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गर्विारिेमुळे स्त्स्रयाांच्या शरीरात आणि प्रहतकारशक्तीत अनेक बदल िोत असतात. शरीरात 
िोिाऱ्या या बदलाांमुळे बऱ्याचदा आई आणि शशशू या दोघाांनािी सांसगवजन्य आजार िोण्याची णर्ती 
असते. िे बदल गर्व, गर्ावशय आणि नवजात शशशूवर हवपररत पररिाम करिारे ठरतात. त्यामुळेच 
या आजाराांपासून सांरक्षि धमळहवण्यासाठी गर्ववती महिलाांचे लसीकरि मित्त्वाचे आिे. या लशी 
शरीरात रोगप्रहतकारक शक्ती हनमावि करून गर्ववती महिला आणि गर्ावत वाढिारे शशशू या 
दोघाांचािी सांसगवजन्य आजाराांपासून बचाव करण्यात मदत करतात. गरोदरपिातील िे लसीकरि 
आईची रोगप्रहतकारशक्ती वाढहवण्याबरोबरच शशशूच्या शरीरात प्रहतपपिंडे (अँदिबॉडीज) हनमावि 
करून शशशूचे सांरक्षि करते. या लेिात आपि िीडॅप (दििॅनस, धडप्थेररया अँड पिुवशसस) लस, िीिी 
(िनुवावत) इांजके्शन, दििॅनस िॉक्झॉइड लस आणि इन् लुएांझा लस याांचे फायदे, गरज आणि त्या 
घेण्याचा योग्य काळ याहवर्यी माहिती घेिार आिोत. 

लसीकरण का करावे? 

गरोदरपिात स्त्स्रयाांना अनेक प्रकारे स्वतःची काळजी घेिे आवश्यक असते. यामध्ये हनरोगी 
जीवनशैली हनमावि करण्याबरोबरच सांतुशलत आणि हनयधमत आिार घेिे, डॉक्िराांकडून हनयधमत 
तपासिी करून घेिे यासारख्या गोष्टी प्रमुि ठरतात. या हनयधमतपिामुळे आई आणि बाळ या 
दोघाांच्यािी आरोग्याची काळजी घेिे सिज सोपे िोते. बाळ आणि आई या दोघाांनािी आजाराच्या 
सांसगावपासून सुरणक्षत करण्यासाठी गरोदरपिातील लसीकरि आवश्यक आिे. गर्ववती महिलाांना िी 
लस आजाराांपासून वाचवू शकते. त्याचबरोबर िी लस गर्ावचेिी सांरक्षि करून नवजात शशशूच्या 
शरीरात प्रहतपपिंडे (अँदिबॉडीज) पोिोचहवण्याचे काम करत.े या प्रहतपपिंडाांमुळे हनमावि झालेली 
प्रहतकारशक्ती जन्मानांतरिी कािी महिन ेशशशूच ेस्वतःचे लसीकरि िोईपयंत सांरक्षि करत.े 
त्यामुळेच गरोदरपिात स्त्स्रयाांचे लसीकरि मित्त्वाच ेअसते. मार, गरोदरपिात कािी ठराहवक लशी 
घेिे गर्ववती महिलाांनी िाळावे ककिंवा त्याहवर्यी सांपूिव माहिती घेऊन आपल्या डॉक्िराांकडून योग्य 
तो सल्ला घ्यावा. गरोदरपिात िीडॅप (दििॅनस, धडप्थेररया अँड पिुवशसस) लस, िीिी (िनुवावत) 
इांजेक्शन, दििॅनस िॉक्झॉइड लस, इन् लुएांझा लस याांसारख्या कािी लशी सुरणक्षत मानल्या जातात. 
गर्ववती महिलाांना सांसगव िोण्याचा िोका अधिक असल्याने त्याांना या लशी देिे गरजेचे आिे. 

