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पावसाळ्यात अनेक ठिकाणी तापाच्या साथी येतात. पैकी डेंगी’च्या साथीबरोबर घबराटीची व अनावश्यक
तपासण्या, उपचार, खचच याचीही साथ येते. खर तर वैद्यकीय ववज्ञान व काही तज्ञ डॉक्टसचचा अनभ
ु व साांगतो की
वेळेवर, नीट उपचार केले तर डेंगीचे ९९% रुग्ण बरे होऊ शकतात व बहसां
ु ख्य रुग्ण कमी खचाचत बरे होऊ
शकतात.

डेंगी हा ववशशष्ट प्रकारच्या (एडीस इजिप्ताय) डासामार्चत पसरणारा एक प्रकारचा ववषाण-ू ताप आहे. त्याचे
दोन उप-प्रकार आहेत. साधा डेंगी व ‘गांत
कांबरदखी,
डोळ्याच्या
ु ागांत
ु ीचा डेंगी’. अचानक िोरदार ताप, तीव्र अां गदखी,
ु
ु
खोबणीत, त्या भोवती तीव्र दखणे
, खू प थकवा अशी डेंगीची खास लक्षणे साध्या डेंगीमध्ये काही रुग्णाांमध्ये
ु
ठदसतात. पण अनेकदा साधा डेंगी व इतर ववषाण-ू ताप याांच्या लक्षणाांमध्ये र्रक नसतो. त्यामळे
ु हा ताप डेंगीचा
आहे असे ननदान अनेकदा होत नाही. पण त्याने बबघडत नाही; डेंगीचे बहसां
ु ख्य रुग्णही कुिलेही खास औषध न
लागता ८-१० ठदवसात बरे होतात. ताप, डोकेदखी,
अां गदख
ु
ु ी यावर पॅराशसटॅ मॉलची एक ते दीड गोळी ठदवसातून ३-४

