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আইিসইউ না থাকায় ঘটেছ অনাকাি ত মতৃু
জলাতে র িতেষধক িকনেত হয় বাইের থেক

িনয়াজ আহেমদ লাবু  ॥ দেশর একমা  িবেশষািয়ত রাজধানীর মহাখালী সং ামক ব ািধ হাসপাতালিট িনেজই
ব ািধেত আ া । আইিসইউ না থাকায় ঘটেছ অনাকাি ত মৃতু র ঘটনা। জলাত  রােগর িতেষধক র ািবস
ইিমউেনাে ািবউিলন  ইনেজকশনসহ  েয়াজনীয়  সাম ী  িকনেত  হয়  বাইের  থেক।  িচিকৎসকরা  িনয়িমত
হাসপাতােল আেসন না। র ণােব েণর অভােব হাসপাতােলর পিরেবশ াঁতেসঁেত, নাংরা। য়ােরজ পাইপ চইুেয়
নাংরা  পািনেত  গ  ছড়াে । নই পযা  বাথ ম। একমা  এ া েুল িট  বছেরর পর বছর ধের পেড় আেছ

অেকেজা হেয়। হাসপাতােলর মাট ৩৫ একর জায়গার মেধ  ৩০ একরই বহাত হেয় গেছ। বহাত হওয়া জায়গায়
বি  তির  কের  একিট  িসি ডেকট  বছেরর  পর  বছর  ধের  ভাড়া  িদে ।  ব বহার  করেছ  সরকারী  িব ত।
অিভেযাগ েলা স েক হাসপাতােলর পিরচালক জনকে র কােছ ীকার কেরন, েয়াজেনর তলুনায় সরবরাহ কম
থাকায় িকছু ইনেজকশন বাইের থেক িকনেত হয়। তেব হাসপাতাল থেক ইনেজকশন িকনেত হয় এিট িঠক নয়।
হাসপাতােলর ডা ার-কমচারীেদর উপি িতেত কান অিনয়ম নই। হাসপাতােলর পিরেবশ ভাল করার জ  উেদ াগ
নয়া হেয়েছ।

মলূত  াণীর কামেড়র রাগীরাই  আেস এই হাসপাতােল। এমন রাগী  িতিদন  আেস গেড় ৬শ’। বিহিবভােগ
িচিকৎসা দয়ার পর েয়াজেন তােদর ভিত করা হয়। হাসপাতােলর বেডর সংখ া একশ’ যার অিধকাংশই খািল
থােক।  মােস  রাগী  ভিত  হয়  মা  ১২৫  জন।  াণীর  কামেড়  জলাত  রােগর  িতেরাধক  র ািবস
ইিমউেনাে ািবউিলন  ইনেজকশন।  হাসপাতােল  আগত  রাগীরা  অিভেযাগ  কেরন,  এই  ইনেজকশন হাসপাতাল
থেকই দড় হাজার টাকায় িকনেত হয়। যটা িবনামেূল  সরবরাহ করার কথা। তা না হেল িতন হাজার ইউিনেটর

এই ভ াকিসন বাইের থেক িতন হাজার টাকা িকেন আনেত হয়। এমনিক ইনেজশেনর িনেডল, গজ, ব াে ডজ থেক
 কের সাধারণ ইনেজকশনও বাইের থেক িকেন আনেত হয়। সধারণত িচিকৎসকরা িনয়িমত হাসপাতােল

আেসন না। সকােল রাগী দখার পর িচিকৎসকেদর আর দখা মেল না। অিধকাংশ সময় নাস ও কমচারীরা রাগীর
িচিকৎসা কেরন। িতন বছর ধের হাসপাতােলর ধান িচিকৎসেকর পদসহ পূণ কেয়কিট পদ শূ । িবেশষ
িচিকৎসক না থাকায় রাগী িচিকৎসার মান িনেচ নেম এেসেছ।

