
शीषर्कः  

थॅंक्यू अंजली!      /   मरणात खरोखर जग जगते.... 

आम्हा अितदक्षता िवभागात कायर्रत असणार्या डॉक्टरांच ेआिण आम्ही उपचार करतो अशा रुग्णांचे, त्यांच्या नातेवाईकांचे 

संबंध अन्य कोणत्याही व्यावहािरक चौकटीपलीकडचे असतात. ज्यांच्यावर आपण उपचार करतो आहोत, त्यांना मृत्यूच्या 

दाढेतून बाहरे काढण्यासाठी आपले कसब पणाला लावून शक्य िततके प्रयत्न करीत असतानाच संबंिधत रुग्णांशी एक प्रकारचं 

हळवं नातंही िनमार्ण होतं. आपले प्रयत्न जेव्हा यशस्वी होतात, तेव्हा या नात्याचा आधार असणार्या िवश्वासास पात्र ठरु 

शकलो, याचं समाधान लाभतं आिण शक्य िततके प्रयत्न करुनही अपयश हाती आलं तर आमच्यातील संवेदनशील मन 

हळहळतं. अशा वेळी काही अनपेिक्षत अनुभव येतात, ज्यातून दुःखालाही रुपेरी िकनार लाभते आिण नवी उमेद लाभते.  

मला आजही तो िदवस आठवतो. रुबी हॉलच्या अितदक्षता िवभागात रोजच्याप्रमाणे कामात असतानाच मला रडण्याचा जोरात 

आवाज आला. मी इन-चाजर् असणार्या िसस्टरला बोलावून काय झालं अस ंिवचारलं? ती म्हणाली, अंजलीची आई रडते 

आह.े... 

अंजली (नाव काल्पिनक).  सुमार े14 वषार्ंची गोड मुलगी दोन िदवसांपूवीर्च बेशुद्धावस्थेत आमच्याकडे दाखल झाली होती. ती 

दहावीत िशकत होती. अभ्यासात अत्यंत हुशार. शुक्रवारी रात्री जेवण झाल्यानंतर आईला सांगून झोपण्यास गेली. पाच-दहा 

िमिनटांतच खूप डोकं दुखतंय अशी तक्रार करत ती आली आिण बेशुद्ध झाली. ितच्या पालकांनी तातडीने ितला रुग्णालयात 

हलवलं. रुग्णालयात दाखल होईस्तोवर ितची तब्येत आणखीच िबघडली, गंभीर झाली होती. तातडीने सीटी सॅ्कन टेस्ट झाली. 

त्यात ितच्या मेंदूमध्ये मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव (इंट्रासेरबे्रल िब्लिडंग)  झाल्याचे आढळून आले. ह ेप्रमाण इतके होते की ती 

पुन्हा शुद्धीवर येण्याची शक्यताच नव्हती. अंजली... घरातील एकूलती एक मुलगी. आम्ही सार ेहतबल होतो.  

आम्ही िशक्षण घेताना जीव कसा वाचवायचा एवढेच िशकलेलो असतो आिण मृत्यूनंतर जीवन नसत,े ही आमची धारणा 

असते. मात्र, ह ेकटू सत्य अंजलीच्या आईबाबांना कसे सांगायचे, कसे समजावून सांगायच ेहा मोठा यक्षप्रश्न माझ्यापुढे आला 

होता. त्याचवेळी माझा एक किनष्ठ सहकारी माझ्या कानात कुजबुजला...सर आपण अवयवदानाचा िवचार करु शकतो? .. 

मी त्याच्याकडे पाहून एवढचं म्हणालो...शक्य आह.े त्या एका प्रसंगाने, अंजलीच्या केसकडे पाहण्याचा आमचा दृिष्टकोनच 

बदलून गेला. बहुतांश वेळा जेव्हा एखादा रुग्ण ब्रेनडेड अवस्थेत असतो, तेव्हा आम्ही लढाई हरलेल्या योद्ध्यागत संपूणर् 

शरणागती पत्करतो. मात्र, इथ ेअवयवदान ह ेशब्द कानी पडताच आम्ही हरलेली लढाई पुन्हा एकदा नव्या आव्हानात रुपांतिरत 

करण्याचे ठरिवले. या पिरिस्थतीत अवयवदान घडले तर आणखी  सात-आठ जणांच ेजीव वाचिवता येतील, या िवचारांनी नवा 

हुरुप आणला.  

