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১৭ জনু সব হাসপাতােল ধমঘেটর ডাক

জনক  ড  ॥ ভারেতর পি মব , নয়ািদ ী, মু াই ও হায়দরাবাদসহ িবিভ  ােন িচিকৎসকেদর কমিবরিতর
মেধ ই বার পয  সরকারী হাসপাতাল েলার অ ত ১৭০ িচিকৎসক পদত াগ কেরেছন। গত ম লবার থেকই
পি মবে র িচিকৎসকরা ধমঘেট যাগ িদেয়েছন। চতুথ িদেনর মেতা বার তারা ধমঘট পালন কেরেছন। খবর
আন বাজার, ওয়ান ইি ডয়া ও এনিডিটিভর।

গত ম লবার হাসপাতােল মারা যাওয়া এক রাগীর আ ীয়রা এনআরএস মিডক াল কেলজ হসিপটােলর ই
জুিনয়র িচিকৎসকেক অপদ  কের। এর িতবােদ ধমঘট ডাকা হয়। মখু ম ী মমতা ব ানািজর িঁশয়ািরেক না মেন
িচিকৎসকেদর তরফ থেক জািনেয় দয়া হেয়েছ য, যত ণ পয  তারা িনরাপ া না পােবন তত ণ তারা কােজ
িফরেবন না। ধু এনআরএস নয় রােজ র সব হাসপাতােলই িবে াভ ছিড়েয় পেড়েছ। এর জর ধেরই কলকাতার
আরিজকর মিডক াল কেলজ সরকারী হাসপাতােল ায় ৮০ িচিকৎসক একেযােগ ই ফা িদেয়েছন। এর মেধ
অেনক িসিনয়র িচিকৎসকও রেয়েছন। িচিকৎসকরা বলেছন, মুখ ম ী মমতা ব ানািজেক িনঃশত মা চাইেত হেব।
রােজ র হাসপাতাল েলােত য পিরি িত চলেছ তা পেুরাপিুর শাসিনক ব থতা। এর দায় রাজ  সরকার এবং
মখু ম ী এড়ােত পােরন না। এই দায় তােকই িনেত হেব। িসিনয়র িচিকৎসকেদর অিভেযাগ, রােজ র েত কিট
হাসপাতােল া  পিরেষবা এবং পিরকাঠােমায় রব া চলেছ। এই অব ায় িচিকৎসকেদর পােশ না থেক মখু ম ী
যভােব িচিকৎসকেদর মিক িদেলন তা তারা মেন িনেত পারেছন না। এমন অব ায় ই টানেদর পাশাপািশ িসিনয়র

ডা াররা কাযত রাজ  সরকােরর িব ে  যু  ঘাষণা করেলন। আর তা  হেলা আরিজকর হাসপাতােলর ৭০
থেক ৮০ িচিকৎসেকর গণই ফার মধ  িদেয়ই।

সরকারী  ডা ারেদর গণই ফার ঢউ, ভয়াবহ িবপযেয়র মেুখ রােজ র া  ব ব া  ॥   হেয়িছল সাগর দ
মিডক াল কেলজ হাসপাতাল িদেয়। তার পর থেকই রাজ জুেড় সরকারী হাসপাতােলর িচিকৎসকেদর গণই ফা

চলেছ।  নীলরতন  সরকারী  মিডক াল  কেলজ  (এনআরএস)  থেক   কের,  উ রব  মিডক াল  কেলজ,
আরিজকর মিডক াল কেলজ, এসএসেকএম, াশনাল মিডক াল কেলেজর মেতা একািধক হাসপাতােল গণই ফা
িদেয়েছন িচিকৎসকরা। া  ভবন সূে র খবর অ যায়ী, বার পুর পয  চার অধ  এবং ১৭০ িচিকৎসক
ই ফা িদেয়েছন। নিজরিবহীন এই পিরি িতেত গাটা রােজ র া  ব ব াটাই ভে  পড়ার আশ া তির হেয়েছ।
গাটা পিরি িতর জ  রাজ  শাসন এবং মখু ম ীেকই দায়ী করেছ িচিকৎসক মহল। সরাসির না বলেলও ই ফার

কারণ িহেসেব শাসিনক অসহেযািগতােকই কারণ িহেসেব দিখেয়েছন িচিকৎসকরা।

১৭ জুন দশজেুড় হাসপাতাল ধমঘেটর ডাক িদল আইএমএ ॥ িদ ীর এইমেস সম  পিরেষবা বে র ঘাষণা িছল
আেগ থেকই। এনআরএস-এ জিুনয়র ডা ারেদর আে ালনেক সমথন করেত শািমল  হেলা দেশর ায় সব
রােজ র মিডক াল কেলজ। তার মেধ ই ১৭ জুন সামবার সারা দেশর হাসপাতাল ধমঘেটর ডাক িদল ইি ডয়ান
মিডক াল এ ােসািসেয়শন (আইএমএ)। িচিকৎসকেদর সেবা  সংগঠেনর তরেফ জানােনা হেয়েছ, জ রী ও িটন
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পিরেষবা চালু থাকেব। তেব আউটেডার এবং অ া  পিরেষবা ব  থাকেব। ফেল সামবার সারা দেশই িচিকৎসা
পিরেষবায় ব াপক ভাব পড়েত পাের। অ িদেক বােরর কমিবরিতেত কাযত শািমল হেয়েছ গাটা দশ।

িচিকৎসকেদর আে ালন ছিড়েয় পেড়েছ ভারেতর িবিভ  ােন ॥ ভারেতর পি মবে র িচিকৎসকেদর কমিবরিত ও
িতবাদেক সমথন জািনেয় নয়ািদ ী, মু াই ও হায়দরাবােদর িচিকৎসকরাও একিদেনর কমিবরিতর ডাক িদেয়েছন।

চতথু িদেনর মেতা বার তারা ধমঘট পালন কেরেছন। বহৃ িতবার এইমস-এর িচিকৎসকরা হলেমট পের এবং
মাথায় ব াে ডজ বেঁধ তীকী িতবােদ অংশ নন। তেব পিরেষবা সচল িছল। ওই অব ােতই সব িবভােগ িচিকৎসা
িদেয়েছন  িচিকৎসকরা।  সই  সে  বহৃ িতবারই  ঘাষণা  কের দয়া  হেয়িছল  য,  বার  হাসপাতােলর সব
পিরেষবা ব  থাকেব। সারা  দেশর সব মিডক াল কেলজেকও এক িদেনর এই তীকী কমিবরিতেত শািমল
হওয়ার আ ান জািনেয়িছল এইমস-এর রিসেড ট ড রস এ ােসািসেয়শন। কলকাতার আে ালেনর রশ ছিড়েয়েছ
দি েণর ই রাজ  অ েদশ এবং তেল ানােতও। সখানকার মিডক াল কেলেজর িশ াথী এবং িচিকৎসকরাও
এনআরএেসর আে ালনকারীেদর পােশ দাঁিড়েয়েছন। তেব এখােন পিরেষবায় খুব বিশ ভাব পেড়িন।
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