সেরজিমেন ঘেুর দখা গেছ, হাসপাতােলর ভতের-বাইের নাংরা আর াঁতেসঁেত পিরেবশ। ভবেনর য়ােরজ
পাইপ চইুেয় মলমূ  পেড় গ  ছড়াে । হাসপাতাল আিঙনায় ঘারােফরা করেছ জলাত  রােগর বাহক র,
িবড়াল। হাসপাতােল ভিত রাগী সংখ া কম। বছেরর ায় অিধকাংশ সময়ই বড েলা থাকেছ ফাঁকা। হাসপাতােল
কান রাগী মারা গেল রাখার মেতা কান মগ নই। রাগীেদর ব ব ত গজ, ব াে ডজ, ইসহ িবিভ  ব ািদ ংস

করার জ  ইনিসেলটর মিশনিট অব ব ত অব ায় পেড় রেয়েছ। দীঘ ১৬ বছর ধের তা অযেতœ ও অবেহলা পেড়
আেছ। এছাড়া হাসপাতােল জন িরিসপশিন  থাকা সে ও নই কান তথ  ক । হাসপাতােলর আউটেডাের
আগত পু ষ ও মিহলা রাগীেদর জ  পৃথক বাথ েমর ব ব া নই। হাসপাতােলর পােশর িবশাল জায়গা দখল কের
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শত শত িটনেশড ঘর তালা হেয়েছ। এ েলা ভাড়া িদেয় লাখ লাখ টাকা হািতেয় িনে  একিট চ । এই চ িট
হাসপাতােলর কায়াটাের বসবাসরত কমকতা-কমচারীেদর িব ত িবল তুেল িনেয় িনেজরা পেকট  করেছ। পের তা
হাসপাতােলর সরকারী  বােজেট  পশ  করা  হয়।  নােম  মা  িব ত  িবল  পিরেশাধ  কের  কায়াটাের  কমকতা-
কমচারীরাও চালাে  এিস, ওয়ািশং মিশনসহ নানা ধরেনর ব িতক য পািত।

হাসপাতাল সূে  জানা গেছ, গত নয় মােস ১১২০ জন রাগী এই হাসপাতােল ভিত হেয়েছ। এর মেধ  িটেটনাস
রােগ আ া  ১৩৮ জন। এর মেধ  ৪৮ জেনর মৃতু  হেয়েছ। এইচআইিভ পিজিটভ রাগী ভিত হেয়েছ ২১৭ জন ।

তার মেধ  ১৮ জন মারা গেছ। িচেকনপে  আ া  হেয় ৩১২ জন ভিত হেয়েছ। এর মেধ  মারা গেছ ১০ জন।

এসব অিভেযাগ স েক জানেত চাইেল সং ামক ব ািধ হাসপাতােলর ত াবধায়ক ডাঃ ভালানাথ বসাক জনক েক
বেলন, র ািবস ইিমউেনাে ািবউিলন ইনেজকশন ভ াকিসন সব রাগীর েয়াজন হয় না। াণীর কামেড় বিশ ত
হেল িকংবা াণীিট স েক কান ধারণা না থাকেল এই ভ াকিসন পশু করেত হয়। ভ াকিসন সরবরােহর ে
সীমাব তা রেয়েছ। তেব কেয়কিদন থেক একশ’ ভােয়ল র ািবস ইিমউেনাে ািবউিলন ইনেজশন পাওয়া যাে ।
দড়শ’  ভােয়ল হেল কান স ট থাকেব না। হাসপাতাল থেক িবনামেূল র এই ভ াকিসেনর জ  টাকা নয়ার

