
া  খােতর সাফল  ান যখােন

বাংলােদেশ া েসবার িচ িট বাঝার জ  ধু  হাসপাতাল,  িচিকৎসক, ওষধু  বা  হাসপাতােলর বড ও
রাগীর অ পােতর িহসাব দওয়া যেথ  নয়। এর সে  গড় আয়,ু িশ  ও মাতৃমৃতু র হার এবং িচিকৎসা খরচ

িবেবচনায় রাখা েয়াজন। ১৬ কািট মা েষর দেশ কতজন িচিকৎসেকর কােছ যেত পােরন এবং া
সেচতনতা তােদর মেধ  কমন, তাও জানা জ ির। দেশ সবজনীন িচিকৎসােসবা কতটু  িনি ত হেয়েছ তা
িনেয়ও  আেছ। সব  আধিুনক িচিকৎসা িবধািদও িনি ত হয়িন। এিদেক ‘ া েসবা অিধকার,  শখ
হািসনার অ ীকার’ িতপাদ  সামেন রেখ গতকাল  হেয়েছ জাতীয় া েসবা স াহ। পাচঁ িদনব াপী এ

া েসবা স াহ শষ হেব আগামী ২০ এি ল শিনবার।

জলা  সদর  হাসপাতােল  িসিসইউ,  আইিসইউ,  িসিট  ান  য  ও  িলফট নই।  নই  িনরবি  িব ৎ
সরবরােহর ব ব া। উপেজলা পযােয় এ সম ািট আরও কট। জনােরটর থাকেলও তা চালােনার জ

ালািন তেলর বরা  পযা  নই। হাসপাতােল মজদু ওষেুধর তািলকা কােনা কােনা ে  যমন টানােনা
হয় না, তমিন িনয়িমত তা হালনাগাদও করা হয় না। অিধকাংশ উপেজলা া  কমে ে  এ - র য  সচল
থােক  না।  এ  ছাড়া  আল াসেনা াম,  এ - র  িফ  ও  ইিসিজ  যে র  অভাব  রেয়েছ।  জলা  সদর
হাসপাতাল েলােত  েয়াজনীয়  িচিকৎসা  সর াম,  িবেশষ  কের  িডিজটাল  এ - র,  ইেকা-কািডয়াক,
মাইে াে াপ ভৃিতর অভাব রেয়েছ। হাসপাতাল েলােত অ া েুল ও িবকল।

িটআইিবর িতেবদেন বলা হয়, া  ম ণালেয়র অধীন িত ান েলােত িনেয়াগ, বদিল ও পেদা িতেত
১০ হাজার থেক ১০ লাখ টাকা পয  উৎেকাচ িদেত হয়। সরকাির িত ােনর িচিকৎসকেদর সে  রাগ
িনণয় ক  ও দালালেদর কিমশন ভাগাভািগর স ক রেয়েছ। অ াডহক িচিকৎসক িনেয়ােগ ৩ থেক ৫ লাখ
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টাকা এবং ততৃীয় ও চতথু িণর কমচারী িনেয়ােগ ১ থেক ৫ লাখ টাকা ঘুষ নওয়ার অিভেযাগ রেয়েছ বেল
জানায়  িটআইিব। সং ািটর এক িতেবদেন  আরও বলা  হয়,  হাসপাতােল রাগীর পেথ র সরবরাহকারী
বাছাইেয় দলীয় রাজৈনিতক ভাব রেয়েছ। এেত সব িঠকাদােরর দরপে  অংশ নওয়ার েযাগ থােক না।
দরপে  উি িখত খাদ সহ নানা ব  সিঠকভােব সরবরাহ করা হয় না।

ার সিলমু াহ মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর অধ াপক এবং নাক, কান ও গলা িবভােগর িবভাগীয় ধান
ডা.  মিণলাল আইচ িলটু বেলন,  বা ব অব া  হে ,  ১৬ কািট মা েষর দেশ এখেনা  িচিকৎসাব ব া  ও

