નીરોગી લોકો પણ કરે છે આવી આવી ૨૭ ભ ૂલો
ુ ોધ નાણાવટી
ડૉ. સબ
તમારી આ ટેવોથી તમે બીમારીને પકડી લો કે રસ્તે ચાલતાાં અકસ્માતનો ભોગ બનો એવી શક્યતા છે .
તમને આવી કોઈ ટેવ છે ?

સ્માટટ લોકો…વર્ટન અણઘડો જેવ ું ુ
તમે આરોગ્યપ્રદ ખોરાક ખાઓ છો. વ્યાયામ પણ કરો છો. અવારનવાર કમરનો ઘેરાવો માપતા રહો છો.
અંગ્રેજી દવાઓ નથી લેતા; કહો છો કે આ દવાઓ આરોગ્યને નુકસાન કરે છે . તમે માત્ર આયુવેદ કે
હોમ્યોપૅથથક દવાઓ લો છો અને માનો છો કે એ દવાઓની સાઇડ-ઇફેક્ટ નથી. આનો અથથ એ કે તમે
નીરોગી છો. ખરુાં ને?
ધીરજ રાખીને આગળ વાાંચો – ઘણા લોકો આજે બહુ નીરોગી હોવા છતાાં એમની કેટલીયે સાવ સામાન્ય
જણાતી ટેવોથી બીમાર પડશે અથવા રસ્તામાાં અકસ્માતનો ભોગ બનશે.

૧) માત્ર ‘પ્રાકૃતર્ક’ જ ખરીદો છો
અમુક આહારોની બાબતમાાં માત્ર પ્રાકૃથતક ખાદ્યપદાથથ ખરીદવાનુ ાં બરાબર છે . દાખલા તરીકે ફળો. (પણ
એમને ચમકતાાં, તાજાં, આકર્થક દે ખાડવા માટે અખાદ્યપદાથો વપરાય છે )! ઈંડાાં પણ ‘પ્રાકૃથતક’ ન ખાવાાં
જોઈએ. એ જ રીતે બહુ શકથ રાવાળા કે ચરબીવાળા પ્રાકૃથતક પદાથો પણ શરીરને નુકસાન જ કરે છે . વળી
‘ HERBAL’ કે ‘NATURAL’ લેબલ લાગેલાાં હોય તે તો માત્ર માલ વેચવાનો પ્રપાંચ હોય છે . એમાાં ‘હબથલ’ કે
‘નૅચરલ’ જેવુ ાં કાંઈ હોતુ ાં નથી.

૨) એકલશ ૂરા છો
રોજ દોડો છો, પણ એકલા. તમે એને સારુાં માનો છો. વખતોવખત થમત્રોના ખબરઅંતર પણ પ ૂછતા રહો છો.
સોશ્યલ નેટવકથ સ્વાસ્્ય માટે સારાાં છે , એવુ ાં ઘણા અભ્યાસોમાાં પણ કહે છે .
થમત્રોને થનયથમત રીતે મળવાનો કાયથક્રમ બનાવી લો. કાંઈ પણ હોય – બુક ક્લબ કે કોઈ સાંગીતની મહેફફલ.
જરૂરી નથી કે વ્યાયામ ક્લબ જ હોય. ઉંમર વધે તેમ હળવુમળવુ
ાં
,ાં બેઠકો રાખવી, એ બધુ ાં આરોગ્ય માટે બહુ
ઉપયોગી છે .

ૂ છો
૩) ઊંઘમાું કું જસ
તમે એમ માનો છો કે સવારે પાાંચ વાગ્યે ઊઠીને જજમમાાં પહોંચી જવુ ાં જોઈએ? ન્ય ૂ યૉકથ ના મોન્ટેફફયોર
મૅડીકલ સેંટરના ગૅરી રૉગ કહે છે કે જજમમાાં જવા માટે ઊંઘ બગાડવા જેવુ ાં નથી. સાત કલાકની ઊંઘ જોઈએ

જ. ઊંઘ પ ૂરી ન થાય તો હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબબટીસ, ફડપ્રેશન જેવી બીમારીઓ થાય છે અને શરીરનુ ાં
રોગ પ્રથતકાર તાંત્ર (ઈમ્ય ૂન થસસ્ટમ) નબળાં પડે છે .

