ر
اشتاک مابی ےک کہان صحت اور اینگرو کیلئ بھال دیکھ یک صحت ذریےع ےک میڈیسن ٹییل
جس ہیے کبے دستخط پر معاہدے ایک ساتھ ےک کہانے صحت اداے نامور واےل رکھنے تعلق ےس شعبے ےک صحت نے فرٹیالئزر اینگرو
ذریےع ےک میڈیسن ٹییل دوران ےک وباء یک وائرس کرونا تحت ےک
ےک کہانے صحت کمپنے کیلنے دینے فروغ کو بھال دیکھ یک صحت ے
کارپوریشن اینگرو ر
اشتاک یہ مابیے ےک کہانے صحت اور یکے۔اینگروفرٹیالئزر کرسےک استعمال کو ورک نیٹ ٹییل وسیع
ے
چیتے ےک
ر
اور خدمات کیلنے جنگ خالف ےک وائرس پیشتکرونا روز چند نے انہوں تحت ےک جس ہے اظہار کا عزم اس ےک داؤد حسیے میے
تھا۔ کیا اعالن کا امداد یک روپے ارب ایک میے صورت یک کیش
ےزیادہ ےس ےزیادہ تاکہ یکے کرےک شامل کو ر
ڈاکتوں 100م ےزید میے ایپ میڈیسن ٹییل یک کہانے اینگروصحت تحت ےک معاہدے اس
ہوپے نہ رابطہ جسمانے کیلنے مشاورت طنے ےس جاسےک۔،معاہدے بنایا آسان کو مشاورت ورچوئل ےس حواےل ےک صحت میے تعداد
یکے۔ مےل مدد میے کرپے کم کو پھیالؤ ےک Covid-19میے عمےل طنے اور افراد عام ےس وجہ یک
سسن میے پاکستان کہ ہے ملتا سبق ہمیے ےس Covid-19کہ کہا نے خان غیاث او ای یس اور صدر ےک اینگرو پر موقع اس
رے
اور
ر
فوری کو مسائل ےک سہولیات یک صحت اعتماد قابلے
بڑی چاہینے۔یہ ہونا حل پر طور ے
بدقسمن ے
ے
یک ملک ہمارے کہ ہے بات یک
ذریےع ےک کہانے صحت لینے ہیے۔ایس نہیے میرس ت سہولیا یک صحت بنیاد کو آبادی زائد ےس فیصد50
ہماری ے
داری رشاکت ے
کا ے
ذریےع ےک جدت اور ٹیکنالوجے مقصد
گا۔ جاسےک بنایا ممکن کیلنے ایک ہر کو رسانے تک سہولیات بنیادی یک صحت ے
ر
تر اینگرو
ش نادر او ای یس ےک فرٹیالئ ے
ن میے عالقوں دییہ ےک ملک نے اینگرو میے سالوں 54پچھےل کہ کہا نے ق ےری ر ے
معاش ر ے
رے
ترق
ہماری ساتھ ےک کہانے صحت ہ۔ یک فراہم سپورٹ کو اقدامات مخلتف ےک
داری رشاکت ے
اور ہے قدم اور ایک میے سمت اس ے
ذریےع ےک اس کہ ہے یقیے ہمیے
بہت کو رسانے تک سہولیات یک صحت میے عالقوں دییہ ے
م ےزید نے یکے۔انہوں مےل مدد میے بنانے ر ے
اپنا کیلنے روکنے کو پھیالؤ ےک وائرس کرونا ہیے کررہے کوشش ہم کرواکر متعارف سہولت ڈیجیٹل یہ میے عالقوں دییہ کہ کہا
ق یک پاس آس اور کرسکیے ادا کردار
بہت یک ایک ہر میے عال ر ے
بنائیے۔ یقینے کو صحت ر ے
ڈاکت او ای یس یک کہانے صحت پر موقع اس
یک کہانے صحت دوران ےک وباء یک وائرس اورکرونا ڈاؤن الک کہ کہا نے سعید سارہ ر ے
داری رشاک اس ساتھ ےک اینگرو ہم ہ۔ ہوا اضافہ کاقے میے استعمال ےک ای۔کلینک اور ایپ میڈیسن ٹییل
بہت میے بارے ےک ے
ر
طبق غ ےریب ےس سب ےک پاکستان ےس اس کیونکہ ہیے پرجوش
اری یک صحت تک ے
م ےزید کو مشن ہمارے ےک پہنچانے سہولیات معی ے
یکے۔ مےل تق ےویت
مفت یک وائرس کرونا میے عالقوں دییہ ےک فرٹیالئزرسندھ اینگرو ےس غرض یک کرپے فراہم مدد کو شعبے ےک صحت پہےل ےس اس
ہ۔ کرچیک تعاون ساتھ ےک ہسپتال انڈس کیلنے جانچ
ماری خالف ےک وائرس گروپ ہرکولیس داؤد داؤداور حسیے میے چیتے ےک اینگرو کہ رہے واضح
اور جانچ ،تھام روک یک بی ے
ر
یک فراہم یک ان اور بھال دیکھ یک م ےریضوں ،حفاطت یک عمےل طنے دیگر اور ڈاکتز واےل لڑپے جنگ خالف ےک وبا تشخیص،اس
ر
اورمعاشے بنانا یقینے کو سہولیات جانے
وریاتے تک افراد مستحق سب ےک
محاذوں جیےس بنانے یقینے کو فراہیم یک زندیکے ض ے
ہیے۔ کررہے کام ےس پرتندیہ

