ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ

د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

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 ﻻﻣل ﮐﯾږي .ﭘﮫ  2012ﮐﯥ ،ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ﺧﺗﯾځﮫ ﻣدﯾﺗراﻧﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د  2.2ﻣﻠﯾون څﺧﮫ ډﯾر ژوﻧد اﺧﺳﺗﻲ او د  57ﭘرﺳﻠو د ﻣړﯾﻧﯥ
ﻻﻣل ﺷوی .د ﻧﺎروﻏﯾو څﻠور ګروﭘﮫ ،د زړه ﻧﺎروﻏﻲ ،ﺳرطﺎن ،د ﺷﮑر ﻧﺎروﻏﻲ ،او د ﺳږو اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﻲ د دې ﻣړﯾﻧﯥ  80ﭘرﺳﻠو ﻟﭘﺎره ﻣﺳؤل دي 65
ﭘر ﺳﻠو ﻣړﯾﻧو د ﺧطر د ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﺳره ﺗړاو درﻟود .ﻧږدې  60ﭘرﺳﻠو ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﯾو ﺳره ﻣړه ﮐﯾږي د  70ﮐﺎﻟو 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  2025ﮐﯥ  2.4د
ﻣﻠﯾون ﻣړﯾﻧو ﻻﻣل 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 ) (NCDsﭘورې اړه
ﻟري .د ﻧﺎروﻏﯾو ،ﺻدﻣو ،او د ﺧطر ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﻣطﺎﻟﻌﯥ  2015څﺧﮫ ﻣوﻧدﻧﯥ )(GBD 2015ښﯾﯥ ﭼﯥ رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻت ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ د ﻧړﯾوال ﺑﺎر د
ﻏﯾر ﻣرګوﻧﻲ ﺑﺎر د ﻟوړ ﭘوړو ﻻﻣﻠوﻧو څﺧﮫ دي ) GBD 2015ﻧﺎروﻏۍ او د ټﭘﻲ ﮐﯾدو ﭘﯾښﯥ او د ﺧﭘرﯾدو ھﻣﮑﺎر GBD 2015 Disease) 2016
 ..(and Injury Incidence and Prevalence Colalars 2016د 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 ﻣﻼﺗړ ﮐﯾږي  ،د ﺷواھدو ﭘراﺳﺎس درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﻲ 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 ﭘﻼن 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  :1د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي
ﭘروګرام  :2د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي
ﭘروګرام  :3د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ
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

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 ﻋﻼﻗﮫ ﻣﻧد ﺑﮫ اﻣراض ﻏﯾر ﺳﺎری اﺳت.
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د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

ﭘﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ ،د ﻣړﯾﻧﯥ د ﻣﺧﮑښو ﻻﻣﻠوﻧو ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ټوﻟو ﻣړﯾﻧو ﺷﺎوﺧوا دوه ﭘر درﯾﻣﮫ ﺑرﺧﮫ ﺟوړوي .د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ
ﭘرﭔﻣﺎﭼور )ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ وﺧﺗﮫ( ﻣړﯾﻧﯥ ﻟﮫ ﻻﻧدې ﻻرو 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 ﭘﻼن او ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ د اوږدﻣﮭﺎﻟﮫ ﻧﺎروﻏﯾو ﺳره ﺗړﻟﻲ ﺑﺎر ﮐﻣوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ روزﻧﮫ ﭼﯥ د  EMRھﭔوادوﻧو
ځﺎﻧګړې اړﺗﯾﺎوې ﭘﮑﯥ ﭘﮫ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯾول ﺷوې وي ،د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو د ﺑﺎر او د ﭘرﻣﺧﺗګ او د ﻋﻣل د ﭘﻼن 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 زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

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 ﺗګﻼري 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 ﭘﻼﻧوﻧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ او ﭘﻠﻲ ﮐړي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ -د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي

 د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻟﭘﺎره د روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﮫ ﯾﺎ ھﯾﻠټ ﭘروﻣوﺷن د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ ﺳروﯾﻼﻧس -د ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول

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 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 ﭘﻼن د ﻟﮫ  WHOد ﻣوﺧو ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د  20132020ﻧړﯾوال ﭘﻼن 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 ﺳروﯾﻼﻧس ﺳﯾﺳټم ﭘﮫ ﺧﭘل ھﯾواد ﮐﯥ د  CDCﻧوي ﺷوﯾو ﻻرښودوﻧو ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﺳره وارزوي.

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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د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ :

