
ضد میکروبي مقاومت



ضد میکروبي مقاومت پیژندنھ:

ھغھ ګډونوال چې د نھھ میاشتني پروګرام اړتیاوې پوره کوي دوی تھ بھ مسلکي ډیپلوم ورکړل شي

درمل د روغتیا پاملرنې وړاندې کولو کې مھم رول لوبوي، او کلھ چې پھ سمھ توګھ وکارول شي، دوی کولی شي د ناروغیو درملنھ کې مرستھ وکړي ، نښې لرې کړي، 
او د ناروغ درد کم کړي. د درملو منطقي کارول غوښتنھ کوي چې ناروغان ھغھ درمل ترالسھ کړي چې د دوی د روغتیا د اړتیاو لپاره مناسب وي، پھ دوزونو کې چې 
د دوی ځانګړي اړتیاوې پوره کوي، پھ مناسب وخت کې، او دوی او د دوی ټولنې تھ پھ خورا ټیټ لګښت کې (2). پھ ھرصورت، د غیر معقول درملو کارول پھ ډیری 

ھیوادونو کې د پام وړ اندیښنھ ده.
 

د WHO پھ وینا، د ټولو درملو لھ نیمایي څخھ ډیر پھ ناسم ډول توصیھ شوي، توزیع شوي یا بازار موندل شوي، او د ټولو ناروغانو نیمایي یې پھ سمھ توګھ نھ اخلي. 
د درملو ډیر کارول، کم کارول، یا ناوړه ګټھ اخیستنھ کمې لږې سرچینې ضایع کوي اود روغتیا پراخھ خطرونھ رامینځتھ کوي. د درملو ترټولو عام غیر منطقي کارول 

.(AMR) د انټي مایکروبونو نامناسب کارول دي ، کوم چې نور د انټي مایکروبیل مقاومت المل کیږي
 

 AMR د باکتریا، ویروسونو ، فنګسي او پرازیتونو پھ توګھ راڅرګندیږي چې د انټي بیوټیکونو سره تطابق کوي، پھ پایلھ کې د درملو ناکافي او دوامداره انتانات، پھ 
تیره بیا د جدي ناروغۍ او سرایت خطر ډیریږي. AMR د خلکو روغتیا تھ لوی نړیوال ګواښ دی، د مختلفو ساري ناروغیو مخنیوي او درملنې وړتیا لھ خطر سره 

مخامخ کوي. پھ ختیځ مدیترانھ سیمھ کې، AMR د البراتوار وړتیا نشتوالي، انټي مایکروبیل مدیریت، او ښھ معلوماتو لھ املھ خرابیږي.
 

د روغتیا کاري ځواک د لوړ کیفیت روغتیا پاملرنې چمتو کولو لپاره حیاتي دی. د روغتیا سیسټمونو ظرفیت ښھ ترسره کولو او روغتیا ننګونو تھ مؤثره ځواب ویلو لپاره 
لکھ AMR د روغتیا کاري ځواک پراساس دی چې روزل شوی، مؤثره، ځواکمن، کافي وړ، او ښھ اداره کیږي. د روغتیا لپاره د بشري سرچینو پھ اړه نړیوالھ ستراتیژي: 
د کاري ځواک 2030 د مؤثره روزنې او تعلیم لھ الرې د روغتیا کاري ځواک ننګونو پٻژندلو مھم اھمیت باندې ټینګار کړی. د دې اړتیا پھ پٻژندلو سره، IAPH د 

AMR اړوند مسلو پھ اړه د روزنې نصاب رامینځتھ کړی چې د روغتیا پاملرنې متخصصین پھ نښھ کوي.

د ضد میکروبي مقاومت پروګرامونھ
د ضد میکروبي مقاومت تریننګ درې پروګرامھ لري ، ھر پروګرام درې میاشتې موده لري:

پروګرام 1: لومړني ضد میکروبي مقاومت
پروګرام 2: د ضد میکروبي مقاومت سرویالنس

پروګرام 3: پرمختللي ضد میکروبي مقاومت

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.

