ভারতের ক াভভড-19 সং তের সময় গভেশীলো, শ্রম এবং শুশ্রূষা
হ্যারিস সল ামন
২১ জুন, ২০২১
ক ারিড-19 সং লেি

ািলে কসবামূ

শ্রলমি ক্ষমতাি সীমা

আমালেি ক ালেি সামলন এলস কেলে। অলন
াজল

রনিলেক্ষ বা েরিবাি ও িালেি োরয়ত্ব বল

হ্ল ও, র র ৎসা েরিলেবাি রে

কেল

কসবাি সলে তাি আলবেমূ

রে , আম াতারি

এবং সামাজজ

ননরত

োরিবারি

রনয়ম ানুন

ালজ প্ররতোনও অলন

ম। এই

িলে এবং র েু রেন আলেই

ধাত্রী রেবস, কসই সময় অরতমািীি ক লে আলে এই জাতীয় শ্রম। বযজিেত,

বা প্রারতষ্ঠারন

হ্াসোতাল ি অসংেয
াজগুর

িা

কেেল , শুশ্রূো বা কিালেি

সময়, যেন িািত ক ারিড-19 অরতমািীি রিতীয় কেউ-এি সালে
আন্তজণারত

বেনা
ণ

োরয়ত্বও জরিত। এগুর এ ত্র হ্ল তলবই

র র ৎসা সম্ভব হ্য়। শুশ্রূোি

রে

সময়ই কসবামূ

কক্ষলত্র অরতমািীি প্রিাবল

িলত কিােীি আত্মীয়স্বজন বা

মী বা তাি বাইলিি েরিসলিি রবশা সংেয

লি ল লেন কসগুর ি রেল

অসংেয জায়ো কেল

প্ররতহ্ত

মানুেজন কয কসবামূ

েিীি মলনালযাে কেওয়া েি াি।

শুশ্রূোি আশ্বাস োওয়া যায় এবং কস কারণেই কসবামূ

শ্রলমি অবস্থা

এই ি ম অরনশ্চিত। এই ঘটনা স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় দয, আপনজণনর প্রণয়াজণন অশ্চিণজন,
ওষুধ ও হাসপাতাণের শযযার জনয দসাশযাে মিমিয়াণত অণনক পমরবার আণবেন কণরণেন। যাাঁরা
অমতিারীর সিয় সবাইণক সাহাযয করার আপ্রাে প্রণেষ্টা োমেণয়ণেন তাাঁরা দসবার নীমতিূেক

