ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ

ﭘﭔژﻧدﻧﮫ

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.

1ل ﭘروګرام :د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎت

2م ﭘروګرام :ﺳﺎري او ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ

3م ﭘروګرام :ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د اوﻟوﯾت ﭘروګراﻣوﻧﮫ

1ل ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
2م ﮐورس :ﭘﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو او اﺣﺻﺎﯾﮫ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﺎت
3م ﮐورس :اﺳﺎﺳﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي
4م ﮐورس :اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾم د څﭔړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﭘﮫ
ﻣﯾﺗودوﻟوژي ﮐﯥ
5م ﮐورس :ﻣدﯾرﯾت او رھﺑري

6م ﮐورس :ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ
7م ﮐورس :ټوﻟﻧﯾز ټﺎﮐوﻧﮑﻲ ﻋواﻣل )Social determi-
 (nantsاو ﻧﺎﺑراﺑري )(inequity
8م ﮐورس :د ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او د ﺧدﻣﺎﺗو ﮐﯾﻔﯾت
9م ﮐورس :ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ
10م ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾوﺣﺎﻻﺗود ﻣدﯾرﯾت
اﺻول

11م ﮐورس :د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء
12م ﮐورس :د ﻣﯾرﻣﻧو روﻏﺗﯾﺎ
13م ﮐورس :د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐل روﻏﺗﯾﺎ
14م ﮐورس :د روﻏﺗﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎد
15م ﮐورس :د ﻧﻔوس او ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﯾﺎ رﻓﺎه ﺣﮑوﻣت وﻟﻲ

ھر روزﻧﯾز ﮐورس ﭘﮫ ) (30د زده ﮐړې ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﮐﯥ وړاﻧدې ﮐﯾږي .دا ﮐورﺳوﻧﮫ د ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ډﯾﭘﻠوم د ﻻس 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 ) (IAPHﻟﺧوا ﭘﮫ ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب د ﺑﺷﭘړوﻟو ﺳﻧد ورﮐړل ﺷﻲ.ﭼﻲ د ) (APHEAﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی.

ﭘﮫ ټوﻟو ﭘروګراﻣوﻧو ﮐﯥ:

1

د ﺗرﯾﻧﻧګ ژﺑﮫ:

ﻋرﺑﻲ
اﻧګﻠﯾﺳﻲ

د ﺗرﯾﻧﻧګ د ورﮐوﻟو ﻣﯾﺗود:

ﭘﮫ ﺻﻧف ﮐﯥ ﻣﯾﺗود
د زده ﮐړې ﻣﺧﻠوط ﻣﯾﺗود

1

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﻻﺳﺗﮫ 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 ﻻرې د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزې ﺗﻌﻘﯾب ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﻻزﻣﻲ 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 ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻻرو او ﻣﺎډﻟوﻧو
ﺳﭘړﻟو ﺳره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻧﻧګوﻧو ﺑﺎﻧدې د اﻧﺗﻘﺎدي ﻓﮑر ﻟوړوﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی دی .دا ﮐورس ﻣﮭم ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﮑﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﻼق،
ﻧړﯾواﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎ او د روﻏﺗﯾﺎ اﻣﻧﯾت ﭘوښﻲ.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎ او د روﻏﺗﯾﺎ اﻣﻧﯾت د روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾوال ﻣﻘررات روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ څﭔړﻧﮫ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻧﺗﯾﻔﯾﮏ رﯾﺳرچ د دواﻣداره ﭘراﺧﺗﯾﺎ اھداف )(SDGs د ﻧړﯾوال روﻏﺗﯾﺎ ﭘوښښ ) (UHCﭘﭔژﻧدﻧﮫ او د  UHCﺗﮫ ﻻره -د ﻧﻔوس روﻏﺗﯾﺎ ارزوﻧﮫ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﯾو ﻟړ ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ او د دوی د ﻧﺳﺑﻲ ګټو ارزوﻧﮫ وﮐړي.
 -2د دې ډﺳﭘﻠﯾن ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻣرﺣﻠﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي او د دودﯾز او ﻧوي ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي.
 -3د ﻓرﯾم ورک ګټﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻻزﻣﻲ دﻧدو ﯾﺎ ﻓﻧﮑﺷن ﻟﭘﺎره وارزوي.
 -4د 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.
 -5د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯾﺳټم ﮐﻲ اوﺳﻧﻲ ګواښوﻧﮫ او ﻧﻧګوﻧﻲ ﭘﮫ ﻣﻠﻲ او ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﮐﭼﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي.

2

2

ﭘﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو او اﺣﺻﺎﯾﮫ ﯾﺎ ﺳﺗﺎﺗﯾﺳﺗﯾﮏ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﺎت

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
 د ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ د اﺣﺻﺎﯾوي ﯾﺎ ﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﭘروګراﻣوﻧو ﭘﭔژﻧدﻧﮫ  -د ﺗﺷرﯾﺣﻲ ﯾﺎ دﯾﺳﮑرﯾﭘﺗﯾف ﺣﺎﻟت ﭘﭔژﻧدﻧﮫ. ﻧﺎرﻣل ) (distributionاو د ) (hypothesisټﺳت ﮐول ﮐﻣﭘﯾوټر  -د  SPSSﺳره اﺷﻧﺎ ﺷﯥ  -د دﯾټﺎ ښودل او ﺧﻼﺻﮫ ﮐول  -ﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮑل ټﺳت ) (statistical testﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي  -د ﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮑل ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ  -د  SPSSﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﺗﺣﻠﯾل -د اﯾﭘﻲ اﻧﻔو )(Epi Info
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

د دې ﻣﺎډل اﺻﻠﻲ ھدف د ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﭼﻣﺗو ﮐول دي ﭼﯥ) :اﻟف( د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﭘرﮐټس ﮐﯥ او ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ټﯾﻧګﺎر ﺳره د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د
ﺳﯾﺳټم ﭘﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎﻧدې د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﮐﺎرول ﭼﻲ د ارګﯾﻧﯾزﯾﺷﻧوﻧو د ﮐﻠﯾدي ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑو ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳره ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐوي ،او )ب( د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو
او ﻣﺧﺎﺑراﺗو ټﯾﮑﻧﺎﻟوژي ﮐﺎرول د دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﭘﮫ ﺗوګﮫ د دوی ﺧﭘل اﻏﯾزﻣﻧﺗوب او ﻣوﺛرﯾت ﻟوړ ﮐړي.

روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺎ ) (Health informaticsﻣﺷﺗﻣل دي ﭘر :د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗطﺑﯾق ،ﮐﻣﭘﯾوټر ﺳﺎﯾﻧس ،او ټﮑﻧﺎﻟوژي ﭘﮫ رﯾﺳرچ او د ﻋﺎﻣﻲ روﻏﺗﯾﺎ
ﭘﮫ ﭘرﮐټس ﮐﯥ .ﮐﺎر د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟو ،ﺗﻧظﯾم ﮐوﻟو ،ﭘروﺳس ﮐوﻟو ،ارزوﻧﯥ ،ﺗﺷرﯾﺢ او ﺗوزﯾﻊ ﮐوﻟو اﻣﮑﺎن او وړﺗﯾﺎ ﭘورې اړه
ﻟري  .ﮐﻣﭘﯾوټر او ﻣﺧﺎﺑراﺗﻲ ټﮑﻧﺎﻟوژي د دﻏو ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﻣﻼﺗړ ﮐوي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ) (informaticsﭘﮫ اړه ﺑﺣث وﮐړي ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾږي.
 -2ﭘﮫ ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ او ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﯾﺎ ﻣﺧﺎﺑراﺗﻲ ټﮑﻧﺎﻟوژۍ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﺷوي ﻣﺧﺗﻠف وﺳﯾﻠﯥ وﭘﭔژﻧﻲ.
 -3د ﺣل ﻻري د وﯾب ) (webاو ﻧورو څﭔړﻧﯾزو ﯾﺎ رﯾﺳرچ د وﺳﯾﻠو ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره وﭘﻠټﻲ.
 -4د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره د ډﯾټﺎ ﺑﯾس ﭘﮫ ﺟوړوﻟو ،او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ دﺧﯾل ګﺎﻣوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -5د اړوﻧد اﺣﺻﺎﯾوي ﯾﺎ ﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو ﭘراﺧﮫ ﻟړۍ ﻣﻌﻧﯽ او ﻣﻧﺎﺳب ﺗطﺑﯾق درک ﮐړي.
 -6د ﺗﺣﻠﯾل ﻟﭘﺎره د روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې اړوﻧده ډﯾټﺎ راټوﻟﮫ او ﭼﻣﺗو ﮐړي.
 -7ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ اړوﻧدو ﻣﺷﺧﺻو ډﯾټﺎﺳﯾټوﻧو ﻟﭘﺎره وﭘﭔژﻧﻲ او ﭘﻠﻲ ﯾﻲ ﮐړي.
 -8اﺣﺻﺎﯾوي ﯾﺎ ﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮑل آوټ ﭘوټ ) (statistical outputﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -9ﭘﮫ ځﺎﻧګړﯾو ﺗﺣﻠﯾﻠوﻧو ﮐﯥ دﺧﯾل د اﺳﺗدﻻل ﭘروﺳﯥ ﭘﮫ ﺟدي ډول وارزوي.

