गुणकारी भेळ
“गेली दहा वष� रोज दहा रं गीबेरंगी गोळ्यांचीभेळ खाते आहे मी. आता शरीरात इतक्या
गोळ्या झाल्या आहेत क� जरा हालले क� खुळखुळ्यासारखी वाजते ब” कवळीकाकूं चा
िमिस्कलपणा नव्वदीलाही जोरात होत
नव्वदीच्या ब�तेकांना तसला रंगीबेरंगी खुराक िमळतच असतोकवळीकाकूं ची �कृ ती तशी
चांगली होती. त्यांना दमा, वाढलेला र�दाब, �ठसूळ हाडं आिण गुडघेदुखी असे त्य
वयातले सवर्सामान्यच आजार होते. काही जणांना तर त्यात भरीला �दयिवकामधुमेह,
मू��पडांचे आजार, अॅलज� वगैरे खाशी दुखणीही असतात. त्यांच्यावरोज चांगला
पंधरासोळा औषधांचा गोळीबार होतो.
मेहता अंकल फारच चोखंदळ. ते �त्येक दुखण्यासाठी वेगळ्या तज्ज्ञाक आिण
डॉक्टरांची परीक्घेत. एका डॉक्टने के लेलं िनदान आिण �दलेले उपचार ते दुसऱ्याला
सांगत नसत. त्यामुळे एका डॉक्टरच्या औषधांचे दुष्प�रणाम हे दुसऱ्यारला मूळ
आजाराचा भाग वाटत. िनदान चुके. िविवध डॉक्टरांनी �दलेल्या औषधांतून शेलक� औषध
िनवडायचा ब�मान अंकल स्वतःसाठी राखून ठेवत.एका डॉक्टने �दलेलं िडगॉिक्सन
नावाचं औषध मा� त्यांनी इमाने इतबारे घेतलं.आिण दुसऱ्याने लॅनॉिक्सनावाने �दलेलं
औषधसुध्द घेतलं. ते दोन नावांचं एकच औषध होतं. त्याचादुप्पट मारा झाल आिण
�दयाचे ठोके वेडव
े ाकडे झाले म्हणून अंकलना अितदक्षता िवभागात भरती करावं लागल
ितथल्या डॉक्टरांनत्यांच सगळीच्या सगळी औषधं बघायला मागवली अंकलनी घातलेले
अनेक ग�धळ िनस्त�न त्यांनयोग् औषधं समजावून सांगतासांगता डॉक्टरांच्या नाक� न
आले.
पाताडेमावश�चं त्यांच्या मुलाशी पटत नाही. त्या

एक�ाच रहातात.  डॉक्टरा

सांिगतलेल्या सगळ्या गोळ्या त्यांना एका दमात परवडत नाहीत; गोळ्या संपल्या क
वेळच्या वेळी आणायला जाणंही त्यांच्याच्याने होत नाही. गोच्य चकचक�त
वे�णावरची सू�म अक्षरं म्हाताऱ्या डोळ्यांवर गेल्या जन्म�चा सूड उगवत मावशी
ई�रावर भ�रभार टाकतात आिण असतील ती औषधं जमतील तशी घेतात. पंच्या�शी
वषा�च्या मावश�चा र�दाब ऊठसूट रोलरकोस्टरच्या राईडवर जातो. त्या �माभागलेलं
मावश�चं �दय, मू��पड आिण डोळे आताशा नीट काम करत नाहीत.
गावडेमामांना पा�कन्सनचा आजार आहे. गावडेमामी त्यांची उ�म काळजी घेतात
डॉक्टरांनी मामांनापाचसहा तास लागू पडत राहील अशी गोळी �दली होती. पण सकाळी

