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डावीकडून उजवीकडे -

डॉ. रघु कृ ा ामी ां ा सोबती ा
सीएमलसना ां ा दय श च ीने
सीएमएल वासाला ो ाहन देत आहत
े ः

सवात वर

ा रांगेतः

एफओएम है ाबाद िसटी चॅ र
लीडस कृ ा अ वाल आिण
मोद अ वाल
तळाची रांगः
िनरं िजनी कृ ा ामी, डॉ. रघु
कृ ा ामी, िवजी कटे श,

“ "ि

य एफओएम

िवकी वाटनानी, यंसेवक एफओएम है ाबाद

आिण संगोपनदाते,

जून 1999 पासून ा सीएमएल मधून बाहे र
पडणारा मी, सीएमएल आिण जीआयएसटीमधून
बाहे र पडणा या सवाना श ी आिण िह त
दे ईल या आशेने ही छोटी िच ी िलहीत आहे .
मी ॅ िसंग कािडओलॉिज आहे आिण स ा
संचालक, नॉन-इ ॅ िसव लॅ , केअर हॉ ट ,
बंजारा िह , है ाबाद
णून काम करतो.
मा ा कुटुं बात माझी प ी डॉ. िनरं िजनी, जी एक
ॅ क सजन आहे , माझे दोन पु , िव म आिण
व ण, जे उभयता एक ित ीत िव ापीठातून
अिभयंता आहे त आिण
ा
ित र
ां नी
युनायटे ड
े टसमधून मा स िड ी संपािदत
केली आहे . माझे दो ी पु िववािहत असून ां नी
ां चे
तःचे जोडीदार िनवडले आहे त. मा ा
सुना उ
अहताधारक आहे त, मोठी ि यां का,
एसपी जैन इं
ूटमधून एमबीए आहे आिण
धाकटी अडोरा िहने, रोचे र युिन िसटी,
ू
यॉकमधून आिटिफिशयल इं टिलज मधील
पीएचडी केलेली आहे . वरचं वणन वाच ार तु ी
न ीच िवचार केला असेल " ॉ! या माणसाचं
तर सवच मनासारखं घडलं आहे ." ठीक आहे , तरी
पण आयु ाची सुरवात तेवढी काही सरळ न ती
आिण तीच माझी कहाणी आहे .
माझा ज चे ईम े झाला
ाला मी नेहमीच
पृ ीवर ा सवात ि य शहरात -है ाबादम े
जवळ संपूण जीवन घालवले
ाकारणाने एक
अपघात मानतो. मी माझे शालेय िश ण ऑल
सटस् हाय ू ल, गनफाउं डीमधून केले, ानंतर

मी वेश परी ा दे ऊन गां धा मेडीकल कॉलेज, उ.
यु. म े एम.बी.बी.एस. साठी सीट िमळवली.
ानंतर मी पुढे जाऊन उ ािनया मेडीकल
कॉलेजमधून एमडी मेडीसीन केले आिण नतंर
ित े ा ी िच ा ित मल इं
ूट ऑफ
मेडीकल साय ेसमधून डीएम कािडओलॉजीची
पो -डॉ रल पदवी ा केली. म ेपूवत थोडा
काळ घालव ानंतर, मी िनझा इं
ूट ऑफ
मेडीकल साय ेस म े असोिशएट ोफेसर
ऑफ कािडओलॉजी णून सेवेत जू झालो. या
ट ावर मला
ेक गो सहज सोपी वाटत
होती.
तथािप, ते ाच आभाळ कोसळले असे
वाट ासार ा घटना घड ा. वष 1999 ची
सुरवात ापूव ा अ कोण ाही वषा माणेच
होती. िकमान
ावेळी भावी दु दवी घटनां ची
चा ल तरी न ती. जून ा सुरवातीला मा ा
सहका यां नी आिण िम ां नी मा ा वजन
घट ावर शेरे मारायला सुरवात केली. मी ाचा
काही फार िवचार केला नाही कारण मला ावेळी
मी अ ंत िनरोगी वाटत होतो. तथािप,
पंधरव ानंतर, मला वारं वार पातळ शौचाला
हो ाचा आिण मा ा पोटा ा भागात सौ
वेदनां चा अनुभव येऊ लागला. मा ा आत ात
िबघाड झा ाचा संशय येऊन मी उदराचा सीटी
ॅ न कर ाचे ठरवले आिण योगायोगाने

