
*जेनरिक औषध ंम्हणजे काय ?* 

बॅ्रन्डडे औषधांपेक्षा जेनरिक औषध ं30-70% स्वस्त असतात. पण म्हणून त्याचा प्रभावही कमी 
असतो असतो का? 

मधमूेह, िक्तदाब, हृद्यववकाि हे काहीकाळापूवीपयंत केवळ श्रीमंतांच ेआजाि समजले जात होते. 
मात्र आजाकालची जीवनशैली आणण धकाधकीच्या जीवनपद्धतीमुळे समजातील सािेच वर्ग या 
आजािांच्या ववळख्यात ओढले रे्ले आहेत. म्हणूनच र्िीबांनादेखील या आजािांशी सामना किताना 
औषध ंसहज आणण माफक दिात उपलब्ध व्हावीत याकरिता जेनरिक औषधांचा पयागय  उपल्बब्ध 
आहे. 
मात्र समाजात जेनरिक औषधांबाबत पुिेशी जनजार्तृी नसल्बयाने सार यांनाच या औषधांबाबत पुिेशी 
माहहती नाही. त्यामुळे डॉक्टिांनीदेखील जेनरिक औषधांची नावं स्पष्ट, ठळक, कॅवपटल लेटसगमध्ये 
ललहावीत असा सज्जड दम मेडडकल कॉन्न्सल ऑफ़ इंडडयाने देशभिातील डॉक्टिांना हदला आहे. 
*जेनरिक औषध ंम्हणजे काय ?* 

मूळ औषध ककंवा त्याच ेनाव वापरून ववववध कंपन्यांद्वािा र्ोळ्या, लसिप्स बनवली जातात. काही 
औषध कंपन्या त्यांच ंबॅ्रन्ड नेम वापरून औषध ंववकतात. बॅ्रन्ड नेम नसलेली पण औषधांचा 
सािखाच फॉम्युगला वापरून बनवलेल्बया र्ोळ्या, लसिप म्हणजे जेनरिक औषध.ं 
*जेनरिक औषध ंस्वस्त म्हणजे कमी प्रभावशाली का ?* 

जेनरिक औषधांबाबत लोकांच्या मनात अनेक  समज -र्ैिसमज आहेत. जेनरिक आणण बॅ्रन्डडे 

र्ोळ्यांमध्ये औषधांचा फॉम्युगला सािखाच असतो. पिंतू बॅ्रन्डडे औषधांची ककंमत त्यावि होणार या 
प्रलसद्धी, जाहहिातबाजी, टॅक्स अशा ववववध घटकांमुळे वाढते. औषधांच्या ककमतीचा त्याच्या 
र्ुणधमागशी ककंवा प्रभावीपणाशी थेट संबंध नसतो. त्यामुळे जेनरिक औषध ंस्वस्त म्हणजे कमी 
प्रभावी हा तुमच्या मनातील र्ैिसमज आजच दिू किा. 
*जेनरिक औषध ंस्वस्त कशी ?* 

जेनरिक औषधांसाठी जाहहिात, कि ककंवा केलमस्टपयतं पोहचवण्यासाठी लार्णािा वाहतुकीचा खचग 
नसल्बयाने बॅ्रन्डडे औषधांच्या तुलनेत जेनरिक औषध ंस्वस्त असतात. जि एखादी बॅ्रन्डडे पेनककलि 
र्ोळी सुमािे 10-12 रुपये असल्बयास त्याची जेनरिक औषधाची र्ोळी सुमािे 3-4 रूपयांची असू 
शकते. साधािणंपणे 30-70% ककंमतीत फिक आढळू शकतो. औषधंं ं सुिक्षक्षतपणे साठवण्याच्या 
खास टीप्स 

*जेनरिक र्ोळ्यांच ंपॅकेन्जंक वेर्ळं असतं का ?* 

जेनरिक र्ोळ्या देखील इति औषधांप्रमाणेच पॅकेज्ड असतात. त्यावि तुम्हांला बॅच डटे, एक्सपायिी 
डटे त्यामधील घटक यांची माहहती हदलेली असते.त्याची पडताळणी करूनच जेनरिक औषधांची 
ननवड किता येते.  Expiry Date उलटून रे्ल्बयानंति र्ोळ्या घेतल्बयास काय होईल ? 



जेनरिक औषध ंकेलमस्टकड ेलमळतात की केवळ जेनरिक मेडीकल स्टोअसगमध्ये उपलब्ध असतात 
? 

आिोग्य क्षेत्रातील सद्ध्याची न्स्थती आणण व्यवसाय पाहता, सुमािे 95% मेडडकल स्टोअसग ही काही 
डॉक्टसग, हॉन्स्पटल्बस यांच्याशी सलग्न असतात ति इति 5% जनिल स्टोअसग असतात. पण 
जेनरिक औषध ंत्यासाठी खलेु किण्यात आलेल्बया खास जेनरिक मेडडकल स्टोअसग प्रमाणेच 
सामान्य केलमस्ट स्टोसगमध्येही उपलब्ध असू शकतात. 
*जेनरिक औषध ंववकत घेण्यासाठीदेखील  डॉक्टि वप्रस्ककिपशन आवश्यक आहे का ?* 

कोणतेही औषध ंककंवा त्याची मात्रा स्वतः ठिवणं चकूीच ेआहे. त्यामुळे जेनरिक औषधदेंखील 
डॉक्टिांच्या वप्रन्स्िप्शन्सनेच घेणं हहतकािी आहे. वप्रन्स्िप्शनलशवाय वेदनाशामक औषधे खिेदी 
किणे सुिक्षक्षत आहे का ? हेदेखील जाणून घ्या 
*जेनरिक औषधांबाबत प्रश्न, तिाि असल्बयास काय किावे ?* 

देशभिात जेनरिक औषधांबाबत तुम्हांला काही माहहती हवी असल्बयास ककंवा प्रश्न असल्बयास, तिाि 
किायची असल्बयास  1800-180-8080 या टोल फ्री िमांकावि संपकग  साध ूशकता. 
 


