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সরেজমিন : পুোন ঢাকাে মিন হাসপািাল 

পেীক্ষা ছাড়াই ডেঙ্গু ডোগী মিমেরে ডেওো হরে 

পুোন ঢাকাে 'ঢাকা ন্যাশনাল ডিমেরকল করলজ ও হাসপািাল'-এে প্যাথলমজ ল্যারেে সািরন হহ-হুরলাড়। জ্বরে আক্রান্ত ব্যমি আে 

িারেে স্বজরনে মিৎকাে। মিড় ডেরল সািরন এমগরে ডেরিই কারন এরলা এক নােীে ক্ষুব্ধ কণ্ঠ- 'পেীক্ষা কোোে পােরেন না, েি 

মনরলন ডকন? আিাে ডছরলে েি ডিেি ডেন।' ঘটনা জানরি িাইরল ল্যারেে ডকউই কথা েলরি িাইরলন না। অেশ্য আিরোজা 

ডেগি নারি ওই নােী েলমছরলন, শমনোে ডেঙ্গু শনারিে জন্য িাে ৪ েছরেে ডছরলে েরিে নমুনা মেরেমছরলন। গিকাল ডোেোে 

সকারল মেরপাট ট ডেওোে কথা থাকরলও এখন েলা হরে, মকটস ডনই। এ জন্য েি পেীক্ষা কো হেমন।  

 

আিরোজাসহ আেও করেকজরনে সরে কথা েরলও মিলল প্রাে অমিন্ন মিত্র। ডকউ েরিে নমুনা মেরে েরস আরছন, ডকউ ব্যাাংক 

কাউন্টারে েি পেীক্ষাে টাকা জিা মেরে নমুনা মেরি অরপক্ষা কেরছন। িরে ঘণ্টাে পে ঘণ্টা পাে হরলও মকছুই হরে না। িিক্ষরে 

ডোগীে স্বজনরেে ডিারপে মুরখ ল্যারেে ডলাকজন িরল ডগরলও ডসখারন েরিে নমুনা ডেওোে জন্য েরস মছরলন ১০ ডথরক ১২ জন। 

িারেেই একজন টিকাটুমলে োমসন্দা আমিে ডহারসন েলমছরলন, মিন মেন ধরে জ্বরে ভুগরছন। িাে এলাকাে একটি ডেসেকামে 

হাসপািারল েি পেীক্ষা কেরি ডগরলও িা পারেনমন। ডশষ পে টন্ত এখারন এরসও েি মেরি পারেনমন। এখন িেে ছাড়া আে ডিা 

ডকারনা পথ ডনই। 

 

শুধু পুোন ঢাকাে স্বােত্তশামসি এই হাসপািাল নে; ওই এলাকাে ডেসেকামে সুিনা হাসপািাল এোং সেকামে মিটরিাে ট হাসপািাল 

ঘুরেও ডেখা ডগল ডেঙ্গু মনে টরে ডোগী আে িারেে স্বজনরেে হাহাকাে। এক হাসপািারল েি পেীক্ষা কোরি না ডপরে অন্য 

হাসপািারল ছুটরছন িাো। অন্য হাসপািারলও ব্যথ ট হরে আিমিি হরেন 

 

স্বজরনো। সে হাসপািাল ডথরকই িারেে মিমেরে ডেওো হরে। শুনরি হরে- 'মকটস না থাকাে ডেঙ্গু মনে টে কো োরে না।' এ 

অেস্থাে এসে িানুষ কী কেরেন, িাও বুঝরি পােরছন না।  

 

পমেমস্থমি জানরি ঢাকা ন্যাশনাল ডিমেরকল করলজ ও হাসপািারলে প্যাথলমজকযাল মেিারগে প্রধান মিমকৎসক িােহা শােমিরনে 

করক্ষ মগরে িারক পাওো ডগল না। েীঘ ট অরপক্ষাে পেও ডকউ েলরি পারেনমন মিমন ডকাথাে আরছন। িরে হাসপািারলে 

উপপমেিালরকে করক্ষ পাওো ডগল এ মিমকৎসকরক। মিমন জানারলন, ডোগীে স্বজরনো মেরক্ষাি কেরছন। মকটস না থাকাে মিমন 

েি পেীক্ষা কেরি পােরছন না। এ অেস্থাে িারক মহিমশি ডখরি হরে।  

 

হাসপািারলে উপপমেিালক এরকএি নুরুন্নেী সিকালরক েরলন, িামহোে তুলনাে িারেে কারছ মকটস ডনই। এ জন্য েরিে নমুনা 

পেীক্ষা কেরি পােরছন না। িাে ওপে হাসপািারল গিকাল ডোেোে পে টন্ত ডেঙ্গুরি আক্রান্ত নােী-মশশুসহ ১১৭ জন মিমকৎসাধীন। 

িারেে মনেমিি পেীক্ষা-মনেীক্ষা কোরিই মহিমশি ডখরি হরে। 

 

হাসপািালটিে ব্যেস্থাপনা ডোরে টে এক সেস্য গাজী সারোোে ডহারসন োবু েরলন, হাসপািারল ডিমেমসন মেিারগ িাত্র ৩০টি শয্যা 

েরেরছ। এে মেপেীরি িাো শিামধক ডেঙ্গু ডোগীরক মিমকৎসা মেরেন। আজকারলে িরে ৪০ শয্যাে ডেঙ্গু ওোে ট িালু কোে উরযাগ 

ডনওো হরেরছ। 

 

মিমন েরলন, ডেড় ডথরক দুইশ' টাকাে মকটস এখন ৫০০ টাকারিও পাওো োরে না। মিমন ব্যমিগি উরযারগও মেমিন্ন ডেসেকামে 

