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“प्रकाशिकेचे मनोगत” 

"साद दैवाची - साथ ववजयाची" हे पुस्तक प्रकावित करताना मला मनस्वी 

आनंद होत आहे. ह्या मधे्य लेखकाने म्हणजेच श्री.सुभाष साठे यांनी स्वतः चा 

नकाराकडूनचा प्रवास होकाराकडे कसा होत गेला आवण त्यात स्वतः ची 

होकाराथी बैठक किी पक्की होत गेली आवण त्यात त्यांना वकती जणांची मदत 

झाली हे स्पष्ट केले आहे.  

त्याचबरोबर लेखकाने कोणाही मूत्रवपंड ववकार असलेल्या रुग्णाला वदलासा 

वमळावा, मावहती वमळावी म्हणून काही गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत, जसे वक 

रुग्णालयाची यादी, लागणारी कागदपते्र, कोणत्या तपासण्या गरजेच्या आहेत, 

कोणत्या संस्था आवथिक मदत करतात हे सारे स्पष्ट केले आहे.  

ह्या सगळ्या कायिभागात श्री. सुभाष साठे यांना ववश्वास वदला तो मूत्र वपंड 

ववकार तज्ज्ञ डॉक्टर ऋषी देिपांडे यांनी आवण मूत्रवपंड प्रत्यारोपण िस्त्रविया 

यिस्वी होऊन आता जवळपास पाच मवहने होत आले आवण हे पुस्तक देखील 

तयार झाले. 

सक्तीच्या ववश्रांतीचा श्री. सुभाष साठे यांनी योग्य वापर करून पुस्तक लेखन 

केले. त्यांना माझ्या खूप खूप िुभेच्छा ! तसेच श्री. सुभाष साठे यांजकडून 

वेगवेगळ्या ववषयावर आणखी लेखन व्हावे आवण प्रकािनाची संधी त्यांनी 

द्यावी असे म्हणून माझे मनोगत पूणि करते. हे मावहतीपर पुस्तक वाचकांना 

नक्कीच आवडेल याची मला खात्री आहे.  

 सौ. शिजया सुभाष साठे  

  



 

2 

 

 

“सुभाष्य”    

भाष्य हे एखाद्या ववचारवंताचे, दृष्ट्याचे असते. सत्य गोड िब्ांमधे्य सांगणे 

माझ्या नावाप्रमाणे मला आवडते. ऐकणाऱ्यालाही ते आनंद देते आवण त्या 

अथािने म्हणजे सुभाष्यवत इवत सुभाष: याच जाणीवेने मी आपल्यापुढे माझंही 

मनोगत व्यक्त करतो आहे. 

जानेवारी २०२१ पासून माझ्या रक्तातील "विएटीन" चे प्रमाण वेगाने वाढू 

लागले. इतकी वषे दबा धरून असलेल्या आवण वंि परंपरेने आलेल्या माझ्या 

भावंडांच्या आवण माझ्या वायाला आलेल्या "पॉलीवसस्टिक वकडनी रोगाने" 

माझ्या िरीरावर जोरात हल्ला चढवायला सुरवात केली.  

पुढे िरीरात असे काही बदल झाले आवण डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार माझी 

"मूत्रवपंड प्रत्यारोपण" िस्त्रविया माझी पत्नी सौ. ववजया साठे वहने खंबीर राहून 

वकडनी दान वदल्यामुळे यिस्वी झाली. मला नवं जीवन दान वमळाले. आमच्या 

दोघांची अवघड िस्त्रविया यिस्वी ररत्या डॉ. ऋषी यांच्या नेतृत्वाखाली पूणि 

झाली. अिा डॉ. ऋषी देिपांडे यांच्या सारख्या उतंु्ग व्यस्टक्तमत्त्वाचे खरं तर 

आम्ही कायमचे ऋणीच आहोत. त्यांचे, त्यांच्या टीम चे तसेच डॉक्टर रावल, 

डॉक्टर लालमलानी आवण त्यांच्या टीम चे जाहीर आभार व्यक्त करून 

कृतज्ञता व्यक्त करावी म्हणून मी हे पुस्तक वलवहण्यास रुग्णालयात असतानाच 

ठरववले. 

रुग्णालयात ववश्रांती घेत असताना एकीकडे वेदना सुरु असायच्या आवण 

अनेक ववचार डोक्यात घोघंावयाचे. त्याच वचंतनातून आता सक्तीच्या ववश्रांतीचा 

आवण वमळालेल्या नवीन जीवनाचा आवण प्रते्यक वदवसाचा १०० टके्क 
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सदुपयोग करावा असे राहून राहून वाटू लागले आवण "साद दैिाची - साथ 

शिजयाची" हे पुस्तक लेखनाची पे्ररणा सुचली. मग खालील उदे्दि नजरेसमोर 

ठेवून मी हे  पुस्तक पूणि केले.   

• डॉ ऋषी देिपांडे यांच्याबद्दल, त्यांच्या िैलीबद्दल वाचक, रुग्ण आवण 

त्यांचे नातेवाईक यांना मावहती कळावी 

• प्रत्यारोपण प्रविया, त्यातील कायदेिीर बाबी, अत्यावश्यक प्रमाणपते्र, 

वैद्यकीय चाचण्या, िस्त्रवियेसाठी आवथिक मदत करणाऱ्या संस्थांची 

मावहती, रुग्ण आवण अवयव दान इचु्छक व्यक्तीचं्या यादी बद्दल 

मावहती वाचकांना, रुग्णांना कळावी. इतक्या कागदपत्रांची पूतिता 

पद्धतिीर ररत्या करता येते असा ववश्वास आवण धीर रुग्णांना वमळावा.  

• िस्त्रवियेनंतरच्या ववश्रांतीचा उपयोग पुस्तक लेखनास व्हावा. 

माझ्या नवे्ह तर आमच्या दोघांच्या अवघड िस्त्रवियेकररता डॉक्टर ऋषी 

देिपांडे आवण त्यांची टीम, डॉक्टर रावल, डॉक्टर लालमलानी आवण त्यांची 

टीम, आमचा सुपुत्र "िंतनू", "सु्नषा रमा", रघुराज (राजू मामा) आवण भरतराज 

मामा (संजू मामा), सौ नंदा आवण वैिाली मामी, भाचा वनलेि, माझी ज्योती 

वावहनी आवण पुतण्या सवेि, माझा भाऊ महेि आवण त्याची पत्नी मधुरा, माझे 

मेहुणे ( माझ्या ताईचे यजमान) श्री. आबा वभडे या सवाांचा मी कायम ऋणी 

असणार आहे.  

त्याचबरोबर असंख्य वमत्र मंडळी, िेजारी आवण दूरदूरचे नातेवाईक यांनी 

वदलेल्या िुभेच्छांचे "बळ" आमच्या बरोबर होते. त्या सवाांचेही मनस्वी आभार.  

डॉ. प्रिांत सोनवतीकर, MBBS, DMRD, औरंगाबाद, हे डॉ. ऋषी देिपांडे 

यांचे MBBS पासूनचे खूप जवळचे वमत्र. म्हणूनच मी डॉ. प्रिांत सोनवतीकर 

यांनाच पुस्तकासाठी "प्रस्तावना" वलवहण्यासाठी ववनंती केली. त्यांनी आनंदाने 

लगेचच होकार वदला आवण "गेल्या वकते्यक वषाांचे त्यांचे डॉ. ऋषी देिपांडे 

यांच्यािी असलेले मैत्रीचे नाते, डॉ. प्रिांत यांचे कुलकणी-साठे कुटंुबािी 
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असलेले नातेसंबंध लक्षात घेऊन अनेक गोष्टी उलगडून सांवगतल्या आवण 

खूपच संुदर आवण "पे्ररक प्रस्तावना" वलहून पाठववली. "प्रस्तावनेत" डॉ. प्रिांत 

यांनी अिा वकतीतरी सामावजक मुद्यांना स्पिि केला आहे आवण हे पुस्तक 

वलवहण्यामागचा माझा उदे्दि अवधक उलगडून वाचकांसमोर येण्यास फार 

मोठी मदत होणार आहे. त्यांच्या प्रस्तावनेमुळे या पुस्तकाचा दजाि खूपच 

उंचावला आहे. त्यांचे ितिः  आभार!! 

या पुस्तकाचे भाग्य थोर वक डॉ. ऋषी देिपांडे यांच्या संदभाितील पुस्तकाला 

दोन डॉक्टरांचा सविय हातभार लागला. डॉ. प्रिांत यांच्याप्रमाणेच डॉ. प्रवीण 

सोनवतीकर, ENT & HEAD NECK SURGEON, यांनी अगत्यपूविक 

रुग्णालयाचा व्याप सांभाळून पुस्तकाला "िुभेच्छा पत्र" वलहून पाठववले. 

िुभेच्छा पत्रामधे्य त्यांनी पुस्तकाचा उदे्दि अवधक स्पष्ट करताना पुस्तकात 

उद्धृत केलेल्या डॉक्टरांची तपासणी, त्यांची मते, त्यांनी केलेले कॉउंवसवलंग, 

झालेल्या मुलाखती, काय काय तपासण्या करतात, काय मदत वमळू िकते, 

अनेक वैद्यकीय संज्ञांचे अथि या सवाांचा अवधक उलगडा पुस्तकात कसा केला 

आहे याचे थोडक्यात संुदर वचत्रण मांडले आहे. डॉ. प्रवीण यांच्या िुभेच्छांमुळे 

पुस्तकाची उंची वृस्टदं्धगत होण्यात फार मोठी मदत झाली आहे. डॉ. प्रवीण याना 

मनस्वी धन्यवाद! 

पुस्तक लेखनाच्या कल्पनेला माझी वावहनी श्रीमती ज्योती सुनील साठे, माझे 

वमत्र प्रिांत ववजय दांडेकर या दोघांची फार मोठी सविय मदत झाली. त्यांचे 

मौवलक मागिदििन व त्यांनी केलेल्या सूचना यामुळे पुस्तकाला एक वेगळेच 

पररमाण लाभले आहे. त्याच बरोबर पत्नी सौ. ववजया आवण पुत्र िंतनू यांनी 

देखील वेगळे पैलू दाखवून पुस्तकात ववचारांची भर घातली. या सवाांचे 

मनापासून आभार.  

या पुस्तकाचे भाग्य थोर की नाय वदग्दििनाच्या के्षत्रात दबदबा असलेले एक 

नाव म्हणजे नामवंत वदग्दििक श्री.ववश्वास सोहोनी यांचे अवतिय संुदर िुभेच्छा 

पत्र आवण अतं्यत बोलकी प्रवतविया पुस्तकाला लाभली. श्री.ववश्वास यांनी 
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असंख्य तरुणांना मागिदििन करून आंतर महाववद्यालयीन नाय स्पधेत 

उतरववले आवण अनेक पाररतोवषके पटकावून वदली आवण गम्मत म्हणजे हा 

अववलया धडपडणाऱ्या तरुणांमधे्य या वयात देखील वावरताना त्यांना ऊजाि 

देत राहतो आवण स्वतः  आनंद घेतो. श्री.ववश्वास सोहोनी यांचे "आभार" असे 

वलहावयास मला "आभार", "धन्यवाद" हे िब् खूप खुजे वाटतात. 

माझे वजवलग वमत्र श्री.सुरेि हांडे यांनी पुस्तकातील बारकावे वटपून अवतिय 

संुदर पद्धतीने त्याची मांडणी करून खूप छान प्रवतविया आवण िुभेच्छा 

पाठववल्या त्यासाठी त्यांचे वविेष आभार मानताना मला खूप आनंद होतो आहे.  

पुस्तकाचे वेगळेपण त्याच्या मुखपृष्ठ, त्यातील रंग संगती, छोटेखानी बांधणी 

इत्यादीचें भान ठेवून ते उतृ्कष्टच होईल याची पुरेपूर काळजी घेत त्या 

संदभाितील संपूणि काम वेळेवर पूणि केल्याबद्दल, कलावंत मनोवृत्ीचा, माझ्या 

मुलाचा वजवलग वमत्र श्री. अमेय साने याचे आभार आवण कौतुक करावयास 

मला िब् अपुरे वाटतात.  

वाचक या पुस्तकातील मावहती रुग्णांना, त्यांच्या नातेवाईकांना सांगतील अिी 

मी आिा करतो आवण वाचकांनी आपले उत्स्फूति अवभप्राय, सूचना जिा 

मनात उमटतील तिा त्वररत माझ्या ई-मेल वर / भ्रमण ध्वनी िमांकावर 

पाठवाव्यात अिी नम्र ववनंती करून “सुभाष्य” थांबववतो.  

आपला  

सुभाष यििंत साठे 
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“प्रस्तािना” 

चांगल्या हेतूने एखादी गोष्ट केली जात असेल, मूति रूप घेत असेल आवण 

आपल्याला त्याचा कुठल्या ना कुठल्या स्वरूपात भाग होता येत असेल तर ती 

मनाला अवतिय सुखावणारी बाब होते आवण नेमकी तीच अनुभूती ही 

प्रस्तावना वलहीत असताना मी घेतोय.  

एखाद्या कुटंुबात वकडनी ववकाराने ग्रस्त, वविेषतः  वकडनी फेलु्यअर असलेला 

रुग्ण असेल तर पूणि कुटंुबाची दैनंवदनी ववस्कळीत होत असते आवण यातील 

प्रते्यक पुढील टप्प्यावर वाढत्या वैचाररक दोलायमान स्टस्थतीला त्यांना सामोरे 

जावे लागते.  

अिा रुग्ण व त्यांच्या कुटंुवबयांना या स्टस्थतीला तोडं देताना थोडासा धीर, 

वदलासा, उभारी, मागिदििन, मावहती वमळावी व सारासार वववेकबुद्धीने वनणिय 

घेण्यास मदत होईल हे घ्यानात घेऊन या पुस्तकाचा घाट श्री. सुभाष साठे यांनी 

घातला, जो अवतिय उदात् आहे.  

नाटक, कववता, वादवववाद स्पधाि, वकृ्तत्व या गोष्टीिंी वनगवडत असून देखील 

"प्रस्तावना" पवहल्यांदाच वलहीत असल्यामुळे ती नेमक्या किा स्वरूपात 

कागदावर मांडावी असा प्रश्न मला पडला पण त्यावर उत्रही तात्काळ सुचले. 

या पुस्तकातील मुख्य व्यस्टक्तमते्व "श्री. सुभाष साठे, सौ. ववजया साठे आवण 

डॉ. ऋषी देिपांडे” ही ठळक पाते्र म्हणून आवण त्यांच्यािी माझा असलेला 

संबंध मी माझ्या कुवतीप्रमाणे आजवर जो काही वटपू िकलो तो जसा 

वलवहण्याच्या ओघात सुचत जाईल तसाच तो मांडत राहावा हे मनोमन वनवित 

केले आवण िब् कागदावर उतरत रावहले ते असे…  
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सौ. ववजया साठे म्हणजे आमची सुधाताई, माझी मोठी चुलत बहीण आवण श्री. 

सुभाष साठे वतचे यजमान. आम्ही सगळे त्यांना अण्णा म्हणतो. अवतिय सालस 

आवण लाघवी अिी ही जोडी (लक्ष्मी नारायणाचा जोडा). सुधाताई िांत, सुलझी 

हुई अिी, वजच्या अिा सुस्वभावाचे गारुड तर आमच्यावर लहानपणापासून 

आजतागायत आहे.  

श्री. सुभाष साठेना "पॉलीवसिीक वकडनी वडसीज" (Autosomal 

Dominant Polycystic Kidney Disease) हा आनुवंविक (Hereditary) 

जीन वडसऑडिर (Gene Disorder) - वकडनी ववकार होता. वाढत्या 

वयासोबत वकडनी फेलु्यअरच्या वदिेने बळावत चालला होता. यासंदभाित 

सुपरसे्पिावलि - वकडनी ववकार तज्ञ (Nephrologist) यांच्या सल्ल्याने 

टर ीटमेंट घेणे गरजेचे होते.  

माझा MBBS पासूनचा वगिवमत्र डॉ. ऋषी देिपांडे (MBBS, MD, DNB, DM, 

Nephrology) हा अवतिय हुिार, अभ्यासू, प्रवतथयि नेफ्रोलॉवजि म्हणून 

मंुबईत पॅ्रस्टक्टस करीत होता. श्री. साठेना त्याचा सल्ला घेण्याबाबत मी 

वनधोकपणे सांवगतले.  

काही लोकं वरदहस्त घेऊनच जन्माला आलेले असतात, डॉ. ऋषी त्यापैकीच 

एक! मेवडकलच नवे्ह तर कुठलेही के्षत्र असते तरी आवण मेवडकलमधील इतर 

कुठलीही बँ्रच असली असती तरी हा आता इतकाच यिस्वी रावहला असता 

असा खासा. बरं, नुसता अभ्यासू नाही, तर अष्टावधानी, सामावजक स्टस्थतीचे 

भान असणारा, क्षणात समोरच्याची मानवसक स्टस्थती वटपू िकणारा अववलया 

- मेधावी, प्रज्ञावंत व्यस्टक्तमत्त्व. परदेिातून मायदेिी परतण्याचा त्याचा वनणिय 

आपल्याकडील वकतीतरी रुग्णांसाठी वरदान ठरला आवण आम्ही त्यापैकीच 

एक! असा डॉक्टर, आपला डॉक्टर म्हणून लाभणे, यालाही निीबच लागते.  

श्री. साठें चा वकडनी ववकार हळूहळू वाढत या स्टस्थतीत पोहोचला (जे साधारण 

६० ते ७० वषे वयापयांत "पॉलीवसिीक वकडनी वडसीजच्या" बऱ्याच रुग्णांमधे्य 
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natural course मधे्य घडून येते) आवण यापुढे टर ीटमेंट ही डायवलवसस 

(Dialysis) ही असावी वक वकडनी टर ान्सप्ांट (Kidney Transplant) हे 

ठरववणे गरजेचे झाले. याववषयी डॉ. ऋषीची भूवमका एकदम स्पष्ट आवण ठाम 

होती. ववषयातील नैपुण्यासोबतच मोजक्या िब्ांत योग्य तो संदेि समोरच्या 

प्रते्यक मेवडको अथवा नॉन मेवडको व्यक्ती पयांत (इथे मेवडको मी आवण नॉन 

मेवडको व्यक्ती म्हणजे श्री. साठे आवण इतर आप्त) पोहोचवण्याची त्याची 

वाखाणण्याजोगी हातोटी तर मी जवळपास ३० वषािपासुन जाणून होतो. या सवि 

प्रकरणात मी दुहेरी भूवमकेत होतो...डॉक्टरही आवण नातेवाईक वह देखील. 

