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েদেশ ei মহূুেতর্  বাংলােদশ েমিডেকল aয্াn েডnাল কাuিnল েথেক িনবnনকৃত আনুমািনক সtর হাজার
eমিবিবeস  পাস  করা  ডাkার  সরকাির-েবসরকাির  পযর্ােয়  কমর্রত।  তার  মেধয্  কয্াডার-নন-কয্াডার
িমিলেয় pায় িtশ হাজার ডাkার সরকাির পযর্ােয় কাজ করেছন।
বতর্ মােন শতািধক েমিডেকল কেলজ েথেক pিত বছর pায় দশ হাজার ছাtছাtী ডাkার হেয় েবর হেcন।
িব  sাsয্ সংsার মেত, েয েকােনা েদেশ pিত eক হাজার মানেুষর জনয্ eকজন ডাkার থাকা uিচত।
জািতসংেঘর  সদসয্  েদশ েলার  মেধয্  বাংলােদশসহ  44  শতাংশ  েদেশ  eখনo  জনসংখয্ার  তুলনায়
pেয়াজনীয় সংখয্ক ডাkােরর ঘাটিত রেয়েছ। বাংলােদেশ বতর্ মােন 2 হাজার 5শ’ মানেুষর জনয্ eকজন
ডাkার  রেয়েছ,  যা  pেয়াজেনর  তুলনায়  aেনক  কম।  েদেশর  েমাট  জনসংখয্ার  aনপুােত  ei  মহূুেতর্
আমােদর কমপেk েদড় লাখ ডাkার থাকা দরকার িছল।
আমােদর েদেশ, িবেশষ কের sাsয্ খােত চাকির বলেত eখনo সরকাির চাকিরi বিুঝ। পাস করার পর
aিধকাংশ ডাkােরর sp থােক িবিসeস পাস কের সরকাির চাকিরেত েযাগ েদয়ার।
িকn pেয়াজেনর তুলনায় পদ slতার কারেণ aিধকাংশ ডাkােররi ei sp আজকাল aপূণর্ েথেক যােc।
সরকাির  ডাkােরর  েচেয়  েদেশ  eখন  েবসরকাির  ডাkােরর  সংখয্া  েবিশ।  ভিবষয্েত  েবসরকাির  খােত
ডাkােরর সংখয্া িদন িদন আরo বাড়েব। জনগেণর sাsয্েসবায় ei িবশাল েবসরকাির িচিকৎসকেদর
কীভােব সেবর্াc কােজ লাগােনা যায়, তা িনেয় নীিতিনধর্ারকেদর eখনi ভাবেত হেব।

  ডা. আবলু হাসনাৎ িমlন
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বতর্ মােন েবসরকাির sাsয্ বয্বsায় eক ধরেনর হযবরল aবsা িবরাজমান। দঃুখজনক হেলo সতয্, ঢাকা
শহের eকজন নবীন েবসরকাির ডাkােরর েচেয় eকজন িরকশাoয়ালার মািসক আয় তুলনামলূকভােব
েবিশ।  আিম  জািন  না,  ei  দঃুসহ  বাsবতা  আমােদর  নীিতিনধর্ারক  িকংবা  েপশাজীবী  েনতােদর  আেদৗ
বয্িথত কের িকনা! বাংলােদেশ eকজন গােমর্nস কমর্ীর নূয্নতম েবতন িনধর্ািরত থাকেলo eকজন নবীন
ডাkােরর েkেt তা েনi। দালাল পিরেবি ত িkিনক বয্বসায় মনুাফার েলােভ মািলকরাo েয যার মেতা
পারেছ নবীন ডাkারেদর পাির িমক pদােনর েবলায় ঠকােc। eসব aিনয়ম-aবয্বsাপনা েদখার েযন
েকu েনi।
unত  িবে  েরফােরল  িসেsম  চালু আেছ।  iমােজর্ িn  বা  জ ির  aবsা  ছাড়া  েয  েকােনা  aসুেখর  জনয্
েরাগীেক pথেম eকজন সাধারণ eমিবিবeস পাস করা বা সমমােনর েকােনা ডাkােরর কােছ েযেত হয়।
ei ডাkারেদর সাধারণত েজনােরল pািkশনার বা ফয্ািমিল িফিজিশয়ান বলা হয়। eরা pাথিমক পরীkা-
িনরীkার  পর  যিদ  মেন  কেরন  েরাগীর  unত  মােনর  িচিকৎসা  লাগেব,  তাহেলi  েকবল  তারা  েরাগীেক
pেয়াজনীয় িবষেয়র িবেশষj িচিকৎসেকর কােছ পাঠান বা েরফার কেরন। আমােদর েদেশর মেতা সামানয্
সিদর্ -কািশ বা ঠা াjর হেলi িবেশষj ডাkােরর কােছ সরাসির চেল যাoয়ার সুেযাগ েসখােন েনi।
eর  ফেল  েজনােরল  pািkশনাররা  েযমন  সাধারণ  েরাগীেদর  েদখার  সুেযাগ  পােcন,  েতমিন  িবেশষj
ডাkাররাo  apেয়াজনীয়  েরাগী  েদেখ  সময়  ন  না  কের  জিটল  েরাগীেদর  aিধক  মেনােযাগ  সহকাের
েদখেত  পােরন।  eর  ফেল  ডাkারেদর  ভিবষয্ৎ  কয্ািরয়ার  গড়ার  বয্ািpo  বােড়।  আমােদর  েদেশo  e
ধরেনর সংsৃিত গেড় েতালা দরকার। তাহেল eখন েযমন ডাkারেদর মেধয্ eফিসিপeস, eমিড, eমeসসহ
িবিভn  ধরেনর  sাতেকাtর  িডিg  করার  জনয্  eক  ধরেনর  aসুs  unাদনার  সৃি  হেয়েছ,  েসিট  তখন
aেনকাংেশ hাস পােব।

