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श1+िणक भाष8त स:गाय= तर आपण आरो@याAया बाबतीत सा+र झालो असलो तरी स"िशि+त झालो आहोत अF GहणHनच
Gहणता Kत नाही. औषध:= ग"णधमN, Oया= घटक, Oयाची माRा याबाबत आपण जागTकता दाखवत नाही. ती दाखवण8
कशी आवWयक आX याची जाणीव कTन Yणा, प"Zतक GहणHन `औषधभान’ याचा उ\]ख करावा ला^ल.ल_.टन श`द
,.सपी’ वTन ठ" `तH घ8’ Tढ झा] व ती .cिZdeशनची ओळख झाली. डॉjटर:नी k@णाला तपासHन OयाAया औषधोपचाराची
म:ड]ली कlmडली Gहणn `औष.धचठ्ठी’ pकवा `.cिZdeशन’ होय. हा फामr.सZटसाठी .वनmतीवजा आYशच असला तरी
Oयाबाबत आपण फारF स"िशि+त नाही अF sदाt Gहणाu लागv. एखाxाची अ+रओळख झाली Gहणn तो सा+र होत
असला तरी Oयाला स"िशि+त Gहणता Kत नाही. तशीच काहीशी िZथती आपली आरो@याAया बाबतीत असv. आप\याला
अZवZथ वाटH लाग\यास आपण डॉjटर:कड8 जाउन आपली cकzती तपासHन घ8तो. डॉjटर:नी .द]ली औषध:ची िचठ्ठी
औषधाAया {कानदाराकड8 घ8उन जातो आिण Oयाt .द]ली औषध8 .बनबोभाट घ8त राहतो. डॉjटर:नी जी औषध8 िल|न
.द]ली आिण Oयाच माR8ची ती औषध8 आXत की नाही याचा आपण

.वचार करत नाही. डॉjटर:}+ाही अ.धक .व~ास आपण औषधाAया {कानदारावर ठ8वत असतो. .करकोळ आजारात
डॉjटर:चा स\ला घ8या}+ा आपण औषधाAया {कानदाराt .द]\या गोÄया, .सरप य:चा सरrस वापर करत असतो.
तFच डॉjटर:नी .कती .दवस Oया गोÄया, औषध8 Åयायला स:.गत] आX v जाणHन न घ8ता ब, वाटायला लाग] की आपण
औषध घ8ण8 थ:बवतो. श1+िणक भाष8त स:गाय= तर आपण आरो@याAया बाबतीत सा+र झालो असलो तरी स"िशि+त झालो
आहोत अF GहणHनच Gहणता Kत नाही. औषध:= ग"णधमN, Oया= घटक, Oयाची माRा याबाबत आपण जागTकता दाखवत
नाही. ती दाखवण8 कशी आवWयक आX याची जाणीव कTन Yणा, प"Zतक GहणHन `औषधभान’ याचा उ\]ख करावा ला^ल.
या प"ZतकाAया ]िखका cा. मmिजरी सmदीप घरत या Zवतः फामNसी पॉिलÉिjनकAया उपcाचायr आXत. फामNसी आिण
फामrZय".टक\स याबाबतAया अtक सmZथा आिण सmघटन:मÑK Oय:चा सdीय सहभाग अस\याt सवNसामाÖय माणस:=
औषध:.वषयी= अÜान Oय:ना cकषrt जाणव]. k@ण:Aया द%áीt महàवाAया अस]\या या .वषयाबाबत .कमान जाणीव
.नमrण करयाAया XतHt Oय:नी /]\या cयOनातHन X प"Zतक साकार] आX. `लोकसâा’ आिण `जनcवाह’ या मा.सकातHन
Oय:नी याबाबत िल.ह]\या ]ख:चा हा सmäह आX.
