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১১ই এবিল, ২০২১

ব্র্যাক-বিইউএইচএস দ্রুত মূল্যায়ন সমীক্ষা
অতযািশ্যকীয় স্বাস্থ্যসসিায় ককাবিড -১৯-এর প্রিাি

গর্ভবতী ও িসূবত মা, টিকািতযাশী বশশু, জটিল ও জরুবি রিাগী, িবীণ ও িবতবন্ধী বযক্তিদদি রর্াগাবি।

গত বছি রকাবর্ড-১৯ মহামাবিকাদল বাংলাদদদশ অতযাবশযকীয় স্বাস্থ্যদসবাি পবিবস্থ্বত সম্পদকভ একটি
দ্রুত মূলযায়দে রদখা রগদছ, জেস্বাদস্থ্যি রবশ বকছু রেদে সুফল অজভদেি জেয অবিকতি িদেষ্টা
িদয়াজে।
সমীোটিি িবতদবদদে বলা হদয়দছ, গর্ভবতী মা, িসূবত ও েবজাতক, বববর্ন্ন রিাদগি টিকা িতযাশী পাাঁে
বছদিি কম বয়সী বশশু, জরুবি রিাগী, জটিল রিাদগ র্ুগদত থাকা বযক্তি, বয়স্ক এবং িবতবন্ধী বযক্তিিা
মহামাবিকাদল স্বাস্থ্যদসবা পাওয়াি রেদে অেযদদি রেদয় োজুক অবস্থ্ায় আদছে। এই পবিবস্থ্বতি
িবতকাদিি জেয এবং রকাবর্ড পূববতী
ভ
স্বাস্থ্যখাদত অক্তজত
ভ সুফলগুদলা িদি িাখদত স্বল্প ও দীর্দময়াদী
ভ
বর্বিদত বহুপাবেক উদদযাগ গ্রহদণি জেয িবতদবদেটিদত সুপাবিশ কিা হদয়দছ।
আজ িবববাি (১১ই এবিল) ব্র্যাক আদয়াক্তজত অেলাইে অেুষ্ঠাদে বাংলাদদদশ অতযাবশযকীয় স্বাস্থ্যদসবায়
রকাবর্ড-১৯-এি ির্াব: দ্রুত মূলযায়ে” শীর্ক
ভ গদবর্ণাি ফলাফল এবং সুপাবিশ িকাশ কিা হয়। ব্র্যাদকি
স্বাস্থ্য, পুটষ্ট ও জেসংখযা কমসূভ বে (এইেএেবপবপ) এবং অযাডদর্াদকবস ফি রসাশযাল রেঞ্জ ববর্াগ এবং
বাংলাদদশ ইউবের্াবসটি
ভ অফ রহলথ সাদয়দেস (ববইউএইেএস) গদবর্ণাটি পবিোলো কদিদছ।
অেলাইে অেুষ্ঠােটিদত িিাে অবতবথ বছদলে স্বাস্থ্য অবিদিদিি (বডক্তজএইেএস) অবতবিি
মহাপবিোলক (পবিকল্পো) অিযাপক মীিজাবদ রসবব্র্ো রলািা এবং ববদশর্ অবতবথ বছদলে ব্র্যাদকি
বেবাহী
ভ পবিোলক আবসফ সাদলহ্।
িিাে অবতবথি বিদবয অিযাপক মীিজাবদ রসবব্র্ো রলািা বদলে কদিাোর্াইিাদসি কািদণ রে শুিু
কদিাো রিাগী বা অেয রিাদগ আক্রাি রিাগীিা সমসযায় পদেদছে তা েয়, বিং সিকাদিি অদেক
সাফলযজেক স্বাস্থ্য কমসূভ বেদত এবং রিাগ িবতদিাি কমসূভ বেদতও এি ির্াব পদেদছ।
“শুিু কদিাো েয়, বিং িদয়াজেীয় স্বাস্থ্যদসবা বেক্তিদত সািািণ জেদগাষ্ঠীি পাশাপাবশ আমিা
িবতশ্রুবতবদ্ধ সহদোগী সংগঠেগুদলাদক বেদয় কাজ কিদত োই রেখাদে সিকাদিি রেতৃদে তাদদি
সমাে অংশীদািে থাকদব,” বতবে বদলে।
ব্র্যাদকি বেবাহী
ভ পবিোলক আবসফ সাদলহ্ বদলে, “রেদহতু এই মহামাবিি রেউ আগামী দুই বা আোই
বছদিি মদিয েদল োদে ো, রসবদদক মাথায় রিদখ আমাদদি কবমউবেটি বসদেমদক শক্তিশাবল কিা
দিকাি। ব্র্যাক িবতদিাি, সুিো এবং র্যাকবসে রমাববলাইদজশে বেদয় কাজ কিদত োয়।”
বতবে আিও বদলে, “আমিা গত বছি গাজীপুদি কবমউবেটি রমাববলাইদজশে কদিবছ এবং এিপদি
এফবসবডও-এি সহায়তায় রসই রসবা ৬টি রজলায় সম্প্রসািণ কদিবছ। এই এলাকাগুদলাদত সুফল রপদয়বছ
আমিা কািণ এখাদে সংক্রমণ কম এবং র্যাকবসে রেওয়াি হািও রববশ। এখে আমিা রে সকল
এলাকায় সংক্রমণ রববশ রসখাদে এই রসবা সম্প্রসািে কদি বাংলাদদদশ ছবেদয় বদদত োই। পাশাপাবশ রে