૪) ર્મે તવટાતમનો બહુ ખાઓ છો
થવટાથમનો કે સપ્લીમેન્ટોની વાત કરો તો એનો વધારે પડતો ઉપયોગ ફાયદો નથી કરતો, એટલુાં જ નહીં,
નુકસાન પણ કરે છે . અમેફરકામાાં ૨૦૧૧માાં ૪૦,૦૦૦ સ્ત્રીઓ સામે મ ૃત્યુન ુ ાં જોખમ વધારે હતુ.ાં જો કે, એનુ ાં
કારણ શુ,ાં તે સાંશોધકો ચોક્કસપણે કહી ન શક્યા. પરાં ત ુ એમની પ ૂછપરછ કરતાાં જણવા મળયુ ાં કે સ્ત્રીઓ
આયનથ લેતી હતી. ફરી યાદ રાખીએ કે ‘હબથલ’ કે ‘આયુવેફદક’ લખેલ ુાં હોય તેવી વસ્તુઓ પણ થનદોર્ નથી
હોતી.

૫) નાહકના ટેસ્ટ કરાવર્ા રહો છો
જેમ બહુ થવટાથમનો કે સપ્લીમેન્ટોથી લાભ ન થાય તેમ વારે ઘડીએ મેડીકલ ટેસ્ટ કરાવવાથી પણ કાંઈ
ફાયદો નથી થતો. ખાસ કરીને, સીધા જ ઘરાકોને અનુલક્ષીને જે જહેરાતોમાાં ટેસ્ટ કરાવવાનુ ાં આમાંત્રણ
અપાતુ ાં હોય છે તેમાાં નુકસાન પણ થાય છે . કાફડિયાક-કૅલ્શશયમ સ્કોફરિંગ ટેસ્ટમાાં CT સ્કૅન કરે છે . એનાથી
હૃદયની ધોરી નસોમાાં કૅલ્શશયમ કેટલુાં છે તેની ખબર પડે છે . જેમને જરૂરી હોય તેમના માટે તો આ ટેસ્ટ
બરાબર છે પણ એમાાં ૨૫થી ૫૦ એક્સ-રે જેટલાાં થવફકરણ મળે છે . આવા ટેસ્ટ કરાવ્યા કરવાનુ ાં જોખમી છે .
અમેફરકામાાં તો થનષ્ણાત ડૉક્ટરોએ એક ગ્રુપ બનાવ્યુ ાં છે ેઃ Choosing Wisely. એમનુ ાં કહેવ ુ ાં છે કે ૪૫ ટેસ્ટ
એવા છે કે જે બબનજરૂરી છે . એમણે જરૂરી અને બબનજરૂરી ટેસ્ટોની યાદી પણ આપી છે . તમને ડૉક્ટર અમુક
બબનજરૂરી ટેસ્ટ કરાવવાનુ ાં કહે તો બીજ ડૉક્ટરને મળો. સાદો થનયમ એ છે કે તમને કોઈ જીવલેણ બીમારી
હોય તો ટેસ્ટ કરાવો. દાખલા તરીકે, ડૉક્ટર બાયોપ્સીની સલાહ આપે તો કરાવી લો. એની સલાહ ખોટી
લાગતી હોય તો પણ કરાવો. કદાચ ડૉક્ટર ખોટો પડે, પણ કાંઈ નીકળી પડે તો? એટલે ભ ૂલ કરો તો એવી
રીતે કે થાપ ન ખાવી પડે!

