
 

 

 

कसं आहे म ंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेचं आरोग्य? वाचा ‘म ंबम ंई फर्स्ट–प्रजा फाऊंडेशडेन’ यांनी 

केलेली पडताळणी काय सांगते… 

 

मुक्तपीठ टीम मुुंबई फर्स्ट आणि प्रजा फाऊुं डेशन याुंनी सुंयुक्तपिे “मुुंबईतील सार्टजणनक आरोग्य आदशट  

जाहीरनामा ” आज णदनाुंक २२ णडसेंबर २०२१ ला जाहीर केला असून त्या मधे्य सद्यस्थितीत मुुंबईत प्रािणमक आरोग्य 

सेर्ाुंच्या प्रत्यक्ष गरजा आणि तु्रटी याुंचा आढार्ा घेतला आहे तसेच सार्टजणनक आरोग्य सेर्ा सक्षम होण्यासाठी 

कोिती कृती योजना आखली पाणहजे हे माुंडलेले आहे. “मुुंबई महानगरपाणलकेची २०२२ ची णनर्डिूक आता जर्ळ 

आली आहे. मुुंबईच्या णर्कासासाठी नरे् लोकप्रणतणनधी णनर्डण्याची रे्ळ येऊन ठेपली आहे. नागररकाुंच्या आरोग्य 

सेर्ाुंची पूतटता करण्यासाठी मुुंबई महानगरपाणलके सारखी थिाणनक स्वशासन युंत्रिा सक्षम असिे णक ती महत्त्वाचे 

आहे हे आपि कोणर्ड काळात अनुभर्ले आहे. या काळात आपल्या आरोग्य व्यर्थिेतील तु्रटी ही समजून आल्या. 

या दोन्ही चा णर्चार करून आरोग्य सेरे्तील तु्रटी दूर करून णतची सक्षमता र् गुिर्त्ता र्ाढर्ण्यासाठी काही ठोस 

सूचना तज्ज्ाुंच्या सहभागाने आम्ही तयार केल्या आहेत, ज्यामुळे मुुंबईची र् पयाटयाने इिल्या नागररकाुंची सुरणक्षतता 

र्ाढेल. सर्ट राजकीय पक्षाुं नी या सूचनाुंचा णर्चार करार्ा आणि आपल्या जाहीर नाम्ाुंमधे्य त्याचा समारे्श करार्ा 

असे आमचे आर्ाहन आहे”, असे मुुंबई फर्स्टचे अध्यक्ष नरी ुंदर नायर याुंनी म्हटले. 

 

म ंबईच्या आरोग्य व्यवस्थेतील महत्वाचे म दे्द  

मुुंबईत रै्द्यकीय आथिापना कायद्याच्या (स्िणनकल एर्स्ास्िशमेंट कायदा) अुंमलबजार्िीची तसेच रोगप्रसारा 

सुंबुंधी, खाजगी र् धमाटदाय रूग्णालयाुंसह सर्ट रूग्णालयातील, र्ास्तणर्क काळाचा (रीअल टाईम) माणहती सुंच (डेटा 

बेस) राखण्याची आर्श्यकता आहे. 

आरोग्यणर्षयक र्ास्तणर्क काळातील अचूक डेटा णनयणमत सुंकणलत करण्याची खबरदारी घेऊन ‘आरोग्य 

व्यर्थिापन माणहती व्यर्थिा ’ (HMIS) सक्षम करण्या ची गरज आहे. 

शहरातील आरोग्य सेर्ा के्षत्राचा लक्ष्याधाररत णर्कास साधण्या कररता साध्य-आधाररत बजेटची तरतूद अर्लुंबा यला 

पाणहजे. 

राष्ट्र ीय इमारत बाुंधकाम सुंणहतेतील मानकाुंनुसार (दर १५,००० लोकसुंखे्यमागे एक दर्ाखाना), मुुंबईमधे्य ८५८ 

सरकारी दर्ाखान्ाुंची गरज आहे. परुं तु, सध्या केर्ळ १९९ सरकारी दर्ाखाने आहेत. 

