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হাসপাতােল  েড ু আkাn  েরাগী  ভিতর্  কমেলo  মৃতুয্  থামেছ  না।  চলিত  বছর  e  পযর্n  েরাগতtt,  েরাগ
িনয়ntণ o গেবষণা iনিsিটuেট (আiiিডিসআর) েড ু সেnেহ 203 জেনর মতুৃয্র তথয্ eেসেছ। তnেধয্
আiiিডিসআর  101িট  মৃতুয্  পযর্ােলাচনা  কের  60  জেনর  মৃতুয্  েড জুিনত  বেল  িনি ত  হেয়েছ।
েবসরকাির িহসােব মতুৃয্র সংখয্া আেরা aেনক। eিদেক চলিত বছেরর 1 জানয়ুাির েথেক গতকাল পযর্n
েড  ুআkাn েরাগীর সংখয্া 80 হাজার 40 জন। eকi সমেয় হাসপাতাল েথেক েসবা িনেয় সুs হেয় বািড়
িফেরেছন 76 হাজার 937 জন।
eছাড়া eবােরর েড েুত িশ  মতুৃয্র হারo সেবর্াc বেল জানা যায় আiiিডিসআর সূেt। সরকােরর ei
গেবষণা pিত ানিটর মেত, েড  ুেরােগ আkাn মতুৃয্ 38 দশিমক 5 শতাংেশর বয়সi 18 বছেরর িনেচ।
যােদর মেধয্ 12 জেনর বয়স 5 েথেক 15 বছেরর মেধয্। যা েমাট মতুৃয্র 23 দশিমক 1 শতাংশ। েড েুত
িনি ত মতৃ 60 জেনর তথয্ িবে ষণ কের আiiিডিসআেরর িবেশষjরা জানান, 60 জেনর মেধয্ 40
জেনর েড  ুশক িসেnাম eবং সাত জেনর েহেমােরিজক jর িছল। 23 জেনর মেধয্ eর আেগ েড  ুআkাn
হoয়ার pমাণ পাoয়া েগেছ। eছাড়া মতৃেদর মেধয্ 21 জেনর বয়সi 18 বছেরর িনেচ।
চলিত বছর েড রু pেকােপ িচিকtসা  বয্েয়i pায় 346  েকািট টাকা আিথর্ক kিত হেয়েছ। হাসপাতাল
েভেদ eেকক জন েরাগী খরচ কেরেছন pায় 11 হাজার েথেক 2 লাখ টাকা পযর্n। িবিভn ে িণর 12িট
হাসপাতােলর  েরাগীেদর  তথয্  পযর্েবkণ  কের  e  গেবষণািট  pকাশ  কেরেছ  ঢাকা  িব িবদয্ালেয়র  sাsয্
aথর্নীিত  iনিsিটuট।  পরবতর্ীেত  হাসপাতােল  ভিতর্  না  হেয়  িচিকtসা  েনoয়া  িবপুলসংখয্ক  েরাগী  o
সরকােরর aথর্ৈনিতক kিতর িহসাব pকাশ করা হেব বেল জািনেয়েছ sাsয্ aথর্নীিত iনিsিটuট। েয
েকােনা  েরােগ  sাsয্হািনর  পাশাপািশ aথর্ৈনিতক  kিতরo মেুখামুিখ  হন  আkাn  বয্িk। e  বছর েড রু
বয্াপক িবsাের েস kিতর মাtা ছািড়েয়েছ। আর েস িহসাব করেতi সমীkা চালায় ঢাকা িব িবদয্ালেয়র
sাsয্ aথর্নীিত িবভাগ। সমীkা বলেছ, চলিত বছেরর 9 েসেpmর পযর্n ভিতর্  িফ, শযয্া ভাড়া, পরীkা িফ,
ডাkার িফ, oষুধ o খাবার খরচ িমেল sানীয় সরকাির হাসপাতােলi eকজন েড  ুআkােnর খরচ হেয়েছ
10  হাজার  952  টাকা।  েরফার  হেয়  আসা  েরাগীর  খরচ  হেয়েছ  20  হাজার  493  টাকা।  aনয্িদেক
aিভজাত েবসরকাির হাসপাতােল 2 লাখ 17 হাজার 14 o সাধারণ হাসপাতােল খরচ হেয়েছ 41 হাজার
319 হাজার টাকা। েরাগীেদর সে  আসা sজনেদর থাকা-খাoয়া, যাতায়াত, কমর্ঘ াসহ েমাট পেরাk
বয্য়  226  েকািট  টাকার  কথা  বলেছ  সমীkািট।  sাsয্  aথর্নীিত  িবেশষj  aধয্াপক  ড.  ৈসয়দ  আবদলু
হািমদ  বেলন,  হয়  েতা  কােরা  jর  হেয়েছ।  িচিকtসক  হয়  েতা  eজনয্  তােক  েড রু  েটs  িদেয়েছন।  e
কারেণ েয পিরমাণ kিত হেয়েছ তা আমােদর িহসােব pায় সােড় 300 েকািট টাকা। apতয্ািশত e kিত
eড়ােত  eখনi  যুেগাপেযাগী  মহাপিরকlনা  gহেণর  তািগদ  aথর্নীিতিবদেদর।  আবদলু  হািমদ  বেলন,
কাuেক দায়ী না কের eকটা পিরকlনা কের আগােল eকটা ভােলা ফল পাoয়া যােব। সরকাির িহসােব 9
েসেpmর পযর্n েড েুত আkাn হেয় মতুৃয্র সংখয্া 60, যােদর গড় বয়স 30। মাথািপছু আেয়র িনিরেখ েয
60 জন মারা েগেছন তােদর আিথর্ক kিত ধরা হেয়েছ সােড় 39 েকািট টাকা। ভিবষয্েত e ধরেনর kিত
eড়ােত েড  ুpিতেরােধ কাযর্কর পদেkপ gহেণর তািগদ গেবষকেদর।
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।
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