जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शनची सक्ती - MCI व निें द्र मोद ींचा धाडसी व कौतुकारपद ननर्णय!
जेनेरिक औषधाींबद्दल सध्या दे शात सगळ्या डॉक्टि मींडळीींनी व फामाण कींपनयाींनी लोकाींना
वेगवेगळ्या पद्धतीची भीती दाखवायला सरु
ु वात केल य, जी अत्यींत ननिाधाि व व्यावसानयक

हितसींबींधानी िेरित आिे . जेनेरिक या शब्दाला औषधाींच्या क्षेत्रात काि वेगवेगळे सींदभण आिे त ते
खाल लिमार्े १) जेनेरिक "नावा"सींदभाणतकुठल्याि औषधाला दोन िकािची नावे असतात. एक जेनेरिक नाव म्िर्जे त्याचे िासायननक

नाव; आणर् दस
ु िे व्यावसानयक्रँडड नाव. डोडक्यात, Paracetamol िे जेनेरिक नाव आणर् Crocin िे
रँडड नाव. Paracetamol िे औषध जगाच्या पाठीवि ककमान िजािभि कींपनया वेगवेगळ्या रँडड

नावाने प्रवकत असतील. रँडड नाव काि ि असलीं ति मूळ औषध, त्याची परिर्ामकािकता समान.
रँडड नाव फक्त ते औषध कुठल्या कींपनीने बाजािात आर्लींय िे साींगते; नीट वाचा 'बाजािात

आर्लींय' एवढीं च साींगते. कािर्, जगातल्या यच्चयावत मोठ्या औषध कींपनया त्याींची ककत्येक
औषधे दस
ु ऱ्या छोट्या कींपनयाींकडून बनवन
ू घेतात व रवतःच्या नावाने प्रवकतात, रवतःचे खचण कमी
करून फायदा वाढवायला. हिमाचल मधील बद्द िे अशा अनेक छोट्या कींपनयाींचे मािे िघि आिे
स्क्जडन
ू जगभिच्या नामाींककत रँडडची औषधे तयाि िोतात.
२) जेनेरिक "सींशोधना"सींदभाणत जगात दोन िकािच्या औषध कींपनया असतात, नवीन सींशोधन करून "पेटींट" असर्ाि औषधे
ननमाणर् किर्ाऱ्या इनोव्िे टसण, आणर् जेव्िा ह्या औषधाींचे पेटींट सींपते तेव्िा त्याच औषधाींचे
"जेनेरिक" उत्पादन किर्ाऱ्या. कुठलेि पेटींट (व्यावसानयक एकाधधकािशाि ) िे 20 वषे चालते, पर्
औषधाींच्या बाबतीत ते साधािर् 7 वषेच बाजािात वापिता येते. पेटींटेड औषधे मिाग असतात
कािर् त्यासाठी सींशोधनावि िचींड खचण येतो, अगद 1 औषध बाजािात आर्ायला 1 बबललयन
डॉलसण (सात िजाि कोट रुपये) इतका. तो खचण वसूल किण्यासाठी पेटींटेड औषधे मिाग असर्े
िमिाप्त व नयायाचे असते. पर् जेव्िा पेटींट सींपते तेव्िा त्याच पेटींटेड औषधाींची दस
ु ऱ्या

कींपनयाींनी बनवलेल जेनेरिक औषधे साधािर्त: पेटींटेड औषधाींच्या 15-20% ककींमतीला बाजािात
लमळतात.
वि ल मद्
ु दा ि १ व २ नस
ु ाि औषधाींचे तीन िकाि पडतातअ) पेटींटेड औषधे (जी सािस्क्जकच रँडडेड असतात)
ब) रँडडेड जेनेरिक औषधे (याींना रँडडनाव असते)

क) जेनेरिक जेनेरिक औषधे (रँडडनाव नसर्ाि )
अमेरिकेत 10 पैकी 8 prescription या जेनेरिक (रँडडेड व जेनेरिक िकािच्या) औषधाींच्या असतात.
आणर् खद्
ु द अमेरिकेचे FDA (अनन व औषध िशासन प्रवभाग) जेनेरिक औषधे ि पेटींटेड

औषधाींइतकीच िभावी आिे त िे Clinical Trial चा सींदभण घेऊन साींगते. अमेरिकेसािख्या श्रीमींत
दे शातसुद्धा जेनेरिक औषधे लोकाींच्या व सिकािच्या पसींतीस पात्र आिे त कािर् ती रवरत व
दजेदाि आिे त. आकिकेत HIV ला आळा घालण्यात भाितातील रवरत जेनेरिक औषधाींचा

सगळ्यात मोठा वाटा आिे . आणर् म्िर्ूनच भाितातील नामाींककत फामाण कींपनया जेनेरिक (रँडडेड व
जेनेरिक) औषधे जगभि ननयाणत करून गेल्या 10-15 वषाणत अनतश्रीमींत बनल्या आिे त. त्यामुळे
कुर्ी जेनेरिक औषधाींची quality चाींगल नसते वगैिे ज्ञान द्यायला लागला ति त्याला प्रवचािा

