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تعارف
صحت عامہ میں مسلسل پیشہ ورانہ ترقی تمام صحت عامہ کے افرادی قوت کے لیے ضروری ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان کی مہارت کو تیز کرنا، ان 

کے علم کو اپ ڈیٹ کرنا، اور صحت کے نظام میں بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔
 

اس شعبے میں تربیت یافتہ پریکڻیشنرز کی تعداد اس مہارت کی ضرورت کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس لیے ایسے تربیتی پروگراموں کو ڈیزائن 
کرنا ضروری ہے جن میں صحت عامہ کے شعبے میں علم اور مہارت شامل ہو۔ اس طرح کے تربیتی پروگرام صحت کے نظام کی ضروریات اور 

انسانی وسائل کے درمیان خال کو ختم کرسکتے ہیں۔ 
 

پبلک ہیلتھ سپیشالئزیشن عوامی صحت کے تمام سب-سپیشالئزڈ شعبوں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔

پروگرام 1: عوامی صحت میں بنیادیں

کورس 1: پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف
کورس 2: انفارمیڻکس اور شماریات (سڻیڻسڻیکس) 

میں بنیادی باتیں۔
کورس 3: بنیادی ایپیڈیمولوجی

کورس 4: ریسرچ (تحقیق) کے طریقوں میں بنیادی 
تصورات۔

کورس 5: انتظام اور قیادت (مینجمنٹ اور 
لیڈرشیپ)۔

پروگرام 2: متعدی اور غیرمتعدی بیماریاں 

کورس 6: غیرمتعدی بیماریاں (این سی ڈی)
determi-) کورس 7: سماجی تعین کرنے والے عوامل

(inequity) اور عدم مساوات (nants
کا  خدمت  اور  بھال  دیکھ  کی  صحت  بنیادی   :8 کورس 

معیار۔
کورس 9: متعدی بیماریاں 

کورس 10: پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کے اصول۔

پروگرام 3: عوامی صحت میں ترجیحی پروگرام۔

کورس 11: صحت کو فروغ دینا۔
کورس 12: خواتین کی صحت

کورس 13: ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت۔
کورس 14: صحت کی معاشیات

کی  بہبود  و  فالح  اور  صحت  کی  آبادی   :15 کورس 
گورننس۔

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

کورس کا خاکہ۔

تفصیل

- بائیو سڻیڻسڻکس کا تعارف
- شماریاتی (سڻیڻسڻکل) پروگراموں کا تعارف

- وضاحتی (descriptive) سڻیڻسڻکس کا تعارف۔
- عام تقسیم (Normal distribution) اور مفروضے (ہائپوتھیسس) کی 

جانچ۔
- کمپیوڻر سیشن

- SPSS سے واقف ہونا۔
- ڈیڻا خالصہ کرنا اور دکھانا۔

- شماریاتی (سڻیڻسڻکل) ڻیسٹ کی تشریح کرنا۔
- جدید شماریاتی طریقے۔

- SPSS میں اعلی اعدادوشمار کا تجزیہ و تحلیل۔
- ایپی انفو

انفارمیڻکس اور شماریات 
اس ماڈیول کا بنیادی مقصد رہائشیوں کو تیار کرنا ہے تا کہ: (a) پبلک ہیلتھ پریکڻس میں معلومات کو صحت عامہ کی معلومات کے سسڻم مینجمنٹ پر (سڻیڻسڻیکس) میں بنیادی باتیں

خاص زور دیتے ہوئے پبلک ہیلتھ کے کلیدی اسڻریڻجک وسائل کے طور پر استعمال کریں، اور (b) عوامی صحت کے شعبے میں ماہرین کی حیثیت سے 
ان کی اپنی تاثیر اور کارکردگی کو بڑھانے کے لیے معلومات اور کمیونیکیشن ڻیکنالوجی کا استعمال کریں۔

ہیلتھ انفارمیڻکس میں معلومات، کمپیوڻر سائنسز، اور ڻیکنالوجیوں کا ایک منظم اطالق شامل ہے جو کہ صحت عامہ کی تحقیق اور پریکڻس میں ہے۔ صحت 
عامہ کے شعبے میں کام کا انحصار معلومات کے اکڻھا، منظم، عملدرآمد، تشخیص، تشریح، اور تقسیم کرنے کی امکان اور صالحیت پر ہے۔ کمپیوڻر اور 

ڻیلی کمیونیکیشن ڻیکنالوجیز ان کاموں میں معاونت کرتی ہیں۔

1- صحت عامہ میں استعمال ہونے والے انفارمیڻکس پر بحث اور تبادلہ خیال کریں۔ 
2- انفارمیشن اور کمیونیکیشن ڻیکنالوجی میں استعمال ہونے والے مختلف ڻولز کی شناخت اور ان کا مظاہره کریں۔

3- ویب اور دیگر تحقیقی ڻولز کے ذریعے راه حل کے بارے میں تحقیق کریں۔
4- ڈیڻا بیس کی ترقی اور صحت عامہ کے لیے انفارمیشن سسڻم کے نفاذ میں شامل اقدامات کی وضاحت کریں۔

5- متعلقہ شماریاتی تکنیک کی وسیع رینج کے معنی اور مناسب اطالق کو سمجھیں۔
6- تجزیہ کے لیے صحت سے متعلق ڈیڻا اکڻھا کریں اور تیار کریں۔

