
غیر ساري ناروغۍ



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

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:

د غیر ساري ناروغیو پیژندنھ

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

غیر ساري ناروغۍ او عقلي او رواني ناروغۍ پھ نړیوالھ کچھ د عاجلي عامې روغتیا ستونزې پھ توګھ را مخکي کیږي او پھ نړۍ کې د ژر مړینې او 
معلولیت لوی المل کیږي. پھ 2012 کې، غیر ساري ناروغیو پھ ختیځھ مدیترانھ سیمھ کې د 2.2 ملیون څخھ ډیر ژوند اخستي او د 57 پرسلو د مړینې 
المل شوی. د ناروغیو څلور ګروپھ، د زړه ناروغي، سرطان، د شکر ناروغي، او د سږو اوږدمھالھ ناروغي د دې مړینې 80 پرسلو لپاره مسؤل دي 65 
پر سلو مړینو د خطر د فاکتورونو سره تړاو درلود. نږدې 60 پرسلو خلک چې د اوږدمھالھ ناروغیو سره مړه کیږي د 70 کالو څخھ کم عمر لري. 
راتلونکي وړاندوینې ښیې چې د دغو ناروغیو پھ خپریدو کې بھ د اندیښنې وړ زیاتوالی راشي، څلورو اصلي غیر ساري ناروغۍ پھ 2025 کې 2.4 د 

ملیون مړینو المل ګرځي، پرتھ لدې کھ کوم جدي اقدام ونیول شي.
 

رواني روغتیا او د عمومي روغتیا  درلودل د نړیوالي روغتیا د ستونزو سره پھ مبارزه کې حیاتي دي چې د غیر ساري ناروغیو (NCDs) پورې اړه 
لري. د ناروغیو، صدمو، او د خطر فاکتورونو مطالعې 2015 څخھ موندنې (GBD 2015)ښیې چې رواني اختالالت پھ نړیوالھ کچھ د نړیوال بار د 
 GBD 2015 Disease)  2016 ناروغۍ او د ټپي کیدو پیښې او د خپریدو ھمکار GBD 2015) غیر مرګوني بار د لوړ پوړو الملونو څخھ دي
and Injury Incidence and Prevalence Colalars 2016).. د دې بار د موازتو سره ، د ټیټ او متوسط عاید لرونکي ھیوادونو کې ډیری 
خلک چې رواني روغتیا ستونزې لري د روزل شوي متخصصینو لخوا نھ مالتړ کیږي ، د شواھدو پراساس درملنې تھ السرسي نلري. د بار پھ اړه ښھ 
پوھھ او د غیر ساري ناروغیو د خطر عوامل د دوی مخنیوي کې مرستھ کوي او اړوند ناروغي او معلولیت مخھ نیسي. لھ ھمدې املھ، د دې شرایطو پھ 
اړه د روغتیایی کارمندانو ظرفیت رامینځتھ کولو تھ اړتیا ده ترڅو دوی وکولی شي مداخلې پالن او پلي کړي چې د اوږدمھالھ ناروغیو سره د تړلي بار 

پھ کمولو کې مرستھ کوي.

د غیر ساري ناروغیو پروګرام
پھ غیر ساري ناروغیو کې ټریننګ درې پروګرامونھ لري، ھر پروګرام درې میاشتې وخت لري:

پروګرام 1: د غیر ساري ناروغۍ اپیډیمولوژي
پروګرام 2: د رواني روغتیا اپیډیمولوژي

پروګرام 3: د روغتیا څیړنې پرمختللي میتودونھ

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.

چھ کسی باید  درخواست دھد
مخاطبان مورد ھدف این پروگرام ھا  شامل کارکنان صحت، مدیران پروژه، محققان یا ریسرچ ھا، پالیسی سازان در ھمھ سطوح و سایر افراد 

