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িবে ােভ শািমল ডা াির পড়ুয়ারা। 

এর চেয় বড় িবড় না আর কী আেছ? ডা াির িডি  পেত গেল একটা শপথ 

িনেত হয়: নারী বা পু ষ, াধীন নাগিরক বা দাস, কারও কানও িত না করার, 

কারও সে  ন ায়িব  আচরণ না করার িত া। অথচ, সই ডা ারেদর সে ই 

অিবরাম ঘেট চলা নানা অন ায়েক মান তা িদেত িগেয় িবে র নানা াে র সরকার 

বা কতৃপ  শরণ নয় ডা ারেদর গৃহীত শপথবােক র। তাঁেদর বলা হয়, মুখ বুেজ 

কাজ কের যাও, যা-ই ঘটুক না কন, তামরা এমন এক মহান পশা বেছ িনেয়ছ 

যখােন আ াথ বেল িকছু থাকেত নই, রাগীর াথই তামার াথ। না, এমনিক 

ডা ােরর াণহািনর আশ াও তার চেয় বড় নয়। 



এই স-িদন, ২০১৮’ ত মহারাে  ডা াররা সরকােরর কােছ রাগীর আ ীয় বা 

অন ান েদর হােত হার-িন েহর আশ া থেক িনরাপ া চেয় অনুেরাধ-উপেরাধ 

জানােলন। ফল হল না। তাঁরা ধমঘেট গেলন। সরকার তাঁেদর মিক দওয়ার 

সময় মেন কিরেয় িদল, ‘ডা াির পশাটা আর পাঁচটা পশার মেতা নয়।’ একই 

কথা শানা িগেয়েছ ২০১৭’য় রাজ ােন, ২০১০-এ িদি েত। আবার া  

পিরেষবার ে  িবে  দৃ া -সৃি কারী ইংল াে র া ম ী জেরিম হা -এর 

গলায়ও একই কথা, ২০১৬’য় জুিনয়র ডা ারেদর ন ায়স ত দািবদাওয়া িনেয় 

ধমঘেটর সে । 

িহেপাে টেসর শপথ ক  রেখও, এবং কতৃপে র সদুপেদেশ মাড়া মিক 

অ ীকার কেরও িবে র নানা াে  ডা ারেদর য ধমঘেট যেত হয়, তার ধান 

কারণ সংি  দেশর শাসকেদর লাক-িবেরাধী উদ ম ও সই সে  লাক- দখােনা 

ভ ািম। া  খােত খরচ কিমেয় দওয়া, পিরকাঠােমাগত উ িতেত অিবিম  

অবেহলা, ডা ার ও া কমীেদর জীবন ও জীিবকা িবষেয় চাখ-কান ব  রাখার 

মেতা দুবৃি ই পৃিথবীর অেনক দেশর া ব ব ার বিশ  হেয় উেঠেছ। 

স টকােল সব দাষ ডা ারেদর ঘােড় চািপেয় িদেয় শাসক িনরাপদ বলেয় ঢুেক 

পেড়।  

