
ড রু িকট সংকেটর নপেথ  িসি ডেকট
অিতির  আইিজিপর ী, ইেডন কেলজছা ীসহ ৫ জন মারা গেছন

কাশ : ০৫ আগ  ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

মবধমান রাগীর চােপ দেশর হাসপাতাল েলােত ড ু  শনা করণ িকট (ির-এেজ ট) সংকট দখা
িদেয়েছ। অেনক হাসপাতােল মােঝমেধ ই ব  রাখেত হে  পরী া। এতিদন এই সংকট রাজধানীেত
সীমাব  থাকেলও দশব াপী ড ু ছিড়েয় পড়ার সে  সে  িবভাগীয় শহর, জলা-উপেজলায়ও গত ই
িদন ধের িকেটর অভাব। ফেল সরকােরর িত িত থাকেলও িবনামেূল  ড ু পরী া করােত পারেছ না
রাগীরা। অথচ ড ু ের আ াে র সংখ া গতকালও রকড ভ  কেরেছ। ২৪ ঘ ায় ড েুত আ া

হেয় হাসপাতােল ভিত হেয়েছন ১৮৭০ জন। অিতির  আইিজিপর ী, ইেডন কেলেজর ছা ীসহ ৬ জন
গতকাল মারা গেছন। আ া  ও মারা                 যাওয়ার সংখ া বাড়েত থাকায় মা েষর মেধ  ব াপক
আত  সিৃ  হেয়েছ। তাই ড ু হেয়েছ িকনা পরী ার জ  মা ষ ছুটেছন এক হাসপাতাল থেক অপর
হাসপাতােল। ১২০ টাকার িকট ৩৫০ থেক ৮০০ টাকা িদেয়ও পাওয়া যাে  না। এিট িনয় ণ করেছ
একিট িসি ডেকট। কৃি ম সংকট সিৃ  কের িকেটর মলূ  বিৃ র মাধ েম কািট কািট টাকা হািতেয় নওয়াই
তােদর ধা া। এছাড়া িকট সংকট সিৃ র পছেন কান ষড়য  আেছ িকনা সিটও খিতেয় দখেছ একািধক
গােয় া সং া।

এিদেক সারােদেশ ড রু া ভাব বিৃ  পাওয়ায় ড ু শনা করেণর িকট সহজলভ  ও সরবরাহ িনি েতর
উেদ াগ িনেয়েছ ওষধু শাসন অিধদফতর। তােদর দািব, িতিদন ই লাখ িপস ড ু শনা করণ িকট
আমদািন করা হে ।  সমেয়ািচত ও যথাযথ পদে প হেণর ফেল ড ু  শনা করণ িকেটর সামিয়ক
সংকট হেলও তা কেট যাে  বেল জানায় ওষধু শাসন অিধদফতর। সংকট িনরসেন দেশই ড ু
শনা করণ িকট তিরর পিরক না হণ করা হেয়েছ। আগামী ৬ আগ  থেক এই িকট তির করেব
ওএমিস  নােমর  একিট  দশীয়  িত ান।  ওষধু  শাসন  অিধদ েরর  মহাপিরচালক  মজর জনােরল
মাহববুরু রহমান জানান, ওএমিস াথিমক পযােয় ২০ লাখ ড ু শনা করণ িকট তির করেব। এেত
কের িবেদশ থেক আর িকট আমদািন করেত হেব না। এিদেক শিনবার রােত দড় লাখ ড ু শনা করণ
িকট ভারত ও কািরয়া থেক ঢাকায় পৗঁেছেছ। এ েলা সরকাির- বসরকাির হাসপাতাল েলােত চািহদা
অ যায়ী িবতরণ করা হেব বেল জানান মাহববুরু রহমান।

তেব ডা ারেদর পরামশ ছাড়া অ েয়াজেন শনা করণ িকট ব বহার কের অপচয় রাধ করেত সকেলর
িত আ ান জানান িতিন। ড ু শনা করণ িকট আমদািনকারক িতন িত ােনর কমকতারা নাম কাশ

না করার শেত ইে ফাকেক জানান, ড ু শনা করণ িকট আমদািনর ে  তােদর হয়রািন করা হে ।
দেশ যখন ড ু িকেটর সংকট এবং য যার অব ান থেক সই সংকট মাকােবলায় কাজ কের যাে ,
সখােন কা মস অথিরিট আমদািনকারকেদর সােথ তােদর িচরাচিরত হয়রািন অব াহত রেখেছ। এিদেক
ড  ুপিরি িত সামাল িদেত া  ম ণালেয় বাড়িত লাকবল চেয়েছ কেয়কিট সরকাির হাসপাতাল।

া  অিধদ েরর মহাপিরচালক অধ াপক ডা. আবলু কালাম আজাদ জানান, ঢাকার বাইের ড ু আ া
রাগীর সংখ া বাড়েছ। তেব সিদ-কািশ র িনেয়ও অেনেক হাসপাতােল এেস িভড় করেছন। িতিন বেলন,

উ তূ পিরি িত মাকােবলায় সারােদেশর জলা সদর হাসপাতাল েলার িতিটেত ১০ লাখ টাকা এবং
উপেজলা া  কমে ে  ২ লাখ টাকা বাড়িত বরা  দওয়া হেয়েছ।

  আবলু খােয়র
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

অপরিদেক রাজধানীর িবিভ  সরকাির- বসরকাির হাসপাতােল ের আ া  সব রাগীেক ঢালাওভােব ড ু
(এনএস-১) ট  না করার িস া  িনেয়েছ া  অিধদফতর।

