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``दिरपे सर...आज मािा वाढदिवस आहे …`` राशीच्या आवाज माझ्या कािावर आले आदि मी जरासा
चमकलो. कारि अदििक्षिा दवभागाि (आयसीयू) आम्हाला कायम दवदशष्ट अलामम, ठरादवक आवाज
आदि संवाि हे च ऐकण्याची सवय जडले ली असिे. १६ वर्ाम ची राशी, आपल् या चेहऱ्यावरील पररदचि असं
क्लििहास्य कायम ठे ऊि मला म्हिाली. माझ्याकडूि दिला शुभेच्छा अपे दक्षि होत्या, हे मला लक्षाि आलं .
मी दिच्याजवळ गे लो आदि दिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल् या. दिथूि मिाि दवचारचक्र दिरलं आदि
एक छोटीशा प्रसंग आम्ही घडवूि आिला.
ही घटिा म्हटली िर साधीच...म्हटली िर दवलक्षि. पि अदििक्षिा दवभागाि कायम रि असिाऱ्या आम्हा
डॉक्टरां च्या, िेथे कायम रि असिाऱ्या कममचाऱ्यां च्या मिाचा ठाव घे िारी.
राशी ( िाव बिले ले आहे) ही अवघ्या १६ वर्ाम ची गोड मुलगी. राशी आमच्या रुबी हॉलच्या अदििक्षिा
दवभागाि सुमारे ५० दिवसां पूवी िाखल िाले ली. ये थे आली िेव्हाच दिची प्रकृिी अत्यंि दचंिाजिक होिी.
िीव्र जंिुसंसगाम मुळे दिच्या दकडिीचे कायम थां बले ले होिे. सुरवािीचे ३-४ दिवस िर आपि दिला वाचवू
शकू का, याबाबि आम्ही साशंक होिो. कीडिीिे िर काम थां बदवले होिेच. आिा रक्तप्रवाह सुरळीि
राखण्याचे मोठे आव्हाि होिे. त्यासाठी दिला जीवरक्षक प्रिाली अथाम ि, आदटम दिशअल व्हेंदटले टरवर
(कृदिम श्वासोच्छवास) ठे वण्याि आले होिे. त्याचवेळी दिला साित्यािे डायदसदसस करावे लागि होिे.
जवळपास ३९ दिवस िी व्हेंदटले टरवर होिी. ३७ वेळा डायदलदसस िाले . दिचं हृिय क्षमिेच्या केवळ ३०
टक्केच काम करीि होिे. दिचा मृत्यूशी जिू थेट संघर्म सुरु होिा. त्यास िी असमान्य धैयाम िे िोंड िे ि
गे ली आदि हळू हळू आमच्या उपचारां िा प्रदिसाि दमळू लागला. आज िी व्हेंदटले टर आदि डायदलदससमुक्त
आहे . दिला बऱ्यापै की आराम लाभिो आहे . या संपूिम कालखंडाि दिच्या चेहऱ्यावरील क्लिि दििे कधी
हरवू दिलं िाही. वैद्यकीय िज्ज्ञ म्हिूि आम्ही प्रयत्ां ची पराकाष्ठा करीि होिो आदि त्याचबरोबर िी
लवकराि लवकर बरी व्हावी, यासाठी प्राथमिाही करीि होिो. कारि, दिचं िे हास्य आमच्यासाठी खूप
ओळखीचं बिले लं होिं. िे आम्हाला हरवू द्यायचं िव्हिं.
