पब्लिक हेल्थ, माता व ब्ििु आरोग्य आब्ि
अथथपूिथ जीवन!
डॉ. आकाश शशिंदे याचा पणु े ते पणु े व्हाया शोधग्राम प्रवास...

वैद्यकीय क्षेत्रात ‘पब्लिक हेल्थ’ हा तसाही कमी प्राथब्मकतेचा ब्वषय, आब्ि त्यात
पदव्युत्तर ब्िक्षि घेऊन ग्रामीि-आब्दवासी भागात काम करायिा जािं त्याहूनही दुब्मथळ!
ब्नमाथि ६ चा आकाि ब्िंदे, मळ
ू पण्ु याचा, मात्र त्यािा अपवाद ठरिा. पण्ु यात घािविेिं
आरामदायी आयुष्य सोडून गज
ु रातमधीि ग्रामीि भागात जाऊन काम करण्याचा त्याचा
ब्निथय ब्नब्ितच धाडसाचा होता. गज
ु रातमध्ये ‘भरूच’ या ब्जल्यात SEWA Rural ही संस्था
गेल्या ३७ वषाांपासून आरोग्य क्षेत्रात गावपातळीवर काम करते आहे. SEWA- Rural मध्ये
ImTeCHO (Innovative mobile phone Technology for Community Health
Operation) या तंत्रज्ञानाद्वारे गावपातळीवर आरोग्य सेवकांना (आिा) मोबाईि तंत्रज्ञानाचा
वापर करून गरोदर ब्िया आब्ि दोन वषाांखािीि मि
ु ांना आरोग्याच्या सेवा देण्याच्या
कायथक्रमात आकाि सहभागी होता. सध्या आकाि पुण्यात Jhpiego (Johns Hopkins
University Affiliate) या आंतरराष्रीय संस्थेमध्ये Advance Family Planning (AFP)
या प्रोजेक्ट अंतगथत समन्वयक म्हिून काम पाहतो. त्याचा पब्लिक हेल्थ ते ग्रामीि आरोग्य
हा प्रवास, कामाची ब्नवड – प्राथब्मकता आब्ि त्याचे अनभ
ु व व त्यातून घडत गेिेिा आकाि
समजून घेऊया...
“खूप शदवस झाले शवचार करत होतो की पशललक हेल्थची शडग्री पूणण के ल्यावर मी ग्रामीण
आशण आशदवासी भागात काम करण्याचा शिणण य योग्य आहे का? की मी शिमाण ण शशबीर के ल्यािे
भाविेच्या भरात शिणण य घेतला? पण्ु यामध्ये आतापयंत राशहलेल्या माझ्या कम्फर्ण झोिच्या बाहेर
जाऊि, सोयीसशु वधा कमी असलेल्या शिकाणी समाजासािी काही करता येईल का? मी एक
समाधािी, यशस्वी आशण सख
ु ी जीवि जगू शकतो का? आयष्ु यात स्वतःला पडणाऱ्या या प्रश्ािंचिं
उत्तर शोधण्याचा मी गेल्या खूप शदवसािंपासूि प्रयत्ि करत होतो. त्यात मला मागे वळूि काय
शदसलिं...
मास्र्सण करत असतािाच माझी सहकारी अिंशकता शमाण आशण मी माता आशण शशशआ
ु रोग्य
या शवषयासिंदभाण त आमचे dissertation के ले होते. माता आशण शशशआ
ु रोग्याची काळजी
घेण्यासािी प्राथशमक आरोग्य कें द्रात Mother to Child Tracking System (MCTS) या
प्रणालीअिंतगण त प्रत्येक गरोदर मशहलेची िोंदणी करूि शतचे लसीकरण, प्रसूती, बाळाचे लसीकरण
या सवण महत्वाच्या गोष्टींची शतला मोबाईल एसएमएसद्वारा आिवण करूि शदली जाते.
Dissertation दरम्याि गावपातळीवर MCTS ची अिंमलबजावणी कशाप्रकारे होते याचा आम्ही
अभ्यास के ला होता. पणु े शजल्यातील शिवडक १० प्राथशमक के द्रािंमधील २०५ गरोदर बायका
आशण २३६ माता यािंचा सहभाग असलेल्या या अभ्यासात MCTS च्या अिंमलबजावणीबद्दल
अिेक शिरीक्षणे आम्ही िोंदवली. एकूण मशहलािंपैकी फक्त १७% मशहलािंिी MCTS चे िाव ऐकले
होते तर फक्त १४% मशहलािंिी एसएमएस शमळाल्याचे िमूद के ले. आरोग्य क्षेत्रात मोि् या प्रमाणावर

मोबाईल तिंत्रज्ञािाचा वापर होतािा शदसूि येत असतािा कागदोपत्री असलेल्या योजिा मात्र
प्रत्यक्षात अपेक्षेप्रमाणे येत िाहीत, त्याला खूप अडथळे येतात याची छोर्ीशी झलक या
सिंशोधिातूि आम्हाला बघायला शमळाली. हा शोधशिबिंध International Journal of
Community Medicine and Public Health या जिण लमध्ये ििंतर प्रकाशशत झाला.
