
৯শ’ শয ার ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল

লাকবল নই ৫শ’ শয ারও
৩ বছর অেকেজা এমআরআই ও িসিট ান মিশন

কাশ : ০৩ ম ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

িসেলট িবভােগর মা েষর উ ত িচিকৎসার ভরসা ল এমএিজ ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল। ধু
ি িব  বা মধ িব  নয়, উ িব রাও সবা িনেত ছুেট যান সরকাির এই হাসপাতালিটেত।

১৯৯৮ সােল হাসপাতালিটেক ৫শ’ থেক ৯শ’ শয ায় উ ীত করা হয়। িক  কাগেজ-কলেম ৯শ’ শয ার
হেলও জনবল, অবকাঠােমা ও য পািত নই ৫শ’ শয ারও।

হাসপাতালিটর এমআইআই  ও  িসিট ান  মিশন  অেকেজা  িতন  বছর ধের।  ল াব  টকিনিশয়ান  আর
অপােরটেরর অভােব রাগীেদর পরী া-িনরী ার জ  যেত হয় বাইের। েয়াজেনর তুলনায় অেধেকরও
কম  জনবল িনেয়  সবা  কায ম  চািলেয়  যেত িহমিশম  খেত  হে  হাসপাতাল  কতৃপ েক।  যিদও
িশগিগরই  এসব  সম ার সমাধান  হেয়  যােব  বেল  জািনেয়েছন  হাসপাতােলর  পিরচালক ি েগিডয়ার
জনােরল ইউ ছ রহমান।

হাসপাতাল সূ  জানায়, ৫শ’ শয ার েযাগ- িবধা স ণূ েপ না থাকেলও িতিদন গেড় ই হাজােররও
বিশ রাগীেক আবািসক িচিকৎসা দয়া হয়। বিহিবভােগ দিনক সবা নন গেড় ায় পাচঁ হাজার রাগী।

৫শ’ শয া িহেসেব অ েমািদত ২৮৮ জন িচিকৎসেকর মেধ  ৮৯িট পদ শূ । নাস, চতথু ণীর কমচারী

  ইয়া ইয়া মা ফ, িসেলট বু েরা
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িমেল ১ হাজার ২৮০িট পেদর মেধ  ২৭৫িট পদই শূ ।  নই  আইিসইউ িবধাযু  আধিুনক কােনা
অ া েুল ।  এমনিক গত  দশ  বছের  হাসপাতােল  যু  হয়িন  নতুন  কােনা  অ া েুল ।  পুরেনা  ৭িট
অ া েুলে র মেধ  চাল ুআেছ চারিট। রেয়েছ চালক সংকটও।

এতসব সংকেটর মেধ ও ২০১৬ সােল ছাট-বড় ৪০ হাজার ১৩০িট অে াপচার করা হয় এ হাসপাতােল।
২০১৭ সােল অে াপচােরর সংখ া িছল ৪১ হাজার ৩১০িট। ২০১৮ সােল এ সংখ া  িছল ৪৫ হাজার
৬৯৯িট।

হাসপাতালিটেত েয়াজনীয় সব ধরেনর পরী া-িনরী ার ব ব া থাকেলও রাগীর সংখ ার তুলনায় তা
খুবই কম। ল াব টকিনিশয়ান আর অপােরটেরর অভােব বিশর ভাগ সময়ই রাগীেদর িবিভ  পরী া-
িনরী ার জ  যেত হয় বাইের।  পরী া-িনরী ার িরেপাট  পেতও হয় িবল । ফেল ঝােমলা এড়ােত
অেনেক রাগী পরী া-িনরী ার জ  ঝঁুকেছন াইেভট ডায়াগনি ক স টার েলার িদেক।

এসব  িবষেয়  জানেত  চাইেল  হাসপাতােলর  উপপিরচালক  ( শাসন)  ডা.  আবলু  কালাম  আজাদ
াথিমকভােব অ ত ৫শ’ শয া অ পােত হেলও লাকবল বিৃ  করেত হেব বেল জানান। িতিন বেলন,

সীিমত মতার সেবা  েয়ােগই সবার মান ধের রাখা স ব হে । কখনও সিবকা ও ওয়াডবয়েদর
িদেয় অিতির  কাজ করােত হে ,  আবার দিনক হািজরা চিু েত লাক িদেয় হেলও সবা  কায ম
চলমান রাখা হেয়েছ। থম ও ি তীয় ণীর কমকতােদরও িনেত হে  অিতির  দািয় ।

এ ব াপাের হাসপাতােলর পিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল ইউ ছ রহমান যগুা রেক বেলন,  লাকবল
সংকটই একমা  কারণ। তেব ইিতমেধ  িসিট ান মিশন বসােনা হেয়েছ, খুব িশগিগরই উে াধন করা
হেব।  নতনু  এমআরআই  মিশেনর  জ  চািহদাপ  সংি  দফতের  পাঠােনা  হেয়েছ।  আশা  কির
অ িদেনর মেধ  পেয় যাব। িতনিট এ ের মিশেন সকাল থেক রাত পয  একনাগােড় কাজ কেরও
কাি ত সবা িনি ত করা যাে  না অপােরটেরর অভােব। লাকবল বাড়েল এই সম া থাকত না।
লাকবল সংকেটর িবষেয় িতিন বেলন, আগামী িতন থেক চার মােসর মেধ  এসব সম া কািটেয় ওঠা

স ব।

িতিন আরও বেলন, হাসপাতােলর বিহিবভাগ ভবনিট অিচেরই চারতলা থেক দশতলা হেব। িনমাণ কাজ
চলেছ। এছাড়া জাইকার অথায়েন একিট পেনেরা তলা ভবন িনমাণ করা হেব।
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