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আজ নিরাপদ মাতৃত্ব নদবস 

৫৪ শতাাংশ গর্ভজনিত মৃত্যু হচ্ছে বানিচ্ছত 

িানহদ তন্ময় 

 

গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত জটিলতায় গচ্ছি ১৫ জি মাচ্ছয়র মৃত্যু হয় দদচ্ছশ প্রনতনদি। প্রসব পরবতী রক্তক্ষরণ, নিঁচুনি, গর্ভকালীি জটিলতা, ঝুঁনকপূণ ভ 

গর্ভাবস্থা ও পনরবাচ্ছরর অবচ্ছহলা মাতৃমৃত্যুর অন্যতম প্রধাি কারণ। দবনশর র্াগ গর্ভজনিত মৃত্যু হচ্ছয় থাচ্ছক বাসাবানিচ্ছত। এই হার প্রায় ৫৪ 

শতাাংশ। গর্ ভপাচ্ছতর কারচ্ছণও মাতৃমৃত্যুর হার আচ্ছগর ত্যলিায় অচ্ছিক দবচ্ছিচ্ছে। নবচ্ছশষজ্ঞরা বলচ্ছেি, মাতৃমৃত্যুর কারণসমূহ পুচ্ছরাপুনরর্াচ্ছব 

প্রনতচ্ছরাধচ্ছ াগ্য। প্রাক গর্ভধারণ ও গর্ভকালীি  চ্ছের নবষচ্ছয় সচ্ছেতিতা বািাচ্ছত হচ্ছব। এনিচ্ছয় েলচ্ছত হচ্ছব অপ্রচ্ছয়াজিীয় নসজানরয়াি। মাতৃমৃত্যুর 

৫৫ র্াগই প্রসচ্ছবর ২৪ ঘণ্টার মচ্ছে ঘচ্ছে থাচ্ছক। এ কারচ্ছণ প্রসব-পরবতী সময় খুবই গুরুত্বপূণ ভ। 

 

সাংনিষ্টরা জািাি, মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস করচ্ছত দদচ্ছশ সরকানর-দবসরকানর উচ্ছযাচ্ছগ নবনর্ন্ন কম ভপনরকল্পিা গ্রহণ কচ্ছর বাস্তবায়ি করা হচ্ছে দসগুচ্ছলা। 

এর নকছুো সুফল দপচ্ছলও সচ্ছতাষজিক প ভাচ্ছয় দপ ুঁচ্ছেনি এখিও। মাচ্ছয়চ্ছদর সানব ভক স্বাস্থুচ্ছসবার জন্য দদচ্ছশ এখিও স্থায়ী যবসবস্থাপিা দিই। মাচ্ছয়র 

গর্ ভকালীি, প্রসবকালীি ও প্রসব-পরবতী  চ্ছের অর্াব রচ্ছয় দগচ্ছে প্রকেই। আর মাচ্ছয়চ্ছদর  সানব ভক স্বাস্থুচ্ছসবার জন্য দীঘ ভচ্ছময়ানদ যবসবস্থাপিা িা 

থাকায় তাচ্ছদর বি একটি অাংশ ঝুঁনকর মচ্ছে থাচ্ছকি সব সময়। মাতৃমৃত্যুর নহসাব করচ্ছল সব মাচ্ছয়র নহসাব করা দরকার। একইর্াচ্ছব মাতৃস্বাস্থু 

দসবা বলচ্ছল সব মাচ্ছয়র স্বাস্থুচ্ছসবাচ্ছক নবচ্ছবেিায় নিচ্ছত হচ্ছব। দদচ্ছশ এখিও প্রনত বের ৫ হাজার ৪৭৫ জি মা গর্ভজনিত মৃত্যুবরণ করচ্ছেি। 

দেনলর্ানরর দক্ষচ্ছে ৫৪ শতাাংশ মা মারা  াি বানিচ্ছত। আর রক্তক্ষরচ্ছণর কারচ্ছণ মারা  াি ৩১ শতাাংশ। 

