
ضد میکروبي مقاومت
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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 ترالسھ 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 (2). پھ ھرصورت، د غیر معقول درملو کارول پھ ډیری ھیوادونو کې 

د پام وړ اندیښنھ ده.
 

د WHO پھ 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 

.(AMR) نامناسب کارول دي ، کوم چې نور د انټي مایکروبیل مقاومت المل کیږي
 

 AMR د 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 البراتوار 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 
AMR د 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 2030 د مؤثره روزنې او تعلیم لھ الرې د روغتیا کاري ځواک ننګونو پٻژندلو مھم اھمیت باندې ټینګار کړی. د دې اړتیا پھ پٻژندلو سره، IAPH د AMR اړوند مسلو 

پھ اړه د روزنې نصاب رامینځتھ کړی چې د روغتیا پاملرنې متخصصین پھ نښھ کوي.

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

1ل کورس: د عامې روغتیا پٻژندنھ
1 لومړۍ  سټورډشپ  مایکروبیل  انټي  د  کورس:  2م 

لھ-کچھ
3م کورس: د انټي مایکروبیل مقاومت 1لھ-کچھ

4م کورس: د انتان کنټرول 1لھ-کچھ

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

5م کورس:  د اپیډیمولوژی اساسات
6م کورس:  د انټي مایکروبیل مقاومت دوھمھ 2مھ-کچھ 

7م کورس: د انټي مایکروبیل سټورډشپ 2مھ-کچھ
تطبیقي  کې  مقاومت  میکروبیل  انټي  پھ  کورس:  8م 

څٻړنې

3م پروګرام: پرمختللي انټي مایکروبیل مقاومت

یا  مقاومت  وړاندی  پھ  درملو  د څوګونو  9م کورس: 
(Multidrug Resistance)

10م کورس: د انتان کنترول 2مھ-کچھ
11م کورس: د انټي مایکروبیل سټورډشپ 3مھ-کچھ 

12م کورس: مدیریت او رھبریت
 Scientific) یا لیکنھ  د علمي څٻړنو  13م کورس: 

(writing

ھر روزنیز کورس پھ (30) د زده کړې ساعتونو کې وړاندې کیږي. دا کورسونھ د تخنیکي ډیپلوم د الس 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 (IAPH) لخوا پھ بریالیتوب د بشپړولو سند ورکړل شي.چي د (APHEA) لخوا تصدیق شوی.

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

د زده کړې مخلوط میتود
عربي

انګلیسي
پھ ټولو پروګرامونو کې:



-  د عامې روغتیا پٻژندنھ
- - نړیوالھ روغتیا او د روغتیا امنیت

- - د روغتیا نړیوال مقررات
- - روغتیایی خدمتونھ

 (Scientific Research) ساینسي څٻړني  -
(SDGs) د دوامداره پراختیا اھداف -  -

- د نړیوالي روغتیا پوښښ پٻژندنھ او د UHC غونډې تھ الره
-  د نفوس د روغتیا ارزونھ

د عامې روغتیا تاریخ د روغتیا پاملرنې پھ برخھ کې الستھ 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 

الزمھ 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 بیالبیلو الرو او 
ماډلونو سپړلو سره د عامې روغتیا بیالبیل ننګونو باندې انتقادي فکر ھڅوي او دا مھم موضوعات لکھ د عامې روغتیا اخالق، نړیوالھ روغتیا او د روغتیا 

امنیت پوښي

1- د عامې روغتیا یو لړ تعریفونھ او د دوی د نسبي ګټو ارزونھ وکړي
2- د دې ډسپلین پراختیا کې مرحلې تشریح کړئ او د دودیز او د نوي عامې روغتیا ترمینځ توپیر رامینځتھ کړئ

3- د عامې روغتیا الزمي دندو لپاره د چوکاټ ګټې ارزونھ وکړي
4- د 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
5- پھ ملي او سیمھ ایزه کچھ د عامې روغتیا جامع سیسټم او پھ ھغھ کې اوسني ګواښونھ او ننګوني تحلیل کړئ

تفصیل 1

2

د عامې روغتیا پٻژندنھ
موده:  30 درسي ساعتونھ 

    25 د CPD امتیازونھ

د کورس د عناوینو لست 

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې: 



تفصیل

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

-  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 الرښوونې
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2 د انټي مایکروبیل سټورډشپ لومړۍ 1لھ-کچھ
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 الزمھ ده چې نوماندان د انټي مایکروبیل سټیوردشپ 

د پروګرام د مدیریت پھ اړه پوھھ او مھارتونو باندي سمبال وي.

