
इिडयन मिेडकल असोिसएशन नािशक चे अिधकत ई-मगॅिेझन ं ृ

नािशक आय एम ए ची षटस�ी देई आरो�याची खा�ी् ु

हात �व�छ धवु ू
हाथ�को साफ धोएँं
Wash your hands

सिॅनटायझर वाप�
सिॅनटायझर का इ�तेमाल कर�
Use Sanitizer

नेहमी मा�क लावू
हमेशा मा�क लागाएँ
Use Mask

गद�त जाणे टाळू
भीड म� नही जाएँ
Avoid crowdy places

थकणे बद क�ुं ं
थकना बद कर�ू ं
Stop Spitting

६ फट अतर ठेवन सवाद साधू ं ू ं ू
६ फ�ट दरीसेही बात कर�ू
6 Feet distance while talk

अक २ रा    १ ऑग�ट २०२०ं

नािशक आय एम ए ची षटस�ी देई आरो�याची खा�ी् ु
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- सपादक�य -ं

 नम�कार! “आपल आय एम ए आपल आरो�य” �ा  ई-मािसकाचा हा दसरा अक आप�या हाती दतेाना अितशय ं ं ं ंु

आनद होत आह.े आय एम ए नािशकने चाल केलेले ह ेई-मािसक �हणजे डॉ�टस� आिण नािशककर यामधला दवा आह.ें ू ु

 सव� जग ह ेस�या कोरोनामय झाले अस�यामळे पिह�या अकात आपण कोरोना सबिधत म�ाना �ा�या�य िदले होते. �या ु ं ं ं ु ं

अकास आपण उ�म �ितसाद िदला याब�ल ध�यवाद! कोरोना अजन काही िदवस तरी आप�या सोबत असणार आह.े पण �हणन ं ू ू

पव� असणारे इतर आजार, आरो�या�या इतर सम�या काही कमी झाले�या नाहीत. �हणनच ऑग�ट मिह�यात येणारा �तनपान ू ू

स�ाह, तसेच ने�दान स�ाह याच औिच�य साधन �ा अकात आपण नवजात िशशसाठी असणारे �तनपानाच े मह�व, ं ं ू ं ं ु

बालकासाठीच ेलसीकरण, ने�दानाच ेमह�व, सतत�या टी.�ही. आिण मोबाईल�या वापराने डो�यावर होणारे द�प�रणाम, ं ं ु

पावसा�यात दिषत पा�यामळे होणारे साथीच ेरोग �ा िवषयावर चचा� केली आह.ेु ंु

 तसेच कोिवड टेि�टग स�टर व कोरोना सबिधत इतर उपय� मािहतीचाही समावेश केला आह.ें ं ु

 हा अक आपण ज�र वाचा, आप�या आ���वक�यापय�त ही पोहचवा. आप�या आरो�यासाठी आय एम ए नािशक ं ं

सदवै त�पर आह.े

 ध�यवाद!

डॉ. अि�मता पेठे 

डॉ. अिभजीत कारेगावकर ं

डॉ. सपना कासलीवाल 

संपादक�य 
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|| ��तावना ||

 

 'आय एम ए'  ई - मगॅिझन�या वाचकाना माझा नम�कार, ं

 आय एम ए ही allopathic डॉ�टराची  सघटना असन,�याची �थापना १९२८ �हणजे �वात�यपव� काळातील आह.े ं ं ू ं ू

 आरो�य िवषयी मा�यवराचा यो�य स�ला व माग�दशन�  आपणास व�प�ातन आ�ही वेळोवेळी दते असतोच.परत �ा ृं ु ं ु

वेगवान यगात सहजपण ेवाचता येईल, शअेर करता येईल, स�ही ठेवता ये�यासारख ेउपय� सकलन ��येक नािशककराना  ु ं ु ं ं

आप�याच  मोबाईल म�ये करता यावा, आिण आप�याच शहरातील िविवध शाखतेील त��ाशी आय एम ए �या ई- मगॅिझन �ारे ं

थेट सपक�  रहावा �ा हतेने ह ेमािसक स� केले आह.ें ू ु

 �ा �ारे आरो�यिवषयक मािहती बरोबरच इतर मह�वा�या गो�ी जसे सभा�य साथीच ेधोके,�ितबधक उपाय इ�यादी. ं ं

र�पेढी, अ�ॅबलस, सरकारी व खाजगी ��णालय, CT MRI ची िठकाण, २४ तास सेवा दणेारे औषध दकाने, वेळोवेळी होणारी ु ं ं ु

आरो�य िशिबर, घरपोच सेवा दणेारा स�षा करणारा �टाफ, भाडे त�वावर उपल�ध उपकरण ेइ�यादी सवा�ची मािहती ट��या ं ु ु

ट��याने  दणेार आहोत.

 म�य �हणजे आप�या शहरा�या आरो�याची यो�य काळजी घणे ेह े�येय समोर ठेवन आय एम ए�या डॉ�टराच ेआप�या ु ू ं

नािशकशी असलेले नाते स�ढ कर�यासाठी आ�ही घऊेन आलोय.ु

  

      अक २ रां

 

 आप�या शहरासाठी  सदवै जाग�क

��तावना

डॉ समीर च�ा�ें
स�थापक व �काशक, ं

अ�य�, आय एम ए, नािशक
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अमताहनी गोड मातेचे �तनपान ृ �
- डॉ.दीपा िदनेश जोशी-कौलगी  (बालरोग त�� व नवजात िशशत� )ु

  पयोमतसम पीतवा कमार�ते  शभानने ! ृ ु ुं
  दीघ� माय: वापनोत देवा: �ा�यामत यथा !!ु ु ृ  

 

   ह ेमाते ,�या�माण ेदवेानी अमत िपऊन दीघा�य�य िमळवले ृं ु

�या�माण े तझ े अमता समान दध िपऊन तझ े बाळही दीघा�य�य ृु ु ुू
िमळवो.आईच ेदध ह ेनैसिग�क पणा� अ�न  आह े�तनपान ह ेअितशय ूू
सलभ आिण िवना खिचक�  आह े .यश�वी �तनपानासाठी स�म ु

पालक�व आव�यक आह े .कटबातील सवा�नीच मातेला ु ु ं
�तनपानासाठी �ो�साहन, परेसा वेळ, पोषक वातावरण िमळले ु

याकडे ल� िदले पािहजे .बालरोग त� �हणन काम करत असताना ू

असे ल�ात आले क� �तनपान करताना बऱयाच माताना िविवध ं
अडचण�ना सामोरे जावे लागते.कधी कधी तर छोटया कारणामळ े् ुं
मोठया अडचणी उ�वतात आिण बाळाला धोका पोच शकतो .या ् ू

अडचणी कोण�या व या उ�व नये �हणन आपण  काय काळजी ू ू

�यावी ह ेया लेखात समजन घऊे .ू

जागितक आरो�य सघटने�या �तनपानासाठी काय ं
िशफारसी आहेत ?

१)  बाळाला ज�मानतर �तनपान पिह�या एका तासातच िदले    ं
 पािहजे.

२)  बाळाला पिहले सहा मिहने िन�वळ �तनपान करावे. �यािशवाय   

 इतर कोणतेही पदाथ� दऊे नये, जसे क� मध, पाणी, गायीच ेदध   ू
 इ�यादी.

३)  वयाच ेसहा मिहने पण � झा�यानतर बाळाला घरी बनवलेला ू ं
  ताजा व �व�छ असा घन आहार चाल करावा.ू

४)  �तनपान वयाची दोन वष � अथवा �यानतरही चाल ठेवावे.ं ू

�तनपान कसे करावे :-
 बाळाची ि�थती : आई व बाळाची दोघाची ि�थती ं
आरामदायक असावी.

 बाळाची मान,  खादा,  पाठ,  कबर पणप� ण े एका कशीवर ं ं ू ु

पकडलेले असावे.

