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কর্ মস্থলে ডেঙ্গু ঝুঁকক 

এক হাসপাতালেই ৮ কিককৎসক ও ২৭ নাস ম আক্রান্ত  

 

রাজধানীর মুগদা ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালের ডর্কেকসন কিভালগর সহল াগী অধ্যাপক ো. সুদীপ রঞ্জন ডদি ডেঙ্গু জ্বলর আক্রান্ত। গত 

বৃহস্পকতিার জ্বলর আক্রান্ত হন কতকন। জ্বর কনলেও ওইকদন কতকন হাসপাতালের ডরাগীর ডসিা কনকিত কলরন। পরকদন শুক্রিার ডেলক তার শরীলরর 

পকরকস্থকত গুরুতর হলত শুরু কলর। শকনিার রক্ত পরীক্ষার পর জানলত পালরন, কতকনও ডেঙ্গু আক্রান্ত। এর পর ডেলক িাসাে কিশ্রার্ কনলেন। ো. 

সুদীপ রঞ্জন ডদি সর্কােলক জানান, তার কিভালগর আরও কতনজন ডেঙ্গু আক্রান্ত হলেলেন। তালদর র্লধ্য একজন নারী কিককৎসলকর অিস্থা অতযন্ত 

গুরুতর। ওই কিককৎসক মুগদা ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালেই কিককৎসা কনলেন। তার রলক্তর প্লাটিলেট কলর্  ালে। কলেকিার রলক্তর প্লাটিলেট 

ডদওো হলেলে। এর পরও তার শারীকরক অিস্থার উন্নকত হেকন। তালক কনলে সহকর্ীরাও দুকিন্তাে রলেলেন।  

 

জানা  াে, সুদীপ রঞ্জলনর র্লতা মুগদা ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালের আরও আট কিককৎসক ডেঙ্গু আক্রান্ত হলেলেন। একই হাসপাতালের ২৭ 

জন নাস মও ডেঙ্গু আক্রান্ত হলেলেন িলে খির কর্লেলে। এ োড়া রাজধানীর শহীদ ডসাহরাওোদী ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালের এক কিককৎসক 

এিং ঢাকা ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালে েে কিককৎসক এিং কতনজন নাস ম আক্রান্ত হলেলেন। এ প মন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে পাঁিজন কিককৎসক ও 

এক নালস মর মৃত্যয হলেলে। শুধু কিককৎসক নাস মই নন, সরকাকর-ডিসরকাকর প্রকতষ্ঠালন কর্ মরতরা সিলিলে ডিকশ ডেঙ্গু আক্রালন্তর ঝুঁককলত রলেলেন। 

 

স্বাস্থয অকধদপ্তলরর জাতীে ডরাগতত্ত্ব, ডরাগ কনেন্ত্রণ ও গলিষণা প্রকতষ্ঠালনর (আইইকেকসআর) প মালোিনােও িাককরজীিীলদর ঝুঁককলত োকার তথ্য 

উলে এলসলে। ডেঙ্গু আক্রান্ত দুই হাজার ৮৮৬ ডরাগীর র্লধ্য ডপশাকভকিক প মালোিনা কলর সংস্থাটি িেলে, সরকাকর-ডিসরকাকর প্রকতষ্ঠালন কর্ মরত 

ব্যকক্তরা সিলিলে ডেঙ্গু আক্রালন্তর ঝুঁককলত রলেলেন। 

 

আইইকেকসআলরর প মালোিনাে ডদখা  াে, ডেঙ্গু আক্রান্তলদর র্লধ্য ১৫ ডেলক ২৫ িের িেসী ৮৬৪ জন, ২৫ ডেলক ৩৫ িের িেসী ৬০৭ জন, ৩৫ 

ডেলক ৪৫ িের িেসী ২৭৪ জন, ৪৫ ডেলক ৫৫ িের িেসী ১৩১ জন এিং ৫৫ ডেলক ৬৫ িের িেসী ৬১ জন রলেলেন। আক্রান্তলদর র্লধ্য ১৫ ডেলক 

৬৫ িের িেসী র্ানুলষর সংখ্যা এক হাজার ৯৩৭ জন। এ কহসালি িাককরজীিীরা ৬৭ দশকর্ক ১১ শতাংশ আক্রান্ত হলেলেন।

