
িবেদশ যাওয়া বাড়েছই ॥ দেশ িচিকৎসায় আ া নই রাগীেদর
কািশত: ২০ - জুন, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

সব  িবি  কেরও দেশর বাইের িগেয় িচিকৎসা িনেয়  হওয়ার চ া ষ যিু গত বলতা দরূ ও হাসপাতাল ব ব াপনা উ ত করার
তািগদ
িচিকৎসকেদর মানিসকতা পিরবতেনর পরামশ

িনিখল মানিখন ॥ িচিকৎসার জ  িবেদশ যাওয়া রাগীর সংখ া বেড়ই চেলেছ। িতবছর রকড সংখ ক রাগী
বাংলােদশ থেক িবেদেশ িচিকৎসা িনেত যান। দেশ িচিকৎসােসবার ওপর আ াহীনতা, ব ব াপনায় সম য়হীনতা,

যিু গত বলতা এবং িচিকৎসােসবার অ তুলতােকই এজ  দায়ী করেছন সংি রা। তারা বলেছন, বাংলােদেশ
সব  ধরেনর  রােগর  িচিকৎসা  িবধা  থাকেলও  িচিকৎসােসবার  িট  পেুরাপিুর  রাগীবা ব  হেয়  ওেঠিন।
িচিকৎসােসবায় িনেয়ািজত লাকজন এবং রাগীেদর মেধ  অেনক মানিসক দূর ¡ িবরাজ কের। দশী িচিকৎসক ও
িচিকৎসা সং া  পরী া-িনরী ার িত রাগীেদর আ ার ঘাটিত রেয়েছ। তাই িবেদেশ িচিকৎসা হণ করাটােকই
িবক  িহেসেব বেছ নন অেনক বাংলােদশী রাগী। ধু িব শালী নন, িন  ও মধ িব  পিরবােরর অেনক রাগীই
িনেজেদর সব  িবি  কের িদেয় হেলও িবেদেশ িচিকৎসা িনেয় িনেজেদর িনরাপদ জীবেনর িন য়তা খঁুেজ পেত
চান। এেত ব য় হে  িবপলু অংেকর বেদিশক মু া। িবেদেশ িচিকৎসােসবা হণকারী রাগীর সংখ া বেড় যাওয়ায়
দশীয়  িচিকৎসা  স র  নানাভােব  িব  হে ,  বাড়েছ  অেঘািষত  অনা া।  এই  অব া  কািটেয়  উঠেত  হেল
যিু গত বলতা  কািটেয় উঠেত  হেব। উ ত করেত হেব  হাসপাতাল  ব ব াপনা।  িচিকৎসকেদর মানিসকতা

পিরবতন কের তােদর রাগীবা ব হেয় উঠেত হেব।

দেশর িবিভ  া  থেক নানা রােগ আ া  মা ষ িচিকৎসা িনেত পািড় জমাে ন িবেদেশ। িতবছর রকড
সংখ ক রাগী যাে ন ভারেত। িস াপুর, থাইল া ড ও মালেয়িশয়ােতও দেশর উে খেযাগ  রাগী যান। া েসবা
িনেয় ভারেতর বািণজ  ও  িশ  ম ণালেয়র অধীন  িডের েরট জনােরল  অব  কমািশয়াল  ইে টিলেজ  এ া ড

ািটি কস (িডিজিসআই-এ া ডএস) একিট সমী া চািলেয়েছ। এিট ২০১৮ সােলর এি েল কাশ করা হয়।
সমী ার তথ  অ যায়ী, ২০১৫-১৬ অথবছের ভারেত িচিকৎসােসবা হণকারী িবেদশী নাগিরকেদর মেধ  সংখ ায়
সবেচেয় বিশ িছেলন বাংলােদশী। ওই অথ বছরিটেত ভারেত িচিকৎসােসবা িনেয়েছন মাট ায় ৪ লাখ ৬০ হাজার
জন িবেদশী। এর মেধ  বাংলােদশ থেকই গেছন ১ লাখ ৬৪ হাজার ৪৭০ হাজার জন। তথ মেত, ২০১৫-১৬
অথবছের ৫৮ হাজার ৩৬০ বাংলােদশী নাগিরকেক মিডক াল িভসা িদেয়েছ ভারত। ২০১৮ সােলও পািড় জমান