পি মব  এই ধাঁয়ােট া িবে র বাইের নয়। কলকাতার এক সরকাির 

হাসপাতােল রাগী-মৃতু র পের ডা ারেদর ওপর াণ-সংশয়ী আ মেণর িতবােদ 

তাঁেদর ধমঘটেক ক  কের সরকার এখনও পয  বাণী িদেয়ই খালাস: রাগীেদর 

ােণর কথা ভাবুন। িক , ডা ারেদর াণটা িক ঘুঁেট না কাঠকয়লা? ‘সেব স  

িনরাময়াঃ’ াথনা িক তাঁেদর জন ও নয়? তাঁরা িক যু ে ে  আেছন য, তাঁেদর 

িনরাপ া দওয়া যায় না? সরকার জােন না হাসপাতাল েলােত রাগীর চাপ 

কতখািন, এবং ডা ারেদর সই চাপ সামলােত নািভ াস ওেঠ? ডা ার অ তুল, 

সবাই জােন। িক  এই অব ােতও া ব ব ার দ তা বাড়ােনার জন  দেশর ও 



িবে র া িবেশষ রা ব  িদন ধের য-সব িনদান িদেয় আসেছন, স েলা 

ফলবান বেল মািণত হওয়া সে ও দশ ও রােজ র সরকার হণ কেরিন। স-

িনদান েলার মেধ  সবার আেগ আেছ াথিমক া  পিরচযােক এমন ভােব উ ীত 

করা, যােত হাসপাতাল েলার ওপর চাপ কেম। সরকার স-পেথ হাঁেটিন, উে  

মানুেষর া েক একা  হাসপাতাল-িনভর কের তুলেত ঝাঁিপেয় পেড়েছ। কিবগান 

চলেছ আয়ু ান ভারত ও া সাথীর মেতা কে র উৎকষ িনেয়, য দুেটাই 

াথিমক াে র দায় ঝেড় ফেল হাসপাতাল- কি ক া ব ব া িত ায় 

ব পিরকর।  

অসহায় মানুেষর বেড় চলা দুেভাগ হল া েক তার সামি ক েপ না দখার 

এবং স দায় ীকার না করার পিরণিত। িক  এই সাধারণ সমস াটা িভ  িভ  

রাজৈনিতক-আথনীিতক পিরেবেশ আলাদা আলাদা ভােব দখা দয়। ডা ার ও 

া কমীেদর অ-িনরাপ া, তাঁেদর ওপর আ মণ, এবং তার িতবােদ ডা ার 

ধমঘট নতুন ব াপার নয়, িক  এ-রােজ র বতমান রাজৈনিতক পিরি িত 

সমস াটােক িবেশষ ঘারােলা কের তুেলেছ। হাসপাতাল িবষেয় ওয়ািকবহাল মাে ই 

জােনন, রাগীর পিরজন বেল যােদর কথা বলা হে , ায়শই তারা পাতােনা 

আ ীয়, রাগীর দুঃখক  যােদর আেখর গাছােনার পুঁিজ। হাসপাতাল েলােক ক  

কের নীিত ও আইন ভাঙার য িব ৃত কারবার, তা িক সরকােরর অজানা? 

