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Current Affairs
৪৮ ঘণ্টায় মৃত্যু ৮ জনের, নির্বিকার প্রশাসন
পরিস্থিতি সামাল দিতে রাস্তায় বামেরা
শনিবার থেকে সোমবার – এই ৪৮ ঘণ্টায় রাজ্যে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে ৮ জনের। তবুও তাকে ‘ডেঙ্গু’ তকমা দিতে
নারাজ রাজ্য সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনের কাছে এখনও তা ‘অজানা জ্বর’। তাই পরিস্থিতি সামাল
দিতেও পুরোপুরি ব্যর্থ রাজ্য সরকার। মশা দমনেও যে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নেয়নি রাজ্য সরকার। বরং
বাম-পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরসভা মশা দমনে উদ্যোগ নিলেও সেখানে প্রয়োজনীয় সাহায্য
মেলেনি সরকারের তরফ থেকে। বিষয়টিতে রাজ্য সরকারের মনোভাব নিয়ে ইতিমধ্যেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সি পি আই
(এম) রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র এবং বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু।
প্রসঙ্গতও, গত বেশ কিছুদিন ধরেই ডেঙ্গুর প্রকোপ ছড়িয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গে। যার জেরে কাহিল উত্তরবঙ্গ
থেকে দক্ষিণবঙ্গ। তাপমাত্রা কমতেই বেড়েছে মশার উপদ্রবও। নিকাশি ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত হওয়ায় বিভিন্ন
জায়গায় জল জমে রয়েছে। তাতেই জন্ম নিচ্ছে মশার লার্ভা। যেসব জায়গায় সরকারি নিষ্ক্রিয়তায় জল জমে রয়েছে
তার মধ্যে রয়েছে সরকারি হাসপাতালও।
এরই মধ্যে
জারি রয়েছে অলিখিত সরকারি ফতোয়া। যার জেরে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলেও ‘ডেথ সার্টিফিকেট’-এ মৃত্যুর কারণ
হিসাবে ‘ডেঙ্গু’ লিখতে ভয় পাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখানো হচ্ছে
‘সম্ভাব্য ডেঙ্গু’-কে। রবিবার বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বেলিয়াতোড়ের বাসিন্দা অশোক তুং-এর
ক্ষেত্রে যা হয়েছে। যদিও হাসপাতাল সূত্রের খবর, এলাইজা পদ্ধতিতে যে পরীক্ষা হয়েছিল তাতে পরিষ্কার,
অশোকবাবু ডেঙ্গুতেই আক্রান্ত হয়েছিলেন। কিছু ক্ষেত্রে ডেঙ্গু সন্দেহে রোগীকে ভর্তিই করতে চাইছে না
সরকারি হাসপাতালগুলি। দেগঙ্গার নাসের আলিকেই যেমন ভর্তি নিতে অস্বীকার
করেছিল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ। কিছু ওষুধ দিয়েই বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাঁকে। যদিও রক্ত পরীক্ষায় দেখা
গিয়েছে, তাঁর প্লেটলেট নেমে গিয়েছিল ৪৩ হাজারে, যা ডেঙ্গুর বড় প্রমাণ। পরে এস এস কে এম-এ নিয়ে গেলেও
ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। একরকম বিনা চিকিৎসাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। একইরকম ঘটনা দেখা গিয়েছে বারাসত
জেলা হাসপাতাল এবং বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালের ক্ষেত্রেও।
পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্য সরকারের অনড় মনোভাবে। কোনও অবস্থাতেই ডেঙ্গুকে
‘নোটিফায়েবল ডিজিজ’ বলে গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করতে রাজি নয় রাজ্য। কারণ সেক্ষেত্রে ডেঙ্গু
সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য কেন্দ্রকে জানাতে বাধ্য থাকবে রাজ্য সরকার। গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি না করে ডেঙ্গুর
মূল সমস্যাটিকেই আড়াল করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। যা নিয়ে আরও একবার তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে
বামফ্রন্ট সহ অন্যান্য বিরোধী দল। মানুষের মধ্যে ডেঙ্গু সম্বন্ধে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে বিভিন্ন
এলাকাভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে ইতিমধ্যেই রাস্তায় নেমেছে বামেরা।
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