مرتبط عالقھ مند بھ امراض غیر ساری است.
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پھ نړۍ کې غیر ساري ناروغۍ، د مړینې د مخکښو الملونو پھ توګھ د ټولو مړینو شاوخوا دوه پر دریمھ برخھ جوړوي. د غیر ساري ناروغیو لھ املھ 
پرٻماچور (مخکې لھ وختھ) مړینې  لھ الندې الرو څخھ پھ لویھ کچھ د مخنیوي وړ دي: د روغتیا د سیسټمونو پھ پیاوړي کولو سره ترڅو د غیر ساري 
ناروغیو خلکو روغتیا پاملرنې اړتیاو تھ خورا مؤثره او مساوي توګھ ځواب ووایي؛ او د روغتیا څخھ بھر سکتورونو پر عامھ پالیسیو نفوذ ترڅو د څلورو 

بدلون وړ خطري عواملو سره مبارزه وکړي. .
 څٻړنھ یا ریسرچ د غیر ساري ناروغیو مدیریت، کنټرول او مخنیوي کې د پراخٻدو پھ حال کې دی، او د شواھدو پراساس پھ مداخلو کې چې ورتھ 
ستونزې پھ نښھ کوي شتون لري. لھ ھمدې املھ ، د دې شرایطو پھ اړه د روغتیایی کارمندانو ظرفیت رامینځتھ کولو تھ اړتیا ده ترڅو دوی وکولی شي 
مداخلې پالن او پلي کړي چې د اوږدمھالھ ناروغیو سره تړلي بار کمولو کې مرستھ کوي. د غیر ساري ناروغیو پھ ھکلھ روزنھ چې د EMR ھٻوادونو 
ځانګړې اړتیاوې پکې پھ پام کې نیول شوې وي، د غیر ساري ناروغیو د بار او د پرمختګ او د عمل د پالن د پلي کولو د کمولو د کنټرول او غیر ساري 

ناروغیو د مخنیوي او د دوی د خطر پر عواملو باندې بھ د پام وړ اغٻزه ولري. 

د پروګرام عمومي کتنھ:

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  غیر ساري ناروغۍ، د دوی اھمیت، او د دوی پھ خپریدو باندې د نړیوال کیدو اغیزي تشریح کړي.

-  د غیر ساري ناروغیو د ټاکونکو اھمیت او د مخنیوي لپاره د دوی اغیزې تشریح کړي.
-  د غیر ساري ناروغیو د بار اقدامات او د دوی تګالري لھ نظارت څخھ تر پالیسي ارزونې پورې پھ جدي ډول ارزیابي کړي.

-  د روغتیایي سیسټم اړتیاوي او ظرفیت د غیر ساري ناروغیو سره د مبارزې لپاره وارزوي.
-  د غیر ساري ناروغیو ریسرچ د عامې روغتیا پالیسیواو د پاملرنې پھ پروګرامو کې وژباړي.
-  د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول لپاره څو سکتوري پالنونھ رامینځتھ او پلي کړي.

-  د غیر ساري ناروغیو لپاره د روغتیا ھڅونھ یا ھیلټ پروموشن -  د عامې روغتیا پیژندنھ   
-  د غیر ساري ناروغۍ سرویالنس -  د غیر ساري ناروغیو مخنیوي او کنټرول   -  د غیر ساري ناروغیو اپیډیمولوژي  

د ټریننګ کورسونھ:

د غیر ساري ناروغۍ اپیډیمولوژی

د زده کړې پایلې:

 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 ریسرچ پروپوزل دي د غیر ساري ناروغیو یا د دوی دي د خطر د فاکتورونو مخنیوي پورې اړوند جوړ کړي.
- د غیر ساري ناروغیو او د دوی د ټاکونکو موجوده ثانوي ډیټا دي تحلیل کړي او اد ړوندو مداخلو وړاندیز دي وکړي.

- د ملي ظرفیت ارزونھ دي  WHOسروې تولز پھ کارولو سره د غیر ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول لپاره وکړي.
- ملي اکشن پالن د لھ WHO د موخو ترالسھ کولو لپاره د 20132020 نړیوال پالن څخھ د غیر ساري ناروغیو مخنیوي او کنټرول لپاره جوړ کړي.

- د روغتیا ھڅونې یا ھیلټ پروموشن مداخلو تھ وده ورکړي.
- غیر ساري ناروغیو د سرویالنس سیسټم پھ خپل ھیواد کې د CDC نوي شویو الرښودونو پھ کارولو سره وارزوي.

