
د عامې روغتیا د بیړنیو حاالتو مدیریت
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پٻژندنھ
اوس مھال، پھ EMR کې لھ نیمایي څخھ ډیر ھیوادونھ مستقیم د یو یا ډیرو پیچلو بیړنیو اغیزو الندې دي، پداسې حال کې چې نور ھیوادونھ د بې ځایھ 
کیدو لھ املھ اغیزمن شوي او د نورو ھیوادونو د وارد شوي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د 2015 کال د اکتوبر تر پای پورې، EMR د 20 ملیون 
څخھ ډیر داخلي بې ځایھ شوي (IDPs)، او 9 ملیونھ مھاجرو پھ عمده توګھ د انسانانو لخوا د رامینځتھ شویو او طبیعي پیښو لھ املھ کوربھ و،. پھ زیان 
منونکي چاپیلایر کې، لکھ د EMR پھ څیر، سیمھ کې د عامې روغتیا د بیړني حالت احتمال او د شدت کمولو لپاره د عامې روغتیا اغیزمنو مداخلو تھ 

بیړنۍ اړتیا شتون لري.

لکھ څنګھ چې پھ EMR کې د بیړني چمتووالي اړتیا څرګندیږي، نو د عامې روغتیا د بیړنیو حاالتو مدیریت میکانیزمونو تھ ھم اړتیا شتون لري، سربیره 
پردې د وروستیو پرمختګونو پھ شمول چې د ناورین مدیریت پھ تعلیم او روزنھ کې شتون لري.

د عامې روغتیا اضطراري حاالتو مدیریت کې د پروګرام درلودل پھ EMR کې د ھیوادونو ځانګړي اړتیاوې پوره کوي کوم چې پھ دوامداره توګھ د 
عامې روغتیا بیړني حالتونو کې ورسره مخ کیږي. د دې پروګرام ھدف د بیړني حالت پھ جریان کې د عامې روغتیا مداخلو پورې اړوند پوھھ او کړنو 

کې سیمھ ایز تشھ ډکول دي ځکھ چې دا د ځواب یا ریسپانس لپاره خورا مھم کیږي. 
 

1ل پروګرام: د عامې روغتیا د بیړنیو حاالتو د 
مدیریت اساسات

1ل کورس: د عامې روغتیا پیژندنھ
2م کورس: مدیریت او رھبري

3م کورس: د عامې روغتیا د بیړنیوحاالتود 
مدیریت اصول

Inter- 4م کورس: د عامې روغتیا مداخلې یا
ventions پھ بیړنیو حاالتو کې

5م کورس:  بشري شخړې او بشردوستانھ کار

2م پروګرام:  د عامې روغتیا د خطر مدیریت

6م کورس:  پھ ننګونکو شرایطو کې د عامې روغتیا 
وسیلې او تخنیکونھ

7م کورس: د عامې روغتیا د خطر مدیریت
8م کورس: د خطر ارتباط او یا د خطر پھ اړه اړیکھ

9م کورس: پھ ډلھ ایزو غونډو کي د عامې روغتیا 
مدیریت

10م کورس: د ټولنې پر بنسټ د خطر مدیریت

3م پروګرام: پھ بیړني حالتونو کې د روغتیا د لومړنیو 
خدماتو مدیریت

11م کورس: پھ بیړنیو حاالتو کې ساري او غیر ساري 
ناروغۍ

او  میرمنو  د  کې  ناورین  بشري  پھ  کورس:  12م 
ماشومانو روغتیا

13م کورس: پھ بیړنیو حاالتو کې تغذیھ
14م کورس: پھ بیړنیو حاالتو کې د چاپیلایر روغتیا

14م کورس: علمي لیکني یا 

ھر روزنیز کورس پھ (30) د زده کړې ساعتونو کې وړاندې کیږي. دا کورسونھ د تخنیکي ډیپلوم د الس تھ راوړلو لپاره د دریو میاشتو پروګرامونو د 
یوې برخې پھ توګھ یا د ځانګړو کورسونو پھ توګھ اخیستل کیدای شي .د کورس د اړتیاوو پھ پوره کولو سره، ګډونوالو تھ بھ د عامې روغتیا نړیوالې 

اکاډمۍ (IAPH) لخوا پھ بریالیتوب د بشپړولو سند ورکړل شي.چي د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.

 د تریننګ د ورکولو میتود: د تریننګ ژبھ:
پھ صنف کې میتود

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:



-  د عامې روغتیا پٻژندنھ
-  نړیوالھ روغتیا او د روغتیا امنیت

-  د روغتیا نړیوال مقررات
- روغتیایی خدمتونھ

-  ساینسي څٻړنھ یا ساینتیفیک ریسرچ
(SDGs) د دوامداري پراختیا اھداف  -

-  د نړیوال روغتیا پوښښ (UHC) پٻژندنھ او  UHCتھ الره
- د نفوس روغتیا ارزونھ

د عامې روغتیا تاریخ د روغتیا پاملرنې د الستھ راوړنو او غلطیو تھ بیاکتنھ ده. د تیرو پیښو انتقادي تحلیل د روغتیا ښھ والي ګړندي کولو تھ اجازه ورکوي. 
د روغتیایی خدماتو بیا تنظیم کول د دوی د تاریخي ودې لھ الرې د روغتیا ستونزې تعقیب تھ اړتیا لري. لھ ھمدې املھ الزمي ده چې نوماندان د عصري 

روغتیا پاملرنې د رامینځتھ کولو پھ پوھھ او د اوسني بحث او فکر پھ پوھي سره مجھز وي.

