
صحت عامہ لیبارڻریز میں بائیو سیفڻی







تعارف
 biorisk بائیوڻیکنالوجی اور بائیو میڈیکل ریسرچ میں ترقی نے مائیکرو بائیولوجی، امیونولوجی، جینیڻکس، اور نینو ڻیکنالوجی جیسے کئی شعبوں میں مختلف

کی سطح کے ساتھ انتہائی نفیس لیبارڻریوں کے قیام کا باعث بنا ہے۔ 
 

ان حیاتیاتی خطرات کو بین االقوامی سطح پر تسلیم شده طریقہ کار کے درست نفاذ جیسے لیبارڻری آالت کی مناسب ہینڈلنگ، مناسب سہولیات، لیبارڻری کی 
ہنگامی حاالت کی پہچان اور روک تھام، اور لیبارڻری کے عملے کی مناسب تربیت اور تعلیم کے ذریعے کنڻرول کیا جا سکتا ہے۔

 
دوسری طرف، بایوسیکیوریڻی، لیبارڻریوں میں قیمتی حیاتیاتی مواد کے تحفظ، کنڻرول، اور جوابدہی کو یقینی بناتی ہے تاکہ ان کی غیر مجاز رسائی، نقصان، 

غلط استعمال، یا جان بوجھ کر رہائی کو روکا جا سکے۔
 

مناسب حفاظتی طریقہ کار اور محفوظ اقدامات پر عمل درآمد سے لیبارڻری کے عملے اور ان کے ذریعے ماحول اور صحت عامہ کو یقینی بنایا جائے گا۔

پروگرام 1: پبلک ہیلتھ لیبارڻریز میں بائیو 
سیفڻی اور بایوسیکیوریڻی۔

کورس 1: پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف
کورس 2: پبلک ہیلتھ لیبارڻریز میں بائیو سیفڻی۔

کورس 3: بائیورسک کی درجہ بندی
کورس 4: بائیورسک اسسمنٹ اور مینجمنٹ۔

پروگرام 2: پبلک ہیلتھ لیبارڻریز میں رسک مینجمنٹ۔

کورس 5: لیبارڻری سے حاصل کیے انفیکشن۔
کورس 6: رسک کی تخفیف: انجینئرنگ کنڻرولز۔

کورس 7: رسک کی تخفیف: محفوظ پریکڻس۔
کورس 8: حیاتیاتی مواد کی ترسیل

کورس 9: لیبارڻری اور بائیو سیفڻی میں اپالئیڈ ریسرچ۔

پروگرام 3: پبلک ہیلتھ لیبارڻریز کا انتظام

کورس 10: پبلک ہیلتھ لیبارڻریز مینجمنٹ کا تعارف
کورس 11: بایوسیکیوریڻی مینجمنٹ۔

کورس 12: حیاتیاتی فضلے کا انتظام۔
کورس 13: کیمیائی فضلے کا انتظام۔

کورس 14: لیبارڻری میں ایمرجنسی مینجمنٹ۔

ہر تربیتی کورس سیکھنے کے (30) گھنڻے کے اوقات میں دیا جاتا ہے۔ یہ کورسز ڻیکنیکل ڈپلومہ کے تین ماه کے پروگراموں کے حصے کے طور 
پر، یا اکیلے کورسز کے طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ کورس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر، شرکت کننده کو بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ 
(IAPH) کی طرف سے ایک کامیاب تکمیل کا سرڻیفکیٹ دیا جائے گا، جو ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ 

تسلیم شده بے۔

تربیت کی ترسیل کا طریقہ: تربیتی زبان:
کالس کے اندر طریقہ 

مخلوط سیکھنے کا طریقہ
عربی 

انگریزی
تمام پروگراموں میں:
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-  صحت عامہ کا تعارف
-  عالمی صحت اور ہیلتھ سیکورڻی یا صحت کی حفاظت

-  بین االقوامی صحت کے ضوابط یا ریگولیشنز
-  صحت کی خدمات

-  سائنسی تحقیق
(SDGs) پائیدار ترقی کے اہداف  -

-  یونیورسل ہیلتھ کوریج یا UHC کا تعارف اور UHC کی طرف راستہ۔
-  آبادی کی صحت کا اندازه لگانا یا اسیسمنٹ۔

