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                     कोरोनाचे सत्य (सवव पुरावे या पुस्तकात) 
 
1)  SARS-CoV-2 हा एक नविन विषाण ूआहे हे सिद्ध करणारा कोणताही 
    पुरािा उपलब्ध नाही. 
2)   मतृ्यू दर (CFR)आणण िंक्रमणाचा दर (R0) यांचे प्रमाण पाहता कोविड-१९               
हा िाधारण तापाप्रमाणेच आहे, आणण तो लहान मुले,प्रौढ,िदृ्ध यांपैकी 
कोणािाठीच             जीिघेणा आजार नाही. 
3) श्ििन िंस्थेच्या िरील भार्ात होणारा जतुंिंिर्ग (URTI)   होण्यापािून 
मास्क तुमचे िंरक्षण करू शकत नाही,उलटपक्षी मास्क तुम्हाला आजारी पाडू  
शकतो. 
4) िामाजजक अंतर(social distance)आणण टाळेबंदी(lockdown)हे  
 िाथरोर्ांपािनू िंरक्षण करतात हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरािा उपलब्ध 
नाही; 
 याउलट िास्ति याच्या विरुद्ध अिण्याचे परुािे उपलब्ध आहेत. 
5) SARS-CoV-2 ककंिा इतर कोणत्याही विषाणू मुळे िाथरोर्/ महामारी 
   पिरण्याचा कोणताही पुरािा उपलब्ध नाही. 
 
 आव्हान  -   वरील पैकी कोणतेही एक ववधान चुकीचे आहे हे ससद्ध करा  
               आणण एक लाख रुपये बक्षीस माझ्याकडून समळवा.    

- डॉक्टर बबस्वरूप रॉय चौधरी  
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                        ननरीक्षणात्मक अभ्यास   
        ( सवव पुरावे या पुस्तकात उपलब्ध )                                            
 

 5000+तापिदृश्य आजार(ILI)/कोविड-१९ च्या रुगणािंर ३स्टेप फ्लू  डायट ने यशस्िीरीत्या 
उपचार केल्यानंतर काढलेले ननष्कषग : 

1)SARS-CoV-2 च्या िंक्रमणाचा दर(R0) हा िामान्य तापाच्या तुलनेत िमान आहे. 

2)कोविड-१९ चा मतृ्यूदर हा िामान्य तापाच्या तुलनते िमान आहे. 

3)िामाजजक अंतर(social distancing)च्या अभािात ;पुनिंक्रमनाचा दर आणण व्यक्तीच्या 
िंिर्र्गत होण्याच्या शक्यता (लक्षणे अिणारी आणण ननदान न झालेली) ह्या आश्चयगकारक 
म्हणजे फक्त २%पेक्षा ही कमी आहेत. 

4)३स्टेप फ्लू डायट च्या पहहल्या २४ तािामध्ये ९०%रुगणांचे तापमान १०० अंश (F)पेक्षा 
कमी येत.े 

5)३स्टेप फ्लू डायट च्या पहहल्या ४८ तािामध्ये ६०%रुगणांचे कोविड-१९ चे टेस्ट ररपोटग 
ननरे्हटव्ह येतात. 

6)३स्टेप फ्लू डायट च्या ७२ तािामध्ये ; 

i) ८०% रुगणांची ििग लक्षणे िंपुष्टात आलेली अितात. 
ii) ७५%रुगणांचे कोविड-१९ चे टेस्ट ररपोटग ननरे्हटव्ह येतात. 

7)३स्टेप फ्लू डायट नंतर D.I.P.डायट चे अनुिरण केल्याि  

• ९५% रुगण ७ हदििात पूणगपणे बरे होतात. 
• १००% रुगण १४ हदििात पूणगपणे बरे होतात. 
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8) रं्भीरपणे आजारी अिणार् या तापिदृश्य/कोविड-१९ च्या रुगणांचे कोणत्याही औषधांसशिाय 
तिेच कोणतेही ऑक्िीजन सिसलडंर ककंिा बाहय श्ििन यंत्रणा (व्हेंहटलेटर) सशिाय घरच्या 
घरी यशस्िी उपचार करता येणे शक्य आहे. रं्भीरपणे आजारी म्हणजे :  

i) तापमान (टेम्परेचर) १०४ अंश (F)पेक्षा जास्त  
ii) ऑक्िीजन स्तर (SPO2) ७५% पेक्षा कमी  
iii) रं्भीर न्यूमोननया  
iv) तीव्र श्ििन विकार(acute respiratory distress syndrom) 

9)  लक्षणे ककंिा शारीररक अस्िास््यामुळे नव्हे तर कोविड-१९ च्या अकारण भीतीमुळे आणण   
मानसिकतेमुळे ९५%पेक्षा जास्त रुगण आणण त्यांचे कुटंुबबय घाबरून जातात. 
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                                      प्रकरण - १  

                          कोववड-१९ च्या रहस्याची उकल  
५००० पेक्षा अर्धक रुगणानंा बरे करण्याचा एक दसुमगळ विशेषार्धकार माझ्याकडे आहे,आणण 
तो ही या महामारीच्या ५ जनू२०२० ते १४ जुलै २०२० या सशखर काळात.हे ििग शक्य झाले ते 
माझ्या २०० पेक्षा जास्त एन्फ्लुएजंा एक्स्पर्टगि च्या िहकायागने.जयांचे नेटिकग  पूणग भारतभर 
पिरले आहे.(काही विदेशातील िुद्धा आहेत) 

       आम्ही रुगण बरे करण्यात १००% यश समळिले आहे.ते ही शून्य औषधे,शून्य 
मतृ्यूदर.तिेच ८०%रुगणांची ििग लक्षणे ७२ तािातंच िंपुष्टात आली,ते ही केिळ आमच्या 

३स्टेप फ्लू डायट ने.(जयाचे डडटेल्ि पुढील प्रकरणात हदले आहेत)आणण ७५% रुगणांचे 

(त्यांच्यापकैी जयांनी SARS-COV-2 िाठी दिुरी RT-PCR टेस्ट केली) SARS-
COV-2     अहिाल ननरे्हटव्ह आले. 

         जार्नतक आरोगय िंघटनेने ठरिनू हदलेल्या एन्फ्लुएजंा/कोविड ननयमािली नुिार 
उपचार करण्याची मानसिकता अिणार् या पारंपररक डॉक्टरांना िरील ररजल्र्टि चक्रािनू 

टाकणारे,मोडतोड केलेले बनािट ककंिा अनतशयोजक्तपणूग िाटू शकतात;जयांना 3-4% मतृ्यू दर 
आणण 14 हदििांचे हॉजस्पटल डडस्चाजग रेट पाहण्याची ििय अिेल.पण माझ्या िाठी रहस्य 
काही दिुरेच आहे. 

           CDC ने ननदेसशत केलले्या तापिदृश्य आजार(ILI)ची शास्त्रीय लक्षणे 

अिणार् या त्या ५०००+ रुगणांपैकी १००० रुगणांनी आम्हाला िंपकग  केला त्यापूिी ते RT-PCR 
टेस्ट नुिार SARS-COV-2 पॉणझहटव्ह होते.आणण बाकीचे जे होते त्यानंी RT-PCR 
टेस्ट कोविड-१९ ची केली नव्हती.याचा अथग ५०००+ ILI  रुगणांपैकी १००० कोविड-१९ चे होते 

आणण ४००० नोन कोविड-१९ ILI रुगण. 

           ICMR¹ (Indian Counsil of Medical research)ने मतृ्यू प्रमाणपत्र 
देण्यािाठी ननदेसशत केलेल्या मार्गदशगक िूचना नुिार जर एखाद्या व्यक्तीचा मतृ्यू तापिदृश्य 
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आजार(ILI)ची शास्त्रीय लक्षणे अिताना झाला,तर मुत्युचे कारण कोविड-१९ सलहािे;जरी त्या 

व्यक्तीची मतृ्यू पूिीची ककंिा मतृ्यू नंतरची SARS-COV-2 िाठी केलेली RT-PCR 
टेस्ट ननरे्हटव्ह आली तरीही.याचा अथग ICMR ची अशी मान्यता आहे की,ILI च्या 
१००%रुगणांमध्ये कोणतातरी एक कारणीभूत घटक आहे,जो की SARS-COV-2 अिू 

शकतो, जरी ICMR च्या या सिद्धांताला िैद्यकीय िाहहत्यातील कोणताही पुरािा नाही. 

अशाप्रकारे, ”मतृ्यू प्रमाणपत्रामध्ये किे नोंदिाि”े याबाबतच्या ICMR च्या मार्गदशगक िूचना 

नुिार,तांबत्रकदृष्र्टया,मला म्हणािे लारे्ल की,मला म्हणािे लारे्ल की रे्ल्या ४० हदििांत 

आम्ही ५०००+ कोविड-१९ रुगण बरे केले. अलबत,फ्लू ककंिा ILI च्या लक्षणाचंा कारणीभूत 
घटक त्या २०० विषाणंूपैकी एखादा अिू शकतो जे आजच्या तारखे पयगन्त ज्ञात आहेत.आणण 

यासशिाय,bacteria,fungi,अिा इतर रोर्जनक अिू शकतो,ककंिा रै्रपरजीिी कारण िुदधा 
अिू शकतो.उदा.औषधांचे िाईड ईफेक्र्टि॰ 

          मर् त्या ५०००+ रुगणािंर उपचार करताना मला एक रहस्य उमर्ले की,मी त्या 
१००० कोविड-१९ पॉणझहटव्ह रुगणांमध्ये एकही विसशष्ट िेर्ळे लक्षण शोधू शकलो नाही,जी 

बाकीच्या ४००० ILI च्या आढळली.आणण त्या १००० SARS-COV-2 पॉणझहटव्ह 
रुगणामध्ये िेर्ळेपणा दाखिणारे एक ही लक्षण नव्हते.(नक्कीच त्या ४००० रुगणामध्ये 

SARS-COV-2 पेक्षा िेर्ळा कारणीभूत घटक अिू शकतो) 

माझा पहहला ननष्कर्व ...... 

 लक्षणे अिणारे,कोविड-१९ रुगण हे इतर ILI रुगणाप्रमाणेच आहेत.त्यांच्या मध्ये कोणतेही 
विसशष्ट िेर्ळे लक्षण आणण बरे होण्याची िेर्ळी पद्धत नाही.  

  या रहस्याची उकल करण्यािाठी कोविड-१९ चे कोडे िोडिण्यापके्षा मी तुम्हाला जानेिारी 
२०२० च्या पहहल्या आठिड्यात घेऊन जातो.(४ते७जानेिारी)जर्भरातील जास्तीत जास्त 

ितगमान पत्राचंी हेडलाईन होती, “Cause of Wuhan’s mysterious Pneumonia cases 

still unknown, Chinese officials say”,²(िुहाण मधील रहस्यमयी न्यूमोननया 
केिेि चे कारण अद्याप ही अस्पष्ट;चीनी अर्धकार् याचंे िक्तव्य)  
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          जयाला अर्दी जार्नतक आरोगय िंघटना (W.H.O.)ने ही आपल्या िेबिाइट³ 
िर हद.०५ जानेिारी २०२०4रोजी दजुोरा हदला होता.  

       W.H.O.च्या म्हणण्यानुिार हद.०३जानेिारी २०२० रोजी चीन च्या राष्रीय 
अर्धकार् यांकडून ४४ रुगणांची माहहती देण्यात आली,जयांच्या न्यूमोननया चे िैज्ञाननक कारण 
अस्पष्ट आहे.  

        दरिषी न्यूमोननया मुळे २.५ समसलयन 5पेक्षा जास्त लोक मतृ्यू पाितात आणण 
अंदाजे ४५० समसलयन लोक न्यूमोननयाने ककंिा ILI न ेबार्धत होतात,हे माहीत अिूनही विचार 
करायला लािणारा प्रश्न अिा आहे की,चायना हेल्थ समननस्री ने त्या ४४ रूगणांच्या 
न्यूमोननयाला अस्पष्ट िैज्ञाननक कारणाचा न्यूमोननया अिा भेद का केला?आता खालील 
त्यांिर नजर टाकू :  

१. ६०%पेक्षा जास्त ILI मध्ये विषाणू शोधला जाऊ शकत नाही. 6  
२. २०%पेक्षा जास्त न्यूमोननया मध्ये कारणीभूत घटक शोधला जाऊ शकत 

नाही. 7 

 

माझा यकु्क्तवाद : 
a. िंपूणग जर्भरात,तुमच्या शेजारी िुद्धा ILI(लक्षणे अिणारी)१० रुगणापैकी 

ककमान ६ रुगणामध्ये ILI िाठी कारणीभूत अिणार् या ज्ञात विषाणूपैकी 
कोणताही विषाणू िापडत नाही. 

b. प्रत्येक १० न्यूमोननया रुगणापकैी ककमान २ मध्ये अज्ञात कारणीभूत घटक 
िापडत नाही. 

      यािरून अिा अथग ननघतो की,६०%पके्षा जास्त ILI रुगणांना 
अस्पष्ट िैज्ञाननक कारण अिणारे ILI रुगण म्हटले जाऊ शकत.े 
आणण  
      २०% न्यूमोननया च्या रुगणांना अस्पष्ट िैज्ञाननक कारण अिणारे 
न्यूमोननया चे  रुगण म्हटले जाऊ शकते. 
  ककंिा  
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  २०% न्यूमोननया च्या रुगणांना “रहस्यमयी न्यूमोननयाचे रुगण” म्हटले जाऊ शकत.े 

       इथे मला तुम्हाला आठिण करून द्यायची आहे की,कोविड-१९ चे रुगण अिे कोणतेही  
विसशष्ट लक्षण ककंिा रु्णधमग दाखित नाहीत,जे इतर ILI रुगण ककंिा न्यूमोननया चे रुगण 
दाखित नाहीत जेणेकरून त्यांच्यात भेद केला जाऊ शकेल.आणण सशिाय न्यूमोननयाला 
कारणीभूत घटक हजारो अिल्या कारणाने न्यूमोननयची ििग मूळ कारणे शब्दश: शोधणे 
अशक्य आहे.ननदानकरण्याहेतू विज्ञानाकडे उपलब्ध अिणारे ििोत्कृष्ट िाधन म्हणजे PCR 
TEST (जयाला GOLD STANDARD िमजले जाते)पण खूप फॉल्ि पॉणझहटव्ह िह.म्हणजे 
की,जेव्हा 200 पेक्षा जास्त मानिी िंिर्ागचे विषाणू िाठी PCR TEST केली जाते जे विषाणू 
ILI/न्यूमोननया िाठी कारणीभूत ठरतात,िंख्यात्मक दृष्र्टया (अंदाज)ेककमान 2 विषाणूिाठी 
पॉणझहटव्ह दाखितात.अर्दी जरी 200 पकैी एकही विषाणू तेथे उपजस्थत निेल तेव्हाही PCR 
TEST नुिार 2 विषाणू कारणीभूत घटक पॉणझहटव्ह दाखितात,कारण कारण रचनात्मक 
दृष्र्टया त्याची अचूकता ९९% 8आहे. 

       आता,अक्षरश:काहीच अथग नाही की टेस्ट ट्रू पॉणझहटव्ह आहे की फॉल्ि पॉणझहटव्ह.    
एकूणच काय पॉणझहटव्ह ररझल्ट (जरी तो फॉल्ि पॉणझहटव्ह अिला तरी) एका ILI रूगणाला 
कारणीभूत घटक मानला जाऊ शकतो. 

म्हणूनच प्रश्न हाच आहे की त्या ४४ रूगणांच्या न्यूमोननयाला कारणीभूत अिणार् या घटकानंा 
कोणत्या आधारािर अस्पष्ट िैज्ञाननक कारणे अिणारे घटक म्हटले रे्ले आहे ? मी जार्नतक 
आरोगय िंघटना(WHO)च्या िेबिाईट िर िदंभग पाहण्यािाठी सलकं शोधली.पण नतथे सलकं 
आढळली नाही.(कृपया खालील चौकट पहा.) 
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            जरी जार्नतक आरोगय िंघटना (WHO)आणण चीनी हेल्थ समननस्री यांनी 
कोणतीही माहहती,परुािा,अभ्याि परुिला नाही,तरीही ते न्यूमोननयाच्या ििग ज्ञात शक्यता कशा 
काय रद्दबातल ठरिू शकतात आणण सशिाय ते अिे अनुमान किे काय लािू शकतात की, 
SARS-COV2 हा विषाणू त्या 44 रूगणांच्या न्यूमोननयाला कारणीभूत घटक ठरला 
आहे.आणण अर्दी जरी तो  कारणीभूत घटक अिेल,तरी तो मानि प्राण्यािाठी निीन विषाणू 
नाही आहे.तो त्या 20%न्यूमोननया च्या कारणीभूत घटकापंैकी एखादा अिू शकतो,जे यापिूी 
िापडू शकले नाहीत. 
                   िोप्या भाषेमध्ये,SARS-COV2 हा विषाणू फार पूिीपािून आपल्या        

          ILI/न्यूमोननया िाठी कारणीभूत ठरत आला अिू शकतो,पण आज आपण विषाणू 
शोधण्याची निीन पद्धत आखली आहे. 

          माझा ननष्कर्व :  
     माझ्या ५०००+ रुगणािरील उपचारांच्या अनभुिाच्या आधारिरून िरून आणण सशिाय 

िरील परुाव्यांिरून आपण अिा ननष्कषग काढू शकतो की SARS-COV2 हा कोणी निीन 

विषाणू नाही जो अद्वितीय आजार ककंिा लक्षणे दाखितो.विशेषकरून जया अथी,WHO 
आणण चीनी हेल्थ समननस्री ने निीन विषाणू अिण्याचे सिद्ध करणारे कोणतेही परुािे िादर 
केले नाहीत. 
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     म्हणूनच महामारी च्या व्याख्यनेुिार 9 ही महामारी जाहीर करणे हे तांबत्रकदृष्र्टया 
चुकीचे आहे.महामारी म्हणजे एखादा आजार जर्भर पिरणे.जर आपण भारताबद्दल 

बोललो,तर अर्दी िाथ रोर् कायदा 1897,जो भारत िरकारने लारू् केला आहे,हा देखील 

अिंविधाननक आणण अिांनित आहे,कारण WHO ची िाथ रोर्ाची व्याख्या10 आहे,िाथ रोर् 
म्हणजे एखादा आजार िाधारण अपेक्षक्षत प्रमाणापेक्षा अत्यंत जास्त प्रमाणात 

पिरणे.भारतािाठी,दरिषी न्यूमोननया मुळे होणारे िरािरी मतृ्यू िंख्या ही १.५ लाख 

आहे.आणण सशिाय कोविड-१९ मुळे १३जुलै २०२० रोजी पयगन्त २२००० आहे,जी ननव्िळ 

कोविड-१९ मुळे झालेली खरी िंख्या अिू शकत नाही.त्यापेक्षा SARS-COV2िरील 
प्रायोर्र्क िैद्यकीय उपचारपद्धती मुळे आणण एकापके्षा अर्धक आजारांमुळे झालेली मतृ्यू 
िंख्या अिू शकते.(पढुील प्रकरणात िविस्तर स्पष्टीकरण) 

आपण स्ित;ला हे स्मरण करून हदले पाहहजे,की महामारीच्या घोषणेिह िामाजजक 

अंतर(social distancing)आणण टाळेबंदी (Lockdown) तिेच िाथ रोर् कायद्याची 

अंमल बजािणी यांचा आधार म्हणजे WHO ची माचग2020मधील भाकीते/भविष्यिाणी 11 

(predictions) 

भाकीत क्र.१ (Prediction No.1) 

जगासाठी भाकीत ( Prediction for the world) 

 पुढील काही महहन्यांत जर टाळे बदंी (Lockdown),िामाजजक अंतर(social 
distancing)आणण इतर प्रनतबंधात्मक उपाय योजना केल्या रे्ल्या नाहीत तर िंपूणग 
जर्भरात जिळपाि ४ कोटी लोकांचा मतृ्यू होईल.आणण जर टाळे बदंी 

(Lockdown),िामाजजक अंतर(social distancing)आणण इतर प्रनतबंधात्मक उपाय 

योजना केल्या रे्ल्या,तरी िंपूणग जर्भरात जिळपाि २ कोटी लोकांचा मतृ्यू होईल. 

भाकीत क्र.१ (Prediction No.2) 

भारत देशा साठी भाकीत ( Prediction for India) 
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पुढील काही महहन्यांत जर टाळे बदंी (Lockdown),िामाजजक अंतर(social 
distancing)आणण इतर प्रनतबंधात्मक उपाय योजना केल्या रे्ल्या नाहीत तर िंपूणग देश 

भरात जिळपाि ६०,९६,३५९ लोकांचा मतृ्यू होईल.आणण जर टाळे बंदी 

(Lockdown),िामाजजक अंतर(social distancing)आणण इतर प्रनतबंधात्मक उपाय 

योजनाWHO च्या मार्गदशगक िुचनानंुिार केल्या रे्ल्या,तरी िंपूणग देश भरात जिळपाि 

२३,७५,८०३ लोकांचा मतृ्यू होईल. 

 आता, ICMR च्या िेरोलोजी ििेक्षण नुिार,अिे प्रकासशत झाले आहे की,कोविड-१९चा 

मतृ्यू दर (CFR)हा ०.०८% 12आहे,जो की seasonal flu(हंर्ामी ताप)पेक्षा ही कमी 

आहे.आणण त्याचा िंक्रमणाचा दर(RO) हा १.१५ 13इतका आहे,जो की िामान्य िहदगपेक्षा ही 

कमी आहे.येथे अिा अथग ननघतो की,कोविड-१९ हा जिा िांर्र्तला रे्ला ि दाखिला रे्ला 
तिा जीिघेणा ही नाही आणण िंिर्गजन्य ही नाही. 

