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इतर आजारांचे पेशंट गायब कसे झाले?- - डॉ. राज�� �भुणे 
लोक डाऊन मुळे देशाचे  आ�ण नाग�रकांचे �वा��य कसे सुधारले 
स�या ‘कोरोना’मळेु सरकार� हॉि�पट�स सोडले तर इतर सव� हॉि�पटल बंद 
आहेत. खासगी हॉि�पटलम�ये नेहमी "दसणा$ या पेशंट&या झुंडी, ओसंडून 
वाहणारे वॉड�, ओ.पी.डी.&या रागंा, मे(डकल दकुानांमधील गद*... सारे काह� 
थांबले आहे. दवाखाने +कंवा पेशंट कुठे गायब झाले? गायब वगरेै काह� झालेले 
नाह�त. कुणी पेशंटच नाह� स�या!  
एर0ह� सगळी हॉि�पट�स, दवाखाने ओसंडून वाहत असतात. लॉकडाउनम�ये 
मा2 बहुसं3य लोकांच ेडॉ4टरा5ंशवाय चागंले चालले आहे,’ अशी डॉ4टरांवर ट�का 
करणार� एक पो�ट स�या 0हायरल झाल� आहे. 8यावर उ9र :हणून वाई येथील 
>ये?ठ डॉ4टर राजAB Cभणेु यांनी 5ल"हलेला हा Eचतंनपर लेख... लॉकडाउन&या 
या काळाने लोकांना कसे धड े"दले आहेत, याचा ऊहापोह 
करणारा...........स�या&या लॉकडाउन&या काळात सगFयांकड ेEच4कार वळे आहे. 
मग तो Gरकामा वळे कसा घालावायचा हा >याचा 8याचा CIन आहे. 8यात�या 
एका Gरका:या Jवचारवंताने 5ल"हलेल� पो�ट वाचKयात आल�. 8यात असे :हटले 
होत े-एर0ह� सगळी हॉि�पट�स, दवाखाने ओसंडून वाहत असतात, डॉ4टर नाना 
Cकारच ेरोगLनदान कMन, तपासKया करायला लावनू भंडावनू सोडतात व नंतर 
भरमसाट Nबल करतात. मग आ9ा Oया लॉकडाउन&या काळात हे आजार, 8या 
तपासKया, सगळे गेले कुठे? आता का नाह� लोक आजार� पडत? बहुसं3य 
लोकांच ेडॉ4टरां5शवाय चालले आहेच ना?  
:हणजे डॉ4टरच लोकांना आजार� पाडत होते, नवीन नवीन आजार शोधनू तो 
आप�याला झाला आहे असे लोकांना वाटायला लावत होत ेआPण लोकांना 
उपचारा&ंया नावाखाल� लटुत होत;े आPण आता लॉकडाउनमधे ओपीडी बंद 
आहेत, तर लोकं कुठे आजार� पडतायत?  
पो�ट वाच�यावर अथा�तच कोण8याह� डॉ4टरला संताप येणे श4य आहे. अरे 
एकRकड ेथाFया वाजवता, सतत गणुगान गाता, मग Oया अस�या कॉमASस? 
कोणीह� उठाव ंआPण डॉ4टरांवर ताशरेे ओढावेत? हे +कती काळापयUत चाल ू
राहणार? वगैरे वगरेै... 
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पण मी जसजसा यावर Jवचार केला, ते0हा असे वाटले कR, अरे हो, ह� गो?ट 
तर खर�च आहे. ओपीडी चाल ूठेवनूह� पेशंटची सं3या कमीच आहे. अगद�च 
इमज�Vसी अस�या5शवाय कोणीह� हॉि�पटलची पायर� चढताना "दसत नाह� हे 
तर माVयच कराव ेलागेल. Oयाला काय कारण असेल बरे? केवळ डॉ4टराकंड े
जाणे श4यच नाह� हे कारण न4कR नाह�. बाहेर पड�यास आपण 
‘मकुुटधार�’जVय रोगा&या साथीला बळी पडू हेह� कारण परेुसे नाह�. मग काय 
कारणे असावीत? 
अथा�त इतरांCमाणे माWयाकडहे� नेहमीपेXा अEधक Gरकामा वेळ आहे. मग मी 
पण अLतशय गांभीया�ने Oयाची कारणे शोधायला लाग�यावर अनेक कारणे समोर 
आल�. ती मांडायचा Cय8न करत आहे. 
