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THE MUNICIPAL CORPORATION OF THE CITY OF THANE
भारतातील प ह या 'मोबाईल
मोबाईल मॅमोमाफ हॅ न'चा
चा लोकापण सोहळा संपन
ू येक सोसायट#मधील म हलांची होणार ककरोगाची मोफत तपासणी
ठाणे(१६):
१६): बदल या

जीवनशैलीमुळे

म हलांम2ये

झपा4याने

वाढणाढया

ःतनाचे

व

गभाशया8या

ककरोगाचे वाढते ूमाण कमी क9न ूाथिमक ःतरावील ककरोगाचे िनदान कर<यासाठ= तयार
कर<यात आले या अ याधुिनक मोबाईल मॅमोमाफ हॅ नचे लोकापण आज महापौर सौ.िमनाBी राजCि
िशंदे यां8या शुभहःते व महापािलका आयुE संजीव जयःवाल यां8या उपGःथतीत झाले.भारतातील अशा
ूकारचा हा प हलाच उपबम आहे .
या समारं भाला सभागृह नेते नरे श Jहःके, भाजपा गटनेते नारायण पवार, िशवसेना गटनेते दलीप
बारटKके, आरोLय पMररBण व वैNकय सहाOय सिमती सभापती सौ. नॆता घरत, िशBण सिमती
सभापती Rवकास रे पाळे , नगसेRवका सौ.पMरषा सरनाईक, नगरसेवक िमिलंद पाटणकर, अितMरE
आयुE(१) राजCि अ हवर, उप आयुE संद#प माळवी, उप आयुE अशोक बुरप ले, नगर अिभयंता रवींि
खडताळे , वैNकय आरोLय अिधकार# आर.ट#. कCिे आद# उपGःथत होते.
जीवनशैलीत होणारे बदल, उिशरा मूल होणे, ःतनपानाचा अभाव, ःतना8या कॅसर8या ूाथिमक
लBणांबाबत अपुर# मा हती वैNकय चाच<यांबाबत8या जागृतीचा अभाव तसेच तपासणीसाठ= आवँयक
सोयीसुRवधांची अनुउपलYधता यामुळे शहरातील म हलांना ककरोगाची योLय तपासणी करणे शKय
नहते.या पाZभूमीवर ठाणे महापािलके8यावतीने म हलांना ककरोगाची तपासणी ता काळ क9न योLय
उपचार घे<यात यावा Jहणून ह# मोबाईल मॅमोमाफ हॅ न उपलYध क9न दे <यात आली आहे .
ककरोग ूाथिमक अवःथेत ओळखता आला तर पूण बरा होऊ शकतो. लवकर िनदान झा यास
सा2या उपचारांनीह# हा आजार बरा करता येतो Jहणुन सव Rववा हत G]यांनी ठाणे महापिलके8या
या मोबाईल हॅ नमधील अNयावत यंऽणेNारे तपासणी क9न घे<याचे आवाहन महापौर िमनाBी राजCि
िशंदे व महापािलका आयुE संजीव जयःवाल यांनी केले आहे .
िनयिमत तपासणी, जाग9कता, योLय उपचार असतील तर गभाशया8या ककरोगामुळे होणारे मृ यू
आपण टाळू शकते Jहणून महापािलके8या ू येक ूभाग सिमतीम2ये या मोबाईल हॅ न_ारे तपासणी
कर<यात येणार आहे . या हॅ नची यापक ूमाणात जनजागृती कर<यात येणार असून संपूण तपासणी
मोफत असणाढया या तपासणीचा ू येक सोसायट#मधील म हलांना याच लाभ घेता येणार आहे .
४० टKके ःतनाचे ककरोग हे वय वषb ३५ ते ४५ म2ये आढळतात. याम2ये काह# अंशी
अनुवांिशकता आढळते. आप या शर#रातील पेशींची जCहा अिनबeध वाढ होऊ लागते तCहा ककरोगाची
लागण होते.

याच ूमाणे जCहा ःतनातील पेशींची अिनबeध वाढ होते तCहा ःतना8या ककरोगाची

लBणे दसू लागतात. ःतनाची तपासणी क9न, गाठ असेल तर कुठे व कशी आहे ? गाठ वाढते आहे
का? हे या मॅमोमाफ मशीन_ारे म हलांना तपासणी करता येणार आहे .
या मोबाईल मॅमोमाफ हॅ नम2ये एक B- करण तंऽण व एक ःटाफ नस असणार असून मॅमोमाफ
मशीन_ारे म हलांची तपासणी तसेच नमुने घेवून ते पुढ#ल तपासणीसाठ= िशवाजी हॉGःपटल व वा डया
हॉGःपटलला पाठवले जाणार आहे त.या तपासणी नंतर म हलांना तपासणीतील िनंकष मोबाईल

एसएमएस तसेच हाटसपवरपाठवली जाणार आहे . या तपासणी दरJयान ककरोग मःत म हलांना
ूाथिमक उपचार महापािलके8या िशवाजी हॉGःपटलला कर<यात येणार आहे . तसेच मोjया ःतरावर#ल
ककरोगा8या उपचारासाठ= टाटा हॉःपीटल येथे पाठव<यात येणार आहे .

