ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت

ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
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 ﺗرﻻﺳﮫ 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 ) .(2ﭘﮫ ھرﺻورت ،د ﻏﯾر ﻣﻌﻘول درﻣﻠو ﮐﺎرول ﭘﮫ ډﯾری ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ
د ﭘﺎم وړ اﻧدﯾښﻧﮫ ده.
د  WHOﭘﮫ 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 د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑوﻧو
ﻧﺎﻣﻧﺎﺳب ﮐﺎرول دي  ،ﮐوم ﭼﯥ ﻧور د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت ﻻﻣل ﮐﯾږي ).(AMR
 AMRد 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 ﻻﺑراﺗوار 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
 AMRد 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  2030د ﻣؤﺛره روزﻧﯥ او ﺗﻌﻠﯾم ﻟﮫ ﻻرې د روﻏﺗﯾﺎ ﮐﺎري ځواک ﻧﻧګوﻧو ﭘﭔژﻧدﻟو ﻣﮭم اھﻣﯾت ﺑﺎﻧدې ټﯾﻧګﺎر ﮐړی .د دې اړﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﭘﭔژﻧدﻟو ﺳره IAPH ،د  AMRاړوﻧد ﻣﺳﻠو
ﭘﮫ اړه د روزﻧﯥ ﻧﺻﺎب راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړی ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐوي.

1ل ﭘروګرام :د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل )ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ(
ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﺎﺳﺎت

2م ﭘروګرام :د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل )ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ(
ﻣﻘﺎوﻣت څﺧﮫ ﻧظﺎرت ﯾﺎ ﺳروﭔﻼﻧس

1ل ﮐورس :د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
2م ﮐورس :د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټورډﺷپ ﻟوﻣړۍ 1
ﻟﮫ-ﮐﭼﮫ
3م ﮐورس :د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت 1ﻟﮫ-ﮐﭼﮫ
4م ﮐورس :د اﻧﺗﺎن ﮐﻧټرول 1ﻟﮫ-ﮐﭼﮫ

5م ﮐورس :د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی اﺳﺎﺳﺎت
6م ﮐورس :د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت دوھﻣﮫ 2ﻣﮫ-ﮐﭼﮫ
7م ﮐورس :د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټورډﺷپ 2ﻣﮫ-ﮐﭼﮫ
8م ﮐورس :ﭘﮫ اﻧټﻲ ﻣﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﯥ ﺗطﺑﯾﻘﻲ
څﭔړﻧﯥ

3م ﭘروګرام :ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت
9م ﮐورس :د څوګوﻧو درﻣﻠو ﭘﮫ وړاﻧدی ﻣﻘﺎوﻣت ﯾﺎ
)(Multidrug Resistance
10م ﮐورس :د اﻧﺗﺎن ﮐﻧﺗرول 2ﻣﮫ-ﮐﭼﮫ
11م ﮐورس :د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټورډﺷپ 3ﻣﮫ-ﮐﭼﮫ
12م ﮐورس :ﻣدﯾرﯾت او رھﺑرﯾت
13م ﮐورس :د ﻋﻠﻣﻲ څﭔړﻧو ﻟﯾﮑﻧﮫ ﯾﺎ )Scientiﬁc
(writing

ھر روزﻧﯾز ﮐورس ﭘﮫ ) (30د زده ﮐړې ﺳﺎﻋﺗوﻧو ﮐﯥ وړاﻧدې ﮐﯾږي .دا ﮐورﺳوﻧﮫ د ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ډﯾﭘﻠوم د ﻻس ﺗﮫ راوړﻟو ﻟﭘﺎره د درﯾو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘروګراﻣوﻧو د
ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﯾﺎ د ځﺎﻧګړو ﮐورﺳوﻧو ﭘﮫ ﺗوګﮫ اﺧﯾﺳﺗل ﮐﯾدای ﺷﻲ .د ﮐورس د اړﺗﯾﺎوو ﭘﮫ ﭘوره ﮐوﻟو ﺳره ،ګډوﻧواﻟو ﺗﮫ ﺑﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾواﻟﯥ
اﮐﺎډﻣۍ ) (IAPHﻟﺧوا ﭘﮫ ﺑرﯾﺎﻟﯾﺗوب د ﺑﺷﭘړوﻟو ﺳﻧد ورﮐړل ﺷﻲ.ﭼﻲ د ) (APHEAﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی.

ﭘﮫ ټوﻟو ﭘروګراﻣوﻧو ﮐﯥ:

1

د ﺗرﯾﻧﻧګ ژﺑﮫ:

ﻋرﺑﻲ
اﻧګﻠﯾﺳﻲ

د ﺗرﯾﻧﻧګ د ورﮐوﻟو ﻣﯾﺗود:

ﭘﮫ ﺻﻧف ﮐﯥ ﻣﯾﺗود
د زده ﮐړې ﻣﺧﻠوط ﻣﯾﺗود

1

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
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ﺗﻔﺻﯾل
د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ ﻻﺳﺗﮫ راوړﻧو او ﺗﭔروﺗﻧو ﺗﮫ ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ ده .د ﺗﭔرو ﭘﭔښو اﻧﺗﻘﺎدي ﺗﺣﻠﯾل د روﻏﺗﯾﺎ ښﮫ واﻟﯽ او ګړﻧدي ﮐوﻟو
ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي .د روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺧدﻣﺎﺗو د ﺑﯾﺎﺟوړښت ﭘﻠﻲ ﮐول د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزو او د دﻏو ﺳﺗوﻧزو د ﺗﺎرﯾﺧﻲ ودې ﺗﻌﻘﯾب ﮐوﻟو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ
ﻻزﻣﮫ دي ﭼﯥ ﻧوﻣﺎﻧدان د ﻋﺻري روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﭘوھﮫ او د اوﺳﻧﻲ ﺑﺣث ﭘﮫ ﺑﺎب ﭘوھﻲ او ﻓﮑر ﺳره ﻣﺟﮭز وي.
دا ﮐورس د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﺗﮫ د ﭘوھﯥ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو د ﺗﺷو ډﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی ،او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻻرو او
ﻣﺎډﻟوﻧو ﺳﭘړﻟو ﺳره د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺑﯾﻼﺑﯾل ﻧﻧګوﻧو ﺑﺎﻧدې اﻧﺗﻘﺎدي ﻓﮑر ھڅوي او دا ﻣﮭم ﻣوﺿوﻋﺎت ﻟﮑﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اﺧﻼق ،ﻧړﯾواﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎ او د روﻏﺗﯾﺎ
اﻣﻧﯾت ﭘوښﻲ

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ  -ﻧړﯾواﻟﮫ روﻏﺗﯾﺎ او د روﻏﺗﯾﺎ اﻣﻧﯾت  -د روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾوال ﻣﻘررات  -روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺧدﻣﺗوﻧﮫ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ څﭔړﻧﻲ )(Scientiﬁc Research  -د دواﻣداره ﭘراﺧﺗﯾﺎ اھداف )(SDGs د ﻧړﯾواﻟﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘوښښ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ او د  UHCﻏوﻧډې ﺗﮫ ﻻره -د ﻧﻔوس د روﻏﺗﯾﺎ ارزوﻧﮫ

