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राज्यसर्वकारः 

शिक्षकाणाां कृते 

एतौ द्वौ अध्यायौ अर्ाात ् द्वद्वतीयः अध्यायः ततृीयः अध्यायः 

च राज्यसर्ाकारस्य द्वर्षये सद्वतत तर्ा च दृढानाम ्उदाहरणानाां 

माध्यमने सर्ाकारस्य कायं तस्य सांरचनाां च प्रस्तौत ां प्रयासां 

क रुतः । अस्माद्व ः एतद्वस्मन ् स्र्ास््यके्षत्रतः सम्बद्धाद्वन 

उदाहरणाद्वन  स्र्ीकृताद्वन अपरञ्च काद्वनचन अतयाद्वन 

उदाहरणाद्वन अद्वप तार्द्वतत एर् महत्त्र्पणूााद्वन  द्वर्त ां शक्न र्द्वतत 

स्म । 

द्वद्वतीयः अध्यायः जनानाां कृते महत्त्र्य क्तस्य द्वर्षयस्य रूपेण 

स्र्ास््यस्य चचा ं करोद्वत । स्र्ास््यसेर्ानाां सार्ाजद्वनकां  

व्यद्वक्तगतां च इद्वत पक्षद्वयम ्अद्वस्त ।  ारते स्र्ास््यस द्वर्धाः 

सर्भे्यः स ल ाः न सद्वतत । यद्यद्वप अस्माकां  सांद्वर्धानस्य 

अन सारां स्र्ास््यस्य अद्वधकारः अस्माकां  मौद्वलकानाम ्

अद्वधकाराणाां  ागः र्ताते तर्ाद्वप एषः सर्षेाां कृते समानरूपेण 

उपलब्धः नाद्वस्त । अत्र प्रदत्तद्वर्र्रणानाां साहाय्येन द्वर्द्याद्वर्ानः 

इदां द्रष्ट ां शक्ष्यद्वतत यत ् सर्ाकारतः अपेद्वक्षतां साहाय्यां तर्ा च 

आदशााः के  र्ये ः अद्वप च तेषाां सांरचनायाः पषृ्ठे कीदृशाः 

तकााः आधारः च द्वनद्वहतः र्ताते । र्तामानानाां द्वस्र्तीनाां 

पररर्तानार्ं केषाद्वञ्चत ्उपायानाां चचाा अद्वप अद्वस्मन ्अध्याये 

कृता अद्वस्त ।  

सर्ाकारस्य कायाप्रणाली-प्रद्वतद्वनद्वधत्र्-उत्तरदाद्वयत्र्-सार्ाज-

द्वनक-द्वहत-सदृशानाम ् अर्धारणानाां द्वर्षये चचाा ततृीये 

अध्याये कृता अद्वस्त । यद्यद्वप द्वर्धाद्वयकायाः कायाकाररणयाः 

च इद्वत द्वयोः  द्वर्षये चचाा कृता अद्वस्त। अस्माद्व ः एषा 

अपेक्षा न करणीया यत ् द्वर्द्याद्वर्ानः एतयोः  द्वयोः मध्ये 

जातानाां सकू्ष्म-अततराणाां द्वर्षये सम्पणूातया ज्ञास्यद्वतत । एतद ्

एर् उत्तमां स्यात ्यत ्र्यां धैयापरू्ाकां  बहूनाां प्रश्नानाां द्वर्षये तेषाां 

अर्धानस्य आकषाणां क माः अद्वप च तान ् द्वर्षयान ्अर्गतत ां 

तेषाां प्रोत्साहनां क यााम यर्ा ‘सर्षे  जनेष  शद्वक्तशाली जनः कः 

प्रतीयते ?’ ‘द्वर्धायकः एतस्याः  समस्यायाः समाधानां द्वकमर्ं 

न कत ं शक्नोद्वत?’ इत्याद्वदत्यानाां द्वर्षये चचाा अद्वस्त । 

एतादृशानाां प्रश्नानाां साहाय्येन ते सर्ाकारीय-सांरचनायाः तकाान ्

आधारान ्च स्र्यां स्र्मनद्वस द्वनमाात ां समर्ााः  द्वर्ष्यद्वतत । 

इदम ् अत्यार्श्यकम ् अद्वस्त यत ् बालकाः सार्ाजद्वनकेष  

द्वर्षयेष  स्र्द्वर्चारान ्प्रकटद्वयत म ्आत्मद्वर्श्वासां प्राप्न य ः तर्ा 

च एतेषाम ् अध्यायानाम ् अभ्यासान ् क र्ाततः सर्ाकारस्य 

दाद्वयत्र्स्य द्वर्षये सम्यग्रपूेण जानीय ः ।  र्ततः तैः सह चचा ं

कत ं तर्ा च समस्यानाां समाधानम ् अतर्ेष्टम ् अनेकेषाां 

पररद्वचत-द्वर्षयाणाां चयनां कत ं शक्न र्द्वतत यर्ा जलस्य 

यातायातस्य द्वर्द्यालयीयस्य श ल्कस्य च द्वर्षये प स्तकानाां 

द्वर्षये बालश्रमाद्वदद्वर्षये च चचां कत ं शक्न र्द्वतत । 

द्व द्वत्तपत्रस्य माध्यमने ते बालकाः स्र्द्वर्चारान ् प्रकटद्वयत ां 

स्र्ततत्राः  र्ये ः। सर्ाकारस्य तस्य कायााणाां च द्वर्षये या 

चचाा  र्द्वत सा प्रायः जाड्यां जनयद्वत । अतः इदम ् इतोऽद्वप 

आर्श्यकां   र्द्वत यत ् एतेषाम ् अध्यायानाां पठनपाठनकाले 

र्यां कक्षाां द्वशक्षामयीं न क माः अद्वपत  तदपेक्षया चचाापणूां 

द्वर्चारद्वर्मशाय क्ताां तर्ा च गद्वतद्वर्द्वधपणूां क यााम ।  
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स्वास््यस्य ववषये सववकारस्य भूविका 

लोकततते्र जनानाम ् इयम ् अपेक्षा  र्द्वत यत ् सर्ाकारः तेषाां कल्याणाय 

कायं क याात ् । एतस्याः अपेक्षायाः पदू्वताः तदा  द्वर्त ां शक्नोद्वत यदा 

सर्ाकारः तेषाां कृते द्वशक्षायाः स्र्ास््यस्य कृते काद्वञ्चत ्व्यर्स्र्ाम ्अद्वप 

च र्दृ्वत्तप्रदानां गहृद्वनमााणां च क याात ् राजमागााणाां द्वर्कासः  द्वर्द्य तः 

उपलब्धता च स्यात ् । एतद्वस्मन ्अध्याये र्यां स्र्ास््यस्य कः अर्ाः इद्वत 

द्वर्षय े स्र्ास््येन सम्बद्वतधतसमस्यानाां च द्वर्षये द्वनरीक्षणां कररष्यामः। 

एतस्य अध्यायस्य उपशीषाकाद्वण पश्यामः।  र्ताां द्वर्चारेण एषः द्वर्षयः 

सर्ाकारस्य कायातः केन प्रकारेण सम्बद्धः अद्वस्त ?  
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स्र्ास््यां शकम ्अशस्त? 

