د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ

د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﮭم ډﯾﺳﭘﻠﯾﻧوﻧﮫ دي .ﭘدې ﺑرﺧو ﮐﯥ ټرﯾﻧﻧګ او روزﻧﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ اوﺳﻧﻲ ﺳﺗوﻧزو ،ځﺎﯾﯽ او ﺳﯾﻣﮫ
اﯾز روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠو ،د روﻏﺗﯾﺎ راﺗﻠوﻧﮑﻲ اړﺗﯾﺎوي او ﻧﻧګوﻧﻲ ،ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﯾﺎ ﮐﺎري اﺧﺗﻼﻻﺗو ﭘورې اړوﻧد ﻧﺎروﻏﯾو اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﺑﺎﻧدې رڼﺎ واﭼوي؛ او د ﻗﺎﻧون
ﺟوړوﻧﮑو ﺳره د روﻏﺗﯾﺎ د ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو ﭘﮫ اړه د دوی ﭘرﯾﮑړو ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي.
د  EMRھﯾوادوﻧﮫ ﭘﮫ ﭘراﺧﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ ﯾﺎ ﮐﺎري ﺳﺗوﻧزو ﺳره ،د ﻟوﻣړﻧﯾوﺣﻔظ اﻟﺻﺣﯥ اﻗداﻣﺎﺗو څﺧﮫ ﻧﯾوﻟﻲ ﺗر ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ د څﯾړﻧو ﻧﺷﺗواﻟﻲ
ﺳره ﻣﺦ دي .ﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د ﮐرھﻧﯾز روﻏﺗﯾﺎ ،د ﮐﺎر د ځﺎی ﺧوﻧدﯾﺗوب ،د ﺑﯾروﻧﻲ او داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﯾﻔﯾت ،د ﺧواړو ﺧوﻧدﯾﺗوب ،د اوﺑو ﮐﯾﻔﯾت ،زھرﺟن ﮐﺛﺎﻓﺎت،
او د اﻗﻠﯾم ﺑدﻟون ﭘورې اړوﻧد ﻣﺳﺋﻠو ﭘﮫ اړه ﺳﺗوﻧزي ﺷﺗون ﻟري.
ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ،ﭘدې ﺑرﺧﮫ ﮐﯥ د روزﻧﭔزو ﭘروګراﻣوﻧو وړاﻧدې ﮐول د ﺧﻠﮑو ﺧوﻧدﯾﺗوب ،د EMRﭘﮫ ﺳﯾﻣﮫ ﮐﯥ د اﻗﺗﺻﺎد ﭘرﻣﺧﺗګ ،د ژوﻧد ﮐﯾﻔﯾت ،او ﭘﮫ
ﺟګړه ځﭘﻠو ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ د ﺛﺑﺎت ﭼﻣﺗو ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺧورا ﻣﮭم دي.

د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘروګرام

د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ټرﯾﻧﻧګ درې ﭘروګراﻣوﻧﮫ ﻟري ،ھر ﭘروګرام درې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ وﺧت ﻟري:
ﭘروګرام  :1ﭘﮫ ﻧړﯾوال ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﺎت
ﭘروګرام  :2د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت
ﭘروګرام  :3د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ د ﺧطر 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

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت دھد
اﯾن ﭘروﮔرام ھﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن وزارﺗﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺻﺣت  ،ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﻏﯾردوﻟﺗﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺑﺷری را ھدف ﻗرار ﻣﯽ دھد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﺎر ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ در زﻣﯾﻧﮫ ﺻﺣت ﻣﺣﯾط و ﮐﺎر ھﺳﺗﻧد ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد ھﺳﺗﻧد.
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ﭘﮫ ﻧړﯾوال ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺣرﻓوي روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ اﺳﺎﺳﺎت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