7- صحت عامہ سے متعلقہ ڈیڻا کے متعین سیڻوں پر مناسب تجزیاتی تکنیکوں کو پہچانیں اور ان کا اطالق کریں۔
8- شماریاتی نتائج (سڻیڻسڻکل آؤٹ پٹ) کی تشریح کریں۔

9- مخصوص تجزیوں میں شامل استدالل کے عمل کا تنقیدی انداز میں جائزه لیں۔
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

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

بنیادی ایپیڈیمولوجی
ایپیڈیمولوجی، جسے اکثر صحت عامہ کا "سنگ بنیاد" بھی کہا جاتا ہے، آبادیوں میں بیماریوں، صحت کے حاالت، یا ہونے والے واقعات کی تقسیم اور 

ان کے تعین کرنے والوں (determinants) کا مطالعہ اور، مزید برآں، صحت کے مسائل پر قابو پانے کے لیے اس علم کا اطالق ہے۔
 

یہ کورس شرکاء کو وبائی امراض کے بنیادی تصورات اور طریقوں سے متعارف کرانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ انہیں وبائی امراض یا ایپیڈیمولوجی 
کے بارے میں بنیادی مہارت بھی فراہم کرے گا، جس میں آبادی میں بیماری کی موجودگی کے بارے میں معلومات کے حصول، تجزیہ، اور تشریح کا 
عملی علم شامل ہے۔ شرکاء ایپیڈیمولوجیکل ریسرچ کی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ ایپیڈیمولوجیکل لڻریچر کی تشخیص کا عملی تجربہ بھی حاصل 

کریں گے۔ 

1- صحت عامہ کے وسیع میدان میں ایپیڈیمولوجی کے کردار پر بحث کریں اور طب، ماحولیاتی صحت، سماجی اور رویے کے علوم، 
اور صحت کی پالیسی کے شعبوں سے اس کے تعلق کی نشاندہی کریں- 

2- ایپیڈیمولوجی کے بنیادی تصورات اور طریقوں کے بارے میں صحیح علم کا مظاہره کریں۔
3- بیماری کی تقسیم (ڈسڻریبیوشن) کو بیان کرنے کے لیے وضاحتی ایپیڈیمولوجی کے تصورات، جیسے شخص، وقت، اور جگہ، کا 

استعمال کریں۔
 risk & odds اور ،prevalence پھیالؤ یا ،incidence 4- کورس میں سکھائے گئے ایپیڈیمولوجیکل میژرز (جیسے واقعات یا

ratio) کا حساب لگائیں اور ان کی تشریح کریں۔
5- پبلک ہیلتھ ریسرچ کا منصوبہ بنائیں اور اسے ڈیزائن کریں۔

6- صحت کی پالیسیوں کو وضع کرنے، ان پر عمل درآمد کرنے، اور ان کا اندازه لگانے کے لیے ایپیڈیمولوجیکل تحقیق کا اطالق کریں۔

- ایپیڈیمولوجی کا تعارف
- وضاحتی ایپیڈیمولوجی

- بائیو سڻیڻسڻکس کا تعارف حصہ 1
- بائیو سڻیڻسڻکس کا تعارف حصہ 2

- صحت عامہ کی سرویلنس
- ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل اور دکھانا (نمائش)۔

- بیماری پھیلنے کی تحقیقات حصہ 1۔
- بیماری پھیلنے کی تحقیقات حصہ 2۔

- بیماری پھیلنے کی تحقیقاتی رپورٹ لکھنا۔
- ڈیڻا کا معیار۔
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل

- 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

اس ماڈیول کا مقصد ایپیڈیمولوجی کے بنیادی طریقوں کو اور گہرا کرنا، ان کا اطالق کرنا، اور ان کے بہتر بنانے کے لیے ان میں معیار کے تحقیقی 
طریقوں (qualitative research) کے قابل استعمال کے ساتھ ترمیم کرنآ ہے۔ اس میں آبادی کی صحت کی حالت کی تشخیص/پیمائش، صحت کی 
ڈیموگرافی کی بنیادی باتیں، صحت کی تشخیص کے لیے سب سے زیاده استعمال ہونے والے آالت کی تشخیص، ان آالت کے صحیح استعمال کے 

لیے ضروری علم، اور ڈیڻا بیس کی درجہ بندی اور تشخیص شامل ہیں۔
 

ماڈیول کا بنیادی مقصد صحت کی پیمائش کے بنیادی تصورات، بنیادی خصوصیات، کچھ آالت کے فوائد اور نقصانات کو سمجھنا ہے، اور طلباء کو 
تربیت دینا ہے کہ وه کیسے، متعدد اشاریوں (انڈیکیڻرز) کے مطابق، آبادی کی صحت کی حالت کا مناسب اندازه لگائیں- 

1- تحقیقی ڈیزائن، ڈیڻا اکڻھا کرنے اور انتظام کے عمومی اصولوں میں مہارت کا مظاہره کریں۔
2- صحت عامہ کی تحقیق میں مقداری (quantitative) اور معیاری (qualitative) طریقوں کی اہمیت اور اطالق کا تنقیدی جائزه لیں۔

3- مقداری اور معیاری تحقیقی طریقوں کی طاقت اور کمزوریوں کو سمجھیں۔
4- مقداری اور معیاری تحقیقی طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے، ایک چھوڻے تحقیقی منصوبے کو ڈیزائن کریں اور اس پر تبادلہ خیال کریں۔

ریسرچ (تحقیق) کے طریقوں میں بنیادی تصورات 4
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



