जनरिक-औषधे व औषधांच्ा ककंमतत
‘जनरिक-औषधे’म्हणजे का्?

आमीर खानच्ा ‘सत्ममेव ज्तमे’ मळ
ु मे जनररक औषधााचचाा थोडा बोलबाला झाला हमे चााचगलमे झालमे. हा जनररक

औषधााचचाा मुद्ा आपण जरा नीट समजावून घमेऊ्ा. ‘जनररक-औषधामे’ ्ा शब्ाचामे ्ोन अथथ आहमेत. एक अथथ महणजमे

ज्ा औषधााबाबत ‘पमेटचट’चाी मु्त सचपून गमेली आहमे असमे औषधा. अशा औषधााच्ा उतपा्नासाठा ्स
ु -्ा कोणत्ाही
कचपनीला आता मूळ, सचशोधाक कचपनीच्ा परवानगीचाी गरज राहिहलमेली नसतमे. कारण त्ा औषधााचचाा शोधा ज्ा
कचपन्ाचनी लावला त्ा कचपन्ाचचाी ्ा औषधााचवरील पमेटचटचाी मु्त महणजमे का््मेशीर मक्तमे्ारी आता सचपलमेली असतमे.

्ा अथाथनमे भारतात ववकली जाणारी ९०% हून जासत औषधामे जनररक आहमेत. भारतात ववकल्ा जाणा-्ा औषधााचपैकी
फक्त ५-१०% औषधामेचा तुलनमेनमे नवीन आहमेत व अजून भारतात पमेटचटच्ा म्
ु तीखाली ्मेतात; महणजमे सचशोधाक
कचपनीचाी त्ाचच्ावर अद्ाप का््मेशीर मक्तमे्ारी आहमे.

‘जनररक-औषधामे’ ्ा शब्ाचाा आणखी एक अथथ महणजमे ज्ा औषधााचच्ा वमेषटणावर फक्त मळ
ू महणजमेचा जनररक

नावचा लिलहलमेलमे असतमे असमे औषधा. जनररक नाव महणजमे का्? कुठल्ाही औषधााचामे रासा्ननक नाव बनघतलमे तर तमे
खूप लाचब-लचाक, अवघड असतमे. त्ा ऐवजी रोजच्ा व्वहारातील वापरासाठा त्ाला हि्लमेलमे छोटमे, सुटसुटीत नाव

महणजमे जनररक नाव. आपण एक उ्ाहरण पाहू. डोकमे-्ख
ु ी, अचग्ख
ु ी, ताप ्ापासून तातपुरता आराम ्मेणा-्ा
औषधााचामे रासा्ननक नाव आहमे, असलिसटाइल ससलीलिसलिलक असलिसड तर असस्सपरीन हमे झालमे त्ाचामे सुटसुटीत असमे जनररक
नाव. कोणत्ाही नव्ा औषधााचाा शोधा लागल्ावर एक आचतरराष्ी् सलिमती त्ाला असमे सट
ु सट
ु ीत, जनररक नाव

्मेतमे. सवथ शास्ी् नन्तकालिलकात, ग्चथात, आचतरराष्ी् व्ापारात मग ्ा जनररक नावाचााचा वापर कमेला जातो. पण
त्ाचाबरोबर ज्ा कचपनीनमे ्ा औषधााचाा शोधा लावला त्ा कचपनीला नतचामे व्ापारी-नाव उफथ ब्ड-नाव ठमेवा्लाही
परवानगी असतमे. तसमेचा पहिहली वीस वषष ्ा ब्ड-नावाचाीचा फक्त मक्तमे्ारी असतमे कारण ्ा नवीन औषधाावर सचशोधाक
कचपनीचामे २० वषष पमेटचट असतमे. ्ा वीस वषाथत ्ा सचशोधाक कचपनीचाी परवानगी घमेतल्ालिशवा्, त्ासाठा त्ा सचशोधाक
कचपनीला रॉ्लटी हि्ल्ालिशवा्, ्स
ु -्ा कोणत्ाही कचपनीला त्ा औषधााचामे उतपा्न करता ्मेत नाही.

एक्ा ही पमेटचटचाी मु्त सचपली की सचशोधाक कचपनीचाी परवानगी न घमेताही ्स
ु -्ा कचपन्ा त्ा औषधााचामे

उतपा्न कर शकतात व तमे जनररक नावानमे ककच वा त्ाचनी हि्लमेल्ा नवीन ब्ड-नावानमे ववकू शकतात. पमेटचटचाी मु्त

सचपलमेल्ा जनररक-औषधााचच्ा वमेषटणावर फक्त मळ
ू , महणजमे जनररक नाव व कचसात ननमाथत्ा-ववतरक कचपनीचामे नाव
लिलहा्चामे असमे करता ्मेतमे, आणिण खर तर भारती् कचपन्ाचनी तसमे करा्लाही हवमे. पण तसमे न करता प्रत्मेक कचपनी

प्रत्मेक औषधााला आपापलमे वमेगळमे ब्ड-नाव लावतमे. डोकमे-्ख
ु ी, अचग्ख
ु ी, ताप ्ापासून आराम ्मेणारमे पसरालिसटस मसाल

नावाचामे एक औषधा आहमे. तमे ‘पसरालिसटस मसाल' ्ा जनररक नावानमे ववकण्ाऐवजी ननरननराळ््ा कचपन्ा तमे कोलिसन,
ममेटससीन, कसलपसाल इ. अनमेक नावाचनी ववकतात. इतर सवथ औषधााचच्ा बाबतीतही असमेचा होतमे. आचघोळीचाा साबण जसा

लक्स, हमाम, रमेक्सोना अशा ननरननराळ््ा नावाखाली ववकला जातो तसाचा काहीसा हा मामला आहमे. अश्ा जनररक
औषधााचना महणजमे, ज्ाचचाी पमेटचटचाी मु्त सचपलमेली आहमे, आणिण बाजारात जी ननरननराळ््ा ब्ड-नावाखाली लिमळतात

त्ाचना ‘ब्डमेड-जनररक’ असमे महणतात. भारतात अशा ‘ब्डमेड-जनररक’ औषधााचचाा सुळसुळाट आहमे. सुमारमे ९०० जनररक
औषधााचपासन
ू बनलमेली ६०,००० ‘ब्डमेड-जनररक’ औषधामे आज भारतात ववकली जातात!

पमेटचटचाी मु्त सचपल्ावरही औषधामे जनररक नावानमे ववकली न जाता ब्ड-नावाखाली ववकली जातात ्ाचामे कारण

महणजमे ्ा औषधाकचपन्ाचचाी आपापसातील व्ापारी सपधााथ. “आमही बाजारात आणलमेलमे हमे औषधा इतर कचपन्ाचच्ा
औषधाापमेका अधधाक चााचगलमे आहमे, त्ाचामे ब्ड-नाव अमक
ु अमक
ु आहमे” असमे साचगत ्ा कचपन्ा आपापली ब्ड-नावमे
डॉक्टराचच्ा मनावर भल्ा-बु-्ा मागाथनमे बबचबवतात. त्ासाठा ्ा कचपन्ा प्रचाचड पैसाही खचाथ करतात. मोठ्ा कचपन्ा

जा्ा खचाथ कर शकल्ामुळमे त्ाचचामे ब्ँडस डॉक्टराचच्ा मनात जासत घर करन राहतात. अथाथत ्ा सवथ खचााथचाा भार

शमेवटी रुगणाचवरचा पडतो हमे उघडचा आहमे. मुद्ा इथमेचा सचपत नाही. एक्ा का आपापली ब्ड-नावमे डॉक्टराचच्ा मनावर
बबचबवली की ्ा कचपन्ा टपप्ा टपप्ानमे त्ाचच्ा ककच मती वाढवत नमेतात. ्ा वाढत्ा ककच मतीकडमे अनमेक डॉक्टराचचामे लक

नसतमे ककच वा तमे त्ाकडमे काणा-डोळा करतात असमे महण.ू एखा्ा ब्ड एक्ा डॉक्टराचच्ा मनावर कोरला गमेला की त्ाचाी
ककच मत वाढली तरी डॉक्टर तोचा ब्ड लिलहून ्मेत राहतात. त्ामुळमे कालाचतरानमे ्ा ब्डच्ा ककच मतीच उतपा्न खचााथच्ा
्सपट, वीसपट, तीसपटही बनतात. औषधााचच्ा उतपा्न खचााथशी त्ाचाा काहीचा सचबचधा राहत नाही. ही औषधामे
जनररक-नावानमेही लिमळू शकतात. तशी घमेतल्ास

ती खूप सवसतात महणजमे नावाजलमेल्ा ब्डच्ा ककच मतीच्ा

अकरश: एक चातुथाथांश तमे एक ्शाचश ककच मतीला लिमळतात. जर घाऊक प्रमाणात अशी जनररक औषधामे खरमे्ी कमेली तर
ती आणखीनचा सवसत लिमळतात. एक-्ोन उ्ाहरणमे घमेऊ महणजमे हा मद
ु ्ा सपषट होईल.