िुदैिाने,कमी मतृ्यू दर(CFR)आणण कमी िंक्रमण दर(RO)मुळे जर्भरातील आणण 

भारतातील मतृ्यू िंख्या WHO च्या भविष्य िाणीच्या जिळपाि ही नाही. 

म्हणूनच िभोितालचे िर्ळे काही िामान्य करण्यािाठी आपणाला आपल्या आयुष्यातनू या ३ 
र्ोष्टी कायमच्या पुिून टाकल्या पाहहजेत: 

 कोणताही रहस्यमयी ववर्ाणू नाही , 

 कोणताही साथ रोग नाही, 

 कोणतीही महामारी नाही. 

पुन्हा पुन्हा केलेली जाहीर ननिेदने,प्रिार माध्यमे,मोबाइल कॉलर र्टयनू,यांद्िारे तमु्हाला 
विश्िाि पटिला रे्ला आहे की,एक रहस्यमयी जीिघणेा विषाणू आला आहे जो दघुगटना 

घडित आहे,पण कोणत्याही आधारभूत परुाव्या सशिाय. 

                                 संदभव  
या प्रकरणाशी संबंधधत संदभव आणण ववडडओ पाहण्यासाठी- www.biswaroop.com/nice  

http://www.biswaroop.com/nice
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                             प्रकरण क्र.२  

                      इतके कोरोंना मतृ्यू का  ?  

                      ३ स्टेप मध्ये उत्तर  

                    कोववड-१९ कसा बरा करावा ? 

(हद.५ जून २०२० रोजी N.I.C.E.च्या शुभारंभ प्रसंगी हदलेल्या याख्यानांवर आधाररत ) 

एखादी व्यजक्त योध्दा कशी बनू शकते?ह्या िाठी मी रे्ले २ महहने N.I.C.E. (Network of 
Influenza Care Experts)या नािाने एक ढांचा तयार करत होतो,आणण हद.५जून २०२०रोजी 
िंध्याकाळी ५िाजता जार्नतक पयागिरण हदनाहदिशी ह्या हटमचा शुभारंभ झाला.हे एक देशभर 
पिरलेले प्रसशक्षक्षत लोकांचे जाळे आहे,आणण लौंच केल्यानंतर जर एखाद्या व्यजक्तला 
ILI/FLU(ताप) (मी त्याला कोरोंना म्हणत नाही)याची लक्षणे हदित अिल्याि त्या व्यजक्तला 
आिश्यक अिणारी ििग काळजी घेतली जाईल ती ही मोफत.ती व्यजक्त िंपूणगपणे बरी होई 
पयगन्त आमच्या िपोटगटीम च्या देखरेखीखाली अिेल. 

  प्रथमत: आपण या िंपूणग खेळाविषयी बोलू.प्रत्यके जण आश्चयग व्यक्त करत आहे की का 
एिढे मतृ्यू होत आहेत ? ब्राजील,इटली,स्पने,अमेररका या देशामध्ये इतके लोक का मरत 
आहेत?भारतामध्ये कोरोंना रुगणांची िंख्या का िाढत आहे?दररोज निीन निीन रुगण का येत 
आहेत? इथे काहीतरी चकुीचे हदित आहे.मला िुरुिातीपािून स्पष्टीकरण देऊ द्या.मी 
तुम्हाला जे काही िांर्त आहे,ते पुराव्यांच्या आधारे िांर्त आहे.मला िुरुिातीपािून स्पष्ट 
करू द्या,कोरोंना रुगण ३स्टेप मध्ये किा मारला जात आहे? 

स्टेप१. तमु्ही घराच्या बाहेर पडताच तोंडाला मास्क लािता आणण िमजता की मी कोरोंना 
पािून स्ित:चा बचाि करत आहे.(बरेच लोक अर्दी घरात अितानंाही मास्क लाितात).मर् 
काय घडते?िदै्यकीय ननयतकासलक(medical journals)मध्ये िांर्र्तल्या प्रमाणे 14एका 
तािामध्ये आपण मास्क ला िरािरी २३ िळेा  स्पशग करतो.एका तािात िरािरी २३ िेळा 
मास्क अॅडजस्ट करण्याची आपली ििय अिते.तुम्ही मास्क लािून एका दकुानात भाजीपाला 
खरेदी िाठी जाता.तुम्ही विके्रत्याशी बोलताना,दर विचारताना ितत मास्क अॅडजस्ट 
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करता.शेिटी,तमु्ही एक फळ उचलता (उदा.आंबा)तमु्हाला तो पिंत पडत नाही,मर् तो ठेऊन 
दिूरा ननिडता,तुम्ही आंबे पिंत नापिंत करत अिताना तुमचा हात ितत मास्क कडे 
जातो,कारण तुम्हाला मास्क घालून नीट बोलता येत नाही आणण रु्दमरल्या िारखे िाटते. 

    मी तुम्हाला एक अत्यंत महत्िाची र्ोष्ट स्पष्ट करून िांर्ण्याचा प्रयत्न करत 
आहे.तुमच्या तोंडामध्ये फक्त कोरोंना विषाणूच नितो तर इतर अनके प्रकारचे विषाणू 
तुमच्या तोंडात अितात.कोरोंना पािून बचाि म्हणून तुम्ही जो आधी मास्क घातला आहे तो 
निता तर,तुमच्या सशकंण्यामुळे आणण खोकण्यामुळे तुमच्या तोंडातनू जजिाणू आणण विषाणू 
नेहमीप्रमाणे बाहेर ििातािरणात पिरले रे्ले अिते आणण शुद्ध हिा ि िूयगप्रकाशामुळे ते 
नष्ट झाले अिते.आता,जेव्हा तुम्ही मास्क घातलेले अिता,तेव्हा तमु्ही त्या जजिाणू ि 
विषाणूना मरु देत नाही कारण मास्क मध्ये शुद्ध हिा आणण िूयगप्रकाश नितो,याउलट तुम्ही 
त्यांना मास्क मध्ये जमा करून ठेित अिता. 

  फेस मास्क कंुहठतपणास कारणीभूत ठरतो/ सवव प्रकारचे ववर्ाणू(कोरोंना ववर्ाणू सह)जमा 
करत राहणे आणण वारंवार स्पशव केला जाणे(एका तासात २३ वेळा),यामुळे ववर्ाणू संक्रमणाचे 
प्रमाण वाढत,ेपररणामी आजारी पडण्याचे आणण मतृ्यचुे प्रमाण वाढते. 

इथे स्टेप १ अशी आहे की,एक ननरोर्ी माणूि घरी बिला आहे,िूयगप्रकाश आणण शुद्ध 
हिेपािून दरू,नतथचे काहीच शारीररक हालचाल नाही.या कोरोंना महामारीच्या काळात अिखं्य 
लोकानंी आपल्या नोकर् या र्मािल्या,त्यामुळे ते नरैाश्यात आहेत,लहान मुळे शाळेत जाऊ 
शकत नाहीत म्हणून तीही नरैाश्यात आहेत.या ििागमुळे घरात भांडणं िुरू आहेत.पररणामी 
आपली प्रनतकारशक्ती कमी झाली आहे आणण जी सशल्लक राहहली ती ही मास्क मुळे आपण 
र्मािली आहे.अशाप्रकारे तुम्ही िातत्याने मास्क अॅडजस्ट करत राहहल्याने  आणण आंब्यांना 
स्पशग करत राहहल्याने (जे तमु्ही शेिटी खरेदी करत नाही कारण तुम्हाला ते आिडले 
नाहीत),अजाणतेपणी तमु्ही तुम्ही तुमचे विषाणू आंब्यामध्ये पिरिता.दिुरी एखादी ननरोर्ी 
व्यजक्त दकुानात खरेदी िाठी येते आणण ते आंबे  खरेदी करत.ेअशाप्रकारे तुमचे विषाणू घरी 
घेऊन जाते.(कोरोंना विषाणूच अिेल अिे नाही,इतर कोणतेही विषाणू अिू शकतात) 

  ह्यािाठी, मी मास्क कोणत्याही विषाणू,इंफ्लुएंजा,िामान्य िदी पािून िंरक्षण करू शकतो 
ककंिा नाही या िंबंर्धत ििग िैद्यकीय िंशोधन िाहहत्य (Medical Research 
Papers)शोधले.मास्क च्या िापरा िंबंर्धत अिणारे ३ ररिचग पेपर शोधण्यात मी यशस्िी 
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झालो.त्यापकैी एका ररिचग पेपर मध्ये एका तािात २३ िेळा स्पशग करण्याबाबत नमूद केले 
आहे.इतर दोन ररिचग15 पेपर मास्क जंतू िंिर्ग कमी करतो की िाढितो या बाबतीत माहहती 
देणारे होते.नतन्ही ररिचग पेपिगचा ननष्कषग एकच होता.तो म्हणजे,जर तुम्ही एखाद्या 
विषाणूपािून बचािािाठी मास्क िापरत अिाल,तर तो विषाणू अर्धकच प्रमाणात 
िाढतो.म्हणून पहहली पायरी ककंिा षड्यतं्र अिे की लोकानंा आजारी पाडणे;लोकाचंी प्रनतकार 
शजक्त (immunity)कमी करणे;तुमच्या कडे तुमची स्ित:ची प्रबळ प्रनतकार शक्ती आहे.ती 
प्रनतकार शक्ती कमी करण्यािाठी माणिानंा भीती घालून घरी बिायला लािणे.ककतीतरी िळेा 
तुम्ही फोन लािता,ककंिा ितगमानपत्रे िाचता,ककंिा बातम्या ऐकता,जशी भीती िाढते तशी 
तुमची प्रनतकारशक्ती जिळपाि ५०% नी कमी होते.सशल्लक राहहलेली प्रनतकारशक्ती मास्कचा 
िापर करायला लािनू कमी केली जाते.मला एक प्रश्न विचारायचा आहे,”एका महहन्यात तुम्ही 
तुमचा मास्क ककती िळेा धुता ?” मला नक्की खात्री आहे,आपल्यापैकी ककत्येक जण एकदाही 
धूत निाल,आणण काहीच जण एखाद्या िळेी धूत अिाल.मास्क मध्ये र्ोळा झालेले विषाणू 
तुमची प्रनतकार शक्ती कमी करतात,आणण आपल्याला त्या पातळीिर आणतात जया पातळीिर 
िध्या भारतीय अथगव्यिस्था आहे.(मोडकळीि आलेली) 

माझ्या दृष्टीने महत्िाचा मुद्दा हा आहे की,यापिूीच्या प्रचसलत पररजस्थतीत तुमच्या कडे 
विषाणू आला निता,आणण जरी इतर कोणाचा विषाणू तुमच्याकडे आला अिता तरी तुम्ही 
तुमच्या प्रनतकार शक्तीने िाधारण पररजस्थतीत त्याचा िामना करू शकला अिता कारण 
तुमची प्रनतकार शक्ती मजबूत होती परंतु आता अशा कमजोर प्रनतकार शक्ती मुळे एखादा 
ननरोर्ी माणूि ही आजारी पडू शकतो. 
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स्टेप २  

जेव्हा कधीही विषाणू आपल्या शरीरात प्रिेश करतो (मास्क मुळे),हे अर्दी स्पष्ट आहे,की 
रूगणाला िदी ककंिा खोकला ककंिा ताप ककंिा इतर काही लक्षणे अनुभिाि येतात.अशा िेळी 
ती व्यजक्त काय करेल? ती हॉजस्पटल मध्ये जाईल.कारण जर ती व्यजक्त केसमस्ट कडे जाऊन 
ताप कमी करण्याचे औषध मारू् लार्ली तर तो औषध देणार नाही,उलट हॉजस्पटल ला 
जाण्याचा िल्ला देईल.जर तुम्ही हॉजस्पटल मध्ये रे्लात तर तमु्हाला िक्तीने कोरोंना टेस्ट 
करािी लारे्ल आणण जास्त शक्यता आहे की तो ररपोटग पॉणझहटव्ह येईल. का? याची चचाग 
आपण नंतर करू.कोरोंना पॉणझहटव्ह झाल्यानंतर पुढे जे होते ते म्हणजे स्टेप २.  

  जेव्हा तुम्ही हॉजस्पटल मध्ये पोहोचता,तेव्हा अजनूही तो विषाणू तुमच्या श्ििन िंस्थेच्या 
िरील भार्ातच अितो.लक्ष्यात ठेिा,या िळेेपयंत तो श्ििन मार्ागतील एन्फ्लुएजंा  विषाणू 
(कोरोंना)तुमच्या श्ििन िंस्थेच्या िरील भार्ातच आहे,नतथे कोणतीही रंु्तारंु्त होत नाही की 
व्यक्तीचा चा मतृ्यू होत नाही. श्ििन मार्ागतील एन्फ्लुएंजा  विषाणू (Respiratory 
Influenza virus) तो विषाणू शरीरात तोंड ककंिा नाकाद्िारे प्रिेश करतो. तो विषाणू 
तुमच्या श्ििन िंस्थेच्या िरील भार्ात दोन हदिि राहतो.विषाणू शरीरा बाहेर ननघािा यािाठी 
तुम्हाला िदी होईल.ककंिा तमु्हाला ताप येईल.कारण त्या िळेी कोरोंना विषाणू ककंिा त्यािेळी 
अिणार् या कोणत्याही विषाणंूचे विघटन होण्याि िुरू होईल.ते नष्ट होतील आणण आपली 
प्रनतकारशक्ती त्यानंा शरीराबाहेर फेकून देईल.तुमच्या शरीरात कोणतीही रंु्तारंु्त होणार नाही 
की तुम्हाला श्िाि घेण्याि त्राि होणार नाही,कारण विषाणू तुमच्या श्ििन िंस्थेच्या िरील 
भार्ातच आहेत आणण आपण फुफ्फुिांद्िारे श्िाि घतेो.विषाणंू च्या हल्ल्या पािून िंरक्षण 
करण्यािाठी काहीच उपाय योजना केली नाही तर ते विषाणू श्ििन िंस्थेच्या िरील भार्ातनू   
दोन हदििानंी खाली येतील.नतिर् या हदिशी जेव्हा तमु्ही डॉक्टर कडे जाल,तेव्हा हळूहळू ते 
विषाणू खाली खाली येतील.डॉक्टर तुम्हाला सलहून देतील औषधे –प्रनतजैिके(Antibiotics),ताप 
उतरिणारी औषध(ेanti-pyretic),मलेररया िरील औषधे(anti-malarial),एचआयव्ही िरील 
औषधे(anti-HIV) 

 श्ििन िंस्थेच्या िरील भार्ातील कोरोंना विषाणू (तोंड,नाक,घिा)कधीही जीिघेणा नितो 
आणण कधीही रंु्तारंु्त ककंिा मतृ्यूि कारण ठरत नाही.  
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 रुगणांना देणे -   
1. Antibiotics  - प्रनतजैिके 16 

2. Antipyretic drugs - ताप उतरिणारी औषध े17 

3. Anti-viral drugs - अँटी-व्हायरल औषधे 18 

4. Anti -malarial drugs - मलेररया िरील औषधे 19 

 श्वसन संस्थेच्या खालील भागात-फुफ्फुसांत ( lower respiratory tract -
Lungs.) ववर्ाणू पसरण्यास कारणीभूत ठरते. ७ व्या हदवसापासून रूगणाला श्वास 
घेण्यास त्रास होणे,न्यूमोननया सदृश लक्षणे,आणण ऑक्सीजन ची कमतरता हे 
जाणवतात. र्ल्फ न्यूज (Gulf News)20 हद.०९एवप्रल २०२० िाचा. हे आखाती देशांतील (र्ल्फ 
कजन्रज) एक प्रनतजष्ठत ितगमानपत्र आहे,जयामध्ये माझी एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली 
होती.त्या मुलाखती प्रमाणे –  

“ WHO ची उपचार पद्धती तपािून पाहा,ते एक anti-malarial, antibiotics, anti-
pyretics, HIV drugs यांचे समश्रण आहे. मूलत: विषाणूजन्य तापािाठी Antibiotics  - 
प्रनतजैिके िापरण्याची काय र्रज आहे ?सशिाय Antipyretic - ताप उतरिणार् या औषधांचे 
डोि ही अनतशय उच्च प्रमाणात आहेत,जे बर् याच िळेा प्राणघातक िंयोजन बनते.” 
माझ्या ककत्येक मुलाखती मधनू मी हे दशगिले आहे की,मतृ्यू चे कारण कोरोंना विषाणू निून 
कोरोंना विषाणू च्या नािाखाली प्रशासित केली जाणारी औषधेच आहेत,जयांच्या पररणामी 
विषाणंूचा श्ििन िसं्थेच्या खालील भार्ात-फुफ्फुिांत ( lower respiratory tract -Lungs.) 
हल्ला होतो.िेिन केलेली ििग औषधे प्रनतकार शक्ती कमी करतात,पररणामी विषाणूना खाली 
फुफ्फुिाकंडे पाझरण्याची िंधी समळत.ेविषाणू ना श्ििन िंस्थेच्या िरील भार्ातनू खालील 
भार्ात पोचिण्याचे काम कोण करते ? औषधे.हे ििग मी फेब्रुिारी २०२० पािून िांर्त आलो 
आहे कारण त्यािळेी हे िुहाण मध्ये घडत होते,तिेच इतर काही हठकाणी ही घडत 
होते.पररणाम काय झाला ? माझे यू र्टयूब चॅनेल,फेिबुक पेज,र्टविटर अकाऊंट डडसलट 
करण्यात आले. 
१ जून २०२० रोजी , The Guardian21 मध्ये WHO ने मान्य केले की, कोविड-१९ िाठी 
antibiotics चा अनतिापर जास्त मतृ्यनूा कारणीभूत होईल.जे मी २-३ महहन्यांपूिी िंर्र्तले 
होते,ते आता WHO कडून स्िीकारले जात आहे,की,िाढलेल्या मतृ्युंचे कारण ही औषधे 
आहेत.जेव्हा अनेक लोकांनी आपले प्राण र्मािले तेव्हा आता  WHO हे िांर्त आहे.तुमच्या 
लक्षात हे आलेच अिेल की,नजीकच्या काळात मलेररया च्या औषधा िर िुद्धा बदंी घातली 
आहे,कारण WHO ने िांर्र्तले आहे की,त्यांच्या मुळे मतृ्युचे प्रमाण िाढले आहे.आणण   
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एवप्रल महहन्याच्या िुरूिातीला  HIV च्या औषधािर िुद्धा याच कारणामुळे बदंी घातली 
रे्ली.WHO हे ििग तेव्हा िांर्ते जेव्हा ककत्येक लोकानंी आपले प्राण र्मािलेले 
अितात.माझ्या िारखा िामान्य माणिाला ही हे माहीत आहे ,की जर आपण औषधा द्िारे 
विषाणू िर उपचार केले तर ते फुफ्फुिािंर हल्ला करतील. 
 
स्टेप ३  

 एकदा का विषाणू फुफ्फुिांत पोचला की,फुफ्फुिांतील िायकुोश द्रि पदाथागने ने भरले जातात 
जयामुळे रूगणाला श्िाि घेण्याि त्राि होऊ लार्तो.अशा पररजस्थतीत जर ओजक्िमीटर च्या 
िहाय्याने तुम्ही रुगणाच्या शरीराचा ऑक्िीजन स्तर मोजाल,तर तो कधी कधी 80% पेक्षा 
कमी झालेला हदिून येईल,जो िाधारणत: ननरोर्ी व्यजक्तमध्ये 99% अितो.जेव्हा तो 
90%पेक्षा कमी येईल,तेव्हा डॉक्टर तुम्हाला व्हेंहटलेटर (श्ििनाि मदत करणारे यंत्र)िर 
ठेिण्याचा िल्ला देतील.हीच स्टेप ३–मतृ्यू ककंिा खून  

 खालील र्चत्र पाहा.यांबत्रक व्हेंहटलटेर ककती धोकादायक हदितो पाहा. 

 

अिे हदिते की, व्हेंहटलेटर हे जीि िाचिण्याचे िाधन आहे.पण मला तुम्हाला िांर्ायचे 
आहे,की ९४% 22 लोक व्हेंहटलेटर िर मरतात. जे ६% व्हेंहटलेटर िरून जीिंत परत 
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येतात,त्यापकैी ननम्मे लोक पढुील २-३ महहन्यांत मरतात. आणण ते उरलेले ३% लोक जे 
जीिंत राहतात त्याचंी अिस्था अत्यंत दयनीय अित.ेम्हणजे,ते दरोजच्या र्रजांिाठी िुद्धा 
दिुर् या व्यक्तीिर अिलंबून अितात.जेव्हा एखादी व्यजक्त व्हेंहटलेटर िर अिते,तेव्हा 
व्हेंहटलेटर फुफ्फुिांचे कायग करत अितो.अशा जस्थतीत मेंद ूआणण फुफ्फुिे यांच्यातील िमन्िय 
तुटून जातो.हयानंतर काय घडते ? जेव्हा फुफ्फुिे श्ििन करतात,तेव्हा मेंद ूते ओळखू शकत 
नाही.आणण दात घािणे,खाणे,इ.र्नतशील कक्रया करणे शरीर वििरून जाते.ती व्यजक्त एक 
जीिंत प्रते बनते. मी जे िांर्ण्याचा प्रयत्न करत आहे ते हेच की यांबत्रक व्हेंहटलेटर 
(mechanical ventilator) हा मतृ्यचुा व्यापार आहे,तो मतृ्यू च्या हदशनेे प्रिाि 
आहे.पुराव्यांच्या आधारे मी िांर्र्तले की,९४%मतृ्यू हे व्हेंहटलेटर िर होतात, पण माझे 
समत्र,N.I.C.E.मधील कन्िल्टंट,डॉ.के.बी.टुमणे(Dr K B Tumane) Ex-Chief Doctor (Deputy 
Director Health Services),नार्पूर महानर्रपासलका,जे रे्ली ३२ िषे चसे्ट स्पेशासलस्ट 
आहेत,ते फुफ्फुिांच्या रं्भीर आजाराने (न्यूमोननया,टी.बी.इ.)त्रस्त अिणार् या ि शेिटच्या स्टेज 
ला अिणार् या रूगणांच्या िंपकागत अिायच.े अिे िांर्तात की,त्यांनी त्यांच्या दीघग मेडडकल 
कररयर मध्ये एकही रुगण व्हेंहटलेटर िरून जीिंत परत आलेला पाहहलेला नाही.जयाचा अथग 
ननघतो की, व्हेंहटलेटर िर १००% मतृ्यू होतात.ते जे काही िांर्तात ते त्यांनी स्ित: प्रत्यक्षात 
पाहहलेले आहे. 

