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 جب تک پابندی لگائئ گئئ (تار�ــــخ، وقت اور ڻائم زون) 
 

لینس�ٹ( ۔The Lancetدی  �� سامنا  مساوات کا  عدم  منی  نظام   � صحت  اور  امراض  متعدی  غ�ی  امراض،  متعدی  پا�ستان کو   :( 
 

، جبکہ مل� پہ� � متعدی ب�مار�وں �  پا�ستان تباە کن س�الب � بعد صحت � ا�مرجین� کا سامنا کر -، واش۔(تار�ــــخ) سئیڻل ر�ا ��
) امراض  متعدی  پا�ستان منی صحت � NCDSsبوجھ، غ�ی  تحقیق  نظر  ز�ر�  تھا۔  ر�ا  ح جی� مسائل کا سامنا کر  بڑھئت ہوئئ �ش  � (

ل�ی دست�اب ا عداد و شمار پر مبئن  رجحانات � پہ� اور سب � ز�ادە جامع تحقیق �� جو چاروں ص��وں اور تینوں وفا�ت عالقوں � 
۔ یہ تحقیق آج " ��The Lancet Public Health"  ) کس اینڈ ای��لیوا�شن ، جو کہ ا�سئٹ ڻیوٹ فار ہ�لتھ می�ٹ )  IHMEمنی شائع ہوئئ ��

، اس تحقیق � بن�اد "ب�مار�وں � عال� بوجھ   ن � سکول آف م�ڈ�سن �ن مرتب � �� � مطالعہ"، آغا   2019یونیورسئٹ آف واشنگنٹ
۔ ن اینڈ کوآرڈین�شن � تعاون پر مشتمل ��  خان یونیورسئٹ اور وزارت ن�شنل ہ�لتھ �و�ن ر�گول�ش�ن

 
ن � ز�ادە   33پا�ستان منی صحت کو پہ� � در��ش کئئ قدرئت آفات کا سامنا �� �شمول اس سال جون منی آ�ئ س�الب � جس �ن  م�لنی

۔ مل� ب ، �شمول  افراد کو متاثر ک�ا جن منی � نصف ب�� ہنی ن االقوا� مسائل � � دوچار �� و�اء،   COVID-19�ک وقت اندروئن اور بنی
 س�ا� بحران، اور پڑو� مل� افغا�ستان منی مسلسل بدلئت ہوئئ صورتحال �۔

 
IHME   یہ نتائج ہمنی بتا�ت ہنی کہ پا�ستان منی صحت � اشار��ئ" ، کس سائن�ن � پروف�� ڈا��ٹ ع� موکداد کا کہنا �� منی ہ�لتھ می�ٹ

س�الب � تباە کار�وں � پہ� � پوری دن�ا منی کم در�ب پر ت�"، "اس تناظر منی پا�ستان کو اپ�ن صحت � نظام منی ز�ادە مساوی 
"۔  �مایہ کاری اور  ورت ��  زندگ�اں بچا�ن اور لوگوں � صحت کو بہ�ت بنا�ن � ل�ی پال�� سازی � اشد �ن

 
ن �ن   منی قبل از وقت اموات � �فہرست پانچ وج��ات بتائئ ہنی جن منی نوزائ�دە بچوں � امراض، اسک�مک دل �    2019محققنی

۔  ب�ماری، فالج، اسہال � ب�مار�اں اور پھیپھڑوں � نچ� ح� منی  ،   2019 انف�کشن شامل ہنی
گ

منی زچہ بچہ � غذائئ قلت، فضائئ آلود�
ز (   ، غذائئ خطرات اور تمبا�و کا استعمال لوگوں � اموت اور ِڈس ایبلیئٹ ا�ڈجسڻڈ الئف ای�ئ ) � خطر�  DALYsہائئ س�سڻول� بلڈ پ���ش

 کا باعث بن�ن وا� اہم عنا� تھ�۔
 

، ل�کن �ف غذائئ قلت � وجہ �  ا�رچہ موجودە بحران س�الب زدە عالق ی � بڑھ گ�ا �� ن وں منی پھ�ل�ن وا� ب�مار�وں � وجہ � ت�ی
ح بہت   ۔ پا�ستان منی ر�کارڈ بارشوں � مل� منی س�الب آ�ن � پہ� � بچوں منی سٹنٹنگ � �ش اس کا اثر برسوں تک جاری رە سکتا ��

سال � کم عمر � بچوں   5�� کہ بلوچستان منی سٹنٹنگ جبکہ پنجاب منی    � تخمینوں � ظاہر ہوتا   2019ز�ادە ت�۔ درحق�قت،  
 منی کمزوری کا سب � ز�ادە پھ�الؤ تھا۔

 
ورت " آغا خان یونیورسئٹ � شعبہ طب � پروف�� اور چی�ئ ڈا��ٹ ز�نب صمد �ن کہا مل� کو فوری طور پر قو� غذائ�ت � پال�� � �ن

