
िजगरी दशु्म 
“तरी सांगत होते! बारावीचं वषर  हेे  िमदाम  ा वषष तरी बाहरेची  ेे-पाणीपुरी खाऊ 
मकोसे झाली मा कावीे!  ता काय करायचं लेकरा?” 

रस्यावरची  ेे खाऊम होणारी कावीे  पआया येखीची चसतेे े. डर ितला 
हपॅेडाय�डस-ए महणताते ती बारावीसाररया ्हमवावया वषष झाली तर मुकसाम होतं ह ेखरं 
चसल ंतरी तो  जार सहसा िजवावर उठत माही; च�गडपणे र�गाेूम  यामक �प घेत माही 
 िण ब�दा  पआया पणच पूणरपणे बरा होतोे  

लोकांवया ्मांत  ेकक  रवणारा हपॅेडाय�डस हा मनहेे   

कािवेीचे वेगवेगेे �कार चसताते हपॅेडाय�डस �कवा िलनहरला  लेली सूज हा 
्यांवयातलाच एके तशी सूज चमेक कारणां्ुेे येतेे ती काही सांस�गक  जारां्ुेे, चगदी 
मेह्ीवया सदषपेशामेही येऊ शकतेे पण ब�दा ती सौमय चसते  िण तो  जार �गणाला 
जाणवतही माहीे पण काही िवषाणंूवया ससंगारमे ्ा� िलनहरला जासत �ास होतोे 

“ ड या ल्ाायाकेूम ग दमू घेतलंत तुमही?”  
िजत��वया  ऑ�समेच ्याला हआेे-चेकसाठी े. डरांके ेपाठवल ंहोतंे खरंतर ऑ�रतीची 
मोकरी करणाऱया, पिसतशीवया िजत��ची �क ती चगदी ठणठणीत होतीे ्याला कावीे, ताप 
चसल ंकाहीही दखुणं मनहतं! पण ्या तपासात ्याची िलनहर वााआयाचं े. डरांवया लयात 
 लंे र�ावया चाचायांत िजत��वया िलनहरवया का्काजात गेबे चसआयाचं  ाेलंे  
्याव�म ्यांमी ्याला चमेक �क िवचारलेे वीस वषावपूवष ्याला कोकणात झालेला चपघात 
 िण ितेआयाच ह.िसपडलात ऑदललें र�ाचं �ानससयूजम े. डरांमी  वजूरम म दमू ठेवलंे 
्यावया दंे ावरचं ग दवणही े. डरांमा ्हमवाचं वाडलंे  

पंचवीस वषावची पिहलडकरीण, लखेा ह.िसपडलात माव घालायला गेलीे े. डरांमा ितवया 
र�ात हपॅेडाय�डस-बी या कािवेीची िचनह ंसापेलीे े. डरांवया चेहऱयावरची काेजी 
पा�म लखेा घाबरलीे 

्या दोघांची कावीे मेह्ीवया कािवेी�म वेगेी होतीे तो  जारही सांस�गकच चसतोे पण 
तो  ेे-पाणीपुरीतूम, पाायातूम �कवा उउषा घासातूमही � लावत माहीे कुडंुबात, का्ावया 
�ठकाणी होणाऱया सवरसा ारण संपकारतूमही ्याची लागण होत माहीे तो र�ावया,  ावांवया 
संपकारतूम �कवा शरीरसबंं ांतूम पसरतोे चशाच �कारे � लावणारा एडसचा  जार 
सगळयांवया ाऑकवात चसतोे पण हा िलनहरचा रोगही िततकाच खतरमाक  हेे  ्यावया्ुेे 



जग रात दरवषष दहा लाखां�म चि क ्ाणस ंदगावताते जागितक  रोगयाची ती एक �ार 
्ोठी स्सया  हेे  

