বন্ধ
েহাক
অপ্রেয়াজনীয়
িসজািরয়ান অপােরশন
সন্তান জন্মদান একিট প্রকৃিত িনর্ধািরত স্বাভািবক শারীরবৃত্তীয়
প্রক্িরয়া। েমেয়রা কম েবশী ২৭০ িদন গর্ভধারেণর পর েযানীপেথ
সন্তান প্রসব কেরন – এটাই প্রকৃিতর িনয়ম। তাই েযানীপেথ
সন্তান
েবিরেয় আসােক নরমাল বা স্বাভািবক েডিলভারী বলা হয়। িবজ্ঞান বলেছ
শুধুমাত্র ১০-১৫ শতাংশ ক্েষত্ের েডিলভারী েযানীপেথ হেব না,
েসক্েষত্ের তলেপট িদেয় জরায়ু েকেট নবজাতকেক েবর করেত হেব। এই
অপােরশনিটর নামই হচ্েছ িসজািরয়ান েসকশন বা িস-েসকশন।
এখােন েকান দ্িবমত েনই েয, িসজািরয়ান েসকশন একিট জীবন রক্ষাকারী
পদ্ধিত। এই পদ্ধিতিট েকাথায়-কখন প্রেয়াগ করেত হেব অথবা হেব না,
িচিকৎসা িবজ্ঞােন তা পিরষ্কারভােব বলা আেছ । েযখােন প্রেয়াজন
েসখােন সময়মেতা িসজািরয়ান করেতই হেব, নইেল মা-নবজাতেকর একজন বা
উভেয়র মৃত্যু হেত পাের, অথবা মারাত্মক শারীরীক জিটলতা েদখা িদেত
পাের। সাধারণভােব একিট েদেশর িসজািরয়ােনর হার িনর্েদশ কের, েস
েদেশর প্রসূিতেদর জন্য জীবনরক্ষাকারী ‘জরুরী প্রসূিত েসবা’
কতখািন সহজলভ্য।
িবশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছ, একিট েদেশর িস-েসকশেনর হার ১০-১৫
শতাংেশর আেশপােশ থাকা উিচৎ।
এই আেলাচনার সূত্রপাত হচ্েছ একিট উদ্েবগ েথেক, আর তা হেলা
অিতিরক্ত িস-েসকশন িনেয়। বাংলােদেশ িস-েসকশেনর হার উর্দ্ধমূখী।
২০০৪ সােল এই হার িছেলা বছের েমাট েডিলভারীর ৫ শতাংশ, ২০০৭ সােল
৯ শতাংশ, ২০১১ েত ১৭ শতাংশ এবং ২০১৪ সােল ২৩ শতাংশ।
এই হার
ৈবশ্িবক গেড়র েচেয় েবশী েতা বেটই, এিশয়া ও ইউেরােপর গেড়র চাইেতও

েবশী।
অপ্রেয়াজনীয় িস-েসকশন জনেগাষ্ঠীর স্বাস্থ্েযর অবস্থার উন্নিত
িকংবা মাতৃমৃত্যু কমােনার ক্েষত্ের েকান অবদানেতা রােখই না, বরং
িস-েসকশেনর গুরুতর শারীরীক, মানিসক, সামািজক ও অর্থৈনিতক
পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া আেছ যার ভূক্তেভাগী প্রসূিত ও তার পিরবার।
আেরা িচন্িতত হবার িবষয় হচ্েছ, বাংলােদেশ প্রাইেভট ক্িলিনক
গুেলােত প্রায় ৮০ শতাংশ েডিলভারীই হচ্েছ িস-েসকশেনর মাধ্যেম,
েযখােন সরকারী হাসপাতােল এই হার ৩৮ শতাংশ। আবার েদখা যাচ্েছ,
প্রসূিতরা যত ধনী তােদর মধ্েয িস-েসকশেনর হারও তত েবশী ।
স্বাভািবকভােবই প্রশ্ন জােগ, যিদ প্রেয়াজন ব্যিতেরেক িস-েসকশন
করা না হেয় থােক, তাহেল হাসপাতােলর রকমেভেদ িস-েসকশেনর হার িভন্ন
হেব েকন ?
িস-েসকশন