1- د اساسي درملو لیست Essential Medicines List (EML) د مفھوم پھ ھکلھ پوھھ څرګنده کړئ، څنګھ EML رامینځتھ کیږي، د درملو د 
انټي مایکروبیل پھ شمول معقولي کارونې او د ھغوي رول تشریح کړي.

2- د معیاري درملنې د الرښونو 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.

3- پھ روغتونونو کې د درملو او معالجې کمیټې  Pharmacy & Therapeutics Committees (PTCs) د پوھي او وسعت عمل را څرګند 
کړئ او د انټي مایکروب درملو پھ منطقي کارولو کې د دې کمیټي حیاتي رول تشریح کړي. 

4- د 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.

 EML، او د عمومي یا جنریک نومونو د کارولو اھمیت پھ International Nonproprietary Name (INN) 5- د نړیوال غیرتجارتي نوم یا
STG، او د روغتون پھ فورمولٻر کې تشریح کړي.

 

موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ



موده:  30 درسي ساعتونھ 
تفصیل    25 د CPD امتیازونھ

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

-  پتوجن مایکرو ارګانیزمونھ
-  د مایکرو ارګانیزم پٻژندنھ

-  د ضد میکروبي درملو د عمل طریقھ
-  د پتوجن جدا کول او د میکروب ضد حساسیت

-  د VITEK او PCR ټسټونھ
-  د انټي مایکروبیل او حساسیت Susceptibility ټسټونھ 

-  د ډیسک خپرٻدو (Disc Diffusion) میتود

4

د انټي مایکروبیل مقاومت 1لھ-کچھ 3
دا مھمھ ده چې وپٻژندل شي چې د البراتوار کار او کلینیکي تجربھ باید نږدې سره یوځای شي پدې توګھ، د البراتوار 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.

1- د مایکرو ارګانیزمونو اساسي طبقھ بندي/نومولو سیستم تشریح کړي.
2- د مایکرو ارګانیزمونو د جداکولو، پٻژندنې، او انټي مایکروبیل حساسیت ټسټونو لپاره عام میتودونھ لیست او مقایسھ کړي.

3- د میکروب ضد مقاومت اساسي میکانیزمونھ بیان کړي.
4- ھغھ پتوجنیک مایکروارګانیزمونھ لیست کړي چې دا مھال د ضد میکروبي مقاومت لھ املھ د درملنې لویې ننګونې رامنځتھ کوي. 

5- پھ 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. 

6- پھ یو روغتیایي بنسټ کې د انټي بیوګرامونو راټولولو لپاره الرښوونې لیست کړي، او د راپورونو پھ تفسیرکولو کې د احتمالي تٻر وتنو تشریح 
وکړي. 

7- د 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 الرې چمتو کړي. 



تفصیل

د کورس د عناوینو لست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

5

-  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 انتان کنټرول 1لھ-کچھ 4
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. 

1- د ساري ناروغیو پروسھ (د انتان ځنځیر infection chain) واضح او تشریح کړي.
2- پھ انسان کې د انتان د زٻرمو ډولونھ لیست کړي

3- د انتان انتقالوونکي (carriers) تعریف کړي او د ھغوی ډولونھ لیست کړي. 
4- د زونوز (zoonoses) تعریف او د ھغوي مثالونھ لیست کړي.

5- د ارګانیزمونود سرایت مختلفې طریقې وپٻژني.
 -6 د انتان د کنترول اصول پھ روغتون او پھ ټولنھ کي تشریح کړي.

7- دانتان سرایت د احتیاطي تدابیرو د څلورو ډولونو ترمینځ توپیر وکړي.

موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ



تفصیل

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

5

6

د اپیډیمولوژی اساسات
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 الس تھ راوړل، د ھغھ تحلیل، او تشریح پھ ھکلھ کاري پوھھ ترالسھ کړي.  برخھ 

اخیستونکي بھ د اپیډیمولوژیکي لیتراتور ارزونې ترڅنګ د اپیډیمولوژیکي څٻړنو مطالعاتو پالن کولو کې عملي تجربھ ترالسھ کړي. 

1- د عامې روغتیا پھ پراخھ ساحھ کې د اپیډیمولوژی پھ رول باندې بحث وکړي او د درملو، د چاپیلایر روغتیا، ټولنیز او سلوکي علومو، او 
د روغتیا پالیسیو پھ برخو کې د ھغې اړیکې وپٻژني.

2- د اپیډیمولوژی د اساسي مفاھیمو او میتودونو سالمھ پوھھ څرګنده کړي.
3- د توضیحي (descriptive) اپیډیمولوژیکي مفکورو لکھ شخص، وخت او ځای څخھ د ناروغیو د توزیع (distribution) د تشریح 

لپاره کار واخلي. 
4- ھغھ اپیډیمولوژیکي اندازې اخیستني محاسبھ، او تعبیر کړي، چي پھ کورس کې ښوول شوي دي، لکھ پیښې (incidence)، خپرٻدل 

(prevalence)، خطرونھ (risks)، د توپیرونو تناسب (odds ratio)، او نور. 
5- د عامې روغتیا د څٻړنو یا ریسرچ لپاره پالن جوړاو ډیزاین کړي.

6- اپیډیمولوژیکي څٻړني یا ریسرچ د روغتیا پالیسي ګانو د جوړولو، پلي کولو او ارزونې لپاره تطبیق کړي.

-  د اپیډیمولوژی پٻژندنھ
- تشریحي اپیډیمولوژي

-  د بایوسټاټیسټیک پٻژندنھ 1لومړۍ برخھ
- د بایوسټاټیسټیک پٻژندنھ 2مھ برخھ

- د عامې روغتیا سروٻالنس
-  د معلوماتو تحلیل او ښودل

-  د ناروغۍ خپرٻدو (Outbreak) پلټنھ -1لومړۍ برخھ
- د ناروغۍ خپرٻدو (Outbreak) پلټنھ -2مھ برخھ

-  د د ناروغۍ خپرٻدو (Outbreak) د پلټنې راپور لیکل
-  د معلوماتو کیفیت

موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ



تفصیل

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

7

د انټي مایکروبیل مقاومت دوھمھ 2مھ-کچھ 6
د ضد میکروبي مقاومت (AMR) سروٻالنس د AMRد اضافھ بار (burden) ارزولو او د ځایی، ملي او نړیوالو ستراتیژیو پھ مالتړ کې د عمل یا 

اکشن لپاره د اړینو معلوماتو د چمتو کولو اساس دی.
 

د ضد میکروبي مقاومت د نړیوال عملي پالن (اکشن پالن) لھ پنځو ستراتیژیکو اھدافو څخھ چې د نړیوالي روغتیا د اتھ شپیتمي شورا لخوا منل شوی، 
یو ھدف یې د نړیوال سروٻالنس او څٻړنو یا ریسرچ لھ الرې د شواھدو د بنسټ پیاوړی کول دي. 

 
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 
(AMR) پھ 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. 

1- د انټي مایکروبیل او تشخیصي ملټي ډیسپلینري سټیواردشپ ټیمونو سره کار وکړي
2- د البراتوار د پرکټس لپاره نړیوال معیارونھ تمرین کړي.

3- د انټي مایکروبیل سروٻالنس تدوین کول او د ھغھ مونیټورینګ او ارزونھ، تر سره کړي.
4- د AMR سروٻالنس سیسټم ډیزاین کړي.

