
 

 

Our Correspondent 

February 2, 2020  

Coronavirus: concern over lack of facilities  

LAHORE : The Pakistan Medical Association (PMA) is very much concerned over the 

poor healthcare system of the country, which even lacks quarantine facilities for 

treatment of the coronavirus or any other flu strain.  

“There is complete lack of quarantine facilities at public hospitals all over Pakistan. We 

also do not have such facilities even at our airports to quarantine any case because a few 

rooms allocated at airports lack required facilities to quarantine facilities,” said Dr. SM 

QaisarSajjad, Secretary General, PMA (Centre), in a statement issued here on Saturday. 

“The PMA has always highlighted the health issues of the country. We have also offered 

recommendations and placed a charter of demands for governments to implement and 

improve the health delivery system in Pakistan but the voice of the PMA always fell on 

deaf ears,” he added. Regarding the coronavirus, we had earlier demanded to evacuate 

Pakistani students from China but now after a single suspected case has been kept at a 

private hospital because of lack of required facilities at public hospitals. In the situation, 

the students should not be shifted to Pakistan and it is better to keep them in China, 

because China has a strong health delivery system and if any student suffers from the 

virus they could be very well managed there. Our sympathies are with the parents but the 

situation is complex, he added. “We regret that due to lack of facilities in our health 

department our government could not evacuate our students. Even Bangladesh and India 

have evacuated their students from Wuhan two days back. We request the government to 

financially and logistically support all affectees particularly students in China. In future 

whenever you bring back the students they will have to be kept quarantine. We should 

prepare ourselves for future to handle such a situation. We have no viral diagnostic 

facilities throughout the country except one place at Islamabad,” he added. 

https://www.thenews.com.pk/print/607978-coronavirus-concern-over-lack-of-facilities 
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کورونب جیسی صورتحبل سے نبرد آزمب ہونے کیلئے تیب ر رہنب 

 چبہیے،پی ایم اے

February 2, 2020 

پبکطتبى هیڈیکل ایطوضی ایػي ًے هلک کے کوسور ًظبم صحت پر گہری  (اضٹبف رپورٹر)کراچی 

تػویع کب اظہبر کیب ہے،پی این اے کے جبری اعالهیے کے هطبثق حبل ہی هیں کراچی هیں 

کوروًب وائرش کب صرف ایک هػکوک هریض ضبهٌے آیب ہے جص کو ایک پرائیویٹ ہطپتبل هیں 

رکھب گیب ہے کیوًکہ ضرکبری ہطپتبلوں هیں ًہ صرف کراچی ثلکہ پورے پبکطتبى هیں ضہولتوں کب 

کی  (کوراًٹبئي)فقذاى ہے، اش طرح کے کطی ثھی کیص کوہوبرے ائیر پورٹ پر الگ رکھٌے 

ضہولتیں هیطر ًہیں اگرچہ کراچی ائیر پورٹ پر چٌذ کورے ایطے افراد کو الگ رکھٌے کے لئے 

هخصوؼ کیے گئے ہیں لیکي اُى هیں ثھی هطلوثہ ضہولتیں دضتیبة ًہیں، ہویں هطقتجل هیں کوروًب 

جیطی صورتحبل ضے ًجرد آزهب ہوًے کیلئے تیب ر رہٌب چبہیے،پی این اے ًے ہویػہ هلک کے 

صحت کے هطبئل کو اُجبگر کیب ہے ہن ًے ہیلتھ ڈیلیوری ضطٹن کو ثہتر ثٌبًے کے لئے حکوهتوں 

کو اپٌی ضفبرغبت اور هطبلجبت پیع کی ہیں لیکي هعلوم ہوتب ہے کہ حکوراًوں کے کبًوں پر ُجوں 

تک ًہیں ریٌگتی ،کروًب وائرش ضے هتعلق ہن ًے پہلے حکوهت ضے هطبلجہ کیب تھب کہ چبئٌب ضے 

ضے  (Wuhan) پبکطتبًی طلجبء کو ًکبال جبئے، دو دى پہلے ثٌگلہ دیع اور ثھبرت ًے ووہبى

اپٌے طلجبء کو ًکبل لیب ہے،ہن حکوهت ضے گسارظ کرتے ہیں کہ چبئٌب هیں هقین توبم هتبثرٍ افراد 

خبؼ طور پر طلجبء کی ًقل و حول اور دیگرهعبهالت هیں هبلی هذد فراہن کی جبئے،هطتقجل هیں 

آپ جت ثھی اى طلجبء کو پبکطتبى الئیں گے تو اى کو احتیبطی تذاثیر کے طور پر کچھ دًوں کیلئے 

 الگ رکھٌب پڑے گب۔ 
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 پی ایم اے نے چین مینمقیم پبکستبنی طلبہ کوالنے کبمطبلبہ کردیب

اضٹبف رپورٹراز   - 

February 2, 2020 

پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ایس  (اسٹاف رپورٹر)کراچی 

ایم قیصر سجاد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پی ایم اے ملک کے کمزور نظام صحت پر 

گہری تشویش کا اظہار کرتی ہے جس کا ندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ حال ہی 