া েসবা অ তলু। এখােন যমন িচিকৎসক ও হাসপতােলর বড েয়াজেনর তলুনায় অেনক কম, তমিন
রাগ িনণেয়র জ  পযা  আধিুনক য পািতও নই। ফেল সরকাির হাসপাতাল েলা  চাইেলও রাগীেদর

িঠকমেতা িচিকৎসা িদেত পাের না। িতিদন িচিকৎসা িনেত সরকাির হাসপাতােল ল া  লাইন হয়। িতিন
বেলন, এটা সত  য এর িবপরীেত বসরকাির হাসপাতােল িচিকৎসােসবার অেনক দাম। সবার পে  তাই
সই  সবা  নওয়া  স ব  হয়  না।  অধ াপক  মিণলাল  আইচ  িলটুর  াব,  ‘সম া  সমাধােন  সরকাির

হাসপাতােল িচিকৎসকেদর ডাবল িশফট চালু করা যেত পাের। এেত কমঘ া বেড় যােব এবং বিশ মা ষ
িচিকৎসােসবা  পােব।’  িতিন  বেলন,  ‘ব ব ু  শখ মুিজব মিডেকল িব িবদ ালেয় এটা  চালু হেয়েছ এবং

ফল পাওয়া যাে । এ জ  অব  সরকােরর খরচ বাড়েব, তেব হণেযাগ  িফর িবিনমেয়ও ি তীয় িশফট
চাল ুকরা যায়।’

িচিকৎসকেদর সে  ডায়াগনি ক স টােরর কিমশনিভি ক চুি  থােক। সরকাির িচিকৎসকরা বসরকাির
ি িনক-হাসপাতােলই সময় দন বিশ। রাগীেদর সখােনই যেত বেলন। বসরকাির হাসপাতােল অেনক

ে  প াথলিজ  না রেখ তােদর িসল ব বহার কের িবিভ  পরী ার িতেবদন তির কের রাগীেদর
িরেপাট দওয়া হয়। আর সখােন কান পরী ার কত খরচ স িনয়মনীিত পালেনর ধার ধাের না তারা।
িচিকৎসকরাও মাটা অে র িফ আদায় কেরন। বসরকাির হাসপাতােল িচিকৎসা ব য় অেনক চড়া হেলও মান
দখার  যন  কউ  নই।  িব  া  সং ার  দি ণ-পূব  এিশয়ার  সােবক  উপেদ া  অধ াপক  ডা.  মা.
মাজােহ ল হক বেলেছন, িতবছর ৬৫ লাখ লাক গিরব হেয় যায় বাংলােদেশর া  ব য় মটােত িগেয়,
ধু া -ব য়। অ  কারেণও হয়। তেব ব েয়র একিট বড় অংশ ধু াে র জ  করেত হয়। আমােদর
া -ব েয়র এই িজিনসটা কিমেয় আনেত হেব। িব  া  সং া কী চাইেছ? তারা বলেছ, িচিকৎসক, নাস

ও অ া  িবষয়, আ ষি ক য পািত থেক  কের অ  যসব িবষয় দরকার, স েলা সহজ াপ  হেত
হেব। সিট আবার জনগেণর কােছ পৗঁছেুতও হেব। তেব তথ যুি  ব বহার কের িচিকৎসােসবা দওয়ার
নাম টিলেমিডিসন। এর ফেল ত  অ েলর রাগীরা মাবাইল ফান ও িভিডও কনফােরি ংেয়র মাধ েম
িবেশষ  িচিকৎসেকর পরামশ িনেত পােরন।