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

کورس کا خاکہ۔
-  ڻیم بنانا

-  قیادت کے انداز اور نظریات
-  پروجیکٹ مینجمنٹ 

-  ہیلتھ پروگراموں کی پالننگ- صحت کے ان پروگراموں کی 
تعمیر جو کار ده ہیں۔ 

-  اسڻیک ہولڈر کا تجزیہ اور تحلیل
-  وسائل کے انتظام (ریسورس مینجمنٹ)

-  صحت کی پالیسی
-  تنظیمی مینجمنٹ 

-  ہیلتھ سروس کی فراہمی۔
-  تبدیلی کا انتظام (چینج مینجمنٹ)۔

-  باہمی رابطے کی مہارت
-  خود-بیداری اور خود-تشخیص

-  تنازعات کے انتظام یا مینجمنٹ
-  مسئلہ کا تجزیہ و تحلیل

-  اپنے وقت کا انتظام اور اپنے تناؤ کا انتظام۔

انتظام اور قیادت (مینجمنٹ اور لیڈرشیپ)
یہ کورس شرکاء کو صحت کے نظام، صحت کی پالیسی، منصوبہ بندی، اور انتظام (مینجمنٹ) کے بنیادی تصورات اور اصول فراہم کرتا ہے۔ 

یہ کورس انہیں صحت کے نظام کی ترقی میں صحت کی پالیسی کے اہم پہلوؤں اور صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی میں حکومتوں اور وزارت صحت 
کے بدلتے ہوئے کردار کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہ صحت کے نظام کی ترقی اور اصالحات، پالیسی میں تبدیلی، اور سنڻرالئزڈ بمقابلہ 

ڈی سنڻرالئزڈ صحت کے نظام کو سمجھنے اور تنقیدی تجزیہ و تحلیل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ 

1-  صحت کے منصوبوں کی تیاری میں الگ فریم، نتائج، اور حقوق پر مبنی نقطہ نظر میں فرق کریں اور ان کو عملی طور پر الگو کریں۔
2-  پالیسی کی ترقی اور بنانے، منصوبہ بندی، اور صحت کے وسائل کے انتظام کے کلیدی اصولوں کی شناخت کریں۔

3-  تنظیمی مینجمنٹ کے اصولوں کے مطابق، انتظامی مہارت اور افعال کا استعمال کریں۔
4-  تبدیلی کے انتظام (چینج مینجمنٹ) کو پہچانیں اور الگو کریں۔

5-  ڻیم ورک اور اظہار خیال سے متعلقہ مہارتوں کا مظاہره کریں۔
6-  لیڈرشپ مینجمنٹ کی مہارت اور سڻائل کو ترقی دیں اور ان کا اندازه کریں، خاص طور پر: وفد، فعال ُسننے، تنازعات کے حل، اور ڻائم 

مینجمنٹ۔

تفصیل 5
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



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

کورس کا خاکہ۔

تفصیل
اس ماڈیول کا مقصد طلباء کو قلبی، اینڈوکرائن، ذہنی، اعصابی، اور سانس (COPD) کی بیماریوں، کینسروں، اور زخموں اور آبادی پر ان کے 
بوجھ کی اہم وبائی خصوصیات کا علم فراہم کرنا ہے۔ تغیر پذیر خطرے والے عوامل جیسے طرز زندگی (یعنی تمباکو نوشی، شراب نوشی، غیر 

صحت بخش غذائیت، اور جسمانی غیر فعالیت)، ماحولیاتی، اور سماجی و معاشی عوامل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
 

وبائی (ایپیڈیمولوجیکل) اور جینیاتی تحقیق کے طریقہ کار کے مسائل پر بھی توجہ دی جائے گی، جو صحت اور بیماری پر ان عوامل کے اثرات 
اور بڑی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول کا مطالعہ کرتے ہیں۔ غیر متعدی بیماریوں کے خطرے والے عوامل اور ان کی روک تھام اور/یا تخفیف 

کے امکانات پر زور دیا جائے گا۔

1- زندگی کے ضائع ہونے سالوں (YLL)، معذوری کے مطابق ایڈجسٹ کئے ہوے زندگی کے سالوں (DALY)، اور یا مشابہ 
تصورات (QALY، PYLL) کے لحاظ سے صحت کے اہم امراض کے بوجھ کا اندازه لگائیں۔

2- غیر متعدی بیماری کے سب سے زیاده خطرے والے عوامل کو پہچانیں۔
3- دائمی غیر متعدی بیماریوں کی اہمیت اور ان کی بنیادی وبائی (ایپیڈیمولوجیکل) خصوصیات پر بحث کریں۔

4- انجری یا چوٹ کی وبائی خصوصیات پر بحث کریں۔
5- صحت کی کچھ عوارض یا خرابیوں کی روک تھام میں بنیادی روک تھام اور اسکریننگ کی اہمیت کو سمجھیں۔

6- ماحول (خاندان، کام کی جگہ، کمیونڻی) میں عام صحت کی خرابیوں کی روک تھام کے اصولوں کو الگو کریں۔ 

این سی ڈی خطرے کے عوامل
- موڻاپا۔

- ذیابیطس میلیتس- حصہ 1۔
- ذیابیطس میلیتس- حصہ 2۔
- کورونری دل کی بیماریاں۔

- اسڻروک
- ہائی بلڈ پریشر۔

- کینسر کی ایپیڈیمولوجی 
- این سی ڈی کی ایپیڈیمولوجی اور بیماریوں کا عالمی بوجھ۔

غیرمتعدی بیماریاں (این سی ڈی) 6
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