িবষয়িট  িতিন অ ীকার কেরন। িচিকৎসকরা হাসপাতােল িনয়িমত আেসন না  অিভেযােগর ি েত িতিন তার
জুিনয়র কনসালেট ট ডাঃ তৗিহ র রহমানেক ডেক আেনন। ডাঃ তৗিহদ এই অিভেযাগ অ ীকার কের বেলন, এিট
অস ব। িচিকৎসকরা সকাল িবেকল রােত িনয়িমত থােকন এবং ওেয়াড রাউ ড দন। কউ এমন তথ  িদেয়
থাকেল তা কানভােবই সিঠক নয়। ভ াকিসেনর অিনয়ম স েক ওখােন উপি ত িসিনয়র াফ নাস মহিসন িময়া
বেলন, র ািবস ইিমউেনাে ািবউিলন ইনেজকশন শরীেরর ওজন অ যায়ী িদেত হয়। সরকার িতিদন যা বরা  দয়,
তােত ১৫ থেক ২০ জন রাগীেক দয়া যায়। অ েদর বাইের থেক িকেন আনেত বলা হয়। স িত ভ াকিসন িকছু
বিশ পাওয়া যাে ।

হাসপাতােল কেয়ক দফা সেরজিমন ঘেুর দখা গেছ, সাততলা িবিশ  এই হাসপাতাল ৮িট ওয়াড রেয়েছ। ি তীয়
তলায়  র,  িবড়ালসহ  িবিভ  প র  কামেড়র  ইনেজকশন  (র ািবস  ইিমউেনাে ািবউিলন  ক ),  ল াবেরটির
প াথলিজ, ফােমিস ভা ডার, এআরিট স টার। ততৃীয় তলায় ১ ও ২ ওয়ােড এইচআইিভ পিজিটভ রাগী, চতুথ
তলায় ৩ ও ৪ ওয়াডিট ধ ংকার রােগ আ া  রাগী, প ম তলায় ৫ ও ৬ ওয়ােড হাম, বস  রােগ আ া  িশ
ও মিহলা রাগী। ষ  তলায় ৭ও ৮ ওয়ােড াণীর কামেড় তর আহত ও জলাতে  আ া  রাগী ভিত হেয়
িচিকৎসা নন। এখােন এসব সং ামক রােগ আ া  রাগীেদর কম খরেচ এই হাসপাতােল িচিকৎসা িচিকৎসা
ব ব া থাকার কথা। অিভেযাগ রেয়েছ কিতপয় নীিতবাজ িচিকৎসক, কমকতা ও কমচারী িসি ডেকট চে র কারেণ
রাগীেদর ওষুধ-পথ , ইনেজকশনসহ সব ধরেনর দরকাির িজিনসপ  বাইের থেক িকেন আনেত হয়।

হাসপাতালিটেত িসিনয়র কনসালেট টসহ িচিকৎসেকর পদ রেয়েছ ২১িট। এর মেধ  জুিনয়র কনাসালেট ট (িশ )
একজন, জুিনয়র কনসালেট ট (প াথলিজ) একজন, িতন জন ইমােজি  মিডক াল অিফসার ও ১৫ জন মিডক াল
অিফসার। হাসপাতােল  িসিনয়র কনসালেট ট  ( মিডিসন)  একিট  মা  পদ  রেয়েছ।  দীঘ  ৩  বছর ধের িসিনয়র
কনসালেটে টর পদিট শূ  থাকার কারেণ রাগীরা সিঠক িচিকৎসা থেক বি ত হে । িসিনয়র কনসালেটে টর
পেদর িবপরীেত ধু এমিবিবএস পাস করা ডা ারেক সংযু  কমকতা িহসােব দয়া হেয়েছ।

