
लॉकडाउन मळेु देश आणि नागरिकाांच्या स्वास््या मध्ये सधुाि 
सध्या ‘कोिोना’मळेु हॉणस्िटल मध्ये नेहमी ददसिार् या िेशांट च्या झुांडी, ओसांडून वाहिािे 
वॉडड, ओ.िी.डी.च्या िाांगा, मेदडकल दकुानाांमधील गदी थाांबले आहे. हे  िेशांट कुठे गायब 
झाल ेआहेत?  

लॉकडाउनमध्ये मात्र बहुसांख्य लोकाांचे डॉक्टिाां शशवाय चाांगले चालले आहे. हा लेख डॉक्टि 
िाजेंद्र प्रभिेू आणि सोशल मीदडयावरून शमत्राांकडून आलेल्या मादहतीवि आधारित आहे.  
ओिीडी चाल ूठेवनू ही िेशांटची सांख्या कमीच आहे. अगदीच इमजडन्सी असल्याशशवाय 
कोिीही हॉणस्िटलची िायिी चढताना ददसत नाही. केवळ डॉक्टिाांकडे जािे शक्यच नाही 
, बाहेि िडल्यास आिि िोगाच्या साथीला बळी िडू हेही कािि ििेुसे नाही. अशतशय 
गाांभीयाडन ेह्याची काििे शोधायला लागल्यावि अनके काििे समोि आली. ती माांडायचा 
प्रयत्न कित आहे. 
सवाांना सक्तीन ेघिचे खाव ेलागते  

सध्या लॉकडाउनच्या काळात हॉटेल्स ििूड बांद आहेत. त्यामळेु सवाांना सक्तीन ेघिचेच 
स्वच्छ, ताजे, िौष्टिक, वेळच्या वळेी, एकत्र खाव ेलागत आहे. घिी स्वयांिाक झाल्याबिोबि 
सगळे गिम, ताजे अन्न, नीट टेबलवि बसनू, शाांतििे जेवत आहेत.  
ब्रेड, ष्टबणस्कटे, फिसाि, वेफसड, कुिकुिे व त्याांची भावांडे याांसकट सगळ्याचा उिास आहे. 
त्यामळेु जास्त, भकू नसताना, स्वच्छता न िाळता, हात न धतुा, उघड्याविचे, 

वेळी-अवळेी खािे व त्यामळेु शनमाडि होिािे अिचन, आम्लष्टित्त, िोट ष्टबघडिे, जुलाब, 

उलट्या इत्यादी िोटाचे सवड आजाि ििूड बांद झाल ेआहेत.  
लहानििािासनू आिल्या आजीच्या, आईच्या ‘जेविािवूी हात स्वच्छ धवुा, इतिाांच्या 
ताटातील खायचे नाही, उि ेहात लावायचे नाहीत,’ ह्याांसािख्या सूचना आिि िाळायला 
लागलो आहोत. त्याचाही सिुरििाम आहे. 
जबिदस्तीन ेव्यसनमकु्ती कें द्रात दाखल  

तब्येत ष्टबघडण्याचे एक महत्त्वाचे कािि म्हिज ेआिली अनेक व्यसन ेजसे की दारू, 

शसगिेट ,गुटका. आता ते ििूडििे थाांबले आहे. लॉकडाउनच्या शनशमत्तान ेआिि सगळेच 
जबिदस्तीन ेव्यसनमकु्ती कें द्रात दाखल झालो आहोत. व्यसन ेनाहीत, ती करून वाहन े
चालविे नाही. त्यामळेु िोज घडिािे हजािो अिघात एकदम कमी झाले.  



वाहन ेचालवायची नाहीत म्हिजे गदीतून जाण्याचे टेन्शन नाही, हवेचे, आवाजाचे प्रदषूि 
नाही. स्वच्छ मोकळी हवा आणि शाांतता, जी आिि हल्ली ष्टवसिलोच होतो, ती 
अनभुवायला शमळतेय. त्यामळेु अथाडतच प्रदषूिाबिोबि जे शािीरिक व मानशसक आजाि 
शमळत होते ते सगळे कमी झाले आहेत. 
ग्रामीि भागात ति एिव्ही हे सगळे ददवस प्रचांड आजािििाचे असतात. त्याला मखु्य 
कािि म्हिजे िोज वगेवेगळ्या गावात असिाऱ्या जत्रा. त्यासाठी मग सहा मदहन्याांचे 
उिाशी असल्यासािखे जािे, कोित्याही वळेेला नॉनव्हेज खािे, त्यािवूी दारू ति 
घ्यायलाच हव,े मग त्या जत्रेत उघड्याविचे खािे, स्वच्छतेचा अभाव, धळू, गुलाल, 

