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આરો�યની ��ટ�એ �જુરાતની ��થિત

Abstract:

1978ના અ�મા-અતા કો�ફર�સથી િવકાસશીલ દ�શોમાં આરો�યને  �ળૂ�તૂ  માનવ  અિધકાર તર�ક� �હ�ર કરવામાં આ��ુ ંછે.

તથા આરો�ય  અને  પોષણનો  �ળૂ�તૂ  રા���ય  જવાબદાર� તર�ક�  �વીકાર કરવામાં આ�યો  છે. ભારતીય  સમવાયી પ�િતમાં
આરો�ય રા�ય સરકારોની જવાબદાર� છે. જો ક� ક�ટલાક મહ�વ�ણૂ� �વા��ય કાય��મો માટ� ક��� સરકાર �ારા ભડંોળ ��ંુૂ પાડવામાં
આવે  છે.  �જુરાત  એ  આિથ�ક  ���ટએ  િવકિસત  રા�ય  છે  અને  િવકાસની  સાથોસાથ  સમાજમાં �ખુાકાર�  વધે  તે  જ�ર�  છે.

વત�માનસમયમાં �જુરાતમાં આરો�યની ��થિત  અને  આરો�યની સમ�યાઓના સદંભ�માં �જુરાત  સરકારની આરો�યનીિતઓ
અને કાય��મોની આ સશંોધનલખેમા ંચચા� કરવામા ંઆવેલ છે.

��તાવના:

�જુરાતીમાં કહ�વત  છે  ક�, “પહ��ુ ં�ખુ તે  �તે  નયા�.” માનવીએ પોતાના શાર��રક અને  માનિસક �વા��ય  ��યે  સ�ગ રહ�
રોગ-�િતકારક  શ��ત  વધારવી  જોઈએ. �વા��યની  ખર�  �ક�મત  તો  તેની  ગેરહાજર�માં જ  સમ�ય.  માનવ  અ��ત�વ  માટ�
�વા��ય અને તેની �ળવણી ખાસ મહ�વની છે.

Health  શ�દ  એ  �ૂના  જમ�ન  અને  એ�ગલો  સે�સન  (Saxon)  શ�દ  ‘Hale’  પરથી  ઊતર�  આવેલ  છે.  �નો  અથ�
‘Wholeness’- ‘સમ�’, ‘�વ��ય’ અને ‘પિવ�’ એવો થાય છે. �ીક વૈ� ગેલનના મતે, ‘�વા��ય ક� �વ�થતા �યાર� જ ઉ�ભવે
છે જયાર� શર�રના ગરમ, ઠંડા, �કૂા, ભીના �ગ�તૂ ત�વો વ�ચે સમ�લુન સધાય છે. �વા��યને આરો�ય ક� ત�ુંર�તી પણ કહ�
છે. િવ� �વા��ય સ�ંથા (WHO) એ 1946માં ર�ૂ  કર�લ �યા�યા �જુબ “�વા��ય એટલે શાર��રક, માનિસક અને સામા�જક
આ�યા��મક �મે�ુશળતા (�ખુાકાર�)ની સ�ંણૂ� અવ�થા અને ફ�ત રોગોની ગેરહાજર� ક� દૌબ��ય નહ�.” આરો�યની આ �યા�યાનો
હ��  ુઆરો�ય એ મા� રોગોની ગેરહાજર� જ નહ� પરં�  ુઆરો�યની �મે�ુશળતાની િસ�� છે એ સમ�વવાનો છે. આરો�ય એ
�ય��તના �વન માટ� જ�ર� અને �ક�મતી �ડૂ� છે. �ય��ત�ુ ંકૌ�ંુ�બક, સામા�જક �વન ઉ�મ બને તે માટ� સૌથી પહ�લા તે�ું
�વા��ય સા�ંુ રહ� તે �બૂ મહ�વ�ુ ંછે.

ભારત સ�હત િવકસતા દ�શોમા ંઆરો�ય નીિતઓ એ વ�તી��ૃ�, સામા�ય રોગો, �ુપોષણ, અપગંતા, એઈ�ઝ �વા નવા ઉભરતા
રોગો, �યવસાિયક  રોગો, માનિસક રોગો  અને  તેને  સબંિંધત  ��ુાઓ પર  �યાન  ક����ત  ક�ુ� છે. ભારતમાં વત�માનસમયમાં
121.02 કરોડ વ�તી છે. તેથી ભારતમા ંઘણા ંરા�યોમા ંવ�તી��ૃ� દર ઘટાડવા માટ� �ચા �જો�પિ� દરને ઘટાડ�ુ ંએ આરો�ય
��ે માટ� મહ�વ�ુ ંલ�ય બની ર�ુ ંછે. મલ�ેરયા, �ય, પાણીજ�ય રોગો, �સન રોગો અને �ુપોષણ �વા રોગોએ વ�તી માટ�
��ુક�લી ઊભી કર� છે  �મ  ક�, મ�હલાઓ, બાળકો  અને  ગર�બ લોકો  માટ�  પોષક ત�વોની ખામી. ખાસ  કર�ને  ક�ટલાક પોષક
ત�વોની ખામી �વા ક� �ળૂ�તૂ ખનીજો, ક�ટલાક િવટામીનો અને �ોટ�ન એ �ીઓ અને બાળકોના અટક�લા ક� અ�રૂા િવકાસ માટ�
��ુય�વે જવાબદાર છે. વત�માનમા ંએઈ�ઝ �વી ક�ટલીક નવી આરો�ય સમ�યાઓ, પયા�વરણીય ��ૂષણ અને ઝરે� પદાથ�નો
ઉ�ભવ રો�જ�દા �વનમા ંનવા પડકારો છે. વધતા શહ�ર�કરણ ેગાઢ વસવાટો નવી આરો�ય �િુવધાઓ માટ� સમ�યાઓ ઊભી કર�
છે. આ નવા પડકારો ઝીલવા માટ� અગાઉની આરો�ય કાય��ચૂીમા ંવધાર� �યાન અને ફ�રફારો જ�ર� છે.

