
 

 

मेिडकल अबॉश,नसाठी2या गो6या बाजारपठेातंनू नािहस ेहोण;े सरुिAत 

गभ,पाता2या दEृीन ेधोकादायक: HितIा मोिहम2ेया पाहणीचा िनKकष, 
 

लMिगक समानता व सुरिAत गभ,पातासाठी हाती घेPयात आलेRया HितIा मोिहमेअंतग,त भारता2या चार राSयांतील 
बाजारपठेांतील मेिडकल अबॉश,न (एमए) औषधां2या उपलYधतेची पाहणी 

 

नवी ZदRली, २९ ऑग_ट २०१९: वIैकdय गभ,पातासाठीची (मिेडकल अबॉश,न – MA) औषध ेदकुानामंधनू वगेान े
नािहशी होत चालRयाच ेलMिगक समानता आिण सरुिAत गभ,पात या िवषयावरील HितIा मोिहममेधनू Zदसनू आल े
आहे.  'चार भारतीय राSयामंjय े मिेडकल अबॉश,न औषधाचंी उपलYधता' या िवषयावरील या पाहणीमधनू अस े

आढळल ेआहे कd, राज_थान आिण महाराnामjय ेमिेडकल अबॉश,न औषधाचंी साठवणकू करण ेबदं झाल ेअसनू या 

औषधाचंा साठा िबहारमjय े ३७.८% तर उtर Hदशेामjय े६६% आहे. या औषधाचंी साठवणकू न करPयामाग े

कायदेशीर/िनयमाशंी सबंिंधत अडचणी हे मwुय कारण असRयाच ेही औषध ेआपRया दकुानात न ठेवणा-याचं ेyहणण े
आहे. मेिडकल अबॉश,न (एमए) औषधा2ंया अनुपलYधतेमुळे मिहलांना सुरिAत गभ,पाताच ेसाधन न िमळPयाचा धोका 
वाढत आहे, िवशेषत: िजथे आज भारतातील अदंाज े१० मिहलाचंा असुरिAत गभ,पातामुळे (India due to unsafe 

abortions) मृ�यू होतो ितथे गभ,धारणेशी संबंिधत मृ�यूंमागे हे ितसरे मह�वाचे कारण आहे. या पा�,भूमीवर ही बाब 
अिधकच मह�वाची आहे. िबहार, महाराn, राज_थान व उtर Hदेशातील १००८ केिम_ट दकुानांमjये ही पाहणी 
करPयात आली.    
 

मिहलां2या आरो�य व Hजननाशी संबंिधत ह�ाचंा पुर_कार करPयासाठी वै�कdय गभ,पातासाठी2या (MA) औषधांसह 
सुरिAत, प�रणामकारक व सहज उपलYध असणारी गभ,पाताची सोय ही अ�यंत मह�वाची बाब आहे. भारतामjय े
वै�कdय गभ,पात (MA) ही गभ,पाताशी संबंिधत दखेभालीची सवा,िधक सुरिAत मानली जाणारी प�त yहणून पुढे येत 
आहे व येथे वषा,काठी होणा-या १५.६ दशलA गभ,पातापंैकd अंदाजे ८१% (81% of the 15.6 million annual) 
गभ,पात हे एमए औषधांचा वापर क�नच केले जात आहेत. असे असूनही गभ,पातासाठीची औषधे केिम_�स2या 
दकुानांतून नािहशी होत असRयाच ेZदसत आहे.  
 

