
لیتشک یک نکیامراض کے تدارک کے لئے تھنک ٹ یمتعد ریغ ںیپاکستان م  

 دیاموات کو روکنے، ان کے عالج سے متعلق جد یاور ان سے ہونے وال (زیزیڈ بلیکیمونی)نان ک امراض یمتعد ریغ ںیپاکستان م

 نیا- یآئ یپ ویہے جسے اے کے  ایاگید لیتشک نکیتھنک ٹ کیا ںیم یورسٹیونیفراہم کرنے کے لئے آغا خان  یاور مکمل رہنمائ

 ٹنگیم یافتتاح یک نکیتھنک ٹ ۔ ںیگئے ہ ےیشامل ک نیسے ماہر شعبوں مختلف ںیم نکیہے ۔ اس تھنک ٹ ایگ ایکا نام د یڈ یس

کے افسران نے شرکت  کٹریاور پبلک س نکنگیب منافع بخش، ریغ ق،یتحق انشورنس، ںیجس م یمنعقدہوئ ںیم یورسٹیونیآغا خان 

  ۔ایپر زور د نےید بیترت پالنجامع  کیامستقبل کی منصوبابندی کے لیے اور  یک

کا  کٹریس ئریک لتھیصرف ہ امراض یمتعد ریکہا کہ غ نے صمد نبیز سریپروف یک یورسٹیونیآغا خان  رواں روح یک نکیتھنک ٹ

 ۔ںیمتاثر کر رہے ہ ینشونما کو بھ یاور معاش تیصالح یداواریمعاشرے، پ پا اثراترید اور اںیدگیچیپ یان ک بلکہ ںیمسئلہ نہ یہ

عوامل پر انحصار  یمعاشرت گریاور د حکومت ںیغربت کے دہانے پر لے آتا ہے اورا نہ کو دانوںخان شتریکا عالج ب ان امراض

 ،طسیابیذ ، سرطان، نشنیقلب، ہائپر ٹ راضکروڑ افراد ام 8 ںیاندازے کے مطابق پاکستان م کینے کہا کہ ا انہوں کرنا پڑتا ہے۔

 یادیبن یک جس ںیرہے ہ یامراض کے ساتھ ج یمتعد ریغ گریامراض اور د یدماغ تمباکو نوشی کی وجہ سے ہونے والے مسائل،

ہے۔ شنیاور اربنائز یآلودگ ی، فضائ یگندگ یاتیماحول ،یصحت مند طرز زندگ ریوجہ غ  

پر  جس ںیگئ ںیجان یافراد ک 125 ںیحادثے م ویبل ئریا ںیم 2010واسع شاکر نے کہا کہ  سریپروف ئریچ کیکے شر نکیٹ نکیتھ

جن سے  امراض یمتعد ریغ کنیل ںیحادثات نہ ہوسک سےیا ندہطور پر ضابطے بنائے گئے تاکہ آئ یتوجہ کے باعث فور یعوام

 یآواز بلند کرت یسول سوسائٹ یہے نہ ہ یتینہ حکومت توجہ د پر ںیہ یہوت ںیگنا زائد ہالکت 14وزانہ راس حادثے کے برعکس 

  ۔ںیسےبڑھتے ہ قےیمحسوس طر ریجو غ ںیخاموش قاتل ہ امراض ہی حاالنکہ ںیجاتے ہ ےیخاطر خواہ اقدامات ک یکوئ یہے نہ ہ

کے لئے ذرائع ابالغ کے  جس ںیجائ یبہتر بنانے سے متعلق مہمات چالئ یطور پر طرز زندگ یکہا کہ ابتدائ دینے مذ انہوں

 یاور کھانے ک یآرام پسند طرز زندگ ،یوکاہل ی،سستینوش ٹیسگر عےیان کےذر ہے۔ یجاسکت یسے مدد ل اداروں  اور اسکولوں

واسع  سریڈالتے ہوئے پروف یاقدامات پر روشن یقیتحق ۔ںیہ یجاسکت یالئیپھ معلومات ںیکے بارے م تکے نقصانا عادتوں یبر

کے  جن ںیکے پاس معلومات ہ اداروں یسرکار اور وںیفرمز، انشورنس کمپن یقاتیتحق موجود ںیم ٹیہ مارکشاکر نے کہا ک

نے  انہوں عالج و تدارک کے لئے بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ کے وںیماریان ب قہیجاسکتا ہے کہ کون سا طر ایسے اندازہ لگا ےیتجز

۔ںیپر غور کر اقدامات ںیم کے شعبوں قیاور تحق ی، آگہ یساز یسی، پال تیو ترب میہولڈرز سے کہا کہ وہ تعل کیاسٹ  

 ایپر زور د امیکے ق پوائنٹ ٹایڈ ینے اعدادوشمار کو اکھٹا کرنے کے عالوہ مرکز نیماہر گریاس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے د

 اموات ںیکہا کہ پاکستان منے  انہوں جاسکے گا۔ ایامراض کے صحت عامہ پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ ل یمتعد ریجس سے غ

کے باوجود حکومت ان کے خاتمے کےلئے بے ربط حکمت  اس ںیہ امراض یمتعد ریوجہ غ نیاول یک یخراب یاور صحت ک

ادارہ صحت  یعالم ںیپاکستان اس ضمن م فقدان ہے۔ یبھ کا رابطوں ںیم اداروں یہے جبکہ حکومت یکے ساتھ کام کر رہ یعمل

 موگرافکسینے کہا کہ پاکستان کے ڈ نیماہر بہت دورہے۔ یکے اہداف کے حصول سے بھ سپانسیز رسسٹم شنلیکے بنائے گئے ن

 ادہیکا ز یآباد یکہ  ملک ک ایانہوں نے متنبہ ک ۔ںیکن مسئلہ ہ شانیپر کیخاص طور پر ا امراض یمتعد ریآج کل غ کہ ںیبتاتے ہ

کے اس حصے  یبوجھ آباد کا وںیماریب ان ںیکہ آئندہ سالوں مسال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے اس لئے خطرہ ہے  30حصہ 

بڑھے گا۔ ادہیپر ز  

 اکثر یماریب ہی ونکہیہے ک تاجاسک ایپر قابو پا نشنیہائپر ٹ عےیاقدامات کے ذر یتیاور ترب یمیان کا کہنا تھا کہ تعل

 لتھیہو جاتا ہے۔ اس موقع پر فنانس، انشورنس اور پبلک ہ یہے جس سے فالج بھ یکرت دایپ اںیدگیچیاور پ یہوت ںینہ صیتشخ

 نڈیا زسروس لتھیہ شنلیآف  ن یاور منسٹر لتھیآف ہ وٹیٹ یانسٹ شنلیتعداد کے عالوہ ن یبڑ یک نیکے ماہر یسائنس انڈسٹر ٹایڈ نڈیا

موجود تھے ۔ یکے نمائندے بھ شنیگولیر   


