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স্বাস্থ্য
ব্যবস্থায় ‘হ-য-ব-র-ল’ অবস্থা

িনউজ েডক্স : চট্টগ্রােম স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভগ্নদশা েদিখেয়
িদেয়েছ কেরানা মহামাির। ব্যােঙর ছাতার মেতা হাসপাতাল-ডায়াগনস্িটক
েসন্টার গেড় উঠেলও েনই গুণগতমােনর েসবা।ফেল বাধ্য হেয় েরাগীেদর
ছুটেত হচ্েছ ঢাকায়। আর যােদর সামর্থ্য রেয়েছ তারা ছুটেছন িবেদেশ।

স্বাস্থ্য সংশ্িলষ্টরা বলেছন, হাসপাতাল পিরচালনায় মানসম্মত
িচিকৎসক ও দক্ষ জনবল না থাকায় িচিকৎসার মােনান্নয়ন করা যাচ্েছ
না। তাছাড়া অর্থ উপার্জন মুখ্য হওয়ায় েরাগী-িচিকৎসেকর সম্পর্ক
ক্েরতা-িবক্েরতার সম্পর্েক পিরণত হেয়েছ।

চট্টগ্রাম িসিভল সার্জন কার্যালেয়র তথ্যানুযায়ী, চট্টগ্রাম েজলা
ও মহানগর এলাকায় হাসপাতাল ও ডায়াগনস্িটক েসন্টার রেয়েছ ১৫৩িট।
এরমধ্েয শুধু চট্টগ্রাম মহানগেরই ৯৩িট হাসপাতাল ও ডায়াগনস্িটক
েসন্টার। এছাড়া হাটহাজারীেত ১০িট, িমরসরাইেয় ৮িট, ফিটকছিড়েত

৭িট, েলাহাগাড়ায় ৬িট, সীতাকুণ্ড ও সাতকািনয়ায় ৫িট, পিটয়ায় ৪িট,
রাঙ্গুিনয়া, রাউজান, বাঁশখালী ও চন্দনাইেশ ৩িট, েবায়ালখালী,
আেনায়ারা এবং সন্দ্বীেপ ২িট কের হাসপাতাল ও ডায়াগনস্িটক েসন্টার
রেয়েছ।

এসব হাসপাতাল-ডায়াগনস্িটক েসন্টাের েসবার মান িনেয় রেয়েছ প্রশ্ন।
হােতেগানা কেয়কিট ছাড়া েবিশরভাগ প্রিতষ্ঠােন েমেল িনম্নমােনর
িচিকৎসা েসবা। এছাড়া এসব প্রিতষ্ঠােনর অবকাঠােমাগত দুর্বলতাও
রেয়েছ। েবিশরভাগ হাসপাতােল েনই েসন্ট্রাল অক্িসেজন লাইন ও
আইিসইউ। এছাড়া িবিভন্ন পরীক্ষার জন্য ভােলামােনর যন্ত্রপািত না
থাকা
ও
েময়ােদাত্তীর্ণ
িরঅ্যােজন্ট
ব্যবহাের
পাওয়া
যায়
ত্রুিটযুক্ত ডায়াগনিসস িরেপার্ট।

েসন্ট্রাল অক্িসেজন লাইন ও আইিসইউ সংকট

চট্টগ্রােম যত্রতত্র হাসপাতাল গেড় উঠেলও েবিশরভাগ হাসপাতােল েনই
েসন্ট্রাল অক্িসেজন সুিবধা। এমনিক চট্টগ্রােমর সবেচেয় প্রাচীন
িচিকৎসা েকন্দ্র চট্টগ্রাম েজনােরল হাসপাতােল বছরখােনক আেগও িছল
না েসন্ট্রাল অক্িসেজন লাইন। কেরানা মহামাির শুরুর পর সরকািরেবসরকাির সহায়তায় এই হাসপাতােল চালু করা হয় েসন্ট্রাল অক্িসেজন
সরবরাহ। শুধু েজনােরল হাসপাতাল নয়, িবিভন্ন উপেজলা স্বাস্থ্য
কমপ্েলক্েস এখনও েনই েসন্ট্রাল অক্িসেজন লাইন। আবার চট্টগ্রােমর
িবিভন্ন হাসপাতােল আইিসইউ সুিবধার অপ্রতুলতা সবার েচােখ ধরা পের
কেরানাকালীন সমেয়।

