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অিভশােপর নাম িকডিন রাগ

িকডিনর রােগ ভুগেছ দেশর লাখ লাখ মা ষ। িবেশষ েদর মেত কমেবিশ িকডিন জিটলতায় ভুগেছ এমন
রাগীর সংখ া ২ কািটর মেতা। ঘ ায় পাচঁজন াণ হারায় িকডিন িবকল হেয়। িক  ভাগ জনক হেলও

সত , দেশ িকডিন িচিকৎসার জ  পযা  িচিকৎসক ও েযাগ- িবধা নই। িকডিন িত াপেন আইনগত
বাধা থাকায় বছের ৩০০ কািট টাকা চেল যায় িবেদেশ। হয়রািনর মুেখ পেড় িকডিন রাগীরা। িব া
সং ার পিরসংখ ান অ যায়ী বাংলােদেশ িকডিন রাগীর সংখ া ায় ২ কািট। বছের এ রােগ মারা যায় ায়
৪০ হাজার মা ষ। িকডিন রাগ িবেশষ েদর সংগঠন বাংলােদশ রনাল অ ােসািসেয়শেনর তথ া যায়ী ‘১০
বছর আেগ সাভােরর চা িলয়া ােম একিট জিরেপ দখা িগেয়িছল ১৬ শতাংশ মা ষ কােনা না কােনা
িকডিন রােগ আ া । এ পিরে ি েত ২ কািটর িহসাবিট সিঠক ধরা  হয়। এই িবপুল পিরমাণ রাগীর
িবপরীেত দেশ িচিকৎসকসংখ া নামমা । আ জািতক মানদ- অ যায়ী ৫০ হাজার জনেগা ীর জ  একজন
নে ালিজ  থাকা দরকার। দেশ নে ালিজ  আেছন মা  ১৭০ জন। দেশর জনসংখ া ১৭ কািট ধরা

হেল ১০ লাখ মা েষর জ  একজন কের নে ালিজ  আেছন। া  অিধদফতেরর তািলকা অ যায়ী দেশ
সরকাির- বসরকাির  ৪৩িট  হাসপাতাল  ও  ি িনেক  ডায়ালাইিসস  সবা  দওয়া  হয়।  এসব  িত ােনর
ডায়ালাইিসস শয া ৫৭০িট। দেশ ৩০-৪০ হাজার মা েষর ডায়ালাইিসেসর দরকার হেলও স িবধা তারা
পাে  না। সরকাির ও বসরকাির হাসপাতােল ডায়ালাইিসেসর য ব ব া আেছ তা খুবই ব য়ব ল। িত
সশেন ৩-৪ হাজার টাকা এমনিক সরকাির হাসপাতােলও আড়াই হাজার টাকার মেতা লােগ। বাংলােদেশ

িকডিন িত াপেনর আইনগত বাধা দূর হেল  খরেচ এ েযাগ পােব িকডিন রাগীরা। বঁেচ যােব িবপুল
পিরমাণ বেদিশক মু া। তেব িকডিন রাগ থেক রহাই পেত সািবক সেচতনতা গেড় তুলেত হেব। যসব
কারেণ িকডিন রােগর িব ার ঘেট তােত লাগাম পরােত হেব। খােদ  ভজাল রােধ কেঠার ব ব া নওয়া
জ ির। া  সেচতনতা গেড় উঠেল িকডিন রােগর েকাপ উে খেযাগ  হাের কিমেয় আনা স ব হেব। এ
ব াপাের সংি  সবার সি য় উেদ াগ কাম ।
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