صحت عامہ کی تاریخ، کامیابیوں اور صحت کی دیکھ بھال کی غلطیوں کا جائزه ہے۔ ماضی کے واقعات کا تنقیدی تجزیہ اور تحلیل صحت کی بہتری 
کو تیز کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صحت کی خدمات کی تنظیم نو کے لیے ضروری ہے کہ صحت کے مسئلوں کا سراغ ان کی تاریخی ترقی کے ذریعے 
لگایا جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ امیدوار طلباء جدید صحت کی دیکھ بھال کے قیام اور موجوده بحث و فکر کی تفہیم کے علم سے آراستہ ہوں۔ 

 
یہ کورس صحت عامہ کے شعبے میں ہیلتھ پریکڻیشنرز کے لیے علم اور مہارت کے خال کو ُپر کرنے اور صحت عامہ کے مختلف طریقوں اور ماڈلز 
کی تالش کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے مختلف چیلنجز پر تنقیدی سوچ کو بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں عوامی صحت کی اخالقیات، عالمی 

صحت، اور ہیلتھ سیکورڻی جیسے اہم موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 

1-  صحت عامہ کی متعدد تعریفوں اور ان کے متعلقہ فوائد کا تشخیص کریں۔
2-  اس نظم و ضبط (ڈسپلن) کی ترقی کے مراحل کی وضاحت کریں اور روایتی اور نئی صحت عامہ کے درمیان فرق کریں۔

3-  صحت عامہ کے ضروری افعال کے لیے ایک فریم ورک کے فوائد کا اندازه کریں۔
4-  صحت عامہ کی تحقیق کے بنیادی شعبوں کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے مسائل کی تحقیقات میں استعمال ہونے والے مقداری اور معیاری 

(کوانڻیڻیو اور کوالڻیڻیو) طریقوں کو پہچانیں۔
5-  قومی اور عالقائی سطح پر موجوده تہدیدوں اور چیلنجوں کے اندر صحت عامہ کے جامع نظام کا تجزیہ اور تحلیل کریں۔

تفصیل پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

- میڈیکل لیبارڻریز میں بائیو سیفڻی کا جائزه۔
- بایو سیفڻی پریکڻس

- حیاتیاتی حفاظت (بائیو سیفڻی) کابینٹ
- کیمیائی حفاظت

- الیکڻریکل اور فائر سیفڻی۔
- لیبارڻری جانوروں کے لیے حیاتیاتی حفاظت

یہ کورس ایک اچھے تعارف کا کام کرتا ہے اور طبی لیبارڻریوں میں حیاتیاتی حفاظت (بائیو سیفڻی) کے مختلف پہلوؤں پر عمومی جائزه دیتا ہے۔ اس میں 
عام حفاظتی تقاضوں جیسے عام دیکھ بھال بشمول اسڻوریج کی ضروریات، صاف ستھرا اور عام لیب کے سامان کا محفوظ استعمال پر تبادلہ خیال کیا گیا 

ہے۔
 

دیگر تصورات جیسے حیاتیاتی اور کیمیائی بائیو سیفڻی جو حیاتیاتی/کلینیکل نمونوں، لیبارڻری جانوروں، اور بعض کیمیکلز کے استعمال سے نمڻتے ہیں، 
ان پر بھی مختصر بحث کی جائے گی۔ یہ کورس شرکاء کو بجلی اور آگ کے ممکنہ خطرات کا جائزه اور مناسب احتیاطی تدابیر بھی فراہم کرے گا۔

1- لیبارڻریوں میں عام ممکنہ خطرات اور مناسب حفاظتی اقدامات کی شناخت کریں۔
2- حیاتیاتی نمونوں (جیسے کلینیکل نمونوں) کے ساتھ کام کرنے سے وابستہ ممکنہ خطرے اور ہینڈلنگ کے طریقوں کی وضاحت کریں۔

3- لیبارڻری میں بعض قسم کے کیمیکلز کو سنبھالنے سے وابستہ خطرے کی وضاحت کریں۔
4- طبی لیبارڻریوں میں ممکنہ برقی اور آگ سے متعلقہ خطرات کی شناخت کریں۔

5- یہ وضاحت کریں کہ جانوروں کو اور ان لیبارڻریوں کو جہاں جانوروں کو رکھا جاتا ہے اور تحقیق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیسے 
سنبھاال جائے۔

