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ড : ১৬৯ জেনর র ত  া  অিধদ ের 

আেরা ৩ জেনর , ২৪ ঘ ায় ন ন ভিত ১২৯৯ 

িনজ  িতেবদক    

২৬ আগ , ২০১৯ ০০:০০ | পড়া যােব ৬ িমিনেট  

শষ পয  ড  আ া  হেয় র ণা  ত  কাশ কেরেছ া  অিধদ র। হাসপাতাল েলার িহসােবর গরিমল সংেশাধন শেষ 
গতকাল রিববার সকাল পয  ড সংি  কারেণ মাট ১৬৯ জেনর  হেয়েছ। 

গতকাল িবেকেল রাজধানীর মহাখালীেত া  অিধদ েরর রাগ িনয় ণ শাখার সভাকে  আেয়ািজত এক িস ি িফংেয় রাগত , 
রাগ িনয় ণ ও গেবষণা ইনি উেটর (আইইিডিসআর) পিরচালক অ াপক ড. মীরজাদী সি না ারা এ ত  দন। এ সময় িতিন 

জানান, ঢাকা ও ঢাকার বাইেরর সরকাির- বসরকাির মাট ৫৫  হাসপাতাল থেক ১৬৯ জন ড  আ া  হেয় বরণ কের বেল 
ত  পাওয়া গেছ। তেব এখন পয  ৮০ জেনর ত  পযােলাচনা স  হেয়েছ। এর মে  ৪৭ জেনর ড েত র িবষয়  িনি ত 
হওয়া গেছ। ৩৩ জেনর র কারণ ড  নয়। অ  ৮৯ জন েতর ত  এখেনা পযােলাচনা পযােয় রেয়েছ। পযায় েম এ েলার 
পযােলাচনার ফলাফল জানােনা হেব। 

এ সময় ড. মীরজাদী সি না ারা বেলন, ‘আমােদর কােছ ড েত  হেয়েছ বেল য াথিমক ত  এেসেছ, স েলার মে  
কােরা কােরা  তপে  ড েত হয়িন। তােদর  অ  কী কারেণ হেয়েছ সটাও পরবত েত আমরা পযােলাচনা কের বর 
করার চ া করব।’ 

ি িফংেয় একই রাগী একািধক হাসপাতােল ড র িচিকৎসা নওয়ার কারেণ হাসপাতােল ভত ত ও ছাড়প  নওয়া রাগীর সং া 
বিশ হেয় যাে  িক না—এমন ে  ড. ারা বেলন, ‘ সটা হে  এবং হেতই পাের। তেব এই েত ক কতজন রাগী এমনভােব 
বিশ িহসাব করা হে , সটা বর করা শিকল। আমরা পের হয়েতা স েলাও খিতেয় দখেত পারব। এ ছাড়া বািড়েত থাকা 
রাগীেদর িহসাবও আমােদর কােছ নই। তাই একই রাগী একািধক হাসপাতােল ভিতর ফেল য অিতির  িহসাব আসেছ তার সে  

বািড়েত িচিকৎসা নওয়ার রাগীর সং ার সম য় করা হেয়েছ। আমরা এই সং ােকই হাসপাতােল ভত ত মাট রাগীর সং া 
িহেসেব ধের িনি ।’ 

ি িফংেয় জানােনা ত  অ সাের ত ১৬৯ জেনর মে  সবেচেয় বিশ ঢাকার রাগী। ঢাকার ২৯  বসরকাির হাসপাতােল মারা 
গেছ ৭৮ জন, ১২  সরকাির ও ায় শািসত হাসপাতােল মারা গেছ ৫৯ জন, ঢাকার বাইেরর সরকাির ও বসরকাির হাসপাতােল 

মারা গেছ ৩২ জন। আর এককভােব সবেচেয় বিশ মারা গেছ ২৩ জন ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল। এর পরই ১৫ জন 
মারা গেছ গদা সরকাির মিডক াল কেলজ হাসপাতােল এবং ১০ জন ঢাকা িশ  হাসপাতাল ও য়ার হাসপাতােল। তেব এ পয  
আইইিডিসআেরর পযােলাচনায় য ৪৭ জেনর  ড েতই হেয়েছ বেল িনি ত করা হেয়েছ, তােদর মে  সেবা  ৯ জেনর  
হেয়েছ য়ার হাসপাতােল। এর পরই ঢাকা িশ  হাসপাতাল ও ইউনাইেটড হাসপাতােল চারজন কের এবং অ েলার কাথাও িতন 
জন, কাথাও জন বা কাথাও একজন কের মারা গেছ। তেব িনি ত হওয়া ৪৭ জেনর মে  ৩৬ জনই মারা গেছ ঢাকার ১৫  
বসরকাির হাসপাতােল। বািক ১১ জন মারা গেছ চার  সরকাির হাসপাতােল। এিদেক আেগর িহসাব হালনাগাদ করার পরও 