- स�या लॉकडाउन&या काळात हॉटे�स पणू� बंद आहेत. अगद� टप$यांपासनू त े
उ&च पंचतारा+ंकतपयUत. 8यामळेु सवाUना स4तीने घरचचे खाव ेलागत आहे. 
अगद� Yेड, Nबि�कटे, फरसाण, वेफस�, कुरकुरे व 8यांची चलुत-मावस भावंड े
यांसकट सगFयाचा उपास. 8यामळेु जा�त, भकू नसताना, �व&छता न पाळता, 
हात न धतुा, उघ\यावरच,े वेळी-अवळेी खाणे व 8यामळेु Lनमा�ण होणारे अपचन, 
आ:लJप9, पोट Nबघडणे, जुलाब, उलSया इ8याद� पोटाच ेसव� आजार पणू� बंद 
झाले. (घरच,े �व&छ, ताजे, पौि?टक, वेळ&या वळेी, सवाUनी एक2) 
- घर� �वयंपाक झा�याबरोबर लगेच गरम जेव ूया अशा सचूना C8येक घरातून 
झा�याने सगFयांनी छान, गरम, ताजे अVन, नीट टेबलवर बसनू, शांतपणे 
(भरपरू वळे अस�याने) जेव�याने 8याच ेसमाधान 5मळाले. 
- लहानपणापासनू आप�या आजी&या, आई&या ‘जेवणापवू^ हात �व&छ धवुा, 
इतरां&या ताटातील खायच ेनाह�, उ?टे हात लावायच ेनाह�त,’ Oयासंार3या सचूना 
आपण अगद� सोयी�करपणे मोडीत काढ�या हो8या. ‘मकुुटधार�’&या भीतीने का 
होईना पण आपण कोणतेह� वाद न घालता 8या सचूना गपगुमान पाळायला 
लागलो आहोत. 8याचाह� सपुGरणाम "दसणारच कR! 
- त_येत NबघडKयाच ेएक मह`वाच ेकारण :हणजे आपल� अनेक 0यसने. 
लॉकडाउन&या Lन5म9ाने आपण सगळेच जबरद�तीने 0यसनम4ुती कA Bात दाखल 
झालो आहोत. (फ4त सतत 0हॉSसअॅप 0हॉSसअॅप खेळKया&या 0यसनापढेु मा2 
‘मकुुटधार�’सbुधा हतबल झाला आहे.)  
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- मग 0यसने नाह�त, ती कMन वाहने चालवणे नाह�. 8यामळेु रोज घडणारे 
हजारो अपघात एकदम खाडकन कमी झाले. पो5लसां&या लाcया खाऊन 
झाले�या जखमा आPण पो5लसांना बघनू घाबMन पळताना झालेले अपघात फ4त 
Oयाला अपवाद!  
- वाहने चालवायची नाह�त :हणजे +कती CIन सहजच सटुले आहेत बघा. 
गद*तून जाKयाच ेटेVशन नाह�, आपल� वळे गाठKयासाठe&या घाईम�ये बेपवा� 
वाहन चालवनू इतरावंर अ8याचार करणे नाह� +कंवा LनयमाCमाणे चालणा$यांनी 
ते सहन करणेह� नाह�. हवेच,े आवाजाच ेCदषूण नाह�. �व&छ मोकळी हवा 
आPण शांतता, जी आपण ह�ल� Jवसरलोच होतो, ती अनभुवायला 5मळतेय. 
8यामळेु अथा�तच Cदषूणाबरोबर जे शार�Gरक व मान5सक आजार gR 5मळत होत े
ते सगळे बंद झाले. 
- hामीण भागात तर एर0ह� हे सगळे "दवस Cचंड आजारपणाच ेअसतात असा 
माझा +क8येक वषाUचा अनभुव आहे. 8याला म3ुय कारण :हणजे रोज 
वेगवेगFया गावात असणा$या ज2ा. 8यासाठe मग सहा म"हVयाचं ेउपाशी 
अस�यासारखे जाणे, कोण8याह� वळेेला मटण हाणणे, 8यापवू^ तीथ� तर 
iयायलाच हव,े ज2लेा जायच े:हणजे एका मोटारसायकलवर Lनदान चार जणांनी 
कjबनू व अLतशय बछूेट जाणे हे सगळे गहृ�तच आहे. मग 8या ज2ते 
उघ\यावरच ेखाणे, �व&छतेचा आनंद�आनंद, धळू, गुलाल, आवाज, दाM, 
मारामा$या हे सगळे आलेच. 8यामळेु 8यानंतर पlुषमंडळी उलSयांनी बेजार +कंवा 
बेशbुध; मलेु उलSया-जुलाबासाठe अॅड5मट; बायका कामा&या धबडmयाने हात-
पाय-मान-पाठदखुीने हैराण; :हातारेकोतारे दमा, _लडCेशर, हाट�ने अंथlणाला व 
सव�च जण ताप-सद*-खोकला-दमा-अपचनाने आजार� असे अनेक वषाUच ेEच2 
होत.े ते या ‘मकुुटधार�’ने पार पसुनू टाकले. 
