
ড  ুিঘের আইিসইউ সংকট
মৃতু  আরও ৮, হাসপাতােল ভিত ২০৬৫

নয় িদন আেগ রিবউেলর র হয়। িক  িচিকৎসেকর কােছ না িগেয় রাজধানীর াওড়াপাড়ার বাসায় থােকন
িতিন। পের তােক িমেটালা জনােরল হাসপাতােল ভিত করােল ড ু র শনা  হয়। রিবউেলর অব ার
অবনিত হেল তােক িচিকৎসকরা শহীদ সাহরাওয়াদী মিডেকল কেলজ হাসপাতােল রফার কেরন। সখান
থেক পের ঢাকা মিডেকল কেলজ (ঢােমক) হাসপাতােল িনেয় যাওয়া হয়। আইিসইউেত নওয়ার েয়াজন

থাকেলও তা  জােটিন রিবউেলর ভােগ । তার আেগই মারা যায় রিবউল। রাজধানীর হাসপাতাল েলােত
সারা বছরই আইিসইউ সংকট থােক। সরকাির হাসপাতােলর আইিসইউেত িসট পাওয়া লটাির ভােগ র মেতা।
ড রু  কারেণ সই সংকট আরও বেড়েছ।  পিরি িত  মাকািবলায়  ঢাকা  মিডেকল কেলজ হাসপাতােল

আইিসইউ শয া বাড়ােনার উেদ াগ িনেয়েছ। িক  রাগীর সংখ ার তলুনায় এই বৃি  নামমা ।

া  অিধদফতর সূে  জানা যায়, ঢাকা মিডেকল কেলজ হাসপাতােল বতমােন আইিসইউ ৩২িট। িমটেফাড
হাসপাতােল ১০িট, সাহরাওয়াদী হাসপাতােল ১০িট। দেশর সরকাির ৩০িট মিডেকল কেলজ হাসপাতাল
ও একিট ড টাল কেলেজর মেধ  আইিসইউ আেছ মা  ১৩িটেত। মিডেকল কেলজ হাসপাতােল আইিসইউ
শয ার সংখ া ১১১। আর সাতিট ইনি িটউেট ৭৮িট আইিসইউ শয া রেয়েছ। এ ছাড়া জলা পযােয় সাতিট
হাসপাতােল আইিসইউ শয া রেয়েছ ২২িট। সরকাির হাসপাতাল েলার মেধ  রাগীর চাপ সবেচেয় বিশ
থােক ঢাকা  মিডেকল কেলজ হাসপাতােল। ২ হাজার ৬০০ শয ার হাসপাতালিটেত িতিদন সােড় িতন
হাজােরর বিশ রাগী  িচিকৎসা নয়। ড ু  ের গতকালও ভিত হেয়েছন ১৮৩ জন। এর মেধ  িবিভ
হাসপাতাল থেক রফােড মুমূষু  রাগী  এেল বােধ  িবপি । ২০০-এর মেতা  আইিসইউ শয ার েয়াজন
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হেলও আেছ মা  ৩২িট। এর মেধ  কােনা িদন একিট বা িট খািল হয়। আবার কােনা িদন খািল হয় না।
গত রিববার ড ু ের অব ার অবনিত ঘটায় ফিরদপুর থেক ঢাকায় আনা হয় জয় ী সাহােক। িক  ঢাকা
মিডেকেল আইিসইউ ফাকঁা না থাকায় িবিভ  াইেভট হাসপাতােল ঘুের সময় যায় জনেদর। পরবতীেত

ঢাকার একিট াইেভট হাসপাতােল ভিতর িকছু ণ পেরই মারা  যান িতিন। ড ু ের িতিদনই বাড়েছ
মৃেতর  সংখ া।  গতকাল  ঢাকায়  চারজন,  িম ায়  একজন,  খলুনায়  একজন,  মাদারীপুের  একজন    ও
বােগরহােট একজন মারা  গেছন। গতকাল ঢাকার  শহীদ সাহরাওয়াদী  হাসপাতােল ের আ া  হেয়
শারিমন আ ার (২৫) নােম ঢাকার এক আবহাওয়ািবেদর ী মারা গেছন। িতিন ৩২ স ােহর অ ঃস া
িছেলন।  ঢাকা  মিডেকল কেলজ হাসপাতােল  হাসান  (১৩)  ও  ন ল  দাস নােমর  এক লুিশ ক মারা
গেছন। রাজধানীর ধানমি ড আেনায়ারা াইেভট হাসপাতােল ড ু ের িচিকৎসাধীন অব ায় অৈথ সাহা

(১১) নােম এক িশ র মৃতু  হেয়েছ। িম ায় আেনায়ার হােসন (৪৩) নােম এক রাগীর মৃতু  হেয়েছ।
িম া  মিডেকল স টার হাসপাতােল ভিত িছেলন িতিন। শারীিরক অব ার অবনিত ঘটায়  ঢাকা  আনার

পরামশ দন িচিকৎসকরা। পের পেথই মারা গেছন িতিন। খলুনায় ড ু আ া  হেয় খািদজা বগম (৪০)
নােম এক নারীর মৃতু  হেয়েছ। খুলনা িসিট মিডেকল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় িতিন মারা
যান।  মাদারীপুের  িশবচের  ড েুত  আ া  হেয়  িরপন  হাওলাদার  নােম (৩০) এক যুবক মারা  গেছ।
বােগরহােটর শরণেখালায় ড ু ের খািদজা বগম (৪৫) নােম এক নারীর মৃতু  হেয়েছ। গতকাল খুলনার
একিট হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় িতিন মারা যান। ড ু ের ঝুঁিকেত রেয়েছন গভবতী নারী এবং
িশ রা। া  অিধদফতেরর হলথ ইমারেজি  অপােরশ  স টার ও কে াল েমর দওয়া তথ  অ যায়ী,
গত ২৪ ঘ ায় ড ু আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত হেয়েছন ২ হাজার ৬৫ জন। এর মেধ  ঢাকা শহের
আ া  হেয়েছন ১ হাজার ১৫৯ জন এবং বািক িবভাগ েলােত আ া  হেয়েছন ৯০৬ জন।

ড ু িঘের আইিসইউ সংকট|446491|Bangladesh Pratidin https://www.bd-pratidin.com/home/printnews/446491/2019-08-06

2 of 2 8/6/2019 10:15 AM


