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সরকাির  হাসপাতােল  েড ু েরাগীর  িচিকৎসায়  pেয়াজনীয়  আiিভ ুiেডর  (সয্ালাiন) মাt  পাঁচ  শতাংশ
সরবরাহ  করেছ  সরকােরর  জনsাsয্  inিটিটuট  (আiিপeiচ)।  পিরিsিত  সামাল  িদেত  বাiের  েথেক
কেয়ক ণ েবিশ দােম সয্ালাiন িকনেত হেc কতৃর্ পkেক।
eেত েমাটা aে র aেথর্র ভতুর্ িক িদেত হেc সরকারেক। যিদo চািহদার পুেরাটাi ei pিত ােনর সরবরাহ
করার কথা। িকn কতৃর্ পেkর দািব- সkমতার aভােবi মূলত চািহদা েমটােনা যােc না।
তেব সংি েদর aিভেযাগ, পুেরা চািহদা েমটােত না পারেলo সয্ালাiন uৎপাদন pিতিদন আরo কেয়ক
হাজার বয্াগ বাড়ােনা সmব। ‘রহসয্জনক’ কারেণ eিট করা হেc না।    
িবেশষjেদর মেত, eকজন েড  ুেরাগীেক সুs কের তুলেত িদেন কমপেk চার েথেক পাঁচ বয্াগ সয্ালাiেনর
pেয়াজন হয়। eিট িনি ত করেত না পারেল মারাtক ঝঁুিকেত পড়েত পাের েরাগী।  
eিদেক গত 24 ঘ ায় (েরাববার সকাল 8টা েথেক েসামবার সকাল 8টা পযর্n) েড ু আkাn হেয় সারা
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েদেশ আরo 1251 জন হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন। eর আেগর 24 ঘ ায় (শিনবার সকাল 8টা েথেক
েরাববার সকাল 8টা পযর্n) ei সংখয্া িছল 1299 জন।
aথর্াৎ  ei  সমেয়  েরাগী  কেমেছ  48  জন।  েহলথ  iমােজর্ িn  aপােরশন  েসnার  o  কেnাল  েমর  তথয্
aনুযায়ী গত জানয়ুাির েথেক e পযর্n েড  ুআkাn হেয় হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন 64 হাজার 765 জন।
হাসপাতাল েথেক সুs হেয় ছাড়পt gহণ কেরেছন 59 হাজার 30 জন।
aথর্াৎ আkাnেদর 91 ভাগ েরাগীi ছাড়পt েপেয়েছন। সরকােরর  েরাগতtt, েরাগ  িনয়ntণ o গেবষণা
inিটিটuেট  (আiiিডিসআর)  েড ু সেnেহ  173িট  মৃত  েরাগীর  তথয্  eেসেছ।  eর  মেধয্  88িট  মৃতুয্
পযর্ােলাচনা  কের  চলিত  বছেরর  1  জানয়ুাির  েথেক  26  আগs  পযর্n  52  জেনর  মৃতুয্  িনি ত  কেরেছ
pিত ানিট।
তেব েসামবার রাজধানীর বাiের আরo eক কেলজ িশkাথর্ীসহ িতন জেনর মতুৃয্র খবর পাoয়া েগেছ। e
সংখয্া eখনo সরকাির তািলকায় anভুর্ k হয়িন। e িনেয় যুগাnেরর pিতিনিধেদর পাঠােনা তথয্ aনযুায়ী
চলিত মােসর 26 তািরখ পযর্n মেৃতর সংখয্া দাঁড়াল 105 জেন। 
সয্ালাiন  সরবরাহ  pসে  রাজধানীর  েসাহরাoয়াদর্ী  েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতােলর  ফামর্ািসs  েমা.