महाराष्, तालिमळनाडू, कमेरळ, राजसथान ्ा सारख््ा राज्ात सरकारी ्वाखान्ाचसाठा सरकार घाऊक प्रमाणात

काही औषधामे खरमे्ी करतमे. त्ावमेळी सरकार कचपन्ाना अट घालतमे की त्ाचच्ा वमेषटणावर फक्त मूळ महणजमे फक्त
जनररक-नावचा असा्ला हवमे. “आमही फक्त जनररक नावानमेचा औषधामे घमेणार” असमे महणण्ाचाी आणिण कचपन्ाचशी
घासाघीस करण्ाचाी जनता महणून आपली कमता नसली तरी सरकारचाी असतमे. त्ामुळमे सरकारला खरमे्ी ककच मत

फारचा नाममा् पडतमे. उ्ा. एनसलसवप्रल ही उचचा-रक्त्ाबावरील गोळी कमेलिमसटकडमे एनवास, एनसलसम इ. ब्ड-नावाचनी
साधाारणपणमे ३ रु. ला एक गोळी ्ा ्रानमे लिमळत असताना तालिमळनाडू सरकार चााचगल्ा ्जाथच्ा ्ाचा गोळ््ा

जनररक-नावानमे फक्त ६ पैशाला एक गोळी ्ा ्रानमे घमेत होतमे! ककरकोळ बाजारातील ्र हमे घाऊक बाजारातील
्रापमेका जासत असतात हमे सवथचा वसतचब
ू ाबत खरमे असलमे तरी ्ा ककच मतीचमधाला फरक फारचा आहमे!

जनररक औषधामे अनतश् सवसतात ककरकोळ बाजारात ववकण्ाचामे अनमेक उपकम आजवर ्शसवी झालमेलमे आहमेत.

असाचा एक लो-कॉसट ्ा सामास्जक सचसथमेनमे चाालवलमेला औषधाननलिमथतीचाा उपकम. ही सामास्जक सचसथा गमेली २५ वषष
१०० च्ा वर उत्तम ्जाथचाी औषधामे बनवतमे व १०% नफा घमेऊन ती जनररक नावानमे ववकतमे. वर नन्ष लिशलमेल्ा एनसलसवप्रल
ही

उचचा-रक्त्ाबावरील गोळी लो कॉसट

५० पैशाला एक ्ा ्रानमे ववकतमे. लो-कॉसट चाा कारभार छोटाखानी

असल्ानमे लो-कॉसट चाा ्र गोळी मागचाा उतपा्न खचाथ मोठ्ा कचपन्ाचच्ा उतपा्न-खचााथपमेका जासत पडतो, तरीही
मोठ्ा, नावाजलमेल्ा कचपन्ाचच्ा ब्डमेड गोळ््ाचच्ा ककच मतीच्ा मानानमे ही ककच मत अग्ी कमी, एक शषठाचश आहमे.
ब्ड-नावाचचाा आणखी एक तोटा असतो. ब्ड-नावाचमुळमे औषधााचामे मूळ नाव नजरमेआड होतमे व हजारो धचा्-ववधचा्

ब्ड-नावाचमळ
ु मे औषधााचभोवती एक प्रकारचामे वल् ननमाथण होतमे. वर महटल्ाप्रमाणमे भारतात सम
ु ारमे ९०० औषधााचचामे
६०,००० ब्डस ड आहमेत. ्स
ु रमे महणजमे एकाचा औषधााचामे धचा्-ववधचा् नावाचामे अनमेक ब्डस ड असल्ानमे डॉक्टसथ, कमेलिमसट

्ाचचााही गोंधाळ उडतो. उ्ा. A to Z, AZ-A, AZ ही टोपणनावमे अनुकममे जीवनसतव, अ्हिटबा्ोहिटक व जचतावरील

औषधााचचाी आहमेत. ही नावमे लिलहिहण्ात, वाचाण्ात गोंधाळ झाला तर रुगणाला ्स
ु रमेचा औषधा हि्लमे जाण्ाचाा धाोका
असतो! हमे सवथ प्रशन लिमटवण्ाचाा सवाथत पररणामकारक मागथ महणजमे सरकारनमे सवथ ब्ड-नावमे रद् करा्ला हवीत
आणिण औषधामे ववका्ला परवानगी ्मेताना ती फक्त जनररक नावानमेचा द्ा्ला हवी. हाथी सलिमतीनमे १९७५ मध्मेचा
असमे टप्ा-टप्ानमे करावमे अशी लिशफारस कमेली होती. पण ही लिशफारस औषधाकचपन्ाचच्ा ्बावामुळमे अचमलात आली
नाही. गचमत महणजमे ्ुरोप-अममेररकमेत जनररक औषधामे मोठ्ा प्रमाणावर वापरतात! अममेररकमेत जनररक
वप्रस्सकपशनसचामे प्रमाण ६०% आहमे !

‘ब्डेड जनरिक’ औषधे
वर नन्ष लिशलमेले्ा लो-कॉसट सचसथमेचामे वैलिशष्् महणजमे त्ाचचाी औषधामे फक्त जनररक नावानमेचा उपलबधा असतात.
ही सचसथा जनररक नावानमेचा सवथ व्वहार झाला पाहिहजमे हमे ततव पुढमे आणण्ासाठा सथापन झालमेली आहमे. पण असमे

अपवा् सोडता भारतात ९५% औषधामे बसनड नावानमेचा ववकली जातात. ‘जनररक’ ‘जनररक’ औषधामे असमे महणून कमी

ककच मतीला लिमळणारी औषधामे ख-्ा अथाथनमे जनररक नसतात महणजमे त्ाचच्ावर फक्त जनररक नाव छापलमेली नसतमे.
अशा बहुसचख्् औषधााचवर कुठलमे ना कुठलमे ब्ड-नाव छापलमेलमे असतमे. ती कमी नावाजलमेली ब्डमेड औषधामे असतात. वर
उललमेणिखल्ा प्रमाणमे त्ाचना ‘ब्डमेड जनररक’ असमे महणतात. महणजमे भारतात मुद्ा ब्ड-नाव असलमेली औषधामे ववरुध्
फक्त जनररक नाव असलमेली औषधामे असा नाही्मे. जनररक ्ाचाा अथथ भारतात प्रत्कात ‘ब्डमेड जनररक’ महणजमे कमी

नावाजलमेली ब्डमेड औषधामे असा होतो. औषधााचचामे अथथशास् मोठमे गचमतीचामे आहमे. काही छो््ा कचपन्ा आपली ब्ँडस
‘डॉक्टर-वप्र्’ वहावी व ती डॉक्टसथनी रुगणाचना लिलहून द्ावी महणून डॉक्टसथना, हॉस्सपटलसना, घाऊक व्ापा-्ाचना
घाऊक प्रमाणात व खूप सवसतात ववकतात. ्ा छो््ा कचपन्ा मोठ्ा कचपन्ाचशी जाहिहरातबाजीत जी सपधााथ कर

शकत नाहीत, ती ककच मती खूप कमी ठमेवून करतात. त्ाचच्ा ‘ब्डमेड जनररक’ औषधााचच्ा वमेषटणावर लिलहिहलमेली ककच मत
नावाजलमेल्ा ब्ँडस पमेका थोडी कमी असतमे. पण डॉक्टसथ, हॉस्सपटलस, घाऊक व्ापारी ्ाचना त्ाचनी आकारलमेली ककच मत

खूपचा कमी असतमे. ्हा रुप्मे छापील ककच मत असलमेलमे औषधा अनमेक कचपन्ा पाचा ककच वा ्ोन रुप्ालाही ्मेतात. उ्ा.

