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 प्रस्तावना  

कोव्हिड-१९ साथीच्या काळात जगभरातील नसेस जोखीम स्वीकारून अव्वरतपण े सेवा दते आिते. ‘जागव्तक आरोग्य संस्थेने 

(डब्ल्य.ूएच.ओ.)’ २०२० ि े वर्ष ‘नसेसच्या सन्मानाथष आंतरराष्ट्रीय वर्ष’ म्िणनू घोव्र्त केले आि.े भारतातिी कोव्हिड-१९ 

साथीच्या काळात कायषरत सवष आरोग्य कमषचाऱयांना ‘कोव्हिड योद्धा’ म्िणनू गौरवण्यात येत आि.े अशा िजारो-लाखो कोव्हिड 

योदध्यांनी, कोव्हिड-१९ काळात अपऱुया मलूभतू सोयी-सवु्वधांसोबत स्वतःचा जीव धोक्यात घालून व्दवसरात्र काम केले आि.े 

आरोग्य व कुटंुब क्याण मंत्रालयान ेकोव्हिड काळात आरोग्य सेवा दतेाना सरुक्षेची साधन ेव तयांचा वापर याबाबत मागषदशषक 

तत्त्व ेप्रसाररत केली आिते. परंत ुभारतभर जवळपास सवषच आरोग्य सेवकांना साथीच्या काळात अपऱुया संसाधनांसोबत काम 

कराव ेलागले आि.े पररणामी अनकेांना कोव्हिडची लागण झाली. यासंदभाषत एकूण आकडा सधयातरी एकव्त्रत कुठेिी उपलब्लध 

नािी. एव्प्रल २० मधय ेमुंबईतील वोक्िाटष रुग्णालयामधील ५२ कमषचाऱयांना एकाच वेळेस कोव्हिडची लागण झाली िोती. तर 

जनूच्या सरुुवातीला व्द्लीतील ‘ऑल इवं्डया इव्न्स्टट्यटू ऑफ मेव्डकल सायन्सेस (एम्स)’ या मोठ्या रुग्णालयात ४८० आरोग्य 

कमषचाऱयांना कोव्हिडची लागण झा्याच े व्दसनू आले. व्वत्त मंत्रालयान े सरकारी सेवेत असणाऱया आरोग्य कमषचाऱयांसाठी 

आरोग्य व्वमा योजना जािीर केली. या व्वमा योजनेत आरोग्य कमषचाऱयाचा मतृय ूझाला तरच िा लाभ व्मळण्याची तरतूद आि.े 

तसेच खासगी आरोग्य सेवेतील आरोग्य कमषचाऱयांचा या योजनेत समावेश नािी.   

नसेसना येणाऱया अनेक अडचणींबाबत आवाज उठवण्यासाठी तसेच तयांच ेप्रश्न मांडण्यासाठी गे्या कािी मव्िन्यात दशेभरात 

व्वव्वध व्ठकाणी सरकारी व खासगी सेवेतील नसेसनी संप केले, आंदोलन े केली. परंत ु यासंदभाषत रुग्णालय प्रशासनाकडून 

नसेसच्या प्रश्नांची सकारातमक दखल घते्याच्या बातम्या नािीत. उलट, कािी रुग्णालयांनी नसेसच्या समस्या आप्या व्ठकाणी 

नािीतच असा पव्वत्रा घतेला. ‘आरोग्य व कुटंुब व्वभागा’नेिी याची फारशी दखल घतेलेली व्दसली नािी.  

आरोग्य सेवेत नसेस िा डॉक्टरांच्या तुलनेन ेदलुषव्क्षत असलेला घटक, कोव्हिडच्या काळात अनेक प्रकारच्या अडचणी आव्ण 

उपेक्षलेा तोंड दते रुग्ण सेवा करीत आि.े मनषु्ट्यबळ व संसाधनांच्या बाबतीतील सरकारी आरोग्य हयवस्थेचे दबुळेपण आज 

कोव्हिडच्या काळात प्रकर्ाषन े जाणवत आि.े आव्ण अशा पररव्स्थतीत, रुग्णालयांमधये काम करण े इतर आरोग्य 

कमषचाऱयांसोबतच नससेसाठीिी कसोटीच ेठरते आि.े या पार्श्षभमूीवर सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयात कोव्हिडच्या काळात 

काम करताना कामाच्या व्ठकाणी मलूभतू व्नयमांच े पालन, व्कमान आवश्यक सवु्वधा, सरुक्षेच्या साधनांची उपलब्लधता, 

रुग्णालयान े परुवले्या कोव्हिडसंबंधी सोयी-सवु्वधा, यासंदभाषत नसेसना आलेली आहिान,े तयांनी केले्या मागण्या, आव्ण 

आंदोलनात सिभागी झा्यामळेु तयांच्यावर रुग्णांलयाकडून झालेले पररणाम याबाबतची पररव्स्थती समजनू घणे्यासाठी 'साथी' 

संस्थेमधनू एक अभ्यास केला गेला.  

  

 अभ्यासाची काययपद्धती  

या अभ्यासात मिाराष्ट्रातील शिरी व ग्रामीण भागातील, सरकारी व खासगी रुग्णालयामधय ेकोव्हिड काळात काम करणाऱया 

नसेसचे सहिके्षण ऑनलाईन पद्धतीन े केले. एकूण ३६७ नसेसनी या सहिके्षणात सिभाग घतेला. तयाचबरोबर नसेस फेडरेशन, 

यनुायटेड नसेस असोव्सएशन (यु.एन.ए.), नसेसना व्नयकु्त करणारे सरकारी अव्धकारी, सरकारी व खासगी रुग्णालयांमधील 

अव्धकारी यांसारख्या एकूण पाच जणांच्या सव्वस्तर मलुाखती घते्या गे्या. सदर अभ्यासासाठी ‘अनसंुधान रस्ट’च्या ‘एव्थक्स 

कव्मटी’कडून मान्यता घतेली आि.े  



 

3 
 

 अभ्यासातील व्वशे्लषणातून पुढे आलेले मुदे्द... 

सहहेक्षणात व्नवड झालेल्या मुलाखतदाराांची माव्हती 

 या सहिके्षणात सिभाग घतेले्या ३६७ मलुाखतदारांपैकी ८८% (३२३) मव्िला िोतया. साधारण ५०% नसेस ३०-४५ या 

वयोगटातील असनू सरासरी वय ३७ िोते. २३.६% (९८) नसेसनी तयांना मधमुिे, उच्च रक्तदाब, अस्थमा यांसारखा 

जीवनशैलीशी व्नगव्डत आजार अस्याच ेसांव्गतले. तर २.७% (१०) नसेस या गरोदर वा स्तनदा व्िया िोतया. 