একিট

িবেশষ

ব্যবস্থা

এবং

তার

অসংখ্য

পার্শ্ব-

প্রিতক্িরয়া আেছ । েযেহতু এিট একিট গুরুতর অপােরশন, তাই অপােরশন
চলাকালীন ও পরবর্তী জিটলতা হেত পাের। পূর্ণাঙ্গ বা আংিশক অজ্ঞান
কের এই অপােরশন করেত হয় বেল, এেনসেথিসয়া সম্পর্িকত জিটলতাগুেলা
হেত পাের। অেনক ক্েষত্ের েদখা েগেছ, িস-েসকশন পরবর্তীকােল
প্রসূিত মানিসক চাপ, অতৃপ্িত, বাচ্চার সােথ দুর্বল সম্পর্ক
ইত্যািদ সমস্যায় েভােগন। অপােরশেনর ক্ষত েথেক বন্ধ্যাত্ব, এবং
পরবর্তী গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত, গর্ভফুেলর অবস্থান সংক্রান্ত নানান
জিটলতা এবং অিতিরক্ত রক্তক্ষরেণর সম্ভাবনা েবেড় যায়। িবিভন্ন
েদেশ েদখা েগেছ েবশী অপ্রেয়াজনীয় িস-েসকশেনর সােথ, েবশী নবজাতক ও
িশশু মৃত্যু এবং েবশী প্ির-টার্ম (সমেয়র আেগ জন্মােনা) েডিলভারী
সম্পর্কযুক্ত। এ ছাড়াও প্রসূিত ও পিরবােরর সদস্যেদর পািরবািরক,
কর্মক্েষত্েরর ও সামািজক দািয়ত্ব পালেনর ক্েষত্ের ক্ষিতর
সম্মুখীন হেত হয় । তাছাড়া নরমাল েডিলভারীর চাইেত িস-েসকশন অেনক
েবশী ব্যয়বহুল।
অেনক প্রসূিতিবদই বেলেছন আজকালকার অেনক মা (িবেশষ কের যারা
প্রথমবােরর মত মা, শহরবাসী ও িশক্িষত) স্বপ্রেণািদত হেয় িস-েসকশন
এর মাধ্যেম সন্তান জন্ম িদেত চাচ্েছন । তাঁরা হয়েতা প্রসব েবদনা
সহ্য করার মেতা মানিসক শক্িত সঞ্চয় করেত পােরন না। অিধকারবাদীরা
বেলন আমার শরীর, আমার ইচ্ছা, আমার িসদ্ধান্ত আিম িকভােব েডিলভারী
করােবা। আমার বক্তব্য হচ্েছ, অন্তত এক্েষত্ের েযখােন মারাত্মক
স্বাস্থ্য ও অন্যান্য ঝুঁিক এবং জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জিড়ত েসখােন