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

کورس کا خاکہ۔

تفصیل  سماجی تعین کرنے والے عوامل (determinants) اور 
(inequity) لڻریچر کا ایک قابل ذکر حصہ سماجی و معاشی عوامل اور صحت کے درمیان مستقل تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ سماجی و اقتصادی حیثیت کے عدم مساوات

بنیادی اقدامات (measures) تعلیم، آمدنی، اور پیشہ ہیں۔ تعلیم سب سے زیاده بار بار کی جانے والی پیمائش رہی ہے، کیونکہ یہ عام طور پر 
ابتدائی جوانی کے بعد تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ تعلیم کے بارے میں معلومات آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں، اور اس بات کا امکان نہیں ہے کہ 
بالغوں میں خراب صحت ان کے تعلیم کی سطح کو متاثر کرتی ہے۔ حالیہ تحقیق نے انفرادی سماجی و اقتصادی حاالت یا صورت حال کی تشخیص 

کے لیے مخصوص آالت تیار کیے ہیں۔

ان میں مادی محرومی اور خود سمجھا ہوا محرومی خراب صحت کی طرف جانے والے اہم نفسیاتی سماجی راستوں کے طور پر شامل ہیں۔ اس 
ماڈیول کا مقصد ڻرینیوں کو علم فراہم کرنا ہے کہ کس طرح سماجی تعین کرنے والے عوامل (social determinants) مختلف سطحوں پر کام 
کرتے ہیں، اور انہیں ایسی مہارت بھی فراہم کرتے ہیں جو انہیں آبادی کی صحت کے اہم سماجی اور معاشی عاملوں کا جائزه لینے کے قابل بناتی 

ہے۔

1- سمجھ لیں کہ صحت نہ صرف ایک طبی مسئلہ ہے بلکہ ایک سماجی مسئلہ بھی ہے۔
2- اس بات کی وضاحت کریں کہ کس طرح سماجی سماجی تعین کرنے والے عوامل مختلف سطحوں (یعنی انفرادی، گھریلو، برادری، 

قومی، اور بین االقوامی) پر کام کرتے ہیں۔ 
3- صحت پر سماجی و معاشی ماحول کے اثرات کو سمجھیں۔

4- آبادیوں اور آبادی کے گروپوں میں خراب صحت کے امتیازی بوجھ کا تنقیدی اندازه لگائیں۔
5- تعلیم، آمدنی، قبضے، مطلق (مادی) محرومی، اور نسبتا محرومی کے مطابق آبادی میں صحت کے اہم سماجی و معاشی تعین کرنے 

والے عوامں کا اندازه کریں۔
6- صحت کی پالیسیوں اور مداخلتوں کو شکل دینے اور مطلع کرنے کے لیے سماجی تعین کرنے والے عوامل (determinants) اور 

صنفی (جینڈر) فریم ورک کا اطالق کریں۔
7- صحت کی عدم مساوات سے نمڻنے کے لیے سڻریڻجک سوچ کو آگے بڑھائیں۔

- آبادی میں اضافے کے چیلنجز
- آبادی میں اضافے کے چیلنجز 2۔

- عمر بڑھنے کی حرکیات (ڈائنامکس)
- شہری کاری (اربنائزیشن) کا کردار

- بیماریوں اور چوڻوں کے بوجھ کا مطالعہ حصہ 1۔
- بیماری کے بوجھ کا نظریہ۔

- بیماریوں کا بوجھ اور بیماریوں کی درجہ بندی کے نظام۔
- بیماریوں اور چوڻوں کے بوجھ کی مقدار کا تعین کرنا۔

- بیماری اور چوڻوں کا متوقع بوجھ۔
- صحت میں عدم مساوات (inequity) کا تعارف

- صحت کے سماجی تعین کرنے والے عوامل (determinants) کے ماڈلز۔
- صنف (جینڈر) سمیت صحت کے بنیادی سماجی عوامل۔

- سماجی تعین کرنے والے عوامل: صحت میں عدم مساوات۔
- سماجی تعین کرنے والے عوامل: صحت اور تندرستی۔

- بیماری کے بوجھ پر قابو پانے کے لیے طرز زندگی میں تبدیلی۔

7
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



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

کورس کا خاکہ۔

تفصیل
یہ ماڈیول ان تصورات، طریقوں، اور ڻولز کا وسیع جائزه فراہم کرنے کا اراده رکھتا ہے، جو بنیادی صحت کی دیکھ بھال میں کمیونڻی کی ترجیحات 
طے کرنے، کمیونڻی ہیلتھ پروگراموں کا انتظام، متعلقہ پالیسی سازی، اور کمیونڻی کی صحت کی پائیدار بہتری کے لیے وکالت اور شراکت داری کے 

تعاون کی تشخیص اور ترقی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ 

کمیونڻی کے صحت کے نتائج اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے معیار کو مسلسل بہتر بنانے کے طریقہ کار کے طور پر صحت عامہ کے 
منصوبوں کی ترجیحات طے کرنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔

1- کمیونڻی میں بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات کی وضاحت کریں۔
2- کل کوالڻی مینجمنٹ (TQM) کے کردار کی وضاحت کریں/کمیونڻی ہیلتھ کیئر کی مثال۔