कसस्लश्मच्ा १५ गोळ््ाचच्ा पाककटावर ६५ रु. छापील ककच मत असमेल तर ती ्ा घाऊक ग्ाहकाचना १५ रु.ला ववकली
जातमे ! जमेवहा हमे डॉक्टसथ, हॉस्सपटलस हमे पाकीट रुगणाचना ्मेतात तमेवहा रुगणाला मा् ती ६५ रु. लाचा पडतात! असमे

घसघशीत मास्जथन हि्ल्ामुळमे ्ा छो््ा कचपन्ाचचाा माल खपतो. छो््ा कचपन्ाचच्ा ्ा कलपनमेच्ा वर कडी

करण्ासाठा मोठ्ा कचपन्ाचनी ्ा घाऊक बाजारातही छो््ा कचपन्ाचशी सपधााथ करा्ला सुरुवात कमेली. त्ाचनी

सवत:चाा एक जनररक-ववभाग काढून आपल्ा नावाजलमेल्ा ब्ँडस पमेका वमेगळी, नवी ब्ड-नावमे ्मेऊन ‘ब्डमेड जनररक’
औषधामे घाऊक बाजारात आणली. उ्ा. लिसपला ही सुप्रलिसध् कचपनी समेहि्झीन हमे औषधा घाऊक बाजारात ओकासमेट ्ा

‘ब्डमेड-जनररक’ नावानमे घाऊक बाजारात २.२७ रु.ला ्हा गोळ््ा ्ा भावानमे घाऊक बाजारात ववकत होती; नतच्ावर
छापील ककच मत मा् ३१.५ रु लिलहिहली होती ! ्ाचा कचपनीच्ा ्ाचा औषधााच्ा गोळ््ा ‘असलमेररड’ ्ा डॉक्टराचमध्मे
प्रलिसध् असलमेल्ा ब्ड-नावानमे उपलबधा आहमेत. आणिण त्ा कमेलिमसटकडमे ३९.३ रु.ला लिमळतात. हमे एक उ्ाहरण पाहिहलमे
तरी आपापली ब्ड-नावमे डॉक्टर-वप्र् करन त्ा आधाारमे औषधाकचपन्ा आणिण डॉक्टर रुगणाचाी ककती लूट करतात हमे

लकात ्मेईल. मोठ्ा कचपन्ाचच्ा नावाजलमेल्ा ब्ँडसचााही उतपा्न-खचाथ जरी खूप कमी असला तरी हमे ब्ँडस

डॉक्टराचच्ा मनावर कोरण्ासाठा ्मेणारा जाहीरातबाजीचाा खचाथ व ्ा कचपन्ाचचामे अवाढव् नफमे ्ामुळमे ्ा नावाजलमेल्ा
ब्ँडसच्ा ककच मती ‘ब्डमेड-जनररक’च्ा ककच मतीच्ा मानानमे एवहढ्ा चाढमेल असतात. कारण मळ
ु ात अनमेक औषधााचचाा
उतपा्न खचाथ खूप कमी असतो. हमे पाहिहल्ावर ब्ड-नावमे रद् कमेली व औषधााचच्ा उतपा्न-खचााथवर आधााररत त्ाचच्ा
ककच मती नन्चब्त कमेल्ा तर रुगणाचचामे ्र वषी हजारो कोटी रु, वाचातील हमे सहज सपषट होतमे.

वरील सवथ आधथथक गणिणत लकात घमेऊन राजसथान मधाील धचात्तोरगड स्जलि्ाचामे कलमेक्टर असताना डॉ सलिमत
शमाथ ्ा जनतालिभमुख सरकारी अधधाका-्ानमे २००८ मध्मे एक प्र्ोग कमेला. आमीर खानाच्ा ‘सत्ममेव ज्तमे’ मुळमे

प्रलिसध् पावलमेल्ा ्ा प्र्ोगात डॉ. शमाथांनी ‘ब्डमेड-जनररक’ औषधामे रुगणाचना अनतश् सवसतात ककरकोळ बाजारात
उपलबधा करण्ाचाी ्ोजना ्शसवीपणमे राबवली! सरकारी डॉक्टसथना त्ाचनी आ्मेश हि्ला की त्ाचनी जनररक-नावाचनीचा
औषधामे लिलहून द्ावीत. सरकारी रुगणाल्ाचच्ा आवारात ‘ब्डमेड-जनररक’ औषधााचचाी ्क
ु ानमे सहकारी ततवावर काढा्ला
त्ाचनी सहकार खात्ाच्ा म्तीनमे प्रोतसाहन हि्लमे. ्ा ्क
ु ान्ाराचना औषधामे परु वण्ाचामे काम एक सरकार-प्रणीत

सहकारी सचसथा कर लागली. औषधा कचपन्ाचकडून घाऊक बाजारातील ्रानमे, अनतश् सवसतात ही ‘ब्डमेड-जनररक’
औषधामे खरमे्ी करण्ासाठा नावाजलमेल्ा औषधाकचपन्ाचशी करार करण्ात आलमे. त्ामुळमे नावाजलमेल्ा ब्ँडस पमेका ्ा

्क
ु ाथांश तमे एक ्शाचश ककच मतीला ‘ब्डमेड-जनररक’ औषधामे लिमळू लागली!! हमे बनघतल्ावर सरकारी
ु ानाचमध्मे एक चातथ
रुगणाल्ाच्ा जवळ असलमेल्ा खाजगी ्क
ु ान्ाराचनीही अशी तथाकधथत ‘जनररक’ औषधामे ववका्ला सुरुवात कमेली!

जनरिक-औषधांचा दजाज

जनररक-नावानमे औषधामे ववकली तर ती खूपचा कमी ्रात लिमळू शकतात हमे आपण पाहिहलमे. पण त्ाचचाा ्जाथ

चााचगला नसतो असमे बँड्ा औषधाकचपन्ाचचामे प्रनतननधाी व अनमेक डॉक्टसथ महणतात. ्ाबद्ल वसतुस्सथती का् आहमे तमे
समजावन
ू घमेऊ्ा. ्ाबद्ल ्ोन मद
ु ्मे आहमेत -

अनमेक नावाजलमेल्ा ्मेशी, पर्मेशी कचपन्ा जी औषधामे आपापल्ा ब्ड नावानमे ववकतात व त्ाचचाा ्जाथ उत्तम आहमे

असा ्ावा करतात त्ापैकी थोडीचा औषधामे तमे सवत: मुळापासून त्ार करतात. बाकीच्ा औषधााचच्ा बाबतीत ्ा
कचपन्ा त्ा औषधााचचाी पावडर घाउक भावानमे टनावारी ववकत घमेतात. ्ा पावडरीपासून त्ाचच्ा ठराववक
लिमलीग्ामच्ा गोळ्ा, कसपसूल ककच वा प्ा्चामे औषधा (ककच वा काही कचपन्ा इचजमेक्शनस, मलममे, इ)

बनवतात.

त्ानचतर त्ाचच्ा वमेषटणावर आपापलमे ब्ड-नमेम टाकून ती ववकतात बसस! एवहढमेचा काम त्ा करतात. मा् असमे

करताना मूळ औषधााचाा ्जाथ का्म राखण्ासाठाचाी पथ््ही ्ा नावाजलमेल्ा कचपन्ा कटाकानमे पाळतात हमे खरमे! पण

मूळ मुद्ा हा आहमे की मूळ सचशोधाक-कचपनीनमे शोधालमेलमे औषधा टनावारी प्रमाणात बनवणा-्ा घाऊक उद्ोगातील
कारखान्ार वमेगळमेचा असतात. त्ाचनी बनवलमेल्ा औषधााच्ा पावडरीपासन
ू गोळ््ा आहि् बनवणारमे हमे उतपा्क वमेगळमे

असतात. मूळ औषधा (bulk drug) बनवणा-्ा कचपन्ाचचाी नावमे सुदधाा आपल्ाला माहीत नसतात. आपण ज्ा
कचपन्ाचना ‘औषधाकचपन्ा’ महणतो त्ाचचामे बहुताचशी काम महणजमे मूळ औषधा टनावारी खरमे्ी करन त्ापासून गोळ््ा,
कसपसूलस, लिसरप वगैरमे बनवणमे. छो््ा कचपन्ा तर कमेवळ तमेवहढमेचा काम करतात. हमे काम ही ताचब्कदृष््ा काही फार
मोठा गुचतागुचतीचाी, अवघड गोषट नाही. तरीही काही नन्म त्ातही असतातचा. ‘इचडड्न फामाथकोवप्ा’ ्ा अधधाकृत

