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হাসপাতােল ƣবকািলক েসবা  
আiন o সুিনিদ র্  নীিতমালা করেত হেব 

েদেশর সব্া য্ ব া িনেয় সমােলাচনার a  েনi। a ব াপনার aিভেযাগo চুর। হাজার হাজার েকািট টাকা য় করা হয় সরকাির 
হাসপাতালগুেলার েপছেন। িক  মানুষেক েসবার জ  েযেত হয় েবসরকাির হাসপাতাল o ি িনেক। েসখােন খরেচর েয বাহু , 
েদেশর েবিশর ভাগ মানুেষরi তা সাে র বাiের। তার পরo aেনক তয্াগ সব্ীকার কের বহু মানুষ েবসরকাির হাসপাতাল বা ি িনেক 
েযেত বা  হয়। সব্া য্েসবার eমন েবহাল েদেখi ধানম ী সরকাির হাসপাতালগুেলােত ƣবকািলক েসবা চালু করার পরামশ র্ 
িদেয়িছেলন। িক  দু-eকিট হাসপাতােল সীিমত পিরসের তা চালু করা হেলo েবিশর ভাগ সরকাির হাসপাতােলi তা চালু হয়িন। 
aথচ ei ƣবকািলক েসবা চালু করা েগেল বত র্মােনর েচেয় ায় িদব্গুণ েরাগী সরকাির হাসপাতােল েসবা হেণর সুেযাগ েপত। জানা 
যায়, নীিতিনধ র্ারকরাo eমন eকিট ব া চালু করেত যাে ন। িক  েভতর েথেকi eক ধরেনর আপি  o িকছু বা ব aসুিবধার 
কারেণ তা চালু করা যাে  না। 

বত র্মান িনয়েম সরকাির হাসপাতালগুেলােত সাধারণত দুপুর আড়াiটা পয র্  েসবা েদoয়া হয়। বা েব েদখা যায়, আড়াiটার আেগi 
aেনক িচিকৎসক হাসপাতাল েছেড় চেল যান eবং েবসরকাির ি িনেক িগেয় রাত 21টা পয র্  য্াকিটস কেরন। সরকাির হাসপাতােল 
েকািট েকািট টাকার আধুিনক য পািত রেয়েছ, aথচ তার বহার খুবi কম। দুপুর 2টা-েদড়টার মে i পরী া কায র্ ম ব  হেয় 
যায়। তারo আেগ িটিকট িবি  ব  হেয় যায়। ফেল িতিদন দূর-দূরা  েথেক আসা হাজার হাজার েরাগী েচােখর জল েফলেত 
েফলেত িফের যায়। েরাগী o তার সব্জনেদর জ  eর েচেয় বড় িবড়মব্না আর কী হেত পাের? আর eিট রা ীয় aেথ র্র চূড়া  ধরেনর 
aপচয়o বেট। eত িবশাল িবশাল াপনা, িবপুল েলাকবেলর েবতন-ভাতা o সুেযাগ-সুিবধা eবং েকািট েকািট টাকার য পািতর 31 
শতাংশ বহারo িনি ত করা যাে  না। দুi বা িতন িশফেট েরাগ পরী ার সুেযাগ থাকেল eকi পিরমাণ য পািত িদেয় কেয়ক গুণ 
েরাগীেক েসবা েদoয়া েযত। eকiভােব িবেশষ  িচিকৎসকরা দু-িতন িশফেট েরাগী েদখেল eকi াপনা েথেক কেয়ক গুণ েরাগীেক 
েসবা েদoয়া েযত। u ত েদশগুেলার হাসপাতাল eভােবi চেল। িচিকৎসা িবেশষ েদর মেত, eর জ  সুিনিদ র্  নীিতমালা ণয়ন 
করেত হেব। েয়াজেন আiন কের সরকাির হাসপাতালগুেলােত e ধরেনর েসবা দান বা তামূলক করেত হেব। 

সময় eেসেছ আমােদর সব্া য্ ব ােক যুেগাপেযাগী করার। ধানম ী েয i া েপাষণ কেরেছন, েসিট aতয্  েযৗি ক o 
সমেয়াপেযাগী। আমরা আশা কির, হাসপাতালগুেলােত ƣবকািলক o ƣনশ েসবা চালু করেত সরকার সুিনিদ র্  পদে প েনেব। 

 


