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शकता.
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या यानात समानता ठे व यासाठी संद भत केले ली आहे .



हे पॉवर पॉईंट ेझटे शन गरजेनुसार ादे िशक भाषे त अनुवािदत करता येवू शकते.
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तावना
आयुवद िश ण, संशोधन व आरो यसेवा यासाठी उ कृ ट दज चे क

हावे या

टीने आयुष मं ालयांतगत अिखल भारतीय आयुवद सं थान (एआयआयए)
नवी िद ी हे एक सव च आयुवद सं थान
पंत धान

ी नर

थापन केले आहे . माननीय

मोदी यां या ह ते दु स या रा ीय आयुवद िदवस १७

ऑ टोबर, २०१७ रोजी ए स या धत वर थापन केलेले पिहले अिखल भारतीय
आयुवद

सं थान

(एआयआयए) नवी िद ी येथे रा ांला सम पत कर यात आले.

आयुष मं ालयांतगत एक शीष सं था
आयुवदातील पारं पािरक

हणून

थािपत, एआयआयए

ान आिण आधुिनक िनदानाचे साधन व तं

ान

यां यात सम वय साधत आहे. एआयआयएला जुल,ै २०१७ म ये एनएबीएच
मा यता िमळालेली आहे . याव न ते सावजिनक
ा त गुणव ापुवक

ण सेवा दे णारे पिहले आयुवद

एआयआयए संपूण दे शातील कोिवड १9 या

े ातील एनएबीएच मा यता
णालय बनले आहे .
णांना वैय तक पातळीवर

आयुवद औषधी, आहार, योग आिण तणाव घालव याची तं े या ारे सवकश
आरो य सेवा दान कर यात अनुकरणीय भूिमका बजावत आहे.
दे शातील सव लोकांना आयुवद आिण को हीड १९ या साथी या आजारांब ल
जाग क कर यासाठी आयुष मं ालयाने 5 या आयुवद िदवस 2020 अनुषंगाने
"आयु संवाद" या मोिहमे चे आयोजन केले आहे िक यामधे २६/०१/२०२१ ते
३०/०४/२०२१ रोजी पयत "कोिवड-१९ करीता आयुवद" या िवषयावर या यान
मािलकेचे संपूण भारत देशात आयोजन कर यात आले आहे. या मोिहमेचे
उ ी ट हणजे समाजाला उिचत माग ने िश ण दे णे आिण यांना

वतः या

आरो या ित जबाबदारीची जािणव िनम ण क न देणे. “माझे आरो य माझी
जबाबदारी”
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11 माच 2020 रोजी जागितक आरो य संघटने ने नो हे ल कोरोना-िवषाणू
रोगाला (कोवीड १९) साथीचा रोगाचा उ े क हणून घोिषत केले आिण सव
दे शांना विरत कायवाही क न लोकांचे जीवन र णासाठी उपचार, िनदान आिण
सं मण कमी कर यासाठी विरत कायवाही कर या या आवाहनाचा पुन

चार

केला.
कोरोना हायरस (कोिवड -१९) या साथी या रोगाब ल व या साथी या रोगाम ये
आयुवदा या भूिमकेब ल बरीच यो य - अयो य मािहती उपल ध आहे .
वेगवेग या संसग शी संबंिधत बरे च िमथके वेळोवेळी
परं तु व तुिन ठ पुरा यावर आधािरत

टकोन

चिलत राहीली आहे त,
दान क न अ त वात

असले या िमथकांचे िनराकरण कर यासाठी दु रगामी लढाई करावी लागते. हे
िमथक

अितशय धोकादायक

आ मसंतु टता येऊन

असू

शकतात कारण

यामुळे अ यिधक

य ात आव यक असणा-या िचकी सेम ये कमतरता

िनम ण होऊ शकते कवा आरो यासाठी इतर धोके उ वू शकतात. सव त
मह वाचे हणजे, यासाठी नामांिकत
आरो य

कमचा यांना

कर यासाठी आिण ते

आिण

ोतांकडू न मािहती घेणे आव यक आहे .

सवसामा यांना

यो य

मािहतीसह

या समाजात सेवा दे त आहे त

सुस ज

या सव ना स म

कर यासाठी आयुष मं ालयाने “आयुसंवाद” (सावजिनक जाग कता मोहीम)
"कोिवड-19 करीता आयुवद" या मोिहमे चे आयोजन केले आहे .
"कोिवड-१९ करीता आयुवद” याब ल सामा य लोकांना जाग क कर यासाठी
या यानमाले ारे जनजागृती करणे हे या अिभयानाचे मु य उ ी ट आहे . ही
मोिहम सुमारे 5 लाख या यानमाले दारे अंदाजे एक करोड जनतेपयत
एकसमान मािहती पोहचवेल. यामुळे आयुवदाचे मह व समजून घे यासाठी व
कोिवड 19
ितबंधा मक,

या िवरोधातील लढाईसाठी फायदा होईल. कोिवड 19

या

चारा मक, उपचारा मक व पुनसचया मक अशा आयुवदा या

यव थापक भुिमकेवर िवशेष ल क ीत होईल.
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संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं. 3 पहावे

आयुवद:
िनरोगी आिण आनंदी जीवनाची

ान णाली

णास पुण बरे कर यासाठी आयुवद वै क शा ाचा एकिविश ट

टीकोन

आहे . यात उपचारां या सव बाब ना मह व िद यामुळे हे जीवन जग याचे
शा

हणून मानले जाते. आयुवद हा श द आयु व वेद या दोन श दांपासून

तयार झालेला आहे . “आयु” श द हा िनरोगी आिण आनंदी जीवनाचा अथ
दशिवतो आिण वेद हा श द िवद या धातुपासून ा त झालेला आहे याचा
अथ

ान आहे . हणूनच िनरोगी आिण आनंदी जीवनाब ल

ान दे णारी

णाली हणून आयुवदाचा ख या अथ ने अंिगकार केला पािहजे.
यासोबतच, आयुवद शा
आिण कायदे या

हे िचकी सक, पायाभूत सुिवधा, सहकारी वग

ान णालीवर जोर दे ते. िचकी सा चतु पादा या सव

बाब चा िवचार व मह व िस

कर यासाठी सव जगभर पसरलेला

कोवीड १९ हा साथीचा आजार आदश उदाहरण ठ

शकतो. आिण

णालीत उदा. िचकी सक, औषधोपचार, परावै क वग व

ान

ण इ.

येकाचे सहभागी भुिमका आहे . हणून आयुवदात िलहीलेली

ान

णाली, आपली यो यता िस द करते . या करोना या काळात शारीिरक
आरो य न हे तर मानिसक, सामािजक तसेच
आ या मक आरो य िबघडत आहे . आजारातून
िनरोगीपणाकडे आिण िनरोिगपणातून
वा याकडे जाणे हे उ ी ट आहे .
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केवळ आजार बरा करणे पुरेसे नाही कवा दु स या श दांत सांगायचे तर
वा य हणजे फ त कुठलाही आजार नसणे व िनयिमत काम कर यास
स म असणे असा होत नाही. औषधाने जखम, अपंग व आिण ल णे यावर
उपचार केले जातात जेणेक न य तीस सामा य

थतीत ठे वता येईल.

तथािप, वा थ संक पनेसाठी आरो याची िनरंतरता िटकिवणे आव यक
आहे , जेणेक न इ टतम भाविनक व मानिसक

थती अखंड आनंद दे त

रािहल. आप या उ च येयाची ा ती कर याची ही अव था आहे . वा य
िमळिवणे िह

थर

ि या नसून िनरंतर चालणारी बाब आहे . हणून

आमुला बदलासाठी आयुवद

तािवत करते.

आयु ते िदघ यु
िदघ यु ते सुखायु
सुखायु ते िहतायु
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संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं. ४ पहावे

आयुवद:
आप या समाजात आयुवदा या संक पना आिण प ती खूप खोलवर

ज या आहे त,

जसे भारताम ये वयंपाक घरातील उपाय, मसा याचे पदाथ, िविवध ऋतु, िठकाण,
धा मक िवधी व परं परा पाह यास िमळते . हा आप या परं परे चा मुळ गाभा आहे .
तथािप, या केवळ एक लोककथा कवा गृहोपचार गो टी नाहीत, तर ते िव ानावर
आधािरत आहे त आिण आप या िव ासां या स यतेबाबत अंत टी

दान करते.

उदाहरणाथ, िहवा यात येणा या मकर सं ांतीम ये तीळ आिण गूळ खा याची रीत
पािह यास ती आरो याची बळकटी वाढवते आिण आयुवद सािह याम ये या ऋतुसाठी
वणन केले या ऋतुचयशी जुळते. याच माणे, वसंत ऋतु म ये येणा या होळी या िवधी
म ये सामा य अ नी

विलत करणे हे सावजिनक वेदनाचे ित बब आहे जे या ऋतुत

कफाचा कोप कमी कर यासाठी आयुवदात सांिगतले आहे . अशाच रीती, परं परा कवा
िवधी ारे कवा वयंपाकघरातील वनौषध चा एक भाग हणून आयुवद हे भारतीय
समाजात घ

िवणले गेले आहे , जे सव चे आरो य आिण िनरोगीपणा जपते . आयुवद

हे एक अनुपालनीय िव ान आहे , जे वै ािनक मापदं डांचे समुपदे शन करते आिण
भारतीय समुदाया या िव ास णालीला अंत टी दे ते. स या या कोिवड पिर थतीत
हळदी, आले, तुळशी, िमरे , जीरे या
वाथ कवा हळदी दु धा या

वयंपाकघरातील औषधांचा उपयोग आयुष

पात के याने रोग ितकारश ती वाढू न रोगाचा ितबंध

कर यास मदत झाली आहे . अशा

कारे , परं परांगत मुळांस

पश करणे आिण

लोकांचे जीवन बदल याची गरजेचे आहे .

