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جامعہ مليہ اسﻼميہ ورلڈ فزيوتهراپی ڈے کی مناسبت سے دو روزه تقريبات کا اہتمام
جامعہ مليہ اسﻼميہ کے فزيوتهيراپی اينڈ ريہيبيلی ٹيشنز سائنسز )سی پی آر ايس( کی جانب سے 7
اور  8ستمبر  2020کو گوگل ميٹ کے ذريعہ دو روزه درس و تدريس پر مبنی سرگرميوں پر مشتمل
پروگرام کا اہتمام کيا گيا۔
اس موقع پر جامعہ مليہ اسﻼميہ کے وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے مريضوں کے کام کو ہر
پہلو سے بحال کرنے ميں فزيوتهيراپسٹوں کے اہم کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا فزيوتهيراپسٹ
صرف مخصوص عمر کے افراد يا بيماريوں کا عﻼج نہيں کرتے بلکہ وه عمر کے مختلف شعبوں ،
بيماريوں اور عوارض سے نمٹنے نمٹنے ميں اہم کردار ادا کرتے ہيں۔انہوں نے مزيد کہا کہ
فزيوتهيراپی کورس جوڑ  ،پٹهوں اور کهيلوں کے ساته ساته قلبی  ،اعصابی  ،کميونٹی پر مبنی اور
جنريٹريک بحالی کے ليے بهی مفيد ہے ۔
آنريری ڈائريکٹر پروفيسر سيد اختر حسين نے استقباليہ کلمات پيش کيا جبکہ ڈاکٹر جيمن ميتهيو )سی
ای او  ،اسسٹ ريہاب سولوشنز ايل ايل سی  ،کيليفورنيا  ،امريکہ(  ،ڈاکٹر ورگيس پال )سی ای او ،
ہيلنگ اسٹار فزيکل تهراپی اينڈ ويلينس  ،نيو جرسی  ،امريکہ(  ،پروفيسر ريميا اين )ايچ او ڈی ،
ميڈيکل سائنسز اينڈ ريسرچ کے لٹل فﻼور انسٹی ٹيوٹ  ،ايرناکولم  ،کيرالہ  ،انڈيا( اور ڈاکٹر سوربه
شرما )اے پی  ،سی پی آر ايس  ،اندرونی پينلسٹ( ۔ ڈاکٹر پی پی موہنتی )پروفيسر اور ايچ او ڈی ،
ايس وی اين آئی آر ٹی آر  ،کٹک  ،اوڈيشہ  ،انڈيا(  ،ڈاکٹر انکيت ڈوگره )وی ايچ اے بحالی حل اور
آرتهو جوائنٹ کيئر  ،ٹريليم ہسپتال  ،اونٹاريو  ،کينيڈا(  ،اور ڈاکٹر دامان پريت سنگه تهے۔ اسسٹنٹ
پروفيسر  ،مدر ٹريسا ساکٹ کالج آف فزيوتهراپی  ،پنچکوﻻ  ،ہريانہ  ،ہندوستان(  ،ڈاکٹر جمال علی
معيز )اے پی  ،سی پی آر ايس  ،اندرونی پينلسٹ( وغيره نے شرکت کی اور اپنی باتيں رکهيں۔
کئی نشستوں ميں جاری پروگراموں ميں بڑی تعداد ميں طلباء  ،فيکلٹی ممبران  ،پينلسٹ اور ريسرچ
اسکالرز سميت  150سے زائد شرکاء نے شرکت کی۔
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