د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﻣدﯾرﯾت

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

اوس ﻣﮭﺎل ،ﭘﮫ  EMRﮐﯥ ﻟﮫ ﻧﯾﻣﺎﯾﻲ څﺧﮫ ډﯾر ھﯾوادوﻧﮫ ﻣﺳﺗﻘﯾم د ﯾو ﯾﺎ ډﯾرو ﭘﯾﭼﻠو ﺑﯾړﻧﯾو اﻏﯾزو ﻻﻧدې 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  2015ﮐﺎل د اﮐﺗوﺑر ﺗر ﭘﺎی ﭘورې EMR ،د  20ﻣﻠﯾون
څﺧﮫ ډﯾر داﺧﻠﻲ ﺑﯥ ځﺎﯾﮫ ﺷوي ) ،(IDPsاو  9ﻣﻠﯾوﻧﮫ ﻣﮭﺎﺟرو ﭘﮫ ﻋﻣده ﺗوګﮫ د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ﻟﺧوا د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﺷوﯾو او طﺑﯾﻌﻲ ﭘﯾښو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﮐورﺑﮫ و .،ﭘﮫ زﯾﺎن
ﻣﻧوﻧﮑﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ ،ﻟﮑﮫ د  EMRﭘﮫ 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  EMRﮐﯥ د ﺑﯾړﻧﻲ ﭼﻣﺗوواﻟﻲ اړﺗﯾﺎ څرګﻧدﯾږي ،ﻧو د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو 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 ﺣﺎﻻﺗو ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ د ﭘروګرام درﻟودل ﭘﮫ  EMRﮐﯥ 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  :1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت اﺳﺎﺳﺎت
ﭘروګرام  :2د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت
ﭘروګرام  :3ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د ﻟوﻣړﻧﯾو روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﺧدﻣﺎﺗو اداره ﮐول
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

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.
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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت اﺳﺎﺳﺎت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

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 ﻻ ﻣﻘﺎوﻣت ﻟروﻧﮑﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ،ﺧوﻧدي ټوﻟﻧو ،او دواﻣداره ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره اداره ﮐړي.
د ﭘروګرام ټوﻟﮫ ﻣوده درې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ده  ،ﭘﮫ ﺻﻧف/آﻧﻼﯾن ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﮐﯥ ﭘﻧځﮫ اوﻧۍ او د ښووﻧﮑﻲ ﻟﺧوا وﻗف ﺷوي ﻧظﺎرت اوه اوﻧۍ ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر څﺧﮫ ﺟوړه
ﺷوې.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

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 ﻻرې ،د ﺷﺧړو ﭘﮫ ﺷراﯾطو ﮐﯥ ﮐﺎر وﮐړي.

د ﺗرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

-

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 ﻻرښود ﺳره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي .ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﻻﻧدې ﺳﺎﺣوي ﭘروژې د ﺳﺎﺣﯥ ﮐﺎري دورې ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ:
 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺧطر ارزوﻧﮫ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ د  IDPsاو ﮐډواﻟو ﮐﻣﭘوﻧو ﻟﭘﺎره ﺗرﺳره ﮐړي. د روﻏﺗﯾﺎ د اړﺗﯾﺎو د ارزوﻧﻲ ﭘراﺳﺎس د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړي او ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ ﭘري وﮐړي. د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﻟﭘﺎره د ګړﻧدي ﻏﺑرګون ټﯾﻣوﻧو ) ،(rapid response teamsﭘﮫ ﺷﻣول د آوټ ﺑرﯾﮏ څﯾړﻧﯥ او ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ ﺑرﺧﮫواﺧﻠﻲ.

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 ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ

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 studiesﮐﺎروي ﺗرڅو ﮐﯾﻔﯽ )ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف( او ﮐﻣﯽ
)ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( ﺧطر ،ﺿرر ) ،(hazardزﯾﺎن ﻣﻧوﻧﮑﯥ ) (vulnerabilityاو د ظرﻓﯾت ارزوﻧﮫ د ټوﻟﻧﯥ ﭘﮫ ﻣﺣﯾط ﮐﯥ ﭘوښ ﮐړي .دا ﭘروګرام د ﺳرﭼﯾﻧو
ارزوﻧﮫ ،د ﺿرر )ھزرد( ﻧﻘﺷﮫ ﮐول ،ﺷﺑﺎھﺗﻲ ﯾﺎ ) (simulationﺗﻣرﯾﻧوﻧﮫ ،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 ،وﻻﯾﺗﻲ 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/آﻧﻼﯾن ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﮐﯥ ﭘﻧځﮫ اوﻧۍ او د ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر اوه
اوﻧۍ دي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ :

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠﻲ 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.

د ﺗرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

-

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 ﻻرښود ﺳره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي .ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﻻﻧدې 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 ﭘﻼن 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.

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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ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د ﻟوﻣړﻧﯾو روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺧدﻣﺎﺗو اداره ﮐول

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

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/آﻧﻼﯾن ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﮐﯥ
ﭘﻧځﮫ اوﻧۍ او د ﺳﺎﺣﯥ ﮐﺎر اوه اوﻧۍ ده.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

 د دﻧدو ﺳﺎﺗل او د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻟوﻣړﻧﻲ ﺧدﻣﺎت ،ﭘﮫ ﺷﻣول د ﻣﻌﺎﻓﯾت ﭘروګرام ،د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻣداﺧﻠﯥ او د ﻣﯾرﻣﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎتاداره 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 ﺗرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:
-

ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺳﺎري او ﻏﯾر ﺳﺎري ﻧﺎروﻏۍ
ﭘﮫ ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ﻣﺣﯾط ﮐﯥ د ﻣﯾرﻣﻧو او ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو روﻏﺗﯾﺎ
ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ ﺗﻐذﯾﮫ
ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ 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 ﻻرښود ﺳره ﺗرﻻﺳﮫ ﮐوي .ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﻻﻧدې ﺳﺎﺣوي ﭘروژې د ﺳﺎﺣﯥ ﮐﺎري دورې ﭘﮫ ﺟرﯾﺎن ﮐﯥ ﺗرﺳره ﺷﻲ:
 د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻻﺗو 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 ﺣﺎﻻﺗو ﮐﯥ د ځواب وﯾﻠو ﺳره ﺑرﺧﮫ واﺧﻠﻲ. -د ﺑﯾړﻧﻲ ﻏﺑرګون راﭘور ﭼﻣﺗو ﮐړي.

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
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