 सहिके्षणात मिाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातनू ४७.१% तर शिरी भागातून तसेच शिरांमधनू ५२.९% नसेसनी सिभाग घतेला. 

यामधय ेसरकारी रुग्णालयांमधये काम करणाऱया ७७% (२८१) आव्ण २३% खासगी रुग्णालयांमधील नससे िोतया. 

 जवळपास व्नम्म्या नसेसना (१८७) १० वर्ाांपेक्षा जास्त कामाचा अनभुव असनू तयापैकी १२० नसेस या ज्येष्ठ नसष, मखु्य 

नसष, व्वभाग प्रमखु अशा पदांवर काम करत िोतया. १०८ नसेस मधयम पातळीवर काम करत असनू १०६ नसेस या कव्नष्ठ 

पातळीवर तर ३३ नसेस ए.एन.एम. पदावर काम करत िोतया. एकूण नसेसच्या संख्येपैकी ६२% कायमस्वरूपी आव्ण ३८% 

कंत्राटी पदावर कायषरत िोतया. अभ्यासातील एकूण नसेसपैकी, ३६% नसेस केवळ कोव्हिड व्वभागात काम करत िोतया तर 

८३. ६% नसेस कोव्हिड व्वभागासोबत इतर व्वभागातिी काम करत िोतया. 

कोव्हहडच्या काळात काम करताना नसेसना आलेली आहहाने  

कोव्हिडच्या काळात खासगी व सरकारी रुग्णालयांमधये काम करत असताना नसेसना व्वव्वध प्रकारची आहिान ेसमोर आली. 

एकूण नसेसपैकी सवाषत जास्त म्िणज े ७६% (२७९ प्रक्षिसाद) नसेसनी कोव्वड दरम्यान जास्तीच े काम करावे लागले असे 

सांव्गतले. तया खालोखाल ६५% (२३९ प्रक्षिसाद) नसेसनी या काळात गरजेच्या वेळी रजा मंजरू िोत नहिती, १७% (६४ 
प्रक्षिसाद) नसेसनी सलग दोन व्शफ्ट ड्यटूी कराहया लाग्या आव्ण ३९% (१४३ प्रक्षिसाद) नसेसनी कामाच्या वेळात वाढ 

झा्याच े सांव्गतले. व्नम्म्यापके्षा जास्त म्िणजेच ५६% (२०५ प्रक्षिसाद) नसेसनी सरुक्षा साधने परेुशी उपलब्लध नस्याच े

सांव्गतले. तर २०% (७६ प्रक्षिसाद) नसेसनी पगारात कपात झा्याच ेआव्ण २३% (८४ प्रक्षिसाद) नसेसनी हयवस्थापनाकडून 

दबाव आ्याच ेसांव्गतले. 

तक्ता १: कोविडकाळात काम करताना नसेसना आलेली आव्हाने 
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कोव्हहड दरम्यान जास्तीचे काम  

एकूण नसेसपैकी ६४% (२३५) नसेस दररोज ६ ते १० तास काम करत िोतया. २९% (१०५) नसेस दररोज १० तासांपके्षा जास्त 

वेळ काम करत िोतया. ५७% नसेसना दररोज सरासरी १२ रुग्ण बघावे लागत िोते तर ३१% नसेसना दररोज सरासरी २० 

रुग्णांकडे बघाव ेलागत अस्याच ेसांव्गतले. सरकारी व खासगी रुग्णालयांमधये काम करणाऱया नसेसची तुलना करता, सरकारी 

रुग्णालयांमधये काम करणाऱया ३८% नसेस व खासगी रुग्णालयातील १०.५% तयांच्या दररोजच्या व्शफ्टमधय े२० पेक्षा जास्त 

रुग्णांना बघत िोतया.  

तक्ता 2: कोव्हहड साथीदरम्यान दर व्शफ्टमध्ये नसय ते रुग्ण गुणोत्तर 

 

खासगी रुग्णालयामधय ेकाम करणाऱया एका नसषन ेसांव्गतले, “खासगी रुग्णालयामध्ये कामाचा ताण खपू जास्त प्रमाणात आह,े 

कारण अशा रुग्णालयाांमध्ये स्पेशल/डिलक्स/डसांगल रूम्समध्य ेरुग्ण दाखल केले जातात. अशा रुग्णाांना आम्हाला खपूच तत्परतेन े

लक्ष द्याव ेलागते. त्याांनी बेल वाजवल्यावर धावत जाण,े आडण वेळ न दविता तातिीन ेलक्ष द्याव ेलागते. त्यामळु ेरुग्णसांख्या 

जास्त असताना नसेससाठी ह ेखपूच कठीण जाते.’’ 

नसेस कौव्न्सलन ेसचुव्व्याप्रमाण ेसाधारण व्वभागात नसष ते रुग्ण ि ेप्रमाण १:३ पेक्षा जास्त अस ूनय ेतर अव्तदक्षता व्कंवा श्य 

व्वभागात नसष ते रुग्ण ि ेप्रमाण १:१ पेक्षा जास्त अस ूनय.े परंत ुप्रतयक्षात पररव्स्थती फारच वेगळी अस्याच ेव्दसनू येते. मोठ्या 

शिरातील मिानगरपाव्लकेच्या रुग्णालयांमधय े काम करणाऱया कािी नससेना एका व्शफ्टमधय े तब्लबल १५० पयांत सदु्धा रुग्ण 

बघाव े लागत अस्याच े सांव्गतले. तर कािी नसेसनी तयांना प्रतयेक व्शफ्टमधय े ४०-८० रुग्णांकडे बघाव े लागत अस्याच े

सांव्गतले. अशा रुग्णालयांमधये व्कतीिी बेड्स असले तरी प्रतयेक व्वभागात साधारणतः दोनच नसेस असतात. तयामळेु तया तया 

व्वभागात भरती झाले्या सवष रुग्णांची जबाबदारी दोन नसेसवर पडते असेिी सांगण्यात आले.  

