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তয্  a েলর েকu aসু  হেয় পড়েলo িচিকৎসার জ  সরাসির ঢাকায় চেল আসেছন। aথচ থেম তার কিমuিনিট ি িনক aথবা 
iuিনয়ন uপ-সব্া য্েকে  যাoয়ার কথা। েসখানকার িনেদ র্শনা aনুযায়ী যাoয়ার কথা uপেজলা সব্া য্ কমে ে । eরপর পয র্ায় েম 
েজলা, িবভাগ eবং সবেশেষ টারিশয়াির o িবেশষািয়ত হাসপাতােল িচিকৎসার জ  আসার কথা। 

েরফােরল প িতর oপর িবেদেশ িশ ণ িনেয়েছন রাজধানীর শহীদ েসাহরাoয়াদ  হাসপাতােলর পিরচালক a াপক ডা. u ম 
কুমার ব য়া। িতিন সমকালেক বেলন, সরকাির হাসপাতাল েথেক সরকাির হাসপাতােল, েবসরকাির হাসপাতাল েথেক সরকাির 
হাসপাতােল eবং সরকাির হাসপাতাল েথেক েবসরকাির হাসপাতােল িচিকৎসার জ  েরাগী েরফােরল প িতর মা েম িচিকৎসা িনেত 
পােরন। aথ র্াৎ েয েরাগীর েযখােন সুিচিকৎসা িনি ত হেব, eিট তােক েসখােন পাঠােনার eকিট ব াপনা। 

ডা. u ম কুমার ব য়া বেলন, েরফােরল প িত চালু না থাকায় েরাগীরা েবিশরভাগ ে ে  িনজসব্ িস াে  িবেশষ  িচিকৎসেকর 
কােছ যান। eেত েরাগীর আিথ র্ক aপচয়, সময় ন  o েভাগাি  হয়। আবার েয হাসপাতাল o িচিকৎসেকর কােছ েরাগী যান, 
তােদরo সমেয়র aপচয় হয়। aেনক িবেশষ  িচিকৎসক আেছন- যােদর েচমব্াের িতিদন 311-411 েরাগী েদখেত হয়। eেত 
িতিন েরাগীেক সময় িনেয় েদখেত পােরন না। েরফােরল প িতেত েরাগী সরাসির টারিশয়াির হাসপাতাল eবং িবেশষ  িচিকৎসেকর 
কােছ েযেত পারেবন না, eেত জনগেণর সুিচিকৎসা িনি ত করা স ব হেব। 

বড় হাসপাতােল uপেচপড়া িভড় :কায র্কর েরফােরল প িত চালু না থাকায় টারিশয়াির o িবেশষািয়ত হাসপাতােল aিতির  েরাগী 
িভড় করেছন। e তািলকায় রেয়েছ ঢাকা েমিডেকল, িমটেফাড র্, েসাহরাoয়াদ র পাশাপািশ হৃদেরাগ, িকডিন, চ িব ান, িনuেরা 
সােয় , জাতীয় ব ািধ হাসপাতাল, কয্া ার গেবষণা iনি িটuটসহ িবিভ  সরকাির টারিশয়াির o িবেশষািয়ত হাসপাতাল। eসব 
হাসপাতােল শ াসংখয্ার তুলনায় aিতির  েরাগী িভড় জমাে ন। নািমদািম িবেশষ  িচিকৎসকেদর ি গত েচমব্ােরo েরাগীর 
uপেচপড়া িভড় জমেছ। eসব িচিকৎসক ি গত েচমব্াের ƣদিনক মা  িতন-চার ঘ ায় গেড় 311-411 েরাগীর ব াপ  িদে ন! 
েদেশর দুিট শীষ র্ ানীয় সরকাির েমিডেকল কেলেজ েরাগীর পিরসংখয্ান িবে ষণ কেরo েরাগীর uপেচপড়া িভড় স েক র্ িনি ত 
হoয়া েগেছ। 

ঢাকা েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােল গত বছেরর 2 জানুয়াির েথেক িডেসমব্র পয র্  eক লাখ 44 হাজার 374 েরাগী ভিত র্ হন। 
aথ র্াৎ মােস গেড় ায় সােড় আট হাজার েরাগী ভিত র্ হেয়েছন। ei সমেয় জরুির িবভাগ o বিহিব র্ভাগ িমেল আরo চার লাখ দুi 
হাজার 252 েরাগী িচিকৎসা িনেয়েছন। e িহসােব িতিদন গেড় eক হাজােরর েবিশ েরাগী িচিকৎসা িনেয়েছন। eকi সময় 
রাজধানীর শহীদ েসাহরাoয়াদ  হাসপাতােল 67 হাজার 633 েরাগী ভিত র্ হেয়েছন। জরুির িবভাগ o আuটেডাের িতিদন গেড় 4-5 
হাজার েরাগী িচিকৎসা িনেয়েছন। 

ঢাকা েমিডেকল কেলজ o হাসপাতােলর পিরচালক ি েগিডয়ার েজনােরল eেকeম নািসরuি ন সমকালেক বেলন, ঢাকা েমিডেকেল 
েকােনা েরাগী eেল তােক েফরােনা হয় না। শ া খািল না থাকেলo েরাগীেক ে াের েরেখ িচিকৎসা েদoয়া হয়। aেনক েরাগী েজলা 
িকংবা িবভাগীয় পয র্ােয় eমনিক ঢাকার a া  সরকাির হাসপাতােল না িগেয় সরাসির ঢাকা েমিডেকেল চেল আেসন। eেত বাড়িত 
চাপ িনেত হে । eমন িভড় না থাকেল হয়েতা আরo u ত িচিকৎসা িনি ত করা স ব হেতা। 

েরফােরল প িত চালুর িস া  বা বায়ন হয়িন :সব্া য্ aিধদ র সূ  জানাে , 3127 সােলর েসে মব্ের হাসপাতালগুেলােত েরফােরল 
ব া চালু করার িবষেয় aিধদ েরর হাসপাতাল শাখা েথেক eকিট uে াগ েনoয়া হেয়িছল। সরকাির হাসপাতােল আনু ািনকভােব 

e প িত চালুর িবষয়িট aেনক দূর eিগেয়িছল। oi বছরi রংপুর o নীলফামারী েজলায় পাiলট ক  চালু করা eবং পয র্ায় েম 
সারােদেশর সরকাির হাসপাতালেক e কায র্ েমর আoতায় আনার পিরক না েনoয়া হেয়িছল। িক  a াত কারেণ তা আর কায র্কর 
হয়িন। তখন সব্া য্ aিধদ েরর হাসপাতাল শাখার লাiন িডের র িছেলন a াপক ডা. শািমuল iসলাম। িতিন সমকালেক বেলন, 
রংপুর o নীলফামারী a েলর সব্া য্ কম র্কত র্া, িচিকৎসক, নাস র্সহ সংি  সবার সে i তখন e িনেয় আেলাচনা হেয়িছল। েকন e 
িস া  বা বায়ন হয়িন তা তার জানা েনi। 

e িবষেয় সব্া য্ aিধ েরর মহাপিরচালক a াপক ডা. আবুল কালাম আজাদ সমকালেক বেলন, কায র্কর েরফােরল প িত চালুর জ  
কাজ চলেছ। িবেশষ েদর মতামতo েনoয়া হেয়েছ। িবষয়িট aেনক দূর eিগেয়েছ। 


