
GMC नागपूर मधून MBBS झाल्यानंतर सुरजने एक वषष गाड्चीरोलीमधील अददवासी भागात सचषच्या दिरत्या अरोग्य 

पथकामध्ये वदै्यकीय ऄदधकारी म्हणून काम केले. त्याचा हा प्रवास त्याच्याच शब्दात... 

माय दनमाषण स्टोरी - डॉ. सरुज म्हस्के 



 मी राहणार चंद्रपरूचा. मी संयकु्त कुटंुबात वाढलो. 

भरीव सामादजक कायाषत कुटंुब नसलं तरी अजोबा ह ेगांधी 

दवचारांनी जगणारे होते. अपल्यासदु्धा कुटंुबाच समाजासाठी 

काही दणे ं लागतो, अजोबांसोबत या गोष्टीची चचाष 

व्हायची. ग्रामीण भागातील वदै्यकीय वास्तव ह े ऄनभुवाने 

माहीत होतं. न परवडणारी वदै्यकीय व्यवस्था शहरात राहून 

अम्हीही ऄनभुवत होतोच. ही परीदस्थती बदलावी म्हणनू, 

मी डॉक्टर होवनू गावात दवाखाना सरुु करावा ह ेस्वप्न मला 

दाखवणारे व ते स्वप्न दृढ करणारे माझ े अजोबाच. त्यांनी 

मला सांदगतलं, ‚तलुा ज ेकरायचं अह ेत्यासाठी तलुा स्वतः 

दिराव ं लागेल, चार लोकांना जावनू भटेाव ं लागले. तुला 

तझुा गरुु दमळवावा लागेल‛, अदण ही गोष्ट लक्षात ठेवनू मी 

पढुचे मागषक्रमण करत राहीलो व राहतोय. 

 मला ग्रामीण भागात वदै्यकीय सदुवधा द्यायची, 

त्यासाठीच्या कौशल्य दवकासाची पदहली पायरी म्हणनू 

आटंनषदशप पणूष झाल्यावर ‘सचष’ संस्थेत अददवासी भागात 

चालणाऱ्या दिरत्या वदै्यकीय पथकाचा अरोग्य ऄदधकारी 

म्हणनू काम पाहण्यास सरुवात केली. 

 अददवासी अरोग्य दवभागात चालणारा हा दिरता 

दवाखाना हा ‘राष्ट्रीय अरोग्य दमशन’ महाराष्ट्र शासन व 

‘सचष’ यांच्या संयकु्त रीतीने चालणारा कायषक्रम अह.े 

दिरत्या अरोग्य पथकाच्या टीममध्ये अरोग्य 

ऄदधकाऱ्याच्या व्यदतररक्त, औषधी तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा 

तंत्रज्ञ, दोन अरोग्य सेदवका अदण दोन वाहनचालक ऄशी 

एकूण सात जणांची टीम अह.े या कायषक्रमांतगषत एकूण 

१२,५०० लोकसंख्या ऄसलेल्या ४८ अददवासी गावांच्या 

अरोग्य भटेींची जवाबदारी अह.े ज्या ऄतंगषत प्राथदमक 

सेवा, संदभष सेवा, प्रसतूीपवूष व प्रसतुीपश्चात बालसंगोपन, 

साथीचे रोग दनयंत्रण कायषक्रम, कुटंुबदनयोजन समपुदशेन, 

राष्ट्रीय अरोग्य कायषक्रमांची ऄमंलबजावणी ज्यात राष्टीय 

मलेररया प्रदतबंध कायषक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग दनमुषलन 

कायषक्रम, आत्यादी सेवा दणे्यात येतात व प्रमखु कायषक्रम 

राबदवण्यात येतात. साधारणतः ददवसाला दोन गावाला 

दवाखाना भटे दतेो. ह्या सोबतच अददवासी दवभागातील 

सहा ऄश्रमशाळांची अरोग्य तपासणी व ‘सचष’ संस्थेतिे 

घणे्यात येणाऱ्या वादषषक खेळांमधील अरोग्य तपासणी 

दशबीर घणे्यात येतात. तज्ञ सल्ल्याची अवश्यकता 

ऄसलेल्या रुग्णांना रेिर केले जाते. 