अशा प्रकारे रुगणाचा ३ स्टेप मध्ये मतृ्यू होतो.मास्क मुळे स्टेप १ पूणग होते.तुम्ही हॉजस्पटल 
मध्ये जाऊन औषधे घेतल्यािर स्टेप २ पूणग होते.आणण रूगणाला व्हेंहटलेटर िर ठेिल्यािर 
स्टेप३ पूणग होते. 

िंपूणग जर्भरात इतके मतृ्यू होत आहेत,कारण उपचार पद्धती ि ननयम हेच आहेत,(३स्टेप 
मधून मतृ्यूकडे).हीच पररजस्थती भारतामध्ये आहे.पण भारतात व्हेंहटलेटर ची िंख्याच कमी 
आहे,त्यामुळे काही लोक नसशबिान आहेत जयांना हॉजस्पटल मध्ये प्रिेश समळाला नाही.आणण 
पररणामी त्यानंा देिाच्या कृपनेे व्हेंहटलेटर समळाला नाही.डॉक्टर आणण उपचार अिूनही ते 
मतृ्यू पािून िाचू शकले.जेव्हा लोक विचारू लार्ले की,ब्राजील,अमेररका या देशांमध्ये इतकी 
मतृ्यू िंख्या का िाढत आहे,तेव्हा मी माझ्या नटेिकग  मधील जर्भरातील डॉक्टरांशी िंपकग  
िाधला(जयांच्या कडून मला ित्य माहहती समळते).आणण हा ननष्कषग काढला की,जया जया 
देशांनी िरील ३स्टेप उपचार पद्धती अिलंबली त्या त्या देशांत मतृ्युंचे प्रमाण िाढले 
आहे.जव्हएतनाम (जया देशात मी रे्ली ८ िषे माझे उपचार कें द्र चालितोय),कंबोडडया 
यांिारख्या देशांत मतृ्युंची िंख्या शून्य आहे. टांझाननया देशमध्ये एकूण ६ कोटी 
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लोकिंख्येपैकी २१ मतृ्यू झाले आहेत.आणण अर्दी कतार देशात (जेथे माझे प्रचंड िंख्येत 
रुगण आहेत) अिे ननयम आहेत की,त्या रुगणानंी आराम करािा,आिश्यक तेिढे पाणी प्यािे 
आणण एका खोलीत मयागदेत राहािे अिा िल्ला हदला जातो. िंपूणग र्ाि ककंिा शहर ककंिा 
िमाज ककंिा इमारत अलर् ठेिलेली नाही. तेथे जेव्हा जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला कोरोनाचा 
त्राि होतो तेव्हा त्याला एकाकी ठेिले जाते. (इतर  कोणत्याही िंिर्गजन्य रोर्ाप्रमाणे ) आणण 
बाकीचे काम चालू आहे. मुद्दाम मी  यािर जोर देण्याचा प्रयत्न करीत आहे की हा अिा 
व्हायरि नाही, जो हल्ला केल्यािर  ििांमध्ये पिरेल. 

 अशाप्रकारे,लोक ३स्टेप मध्ये मरत अिल्यामुळे त्यानंा मतृ्यू पािून िाचिणे आणण योगय ते 
ज्ञान देणे ही आपली (तुम्ही आणण मी दोघांची) िंयुक्त जबाबदारी आहे. योगय ज्ञान म्हणजे 
एिढेच की जेव्हा विषाणू तुमच्या शरीरात प्रिेश करेल, तेव्हा तो तुमच्या श्ििन िंस्थेच्या 
िरील भार्ा पलीकडे पोहोचू नय.े जरी एिढे करण्यात तुम्ही यशस्िी झालात,तरी मी तमु्हाला 
खात्री देतो,रुगण कोरोंना ने मरणार नाही.लक्षात ठेिा आपण ििग एक हदिि मरणारच आहोत, 
पण कोणत्याही आजाराचा बळी बननू आम्ही मतृ्यूला समठी मारणार नाही (येथे कोरोना). 

मर् उपाय काय? हे खूप महत्त्िाचं आहे.जर्ातील ६०% लोक हे आधीपािूनच नोिेल कोरोंना 
विषाणू ककंिा SARSCoV-2 निा विषाणू यांपािून प्रनतरक्षक्षत आहेत, जणू त्यानंा आधीच 
कोरोनािर लि देण्यात आलेली आहे. लि नितानाही, ते रोर्प्रनतकारक आहेत.१४ मे २०२० 
चा ररिचग पेपर- Cell- 23एक प्रनतजष्ठत आणण  अत्यतं आदरणीय िदै्यकीय ननयतकासलक 
(journal) जयामध्ये म्हटले आहे की, जर्ातील 60% लोक कोरोना व्हायरि पािून 
रोर्प्रनतकारक आहेत. िंशोधकांना अिे आढळले की, हाँर्काँर् कोरोनाव्हायरि 2005, 
नेदरलँड्ि कोरोनाव्हायरि2004, ककंिा 229E US कोरोनाव्हायरि 1965,या ककंिा अशा ििग 
विषाणू मुळे आपल्याला ककत्यके िळेा िदी आणण ताप येऊन रे्ला आहे.पररणामी एक 
प्रकारची प्रनतकारशक्ती आपल्या शरीरामध्ये विकसित झालेली आहे.ह्या प्रनतकार शक्तीला 
Background immunity (पाश्िगभौसमक प्रनतकार शक्ती) म्हणतात.जर्ातील ६०% लोकांमध्ये 
ही Background immunity (पाश्िगभौसमक प्रनतकार शक्ती) अित.े 

Cellular background Immunity: पेशीय पाश्िगभौसमक प्रनतकार शक्ती 
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      ६०% लोकांमध्ये नोिेल कोरोंना विषाणू िाठी  पेशीय पाश्िगभौसमक प्रनतकार शक्ती 
विकसित झालेलीच आहे,कारण लहानपणापािून ते या आधीच्या कोरोंना विषाणू(तापाच्या 
विषाणू)पािून िंिर्र्गत झालेले आहेत. 

      राहहलेल्या ४०% लोकांविषयी काय ? त्यांच्या कडे दिुर् या एका प्रकारची रोर् 
प्रनतकारक शक्ती आहे,जजला म्हणतात िामूहहक रोर् प्रनतकारक शक्ती ( Herd 
Immunity).त्याअनुिार  जर कोणत्याही देश ककंिा िमाजात ६०%ते ७०% लोकाचंी रोर् 
प्रनतकारक शक्ती िाढिली तर बाकीचे ििग लोक िुरक्षक्षत राहतात.हे िामूहहक रोर् प्रनतकारक 
शक्ती ( Herd Immunity)मुळे घडते.जया हदिशी कोरोंना विषाणू प्रकाशात आला, त्या हदिशी 
आपण (६०%) Background immunity (पाश्िगभौसमक प्रनतकार शक्ती) मुळे िुरक्षक्षत होतो 
आणण उरलेले (४०%)लोक िामूहहक रोर् प्रनतकारक शक्ती ( Herd Immunity) मुळे िुरक्षक्षत 
होतो.अशाप्रकारे जया िेळी कोरोंना विषाणू आपल्या देशात आला त्या आधीपािूनच हे जर् त्या 
पािून िुरक्षक्षत ठेिले रे्ले आहे. 

सामूहहक रोग प्रनतकारक शक्ती ( Herd Immunity) : ६०% लोकिंख्येकडे या आधीच 
Background immunity(पाश्िगभौसमक प्रनतकार शक्ती)अिल्यामुळे,उरलेले ४०% लोक िामूहहक 
प्रनतकार शक्तीमुळे काही प्रमाणात िंरक्षक्षत होतात.याच कारणाने जार्नतक मतृ्यू दर हा ०.१% 
आहे.जेिढा हंर्ामी ताप(seasonal flu) चा आहे. 

तुम्ही कसे बरे व्हाल ? आपल्या बहुिंख्य लोक िंख्ये मध्ये यापूिीच Background 
immunity (पाश्िगभौसमक प्रनतकार शक्ती) आणण (Herd Immunity) िामूहहक प्रनतकारक 
शक्ती प्राप्त आहे.प्रतीकारक शक्तीचा आणखी एक प्रकार आहे,तो म्हणजे श्लेषमल प्रतीकारक 
शक्ती(Mucosal immunity),mucus(आयुवदेमध्ये-धचपधचपा पदाथव)शी िंबंर्धत प्रनतकारक 
शक्ती.आपल्या शरीरात mucus थर तोंडाच्या िुरुिाती पािूनच अितो.विषाणू शरीरात प्रिेश 
करता क्षणीच पहहल्यादंा त्याचा िामना mucosal immunity शी होतो.जर तमु्ही तुमची 
mucosal immunity मजबूत बनिली तर तुम्हाला श्ििन िंबंर्धत विषाणू बाबत काळजी 
करण्याची र्रज नाही.तमु्ही mucosal immunity कशी मजबूत बनिाल?०.२ गॅ्रम जीिनित्ि 
िी.(0.2gm vitamin C) च्या िेिनाने24 .हे विटामीन C औषधाची र्ोळी (tablet)रूपात न 
घेता,फळे आणण पालेभाजया (२ आंबे/ २ र्ोड सलबंू/ ४ टोमॅटो/ मूठभर कच्चे िाटाणे/ 
िेर्िेर्ळ्या प्रकारची फळे(३००-४००गॅ्रम) हे ििग ०.२ गॅ्रम विटामीन िी देऊ शकते.विटामीन 
टॅब्लेट घेतल्याि ती िरळ पोटात जाते, याउलट फळे आणण पालेभाजया तोंडािाटे खाल्ल्यामुळे 
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विटामीन िी तोंडािाटे शरीरात जाते आणण mucosal immunity िाढिते.जेव्हा कधी तुम्ही 
टॅब्लेट घेता,त्या र्ोष्टीिाठी,तुमची mucosal immunity कमी होत.े 

Mucosal Immunity: श्ििना िंबंर्धत विषाणू पािून बचाि करण्यािाठी दररोज ककमान 
०.२ गॅ्रम विटामीन िी चे िेिन करा,फळांपािून (३ आंबे/ २ िंत्री/ १ परेु ) पालेभाजयांतनू (४ 
टोमॅटो/ मूठभर कच्चे िाटाणे ) 

स्टेप १ :  तुमच्या जिळ तीन प्रकारची रोर् प्रनतकारक शक्ती आहे. पाश्िगभौसमक 
प्रनतकारक शक्ती,िामूहहक प्रनतकारक शक्ती आणण श्लेषमल प्रनतकारक शक्ती ( background 
immunity, herd immunity and mucosal immunity) त्यांना बळकट करण्यािाठी दररोज 
०.२ गॅ्रम विटामीन िी घ्या, औषधांचे िेिन टाळा (कारण ती प्रनतकार शक्ती कमी 
करतात)आणण अॅननमल प्रोटीन (प्राण्याकंडून येणारी प्रर्थने)कमी करा,शक्यतो िंपूणग टाळा. 
उदा. मटन,र्चकन, माि,ेअंडी, डेअरी पदाथग-दधू,दही,लोणी,इ. अॅननमल प्रोटीन mucosal 
immunity कमी करतात.या तीनही प्रकारच्या प्रनतकार शजक्त अिूनही विषाणू शरीरात प्रिेश 
करतात कारण व्यजक्त औषधे ककंिा अॅननमल प्रोटीन चे िेिन करते आणण आजारी पडते. 

स्टेप २ :  तुम्हाला ताप येणे,डोकेदखुी,अंर्दखुी,िदी,खोकला, अिे ताप िदृश कोणतेही 
लक्षण आढळल्याि ताबडतोब शक्य नततक्या लिकर तीन हदििांची उपचार पद्धती अिलंबा 
(जी मी माझ्या रुगणांिाठी २०१६ िालापािून िुचाित आहे.) 

तापाचे पहहले लक्षण येताच (ताप,खोकला,अंगदखुी,अशक्तपणा)  

३ स्टेप फ्लू डाएट चे अनुसरण करा.25 

३ स्टेप फ्लू डाएट यशस्िीपणे कायग करतो आणण तो रे्ल्या १०० िषांपािून च्या १६७ ररिचग 
पेपिगच्या परुाव्यांिर26 िर आधाररत आहे. 

                         हदवस १ – सलक्क्वड (Liquid) 

सलबंू वगीय फळांचा रस (citrus fruit juice ) आणण नारळपाणी (Coconut water) 
यांचे सेवन खाली ननहदवष्ट केलले्या प्रमाणात सेवन करा. 

 तुमच्या शरीराचे वजन (की.ग्रा) / १० गलास सलबंू वगीय फळांचा रस (citrus fruit 
juice )   +  शरीराचे वजन (की.ग्रा) / १० गलास नारळपाणी  
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असे समजू शरीराचे वजन ६० ककलोगॅ्रम आहे. ६०/१०= ६  म्हणून ६ गलास सलबंू वगीय 
फळाचंा रस (citrus fruit juice )  आणण ६ गलास नारळपाणी  

पाकीटबदं रि िापरू नका, ताजा रि िापरा तो ही न र्ाळता घ्या. रि आणण नारळ पाणी 
एका मार्ोमार् एक गलाि अिे घ्या, दर एका तािाला एक गलाि अिे घ्या.िािकाश एकेक 
घोट घ्या,प्रत्यके गलाि वपण्यािाठी ककमान १५ समननटे लार्ािीत.ह्यामुळे तुमच्या शरीराचे 
तापमान (temperature) ननयंत्रणाखाली राहील.रसातील ववटामीन सी तुमची प्रनतकार शक्ती 
वाढवेल आणण तुम्हाला ववर्ाणू पासून मुक्क्त साठी मदत करेल.नारळ पाणी तुमची पाण्याची 
कमतरता भरून काढण्यास मदत करेल. (hydration) नारळपाणी हे जर्ातील ििोत्कृष्ट 
शुद्ध पाणी आहे (mineral water) जे देिाने बनिल ेआहे. 

                          हदवस २  – फ्लूड (Fluid) 

सलबंू वगीय फळांचा रस (citrus fruit juice ) आणण नारळपाणी (coconut water) 
यांचे सेवन करा. 

 

तुमच्या शरीराचे वजन (की.ग्रा) / २०  गलास सलबंू वगीय फळांचा रस (citrus fruit 
juice )   +  शरीराचे वजन (की.ग्रा) / २०  गलास नारळपाणी  

                         + 

तुमच्या शरीराचे वजन (की.ग्रा) × ५   गॅ्रम टोमटॅो आणण काकडी  

असे समजू शरीराचे वजन ६० ककलोगॅ्रम आहे. ६०/२०= ३   म्हणून  ३ गलास सलबंू वगीय 
फळाचंा रस (citrus fruit juice )  आणण ३ गलास नारळपाणी  

                                      + 

शरीराचे वजन ६० ककलोगॅ्रम आहे.  ६० × ५ = ३००  म्हणून ३०० गॅ्रम  काकडी आणण टोमटॅो  
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तुम्हाला हे पाहून आश्चयग िाटेल की, दिुर् या हदििाच्या अखेर पयगन्त तुम्हाला बरे िाटू लारे्ल 
आणण तुमचा ताप ननयंत्रणाखाली आलेला अिेल.तुम्हाला थोडी शजक्त आलेली अिेल. 

                            हदवस ३  – सॉलीड (Solid) 

नाश्त्यासाठी घ्या – 

 तुमच्या शरीराचे वजन (की.ग्रा) / ३०   गलास सलबं ूवगीय फळांचा रस (citrus fruit 
juice )   +  शरीराचे वजन (की.ग्रा) / ३०   गलास नारळपाणी   

असे समजू शरीराचे वजन ६० ककलोगॅ्रम आहे. ६०/३० = २   म्हणून  २  गलास सलबंू वगीय 
फळाचंा रस (citrus fruit juice )  आणण २ गलास नारळपाणी  

 

दपुारच्या जवेणासाठी घ्या :  

तुमच्या शरीराचे वजन (की.ग्रा) × ५   गॅ्रम टोमटॅो आणण काकडी  

शरीराचे वजन ६० ककलोगॅ्रम आहे.  ६० × ५ = ३००  म्हणून ३०० गॅ्रम  काकडी आणण टोमॅटो  

 िंध्याकाळ पयगन्त तुम्ही स्ित: ला तंदरुुस्त पाहून आश्चयग चककत व्हाल.रात्रीच्या जेिणात 
घरी सशजिलेले कमी मीठ ि कमी तेल अिणारे आणण अॅननमल प्रोटीन निणारे िाधे जिेण 
जेिाि.े 

 जर तुम्ही हा िाधा िोपा आहार अनुिरण केला,तर चौ्या हदिशी तुम्ही तुमच्या कामािर 
परत जाऊ शकाल. 

 

  स्टेप ३  

िहिा लोक तापाचे व्यिस्थापन औषधानंी करत अितात,आणण कधी कधी ते विषाणू श्ििन 
िंस्थेच्या िरील भार्ातून खालील भार्ाकडे िरकण्याच्या शक्यता अितात.पररणामी श्िाि 
घेण्याि त्राि व्हायला लार्तो,जर ओजक्िमीटर ने ऑक्िीजन स्तर तपािाला तर तो ९०% 
पेक्षा कमी झालेला अितो.अशा पररजस्थतीत डॉक्टर व्हेंहटलेटर चा िल्ला देतात कारण 
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रुगणाची फुफ्फुिे पाण्याने भरलेली अितात.अशा पररजस्थती मध्ये तमु्हाला काय करायचे आहे 
की,हॉजस्पटल मध्ये जाणे टाळायचे आहे.कारण नतथे तुम्हाला यांबत्रक व्हेंहटलेटर िर ठेिण्यात 
येईल.तुम्हाला तुमचा व्हेंहटलेटर घरीच बनिायचा आहे.ह्याला प्रोण व्हेंहटलेटर (Prone 
ventilation)27म्हणतात.नंतर च्या प्रकरणांत मी ह्या प्रोन व्हेंहटलेशन विषयी िांरे्न. 

    N.I.C.E. चा पुढाकार :  

 फ्लू चे पहहले लक्षण हदिताच आम्हाला िंपकग  करा. www.biswaroop.com/nice ककंिा फोन 
करा 8587059169 .मोफत िपोटग,मार्गदशगन आणण उपचार समळिा.ही िंपूणगत: विनाशुल्क िेिा 
आहे. 

     त्यानंतर ताबडतोब आमच्या लोकांचे नटेिकग  रुगणाशी िंपकग  िाधनू त्याला मार्गदशगन 
करतात.आम्ही त्या व्यक्तीच्या िोबत तोपयंत अितो,जोपयंत ती व्यजक्त 
कोरोंना/इंफ्लुएंजा/तापाच्या जाळ्यातनू बाहेर पडत नाही. 

                             संदभव  
या प्रकरणाशी संबंधीत संदभव आणण ववडडओ प्राप्त करण्यासाठी भटे द्या. 
                 www.biswaroop.com/nicebook 
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                      प्रकरण ३  

                  प्राणा-यमराज चे ववज्ञान  

( २१जून२०२०,आंतर राष्रीय योग हदना हदवशी हदलेल्या व्याख्यानावर 
आधाररत ) 

 SARS-CoV-2 काय आहे ? 

  SARS-CoV-2 एक RNA respiratory Influenza virus (श्ििनाचा एन्फ्लुएंजा विषाणू 
आहे,) RNA respiratory Influenza virus म्हणजे मानिी शरीरात तो फक्त नाक आणण 
तोंड येथूनच प्रिेश करू शकतो. तो एक RNA respiratory Influenza virus आहे 
म्हणजे त्याचे कोणते औषध ककंिा लि अिू शकत नाही.त्यामार्चे कारण म्हणजे त्याच्या 
िहज पणे आणण त्िररत बदल (mutation)होत अितात.अलीकडे ५जनू २०२०रोजी 
University College of London  ने ७५०० लोकािंर ह्या विषाणू चा अभ्याि 28आयोजजत 
केला आणण त्यांच्या अिे लक्षात आले की,आजपयंत त्या विषाणूत १९८ िेळा बदल झालेला 
आहे. 

