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হৃদেরাগ িচিকৎসায় aিধক সংখয্ক নারী িচিকৎসক চান ি কার 

 
 
বৃহ িতবার রাজধানীর িমরপুের াশনাল হাট র্ ফাuে শন হাসপাতােল আেয়ািজত aনু ােন ব ৃতা কেরন জাতীয় 
সংসেদর ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী -েফাকাস বাংলা 
হৃদেরাগ িচিকৎসায় aিধক সংখয্ক নারী িচিকৎসক ƣতিরর oপর গুরুতব্ িদেয়েছন জাতীয় সংসেদর ি কার ড. 
িশরীন শারিমন েচৗধুরী। ি কার ড. িশরীন শারিমন েচৗধুরী বেলন, হৃদেরাগ িচিকৎসায় নারী িচিকৎসকেদর 
eিগেয় আসেত হেব। তারা নারীেদর পাশাপািশ পুরুষেদরo সব্া য্েসবা িদেত পাের। e সময় িতিন হৃদেরাগ 
িচিকৎসায় aিধক সংখয্ক নারী িচিকৎসক ƣতির, তােদর জ  aনুকূল কম র্পিরেবশ o aসং ামক েরাগ স েক র্ 
সেচতনতা বাড়ােনার oপর গুরুতব্ােরাপ কেরন। বৃহ িতবার রাজধানীর িমরপুের াশনাল হাট র্ ফাuে শন 
হাসপাতাল aয্া  িরসাচ র্ iনি িটuট aিডেটািরয়ােম ' াশনাল হাট র্ ফাuে শন আেয়ািজত uiেমন aয্াজ oয়ান, 
বাংলেদশ চয্া ার'র uেদব্াধনী aনু ােন ধান aিতিথর ব ে  িতিন eসব কথা বেলন। e সে  িতিন 
িচিকৎসকেদর সাফে র কথা uেল খ কের বেলন, 'নারী িচিকৎসকরা েদেশর স দ। েমধা, দ তা o েযাগয্তার 
সব্া র েরেখ তারা eিগেয় যাে ন। হৃদেরাগ িচিকৎসায় তারা নারী েরাগীেদর পাশাপািশ পুরুষেদরo সব্া য্েসবা 
িদেত স ম।' eজ  হৃদেরাগ িচিকৎসায় aিধক সংখয্ক নারী িচিকৎসক ƣতির, তােদর জ  aনুকূল কম র্পিরেবশ 
সৃি , সুেযাগ-সুিবধা বাড়ােনা eবং হৃদেরাগ িচিকৎসা সং া  u তর িশ েণর ব া করা o aসং ামক েরাগ 
স েক র্ সেচতনতা বৃি র oপর গুরুতব্ােরাপ কেরন। সা িতক সং ামক েরােগর েকাপ বৃি  সে  িতিন 
বেলন, 'সরকােরর নানামুখী uে ােগর ফেল সং ামক েরাগ িনয় েণ আমরা সফল হেয়িছ। জীবনমান u য়েনর 
সে  সে  জীবনযাপন ণািলেত পিরবত র্নসহ িবিভ  কারেণ সং ামক িবিভ  েরাগ েবেড় চেলেছ। েস কারেণ 
eসব েরােগর িচিকৎসায় িবেশষ  িচিকৎসক ƣতির করা েয়াজন।' ি কার বেলন, 'বাংলােদেশ আজ নারী u য়ন 



সব ে ে  দৃ মান। eেদেশর নারীরা aেনক নতুন o ঝুিঁকপূণ র্ েপশায় কাজ করেছন।' তৃণমূেল সব্া য্েসবা িনি ত 
করেত সরকার সামি ক পিরক না হণ কেরেছ বেল uেল খ কেরন িতিন। িতিন বেলন, ' ধানম ী েশখ হািসনা 
সারা েদেশ 23 হাজােরর aিধক কিমuিনিট ি িনক াপন কেরেছন। কিমuিনিট ি িনক েথেক 43 ধরেনর oষুধ 
িবনামূে  সরবরাহ করা হে , যা তৃণমূেল সব্া য্েসবা িনি ত করেত ভূিমকা রাখেব।' িতিন আরo বেলন, 'সব 
িতকূলতা জয় কের aনুকূল পিরেবশ সৃি  করেত পারেল হৃদেরােগর মেতা িচিকৎসায় নারীরা eিগেয় আসেত 

uৎসাহী হেব। েকননা শুধু বাংলােদেশ নয়, সারািবেশব্ হৃদেরােগর িচিকৎসায় নারী িচিকৎসেকর সংখয্া a তুল।' e 
ে ে  নারীবা ব পিরেবশ, আয় ƣবষ  িনরসন o জনসেচতনতা বৃি র oপর গুরুতব্ােরাপ কেরন িতিন। ড. িশরীন 
শারিমন বেলন, াশনাল হাট র্ ফাuে শন aব বাংলােদেশর uে ােগ নারী হৃদেরাগ িবেশষ েদর সমনব্েয় eকিট 
সেচতনতামূলক েফারাম uiেমন aয্াজ oয়ান বাংলােদশ চয্া ার গঠন করা হেয়েছ, যা eক aন  uে াগ। e 
েফারােমর কায র্ ম বাংলােদেশ নারী হৃদেরাগীেদর o নারী হৃদেরাগ িবেশষ েদর সব্াথ র্সংি  িবিভ  সম া 
সমাধােন a ণী ভূিমকা পালন করেব। e uে ােগর ফেল তৃণমূল পয র্ােয় নারীগণ হৃদেরাগ িতেরাধ o িচিকৎসা 
হেণ aিধকতর সেচতন হেবন বেল িতিন আশা কাশ কেরন। uiেমন aয্াজ oয়ান েফারাম নারীেদর হৃদেরাগ 

িচিকৎসায় নব িদগ  uে াচন করেব বেলo িতিন uেল খ কেরন। াশনাল হাট র্ ফাuে শন aব বাংলােদেশর 
িত াতা o সভাপিত, জাতীয় a াপক ি েগিডয়ার (aব.) আ ল মািলেকর সভাপিতেতব্ aনু ােন িবেশষ aিতিথ 

িহেসেব ব  রােখন aপরািজতা হক eমিপ। সব্াগত ব  রােখন uiেমন aয্াজ oয়ান বাংলােদশ চয্া ােরর 
আহব্ায়ক a াপক ফিজলা তুন েনসা মািলক। aনু ােন সারােদশ েথেক আসা নারী হৃদেরাগ িচিকৎসকরা uপি ত 
িছেলন। 
 


