
सटुकेचा �ास 
“संदीपला रा�ी झोपेत खोकला येतो. तयाायासासी बंगलोराया  डॉटरांाी द याचा पंपच पदला 
तयालाा दमाा बापरेा िशवाय पंप एकदा घेतला क� जनममरालाच लागेल ााा  ्हणा   ्ी 
बंगलोर सो णाच  लो. �कृतीपुढे ाोकरीचं काय मोसंा  मचे इथल े डॉटर गोोया दतेात. 
तयांाी बरा ्ोतो खोकला.” 

“ ता साफ गेला ाा खोकला?” 

“तसा... गोळी घेतली ाा्ी तर येतो. पह तो का्ी दमा ाा्ीा सरळ पंप पदला  ्हजे काया” 

‘दमा’, ‘ सथमा’, ‘पंप’ या शबदांचं मयच फार मोसं असतं. ते िादाा खरं  ् ेका याची 
श्ािाशा ा करता संदीपाे ाोकरी सो णा पदलीा  

‘इथलया’  डॉटरांाी्ी तेच िादाा केलं असावं. तो ‘फ� दमा’च  ् ेाा �ाची्ी इतर 
चाचणया कका खा�ी कका घेतली असावी. पह तो िश�ा ा मारता तयांाी पंपातणा पदली 
जाहारी औषधचं गोोयांाया सवकपात पदली. सदंीपला बरं वाटल.ं मग तयात वााट काय  ्?े 

संदीपाे मयापोटी  पला  जार समजणाच घेतला ाा्ी. तयाला अजणा्ी गोळी  यावीच 
लागते. ती घेतली ाा्ी तर तयाला रा�ी खोकला येतो. प्ाटेाया सुमाराला धाप लागते. �तयेक 
�ासाबरोबर अाेक बेसणर िपपाणया एकदम वाजवलयासारखा कुक ुँुँकुक ुँुँ  वाज येतो.  
पदवसादखेील, बस पक ायला धावल ं�कवा जड�गग केल ंक� तसाच �ास ्ोतो. ती द याचीच 
लकहं  ्ते. ल्ाापही तयाचं ााक सारखं व्ात अस.े  ोोयांाा खाज येजा ते लाल ्ोत. ती 
अ ॅलज�ची िचन् ं्ोती. अ ॅलज� द याला पणरक असते.   

�वीहला दखेील धाप लागते. तयाला तर ल्ाापहापासणाच अाेक रा�ी �ासाशी झंुजत, बसणा 
काढा�ा लागलया. कधी्ी मासो� खेळता  ल ंाा्ी. खळखळणा ्सलं क�सुुदा तयाला 
खोकला येा, धाप लागे. पह  पलयाला ‘दमा’ असलयाचं तयाला्ी मानय ाा्ी. ‘धाप’ पणहर बरी 
व्ावी  ्हणा गोमण� िपहं, िजवंत मासा िगळहं, रोज मणसमर क ी लसणह खाहं वगवरे अांत 
अतयाचार तयााे सोसल.े पह ाेमके इलाज मा� टाळले. 

दमा ्ा �ासदायक पा�हा घरात दीघरकाळ वसतीला र्ातो. तयाचं अिसततवच ााकारलं तर तो 
चवताळतो, �िचत िजवावर्ी उसतो. पह तयाायाशी कायाााे समझोता केला तर तो 



वसहीवर येतो  िह मालकााया क�ात र्ातो.  ्हणा  धी तयााया खो ी ाीट समजणा 
 यायला ्�ा. 

जयांाा दमा असतो तयांाया �ासािलकांाया घेरातले �ायण अिधक बळकट असतात. 
�ासािलकांाया असतराला सणज्ी असते. ती सणज धाप-खोकला का्ी ासतााा्ी असते. धणळ, 
धणर, �दणषह वगवर�मुळे तया असतराला रासायिाक इजा ्ोते. परागकह, �ाणयांची लव, पक -ेजंतण 
यांायामुळे �ितकारश��चं  कां तां व ्ोतं,  ्हजेच अ ॅलज� येते. दोन्ी �काराया इजांमुळे 
�ासािलका िच िच�ा ्ोतात. तयांाया असतराची सणज वाढते. िशवाय तयांाया घेरातल े
बळकट �ायण कंबरपट्ासारखे  वळले जातात. �ासािलका �चबतात. तयांायातली ्वेची 
ये-जा  फार कमी ्ोते.  ्हणा धाप लागते  िह  ातीत कक लयासारखं वाटतं. िजाे चढहं, 
वेगााे धावहं, माािसक ताहतहाव यांायामुळे ते �ायण अिधकच  वळले जातात. 

