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 *پیما چارٹر آف ڈیمانڈز*
 

کورونا کی وبا کے غیر معمولی پھیالءو کے زیر نظر صوبہ سندھ اور بالخصوص ) کراچی(پاکستان اسالمک میڈیکل ایسوسی ایشن
جسکے تحت ۔کراچی میں ایک بار پھر ھیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کرتی ہے  

آکسیجن کی  وارڈز کا قیام آئسولیشن میں کورونا) بشمول عباسی شہید(بلدیہ کے زیر انتظام ہسپتالوں سندھ گورنمنٹ اسپتالوں اور ۔ ١
۔جائے سہولیات کے ساتھ کیا  

جائے کے لیول پر فعال بنایا جائے اور اس میں تربیت یافتہ عملے کا تعین کیا آءی سی یو سینٹر میں قائم کورونا یونٹ کو  ایکسپو۔ ٢  
کا پابند بنایا جائے ۔) ایمرجنسی میں عالج(اسپتالوں کو کورونا مریضوں کے ابتدائی طبی امداد پرائیویٹ ۔   ٣ 

ہسپتال کو ایک معین تعداد کورونا کے مریضوں کے عالج کے لیے مختص ) بستر سے زیاده کے 50(ہر بڑے اور درمیانے ۔ ۴
ت اور مالی معاونت شامل ہو ۔ نیز انکے معاوضے کی کرنے کی ترغیب دی جائے ، جس میں موجود طبی عملہ کی مخصوص تربی

غیر منصفانہ نہ ہو۔  کوئی مناسب شرح مقرر کی جائے جو ہر دو فریقین کے لیئے  
کے لیے بال تعطل معیاری پی پی ایز کی فراہمی کو این ڈی ایم اے یا دیگر ایجنسیوں کے تعاون سے طبی اور نیم طبی عملے ۔ ۵

۔جائے یقینی بنایا  
میں اضافے کے پیش نظر انکے لیئے    کورونا سے متاثره طبی اور نیم طبی عملے اور انکے قریب ترین اہل خانہ ، کی تعداد۔ ٦    

قائم کیا جائے۔ نیز سرکاری اور نجی ہسپتالوں کو   بستروں پر مشتمل ایک مخصوص یونٹ فوری طور پر 30سے  25کم از کم 
ابند کیا جائے ۔ایک مناسب تعداد ان کیلئے مختص کرنے کا پ  

ہسپتالوں میں دستیاب بستروں کی اطالع پر مشتمل ڈیش بورڈ حکومتی اعالن کے ڈیڑھ ماه بعد تک غائب ہے ۔ اس کو فوری اور ۔ ٧
 بال تعطل معلومات کیلئے نافذ العمل بنایا جائے ۔

پالنٹس کی پیداواری صالحیت کو آکسیجن کی مستقل فراہمی میں ممکنہ تعطل کو محسوس کرتے ہوئے ، آکسیجن کے موجوده ۔ ٨
 متوقع طلب کے مطابق بڑھانے اور نئے آکسیجن پالنٹس کی درآمد کی ضرورت ہے ۔

گھروں میں کورونا کے کم سیریس مریضوں کی دیکھ بھال اور مشوروں کا جامع نظام بشمول ہیلپ الئن کی فوری ضرورت ہے ۔ ٩  
  یں خاطر خواه اضافہ اور آسانی پیدا کی جائےٹیسٹ کی سہولت مپی سی آر  سرکاری سطح پر مفت ۔١٠

 اس ٹیسٹ کی قلت کو دور کرنے کے لیے حکومت فوری اقدام کرے ۔
ٹیسٹ کے عوض ایک متعین قیمت سے زیاده نہ لینے کا پابند کیا جائے ۔پی سی آر   پرائیوٹ لیبز کو ایک۔ ١١  

  اس سلسلے میں ان کو سبسڈی دی جا سکتی ہے ۔
عالج میں استعمال ہونے والی مصدقہ ادویات کی باآسانی فراہمی اور بلیک مارکیٹنگ کے سدباب کے لئے موثر کورونا کے ۔ ١٢

 اقدامات کیے جائیں ۔
ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف کے لیئے اعالن کرده مراعات اور اضافی تنخواہوں کا معاملہ ابھی تک نافذ نہیں ہوا  اس کو جلد ۔ ١٣

ہنایا جائے ۔از جلد عملی جامہ پ  
ہسپتالوں میں طبی اور نیم طبی عملے کی حفاظت کا بھر پور انتظام کیا جائے۔۔ ١۴  
ہسپتالوں میں ھیلتھ کیئر ورکرز پر تشدد کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے والے افراد پر دہشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ۔ ١۵

  جائے اور انہیں جلد از جلد قرار واقعی سزا دی جائے ۔
کورونا سے جاں بحق ہونے والے طبی اور نیم طبی عملے کے اہل خانہ کو معقول معاوضہ ادا کیا جائے ۔۔ ١٦  
، جدید تحقیق کی روشنی میں ، ) میڈیکل پروفیشنل سوسائیٹیز کے تعاون سے(کورونا سے متعلق معلومات کی سرکاری سطح پر ۔ ١٧

یہی عمل  ۔پابند بنایا جائےقفے سے ان ہدایات و معلومات کو نشر کرنے کا ترویج کی جائے ۔ تمام ٹی وی چینلز کو روزانہ وقفے و
خصوصاَ سوشل میڈیا پر ،   ۔ان تمام غلط معلومات اور افواہوں کے سدباب کا ذمہ لےپیپرا  اس کے ساتھ ساتھ ۔اخبارات کیلئے ہو

ہے ۔جس سے متاثر ہو کر عوام کی کثیر تعداد احتیاط سے الپرواه اور عالج سے خائف    
اپنی گائیڈ الئنز اور اپنے ماہر ممبران کی خدمات کسی بھی خیر کے کام میں  ﴾پیما(پاکستان اسالمک میڈیکل ایسوسی ایشن ۔ ١٨

 تعاون کی غرض سے پیش کرتی ہے۔

 
 


