
 
 

 تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيٹرآفس 
   جامعہ مليہ اسالميہ

  نئی دہلی
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  پريس ريليز
  

ويکسين کی  19امريکہ ميں مقيم معروف اميونولوجسٹ ڈاکٹر رفيع احمد کا کوويڈ 
  نشوونما پرليکچر

  
ڈائريکٹر جارجيا ريسرچ االئنس کے ممتاز اسکالر اورايموری ويکسين سنٹر اٹالنٹا کے 

کو شعبہ بايوٹيکنالوجی جامعہ مليہ اسالميہ ميں  2020دسمبر  4ڈاکٹر رفيع احمد نے 
   کے موضوع پر ايک ليکچر ديا۔" انفکشن اور ويکسين : مدافعتی يادداشت"
  

اس ليکچر ميں امريکہ ، کينيڈا ، جرمنی ، برطانيہ اور ديگر يوروپی ممالک سميت دنيا 
ٹريشن ہوئے تهے۔ اس ليکچر ميں سائنسی دنيا کے سے زياده رجس 1200بهر سے 

  مختلف معززين نے شرکت کی۔
  

ڈاکٹر رفيع احمد نے ايچ آئی وی ، ٹی بی ، مليريا اور ڈينگی جيسی بيماريوں کے خالف 
ويکسين تيار کرنے کے کے ليے ہندوستان کے کردار پر زور ديا۔ اس کے بعد انہوں نے 

مل کے ذريعہ اميونولوجيکل ميموری کی اہميت کی وائرل انفيکشن ميں ٹی سيل کے ردع
    وضاحت کی۔

  
ويکسين پر مرکوز تها۔ انہوں نے نوول  19ان کے ليکچر کا تيسرا حصہ کووڈ 

  کوروناوايرسکی وضاحت کی ۔
  

انہوں نے ويکسين کی تقسيم سے متعلق مختلف اہم امور پر تبادلہ خيال کيا۔ آخر ميں ، 
ين کے خوف سے خطاب کيااور زور دے کر کہا کہ کم انهوں نے وبائی مرض اور ويکس

فيصد آبادی کو وبائی امراض کو قابو ميں کرنے کے لئے ويکسينيشن کروانی  70سے کم 
  چاہئے۔

  
ڈاکٹر احمد نے ليکچر کے بعد پرنٹ اور ڈيجيٹل ميڈيا والوں کے ساته ورچوئل ميڈيا گفتگو 

ور ہندوستان ميں اس کی آبادی ميں ويکسين کے مضر اثرات کے خدشات کو دور کيا ا



کے بڑے پيمانے اور ديہی ترتيبات کی وجہ سے تقسيم کے دوران ملک کو درپيش 
  چيلنجوں پر تبادلہ خيال کيا۔

  
ڈاکٹر احمد نے زور دے کر کہا کہ اب تک بچوں ميں ويکسينز کے ٹرائلز نہيں کروائے 

ليا تها۔ ڈبليو ايچ او کے گئے ہيں کيونکہ صرف بالغوں اور بڑوں نے ہی اس ميں حصہ 
مطابق ، ڈاکٹر احمد نے فرنٹ الئن ميڈيکل اور ہيلته ورکرز کو ويکسين فراہم کرنے پر 
بهی اتفاق کيا ، اس کے بعد بزرگ افراد اور شديد بيماريوں ميں مبتال افراد کو ويکسين 

   فراہم کرنے کی وکالت کی۔
  

نے موجوده کورونا وائرس کے مہمان خصوصی پروفيسر نجمہ اختر ، وائس چانسلر، 
   بارے ميں ليکچر کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کيا۔

  
پروفيسر سيمی فرحت بصير ، ڈين ، فيکلٹی آف نيچرل سائنسز نے شکريہ ادا کرتے ہوئے 

  ليکچر کا اختتام کيا۔
  

اس تقريب کے کنوينر پروفيسر زاہد اشرف ، ہيڈ آف ڈيپارٹمنٹ ، بائيوٹيکنالوجی نے ان 
  کمپنی اور اسپيکر کا شکريہ ادا کيا۔کی 

  
  احمد عظيم

  ميڈيا کوآرڈينيٹر- پی ار او
  
  

  
  

 
 


