د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ژوﻧد
ﺧوﻧدﯾﺗوب ﯾﺎ ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ

د ﺑﯾوﺳﯾﻔﺗﯽ ﭘﭔژﻧدﻧﮫ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﻲ :

ﭘرﻣﺧﺗګ ﭘﮫ ﺑﺎﯾو ټﯾﮑﻧﺎﻟوژۍ او ﺑﺎﯾوﻣﯾډﯾﮑل څﯾړﻧو ﯾﺎ رﯾﺳرﭼوﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ډﯾری ﺑرﺧو ﻟﮑﮫ ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی ،اﯾﻣﯾوﻧوﻟوژی ،ﺟﻧﯾټﯾﮏ او ﻧﺎﻧو ټﯾﮑﻧﺎﻟوژۍ ﮐﯥ د
ډﯾرو ﭘﯾﭼﻠﯾو ﻻﺑراﺗواروﻧو د ﺑﯾوروﺳﮏ د ﻣﺧﺗﻠﻔوﮐﭼو ﺳره د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐﯾدو ﻻﻣل ﺷوی ځﯾﻧﯥ څﯾړﻧﯾز ﻻﺑراﺗواروﻧﮫ ،ﻟﮑﮫ ھﻐﮫ ﭼﯥ د ډﯾرو ﭘﺗوﺟﻧو ﻣوادو ﺳره
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮐوي ،ﭘﮫ ﺟﻧﯾټﯾﮏ ډول ﺗﻌدﯾل ﺷوي ژوﻧدی ﻣوﺟودات ،او اﻧﺗﺎﻧۍ ﻧﺎروﻏﻲ ﭘﮫ اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ د دوی د ﻟوړ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺧطر ﻟﮫ اﻣﻠﮫ
د روﻏﺗﯾﺎ ډﯾرې اﻧدﯾښﻧﯥ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوي .دا ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺧطروﻧﮫ ﭘﮫ ﻧړﯾواﻟﮫ ﮐﭼﮫ ﭘﯾژﻧدل ﺷوي ﭼﻲ د ﭘروﺳﯾﺟروﻧو د ﺳم ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو ﻟﮑﮫ د ﻻﺑراﺗوار د ﺗﺟﮭﯾزاﺗو
ﺳم اداره ﮐول ،ﮐﺎﻓﻲ اﺳﺎﻧﺗﯾﺎوې د ﻻﺑراﺗوار د ﻋﺎﺟل ﺣﺎﻟت ﭘﯾژﻧدل او ﮐﻧټرول ،او د ﻻﺑراﺗواروﻧو د ﭘرﺳوﻧل ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ روزﻧﮫ او ﺗﻌﻠﯾم ﺳره ﮐﻧټرول او ﭼﮏ
ﮐﯾدای ﺷﻲ.
د روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾوال ﺳﺎزﻣﺎن ) (WHOﻟﮫ اوږدې ﻣودې راھﯾﺳﯥ ﭘﯾژﻧﻲ ﭼﯥ ﺳﯾﻔټﻲ او ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ﺗوګﮫ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺳﯾﻔټﻲ ﻣﮭﻣﻲ ﻧړﯾواﻟﻲ ﻣﺳﺋﻠﯥ او د ﻋﺎﻣﯥ
روﻏﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﻟوﯾﮫ اﻧدﯾښﻧﮫ ده .د روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾوال ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮫ  1983ﮐﯥ د ﻻﺑراﺗوار ﺑﯾوﺳﻔټﻲ ﻻرښود ﻟوﻣړۍ ﻧﺳﺧﮫ ﺧﭘره ﮐړې او ﭘﮫ ټوﻟو وروﺳﺗﯾو ﻧﺳﺧو
ﮐﯥ د ﺑﺎﯾورﺳﮏ ﻣدﯾرﯾت اﺻﻠﻲ ﺳﺗوﻧوﻧﮫ ﺑﯾوﺳﻔټﻲ او ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ روښﺎﻧﮫ ﺷوي .:ﺳﯾﻔټﻲ اﺳﺎﺳﺎ د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺳره د ﺗړﻟﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧو ﭼﻲ
د دوی د ﺑﯾورﺳﮏ طﺑﻘﯥ ﭘورې اړه ﻟري ﭘﮫ ﭘﯾژﻧدﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي .د ﺧطروﻧو درک ﮐول د اړﯾن ﻣﺧﻧﯾوي اﻗداﻣﺎﺗو ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﮐوم
ﭼﯥ ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺑﺎﯾورﺳﮏ ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ ﻟوﻣړﻧﯽ او اﺻﻠﻲ ګﺎم دی .ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧوا ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﻗﯾﻣﺗﻲ ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺗوﮐو
ﻣﺣﺎﻓظت ،ﮐﻧټرول او ﺣﺳﺎب ورﮐوﻧﮫ ﺗﺿﻣﯾﻧوي ﺗرڅو د دوی ﻏﯾر ﻣﺟﺎز ﻻﺳرﺳﻲ ،ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯾدو ،ﻧﺎوړه ګټﮫ اﺧﯾﺳﺗﻧﯥ ﯾﺎ ﻗﺻدي ﺧوﺷﯥ ﮐﯾدو ﻣﺧﮫ وﻧﯾﺳﻲ .ﭘﮫ
ﺑﯾوﺳﻔټﻲ او ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ ﮐﻲ د ﮐﻧټرول ډﯾری اﻗداﻣﺎت ﺷﺎﻣل دي ﭼﯥ ﻣﻣﮑن ﺳره ﯾو ځﺎی ﺷﻲ .د ﻣﻧﺎﺳب ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ او ﺧوﻧدي اﻗداﻣﺎﺗو ﭘﻠﻲ
ﮐول ﺑﮫ د ﻻﺑراﺗوار د ﮐﺎرﻣﻧداﻧو ﻣﺣﺎﻓظت ،او د دوی ﻟﮫ ﻻرې ﺑﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﺗﺿﻣﯾن وﮐړي.

