माय निमााण स्टोरी - डॉ. सुरज म्हस्के
GMC नागपरू मधनू MBBS झाल्यानंतर सरु जने एक वर्ष गाड्चीरोलीमधील आदिवासी भागात सचषच्या दिरत्या आरोग्य
पथकामध्ये वैद्यकीय अदधकारी म्हणनू काम के ले. त्याचा हा प्रवास त्याच्याच शब्िात...

मी राहणार चद्रं परू चा. मी सयं क्त
ु कुटुंबात वाढलो.
भरीव सामाजिक कायाात कुटुंब नसलं तरी आिोबा हे गांधी
जवचारानं ी िगणारे होते. आपल्यासद्ध
ु ा कुटुंबाच समािासाठी
काही देणं लागतो, आिोबांसोबत या गोष्टीची चचाा
व्हायची. ग्रामीण भागातील वैद्यकीय वास्तव हे अनभु वाने
माहीत होतं. न परवडणारी वैद्यकीय व्यवस्था शहरात राहून
आम्हीही अनभु वत होतोच. ही परीजस्थती बदलावी म्हणनू ,
मी डॉक्टर होवनू गावात दवाखाना सरुु करावा हे स्वप्न मला
दाखवणारे व ते स्वप्न दृढ करणारे माझे आिोबाच. तयानं ी
मला सांजगतलं, “तल
ु ा िे करायचं आहे तयासाठी तल
ु ा स्वतः
जिरावं लागेल, चार लोकानं ा िावनू भेटावं लागेल. तल
ु ा
तझु ा गरुु जमळवावा लागेल”, आजण ही गोष्ट लक्षात ठे वनू मी
पढु चे मागाक्रमण करत राहीलो व राहतोय.
मला ग्रामीण भागात वैद्यकीय सजु वधा द्यायची,
तयासाठीच्या कौशल्य जवकासाची पजहली पायरी म्हणनू
इटं नाजशप पणू ा झाल्यावर ‘सचा’ संस्थेत आजदवासी भागात
चालणाऱ्या जिरतया वैद्यकीय पथकाचा आरोग्य अजधकारी
म्हणनू काम पाहण्यास सरु वात के ली.
आजदवासी आरोग्य जवभागात चालणारा हा जिरता
दवाखाना हा ‘राष्ट्रीय आरोग्य जमशन’ महाराष्ट्र शासन व
‘सचा’ याच्ं या सयं क्त
ु रीतीने चालणारा कायाक्रम आहे.
जिरतया आरोग्य पथकाच्या टीममध्ये आरोग्य
अजधकाऱ्याच्या व्यजतररक्त, औषधी तत्रं ज्ञ, प्रयोगशाळा
तंत्रज्ञ, दोन आरोग्य सेजवका आजण दोन वाहनचालक अशी
एकूण सात िणांची टीम आहे. या कायाक्रमांतगात एकूण
१२,५०० लोकसंख्या असलेल्या ४८ आजदवासी गावांच्या
आरोग्य भेटींची िवाबदारी आहे. ज्या अतं गात प्राथजमक
सेवा, संदभा सेवा, प्रसतू ीपवू ा व प्रसतु ीपश्चात बालसंगोपन,
साथीचे रोग जनयत्रं ण कायाक्रम, कुटुंबजनयोिन समपु देशन,
राष्ट्रीय आरोग्य कायाक्रमांची अमं लबिावणी ज्यात राष्टीय
मलेररया प्रजतबंध कायाक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग जनमल
ाु न
कायाक्रम, इतयादी सेवा देण्यात येतात व प्रमख
ु कायाक्रम
राबजवण्यात येतात. साधारणतः जदवसाला दोन गावाला
दवाखाना भेट देतो. ह्या सोबतच आजदवासी जवभागातील