پبلک ہیلتھ لیبارڻریز میں بائیو سیفڻی 2
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

- رسک گروپس اور بایو سیفڻی لیولز کا تعارف۔
- بائیو سیفڻی لیول 1 لیبارڻری۔
- بائیو سیفڻی لیول 2 لیبارڻری
- بائیو سیفڻی لیول 3 لیبارڻری
- بائیو سیفڻی لیول 4 لیبارڻری

یہ کورس شرکاء کو مختلف بائیو سیفڻی لیول کے ساتھ لیبارڻریوں میں فرق کرنے کے قابل بنائے گا۔ چار بائیو سیفڻی لیولز کے ساتھ، جو بائیو کنڻینمنٹ 
لیول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کے مطابق قواعد، ضوابط اور احتیاطی تدابیر بڑھتی ہیں۔

 
یہ لیبز بنیادی تدریسی لیبارڻریوں سے لے کر ان لیبارڻریوں تک ہیں جو انتہائی متعدی حیاتیاتی نمونے جیسے ایچ آئی وی اور ایبوال وائرس کو سنبھالتی 
ہیں۔ ان لیبارڻریوں کے مابین فرق کو سمجھنے سے شرکاء کو مناسب حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اجازت ملے گی جو ان کے ساتھ ساتھ ان کے ارد 

گرد کے ماحول کی حفاظت کریں گے۔

1- ان لیبارڻریوں کے درمیان فرق کریں جو مختلف بائیورسک لیول کو سنبھالتے ہیں۔
2- ان قواعد و ضوابط کی وضاحت کریں جو لیبارڻریوں میں مختلف بائیو ریسک لیول کے ساتھ کام کرتے ہیں۔

3- ہر بائیورسک لیول سے وابستہ مناسب حفاظتی اقدامات کو نافذ کریں۔

بائیورسک کی درجہ بندی 3
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

- بائیورسک مینجمنٹ کا تعارف
- ضرر (hazard)، خطره (risk)، اور تہدید (threat) کا تعارف۔

- بائیورسک مینجمنٹ AMP ماڈل۔
- خطرے کی تشخیص، خصوصیت، اور جائزه لینا

- حیاتیاتی (بائیو سیفڻی) خطرے کی تشخیص
- رسک کم کرنے کی حکمت عملی۔

- بایوسیکیوریڻی رسک اسسمنٹ۔
- حادثے کا انتظام اور جواب۔

- بین االقوامی معیارات اور ہدایات

اس کورس میں شرکاء بائیو سیفڻی اور بائیورسک مینجمنٹ کے اہم تصورات سیکھیں گے۔ پچھلے لیکچرز اس کورس کی تفہیم اور تعریف کے لیے 
ایک اچھی بنیاد بنانے کے لیے تھے۔ یہ کورس شرکاء کو بائیو سیفڻی اور بائیو سیکورڻی کے بنیادی پہلوؤں سے متعارف کرائے گا۔ شرکاء بائیو 
اہم تصورات (AMP) کو سمجھ کر سیکھیں گے: خطرے کی تشخیص (اسسمنٹ)، تخفیف (میڻیگیشن)، اور کارکردگی   3 ریسک مینجمنٹ کے 

(پرفارمنس)۔
 

ان 3 اہم تصورات کے ساتھ شرکاء سیکھیں گے کہ خطرات کی شناخت کیسے کی جائے، متعدد طریقہ کار کے ذریعے حفاظتی اقدامات کی تیاری 
کی جائے، اور واقعہ کے انتظام اور جواب میں مہارت حاصل کی جائے۔ چونکہ یہ ایک تعارفی کورس ہے، تو اس میں بنیادی تصورات پر تبادلہ 

خیال کیا جائے گا، اور مزید تفصیالت مزید جدید کورسز میں زیر بحث آئیں گی۔

1- بایو سیفڻی اور بایوسیکیوریڻی کے بنیادی تصورات کی وضاحت کریں۔
2- طبی لیبارڻریوں سے وابستہ خطرات اور اضرار کا اندازه لگائیں اور حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے روک تھام کے منصوبے پر 

