
दबावातनू सटुका 
मेिडकल कॉलेजातल्ा नाततने ककतुकाने  आल्ा कामसूस त त तत चंआू जतचा  �दाब 
तआासला. तो चांगलाच वाढल्ाचं  ढढलं  म्ून ततच  जतला िति्ा स ांकड ेडे न गेलत. 
त्ांनत  काच  का चत गोढत सुु केलत  ि्  आववाा ात  जजना िबबाा्ातून 
उआताक्त ाोवढ ्ा्ला लागलत. 

“ब त आ्आ्तत मोतत माझत तब्ेतत  ा बलड  े� ि्ा गो ्ा सुु  केल्ा  ि् चआ  ्ा्ला 
लागलत. िवकतचं दखु्ं मेलंत”   वत तुुतुु सगढतकड े�फ ्ाऱ्ा चंआू जत मह ा् झाल्ा.  

चंआू जजना डॉकट ांनत लडवतवाटे �श  ातल ंमतआ  ि् आा्त काढून टाक्ा त गोढत �दलत 
मोतत. ितने  �दाब कमत झाला. आ् त्ांि्ा  �वािमा्ांना त्ा कमत दाबाचत सव् नवमतत. 
 म्ून त्ा िबबाा्ातून आटकन उआून उन्ा  ािमल्ाव  त्ांचा  �दाब  का क   कदम कमत 
झाला  ि् त्ांना चआ   लत. डॉकट ांनत त्ांना ज ा सावका�आ्े उआा्ला सांिगतलंत तत  
गोढत अध� केलत  ि् िति्ासोबत दसु तस कक िल�्मव  काम क ्ा त  क गोढत �दलत. 
 ता माव�जना चआ  ्ेत नामत.  

आ् ज   जजना कसलामत �ास मोत नवमता त  त्ांि्ा  �दाबाव  वलाज केलाच 
क�ा�ाआत? 

 जजना ािवष्ात अधा�गाचा झटका ्े  न्ेस माटर-अ कटकक ्े  न्ेस त्ांचे डोढे  ि् मू��आड 
�ाबूत  मावे  म्ूनत 

 �दाब वाढण्ाचत िन िन ाढत का ्ं असतात. कामत ज्ांि्ा �श  ातल्ा  चनातमक ्कवा 
 ासा्िनक िवकृतजमुढे त्ांचा  �दाब बबदा तत् व्ातच वाढत जातो. त्ातल्ा बऱ्ाच�ा 
िवकृतजव  ����्ेने ्कवा कामत  ामबा् औषधांनत नेमके उआचा  क ता ्ेतात. आ् अ�त 
िवकृतत अस्ाऱ्ांचत संं ्ा फा  रोडत असते. व्ोमाना मा्े वाढ्ाऱ्ा  �दाबामागचं 
का ् मा� बबतेकांि्ा बाबततत  कसा खंच असतं.   

 आलं �द् मा  क  जाम अअामत काम क ्ा ा आंआ  म.े तो �श  ाकडून  ललें अ�धुद 
 � फुपफुसांकड ेआाआवतो  ि् फुपफुसांकडून आ त  ललें �धुद  � आुामा �श  ाकड ेधाडतो.  
 त्ेक िमिनटाला आाच िलट   � �द्ाकडून ममा ोिम्तत ढकललं जातं. अा्ाम क ताना 
त  िमिनटाला आसततस िलट   � ममा ोिम्तत  तलं जातं. लमान व्ात  आल्ा 
 �वािमा्ा  ब त न ्ांसा ं्ा लविचक असतात. �द्ाने  तललेे ते ‘आाच-आसततस’ 
सामावून घ्ा्ला लविचक ममा ोिम्त समरर असते. तत तो ल�ढा सामावून डेते  ि् ते  � 



आुढल्ा वािमा्ांमध्े ढकलते. तत लाट त�तच आुढे जात तढमात-तढआा्ांआ �्तस अगदत 
टोकाि्ा िचमुकल्ा वािमा्ांआ �्त आोचते. अ�ा लाटांचत मािलका  म्जेच मनगटाव  
तआासता ्े्ा त नाडत. आंआ केलेल्ा  �ाचा ल�ढा लविचक वािमा्ांनत समज सामावून 
डेतल्ामुढे त्ा  �ाचा दाब १२०ि्ा व  वाढू �दला जात नामत. आ�ा�ति्ा सवरसाधा ् 
िन ोगत मा्साचा  �दाब १२०/८० असा असतो. 