सहा अश्रमशाळाच
ं ी आरोग्य तपासणी व ‘सचा’ सस्ं थेतिे
घेण्यात येणाऱ्या वाजषाक खेळांमधील आरोग्य तपासणी
जशबीर घेण्यात येतात. तज्ञ सल्ल्याची आवश्यकता
असलेल्या रुग्णांना रे िर के ले िाते.
जिरतया आरोग्य पथकाच्या िबाबदारीमध्ये डॉक्टर
म्हणनू काम पाहतांना सोबतच टीमचे जनयोिन, तयांच्या
अडचणी समिनू जनवारण करणे, शासकीय मीजटंगला िाणे,
वगैरे. ‘सचा’जन जदलेल्या या संधीतनू मी आजदवासी
समािाची सेवा तर करूच शकलो मात्र धानोरा तालक्ु यातील
आजदवासी लोकांनी व ‘सचा’संस्थेने या दरम्यान माझे भरपरू
जशक्षण के ले, िे महजवद्यालयीन जशक्षणापेक्षा अजधकच होय.
घडलेल्या महत्वाच्या घटिा :
१) मलेररयाची साथ : गडजचरोलीला मलेररया
मोठ्याप्रमाणात होतो. साधारण ऑगस्टच्या दसु ऱ्या
आठवड्यात मलेररयाच्या के सेस भरपरू प्रमाणात आजदवासी
गावामं धनू येवू लागल्या. टवेटोला व गठानं ेली ह्या गावामं ध्ये
सवााजधक के सेस होतया. महावाडा ह्या गावी १० वषााच्या
मल
ु ीचा मृतयू झाला होता व रे खाटोला ह्या गावच्या एका
महीलेचा मृतयू हा मलेररयाचा म्हणनू संशजयत होता. अशा
पररजस्थतीत ४८ गावावं र लक्ष ठे वनू मलेररया जनयत्रं ण
करायचं होत. हे टीम वका होत. अशा साथीच्या वेळेला कमी
वेळात योग्य जनयोिन, सट्टु ीचा जदवस व कामाची वेळ सोडून
करणे जकती महतवाचे आहे व आपल्या कायाक्षेत्रात एकही
मृतयू होऊ नये म्हणनू कसे कायारत राहावे ह्यासाठीच भरीव
अनभु व होता. ह्या दरम्यान एका महीन्याच्या कालावधीत
१८२ मलेररयाच्या रुग्णाच
ं ा उपचार करण्यात आला.
२) मख्ु य कायाकारी अजधकारी याच्ं या सोबतची मीजटंगजिरते आरोग्य पथक हा शासनासोबतचा कायाक्रम असल्याने
दरवषी वाजषाक आढावा घेवनू पढु ील वषी संस्थेला ह्या
कायाक्रमासाठी अनदु ान द्यायचे की नाही हे ठरवते, तयाची ही
मीजटंग होती. आमच्या पथकाला ग्रेड ‘ब’ जमळालेला.
तयावरून जिल्ह्याच्या मख्ु य कायाकारी अजधकारी यांनी प्रश्न

उपजस्थतीत के ला, ‘मागादजशाकेमध्ये असल्याप्रमाणे तमु चे
जदवसाला १५० रुग्ण का होत नाही?’ आमचे ७५ रुग्ण बसत
होते. यावर मी उत्तर जदले, की ‘आजदवासी गावाचं ी तेवढी
लोकसंख्या नाही व दोन गाव एका जदवशी असतात.’
तयावरचे तयाच
ं े उलट प्रश्न व प्रतीजक्रया कमालीच्या
त्रासदायक होतया. यावर लेखी उत्तर माजगतले. ह्यावरून
समितं की शासकीय कायाक्रम जकती आकड्यावं र असतो.
आनिवासी लोकाांसोबत काम करतािा कळलेल्या
काही महत्वाच्या गोष्टी :
लोकानं ा समिावलं तर कळत समिावणारा
सांगणारा पाहीिे. धानोरा तालक्ु यातील आजदवासींनी
ह्यापवू ीच ‘पेसा कायदा’ व ‘वन हक्क कायदा’ जमळवनू
संपणू ा देशाला दाखवनू जदलेला आहे. तयांना उपकाराची
नाही तर सोबतीची गरि आहे. तयानं ा येवनू िळ
ु णारा प्रतयेक
हात महतवाचा राहील. तम्ु ही आदर कराल तर ते दपु टीने
आदर करतील. तयामळ
ु े तयानं ा आजदम म्हणनू जहणवण्यापेक्षा
तयांना समिनू घेणे महतवाचे आहे.
अतयतं मायाळू, प्रेमळ, अदबशीर, शांत वृत्तीची,
िगण्यात कलातमकता असलेली, सांजघक भावना िपणारी,
मोकळ्या वृत्तीची माणसं आहेत ही. सचा आजण ही माणसं
दोघेही एकमेकांकडे समतव दृष्टीने पाहतात ही यातली
खाजसयत. दवाखाना झाल्यावर गावातच िेवणाची व्यवस्था
असते, तयांचे आदराजतथ्य कमालीचे वाटते. ह्य समािातील
अनेक प्रथा स्ततु य आहेत. मल
ु ामल
ु ींमधील संबंध हे
मोकळ्या वृत्तीचे आहे. मल
ु ींना मल
ु गा जनवडायचा अजधकार
आहे व हे समाि मान्य आहे. आजदवासी लोकाचं ी लग्नाची
पद्धत ही सामहु ीक आहे. हातजमळवणी म्हणनू सवा लोक
लग्नघरच्या व्यक्तीला िमेल तशी पैश्याची, अनािाची, व
सामानाची मदत करतात. लग्नाआधी मल
ु गी गभाार
राहील्यावर िर मल
ु ाने जकंवा कुटुंबीयांनी जतला स्वीकारले
नाही तर दडं बसजवण्याची व्यवस्था समािाने के ली आहे.
अश्या जकतीतरी गोष्टी असतील. पण ह्या सोबतच
आजदवासी समािात दारूच व्यसन प्रचंड आहे. लग्न

