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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

1ل کورس: د عامې روغتیا پٻژندنھ
2م کورس: پھ معلوماتو او احصایھ کې اساسات

3م کورس: اساسي اپیډیمولوژي
پھ  ریسرچ  یا  څٻړنې  د  مفاھیم  اساسي  کورس:  4م 

میتودولوژي کې 
5م کورس: مدیریت او رھبري

2م پروګرام: ساري او غیر ساري ناروغۍ

6م کورس: غیر ساري ناروغۍ
Social determi-) 7م کورس: ټولنیز ټاکونکي عوامل

(inequity) او نابرابري (nants
8م کورس: د لومړني روغتیایي پاملرنې او د خدماتو کیفیت

9م کورس: ساري ناروغۍ
مدیریت  بیړنیوحاالتود  د  روغتیا  عامې  د  کورس:  10م 

اصول

3م پروګرام: پھ عامھ روغتیا کې د اولویت پروګرامونھ

11م کورس: د روغتیا ارتقاء
12م کورس: د میرمنو روغتیا

13م کورس: د چاپیلایر او شغل روغتیا
14م کورس: د روغتیا اقتصاد 

15م کورس: د نفوس او ھوساینې یا رفاه حکومت ولي

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

-  د روغتیا نړیوال مقررات
- روغتیایی خدمتونھ

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

-  د نړیوال روغتیا پوښښ (UHC) پٻژندنھ او د UHC تھ 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 د عامې روغتیا پٻژندنھ1

 د کورس د عناوینو لست 

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

 د کورس د عناوینو فھرست

تفصیل 2
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-  د بایوسټاټیسټیک پٻژندنھ
- د احصایوي یا سټاټیسټیک پروګرامونو پٻژندنھ

- - د تشریحي یا دیسکریپتیف حالت پٻژندنھ.
-  نارمل (distribution) او د (hypothesis) ټست کول

-  کمپیوټر
- - د SPSS سره اشنا شې

-  - د دیټا ښودل او خالصھ کول
- - سټاټیسټیکل ټست (statistical test) تشریح کړي

-  - د سټاټیسټیکل پرمختللي میتودونھ
-  - د SPSS پرمختللي سټاټیسټیک تحلیل

(Epi Info) د ایپي انفو  -

پھ معلوماتو او احصایھ یا ستاتیستیک کې اساسات
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 informatics) مشتمل 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 مالتړ کوي.

1- د معلوماتو (informatics) پھ اړه بحث وکړي لکھ څنګھ چې پھ عامھ روغتیا کې کارول کیږي.
2- پھ معلوماتي او کمیونیکیشن یا مخابراتي ټکنالوژۍ کې کارول شوي مختلف وسیلې وپٻژني.

3- د حل الري د ویب (web) او نورو څٻړنیزو یا ریسرچ د وسیلو پھ کارولو سره وپلټي.
4- د عامې روغتیا لپاره د ډیټا بیس پھ جوړولو، او پلي کولو کې دخیل ګامونھ تشریح کړي.

5- د اړوند احصایوي یا سټاټیسټیک تخنیکونو پراخھ لړۍ معنی او مناسب تطبیق درک کړي.
6- د تحلیل لپاره د روغتیا پورې اړونده ډیټا راټولھ او چمتو کړي.

7- مناسب تحلیلي تخنیکونھ د عامې روغتیا تھ اړوندو مشخصو ډیټاسیټونو لپاره وپٻژني او پلي یي کړي.
8- احصایوي یا سټاټیسټیکل آوټ پوټ (statistical output) تشریح کړي.

9- پھ ځانګړیو تحلیلونو کې دخیل د استدالل پروسې پھ جدي ډول وارزوي.
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اساسي اپیډیمولوژي
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 الس تھ راوړل، د ھغھ تحلیل، او تشریح پھ ھکلھ کاري پوھھ ترالسھ کړي.
 

د زده کړې پھ موضوعاتو کې بھ د (causality) مفھوم، 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 پالن کولو کې ترالسھ کړي او ھمدا رنګھ د اپیډیمولوژیکي لیتراتور ارزونې بھ وکړي.

1- د عامې روغتیا پھ پراخھ ساحھ کې د اپیډیمولوژی رول باندې بحث وکړي او د درملو، د چاپیلایر روغتیا، ټولنیز او سلوکي علومو، او د 
روغتیا پالیسیو پھ برخو کې د ھغې اړیکې وپٻژني.