 बाळा�या मानेला व पाठीला आधार �ावा.

 बाळाच ेपोट आई�या पोटा�या जवळ असावे.

बाळाची �तनावरची पकड :

 बाळा�या त�डाचा मोठा 'आ 'वासलेला हवा .

 �तना�े व �तनमडले  (�तना�ा�या बाजचा गोलाकार काळा ं ू

भाग) जा�तीत जा�त  बाळा�या त�डात असावा .

  बाळा�या हनवटीचा पणप� ण े�तनाना �पश � झालेला असावा .ु ू ं
 बाळाचा खालचा ओठ बाहरे�या बाजला मडपलेला असावा .ू ु

 बाळाची �तनावरची पकड यो�य असली क� नतरची ि�या ं
आपोआपच �यवि�थत पार पडते .

बाळाला भक लागली हे कसे ओळखाल ?ू

  रडण ेह ेभकेच ेसवा�त शवेटच ेल�ण आह.े बाळ रडे पय�त ु

दध �ायच ेथाबव नये . बाळाची स�वातीची भकेची ल�ण े�हणजे -ं ू ु ुू
 हाता पाया�या हालचाली करण े.ं
 ओठानी दध ओढ�यासाठी हालचाल करण े.ं ू
 मठी चोखण.ेु

 'आ 'वासन दध शोध�याचा �य�न करण.ेू ू
 काही बाळे दध िप�यासाठी लवकर उठत नाहीत जा�त वेळ ू
झोपन राहतात,  �हणन आ�ही बालरोगत� स�वाती�या काही ू ू ु

िदवसात दर दोन ते तीन तासानी बाळाला उठवन दध  पाजा असे ं ं ू ू
सागत असतो .ं

बाळाला िकती वेळा दध पाजावे ?ू
 बाळाला दर दोन ते तीन तासानी 'ऑन िडमाड' �हणजे बाळ ं ं
मागते तसे दध पाजावे. घडय़ा�याकडे बघ नये �हणजेच चोवीस ूू
तासात दहा ते बारा वेळा दध पाजावे. ��येक वेळेस दो�ही �तनातन ूू
दध पाजावे. एक �तन श�यतो पणप� ण े�रकाम ेक�न मगच दस�या ूू ु
�तनावर दध �ावे. कारण दध पाजताना आधी येणारे दध (फोर ू ू ू
िम�क) ह ेपाणी व साखर य� असते. �यानी बाळाची फ� तहान ु ं

अमताहनी गोड मातचे े �तनपान ृ ु
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भागते. नतर येणारे दध (हाइनड िम�क) ह े मदेय� असते. �याने ं ु ंू
बाळाच े  वजन वाढ�यास मदत होते. �यामळे ह ेदो�ही �कारच ेदध ु ू
बाळाला िमळण ेआव�यक असते .

�तनपानाचे फायदे :-  

१) आईच े दध िनज�तक सहजपण े व यो�य तापमानास उपल�ध ुू
असते 

२) पिह�या दोन िदवसात येणाऱया दधास कोलो��म असे �हणतात. ं ु
ह ेदध अनेक �ितजैिवकानी य� अस�याने �याला बाळाची पिहली ं ुू
रोग �ितबधक लस �हणतात .ं
३) आई�या दधाम�ये अनेक �ितजैिवक घटक असतात �यामळे ुु
बाळाची �ितकारक �मता वाढन �याच ेडाय�रया, �यमोिनया अशा ू ू

जीवघ�ेया आजारापासन सर�ण होते.ं ू ं
४) आईच ेदध बाळा�या शारी�रक व बौि�क वाढीसाठी आव�यक ू
असले�या घटकानी य� असते. सहा मिहने िन�वळ �तनपान ं ु

के�याने बाळाची बौि�क �मता उचावते.ं
५) बाळाच े अलॅज�च े िवकार, बालदमा,  डायबेिटस, ल�पणा 

इ�यादी िवकारापासन सर�ण होते .ं ू ं
६) आई व बाळामधील भाविनक बध घ� होतो .ं

आईसाठी फायदे :

१) �सतीनतरचा र��ाव कमी होतो .ू ं
२) गभा�शय आकचन पाव�यास मदत होतेंु

३) आईच ेवजन प�रणामकारकरी�या कमी होते .

४)  आईच े�तनाचा व अडाशया�या कक� रोगापासन सर�ण होते .ं ू ं
५) सहा मिहने िन�वळ �तनपान केले तर ते नैसिग�क गभि� नरोधनाच 

काम करते .

६) उतारवयातील हाडा�या िठसळ पणापासन सर�ण िमळते .ं ू ू ं
�तनपाना�या दर�यान येणा�या अडचणी:

१)  �तना�ाना भगेा पडण.ें
२)  �तना�े कोरडी पडण ेव दखण.ेु
३)  �तनाम�ये गाठी व जत ससग� होण.ें ू ं
४)  गाठीम�ये प साठण.ेू

५)  बरशीच ेइ�फे�शन होण.ेु

६) �तनावरची पकड अयो�य असण,े दध जा�त काळ �तनाम�ये ंू
राहण े या कारणामळे वरील सम�या उ�वतात.ं ु

नोकरी करणा�या �तनदा मातासाठी :ं

१)  श�यतो सहा मिह�यासाठी रजा टाकावी ं
२) रजा श�य नस�यास नोकरीला जाताना दध काढन डॉ�टरा�या ू ंू
स��याने दध ि�जम�ये साठवन बाळासाठी वापर करावा .ूू
३) नोकरी�या िठकाणी आई बाळाला दध पाज शकेल यासाठी ूू
वेगळी सिवधा व जागा अस�यास खप चागले .ु ू ं
   आजची लहानमले ही उ�ाची रा��ीय सप�ी आह.े�यामळे ु ं ु

रा��ा�या िवकासाचा पाया मजबत व शा�त राख�यासाठी �तनपान ू

खप मह�वाच ेआह.ेू

�तनदा मातासाठी कोरोना �या काळात माग�दश�क त�वे :ं
अ) आई कोरोना सशियत िकवा सौ�य ल�णे अस�यास -ं ं
बाळतपणानतर आई व बाळ एक� राह� शकतात. आई लगेच ं ं
�तनपान क� शकते .आई�या दधातन  कोरोनाची ूु
बाधा होत नाही .�तनपान करताना आईने मा�क वापरावा. दोन 

वषा�खालील मलाना मा�क वाप� नये. आईला कोरोनाचा जत ससग� ु ं ं ू ं
असला तरी ित�या दधातन बाळाला सर�ण दणेा�या अटँीबॉडीज ू ंु
�हणजेच �ितजैिवक जातात .बाळाला दरवेळेला �तनपानाला 

घतेाना वीस सेकद �व�छ साबणाने हात धऊन �यावे व ं ु

सॅिनटायझरचा वापर करावा.

ब )  आईला कोरोनाची ती� ल�णे अस�यास -

  आईला जा�त �ास होत असेल िकवा खोकला येत असेल तर ं
ितला �तनपान करण े �ासदायक ठ� शकते . अशा वेळी 

प�रि�थतीचा अदाज घऊेन बालरोग त�, आई व इतर नातेवाईकाशी ं ं
चचा� क�न दोन पैक� एक िनणय�  घतेा येईल.

पिहला पया�य : आईच ेदध वाटीम�ये काढन �ावे व नातेवाईकानी ू ंू
बाळाला चम�यानी पाजावे .वाटया ,  चमच े  िनज�तक क�न ् ुं
सव�तोपरी काळजी �यावी .

