
দেশে ক্যান্সার চিচক্ৎসায় সরক্াশরর এক্ যুগান্তক্ারী উশযাগ 

দ াোঃ  াইদুল ইসলা  প্রধান 

 চিষয়টি এখন সিাই জাশন, এক্টি পচরিাশর ক্যান্সার আক্রান্ত এক্জন দরাগী থাক্া  াশনই দসই দগাটা পচরিারটিরই চিচক্ৎসা 

ব্যয়ভার িহন ক্রশে ক্রশে হে েচরদ্র পচরিাশরর ক্াোশর িশল যাওয়া। অশনক্ ভাশলা চিচক্ৎসার পরও অচধক্াাংে দেশেই অেযন্ত 

দুোঃখচপোভাশি আক্রান্ত ব্যচিটি দেষশ ে  ারাই যান। আর, আক্রান্ত পচরিারটি এক্চেশক্ সী াহীন পাচরিাচরক্ ক্শে থাশক্, অন্যচেশক্ 

চিচক্ৎসা ব্যয় দ টাশে চগশয় দগাটা পচরিারটিই চেশেহারা ও দিসা াল হশয় পশে। 

 সচেযক্ার অশথ েই চিচক্ৎসাশেশে ক্যান্সার এক্টি ভীচেচপো দরাশগর না । এই দরাগটি েরীশর িাসা িাঁধশল অচধক্াাংে দেশেই 

দেষ পয োশয় ধরা পশে। এশক্িাশর দেষ পয োশয় ধরা পোর ক্ারশে দিচেরভাগ দরাগীই  ারা যান। অথি আক্রান্ত হিার শুরুশেই যচে 

পরীোর  াধ্যশ  দরাগটি চনে েয় ক্রা সম্ভি হয় োহশল খুি অল্প খরশি অচধক্াাংে দরাগীই সুস্থ হশে পাশর। 

 িশো এক্টি স স্যা হশে, দেশে দ াটামুটি ভাশলা াশনর ক্যান্সার চিচক্ৎসা দসিা দেওয়া হয় এরক্  হাসপাোল আশে খুি 

হাশে দগানা অল্প চক্ছু। এই হাসপাোলগুচলর অচধক্াাংেই ঢাক্া দক্চিক্ হওয়ায় চেন চেন দরাগীর িাপ দিচে হশে এিাং দরাগীরা ক্যান্সার 

চিচক্ৎসা ক্রশে চিশেেমুখী হশয় অেননচেক্ভাশি চনোঃশ্ব হশয় যাশেন। দেশে দিসরক্াচর চক্ছু হাসপাোশল  ানসম্মে ক্যান্সার চিচক্ৎসা 

দেওয়া হশলও ো অেযন্ত ব্যয়িহুল হওয়ায় দেশের অচধক্াাংে  ানুষ এসি হাসপাোশল চগশয় চিচক্ৎসা চনশে পাশরনা। 

 অন্যচেশক্, পচরসাংখ্যান িলশে চেন যেই যাশে দেশে ক্যান্সাশর আক্রাশন্তর সাংখ্যা েেই দিশে িশলশে। প্রচেিের গশে দেে 

দথশক্ দুই লাখ  ানুষ ক্যান্সাশর আক্রান্ত হশেন এিাং এশের  শধ্য এক্ দথশক্ দেে লাখ আক্রান্ত  ানুষই এই দরাশগ ধুশক্ ধুশক্  ারা যাশে। 

অন্যচেশক্ চিচক্ৎসা ব্যয় দ টাশে িেশর িেশর এই চিরাট সাংখ্যক্ পচরিারগুচল চনোঃস্ব ও েচরদ্র হশয় যাশে। 

 আন্তেজােচক্ সাংস্থা, ইন্টারন্যােনাল এশজচন্স ফর চরসাস ে অন ক্যান্সার (আইএআরচস) এর সাম্প্রেচক্ প্রক্ােচে অনুচ ে চহশসি 

অনুযায়ী িাাংলােশে প্রচেিের এক্ লাখ পঞ্চাে হাজার  ানুষ নতুন ক্শর ক্যান্সাশর আক্রান্ত হয় এর  শধ্য  ারা যায় এক্ লাখ আট হাজার 

