फार्ाासिस्ट तर्ु च्या आरोग्यािाठी
हे पस्ु तक विनामूल्य आहे

पण फ़ुकट नाही
त्यासाठी अनेकाांचे कष्ट, बद्ध
ु ी ि पैसा लागलेला आहे.

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट
१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा
१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पस्ु तक कसे िाटले ते कळिा.
१ वमवनट : आपले वमत्र ि सिच मराठी लोकाांना या पस्ु तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा.

असे न के ल्यास यापढु े आपल्याला पस्ु तके वमळणे बांद होऊ शकते.

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद.
साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद.
दाद म्हणजे स्ततु ीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे. प्रामावणक मत
असािे. ज्यामळ
ु े लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे
आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबद्ध
ु उांचीिर जात रहािा.
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•

हर्नार्ूल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण िे फ़ॉरर्डव करू शकिा.

•

िे ई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठे र्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर करण्यापुर्ी ईसाहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आिे.

अपवणपहत्रका
फार्ाासिस्ट तुर्च्या आरोग्यािाठी " हे र्ाझे पसहर्ले पुस्तक
र्ी र्ाझे आराध्य दैवत भगवान श्रीकृ ष्ण
आसण र्ाझे श्रद्धास्थान म्हणजे र्ाझे आईवडीर्ल
त्याचप्रकारे र्ाझे िवा सिक्षक,
र्राठी भाषेिाठी काया करणारे िवा र्ावळे ,
िासहसत्यक तिेच वाचक वगा जयाांनी
र्र्ला वेळोवेळी उत्तर् प्रसतिाद देत र्लेख सर्लसहण्याची प्रेरणा ददर्ली.
ह्या िवा र्ान्यवराांना र्ी र्ाझे िब्द
आभारपुवाक िर्र्पात करत आहे.
-आसिष अरुण कर्ले

आहशष अरुण कले.
र्ाझे र्ूळ गार् हचखलर्ाडी ३२ हशराळा
सािंगली, सध्या हशिणहनहर्त्त पनर्ेल येथे आिे. र्ी
गेिलोि इह्स्टट्यूट ऑफ फार्वसी या र्िाहर्द्यालयाि
बी फार्वसी शेर्टच्या र्षावला आिे. आत्तापयंि फार्वसी
सिंदर्ावि ५० हून अहधक र्राठी लेख हलहिले आिेि र्
िे सर्व लेख bookstruck सिंकेस्थळार्र िसेच सर्व लेख
google प्ले स्टोरर्र अनुप्रयोग स्र्रूपाि उपलब्ध
आिेि. याहशर्ाय सार्ाहजक र् हर्हर्ध हर्षयािंर्र
ददर्ाळी अिंक (अथव र्राठी) र् र्ाहसकािंर्धून लेख प्रकाहशि झाले. आरिंर् ई
र्ाहसक र्ध्ये व्यर्स्थापकीय सिंपादक म्िणून जबाबदारी पार पाडली असून
आिा कायवकारी र् सिसिंपादक म्िणून कायवरि आिे. त्याचहशर्ाय ईशा
फाउिं डेशन र्राठी ई र्ीहडया र्ध्ये र्ाषािंिरासाठी स्र्यिंसेर्क म्िणून कायवरि
आिे. र्राठी र्ध्ये अहधकाहधक र्ैज्ञाहनक साहित्य हनर्ावण व्िार्े र् रुगणािंना
उपयुक्त असे ज्ञान जे इिं ग्रजी र्ध्ये उपलब्ध आिे िे र्राठी बािंधर्ािंसाठी
र्ायबोली र्राठी र्ध्ये उपलब्ध व्िार्े िे र्ाझे स्र्प्न आिे त्यासाठीच खारीचा
र्ाटा र्ी फार्वसी र्धील र्ािीिी र् त्यार्र आधाररि लेख र्राठी हलहिि आिे.
सिंपकव पत्ता
आसिष अरुण कले.
र्ु. सचखलर्ाडी पो. इिं ग्रळ
ु
ता. सिराळा हज. सािंगली, ४१५४०८
ashishkarle101@gmail. com
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आसिष कर्ले याांची ओळख आरां भ र्ासिक 2018 िार्ली िुरू झार्ले त्या सनसर्त्ताने झार्ली. त्यावेळेि
र्ी आरांभ र्ासिकाच्या िल्र्लागार िसर्तीत होतो. त्याांची र्लेखनावरीर्ल पकड आसण र्राठी
भाषेवरीर्ल प्रभुत्व हे र्र्ला र्लगेच जाणवायर्ला र्लागर्ले. तिेच अल्पावधीतच त्याांनी आरां भिाठी
इतके छान कार् के र्ले की ते आता आरांभ (जे आता त्रैर्ासिक आहे) च्या कायाकारी िांपादकपदी
आहेत. आयुष्यातीर्ल इतर जबाबदाऱ्या पेर्लून ते हे पद िर्थापणे िाांभाळत आहेत. िध्या आरांभ
त्रैर्ासिकाचा र्ी िांपादक आहे.
आरां भिाठी त्याांनी जे काही औषध सनर्ााण िास्त्रावरीर्ल र्लेख आतापयंत सर्लसहर्ले आहेत ते अगदी
नासवन्यपूणा, र्ासहतीपर आसण अभ्यािपूणा आहेत. त्याांच्या र्लेखनार्ला एक प्रकारची ध्येयासनष्ठता
आहे आसण िर्ाजात या सवषयावर जागृती करून त्या िांदभाात जागरूकता सनर्ााण करणे हा हेतू
ददिून येतो. त्याांचे हे काया प्रिांिनीय आहे.
प्रस्तुत पुस्तकातीर्ल िवाच र्लेख वाचनीय आसण र्ासहतीपूणा अिून सविेष उल्र्लेख करायचा
झाल्याि सप्रसस्िप्िन, औषधसनर्ााण िास्त्र सवषयक कायदे, रुग्णाांचे असधकार, िेल्फ र्ेसडके िन,
कट प्रॅसटटि, र्लग्न जुळवण्यापूवी रक्तगट का तपािर्ला जातो, ऑनर्लाइन फार्ािी, घरातीर्ल
औषधाांची हाताळणी, भारतातीर्ल आरोग्य यांत्रणा, औषधाांचे पॅककां ग यािारखे र्लेख खूपच चाांगर्ले
झार्लेत. र्र्ला स्वतः व्यक्तीगतरीत्या ते फार आवडर्लेत.
आसिष याांना या पुस्तकािाठी खूप िुभेच्छा आसण यापुढेही त्याांनी त्याांच्या क्षेत्रात अिीच प्रगती
करावी आसण या सवषयावर असधकासधक र्लेखन करावे ही िददच्छा!
- सनसर्ष िोनार, पुणे
- sonar.nimish@gmail. com
(व्यविाय: खािगी कां पनीत क्वासर्लटी आसण कॉम्पर्लायन्ि र्ॅनेजर, तिेच र्राठी भाषेच्या िेवेिाठी
कायारत अिर्लेर्ले र्लेखक)

फार्ावहसस्ट िुर्च्या आरोगयासाठी

या पुस्िकािील लेख िे र्ी “फार्ावहसस्ट िुर्च्या आरोगयासाठी" या नार्ाने क्रर्शः
सर्लहिलेल्या लेखािंचा सिंग्रि आिे. या लेखािंर्ध्ये फार्ावहसस्टची िुर्च्या आरोगयसिंदर्ाविील र्ूहर्का,
औषधे र्ापरिाना घ्यार्याची काळजी अशी र्ित्र्पूणव र्ाहििी िुम्िाला र्ाचायला हर्ळे ल. या
हर्षयार्र इिं ग्रजी र्ध्ये अहधक र्ाहििी उपलब्ध आिे र् हशिणदेखील इिं ग्रजीर्ध्ये आिे आहण
सर्ांना इिं ग्रजी सर्जिे असेिी नािी. त्यार्ुळे आपल्या र्राठी बािंधर्ाना या हर्षयाबाबि र्राठीि
र्ाहििी उपलब्ध व्िार्ी, फार्ावहसस्ट म्िणजे के र्ळ र्ेहडकलर्लर्ाला औषधहर्क्रेिा नािी िर िो
देहखल आरोगय यिंत्रणेिील एक र्ित्र्पूणव घटक आिे याबाबि लोकािंना र्ाहििी व्िार्ी र् र्राठी
साहित्याि र्ैज्ञाहनक (र्ैद्यकीय िेत्राशी हनगहडि) साहित्याि आपल्या परीने खारीचा र्ाटा
उचलिा यार्ा, या हर्चाराने र्ी लेख हलिायला सुरुर्ाि के ली र् bookstruck सिंकेिस्थळार्र
प्रकाहशि के ले लेखािंना चािंगला प्रहिसाद हर्ळू लागल्याने त्यािंनी या सर्व लेखािंचा सिंग्रि गुगल प्ले
स्टोर र्र अनुप्रयोग (ऍहप्लके शन) स्र्रूपाि उपलब्ध करून ददले. आई र्हडलािंच्या, हशिकािंच्या
आशीर्ावदाने र् र्गर्ान श्रीकृ षणािंच्या कृ पेने आत्तापयंि र्ी पन्नासाहून अहधक लेख हलहिले आिेि
र् लेख हलहिण्याचे कार् अजूनिी सुरू आिे. िे सर्व लेख अहधकाहधक लोकािंपयंि पोिचार्े या
दृहिकोनािून ई साहित्य प्रहिष्ठानशी सिंपकव साधल्यार्र त्यािंच्या र्दिीने ई साहित्य प्रहिष्ठाणच्या
र्ाध्यर्ािून िे सर्व लेख आिा ई बुक च्या र्ाध्यर्ािून उपलब्ध िोि आिेि त्याबद्दल त्यािंचे खूप
खूप ध्यर्ाद!
हे र्लेख रुगणािंना त्यािंच्या आरोगयसिंदर्ाविील फार्ावहसस्टची र्ूहर्का, औषधे र्ापरिाना
घ्यार्याची काळजी याबाबि र्ागवदशवन िर करे लच हशर्ाय या र्ध्ये र्ी फार्वसी िेत्राि येऊ
इहच्िणाऱ्या हर्द्याथांना र्ागवदशवन व्िार्े यासाठी देखील लेख हलहिले आिेि.
र्र्ला खात्री आिे की िे सर्व लेख िुम्िाला आर्डिील र् फार्वहसस्टबद्दर्ल, औषधे
सुरहििररत्या र्ापरण्याबाबि र् या िेत्राि येऊ इहच्िणाऱ्या हर्द्यार्थयांना उपयुक्त ठरिील!
आपल्या र्ाषेि, आपल्या र्ाणसािंसाठी, फार्ासिस्ट िुर्च्या आरोगयासाठी!
ध्यर्ाद!
आसिष अरुण कले.
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जागसतक र्लोकिांख्या ददन सविेष र्लेख: का फोर्ल ठरत आहे कु टुांबसनयोजन..... ?
िौंदया प्रिाधने (Cosmetics)
घरार्ध्ये औषधाांची हाताळणी...
भारतात का वाढत आहे िेल्फ र्ेसडके िनच प्रर्ाण... ?
औषधकोि Pharmacopoeia
र्धुर्ेह बरा करण्यािाठी भगवद्गीता र्लाभदायक...
ऑनर्लाइन फार्ािी: िर्ज गौरिजर्
रुग्णवासहका
२५ िप्टेंबर जागसतक फार्ासिस्ट ददन
औषधसनर्ााणिास्त्र (फार्ािी) क्षेत्रातीर्ल भारत आसण भसवष्यातीर्ल र्ाझां योगदान
िूज (Inflammation)
क्षयरोग (टीबी) वरीर्ल औषधउपचार...
एड्ि: िर्ज गैरिर्ज
रक्तपेढी (ब्र्लड बँक)
पावडर फॉर ररकां स्युयूिन (पुनराचना औषध पूड/चूण)ा
र्लग्न जुळवण्यापूवी रक्तगट का पसहर्ला जातो.... ?
आय ड्रॉप वापरताना घ्यायची काळजी...
गभाावस्थेत र्सहर्लाांनी औषधे वापरू नये...

आरोगयर् धनसिंपदा

अन्न वस्त्र आसण सनवारा या र्ानवाच्या र्ूर्लभूत गरजा आहेत त्यार्ध्ये 'आरोग्य' ही आणखी
एक र्हत्त्वपूणा गरज सनर्ााण झार्ली आहे. आरोग्यािी िांदभाात िेवाांर्ध्ये औषधसनर्र्ाती आसण
औषधपुरवठा या खूप र्हत्वपूणा अितात आसण या िेवा पुरवण्याचे कार् फार्ाासिस्ट करतो.
आत्तापयंत तुर्चा कधी न कधीतरी फार्ाासिस्टिी िांबांध आर्ला अिेर्लच अगदी डॉटटराांनी सर्लहून
ददर्लेर्ली औषधे खरे दी करण्यापािून ते िस्त्रदियेिाठी र्लागणाऱ्या गरजाांपयंत...
डॉटटराांनी सर्लहून ददर्लेल्या औषधयोजनेनुिार (सप्रसस्िप्िननुिार) औषध सवतररत
(सडस्पेन्ि) करणां एवढीच काय ती र्लोकाांना फार्ाासिस्टची ओळख अिते. दुिऱ्या िब्दात 'एक
औषधवार्ला' अिीच प्रसतर्ा र्लोकाांच्या र्नात सनर्ााण होते. त्याच्या पर्लीकडेही फार्ाासिस्टची
अनेक कताव्य,े पैर्लू आहेत. फार्ाासिस्टच्या अिा अनेक पैर्लूांबाबत आपल्या िर्ाजार्ध्ये जागरूकता
नाही ही अत्यांत दुदैवी गोष्ट आहे.
चर्ला तर र्ग जाणून घेऊयात कोण आहे फार्ाासिस्ट आसण काय आहे त्याची भूसर्का
तुर्च्या आरोग्यिांदभाात...
१२ र्ी हर्ज्ञान शाखेनिंिर ज्या व्यक्तीने औषधहनर्ावणशास्त्र (फार्वसी) र्ध्ये पदहर्का
(हडप्लोर्ा D Pharm) अथर्ा पदर्ी (हडग्री B Pharm)पूणव के ले आिे िी व्यक्ती फार्ावहसस्ट
असिे. १२ र्ी निंिर हडप्लोर्ा २ र्षांचा िर हडग्री ४ र्षांची असिे. पदर्ीनिंिर M. Pharm,
MBA, PhD अशा उच्च हशिणाच्या सिंधी उपलब्ध आिेि. याहशर्ाय १२ र्ी निंिर Pharm D
डॉक्टरे ट ऑफ फार्वसी िा ६ र्षांचा अभ्यासक्रर् आिे.
डॉटटराांनी सर्लहून ददर्लेर्ली औषध सवतररत करण एवढीच काय ती आपल्यार्ला
फार्ाासिस्टची ओळख आहे पण यासिवाय अनेक र्हत्वपूणा कार्े फार्ाासिस्ट करतो.
आरोग्यसवषयक अनेक िुसवधा पुरवण्यार्ध्ये त्याची भूसर्का अत्यांत र्हत्वपुणा अिते.

औषधयोजना (सप्रसस्िप्िन) ची ित्यता आसण वैधता तपािण्याचे असधकार फार्ाासिस्टकडे
अितात. औषधयोजनेर्ध्ये जर काही त्रुटी अिेर्ल तर त्यािांदभाात तो डॉटटराांिी चचाा करून बदर्ल
िुचवू िकतो. औषधाची तपिीर्लवार र्ासहती, त्याांचा िरीरावर होणार पररणार्, औषधाची
पररणार्कता (Potency), औषधातीर्ल कायाकारी तत्व (Active Pharmaceutical
Ingredients API), औषधाचे दुष्पररणार् (Side Effect), औषधयोजनेची िसवस्तर र्ासहती
आसण र्ागादिान हे के वळ आसण के वळ फार्ाासिस्टकडेच अितात.
औषधयोजनेची सत्यिा आहण र्ैधिा पाहून औषधािंचे हर्िरण करणे, हर्िररि के लेल्या
औषधािंची नोंद ठे र्णे, औषधािंच्या र्ापरासिंदर्ावि रुगणािंना र्ागवदशवन/सर्ुपदेशन करणे, औषधािंचा
रुगणािंच्या शरीरार्र िोणाऱ्या पररणार्ािंचा अभ्यास करणे, रुगण इहििास (Petient History)
नोंद करणे, औषधािंची र्ैधिा िपासणे, हर्हर्ध प्रकारानुसार औषधािंची र्ािंडणी िसेच र्गीकरण
करणे, औषधसिंशोधन काणे, आरोगयासिंदर्ावि लोकािंर्ध्ये जागरूकिा हनर्ावण कारणे, योगय औषध
योगय र्ेळी योगय रठकाणी दकर्ान नफा या ित्र्ार्र रुगणािंना परर्डणाऱ्या दकर्िीि उपलब्ध
करून देणे, नशा हनर्ावण करणाऱ्या िसेच घािक औषधािंची (Narcotics and Harmful
Drugs) ची कायदेशीर हनयर्ानुसार हर्िरण करने आहण त्यािंची नोंद ठे र्णे िी सर्व फार्ावहसस्टची
कार्े आिेि

फार्ावहसस्ट िा िुर्च्या आरोगयासाठी सदैर् ित्पर असिो. िुर्चिं आरोगय िीच
त्याच्यासाठी र्ित्र्पूणव बाब आिे. फार्ावहसस्टहशर्ाय इिर कोणीिी औषधहर्िरण करणे अथर्ा
हप्रहस्क्रप्शनहशर्ाय औषधहर्िरण करणे हनयर्बाह्य आिे. यार्ुळे उपचारार्ध्ये त्रुटी (error) येऊ
शकिाि.

िुर्च्या आरोगयसिंदर्ावि सर्व सर्स्यािंबाबि िुम्िी फार्ावहसस्टशी र्नर्ोकळे पणाने बोलू
शकिा. फार्ावहसस्ट िुम्िाला हप्रहस्क्रप्शनहशर्ाय घेिा येणारी औषधे (Over The Counter
Drugs OTC Drugs) िसेच सौंदयव प्रसादने (Cosmetics) खरे दी करण्यार्ध्ये योगय सल्ला
आहण र्ागवदशवन करू शकिो. रक्तदाब (Blood Pressure BP) र्ोजणे, रक्तािील शकव रे चे

(Sugar) प्रर्ाण र्ोजणे, र्जन, उिं ची, BMI र्ोजणे िसेच प्रथर्ोपचाराच्या सर्व सेर्ा आहण
सुहर्धा फार्ावहसस्ट देऊ शकिो.

फार्ावहसस्ट िा डॉक्टर आहण रुगण यािंच्यािील दुर्ा (link) आिे. व्यस्ि कार्काजार्ुळे
डॉक्टर रुगणािंना पुरेसा र्ेळ देऊ शकि नािीि, डॉक्टरािंकडू न पुरेस र्ागवदशवन र्ेटि नािी परिं िु
फार्ावहसस्टकडू न िुम्िाला औषधयोजनेसिंदर्ावि िज्ञ सल्ला आहण र्ागवदशवन हर्ळू शकिे.
औषधयोजनेसिंदर्ावि िपशीलर्ार र्ाहििी िी के र्ळ आहण के र्ळ फार्ावहसस्टकडेच हर्ळू शकिे.

आजच्या ऑनलाइन युगाि हडस्काउिं टसाठी रुगण ऑनलाइन औषध खरे दी करिाि परिं िु
रुगणािंनी िे लिाि घ्यायला िर्े की हडस्कऊिंटपेिािी आपलिं आरोगय र्ित्र्पूणव आिे. आपत्कालीन
हस्थिीि फक्त फार्ावहसस्टच िुम्िाला औषधे उपलब्ध करून देऊ शकिो. याहशर्ाय रुगण
सर्ुपदेशन, औषधर्ापरासिंदर्ावि सहर्स्िर र्ाहििी आहण र्ागवदशवन िे के र्ळ फार्ावहसस्टकडू नच
हर्ळू शकिे. आिा िुम्िीच ठरर्ायचे आिे की िुम्िी औषधे िी एका कु ररयर बॉय कडू न घेणार की
चार र्षे हशिण घेिलेल्या फार्वसी सिंदर्ावि सिंपूणव ज्ञान असलेल्या र्ेल क्वाहलफाइड
फार्ावहसस्टकडू न हनणवय िुर्चा आिे.

िुर्च्या आरोगयहर्षयक सर्व सर्स्यािंबाबि र्ागवदशवन करण्यासाठी फार्ावहसस्ट सदैर्
ियार असिो गरज आिे िी िुम्िी पुढे येऊन त्याच्याशी र्ैत्रीचिं नाि हनर्ावण करण्याची!
तुर्च्या आरोग्यसवषयक िवा िर्स्याांबाबत फार्ाासिस्टकडू न सनःिांकोचपणे र्ागादिान
आसण िल्र्ला घेऊ िकता.

औषधहनर्ावणशास्त्र (फार्वसी) कररअरसाठी एक उत्तर् पयावय...

फार्वहसस्ट िा आरोगयहर्षयक सेर्ा पुरर्णाऱ्या प्रोफे शन पैकी एक र्ित्र्ाचा र्ाग आिे.
औषध हनर्र्विी र् हर्िरण, औषधर्ापराबाबि रुगणािंना र्ागवदशवन करणे िे फार्ावहसस्टचे कार्
असिे. र्ाढिे आजार, औषधसिंशोधन िेत्राि हनर्ावण झालेल्या सिंधी, देशािंिगवि र् देशाबािेर
र्ाढलेली औषधािंची र्ागणी यार्ुळे या िेत्राि अनेक नोकरीच्या सिंधी र् कररअर साठी चािंगला
पयावय बनला आिे.
या लेखार्ध्ये आपण िुम्िी या िेत्राि कसे येऊ शकिा त्यासाठी कोणिी शैिहणक पात्रिा
आर्श्यक आिे र् इिर अनेक गोिींचा आढार्ा घेणार आिोि.
फार्वसी िेत्राि येण्यासाठी िुम्िी दिार्ी + बारार्ी हर्ज्ञान शाखा आहण र्िाराष्ट्र राज्य
सार्ाईक (MH CET) परीिा देणिं अहनर्ायव आिे. बारार्ीर्ध्ये PCB (Physic Chemistr
Biology), PCM (Physic Chemistry Maths), PCMB (Physics Chemistry Maths
Bioloy) यािंपैकी कोणिािी गृप असलेले हर्द्याथी फार्वसीला प्रर्ेश घेऊ शकिाि यासाठी िुम्िी
गृप पात्रिा फे री हनकष पूणव करणे (Group Qualifier) म्िणजेच ग्रुपच्या प्रत्येक हर्षयाि 50
गुण असणे आर्श्यक आिे (िा हनयर् खुल्या प्रर्गावसाठी आिे इिर प्रर्गावसाठी सर्लि आिे) िुम्िी
जर आिा बारार्ीि आसल िर िुम्िी दो्िी हर्षय Biology आहण Maths ठे र्लेला फायदेशीर
ठरिे िे िेत्र पूणप
व णे आरोगयहर्षयक आिे त्यार्ुळे Human anatomy Pathology
Biochemistry Pharmacology Microbiology Biotechnology या हर्षयािंच्या दृिीने
Biology िा हर्षय र्ित्र्ाचा आिे िर दुसऱ्या बाजूला पदर्ी अभ्यासक्रर्ाि दुसऱ्य र्षी Math
िा हर्षय असिो त्यार्ुळे दो्िी हर्षय असलेले फायदेशीर ठरिे. Maths पेिािी Biology हर्षय
जास्ि र्ित्र्ाचा ठरिो कारण र्रिी नर्ूद के ल्याप्रर्ाणे फार्वसीर्हधल बरे चसे हर्षय याच्याशी
सिंबिंहधि आिेि.
िुम्िी या िेत्राि िीन प्रकारे येऊ शकिा कोणत्यािी प्रकारे या िेत्राि येण्यासाठी िुम्िाला
र्र नर्ूद के लेली शैिहणक पात्रिा परर् असणे गरजेचे आिे.
पहिला पयावय म्िणजे िुम्िी बारार्ी हर्ज्ञान शाखेनिंिर हडप्लोर्ा (D Pharmacy) िा
दोन र्षांचा अभ्यासक्रर् पूणव करून या िेत्राि येऊ शकिा. हडप्लोर्ा निंिर िुम्िाला थेट हििीय

र्षावि पदर्ी (B Pharmacy) साठी प्रर्ेश हर्ळिो. यासाठी िुम्िाला हडप्लोर्ाला दकर्ान 50%
गुण असणे अहनर्ायव आिे.
दुसरा पयावय म्िणजे िुम्िी बारार्ी हर्ज्ञान शाखेनिंिर पदर्ी (B Pharmacy) या चार
र्षांच्या अभ्यासक्रर्ाला प्रर्ेश घेऊ शकिा. B Pharmacy निंिर M Pharmacy, MBA, PhD,
Doctorate of Pharmacy (Pharma D) या उच्च हशिणाच्या सिंधी उपलब्ध आिेि.
हिसरा पयावय म्िणजे बारार्ी हर्ज्ञान शाखेिनिंिर िुम्िी डॉक्टरे ट ऑफ फार्वसी (Pharma
D) या सिा र्षांच्या अभ्यासक्रर्ला प्रर्ेश घेऊ शकिा. यार्ध्ये पाच र्षे शैिहणक र् एक र्षव
िॉहस्पटलर्ध्ये सरार् असिो. िुम्िी B Pharmacy िी पदर्ी पूणव के ली असेल िर िुम्िाला
डॉक्टरे ट ऑफ फार्वसी(Pharma D) या अभ्यासक्रर्ाि थेट चौर्थया र्षावि प्रर्ेश हर्ळू शकिो
हजथे दोन र्षे शैिहणक र् एक र्षव िॉहस्पटलर्ध्ये सरार् असिो.
र्रिी नर्ूद के लेल्या सर्व अभ्यासक्रर्ािंची प्रर्ेशप्रदक्रया िी ऑनलाईन पद्धिीने
https://www. dtemaharashtra. gov. in या ििंत्र हशिण सिंचालनालय, र्िाराष्ट्र राज्य
(Directorate of Technical Education, Maharashtra State) यािंच्या अहधकृ ि
सिंकेिस्थळािारे के ली जािे. यासिंदर्ावि सर्व हनकष, अटी, हनयर्, सूचना या सिंकेिस्थळार्र
र्हििीपुस्िकाि उपलब्ध आिे.

औषधे र्ापरिाना घ्यार्याची काळजी

आधुहनक रासायहनक औषधािंचे फायदे आहण िोटे यािंची िुलना के ली असिा यार्ध्ये िोटे
अहधक ददसून येिाि परिंिु त्यािंच्या जलद पररणार्ार्ुळे िे आपली हर्श्वासििाव रटकर्ून आिे.
िी औषधे र्ापरिाना जर योगय िी काळजी घेिली आहण डॉक्टर िसेच फार्ावहसस्टनी
ददलेल्या सूचनािंचे पालान के ल्यास िी औषधे अहधक चािंगला आहण सकारात्र्क पररणार् देिाि.
औषध र्ापरिाना न घेिलेली काळजी यार्ुळे अनेक गिंर्ीर सर्स्या हनर्ावण िोिाि िे
टाळण्यासाठी औषध र्ापरिाना योगय िी काळजी घेणे गरजेचे असिे.
१)औषध र्ापरिाना डॉक्टर िसेच फार्ावहसस्टनी ददलेल्या सूचनािंचे काटेकोरपणे पालन
करार्े.
२)औषधे लिान र्ुले िसेच प्राण्यािंपासून दूर ठे र्ार्ीि.
३)औषधयोजनेर्रील सूचना काळजीपूर्वक र्ाचाव्याि र् त्यािंचे ििंिोििंि पालन करार्े.
४)औषधािंच्या पॅककिं गर्रील सूचना नीट र्ाचून त्याची अिंर्लबजार्णी करार्ी.
५)लिणे जरी सारखी आढळली िरी दुसऱ्या रुगणाची औषधे र्ापरू नयेि
कािी घटनािंर्ध्ये लिणे जरी सारखी असली िरी आजार र्ेगर्ेगळे असू शकिाि हशर्ाय
रुगणाचे र्य, ललिंग, र्जन िसेच इिर गोिी पाहून औषधयोजना बनर्लेली असिे त्यार्ुळे
औषधािंची अदला बदल िसेच एक सारख्या लिणािंसाठी एकच औषध दोन रुगणािंनी र्ापरणे
टाळार्े.
६)आजरी असल्यास डॉक्टरािंना र्ेटून. औषधयोजनेिील सर्व औषधे खरे दी करार्ीि
हनम्र्ी अथर्ा ठराहर्कच औषधे घ्यायची र् कािी नािी असे करू नये. औषधयोजनेनुसारच औषधे
घ्यार्ीि औषधयोजनेहशर्ाय औषधे खरे दी करू नयेि.
७) OTC Drugs (Over the Counter Drugs) औषधयोजनेहशर्ाय घेिा येणारी
औषधे खरे दी करिाना फार्ावहसस्टचा िज्ञ सल्ला र् औषध र्ापराबाबि र्ागवदशवन घ्यार्े.
९)लिणे जरी थािंबली िरी औषधयोजना र्ध्येच थािंबर्ू नये. औषधािंचा सिंपूणव डोस पूणव
करार्ा.

१०)औषध र्ापरून झाल्यार्र झाकण नीट बिंद करार्े ज्यार्ुळे बािेरील र्ािार्रणापासून
सिंरिण िोिे र् औषधाचा रटकाऊपणा रटकू न राििो.
११) कािी औषधे साठर्ून ठे र्ण्यासिंदर्ावि हर्शेष सूचना आसिाि जसे की उषणिा र्
प्रकाश यापासून दूर ठे र्ार्े, थिंड र् कोरड्या र्ािार्रणाि ठे र्ार्े, शीिकपाटार्ध्ये (दिजर्ध्ये)
ठे र्ार्े, अथर्ा कािी औषधे हर्हशि िापर्ानाि साठर्ून ठे र्ायची आसिाि यािंर्ध्ये िापर्ानाची
नोंद के लेली असिे अशा सूचनािंचे योगय प्रकारे पालन करार्े.
१२)औषध र्ापरानिंिर कािी सर्स्या अथर्ा नकारात्र्क पररणार् जाणर्ल्यास
त्यासिंदर्ावि िात्काळ फार्ावहसस्ट र् डॉक्टर यािंना र्ाहििी द्यार्ी.
१३)रुगण सर्ुपदेशन दरम्यान फार्ावहसस्टनी ददलेल्या सूचना योगय प्रकारे पाळाव्याि.
१४)औषधे ठे र्ण्यासाठी एक हर्हशि जागा करार्ी. औषधर इिरत्र कु ठे िी जसे टीव्िी दिज
अशा रठकाणी ठे ऊ नयेि.
१५)औषधािंचा र्ापर करिाना त्यार्रील सर्ाप्ती िारीख (expiry date) काळजीपूर्वक
िपासार्ी. सर्ाप्ती िारखेनिंिर औषधािंचा र्ापर करू नये, इिर औषधािंपासून िी औषधे र्ेगळी
ठे र्ार्ीि अथर्ा नि करार्ीि.
१६)लिान र्ुलािंनी नेिर्ी औषधािंचा र्ापर िा पालकािंच्या र्ागवदशवनाखालीच करार्ा.
१७)औषधयोजनेि हलहून ददलेल्या डोसपेिा अहधक अथर्ा कर्ी डोस घेऊ नये.
१८)प्रहिजैहर्के (anti biotics) औषधे िी नेिर्ी डॉक्टरािंच्या सल्ल्यानुसार औषधयोजना
र्ापरूनच घ्यार्ी र् अशा औषधािंचा पूणव र्ापर करार्ा िी औषधे र्ध्येच थािंबर्ू नये यार्ुळे औषध
प्रहिरोध (Drug Opposition) सारखी सर्स्या हनर्ावण िोऊ शकिो, यार्ध्ये र्हर्षयाि या
औषधािंचा रुगणाच्या शरीरार्र पररणार् िोि नािी.
औषधयोजनेहशर्ाय औषध र्ापर िसेच औषधािंचा अपूणव र्ापर, यार्ुळे रुगणािंच्या र्ृत्यूिी
िोऊ शकिो. त्यार्ुळे औषधे िी नेिर्ी औषधयोजनेनुसारच घ्यार्ीि र् औषधािंचा र्ापर िा
डॉक्टर र् फार्ावहसस्ट यािंच्या र्ागवदशवनानुसारच करार्ा.

कम्युहनटी फार्वहसस्ट

कम्युहनटी फार्वहसस्ट िी फार्वसी जगिाि नव्याने उदयाला आलेली सिंकल्पना आिे जी
सध्या खूप लोकहप्रय िोि आिे पूर्ी कम्युहनटी फार्वहसस्टला के हर्स्ट या नार्ाने ओळखले जायचे
कृ हत्रर् औषधािंच्या लार्ाच्या िुलनेने िानी आहण दुषपररणार् जास्ि ददसून येिाि पण
िरीिी त्यािंची जलद पररणार्किा यार्ुळे त्यािंनी स्र्िःची एक हर्शेष ओळख र् हर्श्वासािविा
हनर्ावण के ली आिे.
कृ हत्रर् औषधािंचे हर्िरण आहण र्ापर यार्ुळे हनर्ावण िोणाऱ्या सर्स्या, त्रुटी दूर
करण्याच्या सिंकल्पनेिून कम्युहनटी फार्वहसस्ट िसेच कम्युहनटी फार्वसी या आधुहनक सिंकल्पनेचा
उदय झाला आिे.
कम्युहनटी फार्वसी िी औषधहनर्ावणशास्त्र (फार्वसी) िेत्राहिल अशी शाखा आिे हजचा थेट
सिंबिंध िा औषधािंचे हर्िरण औषधािंचा योगय र्ापर, रुगण सर्ुपदेशन या सेर्ािंशी आिे
दुसऱ्या शब्दाि रुगणािंच्या आरोगयाला प्रथर् प्राधा्य आहण औषध र्ापराबाबि त्यािंना
योगय र्ागवदशवन याच्याशी हनगहडि असणारी िी सिंकल्पना आिे.
इिं गलिंडच्या आरोगय हर्र्ागाच्या अिर्ालानुसार इिं गलिंडर्ध्ये दररोज १. ६ दशलि रुगण
त्यािंच्या आरोगयाहर्षयक सर्स्यािंबाबि कम्युहनटी फार्वहसस्टची र्ेट घेिाि. फार्वसीर्ध्ये रूगण
सर्ुपदेशनासाठी स्र्ििंत्र हर्र्ाग असिो
दुदैर्ाने आपल्या देशाि डॉक्टरािंनी हलहून ददलेल्या औषधयोजनेनुसार औषधािंचे हर्िरण
करणे आहण इिर सर्व जबाबदारी िी डॉक्टरािंर्र अशी हस्थिी आिे. फक्त डॉक्टरािंनी हलहून
ददलेल्या औषधयोजनेनुसार औषधािंचे हर्िरण करणे एर्ढिंच नव्िे िर यापलीकडेिी
औषधयोजनेची सत्यिा आहण र्ैधिा िपासणे, औषधािंची नोंद, रुगण इहििास र् रुगण सर्ुपदेशन,
औषधािंचा रुगणािंच्या शरीरार्र िोणाऱ्या सकारात्र्क िसेच नकारात्र्क पररणार्ािंचा अभ्यास
करणे िी त्याची काये आिेि.
आपल्या देशािील या हर्दारक हस्थिीला हजिके रुगण जबाबदार आिेि हििके च
फार्ावहसस्टिी जबाबदार आिेि या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आिेि. रुगण

र्ेळेच्या अर्ार्ाचे कारण देि रुगण सर्ुपदेशनला नकार देिाि अथर्ा कािी फार्ावहसस्ट
आपली व्यार्साहयक नैहिकिा बाजूला ठे र्ि रुगण सर्ुपदेशन टाळिाि या दोनिी गोिी या
हर्दारक हस्थिीला कारणीर्ूि आिे.
परिं िु आिा िळू िळू पररहस्थिी बदलिाना ददसि आिे. फार्ावहसस्ट आपले आर्थवक लार्
बाजुला ठे र्ि रुगणािंच्या आरोगयाला प्रथर् प्राधा्य देि आिेि. फार्वहसस्ट रुगण सर्ुपदेशनासाठी
पुढाकार घेि आिेि. फार्वसी शॉपलािी आिा एक प्रोफे शनल लूक येऊ लागला आिे. िा सर्व
एकाएकी िोणारा बदल नसून यासाठी र्ेळ द्यार्ा लागेल आहण आपल्यालािी फार्ावहसस्टला
सिकायव करार् लागेल. फार्ावहसस्ट िा डॉक्टर आहण रुगण यािंच्यािील दुर्ा आिे.
चाल िर र्ग आपण सर्ावनी सिकायवच्या र्ार्नेिून डॉक्टर रुगण आहण आम्िी फार्ावहसस्ट
हर्ळू न आरोगय रुपी हत्रकोण पूणव करू आहण देशािील फार्वसी व्यर्सायाचा कायापालट करू.

िॉहस्पटल फार्वसी

िॉहस्पटल फार्वसी िा रुगणालयािील (िॉहस्पटलर्धील) एक स्र्ििंत्र हर्र्ाग आिे जो
रुगणािंना औषधािंचे हर्िरण करिो.
रुगणािंना जास्िीि जास्ि आरोगयहर्षयक सेर्ा पुरर्णे, रुगणािंचा र्ेळ र्ाचर्णे आपत्कालीन
हस्थिीि औषधे उपलब्ध करून देणे यार्धून िॉहस्पटल फार्वसी या हर्र्ागाचा उदय झाला.
िॉहस्पटल फार्वसीर्ध्ये दोन र्ेगर्ेगळे हर्र्ाग असिाि एक बाह्य रुगण हर्र्ाग आहण दुसरा
रुगणालयािी रुगणािंना करीिा असिो. िॉहस्पटल फार्वसीर्धील फार्ावहसस्टची सिंख्या िी
रुगणालयािील बेडच्या सिंख्येर्रून ठरर्ली जािे साधारणपणे ५० बेडसाठी १ फार्ावहसस्ट असा
हनयर् आिे याहशर्ाय कार्ाचा िाण रुगणालयाि येणाऱ्या रुगणािंची सिंख्या या गोिीिी हर्चाराि
घेिल्या जािाि.
िॉहस्पटल फार्वसी चे स्थान िे िॉहस्पटलर्ध्ये अशा रठकाणी असिे जेणेकरून रुगणािंना
शोधण्यास अडथळा िोऊ नये. बाह्य रुगण आहण रुगणालयािील रुगण या दो्िीसाठी स्र्ििंत्र
व्यर्स्था असिे जेणेकरुन रुगणािंची गैरसोय िोऊ नये िसेच फार्ावहसस्टर्रिीिी िाण येऊ नये िा
उद्देश यार्ागे असिो. औषधहनर्र्विी हर्र्ाग आहण औषध हर्िरण हर्र्ाग िे र्ेगर्ेगळ्या रठकाणी
अथर्ा एकाच रठकाणी परिं िु स्र्ििंत्र हर्र्ाग व्यर्स्था असू शकिो. िॉहस्पटल फार्वसी िी सेंट्रल
सप्लाय हर्र्ाग िसेच िॉहस्पटल र्धील इिर हर्र्ाग यािंना जोडलेला असिो िसेच हर्िरण
हर्र्ाग अशा रठकाणी असिो जेणेकरून पररचाररका (नसव) िसेच इिर कर्वचारी सिजररत्या
त्यारठकानी पोिचू शािील. िॉहस्पटल फार्वसीर्ध्ये बाह्य रुगणािंना प्रिीिा करण्यासाठी पुरेसा
जागा असिो, ज्यारठकाणी रुगणािंर्ध्ये आरोगयहर्षयक जागरूकिा हनर्ावण करणारे फलक िसेच
कािी साहित्य उपलब्ध असिे. िॉहस्पटल फार्वसी र्ध्ये फार्वहसस्ट र् इिर कर्वचाऱ्यािंना
हर्श्रािंिीसाठी स्र्ििंत्र व्यर्स्था असिे.
िॉहस्पटल फार्वसीर्ध्ये औषध हर्िरणाची व्यर्स्था िी र्ेगळी असिे. रुगणालयािील
रुगणािंना औषध हर्िरण करण्यासाठी औषधयोजनेनुसार औषध हर्िरण के ले जािे अथर्ा प्रत्येक
र्ॉडव साठी पररचाररका कें द्रार्र औषध पाठर्ली जािाि ज्यारठकाणी पररचाररका औषधािंची नोंद
ठे र्िाि हशर्ाय फार्वहसस्ट र्ैयहक्तकररत्या दररोज औषधािंची िपासणी करिाि. रुगणालयािील
रुगणािंना औषध हर्िानािंसाठी बास्के ट सुहर्धा र्ापरली जािे. याहशर्ाय बाह्य रुगणािंना औषध
हर्िरणासाठी स्र्ििंत्र औषधयोजना िी पद्धिी र्ापरली जािे.

Pharmacy & Therapeutic Committee (PTC) र्ध्येही फार्ाासिस्ट ची भूसर्का
र्हत्त्वाची अिते. यार्ध्ये तो िसचवाची भूसर्का पार पाडतो. हॉसस्पटर्ल फॉम्युर्ल
ा रीच्या
सनर्र्ातीर्ध्येही त्याचे योगदान र्हत्वाचे अिते. रुग्णार्लयतीर्ल औषधयोजनाांचे तिेच इतर
र्हत्वाची कागदपत्रे हॉसस्पटर्ल फार्ाासिस्ट जतन करून ठे वतो. त्याचबरोबरीने PTC िभाांिाठी
सवषयपसत्रक तिेच अहवार्लही बनवण्याची जबाबदारी हॉसस्पटर्ल फर्ाासिस्टकडे अिते.
याहशर्ाय पररचररकािंना र्ॉडवर्धील रुगणािंना औषध हर्िरण करणार िसेच औषध
र्ापराबाबि सर्ुपदेशन करण्याचे कार् फार्ावहसस्ट करि असिो. रुगणािंनाच्या औषधयोजनािंचा
अभ्यास करणे, औषधािंचा रुगणािंच्या शहिरार्र िोणाऱ्या पररणार्ाचा आढार्ा घेणे, रुगण
इहििासाची नोंद करणे, औषध सिंशोधन करणे सर्ाजार्ध्ये आरोगयहर्षयक जागरूकिा हनर्ावण
करण्यासाठी हर्हर्ध कायवक्रर् रार्र्ने िी अत्यिंि र्ित्त्र्ाची काये िॉहस्पटल फार्ावहसस्ट करि
असिो.

हप्रहस्क्रप्शन
हप्रहस्क्रप्शनला र्राठीर्ध्ये औषधयोजना म्िणिाि. हप्रहस्क्रप्शन िे रुगणािंच्या उपचारासाठी
डॉक्टरािंनी फार्वहसस्टकडे हलहखि स्र्रूपाि के लेली औषधािंची र्ागणी असिे.
िे एक कायदेशीर कागदपत्र आिे.
यार्ध्ये रुगणाची सहर्स्िर र्ाहििी असिे. याहशर्ाय रुगणालय िसेच डॉक्टरािंचा रहजस्टर
क्रर्ािंक िी र्ाहििीिी यार्ध्ये नर्ूद के लेली असिे.
हप्रहस्क्रप्शनची सत्यिा आहण र्ैधिा िपासण्याचे अहधकार िे फार्ावहसस्टकडे असिाि.
रुगणािंच्या र्हििीर्धील कािी र्ाग नर्ूद करायचा राहिला असेल िर िी र्ाहििी रुगणाला
हर्चारून फार्ावहसस्ट हप्रहस्क्रप्शनर्ध्ये नर्ूद करू शकिो.
हप्रहस्क्रप्शन र्ध्ये औषधाबाबि कािी त्रुटी असिील िर त्याबाबि डॉक्टरािंशी चचाव करून
फार्ावहसस्ट बदल सुचर्ू शकिो.
रुगणाची र्ैयहक्तक र्ाहििी, िारीख, सुपरहस्क्रप्शन, इनहस्क्रपशन, सबहस्क्रप्शन,
उपचारािंसाठी डॉक्टरािंना परि र्ेट द्यायची िारीख, signatura, डॉक्टरािंची स्र्ािरी आहण
रहजस्टर क्रर्ािंक िे हप्रहस्क्रप्शनचे र्ाग आिेि.
१)रुगणाची र्ैयहक्तक र्ाहििी- रुगणाचे नार्, पत्ता, र्य, ललिंग, र्जन, रक्तगट(र्ािीि
असल्यास), िी र्ाहििी यार्ध्ये नर्ूद के लेली असिे
२)िारीख- हप्रहस्क्रप्शन हलहिल्याचे िारीख यारठकाणी नर्ूद के लेली असिे. यािारे
फार्वहसस्टना हप्रहस्क्रप्शनची र्ैधिा िपासण्याि र्दि िोिे.
३)सुपरहस्क्रप्शन- हप्रहस्क्रप्शन र्धील Rx िे हच्ि सुपरहस्क्रप्शन म्िणून ओळखले जािे. िे
लॅरटन र्ाषेिील हच्ि असून त्याचा अथव कृ िी (रे हसपी) आसा िोिो. प्राचीन र्ा्यिािंनुसार रुगण
लर्कर बरा व्िार्ा म्िणून ईश्वराकडे के लेल्या प्राथवनेचे प्रिीक आसािी याचा अथव िोिो.
४)इनहस्क्रपशन- यार्ध्ये डॉक्टरािंनी हलहून ददलेली औषधािंची र्ाहििी असिे. यािंच्याि
औषधाचे नार्, त्याची िर्िा िी र्ाहििी असिे.
५)सबहस्क्रप्शन- या सदराखाली औषध बनर््यार्बाबि फर्ावहसस्टना सुचना असिाि.
यािील बऱ्याच सिंकल्पना या लॅरटन र्ाषेिील असिाि.