ায় ১ লাখ ৭২ হাজার বাংলােদশী রাগী। এছাড়া পযটন িভসায় ভারেত যাওয়া বাংলােদশীেদর অিধকাংেশরই ল
থােক িচিকৎসা নয়া। যসব রাগী ভারেত িচিকৎসা িনেত যাে ন, তােদর বিশর ভাগই অেথােপিড , ক া ার,
কািডওলিজ ও িনউেরা সং া  রােগ আ া । ২০১৭ সােল ১ লাখ ৩০ হাজােররও বিশ বাংলােদশী নাগিরকেক
ভারেত যাওয়ার মিডক াল িভসা দয়া হয়। ভারেতর পযটকেদর কাছ থেক আসা িচিকৎসা সবার ৩৫ শতাংশই
বাংলােদশ িনেয়েছ। িবেদশীেদর িচিকৎসা সবা িদেয় ভারেতর মাট আেয়র ৫০ শতাংশ আেস ধুমা  বাংলােদশ
থেক।

বাংলােদেশর িবিনেয়াগ উ য়ন কতৃপে র এক িরেপােট বলা হয়, িতবছর বাংলােদশীরা িবেদেশ িচিকৎসা করেত
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িগেয় ায় ২.০৪ িবিলয়ন টাকা খরচ কের থােক। এ অথ বাংলােদেশর মাট আেয়র ১.৯৪ শতাংশ। একই িচিকৎসা
বাংলােদেশ করেত য ব য় হেয় থােক, তা করেত ভারেত খরচ ায় ি ণ। থাইল া ড ও িস াপেুর ৩ থেক ১০ ণ
বিশ। তেব হাসপাতােলর িবল, কিবন খরচসহ অ া  আ ষি ক খরচাপািত িহসাব করেল খরচ ায় কাছাকািছ

হেয় আেস। যার কারেণ ানীয় হাসপাতাল েলার িত অনীহা বেড়ই চেলেছ িদন িদন।

িবেদেশ িচিকৎসা িনেত যাওয়ার কারণসমূহ ॥ হাট এ াটােকর িশকার হওয়ার পর তাৎ িণক এনিজও াম কের হােট
একিট িরং বসােনা হেয়েছ রাজধানীর ধানমি-বাসী বস  ঘােষর (৩৯)। িনেজর শারীিরক অব া িনেয় িতিন িতিনয়ত

ি ায় থােকন। ইেতামেধ  ঢাকার কেয়কজন দেরাগ িবেশষ  িচিকৎসেকর কােছ ফেলাআপ কিরেয়েছন িতিন।
িক  তার শারীিরক অব া িনেয় িবিভ  িচিকৎসেকর নানা ম ব  রেয়েছ। তাই িতিন িস া  িনেয়েছন আগামী কেয়ক
স ােহর মেধ  ভারেত যােবন। সখােন ডা ার দিখেয় িনি ে  থাকেত চান বস  ঘাষ। ৩৫ বছর বয়সী রাইয়া
বগম িটউমাের আ া  হেয় ভিত হেয়িছেলন ঢাকার এক হাসপাতােল। সখােন অে াপচােরর মাধ েম তার বাম

িদেকর িড াশয় সিরেয় ফলেত হয়। তার কেয়ক বছর পর ডােয়েবিটস ও অ  িকছু শারীিরক সম ার জ  িতিন
যখন কলকাতায় যান। সখানকার িবেশষ  ডা ােররা তােক জানান য, আেগ তােক অে াপচােরর য ঝােমলার
মধ  িদেয় যেত হেয়িছল তা স ণূ অ েয়াজনীয় িছল। িড াশয় না কেট ধুমা  ভাল ওষুধ খেলই সের উঠেত
পারেতন িতিন। এক নবদ িত (নাম কােশ অিন কু) বাংলােদেশর একিট সরকারী হাসপাতােল যান পিরবার
পিরক না িনেয় আলাপ করেত। সখানকার দািয় রত ডা ার দ িতেক জানান য, তাড়াতািড় বা া না িনেল
মিহলার িড াশেয়র িসে  ক া ার হেয় যেত পাের। এ খবের আতি ত হেয় পেড়ন এই নব দ িত। ডা ার
তােদর অিত ত বা া িনেয় মিহলার িড াশয় ায়ীভােব কেট ফলার পরামশ দন। তখন তারা আতি ত হেয়
সসব িরেপাট িনেয় অ  গাইিন ডা ােরর সে  আলাপ করেল দখা যায় সসব আতে র কানই কারণ নই, তারা