૬) ડૉક્ટર પાસે ઍન્ટીબાયોટટક્સ માગો છો
ઘણા લોકો પોતે જ કહેતા હોય છે ેઃ “ડૉક્ટર સાહેબ, મને ઍન્ટીબાયોફટક્સ (કે ઍન્ટીવાયરલ) આપી દો.” ખરુાં
જોતાાં, એમનાાં લક્ષણો એવાાં હોય છે કે જે આપમેળે થોડા વખતમાાં જ ઓસરી જય. પણ એમને માાંદા
પડવાની બીક લાગતી હોય છે એટલે પાણી પહેલાાં પાળ બાાંધવાની કોથશશ કરે છે . અમુક ડૉક્ટરો દરદીની
ઇચ્છાને માન પણ આપી દે તા હોય છે ! પરાં ત ુ આ દવાઓ જોખમી છે . એક તો, શરીર એનો થવરોધ કરે છે
અને શરીરમાાં સારાાં બૅક્ટેફરયા હોય છે તેનો પણ નાશ થાય છે . ડૉક્ટરને જ નક્કી કરવા દો કે
ઍન્ટીબાયોફટક્સ જરૂરી છે કે નહીં.

૭) ર્મે ‘જમૅફોબ’ છો

ઘણા લોકો એવા હોય છે કે બહાર જય ત્યારે હૅંડ સૅથનટાઇઝર પણ ભેગ ુાં લઈ જય. હા, તમારે સાબુ અને
પાણીથી હાથ તો ધોવા જ જોઈએ, કારણ કે તે થવના તમે બીમાર પડી શકો છો. પણ સાંશોધનો પરથી એવુ ાં
તારણ નીકળયુ ાં છે કે બહુ જ થનર્જતુ
િં ક સ્સ્થથત પણ સારી નહીં. (એને hygiene hypothesis કહે છે ). જીવાણુના
સાંસગથથી તમારી ઇમ્ય ૂન થસસ્ટમને એનો મુકાબલો કરવાની તાલીમ મળે છે એટલે તમે એલજીથી બચી
જઓ છો. નીરોગી રહેવામાાં સારાાં બૅક્ટેફરયાની ભ ૂથમકાને અવગણી ન શકાય. ખાસ કરીને, પાચન તાંત્ર,
ત્વચા અને યોથનમાાં આવાાં બૅક્ટેફરયા હોય છે . એટલે, ‘જીવાણુનો ડર’ અને ‘નીરોબગતા’ બે એક વસ્તુ નથી.
તો બહેનો, ઘરમાાં પોતુ ાં કરવા માટે ફદવસમાાં ચાર વાર ફફનાઇલ વાપરવાનો થવચાર પણ જરાય સારો ન
ગણાય. એનાથી તમારા પથતદે વ અને બાળકો અકળાશે એટલુાં જ નહીં, એ બીમાર પડે તેમાાં તમારાાં
ફફનાઇલનાાં પોતાાં પણ જવાબદાર હશે!

૮) વૈકલ્પપક ઉપચારોનો કાું ર્ો બહુ ઘણો, કાું ર્ો બહુ ઓછો ઉપયોગ કરો છો
હુ ાં વૈકલ્શપક દવાઓનો થવરોધી નથી. હબથલ કે આયુવેફદક દવાઓને પણ ઉપચાર પદ્ધથતઓમાાં સ્થાન છે જI
પણ તમને હાટથ ઍટેક પછી બાઇપાસ જેવી સર્જરીની જરૂર હોય ત્યારે થત્રફલા ચ ૂણથથી કામ ન ચાલે. વૈકલ્શપક
ઉપચારની પણ ઘણી મયાથદાઓ છે એટલે આંખો મીંચીને એની પાછળ માંડી ન પડવુ;ાં કોઈ જણતલ વૈદ્યની
સલાહ લઈને આગળ વધવુ.ાં
હવે ઍક્ય ૂપાંક્ચર જેવા ઇલાજને ‘ઊંટવૈદુાં” કહીને ધુત્કારી કાઢીએ તો કદાચ બહુ જ અસરકારક ઇલાજથી
વાંબચત થઈ જઈએ. એ જ રીતે કીમોથેરપીની જરૂર હોય ત્યારે જડીબુટ્ટીઓના ભરોસે રહેવામાાં કદાચ તમે
ઉત્તમ ઉપાયથી વાંબચત રહી જશો.
કોઈ પણ થેરપી થવશે અનુરાગ કે પ ૂવથગ્રહ ન રાખો. સમજીથવચારીને ઉપાય કરો.