राज_थान, महाराn आिण उtर Hदेशातील या औषधाचंा साठा न करणा-या केिम_ट2या मते िनयामक/कायदेशीर 
अडथळे हे असे करPयामागचे Hाथिमक कारण आहे, असे या पाहणीतून Zदसून आले. याला िबहार राSय मा� अपवाद 
आहे. िबहारमjये उ�पादनांना असलेRया अRप मागणीमुळे �यांचा साठा केला जात नसRयाचे Zदसून आले आहे. 
केिम_टना एमए औषधे न िवकPयाच ेअनौपचा�रक सRले Zदले गेले आहेत, �यांना िHि_��शन2या Hती जवळ बाळPयास 
सांिगतले जात आहे व खास एमए औषधासंाठी िनयामक मंडळांच ेअिधकारी दकुानानंा भेटी देत आहेत अस ेZदसून 
आले. एमए औषधांची पाहणी करPयासाठी अिधका-यां2या फेरीचे Hमाण राज_थानमjये १४.३% इतके जा_त होत े
तर महाराnात १७.४% इतके असRयाचे आढळले. एमए औषधावंर इतर श�ेलु एच औषधा2ंया तलुनते अिधक 

देखरेख ठेवली जात असRयाच ेजवळ-जवळ ५६% केिम_टनी सािंगतल.े  
 

या अहवाला2या HकाशनHसंगी HितIा मोहीम2ेया सRलागार गटाच ेसद_य व फाऊंडशेन फॉर �रHोडि�ट�ह हेRथ 
स��ह,ससे इंिडयाच ेHमखु काय,कारी अिधकारी �ी. �ही.एस च ंशखेर yहणाले, ''सुरिAत गभ,पाता2या प�ती उपलYध 
क�न दPेया2या आघाडीवर भारताने मोठे यश Hा¡ केले आहे. गेRया दीड दशकामjय ेआरो�य व कुटंुबकRयाण खा�यान े
_वयंHेरणेने उचललेRया पावलांमुळे ही गोE साjय झाली आहे. एमए औषधे, िवशेषत: कॉyबी पॅ�स2या उपलYधतेमुळे 



 

असुरिAत गभ,पाताचे Hमाण घटPयास मदत झाली आहे. एमए औषधे िमळेनाशी झाRयास मा� गेRया काही वषा,त या 
आघाडीवर आपण िमळिवलेले यश फोल ठ� शकते.''   
 

केिम_ट मंडळ£ची गभ,पात व एमए औषधांब¤लची जाग¥कता, Iान व �यांचा या औषधांकडे पाहPयाचा दEृीकोन 
जाणून घेPयाचा Hय¦ही या पाहणी§ारे करPयात आला. गभ,पात बेकायदेशीर आहे अशी ४३% केिम_टची कRपना 
असRयाच ेZदसले; व गभ,धारणे2या पिहRया २० आठव�ापंयत̈ गभ,पात करPयास काय�ाची मा©यता आहे ही गोE 
फª २६% केिम_टना माहीत होती. राज_थानमjय े ६०.७% इत�या मो«ा Hमाणात केिम_टनी सांिगतले कd, 
गभ,पात बेकायदेशीर आहे. �याखालोखाल िबहारमjय ेअस ेमानणा-या केिम_टच ेHमाण ५१.८% आढळून आले. कॉyबी 
पॅक एमए औषधांमुळे ¬लंगिनवडीला मदत होत ेअस े१५% केिम_टना अस ेवाटत होते. असे वाटणा-या केिम_टची 
संwया महाराnात सवा,िधक yहणजे ४२.५% असRयाचे आढळले.'' हा समज सव,था चुकdची आहे कारण कॉyबी पॅ�सचा 
वापर हा गभ,धारणे2या पिहRया नऊ मिह©यांतच करता येतो आिण गभा,चे ¬लंग माहीत क�न घेPयासाठी सरसरकट 
वापरRया जाणा-या व परवडणा-या दरांत उपलYध असणा-या अRा सोनो®ाफdसारwया तं�Iाना§ारे गभा,चे ¬लंग 
१३-१४¯ा आठव�ामjयेच समजू शकते.'' HितIा मोहीम सRलागार गटा2या सद_य व फॅिमली �ला¬नंग असोिसएशन 
ऑफ इंिडया2या स�ेेटरी जनरल डॉ. कRपना आपटे yहणाRया. ''या गैरसमजूतीमुळे एमए औषधांवर िनयमाचंी जादा 
बंधने घातली जात आहेत, Sयामुळे गभ,पाता2या सुरिAत, सुलभ व परवडणा-या प�त£2या उपलYधतेवर लAणीय 
प�रणाम होत आहे. �यातून मिहलांचे आरो�य, _वा_°य आिण Hजननाचे ह� यां2याशी तडजोड केली जात आहे.'' �या 
पुढे yहणाRया.  
 