तसा  जार ्ुरय्वे हपॅेडाय�डस-बी  िण हपॅेडाय�डस-सी मावावया, दोम वेगवेगळया 
िवषाणंू्ुेे होऊ शकतोे ते जंतू श�ररात िशरल ेकक ेेड िलनहर्मये ठाण ्ांेताते पण ्या 
पिहआया हआआयामे होणारा  जार ब�दा �गणावया लयातही येत माहीे िजत��साररया काही 
्ाणसांत ्ा�, ्यामंतरची दहा-वीस वषव ते जंतू श�ररातच दबा  �म बसताते  तशा 
 े ाकड ऑदसणाऱया जंतुवाहक ्ाणसांमा हपॅेडाय�डसचे कॅ�रयसर महणताते ते ेुपे वाहक 
र�दाम करतात, ग दमू घेतात, सावरजिमक सीीरज-सुया वाप�म चं्ली पदाेर िशरेत डोचूम 
घेताते काहीजण मायऑकणीवया ्ाेीवर जाताते ्या सगळया �ठकाणी, कुणावयाही मकेत, 
ते कािवेीवया जंतंूची िखरापत वाडताते १९९२पासमू र�  िण ्याचे घडक कसूम 
तपासायची  िण े. डरांची  यु ंही कडायामे जंतुरिहत करायची िशसत पाेली जातेे  ता 
्या ्ागारमे  ा घातक  जाराचा �सार क्ी होतोे ्याखेरीजचे ब�तेक �सार्ागर  ारतीय 
सांसक ितक मीितिमय्ांची लल्णरेषा पाेत माहीते  ती ्यारदा ्मो ावे पाेणाऱयांमा तो 
गं ीर  जार सहजासहजी होत माहीते 

्या  जाराला खतरमाक का महणायचं? 

िलनहर्मये ्ु�ा् ठोकणाऱया ्या िवषाणंूशी शरीर झंुज दतंेे ्या ्ारा्ारीत िलनहर्मये 
मास ूस होते; ्ोठ्ोठे वण होताते िलनहरची मीडमेडकक रचमा िवसकडतेे महणजेच िलनहर-
िसऱह.िसस होतोे र�वािहनया चेतात; पोडात पाणी साठतंे तशा जुमाड  जारामे िलनहरचं 
इतर का्काजही काय्चं िबघेतंे ्या्ुेे जुमाड, च�गड चसा  जार होतोे चमेकांमा 
िलनहरचा कॅनसरही होतोे  

्या  जाराचं िमदाम कसं करतात? 

शा�जांमी ्यावयासाठी खास चाचाया बमवआया  हतेे श�ररात ेपूम रहाणारा िवषाणू 
र�ावया रा्बाण चाचायांमी �ेकूम कााता येतोे  खास ्यावयाशी लाायला श�ररात काही 
झंुजार रसायमं बमवली जाताते ्यांवया ्ोज्ापाव�म शरीर ऑकती ससु�  ह ेते स्जतंे 
च�गड  जारा्ुेे िलनहरवया झालआेया मुकसामाचाही चंदाज घयायला मे् या तपासाया 
 हतेे पूवष िसऱह.िसस्ुेे झालेली मास सू स्जूम घयायला जाजा सुसमे िलनहरचा ेोडा 
तुकेा कााूम तपासावा लागत चसेे   ता चआ�ासाउंे, सीडी-सकॅम  िण ए् र य-
�ित्ांमी ्या वणांची, िसऱह.िसस्ुेे झालेआया हामीची श�हीम पाहणी करता येतेे 



तशाच र�चाचायांचा  ता दसुराही उपयोग होतोे ्यांवया्ुेे �्येक र�दा्याकेूम 
घेतलेआया र�ात ्या जंतंूचा चचूक शो  घेता येतोे जंतुवाहकांचं दिूषत र� र�पे�ांतूम इतर 
�गणांमा ऑदलं जाऊ मये महणूम िवशेष खबरदारी घेता येतेे दिूषत र�, सयुा यांचा शा�शुमद 
मायमाड करता येतोे  ता श�ऑ�येची  यु ंही योगय रीतीमे िमजवतुक करता येताते र� 
 िण ्याचे घडक हाताेतामा रबरी गलनहज्  घालणं, चसरुियत यौम-सबंं  डाेणं �कवा 
 वजूरम कंेो् वापरणं वग रे सावरि�क साव ामतातयुिमनहसरल ि�क.शनसॉ  ता एडस्ुेे 
जग रात पाेली जातेे ्या्ुेे ्या  जारांचा संसगर श यतो डाेता येतोे 

तशा  जारावर उपचार करता येतात का? 