আিমনলু যুগাnরেক বেলন, বতর্ মােন ei হাসপাতােল েড ু েরাগীেদর িচিকৎসায় গেড় pিতিদন চার েথেক
পাঁচ হাজার বয্াগ আiিভ ুiড pেয়াজন হয়।
িকছুিদন  আেগ  যখন  েরাগীর  চাপ  আরo  েবিশ  িছল  তখন  িদেন  6  েথেক  7  হাজার  বয্াগ  আiিভ ুiড
লাগত। িতিন বেলন, ঈেদর পর আiিপeiচ েথেক আমরা েকােনা আiিভ ুiড সংgহ কিরিন। িকn ঈেদর
আেগ আমরা েয পিরমাণ আiিভ ুiড চাiতাম আiিপeiচ েথেক সেবর্াc তার 20 শতাংশ সরবরাহo করা
হেতা।
আিমনলু আরo বেলন, েরাগীেদর িচিকৎসায় িবিভn ধরেনর ুiড pেয়াজন হয় েযমন, নরমাল সয্ালাiন,
িডeনeস, হাডর্ সন, pাজমাসল iতয্ািদ। িকn আiিপeiচ সব ধরেনর সয্ালাiন eকi সে  সরবরাহ করেত
পাের না। 
রাজধানীর মগুদা  েমিডেকল  কেলজ হাসপাতােলর পিরচালক  ডা.  আিমন  uিdন  খান  যুগাnরেক  বেলন,
তােদরo  বাiের  েথেক  আiিভ ুiড  িকনেত  হেc।  কারণ  চািহদা  aনুযায়ী  আiিপeiচ  ুiড  সরবরাহ
করেত পারেছ না।
গেড় িক পিরমাণ ুiড লাগেছ জানেত চাiেল িতিন বেলন, sাভািবক সমেয়র তুলনায় 5 েথেক 6 ণ েবিশ
ুiড লাগেছ। েরাগী বাড়েল ুiড েবিশ লােগ আবার েরাগী কমেল eটার চািহদাo কেম।  
েসাহরাoয়াদর্ী o মগুদা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর eকািধক সূt জানায়, েড ু েরাগীেদর িচিকৎসায়
ুiড ময্ােনজেমn tপূণর্। িকn েড রু pেকাপ র পর হাসপাতাল েথেক aিতিরk চািহদা েদয়া
হেলo আiিপeiচ তার খুব সামানয্i সরবরাহ করেত পারত।
eেত েরাগীর িচিকৎসা েদয়া কিঠন হেয় পেড়। ফেল েরাগীর sজনেদর মাধয্েম হাসপাতােলর বাiের েথেক
সয্ালাiন িকিনেয় আনা হেতা। eকপযর্ােয় েড ু েরাগীেদর িচিকৎসা িনিবর্  করেত ুiড েকনার িসdাn
েনয় হাসপাতাল েলা।
িকn সরকাির িনয়ম aনযুায়ী আiিপeiেচর eনoিস ছাড়া বাiের েথেক সয্ালাiন েকনা যােব না। তাi
তােদর কােছ eনoিস চাoয়া হয়। িকn eনoিস িদেতo গিড়মিস কেরিছল pিত ানিট। 
সংি রা  আরo  জানান,  চলিত  বছর  েড রু  pেকাপ  বাড়ায়  ুiেডর  চািহদাo  aেনক  েবেড়েছ।  তেব
আiিপeiেচর  uৎপাদন  েসাহরাoয়াদর্ী  হাসপাতােলর  ৈদিনক  চািহদার  pায়  সমান।  aথচ  রাজধানীেতi
12িট pিত ােন েড  ুেরাগীেদর িচিকৎসা েদয়া হেc।
eছাড়া  সারা  েদেশ  pিতিট  েজলা  o  uপেজলা  হাসপাতােলo  েড ু েরাগীেদর  িচিকৎসা  কাযর্kম  চলেছ।
েসখােনo ুiেডর pেয়াজন  পেড়। তাছাড়া  হাসপাতাল েলােত  েড ু েরাগী ছাড়াo aনয্ানয্ েরাগী েসবা
েনন, যােদর সয্ালাiন pেয়াজন হয়। 