عمل درآمد کرنے کا طریقہ سیکھیں۔
3- ان اہم طریقوں کی وضاحت کریں جن کو کارکنوں اور انتظامیہ کو ممکنہ خطرات سے نمڻنے کے لیے نافذ کرنا چاہیے۔

4- لیب ایمرجنسی جیسے واقعات کا جواب دینے اور ان کا انتظام کرنے کے اہم اقدامات بیان کریں۔

بائیورسک اسسمنٹ اور مینجمنٹ 4
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

- مائیکرو بائیولوجی کا تعارف۔
- جراثیم اور ڻرانسمیشن کے طریقے

- وائرولوجی اور ڻرانسمیشن کا طریقہ کار
- لیبارڻری سے وابستہ انفیکشن۔

- میڈیکل سرویلنس پروگرام اور بلڈ بورن پیتھوجینز 
کا خطره۔

- رسک گروپ ایجنٹ اور کنڻینمنٹ کے اصول۔

یہ کورس شرکاء کو ان بڑے چیلنجوں سے متعارف کراتا ہے جن کا سامنا دنیا بھر میں لیبارڻریوں کو ہوتا ہے جو ممکنہ طور پر متعدی ایجنڻوں یا 
نمونوں سے نمڻتے ہیں۔ چیلنج کی شدت کو سمجھنے کے لیے، شرکاء کو الزمی طور پر مائیکرو بائیولوجی کی حیاتیات اور بنیادی باتوں کو سمجھنا 

چاہیے، جن میں نشوونما ، الئف سائیکل اور عام پیتھوجینز کے انفیکشن کے طریقہ کار شامل ہیں۔ 
 

اس کے مطابق، طلباء سیکھیں گے کہ خطرے کے گروہوں اور متعلقہ لیبارڻریوں کی شناخت کیسے کی جائے جن میں متعلقہ نمونے موجود ہوں۔

1- پیتھوجینز بائیولوجی کے بنیادی تصورات اور ان کی ترسیل/ڻرانسمیشن کی وضاحت کریں۔
2- لیبارڻری سے حاصل کیے انفیکشن اور کنڻینمنٹ کے طریقہ کار سے وابستہ چیلنجوں کی شناخت کریں۔

3- خون سے پیدا ہونے والے پیتھوجینز کی بنیادی باتوں کی وضاحت کریں۔
4- لیبارڻری سے حاصل ہونے والے انفیکشن کو روکنے اور کنڻرول کرنے کے لیے حکمت عملی اپنائیں۔

لیبارڻری سے حاصل کیے انفیکشن 5
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

یہ کورس طلباء کو مختلف انجینئرنگ کنڻرولوں سے متعارف کرائے گا جو مناسب کنڻینمنٹ اور محفوظ طریقوں کی دیکھ بھال سے وابستہ ہیں۔ ابتدائی 
لیول کورس میں، شرکاء کو لیبارڻریوں میں مختلف بائیو سیفڻی لیول کے ساتھ متعارف کرایا گیا۔

 
بائیو سیفڻی کی متعلقہ سطح کے مطابق، اس کورس میں، شرکاء سیکھیں گے کہ کس طرح بلڈنگ ڈیزائن اور آپریشن، بایو سیفڻی کابینٹ کا انتخاب، 

اور مناسب وینڻیلیشن محفوظ طریقوں، کارکنوں کی حفاظت اور ماحول کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔

1- بایو سیفڻی کابینٹ کی اہم خصوصیات کی شناخت کریں۔
2- بائیو سیفڻی کابینٹ کی تعمیر میں شامل انجینئرنگ کنڻرولز کی وضاحت کریں۔

3- متعلقہ لیبارڻریوں کے لیے ضروری عمارت کے ڈیزائن اور آپریشن کی ان ضروریات کی وضاحت کریں، جس میں مختلف حیاتی 
حفاظت کی سطحیں ہوں۔

4- میڈیکل لیبارڻریوں میں مناسب وینڻیلیشن سسڻم کو برقرار رکھنے کے لیے انجینئرنگ کنڻرول لگائیں۔

- بایو کنڻینمنٹ اور سہولت کی خصوصیات۔
- لیبارڻری کمیشننگ اور سرڻیفیکیشن

- وینڻیلیشن اور HEPA فلڻرز۔
- حیاتیاتی حفاظت کابینٹ کے بارے میں بنیادی تصورات

- لیبارڻری سیفڻی کے واقعات

رسک کی تخفیف: انجینئرنگ کنڻرولز 6
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