   अशाप्रकारे अत्यंत िुरक्षक्षत पणे म्हटले जाऊ शकते की,िुहाण पािून पिरत अिताना त्या 
विषाणू ने आजपयंत हजारो िेळा रूप बदलले अिेल.( अर्दी जरी,पहहल्या प्रकरणात 
िांर्र्तल्या प्रमाणे तो विषाणू िुहाण पूिी अस्तीत्िात नव्हता अिे सिद्ध करणारा कोणताच 
पुरािा नाही )Mutation म्हणजे विषाणू आपले रूप ितत बदलत अितो.एखाद्या बहुरूप्या  
प्रमाणे,एका रूपात तो थांबत नाही आपण जेव्हा त्याच्या पयगन्त पोचतो,तेव्हा त्याची जस्थती 
बदललेली अित.ेम्हणून अशा प्रकारच्या विषाणू िाठी जे ितत रूप बदलत अितात.त्यांच्या 
िाठी कोणतेही औषध ककंिा लि अिू शकत नाही. 

एक उदाहरण घेऊ  

 एक जंर्ली डुक्कर तुमच्याकडे धाित येत आहे,त्याला मारण्यािाठी तमु्ही एक शस्त्र उचलले 
आहे इतक्यात त्या डुक्कराचे रूपांतर डािा मध्ये होत.ेआता ते शस्त्र डाि मारण्यािाठी 
उपयुक्त ठरत नाही.तमु्ही तुमचे शस्त्र बदलता इतक्यात त्या डािाचे रूपांतर हत्ती मध्ये होते.  
Mutant विषाणू हा ह्या पद्धतीचा अितो.तो त्याचे स्िरूप बदलत राहतो. आणण हा RNA 
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Influenza virus  िुद्धा mutant प्रकारचा आहे.जेव्हा ७५०० लोकांच्या टेस्ट करण्यात 
आल्या तेव्हा आढळले की,या विषाणू ने या आधीच १९८ िेळा स्िरूप बदलले आहे. जर 
आपण आणखी मोठ्या प्रमाणात sample र्ोळा केले तर आढळेल की त्या विषाणू ने 
हजारो,लाखो िेळा स्िरूप बदलले आहे.अशा प्रकारे हे स्पष्ट आहे की, एखादा विषाणू जर 
इतक्या मोठ्या प्रमाणात पररितगनशील आहे,तर त्याच ेकोणतेही औषध ककंिा लि ननमागण 
होऊ शकत नाही.कालांतराने जर काही औषध तयार झालेच,तर ते िेर्ळ्या स्िरुपातील अिेल. 

दिुरी र्ोष्ट,कोरोंना विषाणू िंिर्ागमुळे कोणीही मरू शकत नाही.ह्याचे कारण अनतशय िोपे 
आहे.हा विषाणू शरररामध्ये तोंड आणण नाकाद्िारे प्रिशे करतो.ह्या िेळेपयंत तो श्ििन 
िंस्थेच्या िरील भार्ात अितो आणण तेथे काही रंु्तारंु्त ककंिा अपाय होऊ शकत नाही.४-५ 
हदििानंंतर तो श्ििन िंस्थेच्या खालील भार्ात पोचतो,नतथे तो न्यूमोननयाला, 
ARDS(Acute Respiratory Distress Syndrome ) तीव्र श्ििन क्लेश िंलक्षण ककंिा 
अर्दी,हृदयाच्या दखुापतीला कारणीभूत ठरतो.अनके लोक  कोविड -१९ िंिर्ागला फक्त 
तेव्हाच बळी पडले जेव्हा तो विषाणू श्ििन िंस्थेच्या खालील भार्ात पोचला. 

तो विषाणू श्ििन िंस्थेच्या खालील भार्ात का पोचतो ? मी हे आधीच स्पष्ट करून 
िंर्र्तले आहे की,जेव्हा तुम्हाला कोविड-१९ िंिर्ग ,ताप,इंफ्लुएंजा होतो त्या िळेी तमु्ही औषधे 
घेता. जिे की, antibiotic, antipyretic, anti -malaria, anti- HIV ककंिा इतर 
तत्िम औषधे,ती प्रत्यक्ष ककंिा अप्रत्यक्षपणे तुमच्या प्रतीकार शजक्तशी तडजोड करतात.आणण 
त्या विषाणू ला श्ििन िंस्थेच्या िरील भार्ातून खालील भार्ाकडे िरकण्याची िंधी 
समळते.त्याचा पररणाम म्हणून न्यूमोननया ककंिा श्ििनाि त्राि होऊ शकतो.अशा 
िेळी,परंपरेनुिार आधी ऑक्िीजन लािला जातो,आणण त्यानंतर यांबत्रक व्हेंहटलटेर िर ठेिले 
जाते.लोकांना अिे िाटते की जर त्यांना व्हेंहटलेटर िर ठेिले तर ते िाचतील,पण मला 
तुम्हाला हे िांर्ायचे आहे की, यांबत्रक व्हेंहटलटेर चा अपयशी ठरण्याचा िरािरी दर ९४% 
आहे.हे यांबत्रक मसशन जयाला व्हेंहटलेटर म्हणतात,खरतर मानि जातीिाठी एक विनाशाचे 
कारण आहे.कारण त्यामध्ये एक पाइप घशातून खाली फुफ्फुिांमध्ये घातली जाते जयाद्िारे 
ऑक्िीजन परुिण्याचा प्रयत्न केला जातो.त्या क्षणी मेंद ूआणण फुफ्फुिा मधील िहिंबंध 
तुटला जातो.शेिटी व्हेंहटलेटर िरील रुगणाला मेंद ूआणण शरीराच्या कक्रया यामधील िमन्िय 
िाधणे अिघड जाते.आणण म्हणूनच आपण पाहतो,त्याची अिस्था ककती त्रािदायक अिते.  
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मला तुम्हाला आठिण करून द्यायची आहे की आज आंतरागष्रीय योर् हदन आहे.आणण योर्ा 
हे भारतीयानंी िंपूणग जर्ािाठी हदलेले देण आहे.प्राणायाम हे आिन – श्ििनाचा व्यायाम – 
मेंद ूआणण फुफ्फुिांचा िहिंबंध दाखिून देते.श्िािोच्ििाि हा फुफ्फुिांकडून ननयंबत्रत केला 
जातो आणण जेव्हा मेंद ूआणण फुफ्फुिांचा िहिंबंध तटुला जातो तेव्हा मन आणण शरीराचा 
िमन्िय नष्ट होतो.त्याक्षणा पािूनच रुगण जीिंत अिूनही मतृ शरीरािारखा बनतो.श्ििन 
चालू आहे पण मेंदलूा माहीत नाही तो कोण आहे.हे अिे यांबत्रक व्हेंहटलेटर मुळे घडते. 

 त्यामुळेच जे लोक व्हेंहटलेटर िरुन िाचतात ते खरतर जीिंत प्रेतच अितात.म्हणून 
व्हेंहटलेटर हे मानितेिाठी िरदान नाही आहे.जेव्हा तमु्ही व्हेंहटलेटर िर कधी ठेिण्यात 
आलेल्या एखाद्या व्यजक्त ककंिा रूगणाला भेटाल तेव्हा तुम्हाला हे ििग अर्धक व्यिजस्थत 
िमजेल. 

आज जर कोणीतरी कोरोंना पॉणझहटव्ह ठरला आणण हॉजस्पटल मध्ये रे्ला तर हॉजस्पटल मध्ये 
एका बेड िाठी दर ३-४ लाख अर्दी ५ लाख रु.पयगन्त आहेत.काही हठकाणी ते २५ लाख 
पयगन्त आहेत.जे काही लोकांिाठी िंपूणग आयुष्य भराची कमाई आहे.कल्पना करा,तुमच्या 
आयुष्य भराची कमाई अिघ्या दिाखान्यातील एक बडेिाठी. आता मला एक िैध प्रश्न 
विचारायचा आहे, हॉजस्पटल मधून तुम्हाला त्या बेड मधून अिे काय समळते ? जर कोरोंना 
विषाणू चे कोणतेही औषध नाही,कोणती लि नाही,तर हॉजस्पटल मध्ये अॅडसमट होण्यात आणण 
७ते १० लाख रुपये खचग करण्यात काय अथग आहे?प्रत्येकाने स्ित:ला विचारले पाहहज,े ” 
डॉक्टर माझ्यािर अिे कोणते उपचार करणार आहेत ?” आज च्या तारखे पयगन्त  कोविड-१९ 
रुगणांना मदत करेल अिे कोणतेही औषध नाही,लि नाही,की मसशन नाही.रूगणांच्या जीिंत 
राहण्याच्या शक्यता काही अंशही िाढिू शकेल अिे हॉजस्पटल कडे काहीही नाही आहे.त्यामध्ये 
आणखी भर म्हणून हॉजस्पटल मध्ये अशा खात्रीच्या र्ोष्टी आहेत,जया रूगणांच्या मतृ्युच्या 
शक्यता िाढितात. 
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मी तुम्हाला खात्रीपूिगक िांर्तो की, SARS-CoV-2 हा एक िहज उपचार करता येऊ 
शकणारा,खाि करून तीन हदिशीय ३ स्टेप फ्लू डाएट ने िहज बरा होणारा िामान्य फ्लू  
विषाणू आहे आणण त्याचा मतृ्यू दर अत्यल्प आहे. 

 िामान्यत: लोकांचा प्रश्न अितो की,मर् भारतामध्ये इतके मतृ्यू का नोंदले रे्ले?उत्तर िरळ 
िरळ आहे.कोरोंना हा रु्न्हेर्ार निून,मतृकांची िंख्या िाढिण्यात खरा योर्दान कताग आहे तो 
WHO चा protocal.(जार्नतक आरोगय िघंटनेची उपचारपद्धती) तिेच ICMR च्या मतृ्यू 
नोंद (death reporting)बाबतीत बदललेल्या मार्गदशगक िूचना. 

ICMR ने अलीकडेच ननदेसशत केलेल्या मार्गदशगक िुचंनानंुिार भारतामध्ये कुठेही कोणी जर 
मतृ्यू पािले आणण मरताना श्ििनाचा त्राि ककंिा हृदयाची दखुापत झाली तरी तो मतृ्यू 
कोरोंना विषाणू मुळे झाला अिे िमजािे जरी त्याचा ककंिा नतचा कोरोंना टेस्ट ररपोटग 
ननरे्हटव्ह आला अिेल तरी.आता,तुम्ही मला कोणी एक िांरू् शकता का जयाला मतृ्यू िमयी 
श्ििनाचा त्राि होणार नाही ककंिा हृदयाला दखुापत होणार नाही? जेव्हा माणूि मरतो तेव्हा 
दोन र्ोष्टी होतातच ; एक म्हणजे श्ििनाचा त्राि आणण दिुरी म्हणजे हृदयाला 
दखुापत.म्हणजे हृदय थांबते,श्िाि थांबतो.या दोन्ही पररजस्थती कोरोंना मतृ्यू िमजािे अिे 
ICMR ने उद्धतृ केले आहे.यासशिाय बदललेल्या मार्गदशगक िुचंनानंुिार एखादी व्यजक्त 
अॅजक्िडेंट ने मरण पािली आणण ती कोरोंना पॉणझहटव्ह ननघाली तरी तो मतृ्यू कोरोंना मुळे 
िमजािा.अशाप्रकारे भारतामध्ये अशा ििग प्रकारच्या मतृ्युंचा िमािेश झाला आहे.प्रामाणणकपणे 
िांर्ायचे झाले तर ननव्िळ कोरोंना मुळे ककती रुगणाचंे मतृ्यू झाले हे कोणालाच माहीत 
नाही.माझा िैयजक्तक अनुभि अिा आहे की,जर कोरोंना रूगणाला फक्त आराम हदला आणण 
पुरेिे पाणी प्यायला िांर्र्तले,तर कोरोंना ३ते५ हदििात नष्ट होतो.तो इतर िध्या तापा 
प्रमाणेच आहे. 

ह्या निीन शोधलेल्या SARS-CoV-2 विषाणू च्या ितगनाचे भाकीत करणे काही अिघड 
नाही,(जरी तो विषाणू अनंत काळापािून मानि प्राण्याला िंिर्र्गत करत अिू शकेल)इतर ४ 
कोरोंना विषाणू प्रमाणे (229E, NL63, OC43, HKU1) जे मानि जातीला रे्ली अनके िषे ज्ञात 
आहेत.आणण आकडेिारीनुिार फ्लू च्या १०% ,आपण आपल्या जीिन काळात ग्रस्त झालेलो 
आहोत,आणण प्रत्येक िेळी िरील पैकी एका प्रकारच्या विषाणू चे आक्रमण झालेले आहे.आणण 
प्रत्येक िळेी आपण बरे झालेलो आहोत.कोणतेही विशषे प्रयत्न आणण विशेष लक्ष न देता 
केिळ ३ते७हदििांत. 



कोविड-१९ बरा करण्याचा N.I.C.E. मार्ग  Page 35 

 

          अिं िमजू की कोणालातरी आंबे खायच ेआहेत.जर्ाच्या पाठीिर िर्ळीकडे 
आंब्याचे रु्णधमग िमानच अितात.ते ऊंची,आकार,चि ह्या बाबतीत िेर्ळे अिू शकतात पण 
त्यांच्यातील मूलभूत घटक िमानच अितात.त्याचप्रमाणे,कोविड-१९ हा त्या इतर ४ विषाणू 
प्रमाणे मूलत:िमान आहे.मतृ्यू दर आणण िंक्रमणाची िाधने मुळात िमानच आहेत.अशाप्रकारे 
आपण ननष्कषग काढू शकतो की जर ह्या विषाणू चे ितगन इतर विषाणू प्रमाणेच आहे तर 
भीतीचे काहीच कारण नाही. 

आपण जव्हएतनाम देशाचे उदाहरण घेऊ,जजथे मी रे्ली रे्ली ७ िषे प्रॅक्टीि करत आहे.कोरोंना 
विषाणू भारतात पोचण्याच्या खूप आधी जव्हएतनाम मध्ये पोचला होता.मला िांरू् द्या 
की,जव्हएतनाम मध्ये कोरोंना मुळे झालेल्या मतृ्यचुी िंख्या शून्य आहे.कोरोंनामुळे जव्हएतनाम 
मध्ये एकही मतृ्यू झालेला नाही.मी ह्या विषयी माझ्या जव्हएतनाम मधील िहकार् यांना 
विचारले अिता त्यानंी उत्तर हदल,े “आमच्या देशात आम्ही लोकांिर औषधांचे प्रयोर् केले 
नाही.आम्ही त्यानंा पूणग आराम करण्याि िांर्र्तले आणण ते लिकरच बरे झाले.” 

 जव्हएतनाम ची लोकिखं्या ९-१० कोटी आहे आणण नतथे आजतार्ायत एकही मतृ्यू 
नाही.आणण भारताची िंपूणग अथगव्यिस्था विखुरलेली आहे आणण िर्ळे लोक कोरोंनाच्या 
भीतीखाली जर्त आहेत.जार्नतक योर् हदना हदिशी आणखी एक ददैुिाची र्ोष्ट (आणण 
िूयगग्रहण ही) आहे की ितगमान पत्रांच्या हेडलाइन्ि नन ‘FABI FLU’ ह्या औषधाचा शुभारंभ 
केला.हे औषध एक प्रायोर्र्क औषध आहे आणण हे आपल्या शरीरात प्रिेश केल्यािर काय 
हानी करेल हे स्पष्ट करताच येत नाही.US,UK,जपान(जजथे या औषधांचे उत्पादन होते)यांपकैी 
कोणत्याच देशाने या औषधाच्या िापराला मान्यता हदली नाही,पण भारताने मात्र प्रायोर्र्क 
औषध (experimental drug) म्हणून मान्यता हदली.ईश्िर न करो,ह्या औषधाचा शुभारंभ 
भारतािाठी िंपूणग ग्रहणाची घोषणा ठरेल. 

      जेव्हा कधीही एखादे निीन औषध बाजारात आणले जाते,त्यापिूी हे औषध विसशष्ट 
आजारिाठी फायदेशीर आहे की नाही हे ठरिण्यािाठी काही िंदभग,िैद्यकीय चाचण्या 
(रायल)घेतल्या जातात.मी Fabi Flu (Favipiravir)च्या रायल िंदभांचा शोध घेण्याचा 
प्रयत्न केला,मला केिळ एक रायल आढळली आणण ती िुद्धा चीन मधील काही 
महहन्यांपूिीची. 
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एका बाजूला आपण चीनी मालािर बहहष्कार घालतो,लोकानंा चीनी िस्तु न िापरण्यािाठी 
प्रितृ्त केले जाते आणण दिुर् या बाजूला ह्या औषधाच्या िापरािाठी चीन ची रायल ग्राह्य 
मानली जात.ेह्या रायलचा मी अभ्याि केला जयामध्ये ८० रुगणाचंा िमािेश होता.३५ रुगणांना 
Favipiravir हे औषध हदले जे Fabi Flu नािाने बाजारात आणले.४५ रुगणांना Lopinavir 
आणण Ritonavir. नािाची इतर औषधे हदली.ही दोन्ही औषधे HIV िरील अपयशी ठरलेली 
औषधे आहेत जी कोरोंना रुगणानंा हदली रे्ली होती.जवे्हा कोरोंना मतृ्युंची िंख्या िाढू 
लार्ली,तेव्हा या दोन्ही औषधांिर बदंी घालण्यात आली.तर अशा बदंी घातलले्या औषधांिोबत 
Fabi Flu ची तुलना केली रे्ली.हे एका कािेबाज मुलाप्रमाणे आहे,जो िर्ागत नापाि झाला 
आहे.त्याला केिळ २० रु्ण समळाले आहेत,पण त्याला आईिडडलांना िांर्ायचे आहे की त्याला 
खूप चांर्ले रु्ण समळाले आहेत.म्हणून तो एका मुलाला घरी आणतो जयाला केिळ १० रु्ण 
समळाले आहेत.तो त्याच्या आईिडडलांना िांरू् इजच्ितो की भले माझे रु्ण कमी अितील,पण 
माझ्यापेक्षा ही कमी रु्ण अिणारी मुले आहेत.अर्दी त्याच प्रकारे,रायल सिद्ध करते की 
Favipiravir हे औषध Lopinavir आणण Ritonavir पेक्षा चांर्ली आहेत.हे अिे दाखित 
नाही की हे औषध कोरोंना रुगणांना ठीक करते.या रायल चा काळजीपूिगक केलेला अभ्याि हेच 
दाखितो की,ही randomized control trial( यादृजच्िक ननयंबत्रत चाचणी) नाही ककंिा 
double blinded (दहेुरी अंध चाचणी) िुद्धा नाही.रायल घेणार् या लोकांनी कोणत्या रुगणांना 
(Fabi Flu)च्या र्टात घ्यायचे आणण कोणत्या रुणानंा Lopinavir आणण Ritonavir ह्या 
र्टात घ्यायचे हे ठरिनू रुगणांची ननिड केली होती. (Fabi Flu)र्टातील ३५ रुगण हे 
िडपातळ,तरुण,कमी आजारी अिलेले आणण दिुर् या र्टाच्या तुलनेत कमी ताप अिलेले 
होते.त्यांच्यातील काही तर अर्दी लक्षणे निणारेही होते.अशाप्रकारे रं्भीर कोविड-१९ रुगण 
िर्ळले होते,म्हणून ती रायल खरी रायल म्हणता यणेार नाही. 

  या औषधाचे ित्य जाणून घेण्यािाठी आपण एक manual 29पाहू.हे मी ४माचग२०१४ 
रोजीच्या आरोगय आणण कामर्ार कल्याण मंत्रालय,जपान येथून घेतले आहे जेव्हा fabi flu 
बनली होती.हे manual िाचा आणण तुम्हाला िंपूणग ित्य िमजेल.या manual च्या पा.न.ं५६ 
िर अिे सलहहले आहे की,ह्या औषधाचा प्रयोर् १२ कुत्र्याच्या वपल्लांिर करण्यात आला 
होता.त्यांपैकी ९ वपल्लांचा काही हदििांतच मतृ्यू झाला.त्यानंतर ३ माकडांिर ह्या औषधाचा 
प्रयोर् केला रे्ला,त्यांपैकी १ माकड काही हदििातंच मेले. 
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त्यानंतर ह्या औषधाचा प्रयोर् काही उंदरांिर करण्यात आला.पररणामी नर उंदरांमध्ये 
विषाक्तता (toxicity)आढळली, म्हणजे ते िंध्य(नपुंिक)बनले.मादी उंदरांनी निीन उंदराना 
जन्म देण्याची क्षमता र्मािली होती.अशाप्रकारे मतृ जन्मणारी मुले बनिली जात आहेत 
ककंिा मुलांचा अंनुिंसशक दोषा िहहत जन्म होत आहे.अशा औषधांना teratogenic drugs 
(टेराटो जेननक औषध)ेअशा विशेष श्रेणी ने ननयुक्त केले रे्ले आहे. teratogenic drugs 
ककती हाननकारक अितात,हे मी ६मे २०२० च्या New York Times 30मधील एका लेखाचा 
िंदभग देऊन स्पष्ट करतो.ते आहटगकल अिे िांर्ते की,ह्या fabi flu ची तुलना काही यूरोवपयन 
देशांमध्ये १९५० मध्ये लॉचं झालेल्या Thalidomide या teratogenic drugs औषधाशी होऊ 
शकेल.ह्या औषधाचे िाईड ईफेक्र्टि अिे होते की,१,२३,००० मुले जन्मत: मतृ्यूमुखी 
पडली,आणण जी जन्मून जीिंत राहहली,ती विविध प्रकारच्या विकृतीने ग्रािली होती.(र्चत्र पाहा) 
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        अंदाजे २४००० मुले अजनूही आहेत,जे अि ेअपंर्त्ि घेऊन जर्त आहेत.अशाप्रकारे 
ह्या औषधािर लिकरच बदंी घालण्यात आली.अशाच प्रकारची पररजस्थनत ह्या fabi flu ह्या 
औषधाबाबत उदभिू शकते.िाईड ईफेक्र्टि काही िषाग नंतर ज्ञात होऊ शकतात.ितगमान पत्रे 
आणण औषध कंपन्या िाईड ईफेक्र्टि लपिून ठेिू शकतात,पण लिकरच मुले जन्मल्यानतंर त े
बाहेर येतील. 