આરો�ય�ુ ંમહ�વ :

સા�ંુ આરો�ય એ વૈિ�ક �વનર�િતઓ તરફ લઈ �ય છે(1995,UNDP) એટલ ેજ ભારતમા ંએક કહ�વત �ચ�લત છે ક� “Health

is Wealth” એટલ ેક� “�વા��ય એ જ સપંિ� છે.”

1978મા ંઅ�મા-અતા કો�ફર�સ ખાતે WHOના જનરલ ડાયર��ટર અને �િુનસેફના એ�ઝી�ટુ�વ ડાયર��ટર� સ�ં�ુત અહ�વાલમાં
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જણા��ુ ંહ� ુ ંક�,....સામા�જક અને આિથ�ક િવકાસની ��ુય ધારાઓમાં આરો�ય પ�િતઓ વારંવાર બધાને આરો�ય સભંાળ માટ�
�િતબિંધત કર� છે, તેમ છતા ંઔ�ો�ગકરણ અને પયા�વરણમા ંઈરાદા�વૂ�કના ફ�રફારોએ આરો�ય સમ�યાઓ ઊભી કર� છે. ��ું
કાયમી િનય�ંણ તબીબી સારવારથી જ  �ૂર થઈ  શક� છે. આ �યાનમાં રાખીને  જ  આ સશંોધનલખેમાં �જુરાતમાં આરો�યની
��થિતની ચચા� કર�લ છે.

આરો�ય �ણ ર�તે મહ�વ�ણૂ� છે;

(1) તે �વાભાિવક ર�તે મહ�વ ધરાવે છે.

(2) તે �ય��તગત અને સામા�જક �તર� મહ�વ�ુ ંસાધન છે અને
(3) તે લોકોમા ંસશ��તકરણ �ો�સાહન આપે છે.

�ત�રક �ઝૂ �જુબ આરો�ય મહ�વ�ણૂ� છે, કારણ ક� તે મ��ુયની �ખુાકાર� ��ય� ર�તે માપે છે. તે �વનની પ�ર�ણૂ�તા છે.

ત�ુંર�ત  હો�ું એ  પોતાના માટ�  ��ૂયવાન  િસ�� છે. “�ળૂ�તૂ  જ�ર�યાતોના અ�ભગમ” માં આરો�યને  ખોરાક, કપડા, આ�ય
(રહ�ઠાણ) અને  િશ�ણની �મ  જ  પાયાની જ��રયાત  તર�ક� ગણવામાં આ��ુ ંછે. પાયાની જ��રયાતોની પ�ર�ણૂ�તા એ �વન
�વવા માટ� સૌથી મહ�વની છે. સા�ંુ આરો�ય �તર-�ય��ત�વ લાભ હોઈ શક� છે. િવ�ૃત મનોદશાની ઘણી બા� અસરો થતી
હોય છે. મોટાભાગે �ી જ એ �ય��ત છે, � સામા�જક ર�તે િપ��ૃધાન �ુ�ંુબમા ં�બમાર �ય��તની જવાબદાર� લવેા બધંાયેલી છે.

બી� અથ�મા ંકહ�એ તો સા�ંુ આરો�ય આિથ�ક તક�  હોય છે ક�મ ક�, માનવ એ આિથ�ક િવકાસ માટ�� ુ ંસશંાધન છે. સા�ંુ આરો�ય
સરકાર અને �ુ�ંુબોમા ંતબીબી ખચા�મા ંઘટાડો કર� છે. �હ�ર��ેનો આરો�ય �રુ�ા પરનો વધાર� ખચ� ઘરગ��ુ ં�ુ�ંુબોનો િનરોગી
આરો�ય માટ� ઓછો ખચ� ર�ૂ કર� છે.

�બમાર�વા�ં આરો�ય દ� િનક આવક પર �વતા ગર�બ પ�રવારો માટ� આવકના �કુશાન �વ�પ હોઈ શક� છે. � આવા �ુ�ંુબોને
�ખૂમરા અને  �ુપોષણ તરફ લઈ  �ય  છે  અને  પ�રવારના દ�વાના બોજમાં વધારો  કર�  છે  તથા �તમાં તેઓની સપંિ�ના
વેચાણમાં  પ�રણમે  છે.  સામા�ય  ર�તે  �ધુારો  ક�  વધારો  �િમકોની  ઉ�પાદકતામાં  વધારો  કર�  છે.  �વ�થ  �િમક  વધાર�
કાય��મતા�વૂ�ક કામ કર� શક� છે અને �ુ�ંુબની આવક તેમજ �ુલ રા���ય પેદાશ (GNP)મા ંવધારો કર� છે.

વ�તીની સાર� આરો�ય  પ�ર��થિત  ��ૃ�દુરમાં ઘટાડો  અને  અપે��ત  સર�રાશ  આ��ુયમાં વધારો  લાવે  છે. તેમજ  િશ�ુ અને
બાળ-��ૃ�દુરમા ંપણ ઘટાડો લાવે છે. આરો�યની સાર� �િુવધાઓને લીધે �જો�પિ� દરમા ંઘટાડો થયો છે � વ�તી ��ૃ�દરમાં
ઘટાડા  તરફ  લઈ  �ય  છે.  આમ,  સાર�  આરો�ય  પ�ર��થિત  ટકાઉ  િવકાસ  માટ�  આવ�યક  વ�તીવધારાના  દર  તરફ  વ�તી
સ�ંમણને લઈ �ય છે. તેથી આરો�ય એ �ય��તગત અને સામા�જક �તર� અનેક મહ�વની �િૂમકા ભજવે છે.

