
پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ



پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کا تعارف

وه ریزیڈنٹ جو نو (9) ماه کے پروگرام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انہیں پروفیشنل ڈپلومہ دیا جائے گا۔

مشرقی بحیره روم کا عالقہ (EMR) صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال، جیسے انسانی بحرانوں، بیماریوں کے پھیلنے، اور قدرتی اور انسان ساختہ 
آفات سے مسلسل متاثر ہو رہا ہے۔ فی الحال، EMR کے آدھے سے زیاده ممالک براه راست ایک یا زیاده پیچیده ایمرجنسی کے زیر اثر ہیں، جبکہ 
کچھ دوسرے ممالک ڈسپلیسیمنٹ یا نقل مکانی مسائل سے متاثر ہیں، اور اس کی بنیاد پر درآمد شده صحت سے متعلق مشکالت کے خطرے میں ہیں۔ 
اکتوبر 2015 کے آخر تک، EMR کچھ 20 ملین سے زیاده اندرونی بے گھر افراد (IDPs) اور 9 ملین پناه گزینوں کا میزبان تھا، جو بنیادی طور 
پر انسان ساختہ اور قدرتی آفات کی وجہ سے تھے۔ EMR جیسے کمزور اور خطرے سے دوچار ماحول میں، صحت عامہ کی موثر مداخلت کی 

فوری ضرورت ہے تا کہ خطے میں صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کے امکانات اور شدت کو کم کیا جا سکے۔
 

جیسا کہ EMR میں ہنگامی تیاری کی ضرورت ظاہر ہے، اسی طرح صحت عامہ کے ایمرجنسی مینجمنٹ کے مضبوط میکانزم اور اسکے عالوه 
ان حالیہ پیش رفتوں کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ ڈیزاسڻر مینجمنٹ کی تعلیم اور تربیت میں موجود ہیں۔

پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ سے متعلق تربیتی پروگرام EMR میں ان ممالک کی مخصوص ضروریات کو پورا کرتا ہے، جنہیں عوامی صحت 
کی ہنگامی صورتحال میں مسلسل سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد ہنگامی حاالت کے دوران صحت عامہ کی مداخلت سے متعلق علم اور 

طریقوں میں عالقائی خال کو ُپر کرنا ہے، کیونکہ یہ تربیتی پروگرام مداخلت یا جواب کے لیے اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔

پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ پروگرام۔
پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کی ڻریننگ تین پروگراموں پر مشتمل ہے، ہر پروگرام تین مہینے تک جاری رہے گا: 

پروگرام 1: پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کی بنیادی باتیں۔
پروگرام 2: پبلک ہیلتھ رسک مینجمنٹ۔

پروگرام 3: ایمرجنسیوں یا ہنگامی حاالت میں بنیادی صحت کی خدمات کا انتظام۔

اہلیت کا معیار
- صحت، طب، رویے/سلوک، یا سماجی علوم، یا سائنس کے کسی دوسرے متعلقہ شعبے میں کسی تسلیم شده یونیورسڻی سے بیچلر کی ڈگری۔

- ترجیحی طور پر صحت سے متعلقہ شعبے میں کام کے تجربے کے ساتھ۔
- انگریزی میں پڑھنے کی صالحیت کا مظاہره۔

کس کو درخواست دینی چاہیے۔
اس پروگرام کے ہدف سامعین صحت عامہ کے پیشہ ور افراد ہیں جو وزارت صحت، غیر سرکاری تنظیموں، اور انسان دوست ایجنسیوں کے 

لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام ان لوگوں کے لیے بھی قابل قدر ہوں گے جو ایمرجنسی مینجمنٹ میں کیریئر کی تالش میں ہیں۔

تربیت کی ترسیل کا طریقہ: تربیتی زبان:
کالس کے اندر طریقہ 

مخلوط سیکھنے کا طریقہ
عربی 

انگریزی
تمام پروگراموں میں:
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پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ پروگرام کی بنیادی طلباء کو صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال اور آفات سے کامیابی سے نمڻنے کے لیے درکار 
مہارتوں سے آراستہ کرتی ہیں۔

 
اس پروگرام کا مجموعی مقصد یہ ہے کہ صحت عامہ کے پیشہ ور افراد کی صالحیت کو بہتر بنایا جائے تاکہ صحت عامہ کے ہنگامی حاالت کا 

زیاده موثر اور مثمر انداز میں انتظام کیا جا سکے تاکہ زیاده ریزیلینٹ صحت کے نظام، محفوظ کمیونڻی، اور پائیدار ترقی ہو سکے۔
 