सु�वातीवया सौमय  जाराला शु�ूषेखेरीज इतर खास उपचारांची गरज मसतेे पण मंतरवया 
च�गड  जारा्ुेे िलनहरची मास ूस होत चसली �कवा िसऱह.िसस, कॅनसर यांवयासारखा 
गं ीर  जार उद ् वत चसला तर ती हामी  डो यात ठेवायला  ष ं ऑदली जाताते  

१९८०-९०वया काेात ्यासाठी इंडर�ेर.म ह ेएकच  ष  होतंे ्या  ष ामे दरवेेी 
सलसूारखा ताप येसे ते  ष  ऑदवशी तीमदा इंजे शमामे  ावं लागे, �ारसं गुणकारी 
मसआया्ुेे  वषर र चालू ठेवावं लागे  िण तरीही ्यामे �ार ेोजा लोकां्मये  जार 
 डो यात येसे हआली ्या इंजे शमाचं, दीघरकाेपयवत का् करणारं  ावंे  ठवजातूम 
एकदा  िण क्ी ्ुदतीसाठी दऊेम  ागतंे िशवाय िवषाणंूवर चि क चचूक का् करणारी 
 िण त ेामे घाेयाची इतर गुणी  ष  ंशा�जांमी बमवली  हतेे ती ्हागेी चसली तरी 
्यांवया्ुेे  जार लवकर  डो यात येतोे  जारामे िलनहर सा�च खराब झाललेी चसली 
तर ्ा� िलनहर-�ानससलानडसाररया ख�चक  िण चिवहारी उपायाला पयारय उरत माहीे 

हपे-बी  िण –सी या दोम िवषाणंू्ुेे होणाऱया  जारात बराच सारखेपणा चसला तरी ्या 
दोघांची जातकुेी  िण चालचलणूक एक्ेकां�म पूणरपणे वेगेी  हेे   

हपे-सी हा हपे-बीपेया क्ी जो्ामे पसरतोे सवरसा ारणपणे ्याचा � लाव र�ातूमच होतोे 
हआली व  ककय उपचारां- यु ांतूम संसगर क्ी झाला  हेे  तरी सावरजिमक सुया-सीीरजेस 
वाप�म र�ात �गज डोचूम घेणाऱया ्ाणसांत ्ा� चजूमही ्याची लागण होतेे  

 ा जंतूचं �प सतत बदलत चसतंे ्या्ुेे ्यावयािव�मद �ितबं क लस बमवणं चजूमही 
शा�जांमा ज्ललें माहीे ्या ब��सयाला डाेायचं चसलं तर युिमनहसरल ि�क.शनसच 
कडायामे पाेािा लागताते 

सु्ारे ४०% लोकांत हपे-सीचा  जार  पआया पण पूणर बरा होतोे पण इतरांवयात रोग 
र�गाळतो; िसऱह.िसस-कॅनसर होताते ते डाेायासाठी  ा  जारावर इलाज करावा लागतोे 



पूवष वषर रावया इंडर�ेर.ममे �� २०%लोकां्मये  जार क ात येसे  ता चमेक मवी 
गुणकारी  ष ं  ली  हतेे सगेी  ष ं त ेामेच घेऊमही ७५%लोकां्मये सहा ्िहनयांत 
 जार िमपडूम डाकता येतोे  

हपॅेडाय�डस-बी हा  ा �कारवया  जाराचा दसुरा �कारे  

्याचा � लावायाचा जो् हपे-सी�म ऑक्येक पडटमी जासत  हेे  तो र�ाखेरीज इतर  ावांतूम 
 िण शरीरसंबं ातूमही सहज पस� शकतोे श�रराबाहरे सांेलआेया र�ात �कवा  ावात हा 
जो्दार िवषाणू तबबल  ठवेा र तग  रतो  िण रोग पसरवू शकतोे  