2- د اپیډیمولوژی د اساسي مفاھیمو او میتودونو سالمھ پوھھ څرګنده کړي.
3- د توضیحي (descriptive) اپیډیمولوژیکي مفکورو لکھ شخص، وخت او ځای څخھ د ناروغیو د توزیع (distribution) د تشریح 

لپاره کار واخلي. 
4- ھغھ اپیډیمولوژیکي اندازې اخیستني محاسبھ، او تعبیر کړي، چي پھ کورس کې ښوول شوي دي، لکھ پیښې (incidence)، خپرٻدل 

(prevalence)، خطرونھ (risks)، د توپیرونو تناسب (odds ratio)، او نور. 
5- د عامې روغتیا د څٻړنو یا ریسرچ لپاره پالن جوړاو ډیزاین کړي.

6- اپیډیمولوژیکي څٻړني یا ریسرچ د روغتیا پالیسي ګانو د جوړولو، پلي کولو او ارزونې لپاره تطبیق کړي.

-  د اپیډیمولوژی پٻژندنھ
- تشریحي اپیډیمولوژي

-  د بایوسټاټیسټیک پٻژندنھ 1لومړۍ برخھ
- د بایوسټاټیسټیک پٻژندنھ 2مھ برخھ

- د عامې روغتیا سروٻالنس
-  د ډیټا تحلیل او ښودل

-  د ناروغۍ خپرٻدو (Outbreak) پلټنھ -1لومړۍ برخھ
- د ناروغۍ خپرٻدو (Outbreak) پلټنھ -2مھ برخھ

-  د د ناروغۍ خپرٻدو (Outbreak) د پلټنې راپور لیکل
-  د ډیټا کیفیت
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د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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تفصیل

-  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 (Variables)، او د معلوماتو راټولولو وسیلې او 
تخنیکونھ

- د معلوماتو تحلیل او د ھغوی ارائھ یا پریزینټیشن
 Critical) پھ ریسرچ کي احتمالي خطاګانې او د ھغھ انتقادي ارزونھ -

(Appraisal

4

5

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.

1- د څٻړنې ډیزاین ، ډیټا راټولولو او مدیریت عمومي اصولو کې مھارتونھ وښایي.
2- د عامې روغتیا پھ څٻړنو یا ریسرچ کې د کمی او کیفي میتودونو اھمیت او تطبیق پھ جدي توګھ وارزوي

3- د کمی او کیفي څٻړنو د میتودونو ځواک او ضعفونھ وپٻژني.
4- یوه کوچنۍ ریسرچ پروژه چي کمی او کیفي تګالرې پھ کي وکاروي ډیزاین کړي او بحث پري وکړي.

اساسي مفاھیم د څٻړنې یا ریسرچ پھ میتودولوژي کې
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  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

6

مدیریت او رھبري
دا کورس برخھ اخیستونکو تھ د روغتیا سیسټمونو، د روغتیا پالیسي، پالن 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 اصالحات، د پالیسۍ بدلون او د 

متمرکز روغتیایی سیسټمونو پروړاندې د غیرمرکزي کیدو پھ څیر مسئلو باندې پوه  شي او انتقادي تحلیل 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 پٻژندلو 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.

تفصیل



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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

 د کورس د عناوینو لست 

تفصیل
د دې ماډیول ھدف برخھ اخستونکو تھ د زړه ، اندروکرین، رواني، عصبي، او تنفسي (COPD) ناروغیو، سرطانونو، او صدمي اصلي اپیډیمولوژیکي 
ځانګړتیاو پوھھ چمتو کول او نفوس باندې د دوی باریا (burden) دی. 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 چاپیلایر، 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 

1- د ډیرو مھمو روغتیایي اختالالتو بار د ژوند د ضایع شوي کلونو Years of Life Lost (YLL) او معلولیت سره تنظیم شوي 
ژوند کلونو Disability Adjusted Life Years  ((DALY)) او یا ورتھ مفاھیمو (QALY, PYLL) اټکل وکړي.

2- د غیر ساري ناروغۍ لپاره د خطر ډیری عوامل وپٻژني.
3- د اوږدمھالھ غیر ساري ناروغیو د اھمیت او اساسي اپیډیمولوژیکي ځانګړتیاو پھ اړه بحث وکړي.

4- د صدماتو د اپیډیمولوژیکي ځانګړتیاو پھ اړه بحث وکړي.
5- د ځینومشخصو روغتیا اختالالتو د ابتدایي او سکرینینګ اھمیت درک کړي.