�ासािलकांचा िच िच पेहा  िह सणज कमी करायला सटीरडइ  �कारची औषधं  यावी 
लागतात. प�ा  वळहाऱया �ायणंाा िशिथल करायला सालबयणटामडलसारखी औषध ंअसतात. 
दोन्ी �कारची औषधं तक ााे्ी घेता येतात. पह तक ााे घेतललें औषध र�ात िशरतं, 
शरीरमर पसरतं  िह तयाचा थो ासा ि्ससा �ासािलकांाा पोचतो. तो ि्ससा पुरेसा 
व्ायला तक ावाटे बराच मोसा  ोस  यावा लागतो. सगोया शशररााया ददृीाे तो  ोस 
अाावशयक असतो. सालबयणटामडलाया तशा  ोसमुळे थरकाप, ध ध  वगवरे द ुपशरहाम 
्ोतात. सटीरडइइसाया मो ा  ोसमुळे खाखा ्ोहं, पोट सटुहं, तवचा पातळ ्ोहं, सांससगक 
 जारांची बाधा ्ोहं, पोटात अलससर ्ोह ंइतयादी अाेक िवपरीत पशरहाम ्ोतात. तीच 
औषधं पंपातणा, �ासावाटे पदली तर ती ाेमक� तयांाया कामााया जागीच, �ासािलकांत 
पोचवली जातात. तयामुळे मोजकाच  ोस पुरतो. शशररावर िवााकारह औषधाचा मारा ्ोत 
ाा्ी. पंपाचं तं� मा� ाीट िशकण ा  यावं लागतं. �ासािलकांचा ्ळवेपहा कमी र्ावा  ्हणा 
ती औषधं कमीअिधक �माहात अाेक वष�  यावी लागतात.  तो पंपाची सवय ्ोणयाचा दोष 
ाव्.े  

पंपााे सटीरडइइस घेतली तर तयांचे द ुपशरहाम पणहरपहे टाळता येतात का?  

पंपााे सटीरडइ  घेतलयावर औषधााया का्ी कहांचा तक ात  िह घशात साका बसतो. 
तयाायामुळे तक ात फंगस  ्हजे बुरशी वाढणा जखमा ्ोतात. पंपातल ंऔषध एका 
फुगयासाररया  बयात सो णा ितथणा �ासावाटे टढणा घेतल ंतर साका तक ात ा बसता फुगयात 



बसतो. िशवाय पंप घेतलयावर खळखळणा चणळ मरली तर उरलासरुला साका धजुा िाघतो. वर 
पेलामर पाही पयालं तर घसा्ी साफ ्ोतो.    

धावलयावर �कवा प्ाटे धाप लागते तेव्ा �ासािलका  वळणा �चबललेया असतात. तयांाा 
 वळहारे �ायण सालबयणटामडलाया पंपााया दोा फवाऱयांाी िशिथल ्ोतात, �सा सोपं ्ोतं. 
धाप सतत लागत रा्ह,ं पदवशी तीापेका अिधक वेळा पंप  यावा लागहं ्ी �ासािलकांाया 
अती िच िच पेहाची, ्ळवेपहाची लकहं  ्ते. तयाायासासी िायिमतपहे सटीरडइइस घेहं 
�ेयसकर.  �ायणंाा चोवीस तास िशिथल सेवहाऱया सालमीटॅरडलसाररया औषधांचा पंप्ी 
पदवसातणा एकदाच सटीरडइइससोबत वापरला क� िजहं सखुाचं र्ातं. तयािशवाय अ ॅलज�मुळे 
्ोहारा �ितकारश��चा उ�के कमी करायला मडनटेलयणकासट ाावााया औषधााया गोोया 
िायिमतपहे घेणयााे अिधक फायदा ्ोतो अस ं�योगांत पदसतं  ्.े   

द यासासी �साााया चाचणया करतााा एक यं�ाळी फंुकावी लागते. यािशवाय इतर का्ी 
तपासांाी िादाााची खा�ी केली जाते. मग  डॉटरांाया सललयााे  िह तयांाया 
दखेरेखीखालीच औषध ंघेतली क� तयांचा ाेमका गरजेपुरताच  ोस घजेा  जार  िह 
द ुपशरहाम्ी  टोॉयात सेवता येतात.  