याउलट, कािी छोटी खासगी रुग्णालय ेजी टाळेबंदीच्या सरुुवातीला म्िणज ेमाचष २०२० मधयेच बंद ठेवण्यात आली िोती, तेथे 

काम करणाऱया नसेसनी (१४) तयांना एक व्दवसाआड काम करण्यास अथवा सक्तीची रजा घणे्यास भाग पाडले गेले असे 

सांव्गतले. य.ुएन.ए.च्या एका प्रव्तव्नधीन ेसांव्गत्याप्रमाण,े “सरुुवातीच्या काळात सरकारन ेकोडहहि रुग्णाांवर उपचार करण्यासाठी 

आवश्यक साधनसामग्रीच्या अभावामळु ेछोट्या व मध्यम खासगी रुग्णालयाांना परवानगी डदलेली नहहती. इतर आजाराांसाठीही 

अशा रुग्णालयाांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णाांच ेप्रमाण घटले होते. त्यामळु ेअशी रुग्णालये चालवण्याचा मोठा प्रश्न उभा राडहल्यान े

नरे्सर्सना र्सक्तीच्या रजेवर पाठवणे, एक दिवर्साआड काम, अर्ाा दिवर्स काम अरे्स उपाय अवलंबून रुग्णालयांनी 

तयांच्या वेतनात कपात केली.” 
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सरकारी रुग्णालयांमधये काम करणाऱया २८% नसेसनी, मखु्यत्त्वे करून उपकें द्रात काम करणाऱया नसेसनी कोव्हिड काळात 

तयांच्या उपकें द्रात रुग्ण दाखल िोत नस्यान ेकाम नस्याच ेसांव्गतले. परंत,ु या काळात या नसेसना जवळच्या सरकारी कोव्हिड 

कें द्रात ड्यटूी व्दली तसेच कािींना घराघरांमधये जाऊन सहिके्षण करण्याची जबाबदारी व्दली. प्राथव्मक आरोग्य कें द्रात काम 

करणाऱया एका नसषन े“आम्हाला रडववारी सदु्धा काम कराव ेलागत होते. कोडहहि कें द्ाांत १२-१२ तासाांची ि्यटुी करावी लागत 

होती” असे सांव्गतले. ग्रामीण भागात ररक्त पदांचा मदु्दा गंभीर अस्यान ेसेवेत रुज ूअसले्या नसेसवर अव्तररक्त ड्यटुीचा भार 

कोव्हिड काळात प्रामखु्यान ेपडलेला व्दसनू आला. 

मोठ्या शिरातील सरकारी रुग्णालयांमधये मात्र पदभरतीबाबत ग्रामीण भागापके्षा बरी पररव्स्थती अस्याच ेव्दसनू आले. मोठ्या 

शिरांमधील सरकारी रुग्णालयांमधील ररक्त पदांचा मदु्दा कोव्हिडच्या सरुुवातीच्या काळात ऐरणीवर येऊन थोडीतरी पदभरती 

झाली. माचष-एव्प्रल २०२० या काळात मुंबई मिानगरपाव्लकेन े ३०० ते ३५० नसेसची कंत्राटी तत्त्वावर ररक्त पद े भरून कािी 

कोव्हिड कें द्रांमधये िा प्रश्न सोडव्वण्याचा प्रयतन केला.   

गरजेच्या वेळी रजा मांजूर होणे  

जवळपास दोन ततृीयांश म्िणजेच ६५% (२३५) नससेनी तयांना गरजेच्या वेळेस रजा मंजरू झाली नस्याच ेसांव्गतले. बऱयाच 

नसेसनी कोव्हिड काळात सलग बरेच मव्िन े रजा व्मळाली नस्याचेिी सांव्गतले. शासनाकडून अव्तशय गरजेची पररव्स्थती 

ओढव्याव्शवाय रजा मंजरू करायची नािी अशा सचूना िोतया. कोणतयािी नसषला कोव्हिडची लागण झाली अस्यास ततकाळ 

रजा मंजरू करावी आव्ण या रजा तयांच्या वाव्र्षक रजांमधनू वजा के्या जाऊ नयेत असे सरकारी आदशे काढल ेगेले िोते. परंतु 

याच ेपालन केवळ सरकारी रुग्णालयांमधनूच िोत अस्याच े व्दसले. खासगी रुग्णालयांमधनू अशा अव्तररक्त रजा मंजरू के्या 

गे्या नस्याच ेव्दसनू आले. 

नसेसच्या पगारात कपात 

अक्षरशः व्नम्म्या (४७%) नसेसनी कोव्हिड काळात पगारात कपात झा्याच ेसांव्गतले. यामधय ेसरकारी उपकें द्रातील, प्राथव्मक 

आरोग्य कें द्र व ग्रामीण रुग्णालयातील नसेसचा प्रामखु्यान ेसमावेश िोता असे व्दसनू आले. परंत,ु नकुतेच सप्टेंबर २०२० मधय े

कपात केलेले पगार तयांना परत दणे्यास सरुुवात के्याचेिी ग्रामीण भागातील कािी नसेसनी सांव्गतले. सरकारी रुग्णालयांपैकी 

राज्यस्तरीय सरकारी रुग्णालये व नगरपाव्लकेच्या रुग्णालयांमधील बिुतांश नसेसनी पगार उव्शरा व्मळत अस्याच े असे 

सांव्गतले. नससे फेडरेशनच्या प्रव्तव्नधींच्या सांगण्याप्रमाण,े कां त्राटी नसेसचे पगार तर तब्बल ४-5 मव्हने उव्शरा होत होते’.   

व्वव्वध खासगी रुग्णालयांमधील बऱयाच नसेसनी सदु्धा पगार कपात अनभुवली. वर सांव्गत्याप्रमाण ेछोट्या रुग्णालयांमधील 

नसेसना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यापासनू, एक व्दवसाआड काम करून ५०% पगार व्मळण्यापयांत व्वव्वध अनभुव नसेसनी 

सांव्गतले. कॉपोरेट रुग्णालयांमधये नवीन रुजू झाले्या नसेसना २ मव्िन्यांची सक्तीची रजा दऊेन ५०% पगार व्दला गेला. याबद्दल 

बोलताना मोठ्या खासगी धमाषदाय रुग्णालयातील एका नसष म्िणा्या, “नससेना पगार एकतर खपू उडशरा डदला आडण रुग्णालय 

हयवस्थापनान ेयावर्षी रुग्णालय ेतोट्यात असल्याच ेवाडर्षिक पगारवाढ होणार नसल्याच ेसाांडगतले. आधीच पगार अडतशय कमी 

(मडहन्याला १० ते १२ हजार), त्यात वर्षिभर पगारवाढ नाही यामळु ेकायमस्वरूपी असलेल्या १००-१२५ ज्यडुनअर नससेनी 

आपल्या नोकऱ्या सोिल्या आडण ३५ ते ४० हजार पगार असलेल्या राज्य सरकारच्या रुग्णालयाांमध्ये कां त्राटी तत्त्वावर कामाला 

रुज ूझाल्या. रुग्णालयातील उविररत नसेसवरील ताण कमी करण्यासाठी हयवस्थापनान ेराजस्थानमधनू ज्यडुनअर नसेसना कां त्राटी 

तत्त्वावर, रुग्णालयातील इतर वररष्ठ नसेसना डमळणाऱ्या पगाराच्या दपु्पट म्हणजेच ४० ते ५० हजार पगार दऊेन रुज ूकरून 

घतेले.’’  
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ह्या सर्व प्रकारातून खासगी रुग्णालयांमधील कमषचाऱयांबाबत मनमानी धोरण आव्ण कमी पगार दऊेन नसेसची िोत असलेली 

व्पळवणकू स्पष्टपण ेसमोर येते. 

