
 
 
 
May 4, 2020 

 پریس ریلیز
 
 

 
ایسوسی ایشن کا مطالبہ کہ حکومت سندھ ایسا سینٹراالئز نظام وضع کرے   اکستان اسالمک میڈیکلپ

سے متعلق ایک فون کال پر معلومات   وینٹیلیٹز وغیره کی سہولیات  جس کی مدد سے کرونا وارڈ اور
  مل سکیں، ڈاکٹر عظیم الدین

 
کستان اسالمک میڈیکل ایسوسی ایشن نے ایک اور ڈاکٹر کے کورونا وائرس کے نیتجے میں جاں بحق ہونے پر پا

انتہائی افسوس کا اظہار کیا ہے ۔ پیما ہائوس کراچی سے جاری بیان میں پاکستان اسالمک میڈیکل ایسوسی ایشن۔ 
ے انتقال سے یہ بات تو واضح ہوگئی کہ حکومتی کے صدر ڈاکٹر عظیم الدین نے کہا کہ ڈاکٹر فرقان الحق ک  کراچی

کہ جس سے پتہ چل سکے شہر یا صوبے میں کرونا کے لئے    نظام موجود نہیں   سطح پر ایسا کوئی سینٹراال ئز
وینٹیلیٹر فری ہیں، حکومتی سطح پر ایسا نظام مرتب کیا جانا چاہئے کہ ایمرجنسی کی   مختص کئے گئے کتنے

جا سکے کہ کس اسپتال میں وینٹیلیٹر فری ہے ، اگر ایسا کوئی   کال پر یہ معلوم کیا صورت میں صرف ایک فون
نظام موجود ہوتا تو ایک مسیحا کی زندگی بچ سکتی تھی۔انہوں نے کہا کہ حکومت سندھ اور محکمہ صحت کو ڈاکٹر 

کٹر تنظموں کی جانب سے بارہا یہ فرقان کے انتقال کے محرکات کا جائزه لینا چاہیے ۔ ڈاکٹر عظیم الدین نے کہا کہ ڈا
مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فرنٹ الئن پر موجود ڈاکٹروں کو حفاظتی سامان پی پی ایز فراہم کیے جائیں لیکن سندھ 

حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی، حکومت کیوں ڈاکٹروں کو اب تک پی پی ایز فراہم نہیں کر سکی، 
کی صورت میں اسپتالوں اور ایمبولینس سروسز کو اپنی ایس او پیز میں تبدیلی کرنی انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی 

چاہیے، تشویش ناک حالت میں اسپتال الئے جانے والے کورونا مریضوں سے رپورٹس طلب کرنے کے بجائے انہیں 
یض کے حوالے ایک خوف اسپتال میں داخل کیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر عظیم الدین نے مزید کہا کہ عوام میں کرونا کے مر

موجود ہے اور لوگ اسی خوف کی وجہ سے اپنی بیماری چھپانے پہ مجبور ہیں۔ حکومت کو اس خوف کو کم کرنے 
کی بھی ضرورت ہے ۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت سندھ کو چاہیے تھا کہ وه الک ڈاؤن کے دوران اپنی بھرپور 

ے لئیے شہر میں موجود کم از کم کسی ایک ہسپتال کو مکمل کووڈ تیاری کرتی اور کسی بھی کرائسز سے نمٹنے ک
ہسپتال میں تبدیل کرتی جہاں وینٹیلیٹر سمیت تمام ضروری سہولیات موجود ہوتیں ۔ لیکن اب تک کی سندھ حکومت کی 

لیٹرز کا کارکردگی کرونا کے حوالے سے انتہائی افسوس ناک ہے ۔ ذاتی حفاظتی اشیاء کی فراہمی ہو یا اضافی وینٹی
معاملہ صورتحال ہنوز وہی ہے ۔ ڈاکٹر عظیم نے حکومت سندھ کو متنبہ کیا کہ صورتحال انتہائی خرابی کیطرف 

ہوسکتا ہے ۔  اور جنگی بنیادوں پہ کام نہ کیا گیا تو خدانخواستہ کوئی بڑا سانحہ رونما  جارہی ہے  
 

 جاری کرده
 نشر و اشاعت

 پیما ہاؤس کراچی
 
 
 

 


