
लचूा वराहावतार 
“डॉ टर, आ ही सुटीसाठी भारतात जाणार नाही. इथ ेसौदी अरेिबयातच रहाणार. बाळाचा पिहला 
वाढ दवसदखेील घर या घरीच करणार. या भयानक लूचा संसग नको याला,” िवनय फोनव न धडाधड 
िवधानं फेकत होता, “ या N95 मा कच  दोन खोक  घतेल  आहते मी. ऑ फसलासु दा मा क लावूनच जातो 
आजकाल. आिण त टॅिम लू औषध कुठून िमळेल? वा ेल ती कमत दऊेन घेईन मी. ताप आला क  ताबडतोब 
सु  करणार. हॅ सीन आल ंक  पिहलं बाळाला दणेार. कसंही िमळवीन मी त.”  

इथे जागितक आरो यखा याला नेमक  सुसू  योजना जमत न हती. रोज िनणय बदलत होते. आिण िवनयने 
मा  strategy प  ठरवून टाकली होती. िवनय बुि दमान आह.े हणनू याला आिण या यासार या िवचारी 
माणसांना चार श द सागंावसेे वाटले. 

इ लुए झा हा आजार हायरस नावा या अितसू म जीवाणूंमुळे होतो. हायरस हा सजीव आिण िनज व 
यां या सीमारेषेवरचा एक सरळ साधा .exe ो ॅम आह.े याला वतं  अि त व नसतं. ाणी, प ी, वन पती, 
वगैर या, इतकंच कशाला,  टायफॉईड-कॉलरासार या इतर सू म जीवाणूं याही पशेी अिधक वतं  असतात. 
यां या आत याचंा वतः या यू लीयसचा सगंणक असतो, यािशवाय ोटी ससारख ेपदाथ तयार करणा  या 

रायबोसो स नावा या फॅ टरीज असतात. हायरसपाशी तसली काहीही व था नसते. हणून जगणं, 
पुन पादन इ यादी सग याच यांसाठी तो इतर पेश वर अवलंबून असतो. तो या पेश ची सगळी अंतगत 
यं णा वापरतो आिण आप या अनेक ती तयार क न घेतो. या ती मग दसु  या पशे म ये िशरतात. 
हायरस पसरत जातो. पण ह सारं सहज होत नाही. मळुात पेश म य ेिशरकाव क न घेणं सोप ंनसतं. या 
वतं  पेश चे detector programs तयार असतात. पवू या अनुभवाने यां या memoryत या घुसखोराची 

मािहती न दललेी असते. याला वेळ च पकडून ते याचा नायनाट करतात. यामुळे तो पुढची कारवाई क च 
शकत नाही. साथीची लागण होत नाही. िजत या जा त पेश म य ेही ितकारश  असेल िततका हायरसला 
अिधक कडवा िवरोध केला जातो.  हणून साथ सु  होत नाही, कवा, सु  झालीच तर आटो यात रहाते.  

अस या सतक टेहळणी पथकांना चकव यासाठ  हायरस वतःचं प थोडथंोड ंबदलत रहातो. दर वष  
पु यामुंबईत पावसा यात कवा यूरोपम ये िहवा यात तो असं जरासं नवं प धारण क न येतो. 
 
नेमिच येतो मग पावसाळा । सवास होतो लू यािच वळेां॥  
 
यूरोपमधले त  दर वष  िहवा यापूव  या साल या साथीची कंुडली माडंतात आिण या येऊ घातले या 
हायरसची जातकुळी ठरवतात. याव न या वष ची लस तयार केली जाते. पाच वषाखालच  मलुं, 

पास ी या पढुले वृ द, गरोदर बायका,  वृ दा माचंे रिहवासी,  कडनी-िल हर, दय, म ासं था वगैरच े
गंभीर आजार झालेले, र य, AIDS, कॅ सर, मधुमेह, ंथ चे इतर आजार असललेे ण, माणाबाहरे थूल 
असलेले लोक, कॅ सर या औषधांसारखे, टीरॉईडसारखे उपचार घणेा  या  यानंा कुठलाही संसगज य रोग 
हो याची, झा यावर याचा ादभुाव हो याची आिण यामुळे मृ यू ओढव याचीही श यता वाढलेली असते. 
अशा कमकुवत ितकारश  असले या लोकांना ही लस आवजून दली जात.े ितन े यांची रोग ितकारक श  
वाढली क  लू झाला तरी याने फार ास होत नाही. क येक मृ यू टाळता येतात. 