भारतामध्ये Fabi Flu 

भारताच्या िदंभागत Fabi Flu ची चचाग करूया.२० जनू २०२० रोजी जेव्हा हे औषध भारतात 
लॉचं झाले तेव्हा ितगमानपत्रे आणण टीव्ही चॅनेल नन या औषधाची ककमत १०३/-रुपये जाहीर 
केली.लोक विचार करतात १०३ रुपयाचंे औषध घेऊन ते कोरोंना ने बरे होतील.ित्य अिे आहे 
की,ह्या र्ोळ्यांचे पूणग पाकीट (३४ र्ोळ्या) पहहल्या हदिशी घ्यायचे आहे.१४ हदििांत अशी ७-
८ पाककटे िेिन करायची आहेत.म्हणजे याचा अथग एका व्यक्तीने १४ हदििांत २५०००/-रुपयाचंे 
औषध िेिन करायचे आहे.आणण जे रुगण आधीच बरे आहेत(asymptomatic) त्यांचीच 
recovery होईल.रं्भीर आजारी अिलेल्या रुगणांिर काय पररणाम होईल ते माहीत नाही. 

   जर तुम्ही हे औषध खरेदी कराल,तर तुम्हाला बॉक्ि मधील एक फॉमग भरािा लारे्ल.फॉमग 
मध्ये अिे सलहहले आहे की तुम्हाला ह्या औषधाचे िाईड ईफेक्र्टि चांर्ल्या प्रकारे िमजले 
आहेत आणण िाईड ईफेक्र्टि िाठी तुम्ही स्ित: जबाबदार राहाल.औषध खाल्ल्यानंतर ते किे 
पररणाम करेल,त्याची माहहती कंपनी घेईल,एकबत्रत करेल आणण पुढील आितृ्ती मध्ये अहिाल 
ठेिेल, जयाप्रमाणे एखाद्या कुत्र्याच्या वपल्लािर,माकडािर ककंिा उंदरािर प्रयोर् केल्यािर 
पररणाम स्पष्ट केले जातील. 
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   या औषधाचा पढुील अहिाल कदार्चत भारतीयांिरील पररणामांचे िणगन करणारा अिू 
शकेल.ह्याला म्हणतात ह्यूमन र्र्नी वपर्. ह्युमन रायल आणण ह्युमन र्र्नी वपर् ह्या दोन 
िेर्िेर्ळ्या र्ोष्टी आहेत.ह्युमन रायल म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने त्या रायल चा एक हहस्िा 
बनण्यािाठी िंमती देणे(त्यात त्याचा काही ननहहत स्िाथग अिू शकतो-आर्थगक िरै्रे)अशा 
लोकानंा १५ लाख रुपये हदले जातात. 

         ती व्यजक्त स्ििेेने  एक िंधी घेऊ पाहते.त्याला ह्युमन रायल (मानिी 
चाचणी)िाठी स्िस्यंिेिक म्हणतात.दिूरा प्रकार म्हणजे र्र्नी वपर्.म्हणजे तुम्ही २५०००/-
रुपये देऊन ही औषधे खरेदी करता आणण त्या रायल चा एक भार् बनता.तुम्ही एक कुत्र्याचे 
वपल्लू,माकड ककंिा उंदीर यांच्या प्रमाणे बनता. ह्याला म्हणतात ह्युमन धगनी वपग. 

 कोरोंना रुगणांिर हे औषध किे काम करते या िंबर्धत रायल कधीच झाली नाही.फक्त हे 
औषध इतर दोन औषधापंेक्षा किे चांर्ले आहे याची तुलना झाली,आणण जयाचा प्रयोर् लक्षणे 
निणार् या रुगणािंर झाला. 

     मी िुचितो की,ह्या औषधा िंबंधीचे ते  manual डाऊनलोड करा.(१७२ पानांचे)आणण 
खोलिर िाचन करा.नंतर एखाद्या डॉक्टर ककंिा हेल्थ स्पेशासलस्ट कडे जा आणण त्यानंा 
विचारा,जर तुमच्या कुटंुबातील अर्दी जिळचे आणण वप्रय कोणी अिेल त्यांना (त्यांची 
मुले,पत्नी,आईिडील).ककंिा  स्ित: त्यांना कोविड-१९ झाला,तर ते हे औषध देतील का? 

    यापूिी िांर्र्तल्याप्रमाणे कोरोंना विषाणू हा एक RNA respiratory Influenza virus 
आहे ,आणण तो इतक्या िेर्ात स्िरूप बदलतो की त्याच्यािाठी औषध ककंिा लक्ष ननघू शकत 
नाही.हे औषध,जे बाजारात उपलब्ध आहे,ते अनुिांसशक बदल घडिून आणते.ककंिा शरीरातील 
RNA चे स्िरूप बदलते.िोप्या शब्दांत िांर्ायचे म्हणजे,जरी शरीर तेच राहहले तरी तुम्ही 
पुणगपणे िेर्ळे व्यजक्त बनाल.दिुर् या शब्दात ते औषध मानिी शरीराचा पाया बदलून 
टाकत.ेम्हणून येणार् या भविष्यात व्यजक्त स्ियं प्रनतकार रोर्,कॅन्िर,ककंिा रोर्ाची र्ाठ,यांनी 
ग्रस्त बनू शकते.हे ििग तुमच्या बाबतीत घडू शकणार नाही तर तुमच्या येणार् या वपढी बाबत 
घडेल.ते शक्यतो काय काय करू शकेल हे मार्ील पानािरील फोटो िरुन मी िांर्र्तले 
आहे.म्हणून हे औषध घेताना काळजीपूिगक रहा.प्रशािन करणार् या अर्धकार् यांना ही र्ोष्ट 
माहहती नाही अिे नाही.भारतासशिाय इतर कोणत्याही देशाने याचे व्याििानयक प्रकाशन केले 
नाही.भारतीय अथगव्यिस्थेला लकिा मारलेला आहे आणण आता भारतीय नार्ररकांना लकिा 
मारण्याच्या योजना चालू आहेत. 
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आंतरावष्रीय योग हदना च्या याप्रिंर्ी  आपण योर्ा िर बोलूया.प्राणायाम हा एक अत्यंत 
महत्िाचा व्यायाम आहे जयामुळे शरीराच्या त्या भार्ात ऑक्िीजन पोचतो,जजथे िहिा पोचत 
नाही.कमी जास्त श्िािांच्या िहाय्यान.े कॅन्िर,मधुमेह,आणण इतर आजारांना बरे करण्याि 
आणण ते होऊ न देण्याि प्राणायाम कारण ठरत.ेजर्भरातील अनके लोक योर्र्क व्यायाम 
विशेषत: प्राणायाम चा िराि करतात.मी िुरक्षक्षत पणे िांरू् शकतो की,प्राणायाम ककंिा 
श्ििनाचे व्यायाम ही एकमेि िमग्र उपचारपद्धती आहे.आपण जर त्याच्या विरुद्ध केले 
तर,म्हणजे आपण जर शरीरातील पेशीनंा ऑक्िीजन न पुरिता त्यांना काबगन डाय ऑक्िाईड 
देत रे्लो,तर काय होईल,आणण ही प्रकक्रया जर दररोज आणण बराच िळे चालली,तर नक्कीच 
आपण म्हणू की उलट िुद्धा खरे होते.जर हे अनुकरण केले तर 
कॅन्िर,मधुमेह,रक्तदाब,अनतउच्च रक्तदाब,हृदय रोर्,इ.िारखे रोर् ही िाढतील.हे दीघग कालीन 
प्रभाि आहेत.आणण अल्प कालीन िमस्यांबाबत काय? डोके दखुणे,ताप आल्यािारखे 
िाटणे,रोर् प्रनतकारक शजक्त कमी होणे,इत्याहद.िमस्या होतील. 

िंदेश पोचिण्यािाठी मी एक निीन पद्धत शोधली आहे.हे एक प्लेकाडग आहे जयािर सलहहले 
आहे-Pranayam आणण मी एक मास्क घातला आहे,जयािर सलहहले आहे Raj दोन्ही एकत्र 
समळून बनते. - ‘Prana-yamraj’. 
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   हे स्पष्टपणे िमजून घेणे र्रजेचे आहे.जेव्हा आपण मास्क घालतो,तेव्हा श्िािोच्ििाि 
करत अितो.आणण तेव्हा खरतर आपण िोडलेला काबगन डाय ऑक्िाईड च पुन्हा पुन्हा घेत 
अितो.हे ितत होत राहते.जया व्यजक्त ननरोर्ी आहेत त्यांना ह्याचे दषु्पररणाम १ ककंिा २ 
तािात जाणितात आणण जयांना आधी इतर काही आजार आहेत त्यानंा लरे्च अध्याग 
तािातच ह्याचे दषु्पररणाम जाणितात.खरतर आपण यमराज – मतृ्यू देितकेडे जाण्याचा 
मार्गच खुला करत अितो. 

 CDC चा १०जनू २०२० चा अहिाल30 पाहा.(CDC म्हणजे Centre of Disease Control). 
त्यांनी ह्या अहिालात मान्य केले आहे की,जर आपण एक तािापके्षा जास्त िेळ मास्क 
िापरला,तर त्याचे मास्क घालणार् या व्यक्तीिर शारीररक पररणाम होतील,कारण आपण 
िोडलेला काबगन डाय ऑक्िाईडच आपण परत घेत अितो.त्यामुळे आपणाला िमस्या 
उद्भितील जिे,डोकेदखुी,किटी मध्ये दाब िाढणे,मजजा िंस्थेमध्ये बदल 
होणे,श्िािोच्ििािाची र्ती िाढणे, हृदय ि रक्तिाहहन्यािंबंधी प्रभाि,कामाचा ताण िहन 
करण्याची क्षमता कमी होणे,इ.मी मार्ील ककती महहन्यांपािून यािर जोर देऊन िांर्त 
आहे,आणण CDC ने आता हे स्िीकारले आहे पण ददैुि आहे की आपले िरकार याकडे 
अजजबात लक्ष देत नाही. 

मार्ील काही हदििांपािून रुगणांचे फोन येत आहेत त्यािरून अिे हदिून येत आहे 
की,डोकेदखुी आणण श्िाि घ्यायला त्राि अशा त्यांच्या तक्रारी आहेत आणण त्यांना िाटते की 
आपल्याला कोरोंना ने र्ाठले.मी अर्ोदर त्यांना मास्क काढायला आणण ४-५ ताि मोकळा 
श्िाि घ्यायला िांर्र्तले,आणण विश्िाि ठेिा,त्यानंा बरे िाटायला लार्ले.ही “मास्क थअेरी” 
कुठून आली,हे िमजणे महत्िाचे आहे.मुलत: ही  आपल्या कडे ‘िजगन’ कडून 
पोचली.िामान्यत: ऑपरेशन करताना ते मास्क घालत अितात.आपण त्या ित्य पररजस्थती 
मध्ये जाऊन पाहू की खरच मास्क िजगन ना उपयोर्ी ठरतो काय?ही मास्क घालण्याची 
िंस्कृती १३० िषांपिूीची आहे.ऑपरेशन करताना िजगन नी मास्क घालण्याची परंपरा आणण ती 
िजगन कडून कठोरपणे पाळली जाते,पण ती उपयोर्ी आहे ककंिा नाही ह्याबाबत शकंा आहे. 
Cochrane Collaboration कडून एक ििंकष विश्लेषण Meta-Analysis 31करण्यात 
आले.मास्क घालून ऑपरेशन करणे हे मास्क न घालता ऑपरेशन करण्यापके्षा जास्त 
फायदेशीर आहे की नाही ह्या िोर्टयाशा प्रश्ना िर आधाररत ििग ररिचग पेपिग चे विश्लषेण 
त्यांनी केले. 
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ही िंस्था एक ननपक्षपाती िंस्था जी आणण कोणत्याही फामाग कंपनी कडून डोनेशन घेत नाही 
आणण खरी माहहती बाहेर आणते. Cochrane Collaboration या िंस्थेने  मास्क घालून 
ऑपरेशन करणे हे मास्क न घालता ऑपरेशन करण्यापेक्षा जास्त फायदेशीर आहे की नाही 
ह्या िर िातत्याने ररिचग केले.त्यानंी ििग यादृजच्िकपणे ननयंबत्रत चाचण्या(randomised 
control trials) एकबत्रत केल्या आणण ह्या ननष्कषागपयंत आले की,मास्क घातल्यामुळे 
जंतुिंिर्ग होण्याच्या शक्यता कमी होत नाहीत उलट त्या िाढतात.अर्दी ऑपरेशन च्या िळेी 
िुद्धा मास्क घातल्यामुळे जंतुिंिर्ग कमी होत नाहीत. 

मास्क घातल्यामुळे जंतुिंिर्ग होण्याच्या शक्यता कशा िाढतात ? 

जेव्हा आपण मास्क घालतो आणण त्यामध्ये श्िािोच्ििाि करतो,तेव्हा त्या भार्ातील 
तापमान (जया भार्ाने नाक ि तोंड झाकलेले अित)ेआपल्या शरीराच्या तापमाना एिढे 
अिते.या िोबतच,आपण त्या िळेी बोलत आणण श्िािोच्ििाि करत अितो त्यामुळे तो भार् 
ओलिर ककंिा दमट बनतो.इथे दोन र्ोष्टीिंर लक्ष केजन्द्रत केले पाहहजे की,तो भार् थोडा 
उबदार आणण दमट बनतो. उबदारपणा आणण दमटपणा हे दोनही िातािरण जंतू,ंजजिाणू च्या 
िाढीि,िंिर्ागि पोषक, भरभराटीचे आहे.जर आपण ितत अधाग ताि ककंिा एक ताि मास्क 
िापरला,तर त्या हठकाणी तयार झालेले िातािरण जतंूंच्या आणण िंिर्ागच्या िाढीि आणण 
भरभराटीि अनकूुल बनते. २०१८ मधील J. Orthop Translate या जनगल मधील ररपोटग 32 
मध्ये – “ऑपरेशन प्रकक्रये दरम्यान मास्क म्हणजे जतंु िंिर्ागचा स्त्रोत” याविषयी सलहहले 
आहे. 

अशाप्रकारे मास्क घातल्यामुळे जंतुिंिर्ागच्या शक्यता कमी होत नाहीत,तर िाढतात.मास्क 
घातल्या मुळे मानिी शरीराला दिूरा एक रोर् जडतो – Hypercapnia हायपरकॅपननया 33 

जया मध्ये आपल्या शरीरात र्रजेपेक्षा जास्त काबगन डाय ऑक्िाईड िाठतो. 

जयाप्रमाणे प्राणायाम म्हणजे आपल्या शरीराला ऑजक्िजन ने भरणे,त्याप्रमाणे प्राणायमच्या 
उलट करणे म्हणजे Hypercapnia  आपल्या शरीराला काबगन डाय ऑक्िाईड ने भरणे. 
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“Hypercapnia  alters expression of immune response, nucleosome 
assembly and  lipid  metabolism  genes in differentiated human 
bronchial epithelial cells.” 
                                                   -Scientific Reports 2018 

प्रश्न अिा उठतो की,ही मास्क ची आयडडया कुठून आली ? ही आयडडया १३०िषांपिूी 
आली.पण ती कोण व्यजक्त आहे,जजला  मास्क घालण्याची ही आयडडया िुचली. अिे प्रकाशात 
आले की Dr Joseph Lister नािाचा एक िजगन होऊन रे्ला.तो १८८० च्या काळातील होता 
आणण त्याचे मत होते की,मास्क िापरल्यामुळे त्याला इन्फेकशन होणार नाही.आपल्या ििांना 
Listerine mouthwash विषयी माहीत आहे,ह्या प्रॉडक्ट चे नाि Dr Joseph Lister च्या 
नािािरून ठेिण्यात आले.आपल्या पकैी अनके जण तोंडातील विषाणू आणण जजिाणू 
मारण्यािाठी हे माऊथिोंश िापरतो.त्याच्या मध्ये जास्त अल्कोहोल घटक अितात,त्यामुळे 
ित्य अिे आहे की,ते आपल्या तोंडातील हाननकारक जजिाणू िह फायदेशीर जजिाणू ही मारले 
जातात जे आपली mucosal immunity िाढितात. 

“The role  of  alcohol in oral carcinogenesis with particular reference 
to alcohol containing mouthwashes” 
                                        -Australian Dental Journal, 2008 

 Australian Dental Journal  ने २००८ मध्ये प्रकासशत अहिालामध्ये 34 माऊथ िॉश मुळे 
कॅन्िर होऊ शकतो अिे िांर्र्तले आहे.या दोन्ही आयडडया एक म्हणजे मास्क घालणे आणण 
दिुरी म्हणजे माऊथिॉश (अल्कोहोल बसे्ड माऊथिॉश) एकाच व्यक्तीने विकसित केल्या 
आहेत,तो म्हणजे  Dr Joseph Lister  

 आपण जजिाणू आणण विषाणू ने व्यापलेलो आहोत,आणण त्यांपैकी लाखो आपल्या शरीराच्या 
आतमध्ये जर्त आहेत.आपण त्यांच्याशी एकोप्याने राहतो.शरीरातनू िाईट जजिाणू,विषाणू 
ककंिा इतर काही जंतुिंिर्ग आपल्या शरीरातून बाहेर टाकणे हे आपल्या रोर्प्रनतकार प्रणाली 
चे काम अिते.ही प्रनतकार शजक्त,तोंडात,त्िचेत आणण शरीरात ििगत्र आहे. अल्कोहोल बसे्ड 
माऊथिॉश िापरुन आपण आपल्या तोंडातील प्रनतकारशक्ती मारतो,आणण अल्कोहोल बेस्ड 
िाननटायजर िापरुन आपण आपल्या हाताची प्रनतकारशक्ती मारतो.  

 

 



कोविड-१९ बरा करण्याचा N.I.C.E. मार्ग  Page 44 

 

 

ित्य अिे आहे की, दोन्ही माऊथ िॉश आणण हँडिॉश िमानच आहे,कारण दोन्हीतील घटक 
बहुतांशी िमान आहेत आणण दोन्ही कॅन्िर ला कारणीभूत ठरणारे आहेत.हे आपल्या प्रनतकार 
शक्तीला खाली आणणारे पदाथग आहेत आणण जेव्हा आपल्या िुरक्षक्षततेिाठी लढण्यािाठी ह्या 
प्रनतकारशक्तीची आपल्याला र्रज अिते, त्यािेळी हे प्रोडक्टि ती कमी करत आहेत. लक्षात 
ठेिा,जे लोक िाननटायजर,माऊथिॉश आणण अनत स्िच्ितेची जाहहरात करत आहेत,प्रत्यक्षात 
ते कॅन्िर ची जाहहरात करत आहेत. 

 काय करणे गरजेचे आहे ?  उपाय . 

N.I.C.E.- म्हणजे a network of Influenza Care Experts जयामध्येआमच्याकडे  िंपूणग 
भारत भारतातील २०० एक्स्पर्टगि लोक आहेत.आम्ही नेहमी पेशंट च्या िमोर जातो तेव्हा 
त्यांच्या तक्रारी अितात,ताप आल्यािारखे िाटणे, डोकेदखुी ककंिा अशक्तपणा.ते ताप,कोरोंना 
ककंिा इंफ्लुएंजा ने बार्धत अितील,पण मूळ कारण हे ही आहे की त्यानंी खूप दीघग काळ 
मास्क लािला आहे.एक प्रयोर् करून पाहू.एक ऑजक्िमीटर घ्या आणण तुमची ऑजक्िजन 
लेिल आणण पल्ि रेट (नाडीचे ठोके)चके करा.ह्या दोन र्ोष्टी चके केल्यानंतर एक ताि भर 
मास्क लािा.आणण त्यानंतर पुन्हा ह्या दोन्ही र्ोष्टी पुन्हा चेक करा.तुम्हाला हदिून येईल की, 
तुमचा पल्ि रेट ५ते७ युननट ने िाढलेला आहे.ह्याचा अथग मास्क घालणे तुमच्या हृदयािर 
प्रत्यक्ष पररणाम करते म्हणूनच तुमचा पल्ि रेट िाढतो.मास्क चा ऑजक्िजन लेिल िर काय 
पररणाम होतो?एखाद्या व्यक्तीने अधाग ताि मास्क लािला तर त्याची ऑजक्िजन लेिल १% 
नी कमी होते35.२००८ िाली Neurocirugia मध्ये प्रकासशत झालेल्या ररिचग पेपर मधून ही 
र्ोष्ट पक्की होते. 