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﯾو ﻟړ ﺗﻌرﯾﻔوﻧﮫ او د دوی د ﻧﺳﺑﻲ ګټو ارزوﻧﮫ وﮐړي
 -2د دې ډﺳﭘﻠﯾن ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻣرﺣﻠﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړئ او د دودﯾز او د ﻧوي ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړئ
 -3د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻزﻣﻲ دﻧدو ﻟﭘﺎره د ﭼوﮐﺎټ ګټﯥ ارزوﻧﮫ وﮐړي
 -4د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د څﭔړﻧو اﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﺣﯥ ﭼﯥ د ﮐﻣﯾﺗﻲ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( او ﮐﯾﻔﯾت )ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف( ﻟروﻧﮑو ﻣﯾﺗودوﻧو ﺳره ﯾوځﺎی د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﺗوﻧزو
ﭘﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﯥ ﮐﺎرول ﮐﯾږي وﭘﭔژﻧﻲ
 -5ﭘﮫ ﻣﻠﻲ او ﺳﯾﻣﮫ اﯾزه ﮐﭼﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﯾﺳټم او ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ اوﺳﻧﻲ ګواښوﻧﮫ او ﻧﻧګوﻧﻲ ﺗﺣﻠﯾل ﮐړئ

2

2

د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټورډﺷپ ﻟوﻣړۍ 1ﻟﮫ-ﮐﭼﮫ
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ﺗﻔﺻﯾل
اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو د ډﭔر اﺳﺗﻌﻣﺎل او ﻧﺎﻣﻧﺎﺳﺑو ﻧﺳﺧو)ﺗﺟوﯾز( ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻣﯾﻧځ ﺗﮫ راځﻲ .د ﻣﻘﺎوﻣت زﯾﺎﺗواﻟﯽ د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو
)اﺟﻧټﺎﻧو( ﻣؤﺛرﯾت ﮐﻣوي ،او د اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو ﻣﻘﺎوم ﮐﭔدو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ درﻣﻠﻧﮫ ﯾﯥ ﺳﺧﺗﮫ ﺷﻲ .د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټورډﺷپ د ﻧوښﺗوﻧو ﻣوﺧﮫ د درﻣﻠو )اﺟﻧټﺎﻧو(
د ﺗﺟوﯾز ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﯥ ښﮫ ﮐول دي ،وﻟو ﮐﮫ ھر ډول اﻧﺗﺎﻧﺎت ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐړي :ﻟﮑﮫ ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﻲ ،وﯾروﺳﻲ ،ﻓﻧګﺳﻲ ،ﻣﺎﯾﮑوﺑﺎﮐټﯾرﯾم ﯾﺎ ﭘروټوزول اﻧﺗﺎﻧﺎت.
د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټﯾوردﺷپ ﭘروګرام ﭘﮫ ﺗرڅ ﮐﯥ د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو د ﻣﻧطﻘﻲ ﮐﺎروﻟو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ د ﺧﻠﮑو او روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ د ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو روزﻧﮫ د ﻧوﻣوړو
درﻣﻠﻧو د اﻏﭔزﻣن ﺳﺎﺗﻠو او د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت د ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره ﺧورا اھﻣﯾت ﻟري .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ،دا ﻻزﻣﮫ ده ﭼﯥ ﻧوﻣﺎﻧدان د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټﯾوردﺷپ
د ﭘروګرام د ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ اړه ﭘوھﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺑﺎﻧدي ﺳﻣﺑﺎل وي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
 د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﯾﺎ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو اﺳﺎﺳﺎت د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﯾﺎ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﯾﺎ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو د ﻓﻌﺎﻟﯾت طﯾف د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﯾﺎ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو ﻓﺎرﻣﺎﮐودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﯾﺎ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ اداره ﮐوﻟو ﭘﭔژﻧدﻧﮫ د اﻧټﻲ ﺑﯾوګراﻣوﻧو ﭘﭔژﻧدﻧﮫ د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل اﺟﻧټﺎﻧو ﻣﻧطﻘﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎل -د ﻣؤﺛره اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻻرښووﻧﯥ

3

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د اﺳﺎﺳﻲ درﻣﻠو ﻟﯾﺳت ) Essential Medicines List (EMLد ﻣﻔﮭوم ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭘوھﮫ څرګﻧده ﮐړئ ،څﻧګﮫ  EMLراﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾږي ،د درﻣﻠو د
اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﭘﮫ ﺷﻣول ﻣﻌﻘوﻟﻲ ﮐﺎروﻧﯥ او د ھﻐوي رول ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2د ﻣﻌﯾﺎري درﻣﻠﻧﯥ د ﻻرښوﻧو اھﻣﯾت روښﺎﻧﮫ ﮐړئ او د دﻏﻲ ﻣﻌﯾﺎري درﻣﻠﻧﯥ د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﻣﯾﺗود را څرګﻧد ﮐړي ،د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﭘﮫ ﺷﻣول،
د درﻣﻠو د ﻣﻌﻘوﻟﻲ ﮐﺎروﻧﯥ رول ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -3ﭘﮫ روﻏﺗوﻧوﻧو ﮐﯥ د درﻣﻠو او ﻣﻌﺎﻟﺟﯥ ﮐﻣﯾټﯥ ) Pharmacy & Therapeutics Committees (PTCsد ﭘوھﻲ او وﺳﻌت ﻋﻣل را څرګﻧد
ﮐړئ او د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروب درﻣﻠو ﭘﮫ ﻣﻧطﻘﻲ ﮐﺎروﻟو ﮐﯥ د دې ﮐﻣﯾټﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ رول ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -4د روﻏﺗون ﻓورﻣوﻟﭔر ﻣﻔﮭوم او د درﻣﻠو د ﺷﺎﻣﻠوﻟو ﻟﭘﺎره د اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د روﻏﺗون ﭘﮫ ﻓورﻣوﻟﭔر ﮐﻲ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي ،ﭼﻲ دﻏﮫ ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ د ﻣﺧﺗﻠﻔو
ډوﻟوﻧو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﻣرﮐزوﻧو ﭘﮫ ارﺗﺑﺎط ﻓرق ﮐوي.
 -5د ﻧړﯾوال ﻏﯾرﺗﺟﺎرﺗﻲ ﻧوم ﯾﺎ ) International Nonproprietary Name (INNاو د ﻋﻣوﻣﻲ ﯾﺎ ﺟﻧرﯾﮏ ﻧوﻣوﻧو د ﮐﺎروﻟو اھﻣﯾت ﭘﮫ EML،
 ،STGاو د روﻏﺗون ﭘﮫ ﻓورﻣوﻟﭔر ﮐﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.

3

د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت 1ﻟﮫ-ﮐﭼﮫ

ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﻣﮭﻣﮫ ده ﭼﯥ وﭘﭔژﻧدل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻻﺑراﺗوار ﮐﺎر او ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﺗﺟرﺑﮫ ﺑﺎﯾد ﻧږدې ﺳره ﯾوځﺎی ﺷﻲ ﭘدې ﺗوګﮫ ،د ﻻﺑراﺗوار ﭘورې اړوﻧد ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ دﻧدې د دي
روزﻧﭔز ﭘروګرام ﻣﮭﻣﮫ ﺑرﺧﮫ ده.
د دي ﮐورس ﻣوﺧﮫ دا ده ﭼﻲ ﮐﺎﻧدﯾداﻧو ﺗﮫ ﺗﯾورﯾﮑﻲ اﺳﺎس ﭼﻣﺗو ﮐړي ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ ﻋﻣﻠﻲ ،ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ،ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ،او ﻣدﯾرﯾﺗﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ
ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﻟﭘﺎره اړﯾن دي ﺗرڅو د ﻣﯾﮑروب ﺿد ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﺷف او اداره ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت
-