-  د البراتوار د پرکټس لپاره نړیوال معیارونھ
- بایوسیفټي پھ البراتوار کې 

-  ضررناکھ (Hazardous) پتوجنونھ
-  پھ البراتوار کې معیاري احتیاطي تدابیر

-  د انټي مایکروبیل سروٻالنس پٻژندنھ
-  تعقیم او غیر منتن کول

-  د انټي مایکروبیل سروٻالنس تخنیکي برخې
-  د انټي بیوټیک مقاومت لرونکي باکتریا د خپرٻدو ګواښونھ

-  د البراتوار رول پھ انټي مایکروبیل سروٻالنس کې 
-  د انټي مایکروبیل د استعمال نظارت

موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ



تفصیل

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

8

د انټي مایکروبیل سټورډشپ 2مھ-کچھ 7
دا کورس د ضد میکروبي مقاومت او جینونو مسلي د یو انټردیسیپلینري (یوه روغتیا) تګالرې لھ الرې چې انسان، څاروی او چاپیلایر 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 چاپیلایر 

پر روغتیا باندې ژورې پایلې لري.
 

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.

1- د انسانانو، څارویو او چاپیلایر سره پھ ارتباط کې د ARGs/ARBs سرچینو پورې اړوند متنازع مسئلو پھ اړه متنوع نظریات 
پرتلھ او تحلیل کړي (د مثال پھ توګھ د یوي روغتیا تګالره).

2- پھ یو روغتیایي بنسټ کي د ضد میکروبي درملو کارولو پروسپکټیف اندازه کولو میتودونھ لیست او پرتلھ کړي.
3- داسې یو پروپوزل چمتو او دفاع یې وکړي چې د سټیواردشپ پروګرام د تمویل لګښت توجیھ کړي. 

4- د سټیواردشپ د مداخلو اسناد جوړ او د ھغوی د اغٻزو ارزونھ وکړاي شي.
5- داخل خدمت سټیواردشپ تریننګ پروګرام، د نورو صحي مراقبتونو عرضونکو تھ چمتو کړي.

- د ضد میکروبي مقاومت رامینځتھ کیدل پھ باکتریا کې
- د څارویو د تولیداتو پھ تړاو د ضد میکروبي مقاومت رامینځتھ کیدل 

-  د (AMR) یا ضد میکروبي مقاومت د خپرٻدو میکانیزم
- د ګړندیو تشخیصاتو مدغم کول پھ ضد میکروبي سټیواردشپ کې 

-  د کلینیکي پریکړو مالتړ سافټویر
- د سټیواردشپ د مداخلو ډیزاین کول

- د یوي روغتیا (One Health) تګالره پھ NAP-AMR رامینځتھ 
کولو کې 

- د څو ساحوي سیسټمونو لپاره تګالره
-  د NAP-AMR اصلي برخې

- د انټي بیوټیک پالیسي او الرښودونھ
- د شواھدو پراساس ښھ نسخھ او د درملو توزیع

(Chain of Infection) د انتان زنځیر  -
-  د حفظ الصحې غوره پرکټسونھ

-  د روغتیا پاملرنې اپیډیمولوژي کي کسبي انتانات 
-  د انتان د مخنیوي او کنټرول پروګرامونو مدیریت

-  د AMR پھ اړه پوھاوی او تعلیمي کمپاین

موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ



تفصیل

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

٩

پھ انټي میکروبیل مقاومت کې تطبیقي څٻړنې 8
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.

 

1- د ریسرچ متغیرات (Variables) تعریف کړي.
2- د مطالعې نفوس وپٻژني.

3- د سمپل اخیستنې مناسب تخنیکونھ وکاروي.
4- د سمپل غلطۍ پھ تصادفي ډول (random sampling error) او بایس (bias) تر مینځ توپیر وپٻژني.

5- د مطالعې مختلف ډیزاینونو لپاره د سمپل سایز محاسبھ کړي.
6- د معلوماتو راټولولو مختلف تخنیکونھ او وسیلې وکاروي.

-  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 (Variables)، او د معلوماتو راټولولو وسیلې او 
تخنیکونھ

- د معلوماتو تحلیل او د ھغوی ارائھ یا پریزینټیشن
 Critical) پھ ریسرچ کي احتمالي خطاګانې او د ھغھ انتقادي ارزونھ -

(Appraisal

موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ



تفصیل

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

10

د څوګونو درملو پھ وړاندی مقاومت 9
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-TB) څوګوني 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 الپیاوړی 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. 

