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বষার দখা নই। িক  েমই বাড়েছ মশার
উপ ব। রাজধানীর ই  িসিট করেপােরশন
মশা মারার কায েম চরম ব থতার পিরচয়
িদেয়েছ। তােদর ওষেুধ কাজ হে  না, িক
িবক  ব ব াও  নওয়া  হে  না।  এেত
অেনকটা িনয় ণহীন হেয় পেড়েছ ড ু র।
িদন  িদন  ড ু  ের  আ াে র  সংখ া
বাড়েছ।  গতকাল  ম লবার  রাজধানীসহ
দেশর  িবিভ  ােন  এক  িদেন  রকড

সংখ ক ৪৭৩ জন ড ু ের আ া  হেয়
হাসপাতােল ভিত হেয়েছন। এর মেধ  ধু

রাজধানীর িবিভ  হাসপাতােল ভিত হেয়েছন ৪৬৯ জন। তেব বসরকাির িহসােব এ সংখ া িতন-চার ণ
বিশ। ড ু র িনেয় আতি ত না হেয় মশা মারার কােজ মনেযাগী হওয়ার পরামশ িদেয় িচিক সকরা

বেলন,  জলুাই-অে াবর পয  ড রু েকাপ থাকেব।  তাই  এিডস মশার বংশিব ার ংস  করা ছাড়া
কােনা িবক  নই। সাধারণত িত বছর জুলাই থেক অে াবর এই চার মাস ড ু েরর েকাশ বিশ

থােক। তাই াশ া ােমর আওতায় এিডস মশা িনধেন আেগ থেকই ই িসিট করেপােরশেনর িত
থাকার কথা। িক  তারা কােজর কাজ িকছইু কেরিন। যখনই ড রু েকাপ বিশ হয় তখনই তােদর টনক
নেড়। এিদেক, এিডস মশার লাভা পাওয়া যাওয়ায় গতকাল ১০িট ভবেনর মািলকেক ১ লাখ টাকা কের
জিরমানা কেরেছ ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেনর াম মাণ আদালত।

া  অিধদ েরর হলথ ইমােজি  অপােরশন স টার ও কে াল েমর সহকারী পিরচালক ডা. আয়শা
আ ার জানান,  গতকাল ৪৭৩  জন ড ু  ের আ া  হেয়েছন।  এর মেধ  ঢাকা মিডক াল কেলজ
হাসপাতােল ৯৯ জন, িমটেফাড হাসপাতেল ৫২ জন, ঢাকা িশ  হাসপাতােল ১৬, শহীদ সাহরাওয়াদী
হাসপাতেল ৪৩ জন,  হিল ফ ািমিল  রড ি েস ট হাসপাতােল ছয় জন ড ু  ের আ া  হেয় ভিত
হেয়েছন। ঢাকা িশ  হাসপাতােল সেরজিমন িগেয় দখা যায়, ড  ু ের আ া  ই বছর ১০ মাস বয়েসর
িশ  তাজভীরেক চি শ ঘ া  পযেব েণ  রাখা  হেয়েছ।  এক স াহ আেগ হঠাত্  কেরই বিম   হয়
িশ িটর। সে  অ  র ও পট ব থা। সােপািজটার দওয়ার পেরও মাগত বিম করেত থােক িশ িট।
হাসপাতােল  িনেয়  ট  করােনার পর ড ু  ধরা  পেড় িশ িটর।  থেম  ইসলামী  ব াংক হাসপাতােল
তাজভীর চার িদন িচিক সাধীন থাকার পরও অব ার উ িত না দেখ তােক ত ঢাকা িশ  হাসপাতােল
িনেয়  আসা  হয়।  অব া  আশ াজনক  দেখ  হাসপাতােলর  পিডয়াি ক  ইনেটনিসভ  কয়ার  ইউিনেট
(িপআইিসইউ) িনিবড় পযেব েণ ালাইন িদেয় রাখা হেয়েছ তােক। িচিক সকরা জািনেয়েছন চি শ
ঘ া পযেব েণ রাখার পর পরবতী করণীয় িঠক করা হেব। অথচ েত ড রু িবষয়িট বাঝাই যায়িন
বেল জানান িশ র বাবা-মা।

  িবেশষ িতিনিধ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

িবেশষ  িচিক সকরা জানান, ড রু গতা গিতক ল েণর থেক এবােরর ল ণ েলা ব িত ম। আেগ
ড রু ল ণ িছল র আর মাথাব থা।  চােখর পছেন ব থা  হেতা,  গােয় র?◌ াশ দখা িদত। তেব

এবােরর ল ণ েলা অ রকম। এবাের কােরা তী  পটব থা হে , কারও হােটর সম া বেড়েছ। কারও
ইেন এেফ  করেছ, িলভার বড় হেয় যাে  বা পািন জেম যাে । অ া  বছেরর চাইেত এবাের এই

জিটলতা েলা অেনক বিশ। তাই অিভভাবকরা বেুঝ ওঠার আেগই অেনক সময় ড  ুআ া  িশ র অব া
খারাপ  হেয়  যাে ।  তেব  ড ু  আ া  িশ েদর  অিভভাবকেদর  িবচিলত  না  হওয়ার  পরামশ  িদেয়
িচিক সকরা বেলন, তরল খাবার ও প ারািসটামল জাতীয় ওষধু িদেত হেব।
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