आयुवद
समाजात आिण सावजिनक आरो यात जलेला
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आरो याची दे खभाल
वैयि तक सवा गण
ट कोन

रोगाचे यव थापन

आयुवदाचे ये य:

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं. ५ पहावे

आयुवदाची दोन मूलभूत उ ी टे आहे त: थम, िनरोगी लोकांचे आरो य जतन करणे
आिण जीवनाची चार त वे (धम, अथ, काम व मो ) िमळिव यास मदत करणे ; दु सरे
हणजे आजार आिण रोगाचा उपचार करणे . कोिवड या आजाराने आयुवदाचे पुढील
दोन

े ातील साम य िस

कर याची संधी आपणास िदली आहे उदा. रसायन

रोग ितकार श तीवधक औषधां दारे ितबंध आिण सौ य व म यम व पातील रोगाची
िचकी सा केवळ आयुवदाने अनेक

णांम ये, आयुष मं ालया दारे सुिचत कर यात

आले या मागदशक त वे जसे गंडूष, अणु ते ल न य, आयुष वाथ, संमशमनी वटी,
यवन ाश इ. दारे करणे . या यितिर त, आहार, िन ा आिण िनरोगी जीवनशै ली या
िनयमांचे पालन करणारा एका मक

टीकोन

णा या वैय तक कृितचे वैिश

ल ात ठे वून दो ही उ ी टे सा य कर यासाठी एकि त केला गेला आहे . या माणे
शपी

येकाचे मापाचे कपडे िशवून दे वू शकतो या माणे आयुवद

माणे उपचार सूचवू शकतो आिण हे च खरे आयुवदाचे वैिश
7

आहे .

णा या कृित

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं. ५ पहावे

आयुवदाची बल थाने
आयुवद िव ानाम ये काही ठळक वैिश
सव थम, हे कालानु प मािणत शा
ंथां या

पात चांग या

िचिक सा आजही

े आहे त

यामुळे ते अि तीय बनते.

आहे . हा हजारो वष चा वारसा आहे जो

कारे सं िहत कर यात आलेला आहे आिण यातील

णांना लागू पडते . याची मुळे आजही समाजात आहे त आिण

ते आपले अनुवांिशक

ान असून, सव सामा यांना परवडणारे आहे . नमूद केलेले

बरे च उपाय वयंपाकघरात सहज उपल ध आहे त आिण सामा य माणसाला

ात

आहे त. हणून, हे उपाय, मसाले, औषधी वन पती, भा या इ यादी व पात आप या
िदनचय या व पात जीवनाचा एक भाग आहे त. ते गुणव ा, सुर ा आिण काय मतेची
हमी दे तात. या यितिर त, यासाठी वतं

असे आयुष मं ालय आहे जे आयुष

आरो य सेवांचा पय त िवकास व सार, औषधी व िचकी सा प दती यां या दज ,
सुरि तता व परीणामकारकता या बाब शी संबिं धत िनयमांचे िनयं ण करते.
आयुवदात आवळा, गुडुची, शतावरी, अ गंधा इ यादीसार या रसायन औषधी
वन पती आहे त, या सामा य लोकांना

ात आहे त आिण वयंपाकघरातील बागेत

सहजपणे उगवता येतात. ही औषधे शरीरातील पेश मधे

ितकारश ती वाढवतात,

झीज भ न काढतात. िविवध आजारां या उपचारासाठी, आप याकडे

णाची

थती, रोगांची अव था, ऋतु, काळ आिण दे श यावर आधािरत उपचारानु सार यो य
िनवड करता येते; जसे की, शमन, शोधन, िनदान पिरवजन इ.
जैविविवधतेतील

असं य

वन पती

आिण

हजारो

औषधे

भारता या

उपचारासाठी

िनवड यासाठी उपल ध आहे त. यासाठी १०,००० हू न अिधक वन पती आिण
रसशा ातील औषधीक पांची मािहती

ंथात न दिवली गेली आहे . पंचकम ही

एक वैिश टपुण उपचार प ती आहे , याम ये वमन, िवरे चन, र तमो ण, न य,
ब ती, या ारे िवषज य पदाथ ना नैस गकिर या शिररामधू न बाहे र काढू न टाकले
जाते. शिरर शु ीची ही प त वेगवेग या आजारां या पिर थतीत तसेच
ऋतुनुसार पंचकम या बाबतीत आरो या या दे खभालीसाठी लागू आहे .
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आहार, िवहार आिण आचार या मागदशक सूचनांचा समावेश क न एक सम
टकोन समािव ट केला आहे . आयुवद, योग

णालीसह एक तालमे ल बनवते

जेणेक न मानिसक आिण आ या मक उपचार िमळू शकतात.
आयुवद िव ान संपण
ू य तीचा जसे- आ मा / मन / संवद
े ना / शरीर याचा िवचार
करते. अशा कारे

येक

णा या वैय तक वैिश

बाब आयुवदात आहे . भिव यसूच क,
आिण

ितबंध क,

सहभागा मक असा िचकी सेच ा

ांनुसार उपचार कर याची
ो साहना मक, य तीसापे

पं चिवध

टकोन

आयुव दा या

त वांम ये चां ग या कारे समािव ट के ले ला आहे .

य तीसापे :
येक य ती वैिश टयपुण आहे . या य ती या वैय तक जडणघडणाचा संपण
ु
िवचार केला जातो, (अनुविं शकता, ऋतु, कृित, ई.)

ितबंधक:
आरो य िश णाचे उ े श आहे त रोगाचा धोका कमी करणे ( ाथिमक
लवकर रोग िनदानास ो साहन दे णे (ि तीय ितबंध) आिण
दज सुधारणे (तृतीय

ितबंध). “िनरोगीपणा” या िविवध

ितबंध),

णाचे आयु याचा

ि यां या क

थानी

आमलकी, अ गंधा, शतावरी इ यादीसार या रसायन औषधां या

पात

आहे .

ो साहक:
आरो याची

थती इ छत माग ने उिचत तरापयत वाढिवली आहे .

भिव यसूचक:
णाची वैय तक मािहती गोळा क न आतापयतचे आजार, ल णे, यवसाय,
हे तुसेवन,

कृित, वय असे िविवध मापदं डाचे आधारे आजार हो याची श यता

ल ात घेवून यासाठी यो य ते औषध कवा िचिक सा प ती सूचवता येऊ शकते.
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सहभागा मक:

ण

असतात. सै ांितक

वतःचे आरो य आिण काळजी याकरीता जबाबदार

ान आिण यां या िवकारां या अनुभवाव न य तिन ठ

ानाने यांना आता “त
हे िस

ण” समजले जाते. पुढे, कोिवड दर यान पु हा एकदा

झाले की रोग ितबंधक औषध, आहार आिण प ये पाळ याने 'आरो य ही

एक वैय तक जबाबदारी आहे .'
िशवाय, “लोक पु ष सा य िस ांतानु सार ” बाहे र जे काही अ त वात आहे तेच
शरीरात अ त वात आहे असे सांगून, िव ाचे
पाह याचा वैि क

ित बब

हणून

टीकोन दे खील दशिवतो. िप ड आिण

य तीकडे

ांड यांचे दर यान

सामं ज य आिण तालमे ळ अ त वात आहे .
आयुवदात सांिगत या माणे आरो याची सवसमावेशक

या या

हणजे -

शारीिरक, मानिसक आिण भाविनक संतुलन. आरो य हे िनराबाध शारीिरक,
मानिसक, आ या मक आनंद आिण पूत असुन ; अवयव / णाली, मानस आिण
आ मा यांचे संतुलन आिण संपण
ू
ाणी, कुटु ं ब, िम , काय, हवामान, आदश आिण
था यां यासह सहकारी जीवन आिण िनसग शी संतुिलत आिण सजनशील संबध
ं
आहे . हा सव गीण

टीकोन आयुवदा या मूलभूत त वांपैकी एक आहे . वा थ

याचा अथ वतःम ये थापन होणे होय. सामा यत: आपण मानिसक आरो य आिण
शारीिरक आरो याब ल बोलतो, परं तु आयुवदातील एक मूलभूत िस ांत आपण
आप यात

थािपत केले जावे यावर आिधपासुनच जोर दे ते. आयुवद या या

सहयोगी शा

- योगासह, याम ये यान साधनेचा समावेश आहे , आप याला एक

शारीिरक

ा िनरोगी आयु य जग यासाठी

तंदु

त आिण आ या मक

ा

येक वेळी शारीिरक

ा

थर राह यास मदत करते. आयुवदानु सार,

वा य हणजे संतुलन आिण िनरोगीपणा हणजे

वत: या

वभावाची आिण

शरीरा या काराची गतीशील अिभ य ती या या संपण
ू
मतेपयत जगणे.
कोिवड पिर थतीत या सव गीण

टकोनाची अंमलबजावणीमुळे समुदायाचा

सार रोख यास मदत झाली आिण रोग

ितकारश ती सुधारली, जेणेक न

बहु तेक जनमाणसांम ये हा रोग सौ य ते म यम व पाचा राहू शकला.
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आयुवद

ानाचे प तशीरपणे आठ िचकी सा शाखांम ये वग करण केले गेले

आहे, जे िविवध गरजा आिण पिर थती, िवकृित, शरीर णाली आिण उपचार
ि या यांचेकडे ल

कि त करते. मुळात या या दोन मु य शाखा - काय

िचकी सा (आ यंतर औषध) आिण श य तं

(श ि या) आहेत. हे नंतर अ टांग

आयुवद हणून ओळखले जाणारे 08 िचकी सा शाखांम ये िवभागले गेल.े आज
आयुवदात 14 िविश ट िचकी सा शाखा अ त वात आहे त. हणूनच, रोगा या
आव यकतेवर आिण आजारावर आधािरत िविश ट उपचार िदले जातात.
तथािप, ही वैिश

े असूनही, आयुवद िव

हे त,ु लग आिण औषध या ि
आहे. हणजेच,

ष
े णा मक

कंध संक पने ारे

टकोन ठे वत नाही.

टकोन एकि त केले गेले

ण िहतासाठी 08 िचकी सा शाखांचे मुळ समान राहते.

8 शाखांपक
ै ी जरा / वृ य ही एक वैिश टपुण शाखा आहे जी कायाक प /
पुन

जीवन आिण रोग ितकारश ती वधन याचे वणन करते. कोिवड 19

दर यान रोग ितकारश ती वतक उपायां या या अि तीय
संपूण मानवतेची सेवा क

शकला.
11

या

ाना दारे आयुवद

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं. 9 पहावे

आयुवदातील साथीचे रोगः
साथीचे रोग हणजे लोकसं येम ये थो

ा काळाम ये मो

ा सं येने

रोगाचा अचानक सार होय.
आयुवदात महामारीसारखी संक पना आचाय चरकांनी 'जनपदो वंस ' या
शीषकाखाली वणन केली आहे . जनपदो वंस हा श द जनपद (मोठी
लोकसं या) आिण उ वंस (िवनाश) या दोन श दांनी िमळू न बनलेला आहे
याचा अथ महामारी माणे मो

ा सं येने लोकांचे नुकसान कारक रोग

असा आहे .
समाजाम ये हवा (वायू), पाणी (जल), अिधवास (दे श) आिण ऋतू (काळ) या
सारखे सामा य घटक 'जनपदो वंसास' जबाबदार आहे त. कोिवड सार या
महामारी या आजारा या

टीकोनातून हे घटक आजही खरे ठरतात.

