषवनरोधक गोळ्या,हस्तमैथन,टर ान्स जेंडर, वनरामय कामजीवन या बद्दल
बरे च समज गैरसमज आहे त. हे सवष दू र करण्ासाठी लैंवगकता विक्षण आवश्यक आहे .हे िक्त िरीर
िािािी वनगवडत नाही तर याला िारीररक,भाववनक,सामावजक,आवथषक, साां स्कृवतक,िैक्षवणक वलये
आहे त.
हे विक्षण मूलाां ना तीन वर्ां पासून टप्याटप्यात दे ण्ास सरुवात करावी.
११ ते १९ हा पौगांडावस्थेचा काळ.सांपूणष वादळी भावभावनाांचा हा काळ आहे .येथे
सांपूणष िािीय ज्ान अवगत होणे गरजेचे आहे . ह्यात
१) मानवी प्रजोत्पादन अवयवाां ची रचना, कायषपद्धती,अथष व महत्व
२) मावसक पाळीचे स्वागत,उद्दे ि,स्वच्छता,
ववश्राां ती,समज-गैरसमज
३) वववाहपूवष लैंवगक सांबांध व त्याचे होणारे पररणाम.कठे आवर घालायचा व का? हे सूवचत करणे.
४) वलांगभेद हा ववचार झगारून समानतेकडे वाटचाल करण्ासाठी प्रयत्निील राहणे.
५) मनातील मानवसक व भाववनक आां दोलने साां भाळणे
६) िी सबलीकरणासाठी प्रयत्न
७) िी परुर् आवथषक स्वातांत्र्य
८) िारीररक व मानवसक समतोल राखत वनणषय घेण्ाची क्षमता
९) सहे तषक वनहे तषक स्पिष.
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१०) रूढी,परां परा,अांधश्रद्धा,गैरसमज,लैंवगक अत्याचार ववरोधात जलद न्यायप्रवक्रया
११) पनवषसन
१२) पोक्सो कायदा / (POCSO ACT) ची मावहती.
१३) लोकसांख्या वाढीची कारणे व पररणाम
१४) व्यक्टक्तमत्व ववकास मागषदिषन
१५) उत्तम आरोग्य हा मूलभूत अवधकार आहे व दै नांवदन जीवनिैलीबद्दल योग्य मागषदिषन.
वरील सवष प्रवक्रयेत पालक,विक्षक,डॉक्टर व समपदे िक याां चा सहभाग आवश्यक आहे . येथे िाळा व
महाववद्यालय याां चा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो कारण वयात येण्ाचा सांपूणष वादळी भावभावनाां चा काळ
िाळाां -महाववद्यालयात व्यतीत होतो.अभ्यास व कररअर करण्ाचा व वयात येण्ाचा हाच काळ आहे .
अनेक थोर लोकाां ची यिाची बीज पौगांडावस्थेत रुजली गेली आहे त. या काळात स्व प्रवतमा
जपण्ासाठी अनेक मोहाला तरूण तरूणी बळी पडतात.नकारात्मक भावना वकांवा अपराधीपणा
ह्यामळे अभ्यास पूणषपणे दलषवक्षत होतो. न्यनगांड येतो. घरातून वनघून जाणे वकांवा आत्महत्या
करण्ापयं त टोकाची पावले उचलली जातात.
ह्या वाटे वरुन चालताना अपघात होण्ाची िक्यता जास्त असते. वेळ आली की समजेलच तम्हाला सवष
काही.आमच्यावेळी कठे होतां असां काही. पाण्ात पडल्यावर पोहतील. असा यक्टक्तवाद होतो. पण
तांत्रज्ानाच्या जमान्यात अत्यांत चकीच्या पद्धतीने जी मावहती प्रसाररत होते आहे ती आता सरकार,
पालक-विक्षक, िाळा कोणीही थोपवू िकत नाही व आपल्या मलाां ना यातून आपण वेगळां करू िकत
नाही. प्रसारमाध्यमाां िी मले जोडली गेली आहे त व भववष्यात यापेक्षाही वेगळे सपर तांत्रज्ान येईल.
त्यामळे चाांगलां-वाईट काय वनवडायचां हा ज्ाचा त्याचा सद् सदवववेकबद्धीचा प्रश् राहील पण ही
सद् सदवववेकबद्धी जागृत राहण्ाकररता योग्य िािीय ज्ान दे णां हे नक्कीच आपलां कतषव्य आहे
वनरामय कामजीवनासाठी योग्य वयात योग्य सूत्राां कडून लैंवगकता विक्षणाचे ज्ान ववद्यार्थ्ांपयंत
पोहोचले पावहजे. मावहतीपेक्षा ज्ान प्राप्त झाले तर जबाबदारीची योग्य ती जाणीव वनमाष ण होईल. अनेक
लैंवगक अत्याचाराांना आळा बसेल. मनोवृत्तीत बदल घडे ल.सामावजक वतषन सधारे ल व दे िाची नैवतक
दृष्ट्ट्या सक्षम वपढी उदयास येईल.
डॉ. वुंदना अरुण कचिक
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"नवी मांबई डॉक्टसष फ ड
िं े शन" आयोवजत "लॉकडाऊनचा सदपयोग" या ववर्यावरील वनबांध स्पधेचा
ववजेते:
प्रथम क्रमाां क : मांजर्ा मनोहर वाळां ज
वद्वतीय क्रमाां क : प्रकाि गणपत आवटे
तृतीय क्रमाांक : पववत्रा रामचांद्र ताांडेल
वविेर् पाररतोवर्क : डॉ. रुपेि िांकर आमले

"नवी मांबई डॉक्टसष फ ड
िं े शन" आयोवजत " लॉकडाऊनमधील वनसगष, माझी सरक्षा माझी जबाबदारी,
कोरोना योद्धाां चा सन्मान" या ववर्यावरील वचत्रकला स्पधेचा ववजेते:

१६ वषासवरील गट
प्रथम : इविता रे वणकर
वद्वतीय : वनत वविकमाष
तृतीय :अथवष नाटे कर

१६ वषासखालील गट
प्रथम : अथवष वटकरे
वद्वतीय : सावनका भोसले
तृतीय : अांतरा भोईर
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