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কম ডেঙ্গু ড োগী নিয়েও মৃত্যু ডেনি প্রোইয়েয়ে 

► ৪০ জয়ি  ময়ে ৩৩ জিই মো ো ডগয়ে প্রোইয়েে হোসপোতোয়ে 

► ঘু য়ত ঘু য়তই মো ো যোয়ে ডকোয়িো ডকোয়িো ড োগী 

► ২৪ ঘণ্টোে িত্যি েনতি ১৬১৫; আয় ো েেজয়ি  মৃত্যু 

 

ডেঙ্গুয়ত আক্রোন্ত হয়ে নিশুটি যন্ত্রণোে কোত োয়ে  োজধোিী  মুগদো হোসপোতোয়ে। েনে : মঞ্চুরুে কন ম  

ঢোকো  ১১টি স কোন  ও স্বোেতশািোনসত হোসপোতোয়ে ােো  ডেঙ্গুয়ত আক্রোন্ত ড োগী েনতি হয়েয়ে ডমোে ১৮ হোজো  ৩৭০ জি। আ  ঢোকো  ৩৫টি 

ডেস কোন  ও ব্যনিমোনেকোিোধীি হোসপোতোয়ে েনতি হয়েয়ে ১৫ হোজো  ১৫৪ জি। া  ময়ে স কোন  কনমটি  পয িোয়েোচিোে থোকো মৃত ৭০ জয়ি  

ময়ে ডয ৪০ জয়ি  ডেঙ্গুয়ত মৃত্যু হয়েয়ে  েয়ে নিনিত ক ো ডগয়ে , তোয়দ  ৩৩ জয়ি ই (৮২ িতোাংি) মৃত্যু হয়েয়ে ডেস কোন  ও প্রোইয়েে 

হোসপোতোেগুয়েোয়ত। অন্য সোতজয়ি  মৃত্য  ুহয়েয়ে স কোন  হোসপোতোয়ে। া  েোইয়  ডেস কোন েোয়ে হোসপোতোেনেনতশাক সূত্র অনুসোয়  আয় ো ডয ৫০ 

জয়ি  ডেনি ড োগী  মৃত্যু  তথ্য  য়েয়ে তোয়দ  ময়েও ৩০ জয়ি  ডেনি নেে ডেস কোন  েো প্রোইয়েে হোসপোতোয়ে  ড োগী। 

ানদয়ক প্রোইয়েয়ে ডেঙ্গুয়ত মৃত্যু  সাংখ্যো ডেনি হওেোে অয়িক হোসপোতোে ডথয়কই ডেঙ্গু  জটিে ড োগী নিন য়ে ডদওেো  খে  আসয়ে প্রনতনদিই।  

ামিনক প্রোইয়েে াক হোসপোতোে ডথয়ক আয় ক হোসপোতোয়ে ঘু য়ত ঘু য়তই ড োগী  মো ো যোওেো  অনেয়যোগ  য়েয়ে। ামি পন নিনতয়ত 

নেয়িষজ্ঞ ো প্রোইয়েে হোসপোতোয়ে ডেঙ্গু নচনকৎসো  মোিগত অেিো নিয়ে আেো ও প্রশ্ন ত্যয়েয়েি। ােো  ডেঙ্গু  প্রোদুেিোে শুরু  প প ই া নেষেটি 

নেনেন্ন মহয়ে আয়েোনচত হয়েনেে। া ডেয়ত্র  স্বোিু অনধদপ্তয়   হোসপোতোে ব্যেিোপিো নেেোয়গ  দোনেত্বহীিতো  অনেয়যোগ ক য়ে অয়িয়কই। 

অন্যনদয়ক স কোন  হোসপোতোয়ে ডেঙ্গু নচনকৎসো ব্যেিোপিো  জন্য নেয়িষ ডথোক অথ ি ে োদ্দ, নচনকৎসো স ঞ্জোমোনদ  ব্যেিো নিনিত ক ো  প ও 

