
सीमपेार स्�ो 
 

द�ूोाोा आिण ोमाोाो� जेवायला बसल ेह�ते. ोाोांना ोाय हवं-नो� ते पहायला ोाो�नी 
नजर टाोली तर ोाोांचा हात थांबललेा ह�ता; जेवण तसंच ह�तं. 
“बरं वाटत नाही ोा?” 
ोाो�नी ोाळजीने िवचारल.ं 
ोाोा ब�लायचा �य� ोरत ह�ते; त�डून ‘बाऽऽ, बाऽऽ’ खरेीज शबद फुटत नवहता. तयांंया 
चेहऱयाची  जवी बाजूही वाोडी  ाली ह�ती. ोाो�ंया मनात पाल चुोचुोली. तयांनी 
ततोाळ डडॉटरांना फ�न लावला. डडॉटरांनी ताबडत�ब अ ॅमबयुलुस पाठवून ोाोांना 
हडिसपटलममये प�चवल.ं  
ोाो�चा संशय खरा ठरला. ोाोांना अधा�ग  ाला ह�ता. लवोर हडिसपटलममये प�चोयामुळे 
तातडीचे इलाज  ाले. ोाोांना पुुहा ब�लता यायला लागलं. चेहराही सरळ  ाला. 
औषध�पचार ततपरतेने  ाोयामुळे ही अधा�गवाताची ोहाणी सुखाुत  ाली.  
    अधा�गवात महणज ेोाय असत?ं 
अधा�गवात महणजे ममदूं या एखा�ा भागाला इजा  ाोयामुळे शरीर लुळं पडून येणारं अपंगतव.  

अधा�गवाताचे मुखय द�न �ोार आहते.  
ब�तेो वेळा एखा�ा र�वािहनींया आत ोडलसेटेरडलचा साोा बसून ती ीचच�ळी ह�ते ेोवा 
र�ांया एखा�ा गुठळीचं र�वािहनीत बूच बसतं आिण ितंयातून वाहणाऱया र�ाला 
अडथळा ह�त�.   
दसुऱया �ोारात र�वािहनी फुटून ममदतू र��ाव ह�त�; ितथला र�पुरवठा थांबत�.  

जेवहा ममदूं या र�पुरवरात असा अडथळा िनमारण ह�त� तेवहा तया भागाला �ाणवायू आिण 
प�षो ��ं प�चत नाहीत. ितथोया पेशशची  सुमट,  पासमार ह�ते. वेळीच अडथळा दरू 
 ाला तर तया पुुहा तग ध� शोतात; नुोसान भ�न येतं. पण �दरंगाई  ाली तर तया पेशी 
मरतात; ोायमचं अपंगतव येतं; ब�लणं, चालणं, िवचार ोरणं या साऱयांममये द�ष िनमारण 
ह�त�. ोधीोधी मृतयूही  ओवत�.  महणून �दरंगाई ह�ो न दणंे महहवाचं. 
ोाही वेळा अधा�गवाताने ततोाळच शुमद हरपते आिण  पचारांची िनोड लकात येते. बऱयाच 
वेळा सु�वातीची लकणं तेवओी ीचताजनो वाटत नाहीत. ती लकणं मामुली वाटली, थ��ाच 
वेळात नाहीशी  ाली तरी दखेील ती तयानंतरंया म�रा अधा�गवाताची पूवरसूचना असते. 
ितचं गांभीयर समजून ततोाळ हडिसपटलात जावं. हयगय ो� नये. त� जीवनमरणाचा �� 
असत�.   



   ही लकण ंोशी असतात? 
• एोा बाजूचा चेहरा, हात, पाय एोाएो� बिधर ह�त� ेोवा लुळा पडत�. 
• वागणं एोाएो� �िम�ासारख ंह�तं; ोाही समजेनासं ह�तं; ब�लता येईनासं ह�तं. 
• अचानो एोा ेोवा द�ुही ड�ोयांनी �दसेनासं ह�तं. 
• एोाएो� च�र येते; त�ल जात�; हातापायांचा ताळमेळ रहात नाही; चालणं ोठीण 
ह�तं. 