অিভেযাগ রেয়েছ, িযিন িসিনয়র কনসালেট ট পেদ রেয়েছন িতিন রাগী দখার চেয় অ  কােজ ব  থােকন বিশ।
হাসপাতােলর ইমােজি েত ১০জন ডা ার পালা েম স ােহ মা  ই িদন িডউিট কেরন। একজন ডা ার শিনবার
সকােল িডউিটেত এেস পরবতী িদন সকােল চেল যান িতিন আবার আসেবন বহৃ িতবার। িবেকল ও রােত কান
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ডা ার না থাকার কারেণ হাসপাতােলর ওয়াড েলােত ভিত রাগীেদর িবেকল ও রােত কান িটন চকআপ হয়
না। িবেশষ কের িটেটনাস রােগ আ া  রাগীরা থােকন মারা ক ঝঁুিকেত। রােত হাসপাতােলর ইনেডাের কান
ডা ার না থাকার কারেণ নাসরা একমা  ভরসা। ওয়ােড কান রাগীর অব া খারাপ হেল কান ডা ার পাওয়া যায়
না।  কখনও  কখনও  জ রী  িবভােগর  ডা ার  ডাকা  হয়।  রাগী  মারা  গেল  জ রী  িবভােগর  ডা ারই  ডথ
সািটিেিফকট  িলেখন।  হাসপাতােলর  প াথলিজেকল  টে র  িরেপাট  লখার  জ  কান  ডা ার  থােকন  না।
ল াবেরটির  টকিনিশয়ান  া র  কের  ডা ােরর  িসল  িদেয়  িরেপাট  দান  কেরন।  সংি  সূ েলা  জানায়,
িচিকৎসক অ পি ত থাকার িবষয়িট া  ম ণালয় জানার পর হাসপাতােল বােয়ােমি ক মিশন বসােনা হেয়েছ।
ম ণালেয়র িনেদশনা থাকেলও ডা াররা সিট এখনও ব বহার করেছন না। হাসপাতােলর িসিস ক ােমরার ফুেটজ
যাচাই করেল এসকল তেথ র সত তা বিরেয় আসেব বেল দািব কেরন একজন কমচারী।

হাসপাতাল সূ  জানায়, নয় মােস িটেটনাস ও এইচআইিভ পিজিটভ রাগী ছাড়াও িমেসলস রােগ আ া  হেয় ৭৪২
জন হাসপাতােল ভিত হেয়েছ। এছাড়া াণীর কামেড় আ া  ভিত হেয়েছ ১৫ জন রাগী এবং সাধারণ ের ৮ জন।
সেরজিমন পিরদশেন (গত ২ অে াবর) দখা গেছ হাসপাতােল ৮িট ওয়ােড তৃতীয় তলায় ১ ও ২ নং ওয়ােড
এইচআইিভ পেজিটভ রাগী ৫ জন। চতুথ তলায় ৩ ও ৪ ন র ওয়ােড ধ ংকার (িটেটনাস) রাগী ৫ জন। ৪ ন র
ওয়ােড ৬ ন র বেডর ধ ংকাের আ া  হেয় ম রু সরকার (৪৮) িচিকৎসা সবা িনে । িতিন ছেল মাবারক
উ াহেক সে  িনেয় গত ২৪ সে র া ণবািড়য়ার িবজয়নগর থানার ফুলবািড়য়া াম থেক এখােন িচিকৎসা
িনেত এেসেছন। ােমর বািড়েত বেলর কাটায় আঘাত লেগ তার এই পিরণিত। মাবারক উ াহ জানান, বাবা ম ু
সরকার সারািদন ব থায় কা াকািট  কেরন। আসার পর হাসপাতাল থেক কেয়কিট  ইনেজকশন িদেয়েছ। বািক
ইনেজশন, িনপল, গজ, ব াে ডজ থেক  কের ায় সব ওষুধ িকেন আনেত হয় বাইের থেক। মাবারক জানান,
সকােল ডা ার এেস দেখ যান। এরপর সকাল, িবেকল ও রােত নাসরা দখা না কেরন। কথা বলার সময় একজন
নাস এেস তী  অসে াষ কাশ কের বেলন, কার অ মিতেত আপিন রাগীর সে  কথা বলেছন? তার িচৎকার
চচঁােমিচেত রাগীেদর মেধ  আত  ছিড়েয় পেড়। সিদন রােত পনুরায় ওই হাসপাতােল ঘুের দখা গেছ, প ম