ग्चथात त्ा त्ा गोळीचामे जमे गुणधामथ नम्
ू कमेलमे असतात त्ानुसार त्ा गोळ््ा बनवा्चामे बचधान असतमे. उ्ा. एखाद्ा
गोळीत ककती लिमली ग्ाम औषधा आहमे असमे त्ाच्ा वमेषटनावर लिलहिहलमे असतमे त्ाच्ा ८५% तमे १२०% औषधा त्ा
गोळीमध्मे असा्लाचा हवमे. ही बचधानमे पाळून अनमेक छोट्ा कचपन्ाही ्जाथ साचभाळतात. एवहढमेचा नाही तर काहीचचाा

लौककक इतका चााचगला असतो की अनमेक मोठ्ा कचपन्ा आपलमे काही ब्ड ्ा छो््ा कचपन्ाचकडूनचा त्ार करन
घमेतात. वमेषटणावर मा् मोठ्ा कचपन्ाचचामे ब्ड-नाव छापलमेलमे असतमे. हमे औषधा त्ार करणार््र््ा ा

छो््ा कचपनीचामे नाव

उतपा्क महणून लहान अकरात वमेषटणावर छापलमे असतमे. हमे साचगण्ाचाा हमेतू इतकाचा की मोठ्ा, नावाजलमेल्ा
कचपन्ाचच्ा ब्ँडसचाा ्जाथ चााचगला आणिण इतराचचाा वाईट असा समज ्ोग् नाही. हृ््ववकारावरील औषधााचच्ा
बाबतीत जनररक व ब्डमेड औषधााचच्ा पररणामकारकतमे बाबत अममेररकमेत तबबल ३८ अभ्ास झालमे व त्ातून ननषकषथ
एकचा ननघाला की ्ोघाचचाीही पररणामकारकता एकचा आहमे !

एक गोषट खरी आहमे की काही कचपन्ा मा् ्जाथ पाळत नाहीत. केदी् आरोग् खात्ाच्ा अखत्ाररतील

औषधा-नन्च्क ववभागानमे २००७ तमे २०१२ मध्मे तपासलमेल्ा औषधााचच्ा २,२१,२७४ नमुन्ाचपैकी ११४२६ (४.५५%)
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कमी ्जाथचामे ननघालमे.1 २००४-०५ मध्मे तमे ७.५% होतमे . ्स
ु रमे महणजमे औषधाकचपन्ाचच्ा ्जाथवर नन्च्ण ठमेवणारी

एफ.डी.ए.चाी ्च्णा अजूनही खूप अपुरी आहमे. लिशवा् भ्रषटाचाारानमे ग्सत आहमे. औषधा-नन्च्णाबाबतचाी पररस्सथती

सुधाारण्ासाठा माशमेलकर सलिमतीनमे २००३ मध्मे लिशफारसी कमेल्ा होत्ा. त्ाला १३ वषष झाली तरी त्ा पूणथपणमे

अचमलात आणल्ा गमेलमेल्ा नाहीत. उ्ा. ्ा सलिमतीनमे लिशफारस कमेल्ाप्रमाणमे ्र २०० ्क
ु ानाचमागमे एक व ्र ५०
कारखान्ाचमागमे एक ड्रग-इनसपमेक्टर नमेमा्ला हवा. केदी् आरोग् मच्ाल्ाच्ा कारभाराचाा आढावा घमेण्ासाठा

नमेमलमेल्ा सचस्ी् सलिमतीनमे ममे-२०१२ मध्मे राज्-सभमेला सा्र कमेलमे्ा ५९व्ा अहवालात नों्वलमे आहमे की भारतात ६
सहा लाख औषधा-्क
ु ानमे व सुमारमे १०,५०० औषधा-कारखानमे आहमेत हमे लकात घमेता ३२०० ड्रग-इनसपमेक्टसथचाी गरज आहमे.
पण भारतभर लिमळून फक्त १३४९ ड्रग-इनसपमेक्टसथ नमेमण्ाचामे नन्ोजन कमेलमे गमेलमे होतमे व फक्त ८४९ ड्रग-इनसपमेक्टसथचाी
नमेमणक
ू कमेली होती.3 २०१४ मध्मे कमेलमेल्ा एका अभ्ासात आढळलमे की महाराष्ात ८०४१७ औषधा-्क
ु ानमे व १५१३
1
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औषधााचचामे कारखानमे आहमेत. त्ासाठा ४३२ ड्रग-इनसपमेक्टसथचाी गरज असताचना सरकारनमे फक्त १६१ ड्रग-इनसपमेक्टसथ
नमेमण्ाचामे नन्ोजन कमेलमे होतमे व फक्त १२४ ड्रग-इनसपमेक्टसथचाी नमेमणूक कमेली होती.4

्ा कमतरता आहमेत व त्ा लवकरात लवकर ्रू कमेल्ा पाहिहजमेत. पण खर तर - औषधा जनररक आहमे का वा

बाचडमेड असा प्रशन नाही् तर कचपनी प्रामाणिणक आहमे का अप्रामाणिणक असा मुद्ा आहमे. फक्त मोठ्ा कचपन्ाचचाी औषधामे

्जष्ार असतात असमे नाही. अनमेक छो््ा कचपन्ा चााचगल्ा ्जाथबाबत माहिहतगाराचमध्मे नाव कमावून आहमेत.

‘जनररक’ औषधामे घमेताचना (खर तर तमे कमी नावाजलमेलमे बसनड असतात) हमे ‘जनररक’ औषधा बनवणा-्ा कचपनीचाचाा
्जाथबाबत नावलौककक कसा आहमे तमे बघा्ला हवमे. हमे सामान् लोकाचना कळणमे अवघड आहमे. पण ज्ा समाजसमेवी
सचसथा ‘जनररक’ औषधामे ववकण्ाचाी सो् करतात ( पा. क. --) त्ा ही काळजी घमेतात.
जनररक औषधााचच्ा ्जाथबाबत आणखी एक मुद्ा कमेला जातो की ती सचशोधाक कचपनीच्ा मूळ औषधााशी ‘बा्ो-

इस्क्ववहसललचच ट ’ नसतात. ्ा टीकमेत काही अथथ नाही्मे. पण हा मुद्ा थोडा गुतागुचतीचाा, काहीसा ताचब्क असल्ानमे
त्ाचाा परामशथ पररलिशषट-१ मध्मे घमेतला आहमे. अधधाक स्जज्ासू वाचाकानमे हमे पररलिशषट जरर वाचाावमे.

जनरिक-औषधे सगळीतकडे उपलबध ्हहोण्ासाठा
खर तर ब्ड-नावमे रद् करण्ाचामे धाोरण सरकारनमे राबवा्ला हवमे. असमे करन ड़ॉक्टराचनी औषधा लिलहून ्मेताना
जनररक नाव लिलहा्चामे व कचसात कचपनीचामे नाव घाला्चामे अशी पदधात पाडा्ला हवी. त्ामळ
ु मे ज्ा कचपनीवर डॉक्टरचाा
ववशवास असमेल त्ा कचपनीचामे नाव कचसात डॉक्टर घालू शकमेल. पण औषधााचामे मूळ नाव तरी रुगणाला कळमेल. त्ामुळमे

तमेचा ्स
ु -्ा चााचगल्ा कचपनीचामे औषधा सवसतात लिमळतमे का हमे तमे पाहू शकतील आणिण समजा तसमे असमेल तर ्ा ्स
ु -्ा
कचपनीचामे औषधा घ््ा्ला का् हरकत आहमे असा ववचाार लोक करन लोक सवसतातलमे औषधा वापरन बघा्ला सुरुवात
करतील. सरकार ब्ड-नावमे रद् करा्चामे काही धचानह नाही. अशा पररस्सथतीतील एक मागथ महणजमे एका बाजूला ्जष्ार
जनररक औषधामे बाजारात लिमळण्ाचाी व्वसथा करा्चाी व व ्स
ू ा डॉक्टराचना आवाहन करा्चामे की
ु -्ा बाजल

