mHEALTH: माझा टेलिफोलिक प्रवास
तो दिवस मला चाांगलाच आठवतो. साधारणपणे ९४-९५ चा काळ असावा. मी शाळेतून आलो तेंव्हा आमच्या
अपार्टमेंर्मध्ये एखाद्या सणात शोभावे असे उत्साहाचे वातावरण होते . शाळे ला सुट्टी नसल्याने आज कोणत्याही धमाटचा वा
पथां ाचा सण नाही हे लक्षात यायला मला मळ
ु ीच वेळ लागला नाही. अपार्टमेंर्मध्ये पसरलेल्या आमच्या नेर्वकट द्वारे मला कळले
की landline फोनची िोन वर्ाांची अनेक जणाांची प्रतीक्षा आज सांपली. सांपणू ट अपार्टमेंर्मध्ये BSNL च्या कृ पादृष्टीचा घनु वर्टला
होता आदण आजचा सोदनयाचा दिनु अवतरला होता. एखाद्या ऋर्ीला दहमालयातील जगां लात पक्षयाांचा दकलदिलार् ऐकून
आनिां व्हावा, तसा आनिां आम्हाला फोनची ररांग ऐकून होऊ लागला. मात्र पैशातल्या पत्रावरून रूपयातल्या फोनवर आमची
गाडी आल्यामुळे अधूनमधून आदथटक व त्यामुळे मानदसक ताणतणाव दनमाटण होऊ लागला. “असू िेत. पैसे काही वर येणार
नाहीयेत तमु च्यािरोिर. आदण तसेही २५ हजार व लनु ा माझ्या िािाांनीच दिले आहेत म्हर्ल.ां ” अशी स्फोर्क दवधाने हमखास
ऐकू येऊ लागली. पण हळुहळू फोन हा आमच्या आयष्ु याचा अदवभाज्य घर्क होऊन गेला. काही वर्े शातां तेत गेली असे म्हणावे
इतक्यात समोरच्या इररगेशनवाल्या पवार काकाांनी cordless फोन घेतला. खपू वेळाने शाांत झालेल्या स्वच्छ तलावात कोण्या
करांर््याने िगड र्ाकावा आदण कशीिशी महत्प्रयासाांनी खाली िसलेली माती जोरिार लार्ाांच्या रूपात उफाळून वर यावी तसे
समस्त शेजारणींच्या आपल्या नवऱ्याकडे दवनवणीवजा मागण्या सरू
ु झाल्या. cordless घेऊन चौफे र ऐर्ीत दफरणाऱ्या पवार
काकू दिसल्या की लहान मूल लॉलीपॉपकडे कसे अधाशीपणे पहात राहते तश्या अपार्टमेंर् मधल्या िायका पाहत रहायच्या.
यथावकाश त्याांच्यापैकी काहींची cordless ची मागणी पणू ट झाली तर काहींनी स्वतःमध्ये कालानसु ार अनक
ु ू लन घडवनू आणत
पेजरची मागणी पढु े के ली. वरचे (वरच्या मजल्यावरचे) कुलकणी काका ज्या िेल्र्च्या सहाय्याने ढेरी लपवत त्याच िेल्र्ला पेजर
अडकवू लागले. लवकरच पेजर हा एक स्र्ेर्स दसम्िॉल िनला. िािाांनी पेजर घेण्यासाठी मानदसक व आदथटक धैयट एकत्र के ले
एवढ्यात मोिाईल फोनची कुणकुण लागली. 'आणखी थोडा वेळ वार् पाहून डायरे क्र् मोिाईलच घेऊ' , िािाांनी सोयीस्कर
दनणटय घेतला. आई मात्र 'पेजरही गेला, मोिाईलही गेला, हाती landline रादहला' म्हणनू हळहळत होती. िरम्यान माझ्या
कुठल्याशा दमत्राच्या कोणत्याशा चुलत मामाने मोिाईल घेतला होता, त्याच्या सुरस कथा साांगून तो आम्हाला जळवत असे.
दिवाळीच्या खरे िीची जशी हौस तशी मोिाईलवरून कॉल लावण्याची हौस झाली होती. आवाज तोच यायचा, मात्र outgoing
७ रूपये दमदनर् व incoming १५ रूपये दमदनर्!
