माझा प्रवास – डॉ. सागर भालके
मी सागर, मूळ नाांदेडचा. मध्यमवगाा तल्या साधारण कुटुांबात वाढलो. माझां ग्रॅज्यएु शनपयंतचां
शशक्षण मी नाांदेडमध्येच पूणा के लां. डॉ. शांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाशवद्यालयात MBBS
शशकलो.
२०१४ साली शनमाा ण ६ ची शनवड प्रशिया सरुु होती. मी शनमाा णचा फॉमा भरण्याचां मख्ु य
कारण म्हणजे अशवनाश मोरे. आम्ही दोघाांनी त्यावषी शनमाा णसाठी फॉमा भरला आशण शनवडही झाली.
मी शनमाा णला ज्या वषी आलो तेव्हा माझा मख्ु य शोध हा माझ्या शशक्षणाचा उपयोग चाांगल्याप्रकारे
कसा करता येईल हा होता. सामाशजक क्षेत्रात काम करणां तेव्हा शततकां सां डोक्यात नव्हतां. पण एक
प्रोफे शनल म्हणून मी कसा जगू, काय करू, माझां या जगात स्थान काय आहे हा ‘स्व’चा शोध मी
नक्कीच घेत होतो. एका डॉक्टरने काय करायला पाशहजे हा शोध पारांपाररक रस्त्याने मला घ्यायचा
नव्हता. कारण मला नेहमीच वाटत आलांय की डॉक्टरची जागा फक्त दवाखान्यात नसावी, त्याची
कमा भूमी त्याच्यापेक्षा शकतीतरी मोठी असू शकते. ती कशी आशण कुठे याचा शोध सरू
ु च असताना डॉ.
अभय बांग याांनी शनमाा णमध्ये त्याचां खूप सदांु र उत्तर शदलां – ‚Go where the problems are, and
NOT where the facilities are!‛ माझा शनमाा णमधला प्रवास हा त्याच शदशेने झालेला प्रवास आहे.
मी ‘स्व’चा शोध घेता घेता समाजातल्या प्रश्ाांना शभडलो आशण जीवनाचां खूप सदांु र दशा न त्यातून मला
घडलां. आशण माझा ‘स्व’ त्यातून आणखी उन्नत झाला.
२०१७ साली नाांदेड येथून शासकीय वैद्यकीय महाशवद्यालयातून एमबीबीएसचे शशक्षण
घेतल्यानांतर एक वषा ग्रामीण/आशदवासी भागात वैद्यकीय सेवा देण्याचा शनणा य मी घेतला होता.
कॉलेजमध्ये असतानाच समजलां होतां की सांशोधन हे एक प्रभावी आशण रोचक वैज्ञाशनक अवजार आहे.
पण सांशोधन कशासाठी? कुणासाठी? हे प्रश् अनत्त
ु रीत होते. शनमाा ण शशशबरात प्रश् शवचारण्याची कला
शशकलो. स्वतःला प्रश् शवचारायला लागल्यावर आपोआपच उत्तरां शमळू लागली. मध्यांतरी, ‘सचा ’मध्ये
सजा री कॅ म्प आशण छोट् याछोट् या सांशोधनाच्या कामाांमध्ये volunteering के ली होती, त्यातून काही
प्रमाणात ह्या उत्तराांपयंत येण्यास मदत झाली.
१९ एशप्रल २०१८ ला मी सचा गडशचरोली मध्ये ‘मेशडकल ऑशफसर आशण ररसचा असोशसएट’
या पदावर रुजू झालो. मध्य भारतात आशदवासी आशण ग्रामीण लोकाांच्या आरोग्याच्या प्रश्ाांवर काम
करायची सांधी या शनशमत्ताने मला शमळाली. त्याांची जीवनशैली, खाद्यसांस्कृती, शवचारशवश्व, मनोरांजन,
प्रगती ह्या बाबी प्रत्यक्ष आशदवासी भागात जाऊन पाहायला शमळाल्या. गेल्या वषा भरात मी १०२
गावाांना भेटी देण्यासाठी ५००० शकमीपेक्षा अशधक अांतर कापलां. आशण ह्या प्रवासाने माझ्या वैयशक्तक
शवकासात भर घातली.