 

1- د نري رنځ ، اچ آی وي او مالریا ضد درملو مقاومت د مطالعې لپاره د انټرډیسپلینري اپیډیمولوژي چلند پلي کړي.
2- ھغھ عوامل وپٻژني چې دHIV ، TB او مالریا درملو مقاومت باندي اغٻزه کوي.

3- د درملو مقاومت د کمولو لپاره ستراتیژي ګاني پلي کړي.
4- ھغھ ستراتیژي ګاني چي د متوسط څخھ تر لوړې کچې درملو مقاومت کونکي HIV، TB او مالریا تھ د ځواب ویلو وړ وي پیدا او پلي 

کړي.

-  د HIV درملو مقاومت
-  د HIVDR البراتواري شبکھ

-  د HIVDR البراتواري تشخیص
-  د HIVDR کنټرول

-  د TBDR اپیډیمولوژي
-  د TBMDR د مدیریت لپاره البراتواري شبکھ 

-  د TBDR سریع تشخیص
-  د MTB/RIF ایکسپرټ 

-  د څو درملو مقاومت لرونکي نري رنځ (MDR-TB) کنټرول 
ستراتیژي ګاني

-  د درملو مقاومت لرونکي TB پروګرام د مدیریت ننګونې
-  د مالریا درملو مقاومت

-  د معالجې د موثریت (Efficacy) مطالعات

موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ
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د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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د انتان کنټرول 2مھ-کچھ 10
 (cost-effective) د انتان کنټرول پرکټسونھ کولی شي چي پھ روغتون پورې اړوند انتانات خورا راکم کړي. د انتان د کنټرول ھدف پھ مؤثره لګښت

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 چاپیلایر پکې شامل دي. 

1- د روغتون/ کلینیک اړوند د انتاناتو د مخنیوي او کنټرول (IPC) پروګرام مھمې برخې لیست کړي.
2- د خطر ھغھ ساحې درک کړي چي د انتان کوربھ کیداي شي لکھ د جراحي سایټ، IV او د ادرار کاتیترونھ او ھغھ الري چي د انتان د 

کنټرول الرې دي.
3- د چاپیلایر اغٻزي د انتان پر خطر باندې بیان کړي.

4- پھ ځانګړو بنسټونو (د وترنري کلینیک، د انسانانو روغتون، او سرچینو پھ بنسټو) کې د سروٻالنس فعالیتونھ ډیزاین کړي او ویې ارزوي.
5- د غیرمنتن کولو او تعقیم کولو لپاره د مختلفو میتودونو ګټې او زیانونھ تشریح کړي
6- د IPC د پرکټسونو او د MDR ارګانیزم د خپرٻدو د اړیکې ترمینځ بحث وکړي.

(CLEAN CLEAR IS SAFER CARE) :7- د ناروغانو د خوندیتوب نړیوال پروګرام پلي کړي

-  د جراحي د سایټ انتان
CLABSIs و VAP  -

-  د ډیالیزس پھ بخش کې د CAUTI او د انتان کنټرول 
-  غیرملوث کول یا ډیکنتیمنیشن 

- پھ روغتون کې د انتان د مخنیوي او کنټرول مؤثره پروګرام.
-  د سروٻالنس سیستم 

-  د السونو د حفظ الصحې رعایت

موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ



تفصیل

د کورس د عناوینو فھرست

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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د انټي مایکروبیل سټورډشپ 3مھ-کچھ 11
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 ال 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.

1- د مایکروبیل مدیریت کې پرمختګونھ پلي کړئ
2- د 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.
3- د ایپیډیمولوژیک او انتان کنټرول او حساسیت نظارت میتودونھ پلي کړئ ، پشمول د بریښنایی ډیټا نیولو سافټویر کارول

4- د ځایی ، ملي او نړیوال بنچمارک کولو تخنیکونو لھ الرې د کیفیت ښھ والي ارزونې لپاره میتودونھ وړاندیز کړئ

- پرمختللي فارماکوکینتیک / فارمودینامیک 
-  د ضد میکروبي درملو د تجویز د اندازه کولو لپاره شاخصونھ