څوک باید درخواست وکړي
دا پروګرام د روغتیا پاملرنې متخصصینو لپاره ډیزاین شوي، دغھ متخصصین عبارت دي لھ: فامیلي میډیسن ډاکټران، جراحان، لومړني پاملرنې، د داخلي داکټران، 
د والدي او نسایی ډاکټران علومو ، او د ایمرجنسي ډاکټران پھ تیره بیا فارمسسټان، وترنران، د نرسینګ متخصصین، د معالج  ډاکټرمعاونین، او د روغتیا اړوند 

متخصصین. دا پرګرام د ھغو کسانو لپاره ھم ارزښتناک دي چې د انټي مایکروبیل اداره کولو کې د مسلک پھ لټھ کې دي.

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

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:



1

د ضد میکروبي مقاومت لومړنی پروګرام برخھ اخستونکي پھ عصري عامې روغتیا کې د میکروب ضد مقاومت د نښھ کولو لپاره اړین مھم مھارتونو سره مجھز کوي.
 

د دې پروګرام عمومي ھدف د روغتیا متخصصینو تھ د ضد میکروبي مقاومت سره د مبارزې لپاره اړینھ پوھھ او مھارتونو سمبالول دي. د پروګرام ټولھ موده درې 
میاشتې ده چې پھ صنف کې څلور اونۍ یا ګډې مطالعې او د دندې پرمھال اتھ اونۍ روزنھ د یو متخصص ښوونکي لخوا نظارت کیږي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  پھ عصري عامې روغتیا کې د میکروب ضد مقاومت اړوند د نظریاتو پھ تبادلھ باندي بحث وکړي.

-  د انټي مایکروبیل سټیوارډ شپ مختلفي دندې پھ مھارت سره تمرین کړي.
-  د ضد میکروب مقاومت را پیدا او اداره یي کړي.

-  د روغتیا پاملرنې محیط کې د ارګانیزم د لیږد یا سرایت د مخي نیولو لپاره مختلف اقدامات پلي کړي.

-  د عامې روغتیا پیژندنھ
-  د انټي مایکروبیل سټیوارډشپ- کچھ 1

-  د میکروب ضد مقاومت- کچھ 1
-  د انفیکشن کنټرول- کچھ 1

ساحوي کار:
برخھ اخستونکي بھ اتھ 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 

الرښود سره ترالسھ کوي. تمھ کیږي الندې ساحوي پروژې د ساحې کاري دورې پھ جریان کې ترسره شي:
-  د سټیک ھولدرس تحلیل ترسره کړي.

(UTI د مثال پھ توګھ) .د یو عام انتان پھ ریتروسپیکتیف کتنې تحلیل ترسره کولو سره د انټي بیوټیک مقاومت نمونې تحلیل کړي  -

د ټریننګ کورسونھ:

لومړني یا اساسي ضد میکروبي مقاومت

د زده کړې پایلې:

اکاډمۍ  نړیوالې  د عامې روغتیا  بھ ورکړل شي چې  ډیپلوم  تخنیکي  پوره کوي  اړتیاوې  پروګرام  میاشتنۍ  د درې  ګډونوال چې  ھغھ 
(IAPH) لخوا صادر شوی او د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.



د ضد میکروبي مقاومت سرویالنس او څیړنھ برخھ اخستونکي د ھغھ مھارتونو سره مجھز کوي چي د ضد میکروبي مقاومت پروړاندې پھ فعال ډول د کار کولو لپاره 
اړین دي. د دې پروګرام عمومي ھدف د روغتیا پاملرنې متخصصین د "یو روغتیا" تګالري لھ الرې د کار کولو د پوھي او مھارتونو سره مجھز کول دي، چي د عامې 

روغتیا د وسیلو پھ کارولو سره د میکروب ضد مقاومت سره مبارزه کوي.
 

د پروګرام ټولھ موده درې میاشتې ده چې پھ صنف/آنالین مطالعې کې څلور اونۍ او د دندې روزنې اتھ اونۍ د یوه متخصص ښوونکي لخوا نظارت کیږي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

-  اساسي اپیډیمولوژي
-  د ضد میکروبي مقاومت- کچھ 2

-  د د ضد میکروبي سټیوارډشپ- کچھ 2
-  د ضد میکروبي مقاومت کې پلي شوې څیړني

ساحوي کار:
برخھ اخستونکي بھ اتھ 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 

الرښود سره ترالسھ کوي. تمھ کیږي الندې ساحوي پروژې د ساحې کاري دورې پھ جریان کې ترسره شي:
1- د AMR لپاره د نړیوال ضد میکروبي مقاومت سرویالنس سیسټم (GLASS) ډیزاین کړي.