બાળકોના �ક�સામાં સા�ંુ આરો�ય  શાળામાં વ�  ુહાજર� અને  �ાન  �ા��તમાં વધારો કર�  છે. �  ભિવ�યની પેઢ�ઓ માટ�  ઉ�ચ
�તરની સાર� આવક આપતી નોકર�મા ંપ�રણમી ઘણા ંમોટા લાભો અપાવે છે. બી� બા�ુ બાળકોમા ંપોષણની ઉણપ બદલી ના
શકાય તેવી લાબંાગાળાની અસમથ�તા તરફ દોર� �ય છે �મ ક�, �ધ�વ, �ાના�મક િવધેયોમા ંઘટાડો, માનિસક િવકલાગંતા,
વગેર�.

આમ, સા�ંુ આરો�ય સારા �વનમા ંપ�રણમે છે. આરો�ય એ મહ�વ�ુ ંછે કારણ ક� તે, સા�ંુ �વન છે નહ� ક� સા�ંુ �વવા માટ� ક�
ઉપયોગીતા માટ�� ુ ંસાધન.

આરો�ય ��થિતને અસર કરતા પ�રબળો :

આરો�ય પ�ર��થિત એ ઘણા ંબધા ંપ�રબળો� ુ ંપ�રણામ છે �મ ક�,

ગર�બી, ખા� �રુ�ા, ખોરાકની �ક�મત અને �ુપોષણ.

પયા�વરણીય ��ૂષણ અને �વન ધોરણ �ણુવ�ામા ંઘટાડો.
�યવસાિયક આરો�ય સમ�યાઓ.

�જનન �મતાને લગતી આરો�ય સમ�યાઓ.

કૌ�ંુ�બક અથ�ત�ં અને વેતનો.
માથાદ�ઠ આવક, શહ�ર�કરણ અને ઔ�ો�ગકરણ �ારા ર�ૂ થયેલ આિથ�ક િવકાસ.

સામા�જક િવકાસ, ખાસ કર�ને સા�રતા દર.
ખાનગી આરો�ય સભંાળ પ�િતની �ક�મતો.
�હ�ર આરો�ય સભંાળ : �જનન પ�િતઓ
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આિથ�ક અને  પયા�વરણીય  ફ�રફારો સમાજમાં ખા� �રુ�ા, આરો�ય  અને  આહારને  અસર કર�  છે. જયાર�  પોષણ ��થિત  સ�ંણૂ�
આરો�ય પ�ર��થિત, સભંિવત કામ કરવાની શ��ત અને સમ� લોકોના કોઇપણ �ૂથના સભંિવત આિથ�ક િવકાસ પર અસર કર�
છે.

�જુરાતમા ંઆરો�યની પ�ર��થિત:

�જુરાત  એ ભારત�ું આિથ�ક ર�તે  િવકિસત  રા�ય  છે. �જુરાતની �ુલ વ�તી વષ�  2011 �જુબ 6.03 કરોડ છે. �જુરાતની
વ�તીમાં વત�માન  દસકા  (2001-2011)માં છે�લા  દસકા  (1991-2001)ની  �લુનામાં 19.17% વધારો  થયેલ છે.  વષ�
2010-11મા ંમાથાદ�ઠ આવક ભારતમા ંઅને �જુરાતમા ંઅ��ુમે �.54,151 અને �.78,802 હતી. જયાર� વષ� 2011-12માં
માથાદ�ઠ આવક ભારતમા ંઅને �જુરાતમા ંઅ��ુમે �.61,564 અને �.89,668 છે � આિથ�ક ર�તે �જુરાતની સાર� પ�ર��થિત
ર�ૂ કર� છે. વત�માન સમયમા ં�જુરાતમા ંસા�રતા દર 79.31 છે અને ��ુુષોમા ંતે 87.23 અને �ીઓમા ં70.73 છે. આમ,

ભારતના  સા�રતા  દર  74.04ની  �લુનામાં �જુરાતમાં સા�રતા  દર�ું �માણ  વધાર�  છે.  આ  સશંોધનલખેમાં �જુરાતની
ઉપરો�ત ��થિતના સદંભ�માં વત�માનમાં �જુરાતની આરો�યની પ�ર��થિતની ચચા� કરવામાં આવેલ છે. �ના માટ� આરો�યની
��થિતના િનદ�શકોનો ઉપયોગ કર�લ છે.

�જુરાત અને ભારતમા ંઆરો�યની ��થિત

આરો�યની  ��થિતના
િનદ�શકો

�જુરાત ભારત

2001 2011 2001 2011

(1) �ુલ જ�મદર
(1,000ની વ�તીએ)

24.9 22.6 25.4 21.0

(2) �ુલ ��ૃ�દુર
(1,000ની વ�તીએ)

7.8 6.9 8.4 7.5

(3) મા��ૃવ ��ૃ�દુર
(1,000ની વ�તીએ)

3.89
(in1992-93)

14.8 4.58
(in1992-93)

21.2
(in2009-10)

(4) બાળ ��ૃ�દુર
(1,000ની વ�તીએ)

60 50 66 47.57
(in 2010)

(5) િશ� ુ��ૃ�દુર
(1,000ની વ�તીએ)

(5 વષ�થી ઓછ� વયના)

85.1
(in 1998)

44 94.9
(in 1998)

62.70

(6)  સર�રાશ  અપે��ત
આ��ુય (LEB)

62.15 64 62.87 66.8

(7) �ુલ �જો�પિ� દર 3.0 2.5 3.2 2.62
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(1) �ુલ જ�મદર :

જ�મદર એટલ ેદર 1,000ની વ�તીએ વષ� દર�યાન થતા ંજ�મ. �જુરાતમા ંવષ� 2011મા ંવષ� 2001ની �લુનામા ંજ�મદરમાં
10.44% �ટલો ઘટાડો ન�ધાયો છે. જયાર�  આ જ  સમય  દર�યાન  ભારતમાં જ�મદરમાં 17.32% �ટલો ઘટાડો થયો છે.