गरोदरपणातील मित्त्वपणूभ लशी 

आजारानुसार आणि शरीरातील बदलाांनुसार गरोदरपिात णियाांसाठी अनेक लशी आिेत. मार, 
पुढील तीन लशी गर्विारिेनांतर आवश्यक आणि सुरणक्षत मानल्या जातात. गरोदरपिातील हनरोगी 
आरोग्यासाठी बहुताांश डॉक्िर त्या घेण्याचा सल्ला देतात. 
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धनुवाभत (टीटी) 

पहिली सवावधिक मित्त्वाची लस म्ििज ेदििॅनस म्ििजेच िनुवावताची. िी लस आई, गर्व तसेच जन्म 
झाल्यानांतर सुरुवातीचे कािी महिन ेशशशुच ेसांरक्षि करत ेककिंवा िीिी इांजेक्शन म्ििजेच िनुवावत 
इांजेक्शनचे दोन डोसिी यात चालतात. गरोदरपिात सािारि २८ ददवसाांच्या अांतराने ि ेडोस घ्यावेत 
ककिंवा िीिी इांजेक्शनचा एक डोस आणि िीडॅप (िनवुावत, घिसपव आणि डाांग्या िोकला) चा एक 
डोस घेऊ शकतात. 

शीतज्वर (इन्फ लुएांझा) 

शीतज्वर िा सामान्यत: ‘्लु’ म्ििून ओळिला जातो आणि ‘इन् लुएांझा’ हवर्ािूमुळे िोतो. 
्लुपासून सांरक्षि धमळहवण्यासाठी आपल्याला इन् लुएांझा लस घेिे आवश्यक आिे. गर्विारिेच्या 
दुसऱ्या आणि हतसऱ्या िप्प्यातील तीन महिन्यात इन् लुएांझा लस घेण्याचा सल्ला प्रामुख्याने ददला 
जातो. गर्विारिेच्या पहिल्या तीन महिन्यातदेिील िी लस घेता येते. या तीन लशी महिलाांसाठी 
मित्त्वपूिव आिेत. गरोदरपिात आवश्यक असलेल्या इतरिी अनेक लशी आिेत. त्याबद्दलची 
माहिती व त्याांचे फायदे, आरोग्यानुसार गरजा याहवर्यी माहिती तसेच मागवदशवन तुमच्या स्रीरोग 
तज् ाांकडून घेऊ शकता. 
 

 

टटटॅनस टॉक्सॉइड लस 

‘दििॅनस’ (िनुवावत) िा एक जीवघेिा आजार असून ‘क्लोखस्िधडयम िेिानी’ या जीवािुमुळे शरीरात 
पसरतो. एिाद्या उघड्या जिमेतून िा जीवािू शरीरात प्रवेश करतो. अगदी छोिीशी जिमिी या 
जीवािूला शरीरात प्रवेशासाठी पुरेशी असते. चावा घेिे, कापिे, जळिे ककिंवा अल्सर याांसारख्या 
िोल जिमाांमिून िनुवावताचा सांसगव िोण्याच ेप्रमाि जास्त असते. दििॅनस एिाद्या व्यक्तीच्या 
मज्जासांसे्थवरिी पररिाम करतो आणि वेळीच उपचार न केल्याने जीवघेिादेिील ठरू शकतो. 
त्यामुळेच या आजारापासून सांरक्षि िोिे आवश्यक आिे. 
 
नवजात शशशुांमिील िनुवावताचे प्रमाि अधिक आिे. बहुताांशवेळा प्रसुहतच्यावेळी हनजंतुक न 
केलेल्या ककिंवा असुरणक्षत सािनाने नाळ कापली जात ेतेव्िा िा सांसगव शशशुच्या शरीरापयंत 
पोिोचतो. त्यामुळे अशा सांसगवजन्य आजाराांपासून नवजात शशशूांना वाचहवण्यासाठी त्याांच्या शरीरात 
प्रहतपपिंड ेहनमावि िोिे आवश्यक आिे. आईच्या शरीरातून िी प्रहतपपिंडे शशशूपयंत पोिोचावी यासाठी 
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ि ेलसीकरि मित्त्वाच ेआिे. ‘नॅशनल इम्युनायझेशन शेड्युल’ अांतगवतदेिील गर्ववती महिलाांनी िीिी 
लस ककिंवा इांजेक्शनचे दोन डोस घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आिे. 