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﭘروګرام ﮐﯥ ﺑﯾوﺳﻔټﻲ

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺑﯾوﺳﻔټﻲ ټرﯾﻧﻧګ درې ﭘروګراﻣﮫ ﻟري ،د ھر ﭘروګرام درې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ وﺧت ﻟري:
ﭘروګرام  :1د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ ﺑﯾوﺳﻔټﻲ او ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ
ﭘروګرام  :2د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت
ﭘروګرام  :3د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﻣدﯾرﯾت
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
ﭘروګرام د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ھﻐو ﻣﺗﺧﺻﺻﯾﻧو ﻟﭘﺎره ګټورې دي ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ وزارﺗوﻧو ،ﻏﯾر دوﻟﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو ،او ﺳﺎﯾﻧس ﭘوھﺎﻧو/ﭘرﺳوﻧل ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د
طﺑﻲ څﯾړﻧﯥ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐوي .ﭘﮫ دي ﭼﯥ دا ﭘروګرام د ﻣدﯾرﯾت ﮐورﺳوﻧو ﺑﺎﻧدې ﺗﻣرﮐز ﮐو  ،ﻧو دا ﭘروګرام ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﻣﺳﻠﮑﯾﺎﻧو ﺳره
ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺑﺎﯾوﻣﯾډﯾﮑل ﺻﻧﻌﺗوﻧو ﮐﯥ د ﻣﺷرﺗﺎﺑﮫ ﭘوﺳﺗوﻧو ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ وي.

1

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ ﺑﯾوﺳﻔټﻲ او ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