4

ﭘﺗوﺟن ﻣﺎﯾﮑرو ارګﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ
د ﻣﺎﯾﮑرو ارګﺎﻧﯾزم ﭘﭔژﻧدﻧﮫ
د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو د ﻋﻣل طرﯾﻘﮫ
د ﭘﺗوﺟن ﺟدا ﮐول او د ﻣﯾﮑروب ﺿد ﺣﺳﺎﺳﯾت
د  VITEKاو  PCRټﺳټوﻧﮫ
د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل او ﺣﺳﺎﺳﯾت  Susceptibilityټﺳټوﻧﮫ
د ډﯾﺳﮏ ﺧﭘرﭔدو ) (Disc Diffusionﻣﯾﺗود

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻣﺎﯾﮑرو ارګﺎﻧﯾزﻣوﻧو اﺳﺎﺳﻲ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي/ﻧوﻣوﻟو ﺳﯾﺳﺗم ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2د ﻣﺎﯾﮑرو ارګﺎﻧﯾزﻣوﻧو د ﺟداﮐوﻟو ،ﭘﭔژﻧدﻧﯥ ،او اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺣﺳﺎﺳﯾت ټﺳټوﻧو ﻟﭘﺎره ﻋﺎم ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﻟﯾﺳت او ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐړي.
 -3د ﻣﯾﮑروب ﺿد ﻣﻘﺎوﻣت اﺳﺎﺳﻲ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐړي.
 -4ھﻐﮫ ﭘﺗوﺟﻧﯾﮏ ﻣﺎﯾﮑروارګﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ ﻟﯾﺳت ﮐړي ﭼﯥ دا ﻣﮭﺎل د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ د درﻣﻠﻧﯥ ﻟوﯾﯥ ﻧﻧګوﻧﯥ راﻣﻧځﺗﮫ ﮐوي.
 -5ﭘﮫ ﯾو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﻧﺳټ ﮐﯥ د ﺳﺗوﻧزﻣﻧو ﭘﺗوﺟﻧوﻧو ﭘﭔژﻧدﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﺗراﺗﯾژی ګﺎﻧﻲ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي ،او د ﻧﺎروغ ﭘﮫ ﭘﺎﻟﻧﮫ ﮐﯥ د دې ﻧﻧګوﻧو د ﺣل ﻟﭘﺎره ﻋﻣﻠﻲ
وړاﻧدﯾزوﻧﮫ وﮐړي.
 -6ﭘﮫ ﯾو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﻧﺳټ ﮐﯥ د اﻧټﻲ ﺑﯾوګراﻣوﻧو راټوﻟوﻟو ﻟﭘﺎره ﻻرښووﻧﯥ ﻟﯾﺳت ﮐړي ،او د راﭘوروﻧو ﭘﮫ ﺗﻔﺳﯾرﮐوﻟو ﮐﯥ د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺗﭔر وﺗﻧو ﺗﺷرﯾﺢ
وﮐړي.
 -7د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت ﭘﭔژﻧدﻟو او ﺗﻌﻘﯾب ﻟﭘﺎره د اﻧټﻲ ﺑﯾوګرام ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﮐﺎروﻟو ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ او ﻟﯾﺳت ﮐړي ،د ﻣﯾﮑروب ﺿد ﻣﻧﺎﺳب
ﻓﺎرﻣوﻟﭔري ﭘرﯾﮑړې وﮐړي ،او ﭘﮫ ﯾو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﻧﺳټ ﮐﯥ ﻏوره ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﻻرې ﭼﻣﺗو ﮐړي.

4

د اﻧﺗﺎن ﮐﻧټرول 1ﻟﮫ-ﮐﭼﮫ

ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل

د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ټول ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﺑﺎﯾد د ټوﻟو اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﭘﮫ اﺻوﻟو ﭘوه ﺷﻲ او ﭘﮫ دی اړوﻧد وړﺗﯾﺎ وښﯾﯥ ،او دا ﭘوھﮫ د ﻧﺳﺧﯥ ورﮐوﻟو
ﻣﻌﻣوﻟﻲ ﺑرﺧﮫ وګرځوي ،ﺗرڅو ﻧﺎروﻏﺎن ،ﭘﺎﯾوازان ،د دوی ھﻣﮑﺎران ،او ﺧﭘل ځﺎﻧوﻧﮫ د ﺿد ﻣﯾﮑروب ﻣﻘﺎوم اﻧﺗﺎن د ﺧطر څﺧﮫ ﺧوﻧدي ﮐړي.
د اﻧﺗﺎن د ﮐﻧټرول اﺻول د ﻣﯾﮑروﺑوﻧو د ﺳراﯾت او ﺗوﻟﯾد ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ھم ﺑﺣث ﮐوي .دا ﮐورس د دې ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی ﭼﯥ ﮐﺎﻧدﯾدان د ﺧورا ﻣﮭم ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎﯾﻲ،
ﻓﻧګل ،ﭘرازﯾﺗﻲ ،او وﯾروﺳﻲ اﻧﺗﺎن ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﻲ ﭘوھﻲ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺳﻣﺑﺎل ﮐړي ،ﺗرڅو د ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ ﺳﺎﺣﺎﺗو ﮐﯥ د ارګﺎﻧﯾزم د ﺳراﯾت ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻟﺳت

-

ﻣﺎﯾﮑرو ارګﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ او اﻧﺗﺎن
د اﻧﺗﺎن ﺳراﯾت او اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾر
د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﮐﺎرﻣﻧداﻧو واﮐﺳﯾن ﮐول
ﻟﮫ ﭘﺗوﺟن ﺳره د ﻣواﺟﮫ ﮐﭔدو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﻣدﯾرﯾت

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﺳﺎري ﻧﺎروﻏﯾو ﭘروﺳﮫ )د اﻧﺗﺎن ځﻧځﯾر  (infection chainواﺿﺢ او ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي.
 -2ﭘﮫ اﻧﺳﺎن ﮐﯥ د اﻧﺗﺎن د زﭔرﻣو ډوﻟوﻧﮫ ﻟﯾﺳت ﮐړي
 -3د اﻧﺗﺎن اﻧﺗﻘﺎﻟووﻧﮑﻲ ) (carriersﺗﻌرﯾف ﮐړي او د ھﻐوی ډوﻟوﻧﮫ ﻟﯾﺳت ﮐړي.
 -4د زوﻧوز ) (zoonosesﺗﻌرﯾف او د ھﻐوي ﻣﺛﺎﻟوﻧﮫ ﻟﯾﺳت ﮐړي.
 -5د ارګﺎﻧﯾزﻣوﻧود ﺳراﯾت ﻣﺧﺗﻠﻔﯥ طرﯾﻘﯥ وﭘﭔژﻧﻲ.
 6د اﻧﺗﺎن د ﮐﻧﺗرول اﺻول ﭘﮫ روﻏﺗون او ﭘﮫ ټوﻟﻧﮫ ﮐﻲ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي. -7داﻧﺗﺎن ﺳراﯾت د اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾرو د څﻠورو ډوﻟوﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي.
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5