ती �दली क� काही वेळाने मामा वेडव
े ाकडे, नाचल्यासारख हातवारे करायला लागत; मग
थोडा वेळ ते बरे असत आिण दुपारपय�त एखा�ा पुतळ्यासारखे िन�ल होत. हे
सांिगतल्यावर डॉक्टर आधी बुचकळ्यात पडले. मग त्यांनी िवचा
“गोळी अख्खीच देता ना मामांना”
“हो तर! अख्खीच देते. फ� त्यांना िगळायला �ास होतो ना, म्हणून कन, पूड क�न,
मधात खलून देते.”
त्या गोळत औषधाचे अनेक िचमुकले गोळे भरलेले होते. त्यांच्यातल्या �त्येकावर हळ
िवरघळणारं आवरण होतं. त्यातून बराच काळपय�त ते औषध सावकाश िझरपावं आिण
पाचसहा तास लागू पडत रहावं अशी अपेक्षा होत कु टल्यामुळे ते गोळे फुटून गळं औषध
एका दमात सकाळीच बाहेर पडत होतं. त्याचा सकाळी अितरेक होई; दुपारपय�त सारा
प�रणाम संपून जाई.
जनाबाईला ितच्या तरण्याबांड नातवानतन्दु�स्तीचकानमं� �दला, “आज्ये ग, रोजच्याल
�े थोरलं मडकं भ�न पानी प्येत जा. तुजी समदी दुकनी नायनपाट व्हतील ब” आजीने
नातवाचा शब्द तंतोतंत पाळला. हाडं अन चामडी असलेल्याआजीच्या शरीराला जरा
गोलाई आली. पण मग जनाबाईला रा�ी धाप लागायला लागली; ितचे पाय टरट�न
सुजले. ितच्या म्हाताऱ्या मू��पडांना ते घागरभर पाणी झेपलं नाही; ते शरीरात, र�
तुंबलं. तो पूर ितच्या �याला पेलला नाही; त्याने थकून संप पुकारला; जनीला हाटर
फे ल्युअर झालं ितला चांगला पंधरवडाभर सरकारी दवाखान्याची हवा खावी लागली
ठकारआजोबांना अॅलज�चा �ास झाला. त्यासाठी चार �दवस घ्यायला िल�न �दलेलं औष
त्यांना फार आवडलं. त्याने झोपही छान लागली. आजोबां आपल्या आपणच ते औषध
चालू ठे वलं. त्यानंतर त्यांना त�ड कोरडं पडणं, बध्दको�, लघवी अडकणं असे �ास स
झाले. दृ�ी धूसर झाली; �म व्हायला लागले. एक �दव ते तोल जाऊन पडले आिण पायही
मोडला. �ॅ क्चरवर उपाय करणाऱ्या डॉक्टरांनी अॅलज�ची गोळी बंद के ली आिण काकांचे
ते सगळे , न�ाने उद् वलेले �ास हळू हळू नाहीसे झाले. म्हातारपणी न सोसणाऱ्या अश
औषधांची यादी डॉक्टरांपाशी असते. त्यातली औषधं �ावी लागली तर ती मोजक्
�दवसांसाठीच �दली जातात. ती आपल्या आपण पुढे घेत रहाणं धोक्याचं असतं ह
उमगायला काकांना हॉिस्पटचा पा�णचार घ्यावा लागला.
वाघआज�चा त्यांच्या बट�ातल्या औषधांवर गाढ िव�ास आहती नैस�गक आहेत; हजारो
वषा�पासून वापरात आहेत; त्यांनी कसलाही अपाय होणार नाही असा आज�चा दावा होता.
ज्येि�मध घशाच्या खोकल्यावरचा उ�म उपाय. म्हणून आज�नी आपल्या खसाठी
स्वतःवर ज्येि�मधाचा भिडमार केलाज्येि�मधाचा एक अवगुण आहे :मीठ आिण पाणी

शरीरात साचवणं. काकूं चा खोकला घशाचा नव्हताच मुळी.�दयिवकारामुळे त्यांच्य
फु प्फुसांत पाणीसाचून ढास लागत होती. ते पाणी काढायला डॉक्टर त्यांना औषधं देत हो
पण ज्येि�म ते �य� हाणून पाडत होता. आज�ची डॉक्टर नात सु�ीला त्यांच्याक
रहायला आली तेव्हाज्येि�मधाच्या अरे काने झालेला हा ग�धळ ध्यानात आला
मधुमेहाची औषधं एकदा घेतली क� जन्मभर घ्यावी लागतात; त्यांचा डोस सतत वाढवा
लागतो म्हणूनती घ्यायचीच नाहीत असंवाघआज�नी ठरवलं. कारल्याच्यरसाने
र�ातली साखर थोडी खाली आली. पण नॉमर्ल झाली नाही मधुमेहाचा आजार जन्मभर
चालतो; तो औषधांमुळे नव्ह. तो कालपरत्वच वाढत जातो आिण म्हणून औषधंहीत्यानुसार
वाढवावी लागतात. त्याच्या गोळ्यांऔषधी तत् मोजून-मापून एकसारखं भरलेलं असतं.
म्हणून आजाराच्या �माणात नेमका डोस देता येतोकारल्यातल्या औषधाच्या मला
आिण म्हणून त्याच्या प�रणामांकसलंही मोजमाप नसतं. त्याने नेमका प�रणाम साधणं
अशक्य होतं.हे आज�ना समजावून �ायला नातीला काही �दवस आजोळीच रहावं लागलं.
िम�ाची पोटदुखी कु टजा�र�ाने बरी झाली म्हणू चुरीकाका ते औषध रोजच घ्यायला
लागले. एकदा त्यांचं पोटअिधक िबघडलं. डॉक्टरांना कुटजा�र�ाचा प�ा नव्हता. त्यां
काकांना फ्लॅिजल नावाचं औषध �दलं. त्याच वेळी काकांनी कुटजा�र�ाचा डोसही वाढवला
फ्लॅिजलची गोळी घेतल्यावर त्यांना कापरंटलं; अंगांगाची आग झाली; धडधड वाढली.
काका कासावीस झाले. त्यासाठी त्यां दोन �दवस �ग्णालयाचा पा�णचार झाला.
कु टजा�र�ातल्या साडेनऊ ट�ेअल्कॉहॉलश फ्लॅिजलच मारामारी होऊन काकांच्या
िजवावर बेतलं होतं. दोन शा�ांची सांगड घालताना तज्ज्ञांची मदत घ्यच हवी.
‘अ’ जीवनसत्व घेतलं क� कॅन्सहोत नाही असं सोनावणेमावश�नी ऐकलं होतं. ‘जीवनसत्वं
तब्येतीला पोषकच असतात; त्यांनी अपाय होणं शक्यच ना’ या समजुतीमुळे मावश�नी
‘अ’ जीवनसत्वाच्या भरपूर गोळ्या काही मिहने चालू ठेवल्त्यांना�चंड थकवा यायला
लागला. मावश�ना च� ‘अ’ जीवनसत्वाची िवषबाधा झाली होती
साधं िपण्याचं पाणी,ज्येि�म-कारली यांसारख्या वनौषधी,नवी औषधं, आयुव��दक
औषधं, अॅलज�ची �कवा डोके दुखीची डॉक्टरांच्या िच�ीिशवाय िमळणारी औषधं आपापल्
परीने गुणकारीच असतात. पण त्यांच्यातल्या �त्येकआपापले दुष्प�रणामही असतात.
तरीही ती योग्य �ठकाणी गरजे�माणे वापरणं आवश्यक असतंअपाय होतो तो अितरे काने
�कवा भलत्याचजो�ा जुळवल्यान! �कत्येक औषधांच आपापसांत दुष्मनी असते.
त्यांच्यातल्या ढवळ्याशेजारी िपवळा पोचला क� गुण न येता हैराण व्हायला ह