आयुवदानुसार कोिवड १९ हा िवकृत वायु ( बदु) आिण िवकृत अिधवास
(दे श) यां यामुळे उ प

झाला आहे . यामुळे तूप आिण वायु शु ीकर

औषधांसह वन पतीयु त धुपन (हबल यूिमगेशन) यांचे समथन केले गेले
आिण ते उपयु त अस याचे आढळले.
याच माणे

सु ुतांनी

संसगज य

रोगांकिरता

औपस गक

रोगाची

संक पना िदली आहे आिण सं मणा या िविवध प ती दे खील प ट
के या आहे त. सं मणाचे हे घटक टाळणे हे कोिवड
ितबंधा या सुधािरत यावहािरक आवृ ीिशवाय
काहीही नाही, जसे सामािजक अंतर आिण सामािजक
मेळावा टाळणे, वारंवार व छता करणे, मा क
घालणे इ.
औपस गक रोग (सु ुत संिहता)

12

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.10 पहावे

आयुवदाितल अनु त यािध :
असा

पडतो की कोिवड १९, ड यू, िझका िवषाणू, िचकनगुिनया

इ यादी न या शोधले या आजारांचा आयुवद
आयुवद

ंथात उ ेख आहे की ते

े ासाठी नवीन आहे त का? आयुवदात प टपणे नमूद केले आहे

की ि दोष, स त धातू आिण मल यां या िविवध

कार या संयोगांमुळे

असं य यािध असू शकतात. िनदानपंचक अथ त या आजाराचे िनदान
कर यासाठी मागदशक सूचना जसे हे त,ु पूव प,

प, सं ा ती व उपशय,

रोगिनदान इ. इ याद चे तपशीलवार वणन केले आहे आिण

या

आधारावर, नवीन आढळले या कोण याही रोगा या सं ा तचा शोध काढू
शकतो.
कोिवड १९ बाबत देखील याच मागदशक सूचनां दारे शोध लावले जाऊ
शकतात. कोिवड १९ हे सु वाती या ट यात वात आिण कफ दु टी आिण
नंतर या ट यात िप

दु टीमुळे झा याचे मानले जाते.

यामुळे हा

साि पाितक यािध असुन रस, र त आिण मांस हे मु य दु य आहे त परंतु
काही बाबतीत ओज य देखील होतो.
अशा

कारे, नवीन रोगां या

सं हात समावेश करणे आिण मूलभूत

संक पनां ारे या समजून घेणे ही आयुवदाला नवीन गो ट नाही.
आचाय चरक

िवकारनामाकुशलो न िज ीया कदाचन l
न िह सविवकाराणां नामतो S
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ान णाली ारे चौगुणी
आरो य यव थापनः
िचकी सा ही

यव थापनाची

ि या आहे

यात बहु त या मक सम या आिण य त चा
समावेश आहे . आयुवदात, िचकी सेचे यश
मु यतः चार घटकांवर अवलंबन
ू आहे जे
िचकी सा चतु पाद हणून ओळखले जातात.
या चतु पादाम ये िभषक, उप थाता, रोगी
आिण

य यांचा समावेश आहे . आयुवदात

आरो य

यव थापन

घटकां या

उपल धता

णाली
आिण

पुढील
उ कृ ट

गुणव व
े र अवलंबन
ू असते.
 वै

(िचिक सक)

 पिरचारक (पॅरा मेिडकल आिण सपोिटग टाफ )
 औषध (मेिडसीन) आिण
 रोगी ( जाग क
कोिवड 19 म ये

ण)

ितबंधासाठी चतु पादा या सव घटकांची जाग कता

आिण िश ण मह वाचे आहे . जसे डॉ नग, डॉ फग, हाताची
आिण कोिवड 19 चे यव थापन. याच माणे

व छता

ीन झोन, ऑरज झोन

आिण रेड झोन, आव यक औषधे इ यादी पायाभूत सुिवधांची उपल धता
आिण यवहायता मह वपूण आहे .
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कोिवड १९

या आयुवदा या मा यमातून यश वी उपचारात अ यंत

संसगज य रोगां या

यव थापनासाठी चार

तंभांची

थापना करणे

मह वाचे होते.
हे अशा कारे सांिघक काय आहे आिण कायसंघातील
तंभाची याम ये वतः ची भूिमका असते.
िस
वै

ान

णासिहत

येक

णालीची ही संक पना

कर यासाठी कोिवड 19 पु हा एक आदश आहे ; याम ये पिरचारक,
(िचिक सक) आिण

णाला देखील रोगा या काही िविश ट तं े आिण

यापासून बचाव व उपचारांसाठी

िशि त करावे लागले. याच वेळी

औषधे, उपकरणे आिण इतर आव यकतांनी सुस ज असावे लागते.
आयुवदात चार तंभांपैकी
(िचिक सक)

आिण

उ ेख केला आहे

येका या 4 गुणांचा उ ेख केला आहे . वै

पिरचारका या 4 गुणांपैकी - “अनुक पा” याचा
याचा अथ सहानुभत
ू ी आिण मानवी

पश आहे .

खासक न कोिवड 19 सार या साथी या पिर थतीत, क णापुवक
काळजी हे मॉडे ल यश वी ठरले आहे . तसेच,

णा या गुणांचा उ ेख

“ ापक” (जाणकार व मािहतगार) असे आहे .

हणूनच, कोिवड १९

सार या पिर थतीत, “माझे आरो य ही माझी वतःची जबाबदारी आहे ”
हे मह वाचे प

आहे .
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कोरोना

हायरस (सीओ ही)

हायरसचे एक मोठे कुटु ं ब आहे
यामुळे सामा य सद पासून
गंभीर रोगांपयत आजारपण
उ वते:

कोिवड १९ :
कोिवड -१९ हा एक नवीन िवषाणू आहे जो जगातील ब याच दे शांम ये

झपाटयाने पसरला आहे. कोिवड -१९ ची ल णे, िवषाणूचा सार कसा
होतो आिण आपण हे थांबिव यासाठी काय क

शकतो या िवषयी त य

जाणून घेणे हे आपले आिण आप या समाजाचे र ण कर यास मदत
करेल. नेहमी माणे, जे हा "साथीचा रोग" हा श द मथ याम ये िदसू
लागला, ते हा लोक घाब न गेले - आिण भीतीमुळे चुकीची मािहती आिण
अफवा पसर या. कोिवड -१९ ब ल जनतेत आिण सामािजक मा यमांवर
(सोशल मीिडयावर) बरीच चुकीची मािहती आहे.

हणूनच, उ ावन

कालावधी, िच हे आिण ल णे, डॉ टरांना कधी संपक करावे, सामा य
यु इ यादी पासून ल णे कशी िभ

झा याचे आढळ यास घाब

करावी आिण को हड िनि त

नये अशी ाथिमक मािहती जनतेस दान

करणे आव यक आहे. िशवाय जागितक आरो य संघटना कवा आप या
सरकारी आरो य

ािधकरणासार या िव सनीय

आली आहे का ? हे तपासणे मह वाचे आहे.
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ोतांकडू न मािहती

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.13 - 14 पहावे.

कोिवड 19 - यव थापन त वे:
कोिवड - १९ ची

यव थापन त वे आयुवदा या त वांवर आधािरत

धोरणा दारे आखली जाऊ शकतात.


ितबंध ही कदािचत पिहली आिण मह वाची पायरी होय . शरीरात िवषाणूचा
वेश

कर यास

ितबंध

कर यासाठी,

मा क,

हातांची

व छता,

िनजतुकीकरण इ यादी सामा य उपायांसह, अणु तै लाचे ितमष न यासारखे
आयुविदक रोग ितबंधक उपाय जे िवषाणू

वेशास अडथळा ठरे ल.

गरम

पा या या गुळ या आिण कोमट पाणी सेवन; कोमट पाणी घसा शांत करते
आिण संर क कवच हणून काय करते .
 दु स या चरणात, जर िवषाणूने शरीरात

वेश केला आिण आधीची ल णे

दशिव यास सु वात केली कवा एखा ाला संसग झाला कवा संपक चा
इितहास आढळला तर शरीरात याची वाढ थांबिवणे आव यक होते . यासाठी
आयुष काढा , संशमनी वटी, टॅ ब आयुष-64 म ये समािव ट केलेले कटू ित त
य उपयु त ठरतील. ही औषधे रोगाचा ितबंध व तसेच सौ य ते म यम व
म यम ते गंभीर ट यात पुढे जा यास िवषाणू

ितबंध कर यासाठी उपयु त

आहे त.


यव थापना या ितस या चरणात, जर िवषाणू शरीरात थाियक झाला असेल
आिण यास पु टी होणारी ल णे िदसू लागली असतील तर आयुवदा या
पुनसचियत / रे टोरे टी ह उपचारां ारे ऊत ना होणारे नुकसान कमी करणे
मह वाचे ठरते. यवन ाश, ा

रसयान, अग य रसायन इ. रसायन औषधे

ऊतकांना मजबूत बनिव यात आिण ितकारश ती सुधार यास मदत करतात.
पेश म ये िवषाणू या वेशास ितबंिधत करणे.

जर पेश म ये िवषाणू गे ल,े तर याचे ितकृतीकरण थांबवणे.

उत ना होणारे नुकसान कमी करणे.
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संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.15-16 पहावे.

रोग ितबंधक उपाय:
आरो य आिण कुटु ं ब क याण मं ालयाने (MoHFW) भारत सरकार यां या
मागदशक

सूचनांम ये

िदले या

ितबंधा मक

उपाययोजना

वाढिव यासाठी आयुवद आिण योग िनि तपणे िनण यक भूिमका बजावू
शकतात. कोिवड - १९ ची स याची समजूत दशिवत आहे की चांगली
रोग ितकारक श ती, रोगाचा

ितबंध आिण रोगवाढीपासून संर ण

कर यासाठी स म आहे .
आयुष मं ालयाने नॅशनल

लिनकल मॅनेजमट

के या माणे सामा य आिण शािररीक उपाय .


शारीिरक अंतर,

सन आिण हाताची व छता

पाळा, मा क घाला.