د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی اﺳﺎﺳﺎت

ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل

اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ،ﭼﯥ ډﯾری وﺧﺗوﻧﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د "ﺑﻧﺳټ" ﭘﮫ ﻧوم ﯾﺎدﯾږي ،د ﻧﺎروﻏﯾو ،د روﻏﺗﯾﺎ د ځرﻧګواﻟﻲ ،ﭘﮫ ﺧﻠﮑو ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺗوزﯾﻊ او د ﺗﻌﯾﯾﻧوﻧﮑو
ﻋواﻣﻠو ﻣطﺎﻟﻌﮫ ده ،ﭘﮫ ﺗﯾره ﺑﯾﺎ د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺳﺗوﻧزو د ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره د دﻏﯥ ﭘوھﯥ ﭘﻠﻲ ﮐول دي.
دا ﮐورس د دې ﻟﭘﺎره ډﯾزاﯾن ﺷوی ﭼﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﺳﺎﺳﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣﻔﮑورې او ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﻣﻌرﻓﻲ ﮐړي او دوی ﭘﮫ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﮐﯥ ﭘﮫ اﺻﻠﻲ
ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺳﻣﺑﺎل ﮐړي ،ﯾﻌﻧﯥ ﭘﮫ ﻧﻔوس ﮐﯥ د ﻧﺎروﻏۍ ﭘﮫ اړوﻧد د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﻻس ﺗﮫ راوړل ،د ھﻐﮫ ﺗﺣﻠﯾل ،او ﺗﺷرﯾﺢ ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ﮐﺎري ﭘوھﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي .ﺑرﺧﮫ
اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻟﯾﺗراﺗور ارزوﻧﯥ ﺗرڅﻧګ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ څﭔړﻧو ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗو ﭘﻼن ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻋﻣﻠﻲ ﺗﺟرﺑﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت

 د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﭘﭔژﻧدﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺣﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي د ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ 1ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ د ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ 2ﻣﮫ ﺑرﺧﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳروﭔﻼﻧس د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﺣﻠﯾل او ښودل د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﭔدو ) (Outbreakﭘﻠټﻧﮫ 1-ﻟوﻣړۍ ﺑرﺧﮫ د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﭔدو ) (Outbreakﭘﻠټﻧﮫ 2-ﻣﮫ ﺑرﺧﮫ د د ﻧﺎروﻏۍ ﺧﭘرﭔدو ) (Outbreakد ﭘﻠټﻧﯥ راﭘور ﻟﯾﮑل -د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﮐﯾﻔﯾت
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی ﭘﮫ رول ﺑﺎﻧدې ﺑﺣث وﮐړي او د درﻣﻠو ،د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ،ټوﻟﻧﯾز او ﺳﻠوﮐﻲ ﻋﻠوﻣو ،او
د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو ﭘﮫ ﺑرﺧو ﮐﯥ د ھﻐﯥ اړﯾﮑﯥ وﭘﭔژﻧﻲ.
 -2د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژی د اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎھﯾﻣو او ﻣﯾﺗودوﻧو ﺳﺎﻟﻣﮫ ﭘوھﮫ څرګﻧده ﮐړي.
 -3د ﺗوﺿﯾﺣﻲ ) (descriptiveاﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣﻔﮑورو ﻟﮑﮫ ﺷﺧص ،وﺧت او ځﺎی څﺧﮫ د ﻧﺎروﻏﯾو د ﺗوزﯾﻊ ) (distributionد ﺗﺷرﯾﺢ
ﻟﭘﺎره ﮐﺎر واﺧﻠﻲ.
 -4ھﻐﮫ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ اﻧدازې اﺧﯾﺳﺗﻧﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ،او ﺗﻌﺑﯾر ﮐړي ،ﭼﻲ ﭘﮫ ﮐورس ﮐﯥ ښوول ﺷوي دي ،ﻟﮑﮫ ﭘﯾښﯥ ) ،(incidenceﺧﭘرﭔدل
) ،(prevalenceﺧطروﻧﮫ ) ،(risksد ﺗوﭘﯾروﻧو ﺗﻧﺎﺳب ) ،(odds ratioاو ﻧور.
 -5د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د څﭔړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻟﭘﺎره ﭘﻼن ﺟوړاو ډﯾزاﯾن ﮐړي.
 -6اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ څﭔړﻧﻲ ﯾﺎ رﯾﺳرچ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ګﺎﻧو د ﺟوړوﻟو ،ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو او ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﺗطﺑﯾق ﮐړي.
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د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت دوھﻣﮫ 2ﻣﮫ-ﮐﭼﮫ

ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل

د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت ) (AMRﺳروﭔﻼﻧس د AMRد اﺿﺎﻓﮫ ﺑﺎر ) (burdenارزوﻟو او د ځﺎﯾﯽ ،ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾواﻟو ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﭘﮫ ﻣﻼﺗړ ﮐﯥ د ﻋﻣل ﯾﺎ
اﮐﺷن ﻟﭘﺎره د اړﯾﻧو ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو د ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو اﺳﺎس دی.
د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت د ﻧړﯾوال ﻋﻣﻠﻲ ﭘﻼن )اﮐﺷن ﭘﻼن( ﻟﮫ ﭘﻧځو ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮑو اھداﻓو څﺧﮫ ﭼﯥ د ﻧړﯾواﻟﻲ روﻏﺗﯾﺎ د اﺗﮫ ﺷﭘﯾﺗﻣﻲ ﺷورا ﻟﺧوا ﻣﻧل ﺷوی،
ﯾو ھدف ﯾﯥ د ﻧړﯾوال ﺳروﭔﻼﻧس او څﭔړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻟﮫ ﻻرې د ﺷواھدو د ﺑﻧﺳټ ﭘﯾﺎوړی ﮐول دي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
 د ﻻﺑراﺗوار د ﭘرﮐټس ﻟﭘﺎره ﻧړﯾوال ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺑﺎﯾوﺳﯾﻔټﻲ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار ﮐﯥ ﺿررﻧﺎﮐﮫ ) (Hazardousﭘﺗوﺟﻧوﻧﮫ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار ﮐﯥ ﻣﻌﯾﺎري اﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺗداﺑﯾر د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳروﭔﻼﻧس ﭘﭔژﻧدﻧﮫ ﺗﻌﻘﯾم او ﻏﯾر ﻣﻧﺗن ﮐول د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳروﭔﻼﻧس ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ﺑرﺧﯥ د اﻧټﻲ ﺑﯾوټﯾﮏ ﻣﻘﺎوﻣت ﻟروﻧﮑﻲ ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎ د ﺧﭘرﭔدو ګواښوﻧﮫ د ﻻﺑراﺗوار رول ﭘﮫ اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳروﭔﻼﻧس ﮐﯥ -د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل د اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧظﺎرت
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د دې ﮐورس ھدف دا دی ﭼﯥ ﮐﺎﻧدﯾد ﭘﮫ ھﻐﮫ ﭘوھﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺳﻣﺑﺎل ﮐړي ﭼﯥ دوی ﺗﮫ وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ﭼﻲ ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت
) (AMRﭘﮫ اړه ﻣﻌﻠوﻣﺎت راټول ،ﺗﺣﻠﯾل او ﺷرﯾﮏ ﮐړي ،ﺗرڅو ﭘرﭔﮑړه ﮐوﻧﮑﻲ ﺧﺑر ﮐړي ،ځﺎﯾﯽ ،ﻣﻠﻲ او ﺳﯾﻣﮫ اﯾز ﻋﻣل ﭘرﻣﺦ ﺑوځﻲ ،او ﺷواھد د ﻋﻣل
او ﺣﻣﺎﯾت ﯾﺎ اﭔډوﮐﭔﺳﻲ ﭘر اﺳﺎس وړاﻧدې ﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل او ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ ﻣﻠټﻲ ډﯾﺳﭘﻠﯾﻧري ﺳټﯾواردﺷپ ټﯾﻣوﻧو ﺳره ﮐﺎر وﮐړي
 -2د ﻻﺑراﺗوار د ﭘرﮐټس ﻟﭘﺎره ﻧړﯾوال ﻣﻌﯾﺎروﻧﮫ ﺗﻣرﯾن ﮐړي.
 -3د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳروﭔﻼﻧس ﺗدوﯾن ﮐول او د ھﻐﮫ ﻣوﻧﯾټورﯾﻧګ او ارزوﻧﮫ ،ﺗر ﺳره ﮐړي.
 -4د  AMRﺳروﭔﻼﻧس ﺳﯾﺳټم ډﯾزاﯾن ﮐړي.
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د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټورډﺷپ 2ﻣﮫ-ﮐﭼﮫ

ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت او ﺟﯾﻧوﻧو ﻣﺳﻠﻲ د ﯾو اﻧټردﯾﺳﯾﭘﻠﯾﻧري )ﯾوه روﻏﺗﯾﺎ( ﺗګﻼرې ﻟﮫ ﻻرې ﭼﯥ اﻧﺳﺎن ،څﺎروی او ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﺳره
ﻣدﻏﻣوي ،ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي .ھﻣدا راز دا ﮐورس ﺳﭘړﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ څﻧګﮫ د ﺿد ﻣﯾﮑروب ﻧړﯾوال اﺳﺗﻌﻣﺎل او ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﮫ د اﻧﺳﺎن  ،څﺎروﯾو او ﭼﺎﭘﯾ﷼
ﭘر روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې ژورې ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻟري.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
 د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾدل ﭘﮫ ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎ ﮐﯥ د څﺎروﯾو د ﺗوﻟﯾداﺗو ﭘﮫ ﺗړاو د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾدل د ) (AMRﯾﺎ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت د ﺧﭘرﭔدو ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم د ګړﻧدﯾو ﺗﺷﺧﯾﺻﺎﺗو ﻣدﻏم ﮐول ﭘﮫ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﺳټﯾواردﺷپ ﮐﯥ د ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﻲ ﭘرﯾﮑړو ﻣﻼﺗړ ﺳﺎﻓټوﯾر د ﺳټﯾواردﺷپ د ﻣداﺧﻠو ډﯾزاﯾن ﮐول د ﯾوي روﻏﺗﯾﺎ ) (One Healthﺗګﻼره ﭘﮫ  NAP-AMRراﻣﯾﻧځﺗﮫﮐوﻟو ﮐﯥ
 د څو ﺳﺎﺣوي ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﻟﭘﺎره ﺗګﻼره د  NAP-AMRاﺻﻠﻲ ﺑرﺧﯥ د اﻧټﻲ ﺑﯾوټﯾﮏ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ او ﻻرښودوﻧﮫ د ﺷواھدو ﭘراﺳﺎس ښﮫ ﻧﺳﺧﮫ او د درﻣﻠو ﺗوزﯾﻊ د اﻧﺗﺎن زﻧځﯾر )(Chain of Infection د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ ﻏوره ﭘرﮐټﺳوﻧﮫ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﮐﻲ ﮐﺳﺑﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎت د اﻧﺗﺎن د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﭘروګراﻣوﻧو ﻣدﯾرﯾت -د  AMRﭘﮫ اړه ﭘوھﺎوی او ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﮐﻣﭘﺎﯾن
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د دې ﮐورس ﻣوﺧﮫ دا ده ﺗرڅو ﮐﺎﻧدﯾدان ﭘر ھﻐﮫ ﭘوھﮫ ،ﻣﮭﺎرﺗوﻧو او وړﺗﯾﺎوو ﺳﻣﺑﺎل ﮐړي ﭼﯥ د ﺿد ﻣﯾﮑروب ﺳټﯾواردﺷپ د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو او ھڅوﻟو ﻟﭘﺎره
ﺧورا ﻣﮭم دي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو ،څﺎروﯾو او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳره ﭘﮫ ارﺗﺑﺎط ﮐﯥ د  ARGs/ARBsﺳرﭼﯾﻧو ﭘورې اړوﻧد ﻣﺗﻧﺎزع ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﻣﺗﻧوع ﻧظرﯾﺎت
ﭘرﺗﻠﮫ او ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي )د ﻣﺛﺎل ﭘﮫ ﺗوګﮫ د ﯾوي روﻏﺗﯾﺎ ﺗګﻼره(.
 -2ﭘﮫ ﯾو روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺑﻧﺳټ ﮐﻲ د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو ﮐﺎروﻟو ﭘروﺳﭘﮑټﯾف اﻧدازه ﮐوﻟو ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﻟﯾﺳت او ﭘرﺗﻠﮫ ﮐړي.
 -3داﺳﯥ ﯾو ﭘروﭘوزل ﭼﻣﺗو او دﻓﺎع ﯾﯥ وﮐړي ﭼﯥ د ﺳټﯾواردﺷپ ﭘروګرام د ﺗﻣوﯾل ﻟګښت ﺗوﺟﯾﮫ ﮐړي.
 -4د ﺳټﯾواردﺷپ د ﻣداﺧﻠو اﺳﻧﺎد ﺟوړ او د ھﻐوی د اﻏﭔزو ارزوﻧﮫ وﮐړاي ﺷﻲ.
 -5داﺧل ﺧدﻣت ﺳټﯾواردﺷپ ﺗرﯾﻧﻧګ ﭘروګرام ،د ﻧورو ﺻﺣﻲ ﻣراﻗﺑﺗوﻧو ﻋرﺿوﻧﮑو ﺗﮫ ﭼﻣﺗو ﮐړي.
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ﭘﮫ اﻧټﻲ ﻣﯾﮑروﺑﯾل ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﯥ ﺗطﺑﯾﻘﻲ څﭔړﻧﯥ

ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﯥ د څﭔړﻧﯥ ﻣﯾﺗودوﻧو ﮐﯥ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻔﺎھﯾم زده ﮐړي او وﯾﯥ ﮐﺎروي .ﭘﮫ ﮐورس
ﮐﯥ د ټوﻟګﻲ د ﻧﻧﮫ ﺗﻣرﯾﻧوﻧﮫ ھم ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ اﺟﺎزه ورﮐوي ﺗر ځو ھﻐﮫ ﻣﻔﮑورې ﭼﻲ زده ﮐړې ﯾﯥ دي د ﺧﭘﻠو راﺗﻠوﻧﮑو څﭔړﻧو ﭘروژو
ﺳره ﻣطﺎﺑﻘت ورﮐړي.
دا ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﮐﻲ د دې وړﺗﯾﺎ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ دوی ﺧﭘل ﺳﻣﭘﻠوﻧﮫ ﭘﮫ ﺳﻣﮫ ﺗوګﮫ ﺗﻧظﯾم ﮐړي ،د ﺳﻣﭘل اﻧدازه ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐړي او د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟو
ﻟﭘﺎره ﻣﻧﺎﺳب وﺳﯾﻠﯥ او ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ وﮐﺎروي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
 ﻣواد او ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ،د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ډﯾزاﯾﻧوﻧﮫ د ﻣطﺎﻟﻌﯥ د ډﯾزاﯾن اﻧﺗﺧﺎب ،د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﺳﺎﺣﮫ د ﻣطﺎﻟﻌﯥ وړ ﻧﻔوس او د ھﻐﻲ ﺳﻣﭘل ﯾﺎ ﻧﻣوﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗل د ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز اﺳﺎﺳﺎت د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻣﺗﻐﯾرات ) ،(Variablesاو د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟو وﺳﯾﻠﯥ اوﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ
 د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو ﺗﺣﻠﯾل او د ھﻐوی اراﺋﮫ ﯾﺎ ﭘرﯾزﯾﻧټﯾﺷن ﭘﮫ رﯾﺳرچ ﮐﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطﺎګﺎﻧﯥ او د ھﻐﮫ اﻧﺗﻘﺎدي ارزوﻧﮫ )Critical(Appraisal