ब तेक साथी एकेका गावापुर या पा या येतात आिण काही दवस ास दऊेन अंतधान पावतात.  अधूनमधून 
एखादी साथ मा  मनू या पुरासारखी हां हां हणता ंजगभरात पसरते आिण हाहाकार माजवते.  िवसा ा 
शतकात १९१८, १९५७ आिण १९६८  साली अशा तीन वैि क साथी येऊन गे या. १९१८ या साथीत एका 
हदु थानातच जवळजवळ दोन कोटी माणसं दगावल . पिह या महायु दात या एकूण मृ यूचंी सं यासु दा 
या न कमी होती. 

लू फ  माणसांचाच आजार न ह.े डुकराचंा लू वेगळा, तो डुकरांना दरवष  होतो पण सहसा माणसांकडे 
ढंुकूनही पहात नाही. प याचंा लू ब धा डुकरां या, माणसां या वाटेला जात नाही.  घो ांना आिण 
कु यांनाही यांचे ह ाच ेवेगवेगळे लू असतात. ह ेसगळे ‘अमानुष’ आजार कटा ाने जाितभदे पाळतात. पण 
ही मयादा उ लंघून, २००७ साल , प याचंा लू माणसांम य ेपस  बघत होता. २००९ म य ेतर डुकरां या 
लूने नवंच प धारण केलं. याने काही गणु प यां या लूचे तर काही माणसां या लूचे उचलले.  

माणसां या लूचा उसना ो ॅम वाप न तो पेश पयत पोचला. मग डुकरां या आिण प यां या जनुकांमुळे 
बदललेलं याचं त वेगळं प  detector programsना ओळखता आलं नाही. यान ेपेश म य ेिशरकाव क न 
घेतला. साथीची लागण झाली. चकवा चालू रािहला. साथ फैलावली. जीवशा ा या न ा तं ामंळेु याची ही 
सारी लबाडी शा ांना कळली. ते या या मागावर रािहले. जगभर दवंडी िपटली गेली. सगळे दशे सावध 
झाले. मग हा आजार माणसांकडून पु हा डुकरांना दला गेला, एका टक  प यालाही लागला. जात या मयादा 
अशा ओलाडंत रािह यामुळे याचं प फ न बदल याची श यता वाढत गेली. हणून शा  घाबरले.  
‘मा क लावा, हात धुवा, अंतर राखा, उगाच वास क  नका,’ हाकाटी झाली.  

हा हायरस शकेसरश  मुसंडी मा न मा क या फट मधूनसु दा बाहरे पडतो, याचे आसमंतात सहा फुटांपयत 
फवारे पसरतात. मग ते भोवताल या पृ भागांवर आरामात ि थरावतात. नाकात बोट घालणारं मलू या या 
भोवत  थोडा वेळ जतंूचंा ढगच िनमाण करतं. मग त नाकातून िनघालेलं बोट कवा शक झेलणारा तळहात 
दरवाजां या मुठी, िज यांच ेकठडे, नळ, टेिलफोन, द ाच  बटणं अशा अनेक वापरात या व तूंना िशवतो 
आिण या व तू जंतूंन  िवटाळतात. यानतंर या पृ भागांना कवा या व तूंना िशवणा  या यके हाताला ते 
जंतू िचकटतात. मग ते हात नाकाश , त डाश  गेले क  ितथेितथे या जंतूंचं िवरजण लागतं. ल ूपसरत जातो. 
हणून नाका-त डापाशी ने यापूव  आिण यानंतर येकाने हात वीस सेकंद साबणाने चोळून धवुावे. वासात 

ह जमणार नसेल तर हातांना अ कॉहॉलयु  जंतुनाशक लावून त वाळून जाईपयत चोळावं. हायरस नाजूक 
असतात. साबणपाणी, खर सूय काश, अ कॉहॉल, अशा सा या गो पुढे याचंा फार वेळ टकाव लागत 
नाही. पण मनु य वभाव असा िवि  क  या सा या गो म यचे टंगळमंगळ अिधक होते.  