• ोारणािशवाय अचानो ड�ों भयानो दखुायला लागतं. 
या लकणाोंडे अिजबात दलुरक ो� नय.े ततोाळ हडिसपटलात जावं. 
 

हडिसपटलात डडॉटर ोाय ोरतील? 
डडॉटर सगळी लकणं ोशी सु�  ाली ते नीट ीोून  ेतील; बुमदी, समरणश��, हालचाली 
तपासून ब तील. तयानंतर ते र�ांया चाचाया ो�न  ेतील; ममदचूी CT scan ही X-ray 
आिण संगणो यांची सांगड  ालणारी तपासणी ोरतील आिण नेमों िनदान ोरतील. तयाव�न 
तयांना ोुठली  पचारपमदती य�यय ते ोळेल. 
द�ुही �ोारंया अधा�गवाताला तातडीचे इलाज आवशयो असतात. पण र�ाची गुठळी 
र�वािहनीत अडोून ज� अधा�गवात ह�त� तयाला t-PA या औषधाने फायदा ह�त�. तया 
औषधाने र�ाची गुठळी िवर ळते आिण �वाहाचा मागर म�ोळा ह�त�. अधा�गाची लकणं 
�दसोयापासून तीन तासांंया आत t-PA �दलं तर ममदचंू ोमीत ोमी नुोसान ह�तं.  

पण जेवहा ममदतूली वािहनी फुटून र��ाव  ाललेा असत� तेवहा t-PA �दोयाने अिधो नुोसान 
ह�ो शोतं. तया �ोारात र��ावामुळे भ�वतालंया ममदूं या भागाची ह�णारी िचडिचड 
शांतवणं, ड�ॉयातला वाओलेला दाब  टवणं आिण र�दाब ोाळजीपूवरो ोमी ोरणं यासाठी 
औषधं �ावी लागतात. र�ाचं ग�ठणं  टवणारी अ ॅिसपपरनसारखी ोाही औषधं चाल ूअसली 
तर ती तातपुरती तरी बंद ोरावी लागतात. ोधीोधी साोळलेोया र�ाने ममदूं या अतयंत 
महहवांया भागांवर दाब पडत�; तयाचे जीव ेण ेपपरणाम ह�ो शोतात. अशा वेळी ते साठलले ं
र� श���या ो�न ोाओून टाोावं लागतं. 



अधा�गवातांया द�न �ोारांतला फरो CTscan ममये ोळत�. तयात र��ावाची ठळो पांओरी 

�ितमा  ठून �दसते. अधा�गवात  ाोया ाोया हडिसपटलममये प�चल ंतर रीतसर CT 

scanो�न तयाव�न य�यय ते  पचार ठरवायला पुरेसा अवधी िमळत�.   

 