 दिरत्या अरोग्य पथकाच्या जबाबदारीमध्ये डॉक्टर 

म्हणनू काम पाहतांना सोबतच टीमचे दनयोजन, त्यांच्या 

ऄडचणी समजनू दनवारण करण,े शासकीय मीदटंगला जाण,े 

वगरेै. ‘सचष’दन ददलेल्या या संधीतनू मी अददवासी 

समाजाची सेवा तर करूच शकलो मात्र धानोरा तालकु्यातील 

अददवासी लोकांनी व ‘सचष’संस्थेने या दरम्यान माझ ेभरपरू 

दशक्षण केले, ज ेमहदवद्यालयीन दशक्षणापेक्षा ऄदधकच होय.  

 

घडलेल्या महत्वाच्या घटना : 

१) मलेररयाची साथ : गडदचरोलीला मलेररया 

मोठ्याप्रमाणात होतो. साधारण ऑगस्टच्या दसुऱ्या 

अठवड्यात मलेररयाच्या केसेस भरपरू प्रमाणात अददवासी 

गावांमधनू येव ूलागल्या. टवटेोला व गठांनेली ह्या गावांमध्ये 

सवाषदधक केसेस होत्या. महावाडा ह्या गावी १० वषाषच्या 

मलुीचा मतृ्य ू झाला होता व रेखाटोला ह्या गावच्या एका 

महीलेचा मतृ्य ू हा मलेररयाचा म्हणनू संशदयत होता. ऄशा 

पररदस्थतीत ४८ गावांवर लक्ष ठेवनू मलेररया दनयंत्रण 

करायचं होत. ह ेटीम वकष  होत. ऄशा साथीच्या वळेेला कमी 

वळेात योग्य दनयोजन, सटु्टीचा ददवस व कामाची वेळ सोडून 

करण े दकती महत्वाचे अह े व अपल्या कायषक्षेत्रात एकही 

मतृ्य ूहोउ नये म्हणनू कसे कायषरत राहाव ेह्यासाठीच भरीव 

ऄनभुव होता. ह्या दरम्यान एका महीन्याच्या कालावधीत 

१८२ मलेररयाच्या रुग्णांचा ईपचार करण्यात अला.    

 

२) मखु्य कायषकारी ऄदधकारी यांच्या सोबतची मीदटंग- 

दिरते अरोग्य पथक हा शासनासोबतचा कायषक्रम ऄसल्याने 

दरवषी वादषषक अढावा घेवनू पढुील वषी संस्थेला ह्या 

कायषक्रमासाठी ऄनदुान द्यायचे की नाही ह ेठरवते, त्याची ही 

मीदटंग होती. अमच्या पथकाला ग्रेड ‘ब’ दमळालेला. 

त्यावरून दजल्ह्याच्या मखु्य कायषकारी ऄदधकारी यांनी प्रश्न 



ईपदस्थतीत केला, ‘मागषददशषकेमध्ये ऄसल्याप्रमाण े तमुचे 

ददवसाला १५० रुग्ण का होत नाही?’ अमचे ७५ रुग्ण बसत 

होते. यावर मी ईत्तर ददले, की ‘अददवासी गावांची तेवढी 

लोकसंख्या नाही व दोन गाव एका ददवशी ऄसतात.’ 

त्यावरचे त्यांचे ईलट प्रश्न व प्रतीदक्रया कमालीच्या 

त्रासदायक होत्या. यावर लेखी ईत्तर मादगतले. ह्यावरून 

समजतं की शासकीय कायषक्रम दकती अकड्यांवर ऄसतो.  

