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संवाद भारती
ववशेष

नेमक्यावेळी इलाज होत नाहीत. र्ीहायड्रेशन अथाड त
शरीरातील पाणी जलद कमी होत जाते व वेळीच
वैद्यकीय उपचार के ले गेले नाहीत, दल
ु ड क्ष झाले, तर
अक्षरशः मुले दगावण्याचीही शक्यता असते.

“आला पावसाळा,
आरोग्य सांभाळा ”

अगदी प्रौढ माणसांनासुद्धा कॉलरा,
अदतसार, मलेररया, स्वाईन फ्लुचे आजार होऊन प्रकृ ती
गंभीर बनते. म्हणून पावसाळा आला की, अनेकांचे
आरोग्य दबघर्ते. अगदी पैलवान असला तरी आजाराने
आर्वा होतो. आपले आरोग्य तंदरुु स्त ठेवणे शक्य
दततके आपल्याच हाती असते. अभक्ष्य भक्षण करणे,
अदत दतखट, तेलकट खाणे, अदत खाणे यामुळे व मद्य
सेवनाचा अदतरेक, धम्रु पान, गटु खा खाणे, तंबाखू चघळणे
यामुळे आपली प्रकृ ती जलद ढासळते व आपण अनेक
रोगांचे दशकार बनतो.



पावसाळा आला, आरोग्य
सांभाळा असे म्हटले जाते. पावसाळी
व्याधी, आजारपण अन् साथीची लागण हे
आता नेहमीचेच झाले आहेत. डेंग्यू,
मलेररया, स्वाईन फ्लु, हहंवताप, पडसे,
कांहजण्या वगैरचे े आजार शहरात व
ग्रामीण भागातसद्ध
ु ा आढळू न येतात.
डासांची पैदास पावसाळ्यात भरपूर
प्रमाणात होत असल्याने मलेररयाचा ताप
अनेकांना आजारी करून टाकतो. डेंग्यू
डासांपासनू होत असल्याने हा डेंग्यू कधी
कधी जीवघेणा ठरतो. शहरात डेंग्यू
तापाने अनेक माणसे दगावतात. म्हणून
या आजाराचे योग्यवेळी हनदान आवश्यक
आहे. अनेक शहरांत मागे स्वाईन फ्लूची
लागण होऊन अनेकांना आपला प्राण
गमवावा लागला. पण
ु े, मबुं ई, हदल्ली वगैरे
शहरांत डेंग्यू व स्वाईन फ्लूच्या साथी
हमखास पावसाळ्यातच येत असतात.

मागे ‘बर्ड फ्लू’ नावाची एक साथ आली
होती. या फ्लूचा व्हायरससुद्धा जीवघेणा व अनेक माणसे
या आजारातपण दगावायची. म्हणनू पावसाच्या ददवसात
वैयक्तीक अन् पररसराची स्वच्छता पण अत्यंत
आवश्यक. घाण, कचरा, दचखल व पाणी तुंबून ठेवणारी
गटारे यामुळे अशा जीवघेण्या आजारांची लागण जलद
होत असते. शहरात उघर्ी गटारे, दचखल, घाण यांचे
साम्राज्य असते. अनेक दठकाणी घाण पाणी तुंबून राहते
व जीवघेण्या जंतूंची, र्ासांची पैदास मोठ् या प्रमाणात
होते. टायफॉईर्, कॉलरा तापाच्या साथीपण शहरात
पावसाळी ददवसांत येत असतात. त्यांचा उद्भव
प्रामख्ु याने घाण व पाणी तंबु ल्यामळ
ु े होत असतो. म्हणनू
आपला पररसर अदतस्वच्छ व साफ ठेवणे अगत्याचे
आहे.
तंदरुु स्त आरोग्यासाठी काही पथ्ये
काटेकोरपणे पाळावी लागतात व पावसाला आपण दोष
देऊ शकत नाही. आपणच दनमाड ण के लेला कचरा, घाण,
सांर्णारे पाणी यांनाच दोष द्यावे लागेल. पण ऐकतो
कोण? जो तो स्वतःपुरते पाहतो. पावसाळी आजार
म्हणजे सदी, पर्से व ताप. लहान मुलांना तर या सदी
तापाची लागण जलद होत असते. त्यांची पचनसंस्था
नाजूक असल्याने कोणत्याही आजाराची – अथाड त ताप,
खोकला, कांदजण्या, गोवर, अदतसार यांची बाधा हटकून
होते. त्यावर वेळीच र्ॉक्टरी इलाज व्हायला हवेत.
अदतसाराने (र्ायररया) अनेक मुले दगावतात. कारण

आरोग्यम् धन संपदा असे साथड पणे म्हटले
जाते. कारण अलोट पैसा, धन असले म्हणनू वाया गेलेले
आरोग्य पुन्हा संपादन करता येत नाही. आरोग्य
सांभाळण्यात आपण दकती काटेकोर असतो यावर सारे
दनभड र आहे. ककडरोग, अदतरक्तदाब, मधुमेह, हृदयरोग
यामुळे आज असंख्य माणसे दगावतात. या रोगांच्या
आदण आजाराच्या मुळाशी आपली अत्याधुदनक
जीवनशैली व व्यसने कारणीभूत आहेत. फास्ट फूर् व
तणावपूणड जीवन यामळ
ु े अनेकांना हृदयाचे आजार,
मधुमेह, उच्च रक्तदाब यांसारख्या आजारांची दशकार
व्हावे लागते. माणसाच्या आज गरजा वाढत आहेत. पण
त्या वाढवून घेतलेल्या आहेत. भोगवाद, चंगळवाद यांची
कास धरल्यामुळे अनेकांना अकाली प्रौढत्व,
धनसंपत्तीची हाव सारखी वाढत आहे. पवू ीची पारंपररक,
साधीसुधी जीवनशैली नाहीशी होऊन आज चैनी,
दवलासी जीवनाकर्े माणसे वळत आहेत. त्यासाठी
भक्कम पैसा हवा. या शयड तीमध्ये माणूस आपले आरोग्य
गमावून बसला आहे. कष्ट, श्रम यांचा दवसर पर्ला आहे.
शेती, बागायती करणे आज कु णालाच आवर्त नाही.
अशाने आरोग्याची दैना झालेली आहे. आपण आपले
आरोग्य सांभाळायला हवे. कारण शरीर व हे आरोग्य
आपल्याला दनसगाड ची देण आहे. त्याचे आपण योग्य
जतन व रक्षण करायला हवे. परंतु शेवटी मृत्यू कु णालाच
चुकत नाही. पण म्हणून मरण जवळ का आणायचे?
आरोग्य हेच आपले धन मानून आपण त्याचे
रक्षण करणे हे आपले कतड व्य आहे. आपल्या आरोग्याची
हेळसांर् आयुष्याच्या उत्तराधाड त खूप तापदायक ठरू
शकते. त्यामुळे आपणच आपल्या आरोग्याची, प्रकृ तीची
काळजी घेतली पादहजे. पावसाळ्याच्या ददवसांत तर
अदधकच काळजी घेतली पादहजे. तरच आपले जीवन
सख
ु मय होईल.
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