६)उपचारािंसाठी डॉक्टरािंना परि र्ेट द्यायची िारीख-उपचारािंसाठी डॉक्टरािंना परि र्ेट
द्यायची िारीख िसेच हप्रहस्क्रप्शन परि खरे दी करणे अथर्ा कािी हर्शेष सूचना यार्ध्ये नर्ूद
के लेल्या असिाि.
७)signatura- यार्ध्ये औषधर्ापराबाबि रुगणािंना सूचना आसिाि. जसे की औषध
घ्यायची र्ेळ, पद्धिी इत्यादी
८)डॉक्टरािंची स्र्ािरी आहण रहजस्टर क्रर्ािंक- यार्ध्ये डॉक्टरािंची स्र्ािरी आहण रहजस्टर
क्रर्ािंक असिो यािारे फार्ावहसस्ट हप्रहस्क्रप्शनची सत्यिा िपासािा येिे.
हप्रहस्क्रप्शन िे इिं ग्रजी र्ाषेर्ध्ये हलहिलेले असिे यार्धील बऱ्यापैकी र्ाहििी
हलहिण्यासाठी लॅरटन र्ाषेिी हच्िे आहण सिंकल्पना र्ापरल्या जािाि.
आजच्या काळाि जर्ळजर्ळ सर्वच औषधे िी किं पनीर्ध्ये पूर्ीपासूनच बनर्लेली
असल्याने हप्रहस्क्रप्शनर्ध्ये फक्त औषधािंच्या किं पनीचे नार् (ब्रँड नेर्) अथर्ा जेनेररक नार् आहण
िर्िा र् डोसची सिंख्या इत्यादद र्ाहििी नर्ूद के लेली असिे.
ई हप्रहस्क्रप्शन- आजच्या हडहजटल युगाि ई हप्रहस्क्रप्शनचा र्ापर र्ाढिाना ददसि आिे.
यार्ध्ये सिंघनकाच्या र्ाध्यर्ािून हप्रहस्क्रप्शन हलहिले जािे र् ई र्ेल च्या र्ाध्यर्ािून या
हप्रहस्क्रप्शनची प्रि फार्ावहसस्टकडे पाठर्ली जािे. ई हप्रहस्क्रप्शन च्या र्ापरार्ुळे हप्रहस्क्रप्शनचा
गैरर्ापर कर्ी िोि आिे.
र्ारिािील र्ोठर्ोठ्या शिराि आहण रुगणालयाि ई हप्रहस्क्रप्शनच्या र्ापरास सुरर्ाि
झाली आिे. (हडहजटल इिं हडया र्ोहिर्ेच्या र्ाध्यर्ािून येणाऱ्या काळाि र्ारिािील सर्व
शासकीय प्राथहर्क आरोगय कें द्राि ई हप्रहस्क्रप्शनचा र्ापर सुरू िोण्याची शक्यिा आिे अशा
पद्धिीची कोणिीिी अहधकृ ि घोषणा झालेली नािी परिं िु सर्वच सरकारी िेत्राि हडहजटल सेर्ािंचा
र्ाढिा र्ापर पाििा र्हर्षयाि या िेत्राििी त्याच्या र्ापराची शक्यिा नाकारिा येि नािी. )
औषधयोजनेची िािाळणी (िँडललिंग ऑफ हप्रहस्क्रप्शन)िे फार्वहसस्टच्या कौशल्यार्र
अर्लिंबून असिे. िे हर्ज्ञान आहण कला यािंचा सुरेख सिंगर् आिे. यार्ध्ये औषधाचे हर्िरण, रुगण
सर्ुपदेशन, औषध योजनेची नोंद, रुगण इहििासाची नोंद, औषधाचा रुगणाच्या शारीर्र िोणाऱ्या
पररणार्ािंचा अभ्यासाचा करणे या घटकािंचा र्ापर िोिो. िा स्र्ििंत्र अर्यासाचा हर्षय आिे
हर्षयार्र एक र्ेगळा लेख हलिीन.

औषधयोजनेची िािाळणी (िँडललिंग ऑफ हप्रहस्क्रप्शन)

औषधयोजनेची िािाळणी िा व्यार्साहयक दृिीने फार्ावहसस्ट, रुगण आहण डॉक्टर यािंच्या
नात्यािील एक र्ित्र्ाचा र्ाग आिे. औषधयोजनेची िािाळणी िी पूणवपणे फार्ावहसस्टची
जबाबदारी असिे. िँडललिंग ऑफ हप्रहस्क्रप्शन िे त्याच्या र्ुख्य कार्ािंपैकी एक आिे.
औषधयोजनेची िािाळणी िी कला आहण हर्ज्ञान यािंचा सुरेख सिंगर् आिे, िे पूणवपणे
फार्ावहसस्टच्या कौशल्यािंर्र अर्लिंबून असिे.
औषधयोजना प्राप्त करिाना रुगणाचे िसिर्ुखाने स्र्ागि करणे, त्याच्याशी र्ैत्रीपूणव नािे
हनर्ावण करणे र् आपण त्यािंच्या आरोगयासाठी सदैर् ित्पर आिोि याची जाणीर् करून देणे यािी
गोिी औषधयोजनेच्या िािाळणीर्ध्ये र्ित्र्पूणव आसिाि.
औषधयोजनेची िािाळणी करि असिाना असे कोणिेिी िार्र्ार् चेिऱ्यार्र आणू नयेि
जेणेकरून रुगणाच्या र्नाि आजर अथर्ा उपचार याहर्षयी शिंका, हर्िी हनर्ावण िोईल.
औषधयोजनेर्ध्ये कािी त्रुटी आढळल्यास त्यासिंदर्ावि डॉक्टरािंशी चचाव करून बदल
सुचर्ार्ेि. रुगणासर्ोर असे कोणिेिी र्क्तव्य करू नये जेणेकरून डॉक्टरािंच्या व्यार्साहयक
कायवप्रणालीर्र आिेप िोईल र् त्यािंच्या व्यर्सायार्र गदा येईल.
िसेच कोणत्यािी औषध किं पनी िसेच डॉक्टरािंची प्रत्यि िसेच अप्रत्यि पद्धिीने जाहिराि
करू नये.
रुगणाचे र्य, ललिंग, र्जन यानुसार डोस बदलि असल्याने डोस कॅ लक्युलटे करणे र्ित्र्ाचे
असिे.
आज सर्व औषधे िी किं पनीर्ध्ये पूर्ीपासूनच बनर्ली असल्याने औषधयोजना िािाळणी
र्धील औषधहनर्र्विी िा र्ाग ददसून येि नािी. कािी हर्हशि औषधे जी बनर्ल्या बनर्ल्या
र्ापरार्ी लागिाि (freshly prepared) अशी औषधेच फक्त बनर्ार्ी लागिाि.
औषध हनर्र्विीसाठी योगय पद्धिीचाच र्ापर करणे गरजेचे असिे. रुगणािंच्या आरोगयाच्या
दृिीने िे अत्यिंि र्ित्त्र्ाचे असिे. अशी पद्धि GMP (Good Manufacturing Practice)
म्िणून ओळखली जािे.

औषधािंचे पॅककिं ग आहण लेबललिंग िा औषधयोजनेची िािाळणी यार्धील एक र्ित्र्ाचा
र्ाग आिे. बािेरील र्ािार्रणापासून औषधािंचे सिंरिण व्िार्े, औषधािंची र्ाििूक सोयीस्कर
व्िार्ी र् त्यािंचे नुकसान िोऊ नये र् औषध कायवकाळ रटकार्ा र् योगय र्ैद्यकीय पररणार् यासाठी
पॅककिं ग र्ित्र्ाचे असिे िर लेबललिंग िी औषधाची ओळख असिे यार्र रुगणाचे नार्, औषधाचे
नार्, डोस, औषध र्ापरासिंदर्ावि सूचना, औषधहनर्र्विी र् औषध सर्ाप्ती िारीख (Mfg Date
and Expiry Date) यािंचा सर्ार्ेश असिो.
पॅककिं ग र् लबेललिंग झाल्यानिंिर औषधयोजनेची ककिं र्ि करार्ी (Pricing of
Prescription)
यार्ध्ये कर्ीि कर्ी र्यासाहयक आकारणी (हर्हनर्र् प्रोफे शनल चाजव) असार्ेि. िसेच
यार्ध्ये जागा र्ाडे, र्ीज यािंची आकारणी, इ्ग्रेडीए्ट र् किं टेनर यािंची ककिं र्ि इत्यादी गोिींचा
सर्ार्ेश करार्ा. औषध योजनेची ककिं र्ि िी फार्वहसस्ट र् रुगण दोघािंनािी परर्डणारी असार्ी.
कर्ीि कर्ी नफा र् अहधक चािंगली र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णे िा हनयर् फार्ावहसस्टने लिाि ठे र्ार्ा.
आज सर्व औषधे िी पूर्ीपासून बनर्लेली असल्याने त्यार्र िापील ककिं र्ि असिे. फार्ावहसस्टने
अहधकिर् हर्क्री र्ूल्य (MRP) पेिा अहधक दकर्िीने औषधे हर्कू नयेि.
योगय औषध योगय र्ेळी योगय रठकाणी परर्डणाऱ्या दकर्िीि उपलब्ध करून देणे आहण
रुगणािंना चािंगली आरोगय सेर्ा पुरर्णे िे आपले किवव्य आिे िे फार्ावहसस्टने नेिर्ी लिाि ठे र्ार्े.

औषधयोजनेची ककिं र्ि (Pricing of Prescription) निंिर औषधाचे हर्िरण र् रुगण
सर्ुपदेशन करार्े र् हर्िरण के लेल्या औषधािंची नोंद करार्ी.

हर्िरण के लेल्या औषधािंची नोंद के ल्यानिंिर इथेच फार्वहसस्टचे कार् सिंपि नािी िर
रुगण इहििासाची नोंद करणे र् औषधािंचा रुगणाच्या शरीरार्र िोणाऱ्या सकारात्र्क
िसेच नकारात्र्क पररणार् यािंचा अभ्यास करणे िीसुद्धा त्याची र्ित्र्पूणव कार्े आिेि.

सर्वसाधारणपणे औषधयोजनेची िािाळणी करिाना पुढील क्रर् र्ापरला जािो

१)औषधयोजना प्राप्त करणे (Receiving of Prescription)
२)औषधयोजनेचे काळजीपूर्वक र्ाचन करणे (Reading of Prescription)
३)डोस कॅ लक्युलेट करणे (Dosage Calculation)
४)औषध हनर्र्विीसाठी आर्श्यक घटक/साहित्य जर्ा करणे (Collection of
Ingredients)
५)औषध बनर्णे, पॅककिं ग करणे आहण लेबललिंग करणे (Compounding Packing and
Labeling)
६)औषधयोजनेची ककिं र्ि करणे (Pricing of Prescription)
७)औषधािंचे हर्िरण आहण रुगण सर्ुपदेशन करणे (Dispensing of Medicine and
patient Counciling)
८)हर्िरण के लेल्या औषधािंची नोंद करणे (Recording of Prescription)
९)रुगण इहििास नोंद करणे िसेच औषधािंचा रुगणाच्या शरीरार्र िोणाऱ्या सकारात्र्क
िसेच नकारात्र्क पररणार् यािंचा अभ्यास करणे.

औषध हर्िरण (Dispensing of Medicine)

औषध हर्िरण िे फार्वहसस्ट च्या र्ुख्य कार्ािंपैकी एक आिे. औषध हर्िरण िा
औषधयोजनेची िािाळणी यार्धील एक र्ित्र्ाचा र्ाग आिे.
कायद्यानुसार नोंदणीकृ ि फार्ावहसस्टहशर्ाय इिर कोणिीिी व्यक्ती औषध हर्िरण करू
शकि नािी. िसेच फार्ावहसस्ट औषधयोजनेहशर्ाय औषध हर्िरण करू शकि नािी.
औषधयोजनेहशर्ाय औषध हर्िरण करणे र् नोंदणीकृ ि फार्वहसस्ट सोडू न इिर व्यक्तींनी
औषध हर्िरण करणे या गोिी हनयर्बाह्य आिेि.
औषधे घेण्यासाठी आलेल्या रुगणाचे िसिर्ुखाने स्र्ागि करार्े र् त्याच्याशी र्ैत्रीपूणव नािे
हनर्ावण करार्े. आपण रुगणािंच्या आरोगयासाठी र् त्यािंना योगय र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्ण्यासाठी सदैर्
ियार आिोि असा हर्श्वास त्यािंच्या र्नाि हनर्ावण करार्ा.
योगय औषध योगय र्ेळी योगय रठकाणी योगय दकर्िीि पुरर्णे र् चािंगली आरोगय सेर्ा
पुरर्णे िे आपले किवव्य आिे िी गोि लिाि ठे र्न
ू फार्ावहसस्टने औषध हर्िरण करार्े.
औषध हर्िरण करि असिाना फार्वहसस्टने चेिऱ्यार्र असे कोणिेिी िार्र्ार् अथर्ा असे
कोणिेिी र्क्तव्य करू नये ज्यार्ुळे रुगणाच्या र्नाि आजार, उपचार िसेच औषधयोजनेसिंदर्ावि
शिंका हनर्ावण िोईल, याचहशर्ाय असे कोणिेिी र्क्तव्य अथर्ा कायव करू नये ज्यार्ुळे डॉक्टर
ककिं र्ा हर्हशि औषध किं पनीची प्रत्यि िसेच अप्रत्यिपणे जाहिराि िोईल ककिं र्ा बदनार्ी िोईल.
औषध योजनेि जर कािी त्रुटी असिील िर त्यासिंदर्ावि डॉक्टरािंशी चचाव करून फार्वहसस्ट
योगय िो बदल करू शकिो.
जर औषध योजनेि कािी त्रुटी असिील िर रुगणासर्ोर असे कोणिेिी र्क्तव्य ज्यार्ुले
डॉक्टरािंच्या व्यार्साहयकिेर्र गदा येईल.
फार्वसीर्ध्ये औषधे िी त्यािंच्या नार्ािंच्या र्णावनुक्रर्े, अथर्ा औषधािंचे प्रकार यासारख्या
हर्हर्ध पद्धिीने र्ािंडणी करून ठे र्िाि. यार्ुळे औषधे शोधण्यासाठी र्दि िोिे.
फार्ावहसस्टने सर्व औषधािंचे पॅककिं ग िसेच लेबल िपासणे र् औषधािंची सर्ाप्ती िारीख
िपासणे बिंधनकारक असिे.

फार्वसीर्ध्ये घािक औषधे (Harmful Druds), नशा हनर्ावण करणारी औषधे
(Narcotics Drugs), हर्षारी औषधे (poisonous Drugs) िी औषधे इिर औषधािंपासुन
र्ेगळी ठे र्णे गरजेचे असिे.
याचहशर्ाय जनार्रािंसाठीची औषधेसुद्धा इिर औषधापासून र्ेगळी ठे र्णे र् Not fo
Human Use, Only for Veterinary use अशी सूचना लार्णे गरजेचे असिे.
औषध हर्िरण करण्यापूर्ी औषधयोजनेची सत्यिा आहण र्ैधिा िपासणे िे फार्ावहसस्टचे
किवव्य आिे.
जर औषधयोजना र्ैध आसेल िरच फार्ावहसस्ट औषध हर्िरण करु शकिो. अर्ैध
औषधयोजना अथर्ा औषधयोजनेहशर्ाय औषधहर्िरण करणे बेकायदेशीर आिे. िसेच नाश
हनर्ावण करणारी औषधे र् इिर घािक िसेच हर्षारी औषधािंचा गैरर्ापर टाळार्ा म्िणून
औषधयोजनेची र्ैधिा र् सत्यिा िपासणे र् अशा औषधाची कायदेशीर हनयर्ाप्रर्ाणे हर्िरण
करणे गरजेचे असिे.

जर औषधयोजना र्ैध आसेल िर औषध हर्िरण करार्े. औषध हर्िरण करिाना औषधाचे
पॅककिं ग, औषधाचे लेबल, सर्ाप्ती िारीख या सर्व गोिी िसेच औषध र्ैद्यकीय दृषट्या योगय
हस्थिीि आिे का त्याची खात्री करार्ी. औषधयोजनेची ककिं र्ि (Pricing of Prescription)
करि असिाना कर्ीि कर्ी प्रोफे शनल चाजव, कर्ीि कर्ी नफा अहधक चािंगली र्ैद्यकीय सेर्ा या
गोिी लिाि ठे र्ाव्याि.
औषध हर्िरण करून झाल्यार्र रुगणािंना औषध र्ापराबाबि र्ागवदशवन, रुगण सर्ुपदेशन
करणे िे फार्वहसस्टचे किवव्य आिे.
यानिंिर हर्िरण के लेल्या औषधािंची नोंद करणे हशर्ाय रुगण इहििास र् औषधािंचा
रुगणाच्या शरीरार्र िोणाऱ्या सकारात्र्क र् नकारात्र्क पररणार्ािंचा अभ्यास करणे
फार्ावहसस्टचे कार् आिे.
औषधाची िपशीलर्ार र्ाहििी, औषधाचा शरीरार्र िोणारा पररणार्, औषधािील
कायवकारी ित्र् (API Active Pharmaceutical Ingredients), औषधाची पररणार्किा,

औषधािंचे दुषपररणार् (Side Effects), औषधयोजनेची सहर्स्िर र्ाहििी या सर्व गोिींची सिंपण
ू व
र्ाहििी के र्ळ फार्ावहसस्टलाच असिे
अशा प्रकारे फार्ावहसस्ट िा सुद्धा र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णाऱ्या घटकािंपैकी एक र्ित्र्ाचा
घटक एक र्ित्र्ाच प्रोफे शन आिे.

फार्ावहसस्टची नैहिक ित्र्े (Ethics of Pharmacist)

नैहिक ित्र्े (ethics) िे असे हनयर् असिाि जे व्यासायला योगय प्रकारे चालर्िाि र्
त्यािील सदस्यािंना किवव्याबाबि जागृि ठे र्िाि. व्यर्सायािील नैहिक ित्र्ािंर्रून त्या
व्यर्सायाचा दजाव, सेर्ा पुरर्ण्याची कायविर्िा कळू न येिे.
औषधहनर्ावणशास्त्र (फार्वसी) िे र्ैद्यकीय िेत्रािील अत्यिंि र्ित्र्पूणव व्यर्साय आिे जो
रुगणािंना औषधहनर्र्विी र् औषध पुरर्ठा या र्ित्र्च्या सेर्ा पुरर्िो. सर्ाज सेर्ा करण्यासाठी
िे एक प्रर्ार्ी िेत्र आिे.
रुगणािंना योगय र्ैद्यकीय सेर्ा हर्ळाव्याि र् आपल्या किवव्याबाबि फार्ावहसस्टने एकहनष्ठ
र् प्रार्ाहणक रािार्े आहण फार्वसी प्रोफे शन सुयोगय पद्धिीने चालार्े म्िणून फार्ावहसस्टसाठी
कािी नैहिक ित्र्े आिेि.
१)फार्वहसस्टने त्याच्या पूणव कायविर्िेणे चािंगली र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्ण्यासाठी पुरेपूर
प्रयत्न करार्ेि.
२)आपत्कालीन हस्थिीि र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्ण्याि त्याने सदैर् ित्पर रािार्े.
३)फार्वसी स्टोअर र्ध्ये फक्त पात्र र् अहधकृ ि परर्ानाधारक फार्ावहसस्टनेच
औषधहनर्र्विी, औषधहर्िरण करार्े, र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णे र् सिंपण
ू व स्टोअरर्ध्ये हनयिंत्रण ठे र्ार्े.
४)फार्ावहसस्ट सोडू न इिर कोणत्यािी व्यक्तीने औषधहनर्र्विी, औषध हर्िरण करणे
बेकायदेशीर आिे.
५)फार्वसी स्टोअरचे अशा पद्धिीने हनयोजन करार्े जेणेकरून औषध हनर्र्विी, औषध
हर्िरण र् इिर र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्िाना, अस्र्ििा, अपघाि र् नुकसान िोण्याची शक्यिा
कर्ीि कर्ी रािील र् अहधक चािंगल्या प्रकारे र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्िा येिील.
६)फार्वसी स्टोअर रचना अशा प्रकारे करार्े ज्यािारे फार्वसी व्यासाचे प्रोफे शनल प्रहिलबिंब
उर्टेल.
७)औषधहनर्र्विी र् औषधहर्िरण करिाना नेिर्ी स्र्च्ि पािंढरा शुभ्र apron पररधान
करार्ा जो आपल्या सुरहिििेसाठी आिे हशर्ाय ज्यािारे लोकािंच्या नजरे ि एक प्रोफे शनल लूक
हनर्ावण िोिो.

८)फार्ावहसस्टने काळजीपूर्वक औषधयोजनेची सत्यिा र् र्ैधिा िपासार्ी आहण
त्यानिंिरच औषधहर्िरण करार्े.
९) औषधहर्िरणासाठी आलेल्या औषधयोजनेिील योगय अयोगय गोिीबाबि रुगण िसेच
इिर व्यक्तीसोबि चचाव करू नये
१०)औषधयोजनेिील औषधहर्िरण करि असिाना चेिऱ्यार्र असे कोणिेिी िार्र्ार्,
िसेच असे कोणिेिी र्क्तव्य करू नये ज्यार्ुळे आजार, उपचार, औषधयोजना िसेच डॉक्टरािंच्या
कायविर्िेबाबि रुगणािंच्या र्नाि शिंका हनर्ावण िोईल.
११)औषधयोजनेर्ध्ये व्यहक्तगि कोणिेिी बदल करू नयेि
१२)जर औषधयोजनेर्ध्ये कािी त्रुटी असिील िर त्यासिंदर्ावि डॉक्टरािंशी चचाव करून
योगय िे बदल सुचर्ार्ेि. रुगणासर्ोर असे कोणिेिी र्क्तव्य करू नये ज्यार्ुळे डॉक्टरािंच्या
व्यर्साहयकिेर्र गदा येईल.
१३)रुगणािंसर्ोर असे कोणिेिी र्क्तव्य करू नये ज्यािारे प्रत्यि र्ा अप्रत्यिपणे हर्हशि
डॉक्टर िसेच औषध किं पनीची जाहिराि अथर्ा िानी िोईल.
१४)फार्वहसस्टने रुगणािंना हर्हशि डॉक्टरकडे जार्े असे सािंगू नये त्यासिंदर्ावि के र्ळ िो
सुचर्ू शकिो अथर्ा सल्ला देऊ शकिो.
१५)औषधहनर्र्विी र् औषधहर्िरण करिाना औषधािील घटक िे पूणव शुद्ध असार्े, र्जन,
घनिा र् इिर गुणर्ैहशषट्यािंर्ध्ये अचूकिा असार्ी.
१६)रुगणािंचे आरोगय या गोिीला प्रथर् प्राधा्य द्यार्े.
१७) कर्ीि कर्ी प्रोफे शनल चाजव, कर्ीि कर्ी नफा र् अहधक चािंगली र्ैद्यकीय सेर्ा
पुरर्ार्ी.
१८)आपल्यासोबिच्या कहनष्ठ फार्ावहसस्टर्ध्ये चािंगली व्यार्साहयक कै शल्य हनर्ावण
व्िार्ी म्िणून र्ागवदशवन करार्े.
१९)आपत्कालीन हस्थिीि आपल्या आजूबाजूच्या फार्ावहसस्टसोबि स्पधावत्र्क र्ार्ना न
ठे र्िा र्दिीस ित्पर रािार्े.

२०)योगय औषध, योगय र्ेळी, योगय रठकाणी आहण रूगणािंना परर्डणाऱ्या दकर्िीि
पोिचर्णे िे आपले किवव्य फार्वहसस्टने लिाि ठे र्ार्े.
२१) रुगणािंना औषध र्ापरासिंदर्ावि र्ागवदशवन, आरोगयसिंदर्ावि र्ागवदशवन, रुगण
सर्ुपदेशन करार्े.
२२)आरोगयसिंदर्ावि रुगणािंर्ध्ये जागृिी हनर्ावण करण्यासाठी हर्हर्ध कायवक्रर् करार्ेि
२३)रुगणािंच्या आरोगयासाठी इिर सर्व र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णाऱ्या व्यर्साहयकािंसोबि
सिकायावच्या दृिीने कार् करार्े.

औषधहनर्ावणशास्त्र हर्षयक कायदे

१)औषध आहण सौंदयव प्रसाधने कायदा १९४० आहण हनयर् १९४५ (Drugs &
Cosmetics act 1940 and Rule 1945) औषध हनरीिण सहर्िीच्या अिर्ालानुसार हब्ररटश
राजर्टीच्या काळाि र्ारिाि खराब गुणर्त्ता असलेली औषधे आयाि के ली जाि असि. याला
प्रहिबिंध करण्यासाठी १९३० साली चोप्रा सहर्िी हनर्ावण करण्याि आली त्यानुसार कािी हनयर्
बनर्ण्याि आले. पुढे याच हनयर्ाि बदल करून १९४० रोजी औषध आहण सौंदयव प्रसाधने
कायदा बनर्ण्याि आला त्यािंनिर कािी १९४५ साली कािी हनयर् बनर्ण्याि आले. १९४०
च्या या कायद्याच्या हनर्र्विीनिंिर यार्ध्ये अनेक दुरुस्िी र् बदल झाले आिेि. १९६४ च्या
दुरुस्िीर्ध्ये आयुर्ेददक र् युनानी औषधािंचािी सर्ार्ेश या कायद्याि करण्याि आला आिे.
यार्ध्ये औषध र् सौंदयव प्रसाधने यािंच्या व्याख्या ददल्या आिेि औषध- असे सर्व पदाथव र् यिंत्र
सार्ुग्री जी र्ानर् िसेच जनार्रे यािंच्या रोग हनदान, उपचार यासाठी र्ापरली जािाि त्यािंना
औषध असे म्िणिाि. सौंदयव प्रसाधने- सौंदयव िसेच स्र्च्ििा यासाठी र्ानर्ी शरररार्र र्ापरले
जाणारे पदाथव सौंदयव प्रसाधने म्िणून ओळखले जािाि. औषधाची हनर्र्विी, आयाि, हनयावि,
हर्िरण, परर्ाने, औषध गुणर्त्ता या सिंदर्ाविील हनयर् या कायद्याि सर्ाहर्ि आिेि. या
कायद्यािील हर्हर्ध र्ागाि र्ेगर्ेगळे हनयर् ददले आिेि. र्ाग १६- औषधाची गुणर्त्ता याबि
हनयर् र्ाग १७- हर्सब्रँलडिंग सिंदर्ावि किं पनीने दार्ा के लेली र्ैद्यकीय गुणर्त्ता औषधार्द्ये
असणारी र्ैद्यकीय गुणर्त्ता यार्ध्ये िफार्ि आसने याला याला हर्स्ब्रँलडिंग म्िणिाि. र्ाग १८हर्सब्रॅलण्डिंग औषध हनर्र्विी करणाऱ्या किं पनीला बरखास्ि करण्याबाबि हनयर् र्ाग-२२ र् २३यध्ये औषध हनरीिक (ड्रग इिं स्पेक्टर) चे अहधकार, त्याची कार्े, कठोर हनयर्, कारर्ाई
यासिंदर्ावि सहर्स्िर र्ाहििी आिे. र्ाग २७- यार्ध्ये खोटी औषधे, औषधािील र्ेसळ याबाबि
हनयर् आिेि. या हनयर्ािंिगवि औषधािील घटक लेबल र्रिी नर्ूद करणे बिंधनकारक असिे. २)
औषधहनर्ावणशास्त्र कायदा १९४८ Pharmcy Act 1948 सुरर्ािीच्या काळाि र्ारिाि
फार्वसी प्रोफे शन सिंदर्ावि कोणिािी कायदा अहस्ित्र्ाि नव्ििा. कायद्याच्या अर्ार्ार्ुळे औषध
हनर्र्विी र् हर्िरण दकत्येक गैरप्रकार घडले. ज्यार्ुळे र्ोठ्या प्रर्ाणाि आरोगयहर्षयक िानी
झाली. िे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी औषधहनर्ावणशास्त्र कायदा १९४८ अहस्ित्र्ाि आला.
देशािील औषधहनर्ावणशास्त्र िेत्रािील हशिणाचा दजाव सुधारणे त्याचबरोबर औषधहनर्ावणशास्त्र
िेत्रािील सेर्ािंची गुणर्त्ता सुधारणे र् फार्वसी प्रोफे शन ची उिं ची र्ाढर्णे. The Drugs and
Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954 या कायद्यािंिगवि

िाईि, र्िंत्र, धागे, दोरे यार्ध्ये अदर्ूि शक्ती असून त्यािारे आजचे हनदान, उपचार िोिाि अशा
प्रकारे रुगणािंच्या ददशार्ूल करणे र् अिंधश्रद्धा पसरर्णे या गोिी बेकायदेशीर आिेि. िसेच या
कायद्यािंिगवि औषध, सेर्ा, र्स्िू यािंची रुगणाची ददशार्ूल करणारी जाहिराि करणे याला बिंदी
आिे. We are Pharmacist Always Ready for Your Health Better Drugs for
Better World.

आरोगय आहण कु टुिंब कल्याण र्िंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare)

आरोगय आहण कु टुिंब कल्याण र्िंत्रालय िे र्ारिाच्या कें द्र सरकारच्या र्िंत्रालयािंपैकी एक
स्र्ििंत्र र्िंत्रालय आिे जे आरोगयहर्षयक सेर्ा, जनजागृिी, िसेच हर्हर्ध योजना राबर्ून देशािील
आरोगयहर्षयक सेर्ािंचा दजाव सुधारून नागररकािंचे आरोगय रटकर्ण्यासाठी कार् करिे. या
र्िंत्रालयाि कॅ हबनेट िसेच राज्यर्िंत्री असिाि.

िे र्िंत्रालय साित्याने औषधकोश

(Pharmacopoeia) प्रकाहशि करि असिे म्िणूनच सण १९५५ पासून Indian
Pharmacopoeia Commission (IPC) िे स्र्ायत्त र्िंडळ िायर करण्याि आले आिे. काय
आिे औषधकोश (Pharmacopoeia)? आधुहनक व्याख्येप्रर्ाणे र्ेगर्ेगळ्या औषधी कशा
बनर्ाव्याि, त्या कशा ओळखाव्याि, र् त्याचे सिंहर्श्रन कसे बनर्ार्े याबद्दलचे हलखाण असलेले
पुस्िक. यार्ध्ये औषधाचे प्रर्ाण त्याची िपशीलर्ार र्ाहििी नर्ूद के लेली असिे. र्िंत्रालयाि
र्ुख्य दोन हर्र्ाग आिेि एक आरोगय आहण कु टुिंब कल्याण हर्र्ाग आहण दुसरा आरोगय सिंशोधन
हर्र्ाग. आरोगय हर्र्ाग नागररकािंर्ध्ये आरोगयहर्षयक जनजागृिी, उपचार, रोगप्रहिबिंधक
योजना, लसीकरण, औषधे याहर्षयी िा हर्र्ाग कार् करिो. या हर्र्ागािंिगवि कार् करणाऱ्या
हर्हर्ध सहर्त्या या पुढीलप्रर्ाणे आिेि. राष्ट्रीय आरोगय सहर्िी राष्ट्रीय आरोगय सहर्िी कायवक्रर्
१)राष्ट्रीय एड्स हनयिंत्रण कायवक्रर् २)राष्ट्रीय ककव रोग हनयिंत्रण कायवक्रर् ३)राष्ट्रीय जिंि हनयिंत्रण
कायवक्रर् ४)राष्ट्रीय आयोडीन कर्िरिा हनयिंत्रण ५) जागहिक रोगप्रहिकारक कायवक्रर् ६)राष्ट्रीय
ििंबाखू व्यसनर्ुक्ती कायवक्रर् ७)राष्ट्रीय ज्र्जाि आजार हनयिंत्रण कायवक्रर् ८)राष्ट्रीय हृदयहर्कार
हनयिंत्रण कायवक्रर् ९)राष्ट्रीय अिंधत्र् हनयिंत्रण कायवक्रर् १०)राष्ट्रीय बहिरेपणा हनयिंहत्रि कायवक्रर्
११)राष्ट्रीय िय रोग हनयिंत्रण कायवक्रर् १२)राष्ट्रीय पोहलयो हनयिंत्रण कायवक्रर् १३)र्ानहसक
आजर हनयिंत्रण कायवक्रर् र्ारिीय आयुर्र्वज्ञान पररषद (Medical Council of India (MCI)
र्ारिीय दिंि पररषद (Dental Council of India) र्ारिीय औषधहनर्ावणशास्त्र पररषद
(Pharmacy Council of India (PCI) (या हर्र्ागाची सहर्स्िर र्ािीिी पुढील लेखाि पाहू)
र्ारिीय पररचाररका पररषद (Indian Nursing Council) अहखल र्ारिीय र्ूक बहधर सिंस्था
(All India Institute of Speech and Hearing AIISH) र्ारिीय अन्न सुरिा आहण र्ानक
प्राहधकरण (Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) कें द्रीय औषध
र्ानक हनयिंत्रण सिंघटना (Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO)
कु टुिंब कल्याण हर्र्ाग - (Department of Family Welfare (FW)) िा हर्र्ाग कु टुिंब कल्याण,
लैंहगक आरोगय, लिान र्ुलािंचे आरोगय, कु टुिंब हनयोजन, ज्र्दर याहर्षयी र्ाहििी, हशिण,

सिंर्ाद िसेच हर्हर्ध आरोगयहर्षयक सेर्ािंशी सिंबिंहधि आिे. आयुषय र्िंत्रालय आयुष िा आरोगय
आहण कु टुिंब कल्याण र्िंत्रालयािील १९५५ साली हनर्ावण झालेला हर्र्ाग जे ९ नोव्िेंबर २०१४
पासून स्र्ििंत्र र्िंत्रालय हनर्ाणव झालेले आिे आयुर्ेद, योग, युनानी, हसद्धा, िोहर्ओपॅथी आहण
इिर पयावयी र्ैद्यकीय सुहर्धािंशी सिंबिंहधि िे र्िंत्रालय आिे. We are Pharmacist Always
Ready for Your Health Better Drugs for Better World.

अन्न र् औषध प्रशासन र्िाराष्ट्र राज्य
(Food and Drug Administration, Maharashtra State)

अन्न आहण औषध प्रशासन िी र्िाराष्ट्र शासनािील एक हर्र्ाग आिे. ग्रािकािंच्या
सुरिेसाठी १९७० रोजी याची स्थापना झाली. सुरर्ािीला अन्न आहण औषध र्ेसळ प्रहिबिंध
कायदा १९५४ याचे १९७० साली अन्न र् औषध प्रशासन िा स्र्ििंत्र हर्र्ाग अहस्ित्र्ाि आले.
या हर्र्ागाचे कार्काज आहण हनयिंत्रण िीन हर्र्ागाि चालिे.
१)औषध हर्र्ाग
२)अन्न हर्र्ाग
३)अन्न आहण औषध हनयिंत्रण प्रयोगशाळा

१)औषध हर्र्ाग
औषधे िी रुगणािंच्या आरोगयाच्या दृिीने अत्यिंि र्ित्त्र्ाची असिाि त्यार्ुळे त्यासिंदर्ावि
योगय हनयिंत्रण करणे गरजेचे असिे.
अन्न आहण औषध प्रशासन िे राज्यािील लोकािंच्या आरोगयाच्या दृिीने औषधािंच्या
हनयिंत्रणासाठी कायवरि असिे. औषधािंची र्ेसळ रोखणे, शुद्ध आहण पररणार्कारक औषधािंचा
पुरर्ठा व्िार्ा, रुगणािंची फसर्णूक टाळणे याबाि खलील कायद्यािंिगवि कार् करिे.
१)औषध आहण सौंदयव प्रसाधने कायदा १९४० आहण हनयर् १९४५ (Drugs &
Cosmetics act 1940 and Rule 1945)

२)औषधाबाबि आिेपािव जाहिराि हर्षयक कायदा (Drugs and Magic Remedies
(Objectionable Advertisements) Act, 1954)

३)गरजेच्या र्ास्िुबाबि कायदा आहण औषध र्ूल्य हनयोजन आदेश २०१३ (Essential
Commodities Act’ 1955 there under Drugs Price Control Order’ 2013)

४) अिंर्ली पदाथव (नाश हनर्ावण करणारी औषधे) आहण र्ानसोपचार हर्षयक पदाथव
कायदा १९८५. Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act’ 1985

५)हर्षारी पदाथव हर्षयक कायदा १९१९ आहण र्िाराष्ट्र राज्य हर्षारी पदाथव हनयर्
१९७६. (Poison Act 1919 and Rules thereunder and Maharashtra Poison
Rule 1976)

राज्यज्यािील नागररकािंच्या आरोगयाच्या दृिीने अन्न आहण औषध प्रशासनाि खलील
यिंत्रणेप्रर्ाणे कार्काज चालिे

राज्य पािळी- अन्न आहण औषध प्रशासन आयुक्त >>> अन्न आहण औषध प्रशासन सिंयक्त
ु
आयुक्त >>> अन्न आहण औषध प्रशासन सिाय्यक आयुक्त>>> औषध हनरीिक
हर्र्ागीय पािळी
अन्न आहण औषध प्रशासन सिंयुक्त आयुक्त>>>अन्न आहण औषध प्रशासन सिाय्यक
आयुक्त>>> औषध हनरीिक
हजल्िा पािळी
अन्न आहण औषध प्रशासन सिाय्यक आयुक्त>>> औषध हनरीिक

२)अन्न हर्र्ाग
िा हर्र्ाग अन्न सुरिा कायद्यािंिगवि कार् करिो िा कायदा ५ ऑगस्ट २०११ रोजी
अहस्ित्र्ाि आला. अन्न र्ेसळ थािंबर्णे, नागररकािंना दजेदार र् सुरहिि अन्न पुरर्ठा करणे िी या
हर्र्ागाची उदद्दि आिेि. या हर्र्ागाचे कार्काज िे औषध हर्र्ागप्रर्ाणेच असिे. औषध
हर्र्ागाि ज्याप्रर्ाणे औषध हनरीिण असिो त्याचप्रर्ाणे या हर्र्ागाि अन्न हनरीिक असिो.
३)अन्न आहण औषध हनयिंत्रण प्रयोगशाळा
र्िाराष्ट्र राज्यािील अन्न आहण औषध िपासणीची आहण हर्श्लेषण िर्िा र्ाढर्णे,
त्यासाठी लागणारा र्ेळ कर्ी करणे, नागररकािंना योगय आहण दजेदार अन्न र् औषध पुरर्ठा
व्िार्ा यासाठी प्रयोगशाळािंची हनर्र्विी करणे यासाठी िा हर्र्ाग कायवरि असिो.

र्ुिंबई आहण नागपूर येथील हर्द्यर्ान प्रयोगशाळािंच्या हर्स्िारासाठी प्रदक्रया सुरू करणे
आहण नर्ीन प्रयोगशाळा स्थापन िी या हर्र्ागाची प्रर्ुख उदद्दिे आिेि. पुण,े नागपूर, कोल्िापूर,
ठाणे, नाहशक, अर्रार्िी येथे प्रयोगशाळािंची हनर्र्विी झाली आिे.

औषधयोजनेहशर्ाय (हप्रहस्क्रप्शनहशर्ाय) घेिा येणारी औषधे
Over The Counter Drugs (OTC Drugs)

आिापयंि र्ाचलेल्या सर्व लेखािंर्ध्ये िुम्िी आस पाहिलिं की हप्रहस्क्रप्शनहशर्ाय आपण
औषधे खरे दी करू शकि नािी परिं िु िा हनयर् सर्वच औषधासाठी लागू पडि नािी. बऱ्याच
देशार्ध्ये औषध हनयार्क सिंस्थािंिारे अशी औषधे ज्यािील कायवकारी ित्र् (API) िे िाहनकारक
नािी र् िे हप्रहस्क्रप्शन हशर्ाय र्ापरले जाऊ शकिे अशा औषधािंची यादी बनर्ली जािे, अशी
सर्व औषधे आपण औषधयोजनेहशर्ाय खरे दी करू शकिो िी औषधे Over The Counter
Drugs (OTC Drugs) म्िणून ओळखली जािाि. िी सर्व औषधे त्यािंच्या उत्पादनाच्या
नार्ाएर्जी कायवकारी ित्त्र्ार्रून ओळखली जािाि, र्ात्र सौंदयव प्रसादने िी त्यािंच्या
उत्पादनाच्या नार्ाने ब्रँड नेर्नेच ओळखली जािाि. OTC Drugsर्ध्ये कािी ठराहर्क औषधे,
सौंदयव प्रसादने, र्लर्, टूथपेस्ट, र्ाऊथ हक्लनर, डालस्टिंग पार्डर, साबण, शॅम्पू, र्ेदनाशार्क,
जिंिुनाशक (औषध, र्लर्, स्प्रे), प्रथर्ोपचार साहित्य यािंचा सर्ार्ेश िोिो.
िी सर्व औषधे सौंदयव प्रसादने औषधयोजनेहशर्ाय हर्ळि आली िरी िी खरेदी करण्यापूर्ी
फार्ावहसस्टचा सल्ला र्ित्र्ाचा ठरिो. या औषधािंचा र्ापर, साठर्णूक, पररणार्, दुषपररणार्,
औषध र्ापरण्याची योगय पध्दि याबद्दल योगय र्ागवदशवन आहण िज्ञ सल्ला के र्ळ
फार्ावहसस्टकडू नच हर्ळू शकिो.
OTC Drugs के वळ अिा पररसस्थतीत वापरर्ली जातात जयार्ध्ये डॉटटराांकडू न
तपािण्याची आवश्यकता निते. ही प्राथसर्क सस्थती अिते.
र्ारिार्ध्ये सदी, खोकला, डोके दुखी, पोटदुखी, जिंिुसिंसगव, र्ेदनाशार्क, सौंदयव प्रसादने
िी OTC Drugs म्िणून र्ापरली जािाि.
OTC Drugs ही डॉटटराांच्या र्ागसणसिवाय खरे दी करता येतात व एकच औषध
िारख्या र्लक्षणाांिाठी अनेकजन वापरु िकतात. अिी औषधे रुग्ण फार्ािीर्धून स्वतःहून घेऊ
िकतो परां तु यापूवीच िाांसगतल्याप्रर्ाणे अिी औषधे खरे दी करताना फार्ाासिस्टचा िल्र्ला योग्य
आसण फायदेिीर ठरतो.

हप्रहस्क्रप्शन सोबि घेिली जाणारी र् हप्रहस्क्रप्शनहशर्ाय घेिली जाणारी (OTC Drugs)
या दो्िींनािी खलील हनयर् लागू पडिाि
१)लिान र्ुलािंनी या औषधािंचा र्ापर पालकािंच्या देखरेखीहशर्ाय करू नये.
२) औषध र्ापराबाबि सर्व सूचनािंचे ििंिोििंि पालन करार्े.
३)औषधािंच्या र्ापराबाबि अथर्ा इिर कसलीिी सर्स्या असल्यास त्याबाबाबि
फार्ावहसस्टना हर्चारणा करणे
OTC Drugs वापर करून देखीर्ल र्लक्षणाांवर पररणार् झार्ला निेर्ल व र्लक्षणाांची तीव्रता
वाढर्ली आिेर्ल तर त्याबाबतची र्ासहती फार्ाासिस्ट अथवा डॉटटराांना द्यावी व योग्य तो उपचार
िुरू करावा.

औषध सर्ाप्ती हिथी/िारीख (Expiry Date)

औषधार्रील सर्ाप्ती िारीख झाल्यानिंिर औषध घ्यार्े की नको ककिं र्ा सर्ाप्ती िारखेनिंिर
औषध घेिल्यानिंिर काय िोि िा प्रश्न िुम्िाला कधी न कधी पडला असेलच. या लेखार्ध्ये आपण
सर्ाप्ती िारीख, िी कशी ठरर्ली जािे, हिच्यार्र कोणकोणत्या गोिींचा पररणार् िोिो, सर्ाप्ती
िारखेनिंिर औषध घेिल्यार्र त्याचा काय दुषपररणार् िोऊ शकिो िे पािणार आिोि.
औषध हनर्र्विी झाल्यापासून दकिी कालार्धीपयंि िे योगय पररणार्किा दाखर्िे िे
सर्ाप्ती िारखेर्रून सर्जिे.
औषधाचा कायवकाळ (Shelf life) िा औषध हनर्र्विी िे औषधाची पूणव पररणार्किा या
दरम्यानचा कालार्धी असिो. औषधाचा प्रकार, औषध, औषध हनर्र्विीसाठी र्ापरलेली पद्धिी,
औषध र्रण्यासाठी र्ापरलेले पत्र (container), औषध ठे र्ण्यासाठी र्ापरलेली पद्धि या सर्व
गोिी औषधािंच्या कायवकाळार्र पररणार् करिाि.
कािी औषधािंचा कायवकाळ िा १ िे २ र्हि्यािंचा असिो िर कािी औषधािंचा कायवकाळ
िा १ िे २ र्षावपयंि असू शकिो. िुम्िाला अस र्ाटि असेल पहिल्यािंदा औषधाचा कायवकाळ
ठरर्ण्यासाठी हििक्या कालार्धीपयंि थािंबार्िं लागि असेल परिं िु अस नािी औषध बािंर्ळ्यािंिर
त्याच्यार्र र्ेगर्ेगळ्या र्ौहिक आहण रासायहनक चाचण्या के ल्या जािाि ज्यार्रून त्या
औषधाचा कायवकाळ ठरर्ला जािो
सर्ाप्ती िरखेंिर औषध पुणवपणे हनकार्ी झालेले नसिे परिं िु त्याची पररणार्कारकिा कर्ी
झालेली असिे अशी औषधे घेिल्यास िी आपल्या शरीरार्ध्ये कािी हर्षारी आहण घािक
रासायहनक अहर्दक्रया करू शकिे ज्याचा आपल्या आरोगयार्र दुषपररणार् िोऊ शकिो त्यार्ुळे
सर्ाप्ती हिथींनिंिर औषध घेणे टाळार्े. सर्ाप्ती हिथीनिंिर औषधािंची योगय हर्ल्िेर्ाट लार्ार्ी.
अशी औषधे लिान र्ुले र् प्राण्यापासून दूर ठे र्ार्ीि.

सर्ाप्ती िरखेंनिंिर औषधाि झालेले रासायहनक बदल िे नुसत्या डोळ्यािंनी सर्जू शकि
नािीि परिं िु औषधार्ध्ये झालेले कािी र्ौहिक बदल िे आपल्याला हनरीिणार्रुन सर्जून येऊ
शकिाि. जसे की सस्पेनश र्धील दोन थर (layer) र्ेगर्ेगळ्या िोणे िा बदल आपल्याला फक्त

डोळ्यािंनी के लेल्या हनरीिणार्रून सर्जून येऊ शकिो र्ात्र दुसऱ्या बाजूला औषधाि झालेल्या
हर्षारी र् घािक रासायहनक अहर्दक्रया या आपल्याला फक्त डोळ्यािंनी के लेल्या हनरीिणार्रून
सर्जून

येऊ शकि नािीि. साठर्णुकीसिंदर्ावि औषधार्र ददलेल्या सूचनािंचे (storage

direction/condition) योगय प्रकारे पालन के ले नािी िर सर्ाप्ती हिथीच्या आधीच औषधार्ध्ये
रासायहनक र् र्ौहिक बदल िोऊन त्याची पररणार्कारकिा कर्ी िोऊ शकिे. म्िणून औषधािंच्या
र्ापराबाबि साठर्णुकीबाबि ददलेल्या सूचनािंचे योगय प्रकारे पालन करार्े.