वकडनी टर ान्सप्ांट हे आमच्या रुग्णाच्या सद्यस्टस्थतीत वैद्यकीय िास्त्राच्या 

दृष्टीने गोल्ड िंॅडडि (Gold Standard) आहे, हे डॉ. ऋषी कडून आम्हाला 

कळलेच होते. या संबधी कधी कधी होऊ िकणाऱ्या गंुतागंुतीची 

(Complications) जाण मात्र मला होती. यावेळी श्री. साठे व पररवार 

हलक्याश्या विधा मन: स्टस्थतीत होता पण सगळ्यांनी सवाांगाने पररस्टस्थतीचा 

केलेला सखोल अभ्यास, सौ. ववजया (सुधाताई) साठे व श्री. सुभाष साठे यांनी 

धीरोदात् राहून केलेला वकडनी टर ान्सप्ांटचा दृढ वनिय, वनणिय... हे सवि काही 

मोठ्या खुबीने या पुस्तकातुन आपल्या समोर येत गेले आहे; जे पे्ररक आहे 

आवण मावहती पुरवणारेही आहे आवण तोच हे पुस्तक वलवहण्यामागचा हेतू आहे 

जो मला साध्य होतानाही वदसून येत आहे.  

श्री. साठेना वकडनी देण्यासाठी वतघांची तयारी होती. कुठलेही दान हे शे्रष्ठच. 

वैद्यकीय के्षत्रातच असल्यामुळे अवयदानाचे महत्व तर मी जाणून आहेच. 

त्यातही आपल्या हयातीत अवयवदान करण्याची तयारी ही अवत शे्रष्ठ! ज्याची 

महती वकतीही िब्भांडार ररते करून वलवहली तरी कमी ठरेल. त्यामुळे 

त्याववषयी जास्त वलवहणे टाळतो. वकडनी देण्यासाठी श्री. साठें ची पत्नी सौ. 

ववजया साठे (सुधाताई), त्यांचे सुपुत्र श्री. िंतनू साठे, आवण त्यांचे कवनष्ठ बंधू 

श्री. महेि साठे हे वतघे जण तयार होते. त्यांना माझा सलाम!!! 

मेवडकल कारणास्तव श्री. महेि साठे यांची, कमी वय आवण इतर जबाबदारी 
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लक्षात घेता श्री. िंतनू साठे यांची वकडनी प्रत्यारोपणासाठी घेणे अिक्य होते 

आवण सुधाताईंची घेणे िक्य होते. वतच्या बाबतीतही रक्त गटासंबंवधत कारण 

बाधा ठरू िकले असते पण आता वैद्यकीय के्षत्र इतके प्रगत झाले आहे वक 

या समसे्यवर मात करणे िक्य झाले.  

एकूण दोघांवर (सौ. ववजया साठे आवण श्री. सुभाष साठे) िस्त्रविया करावी 

लागणार होती. "डोनर" आवण "रेवसपीयन्ट" वर "गंभीर / मोठ्या (Major)" 

स्वरूपाच्या या सदरात मोडणाऱ्या िस्त्रविया...साधारणपणे जवळच्यांच्या 

अिा िस्त्रवियांच्यावेळी थोडासा ताण येत असतोच आवण के्षत्रामुळे वनगवडत 

मावहतीमुळे आणखी जास्त िक्यता...पण...नवल...मला असा ताण (Tension 

/ Botheration) वबलकुलच नव्हते... का बरे? बहुतेक माझे डॉ. ऋषी ला 

इतक्या वषाांपासून त्याच्या हुिारी क्षमतेसवहत ओळखणे व त्याच्यावरील ठाम 

ववश्वास हीच कारणे असावीत. डॉ. ऋषी व त्याच्या टीम कडून ही कामवगरी 

सफाईदार व सराईतपणे पार पडली. त्यांचे ितिः  आभार!! 

डॉ. ऋषीचे आजवरचे वकडनी ववकार तज््ञ म्हणून केलेले काम अवतिय 

सृ्पहणीय, कौतुकास पात्र ठरावे असेच आहे. यामुळे खरे तर त्याचा उले्लख 

आदराने अहो-जाहो या स्वरूपात असायला हवा पण वगि सवंगडी तसेच 

जवळचा वमत्र असल्यामुळे तसा उले्लख व त्यामुळे येऊ पाहणारा 

औपचाररकपणाही मी टाळला.  

झपायाने बदलती समाज मानवसकता, त्याचे " डॉक्टर - पेिंट " यांच्यातील 

बदलत जाणाऱ्या ररलेिनविपमधून आजकाल वारंवार वदसून येणारे प्रवतवबंब, 

अिा काळात एखाद्या पेिंटला आपल्या डॉक्टरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त 

करण्यासाठी पुस्तक वलहावे असे उसु्फतिपणे वाटणे ही असीम आनंद देणारी 

गोष्ट आहे...त्यातून पेिंट - वलवहणारे आमचे अण्णा - श्री. सुभाष साठे आवण 

डॉक्टर माझा वमत्र - डॉ. ऋषी!! या बाबी मलाच माझ्या नजरेत से्पिल फील 

(एक अवणिनीय आनंद, समाधान) देऊन जात आहेत. 
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याच अवस्थेत मग्न राहत ही प्रस्तावना थांबवतो......  

डॉ. प्रिांत रिीदं्र सोनितीकर  

MBBS, DMRD, (Radiology)  

औरंगाबाद 
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!!िुभेच्छा पत्र!! 

"साद दैवाची - साथ ववजयाची" ह्या श्री. सुभाष साठे यांनी वलवहलेल्या 

पुस्तकाला "िुभेच्छा" देण्यासाठी जेंव्हा मी ववचार करू लागलो तेंव्हा सविप्रथम 

मला खालील वाके्य मनात रंुजी घालू लागली.  

"असे म्हणतात वक नवऱ्याच्या मनाचा मागि हा पोटातून जातो आवण खरोखरच 

माझ्या बवहणीने सौ. ववजया सुभाष साठे, वहने अवतिय खंबीर राहून स्वतः च्या 

नवऱ्याला "वकडनी" देऊन त्याच्या पोटामधे्य विरकाव केला. मनात तर ३६ 

वषाांपूवीच केला होता". 

हे पुस्तक वलवहण्या मागे श्री. सुभाष साठे यांची अिी भावना होती वक 

लोकांमधे्य जे गैरसमज आहेत ते दूर व्हावेत. भीती आहे ती नाहीिी व्हावी. 

त्यांना असे वाटत होते वक आपण ज्या अनुभवातून गेलो, त्याचा जास्तीत जास्त 

फायदा लोकांना, समाजाला व्हायला हवा. केवळ याच चांगल्या भावनेने सुभाष 

साठे यांनी ह्या पुस्तकाचा उपिम पूणि केला आहे. त्यामधे्य स्वतः ला आलेले 

ववववध अनुभव त्यांनी उद्धृत केले आहेत. डॉक्टरांची तपासणी, त्यांची मते, 

त्यांनी केलेले कॉउंवसवलंग, झालेल्या मुलाखती, काय काय तपासण्या करतात, 

काय मदत वमळू िकते, अनेक वैद्यकीय संज्ञांचे अथि अिा अनेक पद्धतीने 

साठे यांनी हे पुस्तक पररपूणि करायचा प्रामावणक प्रयत्न केलेला वदसतो. 

आयुष्यातील अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी व्यवस्टस्थत आवण आनंदाने जिा पूणि 

केल्या तसेच ह्या पुस्तकाचे काम देखील स्वतः च्या मनाने आनंदाने आवण 

लोकांच्या भल्यासाठी केले आहे. त्यांच्या सवि कामात देव यि देतो  

तसेच या पुस्तकाला सुद्धा चांगला प्रवतसाद वमळेल. श्री. सुभाष साठे यांच्या 
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नेहेमीच्या ववनोदी िैलीची झलक या पुस्तकात देखील प्रत्ययास येते. ते सहजी 

वलहून जातात “माझ्या पोटात वजथे वकडनीने आपले साम्राज्य पसरवले होते 

वतथे खूप वेदना होऊ लागल्या”.  

आमच्या सगळ्यांच्या "िुभेच्छा" सुभाष साठे यांच्या पाठीिी आहेतच!!! 

डॉक्टर श्री. प्रिीण सोनितीकर,  

M.S.  

ENT & HEAD NECK SURGEON,  

औरंगाबाद 
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!!िुभेच्छा!! 

ससे्नह नमस्कार, 

सकारात्मक दृवष्टकोन समोर ठेवून कसे जगावे याचे उत्म उदाहरण म्हणजे 

आमच्या कुटंुबातील श्री. सुभाष साठे ( अण्णा ) आवण सौ.ववजया साठे अथाित, 

माझे मोठे वदर आवण मोठया जाऊबाई. "साद दैवाची साथ ववजयाची" हे  

पुस्तक म्हणजे वैचाररक सकारात्मकतेचे बोलके उदाहरण आहे. वकडनी 

प्रत्यारोपणाची िस्त्रविया झाल्यावर वेदना सहन करीत असतानाच या 

पुस्तकाचा आराखडा अण्णांनी मनात वनवित केला आवण घरी आल्यावर 

पुस्तकाचे लेखन आवण डॉक्टर नी वदलेल्या सूचनांचे पालन असे वेळापत्रक 

तयार करून इंग्रजी आवण मराठी या दोन्ही भाषेत पुस्तके आकाराला आली. 

या पुस्तक वनवमिती मधे्य मी खारीचा वाटा उचलू िकले याचा मला खूप आनंद 

आहे. हे पुस्तक वकडनी पेिंट आवण त्यांचे नातेवाईक याना मागिदििक ठरेल 

असा ववश्वास वाटतो. या त्यांच्या उपिमाला मनापासून िुभेच्छा देऊन 

आमच्या अण्णा वावहनीना दीघाियुष्य लाभावे ही ईश्वर चरणी प्राथिना करते व या 

पुस्तकाचे मागिदििन लोकांना लाभावे यासाठी मनः पूविक िुभेच्छा देते.  

 ज्योती सुनील साठे. 

 ववरार (पविम) 
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शप्रय सुभाष आशण सौ. शिजया साठे, 

नमस्कार! 

दुः खाला स्वर देणाऱ्या माणसांना “साल्व्व्हादोर दाली (Salvador Dalí)” याने 

आपला पवहला प्रणाम सांवगतला आहे.  

पवहला प्रणाम सौ.ववजया या तुझ्या वप्रय पत्नीला आवण वारसाहक्काने 

वमळालेल्या दुखण्यावर तू मात केलीस म्हणून तुलाही.  

नैवतक मूल्यांचा नुसता उच्चार जरी केला तरी तो ववनोद वाटेल अिा जमान्यात 

तुम्ही दोघांनी दाखववलेले एकमेकांवरील पे्रम आवण तुमच्या से्नह्यांनी 

दाखववलेली माणुसकी जगाला एक वेगळीच उमेद आवण उभारी देतील. 

त्यामुळे माझा आंतररक ववश्वास असा सांगतो की तुमचा भववष्यकाळ उज्ज्वल 

आहे. सौ.ववजयाने घेतलेल्या वकडनी दान करण्याच्या ठाम वनणियापासून ते 

वकडनीच्या यिस्वी रोपणा पयांत कुटंुब, नातेवाईक आवण से्नही यांच्यावर 

येणारा मानवसक ताण, हॉस्टस्पटल कॉररडॉर मधल्या तणावयुक्त येरझाऱ्या, 

औषधांचा आवण वैद्यकीय तपासण्यांचा भडीमार हे सगळे मला कल्पनेतही 

भयावह वाटते. पण तुम्ही ते झेपवलत. सौ.ववजया वहची वकडनी तुला मॅच होते 

त्यातला हा आनंद वगळता तुमचा मुलगा िंतनू, सुनबाई आवण दुधावरची साय 

म्हणजे तुमची नातं, मागिदििक वमत्र पररवार आवण डॉक्टसि विवाय ज्ञात अज्ञात 

सहकायाांना मनः पूविक दंडवत.  

तुम्हा सवाांच्या प्रयत्नांना आवण प्राथिनेला श्रदे्धचे बळ आहे. सौ.ववजया तू खरोखर 

गे्रट आहेस. पैसे उभे राहतात पण माणसे आपल्या पाठीिी उभी रावहली की 

त्याचा आनंद मोठा. या अनुभवाला पुस्तक होण्याचे भाग्य लाभले हे मोठे 
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समाधान. आता काळजी तर तुम्हा दोघांना घ्यावी लागेल पण याला यिाचे / 

आनंदाचे पाठबळ आहे. आता पक्ष्ांचा वकलवबलाट, उत्म संगीत ऐका. उत्म 

सावहत्य वाचा. वचत्रपट पहा. छान पाऊस स्टखडकीतून पहा. आयुष्याचा आस्वाद 

घ्या. माणूस म्हणून जगण्याचे भाग्य तुम्हा सवािना वमळाले म्हणून आयुष्याचे 

आपण ऋणी राहूया.  

पुन्हा तुम्हाला मनः पूविक नमस्कार आवण िुभेच्छा! 

शिश्वास सोहोनी 
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!!अशभप्राय - िुभेच्छा!! 

सुभाष, तुम्ही वलवहलेले "साद दैवाची - साथ ववजयाची" पुस्तक एका बैठकीत 

पूणि वाचून झाले. प्रथम तुमचे अवभनंदन करतो पुस्तक वलवहण्याच्या तुमच्या 

उदे्दिाबद््ददल. आपण वकडनी प्रत्यारोपण प्रविया झाल्यानंतरच्या वमळालेल्या 

सक्तीच्या ववश्रांतीच्या वेळात त्या आजाराबद्दल सामान्य लोकांना जर 

यदाकदावचत या आजाराला तोडं द्यावे लागले तर त्यांनी कोणती काळजी घावी, 

कोणकोणत्या हॉस्टस्पटलला ही वकडनी प्रत्यारोपणाची प्रविया केली जाते, 

त्याची सववस्तर मावहती देऊन येणारा खचि हा मोठया प्रमाणात असल्यामुळे 

मदतीचा हात पुढे करणाऱ्या वकते्यक संस्थांची इथंभूत मावहती वदलेली आहे. 

आपण खरोखरच खूप छान काम केले आहे.  

आपल्याला हा वकडनीचा दुदिम्य आजार अनुवांविक पद्धतीने आपल्याकडे 

आला ज्या आजाराने तुमची आई, भाऊ आवण बहीण तुमच्यापासून वहरावून 

नेले आवण ज्या वेळेला तुम्हाला स्वतः ला आजाराची प्रत्यक्ष जाणीव झाली तेंव्हा 

तुम्ही आता तो माझ्या जीवावर उठलेला आहे असे कसे काय म्हणू िकता ? 

मनाचा धीर गंभीर पणा, त्याला सामोरे जाण्याची तयारी आवण नंतर तुमचे 

संपूणि कुटंुब तुमच्या पाठीिी उभे रावहले फक्त तुमच्या पत्नीनेच नवे्ह तर 

तुमचा मुलगा आवण भाऊ यांनी देखील तुम्हाला वकडनी देण्याची तयारी 

दििववली आहे, हे तुमच्यावर असलेल्या अमोघ पे्रमाचे वजवंत उदाहरण आहे. 

तुमच्या पत्नीने तुम्हाला वकडनी दान केली त्यावेळी तुम्ही तुमच्या पत्नीबद्दल 

उच्चारलेले िब् अवतिय बोलके आहेत. ३६ वषाांपूवी ती मनानेच माझ्यािी 

एकरूप झाली आवण आता खऱ्या अथािने ती माझ्या िरीरामधे्य असून आम्ही 

एकजीव झालो आहोत. वकती उत्म ववचार आवण िब्! माझ्या मनाला खूप 
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सुखावून गेले.  

आपल्या "वकडनी टर ान्सप्ांट" च्या प्रवियेमधे्य सामावलेले डॉक्टर, त्यांचा 

समूह, नसेस आवण इतर रुग्णालयाचा िाफ या सवाांचा आपण नावावनिी 

तुम्ही उले्लख केलेला आहे. हे कौतुकास्पद आहे. तुमचे सविच नातेवाईक आवण 

असंख्य वमत्रपररवार या सगळ्यांचा तुम्ही तुमच्या या पुस्तकामधे्य त्यांनी 

केलेल्या अनमोल मानवसक, आवथिक पाठबळाची उले्लख केलेला आहे. 

खरोखरच अिा प्रकारच्या दुदिम्य आजारामधे्य मानवसक आवण भाववनक 

पावठंब्याची अतं्यत गरज असते. त्यामुळे आजारी माणसाचे मनोबल वाढते 

आवण तो त्या आजाराला सामोरे जाऊ िकतो. तुमच्यावर पे्रम करणाऱ्या 

असंख्य माणसांनी तुम्हाला हा सपोटि वदल्यामुळे तुम्ही वकडनी टर ान्सप्ांट च्या 

प्रवियेमधे्य यिस्वी झालेले आहात. एवढेच नवे्ह तर सक्तीच्या ववश्रांतीच्या 

कालखंडामधे्य िारीररक वेदना होत असताना सुद्धा वमळालेल्या वेळेचा 

सदुपयोग स्वतः चा अनुभव वलस्टखत स्वरूपात आणू िकला हे तुमच्या प्रगल्भ 

इच्छािक्ती आवण मनोबलाचे प्रतीक आहे.  

सुभाष, तुम्ही वलवहलेल्या पुस्तकाला भरभरून प्रवतसाद वमळेल याची मला 

खात्री आहे. कारण, ते सवाांना मागिदििन करणारे आहे. आपल्या इच्छािक्ती, 

सकारात्मक ववचार आवण आपले मनोबल याला माझा ितिः  प्रणाम!! 

आपल्याला आयुरारोग्य उदंड लाभो ही मी या परमेश्वराच्या चरणी प्राथिना 

करतो.  

