ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ دواﻣداره ﻣﺳﻠﮑﻲ ﭘرﻣﺧﺗګ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ټوﻟو ﮐﺎري ځواک ﻟﭘﺎره اړﯾن دی .دا اﺳﺎﺳﺎ د دوی ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ګړﻧدي ﮐول ،د دوی ﭘوھﮫ
ﺗﺎزه ﮐول او ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳټم ﮐﯥ د ﺗﻠﭘﺎﺗﯥ ودې اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐول دي.
د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﮑﺗور ﭘدې ﺗﺧﺻﺻﻲ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د روزل ﺷوﯾو ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﺷﻣﭔر د اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﺧورا ﮐم دی ،ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ د ټرﯾﻧﻧګ ﭘروګراﻣوﻧو ﭘﮫ ډﯾزاﯾن
ﮐوﻟو ﮐﻲ دا ﻣﮭم دي ﭼﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﭘوھﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﺷﻲ ،ﮐوم ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم د اړﺗﯾﺎو او د ﺗﺧﺻص او ﻣﮭﺎرت ﻟروﻧﮑو
ﺑﺷري ﺳرﭼﯾﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ د ﺗﺷو ډﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﯾو ارﺗﺑﺎطﻲ ﭘل ﭘﮫ ﺗوګﮫ ګڼل ﮐﭔږي .د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﺧﺻص ﭘﮫ دﻏﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﻲ )ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ( د ټوﻟو ﻧورو
ﻓرﻋﻲ ﺗﺧﺻﺻﻲ ﺑرﺧو ﻟﭘﺎره اﺳﺎس او ﺑﻧﺳټ دی.

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘروګرام

ﭘﮫ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﺗرﯾﻧﻧګ درې ﭘروګراﻣوﻧﮫ ﻟري ،ھر ﭘروګرام درې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ وﺧت ﻟري:
ﭘروګرام  :1ﭘﮫ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﺎت
ﭘروګرام  :2ﺳﺎري او ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ
ﭘروګرام  :3ﭘﮫ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د ﻟوﻣړﯾﺗوب ﭘروګراﻣوﻧﮫ
ھﻐﮫ ګډوﻧوال ﭼﯥ د ﻧﮭﮫ ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ ﭘروګرام اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐوي دوی ﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﻠﮑﻲ ډﯾﭘﻠوم ورﮐړل ﺷﻲ

د وړﺗﯾﺎ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ
 د روﻏﺗﯾﺎ ،طب ،ﺳﻠوک ،ﯾﺎ ټوﻟﻧﯾزو ﻋﻠوﻣو ،ﯾﺎ د ﺳﺎﯾﻧس ﮐوم ﺑل اړوﻧد ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﻟﮫ ﯾوه ﭘﯾژﻧدل ﺷوي ﭘوھﻧﺗون څﺧﮫ د ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺳﻧد وﻟري. ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې اړوﻧد ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﻏوره ﮐﺎري ﺗﺟرﺑﯥ ﺳره. -ﭘﮫ اﻧګﻠﯾﺳﻲ ژﺑﮫ ﮐﯥ د زده ﮐړې وړﺗﯾﺎ وﻟري.

ﭘﮫ ټوﻟو ﭘروګراﻣوﻧو ﮐﯥ:

د ﺗرﯾﻧﻧګ ژﺑﮫ:

ﻋرﺑﻲ
اﻧګﻠﯾﺳﻲ

د ﺗرﯾﻧﻧګ د ورﮐوﻟو ﻣﯾﺗود:

ﭘﮫ ﺻﻧف ﮐﯥ ﻣﯾﺗود
د زده ﮐړې ﻣﺧﻠوط ﻣﯾﺗود

څوک ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت وﮐړي
ھﻐﮫ ﻣﺳﻠﮑﯽ ﮐﺳﺎن ﭼﯥ د دوی ﭘﮫ ﺧﭘل ﻣﺳﻠﮏ ﮐﻲ د ﭘراﺧوﻟو ﻟﯾواﻟﺗﯾﺎ ﻟري او ﭘﮫ ﻣﻠﻲ ﯾﺎ ﺳﯾﻣﮫ اﯾز روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو/روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﮐﯥ د ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ
ﭘوﺳﺗوﻧو ﻟﭘﺎره وړﺗﯾﺎ ﻟري ﯾﺎ څوک ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ډګر ﮐﯥ د اﮐﺎډﻣﯾﮏ ﯾﺎ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺳﻠﮏ ﻟﭘﺎره ھڅﮫ ﮐوي.