सर्ाप्ती हिथीनिंिर औषध पूणवपणे हनकार्ी झालेले नसिे त्यािंची पररणार्किा कर्ी
झालेली असिे परिं िु अशा औषधािंचा र्ापर के ल्यास आपल्या शरीराि हर्षारी र् घािक
रासायहनक अहर्दक्रया घडू न त्याचा आपल्या शारीररक यिंत्रणेर्र र् आरोगयार्र दुषपररणार् िोऊ
शकिे. अशा औषधािंचा र्ापर आपल्या जीर्ार्र देखील बेिू शकिो त्यार्ुळे आपल्या आरोगयाच्या
आहण सुरहिििेच्या दृिीने सर्ाप्ती हिथीनिंिर औषधािंचा र्ार्र करणे टाळार्े.

डॉक्टरािंनी थोडिं सर्जून घ्यार्िं

नर्स्कार डॉक्टर!
र्ी एक फार्वहसस्ट आिे
सर्वच डॉक्टर र्ाईट असिाि असिं र्ाझिं म्िणणिं नािी पण बरे च डॉक्टर लार्ासाठी आपली
नैहिकिा हर्सरिाि.
र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णाऱ्या डॉक्टर नसव आहण फार्वहसस्ट र् इिर व्यर्सायाच्या र्ाध्यर्ािून
आपल्याला लोकािंना सार्ाहजक सेर्ा पुरर्ण्याची सिंधी हर्ळिे पण बरेच डॉक्टर अहधक नफा
हर्ळर्ण्यासाठी प्रर्ाणाबािेर सेर्ा शुल्क आकारिाि. आपल्या व्यार्साहयक नैहिक र्ूल्यािंनुसार
अस करणिं बरोबर नािी.
कर्ीि कर्ी व्यार्साहयक शुल्क आकारून अहधक अहधक चािंगली आरोगयहर्षयक सेर्ा
पुरर्णिं िे आपलिं कार् आिे, रुगणाचे आरोगय याच गोिीला आपण प्रथर् प्राधा्य द्यायला िर्िं
आहण आहण रुगणाचे आरोगय याच गोिीला कें द्रस्थानी ठे र्ून कार् करायला पाहिजे.
र्ी पु्िा सािंगिो की सर्वच डॉक्टर र्ाईट नसिाि पण बरे च डॉक्टर आर्थवक लार्ासाठी
रुगणािंची लूट करिाि.
र्ला असिं र्ाटि की र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णाऱ्या आपण सर्ांनी म्िणजेच डॉक्टर,
फार्ावहसस्ट, नसव आहण इिर व्यर्साहयकािंनी एकत्र येऊन रुगणािं सर्ोत्तर् र्ैद्यकीय सेर्ा
पुरर्ण्यासाठी कायव करायला िर्िं.
आज आपल्या सर्ोर दकिी उदािरणे आिेय आिेि की ज्यािंनी आपल्या प्रोफे शन चा र्ापर
लोकािंना चािंगली सार्ाहजक आहण आरोगयहर्षयक सेर्ा देण्यासाठी के ला जस की डॉक्टर प्रकाश
बाबा आर्टे.
हशर्ाय व्यार्साहयक नैहिक र्ूल्यािंिारे कार् करूनिी आपण आर्थवक लार् हर्ळर्ू शकिो
त्यासाठी रुगणािंची फसर्णूक करण्याची गरज नािी....

रुगणािंचे अहधकार

अहधकार आहण किवव्ये या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आिेि आज आपण रुगणािंच्या
अहधकाराबाबि जाणून घेऊ, रुगणािंची किवव्ये कोणिी आिेि िे पुढील स्र्ििंत्र लेखाि पाहू.
रुगणािंना योगय र्ैद्यकीय सेर्ा हर्ळाव्याि म्िणून रुगणािंणा कािी अहधकार देण्याि आले
आिेि. जर रुगणच्या अहधकारािंची पायर्ल्ली िोि असेल िर िे त्यासिंदर्ावि ्याय र्ागू शकिाि.
१)आदराने र्ागर्ले जाण्याचा अहधकार
२)र्ेदर्ार्, बळजबरी, उत्पीडन आहण शोषण यापासून स्र्ाििंत्र्य असण्याचा अहधकार
३)योगय दजावची सेर्ा हर्ळण्याचा अहधकार
४)प्रर्ार्ी सिंर्ाद करण्याचा अहधकार
५)आदर र् स्र्ाििंत्र्य असण्याचा अहधकार
६)उपचारािंचा अिंदाजे खचावहर्षयी फायदे िथा धोके याहर्षयी पूणवपणे र्ाहििी
हर्ळर्ण्याचा अहधकार
७)र्ाहििीपूणव हनर्ड करण्याचा आहण र्ाहििीपूणव सिंर्िी देण्याचा अहधकार
८)सर्थवन कायावचा अहधकार
९)कोणत्यािी र्ेळेस रुगणालय (Hospital) बदलण्याचा अहधकार.
स्र्िःच्या जोखर्ीर्र जी कदाहचि आपणास सर्जार्ून सािंहगिली असेल. )
१०)व्यर्स्थापक र्िंडळाकडे योगय िऱ्िेने िक्रार करण्याचा अहधकार.
रुगणािंना जसे अहधकार आिेि िसेच त्यािंची कािी किवव्ये देखील आिेि जी आपण पुढील
लेखाि जाणून घेऊ.

फॅ हर्ली फार्वहसस्ट

फॅ हर्ली दफहजहशयन िी सिंकल्पना सर्ांनाच पररहचि आिे पण फॅ हर्ली फार्वहसस्ट िी
सिंकल्पना िुम्िी पहिल्यािंदाच ऐकली असेल.
औषधहर्िरण आहण त्यासिंबिंहधि र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णे िे फार्वहसस्ट चे कार् आिे याच्या
एक पाऊल पुढे जाऊन फार्वहसस्ट त्याची ओळख फॅ हर्ली फार्वहसस्ट अशी बनर्ू शकिो
याचा फायदा रुगण आहण फार्वहसस्ट दोघािंना िी िोिो.
र्ुख्यत्र्े याचा फायदा रुगणािंना िोिो त्यािंना उत्तर् दजावची र्ैद्यकीय सेर्ा हर्ळिे. रुगण
एकाच फार्वहसस्ट कडू न सेर्ा घेि असल्याने रुगणाची र्ैद्यकीय नोंद (Patient Medical Record
PMR) िे फार्वहसस्ट कडे असिे त्यार्ुळे औषध हर्िरण करिाना कोणिीिी चूक िोण्याची
शक्यिा िसेच औषध त्रुटी र् औषधािंचे िाहनकारक पररणार् अशा गोिी िोण्याच्या शक्यिा
टाळल्या जािाि.
याहशर्ाय आपत्कालीन हस्थिीि िुम्िाला सिजिेने औषधे उपलब्ध िोऊ शकिाि.
रुगण इहििासाची नोंद असल्यार्ुळे र्ैद्यकीय िपासणी र् उपचारादरम्यान योगय सल्ला र्
र्ागवदशवन िे के र्ळ िुर्च्या फॅ हर्ली फार्वहसस्ट कडू न हर्ळू शकिो.
िुर्च्या दैनिंददन आरोगयसिंदर्ावि योगय र्ागवदशवन िे िुम्िी फॅ हर्ली फार्वहसस्ट कडू न घेऊ
शकिा.
िुर्च्या आरोगयसिंदर्ावि सर्व प्रकारच्या शिंका, प्रश्न याबाबि िुम्िी फॅ हर्ली फार्वहसस्टशी
र्नर्ोकळ्यापणाने बोलू शकिा.
औषधयोजनेहशर्ाय घेिा येणारी औषधे(ओ टी सी ड्रगज) खरे दी करिाना योगय सल्ला र्
औषधाची हनर्ड करिाना िुर्चा फॅ हर्ली फार्वहसस्ट चािंगल्या प्रकारे र्ागवदशवन र् सेर्ा पुरर्ू
शकिो. औषध योजनेबाबि सर्व सुहर्धा या योगय रीिीने हर्ळू शकिाि.
बािेरच्या देशािंर्ध्ये फार्वहसस्ट िा र्ैद्यकीय सेर्ि
े ील एक र्ुख्य घटक आिे र्ात्र दुदैर्ाने
र्ारिाि फॅ हर्ली फार्वहसस्ट िी सिंकल्पना हििकीशी पररहचि नािी हशर्ाय व्यर्सायात्र्क
त्रुटींर्ुळे र्ैद्यकीय सेर्ा देण्याि फार्वहसस्टदेखील कु ठे िरी कर्ी पडि आिेि.

परिं िु आिा िळू िळू र्ारिाि देखील फार्वहसस्टची र्ूहर्का व्यापक िोि आिे.
यासाठी सर्व फार्वहसस्टनी योगय प्रकारे र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णिं र् डॉक्टर र् रुगण यािंनीिी
सिकायव करणिं गरजेचिं आिे.

सेल्प र्ेहडके शन

सेल्फ र्ेहडके शन म्िणजे र्ैद्यकीय िपासणी र् सल्ल्याहशर्ाय स्र्िःहून औषधािंचा र्ापर
करणे िोय.
र्ाहििी ििंत्रज्ञान िेत्राि झालेली र्ाढ आहण सिजिेने उपलब्ध झालेले र्ाहििीचे स्रोि
यार्ुळे सेल्फ र्ेहडके शन र्ध्ये र्ोठ्या प्रर्ाणाि र्ाढ झालेली ददसून येि आिे.
सेल्फ र्ेहडके शन चे कािी फायदेदेखील आिेि
यार्ुळे आरोगय यिंत्रणािंर्रील िाण कर्ी िोिो हशर्ाय डॉक्टरािंची र्ाट पािण्यार्ध्ये
जाणारा र्ेळ र्ाचिो, कािी काळापुरिे त्रासापासून र्ुक्तिा हर्ळिे, अहर्कहसि र् हर्कसनशील
देशािील लोकािंची आर्थवक पररहस्थिी िसेच हर्कहसि देशािील र्िागड्या आरोगयसेर्ा यार्ध्ये
कु ठे िरी सेल्फ र्ेहडके शन लोकािंना फायदेशीर ठरिे,
परिं िु यार्ध्ये आरोगयासिंदर्ावि दुषपररणार् सिंर्ार्ण्याचा र् रुगणाच्या हजर्ार्र र्ेिण्याचा
धोका असिो. त्यार्ुळे शक्यिो सेल्फ र्ेहडके शन टाळार्े.
सेल्फ र्ेहडके शनचा र्ािीि स्रोि िा इिं टरनेट, यापूर्ी त्या औषधाचा र्ापर के लेले रुगण,
जाहिरािी, दूरदशवनर्रील र् इिर प्रसार र्ाध्यर्ािील हर्हर्ध आरोगयहर्षयक कायवक्रर् असिाि.
बऱ्याचदा लिणे सारखी असली िरी आजार र्ेगळे आसू शकिाि त्यार्ुळे सारख्या
लिणािंसाठी एकच औषध र्ापरणे टाळार्े हशर्ाय रुगणाचे र्य, ललिंग, र्जन यानुसार औषधाची
र्ात्रा (डोस) बदलि असिो.
प्रथर्ोपचारार्ध्ये सेल्फ र्ेहडके शन बऱ्यापैकी फायदेशीर ठरिे ज्यार्ुळे पुढे जाऊन
उद्धर्र्नाऱ्या सर्स्या कािीअिंशी टाळल्या जािाि.
सुरहिि सेल्फ र्ेहडके शनसाठी औषधे र् आरोगयसिंदर्ावि र्ाहििी असणे गरजेचे आिे.
यासाठी शक्यिो स्र्िःहून औषधािंचा र्ापर करण्यापूर्ी फार्ावहसस्ट ककिं र्ा डॉक्टरािंचा सल्ला
जरूर घ्यार्ा.

सर्वसाधारणपणे Over The Counter Drugs (औषधयोजनेहशर्ाय घेिा येणारी
औषधे) यािंचाच सेल्फ र्ेहडके शन म्िणून र्ोठ्या प्रर्ाणाि र्ापर के ला जािो परिं िु दुदैर् बऱ्याच
रठकाणी जी औषधे फक्त औषधयोजना दाखर्ूनच खरे दी करिा येिाि अशी औषधे सुद्धा सिजिेने
उपलब्ध िोिाि. त्यार्ुळे सेल्फ र्ेहडके शनचा धोका सिंर्ार्ण्याची शक्यिा असिे.

सुरहिि सेल्फ र्ेहडके शन र् सेल्फ र्ेहडके शनर्ुळे िोणारे दुषपररणार् टाळण्यासाठी

र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णारे फार्ावहसस्ट, डॉक्टर पररचाररका (नसेस) यािंनी जनजागृिी
कायवक्रर् राबहर्णे गरजेचे आिे.

सेल्फ र्ेहडके शन र्ध्ये फार्ावहसस्टची र्ूहर्का र्ित्र्पूणव ठरिे. फार्ावहसस्ट िा औषधािील
कायवकारी ित्र्, औषधाचा शरीरार्र कसा पररणार् िोिो, शरीरार्र िोणारे दुषपररणार् याबद्दल
सहर्स्िर र्ाहििी देऊ शकिाि. सेल्फ र्ेहडके शन र्ध्ये औषधेिी थेट फार्ावहसस्ट कडू नच खरे दी
के ली जाि असल्यार्ुळे यार्ध्ये फार्ावहसस्टचा र्ूहर्का खूपच र्ित्र्पूणव आिे त्यार्ुळे रुगणािंनी
स्र्िःहून औषधाचा र्ापर करण्यापूर्ी फार्ावहसस्टचा सल्ल जरूर घ्यार्ा.

आहण शक्यिो सेल्फ र्ेहडके शन टाळार्े र् औषधे िी डॉक्टरािंकडू न िपासणी करून डॉक्टर
र् फार्ावहसस्ट यािंच्या त्यािंच्या सल्ल्यानेच घ्यार्ीि िसेच औषधाचा र्ापर के ल्यानिंिर िोणाऱ्या
सर्स्यािंबाबि फार्ावहसस्ट आहण डॉक्टरािंशी सिंपकव करार्ा...

जरी िुम्िी स्र्िःहून कोणिेिी औषध घेिले असेल आहण कािी दुषपररणार् जाणर्ू लागले
असिील िर त्र्ररि त्या औषधाचा र्ापर थािंबर्ून फार्ावहसस्ट आहण डॉक्टरशी सिंपकव साधार्ा...

नाको चाचणी

आत्तापयंि िुम्िी नाको टेस्टबद्दल ऐकलिं असेलच...
आज आपण नाको टेस्ट म्िणजे काय याबद्दल सहर्स्िर जाणून घेऊयाि
जेव्िा गु्िेगार आपला गु्िा कबूल करि नािी अथर्ा सत्य सािंगि नािी अशा र्ेळी
त्याच्याकडू न सत्य जाणून घेण्यासाठी नाको चाचणी िा अिंहिर् पयावय असिो त्यार्ुळे िी चाचणी
सत्य चाचणी या नार्ानेिी ओळखली जािे.
नाको चाचणीर्ध्ये ज्याची िी चाचणी करायची आिे त्या व्यक्तीला truth serum िे
इिं जेक्शनच्या र्ाध्यर्ािून ददले जािे. या truth serum र्ध्ये इथेनॉल, सोहडअर् पेंटाथॉल,
बार्बवच्यूरेट िे घटक असिाि.
या इिं जेक्शनर्ुळे व्यक्ती अधवबेशुद्ध िोिो म्िणजेच िो पूणव शुद्धार्स्थेि िी नसिो आहण
पूणवपणे बेशद्ध
ु िी नसिो...
खोटे बोलण्यासाठी व्यक्तीला त्याच्या कल्पहनकिेचा र्ापर करार्ा लागिो र्ात्र पूणवपणे
शुद्धार्स्थेि नसल्याने व्यक्ती खोटे बोलू शकि नािी.
कािी र्ेळा या अर्स्थेििी कािी व्यक्ती खोटे बोलिाि पण याचे प्रर्ाण ५ टक्क्यािंहून कर्ी
आिे त्यार्ुळे िी चाचणी उपयुक्त आिे.
िी चाचणी करण्यासाठी अनेक हनयर् र् कायदे आिेि.
नाको चाचणी फक्त र्ोठर्ोठ्या के सर्ध्ये आहण अिंहिर् पयावय म्िणूनच के ली जािे हशर्ाय
िी चाचणी के र्ळ ठराहर्क रुगणालयािच के ली जािे र् ज्यासाठी अनेक परर्ानगया हर्ळणे गरजेचे
असिे.
िी चाचणी सर्वप्रथर् डॉक्टर रॉबटव िाऊस यािंनी १९२२ साली टेक्सासर्ध्ये येथे दोन
गु्िेगारािंर्र के ली िोिी.
नाको चाचणी करण्यापूर्ी प्रथर् व्यक्तीच्या आरोगयहर्षयक चाचण्या के ल्या जािाि र्
त्यानिंिर त्याला truth serum इिं जेक्शन ददले जािे र् सुरर्ािीला खत्री करण्यासाठी व्यक्तीला
असे प्रश्न हर्चारले जािाि की ज्याची िो खरी उत्तरे देऊ शकिो जसे की त्याचे नार्, पत्ता....

िी चाचणी नाको चाचणी या नार्ाने ओळखली जािे कारण यार्ध्ये नारकोरटक्स औषध
या प्रकारािील रसायनािंचा र्ापर के ला जािो.
या चाचणीर्ध्ये औषधाची र्ात्रा िी व्यक्तीचे र्य, ललिंग, र्जन या गोिी िपासून ददल्या
जािाि. औषधाची र्ात्रा जास्ि झाल्यास व्यक्तीच्या जीर्ार्र बेिण्याचीदेखील शक्यिा असिे.

औषधािंचे पॅककिं ग

रोजच्या र्ापरािील र्स्िू आहण औषधािंचे पॅककिं ग यार्ध्ये खूप फरक आिे...
िा फरक पॅकींगच्या उद्देशापासून िे पॅककिं ग साठी र्ापरल्या जाणाऱ्या र्स्िुिंपयंि ददसून
येिो..
सर्वसार्ा्य र्स्िूिंच्या बाबिी पॅककिं गची र्ूहर्का िी के र्ळ सुरिा आहण र्ाहििी इथपयंि
र्यावददि असिे र्ात्र औषधािंच्या बाबिीि िी र्ूहर्का व्यापक ददसून येिे.... औषधािंचे पककिं ग िा
औषधािंच्या हनर्र्विीर्धील एक र्ित्र्ाचा टप्पा असिो.
बािेरील र्ािार्रणापासून जसे की िापर्ान, आद्रविा, रासायहनक र् र्ौहिक अहर्दक्रया
यािंपासून औषधाची सुरिा करणे, रुगणािंना औषधािंबाबि योगय िी र्ाहििी पुरर्णे र् औषधाला
र्ापरण्यायोगय हस्थिीि ठे र्णे आहण त्याला र्ापरायला सोयीचे करणे जसे की स्प्रे पार्डर रोल
ऑन ट्यूब इत्यादी याचहशर्ाय आपले औषध आकषवक आसर्े या दृिीने म्िणजेच सादरीकरणाच्या
दृहिकोणािूनिी िा र्ुद्दा र्ित्र्ाचा आिे िसेच रुगणािंर्र औषधािंच्या पॅककिं गचा र्ानसशास्त्रीय
दृहिकोणािूनिी पररणार् ददसून येिो जसे की लिान र्ुलािंची औषधे िी हर्हशि पॅक र्ध्ये असिाि
पॅककिं ग र्र र्ेगर्ेगळ्या फ्लेर्रनुसार हचत्रे रक्तर्ाढीची औषधे पॅक करण्यासाठी लाल रिं गाचे पॅक
या सगळ्याचा सकारात्र्क पररणार् औषधाचा पररणार् र् खप यार्र ददसून येिो. अशा प्रकारची
अनेक कार्े पॅककिं ग करिे...
औषधािंच्या पॅककिं गचे र्ुख्य िीन प्रकार आिेि,
प्राथहर्क पॅककिं ग ज्यार्ध्ये औषध िे थेट पॅकच्या सिंपकावि असिे जसे की बॉटल, ट्यूब,
गोळ्यािंचे र्ेिण...
हििीय पॅककिं ग यार्ध्ये पॅक िा औषधाच्या थेट सिंपकावि नसून िे प्राथहर्क पॅकच्या बािेरून
िे पॅक असिे जसे की बॉक्स...
पॅककिं गर्रील लेबलसाठी र्ापरला जाणारा कागद र् टिंकलेखनसाठी र्ापरली जाणारी शाई
िा देखील पॅककिं गचाच र्ाग असिो....

िृिीय पॅककिं ग यार्ध्ये खूप सारे नग एकत्र पॅक करण्यासाठी काडवबॉडवचे र्ोठर्ोठे बॉक्स
र्ापरले जािाि.
हििीय आहण िृिीय प्रकारािील पॅक िे र्ुख्यत्र्ेकरून र्ाििुकीदरम्यान नुकसान न िोऊ
देने यासाठी उर्योगी ठरिाि.
लेबल िा हििीय पॅककिं गचाच एक र्ाग आिे िर पॅकचे झाकण िे प्राथहर्क पॅकचा र्ाग
आिे...
औषधािंच्या पॅककिं ग साठी काच(गलास), प्लाहस्टक, रबर, कागद (पेपर) यािंचा र्ापर के ला
जािो.
यािील प्रत्येकाचे स्र्िःचे असे फायदे आहण र्यावफ आिेि.
जसे की काच िी रटकाऊ, पारदशवक पण र्जनाने अर्जड र् िुटण्याची र्ीिी यार्ुळे
र्ाििुकीि आहण िािाळण्याि अडचणी िर प्लाहस्टक िे र्जनाने िलके र्ापरण्यास सोयीस्कर
र्ात्र िापर्ान र्ाढल्यार्र र्जबुिी कर्ी िोणे र् पाण्याच्या र्ाफे ला र् कािी रसायनािंना पारदशवक
िे याचे िोटे आिेि....
पॅक करण्याचे औषध र् त्याचा प्रकार यानुसार पककिं गसाठी र्ापरल्या जाणाऱ्या र्स्िू आहण
पॅकचा प्रकार बदलिो....

रुगणािंची र् त्यािंच्या नािेर्ाईकािंची किवव्ये

१)यापूर्ी आपण रुगणािंचे कोणकोणिे अहधकार आिेि याबद्दल जाणून घेिले. अहधकार
आहण किवव्ये िी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आिेि. या लेखाि आपण रुगणािंची कोणकोणिी
किवव्ये आिेय याहर्षयी जाणून घेणार आिोि.
रुगणािंर्र अ्याय िोऊ नये म्िणून त्यािंच्यासाठी अहधकार असिाि पण अहधकारासोबिच
किवव्ये देखील र्ित्र्ाची असिाि.

२)सर्व प्रकारची र्ाहििी घेण्याचा रुगणािंचा अहधकार असला िरी त्यासिंदर्ावि चौकशी र्
पाठपुरार्ा करणे िे रुगण र् त्यािंच्या नािरर्ाईकािंचे किवव्य आिे.
३)उपचार चालू असिाना सर्व प्रकारे डॉक्टर र् आरोगयसेर्ा पुरर्णाऱ्या यिंत्रणािंना सिकायव
करणे.
४)डॉक्टर, पररचाररका आहण फार्वहसस्ट यािंनी ददलेल्या सूचनािंचे पालन करणे.
५)डॉक्टर, फार्वहसस्ट, पररचाररका आहण इिर स्टाफ याच्या कार्ाि अडथळा न आणणे.
६)आजकाल रुगणािंच्या आरोगयाबाबि उपचारादरम्यान कािी अघरटि घडल्यास
कोणिीिी शिाहनशा न करिा थेट डॉक्टर र् इिर स्टाफना र्ारिाण के ली जािे, रुगणालयाची
िोडफोड के ली जािे असे करणे उहचि नािी म्िणून असा अनुहचि प्रकार टाळार्ा.
रुगणालयाचे नुकसान िोईल असा कोणिािी प्रकार करू नये.
७)आपल्यार्ुळे इिर रुगणािंना त्रास िोईल अशी र्ागणूक असू नये.
८)रुगणालयाि स्र्ििा र् शािंििा राखणे.
९)रुगणािंच्या अहधकारािंची पायर्ल्ली िोि असेल िर त्यासिंदर्ावि िक्रार करणे र् ्याय
हर्ळर्णे.

जेनरे रक औषधे (र्ेहडहसन)
औषधािंची नार्े िी िीन प्रकारची असिाि रासायहनक नार् (के हर्कल नेर्) ज्यार्ध्ये
औषधािील रासायहनक ित्त्र्ानुसार औषधाचे नार् ददलेली असिे.
िर दुसरा प्रकार म्िणजे non proprietary name ज्यार्ध्ये प्रर्ाहणि अहधकृ ि राष्ट्रीय
िसेच आिंिरराष्ट्रीय सिंस्थािंिारे ददलेल्या नार्ािंचा सर्ार्ेश िोिो
आहण हिसरा प्रकार म्िणजे brand name िी औषधािंच्या किं पनीने ददलेली नार्े िोि िी
नार्े प्रोप्रायटरी नेर् म्िणूनिी ओळखली जािाि.
दुसऱ्या प्रकारािील औषधे जी नॉन proprietary औषधी म्िणून ओळखली जािाि त्यािंना
जेनेररक औषधे असेिी म्िणिाि िी औषधे कोणत्यािी ब्रँडच्या नार्ाखाली असि नािीि
िी औषधे प्रर्ाहणि अहधकृ ि सिंस्था िसेच जागहिक आरोगय सिंघटना यािंच्या हनयर्ानुसार
र् हनयिंत्रणाखाली बनर्ली जािाि
ब्रॅण्डची औषधे स्र्िः किं पनी बनर्ि असल्याने त्यािंची ककिं र्ि िी स्र्िः किं पनी ठरर्ि असिे
परिं िु जेनेररक औषधािंची ककिं र्ि िी या अहधकृ ि सिंस्था र् शासन यािारे ठरर्ली जािे त्यार्ुळे या
औषधािंची ककिं र्ि िी इिर औषधािंच्या िुलनेि खूपच कर्ी र् सर्वसार्ा्य जनिेला परर्डणारी
असिे परिं िु दुदैर्ाची गोि अशी आिे की आपल्या देशार्ध्ये सर्व औषधािंच्या िुलनेि जनररक औषधे
फक्त साि िे दिा टक्केच हर्कली जािाि याला आपल्या देशािील आरोगयहर्षयक यिंत्रणा
कारणीर्ूि आिे आर्थवक लार् र्ैयहक्तक फायदा आहण इिर कारणार्ुळे दकत्येक डॉक्टर brand
नेर् नुसारच औषधे हलहून देिाि असिाि हशर्ाय अनेक र्ेहडकलर्ध्ये brand name चीच
औषधे उपलब्ध असिाि अशा पद्धिीने रुगणािंची र्ोठ्या प्रर्ाणार्र आर्थवक लूट के ली जािे
परिं िु शासनाच्या हनणवयानुसार जरी डॉक्टरािंनी ब्रँडनेर् नुसार औषधे हलहून ददली असली
िरी रुगण जेनेररक औषधािंची र्ागणी करू शकिाि
जनररक औषधे िी कोणिेिी brand च्या नार्ाखाली जरी बनर्ली जाि नसली िरी
त्यािंच्या गुणर्त्तेर्ध्ये कोणिािी फरक असि नािी कारण िी औषधे जागहिक आरोगय सिंघटना र्
अहधकृ ि सिंस्थािंच्या हनयर्ानुसार बनर्लेली असिाि या औषधािंचा पररणार् िा इिर ब्रँडड
े
औषधािंच्या पररणार् सारखाच असिो.
शासनाने ददलेल्या हनणवयानुसार प्रत्येक रुगणाचा िा अहधकार आिे जर त्यािंची इच्िा असेल
िर िे जेनेररक औषधािंची र्ागणी करू शकिाि.

र्ारिािील आरोगययिंत्रणा

आरोगय म्िणजे के र्ळ रोगाचा अर्ार् असणे असा नािी िर जागहिक आरोगय सिंघटनेच्या
व्याख्येनुसार पूणप
व णे शारीररक, र्ानहसक आहण सार्ाहजकररत्या सिंिुहलि हस्थिी म्िणजे आरोगय
िोय.
र्ारिािील आरोगय व्यर्स्था िी शासकीय आहण खाजगी अशा दोन गटाि हर्र्ागिा
येईल.
र्ारिाि सर्वव्यापी आरोगय सेर्ा राज्ये र् सिंघ राज्यिेत्र यािंकडू न पुरर्ली जािे. र्ारहिय
सिंहर्धानाि "लोकािंचे पोषण र् रािाणीर्ान िे र्ाढर्णे िसेच लोकािंचे आरोगय सुधारणे िी
राज्यािंची र्ूळ जबाबदारी आिे" असे म्िटले आिे.
शासकीय आरोगययिंत्रणेला सर्ािंिर असणारी खाजगी आरोगय यिंत्रणा िी शासकीय आरोगय
यिंत्रने पेिा र्ोठ्या प्रर्ाणार्र लोकहप्रय आिे.
देशािील लोकािंचे आरोगय राखण्यासाठी देशर्रार्ध्ये प्राथहर्क आरोगय सेर्ा कें द्रािंचे जाळे
पसरले आिे.
या आरोगय सेर्ा कें द्रािंर्ध्ये नार्र्ात्र शुल्क र्ापरून के स पेपर काढला जािो आहण
अल्पखचावि उपचार के ले जािाि यारठकाणी ददली जाणारी औषधे िी र्ोफि असिाि.
प्राथहर्क आरोगय कें द्रािंची उर्ारणी आहण पररचालनाबाबिचे सर्व हनणवय र्ात्र राज्य
सरकारािंची आरोगय खािी घेिाि. प्राथहर्क आरोगय कें द्र (PHC) :- साधारणि: सिा
उपकें द्रािंसाठी एक रेफरल युहनट म्िणून प्राथहर्क आरोगय कें द्र कार् करिे. जर लोकसिंख्येचा
हर्चार के ला िर सर्वसाधारण प्रदेशाि ३० िजार लोकसिंख्येर्ागे र् दुगवर्-डोंगराळ प्रदेशाि २०
िजार लोकसिंख्येर्ागे एक प्राथहर्क आरोगय कें द्र असिे. प्रत्येक प्राथहर्क आरोगय कें द्राि एक
आरोगय अहधकारी र् त्याच्या सािाय्यासाठी १४ हनर्र्ैद्यकीय र् इिर कर्वचारी असिाि.
प्राथहर्क आरोगय कें द्र िे २४ िास सेर्ा देिे. स्थाहनक उद्भर्णाऱ्या आजरािंर्र हनयिंत्रण हर्ळर्णे,
राष्ट्रीय आरोगय कायवक्रर्ािंची अिंर्लबजार्णी करणे, र्ित्त्र्पूणव आकडेर्ारी गोळा करणे िसेच
रे फरल र् प्रयोग शाळे च्या सेर्ा पुरर्णे इ. कायव प्राथहर्क आरोगय कें द्र पार पाडिे.

शासनािफे लोकािंच्या आरोगयाच्या दृिीने अनेक र्ित्त्र्पूणव हनणवय घेिले जािाि र् अनेक
योजना राबर्ल्या जािाि परिं िु आरोगय सेर्ा कें द्रािंची िलाखीची हस्थिी आहण पररहस्थिी हिथली
व्यर्स्था र् स्र्च्ििा िसेच या यिंत्रणेर्रील हर्श्वासाचा अर्ार् यार्ुळे बऱ्यापैकी लोक िे शासकीय
आरोगय यिंत्रणा ऐर्जी खाजगी आरोगय यिंत्रणेला प्राधा्य देिाि.
अलीकडील काळाि नर्नर्ीन धोरणािंच्या र्ाध्यर्ािून शासकीय आरोगय यिंत्रणेची हस्थिी
सुधारि आिे त्यार्ध्येिी आधुहनक ििंत्रज्ञान र् साधनािंचा र्ापर र्ाढला आिे अनेक आधुहनक
उपकरणे िी या रठकाणी उपलब्ध िोि आिेि.
लोकािंच्या आरोगयासाठी प्राथहर्क आरोगय सेर्ा कें द्र र्र र्ेगर्ेगळ्या आजारािंच्या
िपासण्या र्ोफि करून ददल्या जािाि.
राष्ट्रीय आरोगय र्ोहिर्ेअिंिगवि राष्ट्रीय शिरी आरोगय हर्शनला शासनाने र्िंजुरी ददली
आिे.
या र्ोहिर्ेअिंिगवि ६० िजार र् त्यापेिा अहधक लोकसिंख्या असलेल्या शिरािंर्ध्ये
प्राथहर्क आरोगय सेर्ा कें द्रािंची उर्ारणी करण्याि येणार आिे.
(िांदभा सवदकपीसडया, िावाजसनक आरोग्य सवभाग िांकेतस्थळ)

औषधीशास्त्र (फार्ावकोलॉजी)

औषधीशास्त्र (Pharmacology) िी औषधहनर्ावणशास्त्र (Pharmacy) या हर्षयािील
एक र्ित्र्पूणव शाखा आिे ज्यार्ध्ये र्ानर्ी शरीरार्र औषधािंचा िोणारा पररणार् र्ैज्ञाहनक
दृहिकोनािून अभ्यासाला जािो.
र्ानर् ककिं र्ा प्राणी यािंच्या रोगाचे हनदान करणे रोगािंर्र उपचार करणे िसेच रोगाचा
प्रहिबिंध करणे यासाठी र्ापरले जाणारे पदाथव म्िणजे औषध िोय.
जागहिक आरोगय सिंघटनेनुसार औषध िा असा पदाथव आिे जो शारीररक दक्रया ककिं र्ा
आजाराच्या हस्थिीर्ध्ये बदल करिो जो िो घेणाऱ्यािंसाठी लार्दायक असिो.
औषधािंर्ुळे जसे रोगािंपासून बचार् िोिो िसे त्यािंच्या अयोगय र्ापरार्ुळे रोग उद्भर्िाि
ककिं र्ा र्ृत्यूिी ओढर्िो. उदा., अॅहस्परीन िे एक सुरहिि, बहुउपयोगी औषध सर्जले जािे;
िथाहप, चुकून जास्ि प्रर्ाणाि अॅहस्परीन घेिल्यार्ुळे लिान बालके र्ृत्युर्ुखी पडली आिेि.
अल्कोिॉल, कोके न, िेरॉईन आहण अ्य अिंर्ली पदाथांच्या सेर्नाने गिंर्ीर सर्स्या हनर्ावण
िोिाि. सर्व ओषधे शरीरार्र एकापेिा अहधक प्रकारे पररणार् करिाि. उदा., चेिासिंस्थेर्रील
औषधे हृदयार्र अहनि पररणार् करु शकिाि. अशा औषधािंचा हृदयार्रील पररणार्
सिपररणार् र्ानला जािो.
औषधािंचा अभ्यास करणारे र्ैज्ञाहनक कोणिािी रासायहनक पदाथव जो सजीर्ािंर्र
पररणार् करिो त्यास औषध (ड्रग) र्ानिाि. येथे र्ात्र र्र दाखहर्ल्याप्रर्ाणे र्ैद्यकीय
उपयोगासाठी र्ापरलेला पदाथव असा औषधाचा अथव घेिला आिे. अल्कोिॉल, ििंबाखू यािंसारखे
सेर्न के ले जाणारे शरीरार्र पररणार् करणारे पदाथविी औषध र्ानले जािाि. औषधािंचे
र्गीकरण हर्हर्ध प्रकारे करिा येिे. अर्स्थेनुसार (स्थायू(solid), द्रर् (liquid) र् र्ायू(gas)),
औषधे कशी घेिली जािाि त्यानुसार ( िोडािंने(oral), अिंि:िेपणािारे (इिं जक्
े शनिारे ) ककिं र्ा हुिंगून
inhalers) ककिं र्ा रासायहनक सिंरचनेनुसार औषधािंचे गट पाडिा येिाि. औषधर्ैज्ञाहनक र्ात्र
र्ुख्यत्र्े औषधािंचे शरीरार्र कसे पररणार् िोिाि, िे पाििाि. यानुसार सार्ा्यपणे र्ेगर्ेगळ्या
औषधािंचे पुढीलप्रर्ाणे गट के ले जािाि:

१. सिंसगावला प्रहिबिंध करणारा औषधे २. सिंसगवज्य रोगािंना प्रहिबिंध करणारी औषधे ३.
हृदय आहण रक्तर्ाहि्यािंर्र पररणार् करणारी औषधे आहण ४. चेिासिंस्थेर्र पररणार् करणारी
औषधे.
औषधीशास्त्रार्ध्ये दोन हर्र्ाग आिेि Pharmacokinetics यार्ध्ये शरीरािारे
औषधािंर्र िोणारे पररणार् अभ्यासले जािाि िर Pharmacodynamics यार्ध्ये औषधाचा
शरीरार्र िोणारा पररणार् अभ्यासला जािो.
सर्वप्रथर् औषधािंचा अभ्यास िा प्राण्यार्र के ला जािो र् यािुन हर्ळणाऱ्या र्ाहििीचा
अभ्यास करून िे औषध र्ानर्ी शरीरासाठी योगय आिे का नािी िे ठरर्ले जािे.
सर्व औषधािंचे शरीरार्र उपयुक्त ककिं र्ा घािक पररणार् िोऊ शकिाि. उदा., एखादे औषध
हृदयाची स्पिंदनदक्रया अहधक जोर्दार करणारे , र्ेदना शार्हर्णारे ककिं र्ा अ्य इि पररणार्
करणारे असिे; पिंरिु, िेच औषध अहधक प्रर्ाणाि घेिल्यास शरीरार्र अहनि पररणार् िोिाि.
औषधािंचा पररणार् सर्व शरीरार्र िोिो कारण िी रक्तप्रर्ािािून शऱीरर्र पसरिाि. त्यार्ुळे
शरीराच्या एका र्ागार्र पररणार् िोण्यासाठी ददलेल्या औषधािंचे दुसर्या र्ागािंर्रिी चािंगलेर्ाईट पररणार् िोऊ शकिाि. उदा., र्ेदना शर्हर्ण्यासाठी बर्याचदा र्ॉफीन देिाि. परिं िु िे
र्ॉफीन र्ेंदू र् र्ज्जारज्जूिील पेशींर्र पररणार् करिे आहण त्यार्ुळे र्ेदनािंची सिंर्ेदना कर्ी िोिे.
र्ात्र त्यार्ुळे श्वास र्िंद िोणे, र्ािंिी िोणे, बद्धकोष्ठिा िोणे असे अ्य अहनष्ठ पररणार् घडू न येिाि.

औषधािंचे प्रहिकू ल म्िणजे त्यािंच्या इि पररणार्ािंहशर्ाय िोणारे अहनि सिपररणार् िीन
प्रकारचे असिाि : एक पाश्वव पररणार् (साइड इफे क्ट), दुसरा अहधिषविा पररणार् (अॅलजी) आहण
हिसरा हर्षारी प्रहिदक्रया (टॉहक्सक इफे क्ट) सर्व औषधािंचे पाश्वव पररणार् िोि असिाि. उदा.
र्ॉफीनर्ुळे कािी घािक पररणार् िोिाि आहण िे गृिीि असिाि. रक्तदाबार्रील कािी
औषधािंर्ुळे डोके दुखिे. बहुिेक औषधािंचे पाश्वव पररणार् िीव्र नसिाि आहण त्यार्ुळे त्या
औषधािंचा र्ापर थािंबर्ार्ा लागि नािी. कािी र्ेळा एखाद्या रुगणाला हर्हशि औषधाची (उदा.
अॅहस्पररन, पेहनहसलीन) अहधिषविा असिे; परिंिु अहधिषविा िीव्र असल्यास अशी व्यक्ती त्या
औषधाला सिंर्ेदनशील असल्याचे र्ानिाि. कािी र्ेळा, औषधािंर्ुळे हर्षारी अहर्दक्रया घडू न
येिे. त्यार्ुळे पेशींचा नाश िोिो आहण प्रसिंगी रुगणाला र्ृत्यू ओढर्िो.

ज्या व्यक्ती औषध म्िणून अल्कोिॉल, अॅदफटार्ाइन, बार्बवट्युरेट ककिं र्ा र्ादक पदाथव
र्ोठ्या र्ात्रेि घेिाि, अशा व्यक्ती त्या औषधािंर्र अर्लिंबून राििाि. या औषधािंच्या र्ापरानुसार
कालािंिराने शरीराि िी ‘सिन’ करण्याची िर्िा हनर्ावण िोिे आहण र्ापर चालू राहिल्यास िी
र्ाढिे. म्िणून इि पररणार् साधण्यासाठी अशा व्यक्तींना औषधाची र्ात्रा र्ाढर्ार्ी लागिे.
औषधािंची शारीररक ककिं र्ा र्ानहसक गरज हनर्ावण िोण्याच्या या अर्स्थेला व्यसनाधीनिा
म्िणिाि. िी औषधे घेण्याचे थािंबहर्ल्यास गिंर्ीर आजार उद्भर्िाि.

शरीरािील टाकाऊ पदाथांबरोबर औषधेिी शरीराबािेर टाकली जािाि. औषधे
पेशािंर्धून रक्ताि हर्सळिाि आहण र्ृक्काि (र्ूत्रलपिंड) पोिोचिाि आहण र्ूत्रार्ाटे बािेर टाकली
जािाि. घार्, अश्रू िसेच र्लािारे िी औषधे शरीराबािेर टाकली जािाि. कािी शुहध्दिारके
पूणवपणे उच्िर्ासािून बािेर सोडली जािाि.
औषधे सार्ा्यपणे व्यापारी नार्ािंनी हर्कली जािाि. र्ात्र प्रत्येक औषधाच्या र्ेिणार्र,
औषधहनर्र्विी करणार्या कारखा्याचे नार्, औषधािील प्रर्ुख रासायहनक घटक, हर्सळलेले
इिर घटक, र्ापरण्यासिंबिंधी सूचना, अहनि पररणार्/अहधिषविा यािंहर्षयी सूचना, औषधाची
ककिं र्ि आहण सर्ावि र्ित्त्र्ाचे म्िणजे औषधाची पररणार्कारिा कधी सिंपिे िी र्ुदि, (सर्ाप्ती
िारीख) या बाबी नर्ूद के लेल्या असिाि.
(िांदभा: कु र्ार सवश्वकोि, सवकािपीसडया, के डी सत्रपाठी फार्ाकॉर्लॉजी)

अँरटबायोरटक (प्रहिजैहर्के )

सूक्ष्र् जीर्णूनहर्रुद्ध कार् करणारे औषधी पदाथव िे आजच्या काळाि सर्ावहधक प्रर्ाणाि
र्ापरले औषध प्रकार आिे.

हर्कसनशील देशाि र्ैद्यकीय यिंत्रणािंनी उपचारपद्धिी र्ध्ये सर्ावहधक र्ापरले जाणारे
पररणार्कारक लोकहप्रय िसेच र्ोठ्या प्रर्ाणाि गैरर्ापर िोणारे औषध आिे...
अँरटबायोरटक (प्रहिजैहर्के ) िा असा पदाथव आिे जो जैहर्क घटकािंपासून प्राप्त के ला जािो
जो त्याच्या सौम्य हस्थिीि सूक्ष्र् हजर्ाणूिंची र्ाढ रोखिो अथर्ा त्यािंना पूणवपणे नि करिो.
परिं िु िी व्याख्या र्यावददि आिे यार्ध्ये कृ त्रीर्ररत्या प्राप्त के लेले पदाथव िसेच जे पदाथव
िीव्र हस्थिीि कार् करिाि अशा पदाथांचा सर्ार्ेश िोि नािी म्िणून अशा पदाथांसाठी
सूक्ष्र्जीर् हर्रोधी पदाथव अशी सर्वसर्ार्ेशक सिंज्ञा र्ापरली जािे.
१९४० पयंि आपल्याकडे सूक्ष्र् जीर् रोगजिंिू यािंच्याहर्रोधाि कार् करणारे कोणिेिी
अस्त्र उपलब्ध नव्ििे. कोणत्यािी प्रकारच्या जिंिूसिंसगावर्ुळे र्ृत्यू घडि िोिे. सर अलेक्झािंडर
फ्लेलर्िंग यािंनी ३ सप्टेंबर १९२८ रोजी पेहनहसहलन या पहिल्या प्रहिजैहर्काचा शोध लार्ला
आहण प्रहिजैहर्क युगाचा आरिं र् झाला.
प्रहिजैहर्कािंच्या प्रर्ार्ी पररणार्ार्ुळे त्यािंचा अहनबंध र्ापर र्ाढला... प्रहिजैहर्के िी
र्ैद्यकीय यिंत्रणािंना हर्ळालेले एक र्रदान आिे र्ात्र त्याचा चुकीच्या पद्धिीने के लेला र्ापर र्
इिर गोिी यार्ुळे अनेक सर्स्या हनर्ावण झाल्या आिेि र् ज्याचे आज अनेक दुषपररणार् ददसून
येि आिेि.

बऱ्याचदा प्रहिजैहर्कािंची र्ात्रा (डोस)िा अधवर्ट सोडू न ददल्याने िसेच अनेकदा
डॉक्टर/फार्वहसस्ट यािंच्या सल्ल्याहशर्ाय स्र्िःहून औषधे खरे दी करून र्ापर के ल्याने औषध
हर्रोध (ड्रॅग अपोज) िोऊ शकिो.

औषध हर्रोध िी अशी हस्थिी आिे ज्यार्ध्ये आपल्या शरीरािील रोगजिंिू िी स्र्िःला
सिर् करिाि ज्यार्ुळे प्रहिजैहर्क औषधािंचा त्यािंच्यार्र कािीिी पररणार् िोि नािी िी खूप
गिंर्ीर सर्स्या आिे...
प्रहिजैहर्क औषध िे र्ारिीय औषध कायद्यानुसार ड्रगज शेड्युल एच या प्रकाराि येिे या
प्रकारची औषधे िी रहजस्टर र्ेहडकल प्रॅहक्टशनरच्या कायदेशीर औषधयोजना (legal
prescription) असिानाच र् रहजस्टर फार्वहसस्टकडू नच खरे दी करिा येिाि िथाहप बऱ्याचदा
असे ददसून येिे की सर्व हनयर् धाब्यार्र बसर्ून िी औषधे हर्कली जािाि त्यार्ुळे याचे अनेक
दुषपररणार् आज ददसून येि आिेि...
असे दुषपररणार् र् सर्स्या यािंपासून दूर रािण्यासाठी प्रहिजैहर्क औषधािंचा र्ापर
करिाना कािी गोिींची काळजी घेणे र् कािी हनयर्ािंचे पालन करणे आर्श्यक आिे त्याबद्दल
आपण र्ाहििी घेऊ...