�જુરાતમાં ભારતની �લુનામાં જ�મદરમાં થયેલો ઘટાડો ઓછો છે. �જુરાત  અને  ભારતમાં જ�મદરમાં થયેલો ઘટાડો વ�તી
િનય�ંણના �યાસોને આભાર� છે. તથા સા�રતા દરમા ંથયેલા વધારાને પ�રણામે વ�તી િનય�ંણની નીિત ક�ટલાકં �શે સફળ
થઈ રહ�લી દ�ખાય છે.

(2) �ુલ ��ૃ�દુર :

��ૃ�દુર એટલે દર 1,000ની વ�તીએ વષ� દર�યાન થતા ં��ૃ�.ુ �જુરાતમા ંઅને ભારતમા ંવષ� 20૦1ની �લુનામા ંવષ� 2011

દર�યાન  �ુલ ��ૃ�દુરમાં અ��ુમે  11.53% અને  10.71% ઘટાડો  થયેલો  જોવા મ�યો  છે. �જુરાતમાં ભારતના સદંભ�માં
��ૃ�દુરમાં થોડો વધાર�  ઘટાડો થયેલો જોવા મ�યો છે. �જુરાતમાં આરો�યની �િુવધાઓમાં થયેલા વધારા અને  સામા�જક–
આિથ�ક િવકાસના કારણ ે��ૃ�દુર ઘટ�ો છે. તેમ છતા ં��ૃ�દુરમા ંજોઈએ એટલો સતંોષકારક ઘટાડો થયો નથી.

(3) મા��ૃવ ��ૃ�દુર:

મા��ૃવ ��ૃ�દુર એટલે દર એક લાખ �વતં બાળકોના જ�મદ�ઠ 15 થી 49 વયની ��તૂા �ીઓના ં��ૃ��ુ ુ ં�માણ. ભારતમાં
વષ� 1992-9૩ની �લુનામા ં2009-10મા ંમા��ૃવ ��ૃ�દુરમા ં364.19% વધારો થયો છે. �જુરાતમા ંમા��ૃવ ��ૃ�દુરમા ંવષ�
1992-93ની �લુનામા ંવષ� 2011 દર�યાન 280.46% વધારો થયો છે. � ર�ૂ કર� છે ક� �જુરાતમા ંમા��ૃવ ��ૃ�દુરમા ંઘટાડો
કર� શકાયો નથી. મા��ૃવ ��ૃ�દુરમાં થયેલા વધારાના જડ-�ળૂમાં �ીઓમાં પોષણની ખામી, આરો�યની અ�રૂતી �િુવધાઓ
અને મા�હતી જવાબદાર છે. વત�માનસમયમા ં�જુરાતમા ં55.3% �ટલી �ીઓ એનેિમયા(પા�ુંરોગ)થી પીડાય છે. હો��પટલમાં
ડ�લીવર��ુ ં�માણ મા� 56.5% છે અને સલામત ડ�લીવર�� ુ ં�માણ મા� 62.1% જ જોવા મ��ુ ંછે. �જુરાતમાં મા��ૃવ
��ૃ�દુર વધાર�  છે. જયાર�  ક�રળમાં સૌથી ઓછો છે. �જુરાતનો �મ છ�ો આવે છે. � ર�ૂ કર�  છે ક� આિથ�ક ર�તે િવકિસત એ�ું
�જુરાત આરો�યની ��ેે ઘ�ુ ંપાછળ છે.

(4) બાળ ��ૃ�દુર:

બાળ ��ૃ�દુર 1,000 બાળકોના �વતં  જ�મે  એક વષ�ની વયથી નીચનેી વયના બાળકોના ��ૃ��ુ ુ ં�માણ માપે  છે. ‘સ�ં�ુત
રા��ો’ (UN)ની સામા�ય સભાએ 21મી સદ�ના આરંભે ન�� કર�લા સહશતા�દ� લ�યાકંોમાં 2015 �ધુીમાં બાળ ��ૃ�દુર 28

કરવાનો લ�યાકં રા�યો છે. ભારત તેનાથી હ�ુ ઘ�ુ ંપાછળ છે તે �પ�ટપણે દ�ખાય છે. ભારતમા ંવષ� 2001ની �લુનામા ંવષ�
2010મા ંબાળ ��ૃ�દુરમા ં27.9% ઘટાડો થયો છે. જયાર� �જુરાતમા ંવષ� 2001ની �લુનામા ંવષ� 2011મા ંમા� 16.60%

જ ઘટાડો થયો છે. દર વષ� �જુરાત સરકાર આરો�ય પાછળ 2,000 કરોડ �. તથા મા અને બાળકો પાછળ 400 કરોડ �. ખચ�
છે. ક��� સરકાર તરફથી પણ આ સદંભ� ઘણી સહાય કરવામાં આવે છે. તેમ છતાં બાળ ��ૃ�દુર અને મા��ૃવ ��ૃ�દુર જોઈએ
તેટલો ઘટાડ� શકાયો નથી.