ডকোয়িো ডকোয়িো স কোন  হোসপোতোে ডথয়ক ড োগী নিন য়ে ডদওেো  অনেয়যোগ পোওেো যোয়ে প্রনতনদিই।   নেেো  হনে িুোনমনে হোসপোতোয়ে মো ো 

যোওেো াক ড োগীয়ক আয়গ আয় ো দুটি হোসপোতোয়ে ডিওেো হয়েনেে। 

যনদও ঢোকো  েোইয়  আেো  ডেনি  েোয়গ ই মৃত্য  ুঘেয়ে স কোন  হোসপোতোয়ে। তয়ে  াখি পয িন্ত ঢোকো  েোইয়   স কোন  হোসপোতোয়ে মৃত্যু  তথ্য 

নিনিত কয় নি জোতীে পয িোয়ে  মৃত্যু নেয়েষণ কনমটি। তয়ে ডেস কোন  পয িোয়েোচিোে ওই সাংখ্যোও ঢোকো  প্রোইয়েে হোসপোতোয়ে মৃত্যু  সাংখ্যো  

ডচয়ে ত্যেিোমূেক কম। 

েোাংেোয়দি ডমনেকুোে অুোয়সোনসয়েিি-নোমা  সেোপনত ও েোাংেোয়দি আওেোমী েীয়গ  উয়যোয়গ গঠিত ডেঙ্গু প্রনতয় োধ ও মনিেন াং ডসয়ে  

আহ্বোেক েো. ডমোস্তিো জোেোে মনহউনদ্দি েয়েি, ‘নেষেটি অেশ্যই গুরুত্বপূণ ি। াটি পয িয়েেণ ক য়ত হয়ে। আম ো দু-াক নদয়ি  ময়েই ব্যোপো টি 

ডদখো  ডচষ্টো ক ে।’ 

গণস্বোিু ডকয়ে  প্রনতষ্ঠোতো ট্রোনি েো. জোিরুল্লোহ ডচৌধু ী কোয়ে  কণ্ঠয়ক েয়েি, সে ডেস কোন  হোসপোতোে াক মোয়ি  িে। আেো  প্রোইয়েে সে  

হোসপোতোেই ডেঙ্গু ব্যেিোপিো  প্রয়েোকে ঠিকেোয়ে মোিয়ে িো। ডকোয়িো হোসপোতোয়ে  েোয়গ িেই থোয়ক ড োগীয়ক নকেোয়ে আইনসইউয়ত পোঠোয়িো যোে 

ডসনদয়ক। নকন্তু আইনসইউয়ত ডিওেো  প  ডয নচনকৎসো ব্যেিোপিো থোকো দ কো  ডসেো হে িো। ডকোথোও ডকোথোও দে  নচনকৎসয়ক ও অেোয়ে 

 য়েয়ে। যাঁ ো দোনেত্ব পোেি কয়  তাঁয়দ  অয়িয়ক হেয়তো সমেময়তো ঠিক ক ণীে বুঝয়তই পোয় ি িো। া কো য়ণই স কোন  হোসপোতোয়ে  ডচয়ে 

ত্যেিোমূেক কম ড োগী থোকো সয়েও প্রোইয়েয়ে ডেঙ্গু আক্রোন্ত ডেনি ড োগী  মৃত্যু ঘেয়ে। াই জিস্বোিু নেয়িষজ্ঞ আয় ো েয়েি, া ডেয়ত্র অেশ্য 



ডকোয়িো ডকোয়িো হোসপোতোয়ে অন্য ডকোয়িো জটিেতো  সয়ে ডেঙ্গুয়ত আক্রোন্ত হয়ে ডকোয়িো ড োগী মো ো ডগয়েও তোয়ক ডেঙ্গুয়ত মৃত্যু েয়েই ডদখোয়িো 

হে। 

েো. জোিরুল্লোহ ডচৌধু ী তথ্য নদয়ে েয়েি, ‘আমোয়দ  গণস্বোিু হোসপোতোয়ে ৩০০ জি ড োগী েনতি হয়েনেে, া  ময়ে দুজি মো ো ডগয়ে। তোয়দ  