 

अददवासी लोकांसोबत काम करताना कळलेल्या काही 

महत्वाच्या गोष्टी : 

लोकांना समजावलं तर कळत समजावणारा 

सांगणारा पाहीज.े धानोरा तालकु्यातील अददवासींनी 

ह्यापवूीच ‘पेसा कायदा’ व ‘वन हक्क कायदा’ दमळवनू 

संपणूष दशेाला दाखवनू ददलेला अह.े त्यांना ईपकाराची 

नाही तर सोबतीची गरज अह.े त्यांना येवनू जळुणारा प्रत्येक 

हात महत्वाचा राहील. तमु्ही अदर कराल तर ते दपुटीने 

अदर करतील. त्यामळेु त्यांना अददम म्हणनू दहणवण्यापेक्षा 

त्यांना समजनू घणे ेमहत्वाचे अह.े  

ऄत्यंत मायाळू, प्रेमळ, ऄदबशीर, शांत वतृ्तीची, 

जगण्यात कलात्मकता ऄसलेली, सांदघक भावना जपणारी, 

मोकळ्या वतृ्तीची माणसं अहते ही. सचष अदण ही माणसं 

दोघहेी एकमकेांकडे समत्व दृष्टीने पाहतात ही यातली 

खादसयत. दवाखाना झाल्यावर गावातच जेवणाची व्यवस्था 

ऄसते, त्यांचे अदरादतथ्य कमालीचे वाटते. ह्य समाजातील 

ऄनेक प्रथा स्ततु्य अहते. मलुामलुींमधील संबंध ह े

मोकळ्या वतृ्तीचे अह.े मलुींना मलुगा दनवडायचा ऄदधकार 

अह ेव ह ेसमाज मान्य अह.े अददवासी लोकांची लग्नाची 

पद्धत ही सामहुीक अह.े हातदमळवणी म्हणनू सवष लोक 

लग्नघरच्या व्यक्तीला जमेल तशी पैश्याची, ऄनाजाची, व 

सामानाची मदत करतात. लग्नाअधी मलुगी गभाषर 

राहील्यावर जर मलुाने दकंवा कुटंुबीयांनी दतला स्वीकारले 

नाही तर दडं बसदवण्याची व्यवस्था समाजाने केली अह.े 

ऄश्या दकतीतरी गोष्टी ऄसतील. पण ह्या सोबतच 

अददवासी समाजात दारूच व्यसन प्रचंड अह.े लग्न 

झालेली मलंु ऄतीव प्रमाणात दारू सेवन करतात. अजही 

पारंपाररक वदै ू पद्धतीवर त्यांचा दवश्वास अह,े ह े हरैाण 

करणारे अह.े अददवासींच्या मोकळ्या व मनदमळाव ू

स्वभावाचा गरैअददवासींकडून गरैिायदा घतेला जातो व ते 

ऄनेक ऄन्यायाला बळी पडतात ह ेऄनेकदा ददसनू येतं.  

 

अढळलेले महत्वाचे अरोग्याचे प्रश्न : 

१) मानदसक अरोग्याचा प्रश्न: एकूण ४८ गावांमध्ये 

मानदसक अजाराचे एकूण १० रुग्ण रोजच्या अरोग्य 

तपासणीत अम्हाला अढळले. अकडा हा त्याहून ऄदधक 

अह.े दजल्ह्यात सध्यादस्थतीत केवळ १ मानदसक रोग तज्ञ 

अह.े हा प्रश्न अपण कसा सोडवणार अहोत?  

 एक दनरीक्षण: धानोरा तालुक्यातील कुपानेर ह्या 

साधारण १४० लोकवस्तीच्या गावात ‘दस्कझोफे्रदनया’च े

तीन रुग्ण एकाच कुटंुबात अहते. त्यापैकी दोघ पतीपत्नी 

अहते व एक भाउ अह.े त्याच कुटंुबातल्या त्यांच्या 

वदडलांचा मतृ्य ू त्यामळेु झालाय. ऄश्या परीदस्थतत प्रश्न 

पडतो. ह्यांना ईपचार दमळाला नाही तर यांवर ऄवलंबून 

ऄसलेल्या परीवाराचे काय? ह्याच गावात ह्या दतन रुग्णा 

व्यदतररक्त दोन रुग्ण मानदसक अजाराने दपडीत अहते. 