1

ﭘﮫ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﺎت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

دا ﭘروګرام د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎت ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي .دا ﮐورس د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺣﯥ د درک ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ ﭘوھﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوي .دا د ﭘﻧځﮫ
ﻣﺎډﻟوﻧو څﺧﮫ ﺟوړ دی.
د دې ﭘروګرام ﻻﻧدې ﻣﺎډل د ﺧﺗﯾځﻲ ﻣدﯾﺗراﻧﯥ ﺳﯾﻣﯥ ) (EMRﺑﺎﻧدې د ځﺎﻧګړي ﺗﻣرﮐز ﺳره د ﻋﻣﻠﻲ ﺳﺗوﻧزو ،ﺣﻠوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺗﺣﻠﯾل ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د
اﻧټرډﯾﺳﯾﭘﻠﯾﻧري ﺗﻌﻠﯾم او ټرﯾﻧﻧګ اﺻﻠﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘوښﻲ.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﺗګﻼرو ﭘر اھﻣﯾت ﭘوه ﺷﻲ. ﭘﮫ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د ﮐړﻧو ﯾﺎ اﮐﺷن د ﺧﺑروﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾټﺎ ﻣدﯾرﯾت ﮐړي. د ﻧﺎروﻏﯾو او ﻧورو ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻧﻧګوﻧو ﻣطﺎﻟﻌﯥ او اداره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﭘﻠﻲ ﮐړي. آﭘرﯾﺷﻧل رﯾﺳرچ ﯾﺎڅﯾړﻧﯥ ﺗرﺳره ﮐړي. -د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټﻣوﻧﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

-

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
اﺳﺎﺳﺎت ﭘﮫ اﻧﻔﺎرﻣټﯾﮏ او اﺣﺻﺎﯾﮫ ﮐﯥ
اﺳﺎﺳﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي
د څﯾړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻣﯾﺗودوﻟوژي ﮐﯥ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾم
ﻣدﯾرﯾت او رھﺑري

ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر:
ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ اوه اوﻧۍ ﭘﮫ ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر ﮐﯥ ﺗﯾروي ﺗرڅو د ژوﻧد د ﻋﯾﻧﻲ ﺷراﯾطو ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ او ھﻐﮫ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺗﻣرﯾن ﮐړي ﭼﯥ دوی ﯾﯥ د ځﺎﻧګړي
روزوﻧﮑﻲ ﻻرښود ﺳره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي .ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﻻﻧدې ﺳﺎﺣوي ﭘروژې د ﺳﺎﺣﯥ ﮐﺎري دورې ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ:
 -1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزې وﭘﯾژﻧﻲ او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺳﮑﺗوروﻧو ﮐﯥ د ډﯾټﺎ د ﮐﺎروﻟو ﭘوھﮫ درک ﮐړي.
 -2د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ،ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ،او ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -3د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ واﻗﻌﯾت ﻟروﻧﮑﻲ او ﻣﺗﻣرﮐز ﭘروژې/دﻧدې راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي او ﭘﻠﻲ ﮐړي.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

2

ﺳﺎري او ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ :

دا ﭘروګرام د درې ﻣﯾﺎﺷﺗﻧۍ ﻣﺳﻠﮑﻲ درﺟﯥ ﭘروګرام دي ﭼﯥ د ھﻐو ﻓﺎرﻏﯾﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﻲ دي ﭼﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻣﺳﻠﮑﻲ ﭘرﮐټس ﮐﻲ ﻣﺦ ﺗﮫ وﻻړ ﺷﻲ
او ﭘﮫ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د اﻏﯾزﻣن ﺑدﻟون ﻋﺎﻣل وګرځﻲ.
ﻣﺎډﻟوﻧﮫ د ﺧﺗﯾځ ﻣدﯾﺗراﻧﯥ ﺳﯾﻣﯥ ) (EMRﺑﺎﻧدې د ځﺎﻧګړي ﺗﻣرﮐز ﺳره د ﻋﻣﻠﻲ ﺳﺗوﻧزو ﺣﻠوﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺗﺣﻠﯾل ﻟﭘﺎره د اﻧټرډﺳﯾﭘﻠﯾﻧري ﺗﻌﻠﯾم او ټرﯾﻧﻧګ
اﺻﻠﻲ ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘوښﻲ  .د دې ﭘروګرام ﻗوي ﺳﺎﺣوي ﻣوﻗف ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ ځﺎﻧګړی دی.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ :

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د ډﯾرو ﻋﺎﻣو ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ) (NCDsد ارزوﻧﯥ او ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره اﺻول ﭘﻠﻲ ﮐړي. ټوﻟﻧﯾز ټﺎﮐوﻧﮑﻲ ﻋواﻣل او د ﺟﻧډر ﻓرﯾم ورک د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣداﺧﻠو د ﺧﺑروﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﻠﻲ ﮐړي. د ﺑﺷﭘړ ﮐﯾﻔﯾت ﻣدﯾرﯾت او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د اﺧﻼﻗو ﻣﻔﮑورې د ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺧدﻣﺎﺗو د وده ورﮐوﻟو ﻟﭘﺎره وﮐﺎروي. د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول اﻗداﻣﺎت ﭘﻼن او ﭘﻠﻲ ﮐړي. -د ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﭘﮫ ﻣﺣﯾط ﮐﯥ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ او وﺳﯾﻠﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

-

ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ
ټوﻟﻧﯾز ﺗﺷﺧﯾص ﮐوﻧﮑﻲ ﻋواﻣل او ﻧﺎﺑراﺑري
د روﻏﺗﯾﺎ ﻟوﻣړﻧﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او د ﺧدﻣﺎﺗو ﮐﯾﻔﯾت
ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت اﺻول

ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر:
ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ اوه اوﻧۍ ﭘﮫ ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر ﮐﯥ ﺗﯾروي ﺗرڅو د ژوﻧد د ﻋﯾﻧﻲ ﺷراﯾطو ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ او ھﻐﮫ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺗﻣرﯾن ﮐړي ﭼﯥ دوی ﯾﯥ د ځﺎﻧګړي
روزوﻧﮑﻲ ﻻرښود ﺳره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي .ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﻻﻧدې ﺳﺎﺣوي ﭘروژې د ﺳﺎﺣﯥ ﮐﺎري دورې ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ:
 اړوﻧده ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﻲ ﻏوره ﮐړي او د ﮐﯾﻔﯾت ﻟروﻧﮑﻲ درﻣﻠﻧﯥ ظرﻓﯾت دي ﭘﮫ ټﺎﮐل ﺷوﯾو ټوﻟﻧو ﮐﯥ ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي. ﭘﮫ ﺧﭘل ھﯾواد ﮐﯥ د ﻧﻔوس ټوﻟﻧﯾز ﺗدرﯾﺞ ﻣﺷﺧص ﮐړي او د ﮐﻠﯾدي اﺷﺧﺎﺻو ﺳره د ﻣرﮐو ﭘﮫ ﺷﻣول ټﺎﮐل ﺷوي زﯾﺎﻧﻣن ﺷوي ﺧﻠﮑو څﺧﮫ دي ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړي. ﭘﮫ ﺧﭘل ھﯾواد /ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﻋﻣده ﻧﺎروﻏۍ /د روﻏﺗﯾﺎ ﺧطر /د ﺻدﻣﻲ ﭘﯾژﻧدل او ﻏوره ﮐول ،ﺧﭘل اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻲ ﺗوﺟﯾﮫ ﮐړي ،د دې ﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي او دﭘﯾژﻧدل ﺷوي ﺑﺎر ﭘراﺳﺎس د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اړوﻧد ﻣداﺧﻠو ﭘروﭘوز وﮐړي.
 -ﭘﮫ ﺧﭘل ھﯾواد ﮐﯥ د ادارو څﺧﮫ ﻟﯾدﻧﮫ وﮐړي او د ھر ډول ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻻﺗو ﺳره د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭘﺎره ﻣﻠﻲ ظرﻓﯾت ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.

