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تیبیب  کیو    8102جیوئی،     01اور   01پاکستان انسٹیٹوٹ آف لیونگ اینڈ لرنگ نے  ساشی  پروجیکٹ یک افتتایح تقریب کا انعقاد  بالتر

۔PILLکرایحی اور ئہور میں کیا۔   مہارت ےک ساتھ کام کررہا ہے
 عالج ےک لیں جدید ترین تحقیقایر

 ذہنے وادوایایر

 خصویص شمارہ

 فخر محسوس ہو رہا ہے کہ    
ی ؤ بیلیا  ےک لییں   دنیییا مییں سیب ؤ بی   ا   PILLہمیں یہ بتانر ہوئ،

س وقی  خیودسیوو  و خیودک ی

۔  ۔ ہر چالبس سیکنڈ  تحقیق پر کام کر رہا ہے  صورت  اختیار کر گیا ہے
ے   سنگیں

دنیا بھر میں خودسوو  اور خودک ی    کا مسئلہ انتہای،

۔  عیمیر     دنیا بھر میں اموات یک بی   وجیاہیات مییں ؤ اییک ہے
۔خودک ی  جان کھو دیتا ہے

میں خودک ی یک وجہ ؤ ایک شخص اپنے

۔  مییخییصییو    مییعیییییار اس ےک سییاتییھ میی،ییسییلیی  نییہیییں ہے
فیییییصیید ؤ ویییادہ 57جیی،ییس   پییبییتییہ  مییقییافیی  اور میی ہیین  نییصییریییات میییں ؤ  کییوی،

 ہے جبسا کہ پاکستان۔   چونکہ  پاکستان میں یہ   اییک جیرم ہے  
 واےل ممال  میں  ہویر

خودسوو  اور خودک ی کم  اور درمیایے آمدیے

 درسی  اعیدادوشیمیارمیبی ی نیہییں 
۔ اش وجہ ؤ  خودک ی اور خودسیوو  ےک کیوی،  ہیں

اش لیں لوگ ان واقعات کو  بہ  کم رپورٹ کرئر

۔  ہیں
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سییینیتف آف نیبیتینی  میں بنایاگیا اور اسی  قیییادت  South Asia Self Harm Initiative (SASHI) 8107سا ٹھ ایتیاء انیٹیوسعلف ہارم 

۔ (UK)ہیلتھ اینڈ سوسائنف  بنگور  یونیورسینف   ۔  UKاس میں پیاکسیتیان  انیڈییا اور کر رہا ہے میانیلیسیتف  بینیگیور اور  آکسی یور       شیامی  ہییں

۔ ی یک عیمیو وجیاہیات  کیو دییکیھینیااور  تیحیقیییق ےک  مییں کا میقیصید جینیوی  ایتیییاء    SASHI یونیوڑسنف  اس تحقیق میں شام  ہیں خیودک ی

۔ اس ؤ ہر مل    ےک لیں خودک ی ےک متعلق شواہد اور وجاہات اکٹھیا کیرئے  پاکستان اور انڈیامیں سہولیات اور مہارت فراہم کرنا  ہے لیں

ورییات     ذہینے اور یین   ے
یر  جس یک ب،یاد پرمقافنر اعتبار ؤ بات چیی  ےک ذرےعیع عیالج  جیو کیہ میعیاہی

ی
ےک لیں ایک راہ ہموار ہو جان، یک

 ےک معیار پر تتکی  دیا جا سےک گا۔ 
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 س ر پر  مخترص بات چی   یک۔ سالہ 80ےک  PILLنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور   PILLپروفب  نسیم چاہدر  )ش ا  او( 

 ا  یونیورسینف  آف ہیلتھ سائ،س اور پروفب  جواد  ساجد   صح  منبستف  پنجاب نے  بطور   پروفب  سعید قری ی  وائس چانسلر 

 یک روک تھام ےک لیں   ذہنے صح  کو اجاگر  
 پاکستان میں خودک ی

ک  یک۔ ان دونوں نے مہمان خصویص ئہور اور کرایحی ےک پروگرام میں ہی

 یک خدمات کو ہاہا ۔ PILLکرئے وایل 

 Prof Iracema Leroi  سینت، کلی،یک  لیکلراریونیورسینف آف مانلستف اورDr. Joseph Bernord,   اسوش ایٹ پروفب یونیورسینف آف

ے ؤ ئہور میں  خطاب کیا کہ   سامعیں
تحقیقات ےک ذرےعع ب ھیر ہوے مسائ  خا  یور پر ادویات یک تحقیقات میں بیھ اہم   PILLلیڈو نے

۔  کردار ادا کر رہا ہے
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