 आपल्या िाजन्नध्या मध्ये अनेक आरोगय कमगचारी,पोसलि,दकुानदार,आणण इतर लोक आहेत 
जयांना त्यांच्या ड्यूटी मुळे दीघगकाळ ितत मास्क लािािा लार्तो.जर त्यांनी मास्क लािला 
नाही तर त्यांना आज्ञा पालन केले नाही म्हणून दंड होईल.जेव्हा अिे लोक आम्हाला िपंकग  
करतात आणण िांर्तात की त्यानंा डोकेदखुी,ताप आल्यािारखे िाटणे,अशक्तपणा,श्ििनाि 
त्राि होणे अशी कोविड-१९ िारखी लक्षणे जाणित आहेत,आम्ही त्याना मास्क काढण्यािाठी 
िांर्तो.आम्हाला माहहती आहे,मास्क घातल्यामुळे ह्या ििग िमस्या जाणितात. 
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     अशा रुगणांचे ननदान दाखिते की – ऑजक्िजन स्तर कमी,पल्ि रेट मध्ये 
िाढ,तापमानात िाढ.अशा रुगणात ऑजक्िजन स्तर कमी झाल्याने न्यूमोननयाचा धोका 
िंभितो. पल्ि रेट मध्ये िाढ झाल्याने त्यांना हृदयाची दखुापत होऊ शकते, तापमानात िाढ 
झाल्याने त्यानंा ताप आणण अशक्तपणा आला आहे िाटू शकते.जरी शरीराचे तापमान फक्त 
अध्याग अंशाने िाढते,तरी ते दीघग काळ िाढून राहते आणण ते धोकादायक अिते. 

इथे हे त्य मला पुन्हा पुन्हा िांर्ािेिे िाटते की,मास्क घालणे आणण त्यात िारंिार 
श्िािोच्ििाि करणे ह्यामुळे आपल्या शरीराचे तापमान अध्याग अंशाने िाढते.इथे शरीराच्या 
थमोरेगयुलेशन च िंबंध आहे. The Annals of Occupational Hygiene 2020. ह्या मध्ये 
अलीकडेच एक लेख 36 प्रसिद्ध झाला आहे ‘Face mask impact on human 

thermoregulation’ (शरीराच्या थमोरेगयुलेशन वर फेस मास्क चा पररणाम) या नािाने.हा 
लेख िाचल्यानंतर तमु्हाला हे िमजेल की,मास्क घातल्या मुळे आपल्या शरीराचे तापमान 
अध्याग अंशाने िाढते आणण आपल्या शरीराचे तापमान ननयंबत्रत करणारा मेंद ूत्रस्त होतो.अधाग 
अंश हे कमी प्रमाण अिले तरी ते दीघग काळापयगन्त िाढून राहते.ही दीघग कालीन िाढ मानिी 
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शरीराला अर्दी धोकादायक अिते.तमु्हाला जर फ्लू िारखी लक्षणे जाणित अितील तर ती 
कोरोंना विषाणू ककंिा एन्फ्लुएंजा ची निून शरीरातील ऑक्िीजनाच्या कमतरतेची अिू 
शकतात. 

 जर तुमच्या आिपाि कोणी एखादे अिे रुगण अितील जयानंा कोविड-१९ िारखी लक्षणे 
जाणितात,तुम्ही त्यानंा िांरू् शकता की ही लक्षणे तमुच्या मास्क घालण्याने िुद्धा जाणित 
अिू शकतात.आणण तुम्ही त्यानंा या पुस्तकात मारे् िांर्र्तलेला ३ स्टेप फ्लू डायट िुचिू 
शकता.आणण अजनूही त्यांना विश्िाि बित निेल तर त्यानंा आमच्या हेल्पलाइन नंबर द्िारे 
आमच्याशी जोडून देऊ शकता.जे लोक MBBS डॉक्टिग ककंवा BHMS,BMS, Health Care 
workers(आरोगय कमवचारी)अितील त्या ििांना मी आमच्या  N.I.C.E.हटम ला जॉइन होऊन 
आम्हाला िहकायग करण्यािाठी आमंबत्रत करतो. 

 आमच्या www.biswaroop.com/expert. ह्या िेबिाइट िरुन तुम्ही आम्हाला जॉइन होऊ 
शकता.तुमच्या यापूिीच्या अनुभाििह(backgound knowledge िह)तुम्ही या नेटिकग  च 
हहस्िा बनू शकता आणण आपण एकत्र समळून लोकानंा कोविड-१९/फ्लू पािून बरे होण्याि 
मदत करू शकतो. 

                               संदभव  
या प्रकरणाशी िंबंर्धत िंदभग आणण विडडओ पाहण्यािाठी www.biswaroop.com/nicebook 
या सलकं िर जा. 
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http://www.biswaroop.com/nicebook
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                                 प्रकरण ४    

             कोववड-१९ / फ्लू मधील आपत्कालीन व्यवस्थापन 

( हद.२९जून २०२० रोजी N.I.C.E.प्रॅक्टीशनसव साठी आयोक्जत प्रसशक्षणावर 
आधाररत ) 

               Emergency Managment of ILI/ Covid-19  

 

1) Breathing Management – श्वसनाचे व्यवस्थापन  

2) Cough Management   - खोकल्याचे व्यवस्थापन  

3) Fever Management    - तापाचे व्यवस्थापन  

4) Vomiting             -  उलट्या  

5) Nausea              -  मळमळ  

6) Extreme Weakness    - अनत अशक्तपणा  

7) Loose Motion         -  जुलाब  

     फ्लू/एन्फ्लुएंजा/कोविड-१९ चे व्यिस्थापन करताना ििागत महत्िाची र्ोष्ट म्हणजे 
श्ििन,खोकला,उलटी,मळमळ,ताप आणण अनतअशक्तपणा ह्या लक्षणांचे व्यिस्थापन 
करणे.अशा पररजस्थती मध्ये रुगण घाबरून जाऊ शकतात.आपण त्यानंा आठिण करून हदले 
पाहहजे की त्यांनी थोडा धीर (patience)धरला पाहहजे,त्यािाठीच त्यानंा पेशंट-patientिअिे 
म्हणतात.त्यानंा आपण फक्त दोन र्ोष्टी विचारल्या पाहहजेत,तापमान आणण (SpO2) 
ऑजक्िमीटर ने मोजलेली ऑजक्िजन लेिल.जोपयंत तापमान 102°F पेक्षा कमी आहे,ते ठीक 
आहे.जोपयंत ऑजक्िजन लेिल ८८% पेक्षा जास्त आहे तो पयगन्त योगय आहे. 

 श्ििन व्यिस्थापन पािून िुरुिात करूया.श्ििन व्यिस्थापन म्हणजे व्यजक्तला श्िाि 
घ्यायला त्राि होत आहे.अशा पररजस्थतीत आपण हॉजस्पटल यतं्रणे मधील ऑक्िीजन चा 
विचार करतो.जर श्ििनाचा त्राि कायम राहहला,तर आपण मेकॅननकल व्हेंहटलेटर चा विचार 
करतो. ऑक्िीजन सिसलडंर ककंिा ऑक्िीजन थरेपी ही मेडडकल इंडस्री मधील ििागत िाईट 
फििणूक आहे. का ? कारण तुमच्या शरीराची रचना शुद्ध ऑक्िीजन घेण्याची नाही 
आहे.फक्त २१% ऑक्िीजन आणण बाकीचे नायरोजन आणण इतर िायु श्िािातनू आत 
घेण्याची आपल्या शरीराची रचना आहे. ही तुम्ही लक्षात ठेिायची एक महत्िाची र्ोष्ट आहे. 
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उदाहरणाथग,तुमच्याकडे एक पेरोल ककंिा डडझेल कार आहे.नतच्या मध्ये पेरोल ककंिा डडझेल न 
घालता तुम्ही जर जास्त शुद्ध आणण जास्त महार् इंधन (विमानाचे पेरोल) घातले तर 
तुम्हाला िाटते ती कार धािेल ? उत्तर आहे -नाही.ती कार पेरोल ककंिा डडझेल िाठी डडझाईन 
केली आहे.अर्दी तमु्ही ककतीही उच्च प्रतीचे दिुरे इंधन घातले तरी ती धािणार नाही.नतचे 
इंजजन खराब होईल.त्याचप्रमाणे,तुमचे शरीर दीघग काळािाठी ककंिा अर्दी एका समनीटािाठी 
िुदधा शुद्ध ऑक्िीजन घेण्यािाठी डडझाईन केलेले नाही.तो तुमचे शरीर खराब करेल. 
ऑक्िीजन थरेपी मुळे व्यक्तीचंे मतृ्यू ककंिा रोर् कमी होण्याि मदत होते हा प्रचसलत विचार 
खरा नाही.अर्दी जेव्हापािून जर्ामध्ये ऑक्िीजन थरेपी ची िुरुिात झाली,अर्दी तेव्हापािून 
एकही परुािा उपलब्ध नाही जो हे िांरू् शकेल की, ऑक्िीजन थरेपी मुळे मनुष्याचे अपेक्षक्षत 
आयुमागन िाढते ककंिा त्यामुळे मनुष्यचा जीि िाचतो. ऑक्िीजन थरेपी मुळे मनुष्याला 
िुरूिातीला आराम समळतो,ह्यात काही शंका नाही पण जर तुम्ही विचार करत अिाल की, 
ऑक्िीजन थरेपी मुळे मनुष्याचे जीिनमान िाढते,त्याच्यामुळे रोर्ाची विकृती कमी होते, 
त्याच्यामुळे रोर् बरा होतो,तर कोणताही पुरािा उपलब्ध नाही. 

मी तुम्हाला पुरािा देतो,मर् तुम्हाला विश्िाि बिेल- Cochrane Systematic Review – एक 
पुरािा जयाच्यािर मी विश्िाि ठेितो आणण मी नेहमी त्याविषयी बोलतो. Cochrane ही एक 
अशी िंस्था आहे जी कोणत्याही फामाग कंपनी कडून कोणतेही डोंनेशन घेत नाही.त्यांनी एक 
ववश्लेर्ण (meta analysis) 37केले- ििग प्रकारच्या विश्लेषणांपेक्षा ििागर्धक. Cochrane च्या 
िांर्ण्यानुिार – लोकांचे दोन र्ट घेण्यात आले.एका र्टाला जास्त प्रमाणातील ऑक्िीजन 
हदला आणण दिुर् या र्टाला कमी प्रमाणातील ऑक्िीजन हदला.जया र्टाला जास्त प्रमाणातील 
ऑक्िीजन हदला त्यांना जास्त त्राि िहन करािा लार्ला आणण जया र्टाला कमी प्रमाणातील 
ऑक्िीजन हदला त्यांना कमी त्राि झाला.म्हणून कमी प्रमाणातील ऑक्िीजन देणे हे चांर्ले 
आहे. 
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                 Higher v/s Lower Oxygen 

 
Higher versus lower fraction of inspired oxygen or targets of arterial  
 
oxygenation for adults admitted to the intensive care unit 
 
                 
                Cochrane Systematic Review – 
 
                      27 November 2019 
 

 जर तुम्हाला विचारले, ऑक्िीजन आहे ककंिा नाही? कोणते अर्धक चांर्ले ? थोडा ऑक्िीजन 
अिल्या पेक्षा ऑक्िीजन निलेला बरा.इथे िंदभग38 आहे.हॉजस्पटल यंत्रणे मध्ये एक ऑक्िीजन 
सिसलडंर अितो,जो तुम्हाला िुरूिातीला काही काळािाठी आराम देतो,पण हाच आराम तुम्ही 
घरातील इलेजक्रक हातपंख्या पािून समळिू शकतो.खूप िोपी युजक्त आहे. इलेजक्रक हात पंखा 
घरोघरी अितो.तुम्हाला तो फक्त रुगणाच्या नाकािमोर धरायचा आहे.पंखा िुरू करायचा आणण 
त्यातून िरळ हिा रुगणाच्या नाकात फेकली जाईल.जर रुगणाने ५ समननटिाठी पंखा धरला (र्चत्र 
पाहा)त्याला त्याच प्रकारचा आराम समळेल जो त्याला हॉजस्पटल च्या यंत्रणे मधून समळाला 
अिता.हे ऑक्िीजन विशाक्तता िारख्या कोणत्याही िाईड इफेक्र्टि सशिाय होते.हातपंखा हा 
ऑक्िीजन थेरपी पेक्षा खूपच चांर्ला आहे. 

               Relieving Breathlessness with Hand Held - Fan        

 

European Respiratory Journal 2017 50: 1701383; 
DOI: 10.1183/13993003.01383-2017  
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Lancet  हे टॉप पाच जनगल्ि पैकी एक आहे.जर एखादे आहटगकल Lancet  मध्ये िापून 
आले,तर अत्यंत मानला जाणारा ररिचग पपेर ठरते.ही एक double-blind  randomized 
controlled trial आहे आणण इथे िंशोधकांनी श्ििनाचा त्राि होत आहे अशा िमान 
तीव्रतेच्या लोकांचे २ िमूह केले.एका िमूहाला ऑक्िीजन देण्यात आला आणण दिुर् या 
िमूहाला हात पंखा देऊन नाकािमोर ६ इंच पकडून राहाण्याि िांर्र्तले.त्यानंा पखं्यातील हिा 
घेऊन श्िाि घेण्याि िांर्र्तले.५ समननटांनंतर दोन्ही िमूहातील लोकांना िमान प्रकारेच 
आराम समळाला.अशा प्रकारे हे प्रकाशात आले की,हात पंखा हा ऑक्िीजन सिसलडंर प्रमाणेच 
काम करु शकतो.तो ऑक्िीजन सिसलडंर पेक्षा स्िस्त आहे(अंदाजे २००/-रुपय)े, ऑक्िीजन 
सिसलडंर घरी उपलब्ध निल्यामुळे आपणाला हॉजस्पटल िर अिलंबनू राहािे लार्ते. 

                Oxygen v/s Room Air in Breathlessness 

Effect of palliative oxygen versus medical (room) air in relieving breathlessness in patients 

with refractory dyspnoea: a double-blind randomized controlled trial 

 

Cochrane Systematic Review – 27 November 2019 

     

      हॉजस्पटल ऑथोंररटीज तुम्हाला हे कधीच िांर्णार नाहीत की हा फॅन ऑक्िीजन पेक्षा 
चांर्ला आहे,कारण त्यांच्या व्यििायािर मोठा पररणाम होण्याची भीती आहे.म्हणून ९५% 
पेक्षा अर्धक लोक जे श्िािांच्या त्रािाबाबत तक्रार करतात,त्यानंी योगय जस्थतीत बिून 
नाकािमोर ६ इंच फॅन धरून हा उपाय केला तर त्यानंा तोच आराम समळेल जो त्यानंा 
ऑक्िीजन सिसलडंर द्िारे समळणार होता.त्याला काही जास्तीची मयागदा नाही,जो पयगन्त 
आराम समळत नाही,तो पयगन्त ते फॅन िापरू शकतात.ही एक खूप महत्िाची थरेपी आहे जी 
मेडडकल जनगल्ि मध्ये विस्ताराने िणगन केली आहे,पण िामान्य लोकानंा िांर्र्तली रे्ली 
नाही.जेव्हा ती िामान्य लोकांना िांर्र्तली जाईल तेव्हा त्यानंा िमजेल की त्यानंा ऑक्िीजन 
सिसलडंर ची काहीच र्रज नाही. हे केल्या नंतर तुम्हाला ९५% रूगणांच्या च्या िमस्या 
िोडविता येतील. 
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          आता ५% लोक अिे आहेत,जयांनी अधाग ताि ककंिा जास्त िळे फॅन नाकािमोर 
धरला आहे तरी त्यानंा आराम समळाला नाही.ते अिे रुगण आहेत,जयानंा खरी िमस्या 
आहे.अशा िेळी तुम्हाला ओजक्िमीटर च्या िहाय्याने त्यांचा SpO2 –ऑक्िीजनचा स्तर 
तपािायचा आहे.जर (reading)मोजणी ८८%पेक्षा कमी अिेल तर,याचा अथग खरी िमस्या 
आहे. Uncontrolled Breathlessness- आंननयंबत्रत दम लार्णे.ह्याचा अथग ही आपत्कालीन 
पररजस्थती आहे आणण हॉजस्पटल यतं्रणे मध्ये यांबत्रक व्हेंहटलेटर िर ठेिण्याचा िल्ला हदला 
जातो. mechanical ventilator यांबत्रक व्हेंहटलेटर काय आहे आणण त्याला पयागय काय 
आहे?त्याची पयागयी व्यिस्था यांबत्रक व्हेंहटलेटर प्रमाणे पररणाम देऊ शकत नाही,तर त्याच्या 
पेक्षा खूप चांर्ले पररणाम देत.े 
 
                 Breathing (Emergency Management) 

             Hospital                Home 
  
       Oxygen Cylinder 

 
 
 

      Mechanical    Ventilators 

                

            
        

        Hand Held Fan 
               
 
 
 
 

      Prone  Ventilators   

  

त्या रूगणाला प्रोन िेंहटलेशन  (prone ventilation) िर अधाग ताि ठेिा आणण पुन्हा त्याचा 
ऑक्िीजन स्तर तपािा,तो ९०%पेक्षा िर आलेला अिेल आणण रुगणालाही खूप बरे िाटत 
अिेल. प्रोन िेंहटलेशन  कडे लक्ष केजन्द्रत करण्या अर्ोदर मला िांरू् द्या की यांबत्रक 
व्हेंहटलेटर mechanical ventilatior का टाळािे ? 

The mechanical ventilator- यांबत्रक व्हेंहटलेटर – काही तरी मोठे प्रचंड,खूप शास्त्रीय 
हदिणारे,काहीतरी खूप आशादायक,आणण अशा अथागन ेआकषगक की खूप महार् आहे,ििांना 
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परिडणारे नाही,आणण हॉजस्पटल चे जस्थती र्चन्ह status symbol आहे,बघनू एखाद्याला 
िाटािे की हे इतके आधुननक अिल्यामुळे ह्या हॉजस्पटल मध्ये लोक िाचण्याची शक्यता 
जास्त आहे.परंतु हे ििग गलॅमर आहे.(नकली िौंदयग) 

        व्हेंहटलेटर म्हणजे काय ? एक पाइप अित,ेतुमच्या नाकातून ि तोंडातनू फुफ्फुिे 
आणण पोटात िोडली जात.ेइथे नाकातील पाइप मधून फीडडरं् केले जाते आणण,तोंडातील पाईप 
मधून फुफ्फुिांपयंत हिा पोचिली जाते.याचा अथग ती व्यजक्त र्चत्रात दाखिल्या प्रमाणे 
पुणगपणे त्या पाईप िर अिलंबून अिते. 

        Mechanical        Ventilator 

 

  
 

 

Put on ventilator, 9 in 10 Covid-19 patients die 

(व्हेंहटलेटर वर ठेवलेल्या 10 पैकी 9 कोववड-19 रुगणांचा मतृ्यू) 
                April 23,   2020 Live Science 
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जेव्हा शरीरमध्ये खूप जादा पाईप घातल्या जातात,तवे्हा ते अनेक आजारांना कारणीभूत 
ठरते.अिे पाहण्यात आले की,व्हेंहटलेटर िर ठेिलेले १० पैकी ९ कोविड-१९ चे रुगण व्हेंहटलेटर 
िरुन जीिंत परतू शकत नाहीत,ते मरतात.एक रुगण िाचतो तो व्हेंहटलेटर मुळे नव्हे,तर तो 
व्हेंहटलेटर िर अिूनही जीिंत परततो.म्हणून तो नशीबिान ककंिा अत्यंत कमनसशबी 
अितो.कमनसशबी अितो कारण व्हेंहटलेटर िर राहणे अत्यंत िदेना दायक अिते,आणण दिुरे 
म्हणजे जे बाहेर येतात त्याचंी अिस्था अत्यंत दयनीय अिते.आणण पुढील २-३ महहन्यात ते 
मरतात.अजनूही जे जीितं राहतात ते मरेपयंत लकिाग्रस्त राहतात.अिे का होते ? 

Side Effects of Mechanical Ventilator  (यांबत्रक व्हेंहटलेटर चे दषु्पररणाम) 

                     Mechanical Ventilator   
 

 

 
1. VALI (Ventilator 
Associated Lung Injury) 
  
2. Oxygen Toxicity 
 
3. Neuro Damage 
 
4. VAP (Ventilator 
 
Associated Pneumonia) 
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       जेव्हा रुगण व्हेंहटलेटर िर अितात,तेव्हा त्यानंा VALI (Ventilator Associated 
Lung Injury) होते.म्हणजे,व्हेंहटलेटर मधनू ऑक्िीजन ठराविक िेर्ाने ि दाबाने फुफ्फुिांिर 
िोडला जातो.आपले शरीर कोणत्याही िेर्ात शदु्ध ऑक्िीजन चा प्रिाह घेऊ शकत निल्याने 
फुफ्िुिे तत्काल खराब होतात.जी आधीपािूनच खराब होत आलेली अितात.दिुरी र्ोष्ट 
व्हेंहटलेटर िर ठेिल्यामुळे ऑक्सीजन ववर्ाक्तता (oxygen toxicity)िाढते.आधी िांर्र्तल्या 
प्रमाणे आपल्या शरीराची रचना शुद्ध ऑक्िीजन घेण्यािाठी केलेली निते पण व्हेंहटलेटर 
मुळे आपल्या शरीरात शुद्ध स्िरुपात ऑक्िीजन हदला जातो.या ऑक्िीजन ची शुद्धता 
आणण िेर् यामुळे आपल्या मजजािंस्थेचे नुकिान होते.मेंद ूआणण फुफ्फुिे एकमकेांच्या 
िुिंिादाने कायग करत अितात आणण व्यजक्तला व्हेंहटलेटर िर ठेिल्या मुळे त्यांचा िमन्िय 
िंपतो.पररणामी ती व्यजक्त नतची स्मतृी  र्मािते.आणण िाध्या िाध्या र्ोष्टी िुदधा करू 
शकत नाही,उदा.दात घािणे,टॉयलटे ला जाणे,अन्न खाणे,गलाि पकडणे,इत्याहद.तो एका लहान 
मुलाप्रमाणे बनतो आणण त्याला ह्या ििग र्ोष्टी पुन्हा सशकण्याची र्रज पडते.जास्तीत जास्त 
केिेि मध्ये व्यजक्त VAP (Ventilator Associated Pneumonia).ने ग्रािला जातो.हे 
िमजून घेण्याचा प्रयत्न करा.जेव्हा तुमच्या शरीरात काही पाइप्ि घातल्या जातात,जजिाणू 
आणण विषाणू त्या पाईप मधनू प्रिेश करतात आणण फुफ्फुिांच्या आतील भार्ातील जार्ा 
व्यापतात.ह्याला म्हणतात, VAP (Ventilator Associated Pneumonia). आणण जेव्हा 
व्यजक्त मरते तेव्हा ती न्यूमोननया मुळे मरते इफ्लुएजंा ककंिा कोविड-१९ ने नाही.ददैुिाने,हा 
मतृ्यू कोरोंना मतृ्यू मध्ये र्णला जातो.अशाप्रकारे जेव्हा रूगणाला व्हेंहटलेटर िर ठेिले 
जाते,तेव्हा त्याच्यािाठी हे आजार ननयत करून ठेिललेे अितात. 