िचमूटभर हळद आिण मीठ घालून गरम

पा याने गुळ या करा. ि फळा (िहरडा , बेहडा आिण
आवळा) कवा जे ठमध ( लायसीरिहझा ला ा) या
सहा याने उकळलेले पाणी दे खील गुळ या साठी
वापरले जाऊ शकते.


नाकात औषध टाकणे / औषधी तैल लावणे

(अणु तैल कवा षड बदू तैल) कवा साधे तेल (तीळ
कवा नारळ)

कवा गायी या तूप (गोघृत) चे न य

िदवसातून एकदा

कवा दोनदा, िवशेषत: बाहे र

जा यापूव आिण घरी परत आ यावर करावे.
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ोटोकॉलम ये नमूद

 ओवा ( ेकी(मथा

पेमम ए मी) कवा पुिदना

पकॅटा) कवा नीलिगरी या तेलासह

िदवसातून एकदा वाफ यावी.
 कोमट पाणी कवा औषधी वन पती जसे
आले

( झिगबर

ऑिफिसनल)

कवा

को थबीर (कोरीएं म सॅिट हम) कवा तुळस
(ऑिसमम सॅ टम / ऑिसमम बेिसिलकम),
कवा

िजरे

इ याद सह

( युिमनम

सायिमनम)

उकळलेले पाणी िप यासाठी

वापरा.
 गो डन िम क (१५०

िमली गरम दु धात

अध चमचा हळद (कुरकुमा लॉ गा) चुण /
पावडर रा ी एकदा सेवन करावे. अपचन
झा यास टाळणे.
 िदवसातून एकदा आयुष काढा यावा.
 ताजा, गरम, संतुिलत आहार.
 6 ते 8 तासांची पुरेशी झोप.
 म यम व पाचा शािररीक यायाम.
 कोिवड - १९

या ाथिमक ितबंधक योग

िनयमावलीचे आिण कोिवड - १९ नंतरची
काळजी (कोिवड - १९

णांची काळजी)

योग िनयमावलीचे अनुसरण करावे.
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योगा यास
कोिवड - १९ दर यान मानिसक आरो यासाठी:

योग आिण आयुवद एकमेकांना पूरक आहे त. आयुवद हे योगाचे
भौितक

प आहे आिण योग हे आयुवदाचे आ या मक

सन आिण
आिण

प आहे .

दयाची काय मता सुधार यासाठी, ताणतणाव

चता कमी कर यासाठी आिण रोग

ितकारश ती

वाढिव या या उ ेशाने मानक काय णालीसह एक मानक
( ोटोकॉल) िनयमावली तयार केला गेला आहे . या मानक
िनयमावलीम ये सू म यायाम समािव ट आहे

यात सां यां या

हालचाली, बैठी आसने, पाठीवर झोपून करावयाची आिण पोटावर
झोपुन करावयाची आसने, आरामदायी आसन,
यान यांचा समावेश आहे .
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ाणायाम आिण

कोिवड-19 किरता सामा य उपाय:
कोमट पाणी िपणे:आयुवदाम ये

वरा या अव थेत उ णोदक (कोमट पाणी) िप यास

िवशेषतः सांिगतले आहे आिण ते आमपाचक हणून काय करते . तो
लंघनाचा सु ा एक भाग आहे .

उ णोदकचा उ ेख िवशेषत:

जनपदो वंसनीय अ यायात केला आहे , याव न याची कोिवड-19
सार या जानपद रोगांम ये उपयु तता प ट होते . कोमट पाणी िप याने
अंगदु खी / जखडणे दू र होते आिण िवषाणू या शरीरातील

वेशाला

अटकाव ( ितबंध) केला जातो. सव त मह वाचे हणजे कोमट पाणी अशी
साधी-सोपी गो ट कवा व तू आहे , जी सहजपणे उपल ध असून,
कोणीही अंगीका

शकतो.

मसाले:वयंपाकघर हे

ाथिमक व पाचे औषधालय मानले जाते आिण

ब याचदा काही सौ य

कवा म यम

व पा या िवकारांसाठी

थमोपचार भारतीय वयंपाकघरात सुलभतेने उपल ध असतात.
कोिवड-19 संदभ तील 163 दे शांमधील मािहतीचे िव
कर यात आले,

याम ये एकूण

ेषण

ण सं या, एकूण मृ यू सं या

आिण एकूण व थ लोकांचा अंतभ व आहे . यात असे आढळले की,
कोिवड-19

या

ित

उ वले या एकूण

दशल

लोकसं ये या

तपासणीतून

णसं येचा दै िनक दरडोई मसा या या

सेवनाशी पार पिरक संबध
ं आहे . या दे शांम ये दरडोई मसा या या
सेवनाचे

माण कमी आहे , या िठकाणी ित दशल

कोिवड-19

ण सं या तुलनेने अिधक आहे . वनौषधी आिण मसाले हे
रोग ितकार मता वधक अस याचे सुिव यात अस याने ही बाब
काही नवलाची नाही. अशा कारे चरक संिहतेम ये व णत
आहारयोगीवग आिण हिरतवग यांची

याधी म व वाढिव यात

मह वपूण भूिमका आहे .

यवन ाश:आवळा हे मु य घटक य असलेला बहु वनौषधीयु त यवन ाश क प हा वातातिपक
रसायनाचा एक मह वपूण यावहािरक भाग समजला जातो. आयुष मं ालया ारे
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िवकसीत आयुष संजीवनी ॲप ारे केले या एका सव णातून असे
आढळले आहे की, कोिवड-19 काळादर यान भारताची 80 % पे ा
अिधक लोकसं या यवन ाशचे कोण या ना कोण या
सेवन

करीत

होती.

आवळा

हा

भावी

व पात

याधी म ववधक,

रोग ितकारश त सुधारक, जीवनस व ‘सी चुर आिण शरीरातील
पेश ना बळकट करणारा हणून वयंिस

आहे . यवन ाश म ये

आव या यितिर त अशी इतर अनेक घटक ये आहे त जी सन
सं था, दय सं था आिण पचनसं थेवर कायकारी आहे त.

आयुष वाथ:याधीची

ल णे

आिण

ती ते

कडील

वाटचाल

ितबंिधत

कर यासाठी कोिवड-19 या रा ीय मागदशक त वांम ये आयुष
वाथाचा समावेश कर यात आला आहे .
हवामाना या

थती अनु सार आयुष

णांची

कृती आिण

वाथाम ये काही वनौषधी

िमसळली कवा वगळली जाऊ शकतात. सुंठ आिण का या िमरीचे
माण अ य घटक
हणजे िप

यां या एक चतुथ श असायला हवे. िवशेष

कृती चे य ती आिण अ लिप , मुळ याध, मुखपाक

इ यादी िवकाराने

त

येईल. लबू आिण गुळाने

णांसाठी आवळा कवा जे ठमध िमसळता
वाथाला चिव ट करता येते. वाथाला

दु धासोबत उकळू न चहा या

व पात बनिवता येते.

योग

िव ाना या यथायो य वापराने हा अितशय भावी अस याचे िस
झालेले आहे .

गो डन िम क ( सुवणदु ध ):आयुवदाने

ीरघृता यास अथ त दु धात - तुपाचे (श यतो गाईचे) िनयिमत

सेवनाला रसायनांम ये

े ठ सांिगतले आहे . हळदीचा ितजैिवक, ऑ सीडट

िवरोधी, याधी म व वधक आिण िवशेषतः
उपयु त

य

हणून उपयोिगता िस

सनसं थे या िवकारांवरील

झालेली आहे . मधुमेहासार या

सहिवकारी अव थांम ये याचा लाभ होतो कारण यासाठीचे ते परमऔषध
आहे . अशा कारे गो डन िम क / हळदी यु त दू ध कोिवड-19 या ितबंधन
आिण िचिक सेम ये िनदिशले आहे . 150 िमिलमीटर कोमट दु धात अध चमचा
हळद िदवसातून एक ते दोन वेळा घे यास सांगता येते.
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न य:ितळाचे / खोब याचे / मोहरीचे तेल कवा गाईचे तूप 2 ते 3 थब माणात
येक नाकपुडीत सोड याने हे िवषाणूचा ास पथात पुढे िशरकाव हो यास
ितबंध क

शकते. हा जैिवक मुखप ी / मा क हणून काम करतो आिण

पिह या फळीचा संर क हणून नाकातील
आयुवदानु सार
अणुतैलाचा
ितमश

ै मक कलेला बळकट करतो.

ितमश न य हा िदनचयत व णत उप म असून यात

योग कर यास सांिगतले आहे ; तसेच चरक संिहतेत व णत

न यां या आठ कालांपैकी कोण याही कालात

हे

न य

आव यकतेनुसार करता येत.े कमीत कमी घराबाहे र पडताना आिण घरी
वेशताना हे कर यास सांगावे, िवशेष हणजे अणुतैल न याची घटक ये
कोिवड-19

या ल णां या अिभ य तीत गंध आिण चव नाहीशी होत

अस या या पा भूमीवर आप या

ानि यांना बलवान कर यासाठी

उपयु त आहे त. हणून या ल णांकिरता न य लाभदायक ठरेल.

वाफ घेणे:वाफ घेणे हा असा सोपा उपाय आहे जो एखा ा लहानशा गावात कवा
भारतातील

येक घराघरात करता येऊ शकतो. अंग दु खी कमी

कर यात, फु फुसातील वायुकोश िव फािरत कर यात, िवषाणूंचा
वेश रोख यात आिण सायटोकाईन टॉम चे
वाफ उपयोगी िस

ितबंधन कर यात

झालेली आहे . ता या पुिद याची पाने आिण ओवा

घालून गरम पा याची वाफ िदवसातून एकदा घेता येईल. कोरडा
खोकला, घशात खवखव असताना ही वाफ िवशेषतः ायला हवी.

संशमनी वटी:गुळवेल ही चम कािरक वनौषधी आहे . ितचा उ ेख िवशेषतः
रोगािधकारात केलेला आहे . िवशेष हणजे ती रसायन

वर

यांत सव े ठ आहे .

ितचा दै िनक उपयोग याधी म व सुधारक असून ती सं ामक रोगांचा
ादु भ व रोखते . 2 गो या िदवसातून 2 वेळा को ण जला या अनु पानासह
असा ितचा सेवन िनदश आहे .
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आहार:आहार आिण जीवनशैली यव थापन हे आयुवदीय उप मातील मह वपूण अंग आहे त. चरक
संिहतेत आहारिवषयक मागदशक त वे 12 आहार वग, 'अ टौआहारिवधीिवशेषायातनानी', आहार
िवधी िवधान आिण िव

आहार अशा व पात व णली आहे त.

