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सोमवार...पि.१ जानेवारी २०१८. मी आमच्या रुबी हॉलमधील अपििक्षिा पवभागाि माझ्या 

सहकाऱयांसमवेि सकाळच्या राउंडवर होिो. नववर्ााचा पपहलाच पिवस असल्याने आमच्यािील प्रते्यकाि 

नवा उत्साह संचारलेला होिा. प्रते्यकजण एकमेकास नववर्ााच्या शुभेच्छा िेि-घेि होिा. मी आयसीयू 

मधील बेड नं.१५ जवळ असिाना मािी जु्यपनअर रेपसटेंड म्हणून कायारि असणारी मािी सहकारी 

म्हणाली, सर एनटीयू मधे्य बेड नं.१४ पाशी या ना क्लिज. एक अनुभवी वररष्ठ म्हणून मला प्रारंभी असं 

वाटलं, की िेथे असणाऱया मपहला रुग्णाच्या िबे्यिीमधे्य काही चढउिार िाला असावा. म्हणून मी िािडीने 

पिच्यापाशी पोहोचलो. िी क्लथथर, शांि होिी. माझ्याकडे पाहून पिच्या चेहऱयावर प्रसन्न हास्य उमटलेले 

होिे. मािी जु्यपनअर लगेच म्हणाली, सर हीला िुम्हाला नवीन वर्ााच्या शुभेच्छा द्यावयाच्या आहेि. मी 

क्षणभर स्तब्ध होिो. त्यानंिर त्वररि स्विःला सावरुन मी ही पिचे हाि हािाि घेऊन पिच्या प्रसन्न 

शुभेच्छांचा मनापासून स्वीकार केला व पिलाही शुभेच्छा पिल्या. हा सारा प्रसंग अवघ्या पाच-साि 

पमपनटांि घडून गेला. मात्र, पिवसभर माझ्या मनाि हा प्रसंग माझ्या मनाि, डोळ्यापुढे िरळि रापहला. 

मला हॅपी नू्य इअर करणाऱया त्या रुगे्णच्या केसचा पवचार करु लागलो. 

 

िी सुमारे एक मपहन्यापूवी आमच्या अपििक्षिा पवभागाि िाखल िाली होिी.िेव्हा पिची अवथथा गंभीर 

होिी. ओटीपोटामधे्य खूप िुखि होिे आपण त्यामुळे उलट्याही होि होत्या. जेव्हा िी िीघाकाळापयंि 

आयसीयूमधे्य होिी, िेव्हा पिची िबे्यि खूपच पबघडली. इिकी की जवळपास ४ िे ६ शस्त्रपिया 

करण्याची िसेच कृपत्रम श्वासोच्छवासाचीही गरज लागली होिी. असे असिानाही िी कायम हसिमुख 

असायची. पिने उपचारालाही चांगलं सहकाया केलं. या सवा प्रपियेिरम्यान, आम्हा, डॉक्टर आपण रुग्णाि 

एक अदृश्य असं नािं ियार िालं. एकमेकांशी एकही शब्द न बोलिा केवळ डोळ्यािून संभार्ण 

व्हायचं. हे म्हणजे एकेरी वाहिूकीसारखं होिं. मला बोलिा यायचं पण पि व्हेंपटलेटर वर असल्यानं िे 

िीला शक्य नव्हिं. 

 

हा सारा पट माझ्या नजरेपुढून सरकि होिा. 

 

आज िारीख होिी १ जानेवारी, सोमवार. मी मुद्दामून सोमवारचा उले्लख करिोय, कारण िुिैवाने 

जवळपास िर रपववारी पिला गंभीर समस्या पकंवा त्रास होि होिा . अगिी कालच्या रात्री म्हणजे ३१ 

पडसेंबरच्या रात्री, जो पुन्हा रपववार होिा, पिच्या ओटीपोटािून रक्तस्त्राव सुरु िाला आपण पिच्यािील 

पहमोग्लोपबनची पािळी एकिम खाली म्हणजे 6 पमगॅ्र पयंि खाली उिरलं. या पररक्लथथिीि, आमच्या टीमने 

रात्रभर शक्य पििके सगळे प्रयत्न केले आपण पहाटेपयंि पिला क्लथथर करण्याि त्यांना यश आलं. रुग्णाची 

या काळािील मानपसकिा कशी असिे, हे मला जवळून मापहिी आहे. काल (रपववारी) रात्री आपण 

िुसऱया पिवशी सकाळीही िी िोपली नव्हिी. िरीही िी मला पिच्या डोळ्यांिून आपण  क्लििहास्यािून िी 

नवीन वर्ााच्या आम्हाला नव्या वर्ााच्या शुभेच्छा िेण्यासाठी खूप उतु्सक होिी, जणू काही काल काही 

घडलच नव्हिं....  हे कुठल्याही शात्रापलीकडचं आहे. 

 

पिच्या शुभेच्छा माझ्यासाठी खूप खास होत्या. रुग्ण आपण डॉक्टर यांच्यािील नात्यासाठी आपण नेहमी 

ज्याचा उले्लख करिो, िोच हा ऋणानुबंध ना... काही पमपनटांच्या प्रसंगानं मला पवचार करायला भाग 



पाडलं.   

 

२२ वर्ांच्या आयसीयूमधल्या कामाच्या अनुभवानंिरही प्रते्यक पिवस हा माझ्यासाठी नवीन असिो आपण 

मला मानवी मूल्य पशकपविो. आयसीयूमधील रुग्ण जे त्यांच्या प्रते्यक श्वासासाठी िगडि आसिाि , 

त्यांच्यासाठी प्रते्यक पिवस हा नवीन वर्ााचा पपहला पिवसच असावा आपण िर मग आपण त्यांना रोज 

सकाळी का नाही शुभेच्छा िेि? असा सहज मनाि पवचार आला. याच भावनेिून हा प्रसंग आपण त्याि 

िडलेले आशय आपणा सवांपुढं उलगडून िाखवावा, म्हणून पलपहिा िालो. 


