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ঢাকা িশশু হাসপাতােল শ া স ট ॥ aেধ র্ক েরাগী িফের যাে  
u য়েন িকছু পদে প েনয়া হেয়েছ ॥ পিরচালক 

েশকৃিব িতিনিধ ॥ আ জর্ািতকমােনর েবশ িকছু নতুন িচিকৎসা প িত যু  হেয়েছ রাজধানীর েশেরবাংলা নগের 
aবি ত িবেশষািয়ত িত ান ঢাকা িশশু হাসপাতােল। aিতস টাপ  িশশু েরাগীেদর িনিবড় িচিকৎসার জ  চালু 
হoয়া হাi িডেপনেডি  o আiেসােলশন iuিনটিট eখন পয র্  দি ণ eিশয়ার েকাথাo েনi। িশশু িকডিন 
েরাগীেদর জ  চালু করা হেয়েছ ি িটেকল েকয়ার েনে ালিজ eয্া  ডায়ালাiিসস oয়াড র্ eবং েজনােরল 
েনে ালিজ oয়াড র্। সরকারী-েবসরকারী িবিভ  হাসপাতােল জিটল েরােগ আ া  িশশুেদর েসবায় aপারগ হেলi 
তারা পািঠেয় িদে  িশশুেদর েসবার জ  সব্য়ংস ণ র্ e িত ােন। ভাল িচিকৎসা পাoয়ায় িতিদনi রাজধানীসহ 
েদেশর িবিভ  া  েথেক aসংখয্ েরাগী িভড় জমাে  eখােন। িক  তােদর মে  ভিত র্েযাগয্ েরাগীর aেধ র্েকর 
েবিশ িফের েযেত হয় শ াস েট। aথ র্াভােব মানস ত েসবা বজায় করেত িহমিশম খাে  হাসপাতাল কতৃর্প । 
আবাসনসংকেট আেছ হাসপাতােল ডা ারা।  

হাসপাতােলর পিরচালক a াপক ডাঃ ƣসয়দ শফী আহেমদ জনক েক জানান, হাসপাতােলর u য়েন েবশিকছু 
নতুন uে াগ হণ o বা বায়ন করা হেয়েছ। আর িকছু uে াগ বা বায়নাধীন রেয়েছ। eগুেলা সমা  হেল 
হাসপাতােল েসবার মান আরo বাড়েব। হাসপাতালিটেত নতুন িকছু িবভাগ চালু eবং েরাগীেদর েসবার মান 
বাড়ােত িকছু uে াগ বা বায়েনর কারেণ হাসপাতােল েরাগীর িভড় েবেড়েছ কেয়কগুণ। িবশাল পিরসেরর 
হাসপাতালিট eখন রাত-িদন েরাগী-দশ র্নাথ েদর আ েহর েক িব । িতিন আরo জানান, ei হাসপাতােল 
নামমা  খরেচ u ত েসবা দান করা হয়। িবনামূে  শতকরা 51 শতাংশ েবড েদয়া হেয় থােক। শুধু েবড নয়, 
িবনামূে  েসবা হেণর জ  তািলকাভু  েরাগীর িচিকৎসা সং া  সব খরচ o খাবার সুিবধা হাসপাতাল কতৃর্প  
বহন কের। িত েরাগীর eকজন েদখােশানাকারীর জে o িবনামূে  খাবােরর ব া আেছ। হাসপাতােলর 
u য়েন ধনাঢয্শালীেদর eিগেয় আসার আহব্ান জানান a াপক ডাঃ ƣসয়দ শফী আহেমদ।  

সেরজিমন ঘুের েদখা েগেছ স িত েবশিকছু নতুন িবভাগ চালু করা হেয়েছ হাসপাতােল। e মে  েদেশ থম 
aিতস টাপ  িশশু েরাগীেদর িনিবড় িচিকৎসা হাi িডেপনেডি  o আiেসােলশন iuিনট চালু করা হেয়েছ। েবড 
সংখয্া 29িট। e মে  4িট েবড আiসেলশন িবছানাগুেলা পুরু কাঁচ িদেয় পিরেবি ত। চালু করা হেয়েছ 2 িদন 
বয়স েথেক 39 িদন পয র্  িশশুেদর জ  9 শ ার িনuেনটাল আiিসiu। যা aিত শী i 27 শ ার u ত করা 
হেব। 39 িদন বয়স েথেক 29 বয়স পয র্  িশশুেদর জ  রেয়েছ েপিডয়াি কস আiিসiu। িকডিন েরাগীেদর জ  
চালু করা হেয়েছ ি িটকয্াল েকয়ার েনে ালিজ eয্া  ডায়ালাiিসস oয়াড র্ eবং েজনােরল েনে ালিজ oয়াড র্। 
eখােন েরাগীেদর আ াসাuে র সহায়তায় েরনাল বােয়াপসী করা হয়। হাসপাতােল িডeনe াব াপন করা 
হেয়েছ। e ােব মা েম িবটা ালািসিময়া, আলফা ালািসিময়া, মাসকুলার িডসে ািফ, াiনাল মাসকুলার 
e িফ, িসি ক ফাiে ািসসসহ যাবতীয় জ গত o বংশগত েরাগ িনণ র্য় eবং e েরাগগুেলার ি াটাল 
ডায়াগনিসস করা স ব। বােয়ােকিমি  িবভােগ স ণ র্ aেটােমিটক বােয়ােকিমি  eনালাiজার েমিশন সংেযাজন 
করা হiয়ােছ। e ছাড়া oিপিড াড কােলকশন রুম o e -ের িবভাগ ির-মেডিলং করাসহ িডিজটাল e -ের 
েমিশন াপন করা হেয়েছ। েজনােরল আi িস iu’েত শ া সংখয্া বৃি  করা হেযেছ। uি িখত িচিকৎসার 