میں کراچی میں کوروناوائرس کا صرف ایک مشکوک مریض سامنے ٓایا ہے جس کو ایک 

پرائیویٹ اسپتال میں رکھا گیا ہے کیوں کہ سرکاری اسپتالوں میں نہ صرف کراچی میں بلکہ 

پورے پاکستان میں سہولیات کا فقدان ہے۔ ہم نے ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے 

حکومتوں کو اپنی سفارشات اور مطالبات پیش کیے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے 

کانوں پر ُجوں تک نہیں رینگتی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے متعلق ہم نے پہلے 

حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ چائنا سے پاکستانی طلبہ کو نکاال جائے لیکن اب صرف کراچی 

میں کرونا وائرس کا ایک مریض سامنے ٓایا ہے ۔ڈاکٹر ایس ایم قیصر سجاد نے مزید کہا کہ اس 

کی سہولیات میسر  (کورانٹائن)طرح کے کسی بھی کیس کو ہمارے ائر پورٹ پر الگ رکھنے 

نہیں، اگرچہ کراچی ائر پورٹ پر چند کمرے ایسے افراد کو الگ رکھنے کے لیے مخصوص 

کیے گئے ہیں لیکن اُن میں بھی مطلوبہ سہولیات دستیاب نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم حکومت سے 

گزارش کرتے ہیں کہ چائنا میں مقیم تمام متاثرہ افراد خاص طور پر طلبہ کی نقل و حمل میں 

۔اور دیگر معامالت میں مالی مدد فراہم کی جائے  

https://www.jasarat.com/2020/02/02/200202-02-20/ 
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 کرونب وائرس کب مشکوک مریض، کراچی پہنچ گیب، اسپتبل داخل
Feb 02, 2020 

پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سینٹرکے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر ایس ایم (پی پی ٓائی)کراچی 
قیصر سجادنے ملک کے کمزور نظام صحت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 

حال ہی میں کراچی میں کرونا وائرس کا صرف ایک مشکوک مریض سامنے ٓایا ہے جس کو 
ایک پرائیویٹ ہسپتال میں رکھا گیا ہے کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں نہ صرف کراچی میں بلکہ 
پورے پاکستان میں سہولیات کا فقدان ہے ۔ اس طرح کے کسی بھی کیس کوہمارے ائیر پورٹ پر 

کی سہولیات میسر نہیں۔اگرچہ کراچی ائیر پورٹ پر چند کمرے ایسے  (کورانٹائن)الگ رکھنے 
افراد کو الگ رکھنے کے لئے مخصوص کیے گئے ہیں لیکن اُن میں بھی مطلوبہ سہولیات 

دستیاب نہیں۔پی ایم اے نے ہمیشہ ملک کے صحت کے مسائل کو اُجاگر کیا ہے۔ ہم نے ہیلتھ 
ڈیلیوری سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے حکومتوں کو اپنی سفارشات اور مطالبات پیش کیے ہیں 

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمرانوں کے کانوں پر ُجوں تک نہیں رینگتی ۔کرونا وائرس سے متعلق 
ہم نے پہلے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ چائنا سے پاکستانی طلباء کو نکاال جائے لیکن اب 

صرف کراچی میں کرونا وائرس کا ایک مریض سامنے ٓایا ہے جسے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں 
رکھا گیا ہے کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں مطلوبہ سہولیات دستیاب نہیں۔ اس صورتحال میں 

طلباء کو پاکستان شفٹ نہیں کرنا چاہیے اور بہتر ہو گا کہ اُن کو چائنا میں ہی رکھا جائے۔کیونکہ 
چائنا کا ہیلتھ ڈیلیوری سسٹم بہت مضبوط ہے اور اگر کوئی طالبعلم کرونا وائرس سے متاثر ہوتا 
ہے تو چائنا میں اُس کا بہتر خیال رکھا جا سکتا ہے ہماری تمام تر ہمدردیاں ان طلباء کے والدین 

کے ساتھ ہیں لیکن صورتحال تھوڑی سی پیچیدہ ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے صحت کے 
نظام میں سہولیات کی کمی کے باعث حکومت ان طلباء کو چائنا سے نہیں نکال سکتی ۔ لیکن دو 

سے اپنے طلباء کو نکال لیا ہے ۔ ہم  (Wuhan) دن پہلے بنگلہ دیش اور بھارت نے ُوہان
حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ چائنا میں مقیم تمام متاثرہ افراد خاص طور پر طلباء کی نقل 
و حمل میں اور دیگر معامالت میں مالی مدد فراہم کی جائے۔مستقبل میں ٓاپ جب بھی ان طلباء 

کو پاکستان الئیں گے تو ان کو احتیاطی تدابیر کے طور پر کچھ دنوں کیلئے الگ رکھنا پڑے گا 
۔ہمیں مسقتبل میں ایسی صورتحال سے نبرد ٓازما ہونے کیلئے تیا ر رہنا چاہیے۔ہمارے ہاں اسالم 

ٓاباد میں ایک جگہ کے عالوہ پورے پاکستان میں وائرس کی تشخیص کیلئے سہولیات موجود 
۔نہیں   
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