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স র জ মি ন হমল ফ্যামিমল হাসপাতাল 

ডেঙ্গু ডরাগীদের ৮০ ভাগই মিশু 

 

মিতীয় তলায় মিশু ওয়াে ড-২। এখাদন বড় কদর ডেয়াদল ডলখা আদে ডেঙ্গু ওয়াে ড। ঢুকদতই ড াখ পদড় ডবে ২/১-এ। এ মসদে ড াখ বন্ধ 

কদর শুদয় রদয়দে মিশু সুিাইয়া আক্তার। ওর বয়স সাদড় ৫ বের। ৪ মেন আদগ হমল ফ্যামিমল ডরেমিদসন্ট ডিমেদকল কদলজ 

হাসপাতাদল ডেঙ্গু জ্বর মনদয় িারাত্মক অবস্থায় ভমতড হয় সুিাইয়া। তার ডপদে ও ফুসফুদস পামন জদিদে। মিশুটির বড় ভাই সাগর 

জানান, প্রথদি তারা ইসলািী ব্াাংক হাসপাতাল িাহজাহানপুদর মতন মেন ভমতড মেদলন।  

তার ডবাদনর অবস্থা খারাপ ডেদখ দ্রুত এখাদন মনদয় আদসন। সুিাইয়াদক মবদিষ নজদর রাখা হদয়দে। রদক্তর প্লাটিদলে মেদত হদয়দে 

মিশুটিদক।  

 

প্লাজিাও ডলদগদে তার। অমভভাবকরা জামনদয়দেন, গত ৭মেদন ম মকৎসায় এক লাখ োকার উপদর খর  হদয়দে। পরীক্ষা-মনরীক্ষা ও 

রদক্ত ব্য় ডবমি। রাজধানীর বাসাদবাদত তাদের বাসা। একই ওয়াদে ড পাদির একটি মসদের ম মকৎসা মনদে অনন মবশ্বাস। বয়স ১৩ 

বের। দুই মেন আদগ এখাদন ডেঙ্গু জ্বর মনদয় ভমতড হদয়দে মবশ্বাস। মিশুটির িা জানান, মেদন ৩০ ডথদক ৩৫ বার পাতলা পায়খান 

করদে তার ডেদল। ডপে ফুদল ডগদে। ডপদে জলও এদসদে। পায়খানার সদে রক্ত যায়। জ্বর ১০২, ১০৩ ওদেদে। মিশুটির িা আরও 

জানান, প্রথদি তারা মুগো ডজনাদরল হাসপাতাদল দুই মেন ম মকৎসা মনদয়মেদলন। পদর ৪মেন আদগ এখাদন ভমতড হদয়দেন। এ 

হাসপাতাদল দেমনক ১২ি’োকা মসে ও োক্তাদরর মভমজে মেদত হয়। এ পয ডন্ত তার এক লাখ োকার উপদর খর  হদয়দে।  

 

শুধু সুিাইয়া বা অনন মবশ্বাস নয়, হমল ফ্যামিমল হাসপাতাদল প্রমতমেন অধ ডিতামধক মিশু এবাং িতামধক নারী-পুরুষ ডেঙ্গু জ্বদরর 

ম মকৎসা মনদেন। এদের িদে মসে খামল থাকদল কর্তডপক্ষ ভমতড করদেন। বামকরা অন্যত্র  দল যাদেন। গতকাল সরজমিন মগদয় ডেখা 

যায়, হাসপাতালটির মিশু মবভাদগ ৬০ জন মিশু ডেঙ্গু জ্বর আিান্ত হদয় বমহমব ডভাগ মেদয় ম মকৎসা মনদয়দে। এদের িদে ৬ জনদক 

ভমতডর কথা স্বীকার কদরদেন মবভাগীয় প্রধান। হাসপাতাদরর নাস ডরা জানান, হাসপাতালটিদত ৪৫০মসে আদে। বতডিাদন ১১৫জন ডেঙ্গু 

ডরাগী ম মকৎসা মনদেন। দুপুর সাদড় ১২ো পয ডন্ত নতুন ১২ জন ডেঙ্গু ডরাগী ভমতড হদয়দেন। প্রমতমেন ডযভাদব ডেঙ্গু ডরাগী আসদে, ডস 

