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मधुमेि मक्त
ु ी संशोधन कायवक्रमासाठी ननधी संकलन: एक आवािन
डॉ दददित याांचा दिनासायास िजन घटिणे हे मोहीम सध्या मधमु ेह मक्त
ु ीच्या टप्पप्पयािर येऊन पोचली आहे. महाराष्ट्र ि
देशात अनेक शहरात सामादजक माध्यमाांिर हा कायय क्रम स्िीकारून मधमु ेह आजार बरा करण्याच्या प्रयत्नात शेकडो लोक सामील
झाले आहेत. मधमु ेह हा जनु ाट, दधु य र ि कायमचा आजार आहे, भारतात ग्रामीण ि शहरी दमळून समु ारे ९% प्रौढ व्यक्ती या
आजाराने ग्रस्त आहेत. या दीदित-प्रस्ततु आहार-व्यायाम-जीिनशैली बदलाने अनेक जणाांचे मधमु ेह-सूचक दनदेशाांक (उदा:
रक्तातील HbA1C ि उपाशीपोटी इन्सदु लन प्रमाण ) सधु ारले आहेत ि अनेकाांची औषधे बांद झाली आहेत अशी अनेक आत्मकथने
आहेत. नादशक ि नागपूर येथे मधमु ेह मक्त
ु ी कें द्रे (DRC) सरुु झाली आहेत. तथादप डॉ दददित-प्रस्ततु - कायय क्रम मधमु ेह मक्त
ु ीचे
खरेच काम करू शके ल काय, यात शास्त्रीय तथ्य दकती हा प्रश्न चाांगल्या, दनष्ट्पि ि कठोर सांशोधनाने तपासणे आिश्यक आहे,
त्यानांतरच त्याचा यथोदचत समािेश आरोग्य व्यिस्थेत होऊ शकतो.
हे काम भारतात प्रथमच भारत वैद्यक संस्थेने हाती घेतले आहे. भारत िैद्यक सांस्था गेली २५ िषे सामादजक
आरोग्यिेत्रात काम करीत असून, सांस्थेच्या आरोग्यदिद्या ि भारत-स्िास्थ्य या मराठी-दहांदी सांकेत-स्थळािर रोज हजारो भेटी होत
असतात, आदण आजिर समु ारे पाऊण कोटी लोकाांनी या िेबसाईट ला भेटी ददल्या आहेत. (arogyavidya.net आदण
bharatswasthya.org ).
भारत िैद्यक सांस्थेमार्यत नादशक येथे याचा पथदशय क टप्पपा सरुु झाला आहे. हे सांशोधन समु ारे नादशक ि नागपूरसह ५
शहरात करण्याची तयारी चालू आहे. यासाठी डॉ शाम अष्टेकर, (MD, सामादजक िैद्यकशास्त्र) याांचेसह अनेक प्रदथतयश डॉक्टसय ि
सांख्याशास्त्रज्ञ एकत्र आले आहेत. या प्रकल्पाची ि सांशोधकाांची मादहती सांस्थेच्या िेब-साईटिर ददली आहे. याबद्दल दीदित
कायय क्रम अमलात आणणाऱ्या समु ारे ५०० मधमु ेहग्रस्त व्यक्तींची इतर १००० मधमु ेही ि मधमु ेह-पूिय व्यक्तीशी िषय भर शास्त्रीय
तल
ु ना करून यशापयश आदद दनष्ट्कषय प्रदसद्ध के ले जातील. या सांशोधनाचा मसदु ा आम्ही सांशोधन-नीतीदिषयक मान्यतेसाठी
नादशक येथील भारत-सरकार-मान्य सदमती समोर सादर करीत आहोत.
मधमु ेह मक्त
ु ी कायय क्रमासाठी आिश्यक ती रक्ततपासणी रुग्ण स्ित: ि लागल्यास ADORE हा न्यास करणार असून
के िळ सदनयांत्रण आदण मादहती-व्यिस्थापन ि दिश्लेषण आदद सांशोधन खचय भारत वैद्यक संस्थेमार्वत के ला जाईल, आदण
यासाठी दनधी जमिण्यासाठी हे आिाहन करीत आहोत. यासाठी सांशोधक कोणतेही मानधन घेणार नसून के िळ सांशोधन
कायय क्रमासाठी लागणारा खचय यातून के ला जाईल, याचा दीड िषाय चा एकूण खचय १० लाख रुपये असेल, खचय -तपशील तळटीपेत
ददला आहे. आपण स्ित: यासाठी दनधी देऊन या महत्िाच्या सांशोधन कायय क्रमासाठी साहाय्य करािे असे आिाहन करीत आहोत.
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