3- کمیونڻی میں صحت کے پروگراموں کا اہتمام اور رہنمائی کریں۔
4- ڈونا بیڈین (Donabedian) کے تصور کرده اصولوں کا مشاہده کریں۔

- بنیادی صحت کی دیکھ بھال کا تعارف
- یونیورسل ہیلتھ کوریج کا تعارف

- صحت کی دیکھ بھال کے معیار کے ابعاد۔
- کل کوالڻی مینجمنٹ (TQM) کے تصورات۔

- کوالڻی ڻولز کا استعمال کرتے ہوئے کوالڻی میں بہتری۔
- معیار یا کوالڻی کی قیمت۔

- بنیادی معیار یا کوالڻی کے نظام

بنیادی صحت کی دیکھ بھال اور خدمت کا معیار 8
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



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

کورس کا خاکہ۔

تفصیل
اس ماڈیول کا مقصد طلباء کو بیماری کی قدرتی تاریخ، روک تھام، اور انتہائی کثرت سے ہونے والے اور اہم متعدی بیماریوں کے کنڻرول کے بارے 

میں معلومات فراہم کرنا ہے۔
 

میں  تحقیقات  کی  پھیلنے  بیماری  یا  وبائی  سرویلنس،  ہیلتھ)  (پبلک  ایپیڈیمولوجیک  گا:  جائے  کیا  احاطہ  کا  موضوعات  ذیل  مندرجہ  میں  پروگرام 
ایپیڈیمولوجیکل طریقوں کا اطالق، حفاظتی پروگراموں کا ڈیزائن اور انتظام، کچھ متعدی بیماریوں کی تشخیص میں مالیکیولی ایپیڈیمولوجی کا اطالق، 

اور اہم متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول کے بین االقوامی پہلو۔

1- متعلقہ متعدی بیماریوں اور ممکنہ خطرات کے بارے میں کمیونڻی کو آگاه کریں۔
2- نگرانی (سرویلنس) کا نظام ترتیب دیں۔

3- بیماری پھیلنے کی تحقیقات کریں اور مناسب اقدامات کا آغاز کریں۔
4- حفاظتی اقدامات اور حفاظتی ڻیکوں کے پروگرام متعارف کروائیں۔

- ہنگامی صورتحال اور آفات کے دوران متعدی بیماریوں پر قابو پانے کے 
طریقے۔

- صحت کی تیز تشخیص (اسسمنٹ)۔
- متعدی بیماریوں کا تعارف۔

- متعدی بیماریوں کی تاریخ اور اہمیت۔
- بیماری پھیلنے کی تحقیقات۔

- متعدی بیماریوں کی نگرانی یا سرویلنس۔
- ڈس انفیکشن

- بیماری کی روک تھام اور کنڻرول
- ہنگامی صورتحال اور آفات کے دوران متعدی بیماریوں پر قابو پانے کے 

طریقے۔

متعدی بیماریاں 9
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دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس



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

کورس کا خاکہ۔

تفصیل

-  ڈیزاسڻر مینجمنٹ (آفات کی روک تھام) کا تعارف
-  آفات یا تباہی اور صحت عامہ
-  قدرتی آفات میں عام بیماریاں۔

-  ایمرجنسیوں کے دوران اخالقیات اور انسانی اقدار
-  آفات یا ڈیزاسڻر اور ترقی

-  ڈیزاسڻر ریکوری اور ری کنسڻرکشن۔
-  رسک اسسمنٹ اور رسک مینجمنٹ۔

-  ہنگامی منصوبہ بندی
-  ایمرجنسی آپریشن سینڻر

-  واقعہ کمانڈ سینڻر۔
-  پیچیده واقعات کا انتظام۔

پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کے اصول
آفات، چاہے قدرتی ہوں یا انسانی ساختہ، وه خاص حاالت ہیں جہاں ضروریات اور موجوده وسائل کے درمیان عدم توازن پیدا ہوتا ہے۔ ایسے حاالت کو 
مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے لیے، وجوہات اور علل کی گہرائی سے جاننا ضروری ہے۔ خطرات کو کم کرنے، مطالبات کو پورا کرنے، خدمات کو 
برقرار رکھنے، اور مناسب انتظام کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مہارت اور اہلیت کی بھی ضرورت ہے۔ اس طرح، اس کورس کا مقصد آفات کے 

بارے میں عام تصورات اور اصولوں اور ان کے انتظام کی وضاحت کرنا ہے۔ 
 

اس کا مقصد ان لوگوں کے لیے فاؤنڈیشن کورس بننا ہے، جنہیں ایمرجنسی مینجمنٹ کا کوئی تجربہ نہیں ہے یا جنہوں نے ڈیزاسڻر مینجمنٹ کی پہلے 
سے تربیت حاصل نہیں کی ہے۔

1-  ڈیزاسڻر مینجمنٹ ڈومین میں استعمال ہونے والی مختلف اصطالحات کا اطالق کریں۔
2-  خطرے کی تشخیص/اندازه لگانا اور رسک مینجمنٹ کے تصور کو سمجھیں۔

3-  مختلف ایمرجنسی یا ہنگامی منصوبے تیار کریں۔
4-  عالقائی اور قومی ہنگامی انتظامی سسڻموں کو سمجھیں۔