व् वाढत जातं तसतसा वािमा्ांि्ा �ातजत �ा्ंूखे तज वत  कमत लविचक आदारा�चत ा  
आडतेत वािमा्ांि्ा  तल्ा बाजूला कॉलेसटे ॉलसा ं्ा  सा्नांचे कडक र  बसतातत 
वािमा्ांचा लविचकआ्ा डटत जातो. त्ा कचकवाि्ा न ्ांसा ं्ा कडक बनतातत त्ांचत 
 स ्- कंुचन आावा्चत कमता डटते. �द्ाकडून तो अिधकि्ा ‘आाच-आिसतसां’चा ल�ढा 
 ला क  त्ा कडक न ्ांतला दाब १२०�न अिधक वाढतो. वािमा्ांि्ा  तमधल ेकडक 
र  वाढत गेल ेक  त्ांि्ातल्ा  कू् आाच िलट   �ाला तत जागा कमत आडतेत त्ाचा दाब 
वाढतो. नवा ल�ढा ्ेण्ाआूव�मत  �ाचा दाब ८०ि्ा ब ाच व   मातो. अ�ा मा्सांचा 
 �दाब चंआू जजसा खा १६०/ १०० ि्ा  सआास आोचतो. 

जसजसे र  वाढतात तसतसा दाबमत वाढत जातो. दाब फा  वाढला क  ते कडक र  तडकतात 
 ि्  � त्ा र ाखालतस �ाततत डसुतंत साकढतंत र  �ाततआासून अलग मोत जातो. 
कधतकधत अ�ा साकढलले्ा  �ाने तत वािमनत ितरेच बंद मोतेत कधत त्ा अलग झालले्ा 
र ाचे आोआड ेसुटे मो न वािमनतत आुढे जातात  ि् बूच बसवतात. ितरनू आुढि्ा ाागाचा 
 �आु वआा रांबतो. कधत  �ाि्ा जो ाने ितरलत तडकललेत �ातच फुटते  ि् ाोवतालत 
 ��ाव मोतो. 

म�दलूास �द्ालास डो ्ांनास मू��आडांना  �आु वआा क ्ाऱ्ा वािमा्ांमध्ेमत मचे फ क  
मोतात. आश ्ामत अधा�गाचा ्कवा �द्िवका ाचा झटका ्ेतोत दिृ�दोष िनमार् मोतात. 
�कडनति्ा वािमा्ामधला  �दाब वाढला क  ितरल ंकाम कमत त  मोतंच आ् सोबत 
�कडनततून कामत  सा्नं अिधक  मा्ात �वतात. तत  सा्नं  �दाब अिधकच वाढवतातत 
 गतत तेल आडत  मातं. 

चकलत-�ेव क ा्ि्ा सोऱ्ाि्ा मो ा ाोकातून जाड चकलत ्कवा गलेल� गा ा 
आाडा्ि्ा असल्ा त  फा  रम आडत नामतत. आ् बा तक ाोकातून नाजूक �ेव आाडा्चत 
असलत त  मा� फा  जो ाने दाबावं लागतं. कडक र  बसून अतंद झालेल्ा वािमा्ांमध्े  � 
आंआ क ताना �द्ालामत असेच अिधक क� क ावे लागतात. असे क� �दवस- ा�स  त्ेक 
आोक्ाला कुन �द्ाला फा  अा्ाम मोतोत त्ाचे �ा्ू बढकट  ि् आु� मोतात. आ् तसंच 



चालू  ािमलं क  ते सतति्ा ाा ाने ता्ून आस ट मोतातत रकतात. त्ांि्ाकडून आु ेस ंकाम 
मोत नामतत माटर फेल्ुअ  मोतं. त्ाि्ाब्ल  आ् �द्ाव ि्ा लखेात आािमलं  म.े 

म ेदषुआश ्ाम मो  न्ेत  म्ून  �दाबाव  वेढि्ा वेढत वलाज वमा्ला मवेत.  