 

স্ত্রীচ্ছরাগ ও ধােীনবযা নবচ্ছশষজ্ঞ অোপক ো. সায়বা আক্তার বচ্ছলি, 'আমাচ্ছদর সচ্ছেতি হচ্ছত হচ্ছব। তাহচ্ছল মাতৃমৃত্যুর হার কচ্ছম আসচ্ছব। এচ্ছক্ষচ্ছে 

গণমােচ্ছমর ভূনমকা রচ্ছয়চ্ছে।'  

 

এ পনরনস্থনতচ্ছত আজ মঙ্গলবার পানলত হচ্ছে 'নিরাপদ মাতৃত্ব নদবস'। নদবসটির এবাচ্ছরর প্রনতপায- 'ম ভাদা ও অনধকার, স্বাস্থুচ্ছকচ্ছে প্রসূনত 

দসবার অঙ্গীকার।' সচ্ছেতিতামূলক িািাি কম ভসূনের মে নদচ্ছয় নদবসটি পানলত হচ্ছে। ১৯৯৭ সাল দথচ্ছক দদচ্ছশ প্রনতবের ২৮ দম 'নিরাপদ মাতৃত্ব 

নদবস' পালি কচ্ছর আসচ্ছে অবচ্ছেটিকুাল অুান্ড গাইচ্ছিাচ্ছকালনজকুাল দসাসাইটি অব বাাংলাচ্ছদশ (ওনজএসনব)। সাংগঠিটির মহাসনেব অোপক 

ো. সাচ্ছলহা দবগম দে ধুরী বচ্ছলি, 'স্ত্রীচ্ছরাগ ও ধােীনবযা নবচ্ছশষজ্ঞচ্ছদর এই সনমনতর সদস্য দুই হাজার। শাখা রচ্ছয়চ্ছে ১৩টি। এগুচ্ছলা গুরুত্বপূণ ভ দজলা 

শহচ্ছর অবনস্থত। ফচ্ছল দদচ্ছশর প্রতুত অঞ্চচ্ছল ওনজএসনবর সদস্যরা দদচ্ছশর মাচ্ছয়চ্ছদর দসবা প্রদাচ্ছি তাচ্ছদর দক্ষতার প্রমাণ রাখচ্ছত সক্ষম হচ্ছয়চ্ছে। 

সদস্যচ্ছদর পনরোলিায় ঢাকার নমরপুর-১ এবাং নমরপুর-১৩ িম্বচ্ছর দুটি হাসপাতাল অতুত সুিাচ্ছমর সচ্ছঙ্গ দসবা প্রদাি করচ্ছে। দসখাচ্ছি মাচ্ছয়চ্ছদর 



সম্পূণ ভ নবিামূচ্ছে নেনকৎসা, ওষুধ এবাং প্রচ্ছয়াজিীয় দক্ষচ্ছে অপাচ্ছরশি করা হয়।'  

 

স্ত্রীচ্ছরাগ ও ধােীনবযা নবচ্ছশষজ্ঞরা বলচ্ছেি, দকাচ্ছিা দদচ্ছশর স্বাস্থুচ্ছসবার মাি এবাং আথ ভসামানজক অবস্থার প্রনতফলি ঘচ্ছে ওই দদচ্ছশ মাতৃমৃত্যু এবাং 

নশশুমৃত্যুর হাচ্ছরর ওপর। বতভমাি সমচ্ছয় উচ্ছেখচ্ছ াগ্যর্াচ্ছব গর্ ভপাচ্ছতর কারচ্ছণ মাতৃমৃত্যুর হার পূচ্ছব ভর ত্যলিায় অচ্ছিক দবচ্ছিচ্ছে। দদচ্ছশ মাতৃমৃত্যুর 

অন্যতম দুটি প্রধাি কারচ্ছণর মচ্ছে রক্তক্ষরচ্ছণ ৩১ শতাাংশ এবাং একলামনশয়ায় (নিঁচুনি) ২৪ শতাাংশ। আর পচ্ছরাক্ষ কারচ্ছণ মাতৃমৃত্যুর হার ২০ 