गरोदरपणात टीटी इांजेक्शन घेण्याचे टप्पे 

गरोदरपिात िीिी लसीकरि मित्त्वपूिव मानले जाते. ज्या गर्ववती महिलेला यापूवी िीिी लस 
देण्यात आलेली नसेल ककिंवा हतच्या लसीकरिाची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसेल अशा महिलेला िी 
लस घेिे आवश्यक आिे. िीिी/िीडीवॅकच ेदोन डोस प्रसुहतपूवी ददल ेजातात. ि ेदोन डोस एक 
महिन्याच्या अांतरान ेघ्यावे. गरोदरपिात िीिी इांजेक्शनचा दुसरा डोस प्रसुतीच्या ४ आठवडे आिी 
पूिव करायला िवा. जर िी तुमची पहिली गर्विारिा नसेल, तर िीिी इांजेक्शन डोसची सांख्या 
आिीच्या गरोदरपिातील स्थस्थती आणि दोन गर्विारिेमिील कालाविीवर अवलांबून असते. 
 
• आिीच्या गरोदरपिात तुम्िी कोितेिी िीिी इांजेक्शन घेतल ेनसेल तर िीिी इांजेक्शनचे दोन 

डोस घेिे आवश्यक आिे. 
• आिीच्या गरोदरपिात तुम्िी िीिी इांजेक्शनचे दोन डोस घेतल ेअसतील आणि गर्विारिेतील 

अांतर ३ वर्ांपेक्षा कमी असेल तर अशा पररस्थस्थतीत िीिी इांजेक्शनचा एकच डोस तुम्िी घेऊ 
शकता. या डोसला बूस्िर डोस म्िितात. 

• आिीच्या गरोदरपिात तुम्िी िीिी इांजेक्शनचे दोन डोस घेतलेले असतील आणि गरोदरपिातील 
अांतर ३ वर्ांहून अधिक असेल तर अशा पररस्थस्थतीत िीिी इांजेक्शनचे दोन डोस (लसीकरिाचा 
सांपूिव कोसव) घेिे आवश्यक आिे. 
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गरोदरपिातील िीिी इांजेक्शनेचे िप्प े
 
या सांसगवजन्य आजारापासून बचाव करण्यासाठी आपि सक्षम आिोत की, नािी याची पुरेशी 
कल्पना आणि माहिती महिलाांना नसत.े अशावेळी मागवदशवन आणि माहिती धमळवण्यासाठी 
आपल्या प्रसुती तज्  अथवा िीरोग तज् ाांची मदत ककिंवा सल्ला घ्या. त्याांच्या तपासिीतून तुम्िाला 
िीिी इांजेक्शन घेण्याबद्दलची माहिती धमळेल. तसेच याहवर्यी अधिक माहिती आणि मागवदशवन िव े
असल्यास तुम्िी आमच्याशीदेिील सांपकव  सािू शकतात. 

धनुवाभताचा सांसगभ कसा रोखायचा? 

िनुवावताचा सांसगव िाळण्यासाठी अनेक प्रहतबांिात्मक उपाय करता येऊ शकतात. िा आजार 
िाळण्यासाठी पुढीलप्रमािे काळजी घेता येईल. 
 
• गर्ववती महिलाांच्या लसीकरिाला अधिक मित्त्व देिे. 
• प्रसुतीदरम्यान हनजंतुक तांराचा वापर करावा. 
• अधिक जोिीम असलेल्या दठकािी जनजागृतीपर कायवक्रम ककिंवा मोहिमाांचे आयोजन करिे. 
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टीटी लस घतेल्यानांतरचे पररणाम 

गरोदरपिात िीिी इांजेक्शनचे कािी दुष्पररिामिी िोतात. परांत ुि ेपररिाम सामान्य असल्या 
कारिान ेघाबरून जाऊ नये. तसेच लस घेतल्यानांतर कािी ददवस हवशेर् काळजी घ्यावी. 
 
