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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.
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3ریلیز برائے میڈیا، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی،2019 اپریل

ہر کسی کے لیے ہر، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت یونیورسل ہیلتھ کوریج
 کے عنوان سے کانفرنس،جگہ
 کے،ہر کسی کے لیے ہر جگہ، جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے تحت یونیورسل ہیلتھ کوریج
کو منعقد کی جارہی ہے۔یہ پہال موقع ہے کہ صوبے بھر سے2019 اپریل6 عنوان سے کانفرنس ہفتہ
ماہرین صحت ایک پبلک ہیلتھ کانفرنس میں یکجا ہوں گے۔
۔کانفرنس سے قبل ایک تعارفی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تاکہ کانفرنس کے انعقاد اور فوائد
کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جاسکے ۔پریس کانفرنس سے وائس چانسلر جناح سندھ میڈیکل
 پروفیسر،یونیورسٹی پروفیسر سید محمد طارق رفیع اور پرو وائس چانسلر ڈاکٹر لبنی ٰ انصاری بیگ
 ڈاکٹر غزالہ عثمان اور کانفرنس کے منتظم ڈاکٹر شیراز شیخ نے خطاب کیا۔،میری اینڈریڈاس

اس حوالےسے گفتگو کرتے ہوئے وائس چانسلر جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر سید
محمد طارق رفیع نے بتایا کہکانفرنس میں صوبائی وزیر صحت عذرا پیچوہو  ،ماہر طبیعات ڈاکٹر
پرویز ہود بھائی،معاشی ماہر ڈاکٹر قیصر بنگالی اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر نفیسہ شاہ بھی شرکت
کریں گے۔ڈاکٹر پرویز ہود بھائی اس موقع پر خصوصی لیکچر بھی دیں گے۔ان کا کہنا تھا کہ
کانفرنس کا مقصدصحت کے عمو می مسائل سے عوام الناس کو آگاہ کرنا ہے ۔پرو وائس چانسلر
ڈاکٹر لبنی بیگ نے بتایا کہصبح نو بجے سے شام چار بجے تک سندھ میڈیکل کالج میں جاری رہنے
والی کانفرنس میں بیک وقت آٹھ سیشنز ہوں گے جن میں ملک کے مایہ ناز محققین مختلف
موضوعات پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ہی پچھتر سے زائد تحقیقی مقالے بھی پیش کیے جائیں
گے۔ شعبہ کمیونٹی میڈیسن کی سربراہ ڈاکٹر غزالہ عثمان نے بتایا کہ شعبہ طب میں پبلک ہیلتھ کا
شعبہ بے ھد اہمیت کا حامل ہے اسی وجہ سے صوبے میں ایسی ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد وقت کی اہم
ضرورت تھی ۔اس سلسلے میں جے ایس ایم یو اپنی خدمات پیش کرنے سے پہچھے نہیں ہٹے گی۔
یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ برائے فیملی میڈیسن کی سربراہ ڈاکٹر میری اینڈریڈاس نے کہا کہ صوبے
میں پبلک ہیلتھ کا شعبہ مزید توجہ کا متقاضی ہے اور یہ کانفرنس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے
۔کانفرنس کے روح رواں جے ایس ایم یو اپنا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے ڈاکٹر شیراز کا کہنا تھا
کہ صحت عامہ کے موضوعات پرکانفرنس کے انعقاد کے ذریعے جے ایس ایم یو صحت عامہ کے
مختلف شعبہ جات کو اکٹھا کر کے ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتی ہے تاکہ صوبے میں
ت عامہ کی کوششیں بہتری ال سکیں۔
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