सरुु वातीचे २ मशहने मी NCD शवभागात (असांसगा जन्य रोग) कँ सर रशजस्रार म्हणून जबाबदारी
साांभाळली. ग्रामीण भागातील लोकाांमध्ये कँ सरचे प्रमाण काय आहे, रुग्ण शकती, कोणकोणत्या प्रकारचे
कँ सर लोकसांख्येत प्रामख्ु याने आढळतात, कँ सरवाढीची गती काय आहे, इ. आकलन करणे आशण
त्याांना योग्य उपचार कसा व कुठे देता येईल हे प्रयत्न करणे हा आमच्या उपिमाचा मख्ु य उद्देश होता.
गडशचरोलीमध्ये उन्हाळ्यात भयांकर तापमान असते, कधीकधी ४५ शडग्रीच्याही वर! अशा उन्हाळ्यात
रोज सवे कीट घेऊन मी कँ सर सांशशयत लोकाांच्या घरी भेटी देण्यासाठी जायचो. सरुु वातीला अगदी
नकोसां वाटणारां ऊन नांतर सवयीचा भाग बनला. त्या उन्हाने मला खूप काही शशकवलां. लोकाांची गरज
पूणा करण्यासाठी मी खडतर पररशस्थतीत शटकून राहतो का याचां उत्तर त्या उन्हाने मला शदलां.
तांबाखूयक्त
ु पदाथांचे सेवन के ल्यामळ
ु े तोंडाचा कँ सर होऊन मत्ृ यू होणे – ही गोष्ट रोजच शदसून येत
होती. दस
ु री महत्त्वाची गरज जी शदसून आली ती म्हणजे ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा प्रचांड अपरु ी
आहे. लोकाांना साध्यासाध्या आजाराांसाठी दूर जावां लागतां. तर शजथे आरोग्यसेवा उपलब्ध आहे शतथे
गणु वत्ता नाहीये. खासगी दवाखान्यात गणु वत्ता पूणा सेवा आहे पण ती परवडणारी नाही. त्यामळ
ु े
एकूणच ग्रामीण भागाची आरोग्याची शस्थती ही दयनीय आहे.
त्यानांतर मी MHD (मानशसक आरोग्य व व्यसन उपचार) शवभागात रुजू झालो.
गडशचरोलीसारख्या भागात मानशसक आरोग्याची शस्थती काय आहे, ती कशी बदलत चाललीये हे
पाशहलां. मानशसक आरोग्याच्या प्रश्ाबद्दल लोकाांमध्ये हळूहळू जागतृ ी होत आहे आशण त्यातूनच हा प्रश्
शकती शबकट आहे हे समजलां. या शस्थतीला बदलण्याचे काही उपाय करून पाशहले. Anxiety,
depression, schizophrenia, psychosis असणाऱ्या अनेक रुग्णाांशी भेट झाली, त्याांना होणारा
त्रास समजायचा प्रयत्न के ला. दारू ही जशी आरोग्याची समस्या तर आहे, तशीच ती एक सामाशजक

समस्यादेखील आहे याचां भान आलां. एका व्यसनीसोबत त्याच्या कुटुांबाला काय त्रास सहन करावा
लागतो हे डोळ्याांनी पाशहले. रात्री हॉशस्पटलमध्ये त्याांना लागणारी दारूची असहाय्य तलफ पाशहली,
त्या व्यक्तीच्या बायकोची हतबल अवस्था पाशहली, दारूच्या नशेमळ
ु े होणारे आशथा क नक
ु सान पाशहलां.
पण यासोबतच बऱ्याच व्यसनी लोकाांचां दारू सोडण्याचां धाडस आशण शजद्दही पाशहली. ते धाडस
मलाच शहांमत देत होतां.
या काळात मी व्यसन उपचार
शशशबराांमध्ये वैद्यकीय अशधकारी म्हणून
मी काम के ले. रुग्णाांचे रोज medical
rounds घेणे, रात्री ऑन-कॉल असणे ही
माझी डॉक्टर म्हणून भूशमका होती.