5-  ایمرجنسی مینجمنٹ سسڻم میں ہم آہنگی کو برقرار رکھیں۔

10
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل
یہ ماڈیول طلباء کو بین االقوامی سے لے کر مقامی تک ہر سطح پر صحت کے فروغ (ہیلتھ پروموشن) کے پروگراموں کو ڈیزائن کرنے، ان پر عمل 
درآمد کرنے، اور ان کا جائزه لینے کے لیے تیار کرے گا۔ صحت کا فروغ صحت عامہ کے لیے بنیادی ہے اور صحت عامہ کی تمام سرگرمیوں کا 
الزمی جزو ہے۔ طلباء صحت کے فروغ کی ترقی کا جائزه لیں گے، اہم دستاویزات جیسے اوڻاوا چارڻر، جکارتہ اعالمیہ، اور متعلقہ بین االقوامی 

بیانات کا مطالعہ کریں گے۔
 

صحت کے فروغ کے نظریاتی اور عملی پہلوؤں دونوں کا جائزه لیا جائے گا، اور صحت کے مختلف ماڈلز اور آبادی اور انفرادی بنیادوں پر طرز 
عمل میں تبدیلی کے طریقوں کو تالش کیا جائے گا۔ تشخیص کے طریقوں اور اشاریوں (انڈیکیڻرز) کے ساتھ صحت کے موثر فروغ کے ثبوت کی 

بنیاد کو تالش کیا جائے گا۔

1- صحت کے فروغ کی ترقی کو بیان کریں اور اہم بین االقوامی اور قومی صحت کے فروغ کے دستاویزات کی اہمیت کی وضاحت کریں۔
2- صحت کے فروغ کے مختلف نظریاتی ماڈلز کی وضاحت کریں، اور سلوکیات میں تبدیلی کے حصول میں شامل عمل کی وضاحت کریں۔

3- قومی تناظر میں صحت کے فروغ کے پروگراموں کے لیے ترجیحی موضوعات کا جواز (جسڻیفکیشن) فراہم کریں۔
4- صحت کے فروغ کی سرگرمیوں میں استعمال کے لیے مختلف طریقوں کا تنقیدی تجزیہ و تحلیل کریں۔

5- صحت کے فروغ میں ثبوت پر مبنی نقطہ نظر کی اہمیت کا جواز (جسڻیفکیشن) پیش کریں۔
6- بڑی بیماریوں کی جلد پتہ لگانے اور روک تھام کے اصولوں پر بحث کریں۔

7- کمیونڻی میں اسکریننگ پروگراموں کی منصوبہ بندی اور اہتمام کریں۔
8- تشخیص (evaluation) کے مناسب طریقے استعمال کریں۔

- صحت کو فروغ دینے کے طریقے اور اصول
- ہیلتھ پروموشن (HP) کے طور پر، صحت کی حفاظت، صحت کی 

تعلیم، اور روک تھام کا اوورلیپ۔
 behavioral) صحت کی طرف جانے کے لیے سلوکیات میں تبدیلی -

change) کے نظریات اور ماڈل
- صحت کا فروغ اور آبادی کے کمزور (خطرے میں) گروپس

- صحت کو فروغ دینے والے ہسپتال۔
- صحت کے فروغ میں ترجیحات (پریاریڻیز)۔ 

- سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے صحت کا فروغ۔
- کمیونڻی کی سطح پر صحت کے فروغ کا نفاذ۔

- صحت کے فروغ کے پروگراموں کا انتظام (مینجمنٹ)۔
- نوجوانوں کی جنسی اور تولیدی صحت کو فروغ دینا۔

صحت کو فروغ دینا 11
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل خواتین کی صحت
یہ ماڈیول خواتین کی صحت کے موجوده مسائل کے بارے میں عوامی صحت کا نقطہ نظر فراہم کرتا ہے۔ طلباء کو سیاق و سباق کے عوامل پر غور 
کرتے ہوئے خواتین کی صحت کے خدشات کی ایک وسیع رینج کو تنقیدی طور پر تالش کرنے کے مواقع حاصل ہوں گے۔ ماڈیول کا مواد خواتین 

کی صحت سے وابستہ سماجی، معاشی، ماحولیاتی، ثقافتی، سلوکیاتی، اور سیاسی عوامل پر زور دے گا۔
 

اسکالرز ان پروگراموں اور مداخلتوں، خدمات اور پالیسیوں کا جائزه لیں گے جو خواتین کی صحت اور صنفی (جینڈر) بنیاد پر تحقیق کے طریقہ کار 
کے مسائل کو متاثر کرتی ہیں۔ موضوعات میں درج ذیل پہلو بھی شامل ہیں: خواتین کی صحت کے بڑے خدشات کی ایپیڈیمولوجی، تولیدی صحت 

کے مختلف مسائل، صنف (جینڈر) اور صحت، تشدد، صحت کی دیکھ بھال اور صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک رسائی، اور بڑھاپا۔

1- صحت عامہ کے مضمرات سے متعلق خواتین کی صحت کے مسائل کا تجزیہ و تحلیل کریں۔
2- خواتین کو متاثر کرنے والی اہم صحت کے حاالت میں رجحانات (trends) کی شناخت کریں۔

3- خواتین کی صحت اور صحت کی دیکھ بھال کی مداخلتوں، پروگراموں، اور پالیسیوں پر الئف ماڈیول کے نقطہ نظر کو سمجھیں۔
4- بڑے آبادیاتی (ڈیموگرافک)، سلوکیاتی، اور ماحولیاتی عوامل کی شناخت کریں جو خواتین کی صحت سے وابستہ ہیں اور وضاحت کریں 