र ा ा चाच ासु ा क न घेत ा. काचेतून
रे िडओलॉिज
ा चेह याकडे बघताच काहीतरी
भयानक चुकीचे घडले आहे हे मला कळले होते.
ानंतर लगेचच र ा ा चाचणीचा िन ष
आला आिण सीएमएलचे िनदान झाले. अचानक
मा ा
भोवती ा
जगा ा
िठक या
उडा ासारखे वाटले. ा वेळी माझी मुले 10
आिण 7 वषाची होती आिण अजून ाथिमक
शाळे त िशकत होती. मा ा आयु ातला
काळाकु आिण सवात किठण कालावधी सु
झाला होता. मला हायडॉ ी यु रया सु
कर ात आले जे िन भावी होते. हाडातील
मगजा ा ह ां तरणासाठी मा ा मुलां चा
हाडातील मगज मा ाशी जुळला नाही आिण
कोण ाही अ
पयायािवना मला इं टरफेरॉन
आिण सायटोसाइन अरािबनोसाइड सु
कर ात आले. आनुषंिगक प रणाम इतके अस
होते की मी जणू काही नरकात जगत होतो. मा ा
ावसाियक करीअरचा अ सु झाला आिण
अचानक मला माझे आयु िनरथक वाटू लागले.
मी मा ा िव ा ा ा मदतीने
ेक
चाचणीसाठी नावनोद
ं णी कर ासाठी यूएसला
गेलो पण दु दवाने एका आठव ाने चुकामूक
झाली. माझी अव था सहन न होऊ शक ाने,
िनरं िजनी ा भावाने चाचणी िसंगापूरम े घे ात
येणार अस ाची मािहती काढली. मी ासाठी
पृ 2 वर पुढे चालू

अ ा बोलते
तर मग आता असे िदसते की महामारीशी
आप ाला िदघकाळ झंुजावे लागेल आिण एका जुने
झालेले बोधवा , ''जे ा िदवस किठण असतात
ते ा कणखर लोक उभे राहतात'' नमूद करावे
लागले. आ ी हा अंक डस् ऑफ मॅ मधील
कणखर, शूर आिण उ ट
अॅड ोकेटसना
समिपत करत आहोत
ां नी ां ा आधीच ू
नॉमल असले ा म े आणखी नवीन ू नॉमल
अंगीकारले आहे आिण जे या नवीन आ ाना ा

समोर सैिनकासारखे उभ आहे तच. ते एकमेकां साठी
ेरणा आिण आदश आहे त; ते कधी नाही एवढे ां चे
अनुभव आता एकमेकां बरोबर वाटू न घेत आहे त
आिण पूव कधी न ते एवढे ते ितथे एकमेकां साठी
आहे त. ऑनलाइन असो वा
मैदानावर. िजथे
काही िसटी चॅ र लीडस ां ा ामािणक भावनां नी
बंधु ाला ेरणा दे त आहे त (है ाबाद न रघु
कृ ा ामी यां ची िच ी पहा)
ां ापासून ते
केरळ, महारा आिण दे शात इतर िजथे अशा
खडतर काळात जे दू र थ िठकाणी अडकलेले