- या5शवाय आणखी पाच-सहा Cकारच ेरोगी असतात -  
- गंभीर रोगांनी h�त आPण ता8काळ उपचारांची गरज असणारे lmण : या 
Cकारच ेसव� lmण डॉ4टराकंड ेयेKया&या Cमाणात (र�8यावरच ेअपघात 
सोड�यास) काह�च फरक पडत नाह�. 8यामळेु ते येतच आहेत आPण 8यां&यावर 
उपचारह� होतच आहेत.  
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- लहान मलुांच ेआजार : यां&या Cमाणातह� (कालमानानसुार होणा$या 
बदलां0यLतGर4त) काह� फरक पडत नाह�; पण 8यांपकैR ५० ट4के नवीन आPण 
२५ ट4के पनुत�पासणीसाठe येणा$या बालlmणांना तर� फोनवर स�ला व औषध े
देता येतात. यामळेु साथी&या धो4यापासनू 8यांना लांब ठेवता येते.  
- गभा�र ि�2या : काह� Jवशषे 2ास नस�यास 8यांची तपासणी दर म"हVयाला 
असते. ती मध�या काळात एक-दोन आठवड ेलांबवता येऊ शकत.े  
- द�घ� काळ रAगाळणारे (oॉLनक) रोग : उदा. मधमेुह, उ&च र4तदाब, pBोग, 
सांधेदखुी, पाठदखुी, इ. : या Cकार&या उपचारांनी ि�थरावले�या ६०-७० ट4के 
lmणांना एका म"हVयाऐवजी द�ड, दोन +कंवा तीन म"हVयांची औषधे देऊन नंतर 
पनुत�पासणीसाठe बोलावता येत.े  
- कुपोषणh�त : यांनाह� एका म"हVयाऐवजी द�ड, दोन +कंवा तीन म"हVयांची 
औषधे देऊन नंतर पनुत�पासणीसाठe बोलावता येत.े 
- श�2+oयेची गरज असणारे, पण त8काळ श�2+oया आवIयक नस�याने 
(Elective surgery) वाट पाहू शकणारे lmण 
यांतील प"हला एक Cकार सोडला, तर बाकR&या lmणांना काह� 2ास वाट�यास 
के0हाह� फोनवर संपक�  ठेवता येतो व जMर�Cमाणे 8यांना तपासणीसाठe बोलावता 
येते.  
याCमाणे सव� Cकार&या डॉ4टरांनी, या Jव5श?ट काळासाठe, योmय Cकारची 
काळजी �वतः घेऊन, पेशंSसची कोण8याह� Cकारची गैरसोय होणार नाह� याची 
काळजी घेऊन, सव� Cकारची वbैयकRय सेवा उपल_ध कMन देKयाचा Cय8न 
करतानाच ि4लLन4स व हॉि�पटलम�ये येणा$या lmणांची सं3या पवू^&या तुलनेत 
६०-७० ट44यांनी कमी केल� आहे. यातंील काह� डॉ4टर तर या काळात फोनवर 
"दले�या स��यासाठe फRसbुधा घेत नाह� आहेत.  
 
 
- जी थोडीफार खरंच शहाणी आहेत, 8या मंडळींनी Oया संधीचा चांगला उपयोग 
आरोmय सधुारKयासाठe कMन घेतला. 8यांनी घर&या घर� 0यवि�थत 0यायाम, 
योगासने सMु केल�. +क8येकांना तर खरंच मनापासनू ते सगळे करायच ेहोत;े 
पण रोज&या पळापळीत जमत न0हत;े पण आता संधी 5मळताच 8यांनी 8या 
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संधीच ेसोने केले. एर0ह� खरोखरच धळू खात पडले�या ग&&या (+कंवा 
कोप$यातील sेड5मल) चालKयासाठe उघड�या गे�या. अथा�तच 8यामळेु शार�Gरक 
व 8याबरोबरच मान5सक आरोmयातह� लXणीय वाढ झाल�. 
