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 پریس ریلیز
 

کو پی پی اے ، پییما اور پی ایس او آر ایل کے مشترکہ وفد نے وزیر صحت سے مالقات کی۔ 2020مئی  14 
افراد پر مشتمل تھا  وفد ان  

 ڈاکٹر غالم رسول بھورو صدر پی پی اے سندھ 
 ۔ڈاکٹر خالد شفیع جنرل سیکریٹری پی پی اے سندھ

ڈائریکٹر این آئی سی ایچپروفیسر جمال رضا   
 پروفیسر شجاع فرخ صدر پی ایس او آر ایل سندھ

 ۔ڈاکٹر عاطف حفیظ صدیقی پاکستان اسالمک میڈیکل ایسوسی ایشن
 

ر وزیر صحت سندھ نے وفد کو سندھ میں کورونامریضوں کے لئے بستروں کی گنجائش میں اضافے کے بارے میں آگاه کیا۔ انہوں نے وفد کو پیما او
یم اے سمیت مختلف پیشہ ور تنظیموں کے مطالبات کے نتیجے میں کیئے جانے والے حکومتی فیصلوں کے بارے میں بھی بتایا۔پی ا  

 
شعبہ صحت سے وابستہ جاں بحق    انھوں نے بتایا کہ کورونا کی وبا کے دوران اپنی پیشہ ورانہ خدمات سرانجام دیتے ہوئے کورونا کے باعث# 

کو مالی اعانت اور معاوضے ادا کیا جائے گا  نیم طبی عملے کے اہل خانہہونے والے ڈاکٹرز اور   
روزانہ مقررکیا گیا ہےروپے 500اور 1000یونٹس میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکس کے لئے رسک االؤنس بالترتیب   کرونا#   
ا بھی اعالن جلد کیا جائے گاسندھ کے تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے لئے ایک ماه کی بونس تنخواه ک#   
وه سرکاری اخراجات پر کسی بھی نجی سیٹ اپ پر طبی   صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد اگر کورونا سے متاثره ہوتے ہیں تو# 

 امداد اور عالج کے اہل ہوں گے
ک ہیلپ الئن نمبر کا اعالن کیا جائے گا تاکہ عوام کو ہنگامی کرونا بیڈز سے متعلق معلومات کے لئے ڈیش بورڈ تیار کیا گیا ہے اور جلد ہی ای# 

 صورت حال میں صحیح جگہ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔
ہے  صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کے لئے انشورنس پالیسی فراہم کرنے کی پالیسی بھی زیرغور#   
ساتھ ان میں کرونا یونٹ تیار کرنے کے سلسلے ایک معاہدے پر بھی دستخط کیے کے بڑے نجی اسپتالوں کے    محکمہ صحت سندھ نے صوبے# 

 گئے ہیں جسکے تحت وه سرکاری ہسپتالوں سے منتقل شده کوروناکےمریضوں کےعالج کے پابند ہوں گے
 

فوری طور پر احکامات جاری کردیئے کچھ تجاویز اور مطالبات پیش کیے گئے۔ معزز وزیر نے تقریبا تمام تجاویز پر اتفاق کیا اور بعض کے متعلق 
 گئے۔

 
ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعہ ایک شکایتی مرکز قائم کیا جائے گا جو ان نجی اسپتالوں کی نگرانی کے لئے کام کرے گا جو اپنے مالزمین کی # 

 تنخواہوں میں کٹوتی کرتے ہیں یا کورونا میں مبتال ہونے کے باعث انھیں نوکریوں سے برخاست کریں گے
ہیلتھ کیئر کمیشن نجی اسپتالوں کو پی پی ای کی فراہمی کے لئے تمام اسپتالوں کے کارکنوں کی مخصوص ضروریات کے مطابق پابند بنائے گا#   
ےمیں یا پبلک، ہر آنے والے مریض کا عالج یقینی بنائے گا اس سلسل  کی جانچ کے بغیر ہر اسپتال میں خواه وه نجی ہو  ہیلتھ کیئر کمیشن کرونا# 

رکھاجاسکے   کے ساتھ (SOPs)تمام ہسپتالوں کو ایک گرے زون تیار کرنے کی ہدایت کی جائے گی جس میں مشتبہ کرونا مریضوں کو ایس او پیز
منتقلی کا انتظام نہ ہو جائے۔   یا اسکی کورونا کے لیئے مختص ہسپتال میں  کرونا کی تشخیص نہ ہو سکے  گا تا وقتیکہ کہ اس میں  

کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لئے آگاہی مہم کو زیاده موثر اور زیاده معلوماتی بنایا جائے گا بیماری#   
جائے گی۔  کو کنٹرول کرنے کے لئے وزارت کی جانب سے بریفنگ دی  افواہوں  تیزی سے پھیلتی غلط#   
کیا جائے گابنیادوں پر حل   نئے ٹیکنیکل اسٹاف کی بھرتی یا فراہمی کو بھی ترجیحی #  

انہوں نے بچوں میں معمول کے قطرے پالنے اور صوبے میں ویکسین اور دیگر ادویات کی دستیابی کو یقینی بنانے کا بھی وعده کیا#   
 

 جاری کرده
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