प्रहिजैहर्क औषधािंचा र्ापर करिाना घ्यार्याची काळजी...
१)प्रहिजैहर्क औषधे िी डॉक्टर आहण फार्वहसस्ट यािंच्या सल्ल्याने र् डॉक्टरािंच्या
कायदेशीर औषद्योजनेनेच र् रहजस्टर फार्वहसस्टकडू नच खरे दी करा.

स्र्िःहून अथर्ा इिरािंच्या सल्ल्याने खरे दी करू नका िसेच सारख्याच सर्स्या आिेि
म्िणून इिरािंना ददलेली औषधे र्ापरू नका.
२) आर्थवक सर्स्या अथर्ा इिर कारणे यार्ुळे प्रहिजैहर्क औषधािंचा अधवर्ट र्ापर करू
नका...
३) र्ास्िहर्कपणे अँरटबायोरटक्सचा र्ापर कर्ी करायला लागार्ा यासाठी जिंिूसिंसगव
रोखण्याचे प्रयत्न करणे आर्श्यक आिे. यासाठी साबण, पाण्याने िाि स्र्च्ि धुण,े र्ैयहक्तक र्
सार्ाहजक स्र्च्ििा, लसीकरण, शुद्ध पाणी, सािंडपाण्याची योगय व्यर्स्था असे हर्हर्ध
पािळ्यािंर्रचे सर्वश्रुि उपाय अर्लाि आणणे जरुरीचे आिे.

४) डॉटटर तिेच फार्ासिस्ट तिेच वैद्यकीय िेवा पुरवणाऱ्या इतर घटकाांनी दोषर्ुक्त,
तिेच रुग्णाांचे आरोग्य यार्ला प्रथर् प्राधान्य देत योग्य प्रकारे वैद्यकीय िुसवधा पुरवल्या पासहजेत.
हनयर्ािंचे पालन न करिा अयोगय रीिीने बेसुर्ार प्रर्ाणाि प्रहिजैहर्कािंचा र्ापर, र्ैद्यकीय
सरार् ककिं र्ा औषध हर्िरणािील दोष या सर्ांर्ळ
ु े आज आपल्याला अनेक दुषपररणार् ददसून येि
आिेि त्यार्ुळे येणाऱ्या काळाि औषध हर्रोध या सर्स्येि र्ाढ झाल्याचे ददसून येि आिे.
असा प्रकार टाळण्यासाठी आपण सर्व हनयर्ािंचे उल्लिंघन न करिा र्रीलप्रर्ाणे काळजी
घेि प्रहिजैहर्कािंचा र्ापर के ला पाहिजे
(िांदभा: के डी सत्रपाठी, र्राठी सवदकपीसडया)

फार्वसी अभ्यासक्रर्ािील हर्हर्ध हर्षय

यापूर्ी आपण फार्वसी कररअर साठी एक उत्तर् पयावय या लेखार्ध्ये फार्वसीबद्दल
िपशीलर्ार र्ाहििी िसेच या िेत्राि आपण कसे येऊ शकिा, यािील कररअरच्या हर्हर्ध सिंधी
याची र्ाहििी घेिली िोिी
जे हर्द्याथी फार्वसी या अभ्यासक्रर्ाला प्रर्ेश घेऊ इहच्ििाि त्यािंना र्ाहििी हर्ळार्ी
म्िणून या लेखार्ध्ये आपण फार्वसी या अभ्यासक्रर्ाि कोणकोणत्या हर्हर्ध हर्षयािंचा अभ्यास
के ला जािो र् त्या हर्षयाबद्दल थोडक्याि र्ाहििी घेऊ...
१)औषधहनर्र्विी शास्त्र (Pharmaceutics): या हर्षयाि र्ोठ्या प्रर्ाणाि औषध
हनर्र्विी हशर्ाय प्रयोगशाळा स्िरार्र औषध हनर्र्विी र् त्याचा अभ्यास, त्यार्धील हर्हर्ध टप्पे
या सगळ्या गोिींचा अभ्यास के ला जािो. या र्ध्ये औषध बनर्ण्यासाठी लागणारे घटक,
औषधािंचे िसेच िे बनर्ण्यासाठी लागणारे घटक यािंचे रासायहनक र् र्ौहिक गुणधर्व अशा अनेक
गोिींचा अभ्यास के ला जािो.
दुसऱ्या शब्दाि औषधहनर्र्विी शास्त्र िा हर्षय खऱ्या अथावने फार्वसी प्रोफे शनचा एक
र्ूलर्ूि र्ाग आिे.
२)औषधीशास्त्र (Pharmacology) : फार्वसी र्धील िा एक अत्यिंि र्ित्र्पूणव हर्षय
असून यार्ध्ये शरीराचा औषधािंर्र िोणार पररणार् र् औषधाचा शरीरार्र िोणार पररणार्,
औषध कशा प्रकारे कार् करिे, औषधािंच्या र्ापरार्ुळे िोणारे अहनि पररणार् या सर्व गोिींचा
अभ्यास के ला जािो.
३)औषधीर्नस्पिी शास्त्र (Pharmacognosy): या हर्षयार्ध्ये र्नस्पिी िसेच नैसर्गवक
स्त्रोि यापासून हर्ळर्लेली औषधे, त्यािील र्ुख्य घटक, या घटकािंची कृ हत्रर् रासायहनक
पध्दिीचा र्ापर करून नर्नर्ीन औषधािंची हनर्र्विी करणे, अशा नैसर्गवक औषधािंच्या रासायहनक
र् र्ौहिक गुणधर्ावचा अभ्यास या हर्षयाि के ला जािो.
४)जैवरिायन िास्त्र (Biochemistry): यार्ध्ये र्ानवी िरीरातीर्ल सवसवध रािायसनक
पदाथा जिे प्रोटीन, सहहटॅसर्न, डी एन ए, आपल्या आहारातीर्ल घटकाांचा रािायसनक
अभ्याि या िवा गोष्टींचा अभ्याि के र्ला जातो.

दृष्टीने

५) सेंदद्रय रसायनशास्त्र (Organic Chemistry): यार्ध्ये हर्हर्ध रासायहनक घटक र्
त्यािंचा रासायहनक र् र्ौहिक गुणधर्ावचा अभ्यास के ला जािो.
६) सूक्ष्र्जीर् शास्त्र (Microbiology) :
या हर्षयाि हर्हर्ध सुक्ष्र् हजर्ािंचा लार्दायक िसेच िाहनकारक सुक्ष्र् जीर् (रोगजिंिू),
यार्ुळे िोणारे हर्हर्ध आजार र् त्यार्रील उपचा या गोिींचा अभ्यास के ला जािो.
७)र्नर्ी शरीरशास्त्र : यार्ध्ये र्नर्ी शरीरािील हर्हर्ध सिंस्था िसेच या सिंस्थािंची
कायवपद्धिी, यार्ध्ये येणारे हर्हर्ध अडथळे , हर्हर्ध आजार अशा गोिींचा अभ्यास के ला जािो.
८)िॉहस्पटल फार्वसी: यार्ध्ये िॉहस्पटल र्धील फार्वहसस्ट ची कार्े त्याची किवव्य आहण
िॉहस्पटलर्धील Pharmacy and Therapeutic Committee PTC र्धील फार्वहसस्ट ची
र्ूहर्का या सर्ांचा अभ्यास के ला जािो.
९)हडस्पेनलसिंग फार्वसी आहण कम्युहनटी फार्वसी: यार्ध्ये औषध हनहर्िी र् हर्िरण िसेच
नव्याने आलेली सिंकल्पना कम्युहनटी फार्वसी ज्यार्ध्ये सिंपूणव सार्ाहजक दृिीकोणािून लोकािंच्या
फार्वहसस्टची र्ूहर्का या सर्ांचा अभ्यास के ला जािो.
१०)र्ौहिकशास्त्रहर्षयक फार्वसी (Physical Pharmacy):
या हर्षयार्ध्ये औषधहनर्ावणशास्त्राच्या दृिीने र्ित्र्पूणव र्ौहिक सिंकल्पनाचा अभ्यास
के ला जािो.
११)औषधहनर्र्विीहर्षयक

अहर्यािंहत्रकी

(Pharmaceutical

Engineering):

याहर्षयार्ध्ये औषधहनर्र्विी सिंदर्ावि र्ापरली जाणारी उपकरणे, यिंत्रे याबद्दल अभ्यास के ला
जािो.
१२)औषधहनर्र्विीहर्षयक व्यर्स्थापन (Pharmaceutical Management):
या हर्षयार्ध्ये औषधहनर्ावणशास्त्र हर्षयक व्यर्स्थापन यासिंदर्ावि हर्हर्ध सिंकल्पना
यािंचा िपशीलर्ार अभ्यास के ला जािो.
१३)औषधहनर्र्विीहर्षयक जैर्ििंत्रज्ञान (Pharmaceutical Biotechnology): या
हर्षयार्ध्ये जैर्ििंत्रज्ञानाचा र्ापर करून औषध हनर्र्विी र् जैर्ििंत्रज्ञानाचा र्ैद्यकीय िेत्र र्
फार्वसीसिंदर्ाविील जैर्ििंत्रज्ञानाचा र्ापर या सर्व गोिींचा िपशीलर्ार अभ्यास के ला जािो.

१४)औषधहर्षयक रसायनशास्त्र (Medicinal Chemistry):या हर्षयार्ध्ये औषधा
सिंदर्ाविील रसायनशास्त्र, हर्हर्ध रासायहनक गुणधर्व अशा गोिींचा िपशीलर्ार अभ्यास के ला
जािो.
१५)्यायर्ैद्यकशास्त्रहर्षयक फार्वसी (फॉरे ह्सक फार्वसी) र् औषधहनर्ावणशास्त्रहर्षयक
कायदे.

बहुऔषधी उपचार पद्धिी (Polypharmacy)
बहुऔषधी उपचारपद्धिी म्िणजे एकाच र्ेळी दोन ककिं र्ा त्यापेिा अहधक औषधािंचा र्ापर
करणे.
जटील रोगािंर्र उपचार करण्यासाठी बऱ्याचदा अशा पद्धिीचा र्ापर के ला जािो.
र्ात्र आजच्या पररहस्थिीि अस ददसून येि आिे की बऱ्याच र्ेळी आर्श्यकिा नसिाना
देखील बहुऔषधी पद्धिीचा र्ापर के ला जािो.
कािी अिंशी िी उपचार पद्धिी लार्दायक आिे िथाहप या पद्धिीचा अभ्यास करिा असे
ददसून येिे की यार्ध्ये बऱ्याच प्रर्ाणाि अहनि पररणार्/ नकारात्र्क पररणार् आढळू न येिाि.
र्ास्िहर्कपणे रुगणािंसाठी औषधयोजना बनर्िाना रुगणािंचे आरोगय याच गोिीला प्रथर्
प्राधा्य देणे आर्श्यक असिे.
परिं िु बऱ्याच रठकाणी अस पािायला हर्ळिे की र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णारे डॉक्टर,
फार्वहसस्ट िे लोक आपली नैहिक जबाबदारी बाजूला ठे ऊन आर्थवक नफ्यासाठी गैर र्ागावचा
र्ापर करिाि. र्ी अस म्िणि नािी की सर्व डॉक्टर र्ाईट असिाि आपल्या सर्ाजाि असे
दकत्येक डॉक्टर आिेि जे सार्ाहजक जबाबदारीचे र्ान ठे र्ून सेर्ा पुरर्िाि जसे की डॉ प्रकाश
आर्टे, डॉक्टर अर्य बिंग, डॉ राणी बिंग, डॉ रर्ींद्र कोल्िे, डॉ हस्र्िा कोल्िे िे लोक पैसा या
गोिीला प्राधा्य न देिा रुगणािंची सेर्ा त्यािंचिं आरोगय या गोिींना र्ित्त्र् देिाि. आहण अस नािी
की िुम्िी गैरर्ागावचा र्ापर के ला िरच अहधक नफा हर्ळर्ू शकिा िुम्िी जर नैहिक र्ागावचा
अर्लिंब करून योगय र्ागावने सेर्ा पुरर्ली िरी िुम्िी िुर्च्या गरज पूणव करू शकिा, िुम्िी जर
चािंगल्या प्रकारे र् योगय र्ागावने सेर्ा देि असाल िर िुर्च्याकडे येणाऱ्या रुगणािंची सिंख्या र्ाढू न
िुम्िी र्रपूर नफा हर्ळर्ू शकिा त्यासाठी गैरर्ागावचा र्ापर करणे, नैहिकिा हर्सरून कार् करणे
या सर्व गोिींची आर्श्यकिा नसिे.
र्ास्िहर्कपणे रुगणािंसाठी औषधयोजना बनर्िाना आर्थवक हनकष िा खूप र्ित्र्पूणव
असिो हर्शेष करून र्ारिासारख्या हर्कसनशील देशाि िसेच आदिके सारख्या अहर्कहसि
देशाि िे आर्थवक हनकष िा र्ुद्दा र्ित्र्ाचा ठरिो.
डॉक्टरािंनी औषधयोजना बनर्िाना जी उपचारपद्धिी रुगणािंना पररणार्कारक ठरेल
हशर्ाय जी त्यािंना आर्थवक दृषट्या परर्डेल या बाबींचा हर्चार करणे गरजेचे असिे.

बऱ्याचदा असे आढळू न येिे की आर्श्यकिा नसिाना देखील आर्थवक नफ्यासाठी बहुऔषध
पद्धिीचा अर्लिंब के ला जािो, रुगणािंना परर्डिील अशी जेनेररक औषधे उपलब्ध असूनदेखील
र्िागड्या ब्रॅण्डेड औषधािंचा औषद्योजनेि सर्ार्ेश के ला जािो ज्यार्ुळे बऱ्याचदा रुगणािंकडू न
अधवर्ट औषधयोजना खरे दी करणे, पूणव उपचार न करणे अशा सर्स्या ददसून येिाि.
असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी रुगणािंना परर्डिील अशा प्रकारची औषधयोजना बनर्णे,
ज्यारठकाणी शक्य असेल अशा रठकाणी सिंयोजन उपचारपद्धिी (कॉहम्बनेशन थेरपी) औषधािंचा
र्ापर करणे गरजेचे असिे.
दकत्येक र्ेळा आर्श्यकिा नसिाना बहुऔषधी उपचारपद्धिीचा र्ापर के ल्याने अहनि
पररणार् (साइड इफे क्ट) ददसून येिाि...
दकत्येकदा के र्ळ औषधच उपचारासाठी उपयुक्त ठरिे असे नािी िर त्यासोबि पर्थये,
औषध घेण्याच्या योगय र्ेळेचे पालन या सर्व बाबी र्ित्र्पूणव ठरिाि.
एखादी गोि अहधक जटील बनर्ण्याऐर्जी िी आधी सोपी बनर्णे लार्दायक असिे
म्िणून सुरर्ािीला शक्य असल्यास बहुऔषधी उपचारपद्धिीचा अर्लिंब करू नये हजथे आर्श्यक
आिे अशाच रठकाणी या पद्धिीचा र्ापर करार्ा.
अलीकडच्या काळाि सिंयोजन उपचारपद्धिीचा र्ापर करि असिाना अहनि पररणार्
उद्धर्र्ण्याची र्ीिी र्ोठ्या प्रर्ाणाि असिे याच हशर्ाय बहुऔषधी उपचार पद्धिीि देखील
परस्पर दक्रया िोऊन दुषपररणार् ददसून येण्याची शक्यिा असिे म्िणून औषध योजना बनर्िाना
या सर्व र्ुद्यािंचा हर्चार करून, रुगण इहििास (पेशिंट हिस्ट्री) यािंचा सारासार हर्चार करून
सुरहिि औषध योजना बनर्णे गरजेचे असिे...
आिा िर कट प्रॅहक्टस सारखा कलिंक र्ैद्यकीय िेत्राला लागलेला आिे ज्यार्ध्ये रुगणािंना
अपूणव उपचारपद्धिी देऊन इिर डॉक्टर कडे जाण्याचा सल्ल देणे, आर्श्यकिा नसिाना हर्हर्ध
चाचण्या करायला लार्णे अशा अनेक गैरर्ागावचा र्ापर करून दलाली (Commission)
हर्ळर्णे असा प्रकार घडिो. िा एक स्र्ििंत्र हर्षय आिे याबद्दलची र्ाहििी आपण पुढील लेखाि
घेऊ.

कट प्रॅहक्टस र्ैद्यकीय िेत्राला लागलेला कलिंक...

कट प्रॅहक्टस म्िणजे आर्थवक लोर्ापायी व्यार्साहयक नैहिक र्ूल्यािंची पायर्ल्ली करीि
रुगणािंचे आर्थवक शोषण करणे ज्यार्ध्ये अधवर्ट उपचार करणे, गरज नसिाना अनार्श्यक
औषधािंचा (बहुऔषधी उपचार पद्धिीचा) अर्लिंब करणे, अनार्श्यक हनदान चाचण्या करायला
लार्णे, आर्श्यकिा नसिानािी रुगणािंना रुगणालयाि ठे र्णे/लर्लर हडस्चाजव न देणे, सोप्या
पद्धिीने उपचार िोि असिाना देखील जटील उपचारपद्धिीचा अर्लिंब करणे जसे की
नैसर्गवकररत्या प्रसूिी िोि असिाना देखील र्ािा/बाळाच्या जीर्ाला धोका असल्याची अर्ैध
करणे देि सीझर प्रसूिी करणे अशा अनैहिक गोिींचा सर्ार्ेश िोिो.
या सगळ्याि र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णारे डॉक्टर, फार्वहसस्ट, रोगहनदानिज्ञ र् इिर र्ैद्यकीय
सेर्ा पुरर्णारे दलाली (कहर्शन) घेऊन कार् करणे या अनैहिक गोिीचा र्ापर करि रुगणािंचे
आर्थवक शोषण करिाि.

यारठकाणी र्ला एक गोि स्पि करार्ीशी र्ाटिे की सर्वच डॉक्टर, फार्वहसस्ट,
रोगहनदानिज्ञ अथर्ा र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णारे इिर घटक अशा गैरर्ागावचा र्ापर करिाि अस
नािी आजिी सर्ाजाि असे अनेक र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णारे लोक आिेि जे व्यार्साहयक नैहिक
र्ूल्ये जपि लोकािंना योगय प्रकारे सेर्ा पुरर्िाि, दकत्येकदा िे लोक स्र्िःचा पैसा, र्ेळ र्ापरून
हर्नार्ूल्य सेर्ा देण्यास देखील ित्पर असिाि.
डॉ प्रकाश बाबा आर्टे, डॉ अर्य बिंग, डॉ राणी बिंग, डॉ रर्ींद्र कोल्िे, डॉ हस्र्िा कोल्िे
िे लोक पैसा या गोिीला प्राधा्य न देिा रुगणािंची सेर्ा, त्यािंचिं आरोगय या गोिींना र्ित्त्र् देिाि,
रुगणािंची सेर्ा िेच त्यािंच आद्यकिवव्य र्ानिाि, सर्ाजसेर्ेसाठी िे नेिर्ीच ित्पर असिाि. िुम्िी
जर योगय र्ागावचा अर्लिंब करून लोकािंना चािंगली सेर्ा ददली िर आपल्या र्ूलर्ूि गरजा
र्ागर्ण्याइिपि पैसा हर्ळर्ू शकिो हशर्ाय चािंगलिं कार् के ल्याचे सर्ाधानिी हर्ळिे.
पैसा िा के र्ळ अनैहिक र्ागावचा र्ापर करूनच हर्ळर्िा येिो अस नािी िुम्िी जर नैहिक
र्ागावचा अर्लिंब करून योगय प्रकारे सेर्ा पुरर्ली, िुर्च्या सेर्ेिील गुणर्त्ता र्ाढर्ली िर र्रपूर
पैसे हर्ळिा येिो िोिी योगय र्ागावने त्यासाठी अशा चुकीच्या गोिींचा अर्लिंब करण्याची गरज
नसिे.

वैद्यकीय सचन्ह हेच िुचवते की डॉटटर हे वाईट गोष्टीपािून आपर्लां िांरक्षण करतात
यासिवाय डॉटटराांना पाांढरा कोट अितो जो िभ्यता, नैसतकता, रुग्णाांची काळजी, िर्ाजिेवा
अिा िकारात्र्क गोष्टींचे प्रतीक आहे.
र्ात्र आज कट प्रॅहक्टस र् अनेक गैरर्ागव असे प्रकार चालले आिेि िा र्ैद्यकीय िेत्राला
लागलेला कलिंक आिे.

औषधािंच्या दुषपररणार्ासिंदर्ाविील िक्रार...

र्ैद्यकीय िेत्राि साित्याने झालेली प्रगिी औषधहनर्ावणशास्त्रार्धील र्ाढिे सिंशोधन या
सर्ांर्ुळे हर्हर्ध औषधी घटक र् औषधी पदाथव उपलब्ध झाले आिेि. ज्यार्ुळे हर्हर्ध आजारािंर्र
हनयिंत्रण हर्ळर्णे र् सर्ाजाि चािंगली आरोगयपूणव सेर्ा पुरर्णे शक्य झाले आिे िथाहप या सर्व
लार्ािंच्या िुलनेि औषधािंर्ुळे हनर्ावण िोणारे दुषपररणार्, त्यार्रील देखरे ख िी एक र्ोठी
सर्स्या हनर्ावण झाली आिे.
या लेखार्ध्ये आपण औषधािंच्या दुषपररणार्ासिंदर्ाविील िक्रार कधी कु ठे र् कशाप्रकारे
करिा येईल याची र्ाहििी घेऊयाि...
जागहिक आरोगय सिंघटनेच्या व्याख्येनुसार औषधािंचे दुषपररणार् िाऔषधािंचा उपचार,
हनदान यासाठी र्ापर करिाना औषध र्ापरार्ुळे अनर्धानाने झालेला अपायकारक पररणार्
आिे.
सार्वजहनक
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दुषपररणार्ासिंदर्ावि देखरे ख करणे pharmacovigilance या यिंत्रणेिारे शक्य आिे.
pharmacovigilance हे अिे िास्त्र व दिया आहेत जया औषध दुष्पररणार्ाांचा िोध,
र्ूल्याांर्लन, तपिीर्लवार अभ्यािातून अथाबोध व अिा िर्स्या टाळण्यािाठी प्रयत्न करते.
र्ारिीय औषधकोश आयोग Indian Pharmacopoeia Commission (IPC)
गाहझयाबाद कायवरि राष्ट्रीय सर््र्य कें द्र National Coordination Centre (NCC) िे
र्ारिीय फर्ावकोहव्िहजल्स सिंदर्ावि कायव करण्यासाठी हनर्र्विी झाली आिे.
सिंपूणव देशर्राि हर्हर्ध रुगणालये, सिंस्था यार्ध्ये १५० हून अहधक कें द्र आिेि ज्यार्ध्ये
औषध दुषपररणार् अिर्ाल जर्ा के ले जािाि र् त्यासिंदर्ाविील पुढील कायवर्ािी के ली जािे.
र्ारिीय फर्ावकोहव्िजल्स हर्र्ाग िा सर्व प्रकारच्या सिंशहयि ज्ञाि अथर्ा अज्ञाि,
र्ारिं र्ार ककिं र्ा कािी काळापुरिे, सौम्य ककिं र्ा िीव्र िसेच दुर्र्वळ यािील कोणत्यािी प्रकारचे
दुषपररणार् जे अलोपॅथी िसेच पारिं पररक औषधे (आयुर्ेददक, हसद्धा, युनानी) र्ापरार्ुळे हनर्ावण
िोऊ शकिाि यािंची िक्रार र् अिर्ाल देण्यासाठी प्रोत्साहिि करिाि.

र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णारे घटक डॉक्टर(र्ैद्य), डेंरटस्ट(दिंिर्ैद्य), फार्वहसस्ट(औषधहनर्ाविे),
नसव (पररचाररका) याचबरोबर रुगण यापैकी कोणीिी औषध दुषपररणार् बाबि राष्ट्रीय सर््र्य
कें द्र (NCC) कडे अिर्ाल करू शकिाि.
िा अिर्ाल इिं ग्रजी, लििंदी, र्राठी, गुजरािी, िहर्ळ, बिंगाली, िेलगू, कन्नड, ओररया,
आसार्ी आहण र्ल्याळर् यापैकी कोणत्यािी र्ाषेि करू शकिो.
यार्ध्ये दोन प्रकारचे अिर्ाल करिा येिाि पहिला सिंशहयि औषध दुषपररणार् आहण
दुसरा औषध दुषपररणार् या प्रकाराि येिाि.
आपण कायावलयीन र्ेळ ९. ३० िे ५. ३० या र्ेळेि फर्ावकोहव्िहजल्स हनशुल्क र्दि
क्रर्ािंक १८००१८०३०२४ र्र सिंपकव करूनिी र्दि घेऊ शकिो र् आपली िक्रार नोंदर्ू शकिो
इिके च नािी िर र्ोबाईल अँड्रॉइड एप र्ाध्यर्ािूनिी आपण अिर्ाल देऊ शकिो.
अँड्रॉइड ऍप ललिंक
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जलसिंजीर्नी

पाण्याला जीर्न असे म्िणिाि. र्ानर्ी शरीराि ६०% पाणी असिे लिान र्ुलािंर्ध्ये िे
प्रर्ाण ७५% िर र्ृद्धािंर्ध्ये िे प्रर्ाण ५०% असिे. पाणी िा र्ानर्ी शरीरािील एक र्ुख्य घटक
आिे जो शरीर योगय प्रकारे कायवरि रािण्यासाठी र्ित्र्पूणव आिे त्यार्ुळे शरीरािील पाण्याच्या
प्रर्ाणाचे योगय प्रकारे हनयिंत्रण करणे गरजेचे आिे.
आपल्या शरीरािील हर्हर्ध सिंस्था स्र्यिंचहलिररत्या पाण्याचे प्रर्ाण हनयिंहत्रि करि
असिाि.
र्ात्र कािी र्ेळा शरीराि जीर्ाणूचा हशरकार् झाल्यार्र अहिसार/जुलाब, उलट्या िोणे,
उ्िाळ्याि घार्ािारे शरीरािील पाण्याची पािळी कर्ी िोिे यार्ुळे शरीरािील िारािंचे प्रर्ाण
कर्ी िोिे त्यार्ुळे थकर्ा येणे, डोके दुखी, स्नायू हशहथल िोणे अशा सर्स्या जाणर्िाि.
शरीरािील पाण्याचे प्रर्ाण कर्ी झाल्यार्र योगय र्ेळी उपचार न घेिल्यास रूगण दगार्ण्याचीिी
शक्यिा असिे, खास करून बालकािंर्ध्ये शरीरािील पाण्याचे प्रर्ाण कर्ी िोऊन दगार्ण्याची
शक्यिा अहधक असिे...
जेंव्िा शरीरािील पाण्याचे प्रर्ाण कर्ी झाल्यार्र उपचारासाठी जलसिंजीर्नीचा र्ापर
के ला जािो. जलसिंजीर्नी िीच अशा र्ेळी जीर्नदायी ठरिे.
जलसिंजीर्नी िी आपण घरीिी बनर्ू शकिो िसेच जागहिक आरोगय सिंघटना (WHO)
च्या सूत्रानुसार (फॉम्युल
व ा) जलसिंजीर्नीची ियार पादकटे उपलब्ध आिेि जी पाण्याि टाकू न
आपण जलसिंजीर्नी बनर्ू शकिो इिके च नव्िे िर हपण्यास ियार अशी जलसिंजीर्नीदेखील
उपलब्ध आिेि.
घरच्या घरी बनर्िा येणारी जलसिंजीर्नी...
एक हलटर उकळू न गार के लेले पाणी घेऊन त्याि आठ चर्चे साखर, चार हचर्टी र्ीठ
आहण चर्ीपुरिे ललिंबू िे सर्व एकत्र करून घ्यार्े. यार्धून शरीराला त्र्रीि पाणी, सोहडयर् र्
ऊजाव हर्ळिे.
याच्या जोडीला नारळाचे पाणी घेिले िर त्यािून पोटॅहशयर्ची कर्िरिा र्रून येिे.

त्यार्ुळे िगर्ण / उलट्या िोि असलेल्या व्यक्तीस िी जलसिंजीर्नी त्र्रीि चालू करून
दर्ाखा्याि जाईपयंि सिि पाजि रिार्े.
जास्ि प्रर्ाणाि र् जास्ि ददर्स िगर्ण िोि असेल िर र्ूक र्िंदार्िे. अशार्ेळी
जलसिंजीर्नी बरोबर फळािंचे रस, िाक, डाळीचे पाणी र् र्ािाची पेज इत्यादी घेणे आर्श्यक
आिे. त्यािून इिर पोषक घटक शरीराला हर्ळिाि.
जागहिक आरोगय सिंघटना सूत्रानुसार बनर्लेली जलसिंजीर्नीिील घटक र् त्यािंचे
प्रर्ाण...
३. ५ ग्रॅर् खायचे र्ीठ (सोहडअर् क्लोराईड) + २० ग्रॅर् साखर ( गलुकोज) + २. ५
खाण्याचा सोडा( सोडा बाय काबव) + १. ५ ग्रॅर् पालाश (पोटॅहशयर्)
र्रील सर्व घटक एकत्र करून बनर्लेली पार्डर र्ेहडकलर्ध्ये उपलब्ध असिे िी पार्डर
एक हलटर पाण्याि हर्सळू न आपण जलसिंजीर्नी बनर्ू शकिो.
जास्ि प्रर्ाणाि र् जास्ि ददर्स िगर्ण िोि असेल िर र्ूक र्िंदार्िे. अशार्ेळी
जलसिंजीर्नी बरोबर फळािंचे रस, िाक, डाळीचे पाणी र् र्ािाची पेज इत्यादी घेणे आर्श्यक
आिे. त्यािून इिर पोषक घटक शरीराला हर्ळिाि.
यापुढे जर घरी, आजूबाजूला कोणाला िगर्ण / उलटी िोि असेल िर सर्ावि प्रथर् िी
जलसिंजीर्नी घरच्या घरी ियार करून त्याचा र्ापर सुरू करा.
जलसिंजीर्नीर्ुळे जुलाब/ उलट्या थािंबणार नािीि िे लिाि घ्या. पण िगर्णी र्
उलट्यािंर्ुळे िोणारी शरीरािील पाणी र् िार यािंची कर्िरिा र्रून येईल. िेव्िा जुलाब/ पािळ
शौचास/ उलट्या िोि असिील िर डॉक्टरकडे िर जाच पण त्याआधी िाबडिोब त्या व्यक्तीस
जलसिंजीर्नी चालू करा !
बालकािंच्या शरीरािील पाण्याची कर्िरिा...
र्रिी नर्ूद के ल्याप्रर्ाणे शरीरािील पाण्याचे प्रर्ाण कर्ी झाल्याने बालकािंर्ध्ये र्ृत्यू
िोण्याचा धोका अहधक असिो त्यार्ुळे अशा हस्थिीि हर्शेष काळजी घेणे गरजेचे असिे.
जुलाब िोणाऱ्या र्ुलाला र्रपूर पािळ पदाथव दयार्ेि. शिाळ्याचे पाणी दयार्े. फळािंचा
िाजा रस दयार्ा. र्ािाची कािंजी, र्ािाची पेज, र्ाज्यािंचे सुप, र्रण असे पदाथव दयार्ेि.

अिंगार्रचे दूध चालू ठे र्ार्े. सगळ्याि चािंगला र्ागव म्िणजे बाळाला जल सिंजीर्नी द्यार्ी. एर्ढे
करून फरक न पडल्यास डॉक्टरािंना दाखर्ार्े.
१. र्ुलािंच्या शरीरािील पाणी सिंपल्यार्ुळे अहिसार िोऊन र्ुले र्रिाि. त्यार्ुळे
अहिसाराची सुरूर्ाि आढळल्याबरोबर नेिर्ीच्या अन्नपाण्यासोबि जास्िीचे पािळ पदाथव देणे
आर्श्यक आिे.
२. र्ुलास एका िासार्ध्ये बरे चदा पािळ शौचास झाल्यास ककिं र्ा हर्ष्ठेर्ध्ये रक्त
आढळल्यास त्याच्या हजर्ाला धोका आिे असे सर्जा र् िािडीने कु शल आरोगयसेर्काची र्दि
घ्या.
३. स्िनपान करहर्ल्याने अहिसाराचे गािंर्ीयव र् िीव्रिा कर्ी िोिे.
४. अहिसार झालेल्या र्ुलाने हनयहर्ि जेर्णे गरजेचे असिे. अहिसारार्धून बरे िोणार्या
र्ुलाने पुढील दकर्ान दोन आठर्डे एक जास्िीचे जेर्ण घ्यार्े.
५. गिंर्ीर अहिसारार्ुळे र्ुलास जलशुषकिा उफव डीिायड्रेशन झाले असल्यास फक्त िज्ञ
आरोगयसेर्काने हशफारस के लेले औषध ककिं र्ा जलसिंजीर्नी म्िणजेच ओरल रीिायड्रेशन सॉल््स
चा र्ापर करा. अहिसारार्रील इिर औषधािंचा अशा र्ेळी साधारणिः पररणार् िोि नािी आहण
त्यािंर्ुळे र्ुलास धोका पोिोचू शकिो.
६. अहिसार टाळण्यासाठी हर्ष्ठा शौचालयार्ध्येच करणे ककिं र्ा जहर्नीि पुरणे गरजेचे
आिे.
७. आरोगयाच्या चािंगल्या सर्यींर्ुळेदेखील अहिसारापासून सिंरिण हर्ळिे. सिंडासास
जाऊन आल्यानिंिर िसेच एरर्ीदेखील अन्नास स्पशव करण्यापूर्ी र् र्ुलािंना जेर्ण देण्याआधी िाि
साबणाने ककिं र्ा राखेने स्र्च्ि धुर्ा.
सिंदर्व:Practical Pharmaceutic, Principles of Anatomy and Physiology
Tortora(Topics:Body fluid and Regulations), Marathi Vikaspedia, Wikipedia
(अहिसार, जलसिंजीर्नी)

जागहिक लोकसिंख्या ददन हर्शेष लेख: का फोल ठरि आिे कु टुिंबहनयोजन..... ?

अिंिरिं ग
१)लोकसिंख्या एक सिंपत्ती आहण लोकसिंख्या र्ाढीचे दुषपररणार्...
२)र्ारिाची लोकसिंख्या
३)लोकसिंख्या र्ाढीची कारणे
४)कु टूिंब हनयोजन
५)र्ारिािील कु टुिंब हनयोजनाची आर्श्यकिा
६)सिंिहिहनयर्नाचे फायदे
७)पुरुषािंसाठी सिंिहिहनयर्न उपाय
८)हस्त्रयािंसाठी सिंिहिहनयर्न उपाय
९)र्ैद्यकीय सुहर्धा, त्याहर्षयी सर्ज गैरसर्ज, आरोगयहर्षयक सर्स्या, कु टुिंब
हनयोजनािील डॉक्टर, नसव आहण फार्वहसस्ट यािंची र्ूहर्का
१०)र्ारिािील हस्थिी कु टुिंबहनयोजन फोल का ठरि आिे
लोकसिंख्या एक सिंपत्ती आहण लोकसिंख्या र्ाढीचे दुषपररणार्:
ज्याप्रर्ाणे देशाचा आर्थवक हर्कास, नैसर्गवक सिंसाधन िी सिंपत्ती असिे त्याचप्रर्ाणे देशाची
लोकसिंख्या म्िणजेच र्नुषयबळ िी देखील एक र्ित्र्पूणव सिंपत्ती आिे. परिं िु र्ाढत्या लोकसिंख्येर्ुळे
अनेक सर्स्या र्ेडसार्िि. र्ाढत्या लोकसिंख्येर्ुळे नागरी सुहर्धािंर्र िाण, ललिंगगुणोत्तर
अहस्थरिा, कु पोषण, र्ूकबळी, गुलार्ी, बेरोजगारी, झोपडपट्टी, शेिीचे िुकडीकरण या सर्स्या
हनर्ावण िोि आिेि...
एकू ण लोकसिंख्येर्ध्ये जर कायवरि असलेल्या लोकािंची सिंख्या जास्ि आसेल िर अशी
लोकसिंख्या देशाच्या हर्कासाि र्ित्र्ाची ठरिे र्ात्र दुदैर्ाने आपल्या देशाि िरुणािंना नसणारे
रोजगार यार्ुळे कायवरि लोकािंची सिंख्या जास्ि असूनिी बेरोजगारीची सर्स्या सुटि नािी

त्याचहशर्ाय सार्ाहजक रूढी पारिं परा यार्ुळे दकत्येक र्हिला कार् करू शकि नािीि
यार्ुळे आपल्या देशाची लोकसिंख्या िी जास्ि असूनदेखील आपला हर्कासदर र्ात्र चीनच्या
िुलनेि खूपच कर्ी आिे.
र्ारिाची लोकसिंख्या
लोकसिंख्येच्या दृिीने र्ारि जगाि सध्या दुसर्या क्रर्ािंकार्र आिे. पहिला क्रर्ािंक अथाविच
चीनचा आिे. सध्याच्या र्ारिीय लोकसिंख्यार्ाढीचे प्रर्ाण लिाि घेिा सन २०२५ पयंि र्ारि
चीनला र्ागे टाकू न प्रथर् क्रर्ािंकार्र येऊ शके ल. सध्याच्या जागहिक लोकसिंख्येि र्ारिाचा र्ाटा
१७ टक्के आिे; परिं िु जगाच्या र्ूर्ागािंपैकी फक्त २. ४ टक्के र्ूर्ाग र्ारिाने व्यापला आिे. दरर्षी
र्ारिीय लोकसिंख्येि सुर्ारे १. ८ कोटींची र्र पडिे. या र्ेगाने सन २०१५० पयंि र्ारिीय
लोकसिंख्या १५३ कोटींर्र पोिोचेल आहण िेव्िा चीनची लोकसिंख्या १३९ कोटी असेल.
लोकसिंख्या र्ाढीची कारणे...
१)स्थलािंिर
स्थलािंिर िे लोकसिंख्या र्ाढीस एक र्ित्र्ाचे कारण आिे जसे खेड्यािून शिराकडे हशिण
अथर्ा नोकरीहनहर्त्त िात्पुरिे अथर्ा कायर्स्र्रूपी स्थलािंिर, सार्ाहजक परिं परे नुसार लग्नानिंिर
र्ुलीचे स्थलािंिर, नैसर्गवकररत्या अथर्ा र्ानर्हनर्र्वि आपत्ती यार्ुळे करार्े लागणारे स्थलािंिर...
परिं िू सिंपूणव देशाचा हर्चार करिा देशािील एकू ण लोकसिंख्येर्र स्थलािंिराचा हििकासा
पररणार् जाणर्ि नािी कारण िे स्थलािंिर जास्ि प्रर्ाणाि देशािंिगवि असिे त्यार्ुळे एकू ण
देशाची लोकसिंख्या िी हस्थर राििे
२)कु टूिंब हनयोजनाचा अर्ार्:
धार्र्वक रूढी परिं परा, कािी धर्ांर्धील कु टुिंबहनयोजनाचा अर्ार्, लैंहगक हशिणाचा
अर्ार्, लोकािंचे रािणीर्ान अशा अनेक गोिींर्ुळे कु टूिंब हनयोजनाि अर्ार् ददसून येिो सरकार
हर्हर्ध योजना बनर्ुनिी त्या फोल ठरि आिेि.
जगाच्या एकू ण लोकसिंख्येचा हर्चार करिा असे ददसून येिे की एक लोकसिंख्येपैकी ८०%
लोकसिंख्या िी हर्कसनशील देशाि हस्थि आिे इिके च नव्िे िर िी सिंख्या २०५० पयंि ८८%
र्र जाण्याची शक्यिा आिे. हर्कसनशील देशािंचा लोकसिंख्या र्ाढीचा र्ेग दर १. ५ इिका आिे
िर दुसऱ्या बाजूला हर्कहसि देशािंचा दर िा के र्ळ ०. ५ टक्के इिकाच आिे. यार्रून अस ददसून

येि की हर्कसनशील देशाि कु टुिंबहनयोजनाचा अर्ार् यार्ुळे िी सर्स्या र्ेडसार्ि आिे. िीच
सर्स्या अहर्कहसि देशाि आिे िेथे हशिणाचा अर्ार्, सार्ाहजक रुढी जसे बहुपत्नीत्र् यार्ुळे
लोकसिंख्या र्ाढ ददसि आिे, यापुढेिी अहर्कहसि देशाि आरोगय सेर्ािंचा अर्ार् यार्ुळे बालर्ृत्यू,
प्रसूिी दरम्यान र्ािेचा र्ृत्यू या सर्स्यािंर्ुळे लोकसिंख्या र्ाढीचा दर िा िसा कर्ीच ददसून येिो
पण िेथील या सर्स्या िा जगािील आरोगय सिंघटनेसर्ोरील र्ोठा प्रश्न आिे...
जगाच्या लोकसिंख्येने आिापयंि सािशे कोटींचा टप्पा ओलािंडला आिे आहण िी सन २०५०
पयंि जर्ळजर्ळ ९०० कोटींपयंि जाऊन ठे पणार आिे. जगाच्या लोकसिंख्यार्ाढीचा आधीचा
र्ेग अहिशय कर्ी िोिा, म्िणजे सन १८०४ र्ध्ये जगाची लोकसिंख्या शिंर्र कोटी िोिी, िी
२०० कोटी िोण्यास १२३ र्षांचा कालार्धी जार्ा लागला. त्यानिंिर २०० कोटी लोकसिंख्येचे
३०० कोटी िोण्यास फक्त ३३ र्षे लागली आहण त्यानिंिर ३०० कोटींची ४०० कोटी लोकसिंख्या
फक्त १४ र्षांि झाली. सध्याच्या र्ेगानुसार, सन २०२८ र्ध्ये िी ८०० कोटी झालेली असेल.
र्धल्या काळाि अहधक असणारा र्ेग आिा र्िंदार्िो आिे, िरीिी िळू िळू र्ाढि जाऊन
सर्वसाधारणपणे सन २२०० पयंि जागहिक लोकसिंख्या एक िजार कोटींर्र जाऊन हस्थरार्ेल,
असा अिंदाज आिे.
आिापयंि या लेखाि आपण लोकसिंख्येसिंदर्ावि सािंहख्यकी र्ाहििी घेिली आिा आपण
लोकसिंख्या र्ाढ या सर्स्येर्रील र्ैद्यकीय उपाय, लोकसिंख्या र्ाढीर्ुळे हनर्ावण झालेल्या हर्हर्ध
आरोगयहर्षयक सर्स्या, त्यार्रील उपाय, लोकसिंख्या र्ाढीर्रील र्ैद्यकीय उपाय र् त्याबाबि
सर्ज गैरसर्ज अशा बाबींचा हर्चार करणार आिोि खास करून लोकसिंख्या र्ाढ, कु टुिंबहनयोजन
याबाबिीि र्ैद्यकीय सुहर्धा पुरर्णारे घटक जसे डॉक्टर, नसव आहण फार्वहसस्ट यािंची र्ूहर्का
याबाबि र्ाहििी घेणार आिोि...
कु टुिंब हनयोजन
कु टुिंबहनयोजन म्िणजे कु टुिंब के व्िा र्ाढर्ायचे याबद्दलचे सिंििी हनयर्नािारे हनयोजन िोय.
सिंििी हनयर्नाचे हर्हर्ध प्रकार आिेि. िे र्ुख्यिः दोन प्रकाराि हर्र्ागले जािाि.
उलटर्िा येणारे- गर्वहनरोधक गोळ्या, िािंबी, हनरोध, इ
न उलटर्िा येणारे - स्त्री नसबिंदी शस्त्रदक्रया, पुरुष नसबिंदी शस्त्रदक्रया, र्ैद्यकीय गर्वपाि,
इ.
र्ारिािील कु टुिंब हनयोजनाची आर्श्यकिा:

र्ारिीय लोकसिंख्येचा हर्चार के ला िर लोकसिंख्या स्फोट, र्ाढिी र्िागाई आहण अपुरी
साधनसिंपत्ती यार्ुळे एकत्र कु टुिंब पद्धिी िळू िळू नाहिशी िोि आिे. लिान कु टुिंबार्ध्ये एक ककिं र्ा
दोन र्ुलािंचा सािंर्ाळ दािंपत्य करू शकिे. सिंिहिहनयर्न के ल्याने दोन अपत्यार्ध्ये पुरेसे अिंिर
ठर्णे आहण आर्थवक हस्िहि सुधारली म्िणजे इहच्िि र्ेळी र्ूल िोऊ देण्याकडे हर्र्ाहिि
जोडप्यािंचा कल र्ाढिो आिे.
सिंिहिहनयर्नाचे फायदे:
के ल्याने गर्वधारणेची र्ीहि हशल्लक रिाि नािी. सिंिहिहनयर्नाचा सर्ावि र्ोठा फायदा
म्िणजे अकारण गर्वपािास िोंड द्यार्े लागि नािी. सिंिहिहनयर्नार्ुळे दोन र्ुलार्ध्ये िर्े िे
अिंिर ठे र्ून दो्िी र्ुलाना स्र्ििंत्रपणे आपल्या सोयीनुसार र्ाढण्याची सिंधी देिा येिे. स्त्रीच्या
आरोगयास बाधा येि नािी. जगर्राि आिा हनयोजनपूर्वक र्ूल ज्र्ास घालण्याचा पुरस्कार
सुहशहिि हस्त्रयार्ध्ये के ला जाि आिे. र्ारिािील प्राथहर्क आरोगय कें द्रार्ध्ये हनरोगी आहण
पुरेशा अिंिराने र्ूल ज्र्ास घालण्यासाठी दािंपत्याना कु टुिंबहनयोजन सल्ला आहण साधने र्ोफि
उपलब्ध करून ददली जािाि. प्रौढ जोडप्यार्ध्ये सुरहिि शरीरसिंबिंध, पत्नीर्र र्ािृत्र् न लादणे
र् लैंहगक रोगापासून बचार् िी कु टुिंबहनयोजनाची हत्रसूत्री आिे.

