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डॉ�टर हा सरकारी आरो�य सवेमेधला अिवभा�य  आिण मह�वाचा घटक आह.े पण ग�ेया अनके वषा�पासनू डॉ�टरानंा क��ाटी प�तीवर िनय�ु क�ल ेजात
अस�यान ेसरकारी सवेते चागंल ेडॉ�टर अभावानचे यते आहते. अथ�सकं�पातही आरो�य खा�यावरील तरतदु �म�य ेकपात होत अस�यान ेही सवेा कशी
धोकादायक वळणावर आली आह,े याची ही चचा�.

स�या साव�जिनक आरो�य सवेते अ�थायी �हणनू नमेणकू झाल�ेया व�ैकीय अिधका�याचंी िनय�ु ी क��ाटी प�तीन ेकर�याच ेरा�य सरकारच ेधोरण सरकारी
आरो�य य�ंणा बदं पाड�या�या िदशने ेकी खासगीकरणा�या िदशने ेजात आह ेकी काय, असा �� उप��थत होतो. कारण या धोरणामळु� डॉ�टर सरकारी आरो�य
सवेते यायच ेहळ�हळ� बदं झा�यान ेडॉ�टस��या �र� पदाचंा म�ुा आणखी गडद होऊन, प�रणामी सरकारी दवाखा�यात डॉ�टस� नाहीत �हणनू लोक सरकारी
दवाखा�यात न जाता खासगी दवाखा�याचा माग� पकडणार. यामळु� खासगीकरणाला �ो�साहन िमळणार आह.े 
अशा �कारच ेक��ाटीकरण महारा�ासार�या रा�यात होत आह ेह ेखदेजनक आह.े कारण भारतातल ेकना�टक रा�य सोडल ेतर बाकी�या रा�यापं�ेा महारा�ाम�ये
एक�ण ४३ व�ैकीय महािव�ालय ेआिण �यात साधारण ५१९५ जागा असनू याची स�ंया सवा�त जा� आह.े महारा�ात दर वषा�ला साधारण पाच हजार डॉ�टस�
तयार होतात. याचा अथ� महारा�ाम�य ेकायम�व�पी डॉ�टस� न�कीच उपल�ध होऊ शकतात. पण स�:��थती अशी आह ेकी, महारा�ात एक�ण १ लाख २०
हजार कायम�व�पी सरकारी डॉ�टस�ची पद ेउपल�ध असनू �यापकी फ� पाच हजार पद ेभरललेी आहते. त�बल सात हजार पद े�र� असनू �यातही
जवळजवळ त�� डॉ�टस�ची ७० ट�क� पद ेही �र� आहते. याव�न �हणज ेएवढय़ा मोठय़ा �माणात डॉ�टस� उपल�ध असताना त ेसरकारी य�ंणते आण�या�या
आिण िटकवनू ठ�व�या�या सरकार�या धोरणाब�ल मोठ� ��िच�ह उप��थत होत.े सरकार जरी एनएचएमसार�या िमशन�ार ेआप�या पातळीवर ह े��
सोडव�यासाठी �य�न क�ल ेअसल ेतरी या घडीला त ेपरुसे ेतर नाहीच, पण अ�थायी डॉ�टस�ना क��ाटी क�न सरकारी आरो�य सवेा आणखी दबुळी तरी क�
नय.े सरकारन ेव�ैकीय िश�ण, िनय�ु ी धोरण, डॉ�टस�ला यो�य मोबदला, चागं�या सोयीसिुवधा, �याचंी सामािजक सरुि�तता आिण खाजगी आरो�य ��ेावर
सामािजक िनय�ंण यासार�या अनके धोरणावंर सरकारला ठोस आिण काही धडाडीच ेिनण�य घ�ेयाची गरज आह.े 
वर �हट�या�माण ेएवढ� डॉ�टस� महारा�ात उपल�ध असताना �यानंा आरो�य य�ंणमे�य ेकायम�व�पी िनय�ु ी सरकार दऊे शकत.े मग अ�थायी डॉ�टराचंी
नमेणकू कर�याची वळे सरकारवर का यते?े ह ेआधी समजनू घायला हव.े 
सरकारी आरो�य सवेते फ� एमबीबीएस झाल�ेया डॉ�टस�ची कायम�व�पी िनय�ु ी क�ली जात.े बीएएमएस व बीएचएमएस डॉ�टस�ची िनय�ु ी तर फ� क��ाटी
प�तीनचे कर�याच ेसरकारच ेधोरण आह.े तसचे एमबीबीएस झाल�ेया ��यके डॉ�टरला सरकारी सवेते जाता यतेचे अस ेनाही. �यासाठी परी�ा �ावी लागत.े �या
परी�ते नसुत ेपास होऊन चालत नाही तर म�ेरटम�य ेयाव ेलागत ेआिण म�ेरट�माण ेकायम�व�पी िनय�ु ी क�ली जात.े अशा �कार�या िनय�ु ीची �ि�या सरकारने
आता क�ठ� सरुळीत कर�याचा �य�न क�ला आह.े दरवष� ही िनय�ु ीची �ि�या राबवली जात,े पण �याला डॉ�टस�कड�न अपिे�त �ितसाद िमळत नाही. डॉ�टस�
