
फ त ल णांवर नाह , मूळ आजारावर इलाज करा! 

महारा ात ठक ठकाणी सरकार  णालयात डॉ टरांना झालेल  मारहाण आ ण याचा नषेध 

कर यासाठ  ४००० सरकार  नवासी डॉ टरांनी पुकारलेला संप, या सग या घडामोडींमुळे माच 

म हना चांगलाच गाजला. रा य सरकारन ेसरकार  णालयात जा ती या ११०० सुर ा-र कांची 

तातडीने नेमणूक कर याचे आ वासन देऊन, या करणावर ता पुरता पडदा टाकला. 

पण या सग या घटनामंधून एक गो ट पुढे येते क, सरकार  डॉ टसवर झालेले ह यांचे हे 

फ त ‘सुर ततेचा’ न हणून ब घतला जात आहे. पण अशा घटना वारंवार का घडताहेत? 

लोकांना अशा थरापयत जाऊन का वागावे लागते? यावर कुणीह  गंभीर वचार करत नस याचे 

दसून येते. एकंदर तच अपु या आरो य सेवाबं दल लोकांम ये तयार होत असलेला वाढ या 

असंतोषाचा संबंध, सरकार  णालयात डॉ टरांवर होत असलेला हसंाचार याचाशी नस याचे 

भासवल जात आहे.  

खरतर तकूल प रि थतीम ये राहून देखील णांना आरो यसेवा देणा या डॉ टरांवर होणारे 

ह ले, पूणपणे अ यायकारकच आहेत, हे पूणतः टाळायला पा हजेत. पण न हा आहे क , हे 

ह ले रोख यासाठ  न क  इलाज काय आहे? नुसते सुर ार क नेमून हे ह ले पूणपण े थांबू 

शकतील का? (स या महारा ात साधारण १३० मोठ  सरकार  णालये आहेत, आ ण एकूण 

११०० सरु ा र क नेमले तर येक णालयासाठ  फ त ८ र क नेम यात येतील.) कंवा या 

सग या या खोलात जाऊन आरो य यव थेमधील नांना हात घालणे गरजेचे आहे?  

या सग या पा वभूमीवर, महारा ात आरो य ह कांवर व वध सं था-संघटना मळून काम कर त 

असले या ‘जन आरो य अ भयान’ ने संपा या दर यान २२ माचला काह  डॉ टस आ ण नसस 

यां या सहभागाने मुंबईत प कार प रषद घेतल . जन आरो य अ भयानाने आपल  भू मका प ट 

केल  - डॉ टरांवर ल ह ले थांबव यासाठ  अनेक वषापासूनचे आरो य यव थेमधील न सवात 

आधी सोडवायला हवेत. यामुळे ‘डॉ टसना टागट क  नका, आरो य यव थेला टागट करा!’  

अ याव यक सेवा, पण आव यक नधी नाह ?  

ददुवाची बाब अशी क , जे हा डॉ टस संपावर जातात ते हा सरकारला आरो य ह  ‘अ यावशक 

सेवा’ अस याचा सा ा कार होतो. परंतु आरो यावर नधीची आ ण मनु यबळाची तरतूद 



करतेवेळी, सरकार सावज नक आरो य यव थेला कती ाधा य देते? तसं पाह ले तर दरडोई 

उ प नाम ये महारा  रा याचा, भारता या मो या रा यांपैक  पाचवा मांक लागतो. मा  

सावज नक आरो यावर ती य ती खच कर याम ये, महारा  एकदम खाल या मांकावर आहे 

(आकृती बघा). हणजेच महारा  रा य सरकार दर वष , ती य ती फ त .८३१ खच करत,े 
जो खच रा य सरासर या पे ाह  ( .९६३) कमी आहे. महारा  रा य, राज थान ( .१५८४) 

आ ण केरळ ( .१६५०) रा यां या तुलनते आरो यावर अ यापे ाह  कमी खच कर त आहे. लांबची 

गो ट कशाला महारा ा या शेजारचं रा य गोवा, जे आप या रा यापे ा सवाथाने लहान रा य. 

पण या रा याचा ती य ती आरो यावर खच हा महारा ा या तुलनेत जवळजवळ सहा पट 

( .४८७४ ती य ती) आहे, यातून महारा  सरकारसाठ  आरो याचा ाधा य कती कमी आहे, 

हे प ट होते.   

