सुटके चा �ास
“संदीपला रा�ी झोपेत खोकला येतो. त्याच्यासाठबंगलोरच्या डॉक्टरांनी दम्याचा पंपच �द
त्याला!दमा! बापरे ! िशवाय पंप एकदा घेतला क� जन्मरालाच लागेल ना! म्हणून आम्ह
बंगलोर सोडूनच आलो. �कृ तीपुढे नोकरीचं काय मोठं ! आमचे इथले डॉक्टर गोळ्या देत.
त्यांनी बरा होतो खोकला”
“आता साफ गेला ना खोकला?”
“तसा... गोळी घेतली नाही तर येतो. पण तो काही दमा नाही! सरळ पंप �दला म्हणजे काय”
‘दमा’, ‘आस्थम’, ‘पंप’ या शब्दांच भयच फार मोठं असतं. ते िनदान खरं आहे का याची
शहािनशा न करता संदीपने नोकरी सोडून �दली!
‘इथल्य’ डॉक्टरांनीही तेच िनदान केलं असावं.तो ‘फ� दमा’च आहे ना �ाचीही इतर
चाचण्या क�न खा�ी क�न घेतली असावी.पण तो िश�ा न मारता त्यांनी पंपातून �दली
जाणारी औषधंच गोळ्याच्या स्व�प �दली. संदीपला बरं वाटलं. मग त्यात वाईट काय आहे
संदीपने भयापोटी आपला आजार समजूनच घेतला नाही. त्याला अजूनही गोळी घ्यावी
लागते. ती घेतली नाही तर त्याला रा�ी खोकला येतो. पहाटेच्या सुमाराला धाप लागते. �त्य
�ासाबरोबर अनेक बेसरू िपपाण्या एकदम वाजवल्यासारखा क ुँ�ऽ�ऽक ुँ�ऽ�ऽ आवाज येतो
�दवसादेखील, बस पकडायला धावलं �कवा जॉ�गग के लं क� तसाच �ास होतो. ती दम्याचीच
लक्षणं आहेत. लहानपणी त्याचं नाक सारखं वहात असे. डोळ्यांना खाज येऊन ते लाल होत
अल
ॅ ज�ची िचन्हं होती अल
ॅ ज� दम्याला पूरक असते
�वीणला देखील धाप लागते. त्याला तर लहानपणापासूनचअनेक रा�ी �ासाशी झुंजत, बसून
काढा�ा लागल्या. कधीही मनसो� खेळता आलं नाही. खळखळून हसलं क�सुध्दा त्या
खोकला येई, धाप लागे. पण आपल्याला‘दमा’ असल्याचं त्यालाही मान्य नाह‘धाप’ पूणर् बरी
व्हावी म्हणून गोमू� िपणं, िजवंत मासा िगळणं, रोज मूठभर क�ी लसूण खाणं वगैरे अनं
अत्याचार त्याने सोसल पण नेमके इलाज मा� टाळले.
दमा हा �ासदायक पा�णा घरात दीघर्का वस्तीला रहातो. त्याचं अिस्तत्वच नाकारलं तर
चवताळतो, �िचत िजवावरही उठतो. पण त्याच्याशी काय�ाने समझोता केला तर त

वठणीवर येतो आिण मालकाच्या क�ात रहातो म्हणून आध त्याच्या खोडी नीट समजू
घ्यायला ह�ा
ज्यांना दमा असतो त्यांच्या �ासनिलकां घेरातले �ायू अिधक बळकट असतात.