स्र्ास््यस्य द्वर्षये र्यां द्वर्द्वर्धप्रकारेण द्वचततद्वयत ां शक्न मः। 

स्र्ास््यस्य अर्ाः अद्वस्त अस्माकां  रोगभे्यः व्रणभे्यः च म द्वक्तः। 

परतत  स्र्ास््यां केर्लां रोगसम्बद्वतधतम ्एर् नाद्वस्त ।  र्ताां दृष््याम ्

उपरर प्रदद्वशाते द्वचत्रसमहू े केर्लां काश्चन घटनाः एर् 

स्र्ास््यसम्बद्धाः स्य ः । प्रायः र्यम ् अर्धानां न क माः यत् 

उपय ाक्तायाः प्रत्येकां  द्वस्र्तेः सम्बतधः स्र्ास््येन अद्वस्त । रोगम ्

अद्वतररच्य अस्माद्व ः तेष  कारणषे  अद्वप अर्धानम ् अर्श्यां 

करणीयम ् अद्वस्त यः अस्माकां  स्र्ास््ये प्र ार्ां जनयद्वतत । 

उदाहरणार्ं यद्वद जनाः पानीयां जलां प्रदषूणम क्तां  र्ातार्रणां प्राप्न य ः 

तद्वहा ते समातयतया स्र्स्र्ाः  द्वर्ष्यद्वतत । अपरदृष््या यद्वद जनाः 

उदरपतू्यार्ं  ोजनां न प्राप्न य ः अर्र्ा ते कष्पणू ं जीर्नां जीद्वर्त ां 

बाध्याः  र्ये ः तद्वहा ते अद्वधकाः रुगणाः  द्वर्ष्यद्वतत । 

र्यां सर् े इच्छामः यत ् र्यां यत ् कायं क माः तत् स्फूत्याा 

उच्चमनोबलेन च क यााम । द्वशद्वर्लतया अकमाणयतया च 

द्वचतताग्रस्तः  तू्र्ा तर्ा च द्वचरकालां यार्त ्  याक्रातत ार्ने 

जीर्नीयम ् इद्वत स्र्स्र्जीर्नस्य लक्षणाद्वन न सद्वतत । अस्माद्व ः 

सर्वः अद्वप द्वनरुद्वद्वगनतया प्रसतनैः च  ाव्यम ् । अस्माकां  जीर्नस्य 

एते सर् ेपक्षाः स्र्ास््यस्य  ागाः सद्वतत । 

 

शकां  भर्न्तः एताशि सर्ावशण शित्राशण अथर्ा 

एतेषु काशििि शित्राशण स्र्ास््यसम्बद्धाशि 

मन्यन्ते ? यशि आम,् तशहव कथम ्? समूहे ििाां 

कुर्वन्तु । 

 

उपरर प्रिते्तषु शिते्रषु शस्थशतद्वयां शिन्र्न्तु ये 

स्र्ास््यसम्बदे्ध ि स्तः । ते कथां स्र्ास््यसम्बदे्ध 

भशर्तुां िक्िुतः एतशस्मि ् शर्षये र्ाक्यद्वयां 

शिखन्तु । 
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 भारते स्र्ास््यसेर्ाः 

आगच्छतत   ारते स्र्ास््यसेर्ानाां केषाद्वञ्चत ् पक्षाणाां परीक्षणां क यााम । 

अत्र प्रदत्तायाः ताद्वलकायाः प्रर्मद्वद्वतीययोः स्तम् योः दद्वशातद्वस्र्तीनाां 

त लनाां क र्ातत  । 

  

