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महासाथीकडून काय धडे �ावेत? - डॉ. िवनय कु�कण�

प�रचय : डॉ�र िवनय कु�कण� �े� �चारोगत� आहेत. गे�ी अनेक वष� ते पु�ात �ॅ��स करतात अन काही नामवंत
हॉ��ट�्स�ीही सं�� आहेत. �ाि�वाय पंचवीस वषा�पूव� �थापन झा�े�्या ‘�यास’ या सं�थेचे ते एक सं�थापक आहेत.
‘�यास’�ा आरो� िवभागा�ारे �ांनी एचआय�ी / एड्सवर अित�य मौि�क काम के�े�े आहे. �ायरस�ा साथीचा अ�ास,
रोगावर उपचार आिण रोगा�ा सामािजक-आिथ�क प�रणामांचाही अ�ास अ�ा वेगवेग�ा अंगांनी ते अनेक वष� काय�रत आहेत.
आताही दीनानाथ हॉ��ट� आिण खाजगी �ॅ��स�ा मा�मातून ते करोना�ा ��ांचे समुपदे�न करत आहेत.

��न : ‘चीनम�े काही तरी नवा �ायरस आ�े�ा आहे’ अ�ा बात�ा येऊ �ाग�्या इथपासून ते भारताचा जगात दुसरा
नंबर आिण पु�ाचा भारतात पिह�ा नंबर इथपय�त आपण आ�ो आहोत. या दर�ान साथ क�ी उ�ांत होताना िदस�ी?

उ�र : माझं ��� ि��ण आिण मी �ा िवषयावर बो�तोय (�णजे िवषाणू�ा�), �ाचा एकमेकां�ी काही संबंध नाही हे आधी
�� करतो. आिण तरीदेखी� गे�ी प�ीसेक वष� मी या सग�ाकडे बघतोय.

HIV�ा ��� केसेस आप�्याकडे ये�ापूव�, आिण जसज�ी �ाची साथ येत गे�ी तसा �ाबरोबर मी �ाब�� ि�कत गे�ो,
�ाची म�ा कोिवडची साथ समजून �ाय�ा फार मोठी मदत झा�ी.
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म�ा जे समज�ं �ात�ी पिह�ी गो� �णजे स�ा�ा जगात एखादी साथ वूहानम�े चा�ू झा�ी आिण वूहानम�ेच संप�ी
असं होणं �� नाही. HIV बाबतीत आप�्याकडे असं बो��ं गे�ं होतं की आप�्या नैितकतेमुळे आप�्याकडे ही साथ येणार
नाही. पण तसं काही झा�ं नाही.

�ा �माणात स�ा मानव समूह इकडून ितकडे �वास करत असतात, एकमेकांत िमसळत असतात, अ�ा प�र��थतीत असुरि�त
�रीरसंबंधांमधून पसरणा�या रोगाची साथ जर सात-आठ वषा�त सगळीकडे पस� �कत असे� तर एखादा िवषाणू – जो मु�तः
�वसनमागा�वाटे पसरतो आिण तो आ�ापय�त आ�े�्या िवषाणंू�ापे�ा खूप जा� संसग� कर�ाची �मता अस�े�ा आहे – �ाची
साथ कुठे तरी थांबवता येई� असं कुणा�ा वाट�ं असे�, तर ितथे पिह�ी चूक झा�ी. HIV िकंवा आधी आ�े�्या इतर साथीकंडून
आपण फारसे काही ि�क�ो नाही असं �णावं �ागे�.

दुसरी गो� (आपण काही ि�कत नाही याचंच ते उदाहरण आहे) �णजे अ�ा प�ती�ा साथी�ा आपण क�ा प�तीने तोडं
�ाय�ा पािहजे हे ठरवताना, �ाचं गांभीय�च न कळ�्यामुळे सु�वाती�ा काळाम�े "ठीक आहे, आधी आपण आप�्या
सामािजक, राजकीय गो�ी उरकून घेऊ आिण मग बघू या�ाकडे" अ�ा प�तीचा उ�ीर होत गे�ा.

ितसरी गो� �णजे – स�ाचं जग हे 'ए��ड�-बे�ड मेिडिसन' आिण पुरा�ावर इतकं अव�ंबून आहे, पण �ात�ा कुठ�ा
पुरावा आप�्यासाठी मह�ाचा – क�ासाठी मह�ाचा याम�े जरा गडबड झा�ी असं म�ा वाटतं. साधा कॉमन से� आहे
की जर हे �ामु�ाने नाकातोडंातून बाहेर पडणा�या तुषारांमाफ� त (रे��रेटरी ड� ॉ�ेट्समधून) पसरणारं इ�े�न आहे, तर �ा�ा
थोपव�ासाठी मा� वापर�ा पािहजे. �ाउ�ट इथे मा�वरती सहा मिहने चचा�, की तो कुठ�ा वापर�ा पािहजे, कधी वापर�ा
पािहजे, तीन पदरी अस�ा पािहजे का दोन पदरी पुरे�, साधा पदर चा�तो की नाही, िकंवा हे तुषार तीन फुटावर जातात की सहा,
आिण जिमनीवर दहा सेकंदात पडतात का चाळीस सेकंदात पडतात, या आिण तसेच �ाकडावर पड�्यावर जा� काळ िजवंत
राहतात की धातूवर, आिण िकती तास, अस�्या सा�या गो�ीभंोवती हे जग घोटाळत रािह�ं. �ामुळे आप�ा जो पिह�ा �ितसाद
होता – �ॉकडाऊन टाक�ाचा, (याब�� आपण नंतर बो�ू) तो पूण� काळ आपण मा�ब�� बो��ाऐवजी वाया घा�व�ा,
आिण �ावेळी फ� ॲडिमिन�� ेिट� पातळीवर काय काय करता येई� एवढाच िवचार के�ा गे�ा. �ा काळात �ोकांना घरी
बसव�ं, �ोकांनी हात धुत�े, इमारती, गा�ा, वृ�प�ं, चप�ा इ. सॅिनटाईझ के�्या, बसेस सॅिनटाईझ के�्या, र�े पा�ाने की
कुठ�्या केिमक�नी धुत�े. या सव� गो�ी क�न आप�्या�ा संर�ण िमळणार आहे अ�ी समजूत क�न घेत�ी, आिण यात मग
मा� वापरणं अिनवाय� आहे इथपय�त पोचाय�ा आपण खूप उ�ीर के�ा. �ा�ानंतर जे�ा िवषाणू आप�्याकडे झपा�ाने पसरत
गे�ा, �ा वेळी पु�ा (�णजे मोठमो�ा पातळीवर वेगवेगळे साथत� इथे असूनही!) �ा प�तीने हे हाताळ�ं गे�ं �ा�ाम�े
मा�ा मते आपण एक घोडचूक अ�ी के�ी, की �ा वेळी ही साथ भारतभर पसर�े�ी न�ती, �ा काळाम�े भारतभराम�े
िनरिनरा�ा िठकाणी पसर�े�्या समूहांना एक�, गद�म�े एकमेकां�ा बरोबर राह�ा�ा आपण बा� के�ं (िजथे दो गज दूरी
अ�� होती), आिण �ां�ाम�े पुरे�ा �माणात साथ पसर�्यानंतर �ांना आपाप�्या घरी पाठवून िद�ं. कदािचत ए�पोजर
कमी असताना हे �ोक घरी गे�े असते, तर साथ धी�ा वेगाने पसर�ी असती. �ाखो �ोक इ�े� झा�्यानंतर आपण �ोकांना
घरी सोड�ं �ामुळे आप�्याकडे ही साथ जा� वेगाने पसर�ी असं म�ा वाटतं.

बद�त गे�े�्या गो�ी : अथा�तच दोन गो�ी ठळकपणे जाणवतात, आिण �ाची कारणं �ा िवषाणूम�े आहेत का �ा �व�थांम�े
आहेत हे म�ा आ�ा कळत नाही, पण भारताम�े, िकंवा िव�ेषतः  भारता�ा काही भागांम�े – िजथे साथ अ�ंत जोरात सु�
होती – ितथ�ी साथ गे�्या आठ-पंधरा िदवसांत फार झपा�ाने ओस� �ाग�ी आहे. ते सव�� जाणवत आहे. काही �ोकांना असं
वाटत आहे की यात आक�ांची �पवाछपवी आहे, टे��ंगच कमी की रोगी कमी. पण ते खरं नाही. हॉ��ट�्सवरचा दबाव
न�ीच कमी झा�े�ा आहे. परंतु आजही बिघत�ं तर भारतभराम�े जेमतेम १० ते १२ % जनसं�ा आ�ापय�त िवषाणू�ा
ए�पोज झा�ी असायची ��ता आहे �णजे जवळजवळ ८०-९० % जनता ही अजून ए�पो�च नाही [संदभ� : ICMRने
के�े�ा दुसरा सीरो-सव�]

�ामुळे ही साथ यापुढे पसरे� �ा वेळी भारतात ती क�ा प�तीने पसरणार आहे, �ाचं ��प काय असे� याब�� फार
आक�न झा�ं आहे असं म�ा िदसत नाही. �ा वेळी कदािचत साथीचा पसर�ाचा माग�ही वेगळा असणार आहे. �हरांम�े, िजथे
गद� खूप असते, �ोक अ�ंत दाटीवाटीने जम�े�े असतात, झोपडप�ीसार�ा िठकाणी राहत असतात, अ�ा िठकाणी पसरणारी
साथ, आिण जे�ा ती खे�ांम�े पसराय�ा �ागे�, (िजथे घरं दूर असतात, एका घराम�े फार माणसं दाटीवाटीने नसतात,
मोक�ा हवेम�े �ोकांना बसायची ��ता असते), अ�ा प�र��थतीत साथ पसर�ाचे माग�, कारणं, आिण �सारामागचे ड� ाय�स�
कदािचत वेगळे असणार. �हरा�ी संपक� , �हरांतून गावांकडे आिण गावांतून �हरांकडे िकती �ोक येत आहेत, िकती वेगाने परत
जात आहेत, आ�्यानंतर एकमेकां�ा संपका�त कसे येताहेत, िकंवा गावागावांमध�ी एक� जम�ाची िठकाणं कुठ�ी,
आठवडे बाजार असती�, उ�स असती� वगैरे या गो�ीमुंळे ती साथ पसरायची ��ता आहे.
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ि�वाय, आतापय�त या सग�ा �कारात सव� िनण�य हे फ� ॲडिमिन�� ेिट��ी घे�ात आ�े आहेत, �ात एिपडेिमयॉ�ॉजीचा –
रोगां�ा साथीचा - अ�ास के�े�े �ोक – आिण ��� �ोक �णजे जनतेचा सहभाग अ�ंत कमी रािह�े�ा आहे. तु�ी घरात
बसा, बाहेर बसू नका; िकंवा तु�ी मा� नाही �ाव�ा तर तु�ा�ा दंड करतो या पातळीवरच सगळं चा�ू आहे. हे कुठं तरी
समजून �ाय�ा पािहजे की या प�ती�ा साथी जे�ा येतात, िकंवा पुढ�ा येणा�या साथी, मु�तः  वेगाने पसरणा�या साथी या
�वसनमागा��ारे पसरणा�याच असणार. कारण बाकी�ा मागा�ने येणारे जंतू कसे रोखायचे हे आपण जाणतो, ते क� �कतो. �ाच
वेळी, ही साथ आप�्या�ा मो�ा �कारचे धडे देतीय. यापुढे �ाचं डॉ�ुम��टे�न असाय�ा हवं आिण पुढ�ा वेळी जर असं काही
घड�ं तर िकमान ॲडिमिन�� ेिट� िनण�य तरी नीट घेत�े जावेत. 
बािधतांबाबतीत झा�े�ा बद� �णजे मृ�ूदरही आता कमी झा�े�ा आहे – आप�्याकडेच नाही तर युरोपम�ेही. एि��-मे�ा
सुमारा�ा जेव�ा �माणात इं��ंड, �ेन, इट�ी म�े रोज�ा रोज रोगी येत होते, तेवढेच आ�ाही ितथ�्या दुस�या �ाटेत येताहेत,
परंतु ते�ा पाच हजार नवीन रो�ांम�े ४००-५०० मृ�ू होत असती� तर आता ते ४०-५० वर आ�े आहेत. याची कारणं दोन-तीन
असू �कतात. याबाबत कदािचत मतभेदही असू �कतात – की िवषाणू हा सौ� झा�ा आहे की काय, आप�ी �ितकार ��ी
जा� वाढ�ी आहे काय – याब�� काही मािहती नाही. आपण घरी रा�न उपचार क� �कतो अ�ा गो�ी सु�वाती�ा काळाम�े
कदािचत माहीत न��ा �ामुळे िनदान झा�े�ा ��ेक रोगी हा हॉ��ट�म�े पोचत होता, आिण मग �ा�ा तीन-चार िदवस
काही न करता ठेव�ं जात होतं, �ातून हॉ��ट�म�े जागा कमी असणं, िसरीयस होऊ घात�े�्या रो�ांना जागा न िमळणं,
यामुळेही कदािचत मृ�ू जा� झा�े असती�. मी याबाबत फार अिधकारवाणीने सांगू �कत नाही. पण मृ�ुदर िन��चत कमी
झा�ा आहे. �ोटोकॉ�्स ए�ॅ��� झा�े आहेत. तरीही दर पंधरा िदवसांनी काही तरी वेगळं येतं - �णजे NEJM मध�ं आिट�क�
असं येतं की अमुक वेळे�ा रेमडेिस�ीर वापर�ं असता, मृ�ुदरावर फरक पडत नस�ा तरी पाच िदवस हॉ��ट�ायझे�न कमी
होतं. सॉि�डॅ�रटी ट� ाय� असं सांगते की रेमडेिस�ीरचा फारसा फायदा नाही.