• इांजेक्शन घेतलेल्या दठकािी दुििे, त्वचा लाल िोिे ककिंवा सूज येि.े 
• ताप येि.े 
• डोकेदुिी ककिंवा अांगदुिी िोिे. 
• थकवा येि.े 
• मळमळ, उलिी ककिंवा अहतसार िोिे. 
• र्ूक कमी िोिे. 
 
लस घेतल्यानांतर असा रास जािवल्यास आपल्या डॉक्िराांशी सांपकव  सािून त्याांचा सल्ला घ्यावा. 
 

 

टीडॅप लस (टटटॅनस, हडप्थेररया अँड पटुभससस) 

िीडॅप िी एक एकहरत लस असून जी तीन जीवािू सांसगावहवरूि हतिेरी सांरक्षि देते. या 
लसीकरिाचा एकच डोस िनुवावत, घिसपव आणि डाांग्या िोकला या तीन आजाराांपासून वाचवतो. 
िालील कारिाांमुळे गरोदरपिात िीडॅप लस घेण्याचा सल्ला ददला जातो. 
 
• िीडॅप लस डाांग्या िोकलापासून नवजात शशशूच ेसांरक्षि करण्यास मदत करते. 
• िीडॅप लशीमुळे आईकडून गर्ावत प्रहतपपिंडे पोिोचतात. िी प्रहतपपिंडे जन्मापासून पहिल्या कािी 

महिन्याांत नवजात शशशूांना सांरक्षि देतात. या काळात बालकाांना डाांग्या िोकला िोण्याची 
शक्यता अधिक असल्याने िी लस फायदेशीर ठरत.े 

• लशीतून हनमावि झालेली िी प्रहतपपिंडे शशशुच ेस्वतःचे डीिीपी लसीकरि सुरू िोईपयंत म्ििजेच 
सुमारे ६ आठवड्याांपयंत त्याचे सांरक्षि करण्यास मदत करतात. 

• नवजात बालकाांना डाांग्या िोकलाचा सांसगव आईच्या माध्यमातून पोिोचतो. 
 
िीडॅप लस इांिामस्क्युलर (आयएम) इांजेक्शनमिून ददली जाते. िी लस शक्यतो दांडावर ददली जाते. 
गर्विारिेच्या २७-३६ आठवड्यात िीडॅप लस घ्यावी. कारि या काळात गर्ावत शरीरहवरोिी 
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पातळी जास्त असण्याची शक्यता असते. िीिी इांजेक्शनच्या दुसऱ्या डोसऐवजी िीडॅप 
लसीकरिाचा हवचार केला जाऊ शकतो. 

पटुभससस म्िणज ेकाय? 

पिुवशसस िा श्वसनासांबांधित सांसगवजन्य आजार आिे, ज्याला आपि सामान्यत: डाांग्या िोकला 
म्ििून ओळिले जाते. पिुवशसस िा वायूजन्य थेंबाांद्वारे ककिंवा सांक्रधमत व्यक्तीकडून नसोफररिंगेल 
(नाकामागील घशाचा वरचा र्ाग) शी थेि सांपकावद्वार ेसांक्रधमत िोतो. याचा पररिाम सवव 
वयोगिातील लोकाांवर िोतो, परांत ुनवजात शशशुांमध्ये यामुळे न्यूमोहनया आणि फेफरे येि ेयाांसारिे 
गांर्ीर आजारिी उद्भवतात, ज्यामुळे रुग्िालयात दािल िोण्याच ेप्रमाि वाढत.े पिुवशसस, त्याची 
लक्षि ेआणि गर्ववती महिलाांसाठी िीडॅप लस आपले आणि आपल्या शशशुच ेसांरक्षि कसे करू 
शकते याबद्दल अधिक जािून घेण्यासाठी आपल्या प्रसुती ककिंवा स्रीरोग तज् ाांचा सल्ला घ्यावा. 

