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पाठीचा कणा हा माणसाच्या शरििाचा महत्त्वाचा भाग आहे . कणा जितका मिबत
ू तततकाच लवचचक असावा
लागतो. तिच मनुष्याच्या हालचाली सहिपणे होतात. तनिोगी िीवनासाठी कण्याचे आणण मणकयाांचे आिोग्य
आवश्यक आहे .
काही कािणाने कण्याला बाक ककां वा वाकडेपणा येऊ शकतो. तो कधी पढ
ु े ति कधी मागे वाकतो. याला अनक्र
ु मे
कायफोसीस आणण लोर्दोसीस म्हणतात. कधी कधी कणा एका बािूला वाकतो आणण त्याचा आकाि “C” अथवा
“S” या अक्षिासािखा होतो. याला “स्कोलीओससस” म्हणतात.
वेगवेगळ्या कािणाांनी

स्कोलीओससस होतो. कधी िन्मताच मणके एका बािल
ू ा झक
ु लेले असतात. कधी

म्हातािपणामळ
ु े ही कण्याला बाक येतो. ससिे ब्रल पाल्सी सािख्या व्याचधमुळेही स्कोलीओससस होऊ शकतो.
मात्र काही मल
ु ाांना वाढीच्या वयात, १०-१६ वर्ाांमध्ये, कण्याला बाक येतो. असे का होते याची किणे अिन
ू ही
स्पष्ट झालेली नाहीत म्हणन
ू या प्रकािाला “idiopathic” स्कोलीओससस म्हटले िाते.
idiopathic स्कोलीओससस हा शाळकिी मुलाांच्यात, ववशेर्तः मुलीांच्यात प्रमुखाने दर्दसतो. पिर्दे शात, युिोप,
अमेरिकेमध्ये शालेय वैद्यकीय तपासणीत स्कोलीओससस साठी ववशेर् चाचणी होते. त्यामळ
ु े यावि लगेच उपचाि
चालू केले िातात. मात्र भाितात अशी चाचणी होत नसल्याने ककत्येक मल
ु ामल
ु ीांना ह्या आिािाची लक्षणे दर्दसत
असली तिीही कळून येत नाही. स्कोलीओसससच्या प्रथम लक्षणात एक खाांर्दा र्दस
ु ऱ्यापेक्षा वि िाहतो, पाठीस एका
बािूला उां चावटा ति र्दस
ु -या बािूला खड्डा लागतो. खाांर्दा, मान, पाठ र्दख
ु ू लागते. र्दर्द
ु ै वाने पालक आणण सशक्षकही
त्याकडे र्दल
ल कितात. “सिळ बस”, “खाांर्दा पाडू नकोस” असे सल्ले समळतात आणण बिे चर्दा दटांगलदह केली िाते.
ु क्ष
यामुळे दह लक्षणे लपवायचा प्रयत्न होतो. शेवटी फािच वाढल्यावि, पोक आल्यावि मात्र डॉकटिाांना र्दाखवले िाते.
तोपयांत खप
ू उशीि झाल्याने कायमचे व्यांग तनमालण होते. शस्त्रकक्रयेने हे व्यांग कमी किता आले तिी पण
ू ल बिे
होत नाही. सशवाय कायमची पाठर्दख
ु ीची व्याधी मागे लागते. त्याचे शािीरिक आणण मानससक र्दष्ु परिणाम पढ
ु े
दर्दसू लागतात.
स्कोसलओससस वि प्रभावी उपचाि पद्धती आि िगभिात उपलब्ध आहे . पण भाितात याचा प्रसाि झालेला नाही.
पुण्यातील proactive जकलतनकने भाितात प्रथमच स्कोसलओसससच्या रुग्णान्साठी शस्त्रकक्रयेववना उपचाि सुरु
केले आहे त. “Solving Scoliosis” या नावाने हा उपक्रम िाबववला िात आहे . िागततक कीतीच्या डॉ कथ्रीन
श्रोथ याांच्या पद्धतीवि दह आधारित आहे . यापद्धतीत शस्त्रकक्रयेसशवाय केवळ खास व्यायाम आणण ब्रेस वापरून

कण्याचा बाक सिळ केला िातो. त्याबिोबि रुग्ण आणण कुटुांबासाठी मादहती, समुपर्दे शन केले िाते. हा आिाि
लहान मल
ु ाच्यात िास्ती आढळत असल्याने पालकाांसाठी शास्त्रीय मादहती, पस्
ु तके व इति सादहत्य, कफल्म्स हे
उपलब्ध केलेले आहे .
२४ िून २०१७ हा आांतििाष्रीय स्कोसलओससस दर्दवस िगभि साििा केला गेला. अमेरिका, इांग्लांड मध्ये या
तनसमत्ताने कायलशाळा तसेच िाणीव िागत
ृ ी कायलक्रम आयोजित केले गेले.
भाितात प्रथमच “Solving Scoliosis तफे पुण्यात २४ िून साििा किण्यात आला. यातनसमत्ताने खुली चचाल
आयोजित केली होती यात नागरिकाांनी स्कोसलओससस ची मादहती करून घेतली. सभत्तीचचत्रे, चचत्रपट, स्लाईड शो
याचा वापि करून दह मादहती लोकाांपयांत पोचवली. त्याबिोबि उपचािासाठी वापिली िाणािी आधतु नक साधने,
खास ब्रेस(िाकीट) दह सवालना पाहण्यासठी खुली ठे वली होती. पालक, सशक्षक तसेच डॉकटसल व physiotherapist
याांनी कायलक्रमात सहभाग घेतला. “Solving Scoliosis चे सांचालक डॉ. श्रीधि चचपळूणकि, डॉ.अपणाल वाटवे,
अांिली ककबे व तनतीन ककबे याांनी

चचेद्वािे शांकाांचे तनिसन केले. स्कोसलओससस कडे र्दल
ल न किता ककां वा न
ु क्ष

लपवता त्यावि योग्य उपचाि केले पादहिेत हा सांर्देश लोकाांपयांत पोचववण्याचा हे तू यातून साध्य झाला.
पुण्यातील नामवांत अस्थीिोगतज्ञ डॉ. सांचत
े ी याांनी कायलक्रमाला आविन
ूल उपजस्थत िाहून या उपक्रमाचे कौतुक
केले. याद्वािे समािान स्कोसलओसससबद्र्दल िाणीव िागत
ृ ी होऊन

रुग्णाांना योग्य उपचाि सहिपणे समळावेत

अशी सदर्दच्छा त्याांनी व्यकत केली.
स्कोसलओससस चे तनर्दान िेवढे लवकि होईल तेवढे उपचाि लवकि चालु होऊन तनिोगी आयुष्य शकय होते.
म्हणूनच यापुढील वर्ालत, Solving Scoliosis द्वािे वेगवेगळे उपक्रम आयोजित केलेले आहे त. यामध्ये
शाळाांमध्ये पालक आणण सशक्षक याांसाठी मादहतीपि कायलक्रम, वेगवेगळ्या आिोग्यववर्यक काम किणाऱ्या सांस्था
तसेच नागरिक मांच यातून स्कोसलओससस ची मादहती दर्दली िाईल. तसेच स्कोसलओससस रुग्ण व पालकाांसाठी
कायलशाळा, support groups चालवले िातील.
आपल्याला या उपक्रमात सहभागी व्हायचे असेल ककां वा आिािाची सववस्ति मादहती हवी असेल ति
www.solvingscoliosis.com या सांकेतस्थळाला भेट द्यावी. याख्रीि विील पत्त्यावि सांपकल साधावा.