গতকাল দওয়া া  অিধদ েরর তে  কােনা কােনা হাসপাতােল েতর সং া কম দখা গেছ। আর ১ জা য়াির থেক গতকাল 
সকাল পয  মাট ড  আ া  হেয় হাসপাতােল ভত ত রাগীর সং া ৬৩ হাজার ৫১৪, ছাড়প  িনেয়েছ ৫৭ হাজার ৪০৫ জন ও 
হাসপাতােল ভিত আেছ প চ হাজার ৯৪০ জন। 



া  অিধদ েরর পিরচালক (হাসপাতাল ব াপনা) ডা. সত কাম চ বত  বেলন, ‘আমরা িতিদনই িবিভ  হাসপাতাল পযেব ণ 
করিছ, যােত রাগী বাড়েল-কমেলও িচিকৎসা ব াপনায় কােনা ঘাটিত না হয়।’ 

ড  িনয় ণ কায েমর উপকম িচ ব াপক ডা. আ া ামান বেলন, ‘আমরা কবল িচিকৎসা ব াপনাই নয়, এর সে  
মা েষর মে  সেচতনতা বাড়ােত এবং িচিকৎসকেদর িশ ণ ও অ া  েয়াজনীয় সহেযািগতা িদেয় চলিছ; যােত মা ষ এিডস 
মশা থেক যমন সতক থােক, তমিন ড েত আ া  হেল যােত হাসপাতােল িগেয় েয়াজনীয় িচিকৎসা িবধা পায়।’ 

২৪ ঘ ায় ন ন ভিত ১২৯৯, কাথাও বাড়েছ— কাথাও কমেছ : া  অিধদ েরর হল  ইমারেজি  অপােরশনস স ার ও 
কে াল েমর দািয় া  সহকারী পিরচালক ডা. আেয়শা আ ার জানান, গতকাল সকাল ৮টা পয  ববত  ২৪ ঘ ায় ন ন কের 
হাসপাতােল ভিত হেয়েছ এক হাজার ২৯৯ জন ড  আ া  রাগী। এর মে  ঢাকার ১২  সরকাির ও ায় শািসত হাসপাতােল 
৪২৯ জন, ঢাকার ২৯  বসরকাির হাসপাতােল ১৭৮ জন এবং ঢাকার বাইের সরকাির- বসরকাির হাসপাতােল ভিত হেয়েছ ৬৯২ 
জন। আর ঢাকায় সবেচেয় বিশ ড  আ া  রাগী ভিত হেয়েছ ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ৯৯ জন, যা আেগর িদেন িছল 
৮৫ জন; িমটেফাড হাসপাতােল ৯৪ জন, যা আেগর িদন িছল ৫৪ জন; গদা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ৫৭ জন, যা আেগর িদন 
িছল ৬৫ জন; শহীদ সাহরাওয়াদ  মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ৪৫ জন, যা আেগর িদন িছল ৪৮ জন; রাজারবাগ িলশ 
হাসপাতােল আটজন, আেগর িদেন যা িছল ১২ জন; িমেটালা হাসপাতােল ৬০ জন, যা আেগর িদন িছল ৩০ জন উে খেযা । 
একই সমেয়র মে  ঢাকার বাইের সবেচেয় বিশ রাগী ভিত হেয়েছ যাথারীিত আেগর মেতাই বিরশাল শর-ই-বাংলা মিডক াল 
কেলজ হাসপাতােল ৫৪ জন, আেগর িদন যা িছল ৫২ জন। আর িবভাগ িহসােব সবেচেয় বিশ রাগী ভিত হেয়েছ ঢাকা িবভােগ 
(ঢাকা মহানগরীর বাইের) ১৭৪ জন, এর পরই লনা িবভােগ ১৬৬ জন ও বিরশাল িবভােগ ১২৬ জন। এ ছাড়া বসরকাির 
হাসপাতােলর মে  সবেচেয় বিশ রাগী ভিত হেয়েছ ১৭ জন হিল ফ ািমিল রড ি েস  হাসপাতােল, ১৬ জন কের ঢাকা স াল 
হাসপাতাল ও বাংলােদশ মিডক াল কেলজ হাসপাতােল। 

আেরা ৩ জেনর  : শিনবার ম রােতর পর ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় ফজ র রহমান (৫৫) 
নােমর ড  আ া  একজেনর  ঘেটেছ বেল ত র জনরা জািনেয়েছ। ত র ােমর বািড় গাপালগ  সদের হেলও থাকেতন 
ঢাকার দি ণ বন েত। বার িতিন ড  আ া  হেয় ঢাকা মিডক াল কেলজ হাসপাতােল ভিত হেয়িছেলন। এ ছাড়া রাজধানীর 
শহীদ সাহরাওয়াদ  মিডক াল কেলজ হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় অমল স াসী নােমর ধামরাইেয়র এক রাগীর  
ঘেটেছ। পিরবােরর প  থেক ত র র কারণ ড  বেল দািব করা হেলও িচিকৎসকরা বেলেছন, ওই রাগীর ড  নয়, 
টাইফেয়ড িছল। অ িদেক মাদারী েরর িশবচর উপেজলা া  কমে  থেক ঢাকায় িনেয় আসার পেথ ড  আ া  িম আ ার 
(৩০) নােমর এক হব র  ঘেটেছ বেল জািনেয়েছন আমােদর মাদারী েরর িতিনিধ। 

 