د دې ﭘروګرام اﺻﻠﻲ ھدف د ﺑﯾوﺳﻔټﻲ ﻟوﻣړﻧﻲ او ﻟوی ﻣﻔﺎھﯾﻣو ﺗﮫ ﺑﯾﺎﮐﺗﻧﮫ ده .دا ﭘروګرام ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ د اﺳﺎﺳﺎﺗو ﺳره د ﻟوﯾو ﻧﻧګوﻧو
او ﻣﺳﺋﻠو ﭼﯥ اړﯾﻧﻲ دي او ﻣﻣﮑن د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻋﻣوﻣﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐوي آﺷﻧﺎ ﮐړي .ﭘروګرام ﺑﮫ د ﺑﯾوﺳﻔټﻲ او ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ
ﻣﺧﺗﻠف اړﺧوﻧو ﺑﺎﻧدې ھم ﺑﺣث وﮐړي ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﺧطر ﻟﮫ ﮐﭼﯥ ﺳره ﺗوﭘﯾر ﻟروﻧﮑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ ﭼﯥ د  WHOﻟﺧوا ﭘﯾژﻧدل ﺷوي،
د طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺳره ﺗړﻟﻲ د ﺑﺎﯾورﺳﮑوﻧو ﭘﯾژﻧدل ،ﭼﻲ د ﻣﺧﻧﯾوي د اﻗداﻣﺎﺗو ﺳره راځﻲ ،او ﭘﮫ ﻣﺧﺗﻠﻔو ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ اﻗداﻣﺎﺗو ﭘوھﯾدل ﭼﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھر
ﻻﺑراﺗوار ﮐﻲ ﭘﻠﻲ ﺷﻲ .ﭘدې اﻗداﻣﺎﺗو ﮐﯥ اداري ،اﻧﺟﯾﻧري ،او ﺷﺧﺻﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﺷﺎﻣل دي .دا ﭘروګرام ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو
ﻻﺑراﺗواري ﭘﯾښو او ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻟﺗوﻧو او ﻣﻧﺎﺳب ﭘروﺳﯾﺟروﻧو ﺗﮫ ھم آﺷﻧﺎ ﮐړي ﭼﯥ ﺑﺎﯾد د ورﺗﮫ ﭘﯾښو ﮐﻧټرول  ،ﮐﻣوﻟو او درﻣﻠﻧﯥ ﻟﭘﺎره وﻧﯾول ﺷﻲ.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:

-

ﭘﮫ ﻋﻣده ﻧﻧګوﻧو ﭼﯥ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ورﺳره ﻣﺦ ده ﭘوه ﺷﻲ.
د ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺎﯾورﺳﮏ ﮐﭼو ﺳره د ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗوﭘﯾر وﮐړي.
ﻣﺧﺗﻠف د روﻏﺗﯾﺎ ﺧطروﻧﮫ ﭼﻲ د ھر ﻻﺑراﺗوار ﺳره ﺗړﻟﻲ وﭘﯾژﻧﻲ.
د ﺧطروﻧو د ﭘﯾژﻧدﻟو وروﺳﺗﮫ ﻣﺧﺗﻠف د ﻣﺧﻧﯾوي اﻗداﻣﺎت ﭘﻠﻲ ﮐړي.
د ﭘﯾښو او ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﮐﯥ اړﯾن ﻣﺣﺎﻓظﺗﻲ ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ -د ﺑﺎﯾورﺳﮏ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدي

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ ﺳﯾﻔټﻲ ﯾﺎ ﺧوﻧدﯾﺗوب -د ﺑﺎﯾورﺳﮏ ارزوﻧﮫ او ﻣدﯾرﯾت

ﺳﺎﺣوي ﮐﺎر:
ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ اﺗﮫ 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 طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ او ﭘوه ﺷﻲ ﭼﯥ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧو ﺗﮫ څﻧګﮫ ځواب وواﯾﯽ -ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺑﺎﯾوﻣﯾډﯾﮑل ﺑﯾوﺳﻔټﻲ ﺗﮫ د ﭘوھﺎوي د ﻟوړوﻟو ﻟﭘﺎره د څﯾړﻧﯥ ﭘﺎﯾﻠﯽ ﯾﺎ ﻣوﻧدﻧﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي.