دا کورس د عامې روغتیا پھ برخھ کې د روغتیا د متخصصینو د پوھې او مھارتونو د تشو ډکولو لپاره او ھمداراز د عامې روغتیا د بیالبیلو الرو او ماډلونو 
سپړلو سره د عامې روغتیا پھ بیالبیلو ننګونو باندې د انتقادي فکر لوړولو لپاره ډیزاین شوی دی. دا کورس مھم موضوعات لکھ د عامې روغتیا اخالق، 

نړیوالھ روغتیا او د روغتیا امنیت پوښي.

1- د عامې روغتیا یو لړ تعریفونھ او د دوی د نسبي ګټو ارزونھ وکړي.
2- د دې ډسپلین پراختیا کې مرحلې تشریح کړي او د دودیز او نوي عامې روغتیا ترمینځ توپیر وکړي.

3- د فریم ورک ګټې د عامې روغتیا د الزمي دندو یا فنکشن لپاره وارزوي.
4- د عامې روغتیا د څٻړنو یا ریسرچ اساسي ساحې د کمي (کوانتیتیف) او کیفې (کوالیتییتف) میتودونو سره یوځای چي د عامې روغتیا د ستونزو 

پھ تحقیق کې کارول کیږي، وپٻژني.
5- د عامې روغتیا پھ جامع سیسټم کي اوسني ګواښونھ او ننګوني پھ ملي او سیمھ ایزه کچھ تحلیل کړي.

تفصیل 1

2

د عامې روغتیا پیژندنھ  
موده: 30 روزنیز ساعتونھ 

25 د CPD نمرې

د کورس د سرلیکونو لیست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :



د زده کړي پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :

2

د کورس د سرلیکونو لیست
- د ټیم جوړول

- د رھبرۍ سټایلونھ او تیوري
- د پروژې مدیریت 

- د روغتیا د پانګوونې پالن شوي پروګرام: پالن جوړول، د 
روغتیا د کارورکونکو د پروګرامونو جوړول

- د ذینفعانو یا سټیک ھولدرانو تحلیل
- د سرچینو مدیریت

- د روغتیا پالیسي
- سازماني مدیریت

- د روغتیایی خدمتونو وړاندې کول
- د بدلون مدیریت

- د وګړو ترمینځ د ارتباط یا کمیونیکیشن مھارتونھ
- د ځان پوھاوي او د ځان ارزونھ

- د شخړو مدیریت
- د ستونزو تحلیل

- خپل وخت او سترس مدیریت کړي

3

مدیریت او رھبري
دغھ کورس ګډونکوونکو تھ د روغتیا د سیستمونو، د روغتیا پالیسي، پالن جوړونې او د روغتیا د مدیریت د اساسي مفاھیمو او اصولو پھ ھکلھ معلومات 
ورکوي، چي د دغو معلوماتو پھ وسیلھ ګډونکوونکي وتوانیږې تر څو د روغتیا پالیسي مھم اړخونھ، د روغتیا د پراختیا او پرمختګ، د حکومتونو، او د روغتیا 

د وزارتونو د پاملرنې وړ رول تحلیل کړې .
 

نوموړي کورس د ګډونکوونکو لپاره د دي فرصت ھم مساعدوي تر ځو د مختلفو موضوعاتو پر اساسي تحلیل لکھ، د روغتیا د سیستم د پرمختګ او اصالحاتو، 
د پالیسیود بدلون اود متمرکزو سیستمونو پھ پرتلھ د غیر متمرکزو سیستمونو پر سر غور وکړي.

1- د صحي پراختیایي پالنونوپھ ترڅ کي، الګفریمونھ، پایلې، او د بشري حقونونو پر بنسټ طریقي تشخیص او پلي کړي
2- د پراختیا د پالیسۍ مھم اصول، پالنونھ او د روغتیاد منابعو مدیریت پھ ګوتھ کړي.

3- د سازماني مدیریت د اصولو سره سم د مھارتونو او اداري دندو لپاره کار واخستلي شي.
4- د مدیریت بدلون پیژندلو او پلي کولو وړتیا ولري

5- د ګروپي کار مھارتونھ، او د ارتباط ټینګولو د توضیح ورکولو وړتیا ولري
6- د مشرتابھ او مدیریت مھارتونھ او میتودونھ، پھ ځانګړي توګھ: د اختیار تفویض کول، فعال اوریدل، د شخړو حل کول، او د وخت مدیریت ارزونھ 

وکړاې شي 

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
تفصیل25 د CPD نمرې



د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :

د کورس د سرلیکونو لیست

تفصیل
موده: 30 روزنیز ساعتونھ 

25 د CPD نمرې 3

-د ناورین یا دیزاستر د مدیریت پیژندنھ
- ناورین یا دیزاستر او عامھ روغتیا
- پھ طبیعي پیښو کې عامي ناروغۍ

- د بیړني حالت پرمھال اخالقي او بشري ارزښتونھ
- ناورینونھ یا آفتونھ او پراختیا
- د ناورین رغونھ او بیارغونھ

- د خطر ارزونھ او د خطر مدیریت
- بیړنی پالن جوړونھ

- د بیړني عملیاتو مرکز
- د پیښې د قوماندې مرکز

- د پیچلو پیښو مدیریت

4

د عامې روغتیا د بیړنیوحاالتود مدیریت اصول
ناورین یا دیزاستر کھ طبیعي وي یا انساني، ھغھ خاص شرایط، دي کوم چې پھ ترځ کي یي د موجوده سرچینو او اړتیاوو تر مینځ توازن لھ مینځھ ځي . د 
داسې وضعیت د مؤثره اداره کولو لپاره ، دا اړینھ ده چې ژور الملونھ او فاکتورونھ یي وپیژنئ . ھمدارنګھ ، ځانګړو وړتیاوو او مھارتونو تھ ھم اړتیا ده 

ترڅو مناسب مدیریت ډاډمن کړي، خطرونھ کم کړي، غوښتنې پوره کړي، او خدمات وساتي.