त्यापलीकडे जाऊन बरांच काही
करण्याची सांधी मला ‘सचा ’मध्ये
शमळाली. रुग्णाांसाठी शशशबरात दारूचे
दष्ु पररणाम, तांबाखूचे दष्ु पररणाम असे
वेगवेगळे सत्र घेतले. रुग्णाांच्या मनातील
प्रश्ाांचे समाधानकारक उत्तर देणे हे खूप समाधानकारक होते. त्याांच्याशी गप्पा मारताना त्याांच्या
आयष्ु याला जवळून पाहण्याची सांधी त्या रुग्णाांनी मला शदली. त्याांना समजून घेताना असां समजलां की
माणूस वाईट नसतो, दारू वाईट असते. त्यामळ
ु े फाांद्या तोडून काहीही फरक पडणार नाही, सरळ
मळ
ु ावरच घाव घालणां जास्त उशचत राहील.
गावोगावी जाऊन व्यसन उपचार करणे हा आमच्या कामाचा दस
ु रा भाग होता. ग्रामीण भागात
मानशसक आरोग्याबद्दल जनजागतृ ी करणे आशण पढु च्या शदवशी शतथेच वैद्यकीय उपचार आशण
समपु देशन करण्यासाठी जागोजागी मानशसक आरोग्य शशबीर घेतले. दवाखान्यात डॉक्टर पॉवर
सीटवर असतो, पण गावात गेल्यावर, शफल्डवर रुग्ण / गावकरी पॉवर सीटवर असतात. पशब्लक
हेल्थची ही कमाल समजली की यशस्वी व्हायचां असेल तर लोकाांना सोबत घेऊन काम करावां लागतां,
लोकाांवरती नाही. शफल्डवरती मी डॉक्टर नव्हतोच, एक public health volunteer च होतो. माझ्या
शशक्षणाने घालून शदलेल्या आयडेंशटटीच्या पलीकडे जाऊन लोकाांच्या प्रश्ाांचा, समस्येचा, त्रासाचा मी
शवचार करायला शशकलो. व्यसन उपचार करताना बरेच रुग्ण तपासले, उपचार शदला, काही शनव्या सनी
बनले तर काहींची दारू कमी झाली, काही परत प्यायला लागले तर काही पन्ु हा प्यायला लागून पन्ु हा
शनव्या सनी बनले. या कामातून शनव्या सनी होणे म्हणजे काय ह्याची पररभाषा बदलली. कोणत्याही
प्रश्ाला समजून घेताना स्थाशनक, साांस्कृशतक आशण भौगोशलक सांदभा शवचारात घेणे शकती महत्त्वाचे
आहे याची जाणीव झाली.

मानशसक रोगाांवर उपचार करता करता आशदवासी भागातील मानशसक रोगाांचे प्रमाण
मोजण्यासाठी करण्यात आलेल्या सांशोधनातही भाग घेता आला. ह्या अभ्यासातून सांशोधन शकती
शशक्तशाली असू शकतां हे समजलां. सांशोधन करत असताना शकती बारीक गोष्टींची काळजी घ्यावी
लागते याची प्रचीती आली. कधी मी सवे करत होतो, तर कधी मी पया वेक्षन होतो तर कधी मल्ु याांकन
करत होतो तर कधी एक सांशोधक होतो. एक चाांगलां सांशोधन म्हणजे काय याबद्दल ह्या कामातून
स्पष्टता आली.
शनयोजन, सधु ारणा, पशब्लक शस्पशकां ग असे माझ्यात झालेले छोटे मोठे बदलसद्ध
ु ा पाशहले.
दरम्यान भरपूर वाचन के लां, कामाबद्दल आशण अवाांतरही. एमओशशप करण्याचा तो शनणा य आशण १०५
आशदवासी-ग्रामीण गावाांत जाऊन काम करण्याची सांधी हे आज आठवून पाशहलां तर मनाला खूप
समाधान वाटतांय. मानशसक रुग्णाांसाठी मी अजून काय करू शकतो याचा शोध सरुु झाला आहे.
मानशसक आरोग्याच्या क्षेत्रातच काम करण्याचे स्वप्न घेऊन पढु च्या प्रवासाला सरुु वात झाली आहे.