তলায় ৫ ও ৬ ন র ওয়ােড হােমর রাগী আ া  হেয় ১৩ জন ভিত আেছন। আর ৬  তলায় াণীর কামেড়র ৭ ও ৮
ন র ওয়াড কান রাগী িছল না। এর আেগ গত ১৮ সে র িবেকেল সং ামক ব ািধ হাসপাতােলর ঘেুর দখা
গেছ, ৬  তলায় াণী কামেড়র ৭ ও ৮ ন র ওয়ােড ভিত িছেলন ভরব প বিট এলাকার ৭০ বছর বয়েসর

ফিজলত। গত ১৩ সে র িবেকেল তােক একিট র হােত, পােয় ও মাথায় কামড় দয়। পরিদন িতিন এই
হাসপাতােল ভিত হন। ভিতর পর তার মাথা, হােত ও পােয় ইনেজকশন িদেয়েছ এখানকার নাসরা। িতিন জানান,
এই ই ওয়ােড মা  িতিন একজন রাগী। বািক বড সব ফাঁকা। তার মেয় িশ ী জানান, মােক ছাড়া সব বড
ফাঁকা। সকােল ডা ার এেস দেখ গেছন। রােত হেল ভয় লােগ। িচিকৎসক আেসন না। এইিদন প ম তলায় ৫
ন র ওয়ােডর ১ ন র বেড ২২ মােসর তাশিলন হাম ও িনেমািনয়া রােগ আ া  হেয় ভিত আেছন। তার পােশর
িশয়ের বসা তার বাবা জুনােয়দ জানান, ইনেজকশন থেক  কের সব ওষুধ বাইের থেক িকেন আনেত হয়।
সকােল ডা ার এেস দেখ যায়। বািক সময় নাসরা দখা না কেরন। পােশর বেড িশ  ই ািহম হােম আ া  হেয়
িমরপুর-১৪ ন র সকশন থেক এেসেছ। ভিতর পর থেক ওষুধ পথ , ইনেজকশন, িনেডল, বে ডজ িকেন আনা
হেয়েছ। হাসপাতাল থেক িকছু দয়া হয়িন বেল িশ িটর পিরবার জানান। এই ওয়ােড তািনজা (৪) নােম আেরক
িশ  হােমর িচিকৎসার জ  ভিত হেয়েছন। তার িপতা অিনক একই অিভেযাগ কের জানান, সকােল িচিকৎসক
আেসন। পরু, িবেকল ও রােত নাস দখা না কেরন।

গত ২১ আগ  েরর কামেড় আ া  হেয় আ রু রহমান নােম এক ব ি  সং ামক ব ািধ হাসপাতােল আেসন।
কামেড়র ধরন অ যায়ী তােক ২৯৪০ ইউিনট পিরমাণ র ািবস ইিমউেনাে ািবউিলন দয়ার জ  ডা ার পরামশ
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দন। পের িতিন হাসপাতােলর ভতর থেক এই ইনেজকশন য় কের তার শরীেরর পশু করা হয়। পের ২২ আগ
ের কামেড় আ া  হেয় মাঃ আলী (৪৫) নােম সং ামক ব ািধ হাসপাতােল জ রী িবভােগ আেসন। পের িতিন

হাসপাতােলর ভতর থেক ৩০০০ ইউিনট র ািবস ইিমউেনাে ািবউিলন ভ াকিসন ইনেজকশন আড়াই হাজার টাকায়
িকেন পশু কেরন। ৩১ আগ  ের কামেড় আ া  হেয় সওদাগর নােম একজন রাগী জ রী িবভােগ আেসন।
তােকও িচিকৎসক আরআইিজ (২৩০০ আইইউ- ই টার াশনাল ইউিনট) দয়ার পরামশ দন। িতিনও হাসপাতাল
থেক ১৫০০ টাকায় িকেন নন।