२०२० पयंत रै्द्यकीय आणि परा -रै्द्यकीय कमटचाऱयाुंची अनुक्रमे ४४% र् ४५% पदे ररक्त आहेत. कोणर्डसारख्या 

आपत्काणलन पररस्थितीत सक्षमपिे आरोग्य व्यर्थिापन होण्यासाठी ही ररक्त पदे त्वररत भरली जािे आर्श्यक 

आहे. 

१८७ सरकारी दर्ाखान्ाुं पैकी केर्ळ १५ दर्ाखाने १४ तास चालू आहेत, तर अन् दर्ाखाने केर्ळ ५-८ तास चालू 

आहेत. 

आरोग्य कें द्र आणि आपत्काणलन सेर्ाुंच्या कामकाज प्रणक्रयेचे त्रयथि पक्षा कडून ऑणडट करण्याची आणि 

सुधारिेच्या लक्ष्याधाररत उपाययोजना राबर्ण्याची आर्श्यकता आहे. 

शालेय णर्द्यार्थ्ांच्या दृष्ट्ीने णकशोरर्यीन आरोग्य, णलुंगणलुंभार्, लैंणगकता समुपदेश, मानणसक आरोग्य आदी घटकाुं 

र्र लक्ष देिेही गरजेचे आहे. 



“महामारीच्या पररिामी मानणसक आरोग्याच्या समस्या अणधक गुंभीर झाल्या असून त्या सुंबुंधी उपचाराुंचा सध्याच्या 

आरोग्य युंत्रिेमधे्य समारे्श नाही. म्हिूनच मानणसक आरोग्याच्या सुंबुंधाने रूग्णता माणहती र्ा आजाराुंचे एकुं दर 

प्रमाि दशटर्िारी माणहती उपलब्ध असण्याची गरज या जाहीरनाम्ामधे्य माुंडली आहे. या डेटाच्या आधारे प्रश्नाची 

व्याप्ती र् तीव्रता समजून येईल आणि त्या आधारे सुंसाधनाुंची आर्श्यक तरतूद करता येईल”, असे मुुंबई फर्स्टचे 

मुख्यकायटकारी अणधकारी नेणर्ल मेहता याुंनी साुंणगतले. “अिटसुंकल्पाचा (बजेट) णर्चार करता , प्रािणम क आरोग्य 

सेर्ाुं मधे्य मुुंबई महानगरपाणलकेच्या आरोग्य णर्भागाचे दर्ाखा ने र्सर्ट आरोग्य कायटक्रम येतात, तरी ही त्यासाठी 

महसुली खचाटसाठी आरोग्य अिटसुंकल्पाच्या केर्ळ 20% णनधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रािणमक आरोग्य सेर्ाुंचा 

णर्स्तार अपुरा आहे. म्हिूनच महामारीच्या काळात उपलब्ध सरकारी आरोग्य सेर्ाुंर्र त्याुंच्या क्षमतेपणलकडे ताि 

आला. तसेच, २०२० पयंतची कमटचारी क्षमता पाणहली असता मुुंबई महानगरपाणलकेच्या आरोग्य सेर्ा सुणर्धाुं मधे्य 

३१% पदे ररक्त असल्याचे णदसते. म्हिूनच शहरातील आरोग्य सेर्ा के्षत्राचा लक्ष्याधाररत णर्कास साधण्याकररता 

साध्य-आधाररत अिटसुंकल्पाची तरतूद अर्लुंबायला पाणहजे, अशी णशफारस जाहीरनाम्ा मधे्य केलेली आहे”, असे 

प्रजा फाऊुं डेशनच्या सुंशोधन र् डेटा णर्भागाचे प्रमुख योगेश णमश्रा याुंनी म्हटले. 