া  ব ব ার একিট সূচক দেশর মা েষর গড় আয়।ু বাংলােদেশর মা েষর গড় আয়ু বেড় এখন ৭০ বছর
ছািড়েয় গেছ। ২০০৯ সােল একজেনর গড় আয়ু িছল ৬৭.২ বছর। এখন মা ষ াণঘাতী রােগর ত
িচিকৎসােসবা  পাে ন।  তাই  এই াণঘাতী  রাগ  মহামারী  আকার  ধারণ করেত  পারেছ  না।  িবপরীেত
বেড়েছ গড় আয়।ু বাংলােদশ মা ও িশ মৃতু র হার কিমেয় আনায় উে খেযাগ  সাফল  অজন কেরেছ। আর

এর ীকৃিতও িমেলেছ। বাংলােদশ মা ও নবজাতেকর িটেটনাস (এমএনিট) সং মণ িনমূেল সাফেল র জ
িব  া  সং ার  (ডি উএইচও)  মযাদাপূণ  ীকৃিত  অজন  কেরেছ।  িটকা  দওয়ার  ে  বাংলােদেশর
সাফল  ঈষণীয়। এ ে  সাফল  ায় শতভাগ। বাংলােদেশর া েসবার আেরকিট িদক হেলা, এখন ায়
৯৭ ভাগ পিরবার নল প বা ট ােপর পািন পান কেরন। আর ৬৩ ভাগ পিরবার ািনটাির ল াি ন ব বহার
কের। া  অিধদফতেরর মহাপিরচালক অধ াপক ডা. আবুল কালাম আজাদ বেলন, ‘২০৩০ সােলর মেধ

া েসবা খােত আমরা টকসই ল মা া অজেন কাজ করিছ। ২০১১ সােল বাংলােদশ জািতসংঘ কতৃক
‘িডিজটাল হলথ ফর িডিজটাল ডেভলপেম ট’ পুর াের ভূিষত হয়। এর মেধ  আরও অেনক আ জািতক

ীকৃিত ও স াননা  পেয়েছ  বাংলােদশ। ধানম ীর দূরদিশতার হাত ধের  ২০২১ সােলর মেধ  মধ ম
আেয়র দশ এবং ২০৪১ সােলর মেধ  উ ত দেশ পিরণত হওয়ার  বা বায়েন -সবল জািত গঠেনর
উে ে  দেশর া  ও পিরবারকল াণ সবা অ সর হে  তগিতেত।
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এত  সব  সাফল ও  ান  যখােন  :  নানা  সাফল  আর  উ য়ন  মেডেল  পিরণত  হওয়া  সে ও  দেশর
িচিকৎসাে ে  নরাজ  িদন  িদন  বেড়ই চেলেছ। অে াপচােরর পর পেটর ভতর ছিুর বা  গজ রেখই
সলাই দওয়া, বাঁ পােয়র পিরবেত  ডান পা কেট ফলা, প াথলিজ পু ষ রাগীর গভধারণ(!) িচি ত

করা আর ভুল িচিকৎসায় রাগীর জীবন িবপ  কের তালা যন িনয়ম হেয় দািঁড়েয়েছ। দাতঁ তালার নােম
িশ ানিবস িচিকৎসকরা হাত পাকাে ন। অেনক হাসপাতােল িচিকৎসেকর পিরবেত ওয়াডবয়ই সেবসবা।
জিটল কিঠন অপােরশন করেতও ি ধা করেছন না তারা। েযাগ- িবধাহীন সরকাির হাসপাতােল একে িণর
িচিকৎসক, নাস, আয়া-কমচারীর চরম ব বহােরর সামেন রাগীরা থাকেছন বড়ই অসহায়।