नसेससाठी सुरके्षच्या सांसाधनाांची उपलब्धता  

व्नम्म्यापके्षा अव्धक (६१%) सरकारी रुग्णालयातील व ३६% खासगी रुग्णालयातील नसेसनी कोव्हिड काळात काम करत 

असताना परेुशी सरुक्षा संसाधन े व्मळत नस्याच े सांव्गतले. नंतरच्या काळात जरी पररव्स्थतीत सधुारणा व्दसनू आली, तरी 

वैयव्क्तक संरक्षणातमक उपकरण े(पीपीई कीट) व इतर आवश्यक संसाधनांचा दजाष मात्र चांगला नस्याची तक्रार अनेक नसेसनी 

केली. य.ुएन.ए.च्या एका प्रव्तव्नधीने सांव्गत्याप्रमाण,े “खासगी रुग्णालयाांमधील नसेस ८ तास एकच पीपीई कीट घालून ि्यटूी 

करत होत्या. त्याांना जरी पीपीई कीट खराब झाल,े फाटले डकां वा खपू वेळ वापरले गेले तरी एका डदवसात परत डमळण्याची सोयच 

नहहती.” 

नसेसना ‘कोव्हिड योद्धा’ म्िणनू गौरवले गेले परंत ु तया प्रमाणात आवश्यक सरुक्षा संसाधने व्मळण्याबाबत मत हयक्त करताना 

नगरपाव्लकेतील एका नसष यवु्नयनच्या एक प्रव्तव्नधी म्िणाले, “मुांबईतील डवडवध रुग्णालयाांमधील काम करत असलेल्या 

कोडहहि योदध््याांवर डवमानातून फुलाांचा वर्षािव करण्यासाठी पैसे खचि करण्यापेक्षा सरकारन े याच योदध््याांसाठी परेुशी सरुक्षा 

सांसाधन ेपरुवण्याकिे लक्ष द्यायला हव.े डकमान सडुवधाांची कमतरता असताना आडण जनता व आरोग्य कमिचारी महामारीच्या 

मोठ्या सांकटातून जात असताना अशा डदखाऊ कृतींना प्रत्यक्षात काहीच अथि उरत नाही.’’ 

कोव्हहडची लागण झालेल्या नसेससाठी रुग्णालयातून सोयी-सुव्वधा   

 कोव्हहड भत्ता  

केवळ २१% खासगीतील व ७.५% सरकारी रुग्णालयांमधील नसेसनी कोव्हिड काळात अव्तररक्त भत्ता व्मळा्याच े

सांव्गतले. तयातिी सरकारी रुग्णालयांमधील कंत्राटी कमषचाऱयांना कोव्हिड भत्ता व्मळालाच नािी. उपकें द्र / प्राथव्मक 

आरोग्य कें द्र / ग्रामीण / उपव्ज्िा व व्ज्िा याचबरोबर राज्य सरकार संचाव्लत सरकारी मेव्डकल कॉलेजशी व्नगव्डत 

रुग्णालयांमधील कमषचाऱयांना कोव्हिड काळात कोणतािी अव्तररक्त भत्ता व्मळाला नािी. परंत ुमिानगरपाव्लकेच्या नसेसना 

व्नयव्मत रु. ३०० प्रव्त व्दन भत्ता व्मळत िोता. कािी खासगी रुग्णालयांनी दरमिा २०००-३००० रुपय ेतर कािींनी २०० 

रुपय ेप्रती कामाचा व्दवस असा भत्ता दऊे केला जो नगरपाव्लकेन ेकायमस्वरूपी नसेसना व्दले्या भत्त्यापेक्षा बराच कमी 

िोता.  

 कोव्हहड चाचणीची सुव्वधा   

८६.५% सरकारी व ५६% खासगी रुग्णालयातील नसेसनी कोव्हिडची लक्षण े जाणव्यास तया काम करत असले्या 

रुग्णालयामधये कोव्हिड चाचणी करून घणे्याची सवु्वधा व्द्याच ेसांव्गतले. कािी खासगी रुग्णालयातील नसेसना अशी 

लक्षण े आढळ्यावर रुग्णालयात कोव्हिड चाचणी केली असता, मव्िना अखरेीस तयांच्या पगारातनू पैसे कापनू घतेले 

गे्याच ेसांव्गतले. 

 व्वलगीकरणाची सुव्वधा  

सरकारी व खासगी रुग्णालयांमधील नसेसनी कोव्हिड काळात व्वलगीकरणाच्या सवु्वधेची मागणी केली. या मागणीनसुार 

शिरी भागातील बऱयाच सरकारी रुग्णालयांनी कािी िॉटे्स, लॉज, वसव्तगिृ, कायाषलय े अशा व्ठकाणी नसेसच्या 

रािण्यासाठी हयवस्था करून व्दली. याबाबत नगरपाव्लकेतील एका नसष यवु्नयनच्या प्रव्तव्नधी सांगताना म्हणाल्या, 
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“रुग्णालयांकडून डवलगीकरणाची सोय डमळवण्यासाठी आम्हाला खपू लढाव े लागले. डवडवध पातळयाांवरील 

हयवस्थापनासोबत सातत्यान े केलेल्या प्रयत्नाांतून काही रुग्णालयाांनी डवलगीकरणासाठी सडुवधा परुवली. ह े सवि 

रुग्णालयाच्या प्रशासकीय यांत्रणवेर अवलांबनू होते. आम्हाला याबाबत बऱ्याच प्रमाणात भेदभावाच ेअनभुव आले. जसे 

की, िॉक्टराांची सोय हॉटेल्समध्ये तर नसेसची वसडतगहृ डकां वा मांगल कायािलयाांमध्ये केली गेली.’’ 