3

اﺳﺎﺳﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

دا ﮐورس د دې ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی ﭼﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﺳﺎﺳﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣﻔﮑورې او ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ور وﭘﭔژﻧﻲ او دوی ﭘﮫ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﮐﯥ ﭘﮫ اﺻﻠﻲ
ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺳﻣﺑﺎل ﮐړي ،ﯾﻌﻧﯥ ﭘﮫ ﻧﻔوس ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ اړوﻧد د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻻس ﺗﮫ راوړل ،د ھﻐﮫ ﺗﺣﻠﯾل ،او ﺗﺷرﯾﺢ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐﺎري ﭘوھﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي.
د زده ﮐړې ﭘﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﮐﯥ ﺑﮫ د ) (causalityﻣﻔﮭوم ،د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﻲ او ﻟﻧډﻣﮭﺎﻟﮫ ﺗوزﯾﻊ اﻧدازه ﮐول او د دوی ﭘﺎﯾﻠﯥ ،ﺧطروﻧﮫ ،ﺑﺎﯾس ،او د
ﻣطﺎﻟﻌﯥ ډﯾزاﯾﻧوﻧﮫ )ﺗﺷرﯾﺣﻲ ﯾﺎ دﯾﺳﮑرﯾﭘټف ،د ﮐﯾس ﮐﻧټرول ،ﮐوھﺎرت او د ﻣداﺧﻠﯥ ﯾﺎ اﻧټروﯾﻧﺷن ﻣطﺎﻟﻌﺎت( ﺷﺎﻣل وي .ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﻲ ﺗﺟرﺑﮫ د
اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ څﭔړﻧو د ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﻼن ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي او ھﻣدا رﻧګﮫ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻟﯾﺗراﺗور ارزوﻧﯥ ﺑﮫ وﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت

 د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﭘﭔژﻧدﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺣﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي د ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ 1ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ د ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ 2ﻣﮫ ﺑرﺧﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳروﭔﻼﻧس د ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل او ښودل د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﭔدو ) (Outbreakﭘﻠټﻧﮫ 1-ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﭔدو ) (Outbreakﭘﻠټﻧﮫ 2-ﻣﮫ ﺑرﺧﮫ د د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﭔدو ) (Outbreakد ﭘﻠټﻧﯥ راﭘور ﻟﯾﮑل -د ډﯾټﺎ ﮐﯾﻔﯾت
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ،ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی رول ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث وﮐړي او د درﻣﻠو ،د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ،ټوﻟﻧﯾز او ﺳﻠوﮐﻲ ﻋﻠوﻣو ،او د
روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو ﭘﮫ ﺑرﺧو ﮐﯥ د ھﻐﯥ اړﯾﮑﯥ وﭘﭔژﻧﻲ.
 -2د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾﻣو او ﻣﯾﺗودوﻧو ﺳﺎﻟﻣﮫ ﭘوھﮫ څرګﻧده ﮐړي.
 -3د ﺗوﺿﯾﺣﻲ ) (descriptiveاﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣﻔﮑورو ﻟﮑﮫ ﺷﺧص ،وﺧت او ځﺎی څﺧﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺗوزﯾﻊ ) (distributionد ﺗﺷرﯾﺢ
ﻟﭘﺎره ﮐﺎر واﺧﻠﻲ.
 -4ھﻐﮫ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ اﻧدازې اﺧﯾﺳﺗﻧﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،او ﺗﻌﺑﯾر ﮐړي ،ﭼﻲ ﭘﮫ ﮐورس ﮐﯥ ښوول ﺷوي دي ،ﻟﮑﮫ ﭘﯾښﯥ ) ،(incidenceﺧﭘرﭔدل
) ،(prevalenceﺧطروﻧﮫ ) ،(risksد ﺗوﭘﯾروﻧو ﺗﻧﺎﺳب ) ،(odds ratioاو ﻧور.
 -5د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د څﭔړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻟﭘﺎره ﭘﻼن ﺟوړاو ډﯾزاﯾن ﮐړي.
 -6اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ څﭔړﻧﻲ ﯾﺎ رﯾﺳرچ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ګﺎﻧو د ﺟوړوﻟو ،ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو او ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺗطﺑﯾق ﮐړي.
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اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾم د څﭔړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﭘﮫ ﻣﯾﺗودوﻟوژي ﮐﯥ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
د دې ﻣﺎډل ھدف د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﯾﺗودوﻧو ﭘﻠﻲ ﮐول او وﺳﻌت ورﮐول د ﮐﯾﻔﯽ ﯾﺎ ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف ﻣﯾﺗودوﻧو وړ ﮐﺎروﻟو ﺳره د دوی ﺗوﺟﯾﮫ ﮐول دي.
ﭘدې ﮐﯥ د ﻧﻔوس د روﻏﺗﯾﺎ د ﺣﺎﻟت ارزوﻧﮫ/اﻧدازه ﮐول ،د روﻏﺗﯾﺎ د ډﯾﻣوګراﻓﻲ اﺳﺎﺳﺎت ،د روﻏﺗﯾﺎ ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺗرټوﻟو ﮐﺎرول ﺷوي وﺳﯾﻠو ارزوﻧﮫ ،اړﯾﻧﮫ
ﭘوھﮫ د دې وﺳﺎﯾﻠو د ﺳم ﺗطﺑﯾق ﻟﭘﺎره ،او د ډﯾټﺎﺑﯾﺳوﻧو طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي او ارزوﻧﮫ ﺷﺎﻣﻠﮫ ده.
د دي ﻣﺎډﯾول اﺻﻠﻲ ھدف د روﻏﺗﯾﺎ د اﻧدازه ﮐوﻟو د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﮭوم درک ﮐول ،اﺳﺎﺳﻲ ځﺎﻧګړﺗﯾﺎوې ،د ځﯾﻧو وﺳﺎﯾﻠو ګټﯥ او زﯾﺎﻧوﻧﮫ  ،او د ﮐﺎﻧدﯾداﻧو روزل
دي ﺗرڅو د ﻧﻔوس روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﻟت ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول د ډﯾرو ﺷﺎﺧﺻوﻧو ﺳره ﺳم وارزوي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 ﻣواد او ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ،د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ډﯾزاﯾﻧوﻧﮫ د ﻣطﺎﻟﻌﯥ د ډﯾزاﯾن اﻧﺗﺧﺎب ،د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﺳﺎﺣﮫ د ﻣطﺎﻟﻌﯥ وړ ﻧﻔوس او د ھﻐﻲ ﺳﻣﭘل ﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل د ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز اﺳﺎﺳﺎت د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻣﺗﻐﯾرات ) ،(Variablesاو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟو وﺳﯾﻠﯥ اوﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ
 د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﺣﻠﯾل او د ھﻐوی اراﺋﮫ ﯾﺎ ﭘرﯾزﯾﻧټﯾﺷن ﭘﮫ رﯾﺳرچ ﮐﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطﺎګﺎﻧﯥ او د ھﻐﮫ اﻧﺗﻘﺎدي ارزوﻧﮫ )Critical(Appraisal