ھﻐﮫ ګډوﻧوال ﭼﯥ د درې ﻣﯾﺎﺷﺗﻧۍ ﭘروګرام اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐوي ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ډﯾﭘﻠوم ﺑﮫ ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾواﻟﯥ اﮐﺎډﻣۍ )(IAPH
ﻟﺧوا ﺻﺎدر ﺷوی او د ) (APHEAﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی.
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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

د دې ﭘروګرام اﺻﻠﻲ ھدف د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺷراﯾط راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول دي .اﺻﻠﻲ ﺗﻣرﮐز ﺑﮫ د ﮐﺎرﮐووﻧﮑو د ﺧوﻧدﯾﺗوب او
ﻣﮭﺎر ﮐول ﭘﮫ ﻋﻣده ﺗوګﮫ ھﻐﮫ ﭼﻲ د ﻟوړ ﺧطر ډﻟﯥ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺳره ﭼﻲ د ﺧطرﻧﺎﮐﮫ )ھزرد( ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣوادو )ﭘﺗوﺟﻧوﻧﮫ( ﺳره ﭘﮫ ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ګﻲ وي دي.
ﭘﺗوﺟﻧوﻧﮫ د اﻧﺗﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣل ﭘﮫ ﺗوګﮫ ﺗﻌرﯾف ﮐﯾدای ﺷﻲ ﭼﯥ د وﯾروس ،ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎ ،ﻓﻧګس ،ﭘرازﯾﺗوﻧو او ﭘرﯾوﻧز ) (prionsﭘورې اړه ﻟري .ﭘروګرام د دې ﻟﭘﺎره
ډﯾزاﯾن ﺷوې ﭼﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾوﻟوژی او اﻧﻔﯾﮑﺷن د ﺳراﯾت اﺳﺎﺳﺎﺗو ﺗﮫ ﭘﮫ ژوره ﮐﺗﻠو ﺳره د ﻻﺑراﺗوار د ﮐﺳﺑﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو ﺑﯾوﻟوژي او ھﻣدا
رﻧګﮫ د ﻻﺑراﺗواروﻧو ډﯾزاﯾن ﭼﯥ دا ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ ډوﻟﮫ ﻧﻣوﻧﯥ ﻟري وﭘﯾژﻧﻲ او ﭘوه ﺷﻲ .دا ﭘروګرام ﺑﮫ د ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﻲ ﻗواﻋد ،ﻣﻘررات،
او ﮐړﻧﯥ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي ﭼﯥ د ﮐﻧټرول ﺳﺎﺗﻧﮫ وﮐړي ﮐوم ﭼﯥ د اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطرﻧﺎک ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣوادو څﺧﮫ د وﺗﻠو او ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺗﮫ د ﺧﭘرﯾدو ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره
اړﯾن دي .ﭘروګرام ﺑﮫ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻣوادو ﺧوﻧدي ﻟﯾږد او اداره ﮐوﻟو ﺑﺎﻧدې ھم ﺗﻣرﮐز وﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د ﻻﺑراﺗوار د ﮐﺳﺑﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎﺗو ﭘورې اړوﻧد ﻧﻧګوﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ. د ﮐﻧټرول او ﻣﮭﺎر ﻣﻔﮑورې ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي او د ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻣﯾﺗودوﻧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي اړوﻧده ﻻﺑراﺗواروﻧو ﺗﮫ د ورﺗﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎﺗو ﺳره ﻣﻧﺎﺳب د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐﺎﺑﯾﻧټوﻧﮫ ﻏوره ﮐړي د  WHOﺳره ﭘﮫ ﻣواﻓﻘﮫ ﮐﯥ د ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﻣﻌﯾﺎروﻧو ﺑﺷﭘړوﻧﮑﻲ وداﻧۍ ډﯾزاﯾن ﺟوړ ﮐړي. ﺧوﻧدي ﭘرﮐټس او ﭘروﺗوﮐوﻟوﻧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړئ ﻟﮑﮫ  SOPsاو  MSDSﭼﯥ ﭘﮫ ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺑﮫ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي. -د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻧﻣوﻧو د ﻟﯾږد ﺳره اړوﻧد ﻧﻧګوﻧﯥ او د ﺣل ﻟﭘﺎره ﯾﯥ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