सिंिहिहनयर्न िे जोडप्यार्धील कोणत्यािी एकाने पुरेशी काळजी घेिली िरी साध्य
िोणारी गोि आिे.

पुरुषासाठी सिंिहिहनयर्न उपाय
ब्रम्िचयव, हनरोध, शुक्रर्ाहिनीची शस्त्रदक्रया, शरीरसिंबिंध खिंहडि करणे र् शुक्राणू हनरोधक
जेली ककिं र्ा क्रीर् र्ापरणे यािंचा पुरुष सिंिहिहनयर्न उपायाि सर्ार्ेश िोिो. र्ारिीय पद्धिीर्ध्ये
हर्र्ािपूर्व काळाि ब्रम्िचयावची पुरस्कार के लेला आिे. पण हर्र्ािोत्तर ब्रम्िचयव पाळणे िे
प्रत्येकाच्या

र्ानहसकिेर्र

अर्लिंबून

आिे.

त्याऐर्जी

आधुहनक

काळाि

नैसर्गवक

(लॅटेक्स)रबरापासून बनर्लेले हनरोध िे प्रर्ार्ी सिंिहिहनयर्नाचे साधन प्रचाराि आिे.
शरीरसिंबिंधाआधी उत्थाहपि हशस्नार्र हनरोध उलगडू न बसर्ार्े लागिे. हनरोधच्या पुढील बाजूस
असलेल्या एका लिान फु गयासारख्या पोकळीि र्ीयव साठिे. र्ीयाविील शुक्राणूिंचा अिंडपेशीशी

सिंपकव येि नािी त्यार्ुळे फलन/हनषेचन िोि नािी. शरीरसिंबिंधानिंिर हनरोध काढिाना र्ीयव स्त्री
जननेंदद्रयार्ध्ये न पडण्याची काळजी घ्यार्ी लागिे. शरीरसिंबिंध चालू असिा अपघािाने हनरोध
फाटले िर सिंिहिहनयर्नासाठी इिर पद्धि त्र्ररि र्ापरार्ी म्िणजे गर्वधारणा टळिे.
हनरोध र्ापरिाना शुक्राणू प्रहिबिंधक जेली ककिं र्ा क्रीर् र्ापरले िर अपघािाने हनरोध फाटून
िोणाऱ्या गर्वधारणेचा धोका टळिो. हनरोध आहण शुक्राणू प्रहिबिंधक जेली एकाच र्ेळी
र्ापरल्यास 90 िे 98% पररणार्कारक ठरिे. प्रत्येक र्ेळी हनरोध र्ापरिाना क्वहचि एकदा
हनरोध न र्ापरण्याने गर्वधारणेचा धोका र्ात्र र्ाढिो. हनरोध र्ापरल्याने ककव रोग िोि नािी.
सध्या हस्त्रयानी र्ापरिा येिील असे हनरोध उपलब्ध आिेि. यास फे हर्डोर् असे म्िणिाि.
शरीरहर्क्रय करणा-या हस्त्रयाना लैंहगक रोगापासून र्ुक्त ठे र्ण्यासाठी िे उपयुक्त साधन आिे.
पुरुषािंचे कायर्चे सिंिहिहनयर्न करार्याचे असल्यास रे िोर्ाहि्या (व्िास डेफर्स)
शस्त्रदक्रयेने बिंद करिा येिे. यास नसबिंदी िे प्रचहलि नार् आिे. र्ृषणािून बािेर येणा-या
रे िोर्ाहि्या जािंघेच्या त्र्चेजर्ळ पृष्र्ागाजर्ळ आलेल्या असिाि. दो्िी र्ृषणािून आलेल्या
रे िोर्ाहि्या शस्त्रदक्रयेने कापून त्यार्ध्ये एक सेर्ी अिंिर ठे र्ून बािंधून टाकिाि. रे िोर्ाहि्यार्ध्ये
शुक्राणू सिा र्हि्यापयंि हनषेचनिर् रिािाि. त्यार्ुळे नसबिंदी झाल्यानिंिर सिा र्हि्यापयंि
इिर सिंिहिहनयर्नाची साधने र्ापरण्याचा सल्ला ददला जािो. स्त्री नसबिंदीपेिा पुरुष नसबिंदी
सोपी आहण पररणार्कारक आिे. पुरुष नसबिंदीनिंिर नेिर्ीची कार्े करण्यास कोणिािी अडथळा
येि नािी. रुगणालयाि स्थाहनक र्ेदनानाशकाच्या प्रर्ार्ाखाली के र्ळ र्ीस िे िीस हर्हनटाि िी
शस्त्रदक्रया बहुिेक सर्व ग्रार्ीण रुगणालयाि के ली जािे.
हस्त्रयािंसाठी सिंिहिहनयर्न उपाय
शुक्राणू आहण अिंड र्ाहिनीर्धील अिंड हनषेचनासाठी एकत्र न येऊ देणे िा सिंिहिहनयर्नाचा
र्ुख्य िेिू आिे. गर्ावशयर्ुखार्र बसणा-या डायिॅ र्चा शोध या गरजेपोटी लागला. नैसर्गवक
रबरापासून बनहर्लेले डायिॅ र् 50-105 हर्हर् एर्ढ्या आकाराचे उपलब्ध आिेि. र्ैद्यकीय
अहधकारी गर्ावशय र्ुखाच्या आकारार्रून योगय त्या आकाराचा डायिॅ र् सुचर्ू शकिो. डायफ़्रॅर्
गर्ावशयर्ुखार्र बसर्ार्ा लागिो. बसर्ण्याच्या आधी त्यार्र शुक्राणू रोधक जेली लार्ल्यास
गर्व रािण्यापासून अहिररक्त सिंरिण हर्ळिे. सध्या उपलब्ध असलेल्या सिंिहिहनयर्नाच्या
उपायािील सर्ावि स्र्स्ि उपाय म्िणजे गर्वहनरोधक गोळ्या. या गोळ्यार्ध्ये प्रोजेस्टेरॉनचे थोडे
अहधक प्रर्ाण असल्याने अिंडहर्र्ोचन िोि नािी. अिंडहर्र्ोचन झाल्यास गर्ावशयार्ध्ये रोपण
िोि नािी. र्ाहसक पाळी व्यर्हस्थि िोिे. गोळ्यािंचे पाकीट िीस ददर्सािंचे असिे. यार्ध्ये फक्त

बार्ीस गोळ्या सिंप्रेरकाच्या असिाि. आठ गोळ्या सर्ाधानक (प्लॅसीबो) द्रव्याच्या – गलूकोज
ककिं र्ा लोिाच्या असिाि. र्ाहसक पाळीच्या शेर्टच्या ददर्सापासून िीन आठर्डे सिंप्रेरक
असलेली गोळी दररोज ठरार्ीक र्ेळी घेण्याचा सल्ला ददला जािो. शेर्टच्या आठर्ड्याि
लोिाची गोळी आठर्डार्र घ्यायची म्िणजे दररोज गोळी घ्यायची याची आठर्ण िोिे.
शरीरसिंबिंध झाला नािी म्िणून गोळी न घेिल्यास गर्वधारणेचा धोका र्ाढिो.
गोळ्या न घेिा दोन र्ुलािंच्यार्ध्ये अिंिर ठे र्ायचे असल्यास गर्ावशयार्ध्ये िात्पुरिे
बसर्ण्याचे एक शरीरार्र पररणार् न िोणारे एक साधन बसर्िा येिे. र्ारिाि यास िािंबी
(कॉपर टी) असे म्िणिाि. इिं ग्रजी टी या आकाराचे िे साधन र्ाहसक पाळीनिंिर गर्ावशयर्ुखािून
गर्ावशयार्ध्ये बसर्िाि. ‘टी’ आकाराच्या दािंडीस 200 हर्ग्रॅ. िािंब्याच्या िारे चे र्ेटोळे असिे.
िािंबी बसर्ल्याने गर्ावशयार्ध्ये बीजािंडरोपण िोि नािी. आहण गर्वधारणा टळिे. याची
पररणार्कारकिा 98% आिे. दुसऱ्या सिंिहिहनयर्नाच्या साधनाची आर्श्यकिा नािी. िािंबीच्या
गर्ावशय बाह्य टोकास एक नायलॉनचा धागा असिो. जोडप्यास र्ूल व्िार्े असे र्ाटल्यास
गर्ावशयाबािेर असलेला नायलॉनचा धागा ओढू न िािंबी बािेर काढिा येिे. यानिंिर परि
गर्वधारणा िोिे. गर्वधारणा खिंहडि करण्याचा िा सोपा आहण सुरहिि उपाय आिे. िीन र्षावनिंिर
िािंबी काढू न कािीं र्हि्यानिंिर दुसरी बसर्ण्याचा सल्ला ददला जािो.
एक ककिं र्ा दोन र्ुले झाल्यानिंिर स्त्रीस र्ूल नको असेल िर अिंडर्ाहिनी बिंद करण्याची
शस्त्रदक्रया करून घेिा येिे. पूर्ी यासाठी पोटार्र र्ोठा िेद घ्यार्ा लागिअसे. आिा दुर्बवणीिून
एक सेर्ी िेदार्धून अिंडर्ाहि्या बिंद करण्याची शस्त्रदक्रया करून घेिा येिे. या ििंत्राला स्त्री
नसबिंदी ‘लॅप्रोस्कोपी’ असे म्िणिाि. अशा शस्त्रदक्रयेनिंिर अिंड गर्ावशयापयंि पोिोचू शकि नािी.
इिर सिंिहिहनयर्नाची साधने र्ापरार्ी लागि नािीि.
जगर्र सुरहिि पररणार्कारण, पाश्वव परीणार् नसणारी सुलर् सिंिहिहनयर्नाची साधने
शोधण्यार्र सारखे सिंशोधन िोि आिे. शरीराि बसर्िा येईल आहण पुरुष ककिं र्ा हस्त्रयाना
सिंिहिहनयर्नासाठी उपयोगी पडिील अशी अिंििेपणे ककिं र्ा त्र्चेखाली बसर्िा येिील अशी
उपकरणे पाहिर्ात्य बाजाराि उपलब्ध झालेली आिेि. िी र्ारिीय उपखिंडाि प्रचहलि नािीि.
आरोगयहर्षयक सर्स्या
१)कु टुिंब हनयोजनाच्या अर्ार्ार्ुळे गरोदरपणाि आईचा र् बाळाचा र्ृत्यू, कु पोहषि बालके
अशा अनेक सर्स्या उपलब्ध िोिाि

२)योगय त्या लैंहगक हशिणाचा अर्ार्, कु टुिंब हनयोजनाचा हर्षयक र्ाहििी नसणे यार्ुळे
अनेक लैंहगक आजार उद्भर्ि आिेि
३)बऱ्याचदा कोणिीिी र्ाहििी नसिाना, डॉक्टरािंच्या सल्ल्याहर्ना कु टुिंब हनयोजन
हर्षयक साधनािंचा र्ापर के ल्यानेिी सर्स्या हनर्ावण िोऊ शकिो, िसेच हर्हर्ध उपायािंबाबि
असणारे अपूणव ज्ञान यार्ुळेिी अनेक सर्ज गैरसर्ज हनर्ावण िोिाि.
म्िणून कु टुिंब हनयोज हर्षयक साधनािंचा र्ापर करिाना योगय िो र्ैद्यकीय सल्ल घेणे
आर्श्यक आिे. शासकीय रुगणालयाि िा सल्ला र्ोफि ददला जािो र् िुर्ची र्ाहििी गोपनीय
राििे.
डॉक्टर, नसव आहण फार्वहसस्ट यािंची र्ूहर्का...
कु टुिंब हनयोजन अथर्ा यासिंदर्ावि कु ठल्यािी प्रकारच्या सार्स्येबाबि िुम्िी िुर्चे फॅ हर्ली
डॉक्टर िसेच नसव अथर्ा फार्वहसस्ट यािंच्याकडू निी योगय िो सल्ला आहण र्ागवदशवन घेऊ शकिा
िे िुम्िाला योगय त्या उपचारासाठी योगय प्रकारे र्ागवदशवन करिील...
आहण र्ैद्यकीय व्यार्साहयक नैहिक ित्र्ानुसार िी सर्व र्ाहििी गोपनीय ठे र्ली जाईल.
जेंव्िा लैंहगक हशिण िा र्ुद्दा उपहस्थि िोिो िेव्िा आपल्या देशाि त्याचा के र्ळ राजकीय,
धार्र्वक आहण सार्ाहजक दृिीने हर्चार के ला जािो पण र्ैद्यकीय दृिीने िे दकिी आर्श्यक आिे
र् यार्ुळे दकत्येक सर्स्या दूर िोऊ शकिाि याचा हर्चार के ला जाि नािी िा र्ुद्दािी हर्चाराि
घेणे गरजेचे आिे. योगय र्ेळी शैिहणक अभ्यासक्रर्ाि िी याहर्षयी योगय िी र्ाहििी ददली जाि
नािी आहण आपण के र्ळ र्ेगळर्ेगळे ददर्स साजरे करिो, हर्हर्ध कायवक्रर् करिो शासनािारे िी
हर्हर्ध उपक्रर्, जनजागृिी हर्षयक जाहिरािी के ल्या जािाि र्ात्र या सर्ांचा हििकासा
पररणार् ददसून येि नािी...
यासाठी लोकािंचे रािणीर्ान, शैिहणक दजाव, अथविी हस्थिी योगय िे र् योगय त्या र्याि
लैंहगक हशिण देणे गरजेचे आिे िरच िी हस्थिी सुधारेल.
सिंदर्व: vikaspedia, wikipedia.

सौंदयव प्रसाधने (Cosmetics)

सौंदयव प्रसाधने म्िणजे अशा सर्व र्स्िू ज्या र्ानर्ी शरीराचे सौंदयव र्ाढर्ण्यास र्दि
करिाि.
यार्ध्ये त्र्चा, के स, दाि, नखे इत्यादीसाठी र्ापरण्याि येणाऱ्या र्स्िूिंचा सर्ार्ेश िोिो.
या सर्व र्स्िू अत्यार्श्यक नािीि परिं िु यािंचा र्ापर खास करून सौंदयावि र्र
घालण्यासाठी के ला जािो.
या सर्व र्स्िू कृ हत्रर् ररत्या रासायहनक पदाथावपासून बनर्लेल्या, नैसर्गवकररत्या अथर्ा
नैसर्गवक र्स्िूर्र प्रदक्रया के लेले असू शकिाि.
सौंदयव प्रसाधने िी रासायहनक पदाथावपासून बनर्लेले असिाि. यािंच्या र्ापराने शरीरार्र
दुषपररणार्िी ददसू शकिाि म्िणून औषधहनर्ावणशास्त्र (Pharmacy) अभ्यासक्रर्ाि
सौंदयवशास्त्र (Cosmeticology) िा स्र्ििंत्र हर्षय असिो.
सौंदयव प्रसाधने खरे दी करिाना औषधयोजनेची (Prescription) आर्श्यकिा नसिे र्ात्र
नुकत्याच झालेल्या शासनाच्या हनणवयानुसार चेिरा गोरा करण्यासाठी र्ापरण्याि येणाऱ्या क्रीर्
(फे अरनेस क्रीर्) खरे दी करण्यासाठी डॉक्टरािंचे हप्रहस्क्रप्शन अहनर्ायव के ले आिे.
प्रहिजैहर्के आहण हस्टरॉइड्सचा सर्ार्ेश असलेल्या फे अरनेस क्रीर्च्या हर्क्रीकर सरसकट
बिंदी घािली आिे. जर फे अरनेस क्रीर् ियार करणाऱ्या किं प्यािंनी या हनयर्ािंचिं पालन के लिं नािी
िर किं पनीला एफडीएच्या कारर्ाईला सार्ोरिं जार्िं लागेल. डेसोनाईड, बेक्लोर्ेथासोनसि अ्य
१४ घटकािंचा सर्ार्ेश असेलल
े ी क्रीम्स डॉक्टरच्या सल्ल्याहशर्ाय चेिऱ्यार्र र्ापरणे धोकादायक
आिे.
सौंदयव प्रसाधने खरे दी करिाना...
अनेक रठकाणी ब्रँडच्या नार्ाखाली बनार्ट र्स्िू हर्कण्याचे प्रकारिी आढळू न आले आिेि
जी रसायने र्ानर्ी शरीरासाठी घािलिं असिाि अशा घटकािंचािी याि र्ापर के लेला असिो याचे
र्ानर्ी शरीरार्र दुषपररणार् आढळू न येिाि.

बऱ्याचदा सौंदयव प्रसाधने खरे दी करिाना दूरदशवनर्रील जाहिरािी, जाहिरािीिील
र्ॉडेल्स, आकषवक पॅककिं ग, ककिं र्ि, ब्रँड या सर्व गोिींना र्ुलून सौंदयव प्रसाधने खरे दी के ली जािाि
र्ात्र सौंदयव सौंदयव प्रसाधनािंर्धील घटक याचा हर्चार के ला जाि नािी. बऱ्याचदा या सर्व
रासायहनक घटकािंचा आपल्या शरररार्र दुषपररणार् पािायला हर्ळिो म्िणून सौंदयव प्रसाधने
खरे दी करिाना त्यािील घटक या गोिीला प्राधा्य देणे आर्श्यक आिे...
सौंदयवप्रसाधने िी औषधयोजनेहशर्ाय हर्ळि असली िर त्यािील रासायहनक घटक,
त्यािंचा शरीरार्रील दुषपररणार् या बाबी लिाि घेिा आपल्या शरीराच्या सुरहिििेच्या दृिीने
सौंदयव प्रसाधने िी डॉक्टर आहण फार्वहसस्ट यािंच्या सल्ल्यानेच घ्यार्ीि...
सौंदयव प्रसाधनािंच्या अहिर्ापराचे दुषपररणार्...
सौंदयव प्रसाधनािंर्धील अनेक धोकादायक रसायने त्र्चेर्ाटे शोषली जाऊन रक्ताि
हर्सळू न सिंपूणव शरीराला िानी पोचर्िाि. नव्या सिंशोधनानिं िे हसद्ध झालिं आिे, की
सौंदयवप्रसाधनािंच्या अहिर्ापरानिं नुसिे शारीररक नव्िे िर र्ानहसक आरोगयार्रिी दुषपररणार्
िोिाि. नैराश्याची र्ार्ना र्नाि येणिं ककिं र्ा र्ूडर्ध्ये चढउिार िोणिं यासारखे र्ानहसक बदलिी
घडू न येि आिेि. त्यार्ुळेि प्रसाधने हनर्डिाना काळजीपूर्वक हनर्डा र् त्यािंचा जपून र्ापर करा.
सौंदयव प्रसाधने िी शक्यिो डॉक्टर आहण फार्वहसस्ट यािंच्या सल्ल्यानेच खरीदी करा र् सौंदयव
प्रसाधनािंच्या र्ापरार्ुळे कोणिेिी दुषपररणार् आढळू न आल्यास डॉक्टर अथर्ा फार्वहसस्ट
यािंच्याशी सिंपकव करा.

घरार्ध्ये औषधािंची िािाळणी...

र्ेहडकल स्टोरर्ध्ये (औषधालयाि) औषधािंची साठर्णूक, िािाळणी, हर्िरण करीि
असिाना फार्वहसस्ट कडू न योगय िी काळजी घेिली जािे परिं िु जेंव्िा िी औषधे घरी साठर्ली
जािाि िेंव्िा रुगणािंकडू न हििक्या प्रर्ाण याची काळजी घेिली जाि नािी...
औषधे िी कोरड्या जागी, सूयवप्रकाशापासून, उषणिेपासून दूर ठे र्ायची असिाि परिं िु
बऱ्याच रठकाणी असे ददसून येिे की घरार्ध्ये औषधे िी कु ठे िरी टेबलर्र, दिजर्र,
रटव्िीजर्ळ ककिं र्ा दकचनर्ध्ये कु ठे िरी अशी पडलेली असिाि...
या सर्व गोिींचा औषधािंच्या पररणार्कारकिा, कायवकाळ(सर्ाप्ती हिथी), कायवकारी
ित्र्ाचे प्रर्ाण, रिं ग, चर् यार्र पररणार् झाल्याचे ददसून येिे.
िे सर्व प्रकार टाळण्यासाठी, आपल्या आरोगयासाठी आपण घरार्ध्ये औषधे ठे र्ण्यासाठी
स्र्ििंत्र जागा करार्ी. िी जागा सूयवप्रकाश येणार नािी र् थिंड आहण कोरडे र्ािार्रण असेल अशी
हनर्डार्ी. शक्यिो िी जागा टीव्िी िीज यापासून दूर एखाद्या कपाटाि उिं चार्रिी असणे योगय
रािील, कारण अशा रठकाणी हर्द्युि उपकरणे टीव्िी िीजची उषणिा यार्ुळे सर्स्या हनर्ावण
िोण्याचा धोका असि नािी िसेच अशा रठकाणी लिान र्ुले सिजासिजी पोिचू शकि नािीि...
औषधे ठे र्ण्यासाठी एक बॉक्स करार्ा ज्यार्ध्ये बाह्य र्ार्रची, आपत्कालीन हस्थिीिील
औषधे, औषधे, प्रथर्ोपचारर्ध्ये र्ापरली जाणारी औषधे, रुगणािंनुसार औषधे अशा प्रकारे औषधे
हर्र्ागून ठे र्ार्ीि... बाह्य र्ापराची औषधे िी नेिर्ीच इिर औषधापासून दूर ठे र्ार्ीि आहण
िी सर्व औषधे लिान र्ुलािंपासून दूर ठे र्ार्ीि. लिान र्ुलािंकडू न औषधाचा र्ापर िा के र्ळ
पालकािंच्या देखरेखीखालीच व्िार्ा याची पालकािंनी काळजी घ्यार्ी.
औषधे घेिाना कोणिेिी नुकसान, िानी िोणार नािी याची खबरदारी घ्यार्ी, औषधािंची
काळजीपूर्वक िािाळणी करार्ी. औषध र्ार्रून झाल्यार्र झाकण योगय प्रकारे लार्ार्े...
औषध र्ापरि असिाना र्ेळोर्ेळी त्यार्रील सर्ाप्ती हिथी िपासार्ी.
औषधे िी डॉक्टरािंनी ददलेल्या सल्ल्यानुसार र् सूचनािंनुसारच र्ापरार्ीि र् लिणे
नािीशी झाली िरी औषधािंचा डोस र्ध्येच सोडू नये(हर्शेषिः अँरटबायोरटक प्रहिजैहर्के
र्ापरिाना), लिणे जरी सारखी असली िरी एका रुगणाची औषधे इिरािंनी र्ार्रू नयेि, औषधे

िी प्राणी र् लिान र्ुलािंपासून दूर ठे र्ार्ीि, औषध र्ापरून झाल्यार्र झाकण नीट बिंद करार्े
ज्यार्ुळे बािेरील र्ािार्रणापासून सिंरिण िोिे र् औषधाचा रटकाऊपणा रटकू न राििो, कािी
औषधे साठर्ून ठे र्ण्यासिंदर्ावि हर्शेष सूचना आसिाि जसे की उषणिा र् प्रकाश यापासून दूर
ठे र्ार्े, थिंड र् कोरड्या र्ािार्रणाि ठे र्ार्े, शीिकपाटार्ध्ये (दिजर्ध्ये) ठे र्ार्े, अथर्ा कािी
औषधे हर्हशि िापर्ानाि साठर्ून ठे र्ायची आसिाि यािंर्ध्ये िापर्ानाची नोंद के लेली असिे
अशा सूचनािंचे योगय प्रकारे पालन करार्े.
औषध र्ापरिाना डॉक्टर िसेच फार्ावहसस्टनी ददलेल्या सूचनािंचे काटेकोरपणे पालन
करार्े, औषधािंच्या पॅककिं गर्रील सूचना नीट र्ाचून त्याची अिंर्लबजार्णी करार्ी.

र्ारिाि का र्ाढि आिे सेल्फ र्ेहडके शनच प्रर्ाण... ?

आजकाल आजारी असल्यार्र डॉक्टरकडू न हनदान िपासणी न करिा नेट, टीव्िी ककिं र्ा
इिरािंकडू न सल्ला घेऊन स्र्िःहून औषधाचा र्ापर करण्याचे प्रर्ाण र्ाढि आिे...

बऱ्याच रठकाणी एकसारखी लिणे ददसून आल्यार्र घरिील व्यक्तींना ककिं र्ा इिर रुगणािंना
ददलेल्या औषधाचा र्ापर के ला जािो ककिं र्ा र्ग यापूर्ी सारख्या लिणािंर्र ददलेल्या औषधािंचा
र्ापर स्र्िःहून ककिं र्ा इिरािंच्या सल्ल्याने के ला जािो... बऱ्याचदा लिणे जरी सारखी असली
िरी आजार िे र्ेगळे असू शकिाि हशर्ाय र्य, ललिंग, र्जन, रुगणाला सुरू असणारी इिर औषधे,
व्यसन यानुसार औषधाची र्ात्रा (डोस) बदलि असिो त्यार्ुळे आजारी असिाना स्र्िःहून
औषधािंचा र्ापर करणे धोकादायक आिे....
यापूर्ीिी सेल्फ र्ेहडके शन बाबि र्ी िपशीलर्ार लेख हलहिला आिे (ललिंक सेल्फ
र्ेहडके शन: http://web. bookstruck. in/book/chapter/49766)
आिापयंि आपण सेल्फ र्ेहडके शन कस धोकादायक ठरू शकिे याबद्दल र्ाहििी घेिली
आिे पण िरीिी आज र्ारिाि का र्ोठ्या प्रर्ाणाि सेल्फ र्ेहडके शनचा र्ापर के ला जािो याची
र्ाहििी घेऊयाि...
आर्थवक पररहस्थिी: आज डॉक्टरािंकडू न आकारली जाणारी र्रर्साठ फी कु ठे िरी
सर्वसार्ा्य रुगणािंना सेल्फ र्ेहडके शनला जबाबदार आिे...
कट प्रॅहक्टस:बऱ्याचदा दलाली कहर्शन अहधक नफा यासाठी डॉक्टरािंकडू न योगय प्रकारे
उपचार न करिा नैहिकिा बाजूला ठे ऊन गैरर्ापर के ला जािो... रुगणािंची अशा प्रकारे िोणारी
फसर्णूक र् आर्थवक लूट या गोिीिी रुगणािंना सेल्फ र्ेहडके शनकडे प्रर्ृत्त करिाि.
ब्रॅण्डेड औषधािंचा औषद्योजनेि र्ापर:
बऱ्याचदा स्र्स्ि पररणार्कारक जेनेररक औषधे उपलब्ध असूनदेखील आर्थवक नफ्यापायी
ब्रँडेड औषधािंचा र्ापर के ल्यानेिी रुगण सेल्फ र्ेहडके शनचा पयावय स्र्ीकारिाि.
फार्वहसस्ट कडू न औषध योजनेहशर्ाय िोणारे औषधहर्िरण:

OTC (Over The Counter) drugs म्हणजे औषधयोजनेसिवाय घेता येणारी औषधे
फार्ासिस्ट

औषधयोजनेसिवाय

सवतररत

करू

िकतो

र्ात्र

जी

औषधे

कायदेिीर

औषधयोजनेसिवाय सवतररत करता येत नाहीत अिी औषधे खुर्ले आर् सवतररत के ल्यार्ुळेही आज
रुग्ण िेल्फ र्ेसडके िनकडे वळत आहेत.
या हशर्ाय सेल्फ र्ेहडके शन बाबि हजिकी जनजागृिी िोणिं गरजेचिं आिे त्याबाबि
फार्वहसस्ट ककिं र्ा डॉक्टर अथर्ा आरोगयहर्षयक सेर्ा पुरर्णाऱ्या इिर घटकािंकडू न हजिकी
जनजागृिी करायला िर्ी हििकी िोि नािी. त्यािच औषधयोजनेहशर्ाय खुले आर् औषध हर्क्री
के ली जािे िी र्ेगळीच
ऑनलाईन औषधहर्क्री:
आज ऑनलाईन औषध हर्क्रीर्ध्ये कोणत्यािी प्रकारचे नसलेले हनयिंत्रण र् कायदेशीर
औषधयोजनेहशर्ाय हर्ळणारी औषधे या गोिी कारणीर्ूि ठरि आिेि.
सेल्फ र्ेहडके शनला ज्याप्रकारे आरोगय यिंत्रणा कारणीर्ूि ठरि आिेि हििके च रुगणिी
जबाबदार आिेि. रुगणािंनीदेखील सेल्फ र्ेहडके शन टाळले पाहिजे.
रोगहनदानाहशर्ाय एखाद्या रुगणाला औषध देणे िा सदोष र्नुषयर्धच आिे, असे
र्ित्त्र्पूणव हनरीिण उच्च ्यायालयाने नोंदर्ले आिे.
र्हिला रुगणाच्या र्ृत्यूप्रकरणी गु्िा दाखल झाल्यानिंिर अटकपूर्व जाहर्नासाठी धार्
घेणाऱ्या दोन डॉक्टरािंच्या याहचका फे टाळिाना ्यायालयाने िे हनरीिण नोंदर्ले. चुकीचे
रोगहनदान करणे हनषकाळजीपणा असू शकिो आहण िो सदोष र्नुषयर्ध ठरू शकिो. िर
रोगहनदानाहशर्ाय औषध देणे आहण त्यार्ुळे रुगणाचा र्ृत्यू िोणे िािी सदोष र्नुषयर्धच आिे,
असेिी ्यायालयाने स्पि के ले आिे.
अशा घटनािंना डॉक्टर फार्वहसस्ट आहण रुगण हििके च जबाबदार आिेि.
त्यार्ुळे रुगणािंज सेल्फ र्ेहडके शन करणिं टाळार्िं हशर्ाय डॉक्टरािंनी फोनर्र औषध सल्ला
टाळार्ा इिके च नािी फार्वहसस्टनी औषधयोजनेहशर्ाय औषध हर्िरण करण टाळार्िं...

औषधकोश Pharmacopoeia
औषधकोश िे एक प्रर्ाहणि पुस्िक आिे ज्यार्ध्ये औषध िसेच औषधी याहर्षयी सहर्स्िर
र्ाहििी ददलेली असिे ज्यार्ध्ये त्या औषधािंबद्दल त्याचे रासायहनक नार्, सूत्र, रासायहनक
रचना, आकारर्ान, र्स्िुर्ान, औषधाची र्ात्रा, र्ापर इत्यादीबद्दल सहर्स्िर र्ाहििी ददलेली
असिे.
औषध बनर्ि असिाना लागणारा फॉम्युवला (सूत्र) ज्याि घटक र् त्यािंची र्ात्र याबद्दल र्ाहििी
असिे याच्यासाठी औषधकोश र्ापरला जािो.
बऱ्याच देशािंचे स्र्िःचे औषधकोश असिाि जसे की र्ारिीय औषधकोश (Indian
Pharmacopoeia IP), Briti Pharmacopoeia BP, United State Pharmacopoeia
USP, International Pharmacopoeia etc.
या औषधकोसशाची आर्ृत्ती ठराहर्क र्षांनी बदल असिे बऱ्याच रठकाणी दर पाच िे दिा र्षांि
आर्ृत्ती बदलि असिे हशर्ाय जसजसे नर्नर्ी र्ाहििी येिे िी अद्यार्ि के ली जािे. जर कािी
दुरुस्िी अथर्ा बदल असिील िर िेिी र्ेळोर्ेळी के ले जािाि.
आरोगय आहण कु टुिंबकल्याण र्िंत्रालय र्ारि सरकार र्धील र्ारिीय औषधकोश आयोग िा
औषधकोश हनर्र्विीचे कार् पिाि असिो.
र्ारिीय औषधकोश बनर्ण्याची प्रत्यि प्रदक्रया १९४४ पासून आर एन चोप्रा यािंच्या
अध्यििेखाली सुरू झाली ज्याचे कार् १९४६ साली पूणव झाले. ित्पुर्ी १९४४ साली र्ारिीय
औषधकोश सूची प्रकाहशि के ली ज्यार्ध्ये हब्ररटश औषधकोशार्ध्ये सर्ार्ेश नसलेली आहण
सर्ार्ेश असलेली र्ारिीय आयुर्ेददक औषधे र् इिर औषधे अशा पध्दिीने र्गीकरण करून
र्ारिीय औषधकोश औषधसूची प्रकाहशि के ली जी औषधकोश बनर्ण्याच्या दृिीने पूर्वियारी
आहण एक र्ित्र्पूणव पाऊल िोि.
त्यािंिर १९४४ साली पहिला औषधकोश प्रकाहशि झाला यार्ध्ये सर्ाहर्ि नसलेली औषधे
सर्ाहर्ि करण्यासाठी पुरर्णी प्रकाहशि के ली गेली त्यानिंिर आलेल्या आर्ृत्तींर्ध्ये नर्नर्ीन
बदल के ले गेली त्यार्ध्ये कािी औषधे सर्ाहर्ि के ली गेली र् कािी औषधे काढू न टाकण्याि आली.
अशा पध्दिीने र्ारिीय औषधकोशाची नर्नर्ीन आर्ृत्ती आल्या.
र्ारिीय औषधकोश २०१८ (IP 2018) िी र्ारिीय औषधकोशाची नर्ीनिर् आर्ृत्ती आिे.

र्धुर्ि
े बरा करण्यासाठी र्गर्द्गीिा लार्दायक...

कािी ददर्सािंपूर्ी एका इिं ग्रजी र्ृत्तपत्राि बािर्ी र्ाचली की र्गर्द्गीिा िी र्धुर्ेि िा
आजार बरा करण्यासाठी लार्दायक ठरू शकिे...
या लेखाि आपण या बिर्ीबद्दल सहर्स्िर र्ाहििी जाणून घेणार आिोि.
उस्र्ाहनया जनरल रुगणालय येथे सिंशोधकािंनी ज्यार्ध्ये डॉक्टरािंचा देखील सिर्ाग िोिा
त्यािंनी सिंशोधन करून असा हनषकषव काढला आिे की र्धुर्ेि बरा करण्यासाठी र्गर्द्गीिेचे र्ाचन
लार्दायक ठरिे. र्गर्द्गीिेर्ध्ये अजुवन आहण र्गर्ान श्रीकृ षण यिंच्यार्धील सर्ािंद ददला आिे
ज्यार्ध्ये अजुवनाने प्रश्न हर्चारले आिेि ज्याचे र्गर्ान श्रीकृ षणािंनी उत्तर ददले आिे.
गीिेर्ध्ये सर्व नकारात्र्क र्ुद्द,े प्रश्न सर्स्या ज्या अजुवनाने उपहस्थि के ले आिे िे र् त्यार्र
र्गर्ान श्रीकृ षणािंकडू न आलेली उत्तरे यािंचा सर्ार्ेश आिे.
र्धुर्ेि िा एक जीर्नशैलीर्र अर्लिंबून असणारा दुर्र्वळ आजार आिे जो बरा
करण्यासाठी आिार व्यायार् या गोिींसोबि या आजाराला झुिंज देण्यासाठी र्गर्द्गीिा र्ाचन
हििके च लार्दायक ठरिे अस र्ि सिंशोधक आहण डॉक्टरािंनी व्यक्त के लिं आिे. त्यािंचा िा सर्व
अभ्यास आहण सिंशोधन इिं हडयन जनवल ऑफ ए्डोक्राइनोलॉजी अँड र्ेटाबॉहलजर् र्ध्ये प्रकाहशि
झाला आिे. िे सिंशोधन सिंशोधक आहण डॉक्टर यािंनी र्ारिाि िसेच र्ारिाबािेरील रुगणालये,
हर्हर्ध सिंस्था येथे के लेल्या अभ्यासािून सर्ोर आले आिे. हर्देशी िज्ञ ज्यार्ध्ये ढाका र्ैद्यकीय
र्िाहर्द्यालय रुगणालय आहण हर्डफोटव रुगणालय ढाका, बािंगलादेश आहण आगा खान हर्द्यापीठ
रुगणालय, कराची, पादकस्िान यािंचािी सर्ार्ेश आिे.
र्गर्द्गीिा िी के र्ळ एक धार्र्वक अथर्ा ित्र्ज्ञानात्र्क ग्रिंथ नसून त्याहून अहधक कािी
आिे, ज्यार्ध्ये ७०० श्लोक आिेि जे जीर्नािील हर्हर्ध पैलूिंर्र उपयुक्त आहण सिंपण
ू व हर्श्वाि
सर्वत्र सिंबिंहधि आिे. सिंशोधकािंनी असे म्िटले आिे की जे लोक र्धुर्ेि या आजाराला बळी पडले
आिेि त्यािंच्या उपचारादरम्यान र्रील गोिीचा सर्ार्ेश के ल्यास त्या रुगणािंना लार्दायक
ठरिाि ज्यािून र्ेदना िर कर्ी िोिाि हशर्ाय िे जीर्नािील कािी र्ित्र्पूणव, हप्रय आहण
र्ौल्यर्ान पैलूिंबाबि अनुर्र् घेऊ शकिाि. रुगणािंना या आजारार्र हनयिंत्र हर्ळर्ण्यासाठी
आिारार्र सिंयर्, व्यायार्, जीर्नशैलीि योगय बदल, र्ैद्यकीय सल्ला अिंर्लाि आणणे याबाबि
प्रेरणा देणे गरजेचे आिे. के र्ळ स्र्िःहून शरीरािील शकव रे चे प्रर्ाण िपासून िी हनयिंत्रनाि

आणण्यासाठी औषधउपचार आहण सिंप्ररे कािंचा र्ापर करणे हििके लार्दायक ठरि नािी. र्ात्र
र्गर्द्गीिेिून के लेलिं र्ागवदशवन, सल्ला आहण सकारात्र्क दृहिकोन िा खूप लार्दायक ठरिो.
सिंशोधनािील कािी र्ित्र्पूणव र्ुद्द.े ..
१)र्गर्द्गीिा जीर्नािील नकारात्र्क र्नहस्थिी दूर करिे ज्यािून जीर्नािील िणार्,
क्रोध आहण र्ेदना दूर िोिाि.
२)र्धुर्ि
े हनयिंत्रणाि ठे र्ण्यासाठी िणार्रहिि र्न आर्श्यक आिे ज्यासाठी
र्गर्द्गीिेिील सकारात्र्क दृहिकोन लार्दायक ठरिो.
३)हस्थर र्ानाहशर्ाय रक्तािील शकव रे चे प्रर्ाण हनयिंहत्रि करणे अशक्य आिे.
४)र्गर्द्गीिा शािंि र्नाच्या र्ाध्यर्ािून शरीरािील सिंप्रेरक हनयिंत्रणाि ठे र्ण्यासाठी
र्दि करिे.
५)शारीररक आरोगय राखण्यासाठी र्गर्ान श्रीकृ षण व्यायार्ालािी र्ित्र् देिाि.
र्ास्िहर्कपने र्गर्द्गीिा िी के र्ळ कोणत्यािी हर्हशष्ठ धर्ावचा ग्रिंथ अथर्ा के र्ळ
ित्र्ज्ञानात्र्क पुस्िक नसून जीर्नािील सर्व सर्स्या र् जीर्नािील प्रत्येक टप्प्यार्र योगय
र्ागवदशवन करणारा एक र्ागवदशवक आिे. ज्याप्रर्ाणे कोणिेिी नर्ीन उपकरण, यिंत्र खरे दी
के ल्यार्र िे कसे र्ापरार्े याबाबि र्ाहििी र् र्ागवदशवन करणारी एक र्हििीपुहस्िका (user
manual) असिे त्याचप्रर्ाणे आपले िे र्ानर्ी जीर्न जगण्यासाठी र्गर्द्गीिा िी एक
र्ाहििीपुहस्िका आिे. त्याचे लार् आिा हर्हर्ध सिंशोधनािून पुढे येि आिेि. आिंिरराष्ट्रीय
कृ षणर्र्नार्ृि सिंघ (इस्कॉन) चे सिंस्थापक श्री श्रीर्द ए सी र्क्तीर्ेदािंि स्र्ार्ी प्रर्ूपाद यािंनी
इिं ग्रजी र्ध्येहलहिली Bhagavad Gita As It Is र्राठी(र्गर्द्गीिा जशी आिे िशी), लििंदी,
गुजरािी, बिंगाली कन्नड, िहर्ळ, फ़्रेंच, स्पॅहनश, उदूव अशा ४० हून अहधक र्ाषािंि र्ाषािंिरीि
झाली असून अर्ेररके िील ९०% हून अहधक हर्द्यापीठाि या र्गर्द्गीिेचा पाठ्यपुस्िक म्िणून
र्ापर के ला जािो. आिापयंि ५० कोटींहून अहधक प्रिी हर्िररि के ल्या आिेि आहण िे कायव
अहर्रिपणे सुरू आिे.
चला िर र्ग आपल्या आरोगयाची काळजी घेण्यासाठी आहण िणार्रहिि जीर्न
जगण्यासाठी र्गर्द्गीिा र्ाचूया...

ऑनलाइन फार्वसी: सर्ज गौरसजर्

एकीकडे हडहजटल इिं हडयाच्या र्ाध्यर्ािून देशाि सर्वत्र हडहजटल क्रािंिी िोि आिे,
ऑनलाइन खरे दी हर्क्रीर्ध्ये र्ाढ िोि आिे र्ात्र िरीिी ऑनलाइन फार्वसीला र्ात्र फार्वहसस्ट
हर्रोध करि आिेि, फार्वहसस्ट कडू न या ऑनलाइन फार्वसीला हर्रोध करि आिेि र् त्यािंचे र्ुद्दे
िी योगय आिेि परिं िु याचा अथव असािी िोि नािी की येणाऱ्या नर्ीन ििंत्रज्ञानाचा र्ापर करू
नये. खर िर सध्या ऑनलाइन फार्वसी सेर्ेर्ध्ये ज्या त्रुटी आिेि, त्यािंचा हर्चार करून िसेच जे
फार्वहसस्ट हर्रोध करिायि त्यािंच्या काय सर्स्या आिेि त्या लिाि घेऊन या सर्ांर्र सुर्णवर्ध्य
काढणिं गरजेचिं आिे. नर्ीन ििंत्रज्ञानाचा र्ापरच टाळण िेिी योगय नािी हशर्ाय त्या नर्ीन
ििंत्रज्ञान प्रणालीच्या अहिरे कार्ुळे िोणाऱ्या आर्थवक सार्ाहजक सर्स्यािी योगय नािीि. या
दो्िीर्धील सर्ांना हििकारक असा उपाय िाच योगय हनणवय िोईल.
का करिायि फार्वहसस्ट ऑनलाइन फार्वसीला हर्रोध:
ऑनलाइन फार्वसीचा ररटेल फार्वहसस्टच्या व्यर्सायर्र पररणार् िोईल.
फार्वहसस्टच्या नोकरी व्यर्साय िसेच फार्वसी प्रोफे शनर्र नकारात्र्क पररणार्.
ऑनलाईन फार्वहसर्ध्ये हप्रहस्क्रप्शनर्र हििकस हनयिंत्रण नािी िसेच रुगण सर्ुपदेशन
नािी र् औषधािंचा गैरर्ापर र् अम्ली पदाथव, नशा हनर्ावण करणाऱ्या औषधािंचा गैरर्ापर
िोण्याची शक्यिा.
आपत्कालीन हस्थिीि ररटेलर फार्वहसस्टच औषध उपलब्ध करून देिो.
ऑनलाईन फार्वसीर्ध्ये औषधे र्ेळेि उपलब्ध िोिीलच अस नािी.
हडस्काउिं ट पाहून रुगण ऑनलाईन फार्वसीकडे र्ळिाि यार्ध्ये त्यािंची कािीच चूक नसिे
कारण पैसा िा देखील हििकाच र्ित्त्र्ाचा र्ुद्दा आिे.
खर िर र्रील ऑनलाईन फसवर्ी ला हर्रोध करिाना फार्वहसस्ट ने र्ािंडलेले सर्व र्ुद्दे
र्ित्र्ाचे आहण योगय आिेि परिं िु फार्वहसस्टनी देखील या गोिींचा हर्चार करणिं गरजेचिं आिे की
आपणिी काळानुसार स्र्िःर्ध्ये बदल के ले का? दकिी फार्वहसस्ट औषधहर्िरण करिाना लॅबलोट
(apron) घालिाि, रुगणािंना औषध र्ापराबाबि र्ागवदशवन करिाि, रुगणािंची इच्िा असेल र्
ब्रँडेड औषधे परर्डि नसिील िर जेनेररक औषधाच्या र्ापराबाबि र्ागवदशवन करिाि... ?

फार्वहसस्टनी देखील या गोिीचा हर्चार करणे गरजेचे आिे की ऑनलाईन फार्वसी र्ुळे स्पधाव
र्ाढली आिे र् िी आणखीन र्ढेलिी र्ात्र या स्पधेि रटकू न रािण्यासाठी आपण स्र्िःर्ध्ये काय
बदल करू शकिो कशा प्रकारे स्र्िःच र्ेगळिं अहस्ित्र् रटकर्ून ठे ऊ शकिो, कशा प्रकारे रुगणािंना
अहधकाहधक चािंगली सेर्ा उपलब्ध करून देऊ शकिो याचा हर्चार करण गरजेचिं आिे. जर
ऑनलाईन र्ध्ये िे हजिका हडस्काऊिंट देिाि िेर्ढा जरी परर्डि नसेल िरी आपल्याला जेर्ढा
परर्डेल िेर्ढा हडस्काउिं ट देण्यासाठी फरसहर्स्टनीिी हर्चार करणिं गरजेच आिे... कारण फार्वसी
िे आरोगययिंत्रनेिील एक र्ित्र्पूणव प्रोफे शन आिे िा व्यर्साय नािी की हजथिं के र्ळ नफ्याचाच
हर्चार के ला जार्ा... दकत्येक फार्वहसस्ट िसेच डॉक्टरदेखील व्यार्साहयक नैहिक र्ूल्यािंची
जाणीर् न ठे र्िा के र्ळ नफ्यासाठी र्ोठ्या प्रर्ाणाि रुगणािंची लूट करिाि... िर अशा सर्व
चुकीच्या गोिी टाळू न योगय प्रकारे चािंगली सेर्ा पुरर्ली िर हनहििच दकिीिी स्पधाव र्ाढली
ककिं र्ा दकिीिी र्ोठा हडस्काउिं ट इिरत्र हर्ळि असला िरी रुगण चािंगली सेर्ा हर्ळणाऱ्या
रठकणालाच प्रथर् प्राधा्य देिील...
आिा आपण ऑनलाइन फार्वसी बाबि हर्चार करूयाि खरच िी सुहर्धा र्ाईट आिे का?
िर नािी िी सुहर्धा र्ाईट नािी गरज आिे िी फक्त त्यार्ुळे हनर्ावण िोणाऱ्या त्रुटी र्
फार्वहसस्टच्या व्यर्सायार्र र् फार्वसी प्रोफे शनर्र िोणार नकारात्र्क पररणार् दूर करण्यासाठी
योगय सकारात्र्क बदल करण्याची...
असा योगय बदल करून या हसस्टीर्र्ध्ये जर फार्वहसस्टला देखील सिर्ागी करून घेिले
िर हनहििच िी सुहर्धा फार्वहसस्ट, रुगण, डॉक्टर अशा सर्ांनाच लार्दायक ठरेल.