یہ کورس شرکاء کو طبی لیبارڻریوں میں محفوظ طریقوں کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری حفاظتی پروڻوکول اور طریقہ کار تیار کرنے کے 
قابل بنائے گا۔ یہ کورس شرکاء کو میڈیکل لیبارڻریوں میں میڻریل سیفڻی ڈیڻا شیڻس اور معیاری آپریڻنگ پروسیجر دستاویزات تیار کرنے کے مختلف 

طریقے سکھائے گا۔
 

یہ شرکاء کو مختلف طریقہ کار سے بھی متعارف کرائے گا، جس میں جراثیم کشی (ڈس انفیکشن)، نس بندی (سڻیریالئزیشن)، اور صفائی ستھرائی 
(decontamination) شامل ہے، جو کارکنوں اور بیرونی ماحول کے لیے جراثیم سے پاک، صاف، اور محفوظ جگہ کو برقرار رکھنے کے 
لیے ضروری ہے۔ چونکہ یہ کورس محفوظ طریقوں پر توجہ مرکوز کرے گا، یہ ذاتی حفاظتی سازوسامان (PPE)، لیب کے سامان کی ہینڈلنگ، 

اور تیز اشیاء کے محفوظ ہینڈلنگ اور ضائع کرنے کی تفصیالت میں گہرائی میں جائے گا۔

1- معیاری آپریڻنگ طریقہ کار (SOPs) تیار اور الگو کریں۔
2- میڻریل سیفڻی ڈیڻا شیٹ تیار کریں۔

3- جراثیم کشی (ڈس انفیکشن)، نس بندی (سڻیریالئزیشن)، اور صفائی ستھرائی (decontamination) کے طریقہ کار کو الگو کریں۔
4- متعلقہ لیبز کے لیے ضروری مختلف ذاتی حفاظتی سامان (PPE) کی شناخت کریں جس میں مختلف بائیو سیفڻی لیول ہوں۔ 

5- لیبارڻری کا سامان اور شارپ (تیز چیزوں) کے سنبھالنے کے بنیادی تصورات کی وضاحت کریں۔

- لیبارڻری ورک پریکڻس
- ذاتی حفاظتی سامان (پی پی ای)

(SOPs) معیاری آپریڻنگ طریقہ کار -
- لیبارڻری میں واقعے کا جواب۔

رسک کی تخفیف: محفوظ پریکڻس 7
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



اس کورس میں شرکاء ان بڑے چیلنجز سیکھیں گے جو حیاتیاتی مواد کی نقل و حمل اور ترسیل کے عمل کا سامنا کرتے ہیں۔ لہذا، یہ کورس شرکاء 
کو خطرناک اشیاء کی مختلف کالسوں سے متعارف کرائے گا اور خطرناک/متعدی مادوں کی نقل و حمل کے ضوابط کے بارے میں تفصیل فراہم کرے 

گا۔
 

یہ ضروری ہے کہ نقل و حمل کے سلسلے میں کارکنوں کی حفاظت اور عوام کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اس کورس کا مقصد ان ڻیکنیشنز اور 
محققین ہیں جو تشخیصی یا طبی اور انسانی اور جانوروں کے نمونوں اور ریگولیڻڈ biohazards کو پیکج کرتے اور بھیجتے ہیں۔

1- ان اہم چیلنجوں کی نشاندہی کریں جو خطرناک حیاتیاتی مواد کی نقل و حمل کے عمل کا سامنا کرتے ہیں۔
 (hazards) 2- حیاتیاتی مواد کی نقل و حمل اور خطرے میں آبادی کی شناخت کے ساتھ وابستہ خطرات (رسک) اور اضرار

کا تجزیہ کریں۔
3- مختلف حیاتیاتی مواد کی پیکیجنگ کے لیے اہم طریقوں کا اطالق کریں۔

4- حیاتیاتی مواد کی ترسیل اور نقل و حمل میں شامل اہم قواعد و ضوابط کی وضاحت کریں۔
5- شپمنٹ کے عمل کے دوران کسی واقعے کی صورت میں شامل ہنگامی ردعمل کے طریقہ کار کی وضاحت کریں۔