মেকটটও সবার সািণন তু ণে ধরণেও, তাাঁণের এই প্রণেষ্টার জনযই আিাণের ভাবা উমেত দসই
ননমতকতা দকান পামরপামবকতার
ি
মেণক আঙুে দেখাণে।
ভারণতর সরকারী হাসপাতাণে ট্রিাটটক ইনজুমরর শুশ্রূষা মনণয় আিার গণবষোয় আমি েক্ষ্য
কণরমে দয মেমকৎসার সিয় দরাগী, তাাঁর পমরবার ও স্বাসহহযকিীরা দয ধরণনর সিসযার সম্মুখীন হন
দরাগীর “আঘাত” বা “ইনজুরি” তার একটট অংশ িাত্র। এই পমরমিমতণত আঘালতি শুশ্রূষাণকই িূে
ও একিাত্র সিসযা মহসাণব দেখা। মকন্তু সিসযাটটণক আণরা মবসহতৃতভাণব দেখাও অতযন্ত
গুরুত্বপূে।ি হাসপাতাণে একটট শযযার বযবসহহা করা যায় মক ভাণব? েুঘটনার
ি
জায়গা দেণক
দরাগীণক শুশ্রূষার জায়গায় দক সহহানান্তর করণব? আত্মীয়রা কখন ও দকান শণতি দরাগীর সণে
দেখা করণত পাণরন? িাক্তাররা মেণনর মনমেিষ্ট সিণয় এণস দরাগীণের দেণখ েিবতী েেলক্ষে র
হ্লব তা টিক কণরন। মকন্তু ধাত্রী ও অনযানয দসবাকিীরা ঘন্টায় ঘন্টায় মনয়িিামিক বা তার
বাইণরও প্রমতটট দরাগীর কাণে যান, যাণত শুশ্রূষা তাাঁণের দরাগশযযার পাণশ দপ ৌঁণে যায়। ক ান
শ্চজমনসটট কখন প্রণয়াজন, ও দকানটট টিক কখন বেোণত হণব, দসগুমে দরাগমেমকৎসার মবমভন্ন
ধাপ। এই সজ্জা ও অে বেে করার মবষয়টট অণনক সিয়ই দসবািূেক শ্রণির দকন্দ্রমবন্দু হ্লয়
োাঁিায়। “অমতিারী” আসণে এই মবমভন্ন ধাণপর একটট জটটে ও সুসংবদ্ধ েোেে এবং বুঝলত হ্লব
কয এি পমরেমত অমনশ্চিত।
উোহরে মহসাণব আিরা দেখণত পাই দয, সরকারী স্বাস্বযবযবিার সণে এই বযবিার সুমবধা পাওয়ার
অমধকাণরর সম্পকি পমরবতিনশীে। মেে, জামত, দশ্রেী, সম্প্রোয়মভমিক পমরেণয়র সীিানা ধণর এই
অমধকাণরর কিণবমশ হয়। গ্রািীে সিাণজ অমতিারীর প্রভাব যত প্রেমিত হণব এই মবভাজন তত
প্রবেতর হণব এবং বেোণত োকণব। দসবা পাওয়ার অমধকার েেনশীে শ্রণির সণে যুক্ত। আইন
অনুযায়ী, অমধকাংশ সরকারী হাসপাতােই দকান দরাগীণক ভমতি করণত অস্বীকার করণত পাণর না।
মকন্তু, যমে দভমন্টণেটর বা শযযার িত মবণশষ প্রযুশ্চক্ত দকান হাসপাতাণে না োণক তাহণে উপায়ান্তর
মহসাণব হাসপাতাে কিী দরাগীণক কাোকামে দকান স্বািযণকণন্দ্র মনণয় দযণত দরাগীর পমরবারণক
মনণেিশ মেণয় োণকন। ক ারিড-19 অরতমািীি
কিােীি “শুশ্রূো” আসল
হ্াসোতাল

তাাঁল

ািলে স্বাস্থযবযবস্থাি উেি অতযারধ

ও তাাঁি েরিবািল

ালেি ফল

সমস্ত শহ্ি ও গ্রাম জুলি ওেুধ আি

ফাাঁ া শযযাি সন্ধালন ঘুলি কবিালত “সুোরিশ”

িািই সমাে ণ

হ্লয় োাঁরিলয়লে।

অলন

সময়ই, টে া োওয়াি সুলযাে রনজিত

ইতযবসলি, কয কিােীি

লিানািাইিালসি সংক্রমে তীব্র তাাঁি অজিলজন সযা ু লিশন রস্থরতশী

িাি বা অনযানয জটে

ক্ষলেি র র ৎসাি সময় ল

েরিবাি এ টে গুরুত্বেূে ণসাহ্াযয ািী
19 আক্রালন্তি

িাও এই কঘািাঘুরিি অে হ্লয় োাঁিায়।

ক্ষে েিীক্ষা

াঠালমা, যাল

যায়। শুশ্রূোি

ালজি কক্ষলত্র কিােীি

েুব কবরশ স্বী ৃ রত কেওয়া হ্য় না। ক ারিড-

িাি বযবস্থা, স্বাস্থয মীি সলে কযাোলযাে

লি কিােীল

হ্াসোতাল রেলত হ্লব র না তা কবাঝাি ক ষ্টা, ক ান হ্াসোতাল এ টে শযযা োওয়া যালব তা েুলাঁ জ
কবি