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د څﭔړﻧﯥ ډﯾزاﯾن  ،ډﯾټﺎ راټوﻟوﻟو او ﻣدﯾرﯾت ﻋﻣوﻣﻲ اﺻوﻟو ﮐﯥ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ وښﺎﯾﻲ.
 -2د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ څﭔړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﮐﯥ د ﮐﻣﯽ او ﮐﯾﻔﻲ ﻣﯾﺗودوﻧو اھﻣﯾت او ﺗطﺑﯾق ﭘﮫ ﺟدي ﺗوګﮫ وارزوي
 -3د ﮐﻣﯽ او ﮐﯾﻔﻲ څﭔړﻧو د ﻣﯾﺗودوﻧو ځواک او ﺿﻌﻔوﻧﮫ وﭘﭔژﻧﻲ.
 -4ﯾوه ﮐوﭼﻧۍ رﯾﺳرچ ﭘروژه ﭼﻲ ﮐﻣﯽ او ﮐﯾﻔﻲ ﺗګﻼرې ﭘﮫ ﮐﻲ وﮐﺎروي ډﯾزاﯾن ﮐړي او ﺑﺣث ﭘري وﮐړي.
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5

ﻣدﯾرﯾت او رھﺑري

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د ټﯾم ﺟوړول د رھﺑرۍ ﺳﺑﮑوﻧﮫ او ﻧظرﯾﺎت د ﭘروژې ﻣدﯾرﯾت د داﺳﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘروګرام ﺟوړول ﭼﻲ ﮐﺎرورﮐوﻧﮑﯥ وي 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
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ،د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ،ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ او ﻣدﯾرﯾت ﻟوﻣړﻧﻲ ﻣﻔﺎھﯾم او اﺻول ﭼﻣﺗو ﮐوي.
دا ﮐورس دوی ﺗﮫ وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﭘﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﮐﻠﯾدي اړﺧوﻧﮫ او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو وړاﻧدې ﮐوﻟو ﮐﯥ د
ﺣﮑوﻣﺗوﻧو او روﻏﺗﯾﺎ وزارﺗوﻧو ﺑدﻟون رول .ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي .دا ﮐورس د دي ﻓرﺻت ﺑراﺑروي ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﯾﺳټم وده او اﺻﻼﺣﺎت ،د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﺑدﻟون او د
ﻣﺗﻣرﮐز روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﭘروړاﻧدې د ﻏﯾرﻣرﮐزي ﮐﯾدو ﭘﮫ څﯾر ﻣﺳﺋﻠو ﺑﺎﻧدې ﭘوه ﺷﻲ او اﻧﺗﻘﺎدي ﺗﺣﻠﯾل وﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺻﺣﻲ ﭘراﺧﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﻼﻧوﻧوﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﻲ ،ﻻګﻔرﯾﻣوﻧﮫ ،ﭘﺎﯾﻠﯥ ،او د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧوﻧو ﭘر ﺑﻧﺳټ طرﯾﻘﻲ ﺗﺷﺧﯾص او ﭘﻠﻲ ﮐړي
 -2د ﭘراﺧﺗﯾﺎ د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﻣﮭم اﺻول ،ﭘﻼﻧوﻧﮫ او د روﻏﺗﯾﺎد ﻣﻧﺎﺑﻌو ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړي.
 -3د ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت د اﺻوﻟو ﺳره ﺳم د ﻣﮭﺎرﺗوﻧو او اداري دﻧدو ﻟﭘﺎره ﮐﺎر واﺧﺳﺗﻠﻲ ﺷﻲ.
 -4د ﻣدﯾرﯾت ﺑدﻟون ﭘﭔژﻧدﻟو او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ وﻟري
 -5د ګروﭘﻲ ﮐﺎر ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ،او د ارﺗﺑﺎط ټﯾﻧګوﻟو د ﺗوﺿﯾﺢ ورﮐوﻟو وړﺗﯾﺎ وﻟري
 -6د 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.
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ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

د دې ﻣﺎډﯾول ھدف ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د زړه  ،اﻧدروﮐرﯾن ،رواﻧﻲ ،ﻋﺻﺑﻲ ،او ﺗﻧﻔﺳﻲ ) (COPDﻧﺎروﻏﯾو ،ﺳرطﺎﻧوﻧو ،او ﺻدﻣﻲ اﺻﻠﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ
ځﺎﻧګړﺗﯾﺎو ﭘوھﮫ ﭼﻣﺗو ﮐول او ﻧﻔوس ﺑﺎﻧدې د دوی ﺑﺎرﯾﺎ ) (burdenدی .د ﺗﻐﯾر وړل د ﺧطر ﻋواﻣل ﻟﮑﮫ د ژوﻧد ﺳټﺎﯾل ﯾﻌﻧﯥ )د ﺳګرټ څﮑول ،د اﻟﮑوﻟو
د ﻣﺻرف ،ﻧﺎﺳﻣﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ،او ﻓزﯾﮑﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﺷﺗواﻟﻲ( ،د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ،د ټوﻟﻧﯾزو او اﻗﺗﺻﺎدي ﻋواﻣﻠو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث وﺷﻲ.

ھﻣدا رﻧګﮫ ﺑﮫ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ او ﺟﻧﯾټﯾﮏ څﭔړﻧﯥ ﻣﯾﺗودوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣﺳﺋﻠو ﺗﮫ ھم ﭘﺎﻣﻠرﻧﮫ وﺷﻲ ﭼﯥ د دې ﻋواﻣﻠو اﻏﯾزې ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ او ﻧﺎروﻏۍ او د ﻟوﯾو
ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐوي .د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره د ﺧطر ﻋواﻣل او د دوی د ﻣﺧﻧﯾوي او/ﯾﺎ ﮐﻣوﻟو اﻣﮑﺎﻧﺎﺗو ﺑﺎﻧدې ﺑﮫ ھم ټﯾﻧګﺎر
وﺷﻲ

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

7

د ﻏﯾرﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﺧطر ﻋواﻣل
ﭼﺎﻗۍ
د ﺷﮑر ﻧﺎروﻏﻲ (Diabetes Mellitus-Part 1) -ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ 1
د ﺷﮑر ﻧﺎروﻏﻲ )(Diabetes Mellitus-Part 2
د زړه ﮐروﻧری ﻧﺎروﻏۍ
ﺳﮑﺗﮫ ﯾﺎ )(Stroke
ﻟوړ ﻓﺷﺎر
د ﺳرطﺎن اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي
د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي او د ﻧﺎروﻏﯾو ﻧړﯾوال ﺑﺎر

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:

 -1د ډﯾرو ﻣﮭﻣو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو ﺑﺎر د ژوﻧد د ﺿﺎﯾﻊ ﺷوي ﮐﻠوﻧو ) Years of Life Lost (YLLاو ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﺳره ﺗﻧظﯾم ﺷوي
ژوﻧد ﮐﻠوﻧو )) Disability Adjusted Life Years ((DALYاو ﯾﺎ ورﺗﮫ ﻣﻔﺎھﯾﻣو ) (QALY, PYLLاټﮑل وﮐړي.
 -2د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ ﻟﭘﺎره د ﺧطر ډﯾری ﻋواﻣل وﭘﭔژﻧﻲ.
 -3د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د اھﻣﯾت او اﺳﺎﺳﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ځﺎﻧګړﺗﯾﺎو ﭘﮫ اړه ﺑﺣث وﮐړي.
 -4د ﺻدﻣﺎﺗو د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ځﺎﻧګړﺗﯾﺎو ﭘﮫ اړه ﺑﺣث وﮐړي.
 -5د ځﯾﻧوﻣﺷﺧﺻو روﻏﺗﯾﺎ اﺧﺗﻼﻻﺗو د اﺑﺗداﯾﻲ او ﺳﮑرﯾﻧﯾﻧګ اھﻣﯾت درک ﮐړي.
 -6د دوی ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ د ﺧورا ﻋﺎم روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو د ﻣﺧﻧﯾوي اﺻول ﭘﻠﻲ ﮐړئ )ﮐورﻧۍ ،د ﮐﺎر ځﺎی ،او ټوﻟﻧﮫ(.

