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 आठिड्यािला मधला ददिस. िुलिेि जरासा शांि ि काहीसा िाणपिरदहि असा. िेहमीप्रमाणे, मी माझ्या स्टाफ 
ि सहकाऱयांसमिेि सकाळचा राउंड घेि होिा. िुढच्या बेडिरील रुग्णाकडूि काहीसा कुरबूर सुरु असल्याचा आिाज 
आला. मला िाटल,ं आिण तिथं थांबूि त्या रुग्णाशी बोलायला हिं. ही रुग्ण होिी एक ८२ िर्षीय आज्जी. अस्िस्थ 
िाटि असल्याच्या िक्रारीमुळं त्यांिा इथं दाखल करण्याि आलं होिं. आज त्या एकदम िाज्याििाण्या, उत्साही 
ददसि होत्या. 

मी पिचारल,ं ``काय आज्जी काय िालं? `` 

माझ्या समिेि असलेली िसस िुटिूटली... ``सर त्यांिा िाश्िा आिडलेला िाही.`` मी िाश्त्याच्या प्लेटकडे िजर 
टाकली आझण मला हे प्रकरण लक्षाि आलं. याि िाश्त्याच्या दजास अथिा स्िच्छिेचा काही संबंध िव्हिा. 
हॉक्स्िटलमधील रुग्णासाठी योग्य असाच िो िाश्िा होिा. सिस व्यिक्स्थि होिे. मात्र, रुग्णाच्या िजरेिूि िादहलं 
िर मात्र िो िलकीच िररिूणस िव्हिा. असं काय होिं त्या प्लेटमध्ये. उिमा, खीर, मारीची २ बबक्स्कटं, ब्राउि 
ब्रेडच्या २ स्लाइस, चचज आझण चहा. 

 
 

मी आज्जींिा उत्सुकिा म्हणूि पिचारलं, आज्जी िुम्हाला काय खािंसं िाटिंय? `` 

एक छािसं हास्य चेहऱयािर आणि आज्जी उत्तरल्या, ``अंडा आम्लटे, मॅगी, चचज चचली टोस्ट ककंिा 
बोंबबल !`` म्हणजे, आिल्याला काय हिंयं हे त्यांच्या मिाि िलकं होिं. आिल्याला बेचि असं खाणं िको. अच्छा 
जी है िो, अच्छा खािा जरुरी है... अशा शबदांि त्यांिी मला स्िष्ट सांचगिलं. 

मग मी त्यांच्या प्लेटमधील िाश्िा िेमका कसा आहे, त्याची चि घ्यायचं ठरिलं.उिमा जरा आळणी होिा. मीठाच ं
प्रमाण कमी होिं. झखरीमध्येही साखरेचं प्रमाण कमी होिं. 

िण आम्हाला रुग्णाच्या बाजूिं पिचार करायला हिा होिा. िे िेदिेिे त्रासलेले असिाि. और्षधं चालू असल्यािं 
त्यांच्या िोंडची चिही गेलेली असिे. बेडिर काहीशा अिघडलेल्या अिस्थेि िे असिाि. अिेकदा िर सोबिीला 
कोणी िािेिाईकही िसिो. त्यािेळी माझ्या मिाि पिचार आला, अतिदक्षिा पिभागािल्या रुग्णांिा केिळ ठरापिक 
िद्धिीचा शास्त्रशुद्ध आहारच द्यायला हिा का?  रुग्णाचं िय, त्याचं आयसीयूमधील िास्िव्य यांिुसार त्यांिा 
काही आहार स्िािंत्र्य देिा येईल का? 

या घटिेिं माझ्या मिाि ही पिचारप्रकक्रया सुरु केली. याबाबि आिण अचधक व्यािहाररक, संिेदिशील दृक्ष्टकोि 
ठेिायला हिा. दसुऱया ददिशी, मी आमच्या डायदटशशयि, मािे सहकारी डॉलटसस आझण मुख्य िसस यांची बैठक 
घेिली. मी मािे पिचार त्यांच्यािुढे मांडले आझण आम्ही सिाांिी शमळूि ठरिलं, की आयसीयू मधील तििडक 



रुग्णांिा (पिशेर्षिः जे अचधक काळ िास्िव्यास आहेि) आिण अचधक स्िाददष्ट आहार देऊया. या प्रकक्रयेि, रुग्णांिा 
तििड करिा येिील अशी िदाथाांची यादीही असेल. स्टाफमधील एका जबाबदार सहकाऱयािे दररोज िदाथाांची चि 
घेऊि िाहायला हिी. शुद्धािस्थेि असलेल्या रुग्णांशी संिाद ठेऊि त्यांचा अशभप्राय घ्यायला हिा. आहारिज्ञािे 
(डायदटशि) संबंचधि डॉलटरांची िरिािगी घेऊि तििडक रुग्णांसाठी चॉकलेटस ्िसेच जरा मसालेदार िदाथाांचाही 
अंिभासि आिल्या प्लॅिमध्ये करायला हिा. अशा या छोट्या गोष्टी रुग्णांच्या आरोग्यािर मोठा िररणाम 
करिाि. कादह ठरापिक रुगण्ांमध्ये डॉलटरांचय्ा सललय्ािे घेिलेला घरगुिी आहार चांगले बदल आणु शकिाि.  

 
अतिदक्षिा पिभागाि काम करिािा येणारा प्रत्येक अिुभि काही शशकण्याची संधी देिो. आहाराबाबि पिचार करायला 
लािणारा, तिणसय घ्यायला लािणारा हा धडा माझ्या सिासि िरुण रुग्णािं ददला. त्यासाठी माझ्या या चचरिरुण 
रुग्णाचे मी आभार माििो. संिेदिशीलिा हा केिळ बोलण्याचा, ऐकण्याचा िव्हे िर अिुभिण्याचा पिर्षय आहे, हे 
िलकी. 
  

 