িনি ে  থাকেত পােরন। ই ডা ােরর কােছ ই ধরেনর কথা েন এ দ িত ি ধায় ভগুেত থােকন। শষ পয
তারা ভারেত িগেয় ডা ার দিখেয় জানেত পােরন য, মিহলার এমন কান সম া নই। চােখর সম া িনেয়
বা াবাসী আবলু কােশম (৪৫) ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর বিহিবভােগ ডা ার দখােত গেল নানা
িবড় নায় পেড়ন। িতিন জনক েক জানান, অেনক ণ অেপ ার পর তার িসিরয়াল আেস। চয়াের বসার পর তােক
দখেত  কেরন দািয় রত িচিকৎসক। তােক দখা শষ হওয়ার আেগই কে  এক লাক েবশ কেরন। তার

সে  ল া আলাপ করেত থােকন ওই িচিকৎসক। অেনক ণ পর িচিকৎসক আবার জানেত চান তার (আবলু
কােশম) কী হেয়েছ। পনুরায় ব াখ া করেত  কেরন রাগী। িক  রাগীর িদেক মন নই িচিকৎসেকর। আগত
লাকিটর সে  ব ি গত আলাপ কেরই চেলেছন িতিন। এভােবই সি পশনিট তুেল দয়া হয় আবলু কােশেমর

হােত। বাংলােদেশর অিধকাংশ হাসপাতােল িচিকৎসােসবা িনেত যাওয়া রাগীেদর এমন বা বতার মুেখামুিখ হেত
হয় িতিনয়ত। তােদর অেনেকর দৃি েত জীবন িনেয় জুয়া খলার মেতাই িবষয় দেশর ডা ারেদর পরামশ নয়া।
আর সরকারী- বসরকারী হাসপাতাল, ি িনক ও ডায়াগনি ক স টার েলার মিডক াল পরী া-িনরী ার িরেপােটর
উপর ভরসা রাখেত  পােরন না  রাগীরা।  এভােব িবেদেশ  িচিকৎসা হণকারীর সে  আলাপ কের জানা  গেছ,
বাংলােদেশ  িচিকৎসােসবার  ওপর  তােদর  আ া  নই।  এেদেশর  ব ব াপনায়  সম েয়র  অভাব  রেয়েছ।  আর
িচিকৎসােসবার  অ তলুতা  বশ  ল ণীয়। িচিকৎসক  ও  নাসেদর  আচরণ  রাগীবা ব  নয়। এেদেশ  ক া ার,
িনউেরা, িলভারসহ িকছু জিটল অসং ামক রােগর পণূা  বা চড়ূা  পযােয়র িনভরেযাগ  িচিকৎসােসবা নই।

িবেশষ রা বেলন, রাগীর সেবা ম সবা ও িনরাপ া হাসপাতাল ব ব াপনার ধান কাজ। তেব বাংলােদেশর
অেনক হাসপাতােল রাগীেদর সবার চেয় ভাগাি ই পাহােত হয় বিশ। েয়াজন না থাকেলও দীঘ সময় রাখা হয়
আইিসইউেত। এর ওপর লাইেস িবহীন নামসব  হাসপাতােল অপিচিকৎসা তা রেয়েছই। দেরােগর রাগীেদর
হােটর িরং পরােত চেল িব াস-অিব ােসর মন কষাকিষ। িকডিন, িলভার িত াপেন রেয়েছ নানা জিটলতা। সরকারী
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হাসপাতােল শয া স ট, বসরকারী হাসপাতােলর ল া িসিরয়াল এবং অব ব াপনা রাগীেদর িবেদশমখুী হেত বাধ
কের বেল মেন করেছন িবেশষ রা।