मुढात  �दाब वाढूच न्े  म्ून  आल्ा  आ्च  ्� क ता ्ेतात.  �ातलं िमआाचं 
 मा् वाढल ंक   �दाब वाढतो म ेिसधद झाललें  म.े �ेव-िचवडास बटा�ाचे काआ ्ांसा खत 
बाजा त चटकमटक खा्तस नूडलसस सूपसस �ेडस आाआड-लो्चत ्ांि्ात िमआाचत मा�ा फा च 
असते. त्ांना  मा ातून फाटा �ावा. ड ि्ा सव्ंआाकात ि�जवताना मतआ न डालता ताटात 
वुन रोडसं ंमतआ ि�व ावं.  म्जे �कडनतव मत िमआाचा अनावव्क ाा  आड्ा  नामत  ि् 
 �ातमत मतआ कमत  ामतल. ााज्ा  ि् फढं ा आू  खावत. त्ांि्ात िमआाचत मा�ा कमत 
असते.  

अा्ामाने  �दाब खालत ्ेतो म ेमो ा  ्ोगांत �दसून  ल ं म.े द  बा ा तासांनत 
िन्िमतआ्े माफक अा्ाम िनववढ आंध ावतस िमिनटं ज त केला त त चांगलाच फा्दा मोतो. 
सरूलआ्ा असला त   वजूरन वजन कमत क ावं. वजन डटवा्चे  ्� मनाआासून केल ेत  
वजन ख ोख  कमत मोण्ाआूव�च  �दाब खालत उत तो. 

्ेव�ा आथ्ाने ाागलं नामत त  मा� आथ् चालचू आेवून ि�वा् डॉकट त उआा्मत ्ोजावे 
लागतात.  

नाततने  रम तआासल ंतेवमा चंआू जजचा  �दाब १६०/ १०० असा चांगलाच वाढललेा मोता. 
 म्ून िनववढ आथ्ाव  अवलंबून  मा्ं ्ो ् नवमतं. डॉकट ांनत लगेचच त्ांि्ा  �ाि्ा 
िवि�� चाचण्ास लडवतचत तआास्तस बाततचा X-ray  ि्  क ECG असे  वव्क तआास 
कुन  औषध सुु केलं मोतं.  

 �दाबासाआत वेगवेगढे उआा्  मते. लडवततून मतआ-आा्त काढून टाक्ाऱ्ास आे�जतल्ा 
कक िल�्मि्ा द वाजांव  काम क ्ाऱ्ास �द्ाला त्ाचं काम ज ा   ामात क ा्ला 
लाव्ाऱ्ास �कडनततल्ा  सा्नांव  काम क ्ाऱ्ास  �वािमा्ांचा  का  लमान-मोआा 
आेव्ाऱ्ा ज्ा नसा असतात त्ांि्ाव  बकुमत गाजव्ाऱ्ा अ�ा अनेक  का ि्ा गो ्ा 
असतात.  

चंआूमाव�जना �दल्ा त�ाच कक िल�्मव   काम क ्ाऱ्ा गो ्ा बंडूनानांनामत �दल्ा मोत्ा. 
चा -आाच मिमने त्ा डतेल्ाव  त्ांि्ा आा्ांना सूज  लत. ते सांिगतल्ाव  डॉकट ांनत 
त्ासोबत �कडनतव  काम क ्ा त दसु त  क गोढत �दलत. ितने तत सूजमत कमत झालत  ि् 
 �दाबमत अविसरत  ािमला. 