आपला परमवमत्र,  

सुरेि हांडे  
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मी ि माझे साठे कुटंुब  

खरं तर हा क्लीष्ट वकचकट अन गंभीर आजार मला आवण माझ्या सवि 

भावंडाना आहे याची स्पष्ट कल्पना डॉ झोपे यांनी २००२ साली जेंव्हा आमची 

वप्रय आई खूप आजारी होऊन वतला पॉली वसस्टिक वकडनी आजार असल्याचे 

वनदान केले आवण आम्हा सवि भावंडाना त्वररत सोनोग्राफी करावयास 

सांवगतले तेंव्हाच आली. आई दीड वषे डायलीसीस वर होती आवण २००३ साली 

ती देवाघरी वनघून गेली. सप्टेंबर २०१३ साली माझ्या लहान भावाचा वप्रय सुनील 

यिवंत साठे चा हाच आजार बळावला आवण काही मवहन्यांचे औषोधोपचार 

डायलीसीस वनष्फळ ठरून १४ नोवे्हम्बर २०१४ साली सुनील आम्हाला 

कायमचा सोडून गेला. २०१८ पासून माझ्या ताईचे - वप्रय सौ. प्रवतभा प्रमोद 

वभडे वहचे विएवटन वेगाने वाढू लागले. वतलाही २०१९ पासून डायलीसीस 

उपचार सुरु झाले. परंतु वतची तबे्यत वदवसेंवदवस खंगत जाऊन वतलाही ६ 

जुलै २०२० साली देवाज्ञा झाली. त्यांच्या आठवणीने आजही मनात काहूर उठते 

आवण डोळ्यात अशू्र दाटून येतात. 

त्यांच्या पववत्र सृ्मतीस नम्रतापूविक मी ही पुस्टस्तका अपणि करीत आहे आवण 

वजथे ते असतील वतथे ते सुखात राहोत अिी देवाकडे मनोमन प्राथिना करीत 

आहे. 

१९८२ साली मी लासिन टुब्रो पवई येथील मनुष्य बळ ववकास खात्यात 

लघुलेखक म्हणून नोकरीस लागलो. २००० सालापयांत टर ेंड अपे्रस्टन्टस नेमणूक, 

डेटा सांभाळणे, ववववध यांवत्रकी अवभयांवत्रकी ववद्यालयांिी पत्र व्यवहार करणे, 

अवभयांवत्रकी पदवी आवण पदववका उत्ीणि झालेले ववद्याथी जे दरवषी कंपनीत 

भरती व्हावयाचे अिांसाठी ववववध छोया मोठ्या कंपनीतील अभ्यासिमाचे 
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कायििम आवण त्यांची तयारी करून देणे, वनवड प्रवियेत मदत करणे, वेळ 

प्रसंगी कायििमात प्रोजेक्टर चालववणे अिी सवि प्रकारची कामे आवण 

त्यासंदभाितील पत्रव्यवहार स्वतंत्रपणे करायला वमळाल्यामुळे मला ववववध 

अनुभव वमळाला. म्हणूच तोपयांत मी "अवधकारी" पदापयांत पोहोचलो.  

२००० साली मला वमळालेले काम तर माझ्या खूपच आवडीचे होते. कंपनीतील 

अवधकारी वगािसाठी महागाई भत्ा, बोनस, ववववध प्रकाच्या सोयी सुववधांच्या 

योजनांच्या अटी आवण िती युक्त मागि दििक पररपत्रकांचे पवहले वलखाण 

करणे, व्यवस्थापनाची अनुमती वमळताच त्यात आवश्यक ते सुचववलेले बदल 

करून अंवतम पररपत्रके तयार करणे यामुळे तर मला भरपूर आवण मनसोक्त 

वलखाण करायचा अनुभव वमळाला.  

ते काम करीत असताना २०११ साली मला अधून मधून कारण नसताना वनराि, 

हताि असे वाटायला लागले. मी कामावर जात होतो. कामात लक्षही लागत 

होते. पण मनावर उगाच ताण जाणवू लागला. मधे्यच धाप लगे. एक वदवस 

संध्याकाळी मला चक्कर येऊ लागली. डॉक्टर सोनल चे औषध घेतले पण 

काही फरक जाणवेना. हातापायातील िक्तीच नाहीिी झाली. ववजया, िंतनू 

यांनी रघुराज मामांना वनरोप पाठववला. लक्षणे ऐकून त्यांनी डॉक्टर ऋषी 

देिपांडे याना फोन केला. डॉक्टर ऋषीनी साठें ना जसलोक ला ताबडतोब 

भरती करा, मी बेड वमळण्याची व्यवस्था करून ठेवतो. माझे कंपनीतील वमत्र 

आवण आमचे खूप जवळचे िेजारी श्री. राकेि देवधर यांनी लगेच गाडी 

काढली आवण ववजया, िंतनू, राकेि यांनी मला जसलोक मधे्य मध्य रात्री 

भरती केले. काही रक्त तपासण्या पार पडल्या.  

सकाळी डॉक्टर ऋषी देिपांडे यांनी तपासून सांवगतले वक साठें च्या रक्तातील 

सोवडयम चे प्रमाण खूप खाली गेले आहे. रक्तातील इतर घटक सुद्धा प्रमाण 

बाहेर खूप खाली वर झाले आहेत. आपण औषध योजना सुरु केली आहे. एक 

दोन वदवस अिाच स्टस्थती मधे्य मी पडून होतो. एक वदवस माझी िुद्धच 

हरपली. खूप प्रयत्नांनी मी िुद्धीवर आलो तेंव्हा माझ्या जवळ ववजया, िंतनू, 
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रघुराज मामा सगळे होते पण मी कुणालाच ओळखले नाही. माझ्यासाठी ते 

सगळे कधी न बवघतलेली माणसे होती. ते वबचारे सगळेच खूप घाबरले. 

डॉक्टर ऋषी नी त्यांना धीर वदला. त्यांनी पुढील उपायजोजना सुरु केल्या. 

माझा मेंदूचा आलेख काढला गेला. दुसऱ्याच वदविी त्याचे ररपोट्िस वमळाले 

आवण तोपयांत माझे सोवडयम चे प्रमाण वाढले. आता मी सवािना ओळखले. 

सवािना खूप आनंद झाला. २० वदवसांच्या प्रयत्नांनी रक्तातील सवि घटकांचे 

प्रमाण योग्य ते झाले आवण मला घरी सोडण्यात आले. हा प्रकार म्हणजे म्हणजे 

िरीरात आधीच वास्तव्य करून असलेल्या "पोली वसस्टिक वकडनी" रोगाने 

मधे्यच वर काढलेले डोके होते. घरी सोडताना डॉक्टर ऋषी देिपांडे म्हणाले 

"आता विएवटन, सोवडयम, पोटॅविअम, वहमोग्लोवबन, वबवलरुवबन इत्यादी 

घटकांच्या प्रमाणावर सतत नजर ठेवावी लागेल त्यामुळे औषध, रक्तचाचण्या 

आवण तपासणी दर तीन मवहन्यातून वकंवा गरज असेल तेंव्हा वेळ न घालववता 

जसलोक ला येऊन मला भेटणे यात खूप सातत्य ठेवावेच लागेल. तेव्हापासून 

माझे विएवटन हळूहळू वाढू लागले होते. एक आठवड्याच्या ववश्रांती नंतर मी 

कामावर रुजू झालो.  
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माझा आजार - त्यािर केलेली आतापयंत मात 

जुलै २०१५ पयांत कंपनीत आणखी पदोन्नती घेऊन "अवसिंट जनरल मॅनेजर 

- पेसोनेल ऍडवमवनिर ेिन, कॉपोरेट ह्यूमन ररसोसि अँड पेसोनेल" या 

पदावरून आनंदाने सेवावनवृत् झालो.  

“सुभाष्य” मधे्य वणिन केल्याप्रमाणे मी नंतर लगेचच वमत्र रवीदं्र साळगावकर 

(दुदैवाने त्याचा माचि, २०२० मधे्य हृदय ववकाराचा झटका आल्याने मृतू्य झाला) 

याच्या मुळे पररचय झालेल्या वकील श्री.वकिोर रणवदवे याच्या मदतीने मी 

ववकलीची "सनद" वमळण्याकररता अजि केला. तीन मवहन्यात मला "सनद" 

वमळाली सुद्धा. रवीदं्र, रणवदवे आवण मी आम्ही अन्याय्य बडतफी, 

कमिचाऱ्यांचा अडवून धरलेला भववष्य वनधी, सेवावनवृत्ी अंिदान रक्कम 

संबंवधत सरकारी कायािलयात कायदेिीर पत्र व्यवहार करून वमळवून देणे, 

गरज पडली तर त्या संदभाित दावा ठोकणे आवण न्यायालयीन प्रविये िारे 

"ऑडिर" वमळवून देणे, इच्छापत्र करून देणे, यासारखी कामे गरजू लोकांसाठी 

करून आनंद वमळवू लागलो.  

जानेवारी २०१६ मधे्य माझे वमत्र श्री. वदवाकर मेनन यांच्या सांगण्यावरून मी 

त्यांचा भाऊ श्री.राघवन मेनन याना भेटलो आवण "अधि वेळ सल्लागार" म्हणून 

वहंदुस्थान युवनवलव्हर, अंधेरी येथे काम पाहू लागलो. वतथे काम पाहत असताना 

मला अनेक वररष्ठ ववकलांचे युस्टक्तवाद मंुबई उच्च न्यायालयात जाऊन 

ऐकायची संधी वमळाली आवण खूप वनकाल पत्रांचे वाचन करायला वमळाले. 

दीड वषािनंतर छोया नातीला - श्रीमयी ला सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६ पयांत 

िंतनू ववजया कामावरून घरी परत येईपयांत लक्ष ठेवण्या साठी म्हणून मी 
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HUL मधे्य जाणे बंद केले आवण जुलै २०१८ पासून माझा एकदम वेगळ्याच 

"के्षत्रात" प्रवेि झाला.  

श्रीमयी ला सांभाळायला सकाळी ८.३० ते संध्याकाळी ७ वाजेपयांत "अनुभवी 

मुलगी" होतीच. माझे काम म्हणजे श्रीमयी वर लक्ष ठेवणे, खेळणी काढून देणे, 

वतचे उद्योग खेळ मजेत बघत बसणे, वतला बागेत वफरायला घेऊन जाणे आवण 

वतला झोप आली वक दुपारी वतला खांद्यावर घेऊन वफरणे, संध्याकाळी पुन्हा 

इमारतीच्या आवारात वतला घेऊन फेर फटका मारणे असेच असे. आयुष्यात 

िंतनू ला एवढा वेळ कधीच देता आला नव्हता. आता त्याच्या मुलीकरता वेळ 

द्यायला वमळाल्यामुळे एक ववलक्षण समाधान मला वमळून गेले.  

वदनांक २८ फेबु्रवारी, २०२० रोजी जेंव्हा मी डॉक्टरांकडे तपासणी साठी गेलो 

असता, माझे "विएवटन" वाढू लागलेले आढळले. डॉक्टर ऋषी नी मला स्पष्ट 

कल्पना वदली वक "आता लवकरात लवकर आपल्याला "वफसु्तला" िस्त्रविया 

करून ठेवणे आवश्यक आहे. जर काही कारणामुळे सदी, ताप, खोकला 

वकंवा अन्य साथीच्या रोगाचा प्रादुभािव झाला आवण "विएवटन" प्रमाणाबाहेर 

वाढत गेले तर तातडीने "डायलेवसस" उपचार करणे अत्यावश्यक ठरेल. 

"वफसु्तला" िस्त्रवियेनंतर देखील ४५ वदवस जावे लागतात. आता एक दोन 

आठवड्यात जसलोक मधे्य भरती हो” 

डॉक्टरांच्या औषधामुळे "विएवटन" व्यवतररक्त माझ्या प्रकृतीची इतर काहीच 

तिार नव्हती आवण अवजबात अिक्तपणा नव्हता. मी सगळे व्यवहार, श्रीमयी 

ला सांभाळणे व्यवस्टस्थत करत होतो. दरम्यान सौ. ववजयाने वतच्या कायािलयात, 

“कामगार राज्य ववमा महामंडळाकडे" ३१ माचि २०२० रोजी सेवेतून स्व-

खुिीने सेवा मुक्त करावे म्हणून ववनंती अजि केला होता. सहावजकच नंतर 

श्रीमयी ची वदवसा संभाळण्याची माझ्यावरील जबाबदारी खूपच कमी होणार 

होती. त्यामुळे आवण घरातील काही तातडीच्या कामामुळे मी जसलोक मधे्य 

जाऊन "वफसु्तला" िस्त्रविया करून घेण्याचे "एवप्रल २०२०" पयांत पुढे 

ढकलले. 
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….आवण आवण....२१ माचि २०२० पासून भारतात "कोरोना" चा काळाकुट्ट 

कालखंड सुरु झाला. मग तर सवािना मावहतीच आहे. सगळे व्यवहार बंद, काम 

बंद, रुग्णालये आवण डॉक्टरांवरील ताण मात्र प्रचंड वाढलेला. घरोघरी लोक 

आजारी पडू लागले होते. अनेक जण हे जग सोडून जाऊ लागले. कुठल्या 

गोष्टीमुळे "कोरोना" रोग होतो हे जागवतक संघटना आवण आपल्या आरोग्य 

संघटना जसजसा त्यांना िोध लागेल तसतसे सांगत. सगळीकडे हतबलता 

आली. औषध कोणते मावहत नाही, काय उपचार होतात हे सांगता येत नाही. 

आता अिा कालखंडात जसलोक मधे्य जाऊन "िस्त्रवियेसाठी" जाणार तरी 

कसे. कारण सगळीच रुग्णालये "कोरोना" रुग्णांना सेवा देण्यात तत्परतेने झटू 

लागली होती. त्यामधे्य आपण जाऊन त्यांचे काम आवण ताण वाढवायचा आवण 

पुन्हा आपल्यालाही "कोरोना" ची बाधा झाली म्हणजे मग वेगळ्याच वाटेने 

प्रवास सुरु व्हायचा ही मनात सवाांच्याच भीती. त्यामुळे केवळ डॉक्टर ऋषी 

च्या संपकाांत राहून, वनयवमत औषध पथ्य सुरु ठेवले आवण त्याला िरीराने 

देखील चांगला प्रवतसाद जवळजवळ फेबु्रवारी, २० २१ पयांत वदला. 

  



 

26 

 

 

उपचार पद्धती - प्रत्यारोपणाचा अिघड शनणणय  
काहीतरी वनवमत् झाले आवण आवण…फेबु्रवारी, २०२१ पासून माझे विएवटन 

एकाएकी वाढू लागले. माझ्या कुटंुबातील आई, धाकटा भाऊ सुनील आवण 

माझी ताई - प्रवतभा प्रमोद वभडे याना "पॉली वसस्टिक वकडनी" आजाराने 

देवाघरी पाठववल्यावर आता तोच "पॉली वसस्टिक वकडनी रोगाचा वाघ” माझी 

विकार करण्याच्या उदे्दिाने माझ्या रोखाने येऊ लागला होता. 

माझ्या रक्तातील विएवटन आवण संबधीत घटकांचे प्रमाण वेगाने वाढू लागले. 

डॉ देिपांडे यांनी ताबडतोब तपासणी करून "साठे, आता आपल्याला काही 

मवहन्यात डायवलवसस उपचार तातडीने करावे लागले तर त्या आधीची छोटीिी 

िस्त्रविया हातावर करणे तातडीचे ठरले आहे. तेंव्हा मी सांगेन त्यावेळेस 

जसलोक मधे्य माझ्या देखरेखीखाली खाली भरती हो”.  

गेल्या वषीच (फेबु्रवारी,२०२०) सांवगतलेली "वफसु्तला" िस्त्रविया, "कोरोना" 

आवण अन्य काही कारणाने आवण िरीराने वदलेल्या सहकायािमुळे पुढे 

ढकललेली, २६ माचि, २०२१ रोजी करण्याचे ठरवून मी जसलोक मधे्य भरती 

झालो. २६ माचि २०२१ रोजी ती िस्त्रविया करून घेतली.  

१५ एवप्रल, २०२१ रोजी माझ्या पोटात वजथे वकडनीने आपले साम्राज्य पसरवले 

होते वतथे खूप वेदना होऊ लागल्या. हा प्रकार एकदमच वेगळा होता. आज 

पयांत माझ्या वकडनी मधे्य वकंवा पोटात कधीच कुठे दुखले नव्हते. डॉक्टरांच्या 

सांगण्यानुसार ताबडतोब "सोनोग्राफी" करून घेतली. डॉक्टर ऋषीचंा अंदाज 

एकदम खरा ठरला होता. माझ्या वकडनी मधील वसि ने उग्र रूप धारण 

करून त्यातून रक्तस्त्राव झाला होता. तो ररपोटि घेऊन मी जेंव्हा डॉक्टरकडे 
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गेलो तेंव्हा डॉक्टर म्हणाले:  

"रक्तस्त्राव" झाला तर अिा वकडनी ला आम्ही अवजबात हात लावत नाही. 

यावर औषध देखील आता नको. "रक्तस्त्राव" आता आपोआप थांबून जाईल 

आवण वेदना सुद्धा परत लगेच होणार नाहीत. पण जर "डायलेवसस" करायची 

वेळ आलीच आवण ते करताना पुन्हा "रक्तस्त्राव" सुरु झाला तर अिावेळी 

आम्हाला तातडीने "वकडनी" काढूनच टाकावी लागते" 

त्यांनी सांवगतलेली मावहती धक्कादायक होती परंतु डॉक्टर ऋषी मुळे 

आम्हाला कोणालाच ताण जाणवला नाही.  

प्रते्यक भेटीत डॉ. साहेबांनी मला, माझ्या मुलाला - िंतनू ला, ववजया ला आवण 

ववजयाच्या दोन्ही सख्ख्ख्या बंधूना श्री. रघुराज कुलकणी आवण श्री. भरत राज 

कुलकणी यांना - "तुम्ही सवाांनी डायवलवसस उपचारा व्यस्टक्तररक्त मूत्र वपंड 

प्रत्यारोपणाचा ववचार करावा" असे सोया स्पष्ट िब्ात सांवगतले. "वफसु्तला" 

साठी आवण वनयवमत तपासणीसाठी जसलोक मधे्य भरती असताना, डॉक्टर 

ऋषी देिपांडे मला तपासताना अगदी सहज असे मौवलक ववचार बोलून 

दाखवायचे आवण वततक्याच सहजतेने दुसऱ्या रुग्णाकडे ववचारपूस करायला 

झटकन वनघून जायचे. वेळोवेळी त्यांनी मला : 

• साठे, साठ - बासष्ट वषे जगून झाली आता किाला आणखी आयुष्य 

असे ठरववणे योग्य नाही 

• देवाने आपल्याला दोन मूत्रवपंड वदली आहेत त्यातील एक दान 

देण्यासाठी असते असे नाही. परंतु वैद्यकीय के्षत्रात आता इतकी प्रगती 

आहे वक आपण त्याचा फायदा घेऊन गरजंूचे आयुष्य चांगले 

करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करू िकतो. दान करणाऱ्याला काहीच 

त्रास होत नाही आवण त्याला कायमची औषधे कधीच लागत नाहीत. 

