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অে#াবর ১৫, ২০২০  

বাংলােদেশ )কািভড-১৯ আ2া3েদর িচিক! সা )সবা )দয়ার চ8ােল9 ও সুেযাগ 
বাংলােদশ )হলথ ওয়াচ )দেশর 0নামধন4 গেবষক ও গেবষণা 9িত<ােনর সহায়তা িনেয় )কািভড-১৯ িনেয় )বশ কেয়কC গেবষণা 

কেরেছ। বাংলােদেশ )কািভড-১৯ আGাHেদর িচিক! সা )সবা )দয়ার )IেJ কী ধরেনর চ4ােলL রেয়েছ এবং উOরেণর উপায়Qেলা কী 
)স সRেকS  তথ4িভিOক এই গেবষণাC কেরেছন বাংলােদশ ইউিনভািসSC অব )হলথ সােয়েVর পলাশ চW বিণক, ড. )মাঃ আেনায়ার 

)হােসইন, ড. 9দীপ )সন Q[ এবং ড. িমিথলা ফা]ক। 
 
বাংলােদেশ মাচ+  মােসর .থম িদেক কেয়ক3 4কািভড-১৯ আ;াে<র ঘটনা শনা@ হওয়ার পর সরকার DাEFেসবা বFবEার 
সGমতা বাড়ােত উেদFাগ 4নয়। যিদও সরকার 'নFাশনাল ি.পােরশন অFাP 4রসপQ RFান'-এর িভিTেত বাংলােদেশ 4কািভড-
১৯ অিতমাির িনয়Uেণ বFবEা 4নয় িকW .েয়াজেনর তুলনায় 4স3 অ.তুল িছল। সীিমত স\েদর কারেণ DাEFেসবা বFবEার 
.েয়াজনীয় স]সারণ এখেনা বাংলােদেশর জনF এক3 বড় ধরেনর চFােল`। এই গেবষণার উেcশF িছল 4কািভড-১৯ আ;া< 
হওয়ার ঝঁুিকেত থাকা জনসাধারণেক 4কায়ােরfাইন ও আইসােলশেন রাখার পাশাপািশ িনিgতভােব 4কািভড-১৯ আ;া< 
4রাগীেদর হাসপাতােল ভিত+  ও 4রফার করার .ি;য়ােত 4য চFােল` ও সুেযাগiেলা রেয়েছ 4সiেলা িচিjত করা। 
 
এই গেবষণা3 বাংলােদেশর আট3 িবভােগ 4কািভড-১৯ আ;া<েদর 4সবার জনF িনধ+ািরত ও িনব+ািচত DাEFেসবা 4কেk গত 
জুন 4থেক আগl মাস পয+< পিরচালনা করা হেয়িছল। গেবষণায় 4মাট ৫১ জেনর সাGা! কার 4নয়া হেয়িছল। এর মেধF ৪৪ 
জেনর সাGা! কার 4নয়া হেয়েছ 4টিলেফােনর মাধFেম এবং বািক ৭ জেনর সাGা! কার মুেখামুিখ 4নয়া হেয়েছ। যােদর 
সাGা! কার 4নয়া হেয়েছ তােদর মেধF ২৪ জন িছেলন 4সবাqহীতা 4রাগী ও তােদর সহায়তাকারী বা সrী, ২৩ জন িছেলন 
4সবাদানকারী িচিক! সক ও নাস+ এবং বািক ৪ জন িছেলন সংিuv িবষেয় িবেশষw DাEF ও পিরবার কলFাণ মUণালেয়র 
িনেয়াগকৃত িবভাগীয় উপেদvা। 
 
গেবষণা3 অিতমািরর yzেত সংগৃহীত তথF-উপােTর িভিTেত করা হেয়েছ। িবে{র অনFানF 4দেশর মেতা অিতমািরর yzেত 
বাংলােদশও অেনক ধরেনর চFােলে`র মুেখামুিখ হেয়িছল। বত+ মােন পিরিEিতর যেথv উ|িত হেয়েছ। 
 
নাস+ বFতীত এই গেবষণায় সাGা! কার 4দয়া বািক সবাই পুzষ। গেবষণায় অংশqহণকারীেদর বয়স ২৩ 4থেক ৬২ বছেরর মেধF 
িছল। 4বিশরভাগ 4কািভড-১৯ আ;া< 4রাগী ও তােদর সrী/সহায়তাকারী মাধFিমক বা উ�তর 4�িণেত 4লখাপড়া কেরেছন 
এবং তারা সবাই আয়মূলক কােজ যু@ িছেলন। 
 