এিাং এই সাংখ্যা প্রচেিের দিশেশই িলশে। এই সাংস্থার  শে িাাংলােশে ক্যান্সার আক্রাশন্তর হার প্রচে লাশখ ১০৫.৭ এিাং মৃতুযহার প্রচে 

লাশখ ৭৭.১। 

 অনানুষ্ঠাচনক্ অন্য এক্ জচরশপ দেখা গশে, এই অনুচ ে ক্যান্সার দরাগীেশর এক্ তৃেীয়াাংে দেশের স্বীকৃে চিচক্ৎসা দসিার 

আওোয় আশস। িাচক্েশর এক্টা িশো অাংে চিশেশে চিচক্ৎসা চনশে চক্াংিা নানা অনিজ্ঞাচনক্ ব্যিস্থার আশ্রয় চনশে। ফশল ক্যান্সার 

চনন েয় ও চিচক্ৎসা দসিার িাইশর দথশক্ যাশে চিপুল সাংখ্যক্ দরাগী। গে দুই েেশক্ দেশে সরক্াচর খাশে ক্যান্সার চিচক্ৎসার আধুনচক্ 

যন্ত্রপাচে ও প্রযুিচর সচিশিে ঘশটশে লেেীয়ভাি। ঢাক্ার  হাখালীস্ত জােীয় ক্যান্সার গিশষো ইনস্টটিচউট  ও হাসপাোশল েয্যা 

সাংখ্যা প্রথশ  ৫০ দথশক্ ৩০০ দে উিীে ক্রা হশয়শে এিাং এর পর আশরা ৫০০ েয্যাসাংখ্যা বৃচি ক্রা হশয়শে দযখাশন দরচিশথরাচপর 

আধুনচক্ যন্ত্রপাচে সাংযুি হয়শে। 

 ঢাক্া দ চিশক্ল ক্লশজ ও ঢাক্ার িাইশর িগুোশে েহীে জচয়াউর রহ ান দ চিশক্ল ক্লশজ হাসপাোশল দরচিওশথরাচপর 

সি োধুচনক্ চলচনয়ার এচিলাশরটর দ চেন সাংযুি হয়শে।পুরােন ৮টি চিভাগীয় দ চিশক্ল ক্লশজ হাসপাোশল পু েোঙ্গভাশি সিগুচলশে 

ক্যান্সার চিচক্রে চিচক্ৎসা, দক্শ াশথরাচপর ব্যিস্থা িালু দনই। দিসরক্াচরখাশে ক্শয়ক্টি িশো হাসপাোশল দরচিওশথরাচপসহ ক্যান্সার 

চিচক্ৎসা িালু হয়শে, দযখাশন অশনক্ স্বেল দরাগী চিচক্ৎসা চনশে পারশেন যা সাধারে  ানুশষর চিচক্ৎসাপ্রাচির নাগাশল িাইশরই রশয় 

দগশে। এক্ াে জােীয় ক্যান্সার গিশষো ইনসটিটচউট োো সরক্াচর-দিসরক্াচর দক্ান চিশেষাচয়ে ক্যান্সার দসিা প্রেচষ্ঠান গশে ওশেচন। 

এখন প েযন্ত ক্যান্সার চিচক্ৎসাব্যিস্থা রাজধানী দক্চিক্। োই সরক্াচরভাশি চিচক্ৎসার জন্য দূর-দূরান্ত দথশক্ আসা দরাগীশের েীঘ ে স য় 

অশপোয় থাক্শে হয়। উপরন্তু ক্যান্সার চিচক্ৎসা ব্যয়িহুল ও েীঘ েশ য়াচে হওয়ায় ক্যান্সাশর আক্রান্ত দরাগী সা থ ে না থাক্শলও িাধ্য হশয় 

চিশেচে চক্াংিা দিসরক্াচর হাসপাোশল চিচক্ৎসা চনশে চগশয় অশনক্ পচরিার চনোঃশ্ব হশয় যাশে। ক্যান্সার চনন েয় ও চিচক্ৎসা সুচিধা 

রাজধানী দক্চিক্ হওয়ায় এিাং ক্যান্সার দরাগ সর্ম্েশক্ জনগশের অজ্ঞো, অসিশেনোয় দরাগ চনন েয় চিলম্বচে হয়, ফশল  অশনক্ দেশেই 