 

याच बरोबर ने अजनू एक गंभीर बाब अशी क , महारा ा या सात याने वाढ गेले या एकूण 

उ प ना या तुलनेत, सावज नक आरो यावर केला जाणारा खच अगद च तुटपुंजा आहे. सन 

१९८५-८६ म ये महारा  रा याचा आरो यावरचा खच एकूण उ प ना या १ ट का इतकाच होता, 

तर हाच खच आता सन २०१७-१८ म ये फ त ०.४९ ट के इत या खाल  घसरला आहे. तसेच 
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२०१५-१६ दर यान सरकार  आरो य सेवांवर ल ती 
य ती खच ( पयांम ये) 



सावज नक आरो यसेवा आ ण वै यक य श णा या खचा या गे या वष या (सन २०१६-१७) 

बजेट या तुलनेत, चालू वषासाठ या बजेटम ये ४.४ ट के इतक  कपात केल  गेल  आहे.  

याव न महारा  रा य ‘अ याव यक सेवा’ हणून मानणा या सावज नक आरो यसेवे या खचाची 

तरतूद आ ण य  खच कर याला कती मह व आ ण ाधा य देत आहे, हे समजून येते.    

ीमंत रा य, मो या माणात मे डकल कोलेज, मग डॉ टरांची एवढ  पदे र त का?   

महारा ातील सावज नक आरो य सेवेचा इ तहास प हला तर सन १९८० या म यापयत चांगल  

प रि थती होती. पण हळूहळू कमी होत गेलेल  राजक य इ छाश ती; याचा खचा या तरतुद वर 

होणारा प रणाम, आ ण आरो यसेवेचा खाजगीकरण, या सग याचा एक त प रणाम झाला आहे. 

आरो य यव थेची सव पात यांवर प रि थती दयनीय झा यामुळे, लोकांमधील असतंोष वाढत 

गेलेला आहे. या घडीला देखील महारा ाम ये २२ ट के उपक े, १८ ट के ाथ मक आरो य क े 

तर ३५ ट के ामीण णालये इत या मो या माणात कमी पडत आहेत. सन २०११ या जन-

गणनेनुसार महारा ाम ये ामीण णालयांची एकूण सं या खरतर ५५० इतक  असायला हवी. 

पण स या यांची सं या फ त ३६० आहे. ददुवाने याच तोक या उपल ध डॉ टस आ ण 

टाफवर आरो यसेवा पुरव याची जबाबदार , आ ण मो या माणात ताणह  येत असतो. यापे ाह  

वाईट प रि थती सरकार  णालयातील त  डॉ टस या उपल धतेची आहे. महारा ात एकूण 

१४४० वेगवेग या कार या त  डॉ टसची गरज असून, स या फ त ५७८ त  डॉ टस नयु त 

आहेत. याचा अथ असा क , साधारण ६० ट के इत या मो या माणात गुंतागुंतीची आ ण 
तातडीन े आरो य सेवा पुरवणा या त ाचंी कमतरता स या महारा ा या ामीण णालयात 
आहे. आ ण िज हा णालयांची ि थतीपण या पे ा वेगळी नसून साधारण २४ ट के इत या 

माणात डॉ टसची र तपदे आहेत. महारा ातील अकोला, लातूर आ ण नांदेड सार या िज हा 

णालयातील र तपदांची ि थती खूप गंभीर आहे, या िज हा णालयांम ये थम ेणीतील 

त  डॉ टस या जवळजवळ सव पदे र त आहेत.  

महारा ात ह  प रि थती नमाण हायचं एक मुख कारण हणजे अमया दत माणात 

फोफावत गेलेले, अ नयं त खाजगी आरो य े . सरकार  वै यक य कॉलेजम ये श ण घेतलेले 

डॉ टस, एखा या लो चु बका माणे खाजगी आरो य े ाकडे ओढले जात आहेत. तसं ब घतले 

तर, महारा ात एकूण ५० मे डकल कॉलेजेस असून देशात सवात जा त कॉलेजेस असणा या 



कनाटक रा या या खालोखाल महारा ाचा माक लागतो. तर  देखील महारा  रा यात 

वषानुवष न यापे ा त  डॉ टसची र तपदे असणे, हे सरकार या धोरणाचे अपयश नाह  तर 

काय?  