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e  pসে  জানেত  চাiেল  জনsাsয্  inিটিটuেটর  পিরচালক  ডা.  সুলতান  েমা.  শামসুjামান  যুগাnরেক
বেলন, েড রু pেকাপ  হoয়ার পর হাসপাতাল েলা েথেক েয চািহদা eেসেছ, আমরা তার 5 শতাংশ
সরবরাহ করেত পারিছ।
eমনিক sাভাবিক সমেয়o আমােদর পেk pেয়াজন aনযুায়ী আiিভ ুiড uৎপাদন o সরবরাহ করা সmব
হয় না। eর কারণ িহেসেব িতিন বেলন, আiিভ ুiড uৎপাদন েমিশনিট aেনক পুরেনা। eিটর uৎপাদন
kমতা hাস েপেয়েছ।
তাছাড়া  েমিশেন  aেনক  tিট  সৃি  হেয়েছ।  তেব  আমরা  সাধয্মেতা  েচ া  করিছ।  eমনিক  ছুিটর  িদেন
uৎপাদন  aবয্াহত  রাখা  হেয়েছ।  eনoিসর  িবষেয়  জানেত  চাiেল  িতিন  বেলন,  যারা  আেবদন  কেরেছ
তােদর সবাiেক eনoিস েদয়া হেয়েছ।
হয়েতা যাচাi-বাছাi করেত িকছুটা সময় েলেগেছ। বতর্ মােন pিত ানিটর আiিভ ুiড িবভােগর pিতিদন
গড় uৎপাদন সmেকর্  জানেত চাiেত িতিন সুিনিদর্ ভেব জানােত না পারেলo 5 েথেক 6 হাজার বয্াগ
uৎপাদন হয় বেল জানান িতিন।
তেব আiিপeiচ’র সংি  সূt জানায়, েমিশেনর সkমতা মােস িতন লাখ। েসখােন মােস uৎপাদন হেc
eক েথেক েদড় লাখ। সরকাির ei pিত ান 500 িমিল সয্ালাiন হাসপাতােল িবিk কের 21 টাকা 50
পয়সা।
আর  বাজার  েথেক  eকi  সয্ালাiন িকেন  হাসপাতােল  সরবরাহ  করেত হেc  60  েথেক  90  টাকা।  আর
আiিপeiচ’র uৎপািদত 1000 িমিল সয্ালাiেনর মূলয্ 54 টাকা। eিট বাজার েথেক িকনেত হেc 120
টাকা।  
িতন মৃতুয্ : েসামবার েড েুত আkাn হেয় আরo িতনজেনর মতুৃয্র খবর পাoয়া েগেছ। িবকােল ঢাকা
েমিডেকল  কেলজ  হাসপাতােল  েহনা  েবগম  (45) েড ু আkাn  হেয়  আiিসiuেত  িচিকৎসাধীন  aবsায়
মারা যান।
যুগাnেরর  শরীয়তপুর  pিতিনিধ  জানান,  েজলার  েগাসাiরহাট  uপেজলায়  দাদন  লsর  (21)  নােম  eক
ক?েলজ িশkাথর্ী েড  ুআkাn হেয় মারা েগেছন।
েরাববার রাত সােড় 9টার িদেক তার মৃতুয্ হয়। িতিন েগাসাiরহাট সরকাির সামসুর রহমান িব িবদয্ালয়
কেলেজর িডিg তৃতীয় বেষর্র ছাt িছেলন। দিরdতার কারেণ ঢাকার বনানী কাঁচাবাজােরর হাজী েরেsারাঁয়
ময্ােনজার িহেসেব চাকির করেতন।
েসখােন কমর্রত aবsায় 15 আগs বহৃsিতবার jের আkাn হন। jর বাড়ায় রk পরীkা করা হেলo
েড  ুশনাk না হoয়ায় 22 আগs শরীয়তপুেরর gােমর বািড় চেল আেসন।
পেরর  িদন  23  আগs  দাদনেক  েগাসাiরহাট  uপেজলা  sাsয্  কমেpেk  িনেয়  েগেল  েসখােন  তার  েড ু
শনাk হয়। তারপর oi হাসপাতােল তার িচিকৎসা  হয়।