پروگرام کی کل مدت تین ماه ہے، جو کہ پانچ ہفتوں کالس کے اندر/ آن الئن مطالعہ اور سات ہفتوں فیلڈ ورک (ایک وقف شده سرپرست/ رہنما استاد 
کی زیر نگرانی) پر مشتمل ہے۔ 

پروگرام کا جائزه:

پروگرام کے اختتام تک، ریزیڈنٹ قابل ہو جائیں گے، کہ: 
- صحت کی ہنگامی صورتحال میں صحت عامہ اور ایپیڈیمولوجی کی متعلقہ مہارتوں کا استعمال کریں۔

- ہنگامی صحت کے پروگراموں اور منصوبوں میں مؤثر طریقے سے کام کریں۔
- ایمرجنسی مینجمنٹ ڻیم کے رکن کی حیثیت سے کام کریں۔

- ہنگامی حاالت کے دوران صحت عامہ کی عام مداخلت کریں۔
- تنازعات کے تناظر میں، بنیادی وجوہات اور صحت کے نظام پر ان کے اثرات کو سمجھنے کے ذریعے کام کریں۔

- پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف
- ہنگامی حاالت میں صحت عامہ کی مداخلت۔

- انتظام اور قیادت۔
- انسانی تنازعات اور انسان دوست کام

- پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کے اصول
 

فیلڈ ورک:
ریزیڈنٹ سات ہفتے فیلڈ ورک میں گزارتے ہیں، تاکہ حقیقی زندگی کے حاالت سے نمڻا جا سکے اور ایک وقف شده سرپرست/ رہنما استاد کی رہنمائی 

سے حاصل کرده مہارتوں پر عمل کیا جا سکے۔ فیلڈ ورک پیریڈ کے دوران درج ذیل فیلڈ پراجیکڻس کی توقع ہے:
 

- خاص طور پر آئی ڈی پیز (IDPs) اور پناه گزین کیمپوں کے لیے صحت عامہ کے خطرے کا جائزه لیں۔
- صحت کی ضروریات کی تشخیص کی بنیاد پر ہنگامی منصوبوں کو تیار اور ان کے جائزه لیں۔

- صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کے لیے تیزی سے رسپانس ڻیموں میں حصہ لیں، بشمول، آؤٹ بریک یا بیماری پھیلنے کی تحقیقات اور انتظام۔

تربیتی نصاب:

  پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ کی بنیادی باتیں

سیکھنے کے نتائج:

وه ریزیڈنٹ جو تین (3) ماه کے پروگرام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انہیں بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ (IAPH) کے ذریعہ
جاری کرده اور ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ تسلیم شده ڻیکن کل ڈپلومہ دیا جائے گا۔
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پبلک ہیلتھ ایمرجنسی مینجمنٹ پروگرام ریزیڈنڻوں کو ان ضروری معلومات اور مہارتوں سے آراستہ کرتا ہے جو عوامی صحت کی مختلف ہنگامی 
صورتحال کے انتظام کے لیے مختلف ڻولز کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے درکار ہیں۔ یہ پروگرام کیس اسڻڈیز کا استعمال کرتا ہے، تاکہ 

کمیونڻی سیڻنگز میں کوالڻی اور مقداری خطرے، اضرار، کمزوری، اور صالحیتوں کی جانچ کی جاسکے۔ 
یہ کورس وسائل کی تشخیص، خطرے/اضرار کی نقشہ سازی، سمولیشن مشقیں، تباہی کے ممکنہ نقصانات، اور قابل قبول خطرے کی تشخیص کی 

سطح میں خطرات کے تصور کے انضمام پر بھی زور دیتا ہے۔ 

اس کے عالوه، اس کورس میں یہ تربیت بھی شامل ہے کہ قومی، صوبائی اور مقامی سطحوں پر روک تھام اور تخفیف کی حکمت عملی مرتب کرنے 
کے لیے خطرے اور خطرے کی تشخیص کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ پروگرام کی کل مدت تین ماه ہے، جو کہ پانچ ہفتوں کالس کے اندر/ آن 

الئن مطالعہ اور سات ہفتوں فیلڈ ورک پر مشتمل ہے۔

پروگرام کا جائزه:

پروگرام کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے، کہ: 
- صحت عامہ کے مختلف ڻولز اور تکنیکوں کو مشکل حاالت میں الگو کریں۔

- خطرے کی تشخیص، تجزیہ، اور رسک کمیونیکیشن کا انعقاد کریں۔
- بڑے پیمانے پر اجتماعات کے صحت کے نتائج کے لیے مؤثر طریقے سے تیاری اور انتظام کریں۔

- کمیونڻی پر مبنی ایمرجنسی مینجمنٹ پراجیکڻس ڈیزائن کریں۔

- پبلک ہیلتھ رسک مینجمنٹ۔ - چیلنجنگ حاالت میں صحت عامہ کے اوزار اور تکنیک۔  
- بڑے اجتماعات کا پبلک ہیلتھ مینجمنٹ۔ - رسک کمیونیکیشن     