आहारा या सवकष वणनात काय खावे, कधी खावे, कुठे खावे, कसे खावे, िकती खावे इ याद चा
समावेश होतो. यापैकी सव त अ

माने येतो ‘काय खावे ? यािवषयीचा स ा केवळ

उज मू यांकना या कवा कब दके, िथने, वसा, जीवनस वे इ याद या

टीनेच आहार संतुिलत

असावा असे न हे तर आयुवदा या संक पनेत षडरसा मक, पांचभौितक आहार, चतु वध आहार
इ यादी

टकोनातून आहार संतुिलत असावा.

आहार सेवन काळा या

टीने िनसग चे घ

ाळ अनु सरले गेले पािहजे. हणजे आहाराचे सेवन

सूय काशात केले जावे; कारण सौरऊज ही पचनासाठी कारणीभूत असले या िप
ितिनिध व करते. आहार मा े या

टीने

दोषाचे

णांना जठरा या 50 % भाग घन आहार, 25 %भाग व

आहार सेवन कर यास सांगून उविरत 25 %भाग दोषां या संचारासाठी िरकामा सोडावा. पच यास
जड आहार हा तृ ती पे ा कमी आिण हलका आहार तृ ती इतकाच खावा. साधारणपणे आहाराची
मा ा भोजनानंतर िनयिमत शारीिरक हालचाल ना बाधा न ये याइतपत असावी.
कोिवड-19 म ये शरीरातील जिलयांश राख यासाठी वनौषधीनी यु त (िवशेषतः सुंठ, दालिचनी,
ि कटु ) कोमट

व पदाथ वारंवार यावेत. ताजा लघु सुपा य आहार यावा. आहार सेवन काल

आिण मा ा यासंबध
ं ीची अ य मागदशक त वे वरील माणेच राहतील.
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संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.27-28 पहावे

कोिवड या यव थापनातील आहारिवषयक

कोिवड या यव थापनातील जीवनशैली

 भोजनापूव भूक वाढिव यासाठी 15 ते 20

 पहाटे 5 ते 5:30 या सुमारास उठावे

मागदशक त वे
िमिनटे

अगोदर

आ याचा

िवषयक बदल

तुकडा

 तां या या भां

िचमूटभर मीठासोबत चावून खावा.

ात ठे वलेले कोमट पाणी

100 ते 640 िम. िल. मा ेत यावे

 पचायला हलके पदाथ जसे

 मलमू िवसजन

 मुगा या डाळीचे सूप कवा कढण

 चेहरा आिण मुखिववर व छ करावे

 भा यांचे सूप कवा मांसरस

 तुरट टू थपे ट

 गायी या तुपासोबत फुलके

 हळद आिण मीठ यु त कोमट पा याने

 तांदूळ व मुगा या डाळीची िखचडी
 दु धी

भोपळा,

यासार या
इ यादी.

दोडका,

भा या

व

घासावे तसेच िज हा व छ करावी

भडी

वारंवार गुळ या करा यात

सीताफळ

 कोमट पा याने चेहरा पु हा धुवावा


 िजरे, काळी िमरी, को थबीर, लसूण

 दररोज कमीत कमी िशर, कान आिण

 भूक आिण पचन सुधारताच सामा य

मा ेत सु

करावा

येक नाकपुडीत २ थब अणुतैल

घालावे / सोडावे

यांसारखी मसाले वापरावेत
आहार भुके या

कवा मंजनाने दात

तळपायांना तेल लावावे; श यतोवर

माणात आव यक

आठव

करावा

ातून एकदा सव ग अ यंग

 हलका शािररीक यायाम

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटेशन लाईड नं.29 पहावे.

दीघ यु: व थ सवय सह जीवन जग याची प त;
जीवनशैली बदला या संदभ त दीघ यु याचे सू

अवलंबावे. अहोरा ीला तीन भागात

( येकी ८ तास ) िवभागून कायजीवनाचा समतोल साधता येतो. वैय तक, कौटु ं िबक आिण

सामािजक काय साठी ८ तास वापरावे; यात यायाम, अ यंग, योगा यास, यान आिण आहार
पोषण यां यासार या िदनचय उप मांचा समावेश होतो. ऋतुचयम ये ऋतुनुसार पंचकम
आिण त प ात रसायन सेवन अंतभूत आहे . ८ तास पुरेशा आिण यो य वेळी घेत या जाणा या
िन ा आिण आरामासाठी राखावेत. आिण उविरत ८ तास यवसाय आिण काय लयीन
कामकाज, इ यादी किरता

ावेत. जीवनशैली िवषयक मागदशनाची यावहािरक

योजना करावी; कारण आरो य संप राहणे ही

येक

टीने

येकाची वतःची जबाबदारी आहे .

“माझे आरो य माझी जबाबदारी”

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.30 पहावे

वारंवार
िवचारले
जाणारे
कोिवड - १९ चे ितबंधन कवा यावर िचिक सा करणारी काही पारं पािरक औषधे कवा
उपचार प ती आहे का ?
आयुष िचिक सा प त म ये असे काही पारं पािरक औषध उपचार आहे त जे कोिवड - १९
ची काही ल णे दू र कर यात व आराम दे यात उपयु त आहे त. आयुष िचिक सा प ती
याधी यव थापनासाठी आिण िनरोगी य तीचे
सम

टीकोन पाळतात. रोगाचे

वा य अबािधत राख यासाठी एक

ितबंधन कर यासाठी आिण

यासाठी दखल

दे यासाठी या प ती प धर आहे त. आयुष प ती म ये असे िविवध उप म आहे त जे
स या कोिवड - १९ या

ितबंधनासाठी आिण िनवारणासाठी वापर या जात आहे त

आिण यांचे चांगले पिरणाम िदसून येत आहे त. हे उप म कोिवड - १९ ला िणक
िचिक सेतही लाभ द िदसून येत आहे त.
स या सु
आरो य

असले या आयुष व सी.एस.आय.आर. संयु त संशोधनात (आयुष मं ालय,
व कुटु ं ब क याण मं ालय

आिण िव ान व तं

ान मं ालयाचा

आय.सी.एम.आर या तांि क सहकाय तील संयु त उप म) कोिवड-१९ साठी आयुष
औषधां या उपयु ततेवरील चार िचिक सालय संशोधने समािव ट आहे त; ती
ितबंधा मक तसेच थािपत िचिक सेसोबत पुरक व पाची आहे त. मं ालयाने रा ीय
सं थाने, अनुसंधान पिरषदा, िव ापीठे , रा य शासने आिण अ य सहकारी
मा यमातून 112 िठकाणी 68 संशोधन

क प सु

सी.एस.आय.आर. संयु त अ ययन सु ा समािव ट आहे .)
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णालयां या

केले आहे त. ( यात आयुष व

तथािप, हे िवशेष वाने अधोरे िखत केले आहे , की िचिक सकीय यव थापन सूचीम ये
तािवत उपाय आिण उप म कोिवड-१९ िनमूलनासाठी न हे ; तर ल णिवरिहत कवा
कोिवड-१९

या सौ य

णांसाठी तसेच

ितबंधक सेवेसाठी आहे त. या उपायांचा

अवलंब क न कोणाचीही पूणतः सुरि त अस याची फसवी भावना होता कामा नये. हे ही
अधोरे िखत कर यात येते की कोिवड-१९ या ितबंधनाचे मु य सू

हे शासनाने जारी

केले या सामा य मागदशक त वां या काटे कोर पालनाचेच आहे ; यामधे यो य भौितक
अंतर राखणे, मा क पिरधान करणे, हातांची

व छता राखणे, कोण याही

थळी

अनाव यक गद टाळणे अशा बाब चा समावेश होतो यांचे कठोरतेने पालन हायला
पािहजे.
कोिवड-१९ या यव थापनासाठीची आयुवद आिण योग आधािरत रा ीय िचिक सीय
यव थापन परे षा कोणी तयार केली आहे ?
कोिवड-१९

या

यव थापनासाठी या रा ीय िचिक सीय

यव थापन

परे षेम ये

आयुविदय आिण यौिगक उप मां या समावेशाकिरता आयुष मं ालयाने एक
आंतरिव ाशाखीय सिमतीची थापना केली. सदर सिमतीचे अ य आय.सी.एम.आर. चे
माजी संचालक डॉ. ही. एम. कटोच असून यात त ांचा एक गट समािव ट आहे .
आिण िशफारस सिमतीने एका

दीघ चचअंती वीकाराह िचिक सीय आिण

ायोिगक

मािहती या आधारावर भावी फायदे आिण सुर ा दशिवणारा आपला अहवाल तयार केला
( जो https://ayush.gov.in या संकेत थळावर उपल ध आहे ) कोिवड-१९ वर
स

थतीत सु

असले या अ ययनाचा कल दशिवला आहे . हा अहवाल आरो य आिण

कुटु ं ब क याण मं ालय या ारे गिठत कोिवड-१९ वरील रा ीय कृतीदल आिण संयु त
अवे ण गटासमोर सादर कर यात आला.
सदर अहवालावर िवचार क न कोिवड-१९ यव थापना किरता थािपत रा ीय कृती
दलाने ‘कोिवड-१९ यव थापना या रा ीय

परे षेम ये एका वतं

करणा या

पात

अंतभ वाकिरता आयुवद व योग आधािरत कोिवड-१९ यव थापनासाठीची रा ीय
िचकी सा यव थापन

परे षा तयार कर यास सुचिवले.
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संबंिधत शीष थ सं थांमधील त ांकडू न सावमत घेऊन सदर िशफारस ची बारकाईने
तपासणी कर या या िवनंतीसह आयुष मं ालयाने या िशफारसी रा ीय कृती दला या
अ य ांकडे ( हणजे िव ापीठ अनुदान आयोगा या उपा यां ाकडे ) संद भत केले. या
शीष थ सं थांम ये अिखल भारतीय आयुवद सं थान, नवी िद ी; आयुवद

िश षण

आिण संशोधन सं थान, जामनगर; रा ीय आयुवद सं थान, जयपुर; क ीय आयुवद
अनुसंधान पिरषद; मोरारजी दे साई रा ीय योग सं थान आिण अ य रा ीय संशोधन
सं थांचा समावेश आहे . अखेरीस, वरील उ ेिखत सव घडामोडी आिण संबंिधत
िव ाशाखां या सव

म त ां या िवचारमंथनातून ा त एकि त मागदशनासह कोिवड-

१९ यव थापनासाठीची आयुवद व योग आधािरत रा ीय िचिक सक यव थापन
परे षा तयार कर यात आली.
िचिक सा मक अ ययन, सुर ा मक अ ययन आिण संगणकीय अ ययना या संदभ त
सदर अहवाल आिण िशफारश म ये सखोल वै ािनक तकसंगती आहे ;
आधारावर कोिवड-१९

या उपाययोजनांचे पुनः

योजन करणे

या या

तािवत आहे . हा

अहवाल https://ayush.gov.in या संकेत थळावर सावजिनक क ेत उपल ध आहे .
परं परागत िचिक सा प ती ारे वापर या जाणा या

परे षे या व तकसंगती या धत वरच

रा ीय आयुवदीय परे षा तयार कर यात आली आहे .