پدې توګھ ، د دې کورس ھدف د ناورینونو عمومي مفاھیمو او اساساتو تشریح کول او د دوی مدیریت دی. دا د ھغو کسانو لپاره د بنسټ کورس دی چې 
پھ بیړني مدیریت کې تجربھ نلري یا ھغھ څوک چې د ناورین د مدیریت پھ اړه مخکې روزنھ نلري. 

1- د ناورین یا دیزاستر د مدیریت پھ برخھ کې کارول شوي مختلف شرایط پلي کړي.
2- د خطر ارزونې او د خطر مدیریت مفھوم درک کړي.

3- مختلف بیړني پالنونھ رامینځتھ کړي.
4- د سیمھ ایز او ملي اضطراري مدیریت سیسټمونو باندې وپوھیږي

5- د بیړني مدیریت سیسټمونو کې ھمغږي وساتلي شې 



د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ، ګډونوال وکوالی شي چې :

د کورس د سرلیکونو لیست

تفصیل
موده: 42 روزنیز ساعتونھ 

30 د CPD نمرې 4

5

- د عامې روغتیا د څارنې پیژندنھ
- د نوښت سره د ناروغیو څارنھ

- د پیښو پرمھال څارنھ
- د ناروغیو لیږد ، کنټرول او د مخنیوي اصول

- پھ ساحھ کې خوندیتوب او بایوسیکیورټي
- د ناورین یا disaster مدیریت کې د ایپیډیمولوژیست رول

- د ساحې پروژه - پھ بیړني حالت کې نړیوال معیارونھ
- پھ بیړني حالت کې الزمي شاخصونھ

- د چټک غبرګون ټیمونھ
- روغتیا پھ بیړني حالت کې ارزونې تھ اړتیا لري

- لوی تلفات
- د لویو تلفاتو مدیریت

- پھ بیړني حالتونو کې د مړینې ارزونھ
- د ناورین یا دیزاستر معلوماتو سیسټم

- پھ بیړني حالت کې طبي تجھیزات او لوژستیک

د عامې روغتیا مداخلې یا پھ بیړنیو حاالتو کې
د عامې روغتیا مداخلې د ناورین د نوعیت او ډول، د سرچینو یا منابعو د شتون، او د ھرې اغیزمنې شوې ټولنې د ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي ځانګړتیاو 
لھ املھ خورا ډیر توپیر لري. د عامې روغتیا د مداخلو پیژندل او کلھ چې دا کارول کیږي د بشردوستانھ کارمندانو او ناورین مدیرانو لپاره خورا مھم 

دي. 
 

دا کورس نړیوالي الرښودوني او معیارونھ تعقیبوي چې د سیمھ ایزو شرایطو او ځایی ځانګړتیاو پوره کولو لپاره تعدیل شوي. د دې کورس لویھ برخھ 
بھ د ځانګړي چلندونو ، تخنیکونو او وسیلو سره د پیښې څیړنې باندې تمرکز وکړي چې د عاجل وضعیت سره سم تنظیم شوي وي.

1- د بیړني حالت پھ جریان کې د نظارت د سیسټمونو جوړښت او فعالیت درک کړي.
2- پھ بیړنیو حاالتو کې د ناروغیو د شیوع د څیړنې ترسره کول

3- د روغتیا د اړتیاو ارزونھ ترسره کول
4- د کډوالو/IDPs او کوربھ ټولنو لپاره د عامې روغتیا بیړني حالت تھ ځواب ویلو کې د لګښت مؤثره مداخلې پلي کړي.

5- د بیړني حالت پھ جریان کې د لومړني او ثانوي پاملرنې یا primary and secondary care کچو او راجع کولو خدماتو ساتلو لپاره 
پالنونھ جوړ کړي. 



موده: 18 روزنیز ساعتونھ 
15 د CPD نمرې

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :

د کورس د سرلیکونو لیست

تفصیل 5

6

- پھ ټولھ نړۍ کې شخړه
- بشردوستانھ سیسټم

- Post-modern  شخړې او پیچلي بیړني حالتونھ
- د نړیوالې ھمکارۍ او مرستې ھمغږي

Intervention بشري مداخلي یا -
- د څو ادارو ھمغږي

- بشري اصالحات
- پھ ناورینونو کې د انجوګانو NGOs رول

- بشري بحرانونھ اود ھغوي ارزونھ
 

بشري شخړې او بشردوستانھ کار
د دې کورس ھدف د انساني شخړو طبیعت او الملونو روښانھ کول او بحث کول دي. د دې کورس ھدف د شخړو څخھ د رامینځتھ شویو ستونزو لپاره 

د عامې روغتیا د احتمالي مداخلو لټول دي ، دواړه لنډ او یا اوږدمھالھ مداخلي.