• मूत्रवपंड प्रत्यारोपण हे नविबात असावे लागते. अनेक रुग्णांची ठरवून 

सुद्धा िस्त्रविया घडून येत नाही. 
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• अनेक दृष्टीने तुमची प्रकृती प्रत्यारोपणासाठी खूप चांगली आहे.  

• तुमच्या कुटंुबातील ज्याची वकडनी काढणार त्याला त्रास होणार असेल 

तर अिा गोष्टीचा आपण ववचार देखील करणार नाही.  

इतक्या आत्मीयतेने सांवगतल्यावर माझे त्यावर आपोआप वचंतन सुरु झाले. 

मनोमन मी प्रत्यारोपणाचा ववचार का करू नये अिा मनस्टस्थतीत पोहोचलो.  

आणखी काही संुदर ववशे्लषणात्मतक वाके्य डॉक्टर ऋषी यांनी आमच्या एका 

बैठक चचेमधे्य सांवगतली ज्यावेळी िंतनू, ववजया, ववजयाचे दोन्ही भाऊ, आवण 

अथाितच मी हजर होतो:  

कुठल्याही माणसाच्या कायिक्षमता आवण जीवनात आनंद घेण्याचा आलेख 

काढला तर त्याचा िम खालील प्रमाणे असेल:  

• वनरोगी व्यक्ती-त्याची कायिक्षमता, प्रवास करणे, आवडेल त्या के्षत्रात 

काम करणे … (१) 

• पॉवलवसस्टिक वकडनी आजार िरीरात आहे - कायिक्षमता, प्रवास 

करणे, आवडेल ते काम करू िकणे-जे तुमच्या बाबतीत वडसेंबर 

२०२० पयांत सुरु रावहले, िरीरावर मनावर पररणाम झाला नव्हता... 

(२) 

• पॉवलवसस्टिक वकडनी आजार िरीरात आहे - मूत्र वपंड प्रत्यारोपण 

यिस्वी झाले पवहले तीन मवहने काळजी घेतली वक कायिक्षमता, प्रवास 

करणे, आवडणारे काम / छंदासाठी वेळ वमळणे, आनंद आवण 

समाधान वमळववणे काही थोडी पथे्य तंतोतंत पाळली तर सहज िक्य 

असते… (३) 

• पॉवलवसस्टिक वकडनी आजार िरीरात आहे - व्यक्ती डायलेसीस 

उपचार घेत असल्यास सतत साथीच्या रोगांचा प्रादुभािव होण्याची 

भीती, आठवड्यातून दोन वकंवा तीन वदवस डायलेसीस सुरु असल्याने 

एका आठवड्यात १२ ते १५ तास डायलेसीस कें द्रात जाणे येणे, अवधक 
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सोबतीच्या व्यक्तीचे तेव्हढेच तास खची, आवण सतत बदलणारी 

औषधे, तपासणीचा वेळ... सविच ववचार करता प्रवास अिक्य… 

कायिक्षमतेवर मयािदा...कंटाळवाणा उपचार...मनात वनरािा येणे... 

वरचेवर िरीर कमकुवत होत जाणे ... (४) 

गेल्या वषाितील घटनािम आठवून आवण रक्तस्त्राव झाल्यानंतर पुढे आलेली 

मावहती यावर आम्ही ववचार करू लागलो. वकडनी आज ना उद्या काढावी 

लागणारच आहे तर डॉक्टर म्हणाल्याप्रमाणे ५०% काम हे करावेच लागणार 

आहे. केवळ डायलेवसस उपचारांनी ह्या गोष्टी थांबणाऱ्या नाहीत. त्या ऐवजी 

डॉक्टर सांगताहेत त्या प्रमाणे एकाच वेळी वकडनी काढून टाकून प्रत्यारोपण 

करणे हे कमी त्रासाचे नक्कीच ठरेल.  

“वनयतीनेच" हा घटना िम घडवून आणला आवण ही "साद दैवाचीच” आहे 

की काय ? असे ही मनात राहून राहून येऊ लागले.  

आम्ही सवाांनी एकवत्रत ववचार केला आवण प्रत्यारोपणाचा वनणिय पक्का कसा 

होईल याच्या तयारीस लागलो. ववजयाची, मुलाची आवण माझ्या धाकया 

भावाची वैद्यकीय तपासणी केल्यावर डॉ देिपांडे यांनी ववजया मूत्र वपंड दान 

चांगल्या रीतीने करू िकेल याची आम्हाला कल्पना वदली. आणखी आवश्यक 

त्या ववजयाच्या माझ्या वैद्यकीय चाचण्या झाल्या, वनणिय पक्का झाला आवण 

कायदेिीर प्रवतज्ञा पते्र, अनेक प्रमाणपते्र, पोलीस वे्हररवफकेिन , आयकर 

प्रमाण पते्र हे सारे िंतनू, आवण ववजयाचे दोन्ही भाऊ यांच्या कायिलयातील 

कामाचे तास, ताण, सुट्ट्ांची तडजोड, प्रचंड इच्छािक्ती, भरपूर उत्साह, 

आवश्यक आवण आरामदायी वाहतूक व्यवस्था करून झपायाने पूणि केली. 

िंतनू च्या सौ नंदा मामीनंी त्यांच्या मावसभावाला श्री.पारेकर गुरुजी, डोवंबवली 

यांना िस्त्रवियेची तारीख काय असावी अिी ववचारणा केली. त्यांनी देखील 

त्यांचा व्याप सांभाळून २७ जुलै तारीख हे िुभ असल्याचे कळववले. ववजयाने 

सुद्धा आमचे वकील वमत्र श्री.रणवदवे यांच्या मुळे आमच्या पररचयाच्या 

झालेल्या आवण स्वतः  चाटिडि अकाउंटंट असून आता केवळ छंद 
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जोपासण्यासाठी म्हणून ज्योवतष िास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्या श्री.मोझेस पती 

पत्नीची मदत घेऊन प्रत्यारोपण साठी चा िुभ वदवस २७ जुलै २०२१ चांगला 

आहे असे सांवगतले. श्री. पारेकर गुरुजी आवण सौ.मोझेस यांची तारीख एकच 

आल्याने डॉक्टर देिपांडे यांना २७ जुलै तारीख कळववली.  

ज्यावेळेस ववजया मूत्रवपंड दान करणार हे पके्क ठरले त्या क्षणी माझी ववहनी 

सौ. आरती दीपक रानडे आवण माझ्या जेष्ठ सहकारी वकील सौ. वंृदाताई 

वकिोर रणवदवे यांनी ववलक्षण भावना व्यक्त केल्या आवण म्हणाल्या: 

 "ववजया तू आधुवनक साववत्री आहेस".  

माझ्या रूपाने आमच्या कुटंुबातील चौथा बळी आजाराने वनवित केला होता. 

पण पण… डॉ ऋषी देिपांडे यांच्या मुळे आवण ववजयाच्या मला “मूत्रवपंड दान 

करण्याच्या खंबीर इच्छािक्तीने” मी या वाघाला काही वषे आता सिक्त 

हातानी थोपवून धरू िकणार होतो. 
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पूिण तयारी - िारीररक आशण मानशसक 

िस्त्रवियेची तारीख पक्की झाल्यावर डॉक्टरांनी वैद्यकीय चाचण्यांची यादी 

आम्हाला वदली आवण वतकडे रुग्णालयाच्या दृष्टीने आवश्यक तयारी सुरु केली. 

आम्ही सगळे िस्त्रवियेसाठी काय तयारी लागेल, खचािचा अंदाज घेऊन 

प्रवतज्ञा पत्र तयार करणे, लागणारी कागद पते्र जमववणे, फोटो काढणे आवण 

जसे सांगतील त्या त्या वैद्यकीय तपासण्या करून घेणे इत्यादी गोष्टी वेगाने 

करू लागलो.  

डॉक्टरांनी ऋषी यांनी लगेच दोन वदवसांनी मला, ववजयाला, िंतनूला जसलोक 

ला बैठकीसाठी वेळ पक्की करून बोलावून घेतले. ववजयाने अगदी आम्ही 

ठाण्याहून वनघताना वतच्या लहान भावाला “तू आज सुट्टी घेऊन थेट जसलोक 

रुग्णालयात येऊ िकिील काय?”. क्षणाचाही ववलंब न लावता संजू मामा 

म्हणाला "बरे झाले मला डु्यटी वर वनघायला आज थोडा उिीर झाला. मी आता 

ऑवफस ला कळववतो आवण सुट्टी टाकतो आवण अँटॉपहील येथे माझ्या 

घराखाली एक तासांनी येऊन राहतो. आम्ही जसलोक ला जाताना वाटेत त्याला 

बरोबर घेतले आवण जसलोक मधे्य डॉक्टर ऋषीचं्या वैयस्टक्तक कक्षात जाऊन 

बसलो.  

डॉक्टर आले आवण त्यांनी सुरवातीसच स्पष्ट केले वक आज आता चचाि असणार 

नाही तर "मूत्रवपंड प्रत्यारोपण प्रवियेसाठी" आवश्यक त्या कायदेिीर बाबीचंी 

सुरवात होणार आहे. मी तुम्हा सवािना या प्रवियेतील धोके काय आवण कसे 

असतात याची मावहती देतो. काळजी काय आवण वकती काळ अवतिय सतकि  

राहून घ्यावी लागते. नंतर देखील काही औषधे वह दररोज घ्यावीच लागतात 
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आवण त्यामधे्य जराही खंड पडून चालत नाही. दुसऱ्या माणसाची वकडनी हा 

परदेिी अवयव असल्याने तुमचे िरीर ते नाकारू िकते आवण तो फार मोठा 

धोका असतो. त्याकररता तुमची प्रवतकार िक्ती आम्हाला कमी करावी लागते 

आवण मग जराही सदी, खोकला, ताप, साथीचे रोग होऊ न देणे आवण 

त्याकररता जराही बदल िरीरात जाणवला वक लगेच नेफ्रा टीम च्या डॉक्टसि 

कडे येऊन तपासणी, औषधात बदल वेळ न घालवीता करणे आवश्यक 

असते. तुमच्या डाव्या मूत्रवपंडाचा आकार २३ सेंटीमीटर झाल्याने ही फार 

मोठी िस्त्रविया असणार आहे. इतके सांगून त्यांनी "टर ान्सप्ांट कोऑवडिनेटर 

"जसलोक” याना बोलावून घेतले. ते म्हणाले आता मी तुमची सगळ्यांची नावे 

परत पुकारून कोण वकडनी देणार आहे, कोण वकडनी स्वीकारणार आहे, 

तुमच्या दोघांच्या वतीने कोण सावक्षदार असणार आहेत ते सांगून वरील मावहती 

तुम्हाला नीट समजली आहे ना अिी खात्री करून घेणार आहे. या आपल्या 

संभाषणाचे वववडओ िूवटंग श्री.वनलेि आता सुरु करेल. हे वववडओ िूवटंग 

तुमच्या कागदपत्रांच्या सोबत राहते. यानंतर तुमची चौघांची एक मीवटंग 

डॉक्टर रावल जे वकडनी स्वीकारणाऱ्याची वकडनी काढून त्या ररकाम्या जागेत 

दुसरी वकडनी बसववणार आवण डॉक्टर लालमलानी जे वकडनी दात्यांची 

वकडनी काढणार यांच्याबरोबर आजच आपण करू ज्याचे देखील वववडओ 

िूवटंग होऊन ही दोन्ही िूवटंग तुमच्या कागदपत्रांच्या सोबत कायमची 

असणार आहेत. िेवटची मीवटंग होईल ज्यामधे्य तुमची प्रते्यकाची 

एकेकयाची स्वतंत्र मुलाखत ४ सरकारी डॉक्टसि घेतील आवण आम्ही सवि 

डॉक्टरांनी टर ान्सप्ांट मधील सगळे धोके, मावहती तुम्हा प्रते्यकाला सांवगतली 

आहे ना हे तपासून पाहतील. ते सवि डॉक्टसि वकडनी देणारा स्वखुिीने, 

स्वतः च्या मजीने आवण कुठल्याही प्रकारच्या दबावामुळे वकंवा पैसे घेऊन 

स्वतः ची वकडनी ववकत नाही ना याची खात्री करून घेतील. त्या सवि संभाषणाचे 

देखील वववडओ िूवटंग होईल आवण सगळी कागदपत्रांची छाननी करून ते 

सवि डॉक्टसि जसलोक रुग्णालयाला "मूत्रवपंड प्रत्यारोपण' करण्याची परवानगी 

देतील. त्या मीवटंग मधे्य जसलोक मधील आम्ही कोणीही असणार नाही. 
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एवढ्या संभाषणानंतर डॉक्टर ऋषी देिपांडे यांच्या बरोबरच्या मीवटंग चा 

वृत्ांत श्री.वनलेि यांनी वववडओ रेकॉडि केला.  

त्यानंतर लगेच ४ वाजता डॉक्टर रावल आवण डॉक्टर लालमलानी यांच्या 

सोबत च्या मीवटंग चा वृत्ांत देखील श्री.वनलेि यांनी वववडओ रेकॉवडांग केला. 

डॉक्टर रावल आवण डॉक्टर लालमलानी यांनी िस्त्रवियेतील धोके समजावून 

सांवगतले. १००० त एखादी िस्त्रविया अयिस्वी ठरू िकते. परंतु रुग्णांनी ती 

िक्यता लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. बोलता बोलता डॉक्टर रावल म्हणाले 

"साठे, िस्त्रवियेदरम्यान अिा काही अडचणी प्रकृतीच्या येऊ िकतात वक 

रुग्ण िस्त्रविया टेबल वर सुद्धा जीव गमावू िकतो".  

डॉक्टर रावल आवण डॉक्टर लालमलानी यांच्या बरोबरची मीवटंग संपली.  
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श्री.वनलेि सोरटे  

 

कागदपते्र, प्रशतज्ञा पते्र,  

िैद्यकीय चाचण्या,  

डॉक्टरांबरोबर बैठका –  

प्रत्यारोपण परिानगी :  

डॉक्टर रावल आवण डॉक्टर लालमलानी यांच्याकडील बैठक संपताच 

श्री.वनलेि सोरटे, जसलोक टर ान्सप्ांट कोओडीनेटर, यांनी आम्हाला 

कागदपते्र, प्रवतज्ञापते्र, प्रमाणपते्र, फोटो, पोलीस वेररवफकेिन इत्यादीचंी पुढे 

नमूद केल्याप्रमाणे भली मोठी यादी वदली आवण सवि कागदपते्र लवकरात 

लवकर तयार करा आवण मला कळवा असे बजावले. थोडे थांबून श्री.वनलेि 

सोरटे म्हणाले वक तुम्हाला मी प्रत्यारोपण वकती प्रकारे होते हे थोडक्यात 

सांगतो. त्यांनी खालील प्रमाणे "हृदय, फुफुसे, आतडे, मूत्रवपंड" इत्यादी 

अवयवांचे प्रत्यारोपणाचे प्रकार खूप छान पद्धतीने समजावून सांवगतले. 

 

Live Related Transplantation : direct relation i. e. Donor is from 

immediate family members : Wife, husband, son, daughter, 

mother, father, brother, Sister 
 

Live Unrelated Transplantation: distant relatives i. e. Donor is 

from relatives: Paternal Uncle/Aunt, Maternal Uncle/Aunt, 

Father-in-law, Mother-in-law, Brother-in-law, Sister-in-Law, 

Nephew, Niece, etc.  
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Swap Transplantation: From “X” family the Recipient’s Blood 

Group is “A” and from the same family the “Donor”’s Blood 

Group is “B” and from “Y” family the Recipient’s Blood Group is 

“B” and from the same family the “Donor”’s Blood Group is “A” 

in which case permission for transplantation would be given 

based on the following combination:  
 

 

Recipient from “X” family = Donor from “Y” family.  

Recipient from “Y” family = Donor from “X” family.  

 

Cadaver Transplantation: Heart, Lungs, Liver, Kidney, Pancreas, 

Cornea and Skin removed from someone who has died and 

concerned Doctors, after series of tests have established that the 

person (now donor) is brain dead and the concerned family 

members, relatives have consented in writing in front of the 

competent authority for the donation of the organ.  

There is a Zonal Transplant Co-ordination Centre (Govt. body) 

which maintains the list of brain dead persons. There is a 

Committee of Doctors/Members for the purpose.  

 

The hospitals ( Concerned Doctors / Nephrologist / Transplant 

Coordinators from the hospitals) which has the permission and 

authority to perform such Cadaver Transplantation coordinates 

with Zonal Transplant Co-ordination Centre, keeps on 

exchanging their requirement of donor for the recipient they 

are treating, establishes the suitability of transplantation of the 

organ of the brain dead person (donor). 
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वरील प्रमाणे प्रत्यारोपणाचे प्रकार थोडक्यात सांगून झाल्यावर श्री.वनलेि सोरटे 

म्हणाले वक तुमच्या बाबतीत हे प्रत्यारोपण पवहल्या म्हणजे "लाईव्ह ररलेटेड 

टर ान्सप्ांटेिन" या प्रकारात होईल. अिा प्रत्यारोपणाची परवानगी 

वमळण्याकररता जी कागदपते्र, पुरावे आवण ववववध प्रकारच्या वैद्यकीय 

चाचण्यांचे ररपोटि लागतात त्याची यादी पुढील प्रमाणे आहे. सदरहू सगळी 

कागदपते्र, पुरावे, वैद्यकीय चाचण्यांचे ररपोट्िस च्या चार प्रवत काढून अिा चार 

वेगवेगळ्या फाइल तयार झाल्या वक मला कळवा म्हणजे मी संबंवधत 

डॉक्टरांच्या सवमतीिी बोलून बैठकीची तारीख, वेळ आवण वठकाण यांचे 

वनयोजन लवकरात लवकर करू िकेन.  

संपूणि प्रत्यारोपणाच्या प्रवियेत श्री.वनलेि सोरटे यांची आम्हाला खूप छान 

मदत झाली. श्री.वनलेि सोरटे यांनी आम्हाला कागदपते्र, पुरावे आवण वैद्यकीय 

चाचण्यांच्या चार वेगवेगळ्या फाइल तयार करण्यासाठी वदलेली यादी. 