सम्पणूास्य सांसारस्य अपेक्षया  ारते सर्ााद्वधकाः 

द्वचद्वकत्सामहाद्वर्द्यालयाः सद्वतत तर्ा च अत्र अद्वधकतराः 

द्वचद्वकत्सकाः द्वचद्वकत्सार्ं सज्जीद्वक्रयतते । प्रायः प्रत्येकां  र्ष े

15000 नतूनाः द्वचद्वकत्सकाः योगयताां प्राप्न र्द्वतत । 

 ारते अद्वधकाांशाः द्वचद्वकत्सकाः नगरेष  र्सद्वतत । 

ग्रामर्ाद्वसद्व ः द्वचद्वकत्सार्ं बहटदरूम ् आगततव्यां  र्द्वत । 

ग्रामीणके्षते्रष  जनसङ्््यायाः अपेक्षया द्वचद्वकत्सकानाां 

सङ्््या अत्यल्पा र्ताते ।  

द्वर्गतेष  केष द्वचत ् र्षषे  स्र्ास््यसेर्ानाां सौद्वर्ध्येष  महती 

र्दृ्वद्धः जाता अद्वस्त  । 1950 तम ेर्ष े ारते केर्लां 2,717 

द्वचद्वकत्सालयाः आसन ् । 1991 तम े र्ष े 11,174 

द्वचद्वकत्सालयाः आसन ् अद्वप च 2000 तम े र्ष े एषा 

सङ्््या र्द्वधात्र्ा 18,218 अ र्त ्। 

 ारते प्रायेण पञ्चलक्षजनाः प्रद्वतर्ष ं क्षयरोगेण द्वियतते । 

स्र्ततत्रताप्राप्ेः आरभ्यः अध नापयाततम ्एतस्याां सङ्््यायाां 

द्वकमद्वप पररर्तानां न अ र्त ्। प्रत्येकां  र्ष ेसद्वतनपातज्र्रस्य 

प्रायेण द्वर्ांशद्वतलक्षघटनाः दृद्वष्पर्म ् आयाद्वतत । एषा 

सङ्््या तयनूताां न गच्छद्वत । 

द्वर्दशेभे्यः  ारतां प्रद्वत बहर्ः द्वचद्वकत्सापयाटकाः 

द्वचद्वकत्सार्ाम ्आगच्छद्वतत । ते उपचारार्ं  ारतस्य केष द्वचत ्

एतादृशषे  द्वचद्वकत्सालयेष  आगच्छद्वतत येषाां त लनाां 

सांसारस्य सर्ाश्रेष्ठैः द्वचद्वकत्सालयैः सह कत ं शक्यते । 

र्यां सर्षेाां कृते पानीयां जलां न प्रापयामः। सञ्चारणीयाः 

रोगाः जलेन परस्परां गच्छद्वतत । एतेष  रोगषे  21% रोगाः 

जलजद्वनताः  र्द्वतत । यर्ा अद्वतसारः उदरकृमयः 

हपैेटाइद्वटसरोगः च । 

 ारतम ् औषधोत्पादनदृष््या द्वर्श्वस्य दशेषे  चत र्ं स्र्ानां 

 जते तर्ा च इतः अद्वधकमात्रया औषधीनाां द्वनयाातः 

 र्द्वत  । 

 ारतस्य समस्तेष  बालकेष  पञ्चाशत-् प्रद्वतशतेभ्यः 

बालकेभ्यः पयााप्ां  ोजनां न ल तते तर्ा च ते 

क पोषणग्रस्ताः  र्द्वतत । 
 

रोगभे्यः रक्षार्ं तेषाां रोगाणाां उपचारार्ं च अस्मभ्यम ् औद्वचत्यपणूााः 

स्र्ास््य-स द्वर्धाः आर्श्यक्यः सद्वतत । यर्ा स्र्ास््यकेतद्राद्वण 

द्वचद्वकत्सालयाः परीक्षणार्ं प्रयोगशालाः रोद्वगर्ाहनस्य च स द्वर्धा 

रक्तकोशादयः च, यैः रोद्वगणाम ् आर्श्यक-स्र्ास््य-सेर्ा द्वनरीक्षणां च 

 र्ते ्  । एतादृशीनाां स द्वर्धानाां व्यर्स्र्ाां सञ्चालद्वयत म ् अस्माकां  कृते 

स्र्ास््य-सेर्कानाां पररचाररकाणाां योगय-द्वचद्वकत्सकानाम ् अतय-द्वर्शेषज्ञानाां 

च आर्श्यकता र्ताते ये उद्वचतां परामश ं दद्य ः रोगस्य पररचयां दात ां समर्ााः 

 र्ये ः तर्ा च उपचारां कत ं समर्ााः  र्ये ः। रोद्वगणाां द्वचद्वकत्सार्ाम ्अस्मभ्यां 

आर्श्यकाद्वन औषधाद्वन उपकरणाद्वन च आर्श्यकाद्वन । यदा र्यां रुगणाः 

 र्ामः तदा स्र्द्वचद्वकत्सार्ाम,् अस्माकां  कृते एतेषाां स द्वर्धानाम ्आर्श्यकता 

 र्द्वत । 

शकां  भर्न्तः एतेषाां स्तम्भािाां कृते शकमशप 

िीषवकां  िातुां िक्िुर्शन्त? 

भारते प्रायः एति् उच्यते यत ्र्यां सरे्षाां कृते 

स्र्ास््यसौशर्ध्याशि िातुम ् असमथावः स्मः 

यतोशह सर्वकारस्य पारे्श्व एतिथां पयावप्तां धिां 

िाशस्त। उपररप्रित्तां र्ामभागस्थां स्तम्भां 

पशित्र्ा शकां  भर्न्तः एतत ् सम्यक् 

अिुभर्शन्त? ििाां कुर्वन्तु। 
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 ारते अद्वधकसङ्््यायाां द्वचद्वकत्सकाः  औषधालयाः 

द्वचद्वकत्सालयाः च सद्वतत ।  दशेस्य पाश्वे सार्ाजद्वनक-स्र्ास््यसेर्ाः 

चालद्वयत ां पयााप्ः अन  र्ः ज्ञानां च अद्वप द्वर्द्यते । एते तादृशाः 

द्वचद्वकत्सालयाः तादृशाद्वन स्र्ास््यकेतद्राद्वण च सद्वतत येषाां सञ्चालनां 

सर्ाकारः करोद्वत । सर्ाकारः स्र्जनसङ्््यायाः कस्यद्वचत ् बहृद्भागस्य 

स रक्षाां कत ं समर्ाः अद्वस्त यः शताद्वधकेष  सहस्रेष  च ग्रामेष  द्वर्स्ततृः 

अद्वस्त । एतद्वस्मन ् द्वर्षये र्यां पश्चात ् द्वर्स्तरेण चचां कररष्यामः । एतेन 

सह द्वचद्वकत्साद्वर्ज्ञाने महती असाधारणा प्रगद्वतः जाता अद्वस्त यस्याः 

कारणतः दशे े द्वचद्वकत्सायाः नूतनाद्वन कौशलाद्वन द्वर्धयः च उपलब्धाः 

सद्वतत । 

तर्ाद्वप द्वद्वतीयः स्तम् ः दशायद्वत यत ्अस्माकां  दशे े स्र्ास््यस्य द्वस्र्द्वतः 

द्वकयती द्वर्कृता अद्वस्त । उपय ाक्तस्य सकारात्मकस्य द्वर्कासानततरम ्

अद्वप र्यां जनतायाः कृते उद्वचत-स्र्ास््य-स द्वर्धाः दात म ् असमर्ााः 

स्मः  । एषा द्वर्रोधा ासोत्पाद्वदका द्वस्र्द्वतः अद्वस्त या अस्माकम ्

अपेक्षाभ्यः द्वर्परीता अद्वस्त । अस्माकां  दशे ेधनम ्अद्वस्त ज्ञानम ्अद्वस्त 

अन  द्वर्नः जनाः च सद्वतत तर्ाद्वप र्यां सर्षेाां कृते आर्श्यक-

स्र्ास््यसेर्ाः दात म ्असमर्ााः स्मः । र्यम ्एतद्वस्मन ्अध्याये एतस्याः 

द्वस्र्तेः केषाद्वञ्चत ्कारणानाां द्वर्षये ज्ञास्यामः ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हाशकमिेखस्य कथा 

हाद्वकमशेखः पद्वश्चमबङ््ग-कृद्वष-श्रद्वमक-सद्वमतेः एकः सदस्यः आसीत,् पद्वश्चमबङ््ग-कृद्वष-श्रद्वमक-सद्वमद्वतः इद्वत 

पद्वश्चद्वमबङ््गप्रातते कृषकश्रद्वमकानाम ् एकां  सङ््घटनम ्अद्वस्त । 1992 तम े र्ष े एकद्वस्मन् द्वदने सायङ््काले हाद्वकमशेखः 

गच्छतः रेलयानतः अपतत ्तर्ा च तस्य द्वशरद्वस ग ीराः व्रणाः जाताः। तस्य द्वस्र्द्वतः बहटग ीरा जाता अद्वप च तस्य कृते 

त्र्ररतद्वचद्वकत्सायाः आर्श्यकता आसीत ्।  

सः कोलकातायाः एकद्वस्मन ् सर्ाकारीये द्वचद्वकत्सालये नीतः परतत  तत्रत्यैः अद्वधकाररद्व ः सः तद्वस्मन ् द्वचद्वकत्सालये न 

प्रर्दे्वशतः यतोद्वह तत्र काद्वप शय्या ररक्ता न आसीत ् । अपरद्वस्मन ् द्वचद्वकत्सालये आर्श्यक्यः स द्वर्धाः अद्वप च तस्य 

द्वचद्वकत्सार्ाम ् आर्श्यकाः द्वर्शषेज्ञाः न आसन ् । अनेन प्रकारेण अत्यतत-ग ीर-अर्स्र्ायाां सः चत दाशहोरास  अष्ौ 

