هغودٍ فلن
اثتذائی عٌواى
چھبتی کی اعکشیٌٌگ* کے هتعلق ایک هختقش فلن۔ *وعطی اوس هؾشقی لٌذى ثشیغٹ اعکشیٌٌگ عشوط کی جبًت
عے۔
صہشٍ علی ، CELBSSاًتظبهی ٹین
هیشا ًبم صہشٍ ہے اوس هیں وعطی اوس هؾشقی لٌذى ثشیغٹ اعکشیٌٌگ عشوعض هیں کبم کشتی ہوں ،هیں یہبں ڈیڑھ
عبل عے ہوں۔
ہوبسے اہن تشیي فشائض هیں عے ایک چھبتی کی اعکشیٌٌگ کے ثبسے هیں غلظ سوایبت کو دوس کشًب ،خبؿ طوس
پش چھبتی کے ایکظ سے عے هتعلق اوس جو اط عے هؾشوط ہے اوس اط کے عالوٍ چھبتی کے عشطبى کے هتعلق
غلظ فہویوں کو دوس کشًب ہے۔
صیبدٍ تش خواتیي اط ثبسے هیں ثبت کشًب پغٌذ ًہیں کشتیں لیکي آٹھ هیں عے ایک کو اى کی صًذگی کے کغی لوذے
هیں چھبتی کے عشطبى کی تؾخیـ کی جبتی ہے۔ تبہن ،چھبتی کی اعکشیٌٌگ کی ٹیکٌبلوجی هیں ثہتشی اوس ًئے
عالج دعتیبة ہوًے کی وجہ عے ،صًذٍ ثچ سہٌے کی ؽشح ثڑھ سہی ہے۔
اعکشیي پش تقویش
آٹھ هیں عے ایک عوست کو اط کی صًذگی* هیں چھبتی کب عشطبى تؾخیـ کیب جبتب ہے۔ *کیٌغش سیغشچ یو کے
سعیپؾٌغٹ
ثشاٍ هہشثبًی تؾشیف سکھیے اوس ہن آپ کو کچھ دیش هیں ثالتے ہیں۔

اعکشیي پش تقویش
ثشیغٹ اعکشیٌٌگ کلیٌک ،عیٌٹ ثبستھولوهیوص ہغپتبل ،دی عٹی۔

کشعٹیي ،ثشیغٹ اعکشیٌٌگ کے لیے دبضش
ثہت ثہت ؽکشیہ۔
اعکشیي پش تقویش
 80فیقذ چھبتی کب عشطبى  *50عبل عے صائذ عوش کی خواتیي هیں تؾخیـ کیب جبتب ہے۔ *کیٌغش سیغشچ یو کے
ڈاکٹش هٌغی ،کٌغلٹٌٹ سیڈیبلوجغٹ
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ہن ،خواتیي جي کی عوش پچبط عبل یب صائذ ہو کو دعوت دیتے ہیں کہ وٍ ہش تیي عبل ثعذ اعکشیٌٌگ کے لیے تؾشیف
الئیں۔  80فیقذ چھبتی کب عشطبى اط عوش کے گشوپ هیں تؾخیـ کیب جبتب ہے لہٰ زا اى کے لیے یہ ثہت اہن ہے کہ
وٍ چھبتی کی اعکشیٌٌگ کے لیے هالقبت پش دبضش ہوں۔

اعکشیي پش تقویش
چھبتی کی اعکشیٌٌگ هیں چھبتی کب ایکظ سے کشواًب ؽبهل ہے (جغے هیووگشام ثھی کہتے ہیں) ہش تیي عبل هیں
ایک هشتجہ۔

کتشیٌہ ،سیڈیبلوجغٹ
کشعٹیي ہبجغي

صہشٍ علی ، CELBSSاًتظبهی ٹین
ثہت عی خواتیي کو پشدے کے هتعلق خذؽبت ہوتے ہیں اوس ہن اًہیں یقیي دہبًی کشواًب چبہتے ہیں کہ اگشچہ اى کے
لیے اپٌی چھبتیوں کو تھوڑی دیش کے لیے ظبہش کشًب ضشوسی ہے لیکي یہ پشدے والی جگہ پش اوس کغی خبتوى کے
عبتھ ہو گب۔
ایک هؾوسٍ جو ہن اًہیں دیتے ہیں وٍ یہ ہے کہ جت وٍ ایکظ سے کے لیے آئیں تو ایغب لجبط هلجوط کشیں جو اوپش
اوس ًیچے کب علیذذٍ ہو ًہ کہ ایک ہی لجبدٍ ہو ،اط طشح اى کے لیے کپڑے اتبسًب اوس عبدگی ثشقشاس سکھٌب آعبى ہو
جبئے گب۔