या पाश्वमभूमीवर, दिचा वाढदिवस आला िेव्हा माझ्या मिाि आलं , की आज आपि दिला िक्त
औपचाररक शुभेच्छा द्यायच्या दि ठरल् या दििक्रमाि अडकायचं? इिकं पु रसं आहे ? वाढदिवस साजरा का
करु िये ? आपल् या आयसीयू मधील रुग्ां चे वाढदिवस आपि साजरे का करु िये ि? आयसीयू मधील
डॉक्टसम आपले किमव्य बजावि असिाि. माि, त्याचबरोबर आपल् या रुग्ां समवेि त्यां चं एक भावदिक
िािंही जुळले लं असिं. डॉक्टरां चा असिारा हा भावदिक चेहराही रुग्ाला दिसायला हवा, त्यािूि दिमाम ि
होिारी सकारात्मक ऊजाम, आिंि अिेकिा दिम्मी लढाई दजंकूि िे ऊ शकिं. या दवचारचक्रािूि मी
मिािूि दििमय घे िला. चांगल् या दििमयाची अमलबजाविीही त्वररि व्हावी, म्हिूि त्याची सुरवाि राशीच्या
वाढदिवसादिदमत्तािे करण्याचे ठरदवले . राशीिे लढले ल् या असामान्य लढ्याला, दििे िाखवले ल् या धैयाम ला
ही एक प्रकारची िाि ठरे ल, अशा प्रकारे मोठ्या प्रमािाि हा वाढदिवस साजरा करण्याचे आमच्या
आयसीयू मधील सहकाऱ्यां च्या बै ठकीि ठरले . िसे मी जाहीर करिाच संपूिम यु दिटमध्ये एकप्रकारचे चैिन्य
पसरले . सवाां च्या चेहऱ्यावर आिंि ओसंडूि वाहि होिा. मग काय? लगे च जबाबिाऱ्यां चे वाटप िाले .
स्टाि आदि कोऑदडम िेटसम कामाला लागले . केक, ग्रीदटं ग काडम स् आले . प्रशासिािील, िदसांग दवभागािील
सवम अदधकाऱ्यां िा बोलवण्याि आले .? राशीच्या आईबाबां िा, दिच्या लाडक्या धाकट्या बदहिीला आदि

दिच्या दमिपररवारालाही िटपट आमंििे गे ली. हे आयसीयू आहे , याचा काही वेळ जिू सवाांिा दवसरच
पडला होिा.
इिक्या कमी वेळेि ठरुिही माि चोख दियोजि आदि सवाां चा उत्स्िूिम सहभाग यामुळे वाढदिवसाचे
सेदलब्रे शि खूपच मस्त िाले . आपला वाढदिवस साजरा होिार आहे, हे समजल् यािंिर राशीला अत्यंि
आिंि िाला. आमचे डॉक्टसम, िसेस, वॉडम बॉय, सपोटम स्फाटपासूि सेक्युररटीपयां ि सवम जि या
आिंिसोहळ्याि सहभागी िाले . प्रत्येकािे राशीला वाढदिवसाच्या मिःपू वमक शुभेच्छा दिल् या. बथमडे केक
कापिेवेळी जेव्हा सवाां िी एका स्वराि `हॅ पी बथमडे टु यू ` म्हिायला सुरु केले िेव्हा दिच्या डोळ्यां ि आिंिाश्रू
आले . िी भावदिक िाली आदि िसे होिे स्वाभादवकही होिे. थक्क करिारा असामान्य आदि प्रिीघम
लढा दििे मृत्युसोबि दिले ला होिा. त्यािूि िीिे िाखवले ले धैयम, खंबीरपिा सवाां साठी प्रे रिािायी होिे
आदि िे यादिदमत्तािे आम्हाला सवाां पुढे आििा आले .
िंिर मािा हाि धरुि राशी म्हिाली, ``मी िुम्हाला कधीच दवसरिार िाही. मी घरी परिल् यािंिर िुम्हाला
कॉल केलं िर चाले लं का? ``
खरं िर अशा प्रकारचे छोटे खािी कायमक्रम िुम्हाला स्विःची िव्यािे ओळख दिमाम ि करुि िे ि असिाि.
सिि ििावग्रस्त वािावरिाि वावरिाऱ्यां िाही काही क्षि ििावमुक्त होिा ये िं, मिाला समाधाि दमळिं
आदि त्यािूि आिखी चांगलं काम करण्याची ऊजाम दमळिे. आयसीयू हे गं भीर आजारी रुग्ां साठी असिे,
दिथे शक्य दििकी शां ििा राखली जािे. िसे अपे दक्षिही आहे . पि कधीकधी असे काही क्षि साजरे
करायलाच हवे, ज्यािूि प्रत्येकाच्या मिािील आिंि, ऊजेचा प्रवाह खळाळिं राहू शकिो.

