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₫া។�埒� িকয়ে̉ ﺭরাগী ﺭদখেছন িচিকৎসা দূেতরা

ভাচﺺﺦয়াল ডাퟝ�ারই িক ভরসা ﻕত埒�� ﻂােম
ﺭসামা মুেখাপাধ埒�ায়
কলকাতা ৮ ﺭফব্⅂য়াির, ২০১৭, ০২:৫৪:৩৭

কﺟៜ�উটােরর অন埒� ﻕাে� রেয়েছন ডাퟝ�ার।
চলেছ ﺭরাগী ﺭদখার কাজ।িনজ₫ িচﻏ
সােলায়ার কািমেজর ওপের সাদা অ埒�াﻕন। হােতর আঙﺦল ₫ퟛ�ে៛� ঘুরেছ কﺟៜ�উটােরর িকﺭবােডﺺ। অদূের ퟛ�াড
ﻕﺭশার মাপার যﻴ। রেয়েছ ퟛ�াড সুগার মাপার ব埒�ব។�া। এমন কী ইিসﺝজর যﻴও। ﺭরাগী ঘের ﺭঢাকামাﻏই ত⅂ণী
জািনেয় িদেলন, ‘‘সরাসির ̃ﺭশ埒�ািলퟑ� ডাퟝ�ারেক ﺭদখােত পারেবন না। িক⸺ আমরা যারা এখােন রেয়িছ, তারা
ওই ডাퟝ�ােররই ﺭচাখ আর হাত। আমােদর মাধ埒�েমই িতিন আপনােক ﺭদখেবন। আর কেয়ক িমিনেটর মেধ埒� তাঁর
ﻕﺭসﺿﺝপশন ﺭপৗﺷেছ যােব আপনার হােত।’’
ﺭপাশািক নাম ‘⅂রাল ﺭহলথ িকয়̉’। ﻕথম ধা៓�ায় ব埒�াপারটা একট⅑ ﺦিলেয় যাওয়ার মেতা মেন হেলও িবষয়টা
বুﺝঝেয় িদেলন ‘̃ﺭশ埒�ািলퟑ�’ ডাퟝ�ারেদর ওই ‘দূত’রাই।
ﺭসটা ﺭকমন? িকয়ে̉র কমﺻরা জানােলন, িবেশষ ﻡডাퟝ�াররা বেস রেয়েছন কলকাতায়। ﺭরাগী এেল তাঁেদর
সে� কথা বেল সম៕� উপসগ, ﻕ ﺺাথিমক পরীﻠািনরীﻠার ফল, এমন কী ﺭরাগীর সমস埒�া অনুযায়ী শরীেরর ﺭকান
িনিদ ﺺư অংেশ অসুিবধাটা হেퟛ�, তার সিব៕�ার িববরণ িবেশষ সফটঅয়埒�ােরর মাধ埒�েম ডাퟝ�ােরর কােছ পাﺜঠেয়
িদেퟛ�ন তাঁরা। তারপর ﺭরাগীর সে� ﺭফােনও কথা বেল িনেퟛ�ন ডাퟝ�ার। ﺭসই কেথাপকথেনর িভি៎�েতই
কﺟៜ�উটােরর মাধ埒�েম ﻕﺭসﺿﺝপশন ﺭপৗﺷেছ যােퟛ� ﺭরাগীর কােছ। যিদ সমস埒�া ⅑⅂তর হয়, তা হেল ﺭরাগীেক
ﺭকাথায় ﺭযেত হেব, কী কী পরীﻠা করেত হেব, ﺭসই সংﺿা� পরামশওﺭ ﺺদওয়া হেퟛ�। ﻕেয়াজেন কথা হেত পাের
̉াইপএও।
২০ টাকার ﺜটিকট কিরেয় এই ‘ভাচﺺﺦয়াল ডাퟝ�ার’ﺭদরই শরণাপ韚� হেퟛ�ন বহ ﺦমানুষ। বীরভূ েমর বড়ঞাঁ ﻂােম