असे दर आठव�ा�ा मो�ा �माणावर नवनवे घोळ चा�ू आहेत. �ा��ांनी या साथीचा मो�ा �माणावर फायदा उच��ा आहे
असं म�ा वाटतं. �ा�� आिण सुडो-�ा��. �ा�ा कुणा�ा पेपर पाडायचा होता �ा सग�ांनी पेपर ि��न घेत�े आहेत.
�ामुळे चांग�्या दजा�चे पेपर कुठ�े हे �ोधणं कठीण झा�ं आिण �ामुळे गोधंळ खूप वाढ�ा. �ा��ांनी क��ुज� वाढव�ी,
िमडीयानी वाढव�ी, आिण सो�� िमडीयानी तर �चंड �माणात वाढव�ी. आिण मग अ�ा प�तीचं संकट आप�्याकडे येतं
�ावेळी सग�ात छान छंद �ोकांना जडतो तो �णजे कॉ���रसी िथअरीज. हा कुणाचा तरी मानवजातीिव��चा कट आहे अ�ा
िथअरीज. िकंवा कोिवड असं काही नाहीच आहे. हे सगळं एचआय�ी�ा काळातही झा�ं होतं. या सग�ांनी खूप घोळ झा�े.
पण आता असं िदसतं आहे की �ोकांना �ाची जाणीव होऊन गे�ी कदािचत. पु�ातही मा��ा बाबतीत�ं माझं ��� िनरी�ण
असं आहे की जोपय�त �ोकां�ा आसपासचे, प�रचयात�े कुणी बािधत होऊन हॉ��ट�म�े जाऊन िसरीयस झा�े न�ते
िकंवा मृ�ू पाव�े न�ते तोपय�त �ोकांना मा�चं मह� कळत न�तं. आिण आता मा� सुि�ि�त म�मवग�य आिण उ�
म�मवग�य �ोकांम�े मा�चा वापर वाढ�ा आहे. दुस�या पातळीवर गरीब व�ांम�े आपण गे�ो तर ��ात येतं की
आप�्यावर येणारं संकट आता टळून गे�ं आहे, हे �ांना कळून चुक�े�ं आहे. व�ांमध�े ६०-७०ट�े �ोक इ�े� होऊन
गे�े�े आहेत, हड� इ�ुिनटी �णजे काय हे �ांना कळत नसे� पण �ांनी मा� वापरणं सोडून िद�े�ं आहे कारण न�ानं �ागण
हो�ाचं �माण कमी झा�्याचे �ांना िदसतं आहे.

�ामुळे हे सगळंच गडबडीचं आहे. आिण या अ�ाम�े कधीही �ोकांना कुठे सामी� क�न घेत�ं नाही ही मोठी �ुटी रािह�ी
आहे. ही माझी �ाथिमक िनरी�णं आहेत.

��न : इथे एका गो�ीचा तु�ी जाता जाता उ�्�ेख के�ात की सतत �ोटोकॉ�्स बद�त होते. काही �माणात असे बद�
अप�रहाय� होते कारण िवषाणू नवीन होता िकंवा सार�ा नवीन गो�ी समोर येत हो�ा. पण बािधत रोगी तर सारखे येत
होते. या वारंवार होणा�या बद�ांना डॉ�स� आिण हॉ��ट�्स क�ी सामोरी गे�ी?

उ�र : वर मी �ट�्या�माणे एका िवि�� पातळीवरती �ा��ांनी खूप गडबडी के�्या असं �ण�ं तरी �ा��ांम�े एक
�कारचं नेटवक�  होतं. मी फ� दीनानाथ मंगे�कर हॉ��ट�म�ेच काम के�ं �ामुळे मी ितथ�ा अनुभव सांगतो. दीनानाथम�े
काय �कारांनी औषधोपचार करावेत यासाठी जवळजवळ रोज�ा रोज – आम�ा �ाट्सॲप �ुपवर असे� िकंवा इतर� असे� -
अमे�रकेत, इट�ीत, �ेनम�े डॉ�रांचे अनुभव काय आहेत याची देवाणघेवाण सात�ाने चा�ू होती. सव�च जण अंधारात
चाचपडत होते पण काहीएक �ोटोकॉ�्स हे इ�ॉ�्� होत गे�े. काही तका�वरती होते – �णजे उदाहरणाथ� सॅ�ुरे�न कसं
मोजायचं, ३-िमिनट वॉक टे� करणं अ�ा सग�ा गो�ी �ोक ि�कत गे�े. �ानंतर ब�याच बािधत रो�ांना हॉ��ट�म�े दाख�
कर�ाची गरज नसते हे समजत गे�ं. �ा�ा प�ीकडचे जे उपचार आहेत, �णजे ��रॉइड्स वापरणं, डे�झामेथासोन काम
करतं, हे अनुभवातून �ोकांनी �ेअर के�ं होतं �णून ते वेगवेग�ा प�तीने वापर�ं जात होतं. म�ा माहीत नाही की ते
अ�ासावर आधा�रत होतं का. सगळी �ायरसवरची औषधं पणा�ा �ाव�ी होती – ि�वाय HCQS असे� िकंवा आय�रमेकिटनBack to top



असे� – मी �ा काळी गमतीने �णायचो की कुठ�ाही घोडा उच�ायचा आिण कुठ�्या तरी बै�गाडी�ा �ावायचा आिण ती गाडी
�व��थत चा�े� अ�ी अपे�ा आपण करतो आहोत. ि�वाय ��ेक जण छातीठोक सांगणार की मी सांगतोय ते गेम च�जर आहे.
यादीच काढायची �ट�ी तर तीस-चाळीस औषधं �ा आजारा�ा अंगावर फेकून बघ�ात आ�ी. हे ठीक आहे – �णजे, जे�ा
नवीन िवषाणू असतो ते�ा �ितसाद �ाच �कारचा असतो. मी एक िदवस कुणा�ा तरी �ट�ं की अरे कु�रो�ांम�े अमुकअमुक
औषध वापर�ं जातं, ते अजूनपय�त कसं वाप�न बिघत�ं नाही? साधारण पंधरा िमिनटां�ा आत म�ा कुणी तरी एक पेपर
दाखव�ा की हे पण आ�ी ट� ाय क�न बिघत�ं आहे. �ामुळे सव�च जण चाचपडत असताना, या �कारचे ट� ाय� अँड एरर करत
�ोक ि�क�े. �ा काळाम�े औषधंच उप�� न�ती. पण रेमडेिस�ीरसारखं औषध, �ात �ॉिजक असं सांगतं की ते जर
अँटी�ायर� औषध असे�, तर ते खूप उि�रा वापर�ाने �ाचा काही फायदा होणार नाहीये, ते सरसकट वापर�ं गे�ं.
�ा आजाराचे दोन ट�े िदसतात – पिह�ा ट�ा िवषाणूमुळे असतो आिण दुसरा ट�ा िवषाणू�ा �रीराकडून िमळणा�या
�ितसादामुळे असतो (सायटोकाईन �ॉम�). ७०-८० ट�े बािधत �ोकांम�े CT Scan के�ा तर �ां�ा फु�ुसांम�े �ायर�
�ूमोिनया िदसतो. पण �ात�्या ८०-९० ट�े �ोकांचा जर आपोआप बरा होणार असे�, तर �ांना काही करायची गरज नाही.
पण �ा �णी तु�ा�ा असं िदसतं की या माणसाचं ऑ��जनचं �माण कमी �ाय�ा �ाग�ंय, िकंवा दम �ागाय�ा �ाग�ा आहे,
ते�ा तो �ूमोिनया वाढाय�ा �ाग�े�ा असतो. हा �ायर� �ूमोिनया असतो. �ा काळाम�े �ांना �ांना रेमडेिस�ीर िमळा�ं
�ांना �ांना चांग�ा फायदा झा�ा. जो माणूस रे��रेटरी फे�्युअरम�े गे�े�ा आहे, �ा�ा ���िट�ेटर �ागतो आहे, �ा�ाम�े
आधीच उ�ीर झा�े�ा आहे – �णजे िवषाणूमुळे होणारे दु��रणाम संप�े�े आहेत आिण आता सायटोकाइन �ॉम� सु� झा�े�ं
आहे. अ�ा वेळी ते औषध घे�ात काही अथ� नाही. पण अथा�तच ही औषधं इतकी महाग अस�्यामुळे असंही झा�ं की उ�
आिथ�क गटात�े जे �ोक हॉ��ट�म�े जाऊन िसरीयस �ाय�ा �ाग�े �ां�ा बाबतीत ते�ा दो�ी बाजूचं �े�र होतं – की पे�ंट
िसरीयस होतोय, मग पु�ा �ा�ा अंगावर जे िमळतंय ते औषध फेका, रेमडेिस�ीर देऊन बघा, �ा�ा देऊन बघा – कारण
�ेवटी आप�्या�ा काहीच कळत नाही की क�ाचा उपयोग िकती होतो. दुस�या बाजू�ा �ोकांकडूनही दबाव, कारण सतत वाढती
मृ�ुसं�ा. �ामुळे आपण सगळंच देऊन बघू. यातून साहिजकच असं होतं की �रझ�्ट्स येतात ते�ा असं ��ात येतं की �ा
वेळी सगळेजणच चाचपडत असतात �ा वेळी क�ामुळे काही फरक पडतो हे कळाय�ा देखी� खूप वेळ �ागतो. तेवढा वेळ
आणीबाणी स�� प�र��थतीत हातात नसतो. हे सगळं काही �माणात अप�रहाय� होतं. कारण सगळं �करण नुसतंच नवीन नाही तर
अनपेि�तपणे अंगावर आदळ�ं होतं.

पण म�ा असं वाटतं की यो� वेळे�ा वापर�े�्या यो� औषधांनी फरक पडत होता. हे �ोटोकॉ�्स हळूहळू इ�ॉ�्� झा�े.
हॉ��ट�्सनी �ांचे �ांचे �ोटोकॉ�्स के�े. यात मोठा भाग खाजगी हॉ��ट�्सचा आहे असं �णत नाही – KEM (मंुबई)
सार�ा सरकारी हॉ��ट�्सम�े मो�ा �माणावर या साथी�ा तोडं �ाय�ा �ाग�ं, िजथे हॉ��ट� आिण वै�कीय महािव�ा�य
एक�च आहे (उदा. KEM), ितथ�्या डॉ�रांनी आपाप�्या अनुभवातून नवीन �ोटोकॉ�्स के�े. ते दर पंधरा िदवसांनी �र�ाईज
के�े. अन �ोकांचे अनुभव �ेअर के�े.

��न : या काळात काही �ोकां�ा गोधंळा�ा �िति�या याय�ा �ाग�्या, यात�ी एक अ�ी होती की समजा काही
��णं िदसू �ाग�ी तर अनेक डॉ�स� सांगत की तु�ी टे� क� नका, घरात बसा. तर अनेक �ोक हे िवचारायचे की
टे� क� नका हे का सांगताहेत हे कळत नाहीये. िकंवा, काही �ोकांकडून अ�ीही मािहती आ�ी की जे वयाने थोडे मोठे
डॉ�स� आहेत ते थोडे िन��चंत आहेत आिण �ा मानाने त�ण डॉ�स� थोडे जा� व पटकन ओ�र�रॲ� होताहेत. हे
तु�ा�ा पा��ा िमळा�ं का?

उ�र : या�ात दोन भाग आहेत. पिह�ा भाग आहे की टे� क� नका. जर तु�ी सं�ियत बािधत असा�, आिण ��णं /आजार
सौ� असे� तर तु�ी जाऊन टे� क�न काय करणार? तो ��न फ� आयसो�े�न का �ारंटाईन असा मया�िदत, थोडासा
���� आहे. सं�ियत बािधत माणसा�ा �ारंटाईन के�ं जातं आिण पॉिझिट� माणसा�ा आयसो�ेट के�ं जातं. दोघांना काय
कराय�ा सांिगत�ं जातं, तर तेच कराय�ा सांिगत�ं जातं. कुणा�ा संपका�त येऊ नका वगैरे. अ�ा वेळे�ा, उदाहरणाथ� एखा�ा
घराम�े कुणा�ा संसग� झा�े�ा आहे, तर घरात�्या इतरांना "�ां�ा�ी संपक�  येऊ देऊ नका" असं सांिगत�ं जाई. आता �ांना
होम आयसो�े�न सांिगत�ं आहे �ांना मु�ाम बाहेर जाऊन टे� क�न याय�ा सांग�ात काय अथ� होता?