त्ाचनीही फक्त जनररक औषधामे लिलहून द्ावीत. ड़ॉक्टराचवर नन्च्ण ठमेवणा-्ा ममेडडकल काऊचलिसल ऑफ इचडड्ाच्ा
(MCI) कोड ऑफ एधथक्स (ननतीततवमे) च्ा कलम 1.5 मध्मे डॉक्टराचनी शक््तो जनररक-नावाचनीचा औषधामे लिलहून
द्ावीत असमे महटलमेलमे आहमे. त्ाचाा आधाार घमेऊन डॉक्टराचवर जनररक-नावाचनीचा औषधामे लिलहिहण्ाबद्ल सामास्जक
्बावही आणा्ला हवा. पण ्ात अडचाण अशी आहमे ख-्ा अथाथनमे जनररक औषधामे, महणजमे ज्ाच्ा वमेषटनावर फक्त
जनररक नावचा लिलहिहलमे आहमे अशी औषधामे आज औषधा-्क
ु ानाचमध्मे उपलबधाचा नाहीत. ती उपलबधा झाल्ालिशवा्
“डॉक्टराचनी जनररक औषधामे लिलहून द्ावीत” ्ा महणण्ाला व्वहारात फारसा अथथ रहात नाही. जनररक औषधामे
्क
ु ानाचमध्मे उपलबधा होण्ासाठा जनररक औषधााचाी ्क
ु ानमे काढण्ाचाी जनौषधाी ्ोजना २००८ पासून केद सरकारनमे
सरु
ु कमेली आहमे. नतचाा ्ा दृषटीनमे ककती उप्ोग होईल हमे पाहू्ा.
जनौषधत’ ्होजना
जनररक-नावानमे औषधामे ववकणारी ्क
ु ानमे सरकारी ्वाखान्ाच्ा आवारातचा काढण्ाचाी ही ‘जनौषधाी’ ्ोजना

आहमे. सरकारी औषधाकचपन्ा ककच वा काही खाजगी कचपन्ा ्ाचच्ाकडून एका सरकारी पण सवतच् मचडळातफष जनररक

नावानमे ्जष्ार औषधामे खरमे्ी करन त्ाचच्ावर ‘जनौषधाी’ असा लिशक्का मारन ती ्ा जनौषधाी ्क
ु ानाचना पुरवली

जातात. नावाजलमेल्ा ब्डमेड औषधााचपमेका ्ा औषधााचच्ा ककच मती एक चातुथाथांश तमे एक ्शाचश आहमेत. तसमेचा ‘जनौषधाी’

असा सरकारी लिशक्का असल्ानमे ही औषधामे ्जष्ार असतील ्ाचाी लोकाचना खा्ी वाटमेल अशी कलपना आहमे. हमे सवा्त्त
मचडळ सरकारच्ा औषधा-खात्ाच्ा अखत्ारीत आहमे. ही ्क
ु ानमे काढण्ासाठा सरकार-नन्ुक्त सचसथाचना सरकार
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म्त करतमे. ्क
ु ान काढा्ला २.५ लाखा प्थांत भाचडवल, सरकारी आवारात मोफत जागा, ववकीच्ा ्हा टक्कमे ककच वा
महिहन्ाला जासतीत जासत १०,००० रु. प्थांत ्ा प्रमाणमे एक वषथ अनु्ान अशा तरतु्ी ्ा ्ोजनमेत आहमेत.

वरवर पाहता खूप चााचगल्ा हि्सणा-्ा ्ा ्ोजनमेत मोठमे ्ोष आहमेत. एक महणजमे फक्त सरकारी इस्सपतचळाच्ा

आवारात ही ्क
ु ानमे काढण्ाचाी ही ्ोजना आहमे. सरकारी इस्सपतळात मोफत औषधामे ्मेण्ाचामे सरकारचामे धाोरण असताचना
्ा ्क
ु ानातून औषधामे कोण ववकत घमेईल? इस्सपतळात ्ा औषधााचचाा तुटवडा असमेल तमेवहाचा रुगण ्ा ्क
ु ानाचकडमे

वळतील. ्स
ु रमे महणजमे सरकारी इस्सपतळमे अनमेक्ा त्ा त्ा गावाच्ा, शहराच्ा मध्वसतीत नसतात तर एका
बाजूला असतात. त्ामुळमे शहराच्ा मध्वसतीतल्ा खाजगी डॉक्टसथकडमे जाणारमे रुगण वाट वाकडी करन ्ा
्क
ू कमेली आहमे. भारतात ४ लाख
ु ानाचकडमे कसमे जातील? नतसरमे महणजमे सरकारनमे ्ा ्ोजनमेसाठा फारचा कमी तरत्

्क
ु ानाचमाफथत वषाथला ९०,००० कोटी रुप्ाचाी औषधामे ववकली जात असताचना आता सुधााररत ्ोजनमेप्रमाणमेही २०१६-१७

प्थांत फक्त ३००० ्क
ु ानाचमाफथत १५० कोटी रुप्ाचचाी औषधामे ववकण्ाचामे उदहि्षट ठमेवलमे आहमे! आधाीचा ‘ककस झाडकी
पत्ती’ छाप असलमेल्ा ्ा ्ोजनमेचाी अचमलबजावणीही कीव ्मेण्ाजोगी झाली आहमे. २०११-१२ मध्मे ्ा सम
ु ारमे १००

‘जनौषधाी’ ्क
ु ानाचमध्मे फक्त ३४ लाख रुप्ाचचाी ववकी झाली! २०१३ प्थांत ६३० ऐवजी १४९ ्क
ु ानमे थाटली गमेली;

त्ापैकी फक्त ८४ ्क
ु ानमे २०१३ मध्मे चाालू होती व त्ात ३१९ ऐवजी ८४ औषधााचचााचा समावमेश कमेला होता. त्ापैकीही
सरासरी सुमारमे ४०% औषधामे ्क
ु ानात प्रत्कात उपलबधा होती! आता महणमे औषधा-खात्ानमे ननधााथर कमेला आहमे की ्ा

जनौषधाी ्क
ु ानाचना नन्लिमत औषधा पुरवठा कमेला जाईल. जनररक औषधााचचाा पुरवठा औषधा-खातमे नन्लिमतपणमे करतमे
असा प्रत्क अनुभव आला तरचा ही ्ोजना हिटकमेल, पसरमेल.

ही ्ोजना लोकाचच्ा खरोखर उप्ोगी पडण्ासाठा त्ात खालील सुधाारणा कराव्ा लागतील.

आज बहुसचख्् रुगण खाजगी डॉक्टसथकडमे जाणारमे असल्ानमे त्ाचच्ासाठा मध्वसतीत ही ्क
ु ानमे
काढण्ासाठा इचछुक ्क
ु ान्ाराचना म्त द्ा्ला हवी.

1.

2. औषधा-खात्ातफष पुरवलमेली औषधामेचा फक्त ्ा ्क
ु ानात ववकली पाहिहजमे हमे बचधान काढून टाकलमे पाहिहजमे.

डॉक्टसथनी लिलहून हि्लमेली सवथ औषधामे जनौषधाी ्क
ु ानात लिमळाली नाहीत तर स्जथमे सवथ औषधामे लिमळतात अशा
्क
ु ानाचमध्मे लोक जातील.

3. काही ्क
ु ान्ार सरकारी अनु्ान घमेतील व जनररक औषधामे मा् ववकणार नाहीत असमे होऊ न्मे महणून

सरकारनमे असमे ्क
ु ान काढा्ला अनु्ान न ्मेता कजथ द्ावमे व ज्ा प्रमाणात ही ्क
ु ानमे जनररक औषधामे ववकतील त्ा
प्रमाणात त्ाचना कजथ-फमेडीतून सवलत द्ावी.