মিমনক, োোগনমিক ডসন্টাে ও সেেোহকােীরেে কাছ ডথরক মকটস সাংগ্ররহে ডিষ্টা কেরছন। িরে িামহোিরিা পারেন না।  



 

৭০ শয্যাে হাসপািারল ৫০ জনই ডেঙ্গু ডোগী :পুোন ঢাকাে পাটুোটুলী সড়রক ডেসেকামে সুিনা হাসপািারল ডকমেন মিমলরে ডোগীে 

শয্যা ৭০টি। এে িরে গিকাল দুপুে পে টন্ত ডসখারন িমিট থাকা ডোগীরেে ৫০ জনই ডেঙ্গুরি আক্রান্ত। হাসপািালটিে প্যাথলমজ 

মেিারগ প্রমিমেন গরড় ৩০ জন ডেঙ্গু শনারি েরিে নমুনা পেীক্ষাে জন্য আরসন। এে িরে গরড় মিনজরনে শেীরে ডেঙ্গু পাওো 

োরে। িরে গিকাল ডথরক মকটস না থাকাে ডসই েরিে নমুনাও ডনওো হরে না। 

 

হাসপািালটিে প্যাথলমজ মেিারগে ব্যেস্থাপক জািাল ডহারসন ভূইো েলমছরলন, শয্যা না থাকাে িাো নতুন ডেঙ্গু ডোগী িমিট োখরি 

পােরছন না। অন্যান্য ডোগীও িমিট োখা োরে না। মকটরসে সেেোহ না থাকাে েিও পেীক্ষা কো োরে না। োে হরে িাো ডোগী 

মিমেরে মেরেন। 

 

প্যাথলমজ মেিারগে অপে এক কিী েলমছরলন, আরগ ডেঙ্গু শনারিে একটি মকটস ো মে-এরজন্ট ২০০ টাকাে ডকনা হরিা। ডেঙ্গু 

মনে টরে িাো ১২শ' টাকা মনরিন। এখন সেকাে ৫০০ টাকা ডেঁরধ মেরেরছ। িরে ৮০০ টাকারিও মকটস পাওো োরে না।  

 

ডশষ িেসাে সেকামে হাসপািাল ডথরকও মিরে ডেরি হরে ডোগীরেে :স্যাে সমলমুলাহ ডিমেরকল করলজ ও মিটরিাে ট হাসপািারল 

পুোন ঢাকাে মেমিন্ন এলাকাে িানুষ ছাড়াও ডকোনীগরেে মেশাল এলাকা ডথরক শুরু করে মুন্সীগরেে িানুষও মিমকৎসা ডনে। 

মিমকৎসাে ডশষ িেসা সেকামে এই হাসপািারলও গিকাল ডথরক ডেঙ্গু মনে টে কেরি এরস ডিেি ডেরি হরেরছ শি শি িানুষরক। 

সকারলে মেরক েরিে মকছু নমুনা পেীক্ষা কো হরলও মকটস ডশষ হরে োওোে দুপুরেে আরগই িা েন্ধ হরে োে। 

 

েমক্ষে ডকোনীগরেে চুনকুটিো এলাকা ডথরক জ্বোক্রান্ত স্ত্রী সুমিো ডেগিরক মনরে এরসমছরলন ডপশাে অরটামেকশা িালক হুিায়ুন 

কমেে। মিমন েলমছরলন, উপরজলা স্বাস্থয কিরেক্স ডথরক িাে স্ত্রীরক মিটরিাে ট হাসপািারল েি পেীক্ষাে জন্য পাোরনা হরেরছ। িরে 

এখারনও ডকউ েি পেীক্ষাে জন্য নমুনা মনরে না। েলা হরে, েি পেীক্ষাে ডে ওষুধ লারগ, িা ডশষ হরে ডগরছ। এখন মিমন কী 

কেরেন, বুঝরি পােরছন না।  

 

হাসপািালটিে মেমিন্ন ওোে ট ঘুরে ডেখা ডগল, ডেঙ্গুরি আক্রান্তরেে মশশু ও সাধােে ডোগীরেে পাশাপামশ শয্যাে োখা হরেরছ। োরক 

ডেখারন জােগা ডেওো ডগরছ, িারক ডসখারনই স্যালাইন পুশ করে োখা হরেরছ। গিকাল মেরকল পে টন্ত হাসপািালটিরি ডেঙ্গুরি 

আক্রান্ত ৪২৮ জন িমিট েরেরছ। এে িরে গিকাল সকাল পে টন্ত ২৪ ঘণ্টাে িমিট হরেরছ ৯৭ জন। গিকাল ডিারে ডশিালী ডেগি (৫০) 

নারি একজন িাো ডগরছন। িাে োমড় ডকোনীগরেে নগেিহরল। 

 

মিটরিাে ট হাসপািারলে সহকােী পমেিালক আেদুে েমশে েরলন, মকটস না থাকাে েমহমে টিারগ েরিে নমুনা পেীক্ষা েন্ধ েরেরছ। এ 

জন্য িাো োে হরে ডোগ মনে টে ছাড়াই ডলাকজনরক ডিেি পাোরেন। মকটস সেেোহ স্বািামেক হরল আোেও পেীক্ষা শুরু হরে। এ 

মিমকৎসক েরলন, প্রমিমেন গরড় সারড় িােশ' িানুরষে ডেঙ্গু মনে টরেে জন্য েরিে নমুনা ডনওো হে। এে িরে িাত্র ২৫ িাগ িানুরষে 

ডেঙ্গু ধো পড়রছ। িানুষ আিি ডথরকও েরিে নমুনা পেীক্ষা কেরি মেরে। এ কােরেও মকটস সাংকট ডেখা মেরেরছ।  

 

 

 

 

 

 