াকজি নকেনি নেকে হওেো ড োগী নেয়েি, ডসই সয়ে নতনি ডেঙ্গুয়ত আক্রোন্ত হয়েনেয়েি। নকন্তু আম ো ডদয়খনে , ডেঙ্গুয়ত আক্রোন্ত থোকয়েও তাঁ  

মৃত্যু  প্রধোিতম কো ণ নকেনি নেকে হওেো। আয় কজি ডেঙ্গু িক নসিড্রয়মই মো ো ডগয়েি।’ 

ানদয়ক গত কয়েক নদয়ি ডেি নকছু মৃত ড োগী  আয়গ  নচনকৎসো পন নিনত  ডখাঁজ  কয়  জোিো ডগয়ে , ‘অয়িকয়কই প্রথয়ম ডয হোসপোতোয়ে ডিওেো 

হে নচনকৎসো  জন্য, ডসখোয়ি নসে সাংকে েো অন্য ডকোয়িো অজুহোত ডদনখয়ে তোয়ক িো  োখোে পয়  াকোনধক হোসপোতোে ঘুয়  সে িয়িষ ডয 

হোসপোতোয়ে েনতি  সুয়যোগ পোে ডসখোয়ি তো  মৃত্যু ঘয়ে। ডকোয়িো ডকোয়িো স কোন  হোসপোতোে ডেঙ্গু ড োগী  অেিো ধ য়ত িো ডপয়  প্রোথনমক 

নচনকৎসো নদয়ে েোনি পোঠিয়ে ডদওেো  প  অেিো  অেিনত ঘয়ে ডিষ পয িন্ত মৃত্যু ঘয়েয়ে েয়েও িনজ   য়েয়ে। 

ামিনক মোদো ীপুয়   স কোন  স্বোি  ুসহকো ী তপি কুমো  ডেঙ্গু প্রনতয় োধমূেক কোয়জ ঢোকো  ায়স ডেঙ্গুয়ত আক্রোন্ত হওেো  প  প্রথয়ম ঢোকো 

ডমনেকুোয়ে ডগয়ে তাঁয়ক প্রোথনমক নচনকৎসো নদয়ে েোনি চয়ে ডযয়ত েেো হে। েোনিয়ত যোওেো  প  নতনি ডসখোয়ি ডেনি অসুি হয়ে পিয়ে 

মোদো ীপু  হোসপোতোে, িন দপু  ডমনেকুোে কয়েজ হোসপোতোে হয়ে ঢোকো  ডেস কোন  েোাংেোয়দি ডমনেকুোে কয়েজ হোসপোতোয়ে ায়স মো ো যোি। 

া  আয়গ ঢোকোে দুজি নচনকৎসয়ক  মৃত্য  ুঘয়েয়ে দুই ডেস কোন  হোসপোতোে ঘুয় । আয় ো নতি নিশু  মৃত্যু  আয়গও াকইেোয়ে ঘু য়ত হয়েয়ে  াক 

হোসপোতোে ডথয়ক আয় ক হোসপোতোয়ে। 

নেশ্ব স্বোিু সাংিো  প োমি িক কনমটি  সদস্য অেোপক ে. মোহমুদু   হমোি কোয়ে  কণ্ঠয়ক েয়েি, প্রোইয়েে হোসপোতোয়ে দোনেত্ব পোেিকো ী 

নচনকৎসকয়দ  দেতো ও ব্যেিোপিো  নেষেটি আয় ো েোয়েোেোয়ে পয িয়েেণ ক ো জরুন । কো ণ সোধো ণত দ্রুত নচনকৎসো  আিোে অয়িয়কই জটিে 

ড োগীয়দ  প্রোইয়েে হোসপোতোয়ে নিয়ে যোে। নকন্তু ডসই হোসপোতোয়ে ওই ড োগী  জন্য উপযুি নচনকৎসো ডদওেো  ময়তো দেতোসম্পন্ন নচনকৎসক 

থোয়কি নক িো নকাংেো ডসই ব্যেিোপিোও থোয়ক নক িো ডসেো নিয়ে অয়িক ডেয়ত্রই সাংিে জোগয়ত পোয় । 

স কোন েোয়ে ডেঙ্গুয়ত মৃত্যু তথ্য নেয়েষয়ণ  দোনেত্বপ্রোপ্ত ড োগতে, ড োগ নিেন্ত্রণ ও গয়েষণো ইিনিটিউে-আইইনেনসআয়   পন চোেক অেোপক ে. 