6- د دوی پھ چاپیلایر کې د خورا عام روغتیایي اختالالتو د مخنیوي اصول پلي کړئ (کورنۍ، د کار ځای، او ټولنھ).

-  د غیرساري ناروغیو د خطر عوامل
-  چاقۍ

-  د شکر ناروغي- (Diabetes Mellitus-Part 1) لومړۍ برخھ 1
(Diabetes Mellitus-Part 2) د شکر ناروغي  -

-  د زړه کرونری ناروغۍ
(Stroke) سکتھ یا  -

-  لوړ فشار
-  د سرطان اپیډیمولوژي

-  د غیر ساري ناروغیو اپیډیمولوژي او د ناروغیو نړیوال بار
 

6

7

غیر ساري ناروغۍ 



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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

 د کورس د عناوینو لست 

تفصیل 7

8

ټولنیز ټاکونکي عوامل 
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 معموال د لوی عمر څخھ وروستھ نھ بدلیږي. د زده 
کړې پھ اړه معلومات پھ اسانۍ سره ترالسھ 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 الرې پھ توګھ شامل دي. د دې ماډیول ھدف دا دی چې 
برخھ اخستونکو تھ پوھھ ورکوي چې څنګھ پھ بیالبیلو 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. 

1- پوه شئ چې روغتیا نھ یوازې طبي مسلھ ده بلکھ ټولنیزه ھم ده.
2- دا چې څنګھ ټولنیز ټاکونکي پھ مختلف کچو کار کوي (د مثال پھ توګھ انفرادي، کورنۍ، ټولنھ، ملي او نړیوالھ کچھ) تعریف یي کړي.

3- پھ روغتیا باندې د ټولنیز- اقتصادي چاپیلایر اغیزي درک کړي.
4- پھ نفوس او د نفوس پر فرعي ګروپونو کې د خرابي روغتیا د توپیر بار پھ تنقیدي ډول وارزوي.

5- پھ خپل نفوس کې د روغتیا اصلي ټولنیز- اقتصادي ټاکونکي د زده کړې، عاید، شغل، مطلق (مادي) محرومیت، او نسبي محرومیت لھ 
مخې ارزیابي کړي.

6- د روغتیا د پالیسیو او مداخلو د شکل ورکولو لپاره د ټولنیز ټاکونکي او د جندر فریم ورک تطبیق کړي.
7- پرمختللې ستراتیژیک فکر دي د روغتیا لھ نابرابرۍ سره پھ مبارزه کې وړاندې کړي.

-  د نفوس ډیریدو یا پپولیشن گروت ننګونې 
-  د نفوس د ودې ننګونې 2

(Dynamics of Aging) د زوړکیدو دینامیک یا  -
-  د ښاري کیدلو رول

-  د ناروغۍ او صدمو د بار مطالعھ لومړۍ برخھ
(Theory of the Burden of Disease) د ناروغۍ د بار تیوري یا  -

-  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 
25 د CPD نمرې

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

 د کورس د عناوینو لست 

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.

1- لومړني روغتیا پاملرنې اړتیاوې پھ ټولنھ کې تعریف کړي.
2- د ټول کیفیت مدیریت رول تشریح کړي/د ټولنې د روغتیا پاملرنې مثال

3- پھ ټولنھ کې د روغتیا یي پروګرامونو تنظیم او رھبري وکړي.
4- د Donabedian لخوا فرض شوي او وړاندي شوي اصول مراعات کړي.

-  د لومړني روغتیا پاملرنې پٻژندنھ
-  د نړیوال روغتیا پوښښ پٻژندنھ
-  د روغتیا پاملرنې د کیفیت ابعاد

-  د بشپړ کیفیت مدیریت توتل کوالیتی منیجمنت (TQM) مفکورې
-  د کیفیت ښھ کول د کیفیت لرونکي وسیلو پھ کارولو سره

-  د کیفیت لګښت
-  د کیفیت د سیستمونو اساسات

8

9

لومړني روغتیایي پاملرنې او د خدماتو کیفیت



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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

 د کورس د عناوینو لست 

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 الندې موضوعات تر پوښښ الندې ونیسي: د اپیډیمولوژیک (عامې روغتیا) سرویالنس، 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.

1- د اړونده انتاني ناروغیو او احتمالي خطرونو پھ اړه ټولنې تھ خبر ورکړي.
2- د سرویالنس سیسټم تنظیم کړي.