- सगFयात मह`वाची गो?ट :हणजे या Lन5म9ाने आपण सगळेच थोड ेफार 
संयमी झालो. जरा खSुट झाले कR हाट� अॅटॅकपासनू मा"हती असले�या सगFया 
आजारांची भीती बाळगायची; नेटवMन सतत नवीन पण अध�वट, चकुRची +कंवा 
काह� वेळा "दशाभलू करणार�ह� मा"हती गोळा करायची आPण भीती वाढवायची; 
सतत भीती&या छायेत राहायच ेआPण मग सतत जाऊन डॉ4टराचं ेडोके खायच,े 
हे Cकार थोड ेतर� कमी झाले असावेत. एकूणच घरातील मलुामंाणसांबरोबर हे 
सगळे "दवस आनंदात, समाधानात, ताणा5शवाय घालव�यावर न4कRच 
आरोmयात बदल होणारच. मग आता आजार� पडणा$यांची सं3या कमी झाल� 
असेल तर हा 8याचाच पGरणाम आहे.  
>या �व&छते&या, संयमा&या, पया�वरण रXणा&या, माणसामाणसांतील 
संबंधां&या, एकूणच आप�या शार�Gरक-मान5सक-सामािजक आरोmया&या गो?ट� 
आप�या सं�कृतीत आहेत, आपले वाडवडील सांगत होते 8या कळायला व 
वळायला ‘मकुुटधार�’ला 5शकवायला याव ेलागले (व 8यासाठe 8याने हजारो 
लोकां&या बळीची फR घेतल�, घेतो आहे) हे आपले ददुtव आहे हेच खरे.  
C8येक रोगा&या औषधोपचारांबरोबर डॉ4टर आ9ापयUत जे इतर उपचार सागंत 
होत े8यावर Jवचार करायला, 8यांच ेमह`व समजायला व त ेकMन बघायला 
लोकांना आता वळे 5मळाला. 
म3ुय :हणजे या इतर उपचारांसाठe वळे काढणे मह`वाच ेआहे, तो आप�यालाच 
काढायला पा"हजे आPण तो काढला नाह� तर वळे Lनघनू गेलेल� असेल हे 
आप�याला कळले.  
या इतर मह`वा&या उपचारांमळेु औषधोपचारांची गरज कमी झाल�. (उदा. - 
ऊठसठू इंजे4शन bया, या तपासKया करा, अशा मागKया) उपचारांत सगळे 
डॉ4टरांनी करायच ेनसते, काह� गो?ट�ंचा (पuय-आहार-0यायाम-�व&छता-Jवvांती-
0यसनम4ुती) त ेफ4त स�ला देऊ शकतात; पण तो स�ला पाळून Cय8न 
आप�यालाच करायच ेअसतात, हे या Lन5म9ाने कळले (असावे).  
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रोगांवर उपचारांपेXा आरोmयरXणाच ेमह`व, CLतबंधक उपायांच ेमह`व आPण 
8यासाठe डॉ4टरांचा अम�ूय (फR देऊन) स�ला घेKयाच ेमह`व या Lन5म9ाने 
समजले (असाव,े ह� आशा व अपेXा).  
�व&छता, आरोmय, �वयं5श�त आPण �वावलंबन यांना कधीच पया�य नसतो हे 
समजले. (हे फारच जा�त अपेXा करKयासारखे आहे का?) 
लॉकडाउन&या काळात आपण हे 5सहंावलोकन केले असेल, तर त ेआय?ुयभर 
लXात ठेव ूया. पVुहा एकदा छान ताजेतवाने होऊन नवीन आ0हाने �वीकारायला 
तयार होऊ या.  
शहाणे होKयासाठe पVुहा न0या ‘मकुुटधार�’ शासनक8या�ची आपण वाट बघायला 
नको. एक आप�याला परेु आहे. आPण एक परुत नसेल तर, अनभुवातून शहाणा 
होणारा ‘मन?ुय :हणजे बbुEधमान Cाणी’ या 0या3येत बसणारे आपण 
‘मन?ुयCाणी’ नाह� असेच :हणावे लागेल. 


