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গয্াে ািলভার iনি িটuেট হেব িলভার া া  
সব্ মূে  িবশব্মােনর েসবা, uপকৃত হেব ম িব  o দির  েরাগীরা 

  আবুল খােয়র 

িলভার া া  বা যকৃত্ িত াপেন বাংলােদেশর েরাগীেদর আর িবেদশমুখী হেত হেব না। েরাগী িকংবা সব্জনেদর জ  আশার 
বাণী— েদেশi খুব িশগিগর চালু হে  িলভার া া  েসবা। থমবােরর মেতা েদেশ ei সুিবধা চালু হে  সরকাির ব াপনায় 
রাজধানীর মহাখালীেত েশখ রােসল গয্াে ািলভার iনি িটuট o হাসপাতােল। 

সারা িবেশব্i য়বহুল eক িচিকত্সােসবা যকৃত্ িত াপন। েকােনা ি র েরাগা া  িলভার aপসারণ কের েসi ােন দাতা ি র 
স ণ র্ aথবা আংিশক সু  িলভার িত াপন করােক যকৃত্ িত াপন বলা হয়। দীঘ র্েময়ািদ িলভার েরাগ aথবা সব্ েময়ািদ মারা ক 
িলভার েরােগর কারেণ েকােনা ি র যকৃেতর কায র্কািরতা eেকবাের কেম েগেল aথবা স ণ র্ ব  হেয় েগেল যকৃত্ িত াপেনর 
কথা িবেবচনা করা হয়। aতয্  য়বহুল ei িচিকত্সােসবা দির  o ম িবে র নাগােলর বাiের িছল।  

িক  aতয্াধুিনক েশখ রােসল গয্াে ািলভার iনি িটuট o হাসপাতােল সব্ মূে  িবশব্মােনর েসবা পােবন েরাগীরা। aিবশব্া  হেলo 
সতয্ েয, দির  ে িণর মানুষo িলভার া াট করেত পারেবন। মা  21 টাকার িটিকেটর িবিনমেয় পােবন িবশব্মােনর 
িচিকত্সােসবা। 

িবেশষ  িচিকত্সকরা জানান, সাধারণত েযসব েরােগর কারেণ িলভার া া  দরকার হয় েসগুেলা হেলা- েহপাটাiিটস িব o 
েহপাটাiিটস িস ভাiরাসজিনত িলভার িসেরািসস, াiমাির ে েরািজং েকােলনজাiিটস, াiমাির িবিলয়াির িসেরািসস, েমটােবািলক 
িডসaড র্ার eবং িশশুেদর িবিলয়াির aয্াটেরিশয়া (িপ নািল শুিকেয় যাoয়া) iতয্ািদ। eছাড়া ভাiরাল iনেফকশন aথবা েকােনা oষুধ 
বা ম পােনর কারেণ হঠাত্ সব্ েময়ািদ িলভার aকায র্কর হেলo aেনক ে ে  িলভার া াে র েয়াজন হেত পাের। েকােনা 
েকােনা াথিমক িলভার কয্া ােরর ে ে o িলভার া া  করা হয়। a িদেক েভজাল িকংবা রাসায়িনক সংিম েণ ƣতির খা  
সাম ী েখেল িলভার ন  হoয়ার স বনা েবিশ বেল িচিকত্সকরা জানান। 

সব্া য্খাত সংি রা জানান, সব্া য্খােত বাংলােদেশ aভাবনীয় u িত হেয়েছ। িকডিন iনি িটuট, মানিসক সব্া য্ iনি িটuট, চ  
িব ান iনি িটuট, িনuেরা সােয়  iনি িটuট, ieনিট, েশখ হািসনা াশনাল iনি িটuট aব বান র্ e  াি ক সাজর্ন eবং 
সবেশষ েশখ রােসল গয্াে ািলভার iনি িটuট o হাসপাতাল িত া করা হেয়েছ। iেতামে  ািডয়াি ক সাজর্াির iনি িটuট 
ক  eকেনেক পাস হেয় েগেছ। িবেশব্র aেনক েদেশর মেতা বাংলােদেশo পিরপাকত , িলভার o ানি য়াসজিনত গয্াে া 

iে সটাiনাল েরােগর েকাপ রেয়েছ। েভজাল খা  সাম ী, জলবা  o পিরেবশগত িবিভ  কারেণ গয্াে া iে সটাiনালজিনত 
েরাগীর সংখয্া বাংলােদেশ বাড়েছ। তাi পিরপাকত , িলভার o ানি য়াসজিনত গয্াে া iে সটাiনাল েরােগ আ া  মানুেষর 
সব্া য্েসবা িনি েত 361 শ ািবিশ  গয্াে ািলভার iনি িটuট o হাসপাতােলর যা া শুরু হেয়েছ। গত 42 aে াবর ধানম ী েশখ 
হািসনা হাসপাতালিটর uেদব্াধন কেরন। 21 তলা িবিশ  aতয্াধুিনক e হাসপাতােলর কায র্ ম চালু হoয়ার ফেল েরাগীরা িবশব্মােনর 
েসবা পাে ন। 327 েকািট টাকা েয় হাসপাতালিট িনম র্াণ করা হেয়েছ। eর েকিবন রেয়েছ 2৯িট। 

 