সকল জায়গায় ব্র্যাক রেই রসখাদে অেয এেক্তজও বকর্াদব সম্পৃি হদত পাদিে রসই সুদোগ গুদলাও
আমিা ববদবেো কিবছ।”
গদবর্ণাটিি ফলাফল উপস্থ্াপো রশদর্ পযাদেল আদলােোয় বিবয িাদখে এইেএেবপবপি সহদোগী
পবিোলক ডা. রমাদশদা
ভ
রেৌিুিী, ববইউএইেএস-এি উপাোে ভ িদফসি ফবিদুল আলম, ব্র্যাক
ববশ্বববদযালদয়ি রজমস বপ গ্রান্ট স্কুল অফ পাববলক রহলথ-এি সহদোগী বডে িদফসি ডা. মালাববকা
সিকাি, এবং ববশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াি েযাশোল িদফশোল অবফসাি রতৌবহদুল ইসলাম। সঞ্চালক বছদলে
ব্র্যাদকি ঊর্ধ্তে
ভ পবিোলক রকএএম রমাদশদ।
ভ
২০২০ সাদল এবিল রথদক আগদেি মদিয এই দ্রুত মূলযায়ে পবিোবলত হয় রদদশি আিটি ববর্াদগি
১৬টি রজলায়। দদবেয়দেি মািযদম ২ হাজাি ৪৮৩টি খাোদক (োি পবিবািগুদলাি গে সদসয ৪.৮৯)
রবদছ রেওয়া হদয়দছ। সমীোয় রদখা রগদছ, গদবর্ণা েলাকালীে গর্ভবতী োিী বছদলে ১৬৭টি খাোয়,
এবং
০-২৮ বদে বয়সী বশশু বছল ৪৯টি। পাাঁে বছদিি কম বয়সী বশশু বছল ৭৯৪টি ো গদবর্ণািীে
রমাি সদদসযি ৩২ শতাংশ।
িবতদবদদে বলা হদয়দছ, ৬০.৮% খাোয় বকছুিা অসুস্থ্তা বছল (রকাবর্ড -১৯ বাদদ) এবং ২৮.৬%
জাবেদয়দছে রে তাাঁদদি বেবকৎসা খিে রববশ হদয়দছ। ১০% খাোি অবর্দোগ বছল হাসপাতালগুবল রথদক
স্বাস্থ্যদসবা গ্রহদণ তাাঁদদি অসুববিা হদয়দছ। দুই পঞ্চমাংশ খাো অবর্দোগ কদিদছ সটঠক রসবাি অর্াদব
তাদদি স্বাদস্থ্যি অবেবত র্দিদছ।
ববদশর্ত মবহলা ও বশশুদদি জেয পবিবস্থ্বত আিও খািাপ বছল। মহামাবিি আদগ গর্ভবতী মাদয়দদি
রদওয়া পবিদর্বাগুবল গদবর্ণাকালীে এসব খাোি ৫৪ শতাংশ োিী পােবে। স্বাস্থ্য অবিদিদিি ২০১৭-১৮ি উপাি অেুসাদি গদে ৪৭% গর্ভবতী োিী িসবকালীে েদেি (এএেবস) জেয ৪+ রসবা রপদয়বছদলে।
এই সমীোয় রদখা রগদছ, সমীোি সময়কাদল ৩৭.৬% োিী ৪+ এএেবস পবিদর্বা রপদয়দছে, ো জাতীয়
গদেি তু লোয় িায় ১০% কম। জবিদপি সময়কাদল ২০% িসব হদয়দছ িবশেণহীে িােীদদি দ্বািা।
মূলত উচ্চ োতায়াত খিে এবং রকাবর্ড -১৯-এি র্দয় গুরুতি অসুস্থ্ িবত সাতজদেি একজে বশশুদক
হাসপাতাদল রেওয়া হয়বে। শহদিি তু লোয় গ্রাদম সামবগ্রক পবিবস্থ্বত বছল আিও খািাপ।
জটিল রিাদগ র্ুগদত থাকা রিাগীদদি রর্াগাবিও উদেখদোগয। এদদি মদিয ৫৬.৩২% জাবেদয়দছে রে
কদিাো র্াইিাদসি আশঙ্কায় বেবকৎসা বািাগ্রস্ত হদয়দছ এবং ৫৪.৫১% আবথক
ভ অসুববিাি কথা
জাবেদয়দছে। গ্রামাঞ্চদল মােবসকর্াদব অসুস্থ্ এবং িবতবন্ধী দবিদ্র রিাগীদদি বেবকৎসাদসবা বছল আিও
রবহাল।
জবিদপ রদখা রগদছ, উচ্চ িাথবমক োবহদা সদেও মাে ৬% পবিবাি রিবলদমবডবসে রসবা রপদয়দছে। এি
সবদেদয় সািািণ কািণ - রসবািাথীিা তাাঁদদি লেণগুবল সটঠকর্াদব বযাখযা কিদত পাদিেবে।
ববইউএইেএস-এি উপাোে ভ িদফসি ফবিদুল আলম বদলে, বাংলাদদদশি স্বাস্থ্যবযবস্থ্া এতিাই োজুক রে
রকাে ইমািদজক্তে পবিবস্থ্বত সামাল বদদত সেম েয়। বেবকৎসাবযবস্থ্াদক স্থ্ােীয় স্বাস্থ্য কতৃপ
ভ দেি কাদছ
হস্তািদিি দাবব জাোে বতবে।
ব্র্যাক ববশ্বববদযালদয়ি রজমস বপ গ্রান্ট স্কুল অফ পাববলক রহলথ-এি সহদোগী বডে িদফসি ডা.
মালববকা সিকাি সাস্থ্যদসবাি মাঠকমীদদি িেুক্তিগত এবং অেযােয িাবতষ্ঠাবেক সহায়তাি দাবব জাোে।

ববশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্াি েযাশোল িদফশোল অবফসাি রতৌবহদুল ইসলাম বদলে, “অবকাঠাদমাগত উন্নয়ে
রথদক মােবসম্পদ উন্নয়দে রজাি বদদত হদব এবং এজেয রকাথায় বববেদয়াগ কিা িদয়াজে তা খুদাঁ জ রবি
কিদত হদব।”
মহামাবিদত স্বাস্থ্যদসবা খাদতি েযাদলঞ্জগুবল কমাদত এই গদবর্ণায় বকছু সুপাবিশ কিা হয়। এি মদিয
উদেখদোগয- এই পবিবস্থ্বতদত তথয ও রোগাদোগ িেুক্তিি সদবািম
ভ
বযবহাি, স্বাস্থ্যতথয বযবস্থ্া
রজািদািকিণ এবং সমন্বয় কদমিভ কােকাবিতা
ভ
বৃক্তদ্ধ। পোি
ভ স্বাস্থ্যকমী বেদয়াগ এবং তাাঁদদি িদয়াজেীয়
দেতাগুদলাি িবশেণ বদদয় িস্তুত িাখা, আিুবেক ডায়াগেবেক এবং বেবকৎসা সিঞ্জাম স্থ্াপে কিাও
গুরুেপূণ।ভ রিফাদিল িক্তক্রয়াি কােকাবিতা
ভ
উন্নত কিাি সুপাবিদশি পাশাপাবশ বাংলাদদদশ শক্তিশালী
সবজেীে
ভ
স্বাস্থ্যদসবা বযবস্থ্া দতবি ও বজায় িাখদত স্বাস্থ্যখাদত অথায়দেি
ভ
পুেববদবেো
ভ
কিদতও বলা
হদয়দছ।
বর্বডও বলঙ্কঃ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13N-x6xSZGog_RujdrTWPCLhlqlvKsxjw
িেযবাদসহ
মাহবুবুল আলম কবীি
বসবেয়ি বমবডয়া মযাদেজাি, ব্র্যাক।