No Documents in order 

1.  Documents verification list 

2.  Information of recipients and donor 

3.  Approval letter by committee 

4.  Certification by MD of the hospital that the Operating 

Surgeons are qualified as per the qualifications given in 

THOA 1994 

5.  Treating Nephrologist’s Gastroemerology Hepatology 

certificate stating recipient’s diagnosis and 

recommendation for organ transplant 

6.  Psychiatric fitness evaluation report of Donor 

7.  Form No. 1 (related) 

8.  Form No. 2 (spouse) 
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9.  Form No. 3 (unrelated) 

10.  Form No. 4 

11.  Form No. 5 

12.  Form no. 11 (Joint application) 

13.  (HLA, Cross match, H. L. A Typing) reports of donor and 

recipient 

14.  Blood group report & HHH reports of both (recipient 

and donor) 

15.  Police verification report of recipient and donor : link for 

police vertification = 

https://pcs. mahaonline. gov. in/Forms/Home. aspx 

Step 1 : Registration 

Step 2 : Login 

Step 3 : Fill application 

Step 4 : Pay fees 

Step 5 : Verification by local police station 

Step 6 : Verification by CFC 

16.  Documents of Recipients: 

Aadhaar card (original + self attested copies – 6) 

Leaving Certificate 

Birth Certificate 

Ration card 

Voters’ Card 

PAN Card (original + self attested copies – 6) 

Marriage Certificate 

Pass port of recipient 

(Aadhaar, PAN, Marriage – Mandatory Birth or School 
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Leaving Certificate, Voter’s Card or Ration Card) 

Pass Port not mandatory, but will be 

useful) 

IT Returns of last 3 Financial Years– mandatory 

Passport size photos (40 copies) 

17.  Documents of Next kin of Recipients: 

Aadhaar card (original + self attested copies – 6) 

School Leaving Certificate 

Birth Certificate 

Ration card 

Voters’ Card 

Electricity bill – latest 

PAN Card (original + self attested copies – 6) 

Marriage Certificate 

Pass port 

(Aadhaar, PAN, Marriage – Mandatory Birth or Leaving, 

Voters’ card or Ration) 

Pass Port not mandatory, but will be 

useful) 

Passport size photos (30 copies) 

Documents in order 

18.  Documents of Recipients: 

Aadhaar card (original + self attested copies – 6) 

School Leaving Certificate 

Birth Certificate 

Ration card 

Voters’ Card 
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PAN Card (original + self attested copies – 6) 

Marriage Certificate 

Pass port of recipient 

(Aadhaar, PAN, Marriage – Mandatory Birth or Leaving, 

Voting or Ration) 

Pass Port not mandatory, but will be 

useful) 

IT returns of last 3 Financial Years – mandatory 

Passport size photos (40 copies) 

 

19.  Documents of Next Kin of Donor: 

Aadhaar card (original + self attested copies – 6) 

School Leaving Certificate 

Birth Certificate 

Ration card 

Voters’ Card 

Electricity bill – latest 

PAN Card (original + self attested copies – 6) 

Marriage Certificate 

Pass port 

(Aadhaar, PAN, Marriage – Mandatory Birth or Leaving, 

Voters’ card or Ration) 

Pass Port not mandatory, but will be 

useful) 

Passport size photos (30 copies) 

 

Documents in Order 
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20.  Affidavits of Recipient 

21.  Affidavits of next to kin of Recipient 

22.  Affidavits of Donor 

23.  Affidavits of next to kin of donor 

24.  Family Tree of (Recipient and Donor) 

25.  Family photo (old and new or latest) 

26.  Income declaration (Recipient and Donor) 

3 Financial Year IT return 

27.  Hospital human organ transplant centre registration / 

renewal certificate from concerned DHS 

 

Items at Sr. Nos. 1 to 5 : to be kept ready by concerned hospital / 

doctor / transplant co-ordinator of the hospital.  

Sr. No. 6 – Donor and recipient should take appointment of 

Psychiatrist available at the concerned hospital, consult Psychiatrist 

and after consultation, the Psychiatrist will send report directly to the 

hospital / transplant co-ordinator / social co-ordinator 

Sr. Nos. 7 to 12 : Concerned Hospital will arrange 

Sr. Nos. 13 and 14: Concerned Nephrologist will guide recipient and 

donor for conducting the tests 

Sr. Nos. 15 to 19 : Recipient, donor and next kin to recipient and donor 

needs to keep these documents and copies / photos etc. ready 

Sr. Nos. 20 to 25 : Advocate needs to prepare these documents and 

get them notarised all the other documents / information of recipient, 
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Donor as well as next of kin to recipient and donor.  

Advocate Pravin K Gupta, helped us in preparing all the affidavits and 

required forms / documents.  

Sr. No. 26 – to be organised by recipient and donor 

Sr. No. 27 – to be arranged by concerned hospital.  

वरील यादी प्रमाणे आम्ही कागद पत्रांची तयारी सुरु केली. पोलीस 

वे्हररवफकेिनच्या वलंक वर जाऊन अजि, आवश्यक ते िुल्क आवण साईट वर 

जी कागद पते्र टाकायला सांवगतली होती ती सगळी मावहती आवण 

कागदपत्रांच्या प्रवत जोडल्या. आमचा अजि संबवधत पोलीस स्थानकात गेला. 

वतथून तो अजि आवण मावहती पोलीस कवमिनर च्या कायािलयाकडे जाऊन 

आवश्यक ती छाननी होऊन पुन्हा संबंवधत पोलीस स्थानकात आला. एक 

आठवडा वाट पाहून राजू मामा यांनी त्यांच्या खात्यातून पोलीस स्थानकात 

फोन केला. त्याच वदविी संध्याकाळी राजू मामा सह मी आवण ववजया त्या 

पोलीस स्थानकात गेलो. आम्हाला लगेच आमचे वेररवफकेिन झाले असल्याचे 

सांवगतले. आम्ही घरी येऊन त्या प्रमाण पत्राच्या प्रवत वपं्रट केल्या. 

 श्री. वनलेि यांनी सांवगतलेल्या ववकलांकडे जाऊन सगळी कागद पते्र देऊन 

आवश्यक ती प्रवतज्ञा पते्र पूणि केली.  

डॉक्टर ऋषीनंी वेळोवेळी सांवगतलेल्या वैद्यकीय रक्त तपासण्या करून 

घेतल्या (एच ल ए, िॉस मॅच, सोनोग्राफी इत्यादी सांवगतलेल्या चाचण्या तीस 

वदवसात पूणि होऊन त्याचे ररपोट्िस डॉक्टरकडे नेवून वदले. 

वैद्यकीय चाचण्यांचे ररपोटि (T & B सेल िॉस मॅच; HLA, DNA इत्यादी) पाहून 

डॉक्टर ऋषी देिपांडे आवण डॉक्टर रावल खूपच खुि होत म्हणाले "पती 

पत्नी” मधे्य इतकी छान टके्कवारी आवण एकमेकाला पूरक असे रक्तातील / 
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िरीरातील घटक जुळत नाहीत". ह्या िस्त्रवियेसाठी ही फार चांगली गोष्ट 

आहे.  

आम्ही देखील हे ऐकून खूप सुखावलो. नकळत माझे आवण सौ.ववजयाचे हात 

देवाला जोडले गेले. दैवाने आवण देवाने आम्हाला सगळ्याच बाबतीत भक्कम 

पावठंबा द्यायचे ठरवलेले वदसत होते. 

डॉक्टर ऋषी देिपांडे पुढे म्हणाले: आता ह्या सवि कागदपत्रांची, ररपोट्िस ची 

तपासणी आवण तुमच्या प्रते्यकाबरोबर वेगवेगळी "मुलाखत" जसलोक मधे्य 

वदनांक १३ जुलै २०२१ सकाळी ११.०० वाजता ठरली आहे. ह्या "मुलाखतीच्या" 

वेळी जसलोक मधील आम्ही कोणीही डॉक्टसि असणार नाही. आय एम ए, 

वदल्ली वरून दोन डॉक्टसि आवण महाराष्टर  सरकारमधील दोन डॉक्टसि 

प्रवतवनधी असे एकूण चार मोठे डॉक्टसि पदावधकारी तुम्हाला प्रते्यकाला 

वेगवेगळे प्रश्न ववचारातील आवण तुमच्याकडून तुम्हाला ह्या िस्त्रवियेत 

असलेले धोके, नंतर रुग्णाची देखभाल आवण औषोधोपचार, तसेच वकडनी 

दात्याने स्व खुिीने वकडनी द्यायचे ठरववले आहे ना, हे सवि ताडून पाहतील. 

कागदपत्रांची आवण प्रमाणपत्रांची सत्यता पाहतील आवण त्यांना योग्य वाटले 

तरच जसलोक ला ही "िस्त्रविया करून प्रत्यारोपण प्रविया” पूणि करण्याची 

परवानगी देतील. 

ठरल्याप्रमाणे वदनांक १३ जुलै २०२१ रोजी "मुलाखती" पार पडल्या. 

मुलाखतीनंतर १० - १५ वमवनटांचा फक्त अवधी गेला असेल, तोच आम्हाला 

चौघांना (मी, ववजया, िंतनू, आवण संजू मामा) त्या सवि डॉक्टसिनी आत 

बोलावले आवण "प्रत्यारोपण िस्त्रवियेला" वदनांक २७ जुलै २०२१ रोजी 

परवानगी मंजूर केल्याचे िुभेच्छा देऊन सांगून टाकले आवण तिी नोदं 

आमच्या सगळ्या कागदपत्रावर करून स्वाक्षऱ्या करून टाकल्या. 

कागदपते्र जमववणे, वैद्यकीय चाचण्या साठी हजर राहणे, चाचण्यांचे ररपोट्िस 
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डॉक्टसि कडे नेवून देणे, मुलाखती साठी जसलोक मधे्य वेळेवर पोहोचणे 

यासाठी मी, ववजया, िंतनू, राजू आवण संजू मामा आवण वनलेि या सवािनी गेले 

तीन मवहने केलेली पळापळ सत्कारणी लागली आवण "िस्त्रवियेच्या" 

तारखेकडे आमचे लक्ष लागले. 
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प्रत्यारोपण िस्त्रशिया - प्रत्यक्ष अनुभि  

िस्त्रवियेची तारीख २७ जुलै, २०२१ पक्की ठरली. डॉक्टर ऋषी यांनी माझ्या 

आवण सौ. ववजयाच्या रक्तातील पूरक घटक पाहून मला सांवगतले वक "प्ास्मा 

उपचार" सात ऐवजी केवळ दोनच "सायकल" लागतील आवण म्हणून मला 

त्यांनी २५ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ७.३० वाजता जसलोक मधे्य दाखल हो 

म्हणून सांवगतले. त्याप्रमाणे मी २५ जुलै २०२१ रोजी आवण सौ. ववजया वदनांक 

२६ जुलै, २०२१ सकाळीच जसलोक मधे्य दाखल झालो. 

२७ जुलै २०२१ रोजी सकाळी आठ वाजता मला आवण ववजयला 

िस्त्रवियेसाठी नेण्यात आले. आदल्या वदविी रात्री - वदनांक २६ जुलै, २१ - 

रात्री ८.०० वाजल्यापासून आम्हाला पाणी देखील देण्यात आले नव्हते.  

िस्त्रवियेच्या टेबल वर डॉक्टर रावल आवण डॉक्टर लालमलानी यांनी 

आम्हाला दोघांना "तुमचे नाव काय ?” म्हणून ववचारले". दुसरा प्रश्न त्यांनी 

ववचारला "तुम्ही इथे किासाठी आला आहेत. कसे बसे आम्ही सांवगतले 

"वकडनी टर ान्सप्ांट" ......पुढचे काही आम्हाला दोघांना आठवत नाही. जेंव्हा 

जाग आली तेंव्हा मी वेगळ्याच खोलीमधे्य "ववलगीकरण (आयसोलेिन ) 

कक्षात होतो १०व्या मजल्यावर होतो. ववजया बद्दल मी ववचारले, तर वसिर 

म्हणाल्या त्यांना बायकांच्या वॉडि मधे्य १४ व्या मजल्यावर ठेवले होते.  

मला उठता येत नव्हते. िस्त्रविया झालेल्या भागात खूप वेदना होत होत्या. 

पाठ तर प्रचंड दुखत होती आवण मान देखील दुखायला लागली होती. मानेत, 

नाकात, दोन्ही बाजूला कंबरेत नळ्याच नळ्या लावलेल्या होत्या. मला नळीतून 

औषधें आवण सलाईन सुरूच होते. थोडीिी ग्लानी मधे्य येत होती. झोपेचे 
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औषध चालू असल्याने मला परत झोप लागली.  

२९ जुलै २१ ला दुपारी मला परत जाग आली. िस्त्रवियेच्या वेदना कमी झाल्या 

होती. परंतु मान आवण पाठ तर प्रचंड दुखू लागली होती. अक्षरिः  कळा सहन 

होईनात. मी वसिर ला सांगून डॉक्टर रवजता आवण डॉक्टर अवश्वन याना पाठ 

दुखी करता काही तरी करायला सांवगतले. तेवढ्यात डॉक्टर ऋषी देखील 

माझ्याकडे तपासायला आले. त्यांनी ऐकले मात्र - माझी पाठ भयंकर दुखते 

आहे. त्यांची लगेच डॉक्टर अवश्वन याना "औषधी पट्टी" लावायला सांवगतले. 

एक छोटीिी पट्टी आणून वसिर ने माझ्या खांद्याला वचकटवली. मला थोडे 

आियिच वाटले. एवढ्याश्या पट्टीने सगळी पाठदुखी किी काय थांबणार.  

मान देखील दुखत होती आवण मला एकदम डॉक्टर प्रिांत सोनवतीकर, 

औरंगाबाद यांचा "तो " ककस्सा  प्रकषािने आठवला.  

आम्ही ववरार येथे राहत असताना माझी मान प्रचंड दुखायला लागली. त्याच 

सुमारास ऑवफस मधे्य कॉमु्पटर वर काम करताना पुढे वाकून काम करायची 

सवय लागली होती आवण ते मला जाणवत होते. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार मी 

क्स-रे काढला. त्याच सुमारास सौ.ववजयाचा औरंगाबाद येथील चुलत भाऊ 

डॉक्टर प्रिांत सोनवतीकर हे स्वतः चे "सोनोग्राफी" कें द्र चालवीत. आम्ही 

त्यांना ववचारून एक्स-रे त्यांच्याकडे पाठववला. त्यांनी नीट पाहणी करून 

"सुभाष, तुम्ही योगासने, मानेचे व्यायाम विकून घ्या. करू लागा. मान डोके 

कॉम्प्युटर पासून दूर ठेवा, वाकू नका असा सल्ला वदला. माझे चक्कर येण्याचे 

आवण मान दुखण्याचे प्रमाण हळूहळू त्या व्यायामामुळे खूपच कमी कमी होत 

गेले.  

काही वदवसांनी कानात पाणी गेल्याचे वनवमत् झाले आवण माझ्या कानातून खूप 

वेदना व्हायला लागल्या. योगायोगाने डॉक्टर प्रिांत यांचा छोटा भाऊ डॉक्टर 

प्रवीण सोनवतीकर हा "नाक, घसा, कान" यामधील पदवी प्राप्त करून पुढील 
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विक्षण कररता "सरकारी नाक, कान, घसा रुग्णालय, मंुबई" येथे वसवतगृहात 

राहत होता. त्याला कळताच त्याने मला "वसवतगृहातच" या म्हणून बोलावून 

घेतले.  

त्या वदविी मी प्रथम मंुबईतील खाऊ गल्लीत चववष्ट पदाथाांची चव त्यांच्या सह 

घेतली. रात्री हॉिेल वर परतलो. त्यांनी माझी तपासणी भल्या मोठ्या यंत्रातून 

(microscope) केली. "अण्णा तुम्ही जेंव्हा प्रवास कराल तेंव्हा, थंडीत, 

सोसायाचा वारा असताना त्या कानात कापूस सतत ठेवा. वषिभर पाण्याचा 

एकही थेंब कानात जाऊ देऊ नका. पोहू नका. डोक्यावरून आंघोळ करताना 

कानात पाणी जाऊ देऊ नका. आईस्क्रीम थंड पेय बंद. मी ते पथ्य तंतोतंत 

वनषे्ठने पाळले. गेली २३ वषे आज पयांत माझे कानाचे दुखणे दूरवर पळाले. 

ववजयाच्या बंधूचे ितिः  आभार!! 

हे पुस्तकच उतंु्ग व्यस्टक्तमत्वाच्या डॉ ऋषी देिपांडे यांच्यावर असल्याने 

वैद्यकीय के्षत्रातील तीन डॉक्टसि जे आम्हाला "फॅवमली डॉक्टर" या भूवमकेतून 

आम्हाला लाभले त्याववषयी मला इथेच सांगावेसे वाटते.  

आम्ही १९७३ ते १९८९ पयांत अँटॉपहील वडाळा पूवि येथे वास्तव्यास होतो. 

त्यावेळेस माझे वडील वप्रय दादा (आम्ही बाबाना दादा हाक मारीत असू) 

माटंुगा येथील पोि कचेरीत होते. माटंुगा येथीलच डॉक्टर विष्णन याना अनेक 

औषध कंपन्या "ओन्ली फॉर डॉक्टसि " वलहून औषधे पाठवीत. आमचे दादा 

आपले कचेरीतील काम संपवून घरी जाताना अिा खूप महागड्या औषध 

बाटल्या, औषधी गोळ्यांचे महागडे खोके स्वतः  जाऊन डॉक्टर विष्णन यांना 

त्यांच्या दवाखान्यात नेऊन देत. दवाखाना बंद असला तर जवळच असलेल्या 

त्यांच्या घरी नेवून देत. कारण दवाखाना बंद असला तर पोिमन औषधे 

पोिातच परत घेऊन जात. औषधे काही वदवस पोिातच पडून राहत. हे 

लक्षात घेऊन दादा ती स्वतः  नेऊन देऊ लागले. दादांची मदत लक्षात घेऊन 

डॉक्टर विष्णन आमच्या कडून औषधाचे पैसेच घेत नसत. सहज मदत 
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करण्याचा वकती छान अनुभव मी लहान वयात अनुभवला.  