त्यामळेु मानदसक अजाराचे रुग्ण ह े केवळ शहरात नसनू 

ग्रामीण अददवासी भागातसुद्धा अहते. हा प्रश्न दकती 

महत्वाचा अह ेह ेसमज ूशकते.  

२) डोळ्यांचे अजार : शासनाचा ऄधंत्व दनवारणाचा 

कायषक्रम ऄसला तरी दकंवा दजल्हा स्थानावर दोन ते तीन 

खाजगी नेत्रतज्ञ ऄसले तरी अददवासी गावाचं दजल्ह्यापासनू 

ऄतंर ह े िार लांब ऄसल्याने, मोती दबंदचूा त्रास ऄसणारे 

वयस्क रुग्ण ह े सेवपेासनू वदंचत राहतात. सदुवधा ऄसतांना 

हा प्रश्न पडून राहतो ? 

३) दियांचे अजार : दिया त्यांच्या अजारादवषयी वाच्यता 

करतात. जमेल तेवढा ईपचार करायचा मी प्रयत्न करतो. 

मात्र परुुष ऄसल्याने मला दिल्डवर त्याचं तपासणी करण 

जमत नाही. सचष दवाखाना ऄसला अदण दजल्ह्याला 

सदुवधा ऄसली तरी, ऄतंर हा मदु्दा राहतोच.  



४) दातांचे अजार : लहान मलेु, दिया, म्हाताऱ्या दिया ह्या 

परुुषांप्रमाणचे ऄतीव तंबाख ू सेवन करतात, कुणाचेही दात 

पाहीले तर ह ेलाल काळे ददसतील. नागपरू सारख्या शहरात 

दकलोमीटरला दहा दातांचे डॉक्टर ददसतील. आथे हा प्रश्न न 

सोडवलेला राहतो?  

 

पढुील प्रवास हा ठरलेल्या ध्येयाच्या ददशनेे सरूु 

राहील. चंद्रपरू दजल्ह्यातील ग्रामीण भागात मला वदै्यकीय 

सेवा सरुु करायची अह.े चंद्रपरूचा प्रदषुणाचा प्रश्न मोठा 

अह ेह ेअपण सवष जाणतो. प्रदषूणाचा मानवी अरोग्यावर 

होणाऱ्या पररणामांचा ऄभ्यास करून त्यासाठी काम 

करण्याचा माझा पढुचा मानस अह.े त्यासाठी लागणारं 

कौशल्य ज्ञान दमळवण्यासाठी प्रयत्न सरुु अहते. यावषीचं 

ध्येय ७० ते ८० टक्के मी पूणष करू शकलो. पढुील वषी 

प्रसतूी व त्यातील ऄडचणींना मला न्याय दतेा यावा म्हणनू 

त्यात कौशल्य दमळवाव ेऄसे वाटते म्हणनू ते दशकण्यासाठी 

व माझ्या कामातनू सेवा दणे्यासाठी मी, जानेवारीपासनू 

छत्तीसगड येथील दल्लीराजहरा दस्थत ‘शहीद रुग्णालय’ येथे 

अरोग्य ऄदधकारी म्हणनू रुज ूहोतोय. 

 

पडलेले काही महत्वाचे प्रश्न :  

१) ह े २१ शतक अहते डीजीटल आदंडयासाठी प्रयत्न 

चाललेत, मरेो साठी प्रयत्न चाललेत अदण भारतात 

अददवासी गावांमध्ये पणूषवळे डॉक्टरईपलब्ध होउ शकत 

नाही ऄसे का? 

२) कायषक्रमासाठीच्या मागषददशषका ठरतात, मात्र ती त्या 

दठकानाला ऄनरुूप नसते ऄसे का? ईदा. मला जी गाडी 

वापरायला ददली अह,े ती ऄनेक गावात जातच नाही.  