সংি  সূ েলা জানায়, দড় থেক ই যুগ ধের কিতপয় িচিকৎসক, নাস, কমচারীরা এখােন কাজ কের যাে ।
দীঘ সমেয়র কারেণ এেদর একিট িবশাল িসি ডেকট গেড় উেঠেছ। এই িসি ডেকট এেকর পর এক অপকম কেরও
পার পেয় যাে ।  ফেল  হাসপাতােলর অিনয়ম বেড়  চলেছ। গত জুলাই  মােস হাসপাতােল  কায়াটাের থাকা
কমকতা ও কমচারীেদর কাছ থেক পিরবার িত দড় হাজার টাকা কের িব ত িবল বাবদ তালা হেয়েছ িক  এই
টাকা কাষাগাের জমা দয়া হয়িন। পের সরকারী বােজট থেক িব ত িবল পিরেশাধ করা হেয়েছ। সােবক অিফস
সহকারী িবগত ২৫ বছর ধের সরকারী কায়াটাের বসবাস করেছ। হাসপাতােল দি ণ ও পি ম কানায় জায়গা দখল
কের ায় ৫০িট ক  তির কের ভাড়া তলুেছন িতিন। হাসপাতােলর পছেন অৈবধভােব জায়গা দখল কের িবশাল
বাজার তার িনয় েণ চেল।

একশ’ বেডর হাসপাতােল গেড় রাগী থােক মা  ৪০ জন। বরা  আেস একশ’ জেনর। অথচ হাসপাতােল ভিত
রাগীেদর িন¤œমােনর খাবার দয়া হয়।

হাসপাতােলর ৩৫ একর জিম দখল ॥ াধীনতার পর ৩৫ একর জিম এবং একিট সাততলা ভবন িনেয় রাজধানীর
মহাখালীেত সং ামক ব ািধ হাসপাতােলর যা া  হয়। বতমােন ওই ভবন আর একিট াফ কায়াটার িনেয়
হাসপাতােলর দখেল  আেছ মা  ৫  একর জায়গা। বািক  ৩০ একর জায়গা  দখল  কের গেড় উেঠেছ  বি । যা
হাসপাতালিটর মাট স ি র ৮৫ শতাংশ। হাসপাতােলর িতন িদেকর দয়াল ঘঁেষ গেড় উেঠেছ িবিভ  সমেয়
সখােন গেড় উেঠেছ অ ত িতন হাজার বি ঘর, কাঁচাবাজার, খাবার হােটলসহ িবিভ  ধরেনর িনত পেণ র দাকান।

জায়গািট এখন সাততলা বি  িহেসেবই পিরিচত। এখন হাসপাতােলর ায় ই একেরর খলার মাঠিটও দখেলর
চ া চলেছ। খলার মাঠিটর অব ান হাসপাতােলর দি ণ পােশর ফটক থেক বিরেয় বাঁ পােশ। সখােন জায়গায়

মািট এেন পূ কের রাখা হেয়েছ। মােঠর এক কােণ ির ার গ ােরজ করা হেয়েছ। এলাকার বািস া ও হাসপাতাল
কতৃপে র অিভেযাগ, এই দখল- ি য়ার সে  ানীয় ওয়াড কাউি লরসহ মতাসীন দেলর এক নতার সংি তা
রেয়েছ।  হাসপাতােলর জায়গা  দখল  কের  গেড়  ওঠা  সাততলা  বি র  অসংখ  পাকা-আধপাকা  দাচালা  িটেনর
ঘর েলার কানিটর গােয় হাি ং ন র না থাকেলও িতিট ঘের িব ত রেয়েছ। কাথাও কাথাও রেয়েছ গ ােসর
সংেযাগও। এই বি  থেক িত মােস িবপুল পিরমাণ টাকা ভাড়া ওেঠ।
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