ﭘﮫ ﻧړﯾوال ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ) Global Environmental and Occupational Health (GEOHealthﭘروګرام ﮐﯥ د ﺑﻧﺳټوﻧو ھدف دا
دی ﭼﯥ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺗﮫ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ اﺳﺎﺳﻲ ﺑرﺧو ﮐﯥ ﻟوﻣړﻧﻲ ﭘوھﮫ ﭼﻣﺗو ﮐړي ﭼﯥ د  GEOHealthﺳﺎﺣﯥ ﭘورې اړه ﻟري  .ھﻐﮫ ﺑرﺧﮫ
اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﭼﯥ دا ﭘروګرام ﺑﺷﭘړوﻟوي ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﺑﮫ ﯾو ﻗوي ﺑﻧﺳټ وﻟري ﭼﯥ دوی ﺗﮫ دا وړﺗﯾﺎ ورﮐوي ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﻧور ګﺎﻣوﻧﮫ ﭘورﺗﮫ ﮐړي.
د  GEOHealthﻣﺎډﻟوﻧﮫ او ټرﯾﻧﻧګ ﻣوﺧﮫ ﻟري ﭼﻲ ډﯾری ډﯾﺳﭘﻠﯾﻧوﻧﮫ ﺳره ﯾو ﮐړي ﺗرڅو د اوﺳﯾدوﻧﮑو وړﺗﯾﺎ ﺗﮫ وده ورﮐړي او د دوی راﺗﻠوﻧﮑﻲ ﻣﺳﻠﮏ
ﮐﯥ ﺳﺎﯾﻧﺳﻲ ﻣﯾﺗودوﻟوژی وﮐﺎروي .

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 ھﻐﮫ ﻋﻣده ﻓﮑﺗوروﻧﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﻧړۍ ﮐﯥ د اﻓرادو او ﻧﻔوس روﻏﺗﯾﺎ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﮐوي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي او د دوی ﻣﻐﻠق ﺗوب وښﺎﯾﻲ. د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﺿرروﻧو )ھزرد( ﻟوی ﺻﻧﻔوﻧﮫ ،د دوی ﺳرﭼﯾﻧﯥ ،او د ﺻدﻣﮫ ﻟﯾدو او زﯾﺎن ﻣﻧﻧﻲ ﻣﯾﮑﺎﻧﯾزﻣوﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ. د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﺿرروﻧو )ھزرد( د ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻣوﻟو ﻟﭘﺎره ﻻري ﭼﺎري ،او د ﭼﺎﭘﯾ﷼ د ﺿرروﻧو )ھزرد( څﺧﮫ د ﺧﻠﮑو ﺳﺎﺗﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ. د اﻧدازې ،ﺷﺧص ،ځﺎی او وﺧت ﭘﮫ اﺳﺎس د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﺗوﻧزي ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي ،او د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮏ ﻟوﻣړﻧﻲ اﻗداﻣﺎﺗو ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ وﮐړي. د ﺳﺎده اﺣﺻﺎﯾوي ﺗﺣﻠﯾﻠوﻧو ﻏوره ﮐول او ﭘﻠﻲ ﮐول او د ورﮐړل ﺷوﯾو څﯾړﻧو د ) (hypothesesﻟﭘﺎره ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي. -د زھرﺟﻧو ﻣوادو ﺳره د ﻣواﺟﮫ ﮐﯾدو د ارزوﻧﻲ او وړاﻧدوﯾﻧﯥ ﮐﯥ د ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژي د اﺻوﻟو ﭘوھﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

-

د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
اﺳﺎﺳﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي
د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺣرﻓوي روﻏﺗﯾﺎ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي
د ﻧړﯾوال ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ
د ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژي 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 ﺳﺗوﻧزې وﭘﯾژﻧﻲ او د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﺳﮑﺗوروﻧو ﮐﯥ د ډﯾټﺎ ﮐﺎرول درک ﮐړي. د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ،ﺑﺎﯾوﺳټﺎټﯾﺳټﯾﮏ ،او ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي. -ﭘﮫ ټوﻟﻧﮫ ﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ ګواښوﻧو ارزوﻧﮫ او ﺗوﭘﯾر ﮐول

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.

