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রােরা  ািধেত আ া  গিরবরা পােবন ৫০ হাজার টাকার িচিকৎসা 
সহায়তা - বােজেট সামািজক িনরাপ ার আওতা বাড়েছ 

এম শাহজাহান ॥ িকডিনসহ প চ রােরা  ািধেত আ া  গিরব রাগীেদর িচিকৎসার জ  এককালীন ৫০ হাজার টাকার আিথক 
সহায়তা দয়া হেব। সারােদশ থেক ৩০ হাজার রাগীেক যাচাই-বাছাই কের এই সহায়তা দােনর ঘাষণা আসেছ আগামী বােজেট। 
এে ে  ক া ার, িকডিন, িলভার িসেরািসস, াক ও ারালাইিসেস আ া  রাগীরা সহায়তা পােবন। চলিত বােজেট সামািজক 
িনরাপ ার আওতায় ১৫ হাজার রাগী আিথক িবধা পাে ন। এছাড়া হােটর িরংেয়র দাম কমােনার িবষেয় িচ া-ভাবনা করা হে । 
সংি  ে  জানা গেছ এ ত ।  

জানা গেছ, আগামী বােজেট সামািজক িনরাপ ার আওতা বাড়ােনা হে । এর মে  সবেচেয় বিশ  দয়া হে  গিরব রাগীেদর 
িচিকৎসা সহায়তার িবষয় । সমাজক াণ ম ণালেয়র সামািজক িনরাপ া শাখার আওতায় িকডিনসহ প চ রােরা  ািধেত 
আ া  গিরব রাগীেদর আেবদন জমা নয়া হেব। যাচাই-বাছাই শেষ ত রাগীেদর এ সহায়তা দেব সরকার।  তাই নয়, দেশ 
হােটর রাগীর সং া ত বেড় যাে । এে ে  হাট ক হেয় যাওয়া রাগী সবেচেয় বিশ। ফেল হােটর িচিকৎসায় সবেচেয় বিশ 

েয়াজনীয় িচিকৎসা উপকরণ হে  িরং। িক  হােটর িরংেয়র দাম িনেয় অসা  ও ধ বসায়ী ও ডা ারেদর মে  এক ধরেনর 
যাগসাজস রেয়েছ। ফেল উ  িদেয় রাগীেদর হােটর িরং িকনেত হে ।  

জানা গেছ, জ ল দেরােগর অে াপচার ও িচিকৎসায় বতমােন রাজধানীসহ সারােদেশর সরকারী- বসরকারী িবিভ  হাসপাতােল 
৫৮ কােরর পসেমকার, ৮ কােরর হাট ভা  ও ২ কােরর এ াম াটজার সপটাল ওিকউলারসহ (এএসিড) মাট ৬৮ কােরর 
মিডক াল িডভাইস ব ত হে ।  তাই নয়, আমদািন ত এসব িডভাইস কারেভেদ সবিন  ৬৫ হাজার টাকা থেক সেবা  ১৪ 

লাখ টাকা দােম িবি  হেলও এ েলার দােমর ওপর এতিদন সরকারী কান িনয় ণ িছল না। হােতেগানা কেয়ক  উৎপাদনকারী 
িত ােনর লাকাল এেজ রা ইে মািফক দােম বছেরর পর বছর িবিভ  ধরেনর মিডক াল িডভাইস িবি  কের আসিছল। তেব 

দাম িনেয় জ লতা তির হেল ধানম ী শখ হািসনার িনেদশনায় ও ধ শাসন অিধদফতর ইেতামে  দেরােগর িচিকৎসায় ব ল 
ব ত হাট াে র (িরং) দাম িনধারণ করা হেয়েছ। ২২  িত ােনর ৫১ কােরর াে র দাম েধ দয়ার কারেণ ইেতামে ই 
াে র দাম কেম এেসেছ। 

িবেশষ রা বলেছন, িরংেয়র দাম িনধািরত হেলও িরং পরােত েয়াজনীয় অ া  য পািতর দাম আেগর মেতা আেছ। যমন এক  
ব েনর দাম ১৫ থেক ২০ হাজার টাকা, ওয় ার ৭ হাজার টাকা। এছাড়া িক  ও েধর দাম ২ হাজার টাকা কের। িবেশষ রা মেন 

কেরন, িরংেয়র মেতা (কেরানাির ) মেতা এসব মিডক াল এ াে সিরেজর দামও িনধািরত হওয়া েয়াজন। সব ধরেনর 
মিডক াল িডভাইস  হেলও িরংেয়র অিতির  দােমর কারেণ গেত হে  দেরাগীেদর। এছাড়া িতবছর িকডিন রাগীেদর 