ि�वाय टे�ची से��िट��टी आिण �ेसीिफिसटी हेही ��न होते. �ांना �ागण आहे अ�ांपैकी फ� ७०-८० ट�े �ोकांम�ेच
न�ी कळतं, तीस ट�े �ोकांम�े �ागण असूनही कळतच नाही. मग टे� आधी करायची की काही िदवसांनी? मग RTPCR
जाऊन रॅिपड अँटीजेन टे� आ�ी. मग �ाची से��िट��टी आिण �ेसीिफिसटी या�ाइतकीच आहे का, कमी आहे, जा� आहे
हे आप�्या�ा माहीत न�तं. �णजे तु�ी घरीच आहात, तुमचा संपक�  कुणा�ी तरी आ�े�ा आहे, तुमचा घसा खवखवतो आहे,
तु�ा�ा वास येईनासा झा�े�ा आहे, तर अ�ा वेळे�ा तु�ा�ा पुढचे चौदा िदवस तसंही घरातच बसायचं आहे तर तु�ी जाऊन
टे� क�ा�ा करायची? Back to top



पण तु�ा�ा काही झा�े�ं नाहीये आिण तु�ी टे� करायची नाहीये हा चुकीचा संदे� आहे.

िफ�र OPD म�े �ांनी एक �ोटोकॉ� के�ा होता की कुणा�ा टे� कराय�ा सांगायची, कुणा�ा नाही सांगायची.

यावेळी अनेकां�ा बाबतीत असं झा�ं की ��णं आहेत, म�ा झा�ंय का, तर काही डॉ�र सांगत "झा�ं नाहीये तु�ी टे� क�न
घेऊ नका", पण �ासोबत �ारंटाईन कर�ाचा संदे� िद�ाच गे�ा नाही. िकंवा संदे� िमळूनही �ाकडे कानाडोळा के�्यामुळे
�ोक बाहेर िफरत रािह�े, �ां�ामुळे आजार पसरत गे�ा. �ानंतर िसरीयस झा�्यांनतर टे� के�्या �ा पॉिझिट� आ�्या. या
प�तीचे घोळ झा�े. ती साखळी आहे – तु�ी स�े� करता, टे� करता, कॉ�ॅ� ट� े िसंग करता, आयसो�ेट िकंवा
हॉ��ट�ायझे�न करता – ही सगळी साखळी पाळ�ी जाणार असे�, तर टे� कराय�ा सांगणं वेगळी गो�. नाही तर
"तु�ी घरात�्या सग�ांनी १४ िदवस आयसो�ेट करा, सग�ांचं (ऑ��जन) सॅ�ुरे�न चेक करत रहा, थोडा फार
ताप आ�ा तर �ोसीन �ा" एवढं पुरेसं आहे. एखा�ा�ा ��णं िदस�ी तर, आिण �ाचं जर ट� ायेिजंग वेगळं असे� तर टे�
कर/क� नको हे सांगणं वेगळी गो�. पण असा बेिफकीरपणा (टे� क� नका आिण �ारंटाईन क� नका असं सांगणं) ही
चुकीची गो� होती.

दुसरा भाग आहे तो फार सो�ो�ॉिजक�ी इंटरे��ंग आहे. वय�र डॉ�स�ना इ���ू��नीच सांिगत�ं होतं की तु�ी या साथीत
उपचारां�ा भानगडीत पडू नका. ब�याच हॉ��ट�्सनी ६०-६५�ा वर वय असणा�या क��्टंट्सना सांिगत�ं होतं की तु�ी
कोिवडम�े पडायचं नाही. का�ांतराने, जे�ा पे�ंट्सची सं�ा बरीच वाढ�ी ते�ा काही जणांना यात पडाय�ा �ाग�ं. काही
खाजगी हॉ��ट�्सम�े काही वय� व�र� डॉ�स� उपचार करत होते, पण त�ण मंडळी घाबर�े�ी होती. अथा�त याचं असंच
वग�करण करावं असं वाटत नाही. परंतु �ात�ा एक भाग ��ात �ाय�ा पािहजे की �ा प�तीने वै�कीय ि��ण आिण वै�कीय
उपचार बद��े�े आहेत �ा�ाम�े त�ण वग� हा जा� �माणाम�े इ�े�ीगे�� करणं, पटापटा इ�े�ीगे�� करणं आिण
जा� आ�मक प�तीने उपचार करणं, याच प�तीने ट� ेन झा�े�ा आहे. आिण या कारणाने �ांचा क� �ाकडे झुक�ा, तर तो
�ां�ा ि��णा�ा सं�ारांचा भाग आहे असं �णू �कतो, हा दोष नाही. �ा मानाने वय�र आिण जुने डॉ�स� असती� ते
"तु�ा अमुकअमुक झा�े�ं आहे, अ�ीअ�ी काळजी घे, मग पुढे काही झा�ं तर बघू आपण" असा अ�ोच ठेवून होते. वय�र
डॉ�स� घरी बस�े का? तर खूप जण घरी बस�े हे खरं आहे, पण काही जणांनी कामही के�ं.

त�ण डॉ�स��ा बाबतीत दुसरा एक भाग होता : आप�्या�ा आकडेवारीम�े असं िदसे� की ६० वया�ा वर�ा �ोकांना
जोखीम जा� आहे, पण हे थोडं अध�स� आहे. याचा अथ� ६० वया�ा खा��ांना जोखीम कमी आहे का? तर असं नाहीये.
िव�ेषतः  वै�कीय �वसायात�्या �ोकां�ा एकमेकां�ी होणा�या चच�त असं िदसून येत होतं की आमचे अनेक सहकारी, जे ३०-३५
वषा�चे होते ते नुसते सी�ीयर�ी इ�े� नाही झा�े, तर �ां�ात�्या काही �ोकांचा जीवही गे�ा. आिण अ�ा बात�ा जे�ा येत
असती� ते�ा ६०-६५�ा वरचा माणूस असतो �ा�ा असं वाटू �कतं की माझं सगळं झा�े�ं आहे. पण जो माणूस क�रयरम�े
नवीन आहे, घरात मु�ं आहेत, कुटंुबाची जबाबदारी आहे, तो जा� घाबर�े�ा असतो. हे साहिजकच आहे. पण ब�तेक सव�
िठकाणी (काही अपवाद वगळता) डॉ�रांनी पुरेसं योगदान िद�ं, झोकून देऊन काम के�ं याम�े �ंका नाही.

�ा�ाच बरोबरीने असा एक मु�ा मांडतो (�ा�ाकडे आपण परत येऊ) : आप�ी साव�जिनक आरो��व�था अगदी मुडदूस
झा�े�्या बाळा�माणे कुपोिषत, �खळ�खळी झा�े�ी होती. ितचं जे काही ��प होतं, �ा �व�थेने मा�ा मते,
�ां�ाकडून जेव�ा अपे�ा हो�ा, �ा�ापे�ा �चंड मो�ा �माणावर चांग�ं काम के�ं. चांग�्या �कारची साव�जिनक
आरो��व�था नस�े�्या दे�ाम�े काय होऊ �कतं, �ाचं भयावह उदाहरण �णजे अमे�रका.

केरळसारखी साव�जिनक आरो��व�था, (जी चांग�ी आहे) िकंवा आप�्याकडे आहेत त�ा आ�ा वक� स�, अंगणवाडी सेिवका, जे
जे काही उप�� आहे, �ातून �ोकांपय�त मेसेजेस पोचणं, वै�कीय अिधका�यांपय�त मेसेज पोचणं, काही �माणाम�े आकडेवारी
गोळा करणं, ता�ुरती हॉ��ट�्स उभी करणं, �ात मो�ा �माणावर आप�्या�ा जमे� तेवढी रो�ांची सोय करणं हे साव�जिनक
आरो��व�थेनी िन��चतच के�ं. मंुबईम�े KEM सार�ा ��ा�याचं योगदान �चंड आहे. ते आपण नाका�न चा�णार नाही.
ब�याचदा सरकार�ा आपण बेदख� करतो. जणू काही पु�ात सव� काम के�ं आहे ते खाजगी हॉ��ट�्सनीच के�ं आहे असं
आप�्या�ा वाटतं, पण �ां�ा मया�दांम�े ससून, नायडू इ�ादी सरकारी ��ा�यांनीदेखी� उ�म काम के�ं. �ांनी जी कोिवड
केअर से�स� उभी के�ी, (उदा. बा�ेवाडी, िसंहगड कॉ�ेज) ती फार चांग�ी होती. कुठ�ीही सरकारी �व�था �ट�्यावर काही
गबाळेपणा असतो तरीही ितथ�ी �व�था चांग�ी होती. "म�ा ितथे चांग�ं जेवाय�ा िमळा�ं नाही, हे िमळा�ं नाही ते िमळा�ं
नाही" असा �चार जा� झा�्यामुळे �ाब�� अनाठायी भीती जा� �माणात पसर�ी. या�ाऐवजी ितथ�ा कारभार नीट
कर�ासाठी �य� के�े असते तर कदािचत जा� �ोक ितथे गे�ेही असते. म�ा �ोकांनी सांिगत�े�ा अनुभव तरी अित�य उ�म
होता. मा�ा ओळखीची एक येरवडा भागात�ी काय�कत� होती, ती चार िदवस घाबरत होती, म�ा घरी रा� देत, म�ा ितथे फार
भीती वाटते, ितथे फार वाईट असतं �णत होती. नंतर ित�ा नायडूम�े ॲडिमट करावं �ाग�ं. ितथे चार िदवस रािह�्यानंतर ितचंBack to top



मत बद��ं. ित�ा मते ितथे �व�था अित�य चांग�ी होती. चादरी �� आहेत, सगळं चांग�ं आहे. आता िजथे पाच�े �ोक
ॲडिमट होतात ितथे कदािचत �ौचा�यं घरात�्यासारखी �� नसती� पण तरी ठीक होतं एकंदरीत असं ितचं मत पड�ं. अ�ा
सग�ा अनुभवांमुळे मा�ा मते साव�जिनक आरो��व�थेने या सव� काळात अित�य मह�ाचं काम के�े�ं आहे आिण आप�ी
जबाबदारी पार पाड�े�ी आहे.

��न : तु�ी हे बो��ात हे फार मह�ाचं आहे. पु�ात यािवषयी फार बो��ं गे�ं नाही. मंुबईत KEM वगैरेब�� बो��ं
गे�ं. आता आपण दुस�या भागाकडे जाऊयात. सरकारी धोरण आिण �ॉकडाऊनब�� बो�ूयात. �ा प�तीने
�ॉकडाऊन जाहीर झा�ा �ावेळी ते करणं खरंच अप�रहाय� होतं का? की काही वेगळं करता आ�ं असतं? मागे वळून
पाहताना तु�ा�ा काय वाटतं? आिण �ा वेळीही काय वाट�ं होतं?

उ�र : एक गो� मह�ाची आहे : आ�ा आपण जे िव�ेदन करणार आहोत ते अखेर "मागे वळून पाहताना" आहे हे िवसरता
कामा नये. हे पो�-मॉट�म आहे. आिण आपण जे�ा आपण मागे वळून बघतो ते�ा आपण िन��चतच थोडे जा� �हाणे झा�े�े
असतो.

आप�्याकडे जे�ा केसेस याय�ा सु�वात झा�ी, ते�ा परदे�ाम�े प�र��थती अित�य भीषण होती. �ामुळे आप�ी �िति�या ही
नी-जक�  अ�ा प�तीचीच असणार होती आिण त�ीच झा�ी. �ामुळे जो आजार �ोकां�ा एकमेकां�ी िमळ�ामुळे पसरतो,
(मा�मुळे ही ��ता ६०-७०-८० ट�े कमी होऊ �कते हे ते�ा माहीत न�तं?) आिण आप�्याकडे िकती �माणात पसर�ा
गे�ा आहे याब��ही मािहती न�ती अ�ा वेळे�ा साहिजकच धोरणक�ा�ची पिह�ी �िति�या ही "�ोकांना घरी बसवा, �णजे
�ोकांचा एकमेकां�ी संपक�  टळे�" अ�ी असणार होती. म�ा ही खा�ी आहे की �ा जागी �ा वेळी कुणीही असते तर �ांनी
जोखीम घेत�ी नसती. जे�ा जगाती� सव� दे� �ॉकडाऊन टाकत आहेत ते�ा भारत �णतोय की आ�ी नाही �ॉकडाऊन
टाकणार, हे तर ��च न�तं. तसं के�्यामुळे �ा वेळी जर साथीचा मोठा िव�ोट झा�ा असता तर �ाची जबाबदारी कुणीही
घेत�ी नसती. �ामुळे �ॉकडाऊन हा सग�ांनी के�े�ा उपाय आहे असंच जबाबदार माणसाने �णणं यो� आहे. �ोकांना
�तः �ा घरी बसव�ासाठी �ॉकडाऊन ही �ाथिमक पायरी आहे. सरकारनी ते के�ं.

