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प्राथलमक अरोग्य कें द्रात वैद्यकीय ऄलधकारी म्हणून काम करत अहे. सोलापूर GMC मधून MBBS चे लशक्षण पूणग के ल्यानंतर
त्याने MOship करण्याचा लनणगय घेतला अलण गडलचरोली लजल्यात काम करायचे ठरवले. लतथे काम करताना त्याला अलेला
ऄनुभव त्याच्याच शब्दात...
मी कुणी लेखक नाही, लेख लललहण्यासाठी
अवश्यक शब्दसग्रं ह माझ्याकडे नाही पण ऄनेक ऄनभु व
ऄसे अले की ते सवाांपयांत पोहोचणे गरजेचे वाटले म्हणनू
लललहत अहे. या लेखातनू “बघा मी लकती काम करतो!” हे
सांगायचा माझा ईद्देश नाही. पररलथथतीची जाणीव करून देणे
हाच मी याचा ईद्देश ठे वला अहे.
महाराष्ट्रात गडलचरोली दगु मग , गडलचरोलीत
भामरागड तालक
ु ा दगु गम अलण भामरागड तालक्ु यात
मन्नेराजाराम दगु गम. मन्नेराजारामला जायला चांगला रथता
नाही, public transport नाही, फोनला रें ज नाही, बहुतेक
अलदवासी लोकसंख्या, गोंडी व तेलगु प्रमख
ु भाषा. मात्र
अरोग्याच्या कठीण समथया येथे अहेत. अलदवासींचे
अरोग्यसेवसे ाठी दवाखाना हे प्राधान्य नाही. म्हणजेच
अव्हान खपू मोठे .
मी महाराष्ट्राच्या ऄलतदगु गम भागात एका प्राथलमक
अरोग्य कें द्रात काम करत अहे. मन्नेराजाराम गावी
ऄसलेल्या या PHC मध्ये पवन लमल्खे (लनमागण ३) याने
देखील काम के ले अहे. त्या गावाला जाणारा १८ लकमी चा
रथता खपू च खराब ऄसल्याने तो पार करून मोठ्या
आलथपतळात गभं ीर रुग्णाला पाठवायला देखील एक-दीड
तास लागतो. या रथत्यामळ
ु े गेल्या ६ मलहन्यात दगावलेल्या
रुग्णांची संख्या १० आतकी अहे. त्यात दोन सपगदश
ं झालेल्या
रुग्णांचा समावेश अहे. रथता खराब ऄसल्याने व कमाइ
कमी होत ऄसल्याने लतथे गेली ६ मलहने बस सेवा देखील
बंद होती. गावकऱयांनी प्रयत्न करून गेल्या मलहन्यात ती सरुु
करून घेतली. (बघू लकती लदवस चालते!)

नैसलगगक सौंदयागचं मात्र या भागाला वरदान लाभलं
अहे. ऄनेक नदी नाले, झाडे, खपू जाथत पाउस अलण खपू
जाथत धक
ु ं ! पण कनेक्टीलव्हटीचा खपू च त्रास अहे. फोनला
रें ज नाही, लाइट कधी कधी ऄसते. सरकारी अलण
सामालजक क्षेत्रातल्या लोकांचं प्रचंड दल
ु गक्ष! ६ लकमी वर
छत्तीसगडचा बथतरचा भाग! त्या भागातनू ही पेशटं आकडे
येतात. त्यांना येताना आद्रं ावती नावाची नदी लागते.
ईन्हाळ्यात पाणी नसेल चालत व पाणी ऄसेल तर डोंग्यानं
(छोटी नाव) ते येतात. छत्तीसगडच्या या भागातील एका
मलहलेची गोष्ट सागं तो.
एक छत्तीसगडची मलहला, नउ मलहने गरोदर, कळा
चालू झाल्याने प्रसतू ीसाठी अमच्याकडे यायला लनघाली.
ती १० लकमी ऄतं रावर ऄसलेल्या नदीपलीकडच्या
भागातील होती. बैलगाडीने ती नदी पयांत पोहोचली पण
नदीत रे ती ऄसल्याने बैलगाडी पढु े जात नव्हती. तर लतची
मैत्रीण लतचा नवरा पायीच नदी पार करू लागले. ईन्हाळा
ऄसल्याने रे ती खपू गरम होती अलण पायदेखील नदीत
खचत होते. नदीच्या मध्यावर अल्यावर लतच्या कळा
वाढल्या अलण ईभ्या ईभ्याच लतची प्रसतू ी झाली. त्या गरम
वाळूवर लतचं नवजात ऄभगक पडल.ं त्याची पाठ पोळली,
रे ती लचकटली. त्यांनी के स बाधं नू , साडीच सतु काढून नाळ
बांधली व दगडाने ठे चनू ती तोडली. नाळ व वार
(placenta) पडू न देता लतला घेउन माझ्याकडे पोहोचले.
रक्तस्त्राव झाल्याने बाळ माझ्याकडे येण्याअधीच मरण
पावलं होत अलण वारचा काही भाग अतमध्ये रालहल्याने
बाइचा देखील खपू रक्तस्राव झाला होता (PPH). त्या

