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रुग्णोपयोगी सांकेतस्थळ
"चांगला, तज्ञ डॉक्टर कसा गाठायचा?” असा प्रश्न आपल्याला केव्हा ना केव्हा पडतो.

आता

फॅमिली-डॉक्टर ही पद्धत विलयाला गेली असल्याने हा प्रश्न आपण आप्ते षटांना विचारतो ि आप्ते षट
आपापल्या सिजे नुसार उत्तर दे तात. या प्रश्नाचे सरस िागााने उत्तर मिळण्यासाठी एक अमिनि उपक्रि 'पण
ु े

मसटीझन डॉक्टर फोरि' या गटाने पुण्यात सुरु केला आहे. तो सिजािून घे तांना चांगला डॉक्टर म्हणजे

कोण हे आधी स्पषट करून घे ऊया. ज्याचे ननदान ि उपचार चांगले असतात, जो रुगणांशी संिेदनशीलते ने
िागतो ि जो औषध-कंपन्या िा इतर व्यािसानयक हहतसंबंधाना नव्हे तर रुगण-हहताला प्राधान्य दे तो तो
चांगला डॉक्टर असे म्हणता ये ईल. या ननकषांनुसार एखादा डॉक्टर चांगला आहे की नाही हे रुगण ठरिू शकत

नसले तरी एखादा डॉक्टर रुगण-संिादी ि पारदशी आहे की नाही हे रुगण आपल्या अनुििािरून सांग ू शकतात.
जो डॉक्टर रुगण-संिादी ि पारदशी असतो तो इतर बाबतीत चांगला असण्याची शक्यता जास्त असते.
त्यािुळे या फोरिचे लोकांना आिाहन आहे की तुिच्या अनुििातील रुगण-संिादी ि पारदशी डॉक्टसाची नािे ,

फोन क्र., पत्ते हे mypcdf.org या िे बसाईटिर नोंदिा. म्हणजे इतर रुगण या डॉक्टसाचा अनुिि घ्यायचे ठरिू
शकतील.

एखादा डॉक्टर रुगण-संिादी ि पारदशी आहे की नाही हे ठरिण्यासाठी या िे बसाईटिर काही प्रश्न हदले
आहे त – डॉक्टरबाबतचा एकंदर अनि
ु ि ककतपत सिाधानकारक होता: डॉक्टरांनी परु े सा िेळ हदला का; आजार ि

त्यािरील उपचार याबाबत परु े शी िाहहती हदली का; प्रश्नांना नीट उत्तरे हदली का? विमशषट दक
ु ानातून औषध खरे दी
करायचा आग्रह धरला का; फी बद्दल पारदशाकता होती का; – –- असे हे प्रश्न. त्यांची उत्तरे दे ण्यासाठी पाच उपलब्ध

पयाायांपक
ै ी एकािर 'हटकिाका' करायचे आहे. (इस्स्पतळात दाखल झालेल्या ककंिा एखादी प्रोमसजर झालेल्या रुगणासाठी

आणखी काही प्रश्न आहेत.) या उत्तरांिरून हे संकेत-स्थळ आपोआप एक स्कोर तयार करे ल ि त्या आधारे 'रुगणसंिादी’,
पारदशी डॉक्टसाची यादी बनेल. (रुगणांची नािे अथाातच जाहीर होणार नाहीत.) स्जतके जास्त रुगण अनि
ु ि नोंदितील

तेव्हढी ही यादी व्यक्ती-ननरपेक्ष होईल ि िाढत जाईल. अथाात फक्त या यादीतील डॉक्टसा तेव्हढे 'चांगले' आहेत असा
या फोरिचा दािा नाही.

तज्ञ डॉक्टर शोधण्यासाठी काही धंदेिाईक संकेत-स्थळे ही आहेत. 'पण
ु े मसटीझन डॉक्टर फोरि' िागे िात्र

कोणताही व्यािसानयक हहतसंबध
ं नाही. पण्ु यातील काही सजग नागररक, डॉक्टसा यांनी मिळून स्थापन केलेल्या या

फोरिची धिाादाय संस्था म्हणून नोंद केली जात आहे. त्याच्या सल्लागार िंडळात आहे त –स्त्रीरोगतज्ञ – डॉ संज य

गुप्ते , डॉ प्रनतिा कु लकणी; त्िचारोगतज्ञ – डॉ विनय कु लकणी; बालरोगतज्ञ डॉ जयंत निरं ग;े सजग
नागररक िंचाचे वििे क िे लणकर, पत्रकार ि संपादक यिाजी िालकर, कायदे तज्ज्ञ अॅड. असीि सरोदे ि
ग्राहक पे ठेचे सूयाक ांत पाठक.
सवाांना दर्जे दार आरोग्यसेवा

डॉक्टसाची अशी यादी बनिणे एव्हढे च या फोरिचे उद्हदषट नाही. रुगण-संिादी, संिेदनशील डॉक्टसा ि

सिंजस नागररक या दोघांची आज कोंडी झाली आहे. ती फोडण्यासाठी त्यांनी एकत्र येऊन एकिेकांना साथ द्यायची