িসদ্ধান্ত েনবার অিধকােরর আেগ তথ্েযর অিধকার িনশ্িচত করেত হেব।
অর্থাৎ প্রসূিত মা-িটেক িস-েসকশেনর সকল ভােলা মন্দ ও পার্শ্বপ্রিতক্িরয়া সমূহ িনর্েমাহভােব ব্যাখা করেত হেব।
তথ্যপ্রদােনর এই অবশ্যকরণীয় কাজিট সুিচিকৎসার অংশ। বহু েদেশ
িচিকৎসা শুরুর আেগ পূর্বাপর ভােলা-মন্দ পূর্ণাঙ্গভােব েরাগীেক না
বলা িকংবা উদ্েদশ্য প্রেনািদত ভােব বা আংিশক তথ্য উপস্থাপেনর
মাধ্যেম েরাগীর িসদ্ধান্তেক প্রভািবত করা শাস্িতেযাগ্য অপরাধ। এর
দািয়ত্ব কার?
আমােদর শ্রদ্ধাভাজন প্রসূিতিবদরা িনশ্চয়ই মানেবন েয, িস-েসকশন
আর দশটা ওভার-িদ-কাউন্টার ওষুেধর মেতা পণ্য নয় েয েরাগী চাইেলই
তথাকিথত অিধকােরর নােম তা িদেয় েদওয়া উিচত।
একিট পণ্য িহসােবও স্বাস্থ্যেসবা আলু-পটেলর মেতা সাধারণ পণ্য নয়
– েযখােন িসদ্ধান্ত গ্রহেণর ক্েষত্ের ক্েরতা অেনকখািনই স্বাধীন।
সাধারণ বাজােরর ধারণা বা িনর্ণায়ক িচিকৎসা েসবার বাজােরর
ক্েষত্ের একটু িভন্ন। এখােন চািহদা প্রবলভােব প্রভািবত হবার
সুেযাগ
থােক
িবক্েরতা
(এক্েষত্ের
প্রসূিতিবদ)
দ্বারা।
প্রসূিতিবদ, িস-েসকশন করেত হেব িক হেব না েসই মতামত কতটা
িনর্েমাহভােব িদেত পারেছন েসটা বহুলাংেশ প্রশ্নিবদ্ধ হেয় পেড়েছ।
এই সমােজর একজন রক্তমাংেশর মানুষ িহসােব, প্রিতিট প্রসূিতিবেদর
েভতের – িচিকৎসক স্বত্বা ও িবক্েরতা স্বত্বা প্রিতিনয়ত যুদ্ধ
কর্।
িচিকৎসক স্বত্বা েযখােন জয়ী হয়, েস সমস্ত পিরস্িথিতেত প্রসূিতিবদ
মা েক স্বাভািবক েডিলভারীর ভােলা িদকগুেলা েবাঝান, মমতাভের উৎসাহ
েদন, ৈধর্য্য ধের প্রসবেবদনা সহ্য করেত বেলন, জিটলতা েদখা িদচ্েছ
িকনা তা সার্বক্ষিণক
মিনটিরং এর ব্যবস্থা কেরন । আর, িবক্েরতা
স্বত্বা েযখােন জয়ী হয় েসখােন প্রসূিতিবদ স্বাভািবক েডিলভারীর
জন্য িচিকৎসা িবজ্ঞােনর িবিধসম্মত েচষ্টাগুেলা না কেরই িসেসকশেনর জন্য তািগদ েদন, মা ও পিরবারেক ভয় েদখান এই বেল েয, মা
বাচ্চার িকছু হেল তাঁর দািয়ত্ব েনই, বেলন েয দীর্ঘক্ষণ িতিন
অেপক্ষা করেত পারেবন না, ইত্যািদ। এই পিরস্িথিতেত অেনক ক্েষত্েরই
প্রসূিত ও পিরবার ভয় েপেয় যান, ঝুঁিক িনেত চান না,এবং অেনকটা
িনরূপায় হেয় কাগেজ সই কেরন িস-েসকশেনর পক্েষ।