दसुऱया बाजलूा, खासगी रुग्णालयांमधील नसेसनी तयांच्यासाठी अशा कोणतयािी प्रकारच्या सोयी के्या गे्या नािीत 

असे सांव्गतले, उलट, जर तयांना कोव्हिडची लक्षण ेआढळली तर स्वतःच्या घरीच व्वलगीकरणात रािण्यास सांव्गतले गेले.  

 उपचाराची सुव्वधा व उपचाराांचा खचय 

७३% सरकारी व ६३% खासगी रुग्णालयांमधील नसेसनी तयांना तया काम करत असले्या रुग्णालयातनू उपचाराची 

सवु्वधा व्मळा्याच े सांव्गतले. बऱयाच रुग्णालयांमधये कोव्हिडची लागण झाले्या नसेसना तयांच्याच रुग्णालयांमधये 

दाखल करून घणे्यासाठी झगडाव े लागले. कािी रुग्णालयांनी अशा प्रयतनानंतर उव्शरा का िोईना नसेससाठी सवु्वधा 

उपलब्लध करून व्दली. कािी नगरपाव्लकेच्या रुग्णालयांमधये नसेससाठी स्वतंत्र व्वभागाची सोय उव्शरा का िोईना करण्यात 

आली.  

९०% सरकारी तर ६०% खासगी रुग्णालयांमधील नसेसनी कोव्हिडच ेउपचार रुग्णालयातून मोफत व्मळा्याच ेसांव्गतले. 

बिुतांशी खासगी नसेसना कमषचाऱयांच्या १ लाख रुपयांच्या व्वमा योजनेतून मोफत उपचार व्दले जात अस्याच ेसांव्गतले 

गेले. 

नसेसच्या मागण्या व त्यावर प्रशासनाचा प्रव्तसाद 

नसेसच्या मागण्या कोणाकडे व कशा सांदभायत केल्या गेल्या? 

एकूण नसेसपैकी ७१% (२६१ प्रक्षिसाद) नसेस रुग्णालयातील संबंव्धत अव्धकाऱयांना भेट्या. ३८% (१४० प्रक्षिसाद) नसेसनी 

आप्या मागण्या रुग्णालय हयवस्थापनाकडे व्लव्खत स्वरूपात व्द्या. ३१% (११६ प्रक्षिसाद) नसेस मागण्या पणूष करण्यासाठी 

संपात सिभागी झा्या. या मागण्यांमधये कामकाजाच े तास व कामाचा ताण कमी करण े ५२% (१९१ प्रक्षिसाद), कंत्राटी 

कमषचाऱयांची कायमस्वरूपी व्नयकु्ती ५०.४% (१८५ प्रक्षिसाद), गरजचे्या वेळेस रजा मंजरू हिावी ४४% (१६० प्रक्षिसाद), परेुशा 

सरुक्षा संसाधनांचा परुवठा ६% (२१), पणूष पगार व्मळावा २४.५% (९० प्रक्षिसाद) आव्ण पगारात वाढ ३४% (१२४ प्रक्षिसाद) 

अशा मागण्या प्रामखु्यान ेके्याच ेव्दसनू आले.    

तक्ता 3: नरे्सर्सनी केलेल्या प्रमुख मागण्या 
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रुग्णालय प्रशासनाकडून दबाव  

१९% सरकारी रुग्णालयांमधील नसेसनी तर खासगी रुग्णालयातील तब्लबल अधयाषपेक्षा जास्त (५७%) नसेसनी मागण्या 

के्यानंतर संबंव्धत रुग्णालय हयवस्थापनाकडून तयांच्यावर दबाव आ्याच ेसांव्गतले.  

एकूण नसेसपैकी १०% सरकारी तर २०% खासगी नसेसनी कोणतयािी प्रकारच्या मागण्या के्या नािीत असे व्दसनू आले. कािी 

खासगी रुग्णालयातील नसेसनी मागण्या के्यावर िोणाऱया पररणामांची भीती वाटते असे सांव्गतले. तर कािींनी मखु्य नसष व्कंवा 

मेरन आमच्यावर यासंदभाषत सतत लक्ष ठेवनू असतात असे सांव्गतले. नसेसच्या बाबतीत कोणतयािी प्रकारची माव्िती 

रुग्णालयाबािरेील कोणालािी कळता कामा नय े अशी सक्त ताकीद कािी खासगी रुग्णालयांमधील नसेसना दणे्यात आ्याच े

सांव्गतले. खासगी रुग्णालयातील एका नसषन े “सहहके्षणात आमच ेअथवा रुग्णालयाच े नाव जर बाहरे आले, आडण आम्ही 

मलुाखत डदली आह ेअसे कळले तर रुग्णालयाकिून आमच्यावर थेट कारवाई होऊ शकते व आमची नोकरीही धोक्यात येऊ 

शकते” असे मलुाखतीसाठी संमती दतेाना सांव्गतले. 

य.ुएन.ए.च्या एक प्रव्तव्नधी म्िणा्या, “एका कॉपोरेट रुग्णालयातील नसेस वेळवेर पगार न डमळण,े डवलगीकरणाच्या सडुवधेचा 

अभाव, अपरुी पीपीई सांसाधन ेअशा मलूभतू समस्याांना तोंि दते होत्या. सरुुवातीला नसेसनी ज्या मागण्या माांिल्या त्याकिे 

रुग्णालय प्रशासनान े पणूि दलुिक्ष केले. या साध्या साध्या मागण्या मान्य करण्याऐवजी प्रशासनान े काही नससेना अनभुवाच े

प्रमाणपत्र डदले जाणार नाही, पगार डदला जाणार नाही असे साांगनू दबाव टाकला, तर काहींना नसेस राहत असलेल्या वसडतगहृात 

गुांि पाठवनू धमकावले. असे अन्यायकारक प्रकार एकाच नाही तर डकतीतरी मोठ्या खासगी रुग्णालयाांमध्ये होत असतात’’.  

नसेस युव्नयन्सची भूव्मका  

सहिके्षणातील बिुतांश नसेसनी व्वलगीकरणाची सवु्वधा, नसेससाठी स्वतंत्र कोव्हिड कक्ष, कोव्हिड भत्ता या आव्ण अशा अनेक 

व्नणषयांबाबत नसेस यवु्नयन्सची अतयंत सकारातमक भवू्मका अस्याच ेसांव्गतले आि.े 

लॉकडाऊनच्या सरुुवातीच्या काळात यवु्नयनच्या प्रव्तव्नधींना यशस्वीपण ेिस्तक्षेप करण्यात फारसे यश व्मळाले नािी. बऱयाच 

रुग्णालयांमधये नसेस आव्ण मेरननी केले्या मागण्यांची प्रशासनाने अव्जबात दखल घतेली नहिती, परंत ु नसेस यवु्नयनच्या 

प्रव्तव्नधींनी व्दले्या सव्क्रय पाव्ठंब्लयान ेकािी रुग्णालयांमधील नसेसच्या कािी मागण्या तरी पणूष िोण्यास पद्धतशीर मदत झाली.  