दसरा पया�य : आईची त�येत नाजक अस�यास बाळाला ूु
डॉ�टरा�या स��याने पावडरच ेदध वाटी चमचाने िदले जाते .चौदा ं ू
िदवसानतर परत �तनपानास स�वात केली जाते.ं ं ु

आईला िकरकोळ सद�, खोकला, ताप असेल तर 
�तनपान बद क� नये. िकरकोळ आजाराम�ये ं ं
उलटप�ी �तनपान चाल ठेव�यास बाळाला ू
आपोआपच �ितकार श�� िमळते.

अमताहनी गोड मातचे े �तनपान ृ ु
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कोरोना Pandemic आिण लसीकरण 
- डॉ. अमोल िशवाजी मरकटे (बालरोगत�)ु ु

    कोिवड�या वैि�क महामारीने सपण� मानवजातीला ं ु

अ�रशः भडावन सोडले आहे. �ा द�च�ातन एकही देश ं ू ूु
सटलेला नाही. आजार न होऊ दे�यासाठी जागितक आरो�य ु

सघटनेपासन �थािनक �शासन सव�च स�था आप�याला ं ू ं
�ितबधा�मक उपाययोजना �हणजेच मा�क चा वापर , वारवार ं ं
हात धणे, िफिजकल िड�टि�सग, गद� टाळणे इ. चा अवलब ु ं ं
कर�याचा आ�ह करीत आहे. कारण �ितबध हा आजार ं
होऊन केले�या उपचारापे�ा कधीही चागला �ा पवा�पार ं ू

िवचारसरणीची कोरोना�या िनिम�ाने सवा�नाच खा�ी पटली 

आहे.

  �ितबधा�मक उपायाचा िशरोमणी �हणजे लसीकरण. १८ ं ं
�या शतकात डॉ. एडवड� जेनर यानी शोधले�या Small Pox ं
(दवेीरोग) या जीवघ�ेया रोगािव���या लसीपासन आज २१�या ू

शतकात गे�या ३ मिह�यात�या आप�या सवा��या कोरोना ं
लसीब�ल�या ताणले�या उ�कठेपय�त लसीकरण शा�ाने खप �गती ं ू

केली आह.े

  आधिनक वै�कशा�ात लसीकरण ही अ�यत �भावी व ु ं
cost effective उपाययोजना आह.े लसीकरणात अशतः िकवा ं ं
पणत� ः िन��भ केलेले आजाराच े जत (िजवाण िकवा िवषाण) ु ं ु ु ं ु

इजे�शन िकवा त�डा�ारे शरीरात सोडले जातात; मग शरीर �या ं ं

जतशी लढन �या िविश� आजारािव�� �ितकारश�� तयार करते व ं ं ु ू

�मरणात ठेवते. भिव�यात जे�हा आपण �या जत�या सपका�त येतो ं ं ू ं
ते�हा आधीच तयार झालेली ही रेडीमडे �ितकारश�� �या 

आजारापासन आपले र�ण करते. ह ेलसीकरणामागच ेिव�ान आह.ेू

  लसीकरणा�या मदतीनेच आपण जीवघ�ेया Small Pox  

�हणजेच दवेीरोगाला जगभरातन ह�पार क� शकलो आहोत. तसेच ू

UNICEF आिण भारत सरकार�या प�स पोिलओ मोिहममेळे ु

पोलीओदखेील भारतातन न� झाला आह.े प�स पोिलओ ू

लसीकरणा�याच कपेने H e r d  I m m u n i t y  माफ� त लस न ृ

घतेले�यानाही सर�ण िदले आह.े �यािशवाय धनवा�त (Tetanus), ं ं ु

घटसप� (Diphtheria), डा�या खोकला (Pertusis), गोवर ं
(Measles), कावीळ (Hepatitis A&B), रोटा�हायरल डाय�रया, 

कािज�या (Chickenpox), �ल (Influenza), टायफॅाईड ं ू

�ासार�या दधर�  व जीवघ�ेया आजारानादखेील आटो�यात आणले ं ंु
आह.े थोड�यात लसीकरण ह े आधिनक वै�कशा�ातला एक ु

चम�कारच आह.े कोरोनािव�� कठ�याही रामबाण इजे�शन वा ु ं
औषधा�या अभावापोटी आज आपण सव�च कोरोना लसीची 

चातकासारखी वाट बघत आहोत. तरीस�ा �यासाठी साधारणतः ६ ु

मिहने ते १ वष � इतका कालावधी लाग शकतो.ू

  �याचवेळी ह े लॉकडाऊन, समाजात पसरलेले भय, 
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खाजगी/सरकारी जा�यामागची भीती �ा सवा�मळे नेहमीच ेआिण ु

मह�वाच ेलसीकरण दल�ि�त झाले आह.े �या अनषगाने भारतीय ु ंु
बालरोगत� सघटना व जगभरात�या त� लोकानी इतर ं ं
Preventable आजारा�या साथी बळाव�याची भीती �य� केली ं
आह.े भारतासार�या िवकसनशील दशेात तर �ा इतर आजाराच ेजत ं ं ु

अ�या सधी�या शोधातच असतात. �यामळे पढे ढकललेले िकवा ं ु ु ं
भीतीपोटी टाळलेले ह े लसीकरण आधीच ��त भारतीया�या ं
मानगटीवर अजन एक सकट लाद शकते. तसेच कोिवड हा �ाम�याने ु ू ं ुू
�सन स�थेवर आघात करतो व ��णाना �यमोिनया स��य आजार ं ं ु

होतो. कोिवड �यमोिनयात �ितकारश�� कमी झा�याने इतर ु

सधीसाध जीवाण/िवषाण दखेील शरीरावर ह�ला करतात आिण ं ू ु ु

आजाराची ती�ता, पया�याने म�यदर वाढवतात. �ा इतर आजारावर ृ ु ं
लस उपल�ध अस�याने लसीकरणाने ते टाळता येऊ शकतात. �ा 

कारणामळे Corona Pandemic म�ये इतर आजारािव��च ें ु ं
लसीकरण ही दखेील मह�वाची उपाययोजना ठरत आह.े �ा 

लसीकरणात  �ाम�याने : ु

१) �यमोकोकल लसु

२) �ल लसू

३) गोवर लस

४) ि�पल-पोिलओ-म�द�वर-कावीळ ची एकि�त लसु
 

  �ा लसी घणे अ�यत आव�यक आह े आिण कोरोना ं ं
Pandemic म�ये तर अिजबात चकव नये. तसेच मा�सनज�य ु ू ु

आजाराचा येणारा काळ ल�ात घतेा कावीळ, टायफॅाईड इ. च ें
लसीकरण दखेील वेळेत करण ेगरजेच ेआह.े

  �ा लस�च ेcoverage आजही भारतात खप कमी आह.े ू

खाजगी / सरकारी दवाखा�यात मोफत िमळणा�या लसी दखेील सव� 

लोक घते नाहीत. आजही हजारो मल �ाने ��त होत आहते आिण ु ं
म�यमखी पडत आहते. कोरोनाची महामारी आली �हणन ह ेृ ु ु ू

ससग�ज�य आजार गायब झालेत अस काह�चा गोड गैरसमज झाला ं ं
आह,े जो सवा��या आरो�या�या ��ीने अिजबात िहतावह नाही. �ा 

सकटात आप�याला आगीतन फफाटयात तर न�क�च पडायच े्ं ू ु

नाहीये. खाजगीत उपल�ध असणा�या �ात�या काही लसी �या�या ं
िकमतीमळे काही लोक टाळतात, परत �यातलाच एखादा आजार ं ु ं ु

ददव� ाने बाळाला झा�यास लसी�या िकमती�या ५ ते १० पट र�कम ंु

उपचारापोटी खच � करतात; तसेच आजारामळे बाळाच ेहोणारे हाल, ु

िबघडलेले कौटिबक आरो�य आिण आिथ�क अ�थैय� �ाब�ल न ु ं
बोललेलेच बरे!! हचे कमी होते क� काय, लसीकरणाचा िवरोध 

करणारे नत��ही �ा जगात  आहतेच, असो.

