
 मी डॉ. सजुाता पाटील. प्राथममक अरोग्य कें द्र, 

खानापरू (मज. पणु)े येथे वदै्यकीय ऄमधकारी म्हणनू काम 

पाहत अह.े वरवर पाहता सगळं ईत्तमच अह;े म्हणजे 

बाकी ममत्रमंडळी अमण कुटंुबीयांना मी खपू ‘भारी’ काही 

तरी करत अह ेऄसं काहीसं वाटतंय, सरकारी नोकरी त्यात 

पगार ईत्तम! पण थोडं अत मिरलं की ‘ऄमधकारी’ 

ऄसनूही ‘ऄमधकारी’ नसण,े ही गोष्ट मला 

ऄनभुवायला ममळाली. मकंवा मी  प्रभारी 

वदै्यकीय ऄमधकारी नसल्याने मला ह्या गोष्टीची 

मततकीिी झळ बसली नसावी. 

 माझ्या एम.ओ.मिपच्या काळात मला 

चांगले वाइट ऄसे दोन्ही ऄनुभव अले. बाह्य 

रुग्ण कक्ष, अतंर रुग्ण कक्ष, प्रसतूी कक्षामध्ये 

मनणणय घणे्याचं अमण कृती करण्याचं १००% 

स्वातंत्र्य ही प्राथममक अरोग्य कें द्रात मला 

ममळालेली सवाणत महत्त्वाची गोष्ट! मग रुग्ण 

दवाखान्यात येताना बघण्यापासनू ते त्याच्या अजाराचे 

मनदान, ईपचार, फॉलोऄप पयंत ही संपणूण प्रमिया मलाच 

करायची ऄसते (सब काम मझु े ही करने पड़ते हैं, सफाइ 

भी, िॉमपंग भी!) ह्या प्रमियेत वरून स्वतःला जाणवणारा 

हलका मचडमचडेपणा अह े पण माझ्या ओळखीचं माझं 

बळ दखेील मला मदसतंय. पसु्तकात वाचलेल्या ऄनेक 

निममाणी डॉक्टरमांची बॉ ांड-निरी 

Internship झाल्यावर शासकीय वदै्यकीय महाववद्यालयातील ववद्यार्थयाांना धास्तावणारी 

सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणज े – बॉ ॉंड ! सरकारी अनदुावनत (माफक) दरात  वशक्षण पणूण 

झाल्याची परतफेड म्हणनू १ वषण ग्रामीण/ आवदवासी भागात आरोग्य सेवा दणे े ववद्याथी 

डॉक्टरकडून अपेवक्षत (बंधनकारक) असते. कॅगच्या अहवालानसुार 

महाराष्ट्रातील १०% हूनही कमी डॉक्टसण तयांची सेवा दतेात वकंवा दडं 

भरतात. वनमाणण मधील बरेचश े डॉक्टसण ठरवनू बॉडं पणूण करण्यासाठी दगुणम  

ग्रामीण वकंवा आवदवासी भागात पोवस्टंग घतेात. या एक वषाणत सरकारी 

आरोग्यसेवा दणेाऱ्या सगळ्यात तळाच्या यंत्रणते वनमाणणी डॉक्टरांनी काय 

पावहलं, काय अनभुवलं, तसेच तयांच्यात काय बदल आवण वशक्षण झाले, ऐकुया 

तयांच्याच शबदांत... 

 

 निममाण ५ ची डॉ. सुजमतम पमटील, शमसकीय वैद्यकीय महमनवद्यमलय सोलमपूर इथूि एमबीबीएस 

झमल्यमवर, आपलम सरकमरी बॉ ॉंड पूणा करण्यमसमठी पुणे नजल्यमत खमिमपूर येथील प्रमथनमक आरोग्य कें द्रमत 

वषाभरमपुवी वैद्यकीय अनिकमरी म्हणूि रुजू झमली होती. यम अॉंकमत ऐकुयम नतचम अिुभव...  



केसेस ् जवे्हा खऱ्याखऱु्या समोर येउन ईभ्या ठाकतात 

तेव्हा ‘अ’ वासनू बघत बसते त्यांच्याकडे. काय तर म्हण,े 

‘टाकायास ुअटेरायटीस’! (ह्यात ऄरॅोटा, कॅरोमटड सारख्या 

महत्वाच्या धमन्यांमधनु रक्ताला िरीराच्या आतर भागांत 

पोचण्यास ऄडथळा मनमाणण होतो. त्यामळेु रुग्णाचे नाडीचे 

ठोके व रक्तदाब मोजता येत नाही.) 