کہ ایسے عوامل کو صحت عامہ کی مداخلتوں، پروگراموں، اور پالیسیوں میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ 
5- خواتین میں کینسر کی روک تھام اور جلد پتہ لگانے کے لیے موجوده سفارشات بیان کریں۔

6- صنف (جینڈر) پر مبنی تحقیق کے تصور اور خواتین اور مردوں کے درمیان بنیادی صحت کے فرق کو سمجھیں۔
 (validity) 7- سمجھیں کہ ڈیڻا اکڻھا کرنے اور پیمائش میں دشواری اور مسائل کچھ خواتین کی صحت کے اشاریوں (انڈیکیڻرز) کی درستگی

کو کس طرح متاثر کر سکتی ہے۔
8- خواتین کی صحت کی پیمائش اور نگرانی کے لیے استعمال ہونے والے مختلف ڻولز کی قدر اور حدود/کمزوریاں کو سمجھیں۔

9- خواتین کی صحت سے متعلق عالمی نقطہ نظر اور اقدامات (initiatives) کی شناخت کریں۔

- خواتین میں کینسر کی عام اقسام 
- زندگی کی توقع اور تشدد کا جواب۔

- خواتین کی صحت میں سماجی اور سماجی معاشی مسائل۔
- نوجوانوں کی جنسی اور تولیدی صحت کو فروغ دینا۔

- خواتین کی صحت کے مسائل کی اسکریننگ اور روک تھام۔
- جنسی طور پر منتقل ہونے والی بیماریاں اور خواتین کی صحت۔

- انسانی حقوق اور صحت کی اخالقیات
- انسانی حقوق کی اخالقیات اور صنفی نقطہ نظر (جینڈر پرسپیکڻیو)

- صحت عامہ اور قیادت میں خواتین کا کردار۔
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صنعت کاری ماحول کو آلوده کرتی ہے اور ہماری رہائشی جگہ قومی سرحدوں اور براعظموں سے تجاوز کرتی ہے۔ قانون سازی میں احتیاطی تدابیر 
یقینی طور پر اس مسئلے کو کم کرنے میں مدد دے سکتی ہیں، جو کہ عوامی صحت کی اہمیت رکھتی ہے۔

 
یہ ماڈیول طلباء کو موجوده ماحولیاتی مسائل (سطح اور زمینی پانی کی آلودگی، پینے کے پانی کے معیار اور فراہمی، خوراک اور مشروبات کی 
آلودگی، کمیونڻی یا بیرونی اور اندرونی فضائی آلودگی، کمیونڻی کا شور، مڻی کی آلودگی، گندے پانی کے عالج اور ڈسپوزل، سالڈ ویسٹ ڻریڻمنٹ 

اور ڈسپوزل) اور مجوزه حل کے ساتھ ساتھ قومی اور بین االقوامی قواعد و ضوابط، معاہدے، اور جاری مذاکرات پر ایک جائزه پیش کرے گا۔

1- سب سے اہم ماحولیاتی مسائل کی تعریف فراہم کریں۔
2- قومی اور بین االقوامی سطح پر پینے کے صاف پانی کی فراہمی، گندے پانی کی صفائی، اور دیگر ماحولیاتی مسائل پر تبادلہ خیال کریں۔

3- بیرونی اور اندرونی فضائی آلودگی کے اہم ذرائع، اہم آلودگی (کیمیائی، جسمانی، اور حیاتیاتی)، اور انسانی صحت پر ان کے اثرات کا تجزیہ 
و تحلیل کریں۔ 

4- مناسب احتیاطی تدابیر کے لیے عملی تجاویز پیش کریں۔
5- صحت مند کھانے کے کنزمپشن کی اہمیت (اس کی کنڻرول شده پیداوار، محفوظ ذخیره، مناسب ڻرانسپورٹ، اور تقسیم) بیان کریں-

6- اہم ترین عوامل کو پہچانیں جو کارکنوں کی صحت کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔
7- پیشہ ورانہ صحت کی تاریخ، تنظیم، اور ترقی میں علم کا مظاہره کریں۔

8- ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت میں مختلف تنظیمی ماڈل بیان کریں۔

- ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت کا تعارف
- پیشہ ورانہ صحت کے ضوابط

- پیشہ ورانہ بیماریوں کی فہرست۔
- کام پر چوڻیں۔

- کام کے ماحول کے لیے صحت کے فروغ کے پروگرام۔
- شور اور صحت۔

- پیشہ ورانہ صحت کی خدمات کی تنظیم
- ماحولیاتی آلودگی، تاریخی ترقی، اور مستقبل کے نقطہ نظر

- گھر پر ماحولیاتی صحت۔
- ہوا، پانی اور مڻی میں آلودگی اور تعامل۔

- ہسپتال کے فضلے کا عالج (ویسٹ ڻریڻمنٹ)۔ 

ماحولیاتی اور پیشہ ورانہ صحت

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

کورس کا خاکہ۔

تفصیل 13
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل صحت کی معاشیات
اس ماڈیول کا مقصد صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں فیصلہ کرنے والوں، منصوبہ سازوں، ڈاکڻروں اور منیجروں کو صحت کی معاشیات کے 

اصولوں کے بارے میں آگاه کرنا اور معاشی سائنس کے تجزیاتی طریقوں کو استعمال کرنے کی تربیت دینا ہے۔
 