�ासनिलकांच्य अस्तराला सूही असते. ती सूज धाप-खोकला काही नसतानाही असते. धूळ,
धूर, �दष
ू ण वगैर�मुळे त्या अस्तराला रासायिनक इजा होते. परकण, �ाण्यांची लव, �कड-जंतू
यांच्यामुळे �ितकारश��चं आकांडतांड होतं, म्हणजेचअॅलज� येत.े दोन्ही �कारच्या इजांमुळ
�ासनिलका िचडिच�ा होतात. त्यांच्या अस्ची सूज वाढते. िशवाय त्यांच्या रातले
बळकट �ायू कं बरपट्�ासारखे आवळले जातात. �ासनिका �चबतात. त्यांच्यातली हवेच
ये-जा फार कमी होते. म्हणून धाप लागते आिण छातीत क�डल्यासारखं वाटतंिजने चढणं,
वेगाने धावणं, मानिसक ताणतणाव यांच्यामुळे ते �ायू अिधकच आवळले जातात
�ासनिलकांचा िचडिचडेपणा आिण सूज कमी करायला स्टीरॉइड �कारची औषधं घ्याव
लागतात. प�ा आवळणाऱ्या �ायूंना िशिथल करायला सालब्यूटामॉलसारखी औषधं असतात
दोन्ही �कारची औषधं त�डानेही घेता येतात. पण त�डाने घेतलेलं औषध र�ातिशरतं,
शरीरभर पसरतं आिण त्याचा थोडासा िहस्सा �ासनिलकांना पोचतो. तो िहस्सा पुरे
व्हायला त�डावाटे बराचमोठा डोस घ्यावा लागतो.सगळ्या श�रराच्या दृ�ीने तो डो
अनावश्यक असतो. सालब्यूटामॉलच्या तशा डोसमुळे थरकाप, धडधड वगैरे दुष्प�र
होतात. स्टीरॉइड्सच्या

मो�ा डोसमुळे खाखा होणं, पोट सुट त्वचा पातळ होणं, सांस�गक

आजारांची बाधा होणं, पोटात अल्ससर् होणं इतदी अनेक िवपरीत प�रणाम होतात. तीच
औषधं पंपातून, �ासावाटे �दली तर ती नेमक� त्यांच्या कामाच्या जागीच, �ासनिलका
पोचवली जातात. त्यामुळे मोजकाच डोस पुरतो. श�ररावरिवनाकारण औषधाचा मारा होत
नाही. पंपाचं तं� मा� नीट िशकून घ्यावं लागतं.�ासनिलकांचा हळवेपणा कमी रहावा म्हणून
ती औषधं कमीअिधक �माणात अनेक वष� घ्यावी लागतात.  तो पंपाची सवय होण्याचा दो
नव्हे
पंपाने स्टीरॉइड्स घेतली तर त्यांचे दुष्प�रणाम पूणर्पणे टाळता येतात
पंपाने स्टीरॉइड घेतल्या औषधाच्या काही कणांचा त�डा आिण घशात साका बसतो.
त्याच्यामुळे त�डाफं गस म्हणजे बुरशी वाढून जखमा होतात.पंपातलं औषध एका
फु ग्यासारख्या डब्यात सोडून ितथून �ासावाटे ओढून घेतलं तर साका त�डात न बसता फुग्

बसतो. िशवाय पंप घेतल्यावर खळखळून चूळ भरली तरउरलासुरला साका धुऊन िनघतो. वर
पेलाभर पाणी प्यालं तर घसही साफ होतो.
धावल्यावर �कवा पहाटे धाप लागते तेव्हा �ासनिलका आवळून �चबलेल्या असतात. त्या
आवळणारे �ायू सालब्यूटामॉलच्या पंपाच्या दोन फवाऱ्यांनी िशिथल होतात, �सन सोपं हो
धाप सतत लागत राहणं, �दवशी तीनपेक्षा अिधक वेळा पंप घ्यावा लागणं ही निलकांच्या
अती िचडिचडेपणाची, हळवेपणाची लक्षणं आहेत. त्याच्यासाठी िनयिमतपणे स्टीरॉइड्स
�ेयस्कर. �ायूंना चोवीस तास िशिथल ठे वणाऱ्या सालमीटॅरॉलसारख्या औषधांचा पही
�दवसातून एकदाच स्टीरॉइड्ससोबवापरला क� िजणं सुखाचं रहातं. त्यािशवायअॅलज�मुळे
होणारा �ितकारश��चा उ�ेक कमी करायला मॉन्टेल्यूकास्ट नच्य औषधाच्या गोळ्
िनयिमतपणे घेण्याने अिधक फायदा होतो असं �योगांत �दसतं आहे
दम्यसाठी �सनाच्या चाचण्या करता एक यं�नळी फुं कावी लागते. यािशवाय इतर काही
तपासांनी िनदानाची खा�ी के ली जाते. मग डॉक्टरांच् सल्ल्याने आिण त्यांच
देखरे खीखालीच औषधं घेतली क� त्याचा नेमका गरजेपुरताच डोस घेऊन आजार आिण
दुष्प�रणामही आटोक्यात ठेवता येतात
त्याखेरी काही पथ्यं आपल् आपण पाळता येतात.
