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েকািভড ১৯ অিতমাির েমাকািবলায় েবসরকাির সব্াস্থয্বয্বস্থার ভূিমকা ও সরকােরর করনীয়
এখনও পযর্ন্ত যাবতীয় েটিস্টং এর ও পৰ্ায় ২০,০০০ (আজেকর িদেনপৰ্ায় ৩৭,০০০) েকািভড আকৰ্ােন্তর
িচিকত্সার মূ ল দািয়তব্ ও ভার আমােদর সরকাির িচিকত্সাবয্বস্থাই বহনকরেছ। অথচ আশা করা িগেয়িছল েয
েদেশ েবসরকাির সব্াস্থয্ পিরকাঠােমার উেল্লখেযাগয্ উপিস্থিত থাকার কারেন েবসরকাির হাসপাতালগুিল এই
সংকেটর সমেয় দািয়েতব্র একিট িসংহভাগ বহন করেত এিগেয় আসেব।
একথা মেন রাখার দরকার েয গত দু ’দশেক সরকােরর সব্াস্থয্বয্বস্থার েবসরকািরকরন ও বািনিজয্করেনর নীিত
ও সিকৰ্য় মদেত েবসরকাির িচিকত্সাবয্বস্থার উেল্লখেযাগয্ বাড়বাড়ন্ত হেয়েছ। এমনিক পৰ্ধানমন্তৰ্ী জন আেরাগয্
েযাজনা ও আয়ু ষ্মাণ ভারত পৰ্কেল্পর দু ইতৃতীয়াংশ বীমা-দািব েমটােনার অথর্ই েগেছ েবসরকাির সব্াস্থয্েক্ষেতৰ্।
সরকার েজলা হাসপাতালগুিলেকও পৰ্াইেভট – পাবিলক অংশীদািরর নােম েবসরকাির হােত তুেল িদেত উেঠ
পেড় েলেগেছন। সব্ভাবতই আশা করা িগেয়িছল েয েবসরকাির হাসপাতােলর কােছ অেনক সংখয্ায় িকৰ্িটকাল
েকয়ার ইউিনট, েভিন্টেলটর এবং িবেশষজ্ঞ িচিকত্সক থাকার কারেন তারা সংকটাকুল েরাগীর িচিকত্সােতা
বেটই, এমনিক সরকারী হাসপাতালগুিলর মূ ল নজর এখন েকািভড িচিকত্সায় থাকার জেনয্ অনয্ানয্ েরােগর
িচিকত্সায় েয ঘাটিত ৈতির হেয়েছ তা সামাল েদবার জেনয্ও এিগেয় আসেব।
বাস্তব হেলা িকছু েক্ষেতৰ্ িচিকত্সা কমর্ীেদর মেধয্ সংকৰ্মেণর কারেন হাসপাতাল বন্ধ কের েদওয়ার কারন ছাড়া
েবিশরভাগ েক্ষেতৰ্ই েবসরকাির হাসপাতালগুিল হয় গা বাঁিচেয় চলেছ বা এর মেধয্ও মুনাফা লূ টেত বয্স্ত হেয়
পেড়েছ। অেনক জায়গায় েকািভড ছাড়া অনয্েরােগর িচিকত্সাও বন্ধ কের েদওয়া হেয়েছ। েকািভড ১৯ েটিষ্টং
এর েক্ষেতৰ্ও েকন্দৰ্ীয়সরকার েটষ্ট িপছু এমিনেতই যেথষ্ট েবিশ (৪৫০০/-) টাকা েবঁেধ েদওয়া সেত্তব্ও সব্ীকৃিত
পৰ্াপ্ত বহু েবসরকাির পরীক্ষাগার এখেনা কাজই শুরু কের ওেঠিন। অেনক েক্ষেতৰ্ আবার েবসরকাির
হাসপাতালগুিল েকািভড সংকৰ্মনেণ ভিতর্ হওয়া েরাগী ছাড়াও সব েরাগীর জেনয্ই েকািভড েটস্ট বাধয্তামূ লক
কের িদেচ্ছ এবং বহু েক্ষেতৰ্ েবঁেধ েদওয়া টাকার বাইেরও নানা অিছলায় েটেস্টর জেনয্ অিতিরক্ত টাকা িনেচ্ছ।
েবসরকারী হাসপাতালগুিল এই সমেয় েরাগ িবস্তােরর নজরদারীেতও িবেশষ ভুিমকা িনেত পারেতা যিদ তারা
িসিভয়ার এিকউট েরসিপেরটির ইলেনস (সাির) বা তীবৰ্ শব্াসকষ্ট যু ক্ত েরাগ এবং ইনফ্লুেয়ঞ্জা লাইক ইলেনস বা
ইনফ্লুেয়ঞ্জার মেতা েরােগর খবর সরকােরর নজের আনার কাজিট িনয়িমত করেতা। অথচ েদখা যােচ্ছ েবিশর
ভাগ েক্ষেতৰ্ই এই সব হাসপাতাল বিহিবর্ভাগ বন্ধ কের িদেয়েছ আর েসজেনয্ এই নজরদাির চালােনার দায়ও
তারা েঝেড় েফেলেছ। একথা মেন কিরেয় েদওয়া েযেত পাের েয হাসপাতাল বন্ধ কের েদওয়া এসমা
(ESMA) আইন অনু যায়ী শািস্তেযাগয্ অপরাধ।