असेही या फोरिचे एक उद्हदषट आहे. ही कोंडी फुटायची असेल तर एकूणच खाजगी िैद्यकीय व्यिसाय शास्त्रीय,
नैनतक पायािर चालण्याच्या हदशेने जायला हिे. साठी सरकारला काही धोरणात्िक बदल करािे लागतील. त्यासाठी

आिश्यक असलेले एक पाउल म्हणजे कोणत्या आजारािर कोणते उपचार कसे ि केव्हा करायचे याबाबत तेथील
डॉक्टसािर 'प्रिाणणत शास्त्रीय उपचार िागादमशाका' (Standard Treatment Guidelines) िापरण्याचे जसे बंधन आहे

तसे बंधन िारतातील डॉक्टसािरही घालायला हिे. (या 'प्रिाणणत िागादमशाका' अथाातच िारतातील पररस्स्थतीनस
ु ार
बनिल्या पाहहजेत.) या िागणीला या यादीतील डॉक्टसानी पाहठं बा द्यािा अशी विनंती त्यांना केली जाईल. यरु ोपातील
अनेक दे श तसेच कॅनडा, ऑस्रे मलया, जपान, थायलंड इ. दे शात 'यनु निसाल हेल्थ केअर' असे धोरण असल्यािळ
ु े

णखशात पैसा असो िा नसो सिा नागररकांना गरजेप्रिाणे दजेदार उपचार मिळतात. कोणी सरकारिान्य खाजगी

डॉक्टरकडे गेले की त्याचे बबल सरकार िरते. िात्र त्यासाठी 'प्रिाणणत िागादमशाका' िापरून डॉक्टसानी उपचार केले

पाहहजेत ि "प्रिाणणत उपचारांना प्रिाणणत दराने शल्
ु क” या तत्िानस
ु ार बबले बनिली पाहहजेत असे बंधन डॉक्टसािर
असते. या पद्धतीिळे
ु डॉक्टर-रुगण नात्यात व्यापारी गणणते येत नाहीत ि या व्यापारी हहशोबांिळे
ु डॉक्टर-रुगण
संबंधात येणारे ताण टळतात. हे लक्षात घेता खाजगी िैद्यकीय सेिेबद्दल असे धोरण िारताने राबिािे, तसेच

सािाजननक आरोगय सेिेत सध
ु ारणा करून ती िोठ्या प्रिाणात िाढिािी; खाजगी िैद्यकीय िहाविद्यालयातील फी
सरकारी िहाविद्यालया इतकीच ठे िािी; औषध ि ि इतर िैद्यकीय क्षेत्रातील खाजगी कंपन्यांिर ननयंत्रण आणािे इ.
िद्
ु दे िांडणारे 'अलायन्स ऑफ डॉक्टसा फोर एथथकल हेल्थ केअर' असे डॉक्टसाचे व्यासपीठ िारतात उिे राहहले आहे.

त्यात सािील व्हािे अशी विनंतीही या यादीतील डॉक्टसाना करण्यात येईल. तसेच फोरितफे पण्ु यात अशा िद्
ु द्यांिर
चचाा घडिून आणण्यात येईल. एकूणच सिा जनतेला दजेदार, संिेदनशील आरोगय-सेिा मिळण्यासाठीचे 'यनु निसाल
हेल्थ केअर’ असे धोरण सरकारने घ्यायला हिे. यासाठी सािास्जक दबाि ननिााण करािा असाही हा फोरि
स्थापण्यािागचा हेतू आहे.

'यनु निसाल हेल्थ केअर' या लांब पल्ल्याच्या उद्हदषटाकडे िाटचाल सुरु करण्यासाठी सिाजिन

घडिण्यासाठी या फोरि तफे खालील गोषटी केल्या जातील - 'यनु निसाल हेल्थ केअर' िर तसेच डॉक्टर-रुगण

संबंधाच्या दृषटीने िहत्िाच्या िुद्द्यांिर चचाा घडिली जाईल ि त्याबाबतचे प्रबोधनात्िक साहहत्य

medimitra.org िर उपलब्ध केले जाईल. तसे च काही प्रिुख आजार ि त्यािरील उपचार याबाबत रुगणांसाठी

प्रिाणणत िाहहतीही या संकेत-स्थळािर िराठी, इंग्रजी, हहंदीत उपलब्ध केली जाईल. उदाहरणाथा - िधुिेह,

उच्च-रक्तदाब, हृदयविकार, ननरननराळे कका रोग असे आजार ककं िा हननाया, िूळव्याध, अपे स्न्डसायटीस
असे शस्त्रकक्रये ची गरज असणारे प्रश्न अशा ननरननराळ्या आजारांबद्दल रुगणांना ने हिी पडणारे प्रश्न

ि त्यांना तज्ञांनी हदले ली प्रिाणणत उत्तरे अशा प्रकारची प्रिाणणत िाहहती या संकेत-स्थळािर उपलब्ध
केली जाईल.
या नव्या उपक्रिाला व्यापक पाहठंबा ि सहिाग मिळाला तरच तो यशस्िी होईल. त्यासाठी आजच
पहहले पाउल टाका - mypcdf.org या िे बसाईटला िे ट द्या !

