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িচিকৎসা প িত, ওষুধ, যুি র েয়াগ, সংখ াতে র যথাথতা, িবেশষে র েয়াজনীয়তা ইত ািদ 

িনেয়  করার সাহস থােক না জনসাধারেণর। মানুষ তাই অেপ ায় থােকন, কেব িচিকৎসা 

ব ব ার অ র থেকই এ কথা উেঠ আসেব। স রকমই একিট বই িবর দাশ ে র ‘ া  িনেয় 

বাদিবসংবাদ’ (আন  পাবিলশাস, ২০২০)। ােলািচত একিট  িদেয়  কেরেছন িতিন। 

আমােদর দেশ য িচিকৎসেকরা তির হে ন, তা িক চািহদা মেন? বছের যত মানুষ অসু  হন, 

তাঁেদর মা  আড়াই শতাংেশর হাসপাতােল ভিত হওয়ার েয়াজন থােক। বািকেদর াথিমক 

িচিকৎসার েয়াজন হয়, যা গৃহ-িচিকৎসেকরা পূরণ করেতন। ৯৫ শতাংেশরই সুপার শ ািলিট 

হাসপাতােল যাওয়ার দরকার হত না, যিদ া িশ ার ফ ািমিল মিডিসন শাখািট আকষণীয় এবং 



পশা িহেসেব স ানজনক হত। িবর জানাে ন, িত বছর আমােদর দেশ যত াতক ডা ার 

তির হন তাঁেদর মা  ২৩ শতাংশ থেক যান গৃহ-িচিকৎসক িহেসেব। এ বছর ভারেতর ৫৩২িট 

মিডেকল কেলেজ ায় ৭৭ হাজার ছা ছা ী ডা াির পড়েত ঢুকেব, যার মেধ  বড় জার ১৫,০০০ 

ামা েল যােব াথিমক পিরেষবা িদেত। পি মবে র া  িবভাগও ফ ািমিল মিডিসেন াতেকা র 

িশ া ম চালায়, িক  পারদিশতা ও ামােরর িনিরেখ তা বশ িনচু। 

ি তীয় পিরে েদর িশেরানাম: ‘ া  — ব নািশ ’। া  গেবষণার নােম যা চলেছ, ব নার 

তািলকায় তা শীেষ। ২০১৪ সােল ‘দ  ি িটশ মিডক াল জানাল’-এ ২০৪৭িট গেবষণাপ  দিখেয় বলা 

হেয়িছল, এর ায় ৬৭ শতাংশ সে হজনক, িমথ াচার, টুেক দওয়া এবং এক লখা নানা পি কায় 

ছাপােনা। ব নার রকমেফের আেছ নতুন নতুন রাগ আিব ােরর য়াস। নতুন রাগী বা ওষুধ না 

হেল াপ  বাড়েব না! ২০০২ সােল ওই জানােলই লখায় হেয়িছল, কী ভােব শরীেরর অেনক 

াভািবক উ ান-পতন ব ািধ িহেসেব িচি ত হে । যমন টাক পড়া অসুেখর পযােয় উ ীত হেয়েছ; 

