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বাংলােদশ

থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন

িশ�েদর িবনা মূেল৵ িচিকৎসা �দেব

ঢাকা

সােড় সাত বছেরর রায়হান ইসলােমর ৮ মাস বয়েস থ৵ালােসিময়া ধরা পেড়। ব�ব�� �খ মুিজব �মিডেকল 

িব�িবদ৵ালেয় রায়হানেক তার মা–বাবা িনেয় িগেয়িছেলন। �সখান �থেক থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন হাসপাতােলর 

�খ�জ �দওয়া হয়।

িনজ� �িতেবদক

https://www.prothomalo.com/bangladesh
https://www.prothomalo.com/
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২০১৪ সাল �থেক রায়হান এই হাসপাতােল িচিকৎসা িনে�।

রায়হােনর মা র�না আ�ার �থম আেলােক বেলন, �থম ধরা পড়ার পর িবিভ� জায়গায় িচিকৎসা কিরেয়েছন। 

িবএসএমএমইউেত িনেয়েছন। িক� এই িচিকৎসা অেনক ব৵য়ব�ল। পের থ৵ালােসিময়া ফাউে�শেনর কথা 

জানেত �পের �সখােনই িনেয় আেসন রায়হানেক। র�না বেলন, এখােন িচিকৎসা খরচ অেনক কম।  

থ৵ালােসিময়া এক� মারা�ক র�েরাগ। এ ��ােগ আ�া�েদর সু� থাকার জন৵ সারা জীবন িনয়িমত র� 

পিরস�ালন এবং ��ৗহ িন�াশন ওষুধ �সবন করেত হয়। থ৵ালােসিময়ায় আ�া� দির� িশ�েদর িবনা মূেল৵ 

িচিকৎসা �দয় ফাউে�শন। িচিকৎসায় অেনেক নানা রকম ভত�৴িকও �পেয় থােক। ২০০২ সাল �থেক ফাউে�শন� 

তােদর কায৴�ম �র� কের।

থ৵ালােসিময়া ফাউে�শেনর �মিডেকল �েমর �ধান সািজয়া ইসলাম �থম আেলােক বেলন, গেড় �িতিদন ৩০ 

জন কের ��াগ�েক ��–��য়ার �স�াের িচিকৎসা �দওয়া হয়। এ ছাড়া বিহিব৴ভােগ িচিকৎসা িনেত আেস ৪০ 

জেনর মেতা।

কেরানা সং�মেণর �র�র িদেক অন৵ সব হাসপাতােলর মেতা থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন হাসপাতােলও ��াগ� 

কেম িগেয়িছল। তেব সািজয়া ইসলাম জানান, িচিকৎসা কায৴�ম এেকবাের ব� িছল না।

থ৵ালােসিময়া ��ােগর িচিকৎসার জন৵ ফাউে�শন ২০০৮ সাল �থেক ঢাকায় ৩০ ��েডর এক� িবেশষািয়ত 

হাসপাতাল পিরচালন করেছ। এখােন ৩ হাজার ৪৬১ জন ��াগ� িনয়িমত িচিকৎসা িনে�।

থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন সরকাির অনুদান, দানশ�ল ব৵ি� ও �িত�ােনর অনুদান, জাকাত, �নসর এ 

চাই�সহ নানা কায৴�েমর মাধ৵েম তহিবল সং�হ কের। ২০২১ সােল এই ফাউে�শন ৫০০ জন নত�ন ��াগ�েক 

িবনা মূেল৵ িচিকৎসা �দওয়া হেব।

থ৵ালােসিময়া ফাউে�শেন জাকােতর মাধ৵েম িশ�েদর পােশ থাকেত চাইেল সাহায৵ পাঠােনা যােব এই িঠকানায়

—বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন (জাকাত ফা�), িহসাব ন�র ২০৫০১৪৫০১০০৫১৯৩১৫, ইসলামী 

ব৵াংক বাংলােদশ িলিমেটড, �মৗচাক শাখা, ঢাকা। িবকােশর মাধ৵েম দান করেত ০১৭২৯২৮৪২৫৭ ন�ের টাকা 

পাঠােত হেব (মােচ৴� অ৵াকাউ�)। জাকাত ছাড়াও নানাভােব তােদর সহায়তা করা যােব।

বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শেন ভত�৴িকযু� বা িবনা মূেল৵ িচিকৎসার জন৵ অনলাইেনও িনব�ন করা যােব

— www.thals.org/patient/new । সরাসির হাসপাতােল �যাগােযােগর িঠকানা—থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন 

হাসপাতাল, ৩০ চােমলীবাগ, শাি�নগর, ঢাকা, �ফান: ০১৭৫৫৫৮৭৪৭৯।

https://www.thals.org/patient/new