- نمونے کا جمع کرنا، ذخیره، اور نقل و حمل۔
- نمونے کے جمع کرنے، پیکیجنگ، اور ڻرانسپورٹ کے گائیڈ الئنز۔

- متعدی مادے اور تشخیصی نمونے بھیجنا۔
- ڻرپل پیکیجنگ اور انسڻی ڻیوشنل پروگرام مینجمنٹ۔

- ترسیل/ نقل و حمل کے خطرے کو کم کرنا۔

تفصیلحیاتیاتی مواد کی ترسیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

8
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

یہ کورس شرکاء کو لیبارڻری اور بائیو سیفڻی سے متعلق تحقیقی طریقوں میں مختلف تصورات سیکھنے اور استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 
کورس میں کالس کے اندر مشقیں بھی شامل ہیں جو شرکاء کو سیکھے ہوئے تصورات کو ان کے ممکنہ تحقیقی منصوبوں سے مالنے کی اجازت 

دیتی ہیں۔ 

یہ کورس شرکاء میں ان کے نمونوں (samples) کو صحیح طریقے سے فریم کرنے، نمونے (سمپل) کے سائز کا حساب لگانے، اور ڈیڻا اکڻھا 
کرنے کے لیے مناسب ڻولز اور تکنیک استعمال کرنے کی صالحیت پیدا کرتا ہے۔

1- تحقیق کے متغیرات (variables) کی وضاحت کریں
2- مطالعہ کی آبادی (اسڻڈی پاپولیشن) کی شناخت کریں۔

3- نمونے لینے کی مناسب تکنیک استعمال کریں۔
4- بے ترتیب نمونے لینے کی غلطی (random sampling error) اور bias کی شناخت اور فرق کریں۔

5- مختلف سڻڈی ڈیزائن کے لیے نمونے کے سائز کا حساب لگائیں۔
6- ڈیڻا اکڻھا کرنے کی مختلف تکنیک اور ڻولز استعمال کریں۔

- تحقیقی مطالعات کے ڈیزائن، مواد، اور طریقے۔
- اسڻڈی ڈیزائن کا انتخاب، اسڻڈی ایریا/سیڻنگ۔

- مطالعہ کی آبادی (اسڻڈی پاپولیشن) اور نمونے (سمپلز) 
- نمونہ (سمپل) سائز کی بنیادی باتیں۔

- مطالعہ کے متغیرات (variables)، اور ڈیڻا اکڻھا کرنے کے اوزار 
اور تکنیک۔

- ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل اور پریزنڻیشن
- تحقیق اور تنقیدی تشخیص (Critical Appraisal) میں ممکنہ غلطیاں

لیبارڻری اور بائیو سیفڻی میں اپالئیڈ ریسرچ 9
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

یہ کورس لیبارڻری مینجمنٹ کی بنیادوں پر محیط ہے۔ اس میں ان موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا جن میں لیبارڻری آرگنائزیشن، قواعد و ضوابط، 
کوالڻی کنڻرول کی تشخیص، الگت کا تجزیہ و تحلیل، انوینڻری کنڻرول، اور لیبارڻری انفارمیشن سسڻم شامل ہیں۔

 
شرکاء کو بائیو سڻیڻسڻکس کی بنیادی باتوں کے ساتھ ساتھ بائیو ایتھکس اور قانونی تقاضوں سے بھی تعارف کرایا جائے گا۔ اس کورس کے بعد شرکاء 

کو میڈیکل لیبارڻریوں میں منظم اور محفوظ ماحول کو برقرار رکھنے میں مینجمنٹ کے اہم کردار کی نشاندہی کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔

1- طبی لیبارڻریوں کے انتظام اور دیکھ بھال میں لیبارڻری انتظامیہ کے اہم کردار کی وضاحت کریں۔
2- اہلکاروں کے انتظام، کام کا بوجھ، عملہ، اور حوصلہ افزائی کے طریقہ کار کے تصورات کے بارے میں وضاحت کریں۔

3- طبی لیبارڻریوں کو برقرار رکھنے میں شامل مالی پہلوؤں کی وضاحت کریں۔
4- کوالڻی کنڻرول پروگرام لگائیں۔