اعکشیي پش تقویش
ہوبسی توبم سیڈیوگشافش خواتیي ہیں

کتشیٌہ ،سیڈیبلوجغٹ
هیں کتشیٌہ ہوں اوس یہبں ثبسٹظ ہغپتبل کے سیڈیوگشافشوں هیں عے ایک ہوں۔
جت هیں کغی خبتوى کو ایکظ سے سوم هیں لے کش جبتی ہوں هیں اًہیں کبسوائی کی وضبدت کشتی ہوں اوس اًہیں
کوش عے اوپش کپڑے ثؾوول ٹبپ اوس ثشا اتبسًے کے لیے کہتی ہوں۔ هیووگشام هیں چھبتی کے ایکظ سے کیے
جبتے ہیں ،جو چبس هشتجہ لیے جبتے ہیں :ہش چھبتی کے لیے دو ایکظ سے۔
ہن چھبتی کو ایک عطخ جغے َثکی ٹیجل کہب جبتب ہے پش سکھتے ہیں اوس کچھ عیکٌڈ کے لیے اعے دثبتے ہیں۔ یہ کچھ
ثے آساهی کب عجت ثي عکتب ہے لیکي عووهب ً فشف چٌذ لوذبت کے لیے ہوتب ہے۔

کشعٹیي ،ثشیغٹ اعکشیٌٌگ کے لیے دبضش
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یہ وقتی طوس پش ثے آساهی کب ثبعث ہے لیکي ایکظ سے اتٌی جلذی ہوتب ہے کہ چٌذ عیکٌڈ هیں ختن ہو جبتب ہے اوس
پھش وٍ دوعشا صاویہ لے کش دوثبسٍ یہی کشتے ہیں۔ لیکي دقیقتبً ،آپ اعکشیٌٌگ هشکض پہٌچٌے عے لے کش عت کچھ
کشوا لیٌے تک ثیظ هٌٹ یب گھٌٹے کب چوتھبئی دقہ فشف کشتے ہیں۔

ڈاى ،ثشیغٹ اعکشیٌٌگ کے لیے دبضش
جت هیشی ثہي کو عشطبى ہوا ،اعے هعلوم ًہیں تھب کیوًکہ اط کی اعکشیٌٌگ ًہیں کی گئی تھی۔ ؽبیذ اگش اط کی
اعکشیٌٌگ کی گئی ہوتی تو وٍ اعے جلذ دسیبفت کش لیتے اوس ہوبسے لیے ًتبئج ثہتش ہوتے۔ لہٰ زا هیں کہوں گی ،هیں
اعکشیٌٌگ کے لیے جبتی ہوں اوس هیں اط عے ثہت کچھ دبفل کشتی ہوں۔ اط عے هجھے رہٌی عکوى هلتب ہے
اوس پھش عے یقیي دہبًی کہ ،اگش اًہیں کچھ هال ،اط کب جلذ عالج ہو عکے گب۔

ڈهفٌب ،ثشیغٹ اعکشیٌٌگ کے لیے دبضش
اط ًے هجھ عے ثبت کی ،جبًچ کی کہ هیں پشعکوى ہوں یب اگش هیں کغی لوذے سکٌب چبہتی ہوں ،اط طشح هیں ًے
دقیقتب ً هذغوط کیب کہ اط کبسوائی هیں هیشے پبط ثھی کچھ دذ تک کٌٹشول تھب۔

کتشیٌہ ،سیڈیوگشافش
ٹھیک ہے ،تو آپ کو آپ کے ًتبئج تیي ہفتوں کے اًذس ثزسیعہ ڈاک هوفول ہو جبئیں گے ،ٹھیک ہے؟
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اعکشیي پش تقویش
آپ کو اڑھبئی عے تیي ہفتے کے دسهیبى ًتبئج ثزسیعہ ڈاک هوفول ہوں گے

ڈاکٹش پوسوؽوتھیویي ،کٌغلٹٌٹ سیڈیبلوجغٹ
لہٰ زا اط وقت هیں یہ کش سہی ہوں کہ هیں هشیض کے ًئے هیووگشام کب اط کے پشاًے هیووگشام عے هواصًہ کش سہی
ہوں ،جو تیي عبل قجل لیب گیب تھب۔ هیں دیکھ عکتی ہوں کہ کغی چیض هیں تجذیلی ًہیں آئی جو کہ دوثبسٍ یقیي دہبًی ہے۔
اگش ہوبسے پبط پچھلے هیووگشام هوجود ہوں تو پشاًی فلووں کے هواصًے عے ہویں دقیق خالف هعوول فوست کے
چٌبو هیں صیبدٍ آعبًی ہو جبتی ہے۔ ایک هیووگشام هیں دیکھی گئی ثبسیک خالف هعوول فوست هوکي ہے کہ
ٔ
هشیض کو کن اص کن ایک یب دو عبل کے عشفہ تک هذغوط ًہ ہو۔ یہ اضبفی وقت صًذٍ ثچٌے کی ؽشح ثہت دذ تک
ثہتش کش دیتب ہے اوس یہ ہوبسے لیے خواتیي کی ہش تیي عبل ثعذ اعکشیٌٌگ کشًے کی اہن وجوہبت هیں عے ایک ہے۔