या पाहणीनुसार एमए औषधे िवकत घेणा-या मिहलांपकैd अगदी थो�ा yहणजे अव±या ९.६% मिहला या औषधांमुळे 
उ²वलेRया गंुतागुती सोडवPयासाठी ³कंवा संततीिनयमनासाठी केिम_टचा सRला घेPयासाठी माघारी येतात. यातून 
_पE होते कd, केिम_टकडून एमए औषधे िवकत घेणा-या मिहलांपैकd ब´संwय मिहलांना ही औषधे प�रणामकारक 
वाटतात व Sयां2याबाबतीत काही गंुतागंुत उ²वलीच तर �या उपचारांसाठी आरो�यकµ ांमjये जातात. जे ®ाहक 
गंुतागुत उ²वRयास माघारी यतेात �यांना जवळजवळ सव,च केिम_ट डॉ�टरांकडे पाठवतात हे िच� Zदलासा देणारे 
आहे. ब´तांशवेळा ही औषधे डॉ�टरां2या Hी_�d�शनिशवाय घेतली जातात असाही एक सव,साधारण समज असतो, 
मा� या पाहणी2या िनKकषान̈ुसार ५०% ®ाहकाजंवळ िH_�d�शन असRयाच ेआढळून आले. ''अलॅोपथी2या डॉ�टरांना 
एमए औषधे िल¶न दPेयाची परवानगी िमळाRयास एमए औषधे घेऊ पाहणा-या मिहलाजंवळ िH_�d�शन असPयाच े
व �यांना वै�कdय पाठबळ िमळPयाचे Hमाण न�dच वाढेल. सjया2या िनयम व काय�ानंुसार केवळ HसूतीतSI, 
·ीरोगतSI व एमटीपी काय�ानसुार गभ,पात करPयाची परवानगी असलेले मा©यताHा¡ अलॅोपेिथक डॉ�टस, हेच 
एमए औषधे िल¶न देऊ शकतात. �यानुसार भारतातील जमेतेम ६०-७०,००० डॉ�टस, तेही Hामुwयाने शहरी 
भागांतील डॉ�टस, एमए औषधे िल¶न दPेयाचा दPेयाचा अिधकार बाळगतात. आपRयासारwया महाकाय देशासाठी 
ही संwया काळजी वाटावी इतकd अपुरी आहे.''  �ही. एस. च ंशेखर yहणाले.  
 

भारतामjय ेवषा,काठी होणा-या गभ,पातांची सwंया पाहता केिम_टनी एमए औषधाचंा साठा करणे बंद केRयास एमए 
औषधांचा काळाबाजार सु� होईल. यामुळे या औषधां2या ³कंमती वाढतील व मिहलांना गभ,पाताची ही सोयी_कर 
प�त _वीकारPयामjये आ�थ,क अडथळा िनमा,ण होऊ शकेल.  
 
एमए औषधे ही सुरिAत आहेत. �याचंा चकुd2या प�तीन े वापर झाला तरीही �यातून आप�कालीन प�रि_थती 
उ²वPयाची ³कंवा मिहलां2या आरो�यावर गंभीर प�रणाम होPयाची श�यता नसते. जागितक आरो�य संघटनेने 
अिलकडचे Hिस� केलेRया अ�याव¹यक औषधां2या यादीमjय ेएमए कॉyबीपकॅचा अंतभा,व मुwय यादीमjये केला आहे. 
याआधी ही औषधे पुरक औषधां2या यादीमjये होती. या¶न मह�वाची गोE yहणजे याआधी2या यादीमjय ेएमए 
औषधांसाठी िवशेष सूचना देणारे asterix (*) हे िच©ह वापरले गेले होते. �यात एमए औषधांना काटेकोर वै�कdय 