टीटी/टीडीवॅक लशीपेक्षा टीडॅप लस कशी वेगळी आिे? 

दििॅनस िॉक्झॉइड (गरोदरपिात िीिी इांजेक्शन)/ िीडी (दििॅनस आणि धडप्थेररया िॉक्झॉइड) 
लसीकरि आई आणि नवजात शशश ूदोघाांनािी िनुवावत आणि घिसपवपासून सांरक्षि देत.े 
याचबरोबर िीडॅप लस आईकडून गर्ावत प्रहतपपिंडे हनमावि करून नवजात शशशुच ेडाांग्या 
िोकल्यापासूनिी सांरक्षि करत.े 

टीडॅप लशीनांतरचे पररणाम 

• इांजेक्शन ददलेल्या जागेवर सौम्य ते मध्यम वेदना िे सववसामान्य लक्षि आिे. 
• इांजेक्शन ददलेल्या जागी सूज येि ेतसेच त्वचा लालसर िोिे. 
• अिूनमिून तीव्र वेदना आणि ताप येि.े 
• किीकिी डोकेदुिी, मळमळ, उलट्या, थकवा, स्नायू दुििे, साांिे दुििे अशी लक्षि ेजािवू 

शकतात. 

टीडॅप लस कोणी घऊे नय?े 

पूवी िीडॅप लस घेतल्यानांतर कोिाला गांर्ीर रास झाला असल्यास त्याांनी िी लस घेऊ नये. तसेच 
िीडॅप लस घेतल्यानांतर ग्लानी येि,े बेशुि िोिे ककिंवा फेफरे येि ेअसा रास झाला असल्यास अशा 
गर्ववती महिलाांनी िीडॅप लस घेऊ नये. 
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इन्फ लुएांझा लस (शीतज्वर) 

शीतज्वर म्ििज ेइन् लुएांझा सामान्यत: ‘्ल’ू म्ििून ओळिला जातो आणि ‘इन् लुएांझा’ 
व्िायरसमुळे िोतो. ताप, िोकला, सदी, डोकेदुिी, थकवा, स्नाय ूदुििे, घसा दुििे असा रास 
यामुळे जािवतो. बहुताांशवेळा याचे प्रमाि वाढल्यास न्यूमोहनयादेिील िोऊ शकतो. 
 
गर्ववती महिलाांना इन् लुएांझा िोण्याचा िोका जास्त असतो. गरोदरपिात रोगप्रहतकारक आणि 
हृदय वाहिन्याांसांबांिी प्रिालीत बदल झाल्याने इन् लुएांझामुळे गुांतागुांत िोण्याचा िोका वाढू शकतो. 
यामुळे प्रीमॅच्युअर म्ििजचे गरोदर काळ पूिव िोण्याआिी बाळाचा जन्म िोिे आणि तसेच बाळ 
कमी वजनाच ेर्रिे याची शक्यता वाढत.े तसेच गर्ावच्या मृत्यचूा िोकािी वाढतो. िा िोका आईला 
्लुचा सांसगव झाल्यामुळे वाढतो. 

इन्फ लुएांझा लसीकरण आणण गर्भधारणा 

गरोदरपिात इन् लुएांझा लस आवश्यक आिे. जागहतक आरोग्य सांघिना (डब्लल्यएूचओ), सेंिर फॉर 
धडझीस कां िोल अँड धप्रव्िेंशन (सीडीसी), एसीओएफ याांसारख्या जागहतक सांस्थादेिील 
गरोदरपिात इन् लुएांझा लसीकरि करण्याचा सल्ला देतात. गरोदरपिात िी लस घेिे सुरणक्षत 
मानले जाते. 