परे षेत आढळणा या औषधी

यां या िनवडीमागे कोणती तकसंगती आहे का ?

कािशत वै ािनक पुरावे, वै ािनक ासंिगकतायु त सािह यक संशोधन, कोिवड-१९
मधील या औषधां या पुनः योजनामागील तकसंगती आिण आयुष मं ालयाने संपूण
भारताम ये राबिवले या, िविवध पूण झाले या व स
अ ययनाचे पिरणाम व कल अशा
औषधी

थतीत चालू असले या

ासंिगक घटकां या यव थत िवचाराअंती ही

ये िनवडली आहे त.
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आयुवदानुसार रोग ितकारक श ती हणजे काय ?
आयुवदात रोग ितकारक श तीला
रोग ितकारक श ती िवषयी

याधी म व असे

व थ अव था व

हटले जाते. आयुवदात

याधी अव था असा ि

तरीय

यव थापनाचा सवकष िवचार आहे . याधी म व हणजे खालील दोन पैकी कोण याही
एका कारे रोगांिव

लढ याची शरीराची ितकारश ती.

अ) याधीबलिवरोधी व:

हणजे रोगाची श ती कवा ती ता / गंभीरता यां याशी लढा

दे याची ितकारश ती.
ब)

याधीउ पाद

ितबंधकत व:

हणजे

रोगाचा

उ व

रोख याची

शरीराची

ितकारश ती.
मह वाचे

हणजे आयुवदात िविवध पिरवतनशील घटक सांिगतलेले आहे . जे

याधी म वाला भािवत करतात. या घटकांम ये प य आहार, ि दोष आिण शारीिरक व
मानिसक आरो याचा समावेश होतो. कोिवड-१९ शी संबंधीत यापूव या मागदशक
सूचना या याधी म वावर आिण दजदार

काशनातून उपल ध िविवध मह वपूण

पुरा यांवर आधािरत आहे .
िशफारस केलेली औषधे सुरि त आहे त का ?
िनवडलेली औषधे ही भारतातील सव िधक माणात वापर या जाणा या आिण िनदश या
जाणा या औषधांपैकी आहे त. यातील

येक

यावर कोण याही गंभीर िवपरीत

पिरणामांिशवाय पुरेशा सं येत िचिक सीय अ ययने झाली आहे त. तसेच ही औषधे सुमारे
25000 शासकीय आयुवदीय आरो य क ातून व बहु सं य आयुवद िचिक सकाकडू न
यां या िनयिमत िचिक सा क ातून खूप मो

ा रो यां या य तीकिरता आिण रसायन

हणून वापरली जातात. सावजिनक क ेत उपल ध असले या वै ािनक मािहतीची
छाननी क न या औषधांची िचिक सापूव व िचिक सीय अ ययनातील सुरि तता
पडताळ यात आली. याहीपुढे जावून कोिवड-१९ वरील या आयुष औषधां या एकल
आिण सहयोगी

योगांनी यु त संशोधना मक अ ययनाचे पिरणाम पूणपणे सुरि त

आढळू न आले. आिण मो

ा सं येतील सहभागी

णांमधील सदर अ ययनाम ये

औषधांची कोणतीही िवपरीत िति या न दिवली गेली नाही.
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िनयिमतपणे आयुष वाथ घेणे हे यकृताकिरता हािनकारक आहे का ?
आयुष वाथ हा दालिचनी, लवंग, सुंठ, तुळशी यासार या वयंपाक घरातील मसाले
हणून वापरले जाणा या काही सामा य वनौषधी पासून बनवला जातो. ही बहु सं य
भारतीय घराघरातून िनयिमतपणे वापरली जातात आिण पूणतः सुरि त आहे . या
वनौषध चा िवपरीत पिरणाम अस या िवषयीची
औषधी उ णवीय मक असून

ात अ ययने कवा अहवाल नाहीत. ही

य ती या गरजेनुसार व चवी माणे मनुका

खडीसाखर िमसळू न वापरता येतात. आयुष

कवा

वाथ यातील घटक ये अितशय उ म

आिण अँिटऑ सडं ट आहे त. तुळशी सार या घटकांचे िवषाणू िवरोधी व याधी म व
वधक गुणधम संशोधना मक अ ययनाम ये थािपत झाले आहे त.

सदर

परे षेत सुिचत औषधे रोग ितकारक मता वाढिवणारी आहे का ?

आरो य सेवेतील आयुवद प ती ही िवकार

शमन आिण आरो य र णाकिरता सम

िवचार अवलंिबते . याम ये व थ अव था व याधी म व राखणे हा मह वाचा भाग आहे .
सदर

परे षेत िनवडलेली औषधे याधी म व वधक पिरणाम असलेली आहे त. हणजे

ती एका य तीची रोग ितकारक

मता नैस गक प तीने बळकट करतात. आज या

काळात िव कटलेली जीवनशैली व आहार, ताण तणाव अिधक अस याने नैस गक
याधी म व राखणे आ हाना मक आहे . यामुळे मनु य सं मण िवकारांना बळी पडतो.
आयुवदाचे याधी म व वधक उप म जे की 'रसायन' या ढोबळ संक पनेत समािव ट
आहे , मनु या या आरो याचे र ण कर यास सहा यक ठरतात. हे रोगांचे

ितबंधन

कर यास आिण रोगाची ती ता रोख यात मदत करतात. याची अिति याशील
याधी म वासोबत कवा

ितकार सं थे या िव कळीत ि येसोबत ग त करता कामा

नये.
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संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.31 पहावे

कोिवड-१९ किरता रा ीय िचिक सीय
यव थापन

परे षा:-

कोिवड-१९ सं मणावरील भावी उपाय योजना अजूनही िवकसनशील अव थेत आहे त
आिण थािपत िचिक सासेवा मानकांसह पारं पिरक उपचारांना जोड याचे

य न सु

आहे त. आरो य व कुटु ं ब क याण मं ालया या मागदशक सूचनांम ये सांिगतले या
ितबंधा मक उपायां या सोबतीला आयुवद आिण योग िनि तच ठोस भूिमका बजावू
शकतात. कोिवड-१९ िवषयी या अ यावत समजुती माणे

ितबंधासाठी आिण रोगाची

ती ता रोख यासाठी चांगली रोग ितकारक मता ही मह वाची आहे . “कोिवड-१९ या
यव थापनाकिरताची आयुवद व योग आधािरत रा ीय िचिक सा यव थापन

परे षा”

तयार करताना खालील तीन पैलूंचा िवचार के या गेला आहे .

 आयुवदशा ीय ंथातील

ान आिण

िचिक सीय यवसायातील अनुभव
 अनुभवज य पुरावे आिण जैिवक काय मता
 सु असले या िचिक सीय संशोधनातील उदयो मुख कल
अिखल भारतीय आयुवद सं थान (िद ी), पद यु र आयुवदीय

िश ण व संशोधन

सं थान (जामनगर), रा ीय आयुवद सं थान ( जयपुर), क ीय आयुवदीय अनु संधान
पिरषद, क ीय योग - िनसग पचार अनुसंधान पिरषद आिण अ य रा ीय संशोधन
सं थांमधील त
परे षा सौ य
कोिवड-१९
व पा या
कोिवड-१९

सिमत ारे सवसहमत द तावेज तयार कर यात आला आहे . ही
कार या कोिवड-१९ यव थापनासाठी आहे . म यम ते ती

ण मािहती घेऊन िचिक सेचे अ य िवक प वीका
णांना संद भत कर यात येईल. ही
या

व पाचे

शकतात. सव ती

परे षा आिण याची पिरिश टे सौ य

यव थापनाकिरता आयुवद व योगाला समािव ट कर यासाठी या

आंतरिव ाशाखीय सिमती या अ य ां ारे संमत कर यात आली आहे आिण कोिवड-१९
या आंतरिव ाशाखीय आयुष संशोधन आिण िवकास कृतीदला या स म सिमती ारे
स म सिमती ारे संमत कर यात आली आहे . या दो ही सिम या आयुष मं ालया ारे
गठीत कर यात आ या आहे त.
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सदर

परे षेची पडताळणी सु ा केलेली आहे आिण यानंतर ती सावजिनक क ेत जारी

केली गेली असून रा ीय

परे षेत समािव ट केली गेली. स

क याण मं ालयाने आयुवदाची कोिवड-19 प ात

थतीत आरो य व कुटु ं ब

परे षा सु ा रा ीय

परे षेत

समािव ट केलेली असून ती खालील माणे आहे :आयुष वाथ (150 िमली; 1 कप) दररोज, संशमनी वटी (500 िमली ाम िदवसातून दोन
वेळा) /

ितिदन एक

ॅम कवा गुडूची चूण 1 ते 3

ॅम कोमट पा यासह, 15 िदवस,

अ गंधा 500 िमिल ॅम िदवसातून दोन वेळा ( ितिदन 1 ॅम) कवा अ गंधा चूण 1 ते 3
ॅम िदवसातून दोन वेळा, 15 िदवस, आवळा - िदवसातून एक फळ कवा आवळा चूण 1
ते 3 ॅम, िदवसातून 1 वेळा.


ये ठमध

चूण

(कोरडा

खोकला

अस यास) - 1 ते 3

ॅम कोमट

पा यासह िदवसातून 2 वेळा
 कोमट दू ध अध

चमचा हळदीसह

(सकाळ / सं याकाळ)
 हळद आिण िमठा या पा यासोबत
गुळ या करणे.