t  বাড়েব  eমিবিবeস  িডিgরo।  বতর্ মােনর  মেতা  তখন  আর  eমিবিবeস  িডিgেক  tহীন  মেন
করার  aবকাশ  কেম  যােব।  eমিবিবeস  পাস  করার  পর  সবাiেকi  sাতেকাtর  িডিg  িনেত  হেব  eমন
েকােনা কথা েনi।
েদেশ েরফােরল পdিত চালু করেত হেল নীিতিনধর্ারণী পযর্ােয় িসdাn gহেণর পাশাপািশ eমিবিবeস িডিgর
মান  িনি ত  করেত  হেব।  বতর্ মােন  েদেশ  সরকাির-েবসরকাির  িমিলেয়  েয  শতািধক  েমিডেকল  কেলজ
রেয়েছ, সব েলার িশkার মান সমান িকংবা কাছাকািছ নয়। aেনক েমিডেকল কেলজ েতা করা হল, eখন
e েলার িশkার মান িনি ত করা হেব বড় চয্ােল ।
eমিবিবeস িডিgধারী ডাkারেক েকnd কেরi েযেহতু েরফােরল িসেsেমর িচিকৎসােসবা pদান আবিতর্ ত
হয়, েসেহতু eমিবিবeস পাস করা ডাkারেক দk িহেসেবi গেড় তুলেত হেব। ডাkােরর িচিকৎসাসংkাn
সব কমর্কা েকi িনয়িমত তদারিকর মেধয্ রাখেত হেব। িনয়িমত তােদর েpসিkপশন aিডট করেত হেব
যােত ডাkােরর পেk েকােনারকেমর ময্ালpািkস করার aবকাশ না থােক।
নীিতিনধর্ারণী পযর্ােয় যিদ েরফােরল িসেsেমর পেk িসdাn েনয়া হয়, তাহেল তা বাsবায়েন পৃিথবীর ব
েদশ েথেকi সহায়তা পাoয়া যােব। নতুন কের খুব েবিশ িকছু ৈতির করেত হেব না।
sাsয্খােত  পিরকlনা  o  বয্বsাপনার  সংকট  থাকেল  সবেচেয়  েবিশ  kিতgs  হয়  sাsয্েসবা  pতয্াশী
জনগণ। যিদo বাংলােদেশর pচিলত িমথ aনুযায়ী, sাsয্ খাত মােন ধু ডাkার। জনগেণর আচরণ েদেখ
মেন  হয়,  ডাkােরর  কােছ  েকােনা  মেত  হািজর  হেত  পারেলi  হল,  ডাkার  েয  েকােনা  েরাগীেকi
িচিকৎসােসবা িদেয় সুs করেত পারেবন।
eমনিক  মমুূষুর্  aবsায়  হাসপাতােল  আনার  পর  িচিকৎসা  pদান  সেtto  যিদ  েরাগীর  মতুৃয্  হয়,  তাo
ডাkােরর েদাষ। iদানীং আবার চালু হেয়েছ ‘ভুল িচিকৎসায় েরাগীর মতুৃয্’র মেতা ডাkারেদর িব েd
ঢালাo aিভেযাগ। পিরিsিত জিটল করেত েগােদর oপর িবষেফাঁড়ার মেতা আরo েযাগ হেয়েছ gাম-গে -
মফsেল হাতুেড় ডাkার eবং নানারকেমর িডিgধারী ভুয়া ডাkার।
eেদর ভুল িচিকৎসার খpের পেড় aসংখয্ েরাগীর জীবন িবপn হয়, েরাগেক জিটলতর কের eসব েরাগী
যখন pকৃত ডাkােরর কােছ আেস, ততkেণ aিধকাংশ েkেt aেনক েদির হেয় যায়। ডাkােরর তখন
িচিকৎসা করার েতমন েকােনা সুেযাগ থােক না। ei বাsবতার পাশাপািশ, pেয়াজনীয় বােজট, িচিকৎসা o
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aনুমিত ছাড়া বয্বহার েবআiিন।