      बालरोगत�ाकडे लसीकरणासाठीची भटे ही बाळाची ं
शा�ररीक व बौि�क वाढ, आहार, झोप, मानिसक आरो�य यासार�या ं
मह�वा�या मद�ावर चचस� ाठी व माग�दशन� ासाठी दखेील गरजेची ु ं्
आह.े कारण शा�ररीक वाढ , आहार , झोप �ा रोग�ितकार श��शी 

िनगडीत गो�ी आहते आिण लसीकरणासोबत �ा गो��ची दखेील 

त� तपासणी िनयिमतपण े�हायलाच हवी.

      सरतेशवे टी आप�या सवा�ना अतभत�  करायला लावणा�या ं ु

�ा कोरोना�पी रा�साचा िवनाश केवळ सामािजक जीवनशलैीत 

बदल क�न होणार नाही, �यासाठी आधिनक वै�कशा�ातील ु

लसीकरण नामक ��हा� िततकच मह�वाच ठरणार आह.े ं
कोिवडिव��ची लस बनव�याच काम जोमात स� आह;े �यात�या ं ु

काह�नी Human Trials दखेील स� के�या आहते. तस असल तरी ु ं ं
समाजात�या तळागाळात�या व आरो�य साखळीत�या शवेट�या 

घटकापय�त लस पोहोचवायला एखाद वष � तरी लागेलच. मध�या ं
काळात आप�या बाळाच िनयिमत लसीकरण करण े ही दखेील ं ं
आप�या सवा�ची एक मोठी सामािजक जबाबदारी आह ेकारण �ा 

कोरोना य�ात श�प�ात आणखी आजार�पी श�ाची भर घालण ु ु ं ं
आप�याला न�क�च परवडणार नाही. 

कोरोना Pandemic आ�ण लसीकरण
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द�षत पा�यामळे होणारे आजारू ु

दिषत पा�यामळे होणारे आजारुू
डॉ. महेश सधाकर मागळकरु ं ु

(गॅ��ोए�टेरोलॉिज�ट आिण िल�हर �ा�स�लाट िफिजिशयन)ं

    स�या कोरोना सोबत पावसा�याचे िदवसही स� आहेत. ु

पावसामळे साचलेले दिषत पाणी नकळत �यायल जात, ु ं ंू
�यामळे साथीचे अनेक रोग पसरतात.  जलाब,  उलटी, ु ु

टायफॉइड, गॅ��ो, िवषाण व जीवाणचे आजार आिण कावीळ  ू ूं

यासारखे आजार होतात याची बहताश जणाना मािहती नसते.ं � ं ं

  एकटया भारत दशेाम�ये दरवष� समारे ३७.७ दशल� �य�� ् ु

जलज�य आजाराने ��त असतात, १.५ दशल� मले अितसारामळे ु ु

म�यमखी पडतात आिण ७३ दशल� कामकाजाच े िदवस वाया ृ ु ु

गे�यामळे साधारणतः ६००  दशल� डॉलस�चा (४ हजार करोड ु

�पये) आिथ�क भार पडतो. �यामळेच जलज�य आजाराच े  तोटे, ु ं
�ितबधा�मक उपाय आिण उपचार काय असतात ह ेदखेील समजन ं ू

घतेल पािहजेत.ं
  दिषत पा�यापासन अनेक �कारच े आजार होतात परत पाच  ू ं ुू
�कार ह े वै�क�य ��या मह�वाच े आहते. आज�या लेखाम�ये ्
आपण या आजाराब�लच बोलणार आहोत.

अितसार / गॅ��ो 
हा आजार जीवाण िकवा िवषाणज�य आह.े एक िकवा एकापे�ा ंू ं ू ं
अिधक वेळा पातळ अगर पा�यासारखी शौचास होण ेयाला अितसार 

�हणतात.

ल�णे :

Ÿ एक िकवा एकापे�ा अिधक वेळा पातळ जलाबं ु

Ÿ उलटी होणे

Ÿ जा�त तहान लागण.े

Ÿ जीभ व त�ड कोरडे पडण.े

Ÿ लघवी थोडी गडद रगाची होण ेिकवा लघवी न होण.ें ं
Ÿ कातडीस िचमटा काढ�यास अितशय हळहळ पव�वत होण.ेू ू ू

कावीळ (हेपेटायिटस 'ए' िकवा 'इ')ं
कावीळ हा िवषाणज�य आजार आह.े  दिषत पाणी तसेच ू ू
अ�नपदाथा�मधन पसरणारी कावीळ (हपेेटायिटस 'ए' िकवा 'इ') ू ं
वषभ� र असते. मा�, पावसा�यात या ससग�ज�य आजारात वाढ होते. ं
कािवळीची लागण झाली क� यकताम�ये िबघाड होतोृ

गरोदर ि�याना हा आजार (हपेेटायिटस 'इ') झा�यास �याना गभीर ं ं ं
�काराना सामोरे जावे लागते.ं
ल�णे :

Ÿ स�वातीला थोडा ताप येतो.ु

Ÿ भक कमी होते.ू

Ÿ मळमळ व उलटया होतात.

Ÿ लघवी गडद िपवळी होऊ लागते.

Ÿ डोळे िपवळे िदस लागतात.ू

Ÿ ब�याच वेळा पोटा�या उज�याबाजला छातीखाला�या भागात ू

दखते. काही जणा�या अगाला खाज सटते.ं ं ुु
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िवषम�वर (टायफॉईड िफ�हर)
हा आजार जीवाणज�य आह.े हा एक �कारचा ताप असन दिषत अ�न ंू ू ू
आिण पाणी यापासन पसरतो. हा फ� माणसा�या िव�ा पा�यात ू

िमसळन पसरणारा आजार आह.ेू

ल�णे :

Ÿ हळहळ ताप वाढत जातो.ू ू

Ÿ भक कमी लागतेू

Ÿ अ�न पचत नाही

Ÿ जलाब, डोकेदखी, अगदखीु ंु ु
Ÿ पोटदखीु

पोिलओ 
  हा आजार िवषाणज�य आह.े पोिलओ हा म�जास�थेवर ू ं
पा�रणाम करणारा आजार असन �यामळे गभीर आजार, अधा�गवाय ू ु ं ू

िकवा म�य दखेील होऊ शकतो.ृं ु

  प�स पोिलओ लसीकरण मोिहम �भावीपण ेराबिव�यामळे ु

सन १९९९ पासन दशेात पोिलओ ��णा�या स�येत ल�णीय घट ू ं ं
झालेली आह.े 

  जागितक आरो�य सघटनेने २७ माच � २०१४ रोजी भारत ं
पोिलओ म� अस�याच ेजाहीर केले.ु

�ितबधा�मक उपाय -ं

आजार टाळ�यासाठी काय काळजी �यावी

Ÿ प�रसर �व�छ ठेवावा.

Ÿ िप�याच ेपाणी श� व �व�छ असावे.ु

Ÿ पाणी उकळन �याव. मिेड�लोर �ॉ�स पा�यात टाक�यानतर ते ू ं ं
�याव.ं

Ÿ िप�या�या पा�याजवळ धण-े भाडी करण,े  गराना धण,े  शौचाला ु ं ु ं ु

लहान मलाना बसवण ेतसेच साडपाणी वाह� दणे ेअशा गो�ी ु ं ं
टाळा�यात.

Ÿ शौचाह�न आ�यावर तसेच काहीही खा�यापव� हात साबणाने ू

धवावेत.ु

Ÿ अ�नपदाथ� झाकन ठेवावेत.ू

Ÿ उघडयावरच ेअ�न खाऊ नये.्

Ÿ फळे व भा�या खा�याआधी धवन �या�यातु ू

उपचार - आजार झा�यावर काय काळजी �यावी

Ÿ वरील पैक� कठेलीही आजाराच े ल�ण े िदस�यास लगेच ु

दवाखा�यात जावे.