 मी आमच्या टीमला सांिगतले...चला आपण आता पुन्हा कामाला लागू या. आपण कोणतीही लढाई हरलेली नाही. उलट, 

आपणास नवी लढाई लढायची आह,े िजंकायची आह.े या लढाईमध्ये पूवीर्पेक्षाही अिधक आव्हाने आहते. महत्त्वाचे म्हणजे, या 

लढाईतील यश समाजासाठी नवा संदेश देणार ेठरणार आह.े अवयवदान या संकल्पनेबाबत समाजामध्ये असणार ेसमज-

गैरसमज यातून नक्कीच बदलता येऊ शकतील.   

ब्रेनडेड झालेल्या रुग्णाच्या नातेवाईकांशी संवाद साधणे, ह ेडॉक्टरांच्या दृष्टीने अत्यंत कठीण, संवेदनशील बाब. रुग्णाच्या 

आप्तेष्टांपुढे वस्तुिस्थती, त्यातील वैद्यकीय सत्य उलगडून दाखवतानाच त्यांना धीर देणे खरोखर अिग्निदव्य असते. आम्ही 

रुग्णाच्या कुटंुिबयांना चांगल्या पद्धतीन ेसमजावून सांगू शकतो, की तुमची िप्रय व्यक्ती वैद्यकीयदृष्ट्या ब्रेनडेड आह.े मात्र, ितचे 

अिस्तत्व जगामध्ये अजूनही दरवळू शकते. कुणा गरजू व्यक्तीच्या डोळ्यांतून, हृद्यातून, िकडनीतून, फुफु्फसांतून... दुःखद 

क्षणातही काहीसा िदलासा देऊ शकणारी कल्पनाच नव्ह ेका ही? डॉक्टर म्हणून व्यवसाय करीत चांगल ेअथार्जर्न करतानाच, 



एक प्रकारचे बहुमोल असे सामािजक कायर्ही आपल्या हातून घडू शकते, ज्यातून आपण अनेकांच्या चेहर्यांवर हस ूआणू 

शकतो. म्हणून आपण खूप सुदैवी आहोत, असे मला नेहमी वाटते.  

आता, माझ्यावर मोठी जबाबदारी आली होती. मी अंजलीच्या आईबाबांना समूपदेशनासाठी बोलावलं. त्यांना सांिगतलं की, 

ती आता ब्रेनडेड आह.े सुरवातीला त्यांना ह ेकटूसत्य स्वीकारणे अत्यंत जड गेले. नंतर, आणखी काही वेळा झालेल्या 

समूपदेशनातून मला त्यांना ितच्या ब्रेनडेड अवस्थेबाबत समजूत घालण्यात यश आलं. मात्र, यापुढच ेआव्हान मोठे होते. ते मी 

स्वीकारलं. त्यांना मी अवयवदान संकल्पनेिवषयी मािहती िदली. आपली िप्रय अंजली आता वैद्यकीयदृष्ट्या ब्रेनडेड आह ेव ितचे 

अवयवदान होऊ शकते, ह ेस्वीकारायला िवशेषतः ितच्या आईला खूप जड जात होते, जे स्वाभािवकही होते. अखेर अंजलीच्या 

बाबांनी आईची समजूत काढण्याची जवाबदारी स्वतः स्वीकारली. काही काळाने, जड अंतःकरणाने का होईना, ितने त्यास 

मान्यता िदली. अखेर, ब्रेनडेड अंजली अवयवदाता बनली आिण ितच्यामुळे सहा रुग्णांना जीवनदान लाभले.  

आपल्या कामिगरीवर आम्ही खूप खूष होतो...पण क्यायमेक्स अजून यायचा होता. दुसर्या िदवशी, अंजलीचे बाबा मला 

भेटावयास आले. ते ज ेकाही म्हणाल,े माझ्या ब्रेनडेड झालेल्या मुलीने सहा जणांना नव ेजीवन िदले, याचे आम्हाला िवलक्षण 

समाधान लाभले आह.े यापुढे, तुम्हाला ब्रेनडेड रुग्णांच्या नातेवाईकांशी संवाद साधण्यासाठी, त्यांची समजूत काढण्यासाठी 

माझी कोणतीही मदत लागली, तर कोणत्याही क्षणी हक्काने बोलवा, मी हजर असेल. या अनपेिक्षत वाक्याने, हळव्या तरीही 

ठाम वचनान ेमी अक्षरशः िनःशब्द बनलो....!  

त्या गोड मुलीचा चेहरा आठवून मन म्हणाल,े थॅंक्यू अंजली!   

- डॉ. किपल िझरपे 

संचालक, अितदक्षता िवभाग, रुबी हॉल िक्लिनक