পরীﻠামূলকভােব এই ﻕক韜� ⅒⅂ কেরেছ এক ﺭবসরকাির সং។�া। ইিতমেধ埒�ই এই ﻕকে韜� যুퟝ� হেয়েছ জনস
হপিকনস ইউিনভািসﺜট,
 ﺺইউিনভািসﺜট
 ﺺঅব ক埒�ািলেফািনয়া
 ﺺআরভাইন, আইআইﺜট খ៓�পুর, যাদবপুর
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িবퟝ�িবদ埒�ালয়, কলকাতা িবퟝ�িবদ埒�ালয় ও িশবপুেরর ইﺝ韚�য়ান ইনিퟑ�ﺜটউট অব ইﺝퟝ�িনয়ািরং সােয়៝� অ埒�া韚�
ﺭটকেনালﺝজ। রােজ埒�র ₫া។�埒�কতﺺারাও জািনেয়েছন, ﺭয ভােব ﻕিশিﻠত ডাퟝ�ােরর আকােল ভﺦগেছন ﻕত埒��
ﻂােমর অসংখ埒� মানুষ, ﺭসখােন এই িবক韜� ব埒�ব។�া িকছﺦটা হেলও সমস埒�ার সুরাহা করেত পারেব।
ﻕকে韜�র অন埒�তম পরামশদাতা,
ﺺ
খ៓�পুর আইআইﺜটর ﻕাퟝ�ন অিধকতﺺা অিমতাভ ﺭঘাষ বলেলন, ‘‘বড়ঞাঁ
ﻂামটার কথাই ধ⅂ন। বড় ﻂাম। ﻕায় ২৫ হাজার মানুেষর বাস। অথচ একজন িবেশষ ﻡডাퟝ�ারও ﺭনই।
িবেশষেﻡর কােছ ﺭযেত হেল ৫৫ িকেলািমটার দূের িসউিড়েত ﺭযেত হয়। ﺭসই আতেퟜ� শরীর খারাপ হেলও ﺭসটা
ﺭচেপ রাখেত বাধ埒� হন অিধকাংশই।’’ এই পিরি។�িতেত ﻕিশﻠণহীন কারও কােছ যাওয়ার
বদেল ﻕিশিﻠত ₫া។�埒�কমﺻেদর মাধ埒�েম িবেশষেﻡর পরামশ ﺭনওয়াটাই
ﺺ
অেনক ভাল বেল মেন করেছন িতিন।
ﺜঠক কী ধরেনর ﻕিশﻠণ? কারাই বা তা িনেত আসেছন? ﻕিত埛�ােনর তরেফ কুেহিল সাহা এবং ﺭসাহম
বে៛�埒�াপাধ埒�ায় জানােলন, এই মুহেূ ত ﺺরােজ埒� এমন চারﺜট ﻕিশﻠণ ﺭকﺭ ﻶখালা হেয়েছ। অ韜� িদেনর মেধ埒�ই ﺭখালা
হেব আরও দু’ﺜট। ইিতমেধ埒�ই ন埒�াশনাল ি̉ল ﺭডভলপেমퟙ� অগানাইেজশনএক
ﺺ
অনুেমাদনও ﺭপেয়েছন তাঁরা।
韈�াস এইট পাশ করা ﺭছেলেমেয় ﺭথেক ⅒⅂ কের ៈ�াতেকা៎�র ত⅂ণত⅂ণীরাও আসেছন। এক বছেরর
ﻕিশﻠেণর ব埒�ব។�া রেয়েছ। িথওির এবং ﻕ埒�াি韞�ক埒�াল, দু’রকেমর ﻕিশﻠেণর ব埒�ব។�াই থাকেছ।
ﻕ韞� উেঠেছ, এ ভােব িক অিচিকৎসকেদর িদেয় ি韈�িনক埒�াল পরীﻠা সퟜ�ব? নািক এেত ﺭরাগীরা আরও িবﻘা�
হেবন? সংগঠেনর কণধার,
ﺺ
িচিকৎসক শতদল সাহার দািব, িবﻘা� হওয়ার ﻕ韞�ই ﺭনই। িতিন বেলন, ‘‘ﺭযখােন