اعکشیي پش تقویش
ثبقبعذٍ اعکشیٌٌگ عے جلذ دسیبفت اوس هشیض کب اط عے ًجبت پبًے* کب اهکبى ثڑھتب ہے۔ *ایي ایچ ایظ ثشیغٹ
کیٌغش اعکشیٌٌگ پشوگشام۔

صہشٍ علی ، CELBSSاًتظبهی ٹین
جتٌب هوکي ہو ہن ؽبم اوس اختتبم ہفتہ اوس اعی طشح هختلف هقبهبت پش کلیٌک چالتے ہیں۔ جو کچھ ثھی هشیضوں کے
لیے آعبى ہو واقعی ،ہن اًہیں عہولت دیٌے کی پوسی کوؽؼ کشتے ہیں۔
دعوت هوفول ہوًے پش اگش آپ دی گئی تبسیخ ،وقت یب هقبم عے خوػ ًہ ہوں آپ ہویں کبل کش کے ہن عے ساثطے
هیں سٍ عکتے ہیں یب ہوبسی ویت عبئٹ عے دوثبسٍ ثکٌگ کشوا عکتے ہیں۔

اعکشیي پش تقویش
ہن آپ کی عہولت کے لیے ؽبم اوس اختتبم ہفتہ کو کلیٌک کھال سکھتے ہیں۔

اعکشیي پش تقویش
ثہت عے هقبهبت پش ہوبسے اعکشیٌٌگ یوًٹ ثؾوول هوثبئل اعکشیٌٌگ هشاکض ثھی هوجود ہیں۔
اعکشیي پش تقویش
 20هیں عے  19خواتیي جي کی اعکشیٌٌگ کی جبتی ہے اى کے ًتبئج ثبلکل ٹھیک* ہوتے ہیں۔ *ایي ایچ ایظ هشکض
هعلوهبت۔
ڈاکٹش هٌغی ،کٌغلٹٌٹ سیڈیبلوجغٹ
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ہن جبًتے ہیں کہ جت خواتیي کو چھبتی کی اعکشیٌٌگ کے لیے آًے کب دعوت ًبهہ هوفول ہوتب ہے تو وٍ پشیؾبى ہو
جبتی ہیں۔ تبہن ،ثیظ هیں عے اًیظ خواتیي جو اعکشیٌٌگ کے لیے آتی ہیں اى کے ًتبئج هکول طوس پش ٹھیک ہوتے
ہیں۔ وٍ جٌہیں دوثبسٍ آًے کے لیے کہب جبتب ہے ،اى هیں عے ثھی صیبدٍ تش ثبلکل ٹھیک ہوں گی هضیذ تجضیے کے
عبتھ جو کغی اہن هغئلے کی ًؾبًذہی ًہ کشے۔
ڈاکٹش هٌغی ،کٌغلٹٌٹ سیڈیبلوجغٹ
عشطبى کی کن ؽشح اط لیے ہے کہ اى خواتیيً ،ے اعکشیٌٌگ کشوائی ،ثیوبسی جلذ دسیبفت ہو گئی اوس اط وجہ
عے هکول طوس پش فذت یبة ہوًے کے صیبدٍ قشیت ہے اوس عبتھ ہی یہ کہ اى کی آئٌذٍ صًذگی کی اهیذ پش کغی قغن
کب اثش ًہ پڑے۔
صہشٍ علی ، CELBSSاًتظبهی ٹین
خقوفب ً اعکشیٌٌگ کے رسیعے چھبتی کے عشطبى کی جلذ دسیبفت عے اپٌے ہی خبًذاى هیں خواتیي کب فبئذٍ
دیکھٌے پش ،هیں ہویؾہ اپٌی هبں کو اى کی اعکشیٌٌگ هالقبت پش جبًے کے لیے اى کی دوفلہ افضائی کشتی ہوں۔
اط لیے هیشا خیبل ہے کہ پچبط عے عتش عبل کی عوش کی خواتیي کے لیے هیشا پیغبم ہو گب کہ اپٌی فذت کے
ثبسے هیں عوچیں ،اپٌے خبًذاى کے ثبسے هیں عوچیں اوس اپٌی چھبتی کی اعکشیٌٌگ پش ثبقبعذگی عے دبضش ہوں۔

اختتبهی عٌواى
ثبقبعذٍ اعکشیٌٌگ صًذگیبں ثچبتی ہے۔ وعطی اوس هؾشقی لٌذى ثشیغٹ اعکشیٌٌگ عشوط۔
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