अथा�त माझं वैय��क मत �ा वेळेपासून असंच आहे की आप�्याकडे �ॉकडाऊन उि�रा घात�ा गे�ा. �णजे जे�ा
आप�्याकडे बािधत �� बाहे�न येणार ही खा�ी होती �ाच वेळे�ा बॉड�र सी� करणं, बाहे�न येणा�या �ोकांचं नीट ��िनंग
�ॅिनंग करणं, �ांना होम आयसो�े�नम�े टाकणं, हे कराय�ा हवं होतं. हा आजार परदे�ातूनच येणार होता, आप�्या इथे
िनमा�ण होणार न�ता. �ामुळे ितथे पिह�ी तटबंदी कराय�ा हवी होती. ती आपण ब�यापैकी उि�रा के�ी. दुसरा भाग �णजे ती
तटबंदी फार िढसाळ के�ी. �णजे �ावेळ�ा स��� िभंतीमधून बरंच काही पाझ�न गे�ं आिण �ामुळे �ायरस
सगळीकडे पोच�ा. पण तरीदेखी� म�ा हे वाटतं की हे �ोक िजथपय�त पोचायची ��ता होती, ते पा�न फ� ितथ�ा �थािनक
�ॉकडाऊन कराय�ा हवा होता, आिण नंतर आपण बघत राहाय�ा हवं होतं की इतर कुठे �� सापडत आहेत का? वगैरे.

कारण, जे उ�ेक होणार होते ते िठकिठकाणीच होणार होते. आिण ते मॉिनटर करता आ�े असते. �ामुळे जे�ा बाहे�न आ�े�े
�ोक जे�ा संपूण� भारतभर पसर�े�े नाहीयेत ही मािहती आप�्या�ा िन��चतपणे होती, ते�ा सव� भारतभर �ॉक डाऊन करणं
खरंच बरोबर होतं का? म�ा वाटतं कदािचत नाही. तो �थािनक �ॉक डाऊन करता आ�ा असता. आिण मो�ा �हरांम�े – िजथे
बाहे�न आ�े�े / येणारे �ोक जा� आहेत अ�ा िठकाणी – फ� के�ा असता तर बाकी�ा िठकाणी मॉिनटर करता आ�ं
असतं.

ितसरी गो� �णजे �ॉकडाऊन ही अचानक कर�ाची गो� नाहीये ना? आप�्या�ा हे का करावं �ागत आहे? याचे प�रणाम काय
असायची ��ता आहे? �ांना तोडं दे�ासाठी आपण काय कराय�ा पािहजे? यािवषयी त�ां�ी, सामा� �ोकां�ी बो�ून धोरण
आखाय�ा हवं होतं. हे काहीही न करता जे�ा तो �ॉकडाऊन के�ा जातो ते�ा दोन गो�ी होतात, एक �णजे �ोकां�ा मनाम�े
आजाराब�� �चंड भीती िनमा�ण होते. आिण भीतीतून कुठ�ाही मानवी �वहार बद�त नाही हे आ�ापय�त अनेकदा िस�
झा�ं आहे.

तर, तु�ी घरात राहा नाहीतर तु�ी मरणार आहात अ�ी �चंड भीती एका बाजू�ा, आिण दुस�या बाजू�ा ने�ांचं अित-
आ�िव�वासपूण� वत�न, – १४ िदवसात संपणार आहे, २८ िदवसात संपणार आहे वगैरे, आिण मग �ाचे साजरे के�े गे�े�े गौरव
िदवस आिण िवजय िदवस – हे पण अित�य �ीमॅ�ुअर�ी के�ं गे�ं. पु�ात था�ा वाजवाय�ा असती� तर खरं �ा आज
वाजवाय�ा पािहजेत, की गे�े सहा मिहने तु�ी जे आम�ाकरता के�ंत, �ासाठी तुमचे आ�ी आभार मानतो. �ा
काळात आजार पसर�े�ाही न�ता �ा काळाम�े जे काही काय��म के�े जात होते ितथे �ाय�ा हवी होती ती सूचना न देणं –
जी सूचना आता नवरा�ी�ा आधी आपण िद�ी की "संसग� कमी झा�े�ा आहे, सण साजरे करा, पण काळजी घेऊन साजरे करा"
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- हे आपण था�ा वाजवणार होतो ते�ा पण सांगाय�ा हवं होतं. �ावेळी हे �ोकांना सांिगत�ं गे�ं नाही, �ोकांनी र�ावर येऊन
िमरवणूका काढ�्या. हे अ�ा गो�ी करायचे स�्�े देणारे जे �ोक होते �ांचं आक�न फार चुकीचं होतं.

�ामुळे मग अ�ंत कोदंट, छो�ा घरांम�े एक� रािह�े�े, घराबाहेर पडता न येणारे �ोक एक� रािह�्यानंतर �ां�ात ते पसरत
गे�ं. पसर�्यानंतर ती साथ आटो�ात ये�ा�ा अगोदरच �ोक घरी चा�ू �ाग�े. या काळात �ांचे जे हा� झा�े, ते सवा�ना
माहीत आहेत. �णजे आपण एकीकडे �ोकांना सांिगत�ं की आ�ी तुमचं संर�ण कर�ासाठी हे करत आहोत, �ात संर�ण तर
झा�ं नाहीच, पण ते आणखीनच ह�ाखीत गे�े. आिण ड� ॉप�ेटमधून पसरणा�या इ�े�नसाठी चेहरा, नाक, डोळे, तोडं
झाकाय�ा पािहजे, हे न�ी आहे. पण या सग�ा काळात मा�ब�� फार काही बो�णं नाही. सगळं बो�णं होतं ते फ� घरात
राहा आिण हात धुवा. या�ाि�वाय इत�ा मो�ा �माणावर �ा फोमाइट्स�ा मािहतीचा भडीमार के�ा गे�ा, की �ोक
(�ा�ावर िव�वास ठेवून) अजूनही वे�ासारखे वागत आहेत. वत�मानप� आ�्यानंतर �ा�ा हातही न �ावणारे, बाहे�न
आ�े�्या भा�ा दोन-दोन िदवस बाहेर ठेवणारे, दोन-दोनदा धुवून घेणारे �ोक म�ा आजही माहीत आहेत. फोमाइट्सची भीती
वाटते �णून र�ामधून ��ो�स घा�ून जाणारे �ोक मी अजूनही बघतो. �ांना िवचार�ं की तु�ी ��ो�स का घात�े आहेत? तर
ते सांगतात, हाता�ा काही �ागू नये �णून. अहो पण मगा�ी तु�ी ��ो�्ज घात�े�्या हातानेच नाक पुस�ं! (अ�ाच प�तीने
वापरायचे असती� तर) ��ो� घात�े�ा हात आिण नुसताच हात यात काहीच फरक नाही. इन फॅ� आपण जा� िन�ाळजी
होतो, आिण आपण �ंभर िठकाणी हात �ावत सुटतो. �ापे�ा "हा िवषाणू तुम�ा नाकातोडंातून आत जाणार आिण ितथूनच बाहेर
येणार, �ाची काळजी घाय�ा पािहजे", इथपय�त आपण अजूनही (१०० ट�े) पोच�ो नाहीयेत. यात मी कुणा�ा जबाबदार-
बेजबाबदार ठरवत नाहीये, पण मी करत अस�े�्या कृतीचं �ॉिजक म�ा जोपय�त समजावून सांिगत�ं गे�े�ं नाही, तोपय�त
मा�ाकडून यो� कृतीची अपे�ा करणं गैर आहे.

या बाबतीत �यास सं�थेने मध�्या काळात �र� पस���नचा जो अ�ास के�ा, �ा�ाब�� मी इथे थोड�ात सांगतो. [पीडीएफ
इथे वाचता येई�] माणसाचं जे वत�न असतं, ते दोन गो�ीवं�न ठरतं : एक �णजे एखा�ा गो�ीची जोखीम आप�्या�ा िकती आहे
आिण दुसरी गो� �णजे एकदा जोखीम कळ�ी की �ा�ा�ी सुयो� कृती कर�ाची माझी �मता िकती आहे. (�र� पस���न
आिण से�्फ एिफकसी) अथा�त या दो�ी गो�ी अस�्यानंतरही ही कृती कर�ासाठी अनेक सामािजक अडचणी असू �कतात.
�णजे म�ा �र� माहीत आहे, म�ा से�्फ एिफकसी आहे, पण म�ा दररोज �ोक�नीच कामा�ा जाय�ा �ागतं, �ामुळे म�ा
िकतीही कळ�ं, की म�ा गद� टाळाय�ा पािहजे, तरी मी टाळू �कत नाही. परंतु आ�ी हा अ�ास के�ा �ा�ाम�े हे दोन मु�े
घेत�े तर आप�्या�ा चार गट िदसतात :

�ांचं �र� पस���न चांग�ं आहे आिण से�्फ एिफकसी चांग�ी आहे;

�र� पस���न चांग�ं आहे पण से�्फ एिफकसी कमी आहे;

�र� पस���न कमी आहे पण से�्फ एिफकसी चांग�ी आहे; आिण �ेवटचा गट �णजे

�र� पस���न से�्फ एिफकसी दो�ी कमी आहे.

यात �ांचं �र� पस���न चांग�ं आहे आिण से�्फ एिफकसी चांग�ी आहे अ�ा �ोकांना जर यो� वातावरण िमळा�ं तर
�ां�ाकडून सुयो� वत�न घड�ाची ��ता जा� आहे. ऑन�ाईन स��म�े ब�सं� सुि�ि�त �ोक आहेत, पण �ातही
जेमतेम १४ ट�े �ोकांम�े या दो�ी गो�ी आढळून आ�्या. �ांना �र� पस���न चांग�ं आहे पण से�्फ एिफकसी कमी आहे,
�ां�ाकडून यो� वत�न होणार नाही. �ां�ाम�े �र� पस���न कमी आहे पण से�्फ एिफकसी चांग�ी आहे असे �ोक
चुकी�ा गो�ी करत बसती�. आिण �ांना दो�ीही नाही �ांचं आयु� नेहमीच रामभरोसे असतं. आ�ी काहीच क� �कत
नाही, आ�ी हतब� आहोत, जे काय �ायचं ते बघूयात, काय फरक पडतो? फार फार तर म�, या�ा प�ीकडे तर काही
होणार नाही ना?

नीट वत�न घड�ासाठी नुसती मािहती पुरत नाही. ती मािहती �ा गटासाठी सुयो� प�तीने पोचावी अ�ी �व�था �ाय�ा हवी,
�ां�ा�ी नीट संवाद �ाय�ा हवा, �ंकािनरसन हो�ासाठी आधाराची सोय अस�ी पािहजे, आिण सामािजक �व�था नीट
अस�्या पािहजेत. इथे एक िव�ेष बाब सांगावी�ी वाटते : या सग�ा काळाम�े पु�ात�्या आिण सांग�ीत�्या से� वक� स��ी
आ�ी मो�ा �माणावर बो�त होतो., �ांना आधार देत होतो. �ांची काही ट� े िनं� घेत होतो. आिण सव�साधारण िनरी�ण असं
आहे की या ��यांम�े एकंदरीत कोिवडचं �माण खूप कमी रािह�ं आहे. खरं तर, �ांचा �वसाय बंिद� जागांम�े होतो, �ा
िदवसभराम�े बारा-चौदा िग� हाईक घेत आहेत, आिण �ॉकडाऊन संप�्यानंतर �ां�ा धं�ाम�ेही काही फरक पड�ा नाही असं
�ा सांगतात. आिण तरीही �ागण हो�ाचं िकंवा िसरीयस हो�ाचं �माण �ां�ात का कमी आहे, याचा �ोध जे�ा आ�ी घेत�ा
ते�ा असं ��ात आ�ं की भ�्याभ�्या �ोकांना अजून �ायरस �णजे काय, तो कसा पसरतो वगैरे ��ात ये�ापूव�च या
से� वक� स��ा ते ��ात आ�ं आहे. कारण, गे�ी पंचवीस-तीस वष� HIVमुळे काय होऊ �कतं हे �ांनी समजून घेत�े�ंBack to top
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होतं. �ांना िवषाणू �णजे काय हे कळणार नाही, RNA DNA न कळू देत �ांना. पण एखादी अित�य सू� गो� आप�्या�ा या
प�तीने जीवघेणी ठ� �कते ही गो� �ांना न�ी कळ�ी आहे. HIV हा से�ुअ�ी ट� ा�िमटेड आहे, �णून �ा�ा थांबवाय�ा
आपण कॉ�ोम वापरतो. आिण हा कॉ�ोम आप�्या�ा सुरि�त ठेवतो. मग हा िवषाणू जर तोडंा-नाकावाटे पसरतो, तर आपण
नाका�ा काही गंुडाळ�ं तर आपण �ा�ापासून वाचू �कतो. ही जी आप�्या आयु�ा�ी जोडून घेणारी गो� आहे, ती �ा से�
वक� स� तातडीने समजून घेऊन �ानुसार यो� वागू �क�्या असं म�ा वाटतं. कारण �ांचं �र� पस���न चांग�ं आहे आिण �ांची
से�्फ एिफकसी पण वाढ�े�ी आहे. वषा�नुवष� �ा िग�हाईका�ा सांगत आ�्या आहेत की कॉ�ोम वापर. तसं आता ‘नो
मा� नो स���स’ हे सांगणं ‘नो कॉ�ोम नो स���स’ इतकंच �ांना सोपं होतं.

