िजहािधकारी कायालयात जागतीक दय िदनािनिमत आरोय तपासणी

िद. २९: आजकाल दयरोग होणे अथवा दयिवकाराचा झटका येऊन अचानक मृयू होणे, ही बाब एखादया िविश' वयानतं र
होऊ शकते असे रािहले नाही. िवशी-ितशीत,या त-णाचं ाही दयिवकारा.या झट/यामळ
ु े िनधन झा,याची उदाहरणे ऐकायला
िमळतात. या रोगाब5ल जनजागृती 6हावी, यासाठी इिं डयन मेडीकल असोिसएशन यवतमाळ.या वतीने जागतीक :दय िदनाचे
औिचय साधनू िज,हािधकारी काया<लयातील गाड<न हॉलम>ये िद. २९ स?ट@बर रोजी शासिकय अिधकारी व कम<चारी यांची
ईसीजी BCDिनगं व ईसीजी तपासणी :दयरोग तFGांकडून करHयात आली.
दयरोगािवषयी जनजागृती करणे, दयरोग होऊ नये अथवा झा,यास काय उपाययोजना करावी याची मािहती जनतेपढु े
मांडणे महवाचे ठरते. इतर कुणापेKाही 6यसन करणाLयांना दयरोग होHयाची भीती सवा<िधक असते. यासाठी तंबाख,ू धNु पान
आिण मOपान अशा 6यसनांपासनू दरू राहणे कधीही चांगले. याचबरोबर गरजेपेKा जाBत खाणे, साखर-मीठ व चरबीयP
ु
पदाथाQचे अितसेवन करणे तसेच कोणयाही गो'ीचा ताण घेणे Sागो'ी ताबडतोब बंद करायला हवे. दयरोग होHयासाठी िनिTत
वय नाही, तो कोणयाही वयात होऊ शकतो. यासाठी वयाची तीस वषU पणू < होताच Oाची तपासणी, रPदाब, कोलेBटेरॉल आिण
मधमु ेहाची तपासणी दरवषV करायला हवी.
दयरोग टाळHयासाठी दररोज िकमान अधा< तास 6यायाम करावा. यामळ
ु े वजन िनयंिWत राहHयास मदत होते आिण
रPािभसरण XिCयाही सरु ळीत चालते. जाBतीत जाBत पायी चालHयाचा अथवा सायकल चालिवHयाचा Xयन करावा. आहारात
नेहमी िहर6या पालेभाFयांचा समावेश असावा तसेच िनयिमत फलहार Zयावा. संगीत, बागकाम, वाचन आिण योगसाधने[ारे
अथवा आप,याला असणाLया एखादया छंदात मन गंतु वनू तणावापासनू दरू राहावे.
यवतमाळ िज,हयात 20 ते 22 ट/के _`ण या आजाराने aBत आहे. याची वेळेवर काळजी घेत,यास अधाQगवाय,ू
िकडणी, र/तदाब (बीपी) वा इतर आजारापासनू दरू रहाता येत.े यामळ
ु े सहामिहdयातून एकदा तपासणी करने आवeयक आहे. या
आरो`य तपासणी िशिबरासाठी िवदभ< िफजीशयन असोिसएशनचे िवदभा<>यK डॉ. टी. सी. राठोड, इिं डयन मेडीकल असोिसएशन
िज,हा>यK डॉ. हष<वध<न बोरा, सिचव डॉ. Bविfनल मानकर, डॉ. संदीप धवने, डॉ. आिशष उजवणे, डॉ. सितश िचरडे, डॉ.
जनबधं ,ू डॉ. भरत राठोड यांनी पढु कार घेतला. िज,हािधकारी काया<लयातील कम<चा-यांनी आप,या आरो`याची तपासणी यावेळी
क_न घेतली.
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