आम्ही “जे पी नगर” बोळीजं ववरार येथे राहायला असताना आमच्याच 

वसाहतीत होमीओपॅथ च्या डॉक्टर स्वाती तुळपुळे राहत. िंतनू ३ /४ वषािचा 

असताना त्याला एकाएकी खूप ताप चढे आवण घसा लाल होऊन खोकला सदी 

वारंवार होई. िंतनू ऑलोपॅथी ची कुठलीच औषधे घेत नसे. जबरदस्ती वदली 

तरी ओकून काढी. मग ताप वाढत जाऊन बेिुद्ध होण्याची टांगती तलवार 

आमच्या डोक्यावर राही. माझा आवण ववजयाचा सदी खोकला ताप, पोटाच्या 

तिारीसाठी होवमओपॅथी गोळ्यांवर चांगलाच ववश्वास होता म्हणून आम्हीच 

िंतनूला होवमओपॅथी गोळ्या द्यायला डॉक्टर स्वाती तुळपुळे याना स्वतः हून 

सांवगतले. त्याचा चांगलाच पररणाम वदसू लागला. डॉक्टर स्वाती याना देखील 

िंतनू च्या तबे्यतीबद्दल लवकरच पकड आली. एकदा रात्री ८ च्या सुमारास 

िंतनू चा ताप वाढला आवण नेहमीच्या गोळ्या देऊन देखील तो वाढतच गेला. 

रात्री १० वाजता ताप 3 अंिावर जाताच डॉक्टर स्वाती ना बोलावले. त्या वदविी 

पहाटे ३ वाजेपयांत ताप ९८ अंिावर येईपयांत डॉक्टर स्वाती आमच्या बरोबरीने 

घरी बसून गप्पा मारीत थांबल्या. दुसऱ्या वदविी िंतनू एकदम टुणटुणीत. 

तापमान गायब. अिाच डॉक्टसि ना आपण "फॅवमली डॉक्टर" म्हणतो ना?  

२००३ साली आम्ही बोळीजं सोडले आवण गोरेगाव ला राहायला आलो. डॉक्टर 

स्वाती पुण्याला स्थावयक झाल्या. हे पुस्तक मी आवण ववजया त्यांच्या घरी 

जाऊन भेट देणार आहोत. 

गोरेगावला बस थांब्यावर ववजयाची आवण डॉक्टर सोनल मािे यांची 

सहप्रवासी म्हणून भेट घडली. आम्ही अगदी िेजारच्याच इमारतीत राहत 

होतो. डॉक्टर सोनल या होवमओपॅथी पदवी धारक आवण एम एस सी 

डाएवटिन आहेत. वेळोवेळी मग आम्ही त्यांचीच औषधें घेऊ लागलो आवण 

त्यांना संपूणि कुटंुबाच्या प्रकृतीची इतकी उत्म पारख झाली वक नंतर नुसत्या 

फोन वर लक्षणे सांगताच त्या सांगत "औषध मी तुमच्या इमारतीच्या गुरख्या 
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कडे वदले आहे ते घ्या. आज रात्री सांगा कसे आहे ते.” इतकेच काय िंतनू 

अमेररकेत जेंव्हा गेला होता त्यावेळेस त्यांचेकडून तातडीने लागणारी ताप, 

सदी, खोकला, पोटाचे ववकार, डोके दुखी, हात पाय मुरगळणे, दात दुखी या 

सारख्या तिारी वरील औषधांचे मोठे पुडकेच त्याला उपयोगी पडले होते. 

आमच्या प्रते्यक कायििमात त्या भाग घेत असतात. ठाण्याला आम्ही राहायला 

आल्यावर देखील आम्ही फोन वर संपकि  ठेवून आहोत. औषधे अजून त्यांच्याच 

कडून घेतो. त्या नुसत्या फॅवमली डॉक्टर नाहीत तर त्यांच्या आवण आमच्या 

कुटंुबाचे घरगुती नाते जमले आहे. ववजया आवण मी त्यांच्या घरी जाऊन हे 

पुस्तक आम्ही त्यांना देणार आहोत.  

हे ववचार मनात घोळत असताना मला कधी झोप लागली कळलेच नाही.  

थेट मला दुसऱ्या वदविी सकाळी ७ वाजता जाग आली तेंव्हा वसिर मला 

इंजेकिन देत होत्या. हळू हळू वेदना कमी होत रावहल्या. त्याच वदविी मला 

धरून थोडेसे चालवत नेवून वजनाच्या कायावर उभे केले गेले. तेवढ्यात 

डॉक्टर ऋषी आवण त्यांची टीम आली. त्यांनी ररपोट्िस बवघतले. मलाही काही 

प्रश्न ववचारले. जाता जाता सांगून गेले "साठे, उद्यापासून चालायला सुरवात 

करायची....वनदान १०० पावले तरी’. "त्या क्षणी तरी मला ते अिक्य वाटत 

रावहले. मनात मं्हटले बघूया उद्याचे उद्या........ 
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जीिनदान ि त्याचा आनंद - रुग्णालयातील दैनंशदनी 

आशण शचंतन 

वदनांक ३0 जुलै २०२१ पासून सकाळीच मला लवकर जाग येऊ लागली. 

मुखमाजिन, रक्तदाब पाहणे, त्याच खोलीत टोकावर ठेवलेल्या वजन 

कायापयांत चालत जाऊन वजन करणे, सलाइन मधून औषधे आवण 

इंजेक्शन्स सुरु ठेवणे, चार पाच तासानंतर "मामा - वॉडि बॉय " यांच्या मदतीने 

१०० पावले चालण्याचा प्रयत्न करणे, मीठ नसलेले उपमा, खीर, आवण चहा, 

दूध मारी वबस्टस्कट्स यांचा आनंद घेणे, वेळच्यावेळी दुपारचे, रात्रीचे जेवण 

आवण दूरदििन वर बातम्या, जे त्या दूरदििन सेट वर िक्य असतील ते बघत 

वेळ घालववणे असा भरगच्च कायििम होता. घरून कोणालाही त्या खोली 

यायला परवानगी नव्हती. काचेतून िंतनू, राजू मामा, नंदा मामी, संजू मामा 

जसा वेळ वमळेल आवण रुग्णालयात त्यांचा ववजयासाठी म्हणून मुक्काम असेल 

तसे ते येऊन जात आवण डॉक्टर चमूला भेटून जात.  

डॉक्टर ऋषी यांचे मदतनीस डॉक्टसि दोन तीन तासांनी सतत फेऱ्या मारत 

आवण काही प्रश्न ववचारून जात. तसेच देण्यात येणाऱ्या औषधांच्या यादीवर 

नजर टाकत. डॉक्टर ऋषी देिपांडे दररोज एकदा दुपारी १.३० च्या सुमारास 

आवण पुन्हा ३.३० ते ४.०० यावेळेत संपूणि मदतनीस चमूबरोबर - म्हणजे तीन-

चार डॉक्टर चमूबरोबर तपासायला येत. भराभर प्रश्न ववचारत असताना त्यांच्या 

मदतनीस डॉक्टर ना प्रश्न ववचारीत, त्याच वेळी औषधांच्या यादीवर नजर 

मारून झटकन एखाद्या औषधासंबधी "हे आजपसुन बंद करा, ...अमुक अमुक 

सुरु करा तातडीने" असे सांगून नोदंवही वर काही िेरा मारून वजतक्या वेगात 

येत वततक्या वेगात वनघून जात. त्यांच्या त्या "िैलीकडे" बघताना मला फारच 
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कुतुहूल, उतु्सकता आियि, त्यांचे सूक्ष्म वनरीक्षण, वनणिय घेण्याचा वेग आवण 

क्षमता या साऱ्याचे कौतुक वाटे आवण मनामधे्य एक जबरदस्त आत्मववश्वास 

तयार होई वक मी एका वनष्णात, प्रामावणक, सखोल वैद्यकीय, औषधाचे ज्ञान 

असणाऱ्या, प्रयोगिील, प्रयत्निील, कुिल नेतृत्व करणाऱ्या एक फार शे्रष्ठ 

डॉक्टरांच्या हाताखाली उपचार घेत असल्याने माझी प्रकृती आल्या वदवसा 

गवणक भराभर सुधारणा होऊन त्यांनी मं्हटल्या प्रमाणे मी नक्कीच १५ - १६ 

वदवसात घरी जाऊन िकेन.  

डॉक्टर ऋषी देिपांडे हे नेफ्रॉलॉवज मधील तज्ज्ञ, नामवंत आवण या ववषयातील 

एक अवधकारी व खूपच व्यग्र असणारे व्यस्टक्तमत्व! परंतु साठे व कुलकणी 

कुटंुबासाठी ते नेहेमीच अगदी कुठल्याही वेळेत झटकन वैद्यकीय मागिदििन 

करत असतात आवण म्हणून अतं्यत आदरपूविक आम्ही डॉक्टर ऋषीनंा 

आमच्या "कुटंुबाचे डॉक्टर" (फॅवमली डॉक्टर) मानतो.  

वदनांक २७ जुलै पासून मला किी औषधे देण्यात येत होती, कसे कसे बदल 

दररोज आवश्यकतेनुसार होत होते आवण दररोज वकती रक्तातले घटक आवण 

इतर गोष्टी तपासल्या जाऊन त्यांचा सखोल तौलवनक अभ्यास करून प्रकृतीला 

आवश्यक ती औषधे, इंजेकिन्स, आवण जेवणातील पदाथि कसे बदलत जात 

होते याचे खुमासदार वणिन वजतके करावे वततके थोडेच. 

डॉक्टर ऋषी देिपांडे, त्यांचा चमू आवण युरॉलॉवजि डॉक्टरांची टीम हे अगदी 

दररोज येऊन किी चौकिी करीत, वकती रक्त घटकांचा अभ्यास करीत 

आवण प्रकृती पाहून आवण काही प्रश्न ववचारून त्याचा परत वदलेल्या औषध 

आवण इंजेकिन्स चा प्रभाव काय झाला याची प्रते्यक भेटीत चवकिी करीत. 

डॉक्टर ऋषी देिपांडे यांचा चमूतील डॉक्टसि आवण युरॉलॉवजि चमूतील 

डॉक्टसि दोनदा फेरी मारून, तपासणी करीत आवण तपासणी करीत असताना 

त्यांचे स्वतः चे वनरीक्षण सुरु असे आवण औषधांचा अभ्यास सुरु असे. डॉक्टर 

ऋषी दररोज एकदा दुपारी १.३० वाजता आवण पुन्हा ३.३० वाजता आपल्या 
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चमूतील डॉक्टरांसह बोलत बोलत येत. येताच "काय साठे, कसे आहात, काही 

तिार, पायावर सूज, चालणे सुरु आहे का, असे म्हणत असताना त्यांना वाटले 

तर िारीररक तपासणी करीत अन्यथा त्यांच्या चमूने सांवगतलेल्या काही 

वनरीक्षणावर ववचार करताना चाटि वर फटाफट नजर मारून "हे औषध आता 

बंद करा, दुसऱ्याच औषधाचे नाव घेऊन ते लगेच मागवा आवण सुरु करा" 

असे सांगत जसे वेगात येत त्याच वेगात दुसऱ्या रुग्णाकडे वनघून जात. त्यांच्या 

त्या कमी बोलण्याच्या पण आवण सूक्ष्म वनरीक्षण करण्याच्या आवण अगदी 

सहज औषधात बदल वरचेवर करण्याच्या िैलीने आवण नेतृत्व करून 

अख्ख्ख्या चमूचा आवण रुग्णाचा आत्मववश्वास वाढत असलाच पावहजे याचा मला 

पुरेपूर प्रत्यय आला. माझा आत्मववश्वास वदवसागवणक वाढून त्याचे कायम 

होकाराथी ववचारामधे्य होत रावहले. त्यामुळेच तर सौ. ववजया ला िस्त्रवियेच्या 

सहाव्या वदविी आवण मला िस्त्रवियेच्या १६ व्या वदविी घरी सोडण्यात 

आले.  

वदनांक ११ ऑगि २०२१ रोजी मला िंतनू, राजू मामा, संजू मामा हे सगळे 

घरी घेऊन जायला आले. घरी वनघण्यापूवी मी एक छानिी कववता गेले दोन 

वदवस रचून माझ्या मोबाईल वर ठेवली होती ती डॉक्टर ऋषी देिपांडे आवण 

त्यांच्या चमूतील डॉक्टसि ना व्हॉट्सअप वर पाठवून वदली. िंतनू ने तर ती 

कववता माझ्याकडून आदल्या वदविी नेवून त्याला योग्य वकडनीच्या वचत्राची 

वनवड करून त्यावर रंग संगती आवण सजावट करून आणली होती ती खाली 

उद्धृत केलेली "िुभेच्छांचे पान” कववता “केटीआर आयसोलेिन” च्या 

खोलीतील वसिर ना वदली. ती वाचताना त्यांच्या चेहेयािवरील आनंद वटपत मी, 

िंतनू, राजू मामा आवण संजू मामा आम्ही रुग्णालयाबाहेर पडलो. 
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“ िुभेच्छांचे पान ”… 

वत्रवार धन्यवाद माननीय डॉ. देिपांडे ऋषी !!! 

आपण साठे-कुलकणी कुटंुबाला वदल्यात आनंदाच्या रािी !!! 

 

ववजयाच्या असीम त्यागाने मला वमळाले नवजीवन, 

आपले अष्टपैलू मागिदििन, वनष्णात वनयोजन, 

आपल्या चमुतील डॉ िौयि, डॉ आवश्वन पाटील, डॉ रेजीता, यांची 

आस्थेने चौकिी सूक्ष्म वनरीक्षण, 

डॉ रावल, डॉ लाल मलानी, डॉ हषिद, डॉ अवजंक्य, डॉ साची कुिल 

सजिन, 

डॉ ऋषी आपण मला २०११ मधील वववचत्र आजारातून केले ठणठणीत, 

१० वषे रावहलो कायिक्षम !!! 

केटीआर मधील वसिर अन् मामा यांचे उत्म सेवा भान, 

जसलोक चे संुदर व्यवस्थापन !!! 

आपणा सवाांची उतोरोत्र प्रगती, 

आवण वमळोत नामांवकत पदके आवण मान सन्मान, 

साऱ्यांच्या मदतीने आज मी जातोय घरी घेवून आनंद समाधान, 

स्वीकारा आमच्या ह्या काव्य िुभेच्छांचे पान 

 

आपले, 

ववजया, सुभाष , साठे-कुलकणी आवण डॉ. सोनवतीकर 
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घरी पोहोचलो आवण माझा आनंद विगुवणत झाला. श्रीमयी, रमा, नंदा मामी, 

ववजया सगळेच आतुरतेने वाट पाहत होते. खूप च आनंद आवण समाधान 

सवाांच्या चेहेऱ्यावर वदसू लागले होते. सवािना अवभवादन करून आवण श्रीमयी 

ला गोङ पापी देऊन मी माझ्या साठी अगदी िार व्यवस्था केलेल्या खोलीत 

पोहोचलॊ. माझ्या आियािला आवण आनंदाला पारावार उरला नाही.  

• खोली मधे्य मोठा पलंग  

• जाड जाड खास करून घेतलेली गादी 

• वातानुकूवलत यंत्र  

• जेवणासाठी दोन वेगळी छोटी मेज  

• २४ तास अखंड इंटरनेट सेवा  

• लॅपटॉप  

• दूर दििन संच  

• दोन आरामदायी खुच्याि  

• ३ वलटर पाणी भरून ठेवलेला जग  

• औषधे ठेवण्यासाठी कपाटात स्वतंत्र कप्पा..... 

काय नव्हते...िंतनू आवण रमा यांनी मी घरी येण्यापूवी इतकी सारी व्यवस्था 

केलेली पाहून माझ्या तोडूंन सहजी उद्गार आले "ओह, एकदम पंच तारांवकत 

व्यवस्था...यासाठी तुमचे कौतुक करावे वततके कमीच...िाब्बास..." दुसऱ्या 

वदवसापासून माझा घरचा दैनंवदन कायििम सुरु झाला.......... 

आम्हा दोघांच्या रुग्नालयातील वास्तव्यात राजू मामा, सौ.नंदा मामी यांनी हसत 

मुखाने आमच्या बरोबर आवश्यक तेव्हा रुग्णालयात वास्तव्यासाठी, 

लागणाऱ्या कोववड चाचण्या, केलेली धावपळ याला तोड नाही. िंतनू आवण 

राजू मामांचा मुलगा वनलेि यांनी कायािलयाचे काम सांभाळून वाहतूक 

व्यवस्था झकास ठेवली ते कौतुकास्पद आहे. आम्ही दोघे रुग्णालयात 

असताना सौ. वैिाली मामी यांनी त्यांच्या घराची, वयोवृद्ध सासू सासऱ्यांची 
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उत्म काळजी घेतली. आमच्या घरी आमच्या सु्नषा सौ. रमा िंतनू साठे आवण 

िंतनू यांनी घर व्यवहार, कायिलातील काम, संपकि  आमची साडे तीन वषािच्या 

नातीची - श्रीमयीची छान देखभाल केली, त्यासाठी त्या दोघांचे कौतुक करावे 

वततके कमीच ठरेल. मी आवण ववजया घरी परतल्यानंतर वतची वविेष काळजी 

घेण्यासाठी म्हणून माझी वावहनी ज्योती सुनील साठे मुलगा सवेि सह आमच्या 

घरी राहायला येऊन केलेली मदत आम्ही कधीच ववसरू िकणार नाही. एकत्र 

कुटंुबाचा संस्कार चालू राहून एकमेकास किी मदत होत असते याचे सौ. 

वैिाली मामी आवण ज्योती वावहनी ही उत्म उदाहरणे !!! 
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रुग्णालयातून घरी 

मी घरी आलो त्या वदवसापासून जवळ जवळ आठ वदवस संपूणि ववश्रांती 

घेतली. उठायची ताकदच नव्हती. 

बोलायला लागलो वक खोकला सुरु व्हायचा. डॉक्टर ऋषी दर मंगळवारी आवण 

िुिवारी संध्याकाळी रक्त तपासणी चे ररपोट्िस घेऊन माझी तपासणी आवण 

काही प्रश्न, वनरीक्षण, आवण तसे औषधात बदल करू लागले होते. एक 

आठवड्यात खोकला थांबला. अजूनही बोलताना आवाज खुप क्षीण होता. 

म्हणून मी कोणाचेही फोन घेत नव्हतो आवण केवळ सगळ्यांना व्हाट्सअप वर 

वनरोप पाठवीत रावहलो. तोडंाला कुलूप बसल्याने माझे व्हाट्सअप वरील 

संदेि लांबलचक होत जायचे. मी तसे ज्याला संदेि पाठववला, त्याला त्याची 

कबुली देऊन मोकळा व्हायचो. आता थांबतो म्हणून संदेि पूणि करायचो. हो, 

कारण मला आता भरपूर वेळ होता, पण वाचणाऱ्याला कुठे एवढा वेळ - हे 

मला प्रकषािने जाणवायचे.  