"पेटींटेड औषधे बनवर्ाि भाितीय कींपनी कुठल ?". तो एका सेकींदात गप्प बसेल कािर् यच्चयावत
भाितीय औषध कींपनया ह्या जेनेरिक औषधाींच्या व्यवसायात आिे त. रँडडेड म्िर्जे काि ि प्रवशेष
मोठे नसते; www.ipindia.nic.in या सिकाि वेबसाईट वि कुर्ीि काि िजािाींत रवतःचा रँडड

(Trademark) िस्क्जरटि करू शकते. औषधाला रँडडनेम हदल्याने त्याची परिर्ामकािकता वाढत नाि
ककींवा न हदल्याने कमी िोत नाि !

आता येऊया सध्याच्या मद्
ु द्याकडे - Generic Prescription च्या सक्तीच्या. MCI (मेडडकल
कौंस्क्नसल ऑफ इींडडया) ने 2016 साल एक आदे श काढून डॉक्टसणना सूधचत केले िोते की

प्रिस्क्रिप्शन मध्ये औषधाींचे रँडड नाव न ललहिता जेनेरिक नाव ललिावे, ज्याला डॉक्टसणनी ििताळ
फासला िोता. वारतप्रवक MBBS च्या दस
ु ऱ्या वषाणला फामाणकॉलॉजी व नतसऱ्या वषी समरत

स्क्क्लननकल प्रवषयाींत प्रवद्याडी ज्या प्रिस्क्रिप्शन ललहितो त्यात कुठे ि रँडडनेम नसते, जेनेि क नावच
असते. पर् जेव्िा िाच प्रवद्याडी डॉक्टि बनून बाजािात उतितो तेव्िा तो प्रिस्क्रिप्शन वि रँडडचे

नाव टाकायला लागतो. कािर् सोपे आिे ... रँडड िा औषध कींपनीचा असतो आणर् आपल्या रँडडचे
प्रिस्क्रिप्शन ललिावे म्िर्ून औषध कींपनी त्यासाठी काि चीजवरतू डॉक्टिाींना दे त असते (काि

िामाणर्क डॉक्टसण अशा चीजवरतू सिळ नाकाितात, पर् ती सींख्या डोडी आिे ). कपडे, घिातल्या
वरतू, पिदे शी वाऱ्या पासून ते अगद मिागड्या गाड्याींपयंत गोष्ट डॉक्टसणना हदल्या गेलेल्या
आिे त, अजूनि हदल्या जातात, भले MCI ने त्यावि ककतीि ननबंध आर्ले ति .

आता समजा की मोद ींच्या आणर् MCI च्या सक्तीला धरून जि प्रिस्क्रिप्शन वि रँडडनेम ललहिता
येत नसेल ति औषध कींपनयाींच्या MR (Medical Representative) ना कळर्ाि कसे की कुठल्या

डॉक्टिने ककती बबझनेस हदलाय? आणर् त्याला ते नाि कळले ति तो कींपनीला काय कळवर्ाि?
आणर् तो ते नाि कळवू शकला, डॉक्टसणशी व्यावसानयक हितसींबींध हटकवू नाि शकला ति त्या
MR चा कींपनीला उपयोग काय? IMS सािख्या प्रिस्क्रिप्शन मधील रँडडनेम चा सव्िे किर्ाऱ्या

व्यापाि सींरडा औषधकींपनयाींना कसला data प्रवकर्ाि? MCI च्या या ननर्णयाने औषधाींच्या
व्यवसायाचा खप
ू जारत कींट्रोल रुग्र् व retail (छोट्या) फामणसी वाल्याींकडे येर्ाि आिे जो आजवि
डॉक्टसण, गब्बि फामाण रटॉककरट व फामाण कींपनयाींकडे िोता. भले यात काि लाख MR डोड्या

काळासाठी भिडले जातील, पर् िळूिळू छोट्या जेनेरिक औषध कींपनया सुद्धा रवतःचा माल
प्रवकायला या MR ना वापरू शकतील.

भाितात औषधाींच्या ननलमणतीला पिवानगी द्यायला व त्याींची गुर्वत्ता मानकाींनुसाि िाखायला
CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) ि केंद्र य सींरडा आिे (अगद

अमेरिकेच्या FDA सािखीच), स्क्जच्या अींतगणत ित्येक िाज्यात FDA (अनन व औषध िशासन)
औषधाींची गुर्वत्ता सुननस्क्चचत किते. कुठलेि औषध बनवायला ककत्येक पिवानग्या, ऑडडट,

क्वाललट टे रटस याींतून ित्येक औषध कींपनीला (छोट असो वा मोठी) वािीं वाि जावे लागते. खडूची
भुकट , उीं दिाचे औषध आद ज्या गोष्ट सामानय लोकाींना भीती घालायला साींधगतल्या जात आिे त
त्या भेसळीच्या्नकल औषधाींच्या घटना आिे त आणर् त्या कुठल्याि औषध कींपनीच्या