 

 

আইইকেকসআলরর পকরিােক অধ্যাপক ো. র্ীরজাকদ ডসকিনা ডলারা সর্কােলক িলেন, আক্রান্তলদর র্লধ্য ১৫ ডেলক ২৫ িের িেসী কশক্ষােী 

আলেন। তলি এসি কশক্ষােীর একটি িড় অংশ কিকভন্ন প্রকতষ্ঠালন ফুেটাইর্ ককংিা পাট মটাইর্ িাককর কলরন। এ োড়া ২৫ ডেলক ৬৫ িের িেসী 

ব্যকক্তরা িাককর ও ব্যিসা কলরন। সুতরাং এই প মালোিনা ডেলক িো  াে, সরকাকর-ডিসরকাকর প্রকতষ্ঠালন িাককর করা ব্যকক্তরা সিলিলে ঝুঁককলত 

আলেন। 
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িতমর্ান পকরকস্থকতলত কর্ মস্থেলক ঝুঁককমুক্ত রাখার ওপর গুরুত্বালরাপ কলরলেন কিলশষজ্ঞরা। অন্যোে ভোিহভালি েকড়লে পড়া ডেঙ্গুিাকহত একেস 

র্শা সি মগ্রাসী আকার ধারণ করলি িলে আশঙ্কা করা হলে। র্শা ডেলক সুরক্ষার জন্য পরার্শ ম কদলে িঙ্গিন্ধু ডশখ মুকজি ডর্কেলকে কিশ্বকিদ্যােলের 

ডর্কেকসন অনুষলদর সালিক কেন অধ্যাপক ো. একিএর্ আব্দুল্লাহ সর্কােলক িলেন, কর্ মস্থেলক সুরক্ষার আওতাে আনলত হলি। এজন্য জুতা-ডর্াজা 

ও ফুেহাতার শাট ম ব্যিহার করলত হলি। একই সলঙ্গ র্শা প্রকতলরাধী অযালরাসেসহ অন্যান্য সার্গ্রী অিস্থানরত কলক্ষ ব্যিহার, কলক্ষর পকরলিশ 

সি মদা পকরস্কার-পকরেন্ন, কলক্ষর আশপালশর ফুলের টি সি সর্ে পকরেন্ন রাখলত হলি। কদন-রালতর ড  ডকালনা সর্ে ঘুর্ালত ডগলে অিশ্যই র্শাকর 

ব্যিহার করলত হলি।  

 

আইকসকেকেআর'কির উপলদষ্টা অধ্যাপক ো. র্াহমুদুর রহর্ান িলেন, অকতঘনিসকতপূণ ম এোকাে একেস র্শার কিস্তার ডদখা  ালে। ডস কহলসলি 

কর্ মস্থলেও অলনক র্ানুলষর আনালগানা োলক। সুতরাং ডসখালন এই র্শার কিস্তার ঘটলত পালর। তলি ড সি হাসপাতালে ডেঙ্গু ডরাগীরা কিককৎসা 

কনলেন, ডসসি হাসপাতালের কিককৎসক-নাস ম ও অন্যান্য ডরাগীও অতযন্ত ঝুঁককলত রলেলেন। কারণ ডেঙ্গুিাকহত ডরাগীলক ডকালনা র্শা কার্ড় কদলে 

ডসই র্শা ওই ভাইরাস িহন করলি। আিার ওই র্শা অন্যজনলক কার্ড় কদলে ডসই ব্যকক্তও ডেঙ্গু আক্রান্ত হলিন। সুতরাং হাসপাতালে ভকতম োকা 

ডেঙ্গু ডরাগীলক পৃেক করলত হলি। এজন্য তালদর র্শাকরর আওতাে আনা জরুকর। একই সলঙ্গ হাসপাতালে কর্ মরত কিককৎসক, নাস মসহ সংকিষ্টলদর 

ফুেহাতার শাট ম, প্যান্ট ও জুতা-ডর্াজা ব্যিহার করলত হলি। একই সলঙ্গ হাসপাতাে ও এর আশপালশর পকরলিশ পকরেন্ন রাখলত হলি। তাহলে এই 

ঝুঁকক ডেলক মুক্ত োকা  ালি।  

 

আক্রান্ত কিককৎসক ও নাস ম :মুগদা ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালের ডেঙ্গু আক্রান্ত কিককৎসকরা হলেন- ডর্কেকসন কিভালগর সহল াগী অধ্যাপক ো. 

