
 

 
May 16, 2020 

 پریس ریلیز
 

پاکستان اسالمک میڈیکل ایسوسی ایشن(پیما ) ڈاکٹروں کی پیشہ ورانہ نمائینده تنظیم کی حیثیت سے مکمل ذہنی 
یکسوئی اور تمام معامالت میں پیشہ ورانہ روح اور تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کورونا سے بچاءو سے متعلق 
اپنےسماجی دوری قائم رکھنے اور گھروں تک محدود رہنے کے اپنے اولین موقف پر آج بھی قائم ہے تاکہ مریضوں 
کی تعداد میں تیزرفتاری سے ہونے والے غیر معمولی اضافے کی روک تھام کی جاسکے بصورت دیگر پاکستان میں 

 موجود صحت کا ناگفتہ نظام مذید تباہی سے دوچار ہو سکتا ہے۔
 
 

پیما متعدد مواقع پر ہر جگہ اور ہر شخص کو ایس او پیز پر الزمی عمل کرنے کی تلقین کرتی رہی ہے اور ان پر 
 عمل نہ کرنے کے نتائج کے بارے میں بھی ہر خاص و عام کو متنبہ کرتی رہی ہے۔

 
پیما رمضان المبارک کے دوران مساجد میں ان ایس او پیز پر عمل کروانے میں تاجر برادری اور کاروباری طبقے 

کے برخالف ، علماء اکرام کی جانب سے بھرپور تعاون کی حقیقی طور پر معترف ہے جسکے ذریعے انھوں نے اس 
وبا کی روک تھام میں کلیدی کردار ادا کیا حاالنکہ مسلمانوں کے لیئے نہ صرف یہ ایک انتہائی تکلیف ده اور اذیت 
ناک عمل تھا بلکہ اس سے رمضان المبارک کی با برکت ساعتوں میں عبادات سے محرومی کے احساس کا پیدا ہونا 

 بھی ایک قدرتی امر ہے ۔
 

لیکن افسوس کہ ملک کے طول و عرض کی ہر میڈیکل ایسوسی ایشن کے بار بار انتباه کے باوجود یوم علی کے 
جلوسوں نے پورے ملک کو بیماری کے پھیالؤ کے خدشے سے براه راست اور بالواسطہ دوچار کر دیا ہے کیونکہ 
دیکھا گیا کہ اس موقع پر نہ تو سماجی فاصلے کے اصول کو خاطر میں الیا گیا اور نہ ہی ماسک کے استمعال کو 

بھی یکسر نظر انداز کیا گیا۔ نتیجتا" ان اجتماعات اور جلوسوں کے انعقاد بعد کسی بھی دوسرے طبقے کو ایس او پیز 
 پر قائم رہنے پر مجبور کرنا ناممکن ہوگا۔

 
پیما نے واضع کیا ہے کہ موجوده حاالت میں انتظامیہ، سیاسی اور مذہبی قائدین قوم کو وبا کے ممکنہ پھیالؤ سے 

 دوچار کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔
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