ত্রুিটযুক্ত ডায়াগনিসস িরেপার্ট

চট্টগ্রােম প্রায়শই ভুল ডায়াগনিসস িরেপার্েটর অিভেযাগ পাওয়া যায়।
এ িনেয় েরাগীর স্বজন এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্েষর মধ্েয ঘেট
বাগিবতণ্ডা। েবিশরভাগ ডায়াগনস্িটক েসন্টাের অদক্ষ জনবল ও
িনম্নমােনর ির-অ্যােজন্ট ব্যবহার করায় েরােগর সিঠক ডায়াগনিসস
িরেপার্ট পাওয়া যায় না। ফেল ভুল িচিকৎসা পায় েরাগীরা। অন্যিদেক

প্যাথলিজ িবেশষজ্ঞরা িনয়িমত ল্যােব পরীক্ষার ফলাফল যাচাই না কের
কিথত েটকেনালিজস্ট িদেয় প্যাথলিজক্যাল েটস্ট সম্পন্ন করার
অিভেযাগও পাওয়া যায়।

েবসরকাির হাসপাতােলর েদৗরাত্ম্য

চট্টগ্রােম িচিকৎসা েসবার িবশাল একিট অংশ দখল কের আেছ েবসরকাির
হাসপাতাল-ডায়াগনস্িটক
েসন্টার।
সরকাির
হাসপাতােল
েসবার
অপ্রতুলতায় আিধপত্য েদখাচ্েছ এসব েবসরকাির হাসপাতাল। উন্নতমােনর
িচিকৎসা েসবার কথা বলা হেলও েসবার মান িনেয় রেয়েছ প্রশ্ন।
প্রশাসিনক দুর্বলতার কারেণ এসব হাসপাতােলর িবরুদ্েধ েকােনা
ব্যবস্থা গ্রহণ করেত না পারায় ক্রমশ শক্িতশালী হচ্েছ অসাধু
িসন্িডেকট।
িবেশষািয়ত হাসপাতােলর অভাব

রাজাধানী ঢাকায় িবিভন্ন েরােগর িবেশষািয়ত হাসপাতাল থাকেলও েদেশর
দ্িবতীয় বৃহত্তম শহর চট্টগ্রােম েনই সরকাির েকােনা িবেশষািয়ত
হাসপাতাল। ফেল েরাগীেদর বাধ্য হেয় ছুটেত হয় ঢাকায়। িবেশষািয়ত
হাসপাতাল হেল চট্টগ্রােমর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হেতা বেল
মত সংশ্িলষ্টেদর। যিদও েবসরকাির উদ্েযােগ
চক্ষুেরােগর হাসপাতাল রেয়েছ চট্টগ্রােম।

ডায়ােবিটস,

িকডিন,

চট্টগ্রাম েমিডক্যাল িবশ্বিবদ্যালেয়র উপাচার্য েমা. ইসমাইল খান
বেলন, েদেশর দ্িবতীয় বৃহত্তম শহর িহেসেব চট্টগ্রােম িবেশষািয়ত
হাসপাতাল হওয়া জরুির। তেব তার আেগ সরকাির েযসব হাসপাতাল রেয়েছ
েসসব হাসপাতােল িচিকৎসার মান এবং অবকাঠােমাগত উন্নয়ন দরকার। এসব
হাসপাতাল উন্নত হেল িচিকৎসা েসবা িনেত েরাগীেক ঢাকামুিখ হেত হেব
না।

চট্টগ্রাম িবভাগীয় পিরচালক (স্বাস্থ্য) ডা. হাসান শাহিরয়ার কিবর
বেলন, চট্টগ্রােম স্বাস্থ্যেসবার মান িঠক রাখেত কাজ কের যাচ্িছ।
কেয়কিট িবেশষািয়ত হাসপাতাল স্থাপেনর িবষেয় কােজর অগ্রগিত রেয়েছ।

এরমধ্েয িশশু হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল, বার্ন ইনস্িটিটউট
এবং আগ্রাবাদ-হািলশহর এলাকায় মানুেষর স্বাস্থ্যেসবা িনশ্িচত করেত
একিট হাসপাতাল িনর্মােণর উদ্েযাগ েনওয়া হেয়েছ। আশা করিছ আগািমেত
প্রকল্পগুেলা বাস্তবায়েন েযেত পারেবা। সীিমত সম্পেদর মধ্েয
িকভােব েরাগীেদর ভােলা েসবা েদওয়া যায় েসই েচষ্টা আমােদর রেয়েছ।
বাংলািনউজ