मला इलेक्रॉदनक्स इांजीदनयररांगला प्रवेश दमळाला. incoming व outgoing चे िर दहांिी दसनेमातल्या दहरॉईन्सच्या
कपड्याांपेक्षा अदधक वेगाने कमी होत होते. "आजकाल ररक्षावाल्याांकडे ही मोिाईल असतात म्हर्ल"ां असे समस्त नवरावगाटला
र्ोमणे सरू
ु झाले. मोिाईल असेल तर अवाक होऊन पाहणे ते मोिाईल नसेल तर क्षद्रु समजनू नाक मरु डणे हा प्रवास कसा झाला
ते कळलेच नाही. माझ्या मोिाईल नसणाऱ्या दमत्राांच्या सांख्येला मोिाईल असणाऱ्याांच्या सांख्येने कधीच मागे र्ाकले होते.
सुरुवातीला स्नेक खेळणे व incoming कॉल घेणे एवढा मोिाईलचा उपयोग करणारे SMS pack मारून भलते भलते
sentimental मेसेजेस forward करू लागले. Girlfriend सोित िोलण्यासाठी ७०-८० एक रुपयाची नाणी घेऊन कॉईन
िॉक्सकडे धाव घेणारे ररलायन्सचा फोन घेऊन एखाद्या झाडाखाली तासन् तास िोलू लागले. वारा आल्यावर एक वेळ झाड
हलायचां पण हे मात्र इतके दस्थर की पत्ता साांगताना झाडाांऐवजी याांचाच रे फरन्स दिला जाऊ लागला. Girlfriend सोित
िोलण्याची एक दवशेर् शैली तयार झाली. त्याांच्या शेजारी जाऊन िसलां तरी काय िोलतात ते ऐकू येऊ नये इतकां तोंडातल्या
तोंडात िोलू लागले. असो. पढु े पढु े मोिाईलमध्ये कॅ मेरािेखील आला. पवू ी रेकला जाऊन दनसगटसौंियट पाहणारे आता स्वतःचेच
सांिु र पोझ दिलेले फोर्ो काढून परत येऊ लागले. Bluetooth कधी आल,ां GPRS कधी आलां हे कळलेच नाही. मोिाईलच्या
क्ातां ीसोित मोिाईल मारणे हा सामदू हक कुर्ीरोद्योग तयार झाला व अनेकाांना रोजगार दमळाला. आजवर हजारो वर्े
दशक्षणासाठी मल
ु े घरापासून िरू रहायची. मात्र मोिाईल स्वस्त काय झाले न् अचानक पालकाांना त्याांची खपू काळजी वार्ू
लागली. 'एवढसां पोर, इतक्या लाांि एकर्ां कसां राहणार?' असां म्हणनू २० वर्ाटच्या घोड्याला ते मोिाईल घेऊन िेऊ लागले.
मोिाईल न वापरण्याचा माझा दनधाटर काळाच्या प्रवाहादवरुद्ध गळून पडला. मोिाईल आमच्या जीवनाशी इतका एकरूप झाला
की रूमाल, घड्याळ, पेन, चष्मा या रोज न चक
ु ता िरोिर घ्यायच्या गोष्टींमध्ये मोिाईलचा समावेश झाला.
मोिाईलमळ
ु े समाजाच्या जीवनपद्धतीत होणारा ििल मी खपू जवळून पाहत होतो. मात्र एक इदां जदनयर म्हणनू

मोिाईलमुळे माझ्या जीवनात िरे च ििल होत होते. इांदजदनयररांगमध्ये आम्हाला हमखास GSM व CDMA चे धडे असायचे.