यवन ाश 1 चमचा (5
सकाळी
स

आयुष

1

वेळा

ॅ म) दररोज
(वै ां या

यानु सार)

मं ालया ारे

असे

दे खील सूिचत

कर यात आले आहे की 1 चमचा यवन ाशचे
सेवन दररोज सकाळी कोमट पाणी
दु धाबरोबर

सेवन

(न दणीकृत

कवा

आयुवदीय

िचिक सका या िनदशानु सार) अितशय

श त

आहे ; कारण कोिवड प ात या कालावधीत
यवन ाश

भावी

अस याचे

यवसायात समजले जाते.
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िचिक सा

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.32 पहावे

कोिवड या वेगवेगळया ट यात सम यव थापनासाठी
एका टी पे ात अनुसरावयाची मागदशक त वे.
(Ready Reckoner at a glance for Holistic Management in different stages of COVID)
कोिवड हे थ सटर, ए.आय.आय.ए. मधील पुरावे आिण अनुभवा या आधारे , सामाियक
पॉवर पॉईंट ेझटे शनम ये एक

ेडशीट घेतले गेली आहे . आयुवद रोग ितकारक, सौ य

आिण म यम करणाम ये आपली श ती दशवू शकतो आिण ह त ेप कर याची योजना
आखू शकतो परं तु आतापयत गंभीर करणांम ये

करणांना पारं पािरक औषधा या उ च

क ांकडे पाठिवणे अ याव यक आहे परं तु कोिवड-19 नंतर या यव थापनात, गुडूची,
गो र
ु आिण आमलकी अशी रसायन औषधे उपयु त अस याचे िस

झाले आहे .

ेडशीटम ये इतर काही औषधे जसे की, आयु य 64 टॅ बलेट, वासागुडूची

वाथ,

गुडू यािद वाथ, नागरादी वाथ इ यादी यांचाही चांगला उपयोग होत अस याचे िस
झाले आहे .

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.33-34 पहावे

कोिवड 19 प ात दु परीणाम आिण यव थापन
कोिवड 19 प ात उ वणा या त ारी सौ य व पा या ते
म जा सं था, म

दय, फु फुस, मदू आिण

युलो केलेटल िस टम आिण मानिसक आरो य संबंधी या गंभीर

त ार पयत आहे त. आरो य व कुटु ं ब क याण मं ालयाने 13 स टबर 2020
अिधसूचनेम ये आयुवद यव थापने या रा ीय िनयमावलीचा समावेश केला आहे .
https://www.mohfw.gov.in/pdf/PostCOVID13092020.pdf, Annexure I

33

या

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.32 पहावे

वारंवार
िवचारले
जाणारे
रसायन हो ट िडफे स (शरीर संर ण)
बळकटीकरणातील मह व काय?
आयुवदात “रसायन” हा सवसमावेशक श द आहे , याचा संदभ वन पती समूह, क प व
उपचारांनी याधी म व वाढवून रसादी धातूंचा इ टतम तर गाठणे आहे . हा तर िविश ट
औषधी वन पती, क पे व िविश ट आचार संिहतेचे पालन क न गाठला जातो. रसायनाने
उ म बलं, चैत य, दीघ यु य, मरणश ती, बुि म ा, ता
इ टतम बल
औषधी

य व शरीर आिण इंि य यांचे

थािपत होते. उ त रसायन औषध या रासायिनक त वे व यां या िविवध

कम िवषयी

उदाहरणाथ

इ युनोमोडु लेशन,

अँिटऑ सडट

ि या,

युरोिडजनेिरटीव िडसॉडर, कायाक प आिण पौ टक पुरक घटक, याची वै ािनक
मािहती सावजिनकिर या उपल ध आहे .
िशफारस केलेली औषधे सुरि त आहे त का ?
िनवडले या औषधी वन पती भारतातील काही सामा यपणे वापर या जाणा या आिण
िनध िरत केले या औषधी आहे त. कोण याही गंभीर दु पिरणामा मक घटनांिशवाय या
येकावर बरे च

लिनकल अ यास केले गेले आहे त. आिण सुमारे 25 हजार सरकारी

आयुविदय ाथिमक आरो य क ांम ये िलिह या जात आहे , तसेच मो
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ा सं येने आयुवद

िचिक सक मो

ा सं येने िनयिमत नैदािनक प त म ये (अनेक

लिनकल बाब म ये

वापर करतात तसेच रसायन कम साठी दे खील वापरली जातात) सावजिनक डोमेन म ये
उपल ध वै ािनक मािहती दे खील यांची सुरि तता
अ यासांम ये िस

ो लीिनकल आिण

कर यासाठी दशिवली गेली िशवाय, येणारे

संशोधन अ यासापैकी या आयुष अनुसंधान औषधांचे
पूणपणे सुरि त अस याचे आढळले आिण मो

वतं

लीिनकल

ड कोिवड-19 मधील

आिण ॲड-ऑन ह त ेप

ा सं येने सहभाग वर या अ यासात

कोण याही औषधी वन पती औषधांतील दखल आढळली नाही.
आयुष िवभागात कोिवड -19 साठी काही संशोधन काय केले गेले आहे का ?
कोिवड-19 साठी संशोधन अ यास (

लिनकल, ि

लिनकल वै कशा

इ यादी)

तयार कर यासाठी आिण योजना आख यासाठी आयुष मं ालयाने एक आंतरशा ीय
आयुष अनुसंधान व िवकास टा क फोसची थापना केली. या टा क फोसने िदले या
मािहती या आधारे एक जेनेिरक

ोटोकॉल (सावजिनकिर या http://ayush.gov.in या

संकेत थळावर उपल ध आहे ) बनवला गेला, या अंतगत आयुष िव ापीठे , रा य सरकारे
आिण कोिवड
अ यास सु
वै ािनक

णालय, मं ालयांतगत संशोधन पिरषद आिण रा ीय सं था यांनी अनेक
केले. उपरो त व णत सं थां या मा यमातून दे शभराम ये िविवध नामांिकत

सं था

ज या

िक,

वै ािनक

आिण

औ ोिगक

संशोधन

पिरषद

(सी.एस.आय.आर.), इंिडयन कौ सल ऑफ मेिडकल िरसच, प लक हे थ फाउं डे शन
ऑफ इंिडया, िव ान व तं
ि

िवभाग यां या सहकाय ने व स ामसलत क न

लिनकल, ऑ झरवेशन, इन-िसिलको / संगणकीय अ यास सु
लिनकल, इन - िसिलको / संगणकीय आिण ि

मं ालयाने सु

लिनकल,
केले. यात

लीिनकल अ यासाचा अंतभाव आहे .

केले या एकूण अ यासाची सं या स या 68 आहे ती 112 िठकाणी

पसरलेली आहे आिण रा ीय सं था संशोधन पिरषद, िव ापीठे , रा य सरकारे आिण
इतर सहयोगी

णालय यासार या मुख सं थाकडू न अनुसंधान अ यास क न घे यात

येत आहे . यातील अनेक अ यास पूण झाले असून संकिलत मािहतीचे िव
तसेच इतर अ यास पूण वा या शेवट या ट यात आहे त.
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ेषण होत आहे .

मं ालयाने संशोधन काय ची गुणव ा कशी िनि त केली आहे ?
ह त ेपाची वै ािनक मजबुती सुिनि त कर यासाठी मं ालयाने आंतरिव ाशा ीय
आयुष संशोधन व िवकास टा क फोसची थापना केली आहे .
( https://icssr.org/sites/default/ƒiles/Notiƒication%20on%20task%20force002.pdf )

या टा क फोस म ये, 2 एि ल 2020 रोजी

ोफेसर भूषण पटवधन, उपा य ,

िव ापीठ अनु दान आयोग, यां या अ य तेखाली आयुवदातील ित ठत सं था आिण
आयसीएमआर, एआयआयएमएस, आयुवदाचे अमृता

कूल, ए.आय.आय.ए.,

ए. ही.पी. िरसच फाउं डे शन, सी.एस.आय.आर. यामधील पारं पािरक औषधी
तं

ानाचे शा

आिण त ांचा समावेश आहे . तसेच आयुष संशोधन पिरषदे चा

समावेश आहे . सिमतीने भारतभरातील सव भागधारकांकडू न संशोधन

ताव व

मािहती मागिवली, यानंतर स ामसलत व आदानांची कसून तपासणी केली गेली.
यानंतर सिमतीने संशोधन अ यासासाठी काही ह त ेप

तािवत केले आिण आयुष

ह त ेपा ारे कोिवड-19 वर संशोधन अ यास कर यासाठी

यापक संशोधन

िनयमावली तयार केली. या अनु मे आयुष मं ालयाने आरो य व कुटु ं ब क याण
मं ालय आिण िव ान व तं

ान मं ालया या संयु त पुढाकाराने कोिवड-19 साठी

आयुष औषधावर चार िचकी सकीय अ यास केले आिण रोग ितबंधक औषध हणून
वापरले. यांना आयुष सी.एस.आर. सहयोगी अ यास हटले जाऊ लागले, आिण
यासाठी आयसीएमआरने तांि क सहा य उपल ध केले. आयुवद टा क फोस ने
यात संधीवात त , िचकी सक आिण संशोधक, डॉ अर वद चोपडा, सटर फॉर
ृ मॅटीक िडसीजेस (सी.आय.डी.) पुणे यां या मह वपूण योगदानाने आयुष टा क
फोसने मजबुत िचकी सा अ यास

णाली बनवली व असे अनेक अ यास स या

गतीपथावर आहे त.
क प दे खरे ख युिनट दारे मं ालयाने रा ीय सं था आिण संशोधन पिरषद इतर
सहयोगी

णालये, इतर सं था यांनी केले या सव अ यासांवर दे खरे ख ठे वली.
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ए.आय.आय.एम.एस. सार या नामांिकत सं थे तील सद यांसिहत क ीय नीितशा
सिमती

थापन कर यात आली व सव संशोधना मक अ यास करताना क ीय

सिमती या समोर मांड याअगोदर अ यासाची सुरि तता आिण मजबुतीकरण क नच
हा सव अ यास क ीय नीितशा
हा अ यास सु

सिमतीसमोर मांड यात आला.

कर यापूव क ीय नीितशा

सिमतीने सुचिवले या सूचना व सव

मािहती यांचे अवलोकन केले गेले. सव मािहतीची व परी ाथ ची सुरि तता तसेच
अ यासाचे यो य रीतीने िनयमन कर यासाठी माहीती सुर ा व दे खरे ख बोड ( डे टा
से टी ॲ ड मॉिनटर ग बोड) ची थापना कर यात आली, की
डॉ. नंदनी कुमार, पूव उपसंचालक, जनरल एस आर
उपा य , फोरम फॉर एिथ स िर

या या अ य

ा

ेड (आय.सी.एम.आर) आिण

ू किमटीस इन इंिडया.