आहे त ां ासाठी औषधे गोळा कर ाची आिण
पोचव ाची
व था कर ात गुंतले ा
लीडसपयत,
डस् ऑफ मॅ ने ते ितथे
एकमेकां साठी आहे त हे दाखवून िदले आहे . आिण
ते ितथे आप ासाठी आहे त हे आप ाला
कळ ासाठी काही तरी वेगळे करणा या आप ा
डॉ रां साठी कृत ता आिण कौतुकाचे दोन श .
महामारीने आप ाला दाखवले आहे की आपण
आप ाला समजतो ापे ाही अिधक कणखर
आहोत.
- िवजी वकटे श
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नाव नोद
ं वले आिण वषभर दर 3 मिह ां नी
चाच ां साठी आिण
े क पुरव ासाठी
िसंगापूरला
वास करत असे. मला एक
मिह ा ा आत खूप सूट िमळाली आिण
ते ापासून मी एमएमआरम े आहे . नोवािटस
आिण मॅ
फाउं डेशन ा कृपेने मला नंतर
कधीच मागे वळू न पहावे लागले नाही.
मा ा श ि या आव क असले ा अ थभंग
झाले ा पायातून आिण एका अॅपिड
ा
श ि येतून मी सावरलो आहे पण या सव
वषाम े मला
वेक थाबव ाची कधीही गरज
भासली नाही. मी आता 65 वषाचा असून तंदु
आहे आिण डब
टे िनसचे दोन सेट खेळ ास
स म आहे आिण हॉ टलम े 9 तास काम
करतो. जीवनाचा असा दजा जो इतर कोणतेही
केमोथेरपी औषध जगू दे णार नाही. णूनच जे ा
लोक आनुषंिगक प रणामां वर भर दे तात, मी
ां ाबाबतीत बराच अ थ होतो, कारण
ातून िमळणा या लाभां ा तुलनेत आनुषंिगक
प रणाम अ ंत िकरकोळ आहे त.
वष 2002 म े,
े क चाचणी संपली आिण
औषधे खरे दी कर ाची सावध करणारी श ता
हे वा व उरले.
ाचवेळी नोवािटस मदतीला
आली आिण मॅ
फाउं डेशन ा चां ग ा
य ां ा मा मातून मोफत
े क दे ा ा

ो ाम सु केला. ते ाच मी ब धा एका जुनाट
प ती ा "िवजयाल ी" नावा ा एका अ ू त
ी ा संपकात आलो. छोटे टोपणनाव ां ना
जा
शोभून िदसते आिण संपूण जगात आिण
भारतात ां ना "अ ा" णून ओळखले जाते.
मला जणू काही कालच घड ासारखे अजूनही
आठवते, माझे
ां ाबरोबरचे टे िलफोनवरचे
संभाषण आिण ां ा आवाजातील चैत . तसेच
उ र भारतीय उ ार प ती ा उपरां तही ां ना
दि ण भारतात ठे वणे ही िवजयाची भावना.
ानंतर ां नी है ाबादला एक छोटीशी भेट िदली.
ा मला भेट ा आिण आ ी लवकरच
है ाबादमधील
वेक ा इतर ा क ाना
भेटायला िनघालो. एका कोअर किमटीची थापना
कर ात आली आिण आ ी लगेचच औषधां वर
असले ा सीएमएल
ां ा बैठका
ायला
सुरवात केली. अनेक िवभागीय बैठका झा ा
आिण शेवटी रा ीय सभा झाली
ासाठी 1200
ा वर
आिण संगोपनदाते उप थत होते.
आ ी अिलकडे च कोअर ुपची सु ा बैठक
घेतली आिण वषानुवष मो ा उ ाहाने सीएमएल
िदन साजरा करत आहोत. चाय फॉर कँसर
ो ामम े गे ा वष चां गले िनधी संकलन झाले.
े कने मला पुनज
िदला. जीआयपीएपी
आिण मॅ
फाउं डेशन हा आणखी एक प रवार

झाला आहे . मला दु हेरी वरदान लाभले आहे .
ां ना सीएमएल झालेला होता आिण जे हे
वाचतात ां ासाठी सीएमएल ही, मधुमेह आिण
द ासारखी केवळ एक थती आहे हे मला ां नी
समजून ायला हवे आहे .
े कने कोण ाही
िचंतेिवना प रपूण जीवन जग ाची संिध
आप ाला िदली आहे . सीएमएलने मला, मा ा
ां शी चां गली सहानुभूती असणारी आिण
ां ा गरजा समजून घेणारी अिधक चां गली
ी बनवले आहे . मी टे िनस खेळून आिण
उ
रीय आं तररा ीय
धा पा न माझे छं द
जोपासू शकतो. मी माझी मुले मोठी होताना आिण
भ म मानवता मू े बाळगणारी एक माणूस
णून प रप होताना पािहली आहे त.
या सव कारात िनरं जनीला माझे जीवन साथीदार
बनव ाचे खरोखर भा
आहे . ित ा या न
थां बणा
आशावादामुळे
मला
जीवनातील
आ ानां चा सामना कर ासाठी आव क धैय
िदले. ितचा ढ िव ास आहे की सगळं
व थत
होईल आिण भगवंताने आ ाला सम ा िदली
आिण ा ारे तो आप ाला माग दाखवेल ही
मला खूप मदत केली. मी मा ा सव कँसरमधून
बाहे र पडणा या सोब ां ना आिण
ां ा
संगोपनदा ां ना उ ल भिव िचंतीतो.

