प्रति फार्ाातिस्ट ,
कोरोना (COVID-19) महामारी संक्रमण प्रतिबंधाच्या लढाईि फामाातसस्ट हा आरोग्यव्यस्थेचा अतिभाज्य घटक िसेच
आरोग्यव्यस्थेचा खबं ीर कणा आहे याची प्रत्यक्ष अनभु िू ी ि त्याचे अतिआिश्यक सेिांमधील योगदान संपणू ा देश-जगाने आज
अनभु िले आहे कारण औषध सश
ं ोधनपासनू िे औषध तनतमािी पयंि ि औषधाचं े तितनयमन यापासनू िे योग्य तििरण या पयंिच्या
सिा टपयािं र फामाातसस्ट महत्िाची भतू मका बजािि आहे . आज हॉतस्पटल / कम्यतु नटी / ररटेल फामाातसस्ट म्हणनू कायारि
असिाना प्रचंड कामाचा िाण असनू देखील िमु च्या द्वारे तदला जाणारा अखंतडि औषध परु िठा ि रुग्णासमपु देशन जनसामानयांना
डायबेटीस, ब्लड प्रेशर ि हृदयतिकारांसारख्या दीघाकाळ चालणाऱ्या तिकारांना तनयंत्रणाि ठे िण्यास मोलाची मदि करि आहे.
िसेच कोरोना तिषाणू त्याचे संक्रमण ि तिशेषिः याचे प्रतिबधं ात्मक उपाय या संबंधीि तितिध माध्यमािनू जनजागरणा करीिा
आपण घेिलेला पढु ाकार िाखाणण्यासारखा आहे. या जनजागरणाच्या कायााि खारीचा िाटा व्हािे म्हणनू महाराष्ट्र राज्य
व्यिसाय पररषदेद्वारे िेळोिेळी पररषदेच्या सक
ं े िस्थळािर कोरोना (COVID-19) सबं धं ीि महाराष्ट्र शासन ि कें द्र सरकार द्वारे
प्रसाररि फामातसस्ट ला उपयक्त
ु अशी मातहिी िेळोिेळी उपलब्ध के ली जािे शक्यअसल्यास त्या मातहिीचा िापर आपल्या
व्यिसायामध्ये नक्की करािा.
सचं ारबंदी ि लॉकडाऊनच्या काळाि देखील तदिस-रात्र ३ तशफ्ट्स मध्ये फमाासटु ीकल इडं स्रीि काम करणाऱ्या
फामाातसस्ट ि अनय कामगारिगााद्वारे ियार के ली जाणारी औषधे भारिासोबि संपणू ा जगाला िरदान ठरली आहेि आतण म्हणनू
जगभर भारिीय फमाासटु ीकल क्षेत्राचा होि असलेला नामगौरि तह त्याच्ं या अतिरि कष्टाची खरी पोचपाििी आहे .अनन ि औषध
प्रशासनािील अतधकारी जे फामाातसस्ट आहेि यांच्याद्वारे फामााइडं स्रीिनु येणाऱ्या जीिनािश्यक िस्िंचू ी ि औषधाची कोठे ही
साठे बाजी होऊ नये ि तनकृ ष्ट दजााची औषधे ि संसगा प्रतिबंधाचे घटक बाजाराि येऊ नये याकरीिा उत्पादन िे तििरण यािील
प्रत्येक टपयांचे तनरीक्षण ि मल्ू यांकन अहोरात्र के ले जाि आहे त्या करीिा त्यांचे तिशेष आभार.
एक फामाातसस्ट म्हणनू कायारि असिा तितिध भतू मका पार पडणाऱ्या आपणा सिांचा आम्हाला साथा अतभमान आहे
िसेच आजच्या या पररतस्थिी आपण सिा फामाातसस्ट "पाठीिरिी हाि ठे िनू फक्त लढ म्हणा... " या कुसमु ाग्रजाच्ं या कतििेिील
शेिटच्या ओळीचे स्मरण करून अतधकातधक चागं ले काम करण्यासाठी एकमेकासं प्रोत्सातहि करू ि स्ििःची ि कुटुंबाच्या
आरोग्याची अिश्य काळजी घेऊ.
स्वस्थ व तिरोगी राहा !!!

आपलेर्हाराष्ट्र राज्य औषध व्यविाय पररषदेचे अध्यक्ष, िवा िदस्य, तिबध
ं क व िवा कर्ाचारीवदं .

