
د عامې روغتیا د بیړنیو حاالتو مدیریت



د عامې روغتیا د بیړني مدیریت پیژندنھ

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

اوس مھال، پھ EMR کې لھ نیمایي څخھ ډیر ھیوادونھ مستقیم د یو یا ډیرو پیچلو بیړنیو اغیزو الندې دي، پداسې حال کې چې نور ھیوادونھ د بې ځایھ 
کیدو لھ املھ اغیزمن شوي او د نورو ھیوادونو د وارد شوي روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د 2015 کال د اکتوبر تر پای پورې، EMR د 20 ملیون 
څخھ ډیر داخلي بې ځایھ شوي (IDPs)، او 9 ملیونھ مھاجرو پھ عمده توګھ د انسانانو لخوا د رامینځتھ شویو او طبیعي پیښو لھ املھ کوربھ و،. پھ زیان 
منونکي چاپیلایر کې، لکھ د EMR پھ څیر، سیمھ کې د عامې روغتیا د بیړني حالت احتمال او د شدت کمولو لپاره د عامې روغتیا اغیزمنو مداخلو تھ 

بیړنۍ اړتیا شتون لري.

لکھ څنګھ چې پھ EMR کې د بیړني چمتووالي اړتیا څرګندیږي، نو د عامې روغتیا د بیړنیو حاالتو مدیریت میکانیزمونو تھ ھم اړتیا شتون لري، سربیره 
پردې د وروستیو پرمختګونو پھ شمول چې د ناورین مدیریت پھ تعلیم او روزنھ کې شتون لري.

د عامې روغتیا بیړنو حاالتو مدیریت کې د پروګرام درلودل پھ EMR کې د ھیوادونو ځانګړي اړتیاوې پوره کوي کوم چې پھ دوامداره توګھ د عامې 
روغتیا بیړني حالتونو کې ورسره مخ کیږي. د دې پروګرام ھدف د بیړني حالت پھ جریان کې د عامې روغتیا مداخلو پورې اړوند پوھھ او کړنو کې سیمھ 

ایز تشھ ډکول دي ځکھ چې دا د ځواب یا ریسپانس لپاره خورا مھم کیږي.

د عامې روغتیا د بیړني مدیریت پروګرام
تریننګ د عامې روغتیا بیړني مدیریت کې درې پروګرامونھ لري، ھر پروګرام درې میاشتې وخت لري:

پروګرام 1: د عامې روغتیا بیړني مدیریت اساسات
پروګرام 2: د عامې روغتیا د خطر مدیریت

پروګرام 3: پھ بیړني حالت کې د لومړنیو روغتیا پاملرنې د خدماتو اداره کول

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
د دې پروګرامونو ھدف وړ کسان د عامې روغتیا متخصصین دي چې د روغتیا وزارتونو ، غیر دولتي سازمانونو، او د بشردوستانھ ادارو لپاره 

کار کوي. دا پروګرامونھ بھ د ھغو کسانو لپاره ھم ارزښتناکھ وي چې پھ بیړني مدیریت کې د وظیفوي مسلک پھ لټھ کې وي.

 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 بیړني مدیریت پروګرام اساسات برخھ اخستونکي د اړینو مھارتونو سره پھ بریالیتوب د عامې روغتیا د بیړني حالتونو او ناورینونو حل 
کولو لپاره مجھز کوي.

 
د دې پروګرام عمومي ھدف د عامې روغتیا د متخصصینو د ظرفیت د رامینځتھ کولو لپاره د پوھي او مھارتونو چمتو کول دي ترڅو د عامې روغتیا 

بیړني حالت پھ مؤثره او مثمره توګھ د ال مقاومت لرونکي روغتیا سیسټمونو، خوندي ټولنو، او دوامداره پراختیا لپاره اداره کړي.
 

د پروګرام ټولھ موده درې میاشتې ده ، پھ صنف/آنالین مطالعې کې پنځھ اونۍ او د ښوونکي لخوا وقف شوي نظارت اوه اونۍ ساحوي کار څخھ جوړه 
شوې.

د پروګرام عمومي کتنھ:

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي: 
-  د روغتیا بیړني حالتونو کې د عامې روغتیا او اپیډیمولوژی اړوند مھارتونھ وکاروي.

-  د بیړني روغتیا پروګرامونو او پروژو کې پھ مؤثره توګھ کار وکړي.
-  د بیړني مدیریت د ټیم غړي پھ توګھ دنده وکړي.

-  د بیړني حالت پرمھال د عامې روغتیا عامې مداخلې ترسره کړي.
- د اصلي عواملو او د د دوی اغیزي پر روغتیایي سیسټم باندې د درک کولو لھ الرې، د شخړو پھ شرایطو کې کار وکړي.

-  د عامې روغتیا پیژندنھ
-  پھ بیړني حالت کې د عامې روغتیا مداخلې

-  مدیریت او رھبري
-  بشري شخړې او بشردوستانھ کار

-  د عامې روغتیا بیړني مدیریت اصول
 

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 عامې روغتیا خطر ارزونھ پھ ځانګړي توګھ د IDPs او کډوالو کمپونو لپاره ترسره کړي.
-  د روغتیا د اړتیاو د ارزوني پراساس د بیړنیو حاالتو پالنونھ جوړ کړي او بیاکتنھ پري وکړي.

-  د عامې روغتیا بیړني حالتونو لپاره د ګړندي غبرګون ټیمونو (rapid response teams)، پھ شمول د آوټ بریک څیړنې او مدیریت کې برخھ 
واخلي.