-

ﻻﺑراﺗوار ﮐﺳﺑﻲ اﻧﺗﺎﻧﺎت
د ﺧطر ﮐﻣول ﯾﺎ ﻣټﯾګﯾﺷن :د اﻧﺟﯾﻧرۍ ﮐﻧټروﻟوﻧﮫ
د ﺧطر ﮐﻣول ﯾﺎ ﻣټﯾګﯾﺷن :ﺧوﻧدي ﭘرﮐټﺳوﻧﮫ
د ﺗﻧظﯾم ﺷوﯾو ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﺗوﮐو ﺑﺎرول
ﺗطﺑﯾﻘﯽ څﯾړﻧﯥ ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار او ﺑﯾوﺳﯾﻔټﻲ ﮐﻲ

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 طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻧﻣوﻧو ﻟﮑﮫ ﺑﺎﮐﺗرﯾﺎ او وﯾروﺳوﻧو اداره ﮐوﻟو ﺳره ﺗړﻟﻲ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺧطروﻧﮫ او د ﻣﺧﻧﯾوي ﻣﻧﺎﺳب ﻋﻣﻠوﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ. د ﺧوﻧدﯾﺗوب اﺳﻧﺎد او ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ ﺟوړ او ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﻣﺑﺎﻟوﻟو ﻧﻣوﻧﯥ ،ﺗﺟﮭﯾزات او ﻻﺑراﺗوار ځﺎی ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل وي -ھﻐﮫ ﻣﻘررات ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﻧﻣوﻧو ﻟﯾږد ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل وي.

ھﻐﮫ ګډوﻧوال ﭼﯥ د درې ﻣﯾﺎﺷﺗﻧۍ ﭘروګرام اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐوي ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ډﯾﭘﻠوم ﺑﮫ ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾواﻟﯥ اﮐﺎډﻣۍ )(IAPH
ﻟﺧوا ﺻﺎدر ﺷوی او د ) (APHEAﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی.
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د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﻣدﯾرﯾت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

د دې ﭘروګرام اﺻﻠﻲ ھدف د ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﯾو ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﭘوھول د ﻻﺑراﺗوار او د ﺧوﻧدﯾﺗوب د ﻣدﯾرﯾت د ﻻزﻣﻲ ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﻟﭘﺎره دي .د دې ﭘروګرام اﺻﻠﻲ
ﺗﻣرﮐز ﺑﮫ د ﻻﺑراﺗوار ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ ﺳﺎﺗل ،د ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت اداره ﮐول او د ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐول وي ،دا ټول د ﭘﺎم وړ ﻓﮑﺗوروﻧﮫ دي ﭼﯥ د ﺧوﻧدي ﮐﺎري
ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻟﭘﺎره ﻣؤﺛر ﻣدﯾرﯾت ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .د ﻻﺑراﺗوار ﻣدﯾرﯾت ﻣﺧﺗﻠف اړﺧوﻧﮫ ﻟﮑﮫ د ځﺎی او ﭘرﺳوﻧل ﻣدﯾرﯾت ،د ﻻﺑراﺗوار ﭘﺎﻟﯾﺳۍ او د ﻓورﻣوﻧو ﭘراﺧﺗﯾﺎ،
او ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻟﯾﮑﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث ﺷﻲ .دا ﭘروګرام ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ د ﻟوﯾو ﻣﻔﺎھﯾﻣو ﻟﮑﮫ د وداﻧۍ اﻣﻧﯾت ،د ﭘرﺳوﻧل اﻣﻧﯾت ،ﺗراﻧﺳﭘورت او د
ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗو اﻣﻧﯾت ﺗﮫ ھم آﺷﻧﺎ ﮐړي .دا ټول ﻓﮑﺗوروﻧﮫ د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ او ﻓزﯾﮑﻲ ګواښ څﺧﮫ د اﻣﻧﯾت او ﻣﺣﺎﻓظت ﺳﺎﺗﻠو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي ﭼﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﭘرﺳوﻧل
روﻏﺗﯾﺎ ،ﺷﺎوﺧوا ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ډول ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﻟﮫ ﺧطر ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﮐړي .د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ او ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﺿﺎﯾﻊ ﮐوﻟو ﻣدﯾرﯾت ھم دوه ﻣﮭم
ﻣوﺿوﻋﺎت دي ﭼﯥ ﭘدې ﭘروګرام ﮐﯥ ﺑﮫ ﭘرې ﺑﺣث وﺷﻲ .د ﺑﯾړﻧﻲ ﻣدﯾرﯾت ﺳره ﯾوځﺎی دا ﭘروګرام ﺑﮫ ﺧورا ﻣﮭم ﻓﮑﺗوروﻧﮫ راټول ﮐړي ﭼﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑو
ﻣﻘرراﺗو او د ﻣدﯾرﯾت ﻗوي ﺳﯾﺳټم ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري ﺗرڅو د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺧوﻧدﯾﺗوب ټول اړﺧوﻧﮫ وﺳﺎﺗﻲ.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د ﻻﺑراﺗوار ﻣدﯾرﯾت اﺳﺎﺳﺎت ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي د ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ اﺻﻠﻲ اړﺧوﻧﮫ روښﺎﻧﮫ ﮐړي د ﻣﺿره ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو )ھزرد( ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐول ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟﺗوﻧﮫ اداره ﮐړي -ﭘﮫ طﺑﻲ ﻻﺑراﺗواروﻧو ﮐﯥ د ﺑﯾړﻧﯾو ﺣﺎﻟﺗوﻧو د ﻣﺧﻧﯾوي او ﻣﮭﺎر ﻟﭘﺎره ﭘﺎﻟﯾﺳۍ او ﻣﻘررات راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻻﺑراﺗواروﻧو د ﻣدﯾرﯾت ﻣﻌرﻓﻲ ﮐول -د ﺑﯾوﺳﯾﮑﯾورټﻲ ﻣدﯾرﯾت  -ﭘﮫ ﻻﺑراﺗوار ﮐﯥ ﻋﺎﺟل ﻣدﯾرﯾت