3

ﭘﮫ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د ﻟوﻣړﯾﺗوب ﭘروګراﻣوﻧﮫ

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

دا ﭘروګرام د ﺧﻠﮑو ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي .او د ﭘوھﯾدو ﻟﭘﺎره اړﯾﻧﮫ ﭘوھﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﭼﻣﺗو ﮐوي او ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ
ځﺎﻧګړي ﭘروګراﻣوﻧﮫ اداره ﮐوي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ )ھﯾﻠت ﭘروﻣوﺷن( ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ﻣؤﺛره ﺗوګﮫ ﭘﯾل ،ﭘﻼن او ﭘﻠﻲ ﮐړي. د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﻏﯾزو ﭘورې اړوﻧد د ﻣﯾرﻣﻧو روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠﯥ ﺗﺣﻠﯾل او اداره ﮐړي. د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﺗوﻧزو د ﺗﺣﻠﯾل او ﻣدﯾرﯾت اﺻول ﭘﻠﻲ ﮐړي. د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣداﺧﻠو ﻟګښﺗوﻧﮫ او اﻏﯾزې اﻧدازه او ارزوﻧﮫ ﯾﻲ وﮐړي. -د ﺑﺷري ﻣﻧﺎﺑﻌو د ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو او ﭘروﺳو اﻏﯾزي د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ارګﺎﻧﯾزﯾﺷن ﭘﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺑﺎﻧدې ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

-

روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ وده ورﮐول
د ښځو روﻏﺗﯾﺎ
ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺣرﻓوي ﯾﺎ ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ
روﻏﺗﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎد
د ﻧﻔوس روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﯥ اداره ﮐول

ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر:
ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ اوه اوﻧۍ ﭘﮫ ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر ﮐﯥ ﺗﯾروي ﺗرڅو د ژوﻧد د ﻋﯾﻧﻲ ﺷراﯾطو ﺳره ﻣﺦ ﺷﻲ او ھﻐﮫ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺗﻣرﯾن ﮐړي ﭼﯥ دوی ﯾﯥ د ځﺎﻧګړي
روزوﻧﮑﻲ ﻻرښود ﺳره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي .ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﻻﻧدې ﺳﺎﺣوي ﭘروژې د ﺳﺎﺣﯥ ﮐﺎري دورې ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ:
 د اوﺳﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﯾﺎ ھﯾﻠت ﭘروﻣوﺷن ﭘروګرام ﮐﯥ ﺑوﺧت ﺷﻲ :او ھﻐوي دې ارزوﻧﮫ ﮐړي ،ښﮫ ﮐړي او ﺑﯾﺎ ﯾﻲ دي وارزوي. د ﺧﻠﮑو د اﺳﺗﺎزو ﺳره د ﻣﯾرﻣﻧو ﯾﺎ د ﻣﺣروﻣو ﻣﯾرﻣﻧو د زﯾﺎن ﻣﻧوﻧﮑو ﺳره د اړوﻧده ﭘوښﺗﻧو د ﺧﭘﻠو ﺟوړ ﮐړل ﺷوﯾو ﺳواﻟﻧﺎﻣو ﯾﺎ ﺗطﺑﯾق ﺷوي ﺳواﻟﻧﺎﻣوﭘراﺳﺎس دي ﮐﯾﻔﻲ ﻣرﮐﯥ راټوﻟﻲ ﮐړي.
 د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﯾﺎ ﺣرﻓوي روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﺗوﻧزو او ډﯾرو ارزاﻧﮫ ﻣداﺧﻠو اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺣﻠﯾل ﺟوړ ﮐړي. -د ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﭘرﯾﮑړو ﺟوړوﻧﮑو ﺳره ﻋﺎﻣﮫ ﻏوﻧډې ﺗﻧظﯾم ﮐړي او د دوی ﺳره د روﻏﺗﯾﺎ د ﺧدﻣﺎﺗو د اﺻﻼح ﮐوﻟو ﯾﺎ رﯾﻔورﻣﯾﻧګ ﭘﮫ اړه ﺑﺣث وﮐړي.

ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ را ﮐﺎﻣل ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دﯾﭘﻠوم ﺗﺧﻧﯾﮑﯽ ﺻﺎدر ﺷده ﺗوﺳط آﮐﺎدﻣﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮫ )(IAPH
و ﺗﺎﯾﯾد ﺷده ﺗوﺳط ) (APHEAاﻋطﺎ ﻣﯽ ﺷود.
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ﻟﺧوا ځواﮐﻣن ﺷوی

ﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی

د ﻏړي

