িবরল েরােগ আক্রান্ত স্বর্ণালী
জন্েমর সময় ডান হােত িছল েছাট একটা কােলা দাগ। ওই দাগ েথেক এখন
পুেরা হােতই ছিড়েয় পেড়েছ েরাগ। যতই িদন যাচ্েছ িশশুিটর হাতটা ততই
েমাটা ও ভারী হচ্েছ। হােত েছাট েছাট গুিট েবঁেধেছ। গুিটগুেলা
মাংসিপণ্েডর মেতা বড়ও হেয় উঠেছ। িনেচর অংেশ ঝুেল পেড়েছ চামড়া।
মােঝ মােঝ হােতর ব্যথায় কাতর হেয় পেড় েমেয়িট।
িবরলেরােগ আক্রান্ত স্বর্ণালী খাতুেনর (১২) মা রুমা েবগম ও বাবা
আবদুল মান্নান জানাচ্িছেলন তােদর েমেয়র দুর্িবষহ জীবেনর কথা।
রাজশাহীর পবা উপেজলার বড়গািছ ইউিনয়েনর েতঘাটাপাড়া গ্রােমর ওই
দম্পিতর েমেয় স্বর্ণালী। স্থানীয় েনানামািটয়া সরকাির প্রাথিমক
িবদ্যালেয়র তৃতীয় শ্েরিণর ছাত্রী েস।
স্বর্ণালীর বাবা আবদুল মান্নান দুর্গাপুেরর দাওকান্িদ কেলেজর
অিফস সহকারী। মা রুমা েবগম গৃহবধূ। তােদর ঘের দ্বাদশ শ্েরিণ
পড়ুয়া েছেলও রেয়েছ। স্বর্ণালীর ডান হােত জন্েমর পর েথেক কােলা
দাগ েথেক এ েরােগর উৎপত্িত। িবরল এ েরােগর েকােনা িচিকৎসা েনই
েভেব এতিদন ডাক্তার েদখানিন বাবা-মা।
তেব
গণমাধ্যেম
িবরলেরােগ
আক্রান্ত
সাতক্ষীরার
মুক্তামিনর
িচিকৎসার খবর প্রকােশর পর তা েদেখ স্বর্ণালীর জন্যও আশা জােগ তার
মা-বাবার মেন। েরাগিট েসের েযেত পাের এমন আশায় এখন িচিকৎসকেদর
কােছ ছুেট েবড়াচ্েছন স্বর্ণালীর বাবা-মা। তেব স্বর্ণালীর ডান
হােত বাসা বাঁধা িবরলেরােগর িচিকৎসায় জরুির অস্ত্েরাপচােরর জন্য
েয টাকার কথা বলা হেয়েছ তােতই িবপত্িত।

এত টাকা েকােনাভােবই সংকুলান করা সম্ভব নয় অিফস সহকারী বাবা
আবদুল মান্নােনর পক্েষ। তাই িদশা হািরেয় েফেলেছন িতিন। আবদুল
মান্নান জানান, চার বছর বয়েস তার েমেয়েক রাজশাহী েমিডেকল কেলজ
হাসপাতােলর চর্মেরাগ িবেশষজ্ঞ ডা. েমায়াজ্েজম েহােসনেক েদিখেয়
িছেলন। েস সময় িচিকৎসক একিট মলম িদেয়িছেলন। িকন্তু তা লািগেয়ও
েরাগ ভােলা হয়িন বরং বাড়েত থােক।
এরপর অজ্ঞাত িবরল েরাগ েজেন তারা িচিকৎসার ব্যাপাের আস্থা হািরেয়
আর িচিকৎসেকর কােছ িনেয় যানিন। এখন মুক্তামিনর িচিকৎসার খবের
স্বর্ণালীর ব্যাপাের তারা আশাবাদী হেয়েছন। কারণ তােদর মেত
মুক্তামিণর মেতাই হােত িবরলেরাগ বাসা েবঁেধেছ স্বার্ণালীর ডান

হােতও। কেয়কিদন আেগ িতিন তার েমেয়েক রাজশাহীর ইসলামী ব্যাংক
েমিডেকল কেলজ হাসপাতােলর িচিকৎসক আফেরাজা নাজনীনেক েদখান।
িতিনও স্বর্ণালীর হাত েদেখ িবরলেরাগ িহেসেব আখ্যা েদন। তেব ডা.
আফেরাজা নাজনীন পরামর্শ িদেয়েছন িনিবড় পরীক্ষা-িনরীক্ষার পর হােত
অস্ত্েরাপচার করেত হেব। এজন্য েমাটা অংেকর টাকা লাগেব বেলও জানান
িতিন। কথািট শুেন েসখােন িনর্বাক হেয় যান স্বর্ণালীর মা-বাবা।
তার মা রুমা েবগম বেলন, হােতর ওই েরােগর কারেণ তার েমেয় এখন আর
স্কুেল েযেত চায় না। স্কুেল েগেল িশক্ষকরা তােক স্েনহ করেলও
সহপাঠীরা আর স্বর্ণালীর সঙ্েগ বসেত চায় না। এ অবস্থায় তার েমেয়ও
মানিসকভােব হতাশাগ্রস্ত হেয় পেড়েছন। এখন পড়ােলখােতও িপিছেয় পেড়েছ
তার েমধাবী েমেয়।
এই বয়েসর ষষ্ঠ শ্েরিণেত পড়ােশানার কথা হেলও এখন স্বর্ণালী তৃতীয়
শ্েরিণেত পেড়। স্বর্ণালী যত বড় হচ্েছ হােতর েরাগও তত বাড়েছ। তাই
স্বর্ণালীর ভিবষ্যত িনেয় উদ্িবগ্ন হেয় উেঠেছন তার মা-বাবা।
পরীক্ষা-িনরীক্ষা কিরেয় েরাগ শনাক্ত ও িচিকৎসার জন্য িতিন সরকার
ও সমােজর িবত্তবানেদর এিগেয় আসার আকুিত জািনেয়েছন।