سربیره پردې، دا کورس پھ نورو اړوندو موضوعاتو ھم بحث کوي لکھ: د ترھګرۍ پرضد جګړه ، سیاسي بیړني حالت، نړیوال بشردوستانھ سیسټم او 
مرستې، او د بشردوستانھ کړنو راتلونکې.

دا اړخونھ پھ نړیوالھ ، سیمھ ایزه او ملي کچھ بحث کیږي. 

1- د شخړو الملونھ او پایلې بحث کړي.
2- پھ نړیوالھ، سیمھ ایزه او ملي کچھ د انساني شخړو ماھیت او ارتقا مطالعھ کړي.

3- د ملي او نړیوال اضطراري حاالتو د مخنیوي پھ ھڅو باندې بحث وکړي.
4- د بشري مداخلو اوسنی سیسټم پھ جدي توګھ وارزوي



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :

د کورس د سرلیکونو لیست
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پھ ننګونکو شرایطو کې د عامې روغتیا وسیلې او تخنیکونھ 
ناورینونھ او بیړني حالتونھ ھغھ غیر معمولي حالتونھ دي چې د دوی د اداره کولو لپاره د ځانګړو استراتیژیو کارولو تھ اړتیا ده.او  د بیړني پیچلي پروفایل 
د وړ سیسټمونو شتون تھ اړتیا لري چې د ساینسي شواھدو پراساس د چلند پھ کارولو سره د دې بیړني حالت اداره کولو وړ وي چې د ځایی شرایطو 

پراساس او الھم د نړیوالو تجربو لخوا روښانھ شوي وي.

دا کورس بھ د ننګونکو شرایطو پھ جریان کې د عامې روغتیا بیالبیل وسیلې او تخنیکونھ پلي کولو کې برخھ اخیستونکو سره مرستھ وکړي. دا بھ د 
ګډون کونکو ظرفیت لوړ کړي ترڅو د عامې روغتیا د مناسبو وسایلو او تخنیکونو پھ کارولو سره د عامې روغتیا بیړني حالت تھ مؤثره ځواب ووایی. 

1- پھ مؤثره توګھ د بیړني حالت پھ مرحلھ کې د راټولولو څخھ تر خپرولو پورې معلومات اداره کړي.
2- پھ سختو شرایطو کې د ګړندي روغتیا اړتیاوو ارزونھ ترسره کړي.

3- د شواھدو پر بنسټ د بیړني غبرګون پالنونھ رامینځتھ کړي.
4- د پلي کولو اسانولو لپاره د خبرو اترو او شخړو حل مھارتونھ وکاروي 

- د ناورینونو د عامې روغتیا برخې
- د ناورین ایپیډیمولوژي

- پھ ناورینونو کې د روغتیا معلوماتو سیسټمونھ
Data د پریکړې کولو لپاره ډیټا -

- پھ ننګونکیو شرایطو کې د معلوماتو راټولول
- پھ ننګونکیو شرایطو کې د معلوماتو تحلیل

- د راپور لیکل او پروسس کول
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د عامې روغتیا د خطر مدیریت
عامھ روغتیا د فزیکي ، کیمیاوي او بیولوژیکي فاکتورونو پورې اړوند د خطرونود  پراخي لړۍ لخوا اغیزمن کیږي. کلھ چې دوی د خلکو او روغتیا 
سیسټم زیان منونکي فاکتورونو سره متقابل عمل کوي ، د خلکو روغتیا او ژوند پھ خطر کې کیږي. د دې خطرونو د کمولو لپاره ، د خطر کمولو قوي 

تدابیر باید ونیول شي. پھ ھرصورت، د خطر کمول د الملونو او اغیزو فاکتورونو لھ پوھیدو پرتھ نشي ترالسھ کیدای.

لدې املھ، د خطر د ارزوني، پھ شمول د خطر ټاکونکي د ھر خطر مدیریت پالنونو او پروژو لپاره خورا مھم دي. دا کورس د ساحې پراساس ، پھ 
سیمھ ایز ډول تطبیق شوی روزنھ وړاندې کوي چې د خطر ارزونې ترسره کولو او د خطر مدیریت پالنونو رامینځتھ کولو لپاره مناسبي وسیلې او 

تخنیکونھ وړاندې کوي. 

1- پھ سیمھ کې د عامې روغتیا پھ عامو خطرونو باندې بحث وکړي.
2- د خطر، زیان مننې او ظرفیت ارزونې پروسې او تګالري درک کړي.

3- د خطر ارزونې او مدیریت کې GIS او نور IT وسیلې پلي کړي.
4- د خطر کمولو پالنونو پراختیا وښودلي شي

5- د خطر مدیریت اختیارونو لګښت باندې بحث وکړي. 

