জীবন যুদ্েধ জয়ী ডঃ সাবরীনার
মূলমন্ত্র িছল আত্মিবশ্বাস
িনউজিবিড৭১ডটকম
তুেল ধরা হেলা একজন সাহসী এবং উদ্ধমী নারী ডঃ সাবরীনা এ েচৗধুরীর
জীবনী। একজন নারী হেয়ও পড়ােশানা কেরেছন কার্িডয়াক সার্জািরর উপর
েয খােন আমােদর েদেশর েমেয়েদর অংশগ্রহন েনই বলেলই চেল। ডঃ
সাবরীনা এ েচৗধুরীর বাবা ৈসয়দ েমাশাররফ েহােসন এবং মা ইেশায়ার
েজসিমন। দুই েবােনর মধ্েয বড় সাবরীনা এ েচৗধুরী। বর্তমােন িতিন
জাতীয় হৃদেরাগ ইন্সিটউট কার্িডয়াক সার্জন িহেসেব িনেয়ািজত
রেয়েছন। কথা বললাম সাবরীনা এ েচৗধুরীর সােথ।
উপমাঃ েকমন আেছন?
ডঃ সাবরীনাঃ ভাল আিছ। আপনারা েকমন আেছন?
উপমা: জ্বী আমরা ভাল আিছ। আপনােক ধন্যবাদ। েকন ডাক্তার হওয়ােক
েপশা িহেসেব িনেলন িকছু বেলন?
ডঃ সাবরীনাঃ ডাক্তার হেল মানুেষর কাছাকািছ যাওয়া যায়। মানুেষর
শরীেরর আর মেনর কথা জানা যায় আর েবাঝা যায়। তাই এই ইচ্ছা জাগা।
উপমাঃ েকন কার্িডয়াক সার্জাির িনেয় পড়ােশানা করেলন?
ডঃ সাবরীনাঃ আমার ভাই েনই। তাই বাবা মােয়র ইচ্ছা িছল আমরা দুই
েবান েছেলেদর মত কের বড় হব। হটাৎ একবার েখাঁজ িনেয় েদখলাম
বাংলােদেশ েকান মিহলা কার্িডয়াক সার্জন েনই। তাই হেয় েদখােনার
ইচ্ছা জাগেলা মেন।

জীবন যুদ্েধ জয়ী ডঃ সাবরীনার মূলমন্ত্র িছল
আত্মিবশ্বাস
উপমাঃ আপনার পিরবাের েকউ িচিকৎসক েপশায় িনেয়ািজত আেছন িক?
ডঃ সাবরীনাঃ না। তেব আমার নানা শহীদ বুদ্িধজীিব ফজেল রাব্বী আর
নানী জাহানারা আলী দুজেনই ডাক্তার িছেলন।
উপমাঃ আপনার অনুপ্েররণা েক িছল?
ডঃ সাবরীনাঃ
স্যােররা। প্রেফসর অিসত বরণ অিধকারী, প্রেফসর
বুলবুল, প্রেফসর আফতাবুদ্িদন, প্রেফসর কামরুল হাসান িমলন আমার এ
কােজ আমােক অনুপ্েররনা যুিগেয়েছ।
উপমাঃ এমন ঝুিকপূর্ণ অপােরশেনর সময় িকভােব মানিষক ভােব স্িথিতশীল
থােকন পিরবার ও কর্মজীবেন সময় েদয়ার পেরও?
ডঃ সাবরীনাঃ যখন কর্মজীবেন যাই তখন আিম পৃিথবী
েথেক আলাদা হেয়
যাই। িবচ্িছন্ন হেয় যাই। েরাগীেক OT TABLE এ েতালা েথেক
আইিসইউেত
stable করা পর্যন্ত
৬-৮ ঘন্টা সময় আিম কােরা সােথ
েযাগােযাগ কির না। অন্য িদেক মেনােযাগ েদই না। সমস্ত মনেযাগ
েরাগীর িদেক থােক। না হয় েতা অপােরশন করা যােব না।
উপমাঃ

প্রথম অপােরশেনর অনুভুিত িক িছল?