सर्ाकारीयेष  द्वचद्वकत्सालयेष  नीतः परतत  कद्वश्चत ्अद्वप तां न प्रर्दे्वशतर्ान ्। 

अतते सः एकद्वस्मन ्द्वनजद्वचद्वकत्सालये प्रर्दे्वशतः यत्र तस्य द्वचद्वकत्सा जाता । सः स्र्द्वचद्वकत्सार्ं बहटधनां व्ययीकृतर्ान ्। यैः 

द्वचद्वकत्सालयैः तस्य प्रर्शेः अनङ््गीकृतः आसीत ्  तेषाम ् उपेक्षापणूने व्यर्हारेण द्वखतनः  तू्र्ा हाद्वकमशेखः अद्वप च 

पी.बी.के.एम.एस. इद्वत सद्वमद्वतः तयायालये अद्व योगां द्वनयोद्वजतर्ततः। 

 

सर्वकारीयाणाां शिशकत्साियािाां रोशगशभः 

प्रायेण एतादृिीष ु िम्बतरासु पङ््कतीष ु

शस्थत्र्ा प्रतीक्षा करणीया भर्शत । 

उपरि प्रदत्तां कथतां पठन्त ु। कल्पनतां कुर्वन्त ुयत ्

भर्तन ्कद्वित ्न्यतयतधीशः अद्वतत। भर्तन ्

हतककमशखेां कक र्कदष्यद्वत ?  
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 साववजविकसेवााः विजस्वास््यसेवााः च  

उपय ाक्त-कर्ायाः माध्यमने  र्ततः ज्ञातर्ततः स्य ः यत ्र्यां 

स्र्लूरूपेण स्र्ास््यसेर्ाः द्वयोः   ागयोः द्वर् क्त ां  शक्न मः - 

अ) सार्ाजद्वनकस्र्ास््यसेर्ाः 

ब) द्वनजस्र्ास््यसेर्ाः 

सार्वजशिकस्र्ास््यसेर्ाः 

सार्ाजद्वनक-स्र्ास््यसेर्ा स्र्ास््यकेतद्राणाां द्वचद्वकत्सालयानाां च 

काद्वचत ्शङ्ृ्खला र्ताते या सर्ाकारेण सञ्चाल्यते । एताद्वन केतद्राद्वण 

द्वचद्वकत्सालयाः च परस्परां सम्बद्धाः सद्वतत यस्मात ् एते नागरेष  

ग्रामीणेष  च के्षते्रष  स द्वर्धाः प्रददद्वत तर्ा च सर्ेषाां रोगाणाां 

(साधारणतः द्वर्शेष-द्वनरीक्षा-अपेद्वक्षतरोगाणाां) द्वनर्ारणां क र्ाद्वतत । 

ग्रामीणस्तरे कद्वश्चत ्स्र्ास््यकेतद्रां  र्द्वत यत्र प्रायः एका पररचाररका 

कद्वश्चत ् ग्राम-स्र्ास््य-सेर्कः  र्द्वत । एते सामातयरोगस्य 

द्वचद्वकत्सार्ं प्रद्वशद्वक्षताः  र्द्वतत तर्ा च प्रार्द्वमक-स्र्ास््य-केतद्रस्य 

द्वचद्वकत्सकानाां द्वनरीक्षण े कायं क र्ाद्वतत । ग्रामीणेष  के्षते्रष  एतादृशां 

केतद्रां बहूनाां ग्रामाणाम ्आर्श्यकताः परूयद्वत । मणडलस्तरेण कद्वश्चत ्

मणडलीयः द्वचद्वकत्सालयः  र्द्वत यः एतेषाां सर्षेाां द्वचद्वकत्सालयानाां 

द्वनरीक्षणां करोद्वत । महत्स  नगरेष  अनेके सर्ाकारीय-द्वचद्वकत्सालयाः 

 र्द्वतत एतेष  कद्वश्चत ्सः आसीत ्यत्र अमनः नीतः आसीत ्तर्ा च 

एतादृशाः अद्वप द्वर्द्वशष्ाः द्वचद्वकत्सालयाः  सद्वतत येषाां र्णानां 

हाद्वकम-शखेस्य कर्ायाम ्अ र्त ्। 

एताः स्र्ास््यसेर्ाः बहटद्व ः कारणःै सार्ाजद्वनकसेर्ाः इद्वत उच्यतते । 

सर्ाकारः सर्षेाां नागररकाणाां कृते स्र्ास््यसेर्ाः प्रदात ां र्चनबद्धः 

अद्वस्त । एताां र्चनबद्धताां परूद्वयत म ् एते द्वचद्वकत्सालयाः 

स्र्ास््यकेतद्राद्वण च स्र्ाद्वपताद्वन सद्वतत । एताः सेर्ाः सञ्चालद्वयत ां 

धनस्य व्यर्स्र्ा जनैः प्रदत्तने करेण  र्द्वत । अतः एताः स द्वर्धाः 

सर्षेाां कृते सद्वतत । सार्ाजद्वनकस्र्ास््यव्यर्स्र्ायाः कद्वश्चत् 

महत्त्र्पणूाः पक्षः अयम ् अद्वस्त यत ् एतस्याः उद्दशे्यां स व्यर्द्वस्र्त-

रूपेण द्वनःश ल्करूपेण च अत्यल्प-मलू्येन च स्र्ास््य-सेर्ानाां 

प्रदानम ्अद्वस्त यतः द्वनधानाः जनाः अद्वप रोगद्वनर्ारणां कत ं समर्ााः 

 र्ये ः। स्र्ास््य-सेर्ानाम ्अतयत ्महत्त्र्पणू ंकायाम ्अद्वस्त रोगाणाां 

शमनां यर्ा क्षयरोग-सद्वतनपात-ज्र्र-पाणड रोग-अद्वतसार-द्वर्सदू्वचका-

द्वचकनग द्वनया इत्यादीनाां द्वर्स्तारस्य द्वनयतत्रणम ् । एतस्य व्यर्स्र्ा 

सर्ाकारेण जनानाां सहयोगने करणीया  र्द्वत अतयर्ा एषा व्यर्स्र्ा 

अस्माशभः सर्वकाराय राजस्र्ां शकमथां िातव्यां 

भर्शत ? 