এও নজের এেসেছ েয অেনক েক্ষেতৰ্ েকািভড আকৰ্ান্ত েরাগীেদর েবসরকাির হাসপাতাগুিল ভিতর্ করেছ না।
আকৰ্ান্ত েরাগীেদর েবর কের েদওয়ার মেতা ঘটনাও ঘেটেছ। অেনক েক্ষেতৰ্ িবপুল পিরমান টাকার িবল করা
হেচ্ছ। সােড় বােরা লক্ষ টাকা িবল করা হেয়েছ তাও নজের এেসেছ।

এই পিরিস্থিতেত সরকােরর কােছ আমরা িনম্নিলিখত দাবীগুিল জানািচ্ছ –
১। এই পিরিস্থিত সরকার দৰ্ুত িনয়ন্তৰ্েণ িনেয় আসু ন। ক্ষমতা পৰ্েয়াগ কের সরকােরর িনজসব্ শেতর্ েবসরকারী
হাসপাতালগুিলর এই সংকৰ্ান্ত পিরেষবা আংিশক বা পুেরা দৰ্ুত িনয়ন্তৰ্েণ েনওয়া েহাক। তােদর মেধয্ দািয়তব্
বণ্টন কের েদওয়া েহাক।
২। েবসরকাির পরীক্ষাগাের সমস্ত েকািভড েটস্ট এর খরচ েজলাস্তর পযর্ন্ত সরকার বহন করুক যােত েরাগীর
জনয্ েটস্ট িবনা মূ লয্ হয়। তেব এই অজুহােত েযন সরকারী খােতর িসংহভাগ েবসরকারী হােত না বয্য় হয়
তাও িবেবচনায় রাখার দরকার।
৩। সামান্য বা মাঝাির উপসেগর্র েরাগীেদর জেনয্ েবসরকাির নািসর্ংেহাম, েহােটল বা েহােস্টলেক আলাদা
কের রাখার বয্বস্থা িহেসেব বয্বহার করার জনয্ সামিয়ক অিধগৰ্হন করা েহাক।
৪। তীবৰ্ উপসেগর্র েরাগীেদর জেনয্ েয সমস্ত হাসপাতােলর িকৰ্িটকাল েকয়ার বয্বস্থার পৰ্তুলতা রেয়েছ তােদর
েকািভড িচিকত্সার জেনয্ েনওয়া েহাক।
৫। সরকারী েছাট হাসপাতালগুিল (েসেকন্ডারী বা টারিশয়ারী স্তেরর) হাসপাতালগুিলর েথেক দিরদৰ্ েরাগীেদর
বার কের িদেয় েসগুিলেক েকািভড হাসপাতােল রূপান্তিরত করা অিবলেমব্ বন্ধ েহাক। এই সব হাসপাতােলর
একিট অংশ েকবল এই পৰ্েয়াজেন বয্বহার করা েহাক।
৬। েয সমস্ত েবসরকাির হাসপাতােল েকাভীড িচিকত্সা হেচ্ছ না েসখােন সংকৰ্মণ যােত না ছড়ায় তা
সু িনিশ্চত কের েসগুিলেক েখালা রাখা সু িনিশ্চত করা েহাক।
7। েবসরকাির হাসপাতালগুিল বয্িক্ত সু রক্ষা, সংকৰ্মেনর ঝুঁিক িনয়ন্তৰ্েনর বয্বস্থা, িপিপই বয্াবহার সংকৰ্ান্ত সরকারী
িনেদর্শনামা মানেছ িকনা তা সরকারী নজরদারীেত আসু ক।
৮। েরাগীর পিরিচিত সংকৰ্ান্ত েগাপনীয়তা মানা হেচ্ছ িকনা তা েদখা েহাক।
৯। েবসরকাির হাসপাতােলর পিরেষবা িনেয় েরাগী বা সব্াস্থয্কমর্ীেদর অিভ্েযাগ জানােনার একিট েহল্পলাইন চালু করা
েহাক।
১০। সরকারী িচিকত্সা বয্বস্থাই েযেহতু মূ ল দািয়তব্ পালন করেছ তাই েসখােন মানবসম্পদ, কুশলতাবৃ িদ্ধ, যািন্তৰ্ক
উপকরেণর সািবর্ক উন্নয়েনর জনয্ বয্য় বাড়ােনা েহাক।
ভারত সরকার এই পিরিস্থিতেত মুনাফা সবর্সব্ েবসরকাির িচিকত্সা বয্বস্থার ও পৰ্ধানমন্তৰ্ী জন আেরাগয্ েযাজনার
সািবর্ক বয্থর্তার েথেক িশক্ষা িনেয় েবসরকাির িচিকত্সা বয্বস্থার বাড়বাড়ন্ত বন্ধ করুক। েবসরকাির িচিকত্সা বয্বস্থােক
অনু দান – ভতুর্িক িদেয় পুষ্ট না কের সরকাির িচিকত্সা বয্বস্থার উত্কেষর্র জেনয্ বািষর্ক বয্য় বরাদ্দ বৃ িদ্ধ করুক। েকািভড
পিরিস্থিত েথেক িশক্ষা িনেয় েদেশর সব্াস্থয্নীিতর েমাড় ঘুিরেয় সাবর্জনীন সব্াস্থয্ সু িনিশ্চত করার কাজিট শুরু েহাক।