5- لیبارڻری پرفارمنس کے اخالقی اور قانونی پہلوؤں کی وضاحت کریں۔

- لیبارڻری مینجمنٹ اور ایڈمنسڻریشن کا تعارف
- لیبارڻری پرسنل اور فنانشل مینجمنٹ۔

- کوالڻی کنڻرول اور تشخیص
- بائیو ایتھکس اور قانونی پہلو

پبلک ہیلتھ لیبارڻریز مینجمنٹ کا تعارف 10
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

یہ کورس شرکاء کو ان محفوظ طریقوں سے متعارف کرائے گا جو ارد گرد کے ماحول میں بیماریوں اور بیماری پیدا کرنے والے ایجنڻوں کے 
منتقلی/ڻرانسمیشن کو روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ کورس بایوسیکیوریڻی کے بڑے پہلوؤں کا احاطہ کرے گا، جس کا آغاز جسمانی سیکورڻی 
سے ہوتا ہے جو ایکسیس کنڻرولز، اہلکاروں کی بایوسیکیوریڻی، میڻریل کنڻرولز، ڻرانسپورٹ سیکیورڻی اور انفارمیشن سیکورڻی کی دیکھ بھال سے 

متعلق ہے۔
 

شرکاء ایک محفوظ (safe اور secure) کام کے ماحول کو یقینی بنانے کے لیے سیکورڻی کے قواعد وضع کرنا اور برقرار رکھنا سیکھیں گے۔

1- جسمانی سالمتی کے اہم عوامل کی وضاحت کریں۔
2- اہلکاروں کی حفاظت کے انتظام کے بنیادی اصولوں کی وضاحت کریں۔

3- مادی کنڻرول اور احتساب کو برقرار رکھیں۔
4- متعدی نمونوں کی نقل و حمل میں اہم ریگولیڻری عوامل کی وضاحت کریں۔

5- معلومات کی حفاظت کو برقرار رکھیں اور کنڻرول کریں۔

- جسمانی حفاظت
- پرسنل سیکیورڻی مینجمنٹ۔
- میڻریل کنڻرول اور احتساب

- ڻرانسپورٹ سیکورڻی
- انفارمیشن سیکورڻی

بایوسیکیوریڻی مینجمنٹ 11
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

یہ کورس حیاتیاتی فضلے کے انتظام کے اہم پہلوؤں کا احاطہ کرے گا۔ شرکاء کو حیاتیاتی فضلے کی مختلف اقسام کے ساتھ ساتھ ان کے ہینڈلنگ، 
سڻورنگ، لیبلنگ، اور ڈسپوزل کا طریقہ کار سے متعارف کرایا جائے گا۔

 
شرکاء یہ بھی سیکھیں گے کہ متعدی بمقابلہ غیر متعدی حیاتیاتی فضلے کو کس طرح سنبھالنا اور الگ کرنا ہے، اور ضائع کرنے سے پہلے ان کو 

عالج کی حکمت عملی کیا ہے۔ یہ کورس جانوروں کے فضلے کو ڻھکانے لگانے کے اہم اصولوں کا بھی احاطہ کرے گا۔

1- حیاتیاتی فضلے کی مختلف اقسام کی درجہ بندی کریں۔
2- حیاتیاتی فضلے کو ذخیره کرنے، لیبل لگانے، اور نقل و حمل میں شامل مختلف قواعد بیان کریں۔

3- تابکار (ریڈیوایکڻیو) حیاتیاتی فضلے کو ڻھکانے لگانے کے عمل کی وضاحت کریں۔
4- متعدی بمقابلہ غیر متعدی فضلہ کو الگ کریں اور ضائع کرنے کے مختلف طریقے سنبھالیں۔

5- جانوروں کے فضلے کو ڻھکانے لگانے کے عمل کی وضاحت کریں۔

- حیاتیاتی فضلے کا تعارف
- حیاتیاتی فضلے کی پیکنگ، لیبلنگ، اور ڻرانسپورٹ۔

- تابکار (ریڈیوایکڻیو) حیاتیاتی فضلے کو ڻھکانے لگانا۔
- متعدی بمقابلہ غیر متعدی حیاتیاتی فضلہ ضائع کرنا۔