दम्याचा �ास कमी करायचा असे तर �ासनिलकांना िचडवणाऱ्य गो�ी टाळायला ह�ात.
दम्याच्या �ग्णांनी धू�पान क ही धीम्या गतीने केलेली आत्महत्याच आ िशवाय धूळ, धूर,
�दूषण यांच्यापासून तर सगळ्यांनीच दूर रहायला हव अल
ॅ ज�-जनक वातावरणात जाणं
आवश्यकच असलं तर डॉक्टरांना िवचा�न योग्य तो मास्क लावल्यास कमी होतो. घरात
फोडणी करपली तर एक्झॉस्ट पंख्यांनी तधुराला-वासाला बाहेर हाकलता येतं. बाहेरच्या
वातावरणात फार �दूषण असलं तर एअरकं डीशनर योजून, िखडक्या बंद ठेवू त्याला बाहेरच
थोपवता येतं. घरातलं �दष
ू ण घटवणारे , वेगवेगळ्या �कारचेएअर प्यू�रफायसर्पल्याकडेही
िमळतात. आपल्याला ज्या दोषांचअॅलज� आहे त्यांचे कणच मुख्यत्वे कमी करणारं य
आपल्या घरात बसवायची काळजी घ्यावी लागत तशी काही यं�ं ‘ताकदवान ऑिक्सज’
म्हणजे ओझो-वायू �ायचा दावा करतात. त्याला फसू नये ओझोन �ासनिलकांना िडवचून
दम्याचीच तकद वाढवतो.

अॅलज�चा जोर घटवणाऱ्या काही खास लशीही िमळतात. त्यांचाही काहीजणांना फायदा होत
आपल्याकडे पावसाळ्यात, म्हणजे साधारण जून ते सप्ट�बर �ा काळात फ्लूची साथ ज
असते. फ्लूची �ितबंधक लस म-जूनच्या सुमाराला घेतली क� फ्लूची लागणही कमी होते आि
फ्लूमुळे िचथावला जाणारा दमाही �ास देत नाही.न्यूमोिनया, �ाँकाय�टससारख्य
िजवाणूजन्य आजारांनीही दमा चाळवू शकतो. त्यांच्यासाठी वेळच्या वेळी, डॉक्टरा
सल्ल्यानेच योग्य अँ�टबायॉ�टक घेणं �ेयस्
पण ज्यांनीअल
ॅ ज� होते त्या गो�ी टाळणंसवार्त मह�वचं. �त्येकाला वेगवेगळ्या गो��
अॅलज� असते. आईस��म-जेली वगैर�मधले रं ग, रासायिनक फवारे , साबण-तेलांचे सुवास वगैरे
कशाचीही अॅलज� येऊ शकते. फळं , श�गदाणे, कवचाचे मासे असे खा�-खलनायकही अनेक
असतात. िशवाय झुरळं , गा�ांमधले जीवजंतू, दमट घरांतली बुरशी �ांनीही दमा चाळवतो.
�वीणला मांजरांच्या केसांची अल
ॅ ज� होती. खोकला येतो म्हणून तो तेलक-तुपकट, आंबट
सगळं टाळत होता. पण त्याच्या बायकोने पाळलेल्या चार मांजरी मा� त्यांच्या िबछान
झोपत होत्या!