”

- डॉ. रघु कृ

ा

ामी

जाग तक आरो संघटना को वड-19 ा संबंधात अ तन मा हती आ ण आपले तःचे तसेच इतरांचे
वायरस ा सारापासून संर ण कर ासाठी आपण घेतलीच पा हजे अशा काळजीची मा हती देते.
जसे

(WHO) ने

तपादन केले आह,े काही सा

तुमचे हात िनयिमतपणे आिण संपूणपणे
अ ोहोल-बेसड् हँ ड रबने
करावे
िकंवा साबण आिण पा ाने धुवा.

का? तुमचे हात साबण आिण पा ाने धुत ाने
िकंवा हँ ड रब वापर ाने तुम
असू शकतील असे वायरस मरतात.
तु ी
तः आिण इतरां ा दर
1 मीटर (3 फूट) अंतर राखा.

ा हातावर

ा घेऊन तु ी को वड-19

डोळे , नाक आिण तोड
ं ाला

ा संसगा

श करणे टाळा.

का? हात अनेक पृ भागां ना

श करतात
आिण वायरस उचलू शकतात. एकदा
दू षीत झाले की, हात डोळे , नाक िकंवा
तोड
ं ापयत वायरस पोचवू शकतात. ितथून,
वायरस तुम ा शरीरात वेश क शकतात
आिण तु ाला संसग होऊ शकतो.

ान िकमान

का? जे ा कुणीतरी खोकतो, िशंकतो िकंवा
बोलतो ते ा
ां ा नाकातून िकंवा
तोडातून व थब बाहे र पडतात ात वायरस
असू शकतात. तु ी खूप जवळ असाल, आिण
जर
ीला रोग असेल तर वायरससिहत थब
ासातून आत जाऊ शकतात.
गद

ा काळ

ा िठकाणी जाणे टाळा.

का? जे ा लोक जमावात एक

येतात,
कोिवड-19 असले ा कुणा ा तरी तु ी
संपकात ये ाची जा श ता असते आिण 1
मीटरचे (3 फूट) शा ररीक अंतर राखणे अिधक
किठण असते.

खा ी करा, तु ी आिण तुम ा आजूबाजूचे
लोक
सनिवषयक
ते ा चांग ा
सवयीच
ं े पालन कराल. याचा अथ जे ा तु ी
खोकता िकंवा िशंकता ते ा तुमचे तोड
ं आिण
नाक वाकले ा कोपराने िकंवा िट ूने झाकणे.
नंतर वापरलेला िट ू ताबडतोब न करा
आिण तुमचे हात धुवा.

का? थेब वायरस पसरवतात.

सनिवषयक
तेचे चां गले पालन क न, तु ी
तुम ा आजूबाजू ा लोकां चे सद ,
ू आिण
कोिवड-19 सार ा वायरसपासून संर ण
करता.

खोकला, सौ
ताप यासाऱखी िकरकोळ
ल णे असततानाही तु ी बरे होईपयत घरी
रहा िकंवा
यं-अलगीकरण करा. कुणाला
तरी तुम ा गरजे ा व ू आणायला सांगा.
तु ाला तुम ा घरातून बाहे र जाणे
आव क असेल तर, इतरांना संसग होणे

ा कवा सारा
टाळ

ाश

ासाठी मा

ता कमी क शकताः
घाला.

का? इतरां शी संपक टाळ ाने

ां चे संभा
कोिवड-19 आिण इतर वायरसेसपासून
संर ण करते.

तु ाला ताप, खोकला आिण सनाला ास
असेल तर वै कीय मदत िमळवा, पण श
असेल तर थािनक आरो
ाधीकरणाला
टे िलफोन ारे
आगाऊ कॉल करा आिण
ां ा िनदशांचे पालन करा.

का? रा ीय

आिण
थािनक
ाधीकरणे
यां ापाशी तुम ा भागातील सवात
अिलकडची मािहती असेल. आगाऊ कॉल
के ाने तुम ा आरो संगोपनदा ाला तु् ाला
यो आरो सुिवधेकडे पटकन पाठवता येईल.
ाने तुमचे संर णही होईल आिण वायरसेस
आिण इतर संसगा ा
साराला
ितबंध
कर ात मदतही होईल.