বাংলােদেশর প্েরক্ষাপেট, স্বাস্থ্য-মন্ত্রণালেয়র দািয়ত্ব িছেলা,
প্রসূিতিবদেদর মেনাজগেতর এই িনয়ত দ্বন্দ্েব এবং েদালাচেল েযেনা
িবক্েরতা স্বত্তা জয়ী হেত না পাের েস জন্য প্রক্িরয়াগত ও আইনী
কাঠােমা ৈতরী ও কার্যকর রাখা । দুঃখজনকভােব হেলও সত্য, তারা তা
করেছন না। পিরস্িথিত এেতাটাই আশংকাজনক েয েকান েকান েজলা ও
উপেজলা শহের প্রিশক্িষত ডাক্তার নন এমন মানুেষরা প্রাইেভট
ক্িলিনক খুেল িসজািরয়ান অপােরশন করেছন, এমনিক অজ্ঞানিবেদর কাজও
তারাই করেছন।
এই ধরেণর কাজ েফৗজদারী অপরাধ। মন্ত্রণালেয়র এই
‘কােকর েচাখ বন্ধ কের রাখার নীিত’ ও স্থিবরতার সুেযােগ অসাধু,
নীিতহীন স্বাস্থ্য-পণ্য ব্যবসায়ীরা েকািট টাকার ব্যবসা করেছন
(বাংলােদেশ অিতিরক্ত িস-েসকশেনর আনুমািনক বাজার বছের প্রায় ৪৫০
েকািট টাকা), সাধারণ মানুষ ভুগেছন শারীরীক, মানিসক, সামািজক,
অর্থৈনিতক েভাগান্িতেত, িচিকৎসক-েরাগী সর্ম্পক নষ্ট হচ্েছ, কােরা
কােরা লাগামহীন অসততার কারেণ সব সম্মািনত প্রসূিতিবদ পড়েছন
িবব্রতকর ইেমজ সংকেট।
আিম মেন কির, এই সমস্যািটর সমাধােনর ক্েষত্ের সরকােরর পাশাপািশ,
প্রসূিতিবদেদর সংগঠন অবসেটট্িরক এন্ড গাইিনকলিজেকল েসাসাইিট অব
বাংলােদশ (ও িজ এস িব) এই মুহূর্েত সবেচেয় কার্যকর ভূিমকা রাখেত
পােরন। মন্ত্রণালয়েক একিট বাস্তবসম্পন্ন মান-িনয়ন্ত্রণ কাঠােমা ও
ব্যবস্থা
(যার
অংশ
হেত
পাের
িনয়িমত
এক্েরিডেটশন
ইত্যািদ)
ৈতরীেত
সহেযািগতা

ক্িলিনক্যাল
অিডট,
প্রদােনর
পাশাপািশ

প্রসূিতিবদেদর
দক্ষতা
বৃদ্িধ,
মান
িনয়ন্ত্রণ,
স্বীকৃত
ক্িলিনক্যাল প্রেটাকল েমেন চলা, এবং ৈনিতকতা রক্ষার ক্েষত্ের ও
িজ এস িব এর সামষ্িটক উদেযাগ খুবই কার্যকর হেত পাের ।
একটা িবষয় সুস্পষ্ট, বাইেরর িবিভন্ন পক্েষর যতই িনয়ন্ত্রণ থাকুক
না েকন েশষ িবচাের প্রসূিতিবদেকই িসদ্ধান্ত িদেত হেব েডিলভািরটা
নরমাল হেব না িসজার হেব।
ব্যক্িত প্রসূিতিবদ অথবা সামষ্িটকভােব প্রসূিতিবদেদরই (ওিজএসিব
এর মাধ্যেম) িনেজেদর ওপর এই িনয়ন্ত্রণ আনেত হেব।
অেনক েদেশ ইনিসউেরন্স পদ্ধিত চালু আেছ েযখােন েকাম্পানী গুেলার
মাধ্যেম মানুষ িনয়িমত প্িরিময়াম িদেয় স্বাস্থ্য েসবার ব্যয়
িনর্বাহ
কের।
ইনিসউেরন্স
েকাম্পানীগুেলা
েসখােন
িনেজেদর
স্বার্থরক্ষার জন্যই কেঠার মান-িনয়ন্ত্রণ িনশ্িচত করার েচষ্টা