وه ان طریقوں کو عملی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کریں گے، جن کا انہیں روزمره کے کام میں سامنا ہے، جس میں درج ذیل مسائل کے 
بارے میں علم اور مہارت شامل ہیں: صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں وسائل کیسے مختص کیے جائیں، سروس کی ترقی کی منصوبہ بندی کیسے 
کی جائے، اس کے کام کا اندازه کیسے کیا جائے، خدمات اور پروگراموں میں ترجیحات (پریاریڻیز) کا تعین کیسے کیا جائے، صحت کی دیکھ بھال 
کے نظام کو مالی استحکام کیسے فراہم کیا جائے، اور پرائیویٹ پریکڻس کو کیسے منظم کیا جائے۔ اس ماڈیول کا مقصد طلباء کو صحت کی دیکھ 

بھال کا معاشی نقطہ نظر فراہم کرنا ہے۔

1- صحت کی معاشیات کے بنیادی اصولوں کے ساتھ ساتھ سپالئی اور ڈیمانڈ کے بنیادی مائیکرو اکنامک نظریے کو پہچانیں۔
2- معاشی تشخیص کی مختلف تکنیکوں میں فرق کریں: الگت کو کم کرنے کا تجزیہ (cost-minimization analysis)، الگت کی تاثیر کا 
تجزیہ  کا  فائده  بمقابلہ  الگت  اور   ،(cost-utility analysis) تجزیہ  کا  افادیت  کی  الگت   ،(cost-effectiveness analysis) تجزیہ 

(cost-benefit analysis)۔ 
3- صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں مارکیٹ میکانزم کو سمجھیں۔

4- صحت کی دیکھ بھال کی مداخلت کے اخراجات اور اثرات کی پیمائش اور قیمت کا طریقہ جانیں۔
5- دیکھ بھال کی تشخیص (evaluation) کی تحقیقاتی منصوبوں پر معاشیات کا اطالق کیسے ہوتا ہے، اس کے بنیادی علم کا مظاہره کریں۔

6- خریداری سے متعلق انتظامی مسائل کو سمجھیں۔

- صحت کی معاشیات کا تعارف۔
- طلب (ڈیمانڈ)، رسد (سپالئی) اور قیمت (پرائس) کا نظام۔

- صحت کا بیمہ
- ہیلتھ کیئر فنانسنگ اور اخراجات۔
- اخراجات اور الگت کے اصول۔

- بجٹ سازی- حصہ 1۔
- بجٹ سازی- حصہ 2۔

- بیماریوں کا بوجھ۔
- ہیلتھ کیئر پالیسی کی معاشی تشخیص (evaluation)۔

- کثیر الشعبہ (multidisciplinary) نقطہ نظر کی اہمیت
- معمولی اخراجات کے تجزیے کی بنیاد پر وسائل (ریسورسز) کی 

تقسیم۔
- صحت کی دیکھ بھال کی ڈی سنڻرالئزیشن اور ریشننگ۔

- کم وسائل (ریسورسز) کی تقسیم۔
- صحت کی معاشیات، تحقیق، اور منصوبہ بندی کا کردار۔
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل
یہ ماڈیول پالیسی مینجمنٹ سائیکل کا استعمال کرتے ہوئے پبلک ہیلتھ پالیسی پر مرکوز ہے، جس میں درج ذیل تصورات شامل ہیں: ترجیحی ترتیب 
دینا، اہداف قائم کرنا، نتائج کے مقاصد اور اشارے (انڈیکیڻرز)، قانون سازی کے طریقہ کار کے ذریعے پالیسی اپنانا، بجٹ سازی اور اس پر عمل 

درآمد، اور پورے پراسس کی تشخیص یا (evaluation)۔
 

یہ ماڈیول صحت کے نظام اور عوامی صحت کو مضبوط بنانے میں گورننس کا کردار اور پالیسی کی ترقی میں اس کی مجموعی شراکت کے بارے 
میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ 

1- گورننس اور صحت اور بہبود کے لیے گورننس کی تعریف فراہم کریں۔
2- پبلک ہیلتھ گورننس کو ہیلتھ پالیسی فریم ورک کے اندر رکھیں۔

3- 21 ویں صدی میں پالیسی سازی کو بہتر بنائیں۔
4- صحت اور فالح و بہبود کے مسائل کو حل کرنے کی حدود/کمزوریاں کی شناخت کریں۔

5- اچھی گورننس اور گورننس انڈیکیڻرز کی وضاحت کریں۔
6- گورننس پر اقوام متحده کے بڑے معاہدوں کے اثرات پر غور کریں۔

7- مستقبل کی گورننس پالیسی کے کلیدی معیار کی شناخت کریں۔

- گورننس کا تعارف
- صحت کے نظام کا تعارف۔

- ہیلتھ پالیسی اور پالیسی سائیکل
- بین االقوامی تنظیمیں اور صحت عامہ میں ان کا کردار۔

- ہیلتھ ورک فورس کی ترقی
- صحت کے اشارے (انڈیکیڻرز)۔
- صحت کے نظام کی کارکردگی۔

- ہیلتھ سسڻم گورننس کی اسسمنٹ کے لیے فریم ورک
- ہیلتھ ڻیکنالوجی کی تشخیص (اسسمنٹ) 

- معاشیات اور صحت کی فنانسنگ۔
- صحت کے نظام کی کارکردگی کا جائزه۔

آبادی کی صحت اور فالح و بہبود کی گورننس 15
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