संकष्ट चतुथी च्या वदविी मी माझ्या रुग्णालयात केलेल्या ववचारांच्या मांडणीला 

- म्हणजेच आमच्या प्रत्यारोपण सुखद अनुभवाला, डॉक्टर ऋषी देिपांडे 

यांच्यामुळे आवण ववजयाच्या खंबीर राहून असीम त्यागाला मनोमन आदर 

प्रकट करून "साद दैवाची - साथ ववजयाची" असे पुस्तकाला िीषिक योजून 

लेखनास सुरवात केली. माझा वेळ एकदम मजेत जाऊ लागला. वनवमितीचा 

िब्ात सांगता न येणारा आनंद मला अनुभवायला वमळू लागला आवण 

नकारात्मक कुठल्याच ववचारांना आता मनात थारा उरला नाही.  

ववजयाने वेळेवर औषधे देण्याचा, संपलेली औषधे मागववण्याचा, रक्त तपासणी 
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साठी घरी माणूस पाठववण्या संदभाित वेळोवेळी संपकि  ठेवण्याचा आवण 

दररोज वजन, रक्तदाब मोजून त्याची डॉक्टरांनी सांवगतल्याबर हुकूम नोदं 

ठेवण्याचा कायििम वनषे्ठने हाती घेतला.  

रमा वदवसातून ४ वेळा अगदी आठवणीने "रक्तातील साखरेचे प्रमाण" मोजून 

ते नोदंवहीत नोदं करू लागली. एक वदवस तर वतने कमालच केली. मला दर 

४ वदवसांनी "वहमोग्लोवबन" चे प्रमाण वाढण्याकररता एक इंजेकिन घ्यावे 

लागणार होते. घरी येऊन कोणी ते इंजेकिन देईल असे वाटेना. रमा ने वनणिय 

घेतला आवण वतने ते इंजेकिन देणे सुरु केले. "गती मंद मुलांना विकववण्याचे 

वतचे लौवकक विक्षण झाले आहे. आवण त्याचाच भाग म्हणून अिा उपचार 

करणाऱ्या विक्षकांना प्रथमोपचार विक्षणामधे्य मधे्य "रक्तातील साखरेचे 

प्रमाण पाहणे, काही इंजेकिन्स देणे, गती मंद मुले जर आिस्ताळी झाली तर 

त्यांना रुग्णालयात नेईपयांत काही ववविष्ट औषधे देऊन िांत करणे" असा 

अभ्यासिम असतो. रमा ने इंजेकिन देण्याची जबाबदारी हाती घेतली. दर 

मंगळवारी आवण िुिवारी िंतनू कंपनीच्या कामाचे आयोजन करून मला, 

ववजयाला डॉक्टर ऋषीचं्या दवाखान्यात आरामदायी आमच्याच गाडीने नेऊ 

लागला. मधे्य वाटेत राजू मामा बांद्रा येथील त्याच्या कायािलयात आमची वाट 

पाहत असायचाच. सुमारे चार मवहन्यात एकदाही िंतनू, राजू मामा आवण 

वनलेि यांच्या मूळे डॉक्टर ऋषी यांच्याकडे जाण्यात खंड पडला नाही. 

हे सारे पाहता मी वकती भाग्यवान आहे याचा आवण ववजया, रमा, िंतनू, 

रघुराज मामा, वनलेि, भरत राज मामा, ज्योती वावहनी, नंदा मामी, वैिाली 

मामी, यांच्या सातत्याचे आवण वदलेल्या िब्ाचे तंतोतंत पालन करण्याच्या 

वृत्ीचे कौतुक वाटत राहते.  

प्रत्यारोपण झाल्यानंतरच्या तीन मवहन्यात मी कटाक्षाने खालील गोष्टीचें तंतोतंत 

पालन केले: 
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१. संसगि होऊ नये म्हणून वजवाणूरवहत मास्क सातत्याने पररधान केला. मास्क 

दररोज बदलला.  

२. सुरवातीचे दोन मवहने तर मी माझ्या खोलीतून बाहेर देखील पडलो नाही. 

छोया नातीला देखील माझ्या खोलीमधे्य येऊ वदले नव्हते.  

३. घरातील कोणालाही ज्या ज्या वेळेस सदी, खोकला झाला त्या त्या वेळेस 

त्यांनी कटाक्षाने मास्क पररधान केला आवण माझ्या जवळ ते आले नाहीत.  

४. औषधे, जेवण, िारीररक स्वच्छता यांच्या वेळा कटाक्षाने पाळल्या. 

५. खाण्याच्या बाबतीत मला सांगण्यात आलेल्या सूचनांचे १००% पालन केले. 

(उदाहरणाथि : फळे, पालेभाज्या, बे्रड, बेकरी पदाथि, िीत पेये, हॉटेल चे पदाथि 

इत्यादीचें सेवन पूणिपणे टाळले). 

६. पाणी उकळून , थंड करून आवण गाळून आवण सांवगतलेल्या प्रमाणात 

(मला वदवसाला तीन वलटर पाणी वपण्यास सांवगतले होते) घेतले.  

७. प्रते्यक आठवड्याला रक्त आवण लघवी तपासणी मेटर ोपॉवलस लॅब मधे्य 

केली आवण डॉक्टर ऋषी कडे तपासणी साठी जात रावहलो.  

८. रुग्णालयातून वदलेल्या वही मधे्य दररोज रक्तदाब, लघवीचे प्रमाण, वजन 

यांची नोदं करून डॉक्टर ना दाखववली. त्यामुळे डॉक्टर ना वेळोवेळी औषध 

मधे्य बदल करणे सोयीचं झाले.  

९. िरीरात झालेला सूक्ष्म बदल वकंवा होणारा त्रास डॉक्टरांच्या वनदििनास 

आणून वदला. 

पुढील कालखंडात देखील मी आहार, ववहार, प्रवास, जीवनिैली या मधे्य बदल 

करण्यापूवी डॉक्टरांना ववचारूनच करणार आहे. त्याबरोबरच वदलेली औषधे 
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एकही वदवस / वेळ न ववसरता, कंटाळा न करता मी घेतो आहे. तसेच 

डॉक्टरनी सांवगतलेली पथे्य, उदाहरणाथि िस्त्रवियेनंतर चार मवहने मी वजन 

उचलले नाही, हॉटेलमधे्य जाणे पूणिपणे वज्यिच केले नवे्ह हॉटेलचे वकंवा 

चमचमीत पदाथािनाचे सेवन घरी आणून देखील केले नाही. पालेभाज्या, फळे, 

पाव, केक, वबस्टस्कटे आवण बेकरी चे पदाथि यांचे सेवन िस्त्रवियेनंतर तीन 

मवहने पूणिपणे टाळले कारण त्यापासून संसगि फार लवकर होतो.  

एक पके्क आहे वक जरी प्रत्यारोपण िस्त्रविया पूणिपणे यिस्वी जरी झाली 

असली तरी आयुष्यभर औषधे घेणे, वेळोवेळी आवश्यक त्या वैद्यकीय चाचण्या 

करून घेणे आवण सतत डॉक्टरांच्या संपकाांत राहून िरीरात झालेला सूक्ष्म 

बदल वकंवा होणारा त्रास त्यांना सांगून त्यांनी सांवगतलेली औषधे घेत राहणे 

आवण पथे्य पाळणे यामुळेच मला सौ.ववजया मुळे लाभलेली जीवनाची काही 

वषे सुखकर, आनंदी आवण कायिक्षम राहणार आहेत.  

केवळ वकडनी घेणारा नवे्ह तर वकडनी दान करणाऱ्याने सुद्धा डॉक्टरांनी 

आवण रुग्णालयाने सांवगतलेली सवि पथे्य अगदी प्रामावणक पणे पाळणे अवत 

आवश्यक आहे. उदाहरणाथि िस्त्रविया झाल्यानंतरच्या तीन चार मवहन्याच्या 

कालखंडात वजन उचलावयाचे नाही, हॉटेल मधील पदाथि घरी आणून देखील 

सेवन करावयाचे नाहीत, वदलेली औषधे वेळेवर घेणे, वैद्यकीय चाचणी 

सांवगतल्यावर लगेच करून घेणे आवण डॉक्टर ना भेटून औषधात बदल असेल 

तर तो अमलात आणणे इत्यादी गोष्टीचे पालन करावयाचे. कारण या सगळ्या 

गोष्टीचें वजतके काटेकोर पालन होते त्यावरच यिस्वी िस्त्रवियेनंतर चे 

आयुष्य सुखकर होणार असते अन्यथा संसगि होऊन पुन्हा अनेक जवटल 

प्रश्नांना आवण औषधोपचाराला सामोरे जावे लागते. 

मी आवण माझे कुटंुबीय "डायवलवसस उपचार" करण्याऐवजी "वकडनी 

प्रत्यारोपण" करून घेण्याच्या आम्हा सवािनी घेतलेल्या वनणियावर चांगलेच खुि 

आहोत. जर मला डायवलवसस उपचार सुरु करावे लागले असते तर गेल्या तीन 
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मवहन्याचा माझा खचि अंदाजे रु.७२,०००/- इतका तरी झाला असता (ज्यामधे्य 

डायवलवसस, औषधे, इंजेकिन्स, कें द्रावर जाण्या येण्याचा खचि, कोरोना 

चाचणी, रक्ततपासणी इत्यादी खचि अंतभूित धरून ). डायवलवसस उपचारांची 

व्याप्ती ही वाढत जाणारी असते. सुरवातीस आठवड्यातून दोन वेळा लागणारे 

उपचार आठवड्यातून तीन वेळा करावे लागतात, आवण पुन्हा दर वेळेस 

कायम मनात संसगि होण्याची भीती राहते कारण डायवलवसस कें द्रावर जरी 

योग्य ती काळजी घेतली गेली तरी कें द्रावर एकपाठोपाठ एक रुग्ण त्याच 

यंत्रावर उपचार घेणार असतो आवण अन्य अनेक करणे अिी असू िकतात 

ज्यामुळे काही अंिी संसगि होणे ही िक्यता नाकारता येत नाही. संसगािच्या 

भीतीबरोबरच िारीररक, मानवसक आवण भाववनक त्रास सहन करावा लागत 

असतो. 

वरील प्रमाणे पैसे खचि माझे झाले असतेच परंतु त्याबरोबर माझे आवण 

माझ्याबरोबर सोबत करणाऱ्या नातेवाईकाचे अंदाजे १२० तास ( आठवड्याला 

२ डायवलवसस मं्हटले तर तीन मवहन्याचे २४ डायवलवसस आवण प्रते्यक वेळी 

वाहतुकीला लागणारा वेळ धरला तर १२० तास ). हाच वेळ मी आनंदात व्यतीत 

केला इतकेच काय पण त्या वेळेमधे्य माझ्या तीन पुस्तकांची मी वनवमिती करू 

िकलो आवण आतापयांत केवळ मनात बाळगलेल्या इचे्छला मूति स्वरूप देऊ 

िकलो आवण एक वेगळ्याच प्रकारचे समाधान वमळवू िकलो आवण 

जीवनाच्या कुठच्याही पररस्टस्थतीत सकारात्मक कसे जगावे याचा मस्तच 

अनुभव मला वमळाला. 

म्हणूनच मला आवण माझ्या कुटंुवबयांना "प्रत्यारोपणाचा" आमचा वनणिय खूपच 

योग्य आवण वेळेवर घेतला गेला याचे राहून राहून समाधान वाटते. अथाित, हे 

सारे िक्य झाले ते केवळ ववजयाच्या दुदिम्य इच्छािक्तीने, खंबीरपणे आवण 

वफकीर वकंवा वकंतु मनात न ठेवता केलेल्या वकडनी दानामुळे आवण माझे सवि 

कुटंुबीय, नातेवाईक आवण वमत्र मंडळीचं्या वनस्वाथि मदतीमुळेच!! 
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मला इथे हे देखील नमूद करावेसे वाटते की माझे प्रत्यारोपण हे “pre-

emptive transplantation” म्हणजे अिा वववववक्षत वेळी जेंव्हा डायवलवसस 

उपचार सुरु झाले नव्हते परंतु थोड्याच अवधीत तसे उपचार सुरु करावे 

लागलेच असते. 

त्याचबरोबर मला हे सुद्धा इथे सांगावेसे वाटते की, "वकडनी प्रत्यारोपण" हे 

सविच वकडनी रुग्णांना करावयास डॉक्टर परवानगी देऊ िकत नाही. ज्या 

रुग्णांना अिा काही व्याधी अगोदरच आहेत ज्यांच्यावर उपचार सुरु असून 

देखील त्या कधीच बऱ्या होणाऱ्या नसतात आवण ज्या रुग्णांना कॅन्सर, मेंदू 

ववकार, हृदयरोग अिा सारखे अवतिय गंभीर आजार असतात आवण काही 

मानवसक, स्टक्लष्ट मधुमेह व्याधी आहेत ज्या बऱ्या होऊ िकणार नाहीत अिा 

वेळी डॉक्टर "वकडनी प्रत्यारोपण" करावयास परवानगीच देत नाहीत.  

सविसाधारपणे "वकडनी प्रत्यारोपण" िस्त्रवियेसाठी अंदाजे रु.७/- लाख तो 

रु.११/- लाख इतका खचि येतो. अथाित हा खचि अनेक बाबीवंर अवलंबून आहे. 

उदाहरणाथि रुग्णालयाचा प्रकार आवण रुग्णालयाचे वठकाण, पेिंट ची अवस्था, 

िस्त्रविये दरम्यान आवण िस्त्रवियेनंतर कराव्या लागणाऱ्या वैद्यकीय 

चाचण्या आवण तातडीने उपचार आवण त्यामुळे रुग्णलयातील वाढीव वास्तव्य, 

िस्त्रविये दरम्यान उद्भवणाऱ्या आवण अपेवक्षत नसलेल्या काही गंभीर समस्या 

आवण त्यावरील उपचार या सवािमुळे हा खचि वाढत जातो. 

आता माझ्या बाबतीत बघू जाता मला हा रोग वंिपरंपरेने माझ्या वायास 

आला होता. ज्याला इंग्रजीत “Hereditary (Autosomal Dominant) 

Polycystic Kidney Disease” असे मं्हटले जाते. ज्याचा उले्लख याच 

पुस्तकाच्या सुरवातीसच मी केला आहे. हा आजार मला आहे आवण त्यावर 

इतर काही उपचार नाही ह्याची मला कल्पना असल्यामुळे जी काही पथे्य वकंवा 

गोष्टीचे आयुष्यात पालन करावे लागणार होते ते ते मी कटाक्षाने केले जेणे 

करून मी फेबु्रवारी २०२१ पयांत आजाराला थोपवून धरू िकलो आवण 
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कायिक्षम राहू िकलो. परंतु जस जसे वय वाढत जाते म्हणजे एखाद्या 

व्यक्तीसाठी ६० - ६५ इतके झाले वक वकडनी चे कायि मंदावत जाते आवण 

आजाराची व्याप्ती िरीरभर पसरू लागते, लक्षणे ठळक पणे जाणवू लागतात.  

म्हणूच मला जाता जाता असे सांगावेसे वाटते वक ज्यांना अिा काही समस्या 

वकंवा आजार नाही अिा व्यक्तीनंी आपली वकडनी कायिक्षम राहण्यासाठी 

खालील काळजी घेणे आवश्यक आहे. जेणे करून वकडनी सारख्या गंभीर 

आजारापासून स्वतः ला िक्यतो दूर ठेवणे िक्य होईल तेवढा प्रामावणक प्रयत्न 

केला पावहजे.  

• सुयोग्य, सुरवक्षत अन्न पदाथाांचे सेवन (हॉटेल वकंवा उघड्यावरील 

पदाथि टाळणे ) 

• स्वतः च्या प्रकृतीसाठी झेपेल असा वनयवमत व्यायाम  

• स्वतः चे वजन आटोक्यात ठेवणे  

• गाढ ८ तासांची झोप आवण आवश्यक तेंव्हा पुरेिी ववश्रांती 

• धूम्र पान टाळणे  

• मादक पदाथािने सेवन टाळणे  

• दैनंवदन कामामुळे येणाऱ्या ताणाचे व्यवस्थापन  

• मधुमेह आवण रक्तदाब आवण हृदयरोग लक्षणे यावर बारकाईने 

लक्ष ठेवून त्यावरील औषध योजना डॉक्टरी सल्ल्यानुसार सुरु 

ठेवणे  

• साधारण पणे ४० / ४५ वयानंतर अवतिय सुसूत्र पणे आवण 

वक्तिीर पणे वैद्यकीय तपासणी करून घेणे  

याविवाय, पुरेसे आवण योग्य असे "ववमा कवच" िक्यतो तरुणपणीच काढून 

ठेवणे अवतिय आवश्यक आहे. कारण एखादा गंभीर आजार, अपघात 

आपल्या वायास दुदैवाने आलाच तर वनदान पैिा अभावी आवण कुटंुबाची 

आवथिक स्टस्थती वबघडू न देता उपचारासाठी आपण सज्ज असेलच पावहजे.  



 

62 

आता एवढी काळजी घेऊन देखील दुदैवाने आपणाला वकडनी चा आजार 

झालाच तर तो लक्षात कसा आणावा वकंवा कुठली लक्षणे सांगून जातात वक 

वकडनी चा आजार वकंवा वकडनीचे कायि हळू हळू मंदावले आहे आवण मग 

लवकरात लवकर इतर काही अंदाज बांधत न राहता वकंवा स्वतः च उगाच 

कुठली तरी औषधे घेत न राहता नेफ्रालॉवजि ला प्रकृती दाखववणे वहतावह 

असते. अिी काही लक्षणे पुढील प्रमाणे वदली आहेत. 

• त्वचा कोरडी राहणे वकंवा त्वचेला खाज येणे 

• िक्ती कमी होणे, सारखा थकवा येणे, एकाग्रता होण्यात अडचणी, 

दैनंवदन कामामधे्य मनाचा उगाच गोधंळ उडणे  

• मूत्रावाटे रक्त जाणे  

• वारंवार लघुिंकेस जावे लागणे वकंवा कमी कमी लघवी होणे  

• स्नायूमधे्य वावडे येणे  

• पायावर, घोयावर सूज येणे  

• िांत गाढ झोप न लागणे वकंवा रात्रीची झोप न येणे 

• भूक कमी होणे 

आता आपण पुन्हा आपल्या या पुस्तका संदभाित वववेचन करूया.  