মী জোদী ডসনিিো ডলো ো া নেষয়ে কোয়ে  কণ্ঠয়ক েয়েি, ‘আমোয়দ  পুয় ো পয িয়েেণ েো নেয়েষণপ্রনক্রেো ডিষ িো ক ো পয িন্ত া ব্যোপোয়  চূিোন্ত 

ডকোয়িো মতোমত ডদওেো যোয়ে িো। তয়ে প্রোথনমক পয িয়েেয়ণ া পয িন্ত আম ো যতগুয়েো সাংখ্যো নিনিত  কয় নে তোয়দ  ডেনি  েোগই প্রোইয়েয়ে মো ো 

ডগয়ে। তোই আমোয়দ  পয িোয়েোচিো  ডেতয়  া নেষেটিও ডদখো হয়ে।’ 

স্বোিু অনধদপ্তয়   হোসপোতোে ব্যেিোপিো  েোইি েোইয় ক্ট  েো. সতুকোম চক্রেতী কোয়ে  কণ্ঠয়ক েয়েি, ‘ােো সনতু ডয সোধো ণত নক্রটিকুোে 

ড োগী োই প্রোইয়েয়ে ছুয়ে যোে। ডস জন্য মৃত্যুও হেয়তো ডসখোয়ি ডেনি হয়ত পোয় । নকন্তু আম ো আমোয়দ  মনিেন াং টিয়ম  মোেয়ম ডদখে জটিে 

ডেঙ্গু ড োগীয়দ  উপযুি  নচনকৎসো ব্যেিোপিো  ডকোয়িো ঘোেনত আয়ে নক িো। কোে (আজ) ডথয়কই আম ো া জন্য  কোজ শুরু ক ে।’ 

২৪ ঘণ্টোে িত্যি েনতি ১৬১৫ : স্বোি  ুঅনধদপ্তয়   পন চোেক (য় োগ নিেন্ত্রণ) অেোপক েো. সোনিেো তহনমিো জোিোি, গতকোে ডসোমেো  সকোে ৮েো 

পয িন্ত পূে িেতী ২৪ ঘণ্টোে সো ো ডদয়ি ডেঙ্গু আক্রোন্ত হয়ে হোসপোতোয়ে িত্যি েনতি হয়েয়ে াক হোজো  ৬১৫ জি, যো আয়গ  নদি নেে াক হোজো  ৭০৬ 

জি। াই সময়ে হোসপোতোে ডথয়ক েোিপত্র নিয়েয়ে দুই হোজো  ৫০ জি। া  ময়ে  নেেো  সকোে ৮েো ডথয়ক পূে িেতী ২৪ ঘণ্টোে ঢোকোে িত্যি েনতি 

হয়েয়ে ৭৫৭ জি, ঢোকো  েোইয়  িত্যি েনতি হয়েয়ে ৮৫৮ জি। গতকোে সকোয়ে সো ো ডদয়ি িত্যি ও পু য়িো নময়ে ডমোে েনতি ড োগী  সাংখ্যো নেে 

েে হোজো  ৭৩৩ জি, যো আয়গ  নদি নেে সোত হোজো  ১৬৮ জি। 

ডহেথ ইমোয়জিনি অপোয় িিস ডসন্টো  ও কয়রোে রুয়ম  দোনেত্বপ্রোপ্ত  সহকো ী পন চোেক েো. আয়েিো আিো  কোয়ে  কণ্ঠয়ক জোিোি, ডসোমেো  