याउ�ट म�मवग�, उ� म�मवग� : तो िव�ळीत असतो, तो �तः �ा बु��म�ेवर आिण आप�्या मतांना-पूव��हांना
पूरक असणा�या �ाट्सॲप मेसेजेसवर फार अव�ंबून राहतो. �ा �ोकांना हे समजाय�ा जरा जा� वेळ �ाग�ा. उ�ट
�ां�ा जीवना�ी ते िनगिडत होतं, �ांनी ते पटकन समजावून घेत�ं. आिण तेच डॉ�रां�ा बाबतीतही झा�ं. सु�वाती�ा सव�
िठकाणी जाताना PPE वापरणारे �ोक, �णजे आजही OPDम�े PPE घा�ून बसणारे �ोक मी पाहतोय, पण तरीदेखी� ते
अपवादा�क आहेत. हॉ��ट�म�े िमिनमम इसे���अ� PPE काय असाय�ा पािहजे या िन�षा�पय�त मा� पिह�्या मिह�ा-दोन
मिह�ात �ोक आ�े�े होते. �णजे कोिवड वॉड� म�े जाताना तुम�ा चेह�यावर N-९५ मा� पािहजे, फेस ि��्ड पािहजे आिण
अंगावर एक गाऊन अस�ा तरी तो पुरे आहे. �ा �ा��क�ा रेनकोट म�े िदवसभर उभं राहायचं काही कारण नाहीये, इथपय�त
�ोक फार �वकर आ�े. कारण तो जग�ाचा अनुभव होता. काय घडतं काय नाही इथपय�त पोचाय�ा �तः चा अनुभव जो �ागतो
तो इथे कामा�ा आ�ा. मा�ाही दवाखा�ात हे जाणव�ं होतं – नवीन डॉ�र�ा �ायचं झा�ं तर पूव� ते ‘�यास’म�े याय�ा
तयार नसायचे. कारण ते “एचआय�ीचं ��िनक आहे, ितथे येणा�या ३०-४०% ट�े �ोकांना एचआय�ी असतो”. आम�ाकडे
पूव� काम करणा�या एका मु�ीनं ��ासाठी मु�ं बघाय�ा वेळी नोकरी सोडून िद�ी होती, कारण ती एचआय�ीम�े काम करते
�ा कारणाव�न आधी ब�याच जणांनी नकार िद�ा होता. याउ�ट आता, एचआय�ीम�े काम करताना पण आपण काळ�ा
घेतो, इथे वेग�ा काळ�ा �ाय�ा आहेत हे �ोकां�ा �वकर ��ात आ�ं. एकदा �ोटोकॉ� सेट के�्यानंतर एकही िदवस
माझं ��िनक बंद रािह�ं नाही. मा�ा डॉ�रांनी कधी त�ार के�ी नाही की आ�ी येणार नाही, आम�ा इतर �ाफनीही कधी
त�ार के�ी नाही. �णजे असं नाही की ते सगळे अगदी यो� वागतायत – म�ा आठव�ातून एकदा तरी अजूनही �ांना सांगावं
�ागतं की अरे सं�ाकाळ�ा चहा�ा वेळी जरा �ांब �ांब बसा, अगदी एकमेकां�ा डो�ावरच बसू नका… जरा काळजी �ा, हे
सांगावं �ागतं. काही काळ�ा घेत�्या तर आपण वाचू �कतो, �ा �कारची जाणीवजागृती आता �ोकांम�े झा�ी आहे.

��न : पुढचा ��न राजकीय आहे – चीनम�े �ोक�ाही नाही, क� �ीय पातळीवर िनण�य घेत�े जातात आिण �थािनक
पातळीवर �ांची कडक अंम�बजावणी के�ी जाते �णून ितथे साथ �वकर आटो�ात येऊ �क�ी; युरोप-अमे�रका-
भारत यांसार�ा दे�ांत �ोक�ाही अस�्यामुळे हे �� नाही असं �ट�ं जातंय. यात िकतपत त� आहे?

उ�र : मी काही राजकीय िव��ेषक नाही, �ामुळे माझी मतं ही माझी आहेत असा एक िड��ेमर मी इथे �ावतो. मूळ िवधान हे
अध�स� आहे – चीनमधून येते ती मािहती, ते आकडे, िकतपत खरे आहेत �ािवषयीच �ंका असतात. �ामुळे ते आजारी
माणसांची खरी सं�ा �पवतही असती�. ि�वाय, हे आधी वुहानम�े झा�ं असे� तर �ा गावात कुणी बाहे�न यायचं नाही,
गावातून कुणी बाहेर जायचं नाही, वगैरे प�तीनं ते साथीवर िनयं�ण िमळवू �कत असती�ही. तसं ते सांगतायत, ते खरं आहे असं
जरी आपण �णभर गृहीत धर�ं तरीही जसं केरळम�े झा�ं तसंच ितथेही होई� : �ा वेळी बंिद� गावात�्या �ोकांचा बाहेर�ा
जगा�ी संपक�  येई� (�णजे चीनमध�्याच) �ावेळी – आिण तोपय�त �ॅ��न देऊन �ांनी सग�ा जनते�ा सुरि�त के�े�ं
नसे� तर – �ोक �ायरस�ा ��्नरेब� असती� आिण �ामुळे साथ वाढे� ही एक ��ता. �ाउ�ट, चीन सोडून इतर
िठकाणी िजथे िजथे साथ िनयं�णात आ�ी आहे ितथे पािह�ं तर िदसे� की साथ िनयं�णात ठेवाय�ा अ�ी पो�ादी यं�णा असणं हे
काही अिनवाय� नाही. उदा. �ू झी�ंडसारखा दे� आहे, युरोपमध�े अनेक दे� आहेत. आिण साथ सगळीकडेच पु�ा वाढणार
आहे, कारण �ा िवषाणूचा �वास असाच होत राहणार आहे हे आता सग�ांना कळून चुक�ंय. अथा�त, काही जणांनी पूव� मांड�ं
होतं �ा�माणे िवषाणूची �मताच कमी झा�ी, तो कमजोर झा�ा आिण �ागण हो�ाची �मता कमी झा�ी, असं काही जर झा�ं
तर िच� वेगळं िदसे�. पण �ा िवषाणूची �ागण कर�ाची �मता स�ा इतकी �चंड आहे की िकमान ४०-५०%
�ोकांपय�त पोचेपय�त तरी �ा िवषाणूचा �वास काही थांबणारा नाही. �ापासून संर�ण कर�ाची आप�ी �मता दोनच
�कारे वाढू �कते – एक �णजे �स आ�ी तर, िकंवा संसग� होऊन गे�ा तर. थोड�ात, जोपय�त आप�्या�ा �ागण
झा�े�ी नाही तोपय�त आपण ससेि�ब� आहोत हे ��ात ठेवाय�ाच हवं. �ांनी वेगवेग�ा �कारे ही साथ िनयं�णात आण�ाचा
�य� के�ा असे जगात अनेक दे� आहेत – अगदी भारतातही म�ा वाटतं की अमे�रकेपे�ा अिधक ब�या प�तीनं आपण साथीवर
िनयं�ण ठेव�े�ं आहे. युरोपम�े वगैरे पु�ा साथ पसरते आहे �णून �ांचा पु�ा �ॉकडाऊनकडे �वास सु� आहे. पण ितथे
सामािजक सुरि�तता योजना आहेत, क�्याणकारी रा��व�था (वे�फेअर �ेट) आहे. िजथे संसग� मो�ा �माणात झा�ा, पणBack to top



साव�जिनक आरो��व�था चांग�ी आहे, अ�ा िठकाणी साथी�ा चांग�्या �कारचा �ितसाद देणं �ा सरकारांना �� झा�ं असं
िच� िदसतं. काही काळासाठी जरी आरो��व�था को�मड�ी, तरी िजथे �ोकांना �तः �ा �ख�ातून �ावर खच� कराय�ा �ागत
नाही �ा �व�थेत �ांना नीट मदत िमळत गे�ी असं िदसतं. �ाउ�ट �ा पूण�पणे खाजगी आिण िनओि�बर� �व�था आहेत
ितथे जा� �ास झा�े�ा आहे. �ामुळे राजकीय िव��ेषण केवळ इत�ा का�ा-पांढ�या रंगात क�न चा�णार नाही. आिण
सगळे �ोकच हे करतायत – �णजे डावीकडे झुक�े�े �ोक �णतायत की िजथे वे�फेअर �ेट आहे आिण �े�-ऑफ-स�टर
सरकारं आहेत ितथे सगळं चांग�ं झा�ं. तर जे एकािधकार�ाहीवादी आहेत ते �णतायत की िजथे एकािधकार�ाही होती ितथेच
चांग�ं झा�ं. पण तीन नो��बर�ा आप�्या�ा कळणार आहे की �ोकांना क�ा प�तीचं नेतृ� हवंय. जग फार वेग�ा �कारे
चा�तंय आिण �ाचं �ा प�तीनं आक�न क�न घेणं अवघड आहे.

��न : खासगी िव�� सरकारी वै�कीय सेवा, कॅ� िव�� insurance �ातून साथीचं अथ�कारण कसं बद�त / माग�
काढत गे�ं? ‘आयु�ान भारत’ आिण ‘महा�ा �ोितबा फु�े जन आरो� योजना’ यांसार�ा योजनांची ���
अंम�बजावणी क�ी आहे?

उ�र : मा�ा अनुभवानुसार सांगायचं तर सु�वाती�ा काही �माणात उच�ा �ागत हो�ा, पण नंतर �ा यं�णा चांग�्या प�तीनं
काम कराय�ा �ाग�्या. मो�ा हॉ��ट�म�े आता महानगरपाि�केतफ�  ऑिडटरच येऊन बसतात. ते ��ेक िब� तपासून
बघतात. सकाळपासून सं�ाकाळपय�त ते ितथे असतात. जा� िब� िदस�ं तर ते कमी क�न देतात. इ��तळांनाही सु�वाती�ा
काळात �ा योजनांचे पैसेच िमळत न�ते. तु�ी योगदान �ा, ��ांना ट� ीटम�ट �ा, पण पैसेच िमळणार नसती� तर ती �व�था
क�ी चा�णार, असाही भाग होता. पण आता योजनांचे पैसे कदािचत �वकर िमळताहेत. त�ारीही अथा�त आहेत, कधी �ोकांना
�ाभ िमळत नाहीत. �ांना म. फु�े जन आरो� योजनेचा �ाभ िमळाय�ा हवा अ�ांना िब�ं �ाव�ी जातात. अ�ा बात�ा
वृ�प�ांम�े िकंवा सो�� मीिडयावर येतात. �ातून गैरसमजही पसरतात. �ांना �ा योजना �ागू होतात �ांना �ाचा �ाभ
दे�ाची �व�था िकमान मी िजथे काम करतो ितथे तरी न�ी होती. �ोकांनी आप�े अनुभव �ेअर के�े�े आहेत की आ�ी
िडपॉिझट भर�े�ं होतं, दोन िदवसांनी �ा योजनेखा�ी आमची तरतूद झा�ी, िडसचाज� घेताना िब� �ू� आ�ं आिण दोन िदवसांत
िडपॉिझटही परत िमळा�ं. अथा�त, वेगवेग�ा ��ा�यांनी �ात हात धुऊनही घेत�े�ा असे�, �ामुळे आपण फार सरसकट
िवधान क� �कत नाही. हे अनेक पात�ांवर झा�ं उदा. काही ��ा�यांनी आप�्या प�रसरात�्या फाई� �ार हॉटे�्सचं
बुिकंग क�न ठेव�े�ं होतं. होम आयसो�े�न नको �णणारे जे �ीमंत घाबरट �ोक होते �ांना ितथे ठेवून हॉटे�मध�ी बडदा�
हॉटे�नं ठेवावी, आमचे डॉ�र दोनदा येऊन तपासून जाती�, ऑ��जन तपासती�, काय कसं काय आहे िवचारती�. जे मी
अनेकांसाठी िवनामू�्य रोज फोनवर करत होतो – तेच कर�ासाठी �ांनी पैसे घेत�े. पण हा आप�्या खाजगी आरो�
�व�थेचाच दोष आहे.