फे ब्रवु ारी २०१५ ला शिमाण णमध्ये आल्यापासूि माझा जीविाकडे बघण्याचा दृष्टीकोिच
बदलला. शिमाण णमध्ये झालेल्या चचाण , सेशन्स, कृतीकायण क्रम, िायिािंचे मागण दशण ि यातूि सामाशजक
क्षेत्रात काम करण्याचा माझा शिणण य पक्का होत होता. जीविात वेगळिं काहीतरी करायचिं पण ते
कसिं शोधायचिं, कुिे शोधायचिं याबद्दल शिमाण णमध्ये स्पष्टता येऊ लागली होती. सामाशजक क्षेत्रात
काम के ल्यािे, इतरािंसािी जगल्यािे मला माझ्या आयष्ु याचा अथण सापडेल या एका शवश्वासावर मी
‘SEWA Rural’ या सिंस्थेत काम करण्याचा शिणण य घेतला होता.
मोबाईल तिंत्रज्ञािाचा उपयोग
करूि आशािंमाफणत आशदवासी आशण
ग्रामीण भागात माता व बाळ यािंच्या
आरोग्याच्या सेवा कशा सधु रवता
येतील यावर चाललेल्या सिंशोधिात मी
काम करत होतो. आशािंिा मोबाईल
शशकवण्यापासूि
ते
आमच्या
पयण वेक्षकािंसोबत field visits करणे,
आशदवासी समाजातील आरोग्याच्या
रूढ कल्पिा, आशण आरोग्य
सधु रवण्यासािी होणारे व्यवहार व कृती
समजूि घेणे, त्यािंिा योग्य मागण दशण ि करणे अशा वेगवेगळ्या कामािंमध्ये मी स्वतःला झोकूि शदले
होते. क्षेत्र भेर्ी करत असतािा या समाजातील आरोग्याशवषयी असलेलिं अज्ञाि शदसूि यायचिं; कधी
कधी तर मी भावक
ु होऊि जाई.
काही आशदवासी घरािंमध्ये मी न्यमु ोशियामळ
ु े शिधि झालेल्या दीड वषांच्या मल
ु ािंचे फोर्ो
पाशहले. काही शिकाणी, िक
ु त्याच जन्मलेल्या बाळािंच्या बेंबीवर किंु कू शकिं वा राख तर एका शिकाणी
म्हशीचे शेण लावले होते. मी त्या बाळाच्या आईला आशण घरातल्या इतरािंिा शवचारले असता काही
धक्कादायक बाबी समोर आल्या. ‘किंु कू हे देवाचे असते, त्यामळ
ु े बाळ िीर् राहते’, ‘शेण आशण राख
लावल्यािे बेंबी भरायला मदत होते’ अशी उत्तरिं शमळाली. एकदा मी एका अशतकुपोशषत आजारी
मल
ु ीच्या आईला शतला लवकरात लवकर हॉशस्पर्लमध्ये भरती करण्यास सािंशगतले, उपचार पूणण
फ्री होईल असे देखील कळवले. तर मला उत्तर आले “मी कशी जाऊ आता? आज माझ्या घरी

पाहुणे येणार आहेत. त्यािंच्या जेवणाची सोय करायची आहे. मी उद्या जाईि.” मिात मला त्या
आईबद्दल राग आला होता पण हताशपणे मी त्यािंिा समजावूि शतथूि गेलो. अजूि एक िवीि
कल्पिा समोर आली की गरोदर असतािा व बाळाचा जन्म झाल्यावर आईिे शहरव्या पालेभाज्या
खायच्या िाही कारण त्यामळ
ु े बाळाला न्यमु ोशिया होतो. हा माझ्यासािी खूप वेगळा आशण
धक्कादायक अिभु व होता.