এ বছর ড  ু ের আ াে র সংখ া বারবার রকড ভ  করেছ। এই মৗ েম রাজধানীসহ সারােদেশ ড ু
ের আ া  হেয় সবেচেয় বিশ রাগী হাসপাতােল ভিত হেয়েছ গত ২৪ ঘ ায়।

পুিলেশর অিতির  মহাপিরদশক (আইিজ) শাহাবু ীন কােরসীর ী সয়দা আ ার (৫৪) ড েুত আ া
হেয় গতকাল রাজধানীর য়ার হাসপাতােল  মারা  গেছন।  গত ৩০ জলুাই  সয়দা  আখতার ড েুত
আ া  হেয় রাজারবাগ পুিলশ লাইনস হাসপাতােল ভিত হন। অব ার অবনিত হেল তােক গত শিনবার

য়ার হাসপাতােল ভিত করা হয়। শাহাবু ীন কােরসী সরকাির সফের এখন যু রাে  অব ান করেছন।
আজ  সামবার  তার  দেশ  ফরার  কথা  রেয়েছ।  সয়দা  আ ােরর  মতৃু র  খবর  পেয়  রা ম ী
আসা ামান খান কামাল গতকাল য়ার হাসপাতােল যান।  এ পয  দেশ পুিলশ সদ সহ তােদর
পিরবােরর ১৫০ জন ড েুত আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত হেয়ছন, যােদর অেধক পুিলশ সদ । এর
মেধ  ঢাকায় ১৪৮ জন ও ঢাকার বাইের জন।

ইেডন কেলেজর একাউি টং ি তীয় বেষর ছা ী শা া তানিভর ড ু ের আ া  হেয় গতকাল রাজধানীর
জাপান-বাংলােদশ ডিশপ হাসপাতােল িচিক সাধীন অব ায় মারা যান। িহসাবিব ান িবভােগর ি তীয়
বেষর ছা ী শা া পিরবােরর সােথ ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় থাকেতন। তার ােমর বািড় গাজীপুের।
শা ার বাবা ও ভাইও ড েুত আ া  হেয় মহাখালীর ব ব ািধ হাসপাতােল িচিক সাধীন। মতলব দি ণ
উপেজলার খােদরগাওঁ ইউিনয়ন পিরষেদর সংরি ত মিহলা আসেনর ইউিপ সদ  লাভলী আ ার (৪০)
শিনবার রােত ড  ু রােগ িচিক সাধীন অব ায় ঢাকার একিট বসরকাির হাসপাতােল মারা গেছন।

খুলনায় ড েুত আ া  হেয় মা. ম রু শখ (১৫) ও মিজনা বগম (৬৫) নােম ইজেনর মতুৃ  হেয়েছ।
রাজধানীর অ ােপােলা হাসপাতােল িচিক সাধীন অব ায় ড  ু ের আ া  জয়া সাহা (৩০) মারা গেছন।
তার ামীর নাম চ ল সাহা। িতন িদন আেগ জয়া সাহা ড  ু ের আ া  হন। থেম ফিরদপুর আেরাগ
সদন হাসপাতােল তােক ভিত করা হয়। অব ার অবনিত হেল এয়ার অ া েুলে  কের তােক ঢাকায় এেন
অ ােপােলা হাসপাতােল ভিত করা হয়। তার ািটেলট ১০ হাজাের নেম এেসিছল।

এিদেক ড ু িনেয় আতি ত না হওয়ার পরামশ িদেয়েছ ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতাল কতৃপ ।
তারা বেলেছ, এ রাগ সামলােত েয়াজনীয় িত তােদর আেছ। রাগীর সংখ া বেড় গেল েয়াজেন
ঢাকা মিডেকল সংল  শখ হািসনা জাতীয় বান ও াি ক সাজাির ইউিনেট এক হাজার আসেন রাগী
ভিতর ব ব া করা হেব। গতকাল পুের এক সংবাদ সে লেন ড ু িনেয় নানা িতর কথা জানান ঢাকা
মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর পিরচালক ি েগিডয়ার জনােরল এ ক এম নািসর উি ন। িতিন বেলন,
ড ু িনেয় আতি ত হওয়ার িকছু নই। এ রাগ সামলােত ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােলর সেবা

িত আেছ। ইিতমেধ  িচিক সকেদর ছুিট বািতল করা হেয়েছ।

ড ু  িতেরাধ  সল  সম েয়র  দািয়ে  ১২৯  কমকতা  :  ঢাকার  ই  িসিট  করেপােরশেনর ‘ ড ু
িতেরাধ সেলর’ কায ম সািবক সম েয়র জ  শাসেনর ১২৯ কমকতােক দািয়  িদেয়েছ সরকার।

ঢাকা উ র িসিট করেপােরশেন ৫৪িট ওয়ােড িতিটেত একজন ও ঢাকা দি ণ িসিট করেপােরশেন ৭৫িট
ওয়ােড িতিটেত একজন কের কমকতােক দািয়  িদেয়েছ জন শাসন ম ণালয়।

িকট ও ওষধু িনেয় আর কান

সম া নই: া ম ী

ড ু রাগীেদর িচিক সার জ  িবক  হাসপাতাল ত করা হে  বেল জািনেয়েছন া  ও পিরবার
কল াণ ম ী জািহদ মােলক। গতকাল ব ব ু শখ মিুজব মিডক াল িব িবদ ালয় অিডটিরয়ােম ব ব ু

াধীনতা িচিক সক পিরষেদর ( ািচপ) আেলাচনা সভায় িতিন বেলন, বতমােন ড  ুপিরি িত সামলােনার
িত সরকােরর রেয়েছ। ড  ুপরী ার িকট ও ওষধু িনেয় আর কান সম া নই বেলও জানান িতিন।
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থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,
ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।
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