সুদীপ রঞ্জন ডদি, কনসােট্যান্ট ডরলহনুর্া পারভীন ও নাকজর্ আে আজাদ এিং ডর্কেলকে অকিসার ো. কার্রুে ইসোর্, র্াইলক্রািালোেকজ 

কিভালগর ডর্কেলকে অকিসার ো. তাপস িন্দ্র, সাজমাকর কিভালগর সহকারী ডরকজস্ট্রার ো. ওোকস উকিন আহলর্দ ও ডর্কেলকে অকিসার ো. তালহরা 

সুেতানা, ো. হাসনাত আে র্কতন এিং ো. পারভীন সুেতানা। ডেঙ্গু আক্রান্ত একই হাসপাতালের ২৭ জন নাস ম হলেন- অঞ্জু কশকদার, রালিো 

আক্তার, শাকহনুর আক্তার, সর্াকপ্ত হােদার, খালেদা আক্তার, আর্াত্যন আকজর্া, পারভীন আক্তার, ইকত অকধকারী, রুর্ানা হক, আকতকা আক্তার, 

মুকন্ন খানর্, ডরাকসানা আক্তার, রুলর্না আক্তার, সুকিত্রা ডিৌদ্ধ, র্র্তা ডিগর্, কাঞ্চনা হােদার, সাকিহা সুেতানা, ডরাকনুজ্জার্ান, র্কনকা ডপলররা, 

শারকর্না সুেতানা, করতা িে, সার্ো আক্তার, ইশরাত জাহান, ইিলত আরা, নুপুর আক্তার ও িালতর্া আক্তার। এ োড়া ঢাকা ডর্কেলকে কলেজ ও 

হাসপাতালের দুই নাস ম আক্রান্ত হলেলেন। তারা হলেন- কর্নারা ডিগর্ ও শাহনাজ আক্তার।  

 

মুগদা ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালের উপপকরিােক ো. খােরুে আের্ জানান, কিককৎসক ও নাস মরা জুোই র্ালসর কিকভন্ন সর্লে আক্রান্ত 

হলেলেন। আক্রান্তলদর র্লধ্য ডিকশরভাগই ডেঙ্গু ডরাগীলদর কিককৎসার তত্ত্বািধালন কেলেন। ওই ডরাগীলদর কার্ড় ডদওো ডকালনা র্শার র্াধ্যলর্ 

সংক্রকর্ত হলে কিককৎসক ও নাস মরা আক্রান্ত হলত পালরন। আিার িাসািাকড় ডেলকও ডকউ ডকউ আক্রান্ত হলত পালরন। 

 

শহীদ ডসাহরাওোদী ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালের কযাজুোেটি কিভালগর আিাকসক সাজমন ো. িরহাদুে আের্ও ডেঙ্গু আক্রান্ত হলেলেন। 

আরও দু'জন কিককৎসক জ্বলর আক্রান্ত হলেলেন িলে জাকনলেলেন হাসপাতালের পকরিােক অধ্যাপক ো. উির্ কুর্ার িড়ূো। কতকন িলেন, 

কিককৎসক ও নাস মলদর র্লধ্য  ারা ডেঙ্গু ডরাগীর কিককৎসাে কনলোকজত আলেন, তালদর এই জ্বলর আক্রান্ত হওোর আশঙ্কা ডিকশ। হাসপাতালে ভকতম 

সি ডরাগীলক র্শাকরর আওতাে আনা  ালে না। কারণ র্শাকর ডদওো হলে ডদখা ডগলে, তা টানালনার স্ট্যান্ড ডনই। আিার সি োকলেও ডদখা  াে, 

ডরাগী সি সর্ে র্শাকরর র্লধ্য োলক না। কারণ প্রিণ্ড গরলর্র র্লধ্য সাি মক্ষকণকভালি র্শাকর টাকনলে োকা সম্ভি নে। এ কারলণ কিককৎসক-নাস মসহ 