थोड�ात, अनेकांना �ा सरकारी योजनांचा फायदा झा�ा, पण इथे हे ��ात �ाय�ा हवं की �ा सेकंडरी आिण टि��यरी
पातळीवर�ा मदतीसाठी�ा योजना आहेत. �णजे तु�ी आजारी पड�ात, इ��तळात गे�ात, तर तुमची फी भर�ाची
�व�था �ासन करतं. �ा�ा आपण चांग�ी साव�जिनक आरो��व�था �णू �कत नाही. ती �ाथिमक आरो�ापासून
सु� �ाय�ा हवी. �ा साथीनं केवळ आप�्या�ाच नाही, तर सग�ा जगा�ाच हा धडा ि�कव�े�ा आहे. ते �हाणपण आपण
घेणार आहोत की नाही, हे म�ा माहीत नाही. साव�जिनक आरो��व�था अित�य बळकट असाय�ा हवी. पु�ा नवीन संकट
आ�ं तर �ोकांपय�त �वकर पोचता याय�ा हवं. �ोकांचा �ात सहभाग �ाय�ा हवा. �ावर �ोकांचं िनयं�ण असाय�ा हवं. हे
सगळं आपण वषा�नुवष� �णतो आहोत. आरो� �व�थेवरचा खच� वाढवाय�ा हवा. आता ये�ा काही काळात �ािवषयी काही
िवचारमंथन झा�ं तर जग �ा िद�े�ा जाई�. पण त�ी अपे�ा करता येत नाही. कारण आपण �वकर ि�कतो असा काही माझा
अनुभव नाही. पूव��ा काळची अ�ी अनेक उदाहरणं आहेत िजथे आप�्या�ा घेता ये�ासारखे धडे होते, पण आपण ते घेत�े
नाहीत. पण हे िवचारमंथन आपण तरी कराय�ा हवं. को��डने �� िकंवा को��ड�ा बळी पडू �कती� असे �ोक, िकंवा
मधुमेह वगैरे असणारे �ोक, अ�ा �ोकांसाठी जे�ा एखा�ा काय��माची आखणी के�ी जाते �ा वेळी सगळा फोकस �ा �ा
आजारावर असतो. �णजे को��ड�ा �ितसाद �ायचा तर को��डकडे बघा. पण �ोकांकडे बघणं हा भागही �ात
असाय�ा हवा. ‘पीप� िवथ एचआय�ी’ असं जर पािह�ं तर जेवढं मह� ‘एचआय�ी’ समजून घे�ा�ा आहे, तेवढंच ‘पीप�’ �ा
भागा�ा समजून घे�ा�ाही आहे. को��ड�ा बाबतीतही �ोकांचा सहभाग, �ोकांची िनण�य�मता, �ोकांचं �ावर िनयं�ण असणं,
हे �ाय�ा हवं. अ�ा प�तीनं बळकट होणारी साव�जिनक आरो��व�था जोवर आपण उभी करत नाही तोवर आज�ासार�ा
गो�ीनंा तोडं �ावं �ागणारच. मा�ा मते �ानंतर�ा साथी मु�तः  मानवी वत�नातून िनमा�ण होणा�या असती�, �ा
�वसनमागा��ारे पसरणा�या जंतंू�ा असती�. कुठ�े जंतू कोण�ा �कारे बद�ती� आिण �ांची संसग��मता क�ा �कारे
बद�े�, �ा जा� ती� �माणात संसग� करणा�या असती� का, हे बघाय�ा �ागे�. �ा मानाने हा िवषाणू िततका मारक नाही.
�सार करणारा आहे, पण मारक नाही. आता असं जाणवतंय की हजारांत एखा�ा ��ीचा मृ�ू होतोय. आकडे जरी �ंभरBack to top



(िनदान झा�े�्या) केसेस मागे एक-दोन मृ�ू िदसत अस�े तरी ���ात इ�े�न मॉरटॅि�टी रेट कमी आहे. �ापे�ा अिधक
ती�तेनं मारणा�या साथी आपण पािह�े�्या आहेत. ती� मारक जंतू असतो ते�ा �ा�ा आटो�ात आणणं सोपं जातं. हे आधी�ा
साथीमं�े आप�्या�ा ��ात आ�ं होतं. पुढचे जंतू कसे असती� हे आप�्या�ा माहीत नाही. िन�ळ माणसा�ा दोष देणं – तु�ी
जंग�ात जाता आिण जंतू घेऊन येता – हे यो� नाही. एचआय�ी�ा बाबतीतही आि�केत�्या माकडांकडून �थािनक �ोकांकडे,
ितथून परदे�ी �ोकांकडे आिण मग परदे�ात तो पोच�ा. तसं वटवाघळांम�े जर िवषाणंू�ा हजारो �जाती असती�, तर तुमचा
संपक�  कधी तरी येणारच आहे. आप�्या�ा िनसग�ही वाचवायचाय, माणसाचा िनसगा��ी संपक� ही येऊ �ायचा नाही – असं
काही होणार नाही. �ामुळे हे घडत राहणार. हा िवषाणू नवीन नाही. तो वटवाघळांम�े होता. अपघाताने तो �योग�ाळांमधून
बाहेर पड�े�ा असूही �के�. पण �योग�ाळेतच तो िनमा�ण के�ा गे�ा, बाहेर सोड�ा गे�ा, असं आता तरी वाटत नाही. हा
मानवी �मतेवर फारच जा� िव�वास ठेवणारा दावा आहे. इतके काही आपण �गत नाही आहोत! �ामुळे �ा कॉ���रसी
िथअरीज सोडून �ा�ात. आप�्या जग�ात�ी आप�ी जबाबदारी काय आहे, �ाकडे आपण �वकरात �वकर वळावं.

��न : पुढचा ��न आहे तो �सारमा�मां�ा संबंधात�ा आहे. अनेक प�तीनंी �सारमा�मं यां�ाकडे बघत होती.
�णजे ज�ो कोिवड स�टरम�े एका प�काराचा मृ�ू झा�ा, �ा वेळी खूप आरडाओरडा झा�ा. िकंवा इतरही अनेक
गो�ी झा�्या. तर एकंदरीत �सार मा�मांनी हे कसं हाताळ�ं आिण कसं हाताळाय�ा पािहजे होतं. या�ाब�� काही
सांगा� का?

उ�र : म�ा वाटतं की �सारमा�मांनी हे �करण अित�य वाईट �कारे हाताळ�ं. �ा वेळे�ा कुठ�ीही साथ येते आिण ती या
वेगाने पसरत असते ते�ा �ोकि��णाचं जे मु� काम �सारमा�मांनी करणं अपेि�त आहे, ते बाजू�ा ठेवून, (कदािचत TRP
साध�ासाठी असे�), �ांनी �ांची एकंदरीत भाषाच बद��े�ी आहे. �ोकि��ण जेवढं कराय�ा हवं होतं तेवढं �ांनी के�ं नाही.
आिण �ांचं वाता�कन सनसनाटीपणाकडे कायमच झुक�े�ं होतं.

डॉ�र मंडळी �णतात की भारतात सुमारे पावणे तीन�े डॉ�रांचा को��डने मृ�ू झा�ा आिण सरकार आम�ाकडे ��च देत
नाहीये. तर हो, मी �णतो या पावणेतीन���पैकी माझे काही िम� असती�, तर म�ा होणारं दुः ख, हे पु�ात�्या इतर तीन हजार
मृ�ू पाव�े�्या �ोकांपे�ा थोडंसं वेगळं असतं. कारण ते माझे आ� असतात. पण आपण �ा�ा �ॅिट��� �ाव�ं – �णजे
खूप डॉ�रांचे मृ�ू होताहेत का? तर तु�ा�ा बघाय�ा �ागे�, की भारताम�े समजा १,२४,००० मृ�ू झा�े आिण �ात फ�
३५० जर डॉ�स� असती�, तर डॉ�रां�ामध�ं मृ�ूचं �माण िकती आहे? तु�ी माग�ा वेग�ा क� �कता. �णजे कोिवड
स�टर सुधार�ं पािहजे, िकंवा डॉ�रांना िवमा िमळा�ा पािहजे, अ�ा माग�ा ह�ात. पण �तः वर जे�ा येतं �ावेळी
गाजावाजा करणं यात मा�मांचा बेजबाबदारपणा िदसतो. तसंच काहीसं प�कारा�ा बाबतीत.

प�कारा�ा मृ�ू�ा या �करणात पिह�्याच डॉ�रने टे� िनगेिट� आ�्यानंतरही सांिगत�ं असे� का? की ‘टे� िनगेिट�
आ�ी असे� तरीही ��णं िदसत आहेत �ामुळे तु�ी घरात आयसो�ेट �ा, ऑ��जन कॉ��� े�न चेक करत रहा, आिण �ास
होत अस�्यास नजीक�ा हॉ��ट�म�े �गेच दाख� �ा’? िकंवा असं सांगूनही आ�ी जर ते करणार नसू, कारण आमचा
िव�वास जर आम�ा �ौया�वर, आरसेिनक अ�बम, िकंवा काढे िकंवा वाफारे िकंवा इतर िस� न झा�े�्या कुठ�्याही गो�ीवर
असे�, आिण मग असा भरवसा ठेवून आमची नै�ा तरे� असा िव�वास ठेवून आ�ी जर िफरणार अस�ो, तर आप�ी नै�ा
बुड�ी �ाचं फार आ�चय� वाटून घेऊ नये. िकंवा, तु�ी मु�ाखती घेताना र�ोर�ी मा� न �ावता गद�म�े ि��न मु�ाखती घेत
असा�, तर �ां�ात�्या काही �ोकांना तरी �ागण होणार, आिण �ागण झा�ी तर �ात�े काही जण िसरीयस होणार आिण
�ात�्या काही जणांना उपचार न िमळ�ाची ��ता आहे. जे�ा हजारो �ोकांना उपचार िमळत न�ते ते�ा तु�ा�ा जाग आ�ी
नसे�, पण तुम�ात�्या एका�ा झा�्यावर तु�ा�ा एकदम �व�थेत�्या सग�ा �ुटी िदसाय�ा �ाग�्या, तर मग �ात
काहीतरी गफ�त आहे. हा बघ�ा�ा �ि�कोनाचा ��न आहे.

��न : पुढे साथ कोण�ा िद�ेने जाई� असं तु�ा�ा वाटतं? पु�ात�्या हॉ��ट�्समधे आता जागा �ाय�ा �ाग�ी
आहे. इतरही िठकाणी प�र��थती आता सुधारत आहे. पण आता दसरा िदवाळीचे िदवस आहेत, थंडी येऊ घात�ी आहे.
आता काय होई� असं वाटतं?

उ�र : मी गमतीने �णतो की आ�ा�ा काळात इथे आप�्या�ा तार�े�ं आहे, ते अिधक मासाने. गणपती-गौरी�ा नंतर
आप�्या�ा आिण िवषाणू�ा �वास �ाय�ा हा अिधक मास म�े िमळा�ा. तो जर आ�ा नसता, आिण नवरा�ी आिण दसरा-
िदवाळी जर पाठोपाठ आ�े असते, तर आता जे िच� िदसत आहे ते कदािचत िदस�ं नसतं. अिधक मासामुळे सणवारांना एक
मिह�ाची सु�ी िमळा�ी.

आता पुढे कसं जाई� तर सणवार, �ोकांचं एकमेकांत मो�ा �माणावर िमसळणं, आिण थंडी, या गो�ी या िवषाणू�ा
�सारा�ा अनुकू� आहेत. आता ��न असा आहे, की या प�र��थतीत, आप�ा संपक�  बािधत ��ी�ी ये�ाची ��ता िकतपतBack to top



आहे ते बघणं. �णजे गिणती ठोकताळा असा, की समजा ०.१ ट�े मॉरटॅ�ीटी असे� आिण पु�ात २,५०० ते ३,००० �ोकांचा
मृ�ू झा�ा असे�, �ा�ा हजारने गुण�ं तर तो आकडा पंचवीस-तीस �ाखा�ा आसपास जाई�. याचा अथ� पु�ात आता
(active) बािधत रो�ा�ा सहवासात आपण ये�ाची ��ता कमीकमी होत जात आहे. अथा�त या ��ता कमी अस�्या तरी
काही �माणाम�े, �थािनक पातळीवर, घरांम�े �ोकं िमसळ�्यामुळे, या�ापुढे ब�धा घरं, ऑिफसेस मॉ�्स आिण समारंभ ही
साथीची क� �ं असती�. का�च कुणी सांिगत�ं की आता �ा नवीन केसेस येत आहेत �ात पाट� के�े�े अनेक �ोक आहेत. आता
सगळं मोकळं झा�्यावर �ोकं पा�ा� क� �ाग�े आहेत. यात एकमेकां�ा जवळ ये�ाची ��ता वाढते. नवरा� चा�ू
झा�्यापासून �ोकांचं एकमेकां�ा घरी जाणंयेणं पण चा�ू झा�ं आहे. तुम�ा घरात�ेच �ोक असती� आिण �ा सग�ांना
होऊन गे�ा असे� तर छान, धोका नाही. परंतु कुणा�ाही �ागण होऊन गे�ी नसे� आिण एखादी जरी बािधत ��ी येऊन
िमसळून गे�ी तर इथे एक ��र तयार होणार.