सर्वकारः राजस्र्स्य माध्यमेि प्राप्तधिस्य उपयोगां 

शर्शभन्ि-सार्वजशिक-सेर्ाः िातुां करोशत यतः सरे् 

जिाः िाभाशन्र्ताः भर्शन्त । 

प्रशतरक्षा-आरक्षक-न्याशयक-व्यर्स्था-राजमागावशिभ्यः 

सेर्ाभ्यः सरे् िागराः िाभाशन्र्ताः भर्शन्त । अन्यथा 

एतासाां सेर्ािाां व्यर्स्थाां स्र्यां िागराः ि कतुां 

िक्िुर्शन्त । 

राजस्र्वः एर् केिि शर्कासात्मकाः कायवक्रमाः सेर्ाः 

ि उपिबधाः भर्शन्त यथा शिक्षा स्र्ास््यां र्ृशत्तः 

सामाशजक-कल्याणयोजिाः व्यर्साशयक-

प्रशिक्षणाियः ि भर्शन्त यवः  आर्श्यकतार्ि्भ्यः 

िागरेभ्यः िाभः जायते । राजस्र्तः प्राप्तधिस्य 

उपयोगः काभ्यशित ् प्राकृशतकीभ्यः आपि्भ्यः  यथा 

जिौघात ् भूकम्पात ् सिुाम्याशिभ्यः इत्याशिभ्यः 

िागराणाां सरुक्षाथां शक्रयते तथा ि पुिर्ावसकायावथां 

क्षशतपूत्यवथां ि शक्रयते । अन्तररक्ष-परमाणुः तथा ि 

प्रके्षपास्त्र-सम्बद्ध-कायवक्रमाः अशप कराणाां माध्यमेि 

एर् िाल्यन्ते । सर्वकारः शर्िेषरूपेण शिधविेभ्यः 

काशित ् सेर्ाः ििाशत याः ते शर्पशणतः ि स्र्ीकतुां 

िक्िुर्शन्त । एतस्याः एकम ्उिाहरणां स्र्ास््य-सम्बद्ध-

सेर्ा र्तवते । शकां  भर्न्तः एतादृिम ्एकम ्उिाहरणां िातुां 

िक्िुर्शन्त ? 

 

यिा भर्न्तः  रुगणाः भर्शन्त तिा कुत्र गच्छशन्त? 

शकां  भर्शभः कािि समस्याः अिुभूयन्ते ? स्र्-

अिुभर्ािाम ्आधारेण एकम ्अिुच्छेिां शिखन्तु। 

सर्वकारीय-शिशकत्सािये अमिः कासाां कासाां 

समस्यािाां साक्षात्कारां कतुां बाध्यः जातः? 

भर्ताां शिन्तिािुसारां शिशकत्साियः  कथां 

सम्यक्प्रकारेण कायां कतुां िक्िोशत ? ििाां 

कुर्वन्तु । 

रञ्जिः एतार्ि् धिां कथां व्ययीकतुां बाध्यः 

जातः? कारणां ज्ञापयतु । 

शिजशिशकत्साियेषु र्यां काशभः समस्याशभः 

बाशधताः भर्ामः? ििाां कुर्वन्तु । 
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द्वर्फला  द्वर्ष्यद्वत । उदाहरणार्ं मशकानाां प्रजननसम्बद्वतध अद्व यानां 

सफलीकत ाम ् इदां द्वनश्चेतव्यां स्यात ् यत ् के्षत्रस्य सर् े जनाः 

स्र्र्ातान कूलक-यतते्रष  गहृछद्याम ् इत्याद्वदष  जलस्य एकत्रीकरणां न 

 र्ते ्इद्वत द्वदद्वश अर्धानर्ततः  र्ये ः।  

हाद्वकमशेखस्य प्रकरणां प नः स्मरतत  । द्वकां   र्ततः ज्ञात म ्इच्छद्वतत यत् 

तेषाां द्वर्षये तयायालयः  कीदृशां द्वनणायां कृतर्ान ्? 

अस्माकां  सांद्वर्धानस्य अन सारां जनानाां द्वहताद्वन स द्वनश्चेतव्याद्वन तर्ा 

च सर् े जनाः स्र्ास््यसेर्ायाः ला ां प्राप्न य ः इद्वत सर्ाकारस्य 

प्रार्द्वमकां  कताव्यम ्अद्वस्त ।  

सर्ाकारेण प्रत्येकां  जनस्य जीर्नाद्वधकारः रक्षणीयः। तयायालयेन उक्तम ्

अद्वस्त यत ्हाद्वकमशखेः यादृशाद्वन कष्ाद्वन सोढर्ान ्तैः तस्य प्राणाततः 

अद्वप  द्वर्त ां शक्नोद्वत स्म । यद्वद  कद्वश्चत ् द्वचद्वकत्सालयः उद्वचते काले 

कस्मदै्वचत ्अद्वप जनाय स्र्ास््यसेर्ाां न अदास्यत ्तद्वहा एतस्य तात्पयाम ्

अद्वस्त यत ्तेन तस्म ैजनाय जीर्नस्य स रक्षा न दीयते । तयायालयेन इदम ्

अद्वप उक्तां  यत ् सर्ाकारस्य कत्ताव्यम ् अद्वस्त यत ् सः रोद्वगणाां कृते 

आर्श्यक-स्र्ास््य-सेर्ाः दद्यात ् यस्याम ्आकद्वस्मकरोग-द्वनर्ारणस्य 

स द्वर्धा अद्वप सद्वम्मद्वलता  र्ते् । द्वचद्वकत्सालयः तत्सम्बद्वतधनः 

कमाचाररणः च स्र्स्य आर्श्यक-द्वचद्वकत्सायाः प्रदानस्य दाद्वयत्र्ां 

सम्पणूातया द्वनर्ाहये ः । बहटद्व ः सर्ाकारीय-द्वचद्वकत्सालयैः हाद्वकम-शखेस्य द्वचद्वकत्सा न कृता तैः प्रत्यक्षतः अनङ््गीकृतम ्। अतः 

तयायालयेन राज्यसर्ाकारः उक्तः यत ्सः हाद्वकम-शखेने द्वचद्वकत्सायाः कृते यद ्धनां व्ययीकृतां तत ्सम्पणू ंधनां तस्म ैदद्यात ्।  