रुगणर्ाहिका

आपत्कालीन हस्थिीि रुगणािंना रुगणालयापयंि पोिचर्णारे , अत्यार्श्यक र्ैद्यकीय
सुहर्धािंनी पररपूणव असे र्ािन अथाविच रुगणर्ाहिका!
आजच्या या लेखाि आपण रुगणर्ाहिके बद्दल र्ािीिी घेणार आिोि.
र्िाराष्ट्राि राज्य सरकार, कें द्र सरकार आहण र्ारि हर्कास ग्रुप (बी व्िी जी) यािंच्या
र्ाध्यर्ािून सिंपूणव राज्यर्राि रुगणर्ाहिके ची सुहर्धा पुरर्ली जािे. यार्ध्ये १०८ या क्रर्ािंकार्र
सिंपकव के ल्यार्र अध्याव िासाच्या आि रुगणर्ाहिका रुगणाच्या सेर्ेि िजर िोिे.
या सुहर्धेच्या र्ाध्यर्ािून गोल्डन अर्र थेअरी िारे सुरर्ािीच्या एका िासाि रुगणाला
नजीकच्या रुगणालयाि उपचारासाठी पोिचर्ले जािे.
रुगणर्ाहिका िी एक िािडीची र्ैद्यकीय सेर्ा असल्याने यािारे रस्िे अपघािाि जखर्ी
झालेले रुगण, सर्व गिंर्ीर आजार, गिंर्ीर गरोदर र्हिला, नर्जाि हशशु सिंबिंधािील आजार,
साथीचा रोगाचा झालेले, नैसर्गवक आपत्तीि सापडलेले आहण र्ानर्ी जोहखर्ीर्ुळे झालेले रुगण,
गिंर्ीर हृदयरोगी रुगण, सपवदिंशाचे रुगण, सर्व अपघाि, अन्नािून हर्षबाधा, श्वसनाचे रोग, र्ेंदच
ू े
आजार असलेल्या रुगणािंचा सर्ार्ेश िोिो.
१०८ रुगणर्ाहिका सेर्ा २४ िास र्षावचे ३६५ ददर्स सुरू असिे र् यािारे रुगणािंना र्ोफि
सुहर्धा पुरर्ली जािे.
रस्िे अपघाि, नैसर्गवक आपत्ती, रोगाच्या साथी, गिंर्ीर आजार र् िदनुषिंहगक सर्स्या,
ह्या िािडीच्या पररहस्थिी हशर्ाय गरोदर हस्त्रया र् नर्जाि बालके यािंच्याशी हनगडीि िािडीची
पररहस्थिी सुद्धा िािाळली जािे.
अत्याधुहनक ििंत्रज्ञान
या सर्व रुगणर्ाहिका या अत्याधुहनक ििंत्रज्ञानाने सुसज्ज आिेि र् यार्ध्येिी र्ौगोहलक
हस्थिी प्रणाली (जी पी एस), र्ौगोहलक र्ाहििी प्रणाली (जी आय एस), स्र्यिंचहलि र्ािन
ठार्रठकाणा प्रणाली (ए व्िी एल टी)र् दफरिी दळणर्ळण सेर्ा (एर् सी एस) यािंचा सर्ार्ेश
आिे.

रुगणार्ािीकािंर्ध्ये प्रगि जीर्नाधार प्रणाली, म्िणजेच ALS र् प्राथहर्क जीर्नाधार
प्रणाली, म्िणजेच BLS ने सुसज्ज आिेि.
ह्या र्ैद्यकीय उपकरणािंर्ध्ये रुगणर्ाहिके िील खाट, स्कू प स्ट्रेचर, रे कॉडवर सहिि बायफे हझक डेदफब्रीलेटर कर् काडीयाक र्ॉहनटर, ( फक्त ALS कररिा ). ट्रा्स्पोटव व्िेंरटलेटर, ( फक्त
ALS कररिा ), पल्स ऑहक्सर्ीटर ( फक्त BLS कररिा ), सक्शन पिंप, प्राणर्ायूचा हसललिंडर
इत्यादीचा सर्ार्ेश आिे.
िी रुगणर्ाहिका र्ैद्यकीय कर्वचारी र् प्रहशहिि चालक असलेल्या आणीबाणीिील
र्ैद्यकीय ििंत्रज्ञाकडू न परीचालीि के ल्या जािील.
रुगणर्ाहिके र्रील नार्ाची अिरे उलटी का असिाि?
रुगणर्ाहिका र् त्याची अत्यार्श्यकिा िर सर्ांच र्ािीि आिे पण बऱ्याच जणािंना प्रश्न
पडिो की रुगणर्ाहिके र्र AMBULANCE अस उलट अिरािंि का हलहिलेलिं असि?
आपत्कालीन पररहस्थिीि रुणािंला

अल्प कालार्धीि रुगणालयाि पोिोचर्ण्याची

जबाबदारी रुगणर्ाहिका पार पाडि असिे अशार्ेळी रस्त्यार्र इिर र्िनािंपेिा लि र्ेधून घेणे
र् गदीिून पुढे जाण्यासाठी र्ागव हर्ळर्णे गरजेचे असिे यासाठी इिर अनेक िरिुदी असिाि जसे
की हिचा र्डक रिं ग, सायरन इत्यादी याचहशर्ाय सर्ोरील र्ािनािंना रुगणर्ाहिका आिे िे लगेच
सर्जण्यासाठी हिचे नार् उलट्या अिराि हलहिले जािे कारण आरशाि अिराचे प्रहिलबिंब उलटे
ददसि असिे त्यार्ुळे रुगणर्ाहिके चे नर्ा आधीपासूनच उलट अिराि हलहिले असल्याने आरश्याि
िे नीट र्ाचिा येिे र् रुगणर्ाहिके चे अहस्ित्र् सर्ोरील र्ािनचालकािंना जाणर्िे.

२५ सप्टेंबर जागहिक फार्वहसस्ट ददन

िुम्िा सर्ांना जागहिक फार्वहसस्ट ददनाच्या िार्दवक शुर्च्े िा!
जागहिक फार्वहसस्ट ददनाचा इहििास
२५ सप्टेंबर िा ददर्स सिंपूणव जगर्राि जागहिक फार्वहसस्ट ददन म्िणून साजरा के ला
जािो. आिंिरराष्ट्रीय औषध सिंघराज्य (International Pharmaceutical Federation)ची
स्थापना २५ सप्टेंबर १९१२ साली झाली आहण त्यािंच्या २००९ साली िुकी येथे झालेल्या
पररषदेनुसार िा स्थापना ददर्स जागहिक फार्वहसस्ट ददन म्िणून साजरा करण्याचा ठरार् झाला
आहण २०१० पासून २५ सप्टेंबर िा ददर्स जागहिक फार्वहसस्ट ददन म्िणून जगर्राि साजरा
के ला जाऊ लागला.
फार्वहसस्ट आरोगय यिंत्रणेिील एक र्ित्र्पूणव घटक
बऱ्याच जणािंना फार्वहसस्ट कोण र् त्याची त्यािंच्या आरोगयासिंदर्ावि काय र्ूहर्का आिे
याबद्दल फरशी र्ाहििी नसिे. दकत्येक लोकािंना िर फार्वहसस्ट म्िणजे र्ेहडकलर्ला इिकिं च
र्ाहििी आिे परिं िु िी र्ास्िहर्किा नािी फार्वहसस्ट िा आरोगययिंत्रणेिील एक र्ित्र्पूणव घटक
आिे र् औषध हनर्र्विीपासून िे औषधाचे हर्िरण, औषध र्ापराबाबि रुगणािंना योगय र्ागवदशवन,
रुगण सर्ुपदेशन, रुगण इहििासाची नोंद करणे अशा र्ित्र्पूणव जबाबदाऱ्या िो पार पाडि असिो.
फार्वहसस्ट िुर्चा आरोगय सोबिी
फार्वहसस्ट िा आरोगय यिंत्रणेिील एक र्ित्र्ाचा र्ाग असून त्याच्याहशर्ाय आरोगय यिंत्रणा
िी अपूणवच आिे. के र्ळ डॉक्टरािंनी ददलेल्या औषधयोजनेनुसार औषध हर्िरण करणे इिदकच
त्याची र्यावददि र्ूहर्का नसून रुगणािंच्या आरोगयासिंदर्ावि त्याची र्ूहर्का िी अत्यिंि र्ित्र्ाची
असिे.
िुम्िाला र्ाहिि आिे का ?
िुर्चा फार्वहसस्ट िुम्िी र् िुर्चे डॉक्टर यार्धील एक र्ित्र्पूणव दुर्ा आिे.
िुर्च्या फार्वहसस्ट ची र्ूहर्का िी के र्ळ औषध हर्िरणाइिपि र्यावददि नसून इिर
र्ित्र्पूणव आरोगय सेर्ािंर्ध्ये त्याची र्ूहर्का र्ित्र्ाची असिे.

िुर्चा फार्वहसस्ट िा एक शैिहणक र् व्यार्साहयक दृषट्या पात्र र् सिर् व्यक्ती आिे जी
औषधािंहशर्ाय इिर अनेक आरोगय हर्षयक सेर्ा पुरर्िो.
आपला र्ारि देश िा औषध हर्िरणाि सिंपूणव जगर्राि हिसऱ्या क्रर्ािंकार्र आिे र्
२०२० पयंि आपण औषध हनयाविीि प्रथर् क्रर्ािंकार्र असू र् एक प्रर्ुख र् र्ित्र्पूणव औषध
हनयाविदार देश म्िणून आपल्याकडे पाहिप जाईल र्ात्र दुसऱ्या बाजूला फार्वहसस्ट
आरोगययिंत्रणेिील एक र्ित्त्र्ाचा घटक या बाबिीि र्ात्र हजिकी जनजागृिी व्िायला िर्ी
हििकी झालेली नािी.
िी सर्व र्ाहििी पाहिल्यार्र आपल्याला सािहजकच प्रश्न पडेल की आपल्या इथे र्ात्र असा
हर्रोधार्ास का?
या सर्व पररहस्थिीला हजिकी आपल्या इथली आरोगय यिंत्रणा, हशिण प्रणाली, कायदे या
गोिी जबाबदार आिेि हििकाच फार्वहसस्ट आहण रुगण देखील जबाबदार आिेि....
कायदे, आरोगय यिंत्रणा, हशिण प्रणाली या सर्व गोिी सिजासिजी बदलू शकणार नािीि
परिं िु फार्वहसस्ट, रुगण र् आरोगययिंत्रणेिील इिर घटक यािंनी पुढे येऊन एकर्ेकािंना सिकायव के लिं
िर हनहििच आपल्या इथली परहस्थिी बदलेल...
फार्वहसस्टची र्ूहर्का...
योगय औषध, योगय र्ेळी योगय रठकाणी, योगय व्यक्तीला परर्डणाऱ्या दकर्िीि उपलब्ध
करून देणे िे फार्वहसस्टचे किवव्य आिे.
के र्ळ डॉक्टरािंनी हलहून ददलेले औषधयोजनेनुसार औषधािंचे हर्िरण करणे इथपयंिच
आपली र्ूहर्का र्यावददि न ठे र्िा फार्वहसस्टने औषधहर्िरणाबरोबरच रुगण सर्ुपदेशन, औषध
र्ापराबाबि र्ागवदशवन या सर्व र्ूहर्का पार पाडणे आर्श्यक आिे.
के र्ळ औषधयोजनेनेच हर्ळणारी औषधे िी अहधकृ ि औषध योजनेहशर्ाय हर्िररि करू
नयेि. िसेच जेंव्िा रुगण औषधयोजनेहशर्ाय हर्ळणारी औषधे (ओ. टी. सी. ड्रग) खरे दी करि
असिील िेंव्िा योगय औषध हनर्ड र् त्याचा योगय र्ापर याबाबि र्ागवदशवन करणे.
आपल्या इथे असलेली िी हर्रुद्ध हस्थिी सुधारण्यासाठी फार्वहसस्टनी आपली जबाबदारी
योगय ररत्या पार पाडणे गरजेचे आिे हशर्ाय रुगण र् आरोगय यिंत्रणेिील इिर घटकािंनीिी यासाठी
सिकायव करणे आर्श्यक आिे.

रुगणािंची र्ूहर्का
एक सिर् आरोगय यिंत्रणा हनर्ावण िोण्यासाठी रुगणािंची र्ूहर्का देखील हििकीच
र्ित्र्पूणव आिे.
रुगणािंनी औषधे िी के र्ळ अहधकृ ि औषध योजनेिारे र् नोंदणीकृ ि फार्वहसस्ट कडू नच
खरे दी करायला िर्ी िसेच औषध र्ापराबाबि कािी शिंका असल्यास त्याबाबि फार्वहसस्ट िसेच
डॉक्टर यािंच्याकडू न र्ागवदशवन घ्यार्े.
सारख्याच लिणािंसाठी इिर रुगणािंना ददलेली औषधे र्ापरणे ककिं र्ा स्र्िःहून अथर्ा इिर
कोणाच्या िरी सल्ल्याने औषधे र्ापरणे अशा गोिी टाळाव्याि.
िसेच डॉक्टरािंनी ददलेली पूणव औषध योजना नर्ूद के लेल्या र्ात्रा (डोस)नुसार पूणव करार्ी.
लिणे कर्ी झाल्यार्र औषधािंचा र्ापर थािंबर्णे अथर्ा कािी इिर कारणार्ुळे अधवर्ट
औषधयोजना खरे दी करणे असे प्रकार टाळार्ेि.
डॉक्टरािंची र्ूहर्का
आपल्या देशाि असणारी डॉक्टरािंची कर्ी सिंख्या यार्ुळे िे िर्ा हििका र्ेळ रुगणािंना देऊ
शकि नािीि. या आधी नर्ूद के ल्याप्रर्ाणे फार्वहसस्ट िा डॉक्टर आहण रुगण यािंच्यािील एक
र्ित्र्पूणव दुर्ा आिे. र्ात्र आपल्या आरोगय यिंत्रणेि िा दुर्ा कु ठे िरी हििका र्जबूि जाणर्ि
नािी. िी पररहस्थिी बदलण्यासाठी डॉक्टर आहण फार्वहसस्ट यािंनी पुढे येऊन परस्परािंच्या सिंगर्
र्िाने एकर्ेकािंर्ध्ये सिकायावची र्ूहर्का प्रस्थाहपि करून एक प्रर्ार्ी र् सिर् आरोगययिंत्रणा
हनर्ावण करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आिे.
िुर्च्या औषधािंहर्षयी अहधक जाणून घ्या िुर्च्या फार्वहसस्टना हर्चारा...
फार्वहसस्ट िा आरोगय यिंत्रणेिील एक र्ित्र्पूणव घटक आिे,
के र्ळ डॉक्टरािंनी ददलेल्या औषध योजनेनुसार औषध हर्िरण करण्यापयंि त्याची र्ूहर्का
र्यावददि नुसून त्याच्याकडू न िुम्िी अनेक आरोगयहर्षयक सेर्ा प्राप्त करून घेऊ शकिा...
१)औषध र्ाहििी कें द्र:
फार्वसी (औषधालय) िे के र्ळ औषध हर्ळणारे रठकाण नसून िे एक औषध र्ाहििी कें द्र
देखील आिे. िुम्िी िुर्च्या फार्वहसस्ट ना हर्चारून िुर्च्या औषधािंबद्दल अहधक र्ािीिी जाणून
घेऊ शकिा हशर्ाय एखाद्या औषधाच्या र्ापराने कािी दुषपररणार् (साईड इफे क्ट) जाणर्ले

असिील िर त्याबाबि बोलू शकिा र् दुषपररणार्ाची शास्त्रीय कारणे र् योगय औषध
र्ापराबाबि िज्ञ र्ागवदशवन प्राप्त करू शकिा.
२)औषधयोजनेहशर्ाय हर्ळणारी औषधे (ओ टी सी ड्रगस) हनर्डीसाठी र्दि:
ओ टी सी ड्रगस रुगण कोणत्यािी औषधयोजनेहशर्ाय स्र्िःहून खरे दी करू शकिाि पण
िुम्िी िुर्च्या फार्वहसस्टशी सिंर्ाद साधून योगय ओ टी सी औषध हनर्डू शकिा.
३)र्ैद्यकीय सल्ला:
िुर्च्या आरोगयहर्षयक सर्स्यािंबाबि िुम्िी िुर्च्या फार्वहसस्टशी बोलू शकिा र् योगय
आरोगयहर्षयक सल्ला र् पुढील उपचाराबाबि र्ागवदशवन प्राप्त करू शकिा.
४)प्रथर्ोपचार सुहर्धा
डॉक्टरािंच्या अनुपहस्थिीि िुम्िी फार्वहसस्ट कडू न कािी ठराहर्क प्रथर्ोपचार घेऊ शकिा.
५)योगय आिार र् व्यायार् याबाबि र्ागवदशवन:
औषध सुरू असिाना िसेच दैनिंददन जीर्नाि आरोगय चािंगले रािण्यासाठी िुम्िी िुर्च्या
फार्वहसस्ट कडू न योगय आिारहर्षयक र्ागवदशवन प्राप्त करू शकिा.

औषधहनर्ावणशास्त्र (फार्वसी) िेत्रािील र्ारि आहण र्हर्षयािील र्ाझिं योगदान

(प्रस्तुस्त र्लेख हा र्ी एका सिष्यवृत्ती योजनेिाठी इांग्रजीर्धून सर्लसहर्लेर्ला सनबांध आहे. िुरवातीर्ला र्ी िवा
र्ुद्दे व सनबांध र्राठीतून सर्लसहर्ला होता जो इांग्रजीर्ध्ये अर्लांकाररकररत्या सर्लसहण्यािाठी व नवनवीन र्ुद्दे
सनवडण्यािाठी र्र्ला आर्च्या कॉर्लेजर्धीर्ल सिसक्षका डॉटटर प्रीती कु र्लकणी र्ॅर् याांनी खूप र्ोठी र्दत के र्ली
तिेच र्ाझी बसहण दीपार्ली िेडगे व वगासर्त्र िुभर् घोष याांचेही िहकाया र्लाभर्ले. त्याच्यासिवाय अरलवांद िर
आसण भास्कर िर याांच्याकडू नही वेळोवेळी िहकाया र्लाभर्ले. या िवांचे तिेच इतर िवाजण जयाांनी र्र्ला प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्षररत्या िहकाया के र्ले त्या िवांवर र्नःपूवाक आभार)

औषधहनर्ावणशास्त्र (फार्वसी) िे र्ैद्यकीय िेत्रािील सिंपूणव जगर्रासाठी अत्यार्श्यक आहण
एक अत्यिंि र्ित्र्पूणव िेत्र आिे िे एक अस िेत्र आिे ज्याि लोकािंच्या आरोगयाच्या दृिीकोनािून
सर्ाजाच्या हििाकडे लि कें दद्रि करिो. आज औषध हनयाविीर्ध्ये आपला र्ारि देश हिसऱ्या
स्थानार्र आिे ज्यार्ध्ये देशािील हर्हर्ध औषध किं प्यािंचा र्ोलाचा र्ाटा आिे. या िेत्राि
र्हर्षयाि अनेक सुर्णवसिंधी आिे ज्यािारे र्हर्षयकाळाि २०२० पयंि आपण औषधहनयावि
िेत्राि सर्ोच्च स्थानी असू र्ात्र दुसऱ्या बाजूला फार्वसी प्रोफे शन आहण फार्वहसस्ट त्याच्याकडू न
हर्ळणाऱ्या र्ैद्यकीय सुहर्धा याबाबि हजिका हर्कास आहण जनजागृिी िोणिं गरजेचिं िोििं
हििकी झालेली नािी...
जर या पररहस्थिीचा हर्चार के ला िर आपल्याला असे ददसून येिे की र्ारिीय अथव आहण
उद्योग र्िंत्रालयाने २००४ र्ध्ये फार्ावएहक्सल म्िणून एक स्र्ििंत्र आयोग हनर्ावण के ला जो
औषधहनयाविीला उत्तेजना देिो. यार्ुळे औषधहनयावि या िेत्राची र् उद्योगाची झपाट्याने प्रगिी
झालीिथाहप फार्वसी प्रोफे शन जे र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णारा एक र्ित्र्ाचा घटक आिे याचा र्ात्र
हर्कास झाला नािी. यासाठी आपण िी गोि जाणून घेणिं गरजेचिं आिे की औषधहनर्ावणशास्त्र
म्िणजे फक्त औषधहनयावि आहण औषधहनरर्र्विी उद्योगच नािीि िर या िेत्रािील इिर र्ाग
जसे औषधहर्िरण, रुगण सर्ुपदेशन, रुगणािंना सुरहिि औषधर्ापराबाबि र्ागवदशवन अशा अनेक
गोिींचा सर्ार्ेश िोिो. र्ास्िहर्कपणे र्ारि आहण अर्ेररका या दो्िी देशाि एकाच र्ेळी
फार्वसी िेत्राची सुरर्ाि झाली पण ज्याप्रकारे अर्ेररके ि या िेत्राची प्रगिी झाली िशी आपल्या
इथे झाली नािी कारण आपल्या इथे फार्वसी िेत्रािील कािी हर्हशि गोिीर्र लि कें दद्रि के ले
र्ात्र फार्वसी प्रोफे शन आहण फार्वहसस्ट जो या िेत्राचा र्ुख्य र्ाग आिे त्याकडे र्ात्र दुलि
व के लिं
गेलिं.

आज र्ारिाि दकत्येक लोकािंना फार्वहसस्ट कोण आिे त्याची त्यािंच्या आरोगयाच्या बाबिी
काय र्ूहर्का आिे त्याच्या कोणत्या जबाबदारी आिेि याबद्दल कािीच र्ाहििी नािी. या सर्व
परहस्थिला आपल्या येथील कायदे, आरोगय यिंत्रणा, येथील हशिणव्यर्स्था आहण याचबरोबरीने
फार्वहसस्ट देखील हििकाच जबाबदार आिे कारण िो देखील कु ठे िरी त्याची र्ूहर्का बजार्ण्याि
र्ागे पडि आिे.
र्ास्िहर्कपणे फरसहर्स्टची र्ूहर्का िी के र्ळ औषधहनर्र्विी आहण औषधहर्िरण
इथपयंिच र्यावददि नसून आरोगयासिंदर्ावि इिर अनेक सुहर्धािंर्ध्ये त्याची र्ूहर्का अत्यिंि
र्ित्त्र्ाची असिे.
फार्वहसस्ट िा डॉक्टर आहण रुगण यािंर्धील एक र्ित्र्ाचा दुर्ा आिे. के र्ळ औषधहनर्र्विी
आहण औषधहर्िरणच नव्िे िर हर्िरण के लेल्या औषधािंची नोंद करणे, रुगण इहििासाची नोंद
िसेच रुगण सर्ुपदेशन आहण रुगणािंना त्यािंच्या आरोगयसिंदर्ावि योगय िे र्ागवदशवन करणे या
त्याच्या र्ित्र्पूणव जबाबदाऱ्या आिेि. र्ात्र दुदैर्ाने र्ारिाि डॉक्टरािंनी ददलेल्या
औषधयोजनेनुसार (हप्रहस्क्रप्शननुसार) औषध हर्िरण करणे आहण इिर सर्व गोिी डॉक्टरािंर्र
सोडल्या जािाि...
या सर्व गोिींचा सारासार हर्चार करिा असा हनषकषव हनघिो की आपल्या येथील फार्वसी
िेत्रािील हशिणव्यर्स्थेि अनेक त्रुटी आिेि. आपला अभ्यासक्रर् िा प्रात्यहिकररत्या र्ापरिा
येणारा नसून खूप थेरीर्र आधाररि आिे. हर्द्याथी िे हशिण पूणव झाल्यानिंिर प्रात्यहिक
सर्स्यािंना सार्ोरे जािाि त्यार्ेळी के र्ळ पुस्िकी ज्ञान उपयोगी पडि नािी िसेच या सर्व
सर्स्यािंना िे अनहर्ज्ञ असिाि यासाठी पूर्ीपासूनच पूणवपणे प्रात्यहिक दृिीकोनािून अभ्यासक्रर्
असायला िर्ा.
िसेच ग्रार्ीण र्ागािील दकत्येक लोकािंना फार्वहसस्टच्या र्ूहर्के बद्दल र्ाहििी नसिे.
जसे की र्ी एक नर्ोददि फार्वहसस्ट आिे र्ी सुरर्ािीला या िेत्रािील सर्स्या जाणून
लोकािंर्ध्ये फार्वहसस्टबद्दल जनजागृिी करण्याच्या दृिीने कार् करायला सुरुर्ाि के ली. आज
फार्वसी सिंदर्ावि हर्स्िृि अस ज्ञान इिं ग्रजी र्ाषेि उपलब्ध आिे परिं िु िे ज्ञान सर्वसार्ा्य
लोकािंपयंि पोिचण्यासाठी िे स्थाहनक र्ाषेििी लोकािंना हर्ळणिं आर्श्यक आिे.
या दृहिकोनािुन र्ी र्राठी र्ाषेि फार्वसीसिंदर्ाविील लेख हलिायला सुरुर्ाि के ली. र्ला
खात्री आिे की नक्कीच याची लोकािंना फार्वहसस्ट कोण आिे र् त्याची र्ूहर्का काय आिे िे जाणून

घेण्यासाठी लोकािंना र्दि िोईल. या दोन र्षांि आत्तापयंि र्ी ३५ लेख हलहिले आिेि जे
Bookstruck या सिंकेिस्थळार्र फार्वहसस्ट िुर्च्या आरोगयासाठी या पुस्िकाि प्रकाहशि के ले
आिेि िसेच या सर्व लेखािंचा सिंग्रि गुगल प्ले स्टोरर्र ई पुस्िक स्र्रूपाि Pharmacy and
Your Health या नार्ाने उपलब्ध आिे.
पन्नास लेख पूणव झाल्यानिंिर िे सर्व लेख पुस्िक स्र्रूपाि प्रकाहशि करण्याचे प्रयोजन आिे
जेणेकरून िे सर्व ज्ञान प्रत्येक व्यक्तीपयंि पोिचेल...
एक फार्वहसस्ट या नात्याने र्ाझी िीन ध्येय आिेि...
एक फार्वसी अभ्यासक या म्िणून सध्या औषधािंची जी लेबल्स आिेि त्यार्ध्ये रुगणािंचे
नार् आहण कािी हर्हशि सूचना द्यायच्या असल्यास िर त्या देण्यासाठी जागा असि नािी िर
त्यासाठी अशा पध्दिीचे लेबल्स बनर्ले पाहिजे ज्यार्ध्ये रुगणाचे नार् आहण फार्वहसस्ट कडू न
ददल्या जाणाऱ्या हर्हशि सूचना हलहिण्यासाठी पुरेशी जागा असेल. यार्ुळे सेल्फ र्ेहडके शन,
औषधाचा गैरर्ापर, औषध र्ापरिाना हनर्ावण िोणाऱ्या त्रुटी दूर िोण्यास र्दि िोईल आहण
याचबरोबर फार्वहसस्टची र्ूहर्का र्ाढण्याििी र्दि िोईल.
झपाट्याने र्ाढणाऱ्या ऑनलाइन औषध हर्क्रीचा थेट पररणार् फार्वसी व्यर्साय िसेच
फार्वहसस्ट यार्र िोि आिे. ऑनलाईन औषध खरे दी र्ध्ये िुर्ची औषधयोजना (हप्रहस्क्रप्शन)
र्ा्यिाप्राप्त फार्वहसस्टनेच िपासली असेलच असे नािी हशर्ाय याि औषधािंचा गैरर्ापरिी
र्ोठ्या प्रर्ाणाि िोि असिो. यािील सर्व सर्स्या लिाि घेि र्ी अस एक सॉफ्टर्ेअरची रचना
के ली आिे ज्या र्ाध्यर्ािून यािील सर्व सर्स्या दूर िोिील र् िे सॉफ्टर्ेअर फार्वहसस्ट, डॉक्टर,
रुगण िसेच ऑनलाइन औषध सुहर्धा देणाऱ्यािंना देखील फायदेशीर ठरे ल.
र्ाझिं दुसरिं र्ित्र्ाचिं ध्येय म्िणजे एक हबगर सरकारी सिंस्था (एन जी ओ) स्थापन करणे.
िी सिंस्था सर्ाजार्ध्ये आरोगयहर्षयक जनजागृिी िसेच त्यािंच्या चािंगल्या आरोगयासाठी कार्
करे ल. लोकािंर्ध्ये सुरहिि औषध र्ापर, फार्वहसस्ट आहण त्याची त्यािंच्या आरोगयसिंदर्ाविील
र्ूहर्का याबाबि जनजागृिी. यासाठी र्ी र्ेगर्ेगळ्या िेत्रािी िज्ञ व्यक्ती जसे की
औषधहनर्ावणशास्त्र, र्ैद्यकीय िेत्र कायदे यािंच्या र्दिीने एक र्जबूि आहण कायवशील टीर् बनर्ून
सर्ाजाच्या आरोगयासाठी एकहत्रिपणे कार् करेल. िी एन जी ओ ची सिंकल्पना र्ाझ्या र्नाि
आली जेव्िा आम्िी जागहिक ककव रोग ददनाहनहर्त्त लोकािंर्ध्ये जनजागृिी करण्यासाठी एक
प्रात्याहिक हव्िडीओ बनर्ला िोिा ज्यािून धूम्रपान र् त्याचे आरोगयार्र िोणारे घािक
दुषपररणार् याबाि र्ागवदशवन के ले िोिे हशर्ाय आम्िी आसपासच्या लोकािंर्ध्ये ककव रोगाबाबि

जनजागृिी करण्यासाठी र्ेटलो िोिो... िे सर्व हव्िडीओ यु ट्यूब र्रिी उपलब्ध आिेि ज्यािून
िी र्ाहििी जास्िीि जास्ि लोकािंपयंि पोिचेल.
र्ाझां सतिर आसण िवाात र्हत्वाचे ध्येय म्हणजे र्ाझां उच्च सिक्षण पूणा झाल्यानांतर र्ी
फार्ािी िैक्षसणक क्षेत्रात कार् करू इसच्छतो जयार्ध्ये फार्ािी सिक्षण क्षेत्राचा दजाा आसण गुणवत्ता
वाढवण्यािाठी र्ी प्रयत्निीर्ल राहीन. र्र्ला ठार्पणे वाटत आहे की फार्ािी अभ्याििर् आसण
सिक्षण पद्धती याांर्ध्ये पुनःबाांधणी करणे आवश्यक आहे. जयाद्वारे अभ्याििर्ात आर्ूर्लाग्र बदर्ल
करून थेअरी अभ्याििर्ा ऐवजी जास्त प्रात्यसक्षक अभ्याििर् बनवायर्ला हवा जयाद्वारे
फार्ािीचे सवद्याथी जेहहा प्रत्यक्षात फार्ासिस्ट म्हणून कार् करतीर्ल तेंहहा येणाऱ्या िवा िर्स्याांना
योग्य प्रकारे िार्ोरे जाऊ िकतीर्ल व एक चाांगर्ला फार्ासिस्ट जो आरोग्ययांत्रणेचा एक र्हत्वाचा
भाग आहे ही जबाबदारी ते सनभावू िकतीर्ल...
यासाठी हशिण पध्दिीर्ध्ये नर्नर्ीन ििंत्रज्ञान र्ापरून अहधक प्रर्ार्ी पध्दिीने हशिण
ददले जाईल याचहशर्ाय र्हर्षयाि येणाऱ्या सर्स्या र् कार्ाचे स्र्रूप याबद्दल र्ाहििी
िोण्यासाठी पूर्ीपासूनच प्रयोजन के लिं जाईल यासाठी शैिहणक कायवकाळािच सरार् करण्याचा
र्ाग सर्ाहर्ि के ला जाईल याचहशर्ाय इिर र्ैद्यकीय सेर्ा पुरर्णारे घटक जसे डॉक्टर आहण
पररचाररका यािंच्यासोबि परस्परसिंबध
िं साधून चचाव सत्र आहण प्रर्ार्ी अभ्यासक्रर्ाच्या
र्ाध्यर्ािून र्हर्षयाि िे एक फार्वहसस्ट म्िणून चािंगल्याप्रकारे कार् करू शकिील. िसेच
इिं डस्ट्रीर्ध्ये कार् करिाना सर्स्या येऊ नये म्िणून शैिहणक अभ्यासक्रर्ादरम्यान इिं डस्ट्रीर्धील
अनुर्र्ी र् िज्ञ व्यक्तीसोबि परस्परसिंबध
िं साधून र्ागवदशवन के लिं जाईल. या सर्व गोिींची
अिंर्लबजार्णी िोण्यासाठी र्ी शैिहणक िेत्राि येऊन या िेत्रािील हनयार्क सिंस्थािंशी परस्पर
सिंर्ाद साधुन िे आर्ूलाग्र बदल िोण्यासाठी प्रयत्न करे न
र्ाझा नेिर्ीच हर्श्वास आिे की हर्स्िृि र्न आहण हर्स्िृि कल्पना ज्या र्ाझिं ध्येय
गाठण्यासाठी सकारात्र्क ददशा देिाि. यश िे िेंव्िाच हर्ळि जेंव्िा योगय प्रकारे हनयोजन के ल
जाि... र्ाझ्या हप्रय फार्वसी प्रोफे शनला उज्र्ल र्हर्षय येण्यासाठी जे र्ाझिं र्ोठिं ध्येय आिार
त्यासाठी र्ी नक्कीच र्ाझे हनियी आहण सर्र्पवि प्रयत्न करीन.

सूज (Inflammation)

शरीराच्या एखाद्या र्ागाला जखर् झाल्यार्ुळे ककिं र्ा र्च्िर चार्ल्यार्ुळे अथर्ा एखाद्या
सूक्ष्र्जीर्ािंचा सिंसगव झाल्यार्ुळे शरीराचा िो हर्हशि र्ाग लाल िोणे, फु गणे त्याची दाि िोणे
म्िणजेच सूज आिे.
बरे च जण सूज येणे िी एक सर्स्या सर्जिाि परिं िु िी र्ास्िहर्किा नािी सूज येणे िी
आपल्या शरीराने ददलेली एक जैहर्क प्रहिदक्रया आिे आपल्या शरीराचे रिण करिे...
त्यार्ुळे इथून पुढे कधीिी सूज आली िर घाबरून जाऊ नका िी िुर्च्या शरीराने िुर्च्या
सुरहिििेसाठी ददलेली जैहर्क प्रहिदक्रया आिे...
आिा पण सूज येण्याची प्रदक्रया कशी घडिे िे थोडक्याि पािणार आिोि...
जेव्िा शरीराच्या एखाद्या र्ागाला जखर् िोिे अथर्ा सिंसगव िोिो अशा र्ेळी सर्वप्रथर्
त्या हर्हशि र्ागाकडे रक्तर्ाहि्यािंर्ाफव ि जाणारा रक्तपुरर्ठा कािी काळासाठी र्िंद के ला जािो
त्यानिंिर कािी काळाने र् थोड्या काळाने या र्ागाकडे िोणारा रक्तपुरर्ठा र्ाढर्ला जािो या
पररहस्थिीि या र्ागाि रक्ताचे प्रर्ाण र्ाढिे र् त्याचसोबि रक्तािील हर्हर्ध घटक हर्शेष करून
पािंढऱ्या रक्तपेशी यािंचे प्रर्ाण र्ाढिे र् अनेक जैर्रासायहनक अहर्दक्रया घडिाि ज्यार्ुळे िेथील
र्ागाचे िापर्ान र्ाढिे र् जे सूक्ष्र्जीर्ािंना नि करण्यासाठी र्दि करिे...
िूज येण्याच्या या प्रदियेर्ध्ये अनेक पेिी वझे व रािायसनक घटकाांचा िर्ावेि होतो
जयार्ध्ये सहस्टार्ीन, प्रोस्टाग्र्लासन्डन, सिरोटोसनन, ब्रेडीकायसनन इत्यादींचा िर्ावेि होतो
यार्ध्ये ब्रेडीकायसनन र्ुळे वेदनेची जाणीव होते...
अशाप्रकारे सूज येणे िी आपल्या शरीराने, आपल्या सुरहिििेसाठी ददलेली एक
अत्यार्श्यक जैहर्क प्रहिदक्रया प्रहिदक्रया आिे...
परिं िु दकत्येक र्ेळा एखादी जखर् झालेली नसिाना देखील शरीराचा एखादा र्ाग सुजिो
यार्ागे अनेक कारणे असू शकिाि अशा पररहस्थिीि र्ात्र डॉक्टरािंचा सल्ला घेणे आर्श्यक असिे.
आिा आपण पाहुयाि की कोण कोणत्या कारणािंर्ळ
ु े सूज येऊ शकिे

या आधीच सािंहगिल्याप्रर्ाणे जेव्िा एखादी जखर् िोिी ककिं र्ा कोणिािी सिंसगव िोिो अशा
र्ेळी सूज येिे
िुम्िाला जर दकडनी अथर्ा यकृ िाचे आजार असिील िर अशा पररहस्थिीििी शरीराच्या
हर्हर्ध र्ागार्र सूज येऊ शकिे
जेव्िा शरीराि गरजेपेिा अहधक प्रर्ाणाि पाणी गोळा िोिे अशा र्ेळी िी सूज येऊ
शकिे.
असिंिुहलि आिार जास्ि खारट पदाथव खाणे यार्ुळे िी सूज येऊ शकिे.
अनेकदा एकाच रठकाणी बराच र्ेळ उर्े राहिले आहण िी सूज येऊ शकिे
गर्ावर्स्थेििी र्हिलािंच्या िािापायािंना सूज जाणर्िे.
र्ाहसक पाळी दरम्यान शरीरािील सिंप्रेरकािंचे प्रर्ाण कर्ीअहधक झाल्यार्ुळेिी शरीरार्र
सूज येिे
सिंहधर्ाि, दर्ा, र्धुर्ेि हृदयहर्कार यासारख्या आजारािंर्ध्येिी सूज येिे
हस्टरॉइडच्या हनयहर्ि र्ापरार्ुळे िी सूज येिे.
अहिर्ाधवक्यर्ुळे शरीरािील हर्हर्ध घटकािंचे प्रर्ाण कर्ी झाल्यार्ुळे िी सूज येिे.
सुजेर्र उपचार करण्यापूर्ी िी कोणत्या कारणार्ुळे झाली आिे िे जाणून घेणिं गरजेचिं
आिे र् त्यानिंिरच डॉक्टरािंच्या सल्ल्याने त्यार्र उपचार करार्ा िसेच कोणत्या या औषधाचा
र्ापर करण्यापूर्ी फार्वहसस्ट डॉक्टर यािंचे योगय िे र्ागवदशवन घेणे आर्श्यक आिे.

ियरोग (टीबी) र्रील औषधउपचार...

टीबीर्ुळे जगर्राि दरर्षी लाखो रुगण र्ृत्युर्ुखी पडिाि. टीबी िा एड्स पेिािी र्यिंकर
आजार आिे, कारण टीबीचा जीर्ाणू दकत्येक काळ र्ािार्रणार्ध्ये राहू शकिो र् िा एक
सिंसगवज्य आजार आिे, परिं िु योगय प्रकारे औषध उपचार घेिल्यार्र िा आजार पूणवपणे बरा िोऊ
शकिो...
ियरोग (टीबी) िा एक सिंसगवज्य रोग आिे जो िर्ेर्ाफव ि पसरिो र् िो र्ायक्रोबॅक्टररयर्
ट्यूबरक्युलोहसस या हजर्ाणूच्या सिंसगावने िोिो.
िुम्िाला जर िीन आठर्ड्यािंपेिा जास्ि कालार्धीपयंि खोकला असेल िर हि टीबीची
लिणे असू शकिाि...
िीन आठर्ड्यािंपेिा अहधक काळ खोकला असणे र् कफार्धून रक्त पडणे, िाप येणे
(खासकरून रात्रीच्या र्ेळी) र् र्ूक र्िंदार्णे ियरोगाची लिणे आिेि.
ियरोगाचे हनदान:
ियरोगाचे हनदान करण्यासाठी सिि िीन ददर्स थुिंकी िपासणे गरजेचे असिे. िी
िपासणी ददल्लीच्या राष्ट्रीय ियरोग-हनदान कें द्राि िसेच देशाि अनेक रठकाणी असलेल्या डॉ्स
टी. बी. कें द्रािंर्ध्ये करिा येिे. अशा कें द्रािंिील िी िपासणी पूणवपणे र्ोफि असिे.
िपासणीसाठी जोरदार खोकला काढू न फक्त खाकरा देणे आर्श्यक आिे. त्या ऐर्जी लाळ
ददली जाि नािी िे पिा कारण लाळे च्या िपासणीिून ियरोगाचे हनदान िोऊ शकि नािी.
एड्सच्या रुगणािंर्ध्ये टीबी िोण्याची शक्यिा अहधक असिे कारण या रुगणािंर्ध्ये
रोगप्रहिकारक शक्ती कर्ी असिे ज्यार्ुळे िे रुगण या आजाराला लगेच बळी पडिाि...
लसीकरण
टी बी साठी बी सी जी िी लस उपलब्ध आिे जी ज्र्िः डाव्या खािंद्यार्र ददली जािे...

औषधउपचार...
राष्ट्रीय ियरोग हनयिंत्रण र्ोहिर्ेअिंिगवि डॉटस् म्िणजे डायरे क्टली ऑब्झव्ड् व ट्रीटर्ेंट शॉटव
कोसव थेट हनरीिण अल्पकालार्धी उपचार िारे औषध उपचार के ले जािाि िे उपचार प्राथहर्क
उपचार सेर्ा कें द्राि पूणप
व णे र्ोफि उपलब्ध आिे
या हर्शेष औषध उपचार पद्धिींर्ध्ये औषध उपचारादरम्यान रुगणाचे थेट हनरीिण के ले
जािे िसेच त्याच्या लिणािंर्र बाबि हर्चारपूसिी के ली जािे
हशर्ाय टीबीर्रील पररणार्कारक र् प्रर्ार्ी औषधािंचा अखिंड पुरर्ठा के ला जािो.
टीबी िा हजर्ाणूिंर्ुळे िोणारा आजार असल्यार्ुळे यार्ध्ये उपचारािंसाठी प्रहिजैहर्कािंचा
र्ापर के ला जािो...
ियरोगाच्या हजर्ाणूिंची सिंख्या झपाट्याने र्ाढि असल्यार्ुळे या आजारार्र र्ेळीच
उपचार करणे गरजेचे असिे हशर्ाय औषधािंचा सिंपूणव कोसव पूणव करणे गरजेचे असिे
टीबी र्रील औषध उपचार कालार्धी जास्ि असल्यार्ुळे रुगणािंकडू न िा सिंपूणव कोसव पूणव
के ला जाि नािी िसेच दोन िे िीन आठर्ड्यािंपयंि औषध घेिल्यानिंिर लिणे कर्ी िोिाि परिं िु
आजार पूणवपणे बरा झालेला नसिो र्ात्र रुगण औषधाचा र्ापर र्धूनच बिंद करिाि त्यार्ुळे िा
आजार पु्िा अहधक गिंर्ीरपणे उद्भर्ू शकिो र् यार्ेळी औषध हर्रोध पररहस्थिीर्ुळे औषध
उपचार कठीण िोिाि.
औषध हर्रोध िी अशी हस्थिी आिे ज्यार्ध्ये हजर्ाणू िे स्र्िः र्ध्ये बदल घडर्ून आणिाि
ज्यािारे िे प्रहिजैहर्कािंना हर्रोध करिाि र् त्यािंचा त्याच्यार्र कािीिी पररणार् िोि नािी,
यार्ध्ये औषध उपचार खूप कठीण िोऊन बसिाि!
औषध हर्रोध पररहस्थिीर्ध्ये र्ापरिा यार्ेि यासाठी कािी ठराहर्क औषधे िे राखीर्
स्र्रूपाि ठे र्लेली आिेि..
परिं िु अशी अर्घड पररहस्थिी येऊ नये म्िणून औषधाचा सिंपूणव कोसव पूणव करून योगय
प्रकारे उपचार पूणव करणे गरजेचे आिे जेणेकरून ियरोग िा पूणवपणे नि िोईल!

डॉ्सऔषध उपचारादरम्यान घ्यार्याची काळजी

सर्व औषधािंचा हनयहर्िपणे र्ापर करार्ा.
डॉक्टरािंनी सािंहगिल्याहशर्ाय औषधािंचा र्ापर बिंद करू नये अगदी लिणे कर्ी झाली
ककिं र्ा थािंबली िरीिी औषधयोजना पूणव करार्ी.
खोकिाना ककिं र्ा लशिंकिाना िोंडार्र रुर्ाल धरा.
र्ाटेल िेथे थुिंकू नका.
घरीदेखील एखाद्या िोट्या खोक्याि थुिंका र् िे खोके झाकू न ठे र्ा.
टीबी पूणवपणे बरा िोिो र्ात्र औषधािंचा पूणवपणे र्ापर करणे गरजेचे आिे
डॉ्स या हर्शेष उपचारपद्धिीचे फायदे
प्रर्ार्ी र् परीणार्कारक: या उपचार पद्धिीर्ध्ये जर्ळजर्ळ ९५% रुगण बरे िोिाि
आिापयंि १७ लाख हून अहधक रुगण पूणवपणे बरे झाले आिेि.
िी उपचार सेर्ा देशािील सर्व प्राथर्ीक आरोगय सेर्ा कें द्राि पूणवपणे र्ोफि उपलब्ध आिे
या प्राथहर्क उपचार कें द्रािंचे जाळे सिंपूणव र्ारिाि दूरपयंि पसरले आिे ज्यार्ुळे िी सेर्ा
सर्ांपयंि पोिचिे अगदी दुगवर् र्ागििी!
देशािून टीबीचे हनर्ूवलन करण्यार्ध्ये या उपचारपद्धिीची र्ित्र्ाची र्ूहर्का आिे

िी उपचार पद्धिी िी पूणवपणे र्ोफि आिे जी आर्थवकदृषट्या परर्डणारी आिे.
सारािंश िाच की ियरोग िा एक सिंसगवज्य रोग असला िरी योगय उपचार अिंिगवि िो
पूणवपणे बरा िोऊ शकिो हशर्ाय राष्ट्रीय ियरोग हनर्ूवलन योजनेिारे यार्रील औषध उपचार
पूणवपणे र्ोफि उपलब्ध आिे गरज आिे िी रुगणािंनी जागृि िोऊन योगय प्रकारे सिंपूणव औषधािंचा
कोसव पूणव करणे गरजेचे आिे!