 

                  Role of Bacteria as a cause of death 
              in Pandemic Influenza 
                J Infect Dis. 2018 October 1; 198(7): 962-970. doi: 
                  10.1086/591708 
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   The Solution: Prone Ventilation  ( उपाय : प्रोण वेंटीलेशन ) 

     जेव्हा कधीही रुगण हॉजस्पटल मध्ये औषधांिर ककंिा व्हेंहटलेटर िर अितो आणण मरण 
पाितो,तेव्हा त्याचा मतृ्यू विषाणू मुळे उद्भिलेल्या न्यूमोननया मुळे होत नाही,तर जजिाणूमुळे  
उद्भिलेल्या न्यूमोननया मुळे होतो.जे मी जोर देऊन िांर्ायचा प्रयत्न करत आहे ते हे 
की,जेव्हा विषाणू दीघगकाळ शरीरात िास्तव्य करतो,तवे्हा तेव्हा तो जीिाणू िाहठ मार्ग मोकळा 
करून देत अितो,खाि करून व्हेंहटलटेर द्िारे.जजिाणू पाईप मधुन प्रिेश करतात आणण 
फुफ्फुिामध्ये घुितात. जजथे फुगयाप्रमाणे अिंख्य लहान लहान वपशव्या अितात त्यांना 
alveoli म्हणतात.त्यां वपशव्या ऑक्िीजन ने भरलले्या अितात आणण नतथे िायूंची 
देिाणघेिाण होत अिते.आता त्या वपशव्या जजिाणू व्यापनू टाकतात आणण द्रिाने 
भरतात,अशा कारणाने दम लार्ण्याचा त्राि होतो.  

ही िमस्या िोडिण्यािाठी आकृती कं्र.१  पहा. 

 

                           आकृती कं्र.१   

     िामन्यात: अशाप्रकारे आपण झोपतो (चेहरा िर करून).लहान हठपके वपशव्या/ alveoli 
दशगवितात.जयाचंी िंख्या अंदाजे ५० कोटी अिते.ह्या अिस्थेमध्ये हृदयाचा रु्रुत्िाकषगण दाब 
आणण पोटाचा रु्रुत्िाकषगण दाब फुफ्फुिांच्या कोपर् यािंर पडतो.पररणामी ते फुरे् दाबले जातात 
आणण फुफ्फुिांची कायगक्षमता २०% नी कमी होते.एका ननरोर्ी मनुष्याला फुफ्फुिांची 
कायगक्षमता २०% कमी झाली तरी काही पररणाम होत नाही,पण एका आजारी मनुष्याला 
त्याचा िाईट पररणाम होतो.जर आपण हृदय आणण पोट यांचा रु्रुत्िाकषगण दाब काढून घेऊ 
शकलो,तर ह्या २०% चा िापर करू शकतो.ह्यािाठी आपल्याला शरीराचा पवित्रा बदलािा 
लारे्ल.त्याला म्हणतात,प्रोण पवित्रा ककंिा प्रोण व्हेंहटलेशन (prone positioning or prone 

ventilation) 

जिे तुम्ही आकृती कं्र.२ मध्ये पाहू शकता. 
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लहान झालेले फुरे् आकाराने मोठे होतात आणण ह्यामुळे फुफ्फुिांची कायगक्षमता २०% नी 
िाढते.आणण हाच जीिन आणण मतृ्यू मधला फरक आहे.काही िेळापूिी जी व्यजक्त मतृ्युच्या 
काठािर होती,ती आता िाचली आहे. 

 
                        आकृती कं्र.२  

                    

               Mechanism of Prone Ventilation 

 

 
 
 
 

 
Less Abdominal Pressure 

       + 

Less Heart Pressure 

         + 

Increased Alveoli Capacity 

         + 

Improved Breathing 
 
 
 

 
         Respiratory Care. August 2017 Vol 62 No 8 
 

 

 

प्रोण व्हेंहटलेशन हे १९७० िालापयंत कायागजन्ित होते.मार्ील दशकापािून आणण जेव्हापािून 
यांबत्रक व्हेंहटलेटर mechanical ventilator लोकवप्रय झाले,प्रोण व्हेंहटलेशन आणण अशा काही 
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र्ोष्टी बाजूला केल्या रे्ल्या, mechanical ventilator ची विक्री िाढिून  फक्त भौनतक 
नफा समळिणेिाठी.प्रोण व्हेंहटलेशन चे यांबत्रक व्हेंहटलटेर प्रमाणे काही िाईड इफेक्र्टि 
नाहीत,यांबत्रक व्हेंहटलटेर मध्ये ४ प्राणघातक िाईड इफ्फेक्र्टि आहेत,जयामुळे १० पैकी ९ 
रुगण मतृ्यूमुखी पडतात. 

      १५ मे २०२०,Journal of American Medical Association िंशोधकानंी ५०० पेक्षा 
जास्त कोविड-१९ रुगणांचे परीक्षण केले,केले जयांना प्रोण व्हेंहटलशन िर ठेिले होत,ेत्यापंैकी 
एकाचाही मतृ्यू झाला नाही.त्यांतील ििगजण िाचले.अशाप्रकारे एका बाजूला यांबत्रक व्हेंहटलेटर 
आहे,जे खूप खचीक आणण िेदना दायक आहे,जो ििागर्धक मतृ्युचे कारण आहे; दिुर् या बाजूला 
प्रोण व्हेंहटलशन जे घरी केले जाऊ शकते,जयाला कोणतेही िाईड इफेक्र्टि नाहीत,आणण बरे 
होण्याचे प्रमाण १००% आहे,खाि करून कोविड-१९ रुगणामध्ये. 

ननष्कषग अिा ननघतो की,जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यजक्तला प्रोण व्हेंटीलशन िर ठेिता,तेव्हा 
पोटाचा तिचे हृदयाचा दाब कमी अितो, alveoli क्षमता िाढते आणण अशाप्रकारे श्ििन 
क्षमता िाढते.हे ििग अध्याग तािात अपेक्षक्षत आहे.पण इथे अिे िुचिले जाते की,रूगणाला प्रोण 
व्हेंटीलशन पोश्चर मध्ये हदििातून ककमान १२ ताि ठेिले पाहहजे, कारण जेव्हा पेशंट उठेल 
तेव्हा त्याला पुन्हा श्ििनाचा त्राि होईल.प्रत्यके तािाला तो १०-१५ समननटांचा ब्रेक घेऊ 
शकतो.ब्रके मध्ये तो शरीर हिे तिे हलिू शकतो. 
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प्रोन व्हेंहटलेशन मध्ये रुगणांना आराम समळािा म्हणून,एखादी उशी रुगणाच्या पोटाखाली ठेिू 
शकतो कारण काही रुगणांचे पोट मोठे अिते. र्चत्र पहा.मोठ्या पोटामुळे  फुफ्फुिांिर दाब पडू 
शकतो,त्यामुळे २०% चा फायदा समळू शकत नाही.उशी कशी अॅडजस्ट करायची ते रुगणाच्या 
आराम  अिस्थेिरून ठरिािे.कायमचा फायदा समळण्यािाठी रूगणाला या अिस्थेत जास्तीत 
जास्त काळ राहण्यािाठी प्रितृ्त कराि.ेअशा प्रकारे आपण श्ििनाचे आणीबाणीतील व्यिस्थापन 
करू शकतो. 
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       मी पुन्हा पुन्हा िांर्त आहे की,हॉजस्पटल यतं्रणे मध्ये ककंिा यांबत्रक व्हेंहटलेटर जीि 
िाचितात अिे कोणतेही परुािे नाहीत,या उलट अिे पुष्कळ परुािे उपलब्ध आहेत,जे 
ऑक्िीजन पेक्षा फॅन आणण यांबत्रक व्हेंहटलेटर पेक्षा प्रोन व्हेंहटलेटर च्या बाजूने आहेत.हे पुरािे 
स्पष्ट पणे िांर्तात की,घररु्ती यंत्रणेमध्ये कोणतेही िाईड इफेक्र्टि निून जीिंत राहण्याच्या 
शक्यता जास्त आहेत.मतृ्युच्या शक्यता कमी आहेत.म्हणून रुगण घररु्ती यतं्रणेमध्ये िुरक्षक्षत 
आहे.त्याला हॉजस्पटल मध्ये जाण्याचा िल्ला देऊ नका,नाहीतर तो आपल्या जर्ण्याची िंधी 
र्मािेल. 

 

Managing Uncontrolled Cough – ननयंत्रणाबाहेरील खोकल्याचे व्यवस्थापन  

जर एखादी व्यजक्त आंननयंबत्रत खोकल्याची तक्रार िारं्त अिेल,तर ताबडतोब ३स्टेप फ्लू 
डायट िोबत हळद थेरपी िुरू करा.रूगणाला हदििातनू तीन िेळा (नाश्त्या पूिी,लंच पूिी,डडनर 
पूिी) अधाव ग्राम -०.५ ग्राम कच्ची / ताजी हळदीचा तुकडा चािून खाण्याि िांर्ािे.िाधारणपणे 
रुगण D.I.P. डायट िर अिताना आम्ही चौ्या हदििापािून ही थेरपी िुचितो.जर पेशटं ला 
आराम समळाला नाही,तर हाच डोि दपु्पट करािा.म्हणजे ०.५गॅ्रम (अधाग गॅ्रम)कच्ची/ताजी 
हळदीचे तकुडे हदििातून ६ िळेा घ्याि.े२-३ हदििांत खोकला कमी येईल.दरम्यानच्या काळात 
पेशंट ला ननराश न होण्यािाठी प्रितृ्त करा.त्याची िमस्या लिकरच िंपेल. 

           Uncontrolled Cough Management 

                          Double the dose of Turmeric 
      (Six times a day along with the prescribed diet.) 

 

Fever Management -  तापाचे व्यवस्थापन  
 जोपयंत ताप 102° F पेक्षा कमी आहे,तोपयंत काळजीचे कारण नाही.जर तापमान 102° F पेक्षा 
पुढे रे्ले तर थंड पर्टटी ठेिा ककंिा थंड हिेत १५ समननटे थांबा.जर रूगण थंडीने कुडकुडू लार्ला तर 
ही प्रकक्रया थांबिा.अध्याग तािाच्या अंतराने ही प्रकक्रया पनु्हा करा. cold compress आणण cold 
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air १५ समननटांिाठी. जर रूगण थंडीने कुडकुडू लार्ला ककंिा तापमान खाली आले,तर ही प्रकक्रया 
थांबिा.कधी कधी तापमान 103° F -104° F पयगन्त जाईल,तरी घाबरू नका.ताप कमी करणारी 
और्धे (anti-pyretic drugs) घेण्याचे टाळा.कारण त्यांच्यामुळे तापमान कमी येईल परंतु,ताप 
िाढल्यामुळे मुळे येणार् या झटक्यांची शक्यता कमी करू शकत नाही.अिा कोणताही पुरािा नाही 
की, Paracetamol/antipyretic drugs च्या मदतीने माणिाचे आयुमागन िाढले आहे ककंिा 
त्याचे झटक्यांपािून िंरक्षण झाले आहे.अर्दी जारी तापमान खूपच िाढले तरीही घाबरू 
नका.कारण शरीराची स्ित:ची एक homeostasis (क्स्थर प्रवतृ्ती) अिते.आणण तापमान िाढले तरी 
धोकादायक बनू देऊ शकत नाही.त्याला माहीत अिते,कोणत्या तापमानला विषाणू मारला जाऊ 
शकतो.म्हणून विषाणू पािून मुजक्त समळिण्याची शरीराची आपली स्ित:ची पद्धत अिते. 
िुरक्षक्षततेची बाजू म्हणून थंड कापड ककंिा थंड हिेचा उपचार करा.आणण ३ हदिािीय फ्लू डायट चे 
अनुिरण करा. 

 माझ्या १२ िषांच्या ILI/फ्लू रुगणांिर उपचार करण्याच्या कारककदीत,या पद्धतींनुिार ताप 
ननयंत्रणात आला नाही,अिे एकदाही घडले नाही. 

 

 Vomiting Management – उलट्यांचे व्यवस्थापन  

जर रुगण उलर्टयांची तक्रार िांर्त अिेल,तर त्याचे खाणे,वपणे ४ तािांिाठी बंद करािे.जर 
र्रज अिेल तर िाधे पाणी ककंिा नारळाचे पाणी द्यािे.उलर्टया होणे हे त्रािदायक आहे पण 
िाईट र्ोष्ट नाही.आपल्या शरीरात काही जंतुिंिर्ग झाले आहे आणण शरीर त्याला बाहेर टाकु 
पाहत आहे ,याची ती िूचना आहे.घाबरू नका,शांत रहा.उलर्टया करून कोणीही मरत 
नाही.रूगणाला धीर देण्याचा प्रयत्न करा. 

 

Nausea and Weakness – मळमळ आणण अशक्तपणा  
अिं पाहण्यात आले आहे की,मळमळ ककंिा अशक्त पणा जाणिल्याि खूप लोक 
घाबरतात.लक्षात ठेिा मळमळ ककंिा अशक्तपणामुळे कोणीही मरु शकत नाही,ककंिा कायमची 
दखुापत होऊ शकत नाही.ताजया आल्याचा लहानिा तुकडा हदििातून ३-४ िेळा हदल्याि 
रूगणाला आराम समळतो. आल्ले शजक्तदायक आहे.जर रुगणाने आल्ले खाण्याि नकार हदला 
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तर आल्ले चेचून पाण्यात उकळून द्या.त्यात थोडा सलबंू वपळा ि मध टाका.रूगणाला एकेक 
घोट प्यायला िांर्ा.त्याला शजक्त आणण ऊजाग समळेल.एकदा ताप उतरला की त्याच्या बाकी 
च्या ििग िमस्या कमी होतील. 

 

Loose Motions – जुलाब  
अिे ननरीक्षणात आले आहे की,कधी कधी ३स्टेप फ्लू डायट घेत अिताना काही रुगणांना 
जुलाबाचा त्राि होतो.जर जुलाब ६-७ िेळा झाले,तर त्या रुगणाने िंत्री/मोिंबी जूि घेणे 
थांबिािे. (जर तो फ्लू डायट िर अिेल तर)आणण फळे ि िॅलड चे िेिन करणे थांबिाि.े(जर 
तो D.I.P.डायट िर अिेल).आणण जोपयंत जुलाब कमी होत नाहीत ककंिा पुणगपणे थाबंत 
नाहीत तोपयतं फक्त नारळपाणी घ्यािे. 

                            संदभव 
या प्रकरणाशी िंबंर्धत िंदभग आणण विडडओ पाहण्यािाठी www.biswaroop.com/nicebook पाहा  
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                                प्रकरण ५  

  महाराष्र शासन कोववड-१९ कें द्र सोबत ३स्टेप फ्लू डायटचा अभ्यास 

 

कोववड-१९  ७२ तासांत बरा करताना ! 

खाि करून जेव्हा व्यजक्त एक जयेष्ठ नार्ररक जयाला आधीचे काही इतर आजार आहेत  
आणण रं्भीर न्यूमोननया िह अशी व्यजक्त देण्यात आली तेव्हा..............अिे िाटले की हे 
अशक्य कायग आहे ककंिा न पूणग होणारे स्िप्न आहे. 

अिे अिूनही,आमचे N.I.C.E. चे प्रॅक्टीशनिग डॉ.नीलशे पाटील आणण डॉ.पल्लवी पाटील या 
दोघांनी हे अशक्य कायग ......................शक्य करून दाखविले. 

कोविड-१९ च्या रुगणांिर ३ स्टेप फ्लू डायट द्िारे उपचार करण्याची परिानर्ी समळिण्यािाठी 
जळर्ाि कोविड-१९ िेंटर,च्या अर्धकायांनी  महाराष्र शािनाच्या केलेल्या पाठपुराव्या पािून 
ही र्ोष्ट िुरू होते. त्यानंा ४ रुगणांिर उपचार करण्याची परिानर्ी समळाली ह्या अटीिर 
की,फ्लू डाएट िाठी लार्णारे िाहहत्य डॉ.नीलेश पाटील आणण त्यांच्या हटम ने स्ित:च्या 
पैशांनी खरेदी करािे.९ जनू २०२० रोजी डॉ.नीलेश पाटील आणण डॉ.पल्लिी पाटील यानंा रुगण 
देण्यात आले.त्यांपकैी २ न्यूमोननया िह इतर आजार अिणारे रं्भीर आजारी होते,आणण 
बाकीचे २ मध्यम आजारी होते. 

३ स्टेप फ्लू डायट च्या उपचार िुरू केल्या नंतर ७२ व्या तािाच्या शिेटी त्यापैकी ििग ४ 
रुगणांची कोविड-१९ च्या लक्षणांपािून मुक्तता झाली होती.त्यांपैकी ३ रुगणांची टेस्ट ननरे्हटव्ह 
आली,जयांतील दोघे रं्भीर आजारी ि इतर आजार अिणारे जयेष्ठ नार्ररक होते.कृपया 
जळर्ाि कोविड-१९ िेंटर ने हदलले्या खालील अहिालाचे अिलोकन करा. 

Result – पररणाम  

३ स्टेप फ्लू डायट च्या ७२ तासानंतर  
१. १००% रुगण सवव लक्षणांपासून मुक्त झाले होते. 
२. ७५% रुगणांचे कोववड-१९ अहवाल ननगेहटव्ह आले. 
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Second Study with Maharashtra Government Covid-19 Centre 

महाराष्र शासन कोववड-१९ सेंटर सोबत दसुरा अभ्यास  
 
कोविड-१९ रुगणानंी ४८ तािांिाठी ३ स्टेप डायट िुरू केल्यानंतर काय होते? 
पुन्हा एकदा डॉ.नीलेश पाटील आणण डॉ.पल्लिी पाटील यांना कोविड-१९ रुगणांिर ३ स्टेप फ्लू 
डायट द्िारे ४८ तािांिाठी उपचार करण्याची परिानर्ी समळाली.पण अट होती की, रूगणांच्या 
दिुर् या कोविड-१९ टेस्ट िाठी येणारा खचग त्यानंीच करािा. 

ह्या िेळी आमच्या N.I.C.E. हटम ला २० कोविड-१९ रुगण ४८ तािाकंररता उपचारािाठी 
समळाले.(२जुलै२०२०ते ३ जुलै२०२०).त्यामध्ये कमीत कमी ियाचा रुगण ११ िषांचा होता आणण 
जास्तीत जास्त ियाचा रुगण ८५ िषांचा होता.त्यांच्यामध्ये १३ पुरुष होते आणण ७ जस्त्रया 
होत्या.४ जुलै २०२० रोजी त्या रुगणांचा कोविड-१९ िाठी NP swab (चाचणीिाठी स्त्राि) 
घेण्यात आला. 

    Result – पररणाम  
• १२ रूगणांच्या कोविड-१९ टेस्ट ननरे्हटव्ह आल्या. 
• ८ रूगणांच्या टेस्ट पॉणझहटव्ह आल्या. 

 

Conclusion – ननष्कर्व  

 ३ स्टेप फ्लू डायट चे अनकुरण केल्याि ६०%रुगण फक्त दोनच हदििांत कोविड-१९ पािून 
मुक्त होऊ शकतात. 

     

     डॉ.नीलेश पाटील आणण डॉ.पल्लिी पाटील यांच्या प्रमाणेच मा.श्री.हरी नारायण चारी 
समश्रा,डायरेक्टर जनरल ऑफ पोसलस यांच्या कडूनही तत्िम उपक्रम त्यांच्या इंदोर मधील 
कोरोंना पॉणझहटव्ह पोसलि कमगचार् यांिाठी राबिले जात आहेत.आणण ते ३स्टेप फ्लू डायट मुळे 
३ते५ हदििांत कोरोंना ननरे्हटव्ह होत आहेत.इंदोर मधील एक अग्रर्ण्य ितृ्तपत्र “दैननक 
भास्कर”मध्ये त्यांच्या या कायागच्या अनुभिाचा लेख प्रसिद्ध झाला आहे. 
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                             प्रकरण ६  

 

    कोरोंनाकाळात तुमचे स्वत:चे सुपर मल्टी स्पेशासलटी हॉक्स्पटल                     

                              घरातच बनवा. 