Ÿ �वरीत डॉ�टर सागतील तशी औषध े�यावीत.ं
Ÿ उलटया, जलाबामळे शरीरातील पाणी कमी होत. �यावेळी मीठ- ् ु ुं ं

साखर पाणी सतत िपत राहाव. �यामळे शरीराला आराम िमळ ं ु ू

शकतो. ओआरएस पावडर िमळते. ती एक लीटर पा�यात टाकन ू

�यावी. टे�ा पॅ�स दखेील उपल�ध आहते ते �याव. ं
Ÿ काही आजारासाठी लस (हपेेटायिटस 'ए', िवषम�वर, पटक� ) 

उपल�ध आह ेपण हपेेटायिटस 'ए' लस वगळता भारताम�ये इतर 

लस कमी �माणात वापर�या जातात.

द�षत पा�यामळे होणारे आजारू ु
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ने�दान

ने�दान
- डॉ. िकशोर पाटील (ने�रोग त�)

   ने�दान �हणजे एखा�ा �य��ने आपले डोळे मरणो�र 

सशोधनासाठी िकवा अध �य��चे अध�व दर कर�यासाठी ं ं ं ं ू
िदलेली परवानगी. सग�याच ने�हीनाना ने�रोपणाने (ब�बळ ं ु ु

रोपणाने) ��ी िमळ शकत नाही. �याच े ब�बळ/पारपटले ू ं ु ु

िनकामी/अपारदशक�  झाली आहते पण बाक�चा डोळा चाग�या ं
ि�थतीत आह,े �यानाच ब�बळ रोपणाने ��ी �ा� होऊ शकते. कारण ं ु ु

ने�रोपण �हणजे सपण � डो�याच े न�ह े तर फ� पारदशक�  ं ू

पटलाचचे(ब�बळ) रोपण होय.ु ु

  ब�बळ(Cornea) ह े९-१० मीमी वत�ळाकार असते. ते दोन ु ु ु

भागात िवभागले जाते. आिण �यातन २ �य��ना रोपण करता येते. ू

�हणजे एक �य��ने केले�या ने�दानामळे कमाल ४ आिण िकमान २ ु

�य��च ेआय�य �काशमय होऊ शकते.ु

  ने�दानाचा उपयोग सव�च अध �य��साठी होऊ शकत नाही, ं
याची मािहती असण ेआव�यक आह.े�या ��णा�या ब�बळावर िटक ं ु ु

असते व �या�या रेिटना व र�परवठा करणारी वािहनी िनरोगी आह,े ं ु

अशा ��णाना ने�रोपणाचा उपयोग होतो. ने�पेढीम�ये आशा ��णाची ं ं
यादी असते. या सिचनसार गरज ��णाशी सपक�  केला जातो.ू ु ु ं ं

  ऑग�ट मिह�याचा शवेटचा आठवडा ते स�ट�बर मिह�याचा 

पिहला आठवडा ह ेपधरा िदवस, ने�दान पधरवडा �हणन ओळखले ं ं ू

जातात.

ने�दानासाठी खालील गो�ी मािहत असणे गरजेचे आहे.

१)  ने�दान ह ेमरणो�रच करता येते. याचा सक�प मा� िजवतपणी  ं ं
 करता येतो.

२)  ने�दानाने मत �य���या चहे�याला कोणतीही िव�पता येत  ृ ु
 नाही. कारण आपण डो�यावरील फ� बा� आवरण काढतो.

३)  मोतीिबद, काचिबद िकवा डो�याची श�ि�या झालेली असेल ं ं ं ंू ू
 तरीही ने�दान करता येते.

४)  कोण�याही वयाची �य�� ने�दान क� शकते.

५)  मरणो�र दान केलेले ब�बळ िवकले िकवा िवकतही घतेले जात ु ु ं
 नाही. ने�पेढीकडे असले�या गरज अध �य���या यादीनसार ते ू ं ु

 वापरले जाते.

६)  ने�दानाचा सक�प केलेला नसेल तरीही नातेवाईका�या समतीने   ं ं ं
 ने�दान करता येते.
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कोरोना म�ती साठ� ��येकाने सजग होणे काळाची गरजु

कोरोना म��साठी ��येकाने सजग होणे काळाची गरजु
-डॉ �शात सोनवणे  - कोषा�य�, आय एम ए ,नािशक  ं

  स�या केवळ देशातच न�हे तर जागितक पातळीवर 

गरीब-�ीमत, लहान-थोर असा समाजातील ��येक घटक ं
कोरोना नावा�या महामारी िवरोधात य� लढत आहे. मळात ु ु

हा आजार कठन आला, कसा आला, �याचा �सार िकती ु ू

वेगाने झाला खरतर या बाब�चा आता िवचार करणे चक�चे ं ु

आहे. स�या समोर असले�या आिण भिव�यात येणा�या 

अडचण�चा सामना कसा करायचा यासाठी ��येकाने सजग 

राहणे ही काळाची गरज आहे. 

  सरकारी य�णा आिण �या अतग�त येणारी सव� वै�क�य ं ं
उपचार प�ती, ��येक शहरात व गावात असलेले खाजगी ��णालये, 

तेथे काय�रत असणारे डॉ�टस� आिण आरो�य कमच� ारी ह ेिदवस-रा� 

या य�ात उतरले आहते. �वतःची कटब आिण कौटिबक सव� ु ु ु ं ु ं
जबाबदा�या पार पाडन ह ेसव� घटक सव�सामा�यासाठी झटत आहते. ू ं
तर दस�या बाजला भारतासह जगभरातील िविवध �योगशाळा या ूु
आजारा�या िनमल� नासाठी आव�यक असणा�या लस ू

शोध�यासाठी �य�न करत आहते. स�या�या प�रि�थतीत िविवध 

�योगशाळाची �गती बिघतली तर या महामारी �या िवरोधात ं
असणारी लस कदािचत अजन तीन ते चार मिह�यानी ��य� येईल ू ं
असे  िदलासादायक िच� िनमा�ण झाले आह.े मा� लस आली आिण 

ती घतेली �हणजे ह ेय� िजकले असा समज क�न घणे ेचक�च ेआह.े ु ं ु

मळातच आपण मोठी लोकस�या असले�या दशेात राहतो आिण ु ं
�या अनषगाने अशा ससग�ज�य आजारा बाबत आता गाभीया�ने सजग ु ं ं ं

हो�याची वेळ आली आह.े �वतः िश�तब� आय�य जग�याची ु

सवय आता लावन घणे ेगरजेच ेझाले आह.े कोण�याही रोगाच ेसमळ ू ू

उ�चाटन करायच ेअसेल तर �यासाठी समाज मन ह े तयार �हावे 

लागते हा मलभत िस�ात आह.े कोरोना�या काळात फ� डॉ�टराच ेू ू ं ं
�य�न ह े अपरे असन ��येकाने आपला सामािजक वावर कसा ु ू

असावा याची आखणी करण े गरजेच े आह.े  या आजारा�या 

िनिम�ाने भारतासार�या दशेात सवा�त जा�त गैरसमज पसरव�याच े

काम सोशल मीिडयाने केले आह.े यािठकाणी वावरणा�या किथत 

त�ानी कोण�याही मािहतीची शहािनशा न करता पसरवले�या पो�ट ं
�ारे अनेक गैरसमज िनमा�ण क�न ठेवले आहते. ते दर कर�यासाठी ू
सरकारी य�णलेा दखेील नाक�नऊ आले आह.े एरवी डॉ�टरावर पण �ं ं ू