7

ټوﻟﻧﯾز ټﺎﮐوﻧﮑﻲ ﻋواﻣل

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

-
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د ﻧﻔوس ډﯾرﯾدو ﯾﺎ ﭘﭘوﻟﯾﺷن ﮔروت ﻧﻧګوﻧﯥ
د ﻧﻔوس د ودې ﻧﻧګوﻧﯥ 2
د زوړﮐﯾدو دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﯾﺎ )(Dynamics of Aging
د ښﺎري ﮐﯾدﻟو رول
د ﻧﺎروﻏۍ او ﺻدﻣو د ﺑﺎر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ
د ﻧﺎروﻏۍ د ﺑﺎر ﺗﯾوري ﯾﺎ )(Theory of the Burden of Disease
د ﻧﺎروﻏﯾو ﺑﺎراو ﻧﺎروﻏﯾو د طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ﺳﯾﺳټم
د ﻧﺎروﻏﯾو او ﺻدﻣو د ﺑﺎر اﻧدازه ﮐول ﭘﮫ ﮐﻣﻲ ﺗوګﮫ
د ﻧﺎروﻏﯾو او ﺻدﻣو اټﮑل ﺷوی ﺑﺎر
ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د ﻧﺎﺑراﺑرۍ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
د روﻏﺗﯾﺎ ټوﻟﻧﯾز ﺗﺷﺧﯾص ﮐوﻧﮑﻲ ﻣﺎډﻟوﻧﮫ
د ﺟﻧدر ﭘﮫ ﺷﻣول د روﻏﺗﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎدي ټوﻟﻧﯾز ﺗﺷﺧﯾص ﮐوﻧﮑﻲ
ټوﻟﻧﯾز ﺗﺷﺧﯾص ﮐوﻧﮑﻲ :ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻧﺎﺑراﺑري
ټوﻟﻧﯾز ﺗﺷﺧﯾص ﮐوﻧﮑﻲ :روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﮫ
د ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ ﺑﺎر ﺑﺎﻧدې د ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره د ژوﻧد ﮐوﻟو ﺑدﻟوﻧوﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
د ﻟﯾﺗراﺗورد ﭘﺎم وړ ارګﺎن ﭼﯥ د ټوﻟﻧﯾز-اﻗﺗﺻﺎدي ﻓﺎﮐﺗوروﻧو او روﻏﺗﯾﺎ ﺗرﻣﯾﻧځ دواﻣداره اړﯾﮑﯥ ښﯾﯥ ﺷﺗون ﻟري .د ټوﻟﻧﯾز-اﻗﺗﺻﺎدي وﺿﻌﯾت اﺻﻠﻲ
اﻗداﻣﺎت ﺗﻌﻠﯾم ،ﻋﺎﯾد ،او ﺷﻐل ﯾﺎ ﮐﺎر .،ښووﻧﮫ او روزﻧﮫ ﺗرټوﻟو ﭘرﻟﮫ ﭘﺳﯥ اﻗداﻣﺎت دی ځﮑﮫ ﭼﯥ دا ﻣﻌﻣوﻻ د ﻟوی ﻋﻣر څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﻧﮫ ﺑدﻟﯾږي .د زده
ﮐړې ﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﭘﮫ اﺳﺎﻧۍ ﺳره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐﯾدای ﺷﻲ او دا اﻣﮑﺎن ﻧﻠري ﭼﯥ ﭘﮫ ځواﻧۍ ﮐﯥ ﺧراﺑﮫ روﻏﺗﯾﺎ د زده ﮐړې ﮐﭼﮫ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﮐړي .وروﺳﺗﻲ
څﭔړﻧو د اﻧﻔرادي ټوﻟﻧﯾز اﻗﺗﺻﺎدي ﺷراﯾطو ﯾﺎ د ﺷراﯾطو ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ځﺎﻧګړي وﺳﯾﻠﯥ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.
ﭘدې ﮐﯥ ﻣﺎدي ﻣﺣروﻣﯾت او د ځﺎن ﭘﭔژﻧدل ﺷوي ﻣﺣروﻣﯾت روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ د ﻣﮭم رواﻧﻲ-ټوﻟﻧﯾزې ﻻرې ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺷﺎﻣل دي .د دې ﻣﺎډﯾول ھدف دا دی ﭼﯥ
ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ ﭘوھﮫ ورﮐوي ﭼﯥ څﻧګﮫ ﭘﮫ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﮐﭼو ﮐﯥ ټوﻟﻧﯾز ټﺎﮐوﻧﮑﻲ ﮐﺎر ﮐوي او ھﻣدارﻧګﮫ دا ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ دوی ﺗﮫ د دي وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ﭼﯥ د
ﻧﻔوس روﻏﺗﯾﺎ اﺻﻠﻲ ټوﻟﻧﯾز او اﻗﺗﺻﺎدي ټﺎﮐوﻧﮑﻲ و ارزوي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ﭘوه ﺷﺊ ﭼﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻧﮫ ﯾوازې طﺑﻲ ﻣﺳﻠﮫ ده ﺑﻠﮑﮫ ټوﻟﻧﯾزه ھم ده.
 -2دا ﭼﯥ څﻧګﮫ ټوﻟﻧﯾز ټﺎﮐوﻧﮑﻲ ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠف ﮐﭼو ﮐﺎر ﮐوي )د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ اﻧﻔرادي ،ﮐورﻧۍ ،ټوﻟﻧﮫ ،ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ( ﺗﻌرﯾف ﯾﻲ ﮐړي.
 -3ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې د ټوﻟﻧﯾز -اﻗﺗﺻﺎدي ﭼﺎﭘﯾ﷼ اﻏﯾزي درک ﮐړي.
 -4ﭘﮫ ﻧﻔوس او د ﻧﻔوس ﭘر ﻓرﻋﻲ ګروﭘوﻧو ﮐﯥ د ﺧراﺑﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﺗوﭘﯾر ﺑﺎر ﭘﮫ ﺗﻧﻘﯾدي ډول وارزوي.
 -5ﭘﮫ ﺧﭘل ﻧﻔوس ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ اﺻﻠﻲ ټوﻟﻧﯾز -اﻗﺗﺻﺎدي ټﺎﮐوﻧﮑﻲ د زده ﮐړې ،ﻋﺎﯾد ،ﺷﻐل ،ﻣطﻠق )ﻣﺎدي( ﻣﺣروﻣﯾت ،او ﻧﺳﺑﻲ ﻣﺣروﻣﯾت ﻟﮫ
ﻣﺧﯥ ارزﯾﺎﺑﻲ ﮐړي.
 -6د روﻏﺗﯾﺎ د ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو او ﻣداﺧﻠو د ﺷﮑل ورﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ټوﻟﻧﯾز ټﺎﮐوﻧﮑﻲ او د ﺟﻧدر ﻓرﯾم ورک ﺗطﺑﯾق ﮐړي.
 -7ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﯥ ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ ﻓﮑر دي د روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﻧﺎﺑراﺑرۍ ﺳره ﭘﮫ ﻣﺑﺎرزه ﮐﯥ وړاﻧدې ﮐړي.
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ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او د ﺧدﻣﺎﺗو ﮐﯾﻔﯾت