(WHO) िकंवा तुमचे थािनक िकंवा रा ीय
ाधीकरण
अशा िव ासाह
ोतांकडील
आज ा तारखेची अ तन मािहती ठे वा.

का? तुम ा भागातील लोकां नी

तःचे संर ण
कर ासाठी काय करावे याचा स ा
दे ासाठी थािनक आिण रा ीय ाधीकरणे
सव म थतीत असतात.

इथे संपूण लेख वाचाः https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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डॉ. मंजु सेनगर
ोफेसर अँ ड क
मेडीकल ऑनकोलॉ ज ,
डपाटमट ऑफ मेडीकल ऑनकोलॉजी, टाटा
मेमो रयल हॉ टल, मुंबई

ऑनलाइन फोर
हे
ां ा पर रि या
आिण ह
ेपासाठी नवीन ासपीठे होत आहे त
हे िवचारात घेता आ ी आमचे सहा ायी आिण
िम वंदना गु ा ी केअर ा सं थािपका यां ना
ां ा फेसबुक लाइ वरील सीएमएल आिण
जीआयएसटीवरील स ात कोिवड-19 दर ान
सीएमएल आिण जीआयएसटीशी सामना करणे
यावरील स ां चा समावेश कर ाची सूचना केली.
जूनम े घेतले ा स ात िमळाले ा ितसादाने
आ ीथ
आिण कृत झालो आहोत. डॉ. मंजु
सेनगर,
ोफेसर अँड क
मेडीकल

सं

वंदना गु ा
ा पका, ी केअर फाउं डेशन

ाइन रया, सट-लुईस यु न

सटी हॉ

,

मोद जॉज
डस् ऑफ मॅ

ऑनकोलॉिज , िडपाटमट ऑफ मेडीकल
ऑनकोलॉजी टाटा मेमो रयल हॉ टल, मुंबई
यां नी
ां ा सीएमएल आिण कोिवड-19
संबंधी
ां ची उ रे िदली आिण वायरसने बािधत
होणे टाळ ासाठी ावया ा काळजीची चचा
केली.
ानंतर ा
चचत वंदना गु ा यां नी
मोद जॉज आिण िवजी वकटे श, िवभागीय मुख,
िद ॅ
फाउं डेशन आिण डस् ऑफ मॅ
व थापकीय िव
यां ासह भाग घेतला. या
आभासी काय मा ा यशाने आ ी खूप
ो ािहत झालो आहोत आिण याच प तीने

व श हम
े ाटोलॉ जक मॅली
आ ण को वड-19 रोग.
डॉ. डे

व

टल, पॅरीस,

3

वजी वकटश
े
वभागीय मुख, भारत आ ण द ण अ शया, द
मॅ फाउं डेशन
व ापक य व
, डस् ऑफ मॅ

आम ा
साहा
गट सभा आयोिजत
कर ाचे ठरवत आहोत.
डॉ. मंजु सेनगर यां ा ती
ां चा वेळ आिण
ां ा मू वान स
ाने
ां ना संबोिधत
कर ासाठी ां नी केले ा यासाब ल आ ी
कृत आहोत. े डस् ऑफ मॅ मधील अनेक
ां साठी आिण इतरां साठी सु ा उफयु
ठरले ा या स ा ा आयोजनासाठी आ ी वंदना
गु ा आिण ी केअर फाउं डेशनचे आभार मानू
इ तो.