কের।
অপ্রেয়াজনীয় িস-েসকশন ইস্যুেত করণীয় িনেয় অনানুষ্ঠািনক আেলাচনার
জন্য িকছুিদন আেগ ওিজএসিব আমােক তাঁেদর দপ্তের েডেকিছেলন।
উপস্িথত সকল বেয়াজ্েযষ্ঠ প্রসূিতিবেদর সম্িমিলত মেনাভাব যিদ আিম
বুঝেত েপের থািক, তাহেল স্পষ্টতই,
(ক) তাঁরা
িচন্িতত,

বাংলােদেশ

ক্রমবর্ধমান

িস-েসকশেনর

উচ্চ

হার

িনেয়

(খ) এর কারেণ ঢালাওভােব তাঁেদর ওপর েয অৈনিতকতার অিভেযাগ আসেছ তা
িনেয় তাঁরা খুবই িবব্র্রত,
(গ) সর্বত্র মান-িনয়ন্ত্রনহীন ভােব েযভােব িস-েসকশন হচ্েছ তার
েবশ িকছু মারাত্মক জিটলতার আশংকাজনক বৃদ্িধ ইেতামধ্েযই তাঁরা
তাঁেদর েপশাগত চর্চায় িনয়িমত েদখেত পাচ্েছন, (েযমন, িসজার
পরবর্তী গর্ভধারেণ জরায়ুমুেখ গর্ভফুল চেল আসা যা অিতিরক্ত
রক্তক্ষরণ এবং নবজাতেকর মৃত্যুর কারণ হেত পাের),
(ঘ) এই পিরস্িথিতর আশু িনয়ন্ত্রেণ, দািয়ত্বশীল েপশাজীবী সংগঠন
িহেসেব তাঁরা সরকার এবং অন্য সবার সােথ কাজ করেত চান িকন্তু
স্পষ্ট বূঝেত পারেছন না আসেলই কার্যকর সমাধানগুেলা িক এবং
েকাথায়, িকভােব েসগুেলার পিরকল্পনা ও বাস্তবায়ন শুরু করেত হেব।
অপ্রেয়াজনীয়

িসজািরয়ান

অপােরশন

বন্ধ

করেত

হেল

নীেচর

প্রস্তাবনাগুেলা িবেবচনায় েনয়া েযেত পাের ।
১।

স্বাস্থ্য

মন্ত্রণালয়েক

কেঠারভােব

িচিকৎসা

েসবার

মান-

িনয়ন্ত্রণ করেত হেব। এ জন্য প্রেয়াজনীয় আইন করেত হেব ও তার যথাযথ
প্রেয়াগ িনশ্িচত করেত হেব।
২।
সুিনর্িদষ্ট মানদন্ড েমেন চলার িভত্িতেত হাসপাতাল, ক্িলিনক
ইত্যািদর লাইেসন্স প্রদান ও নবায়ন করার িবধান চালু করেত হেব এবং
সিঠকভােব িশক্িষত ও প্রিশক্িষত প্রসূিতিবদ ছাড়া অন্য কােরা
অপােরশন
করা
বন্ধ
করেত
হেব।
িসজািরয়ােনর
অনুমিতপ্রাপ্ত
প্রসূিতিবদ ও ক্িলিনক/হাসপাতােলর একিট ডাটােবইস খুব অল্প সমেয়র
মধ্েযই ৈতরী করা সম্ভব।
৩।
প্রসূিতিবদেদর িনয়িমত প্রিশক্ষণ, সার্বক্ষিনক িনরীক্ষণ,
জবাবিদিহতা ও পুনঃপ্রিশক্ষেণর ব্যবস্থা করেত হেব।
৪।
সরকারী-েবসরকারী সকল হাসপাতাল, ক্িলিনকগুেলােক িচিকৎসা