૯) ઉપાય કરવાન ું ુ ટાળર્ા રહો છો
તમે માનો છો કે તમને તો નખમાાંય રોગ નથી. પણ છાતીમાાં દુખાવો ઊપડયો તે તો માત્ર બળતરા જ હોય
ને? અથવા તો કાંઈ નબળાઈ. સ્રોક હોવાનુ ાં તો કારણ જ નથી! બરાબર?
ખોટ્ટાં. મોટા ભાગે લોકો ગાંભીર લક્ષણોને અવગણે છે , ખરે ખર તો એમને હૃદય કે મગજને નુકસાન થતુ ાં
રોકવા માટે તાત્કાબલક ડૉક્ટરની મદદની જરૂર છે .
ડૉક્ટરો કહે છે કે “સમય એક પેશી છે .” એનો અથથ એ કે સમય વેડફશો તો તમારી કોઈ પેશીને – શરીરના
કોઈ અંગને – નુકસાન થશે.

૧૦) ર્મે માત્ર વજન ઘટાડવા માટે વ્યાયામ કરો છો
આરોગ્ય માટે અને વજન જળવી રાખવા માટે થનયથમત વ્યાયામ બહુ જરૂરી છે . પરાં ત ુ એક બાજુ વ્યાયામ
કરો છો અને બીજી બાજુ કેલરી પણ ઠાાંસતા જઓ છો! આમ વજન ન ઘટે. થશકાગો યુથનવથસિટીના પ્રાઇમરી

કેર ફફબઝથશયન ડૉ. શાાંતનુ નાંદી કહે છે કે ચહેરો રાતો થઈ જય ત્યાાં સુધી માણસો કસરત કરતા હોય છે ,
પણ વજન ઘટતુ ાં નથી. લોકો હતાશ થઈ જય છે . સમજી શકતા કે વજન કેમ ઘટ્ુાં નહીં. કલાકમાાં ૮
ફકલોમીટર ચાલો તો ૩૦૦ કૅલરી બળી જય. પણ વધારે વ્યાયામથી ભ ૂખ લાગે અને વધારે ખવાય. મન
થાય કે આટલી કસરત કરી છે તો પોતાને જ કાંઈ ઇનામ આપીએ એટલે “સો ગ્રામ ગાાંફઠયા કે એક
આઇસક્રીમ તો બનતા હૈ, ભાઈ! સમજતા નથી?” એક કપ આઇસક્રીમમાાંથી ૩૦૦ કૅલરી પાછી મળી જય!
વાહ રે કસરત!!

૧૧) મીઠુું બહુ લો છો
તમે કૅલરી પર ચોકીપહેરો ગોઠવ્યો છે . તેલથી તરબતર ભોજન લેતા નથી. પણ મીઠુાં? ઘણુખ
ાં રુાં તો
આરોગ્યપ્રદ થવકશપો શોધવામાાં આપણે મીઠાનો થવચાર નથી કરતા હોતા. મીઠુાં વધારે લેવાથી હાઇ બ્લડ
પ્રેશર થાય છે . આપણે રોજ ૨,૩૦૦ થમલીગ્રામથી વધારે મીઠુાં ન લેવ ુ ાં જોઈએ. ૫૧ વર્થથી વધારે ઉંમર
થાય તે પછી મીઠુાં ઘટાડીને ૧,૫૦૦ થમલીગ્રામ કરી નાખવુ ાં જોઈએ. હા, ગરમી વધી જય ત્યારે થોડુાં મીઠુાં
વધારી નાખવુ ાં જોઈએ.