িত ী রাজৈনিতক দল েলা ওয়ািকবহাল নয় এ িবষেয়? তথািপ, সরকার, 

িবেরাধী প , তথাকিথত িন  নাগিরক সমাজ, সবাই িনি য়তার অনুশীলেন ম  

থােক।   

ফেলর ভাের ঝুঁেক পেড়েছ িবষবৃে র ডাল। স িবেষ ডা ােরর িনরাপ া ও 

রাগীর িনরাময় তা িত  হে ই, তার সে  িব  হেয় যাে  রাগী ও 

ডা ােরর মেধ  িব ােসর স ক। রাগীেক ডা ােরর ওপর স ূণ আ া রাখেত 

হয়। য হতু িতিনই রাগ িবষেয় সম ক জােনন, এবং িতিন রাগীর িত না 



করেত িত াব , তাঁেক সারা ণ িনেজর কােছই দায়ব  থাকেত হয়, যােত হাত 

ফে ও িচিকৎসায় সামান  িট না ঘেট। এমন নয় য, সবাই সই আদশ স ূণ 

মেন চেলন। িক , হাসপাতােল হাসপাতােল কািট কািট মানুেষর িনরাময় হেয় 

ফরা ও না- ফরার পাথক  এত বিশ য, কিতপয় িবচু িতর জন  সম  ডা ার 

সমােজর ওপর থেক আ া উেঠ যাওয়ার িব ুমা  যুি  নই। 

তা হেল কন এই অনা া? আেগই বেলিছ, এর দুেটা বড় কারণ: হাসপাতােলর 

ওপর অক নীয় চাপ, এবং তা থেক সৃ  পিরেবশ, যা সাধারণ মানুেষর মেন খুব 

ভাল ছাপ ফেল না। দুই, এই অব ব ার ফাঁক গেল রােজ র সাধারণ রাজৈনিতক 

দুবৃি  ও অসিহ ু তার পিরেবেশর ঢুেক পড়া। কা ান থেকই জানা যায়, রাগী 

ও তাঁর পিরজন হাসপাতােল ডা ার পটােত আেসন না। আেস অন  কউ। 

এখনও সময় আেছ, এই ‘অন  কউ’ দর িনয়ি ত করার। ব ব ার আমূল 

পিরবতন চাই িঠকই, িক  তার জন  বেস না থেক এখনই এখনই িকছু যথাথ 

সাহসী পিরবতন আনা যায়, ডা ারেদর িনরাপ াদােনর িবষয়টা যার মেধ  ধান। 

রাগীেক িচিকৎসা পাওয়ার ব াপাের স ূণ সাহােয র ব ব া করাও অিত পূণ 

পদে প। রাগীর পিরজনেদর ধু িনিদ  িডপাটেমে  যেত য হয়রািনটা হেত 

হয়, সামান  চ ায় সরকার সটা দূর করেত পাের। তা করেত হেল অনাহূত 

দু ৃ তীেদর অিবলে  হাসপাতাল থেক দূর করেত হেব। সরকার স সাহস 

দখােব? এই সে  পাহাড় মাণ ভুল েলা শাধরােত হেব, াথিমক া  পিরচযার 

দািবেক িব ুমা  অবেহলা করা চলেব না। উপযু  ব ব াপনা এবং িচিকৎসেকর 

আদশগত দৃঢ়তার মেধ  অিবে দ  স ক। ক’বছর আেগ আি কায় হ ারক 

ইেবালা রােগ আ া  মানুষেদর সবায় সব থেক আেগ ও সব থেক বিশ 

সংখ ায় ডা ার ও া কমীরা রওনা িদেয়িছেলন য দির  দশটা থেক, তার 

নাম িকউবা। এটা কাকতালীয় নয়— িকউবা সরকার া সুর ােক হণ কেরেছ 

নিতক দায়ব তা িহেসেব। পীিড়তেক দশকােলর সীমানায় বাঁধা যায় না। তার 

সবা িব -মানিবক কতব ।   



মানবতার কতেব র কথা মেন রেখ ডা ারেদর িতও একটা সিবনয় অনুেরাধ 

রাখা যায়। শপথবাক  রণ কিরেয় দওয়াটা ঔ ত , িক  রাগী-ডা ার 

স কটােক িবনি র হাত থেক বাঁচােত তাঁরা যিদ ধমঘট কের িচিকৎসা ব  

রাখার বদেল আে ালেনর অন  প া েলার কথা ভােবন, তা হয়েতা রাগীর াণ 

বাঁচােনার মেতাই বড় অবদান বেল গণ  হেব। কতৃপে র ওপর রােগ সাধারণ 

মানুেষর িত িনদয় হওয়ার মেতা তাৎ িণক িতি য়াটা সংযত করেত না 

পারেল সমােজ মবধমান অিব াসেক রাধ করা যােব না। ডা াররা ষা 

কেরন। ষার আিদ অথ শানার ই া। রােজ র মানুষ তাঁেদর িকছু বলেত চান, 

সটা শানাও তাঁেদর বৃহ র কমতািলকার অংশ। ব ত, দনি ন আচরেণ তাঁরা 

এই ণিটর অনুশীলন করেল সমােজর অেশষ ম ল ঘটেত পাের। ডা ার যিদ ধু 

একটু স দয় ভােব রাগীর কথা শােনন এবং তাঁর সে  একটু ভাল কের কথা 

বেলন, তা হেলই অেনক সমস া রাধ করা যায়। অেনক ডা ারই তমনটা কেরন, 

জািন, িক  সবাই কেরন িক? 

 