*  जंतुिंिर्ग होण्यापािून मास्क आपला बचाि करतो,अिे सिद्ध करणारा एकही पुरािा 
नाही.याउलट खूप अशी माहहती आहे ( मार्ील प्रकरणात आपण पाहहले आहे) जी िांर्ते की 
मास्क आपल्याला आजारी पाडतो. 

*  SARS-CoV-2 ककंिा इतर कोणत्याही विषाणू मुळे होणारे मतृ्यू टाळेबंदी(lockdown)मुळे 
थांबतात ककिा कमी होतात,याला कोणताही शास्त्रीय आधार नाही,की याचा कोणताही परुािा 
उपलब्ध नाही.परंतु, टाळेबदंी(lockdown)मुळे कोरोंना िंबंर्धत मतृ्यू िाढले39 तिेच 
टाळेबंदी(lockdown)आणण सामाक्जक अंतराची मानके (social distancing 
measures)यामुळे मतृ्यू दर िाढला आहे हे सिद्ध करणारे पुष्कळ परुािे40 उपलब्ध 
आहेत.अर्दी जार्नतक आरोगय िघंटना (WHO) ने ही ऑक्टोबर २०१९ मध्ये िांर्र्तले41 
होते,की एखाद्या विषाणू मुळे होणारा मतृ्यू दर टाळेबदंी(lockdown)मुळे कमी होऊ शकत 
नाही.            *    ििग औषधे -(anti-HIV/anti-malaria/anti-
pyretic/antibiotic) आणण औषधांसशिायचे िैद्यकीय हस्तक्षेप (ventillator 
support/plasma therapy) यांचे कोणतेही ठोि परुािे निताना मानिांिर कोविड-१९ च्या 
नािाखाली प्रयोर् करण्यात आले,त्यांच्या मुळेच हे मतृ्यू आणण इजा झाली42 हे आपल्याला 
आता िमजले. 

*       SARS-CoV-2 हा एक निीन विषाणू आहे,प्राणघातक विषाणू आहे आणण त्याचा 
िंक्रमण दर उच्च आहे,अिे सिद्ध करणारा कोणताही पुरािा उपलब्ध नाही आहे.तथावप,ित्य 
याच्या उलट आहे,हे िांर्णारे परेुिे परुािे मी ह्या पसु्तकात हदले आहेत. 
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 *            ह्या पुस्तकात हदलेले ििग पुरािे आणण उपचार पद्धती यांच्या आधारे आपण 
िुरक्षक्षतपणे अिा ननष्कषग काढू शकतो की, SARS-CoV-2 हा एक िामान्य फ्लू विषाणू आहे,जो 
मानिजातीिोबत िषागनुिषे राहत आलेला आहे, निीन अिे काहीही नाही. 

निीन जो आहे तो एक मानसिक खळे आहे – भीतीच ेहत्यार दाखिनू लोकांना ननयंत्रणाखाली 
आणणे.आमचे मांनिशास्त्रीय िल्लार्ार डॉ.हेमा दाि िांर्तात की,मानिी मनाला ननयंत्रणात 
आणण्याचा ििोत्तम मार्ग म्हणजे Walter-Barbe-Raymond Swassing Model   म्हणजे 
चुकीची माहहती भरिणे आणण ती नतन्ही ज्ञांनेंहद्रयान्द्िारे ररपीट करून घेणे. 
(ऐकण्याद्िारे,पाहण्याद्िारे,आणण स्पशागद्िारे/शारीररक हालचालीदं्िारे) एखाद्याला ते ित्य 
आणण योगय आहे हे विश्िाि ठेिण्याि भार् पाडणे. 

या कायगप्रणाली चा िापर करणे हे खूप िोपे आहे. 

Audio:(ऐकण्यातून) – कॉलर र्टयनू द्िारे िारंिार िॉननंर् मेिेज देणे. 

Visual: (पाहण्यातून)  -  २४ × ७ पाहण्यािाठी टीव्ही चॅनेल मधून कोविड-१९ चे 
बनािट/खोटे मतृ्युचे आकडे( जे मी मार्ील प्रकरणात स्पष्ट केले आहे) 

Kinesthetic: ( शारीररक हालचाली मधून) – मास्क घालणे,हदििातून अनके िेळा हात 
िांनीटाईज करणे,िोशल डडस्टजन्िंर्,इ. 

हदििांतनू ककत्यके िळेा बनािट महहतीचा पुन्हा पुन्हा केलेला भडडमार ितत करत राहहल्याि 
मानिी मेंद ूभ्रष्ट होतो.त्याच्या ताककग क विचार िरणीमध्ये आणण कॉमन िेन्ि मध्ये व्यत्यय 
येतो.पररणामी व्यजक्त मानसिक रु्लाम बनतो. 

िरील फििणुकीचा पररणाम म्हणून,जनतेची मने ह्या अिस्थे पयगन्त भ्रष्ट होतात की,ते 
हॉजस्पटल मधील एका बेड िाठी ककतीही पैिे (३ लाख ते ३० लाख रुपय)े खचग करायला तयार 
होतात,कोविड-१९ च्या उपचाराच्या आशेने,जो की अजस्तत्िातच नाही. 

मला काहीच शंका नाही की,जेव्हा कोविड-१९ पािून िंरक्षणाच्या नािाखाली,ती लबाड लि 
(vaccine) लॉचं केली जाईल,तेव्हा ती एक लि घेण्यािाठी ििगजण रांरे्त उभे राहतील.आणण 
जर त्या लिीचे नेहमी प्रमाणे आणण अपेक्षक्षत अिणारे िाईड इफेक्र्टि (मतृ्यू िह) होऊ 
लार्ले,तर त्याला एक निीन नाि हदले जाईल आणण त्याला एक निीन आजाराने िंबोधले 
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जाईल.जो आजार योर्ायोर्ाने ह्याच काळात आणण ह्याच लि घेणार् या लोकांना झालेला 
अिेल. 

    [ हे माहहती अिू द्या की,भारतामध्ये दरिषी िरािरी ५०००० vaccine induced Polio 
– िाजक्िन मुळे झालेल्या पोसलओ च्या निीन केिेि होतात,पण त्यांना निीन नाि हदले रे्ले 
आहे. AFNPP (Acute Flacid Non Polio Paralysis ) ]43 

              इथे ह्या षड्यंत्राचे भार्ीदार आहेत,फामाग कंपन्या आणण आधुननक औषधे, जे 
विषाणू प्रनतबंधािाठी विर्चत्र आणण धक्कादायक ननयम तयार करून जार्नतक आरोगय 
िंघटनेला आपला माऊथपीि बनित आहेत. उदाहरणाथग,मतृ शरीर प्लॅजस्टक बॅर् मध्ये पॅक 
करणे,आणण कोणत्याही पररजस्थतीत न खोलता तशीच नातेिाईकांना देणे,डेड बॉडी जिळ दोन 
पेक्षा अर्धक नातेिाइकानंी थांबण्याची परिानर्ी निणे आणण डेड बॉडी पािून ककमान १ मीटर 
अंतर ठेिणे.44  

           इथे तुम्हाला तुमचे शालेय पाठ्यपसु्तक पुन्हा आठिािे लारे्ल- कोणताही विषाणू 
शरीरात िाढण्यािाठी आणण पिरण्यािाठी एका biochemical उजेिर अिलंबनू अितो.त्याला 
म्हणतात adenosine triphosphate (ATP),पण जवे्हा व्यक्तीचा मतृ्यू होतो,तेव्हा त्याच्या 
शरीरातील पेशी ताबडतोब हे ATP हे बनिणे थाबंितात.त्यामुळे शरीरातील विशांनुंची िाढण्याची 
ि पिरण्याची शक्यता निते. नतथे काही विषाणू राहहलेले अिू शकतात जे मतृ्यु पूिीच्या 
काही काळात तयार झालेले अितात, पण SARS-CoV-2 च्या बाबतीत िकं्रमणाचा प्राथसमक 
मार्ग म्हणजे रुगणाच्या बोलण्यातनू,खोकण्यातून,सशकंण्यातून बाहेर पडणारे िूक्ष्म कण.मतृ 
शरीरे श्ििन करू शकत नाहीत त्यामुळे,मतृ शरीरातनू SARS-CoV-2 चे िंक्रमण होण्याची 
काहीच शक्यता नाही. 

          माझ्या िमजुतीप्रमाणे कोविड-१९ मतृ शरीर हाताळण्याचे जे विशषे ननयम बनिले 
आहेत त्यांमार्ील कारण म्हणजे,मतृ्यचुे खरे/योगय कारण लपिणे.जे जास्तीत जास्त केिेि 
मध्ये आहे- प्रायोर्र्क औषधांचा िापर, तपािणी न केलेल्या प्राणघातक उपचार पद्धती 
(plasma therapy) 

          मला आणखी एक भीती आहे की,रुगणांच ेिारि/नातिेाईक ह्यांना मतृ शरीर 
पाहण्याि/तपािणी करण्याि बदंी घातल्यामुळे आधीच नफेखोर अिणार् या red market 
ला,अियि तस्करी (organ trafficking) च्या धदं्याला प्रोत्िाहन समळेल.                
“Why the Mortality Rate Drops When Doctors Go on Strike?” 45  ह्या माझ्या 
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पुस्तकातील केिळ एक पान,(पा.नं.६५) िाचून तमु्हाला red market विषयी भयािह काळे 
ित्य िमजेल. 

           आता ही ििग त्ये लक्षात घेऊन आणण िध्या चाललेली पररजस्थनत पाहता,जेथे 
कोविड-१९ निलेल्या मतृ रूगणाला िुदधा कोविड-१९ ने मतृ ठरिले जाते.(१ल्या प्रकरणात 
िांर्र्तल्या प्रमाणे)कोणत्याही कारणािाठी हॉजस्पटल ला जाण्याचा िल्ला हदला जाऊ शकत 
नाही.उलटपक्षी ही िळे आहे स्ित: मध्ये िुधारणा करण्याची आहे,जेणेकरून तमु्ही स्ित:च 
तुमचे डॉक्टर बनाल आणण तुमचे घर तुमचे हॉजस्पटल बनेल. 

               स्ित:िर घरच्या घरी उपचार करण्यािाठी ििोत्तम उपाय म्हणजे, 
क्रांनतकारी अिा D.I.P. डायट सशकून घेणे. 

साध्या सदीपासून कॅन्सर पयवन्त. 

डडप्रेशन पासून डायबटेीज पयवन्त. 

हा D.I.P. डायट मानिी आजारांपकैी िामान्यत: ििागत जास्त होणार् या ६० आजारांिर ििागत 
िेर्िान,ििागत िुरक्षक्षत आणण दीघग काळ बरा करणारा उपचार आहे.अर्दी “अणखल भारतीय 
आयुवेहदक संस्थान”(आयुष्य मंत्रालय अंतर्गत)न,ेडॉ.एस.के.गुप्ता (विभार् प्रमुख,शल्य तंत्र 
विभार्)यांच्या मार्गदशगनाखाली D.I.P. डायट िाठी जक्लननकल रायल46 आयोजजत केली. 
(TRI/2018/016654, registered on 13/12/2018) रायल मधील विद्िान िंशोधक 
डॉ.मोननका सोधे यांनी पाठदखुीच्या केि मध्ये (जो अभ्यािाचा प्रथम उद्देश होता) फायदा 
झाल्याचा िुस्पष्ट पुरािा िादर केला.थायरोईड,ब्लड शुर्र,ब्लड प्रेशर,इ.िंदभागतही िुधारणा 
दाखिण्यात आली. 
         खर तर भारतातील रे्ल्या १२ िषांतील माझ्या जक्लननकल प्रॅक्टीि मध्ये आणण 
जव्हएतनाम (२०१४ पािून), (मलेसशया २०१७ पािून), विविध आजार अिणारे २२००० पेशंट नी 
D.I.P.डायट चा स्िीकार केला आहे.पेशंटचे फीडबकॅ आणण सशिाय माझे केि स्टडी ररपोर्टगि 47 
यांच्या आधारा िरून आजारातून मुक्तीचा कायगकाळ खालील प्रमाणे आहे. 
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VIP DIET           DIP DIET 

24 hurs to 72 hours   Diabetes (मधुमेह) 

3  days  to  1  week  High Blood Pressure(उच्चरक्तदाब), High 

Cholesterol(हाय कोलेस्रॉल), Intestinal 

disorder(आतड्याचे ववकार) 

1  month Obesity(स्थूलपणा),  Heart Diseases(हृदयाचे 
ववकार) 

                    2   months Thyroid Disease (थायरोईड चे ववकार) 

6  months Cancer(कॅन्सर), Asthma(दमा), 
Arthritis(संधधवात) 

8   months Skin Disorder(त्वचारोग), Kidney 

Dysfunction(ककडनी ववकार), Liver 

disorder(यकृताचे ववकार) 
 
 
             तुमचा वैयक्क्तक D.I.P.डायट तयार करण्यासाठी स्टेप्स   

                          स्टेप १  

दपुारी १२ िाजेपयंत,फक्त फळे खा, ३ ते ४ प्रकारची (उदा.आंबे,केळी,द्राक्षे,इ.) 

िेिन करायचे ककमान प्रमाण = तुमच्या शरीराचे िजन (ककग्रा) × १०  = .............गॅ्रम  
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उदाहरणाथग, व्यक्तीचे िजन ७० ककलोगॅ्रम अिेल तर ककमान ७०० गॅ्रम फळे (४ प्रकारची 
समळून) दपुारी १२ िाजेपयंत िेिन करािे. 

                             स्टेप २  

नेहमी तुमचे दपुारचे जेिण २ प्लेर्टि मध्ये खा. प्लेट १ आणण प्लेट २  

प्लेट १ मध्ये ४ प्रकारच्या कच्च्या स्िरुपातील   
पालेभाजयांचा िमािेश अिािा.उदा.र्ाजर,टोमॅटो, 
मुळा,काकडी,इ. 

प्लेट १ मधील ककमान प्रमाण = तुमच्या शरीराचे 
िजन × ५ = ........गॅ्रम  

उदा. ७० ककग्र िजन अिणार् या व्यक्तीने ककमान 
३५० गॅ्रम ४ प्रकारच्या समळून कच्च्या पालेभाजया 
खाव्यात. 

प्लेट २ मध्ये घरी सशजविलेले कमी तेल आणण कमी मीठ अिणारे शाकाहारी जिेण घ्यािे. 

प्रथमत: िरील मोजमापा प्रमाणे प्लेट १ खाऊन िंपिािी,त्यानंतरच प्लेट २ तुम्हाला हिी 
तेिढी खािी.दपुारचे आणण रात्रीचे जेिण ह्यांचे ननयम िमानच आहेत,तथावप, रात्रीचे जिेण 
िंध्याकाळी ७ िाजे पयगन्त िंपिाि.े 
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                                   स्टेप ३  

हे टाळावे  :  
१)पाकीटबंद खाद्य  
 
२)ररफाईंड खाद्य  

 
३)डेअरी खादी/ अॅननमल फूड  
 
४)डबा बंद पौजष्टक खाद्य(पािडर) 
 
५)चहा/कॉफी विशेषत: जेिणापूिी  
 
६) िंध्याकाळी ८ िा.नंतर अजजबात काही खाऊ 
नका. 
 
७) NSAID’S  

स्नॅककंग : 
१)सभजविलेले काजू : तुमचे िजन (ककग्रा) 
=......ग्रा.(७०ककग्रा.िजन अिेल तर ७००गॅ्रम) 
२)फळे : भरपरू  
 
३)नारळपाणी : तमु्हाला आिडेल तेिढे. 
 
४) Hunza Tea : तुम्हाला आिडेल तेिढा 

 
५)अंकुररत मोड :  तुमचे िजन (ककग्रा) 
=......ग्रा.(७०ककग्रा.िजन अिेल तर ७००गॅ्रम) 
६)नारळ/खोबरे : तुम्हाला आिडेल तेिढे 
 
७)िूयगप्रकाश : ४५ समननटे. 
 
 
  

तुमची मेडडकल कंडडशन,लक्षणे,िय यांच्या आधारे तमु्हाला िरील प्रमाणणत D.I.P. डायट 
मध्ये बदल ककंिा िुधारणा करण्याची र्रज भािू शकेल.ही िुधारणा करणे 
सशकण्यािाठी,माझ्या “Game of Life (GOL)”48 या पसु्तकाचा िंदभग घ्या.आणण मर् 
तुम्हाला िमजेल की,जरी तुम्ही कॅन्िर च्या नतिर् या स्टेज चे पेशंट अिाल,ककंिा अनत 
मधुमेह ग्रस्त ,इंिुसलन िर अिलंबून अिलेले पेशंट अिाल ; तर बरे होण्याचा ििागत 
िेर्िान,ििागत िुरक्षक्षत,आणण र्चरस्थायी हटकणारा आरामशीर मार्ग तुमच्या घरातच आहे- 
अन्न हेच और्ध :  “Food as Medicine 

संदभव 
 

  या प्रकरणाशी िंबंर्धत िंदभग आणण विडडओ पाहण्यािाठी www.biswaroop.com/nicebook 
पाहा  

 
 

http://www.biswaroop.com/nicebook
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 विभार्  - २  
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           कोववड-१९ महामारीचा अंत कसा करावा ? 

िरील प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यािाठी आपल्याला मारे् जािे लारे्ल,जया हदिशी तथाकर्थत 
कोविड-१९ मुळे पहहला मतृ्यू झाला.९ जानेिारी २०२० रोजी हे घडले,जेव्हा ६१ िषीय िदृ्ध 
रुगणाचा िुहाण येथे मतृ्यू झाला.49  

दोन महत्िाच्या मुद्द्यांचा येथे विचार केला रे्ला पाहहजे. 

१)तो पेशटं आधीपािूनच पोटाचा कॅन्िर आणण यकृताचे विकार यानंी ग्रस्त होता,यासशिाय तो 
म्हाताराही झालेला होता,(िय िषे ६१)50  

२)त्याच्या मतृ्यू नंतर बायोप्िी करण्यात आलेली नाही. 51 (बायोप्िी = रोर्ननदान करण्यािाठी 
शरीरातील ऊतींना िेद घेऊन त्यांची िूक्ष्मदशगकाच्या िाहाय्याने करायची परीक्षापद्धती) 

 िरील मुद्द्यांचा अभ्याि केल्यानंतर कोणी किे म्हणू शकेल की त्या रुगणाचा मतृ्यू SARS-
CoV-2 विषाणू ने झाला आहे ? आणण पोटाचा कॅन्िर ककंिा यकृताचे विकार यानंी झाला नाही? 

खरं तर जेव्हा जेव्हा कोविड-१९ िंशनयत मतृ रुगणाचं ेशिविच्िेदन करण्यात आले,52तेव्हा 
तेव्हा मतृ्युचे कारण कधीच विषाणू आढळलेला नाही.माझ्यािाठी SARS-CoV-2 हा आजाराचे 
खरे कारण अिण्याबाबतचा िाढत अिलेला िंशय तेव्हाच पक्का झाला जेव्हा, मी माझ्या 
N.I.C.E. पेशंर्टि च्या  दिुर् या RT –PCR टेस्ट ररपोर्टगि मध्ये वििंर्ती पाहहल्या.  

मुख्य वििंर्ती खालीलप्रमाणे : 

१. पेशंटची दिुरी कोविड -१९ RT-PCR -टेस्ट ननरे्हटव्ह आली तरीही त्यांच्यात अजूनही 
तापाची लक्षणे हदित होती.(पेशंट ची पहहली PCR-टेस्ट पॉणझहटव्ह होती) 

२. खुपशा पेशंट ची कोविड-१९ ची ििग लक्षणे िंपुष्टात आली तरीही दिुरी कोविड -१९ 
RT-PCR-टेस्ट पॉणझहटव्ह आली. (ििग पेशटं ची पहहली PCR-टेस्ट पॉणझहटव्ह होती.) 

या िादाचा शेिट करण्यािाठी, जर एखादा विसशष्ट रोर्कारक घटकच  आजारािाठी 
जबाबदार अिेल,तर र्ोल्ड स्टँडडग िमजली जाणारी Koch’s Postulate  टेस्ट करून 
पाहायला हिी. ही टेस्ट १८९० िालापािून प्रचसलत आहे आणण आजही उपयुक्त आहे. 

अर्दी SARS (2003)कोरोंना विषाणू िळेी ही टेस्ट Koch’s Postulate पूणग करण्यात 
आली होती,53 म्हणूनच त्याला Severe Acute Respiratory Syndrome चे खरे कारण 
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म्हणून प्रकासशत करण्यात आले.तथावप, SARS-CoV-2 च्या िंबंधात ही Koch’s 

Postulate टेस्ट पूणग करण्यात आलेली नाही.54  

 

55  
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माझे ननष्कर्व आणण प्रशासकीय यतं्रणे कडे माझी मागणी खालीलप्रमाणे आहे :  

१) िंशनयत कोविड-१९ मतृ रूगणाला कोविड-१९ मतृ म्हणून जाहीर करण्यापूिी त्याचे 
शिविच्िेदन करण्यात यािे. 

२) SARS-CoV-2 विषाणू िाठी Koch’s Postulate टेस्ट पूणग करण्यात यािी, फक्त 
त्यानंतरच िाथरोर्/महामारी स्पष्ट होऊ शकत.े 

३) ििग तापाचे रुगणांिाठी (कोविड-१९ िह) ३स्टेप फ्लू डायट चा उपचार करािा.घरच्या 
घरीच.कारण या तंत्राचा िापर करून आम्ही O % मतृ्यू दर समळविला आहे आणण फ्लू 
डायट िुरू करताच ७२ तािांत ८०% ररकव्हरी दर समळिला आहे. 
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