“आरोग्य णर्षयक धोरिे आणि त्याुंची अुंमलबजार्िी याुंचा णर्चार करता , सुंसगटजन् आणि असुंसगटजन् आजाराुं  

बाबतची एसडीजी धे्यये साध्य करण्याच्या रोखा ने मुुंबईला अणधक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. भारताने २०१५ मधे्य 

शाश्वत णर्कास धे्यये (एसडीजी) २०३० स्वीकृत केली आणि त्यातील लके्ष्य साध्य करण्यासाठी आपल्या हातात अजून 

नऊ र्षे आहेत. टी बी सारखे सुंसगटजन् आजार दर लाख लोकसुंखे्यमागे शून् केसेस/रूग्णाुं र्र आििे हे 

एसडीजीचे धे्यय आहे, परुं तु मुुंबई अद्याप २९८ टी बी रूग्ण/१ लाख लोकसुंख्या हे आहे. २०३० पयंत महामारी आणि 

सर्ट सुंसगटजन् आजार सुंपुष्ट्ात आििे हे एसडीजी धे्यय आहे, परुं तु मुुंबईमधे्य २०२०-२१ मधे्य मलेररयाचे १५,६२३, 

डेंगू्यचे ९,०७२ आणि एचआयव्ही /एड्सचे २,९४१ रूग्ण आढळले. शाश्वत णर्कास धे्यय 3 साध्य करण्याच्या रोखा ने 

मुुंबई महानगरपाणलकेने आरोग्य धोरिाुंची आखिी र् अुंमलबजा र्िी केली पाणहजे.” असे योगेश णमश्रा म्हिाले. 

 आरोग्य धोरिे आणि णनयोजन अणधक समारे्शक करण्याकररता थिाणनक लोकप्रणतणनधी ुंच्या सहभागाने बचत 

गटाुंना सामारू्न घेऊन मोहल्ला सणमती गणठत करिे जरूरी चे आहे. यामुळे सरकारी आरोग्य सेर्ाुंणर्षयी 

नागररकाुंना जर्ळीक र्ाटेल आणि सार्टजणनक आरोग्य सणमत्याुंचे उत्तरदाणयत्व र्ाढेल. प्रणतबुंधात्मक 

उपाययोजनाुंची आर्श्यकता आहे, जसे की , सरकारी रूग्णालयात आलेल्या तापाच्या र् डेंगू्यच्या रूग्णसुंखे्यर्रून 

तीव्र जोखमीची के्षते्रशोधिे आणि के्षत्रणनहाय आरोग्य णशणबराुंचे आयोजन करिे इत्यादी , ज्यामुळे आजार प्रसाराला 

आळाघालता येईल. 

“मुुंबईला जागणतक दजाटचे शहर बनर्ा यचे असेल तर इिली आरोग्य व्यर्थिापन माणहती प्रिाली आणि मृतू्यचे 

कारि ही माणहती अद्ययार्त र् र्ास्तणर्क काळात नोुंदर्लेली असली पाणहजे. त्या आधारे आरोग्याच्या योजना र् 

धोरिाुंची आखिी, अुंमलबजार्िी करता येईल. आपि जसजसे 2030 च्या जर्ळ जात आहोत, तसतसे एसडीजी 

लके्ष्य साध्य करण्याच्या उपाययोजना अणधकाणधक चोख र् तत्पर करिे जरूरीचे आहे. माणहती (डेटा) आधाररत 

णनिटय, बजेटच्या योग्य तरतुदी र् प्रभार्ी र्ापर, आर्श्यक पायाभूत सुंरचनेची उपलब्धता आणि मानर्ी सुंसाधन याुंना 

अग्रक्रम देऊन प्रािणमक आणि प्रणतबुंधात्मक आरोग्य सेर्ा सक्षम करण्या र्र आणि नागररकाुंच्या आरोग्य णर्षयक 

गरजाुंची पूतटता करण्यार्र भर णदला पाणहजे. ”असे डॉ . नेणर्ल मेहता याुंनी म्हटले. 
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