एड्स: सर्ज गैरसर्ज

लोकािंर्ध्ये एड्स हर्षयी जागरूकिा व्िार्ी १ हडसेंबर िा ददर्स सिंपूणव जगर्राि
जागहिक एड्स ददन म्िणून पाळला जािो ऑगस्ट १९८७ साली जागहिक आरोगय सिंघटना
हजनेव्िा (हस्र्त्झलंड) येथील जागहिक कायवक्रर्ाि िी सिंकल्पना र्ािंडली र् १ हडसेंबर १९८८
पासून याची सुरर्ाि झाली...
आजर्र एड्स सिंदर्ावि जागरूकिा व्िार्ी, लोकािंना र्ाहििी हर्ळार्ी, गैरसर्ज दूर व्िार्े
म्िणून शासनार्ाफव ि अनेक उपक्रर् राबहर्ले गेले जाहिराि, हचत्रपट, पथनाट्य यािारे याचे प्रयत्न
झाले परिं िु आजिी या सिंदर्ावि आपल्या सर्ाजाि म्िणार्ी हििकी जागरूकिा नािी.
र्ोकळे पणाने या हर्षयािंर्र बोलले जाि नािी...
या लेखाि आपण एड्स आजार, िो िोण्याची कारणे, एड्सचे सिंक्रर्ण त्याबद्दलचे सर्ज
गैरसर्ज, एड्स र्रील औषधउपचार याबद्दल र्ाहििी घेणार आिोि...
एड्स आहण एच आय व्िी िील फरक
एड्स म्िणजे "अक्वायडव इम्यूनो हडदफहशयेंसी लसिंड्रोर्" िा रोग एच आय व्िी म्िणजेच
ह्युर्न इम्युनो हडदफहशयेंसी व्िायरस या हर्षाणूच्या सिंसगावने िोिो. एड्स िा आजार आिे जो
एच आय व्िी हर्षाणूच्या सिंसगावने िोिो.
एच आय व्िी हर्षाणूचा सिंसगव...
असुरहिि लैंहगक सिंबध
िं , एच आय व्िी हर्षाणू बाहधि रुगणािंला र्रलेल्या सुईचा र्ापर
के ल्याने, दूहषि रक्त चढर्ल्याने, एच आय व्िी बाहधि रुगणाला र्ापरलेले ब्लेड अशा र्स्िू
र्ापल्याने याचा सिंसगव िोिो. याचहशर्ाय एच आय व्िी बाहधि गरोदर र्ािेकडू न बाळाला
नाळे िारे , स्िनपानािारे या र्ागावने एच आय व्िी चा सिंसगव िोऊ शकिो.

एच आय व्िी िा हर्षाणू जास्ि काळ शरीराबािेर र्ािार्रणाि राहू शकि नािी त्यार्ुळे
एच आय व्िी बाहधि रुगणािंशी बोलल्याने, जेर्ल्याने, िस्िािंदोलन के ल्याने एच आय व्िी चे सिंक्रर्ण
िोि नािी र् त्यार्ुळे एड्स िोि नािी...

र्रिी नर्ूद के ल्याप्रर्ाणे असुरहिि लैंहगक सिंबिंध, एच आय व्िी बाहधि र्ािेकडू न
बाळाला (नाळे िारे अथर्ा स्िनपानािारे ), एच आय व्िी बाहधि व्यक्तीला र्ापरलेल्या सुई, ब्लेड
अशा र्स्िूिंचा र्ापर के ल्याने, दूहषि रक्त चढर्ल्याने िा आजार एका व्यक्तीकडू न दुसऱ्या व्यक्तीला
िोऊ शकिो...
एच आय व्िी सिंक्रर्ण टाळण्यासाठी उपाय...
सुरहिि लैंहगक सिंबिंध यासाठी लैंहगक सिंबिंध ठे र्िाना किं डोर्चा र्ापर करणे.
र्ािेकडू न बाळाला सिंक्रर्ण िोऊ नये म्िणून र्ािेची िपासणी के ल्यार्र एच आय व्िी ची
लागण अढळल्यार्र, प्रहिबिंधात्र्क औषधािंचा र्ापर करणे.
प्रत्येक रुगणाला इिं जेक्शन देिे र्ेळी नर्ीन सुईचा र्ापर करणे
सलुनर्ध्ये नर्ीन ब्लेडचा र्ापर करणे.
रक्तसिंक्रर्ण करण्यापूर्ी नीट िपासणी करणे.

खरे पाििा एच आय व्िी िा आजार नसून एक शारीररक हस्थिी आिे ज्यार्ध्ये व्यक्तीच्या
शरीरािील नैसर्गवक रोगप्रहिकारक शक्ती कर्ी िोिे, अशा व्यक्ती इिर आजारािंना लगेच बळी
पडिाि.
एच आय व्िी ची लागण झाल्याचे पटकन लिाि येि नािी. त्यार्ुळे यार्र उपचार
करे पयंि हर्षणयची झपाट्याने र्ाढ झालेली असिे र् निंिर पररहस्थिी हनयिंत्रणाबािेर जािे.
लिणे:
िीन आठर्डे ककिं र्ा त्याहून अहधक काळ खोकला, जुलाब (सिि). िोंडाि पािंढरे चट्टे र्
बुरशी शरीरार्र फोड/पुरळ, चार आठर्ड्यापेिा जास्ि िाप र् र्जनाि घट इ.
िपासणी:

या िपासणीि CD4 या पेशींची र्ोजणी के ली जािे हशर्ाय र्ेस््न ब्लॉट (Western
Blot) पी. सी. आर. टेस्ट या आधुहनक प्रणाली देखील आिा उपलब्धिा आिेि.
राष्ट्रीय एड्स हनयिंत्रण सिंस्था अिंिगवि र्िाराष्ट्राि शासकीय/ हनर्शासकीय धर्ावदाय इ.
र्ाफव ि दर्ाखा्याि एच. आय. व्िी. चाचणी एकाहत्र्क सल्ला र् चाचणी कें द्र, गुप्तरोग इ. र्ाफव ि
सर्ुपदेशन करुन चाचणी के ली जािे. िी चाचणी पूणवपणे र्ोफि आिे, हशर्ाय या हर्षयी गुप्तिा
पाळण्याि येिे.
गरोदरपणाि र्ािेर्ध्ये एच आय व्िी िपासणी दरम्यान एच आय व्िी ची लागण आढळू न
आल्यास र्ेळीच प्रहिबिंधात्र्क औषधािंचा र्ापर करून र्ािेकडू न बाळाला िोणारे सिंक्रर्ण टाळिा
येिे.
औषध उपचार:
र्ास्िहर्कपणे र्रिी कोणिीिी लस अथर्ा औषध उपचार उपलब्ध नािीि.
के र्ळ औषधािंचा र्ापर करून लिणािंची िीव्रिा कर्ी करून रुगणाची जीर्नर्ान उिं चार्णे
आयुषय र्ाढर्णे िाच त्यार्रील एक उपाय आिे र् एड्स िा पूणवपणे बरा करण्यासाठी कोणिेिी
औषध अद्याप उपलब्ध नािी. िथाहप एड्स र्र र्ापरली जाणारी औषधे घरून रुगण सर्वसार्ा्य
जीर्न जगू शकिो.
िी औषधे आटव ART (Anti Retro Virus Therapy) या हर्र्ागािील असिि, जी
हर्षाणूिंची र्ाढणारी सिंख्या हनयिंत्रणाि ठे ऊन रोगप्रहिकारक शक्ती रटकर्ून ठे र्ण्यासाठी र्दि
करिाि...

रक्तपेढी (ब्लड बँक)

रक्तदान श्रेष्ठ दान या उक्तीिून रक्तदानाच र्ित्त्र् आपण सर्ांनार्हििच आिे... पण िे रक्त
र् रक्त ज्या रठकाणी सिंकहलि के ले जािे त्यार्र हर्हर्ध प्रदक्रया के ली जािे त्या रक्तपेढी आहण
रक्तदान त्याचे र्िाि र् त्याबद्दल असणारे सर्ज गैरसर्ज र् त्याबद्दलची र्ास्िहर्किा र्ाहििी
घेणार आिोि.
रक्त
रक्त िे लाल रिं गाचे आपल्या शरीरािील एक प्रकारची प्रर्ािी उिी आिे जी शरीरािील
हर्हर्ध घटक सिंर्िणाचे कायव करिे.
रक्तािील हर्हर्ध घटक त्यािंचे प्रर्ाण र् कायव
रक्तािील िािंबड्या रक्तपेशी (आर बी सी/ इररथ्रोसाईट) र् त्यािील हिर्ोगलोहबन जे
प्राणर्ायू (ऑहक्सजन) शरीराि र्ाहून नेण्याची कार् करिे यार्ुळे रक्ताला िािंबडा रिं ग असिो.
हिर्ोगलोहबनच्या कर्िरिेर्ुळे ऍहनहर्या िा आजार िोिो िी हस्थिी जास्िकरून हस्त्रयािंर्ध्ये
आढळिे.

रक्तािील आणखी एक र्ित्त्र्ाचा घटक म्िणजे पािंढऱ्या रक्तपेशी (डब्ल्यू बी सी/
ल्युकोसाईट). पािंढऱ्या रक्तपेशी शरररािील रोगप्रहिकारक शक्तीचे कार् करिे.
रक्तािील हिसरा आहण र्ित्त्र्ाचा घटक म्िणजे प्लेटले्स. रक्त गोठण्याच्या प्रदक्रयेि
याची र्ूहर्का र्ित्त्र्ाची असिे.
रक्ताहर्सरण, रक्तर्ाहि्या र् रक्तदाब
शरीराि रक्ताहर्सरणाचे कायव हृदय करिे. रक्त र्ाहून नेण्यासाठी रक्तर्ाहि्या असिाि
ज्या दोन प्रकारच्या आिेि धर््या ज्या शुद्ध रक्ताचे र्िन करिाि िर हशरा ज्या अशुद्ध रक्ताचे
र्िन करिाि. रक्ताने र्ािनादरम्यान रक्तर्ाहिनीर्र टाकलेला दाब म्िणजे रक्तदाब िोय.
रक्तदाब िा हस्पगर्ोर्ॅनोर्ीटर या यिंत्रािारे र्ोजला जािो र् िो दोन प्रकारचा असिो उच्चिर्
रक्तदाब (हसस्टोहलक ब्लड प्रेशर) आहण लघुिर् रक्तदाब (डायस्टोहलक ब्लड प्रेशर)

सार्ा्य रक्तदाब िा १२०/८० इिका असिो.
रक्ताच्या हर्हर्ध िपासणी

रक्तािील हर्हर्ध घटक र्ोजण्यासाठी सिंपूणव रक्तघटक र्ोजणी (कम्प्लीट ब्लड काउिं ट),
जैर्रासायहनक घटक र्ोजण्यासाठी िपासणी, रक्तािील शकव रा र्ोजण्यासाठी िपासणी अशा
अनेक िपासणी चाचण्या के ल्या जािाि ज्या रोग हनदान करण्यासाठी र्दि करिाि.

रक्तगट
र्ानर्ी रक्त गटाचे एकू ण चार प्रकार आिेि ए बी एबी आहण ओ रक्ताि आर एच घटक
उपहस्थि असणे ककिं र्ा नसणे यार्रून परि पॉहझरटव्ि आहण हनगेरटव्ि असे उपप्रकार पाडले
आिेि.

ओ रक्तगट िा सर्वदािा आिे िो इिर सर्व रक्तगटािंना रक्त देऊ शकिो िर एबी िा रक्तगट
इिर सर्व रक्तगटािंकडू न रक्त घेऊ शकिो इिर रक्तगट िे ओ र् त्या रक्तगटाच्या व्यक्तीकडू न रक्त
घेऊ शकिो, ओ रक्तगट िा फक्त ओ रक्तगटाच्या व्यक्तीकडू न रक्त घेऊ शकिो.
रक्तसिंक्रर्ण
अपघाि सर्यी, अथर्ा शस्त्रदक्रयेदरम्यान जेव्िा अहिरक्तस्त्रार्ार्ुळे रक्ताची कर्िरिा
असिे अशा पररहस्थिीि रक्त सिंक्रर्णािारे रक्त पुरर्ले जािे. रक्तसिंक्रर्ण करण्यापूर्ी रक्तगट
िपासले जािाि िसेच ज्या व्यक्तीचे रक्त ददले जािे त्या व्यक्तीला एड्स, कार्ीळ यासारखा
कोणिा आजार नािी ना याची िपासणी के ली जािे. चुकीच्या रक्तगटाचे रक्त ददल्याने रुगणाचा
र्ृत्यू देखील िोऊ शकिो. कािी पररहस्थिीि जसे की अपघाि सर्यी जर व्यक्तीचा रक्तगट र्ािीि
नसेल िर अशा र्ेळी त्या सुरिििेच्या दृिीने ओ हनगेरटव्ि रक्तगटाचे रक्त ददले जािे.
रक्तपेढी

रक्तपेढी म्िणजेच ब्लड बँक िे असे रठकाण आिे हजथे रक्ताचे सिंकलन र् त्यार्र प्रदक्रया
के ली जािे र् रक्तार्र प्रदक्रया करून इिर उत्पादन पदाथव बनर्ले जािाि. रक्तपेढीि येऊन
रक्तदात्यािंनी रक्तदान के लेले रक्त अथर्ा रक्तदान हशहबराि रक्तदान के लेले रक्त या रठकाणी आणून
सिंकहलि के ले जािे र् त्यार्र प्रदक्रया दरखील के ली जािे. रक्ताि असलेल्या प्लेटले्स या घटनेर्ुळे
रक्त बािेरील र्ािार्रणाि गोठिे र् िे टाळण्यासाठी रक्तगोठण हर्रोधी पदाथव र्ापरले जािाि.

रक्त िे एक औषध र्ानले जािे. र्ारिाि अन्न आहण औषध प्रशासन रक्तपेढ्यािंर्र हनयिंत्रण
ठे र्िे.
रक्तदान श्रेष्ठदान
र्ारिािील रक्तदान िे ऐहच्िक पद्धिीचे आिे. अठरा र्षव र्य पूणव असणारी र् साधारण
४५ हून अहधक र्जन, नाडीचे ठोके ८० िे १०० प्रहिहर्नीट, शरीराचे िापर्ान ३७. ५, हनयिंहत्रि
रक्तदाब असणारी व्यक्ती हजला कोणिािी आजार नािी र् हिर्ोगलोहबन योगय प्रर्ाणाि (१२. ५
पेिा अहधक) आिे अशी व्यक्ती रक्तदान करू शकिे. र्याच्या ६५ र्षावपयंि व्यक्ती रक्तदान करू
शकिे. एकदा रक्तदान के ल्यानिंिर पुढील रक्तदान िे ३ र्हि्यानी करिा येिे.
रक्तदानाचे फायदे:
१)रक्तदान के ल्याचे सर्ाधान हर्ळिे.
२)शरीराि रक्िहनर्र्विीस चालना हर्ळिे.
३)रक्िािील कोलेस्टेरॉल कर्ी िोण्यास र्दि िोिे.
४)ककव रोग ककिं र्ा ह्रदयरोगासारख्या आजारािंच्या धोक्याचे प्रर्ाण कर्ी िोिे.
५)रक्ताची िपासणी िोिे (एच. आय. व्िी., गुप्त रोग, काहर्ळ (ब, क पकारची), र्लेररया)
६)र्जन, िापर्ान, रक्तदाब र् नाडी परीिण िोिे.

७)रक्तगट र् हिर्ोगलोबीनच्या प्रर्ाणाबाबि र्ाहििी हर्ळिे.
८)बोन र्ॅरोर्ध्ये नर्ीन रक्त ियार करण्याची कायविर्िा र्ाढिे.
९)नर्ीन ियार झालेल्या रक्तपेशी र् रक्तरस यार्ुळे रोग पहिकार शक्ती र्ाढू न शरीराि
चैि्य हनर्ावण िोिे.
१०)हनयहर्ि रक्तदान के ल्याने शरीरािील लोिाचे प्रर्ाण आर्श्यकिेपि
े ा जास्ि र्ाढि
नािी. त्यार्ुळे हृदय, यकृ िा सारखे अर्यर् स्र्स्थ राििाि.
रक्तदािा काडव – स्र्ेच्िेने रक्तदान करणा-या पत्येक रक्तदात्याला लगेच पर्ाणपत्र र् काडव
ददले जािे. िया काडावर्र रक्तदात्यास ककिं र्ा त्याच्या पररर्ारापैकी कु णाला रक्ताची गरज
असल्यास रक्तपेढीिफे एक युहनट रक्त र्ोफि ददले जािे.
रुगणाचे प्राण र्ाचहर्ल्यार्ुळे आहत्र्क सर्ाधान हर्ळिे. िसेच ३ रुगणािंचे प्राणण
र्ाचहर्ल्याचा पण आनिंद िोिो.
सार्ाहजक किवव्य: ज्या सर्ाजाि आपण राििो त्याचे ऋण फे डायची िी एक सिंधी रक्तदान
आपल्याला हर्ळर्ून देिे.
सर्ाजाचा एक जबाबदार घटक या नात्याने आपण रक्तदान यज्ञाि एक स्र्ेच्िा रक्तदािा
म्िणून सिर्ागी व्िार्े, िसेच आपल्या नािेर्ाईक र् हर्त्र पररर्ारालाच प्रर्ृत्त करार्े.
शरीरािील ५. ५ हलटर रक्िार्धून ३५० िे ४५० हर्ली रक्ि एका रक्िदानाि दान
करिा येिे. िे रक्ि २४ िासाि र्रुन हनघिे िसेच हिर्ोगलोहबन र् रक्िघटक दोन र्हि्यािंि
पूर्वपदार्र येिाि. रक्िदान के ल्याने कािी अपाय िोईल का अशी अनाहर्क हर्िी कािींच्या
र्नाि असिे. परिं िु रक्िदानाने िोटा कािीच नसून रक्िदानाचे फायदेच अहधक आिेि.
कोणत्यािी शासनर्ा्य रक्िपेढीि र् रक्िदान हशहबरािंि रक्िदान करिा येिे.
फक्त खलील पररहस्थिीि िुम्िाला रक्तदानापासून र्िंहचि रािार्े लागिे
१)र्ागील ३ ददर्सािंि कोणिेिी प्रहिजैहर्क (अँरटबायोरटक) औषध घेिले असल्यास.
२)र्ागीर्ल ३ र्सहन्यात र्र्लेररया झार्ला अिल्याि.
३)र्ागील १ र्षावि हर्षर्ज्र्र, काहर्ळ ककिं र्ा श्वानदिंश िोर्ून रे बीजची लस घेिली
असल्यास.

४)६ र्हि्यापूर्ी आपली र्ोठी शस्त्रदकया झाली असल्यास.
५)गर्वर्िी र्हिला, र्हिलेला १ र्षावखालील र्ूल असल्यास ककिं र्ा हिचा ६ र्हि्याि
गर्वपाि झाला असल्यास.
पुढील व्यक्ती या कायर्स्र्रूपी बाद रक्तदािे आिेि त्यािंना कधीिी रक्तदान करिा येि
नािी

ककव रोग, र्धुर्ेि, हृदयरोग, काहर्ळ (ब, क प्रकारची), एड्स, र्ुहत्रपड रोग, यकृ िाच्या
व्याधी असल्यास.
रक्तदानाबद्दल सर्ज गैरसर् र् त्याबद्दलची र्ास्िहर्किा
रक्तदानार्ुळे अशक्तपण ककिं र्ा चक्कर ककिं र्ा त्रास िोिो...... ?
नािी. आपल्या शरीराि ५ िे ६ हलटर रक्त असिे त्यािील ३५० हर्. ली. रक्त म्िणजे फक्त
५ टक्के रक्त रक्तदानािारे रक्तपेढीच्या र्ैद्यकीय अहधका-याकडू न योगय िपासणी निंिरच हस्र्कारले
जािे. योगय र्जन, र्य, आरोगय सिंबिंधीचे सर्व पश्न हर्चारुन र् हिर्ोगलोबीन, रक्तदाब, नाडी
िपासणीनिंिरच रक्तदािा रक्तदान करू शकिो र् रक्तदानाच्या र्ेळी ककिं र्ा निंिर अशक्तपणा
येण्याची शक्यिा नसिे. रक्तदानानिंिर आपण दैनिंददन कायव नेिर्ीसारखे करु शकिा.
रक्तदात्याच्या सार्ा्य आरोगयार्र कोणिािी पहिकू ल पररणार् िोि नािी.
रक्तदान सुररिि नािी...... ?
नािी. दान के लेले रक्त के र्ळ २४ िास िे ७ ददर्साि नसíगकररत्या र्रून येिे.
रक्तदानासाठी र्ापरले जाणारे साहित्य पूणवपणे र्नवजिूक के लेले असिे र् एकदाच र्ापरून नि
के ले जािे. रक्तदान, प्रदकयेि रक्तदात्याची सुरहिििा काटेकोरपणे पाळली जािे, त्यार्ुळे
कोणिीिी इजा अथर्ा आजार िोण्याची सिंर्ार्ना देखील नसिे. रक्तदान िे सिंपूणवपणे सुरहिि
आिे.
ग्रक्तदानासाठी खूप र्ेळ लागिो..... ?

नािी, रक्तदानासाठी फक्त १० िे १५ हर्हनटे लागिाि. सर्व िपासण्या रक्तदान,
अल्पोपिार या प्रदकयािंसाठी कािी हर्हनटे लागिाि. पण िी कािी हर्हनटे एखाद्याचे प्राण र्ाचर्ू
शकिाि.
रक्तदानाच्या र्ेळेस र्ेदना िोिाि.... ?
नािी, रक्तदान र्ेदनारहिि र् आनिंददायी आिे. कोणत्यािी दडपणाखाली न राििा
िसिर्ुखाने सिज रक्तदान करिा येिे.
रक्तपेढीत रुग्णार्ला सवकर्ले जाते.
नािी, राज्य रक्त सिंक्रर्ण पररषदेने ठरर्ून ददलेल्या दरािच रुगणाला रक्त हर्ळिे.
रक्तदात्याच्या रक्ताच्या िपासणीसाठी लागणारा खचव प्रार्ुख्याने याि सर्ाहर्ि आिे. रक्तपेढी
ना नफा ना िोटा या ित्र्ार्र चालिे. आपले फक्त ३५० हर्ली रक्त आहण १५ हर्हनटे, १ िे ३
रुगणािंना जीर्नदान देऊ शकिाि! अशाप्रकारे १ जानेर्ारी िे ३१ हडसेंबर दरम्यान हनयहर्ि दर
िीन र्हि्यािंनी ऐहच्िक रक्तदान के ल्यास दकर्ान १२ रुगणािंचे प्राण र्ाचहर्ण्याचे र्िान कायव
आपण करू शकिो.

कका रोगददन
४ फे ब्रुर्ारी िा ददर्स सिंपूणव जगर्राि जागहिक ककव रोगददन म्िणून साजरा के ला जािो.
लोकािंर्ध्ये ककव रोगाबाबि जागरूकिा हनर्ावण व्िार्ी या िेिूने आिंिरराष्ट्रीय ककव रोग हनयिंत्रण सिंघ
यािंनी १९३३ र्ध्ये प्रथर् जागहिक ककव रोग ददन साजरा के ला िोिा २००८ साली या सिंघाने
कािी उदद्दिे ठरर्ली ज्यािारे ककव रोगार्ुळे िोणारे र्ृत्यूचे प्रर्ाण कर्ी करिा येईल...
या लेखाि आपण ककव रोगाबद्दल सहर्स्िर र्ाहििी घेणार आिोि
र्ास्िहर्कपणे ककव रोग िा

रोग नसून िी शरीरािील अशी हस्थिी आिे ज्यार्ध्ये

शरीरािील पेशींची अहनबंध आहण अहनयिंहत्रिररत्या र्ाढ िोिे.
सर्वसार्ा्यपणे पेशी हर्र्ाजन आहण अपॉपटॉहसस अथावि योजनाबद्ध पेशी र्ृत्यू या
प्रदक्रयेिारे िी जैहर्क प्रदक्रयेिारे हनयिंत्रण के ले जािे. र्ात्र ककव रोगार्ध्ये पेशी हर्र्ाजनाच्या
प्रदक्रयेि हबघाड आल्याने पेशींची अहनयिंहत्रि र्ाढ िोिे.
पेशी, उिी आहण अर्यर् यार्रून ककव रोगाचे हर्हर्ध शेकडो प्रकार आिेि आहण दकत्येक
असे प्रकार आिेि जे ज्ञाि नािीि.
ककव रोग कोणत्या हस्थिीि आिे यार्रून त्याचे दोन र्ुख्य प्रकार आिेि
१)हबनाइन ट्यूर्र (ककव रोगाची सुरर्ािीची हस्थिी) आहण
२)र्ॅहलग्निंट ट्युर्र (र्ारक गाठी ककव रोग)

१)हबनाइन ट्यूर्र (ककव रोगाची सुरर्ािीची हस्थिी):
िी ककव रोगाची अगदी सुरुर्ाि ची हस्थिी आिे हबनाइन ट्यूर्र म्िणजेच ककव रोगाची गाठ
जी शस्त्रदक्रयेिारे सिजरीत्या काढू न टाकिा येिे र् िी गाठ काढू न टाकल्यानिंिर पु्िा उद्भर्ण्याची
शक्यिा खूपच कर्ी असिे.
२)र्ॅहलग्निंट ट्युर्र (र्ारक गाठी ककव रोग):
िी ककव रोगाची अशी हस्थिी आिे ज्यार्ध्ये पेशींची अहनबंध आहण अहनयिंहत्रि ररत्या र्ाढ
िोिे.

ककव रोगाच्या अहनयहर्ि आहण अहनबंध र्ाढणार्या पेशींच्या गाठीपासून र्ारक गाठी
बनिाि. या गाठी सर्ोर्िालच्या उिी आहण अर्यर्ार्ध्ये पसरिाि. गाठीर्धून बािेर
पडलेल्यापेशी लहसका सिंस्थेर्ाफव ि ककिं र्ा रक्तर्ाहि्यार्धून इिर अर्यर्ािंर्ध्ये प्रर्ेशिाि. त्यार्ुळे
र्ूळ ज्या अर्यर्ार्ध्ये र्ारक गाठी झालेल्या असिाि त्याहून र्ेगळ्या अर्यर्ार्ध्ये ककव रोग
पसरिो.
या प्रकारच्या हस्थिीि उपचार खूप कठीण असिाि.
हसगरे ट आहण ििंबाखू असे व्यसन असणाऱ्या व्यक्तींर्ध्ये ककव रोग िोण्याचे प्रर्ाण अहधक
असिे िथाहप जे व्यक्ती असे व्यसन करि नािीि त्या र्ध्येिी ककव रोग िोण्याची शक्यिा नाकारिा
येि नािी.
ककव रोगाचा अभ्यास करणारी हर्शेष शाखा ककव रोग शास्त्र (ऑ्कॉलॉजी) म्िणून
ओळखली जािे िर यािील हर्शेष िज्ञ ककव रोगिज्ञािंना ऑ्कॉलॉहजस्ट असे म्िटले जािे.
ककव रोगार्रील उपचार:
शरीरािील पेशी आहण ककव रोगार्ुळे अहनयिंहत्रि ररत्या र्ाढ झालेल्या पेशी यािंचे स्र्रूप
जर्ळपास एक सारखे असल्यार्ुळे यार्रील उपचार िे अहधक जरटल असिाि.
ककव रोगार्र उपचारासाठी अनेक हर्हर्ध पद्धिी र्ापरली िर िर त्यार्धील शस्त्रदक्रया िी
एक पहिली पद्धि आिे.
दकर्ोथेरपी िी देखील एक पद्धि र्ापरली जािे ज्यािारे अहनयिंहत्रि ररत्या िोणारे पेशींची
र्ाढ आटोक्याि आणण्याचा प्रयत्न के ला जािो.
रे हडओथेरेपी सारख्या आधुहनक पद्धिींचा र्ापर करूनिी पेशींची र्ाढ हनयिंत्रणाि आणली
जािे र् ककव रोगार्र उपचार के ला जािो.
योगय हनदान र् उपचार पद्धिी यािारे ककव रोग बरा िोण्याचे प्रर्ाण अहधक आिे र् िे रुगण
सर्व सार्ा्य व्यक्तीप्रर्ाणे जीर्न जगू शकिाि.

औषधािंचे सिंरिण
औषध हनर्र्विी करिाना औषधाची परीणार्किा र् सुरहिििा रटकू न रािार्ी म्िणून
योगय िी खबरदारी घेिली जािे आहण त्याचप्रर्ाणे औषध र्ापरिाना येणारे दोष नािीसे करून
योगय आहण सकारात्र्क पररणार् यार्ेि यासाठी घरी औषधे र्ापरिाना, त्याची साठर्णूकी
सिंदर्ावि देखील योगय िी काळजी घेणे हििके च र्ित्र्ाचे आिे...
बऱ्याच रठकाणी घरी औषधे िी रटव्िी जर्ळ, दिजर्र, दकचनर्ध्ये, कपाटाि कु ठे िी
ठे र्लेली असिाि. िी औषधे साठर्ून ठे र्ण्याची योगय पध्दि नािी.
घरािील औषधािंची ठे र्ण:
औषधे िी नेिर्ी थिंड र् कोरड्या र्ािार्रणाि ठे र्ार्ी. (इथे थिंड म्िणजे दिजर्ध्ये नािी
कािी औषधे अहिथिंड िर्ार्ानाि ठे र्ायची असिाि िीच औषधे के र्ळ दिजर्ध्ये ठे र्ली जािाि,
िशी सूचना त्या औषधाच्या बॉक्सर्र ददलेली असिे)
औषधे ठे र्ण्यासाठी एखादा िोटा स्र्ििंत्र बॉक्स र्ापरार्ा ज्याि बाह्य र्ार्रची र्
खाण्याची औषधे र्ेगर्ेगळी ठे र्ार्ीि.
औषधािंची सर्ाप्ती हिथी र्ेळोर्ेळी िपासार्ी.
प्रथर्ोपचारासाठी लागणारी औषधे िसेच इिर औषधे जी औषधयोजनेहशर्ाय खरे दी
करिा येिाि (ओ टी सी ड्रगस) अशी औषधे एकदा र्ापर झाल्यार्र टाकू न न देिा व्यर्स्थीि
साठर्ून ठे र्ार्ीि कारण बऱ्याच औषधािंची सर्ाप्ती हिथी िी २ र्षांपयंि असिे त्यार्ुळे िी औषधे
आपण गरजेच्या र्ेळी र्ापरू शकिो.
के र्ळ औषध योजनेिारे घेिा येणारी औषधे िी, जरी लिणे सारखी आढळली िरी दुसऱ्या
रुगणाची औषधे र्ापरू नयेि, कािी घटनािंर्ध्ये लिणे जरी सारखी असली िरी आजार र्ेगर्ेगळे
असू शकिाि हशर्ाय रुगणाचे र्य, ललिंग, र्जन िसेच इिर गोिी पाहून औषधयोजना बनर्लेली
असिे त्यार्ुळे औषधािंची अदला बदल िसेच एक सारख्या लिणािंसाठी एकच औषध दोन रुगणािंनी
र्ापरणे टाळार्े. आजरी असल्यास डॉक्टरािंना र्ेटून. औषधयोजनेिील सर्व औषधे खरे दी करार्ीि
हनम्र्ी अथर्ा ठराहर्कच औषधे घ्यायची र् कािी नािी असे करू नये. औषधयोजनेनुसारच औषधे
घ्यार्ीि औषधयोजनेहशर्ाय औषधे खरे दी करू नयेि.
औषध र्ापरिाना डॉक्टर िसेच फार्ावहसस्टनी ददलेल्या सूचनािंचे काटेकोरपणे पालन
करार्े.

औषधे लिान र्ुले िसेच प्राण्यािंपासून दूर ठे र्ार्ीि.
औषधयोजनेर्रील सूचना काळजीपूर्वक र्ाचाव्याि र् त्यािंचे ििंिोििंि पालन करार्े.
औषधािंच्या पॅककिं गर्रील सूचना नीट र्ाचून त्याची अिंर्लबजार्णी करार्ी.
OTC Drugs (Over the Counter Drugs) औषधयोजनेसिवाय घेता येणारी औषधे
खरे दी करताना फार्ाासिस्टचा तज्ञ िल्र्ला व औषध वापराबाबत र्ागादिान घ्यावे.
लिणे जरी थािंबली िरी औषधयोजना र्ध्येच थािंबर्ू नये. औषधािंचा सिंपूणव डोस पूणव
करार्ा.
औषध र्ापरून झाल्यार्र झाकण नीट बिंद करार्े ज्यार्ुळे बािेरील र्ािार्रणापासून
सिंरिण िोिे र् औषधाचा रटकाऊपणा रटकू न राििो.
कािी औषधे साठर्ून ठे र्ण्यासिंदर्ावि हर्शेष सूचना आसिाि जसे की उषणिा र् प्रकाश
यापासून दूर ठे र्ार्े, थिंड र् कोरड्या र्ािार्रणाि ठे र्ार्े, शीिकपाटार्ध्ये (दिजर्ध्ये) ठे र्ार्े,
अथर्ा कािी औषधे हर्हशि िापर्ानाि साठर्ून ठे र्ायची आसिाि यािंर्ध्ये िापर्ानाची नोंद
के लेली असिे अशा सूचनािंचे योगय प्रकारे पालन करार्े.
औषध र्ापरानिंिर कािी सर्स्या अथर्ा नकारात्र्क पररणार् जाणर्ल्यास त्यासिंदर्ावि
िात्काळ फार्ावहसस्ट र् डॉक्टर यािंना र्ाहििी द्यार्ी.
रुगण सर्ुपदेशन दरम्यान फार्ावहसस्टनी ददलेल्या सूचना योगय प्रकारे पाळाव्याि.
लिान र्ुलािंनी नेिर्ी औषधािंचा र्ापर िा पालकािंच्या र्ागवदशवनाखालीच करार्ा.
औषधयोजनेि हलहून ददलेल्या डोसपेिा अहधक अथर्ा कर्ी डोस घेऊ नये.
प्रहिजैहर्के (anti biotics) औषधे िी नेिर्ी डॉक्टरािंच्या सल्ल्यानुसार औषधयोजना
र्ापरूनच घ्यार्ी र् अशा औषधािंचा पूणव र्ापर करार्ा िी औषधे र्ध्येच थािंबर्ू नये यार्ुळे औषध
प्रहिरोध (Drug Opposition) सारखी सर्स्या हनर्ावण िोऊ शकिो, यार्ध्ये र्हर्षयाि या
औषधािंचा रुगणाच्या शरीरार्र पररणार् िोि नािी.
िुर्च्या आरोगयहर्षयक सर्व सर्स्यािंबाबि फार्ावहसस्टकडू न हनःसिंकोचपणे र्ागवदशवन
आहण सल्ला घेऊ शकिा.

र्नकी बात

लेखाचिं शीषवक र्ाचून िुम्िाला र्ाटलिं असेल की िे र्ोदींच्या कायवक्रर्ाबद्दल कािी िरी
आिे पण िसिं नािी या लेखाि आपण आपल्या र्नाच्या आरोगयाबद्दल र्ाहििी घेणार आिोि.
जस िुर्चिं पोट, िाि, पाय दुखिाि िसच िुर्चिं र्न देखील दुखू शकि आजारी असू शकि
आहण त्यालािी िाि, पाय, पोट याप्रर्ाणे हर्श्रािंिी र् उपचारािंची गरज असिे पण दुदैर्ाची गोि
िी आिे की जेव्िा र्नाच्या आरोगयाची गोि येिे िेव्िा आपल्या येथे र्ेड लागण, र्ेडा िेच सर्जलिं
जाििं!
आपलिं र्न देखील शरीराचा एक र्ाग आिे त्याला देखी दुखू शकि िे देखील आजारी पडू
शकि म्िणून त्यालािी हर्श्रािंिी आहण उपचारािंची गरज आिे.
जागहिक आरोगय सिंघटनेनुसार आरोगय म्िणजे के र्ळ आजार नसणे नव्िे िर िी अशी
हस्थिी आिे ज्याि व्यक्ती शारीररक, र्ानहसक आहण सार्ाहजकदृषट्या सिंिुहलि, हस्थर असणिं िोय
लोक काय म्िणिील यार्ुळिं दकत्येक लोक त्यािंच्या र्नाच्या आरोगयाकडे लि देि नािीि.
बदलेली जीर्नशैली, सर्ाजव्यर्स्था, र्ाढलेली स्पधाव या सर्ांर्ल
ु े अनेकजण र्ाहनसकदृिीने
खचिाि. सर्ांनाच या पररहस्थिी िािाळिा येिील अस नािी त्यार्ुळे बरे च जण अशा
पररहस्थिीि चुकीच्या र्ागावला जाणे, नशा, आत्र्ित्या अशा पयांयािंना जर्ळ करिाि.
या सर्व पररहस्थिी टाळण्यासाठी एकच गोि गरजेची आिे िी म्िणजे आपलिं र्ानहसक
आरोगय राखण! यासाठी आपण 'योग' जी र्ारिीय सिंस्कृ िीला लार्लेली अर्ूल्य देणगी आिे हिचा
र्ापर के ला पाहिजे ध्यान (र्ेहडटेशन) जसे जप करणे, एका रठकाणी र्न कें दद्रि करणे अशा पद्धिी
आपण आपल्या र्नाच आरोगय जपण्यासाठी करू शकिो याहशर्ाय आपल्या ज्या कािी सर्स्या
असिील त्या र्नाि कोंडू न न ठे र्िा र्नर्ोकळ्यापणे आपल्या जर्ळच्या व्यक्तीबरोबर शेअर
करा, आज र्ाहििी ििंत्रज्ञान आहण सोशल र्ीहडया (सर्ाज र्ध्यर्) र्ुळे जरी जग जर्ळ येि
चाललिं असलिं िरी आपल्यािला सिंर्ाद कर्ी िोि चालला आिे िा सिंर्ाद र्ाढणिं गरजेचिं आिे.
आपल्या र्ारिीय सिंस्कृ िीि र्गर्द्गीिेि र्न र् त्याच्या सिंिल
ु न याबाबि सहर्स्िर
र्ाहििी र् र्ागवदशवन के लेल.िं आपले अनेक सिंि र्िंडळी िुकारार् र्िाराज, ज्ञानेश्वर र्ाऊली,
रार्दास स्र्ार्ी यािंनी र्नाबद्दल सहर्स्िर र्ाहििी ददलेली आिे.

रार्दास स्र्ार्ींनी िर र्नाच्या श्लोकािंच्या र्ाध्यर्ािून र्ानाबद्दल अहिशय हर्स्िृि
र्ाहििी र् र्ागवदशवन के लिं आिे.
या सर्व गोिींचा अर्लिंब करून आपण आपल्या र्नाला ििंदरु
ु स्ि ठे ऊ शकिो.
एकिं दरीि जसिं आपलिं शरीर आजारी असि िस र्न देखील आजारी असू शकि त्यालािी
हर्श्रािंिी आहण उपचारािंची गरज असिे र्न आजारी असणिं म्िणजे र्ेडिं असण अस नािी, आपल्या
सर्ाजािील िाच चुकीचा सर्ज बदलणिं गरजेचिं आिे, शारीररक आजार बरे करण्यासाठी जशा
उपचार पद्धिी आिेि िशाच र्नाचे आजार बरे करण्यासाठी उपचार पद्धिी आिेि. त्यार्ुळे
िुम्िाला जर कािी र्ानहसक सर्स्या असिील िर िुम्िी त्याबाबि उपचार घेणिं आर्श्यक आिे.
र्ानहसक आजाराि र्ेळीच उपचार न घेिल्यास िे र्हर्षयाि अहधक गिंर्ीर िोऊ शकिाि.
र्ानहसक अजारग्रस्ि रुगणािंना र्दि करण्यासाठी १०४ िा िेल्पलाईन क्रर्ािंक २४
फे ब्रुर्ारी २०१५ पासून सुरू करण्याि आला आिे. र्ानहसक आजार झालेल्या कु टूिंबािील
सिकारी, नािेर्ाईक, हर्त्र, शेजारी यािंनी रुगणािंचे लिणिं ओळखून र्ानसोपचार िज्ज्ञािंची र्दि
घेऊन गरजूिंना उपचार पुरर्ले जाऊ शकिाि.
िर र्ग िुम्िाला अथर्ा िुर्च्या आजूबाजूला कोणाला र्ानहसक आजार असेल िर त्यार्र
उपचार करणे आर्श्यक आिे.

पार्डर फॉर ररकिं स्ट्युट्यश
ू न (पुनरव चना औषध पूड/चूण)व
लिान र्ुलािंना ददली जाणारी बऱ्यापैकी प्रहिजैहर्के (अँरटबायोरटक्स) औषधिं िी पूड
(पार्डर) स्र्रूपाि असिाि त्याला द्रार्काि हर्रघळू न आपल्याला द्रार्ण (सोल्युशन) बनर्ार्े
लागिे. ओरल ररिायड्रेट सोल्युशन O. R. S जलसिंजीर्णी िे देखील पार्डर स्र्रूपाि असिे.
लिान र्ुलािंना पार्डर स्र्रूपाि ददल्या जाणाऱ्या प्रहिजैहर्कापासून द्रार्ण बनर्ण्यासाठी
त्या पार्डर सोबि ददलेले द्रार्ण र्ार्रार्े. आज बऱ्यापैकी सर्व औषधािंसोबि िे द्रार्क
(सोलव्िे्ट) देखील ददलेले असिे. जर द्रार्क ददलेले नसेल िर उकळू न थिंड के लेले पाणी र्ापरार्े.
या प्रकारािील औषधाबाबि आणखी एक र्ित्र्पूणव गोि म्िणजे पार्डरीपासून द्रार्ण
(सोल्युशन) बािंर्ल्यानिंिर साि ददर्सािंपयंिच िे र्ापरू शकिो. साि ददर्सानिंिर िे औषध र्ापरू
नये िे फे कू न द्यार्े.
िे औषध अँरटबायोरटक प्रकारािील असल्यार्ुळे डॉक्टरािंनी सािंहगिलेला डोस घ्यार्ा र्
डोस पूणव करार्ा औषधाचा डोस र्ध्येच थािंबर्ून नये जरी लिणे थािंबली िरी डोस पूणव करार्ा
ज्यार्ुळे औषध हर्रोध िोि नािी. अँरटबायोरटक र् त्यािंचा र्ापर यासिंदर्ाविील अहधक र्ाहििी
जाणून घेण्यासाठी अँरटबायोरटक प्रहिजैहर्के िा लेख र्ाचू शकिा.
ओ आर एस पार्डर पासून सोल्युशन बनर्िाना एक हलटर स्र्च्ि शक्यिो उकळू न थिंड
के लेले पाणी र्ार्रार्े. पार्डर पासून दकिी सोल्युशन बनर्ार्े िे त्यार्र नर्ूद के लेले असिे त्या
प्रर्ाणाि द्रार्क र्ापरून द्रार्ण बनर्ार्े. िाच हनयर् लिान र्ुलािंसाठी प्रहिजैहर्क सोल्युशन
बनर्ण्यासाठी लागू िोिो. औषधार्र नर्ूद के लेल्या प्रर्ाणाि द्रार्क र्ापरून द्रार्ण बनर्ार्े र्
िे साि ददर्सािंपयंिच र्ार्रार्े सोल्युशन बनर्ण्यासाठी औषधासोबि ददलेले द्रार्क र्ापरून
बनर्ार्े जर द्रार्क ददले नसल्यास उकळू न थिंड के लेले पाणी र्ापरार्े.
(औषधािोबत ददर्लेर्ले द्रावक हे स्वच्छ पाणी अिते जे पूणापणे िूक्ष्र्जीवाांपािून र्ुक्त अिते
हे पाणी योग्य प्रकारे िूक्ष्र् जीवाांपािून र्ुक्त करून सविेष प्रकारे पॅक के र्लेर्ले अितात. )
िी औषधे र्ार्रिाना हर्शेष काळजी घ्यार्ी र् ददलेल्या सूचनािंचे योगय प्रकारे पालन
करार्े.