(IAPH) بھ افرادی کھ برنامھ سھ  ماھھ را کامل می کنند، دیپلوم تخنیکی صادر شده توسط آکادمی بین المللی صحت عامھ
و تایید شده توسط (APHEA) اعطا می شود.
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رواني ناروغي د عامې روغتیا د مخ پھ ډیریدو اندیښنھ ده. د ناروغیو، صدمو، او د خطر فاکتورونو مطالعې 2015 (GBD 2015) د نړیوال فشار پھ 
وینا، رواني اختالالت پھ نړۍ کې د غیر وژونکي بار د مخکښو الملونو څخھ دي. د GBD 2015 پھ وینا ، اضطرابي اختالالت او د اضطراب ډیپریشن، 

پھ ځانګړي توګھ، د معلولیت years lived with disability (YLDs) سره ژوند کولو د غیر مرګوني بار اندازه کې مخکښ سببونھ دي.
 د ټیټ او متوسط عاید لرونکي ھیوادونو کې ډیری خلک چې د رواني روغتیا ستونزې لري د روزل شوي متخصصینو لخوا نھ مالتړ کیږي، یا د شواھدو 
پراساس درملنې تھ د السرسي وړ ندي. د بار ښھ پوھھ او د رواني روغتیا اختالالتو خطر عوامل د دوی مخنیوي کې مرستھ کوي او اړوند ناروغي او 
معلولیت مخھ نیسي. لھ ھمدې املھ، د دې شرایطو پھ اړه د روغتیایی کارمندانو ظرفیت رامینځتھ کولو تھ اړتیا ده ترڅو دوی وکولی شي مداخلې پالن او 
پلي کړي چې د رواني روغتیا اختالالتو پورې اړوند بار کمولو کې مرستھ کوي. د رواني روغتیا اختالالتو باندې متمرکزه روزنھ چې پھ EMR کې د 
ھیوادونو ځانګړي اړتیاو سره سمون لري تمھ کیږي د رواني روغتیا اختالالتو د بار کمولو او د رواني روغتیا اختالالتو کنټرول او مخنیوي لپاره د عمل 

پالنونو پراختیا او پلي کولو باندې، او د دوی د خطر پھ عواملو باندي د پام وړ اغیزي ولري .

د پروګرام عمومي کتنھ :

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  د رواني روغتیا ستونزو اپیډیمولوژي او د دوی ټاکونکي توضیح کړي.

-  د رواني اختالالتو بار او د ھغوی د تګالرو ارزونھ وکړي.
-  د رواني روغتیا خدمات او د دې خدماتو خنډونھ پرتلھ کړي.

-  پھ پیچلي بیړني حاالتو کې د رواني روغتیا تنوع او رواني ټولنیز مسایل تشریح کړي.
-  د کمی(کوانتیتیف) رواني روغتیا څیړنې مطالعې ډیزاین، ترسره او تشریح کړي

-  مؤثره، مثمره، د کلتوري لحاظھ حساسھ، او د رواني روغتیا اخالقي مداخلې او د رواني روغتیا ھڅونې کړنې پالن او ډیزاین کړي.

-  د رواني روغتیا د اختالالتو اپیډیمولوژي
-  پھ رواني روغتیا کې څیړنھ

-  د رواني روغتیا پروګرام او مداخلې
-  پھ غیر ساري ناروغیو کې پلي شوي څیړنې

-  پھ پیچلي بیړنیو حالتونو کې رواني روغتیا
 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:

 آپشن 1: پھ رواني روغتیا کې د عالقې وړ پھ یوه ځانګړي موضوع کې یوه مطالعھ ترسره کړي (د مثال پھ توګھ د خوراک اختالالت، روږدي کیدل، 
ډیپریشن، اضطراب ، شیزوفرینیا، مانیا، ناوړه ګټھ اخیستنھ لھ ملګري  د ماشومانو نھ ناوړه ګټھ اخیستنھ، ځان وژنھ، او نور

آپشن 2: برخھ اخستونکي بھ د ټولنې پر بنسټ یو د رواني روغتیا ودې/مخنیوي پروګرام وپیژني. پروګرام ممکن د سلوک بدلون، ځایی چاپیلایر بدلولو، 
عامھ تعلیم، یا د نویو پالیسیو رامینځتھ کولو باندې تمرکز وکړي.