সকোে ৮েো পয িন্ত সেয়চয়ে ডেনি ডেঙ্গু আক্রোন্ত ড োগী েনতি হয়েয়ে ঢোকো ডমনেকুোে কয়েজ  হোসপোতোয়ে ১২২ জি, যো আয়গ  নদি নেে ৯৭ জি; 

নমেয়িোে ি হোসপোতোয়ে ৮১ জি, যো আয়গ  নদয়ি নেে ৯৩ জি; মুগদো ডমনেক োুে কয়েজ হোসপোতোয়ে ৭৩ জি, যো আয়গ  নদি নেে ৬১ জি; িহীদ 

ডসোহ োওেোদী ডমনেকুোে কয়েজ হোসপোতোয়ে ৭৫ জি, আয়গ  নদি যো নেে ৫২ জি। গত ১ জোনুেোন  ডথয়ক গতকোে সকোে পয িন্ত ডদয়ি ডেঙ্গু 

আক্রোন্ত হয়ে হোসপোতোয়ে েনতি ডমোে ড োগী  সাংখ্যো ৫৪ হোজো  ৭৯৭ জি। া  ময়ে নচনকৎসো নিয়ে েোনি নিয় য়ে ৪৮ হোজো  ২৪ জি। 

আয় ো েেজয়ি  মৃত্য  ু: ানদয়ক  নেেো  সন্ধ্ োুে  োজধোিী  হনে িুোনমনে ড ে নক্রয়সন্ট হোসপোতোয়ে সোনমেো আিো  (৩২) িোয়ম  াক গৃহেধূ  মৃত্যু 

ঘয়েয়ে। সোনমেো তাঁ  স্বোমী  সয়ে  োজধোিী  শ্যোমেীয়ত েসেোস ক য়তি। পোন েোন ক সূত্র জোিোে, ১০ আগি সোনমেো ঢোকো ডথয়ক িন দপুয়  

গ্রোয়ম  েোনিয়ত ডগয়ে জ্বয়  আক্রোন্ত হি। তাঁয়ক িন দপু  ডমনেকুোে কয়েজ হোসপোতোয়ে ডিওেো হয়ে ডেঙ্গু িিোি হে। ডসখোি ডথয়ক তাঁয়ক 

পোঠোয়িো হে ঢোকো ডমনেকুোে কয়েজ  হোসপোতোয়ে। নকন্তু ডেে িো পোওেোে স্বজি ো তাঁয়ক হনে িুোনমনে হোসপোতোয়ে ডিওেো  প  ডসখোয়িই তাঁ  

মৃত্যু ঘয়ে। 

কোয়ে  কণ্ঠ’  মেমিনসাংয়হ  নিজস্ব প্রনতয়েদক জোনিয়েয়েি,  নেেো   োয়ত মেমিনসাংহ ডমনেকুোে কয়েজ হোসপোতোয়ে  োয়সে নমেো (৩৪) ও 

আয়িোেো  ডহোয়সি (৪০) িোয়ম  দুজি ডেঙ্গু আক্রোন্ত ড োগী  মৃত্যু ঘয়েয়ে েয়ে হোসপোতোে কর্তিপে  নিনিত কয় য়ে। অন্যনদয়ক গতকোে সকোে 

১০েোে িন দপু  ডমনেকুোে কয়েজ  হোসপোতোয়ে ডদয়েোেো  ডহোয়সি (৩৫) িোয়ম  াক ড োগী  মৃত্যু ঘয়েয়ে েয়ে জোনিয়েয়েি কোয়ে  কণ্ঠ’  

িন দপুয়   নিজস্ব প্রনতয়েদক। া েোিো িো োেণগয়ঞ্জ  েন্দ  ােোকো  িোয়তমো আিো  (২১) ও খুেিো  রূপসো উপয়জেো  খাঁজোেোেো গ্রোয়ম  সেনজ 

নেয়ক্রতো নমজোনু   হমোি (৪০) মো ো ডগয়েি। 


