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                         সিসনবক সিসকৎসা সনবেন এক েযক্তিছসে: সংগৃহীত 

োংলাবদবশ জনসংখ্যার অসিকাংশই, সেবশষ কবর সীসমত আবের মানষু মানসম্মত স্বাস্থ্যবসো থেবক েক্তিত এেং উন্নতমাবনর ডাোগনসিক 

পসরবষোর েযে েহন করবত অক্ষম। োস্তে সিত্র নারী, সশশু ও পাসরোসরক স্বাস্থ্য এেং সামসিক কলযাণ সেবেিনা কবর এসএমসস ২০১৮ সাবলর 

এসপ্রল মাবস থমাহাম্মদপুবরর ঢাকা উদযাবন িাল ুশুরু কবর ‘এসএমসস নীলতারা সিসনক’ নাবম একটি মবডল সিসনক। সিসনকটির প্রিান 

উবেশয হবলা সে স্তবরর জনগণবক সুলভ মূবলয মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যবসো প্রদান করা। যার মবিয রবেবছ আিুসনক ডাোগনসিক সসুেিাসহ 

(এক্স-থর, ইউএসক্তজ, ইসসক্তজ ইতযাসদ) গাইসন, থমসডসসন, থপসডোটিক, অবে থাবপসডক, সিন ও সভসড সেবশষজ্ঞ সিসকৎসবকর পরামশ থ, 

থপ্রসক্তিপশন প্রদান এেং িাবেন্ট থডিাবেইজ সংরক্ষণ। ডাোগনসিক থসন্টার ও ফাবম থসস থেবক অক্তজথত অে থ সিসনক পসরিালনা এেং দসরদ্র 

জনগবণর সিসকৎসাে ভতত থসক সহবসবে েযেহৃত হবে োবক। 

সিসনকটিবত সরকাসর ছত টির সদন ছাড়া সপ্তাবহর অনযানয সদন সকাল ৮িা থেবক রাত ১০িা পয থন্ত থসো প্রদান করা হে। সিসনক প্রাঙ্গবণ একটি 

মবডল ফাবম থসস রবেবছ, যা নযাযযমূবলয মানসম্পন্ন ওষুি সরেরাহ কবর। সািারণ জনবগাষ্ঠীবক আরও উন্নত থসো প্রদাবনর উবেবশয েসি থত 

সমবে সেবশষজ্ঞ সিসকৎসাবসো (এবডািাইবনালক্তজ/অবে থাবপসডক), লযাে-সসুেিা (মাইবিাোবোলক্তজ, সহবিাপযােলক্তজ, এইিসে 

ইবলকবিাবফাবরসসস, কযানসার সনণ থে পরীক্ষা), করবপাবরি থহলে থিকআপ এেং থহলে পযাবকজ সংবযাজবনর মািযবম েতথমান 

পসরবষোগুবলা আরও প্রসাসরত করার পসরকল্পনা রবেবছ। 

সামাক্তজক প্রসতশ্রুসত রক্ষাবে থ এসএমসসর এই স্বাস্থ্যবসো অকু্ষণন্ রাখ্বত সিসনবকর সদসযরা উদযমী ও সনভীক প্রবিষ্টা িাসলবে যাবেন। ফবল 

সমাবজর সে স্তবরর মানুবষর মবিয অগাি আস্থ্া ও সেশ্বাস অজথন কবরবছ। কবরানা মহামাসর িলাকাবল নানাসেি প্রসতকূলতার পরও সিসনকটি 

সডক্তজএইিএস, োংলাবদশ সরকার এেং ডসিউএইিও প্রস্তাসেত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষাসেসি-সম্পসকথত সে সনবদথসশকা কব ারভাবে অনুসরণ কবর 

সাসে থক কায থিম পসরিালনার পাশাপাসশ সিসকৎসাবসো অেযাহত থরবখ্বছ। এ ছাড়া প্রসতটি স্তবর সংিমবণর ঝুুঁ সক থমাকাসেলাে অসতসরি 

সতকথতা অেলম্বন কবর সিসনকটি গভথেতী মাবেবদর স্বাস্থ্যবসো সনক্তিত কবরবছ। থজনাবরল সফক্তজসশোন ও সেবশষজ্ঞ সিসকৎসবকর মািযবম 

প্রসতষ্ঠালগ্ন থেবক এ পয থন্ত সিসনকটি থমাি ৭০ হাজার ১৩২ জন থরাগীবক থসো সদবেবছ, যাবদর মবিয ৯১ শতাংশ নারী, ৯ শতাংশ পুরুষ ও ১৭ 

শতাংশ সশশু। 

ইসতোিক অসভজ্ঞতার সভসিবত ২০২১ সাবলর জলুাইবে এসএমসস দারুস সালাম, সমরপুবর ‘এসএমসস সিসনক’-এর কায থিম শুরু কবর। 

সামাক্তজক পয থাবে সশশুর যত্ন এেং স্বাস্থ্য পসরবষোর প্রবোজনীেতা সেবেষণ কবর ওই সিসনবক ইসতমবিয একটি মা ও সশশুকলযাণ থকন্দ্র 

স্থ্াপবনর কাজ প্রক্তিোিীন রবেবছ। সিসনক পসরবষো সম্প্রসারণ পসরকল্পনার অংশ সহবসবে ২০২৬ সাবলর মবিয খ্ুলনাে একটি এেং ২০২৭ 

সাবলর মবিয সসবলবি একটি সিসনক স্থ্াপবনর পসরকল্পনা হাবত সনবেবছ এসএমসস। কতৃথপক্ষ আশা করবছ, এই সিসনকগুবলা পাুঁি থেবক সাত 

েছবরর মবিয আসে থকভাবে স্বেংসম্পূণ থ হবে। 

News Link: https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%BF-

%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95  

https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95
https://www.prothomalo.com/bangladesh/%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%B8%E0%A6%BF-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95