૧૨) કૅલરી-ફ્રી સોડા ઢીંચ્યે જાઓ છો
કૃથત્રમ રીતે મીઠાાં બનાવેલાાં પીણાાંમાાં કદાચ કૅલરી તો નહીં હોય પણ એનો અથથ એ નહીં કે તમારા આરોગ્ય
માટે પણ એ સારાાં છે .
૨૦૧૧માાં અમેફરકન ડાયાબબટીસ એસોથસએશનની વાથર્િક બેઠકમાાં એક-બે અભ્યાસપત્ર જરી કરાયા એમાાં
જણાવ્યા પ્રમાણે તો એનાાં પફરણામ ઉલટાાં જ આવે છે . મોટી ઉંમરના જે લોકો જે પુષ્કળ ડાએટ સોડા પીતા
હતા એમની કમરનો ઘેરાવો એક દાયકામાાં પાાંચગણો વધ્યો. એક ઉંદરને ડાએટ સોડા પર રાખ્યો - તો
એના લોહીમાાં સાકરનુ ાં પ્રમાણ વધી ગયુ.ાં

૧૩) પાણી બહુ પીઓ છો
શરીરમાાં જળશોર્ (Dehydration) પડે એ ખરાબ છે . તો શુ ાં વધારે પાણી પીવુ ાં જોઈએ? અમુક હદ સુધી એ
સાચુ ાં છે , પણ તમે પહેલી જ વાર મૅરેથોન દોડતા હો કે કોઈ ભારે પફરશ્રમવાળાં કામ કરતા હો તો વધારે
પાણી પીવાથી પાણીની દારુ જેવી અસર થાય છે . એને હાઇપો-નૅફરથમયા (hyponatremia) કહે છે . સીધો
સાદો થનયમ એ કે તરસ લાગે ત્યારે પાણી પીઓ. બીજી ભ્રાસ્ન્ત એ છે કે જમતી વખતે વચ્ચેથી પાણી ન
પીવુ.ાં સાચી વાત એ છે કે હોજરીમાાં જે એન્ઝાઇમ પેદા થાય છે એમને પાણી મળે તો જ એ અન્ન પર અસર
કરી શકે છે . આમ જમવાની સાથે પાણી પીવાથી પાચનમાાં મદદ મળે છે . પાણીથી એન્ઝાઇમ પાતળા થઈ
જય છે કે પાચન ફક્રયા માંદ પડી જય છે એ ધારણા ખોટી છે .

૧૪) ડૉક્ટર પાસે ખોટું ુ બોલો છો

ઘણા લોકો ડૉક્ટરને પેટછૂટી વાત નથી કરતા. થસગરે ટ પીતા હોય, તો ફદવસમાાં કેટલી? અથવા દારુ પીતા
હોય, તો કેટલો? આમાાં આપણે આંકડો નાનો કરી નાખીએ છીએ. દવા લખાવી લઈએ, પણ મનમાાં એમ
હોય કે “ભલે ને લખે, મારે ક્યાાં લેવી છે !” ખાસ કરીને ડાયાબબટીસ, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાઈ કૉલેસ્ટેરોલ જેવી
બીમારીઓમાાં જૂઠાણાાં નુકસાન કરે . ડૉક્ટરને સાચેસાચુ ાં કહો. ડૉ. નાંદી કહે છે કે તમને એક ડૉક્ટરને બધી
વાત કહેવાની ઇચ્છા ન થતી હોય તો બીજ ડૉક્ટર પાસે જઓ. પુરુર્ો મોટા ભાગે લેડી ડૉક્ટર સમક્ષ
પ્રામાબણકતાથી બોલતાાં અચકાતા હોય છે . પણ યાદ રાખો, ડૉક્ટર તો ડૉક્ટર છે – એ સ્ત્રી કે પુરુર્ નથી!
તમારે એની સાથે કશા સાંકોચ થવના વાત કરવી જોઈએ.

૧૫) ર્મે પોર્ાને ડૉક્ટર કરર્ાું વધારે જાણકાર માનો છો
ઇંટરનેટને કારણે આપણે સૌ પોતાને જ્ઞાની માનતા થઈ ગયા છીએ. સારાાં ઓનલાઇન ફૉરમો લોકોને
મદદરૂપ બની શકે છે , એ વાતનો પણ ઇનકાર નથી. પરાં ત ુ આવાાં વેબ પેજ ડૉક્ટરની જગ્યા ન લઈ શકે.