-  نړیوال ضد میکروبي مقاومت سروٻالنس سیسټم
- د AMR ډیټا راټولول او راپور ورکول

- د ASP لګښتونھ او ګټې
-  د ASP مالي میتریکونھ

-  د ASPs بنچمارک (Benchmarking) کول

موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ



د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:
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د کورس د عناوینو فھرست
-  د ټیم جوړونھ

-  د رھبرۍ سټایلونھ او تیوري
- د پروژې مدیریت

-  د روغتیا پروګرام پالن کول د داسې روغتیایي پروګرامونو 
رامینځتھ کول چې کار ورکوي

-  - د شریکانو (Stakeholder) تحلیل
-  د منابعو او سرچینو مدیریت

- د  روغتیا پالیسي
-  سازماني مدیریت

- د روغتیا خدماتو رسول او عرضھ کول
(Change Management) د بدلون مدیریت یا -

-  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

13

مدیریت او رھبریت
دا کورس برخھ اخیستونکي د روغتیا د سیسټمونو، د روغتیا پالیسي، پالن 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 اصالحاتو، د پالیسۍ بدلون او د متمرکز روغتیایی سیسټمونو پھ مقابل کې د غیر متمرکز روغتیایی 
سیسټمونو پھ اړه پوه شي او انتقادي تحلیل وکړي.

1- د روغتیا د پالنونو رامینځتھ کولو کې د الګ فریمونو، او د پایلو او حقونو پراساس د تګالرو توپیر وکړي او پلي یې کړي. 
2- د پالیسیو د پراختیا، د پالن جوړونې، او د روغتیا د سرچینو د مدیریت کلیدي اصول وپٻژني

3- د ارګنیزیشن د مدیریت د اصولو سره سم د مدیریت مھارتونھ او دندې پلي کړي.
4- د بدلون مدیریت وپٻژني او پلي کړي.

5- د ټیم کار او ارتباطي مھارتونھ (communication skills) لھ ځانھ وښایي.
6- د مشرتابھ مدیریت مھارتونو او سټایلونو تھ (پھ ځانګړي توګھ: پالوی، فعال اوریدل، د شخړو حل او د وخت مدیریت) وده ورکړي او ارزونھ 

یي وکړي.

موده:  30 درسي ساعتونھ 
تفصیل    25 د CPD امتیازونھ



موده:  30 درسي ساعتونھ 
    25 د CPD امتیازونھ

د زده کړې پایلې
د دې کورس پھ پای کې بھ برخھ اخیستونکي وکولی شي چې:

د کورس د عناوینو فھرست

تفصیل
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علمي لیکنھ 13
دا کورس د عملی بیاکتنی (peer reviewing) او د مانوسکرپت د اصالح د مرحلو پھ ھکلھ ډیزاین شوی دي. د کورس برخھ اخیستونکي بھ د تمرینونو 

او د ټولګي بحثونو لھ الرې لیکل، لوستل، ایډیټ کول، او د بیاکتنې مھارتونھ اصالح او څرګند کړي.
 

د دې کورس ھدف د مؤثره ساینسي لیکنو د اساساتو ښودل دي. الرښوونھ بھ اساسا یوازې د ساینسي مقالو پھ لیکلو او خپرولو (publishing) پروسې 
باندې تمرکز وکړي.

 
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. 

1- د AMRپھ ساحھ کې مؤثره، لنډه او پھ روښانھ توګھ ساینسي نسخي ولیکي.
2- ھغھ خپرونې (publications) وپٻژني چې د دوی د کار لپاره غوره دي

3- د لوستونکو او بیا کتونکو د اړتیاو پھ اړه پراخھ پوھھ ولري.
4- پھ یوه څٻړنیزه یا ریسرچ مقالھ کې د ھرې برخې ھدف وپٻژني

5- د خپلو څٻړنو یا ریسرچ لیکنې د ښھ کولو لپاره د عملي ستراتیژي ګانو پراخھ ذخیره ولري 
6- ستراتیژیک انتخابونھ وکړي د دي لپاره چي دوی خپلي څٻړنې یا ریسرچ څنګھ، چیرتھ او کلھ خپاره کړي.

 Argument Matrix د ریسرچ پروسھ او د مناقشي میټرکس یا  -
-  د سرلیک صفحې، د خالصې 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
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