असं असलं तरी या साथीत अवाजवी भयाचा मा  कहर झाला. सा या तापासाठी वाईन लचूी,दहा हजार 
पये कमतीची, महागडी चाचणी ऊठसूट केली गेली. बाक या आजारां या तपासणीत जीवाणूंशी लढणारं 

शरीरातलं ितिवष (antibody) शोधलं जातं. ती सोपी, यामानाने व त चाचणी वाईन लूसाठी अ ाप 
तयारच झाललेी नाही. या आजारासाठी खु  हायरसचं अि त व िस द करावं लागतं. ह काम कठीण आिण 
महाग असतं. कमजोर माणसांना लूच  ल णं सु  झा याझा या चाचणी करावी. बाक यां या आजाराच ं
व प गंभीर वाटलं तरच टे ट क न यावी.  या भागात लूची साथच असते ितथ या ह ाक ा 

माणसांचा आजार सौ य असला तर याचंी चाचणी करायची काहीच गरज नाही.  

Tamiflu (Oseltamivir) सारख  मुबलक उपल ध नसलेल  औषधं काही ठकाण  सा या लूसाठीसु दा ह ाने 
मािगतल  कवा दल  गेल . टॅिम लून ेकुठलाही लू बरा होतो पण लूचा सार रोख यासाठी त कुणीही घणे ं



रा त नाह .  ह ठाऊक नस याने सु वाती या काळात या गुणी औषधाचा दु पयोग  झाला. कधी आप या 
आपण ब  या झाले या ललूा व न जालीम दवापाणी झालं. हायरस शार. याने ा मानवी चुकांचा वापर 
क न औषधांवर मात कराय या पळवाटा शोध या. आता ा उपचाराचं ंजागितक धोरण ठरल ंआह.े आजार 
नेहमी या लसूारखाच मामलुी असला तर धडधाकट माणसांना औषधाची गरज नसते. याचंा आजार गभंीर 
वाटला तरच यांना टॅिम लू या दहा गो या पाच दवसांत द या जातात. कमकुवत ितकारश  
असले यांना मा  लूच  िच ह ं दसायला लागल  क  दरंगाई न करतां टॅिम लू(ओसे टािमिवर)[७५ िमिल ॅम 
दवश  दोनदा पाच दवस] कवा झॅनॅिमिवर सु  केलं जातं. 

आजार सु  हो या या आद या दवसापासून ते आजारपणा या सात ा दवसापयत लू झाले या 
पासून हायरसचा संसग होतो. या काळात णा या कुटंुबात या कवा याची काळजी घणेा  या 

माणसांना साथीची लागण होऊ शकते. हणून या संपकात या ना टॅिम लचूी रोज एक गोळी सलग दहा 
दवस ितबंधक उपाय हणनू दतेात. लू या णांची अखंड सेवा करणारे डॉ टस आिण इतर आरो यसेवक 

यांनाही ितबंधक टॅिम लू दलं जातं. वृ दा मात साथीचा रोगी आढळला तर या आ मात या सव 
रिहवाशांना कमीत कमी दोन आठवडे रोज एक गोळी दतेात.  एक वषा या आत या मुलांना लू झाला तर 
यूमोिनया, दयाला, मदलूा सूज यणें, अश  िवकोपाच  दखुणी होऊ शकतात.  यानंा वया या माणात 

टॅिम लू दतेां येतं.  