अधा�गवात  ाोयावर पओेु ोाय ह�त?ं 
ममदूं या ोुठोया भागाला, �ोती म�रा �माणात इजा प�चते तयावर अधा�गवाताचे पपरणाम 
अवलंबून असतात. ोधी शरीरांया एोा बाजूचा ोाही भाग पूणरपणे लुळा पडत� ेोवा बिधर 
ह�त� तर ोधी थ�डीशीच ोमज�री रहाते. ोधी ब�लणं, य�यय शबद सफुरणं ोठीण ह�तं. ोधी 
समरणश�� कीण ह�ते. ोधी औदासीुय येतं तर ोधी भावनांवर ताबा रहात नाही. 
ल वीवरचाही ताबा जाो शोत�. ममदूं या द�ुही बाजंूना बाधा  ाली असली तर अ , पाणी 
िगळताना �ास ह�त�. ममदूं या बुडाजवळ इजा  ाली असले तर शरीरांया ोाही भागात सतत 
अस� वेदना ह�त रहातात.  
अपपा समेळांचा आजार द�ूोाोांंया �ासाान वेगळा ह�ता.  
अपपांना स्ेचरवर  �पवलं ह�तं. तयांचा डावा शि�हीन हात स्ेचरव�न खाली   ळला 
ह�ता. अपपांना ब ायला आलोेया डडॉटरांनी त� हात  चलून त� पुुहा   ळू नये महणून 
तयांंया ाातीवर आडवा ठेवला.  
“थॅु ो यू ह ंडडॉटरट मला ोळतच नवहतं मा ा डावा हात ोुठे गेला तेट” अपपांनी आनंदाने 
महटलटं 
तयांंया तया हाताला संवेदनाही नवहतया. तयांचा डावा पायही तसाच लुळा-बिधर  ाला ह�ता. 
अपपा खर�खरच िवोलांग  ाले ह�ते. डडॉटरांनी ततोाळ इलाज सु� ोेल.े स�रींया अपपांना 
र�दाब, मधुमेह वगैरे इतर आजार नवहते. तयांंया CT scanममये र��ावही आओळला नाही. 

तयांना डडॉटरांनी लगेच t-PA �दल.ं तयानंतर र�ात पुुहा गुठोया ह�ो नयेत महणून य�यय 
वेळी अ ॅिसपपरनही सु� ोेलं.  
ोडलेसटेरडल वाओवणारे सगळे पदाथर हडिसपटलंया आहारतरतांनी अपपांंया आहारातून 
वगळले. 
�ायंूची ताोद वाओवायला मािलशचा फायदा नसत�. अपपांना �ायंूचा वापर िशोवायला 
�फिजय�थेरपी स�ु  ाली. आधी िबााुयात गिलतगा�  �पून, मग आधाराने जेमतेम बसून 
आिण मिहुयाभराने  भ ंराान अपपांनी िजजीने �ायामाचे धड ेिगरवल.े �ायंूची ताोद 
जसजशी वाओत गेली तसतसा तया असलोेया ताोदीचा य�यय तऱहनेे जासतीत जासत  पय�ग 
ोसा ोरायचा ते �फिजय�थेरिपसटनी अपपांना दाखवल;ं हळूहळू त�ल सांभाळून  भ ंरहायला 



िशोवलं. पुओोया द�न मिहुयांत अपपा पावल ंटाोायला लागले. ऑॉयुपेशनल थेरिपसटनी 
तयांना दात  ासणं, आं �ळ ोरणं वगैरे िजवाची ोामं आपोया आपण ोरायंया युॉतया 
िशोवोया; तयांना सवावलंबी बनवल.ं अपपांंया  तसाही, आशावादी, ो�ाळू वृ�ीमुळे तया 
साऱया िशकणाला म�ठाच हातभार लागला. 
 री गेोयावरही अपपांनी सगळी पथयं इमानेइतबारे पाळली. दर मिहुयाला एोदा फॅिमली 
डडॉटरांोडून तपासून  ोेन सगळं आलबेल असोयाची खा�ी तयांनी  ो�न  ेतली. 
�फिजय�थेरिपसटने िशोवोयाबर�ोूम ते वडोर  ेोन र�ज चालायचा �ायाम ोरत रािहले; 
तयांनी पड ड ोटाकाने टाळली. आता अपपा ोाठी  ेोन र�ज अधार तास सलग चालतात.  
अधा�गानंतरची शरीराची कमता पूवरवत ह�ायाची शॉयता वयापरतवे  टत जाते. महणून 
स�रींया वयात अधा�गवातातून सावरणं अपपांना शॉय  ाल;ं नववदीला अधा�गवात  ाला तर 
ते ोठीण जातं. र�दाब, �दयिवोार, मधुमेह वगैरे इतर आजारही पुुहा सकम ह�ायात 
अडथळे आणतात. अधा�ग ह�ायापूववच जर माणूस इतर आजारांनी हरैाण  ाललेा असला तर 
त� अधा�गांया  टॉयानंतर नीट साव� शोत नाही. 
ोाही जण तया िवोलांग िसथतीतून द�न आठव�ांतच पूणरपणे बरे ह�तात. जी ताोद परत 
येणार असते ती ब�धा सहा मिहुयांंया अवधीत येते. पण ोाहीजणांममये एो वषारचा ोाळ 
ल�टेपय�त सुधारणा ह�त रहाते. बऱयाच ल�ोांंया हालचालशत, ब�लायात थ�डाब�त द�ष 
ोायमचा राान जात�. ोधीोधी मा� नुोसान इतों म�ठं असतं ो� �ोतीही  पचार ोेले तरी 
ोाहीही फायदा ह�त नाही; पुओचं सारं िजणं िवोलांग, परावलंबी अवसथते ोंठावं लागतं. पण 
असं नुोसान ब�दा पिहोयाच  टॉयात ह�त नाही. पिहला  टोा ही िनसगारने �दलेली 
ध�ॉयाची सूचना असते. ितने सावध ह�ोन िजवाची ोाळजी  ेतली तर पुओचा �ास टाळता 
येत�.   
 

