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প  হাসপাতাল aে াপচােরর তািরখ িদল 4 বছর পর 
িমটেফাড র্ হাসপাতােলর aেথ র্ােপিডক িবভােগর পুরুষ oয়ােড র্র 5 নমব্র েবেড িচিকৎসাধীন মাসুম িবল াহ। e হাসপাতােল েরাববার 
তার aে াপচার হয় -যাযািদ 
দুঘ র্টনায় েমা. মাসুম িবল াহ (32) নােমর eক তরুেণর পােয়র িলগােম  ি েড় যায়। িচিকৎসা িনেত গত 34 মাচ র্ রাজধানীর 
ামলীেত জাতীয় aেথ র্ােপিডক হাসপাতাল o পুনব র্াসন েকে  (প  হাসপাতােল) যান িতিন। িচিকৎসক তােক পরী া কের 

aে াপচােরর েয়াজনীয়তার কথা জািনেয় eক মাস পর েযেত বেলন। িনধ র্ািরত সময় িতিন কাগজপ  িনেয় হািজর হেল তােক িতন 
বছর পর 3133 সােলর 32 মাচ র্ aে াপচােরর জ  ভিত র্র তািরখ েদয়া হয়। 
 
ভিত র্র তািরখ েজেন রীিতমেতা হতভমব্ হেয় যান মাসুম িবল াহ। তার দুেভ র্ােগর কথা জািনেয় সময় eিগেয় েদয়ার aনুেরাধ জানান 
িতিন। হাসপাতাল েথেক তােক সাফ জািনেয় েদয়া হয়, eর আেগ তািরখ েদয়া স ব নয়। েয়াজেন িতিন েবসরকাির হাসপাতােল 
িচিকৎসা িনেত পােরন। 
 
মাসুম িবল াহ eখন িমটেফাড র্ হাসপাতােলর aেথ র্ােপিডক িবভােগর পুরুষ oয়ােড র্র 5 নমব্র েবেড িচিকৎসাধীন। ei হাসপাতােল 
েরাববার তার aে াপচার হেয়েছ। 
 
মাসুম িবল াহ জানান, িতিন বিরশােলর নথুল াবাদ eলাকার বািস া। বাবা হুমা ন কিবর o মা আসমা েবগম। িতন ভাi o দুi  
 
েবােনর মে  িতিন িদব্তীয়। জনতা াংক, বিরশাল িবভাগীয় কায র্ালেয় কয্াজুয়াল েলবার িহেসেব কাজ করেছন। eকi সে  
বিরশােলর জেমাহন কেলেজর সমাজক াণ িবভােগ স ান িদব্তীয়বেষ র্ পড়েছন। বিরশাল শহের মাস-িতেনক আেগ সাiেকল 
চািলেয় যাoয়ার সময় ানীয় যান আলফা ধা া িদেল িতিন পেড় িগেয় আহত হন। তার বা পােয়র িলগােম  ি েড় যায়। বিরশাল 
েশর-i-বাংলা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর সহকারী a াপক কিবরু ামােনর িচিকৎসাধীন িছেলন। িতিন তােক u ত িচিকৎসার 
জ  ঢাকায় প  হাসপাতােল পাঠান। তার পিরিচত ডা. হারুনুর রিশদ খােনর সে  েদখা করেত বেলন। 
 
মাসুম বেলন, '34 মাচ র্ প  হাসপাতােলর বিহিব র্ভােগ যাi। িটিকট েকেট ডা ার েদখাi। ডা াররা আমার েটে র কাগজপ  েদেখন 
eবং eক মাস েথরািপ িনেত বেলন। eক মাস েথরািপ েনয়ার পর েদখা কির। তখন 31-33 জেনর ফাiেলর সে  আমার ফাiলিট 
েনন িচিকৎসকরা। aেপ া করার পর তারা িটিকেট 3133 সােলর 32 মাচ র্ ভিত র্র েডট িলেখ েদন।' িতিন জানান, িতন বছর পর 
ভিত র্র তািরখ েদেখ িতিন হতভমব্ হেয় পেড়ন। বেলন, 'আিম পােয় ভর িদেয় দাঁড়ােত পাির না। পােয় থা aেনক। আমার দুেভ র্ােগর 
িবষয়িট জািনেয় ত aপােরশন করার aনুেরাধ জানাi। িক  তারা জানান, িসিরয়াল aেনক লমব্া। আেগ করেত চাiল েবসরকাির 
হাসপাতােল যান।' 
 
e াপাের প  হাসপাতােলর কনসালটয্া  হারুনুর রিশদ খােনর সে  েযাগােযাগ করেল িতিন ঘটনার সতয্তা সব্ীকার কের বেলন, 
হাসপাতােল িলগােমে র েরাগী ভিত র্র জ  মা  দুিট েবড আেছ। স ােহ দুiজেনর েবিশ ভিত র্ করা যায় না। েরাগী আেসন িদেন 71 
জন। তাi aে াপচােরর দীঘ র্ aেপ ার সািরেত থাকেত হয় েরাগীেক। 
 
eকজন েরাগী aে াপচােরর জ  িতন বছর aেপ া করেত পােরন িকনা, তা জানেত চাiেল হারুনুর রিশদ খান বেলন, 'e াপাের 
আমার িকছু বলার েনi। কতৃর্পে র সে  েযাগােযাগ করুন। eখােন eটাi িসে ম। সরকাির হাসপাতােল েকােনা েরাগীেক 'না' বলা 
যােব না। িক  eখােন েবড সব্ তা রেয়েছ। হাসপাতােল 611 েবেডর নতুন ভবন হে , তখন সম ার িকছু সমাধান হেত পাের।' 
 
মাসুম জানান, প  হাসপাতােল aে াপচােরর জ  ভিত র্র লমব্া তািরখ েপেয় িতিন িমটেফাড র্ হাসপাতােল যান। 8 েম িতিন 
aেথ র্ােপিডক িবভােগ ভিত র্ হন। গতকাল তার aে াপচার হেয়েছ। 
 