�ामीण, दगु�म, आिदवासी भागात जायला तयार नाहीत अस े�हटल ेजात.े काही अशंी त ेबरोबरही. पण यामागच ेएक म�ुय आिण मह�वाच ेकारण �हणज ेसरकारी
सवेते डॉ�टरानंा िमळणा�या सोयी-सिुवधाचंा अभाव. अगदी साधी राह�याची �यव�था, पाणी, लाइट यासार�या �ाथिमक आिण मलूभतू सोयी-सिुवधाचंी
प�र��थती अ�यतं दयनीय आह.े एनएचएममधनू �याला याम�य ेसधुारणा िदसत,े पण ती फ� िठगळ लाव�यासारखी. �यामळु� डॉ�टरामं�य ेसरकारी नोकरीब�ल
अना�था िनमा�ण होऊन मग त ेखाजगी ��ेात �यवसाय कर�याकड� वळतात. इथ ेतर सगळा अदंाधुंदी कारभार. सरकारच ेकोण�याही �कारच ेिनय�ंण नसल�ेया
या ��ेात जा�ीत जा� पसा कमावण ेहा उ�शे समोर ठ�वनू डॉ�टस� लोकानंा 'सवेा' दते आहते. 
या�या अजनू खोलात जायच े�हटल ेतर म�ुा व�ैकीय िश�णाच ेझालले ेखासगीकरण आिण �यामळु� महागलले ेव�ैकीय िश�ण. महारा�ात व�ैकशा��ाचा रीतसर
अ�यास क�न िड�ी घ�ेयासाठी कमीत कमी सहा वष� इतका वळे आिण सरकारी िव�ालयात कमीत कमी तीन लाख तर खासगीम�य े३० लाखापंय�त खच� होतो.
ह ेगुंतवलले ेभाडंवल नसुती सरकारी सवेते नोकरी क�न परत िमळ�लच याचीच खा�ी नाही. नफा तर बाजलूाच रािहला. �यामळु� व�ैकीय िश�णाच ेखासगीकरण
यावर सरकारन ेकडक धोरण राबवाव ेअस े�हटल ेतर जा�ीत जा� खासगी महािव�ालय ेलोक�ितिनध�ची आहते. �यामळु� सरकार काय धोरण बदलणार हाही
मोठा ��च आह.े दसुर ेमोठ� आ�हान �हणज ेखासगी आरो�य ��ेावर सरकारच ेिनय�ंण असण.े या सग�याचा प�रणाम डॉ�टस��या मानिसकतवेर होत असनू
डॉ�टराचं ेकायम�व�पी सरकारी सवेते य�ेयाच े�माण िन��त कमी होत आह.े
यावर एक उपाय �हणनू अ�थायी िक�वा क��ाटी �व�पात डॉ�टस�ची िनय�ु ी करण.े या डॉ�टस�ची िनय�ु ी सचंालका�ंया पातळीवर क�ली जात.े �यासाठी अज�
करावा लागतो. जागा िश�क असले तर ितथ े�याचंी नमेणकू क�ली जात.े अ�थायी �व�पाची िनय�ु ी अस�यामळु� कधी पण काढ�न टाक�याची टागंती तलवार
�या�ंयावर कायम असत,े अिधकारही कमीच असतात. या डॉ�टरानंा सामािजक सरुि�तता �हणज ेिनविृ�वतेन, िवमा योजना, भिव�य िनवा�ह िनधी अिजबात
िमळत नाही. तसचे �यानंा िमळणा�या �ाथिमक सोयी-सिुवधा तर भयानकच आहते. उदाहरण बघायच े�हटल ेतर नदं रुबार िज��य़ात�या धडगाव ताल�ुयात
अितशय दगु�म आिण आिदवासी भागातील िबलगाव �ाथिमक आरो�य क��ात बीएएमएस झाल�ेया मिहला डॉ�टर अ�थायी डॉ�टर गलेी ९ वष� काम करीत

सरकारी आरो�य सवेचे ेदखुणे
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आहते. ितथ�या सोयी-सिुवधाचंी इतकी वाईट प�र��थती आह,े की ख�ु सरकारी दवाखाना पिह�यादं ा अगंणवाडीत आिण आता ता�प�ुया �व�पात फायबरने
तयार क�ल�ेया उपक��ा�या एका खोलीम�य े�या चालवत आहते. पा�याची प�र��थती अशी आह ेकी, बाळ�तपण कर�यासाठी �यानंा ५ त े१० �पय ेदऊेन हडंा
�यावा लागतो. र� ेखराब असनू इतक� मोठ� ख�� आहते की एसटीचा मागचा भाग पणू� खाली ट�कतो. �यामळु� �या बदं �हाय�या मागा�वर आहते. �हणनू चालतच
य-ेजा करावी लागत.े �हणज ेडॉ�टरन ेलोकानंा चागं�या सवेाही �ाय�या, सरकारन ेिवचारललेी मािहती �ायची, अिधका�या�ंया भटेीला सामोर ेजायच ेआिण
यातनू वळे िमळाला तर �वत:साठी सोयी-सिुवधा पण शोधाय�या.  