अधा�गवात ह�ो नये महणनू ोाय ोाळजी  यावी?  
र�दाब, मधुमेह, वाओललें ोडलेसटेरडल यांनी अधा�यवात ह�ायाची �वृ�ी वाओते. ह ेतीुही 
आजार ो�ात ठेवणारी औषधं िनयिमतपणे चाल ूठेवावी. मानिसो ताणतणावही टाळावे; 
आनंदी मन आिण शांत िच� र�दाब ो�ात ठेवायला मदत ोरतात.  
धू�पानाने अधा�गवाताोड ेोल वाओत� ह ेअनेो सव�कणांनी िसमद  ालेल ंआह.े महणून धू�पान 
टाळणं  �म. म�पानही टाळावं.  
तूप-ल�णी, अिधो ि�यधांशाचं दधू, ख�बरं, दधू-तूप-ख�बऱयाची रेलचेल असलले ेग�डाध�डाचे 
पदाथर,  ोवचातल ेमास,े मांस, अं�ाचा िपवळा बलो यांसारख ेोडलेसटेरडल वाओवणारे  टो 
आहारातून वरयर ोरावे. भारया, फळं अिधो खावी. साखर, मीठ यांचा वापर ोमी ोरावा. 



शरीराचं वजन आट�ॉयात ठेवावं. र�ज �ोमान अधार तास तरी अंगमेहनतीचा �ायाम ोरावा. 
िनदान आपोया आवाॉयात जमेल िततॉया वेगाने चालायाचा �ायाम ोुणीही ो� शोतं.  
एोदा अधा�गवात  ाला असेल तर तसा पुुहा ह�ो नये यासाठी वर �दललेे सगळे िनयम तर 
पाळावेच िशवाय र�ांया गुठोया टाळायासाठी अ ॅिसपपरन, Warfarin यांसारखी औषधहंी 
डडॉटरांंया सोोयाने  यावी.   

अधा�गवातांया  टॉयाला इंइजीत stroke अस ंमहणतात. स्�ो महणजे आ ातट औषध�पचार 
नवहते तेवहा त� िनसगारचा आ ातच अस.े तयातून जे वाचत तेही ोायमचे अंथ�णाला िखळून 
रहात. 

��ोेटममये ग�लंदाजही फलंदाजावर चमडूने आ ात ोरत�. पण फलंदाज आपलं ोसब वाप�न 
त� स्�ो  लटवत� आिण सीमेपार षटट ोार ठ�ोत�; शतो� खेळी ोरत�.  
नवी मािहती आिण  पचारपमदती यांंया मदतीने आपणही अधा�गवातांया आ ाताला 
आपोया आयुुयातून तडीपार ो� शोू. मग शतो गाठणं ोठीण नाही.  
 

डड.  �वला दळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 

(’लोकप्र’च्र सौजन्रान) 