চিচক্ৎসায় আোনুরূপ ফল পাওয়া সম্ভি হয় না। 

 েচেে র্প েি এচেয়ায় পচরিাচলে এক্ গশিষোয় দেখা দগশে, ক্যান্সার চনন েশয়র এক্ িেরশর  শধ্য েেক্রা প্রায় পঁিাত্তর ভাগ 

দরাগী  ারা যায়, চক্াংিা ভয়ািহ আচথ েক্ সাংক্শটর মুশখামুচখ হয়। এ োিস্থায়, দেশের অচধক্াাংে  ানুশষর দভৌগচলক্ ও আচথ েক্ অিস্থার 



নাগাশলর  শধ্য ক্যান্সার দসিা দপৌৌঁশে দেওয়ার উশযাগ প্রশয়াজন। ক্যান্সার দরাগীর সঠিক্ পচরসাংখ্যান এিাং জনশগাচষ্ঠচভচত্তক্ িা 

পপুলশেনচভচত্তক্ ক্যান্সার দরচজচির  াধ্যশ  ক্যান্সাশর আক্রাশন্তর হার, মৃতুযহারসহ গুরুত্বর্প েে উপাত্ত পাওয়া সম্ভি, যা সঠিক্ পচরক্ল্পনা 

প্রেয়ন ক্রশে সহায়ক্ ভূ চক্া রাখশে পাশর। ২০০৪ সাশল জােীয় ক্যান্সার গিশষো ইনস্টটিচউট হাসপাোশল ও ১৯টি সরক্াচর দ চিশক্ল 

ক্শলজ হাসপাোশল ক্যান্সার চনিন্ধন ক্ায েক্র  স্বল্পপরচসশর শুরু হয়শে। চক্ন্তু জনশগাষ্ঠীচভচত্তক্ ক্যান্সার চনিন্ধশনর উশযাগ দনয়া োো 

উচিচখে েথ্য-উপাত্ত পাওয়া সম্ভি নয়। 

 ক্র ান্বশয় ক্যান্সার চিচক্ৎসায় এক্চেশক্ ঢাক্ার উপর ক্র িধ ে ান িাপ ক্ াশনার োচগে, অন্যচেশক্ এই ক্যান্সার চিচক্ৎসায় 

সাধারে  ানুশষর চিচক্ৎসা ব্যয় দ টাশে েচরদ্র হশয় যাওয়া দেক্াশনার চিষয়টি সরক্াশরর  াথাব্যাথা হশয় দেখা দেয়। স্বাস্থয ও পচরিার 

ক্ল্যাে  ন্ত্রোলশয়র োচয়ত্বপ্রাি  ন্ত্রী জাচহে  াশলক্ ২০১৮ সাশল চিষয়টি প্রধান ন্ত্রী দেখ হাচসনার ক্াশে তুশল ধরশল প্রধান ন্ত্রী দেখ 

হাচসনা ক্যান্সার চিচক্ৎসায় দেেব্যাপী চিচক্ৎসাশসিা েচেশয় দেিার উশযাগ গ্রহে ক্রশে চনশে েেনা দেন। মুহূশেেই চসিান্ত িাস্তিায়শন 

উশেপশে লাশগ স্বাস্থয ও পচরিার ক্ল্যাে  ন্ত্রোলয়। ক্যান্সার চিচক্ৎসায় গুরুত্ব অনুধািন ক্শর দেশের ৮টি চিভাশগই ৮টি ১৫ েলা চিচেে 

দ চিশক্ল ক্শলজ হাসপাোশল র্পে োঙ্গ ক্যান্সার ইউচনট স্থাপশনর পচরক্ল্পনা দনয়া হয়। ক্যান্সাশরর পাোপাচে দসখাশন চক্িচন, চলভার 

এিাং িায়ালাইচসস সুচিধা রাখার জন্যও আলাো ব্যিস্থা রাখার চিষয়টি অন্তর্ভ েি ক্রা হয়। ক্যান্সার চিচক্ৎসায় গুরুত্বর্পে ে চিষয়টি 

অিশেশষ জুলাই, ২০১৯ দথশক্ প্রক্ল্প আক্াশর িাস্তিায়ন ক্রশে ক্াজ শুরু হয়। ক্াজ দেষ ক্রা িা লেয াো অজেশনর স য় চনধ োরে 