बाइला मग RL (सलाइन) लावनू शद्ध
ु ीवर अणल.ं
(जवळपास ६ बॉटल RL लावलं) रक्ताची ईपलब्धता
नव्हती. लोकलबरादरीतही रक्ताची सोय नव्हती. लतला ३ तास
ऄतं रावर ऄसलेल्या ऄहेरीच्या रुग्णालयात पाठवण्याचा
लनणगय झाला. PPH व्यवथथापन के ल.ं (oxytocin,
methorgin, ballon catheterization etc). अलण
मृतबाळ लतथेच दफन करून ते PHC च्या गाडीने ऄहेरीच्या
रुग्णालयात गेले. कनेक्टीलव्हटी नसल्याने लतचा followup
नाही घेता अला.
प्रगत महाराष्ट्रात अलण महासत्ता होण्याची थवप्न
बघणाऱया भारतात ही ऄशी दयनीय ऄवथथा. त्या लदवशी
सगळ्यांचाच खपू राग अला. पण काय करणार?
एक लदवशी OPD मध्ये बसलो ऄसताना एक बाइ कानाला
लेपड लावनू , हाताला intercath लावनू व हातात
ऄहेरीच्या रुग्णालयाच काडग घेउन अली. ती तीच
छत्तीसगडची बाइ होती. ती गोळ्या आजं क्े शन घ्यायला अली
होती. ती वाचल्याचा मला आतका अनदं झाला, मी OPD
मध्ये अनंदाने ईडीच मारली. लसथटर, पेशटं माझ्याकडे बघत
रालहले!
त्या लदवशी मी होतो म्हणनू लकमान त्या बाइचे तरी
प्राण वाचू शकले. पण हे ऄसं लकती लदवस सरुु राहणार?
अरोग्याचा मल
ु भतू हक्क यांना कधी लमळणार? या लोकांना
चांगली अरोग्यसेवा परु वण्यासोबतच शासनाने यांच्यापयांत
पोहोचायला हवे यासाठी तालक
ु ा व लजल्हा अरोग्य
ऄलधकाऱयापं ढु े ही पररलथथती माडं त राहणे व त्यानं ा प्रश्न
लवचारात राहायला पालहजे, याची मात्र मला प्रकषागने जाणीव
झाली.
मन्नेराजाराम सारख्या दगु गम अरोग्य कें द्रात काम
करताना थवतःच्या ज्ञानाचा कस लागत होता. मला काम
करताना ऄजनू खपू काही लशकण्याची लनतांत गरज जाणवत
होती. पथु तकातनू वाचनू वाचनू ईपचार चालू होते. तपासणी
कक्षात पथु तकांचा खच पडला होता. लोकांनाही के लेले
ईपचार चांगले वाटत ऄसावेत, त्यामळ
ु े ओपीडीतील (Out
Patient Department) सरु वातीची चार पाच संख्या अता