ीजसाठी युरो पयन हम
े ाटोलॉजी असो शएशन

ा शफारशीः सीएमएल, टीकेआय उपचार

ा

ा वतीने ोफे. डीगर हल
े मन

आ ण सीएमएलसाठी इएलएन/एएचए

जुनाट ट ाती सीएमए ने िकंवा बीसीआर-एबीए टायरोसाइन कीनेस इनिहिबटस (टीकेआय) नी िचिक ा यीन ्य़ा मह पूण इ ून स े नची
थती उ ु होत नाही आिण सवसामा जनतेपे ा जुनाट सीएमए ट ाती
ां ना नॉवे कोरोनावायरस ा संसगाची अिधक जा जोखीम
आहे असे सुचवणारा कोणताही डे टा उप
नाही.
न ाने िनदान झाले ा सीएमएलम े काय
करावे?
न ाने िनदान झाले ा सीएमएलम े, टीकेआय
औषधोपचाराची उशीराने सुरवात कर ाची
िशफारस नाही, कारणः
1. ती कोिवड-19 रोगा ा बाबतीत अिनयंि त
ूकोसायटोिसस
फु ु सां ची
हानी/गॅस
ए चजेस अिधक वाईट होईल.
2. टीकेआय उशीरा सु
के ाने सीएमएल
ागितक ट ात पोच ाचा धोका वाढू शकेल.
तथािप, टीकेआय उपचारां ा पिह ा 3
मिह ां त अ ंत सावधिगरी बाळग ाचा स ा
िदला जातो कारण ती सायटोपेिनया होऊ
शकतो,
ामुळे कोिवड-19 रोगा ा ती तेची
जोखीम वाढते. ल णे नसताना सीएमएल ा
िनदाना ा वेळी संसगासाठी प तशीर चाचणी
आदश असू शकेल पण, चाचणीची उपल ता,
क /दे शाचे धोरण यावर अवलंबून ाची करण
करणानुसार चचा करावी.
टीकेआय- उपचा रत
ांम
टीकेआय ा रोगिनरोधक ह
केली जात नाही कारण ाचा
गमाव ात आिण सीएमएल
कर ात होईल, खास क
संदभात जर सीबीसी काउं ट

े काय करावे?
ेपाची िशफारस
प रणाम ितसाद
उलट ात/ गती
न महामारी ा
आिण बीसीआर-

एबीएल टा
सवर िनयिमतपणे ल
ठे व ात बदल झाला. स ा ा टीकेआयला
िवरोध िकंवा असहनशीलतेचा सामना करणा या
ां म े, औषधोपचारातील बदलात उशीर
कर ाची िशफारस केली जात नाही कारण
िन
ी डळमळीत होऊ शकेल.
टीएफआरम े सीएमएल
ांनी काय
करावे?
ा सीएमएल
ां नी 6 ते 12 मिहने टीकेआय
औोषधोपचार चालू ठे वले आिण बदलले ा
महामारी ा संदभात सीबीसी काउं टस् आिण
बीसीआर-एबीएल टा ि सम े
ां ना वेश
नसेल
ां नी
ां ा ऑनकोलॉिज
/
हे माटोलॉिज बरोबर टीकेआय उपचार पु ा
चालू कर ा ा श तेची आिण कोरोनावायरस
महामारी ा समा ी ा वेळी टीकेआय खंिडत
करणे पुढे ढकल ाची चचा करावी.
ाच
कारणासाठी,
महामारी ा
ट ादर ान
टीएफआर य पुढे ढकलावेत.
सीएमएल आिण कोिवड-19 रोगाशी सह
असणा या ल णां ा बाबतीत काय करावे?
टीएफआरमधील
ां नी
सवसमामा
जनते माणे
ाच मागाने
व थापन करावे.
स ा, आपण गृिहत ध
शकत नाही की

टीकेआयवर असले ा जुनाट ट ातील
सीएमएल
ां ना वायरल रोगा ा ती
पाचा
सवसामा जनतेपे ा जा धोका आहे . शेवट ा
िवधानाला अपवाद पुढीलम े असू शकेलः
1. उपचारा ा सुरवाती ा ट ादर ान (वर
पहा)
टीकेआय
औषधोपचारावर
ती
सायटोपेिनया सु होणे
2. सि य टीकेआय-उ ु
हायपरसे िटिवटी
ूमोिनटीस िकंवा इयाटोजेिनक फु ु स हानीची
अ
पे.
ती नस ाची पु ी झाले ा कोिवड-19 िकंवा
ती नसले ा कोिवड-19 शी सह असले ा
ल णां ा उप थतीत, टीकेआय ा प तशीर
ह
ेपाची िशफारस केली जात नाही. ती
कोिवड-19
ा
बाबतीत,
टीकेआय ा
ह
ेपाची करण- करण आधारे चचा केली
जावी. ल ात ा, टीकेआय-उपचा रत सीएमएल
ां मधील वायरस ा अ
ाचा कालावधी
सवसमामा
जनतेपे ा वेगळा असते का हे
आ ाला मािहत नाही.
ोत: सीएमएल अॅड ोकेटस् नेटवक
संपूण लेख इथे वाचाः
https://ehaweb.org/covid-19/covid-19recommendations/recommendations-forspeciﬁc-hematologic-malignancies/
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चाय फॉर कॅ र का?
आप ा
ेयासाठी उं चावलेला
ेक कप
गरज असले ा
ेकाला मदत कर ासाठी
कसा वापरला जातो यां ा कथा द मॅ
फाउं डेशन टीमकडन
ू वाचा. तुमचा कप उं चावून
आण
ेयासाठी पऊन चाय फॉर कॅ र
2020 म े सामील ा. तुमचा चहाचा एक
कप कँसर
ांना
त न
े े आ ण आशेने
जग ात मोठी काम गरी करल
े !

