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सहसाखळी �कडनी ��यारोपण ��णासंाठ� ठरणार वरदान
- - सकाळ व�ृतसवेा
बधुवार, 26 जनू 2013 - 01:15 AM IST

मुंबई - र�तगट जळुत नसले तर दोन �व�भ�न कुटुबंातंील नातलग "�वपॅ‘ प�तीन ेम�ू�पडं ��यारोपणासाठ�
दाता �मळव ूशकतात. आता हचे त�ं अ�धक �वक�सत क�न "ऍप�े स �वपॅ‘ ��यारोपण न�दणी क��ान ेएकाच
वळेी पाच जणासंाठ� समहू साखळी म�ू�पडं ��यारोपणाची �कमया सा�य केल� आह.े �हरानदंानी, �हदंजुा
आ�ण बॉ�ब ेहॉि�पटल यानंी �मळनू एकाच वळेी पाच जणानंा याच समहू सहम�ू�पडं ��यारोपण प�तीन ेनवे
जीवन �दल.े 

या पाच जो�यामंधील चार दात ेह ेमहारा��ातील असनू एक जोडी ह� राज�थानातील होती. यापवू� "�वपॅ‘
प�तीन ेकर�यात यणेा�या म�ू�पडं ��यारोपणात र�तगटाखरे�ज अ�य ता�ं�क बाबीमंळु ेअडसर आला, तर
न�या दा�याचंी वाट पाहावी लागत अस.े मा� या समहू साखळी प�तीन े��यारोपणाची ���या अ�धक सकुर
आ�ण जलद होणार आह.े 

या ���य�ेवारे कर�यात यणेा�या म�ू�पडं ��यारोपणास "डॉ�मनो‘ ��यारोपण �हणतात. अवयव
��यारोपणातील ह� अ�यतं �गत बाब अस�याच ेडॉ. जतीन कोठार� यानंी याबाबत मा�हती दतेाना सा�ंगतल.े
"याआधी "�वपॅ‘ ह ेकेवळ दोन जो�यामं�य ेकेल ेजात अस;े परतं ुया न�या न�दणी क��ामळु ेआता र�तगट,
तसचे अ�य व�ैयक�य चाच�याचंा �नकष तपासनू पाहनू वगेवगे�या �ठकाण�या गरजूंना एक��त आणता
यणे ेश� य होणार आह.े‘ म�द ूमतृाव�थते असणा�या ट��यात अवयवदान �हाव,े यासाठ� जनजागतृी होत
असल�, तर�ह� �याला अ�याप �हणाव ेतस ेयश नाह�. सहसाखळी ��यारोपणासाठ�ह� डॉ. जतीन कोठार�, डॉ.
�व� वनाथ �ब�ला, डॉ. �ीरगं �बच ूयानंी दोन वष� अथक �य�न केल ेआहते. 

उपल�ध दात ेआ�ण म�ू�पडंाची गरज असणा�या इ�छुका�ंया सयुो�य जो�या जळु�व�याच ेकाम "ऍ��ा‘म�ये
केल ेजात.े श����या हा �याचा पढु�ल ट�पा असनू अव�या तीन म�ह�या�ंया अवधीत दाता �मळवनू द�ेयाचे
काम "ऍ��ा‘ करेल, असा �व� वास डॉ. �बच ूयानंी �य�त केला. 

- ��यके वष� दोन जो�यामंधील अदलाबदल ���यतेनू 400 म�ू�पडं ��यारोपण 
- ह� ��यारोपण ेनातसेबंधंात 
- म�द ूमतृाव�थते अस�या�या ट��यात (कॅड�ेहअेर) मधील 40 ��यारोपण 
- म�ू�पडं �नकामी झालले ेदहा ट�के ��ण ह ेकुटुबंातील दाता शोधतात. 

ऍप�े स �वपॅ क�� 

- ऍप�े स क��ात �यानंा म�ू�पडं ��यारोपण करायच ेआह;े मा� �यानंा दाता �मळत नाह�; तसचे �यानंा म�ू�पडं
दान करायच ेआह े�याचंा र�तगट कुटुबंातील इ�छुक ��णाशी जळुत नाह�, अशा दो�ह�नंा "ऍप�े स �वपॅ‘
न�दणी क��ात न�दणी. 
- ह ेन�दणी क��ात ��य� श����यशेी सबं�ंधत नाह�; मा� इ�छुक आ�ण दा�याचंी व�ैयक�य पा� व�भमूी
तपासनू पाहनू या दोह�ची ��यारोपणाची �मखु गरज भाग�व�याच ेकाम ह ेक�� करणार आह.े 
- यात केवळ महारा��ातीलच ��णाचंा समावशे नसनू दशेा�या कोण�याह� �ठकाणाहनू कोण�याह� जाती
धमा�च,े वयाच े��ण आ�ण दात ेastra@apexkidneycare.com यथे ेन�दणी क� शकतील. 
- ह� सवेा पणू�पण ेमोफत आह.े �यासाठ� कोणतहे� श�ुक नाह�. 
- वगेवगे�या भागातंनू ��ण आ�ण दात ेयानंा एकमकेापंय�त पोच�वण,े �कडनी ��यारोपणाची श����या या
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समहू साखळी प�तीन े��ण जथे ेआहते, �याच �ठकाणी करता यईेल. हा �नण�य सबं�ंधत ��णालय,
म�ू�पडं�वकारत�� घतेील. 
- यामळु े��य� श����या�ंया वळेी म�ू�पडं एका �ठकाणाहनू दसु�या �ठकाणी नतेाना म�ू�पडं �नकामी
हो�याची श� यता टळले.
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