‘অি েয়ােপােরািসস’ নােম হাড় ভাঙার আশ ার এক নীরব ব ািধ ‘আিব ৃ ত’ হেয়েছ; ইিরেটবল 

বাওেয়ল িসনে ােমর মেতা সাধারণ অসুিবেধ ব ািধর গৗরব লাভ কেরেছ। 

ব না-িশে র িপছেন ওষুধ িশে র বড় ভূিমকা আেছ। জনসাধারেণর া খােত খরেচর বড় অংশ 

ওষুধ, িক  তার সে  আেরােগ র সমীকরণিট গালেমেল। লখক বলেছন, ১৭,০০০ লাক যিদ সারা 

জীবন র চােপর ওষুধ খান, তা হেল াক এড়ােত পারেবন ৫০ জন। ২৫০ জন যিদ পাঁচ বছর 

ধের ৩ ল  ৫৭ হাজার কােলে রল কমােনার বিড় খান, তা হেল এক জন উপকৃত হেবন।” ২০১৬ 

সােল ইউেরােপর ব  া ম ী বলেত বাধ  হেয়েছন য অেনক নতুন ওষুেধ মানুষ তািরত হে ন 

এবং া  বােজট তিরর সময় সরকার বুেঝ উঠেত পারেছ না কান খােত কত বরা  দরকার। িব  

া  সং ার রাগ িনণয়-িচিকৎসা-িনরামেয়র য ছ’িট িনিদ  ধােপর িনদান থােক, তা অিধকাংশ 

ে ই যু  হয় না। যা আধুিনকতম তা-ই সরা— এই চােরর ব ািনক িভি  নই। ১১১ 

বছেরর পুরেনা অ াসিপিরন আজও িনিবক প। 

সংখ াত  আরও জিটল। ১২০/৮০ র চাপ িক সবার ে ই ‘ াভািবক’? লখক জানাে ন, িবমা 

সং া েলা সাব  কেরিছল য সবেচেয় িনরাপদ র চাপ হল ১২০/৮০। কী ভােব িচিকৎসািব ান 

এই গড় িহেসব াভািবক বেল মেন িনল? গড় আর াভািবক তা এক কথা নয়। এই িব াি র 

সূে ই লখক প ছন আেরােগ র দশেন। িচিকৎসার কলা ও িব ােন খ বাদী দশেনর েয়াগ 

িচিকৎসকেদর দৃি ভি েক আিবল কেরেছ। আেলাচনায় এেসেছন অি য়ান- ােয়িশয়ান দাশিনক 

ইভান ইিলচ, আধুিনক িচিকৎসাশাে র কাযকািরতা স ে  িযিন সে হ পাষণ কেরন। লখক িবখ াত 



িচিকৎসকেদর  উ ৃ ত কের বেলেছন, একেশা বছের ডা াির িশ ণ যতটা উ ত হেয়েছ, িশ া 

ততটাই মুখ থুবেড় পেড়েছ। ১৯৯৩ সােল ইংল াে র জনােরল মিডক াল কাউি ল জানায়, িশ -

সািহেত র নানা িবষয় ডা াির িশ ায় অবশ পাঠ  না করেত পারেল ডা ােররা অিশি তই থেক 

যােবন। 

শষ পিরে েদ ভারেতর া নীিতেক ে র মুেখ ফেলেছন লখক। া  িবমা পুঁিজেক মদত দয়, 

তা িতিন বেলেছন। তেব ১৯৪৬ সােল ভার কিমিটর িরেপাটেক মান তা িদেয়ও রা  তােক প 

দওয়ার চ া কেরিন, এটা আর একটু  করেত পারেতন। তৃতীয় প বািষকী পিরক নার শেষ 

ামীণ এলাকায় ১,৪০,০০০ জন িপছু এবং নগরা েল ৩৬,০০০ জন িপছু একিট াথিমক হাসপাতাল 

তির হেয়িছল। প ম পিরক নায় ি র হল য ক িপছু (১,২৫,০০০ জন) একিট াথিমক 

হাসপাতাল হেব। আর ১৯৮৩ সােল থম া নীিতেতই সরকার ঘাষণা করল য ‘অথস ট’-এর 

কারেণ সব িচিকৎসার দায় নওয়া স ব হে  না। বসরকাির পুঁিজেক মদত িদেয় জনসাধারেণর 

‘সাধ ানু প’ িচিকৎসার ব ব া করা হেব। 

‘সাধ ানু প’ কথাটা সানার পাথরবািট। িচিকৎসা পিরেষবা আজও কন সাধ াতীত, তা বুঝেতই পড়া 

দরকার এই বই। 

  

ভারতীয় শাসিনক সবার া ন আিধকািরক। তীচী ইনি িটউট 

 