औषध8 ही हौFt, आनmदाt, शॉpपगला जाउन ख,दी करयाची वZतH नåX, तर ब, वाटत नस\याt डॉjटर:नी िचठ्ठीत
िल|न .द]] X cॉडjट असv. रोगम"jती व रोग.नयmRण यासाठी v बनव]] असv. औषध:चा स"यो@य प.रणाम
होयासाठी यो@य औषध8 यो@य k@णास, यो@य माR8त .द\यावर v यो@य मागrt यो@य कालावधीसाठी वापरण8 अ}ि+त
असv. यावTन सहज ल+ात Kईल, की डॉjटर, औषधउOपादक, फामr.सZट याबरोबरच k@णाचा स.dय व समजHतदार
सहभाग यात आवWयक असतो. थोडjयात या c.dKसाठी k@णा= औषधसा+र असण8 आवWयक अस] तरी Oयाकड8 कोणी
ल+ Yत नाही. Oयाकड8 ल+ uधHन घ8याचा cयOन cा.घरत य:नी /ला आX.
डॉjटर:= अ+र हा अtकदा वादाचा .वषय ठरतो. Oय:= अ+र फjत औषध {कानदारालाच वाचता Kv असा सावN.Rक
समज आX. तो फार च"कीचा आX अF नाही. माR v अ+र लावHन डॉjटर:नी िल|न .द]ली औषध8 Yणारा {कानदार आिण
Oयावर पHणNतः .व~ास टाकéन ती औषध8 घ8णा, आपण दोघ8ही कF आप\याच आरो@यावर घाला घालत असतो याची

आप\याला जाणीव नसv. परYशात डॉjटर:Aया िचठ्ठीिशवाय {कानदार औषध8 Yत नाहीत. आप\याकड8 .कमान 60 टj/
k@ण डॉjटर:Aया स\\याऐवजी {कानदाराAया भरवशावर औषध8 घ8त असतात. आप\याला काय आजार आX आिण
डॉjटर:नी .द]ली औषध8 या आजारावर कF प.रणाम करणारी आXत या.वषयी जाणHन घ8याचा आपला हjक असला तरी
तो आपण वापरत नाही. èव औषध8 यो@य Oया cमाणात न घ8ण,8 चघळायAया गोÄया .गळHनच टाकण8, अê.टबायो.टjसचा
कोसN मÑKच सोडHन Yण8, घराAया िखडकीत भर उÖहात औषध8 ठ8वण8, औषध:Aया uळा न पाळण8, nवणाआधी ÅयावयाAया
गोÄया nवणानmतरही घ8त\या जाण8, उपाशीपोटी Gहणn नjकी /åहा याची मा.हती कTन न घ8ण8 अशा सवयी आप\याला
असतात. औषध:Aया एjसपायरी ड8टची आपण कधीच पवr करत नाही. या सवयी आरो@याला कशा घातक ठT शकतात
याचा आपण .वचारही करत नाही. तो करयासाठी cOKक k@ण हा औषधसा+र होयाची गरज cा. घरत य:नी या
प"Zतकाद्बा, åयjत /लीआX. अथrत Oय:= X /वळ प"Zतकी प:.डOय नाही, k@ण औषधसा+र åहावा यासाठी Oय:नी
सmघटtAया पातळीवर cयOन /] आXत. औषध .वdëOय:नाही Oय:नी आप\या या कामात सहभागी कTन घ8त] आX. आधी
/] मग स:.गत] अF या प"Zतका= ZवTप आX. äाहक:मÑK औषध:बाबतची जागkकता, डोळसपणा व यो@य मा.हती
असण8 आवWयक आX. औषध vच पण यो@य माR8त, जबाबदारीt वापर] तर अम%त, नाही तर .वष ठरv. हा जणH
.वषाम%ताचा sळ आX अF cा. घरत य:ना वाटv. या sळा= .नयम जाणHन घ8त औषधसा+र åहाu अF वाटत अFल तर X
प"Zतक आवWयक वाचायला हu.
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