૧૬) ર્મને એમ લાગે છે કે આરોગ્યપ્રદ પૅકેજજિંગ હોય ર્ો અંદરની સામગ્રી પણ આરોગ્યપ્રદ જ
હોય.
‘પ્રાકૃથતક’ હોવાનો દાવો કરતાાં બધાાં પૅકેજજિંગ આકર્થક તો બને છે પણ એમની અંદર જે કાંઈ હોય તે – ખાદ્ય
કે કૉસ્મેફટક્સ – ખરે ખર જ આરોગ્યપ્રદ હોય એવુ ાં નથી.અંદર થમલાવટ હોઈ શકે છે . ચરબી ઓછી હોવાનુ ાં
લખ્યુ ાં હોય, પણ એમાાં ખાાંડ, કે મીઠુાં કે કેલરી વધારે હોઈ શકે છે .

૧૭) બહુ વ્યાયામ કરો છો
આમ તો આપણે શસ્ક્તની સીમા સુધી શરીર પાસેથી કામ લઈએ તે સારુાં જ છે , પણ ભારે વ્યાયામ કયાથ
પછી શરીરને આરામની પણ જરૂર હોય છે . તમને માનથસક કે શારીફરક રીતે થાક લાગે તો સમજવુ ાં કે તમે
વધારે પડતો પફરશ્રમ કરો છો. આનાાં લક્ષણોમાાં ઊંઘમાાં તકલીફ, રોગપ્રથતકાર શસ્ક્ત ઓછી થઈ જવી,
સ્નાયુ સ ૂઝી જવા કે ઈજ થવી વગેરે છે . આનાથી બચવા માટે તમારા થનયત કાયથક્રમમાાં ફેરફાર કરો તે
ઇચ્છનીય છે . ડૉ. રૉગ કહે છે કે ક્યારે ક જજમમાાં જવાને બદલે માત્ર બેઠા રહો અને આરામ કરો એ વધારે
સારુાં છે .
મેં ઘણાને શ્મશાન વૈરાગ્ય અનુભવતા જોયા છે . કોઈને હાટથ ઍટેક આવે અને મ ૃત્યુ પામે એટલે આ ભાઈ
પણ જમી પડે વ્યાયામ કરવામાાં! બીજ જ ફદવસથી જબ્બરદસ્ત કસરતો કરે …અને થોડા ફદવસમાાં થાકી
જય અને ફરી પાછા પોતાની બેઠાડુ જીવનઘરે ડમાાં પાછા પહોંચી જય. કોઈ પણ વ્યાયામ શરૂ કરતાાં પહેલાાં
ડૉક્ટરની સલાહ અવશ્ય લેવી જોઈએ. ઓબચિંતા દોડભાગમાાં કે ઊછળકૂદમાાં લાગી જશો તો ફાયદાને બદલે
નુકસાન જ થશે. યાદ રાખો, ઘણા લોકો વ્યાયામ કરતા હોય છે ત્યારે જ એમને હાટથ ઍટેક આવે છે અને
રામશરણ થઈ જય છે !

૧૮) ર્મે હજી પણ ફળો કે શાકભાજી ખાર્ા નથી
હવે તો ઘણાખરા લોકો જણે છે કે દરરોજ ફળો અને શાકભાજી સારાએવા પ્રમાણમાાં ખાવાાં જોઈએ. એનાથી
હૃદયરોગ અને ઘણી જતનાાં કૅન્સરોનો ખતરો ઓછો થાય છે . તે ઉપરાાંત ફળો અને શાકભાજીનો વધારે
ઉપયોગ વજનને કાબુમાાં રાખવા માટે પણ જરૂરી છે . લોકો કહેતા હોય છે કે ફળો મોંઘાાં હોય છે . સાચુ ાં છે ,
પણ તમારે નક્કી કરવાનુ ાં છે કે તમે ફળવાળાને પૈસા આપશો કે કાફડિયોલૉજજસ્ટને!