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﻣﺎډﯾول د ﻣﻔﺎھﯾﻣو ،ﻣﯾﺗودوﻧو او وﺳﺎﯾﻠو ﭘراﺧﮫ ﮐﺗﻧﮫ وړاﻧدې ﮐوي ﭼﯥ د ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﮐﯥ د ټوﻟﻧﯥ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو ټﺎﮐﻠو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ
ﻣراﻗﺑﺗوﻧو ﮐﻲ ﮐﺎرول ﮐﯾږي ،د ټوﻟﻧﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘروګراﻣوﻧو ﻣدﯾرﯾت ﮐول ،اړوﻧده ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺟوړول ،او د ټوﻟﻧﯥ د دواﻣداره ﭘرﻣﺧﺗګ ﻟﭘﺎره د وﮐﺎﻟت ﯾﺎ ﺣﻣﺎﯾت
او ﻣﻠګرﺗﯾﺎ ﯾﺎ ھﻣﮑﺎرۍ ارزوﻧﮫ وﮐړي او وﺳﻌت ورﮐړي.
ځﺎﻧګړی ﺗﻣرﮐز ﺑﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﭘروژو ﻟﭘﺎره د ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧو ټﺎﮐﻠو ﺑﺎﻧدې د ﯾو ﻣﯾﺗود ﭘﮫ ﺷﮑل د ټوﻟﻧﯥ د روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﭘﺎﯾﻠو د دواﻣداره ﭘرﻣﺧﺗګ او د روﻏﺗﯾﺎ
ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﺧدﻣﺎﺗو د ﮐﯾﻔﯾت ﻟﭘﺎره وي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

د ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
د ﻧړﯾوال روﻏﺗﯾﺎ ﭘوښښ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﮐﯾﻔﯾت اﺑﻌﺎد
د ﺑﺷﭘړ ﮐﯾﻔﯾت ﻣدﯾرﯾت ﺗوﺗل ﮐواﻟﯾﺗﯽ ﻣﻧﯾﺟﻣﻧت ) (TQMﻣﻔﮑورې
د ﮐﯾﻔﯾت ښﮫ ﮐول د ﮐﯾﻔﯾت ﻟروﻧﮑﻲ وﺳﯾﻠو ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره
د ﮐﯾﻔﯾت ﻟګښت
د ﮐﯾﻔﯾت د ﺳﯾﺳﺗﻣوﻧو اﺳﺎﺳﺎت

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ﻟوﻣړﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ اړﺗﯾﺎوې ﭘﮫ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ ﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -2د ټول ﮐﯾﻔﯾت ﻣدﯾرﯾت رول ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي/د ټوﻟﻧﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣﺛﺎل
 -3ﭘﮫ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﯾﻲ ﭘروګراﻣوﻧو ﺗﻧظﯾم او رھﺑري وﮐړي.
 -4د  Donabedianﻟﺧوا ﻓرض ﺷوي او وړاﻧدي ﺷوي اﺻول ﻣراﻋﺎت ﮐړي.

9

9

ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
د دې ﻣﺎډﯾول ھدف ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ دا دي ﭼﻲ د ﻧﺎروﻏﯾو طﺑﯾﻌﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﺧﻧﯾوي ،او د ډﯾری ﭘرﻟﮫ ﭘﺳﯥ او ﻣﮭﻣو ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﻧټرول ﭘﮫ اړه ﭘوھﮫ
ﭼﻣﺗو ﮐړي.
دا ﭘروګرام ﺑﮫ ﻻﻧدې ﻣوﺿوﻋﺎت ﺗر ﭘوښښ ﻻﻧدې وﻧﯾﺳﻲ :د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ )ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ( ﺳروﯾﻼﻧس ،د آوټ ﺑرﯾﮏ ﭘﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﯥ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ
ﻣﯾﺗودوﻧو ﭘﻠﻲ ﮐول ،د ﻣﻌﺎﻓﯾت د ﭘروګراﻣوﻧو ډﯾزاﯾن او ﻣدﯾرﯾت ،د ځﯾﻧﯥ ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺗﺷﺧﯾص ﮐﯥ د ﻣﺎﻟﯾﮑوﻟر اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﭘﻠﻲ ﮐول او د ﻣﮭﻣو اﻧﺗﺎﻧﻲ
ﻧﺎروﻏﯾو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻧړﯾوال اړﺧوﻧﮫ.

د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﻧټرول ﻻرې ﭼﺎرې د ﻋﺎﺟل وﺿﻌﯾت او ﻧﺎورﯾن ﭘرﻣﮭﺎل
د روﻏﺗﯾﺎ ﭼټﮑﮫ ارزوﻧﮫ
د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﺗﺎرﯾﺦ او اھﻣﯾت
د آوت ﺑرﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق
د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﺳروﯾﻼﻧس
ﭘﺎﮐول او ﺗﻌﻘﯾم ﮐول
د ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول
د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﮐﻧټرول ﻻرې ﭼﺎرې د ﻋﺎﺟل وﺿﻌﯾت او ﻧﺎورﯾن ﭘرﻣﮭﺎل

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د اړوﻧده اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻧﺎروﻏﯾو او اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧو ﭘﮫ اړه ټوﻟﻧﯥ ﺗﮫ ﺧﺑر ورﮐړي.
 -2د ﺳروﯾﻼﻧس ﺳﯾﺳټم ﺗﻧظﯾم ﮐړي.
 -3د آوټ ﺑرﯾﮏ څﭔړﻧﮫ وﮐړي او ﻣﻧﺎﺳب اﻗداﻣﺎت ﭘﯾل/ﺗﻧظﯾم ﮐړي.
 -4د ﻣﺧﻧﯾوي ﺗداﺑﯾر او د ﻣﻌﺎﻓﯾت ﭘروګرام ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾوﺣﺎﻻﺗود ﻣدﯾرﯾت اﺻول