oষুধ সামgী eবং aনুkল পিরেবশ না থাকেল ডাkারেদর পেko সেবর্াc িচিকৎসা pদান েয ক সাধয্- ei
েবাধটা eখনo সাধারণ জনগেণর েভতের েসভােব গেড় oেঠিন।
বরং  sাsয্  খােতর  েয  েকােনা  সীমাবdতার  জনয্  aিভেযােগর  আঙুল  ডাkােরর  িদেকi  uেtািলত  হয়।
পযর্াp বােজট বরাd o তা সিঠকভােব বয্বহার িনি ত করা, িচিকৎসা o oষুধ সামgী সরবরাহ eবং
জনবল িনেয়াগসহ aনুkল পিরেবশ সৃি  করা েতা pধানত সরকােরর সংি  িবভাগ o কতৃর্ পেkর দািয়t,
ঢালাoভােব ডাkারেদর নয়। ei সতয্ েকন আমরা eিড়েয় েযেত চাi?

আমার ধারণা, 2041 সােল েদেশ pিত eক হাজার জন মানেুষর জনয্ নযূ্নতম eকজন ডাkার থাকেব।
তেব ধু পযর্াp সংখয্ক ডাkার থাকেলi হেব না, েসi সে  আনপুািতক হাের নাসর্ o aনয্ানয্ sাsয্েসবা
pদানকারীেদরo সরকাির-েবসরকাির পযর্ােয় িনেয়াগ িদেত হেব। আমােদর েদেশ বতর্ মােন ডাkােরর েচেয়
নাসর্েদর সংখয্া কম। aথচ eর uেlা হoয়ার কথা িছল।
িব  sাsয্ সংsার মেত, pিতজন ডাkােরর জনয্ িতনজন নাসর্ থাকা আবশয্ক। িচিকৎসার মেতা নািসর্ংo
েয eকটা tপূণর্ o সmানজনক েপশা, েসটােকo আমােদর aনুধাবন করেত হেব।
িচিকৎসােসবােক যিদ eকিট দলগত িবষয় িহেসেব িবেবচনা করা যায়, েস েkেt eকজন িচিকৎসক হেবন
দলেনতা আর েস দেলর সদসয্ হেবন নাসর্, পয্ারােমিডk, েটকিনিশয়ান েথেক  কের oয়াডর্ বয়, সুiপার
পযর্n। েরাগীর সুিচিকৎসার sােথর্ েসবা pদানকারী ei দেলর মেধয্ চমৎকার সমnয় গেড় oঠা জ ির।
বাংলােদশ  eিগেয়  চেলেছ।  েদেশর  আথর্-সামািজক  unয়েনর  ei  িবsয়  যাtা  যিদ  কািkত  গিতেত
aবয্াহত থােক, তাহেল েদশ 2041 সােলর মেধয্ unত েদেশ পিরণত হেব। unত েদশ হেত হেল েদেশর
sাsয্  খােতরo  েটকসi  unয়ন  হেত  হেব।  sাsয্  খােতর  যথাযথ  unয়ন  ছাড়া  unত  েদেশর  কাতাের
বাংলােদেশর নাম েলখােনার pেচ া aসmূণর্ রেয় যােব।
aধয্াপক ডা. আবলু হাসনাৎ িমlন : কিব o জনsাsয্ িবেশষj িচিকৎসক। েচয়ারময্ান, ফাuেnশন ফর
ডkরস েসফিট aয্াn রাiটস

miltonhasnat@gmail.com

েদেশ কতজন ডাkার pেয়াজন? https://www.jugantor.com/todays-paper/window/254171/েদেশ-কত...

3 of 3 12/11/2019, 10:32 AM