িা, র র ৎসা

র র ৎসা

া া ীন কিােীি িাল ামলেি েবি রনলয় তা আত্মস্থ

ালজ কেলব তা কবাঝাি জনয গুজব ও সলতযি মলধয তফাত

সময় এই সংক্রমলেি
এই কসবামূ

ািলে স্বজনমৃতুযি তীব্র আঘাতল

ল

িাি মত অরনজিত সমলয় তাাঁলেি

যায় স্বাস্থয েরিলেবাি নূযনতম সুরবধােু ু আোয়

সময়ই তা েরিবালিি জনয এ

টঠন িাইলত ও কো

কযলহ্তু ক ারিড-19 আক্রান্ত বযজিল
সময় েুলোই বেল

কেোলশানা

কযলত োলি তাই, এই

জনয বিাদ্দ সময় কেল

কবি

কপ্ররক্ষলত রযরন কিােীি কসবা

োিালেি রেল

িলত। অলন

ধাাঁধায় হ্াতলি কবিালনালত েরিেত হ্য়।
িাি জনয কসবা ািীি

ালজি জায়ো আি

ালজ কয সময় কেওয়া হ্য় তা অনযানয নেরন

লি রনলত হ্য়। কিােী বারিলত আলেন না হ্াসোতাল
িলেন তাাঁি নেরন

আলেন কসই

ক্ষলেি প্রায়ই অবস্থান্তি ঘলে কযোলন কিােীি সুস্থতাি গুরুত্বেূে ণ র হ্নগুর
বা

েলনা িাল াি রেল

যাওয়া বা বারিি অনযানয

াজ

ালজি

ালজি েে ও োরয়ত্ব েুই-ই বািবাি বেল যায়।

যায় এবং তািেলি আবাি োিালেি রেল

অবস্থায় তাাঁি প্রলয়াজন রনয়ত সত ণ প্রহ্িা। কসবা ািীি েলক্ষ নেরন

প্রিাব

িলত কশো এবং অলন

ালজি িূ রম া স্পষ্ট হ্য়। ক ারিড-19 আক্রান্ত েরিজলনি কসবা ও শুশ্রূোি

শুরুলতই অরধ াংশ সময়

এই কিালেি

সহ্য

িা, ক ান ধিলনি

েলনা

কমাি কনয়। এই

ালজি জনয বারিি বাইলি

িাি জনয সময় কেওয়া অসম্ভব হ্লয় যায়। প্রায়সয়ই, সংক্রমলেি

মালত, েরিবালিি অসুস্থ সেসযল

কেোলশানা

িাি োরয়ত্ব বার লেি মলধয িাে হ্লয়

যায়। এই ঘেনা কয েরিবালিি সেসযিা িািলতই োল ন তাাঁলেি কক্ষলত্র কযমন সতয, কতমনই কয
েরিবালিি সেসযিা রবলেলশ োল ন তাাঁলেি কক্ষলত্রও সতয। কেলশ তাাঁলেি েরিবািগুর ি সহ্ায়তা
রেলত রেলয় েরক্ষে এরশয়াি অরিবাসী জনলোষ্ঠী তু মু
লি আি কফালন

ো বল

ালেি মলধয েলিলেন। কহ্ায়ােসঅযাে

সমস্ত রেন আি িালতি প্রায় প্ররতটে ঘন্টা তাাঁিা টে াি ওলয়বসাইে

ঘাাঁেলেন, অজিলজন কজাোলিি ক ষ্টা

িলেন বা অসুস্থ রপ্রয়জনল

কয স্বাস্থয মীিা কেোলশানা

িলেন তাাঁলেি সলে কযাোলযাে িােলেন। হ্াসোতাল ি েিজাি বাইলি কেল
ওোি কেল , েরিবালিি সেসযলেি এই তত্ত্বাবধালনি