- جانوروں کے فضلے کو ڻھکانے لگانا۔

حیاتیاتی فضلے کا انتظام 12
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

اس کورس میں، شرکاء کیمیکل ویسٹ مینجمنٹ کے اہم پہلو سیکھیں گے۔ شرکاء کو سب سے پہلے مختلف قسم کے کیمیائی فضلے اور ان کی درجہ 
بندی سے متعارف کرایا جائے گا۔ شرکاء یہ بھی سیکھیں گے کہ کیمیکلز کو ضائع کرنے کے لیے کس طرح لیبل لگانا، ذخیره کرنا اور عالج کرنا 

ہے، اور اس عمل میں شامل اہم اصول و ضوابط کیا ہیں۔
 

یہ کورس ماحول میں کیمیائی فضلے کے نتائج پر بھی روشنی ڈالے گا اور اس وجہ سے شرکاء کو کیمیائی فضلے کے معائنہ اور کم سے کم کرنے 
کا حکمت عملی سکھائے گا۔

1- مختلف قسم کے کیمیائی فضلے اور ان کی خصوصیات میں فرق کریں۔
2- ضائع کرنے کے لیے کیمیکلز کو لیبل لگانے اور ذخیره کرنے کی حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

3- ضائع کرنے سے پہلے کیمیکل کے عالج کے عمل کی وضاحت کریں۔
4- ان طریقوں پر تبادلہ خیال کریں جن میں مضر (کیمیائی) فضلے کا معائنہ اور کم سے کم کیا جائے۔

5- ماحول میں کیمیائی فضلے کے نتائج کی وضاحت کریں۔

- کیمیائی فضلے کا تعارف
- کیمیائی فضلے کے لیبل لگانے اور ذخیره کرنے کے طریقہ کار۔

- کیمیائی فضلے کا عالج اور ضائع کرنا۔
- ماحولیاتی حیاتیات پر مضر فضلہ کا اثر۔

- مضر فضلہ کا معائنہ اور کم سے کم کرنا (minimization)۔
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

اس کورس کا مقصد شرکاء کو ان بڑے چیلنجوں میں سے ایک اہم چیلنج سے متعارف کرانا ہے جو لیبارڻری مینجمنٹ اور ہینڈلنگ کے حکمت عملی 
کا سامنا کرتے ہیں۔ اس کورس میں، ایونٹ مینجمنٹ میں مہارت حاصل کرتے ہوے، شرکاء سیکھیں گے کہ ہنگامی حاالت کا انتظام، تشخیص، ان 

کے ساتھ ڈیل کرنا، اور ان کو روکنا کس طرح کئے جایے۔
 

شرکاء کو فرسٹ ایڈ ڻریننگ، ڈیزاسڻر مینجمنٹ، روک تھام کی حکمت عملی، اور ہنگامی صورت حال کے ساتھ ساتھ بحالی اور تعمیر نو کے طریقہ 
کار سے تعارف کرایا جائے گا۔ اس کورس کے اختتام تک، شرکاء نے ان تمام بڑے پہلوؤں کا احاطہ کیا ہوگا، جو میڈیکل لیبارڻریوں میں بائیو سیفڻی 

کے درست انتظام اور پائیداری میں معاون ہیں۔

1- ہنگامی خطرات کی شناخت کریں اور مختلف ہنگامی واقعات سے نمڻیں۔
2- مختلف ہنگامی حاالت کے جواب میں ابتدائی طبی تکنیک کا انعقاد کریں۔

3- ڈیزاسڻر مینجمنٹ کے بنیادی تصورات کی وضاحت کریں۔
4- ہنگامی حاالت کی روک تھام اور منصوبہ بندی میں شامل حکمت عملی کی وضاحت کریں۔

5- ان طریقوں پر تبادلہ خیال کریں جن میں لیبز کے بحالی (ریکوری) ہو سکتی ہیں اور ایمرجنسی واقعات کے بعد دوباره تعمیر کی جا سکتی ہیں۔

- حادثے کے انتظام کے جواب کا جائزه۔
- فرسٹ ایڈ ڻریننگ۔

- حیاتیاتی واقعات
- آفات کی روک تھام

- ڈیزاسڻر مینجمنٹ سائیکل
- ہنگامی حاالت کی روک تھام اور منصوبہ بندی۔

- حادثے کے انتظام اور جواب کا تعارف۔
- بازیابی یا بحالی (ریکوری) اور تعمیر نو۔
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