ক্রা হয় জুন ২০২২ পয েন্ত। প্রক্ল্পটি গে ১৭ দসশেম্বর, ২০১৯ চিোব্দ োচরশখ অনুচষ্ঠে এক্শনক্ সভায় অনুশ াচেে হয় এিাং ১১ নশভম্বর, 

২০১৯ োচরশখ প্রক্ল্পটি প্রোসচনক্ অনুশ ােন লাভ ক্শর। প্রক্ল্পটির সাচি েক্ উশেশে হশে-সারা দেশে ক্যান্সার দরাশগ আক্রান্ত চিোল 

জনশগাষ্ঠীশক্ চিচক্ৎসা দসিার আওোয় আনা;সূিনাশেই ক্যান্সার দরাগ চনে েয় এিাং স য় ে ক্যান্সার দরাগীশের চিচক্ৎসা দসিা চনচিে 

ক্রা; ক্যান্সার চিচক্ৎসা দসিা সম্প্রসারে ও চিশক্িীয়ক্রেশর  াধ্যশ  প্রাচন্তক্ জনশগাষ্ঠীশক্ চিচক্ৎসা দসিার আওোয় আনা;ক্যান্সার 

চিচক্ৎসা দসিায় বিশেচেক্ চনভ েরো ক্চ শয় আনা, পোন্তশর বিশেচেক্ মুদ্রার সাশ্রয় ক্রা;ক্যান্সার চিচক্ৎসার দেশে  Out of 

Pocket Expenditure দেশে ক্যান্সার চিচক্ৎসা দসিা আন্তজোচেক্  াশন উিীে ক্রা। 

 সদি োপচর আট চিভাশগ ৮টি উিে  াশনর ক্যান্সার, চক্িনী, চলভার চিচক্ৎসা হাসপাোল চন োে চনোঃসশেশহ সরক্াশরর এক্টি 

সূদুরপ্রসাচর ও ফলপ্রসূ চিন্তার ফসল হশয় দেখা চেশি িশল দেশের চিজ্ঞজশনরা  শন ক্রশেন। হাসপাোলগুচল চন োে ক্াশজর অগ্রগচে 

এখন এশক্িাশর দেষ পয োশয় রশয়শে। আজ ৯ জানুয়াচর, ২০২২ োচরশখ প্রধান ন্ত্রী দেখ হাচসনা হাসপাোলগুচলর চভচত্তপ্রস্তর উশবাধন 

ক্শরশেন।  আো ক্রা যাশে, চনধ োচরে স শয়ই হাসপাোলগুচল ক্ায েে  হশয় উেশি। হাসপাোলগুচলর প্রচেটিশেই প্রথ  অিস্থায় অন্তে 

১০০টি ক্শর ক্যান্সার েয্যার  াধ্যশ  চিচক্ৎসা দসিারব্যািস্থা থাক্শি। এর পাোপাচে স হাশর চক্িচন, চলভার চিচক্ৎসার জন্যও েয্যা 

থাক্শি। এগুচল প্রস্তুে হশয় দগশল ক্যান্সার চিচক্ৎসায় ঢাক্ার উপর িাপ অশনক্াাংেই ক্শ  যাশি িশল চিশেষজ্ঞগে  শন ক্রশেন। সাধারে 

 ানুষজন ঢাক্ায় এশস চিচক্ৎসা ক্রাশে অচেচরি টাক্া খরি ক্রার পাোপাচে চিচক্ৎসা সাংক্রান্ত দভাগাচন্তর হাে দথশক্ও দেঁশি যাশিন। 

হাসপাোলগুচল িালু হশল এক্চেশক্ দ্রুেোর সাশথ দরাগটিশক্ প্রথ  পয োশয়ই চনে েয় ক্রা দয ন সহজ হশি, অন্যচেশক্ চিচক্ৎসা দসিায় 

জটিল ও ভীচের এই দরাগটির চিচক্ৎসায় দেশের প্রাচন্তক্  ানুষ অশনক্টাই স্বচস্থর শ্বাস চনশে শুরু ক্রশি। 

# 

দলখক্- দজযষ্ঠ েথ্য ক্ েক্েো, স্বাস্থয ও পচরিার ক্ল্যাে  ন্ত্রোলয় 
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