٩

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د رﯾﺳرچ ﻣﺗﻐﯾرات ) (Variablesﺗﻌرﯾف ﮐړي.
 -2د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻧﻔوس وﭘﭔژﻧﻲ.
 -3د ﺳﻣﭘل اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﻣﻧﺎﺳب ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ وﮐﺎروي.
 -4د ﺳﻣﭘل ﻏﻠطۍ ﭘﮫ ﺗﺻﺎدﻓﻲ ډول ) (random sampling errorاو ﺑﺎﯾس ) (biasﺗر ﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﭘﭔژﻧﻲ.
 -5د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻣﺧﺗﻠف ډﯾزاﯾﻧوﻧو ﻟﭘﺎره د ﺳﻣﭘل ﺳﺎﯾز ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐړي.
 -6د ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو راټوﻟوﻟو ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ او وﺳﯾﻠﯥ وﮐﺎروي.
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د څوګوﻧو درﻣﻠو ﭘﮫ وړاﻧدی ﻣﻘﺎوﻣت

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
 د  HIVدرﻣﻠو ﻣﻘﺎوﻣت د  HIVDRﻻﺑراﺗواري ﺷﺑﮑﮫ د  HIVDRﻻﺑراﺗواري ﺗﺷﺧﯾص د  HIVDRﮐﻧټرول د  TBDRاﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي د  TBMDRد ﻣدﯾرﯾت ﻟﭘﺎره ﻻﺑراﺗواري ﺷﺑﮑﮫ د  TBDRﺳرﯾﻊ ﺗﺷﺧﯾص د  MTB/RIFاﯾﮑﺳﭘرټ د څو درﻣﻠو ﻣﻘﺎوﻣت ﻟروﻧﮑﻲ ﻧري رﻧځ ) (MDR-TBﮐﻧټرولﺳﺗراﺗﯾژي ګﺎﻧﻲ
 د درﻣﻠو ﻣﻘﺎوﻣت ﻟروﻧﮑﻲ  TBﭘروګرام د ﻣدﯾرﯾت ﻧﻧګوﻧﯥ د ﻣﻼرﯾﺎ درﻣﻠو ﻣﻘﺎوﻣت -د ﻣﻌﺎﻟﺟﯥ د ﻣوﺛرﯾت ) (Efﬁcacyﻣطﺎﻟﻌﺎت
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ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل
د څوګوﻧو درﻣﻠو ﭘﮫ وړاﻧدی )ﻣﻠټﻲ ډرګ( ﻣﻘﺎوﻣت ﯾو د ﻣﯾﮑروب ﺿد ﻣﻘﺎوﻣت دی ﭼﯥ د ﻣﺎﯾﮑروارګﻧﯾزم ډوﻟوﻧو ﻟﺧوا ﻟږﺗرﻟږه ﯾو اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل درﻣﻠو
ﺗﮫ ﭘﮫ درﯾو ﯾﺎ ډﯾرو اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﮐټګورﯾو ﮐﯥ وښودل ﺷﻲ .د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﮐټګورۍ د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل اﺟﻧټ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي ده ﭼﯥ د ھﻐوی د ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزم
ﻋﻣل او د ھدف وړ ارګﻧﯾزﻣوﻧو د ځﺎﻧګړﺗﯾﺎو ﭘراﺳﺎس ده .د ﻧري رﻧځ ﯾﺎ ﺗوﺑرﮐﻠوز درﻣﻠو ﭘروړاﻧدې ﻣﻘﺎوﻣت ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ د ﻧري رﻧځ اﻏﭔزﻣﻧﯥ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ
او ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﯾو ﻟوی ﺧﻧډ دی.
د ﻣﻠټﻲ ډرګ ﻣﻘﺎوﻣت ﻟروﻧﮑﻲ ﺗوﺑرﮐﻠوز ) (MDR-TBڅوګوﻧﻲ ﻋواﻣل ﻟري او د ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﻧﺎﺳﻣﯥ درﻣﻠﻧﯥ ،د درﻣﻠو د ﻋرﺿﯥ او ﮐﯾﻔﯾت ﺿﻌﯾف
ﻣدﯾرﯾت ،او ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎ ھواﯾﯽ ﺳراﯾت ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻻﭘﯾﺎوړی ﮐﯾږي .ﭘﮫ دې ډول د ﻧﺎروﻏﻲ ﭘﭔښﯥ ﻣدﯾرﯾت ﺳﺗوﻧزﻣن ﮐﯾږي ،او ﻧوﻣوړې ﻧﻧګوﻧﮫ
ھﻐﮫ ﻣﮭﺎل ﭼﯥ ﻧﺎروﻏﺎن د ﻣرﺳﺗﯥ ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ وي او ﭘﮫ درﻣﻠﻧﯥ ﻣﺻرف ﮐوي ،د وﯾﺟﺎړوﻧﮑﻲ اﻗﺗﺻﺎدي او ټوﻟﻧﯾز ﻟګښﺗوﻧو ﻟﮫ اﻣﻠﮫ ﻧوره ھم ﭘﭔﭼﻠﯥ ﮐﭔږي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻧري رﻧځ  ،اچ آی وي او ﻣﻼرﯾﺎ ﺿد درﻣﻠو ﻣﻘﺎوﻣت د ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﻟﭘﺎره د اﻧټرډﯾﺳﭘﻠﯾﻧري اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﭼﻠﻧد ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -2ھﻐﮫ ﻋواﻣل وﭘﭔژﻧﻲ ﭼﯥ د HIV ، TBاو ﻣﻼرﯾﺎ درﻣﻠو ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎﻧدي اﻏﭔزه ﮐوي.
 -3د درﻣﻠو ﻣﻘﺎوﻣت د ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﺗراﺗﯾژي ګﺎﻧﻲ ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4ھﻐﮫ ﺳﺗراﺗﯾژي ګﺎﻧﻲ ﭼﻲ د ﻣﺗوﺳط څﺧﮫ ﺗر ﻟوړې ﮐﭼﯥ درﻣﻠو ﻣﻘﺎوﻣت ﮐوﻧﮑﻲ  HIV، TBاو ﻣﻼرﯾﺎ ﺗﮫ د ځواب وﯾﻠو وړ وي ﭘﯾدا او ﭘﻠﻲ
ﮐړي.
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د اﻧﺗﺎن ﮐﻧټرول 2ﻣﮫ-ﮐﭼﮫ

ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل
د اﻧﺗﺎن ﮐﻧټرول ﭘرﮐټﺳوﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ ﭘﮫ روﻏﺗون ﭘورې اړوﻧد اﻧﺗﺎﻧﺎت ﺧورا راﮐم ﮐړي .د اﻧﺗﺎن د ﮐﻧټرول ھدف ﭘﮫ ﻣؤﺛره ﻟګښت )(cost-effective
ﺗوګﮫ د ﻧﺎروﻏﺎﻧو ،د ﺻﺣﻲ ﺧدﻣﺎﺗو وړاﻧدي ﮐووﻧﮑو ،او د ﭘﺎﯾوازاﻧو ﻣﺣﺎﻓظت ﯾﺎ ﺳﺎﺗل دي.
دا ﮐورس داﺳﻲ ډﯾزاﯾن ﺷوی ﭼﻲ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د اﻧﺗﺎن د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺑرﺧو ﮐﯥ ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ وړاﻧدې ﮐوي .دﻏﮫ ﮐورس ﭘﮫ
ﻋﻣوﻣﻲ ﺗطﺑﯾق ﮐﭔږي ﭼﯥ ھم اﻧﺳﺎن او ھم وﺗرﻧري ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل دي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
 د ﺟراﺣﻲ د ﺳﺎﯾټ اﻧﺗﺎن  VAPو CLABSIs د ډﯾﺎﻟﯾزس ﭘﮫ ﺑﺧش ﮐﯥ د  CAUTIاو د اﻧﺗﺎن ﮐﻧټرول ﻏﯾرﻣﻠوث ﮐول ﯾﺎ ډﯾﮑﻧﺗﯾﻣﻧﯾﺷن ﭘﮫ روﻏﺗون ﮐﯥ د اﻧﺗﺎن د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ﻣؤﺛره ﭘروګرام. د ﺳروﭔﻼﻧس ﺳﯾﺳﺗم -د ﻻﺳوﻧو د ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ رﻋﺎﯾت
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د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:

 -1د روﻏﺗون /ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ اړوﻧد د اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول ) (IPCﭘروګرام ﻣﮭﻣﯥ ﺑرﺧﯥ ﻟﯾﺳت ﮐړي.
 -2د ﺧطر ھﻐﮫ ﺳﺎﺣﯥ درک ﮐړي ﭼﻲ د اﻧﺗﺎن ﮐورﺑﮫ ﮐﯾداي ﺷﻲ ﻟﮑﮫ د ﺟراﺣﻲ ﺳﺎﯾټ IV ،او د ادرار ﮐﺎﺗﯾﺗروﻧﮫ او ھﻐﮫ ﻻري ﭼﻲ د اﻧﺗﺎن د
ﮐﻧټرول ﻻرې دي.
 -3د ﭼﺎﭘﯾ﷼ اﻏﭔزي د اﻧﺗﺎن ﭘر ﺧطر ﺑﺎﻧدې ﺑﯾﺎن ﮐړي.
 -4ﭘﮫ ځﺎﻧګړو ﺑﻧﺳټوﻧو )د وﺗرﻧري ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ ،د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو روﻏﺗون ،او ﺳرﭼﯾﻧو ﭘﮫ ﺑﻧﺳټو( ﮐﯥ د ﺳروﭔﻼﻧس ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧﮫ ډﯾزاﯾن ﮐړي او وﯾﯥ ارزوي.
 -5د ﻏﯾرﻣﻧﺗن ﮐوﻟو او ﺗﻌﻘﯾم ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﯾﺗودوﻧو ګټﯥ او زﯾﺎﻧوﻧﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي
 -6د  IPCد ﭘرﮐټﺳوﻧو او د  MDRارګﺎﻧﯾزم د ﺧﭘرﭔدو د اړﯾﮑﯥ ﺗرﻣﯾﻧځ ﺑﺣث وﮐړي.
 -7د ﻧﺎروﻏﺎﻧو د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻧړﯾوال ﭘروګرام ﭘﻠﻲ ﮐړي(CLEAN CLEAR IS SAFER CARE) :
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د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټورډﺷپ 3ﻣﮫ-ﮐﭼﮫ

ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل

دا ﮐورس د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺳټﯾورډﺷپ 2-ﮐﭼﯥ ﭘر ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﮐورس ﺑﺎﻧدې ﺟوړﯾږي .دا ﮐورس ھم ورﺗﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐوي ،ﻣګر د ﮐﯾﻔﯾت ﺗﺿﻣﯾن
ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو ﺗﺷﺧﯾص ،ﺗﺣﻠﯾل او ﺗرﺳره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﻋﺻري ﮐړﻧو او ﻣﯾﺗودوﻧو ﮐﯥ د ﭘرﻣﺧﺗګوﻧو ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﭘﮫ اړه د ﻻ ډﯾر ﺗوﺿﯾﺢ ﺳره.
د دې ﮐورس ھدف دا دي ﺗر ځو ﮐﺎﻧدﯾدان د ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﭘوھﮫ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو د ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل د ﺳټﯾواردﺷپ د ﭘرﻣﺧﺗﮏ او ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ھڅوﻟو ﻟﭘﺎره ﺳﻣﺑﺎل ﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
 ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﻓﺎرﻣﺎﮐوﮐﯾﻧﺗﯾﮏ  /ﻓﺎرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ د ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ درﻣﻠو د ﺗﺟوﯾز د اﻧدازه ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺷﺎﺧﺻوﻧﮫ ﻧړﯾوال ﺿد ﻣﯾﮑروﺑﻲ ﻣﻘﺎوﻣت ﺳروﭔﻼﻧس ﺳﯾﺳټم د  AMRډﯾټﺎ راټوﻟول او راﭘور ورﮐول د  ASPﻟګښﺗوﻧﮫ او ګټﯥ د  ASPﻣﺎﻟﻲ ﻣﯾﺗرﯾﮑوﻧﮫ -د  ASPsﺑﻧﭼﻣﺎرک ) (Benchmarkingﮐول

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ ﭘرﻣﺧﺗګوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړئ
 -2د اﻧټﻲ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل درﻣﻠﻧﯥ ﮐﯥ ﭘرﻣﺧﺗګوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړئ  ،ﭘﺷﻣول د ﻧوي اﺟﻧټﺎﻧو  ،ﻧوي واﮐﺳﯾﻧوﻧو او درﻣﻠﺗوﻧﯾﮑو اﺻوﻟو ﭘﮫ ﻧﺎروغ
او د ﺳﯾﺳټم ﮐﭼو ﮐﯥ د ﻧﺎروغ ﭘﺎﻣﻠرﻧﯥ ﺗﮫ.
 -3د اﯾﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ او اﻧﺗﺎن ﮐﻧټرول او ﺣﺳﺎﺳﯾت ﻧظﺎرت ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړئ  ،ﭘﺷﻣول د ﺑرﯾښﻧﺎﯾﯽ ډﯾټﺎ ﻧﯾوﻟو ﺳﺎﻓټوﯾر ﮐﺎرول
 -4د ځﺎﯾﯽ  ،ﻣﻠﻲ او ﻧړﯾوال ﺑﻧﭼﻣﺎرک ﮐوﻟو ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو ﻟﮫ ﻻرې د ﮐﯾﻔﯾت ښﮫ واﻟﻲ ارزوﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻣﯾﺗودوﻧﮫ وړاﻧدﯾز ﮐړئ
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ﻣدﯾرﯾت او رھﺑرﯾت