अभ्यासातील मयायदा 

या अभ्यासात समाव्वष्ट नसेसचे प्रमाण मिाराष्ट्रातील एकूण नसेसच्या प्रमाणात फारच थोडके अस्यामळेु सदर अभ्यासातील 

व्वशे्लर्णातून पढु ेआले्या मदु्् ांच ेसामान्यीकरण करण ेयोग्य ठरणार नािी परंत ुिा अभ्यास कोव्हिड काळात नसेसच्या समोर 

असले्या आहिानांची हयाप्ती समोर आणण्यात नक्कीच मित्त्वाचा आि.े दसुरे म्िणजे, खासगी रुग्णालयांमधये काम करत 

असले्या नसेसचे सहिके्षणातील प्रमाण फक्त एक पंचमांश (२३.४%, n=८६) एवढेच आि.े वर उ्लेख के्याप्रमाण ेनससे व 

रुग्णालयातील माव्िती बािरे कळू न दणे्याबाबत प्रशासकीय दबाव व नोकरी गमावण्याची भीतीिी कारण ेप्रामखु्यान ेव्दसनू येतात. 

   

 व्नष्ट्कषय  

सदर अभ्यासात सहिके्षणासोबतच कािी सव्वस्तर मलुाखतीिी घते्या, ज्यामधनू कोव्हिड साथीच्या काळात नसेस तोंड दते 

असलेली आहिान े आव्ण अनभुव पढु े येण्यास मदत झाली. जरी िा अभ्यास मिाराष्ट्रापरुता मयाषव्दत िोता, तरी सरकारी व 

खासगी क्षेत्रातून समोर आलेली आहिान े व अडचणी सवषहयापी असनू भारतातील इतर राज्यांमधयेिी कमी जासत् प्रमाणात 

अशाच प्रकारच्या अडचणी अस्याच ेइतर अिवाल व बातम्यांमधनू लक्षात येते. 
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जास्ि काम, अपऱु्या पीपीई क्षकट्सचा परुर्ठा, उक्षिरा पगार, कोक्षर्ड भत्ता न क्षमळण,े यासारखे मदु्द ेसरकारी आक्षण खाजगी दोन्ही 

रुग्णालयािील नसेसच्या बाबिीि असले िरी या अभ्यासातनू नसेसना काम करत असताना येणारे व्यर्स्थानाचा दबार्, नसेसना 

क्षमळणाऱ्या सोई-सकु्षर्धा आव्ण साथीच्या काळात सरकारी व खासगी आरोग्य हयवस्थांमधये नसेसप्रती असलेली लक्षणीय 

तफावत याच ेव्चत्र उभ ेरािते ज्याचा संबंध बऱयापैकी सरकारी आव्ण खासगी आरोग्य क्षेत्राच्या धोरणांशी आि.े  

सरकारी आरोग्य हयवस्थेत काम करणाऱया नसेस खपू जास्त काम, अपरुी संसाधन,े अपऱुया पीपीई व्कट्सचा परुवठा, उव्शरा पगार, 

अशा आहिानांना सामोरे जाताना व्दसनू आ्या तरीिी सरकारी रुग्णालयांमधये कोव्हिडच्या व्वशेर् रजा, मोफत तपासण्या, 

व्वलगीकरणाची सवु्वधा व उपचारांबाबत तुलनने ेबरी पररव्स्थती व्दसनू आली. तयातिी उव्शरा पगार, कोव्हिड भत्ता न येण ेअशा 

समस्या सरकारी कंत्राटी कमषचाऱयांच्या बाबत प्रकर्ाषन ेव्दसनू आ्या. ग्रामीण भागातील सरकारी नसेससमोर मात्र कामाचा ताण 

आव्ण मलूभतू संसाधनांचा अभाव असे दिुरेी आहिान अस्याच ेव्दसते तसेच तयांच्या मागण्या दलुषव्क्षत राव्ि्याच ेव्दसते.  

दसुऱया बाजलूा खासगी रुग्णालयात, कमी अव्धक प्रमाणात वरील समस्यांसोबतच खासगी आरोग्य क्षेत्रातील नसेस 

व्वलगीकरणाची सवु्वधा, कोव्हिडची लागण झाले्या नसेससाठी स्वतंत्र व्वभाग याचा अभाव व एकूणच कमषचारी म्िणनू सोयी-

सवु्वधा व्मळण्याबाबत पररव्स्थती सरकारी रुग्णालयाच्या तुलनेत फारशी बरी नस्याच ेव्दसते. नोकरीतील अव्नव्ितता, कामाच्या 

व्ठकाणी घातले्या अटी, तयाव्वरुद्ध आवाज उठव्यास वारंवार कामावरून कमी करण्याच्या, पगार कापनू घणे्याच्या धमक्यांना 

सामोरे जाव ेलागत अस्याच ेव्दसनू आले. खासगी रुग्णालयातील नसेसवर रुग्णालय हयवस्थापनाचा दबाव अस्याच ेप्रकर्ाषन े

जाणवते. मागण्या मान्य िोण्याबाबतिी सरकारी रुग्णालयाच्या तुलनेत खासगी रुग्णालयात फारसा प्रव्तसाद व्मळा्याच े व्दसत 

नािी. एकूणच या अभ्यासातून आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱया कमषचाऱयांच े िक्क, रजा, पगार, कामाच्या व्ठकाणी सरुव्क्षतता, 

यांबाबत व्वव्वध प्रकारांनी िोत असणारे उ्लंघन िोत अस्याच ेसमोर येते.  

या संदभाषत आरोग्य हयवस्थेत दोन पातळयांवर उपाययोजना करण े गरजेचे आि.े एक तर आवश्यक मलूभतू सोयी सवु्वधा, 

संरक्षणाची साधने, आव्ण कामाच्या व्ठकाणी सहुयवस्था, सरुव्क्षतता आवश्यक आि ेतयाचबरोबर दसुरे म्िणज ेआरोग्य सेवेत ररक्त 

पद ेभरती व खासगी रुग्णालयावर शासनाचा अंकुश असण ेगरजेच ेआि ेजेणकेरून आरोग्य कमषचाऱयांसाठी कामाच्या व्ठकाणी 

सहुयवस्था, िक्कांच ेसंवधषन िोईल.  