অন্যান্য কিভালগ ভকতম োকা ডরাগীলদরও আক্রান্ত হওোর আশঙ্কা রলেলে। 

 

ঢাকা ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালের পকরিােক কিলগকেোর ডজনালরে এলকএর্ নাকসর উকিন িলেন, তার হাসপাতালে েেজন কিককৎসক ও 

দু'জন নাস ম আক্রান্ত হলেলেন। তলি হাসপাতাে নাকক িাসািাকড় ডেলক তারা আক্রান্ত হলেলেন, তা কনকিত নে। কারণ হাসপাতালে সাি মক্ষকণক ডে 

করা হে। তাই ঝুঁকক োকার কো নে।  

 

কিককৎসক ও নালস মর মৃত্যয :লেঙ্গু আক্রান্ত হলে এরই র্লধ্য পাঁিজন কিককৎসলকর মৃত্যয হলেলে িলে কলেকজন কিককৎসক জাকনলেলেন। তলি 

কতনজলনর পকরিে কনকিত হওো ডগলে। তালদর র্লধ্য ৩ জুোই রাজধানীর স্কোর হাসপাতালে কিককসাধীন অিস্থাে ো. কনহার নাকহদ কদপু নালর্ 

এক কিককৎসলকর মৃত্যয হে। কতকন উিরার কুলেত মর্ত্রী সরকাকর হাসপাতালে ডরকেওেকজ অযান্ড ইলর্কজং কিভালগর জুকনের কনসােট্যান্ট কহলসলি 

কর্ মরত কেলেন। ২১ জুোই রালত হকিগলঞ্জর কসকভে সাজমন ো. শাহাদৎ ডহালসন হাজরার মৃত্যয হে। জ্বলর আক্রান্ত হওোর পর হকিগঞ্জ ডেলক ওই 

কদনই তালক ঢাকাে আনা হলেকেে। রাজধানীর শহীদ ডসাহরাওোদী হাসপাতালে ডনওোর পলে তার মৃত্যয হে। ২৫ জুোই রাজধানীর আলনাোর খান 

র্ে মান ডর্কেলকে কলেজ ও হাসপাতালে কিককৎসাধীন অিস্থাে তাকনো সুেতানা নালর্ এক কিককৎসলকর মৃত্যয হে। কতকন ঢাকা ডর্কেলকে কলেজ ও 

হাসপাতালে অনারাকর কিককৎসক কহলসলি কাজ করকেলেন। ২২ জুোই জ্বলর আক্রান্ত হওোর পর তালক রাজধানীর ককর্উকনটি ডর্কেলকে কলেজ ও 

হাসপাতালে ভকতম করা হে। ডসখালন পরীক্ষাে তার ডেঙ্গু শনাক্ত হে। অিস্থার অিনকত হলে তালক আলনাোর খান র্ে মান ডর্কেলকে কলেজ ও 

হাসপাতালে ভকতম করা হে। ডসখালনই তার মৃত্যয হে। এ োড়া ল্যািএইে হাসপাতালে কিককৎসাধীন অিস্থাে হাকস সর্ািার নালর্ এক নালস মর মৃত্যয 

হে। কতকন জাতীে িক্ষব্যাকধ হাসপাতালে কর্ মরত কেলেন।  

 

স্বাস্থয অকধদপ্তলরর র্হাপকরিােক অধ্যাপক ো. আবুে কাোর্ আজাদ িলেন, কর্ মস্থলে ঝুঁককর কিষেটি অস্বীকার করার উপাে ডনই। কিককৎসক, 

নাস মসহ হাসপাতালের স্ট্ািরা ডিকশ ঝুঁককলত রলেলে। এই ঝুঁকক কনলেও তারা সলি মাচ্চ কিককৎসালসিা কনকিত কলর  ালেন। এর্নকক আসন্ন ঈলদ 

সিাই  খন পকরিালরর সলঙ্গ ঈদ করলিন, কিককসক, নাস মসহ স্বাস্থয কিভালগর সি কর্ মকতমা-কর্ মিারী ডরাগীর ডসিাে কনলোকজত োকলিন। সুতরাং 

আর্রা সলি মাচ্চ ডিষ্টা করকে। এজন্য সিাইলক সহল াকগতার আহ্বান জানান কতকন। 

 