িচিকৎসক নতৃবেৃ র ব ব  ॥ িবিভ  িচিকৎসক সংগঠেনর নতৃবৃ  জানান, দেশর সব  াথিমক িচিকৎসােসবার
অবকাঠােমা বশ মজবতু। িক  দেশর িচিকৎসা ব ব ার যুি গত িদক এখনও সবজনীনভােব আ জািতক মােনর
হেয়  উঠেত  পােরিন।  া  স েরর  অবকাঠােমা  শি শালী  হেলও  আ জািতক  মােনর  া েসবা  দানকারী

িত ােনর সংখ া নই বলেলই চেল। মিডক াল টু িরজম বলেত বাঝায়, যখন কউ িচিকৎসা বা া জিনত
কারেণ এক দশ থেক অ েদেশ বা একই দেশর এক ান থেক অ ােন যান এবং া  খােত ব য় কের

াে র অিধকারী বা রাগমু  থাকেত চান। িবেদেশ িচিকৎসােসবা িনেত যাওয়ার কারণসমূহ উে খ করেত িগেয়
জাতীয় দেরাগ ইনি িটউট ও হাসপাতােলর সােবক পিরচালক অধ াপক  ডাঃ আ ু াহ  আল সাফী মজুমদার
জনক েক জানান, তথ  িব ােটর িশকার হেয় অেনেক িবেদেশ যান। ধনাঢ  পিরবােরর সদ রা িবেদেশ িচিকৎসা

হণ কের আ তিৃ  পেতই িবেদেশ িগেয় থােকন। অে র ারা ভািবত হেয় কউ কউ দশীয় িচিকৎসা প িতর
ওপর আ া রাখেত পােরন না। তােদর অেনেক দেশর থম ণীর সব হাসপাতােলর খাঁজ খবর নন না। আর
অেনক  ে  রাগীরা  বাধ  হেয়ই  িবেদেশ  িচিকৎসা  িনেত  যান। দেশ  এখনও িকছু  সংখ ক  জিটল  রােগর
সবাধুিনক িচিকৎসা প িত নই। িলভার সংেযাজন ও কািডয়াক হাট া াে টশন এর ব ব া নই। এমন অব ায়
রাগীেক িবেদেশ যাওয়ার পরামশ িদেয় থােকন িচিকৎসকরা।

িবেদেশ যাওয়ার পছেন দশীয় িচিকৎসা িত ান েলার যিু গত বলতােক দায়ী  করেলন ড র ফর হলথ
এ া ড এনভায়র টেমে টর সােবক সভাপিত অধ াপক ডাঃ রিশদী-ই মাহববু। িতিন জনক েক জানান, বাংলােদশীরা
মলূত ’িট কারেণ িবেদেশ িচিকৎসা িনেত যান। এক ণীর মা ষ িবেদেশ িচিকৎসা হণ কের আ তিৃ  পাওয়ার
চ া কেরন। আর দেশ িচিকৎসা হেণর পেরও শারীিরক অব ার উ িত না ঘটেল ওই রাগী িবেদেশ যাওয়ার িচ া

কের থােকন। িতিন আরও জানান, বাংলােদেশর া  স েরর অবকাঠােমা অেনক শি শালী। িক  এখনও দেশর
সব  বশিকছু জিটল রােগর িচিকৎসার েযাগ িবধা নই। ধু তাই নয়, িকছু জিটল রােগর িচিকৎসা প িতর

ে  বাংলােদশ এখনও পরী ামলূক পযােয় রেয় গেছ। কেয়ক মাস আেগ দেশ  হেয়েছ বানেম  িত াপন
কায ম। তাও আবার ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতাল কি ক। পরী ামূলকভােব িতনিট অপােরশন স
হেলও দেশর কান হাসপাতােলই ায়ীভােব িলভার সংেযাজন কায ম  হয়িন। াথিমক িচিকৎসা নয়, জিটল
রােগর িচিকৎসা করােনার জে ই মা ষ এক দশ থেক আেরক দেশ পািড় জমান বেল অধ াপক ডাঃ রিশদী-ই