िव�ास ठेवणारा आपला समाज या खोटयानाटया पो�टला बळी ् ्

पडत अस�याने अडचणी�या काळात अजन अडचणीत ढकलला ू

जात आह.े

  सव��थम हा आजार जीवघणेा नसन तो आखन िदले�या ू ू

उपचारप�ती मळे आरामात बरा होऊ शकतो ह ेलाखो ��णानी िस� ु ं
क�न दाखवले आह.े मा� नको इत�यात अितरिजत बात�या आिण ं
पो�टमळे  शरीरावर नको ते �योग क�न घते�याने अनेकावर गभीर ु ं ं
हो�याची वेळ आली आह.े नाहक पसरले�या दहशतीखाली अनेक 

िठकाणच ेडॉ�टस� आिण आरो�य कमच� ारीदखेील गभग� ळीत झाले 

होते. मा� आता प�रि�थती बदललेली आह.े ��णाची स�या वाढत ं ं
आह ेअसे िदसत असले तरी चाच�या घ�ेयाच ेमोठे �माण अस�याने 
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आिण ते आव�यक दखेील अस�याने ही वाढ आह ेह े�यानात घतेले 

पािहजे. सदवैाने अनेक ��णाम�ये कोणतीही ल�ण े नाहीत तर ु ं
अनेकात अ�यत सौ�य ल�ण ेआहते. �यामळे अगदी सव�सामा�य ं ु

उपचार प�ती �ारे पण � बरे हो�याच े�माण िदवस�िदवस वाढत आह ेही ू

चागली ल�ण ेआहते. सामािजक वावर करत असताना गरज असेल ं ं
ते�हा बाहरे पडण,े बाहरे जावे लागले तर मा�कचा वापर करण ेआिण 

सरि�त अतर ठेवण ेतसेच वेळोवेळी साबणाने �व�छ हात धण ेया ु ं ु

बाब�ची काळजी घतेली तर न कळत कोरोना बािधत ��णा�या 

सपका�त आला तरीदखेील त�हाला बाधा हो�याची श�यता खप ं ु ू

कमी होते. ह ेल�ात घतेले पािहजे. ददव� ाने कोणी बाधीत झाले तर ु
�या�यावर सामािजक बिह�कार टाकण ेह ेतर माणसक�ला कािळमा ु

फास�या सारख ेआह.े �या�या जागेवर त�ही दखेील कधीही अस ं ु ू

शकतात हा िवचार नेहमी मनात ठेवला पािहजे.

  आज सव�� कोरोना �या िनिम�ाने आपले उखळ पाढरे क�न ं
घणेा�याची स�या दखेील मोठी आह.े आय एम ए सारखी सघटना ं ं ं
आज सरकारी य�ण�ेया बरोबरीने या य�ात उतरली आह.े �या ं ु

िठकाणी आरो�य य�णा पोच शकत नाही या िठकाणी ��ण ं ू

उपचारािवना राह� नयेत यासाठी य�णा उभी कर�यात आली आह.े ं
कोिवड स�टरम�ये काम करणा�या कमच� ा�यासाठी आव�यक ं
असणारी िविवध साधने दखेील सघटनेने उपल�ध क�न िदली ं
आहते. गरज असेल ते�हा माणसबळ आिण इतर खाजगी ू

��णालयाची सपण � य�णा सघटने�या मा�यमातन काय�रत कर�यात ं ं ू ं ं ू

आली आह.े शहरातील आिण �ामीण भागातील इतर आजारा ं
सबधी ��णा�या दखेभालीसाठी सबिधत ��णालय आिण डॉ�टराना ं ं ं ं ं ं
आपली सेवा स� कर�यासाठी सघटनेने पढाकार घते�याने या ु ं ु

��णाना आिण �या�या नातेवाईकाना मोठा आधार िमळाला आह.े  ं ं ं
याच बरोबरीने या ��णा�या मदतीसाठी उभ े असणारे आरो�य ं
कमच� ारी, जनरल �ॅि�टशनस�, सामािजक स�था आिण काही �य�� ं
लाख��या स�येने उ�या आहते ह ेदखेील �यानात ठेवले पािहजे.  ं
बािधत ��णाना बरे झा�यानतर आव�यक असलेला  काळ एकातात ं ं ं
घालवण ेगरजेच ेआह.े

 आप�यापासन दस�याला �ास होऊ नये ह े साधी स� जपले ू ूु
तरीदखेील आपण ही कोरोनाची साखळी न�क� तोड शकतो. हा ू

आजार होऊ नये �हणन अनेक जण सोशल मीिडया�या मा�यमातन ू ू

येणा�या औषधाच े�योग क�न घते आहते. �यामळे �याना अनेक ं ु ं

अनेक आजाराचा सामना करावा लागत अस�या�या त�ारी दखेील ं
समोर येत आहते. शरीरावर �योग न करता �वतः�या आरो�यासाठी 

यो�य आहार, िवहार आिण �यायाम याची कास धरली तर या रोगाशी 

तमच ेशरीर मजबतीने दोन हात करेल यात शका नाही.ु ु ं

कोरोना म�ती साठ� ��येकाने सजग होणे काळाची गरजु
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ऑनलाईन �श�ण घेतांना �व�या�या�नी �यावयाची काळजी

ऑनलाईन िश�ण घेताना िव�ा�या�नी �यावयाची काळजीं
- डॉ. िकशोर पाटील (ने�रोग त�)

  डोळा हा पच�ि�यापैक� एक मह�वाचा अवयव आहे. ं ं
सकाळी उठ�यापासन ते रा�ी झोपेपय�त डोळे अिवरत काय�रत ू

असतात. डो�याची पापणी एक िमिनटात िकती वेळा 

उघडझाप करते, यावर डो�या�या ब�बळाचे आरो�य ं ु ु

अवलबन असते.ं ू

  डो�यातील बाहरेील पारदशक�  आवरणाला ब�बळ ु ु

�हणतात. पाप�याची उघडझाप क�न अ��थी ब�बळाचा ओलावा ं ु ं ु ु

कायम ठेवतात. आपले डोळे नैसिग�क�र�या १ िमिनटात १५ ते २० 

वेळा उघडझाप करतात. ब�बळावर ओलसरपणा राह�यासाठी ह ेु ु

आव�यक असते.

  डो�यातील मधला भाग �हणजे िभग(Lens) व बाह�ली ं
(Cilliary Muscle) �यावेळी आपण जवळ व लाब अतरावर�या ं ं
व�त बघतो त��हा बाह�ली�या पेशी आकचन व �सारण पावतात. ू ं ु

�यामळे आपली जवळची व लाबची ��ी चागली राहते.ु ं ं

  ह�लीच ेिश�ण ह े�माट�फोन �माण े�माट� होत चालले आह.े 

आपण टी.�ही. सगणक, �माट�फोन, टॅब वर जा�त वेळ काम करतो. ं
�या��ीने आपण वाचनप�ती िशकन घतेली पािहजे.ू

ऑनलाईन िश�ण घेताना �यावयाची काळजी.ं
१) डो�यापासन ���न १ ते १.५ फट (३० ते ४५ स�मी) अतरावर ं ू ु ं

असावी.

२) ���न डो�यापासन ४५° असावी. जेणके�न डो�यावर ताण ं ू ं
येणार नाही.

३) ��येक १५ ते २० िमनीटानी लाब अतरावर बघावे. यामळे ं ं ं ु

डो�याना िव�ाती िमळते.ं ं
४) ��येक अ�या� तासाने १ ते २ िमिनटे डोळे बद करावे. �यामळे ं ु

डो�याना थकवा जाणवणार नाही.ं
५) दर १ िमिनटाला, �वतःह�न डो�याची कमीत-कमी २ ते ३ वेळा ं
उघडझाप करावी. �यामळे डोळे कोरडे होत नाहीत.ु

६) ऑनलाईन िश�णािच वेळ सप�यावर िदलेला गहपाठ ृं
कर�यासाठी पालकानी तो �याना िलह�न �ावा िकवा �याची ि�ट ं ं ं ं
काढन �ावी. �यामळे मलाचा ���न-टाईम कमी हो�यास मदत ू ु ु ं
होईल.