हा आजार मवाळ आह,े तो टॅिम लूने बरा होतो, ह कळ यावर लोकांची अवाजवी भीती पार पळाली. मग 
यांनी दसुरं टोक गाठल.ं आप याला ल ू हावा आिण आपली ितबंधक श  वाढावी हणून swine flu 

parties सु  झा या. हा लू अ ाप मवाळ आह ेखरा. पण जर सतक न राहता याला बेबंद पस  दला तर 
तो पु हा डुकरांकडून, प याकंडून न ा जनुकांची कुमक घेऊन येऊ शकतो. ती नवी ताकद हॅ सीनमुळे 
िमळणा  या न ा ितकारक श वरही मात क  शकते. यामुळेच तर शा  या या मागावर रािहले 
आहते.  तो स या कतीही हीनदीनलीन वाटला तरी पाट  क न याला मु ाम आमं ण दणें हा मा  
बेजबाबदारपणा ठरेल. या या स या या पासाठी लस तयार करायचा य  चालू आह.े  ती बाजारात 
यायला २०१० साल उजाडले. पण येकाने आपापलं कत  पाळलं तर ती लस तयार हो यापूव च ही साथ 
आटो यात आलेली असेल. 

मग ती लस ायची कोणाला? नेहमीसारखी, बालांना आिण वृ दांना? पण ा वेळी तर साठी उलटले या 
माणसांना लागण कमी झाली. हा तर त णाईचा रोग आह.े खरं आह.े पण जु या pandemics चा अ यास 
सांगतो क  या वेळ  दखेील लूने पांढ  या केसांचा मान राखला होता. जनुकांचा अ यास आ ा कुठे सु  झाला 
आह.े १९१८, ५८, ६७ साल या लू या हायरसचं जनुक प  आप याला माहीत नाही. पण तेही जर असेच 
डुकरांकडून, प यांकडून येणारे ‘अमानुष’ हायरस असतील तर स या या वयोवृ द माणसां या ितकारक 
श ला याचंी, अंधुक का होईना, आठवण असावी. यामुळेच ही नवी लढत यांना सोपी गेली असावी. 
साधारण दर चाळीस वषान , धूमकेतूसार या येणा  या या जागितक साथ म य ेअसाच कार घडत असावा.  

‘ यां यामुळे वैि क साथ अिधक झपा ाने पसरेल अशा माणसानंा लस आधी टोचावी,’ असा िवचार स या 
चालू आह.े अशा माणसांत शाळकरी मुलं, यांच ेआईवडील आिण रोज कामाला जाताना गद ला िभडणारे लोक 
हचे मु य व यतेात. अश , कमकुवत माणसांना ही लस दे याबाबत काही िनणय अ ाप झालेला नाही. 
आरो य सं थांचं धोरण डावलून, विशले लावून हॅ सीन वतःसाठी िमळवू नये. हॅ सीन हणज ेअमतृ न ह.े 



याला याचे वतःचे दु प रणाम असतात. ते ल ात घेऊनच, कमीत कमी ास हावा या हतेूने, जाणकारां या 
स यानेच, सरकारने इ तम धोरण आखलेलं असतं.  

मग तमु याआम यासार यानं  स या काय करायच?ं  

१)अित म, िवनाकारण उपासतापास, जागरणं टाळाव .  अित ताण, थकवा यांनी ितकारश  कमी होते. 
समतोल आहार यावा. रोज एखादी ि हटॅिम सची गोळी यावी.  ि हटॅिम सचा मारा के याने काहीही फायदा 
होत नाही. 

२)त वानुसार िनयिमत हात धुवावे.  

३) शकताना, खोकताना, नाकावर मालाची चौघडी धरली तर फवारा कमी उडेल आिण हातावर जंतू कमी 
लागतील. कागदी माल वाप न तो त काळ कच  या या टोपलीत टाकून दला तर उ मच.  

४)हात श यत  नाका-त डाकडे नेऊ नयेत.  

५) ल ूझाले या लोकांपासून जमेल िततकं दरू रहावं. यां यापासून कमीत कमी सहा फूट अंतर बाळगावं. 
यांची काळजी घेण ंह तुमच ंकत  असेल तर नाका-त डाभोवती घ  बसेल असा मा क वापरावा. 

६)हा हायरस िप या या पा यातून कवा खा पदाथातनू फैलावत नाही. पोह या या तलावात या पा यात 
लोरीन असतो. यान े हायरस मरतो. यामुळे या हायरससाठी ती काळजी घे याची गरज नाही. 

७)घरातले सव पृ भाग जतंुनाशकाने पुसून व छ ठेवावे. 