लग्न जुळर्ण्यापूर्ी रक्तगट का पहिला जािो.... ?
लग्न जुळर्ण्यापूर्ी रक्तगट पहिला जािो िे िर सर्ांनाच र्ािीि आिे, पण त्यार्ागील
शास्त्रीय कारण सर्ांनाच र्ािीि असिेच असे नािी हशर्ाय याबाबि अनेकािंच्या र्नाि खूप सारे
गैरसर्ज देखील असिाि...
सर्ावि आधी आपण र्ानार्ी रक्तगिाबद्दल जाणून घेऊ... आपण सर्ांनाच र्ािीि आिे की
एबीओ रक्तगट प्रणालीनुसार र्ानर्ी रक्तगटाचे ए, बी, एबी आहण ओ असे चार प्रकार आिेि
हशर्ाय रक्ताि आर एच घटक आिे की नािी यार्रून िे रक्तगट परि पॉहझरटव्ि अथर्ा हनगेरटव्ि
अशा प्रकाराि र्ोडिाि.
लग्नापूर्ी रक्तगटािील आरएच घटक िपासणे गरजेचे आिे... जर दोघािंचेिी रक्तगट
पॉहझरटव्ि अथर्ा हनगेरटव्ि असिील िर कोणिीिी सर्स्या नािी परिं िु हर्शेषिः जर र्ुलीचा
रक्तगट हनगेरटव्ि असेल आहण र्ुलाचा रक्तगट पॉहझरटव्ि असेल िर िी गिंर्ीर सर्स्य ठरिे या
पररहस्थिीि ज्र्ाला येणाऱ्या बाळाचा रक्तगट आरएच पोहसरटव्ि असू शकिो र् प्रसूिी दरम्यान
र्ोठ्या प्रर्ाणार्र रक्तस्रार् िोिो, बाळाचे आहण र्ािेचे रक्त हर्क्स िोिे िसेच इिर अनेक जरटल
सर्स्या हनर्ावण िोिाि. त्यार्ुळे लग्नापूर्ी रक्तगट िपासणे गरजेचे आिे. या र्ध्ये रक्तगटािील
के र्ळ आर एच घटक म्िणजेच रक्तगट पॉहझरटव्ि ककिं र्ा हनगेरटव्ि आिे िे िपासणे गरजेचे आिे
आहण खास करून र्ुलीचा रक्तगट पॉहझरटव्ि आिे की हनगेरटव्ि िे िपासणे गरजेचे ठरिे जर
र्ुलीचा रक्तगट हनगेरटव्ि असेल िर िी सर्स्या ठरिे... जर दोघािंचेिी रक्तगट एकसारखे म्िणजेच
पॉहझरटव्ि ककिं र्ा हनगेरटव्ि असिील िर कोणिीिी सर्स्या िोि नािी...
त्यार्ुळे इथून पुढे लग्न जुळर्िाना पहत्रका जुळिाि की नािी िे ओिण्याबरोबर रक्ताि
आरएच घटक आिे ककिं र्ा नािी म्िणजेच रक्तगट पॉहझरटव्ि आिे की हनगेरटव्ि िे जरूर िपासून
पिा जर दोघािंचेिी एकसारखे म्िणजेच पॉहझरटव्ि ककिं र्ा हनगेरटव्ि असिील िर सर्स्या नािी
पण र्ुलीचा रक्तगट हनगेरटव्ि असेल िर िी सर्स्या ठरिे...
(वैद्यकीय क्षेत्रातीर्ल प्रगतीर्ुळे या पररसस्थतीत देखीर्ल उपाय उपर्लब्ध आहेत यार्ध्ये
गभावती र्ातेर्ला आरएच प्रोटीन ददर्ले जातात यासिवाय आरएच पॉसझरटहह रक्तगट रक्तिांिर्ण
के र्ले जाते. )

आय ड्रॉप र्ापरिाना घ्यायची काळजी...
डोळ्यािंनीच आपण िी सुद
िं र सृिी पाहू शकिो, असा िा डोळा आपल्या शरीराचा अहिशय
सिंर्ेदनशील अर्यर् आिे त्यार्ुळे त्याची काळजी घेणे िी हििके च आर्श्यक आिे.
बऱ्याचदा डोळ्यािंना झालेले आजार ककिं र्ा डोळे दुखि असिील अशा र्ेळी डॉक्टर आय
ड्रॉप हलहून देिाि असे आय ड्रॉप र्ापरिाना आपण काय काळजी घ्यायला िर्ी याची र्ाहििी
घेणार आिोि.
डोळा िा अहिशय सिंर्द
े नशील असल्या कारणाने आय ड्रॉप िे अशा प्रकारे बनर्लेले
असिाि की िे पूणवपणे सूक्ष्र्जीर्ािंपासून र्ुक्त असिील या इिं ग्रजी र्ध्ये sterilization म्िणिाि.
त्यार्ुळे अशा औषधािंची सर्ाप्ती िारीख िी जरी एक ककिं र्ा दोन र्षांची असली िरी औषध
फोडल्यापासून एक र्हि्यापयंिच आपण िी औषधे र्ापरू शकिो. आय ड्रॉप फोडल्यार्र एक
र्हि्या निंिर असा आय ड्रॉप र्ार्रू नये कारण एक र्हि्यािंपयंिच िे सूक्ष्र् जीर्ािंपासून र्ुक्त
असिे (sterility रटकू न असिे.
त्यार्ुळे जरी त्यार्र सर्ाप्ती िारीख अजून पुढची असेल िर फोडल्यापासून एक
र्हि्यापयंिच आय ड्रॉप र्ापरार्ा (अशी सूचना देखील आय ड्रॉप र्र असिे)
कािी ड्रॉप िे डोळे (Eye) र् कािंनािंसाठी (Ear) अशा दो्िी साठी असिाि िर कािी ड्रॉप
फक्त डोळे ककिं र्ा फक्त कान यासाठीच असिाि त्यार्ुळे िे औषध कशासाठी आिे िे पाहूनच
र्ापरार्े. बऱ्याचदा अशा घटना घडल्या आिेि की चुकीचे औषध र्ापरल्याने डोळे खराब झाले
आिेि. त्यार्ुळे िी औषधे र्ापरिाना नीट काळजी घ्यार्ी.
आय ड्रॉप च्या ड्रॉपरला आपल्या िािाने स्पशव करू नये.
र्ार्रून झाल्यार्र झाकण (कॅ प ) नीट जोराि बिंद करार्े.
आय ड्रॉप र् इिर औषधे देखील थिंड र् कोरड्या जागेि ठे र्र्ीि. टीव्िी िीज अथर्ा इिर
कु ठे िी ठे र्ू नयेि. शक्यिो सर्व औषधे िी लिान र्ुलािंपासून दूर ठे र्ार्ीि.

गर्ावर्स्थेि र्हिलािंनी औषधे र्ापरू नये...

गर्ावर्स्थेि जर र्ािेला कािी आजार अथर्ा त्रास असिील िर अशा पररहस्थिीि कधीच
स्र्िःहून औषधे घेऊ नयेि र्ग िी औषधयोजनेहशर्ाय हर्ळणारी (OTC) औषधे असोि ककिं र्ा
इिर कोणिीिी आयुर्ेददक ककिं र्ा इिर प्रकारािील औषधे असोि.

अशा पररहस्थिीि डॉक्टरािंच्या सल्ल्याहर्ना औषधे घेणे िाहनकारक ठरिे.

नाळे र्ाफव ि (Placenta) र्ािेच्या गर्ाविील अर्वकाला पोषकित्र्े पोिचि असिाि.
त्यार्ुळे र्ािेने घेिलेले औषध िे या अर्वकापयंि देखील पोिचिे. अर्वकाच्या िुलनेने या औषधाची
िर्िा र् पररणार्कारकिा अहधक असिे त्यार्ुळे याचे दुषपररणार् अर्वकार्र ददसून येिाि.

ज्र्ाला येणाऱ्या बाळाि अपूणव र्ाढ, अर्यर्ािंची कर्िरिा असे अनेक दुषपररणार्
आढळू न येिाि. त्यार्ुळेच गर्ावर्स्थेि असिाना डॉक्टरािंच्या सल्ल्यानेच औषधे घ्यार्ीि िसेच
डॉक्टरािंना र् स्र्िःहून जर एखादे औषध खरे दी करि असू िर अशा र्ेळी िी र्हिला रुगण
गर्ावर्स्थेि आिे की नािी याची र्ाहििी द्यार्ी ककिं र्ा यासिंदर्ावि डॉक्टर ककिं र्ा फार्ावहसस्ट कडू न
हर्चारणा के ली असिा हनःसिंकोचपणे र्ाहििी द्यार्ी र् औषधािंच्या चुकीच्या र्ापरार्ुळे िोणाऱ्या
सिंर्ाव्य धोक्यापासून दूर रािार्े.

अन्न आहण औषध प्रशासनने औषधािंचे र्गीकरण िे िी गर्ावर्स्थेि औषधे घेिल्यार्र दकिी
धोका सिंर्र्िो, त्याचा दकिी दुषपररणार् जाणर्िो अथर्ा उपचारासाठी लार् असिाि, यािंसर्ावि
जी अभ्यासात्र्क र्ाहििी उपलब्ध या त्यािारे र्गीकरण के ले आिे िे पुढीलप्रर्ाणे आिे-

अ र्गव औषधे-

िी औषधे सर्ांि सुरहिि असिाि. हर्हर्ध व्यक्तींच्या सखोल अभ्यासानिंिरिी ह्यािंच्यार्ुळे
गर्ावस धोका आढळलेला नािी.

ब र्गव औषधे

प्राण्यािंर्रील प्रयोगार्ध्ये त्यािंच्या गर्ावस कािीिी धोका आढळला नािी परिं िु र्ानर्ाचा
असा सखोल अभ्यास झालेला नािी.

ककिं र्ा

प्राण्यािंर्रील प्रयोगार्ध्ये त्यािंच्या गर्ावस धोका आढळला परिं िु र्ानर्ाच्या सखोल
अभ्यासानिंिर धोका आढळला नािी.

क र्गव औषधे

प्राणी ककिं र्ा र्ानर्ार्र पुरेसा अभ्यास झालेला नािी.

ककिं र्ा

प्राण्यािंच्या अभ्यासार्ध्ये ह्या औषधाच्या र्ापराने गर्ावस कािी धोका आढळला नािी
परिं िु र्ानर्ी गर्ावर्र ह्याचा काय पररणार् िोिो ह्याबाबिची र्ाहििी उपलब्ध नािी.

ड र्गव औषधे-

र्ानर्ी गर्ावस धोका असल्याचा पुरार्ा हर्ळाला आिे परिं िु, हर्हशि पररहस्थिीर्ध्ये,
औषधाच्या र्ापरार्ुळे िोणारे फायदे ह्या धोक्यापेिा खूपच जास्ि असू शकिाि. उदा. आईर्ध्ये
एखादी जीर्घेणी हर्कृ िी असू शकिे ककिं र्ा िी हर्कृ िी सुरहिि औषधािंनी बरी िोणारी नसिे.

ि र्गव औषधे-

गर्ावस गिंर्ीर धोका असल्याने औषधाच्या सिंर्ाव्य फायद्यािंचा हर्चारिी करिा येणार
नािी.

त्यार्ुळे गर्ावर्स्थेि िसेच ज्या र्ािा स्िनपानािारे बालकािंचे सिंगोपन करिाि अशािंनी
देखील डॉक्टर र् फार्ावहसस्ट यािंच्या सल्ल्याहर्ना औषधािंचा र्ापर करणे टाळार्े.

सर्व पररहस्थिीचा हर्चार करून िुर्च्यासाठी सर्ावि सुरहिि औषध िे िुम्िािंला
यािंच्याकडू नच हर्ळू शके ल म्िणून डॉक्टरािंना र् फार्ावहसस्टना सर्व र्ाहििी हनःसिंकोचपणे सािंगून
सुरहिि औषध प्राप्त करार्े.

पररहशि: शब्दार्ली र्ैज्ञाहनक र्ैद्यकीय/आरोगयहर्षयक इिं ग्रजीशब्दािंना पयावयी र्राठी शब्द
१)फार्वसी- औषधहनर्ावणशास्त्र

२७) बॉडी टेंपरेचर- शरीर िापर्ान

२)फार्वहसस्ट- औषधहनर्ाविा

२८) थर्ावर्ीटर- िापर्ापी यिंत्र

३)हप्रहस्क्रप्शन-औषधयोजना

२९) हस्फगर्ोर्ॅनोर्ीटर- रक्तदाब र्ोजणी यिंत्र

४)िॉहस्पटल-रुगणालय

३०) ब्लड शुगर टेस्ट- रक्तािील शकव रा र्ोजणी

५) पेशिंट- रूगण

िपासणी

६)फार्वसी शॉप/र्ेहडकल- औषधालय

३१) डायबेरटस- र्धुर्ेि

७) एक्सपायरी डेट-सर्ाप्ती हिथी

३२) िायपर टे्शन- उच्च रक्तदाब

८) र्ॅ्युफॅक्चररिंग डेट- उत्पादन हिथी

३३) िैपोटे्शन- कर्ी/ लघु रक्तदाब

९) र्ोस्ट ररटेलर प्राईज- अहधकिर् खरेदी र्ूल्य

३४) जॉह्डस- कार्ीळ

१०)र्ेहडसीन/ड्रग हडस्पेलसिंग- औषध हर्िरण

३५) िाटव अटॅक- हृदयहर्काराचा धक्का

११) पेशिंट कौह्सललिंग- रुगण सर्ुपदेशन

३६) पॅरालीसीस- अधांगर्ायु

१२) ॲम्बुल्स- रुगणर्ाहिका

३७) ट्यूर्र- गाठ

१३)ब्लड बँक- रक्तपेढी
१४) ऑहक्सजन- प्राणर्ायू
१५) इ्टेह्सव्ि के अर युहनट (आय सी यु)अहिदििा हर्र्ाग
१६) ऑपरेशन थेटर(ओ टी)- शस्त्रदक्रया हर्र्ाग
१७) आउट पेशिंट हडपाटवर्ेंट (ओ पी टी)- बाह्यरुगण

३८) कॅ ्सर- ककव रोग
३९) िॅंडीकॅ प- अपिंग
४०) ऑ्कॉलॉहजस्ट- ककव रोगिज्ञ
४१)िाटव स्पेशहलस्ट (कार्डवओलॉहजस्ट)- हृदय रोग
िज्ञ
४२) गायनॅकॉलॉहजस्ट- स्त्री रोग िज्ञ

हर्र्ाग

४४) पेहडयारट्रशन- बालरोगिज्ञ

१८) हबफोर हर्ल- जेर्णापूर्ी

४५) पेहडयारट्रक्स- बाल आरोगय शास्त्र

१९) आफ्टर हर्ल- जेर्णानिंिर

४५)जेररयारट्रक्स- र्ृद्ध आरोगय शास्त्र

२०) एक्स-रे हडपाटवर्ेंट- ि-दकरण हर्र्ाग

४६) ह्युर्न एनोटॉर्ी- र्ानर्ी शरीर शास्त्र

२१) डायग्नोहसस- हनदान

४७) ह्यूर्न पथोलॉजी- र्ानर्ी रोगशास्त्र

२२) ट्रीटर्ेंट- उपचार

४८)ह्युर्न दफहजओलॉहज- र्ानर्ी शरीर हर्ज्ञान

२३)ओव्िर द काउिं टर ड्रग (ओ टी सी ड्रग)- औषध

शास्त्र

योजनेहशर्ाय हर्ळणारी औषधे

४९)डी एन ए- जनुकीय

२४) कम्प्लीट ब्लड काउिं ट- पूणव रक्त गणना िपासणी

५०) जेनेरटक्स- अनुर्िंहशक

२५) ब्लड चेक अप- रक्त िपासणी

५१) कॅ टहलस्ट- उत्प्रेरक

२६) ब्लड प्रेशर चेक अप- रक्तदाब िपासणी

५२) ए्झाईर्- जैहर्क उत्प्रेरक
५३) िार्ोन- सिंप्रेरक

५४) गला्ड- ग्रिंथी

८४)सॉल्ट- िार

५५) हपट्युटरी गला्ड- हपयुहषका ग्रिंथी

८५)बेबी रटथ- दुधाचे दाि

५६) दकडनी- र्ृक्क

८६)बॅकबोन- पाठीचा कणा

५७) हलव्िर- यकृ ि

८७)बॅक्टेररया- हजर्ाणू

५८) ॲहसड- आम्ल

८८)व्िायरस- हर्षाणू

५९) स्र्ॉल इिंटेस्टाइ्स- िोटे आिडे

८९)बाईल- ज्यूस हपत्तरस

६०) लाजव इिंटेस्टाइ्स- र्ोठे आिडे

९०)बायोके हर्स्ट्री- जीर्रसायनशास्त्र

६१) रेक्टर्- गुदिार

९१)बायोइ्फॉर्ेरटक्स- जीर्र्ाहििीशास्त्र

६२) ऑथोपेहडक- िाडिज्ञ/ िाडर्ैद्य

९२)बायोलॉजी- जीर्शास्त्र

६३)डेंरटस्ट- दिंिर्ैद्य

९३)के र्ेस्ट्री- रसायनशास्त्र

६४) फस्ट एड बॉक्स- प्रथर्ोपचार पेटी

९४)के हर्कल ररएक्शन- रासायहनक अहर्दक्रया

६५)दिज- शीिकपाट

९५)ररॲक्शन- प्रहिदक्रया

६६)फार्ावकोहपया- औषधकोष

९६)बायोटेक्नॉलॉजी- जैर्ििंत्रज्ञान

६७)ऍहड्रनल गला्ड- अहधर्ृक्क ग्रिंथी

९७)र्ाइक्रो

६८)ऍलजी- अहधिषविा

सूक्ष्र्जीर्९८)बायोडायव्िर्सवटी- जैर्हर्हर्धिा

६९)ऍहनहर्या- पिंडुरोग (रक्तािील हिर्ोगलोहबनची

९९)हब्ललचिंग- हर्रिंजनदक्रया

कर्िरिा)

१००)ब्लड- रक्त

७०)रेहस्परेशन- श्वसन

१०१ब्लल्ड- डोनेशन रक्त दान

७१)ब्लड सक्युवलेशन- रक्ताहर्सरण

१०२)ब्लड बँक- रक्तपेढी

७२)डायजेशन- पचन

१०३)ब्लड चेककिं क- रक्त िपासणी

७३)र्ेटाबॉहलजर्- चयापचय दक्रया

१०४)ब्लड सक्युवलेशन- रक्ताहर्सरण

७४)अँरटबायोरटक- प्रहिजैहर्के

१०५)ब्लड ब्रेन बॅररयर- र्ेंदि
ू ील रक्ताचा अडथळा

७५) अँटीसेहप्टक- जिंिुनाशक

१०६)ब्लड क्लॉरटिंग- रक्त गुठळी रक्त गोठणे

७६)अँटीजन- प्रहिजन

१०७)ब्लड कॉम्पोनिंट- रक्त घटक

७७) अँटीबॉडी- र्ारक द्रव्य/ प्रहिद्रव्य

१०८)ब्लड फिं क्शन- रक्ताचे कायव

७८) इम्युहनटी- रोगप्रहिकारकिा

१०९)ब्लड ग्रुप- रक्तगट

७९) अपेंहडक्स- आिंत्रपुच्ि

११०)ब्लड प्रेशर- रक्तदाब

८०)सजवन- शल्यहर्शारद

१११)ब्लड ट्रा्सफ्युजन- रक्तसिंक्रर्ण रक्त पराधन

८१)प्रोरटन- प्रसथने

११२)बोन- िाडे

८२)काबोिायड्रेट- हपिर्य पदाथव

११३)बोनर्ॅरो- अहस्थर्ज्जा

८३)हव्िटॅहर्न- जीर्नसत्र्े

११४)ब्रेन- र्ेंदू

ऑरगॅहनजर्-

११५)ब्रेस्ट दफलडिंग- स्िनपान

१४३) दकडनी स्टोन- र्ुिखडा

११६)हब्रलडिंग- प्रजनन

१४४)सायकॉलॉजी- र्ानसशास्त्र

११७)हबस्के ट हडसीज- ऑहक्सजन (प्राणर्ायू)

१४५)सायटॉलॉजी- पेशीशास्त्र

हर्िळिा रोग

१४६)हसरॉहसस- ऱ्िासकारक बदल

११८)ब्सव- र्जने

१४८)हडके - ऱ्िास

११९)कडाव्िर- शर्

१४९)कोरटिंग- लेप

१२०)हसझेररयन ऑपरेशन- शस्त्रदक्रयेिारे के लेली

१५०)किं डक्शन- र्िन

प्रसूिी

१५१)किं डक्टर- सिंर्ािक

१२१)कार्सवनोजन- ककव रोगज्य घटक

१५२)हडग्री- अिंश

१२२)कार्डवयाक र्सल- हृदय स्नायू

१५३)डे्सीटी- घनिा

१२३)कार्टवलेज- कु चाव

१५४)दिक्वे्सी- र्ारिंर्ारिा

१२४)कॅ टेरॅक्ट- र्ोिीलबिंदू

१५५)डीिायड्रेशन- हनजवलीकरण

१२५)सेल- पेशी

१५७)डेंह्टन- दिंिीन

१२६)सेल हडहव्िजन- पेशी हर्र्ाजन

१५८)डे्यूडेशन- झीज

१२७)सेंट्रल नर्वस हसस्टर्- र्ध्यर्िी र्ज्जाििंिू

१५९)हडप्रेशन- र्ानहसक औदाहस्य

प्रणाली

१६०) डर्र्वटोलॉजी- त्र्चारोग शास्त्र

१२८)चेन ररॲक्शन- शृिंखला अहर्दक्रया

१६१)डायिार्- श्वासपटल

१२९)कॉलरा- पटकी

१६२)डायररया- िगर्ण

१३०)क्रोर्ोझोर्- गुणसूत्रे

१६३)हसस्टोहलक ब्लड-

१३१)हसकावहडयन ररदर्- हनयहर्ि जैहर्क दक्रया

रक्तदाब

१३२)सक्युवलेटरी हसस्टीर्- रक्ताहर्सरण सिंस्था

१६४)डायस्टोहलक

१३३)हलर्र हसरॉहसस- यकृ ि ऱ्िास

रक्तदाब

१३४)कोडॉन- जणूक रचना घटक

१६५)डायलेहसस- अपोिन

१३५)कोर्ा- सिंपूणव बेशुद्धार्स्था

१६६)हडसेंट्री- आर्ािंश

१३६) कॉह्स्टपेशन- बद्धकोििा

१६७)डायजेशन- पचन

१३७) कॉ्टॅक्ट ले्स- स्पशव लर्िंग

१६८)इअर- कान

१३८)किं टेहजअस हडसीज- सिंसगवज्य रोग

१६९)ईसीजी

१३९)क्र्ेक्शन- अहर्सरण

हृदयालेख

१४०)कॉर्नवया- पारपटल

१७०)इकोकार्डवओग्राफी- हृदय हर्द्युि आलेखन

१४१)कॉटन- कापूस

१७१)इहक्झर्ा- खरूज पुरळ

१४२)दक्रस्टल- स्फरटक

१७२) एहडबल ऑइल- खाद्यिेल

प्रेशर

ब्लड

(इलेक्ट्रो

प्रेशर-

आकुिं चनशील
प्रसरणशील

कार्डवओग्रार्)-

१७३)इइजी- र्ेंदच
ू ा हर्द्युि आलेख

हर्द्युि

१७४)इलॅस्टीहसटी- लर्हचकिा

२०३)गॉलस्टोन- हपत्ताचे खडे हपत्ताश्र्री

१७५)इदफहशह्स- कायविर्िा

२०४)गॉलब्लॅडर- हपत्ताशय

१७६)एहलफिं टायहसस- ित्तीरोग

२०५)गॅर्ेट- युगर्क

१७७)एहलहर्नेशन- लोप/ हनघून जाणे बािेर पडणे

२०६)जीन- जनुक

१७८)एहम्ब्रओ- भ्रूण

२०७)जेनेरटक- जनुकीय

१७९)एहम्ब्रओटॉर्ी- गर्वर्िंग

२०८)जीन थेरपी- जनुक रोग हनर्ारण पद्धिी

१८०)इर्ल्शन- पायसीकरण

२०९)गॅस्ट्रोए्ट्रायरटस- जठरािंत्रदाि

१८१)ए्डोक्राइन गला्ड- अिंिस्रार् ग्रिंथी/ रक्ताि

२१०)जेनेरटक काऊह्सललिंग- जनुकीय हर्ज्ञान

स्रार् सोडणाऱ्या ग्रिंथी/ पोषग्रिंथी

सल्ला

१८२)ए्डोक्रायनोलॉजी- अिंिःस्रार्शास्त्र

२११)जेनेरटक इिंजीहनयररिंग- जनुक अहर्यािंहत्रकी

१८३)ए्डोडर्व- अिंित्र्चा

२१२)जेनेरटक रेसोसेस- जनुकस्रोि

१८४)ए्डोस्कोप- अिंिदशी

२१३)जेनेरटक सेटप- जनुकीय जडणघडण

१८५)आय- नेत्र, डोळा

२१४)हजनोर् र्ॅलपिंग- जनुकीय नकाशा

१८६)आयहपस- नेत्रलर्िंग

२१५)हजनोटाईप- र्िंशप्रकृ िी

१८७)इरटऑलॉजी- रोगव्युत्पत्तीशास्त्र

२१६)हजनस- जािी

१८८)एहपडर्र्वस- बाह्यार्रण

२१७) जर्व- जिंिू

१८९)एहपगलोरटस- पडजीर्

२१८)जेरो्टोलॉजी- अहिर्ाधवक्यशास्त्र

१९०)फॅ ट- र्ेद

२१९)गॉईटर- गलगिंड

१९१)फटीग- थकर्ा

२२०)गायनेकोलॉजी- स्त्रीरोगशास्त्र

१९१)फटी ऍहसड- र्ेदाप्ले

२२१)िाटव- हृदय

१९२)फू ड अँड ड्रगस एडहर्हनस्ट्रेंशन (एफ डी ए)-

२२२)िेपॅटायरटस- यकृ िह्रास

अन्न आहण औषध प्रशासन

२२३)िर्नवया- अिंिगवळ

१९३)फायबर- ििंिू

२२४)िर्पवस- नागीण (हर्षाणू ज्य आजार)

१९४)दफहब्रलेशन- ििंिुक आकुिं चन

२२५)हिस्टोलॉजी- पेशीरचना शास्त्र

१९५) कफिं गर- बोट

२२६)हिस्टो्स- पेशीिील प्रोटीन द्रव्य

१९६)दफशर- र्ेग

२२७)हिस्टोपॅथोलॉजी- पेशीरचना हर्कृ िीशास्त्र

१९७)फ्लूइड- प्रर्ािी पदाथव

२२८)एच आय व्िी ह्युर्न इम्युनो डेदफहशएह्स

१९८)फू ड सायकल- अन्नचक्र

व्िायरस- हर्षाणू ज्यार्ुळे एड्स िा आजार िोिो

१९९)फू ड प्रोसेलसिंग- अन्नप्रदक्रया

व्यक्तीची रोगप्रहिकार शक्ती कर्ी िोिे

२००)फू ड र्ेब- अन्नजाळे

२२९)िार्ो्स- सिंप्रेरक

२०१)फिं गी- बुरशी

२३०)िायब्रीड- सिंकररि

२०२)गँगहलऑन- र्ज्जाििंिूची गुहच्िका

२३१)ह्युर्ीहडटी- आद्रविा

२३२)ह्यूर्न हजनोर् प्रोजेक्ट- र्ानर्ी जनुकीय

२५७)हलम्फ- लहसका

प्रकल्प

२५८)ललिंफोसाट- एक प्रकारची पािंढरी रक्तपेशी

२३३)ह्यूर्न हजनोर् र्ॅलपिंग- र्ानर्ी जनुकीय

२५९)र्लेररया- हिर्िाप

नकाशा

२६०)र्ाल्यूरट्रशन- कु पोषण

२३४)िायपरर्ेट्रोहपया- दीघव दृिीकोन

२६१)र्ॅर्री गला्ड- स्िन

२३५)िायपोर्ेट्रोहपया- लघु दृिीकोन

२६२)हर्झल्स- गोर्र

२३६)िायपरसेह्सरटहव्िटी- अत्युत्तेजना

२६३)र्ेलाहनन- रिंगद्रव्य (यार्ुळे त्र्चेचा रिंग काळा

२३७)इम्युहनटी-

असिो)

प्रहिकारिर्िा/

रोगप्रहिकारिर्िा

२६४)र्ेहडसीनल

२३८)इम्युनो स्प्रेशन- प्रहिकारिर्िा रटकर्णे

र्नस्पिींची लागर्ड

र्ाढर्णे

२६५)र्डु ल्ला ऑबलािंगाटा- र्हस्िषक पुच्ि

२३९)इम्युनो हडप्रेशन- प्रहिकारिर्िा कर्ी करणे

२६६)हर्ओहसस- अधवसूत्री हर्र्ाजन

२४०)इ्फे क्शन- सिंसगव

२६७)र्ेर्री- स्र्ृिी

२४१)इनफर्टवहलटी- र्िंध्यत्र्

२६८)र्ेंस्ट्रोल सायकल- र्ाहसक पाळी/र्ाहसक

२४२)इ्सोर्हनया- हनद्रानाश

पाळी चक्र

२४३)इ्सुहलन- ददप्तीप्रर्िवक शरीरािील शकव रेचे

२६९)र्ेनाकव - र्ाहसक पाळी सुरर्ाि पहिली र्ाहसक

प्रर्ाण हनयिंत्रणाि आणणारी िार्ोन

पाळी

२४४)जॉइ््स- सािंधे

२७०)र्ेनोपॉज- र्ाहसक पाळी सर्ाप्ती (शेर्टची

२४५)के रॅरटन- शृिंगप्रहथन

र्ाहसक पाळी)

२४६)के रॅटायहसस- पारपटल र्िंडल दाि

२७१)र्क्यवरी- पारा

२४७)दकडनी- र्ूत्रलपिंड/र्ृक्क

२७२)र्र्सव दकललिंग- दयार्रण

२४८)लार्ाव- अळी

२७३)र्ेटल- धािू

२४९)लेप्रसी- कु ष्ठरोग/र्िारोग

२७४)र्ेटॅहलक बॉण्ड- धाहत्र्क बिंध

२५०)हलथल डोस 50- र्ारक र्ात्रा

२७५)र्ेटल- धािू

२५१)ल्युकेहर्या- रक्ताचा ककव रोग

२७६)र्ेटॅलॉइड- अधवधािू

२५२)ल्यूकोसाईट(व्िाइट ब्लड सेल)- पािंढऱ्या

२७७)नॉन र्ेटल- आधािु

रक्तपेशी

२७८)र्ेटाफे ज- र्ध्यार्स्था

२५३)इररथ्रोसाईट (रेड ब्लड सेल)- िािंबड्या रक्त

२७९)हर्ल्क- दूध

पेशी

२८०)र्ॉरबीडीटी- हर्कृ िी

२५४)ल्युकोडर्ाव- कोड

२८१)र्ॉरटीहलटी- र्ृत्युदर

२५५)ल्युर्ेन- अर्काहशका

२८२)र्ॉस- शेर्ाळ

२५६)लिंगस- फु फ्फु से

२८३)र्सल- स्नायू

प्लॅ्ट-

कल्टीव्िेशन

औषधी

२८४)र्स्कु लर हडस्ट्रॉफी- स्नायू हिणिा

३१४)ओव्हूल- बीजािंड

२८५)र्शरूर्- अळिं बी, र्ूित्र

३१५)ओव्िर्- स्त्रीबीज

२८६)म्युटेशन- उत्पररर्िवन

३१६)ऑहक्सडेशन-

२८७)र्ायोहपया- हनकटदृिीिा

पदाथावचा प्राणर्ायुषी सिंयोग

२८८)नेक्रॉहसस- पेशीिय

३१७)ऑहक्सजन सायकल-ऑहक्सजन/प्राणर्ायू चक्र

२८९)नेगेटीव्िी फीडबॅक- उलटा प्रहिसाद

३१८)ओझोन िोल- ओझोन हिद्र

२९०)नेिॉन- र्ृक्क एकक

३१९)हपहडऑरट्रक्स- बालरोगहचदकत्सा

२९१)नर्वस हसस्टीर्- चेिासिंस्था

३२०)हपहडयारट्रशन- बालरोगिज्ञ

२९२)्यूरॉन- चेिापेशी

३२१)पॅनदक्रया- स्र्ादुलपिंड

२९३)्यूरॉहसस- दुर्िंग व्यहक्तर्त्त्र्

३२२)पॅथॉलॉजी- रोगयहर्कार शास्त्र

२९४)नाईट ब्लाइिंडनेस- रािािंधळे पणा

३२३)परहस्परेशन- घार्

२९५)नोज- नाक

३२४)पेस्टीसाईड- कीटकनाशके

२९६)ओबेहसटी- अहिस्र्थयलिा

३२५)पी एच स्के ल- सार्ू पट्टी

२९७)ऑडर- गिंध, र्ास

३२६)फॅ गोसाईट- र्िकपेशी

२९८)एहडर्ा- सूज

३२७)फॅ ररनॅक्स- किं ठनहलका

२९९)ऑ्कोहज्स- अबुवदजनुके (ककव रोग हनर्ावण

३२८)फे नोटाईप- बाह्यस्र्रूप

करणारी जनुके)

३२९)फ्लोएर्- रक्तर्ाहिनी पेशी

३००)ऑ्कोलॉजी- अबुवदहर्ज्ञान (ककव रोगशास्त्र)

३३०)फोहबया- र्यगिंड

३०१)ऑफ्थलर्ोलॉजी- नेत्रहचदकत्सा

३३१)हपगर्ेंट- रिंगकण

३०२)ऑहप्टकल ऍहक्टहव्िटी- प्रकाहशकी दक्रयिा

३३२)हपनोसायटॉहसस- पेशी बािेरील द्रर् पदाथव

३०३)ऑहप्टकल फायबर- प्रकाहशकी ििंिू

शोषून घेण्याची दक्रया

३०४)ऑहप्टकल गलास- प्रकाहशकी काच

३३३)प्लेटले्स- रक्तपट्टीका

३०५)ऑहप्टकल आयसोर्सव- प्रकाशकी सदक्रयिा

३३४)प्रोस्टेट गला्ड- पुरस्थ ग्रिंथी

३०६)ऑगवन जेनेहसस- अर्यर्ािंची उत्पत्ती

३३५)प्रोरटन- प्रहथन

३०७)ऑरगॅनेल पेशी- घटक पेशी अिंगके

३३६)प्रोरटन हस्थेहसस- प्रहथन सिंश्लेषण

३०८)ऑस्र्ोरेगयूलेशन- प्ररासरण हनयर्

३३७)प्रोफे ज- प्रथर्ार्स्था

३०९)ऑस्र्ोहसस- प्ररासरण

३३८)प्रोटोप्लासर्- पेशीरस

३१०)ऑस्र्ॉरटक- प्रेशर रासाकषवण र्ार

३३९)प्रोटोटाईप- आद्यनर्ुना

३११)ऑहस्सदफके शन- िाडहनर्र्विी

३४०)प्रोटोझोआ- आददजीर् सिंघ एकपेशीर् सजीर्

३१२)ओव्िरी- अिंडाशय

३४१)सुडोपोहडअर्- आर्ासी पद

३१३)ओव्हूलेशन- हबजोत्सजवन

३४२)प्युबटी- यौर्न, िारुण्य

ऑहक्सहडकरण/

३४३)पलर्ोनरी आटवरी- फु फ्फु सधर्नी

ज्र्लन/

३४४)पलर्ोनरी व्िेन- फु फ्फु सनीला, फु फ्फु सशीर

३७१)हृर्ॅरटझर्- सिंहधर्ाि

३४५)पल्स- नाडी

३७२)ररके ्स- र्ुडदूस

३४६)प्युहपल- बाहुली

३७३)ररिंगर्र्व- नायटा

३४७)रेबीज- कु त्रे हपसळण्याचा रोग

३७४)रूट- र्ूळ

३४८)रेस- प्रजािी र्िंश

३७५)राउिं ड र्र्व- गोलकृ र्ी

३४९)रॅड (रेहडएशन ॲब्सोबवड डॉस)- प्रारण शोषण

३७६)रूबेला- जर्वन गोर्र

र्ात्रा

३७७)सॅिन- के शर

३५०)रेहडएशन- प्रारण

३७८)सॅहलहनटी- िारिा

३५१)रेहडओलॉजी- दकरण परीिा

३७९)सॅपॉहनदफके शन- साबणीकरण

३५२)रेहडओ

डायग्नोहसस-

दकरणोत्सारािारे

रोगहनदान
३५३)रेहडओ

३८०)सॅच्युरेशन- सिंपृक्ता
३८१)स्कॅ हबज- खरुज

आयसोटोप्स-

दकरणोत्सारी

३८२)स्काल्प- डोक्यार्रची त्र्चा

सर्स्थाहनके

३८३)स्कल्पेल- शस्त्रदक्रयेचा चाकू

३५४)रेंज- व्याप्ती

३८४)स्कॅ टररिंग- हर्दकरण

३५५)ररडक्शन- िपण

३८५)साय्स- हर्ज्ञान

३५६)ररफायलनिंग- पुनः शुद्धीकरण

३८६)हसर्ेन- र्ीयव

३५७)रेड हशफ्ट- अहर्रक्त हर्स्थापन

३८७)सेर्ी परहर्एबल र्ेंब्रन- अधव पार र्ािक पटल

३५८)ररलेशन- सिंबिंध

३८८)सीरर्- रक्तािील पेशी रहिि द्रर् र्ाग

३५९)ररफ्लेक्शन- परार्िवन

३८९)सेट- सिंच

३६०)ररफ्लेक्स ॲक्शन- प्रहिहिप्त दक्रया

३९०)सेक्स क्रोर्ोझोर्- ललिंग गुणसूत्र

३६१)ररिॅ क्शन- अपर्िवन

३९१)शॉक अब्सोबवर- धक्का शोषक

३६२)ररलेरटर् ह्युहर्हडटी- सापेि आद्रविा

३९२)साइन- हच्ि

३६३)ररलेटीव्िीटी- सापेििार्ाद

३९३)हसल्र्र- चािंदी

३६४)रर्यूएबल एनजी- पुनर्नवर्र्विीिर् ऊजाव

३९४)स्के लेटन- िाडािंचा सािंगाडा

३६५)ररप्रॉडक्शन- प्रजनन

३९५)स्कीन- त्र्चा

३६६)रेझोन्स- सिस्पिंदन

३९६स्लीप- हनद्रा

३६७)रेहस्परेशन- श्वासोच्िर्ास

३९७)स्र्ोक- धुके

३६८)रेरटना- नेत्रपटल

३९८)सोप- साबण

३६९)हृर्ॅरटक अथवराइरटस-

सिंहधर्ाि सािंध्यािंचा

३९९)सॉहलड- स्थायू

दाि

४००)सॉहल्टस- आयनारिंर् लबिंदू

३७०)हृर्ॅरटक दफर्र- सिंहधज्र्र

४०१)सोल्युहबलीटी- हर्द्राव्यिा

४०२)सोल्युट- द्राव्य

४३३)रटटॅनस- धनुर्ावि

४०३)सॉल्व्ि्ट- द्रार्क

४३४)हथलनिंग- हर्रळणी

४०४)सोल्युशन- द्रार्ण

४३५)थर्ोर्ीटर- िापर्ापी

४०५)स्पाझर्- पेटका

४३६)थोरॅक्स- िािी

४०६)स्पेहसज- जािी

४३७)थ्रेड र्र्व- सूत्रकृ र्ी

४०७)स्पेक्ट्रर्- र्णवपट

४३८)थर्ोस्टॅट- िापहनयिंत्रक

४०८)स्पर्व बँक- शुक्रपेढी

४३९)थ्रेशोल्ड हलहर्ट- सिनशक्ती र्यावदा

४०९)स्परर्ॅटोझून- शुक्रपेशी

४४०)थ्री डायर्ेंशल- हत्रहर्िीय

४१०)स्पोअर- बीजाणू

४४१)थ्रोम्बोहसस- र्ाहिनी क्लथन

४११)स्प्रे- िुषार, फर्ारा

४४२)थायर्स- यौर्नलोपी ग्रिंथी

४१२)स्फु टर्- थुिंकी, खाकरा

४४३)थायरॉईड गला्ड- अर्टू ग्रिंथी

४१३)स्ट्रेन- प्रहिहर्कृ िी िाण देणे र्ानहसक िाण

४४४)रटशू कल्चर- ऊिी सिंर्धवन

४१४)स्ट्रेस- प्रहिबल, िणार्

४४५)रटशू इिंहजहनअररिंग- ऊिी अहर्यािंहत्रकी

४१५)शुगर- शकव रा

४४६)टायट्रेशन- अनुर्ापन

४१६)सनबनव- उषर्ादाि

४४७)टोबॅको- ििंबाखू

४१७)सनस्पॉट- सौरडाग

४४८)टिंग- जीर्

४१८)सरफे स- पृष्ठ

४४९)टुथ- दाि

४१९)सरफे स टे्शन- पृष्ठीय येिाि

४५०)टॉहक्सकोलॉजी- हर्षशास्त्र

४२०)सस्टेनॅहबहलटी- सिनशीलिा

४५१)टॉहक्झ्स

४२१)ससेहप्टबल- सिंर्ेदनािर् सिंर्ेदनशील

धोकादायक पदाथव/ हर्षयुक्त घटक

४२२)स्र्ेरटिंग- घार् येणे

४५२)ट्रेस एहलर्ेंट- सूक्ष्र् र्ूलद्रव्य घटक

४२३)स्र्ीटनसव- गोडर्ा हनर्ावण करणारे पदाथव

४५३)ट्रॅकीया- श्वासनहलका

४२४)टॅलनिंग- चार्डे कर्ाहर्णे

४५४)ट्रॅहडशनल- पारिंपाररक

४२५)टेपर्र्व- पट्टकृ र्ी

४५५)ट्रा्सप्लािंटेशन- आरोपण

४२६)टॅटू- गोंदण

४५६)ट्यूबक्युवलोहसस(टी बी)- ियरोग

४२७)टॅक्सोनॉर्ी- र्गवर्ारीशास्त्र

४५७)ट्युर्र- अबुवद, गाठ

४२८)टेंपरेचर- िापर्ान

४५८)टर्बवहडटी- गढू ळपणा

४२९)टेम्प्लेट- साचा

४५९))ल्र्िं्स- जुळे

४३०)टेंडन- स्नायूपुच्ि

४६०)टू डायर्ेंशनल- हिहर्िीय

४३१)टे्साईल स्ट्रेंथ- िाणिर्िा

४६१)टायफॉईड- हर्षर्ज्र्र

४३२)टेस्टीज- र्ृषण

४६२)अल्सर- व्रण, चट्टे

जीर्ािंच्या

शरीराि

हशरलेले

४६३)अल्ट्रादफकॅ शन- बहुशोषण
४६४)अल्ट्रा

सोहनक

साउिं ड-

४९४)व्िॉल्युर्- घनफळ
श्रार्णािीि

४९५)व्िॉटेक्स- र्ोर्रा

ध्र्हनलिरी

४९६)र्ाटव- चार्खीळ

४६५)अल्ट्रा साउिं ड- श्रार्णािील ध्र्नी

४९७)र्ेस्ट र्ॅनेजर्ेंट- कचरा व्यर्स्थापन

४६६)अल्ट्रा व्िायलेशन रेडीएशन- जम्बूपार प्रारण

४९८)र्ॉटर- पाणी

४६७)अिंहबहलकल कॉडव- नाळ

४९९)र्ॉटर गॅस- जलर्ायू

४६८)युहनट- एकक

५००)र्ेव्ि- िरिंग, लिर

४६९)अननोन- अज्ञाि

५०१)र्ॅक्स- र्ेण

४७०)युररन- लघर्ी, र्ूत्र

५०२)र्ेपन- अस्त्र

४७१)यूरॉलॉजी- र्ूत्ररोगशास्त्र

५०३)र्ेदर- िर्ार्ान

४७२)युटेरस- गर्ावशय

५०४)र्ेदर ब्युरो- र्ेधशाल

४७४)व्िॅक्सीनेशन- लसीकरण

५०५)र्ेदररिंग- धूप

४७५)व्िॅक्सीन- लस

५०६)र्ेइिंग र्शीन- िराजू/र्जनकाटा

४७६)व्िॅक्युर्- हनर्ावि अर्स्था

५०७)व्िाईट ररव्िॉल्यूशन- श्वेिक्रािंिी

४७७)व्िॅक्यूर् ट्यूब- हनर्ावि नहलका

५०८)ग्रीन ररव्िॉल्यूशन- िररिक्रािंिी

४७८)व्िॅलिंसी- सिंयुजा

५०९)र्ाईंलडिंग- गुिंडाळणे

४७९)व्िेररएबल- चल पररर्िवनशील

५१०)र्ायरलेस- हबनिारी

४८०)व्िेररअ्स- फरक प्रचरण

५११)ररिंकल- सुरकु िी

४८१)व्िेहजटेबल फार्र्ंग- र्ाजीपाला शेिी

५१२)एक्स क्रोर्ोझोर्- ि गुणसूत्र

४८२)व्िेहजटेटीव्ि ग्रोथ- शाखीय र्ाढ

५१३)झेरॉक्स- नक्कल प्रि

४८३)व्िीनोर्- हर्ष

५१४)एक्स रे दक्रस्टलोग्राफी- ि दकरण स्फरटक

४८४)व्िेंरटलेटर- श्वसनकारी

परीिण

४८५)व्िेंट्रीरीकल- हनलय

५१५)एक्स रे - ि दकरण

४८६)व्िेरी िाय दिक्वे्सी- अहिउच्च र्ारिंर्ारिा

५१६)झायलेर्- र्नस्पिीिील सूक्ष्र् र्ाहि्या

४८७)व्िायब्रेशन- किं पन

५१६)र्ाय क्रोनर्ोझोर्- य गुणसूत्र

४८८)र्च्युवअल इर्ेज- आर्ासी प्रहिर्ा

५१७)यलो दफर्र- पीिज्र्र

४८९)व्िायरस- हर्षाणू

५१८)हझरो- शू्य

४९०)हर्स्कॉहसटी- हर्षयिंददिा

५१९)झूनॉरटक हडसीझ- पशुर्ाध्यर् सिंचारी रोग

४९१)हव्िटॅहर्नस- जीर्नसत्र्े

५२०)झायगोट- फहलिािंड

४९२)व्िीहव्िपेरस- जरायुज

५२१)ऑपरेिन- िस्त्रदिया

४९३)व्िोकल कॉडव- ध्र्नीििंिू

हर्त्रिो
पुस्तकां वाचून कोणी िहाणां होतां का?
हो! आम्ही म्हणतो होतां. वाचन करणारी र्ाणिां त्याांच्याबरोबरच्या वाचन न करणार्या
र्ाणिाांहून असधक प्रगल्भ आसण सवचारी अितात.
कोणत्याही प्राण्यार्ला, िजीवार्ला, अनुभवाने िहाणपण येत.ां इतर प्राण्याांना काही प्रर्ाणात त्याांचे
जन्र्दाते थोडांफ़ार सिक्षण देतात. पण र्ानव हा अिा प्राणी आहे जयार्ला पुवी जगर्लेल्या आसण
आता सजवांत निर्लेल्या र्ाणिाांचे अनुभवही सिकता येतात. ते पुस्तकाांद्वारे . र्ाणिार्ला आपल्या
िभोवतार्ली निर्लेल्या, दूर देिातल्या र्ाणिाांचे अनुभव िर्जून घेऊन सिकता येतां. तेही
पुस्तकाांद्वारे . प्रत्यक्ष अनुभवाांहून चाांगर्ला सिक्षक नाहीच. पण इतराांना आर्लेर्ले अनुभव, त्याांनी
खाल्र्लेल्या

ठे चा

याही

र्ाणिार्ला

सिकवतात

आसण

िहाणे

करून

िोडतात.

म्हणून वाचा. वाचत रहा. इतराांना वाचायचा आग्रह करा. वाचार्ल तर वाचार्ल हे िांभर टक्के ित्य
आहे.

र्िंडळी!
र्ाचायला िर िर्िंच!
पण र्ाचून झाल्यार्र प्रहिसादायलािी िर्िं…
…आसण स्वतःही सर्लहायर्ला हवां.

