
अतिदक्षिा विभागािील डॉक्टर गभंीर का असिाि? 

 

आजचा ददिस िसा छान गेला होिा. एका तनिांि क्षणी पेपर चाळि कॉफीचे घोट घेि बसलो 
होिो . िेिढ्याि केबबनमध्ये एक नािेिाईक अचानक येऊन विराजमान झाले. खरेिर मी थोडा 
िैिागलेलाच होिो, पण चेहऱ्यािर िसे न दाखििा विचारले, ``काय हिे आहे?`` 

िे सद्गहृस्थ उद्गारले ... ``डॉक्टर एक विचारू का?`` 

आिा मात्र मी जास्िच िैिागलो. एक िर आगंिुकासारखा परिानगी न घेिा आि आलेले. िर 
साळसुदपणाचा आि आणून प्रश्न विचारण्याची परिानगी मागि असल्याचं नाटक... 
 

मी `हो` म्हणायच्या आधीच िे  सद्गहृस्थ बोलले...``सर, िुम्ही सारखे गंभीर चेहऱ्याने का िािरि 
असिा? खरंच याची गरज असिे का? िुम्ही जािा-येिा कॉरीडोअरमध्ये साधी ओळख पण दाखिि 
नाही....`` 
 

आिा सािरायची माझी पाळी होिी. िो एक धक्काच होिा मला. मी विचार केला, आपण असे 
िागिो का? असे िागण्याची खरच गरज असिे का? 

पण स्ििःला सािरि मी त्या महाशयांना सांगगिले, ``अहो िुम्ही बोलिा िे बरोबर आहे. पण 
माझा नाईलाज असिो…!`` 

 

अतिदक्षिा विभागाि काही रूग्ण गंभीर असिाि. काही चांगले असिाि िर काही मरणासन्न 
अिस्थेि असिाि. असे असिाना मी कुठले भाि चेहऱ्यािर घेऊन िािरायला हिे? 

मला भेटणारा नािेिाईक कुठल्या रुग्णाचा आहे, हे लक्षाि  ठेिणं अनेकदा कठीण असिं. मी 
मरणासन्न रूग्णाच्या नािेिाईकांना स्स्मि हास्य करून चालणार आहे का? 

 

आिा सािरायची पाळी त्या सद्गहृस्थांची होिी. त्यांनी विषय न िाढििा हळूच काढिा पाय 
घेिला. 
या प्रसंगानंिर, मनाि विचारांचं एक चक्र सुरु झालं. आयसीयू मध्ये काम करणारे डॉक्टर कायम 
गंभीर असिाि, अशी जी धारणा या व्यक्िीची झालेली आहे, असंच अनेकांना िाटि असािं. 
कदागचि, िे खरं असेलही. मात्र, याबाबिची दसुरी बाजू उघड होिेच असे नाही आणण डॉक्टरांना 
गंभीर, शशष्ट असं विशेषण लािलं जािं. 
खरं सांगायचं िर चेहऱ्यािर गांभीयााचा भाि असो ना असो, अतिदक्षिा विभागािील डॉक्टर हा 
कामािर असिाना गंभीरच असिो आणण िसा िो असािा. त्याने िे चेहऱ्यािर आणणे न आणणे 
हा त्याच्या व्यस्क्िमत्िाचा भाग असू शकिो. अनेकदा रुग्णाच्या नािेिाईकांना असं िाटिं की 
डॉक्टर आपल्याला ओळखिाि. म्हणून त्यांना िशा प्रतिसादाची अपेक्षा असिे. अथााि, त्याि 



िािगे काहीच नाही. पण डॉक्टरांचीही अनेकदा अडचण अशी असिे, की कोण व्यक्िी नेमक्या 
कोणत्या रुग्णाचा नािेिाईक आहे, हे बाहेर त्याला चटकन ्लक्षाि येि नाही. त्यािही संबंगधि 
नािेिाईक प्रकृिी सुधारि असलेल्याचा नािेिाईक आहे, की अत्यिस्थ असणाऱ्याचा आहे यािर 
त्यांच्यािील संिादाची ददशा ठरणार असल्याने नािेिाईकांशी अनौपचाररक संिाद साधण्याि 
अडचण येिे. शशिाय, क्षणाक्षणाला येि असलेले अपडेट्, साित्याने सुरु असलेले राउंडस ्आणण 
सपोदटिंग स्टाफशी सिि साधािा लागणारा संिाद अशा व्यग्रिेि (मनाि असले िरी) अतिदक्षिा 
विभागािील डॉक्टसा रुग्णांच्या नािेिाईकांशी त्यांना अपेक्षक्षि पद्धिीने प्रतिसाद देऊ शकि 
नाहीि, असा माझा समज आहे. 
 

 असे असले िरी, स्जथे स्जथे शक्य आहे, तिथे डॉक्टरांनी स्ििः पुढाकार घेऊन रुग्णाशी, त्याच्या 
नािेिाईकांशी शक्य तििका सुसंिाद साधािा. इथे डॉक्टर `ककिी` िेळ देिाि यापेक्षा `कसा` िेळ 
देिाि, हे अगधक महत्त्िाचं असिं. रुग्ण ि त्याच्या आप्िेष्टांशी संिाद हा त्या दृष्टीनं अत्यंि 
महत्त्िाचा असिो आणण सुहास्यिदनाच्या असो की गंभीर चेहऱ्याच्या, अतिदक्षिा विभागािील 
डॉक्टरांपुढचं पदहलं प्राधान्य रुग्णाचे आरोग्य सुधारणं हीच असिे. अतिदक्षिा विभागाि काम 
करिाना डॉक्टरांना काही पथ्यं ही पाळािीच लागिाि. जरी डॉक्टर हे मनुष्यप्राणी असले िरी 
काही िेळा भािना बाजूला ठेिून िािरणे गरजेचे असिे. पण त्याच बरोबर योग्य ठीकाणी योग्य 
िेळेला भािना प्रकट  करणे पण जरुरी असिे. म्हणून िर ककत्येक सुधारणाऱ्या रूग्णांचे िाढददिस, 

लग्नाचे िधाापनददन आम्ही साजरे करि असिो. 
 

पण बाहेरच्या जगासाठी आमचा चेहरा हा बहुिेकदा गंभीरच असिो ि असणार. 
 

विचारांची अशी श्ृंखला डोक्याि चालू असिाना कॉफीचा घोट संपिून परि एकदा `गंभीर` चेहरा 
करून केबबनबाहेर पडलो. कोणास आिडो न आिडो...अतिदक्षिा विभागािील डॉक्टरांना इिकी 
ककमान `दक्षिा` अनेकदा घ्यािीच लागिे. 
-       डॉ. कवपल णझरप े

संचालक, अतिदक्षिा विभाग, रुबी हॉल स्क्लतनक 

 

 