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت

 د ټﯾم ﺟوړوﻧﮫ د رھﺑرۍ ﺳټﺎﯾﻠوﻧﮫ او ﺗﯾوري د ﭘروژې ﻣدﯾرﯾت د روﻏﺗﯾﺎ ﭘروګرام ﭘﻼن ﮐول د داﺳﯥ روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﭘروګراﻣوﻧوراﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول ﭼﯥ ﮐﺎر ورﮐوي
  -د ﺷرﯾﮑﺎﻧو ) (Stakeholderﺗﺣﻠﯾل د ﻣﻧﺎﺑﻌو او ﺳرﭼﯾﻧو ﻣدﯾرﯾت د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت د روﻏﺗﯾﺎ ﺧدﻣﺎﺗو رﺳول او ﻋرﺿﮫ ﮐول د ﺑدﻟون ﻣدﯾرﯾت ﯾﺎ )(Change Management د ﺧﭘﻠﻣﻧځﻲ اړﯾﮑو ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ د ځﺎن ﭘوھﺎوی او د ځﺎن ارزوﻧﮫ د ﺷﺧړو ﻣدﯾرﯾت د ﺳﺗوﻧزو ﺗﺣﻠﯾل -ﺧﭘل وﺧت او ﺧﭘل روﺣﻲ ﻓﺷﺎر اداره ﮐړي
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ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ د روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ،د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ،ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ او ﻣدﯾرﯾت ﭘﮫ ﻟوﻣړﻧﻲ ﻣﻔﺎھﯾﻣو او اﺻوﻟو ﺳﻣﺑﺎل ﮐوي .دا دوی ﺗﮫ وړﺗﯾﺎ
ورﮐوي ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ د ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﭘﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﮐﻠﯾدي اړﺧوﻧﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﮐړي او د روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺎﺗو وړاﻧدې ﮐوﻟو ﮐﯥ د ﺣﮑوﻣﺗوﻧو او
روﻏﺗﯾﺎ وزارﺗوﻧو ﺑدﻟون رول وﺳﭘړي.
دا ﮐورس ﻓرﺻت ﺑراﺑروي ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ ﺳﯾﺳټم ﭘراﺧﺗﯾﺎ او اﺻﻼﺣﺎﺗو ،د ﭘﺎﻟﯾﺳۍ ﺑدﻟون او د ﻣﺗﻣرﮐز روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﭘﮫ ﻣﻘﺎﺑل ﮐﯥ د ﻏﯾر ﻣﺗﻣرﮐز روﻏﺗﯾﺎﯾﯽ
ﺳﯾﺳټﻣوﻧو ﭘﮫ اړه ﭘوه ﺷﻲ او اﻧﺗﻘﺎدي ﺗﺣﻠﯾل وﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د روﻏﺗﯾﺎ د ﭘﻼﻧوﻧو راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوﻟو ﮐﯥ د ﻻګ ﻓرﯾﻣوﻧو ،او د ﭘﺎﯾﻠو او ﺣﻘوﻧو ﭘراﺳﺎس د ﺗګﻼرو ﺗوﭘﯾر وﮐړي او ﭘﻠﻲ ﯾﯥ ﮐړي.
 -2د ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو د ﭘراﺧﺗﯾﺎ ،د ﭘﻼن ﺟوړوﻧﯥ ،او د روﻏﺗﯾﺎ د ﺳرﭼﯾﻧو د ﻣدﯾرﯾت ﮐﻠﯾدي اﺻول وﭘﭔژﻧﻲ
 -3د ارګﻧﯾزﯾﺷن د ﻣدﯾرﯾت د اﺻوﻟو ﺳره ﺳم د ﻣدﯾرﯾت ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ او دﻧدې ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -4د ﺑدﻟون ﻣدﯾرﯾت وﭘﭔژﻧﻲ او ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -5د ټﯾم ﮐﺎر او ارﺗﺑﺎطﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ ) (communication skillsﻟﮫ ځﺎﻧﮫ وښﺎﯾﻲ.
 -6د ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﻣﮭﺎرﺗوﻧو او ﺳټﺎﯾﻠوﻧو ﺗﮫ )ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ :ﭘﻼوی ،ﻓﻌﺎل اورﯾدل ،د ﺷﺧړو ﺣل او د وﺧت ﻣدﯾرﯾت( وده ورﮐړي او ارزوﻧﮫ
ﯾﻲ وﮐړي.
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ﻋﻠﻣﻲ ﻟﯾﮑﻧﮫ

ﻣوده 30 :درﺳﻲ ﺳﺎﻋﺗوﻧﮫ
 25د  CPDاﻣﺗﯾﺎزوﻧﮫ

ﺗﻔﺻﯾل
دا ﮐورس د ﻋﻣﻠﯽ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯽ ) (peer reviewingاو د ﻣﺎﻧوﺳﮑرﭘت د اﺻﻼح د ﻣرﺣﻠو ﭘﮫ ھﮑﻠﮫ ډﯾزاﯾن ﺷوی دي .د ﮐورس ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ د ﺗﻣرﯾﻧوﻧو
او د ټوﻟګﻲ ﺑﺣﺛوﻧو ﻟﮫ ﻻرې ﻟﯾﮑل ،ﻟوﺳﺗل ،اﯾډﯾټ ﮐول ،او د ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﯥ ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ اﺻﻼح او څرګﻧد ﮐړي.
د دې ﮐورس ھدف د ﻣؤﺛره ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻟﯾﮑﻧو د اﺳﺎﺳﺎﺗو ښودل دي .ﻻرښووﻧﮫ ﺑﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﯾوازې د ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟو ﭘﮫ ﻟﯾﮑﻠو او ﺧﭘروﻟو ) (publishingﭘروﺳﯥ
ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز وﮐړي.

د ﮐورس د ﻋﻧﺎوﯾﻧو ﻓﮭرﺳت
-

ﮐورس ﺑﮫ ﭘﮫ دوه ﺑرﺧو ﮐﯥ وړاﻧدې ﺷﻲ (1) :ﺑرﺧﮫ و ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ ښووﻧﮫ ﮐوي ﭼﯥ څﻧګﮫ ﭘﮫ ﻣؤﺛره ،ﻟﻧډه او روښﺎﻧﮫ ﺗوګﮫ ﻟﯾﮑل وﮐړي او )(2
ﺑرﺧﮫ دوی د ﯾوي رﯾښﺗﯾﻧﻲ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﯾﺎ ﻣﺎﻧوﺳﮑرﯾﭘت ﺑراﺑروﻟو ﻟﭘﺎره ﭼﻣﺗو ﮐوي.

د رﯾﺳرچ ﭘروﺳﮫ او د ﻣﻧﺎﻗﺷﻲ ﻣﯾټرﮐس ﯾﺎ Argument Matrix
د ﺳرﻟﯾﮏ ﺻﻔﺣﯥ ،د ﺧﻼﺻﯥ او د ﭘﭔژﻧدﻧﯥ ﻟﯾﮑل
د رﯾﺳرچ د ﻣﯾﺗودوﻧو ﻟﯾﮑل
د رﯾﺳرچ د ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻟﯾﮑل
د ﺑﺣث ،د ﭘﺎﯾﻠﻲ او د ﻣﺂﺧذ ﻟﯾﮑﻧﮫ
د ښﮫ ﻣﺎﻧوﺳﮑرپ ﻟﯾﮑل

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ
د دې ﮐورس ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﯾﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ:
 -1د AMRﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﻣؤﺛره ،ﻟﻧډه او ﭘﮫ روښﺎﻧﮫ ﺗوګﮫ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻧﺳﺧﻲ وﻟﯾﮑﻲ.
 -2ھﻐﮫ ﺧﭘروﻧﯥ ) (publicationsوﭘﭔژﻧﻲ ﭼﯥ د دوی د ﮐﺎر ﻟﭘﺎره ﻏوره دي
 -3د ﻟوﺳﺗوﻧﮑو او ﺑﯾﺎ ﮐﺗوﻧﮑو د اړﺗﯾﺎو ﭘﮫ اړه ﭘراﺧﮫ ﭘوھﮫ وﻟري.
 -4ﭘﮫ ﯾوه څﭔړﻧﯾزه ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﯥ د ھرې ﺑرﺧﯥ ھدف وﭘﭔژﻧﻲ
 -5د ﺧﭘﻠو څﭔړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرچ ﻟﯾﮑﻧﯥ د ښﮫ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﻋﻣﻠﻲ ﺳﺗراﺗﯾژي ګﺎﻧو ﭘراﺧﮫ ذﺧﯾره وﻟري
 -6ﺳﺗراﺗﯾژﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎﺑوﻧﮫ وﮐړي د دي ﻟﭘﺎره ﭼﻲ دوی ﺧﭘﻠﻲ څﭔړﻧﯥ ﯾﺎ رﯾﺳرچ څﻧګﮫ ،ﭼﯾرﺗﮫ او ﮐﻠﮫ ﺧﭘﺎره ﮐړي.
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