वेळा गरिेप्रमाणे देणे व ववश्ाांती एव्हढेच सहसा परु े असते. पण सम
ु ारे १०% रुग्णाांमध्ये ‘गांत
ु ागांत
ु ीचा डेंगी’ होऊन
त्यापैकी काहीांच्या िीवाला धोका होऊ शकतो व म्हणून घबराट पसरली आहे. शशवाय काही अज्ञानी, काही अधाशी
डॉक्टसचमळे
ु तसेच काही अधीर रुग्णाांच्या दबावामळे
ु अनेकदा र्ार वायर्ट खचच होतो.
डेंगी पठहलयाांदाच झालयावर वर म्हट्ललयाप्रमाणे इतर साध्या तापापेक्षा वेगळे काही घडत नाही. डेंगी झाला
आहे हे अनेकदा कळतही नाही. मात्र त्याच व्यक्तीला डेंगी परत, दस-याां
दा झालयास ‘गांत
ु
ु ागांत
ु ीचा डेंगी’ होऊ शकतो
कारण डेंगीचे हे दस-या
तापाचे ववषाणू व डेंगीच्या पठहलया तापात शरीरात तयार झालेलया अँठटबॉडडि (प्रनतवपांडे)
ु
याांच्यातील सांयोगामळ
होतात. एक म्हणिे केशवाठहनयाांना िणू भोके पडून त्यातील
ु े दोन प्रकारचे दष्पररणाम
ु
रक्तातील प्लाझमा ‘गळू’ लागतो. त्यामळ
ु े शरीराच्या आत शोष पडून रक्तदाब कमी होणे असे एका बािूला तर
पोटात, छातीत पाणी होणे दस
ु -या बािूला अशी गांत
ु ागांत
ु काही रुग्णाांमध्ये होते. काहीांमध्ये यकृत, मत्र
ू वपांड इ. ना
अपाय होतो. ही गांत
ु ागांत
ु तीव्र झाली तर गांभीर पररजथथती होते. (डेंगी शॉक शसांड्रोम). दस
ु रे म्हणिे काही
रुग्णाांमध्ये रक्तातील प्लेटलेट्लसचा (बबांबाणू) मोिया प्रमाणावर नाश होऊन प्लेटलेट्लसचे प्रमाण कमी झालयाने
रक्तथत्राव होउ शकतो (ठहमरे जिक डेंगी). में दू, र्ुफ्र्ुस इ नािूक िागी थोडासा रक्तथत्रावही धोकेदायक िरू
शकतो. मात्र सम
ु ारे र्क्त दहा टक्के रुग्णाांमध्ये अशी गांत
ु ागांत
ु होते. हे दष्ु पररणाम/गांत
ु ागांत
ु वेळेवर ओळखणे
महत्वाचे असते.
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तपासण्या: कोणाचे, ककती महत्व?
डेंगीची काही खास लक्षणे/चचनहे यामळ
ु े डॉक्टरला डेंगीची शांका येते. सोबत एन.एस.१ ही रक्त-तपासणी
पठहलया पाच ठदवसात केली तर डेंगीचे पक्के ननदान होते. पाचव्या ठदवसानांतर दस
ु -या दोन रक्त-तपासण्यातन
ू ही
डेंगीचे नेमके ननदान होते. या तपासण्याांसािी प्रत्येकी सम
ु ारे सहाशे रु. खचच येतो. पण खर तर त्याांचा ननष्कषच
काहीही आला तरी डेंगीवर करायचे उपचार बदलत नाहीत. त्यामळे
ु तापाच्या सरसकट सवच रुग्णाांमध्ये या
तपासण्या करण्यात अथच नाही. त्यापेक्षा ‘ठहमोग्राम’ ही साधी रक्त-चाचणी िाथत उपयोगी आहे. त्यातून
ननरननराळ्या गोष्टी कळलयामळ
ु े ववषाण-ू ताप, िीवाणू ताप व मलेररया यापैकी काय आहे हे कळायला मदत होते.
शशवाय ‘ठहमोग्राम’ मध्ये आढळले की ठहमोग्लोबबनचे प्रमाण वाढले आहे , तसेच रक्तातील प्लेटलेट्लसची सांख्या दर
शमलीलीटर मागे १ लाखापेक्षा खाली गेली आहे तर ‘गांत
ु ागांत
ु ीचा डेंगी’ आहे असे म्हणता येते.
‘गांत
ु ागांत
ु ीचा डेंगी’ मध्ये सहसा तीन-चार ठदवसात ताप उतरतो. पण नांतर अनतशय थकवा येतो. काहीांमध्ये
दम लागणे, नाडीचा, श्वसनाचा वेग वाढणे, रक्तदाब कमी होणे, ग्लानीत रहाणे अशी गांत
ु ागांत
ु होऊ शकते. तसे
झालयास इजथपतळात िे वावे लागते; इतर तपासण्या कराव्या लागतात. उदा. उदरपोकळीत, छातीत पाणी होऊन
दम लागलयास सोनोग्रार्ी/क्ष-ककरण चाचणी करावी लागते.
रक्त तपासणीतून प्लेटलेट्लसवर लक्ष िे वणे हेही महत्वाचे असते. ननरोगी व्यक्तीांमध्ये प्लेटलेट्लसचे प्रमाण
दर घनशमली-शलटर मागे ते दीड ते चार लाख असते. ते घसरलयास एक-दोन ठदवसाआड तपासावे लागते. एकदम
१ लाखाच्या खाली गेले तर रोि प्लेटलेट्ल-काऊांट बघावा लागतो. सहसा सातव्या ठदवसापासून प्लेटलेट्ल-काऊांट परत
वाढू लागतो. वर ठदलेली गांभीर लक्षणे नाहीत पण प्लेटलेट्ल-काऊांट २५००० पेक्षा कमी झाला तरी इजथपतळात
दाखल व्हायला हवे. तो १०,००० च्या खाली घसरला तर सहसा नीलेतून प्लेटलेट्लस द्याव्या लागतात.
प्लेटलेट्ल-काऊांट महत्वाचा असला तरी सवच लक्ष र्क्त प्लेटलेट्ल-काऊांट वर केंठित करणे चक
ु ीचे आहे.
एकतर वर ठदलेली इतर गांभीर लक्षणे/चचनहे आहेत का, ‘डेंगी शॉक शसांड्रोम’ कडे वाटचाल नाही ना तेही बघावे
लागते. तसेच प्लेटलेट्ल-काऊांट १०,००० च्या खाली न घसरताही कातडी ककांवा अां तथत्वचा याखाली रक्तथत्राव होणे
ककांवा शरीराअां तगचत रक्तथत्राव झालयामळे
ु सांडासला काळी होणे ककांवा पोटात खू प दख
ु णे असा त्रास होऊ शकतो.
असे झालयास इजथपतळात दाखल करावे लागते.
बहुसंख्य रुगणांमध्ये १५-२० रु.ची औषधे परतात
!
ु

