SINDH AGRICULTURE UNIVERSITY TANDOJAM
)TANDOJAM(HAND OUT
ٽنڊوڄام(پريس رليز) سنڌ زرعي يونيورسٽي جي وائيس چانسلر ڊاڪٽر ظهير الدين ميراڻي چيو آهي ته
جاڳرتا نه هجڻ ڪري ملڪ ۾ عورتن ۾ ڇاتي جي ڪينسر ۾ اضافو آيو آهي ،۽ خاص طور تي زرعي
پورهئي سان تعلق رکندڙ عورتون آگاهي مهم نه هجڻ ۽ صحت جي سهولتن جي اڻاٺ جي ڪري ان
مرض ۾ مبتال ٿين ٿيون ،زرعي يونيورسٽي ۽ پنڪ ربن جي گڏيل سهڪار سان ڇاتي جي ڪينسر بابت
جاڳرتا ريلي دوران شاگردن ۽ شاگردياڻين کي خطاب ڪندي وائيس چانسلر چيو ته اها هڪ خطرناڪ
ڳالهه سامهون آئي آهي ته ملڪ ۾ هر سال  90هزار کان وڌيڪ ڇاتي جي ڪينسر جا ڪيس رپورٽ ٿين
ٿا ۽ ان مان وقت سر عالج نه ٿيڻ جي ڪري  20هزار کان وڌيڪ عورتون اجل جو شڪار ٿين ٿيون ۽
انهن ۾ گهڻو تعداد ٻهراڙي وارن عالئقن جو آهي ،هن چيو ته پاڪستان ايشيا ۾ ڇاتي جي ڪينسر جي
اعلي
مرض ۾ وڌيڪ انگ رکڻ وارو ملڪ بڻجي ويو آهي ۽ ان ۾ تيزي اچي رهي آهي ،هن چيو ته
ٰ
الء عورتن کي آگاهي
تدريسي ادارن ۾ پڙهندڙ نياڻين کي پنهنجي عالئقن ۾ ڇاتي جي ڪينسر کان بچڻ ِ
ڏين ته جيئن ان موذي مرض کي منهن ڏئي سگهجي،۽ ان ۾ ڪمي اچي سگهي ،سيمينار کي خطاب
ڪندي سنڌ يونيورسٽي ڄامشوري جي سوشل ڊولپمينٽ ايڪسپرٽ ميڊم اقرا رياض چيو ته ڇاتي جو
ڪينسر وڌندڙ مرض آهي ،آگاهي نه هجڻ جي ڪري عورتون ان مرض ۾ مبتال ٿي رهيون آهن ۽ وقت
سر مرض جي سڃاڻپ ۽ عالج نه ٿيڻ جي ڪري جاني نقصان ٿيڻ جا خدشا وڌيا آهن،هن چيو ته ڇاتي
کانپوء وڌندڙ وزن ،عورتن پاران جسماني ڪثرت نه ڪرڻ12 ،
جي ڪينسر جسماني ٿولهه ،ماهواري
ِ
الء هارمونز واريون
سالن کان گهٽ عمر وارين ڇوڪرين جي جلدي بالغ ٿيڻ ،وقفي يا ڪن ٻين سببن ِ
دوائون واپرائڻ ،عورتن ۾ تماڪ نوشي جي ڪري ٿئي ٿي ،خاص طور تي عورتن پاران ٻارن کي ما ُء
جو کير نه پيارڻ به ان مرض جو اهم سبب آهي ،ميرپورخاص جي ڊائريڪٽر انفارميشن سوائي خان
ڇلگري چيو ته سنڌ ۾ خاص طور تي ٻهراڙين ۾ زرعي پورهيو ڪندڙ عورتن ۾ ڇاتي جي ڪينسر بابت
آگاهي ڏيڻ الزمي آهي ،هن چيو ته سنڌ جا تعليمي ادارا ،غير سرڪاري تنظيمون ۽ معاشري جا سڌريل
فرد ڇاتي جي هن موذي مرض کي روڪڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪري سگهن ٿا ،هن چيو ته ان سلسلي ۾
صحت مرڪزن ۾ عورتون پنهنجي جسم ۾ پيدا ٿيندڙ نشانين کي سامهون رکي ،ماهرن سان ملي ڪري
پنهنجو بروقت عالج ڪرائين ،جنهن سان اهڙي موذي مرض کي ٻنجو ڏئي سگهجي ٿو ،زرعي
يونيورسٽي جي ڊائريڪٽر يونيورسٽي ايڊوانسمينٽ اينڊ فنانشل اسسٽنس پروفيسر ڊاڪٽر محمد اسماعيل
ڪنڀر چيو ته ملڪ ۾ ڏهن عورتن مان هڪ عورت کي ڇاتي جي ڪينسر جو خدشو موجود آهي ،جڏهن
ته اهڙن مريضن ۾  40عورتن مان هڪ عورت جو موت ٿي وڃي ٿو ،هر  9عورتن مان هڪ عورت
کانپوء ڇاتي جو
ڇاتي جي ڪينسر ۾ مبتال ٿي وڃي ٿي جڏهن ته  77سيڪڙو عورتن کي  50سالن
ِ
ڪينسر ٿئي ٿو .ڇاتي جي ڪينسر سبب  38عورتن مان هڪ عورت فوت ٿي وڃي ٿي .هن چيو ته
صحت جي عالمي اداري ورلڊ هيلٿ آرگنائزيشن به خدشو ظاهر ڪيو آهي ته ايندڙ ڏهاڪي دوران اهڙن
مريضن ۾  33سيڪڙو واڌ جا امڪان موجود آهن ،صحت جي عالمي اداري مطابق پاڪستاني عورتن ۾
ڇاتي جي ڪينسر سبب فوت ٿيڻ جي شرح  26.76سيڪڙو آهي .ان موقعي تي خطاب ڪندي عشرت
الء اڳيان اچڻ گهرجي ۽ هنگامي قدم کڻڻ
حسين چيو ته الڳاپيل ادارن کي ڇاتي جي ڪينسر کي روڪٿام ِ

الء
گهرجن ،هن چيو ته معلومات کي بند ڪمرن ۾ بند نه ٿو رکي سگهجي ،ان ڪري عورتن جي آگاهي ِ
سيمينار ۽ گهر گهر مهم جي شروعات ڪري ،انساني حياتيون بچائي صحتمند معاشري کي فروغ ڏيڻ
گهرجي ،ان موقعي تي صائمه اعواڻ ،سيده عذره ۽ زرعي يونيورسٽي جي شاگردياڻين به خطاب ڪيو
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