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তারিখ: ২০/০৬/২০২০  

 

গবেষণার শিবরানাম: োাংলাবেবি সবেহভাজন ো শনশ্চিত ক াশভড-১৯ করাগীবের 

কসোোন ারী সম্মুখসাশরর স্বাস্থ্য মীবের (এফএলডশিউ)1  পুনঃ সাক্ষাৎ ার গ্রহণ: সে ববিষ 

জশরবপর পবর গত এ  মাবস পশরশস্থ্শত  তটা উন্নশত  বরবে? 

 

গবেষণা ফলাফবলর সারসংবেপ 

 এটি ছিল এই ধরবের ছিতীয় গবেষণা। সমু্মখসাছরর স্বাস্থ্যবসোদােকারীবদর ধারণা ও উপলছি 

জাোর জেয জছরপছিছিক প্রথম গবেষণাটি করা হবয়ছিল গত এছপ্রল মাবসর ৯-১৪ তাছরবখ। 

সসসমবয় সিছলবফাবের মাধযবম সমাি ৬০ জে সমু্মখসাছরর স্বাস্থ্যবসোদােকারীর সাোৎকার সেয়া 

হবয়ছিল। তারা োংলাবদবের ছেছিন্ন সরকাছর ও সেসরকাছর ো প্রাইবিি হাসপাতাবল সবেহিাজে 

ও ছেশ্চিত সকাছিড-১৯ সরাগী েযেস্থ্াপোর সাবথ সরাসছর যুক্ত ছিবলে। 

 

 প্রথম দফায় সাোৎকার সেয়া ৬০ জে সমু্মখসাছরর স্বাস্থ্যবসোদােকারীবদর মবধয ৪৬ জবের 

ছিতীয় দফায় সাোৎকার সেয়া হবয়ছিল গত সম মাবসর ৫-১১ তাছরবখ। তাবদরবক ছপছপই এেং 

প্রছেেণ সংক্রান্ত প্রশ্ন করা িাড়াও প্রথম সাোত ্কাবরর ফবলাআপ ছহবসবে তাবদর করা 

আবগরোবরর সুপাছরেগুবলার হালোগাদ অেস্থ্া (আপবডি) সম্পবকে জােবত চাওয়া হবয়ছিল। 

উবেেয ছিল হাসপাতাল কতত েপে সমু্মখসাছরর স্বাস্থ্যবসোদােকারীবদর করা সুপাছরেগুবলার পূরবণ 

কী কবরবিে সসিা জাো। 
 

 সম মাবস সাোৎকার সেয়ার সময় জাো যায় সয, ২৪ শত াংশ উত্তরদ ত  (২৩.১% এমবিবিএস 

বিবিৎসি, ০% প  স্ট গ্র জযু়েট বিবিৎসি, ৫০% ন স স ও বমডও়ে ইফ এিাং ১২.৫% 

 য র যমবডিস)  তখযন   র্ সন্ত ব ব ই   নবন। তযি, এবিল ম যসর জবরয র স যে তুলন  িরযল 

পদখ  র্ ়ে পর্, স মবগ্রিভ যি ব ব ই বিতরযে বিছুট  উন্নবত হয়েযছ। বিযশষ িযর  য র যমবডিযদর 

মযযয ব ব ই সরির হ পিয়েযছ। র্বদও জবর ি যল সমু্মখস বরর স্ব স্থ্যযসি দ নি রীগে 

সরির হিৃত ব ব ই-র ম ন এিাং িবশক্ষযের অভ যি ব ব ই সঠিিভ যি িযিহ র ন  হও়ে র বিষয়ে 

ত যদর উযেযগর িে  জ বনয়েযছন। লক্ষেী়ে পর্, গেম যযযম িি বশত সাংি দ পেযি জ ন  র্ ়ে 

সমু্মখস বরর সিল যরযনর স্ব স্থ্যযসি দ নি রীর  এখযন  পি বভড-১৯ পর যগ নতুন িযর আক্র ন্ত 

হযেন। 
 

 ছচছকৎসকবদর আোসে, খাোর ও পছরেহণ েযেস্থ্াপোর সেবে ছকিুিা উন্নছত হবয়বি তবে তা 

প্রবয়াজেীয় পছরমাবণ েয়, এিাং এই যরযনর সুবিয গুযল  বিবিৎসি ছ ়ে  অনয নয সমু্মখস বরর 

স্ব স্থ্যযসি দ নি রীর    যেন ন । 
 

 োংলাবদবে সকাছিড-১৯ সরাবগর প্রথম ঘিো েোক্ত হওয়ার পর দুই মাবসর সেছে হবত চলল (প্রথম 

সরাগী েোক্ত হবয়বি ৮ মাচে ২০২০), অথচ এখবো সকাছিড-১৯ সরাগ সম্পবকে এেং ছপছপই 

েযেহারসহ এই মহামাছরর েযেস্থ্াপো ছেষবয় সমু্মখসাছরর স্বাস্থ্যবসোদােকারীবদর ছেবেষ কবর 

োস ে/ছমডওয়াইফ (ধােী) ও পযারাবমছডকবদর উপযকু্ত প্রছেেণ সদয়া হয়ছে। 
 

 

                                                             
1 সম্মুখস বরর স্ব স্থ্যযসি দ নি রীযদর মযযয আযছন ড ক্ত র/বিবিৎসি, ন স স ও অনয নয স্ব স্থ্যযসি  িমীগে 



 

[ 

 োংলাবদবে মহামাছর েোক্ত হওয়ার পর সথবকই সমু্মখসাছরর ছেছিন্ন কযািাগছরর 

স্বাস্থ্যবসোদােকারীবদর মবের উপর চাপ োড়বত থাবক। ছেবেষ কবর ছচছকৎসকবদর মােছসক 

স্বাবস্থ্যর উপর োড়বত থাকা চাপ কমাবত উপযুক্ত পদবেপ ো সেয়ার কারবণ 

স্বাস্থ্যবসোদােকারীবদর মােছসক স্বাস্থ্য এখে জেস্বাস্থ্য সমসযা ছহবসবে সদখা ছদবয়বি। এই অেস্থ্া 

চলবল আেঙ্কা করা হবে সকাছিড-১৯ পরেতী সমবয় স্বাস্থ্যবসোদােকারীবদর মােছসক স্বাস্থ্য েড় 

ধরবের জেস্বাস্থ্য সমসযা ছহবসবে সদখা সদবে। 

 

 িতসম যনর অবস্থ্বতশীল  বরবস্থ্বত র্ যত বন়েন্ত্রযের ি ইযর িযল ন  র্ ়ে, পস লযক্ষয অবিলযে গযিষে ়ে 

উত্থ ব ত বিষ়েগুযল , পর্মন: সরির হিৃত ব ব ই-র  বরম ে ও গুেগতম ন বন়েন্ত্রে, িবশক্ষে 

িদ ন, সমু্মখস বরর স্ব স্থ্যযসি দ নি রীযদর ম নবসি স্ব যস্থ্যর সুরক্ষ ়ে িযিস্থ্  গ্রহে ইতয বদ িয   যর 

নীবত-বনয স রি ও সাংবিষ্ট িতৃস যক্ষর বদি পেযি জরুবরভ যি িযিস্থ্  পন়ে  দরি র।  

 

বাাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ, ঢাকা 
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