त्यातले काही डोक्यात जायचे तर उरलेले डोक्यावरून जायचे. मात्र इांदजदनयररांगची ४ वर्े खेळण्या-िागडण्याची वर्े म्हणनू
सोडली तर माझा मोिाईलशी जवळचा सिां धां आला तो पदहल्या नोकरीत. जग अजनू ही धावतच होते. touch screen, smart
phone, 3G वगैरे गोष्टी येऊ घातल्या होत्या. मोिाईलमध्ये अदधकादधक quality चा video कमीत कमी जागेत िसावा आदण
पाहता यावा म्हणनू आम्ही video compression algorithmवर आम्ही काम करत होतो. काम छानच होते. technically
challenging होते. िद्ध
ु ीला खाज िेणारा खरु ाक रोज दमळत होता. खपू मजा यायची. Technology ची पोच िघनू मी थक्क
होऊन जायचो. पण नव्याची नवलाई सरल्यावर मला काही प्रश्न छळू लागले. आपण जे कष्ट करतोय ते कोणासाठी? या
algorithm चा उपयोग कोणाला होणार आहे? कोणता उपयोग होणार आहे? येणाऱ्या काही वर्ाांत या algorithm चा
कोणासाठी उपयोग होताना मला दिसेना. झालाच तर झाला असता अमेररके तल्या लोकानां ा, दकांवा फार फार तर भारतातल्या
श्रीमांताांना. आदण कोणता उपयोग? अदधक quality चे दचत्रपर् पाहण्यासाठी! ज्याांना प्राथदमक गरजा भागवण्यासाठी कधीच
वणवण करावी लागली नाही, अशा लोकाच्या luxuries साठी मी काम करावे का? मी जे िनवत होतो ते नसतां िनवलां तर
कोणी उपाशी मरणार नव्हतां. मला सारखां वार्ू लागलां की आपलां काम आभासी आहे आदण त्या ििल्यात मला पैशाच्ां या
रूपातले आभासी सुख दमळतांय. माझ्या आजिू ाजच्ू या लोकाांच्या प्राथदमक गरजा पणू ट झाल्यात का? नसतील तर कोणाच्या
गरजा पणू ट करण्यासाठी प्राधान्य द्यायला पादहजे? या प्रश्नाांची माझ्यावरील पकड अदधक घट्ट होऊ लागली व पगाराचे भतू हळुहळू
उतरू लागले. माणसाला तहान लागली की तो पाणी शोधायला दनघतो. मला शाांत करणारे पाणी डॉ. अभय व राणी िांग याच्ां या
सचट या सांस्थेत दमळाले. corporate चा कार्ेरी झगमगार् सोडून मी गडदचरोलीच्या प्रसन्न जगां लात िाखल झालो.
मला काय येतां आदण माझां कतटव्य काय याांचा intersection साधणारां काम म्हणजे mHEALTH. आरोग्यासाठी
मोिाईलचा वापर, आतापयांत पादहलेल्या technology च्या अक्ाळदवक्ाळ रूपापेक्षा अदतशय वेगळां रूप. दकती सांिु र आहे!
mHEALTH मधला m छोर््या आदण HEALTH मोठ्या अक्षराांत. म्हणजे साधनापेक्षा साध्य मोठे ! आतापयांत technology
उपलब्ध आहे तर लोकामां ध्ये गरजा कशा दनमाटण करता येतील या तत्त्वाने काम चालत होते. आता लोकाांच्या गरजा आहेत तर
त्या भागवण्यासाठी कोणती technology वापरायची या तत्त्वाने काम चालणार होते. पदहल्याच शदनवारी गावकऱ्याांच्या गरजा
जाणनू घेण्यासाठी सचटच्या गावपातळीवरच्या कायटकत्याांची मीदर्ांग झाली. लाखमोलाच्या सूचना दमळाल्या. गावाांत मादहतीचा
प्रचांड अभाव आहे. दकत्येकिा यामुळेच त्याांची फसवणक
ू अथवा नक
ु सान होते. मलेररयाचा प्रसार रोखण्यासाठी कोणते उपाय
करावेत, वयात येणाऱ्या मल
ु ामल
ु ींनी कोणती काळजी घ्यावी, जननी सरु क्षा योजनेअतां गटत िवाखान्यात होणाऱ्या प्रसतु ीसाठी
दकती पैसे दमळतात, िाळाला कोणत्या लसी द्याव्यात, कुठे द्याव्यात, कधी द्याव्यात, प्रश्न आदण प्रश्न. यादशवाय वतटणक
ू
ििलाची असांख्य आव्हाने होती. व्यसनाधीन होऊन आदथटक व शारीररक पररदस्थती खालावली आहे अशाांना िाहेर येण्यासाठी
मित करता येईल का, हायपरर्ेदन्सव्ह व डायिेदर्क पेशांर्ना दनयदमत गोळ्या घेणे व दनयदमत िवाखान्यात follow up करणे
यासाठी प्रोत्साहन िेता येईल का, नवजात िाळाला आईने िधू द्यावे यासाठी प्रोत्साहन िेता येईल का अशा अनेक शक्यता समोर
आल्या. िगु टम भागात दजथे डॉक्र्र पोचणे अवघड आहे, अशा दठकाणी गावातल्याच कायटकत्याटला प्रदशक्षण िेऊन गरज
पडल्यास सचटमधील डॉक्र्राांसोित tele-consultation ची सदु वधा उपलब्ध करून िेणे असे आव्हानात्मक कामेही समोर आले.