यापुढे, महारा ातील ब याच िज हा णालयात काम करणारे व र ठ डॉ टस आप या वतःचे 

खाजगी दवाखाने चाल व याम ये गक असतात. सकाळी ओपीडी उरकल  क , सरकार  णालये 

जु नअर डॉ टस या हाती सोपवून, त े वतः या णालयात पळतात, हे आता लोकां याह  

अंगवळणी पडले आहे. यामुळे अशा प रि थतीत सरकार  णालयात गभंीर णांना जर वेळेवर 
अ याव यक आरो यसेवा नाह  मळाल , तर याची प रणीती लोकां या उ ेक आ ण मग 
डॉ टसला मारहाणी याम ये दसून येते. 

णांसाठ  संवेदनशील मागदशन व त ार नवारण यव था हवी! 

डॉ टस आ ण पेशंट व नातेवाईक यां यामधील वाढत असलेल  दर , लोकांम ये सरकार  आरो य 

यव थे वषयी नमाण होणारा अ व वास, याचा एक मुख कारण हणजे णांना यो य 

मागदशन आ ण यां या त ार  सोडव यासाठ या भावी यं णेचा अभाव. लांबून वास क न 

आलेला ण आ ण याचे नातेवाईक, िज हा णालयात अनेकदा भांबावून जातात. यांना गरज 

असते यो य आ ण यांना समजेल अशा भाषेत मा हती व आ वासक आधाराची. णा या 

त ार  यो य प धतीने सोडव यासाठ ची ठोस, प रणामकारक आ ण तातडीने काम करणार  

यं णाह  येक सरकार  णालयात आव यक आहे. 

यासाठ  महारा ाम ये गे या १० वषापासून राब व यात येत असले या आरो य सेवांवर 
लोकाधा रत देखरेख व नयोजन येचा अनुभव मह वाचा ठरतो. ह  या रा य आरो य 

अ भयान अंतगत महारा ातील एकूण १४ िज यात आ ण यातील ३० तालु यांम ये सु  असनू 

यातून या येमुळे झालेले सकारा मक बदल डॉ टस- ण यां यामधील सुसंवाद, स म त ार 

नवारण यं णा उभारणी याची वाह  देत आहेत. या येम ये सहभागी असलेले वयंसेवी 

सं था-संघटनांचे सम वयक, णां या त ार ंना वाचा फोडून यांना यो य याय मळवून 

दे याचे काम ते अगद  नेटाने कर त आहेत. या सम वयकांना आरो य सेवां या ह काची आ ण 

सरकार  योजनांची मा हती असून लोकाचंे न/सम या आरो य यं णेसमोर मांड यासाठ  लोकांना 

उभं कर यासाठ ; यां याम ये संवाद घडवून आण यासाठ  म य थाची भू मका बजावत आहेत. 



व वध तरावर देखरेख व नयोजन स म या थापन झा या आहेत, तसेच संवादाचे आणखी 

एका भावी मा यम हणजे जनसंवाद, यामधून आरो य यं णेची जनते ती जबाबदे हता वाढ स 

लागते. हा उदाहरण समोर ठेवून, येक मो या णालयात वयंसेवी सं थे वारे चालवलेले 

‘हे प डे क’ आ ण णांसाठ  समुपदेशनाची यव था उभारता येईल का? 

डॉ टर संर णाचा कायदा झाला, यातील णांसाठ या तरतुद  का वस न गेलो?  

डॉ टरांना संर ण मळायला पा हजे, या मागणीला इं डयन मे डकल असो सयशनने सरकार 

दरबार  खूप लावून धर याने, २०१० साल  ‘महारा  रा य वै यक यसेवा देणार  य ती आ ण 

सं था यां यासाठ  हसंाचार तबंधा मक कायदा’ लागू केला. या काय याम ये हंट या माणे, 

डॉ टस, आरो य कमचार  यां यावर हसंाचार हा आता अजामीनपा  गु हा आहे, याब दल ३ 

वषाचा तु ं गवास आ ण . ५०,०००/- पयत दंड होऊ शकतो. णालयाची तोडफोड के यास, 

झाले या नुकसानी या दु पट र कम तोडफोड करणा याकडून वसूल केल  जाऊ शकते.  