 सरुुवातीचे दोन तीन ममहने प्राथममक अरोग्य 

कें द्राचा सेटऄप अमण तालकु्यातील आतर प्राथममक 

अरोग्य कें द्राना भटेी दणे्यातच गलेे. ह्या मनममत्ताने बऱ्याच 

सरकारी कमणचाऱ्यांिी माझ्या ओळखी झाल्या. मला 

माझ्या व आतर प्राथममक अरोग्य कें द्रांमध्ये तलुनात्मक 

फरक  पहायला ममळाले. सरुुवातीच्या काळात वाटायचे, 

ओपीडी काय - रोज तेच तेच रुग्ण, त्याच त्याच तिारी 

अमण मी दखेील वगेळा ऄसं काय करते, 

‘पॅराडायक्लोरॅनटॅक’ दणे्यामिवाय? ह्यावर जरा मवचार 

केला, ह ेकसं िक्य अह?े मीच सांगते ना, अमचं प्रोफेिन 

म्हणज े प्रत्येक िरीर वगेळं, खपू complicated ऄसतं. 

मग? नेहमी ‘पॅराडायक्लोरॅनटॅक’ जरी दते ऄसलीस तरी 

प्रत्येक रुग्ण कसा वेगळा अह,े ह े मला तरी मामहती 

ऄसायलाच हव.े (अमण ऄसं नसेल तर वैद्यकीय 

ऄमधकारी अमण येथील कमणचारी ‘एकाच माळेचे मणी’ 

नाही का?) 

 नंतर मी जरा हा मवषय गभंीरपण ेघतेला, नवीन 

दृष्टीकोनातनू रुग्णांना बघायला सरुुवात केली. रुग्णांच्या 

अमण माझ्या गप्पा वाढल्या (वाढवल्या!). गरोदर माता, 

ईच्च रक्तदाब, मधुमहे ऄसलेले ऄसे दररोज गोळ्या खात 

ऄसलेल्या रुग्णांकडे मी मविषे लक्ष दते गलेे; त्यांच्या 

जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. वषाणनवुष े गोळ्या खाउन 

परेिान झालेले ह े रुग्ण माझ्याजवळ त्यांचे मन मोकळे 

करतात, तेव्हा त्यांच्या अजाराबद्दलचे त्यांचे गरैसमज दरू 

करायला मला जास्त कष्ट पडत नाहीत. अमण त्यांचा 

ट्रीटमेंटला compliance दखेील वाढतो. मदवसाला ऄसे ८

-१० रुग्ण फॉलोऄपला येत ऄसतात. त्यांच्या आतर 

समस्यांवर चचाण करून त्यांची मानमसकता समजनू घणे्याचा 

मी प्रयत्न करते. ह्या जनु्या अजारांसाठी फक्त औषधे सवण 

काही नसनू आतर बाबींचा त्यांच्या अजारावर व मनावर 

काय पररणाम होतो, ह े लक्षात येते होते. त्यांचे मनोबल 

वाढमवण्यासाठी मी िक्य होइल मततका वेळ दतेे. ह्यातनू 

मनोमवकार िास्त्रात मला माझ्या कररऄरच्या दृष्टीने पयाणय 

मदसतो. 

 एकटीने काम सांभाळण्याचा तगडा ऄनभुव ह्या 

एका वषाणत मला ममळाला. स्वतःचे कौिल्य अमण 

ज्ञान तपासनू पाहण्याचा मी एक वगेळा प्रयोग करून 

पामहला, ऄसं म्हणता येइल. अयषु्यात नंतर कधी ह्या 

‘सरकारी’ वदै्यकीय ऄमधकारी पदावर 

राहून काम करण्याची संधी ममळेल न 

ममळेल, पण ह्या एका वषाणत ऐकून 

मामहती ऄसलेले सरकारी 

ऄमधकारी प्रत्यक्ष पहायला ममळाले. 