- د خطر ارزونې پیژندنھ
- د نیمھ کمیتي خطر ارزونھ

- د ناورین خطر مدیریت چوکاټونھ
- د خطر مدیریت

- د خطر مدیریت اقتصاد
- پھ ناورینونو کې د معلوماتو مدیریت

- د ناورین مدیریت پالن
- د روغتون خوندیتوب ارزونھ 

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :

د کورس د سرلیکونو لیست

تفصیل
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د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې 
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د خطر کمیونیکیشن او یا د خطر پھ اړه اړیکھ
د خطر کمیونیکیشن او یا د خطر پھ اړه اړیکھ خلکو تھ د روغتیا د خطرونو او پیښو پھ اړه د معلوماتو خپرولو تھ اشاره کوي او د عامې روغتیا پیښو 
چمتووالي، غبرګون، او رغیدو مرحلو کې اړین د ارتباط مھارتونو پراخھ لړۍ پکې شاملھ ده. د خطر ارتباط د اضطراري غبرګون یو لھ اساسي ستنو 

څخھ دی ځکھ چې دا د باخبرو پریکړو اغیزه کولو او مثبت چلند بدلون کې حیاتي رول لوبوي.

دا کورس ھغھ تخنیکونھ تشریح کوي لکھ: د پالیسي جوړونکو تھ وکالت، شراکت او اتحاد رامینځتھ کول، د خطر چلند بدلولو لپاره د افرادو او ټولنو سره 
اړیکھ نیول، او د ډلھ ایزو رسنیو کمپاینونو رامینځتھ کول. سربیره پردې، د ټولنې پھ ګډون بحث کیږي او د مساوات پھ توګھ څیړل کیږي او د شواھدو 

پراساس مداخلې د روغتیا پھ وده کې د اصلي اخالقي مالحظاتو پھ توګھ کتل کیږي.

1- د خطر کمیونیکیشن لپاره کارول شوي مختلف استراتیژیانې او الرې چارې تشریح کړي.
2- د روغتیا ھڅونې ، ټولنیز تحرک، او د ټولنې ښکیلتیا پروسو باندې بحث وکړي.

3- د شریکانو پیژندل او د ارتباط مناسب الرې
4- د بیړني حالت پھ جریان کې د خطر کمیونیکیشن استراتیژیو پلي کول څرګند کړي.

5- د خلکو، رسنیو او برخھ اخیستونکو سره مؤثره اړیکھ ونیسئ چې د عامې روغتیا اضطراري حالت کې فعال دي

- د خطر پھ اړوند اړیکي یا کمیونیکیشن د مھارتونو اساسات
Psychology of Crises د بحرانونو اروا پوھنھ یا -

- د خطر پھ اړوند اړیکي یا رسک کمیونیکیشن بالکونو رامینځتھ 
کول

- د مخابراتي یا کمیونیکیشن د اھدافو ټاکل
- د خطر ارتباطي پالنونو پراختیا

- د ارتباطي پیغام او مادي غونډې پراختیا
- د خطر کمیونیکیشن یا رسک کمیونیکیشن کې د معلوماتي 

ټیکنالوژۍ رول
- د رسنیو او ډلھ ایزو اړیکو چینلونھ

- پیغامونھ او اوریدونکي
- ویاند

- د ټولنې ښکیلتیا او ټولنیز تحرک
- د خطر پھ اړوند اړیکي یا رسک کمیونیکیشن لپاره سرچینې ، 

برخھ اخیستونکي اوشریکان



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :
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پھ ډلھ ایزو غونډو کي د عامې روغتیا مدیریت
ډلھ ایزي راټولیدني (MG) د نړیوال روغتیا سازمان (WHO) لخوا د یوې پالن شوې یا ناڅاپي غونډې پھ توګھ تعریف شوي، چې پھ دغھ حالت کي د 
ګډون کونکو شمیر دومره زیات وي چې د ھغھ ټولنې، ښار، یا حتی ملت چې د غونډې کوربھ توب کوي د پالن او سرچینې لھ ستونزو سره مخامخ کوي. 
د عامې روغتیا اندیښنې چې د ورتھ شرایطو پھ جریان کې رامینځتھ کیږي عبارت دي لھ ټپونو ، ساري ناروغیو، غیر ساري ناروغیو، ستړیا او د تودوخې 

پورې اړوند ناروغۍ.

د عامې روغتیا کارکووني ھدف لري چې د عامې روغتیا ګواښونو ښھ پوھیدو، د عامې روغتیا سیسټمونو پیاوړي کولو، او د شواھدو پر اساس پریکړې 
کولو وړتیا لھ الرې دا خطرونھ راکم کړي. سربیره پردې، د چمتووالي لوړولو، نظارت غوره کولو، او د ګړندي غبرګون ظرفیتونو رامینځتھ کولو 

غوښتنھ شتون لري..

1- پھ نړیوالھ او سیمھ ایزه کچھ د ډلھ ایزو غونډو بیالبیل ډولونو ترمینځ توپیر وکړي.
2- د ډلھ ایزو غونډو پیښو پرمھال د عامې روغتیا اصلي اندیښنې وپیژني

3- د ډلھ ایزو غونډو پیښو پرمھال د عامې روغتیا د نظارت برخې وپیژني.
4- د ډلھ ایزو غونډو لپاره د خطر ارزونھ ترسره کړي. 