ﻕত埒�� ﻂােম ডাퟝ�ােরর অভােব সাধারণ মানুষ ﻕিত মুহেূ তﺭ ﺺহাঁচট খােퟛ�ন, ﺭসখােন ﻕিশিﻠত কমﺻেদর সাহােয埒�
ডাퟝ�ার ও ﺭরাগীর মেধ埒� যিদ ﺭসতﺯ ﺦতিরর ﺭচưা হয়, তা হেল তােত আেখের মানুেষর উপকারই হেব। ভিবষ埒�েত এই
িকয়̉ িবিভ韚� ﻂােম ছিড়েয় ﺭদওয়া হেব।’’
পিরসংখ埒�ান অনুযায়ী, রােজ埒�র ৩৮ হাজার ﻂােম হাত ﺦেড় ডাퟝ�ােরর সংখ埒�া ﻕায় দু’লﻠ। আর রােজ埒� নিথভﺦퟝ�
িচিকৎসেকর সংখ埒�া ৪০ হাজােরর িকছﺭ ﺦবিশ। িচিকৎসেকর ঘাটিতটা ﺜঠক ﺭকান জায়গায়, তা এই পিরসংখ埒�ান
ﺭথেকই ̃ư হয়। এর আেগ প韈�ী িচিকৎসক বা চালু কথায় হাত ﺦেড় ডাퟝ�ারেদর ﻕিশﻠণ ﺭদওয়ার কাজ ⅒⅂
কেরিছল একﺜট ﺭবসরকাির সংগঠন। এমন কী সরকাির ៕�েরও হাত ﺦেড় ডাퟝ�ারেদর ﻕিশﻠণ ﺭদওয়ার িস韚�া�
হেয়েছ।
এও িক তা হেল খািনকটা ‘উ韚�ত’ মােনর হাত ﺦেড় ﺯতিরর ﺭচưা চলেছ? উেদ埒�াퟝ�া সং។�া অবশ埒� সরাসির তা বলেত
রাﺝজ নয়। তােদর বퟝ�ব埒�, প韈�ী িচিকৎসেকরাই এই মুহেূ তﻂ ﺺামা�েলর িচিকৎসার একটা বড় অ� ﺭস কথা ﺜঠক।
িক⸺ এ ﻠﺭে ﻏযাঁেদর ﻕিশﻠণ ﺭদওয়া হেퟛ� তাঁরা ‘ﻖퟙ�লাইন ﺭহলথ ওয়াকﺺার’। তাঁরা ﺭরাগীর ﻕাথিমক
পিরচযাট
 ﺦ ﺺকু কের ﺭরাগীর সে� ডাퟝ�ােরর ﺭযাগােযাগটা ঘﺜটেয় িদেퟛ�ন। রাতিবেরেত কারও ﺭকানও সমস埒�া হেল,
ﺭযখােন বহﻠﺭ ﺦে ﻏিবনা িচিকৎসায় মৃতﺦ埒�ই ভিবতব埒� হেয় ওেঠ, ﺭসখােন তাঁরা ﻕাথিমক িচিকৎসা কের অেনেকর
ﻕাণও বাঁচােퟛ�ন। যা হেퟛ�, তার সবটাই িবﻡানিভি៎�ক। তাই হাত ﺦেড় ডাퟝ�ারেদর সে� এঁেদর এক পংﺝퟝ�েত
ﺭফলা ﺜঠক হেব না।
সংশয় অবশ埒� আরও আেছ। ﻕ韞� উেঠেছ, ﺭযখােন বহﻕ ﺦত埒�� ﻂােম এখনও পয�
 ﺺিবদু埒�েতর সরবরাহই ﺜঠকঠাক
ﺭনই, ﺭসখােন ইퟙ�ারেনেটর ভরসায় এমন একটা ﻕক韜� কী ভােব বা៕�বসៜ�ত হেব?
এর উ៎�র সময়ই ﺭদেব বেল মেন করেছন উেদ埒�াퟝ�ারা।
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