एका कपातील आशा:
एक छोटा मुलगा जो साधरणपणे ाची औषधे
ता ात घे ासाठी भेट दे त असे पूण आनंदात
िदसे, तो अ थ िदसत होता. ाची आईसु ा
अ ंत अ थ िदसत होती. हळु वारपणे चौकशी
के ावर, मला समजले की ाला शाळे तून बाहे र
काढावे लागणार होते.
सुरवातीला ाने फार काही सां िगतले नाही; आिण
नंतर वडील
णाले ां ना मुला ा मॉिनट रं ग
चाच ा करणे आिण पुढील सहा मिह ां ची
शाळे ची फी भरणे यातून िनवड करायची आहे .
लॅब िकंवा शाळा कोणीही पेमट ा बाबतीत
कोणताही लविचकता दाखवणार नाही.
"काय करायचे मॅडम" तो ओरडला. "तु ी मला
सां गा तु ी काय केले असते?"

“ िवजीने - आम

ापैकी अनेकां साठी अ ा - चाय
फॉर कॅ र -सात वषापूव कॅ र
ां ा
मूलभूत गरजां ची पूतता कर ासाठी एक अनोखी
जागृती आिण िनधी उभारणी मोहीम सु केली.
एक मोहीम जी मुळात साधी आहे आिण
जवळजवळ
ेकाला सहभागी होऊ दे ते. ती
खोलवर ा पािकटात हात घालत नाही आिण पस
आिण दबंध दो ीच
ं ा संयोग जमवते. हे थ
करणारे आहे की अनेक वषात एका सा ा
क नेने मोठी झेप घेतली आहे . साधा चहाचा एक
कप हा इतका आवाहन करणारा आिण इतकी

फ खाजगी िवतरणासाठी

प ा

: Friends of Max, Secom Business Centre,
A Block Basement, Shiv Sagar Estate,
Dr A B Road, Worli, Mumbai 400018

वेबसाइट
वेबसाइट
ईमल
े

: www.friendsofmax.info
: www.chaiforcancer.org
: friendsofmax@gmail.com
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तुमचा चहाचा कप उं च करा आिण या छो ा
शालेय मुलासाठी मह ा ा मॉिनट रं ग चाच ा
कर ासाठी तो समिपत करा जेणेक न ाला
ा ा र ा ा चाच ा आिण शाळा
यां ामधून िनवड करावी लागणार नाही.

ड ी टची कथाः
मो ा कठोर दयाने टीमने हे करण बंद
करायचे ठरवले. अनेक मिहने; कदािचत एखादे
वषही आ ाला ा ाकडून काही कळले न ते.
पु ापु ा कॉल क न आिण समुपदे शना ा
य ां ा उपरां तही आिण अनुपालना ा
मह ावर भर दे ऊनही, आ ी
ाला पािहले
न ते, िकंवा
ा ाशी संपक क
शकलो
न तो. तो महारा ा ा आत ा भागातला एक
शेतकरी होता आिण
ाचे आयु
अिवरत
संघषाचे होते.
ाचे एक लहान शेत होते िजथे तो, िनसग माते ा
अवकृपेशी झगडत भाजी उगवायचा आिण ा ा
सहा जणां ा कुटुं बाला पोस ासाठी
ाचे
सव म
य
करत होता.
ाला या
व ु थतीचा अिभमान होता की तो
ा ा
मुलां ना शाळे त पाठवू शकत होता आिण याचाही
अिभमान होता की
ा ा त ण मुली तसेच
मुलगा शाळे त जात होते.
आ ी
ा ा जवळपास वाढलो आहोत, तो
आम ाबरोबर असले ा अंदाजे सव आठही
वषात
ाचा पाठपुरावा क न आिण
ा ाबरोबर रा न. तो इतर
ां साठी आदश