কহ্া

াজ অরতমািীল জে

এ টে অরতপ্রলয়াজনীয় অে আশঙ্কােূে ণরে । এই শ্রমল

বুঝলত হ্লব

বা সমুলেি
মান শ্রলমি

াজ রহ্লসলব এবং কসই

ালজি মূল যি কপ্ররক্ষলত।
ক ারিড-19 অরতমািীি সময় এই রবেয়গুর

আলিা সামলন এলসলে। এবং এি মলধয অলন গুর

াজ কয কিােীি েরিবাি এবং হ্াসোতাল ি উিয় তিলফি োরয়ত্ব তা স্পষ্ট হ্লয়লে। ক ারিলডি
উেসে ণ রনলয় ক ান কিােী হ্াসোতাল

এল ই রতরন এ ে

সমস্ত সমাজরবজ্ঞানী “ডািাি-কিােীি সম্প ”ণ নরেবদ্ধ
ক রমস্ট,

যালবি সহ্ ািী, কে রনরশয়ান কেল

শুরু

হ্াসোতা

মীি মুলোমুরে হ্ন। কয

লিন তাাঁিা অলন

সময়ই ধাত্রী, আেণার ,

লি সাফাই মী ও

িরেল ি মত অসংেয

ম ণ ািী যাাঁলেি জনয র র ৎসা ও শুশ্রূো সম্ভব হ্য় তাাঁলেি িূ রম াল

অবলহ্ া

লিন। এই

ম ণ ািীলেি অবস্থা র ে, কশ্রেী এবং জারতেত োেলণ যি রবেয়। এই স্বাস্থয মীিা হ্াসোতাল ি
রনলয়ােপ্রজক্রয়াি রিন্ন রিন্ন কশ্রেীলত অবস্থান

িল ও তাাঁিা প্রলতযল ই, সংেটঠত বা

অসংেটঠতিালব “শুশ্রুো” বযাোিটে সম্ভব হ্ওয়াি কক্ষলত্র গুরুত্বেূে ণ িূ রম া কনন। তাাঁিা
কিরন্টল শলনি শজি প্রলয়াজন মলতা বািালনা বা
কেয়া িালেন, সুোরিলশি র টঠ আনালনওয়া
এবং েেয ও োবাি নতরি
অজিলজলনি স্তি রনয়িে

মালনাি

াজ

লিন, আইরি জিলেি রেল

লিন, কিােীলেি রবরিন্ন ওয়ালডণ রেলয় ও রনলয় আলসন

লি তা কিােীি সামলন রেলয় আলসন। তাাঁিাই অজিলজন েযালঙ্কি
লিন, ওেুলধি রবতিে এবং বিালদ্দি

াজ

লিন এবং ব্লাডবযালঙ্কি

োরয়লত্ব োল ন। তাাঁিা কমলঝ কধায়াধুরয়

লিন, যিোরত েরিষ্কাি িালেন এবং এই অরতমািী কয

রবলশে ধিলনি সংক্রমে রনয়িে োবী

লি কসই অনুযায়ী সমস্ত িূ রমত

তাাঁিাই সম্পূে ণ র র ৎসাপ্রজক্রয়াল

জীবােুমুি

লিন।

এরেলয় রনলয় যান যালত কিােী জীবন রনলয় রফলি আসলত

োলিন।
র র ৎসা েরিলেবাি কশ্রেীরনিণি রবনযালসি জনয অরধ াংশ সময়ই রনম্নেেস্থ বা জুরনয়ি ডািাি ও
নাসলেি
ণ
সবল লয় কবরশ সংেয

কিােীি োরয়ত্ব কেওয়া হ্য় এবং তাাঁলেি সবো
ণ এ

কিােশযযা কেল

অনয কিােশযযায় েুলে কবিালত হ্য়। কসই জনয, তাাঁলেি সলেই কিােী এবং তাাঁলেি েরিবালিি

বািংবাি েিীি কযাোলযাে নতরি হ্লত োলি। তাি ফল এই জুরনয়িিা হ্লয় ওলঠন তাাঁলেি রবশ্বালসি
োত্র যাাঁিা কিােীি রবলশে ক ান প্রলয়াজন রনলয়ও