यथावकाि माझी सक्तीची ववश्रांती पूणि झाली आवण त्याचबरोबर "पुस्तक 

लेखन" पूणित्वास गेले. ज्योती ववहनीची प्रते्यक टप्प्यावर मदत होत रावहली. 

त्यामुळे या पुस्तकाला एक वेगळेच पररमाण लाभले.  

पुनः  एकवार "हे पुस्तक" वलवहण्यामागील उदे्दि स्पष्ट करून मी वाचकांच्या 

हाती देतो.  

• मला आलेला सुखद अनुभव वाचून रुग्ण आवण त्याच्या नातेवाइकांना 

वदलासा वमळावा आवण त्यांचा ताण कमी व्हावा. 
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• वजथे मूत्रवपंड व वलव्हर दात्यांची घरातील वकंवा ओळखीच्या व्यक्ती 

“दाता" म्हणून वैद्यकीय दृष्टीने योग्य ठरत नसेल तर अिा वेळी आपले 

नाव कुठे नोदंवायचे, कोण अिी नावे नोदंवतात, वगैरे जुजबी मावहती 

देण्याचा देखील मी प्रयत्न रुग्णाच्या मनः स्टस्थतीचा ववचार करून केला 

आहे. त्यात वेळोवेळी बदल होईल ती काळजी मात्र वाचकांनी घ्यायची 

आहे.  

• जी रुग्णालये "मूत्रवपंड प्रत्यारोपण" आवण "वलव्हर टर ान्सप्ांट" 

करतात अिा रुग्णालयाची नावे देखील मी पस्टिक डोमेन मधून 

घेऊन ह्या पुस्तकात केवळ "मावहती साठी' टाकली आहेत.  
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ज्या रुग्णांना कुटंुबातील / ओळखीच्या व्यक्तीकडून अियि 

दाता शमळू िकत नाही अिा रुग्णांसाठी थोडीिी माशहती - 

आिश्यक ती शलंक 

Indian transplant registry 

An ‘Indian transplant registry’ has been established over the past 

two years due to the efforts of the Indian Society for Organ 

Transplantation.  

The registry is currently in the first phase of its development and 

can be partly viewed at www. transplantindia. com 

 

Currently the data from various hospitals is being sent by email 

to the web master and the data is entered into the program.  

 

Registration process: Hospitals doing transplants in India can 

register on the website with their essential information and 

request for login name and password. An email will then be sent 

to the secretary of the society and the password can be issued 

within 24 to 48 hrs.  
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Hospitals that have submitted kidney and liver data to the 

registry: 

 

Hospital name City, State 

Sanjay Gandhi Post Graduate Institute 

of Medical Sciences 

Lucknow, UP 

Apollo Hospitals Chennai, Tamil Nadu 

Devaki Hospital Ltd.  Chennai, Tamil Nadu 

Vijaya Health Centre, Vadapalani Chennai, Tamil Nadu 

Sri Ramachandra Medical College and 

Research Institute 

Chennai, Tamil Nadu 

CMC Hospital Vellore, Tamil Nadu 

Jaslok Hospital and Research Centre Mumbai, Maharashtra 

Manipal Hospital Bangalore, Karnataka 

Karnataka Nephrology and Transplant 

Institute 

Bangalore, Karnataka 

Muljibhai Patel Urological Hospital Nadiad, Gujarat 

Sri Ganga Ram Hospital New Delhi 

Global Hospital Hyderabad, 

Telangana 

Mahavir Hospital Hyderabad, 

Telangana 
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The following is the list of NGOs and various foundations 

who provide financial help to patients subject to satisfying 

eligibility criteria. (picked up from public domain – google 

site) 

 

Indian Renal Foundation 

https://www.indiarenalfoundation.org 

India Renal Foundation has been providing financial assistance 

to needy patients under 'Save a Life' programme for 

haemodialysis treatment and post transplantation.  

In addition, the following links and sites will give more details 

about “The financial help provided for Kidney / liver 

Transplantation to patients subject to meeting the eligibility 

criteria mentioned in their respective guidelines / sites.  

Rashtriya Arogya Nidhi - Ministry of Health and Family Welfare 

https://main. mohfw. gov. in › RAN_Guideline_2019 

 

Financial assistance –  

American Kidney Fund 

https://www. kidneyfund. org › financial-assistance 

 

Transplant Organizations 

National Kidney Foundation 

https://www.kidney.org/patients/resources_Transplant 

 

 

file:///C:/E:/PUSTAK%20-%20ANUKRAMANIKA%20-%20SGALI%20PANE%20EKATRA%20-%20290821/ENGLISH%20VERSION%20-%20SUMPURN%20PUSTAK/Financial%20assistance%20-%20American%20Kidney%20Fundhttps:/www.kidneyfund.org ›%20financial-assistance
file:///C:/E:/PUSTAK%20-%20ANUKRAMANIKA%20-%20SGALI%20PANE%20EKATRA%20-%20290821/ENGLISH%20VERSION%20-%20SUMPURN%20PUSTAK/Financial%20assistance%20-%20American%20Kidney%20Fundhttps:/www.kidneyfund.org ›%20financial-assistance
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NGOs List in India 

MOHAN Foundation 

https://www. mohanfoundation. org › ngos-list 

 

List of Trust for Medical Help - Charity Commissioner . . .  

https://charity.maharashtra.gov.in/Portals/files 
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रुग्णांसाठी आशथणक मदत देणाऱ्या संसथांची माशहती 

खालील संस्था काही गरजू रुग्णांची / त्याच्या कुटंुबाची आवथिक क्षमता 

(मावसक / वावषिक ) लक्षात घेऊन आवण स्वतः चे काही वनकष ठरवून, गरजू 

रुग्णांना "मूत्र वपंड प्रत्यारोपण, डायवलवसस, वलव्हर प्रत्यारोपण अिा काही 

आजारासाठी आवथिक मदत देत असतात. त्या त्या संस्थांची कायिपद्धती, 

आवथिक मदत मंजूर होण्यासाठी आवश्यक असणारे "वनकष" आवण संपकि  

िमांक व ई-मेल यामधे्य वेळोवेळी बदल होत असतो हे वाचकांनी / रुग्णांनी 

लक्षात ठेवले पावहजे. .  

Sir Ratan Tata Trust Bombay House,  

Homi Mody Street, Mumbai 400 001  

022-66658282 

 

Reliance Foundation 

(Previously Ambani Public Charitable Trust)  

222 Maker Chambers IV, 3rd Floor, Nariman Point, Mumbai - 

400021  

022-44770000, 022-30325000 

 

Amirilal Ghelabhai Charitable Trust 

71, Gitanjali, 73 / 75, Walkeshwar Road, Mumbai - 400006 
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Asha Kiran Charitable Trust  

C/o Radium Keysoft Solutions Ltd,  

Raigad Darshan, Opposite Indian oil Colony, J. P. Road, Andheri 

(w) Mumbai 400 053 

022-26358290 101,  

 

Aspee Charitable Trust,  

C/o Americal Spring and Pressing Works Pvt. Ltd, P. O. Box No. 

7602, Adarsha Housing Soc. Road, Malad (w), Mumbai 400 064 

 

Aured Charitable Trust 

1-B-1 Giriraj, Altamount Road, Mumbai 400 026,  

022-23821452, 022-24926721 

 

B. Arunkumar & Co.  

1616, Prasad Chambers, Opera House, Mumbai - 400004 

 

B D Bangur Trust  

C/o Carbon Everflow Ltd.  

Bakhawar, 2nd Floor, Nariman Point, Mumbai 400021 

 

Bombay Community Public Trust (BCPT)  

5th Floor Regent Chambers, Nariman Point, Mumbai 400021 

022-22845928 / 022-22836672 
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Burhani Foundation  

276 Dr. D. N. Road Lawrence & Mayo House Fort, Mumbai-

400001 

 

Century Seva Trust  

Century Bazar, Worli, Mumbai - 400025 

 

Centre for Research & Development 

Shreyas Chambers, Ground Floor, 175-Dr. D. N. Road, Fort, 

Mumbai - 400 001 

 

Chief Minister's Relief Fund,  

Government of Maharashtra  

Mantralaya, 6th Floor Nariman Point, Mumbai - 400020 

 

Damodar Anandji Charity Trust 

66, Vaju Kotak Marg, Near G. P. O, Mumbai -400001 

 

Diamond Jubliee Trust  

Aga hall, Nesbit Road, Opp. St. Mary's High School, Mumbai 

400010,  

022-23775294, 022-23778923 

 

Dharma Vijay Trust  

C/O Kilachand Devchand & Co.  

New Great Insurance Bldg. , 7, Jamshedji Tata Road, Mumbai - 

400020 
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Dharamdas Trikamdas Kapoorwala  

46, Ridge Road, Rekha No. 2, 4th Floor,  

Mumbai - 400006 

 

Dhirubhai Ambani Foundation  

Reliance Industries Limited, Reliance Centre, 19, Walchand 

Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400 038.  

Tel : 022-30327000 

 

Dhirajlal Talkchand Charitable Trust  

Shailesh Niwas, Subhash Lane, Daftary Road, Malad (E), Mumbai 

- 400097 

 

Dhirajlal Morarji Ajmera Charity Trust  

37 - A, Sarang Street, Mumbai - 400003 

 

Dipchand Gardi Charitable Trust  

Usha Kiran, 2nd Floor, Altamount Road, Mumbai - 400006 

 

Divaliben Mohanlal Charitable Trust  

Khatau Mansion, 1st Floor, 95-K. Omer Park, Bhulabhai Desai 

Road, Mumbai 400 026 

 

Ekta Charitable Trust  

4/444, Panch Ratna, Opera House, Mumbai -400004 
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Eskay Charitable Trust  

C/O Caprihans India Ltd. , Shivsagar Estate, 'D' Block, 2nd Floor, 

Dr. A. B. Road, Worli, Mumbai - 400018 

 

Excel Process Pvt. Ltd. Charitable Trust  

117 / 118, Mathurdas Vasanji Road, Chakala, Andheri (E), 

Mumbai – 400093 

 

Fazalbhoy Charitable Trust  

Near Liberty Cinema, Marine Lines,  

Mumbai -400020 

 

Gala Foundation  

Behind Vakola Municipal Market, Nehru Road, Vakola, 

Santacruz(E) Mumbai  

 

Garware Foundation Trust  

Chowpatty Chambers, Mumbai - 400007 

 

Gokak Foundation  

Forbes Bldg. , Forbes Street, Mumbai - 400023 

 

Goodlass Nerolac Paints Ltd. (Trust)  

Nerolac House, A. G. Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 

 

Govind Dattatraya Gokhale Charitable Trust  

Kalpataru Heritage, 5th Floor, 129, M. G. Road, Mumbai 400 023, 

022-22673831 
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Harendra Dave Memorial Trust  

C/O Janmabhoomi, 3rd Floor, Janmbhoomi Marg, Mumbai 

400001 

 

Helping Hand Charitable Trust  

3, Vidarbha Samrat Co-op Hsg. Society, 93-c, V. P. Road, Vile 

Parle (West), Mumbai - 400 056, Tel: 022-6147448 

 

Hiranandani Foundation Charitable Trust  

Olympia, Central Avenue, Hiranandani Business Park Powai, 

Mumbai 400076 

 

Herdillia Charitable Foundation  

Air India Building, 13th Floor, Nariman Point Mumbai 400 031, 

022-22024224 

 

Hirachand Govardhandas  

222, Maker Chambers 1V 3rd Floor, Nariman Point Mumbai 

400021 

 

H. M. Mehta Charity Trust  

Mehta House, 4th Floor, Apollo Street, Khushru Dubhash Marg, 

Mumbai - 400001 

 

H. S. C. Trust  

Ready Money Mansion, Veer Nariman Road, Mumbai - 400023 

 



 

74 

Jamnalal Bajaj Foundation  

Bajaj Bhavan 2nd Floor, Jamnalal Bajaj Marg, 226 Nariman Point, 

Mumbai 400 021, 

T: 022-22023626 

 

Shree Siddhivinayak Temple Trust Prabhadevi,  

Mumbai - 400 028, Tel. 022-24373626 :  
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DIALYSIS facility at cheaper rate available at:  

Siddhivinayak Temple, Dadar, Mumbai – 400028  

The Existing rate per Dialysis is Rs. 200/- only.  

 

 Larsen and Toubro Health & Dialysis Centre, 

 1st floor, Teejadeep Mall, Meenataai Thackeray Chowk, 

Uthalsar, Thane West, Maharashtra – 400 604 

Contact no 022- 21720063/21720064.  

Timings: Monday to Saturday: 09. 00 am to 05. 00 pm  

Sunday closed.  

Existing Rate per Dialysis is Rs. 500/-  

(This Centre is open for general public) 

 

Nana Palkar Smruti Samiti 

Maharshi Dadhichi Hospital, Near Santacruz Bus Depot & 

Railway Station, Satacruz (E), Mumbai –  

400 055 

Tel No – 022 26123006/26124259 

Email Id – nanapalkar. mddc@gmail. com 

 

Nana Palkar Smruti Samiti 

Eksar Maternity Home & Dispensary.  

D D Borge Marg, Eksar Road, Borivali, Mumbai 400 092 

Phone No. 022-28901096 / 9321795805 
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Nana Palkar Smruti Samiti 

Gokhale Dialysis Centre,  

Rugn Seva Sadan, 158, Rugn Seva Sadan Marg, 

Parel, Mumbai 400 012 

Phone No. 022-24164890/24102167 

 

Patients coming from outside Mumbai for treatment of 

Heart, Kidney, Liver, Cancer are offered lodging facility 

(subject to availability and meeting the criteria) at: 
 

Nana Palkar Smruti Samiti 

Rugn Seva Sadan, 158, Rugn Seva Sadan Marg, Parel, Mumbai 

400 012 

Phone No. 022-/24102167 / 24186724 / 24164890 
 

At the following address, medicines at reasonably lower 

rates are available: 
 

Hope Specialty Pharma 

Old Building 2A / 2, S. S. Wagh Marg, Gandhi Chowk, Naigaon, 

Dadar (East), Mumbai - 400014.  

Tel: 9224247365 / 9022247365 / 022- 24147365 

hspmumbai@gmail. Com 
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आपणा सवाांचे पुन्हा एकवार मनापासून आभार व्यक्त करून पुस्तकाला पूणि 

ववराम देतो.  

आपला, 

 

सुभाष यििंत साठे  

subhash_ysathe@yahoo.com  

M: 9870263676 

 

सौ. शिजया साठे 

vijaya.sathe.s@gmail.com  

M: 9773177315  

 

आपल्या बहुमूल्य प्रवतवियांमुळे लेखकाला िाबासकीची थाप वमळत असते. 

त्याबरोबरच वाचकांच्या बारकाईने केलेल्या वनरीक्षणामुळे केलेल्या मौवलक 

सूचनांचा लेखकाच्या पुढील वनवमितीत त्याचा उपयोग खूप खूप होत असतो. 
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पररशिष्ट - संदभाणसाठी आभार  

माझ्या शस्त्रकियेसाठी आवण हे पुस्तक वलवहण्यासाठी मला खूप जणांची, 

संस्थांची, गुगल साईट ची आवण साविजवनक डोमेन ची मदत झाली त्या सवाांचे 

मनः पूविक आभार. मी खाली त्या सवाांची नावे वलवहण्याचा प्रयत्न केला आहे 

परंतु नजर चुकीने एखादे नाव राहून गेले असेल तर मला त्याबद्दल मोठ्या 

मनाने क्षमा करावी अिी ववनंती. 

1. Dr.Rushi Deshpande and his Nephro Team 

2. Dr.Raval, Dr.Lalmalani and their URO Team 

3. Mr.Nilesh Sorote, Transplant Coordinator, Jaslok  

4. Concerned Committee of Doctors approving my Kidney 

Transplant.  

5. Indian transplant registry www.transplantindia.com 

6. Indian Renal Foundation 

https://www.indiarenalfoundation.org 

7. Google Site 

8. ICU / KTR Isolation Centre, Jaslok Hospital. 

9. Management of Jaslok Hospital & Research Centre, 

Mumbai 

10. Advocate Pravin K Gupta 

11. Smt. Jyoti Sunil Sathe 

12. Mr. Vishwas Sohoni 

13. Mr.Suresh Hande 
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14. Dr.Prashant Sonwatikar 

15. Dr.Pravin Sonwatikar 

16. Dr. K. J. Kamat 

17. Mrs. Shweta Tilak 

18. Larsen and Toubro Health & Dialysis Centre, Thane. 

19. Nana Palkar Smruti Samiti, Parel, Mumbai 

20. National Kidney Foundation 

21. Dr.Usha Talvadkar  
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संशक्षप्त पररचय 

सौ. शिजया सुभाष साठे, प्रकाशिका (शकडनी देणारी) 

• खंबीर राहून "वकडनी देण्याचा”  

        वनणिय अमलात आणला  

• या पुस्तकाची प्रकाविका  

• "कायािलय अधीक्षक" म्हणून     

        "कामगार राज्य ववमा महामंडळातून    

        सेवा वनवृत् 

• सामावजक कामाची आवण िक्य वतथे  

         सवािना मदत करण्याची आवड 

 

सुभाष यििंत साठे, लेखक (शकडनी स्वीकारणारा)  

• वकील - उच्च नायालय, मंुबई 

• "अवसिंट जनरल मॅनेजर –  

       पेसोनेल ऍडवमवनिर ेिन”, 

       लासिन अँड टुब्रो मधून सेवा वनवृत् 

• वहंदुस्थान युवनवलव्हर, अंधेरी येथे 

       “सल्लागार” म्हणून काम 

• वतिमानपत्रातून, वदवाळी अंकातून,     

                                  एल अँड टी च्या मावसकातून अनेक  

                                  लेख कववता प्रवसद्ध  
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डॉ. ऋषी देिपांडे,  

MD, DM, DNB (Nephro) 

• Fellow in Nephrology, University of Toranto 

• Fellow in Kidney Transplantation  

(American Transplant Society) 

• Consulting Nephrologist &  

Renal Transplant Physician,  

• Hon. Nephrologist  

H.E. The Governor of Maharashtra 

• Director Nephrology (Academic) – Jaslok Hospital  

• Hon. Consultant:  

o Saifee Hospital 

o Reliance Foundation Hospital  
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