यापढु� जाऊन अशी क��ाटीकरणासारखी धोरण ेजाहीर क�न �यात जाचक अटी डॉ�टस�वर लादाय�या. आता�या नवीन धोरणाम�य ेअशाच जाचक अटी आहते.
उदाहरण �हणज ेदोनप�ेा जा� िदवस िवनापरवानगी कामावर गरहजर रािह�यास, बायोमिे�क �णालीवर हजरेी न लाव�यास �या डॉ�टरला कोणतीही पवू�सचूना
न दतेा कामाव�न कमी करता यईेल. काम करीत असल�ेया पदावर कायम�व�पी प�तीन ेकोण�या दसु�या डॉ�टरची िनय�ु ी झाली तर क��ाटी डॉ�टरला
कोणतीही पवू�सचूना न दतेा काढ�न टाक�यात यणेार आह.े तसचे क��ाटी डॉ�टरन ेसपं करायचा नाही. कोण�याही सपंात सहभागी �हायच ेनाही. कोण�याही
�यायालयात जायच ेनाही. तस ेक��यास �यानंा लगचे काढ�न टाक�यात यऊेन प�ुहा कधीच सरकारी सवेमे�य ेयतेा यणेार नाही. कहर �हणज ेह ेसगळ� बॉ�ड �हणनू
�ट��पपपेरवर िलहनू द�ेयाच ेबधंन डॉ�टरवर आह.े याव�न �प� होत ेकी, सरकारला डॉ�टरा�ंया �र� पदाचा म�ुा कायम�व�पी सोडवायचा नसनू �याला बगल
दऊेन ता�परुती िठगळ� लावायची आहते आिण तीस�ुा अशा �कार ेकी, कमीत कमी डॉ�टर सरकारी सवेते यतेील. 
डॉ�टर हा सरकारी आरो�य सवेमेधला अिवभा�य घटक आह.े �याला िटकवनू ठ�व�यासाठी सरकारन ेक��ाटी प�तीन ेिनय�ु ी कर�याच ेधोरण तातडीने
बदलायला हव.े �यानंा कायम�व�पी कर�यासाठीच ेधोरण आखल ेपािहज.े �यासाठी सग�यात आधी रा�य सरकारन ेआरो�या�या बजटेम�य ेपरुशेी आíथक
तरतदू करायला हवी. बजटेम�य ेतरतदू कर�या�या बाबतीतही गभंीर प�र��थती आह.े २०१५-१६ या चाल ूआíथक वषा��या आरो�या�या बजटेम�य ेक�� सरकारने
ग�ेया वष�प�ेा १५ ट��यानंी तर रा�य सरकारन े८ ट��यानंी कपात क�ली आह.े �याच�माण ेसरकारन ेचतथु� �णेीतील कम�चा�याचंी भरती बदं क�न �याचे
क��ाटीकरण/ खासगीकरण क�ल ेआह.े पण डॉ�टरा�ंया बाबतीत अस ेधोरण कर�याचा िवचारही सरकारन ेक� नय.े �याम�य ेसरकारी आरो�य सवेा पणू�पण ेसपंनू
जा�याचा खपू मोठा धोका आह.े याची सग�यात जा� िक�मत लोकानंा भोगावी लागले. स�या शतेीमळु� लोक आ�मह�या करीत आहते, पढु� जाऊन खासगी
हॉ��पटलच ेिबल भरता आल ेनाही �हणनू लोकानंा आ�मह�या करा�या लागतील.
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