3- د آوټ بریک څٻړنھ وکړي او مناسب اقدامات پیل/تنظیم کړي.
4- د مخنیوي تدابیر او د معافیت پروګرام پٻژندنھ

-  د ساري ناروغیو کنټرول الرې 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 سرویالنس 

-  پاکول او تعقیم کول
-  د ناروغیو مخنیوي او کنټرول

-  د ساري ناروغیو کنټرول الرې چارې د عاجل وضعیت او ناورین پرمھال

9

10

ساري ناروغۍ



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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

 د کورس د عناوینو لست 

تفصیل

11

10

-د ناورین یا Disaster د مدیریت پٻژندنھ
- ناورین یا Disaster 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

د عامې روغتیا د بیړنیوحاالتود مدیریت اصول
آفتونھ یا Disasters 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 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.

1- د ناورین یا Disaster 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



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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

 د کورس د عناوینو لست 

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 اعالمیھ، او اړوند نړیوال بیانات.
 

پھ نفوس او انفرادي اساس او د روغتیا مختلف ماډلونو او د چلند بدلون د ترالسھ کولو میتودونو لھ الرې 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.

1- د روغتیا ارتقاء پرمختګ تشریح او د نړیوال او ملي روغتیا ارتقاء د کلیدي اسنادو اھمیت توضیح کړي.
2- د روغتیا ارتقاء بیالبیل تیوریکي ماډلونھ تشریح او د چلند بدلون ترالسھ کولو کې دخیلي پروسې توضیح کړي.

3- د لومړیتوب موضوعاتو توجیھ د روغتیا ارتقاء پروګرامونو لپاره پھ ملي سیاق یا شرایطو کې وکړي.
4- د مختلفو میتودونو انتقادي تحلیل د روغتیا ارتقاء د فعالیتونو د کارولو لپاره وکړي.

5- د روغتیا پھ ارتقاء کې د شواھدو پراساس د تګالري اھمیت توجیھ کړي.
6- د اساسي ناروغیو د ژر تشخیص او مخنیوي اصول تر بحث الندي ونیسي.

7- پھ ټولنھ کې د سکرینینګ پروګرامونھ پالن او تنظیم کړي.
8- د ارزونې کافي میتودونھ پلي کړي.

-  د روغتیا د ارتقاء تګالرې او اصول 
-  د روغتیا ساتنھ، د روغتیا تعلیم، او مخنیوي پھ HP کې یو لھ بل سره 

مشترک 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 الرې 
-  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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د روغتیا ارتقاء 



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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

 د کورس د عناوینو لست 

تفصیل 12
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د میرمنو روغتیا
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. 
 

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 الندې 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 السرسی، تاوتریخوالی او عمر

1- د میرمنو د روغتیا مسئلې د عامې روغتیا پر اغیزو پورې اړوند تحلیل کړي.
2- پھ اساسي روغتیایی شرایطو کې د تریند (trends) پٻژندل چې پھ میرمنو اغیزه کوي

3- د ژوند ماډل لیدلوري د میرمنو پھ روغتیا او روغتیا پاملرنې مداخلو، پروګرامونو او پالیسیو پھ اړه وپوھیژي.
4- اساسي 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.
5- اوسني وړاندیزونھ د سرطان د مخنیوي او ژر تشخیص لپاره پھ میرمنو کې تشریح کړي.

6- د جنډر پراساس څٻړنې یا ریسرچ او د روغتیا د اساسي توپیرونو مفھوم د میرمنو او نارینھ وو ترمینځ توضیح کړي.
7- پوه شي چې څنګھ د ډیټا راټولول او اندازه کول د ځینو میرمنو د روغتیا د شاخصونو اعتبار اغیزمن کولی شي

8- د مختلفو وسیلو ارزښت او محدودیتونھ چې د میرمنو د روغتیا د اندازه کولو او نظارت لپاره کارول کیږي درک کړي.
9- نړیوال لیدلوري او نوښتونھ د میرمنو د روغتیا پھ اړه وپٻژني.

-  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 اخالق
-  د بشري حقونو اخالق او د جنډر لیدلور

-  د ښځو رول پھ عامھ روغتیا او رھبرۍ کې



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

صنعتي کیدل د چاپیلایر او زموږ د اوسیدو د ځای د ملي سرحدونو او براعظمونو څخھ تیر د ککړتیا المل 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 چاپیلایر 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 الري او ھمدارنګھ ملي او نړیوال مقررات، تړونونھ، او روانې خبرې اترې پھ اړوند پوھھ ورکړي.

1- د چاپیلایر خورا مھم ستونزې تعریف کړي.
2- د څښاک د پاکو اوبو رسولو، د فاضلھ اوبو درملنې او نورو چاپیریالي ستونزو باندې پھ ملي او نړیوالھ کچھ بحث وکړي.