म्हणजे मादहती व कौशल्याची िरी कमी करण्यासाठी मोिाईल र्ेक्नोलॉजीच्या SMS, calls, video calls चा पल
ू िनू शकतो
आदण वतटणक
ू ििलाचा डोंगर चढण्यासाठी याच गोष्टी पायऱ्या िनू शकतात याची जाणीव झाली.
गरज तर आहे, पण इथल्या िगु टम, ग्रामीण भागात मोिाईल र्ेक्नोलॉजीचा उपयोग शक्य आहे का? आदिवासी भागात
नेर्वकट नाही हे झर्कन लक्षात आले. गैर आदिवासी गावात नेर्वकट तर आहे, पण लोकाांकडे मोिाईल आहे का? िवाखान्यात
येणाऱ्या पेशांर््स सोित एक छोर्ासा अभ्यास के ला तेंव्हा लक्षात आले के वळ १८% लोकाक
ां डे स्वतःचा मोिाईल आहे. थोडी
दनराशाच झाली. पण थोडा दवचार करता सकारात्मक गोष्टीही समोर आली. २५% लोक असे आहेत की ज्याांचा स्वतःचा
मोिाईल तर नाही, पण कुर्ुांिात कोणाकडे तरी मोिाईल आहे. ५०% लोक असे आहेत की जे पदहल्या िोन्ही गर्ात नाहीत, पण
त्याांच्या दमत्रमांडळींकडे मोिाईल आहे. आम्हाला खेड्यात प्रयोग करायचे होते आदण खेड्याांची सकारात्मक िाजू म्हणजे दतकडे
मौदखक प्रचार फार लवकर होतो. तुमच्याकडे मोिाईल नसला तरी मोिाईल असलेला तुमचा दमत्र तुम्हाला नक्कीच दनरोप िेतो.

मादहती िेण्यासाठी SMS चे माध्यम उत्तम असेल अशी आमची धारणा होती. पण लवकरच या समजतु ीला धक्का
िसला. असे लक्षात आले गावातल्या लोकाांना इांग्रजी वाचता येत नाही आदण अनेक मोिाईल फोन्समध्ये मराठी दिसतच नाही.
ज्या मोिाईल मध्ये मराठी दिसते असे मोिाईल दनवडून त्याांना िवाखान्यात होणाऱ्या specialist's OPD िद्दल मादहती िेणारे
मेसेज पाठवनू पादहले. पण असे लक्षात आले की गावकरी कॉल करायला तर दशकलेत, पण त्याांना अजनू SMS दलदहता-वाचता
येत नाही, अपवाि तरुण दपढी. दशवाय एक वेगळीच दवचारधारा समोर येत होती. मादहतीचा भडीमार करणाऱ्या अनेक
माध्यमाांपक
ै ी SMS एक. मग तो SMS समोरच्याने वाचला का, त्याला तो कळला का हे कळायला काही मागट नाही. थोडक्यात
SMS चे माध्यम दनकालात दनघाले. AC मध्ये िसून, ८ तास पणू ट लक्ष कें द्रीत करून algorithm दलदहण्यापेक्षा गावकऱ्याांपयांत
मलेररयािद्दल मादहती पोहोचवणे या वरवर साध्या दिसणाऱ्या कामात अनेक अडचणी होत्या. पण अडचणी व लोक याांना सोित
घेऊन काम करण्यात जास्त मजा आहे. हे जाणवू लागले.