७) दररोज िव�ा�या�नी ८ ते १० तास झोप �यावी व भरपर पाणी �यावे. ू

यामळे डोळे िनरोगी राहतात.ु

८) आहार : जीवनस�व 'अ' ह ेडो�याच ेकाय� सरळीत ठेव�यास ं ु

मदत करते. �यामळे आबा, गाजर, पपई, अडी, मासे व िहर�या ु ं ं
पालेभा�याचा आहारात आवज�न समावेश करावा.ं ू

९) वरील सव� काळजी घऊेनही जर डो�याना �ास होत असेल तर ं
ने�ाता�ा�या स��यािशवाय कोणतेही औषध डो�यात टाक नये.ं ू

    ---
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�� आिण उ�रे
�� १)  लहान मलाचा Covid19 गभीर असतो का?ु ं ं

उ�र -  श�यतो नाही; जगभरात गभीर �व�पाचा Covid19 झाले�या लहान मलाची स�या अ�यत नग�य आह.े बह�ताश मले ल�णिवरहीत ं ु ं ं ं ं ु

असतात. उरले�याना िकरकोळ सद�, खोकला, ताप , उलटया िकवा जलाब होतात.् ुं ं

�� २)  लहान मलाना मा�क घालावे का?ु ं

उ�र -  2 वषा��या आतील मलाना मा�क घाल नये. नाक, त�ड व �सन निलका लहान अस�याने �ास गदमर�याची श�यता असते. मोठया ु ं ू ु ्

मलाना मा�क घाल शकता; िकबह�ना मलाना िवनाकारण घराबाहरे काढलेच नाही तर मा�क घाल�याचा �सग फारच कमी वेळा येतो.ु ं ू ं ु ं ं

�� ३)  लहान मलाना िनयिमत तपासणी व लसीकरणासाठी दवाखा�यात नेण िकतपत सरि�त आहे?ु ं ं ु

उ�र -  होय, सरि�त तर आहचे पण गरजेच दखेील आह.े सव� ि�लिनक म�ये कोरोना �ितबध उपायाच ेकाटेकोर पालन केले जाते. मलाची ु ं ं ं ु ं
शारी�रक व बौि�क वाढ, आहार, झोप व पया�याने रोग �ितकारश�� �ाच ेिनयिमत िव�ेषण आव�यक आह.े कोरोना साथीत इतर आजार न� ं
झालेले नाहीत, �यामळे ते लसीकरण के�यानेच आटो�यात राहतील.ु

�� ४)  डॉ�टर ,माझे दध मा�या बाळाला परते आहे क� नाही हे कसे समजावे ?ुू

उ�र -  िक�येकदा बाळ रडत असेल तर �याला दध परत नाही अशी समजत होते आिण �याला बाहरेच ेदध पाज�यास स�वात करतात . पण ु ू ुू ू
खालील गो��व�न आप�या ल�ात येईल क� बाळाला दध परते आह.ेुू
 

 १)  चोवीस तासात बाळाने कमीत कमी सहा वेळा भरपर लघवी केली तर �याला दध परते आह ेअसे समजावे .ू ुू
 २)  िदवसाला सव�साधारणपण ेवीस ते तीस �ॅम या �माणात बाळाच ेवजन वाढले पािहजे.

 ३)  बाळ समाधानी असेल व �याची समाधानकारक वाढ होत असेल तर �याला आईच ेदध परेसे िमळत आह ेह ेगहीत धरावे.ृुू

�� ५)  िसझे�रयन झाले�या आईला �तनपान कर�यात अडचणी येतात का? ऑपरेशननतर ती कधी बाळाला पाज शकते ?ं ू

 उ�र- असे अिजबात नाही . िक�येकदा ऑपरेशन चाल असतानाही बाळ ज�म�यावर बाळाची काळजी घणेारे आ�ही बालरोगत�� बाळाला ू

आई जवळ �तना� चोख�यास दतेो.

  ऑपरेशन झा�यावर आई नातेवाईका�या मदतीने बाळाला झोपन दध पाज शकते.ं ू ूू

  चोवीस तासानतर आई उठन आरामात बसन बाळाला पाज शकते. नातेवाईकानी पण श�ि�येचा बाऊ करण ेटाळावे .जी आई   ं ं ू ू ू ं
बाळाला पाज�यात उ�सक असते, ितला सव�साधारणपण ेिसझ�ेरयन मळे �तनपानास अडथळा येत नाही आिण दधही भरपर येते.ु ु ूू

�� ६)  डॉ�टर ,रा�ी�या वेळी माझ बाळ खप रडते. मी थोडसे वरचे  दध पाजल तर चालेल का? मी बॉटलचा वापर क� का?ं ू ंू
उ�र-  बाळ कधी कधी भके िशवाय इतर कारणानीही रड शकते .कधी स शी केलेले असेल ,तर कधी काही चावले असेल तर �यामळेही बाळ रड ु ं ू ु ु ू
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शकते. कधी कधी तर आपण फ� बाळाला �यावे यासाठी  रडते. वरच ेदध पाजण ेहा �यावरील उपाय नाही .ू

  बाटलीने तर कधीच पाज नये. एकदा का बाटलीची सवय झाली क� बाळ अगावर ओढ�यास �ास दतेे.तसेच �याला जत ससग� हो�याची ू ं ं ू ं
,वारवार जलाब हो�याची श�यता जा�त असते.ं ु

�� ७)  अितशय ती� अशा उ�हा�यात बाळाला थोड पाणी पाजल तर चालेल का ?ं ं

उ�र- आई�या दधाम�ये पा�याच े�माण भरपर असते �यामळे पिहले सहा मिहने बाळाला वेगळे पाणी पाज�याची गरज नसते. आईने मा� भरपर ू ु ूू
पाणी �यायले पािहजे.

�� ८)  डॉ�टर मा�या आहारामळे बाळाला काही �ास होतो का?  काही िविश� आहार घेत�यामळे बाळा पोटात गॅस होणे, ु ु

अितसार  होण अस काही होऊ शकत का ?ं ं ं

उ�र- आई�या आहारा�या सदभा�त जनमानसात खपच अध��ा असतात. दध पाजणा�या आईला अिधक उ�माकाची तर गरज असतेच, पण ं ू ं ंू
सव� अ�नघटक सयो�य �माणात िमळ�याची गरज असते. सकस व समतोल आहार घतेला तर आईला दध नीट येते व बाळाच ेपोषण चागले होते. ु ंू
सव�साधारणपण ेनेहमीचा आहार आईने घतेला तर �याचा बाळावर काहीही वाईट प�रणाम होत नाही. कठलाही आहार ज�रीपे�ा जा�त घतेला तर ु

आईला �ास होतो आिण पया�याने बाळालाही �ास होतो . तेलकट, ितखट, मसालेदार, िशळे पदाथ� टाळावेत.