माझं वैय��क मत िवचारा� तर पु�ात the worst is over. पूव� असं वाटत होतं की ऑ�ोबर�ा �ेवटपय�त साथ चा�ू
राही�, पण ऑ�ोबर�ा म�ा�ाच �माण कमी झा�े�ं आहे. �णजे इतर िठकाणी पी� येत अस�े, तरी पु�ात आता
आटो�ात आ�े असावेत असं माझं वैय��क मत.

पु�ा�ा �ामीण भागात आता असं िच� आहे की साधारण हजार खे�ांपैकी फ� �ंभर खे�ांम�े साथ जोरात आहे. ८० ट�े
केसेस ितथे आहेत. याचा अथ�, इतर साडेआठ�े-नऊ�े खेडी आहेत ती एकतर वेग�ा �कारची खेडी आहेत, िजथे �ोकांची
आवक-जावक नाही िकंवा ती अजूनही vulnerable आहेत. कारण हे सगळे ता�ुके हायवेमुळे पु�ा�ी जोड�े�े आहेत. ितथून
अंतभा�गाम�े साथ क�ी पसरे�, ितथे आरो� सेवा क�ा असती� हे आप�्या�ा माहीत नाही. आिण भारता�ा पातळीवर म�ा
असं वाटतं की साथ वेगवेग�ा िठकाणी पेटत जाई�. �ा भागात पुणे िकंवा मंुबई�माणे �ागण होऊन गे�ी ितथे आता दुसरी �ाट
कमी ती�तेची असे� कदािचत, पण मंुबईची म�ा िचंता वाटते, कारण मंुबईत मु� साथ येऊन गे�ी ती फ�
vulnerable �ोकांम�े येऊन गे�ी (उदा : धारावीसार�ा गरीब व�ांत), �ा मानाने उ��ू, उ� म�मवग� या
साथीपासून दूर रािह�ा. �ोकां�ी बो�ताना म�ा हे जाणवत होतं. �ा मानाने पु�ात तसं न�तं. आधी भवानी पेठ भागात चा�ू
झा�े�ी साथ मग कोथ�ड, औधं, िवमाननगर या भागात पसर�ी. ितथ�ेही पी� आता येऊन गे�े. ितथे काही तुरळक �माणात
केसेस येत जात राहती�. (पण साथीची ती�ता कमी राही�) पु�ाती� कोिवडचा �सार जा� सव�समावे�क होता. मंुबईम�े तसा
होता का नाही हे न�ी सांगता येत नाही. �ाि�वाय मंुबईची रचनाही वेगळी आहे. आता एकदा �ोक� चा�ू झा�्या की सो��
िड�ंिसंग कसं पाळणार, हा एक मोठा ��न आहे. (अथा�त हे पु�ात बसम�ेही होऊ �कतं, पण कमी �माणात)

थोड�ात �णजे (दे� पातळीवर) आप�ी एव�ात सुटका आहे असं वाटत नाही. अजून एक �णजे भारतात जे�ा एखादा
नवीन िवषाणू िकंवा िजवाणू �वे� करतो, ते�ा तो ब�धा कायमचा मु�ामा�ा येतो. तो असा दोन मिह�ांत, सहा
मिह�ांत, दोन वषा�त संपे� असं नसतं. �ा प�तीने दहा वषा�पूव� आप�्याकडे आ�े�ा �ाईन �ू आता एंडेिमक झा�ा.
�ा�ा केसेस अधून मधून येत राहतात. त�ाच या�ाही होत राह�ाची ��ता आहे. HIV आ�ा, आप�ा झा�ा; �ाईन �ू
आ�ा, आप�ा झा�ा; आता कोिवड आ�ा, तोही आप�ा होणार. �ा�ा आ�ी differential diagnosis �णतो – एखा�ा�ा
��णं असतात : सद�-खोक�ा, ताप, घसा दुखणं, वास आिण चव जाणं – असं जर का पुढे सात-आठ मिह�ांनी, दोन वषा�नी
कुणा�ा झा�ं तरी अ�ा माणसा�ा कोिवडची टे� करावी �ागणार आहेच, आिण मग काही �माणात सांिगत�ं जाणार, की
घराम�े काळजी �ा, िव�गीकरण करा वगैरे. हा पा�णा �वकर बाहेर पडणारा नाही असं म�ा वाटतं. साथ, आजाराचा पीक
ओसर�े�ा असे�. अ�ा आजारां�ा संदभा�त मी ��ीबाबतीत फार उ�ाही नसतो, पण तरीही �स यावी अ�ीच माझी इ�ा
आहे. कारण �स असणं आिण ती उपयु� ठरणं, ती �ोकांपय�त आपण पोचवू �कणं, �ा यं�णा आपण िनमा�ण क� �कणं हे
सगळं उपयु� आहेच. पण �ॅ��न सुरि�त असणंही गरजेचं असतं. आिण आपण जे �ॉट�कट्स मारत ितथपय�त पोचायचा �य�
करतोय, (�स उप�� कर�ाची घाई, ��ीची प�रणामकारकता आिण सुरि�तता, दो�ी तपास�ात घाईघाईत घेत�े�े
�ॉट�कट) �ावेळी �ात जोखमी आिण धोकेही जा� असू �कतात असं म�ा वाटतं. �ू �ॅ��नसारखं चांग�ं �ॅ��न यावं,
तोपय�त हड� इ�ुिनटी आ�े�ी असावी असं म�ा वाटतं. आप�्या दे�ात �ू �ॅ��न कोण घेतं? �ा�ा परवडतं तोच घेतो ना ते?
�णजे एक उ�म �ॅ��न, ते �ांना परवडतं अ�ा �ोकांना, िकंवा साठी�ा वर�ा �ोकांना आपण देत रा�. �वकरात �वकर
�ॅ��न आणावं आिण आपण यातून �वकरात �वकर बाहेर पडावं अ�ीच माझी सिद�ा आहे. िनदान नाका�ा फडकी
गंुडाळ�ापासून तरी सुटका होई�!

��न : �ो�ांकडून एक ��न आ�ाय, की ��ेक पे�ंटमागे हॉ��ट��ा दीड �ाख �पये िमळत आहेत असा एक समज
पसर�ा आहे, यात िकतपत त� आहे?

उ�र : मी या�ावर िट�णी क� �कणार नाही. असं काही आहे असं म�ा वाटत नाहीये – �णजे �ंपसम, आ�ा पे�ंट की
दीड �ाख अ�ी काही ती �ॉटरी नाहीये. तो पे�ंट कुठ�्या वॉड�म�े ॲडिमट झा�ा? �ा�ा ऑ��जन �ाग�ा का? �ाग�ा तरBack to top



िकती �ाग�ा? �णजे याचं गिणत असं नसे� होत कदािचत, की एका�ा १३ ि�टर �ाग�ा, दुस�या�ा १८ ि�टर �ाग�ा �ानुसार
वगैरे. पण एखा�ा�ा कायम��पी दोन तीन आठवडे ऑ��जन �ाग�ा �ाचं वेगळं असे�, �ा�ा ���िट�ेटर �ाग�ा �ाचं
वेगळं असे�. सरकारी योजनांब��ही म�ा अचूक मािहती नाही. ज�ो स�टरम�े एकदा ॲडिमट के�ं की दीड �ाख �पये िमळत
आहेत का? याब�� म�ा न�ी मािहती नाही. पण ही जी अफवा आहे – की दीड �ाख �पये िमळतात �णून �ोकांना खोटे
�रपोट� देऊन उगाचच ॲडिमट करत आहेत – हे मा� न�ी खोटं आहे. दोन-चार जणांनी के�ंही असे� असं कदािचत, पण "हा
एक मोठा कट आहे आिण कं�ाटदारांचे आिण यांचे काही �ागेबांधे आहेत आिण िदस�ा पे�ंट की घा� हॉ��ट�म�े, कारण दीड
�ाख िमळत आहेत," असं होत नाही हे न�ी.

��न : एकंदरीत हे सगळे जे उपाय होते �णजे वाफ, आयुषचे काढे, ते पार �ा�ा थेरपी वगैरे हे खूप पसरत होतं,
अजूनही पसरतंय. तर तु�ी जे�ा ��ांचं समुपदे�न करायचात, �ावेळी हे कसं िदस�ं तु�ा�ा?

उ�र : �ोक �ा�ामागे अजूनही जात आहेतच हे म�ा िदसतंय. �ोकांचा भाग मी नंतर सांगतो. या बाबतीत माझं इ�ो�्यू�न
कसं झा�ं ते आधी सांगतो. पिह�्यापासूनच म�ा या�ाब�� खा�ीच होती, की या क�ानेही फरक पडणार नाही. नाकावाटे
जाणारा िवषाणू असे� तर नाकाची ��ता �ा गो�ीमुंळे होते, �ा गो�ीनंी फरक पडायची ��ता असते. वाफेचं तापमान, �ा
तापमाना�ा तो जंतू मरतो, �ा तापमानाची वाफ घ�ात नाकात जाते का?, गे�ी तर फ� नाकाम�ेच जाते की घ�ात पण जाते,
िजथे िवषाणू जातो ितथे ती जाते का? ती फु�ुसात पण जाते का? गरम पाणी �ाय�्याने फ� ओरोफॅ�रं� कदािचत ��
होई�, पण �ा�ामुळे �वसनमाग� कसा काय िनज�तुक होई�? मा�ा मनात अ�ा �ंका हो�ा आिण आहेतही अजून. आयुष
का�ां�ाब�� तसंच आहे. मी पे�ंट्सम�े आयुष का�ांमुळे साईड इफे�्स (दु��रणाम) जा� बिघत�े आहेत. ते
का�ामुळे होत आहेत हे �ोक मा� करत नाहीत, पण ब�को� होणं, र�ी आव होणं, अंगावरती रॅ� येणं इ�ादी काही
साईड इफे�्स आ�ी खूप �ोकांम�े बिघत�े.

आस��िनक अ�्बम : िकमान दीनानाथमध�ा डेटा तरी असं सांगतो की �ागण होऊन हॉ��ट�म�े दाख� झा�े�्या �ोकांपैकी
३२-३५ ट�े �ोकांनी आस��िनक अ�्बम आधी घेत�े�ं होतं. �ामुळे �ा औषधामुळे संर�ण िमळा�ं का? तर ब�तेक नाही.
�ामुळे मी �ेवटी अ�ा िन�षा��ा आ�ो की िदवसा�ा ५०-६० �ोकांना हे समजावून सांगत बस�ापे�ा "हे फायदे�ीर आहे का
ते माहीत नाही, तु�ा�ा �ायचं आहे का नाही हे तु�ी ठरवा" असं सांगू �ाग�ो. ती िन�प�वी गो� आहे. �णजे समजा एखा�ाने
िदवसभर थमा�स बरोबर बाळग�ा आिण िदवसभर गरम पाणी �ाय�ं, तर म�ा �ा�ाब�� आ�ेप अस�ाचं कारण नाही. पण
मा�ा एका िम�ाची आई – ित�ा कोिवड झा�ा, घराम�ेच आयसो�ेटेड होती, �ातून बाहेर आ�ी, पण �ानंतर दुस�या-ितस�या
िदव�ी 'नाकाम�े खूप आग होतीय, नाक दुखतंय वगैरे त�ार करत होती. �ा दर अ�ा� तासाने वाफ घेत हो�ा, इतकी की
�ां�ा नाकाची अंत��चा जळाय�ा �ाग�ी. असेही अनुभव होते. पण ‘वाफ घेऊ नका’ हे सांग�ापे�ा, ‘तु�ा�ा �ायची असे�
तर �ा,’ एवढं मी सांगतो. कोिवड�ा फरक पडत नाही. काही डॉ�र िम� होते. ते कोिवड िकंवा ICU �ुटी�ा जाय�ा आधी
वाफ �ायचे. मी �ांना िवचारायचो की हे जे तु�ी करत आहात �ाचं �ॉिजक तु�ा�ा पटतंय का? आधी वाफ घेऊन तु�ी
कोिवड वॉड�म�े गे�ात तर न�ी काय संर�ण िमळणार आहे? �ातही करायचंच असे� तर िनदान कोिवड �ुटी क�न
आ�्यावर तरी करा. �णजे िवषाणू मारायचेच असती� (आिण ते वाफेने मरतात असा तुमचा िव�वास असे� तर) ते िनदान �ुटी
क�न आ�्यावर तरी मारा. �ुटी�ा जाताना नाकाम�े मार�े�ी वाफ ही काही vaccine नाहीये, की �ा�ामुळे तु�ा�ा पुढचे
चार तास �ोटे�न िमळे�!