رواﻧﻲ ﻧﺎروﻏﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣﺦ ﭘﮫ ډﯾرﯾدو اﻧدﯾښﻧﮫ ده .د ﻧﺎروﻏﯾو ،ﺻدﻣو ،او د ﺧطر ﻓﺎﮐﺗوروﻧو ﻣطﺎﻟﻌﯥ  (GBD 2015) 2015د ﻧړﯾوال ﻓﺷﺎر ﭘﮫ
وﯾﻧﺎ ،رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻت ﭘﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ د ﻏﯾر وژوﻧﮑﻲ ﺑﺎر د ﻣﺧﮑښو ﻻﻣﻠوﻧو څﺧﮫ دي .د  GBD 2015ﭘﮫ وﯾﻧﺎ  ،اﺿطراﺑﻲ اﺧﺗﻼﻻت او د اﺿطراب ډﯾﭘرﯾﺷن،
ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ ،د ﻣﻌﻠوﻟﯾت ) years lived with disability (YLDsﺳره 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 ﻣﻼﺗړ ﮐﯾږي ،ﯾﺎ د ﺷواھدو
ﭘراﺳﺎس درﻣﻠﻧﯥ ﺗﮫ د ﻻﺳرﺳﻲ وړ ﻧدي .د ﺑﺎر ښﮫ ﭘوھﮫ او د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﺗﻼﻻﺗو 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 ﭘﻼن او
ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﺗﻼﻻﺗو ﭘورې اړوﻧد ﺑﺎر ﮐﻣوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﺗﻼﻻﺗو ﺑﺎﻧدې ﻣﺗﻣرﮐزه روزﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ  EMRﮐﯥ د
ھﯾوادوﻧو ځﺎﻧګړي اړﺗﯾﺎو ﺳره ﺳﻣون ﻟري ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﺗﻼﻻﺗو د ﺑﺎر ﮐﻣوﻟو او د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﺗﻼﻻﺗو ﮐﻧټرول او ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره د ﻋﻣل
ﭘﻼﻧوﻧو ﭘراﺧﺗﯾﺎ او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺑﺎﻧدې ،او د دوی د ﺧطر ﭘﮫ ﻋواﻣﻠو ﺑﺎﻧدي د ﭘﺎم وړ اﻏﯾزي وﻟري .

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ :

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي او د دوی ټﺎﮐوﻧﮑﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﮐړي. د رواﻧﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو ﺑﺎر او د ھﻐوی د ﺗګﻼرو ارزوﻧﮫ وﮐړي. د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺧدﻣﺎت او د دې ﺧدﻣﺎﺗو ﺧﻧډوﻧﮫ ﭘرﺗﻠﮫ ﮐړي. ﭘﮫ ﭘﯾﭼﻠﻲ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻻﺗو 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 اﺧﻼﻗﻲ ﻣداﺧﻠﯥ او د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﮐړﻧﯥ ﭘﻼن او ډﯾزاﯾن ﮐړي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ د اﺧﺗﻼﻻﺗو 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 روﻏﺗﯾﺎﺳﺎﺣوي 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:
آﭘﺷن  :1ﭘﮫ رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د ﻋﻼﻗﯥ وړ ﭘﮫ ﯾوه ځﺎﻧګړي ﻣوﺿوع ﮐﯥ ﯾوه ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗرﺳره ﮐړي )د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﺧوراک اﺧﺗﻼﻻت ،روږدي ﮐﯾدل،
ډﯾﭘرﯾﺷن ،اﺿطراب  ،ﺷﯾزوﻓرﯾﻧﯾﺎ ،ﻣﺎﻧﯾﺎ ،ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ﻟﮫ ﻣﻠګري د ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻧﮫ ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ ،ځﺎن وژﻧﮫ ،او ﻧور
آﭘﺷن  :2ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ټوﻟﻧﯥ ﭘر ﺑﻧﺳټ ﯾو د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ودې/ﻣﺧﻧﯾوي ﭘروګرام وﭘﯾژﻧﻲ .ﭘروګرام ﻣﻣﮑن د ﺳﻠوک ﺑدﻟون ،ځﺎﯾﯽ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑدﻟوﻟو،
ﻋﺎﻣﮫ ﺗﻌﻠﯾم ،ﯾﺎ د ﻧوﯾو ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز وﮐړي.
آﭘﺷن  :3د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ھڅوﻧﯥ ﯾﺎ ھﯾﻠټ ﭘروﻣوﺷن/ﻣﺧﻧﯾوي ﭘروګرام راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول ﭼﯥ د رواﻧﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠو څﺧﮫ ﯾوه ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐوي.
آﭘﺷن  :4د  WHO-AIMSﺗول 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 ﻻرښود او ﭘرﻣﺧﺗګﻟﭘﺎره د وړاﻧدﯾزوﻧو ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﮐﺎرول ﮐﯾدای ﺷﻲ.
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د روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

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  SPSSﭘﮑﯾﺞ 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 زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د ﻋﺎﻣو ﺳﺗوﻧزو او زﯾﺎﻧوﻧو ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﮫ ﻻرې ) (unbiasedاو ﻣوﺛره روﻏﺗﯾﺎ څﯾړﻧﯥ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ډﯾزاﯾن او ﺗطﺑﯾق ﮐړي. ﭘﮫ طﺑﻲ ﻟﯾﺗراﺗور ﮐﯥ د څﯾړﻧﯥ ﻣﻘﺎﻟﻲ اﻧﺗﻘﺎد او درک ﮐړي. د ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ اﺣﺻﺎﯾوي ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو ﻻزﻣﻲ ﻣﺷﺧﺻﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﺳره د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ څﯾړﻧو ډﯾټﺎ ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي. -د ﺧﭘروﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﯾﭘت وﻟﯾﮑﻲ.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:
-

د څﯾړﻧﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ
د اﺣﺻﺎﯾوي ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ
اﺣﺻﺎﯾوي ﺗوﻟز )اﯾﭘﻲ اﻧﻔو(
د ټوﻟﻧﯾزو ﻋﻠوﻣو ﻟﭘﺎره اﺣﺻﺎﯾوي ﭘﮑﯾﺞ )(IBM SPSS
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 ﻻرښود ﺳره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي .ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﻻﻧدې 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

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.

www.iaph.org
info@iaph.org

ﻟﺧوا ځواﮐﻣن ﺷوی

ﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی

د ﻏړي