�� ९)  बाळ िदवसातन सात आठ वेळा पातळ शी करते, जलाब तर नाही ना ?ू ु

उ�र-  ज�मानतर पिहले दोन ते तीन िदवस बाळाला िहरवट, काळसर, िचकट शौचास होते �याला 'मकेोिनयम' असे �हणतात. नतर बाळाला ं ं
पा�यासारखी पातळ, पाणी व चोथा �वत� अशी िपवळी शी होते �याला 'अव�थात�रत' शौच �हणतात.ं ं

  बाळ �यवि�थत लघवी करत असेल व �याच ेवजन �यवि�थत वाढत असेल तर �याने िकतीही वेळा शौचास केली तरी चालते. �याला 

जलाब �हणत नाहीत.ु

�� १०)  डॉ�टर मा�या बाळाला पोटात खप गॅसेस होतात, बाळ आळे िपळे देते, मा�या दधात काही �ॉ�लेम तर नसेल ना ?ू ु

उ�र-  बह�तेक सव�च �तनपान करणाऱया बाळाना गॅस होतो �यासाठी आपण दध पाज�यावर नीट ढेकर  काढण,े  बाळाला आप�या माडीवर ं ंू
पालथे ठेवण,े उभ ेभरण ेअसे सोपे उपाय क� शकतो. वै�क�य स��याने काही औषध ेपण दऊे शकतो. परत  'आई�या खा�यामळे बाळाला �ास ं ु ु

होत असेल' असा समज मा� चक�चा आह.े आई�या दधाने कधीही अपचन होत नाही. सायकाळ�या वेळी बह�ताश बाळ गॅस�या त�ारीमळे ु ं ं ुु
रडतात �याला 'इि�हिनग कोिलक 'असे �हणतात. डॉ�टरा�या स��याने मरडा कमी कर�याच ेऔषध िदले तर, पोटदखी व पया�याने �यामळे ं ं ु ुु
उ�वणारे रडण ेथाबवता येते .ं

�� ११)  नवजात बालकाला मध ,साखर पाणी, गाईचे दध ,उगाळन सोने इ�यादी दे�यात काय धोका आहे ?ूू

उ�र-  आईच ेदध पाज�यापव� अशा �कारचा आहार िदला तर तो बाळाला व आईला दोघानाही धो�याचा ठ� शकतो. आधीच पोट भरले ू ंू
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असेल तर बाळाला आईकडन 'बह�गणी चीक' िमळत नाही. तसेच बाहरे ील आहार िनज�तक नसेल तर बाळाला जत स�मण होते . बाहरे ील दध ू ु ू ं ू ं ू
बाटलीने पाजले तर आईच े�तन चोख�यास बाळ कटाळा करते व �तनपान यश�वी होत नाही .ज�मानतर बाळ अितशय सतक�  असते �यामळेच ं ं ु

�सतीनतर अ�या� तासा�या आत बाळाला �तनपानासाठी आईने घतेले पािहजे.ू ं

�� १२)  अप�या िदवसा�या बाळाना आईचे दध �ावे का आिण ते कसे �ावे ?ु ं ं ू

उ�र- अप�या िदवसा�या बाळाला (�ीम�ॅयअर ) �या�या आईच ेदध िदले तर खप फायदशेीर ठरते .लवकर �सती झाले�या आई�या दधात ु ं ु ू ूू ु
�िथनाच ेव �ाराच े�माण जा�त असते . उपय� पोषक ��य अप�या िदवसा�या बाळाचा शारी�रक वाढीला उपय� असतातच, पण ती पच�यासही ं ं ु ु ं ु

सोपी असतात . आई�या दधात रोग�ितबधक घटक अस�यामळे जतससगा�चा धोकाही कमी होतो.आईच ेदध िनज�तक अशा भाडय़ाम�ये सव� ं ु ं ू ं ु ं ंु ू
�व�छता आिण खबरदारी घऊेन काढले जाते व अितद�ता िवभागात पोहचिवले जाते . अगदी कि�म �ासो�ास दणेा�या य�ावरील बाळालाही ृ ं
निलकेतन आईच ेदध यो�य �माणात पाजले जाते.ू ू

�� १३) आईला ताप आला िकवा सद� खोकला झाला तर ितने बाळाला पाजणे िकतपत यो�य असते ?आई�या आजारामळे ं ु

बाळावर द�प�रणाम होतो का ?ु

उ�र- आईला झाले�या िकरकोळ आजाराचा काहीही द�प�रणाम ित�या दधावर होत नाही. ितने दध पाजत रािहले पािहजे.ु ु ू

  आईच ेदध ह ेित�या बाळासाठी सव��म आहार आह ेयापासन श�यतो बाळाला विचत ठेव नये. आई कठले औषध घते आह ेते ू ं ू ुू
डॉ�टराना सागन �या�या माग�दशन� ाखालीच दध पाजावे क� नाही ते ठरवावे. सव�सामा�यपण ेसा�या आजाराम�ये आईच ेदध बद क� नये. परत ं ं ू ं ं ं ं ुू ू
आईला कॅ�सर झाला असेल व ती कॅ�सरसाठी औषध घते असेल तर मा� ित�या बाळाला ितच ेदध पाज नये.ूू

�� १४)  नोकरी करणा�या ि�यानी �तनपान कसे करावे ?ं

उ�र-  नोकरी करणा�या ि�यानी श�य असेल तर �सतीनतरच ेसहा मिहने ह�काची रजा �यावी. परत काही कारणामळे ह ेश�य नसेल तर आपले ं ू ं ं ु ं ु

दध काढन �व�छ व िनज�तक भाडयात ठेवावे आिण ते पाजावे.ू ू ं ्ू

  ह ेदध सहा ते आठ तास न तापवता चागले राहाते. कामावर जा�यापव� बाळाला सवय लागावी �हणन बाहरेच ेदध पाजले जाते ह ेपणप� ण ें ू ू ूू ू
चक�च ेआह.ेु

�� १५) िक�येक वेळा आईला दध कमी येत असते पण ितची �तनपान कर�याची मनापासन इ�छा असते अशावेळी ितचे दध ूू ू
वाढ�यासाठी काय करावे?

उ�र-  काही �सगी अनेकिवध कारणानी आईच ेदध कमी होते .आईच ेदध कमी झाले असेल तर यािवषयी डॉ�टराकडन िनराकरण क�न �यावे. ं ं ं ूू ू
सवा�त मह�वाच े�हणजे आईचा आ�मिव�ास वाढवण ेआव�यक असते. आईने बाळाला वारवार अगावर पाजण ेज�रीच ेअसते. कठलाही ताण न ं ं ु

घतेा, आनदी राह�न शातपण ेअगावर पाजावे. सकस, चौरस आहार �यावा. काही अ�नघटक (मथेीच े दाण,े अहळीव, िडक, शतावरी) दध ं ं ं ं ू
वाढिव�यास मदत करतात. मनाची ताणिवरिहत अव�था मह�वाची असते. बाळाला आई�या कशीत झोपवावे, िदवसातन आठ ते दहा वेळा ु ू

अगावर पाजावे या सव� गो��मळे आईला दध येऊ लागते.ं ु ू
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नािशक शहरातील को�हीड ��णालये

१.  वो�हाट� हॉि�पटल   

२.  स�ा�ी हॉि�पटल

३.  लाईफ केअर हॉि�पटल

४.  व�तड हॉि�पटलुं

५.  इ एस आय एस / 

  सशीला हॉि�पटलु

६.  सायखेडकर हॉि�पटल

७.  पायोिनयर हॉि�पटल

८.  रेडीए�ट हॉि�पटल

९.  सदश�न हॉि�पटलु

१०. शता�दी हॉि�पटल

११. �ी पचवटी हॉि�पटलं

१२. �य प�रि�त हॉि�पटलू

१३. लोकमा�य हॉि�पटल

१४. पनेॅिशया जॉई�ट हॉि�पटल

१५. अॅपे�स वेलनेस हॉि�पटल

१६. िस�स िस�मा हॉि�पटल

१७. �ी ग�जी हॉि�पटलु

१८. सया� हॉि�पटलू

१९. आयष हॉि�पटलु

२०. िसि�िवनायक हॉि�पटल

२१. अपोलो हॉि�पटल

२२. अशोका हॉि�पटल

२३. वेलकेअर हॉि�पटल

२४. राजेबहादर हॉि�पटलु

२५. मॅ�नम हॉि�पटल

२६. गागड� हॉि�पटलं ु

२७. मोतीवाला नशॅनल 

  होिमओपथॅी कॉलेज

२८. िद�य�योत हॉि�पटल

२९. जपीटर हॉि�पटलु

३०. एच सी जी मानवता

३१. �ी साईबाबा हॉि�पटल

३२.  रामालयम हॉि�पटल
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