शिजस्र्ास््यसेर्ाः  

अस्माकां  दशे ेबहटद्वर्धाः द्वनज-स्र्ास््य-सेर्ाः उपलभ्यतते । व्यापक-

स्तरे द्वचद्वकत्सकाः द्वनज-औषधालयान ् चालयद्वतत । ग्रामीणेष  के्षते्रष  

पञ्जीकृताः द्वचद्वकत्सा-व्यर्साद्वयनः (आर.एम.पी.) उपलभ्यतते । 

नागरके्षते्रष  व्यापक-सङ्््यायाां द्वचद्वकत्सकाः सद्वतत येष  बहर्ः 

द्वर्शेषज्ञरूपेण कायं क र्ाद्वतत । द्वनजरूपेण सञ्चाल्यमानाः केचन 

द्वचद्वकत्सालयाः पररचाररका-गहृाद्वण च  सद्वम्मद्वलताद्वन सद्वतत । 

व्यापक-सङ्््यायाां प्रयोगशालाः सद्वतत याः परीक्षणां क र्ाद्वतत अद्वप  

च द्वर्द्वशष्-स द्वर्धाः यच्छद्वतत यर्ा एक्स्रे-अल्रासाउांड इत्यादयः। 

एतादृशाः आपणाः अद्वप सद्वतत यतः र्यम ्औषधाद्वन  के्रत ां शक्न मः। 

यर्ा एतस्याः  नाम्ना एर् ज्ञायते द्वनजस्र्ास््य-सेर्ास  सर्ाकारस्य 

ग्रामस्य कद्वस्मांद्वश्चत् स्र्ास््यकेतद्रे रुगण-मद्वहलायै औषद्वधां यच्छतती 

काद्वचत् मद्वहलाद्वचद्वकद्वत्सका । 

एकद्वतमन् सर्वकतिीय-द्विककत्सतलये तर्रुग्णबतलकेन सह  

कतद्वित् मद्वहलत । यूद्वनसेफसांतथतयतः अनुसतिां प्रद्वतर्रं्ष २० 

लक्षां द्वशशर्ः एततदशृ ः सङ्क्रमण ः मृत्युां प्रतप्नुर्द्वन्त येर्षतां 

सङ्क्रमणतनतां द्वनयन्रणां सम्भर्म् अद्वतत। 

केषु केषु अथेष ु ‘सार्वजशिकस्र्ास््यव्यर्स्था’ 

सरे्षाां कृते उपिबधा सेर्ा अशस्त ? 

केषाशञ्ित ् स्र्ास््यकेन्राणाम ् अथर्ा 

शिशकत्साियािाां सूिीं कुर्वन्तु ये भर्ताां गृहस्य 

पारे्श्व सशन्त । स्र्-अिुभर्स्य अिुसारम ् अथर्ा 

तेषु  कशञ्ित ् शिशकत्साियां गत्र्ा 

केन्रसञ्िािकािाां जिािाां शर्षये अशप ि तत्र 

िीयमािािाां सुशर्धािाां शर्षये जािन्तु। 
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स्र्ाद्वमत्र्ां  द्वनयतत्रणां र्ा न  र्द्वत । सार्ाजद्वनक-स्र्ास््य-सेर्ानाां  

द्वर्परीततया एतास  द्वनजस्र्ास््य-सांस्र्ास  रोद्वगद्व ः प्रत्येकां  सेर्ायाः कृते 

आद्वधक्येन धनस्य व्ययः करणीयः  र्द्वत । 

अद्यत्र्े द्वनजस्र्ास््यसेर्ाः सर्ात्र दृश्यतते । अध ना त  महाततः 

व्यर्साद्वयसमहूाः द्वचद्वकत्सालयान ् अद्वप सञ्चालयद्वतत । केचन 

व्यर्साद्वयसमहूाः औषध-द्वनमााणकाये  तस्य द्वर्क्रयण ेच सांलगनाः सद्वतत । 

नगरे प्रत्येकां   ाग ेऔषधानाम ्आपणाः द्रष्ट ां शक्यतते । 

स्र्ास््यसेर्ाः समािताः ि - शकां  सरे्षाां कृते 

पयावप्तमात्रया स्र्ास््यसेर्ाः उपिबधाः सशन्त ? 

अध ना  ारते तर्ा पररद्वस्र्तयः सद्वतत यत्र द्वनजसेर्ाः त  र्धातते परतत  

साजाद्वनकसेर्ाः न र्धातते । एतादृश्याां द्वस्र्तौ जनाः केर्लां द्वनजसेर्ाः एर् 

प्राप्न र्द्वतत । एताः नागरेष  के्षते्रष  एर् उपलब्धाः सद्वतत ।  एतासाां सेर्ानाां 

मलू्यम ् अद्वप अपेक्षातः अद्वधकां   र्द्वत । औषधाद्वन बहटमलू्याद्वन  

 र्द्वतत । बहर्ः जनाः औषधाद्वन के्रत ां समर्ााः न  र्द्वतत अतः यदा 

पररर्ारे रोगः जायते तदा ते ऋणां गहृीत्र्ा द्वचद्वकत्साां कारयद्वतत । 

काश्चन द्वनजसेर्ाः अद्वधकम ् अजाद्वयत ां प्रायः एतादृशाद्वन कायााद्वण 

प्रोत्साहयद्वतत याद्वन उद्वचताद्वन न सद्वतत । कदाद्वचत ् अल्प-मलू्यकेष  

उपायेष  द्वर्द्यमानेष  सत्स  अद्वप रोग-द्वनर्ारणार्ं ते उपायाः न प्रय ज्यतते । 

उदाहरणार्ं प्रायेण दृश्यते यत् केचन द्वचद्वकत्सकाः द्वनरर्ाकम ्औषधाद्वन 

द्वलखद्वतत यासाां कदाद्वचत ् आर्श्यकता अद्वप न स्यात् यर्ा यद्वद 

साधारण-द्वचद्वकत्सा अद्वप पयााप्ा  द्वर्त ां शक्नोद्वत तर्ाद्वप सूच्यौषधस्य 

अर्र्ा सेलाइनाद्वदकस्य द्वर्षये परामश ंयच्छद्वतत । 

 

भतितीयतयुर्वर्ज्ञतनपरिर्षदः आयुर्वर्ज्ञतन-

न द्वतकसांद्वहतत कथयद्वत - 

यत् यथत सम्भर्ां प्रत्येकां  द्विककत्सकः 

और्षधीनतां जेनेरिकनतमतद्वन एर् 

उपितिद्विरिकतयतां द्वलखेत् तथत ि 

सुद्वनिेतव्यां यत ् इदां युद्वियुिां  उपयुिां  ि  

तयतत् । 

दहेलीनगरस्य  कद्वस्मांद्वश्चत ् प्रम खे 

द्वनजद्वचद्वकत्सालये शल्यद्वचद्वकत्सायाः पश्चात ्

रोद्वगणाां द्वनरीक्षणस्य कद्वश्चत ्प्रकोष्ठः। 

 
 र्तः   गहृस्य समीपे काः द्वनजस्र्ास््यसेर्ाः 

द्वर्द्यतते ? तत्रत्यानाां सञ्चालकानाां स द्वर्धानाां च 

द्वर्षये जानतत  ? 