सरकारी यंत्रणा ऄगदी नायनांनी 

सांमगतल्याप्रमाणचे अह.े काम 

करण्याची प्रेरणा नाही अमण यंत्रणा प्रचंड 

भ्रष्ट अह.े माझ े प्राथममक अरोग्य कें द्रसदु्धा 

ह्याला ऄपवाद नाही. वाचनू, ऐकून िाळेत 

मनबंध मलहून मामहती ऄसलेला भ्रष्टाचार आथे 

खलेुअम मनलणज्जपण े वावरताना पामहला, तेव्हा 



 क्षणभर ऄंगावर काटाच ईभा रामहला. तेव्हापासनू तर 

पैिाची मकंमत माझ्या नजरेत अणखीनच कमी झाली. ह े

गोंधळ थांबमवण्यासाठी मला िक्य होतील मततके प्रयत्न 

केले, चाल ू अहते. (पैसे घउेन आटंनणची पोमस्टंग मनॅेज 

करणाऱ्या वदै्यकीय ऄमधकाऱ्याचे प्रकरण वरपयंत 

परुाव्यामनिी तिार केल्यामळेु सवांसमोर अलंय.) 

 

मी यम वर्ाभरमत कमय निकले:  

 सगळ्यात पमहले, मी जबाबदारीने वागायला 

मिकले. मला न पटणाऱ् या गोष्टी, जसे खोटे प्रमाणपत्र देण,े 

मनयम तोडून एखादी ऄनैमतक कृती करण,े जवे्हा कुणीतरी 

गावगुडं नेता येउन दमदाटी करून मला करायला भाग 

पाडतो तेव्हा माझी भमूमका काय ऄसेल, ह्याचा मी 

अधीही मवचार करायचे. प्राथममक अरोग्य कें द्रात मला 

ऄिा प्रसंगांना बऱ्याचदा सामोरं जाव ं लागलं, तेव्हा मात्र 

मी ‘नाही म्हणज ेनाही!’ ह्या भमूमकेवर ठाम रामहले अमण 

गावगुडंांना नेहमीच हाकलनू लावले. तेव्हा मला लक्षात 

अले की मी ऄिा पररमस्थतीला न घाबरता तोंड दणे्यास 

सक्षम अह.े 

 ममेडकल emergencies च्या वळेी मी घाबरून, 

बावरून न जाता िांतपण ेमवचार करून मनणणय घउे िकते, 

ही एक गोष्ट स्वतः बद्दल नव्याने कळाली. माझ ेकौिल्य, 

ज्ञान अमण तंत्रज्ञानाचा वापर करून मी चटकन ईत्तरे 

िोधायला लागले. ह्यामळेु एक डॉक्टर म्हणनू माझा 

अत्ममवश्वास वाढतोय. 

 अनंद दादाने सांमगतलेली एक गोष्ट प्राथममक 

अरोग्य कें द्रात काम करत ऄसताना नेहमी लक्षात ठेवली 

अमण कटाक्षाने पाळली, ती म्हणज,े गॉमसप्समध्ये 

पडू नका. माझ्यामळेु माझ्यात व आतर कमणचाऱ्यांमध्ये 

कधीच भांडण े मकंवा वळे वाया जाइल ऄसे गॉमसप 

सेिन्स घडले नाहीत. माझ्या कामांच्या मदविी 

कमणचारी वळेेवर येउन हसतखेळत काम ेकरतात. 

 मी नाइट मिफ्ट्सच्या बाबतीत मनयममत 

ऄसल्याने प्राथममक अरोग्य कें द्रात २४ तास डॉक्टर 

ईपलब्ध झाले. त्याचा पररणाम म्हणनू, डॉक्टर नाहीत 

ऄसं सांगनू प्रसूतीसाठी अलेल्या सवणच ममहलांना 

पढुच्या दवाखान्यात रेफर करण्याचे प्रमाण कमी झाले. 

सरकारी यंत्रणा किी काम करते ह ेमतथे स्वतः काम करून 

पामहल्या मिवाय कळत नाही. दिेाच्या वदै्यकीय यंत्रणचेा 

महत्त्वाचा भाग बननू काम करण्याची संधी अमण 

जबाबदारी येथे अह.े भमवष्यात काम करताना माझी 

स्वतःची यंत्रणा ह्या यंत्रणपेेक्षा ऄमधक चांगली किी 

बनवता येइल यात आथल्या ऄनभुवांचा नक्की फायदा 

होइल. प्राथममक अरोग्य कें द्राच्या सवण कमणचाऱ्यांना सोबत 

घउेन काम करतांना नेततृ्वगणु, स्वतःची मलू्यव्यवस्था, 

सरकारी मनयम, मिस्त ह्यांची सांगड घालणे – ह े एक 

अव्हान अह ेअमण मज्जाही! 

सुजमतम पमटील, निममाण ५ 
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