औषधाबाबत िोऊ शकतात. Ranbaxy सािख्या नामाींककत भाितीय कींपनीला सुद्धा 2013 साल

अमेरिकेच्या FDA ने 500 लमललयन डॉलसण चा दीं ड ठोठावला िोता. अगद गेल्या महिनयाच्या, माचण
2017 च्या CDSCO च्या Drug Alert मध्ये D-Cold Total, Combiflam, Cadilose या मोठ्या औषध
कींपनयाींच्या नामाींककत रँडडेड औषधाींच्या दजाणत कमी आढळल्याचे म्िर्ले आिे . CDSCO च्या

िामाणर्कतेबद्दल आणर् औषध कींपनयाींच्या भुई धोपटायच्या वत्त
ृ ीबद्दल बोलायला िे पुिेसे आिे .
2013 साल मनमोिन लसींग सिकािने DPCO (Drug Price Control Order) आर्त 628 जीवनावचयक
औषधाींच्या ककींमती ननयींत्रर्ात आर्त सामानय मार्साला हदलासा हदला िोता. 2 महिने आधी
मोद सिकािने मूळ खचाणच्या 5 ते 10 पट ककींमतीला प्रवकल्या जार्ाऱ्या Medical Devices च्या

ककींमती आटोक्यात आर्त ककत्येक कींपनया, िॉस्क्रपटल व डॉक्टसणचे दक
ु ान बसवले. याचाच पुढचा
टप्पा म्िर्जे 2016 च्या MCI च्या Generic Prescription च्या सक्तीला मोद ींनी पाहठीं बा दे र्े. िे
किायला खप
ू मोठे धाडस व िाजकीय ईच्छाशक्ती लागते जी मनमोिन लसींग व निें द्र मोद ींनी

दाखवल य. फामाण कींपनयाींच्या नेक्सस च्या प्रविोधात जार्े वाटते नततके सोपे नाि . जे ओबामाींनी
अमेरिकेत केले तेच या दोघाींनी इडे भाितात केलेय. औषध कींपनयाींकडून सामानयाींची केल

जार्ाि लूट अमेरिकेला पिवडत नाि , आपर् ति त्यापुढे ककतीति गि ब दे श आिोत. भाितीय
औषध कींपनयाींनी सुद्धा आता रँडडेड आणर् अनरँडडेड च्या नावाखाल सामानय लोकाींना भीती

घालवण्याचे उद्योग बींद कित रवतःचा धींदा वेगळ्या पद्धतीने व िामाणर्कपर्े किावा. MR िे
औषधाींची quality जपायला वगैिे असतात ि लोर्कढ डाप आिे , MR िे सेल्समन आिे त िे
जगजाि ि आिे , त्यापासून उगीच लपू नका.

िािता िाहिला डॉक्टसणचा भाग; कधी नव्िे ते एक सुवर्णसींधी चालून आल य िामाणर्कपर्े व्यवसाय
कित सामानय लोकाींच्या मनातून ििवला गेलेला प्रवचवास पित लमळवायची व नतचे सोने किायची.
"कट िॅस्क्क्टस" मुळे, फामाण कींपनयाींसोबतच्या अभद्र युतीमुळे वैद्यकीय व्यवसाय, जो आधी खप
ू

सनमानाचा िोता तो आता एक धींदा बनलाय. त्याला पित एक चाींगले रडान लमळवून द्यायला

यासािखी सींधी नाि . "ि औषधे नाि घेतल व औषधाींमुळे गुर् नाि आला ति आम्ि जबाबदाि
नाि " असल्या consent घ्यायच्या गप्पा काय किता तुम्ि ? जि तुम्ि ललहिलेल औषधेच घेतल ,

तम्
ु ि साींधगतलेल्या हठकार्ीच तपासण्या केल्या ति पेशींट 100% बिा िोईल याची खात्री घ्याल का
तम्
ु ि ?? या घडीलाि काि िजाि्लाख रुपयाींच्या वैयस्क्क्तक रवाडाणसाठी सामानय मार्साच्या

भल्याच्या प्रविोधातच भलू मका घ्यायची असेल ति भप्रवतव्य वाईट आिे . "MR ना िवेश नाि " व

"आम्ि कुर्ाकडूनि Referral Charges स्क्रवकाित नाि व दे त नाि " अशी पाट लावन
ू वैद्यकीय
व्यवसाय किर्े खप
ू अवघड नाि . सगळ्याींनाच डॉ.िकाश आमटे व्िायला भामिागड ला जायची

गिज नाि . Ethics व िामाणर्कपर्ा साींभाळला ति तम
ु च्या गावा-शििात तम्
ु ि डॉ.आमटे व्िाल व
पेशींटचे नातेवाईक तुमच्यावि िल्ले न किता तुमचे गुर्गान गातील!
- डॉ. प्रवनय काटे