स्र्ास््यसेर्ाः इतोऽशप न्यूिमूल्ययुताः कथां 

कतुां िक्यन्ते? एतशस्मि ्शर्षये ििाां कुर्वन्तु। 

ग्रामीणके्षते्रष ु प्रायेण शकशञ्ित ् जीपयािम ्

एर् रोशगणाां कृते ििौषधाियस्य रूपेण 

कायां करोशत ।  
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         त्यम ्इदम ्अद्वस्त यत् जनसङ्््यायाः 20 प्रद्वतशतां जनाः एर् रोगकाले 

आर्श्यकौषधाद्वन के्रत ां समर्ााः  र्द्वतत । ते जनाः अद्वप यान ्र्यम ्एते द्वनधानाः  

न सद्वतत इद्वत अद्व जानीमः ते अद्वप औषधानाां व्ययस्य  ारां द्वनर्ोढ ां कष्म ्

अन  र्द्वतत  । एकस्मात ्अध्ययनात ्ज्ञातां यत ्ये जनाः द्वचद्वकत्सालये केनद्वचत् 

रोगणे अर्र्ा व्रद्वणतार्स्र्ायाां प्रर्शेां स्र्ीक र्ाद्वतत तेष  चत्र्ाररांशत ्प्रद्वतशतां जनाः 

द्वचद्वकत्सा-व्ययार्ं रूप्यकाद्वण ऋणरूपेण स्र्ीक र्ाद्वतत अर्र्ा स्र्सम्पत्तेः  

कद्वञ्चत ् ागां द्वर्क्रीणद्वतत । 

द्वनधानजनानाां कृते पररर्ारे प्रत्येकां  रोगः द्वचततायाः कष्स्य च कारणरूपां  र्द्वत । 

एतस्माद ्अद्वप महत्त्र्पणू ं त्यम ् इदम ्अद्वस्त यत ्एतादृशी द्वस्र्द्वतः पौनःप तयेन 

आगच्छद्वत । द्वनधानाः परू्ाम ् एर् क पोषणग्रस्ताः  र्द्वतत । एते पररर्ाराः 

तार्तमात्रया  ोजनां न क र्ाद्वतत यार्तमात्रया तैः  ोक्तव्यां  र्द्वत । तेषाां कृते 

जीर्नस्य आधार तूाः आर्श्यकता-अन ग णाः स द्वर्धाः यर्ा पानीयां जलां गहृस्य 

कृते पयााप्स्र्ानां स्र्च्छर्ातार्रणादीद्वन न उपलभ्यतते । अतः तेषाां मध्ये 

रोगोत्पतेः सम् ार्ना अद्वधका  र्द्वत । रोगद्वनर्ारण े यः व्ययः  र्द्वत तस्मात् 

कारणात ्तेषाां द्वस्र्द्वतः इतोऽद्वप असमीचीना  जायते । 

कदाद्वचत ् केर्लां धनकारणात ्एर् जनाः उत्तमाां द्वचद्वकत्साां न कारद्वयत ां पारयद्वतत 

इद्वत अद्वप नाद्वस्त । उदाहरणार्ं मद्वहलाः शीघ्रम ् एर् द्वचद्वकत्सकस्य पाश्वे  

रोगद्वनर्ारणार्ं न प्रापयद्वतत । अनेकेष  आद्वदर्ाद्वसके्षते्रष  स्र्ास््यकेतद्राद्वण तयनूाद्वन 

सद्वतत तर्ा च ताद्वन अद्वप सम्यग्रपूेण न चलद्वतत । तत्र द्वनजस्र्ास््यसेर्ाः न 

द्वर्द्यतते । 

वकिं  कर्तुं शक्यरे् ? 

अत्र कद्वश्चत ्अद्वप सतदहेः नाद्वस्त यत ्अस्माकां  दशे ेजनानाां स्र्ास््यस्य द्वस्र्द्वतः 

सम्यक् नाद्वस्त । एतत ् सर्ाकारस्य उत्तरदाद्वयत्र्म ् अद्वस्त यत ् सः सर्भे्यः 

नागरेभ्यः द्वर्शेषतया द्वनधानानाां स द्वर्धाहीनानाां च जनानाां कृते ग णात्मक-

स्र्ास््य-सेर्ानाम ्उपलद्वब्धां कारयेत ् । प नरद्वप जनानाां स्र्ास््यां यार्द ्जीर्नस्य 

आधार तूानाां स द्वर्धानाां कृते तर्ा च सामाद्वजक-द्वस्र्तौ आद्वश्रतम ्अद्वस्त तार्द ्

एर् स्र्ास््य-सेर्ानाम ्अद्वप आद्वश्रतम ्अद्वस्त । अतः जनानाां स्र्ास््यसेर्ायाः 

अर्स्र्ाां पररष्कत ाम ्उ योः पक्षयोः  कायं  र्ेत ्इद्वत आर्श्यकम ्अद्वस्त । एतत् 

कत ं शक्यते । अद्वग्रम ेपषृ्ठे प्रदत्ताद्वन उदहरणाद्वन पश्यतत - 

 

एषा ग ार्ती मद्वहला स्र्स्य द्वनरीक्षणां 

योगयद्वचद्वकत्सकस्य समीपे कारद्वयत ां पदभ््याां दरूां 

चद्वलत ां बाध्या अद्वस्त । 
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केरिराज्यस्य अिुभर्ः 

1996 तम े र्ष े केरलसर्ाकारेण काद्वनचन महत्त्र्पणूााद्वन पररर्तानाद्वन कृताद्वन । 

राज्यस्य सम्पणूास्य र्ाद्वषाक-आय-व्ययद्वर्र्रणपत्रस्य 40 प्रद्वतशतां पञ्चायतानाां कृते 

प्रदत्तम ्। एतेन धनेन पञ्चायताद्वन स्र्ार्श्यकताः योजनाबद्धाः कृत्र्ा तासाां पदू्वतं कत ं 

शक्न र्द्वतत स्म । एतेन ग्रामस्य कृते पेयजलम ् आहारः मद्वहलानाां द्वर्कासाय 

द्वशक्षादीनाां कृते च उद्वचतव्यर्स्र्ायाः स द्वनद्वश्चतीकरणां सम् र्ां जातम ् । एतस्मात् 

पररणामतः जलद्वर्तरणव्यर्स्र्ायाः द्वनरीक्षणां जातम ् । द्वर्द्यालयानाां बालर्ाद्वटकानाां 

च कायं द्वनधााररतां तर्ा च ग्रामीणसमस्यानाां द्वर्षये द्वर्शेषतया ध्यानां दत्तम ् । 

स्र्ास््यकेतद्रषे  अद्वप पररष्कारः कृतः । एतैः सर्वः कायवः द्वस्र्द्वतः समीचीना जाता । 

एतार्ताां प्रयत्नानाम ् अनततरम ् अद्वप काश्चन समस्याः यर्ार्त ् द्वस्र्ताः, यर्ा 

औषधानाां तयनूता द्वचद्वकत्सालयेष  अपयााप्ाः शय्याः द्वचद्वकत्सकानाम ् अपयााप्ता 

इत्याद्वद । एतासाां समस्यानाां दरूीकरणम ्आर्श्यकम ्अद्वस्त ।  

आगच्छतत  अध ना कस्यद्वचत ् अतयस्य दशेस्य उदाहरणां पश्यामः तर्ा च 

स्र्ास््यसम्बद्धद्वर्षयेष  तेषाां कायापद्धद्वतां जानीमः।  

कोस्टाररकायाः िविी   

कोस्टाररका दद्वक्षण-अमरेरकायाः सर्ातः अद्वधकः स्र्स्र्दशेः मतयते । एतस्य 

म ् यकारणां तस्य सांद्वर्धाने द्वनद्वहतम ् अद्वस्त । बहटभ्यः र्षभे्यः प्राक् कोस्टाररकया  