डेंगीच्या बहसां
गदखी
यावर
ु
ु
ु ख्य रुग्णाांमध्ये ववश्ाांती, भरपूर पाणी, िव पदाथच घेणे आणण ताप, डोकेदखी-अां

पॅराशसटॅ मॉलची एक ते दीड गोळी ठदवसातन
ू ३-४ वेळा गरिेप्रमाणे दे णे एव्हढेच सहसा परेु असते. त्यामळे
ु

बहुसांख्य रुग्णाांमध्ये १५-२० रु.ची औषधे परु तात! पॅराशसटॅमॉल सोडून दस
ु रे कोणतेही वेदनाशामक, तापहारक औषध

ां
घेऊ नये. (कॉम्बीफ्लाम
ककांवा तत्सम गोळ्याांमळ
ु े डेंगीच्या रुग्णाांमध्ये रक्तथत्राव होण्याची शक्यता वाढते.)
अँ ठटबायोठटकचा उपयोग नसतो. काहीही केले तरी डेंगीचा ताप उतरायला ३-४ ठदवस तरी लागतात, अनेकदा एक
2

आिवडा लागतो. नीलेतून पॅराशसटॅमॉल ठदलयाने अचधक गण
ु येत नाही. १०२ डडग्री र्ॅ. च्या पढ
ु े ताप चढला तर
सवच अां ग ओलया र्डक्याने पस
ु ून काढावे. त्यासािी इजथपतळात िे वायची गरि नसते . दर दोन तासाांनी लघवी
होईल इतके पाणी सतत प्यायला हवे. वर नमद
ू केलेली गांभीर लक्षणे/चचनहे आढळली तर मात्र इजथपतळात दाखल
व्हायला हवे. गांत
ु ागांत
ु ीचा डेंगी झाला तरी तेही बहसां
ू
ु ख्य रुग्ण ८-१० ठदवसात बरे होतात. डेंगीचे रक्ततपासणीतन
पक्के ननदान झाले असेल तर ताप असेपयंत रुग्णाने मच्छरदाणीत राठहले पाठहिे कारण ताप असेपयंत रुग्णाच्या
रक्तात डेंगीचे ववषाणू असतात. डासाांमार्चत इतराांना त्याची लागण होऊ शकते .
डेंगीच्या अनेक रुग्णाांना खू प अशक्तपणा येतो. पण भरपरू पाणी, िवपदाथच व ववश्ाांती यामळे
ु काही
ठदवसाांनी तो िातो. काही डॉक्टसच अशा रुग्णाांना सलाईन लावतात. काही रुग्ण, आप्तेष्ट याांचा तसा दबाव असतो.
खर तर सलाईन म्हणिे र्क्त ननिंतक
ु शमिाचे पाणी असलयाने त्याने अशक्तपणा िात नाही. पण सलाईनने
अशक्तपणा िातो या गैरसमिाचा काही डॉक्टसच गैरर्ायदा घेऊन पैसे कमावतात. तसेच अधीर झालेलया
‘विनदार’ आप्तेष्टाांचा दबाव, ववमा-कांपनयाांचा कारभार यामळे
ु ही काही डॉक्टसच गरि नसताांना सलाईन लावतात.
रक्तदाब कमी होणे अशी गांभीर लक्षणे/चचनहे आढळली तर मात्र सलाईनची गरि असते. हे सवच शाथत्र गांडु ाळून
डेंगीची शांका आली की बहताां
ु श डॉक्टसच डेंगीचे नेमके ननदान करण्यासािी ६०० रु. खचच करून दोन तपासण्या