मी अनेक वष� HIV झा�े�्या �ोकांना एक गो� सांगतोय (तो �ितकार��ीच कमी करणारा आजार अस�्यामुळे) : �ा�ामुळे
आप�ी �ितकार��ी नीट राहते अ�ा चारच गो�ी असतात – उ�म आहार, िकमान झेपे� एवढा �ायाम, मनः �ांती,
आिण चौथी गो� �णजे �ासदायक �सनं टाळणं. या चार गो�ी मूळ. या �ित�र� इतर कुठ�्या गो�ीबंाबत काही िस�
झा�े�ं नाही. आिण �ामुळे या चार गो�ी कर�ाचा �य� करा. अथा�त, मी सु�वाती�ा �ट�ं �ा�माणे हे सगळं �हाणपण
असतं – ते कळणं, वळणं आिण वळ�्यानंतर ते ��� कृतीत येणं यात अडचणी असतात. अनेक गो�ी आपण �ोकांना कराय�ा
सांगतो पण आपण करत नाही. मानवी वत�नाचाच तो भाग आहे. �णून ‘�ोक बेजबाबदार वागत आहेत’ असं �ण�ाऐवजी
मी �णेन ‘�ोकांना तो आजार �व��थत कळत नाहीये’. �णून यो� िनण�य �ाय�ा �ोकांना �ास होतो आहे. ितथपय�त
�ोकांना �ाय�ा पािहजे.

��न : डॉ�स�, हॉ��ट�्स आिण नेते मंडळी, िकंवा �ासन आिण नेते, या ितघांचा असा काही सेतू असतो का? आिण
�ां�ात आिण तुम�ात काही (मािहतीची, िवचारांची) देवाणघेवाण होत असते का? तुम�ा कुठ�्या फोरमकडून काही
सूचना जातात का – की आता ने�ांनी कसं वागाय�ा हवं? िकंवा काय सांगाय�ा हवं? (संदभ� : मघा�ी तु�ी सांिगत�ंत
तसं मा�िवषयी आधी सांगाय�ा हवं होतं) तर असा काही सेतू, काही फोर� आहेत का, आिण अस�्यास �ाचा
िकतपत फायदा होतो? Back to top



उ�र : मी सु�वातीपासून सांगतो आहे की हा वै�कीय ��न आहे, अ�ा बाजूनेच बिघत�ं गे�्यामुळे हॉ��ट�्स िकती �ागती�,
ऑ��जन िकती �ागे�, बेड्स िकती �ागती�, �ोटोकॉ� काय असाय�ा हवा वगैरे बाबतीत डॉ�रांचा सहभाग होता – टा�
फोस� वगैरे. हा सेतू ॲडिमिन�� े�न आिण डॉ�स� यां�ाम�े होता. कारण नेते हे फ� ॲडिमिन�� े�न�ा सांग�ासाठी खुच�वर
असतात. योजना क�ा असाय�ा पािहजेत, क�ा राबवाय�ा पािहजेत या संदभा�त डॉ�रां�ी ॲडिमिन�� े�नचा संपक�  होता. नेते हे
खरं तर (या सग�ा �ि�येचा) �ोकां�ी अस�े�ा दुवा असाय�ा पािहजेत. यात �ोकसहभागा�ा पिह�्यापासून फारसं मह�
िद�ं गे�ं नाही, ने�ांकडूनही िद�ं गे�ं नाही. त�ण नेते मंडळी ब�यापैकी घरात बस�े�ी िदसत होती �ा मानाने वय�र मंडळी
समाजात िमसळत होती.

�ोकांचा सहभाग क�न घेणं : कदािचत तु�ी ऐक�ं असे� – एक छोटा �य� आहे, पु�ा�ा पातळीवर एक मोहीम सु� के�ी
गे�ी आहे. ‘आप�ं कुटंुब आप�ी जबाबदारी’�ा प�ीकडे जाऊन, ‘पु�ाचा िनधा�र कोरोना ह�पार’ �णून. यात हेतू असा होता
की आप�ं संर�ण करणं ही आप�ी जबाबदारी आहे; दुस�या कुणी तरी क�न ते होणार नाही. ने�ांचंच �णा�ात �णून तु�ा�ा
एक उदाहरण सांगतो, आप�्या इथ�े एक आमदार आहेत, �ांचा एक whatsapp गट आहे. �ा गटाम�े �ा आमदारां�ा
�ीय सिचवाने एक िदवस एक मेसेज टाक�ा होता, पावतीसकट, की ‘पो�ीस पाच�े �पये दंड करत आहेत, �णून मा�
वापरा!!’ मी �ा सिचवा�ा ��न िवचार�ा की "तू आमदाराचा �ीय सिचव आहेस तर तू र�ावर मा� न घा�ता का िहंडत
होतास?" पो�ीस पकडत आहेत �णून मा� वापरा असं तू �ोकांना सांगत आहेस, तू मुळात र�ावर मा�ि�वाय होतासच
क�ासाठी?

पु�ात�े दुसरे एक नेते वेग�ा प�ाचे आहेत �णून ते सग�ा फोर�वर आरडाओरडा करायचे, की पु�ाचा �ितसाद यो�
नाही, पु�ाचा �ितसाद यो� नाही, पु�ाम�े कसा पसरतोय, सरकार िन�ाळजी आहे, पण तु�ी �तः  �ोकांपय�त यो� मािहती
पोचव�ाची काहीच जबाबदारी घेत नाहीत (मा� वापर�ा पािहजे, ��ता पाळ�ी पािहजे, अंतर ठेवाय�ा पािहजे). यात
राजकारण आहे. �ात आपण पडाय�ा नको. आधी जे िवचार�ं होतं की पिह�ा �ॉकडाऊन कधी �ाय�ा पािहजे होता? In a
lighter vein, ट�� भारतात याय�ा आधीच �ॉकडाऊन �ाय�ा हवा होता आिण ट��ना येऊ �ाय�ा नको होतं.
इतकं साधं गिणत आहे हे. मी राजकीय िव��ेषक नाही, परंतु एक सामा� माणूस �णून म�ा असं वाटतं की हे असं �ाय�ा हवं
होतं कदािचत. आता नेते घराबाहेर पडू �ाग�े असती� तर �ांनी जनजागृतीचं काम खरोखर करावं.

��न : सतत PPE िकट आिण मा� घा�ूनही डॉ�रांचे मृ�ू का होत असती�?

उ�र : इ�े�न कुठे होतं हे आप�्या�ा न�ी कळत नाही. PPE आपण चोवीस तास घा�त नाही. ते बाहेरही जातात �ांचा
इतर माणसां�ीही संपक�  येतो. हा एक भाग झा�ा. दुसरा भाग �णजे वॉड�म�े, ICUम�े, िजथे पे�ंट सं�ा खूप जा� आहे,
ितथे ते असतात आिण PPE िकट घा��ात काही गफ�त झा�ी असे� तर �ातूनही �ागण होऊ �कते. डॉ�रांनाही
डायिबटीससार�ा इतर �ाधी असतात, कदािचत �ां�ाम�े �ायर� �ोड जा� असू �कतं, �ांना कोमॉिब�डीटीज असू
�कतात. आिण एकदा �ागण झा�ी �ांचा पुढचा �वास हा सव�सामा� नाग�रकां�माणे होतो, �ात काही वेळा मृ�ूही होतो.
अथा�त गणपतीनंतर केवळ डॉ�स� अस�्यामुळे जा� बाधा झा�ी यावर मी िव�वास ठेवणार नाही. डॉ�र माणूसही असतात,
�ां�ा घरी आर�ाही होतात, �ां�ाकडेही आरती�ा नातेवाईक येतात. आिण ितथे संसग� झा�े�ा असू �कतो.

��न : हा अखेरचा ��न तु�ा�ा िफ�ॉसॉिफक� आिण �ेग वाट�ाची ��ता आहे, पण कोरोना आिण HIV�ा
संदभा�त तु�ी माणसां�ा संपका�त आ�ात, �ोकां�ी बो��ात. तु�ा�ा कोरोनाम�े िव�ेषतः ,एकूण मानव जमातीब��
काय वाटतं? काय आहोत आपण? काही वेगळी िनरी�णं, तुमची काही िव�ेष िट�णी असं काही आहे का?

उ�र : तु�ी ��न िवचारताना जेवढा धीर धरताय, �ा�न जा� धीर ध�न म�ा या�ा उ�र �ाय�ा �ागे�. म�ा मनु� जमात
�णजे काय आहे हे अ�ा प�तीने सांगता येणार नाही. एक गो� �कषा�ने जाणव�ी की जे�ा आप�्या�ा एखा�ा अग�
��पाची भीती वाटते, �ावेळी आपण �चंड �माणात सैरभैर होतो आिण िविच� वागाय�ा �ागतो – हा पिह�ा धडा आहे
यावेळचा. दुसरी गो� �णजे जगभराम�े, (आपण काही वेगळे नाहीत) आपण दुस�या�ा क�ंिकत कर�ात मािहर असणारे �ोक
आहोत. We are a highly stigmatizing community. आप�्या�ा सग�ासाठी कुणीतरी बळीचा बकरा �ागतो. �ा�ा
दोष िद�ा, क�ंिकत के�ं की आप�्या�ा बरं वाटतं. �ी �णून ���ा, जात �णून ���ा, रंगाव�न, धमा�व�न, हे चा�ूच
आहे. HIVमध�ा एक धडा खूप पूव� जोनाथन मान नावा�ा एका माणसाने िद�ा होता : मानवी मू�्यं, मानवी ह�
आिण non-stigmatizing attitude जोपय�त आपण आ�सात करत नाही, तोपय�त या साथी�ा आप�ा �ितसाद
कधीच यो� असणार नाही. हे िवधान आ�ादेखी� �ागू आहे. HIVमध�ा ���ा हा नैितक ���ा होता. HIV आहे
�ण�्यावर वत�ना�ी संबंिधत ���ा होता. कोिवड म�े ���ा नैितक न�ता, परंतु मृ�ूचं भय असा होता. �ामुळे आप�ा
समाज िविवध प�तीनंी िविच� वाग�ा. सोसाय�ांम�े �ोकांना येऊ न देणं, अजूनही काही िठकाणी �ोक मो�करणीनंा घरातBack to top
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येऊ देत नाहीत, का तर �णे मो�करणीमुळे आ�ा�ा आजार होई�. एक साधा ��न असतो की मो�करणी�ा पण तुम�ापासून
�ागण होऊ �कते, ित�ा पण संर�ण िमळाय�ा पािहजे – या जािणवेचा अभाव होता. अथा�त HIV�ा मानाने कोिवड�ा बाबतीत
दूषणं देणं हे �वकर कमी होताना िदसतंय. कदािचत सवा�नाच आसपास बघून / �ानुभवामुळे असे�. दुस�या�ा दूषणं देताना
आपण �तः  �ा जागी अस�ाची ��ता कमी असे� तर दूषणं देताना आपण जा� धीट होतो. पण जे�ा ��ात येतं की आज
सुपात असणारे उ�ा जा�ात असणारेत, ते�ा उ�ा म�ाही हे अनुभवाय�ा �ागणार असे�, तर आपण जा� संतुि�त / बरा
�ितसाद देतो. आिण ितसरं �णजे : मनु��ाणी हा िनसगा�त�ाच एक �ाणी आहे आिण तो इतर �जाती�ंा इतकाच
highly vulnerable आहे, हा धडा जरी आप�्या�ा या महासाथीतून िमळा�ा तरी खूप झा�ं! मानवजाती�ा असं
वाटतं की आपण अिजं� आहोत. हे अिजबात खरं नाहीय. आपण �ािणजगतात�ेच एक सामा� �ाणी आहोत आिण
तसंच आप�ं भिवत� असणार. ते सांभाळूनच आप�्या�ा जगायचं आहे.

ऐसी अ�रे : डॉ. कु�कण�, तु�ी आम�ासाठी इतका वेळ िद�ात, तप�ी�वार आिण सो�ा भाषेत मािम�क उ�रं िद�ीत
�ाब�� तुमचे मनापासून आभार!

(समा�)

मु�ाखतीत सहभागी ��नकत� : अबापट, डॉ. िवनायक जो�ी (पॅथॉ�ॉिज�, सो�ापूर), मनीषा कोरडे, िचंतातुर जंतू, भूषण
पानसे. तांि�क साहा� : भूषण पानसे, अनुपम बव�
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