३) तज्ञ सदुवधा ही गडदचरोली सारख्या दजल्ह्याच्या दठकाणी 

तरुळक ईपलब्ध अह.े तेव्हा नागपरू, चंद्रपरू ह े ऄतंर 

परवडणार नाही. ह्याला जबाबदार कोण?  

४) ही पररदस्थती व त्यामळेु बनलेली मत व अददवासी 

लोकांच्या भावना शहरात अल्यावर दमत्रांना पटत नाही. 

अददम ठरवनू मोकळे होतात, ह ेऄसे का?   

५) मी महीन्यातून एकदा अददवासी गावात जातो. ईवषररत 

एकोणतीस ददवसाचं काय? वळे सांगनू अजारी पडणार 

अह ेका माणसू?   

६) रुग्ण दकती लांबनू अलाय ह े सेवाथष ऄसलेल्या व तसे 

म्हणणाऱ्या ऄनेक रुग्णालयातील कायषरत मंडळीना कळत 

नसाव ेका? 

७) राष्ट्रीय महामागष ऄसलेल्या गडदचरोली धानोरा मागाषवर 

तळ्याएवढे खड्डे अहते ज्यातनू गाडी जाण ंऄवघड अह.े 

तेव्हा मोठमोठ्या रस्त्याच्या योजना ह्या याभागासाठी नाहीत 

का ऄसा सवाल राहतो? 

८) ज्या गट्टा अश्रमशाळामधे अम्ही अरोग्य तपासणी 

करतो, दतथं दवज्ञानाचे चाळीस दवद्याथी अहते मात्र दवज्ञान 

दवषयाचा एकपण प्राध्यापक नाही. अइ वदडलांना दशक्षण 

महत्वाच एवढ कळत म्हणनू शाळेत पाठवतात मात्र वगाषत 

दशकवतात का नाही माहीत नाही अदण ऄशा ह्या पोरांच ं

पढुचं भदवष्ट्य काय हा सवाल राहतो? 

९) ऄनदुादनत ऄसलेल्या या शाळामध्ये मलुांना झोपायला 

पलंग नाही की थंडीत ऄघंोळीला गरम पाणी नाही. 

ऄनदुादनत ऄसनू ही दनैा का? ऄसे ऄनेक प्रश्न अहते.  

 

यावषीचा अरोग्य तपासणीचा तपशील खालीलप्रमाण े  

एकूण रुग्णभटेी: २०,४४० (ऑक्टो. १६ ते ऑक्टो. १७)  

प्रमखु अजारांचा तपशील : मलेररया, पाठ कंबरदखुी, 

त्वचेचे दवकार, ईच्च रक्तदाब, श्वसनदवकार, रक्तक्षय 



  

अजार बाल रुग्ण भटेी  परुुष (एकूण रुग्ण 

भटेी) 

दिया (एकूण रुग्ण भटेी)  एकूण रुग्ण भटेी (२०,४४०) 

मलेररया ९३ १०९ १२४ ३२६ 

पाठ कंबरदखुी ६१ १५९३ २६५५ ४३०९ 

त्वचेचे दवकार ८६७ ६७३ ५९८ २१३८ 

रक्तक्षय ५६ ६६ ११३९ १२६१ 

ईच्चरक्तदाब ० ७९२ १७७४ २५६६ 

श्वसनदवकार १३९८ ६१५ ६३० २६४३ 

मधमुहे २ १२० ९५ २१७ 

हगवण २०५ ४४ ४७ २९६ 

अकडी ३१ १०२ ७४ २०७ 

आतर       ६४७७ 



दनमाषण प्रदक्रयेचा मला कसा ईपयोग झाला? 

