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JSMU holding Public Health Conference to Mark Universal 

Health Day 

Jinnah Sindh Medical University’s APPNA Institute of Public Health is organizing 

the first multidisciplinary conference on Public Health in the province of Sindh on 

the occasion of the World Health Day. Addressing an introductory press meet in 

this regard, the Vice Chancellor Professor S.M. Tariq Rafi informed the audience 

that the Conference sought to bring experts from different areas together to help 

coordinate efforts to improve public health in the province. He said that people 

like distinguished Professor of Physics Dr. Pervez Hoodbhoy, economist Dr. Kaiser 

Bengali, parliamentarian Dr. Nafeesa Shah and Provincial Minister for Health Dr 

Azra Fazal Pechuhu will share their expertise in the conference to help in creating 

linkages between different sectors for comprehensive efforts to improve public 

health.  

Pro vice chancellor Professor Lubna Ansari Baig told the audience that the theme 

of the conference is “Universal Health Coverage: Everyone Everywhere" in which 

a total of 75 papers will be presented in the conference covering areas like 

Universal Health Coverage, Maternal and Child Health, Role of Universities and 

Civil Society Organizations in Strengthening Health System, Communicable and 

Non-Communicable Diseases, Environmental and Occupational Health, and 

Medical Education. 

Conference organizer Dr Shiraz Sheikh, Dr Ghazala Usman and Dr Marie Andrades 

said that this conference will contribute towards building linkages between 

multidisciplinary experts working within the health system. The speakers stressed 

that the conference is a part of JSMU’s commitment to its vision of improving the 

communities it serves. 

 



Jinnah Sindh Medical University is a public-sector university established in 2012 

when the city’s premier institution Sindh Medical College was given the status of 

a University. Since then, the University has opened seven more institutes and 

affiliated 10 colleges. The total enrolment of medical and dental students exceeds 

7,000, making it the largest medical university in Sindh. Its components are Sindh 

Medical College (SMC), APPNA-Institute of Public Health (AIPH), Institute of 

Pharmaceutical Sciences (IPS), Sindh Institute of Oral Health Sciences (SIOHS), 

Institute of Health and Business management and Social Sciences (IOHBMSS), 

Institute of Nursing, Institute of Physiotherapy & Rehabilitation, and Institute of 

Family Medicine.  

For more information, please contact: 

Asfiya Aziz, Sarwat Rizvi 
Publications and Media Cell Third Floor, 

Jinnah Sindh Medical University Rafiqui H.J. Shaheed Road, Karachi. 

Tel: +9221-99205185 Ext:1076 

Cell: 0302-8264140, 0333-3513230 

Email: asfiya.aziz@jsmu.edu.pk    

Web: http://www.jsmu.edu.pk/index.html 

 

3 ایڈیبرائے م زیلی،ر یورسٹیونی کلیڈی،جناح سندھ م2019 لیاپر  

ہر  ےیکے ل ی،ہر کس جیکور لتھیہ ورسلیونیکے تحت  یورسٹیونی کلیڈیجناح سندھ م

 جگہ، کے عنوان سے کانفرنس

ہر جگہ، کے  ےیکے ل ی،ہر کس جیکور لتھیہ ورسلیونیکے تحت  یورسٹیونی کلیڈیسندھ م جناح

موقع ہے کہ صوبے بھر سے پہال  ہیہے۔ یجارہ یکو منعقد ک2019 لیاپر6عنوان سے کانفرنس ہفتہ 

ہوں گے۔ کجای ںیکانفرنس م  لتھیپبلک ہ کیصحت ا نیماہر  

تاکہ کانفرنس کے انعقاد اور فوائد  ایگ ایکانفرنس کا انعقاد ک سیپر یتعارف کی۔کانفرنس  سے قبل ا 

 کلیڈیکانفرنس سے وائس چانسلر جناح سندھ م سیجاسکے ۔پر یفراہم ک یکے حوالے سے آگاہ

 سریوفپر گ،یب ی انصار ٰیاور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر لبن عیمحمد طارق رف دیس سریپروف یورسٹیونی

۔اینے خطاب ک خیش رازیڈاکٹر غزالہ عثمان اور کانفرنس کے منتظم ڈاکٹر ش ڈاس،ینڈریا یریم    
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 دیس سریپروف یورسٹیونی کلیڈیاس حوالےسے گفتگو کرتے ہوئے وائس چانسلر جناح سندھ م    

ڈاکٹر  عاتی، ماہر طب چوہویصحت عذرا پ ریوز یصوبائ ںیکہکانفرنس م اینے بتا عیارق رفمحمد ط

شرکت  یشاہ بھ سہیڈاکٹر نف منٹیاور رکن پارل یبنگال صریماہر ڈاکٹر ق ی،معاشیہود بھائ زیپرو

گے۔ان کا کہنا تھا کہ  ںید یبھ کچریل یاس موقع پر خصوص یہود بھائ زیگے۔ڈاکٹر پرو ںیرک

مسائل سے عوام الناس کو آگاہ کرنا ہے ۔پرو وائس چانسلر  یکانفرنس کا مقصدصحت کے عمو م

رہنے  یجار ںیکالج م کلیڈیکہصبح نو بجے سے شام چار بجے تک سندھ م اینے بتا گیب یڈاکٹر لبن

مختلف  نیناز محقق ہیملک کے ما ںیہوں گے جن م شنزیوقت آٹھ س کیب ںیم نفرنسکا یوال

 ںیجائ ےیک شیپ یمقالے بھ یقیپچھتر سے زائد تحق یگے اور ساتھ ہ ںیڈال یموضوعات پر روشن

کا  لتھیپبلک ہ ںیکہ شعبہ طب م ایسربراہ ڈاکٹر غزالہ عثمان نے بتا یک سنیڈیم یونٹیگے۔ شعبہ کم

اہم  یس کا انعقاد وقت ککانفرن لتھیہ یسیا ںیوجہ سے صوبے م یکا حامل ہے اس تیہمشعبہ بے ھد ا

۔ یہٹے گ ںیکرنے سے پہچھے نہ شیخدمات پ یاپن وی میا سیجے ا ںی۔اس سلسلے م یضرورت تھ

نے کہا کہ صوبے  ڈاسینڈریا یریسربراہ ڈاکٹر م یک سنیڈیم یملیبرائے ف وٹیٹیکے انسٹ یورسٹیونی

ہے  یکڑ کیا یسلسلے ک یکانفرنس اس ہیہے اور  یتوجہ کا متقاض دیکا شعبہ مز لتھیپبلک ہ ںیم

کا کہنا تھا  رازیکے ڈاکٹر ش لتھیآف پبلک ہ وٹیٹیاپنا انسٹ وی میا سی۔کانفرنس کے روح رواں جے ا

صحت عامہ کے  وی میا سیجے ا عےیکہ صحت عامہ کے موضوعات پرکانفرنس کے انعقاد کے ذر

 ںیہے تاکہ صوبے م یکرنا چاہت دایپ یہم آہنگ انیمختلف شعبہ جات کو اکٹھا کر کے ان کے درم

۔ںیال سک یبہتر ںیکوشش یصحِت عامہ ک  
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