इन्फ लुएांझा लसीकरणाचा काळ 

गर्विारिेच्या दुसऱ्या आणि हतसऱ्या हतमािीत म्ििजे तीन महिन्याच्या िप्प्यात िी लस घेण्याचा 
सल्ला ददला जातो. परांतु कािीवेळा इन् लुएांझा लसदेिील पहिल्या तीन महिन्यात ददली जाऊ 
शकते. 
 

 
 

इन् लुएांझा लसीकरिाचा काळ 
 
गरोदरपिात नाकाद्वारे स्प्रेने ददली जािारी इन् लुएांझा लस घेिे िाळाव ेकारि ती णजवांत 
हवर्ािूांपासून बनहवली जाते. लस आणि त्याचे िप्प ेयाहवर्यी अधिक जािून घणे्यासाठी आपल्या 
प्रसुती ककिंवा िीरोग तज् ाांचा सल्ला घ्यावा. 
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इन्फ लुएांझा लशीनांतरचे दुष्पररणाम 

इन् लुएांझा लशीच्या सववसािारि पररिामाांमध्ये इांजेक्शन ददलेल्या जागी वेदना िोिे, त्वचेवर 
लालपिा, सूज येि,े मळमळ आणि थकवा जािविे यासारिी लक्षि ेजािवतात. या व्यहतररक्त 
डोकेदुिी, पोिदुिी, थांडीताप याांसारिा रास जािवतो. इन् लुएांझा लशीचे कािी असामान्य 
दुष्पररिाम म्ििज ेचक्कर येि,े इांजेक्शन ददलेल्या जागी रक्त जमा िोिे ककिंवा िाज येि.े 

गरोदरपणात टदलेली इन्फ लुएांझा लस नवजात बाळाांना कशी मदत करते? 

• गरोदरपिात ददलेली इन् लुएांझा लस आई आणि नवजात बाळाला मदत करते. 
• नवजात बाळाांना ६ महिन्याांचे िोईपयंत इन् लुएांझा लस धमळू शकत नािी. 
• गरोदर स्त्स्रयाांना लस ददली जाते तेव्िा िान्सप्लेसेंिाल मागावन ेनवजात अर्वकाकडे प्रहतपपिंडे 

पोिोचतात. अशाप्रकारे नवजात अर्वकाांना आईपासून प्रहतकारशक्तीद्वारे सांरक्षि ददल ेजाते. 

एकाचवेळी पटुभससस आणण ्लू लस 

पिुवशसस (िीडॅप) आणि ्लू लसीकरि गर्ववती महिलाांना एकाचवेळी परांत ुशरीरावर वेगवेगळ्या 
दठकािी ददल ेजाऊ शकतात. 
 

 

गरोदरपणात कोणत्या लशी घेऊ नये? 

गरोदरकाळात कािी ठराहवक लशी घेण्याचे िाळावे. या लशींचा गर्ववती आणि बाळावर हवपररत 
पररिाम िोण्याची शक्यता असल्याने त्या न घेण्याचा सल्ला देण्यात येतो. 
 
• ह्युमन पॅधपलोमाव्िायरस (एचपीव्िी) लस 
• गोवर, गालगुांड आणि रुबेला (एमएमआर) लस 
• लाइव्ि इन् लुएांझा लस (नेझल ्ल)ू 
• व्िेररसेला (काांणजण्या) लस 
 
गरोदरपिात धपवळा ताप, िायफॉइड ताप आणि जपानी एन्सेफेलाइदिससारख्या कािी लशी घेिे 
योग्य नािी. बािेरच्या देशाांमध्ये जाण्याआिी तेथील िवामान आणि आजाराांपासून सांरक्षि 
करण्यासाठी या लशी ददल्या जातात. या लशींना िॅव्िल व्िॅस्थक्सनदेिील म्ििल ेजातात. सािारिपिे 
या लशी गर्ववती महिलाांना ददल्या जात नािीत. प्रसांगी पररस्थस्थतीनुसार या लस घेण्याची वेळ 
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आलीच तरीिी डॉक्िराांच्या सल्ल्याशशवाय आणि गर्ववतीच्या आरोग्यानुसार िी लस घेण्याची 
परवानगी ददली जात नािी. त्यामुळे या लशी घेण्यापूवी आपल्या डॉक्िराांना सल्ला अवश्य घ्यावा. 
 