، خاص طور پر موسم�ائت تبد�� ، خشک سا�، س�الب، � بڑھئت ہوئئ شدت � باعث اور و�ا � خورا� � حفاظت کو خطرە الحق ��
، ہم ا� پا�ستائن حکومت � ڻاسک فورس   ،" ۔ "اب جب کہ ہم مقام، عمر اور جنس � لحاظ � ان تازە ت��ن در�افتوں � ل�س ہنی ��

۔"  � حوا� کر سک�ت ہنی جو کہ غذائئ قلت کو کم کر�ن اور ب  چوں � صحت � مسائل � نمڻ�ن � ل�ی کام کر ر� ��
 

ح پ�دا�ش اور صن�ن   ح� اموات منی ک�، بہ�ت �ش
ن�ئ تجز�ی منی اس بات پر ب� روشئن ڈا� گئئ �� کہ کس ط�ح مل� کو زچہ و بچہ � �ش

ی �   ن ، جس � م��د خراب ہو�ن � توقع �� کیونکہ س�الب � بعد حفاظت اور تحفظ ت�ی فرق � مسائل منی مسلسل ک� کا سامنا ��
۔    بگڑ ر�ا ��
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ز (عالقائئ  ای�ئ ا�ڈجسڻڈ الئف  ایبلیئٹ  آباد منی DALYs لحاظ � ِڈس  ۔ اسالم  ن مسائل کو ب� ظاہر کرئت ہنی ا�ک��ئٹ � سنگنی ) منی 
DALYs  ح ہر ح    22,226منی    100,000� �ش ت� جو کہ نما�اں طور پر پور�   49,620منی  100,000ت�، ل�کن بلوچستان منی یہ �ش

ح(    � دگئن � ب� ز�ادە ت�۔) 42,059منی   100,000مل� � �ش
 

مل� کو متعدی ب�مار�وں � ا�ک بڑ� بوجھ کا ب� سامنا کرنا پڑ ر�ا �� جو آبادی کو غ�ی مساوی طور پر متاثر کر ر� �� جس منی ئٹ  
۔  اڻائ�فائ�ڈ ب� شامل ہنی ، ہیپاڻائٹس، ڻائ�فائ�ڈ اور پ�ی  ئب

 
، ب�مار�وں � پانچ بڑ� بوجھ متعد  30پچھ�   ۔ دل � ب�مار�اں، کین�  NCDsی � غ�ی معتدی (سالوں منی ) � طرف منتقل ہو گ�ئ ہنی

ن غ�ی معتدی امراض ا��   ن �ن پ�ش گوئئ � �� کہ ی� تنی ۔ درحق�قت، محققنی اور ذ�اب�طس اموات اور معذوری � بڑی وجہ بن ر�� ہنی
۔ 30

گ
 سالوں منی اموات � �فہرست وج��ات ہوں �

 
� بوجھ کو سنبھال�ن غ�ی معتدی امراض  ر� صحت اور مع�شت � نظام موجودە اور مستقبل منی  ڈا��ٹ صمد �ن کہا�ہ "ہما 
۔"ہم �ن   ، ل�کن اس پر عمل درآمد � بڑی حد تک ک� �� اور   غ�ی معتدی امراض� ل�ی نا�ا�ن ہنی پر قو� ا�کشن پالن د�کھ� ہنی

۔"  ورت �� ی � �ن  اس حوا� � بہ�ت
 

ن اور کوآرڈین�شن �ن ڈا��ٹ رانا محمد صفدر، ا� ل وزارِت ن�شنل ہ�لتھ �و�ن ر�گول�ش�ن ک ف�لڈ ایپ�ڈ�مولوجسٹ اور سابق ڈائ��ک�ٹ ج�ن
  ، ، متعدی اور غ�ی متعدی ب�مار�وں ء � و�ا   COVID-19ہمنی ب�ک وقت  کہا، "مستقبل � چ�لنجز � ل�ی اپ�ن ردعمل کو درست کر�ت ہو�ئ

ح کو روکنا   ) اور اقوام متحدە UHCن تینوں شعبوں کو ترجیح دی�ن � پا�ستان کو یونیورسل ہ�لتھ کور�ــــج ("ا  -۔"  ہو گا � بڑھئت ہوئئ �ش
 ) کو حاصل کر�ن � طرف پ�ش قد� کر�ن � صالح�ت منی اضافہ ہوگا۔"SDGs� پائ�دار تر�ت � اہداف (

 
) رکھ�ن وا� دو�� ممال� � پ�چھ�  SDIپا�ستان منی صحت کا مع�ار اپ�ن پڑو� ممال� اور اس جی� سوشل ڈ�موگرافک انڈ�کس (

۔ سوشل ڈ�موگرافک انڈ�کس ( ��SDI  اوسط تعل�� حصول اور ، ح افزا�ش � درجہ   GBD) �ن کس آمدئن مطالعہ منی تمام شعبوں � �ش
۔ اس تحقیق منی شامل کئ�ی گ�ئ   ا، ل�کن بلند  منی اضافہ ہو   SDIسالوں � دوران پا�ستان � مجمو�    20بندی کا ا�ک جامع اوسط ��

کا یہ فرق افغا�ستان �   SDIف�صد اضافہ ہوا۔ پا�ستان � ص��وں اور وفا�ت عالقوں منی    54یونٹس � فرق منی    SDIت��ن اور کم ت��ن  
 ز�ادە اور نیپال � کم تھا۔

 
۔ ا�رچہ پا�ستان صحت � مناسب د�کھ بھال � ک� اور مندرجہ باال عوامل � وجہ � موجودە خالء کو ختم کرنا ا�ک   مشکل چ�لنج ��

، ل�کن اس کا ہ�لتھ کی�ئ ا�کس�س اور کوالئٹ انڈ�کس سکور   ن ترجیح یونیورسل ہ�لتھ کور�ــــج �� نم�ب پر    154ممال� منی    195منی اولنی
۔ اقوام متحدە �   ،    2030ممال� � ل�ی پائ�دار تر�ت � اہداف اور    188�� و�ں 164پا�ستان  تک ان � حصول � امکانات کو د�کھ�ت ہو�ئ

  ، ن کرتا �� ل�ی الئف ا�کسپکڻین� ا�ڈجسڻد کا تعنی ۔ یہاں تک کہ ہیومن کیپیڻل انڈ�کس پر ب�، جو کہ تعل�م اور صحت �  نم�ب پر ��
۔116ممال� منی  195پا�ستان   و�ں نم�ب پر ��

 
،  ہو گئئ ��   65.9منی    2019سال � بڑھ کر    61.1منی الئف ا�کسپکڻین�    1990پا�ستان منی  

گ
 جس � وجہ متعدی ب�مار�اں، زچ�

۔ یہ اب ب� عال� اوسط الئف ا�کسپکڻین� �  سال کم �� جو کہ اس   7.6نوزائ�دە بچوں اور غذائ�ت � متعلق ب�مار�وں منی ک� ��
۔ عمر، جنس اور جغراف�ائئ محل وق�ع � لحاظ � اعداد و شمار � جا نچ کر�ت وقت، جی� چھ ہم مرتبہ ممال� منی پانچ � کم ��

، الئف ا�کسپکڻین� منی آڻھ ف�صد اور مردوں منی سات ف�صد اضافہ ہوا۔ اسالم آباد منی  ل�ی ن �  ۔ خواتنی عدم مساوات قابل ذکر ��
۔الئف ا�کسپکڻین� منی سب � کم اضافہ دو مغرئب   20مطالعہ �   سالہ عر� � دوران سب � ز�ادە الئف ا�کسپکڻین� پائئ گئئ
۔ ص��وں، بلو  ہنی  چستان اور خی�ب پختونخواە منی ہوا جو حالیہ س�الب � ب� شد�د متاثر ہو�ئ
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 ):  Media Contactsم�ڈ�ا راب�(

 media@healthdata.org 
 

کس اینڈ ای��لیوا�شن:   ا�سئٹ ڻیوٹ فار ہ�لتھ می�ٹ
کس اینڈ ای��لیوا�شن ( ن یونیورسئٹ منی عال� صحت کا ا�ک خودمختار تحق��ت ادارە �� جو  IHMEا�سئٹ ڻیوٹ فار ہ�لتھ می�ٹ ) واشنگنٹ

ل�ی استعمال � جا�ن وا� حکمت عملیوں کا  ۔ صحت مسائل اور ان � نمڻ�ن �  دن�ا منی صحت � اہم اور تقاب� پ�ما�ش فراہم کرتا ��
شفاف�ت � ل�ی پرعزم �� اور معلومات کو وسیع پ�ما�ن پر دست�اب کرتا �� تا�ہ پال�� سازوں � پاس اس بات �  IHME۔ جائزە لیتا ہنی 

۔  ورت ��  ثبوت ہوں کہ انہنی آبادی � صحت کو بہ�ت بنا�ن � ل�ی وسائل مختص کر�ن � بار� منی باخ�ب ف�ص� کر�ن � �ن
 

 ب�مار�وں � عال� بوجھ کا مطالعہ: 
۔ یہ  GBD�ماری � عال� بوجھ (ب   157) کا مطالعہ دن�ا بھر منی صحت � صورتحال کو بہ�ت کر�ن � سب � بڑی اور جامع کوشش ��

۔  7,000ممال� �تعلق رکھ�ن وا�   � ز�ادە لوگوں � کام پر مشتمل ��
GBD 2019    ب�مار�وں اور حادثات اور ان   369ممال� منی   204تک  2019�  1990منی شائع ک�ا گ�ا جس منی  2020کا مطالعہ ا�ت��ر

۔  38خدشات �   87�  ن � ز�ادە تخمی�ن شامل ہنی  ب�لنی

mailto:media@healthdata.org