अभ्यासातून पढुे आले्या मदु्् ांच्या संदभाषत आम्िी पढुील उपाययोजना सचुवत आिोत. 

 

 अभ्यासातून पुढे आलेल्या महत्त्वाच्या उपाययोजना  

1. नसेसची मुख्य प्रशासकीय ररक्त पदे भरावीत - सधया कािी राज्य संचाव्लत रुग्णालयांमधय ेएकच मेरन पद भरलेले 

आि.े कोव्हिड काळात नससेच ेप्रश्न लक्षात घतेा गंभीर मदु्् ांवर मागषदशषन करण्याची प्रशासकीय क्षमता वाढव्वण्यासाठी 

ररक्त पद ेभरण ेआवश्यक आि.े  

2. नसेसची ररक्त पदे तातडीने भरावीत - एकूण नसष व रुग्णाच ेगणुोत्तर व नसेसवरील कामाचा अव्तररक्त बोजा पािता ररक्त 

पद े तातडीन े भरण्याची आवश्यकता आि.े याहयव्तररक्त बािरेील राज्यांमधनू नसेसची व्नयकु्ती करण्यापेक्षा राज्यांतगषत 

व्नयकु्तीवर भर ्ावा. सरकारी आरोग्य यंत्रणते असले्या ररक्त पदांची माव्िती एकव्त्रत उपलब्लध केली गेली पाव्िजे. जी 

या घडीला उपलब्लध नािी. पदभरती करताना नसेस यवु्नयनचा सिभाग घ्यायला िवा. राज्य सरकारन े कायमस्वरूपी 

नसेसची पद ेव्नयकु्त करण्याच ेधोरण अंमलात आणायला िव.े 
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3. चाांगल्या दजायची सरुके्षची सांसाधने पुरवावीत - सरकारी व खासगी आरोग्य यंत्रणतेील हयवस्थापनान े कोव्हिड 

साथीच्या काळात परेुसा परुवठा िोईल याची काळजी घतेली पाव्िज.े यासाठी आरोग्य व कुटंुब क्याण मंत्रालय, भारत 

सरकारच्या मागषदशषक सचूनांनसुार कमषचाऱयांसाठी चांग्या दजाषची व परेुशी पीपीई कीट्स परुवली पाव्िजेत.  

4. तसेच जीवनशैलीशी व्नगव्डत मधुमेह, रक्तदाब इ. आजार तसेच गरोदर वा स्तनदा नसेसना कोव्हहड व्वभागात 

ड्युटी देऊ नये. 

5. कोव्हहड काळात कां त्राटी व्नयकु्त नसेसच्या कामकाजाच्या पररव्स्थतीत सधुारणा होणे आवश्यक आहे. इतर 

नसेससोबतच कंत्राटी नसेसच्या आरोग्याची काळजी, कामाची जागा सरुव्क्षत असण,े योग्य व आवश्यक सरुक्षा 

संसाधनांचा परुवठा याची पणूष जबाबदारी संबंव्धत रुग्णालयाची असायला िवी. याहयव्तररक्त कोव्हिडसदृश लक्षण े

आढळ्यास चाचणीची सोय, कोव्हिडची लागण झाले्या नसेसना मोफत उपचारांची सोय, १४ व्दवस व्वलगीकरणाची 

सवु्वधा ‘भारतीय आयवु्वषज्ञान अनसंुधान पररर्द’ेच्या मागषदशषक सचूनांनसुार परुवण ेआवश्यक आि.े   

6. कोव्हहड काळात ससुज्ज व्वलगीकरण कक्ष असावा ज्यामध्ये पुरेशी व्वलगीकरण हयवस्था, स्वच्छता व 

उपचाराची सवु्वधा असावी. ज्या नसेसना कोव्हिडसदृश लक्षण े आिते, तयांच्यासाठी १४ व्दवस व्वलगीकरणाची 

सवु्वधा उपलब्लध असावी.  

7. नवीन व्नयुक्त झालेल्या नसेसना तातडीने प्रव्शक्षण व्मळावे. नवीन व्नयकु्त झाले्या नसेस व डॉक्टरांना 

आतमव्वर्श्ासान ेव व्भतीव्शवाय काम करता येण्यासाठी हयवव्स्थत प्रव्शक्षण व्मळण ेआवश्यक आि.े ज्याचा पररणाम थेट 

रुग्णांवर िोइल. 

8. नव्सिंग टास्क फोसय त्वररत तयार करावा ज्यामधय ेनगरपाव्लका, राज्य सरकार, नव्सांग असोव्सएशन, नसेस यवु्नयन, इ. 

प्रव्तव्नधींचा समावेश असावा. जेणकेरून नसेससमोर येणाऱया आहिानांचा सवाांगीण व्वचार िोऊन मागष काढता येईल. 

9. आरोग्य कमयचाऱयाांच्या हक्काांसाठी तक्रार व्नवारण यांत्रणा उभी करायला हवी. तक्रार व्नवारण यंत्रणते संबंव्धत 

आरोग्य पातळीवर मदु्द ेसटुण्यासाठी कायषकारी यंत्रणा उभी करण ेआवश्यक आि.े  

10. व्नयव्मत पगार व जास्तीच्या कामाचा मोबदला वेळेवर व्मळावा. १७ जनू २०२० च्या सपु्रीम कोटाषच्या 

आदशेानसुार, जे रुग्णालय आरोग्य कमषचाऱयांच्या वेतनास उशीर करेल तयांच्याव्वरुद्ध गनु्िा दाखल करता येऊ शकतो. 

कोव्हिड अलगीकरण वा व्वलगीकरणादरम्यान नससेना पणूष पगार व्मळाला िवा. तसेच सवषच नसेसना काय्ानसुार 

अव्तररक्त कामाचा मोबदला व्मळायला िवा.  