- پھ نړیوالھ او سیمھ ایزه کچھ ډلھ ایزې غونډې
- د ډلھ ایزو غونډو پرمھال د عامې روغتیا اندیښنې
- پھ ډلھ ایزو غونډو کې د روغتیا نړیوال مقررات

- د ډلھ ایزو غونډو لپاره چمتووالی او د غبرګون پالنونھ
- د ډلھ ایزو غونډو پرمھال د عامې روغتیا وړاندیزونھ

- پھ ډلھ ایزو غونډو کې د خطر ارزونھ
- ھیډن میټریکس یا Haddon’s Matrix د ډلھ ایزو غونډو لپاره 

- د ډلھ ایزو غونډو پرمھال د خطر پھ اړوند اړیکي
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د ټولنې پر بنسټ د خطر مدیریت
ټولنې لومړني کسان دي چې پھ بیړني حالت کې رنځیږي او لومړني کسان د ځواب ویلو لپاره. ډیری نوښتونھ ، برنامې او پروژې د ټولنې پھ اساس 
ماډلونو کې د ټولنې فعال ګډون لھ الرې بریالي ثابت شوي. دا کورس case studiesیا ھغھ مطالعات کاروي ترڅو د ټولنې پھ ترتیباتو کې کیفیتي او 

کمیتي خطر، زیان مننې، او ظرفیت ارزونې پوښښ وکړي.

دغھ کورس د سرچینو د ارزونې، د خطر د نقشې کولو، مشابھتي تمرینات یا simulation، د ناورین احتمالي زیان، او د منلو وړ خطر ارزونو کچو 
کې د خطرونو مفھوم پھ ادغام باندې ھم ټینګار کوي. پھ نھایت کې ، پدې کې پھ ملي، واالیتي او محلي کچو کې د مخنیوي او تخفیف استراتیژیو رامینځتھ 

کولو لپاره د خطر او زیان مننې ارزونې کارولو څرنګوالي او روزنھ ھم شاملھ ده.

1 د ټولنې پر بنسټ د ناورین خطر کمولو تګالرې اھمیت تعریف کړي.
2- د ټولنې پر بنسټ د ناورین خطر کمولو پروژې (CBDRR) پالن او پلي کړي

3- د ټولنې پر بنسټ د خطر ارزونھ ترسره کړي
4- د CBDRR پروژو ارزونھ وکړي

- د ټولنې پر بنسټ د ناورین د خطر مدیریت پیژندنھ
- د ګډون کونکي ټولنې ناورین د خطر کمولو پالن

- د ګډون د خطر ارزونې وسیلې
- د خطر مدیریت کې د خطر درک او د ټولنې ګډون

- د خطر مدیریت کې د ټولنې ګډون
- عامھ پوھاوی

- پھ ناورینونو کې د داوطلبانو مدیریت 

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ، ګډونوال وکوالی شي چې :

د کورس د سرلیکونو لیست

تفصیل
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پھ بیړنیو حاالتو کې ساري او غیر ساري ناروغۍ
ساري ناروغۍ پھ بیړني حاالتو کې د مړینې او ناروغۍ لوی المل دی. پھ ورتھ وخت کې، غیر ساري ناروغي ھم پھ پرمختللیو او ھم د پرمختګ پھ حال 
ھیوادونو کې د زیاتیدونکي اھمیت پھ حال کي دي. دوی د عامې روغتیا جدي ګواښ رامینځتھ کوي چې د پیچلي اضطراري حالتونو او طبیعي پیښو لخوا 
 (NCDs) او پھ جریان کې لویږي. دا کورس د دې لپاره دی چې برخھ اخیستونکو سره مرستھ وکړي  تر څود لویو ارتباطي او غیر ارتباطي ناروغیو

پھ مخنیوي، کشف او کنټرول کې ونډه واخلي چې د اضطراري حاالتو پرمھال د اغیزمنو خلکو لخوا ورسره مخ کیږي.

دا کورس پھ بیړني حاالتو کې د ساري ناروغیو کنټرول او اساسي اصولو سره معاملھ کوي، کوم چې: ګړندی ارزونھ، مخنیوي، نظارت یا سرویالنس، 
د شیوع کنټرول یا outbreak control او د ناروغیو مدیریت. پھ کي، شامل دي. دا کورس پھ ناورینونو کې د NCDs، رواني روغتیا او رواني 

ټولنیز مالتړ مداخلو اھمیت ھم روښانھ کوي.

1- د ساري ناروغیو ګواښونھ وپیژني او اداره یې کړي. چې پھ بیړنیو حاالتو کي خلک اغیزمن کوي ترڅو د ھرډول راپیدا 
شویو ناروغیو مخھ ونیسي او کنټرول یې کړي

2- د NCDs اپیډیمولوژي او پھ دوی باندې د ناورینونو اغیز وپیژني
3- د عام وګړو او قربانیانو پھ رواني روغتیا د ناورین اغیزې مطالعھ کړي.

4- اغیزمنو خلکو تھ د اړین رواني مالتړ چمتو کولو لپاره مختلف استراتیژیانې وپلټي 

- پھ ناورینونو کې د ارتباط وړ ناروغۍ
- د ناروغیو د قصدي یا عمدې شیوع یا Outbreaks لپاره 

ایپیډیمولوژیکي نښې
- د بیړني حالت پھ جریان کې د ناروغیو د څارنې د سیسټمونو 

پیاوړي کول
- د رامینځتھ کیدونکیو ناروغیو مخنیوی او کنټرول
- پھ ساحھ کې د شخصي خوندیتوب عملي اړخونھ

- پھ بیړني حالت کې غیر ساري ناروغۍ
- د NCDs ایپیډیمولوژي او د ناروغیو نړیوال بار

- د NCDs د څارنې سیسټمونھ او شاخصونھ
- د ټپ یا صدمي ایپیډیمولوژی پیژندنھ

- د ټپي کیدو څارنھ
- پھ بیړني حالت کې رواني روغتیا او رواني ستونزې

- پھ اضطراري حاالتو کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز مالتړ 
لپاره د عامې روغتیا مداخلې

- پھ بیړني حاالتو کې د زوړو (عمر) پاملرنھ
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پھ بشري ناورین کې د میرمنو او ماشومانو روغتیا
په تيرو کې، د بارورۍ روغتيا (RH) يو سکتور و چې په ندرت سره د بىړني حالت په جريان کې ورته رسيدګي کيده. لکه څنګه چې روند يا 
trend د بىړني حالت رامينځته کيدو او ډير اوږد کيدو لپاره ګرځيدلى، نو ځکه دا د بارورۍ روغتيا پورې اړوند برنامو رامينځته کول خورا 

مهم شوي.