মাহববু মেন কেরন।

িবেশষ রা আরও জানান, অেনক ে  এই দেশ িচিকৎসা িবধা থাকেলও ধুমা  হাসপাতাল ব ব ানার কারেণ
রাগীরা যথাযথ িচিকৎসা থেক বি ত হন। ডা ারসহ িচিকৎসা কােজ জিড়ত ব ি েদরও মানিসকতা রাগীবা ব

নয়। একজন রাগী যখন িবেদেশ িগেয় িচিকৎসা হণ কেরন তখনই এই পাথক েলা তার কােছ  হয়। িতিন
এসব িবষয় আ ীয় পিরজন বা কােছ লাকেদর কােছ চার করেত থােকন। িবেদেশ যাওয়ার জ  অ রাও তখন
উ ু  হন। যখনই মা ষ দশ থেক িবেদেশ িচিকৎসার জ  পািড় জমান, তখনই মলূ বান বেদিশক মু ার েয়াজন
হেয় পেড়। এই ব িয়ত অথ বধভােব খরচ হেলও দেশর বেদিশক মু ার িরজােভর একিট বড় অংশ চেল যায়।
পাশাপািশ অৈবধভােব অেনেক খরচ মটােনার জ  অথ বহন কেরন। গেবষণাকােল দখা গেছ, সামথ  অ যায়ী
মা ষ িচিকৎসার জ  িবিভ  দেশ যান। এই সামেথর মেধ  িতনিট উপাদান রেয়েছ- আিথক স িত, লাকবেলর
স িত, যাগােযােগর স িত। মলূত  আিথক স িতর ওপর িনভর কের মা ষ িচিকৎসার জ  মািকন যু রা ,
কানাডা, জাপান, যু রাজ , অে িলয়া, থাইল া ড, িস াপরু, সৗিদ আরব, মালেয়িশয়া, রািশয়া, চীন ও ভারতসহ
িবিভ  দেশ যােবন িকনা। িচিকৎসার সমেয় রাগীর সে  এেটে ড ট িনেয় যাওয়ার ে  িভসা েসিসংও অ তম
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কারণ হেয় দাড়ঁায়। পাশাপািশ য হাসপাতােল িচিকৎসা নেবন তােত সরাসির যাগােযাগ িকংবা আ ীয়- জন,
ব বুা ব আেগ িচিকৎসা িনেয়েছন অথবা এখনও ওই দেশ অব ান করেছন- সিটও মিডক াল টু িরজেমর ে
ওই রাে র িনিদ  হাসপাতালেক িনবাচন করা অ তম কারণ হেয় দাঁিড়েয়েছ।

স িত  চ ােম  একিট  হাসপাতাল  উে াধন  শেষ  সাংবািদকেদর  সে  মতিবিনময়কােল  ভারেতর  নারায়ণা
ইনি িটউট অব কািডয়াক সােয়ে র িত াতা খ াতনামা দেরাগ িবেশষ  ডাঃ দবী সাদ শঠী বেলন, ভারত ও
বাংলােদেশর িচিকৎসােসবার  মান  ায়  একই। কান  পাথক  দিখ না।  তারপরও  কন বাংলােদেশর রাগীরা
ভারতমখুী জানেত চাইেল িতিন বেলন, ভারেত একই ধরেনর হাসপাতাল অেনক রেয়েছ, অেনক িবক  রেয়েছ,
রাগীরা স িবক  খাঁেজ। আপনােদর এখােন অেনক েযাগ নই, স কারেণ যাে । িতিন সব িচিকৎসকেক

মানিবক িদক িবেবচনা কের সবা দয়ার পরামশ দন। িতিন আরও বেলন, ভাল িচিকৎসার জ  ভারত, থাইল া ড,
িস াপরু ও মালেয়িশয়াসহ িবিভ  দেশ যাওয়া বাংলােদশী মা েষর সংখ া িতবছর বাড়েছ। আিম এ দেশ এেসিছ
একিট িমশন িনেয়, সিট হে  বাংলােদশ থেক িবেদশ রাগী যাওয়া ব  করা। আিম চাই না বাংলােদশীরা িবেদেশ
িচিকৎসা িনেত যাক। এই হাসপাতাল িত ার ফেল এ বণতা অেনকাংেশ াস পােব।
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