2

د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻣدﯾرﯾت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ :

ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﯾوه څﺎﻧګﮫ ده ﭼﯥ ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ ھﻐﮫ ﻓﺎﮐﺗوروﻧﮫ ﭼﯥ د اﻧﺳﺎن روﻏﺗﯾﺎ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﮐوي او دا ﻓﺎﮐﺗوروﻧﮫ څﻧګﮫ ﭘﯾژﻧدل ﮐﯾدای
ﺷﻲ ،ﻣﺧﻧﯾوی ﯾﯥ ﮐﯾدای ﺷﻲ ،ارزول ﮐﯾدای ﺷﻲ او ﮐﻧټرول ﮐﯾدای ﺷﻲ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐوي .دا د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻋواﻣل ﮐﯾدای ﺷﻲ ﻓزﯾﮑﻲ ،ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ،ټوﻟﻧﯾز ،او ﺣﺗﯽ
رواﻧﻲ او ھﻣدارﻧګﮫ ﮐﮑړوﻧﮑﻲ ﯾﺎ زھرﺟن وي .د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻣواﺟﮫ ﮐﯾدل ﻣﻣﮑن ﭘﮫ ھوا ،اوﺑو ﯾﺎ ﺧواړو ﮐﯥ ﺷﺗون وﻟري ،ﮐوم ﭼﯥ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ د ﺗﻧﻔس ،داﺧﻠﭔدو
ﯾﺎ ﺟذب ﻟﮫ ﻻرې د اﻧﺳﺎن ﺑدن ﺗﮫ ﻧﻧوځﻲ او ﻣﻣﮑن د اﻧﺳﺎن روﻏﺗﯾﺎ زﯾﺎﻧﻣﻧﮫ ﮐړي .دا اﻧټردﺳﯾﭘﻠﯾﻧري ﭘروګرام ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠو ﺳره
آﺷﻧﺎ ﮐړي ﭼﯥ د ) (anthropogenicاو طﺑﯾﻌﻲ ﭘﯾښو ﮐﯾﻣﯾﺎوي ،ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ،او ﺑﯾوﻟوژﯾﮑﻲ ﮐﮑړووﻧﮑو ﺳره ﭘﮫ ھوا ،اوﺑو ،ﺧﺎوره او ﺧواړو ﮐﯥ د اﺧﺗﮫ
ﮐﯾدو ﺳره ﺗړاو ﻟري .ﻓﺎرﻏﯾن ﺑﮫ ﻣﺳﻠﮑﻲ وي او د اﻧﺳﺎﻧﺎﻧو روﻏﺗﯾﺎ ﺑﺎﻧدې د ﮐﮑړوﻧﮑو او د دوی زﯾﺎن ﻣﻧوﻧﮑو اﻏﯾزو ﭘﯾژﻧدﻟو ،ارزوﻟو ،او ارزﯾﺎﺑﻲ ﻟﭘﺎره ﮐﺎر
ﮐوي .د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﭘروګرام ﻓﺎرﻏﯾن ﺑﮫ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﺻﺣﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺗﮫ وده ورﮐړي ،ﻟوﻣړﻧﻲ ﻣﺧﻧﯾوی ﯾﯥ ګړﻧدی ﮐړي ،او ﭘﮫ ټوﻟو ﺳﮑﺗوروﻧو ﮐﯥ ﭘﮫ ﻋﺎﻣﮫ ﭘﺎﻟﯾﺳﯾو
ﺑﺎﻧدې ﺗﺎﺛﯾر وﮐړي ﺗرڅو روﻏﺗﯾﺎ ﺗﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ټوﻟﻧﯾز ګواښوﻧو اﺻﻠﻲ ﻻﻣﻠوﻧﮫ ﭘﮫ ګوﺗﮫ ﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ :

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 د ﺧواړو څﺧﮫ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﺷوي ﻋﻣده ﻧﺎروﻏۍ او د دوی اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺳرﭼﯾﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ. د ﺧواړو څﺧﮫ د راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﺷوﯾو ﻧﺎروﻏﯾو د ارزوﻟو ،ﮐﻧټرول او ﻣﺧﻧﯾوي ﻟﭘﺎره ﻣرﺣﻠﯥ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي. ﭘﮫ اوﺑو ﮐﯥ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﮐﮑړوﻧﮑﻲ وﭘﯾژﻧﻲ .او ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي ﭼﯥ د ھﻐوي ټﺳت څﻧګﮫ ﺗر ﺳره ﮐﯾږي د څښﺎک د اوﺑو درﻣﻠﻧﯥ ﻟوﯾﻲ ﭘروﺳﯥ روښﺎﻧﮫ ﮐړي. د ھوا ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﻟوی ﻻﻣﻠوﻧﮫ ،د دوی ﺳرﭼﯾﻧﯥ ،د روﻏﺗﯾﺎ اﻏﯾزې او ارزوﻧﮫ ﯾﻲ ﺗﺷرﯾﺢ ﮐړي. -د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺿرروﻧﮫ )ھزرد( ﭘورې اړوﻧد د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ډﯾټﺎ څﺧﮫ ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻧﺑﺎط وﮐړي

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

-

د ﺧواړو ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ
د اوﺑو د ﮐﯾﻔﯾت ﻣدﯾرﯾت
د ھوا ﮐﮑړﺗﯾﺎ او د ھوا ﺳﻣﭘل اﺧﺳﺗﻧﮫ
ﭘﮫ ﺑﯾړﻧﻲ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ
ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﺷوي څﯾړﻧﯥ

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 دروﻧدو ﻓﻠزي ﻣوادو ارزوﻧﮫ ،ﻣﺎﯾﮑروﺑﯾل ﺗﺣﻠﯾﻠوﻧﮫ ،د ھوا ﺳﻣﭘل ﮐول ،او ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﭘﯾژﻧدﻧﯥ ﻟﭘﺎره دي وروﺳﺗﻲ ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧﮫ ﭘﻠﻲ ﮐړي. د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ د ﻣﮭﻣو ﻣﺳﺋﻠو د اﻧﺗﻘﺎد ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره دي ﭘوھﮫ ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول وﮐﺎروي. د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘرﻣﮭﺎل دي ﻋﻣده ﻣداﺧﻠﯥ ﺗرﺳره ﮐړي. -د ځﺎﯾﯽ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﻣﺳﺋﻠﯥ ﻟﭘﺎره دي د ﺣل وړاﻧدﯾز وﮐړي.

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.

3

د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﺧطر ﻣدﯾرﯾت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

"د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﺗﺧﺻص" د "ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ" ﭘﮫ ﭘروګرام ﮐﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷوې ﭘوھﯥ او ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﻟﭘﺎره دوام دی .ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ ﺑﮫ ﭘﮫ
ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ ﺧورا ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ او ژورو ﻣوﺿوﻋﺎﺗو ﺗﮫ ﻣﺗوﺟﮫ وي ،ﮐوم ﭼﯥ دوی ﭼﻣﺗو ﮐوي ﭼﻲ دوی ﭘﮫ ﺧﭘل ﮐﺎر ﮐﯥ رھﺑري وﮐړي او د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺿرروﻧﮫ
ﯾﺎ ھزرد ﺗﺣﻠﯾل او ﻣدﯾرﯾت ﮐﯥ د دوی وړﺗﯾﺎوې ﻟوړې ﮐړي .ﭘدې ﭘروګرام ﮐﯥ ﮐورﺳوﻧﮫ ﺑﮫ د ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو وړﺗﯾﺎ ﻟوړه ﮐړي ﭼﯥ د ﺧطروﻧو وړاﻧدوﯾﻧﮫ
او ﺗﺣﻠﯾل وﮐړي ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ډﯾزاﯾن ﮐړي ،او د ټوﻟﻧﻲ د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ اړه ﻗﺿﺎوت وﮐړي .ﭘدې ﮐﭼﮫ ﭼﻣﺗو ﺷوي ټرﯾﻧﻧګ څﺧﮫ ﺗﻣﮫ ﮐﯾږي ﭼﻲ د ﺗﺧﻧﯾﮑﻲ،
اﺑﺗﮑﺎري ،ﻧظري او ﻣدﯾرﯾﺗﻲ وړﺗﯾﺎوو ﭘراﺧﮫ ﻟړۍ ﮐﯥ د ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺗﮫ وده ورﮐړي .ﭘﮫ ﻧﺻﺎب ﮐﯥ ﺑﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي ،د څﯾړﻧﯥ
ﻣﯾﺗودوﻧﮫ او ډﯾزاﯾن ،د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت او ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ،او ﻣدﯾرﯾت او رھﺑرﯾت ﮐﯥ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﯽ ﻣﺎډل ﺷﺎﻣل وي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

 ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﮐﯥ د ﺧطروﻧو او ﺿرروﻧو ﯾﺎ ھزرد د ﺳﭘړﻟو وړﺗﯾﺎ ﻟروﻧﮑﻲ څﯾړﻧﯥ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ډﯾزاﯾن ﮐړي. د ﮐﯾﻔﯽ)ﮐواﻟﯾﺗﯾﺗﯾف( او ﮐﻣﯽ )ﮐواﻧﺗﯾﺗﯾف( ﺧطر ارزوﻧﯥ ﮐﯥ څﻠور ﻣرﺣﻠﯥ ﭘﻠﻲ ﮐړي :د ھزرد ﭘﯾژﻧدﻧﮫ  ،د دوز رﯾﺳﭘﺎﻧس ارزوﻧﮫ ،د ﻣواﺟﮫ ﮐﯾدو ارزوﻧﮫ،او د ﺧطر ﻣﺷﺧﺻﺎت
 د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺧطراﺗو د اداره ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﻼﻧوﻧﮫ ﺟوړ ﮐړي. د ټوﻟﻧﯥ د آوټ رﯾﭻ ﭘروګراﻣوﻧو ډﯾزاﯾن ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن او ﭘﯾﻐﺎم ﭘراﺧﺗﯾﺎ اﺳﺎﺳﻲ اﺻول ﭘﻠﻲ ﮐړي. د ﻟﯾﮑﻠﻲ ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن ﻣﮭﺎرﺗوﻧو ﺗﮫ دي د ﻋﺎﻣو ﺧﻠﮑو ،ﭘﺎﻟﯾﺳﻲ ﺟوړوﻧﮑو ،او رﺳﻧﯾو ﭘﮫ ﻧښﮫ ﮐوﻟو ﺳره وده ورﮐړي. -د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻟوﻣړﻧﻲ ﻣﻔﺎھﯾﻣو ﮐﯥ ﻧورو ﺗﮫ روزﻧﮫ او ښووﻧﮫ ورﮐړي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺧطر ارزوﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺧطر ﻣدﯾرﯾت -د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن

 ﻣدﯾرﯾت او رھﺑري -ﻋﻠﻣﻲ ﻟﯾﮑﻧﮫ

ﺳﺎﺣوې 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:
 -1د ﺧطر ﭘﮫ ارزوﻧﮫ ﮐﯥ دي وروﺳﺗﻲ ﻣﯾﺗودوﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺑﯾﻼﺑﯾﻠو ﻣواﺟﮫ وو ﻟﭘﺎره ﭘﻠﻲ ﮐړي.
 -2د ﺧطر ارزوﻧﯥ ارزﯾﺎﺑﻲ ﭘﮫ روښﺎﻧﮫ ډول ﺧﻠﮑو ﺗﮫ وړاﻧدې ﮐړي.
 -3د ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺳﺋﻠو ﻟﭘﺎره ﻣداﺧﻠﯥ ﺗرﺳره ﮐړي
 -4د ﻣﺧﺗﻠﻔو څﭔړﻧو د ﻧﺗﺎﯾﺟو )آوټ ﻟﯾټ( ﺗﺣﻠﯾل او اﻧﺗﻘﺎدي ارزوﻧﮫ د دﻏﮫ ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ وﮐړي ،ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ او د وروﺳﺗۍ ﭘرﯾزﻧټﺷﻧوﻧو او ﺑﺣث
ﻟﭘﺎره ﺑﮫ راﻏوﻧډﯾږي.

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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