गैर आदिवासी भागात असणारे नेर्वकट चाांगले आहे का? तपासनू पहायला हवे. मग शक्यताांच्या दवश्वातली मुशादफरी
थाांिवनू लोकाच
ां ी एक नेमकी गरज दनवडली. BP, diabetes अशा chronic पेशांर्च्या (ज्याांना आयष्ु यभर उपचार घेण्याची गरज
असते) िवाखान्यातील वक्तशीर भेर्ींची सांख्या वाढवणे. पण BP, diabetes हे श्रीमांताांचे आजार ग्रामीण भागात कोठून आले?
असे दसद्ध झाले आहे की आपण भारतीय अशा आजाराांना िळी पडण्याची शक्यता genetically जास्त असते. वेगाने
ििलणाऱ्या जीवनपद्धतीमळ
ु े या आजाराच
ां े प्रमाण गडदचरोलीतही गेल्या काही वर्ाांत प्रचांड वाढले आहे. त्याच
ां ा सामना करायचा
तर पेशांर्ची दनयदमतता खपू महत्त्वाची. िोन उपाय के ले, अगिी साधे. एक, पढु ील भेर्ीच्या तारखेआधी काही दिवस पेशांर्ला
कॉल करून आठवण करून िेण.े िसु रा, आज पेशांर् आला तर त्याच्या prescription वर पढु च्या भेर्ीच्या तारखेचा दशक्का
मारणे. ६ मदहन्याांनी असे लक्षात आले की कॉल व दशक्क्यामां ळ
ु े पेशांर्च्या वक्तशीर भेर्ींचे प्रमाण िरे च वाढले आहे. कॉल व
दशक्का यासाठी आपण थोडा खचट के ला तर पेशांर्ना भदवष्यात करावा लागणारा complications मुळे होणारा मोठा खचट वाचू
शकतो. आदण एक कॉल करून वतटणक
ु ीत िऱ्यापैकी ििल होत असेल तर हा कमालीचा उपाय आहे! तोच इतर समस्याांसाठीही
सहज लागू करता येऊ शकतो.
या भागात tele consultation दकतपत शक्य आहे हे आजमावण्यासाठी आणखी एक प्रयोग करून पादहला. सचटचे
गावपातळीवरचे आरोग्यितू आजारी िाळाांचे दनिान व उपचार करतात. दनिान करण्याआधी ते डॉक्र्राांना कॉल लावतील.
पवू टदनयोदजत आराखड्याप्रमाणे डॉक्र्र आरोग्यितू व िाळाची आई याांना काही नेमके प्रश्न दवचारतील. त्याांना दमळणाऱ्या
उत्तराांच्या आधारे आरोग्यितू ाांना दनिान करण्यास मित करतील. यातून अनेक गोष्टी साध्य होण्यासारख्या आहेत. एक तर ऐन
वेळेस खेड्याांमध्ये कॉल लागण्याची शक्यता दकती आहे ते कळेल. समजा नाही लागला कॉल, तरी दनिान व उपचाराचे प्रदशक्षण
आरोग्यितू ाांना दिले आहेच. िसु रे म्हणजे असे प्रश्न दवचारून िरू राहूनही डॉक्र्र योग्य दनिान करू शकतील का याचे उत्तर दमळेल.
डॉक्र्राांचे पयटवेक्षण असल्यामुळे िाळाच्या आईलाही दवश्वास वार्ेल. या पथिशी प्रयोगात गृहीतके तपासून ती खरी ठरल्यास ही
पद्धत अप्रदशदक्षत आरोग्यितू ाांसोितही वापरता येईल. भदवष्यात किादचत प्रत्यक्ष video call द्वारे specialists गावागावात
पोहोचू शकतील. अदधक गतांु ागांतु ीच्या आजारािां ाित पेशर्ां ना सल्ला िेऊ शकतील. नक
ु त्याच Lancet या जनटलमध्ये प्रदसद्ध
झालेल्या अभ्यासानसु ार धम्रू पान सोडण्यासाठी प्रेरणािायी SMS चा खपू उपयोग होतो. या व अशा काही अभ्यासातून पढु े येणारे
उपाय भारतीय पररदस्थतीनसु ार ििलनू व्यसनाचा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने आपण चार पाउले पढु े जाऊ शकतो. आरोग्यितू ाांनी
गोळा करायचे सव्हेचे दवदवध फॉम्सट जर आपण कागिाऐवजी PDA दकांवा tablet मध्ये िनवू शकलो तर गोळा के लेल्या
मादहतीचे पृथक्करण वेगाने होऊ शकते.