(5) િશ� ુ��ૃ�દુર:

િશ�ુ ��ૃ�દુરમા ંપાચં વષ�થી ઓછ� વયના બાળકોમા ં��ૃ��ુ ુ ં�માણ ક�ટ�ુ ંછે તે માપવામા ંઆવે છે. તેમા ંદર 1,000 બાળકોના
�વતં જ�મે � બાળક તેની 5મી જ�મ�યિંત જો� ુ ંનથી એટલે ક� 4વષ� �રૂા ંકર� તે પહ�લા ંજ ��ૃ� ુપામે છે તેને �યાનમા ંલવેામાં
આવે છે. ભારતમા ંઅને �જુરાતમા ંવષ� 1998ની �લુનામા ંવષ� 2011મા ંિશ�ુ ��ૃ�દુરમા ંઅ��ુમે 33.93% અને 48.29%

ઘટાડો ન�ધાયો છે એટલ ેક� �જુરાતમા ંિશ� ુ��ૃ�દુર પર કા� ૂમેળવવાના �ય�નો ક�ટલાકં �શે સફળ થયેલા મા�મુ પડ� છે.

(6) સર�રાશ અપે��ત આ��ુય (LEB):

સર�રાશ  આ��ુયને  એક જ  વષ�માં જ�મેલા લોકો  સર�રાશ  ક�ટલાં વષ�  �વે  છે  તેને  આધાર�  માપવામાં આવે  છે.1950-51માં
ભારતમા ંસર�રાશ આ��ુય મા� 32.1વષ� હ� ુ ંઅને તે પછ� તે સતત વધ� ુ ંજ ગ�ુ ંછે. 2001મા ંતે ભારતમા ં62.87વષ� અને
�જુરાતમા ં62.15વષ� થ�ુ ંહ� ુ.ં � વધીને વષ� 2011મા ંભારતમા ંઅને �જુરાતમા ંઅ��ુમે 66.8વષ� અને 64.4વષ� થ�ુ ંછે.

એટલે ક� 10 વષ�ના ગાળામા ંસર�રાશ અપે��ત આ��ુયમા ંભારતમા ં6.25% અને �જુરાતમા ં3.62% �ટલો વધારો થયો છે
આમ, પહ�લા લોકો લા�ં ુ ં�વતા હતા એવી સામા�ય ધારણા ત�ન ખોટ� છે એ�ુ ંઆ �કડા પરથી સા�બત થાય છે. આરો�યની
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�િુવધાઓમા ંથયેલા વધારાને કારણ ેસર�રાશ અપે��ત આ��ુય દર વ�યો છે તેમ છતા ંઆ વધારો સતંોષકારક નથી.

(7) �ુલ �જો�પિ� દર:

�ુલ �જો�પિ� દર એટલે કોઈ �ી તેના સમ� �જનનકાળ દર�યાન સર�રાશ �ટલા બાળકોને જ�મ આપે છે તે. આ દર દ�શમાં
વ�તીમા ંક�વા ફ�રફારો થશે તેનો �દાજ આપે છે. જો એક �ી બે બાળકોને જ�મ આપે તો તેને બદલી દર તર�ક� ઓળખવામાં
આવે છે એટલે ક� એ દર�  વ�તી�ુ ં�માણ ��થર રહ� છે. જો �ુલ �જો�પિ� દર બે થી વધાર�  હોય તો તેનો અથ� એ થાય છે ક�
વ�તી�ુ ં�માણ વધી ર�ુ ંછે દ�શની વ�તીની સર�રાશ �મર ઘટ� રહ� છે. જો �ુલ �જો�પિ� દર બે થી ઓછો હોય તો તેનો અથ�
એ છે ક� દ�શમા ં��ૃો�ુ ં�માણ વધી ર�ુ ંછે.

2001મા ંભારતમા ંઅને �જુરાતમા ં�જો�પિ� દર અ��ુમે 3.2 અને 3.0 હતો. � 2011મા ંઘટ�ને અ��ુમે 2.62 અને 2.5

થયો છે. � દશા�વે છે ક� આ દરમાં ભારતમાં 13.82% અને �જુરાતમાં 16.66% �ટલો ઘટાડો થયો છે. � ર�ૂ  કર�  છે ક�
�જુરાતમાં વ�તી�ું �માણ વધી ર�ુ ંછે. �જુરાતમાં િનર�ર મ�હલાઓમાં સા�ર મ�હલાઓની �લુનામાં �ુલ �જો�પિ� દર
વધાર� છે. � દશા�વે છે ક� જો મ�હલાઓમા ંસા�રતા દર વધે તો તેમનો �જો�પિ� દર ઘટ� છે. �જુરાતમા ંમ�હલાઓમા ંસા�રતા
દર 70.73 છે  �  અગાઉના વષ�ની �લુનામાં વ�યો  છે  અને  હ�ુ  પણ વધે  તેવી શ�તા છે. િશ�ણના �માણમાં થયેલા
વધારાને લીધે લોકોની િવચારસરણીમા ંસારા �ધુારા થયા ંછે. �ને લીધે �ુ�ંુબોમા ં‘ઓછા બાળ જય ગોપાળ’ ની િવચારસરણીને
અ�સુર�ને ‘ના�ુ ં�ુ�ંુબ �ખુી �ુ�ંુબ’ વાળ� ��થિત જોવા મળ� રહ� છે.

�જુરાતમા ંપોષણની ��થિત:

�જુરાત સરકાર� અઢ� વષ�મા ં�.1000 કરોડથી વ� ુખચ� �ુપોષણના નામે કય� છે. ફોટ�ફાઈટ આટો, ���ુ�શનના િ�િમ� પેક�ટો
બનાવડા�યા  છે  તથા  મ�હલા  અને  બાળ ક�યાણ તેમજ  આરો�ય  િવભાગ �ારા  લગભગ �.120 કરોડથી  વ�નુો  ખચ� મા�
જન��િૃત  પાછળ કરવામાં આ�યો  છે. તેમ  છતાં �જુરાતમાં ગર�બ પ�રવારના 12.59લાખ બાળકો  �ુપોષણનો  િશકાર છે.