সংক্রান্ত তথ্য িনয়িমতভােব সংরক্ষণ ও িরেপার্িটং পদ্ধিতর আওতায়
িনেয় আসেত হেব।
৫। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালেয়র িড এস এফ কর্মসূচীেত, িসজািরয়ান
অপােরশন ও নরমাল েডিলভারী ভাতা একরকম করেত হেব যােত প্রেয়াজনহীন
িসজািরয়ান িনরুৎসািহত হয়।
৬। অত্যাবশ্যক িস-েসকশন এর প্রেয়াজনীয়তা ও অনাবশ্যক িস-েসকশেনর
ক্ষিতকর িদকগুেলা তুেল ধের ব্যাপক প্রচারণা চালােত হেব। জাতীয় ও
স্থানীয় পর্যােয় নাগিরক সমাজেক সংগিঠতভােব একিট কার্যকর ভূিমকা
িনেত হেব।
৭।
মানদন্ড িনর্ধারণ, মান-িনয়ন্ত্রণ, িনরীক্ষণ ও িনয়িমত
তত্ত্বাবধান ও ৈনিতকতা িনশ্িচতকরেণর ক্েষত্ের দািয়ত¦প্রাপ্ত
সংস্থা বাংলােদশ েমিডক্যাল ও েডন্টাল কাউন্িসল (িবএমিডিস) ও
অন্যান্য সংস্থার ক্ষমতা ও সক্ষমতা বৃদ্িধ ও যুেগাপেযাগী করেত
হেব।
৮। েদেশর সকল নরমাল েডিলভারী িমডওয়াইফেদর মাধ্যেম সম্পন্ন করার
সরকারী পিরকল্পনািট সিঠক ও িবজ্ঞানসম্মত হেলও তা দীর্ঘেময়াদী।
এিটেক অগ্রািধকার িদেয় বাস্তবায়ন দ্রুততর করেত হেব। অিতিরক্ত িসেসকশন েরােধ এিট একিট ভােলা সমাধান কারণ েযেহতু িমডওয়াইফেদর কাজ
ও দক্ষতার সীমােরখা নরমাল েডিলভারীেত সীমাবদ্ধ তাই অপ্রেয়াজনীয়
িস-েসকশেনর জন্য তােদর েকান প্রকার বাড়িত প্রেনাদনা বা ইনেসনিটভ
থাকেবনা।
৯।
বাংলােদেশর
প্েরক্ষাপেট
িস-েসকশন
েকন্দ্িরক
বাস্তবতা
ভােলাভােব েবাঝা দরকার। আসেলই আমােদর িস-েসকশেনর হার কত হওয়া
উিচত এ িবষেয় আমােদর িনজস্ব গেবষণা েনই বলেলই চেল। যার কারেণ
ৈে◌বশ্িবক ও অন্যান্য আঞ্চিলক গড়েকই আমােদর েরফােরন্স িহসােব
ধরেত হচ্েছ। ৈবজ্ঞািনক, সামািজক ও অর্থৈনিতক দৃষ্িটেকাণ েথেক
প্রেয়াজনীয় গেবষণা প্রশ্ন সমূহ িনর্ধারণ কের, গেবষণার উদেযাগ
িনেয় আমােদর জানা-েবাঝা ও
িসদ্ধান্ত গ্রহেণর প্রক্িরয়ােক
পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবতা সম্পন্ন করেত হেব।
১০। উপেরর সবগুেলা সুপািরশ বাস্তবায়েনর ক্েষত্ের ওিজএসিব েক
পূর্ণাঙ্গভােব সম্পৃক্ত করেত হেব। এিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ
তা না হেল অেহতুক ও িবব্রতকর দ্বন্দ্ব ৈতরী হবার সম্ভাবনা েথেক
যায়। ৈনিতকতা ও িনয়ন্ত্রেণর পিরবর্েত ভীিতর সৃষ্িট হেল জীবেনর
ঝুঁিকর ক্েষত্েরও িস-েসকসন না করার আশংকা েথেক যােব।
েলখক : জনস্বাস্থ্যকর্মী