झालेली मल
ु ं अतीव प्रमाणात दारू सेवन करतात. आिही
पारंपाररक वैदू पद्धतीवर तयांचा जवश्वास आहे, हे हैराण
करणारे आहे. आजदवासींच्या मोकळ्या व मनजमळावू
स्वभावाचा गैरआजदवासींकडून गैरिायदा घेतला िातो व ते
अनेक अन्यायाला बळी पडतात हे अनेकदा जदसनू येत.ं
आढळलेले महत्वाचे आरोग्याचे प्रश्न :
१) मािनसक आरोग्याचा प्रश्न: एकू ण ४८ गावांमध्ये
मानजसक आिाराचे एकूण १० रुग्ण रोिच्या आरोग्य
तपासणीत आम्हाला आढळले. आकडा हा तयाहून अजधक
आहे. जिल्ह्यात सध्याजस्थतीत के वळ १ मानजसक रोग तज्ञ
आहे. हा प्रश्न आपण कसा सोडवणार आहोत?
एक जनरीक्षण: धानोरा तालक्ु यातील कुपानेर ह्या
साधारण १४० लोकवस्तीच्या गावात ‘जस्कझोफ्रेजनया’चे
तीन रुग्ण एकाच कुटुंबात आहेत. तयापैकी दोघ पतीपतनी
आहेत व एक भाऊ आहे. तयाच कुटुंबातल्या तयांच्या
वजडलाच
ु े झालाय. अश्या परीजस्थतत प्रश्न
ं ा मृतयू तयामळ
पडतो. ह्यांना उपचार जमळाला नाही तर यांवर अवलंबून
असलेल्या परीवाराचे काय? ह्याच गावात ह्या जतन रुग्णा
व्यजतररक्त दोन रुग्ण मानजसक आिाराने जपडीत आहेत.
तयामळ
ु े मानजसक आिाराचे रुग्ण हे के वळ शहरात नसनू
ग्रामीण आजदवासी भागातसुद्धा आहेत. हा प्रश्न जकती
महतवाचा आहे हे समिू शकते.
२) डोळयाांचे आजार : शासनाचा अंध तव जनवारणाचा
कायाक्रम असला तरी जकंवा जिल्हा स्थानावर दोन ते तीन
खािगी नेत्रतज्ञ असले तरी आजदवासी गावाचं जिल्ह्यापासनू
अतं र हे िार लाबं असल्याने, मोती जबदं चू ा त्रास असणारे
वयस्क रुग्ण हे सेवपे ासनू वजं चत राहतात. सजु वधा असतांना
हा प्रश्न पडून राहतो ?
३) नियाांचे आजार : जिया तया ंच्या आिाराजवषयी
वाच्यता करतात. िमेल तेवढा उपचार करायचा मी प्रयतन
करतो. मात्र परुु ष असल्याने मला जिल्डवर तयाचं तपासणी
करण िमत नाही. सचा दवाखाना असला आजण जिल्ह्याला
सजु वधा असली तरी, अतं र हा मद्दु ा राहतोच.

