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پریس رنلٹز

PRESS RELEASE

گ یالنی ریسرچ فاىنڈیشن کا رائے عامہ سروے

موضوع " :صحت کی دنکھ بھال"
" عمومی صحت اور صحت کی دنکھ بھال "

عمومی صحت کی دنکھ بھال نک رسانی کے ذرا ئع :ہر  01میه سے  7سے زاند ناکس یانیوه کا کہ یا ہے کہ اگر وي
ے کہ
نیمار ہو جائیه تو وي روانتی ڈاکٹر کے ناس جائے ہیه ،ج یکہ انک چوبھانی ناکس یانی اس کے مت یادل ذرا ئع جیس
پ
حکیم اور ہومیو یتھی سے عالج کروائے ہیه:
(گ یلپ & گ یالنی ناکس یان تول)،

ٓ
اسالم اناد 12 ،مارچ2019 ،

گیلپ & گیالنی ناکسیان کے انک جالیي سروے کے م طاتق ،ہر  01میه سے  7سے زاند ناکسیانیوه کا کہیا ہے کہ اگر وي نیمار ہو جائیه تو وي روانتی
پ
ے کہ حکیم اور ہومیو یت ھی سے عالج کروائے ہیه ۔
ڈاکٹر کے ناس جائے ہیه ،ج یکہ انک چوب ھانی ناکسیانی اس کے مت یادل ذرا ئع جیس
سروے میه ملک بھر سے شمارنانی طىر پر میتحب چوائین و حضرات سے یي سىال توچھا گ یا بھا کہ " ،آة عام طىر پر کس سے عالج کر وائے ہیه ؟" .اس

سىال کے چواب میه  71%چواندہ یدگان کے م طاتق وي عام طىر پر ڈاکٹر سے عالج کروائے ہیه 16% ،چواندہ یدگان کے م طاتق وي عام طىر پر حکیم
پ
سے عالج کروائے ہیه ،ج یکہ  8%چواندہ یدگان کے م طاتق وي عام طىر پر ہومیو یتھی سے عالج کروائے ہیه ،ناہم  5%چواندہ یدگان ئے کسی رائے

کا اظہار نہیه کیا۔

" آة عام طور پر کس سے عالج کر واتے ہیں؟"
ڈاکٹر
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حکیم
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ہومیو پیتھ ی
معلوم نہیں  /جواب نہیں دپا

Source: Gallup & Gilani Pakistan Poll
Field work conducted by Gallup & Gilani Pakistan, the Pakistani affiliate of Gallup International Association
)(www.gallup-international.com; www.gallup.com.pk, www.gilanifoundation.com

ً
اس سروے سے صحت کی دنکھ بھال کے مت یادل ذرائعوه  /ادونات کی پڑھتی فانل ذکر مقیولیت کا اندازي لگانا جاسکیا ہے۔ جہاه پر تقری یا  052الکھ نا لغ افراد

اس نات کا دعوی کرئے ہیه کہ وي نافاعدگی سے ان طرتقىه کا استعمال کرئے ہیه .ادونات کا استعمال کرئے والے صارفین کی کل ئعداد میه سے  ،اکٹریت
پ
ان افراد کی بھی ہوسکتی ہے چو کہ دتوه ئعتی انلو یتھی  /ڈاکٹری ادونات کے سابھ سابھ مت یادل ادونات کا بھی استعمال کر رہے ہیه۔ گ یلپ ناکسیان صحت کی دنکھ
ے گ یلپ ہسٹری پراج یکٹ مالحٖظہ کریه.
بھال کی سہولیات نک رسانی سے متعلق رجحانات کا جاپزي لے رہا ہے اور مزند ت فص یالت کے لی

گیالنی ٓریسرچ فاىنڈیشن کا جالیي سروے گیلپ انٹرپیس یل سے میسلک گیلپ اور گیالنی ناکسیان کی مدد سے کیا گیا۔ یي سروے ناکسیان کے جاروه ضوتوه کی دنہی و
ع
ہری انادی کے  1142مرد و چوائین سے  24جیوری نا  28جیوری  2019میه متعقد ہوا۔ لطی کے امکان کا تخمت یا شمارنانی طىر پر  95%اعیماد کے سابھ
س ً
تقری یا  +2-3%لگانا گیا ہے۔
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Gilani Research Foundation is a not for profit public service project to
provide social science research to students, academia, policy makers and
concerned citizens in Pakistan and across the globe.
Gilani Research Foundation is headed by Dr. Ijaz Shafi Gilani who pioneered the field
of opinion polling in Pakistan and established Gallup Pakistan in 1980. Currently Dr.
Gilani, who holds a PhD from the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and
has taught at leading universities in Pakistan and abroad, is Chairman of Gallup
Pakistan.
If you have any further questions regarding this poll, please feel free to contact us.
Best Regards,

Ms. Fatima Idrees
Phone: +92-51-2655630
E-mail: fatima.idrees@gilanifoundation.com

Disclaimer: Gallup Pakistan is not related to Gallup Inc. headquartered in
Washington D.C. USA. We require that our surveys be credited fully as Gallup
Pakistan (not Gallup or Gallup Poll). We disclaim any responsibility for surveys
pertaining to Pakistani public opinion except those carried out by Gallup Pakistan, the
Pakistani affiliate of Gallup International Association. For details on Gallup
International Association see website: www.gallup-international.com
Disclaimer: Gallup Pakistan and Gilani Research foundation are a nonpartisan fact
tank and think tank respectively. As a neutral source of data and analysis, both
organizations do not take policy positions.
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