ताप आलाच तर  

१) णाने ताप आ यापासून तो आप या आपण पुरता ओस न एक पूण दवस उलटेपयत घर  रहावं. 
ोिसनसारखं औषध घेऊन ताप कमी होणं हणजे तो ओसरणं न ह.े  

२) णाने शकत, खोकत गद या ठकाण  मुळीच जाऊ नये. जाण ंअ याव यक असलं तर िनदान नाका-
त डाभोवती घ  बसेल असा मा क वापरावा. 

३) याने जमेल िततक  िव ातंी यावी. 

४)पाणी, पातळ कांजी, पातळ सू स, सरबतं अश  पेयं याने सतत याव .  

५) णाच  भांड  आिण कपडे लगचे साबणपा याने धुवावे. णाच ेकपडे धु यापूव  कवळून नाकात डाजवळ 
ध  नयेत. या कप ांना लावलेले हात त काळ साबणपा याने धुवावे. 

६) णा या या कुटंुिबयांना ताप-खोकला झालेला नसेल यांना टॅिम लू घेऊन रोज या कामधं ाला जायला 
काहीही हरकत नाही. 

वर सािंगतले या कमकुवत वगात या माणसानं  दखुण ंअगंावर काढू नये. एक दवस ताप आला तरी त काळ 
डॉ टरांश  संपक साधावा.  



एरवी िनरोगी असणा  या माणसानंीदखेील पढेु दले या गभंीर ल णासंाठी डॉ टराचं ंमत लवकरात लवकर 
याव:ं 

१) तापाची मा ा सतत तीन दवस अडतीस अंश स ट डेपे ा अिधक राहणं. 

२) छातीत कवा पोटात दखुणं कवा दडपण वाटणं. 

३) ास घेताना ास होणं कवा धाप लागणं.  

४)एकदा गलेलेा ताप उलटून पु हा येण ंआिण जोरदार खोकला सु  होणं, थुंक त र  पडण ं

५)एकाएक  अितशय थकवा येणं, हातपाय गळून जाण,ं उभं रहाणंही अश य होण ं

६)आ यंितक उल ांमुळे पोटात काहीही न टकणं, खाणंिपणं अश य होण ं

७) म होण ं

लहान मलुातं खालील ल ण ंिजवाला धोका सचुवतात: 

१)धाप लागण ं

२) बोटं, नाकाचा शडा, िजभेचं टोक िनळं पडण ं

३)सार या, जोरात उल ा होणं. यामुळ पोटात पाणीही न टकण ं

४) हालचाल मंदावण,ं हाकेला, हालव याला ितसाद न दणे,ं शु द हरपणं 

५)आईने कुशीत घेणंही िचडिच ा झाले या बाळाला नकोसं होणं 

६)गेलेला ताप परत उलटून येणं आिण जोरदार खोकला सु  होणं 

अश  गभंीरपणाच  ल ण ं दसत असल  तर तातडीन ेहॉि पटलम य ेभरती करण ंआव यक असत.ं अशा वेळ  
टॅिम लूखेरीज इतर पूरक उपचारांचीही िनतांत गरज असते. संसग टाळ यासाठी आपण वाळीत टाकले जाऊ 
ही खुळी भीती यावेळी बाळगू नये. घर या घरी उपचार कर याचा वडेेपणा क  नये. 

आता जागितक आरो यसं थांच  हरेखात  सजग झाल  आहते. स या या या हायरस या जनुकांचा येक 
बदल न दला जाणार आह.े चाळीस वषानतंर जे हा वैि क साथीचा धूमकेतू न ा गु वासकट चाल क न 
येईल ते हा िन वळ याची लांब शेपटी बघून जगात भयाची लाट पसरणार नाही. मानवाची या न ा रोगाशी 
लढायची शा शु द तयारी असेल. हा झाला भिव यातला फायदा.  

पण ‘हात व छ, नाक व छ, नाकावरचा माल व छ,’ इतकेच िनबध जरी काटेकोरपणे पाळले गेले तरी 
आ ाची, २००९ या पावसा या-िहवा यात येऊ घातलेली, नेहमी या मानवी लूची साथही कतीतरी कमी 

माणात पसरेल. तही नसे थोडक! 

-डॉ. उ वला दळवी 

५ स टबर २००९ 