રા�યમાં  �ુપોષણથી  પીડાતા  58,31,837  બાળકો,  �કશોર�ઓ,  સગભા�  બહ�નો  અને  ધા�ી  માતાઓ  છે.  દ�શના  �માણમાં
�જુરાતમા ં55% મ�હલાઓ અને 80% બાળકો વત�માનમા ં�ુપોષણથી પીડાય છે. �જુરાતમા ંબાળકના જ�મ બાદ પહ�લા એક
કલાકમાં �તનપાન કરાવનાર મ�હલાઓની સ�ંયા 50% થી પણ ઓછ� ન�ધાઈ છે. જયાર�  56% બાળકોમાં યો�ય �માણમાં
�ોટ�ન અને ક�લર�નો અભાવ જોવા મ�યો છે તથા 56% બાળકોમા ંિવટામીન ‘A’ ની ઉણપ હોવા� ુ ંસવ��ણમા ંબહાર આ��ુ ંછે.

6માસ  થી 3વષ�ના 20,43,210 બાળકોમાથંી 13,09,454 ને  જ  ફોટ�ફાઈટ આટો  મ�યો  છે. 3 થી 6વષ�ના 17,49,409

ન�ધાયેલા બાળકોમાથંી 12,97,556ને જ પોષણ�મ આહાર મ�યો છે. �ુપોષણથી પીડાતી 12,29,055 ગર�બ �કશોર�ઓમાથંી
મા� 8,00,540ને જ ���ુ�શન પેક�ટો મ�યા ંછે.18લાખ મ�હલાઓ અને બાળકોને પોષણ�મ આહાર �રૂો પાડ� શકાયો નથી.
એટલે ક� 58.31લાખમાથંી 40.29 લાખ લાભાથ�ઓને જ ફોટ�ફાઈટ આટો, ���ુ�શન ક��ડ�, �ખુડ�, શીરો અને ઉપમાના િ�િમ�
પેક�ટો  પહ�ચાડ� શકાયા છે. રા�યમાં 5વષ�  �ધુીના 45% બાળકો�ું વજન  ઓ�ં  છે. �જુરાત  સરકારના મ�હલા અને  બાળ
ક�યાણ �ારા �િસ� કોફ� ટ�બલ ��ુસ, િમશન ���ુ�શનના �ફયા�કા થયા ંછે. સરકારના �ય�નો દશા�વતા દાવાઓ, �ેઝે�ટ�શન
વ�ચ ેપણ �જુરાતના 26 પૈક� 13 �જ�લાઓમા ં6મ�હના થી લઈને 5વષ� �ધુીના બાળકો �ુપોષણનો િશકાર છે.

�જુરાતમા ં�ુપોષણના િશકાર બાળકોની ��થિત

�જ�લો �ુલ બાળકો �ુપોિષત
બાળકો

�જ�લો �ુલ બાળકો �ુપોિષત
બાળકો

અમદાવાદ 2.91 લાખ 90,939 મહ�સાણા 1.35 લાખ 22,547

અમર�લી 1.48 લાખ 35,096 પાટણ 1 લાખ 42,514

બનાસકાઠંા 2.60 લાખ 1.03 લાખ પચંમહાલ 2.15 લાખ 81,852
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વડોદરા 2.18 લાખ 83,498 દાહોદ 2.66 લાખ 99,548

ભ�ચ 1.03 લાખ 42,554 રાજકોટ 1.79 લાખ 52,076

નમ�દા 50,360 23,599 �રુ���નગર 1.20 લાખ 45,625

ભાવનગર 2.34 લાખ 72,857 ગાધંીનગર 82,187 31,004

ડાગં 32,585 15,544 ખડેા 1.86 લાખ 46,903

�મનગર 1.50 લાખ 33,876 આણદં 1.70 લાખ 34,161

�ુનાગઢ 2.06 લાખ 27,127 વલસાડ 1.21 લાખ 40,296

પોરબદંર 37,953 3,074 નવસાર� 69,758 20,648

ક�છ 1.60 લાખ 43,749 તાપી 55,621 23,312

આમ,  �જુરાત  સવ�  ��ેે  અ�ેસર  હોવા  છતાં આરો�યની  ��થિતમાં ઘ�ું પાછળ  છે.  સૌથી  વ�ુ આિથ�ક  ��ૃ�દર  ધરાવતાં
�જુરાતમા ં�ુપોષણનો દર �ચો છે. �જુરાતની ��થિત ઓછા િવકિસત રા�યો એવા ઓ�ર�સા, ઉ�ર�દ�શ, પિ�મ બગંાળ અને
આસામ કરતા ંપણ નબળ� છે. �ુપોષણ��ેે �જુરાતની ��થિત ઉ�રો�ર કથળતી જઈ રહ� છે.

�જુરાતમા ંહો��પટલની �કડાક�ય મા�હતી:

�જુરાતમા ંઆરો�યની સ�ંથાઓ તેમના તા�કુા અને �જ�લા ક�ાએ લોકોના આરો�ય બચાવ-ર�ણ માટ�ના લ�ય �ધુી પહ�ચવા
સતત �ય�ન કર� રહ� છે. અહ� દદ�ઓને િન�ણાતં ડોકટરો અને પેરામે�ડકલ �ટાફની મદદથી કાળ��વૂ�ક સારવાર આપવામાં
આવે છે. �જુરાતમા ં5વષ� દર�યાનની �કડાક�ય મા�હતી અને તેમની કામગીર� નીચનેા ટ�બલમા ંદશા�વેલ છે.

�મ બાબત 2007-082008-092009-102010-112011-12

1 �ુલ હો��પટલની સ�ંયા 59 59 63 63 62

2 �ુલ પથાર�ઓની સ�ંયા 6648 6648 6972 6972 7936

3 ચકાસાયેલા
O.P.Dદદ�ઓ
(દ� િનક સર�રાશ)

24242 23293 23380 24416 23755

4 ચકાસાયેલા  I.P.D.