2- د ضد میکروبي مقاومت پھ اړه د پوھاوي لوړولو کمپاین پالن کړي.

د ټریننګ کورسونھ:

د ضد میکروبي مقاومت سرویالنس2

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
 

-  د آوټ بریک پلټنھ او ځواب د ضد میکروبي مقاومت او د روغتیایی ځایونو د انتان پھ شمول د عامې روغتیا پھ عامو ستونزو کي پلي کړي.
-  د ضد میکروبي مقاومت لرونکو جینونو او د ضد میکروبي مقاومت لرونکو باکتریا پورې اړوند د څیړنې موضوعات او میتودونھ وپیژني.

-  د ضد میکروبي مقاومت پھ اړه ساینسي مطالعات ترسره کړي او پھ مؤثره توګھ یې کمیونیکیټ کړي.
-  د پرمختللي سرویالنس او څیړنې یا ریسرچ لھ الرې د ضد میکروبي مقاومت پھ اړه د شواھدو پراساس وړاندیزونھ وړاندې کړي.

-  د میکروب ضد سټیوارډشپ تھ وده ورکړي او  پلي یي کړي.

د زده کړې پایلې:

اکاډمۍ  نړیوالې  د عامې روغتیا  بھ ورکړل شي چې  ډیپلوم  تخنیکي  پوره کوي  اړتیاوې  پروګرام  میاشتنۍ  د درې  ګډونوال چې  ھغھ 
(IAPH) لخوا صادر شوی او د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.



د پرمختللي ضد میکروبي مقاومت پروګرام برخھ اخستونکي د ضد میکروبي مدیریت پرمخ وړلو لپاره اړین مھارتونو سره مجھز کوي. د دې پروګرام عمومي ھدف 
د روغتیا پاملرنې د ھغو متخصصینو پوھھ، او مھارتونو سره مجھز کول دي چې پھ مؤثره او مثمره توګھ د انتاناتو کنټرول او د HIV، TB، او مالریا کنټرول برنامو 

ډیزاین او اداره کول د پرمختللي ضد میکروبي سټیوارډشپ تګالرو لھ الرې اداره کوي.
 

د پروګرام ټولھ موده درې میاشتې ده چې پھ صنف/آنالین مطالعې کې پنځھ اونۍ او د دندې روزنې اوه اونۍ د یوه متخصص ښوونکي لخوا نظارت کیږي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

پرمختللي ضد میکروبي مقاومت3

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
 

-  د ضد میکروبي مقاومت سټیوارډشپ پروګرام فعالیت او پایلې پھ مؤثره او مثمره توګھ وساتي.
-  د مؤثره او مثمره HIV، TB او مالریا کنټرول پروګرامونو لھ الرې د ضد میکروب مقاومت سره مبارزه وکړي.

-  ناروغ، د خدماتو وړاندي کوونکي، او پایوازان د لګښت پھ مؤثره (cost-effective) ډول د مایکروبیل انتاناتو پروړاندې خوندي کړي.
-  د ضد میکروبي مقاومت سټیوارډشپ پرمختللي چلندونھ پلي کړي او وده ورکړي.

د زده کړې پایلې:

-  د څو درملو پھ مقابل کي مقاومت
-  د انفیکشن کنټرول- کچھ 2

-  د د ضد میکروبي سټیوارډشپ- کچھ 3
-  مدیریت او رھبري

-  علمي لیکنھ

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 

الرښود سره ترالسھ کوي. تمھ کیږي الندې ساحوي پروژې د ساحې کاري دورې پھ جریان کې ترسره شي:
-  د د ضد میکروبي مقاومت د حل کولو لپاره د شواھدو پراساس پریکړې وکړي.

-  ملي 'یوه روغتیا' پالن د میکروب ضد مقاومت لپاره جوړ کړي

د ټریننګ کورسونھ:

اکاډمۍ  نړیوالې  د عامې روغتیا  بھ ورکړل شي چې  ډیپلوم  تخنیکي  پوره کوي  اړتیاوې  پروګرام  میاشتنۍ  د درې  ګډونوال چې  ھغھ 
(IAPH) لخوا صادر شوی او د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.



info@iaph.org

www.iaph.org

لخوا تصدیق شوی د غړي  لخوا ځواکمن شوی