४) िाताांचे आजार : लहान म ुल े, जिया, म्हाताऱ्या
जिया ह्या परुु षांप्रमाणेच अतीव तंबाखू सेवन करतात,
कुणाचेही दात पाहीले तर हे लाल काळे जदसतील. नागपरू
सारख्या शहरात जकलोमीटरला दहा दातांचे डॉक्टर
जदसतील. इथे हा प्रश्न न सोडवलेला राहतो?
पढु ील प्रवास हा ठरलेल्या ध्येयाच्या जदशेने सरुू
राहील. चंद्रपरू जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मला वैद्यकीय
सेवा सरुु करायची आहे. चद्रं परू चा प्रदषु णाचा प्रश्न मोठा
आहे हे आपण सवा िाणतो. प्रदषू णाचा मानवी आरोग्यावर
होणाऱ्या पररणामाच
ं ा अभ्यास करून तयासाठी काम
करण्याचा माझा पढु चा मानस आहे. तयासाठी लागणारं
कौशल्य ज्ञान जमळवण्यासाठी प्रयतन सरुु आहेत. यावषीचं
ध्येय ७० ते ८० टक्के मी पूणा करू शकलो. पढु ील वषी
प्रसतू ी व तयातील अडचणींना मला न्याय देता यावा म्हणनू
तयात कौशल्य जमळवावे असे वाटते म्हणनू ते जशकण्यासाठी
व माझ्या कामातनू सेवा देण्यासाठी मी, िानेवारीपासनू
छत्तीसगड येथील दल्लीरािहरा जस्थत ‘शहीद रुग्णालय’ येथे
आरोग्य अजधकारी म्हणनू रुिू होतोय.
पडलेले काही महत्वाचे प्रश्न :
१) हे २१ शतक आहेत डीिीटल इजं डयासाठी प्रयतन
चाललेत, मेरो साठी प्रयतन चाललेत आजण भारतात
आजदवासी गावांमध्ये पणू वा ळ
े डॉक्टरउपलब्ध होऊ शकत
नाही असे का?
२) कायाक्रमासाठीच्या मागादजशाका ठरतात, मात्र ती तया
जठकानाला अनरू
ु प नसते असे का? उदा. मला िी गाडी
वापरायला जदली आहे, ती अनेक गावात िातच नाही.
३) तज्ञ सजु वधा ही गडजचरोली सारख्या जिल्ह्याच्या जठकाणी
तरु ळक उपलब्ध आहे. तेव्हा नागपरू , चंद्रपरू हे अतं र
परवडणार नाही. ह्याला िबाबदार कोण?
४) ही पररजस्थती व तयामळ
ु े बनलेली मत व आजदवासी
लोकाच्ं या भावना शहरात आल्यावर जमत्रानं ा पटत नाही.
आजदम ठरवनू मोकळे होतात, हे असे का?

५) मी महीन्यातनू एकदा आजदवासी गावात िातो. उवाररत
एकोणतीस जदवसाचं काय? वेळ सांगनू आिारी पडणार
आहे का माणसू ?
६) रुग्ण जकती लांबनू आलाय हे सेवाथा असलेल्या व तसे
म्हणणाऱ्या अनेक रुग्णालयातील कायारत मडं ळीना कळत
नसावे का?
७) राष्ट्रीय महामागा असलेल्या गडजचरोली धानोरा मागाावर
तळ्याएवढे खड्डे आहेत ज्यातनू गाडी िाणं अवघड आहे.
तेव्हा मोठमोठ्या रस्तयाच्या योिना ह्या याभागासाठी नाहीत
का असा सवाल राहतो?
८) ज्या गट्टा आश्रमशाळामधे आम्ही आरोग्य तपासणी
करतो, जतथं जवज्ञानाचे चाळीस जवद्याथी आहेत मात्र जवज्ञान
जवषयाचा एकपण प्राध्यापक नाही. आई वजडलानं ा जशक्षण
महतवाच एवढ कळत म्हणनू शाळे त पाठवतात मात्र वगाात
जशकवतात का नाही माहीत नाही आजण अशा ह्या पोराच
ं ं
पढु चं भजवष्ट्य काय हा सवाल राहतो?
९) अनदु ाजनत असलेल्या या शाळामध्ये मल
ु ानं ा झोपायला
पलंग नाही की थंडीत अघं ोळीला गरम पाणी नाही.
अनदु ाजनत असनू ही दैना का? असे अनेक प्रश्न आहेत.
यावषीचा आरोग्य तपासणीचा तपशील खालीलप्रमाणे
एकूण रुग्णभेटी: २०,४४० (ऑक्टो. १६ ते ऑक्टो. १७)
प्रमख
ु आिाराच
ं ा तपशील : मलेररया, पाठ कंबरदख
ु ी,
तवचेचे जवकार, उच्च रक्तदाब, श्वसनजवकार, रक्तक्षय

आिार

बाल रुग्ण भेटी परुु ष (एकूण रुग्ण

जिया (एकूण रुग्ण भेटी)