آپشن 3: د رواني روغتیا ھڅونې یا ھیلټ پروموشن/مخنیوي پروګرام رامینځتھ کول چې د رواني روغتیا مسئلو څخھ یوه پھ نښھ کوي.
آپشن 4: د WHO-AIMS تول وکاروي:

-  پھ خپل ھیواد کې د کیفي پلوه د رواني روغتیا خدماتو اوسني حالت وپلټي
-  پھ خپل ھیواد کې د رواني روغتیا سیسټم کلیدي برخو ارزونھ وکړي.

-  اړین معلومات رامینځتھ کړي چې د رواني روغتیا پالیسي پیاوړي کولو، د خدماتو وړاندې کولو او ستاسو پھ ھیواد کې د راتلونکي الرښود او پرمختګ 
لپاره د وړاندیزونو چمتو کولو لپاره کارول کیدای شي. 

د ټریننګ کورسونھ:

د رواني روغتیا اپیډیمولوژي

د زده کړې پایلې :



دا پروګرام د عامې روغتیا د کارکوونکو او روغتیا د متخصصینو لپاره ډیزاین شوې چې د روغتیا سیسټم پھ مختلفو کچو کې کار کوي او د دې لپاره 
ډیزاین شوی چې پھ ابتدایي پروګرام کې ښوول شوي موضوعاتو تھ پراختیا ورکړي او د اپیډیمولوژیک مطالعاتو ډیزاین، سلوک، تحلیل او تشریح لپاره 
خورا پرمختللي میتودونھ پوښي . د دې پروګرام اصلي تمرکز برخھ اخستونکو تھ د میتودولوژیک روغتیا څیړنې مسئلو پوھھ چمتو کول او ھمدارنګھ د 
اپیډیمولوژیکو مطالعاتو ډیزاین کولو او ترسره کولو تحلیلي او عملي مھارتونھ چمتو کول دي. پدې کې د کلیدي اپیډیمولوژیک مفاھیمو او میتودونو خورا 

سخت بحث شامل دي لکھ د عصري مطالعې ډیزاین او د ټولنې او اغیزو تدابیر .
 د دې پروګرام پھ اوږدو کې، میتودولوژیک او ډیزاین مسئلې د احصایوي تخنیکونو سره مدغم شوي او د SPSS پکیج پھ پراخھ ډول پلي شوي . د 
ریښتیني ژوند د مثالونو سره، پروګرام د پیچلیو احصایوي فورمولونو د استعمال نھ مخنیوی کوي. سربیره پردې، دا پروګرام پھ طبي لیتراتور کې د 

څیړنیزو مقالو تشریح او انتقاد کولو لپاره د برخھ اخستونکو وړتیا لوړول دي.

د پروګرام عمومي کتنھ:

د روغتیا څیړنې پرمختللي میتودونھ3

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
-  د عامو ستونزو او زیانونو مخنیوي لھ الرې (unbiased) او موثره روغتیا څیړنې مطالعات ډیزاین او تطبیق کړي.

-  پھ طبي لیتراتور کې د څیړنې مقالي انتقاد او درک کړي.
-  د پرمختللي احصایوي تخنیکونو الزمي مشخصاتو پھ پلي کولو سره د اپیډیمولوژیکي څیړنو ډیټا تحلیل کړي.

-  د خپرولو لپاره ساینسي مانوسکریپت ولیکي.

د زده کړې پایلې:

-  د څیړنې پرمختللي میتودونھ
-  د احصایوي پرمختللي میتودونھ

-  احصایوي تولز (ایپي انفو)
(IBM SPSS) د ټولنیزو علومو لپاره احصایوي پکیج  -

-   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 مطالعې پایلوټ پروسیجرونھ او وسایل د ټست پراساس د مطالعې وسیلې او تولز بیاکتنھ د پایلوټ ټست پر اساس وشي. پروسیجرو کې د ډیټا راټولول، 
د ډیټا داخلول، د ډیټا تحلیل شامل دي

 

د ټریننګ کورسونھ:

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



info@iaph.org

www.iaph.org

لخوا تصدیق شوی د غړي  لخوا ځواکمن شوی