िनयमावलीम ये गुडूची ची िशफारस कर याचा काय आधार आहे ?
गुडूची आयुवदात सव िधक वापरली जाणारी औषधी वन पती आहे . गुडूची ही
िवषाणूज य तापाम ये,

ोभकारक सुजेवर, िविवध

कार या तापाम ये तसेच रोग

ितकारश ती वाढवणारी आहे , असा अ यास कर यात आला आहे . 3 संगणकीय
टडीज म ये असे आढळू न आले आहे की, गुडूचीची बंधनकारक काय मता, SARSCO2 या िवषाणूं या टारगेट ला जोड याकरता व या या ितकृती साठी इतर औषधे
उदा. Favipiravir, Lapinavir, Rotanavir and Remdesvir यां यापे ा जा त आहे .
आयुष मं ालया या अिधप याखाली झाले या वेगवेग या
िस

कार या अ यासातून हे

झाले आहे की, गुडूची हे साधारणत: एक लाख 33 हजार लोकांम ये रोग

ितबंधक औषध हणून उपयोगी झा याचे िनदशनास आले, तसेच गुडूचीचा खूप
चांगला पिरणाम कोिवड-19

ितबंधक असा आहे आिण कोिवड-19 यव थापनात

गुडूची हे ल णरिहत कोिवड-19
उपयोगी अस याचे िस

णांम ये तसेच कोणतेही दु पिरणाम न करता

झाले आहे . इंटरिडिस लीनरी किमटी फॉर इंिट ेशन ऑफ

आयुवदा ॲ ड योगा इंटरवशनस या सिमतीने गुडुचीचा सवकष अंतभ व नॅशनल
लिनकल मॅनेजमट ोटोकॉल - कोिवड-19 म ये केला, की जो आयुष मं ालया या
संकेत थळावर सावजिनकिर या उपल ध आहे .
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िनयमावलीम ये अ गंधा ची िशफारस कर याचा आधार काय आहे ?
शतकानु शतके आयुवद शा ांम ये भरपूर माणात वापरली जाणारी अ गंधा िह एक
औषधी वन पती आहे . अ गंधा म ये रोग ितकार- सुधारक, ताण िवरोधी आिण
िवषाणु िवरोधी गुणधम असून, संगणकीय अ यासाम ये ितची ACE2-RBD इंटरफेस
करीता बाइंड ग ॲफीिनटी / बंधनकारक ओढ आहे , िक जी िवषाणूचे पेशीम ये
जा याची

मता थांबवते . अ गंधे या मुळां या अक चा सकारा मक पिरणाम िदसला

आहे , िदघ ेिरत ताण तणाव व चता यांम ये उपयोगी ठरते जेणेक न याचा रोग
ितबंधक हणून उ म औषधी हणून योग केला जातो. याम ये दे खील फु फुसीय
संर णा मक काय होते हणूनच कोिवड-19 प ात िचकी सेम ये अ गंधेचा समावेश
केला आहे . नावाजले या िनयतकािलकेम ये अ गंधेचा कामुकता, सुरि तता तसेच
संर णा मक काय चा बराच अ यास झालेला आहे .

रोग ितबंधा मक उपाय हणून आयुष अंतगत
यापक अ यास केले गेले आहे त का ?
आयुष मं ालयाकडू न

ितबंधा मक उपाय व कोिवड-19 यव थापनातील याची

भूिमका समजून घे यासाठी भारतामधील िरसच कौ सल नॅशनल इ

ट

ूट

यां यामाफत वेगवेगळे गट अ यास हाती घे यात आले. आयुष इंटरवशन या अंतगत
भारतभर िरसच कौ सल आिण नॅशनल इ

ट

ूट यां या उपशाखा यां यामाफत

ितबंधा मक उपाय हणून 20000 लोकांम ये याचा अ यास कर यात आला आहे .
ए.आय.आय.ए. नवी िद ी, या सं थे ने चांगला पिरणामा मक अ यास 80000 िद ी
पोलीस कमचा यांवर सुमारे दोन मिहने, मे मिह यापासून सु
सु

केला, आिण अदयाप

आहे . अ यासाम ये आ ा मक पिरणाम कोिवड-19 रोग रोख याकरता िदसून

आले आहे . तसेच शीत वरासारखी ल णे पिरणामकारकरी या कमी कर याकरता व
चांग या दज चे जीवन जग यासाठी मदत होते.
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संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.36 पहावे

रसायन : रोग ितकार श ती वाढिव याचा माग :
सहज उपल ध रसायन औषधांचा स ा िदला जाऊ शकतो, जसे की गुडूची,
अ गंधा, हिर ा, आमलकी,

ा ा, शतावरी िह औषधे कोिवड-19 आिण पो ट

कोिवड-19 यव थापना दर यान रोग ितबंधा मक यं णा तसेच आरो याची काळजी
घेतात.

संदभ पॉवर पॉईंट ेझटे शन लाईड नं.37 पहावे

सी.एच.सी वॉड स वसेस, ए.आय.आय.ए.: “िव टँ ड फॉर
केअर िवथ कंपॅशन”
ए.आय.आय.ए. नवी िद ी ने म यम ते सौ य व पा या सेवेकिरता उ कृ ट सुिवधा

सी.एच.सी वॉड स वस, ए.आय.आय.ए. नवी िद ी म ये पुरिवले आहे , की याम ये
एका मक आयुवद यव थापना या

टकोनातून योगा, यान व आहार यांचा

समावेश केला जातो. हे क पारं पािरक

ान आिण समकालीन तं

िम ण आहे , सव

ान यांचे पिरपूण

णश येला ऑ सजन, आ याियक िचकी सा सुिवधासाठी,

अपघात वै कीय अिधकारी असून

णवािहका

दय- फु फुसाचे पुनपरीवतन

सुिवधा सहज उपल ध आहे . आरो य सेवकांना

दय- फु फुसाचे पुनपरीवतन,

Donning doffing आिण इतर
संर णा मक उपाय संदभ त

कोिवड 19

संदभ त या

िश ण िदले आहे . सव

वय

काळजीचे

णांकडू न तसेच आरो य

सेवकांकडू न पण योग यान अ यास क न घेतला जातो. सव याध या िनराकरणाथ
हे क या दे शांम ये रोल मॉडे ल क
कंपॅशन” .

शकेल. या क ाचे ीद वा य आहे “केअर िवथ
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अिखल भारतीय आयुवद सं थान
NABH Accredited Tertiary Care Hospital and
Post Graduate Teaching and Training Institute in Ayurveda

अिखल भारतीय आयुवद सं थान, िह सं था आयुष मं ालय अंतगत
आयुवद िश ण, संशोधन,
श त क
तं

णसेवा हे उि ट सा य कर याकिरता

आहे . ही सं था आयुवदाचे

ाचीन

ान व आधुिनक

ान यांचे अनोखे िम ण आहे , की जे जगभरातील

णांना

आयुवदाचे श ती दशिवणारे व आरो य पयटनासाठीचे उ कृ ट सं था
आहे .

Core of AYU - SAMVAD
अिखल भारतीय आयुवद सं थान या सं थेला कोिवड - 19 या साथी या
आजारांम ये

िश कांना

िश ण दे याकिरता, मागदशन कर याकरीता व

आयुवदाची या आजारांमधील भूिमका समज याकरीता ािधकृत केले आहे . हे
िश कांचे ऑनलाईन

िश ण अिखल भारतीय आयुवद सं थान या

सं थेमाफत िद. 18.1.2021 ते 21.1.2021 रोजी सव रा यातील संचालक,
आयुवद महािव ालयातील
आयोिजत केले होते. हे
तसेच आयुवदा या

ाचाय, वै कीय अिधकारी व इतरांकरीता

िश ण सािह य आयुष मं ालया या संकेत थळावर

मुख सं था उदा. अिखल भारतीय आयुवद सं थान,

सी.सी.आर.ए.एस., आर.ए. ही. आिण ए.एम.पी., रा य आयुष संचालक यांचे
संकेत थळांवर
भारताम ये

संदभ साठी
ादे िशक

संक पनेअत
ं गत

उपल ध

भाषांम ये

वेगवेगळी

असून,

अिधकािधक

“कोिवड-19

या याने

करीता

दे याकिरता

ाचारासाठी
आयुवद”

या

शासकीय कमचारी,

अशासकीय कमचारी, शाळा, महािव ालय, ामसभा, औ ोिगक कंपनी, िविवध
गृहिनम ण सं था, मिहला बचत गट, एन.जी.ओ., ये ठ नागिरक संघ, आशा
वकस आिण आरो य सेवक यांचे मागदशनाकरीता उपल ध आहे .
आयुवदाचे कोिवड-19 या लढाई िव

मह व समजू न घे यासाठी, ही मोहीम

अितशय जा त फायदे शीर आहे . याम ये, आयुवदाचे ठळक भाग जसे, रोग
ितकारश ती वाढवणे, कोिवड-19 याधीपुव, कोिवड-19 दर यान व कोिवड19 प ात उपाययोजना, योग व प याची मह वाची भूिमका, इतर मागदशक
त वे यांचा समावेश आहे .
ो साहन, िचकी सा व पुन

तसेच, कोिवड-19 म ये आयुवदा दारे

ितबंध,

थापन यावर िवशेष भर िदला आहे . िह मोिहम,

भारतभरातील एक कोटी जनतेपयत, सुमारे पाच ल
माहीती खा ीपुवक दे यास मदत करे ल.

या यानां माफत समान

भारत सरकार
आयुष मं ालय

आयु संवाद
COVID 19 करीता आयुवद
आ हाला आशा आहे की, आयु संवाद (जनजागृती मोहीम) ही कोिवड-19
साथी या रोगासाठी आयुविदक नावाची यापक जनजागृती मोहीम िह
आरो य सेवक व सामा य लोकांसाठी यो य, अचूक मािहती
िमळिव यासाठी तसेच ही मािहती इतर जनसमुदायांपयत
पसरिव यासाठी उपयोग ठरेल.

अिखल भारतीय आयुवद सं थान
आयुष मं ालय, भारत सरकार, नवी िद ी यांचे
अंतगत वाय

सं थान