পমরিাদে মসে ডেয়া যাদে না বদল তারা উদেখ কদরন। বাে হদয় ডরাগীরা অন্য হাসপাতাদল  দল যাদে। জানা যায়, ডেঙ্গু ডরাগীর 

কারদে রদক্তরও সাংকে ডেখা মেদয়দে এই হাসপাতাদল। প্রদয়াজদন রদক্তর গ্রুপ না মিলার কারদে ডরাগীর স্বজনদের মবমভন্ন জায়গায় 

ডে ৌঁড়-ঝাপ করদত হদে।  



 

ডেঙ্গু ডরাগীর  াদপ মহিমিি ডখদত হদে কর্তডপক্ষদক। ফ্দল মন  তলায় ১৫২ নম্বর গাইনী ওয়াে ডদক পুরুষ ওয়াে ড ড াষো কদর ডেঙ্গু 

ডরাগীর ম মকৎসা ডেয়া হদে। এখাদন কথা হয় স্যালাইন লাগাদনা ডেঙ্গু ডরাগী অন্তর খাদনর সদে। তার বয়স ২৪ বের। রাজধানীর 

ফ্াি ডদগে আিতলা মখষ্ট্রান পাড়ায় থাদকন। মবমসএস পরীক্ষার ডকাম াং কদরন। এ হাসপাতাদল ৩মেন আদগ ভমতড হদয়দেন। তার প্রচুরর 

পাতাল পায়খানা হদে। জ্বর ১০৪ ওদেদে। পাদয়র ডগাড়ামলদত প্র ণ্ড ব্থা, বমি। এ ওয়াদে ডর ২/১-ডবদে এমবএি নাঈি ডেঙ্গু জ্বদর 

আিান্ত হদয় ম মকৎসা মনদেন। তার বয়ি ৫৫ বের। থাদকন িামলবাগ এলাকায়। তার পাদিই ৩/২ ডবদে-এ ম মকৎসা মনদেন বমরিাল 

ডথদক আগত িািসুল আলি। বয়স ৭২ বের। একিাস আগ ডথদকই তার জ্বর ওো নািা করদে। জ্বর ১০৩ ওদেদে। মতন আদগ 

বমরিাদল ধরা পদড় তার ডেঙ্গু হদয়দে। গত দুই মেন আদগ এখাদন ভমতড করা হয় তাদক। তার পাদি ২/৪ নম্বর ডবদে ম মকৎসা মনদে 

রাহাত। বয়স ১৬ বের। মখলগাঁ তাদের বাসা। তার িা জানান, জ্বর ১০৪ ওদেদে। পাতালা পায়খানা, গাদয় ব্থা, বমি হদয়দে। রক্ত 

ডলদগদে  ার ব্াগ।   

 

হমল ফ্যামিমল ডরে মিদসন্ট ডিমেদকল কদলজ হাসপাতাদলর মিশু মবভাদগর প্রধান অোপক ো. এল ই ফ্াতিী িানবজমিনদক বদলন, 

ডেঙ্গু এখন িহািারী আকার ধারে কদরদে। আদগর ড দয় িারাত্মক ড হারা মনদয় আসার কথা জামনদয়দেন মতমন। িে জুদন ঢাকায় 

ডেঙ্গুর প্রাদুভ ডাব শুরু হওয়ার পর প্রথি হমল ফ্যামিমলদত এই ডরাগীদের জন্য আলাো ওয়াে ড  ালু কদরমেদলন অোপক ফ্াতিী। তাদের 

হাসপাতাদল ডেঙ্গু জ্বর মনদয় ডয ডরাগী আসদে তার ৮০ িতাাংিই মিশু। গতকালও বমহমব ডভাদগ মেদয় ৬০ জন মিশু ডেঙ্গু ডরাগী 

এদসদে, তাদের িদে িাত্র ৬ জনদক ভমতড মেদত ডপদয়দরদেন। বাকীরা মসে না থাকায় অন্যত্র  দল ডগদে। এই মবদিষজ্ঞ বদলন, এবার 

শুধু সাংখ্যায়ই ডবমি না। এবার প্রায় সবাই ডেঙ্গু ডহিারমজক মফ্ভাদর আিান্ত। আদগ মেল ক্লামসকাল ডেঙ্গু  ডরাগী। এদের পঞ্চাি 

