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হাসপাতােল পাঠােনা েরাগীর খরচ হেয়েছ 31 হাজার 5৯4 টাকা। গেবষক দল সরকাির-েবসকাির হাসপাতাল 
আবার েবসরকাির হাসপাতালেক দুেটা ভােগ ভাগ কের খরেচর পিরমাণ ধরা হেয়েছ। সরকাির হাসপাতােল 
eকজন েরাগীর েপছেন আিথ র্ক খরচ ধরা হেয়েছ 21 হাজার ৯11 টাকা uপের, েবসকাির হাসপাতােলর মে  e 
কয্াটাগিরেত eকজন েরাগীর খরচ দরা হেয়েছ 3 লাখ টাকা আর িব কয্াটাগির েবসরকাির হাসপাতােলর খরচ ধরা 
হেয়েছ 52 হাজার টাকা। ƣসয়দ আ ল হািমদ বেলন, আমরা খরেচর িবষয়টােক সরকাির আলাদা আর 
েবসরকািরর ে ে  দুেটা কয্াটাগির কের েরাগীেদর গড় িহেসব কের e সমী া কেরিছ। eখােন আমরা েরাগী 
ছাড়াo তােদর সে  যারা eেসেছ তােদর িবিভ  খরচসহ কম র্ঘ ার eকটা িহেসব eেনিছ। িতিন জানান, যারা 
মারা েগেছন তােদর জীবেনর মূ  েতা আিথ র্কভােব িহসাব করা যােব না। িক  মাথািপছু আয় িবেবচনা কের 
তােদর গড় বয়েসর িহসােব আিথ র্ক িতটা তুেল ধরা হেয়েছ। eবছর যারা েড েত আ া  হেয়েছন তােদর 76 
শতাংশi 36 েথেক 41 বছেরর মে । আর আমােদর গড় আ  81-eর uপের। তেব হাসপাতােল ভিত র্ ছাড়া 
েড  আ া েদর িচিকৎসা খরেচর পাশাপািশ ei েরাগ েথেক বাঁচেত মশা িতেরােধ েস , কেয়ল, মশািরসহ 
িবিভ  ধরেনর সর াম েকনার খরচ গেবষণার বাiের রাখা হেয়েছ। a াপক ƣসয়দ আ ল হািমদ বেলন, 
আমােদর ei সমী া eেকবাের আদশ র্ বলা যােব না। তাছাড়া ei সমী া মূলত কাuেক েদাষােরাপ করার জ  
নয়। িতিন সরকারেক ধ বাদ িদেয় বেলন, তােদর ei গেবষণায় eটা েবর করা হেয়েছ সরকােরর নীিত 
িনধ র্ারণীেদর েদয়ার জ , েযন পরবত  সমেয় e িবষেয় সেচতন েথেক আমােদর ei িতর পিরমাণ কমােনা 
যায়। ভিব েত eে ে  গুরুতব্ েদয়ার জন। সরকার o সাধারণ মানুষেক েড  িনেয় সেচতন থাকার পরামশ র্ িদেয় 
ei িবেশষ  বেলন, eবােরর েড  িচ  মাণ কের িদেয়েছ আমরা কতটা aসেচতন। তাi সবার িত aনুেরাধ 
থাকেব সবাi েযন e িবষেয় সেচতন থািক। 
 
e বছর eখন পয র্  েড েত আ া  হেয় 93 হাজার 565 জন েরাগী সরকাির o েবসরকাির হাসপাতােল ভিত র্ 
হেয়েছ। তােদর মে  ঢাকা শহেরর বাiের িছল 48 হাজার 88 জন। আর রাজধানীেত 56 হাজার 488 জন। 
েবসরকাির িহসােব eটা কেয়কগুণ েবিশ হেব। বাংলােদেশর iিতহােস েকােনা েরােগ আ া  হেয় eত 
েবিশসংখয্ক েরাগী eর আেগ হাসপাতােল ভিত র্ হয়িন। iিতমে  িচিকৎসা েশেষ হাসপাতাল েছেড়েছ 8৯ হাজার 
877 জন। aথ র্াৎ ৯8 শতাংশ। চলিত বছর েড  জব্ের আ া  হেয় সারা েদেশ e পয র্  314 জেনর মৃতুয্র খবর 
েপেয়েছ সব্া য্ aিধদ র। তা পয র্ােলাচনার জ  সরকােরর েরাগত , েরাগ িনয় ণ o গেবষণা 
iনি িটuেট(আiiিডিসআর) পাঠােনা হেয়েছ। সং ািট eর মে  227িট মৃতুয্ ঘটনা পয র্ােলাচনা কের 79 জেনর 
মৃতুয্ েড জিনত বেল িনি ত হেয়েছ। eখনo পয র্ােলাচনা a াহত রেয়েছ। িবিভ  হাসপাতাল সূ  বলেছ, 
েড েত মৃেতর সংখয্া আেরা েবিশ হেব। চলিত মােসর 28 িদেন েড েত আ া  হেয় হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছন 
22 হাজার 468 জন। গত মােস ei সংখয্া িছল 63 হাজার 747 জন। জুলাi মােস 27 হাজার 364 জন,  জুেন 
2 হাজার 995 জন, েম মােস 2৯4 জন, eি েল 69 জন, মােচ র্ 28 জন, েফ য়ািরেত 29 জন eবং জানুয়ািরেত 
49 জন ভিত র্ হন। eিদেক  35 ঘ ায় নতুন কের হাসপাতােল ভিত র্ হেয়েছন 726 জন েড  েরাগী।  

 