आज ग्रामीण भारतातही मोिाईलचा प्रसार झपार््याने होत आहे. माचट २०१० मध्ये ग्रामीण भारतात िर शांभरी २४
मोिाईल सब्स्क्ाईिसट होते. माचट २०११ अखेर हा आकडा ३३ वर पोहोचला आहे. मात्र मोिाईलचा प्रसार वेगाने होत असताना
ग्रामीण भारतात अजनू ही साधारणपणे िर ३०,००० माणसाांमागे के वळ १ डॉक्र्र आहे. अशा पररदस्थतीत आपण आपली
कौशल्ये iPhone चे गेम्स िनवण्यासाठी वापरायची का ग्रामीण लोकाच
ां ी तांिाखू सोडवण्यासाठी वापरायची या प्रश्नाचे उत्तर
आज आपल्याला आपल्याच दववेकिुद्धीला द्यायचांय.

मला वार्तां आपल्या दशक्षणपद्धतीत आपल्याला पष्ु कळ मादहती व काही कौशल्ये दमळतात. मात्र ती वापरायची कुठे हे
मात्र कळतच नाही. आपल्या डोळ्याांना specialization ची झापडां िाांधली जातात. कॉम््युर्र इांजीदनयरने दिवसभर
डब्ब्यासमोरच िसावे असा भडीमार के ला जातो. इदां जनीयरला शेतीशी सिां ांदधत काम जमत नाही, डॉक्र्रला पयाटवरणाशी
सांिांदधत काम जमत नाही. पण खऱ्याखऱ्ु या आयुष्यातले प्रश्न 'इदां जदनयररांग', 'मेदडकल', 'लॉ', 'मॅनेजमेंर्' असे लेिल लावनू येत
नाहीत. आयुष्य हे एकसांधच असते. मात्र सोयीसाठी के लेल्या क््याांनाच आपले दवश्व समजनू आपण त्याांच्यामध्ये हरवनू जातो.
एका समस्येला अनेक पैलू जोडलेले असतात. आपल्याला खरे च लोकाच
ां े प्रश्न सोडवायचे असतील तर आपल्या
specialization ला दचकर्ून राहण्याची सवय आपल्याला unlearn करण्याची गरज आहे.
गाांधींपासनू प्रेरणा घेऊन सरू
ु झालेल्या सचटच्या प्रत्येक रचनात्मक कामामागे वैचाररक िैठक असते. याच दवचाराांनी
मला प्रवाहापासून थोडासा वेगळा मागट चालण्यासाठी धैयट दिले. आपले सांशोधन िांदिस्त प्रयोगशाळेत न करता सचटने १२५
गावाांची प्रयोगशाळाच दवकदसत के ली आहे. या खऱ्याखऱ्ु या प्रयोगशाळेत स्वतःला आजमावनू पाहायची सांधी मला गेले िीड
वर्ट दमळाली आहे. डॉ. अभय व राणी िांग याांनी तरुणासां ह सरू
ु के लेल्या 'दनमाटण' या सामादजक चळवळीने अनेक दमत्रमैदत्रणी
दिल्या. आपण एकर्े नसल्याचा दवश्वास दिला. दनमाटणद्वारे दवदवध सामादजक प्रश्न सोडवण्यासाठी आयुष्य वाहून दिलेल्या अनेक
चळवळ्या गुरूांचे मागटिशटन दमळाले. एका दनमाटणच्या दशदिरात MKCL चे दववेक सावतां म्हणाले होते की 'जगातले ८०%
लोक २०% लोकाांसाठी काम करतात आदण २०% लोक ८०% लोकाांसाठी काम करतात'. इतराांनी आपला र्क्का
ठरवण्याआधी दनमाटणच्या मितीने तो स्वतःला ठरवता आला याचां समाधान वार्तां.
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josnikhil@gmail.com, ९४०५७ ४०३६०