ো বল ন। যেন আি ক উ শুনলত ায় না বা

োলি না তেন তাাঁিাই কিােী এবং তাাঁি েরিবালিি সমস্ত বিবয কশালনন। সি ািী হ্াসোতাল
কযিালব ক ারিড সংক্রান্ত শুশ্রূোি প্রলয়াজনীয়তা কেো রেলয়লে তািেলি এাঁিাই হ্য়ত, মানুলেি েুই
হ্ালতি মত, িালেি প্র ৃ ত সাহ্াযয ািী হ্লয় উলঠলেন। তাাঁলেি শ্রলমি আচ্ছােলনই কিােীি
হ্াসোতাল

ো াি সময়েু ু

ালে। কসই আচ্ছােলনি োরন ো অংশ মৃতুযি েলিও কেলয় োল ।

মৃলতি েরিবাি রপ্রয়জন কশে রবোয় জানালত হ্াসোতাল কে ৌঁলোলত না োিল তাাঁলেি জনয মলেিণ
লয় জন

মী অসংেটঠতিালব “কহ্ায়ােসঅযাে অলন্তযটষ্টজক্রয়া” শুরু

লিলেন। তলব শুশ্রূোি

মূ য আলে। ঘন ঘন কিােীি সংস্পলশ ণ আসাি ফল

ক ারিলড আক্রান্ত হ্ওয়াি সম্ভাবনা আলিা

কবলি কযলত োলি। যেন রেরেই র লেি সিবিাহ্

ম রে

স্বাস্থয মীলেিই সুিক্ষাি সলে আেস

িলত হ্লয়রে

তেন প্রায়সয়ই সবল লয় রন ু ত াি

এবং তাি ফল

এই

েরিবালিিই ক ারিলড আক্রান্ত হ্ওয়াি সম্ভাবনা সবল লয় কবরশ রে । েরতশী
টঠ

কসই সমসযাটেিই সম্মুেীন হ্ওয়া যাি সমাধান

িািলত এবং অনযত্র অরতমািীি এ টে প্রধান রে
েরিসলি সমান্তিা িালব
েিীক্ষাল লেি

আক্রান্ত মানুলেি

হ্

লত ো া শুশ্রূোি

মী এবং কোাঁয়া

েরিমাঠালমা নতরি

িাি ক ষ্টা

র র ৎসাি অে ণ

িলে ওই র র ৎসাবযবস্থা।

হ্াসোতাল ি প্রল ষ্টাি সলে তাি বাইলিি
াজ। টে াোন ািী, আশা মী, ক ারিড

সন্ধান ািীিা এই অরতমািীি সমলয় এ টে মূ যবান

লিলেন। তাাঁলেি সলে আলেন কসই সমস্ত সাধািে মানুে যাাঁিা ক ারিড
ালে জ োবালিি বলোবস্ত

িলেন, েি নতরি

রেলচ্ছন এবং বারিলতই যালত কিােীি কসবা
অযাম্বুল ন্স া

মী এবং তাাঁলেি

লি োবাি িান্না

িা যায় তাি বযবস্থা

লেি োশাোরশ কয অলোওয়া ািা কিােী ও তাাঁি েরিবািল

যালচ্ছন তাাঁলেি জনযও এই শুশ্রূোি
সম্ভাবনা কবলি যায়, তাাঁলেিও অরতরিি

লি কে ৌঁলে

লি রেলচ্ছন।
হ্াসোতাল

রনলয়

াজ সম্ভব হ্লচ্ছ। তাাঁলেিও ক ারিলড আক্রান্ত হ্ওয়াি
ালজি াে সহ্য

িলত হ্য়। তাই তাাঁলেি অবোনল ও

স্বী ৃ রত ও সুিক্ষা কেওয়া উর ত।
েরতশী

শ্রলমি কপ্ররক্ষলত শুশ্রূোল

র র ৎসাি মূ

ক্ষয রহ্সালব কেো

কেো শুরু
টঠন হ্লয় যায়।

িল

অসুস্থতাল ই বযারধি এ মাত্র উৎস এবং

মেন্থা
ণ
রনলয় আল া না াল , অলন

সময়ই

“প্ররতলিাধলযােয মৃতুয” সংক্রান্ত ধািোটেি সলে র র ৎসাি সুলযাে োওয়াি রবেয়টে জরিলয় কফ া
হ্য়। এি োশাোরশ, শুশ্রূো কয সহ্ায়তাি আলিা অনযানয রে
োিস্পেরি
অরতরিি
কসবামূ