েরাববার  িবকােল  দাদেনর  শারীিরক  aবsার  aবনিত  হেল  কতর্ বয্রত  িচিকৎসক  শরীয়তপুর  সদর
হাসপাতােল েpরণ কেরন। েগাসাiরহাট েথেক সদর হাসপাতােল িনেয় যাoয়ার পেথi তার মতুৃয্ হয়।
মতুৃয্র  সতয্তা  িনি ত  কেরেছ  েগাসাiরহাট  uপেজলা  sাsয্  কমেpেkর  আবািসক  েমিডেকল  aিফসার
(আরeমo) ডা. ibািহম খিলল। 
eছাড়া েকরানীগ  (ঢাকা) pিতিনিধ জানান, েড  ুেরােগ আkাn হেয় রােসল (30) নােম eক বয্িkর মৃতুয্
হেয়েছ। েসামবার িবকােল রাজধানীর িমটেফাডর্  হাসপাতােল িচিকৎসাধীন aবsায় তার মৃতুয্ হয়।
ঢাকার বাiেরর িচt : যুগাnেরর িবিভn বযু্েরা o pিতিনিধেদর পাঠােনা pিতেবদেন েদখা যায়, েদেশর
িবিভn sােন েড  ুআkােnর সংখয্া বাড়েছ। েকাথাo বা আkাn ছিড়েয় পড়েছ। ঈ রদী pিতিনিধ জানান,
েসখােন েড  ুআkাn েরাগীর সংখয্া বাড়েছ।
গত eক  মােস uপেজলা sাsয্ কমেpkসহ aনয্ানয্ িkিনেক 50 জন েরাগীর েড ু শনাk করা হেয়েছ।
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তােদর মেধয্ 32 জন sানীয়ভােব আkাn। sানীয়ভােব েড ু আkাn েরাগীেদর িচিকৎসার সুবয্বsা না
থাকায় শনােkর পরপরi তারা ঢাকা বা রাজশাহী চেল যােc। 
িসরাজগ  pিতিনিধ  জানান,  েসখােন  নতুন  কের  আরo  16  জন  েড ু আkাn  েরাগী  েজলার  িবিভn
হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছ। e িনেয় েজলায় েমাট আkােnর সংখয্া দাঁড়াল 545 জেন। েড ু েরাগীর সংখয্া
বাড়েত থাকায় েজলাবাসীর মেধয্ আত  িবরাজ করেছ।
িসরাজগ  িসিভল  সাজর্ ন  কাযর্ালেয়র  পিরসংখয্ান  কমর্কতর্ া  িমজর্ া  েমা.  মায়ুন  কিবর  জানান,  গত  24
ঘ ায় িসরাজগ  ব মাতা েশখ ফিজলাতুেnছা মুিজব েজনােরল হাসপাতােল 14 জন, নথর্ েব ল েমিডেকল
কেলজ হাসপাতােল 1 জন o eনােয়তপুর খাজা iuনসু আলী েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল 1 জন নতুন
েরাগী ভিতর্  হেয়েছ। eসব হাসপাতােল সব িমেল বতর্ মােন 52 জন েরাগী িচিকৎসাধীন রেয়েছ।
হিবগ  pিতিনিধ  জানান,  হিবগ  েজলায়  সmpিত  েড ু আkাn  েরাগীর  সংখয্া  বাড়েছ।  গত  2  িদেন
েড েুত আkাn হেয় সদর হাসপাতােল ভিতর্  হেয়েছন 25 জন।
eেদর  মেধয্  আশ াজনক  aবsায়  দ’ুজনেক  ঢাকায়  পাঠােনা  হেয়েছ।  সদর  হাসপাতাল  সূেt  জানা  যায়,
আkাnেদর মেধয্ েবিশর ভাগi মাধবপুর uপেজলার শাহিজবাজার eলাকার eকিট িসরািমk েকাmািনর
িমক।
eেদর মেধয্ দ’ুজনেক ঢাকা েমিডেকল কেলজ হাসপাতােল েpরণ করা হেয়েছ।
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