पण ब याच जणांना माह त नसेल असा, या काय यात शेवटाकडे एक वशेष कलम आहे. to 

हणजे ण कंवा नातेवाईकांना जर णालयाब दल जर गंभीर त ार असेल, तर यांना या या 

नवारणासंबंधी मागदशन दे यासाठ , येक भागात गट उभा कर यासाठ  तरतूद आहे. या 

गटाम ये वै यक य, कायदा, ाहक चळवळ आ ण आरो य यव थापन या वेगवेग या े ातील 

त  य तींचा समावेश कर यात यावा, असेह  काय याम ये हंटले आहे. पण ददुवाने गे या ७ 

वषाम ये या कलमाची अंमलबजावणीची तसद , रा य सरकारने घेतलेल  दसत नाह .  

जर या कलमाची सरकार  आ ण खाजगी णालयात अमंलबजावणी कर यासाठ  राजक य 

इ छाश ती रा हल  असती, सरकार वारे ामा णक य न केला गेला असता, तर याचे काह  

सकारा मक प रणाम दसले असते का? लोकां या णालयाब दल या त ार  समजून घेऊन या 

सोडव याचा य न केला गेला असता, तर डॉ टसवर होणा या ह या या माणात काह  फरक 

पडला असता का? जोपयत सरकारकडून या काय याचा अथ फ त काह  ठरा वक घटकाला समोर 

ठेऊन लावला जात राह ल, तोपयत आप याला अशा गंभीर नांची उ रे मळणार नाह त. पण 

एवढे मा  न क  आहे, क हॉि पट स आ ण णांम ये असलेल  दर  कमी कर याची एक 

मह वाची संधी होती, जी सरकारनी गे या सात वषात गमावलेल  आहे. हणून ह  दर  अजून 

वाढल  आहे, याचे प रणाम आपल  समोर आहेत.  



डॉ टर – ण संवाद सुधार याची गरज  

आणखी एक मह वाचा मु दा हणजे डॉ टसकडून णांना मळणार  वागणूक. हे खरे आहे क , 

जु नअर डॉ टस हे आधीच कामा या बोजाखाल  दबलेले असताना; वेळेचे भान न ठेवता अ वरत 

ण सेवा देताना; एकाचवेळी व वध पात यांवर लढत असतात. अशा प रि थतीत मु य क न 

गुंतागुंती या केसेसम ये डॉ टरांकडून कधीकधी  णांना अपमाना पद, उ धट वागणूक दल  

जाते. प रणामी नातेवाईकांचा सहनशीलता संपून जाऊन डॉ टस ह यासार या घटना घडायला 

वेळ लागत नाह . कदा चत जर नाजूक प रि थतीम ये णांबरोबर कसं वागायचं आ ण 

ग धळाची ि थती कशी हाताळायची याचे जर डॉ टसला नय मत श ण दले गेले तर 

कदा चत थो याच सुर ा-र कांची नयु ती पुरेशी असले. 

असे ह  जाणवत आहे क, समाजा या पातळीवर एकंदर तच लोकांची स ह णुता कमी होत असून, 

सामा य लोक हसंाचाराचा माग लगेच प करताना दसतात. याचे वेगवगेळे नकारा मक प रणाम 

आप याला दसत आहेत. हणून पुढ ल काळात, महारा ा या व वध सं था, संघटना, सामािजक 

चळवळी आ ण राजक य प ांनी आता दोन गो ट  न क च करायला पा हजेत. एका बाजूला, 

लोकांना आवाहन करणे क , यांनी कोण याह  प रि थतीत डॉ टर कंवा आरो य कमचा यांवर 

हसंा क  नये. आ ण दसु या बाजूला, वर हट या माणे, शासक य आरो य यव थेसाठ  वाढ व 

नधीची तरतूद, मो या माणावर सुधारणा व बदल कर याची मागणी करणे, आ ण गरज 

अस यास पयाय उभे कर याची तयार  ठेवल  पा हजे.   

सवात शेवट  हणजे ददुवाने डॉ टसवर होणारे ह ले हे फ त कायदा आ ण सु यव थेचा न 

नसून, महारा ा या आरो य यव थेब दल ‘धो याची घंटा’ हणून बघायला हवे. हे ह ले गंभीर 

आजाराची ल णे असून, सरकार आ ण समाजाने खडबडून जागे हो याची वेळ आल  आहे. 

नुस या सुर ार कां या नयु तीने आपण ल णे दाब याचा य न क  शकतो. पण खरतर 

आप याला आरो य यव थेतील धोरणा मक न सोडवून, मूळ आजारावर इलाज करायला   

हवा.   

श द सं या- १५३५  
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