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

د ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ  Disasterد ﻣدﯾرﯾت ﭘﭔژﻧدﻧﮫ ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ  Disasterاو ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ طﺑﯾﻌﻲ ﭘﯾښو ﮐﯥ ﻋﺎﻣﻲ ﻧﺎروﻏۍ د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﭘرﻣﮭﺎل اﺧﻼﻗﻲ او ﺑﺷري ارزښﺗوﻧﮫ ﻧﺎورﯾﻧوﻧﮫ ﯾﺎ آﻓﺗوﻧﮫ او ﭘراﺧﺗﯾﺎ د ﻧﺎورﯾن رﻏوﻧﮫ او ﺑﯾﺎرﻏوﻧﮫ د ﺧطر ارزوﻧﮫ او د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﺑﯾړﻧﯽ ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮫ د ﺑﯾړﻧﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗو ﻣرﮐز د ﭘﯾښﯥ د ﻗوﻣﺎﻧدې ﻣرﮐز -د ﭘﯾﭼﻠو ﭘﯾښو ﻣدﯾرﯾت
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
آﻓﺗوﻧﮫ ﯾﺎ  Disastersﮐﮫ 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 ﻻﻣﻠوﻧﮫ او ﻓﺎﮐﺗوروﻧﮫ ﯾﻲ وﭘﭔژﻧﻲ 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.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻧﺎورﯾن ﯾﺎ  Disasterد ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﮐﺎرول ﺷوي ﻣﺧﺗﻠف ﺷراﯾط ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -2د ﺧطر ارزوﻧﯥ او د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت ﻣﻔﮭوم درک ﮐړي.
 -3ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾړﻧﻲ ﭘﻼﻧوﻧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي.
 -4د ﺳﯾﻣﮫ اﯾز او ﻣﻠﻲ اﺿطراري ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﺑﺎﻧدې وﭘوھﯾږي
 -5د ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﮐﯥ ھﻣﻐږي وﺳﺎﺗﻠﻲ ﺷﯥ
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د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د روﻏﺗﯾﺎ د ارﺗﻘﺎء ﺗګﻼرې او اﺻول د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺎﺗﻧﮫ ،د روﻏﺗﯾﺎ ﺗﻌﻠﯾم ،او ﻣﺧﻧﯾوي ﭘﮫ  HPﮐﯥ ﯾو ﻟﮫ ﺑل ﺳرهﻣﺷﺗرک اړﺧوﻧﮫ ﻟګوي.
 د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻟور د ﭼﻠﻧد ﺑدﻟون ﺗﯾوری ګﺎﻧﻲ او ﻣﺎډﻟوﻧﮫ د روﻏﺗﯾﺎ د ارﺗﻘﺎء او د ﻧﻔوس زﯾﺎن ﻣﻧوﻧﮑﻲ ډﻟﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ارﺗﻘﺎء روﻏﺗوﻧوﻧﮫ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء د ټوﻟﻧﯾزو ﺷﺑﮑو ﻟﮫ ﻻرې د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﭘﻠﻲ ﮐول د ټوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﮐﭼﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء د ﭘروګراﻣوﻧو ﻣدﯾرﯾت -د ځواﻧﺎﻧو ﺟﻧﺳﻲ او ﺑﺎروري روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ وده ورﮐول
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﻣﺎډﯾول ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﭼﻣﺗو ﮐړي ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﭘروګراﻣوﻧﮫ ﻟﮫ ﻧړﯾوال څﺧﮫ ﺗر ځﺎﯾﯽ ﭘورې ډﯾزاﯾن ،ﭘﻠﻲ او ارزوﻧﮫ ﯾﻲ وﮐړي .د روﻏﺗﯾﺎ
د ارﺗﻘﺎء د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره اﺳﺎس دی او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ټوﻟو ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﯾوه اﺳﺎﺳﻲ ﺑرﺧﮫ ﺗﺷﮑﯾﻠوي .ګډوﻧوال ﺑﮫ د روﻏﺗﯾﺎ د ارﺗﻘﺎء د ﭘرﻣﺧﺗګ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ
وﮐړي ،ﮐﻠﯾدي اﺳﻧﺎد ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐړي ﻟﮑﮫ د اوټﺎوا ﻣﻧﺷور ،د ﺟﺎﮐﺎرﺗﺎ اﻋﻼﻣﯾﮫ ،او اړوﻧد ﻧړﯾوال ﺑﯾﺎﻧﺎت.
ﭘﮫ ﻧﻔوس او اﻧﻔرادي اﺳﺎس او د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎډﻟوﻧو او د ﭼﻠﻧد ﺑدﻟون د ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻣﯾﺗودوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﺑﮫ د روﻏﺗﯾﺎ د ارﺗﻘﺎء ﺗﯾورﯾﺗﯾﮑﻲ او ﻋﻣﻠﻲ اړﺧوﻧﮫ
وڅﯾړل ﺷﻲ .د ارزوﻧﯥ ﻣﯾﺗودوﻧو او ﺷﺎﺧﺻوﻧو ﺳره ﺟوﺧت ﺑﮫ د روﻏﺗﯾﺎ د ارﺗﻘﺎء ﻟﭘﺎره د ﺷواھدو اﻏﯾزﻣن اﺳﺎس وﭘﻠټل ﺷﻲ.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﭘرﻣﺧﺗګ ﺗﺷرﯾﺢ او د ﻧړﯾوال او ﻣﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء د ﮐﻠﯾدي اﺳﻧﺎدو اھﻣﯾت ﺗوﺿﯾﺢ ﮐړي.
 -2د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﺑﯾﻼﺑﯾل ﺗﯾورﯾﮑﻲ ﻣﺎډﻟوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ او د ﭼﻠﻧد ﺑدﻟون ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ دﺧﯾﻠﻲ ﭘروﺳﯥ ﺗوﺿﯾﺢ ﮐړي.
 -3د ﻟوﻣړﯾﺗوب ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﺗوﺟﯾﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﭘروګراﻣوﻧو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻣﻠﻲ ﺳﯾﺎق ﯾﺎ ﺷراﯾطو ﮐﯥ وﮐړي.
 -4د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﯾﺗودوﻧو اﻧﺗﻘﺎدي ﺗﺣﻠﯾل د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء د ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو د ﮐﺎروﻟو ﻟﭘﺎره وﮐړي.
 -5د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ارﺗﻘﺎء ﮐﯥ د ﺷواھدو ﭘراﺳﺎس د ﺗګﻼري اھﻣﯾت ﺗوﺟﯾﮫ ﮐړي.
 -6د اﺳﺎﺳﻲ ﻧﺎروﻏﯾو د ژر ﺗﺷﺧﯾص او ﻣﺧﻧﯾوي اﺻول ﺗر ﺑﺣث ﻻﻧدي وﻧﯾﺳﻲ.
 -7ﭘﮫ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﺳﮑرﯾﻧﯾﻧګ ﭘروګراﻣوﻧﮫ ﭘﻼن او ﺗﻧظﯾم ﮐړي.
 -8د ارزوﻧﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
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د ﻣﯾرﻣﻧو روﻏﺗﯾﺎ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

دا ﻣﺎډﯾول د ﻣﯾرﻣﻧو د اوﺳﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣﺳﺋﻠو ﻟﭘﺎره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﯾدﻟوري وړاﻧدې ﮐوي .ګډوﻧوال ﺑﮫ ﻓرﺻت وﻟري ﭼﯥ د اړوﻧده ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ
ﻧﯾوﻟو ﺳره د ﻣﯾرﻣﻧو د روﻏﺗﯾﺎ د اﻧدﯾښﻧو ﭘراﺧﮫ ﻟړۍ وڅﯾړي .د ﻣﺎډﯾول ﻣﺣﺗوا ﺑﮫ د ﻣﯾرﻣﻧو د روﻏﺗﯾﺎ ﭘورې اړوﻧد ټوﻟﻧﯾز ،اﻗﺗﺻﺎدي ،ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﻲ ،ﮐﻠﺗوري،
ﺳﻠوﮐﻲ او ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﺑﺎﻧدې ټﯾﻧګﺎر وﮐړي.

-
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د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

د ﺳرطﺎن ﻋﺎم ډوﻟوﻧﮫ ﭘﮫ ﻣﯾرﻣﻧو ﮐﯥ
د ژوﻧد ﺗﻣﮫ او ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ ﺗﮫ ځواب
ټوﻟﻧﯾز او ټوﻟﻧﯾز اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺳﺋﻠﯥ د ﻣﯾرﻣﻧو ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ
د ځواﻧﺎﻧو ﺟﻧﺳﻲ او ﺑﺎروري روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ وده ورﮐول
د ﻣﯾرﻣﻧو روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﺗوﻧزو ﺳﮑرﯾﻧﯾﻧګ او ﻣﺧﻧﯾوی
ﺟﻧﺳﻲ ﻟﭔږدول ﺷوې ﻧﺎروﻏۍ او د ﻣﯾرﻣﻧو روﻏﺗﯾﺎ
ﺑﺷري ﺣﻘوﻧوﻧﮫ او د روﻏﺗﯾﺎ اﺧﻼق
د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو اﺧﻼق او د ﺟﻧډر ﻟﯾدﻟور
د ښځو رول ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ او رھﺑرۍ ﮐﯥ

ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ ھﻐﮫ ﭘروګراﻣوﻧﮫ او ﻣداﺧﻠﯥ ،ﺧدﻣﺎت او ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ګﺎﻧﻲ ﭼﯥ د ﻣﯾرﻣﻧو روﻏﺗﯾﺎ او د ﺟﻧډر ﭘراﺳﺎس ﭘﮫ څﭔړﻧو او ﻣﯾﺗودوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣﺳﺋﻠو
ﺑﺎﻧدې اﻏﯾزه ﮐوي ﮐوي ﺗوﺿﯾﺢ ﮐړي .ﭘﮫ ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﮐﯥ دا ﻻﻧدې اړﺧوﻧﮫ ھم ﺷﺎﻣل دي :د ﻣﯾرﻣﻧو د روﻏﺗﯾﺎ د اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺗوﻧزو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ،د ﺑﺎروري
د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ ﻣﺳﺋﻠﯥ ،ﺟﻧدر او روﻏﺗﯾﺎ ،روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ او روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧو ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ،ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﯽ او ﻋﻣر