कद्वश्चत ् महत्त्र्पणूाः द्वनणायः स्र्ीकृतः आसीत ् यत् कोस्टाररका दशे े सैतयां न 

स्र्ापद्वयष्यद्वत । एतस्मात ्सेनायाां यः व्ययः  र्द्वत स्म तस्य धनस्य उपयोगः जनानाां 

स्र्ास््यस्य द्वशक्षायाः तर्ा च अतयासाम ् आधार तूानाम ् आर्श्यकतानाां कृते 

कृतः  । कोस्टाररकायाः सर्ाकारः मतयते यत ् दशेस्य द्वर्कासार्ं दशेस्य स्र्ास््यम ्

आर्श्यकम ् अद्वस्त तर्ा च एतस्मात ् कारणात ् एर् तत्रत्यः सर्ाकारः स्र्स्य 

दशेर्ाद्वसनाां स्र्ास््यस्य द्वर्षये महद ् अर्धानां करोद्वत । कोस्टाररकायाः सर्ाकारः 

स्र्स्य सर्भे्यः द्वनर्ाद्वसभ्यः स्र्ास््यस्य कृते मलू तूसेर्ाः स द्वर्धाः च प्रयच्छद्वत 

यर्ा पेयजलां स्र्च्छताां पोषणम ्आर्ासां च । स्र्ास््यस्य द्वशक्षा अतीर् महत्त्र्पणूाा 

मतयते तर्ा च सर्ेष  स्तरेष  “स्र्ास््य-सम्बद्वतध-ज्ञानां” द्वशक्षायाः कद्वश्चत ्आर्श्यकः 

 ागः अद्वस्त ।  

  

आन्रप्रिेिराज्यस्य पुिसवङ््कघटिािन्तरां 

जूिमासस्य शद्वतीयशििाङ््कके 2014 तमे र्षे 

तेिङ््कगािा भारतस्य एकोिशत्रिततमां राज्यां 

जातम ्। 

उपररप्रित्तस्य भारतस्य मािशिते्र 

केरिराज्यां पाटिर्णेि िशिवतम ्अशस्त । 

एतस्य प स्तकस्य १२३ तम ेपषेृ्ठ  ारतस्य 

मानद्वचत्रां प्रदत्तम ्अद्वस्त । एतद्वस्मन ्मानद्वचत्रे 

स्र्ाङ््कतया केरलराज्यस्य आकृद्वतां रचयत  । 
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4.   जलस्य स्र्च्छतायाः च ग णर्त्तायाः पररष्कारां कृत्र्ा अनेकेषाां रोगाणाां द्वनयतत्रणां 

कत ं शक्यते । उदाहरणां प्रदश्या इदां कर्नां स्पष्ीकरोत  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सवुिधा                           सामर्थ्यम ्                          उपलब्धता                          

गणुित्ता 

विजः 

साियजविकः 

अभ्यतसः 

 

शब्द-सङ्कलिि ्

साववजविकाः – सा सेर्ा अथर्ा तत ्कायां भर्शत यः िेिस्य सरे्षाां जिािाां कृते अशस्त तथा ि मुख्यरूपेण सर्वकारेण आयोज्यते । 

एतस्याां शर्द्याियाः शिशकत्साियाः सांिारसेर्ाः ि सशम्मशिताः सशन्त । जिाः एतासाां सेर्ािाां याििाां कतुां िक्िुर्शन्त तथा ि यशि 

सांस्थाः सम्यग-्रूपेण कायां कतुां समथावः ि भरे्युः तिा जिाः एतास ुआके्षपां कतुां िक्िुर्शन्त । 

विजी - सा सेर्ा अथर्ा तत्कायां यत ्केिशित ्जिेि अथर्ा केिशित ्व्यर्साशयसमूहेि स्र्िाभाथवम ्आयोशजतः स्यात ्। 

वचवकत्सापयवटकाः – एते ते र्विेशिकपयवटकाः सशन्त ये एतस्य िेिस्य तेषु शिशकत्साियेष ु स्र्शिशकत्साां कारशयतुां शर्िेषरूपेण 

आगच्छशन्त यत्र स्र्िेिस्य तुििायाां न्यूितमे मूल्ये शर्र्श्वस्तरीयाः सशुर्धाः उपिभ्यन्ते । 

सङ््कक्रामकरोगाः -  एते रोगाः तादृिाः भर्शन्त ये परस्परम ् अन्योऽन्यां प्रशत सञ्िाररताः भर्शन्त यथा भोजिेि जिेि र्ायुिा ि 

गच्छशन्त । 

ओ.पी.डी. – एतत ् बाह्यरोशगशर्भागस्य सांशक्षप्तरूपम ् अशस्त । शिशकत्सािये कशस्मांशित ् शर्शिषे्ट शर्भागे प्ररे्िात ् पूर्ां रोशगणः 

बाह्यरोशगशर्भागां गच्छशन्त । 

िैवर्काचाराः – कस्याशप जिस्य व्यर्हारां प्रभार्शयतुां िवशतकशसद्धान्ताः । 

जेिेररकिाि – औषधीिाां रासायशिक-िामाशि । ताशि औषशधषु प्रयुतसामग्रीः पररिेतुां साहाय्यां कुर्वशन्त । ते र्वशर्श्वकस्तरे मान्यताप्राप्ताः 

सशन्त। उिाहरणाथवम ्एशसटाइि-साशिसवशिक-एशस्पररि इत्यस्य जेिेररकिाम अशस्त । 

 

1 अवस्िि ्अध्याये भववभाः पविर्ि ्अवस्र् यर् ्स्वास््ये केवलिं रोगस्य चचाव ि कर्तुं 

शक्यरे् । सिंववधािर्ाः स्वीकृर्ि ्अिंशि ्अत्र पिन्र्त र्था च स्वशब्देषत ज्ञापयन्र्त यर् ्

“जीविस्र्रस्य साववजविकस्वास््यस्य च के िािकविन्दवाः भववष्यवन्र् । 

2 सवेषािं कृरे् स्वास््यसतववधााः दार्तिं सववकाराः काि ्काि ्प्रयासाि ्कर्तुं शक्िोवर् ?  

चचाुं कत ववन्र्त ।  

3 भवन्र्ाः स्वके्षते्र उपलब्धािािं साववजविकसेवािािं विजस्वास््यसेवािािं च िध्ये कााः 

कााः वववभन्िर्ााः पश्यवन्र् ? अधोवलविर्र्ावलकािं पूरयि ्एरे्षािं र्तलिािं कत ववन्र्त र्था 

च अन्र्रिं ज्ञापयन्र्त । 

 

सांद्वर्धानस्य एकः महत्त्र्पणूाः  ागः  एतत ्

कर्यद्वत यत् पोषाहारस्तरस्य जीर्नस्तरस्य च 

उतनयनां तर्ा च लोकस्र्ास््यस्य पररष्कारः 

राज्यसर्ाकारः दाद्वयत्त्र्म ्अद्वस्त ।  

 