आवाज, दारू, मािामाऱ्या हे सगळे आलेच. त्यामळेु त्यानांति िरुुषमांडळी उलट्याांनी बजेाि 
दकां वा बेशदु्ध; मलेु उलट्या-जुलाबासाठी अॅडशमट; बायका कामाच्या धबडग्यान े
हात-िाय-मान-िाठदखुीने हैिाि; म्हातािेकोतािे दमा, ब्लडप्रेशि, हाटडन ेअांथरुिाला व 
सवडच जि ताि-सदी-खोकला-दमा-अिचनान ेआजािी असे अनके वषाांचे शचत्र होते. ते 
िाि िसुनू टाकले गेले आहे. 
हॉणस्िटल मध्ये यिेाऱ्या रुग्िाांची सांख्या ६०-७० टक्क्याांनी कमी  
गांभीि िोगाांनी ग्रस्त आणि तात्काळ उिचािाांची गिज असिािे रुग्ि : या प्रकािच ेसवड 
रुग्ि डॉक्टिाांकडे येण्याच्या प्रमािात (िस्त्याविच ेअिघात सोडल्यास) काहीच फिक 
िडत नाही. त्यामळेु ते येतच आहेत आणि त्याांच्यावि उिचािही होतच आहेत.  
लहान मलुाांचे आजाि : याांच्या प्रमािातही (कालमानानसुाि होिाऱ्या बदलाांव्यशतरिक्त) 
काही फिक िडत नाही; िि त्याांिकैी ५० टक्के नवीन आणि २५ टक्के िनुतडिासिीसाठी 
येिाऱ्या बालरुग्िाां तिी फोनवि सल्ला व औषध ेदेता येतात. यामळेु साथीच्या 
धोक्यािासनू त्याांना लाांब ठेवता येते. ते रुग्ि कमी झाले आहेत. 
गभाडि णिया : काही ष्टवशेष त्रास नसल्यास त्याांची तिासिी दि मदहन्याला असते. ती 
मधल्या काळात एक-दोन आठवडे लाांबवता यऊे शकते. त्यामळेु त्याांची िि सांख्या कमी 
झाली आहे. 
दीघड काळ िेंगाळिािे (क्रॉशनक) िोग : उदा. मधमेुह, उच्च िक्तदाब, हृद्रोग, साांधेदखुी, 
िाठदखुी, इ. : या प्रकािच्या उिचािाांनी णस्थिावलेल्या ६०-७० टक्के रुग्िाांना एका 



मदहन्याऐवजी दीड, दोन दकां वा तीन मदहन्याांची औषध ेदेऊन नांति िनुतडिासिीसाठी 
बोलावता येते. त्यामळेु त्याांची िि सांख्या कमी झाली आहे. 
कुिोषिग्रस्त : याांनाही एका मदहन्याऐवजी दीड, दोन दकां वा तीन मदहन्याांची औषध ेदेऊन 
नांति िनुतडिासिीसाठी बोलावता येते. 
शिदक्रयेची गिज असिािे, िि तत्काळ शिदक्रया आवश्यक नसल्यान े(Elective 

surgery) वाट िाहू शकिािे रुग्ि, ति बाकीच्या रुग्िाांना काही त्रास वाटल्यास केव्हाही 
फोनवि सांिकड  ठेवता येतो व जरूिीप्रमािे त्याांना तिासिीसाठी बोलावता येते.  
याप्रमािे सवड प्रकािच्या डॉक्टिाांनी, या ष्टवशशि काळासाठी, योग्य प्रकािची काळजी स्वतः 
घेऊन, िेशांट्सची कोित्याही प्रकािची गैिसोय होिाि नाही याची काळजी घेऊन, सवड 
प्रकािची वदै्यकीय सेवा उिलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न कितानाच णक्लशनक्स व 
हॉणस्िटलमध्ये येिाऱ्या रुग्िाांची सांख्या िवूीच्या तुलनेत ६०-७० टक्क्याांनी कमी केली 
आहे. याांतील काही डॉक्टि ति या काळात फोनवि ददलेल्या सल्ल्यासाठी फीसदु्धा घेत 
नाही. 
शािीरिक व मानशसक आिोग्यात लक्षिीय वाढ  