खाजगी डॉक्टराचनी जनररक नावानमे औषधामे लिलहून हि्ली नाहीत तर ही ्ोजना ्शसवी होणार नाही. कारण
औषधा व प्रसाधान का्द्ातील नन्मावली १९४५ मधाील कलम ६५ (११ अ) साचगतमे की कमेलिमसटनमे हि्लमेलमे औषधा हमे
डॉक्टराचनी लिलहून हि्लमेल्ा वप्रस्सकपशननुसारचा सवथ अथाथनमे असलमे पाहिहजमे. त्ामुळमे डॉक्टरनमे जो ब्ड लिलहून हि्ला आहमे
तोचा ्मेण्ाचामे बचधान कमेलिमसटवर असतमे. एक तर हमे कलम ब्ललमे पाहिहजमे. ककच वा डॉक्टसथनी जनररक नावानमेचा औषधामे
लिलहून हि्ली पाहिहजमेत असमे बचधान त्ाचच्ावर घाला्ला हवमे. (सद्स्सथतीत डॉक्टराचनी ‘शक््तो’ जनररक नावानमे
औषधामे लिलहून द्ावी असमे ममेडडकल कौस्नसल ऑफ इचडड्ानमे प्रलिसध् कमेलमेल्ा आचाार-सचहिहतमेमध्मे महटलमे असलमे तरी
असमे करणमे आज त्ाचच्ावर बचधानकारक नाही.)
जनररक औषधााचचाी उपलबधाता वाढवणमे व डॉक्टराचनी जनररक औषधामे लिलहून द्ा्ला प्राधाान् ्मेणमे हा वर
माचडलमेला उपा् हा मध्ममागथ आहमे. खरच तर ब्ड-नावमे रद् करण्ाचामे धाोरण सरकारनमे घ््ा्ला हवमे. कोणताही मागथ
घ््ा्चाा तर इतरही काही महतवाच्ा सधा
ु ारणा कराव्ा लागतील. एक तर सवथ जनररक औषधााचचाा ्जाथ चााचगला असमेल

्ाचाी खा्ी करण्ासाठा एफ.डी.ए. च्ा कामात खूपचा सुधाारणा करावी लागमेल. ्स
ु रमे महणजमे जनररक औषधामे सवसत
असल्ानमे औषधााचच्ा ्र पाककटामागमे ्क
ु ान्ाराला होणारा नफा त्ा प्रमाणात कमी लिमळतो. समजा् एखाद्ा

औषधााच्ा पाककटाचाी्ककच मत् १००्रु. असमेल् तर्तमे् ववकल्ावर््क
ु ान्ाराला १६% कलिमशन्महणजमे् १६्रु.
लिमळतील.

्स
ु री्एखा्ी््कचपनी््तमेचा्औषधा्जनररक्नावानमे्एका्पाककटाला्५०्रु. ्ा््रानमे्ववकत्असलमे

तर््ा््क
ु मे जनररक औषधामे ववकणा-्ाचना
ु ान्ारानमे्तमे्ववकल्ावर्त्ाला्फक्त्८्रु . कलिमशन्लिमळमेल. त्ामळ
जा्ा ्रानमे कलिमशन घ््ा्ला परवानगी द्ावी लागमेल.

दज्दाि जनरिक औषधे मिमळीण्ासाठा सामाजिजक संस्ा का् कर शकतात ?

सवथ जनतमेला ्जष्ार जनररक औषधामे लिमळा्चाी तर सरकारनमे ्ोग् धाोरणमे घ््ा्ला हवी हमे खरमेचा. पण तमे
होईप्थांत ननरननराळ््ा सामास्जक सचसथा, व्क्ती काही चााचगलमे पा्चडमे पाडू शकतात. जनररक औषधामे ्जष्ार व सवसत

असतात ्ाचाा प्रत्कात अनुभव अशा छो््ा प्र्तनातून अधधाकाधधाक लोकाचना ्मेत राहील. त्ामुळमे जनररक
औषधााचबाबत अधधाकाधधाक लोकाना माहिहती होईल, त्ाचाा अधधाकाधधाक बोलबाला होईल व

सरकारचामे धाोरण

ब्लण्ासाठा त्ामुळमे सामास्जक ्बाव ननमाथण होईल. हमे पा्चडमे कोणतमे तमे थोडक््ात पाहू्ा.

पहिहला्तुलनमेनमे् सोपा्मागथ् महणजमे् फसलिमली्डॉक्टराचनी््जष्ार्जनररक्औषधामे् आपल्ा्रुगणाचना््मेणमे् व

त्ाचामे् वमेगळमे् पैसमे् रुगणाचनी् त्ाचना् ्मेणमे . पूवी् फसलिमली् डॉक्टर् रुगणाचना् सवत:कडच्ा् गोळ््ा् पुँड्ाचमधाून

द्ा्चामे. त्ासाठा्तमे् घाऊक्बाजारातून्जनररक्औषधामेचा् सवसतात् ववकत् घमेत. पण्रुगण् फार्उधाारी्ठमेवू
लागल्ानमे्हमे् बच््झालमे. रुगण्अस्जबात्उधाारी्ठमेवणार्नाहीत्असमे् त्ा्त्ा्वसतीतल्ा्सचघटनमेनमे् आशवासन

्मेऊन् वसतीतल्ा् डॉक्टराचपढ
ु मे् प्रसताव् माचडला् पाहिहजमे् की् त्ाचनी् औषधामे् लिलहून् ्मेण्ाऐवजी् पव
ू ीप्रमाणमे
सवत:कडचाी्औषधामे् द्ावीत. हमे् करण्ासाठा्डॉक्टराचना्काही्पैसमे् गचत
ु वावमे् लागतील. औषधााचचामे् कपाट्ठमेवणमे,
हिहशमेब्साचभाळणमे, नोकर्इ. साठाचाा्खचाथ् हमे् सवथ् लकात्घमेऊनही्रुगणाचना्ती्बाजारभावाच्ा्नन्ान्ननमम्ा

्रात्पडतील. आजही् काही्डॉक्टसथ् रुगणाचसाठा्अशा्प्रकारमे् ्जष्ार्जनररक्औषधामे् उपलबधा् करन््मेतात .
उ्ा. पण
ु ्ात् गमेली् अनमेक् वषष् 'प्र्ास' ्ा् सचसथमेच्ा् ‘अमत
ृ ा-स्क्लननक’मध्मे् ् ्एचा.आ्.वही् साठा् उपचाार
घमेणार्ा् रुगणाचना् थमेट् कचपनीकडून् घाऊक् ्रात् औषधामे् खरमे्ी् करन् वषाथला् १्कोटी् रु् पमेका् जासत् औषधामे
सवसतात्उपलबधा्करन्हि्ली्जातात. इतर्ववष्ातलमे्काही्तजज्ही्हमे्छो््ा्प्रमाणावर्करतात.

्स
ु रा मागथ महणजमे पुण्ातील लोका्त वैद्की् केद ्ासारखमे केद काढणमे. डॉ. मोनमे पती-पतनी ्ा मानसमेवी

डॉक्टर-्ाचपत्ाच्ा सहका्ाथनमे पण
ु ्ात नळ-सटॉप जवळ लॉ-कॉलमेज रोड वर २००५ पासन
ू ‘लोका्त वैद्की् केद’
नावाचामे केद सुरु आहमे. इथमे रुगणानमे आणलमेल्ा ब्डमेड औषधााचच्ा वप्रस्सकपशन मधाील मूळ औषधामे अस्जबात न ब्लता

्ाचा औषधााचचामे जनररक नावमे वप्रस्सकपशन हि्लमे जातमे. ही ्जष्ार ‘जनररक’ औषधा घमेतल्ास बरमेचा पैसमे वाचातील, हमे
समजावन
ू साचधगतलमे जातमे व इतर शचकाननरसनही कमेलमे जातमे. मग ्ा ब्डमेड औषधााऐवजी LOCOST ्ा सचसथमेचाी
जनररक औषधामे ककच वा काही नावाजलमेल्ा कचपन्ाचचाी (Alembic, Reddy's Laboratory, Blue Cross etc.)
ब्डमेड- जनररक औषधामे डॉ. मोनमे इथमे ्मेतात. मधाुममेह, उचचारक्त्ाब, कोलमेसटमेरॉलमध्मे

वाढ अशा ननरननराळ्ा

व्ाधाीचमुळमे औषधााचसाठा ्रमहा होणारा खचाथ ्ा ्वाखान्ात ननममा ककच वा त्ापमेका कमी होतो. सामास्जक सचसथा
अशा प्रकारचाी केदमे अशा लोकालिभमुख डॉक्टरच्ा म्तीनमे काढू शकतात.