देखरेखीची गरज असRयाचे सूिचत करPयात आले होते. ''आता हे asterix िच©ह काढून टाकले गेले आहे याचा अथ, 



 

एमए कॉyबीपॅक वै�कdय देखरेखीिशवायही वापरता येतात व �यामुळे असलेला धोका नगPय आहे.''  डॉ. आपटे पुढे 
yहणाRया.  
 

या अ¼यासातून असे _पEपणे Zदसून आले आहे कd, एमए औषधाचंी औषध िनयामक मंडळांकडून अितशय काटेकोरपण े
तपासणी केली जात ेव केिम_ट2या दकुानाममjये ही औषधे उपलYध नसणे ही महाराn व राज_थानमjये मह�वपूण, 
¬चंतचेी बाब कारण आहे. ही औषधे सहज उपलYध �हावीत यासाठी आरो�य व कुटंुबकRयाण मं�ालयाने व भारताच े
½ग कंोलर जनरल यानंी सव, राSयांतील औषध िनयामक मंडळांना एक सूचना/माग,दश,नपर प�क पाठवावे व �यात 
एमए औषधांवर िनब̈ध आणून ¬लंगिनवडीला आळा बसPयास मदत होत नाही. तसेच एमए औषधे इतर इतर शे�ुल 
एच औषधांHमाणेच Hमािणत केली जावीत/तपासली जावीत हे _पE करावे अशी िशफारस HितIा मोिहमेकडून केली 
जात आहे. दसुरी गोE yहणजे गभ,धारण2ेया Zकत¯ा आठव�ापय¨त एमए औषधे घेता येतील याब¤ल एमटीपीच े
िनयम व डीजीसीआय न े ZदलेRया मुदत£मjय े तफावत आहे. (िनयमांनसुार ही मुदत सात आठवड े आहे तर 
डीजीसीआयनसुार नऊ आठवड)े यात सुसंगती आणायला हवी. MoHFW/DGCI न े डY R यएूचओ2या 
िनयमावलीबर´कुम एमए औषधे वापरPयाची मया,दा गभ,धारण2ेया १२ आठव�ांपय¨त वाढवली पािहज.े अॅलोपेिथक 
डॉ�टरांना (एक अRपमुदतीचा ऑनलाइन/H�यA संवादावर आधा�रत अ¼यास�म पणू, केRयानतंर) एमए औषधे िल¶न 
देPयाची परवानगी दPेयासाठी एमटीपी काय�ांत सुधारण केली पािहजे. असे केRयाने एमए औषधे िल¶न देणा-या 
डॉ�टस,ची संwया वाढेल व एमएचा वापर करताना मिहलांना वै�कdय पाठबळ िमळण े श�य होईल. यािशवाय, 
Zकरकोळ औषधिव�े�यांनी गभ,पात व एमए औषधांब¤ल यो�य मािहती �ावी यासाठी �यांचे या िवषयातील Iान 
वाढिवPयावर सरकारने एमए औषधां2या माकÅ Æटंग कंप©या व केिम_ट अँड ½िग_ट असोिसएशन2या साथीने लA कµ Z त 
करायला हवे.   
 