গেবষণা 4থেক সু�vভােব জানা িগেয়েছ 4য, বাংলােদেশ 4কািভড-১৯ .া�ভ+ ােবর yz 4থেকই 4কািভড-১৯ পরীGার বFবEা 
অ.তুল িছল এবং এর কারণ িহেসেব সংিuv 4পশাজীবীরা কেয়ক3 িবষেয়র কথা সাGা! কাের উে�খ কেরেছন। 4যমন, 4টিlং 
িকটসহ 4কািভড-১৯ পরীGা করার অপয+া� বFবEা, দG 4টকিনিশয়ােনর অভাব, 4কািভড-১৯ পরীGার মান মিনটিরং করার 
4Gে� ঘাটিত, 4টেlর িরেপাট+  4পেত 4দির হওয়া এবং 4টl করােত িগেয় ভীেড়র কারেণ আ;া< হওয়ার ভয় ইতFািদ। .ায় 
৮০% 4সবাqহীতা 4কাথায় ও কীভােব 4কািভড-১৯ পরীGা করা হয় জানেতন না এবং তােদর অেধ+েকরও 4বিশ (৬০%) 
সামািজক অপবাদ এবং পিরবার ও সমাজ 4থেক িবি�| হওয়ার ভেয় পরীGা করােত আqহী িছেলন না। পরীGার ফলাফল 
4পেত 4দির হওয়া, পরীGার ফলাফেল বার বার 'ফলস 4নেগ3ভ' আসা এবং িনেজর এলাকায় পরীGার বFবEা না থাকায় 
4সবাqহীতােদর 4কউ 4কউ িবরি@ .কাশ কেরেছন। 
 
কfFা� 4�িসং (আ;া< বFি@র সং�েশ+ কারা এেসেছন) সং;া< .ে�র উTের 4সবাদানকারীেদর সকেলই জািনেয়েছন 4য, 
4কািভড-১৯ আ;া< হওয়ার পর ওই বFি@র সং�েশ+ 4ক বা কারা এেসিছল 4সই িবষেয় তােদর কােছ 4কান তথF 4নই।  
 
সাGা! কার 4থেক আেরা জানা িগেয়েছ 4য, আমােদর 4দেশ .ািত�ািনক ও বািড়েত 4কায়ােরfাইন ও আইেসােলশেনর 4কান 
4Gে�ই স�কভােব িনয়ম অনুসরণ করা হয়িন। িবেশষwরা বেলেছন 4য, জনসাধারণ 4কায়ােরfাইন ও আইেসােলশেনর মেধF 
পাথ+কF করেত পােরিন। এমনটা হওয়ার স�াবF কারণ িহেসেব তারা সম�য়হীনতা ও তথF .চােরর অভােবর কথা বেলেছন। 
জনসাধারণেক 4কায়ােরfাইন 4কk Eাপেনর কারণ ও কীভােব 4কািভড-১৯ সং;িমত হয় িব�ািরতভােব জানােনা হয়িন। 
.ািত�ািনক পয+ােয় 4কায়ােরfাইন ও আইেসােলশন কায+;ম বFথ+ হওয়ার মূল কারণiেলা হেলা — .েয়াজনীয় অবকাঠােমার 
অভাব এবং হাসপাতাল কতৃ+ পG ও আইন .েয়াগকারী সংEাiেলার মিনটিরংেয়র অভাব। অনFিদেক, বািড়েত 4কায়ােরfাইন ও 
আইেসােলশন বFবEা বFথ+ হওয়ার মূল কারণ িছল কিমউিন3 বা এলাকাবাসীর যু@ না হওয়া। তেব, 4কািভড-১৯ আ;াে<র 



 

[ 

বািড়েত পয+া� জায়গার অভাব ও তােদর আিথ+ক সামথ+F না থাকাও বািড়েত 4কায়ােরfাইন ও আইেসােলশন বFবEা বFথ+ 
হওয়ার কারণ। 
 
4কায়ােরfাইন স\েক+  4বিশরভাগ (৯০%) 4সবাদানকারী বেলেছন 4য, হাসপাতাল কতৃ+ পG 4কািভড-১৯ বFবEাপনার দািয়� 
পালনকােল ও পের তােদর জনF আবািসক সুিবধা িনিgত কেরেছ। তেব, হাসপাতেল আসা 4রাগীেদর সrী/সহায়তাকারীেদর 
থাকার বFবEা সব DাEFেকেk একইরকম িছেলা না। 4রাগীেদর সহায়তাকারী/সrী উTরদাতােদর ৩০% জািনেয়েছন তােদর 
থাকার জনF 4কান বFবEা িছেলা না, ৪০% জািনেয়েছন তােদর থাকার জনF পৃথক zম িছল এবং ৩০% বেলেছন 4য, তারা 
4রাগীর সােথ একই zেম িছেলন। 
 