नतसरा मागथ महणजमे समाजालिभमख
ु भलिू मलमेतन
ू 'जनररक' औषधााचचामे ्क
ु ान ककच वा काउचटर काढणमे: अनमेक

औषधााचबाबत वमेष्णावरील छापील ककच मतीपमेका डॉक्टरना, ्क
ु ान्ाराचना कचपन्ा आकारत असलमेली ककच मत खूप कमी
असतमे. उ्ा. काही कचपन्ाचच्ा च्ा कसस्लश्म गोळीच्ा कमी नावाजलमेल्ा ब्डच्ा एका स्स्पला ्ा घाऊक

“जनररक” माकषटमध्मे १५ रु. पडतात. त्ावर छापील ककच मत मा् ६५ रु. असतमे! ही स्स्प ्क
ु ान्ारानमे ववकली
असती तर त्ाला १५% महणजमे १० रु. नफा ्ा मोठ्ा कचपनीनमे ठमेवला असता. ्ा कमी नावाजलमेल्ा ब्डवर ्र स्स्प
मध्मे १० रु नफा घमेऊन ही स्स्प ्क
ु ान्ारानमे २५ रु ला ववकली तर ्क
ु ान्ाराला ्र स्स्प मागमे लिमळणारा नफा कमी

न होता रुगणाचामे ्र स्स्प मागमे ४० रु. वाचातील ! नागपूर मध्मे ‘जनमचचा’ ्ा सचसथमेमाफथत असमे औषधा-्क
ु ान खूप
जोर्ार चाालू आहमे. तसमेचा पुण्ात ताराचाच् धामाथ्ा् रुगणाल् मध्मे, डॉ. अलिभस्जत वैद् ्ा समाजालिभमुख

डॉक्टराचच्ा पढ
ु ाकारानमे काढलमेल्ा ‘जनलोक ममेडडकलस’ मध्मे, मचब
ु ईत गोरमेगाव (पस्शचाम) मधाील प्रबोधान औषधापमेढी

मध्मे, हडपसरच्ा सानमे-गुरुजी रुगणाल्ातील सच्ीप ममेडडकलमध्मे, नालिशक मध्मे

‘आसथा जनररक’ ्ा

्क
ु ानामाफथत असमे हिठकहिठकाणी हमे सवागताहथ उपकम चाालू आहमेत.

वरील उपकम करताना एक काळजी घ््ावी लागतमे. ती महणजमे सवथचा कचपन्ाचचाी ब्डमेड-जनररक औषधामे चााचगल्ा

्जाथचाी असतात असमे नाही. त्ामुळमे ्जाथबाबत नावाजलमेल्ा अशा छोट्ा-मोठ्ा कचपन्ाचचाी औषधामेचा अशा उपकमात

वापरली पाहिहजमेत. वर महटल्ाप्रमाणमे आता अनमेक मोठ्ा कचपन्ाचनीही ‘जनररक-डडस्वहजनस’ काढली आहमेत.
डॉक्टराचना, इस्सपतळाचना घाऊक बाजारात ्ा कचपन्ाचचाी ‘जनररक’ औषधामे त्ाचच्ाचा ब्डमेड मालापमेका खूप सवसतात
लिमळतात, ती अशा उपकमात वापरली पाहिहजमेत.

जनररक औषधामे लोकवप्र् होऊ लागल्ावर काही ्क
ु ान्ार त्ाचाा गैरफा््ाही घमेत आहमेत. ‘इथमे जनररक-औषधामे

लिमळतील’ अशी पाटी लावून ही मचडळी नावाजलमेल्ा कचपन्ाच्ा ककच मतीपमेका १०-२० टक्कमे सवसतात औषधामे ववकतात.
तमे कमी नावाजलमेल्ा कचपन्ाचचाी ‘ब्डमेड-जनररक’ औषधामे थोडासा डडसकाउचट ्मेऊन ववकत असतात व लोकाचचाी हि्शाभूल

करत असतात. जनररक-औषधामे नावाजलमेल्ा कचपन्ाचच्ा ब्ँडसपमेका ननमम्ा, एक-चातथ
ु ाथांश ककच वा त्ापमेका कमी
ककच मतीला लिमळा्ला हवीत.

रुगणाचना सवसतात जनररक औषधामे लिमळण्ासाठा सध्ाच्ा पररस्सथतीतही कोणकोणतमे उपकम करता ्मेऊ
शकतील हमे आपण वर पहिहलमे.
अथाथत रुगणाचना सवसतात औषधामे लिमळण्ाचामे मूलभूत उपा् महणजमे सवथ ब्ड नावमे रद् करणमे, औषधााचच्ा

ककच मतीवर त्ाचच्ा उतपा्न खचााथच्ा आधाारमे ककच मत-नन्च्ण आणणमे, औषधााचच्ा अशास्ी् लिमश्रणाचवर बच्ी आणणमे
असमे आहमेत. वर सुचावलमेलमे मागथ हमे तातपुरतमे, म्ाथहि्त उपा् आहमेत.

‘बा्हो-इजि्वव्ह् लनस’चा बागुलबुवा
औषधााचच्ा ्जाथसचबचधाी काही जण एक मुद्ा काढतात, तो महणजमे ‘बा्ो-इस्क्ववहसलनस’चाा. ‘बा्ो-इस्क्ववहसलनस

हा का् प्रकार आहमे? औषधााचाी गोळी घमेतल्ावर ती अनन-मागाथतन
ू रक्तात शोषली जातमे. सचशोधाक कचपनीच्ा ब्डच्ा
ककच वा नावाजलमेल्ा ब्ड-नावानमे लिमळणा-्ा गोळ््ा रक्तात जी पातळी गाठतात तमेवहढी पातळी अनमेक जनररक औषधामे

गाठत नाहीत; ती मूळ औषधााशी ‘बा्ो-इस्क्ववहसलचट’ नसतात व महणून कमी पररणामकारक असतात असमे काही
औषधा कचपन्ाचचामे प्रनतननधाी महणतात. पण हमे महणणमे हि्शाभूल करणारमे आहमे. कसमे तमे पाहू्ा-

सचशोधाक-कचपनीनमे बनवलमेल्ा गोळ््ाचच्ा ्जाथच्ा जनररक गोळ््ा बनवणमे ही जबाब्ारी जनररक उतपा्काचाी

असतमे. महणजमे ्ा गोळ््ाचचामे भौनतक गुणधामथ, (पावडरीच्ा कणाचचाा आकार, त्ाचच्ा सोबतच्ा इतर घटकाचचामे भौनतक
गुणधामथ इ.) तसमेचा कान्क गुणधामथ हमे मूळ उतपा्काप्रमाणमे, त्ाबाबत ‘फामाथकोवप्ा’ नावाच्ा ग्चथात हि्लमेल्ा

मानकाप्रमाणमे तचतोतचत असावमे लागतात. तसा ्जाथ आहमे ना ्ाचाी खा्ी करण्ासाठा गोळ््ाचच्ा प्रत्मेक बसचामधाील
काही गोळ््ा ननवडून ही मानकमे त्ाचनी पाळली आहमेत ्ाचाी क्वालिलटी-कच्ोल खातमे खा्ी करतमे. उ्ा. पाण्ात

टाकल्ावर ्ा गोळीचामे कण ककती वमेळात ववलग (disentegrate) होतात व ककती वमेळात ववरघळतात (dissolve) हमे
हि्लमेल्ा मानकानुसार आहमे ना तमेही प्र्ोगशाळमेत तपासावमे लागतमे.