तयाखेरीज का्ी पथयं  पलया  पह पाळता येतात.  

द याचा �ास कमी करायचा असले तर �ासािलकांाा िच वहाऱया गोदी टाळायला ्�ात. 
द यााया ागहांाी धण पाा करहं ्ी धी या गतीाे केललेी  तम्तयाच  ्.े िशवाय धणळ, धणर, 
�दणषह यांायापासणा तर सगोयांाीच दणर र्ायला ्वं. अ लॅज�-जाक वातावरहात जाहं 
 वशयकच असल ंतर  डॉटरांाा िवचाका योगय तो मासक लावलयााे �ास कमी ्ोतो. घरात 
फो ही करपली तर एॉझडसट पंरयांाी तया धुराला-वासाला बा्रे ्ाकलता येतं. बा्रेाया 
वातावरहात फार �दणषह असल ंतर एअरकं ीशार योजणा, िख ॉया बंद सेवणा तयाला बा्रेच 
थोपवता येतं. घरातल ं�दणषह घटवहारे, वेगवेगोया �कारचे एअर पयणशरफायसर  पलयाक े् ी 
िमळतात.  पलयाला जया दोषांची अ ॅलज�  ् ेतयांचे कहच मुरयतवे कमी करहारं यं� 
 पलया घरात बसवायची काळजी  यावी लागते. तशी का्ी यं� ं‘ताकदवाा ऑिॉसजा’ 
 ्हजे टझोा-वायण ाायचा दावा करतात. तयाला फसण ाये. टझोा �ासािलकांाा ि वचणा 
द याचीच ताकद वाढवतो.  



अ ॅलज�चा जोर घटवहाऱया का्ी खास लशी्ी िमळतात. तयांचा्ी का्ीजहांाा फायदा ्ोतो. 
 पलयाक  ेपावसाोयात,  ्हजे साधारह जणा ते सपट�बर �ा काळात ळलणची साथ जोरात 
असते. ळलणची �ितबंधक लस मे-जणााया सुमाराला घेतली क� ळलणची लागह्ी कमी ्ोते  िह 
ळलणमुळे िचथावला जाहारा दमा्ी �ास दते ाा्ी. नयणमोिाया,  ाककायशटससाररया 
िजवाहणजनय  जारांाी्ी दमा चाळवण शकतो. तयांायासासी वेळाया वेळी,  डॉटरांाया 
सललयााेच योगय अकशटबायडशटक घेहं �ेयसकर.  

पह जयांाी अ ॅलज� ्ोते तया गोदी टाळहं सवारत म्हवाचं.  �तयेकाला वेगवेगोया गोदोची 
अ ॅलज�  असते.  ास��म-जेली वगवर�मधल ेरंग, रासायिाक फवारे, साबह-तेलांचे सुवास वगवरे  
कशाची्ी अ ॅलज� येज शकते. फळं, श�गदाहे, कवचाचे मासे असे खाा-खलाायक्ी अाेक 
असतात. िशवाय झुरळं, गााांमधले जीवजंतण, दमट घरांतली बुरशी �ांाी्ी दमा चाळवतो.  
�वीहला मांजरांाया केसांची  अ लॅज� ्ोती. खोकला येतो  ्हणा तो तेलकट-तुपकट,  ंबट 
सगळं टाळत ्ोता. पह तयााया बायकोाे पाळललेया चार मांजरी मा� तयांाया िब ानयातच 
झोपत ्ोतयाा  