অ� কেয়কজন (১০%) 4কািভড-১৯ আ;া< জািনেয়েছন 4য, তারা 4কািভড-এর িচিক! সার জনF িনধ+ািরত হাসপাতােল ভিত+  
হেত খুব অসুিবধার মেধF পেড়িছেলন। 4বিশরভাগ 4সবাqহীতা (৮৫%) হাসপাতােলর সুেযাগ-সুিবধা ও 4সবার মান িনেয় সWিv 
.কাশ কেরেছন। বািক যারা অসWিv .কাশ কেরেছন তারা হাসপাতােলর lাফ 4যমন নাস+, ওয়াড+  বয় ও ি�নারেদর অভাব, 
পরীGার ফলাফল 4পেত িবল� হওয়া, এবং ডা@ার ও নাস+েদর অবেহলার কথা জািনেয়েছন। .ায় ৬০% 4সবাদানকারী ডা@ার 
ও নাস+ তােদর হাসপাতােল আইিসইউ, িসিসইউ, 4কkীয়ভােব অি�েজন সরবরাহ বFবEা থাকার কথা বেলেছন। িচিক! সা 
সর`াম সরবরােহর িবষেয় 4বিশরভাগ (৮০%) ডা@ার ও নাস+ জািনেয়েছন 4য, তােদর হাসপাতােল পয+া� পিরমােণ বFি@গত 
সুরGা সর`াম (িপিপই) 4যমন, এন-৯৫ মা�, হFাP �াভস, জুতার কাভার ইতFািদর সরবরাহ িছেলা না এবং অি�েজন 
সরবরােহর যUপািত ও ওষুেধরও D�তা িছল। তারা আেরা জািনেয়েছন 4য, কখেনা কখেনা তারা িনেজরাই িনেজেদর বFবহােরর 
জনF মা� ও �াভস িকেন িনেয়িছেলন িকংবা একই মা� ও �াভস একািধকবার বFবহার কেরেছন। 
 
হাসপাতােল 4কািভড আ;া< 4রাগীর বFবEাপনার 4Gে� ৫৬% িচিক! সক 4কস মFােনজেমf 4.ােটাকল 4মেন 4রাগীর 
িচিক! সা িদেয়েছন িকংবা 4G�িবেশেষ Eানীয়ভােব .াপF সুেযাগ সুিবধার িভিTেত িকছুটা সম�য় কের িনেয়েছন। 4বিশরভাগ 
(৮৫%) ডা@ার ও নাস+ জািনেয়েছন 4য, তারা িপিপই বFবহােরর িবষেয় 4কান আনু�ািনক .িশGণ পানিন। তারা িবিভ|ভােব 
িপিপই বFবহার স\েক+  4জেনেছন, 4যমন ইfারেনট 4থেক, হাসপাতাল কতৃ+ পেGর কাছ 4থেক, DাEF অিধদ�েরর 
ওেয়বসাইেট 4দয়া অনলাইন গাইডলাইন 4থেক িকংবা তােদর িসিনয়র ডা@ারেদর কাছ 4থেক। 
 
পিরেশেষ, এ3 বলা 4যেত পাের 4য, বাংলােদেশ 4কািভড-১৯ বFবEাপনা অেনক ধরেনর সমসFা ও চFােলে`র মুেখামুিখ 
হেয়িছল। উদাহরণD�প, 4কািভড পরীGার অপয+া� বFবEা; অনুপযু@ আইেসােলশন প িত; অপয+া� কfFা� 4�িসং; �ব+ল 
4কায়ােরfাইন বFবEা এবং হাসপাতােল ভিত+  করেত 4দির করা ইতFািদ। একইসেr এই গেবষণার মাধFেম ভিবষFেত আমােদর 
DাEFবFবEা শি@শালী করার জনF অেনকiেলা সুেযাগ িচিjত করা স�ব হেয়েছ। উদাহরণD�প, DাEFেসবা বFবEায় 
কিমউিন3েক স\ৃ@ করা; পয+া� .িশGেণর বFবEা করা; দG জনশি@ গেড় 4তালা; িবদFমান DাEF সুিবধািদর উপযু@ 
বFবহার করা; হাসপাতােল DাEF 4সবা 4দয়ার 4Gে� 4জান বা এলাকা পৃথক করার বFবEা চালু করা; বাধFতামূলকভােব মা� 
বFবহার করা; জনসেচতনতা ¡তির করা ইতFািদ। 

বাংলােদশ (হলথ ওয়াচ, ঢাকা 
১৫ অে5াবর ২০২০ 

 
 

 

 