मांजरमै�ीमुळे �वीणचा दमा बळावत गेला. एका रा�ी त्याची धाप इतक� वाढली क� त्याल
बोलताही येईना, ओठ िनळे पडले, अिधकच्या गोळीचाही फायदा होईना. ते काहीतरी िवपरीत
असल्याचं केवळ निशबानेच बायकोच्या ध्यानात आलं. शेजारच्या अनुभवी काकांनी तातड
अम्ब्युलन्स बोल
ॅ
ावून त् वेळीच हॉिस्पटलात नेलं. दो-तीन �दवस �वीणला आयसीयूमध्ये
कृ ि�म �ासोच्छ्वासाची मदत �ावी लाग!
ज्यांचीअॅलज� फारच �बळ असते ते �ग्ण आपल्या आजाराची मािहती देणारा ताईआिण
एिपने��न या जालीम औषधाचं भरलेलं इं जक्शन स
े
ततअंगावर बाळगतात. गरजेला ते
स्वतः इं जेक्श घेतात. त्यान हॉिस्पटलात पोचेपय� उसंत िमळते.
म्हणूनच आपल्याला कस अल
ॅ ज� आहे हे जाणून घेणं अत्यंत मह�वाचं असतं.कशाशी संपकर ्
आला म्हणजे दमा वाढतो आिण काय वज्यर् केल्याने तो कमी होतो �ाची जाणीवपूवर्क
ठे वली तरच त्या बाबी ध्यानात येता सरसकट सगळं च वज्य न करता नेमक्याअॅलज�-जनक
श�ू-गो�ी तेव�ाच टाळल्या तर दमाही चाळवत नाही आिण जगण्यातलं वैिवध्यही �टक
रहातं. �कत्येकदा इतक च पथ्य पाळल्याने दमा पूणर्पणे क�ात रहातो. पण तरीही उ-मातून
घेतला वसा टाकू नये. श�ू-गो��च्या संपकार्ने �त्येक वेदमा अिधकािधक बळावतो.
बेसावधपणा िजवावर बेतू शकतो.

अॅलज�ची कारणं टाळली, डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार िनयिमत औषधतली आिण आपल्या
मयार्दा ओलांडून एव्हरेस्ट चढायला �कवा स्क्यूबा डाय�व्हगला गेलं नाही तर दमा अ
रा�ी आडवं िनजता येतं आिण आयुष्य उ�म जगत येतं. स्वच, दमट-कोमट वातावरणात
चालणं, एअरोिबक्स �कवा पोहणं यासारखे �ायाम िनयिमतपणे करणं चांगलं.�ायामापूव�
एकदा पंप घेतल्याने धाप लागणं टळतं.�ायामामुळे मानिसक ताणतणाव घटायलाही मदत
होते, वजनही घटतं आिण त्यामुळेछातीवर येणारा दाबही कमी होतो. त्यमुळे औषधांची गरज
कमी होते.
ग्लासगो कॉमनवेल्थ स्पध�त बॅड�मटनचं सुवणर्पदक िमळवणाऱ्या कश्यपला दमा आ
ऑिलिम्प स्पधा�त भाग घेणाऱ्यांपैक८% खेळाडूंना दमा असतो. िवसा�ा शतकातली
सव�त्कृ� �-��डापटू म्हणून गौरवली गेलेल जॉयनर-कस� �कशोरवयापय�त दम्याने हैराण
होती! एमी व्हॅ-डायके नची �सन-क्षमता सवर्सामान्यां६५% असूनही ितने एकाच वष�
धावण्य-पोहण्याची चार सुवणर्पदकं पटकावल तशी ‘दमेकरी’ माणसं समदुःखी मुलांसाठी
�ाख्यानं देतात, पुस्तकं िलिहतात, संस्थाही चालवता
त्यांच् �य�ांमुळे, ‘�ासांस हवी िज�, वृथा खंत कशाला?’ हा संदश
े युवािपढीला पोचला तरी
दम्याच्या बागुल�ातला दमच नाहीसा होईल.
डॉ. उ�वला दळवी
-ujjwalahd9@gmail.com
(‘l;ek:p;>B;;’ cy;; s;;Ej;ny;;n;e)