د تریننګ کورسونھ:

د عامې روغتیا بیړني مدیریت اساسات

د زده کړې پایلې:

(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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د عامې روغتیا بیړني مدیریت پروګرام برخھ اخستونکي د ھغي پوھې او مھارتونو سره مجھز کوي چې د عامې روغتیا بٻړني حالتونو اداره کولو لپاره د 
مختلفو وسیلو د مؤثره پلي کولو پھ برخھ کې اړین دي. دا پروګرام د کیسونو مطالعات (case studies) کاروي ترڅو کیفی (کوالیتیتیف) او کمی 
(کوانتیتیف) خطر، ضرر (hazard)، زیان منونکې (vulnerability) او د ظرفیت ارزونھ د ټولنې پھ محیط کې پوښ کړي. دا پروګرام د سرچینو 
ارزونھ، د ضرر (ھزرد) نقشھ کول، شباھتي یا (simulation) تمرینونھ، د ناورین احتمالي زیان او د منلو وړ خطر ارزونو کچو سره د خطر یوځای 
کولو باندې ھم ټینګار کوي. سربیره پردې، پدې تریننګ کې پھ ملي، والیتي او محلي کچو کې د خطر او زیان مننې ارزونې د کارولو څرنګوالي د مخنیوي 
او کمولو لپاره د ستراتیژیو د جوړولو روزنھ ھم شاملھ ده. د پروګرام ټولھ موده درې میاشتې، پھ صنف/آنالین مطالعې کې پنځھ اونۍ او د ساحوي کار اوه 

اونۍ دي.

د پروګرام عمومي کتنھ 

د پروګرام پھ پای کې بھ برخھ اخستونکي وکولی شي چي:
 -  د عامې روغتیا بیالبیلي وسیلې او تخنیکونھ پھ ننګونکو شرایطو کې پلي کړي.

-  د خطر ارزونھ، تحلیل او د خطر کمیونیکیشن ترسره کړي.
-  د ډلھ ایزو غونډو روغتیایی پایلو لپاره مؤثره چمتو کول او اداره کول وکړي.

-  د ټولنې پر بنسټ د بیړني مدیریت پروژې ډیزاین کړي.

-  پھ ننګونکو شرایطو کې د عامې روغتیا وسیلې او تخنیکونھ
-  د عامې روغتیا د خطر مدیریت

-  د خطر کمیونیکیشن
-  د ډلھ ایزو غونډو د عامھ روغتیا مدیریت

-  د ټولنې پر بنسټ د خطر مدیریت
 

 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:
-  پھ سیمھ کې د عامو خطرونو د پیژندلو لپاره د عامې روغتیا خطر ارزونھ ترسره کړي.

-  د یو پیژندل شوي خطر لپاره دي د خطر د مدیریت فریم ورک وړاندیز وکړي.
-  د پیژندل شوي خطر د نښھ کولو لپاره دي د خطر کمیونیکیشن پالن او وسیلې ډیزاین کړي.

-  د ټولنې پر بنسټ پروژو لپاره د کانسپټ نوټ جوړ کړي چې پھ سیمھ کې د عامې روغتیا عام خطرونھ پھ ګوتھ کوي.

(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.

د تریننګ کورسونھ:

د عامې روغتیا د خطر مدیریت

د زده کړې پایلې :



پھ بیړني حالت کې د لومړنیو روغتیا پاملرنې خدماتو اداره کول برخھ اخستونکي پھ بیړني حالتونو کې د لومړنیو روغتیا پاملرنې خدماتو مؤثره اداره 
کولو لپاره پھ اړینھ پوھھ او مھارتونو سره مجھز کوي.

 
د دې پروګرام عمومي ھدف د عامې روغتیا د متخصصینو د ظرفیت د رامینځتھ کولو لپاره د پوھي او مھارتونو چمتو کول دي ترڅو د عامې روغتیا 
بیړني حالت پھ مؤثره او مثمره توګھ د لومړنیو روغتیا پاملرنې خدمات اداره کړي. د دې برنامې ټولھ موده درې میاشتې، پھ صنف/آنالین مطالعې کې 

پنځھ اونۍ او د ساحې کار اوه اونۍ ده.

د پروګرام عمومي کتنھ:

پھ بیړني حالت کې د لومړنیو روغتیا پاملرنې خدماتو اداره کول3

-  د دندو ساتل او د روغتیا پاملرنې لومړني خدمات، پھ شمول د معافیت پروګرام، د چاپیلایر روغتیا مداخلې او د میرمنو او ماشومانو روغتیایي خدمات 
اداره کړي.

-  د بیړني حالت پھ جریان کې د ساري او غیر ساري ناروغیو پیژندلو او اداره کولو لپاره آوټ بریک میتودونھ پلي کړي.
- پھ اغیزمن شوي نفوس باندې د بٻړني حالت د تغذیي پایلې پھ ګړندۍ توګھ وارزوي، او پھ مؤثر ډول یې ځواب کړي. 

د زده کړې پایلې:

-  پھ بیړنیو حاالتو کې ساري او غیر ساري ناروغۍ
-  پھ بشردوستانھ محیط کې د میرمنو او ماشومانو روغتیا

-  پھ بیړنیو حاالتو کې تغذیھ
-  پھ بیړنیو حاالتو کې د چاپیلایر روغتیا

-  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 بیړنیو حاالتو پھ جریان کې دي د چمتووالي (پریپیردنس) او بیزنس دوام ارزونھ پھ یو (یا ډیرو) روغتیایي پاملرنې خدماتو کې وکړي.
- د عامې روغتیا پھ بیړنیو حاالتو کې د ځواب ویلو سره برخھ واخلي.

-  د بیړني غبرګون راپور چمتو کړي.

د تریننګ 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.
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لخوا ځواکمن شوی:

info@iaph.org

www.iaph.org