په بىړني حالت کې د بارورۍ روغتيا ډيرى اړخونه په ورته ډول پاتې کىږي ځکه په بىړني حالتونو کې، نور اړخونه هم بايد په پام کې ونيول 
کورس د خلکو  کړي. دا  اړتياوې او خطرونه اغيزمن  ټولنيز بې ثباتي چې ممکن د دوى  کول، فقر، او  کورنۍ جال  ټروما، د  شي لکه 
لومړني بارورۍ روغتيا اړتياوو باندې تمرکز کوي او په بىړني حالتونو کې د بارورۍ روغتيايى خدماتو رامينځته کولو لپاره منطقي چلند 

بيانوي.

1- په اضطراري حاالتو کې د ميرمنو ترمينځ د ناروغۍ او مړينې مخکښ الملونو په اړه بحث وکړي.
2- د بارورۍ روغتيا اړتياو ارزونه او په بىړني حالتونو کې د بارورۍ روغتيايى خدمتونه پالن کړي.

3- د خلکو لپاره د لږترلږه يا حد اقل لومړني خدماتو کڅوړه (MISP) او ډير اوږدمهاله بارورۍ روغتيا پاملرنې خدمات پلي کول
4- د بارورۍ روغتيايى خدماتو څارنه او ارزونه 

- په بىړني حالت کې د بارورۍ روغتيا
(MISP) د لومړني خدماتو حد اقل بسته يا کڅوړه -

- په بىړني حالت کې د بارورۍ روغتيا برنامې
- د بحرانونو پرمهال د جنسي او بارورۍ روغتيا خدماتو همغږي

(GBV) د جندر پر بنسټ تاوتريخوالى -
- په بىړنيو حاالتو کې د ماشومانو ساتنه

- د واکسين کمپاينونو لپاره ټولنيز تحرک
- د واکسين لومړيتوب ورکول او ډله ايز واکسين
- د بىړني حالت پرمهال د واکسينونو مديريت 

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :

د کورس د سرلیکونو لیست

تفصیل
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پھ بیړنیو حاالتو کې تغذیھ
ناورینونه لکه وچکالۍ ، سی�بونه او جنګونه د حاد او اوږدمهاله روغتیا ستونزو �مل کیږي ، په ځانګړي توګه خوارځواکي. د بیړ� حالت په جریان کې، د اغیزمن شويو او بې ځایه شويو خلکو 

لوی شمیر په بهرنيو مرستو تکیه کوي ، لږترلږه د ناورینونو په شدید پړاو کې. حکومتونه، غیر دولتي مؤسسې او د ملګرو ملتونو ادارې دې خلکو ته په یو وخت یا بل وخت کې د تغذیې م�تړ 

چمتو کوي.

په هرصورت ، د ورته ³ایطو اداره کولو لپاره اړیني پوهي او مهارتونو پرته ، دا م�تړ ضعیف محصول لري. دا کورس د خواړو او تغذیې �زمي مفاهیم په ګوته کوي او زده کونکو ته اړیني 

پوهي او مهارتونه چمتو کوي ترڅو په ناورین ³ایطو کې د تغذیې ¶ه معامله وکړي.

1- د ناورينونو پورې اړوند د خواړو او تغذىې ګواښونو باندې پوهيدل ترڅو د دوى اغيزې اټکل او کمي کړي
2- په عاجل حاالتو کې د غذايى تامين ځنځيره يا خواړو رسولو سلسله او د خواړو مناسب جيره وپيژني

- د خوارځواکۍ ډولونه تشخيص کړي.
4- د تغذىې ګړندۍ ارزونه ترسره کړي.

5- په بىړنيو حاالتو کې د تغذىې مداخلې ډيزاين کړي.
6- د بىړنيو حاالتو پرمهال د مور د شيدو ورکولو اهميت ته وده ورکول

- د خواړو او تغذىې پيژندنه
Micronutrients  مىکرونيوترنتونه يا -

- د مىکرونيوترنتونو د کمبود له وجي ناروغۍ
- خوارځواکي

- د تغذىې د ستونزو تحليل
- د تغذىې وضعيت اندازه کول

- د تغذىې وضعيت ارزونه
- د تغذىې شاخصونه

- په بىړنيو حاالتو کې د تغذىې ګړندۍ ارزونه
- د خواړو خونديتوب او تغذىې: اساسات او افزار

- په ټولو برخو کې د تغذىې مداخلې
- د تغذىې انتخابي برنامې

- د پرىکړې کولو يا decision making پروسه

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :

د کورس د سرلیکونو لیست

تفصیل
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پھ بیړنیو حاالتو کې د چاپیلایر روغتیا
د چاپیلایر روغتیا (EH) خطرونھ پھ بیالبیلو الرو کې د ناورینونو او بیړنیو حاالتو سره نږدې تړاو لري. د چاپیلایر روغتیا فعالیتونھ دوه اړخیز دي او 
پکې انجینري ، روغتیایی علوم، کیمیا او بیولوژي شامل دي ، د یو شمیر ټولنیز، مدیریت او معلوماتي علومو سره یوځای. د ناورین او رغیدو پھ وخت 

کې، د ډیری ریتروسپیکتیف څخھ خلک د عامې روغتیا نظارت، بیارغونې او ساتلو لپاره ډیزاین شوي فعالیتونو کې بوخت دي.