 सवाषत महत्वाचं म्हणज े ऄसा दवचार करणारा मी 

एकटा नाहीये, तर माझ्यासारखा दवचार करणारे ऄनेक 

अहते. दनमाषण दशदबरात भारतातील, महाराष्ट्रातील व 

सोबतच जगभरातील वदै्यकीय व्यवस्थेचं दचत्र, वदै्यकीय 

व्यवसायचं सावषजदनक, खाजगी व्यवस्थेतील कट प्रकार, 

खाजगी व्यवसाय करून ह्या गोष्टी टाळणाऱ्या माणसांच्या 

मलुाखती, जनेेररक औषध त्यातील समज–गरैसमज 

याबाबत मागषदशषन व चचाष झाल्या. सावषजदनक अरोग्य ह्या 

नव्यानं पाया पडलेल्या दवषयाच भारतासारख्या 

लोकसंखेच्या दृष्टीने मोठं व दवकसनशील ऄसणाऱ्या 

दशेाच्या दृष्टीने महत्व समजले. ह्या क्षेत्रात झालेली व 

जागदतक स्तरावर ईपयकु्त ठरलेली संशोधन अम्ही समजनू 

घतेले. 

 ही झाली तांदत्रक माहीती मात्र ह्या माहीतीचा 

ईपयोग करत, डोळसपण े मी माझ्या स्वभावानुरूप कुठला 

मागष दनवडावा ह े कळाले. दनणषय घेत पढुील जगण्याला 

लागणारं वळेापत्रक अखण्याची प्रदक्रया दखेील दशकलो. 

वषषभराचा, पाच वषाषचा व दहा वषाषचा ध्येयांचा अराखडा 

बनवला. सवषच गोष्टी या अखीव रेखीव वेळापत्रकानसुार 

होत ऄसतात ऄसे नाही मात्र ऐशंी टक्के गोष्टी होतात. एकदा 

वळेापत्रक ठरले तर िार काळजी राहत नाही. सामादजक 

के्षत्रात दवचारपवूषक काम करणार ऄसलो म्हणनू घरावर 

तळुशीपत्र ठेवाव े ऄसे नाही. ईदचत दववकेपणूष अदथषक 

दनयोजनातनू स्वतःची, अइवदडलांची व भदवष्ट्यात 

वाढणाऱ्या कुटंुबाची ऄडचण होणार नाही याकररता 

अदथषक दनयोजन कसे करू ह ेपण समजले.  

 ‘सचष’मधील ‘मा दतेंश्वरी’ दवाखान्यात होणाऱ्या 

शल्य दचदकत्सा दशबीर, पाठ कंबरदखुीचे दशबीर, मानदसक 

अरोग्याचे दशबीर व अददवासी यवुा खेळ. आत्यादी 

ईपक्रमात स्वयंसेवक म्हणनू मी काम केलं. याखरेीज एकदा 

माझ्या एक महीन्याच्या वास्तव्यात मला ‘सचष’ 

दवाखान्यातील बाह्यरुग्ण दवभागात डॉ. योगेश दादासोबत 

बसतांना ग्रामीण व अददवासी भागातील रुग्ण काय अजार 

घवेनू येतात? त्यांचे प्रश्न कसे ऄसतात अदण ते कसे 

सोडवले जातात? ह े समजायला मदत होत होती. त्यामळेु 

माझ ंज ेस्वप्न होतं, की मला ग्रामीण भागात वदै्यकीय सेवा 

द्यायची अह े त्याचा हा समज सराव होत होता. कसे 

वागाव?े कसे बोलाव?े काय दवचाराव?े यासोबतच काय 

दवचारू नये? काय बोल ूनये? याची तालीम सरुु झाली होती. 

त्यामळेु अपल्या घरी कुणी डॉक्टर नाही ह्याचं कधीतरी 

वाटणारं वषैम्य दरू झालं. अपल्या घरचच ऄसल्यासारखं 

मी वावरू लागलो अदण ‘सचष’ने पण मला संभाळल व 

सांभाळतयं.  

डॉ. सरुज म्हस्के, दनमाषण ५ 

surajrmhaske@gmail.com 