 د ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت -د ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت

د ﺳﺎﺣﯥ 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 ﭘرﺳوﻧل او ادارې ﻟﺧوا اداره ﺷوي ﺑﯾﻼﺑﯾل روﻟوﻧﮫ او ﻣﺳؤﻟﯾﺗوﻧﮫ ﭼﻲ د دوی ﺗرﻣﯾﻧځ ھﻣﻐږي ﮐوي زده ﮐړي او وﭘﯾژﻧﻲ. د ﺧوﻧدﯾﺗوب اﺳﻧﺎد او ﭘروﺳﯾﺟروﻧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ او ﭘﻠﻲ ﮐړي ﭼﯥ د ﺳﻣﺑﺎﻟوﻟو ﻧﻣوﻧﯥ ،ﺗﺟﮭﯾزات او ﻻﺑراﺗوار ځﺎی ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣل وي. د ﻻﺑراﺗوار طﺑﯾﻌت ﭘراﺳﺎس د اﻣﻧﯾت ﻣﻘررات راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐړي او ﭘﻠﻲ ﮐوي. -ﺑﯾړﻧﻲ ځواﺑوﻧﮫ ﯾﺎ رﯾﺳﭘﺎﻧﺳس ﻣدﯾرﯾت ﮐړي او د دوی د ﮐﻣوﻟو/ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﺳﺗراﺗﯾژﯾو ﺗﮫ وده ورﮐړي.

ھﻐﮫ ګډوﻧوال ﭼﯥ د درې ﻣﯾﺎﺷﺗﻧۍ ﭘروګرام اړﺗﯾﺎوې ﭘوره ﮐوي ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ ډﯾﭘﻠوم ﺑﮫ ورﮐړل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻧړﯾواﻟﯥ اﮐﺎډﻣۍ )(IAPH
ﻟﺧوا ﺻﺎدر ﺷوی او د ) (APHEAﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی.

www.iaph.org
info@iaph.org

ﻟﺧوا ځواﮐﻣن ﺷوی

ﻟﺧوا ﺗﺻدﯾق ﺷوی

د ﻏړي