د معرفي کولو سربیره، دغھ کورس بھ فزیکي، بیولوژیکي، کیمیاوي او ټولنیز فاکتورونھ ھم وڅیړي چې د څارنې، روغتیا شاخصونو او ارزونو سربیره 
د ګواښونو المل کیږي، د چمتووالي پروسې، حفظ الصحھ او ویکتور کنټرول، ایستل او لنډمھالھ تصفیھ، او لھ ناورین وروستھ چاپیلایر روغتیا فعالیتونھ 

او دوامداره پرمختګ.

1- پھ بیړنیو حاالتو کې د چاپیلایر د روغتیا خطرونو وړاندوینھ وکړي او وپیژني
2- د بیړني حالت پھ جریان کې د چاپیلایر د ګواښونو اداره کولو لپاره د عامې روغتیا مداخلې تشریح کړي.

ویکتور  الصحې،  او حفظ  اوبو رسولو  (د  ووایي  تھ ځواب  فعالیتونو سره اضطراري حاالتو  مناسب چاپیلایر روغتیا  د   -3
کنټرول، او نور)

4- د ناورین مدیریت د مخنیوي یا prevention، چمتووالي، ځواب یا response او بیا رغونې مرحلو کې د چاپیلایر روغتیا 
لومړیتوب اړتیاوو او کړنو پھ اړه الرښود چمتو کړي.

5- د چاپیلایر روغتیا پورې اړوند ټولو سکتورونو ترمینځ ھمغږي او ھمکاري را مینځ تھ کړي

- پھ ناورینونو کې د چاپیلایر روغتیا
- د ګړندي WASH د بیړني حالت پرمھال ارزونې تھ اړتیا لري

- د اوبو ککړونکی
- پھ بیړني حالتونو کې د اوبو کیفیت ارزونھ

- عاجل روغتیا ساتنھ
- د غوره روغتیا لپاره د کثافاتو مدیریت

- د حفظ الصحې ترویج او د ټولنې السرسی
- پھ بیړني حالت کې د ټولنې پر بنسټ د اوبو د سرچینو مدیریت

- د WASH د فعالیتونو نظارت او ارزونھ
- د واش کلسټر یا WASH Cluster او ھمغږي

موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې :

د کورس سرلیکونو لیست

تفصیل



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

تعلیمي پایلې
د دې کورس، پھ پای کې بھ ګډونوال وکوالی شي چې د:

د کورس د سرلیکونو لیست

تفصیل
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علمي لیکنھ 15
دا کورس د خپرونو لپاره د الس لیکونو بیاکتنې، د ملګرو بیاکتنې، او بیاکتنې مرحلو بیاکتنې لپاره ډیزاین شوی دي. د کورس برخھ اخیستونکي بھ د 
تمرینونو او ټولګي بحثونو لھ الرې لیکل، لوستل، ایډیټ کول، او بیاکتنې مھارتونھ اصالح او څرګند کړي. د دې کورس ھدف د مؤثره ساینسي لیکنو 

اساسات ښوول دي.

الرښوونھ بھ اساسا یوازې د ساینسي نسخو لیکلو او خپرولو پروسې باندې تمرکز وکړي. کورس بھ پھ دوه برخو کې وړاندې شي: برخھ (1) برخھ 
اخیستونکو تھ ښوونھ کوي چې څنګھ پھ مؤثره، لنډه او روښانھ توګھ لیکل وکړي او برخھ (2) برخھ اخیستونکو تھ د ریښتیني ساینسي نسخې د چمتو 

کولوزمینھ مساعده کیږي.

1- د چاپیلایر روغتیا ساحھ کې پھ مؤثره ، لنډه او روښانھ توګھ ساینسي نسخھ ولیکي.
2- ھغھ خپرونې وپیژنئ چې د دوی د کار لپاره مناسب دي

3- د لوستونکو او بیا کتونکو اړتیاوؤ پھ اړه پراخھ پوھھ ولري.
4- پھ یوه څیړنیزه مقالھ کې د ھرې برخې ھدف وپیژني.

5- د عملي استراتیژیو پراخھ ذخیره ولرئ ترڅو د دوی خپلې څیړنې لیکنې تھ وده ورکړي
6- دوی خپلي څیړنې څنګھ، چیرتھ او کلھ خپري کړي او پھ اړه یي استراتیژیک انتخابونھ وکړي.

Matrix د څیړنې پروسھ او دلیل میټرکس یا -
- د ابسترکت سرلیک یا د اولي صفحي لیکل، د خالصې او پیژندنې 

لیکل
- د څیړنې د میتودونو لیکل

- د څیړنې د پایلو لیکل
- د لیکنې بحث، پایلھ او منابع یا مآخذ

- ښھ نسخھ لیکل 
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