चाळीस पन्नास वर पोहोचली होती. प्रसतू ीसाठी मलहला
अरोग्य कें द्रात येउ लागल्या. माझ्याकडून होत ऄसलेले
सगळे ईपचार मी करत होतो. लहान सहान गोष्टींपासनू दधु रग
अजारांपयांत लोक माझ्याकडे येउ लागले. मला शक्य
नसल्यास हेमलकशात ऄनघा ताइकडे (ऄनघा अमटे) रे फर
करत होतो. मी काही लदवस ओपीडी व काही लदवस
गावामं ध्ये लफरायचो, ईपकें द्रांना भेटी द्यायचो. दवाखान्यात
“पोट्टासा डॉक्टर” अला अहे, ऄशी माझी प्रलतमा
असपासच्या गावात होती. एक लदवशी ऄशी घटना घडली
मी एका रात्रीत लहरो वैगरे झालो.
सध्ं याकाळी ओपीडी सपं ल्यावर घरी जात ऄसताना
एका पेशटं ला खाटेवर टाकून बांबनू े ईचलनू लोक माझ्याकडे
घेउन अले. त्यानं ा मी त्याला दवाखान्यातील खाटेवर
घ्यायला सांलगतले. वीस पंचवीस लोक पाहून काहीतरी
गभं ीर ऄसल्याची कल्पना मला अली होती. फुलाबाइला
पेशटं चे नातेवाइक काय सांगत अहेत ते लवचारले (फुलाबाइ
अरोग्य कें द्रातली सफाइ कामगार अहे, दभु ाषी म्हणनू काम
करते). दोन लदवसांपासनू पेशटं झोपनू ऄसल्याचे त्यांनी
सालं गतले. काही प्रलतसाद देत नाही, शद्ध
ु नाही, श्वास सरुु
नाही ऄसे वाटतंय. तर तो मरण पावला अहे की नाही,
ऄसेल तर अम्ही ऄत्ं यलवधी करू का, या गोष्टीसाठी ते
अले होते. येचली या त्यांच्या जवळच्या गावी त्यांच्या
सगळ्या नातेवाइकांना ऄत्ं यलवधीसाठी लनरोप पाठवला
होता. मी पेशटं ची तपासणी के ली ऄसता पेशटं लजवंत
ऄसल्याची लक्षणे (रृदयाचे ठोके , डोळ्याच
ं ी बाहुली) लदसत
होती. पेशटं लजवतं ऄसल्याचे मी त्यांना सांलगतले पण त्याचे
लनदान मात्र मला होत नव्हते. मी त्यानं ा तसे सालं गतले व
रुग्णवालहका घेउन हेमलकसाला जाण्यास सांलगतले. त्यांनी
पेशटं ला पढु े नेण्यास नकार लदला. “तम्ु हीच काही तरी करा
नाहीतर, अम्ही ऄंत्यसंथकार करतो.” ऄसे त्यांनी मला
सालं गतले अलण माझ्यावर मोठी नैलतक जबाबदारी अली.
मी खपू लवचार के ला, लहथटरी ऄजनू एकदा
लवचारली. त्यातनू एक गोष्ट कळाली की तो दोन लदवसापवू ी
खपू मोहाची दारू लपउन होता. तीन चार लदवस जेवण के ले

नव्हते. मग मला माझ्या आटं नगलशपच्या मेलडसनच्या
पोलथटंगमध्ये हायपोग्लायसेलमयाची के स अठवली.
रक्तामधली साखर ४० पेक्षा कमी झाल्यावर देखील ऄशी
सेमी कोमाची ऄवथथा होते, बेशद्ध
ु ी येते. ईपचारांनी पणू पग णे
बरा झालेला पेशटं ही मी पालहला होता. मग लगेचच लसथटरने
रक्तातील साखर ग्लक
ू ोमीटरने तपासली अलण मला एकदम
माझं लनदान लमळाल.ं रक्तातील साखर होती १५ ग्रॅम/डी.एल.
त्याच्यामळ
ु े च त्याची ही लथथती होती. मी लगेचच
अमच्यकडे ईपलब्ध ऄसलेली Dextrose 10% I.V.
Drip लावायला सांलगतली. अधी बोटल जाते न जाते तोच
पेशटं ईठून बसला अलण बडबडायला लागला. लोकांच्या
अश्चयागला सीमाच रालहली नाही. मेलेला माणसू लजवंत
झाला म्हणनू सगळ्या लोकामं ध्ये चचाग सरुु झाली.
दवाखान्यात पेशटं ला बघायला गावातील लोक येउ लागले.
मलापण माझ्या ईपचारावर लवश्वास बसत नव्हता. हसहू ी येत

होत.ं त्यानतं र “पोट्टासा डॉक्टर”चा भाव वधारला.
तेव्हापासनू ओपीडी वाढली अलण प्रसतु ींची संख्यादेखील!
त्या लदवशी मला मी पी.जी.च्या ऄभ्यासाच्या मागे
न लागता लक्षपवू क
ग आटं नगलशप के ल्याचा ऄलभमान वाटला
अलण करत ऄसलेल्या कामाचा देखील!

लदलग्वजय बंडगर, (लनमागण ५)
bdigvijay101@gmail.com

लनमागण लशलबरादरम्यान शेऄररंग करताना लदलग्वजय

लमत्रांसमवेत मन्नेराजाराम येथे