होता आिण आम ा साहा
गट बैठकां साठी
िनयिमत हजर असणारा होता. आ ाला सवात
वाईट घटनेची िभती होती आिण तो समोर आला !
ाने शहराला ब याच काळापासून
ाय ा
असले ा एका भेटीसाठी आिण डॉ रना भेटून
औषधे ता ात घे ासाठी कज घेतले होते. ाने
आम ाकडे कबूल केले की ाला ा ावर पैसे
खच करणे अिधकािधक किठण होत होते आिण
ा ा डॉ रां नी
ाला करणे आव क
अस ाचे सां िगतले ा िनयतकालीन चाच ा
करणे परवडत न ते. ाला ा ा डॉ रां कडे
जा ाची िभती वाटत होती. ाचा अथ ाची प ी
आिण मुलीन
ं ा अनेक मूलभूत गरजा नाकारणे
असा होता.
ाला
ा ा मुलीस
ं ाठी चां गले
जोडीदार शोधणेही आव क होते.
ाचे
आजारपण
ा ा कुटुं बापासून खूप काही
िहरावून घेत होते.
तु ी चाय फॉर कॅ र अ ा येथे पैसे
असलेला
चहा
अशा
वयोवृ्
शेतक यासार ा अनेक
ां ना ां ची
पु ा थािपत कर ात मदत करतील
ाला पु ा एकदा आशा दाखवतील.

दे णाऱ
सा ा
ित ा
आिण

#RaiseACup #DrinktoACause
#ChaiforCancer2020
येथे ऑनलाइन दान करा
www.chaiforcancer.org
आ ाला येथे लहाः chaiforcancer@gmail.com

आवडणारी संक ना आहे , सहभागी होणा या
ेक
ीला योगदानाची संिध दे णे. कप ऑफ
चायचे मू ठरवणे हे सहभागी होणा या
ीवर
आहे . तुमचे सामील होणे हा
ेक कपाने फरक
पडतो या भरवशाची मजबूत
शंसा आहे !
सकाळ ा िकंवा संधयाकाळ ा चहाचे आयोजन
क न तु ी उभारलेला िनधी
डस् ऑफ
मॅ ला कॅ रने भावीत कुटुं बां ना जे ा ां ना
जा
गरज असेल ते ा मदत करणे चालू
ठे व ात मदत करे ल. ही चहा उ ां ती
आयु भराचा बंध िनमाण करत आहे ... दे ा ा
भावनेतून आ ी आमचे कप उं चावतो ते ा या
आिण आम ात सामील ा.

”

– रणजीत शहानी, पूवा मीच
ं े उपा
आिण
व थापकीय संचालक - नोवािटस इं िडया
होईल ते कॅ

“ काही वेळा आ

ी ा ाशी संल अस ात
आनंदी असतो...'चाय ऑऱ कॅ र' िदन मे ा
दु स या रिववारी आहे ! संपूण क ना अशी आहे
की आ ी ा िदवशी
ेकाला चहाचा एक कप
दान करायला सां गतो आिण जे काही उ
जमा

:
www.facebook.com/CMLGISTsupportgroup/
www.facebook.com/Chai-for-Cancer

फे सबक
ु

िलं डइन :
टिवटर
्

https://in.linkedin.com/in/chai-for-cancer702630117

: @Friends_Of_Max
@chaiforcanxer

र

ां

ाक

ाणासाठी जाते!

लॉकडाउन आिण िचंता आिण नंतर येणारे
सवकाही याम े....थोडीशी सदभावना खूप मोठे
काम करे ल.. नाही का?

”

– िनशा नारायणन, सीओओ, रे ड एफएम
इं िडया, रे िडओ पाटनस

दान कर याक रता:
सव चे स डस
् ऑफ मै स या नावे काढ़ावेत आिण ते
वरळी(मंबु ई) येथील आम या ऑिफस या प यावर कू रयर के ले
जावेत; ऑनलाइन दान कर यासाठी
www.friendsofmax.info ला भेट ावी; य/एस
ू 80G ऑफ
इंकम टै स ए ट, 1961 अधीन पावती दे यात येईल.
डस
् ऑफ मै स ही एक सावजिनक धमादाय ट हणनू न दली
गेली आहे: Regn No E-24284 (B) मंबु ई, तारीख 4-7-2007
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