દદ�ઓ
(દ� િનક સર�રાશ)

4393 4485 4554 4991 5235

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/ss/issue11/jignasha.php

6 of 9 2/12/2016 1:16 PM



�જુરાતમા ંથયેલ આરો�યલ�ી કામગીર�:

(1)  ઈમરજ�સી  એ���લુ�સ  સેવા:  �જુરાતમાં  EMRIના  સહયોગથી  ત�કાલીન  તબીબી  સેવાઓ  �રૂ�  પાડવા  માટ�
108-ઈમરજ�સી એ���લુ�સ સેવા શ� કરવામા ંઆવેલ છે. હાલમા ં108-એ���લુ�સની સ�ંયા વધાર� િવ��તૃ કરવામા ંઆવી
રહ� છે. આશર� 607 �ટલી 108-એ���લુ�સ �જુરાતમા ંત�કાલીન તબીબી સેવાઓ �રૂ� પાડ� રહ� છે.

(2) સલામત મા��ૃવ માટ� થયેલ કામગીર�: �જુરાતમા ંસલામત મા��ૃવ માટ� મમતા અ�ભયાન ��ુઢ કરવામા ંઆ��ુ ંછે. �માં
ઔ�ો�ગક  એકમોમાં કામ  કરતાં કામદારો  સ�હત  તમામ  િવ�તારો  આવર�  લવેામાં આ�યાં છે.  મમતા  અ�ભયાનમાં સગભા�
બહ�નોની �વૂ� તપાસ, �વૂ� ��િૂત તપાસ કરવામા ંઆવે છે. તેમજ ધ�રૂ િવરોધી રસી આપવામા ંઆવે છે. તથા સગભા� અને
ધા�ી માતાઓને આયોડ�ન��ુત મી�ું તેમજ માગ�દશ�ન આપવામાં આવે છે. સગભા� બહ�નોને કોઈ ��ુક�લ પ�ર��થિત હોય તો
તેમ�ુ ંવહ��ુ ંિનદાન કર� સલામત ��િૂત માટ� સદંભ� સેવા �રૂ� પાડવામા ંઆવે છે.

(3) સ�ંથાક�ય ��િૂતની મા�ા વધારવા માટ� �જુરાતમાં િવિવધ પગલાં લવેામાં આ�યાં છે �મ ક�, કો��ીહ��સીવ ઈમરજ�સી
ઓબ�ટ�રટ�ક ક�સ  અને  ઈમરજ�સી ઓપર�શન  ક�રની તાલીમ, લાઈફ સેિવ��સ  �ક�લ, એને�થેિસયા ઈન  �ેગન�સીની તાલીમ
તબીબો/પેરા મે�ડકલ �ટાફને આપવામા ંઆવી છે.

(4) બાળ સભંાળ માટ� થયેલ કામગીર�:

નવ�ત િશ�ુ અને બાળકોની યો�ય સારવાર અને િનદાન માટ� ઈ�ટ��ેટ�ડ મેનેજમે�ટ ઓફ િનયોનેટલ એ�ડ ચાઈ�ડ �ડુ
ઈલનેશ (E.M.N.I.C.) �ોટોકોલનો અમલ 18 �જ�લાઓમા ંશ� કરવામા ંઆ�યો છે.

બાળરોગ િન�ણાતંની અછતને પહ�ચી વળવા હાલમાં કામ કરતાં રા�યસેવાના તબીબી અિધકાર��ીઓને ઈમરજ�સી �� ુ
બોન� ક�રની 4 માસની સટ�ફ�ક�ટ તાલીમ વડોદરા-�મનગર મે�ડકલ કોલેજમા ંઆપવામા ંઆવી રહ� છે.

હો��પટલો અને ર�ફરલ �િુનટોમા ંનવ�ત િશ� ુસારવાર ઉપલ�ધ કરાવવાની કાય�વાહ� હાથ ધરવામા ંઆવી છે.

1 થી 5 વષ�ના બાળકોને સ�ંણૂ� રસીકરણ, િવટામીન-A આપવાની કાય�વાહ� કરવામા ંઆવી છે.

મમતા અ�ભયાન અને સકં�લત બાળ િવકાસ યોજનાના �ગણવાડ� બહ�નોના સહયોગથી �ુપોષણવાળા બાળકો�ુ ંિનદાન
કર� યો�ય આહાર અને લોહત�વ �વા માઈ�ો ���ુ�અ�ટ આપવામા ંઆવે છે.

�ુપોષણવાળા બાળકોની સારવાર માટ� પછાત િવ�તારોમાં 14 ચાઈ�ડ ડ�વલપમે�ટ એ�ડ ���ુ�શન સે�ટર ચા� ુકરવામાં
આ�યા ંછે.

નવ�ત િશ�નુી સારવાર માટ� બાળ સખા યોજના�ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે.

(5) એનેમીયાથી બાળકો અને મ�હલાઓને ર�ણ આપવા માટ� એનેિમયા િ�વે�શન એ�ડ કં�ોલ �ો�ામ શ� કરવામા ંઆવેલ છે.

(6) �દય, �કડની અને  ક��સર �વી ગભંીર �બમાર� ધરાવતાં બાળકોને  �પુર �પેશીયાલી�ટ હો��પટલમાં િવના ��ૂયે  સઘન
સારવાર આપવામા ંઆવે છે.

(7) મોબાઈલ હ��થ �િુનટ મારફતે અગ�રયા િવ�તારમા ંમોિતયાના ઓપર�શનો કર� આપવામા ંઆવે છે.

(8) બાલસખા, �ચરં�વી �ક�મ, િનરોગી બાળ વષ�, મમતા ક�ટ વગેર��ુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવેલ છે.