जी शहािी आहेत, त्या मांडळीांनी ह्या सांधीचा चाांगला उियोग आिोग्य सधुािण्यासाठी 
करून घतेला आहे. त्याांनी घिच्या घिी व्यवणस्थत व्यायाम, योगासन ेसरुू केली. 
दकत्यकेाांना ते सगळे किायचे होते; िि िोजच्या िळािळीत जमत नव्हते; िि आता सांधी 
शमळताच त्याांनी त्या सांधीचे सोन ेकेले. अथाडतच त्यामळेु शािीरिक व त्याबिोबिच 
मानशसक आिोग्यातही लक्षिीय वाढ झाली. 
सगळ्यात महत्त्वाची म्हिजे या शनशमत्तान ेआिि सगळेच थोडे फाि सांयमी झालो. 
मादहती असलेल्या सगळ्या आजािाांची भीती बाळगायची; नेटवरून सतत नवीन िि 
अधडवट, चकुीची दकां वा काही वळेा ददशाभलू कििािीही मादहती गोळा किायची आणि सतत 
भीतीच्या छायेत िाहायचे, हे प्रकाि थोडे तिी कमी झाल ेअसावेत. एकूिच घिातील 
मलुाांमािसाांबिोबि हे सगळे ददवस आनांदात, समाधानात, तािाशशवाय घालवल्यावि 
नक्कीच आिोग्यात बदल होिािच. म्हिून आता आजािी िडिाऱ्याांची सांख्या कमी झाली 
आहे.  
औषधोिचािाांबिोबि इति उिचािाांसाठी वेळ काढिे कळले आहे 



प्रत्येक िोगाच्या औषधोिचािाांबिोबि डॉक्टि आत्ताियांत जे इति उिचाि साांगत होते 
त्यावि ष्टवचाि किायला, त्याांचे महत्त्व समजायला व ते करून बघायला लोकाांना आता 
वेळ शमळाला आहे.या इति उिचािाांसाठी वळे काढिे महत्त्वाचे आहे, तो आिल्यालाच 
काढायला िादहजे हे आिल्याला कळले आहे.  
इति महत्त्वाच्या उिचािाांमळेु औषधोिचािाांची गिज कमी झाली. उिचािाांत डॉक्टि , काही 
गोिीांचा ि्य-आहाि-व्यायाम-स्वच्छता-ष्टवश्ाांती-व्यसनमकु्ती, स्वयांशशस्त  फक्त सल्ला 
देऊ शकतात; िि तो सल्ला िाळून प्रयत्न आिल्यालाच किायचे असतात, हे कळले आहे.  
िोगाांवि उिचािाांिेक्षा आिोग्यिक्षिाचे महत्त्व, प्रशतबांधक उिायाांचे महत्त्व आणि त्यासाठी 
डॉक्टिाांचा सल्ला घेण्याचे महत्त्व या शनशमत्तान ेहे कळले आहे.  
प्रशतकािशक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न सरुू 

याशशवाय आयवुदे होशमओिॅथी आणि इति नॅचिोिॅथी चा वािि करून अनेकाांनी आिली 
प्रशतकािशक्ती वाढवण्याचा प्रयत्न सरुू केले आहे त्यामळेु अथाडतच िोगिाई कमी झाली 
आहे.आणि अनकेाांचे स्वास््य ठीक झालेले आहे. आिोग्य मांत्रालयाने सचुवलेले उिाय 
या दवु्यावि ददलेले आहेत. 
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लॉकडाउनच्या काळात आिि हे शसांहावलोकन केले असेल, ति ते आयषु्यभि लक्षात ठेव ू
या. िनु्हा एकदा छान ताजेतवान ेहोऊन नवीन आव्हान ेस्वीकािायला तयाि होऊ या.ज्या 
स्वच्छतेच्या, सांयमाच्या, ियाडविि िक्षिाच्या, मािसामािसाांतील सांबांधाांच्या, एकूिच 
आिल्या शािीरिक-मानशसक-सामाणजक आिोग्याच्या गोिी आिल्या सांस्कृतीत आहेत, 

आिल ेवाडवडील साांगत होते त्या कळायला व वळायला ‘करुिा व्हायिसला शशकवायला 
याव ेलागले. शहािे होण्यासाठी िनु्हा नव्या ‘व्हायिस वाट बघायला नको. लॉकडाउनच्या 
काळात नागरिकाांच्या स्वास््या मध्ये नक्कीच चाांगला िरििाम झालेला आहे. आशा 
करूया की यानांति सदु्धा आिि आिल ेस्वास््य दटकवनू ठेव ूआणि स्वस्थ भाित या 
शमशनकडे वाटचाल करू. 
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