এিদেক বসরকাির  হাসপাতাল-ি িনেক  উ ত  িচিকৎসা  আর  ভােলা  ব বহােরর  নােম  চলেছ  ‘গলাকাটা
বািণজ ’। া েসবার নােম গিজেয় ওঠা বািণজ  ক েলায় রাগীেদর থেক মা ািতির  ‘ সবা (!) িফ’
আদােয়র পাগলা ঘাড়া চলেছ তা চলেছই। িদেন িদেন, এমনিক িত ঘ ার ব বধােনও পাে  যাে  বড
ভাড়া, িচিকৎসেকর িফ। সকােল য িচিকৎসক রাগী দখেছন ৫০০ টাকা িফ িনেয়, িবকােলই িতিন হেয়
উঠেছন িবেশষ  িচিকৎসক- রাগী িত িফ িনে ন দড় হাজার। পুেরাপুির িনেজেদর খয়াল খিুশমেতা যখন
যা  খিুশ  িফ  বাড়াে ন,  বাড়াে ন  অ া  িচিকৎসােসবার  মূল ।  িচিকৎসােসবা  দওয়ার  নােম  চলমান
নরাজ  ও িনমমতা দখার যন কউ নই। া  ম ণালেয়র খবরদাির আর অিধদফতেরর িনয়মনীিত,
িঁশয়ািরর কােনা িকছেুতই পেরায়া  নই িটকয় বসরকাির হাসপাতােলর। অিভজাত হাসপাতাল নােমর

‘িচিকৎসা  বািণজ  িত ান েলা’র  মািলক  কতৃপ  অেনক  বিশ  ভাবশালী।  িনেজেদর  হাসপাতাল-
ি িনকেক আ জািতক মােনর দািব কের তারা দশীয় আইন-নীিতমালােক পা া দন না বেলও অিভেযাগ
রেয়েছ।

একই রােগর পরী া ও িচিকৎসাে ে  এেকক ােন এেকক রকম িফ আদায় হে । য যভােব পারেছ
সভােবই রাগীর পেকট খািল কের চেলেছন। ঢাকার পাচঁ তারকা খ াত হাসপাতাল েলােত িচিকৎসা খরচ

পৃিথবীর য কােনা উ ত দেশর িচিকৎসা-ব েয়র চেয় মােটও কম নয়। িক  উ ত িবে র আদেল সবা
আর আচরেণর িছেটেফাটঁাও নই। হাসপাতাল-ি িনেক ভিত থেক  কের শয া পাওয়া, কিবন ভাড়া,
ডা ার-িবেশষ  পিরদশন িফ, িবিভ  রাগ িনণেয়র পরী াসহ সব ে ই চেল ‘গলাকাটা বািণজ ’। রাগী
ভিত করেত হেলই শালাইজড হাসপাতাল-ি িনেকর ক াশ-কাউ টাের কমপে  ১০ থেক ৩০ হাজার
টাকা  পয  অি ম জমা  রাখার িনয়ম জাির  রেয়েছ। িব  া  সং ার একািধক জিরেপও বাংলােদেশর
বসরকাির হাসপাতাল-ি িনক েলায় অিতির  িফ আদােয়র স  এেসেছ।

ভুল িচিকৎসায় এেকর পর এক রাগী  হত ার অসংখ  অিভেযাগ মাথায় িনেয়ও বহাল তিবয়েত থাকেছন
িচিকৎসকরা।  িক  সরকাির  িক  বসরকাির,  সব  হাসপাতােলই  অিভ  অব া  িবদ মান।  গত  পাচঁ  বছের
িচিকৎসকেদর িব ে  অ তা, অবেহলা ও দািয় হীনতাসহ ভুল িচিকৎসার মাধ েম িতন শতািধক রাগীেক
হত ার অিভেযাগ ওেঠ। এসব ঘটনায় িনহতেদর জন ও ব বুা ব উে িজত হেয় হাসপাতাল-ি িনক ভাঙচরু
কেরেছন, িচিকৎসক-কমচারীেদর ওপর হামলার ঘটনাও ঘেটেছ। ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতালসহ বশ
কেয়কিট সরকাির- বসরকাির হাসপাতােল উে া  ঘটনাও ঘেট। সসব ােন  িচিকৎসক,  নাস,  কমচারীরা
জাট বঁেধ উে া িনহত রাগীর আ ীয় জেনর ওপরও হামলা চািলেয়েছন। মারধের আহত হেল তােদর

পুিলেশ সাপদ করার মেতা িনমম ঘটনাও ঘেটেছ।
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