11. व्वत्त मांत्रालायाने आरोग्य कमयचाऱयाांसाठी व्वशेष व्वमा योजना जाहीर केली आहे, ही योजना फक्त सरकारी 

कमयचाऱयाांसाठी असनू खासगी नसेसना या योजनेचा कोणताही फायदा नाही. तसेच या योजनेअंतगषत 

जीव्वतिानी झा्यासच कुटंुबास मोबदला व्मळण्याची सवु्वधा आि.े या योजनेत कोव्हिडची लागण झाले्या नसेससाठी 

मोफत उपचारांची सोय नािी. परंतु िी व्वमा योजना सरकारी, खासगी अशा दोन्िी क्षेत्रातील आरोग्य कमषचाऱयांसाठी 

असायला िवी आव्ण यात कोव्हिडची लागण झाले्या नसेससाठी मोफत सेवा सवु्वधा, उपचारांचीदखेील सोय 

असायला िवी. 
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12. नसेसना कोव्हहडसदृश लक्षणाांची लागण व्दसनू आली तरीही काही नसेसना पगारी रजा न व्मळाल्याचे या 

अभ्यासातून समोर आले आहे. कािी खासगी रुग्णालयांमधील नसेसनी व्वलगीकरणादरम्यान घतेले्या रजा तयांच्या 

उपलब्लध रजांमधनू कापण्यात आ्या. खासगी रुग्णालयांनी नसेसना कोव्हिड साठीची अव्तररक्त रजा ्ायला िवी, 

कोव्हिड सदृश लक्षणांमधये अथवा कोव्हिडची लागण झाली असता अशा नसेसना मोफत व्वलगीकरणाची सोय, पगार न 

कापता रजा, व मोफत उपचारांची सोय दणे्यात यावी. ि े सवष कंत्राटी कमषचाऱयांसाठी सदु्धा लाग ू कराव.े रुग्णालय 

प्रशासनान ेनव्सांग कमषचाऱयांसाठी योग्य कामाच्या वेळा व पोर्क जेवण याकडे व्वशेर् लक्ष ्ाव.े 

13. समुपदेशनाची सवु्वधा व कामातून बाहेर पडण्याचा हक्क - आरोग्य कमषचारी साथीच्या काळात मानव्सक 

तणावाखाली असतात. सरकारन े नसेसच्या मानव्सक आरोग्यासाठी समपुदशेनाची सवु्वधा/िे् पलाईन सेवा उपलब्लध 

करून व्दली पाव्िज.े नसेसच्या कामकाजादरम्यान धोका जाणव्यास तयांना कामातून बािरे पडण्याचा िक्क असावा व 

असे के्यास तयाबद्दल तयांच्यावर कोणतािी दबाव व कारवाई िोऊ नय ेयासाठी तयांना संरक्षण व्मळायला िव.े 

14. खासगी के्षत्रावर शासनाचा अांकुश - या अभ्यासातून खासगी आरोग्य क्षेत्रातील कामाच्या व्ठकाणच्या पररव्स्थती 

हयवस्थापनाबद्दल बरेच मित्त्वाच े मदु्द े समोर आले. कािी खासगी रुग्णालयात, रुग्णालय हयवस्थापनाकडून असलेले 

दबाव याव्शवाय नसेसना व्वलगीकरणासाठी पगारी रजा न दणे,े तयासाठी तयांच्या रजा कापण े तसेच तयांना सक्तीच्या 

रजेवर पाठवण,े पगारात कपात आव्ण उव्शरा पगार व्मळण ेअशा व्वव्वध अडचणींना सामोरे जाव ेलागले. कािी खासगी 

रुग्णालयांमधये काम करणाऱया नसेसना अतयंत कमी पगार आि.े २०१६ च्या सपु्रीम कोटषच्या व्नणषयानसुार खासगी 

आरोग्य क्षेत्रातील सवष आरोग्य कमषचाऱयांच े पगार वाढवण्याच े आदशे व्दले आिते परंत ु याची अंमलबजावणी कुठेच 

झालेली व्दसत नािी. कोव्हिड १९ च्या काळात कोव्हिडच ेउपचार दणे्यात एकूणच खासगी रुग्णालयांचा मोठा सिभाग 

पािता, शासनान े खासगी आरोग्य क्षेत्रात िस्तक्षेप करून सपु्रीम कोटाषन े व्दले्या व्नणषयाच े अनपुालन सवु्नव्ित करण े

गरजचे ेआि.े 

एकूणच कोव्हिड साथीच्या काळात ऋणांच्या संदभाषतील अनेक गंभीर मदु्द े पािता खासगी आरोग्य क्षेत्रावर व्नयंत्रण 

आणण े व्कती गरजचे े आि े ि े अधोरेव्खत झाल े आिचे. या संदभाषत कें द्रीय मंत्रालयान े २०१० साली मंजरू केले्या 

रुग्णालय आस्थापना काय्ाचा (व्क्लव्नकल एस्टॅव्ब्ललशमेंट अॅक्ट-सी.ई.ए.) अवलंब मिाराष्ट्र शासनान े लवकरात 

लवकर करण ेआवश्यक आि.े सी.ई.ए.ची अमंलबजावणी योगय् प्रकारे झा्यास खासगी रुग्णालयाच्या कामकाजावर 

व्नयंत्रण तर येईलच परंत ुतयामळेु नसष ते रुग्ण गणुोत्तर याबाबत व्नयमांच ेपालनिी योग्य प्रकारे िोण्यास मदत िोईल.  

15. आरोग्य के्षत्रातील काययबल वाढव्वण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद वाढव्वणे गरजेचे आहे. ररक्त पद े भरण,े वेळेवर 

पगार िोण,े आवश्यक सरुक्षा संसाधनांचा परुवठा िोण,े यासाठी बजेटमधय ेवाढ िोण ेव्नतांत गरजेच ेआि.े  

16. कें द्र सरकारच्या सवय समावेशक मागयदशयक सचूनाांची आवश्यकता - कोव्हिड-१९ साथीच्या पार्श्षभमूीवर सरकारी 

आव्ण खासगी आरोग्य क्षेत्रात आले्या आहिानांना लक्षात घऊेन कें द्र सरकारन े कायमस्वरूपी व कंत्राटी दोन्िी 

प्रकारच्या नससेसाठी रजा व्मळण,े अव्तररक्त भत्ता, पणूष पगार व्मळण,े सरुक्षा संसाधनांची उपलब्लधता, नसेसची 

कायमस्वरूपी व्नयकु्ती, व्वमा योजनेत उपचारांचा समावेश व वर उ्लेख केलेले इतर मदु्द ेलक्षात घऊेन सवषसमावेशक 

मागषदशषक सचूना लवकरात लवकर बनव्वण्याची आवश्यकता आि.े 

सदर अभ्यासासाठी अनेकाांचे सहकायय लाभले. साथी सांस्थेतील विविध व्यक्ती, अभ्यासासाठी सांपकय  सचुविण्यासाठी जयाांनी सहाय्य केले, तसेच 

अभ्यासात सहभागी झालेल्या सियच नसेसचे मनापासून आभार! या अभ्यासासाठी  ‘एफजीएचआर’ या सांस्थेचे अथयसहाय्य वमळाले आहे.  
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