ডঃ সাবরীনাঃ অেনক েবশী এক্সাইেটড িছলাম। ভয় করিছেলা। ভুল হেয়
েগেলা নািক বার বার এমিন িচন্তা আসিছল মেন ।

উপমাঃ বাংলােদেশ ২য় নারী কার্িডয়াক সার্জন িহেসেব আপনার অনুভুিত
িক িছল?
ডঃ সাবরীনাঃ বাংলােদেশর প্রথম মিহলা কার্িডওলিজস্টেদেশ েনই। আিম
েযেহতু একমাত্র এটা অেনক েবশী খুিশর ব্যাপার িছল। কাজ িশেখিছ যিদ
ভাল িকছু না করেত পাির তাহেল িকেসর স্বার্থকতা। মানুেষর জন্য
িকছু কের েদখােত চাই।
উপমাঃ কর্মজীবন আর পািরবািরক জীবেন িকভােব সামঞ্জস্য বজায় রােখন?
ডঃ সাবরীনাঃ কর্মজীবনই আমার জীবন। িবেয় কেরিছ ৮ মাস আেগ। আমার
স্বামী আিরফ েচাধুির। েস আমােক অেনক অনুপ্েররণা েদয়।
উপমাঃ কার্িডয়াক সার্জন িহেসেব বাংলােদেশ বর্তমান প্েরক্ষাপেট
নারীেদর অবস্থান িকভােব েদেখন?
ডঃ সাবরীনাঃ নারীরা এখেনা এ েসক্টের আসা শুরু কেরিন আিম মেন কির
তারা আমার মত েবশ িকছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্েছ। নারীেদর সংখ্যা
বাড়েল আশা কির ভিবষ্যেত েতমন সমস্যার সম্মুক্িষন হেত হেব না।
েমেয়রা এখােন খুব ভাল করেব বেল আিম আশাবাদী।
উপমাঃ আপিন িক ধরেনর সমস্যার সম্মুক্ষীন হেয়েছন?
ডঃ সাবরীনাঃ

পড়ােশানার সময় আিম েদেখিছ েমেয়েদর জন্য আলাদা ক্লাস

রুম, ওয়াশরুম েকান িকছু েনই। আর েকান িকছু করেত েগেলই শুনেত হয়
আের েস েতা েমেয় পারেব েতা। এমন ধরেনর কথার কারেন অেনক সময় উৎসাহ
হািরেয় েফলতাম। িকন্তু মেন িছল আমােক পারেতই হেব তাই হয়েতা আজ
এখােন আিম ড. সাবরীনা এ েচৗধুরী।
উপমাঃ অবসর সমেয় িক কেরন?
ডঃ সাবরীনাঃ
গািড় চালাই আর গান শুিন। মােঝ মােঝ বই পিড়। তেব
গাড়ী চালােতই েবিশ ভালবািস।।
উপমাঃ বাংলােদেশর িচিকৎসা ব্যবস্থা সম্পর্েক িকছু বলুন?
ডঃ সাবরীনাঃ আিম মেন কির বর্তমান সরকােরর আমেল বাংলােদেশর
িচিকৎসাব্যবস্থার
ব্যাপক
উন্নিত
হেয়েছ।
সরকারী
হাসপাতােল
পর্যাপ্ত পিরমােণ এন্িটবােয়ািটক, ভাল্ব, অক্িসেজেনটর বরাদ্দ করা
আেছ। আর এই িতনিট সার্িভস সম্পূর্ণ ফ্ির। সারা িবশ্েবর েচেয়

বাংলােদেশ সবেচেয় কম খরেচ কার্িডয়াক সার্জাির করােনা হয়। খরচ
মাত্র ৩০০০০ টাকা পের।
উপমাঃ আপনার ভিবষ্যত পিরকল্পনা িক?
ডঃ সাবরীনাঃ খুব ভােলা সার্জন হেত চাই। েযসব বাবা মােয়েদর েছেল
েনই বেল সূক্ষ্ম দুঃখেবাধ আেছ তােদর জন্য অনুপ্েররণা হেত চাই।
উপমাঃ িনউজিবিড৭১ এর পাঠকেদর উদ্েদশ্েয িকছু বলুন।
ডঃ সাবরীনাঃ
িনউজিবিড৭১ এর সকল পাঠকেদর আমার পক্ষ েথেক জানাই
আন্তিরক শুেভচ্ছা। একটাই মন্তব্য েমেয়রা চাইেল েযেকান িকছু করেত
পাের। এিগেয় আেসা েমেয়রা তাহেলই সকল সমস্যা দূর হেব।
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