3- د بیروني او داخلي ھوا ککړتیا اصلي سرچینې، اصلي ککړونکي (کیمیاوي، فزیکي او بیولوژیکي)، او د انسان پھ روغتیا باندې د دوی اغیزي 
تحلیل کړي.

4- عملي پروپوزلونھ د مناسب مخنیوي اقداماتو لپاره وړاندې کړي.
5- د صحي خواړو د مصرف (د غذایي موادو کنټرول شوی تولیدات، خوندی ذخیره، مناسب ترانسپورت، او توزیع) اھمیت تشریح کړي.

6- خورا مھم فاکتورونھ چې د کارګرانو روغتیا لھ خطر سره مخ کوي وپٻژني 
7- د شغلي روغتیا پر تاریخ، تنظیم، او پراختیا کې پوھھ څرګند کړي.

8- مختلف د ارګینیزیشن ماډلونھ پھ چاپیلایر او شغلي روغتیا کې تشریح کړي.

-  د چاپیلایر او شغلي یا کاري روغتیا پٻژندنھ
-  د شغلي روغتیا مقررات
-  د مسلکي ناروغیو لیست

-  پھ کار کې صدمي
-  د روغتیا ارتقاء پروګرامونھ د کاري چاپیلایر لپاره 

-  غالمغال او روغتیا
-  د شغلي یا کاري روغتیا د خدماتو تنظیم

-  د چاپیلایر ککړتیا، تاریخي پراختیا او راتلونکي لیدلور
-  د چاپیلایر روغتیا پھ کور کې 

-  ککړتیا او تعامل پھ ھوا، اوبو او خاوره کې 
-  د روغتون د ضایعاتو درملنھ
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د چاپیلایر او شغل یا کار روغتیا

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

 د کورس د عناوینو لست 

تفصیل



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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

 د کورس د عناوینو لست 

تفصیل 14
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د روغتیا اقتصاد
د دې ماډیول ھدف دا دی چې د روغتیا پاملرنې سیسټم کې پریکړه کونکي، پالن 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 پالن 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.

1- د روغتیا اقتصاد اساسي اصول، پھ تیره بیا د عرضې او تقاضا اساسي کوچني اقتصادي تیوري وپٻژني.
cost–effec-) د لګښت اغیزمنتیا تحلیل ،(cost–minimization analysis) 2- د اقتصادي ارزونې مختلف تخنیکونو: د لګښت- کمولو تحلیل

tiveness analysis)، د لګښت د ګټې اخیستنې تحلیل (cost–utility analysis)، ترمینځ توپیر وکړي.
3- د بازار میکانیزم د روغتیا پاملرنې سیسټمونو کې درک کړي.

4- د روغتیا پاملرنې مداخلو لګښتونو او اغیزو اندازه کولو او ارزښت پھ کولو څرنګوالي باندي پوه شي.
5- د پاملرنې ارزونې پھ اړه څٻړنیزو پروژو کې اقتصاد څنګھ پلي کیږي پدې اړه لومړني پوھھ څرګند کړي

6- د خریداري پورې اړوند مدیریتي مسئلو باندې پوه شي.

-  د روغتیا اقتصاد پٻژندنھ
 Demand Supply and) د تقاضا عرضھ او د نرخ سیسټم یا  -

(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

(Burden of Diseases) د ناروغیو بار یا  -
-  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 پالن جوړونې رول



موده: 30 روزنیز ساعتونھ 
25 د CPD نمرې

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

 د کورس د عناوینو لست 

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 الرې 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.

1- حکومتولي او د روغتیا او ھوساینې لپاره حکومتداري تعریف کړي.
2- د روغتیا پالیسۍ فریم ورک کې د عامې روغتیا اداره کول

3- پھ 21 پیړۍ کې د پالیسۍ جوړول غوره کړي.
4- د روغتیا او ھوساینې مسئلو کي محدودیتونھ پھ ګوتھ کړي.
5- د ښې حکومتدارۍ او حکومتدارۍ شاخصونھ تعریف کړي.

6- پھ حکومتدارۍ کې د ملګرو ملتونو د لویو تړونونو اغیزې پھ پام کې ونیسي.
7- د راتلونکي حکومتدارۍ د پالیسۍ مھم معیارونھ پھ ګوتھ کړي.

-  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
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د نفوس روغتیا او ھوساینې یا رفاه حکومت ولي
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