एकूण रुग्ण भेटी (२०,४४०)

मलेररया
पाठ कंबरदख
ु ी
तवचेचे जवकार
रक्तक्षय
उच्चरक्तदाब
श्वसनजवकार
मधमु हे
हगवण
आकडी
इतर

९३
६१
८६७
५६
०
१३९८
२
२०५
३१

१२४
२६५५
५९८
११३९
१७७४
६३०
९५
४७
७४

३२६
४३०९
२१३८
१२६१
२५६६
२६४३
२१७
२९६
२०७
६४७७

१०९
१५९३
६७३
६६
७९२
६१५
१२०
४४
१०२

निमााण प्रनियेचा मला कसा उपयोग झाला?
सवाात महतवाचं म्हणिे असा जवचार करणारा मी
एकटा नाहीये, तर माझ्यासारखा जवचार करणारे अनेक
आहेत. जनमााण जशजबरात भारतातील, महाराष्ट्रातील व
सोबतच िगभरातील वैद्यकीय व्यवस्थेचं जचत्र, वैद्यकीय
व्यवसायचं सावािजनक, खािगी व्यवस्थेतील कट प्रकार,
खािगी व्यवसाय करून ह्या गोष्टी टाळणाऱ्या माणसांच्या
मल
ु ाखती, िेनेररक औषध तयातील समि–गैरसमि
याबाबत मागादशान व चचाा झाल्या. सावािजनक आरोग्य ह्या
नव्यानं पाया पडलेल्या जवषयाच भारतासारख्या
लोकसंखेच्या दृष्टीने मोठं व जवकसनशील असणाऱ्या
देशाच्या दृष्टीने महतव समिले. ह्या क्षेत्रात झालेली व
िागजतक स्तरावर उपयक्त
ु ठरलेली संशोधन आम्ही समिनू
घेतले.
ही झाली ताजं त्रक माहीती मात्र ह्या माहीतीचा
उपयोग करत, डोळसपणे मी माझ्या स्वभावानुरूप कुठला
मागा जनवडावा हे कळाले. जनणाय घेत पढु ील िगण्याला
लागणारं वेळापत्रक आखण्याची प्रजक्रया देखील जशकलो.
वषाभराचा, पाच वषााचा व दहा वषााचा ध्येयाचं ा आराखडा
बनवला. सवाच गोष्टी या आखीव रे खीव वेळापत्रकानसु ार
होत असतात असे नाही मात्र ऐशं ी टक्के गोष्टी होतात. एकदा
वेळापत्रक ठरले तर िार काळिी राहत नाही. सामाजिक
क्षेत्रात जवचारपवू क
ा काम करणार असलो म्हणनू घरावर
तळ
ु शीपत्र ठे वावे असे नाही. उजचत जववेकपणू ा आजथाक
जनयोिनातनू स्वतःची, आईवजडलाचं ी व भजवष्ट्यात
वाढणाऱ्या कुटुंबाची अडचण होणार नाही याकररता
आजथाक जनयोिन कसे करू हे पण समिले.

‘सचा’मधील ‘मा दतं ेश्वरी’ दवाखान्यात होणाऱ्या
शल्य जचजकतसा जशबीर, पाठ कंबरदख
ु ीचे जशबीर, मानजसक
आरोग्याचे जशबीर व आजदवासी यवु ा खेळ. इतयादी
उपक्रमात स्वयंसेवक म्हणनू मी काम के लं. याखेरीि एकदा
माझ्या एक महीन्याच्या वास्तव्यात मला ‘सचा’
दवाखान्यातील बाह्यरुग्ण जवभागात डॉ. योगेश दादासोबत
बसतानं ा ग्रामीण व आजदवासी भागातील रुग्ण काय आिार
घेवनू येतात? तयांचे प्रश्न कसे असतात आजण ते कसे
सोडवले िातात? हे समिायला मदत होत होती. तयामळ
ु े
माझं िे स्वप्न होतं, की मला ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा
द्यायची आहे तयाचा हा समि सराव होत होता. कसे
वागावे? कसे बोलावे? काय जवचारावे? यासोबतच काय
जवचारू नये? काय बोलू नये? याची तालीम सरुु झाली होती.
तयामळ
ु े आपल्या घरी कुणी डॉक्टर नाही ह्याचं कधीतरी
वाटणारं वैषम्य दरू झाल.ं आपल्या घरचच असल्यासारखं
मी वावरू लागलो आजण ‘सचा’ने पण मला संभाळल व
साभं ाळतय.ं
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