करायला साांगतात. तसेच अनेकदा सलाईन दे ण,े रुग्णाला उगाच हॉजथपटलमध्ये, आयसीय ु मध्ये दाखल करणे
इत्यादी प्रकार करतात. साध्या डेंगीमध्ये र्ारतर चारशे-पाचशे रुपयापेक्षा िाथत खचच यायला नको. पण प्रत्यक्षात
अनेक

डॉक्टसचकडे

रुग्णाांचे

हिारो

रुपये

खचच

होतात.

हेही लक्षात घेतले पाठहिे की डेंगी या आिारामध्ये प्लेटलेट्ल-काऊांट कमी झाला तरी आि ठदवसाांनी तो परत
पूवचवत होतो. पपईच्या पानाचा रस ककांवा इतर कोणतेही औषध न घेता प्लेटलेट्ल ची सांख्या आपोआप पूवचवत
होतो. कोणतेही औषध त्यासािी न घेता लाखो लोक बरे झाले आहेत .
डेंगीच्या प्रसाराबाबतही गैरसमजच फार
डास साचलेलया पाण्यात होतात. झाडी-झडु ु पात ते वाथतव्य करतात एव्हढेच . डेंगीच्या डासाांचे वैशशष्टय
म्हणिे ते साचलेलया थवच्छः पाण्यात होतात, घराांमध्ये राहतात व ठदवसा चावतात. शाळे त, ऑकर्स इ. ठिकाणी
डास चावत असतील तर नतथे डासाांचा बांदोबथत करायला हवा. िादा काळिी म्हणन
ू ठदवसा पायमोिे घालावे.
घरातील कां ु ड्या, फ्रीिच्या खालील ट्रे , र्ुलदाणी, एअर-कांडीशनर, तसेच उघड्यावरील टायर, र्ुटके डबे, कौले,
करवांट्लया, गच्चीवर पाणी सािण्याच्या िागा, झाकण उघडे राठहलेलया पाण्याच्या टाक्या, इत्यादीत पाणी सािलयास
नतथे डेंगीचे डास होतात. हे सवच टाळायला हवे. घरातील पाण्याची वपपे आिवड्यातन
ू एकदा पालथी करून पण
ू च
ररकामी करून धुवायला हवी.
डेंगीचे डास झालयाबद्दल पाशलके ला दोषी िरवणे योग्य नाही. डेंगीचे डास घरात, घराभोवती होतात.
त्यामळे
ु

त्याांचा

बांदोबथत

नागररकाांनीच करायला

हवा. सवच

डॉक्टसचनी, आप्तेष्टाांनी

डेंगीच्या

रुग्णाांबाबत
3

नगरपाशलकेला कळवले पाठहिे. म्हणिे डेंगी झालेलयाांच्या व त्याांच्या शेिारच्याांच्या घरात, डास-नाशकाची र्वारणी
करणे, त्या पररसरातील डास होण्याच्या िागा बांद करायला लावणे , हे काम पाशलका करू शकेल. योग्य आरोग्यशशक्षण िोरदारपणे करणे हेही पाशलकेचे काम आहे. डेंगीचे डास घरात असलयामळ
ु े घराबाहेर र्ॉचगांग करणे ननरथचक
आहे.
डेंगीबाबत घबराट आहे. त्याचा काही डॉक्टसच गैरर्ायदा घेत आहेत . हे सवच थाांबण्यासािी याबाबतची
समािाची मानशसकता बदलायला हवी. डेंगीत १%च रुग्ण दगावतात हे लक्षात घेउन पत्रकाराांनीही अकारण घबराट
पसरणार नाही असे वत्
ृ ाांकन करायला हवे.
*****************
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