या सगळ्या गोष्टी बशघतल्याििंतर कळते की लोकािंमध्ये असलेल्या जन्ु या समजतु ी बदलणे
आशण उत्कृष्ट आरोग्य सेवा परु वणे हे शकती महत्त्वाचे आहे. शहमोग्लोशबि ४ पेक्षा कमी, शसकल
सेलमळ
ु े मतृ बालकाचा जन्म झालेल्या आईचे दःु ख बघूि, कमी वजिाच्या बाळाला वाचवतािा
माझ्या शशक्षणाचा उपयोग मला जास्त समाधाि देतो. मी सामाशजक काम करू शकतो आशण
समाजात सकारात्मक बदल आणू शकतो याबद्दल मला आत्मशवश्वास येऊ लागला आशण मी त्या
शदशेिे पावलिंही र्ाकत होतो.
SEWA Rural मध्ये अडीच वषण आशदवासी आशण ग्रामीण आरोग्यावर काम करण्याचा
अिभु व शमळाल्याििंतर मी सध्या पण्ु यात Jhpiego (Johns Hopkins University Affiliate) या
आिंतरराष्रीय सिंस्थेमध्ये Advance
Family Planning (AFP) या
प्रोजेक्र् अिंतगण त कायण क्रम समन्वयक
म्हणूि कामाला सरुु वात के ली आहे.
Jhpiego ही सिंस्था आरोग्य सेवक,
सरकार आशण politicians सोबत
लोकािंिा उच्च दजाण ची आरोग्यसेवा
परु वण्याच्या उद्देशािे काम करते.
४० वषांपासूि १५५ देशािंत
मातामत्ृ यू दर कमी करण्यासािी ही सिंस्था काम करत आहे.
मी पणु े शजल्यातील फॅ शमली प्लाशििंग सिंबशिं धत वेगवेगळे स्र्ेक होल्डसण - जसे की सरकारी
कमण चारी आशण NGOs (उदा. FOGSI, IPAS आशण FPAI) यािंच्यासोबत काम करत आहे. या
प्रोजेक्र्चा मख्ु य उद्देश उच्च दजाण च्या कुर्ुिंब शियोजि सेवा शमळण्यासािी आशथण क गिंतु वणूक आशण
राजकीय इच्छाशक्ती तयार करण्यासािी पािपरु ावा करणे हा आहे. या प्रोजेक्र्मध्ये आम्ही
District Family Planning Working Group (DWG) बिवलाय. हा गर् दर तीि मशहन्यािंिी
भेर्तो व कुर्ुिंब शियोजिाच्या सशु वधा सधु ारण्यासािी, तसेच त्यािंचा लोकािंमध्ये प्रसार करण्यासािी
काय कृती करता येईल यावर चचाण करतो. इथे आम्ही SMART objectives बिवूि घेतले
आहेत, जे िेमके काय काम करायचे आहे याबद्दल मागण दशण ि करतात. मी या प्रोजेक्र्मध्ये

बेसलाईि डेर्ा गोळा करणे, ररपोशर्ं ग करणे आशण DWG च्या सदस्यािंसोबत िरवलेले उपक्रम पूणण
करण्यासािी समन्वयि साधिे, कुर्ुिंब शियोजिाच्या वेगवेगळ्या िवीि पद्धतींबद्दल डॉक्र्सण आशण
िसेसिा प्रशशक्षण देणे, प्रोजेक्र्अिंतगण त होणाऱ्या activities चे मूल्यमापि करणे इ. जबाबदा-या
सािंभाळतो, आशण सिंशोधिाचा काही भाग पूणण करतो.
गरज असलेल्या लोकािंसािी माझ्या शशक्षणाचा आशण कौशल्यािंचा जास्तीत जास्त उपयोग
करणे महत्वाचे आहे हे मला लोकािंमध्ये, समाजामध्ये आल्यावर कळले. िायिािंच्या ‘या जीविाचिं
काय करू?’ या लेखात एक वाक्य आहे – “इतरािंच्या जगण्याच्या समस्या कशा सोडवायच्या
यातूि ‘जगायचिं कशासािी?’ ही माझी समस्या सर्ु ते.” माता आशण बालके यािंिा योग्य आरोग्य
सशु वधा देण्याचे काम, मी शिवडलेला मागण या वाक्याचा अथण समजण्यासािी मदत करतो, माझ्या
जीविाला अथण देतो.
SEWA Rural बद्दल अशधक माशहतीसािी: http://sewarural.org/
ImTeCHO या App बद्दल अशधक माशहतीसािी: http://imtecho.com/
Jhpiego बद्दल अशधक माशहतीसािी: https://www.jhpiego.org/where-we-work/india/
आकाशचा शोधशिबिंध वाचण्यासािी या शलिंकचा वापर करा –
http://www.ijcmph.com/index.php/ijcmph/article/download/460/425
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