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻣﯾرﻣﻧو د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘر اﻏﯾزو ﭘورې اړوﻧد ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي.
 -2ﭘﮫ اﺳﺎﺳﻲ روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺷراﯾطو ﮐﯥ د ﺗرﯾﻧد ) (trendsﭘﭔژﻧدل ﭼﯥ ﭘﮫ ﻣﯾرﻣﻧو اﻏﯾزه ﮐوي
 -3د ژوﻧد ﻣﺎډل ﻟﯾدﻟوري د ﻣﯾرﻣﻧو ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ او روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣداﺧﻠو ،ﭘروګراﻣوﻧو او ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو ﭘﮫ اړه وﭘوھﯾژي.
 -4اﺳﺎﺳﻲ دﯾﻣوګراﻓﯾﮏ ،ﺳﻠوﮐﻲ او ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﻲ ﻋواﻣل ﭼﯥ د ﻣﯾرﻣﻧو د روﻏﺗﯾﺎ ﺳره ﺗړاو ﻟري او دا ﭼﯥ څﻧګﮫ دا ﻓﺎﮐﺗوروﻧﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ
ﻣداﺧﻠو ،ﭘروګراﻣوﻧو او ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو ﮐﯥ ﺷﺎﻣل ﮐﯾدای ﺷﻲ وﭘﭔژﻧﻲ.
 -5اوﺳﻧﻲ وړاﻧدﯾزوﻧﮫ د ﺳرطﺎن د ﻣﺧﻧﯾوي او ژر ﺗﺷﺧﯾص ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻣﯾرﻣﻧو ﮐﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -6د ﺟﻧډر ﭘراﺳﺎس څﭔړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ او د روﻏﺗﯾﺎ د اﺳﺎﺳﻲ ﺗوﭘﯾروﻧو ﻣﻔﮭوم د ﻣﯾرﻣﻧو او ﻧﺎرﯾﻧﮫ وو ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﺿﯾﺢ ﮐړي.
 -7ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ څﻧګﮫ د ډﯾټﺎ راټوﻟول او اﻧدازه ﮐول د ځﯾﻧو ﻣﯾرﻣﻧو د روﻏﺗﯾﺎ د ﺷﺎﺧﺻوﻧو اﻋﺗﺑﺎر اﻏﯾزﻣن ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ
 -8د ﻣﺧﺗﻠﻔو وﺳﯾﻠو ارزښت او ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﭼﯥ د ﻣﯾرﻣﻧو د روﻏﺗﯾﺎ د اﻧدازه ﮐوﻟو او ﻧظﺎرت ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾږي درک ﮐړي.
 -9ﻧړﯾوال ﻟﯾدﻟوري او ﻧوښﺗوﻧﮫ د ﻣﯾرﻣﻧو د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ اړه وﭘﭔژﻧﻲ.
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د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

-
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د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ ﯾﺎ ﮐﺎري روﻏﺗﯾﺎ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
د ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﻘررات
د ﻣﺳﻠﮑﻲ ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﯾﺳت
ﭘﮫ ﮐﺎر ﮐﯥ ﺻدﻣﻲ
د روﻏﺗﯾﺎ ارﺗﻘﺎء ﭘروګراﻣوﻧﮫ د ﮐﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟﭘﺎره
ﻏﺎﻟﻣﻐﺎل او روﻏﺗﯾﺎ
د ﺷﻐﻠﻲ ﯾﺎ ﮐﺎري روﻏﺗﯾﺎ د ﺧدﻣﺎﺗو ﺗﻧظﯾم
د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﮑړﺗﯾﺎ ،ﺗﺎرﯾﺧﻲ ﭘراﺧﺗﯾﺎ او راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﻟﯾدﻟور
د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ
ﮐﮑړﺗﯾﺎ او ﺗﻌﺎﻣل ﭘﮫ ھوا ،اوﺑو او ﺧﺎوره ﮐﯥ
د روﻏﺗون د ﺿﺎﯾﻌﺎﺗو درﻣﻠﻧﮫ

ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

ﺻﻧﻌﺗﻲ ﮐﯾدل د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او زﻣوږ د اوﺳﯾدو د ځﺎی د ﻣﻠﻲ ﺳرﺣدوﻧو او ﺑراﻋظﻣوﻧو څﺧﮫ ﺗﯾر د ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﻻﻣل ﮐﯾږي .د ﻣﺧﻧﯾوي اﻗداﻣﺎت ﭘﮫ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ﯾﻘﯾﻧﺎ
ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ د دې ﺳﺗوﻧزې ﭘﮫ ﮐﻣوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ،ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻟوی اھﻣﯾت ﻟري.
دا ﻣﺎډﯾول ﺑﮫ ګډوﻧواﻟو ﺗﮫ د اوﺳﻧﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺗوﻧزي )د ځﻣﮑﯥ ﭘر ﻣﺦ او د ﻧﻧﮫ اوﺑو د ﮐﮑړﺗﯾﺎ ،د څښﺎک د اوﺑو ﮐﯾﻔﯾت او ﻋرﺿﮫ ،د ﺧواړو او څښﺎک
ﮐﮑړﺗﯾﺎ ،د ټوﻟﻧﻲ او ﺑﯾروﻧﻲ ﯾﺎ داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﮑړﺗﯾﺎ ،د ټوﻟﻧﯥ ﻏﺎﻟﻣﻐﺎل ،د ﺧﺎورې ﮐﮑړﺗﯾﺎ ،د ﻓﺎﺿﻠﮫ اوﺑو درﻣﻠﻧﮫ او ﺗﺻﻔﯾﮫ ،د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو درﻣﻠﻧﮫ او ﺗﺻﻔﯾﮫ (او
وړاﻧدﯾز ﺷوي د ﺣل ﻻري او ھﻣدارﻧګﮫ ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾوال ﻣﻘررات ،ﺗړوﻧوﻧﮫ ،او رواﻧﯥ ﺧﺑرې اﺗرې ﭘﮫ اړوﻧد ﭘوھﮫ ورﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺧورا ﻣﮭم ﺳﺗوﻧزې ﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -2د څښﺎک د ﭘﺎﮐو اوﺑو رﺳوﻟو ،د ﻓﺎﺿﻠﮫ اوﺑو درﻣﻠﻧﯥ او ﻧورو ﭼﺎﭘﯾرﯾﺎﻟﻲ ﺳﺗوﻧزو ﺑﺎﻧدې ﭘﮫ ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ﺑﺣث وﮐړي.
 -3د ﺑﯾروﻧﻲ او داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﮑړﺗﯾﺎ اﺻﻠﻲ ﺳرﭼﯾﻧﯥ ،اﺻﻠﻲ ﮐﮑړوﻧﮑﻲ )ﮐﯾﻣﯾﺎوي ،ﻓزﯾﮑﻲ او ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ( ،او د اﻧﺳﺎن ﭘﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې د دوی اﻏﯾزي
ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي.
 -4ﻋﻣﻠﻲ ﭘروﭘوزﻟوﻧﮫ د ﻣﻧﺎﺳب ﻣﺧﻧﯾوي اﻗداﻣﺎﺗو ﻟﭘﺎره وړاﻧدې ﮐړي.
 -5د ﺻﺣﻲ ﺧواړو د ﻣﺻرف )د ﻏذاﯾﻲ ﻣوادو ﮐﻧټرول ﺷوی ﺗوﻟﯾدات ،ﺧوﻧدی ذﺧﯾره ،ﻣﻧﺎﺳب ﺗراﻧﺳﭘورت ،او ﺗوزﯾﻊ( اھﻣﯾت ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -6ﺧورا ﻣﮭم ﻓﺎﮐﺗوروﻧﮫ ﭼﯥ د ﮐﺎرګراﻧو روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺦ ﮐوي وﭘﭔژﻧﻲ
 -7د ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘر ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺗﻧظﯾم ،او ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﭘوھﮫ څرګﻧد ﮐړي.
 -8ﻣﺧﺗﻠف د ارګﯾﻧﯾزﯾﺷن ﻣﺎډﻟوﻧﮫ ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
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د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د روﻏﺗﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎد ﭘﭔژﻧدﻧﮫ د ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻋرﺿﮫ او د ﻧرخ ﺳﯾﺳټم ﯾﺎ )Demand Supply and(the Price System
 ﺻﺣﻲ ﺑﯾﻣﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﻣوﯾل او ﻟګښﺗوﻧﮫ د ﻟګښﺗوﻧو او د ھﻐﮫ د ﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﺻول د ﺑودﯾﺟﮫ ﺟوړول -ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ ﺑودﯾﺟﮫ ﺟوړوﻧﮫ -دوھﻣﮫ ﺑرﺧﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو ﺑﺎر ﯾﺎ )(Burden of Diseases اﻗﺗﺻﺎدي ارزوﻧﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﺎﻟﯾﺳۍ د څو اړﺧﯾز ﭼﻠﻧد )ﻣوﻟټﻲ ډﺳﯾﭘﻠﯾﻧری( اھﻣﯾت د ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﺧﺻﯾص د ﺣﺎﺷﯾوي ﻟګښﺗوﻧو د ﺗﺣﻠﯾل ﭘراﺳﺎس د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻏﯾر ﻣﺗﻣرﮐز ﮐول او راﺷن ﮐول د ﮐﻣو ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﺧﺻﯾص -د روﻏﺗﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎد ،څﭔړﻧﯥ او ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ رول
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ﻣوده 30 :روزﻧﯾز ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDﻧﻣرې

ﺗﻔﺻﯾل

د دې ﻣﺎډﯾول ھدف دا دی ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳﯾﺳټم ﮐﯥ ﭘرﯾﮑړه ﮐوﻧﮑﻲ ،ﭘﻼن ﺟوړوﻧﮑﻲ ،ډاﮐټران او ﻣدﯾران د روﻏﺗﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎد د اﺻوﻟو ﭘﮫ اړه ﺧﺑر
ﮐړي او دوی ﺗﮫ د اﻗﺗﺻﺎدي ﺳﺎﯾﻧس د ﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧو د ﮐﺎروﻟو روزﻧﮫ ورﮐړي .
ګډوﻧوال ﺑﮫ دا ﻣﯾﺗودوﻧﮫ د ﻋﻣﻠﻲ ﺳﺗوﻧزو د ﺣل ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره وﮐﺎروي ﮐوم ﭼﯥ دوی ﭘﮫ ورځﻧﻲ ﮐﺎر ﮐﯥ ورﺳره ﻣﺦ ﮐﯾژي .ﭘدې ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳﯾﺳټم
ﮐﯥ د ﺳرﭼﯾﻧو ﺗﺧﺻﯾص ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﻲ ،د ﺧدﻣﺎﺗو د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﭘﻼن ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﻲ ،د دې ﮐﺎر ارزوﻟو څرﻧګواﻟﻲ ،د ﺗﻧظﯾم ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﻲ ﭘﮫ اړه ﭘوھﮫ
او ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي .د ﺧدﻣﺎﺗو او ﭘروګراﻣوﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ ﻟوﻣړﯾﺗوﺑوﻧﮫ ،د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﻣﺎﻟﻲ ﺳﯾﺳټم ﭘﺎﯾښت د ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﯽ ،او د ﺧﺻوﺻﻲ
ﭘرﮐټس د ﺗﻧظﯾم ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﯽ .د دې ﻣﺎډﯾول ھدف ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ اﻗﺗﺻﺎدي ﻟﯾدﻟور وړاﻧدې ﮐول دي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د روﻏﺗﯾﺎ اﻗﺗﺻﺎد اﺳﺎﺳﻲ اﺻول ،ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ د ﻋرﺿﯥ او ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺎﺳﻲ ﮐوﭼﻧﻲ اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﯾوري وﭘﭔژﻧﻲ.
 -2د اﻗﺗﺻﺎدي ارزوﻧﯥ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو :د ﻟګښت -ﮐﻣوﻟو ﺗﺣﻠﯾل ) ،(cost–minimization analysisد ﻟګښت اﻏﯾزﻣﻧﺗﯾﺎ ﺗﺣﻠﯾل )cost–effec-
 ،(tiveness analysisد ﻟګښت د ګټﯥ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﺗﺣﻠﯾل ) ،(cost–utility analysisﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي.
 -3د ﺑﺎزار ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﮐﯥ درک ﮐړي.
 -4د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣداﺧﻠو ﻟګښﺗوﻧو او اﻏﯾزو اﻧدازه ﮐوﻟو او ارزښت ﭘﮫ ﮐوﻟو څرﻧګواﻟﻲ ﺑﺎﻧدي ﭘوه ﺷﻲ.
 -5د ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ارزوﻧﯥ ﭘﮫ اړه څﭔړﻧﯾزو ﭘروژو ﮐﯥ اﻗﺗﺻﺎد څﻧګﮫ ﭘﻠﻲ ﮐﯾږي ﭘدې اړه ﻟوﻣړﻧﻲ ﭘوھﮫ څرګﻧد ﮐړي
 -6د ﺧرﯾداري ﭘورې اړوﻧد ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﻣﺳﺋﻠو ﺑﺎﻧدې ﭘوه ﺷﻲ.
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د ﻧﻔوس روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﯾﺎ رﻓﺎه ﺣﮑوﻣت وﻟﻲ
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ﺗﻔﺻﯾل
دﻏﮫ ﻣﺎډﯾول د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺑﺎﻧدې د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ د ﻣدﯾرﯾت د ﺳﺎﯾﮑل ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره )د ﻟوﻣړﯾﺗوب ﺗرﺗﯾب ﮐول ،د اھداﻓو راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول ،د ﭘﺎﯾﻠو اھداف
او ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ،د ﻣﻘﻧﻧﮫ ﭘروﺳﯥ ﻟﮫ ﻻرې د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﻏوره ﮐول ،ﺑودﯾﺟﮫ او ﭘﻠﻲ ﮐول ،او د ټوﻟﯥ ﭘروﺳﯥ ارزوﻧﮫ( ﺗﻣرﮐز ﮐوي.
دا ﻣﺎډﯾول د روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو او ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﭘﯾﺎوړﺗﯾﺎ ﮐﯥ د ﺣﮑوﻣﺗوﻟﯥ رول او د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﮐﯥ د ھﻐﯥ ﻋﻣوﻣﻲ ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ اړه ﭘوھﺎوی ﻟوړوي.

-
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د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

د ﺣﮑوﻣﺗوﻟﯥ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ او د ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺳﺎﯾﮑل
ﻧړﯾوال ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧﮫ او ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د دوی رول
د روﻏﺗﯾﺎ د ﮐﺎري ځواک ﭘراﺧﺗﯾﺎ
د روﻏﺗﯾﺎ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ
د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﻓرﯾم ورک د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم ﺣﮑوﻣﺗوﻟﻲ ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره
د روﻏﺗﯾﺎ ټﯾﮑﻧﺎﻟوژي ارزوﻧﮫ
اﻗﺗﺻﺎد او د روﻏﺗﯾﺎ ﺗﻣوﯾل
د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم ﻓﻌﺎﻟﯾت ارزوﻧﮫ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1ﺣﮑوﻣﺗوﻟﻲ او د روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺣﮑوﻣﺗداري ﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -2د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﻓرﯾم ورک ﮐﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اداره ﮐول
 -3ﭘﮫ  21ﭘﯾړۍ ﮐﯥ د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﺟوړول ﻏوره ﮐړي.
 -4د روﻏﺗﯾﺎ او ھوﺳﺎﯾﻧﯥ ﻣﺳﺋﻠو ﮐﻲ ﻣﺣدودﯾﺗوﻧﮫ ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړي.
 -5د ښﯥ ﺣﮑوﻣﺗدارۍ او ﺣﮑوﻣﺗدارۍ ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -6ﭘﮫ ﺣﮑوﻣﺗدارۍ ﮐﯥ د ﻣﻠګرو ﻣﻠﺗوﻧو د ﻟوﯾو ﺗړوﻧوﻧو اﻏﯾزې ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯾﺳﻲ.
 -7د راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﺣﮑوﻣﺗدارۍ د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﻣﮭم ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړي.
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