हपे-बी झालेआया  समे बाेाला कुशीत घेतल,ं चंगावर पाजलं, ्याचा ्ुका घेतला तर हा 
 जार बाेाला लागत माहीे पण चशा ९०% यांकेूम बाेांमा ्या जंतूची  ेड ि्ेते ती 
ाम बाेंतपणावयाच वेेीे बाेांमा त्काे काहीही  जार होत माही  िण ्यांवया 
श�रराकेूम ्या जंतूला कसलाही �ितकारसमुदा होत माहीे जंतू �डकूम रहातोे ्या सगळया 
्ुलांमा ्ोठेपणी च�गड  जार होतोे ्ोठं झाआयावर तशा ्ाणसांतली सु्ारे २०% ्ाणसं 
िसऱह.िसस �कवा कॅनसरमे दगावताते लेखावया े. डरांमा काेजी वाडली ती ्या्ुेेचे  

हपे-बी जर ्ोठेपणीच पिहआयांदा झाला तर ९०% लोकांत तो  जार सहा ्िहनयांत 
 पआया पणच बरा होतोे पण तो एकदा झाला कक ्याचं श�ररातूम स्ूे उ�ाडम करता येत 
माहीे   ुिमक  ष ांमी तो बरा झाला तरीही उपचार ेांबवआयावर  जार उलडायची 
श यता रहातेचे महणूम ्यामंतर ऑक्ाम वषर र िमयि्त चाचाया करािा लागताते  िण 
तेवां केआयामंतरही  ा  जारा्ुेे कॅनसर होायाची श यता रहातेचे 

पण ्या दुु  िवषाणूचं खरं सव�प  ता संशो कांमा स्जल ं हेे   िण ते केआया्ुेे 
शा�जांमी ्यावयासाठी �ितबं क लसही बमवली  हेे  ती लस २०११पासूम  ारत रात 
सरारस ि्ेायला लागली  हेे  ितवया्ुेे  ि्ेणारी �ितकारश�क ऑक्ाम वीस वषव तरी 
�डकतेचे ्या लशीचा पिहला ेोस जन्ापासूम पिहआया चोवीस तासांत  ावा  िण ्यामंतर 
तसे  णखी दोम �कवा तीम ेोस बाेांमा ठरािवक चंतरामे ऑदल ेजावे चसा जागितक  रोगय 
प�रषदचेा  दशे  हेे  ्ो�ा ्ाणसांमीही लस डोचूम घयावीे िवशेषतत े. डर, मससस, 
लॅबोरेडरीतले तं�ज वग र�चा रोजवया का्ािमि्मामे र�ाशी संबं   येतोे  िमदाम ्यांमी तरी 
्या लशीचे तीम ेोस घयावेच चसाही  रोगयप�रषदचेा सआला  हेे   

 ा �कारचा  जार एकदा झाला कक तो िमसतरणं दरुापासत होतंे ऑक्येकदा तर हपॅेडाय�डस-
बी, -सी  िण एडस या तीनही िवषाणंूची एकजुडीमे लागण होते  िण प�रिसेती हाताबाहरे 
जातेे पण योगय ती साव िगरी सद व बाेगली, मीतीवया बं मांची ्हती ्ामली  िण जी 



सरारस ि्ेते ती हपे-बीची �ितबं क लसही �्येकामेच, रीतसर घेतली तर ते रोग श�ररात 
घुसूच शकणार माहीते 

जया  जारावर इलाज करणं कठीण चसतं तो श यतो डाेणंच �ेयसकरे  स ताम घरात िशरला 
कक चमावर होतोे ्याला दाराबाहरे रोखायातच खरा शहाणपणा  हेे  

े.े उ�वला देवी 
-ujjwalahd9@gmailेcom 
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