পাশাপািশ ালােসিময়া, eয্াজমা, িলভার, কয্া ার, হৃদেরাগ, িকডিন, ব ািধ, সাজর্াির, েমিডিসনসহ সব ধরেনর 
িচিকৎসােসবার সমনব্েয় eকিট পূণ র্া  হাসপাতােল রূপ িনেয়েছ ঢাকা িশশু হাসপাতাল। হাসপাতােলর a ঃিবভােগ 
িবছানা খািল না থাকেল aসু  িশশুেদর জরুরীভােব iমারেজি , aবজারেভশন o েরফারাল oয়ােড র্ ভিত র্ করা 
হয়। a ঃিবভােগ িবছানা খািল না হoয়া পয র্  e িবভােগ িচিকৎসা েদয়া হয়, পরবত েত a ঃিবভােগ ানা র 
করা হয়।  

ম লবার সেরজিমেন িব- েক 6ম তলা িশশু হৃদেরাগ oয়ােড র্ িগেয় েদখা যায়, নামমা  খরেচ হাসপাতােল 
হৃদেরােগ আ া  িশশুেদর oেপন হাট র্ সাজর্াির করা হে । eর মা েম হােট র্ িছ  িনেয় জ  হoয়া aসংখয্ িশশু 
মৃতুয্র দরজা েথেক িফের আসায় সব্ি েত পিরবার ি য়জনরা। e oয়ােড র্ কািড র্য়াক সাজর্াির জ  রেয়েছ 21িট eবং 
কািড র্য়াক েমিডিসেন জ  23িট েবড। জানায় যায়, িশশুর জে র পর শব্াসক , aসব্াভািবক হাট র্ িবট, বারবার ঠা-
◌া কািশ লাগা, হৃৎিপ-ে◌ িছ সহ নানা uপসগ র্ িনেয় িতিদন হাসপাতােল আসেছ aসংখয্ েরাগী। e াপাের 
হাসপাতােলর পিরচালক a াপক ডাঃ ƣসয়দ শফী আহেমদ বেলন, েদেশ িত হাজাের 21 জন িশশু হৃদেরাগ 
িনেয় জ হণ করেছ। iেতামে  ঢাকা িশশু হাসপাতােল 8শ’েয়র aিধক িশশুর oেপন হাট র্ সাজর্াির স  
হেয়েছ। আনুষি ক সব ধরেনর য়সহ িতিট সাজর্ািরেত খরচ হে  81 হাজার টাকা েথেক শুরু কের েদড় লাখ 
টাকা পয র্ । 

গাজীপুর েথেক আেয়শা আ ার তার eক বছর বয়সী েছেল রািকনেক িনেয় eেসেছন। পরী া-িনরী ার পর 
রািকেনর হােট র্ িছ  ধরা পেড়েছ। 86 হাজার টাকা েয় e হাসপাতােল হােট র্ িছ  aপােরশন কের ভাল 
িচিকৎসােসবা েপেয়েছন আেয়শা আ ার। হাসপাতােলর ধান ফটেকর পােশ কথা হয় জুরাiন েথেক আসা 
জামেসদ আলেমর সে । িতিন জব্ের আ া  পাঁচ বছর বয়সী ক ার িচিকৎসার জ  eেসেছন। িক  শ া খািল 
না থাকায় েমেয়েক ভিত র্ করােত পােরনিন। িতিন খািনকটা হতাশ হেয় িফের যাে ন। জানেত চাiেল জামেসদ 
আলম বেলন, পােশর বািড়র eকজন বেলিছল ei হাসপাতালটা ভাল। e জ i eত দূর েথেক েমেয়েক িনেয় 
eেসিছলাম। িক  িসট খািল না থাকায় িফের যাি । 

নারায়ণগ  েথেক সােড় িতন বছেরর িশশু মাহমুদেক িনেয় eেসেছন মা আয়শা খাতুন। তার কােছ জানেত চাiেল 
হািস মুেখ জানান, শব্াসক  সম ায় aেনক ডা ার েদখােলo খুব eকটা uপকার হয়িন। িক  ei eয্াজমা 
েস ারিটেত েদখােনার পর তার স ান ত সু  হে । e ছাড়া eখানকার িচিকৎসক o নাস র্ সবাi খুবi যতœ 
কের সময় িদেয় সম ার কথা েশােনন। িকভােব িশশুর iনেহলার বহার o oষুেধর মা া িনণ র্য় করেত হয়, েসটা 
িশিখেয় েদন। ফেলাআেপর জ  তাগাদা েদন। ফেল েকu eকবার েদখােলi বা ার aসুখ না সারা পয র্  িনয়িমত 
ফেলাআেপ আেসন। eখানকার পিরেবশo খুব ভাল। 

 