औषधााचाी गोळी ककच वा कसपसूल घमेतल्ावर त्ातील औषधा जठरात, आतँड्ात ववरघळतमे व नचतर रक्तात शोषलमे

(absorb)जातमे. काही मोजकी औषधामे अशी असतात की ती हळू ववरघळतात तर काही हळू शोषली जातात. काहीचच्ा
बाबतीत तर ववरघळणमे व शोषणमे ्ा ्ोनही कक्ा हळू होतात. ्ोनही बाबतीत हळुबाई असणा-्ा ्ा औषधााचच्ा

बाबतीत ककच वा इतर काही प्रशन असणा-्ा औषधााचच्ा बाबतीत त्ाचच्ा गोळ््ा बनवताना खास काळजी घ््ावी
लागतमे, नमेमकमे तच् पाळावमे लागतमे तरचा ही गोळी घमेतल्ावर त्ा औषधााचाी रक्तातील पातळी सचशोधाक कचपनीनमे नमेमून

हि्लमेल्ा पातळी प्थांत खा्ीनमे पोचामेल असमे महणता ्मेतमे. हमे असमे तच् त्ा त्ा कचपनीनमे अवगत कमेलमे आहमे ना ्ाचाी खा्ी
करण्ासाठा अशा मोजक््ा औषधााचच्ा बाबतीत ‘बा्ो-इस्क्ववहसलनस’ ही चााचाणी करणमे गरजमेचामे असतमे.
ही ‘बा्ो-इस्क्ववहसलनस’ चाी चााचाणी आणखी एका प्रकारच्ा औषधााचच्ा बाबतीत करावी लागतमे- काही औषधामे
अशी असतात की गुण ्मेण्ासाठा त्ाचचामे रक्तातील प्रमाण जमेवढमे असावमे लागतमे त्ाच्ा पमेका जरा जासत प्रमाण झालमे
तर लगमेचा त्ाचामे ्षु पररणाम होतात. महणजमेचा ्ा औषधााचबाबत सुरककततमेचाी वाट अग्ी अरुच् असतमे. त्ामुळमे त्ाचच्ा

गोळ््ा, कसपसूल बनवताना नमेमकमे तच् पाळावमे लागतमे. हमे तच् त्ा सचबचधधात कचपनीनमे अवगत कमेलमे आहमे ना ्ाचाी खा्ी
करण्ासाठा ‘बा्ो-इस्क्ववहसलनस’ ही चााचाणी करा्चाी गरज असतमे. अशी गरज अग्ी मोजक््ा अशा ४०-५०

औषधााचबाबत असतमे. (इचजमेक्शनस, सप्रमे इ. बाबत असा प्रशनचा उदभवत नाही. तोंडावाटमे घ््ा्च्ा औषधााचबाबत फक्त
‘बा्ो-इस्क्ववहसलनस’ चाा प्रशन उदभवू शकतो.). पण ्ा ननवडक औषधााचबाबतही ही चााचाणी करा्ला पाहिहजमे असमे

का््मेशीर बचधान भारतात इतकमे हि्वस नवहतमे. त्ामुळमे ही चााचाणी भारती् कचपन्ा करत नवहत्ा. ्ुरोप-अममेररकमेला

गोळ््ा नन्ाथत करा्च्ा तर मा् ही चााचाणी करन घमेतली जाई कारण त्ाचचाी तशी अटचा असतमे. आता नवीन
औषधााचच्ा बाबतीत मा् ही चााचाणी करा्चामे बचधान आलमे आहमे. त्ामुळमे हमे अपवा् वगळता भारतासाठा उतपा्न
करताना कोणतीही औषधाकचपनी, आपल्ा ब्डमेङ औषधााचचाीसुदधाा ही चााचाणी करत नाही.

मुळात सरसकट सवथचा आ्ात-औषधााचवर बा्ो-इस्क्ववसलचस चााचाणी करण्ाचामे हमे ्ुरोप-अममेररकमेतील बचधान ्मेखील

्ोग् नाही. ्ुरोप, अममेररका ्मेथील ्ा बाबतच्ा नन्मात थोडा फरक आहमे. मूळ सचशोधाक कचपनीनमे कमेलमेल्ा

सचशोधानात असमे आढळलमे असमेल की एखा्मे औषधा फार वमेगानमे ववरघळतमे व शोषलमे जातमे तर ्ा औषधााचामे जनररक
उतपा्न करताचना बा्ो-इस्क्ववसलचस चााचाणी करा्चाी गरज नाही एवहढीचा सूट अममेररकन एफडीए नमे हि्ली आहमे. एखा्मे
औषधा पटकन ववरघळतमे व पण वमेगानमे शोषलमे जात नाही असमे मूळ सचशोधानात सापडलमे असमेल तरी त्ाला ्ुरोपमध्मे

सट
ू हि्ली जातमे. जातमे. मा् ्ा ्ोनही हिठकाणी मा् अशी अट आहमे की जनररक उतपा्कानमे हमे ्ाखवलमे पाहिहजमे की
त्ाचचामे औषधा प्र्ोगशाळमेत वमेगानमे ववरघळतमे. जागनतक आरोग् सचघटनमेनमे तर महटलमे आहमे की मूळ सचशोधानात सापडलमे

असमेल की वमेगानमे ववरघळणमे ककच वा वमेगानमे शोषलमे जाणमे ्ापैकी हमे औषधा फक्त एक माप्चड पार करत असमेल तरी ्ा
औषधााला बा्ो-इस्क्ववसलचस चााचाणी करण्ातून सूट द्ावी. प्रा. रणस्जत रॉ् चाौधारी ्ाचच्ा अध्कतमेखाली नमेमलमेल्ा
सलिमतीनमे जुलै २०१३ मध्मे सा्र कमेलमेल्ा एका अहवालात ्ा सवाथांचाा ववचाार करन लिशफारस कमेली आहमे की भारतात

जनररक औषधा पहिहल्ाच्ाचा जमेवहा बनवलमे जात असमेल तर त्ाचाी बा्ो-इस्क्ववसलचस चााचाणी करा्ला हवी. मा्
जागनतक आरोग्-सचघटनमेनमे महटल्ाप्रमाणमे मूळ सचशोधानात सापडलमे असमेल की वमेगानमे ववरघळणमे ककच वा वमेगानमे शोषलमे
जाणमे ्ापैकी हमे औषधा फक्त एक माप्चड जरी पार करत असमेल तरी ्ा औषधााला बा्ो-इस्क्ववसलचस चााचाणी
करण्ातन
ू सट
ू द्ावी. 5 ही लिशफारस मान् झाली आहमे. त्ाचाी लवकरात लवकर पण
ू थ अचमलबजावणी वहा्ला हवी.

औषधाशास्ाच्ा मान्वर ग्चथाचमध्मे एकूण सुमारमे २००० गुणकारी व तुलनमेनमे ननधा्धोक औषधााचचाी लिशफारस कमेली

आहमे. पैकी वर महटल्ा प्रमाणमे अग्ी मूठभर औषधााचच्ा बाबतीत बा्ो-इस्क्ववसलचस ही चााचाणी करा्चाी गरज असतमे.

त्ामुळमे सरसकट सवथ औषधााचच्ा बाबतीत बा्ो-इस्क्ववसलचस तपासणमे महणजमे अकारण गरीबाचचाा ‘मानवी धगनी-वपग’
महणून वापर करणमे आहमे. ्ा चााचाणीत का् कमेलमे जातमे तर चााचगली तब्मेत असणा-्ा व्क्तीनमे ही गोळी घ््ा्चाी व

काही ठराववक तासाचनी त्ाचामे रक्त तपासन
ू त्ात ्ा औषधााचाी पातळी ककती आहमे हमे तपासलमे जातमे. ती करन

घमेण्ासाठा सहसा गरीब थरातील लोकचा पुढमे ्मेतात. ‘बा्ो-इस्क्ववसलचस’ ही चााचाणी खधचाथक व ताचब्क-दृष््ा अवघड

असल्ानमे छो््ा कचपन्ाचना सवत:च्ा प्र्ोगशाळमेत त्ा करता ्मेत नाहीत. ्ुरोप-अममेररकमेत मोठ्ा कचपन्ाचचाा
चााचगलाचा वरचाषमा असल्ानमे सवथचा औषधााचसाठा बा्ो-इस्क्ववसलचस तपासणी अननवा्थ करा्चाा ्चडक असावा. छो््ा
कचपन्ाचना हमे बचधान पाळा्ला अवघड आहमे तरी अममेररकमेत तमे अननवा्थ आहमे कारण त्ामुळमे मोठ्ा कचपन्ाचचाा वरचाषमा
चाालू रहाण्ात म्त होतमे हमे राजकारणही लकात घ््ा्ला हवमे.
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वरील सवथ गोषटी लकात घमेता लकात ्मेईल की नावाजलमेल्ा ब्ँडस च्ा बाबतीत‘ बा्ो इस्क्ववहसलनस’ चााचाणी

.

कमेलमेली असतमे व जनररक औषधााचच्ा बाबतीत कमेलमेली नसतमे अशी पररस्सथती भारतात अस्जबात नाही

-

.

त्ामुळमे

‘जनररक औषधामे ‘बा्ो इस्क्ववहसलचट’ नसतात’ ्ा टीकमेला तर काहीचा अथथ नाही जनररक औषधााचच्ा ववरोधाातील तो
हि्शाभल
ू करणारा प्रचाार आहमे

.