मांजरमव�ीमुळे �वीहचा दमा बळावत गेला. एका रा�ी तयाची धाप इतक� वाढली क� तयाला 
बोलता्ी येााा, टस िाळे प ले, अिधकाया गोळीचा्ी फायदा ्ोााा. ते का्ीतरी िवपरीत 
असलयाचं केवळ ािशबााेच बायकोाया ुयााात  ल.ं शेजाराया अाुमवी काकांाी तात ीाे 
अ ॅ बयुलनस बोलावणा तयाला वेळीच ्डिसपटलात ाेलं. दोा-तीा पदवस �वीहला  यसीयणमुये 
कृि�म �ासोा्वासाची मदत ाावी लागलीा  

जयांची अ ॅलज� फारच �बळ असते ते ागह  पलया  जाराची माि्ती दहेारा ताात  िह 
एिपाे��ा या जालीम औषधाचं मरललें इंजेॉशा सतत अंगावर बाळगतात. गरजेला ते 
सवततच इंजेॉशा घेतात. तयााे ्डिसपटलात पोचेपय�त उसंत िमळते. 

 ्हणाच  पलयाला कसली अ लॅज�  ् े् ेजाहणा घेहं अतयंत म्हवाचं असतं. कशाशी संपकर  
 ला  ्हजे दमा वाढतो  िह काय वजयर केलयााे तो कमी ्ोतो �ाची जाहीवपणवरक ाकद 
सेवली तरच तया बाबी ुयााात येतात. सरसकट सगळंच वजयर ा करता ाेमॉया अ ॅलज�-जाक 
श�ण-गोदी तेव�ाच टाळलया तर दमा्ी चाळवत ाा्ी  िह जगणयातलं वविवुय्ी शटकण ा 
र्ातं. पकतयेकदा इतकंच पथय पाळलयााे दमा पणहरपहे क�ात र्ातो. पह तरी्ी उतणा-मातणा 
घेतला वसा टाकण  ाये. श�ण-गोदोाया संपकाराे �तयेक वेळी दमा अिधकािधक बळावतो. 
बेसावधपहा िजवावर बेतण शकतो.  



अ ॅलज�ची कारहं टाळली,  डॉटरांाया सललयााुसार िायिमत औषधं घेतली  िह  पलया 
मयारदा टलां णा एव्रेसट चढायला �कवा सॉयणबा  ाय�व्गला गेल ंाा्ी तर दमा असणा्ी 
रा�ी   वं िाजता येतं  िह  यु य उउम जगता येतं. सवा , दमट-कोमट वातावरहात 
चालहं, एअरोिबॉस �कवा पो्हं यासारख े�ायाम िायिमतपहे करहं चांगलं. �ायामापणव� 
एकदा पंप घेतलयााे धाप लागहं टळतं. �ायामामुळे माािसक ताहतहाव घटायला्ी मदत 
्ोते, वजा्ी घटतं  िह तयामुळे  ातीवर येहारा दाब्ी कमी ्ोतो. तयामुळे औषधांची गरज 
कमी ्ोते.    

गलासगो कडमावेलथ सपध्त बॅ �मटाचं सुवहरपदक िमळवहाऱया कशयपला दमा  ्.े   
ऑिलि पक सपधा�त माग घेहाऱयांपवक� ८% खेळा णांा दमा असतो. िवसा�ा शतकातली 
सव�तकृद  ी-�� ापटण  ्हणा गगरवली गेललेी जडयार-कस� पकशोरवयापय�त द यााे ्वराह 
्ोतीा एमी व्ाॅ- ायकेाची �सा-कमता सवरसामानयांाया ६५% असणा्ी िताे एकाच वष� 
धावणया-पो्णयाची चार सुवहरपदकं पटकावलीा तशी ‘दमेकरी’ माहस ंसमदतुखी मुलांसासी 
�ारयाां दतेात, पुसतकं िलि्तात, संसथा्ी चालवतात.  

तयांाया �य�ांमुळे, ‘�ासांस ्वी िज�, वृथा खतं कशाला?’ ्ा संदशे युवािपढीला पोचला तरी 
द यााया बागुलबु�ातला दमच ाा्ीसा ्ोाल. 

 ड. उ�वला दळवी 
-ujjwalahd9@gmail.com 
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