 

थोडक्यात 

हनरोगी गरोदरपिासाठी गरोदर काळातील लसीकरि िी एक मित्त्वपूिव पायरी आिे. ि ेलसीकरि 
केवळ तुमचेच रक्षि करीत नािी तर तुमच्या बाळाचेिी जन्मापूवी आणि जन्मानांतर सांरक्षि करत.े 
गर्ववती महिलाांसाठी या ठराहवक लशी आवश्यक आिेत त्यामुळे गरोदरपिात िीडॅप लस, िीिी 
इांजेक्शन आणि इन् लुएांझा िी तीन मित्त्वपूिव आणि सुरणक्षत लसीकरिे आपि पूिव करायला िवी. 
गरोदर काळातील लसीकरिाबाबत कािी प्रश्न अथवा शांका असल्यास आपल्या स्रीरोग तज् ाांचा 
सल्ला अवश्य घ्यावा. तसेच या लसीकरिाबाबत अधिक आणि सिोल माहितीसाठी आमच्याशी 
सांपकव  सािू शकता.

http://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com
https://www.drvarshaliclinic.com/mr
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/book-an-appointment?utm_campaign=Book-an-appointment&utm_source=learn&utm_medium=pdf
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/ask-a-question
https://www.drvarshaliclinic.com/mr/ask-a-question


 

 
 

लेखक 
डॉ. वर्ाभली माळी 

एमबीबीएस, डीएनबी (स्त्रीरोग आणण प्रसूहतशास्त्र) 
हडप्लोमा इन स्त्रीरोग एन्डोस्त्कोपी - जमभनी 

 
डॉ. वर्ावली माळी या प्रसुती शास्र आणि स्रीरोग शास्रात प्रवीि असून या क्षेरात कायवरत आिेत. 
पुण्यातील डॉ. डी. वाय. पािील वैद्यकीय मिाहवद्यालयातून त्याांनी एमबीबीएसच ेशशक्षि पूिव केले 
असून त्यानांतर डीएनबी (प्रसुहतशास्र व स्रीरोग शास्र) यामध्ये णजिाांगीर िॉस्पििल पुिे येथून 
पद्व्युत्तर शशक्षि घेतले आिे. तसेच युहनवर्सिंिी ऑफ श्लेस्त्स्वग िोलस्िाइन, जमवनी येथून 
गायनेकॉलॉजीकल एन्डोस्कोपी या हवर्यात धडप्लोमा पूिव केला आिे. प्रसुती आणि स्रीरोग तज्  
म्ििून त्याांना अनेक वर्ांचा गाढा अनुर्व आिे. तसेच या हवर्यात त्या व्याख्याता म्ििूनदेिील 
मागवदशवन करतात. पुण्यातील मारुां जी येथील लाइफ ररपस्थब्ललक िाउनशशपमध्ये त्याांचे स्थक्लहनक असून 
कििंजवडी, वाकड आणि उपनगराांतील स्त्स्रयाांना त्या वैद्यकीय सेवा देतात. िसतमुि आणि आश्वासक 
स्वर्ाव, प्रसुती आणि स्रीरोगाांहवर्यी सिोल ्ान यामुळे स्त्स्रयाांना त्याांचे मागवदशवन फायदेशीर 
आणि मदत करिारे ठरते आिे. डॉ. वर्ावली या दोन मुलींच्या आई असून मातृत्व िी सवांगसुांदर र्ेि 
असल्याचे त्या मानतात. आपले ्ान आणि शशक्षिाचा स्त्स्रयाांना फायदा व्िावा यासाठी प्रयत्नशील 
त्या आिेत. 
 

अपॉइांटमेंट बुक करा प्रश्न हवचारा 
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