૧૯) ઝીણી ઝીણી વાર્ોમાું બહુ પુંચાર્ કરો છો
તમારી તાંદુરસ્તી એવે વસ્તુ નથી કે તમે એના માટે મહેનત કરો. એ તમારી જીવનશૈલી હોવી જોઈએ. ડૉ.
રૉગ કહે છે કે નીરોગી રહેવ,ુ ાં એ જીવનશૈલીને બદલે પ્રયત્નસાધ્ય ધ્યેય હશે તો તમે એને સુવાાંગ રીતે નહીં
જોઈ શકો. સ્વાસ્થ રહેવા માગતા લોકો’ખરાબ’ ખોરાક ન લેવાની કાળજી રાખે છે , પોતાનો બાયો-માસ
ઇંડેક્સ જોતા રહે છે અને ઝીણી ઝીની વાતમાાં વેફદયાવેડા કરે છે . પણ સાચી વાત એ છે કે તમે ખુશથમજજ
રહો અને જેમાાંથી તમને આનાંદ મળતો હોય તે કરો એમાાં જ નીરોગી રહેવાની ચાવી છે .

૨૦) રસીઓ નથી લેર્ા
રસીઓ માત્ર બાળકો માટે નથી હોતી. મોટેરાાંઓએ પણ રસી લેવી જોઈએ. આથી આપણે ફ્લ ૂથી માાંડીને
યોથનમાગથના કૅન્સર કે થશિંગશસનો થશકાર બનવા માટે તૈયાર હોઈએ છીએ. “આપણે તો મોટા, રસીની જરૂર

શુ?ાં ” એમ થવચારવુ ાં ખોટુાં છે . અમેફરકામાાં રોગથનયાંત્રણ કેન્રની ભલામણ પ્રમાણે દરે ક જણે વરસમાાં એક વાર
ફ્લ ૂ રોકવાની રસી લેવી જોઈએ અને દર દસ વર્ે ફડપ્થેફરયા-ધનુવાથ-પટટથ યથુ સસ જેવી બીમારીઓ સામે
રક્ષણની રસી લેવી જોઈએ.

૨૧) ર્મારા તમત્રો નીરોગી નથી
આરોગ્યને લગતી સારી ટેવો ચેપી છે ! ખરાબ તેવો પણ ચેપી જ હોય છે . હાલમાાં કરાયેલા કેટલાયે અભ્યાસો
દ્વારા જણવા મળયુ ાં છે કે સ્થ ૂળતા, ધ ૂમ્રપાન જેવી ખરાબ તેવો, અથવા બીજી સારી ટે વો પણ, સોશ્યલ નેટવકથ
દ્વારા ફેલાય છે . એવા લોકોની મૈત્રી કારો કે જેમાની ટેવોનુ ાં અનુકરણ કરવાનુ ાં તમને મન થાય. મીઠાઈવાળા
કે પાનવાળાની દોસ્તી કરતાાં તો ડૉક્ટરની દોસ્તી સારી!

૨૨) ર્મને સામાન્ય રીર્ે ડૉક્ટર પાસે જવાન ું ુ પસુંદ નથી
તમને ખબર છે કે તમારે સારુાં ખાવુ ાં જોઈએ, કસરત કરવી જોઈએ, વજન ઘટાડવુ ાં જોઈએ, થસગરે ટ છોડી
દે વી જોઈએ. બસ, તો પછી ડૉક્ટરની શી જરૂર? ખરાબ ટેવો છોડવામાાં મદદ કરે તેવી દવાઓ સ ૂચવીને
ડૉક્ટર તમને બહુ ઉપયોગી થઈ શકે છે . ડૉ. શાાંતનુ નાંદી કહે છે કે ડૉક્ટર સલાહ આપે તો લોકો ધ ૂમ્રપાન
છોડવામાાં વધારે સફળ થાય છે . પણ વજન ઘટાડવાની કોઈ ગોળી તો હોતી નથી. આમ છતાાં ડૉક્ટર
વજન ઘટાડવા માટે શુ ાં કરવુ ાં તેની યોગ્ય સલાહ આપી શકે છે .