রনিণিশী তাি

মান শৃঙ্খ

যা অসমক্ষ হ্ল ও আসল

তাি কপ্ররক্ষলতও কেো েি াি। অলন

লিি িালি জজণরিত র র ৎসা েরিলেবাি রবেলয় আল া না
শ্রম এবং তাি প্রােয প্ররতোলনি

ো িুল

যাই। এই

এ টে
সময়ই,

িাি সময় আমিা

োটে রবলশে

লি সরতয কসই

সময় যেন সাহ্ালযযি অনযানয উোয় বা রিলসালস ণ ঘােরত কেো কেয় ও কসবামূ

শ্রম তালত

িািসাময আলন। হ্াসোতাল ি ধাত্রী, কে রনরশয়ান, আেণার , সাফাই মী এবং মলেিণ
াজ এবং তাি োশাোরশ, শুশ্রূো রনজিত

িলত এবং তাি জনয অে ণকজাোলত কিােীি আত্মীয়

েরিজলনি কয উেযম তাল

আলিা কবরশ গুরুত্ব রেলত হ্লব। এই

হ্াসোতাল ি রনিরবজচ্ছন্ন

ালজি া া আেল

ক্ষমতা আলিা কবরশ

মী ও েরিবালিি সেসযলেি োিা

যালব এবং কিােীলেি জীবনোয়ী শ্বাস ও সহ্লনি

লি রবেন্ন হ্লব।

নীরতরনধাি
ণ িা যেন অরতমািীি েিবতী সমলয় স্বাস্তযেরিলেবাি সামেযলণ
সাজালনাি

ো বল ন, কসই আল া না অলন

েরি াঠালমাল

ক ে

লি ঘলে। এগুর

কসবা মীিা র র ৎসাি বযাোিটে সম্ভব

কজলনরি

মান কেল

লিন তাাঁলেি জনয উত্তমতি ক্ষরতেূিলেি বযবস্থা
মসূণ র

লিন তা আয়লত্ত এলন কসগুর ল

কসবামূ

আবাি কেল

সময়ই ক ব মাত্র টে া এবং বস্তুেত

অবশযই গুরুতি রবেয়। র ন্তু সো

এ ই ি ম গুরুত্বেূে।ণ এই উলদ্দলশয নানা
সহ্ায়তা প্রোন

মীলেি

কনওয়া হ্লচ্ছ র ন্তু আসল

সুিরক্ষত

িা

টঠন

এই

িাও

মীিা কয

াজ। শুধুমাত্র সাধািে বা

াজই কয রবেেগ্রস্ত তা নয়, তাি সলে সলে স্বাস্থয মীলেি জীবনও রবেন্ন।

জীবন এবং শ্রম েুই-ই অরতমািীি ক্ষয়ক্ষরতি অংশ এবং উিলয়ি মূ য এ ই সলে েরতলয়
প্রলয়াজন। হ্াসোতাল এ টে নতু ন কিােশযযা সহ্লজই কযাে
ো লবন তাাঁি কসবা

িা

িা যায়, র ন্তু কসই শযযায় কয কিােী

িা সম্পূে ণ আ াো রবেয়। মানুেই কয এই সং ে াল ি প্রােরম

প্ররতজক্রয়া ািী তা মলন িাো আমালেি সমটষ্টেত
জােু িী ক্ষমতা এই

কয

তণবয কেল

হ্যারিস সল ামন রডউ
অযালসারসলয়ে প্রলফসি।

তণবয এবং টে াি অসামানয কে লনা জজ া

আমালেি মুজি কেয় না।

ইউরনিারসটেি
ণ

া

ািা

অযানলরােল াজজ অযান্ড কলাবা

কহ্ লেি