শতাাংশ। উচ্চ রক্তোপ, োয়াচ্ছবটিস, িারীর প্রনত সনহাংসতার কারচ্ছণও পূচ্ছব ভর ত্যলিায় মাতৃমৃত্যুর হার দবচ্ছিচ্ছে। মাতৃমৃত্যুর এসব কারণই 

সম্পূণ ভর্াচ্ছব প্রনতচ্ছরাধচ্ছ াগ্য। 

 

স্ত্রীচ্ছরাগ ও ধােীনবযা নবচ্ছশষজ্ঞ অোপক ো. সানমিা দে ধুরী বচ্ছলি, '৩৭ র্াগ মা বতভমাচ্ছি কমপচ্ছক্ষ োরটি প্রসবপূব ভ দসবা গ্রহণ কচ্ছরি। দদচ্ছশ 

এখি প্রানতষ্ঠানিক দেনলর্ানর করাচ্ছিার হার ৪৭ শতাাংশ। প্রসচ্ছবর ৪৮ ঘণ্টার মচ্ছে প্রসব পরবতী দসবা গ্রহচ্ছণ হার ৩২ শতাাংশ।' নতনি বচ্ছলি, 

প্রসব-পরবতী সময় খুবই গুরুত্বপূণ ভ। কারণ প্রসব-পরবতী সমচ্ছয় ৭৩ শতাাংশ মাতৃমৃত্যু ঘচ্ছে। আর তাচ্ছদর ৫৬ শতাাংশই মারা  ায় প্রসচ্ছবর ২৪ 

ঘণ্টার মচ্ছে। তাই ঝুঁনকপূণ ভ মাচ্ছয়র দক্ষচ্ছে গর্ ভধারণ পরীক্ষা করচ্ছত হচ্ছব। প্রনতটি গর্ভবতী মাচ্ছয়র প্রসব পনরকল্পিা সম্পন্ন করচ্ছত হচ্ছব। আয়রি, 

ফনলক এনসে এবাং কুালনসয়াম গর্ ভকালীি সময় নিনিত করা দরকার। মাতৃমৃত্যুর স্থাি নেনিত কচ্ছর নতনি বচ্ছলি, ৫৪ শতাাংশ মাচ্ছয়র মৃত্যু হচ্ছে 

বানিচ্ছত। দমনেচ্ছকল কচ্ছলজ হাসপাতাল ও প্রাইচ্ছর্ে নিনিচ্ছক ১৪ শতাাংশ মাচ্ছয়র মৃত্যু হচ্ছে। 

 

জানতসাংচ্ছঘর ধারণা অনু ায়ী, ২০১৫ সাচ্ছল এমএমআর প্রনত লাচ্ছখ জীনবত জচ্ছন্ম ১৭৬ জি। স্ত্রীচ্ছরাগ ও ধােীনবযা নবচ্ছশষজ্ঞরা মচ্ছি কচ্ছরি, এো 

সম্ভব হচ্ছয়চ্ছে মূলত নিম্নমুখী প্রজিি সক্ষমতা, উন্নততর  ে গ্রহচ্ছণর েে ভা এবাং উচ্চতর দসবা গ্রহচ্ছণর উন্নত সুনবধার ফচ্ছল। প্রাপ্ত তথ্যানু ায়ী, 

গর্ভধারণ এবাং প্রসবজনিত জটিলতায় প্রনত বের নবচ্ছে প্রায় ৩ লাখ ৩০ হাজার িারীর মৃত্যু হয় এবাং ২৬ লাখ মৃতজন্মসহ ৩০ লাখ িবজাতক 

অকাল মৃত্যুবরণ কচ্ছর। নবচ্ছে প্রনতনদি মৃত্যুবরণ কচ্ছরি ৮৩০ জি মা।  

 

 

 

 

 

 

 

 