(9) તા�તરમા ંજ �જુરાતમા ં��ુયમ�ંી�ીના હ�તે – ‘��ુયમ�ંી અ�તૃમ મા યોજના’ શ� કરવામા ંઆવેલ છે. આ યોજના �ારા
પિ�મના દ�શોની �મ હવે �જુરાતમા ંપણ સરકાર� ખચ� હ��થકાડ� �ારા મફત તબીબી સેવાઓ ઉપલ�ધ બનશે. �. 200 કરોડની
આ  યોજનામાં ગર�બમાં ગર�બ  �ુ�ંુબ  અને  માતા-બાળકને  ગભંીરમાં ગભંીર  રોગમાં 2  લાખ  �ધુીની  તબીબી  સારવારનો,
દવાઓનો ખચ� સરકાર પોતે ઉપાડશે. આ માટ� ��યેક ગર�બ પ�રવારના નાગ�રકોને ખાસ હ��થકાડ� આપવામા ંઆવશે. રા�યના
તમામ  સરકાર�  દવાખાનાઓમાં  �વનર�ણ  દવાઓ  સરળતાથી  ઉપલ�ધ  થઈ  રહ�શે.  આ  માટ�  ‘�જુરાત  મે�ડકલ  સિવ�સ
કોપ�ર�શન’ની રચના કરવામા ંઆવી છે.

(10) �ય  રોગ : �જુરાતમાં W.H.O. �ારા  R.N.T.C.P.-�ધુાર�લ રા���ય  �ય  િનવારણ ક���  �તગ�ત  દદ�ની  ગળફાની
તપાસ, X-rays  સારવાર  વગેર�  મફત  કર�  આપવામાં આવે  છે. તથા  ડો�સ  �ારા  સારવાર  આપવામાં આવે  છે. �  ડો�સ
�ોવાઈડર �ારા સીધા િનર��ણ હ�ઠળની સારવાર છે.

(11) મલ�ેરયા: �જુરાતમા ંમલ�ેરયાના િનવારણ માટ� N.V.B.D.C.P.-રા���ય વાહકજ�ય રોગ િનય�ંણ કાય��મ અમલમા ંછે.

�ની સારવાર કોઇપણ સરકાર� દવાખાનામા ંમફત આપવામા ંઆવે છે.

(12) થેલસેેિમયા : �જુરાતમાં ઈ�ડ�યન ર�ડ�ોસ સોસાયટ� �ારા સગભા� મ�હલાઓને થેલેસેિમયાની મફત સારવાર આપવામાં
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આવે છે.

(13) એઈ�ઝ (HIV) : �જુરાતમાં એઈ�ઝ કં�ોલ �ો�ામ  I.C.T.C.P.-સકં�લત  સમજણ તપાસ  કાઉ�સીલ�ગ કાય��મ  �ારા
એઈ�ઝની મફત સારવાર આપવામા ંઆવે છે.

(14) ર�તિપ� : �જુરાતમા ંલ�ેો�કોપી કં�ોલ �ો�ામ �ારા ર�તિપ�ની મફત સારવાર આપવામા ંઆવે છે.

(15) રસીકરણ : �જુરાતમાં સગભા�  મ�હલાઓને  ધ�રૂની રસી, બાળકોને  પોલીયો, બી.સી.�., િ��ણુી રસી, િવટામીન-A

માટ�ની રસી, ઓર�ની રસી વગેર� �વી રસી સરકાર� દવાખાનાઓમા ંમફત આપવામા ંઆવે છે.

ઉપસંહાર :

�જુરાતમાં આરો�ય  પાછળ�ું માથાદ�ઠ ખચ� �.270 છે. એની સામે  બી�  રા�યો  �વા ક�  િમઝોરમમાં �.1611, િસ��મમાં
�.1446, ગોવામાં �.1149, �હમાચલ�દ�શમાં �.884, આસામમાં �.471, ક�રળમાં �.454, છ�ીસગઢમાં �.371, ઝારખડંમાં
�.328, ઉ�ર�દ�શમા ં�.293 �ટ�ુ ંમાથાદ�ઠ આરો�ય ખચ� છે. આિથ�ક ર�તે િવકિસત અને �ચી માથાદ�ઠ આવકના સદંભ�માં
આરો�ય પાછળ�ુ ંમાથાદ�ઠ ખચ� �જુરાતમા ં�બૂ જ ઓ�ં છે. �મ �મ વ�તી�ુ ં�માણ વધ�ુ ં�ય તેમ તેમ મે�ડકલ સેવાઓની
વ�નુે વ� ુજ��રયાત રહ�તી હોય છે. તેથી વ� ુડોકટરો, નસ�, હો��પટલોની �જુરાતમાં હ�ુ જ��રયાત છે આ ��ેે માગં અને
�રુવઠા વ�ચે સમ�લુા �ળવવી આવ�યક છે. ભારતમા ંઆરો�ય સેવાઓ ��ેે �જુરાતનો ફાળો મહ�વનો છે તેમ છતા ંહાલની
પ�ર��થિત �જુરાત�ુ ંઆરો�ય ��ેે નબ�ં �ચ� ર�ૂ કર�  છે. �થી �જુરાત સરકાર�  આરો�ય પાછળ વધાર�  �યાન આપ�ુ ંજ�ર�
બની રહ� છે. �જુરાતે જો આિથ�ક િવકાસની સાથે �ખુાકાર�મા ંપહ�લો નબંર મેળવવો હોય, તો �જુરાતમા ંઆરો�ય �િુવધાઓમાં
વધારો કરવો જોઈએ. �ણે િવકાસ કરવો છે તેણે હમંેશા અસતંોષી બન�ુ ંજોઈએ “સતંોષી તે સદા �ખુી” તે કહ�વત સામા�જક
�ખૂા�ઈ�ુ ં�દશ�ન છે.
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