ভাদগরই িক মসদরাি।   

 

িক মসদরাি অথ ড হদে পালস ড (নামড়র গমত) পাওয়া যায় না। এবার ডেঙ্গুর প্যাোন ডো সম্পূে ড মভন্ন। এদের সবার প্লযাটিদলে কদি যাদে, 

সবাই িদক  দল যাদে। আদগ সািান্য ডেঙ্গু হদয়ই ভাদলা হদয় ডযত। এবার সবারই রক্ত লাগদে। এই পমরমস্থমতদত জ্বর হদল গামফ্লমত 

না করার পরািি ড মেদয়দেন ম মকৎসকরা। ম মকৎসকরা বলদেন, জ্বর হদলই ম মকৎসদকর কাদে যান। জ্বর ডসদর যাওয়ার পরও মকছু 

মেন ম মকৎসদকর ফ্দলা আদপ থাকুন। হাসপাতালটির ম মকৎসকরা আরও জানান, ডেঙ্গু জ্বদর আিান্ত হদয় এই হাসপাতাদল দুইজন 

িারা ডগদে।  হাসপাতালটির ডিমেমসন ওয়াদে ডর ইন্টডানী ম মকৎসক  িানতাসা বদলন, তাদের ডিমেমসন ওয়াদে ড ডবমির ভাগই ডেঙ্গু 

ডরাগী। এবাদরর ডেঙ্গু জ্বদর মভন্নতা লক্ষয করা ডগদে। তদব ব্মক্ত ডভদে আলাো। মতমন বদলন, এবার ডরাগীদের পাতলা পায়খানা, 

ভাদলা হওয়ার পর আবার কষা হওয়া, বুদক পামন, ডপদে ও ফুসফুদস পামন জিা, জ্বর ১০২,১০৩, ১০৪-এ ওো নািা করদে। কাদরা 

কাদরা ডরিও ওেদে। মলভার বড় হদয় যাওয়া। বমি করদে। 

 

জ্বর না কিা বা অবস্থা খারাদপর মেদক ডযদত থাকা, বমি হওয়া, ডপদে তীব্র ব্থা, রক্তক্ষরে, িাথা ধরা, ড হারা ফ্যাকাদি হদয় যাওয়া, 

হাত-পা োণ্ডা হদয় যাওয়া, ৪ ডথদক ৬  ণ্টা প্রস্রাব না হওয়া বা কি হওয়া, খুব ডবমি দুব ডল হদয় পড়া, মনদ্রাহীনতা ও আ রদের 

আকমিক পমরবতডন ডেঙ্গু জ্বদরর লক্ষে। অন্তঃসত্ত্বা, বৃদ্ধ, মিশু, সদযাজাত এবাং োয়াদবটিস, রক্ত াপ, মলভার ও মকেমনর ডরাগীরা 

ডেঙ্গু আিান্ত হদল তাদের ম মকৎসায় মবদিষ নজর মেদত হদব। 

 

এমেদক, স্বাস্থয অমধেপ্তদরর ডহলথ ইিাদজডমি অপাদরিন ডসন্টার ও কদরাল রুদির পমরসাংখ্যান িদত,  লমত িাদসর ২০ডি জুলাই 

পয ডন্ত রাজধানীসহ সারাদেদি ডেঙ্গু জ্বদর আিান্ত হদয় হাসপাতাদল ভমতড নারী-পুরুষ ও মিশু ডরাগীর সাংখ্যা ৩ হাজার ৯৬০ জন। এ 

বের আিান্ত হদয়দে ৬ হাজার ৪৫ জন।  গত ২৪  ণ্টা আিান্ত হদয়দে ২৩৩ জন। এ বের ডেঙ্গুদত পাঁ জদনর মৃতুযর তথ্য মেদয়দে 

স্বাস্থয অমধেপ্তর। তাদের িদে এমপ্রদল দু’জন, জুদন দু’জন ও জুলাই িাদস একজন িারা যান। তদব মবমভন্ন হাসপাতাল সূত্র  বলদে 

মৃতুযর সাংখ্যা অন্তত  ারগুে হদব। ডবসরকামর মহসাদব আিাদন্তর সাংখ্যা কদয়কগুে ডবমি বদল মবদিষজ্ঞরা িদন করদেন।  

 


