
  
 

    دفتر برائے تعلقات عامہ و ميڈيا کو آرڈی نيشن
  نئی دہلی

  پريس ريليز
  2020ستمبر  29

  
  

  پر ويبنار کا اہتمام کيا" تشخيص اور کلينيکل مينجمنٹ - 19کووڈ "جامعہ مليہ اسالميہ نے 
  

نے ) سی آئی آر بی ايس سی(جامعہ مليہ اسالميہ کے سينٹرفار انٹر ڈسيپلينری ريسرچ بيسک سائنسز 
  پر ايک ويبنار کا اہتمام کيا۔" تشخيص اور کلينيکل مينجمنٹ: 19کووڈ " کو  2020ستمبر  26

  
ايمريٹس پروفيسر ، فيکلٹی آف ہيلته اينڈ ميڈيکل سائنسز ، ايس جی ٹی (پروفيسر شوبها بروور 

ڈيسن ، کنسلٹنٹ ، پلمونری ميڈيسن ، پليو مينری مي(اور ڈاکٹر شيوتا بنسل ) يونيورسٹی ، گڑگاؤں
بطور ) کريٹيکل کيئر سليپ ميڈيسن ای آئی ايم ايچ اے اين ايس نايٹی ملٹی اسپيشليٹی اسپتال ، نئی دہلی

    اسپيکر شريک تهے۔
  

کے لئے دستياب تشخيصی طريقوں پر جائزه پيش کيا جس ميں ريئل ٹائم  19- پروفيسر بروور نے کووڈ
مل ہے۔ اس کے عالوه ، انهوں نے اس انفيکشن سے پی سی آر ، سيرولوجی اور اينٹيجن کا پتہ لگانا شا

  متعلق عمومی تاثر اور حقائق پر بهی معلومات فراہم کی۔
  

دوسرے اسپيکر شيوتا بنسل نے اس بيماری کے کلينيکل پہلوؤں پر روشنی ڈالی جس ميں ہلکے ، شديد 
ے موجوده ٹريٹمنٹ مريضوں کے لئ 19اور انتہائی سنگين کيسيسز شامل ہيں ساته ہی انهوں نے کووڈ 

پروٹوکول پر زور ديا جس ميں اينٹی ويرل ادويات ، اسٹيرائڈز ، اينٹی سوزش دوائياں ، اينٹيکوگلينٹس ، 
  پالزما تهراپی اور سپليمنٹس وگيره شامل ہيں۔

  
جامعہ مليہ اسالميہ کی وائس چانسلر پروفيسر نجمہ اختر نے ايسی سرگرميوں کی اہميت پرو زور ديا 

سے متعلق آگہی کے بارے ميں مکالمے موجوده  19ت سے متعلق پہلوؤں اور کووڈجس ميں صح
  منظرنامے ميں انتہائی اہم ہيں۔

  
پر خصوصی تحقيق کرنے کی ضرورت کا بهی اظہار  19انہوں نے صحت کی ديکه بهال ميں کووڈ 

  کيا اور کيا جب ہم ايسا کريں گے تبهی ہندوستان آتم نربهر بنے گا۔
  

  احمد عظيم
  ميڈيا کوآرڈينيٹر-ار او پی

 