औषधशा�ाच्या �योगांत जेव्हा न�ा उपचारांचे डोस ठरवले जातात तेव्हा सारे �य
त�ण, धडधाकट माणसांवर के ले जातात. त्यांव�न वयस्करांना योग्य असा कमी ड
ठरवायला अदमास बांधले जातात. ते अंदाज चुकू शकतात. थकलेल्या गा�ांना त्या सगळ्
गोळ्या कमी मा�ेत देऊनह पचवणं कठीण जातं. त्या वयातसाध्या उपायांचेहीदुष्प�रणाम
होऊ शकतात. त्यांच्यावर डोळ्यांत तेल घालून नजर ठेवावी लागते. हे सारं ध्यानात घे
सगळ्या औषधांचे गु-अवगुण जोखत रोजची औषध-भेळ समतोल आिण गुणकारी
बनवताना डॉक्टरांना तारेवरची कसरत करावी लागते.त्यातकाही अनपेिक्षत भर पडल
क� प�रिस्थती हाताबाहेर जाऊ शकते.
यावर तोडगा काय?
पेशंटची ज्यांच्यावर �ध्दा आहे  एकच डॉक्टरत्यांच्यासाठी ठरवा. त्यांचं �त्ये
औषध कशासाठी आहे आिण ते कसं �ायचं आहे ते िनदान सु�वातीला डॉक्टरांकडून नीट
समजावून घ्यावंआिण जसं सांिगतलं तसंच इमाने इतबारे �ावं. इतर तज्ज्ची औषधंही
त्या डॉक्टरना दाखवूनच घ्याव.
औषधांच्या दुकानात२१ कप्पेवाले छोटे डबे िमळतात. त्या कप्प्यांवर सोम ते रवी
आिण त्यांमध्ये सक-दुपार-संध्याकाळ अशा रोजच्या वेळा छापलेल्या असत
आठव�ाच्या सगळ् गोळ्या अशा कप्प्यांत भ�न ठेवल्याआजी-आजोबांना वेळेनुसार
कप्पा उघडून सगळी औषधं घेता येतात; ग�धळ होत नाही.कप्प्यावरची वेळ वाचायल
सू�मदशर्क �भगही त्यांच्या हाताशी ठेवावज्यांना गोळ्या घेतल्याचं िवस्मरण होतं त्य
गोळ्या हातात काढून�दल्य आिण आपल्या पु�ात घ्यायला वल्या क अनथर् टळतात.
जमल्या औषधांचं दुकानही एकच ठे वावं. म्हणजेचुकून भलतंच औषध �दलं जात नाही.
दर सहा मिहन्यांनीत्यांच सगळी औषधं, अगदी जीवनसत्वं, पाचक -पौि�कं , बाराक्षा
वगैरे सारी टेबलावर ओतून त्यांची िशस्तीत यादी बनवाव ती डॉक्टरांना त्यांच्
सवडीच्या वेळी दाखवून घ्याव आजी-आजोबांच्या �कृतीतला कुठलाही नवा �ास
औषधामुळे झालेला नाही ना याची खा�ी क�न घ्यावी.
कु ठलंही औषध अमृत नसतं. पण माया आिण मािहती यांच्या िम�णासोबत�दलेलं योग्य
औषध च्यवन�ाशाचा एक घटक न�� नू शकतं.

डॉ. उ�वला दळवी
-ujjwalahd9@gmail.com
(’लोकप्र’च्य सौजन्यान)