मो«ा संwयेन ेमिहलांना अस ेवाटत ेकd, एमए औषधे प�रणामकारक, परवडणा-या ³कंमतीत उपलYध व नको असलेला 
गभ, टाळPयासाठी सोयीचा पया,य आहे व �या एमटीपी काय�ाने ZदलेRया परवानगीनुसार या औषधाचंा वापर करत 
आहेत. तपासणीचा मोठा जाच असRयाने एमए औषधे केिम_ट2या दकुानांतनू नािहशी होत आहेत. असे झाRयास 
लAावधी मिहलांना ही जीवनरAक औषधे िमळणार नाहीत आिण प�रणामी �यानंा �यां2या लMिगक व Hजननाशी 
संबंिधत ह�ांशी तडजोड करावी लागेल. गभ,पाताची सुरिAत सेवा उपलYध क�न ZदRयास मिहलाचंा �यां2या 
शरीरावरील व आयुKयावरील ह� अबािधत राहील. Hजनन _वा_°य2या ह�ाची जपणकू करPया2या व ¬लंगसमानतेचा 
पुर_कार करPया2या दEृीन ेहे अितशय मह�वाचे आहे.  
 

पाहणीच ेतपशीलवार िनKकष, पाहPयासाठी ¬लकं: https://bit.ly/2Ht7k3C 
 

HितIा कॅyपने फॉर जµडर इÈािलटी अडँ सफे अबॉश,न िवषयी: HितIा कॅyपेन फॉर जµडर इÈािलटी अडँ सेफ अबॉश,न 
हे मिहलां2या ह�ाचंी जपणूक व पुर_कार करPयासाठी तसेच भारतामjये �यांना सुरिAत गभ,पाताची सिुवधा िमळवून 
देPयासाठी काम करणा-या ¯ªd व सं_थाचंे नेटवक,  आहे. मिहला सAमीकरण आिण मिहलांसाठी आरो�यसेवांची 
उपलYधता या गोE£चा राnीय व राSय_तरावर सरकार, सं_था व Hिस�ीमाjयमांमjय ेHचार व Hसार करPयाच ेकाम 
या मोिहमे§ारे केले जाते. या कामातील सयंुª Hय¦ासंाठी व मोिहमे2या हेतू2या पुर_कारासाठी2या Hय¦ांमjय े
धोरणा�मक माग,दश,न करPयासाठी फाऊंडेशन फॉर �रHोडि�ट�ह हेRथ स��ह,सेस इंिडयाचे से�ेटे�रएट काय,रत असून 
याच कामाला सम�प,त आठ सद_यीय मोहीम सRलागार गट आहे. ही मोहीम पुढीच चार सू�ांवर लA कµ ीत करत:े अ) 
गभ,पाताची साधन ेपुरिवणा-यांना पाठबळ देण,े जणेेक�न �यांनी या सेवा पुरिवत रहावे. ब) बाजारपेठेत वै�कdय 

गभ,पातासाठी2या औषधे सतत उपलYध असतील याची काळजी घेण ेव एमए औषधांचा _वत:¶न वापर करणा-या 

मिहलांना आधार दणेे. क) कायदेशीर तरतुदी समजून घेणे व �यासंबंधी2या, िवशेषत: गभ,पाताशी संबंिधत खटRयांतील 
©यायदानाशी संबंिधत घडामोड£चा भाग बनण.े ड) मोिहमे§ारे एकि�तपणे उठवला जाणारा आवाज अिधक 
Hभावशाली करPयासाठी संघटना व ¯ªÉशी खंबीर भागीदारी करणे.  



 

अिधक मािहतीसाठी www.pratigyacampaign.org येथे भेट �ा.  
 

अिधक मािहतीसाठी या अ¼यासामjय ेअतंभू,त केRया गलेRेया राSयातंील लोकाशंी HितIा कॅyपनेच ेस�ेेट�रएट तमुची 
गाठ घालनू देऊ शकेल. अिधक मािहतीसाठी कृपया यथे ेसपंक,  साधा:  
 
देबाजंना चौधरी      कावरेी ¬सगं 
िसिनयर मॅनेजर - पाट,नरशी� स    िसिनयर मॅनेजर   
HितIा कॅy पने से�ेट�रएट     एमएसएल इंिडया  
ईमेल: debanjana.choudhuri@frhsi.org.in    ईमेल: kaveri.singh@mslgroup.com  
मो.: 8447084563       मो.: 9871030182 


