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  پريس ريليز
  
   جامعہ کے ڈينٹل سرجن کی جبڑوں کے بارے ميں نئی تحقيق 
  

انسانی اعضاء پر تحقيقات دن بدن جاری ہيں اور سائنسدان اس کے سر بستہ رازوں سے پرده اٹهانے کے لئے کوشاں 
،جامعہ مليہ اسالميہ اورل اينڈ ميکسيلوفيسيل کے ايک ) ايف او ڈی(ہی ايک کوشش ميں فيکلٹی آف ڈينٹسٹری ہيں ۔ ايسی 

  انجام ديا ہے ۔  سرجن ڈاکٹر عمران خان کارہائے نماياں
  

  ميں) ايف او ڈی(   ڈاکٹرعمران خان جامعہ مليہ اسالميہ کے اورل اينڈ ميکسيلوفيسيل سرجری ،فيکلٹی آف ڈينٹسٹری
حال ہی ميں اپنی ايک دلچسپ کيس رپورٹ کو   اپنی خدمات انجام دے رہے ہيں۔ انهوں نے  روفيسر کی حيثيت سےپ 

  ايڈيشن ميں شائع کرايا ہے۔ 2020-ستمبر" اورل اور ميکسيلوفاسيل سرجری کيسز" امريکہ کےمعروف سائنسی جريده 
  

ے کهلنے کے بارے ميں ہے، جسےعام طور پر ان کی دريافت انسان کے نچلے جبڑے ميں ايک نوول اناٹوميٹک ک
اين اے ايم (طبی اصطالحات ميں فوليم کہا جاتا ہے۔ اس نئی تحقيق کو نوول آبرينٹ مينڈيبلر اينگل فوريمين / جسمانی 
  کا نام ديا گيا ہے۔) اے ايف

  
تها جس پر کسی نے  اس تحقيق کے مطابق،اين اے ايم اے ايف نچلے جبڑے ميں ماسکواريڈنگ فريکچر کا سبب بن رہا

اب تک کام نہيں کيا تها ۔پہلی مرتبہ انکشاف ہوا ہے کہ يہ خليات جسم ميں يہ فورمينز ٹکڑوں ميں کام کرتے ہيں جس 
کے ذريعے خون کی مختلف وريدوں اور اعصاب کے مختلف ڈهانچے اور اعضاء کی انسانی جسم فراہمی ہوتی ہے۔ ان 

  پر قابو پايا جا سکتا ہے ۔  ئلکی اس تحقيق سے جبڑوں کے بہت سے مسا
  

پروفيسر (، ڈاکٹر منديپ کور ) پروفيسر فيکلٹی آف ڈنٹسٹری ،جامعہ مليہ اسالميہ (اس تحقيق ميں ڈاکٹر ڈيبوراه سائبل 
، ڈاکٹرنکہت منصور )   اينڈ اورل اور ميکسلوفسئل ريڈيوالجسٹ ،پروفيسر فيکلٹی آف ڈنٹسٹری ،جامعہ مليہ اسالميہ

ڈاکٹر ) ميکسلوفيسيل سرجن ، نئی دہلی (، ڈاکٹر افرا افتخار ) پارٹمنٹ آف بايوسينس ، جامعہ مليہ اسالميہ پروفيسر ، ڈ(
ٹرينی انٹرن ،پروفيسر فيکلٹی آف (اور ڈاکٹر شوبهنگی پريم چندانی ) آرتهوپيڈک سرجن ، جامعہ ہمدرد(رضوان خان 

  کے نام شامل ہيں ۔)   ڈنٹسٹری ،جامعہ مليہ اسالميہ
  

سنجے سنگه جو خود بهی ايک تجربہ کار اورل اينڈ ) ڈاکٹر(فيکلٹی آف ڈنٹسٹری ،جامعہ مليہ اسالميہ پروفيسر  ڈين
ميکسيلوفسيل سرجن ہيں ، نے اس نئی تحقيق پر کام کرنے والی پوری ٹيم کو مبارکباد پيش کی ہے اور اس انوکهی 

  دريافت پر خوشی کا اظہار کيا ہے۔
  

   نوزائيده ڈهانچے ميں سرجری کے طے شده عالقے پر کام ميں  اس تحقيق سے  نگه نے کہاسنجے س) ڈاکٹر(پروفيسر 
دوسرے سرجنوں اور اينس تهٹيٹکس کو بهی عين عالج پروٹوکول پر عمل درآمد کرنے ميں   مدد ملے گی ساته ہی ساته

  آسانی ہوگی اور لوکل اينستهيزيا کی نامعلوم ناکاميوں سے بچا جا سکے گا۔
  
کے  2020- کو ايم ايچ آر ڈی کے اين آئی آر ايف رينکنگ   رہے کہ،جامعہ مليہ اسالميہ کی فيکلٹی آف ڈينٹسٹری عياں 

  واں بہترين ڈينٹل کالج قرار ديا گيا ہے۔ 19ميں ملک کا 
  
  احمد عظيم 
  ميڈيا کوآرڈينيٹر-پی ار او  

 