૨૩) ખરીદર્ી વખર્ે ર્મે પૌષ્ટટકર્ા કેટલી છે ર્ે વાુંચર્ા નથી.
તમે ખાદ્યસામગ્રી ખરીદો ત્યારે એના લેબલ પર કૅલરી, ચરબી, શકથ રા, મીઠુાં વગેરે માફહતી આપેલી હોય છે .
એમાાંથી તમને ‘નૅચરલ’ અને ‘લો-ફૅટ’ની પાછળનુ ાં ખરુાં રહસ્ય જણવા મળશે. ડૉ. રૉગ કહે છે કે કોઈ વસ્તુ
‘નૅચરલ, ‘હબથલ’, ‘લો-ફૅટ’, કે ‘લો-સૉશટ’ હોય તેનો અથથ એ નહીં કે એ આરોગ્ય માટે સારી જ હોય.

૨૪) ર્મે માનો છો કે હાઈ-ટેક હેપથ કેર પ ૂરર્ી છે .
ડૉ. નાંદી કહે છે કે હૃદયની ધોરી નસ રુાંધાઈ ગઈ હોય તો સ્ટેન્ટ લગાડવાનુ ાં બરાબર છે . પણ ધોરી નસ
રુાંધાઈ જય એવી સ્સ્થથત જ શા માટે આવે? એટલે ભથવષ્યની મૅડીકલ ટેકથનકોની મદદથી તમે નીરોગી તો
રહી શકશો પણ ચેક-અપનો જૂનો ને જણીતો રસ્તો વધારે સારો. બીમારીને આવતી રોકવામાાં ડહાપણ છે .

૨૫) ર્મારો કોઈ ફેતમલી ડૉક્ટર નથી
મોટા ભાગના લોકોનો કોઈ ફેથમલી ડૉક્ટર નથી હોતો. એટલે નાનીમોટી તકલીફોમાાં એમને મદદ આપે તેવો
કોઈ થનથિત ડૉક્ટર નથી હોતો. ડૉ. નાંદી માને છે કે આ બહુ મોટી ભ ૂલ છે . તમને થવશ્વાસ બેસે તેવા
ડૉક્ટરનો સાથ તમારા સ્વાસ્્ય માટે બહુ જરૂરી છે .

૨૬) ચેક-અપ ટાળવાની ટેવ
એ જ રીતે ઘણા લોકો સાજસારા હોય ત્યારે ડૉક્ટરને મળતા નથી, પણ માત્ર બીમાર પડે ત્યારે જ જતા
હોય છે . ઘણી વખત સામાન્ય ચેક-અપમાાં જ કોઈ એવુ ાં જણવા મળે જેના થવશે વધારે ધ્યાન આપવાની
જરૂર રહે. ડૉક્તર સાથે સાંપાકથ રાખવાથી તમે એને બરાબર જણી શકશો.

૨૭) ર્મારા સ્વાસ્્યની સ્સ્થતર્ શી છે ર્ે ર્મે જાણર્ા નથી
તમે સ્થાન બદલો, વીમાની યોજના બદલો કે ડૉક્ટર બદલો એટલે સમજી લીવુ ાં કે તામારુાં મૅડીકલ રે કૉડથ તો
નકામુ ાં થઈ ગયુ.ાં તમારે બધા ટેસ્ટના કાગળો રાખવાની જરૂર નથી પણ અમુક મહત્ત્વના અને હાલમાાં જ
મળે લા ફરપોટથ તો રાખવા જ જોઈએ. ડૉ. નાંદી સલાહ આપે છે કે તમાઅરા આરોગ્યની સ્સ્થથતનો ઇથતહાસ
આગળ જતાાં બહુ કામ આવશે.
૧૦૦ ટકા નીરોગી બનવા કરતાાં નીરોગી અવસ્થા તરફ લઈ જય એવી જીવનશૈલી અપનાવો!
તો હવે નીકળી પડો તમારા ‘રૂટીન વૉક’ માટે!
અને હા, જલેબી-ગાાંફઠયા નહીં ચાલે!!

ડૉ. સુબોધ નાણાવટીનાાં સાંપકથ સ ૂત્રેઃ
· વેબ પેજેઃ www.happysapiensdental.com
· ઇ-પત્રવ્યવહારનાાં સરનામાાં: drnanavati1@hotmail.com || drsubodh_nanavati@yahoo.com