ডায়ালাইিসস (র  পিরেশাধন) খরচ বেড় যাওয়ায় রাগীেদর েভাগ বাড়েছ। অেনক পিরবার এই খরচ মটােত িগেয় িনঃ  হেয় 
গেছন। এই বা বতায় ডায়ালাইিসস খরচ কিমেয় আনার িচ া-ভাবনা করা হে । ইেতামে  সরকারী উে ােগ িপিপিপেত এ সবা 

িনি ত করা হে  কেয়ক  হাসপাতােল। আগামী বােজেট এ ধরেনর কম চীর আরও ঘাষণা দয়া হেব।  তাই নয়, িকডিন ও 
িলভার িত াপন িচিকৎসা য় যােত দেশই  খরেচ করা যায় সই পদে প হণ করা হেব। এ জ  ব ব  শখ িজব 
মিডক াল িব িব ালয়েক আ জািতক মােনর হাসপাতেল পা র করার লে  অবকাঠােমা িনমােণর কাজ  করা হেয়েছ। এই 

হাসপাতােলর পিরিধ স সারণ ও সবার মান বাড়ােত কেয়ক হাজার কা  টাকার ক  হণ করা হেয়েছ।  

এিদেক ধানম ীর কাযালেয় যারা িচিকৎসা সহায়তা পাওয়ার জ  আেবদন করেছন তােদর বিশরভাগই হােটর রাগী। এে ে  
হােটর িরং, ভা  ও পসেমকারসহ যাবতীয় ও ধ সর ামািদ িকেন দয়ার অ েরাধ থাকেছ।  তাই নয়, এসব মিডেকল িডভাইস 
ওসর ামািদর দাম এত বিশ য, এেত কের সাধারণ গিরব রাগীেদর িচিকৎসােসবা হণ স ব হে  না। এই বা বতায় সরকারী 
হাসপাতালসহ বসরকারী হাসপাতাল েলােত স ক ে  হােটর িরংসহ যাবতীয় ও ধ সর ামািদ সরবরােহর িন য়তা দয়ার 
িবষয়  গভীর পযােলাচনায় রেয়েছ। 



জানা গেছ, রাগীেদর ি  িদেত হােটর িরং পরােনা, িকডিন ডায়ালাইিসস ও যাবতীয় রাগ িনণয় খরচ কমােনার পদে প থাকেছ 
আস  বােজেট। িলভার ও িকডিন িত াপন, রাগী ও লাশ পিরবহেন এ া ু েল  খরচ কমােনা এবং তা সহজলভ  করার ঘাষণা 
দয়া হেব। ক া ার, াি ক আলসার, ডায়ােব স, ডায়িরয়া, ঠা-◌া ও বাতজিনত সকল রােগর ও েধর দাম িনয় ণ করার 

পদে প থাকেছ। ব ব  শখ িজব মিডক াল িব িব ালেয় দয়া হেব অত া িনক িচিকৎসা সবা। এেত িব শালীেদর িবেদেশ 
িগেয় িচিকৎসা নয়ার বণতা াস পােব। আগামী ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেটও বরাবেরর মেতা া  খাত সবেচেয় বিশ  
পাে । এ সে  অথম ী আ হ ম ফা কামাল স িত বােজট সং া  এক বঠক শেষ জানান, আগামী বােজেট সামািজক 
িনরাপ ার আওতা বাড়ােনা হেব। িবেশষ কের িশ া, া  খােতর জ  িবেশষ কম চী থাকেব আগামী বােজেট। িতিন বেলন, 
মা েষর গড় আ  বেড়েছ ও মা  হার কেমেছ। এর কারণ দেশর া  খাত ভাল করেছ। আগামী বােজেট এ সং া  ঘাষণা 
থাকেব। িচিকৎসা য় কিমেয় আনার িবষয় ও সরকােরর গভীর পযােলাচনায় রেয়েছ।  

এিদেক আেলািচত পাবিলক- াইেভট পাটনারিশপ (িপিপিপ) কে  া  খােতর ক েলার মে  রেয়েছ-চ াম মিডক াল 
কেলজ হাসপাতােল িকডিন ডায়ািলিসস স ার াপন, জাতীয় িকডিন ও ইউেরালিজ ইনি উেট িকডিন ডায়ািলিসস স ার 

াপন, বয়  নাগিরকেদর জ া  ও হসিপটািল  কমে  িনমাণ, সয়দ ের মিডক াল কেলজ াপন ও রলওেয় হাসপাতাল 
আ িনকীকরণ, লনায় মিডক াল কেলজ াপন ও ২৫০ শ া হাসপাতাল িনমাণ, কমলা ের মিডক াল কেলজ ও রলওেয় 
হাসপাতাল আ িনকীকরণ এবং চ াম িসআরিবেত মিডক াল কেলজ াপন ও রলওেয় হাসপাতাল আ িনকীকরণ। এসব ক  
বা বািয়ত হেল িচিকৎসা য় আরও কেম আসেব। 