द�ूकाकांना द ्ाचा िवका  मोता. �द्ाला   ाम दे् ाऱ्ा गो ्ांनत त्ांचा दमा बढावला 
असता.  म्ून त्ांना �कडनतव  काम क ्ा त गोढत �दलत. ितने त्ांना सुका खोकला सुु 
झालात दमेक त काका बेजा  झाले. जवढजवढ िति्ासा खंच काम क ्ा त िबनाखोकल्ाचत 
गोढत �दल्ाव  सा ं आतक झाल.ं 

�ालू त्ांना त�तच �कडनतव  काम क ्ा त गोढत �दलत.  �दाब त  डटलाचस ि�वा् 
 त्ांि्ा मधुमेमाचा त्ांि्ा �कडनतव  मो्ा ा दषुआश ्ाममत  रोवा  मा्ात टाढता 
 ला. 

 �दाबाव चा उआा् आ वताना त ्ाचत मूढ  कृततस त्ाला �ास्ा े वत  िवका स 
त्ांि्ासाआत चालू असललेत औषध ंम ेसा ं लकात डे न त्ाि्ा�त आटवून डे्ाऱ्ा गु्का त 
गो ्ाच डॉकट  िनवडतात. त तमत कधतकधत रोडत गडबड मो  �कते. ि�वा् कामत वेढा 
डॉकट ांनत �दलेल्ा गो ्ा ममाग असतातत  ोज घ्ा्ला आ वडत नामतत. अ�ा वेढत त्ा 
 आल्ा  आ् बंद कु न्ेत. कामत गो ्ा  कदम बंद केल्ा त  बेफाम धडधड मो्ंस 
 �दाब अित वाढ्ं वगह े उतआात मो  �कतात.  म्ून जत कामत समस्ा असले तत 
डॉकट ांि्ा कानांव  डालावत. ते त्ाव  ्ो ् तो तोडगा काढू �कतात. 

वलाज अिन्िमत झाले त  कधतकधत  �दाब अित�्च वाढतो. तो १८०/ १२० ि्ा व  
गेला क  मग  ्तबा्तचत आश िसरतत िनमार् मोते. अ�ा वेढत द�ृत धूस  मोतेत डोकं आ्कतंत 
उलटत ्ेतेत धाआ लागतेत बाततत दखुतंत लडवत तआ�क त ्कवा  �ाढललेत �दसतेत लडवत 
क ताना दखुतंत आाआतत ्कवा कु�तत दखुतं.  

अ�ा वेढत तातडतने डॉकट ांचा सलला घ्ावा ्कवा तडक मॉिसआटलाि्ा  ्तबा्त-िवाागात 
जावं. त्ा साऱ्ा धोक्ाि्ा सूचना असतात. त्ांि्ाकड ेदलुरक केल ंत  बुधदतचा ग�धढ उड्ंत 
�ुधद म आ्ंत अधा�गासा खत िसरतत मो्ंत  कडत ्े्ंत माटर फेल्ुअ  मो्ंत म�दतू-डो ्ांत 
 ��ाव मो्ं ्ांि्ातल ंकामतमत मो  �कतं. मग गो ्ांनत ाागत नामत. मॉिसआटलमध्े 
ा तत कुन दक दखे ेखतखालत ि� ेतून औषध ं�ावत लागतात. 

 �दाब मानवत   ो ्ाि्ा द�ृतने वतका मममवाचा  म ेक  त्ाि्ासाआत सतत नवनवे  ्ोग 
 ि् सव�क्ं मो ा  मा्ाव  चालू असतात. त्ातूनच कढलं  म ेक  आासपति्ा आुढे 
 �दाब काटेको आ्े १२०/ ८०ला  ्् ंउिचत नामत. त्ा व्ाला १३०/ ९० मा  �दाबच 
्ो ्  म.े तसा तो आुढल्ा  ्ुष्ात नेममत त्ा आातढति्ा  सआास आेव्ं जमल ंत  अधा�ग 
 ि् माटर-अ कटकक वगह े टढतातच आ् म�दमूत तललख  मा्ला मदत मोते.  



िन्िमत गो ्ा डेण्ासा खत सोआतस समजसाध् गो� कुन ज  वतका मोआा लाा मो्ा  
असेल त  त्ाि्ासाआत सुतवाततचा रोडासा �ास समन क ा्ला कामतच म कत नामत. सकदा 
फा्�ाचाच  मते 

डॉ. उ�वला दढवत 

-ujjwalahd9@gmail.com 
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