- کمیونڻی پر مبنی رسک مینجمنٹ۔
 

فیلڈ ورک:
ریزیڈنٹ سات ہفتے فیلڈ ورک میں گزارتے ہیں، تاکہ حقیقی زندگی کے حاالت سے نمڻا جا سکے اور ایک وقف شده سرپرست/ رہنما استاد کی رہنمائی 

سے حاصل کرده مہارتوں پر عمل کیا جا سکے۔ فیلڈ ورک پیریڈ کے دوران درج ذیل فیلڈ پراجیکڻس کی توقع ہے:

- عالقے میں عام خطرات کی شناخت کے لیے صحت عامہ کے خطرے کی تشخیص (رسک اسسمنٹ) کا انعقاد کریں۔
- ایک شناخت شده خطرے کے لیے رسک مینجمنٹ فریم ورک تجویز کریں۔

- شناخت شده خطرے سے نمڻنے کے لیے رسک کمیونیکیشن پالن اور ڻولز ڈیزائن کریں۔
- ایک کمیونڻی پر مبنی پروجیکٹ کے لیے ایک کانسیپٹ پیپر تیار کریں، جو عالقے میں صحت عامہ کے عام خطرات کو حل کرے۔

تربیتی نصاب:

 پبلک ہیلتھ رسک مینجمنٹ

سیکھنے کے نتائج:

وه ریزیڈنٹ جو تین (3) ماه کے پروگرام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انہیں بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ (IAPH) کے ذریعہ
جاری کرده اور ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ تسلیم شده ڻیکن کل ڈپلومہ دیا جائے گا۔



ایمرجنسی 
اس پروگرام (ایمرجنسیوں میں بنیادی صحت کی خدمات کا انتظام) ریزیڈنڻوں کو ہنگامی حاالت میں پرائمری ہیلتھ کیئر سروسز کو مؤثر طریقے سے 

سنبھالنے کے لیے درکار علم اور مہارت سے آراستہ کرتی ہے۔
 

اس پروگرام کا مجموعی مقصد ہنگامی حاالت میں صحت عامہ کے پیشہ ور افراد کی مؤثر اور مثمر طریقے سے انتظام کرنے کے لیے صحت عامہ 
کے پیشہ ور افراد کی صالحیت کو بڑھانے سے متعلق علم اور مہارت فراہم کرنا ہے۔ اس پروگرام کی کل مدت تین ماه ہے، جو کہ پانچ ہفتوں کالس 

کے اندر/ آن الئن مطالعہ اور سات ہفتوں فیلڈ ورک پر مشتمل ہے۔ 

پروگرام کا جائزه:

ایمرجنسیوں یا ہنگامی حاالت میں بنیادی صحت کی خدمات کا انتظام3

پروگرام کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے، کہ:
- بنیادی صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کا انتظام کریں اور متعلق افعال کو برقرار رکھیں، بشمول حفاظتی پروگرام، ماحولیاتی صحت کی مداخلت 

اور خواتین اور بچوں کی صحت کی خدمات
- ہنگامی حاالت کے دوران متعدی اور غیر متعدی بیماریوں کی شناخت اور ان کا انتظام کرنے کے لیے ایپیڈیمولوجیکل طریقوں کا استعمال کریں۔

- متاثره آبادی پر ہنگامی حاالت کے غذائی نتائج کا تیزی سے جائزه لیں اور ان کو مؤثر طریقے سے جواب دیں۔

سیکھنے کے نتائج:

- انسانی بنیادوں پر خواتین اور بچوں کی صحت - ہنگامی حاالت میں متعدی اور غیر متعدی بیماریاں۔  
- ہنگامی حاالت میں ماحولیاتی صحت۔ - ایمرجنسی میں غذائیت۔     

- سائنسی تحریر
 

فیلڈ ورک:
ریزیڈنٹ سات ہفتے فیلڈ ورک میں گزارتے ہیں، تاکہ حقیقی زندگی کے حاالت سے نمڻا جا سکے اور ایک وقف شده سرپرست/ رہنما استاد کی رہنمائی 

سے حاصل کرده مہارتوں پر عمل کیا جا سکے۔ فیلڈ ورک پیریڈ کے دوران درج ذیل فیلڈ پراجیکڻس کی توقع ہے:
 

- ایک (یا زیاده) صحت کی دیکھ بھال کی خدمات کے عرصے میں، ہنگامی حاالت کے دوران تیاری اور کاروباری تسلسل کا اندازه کریں۔
- صحت عامہ کی ہنگامی صورتحال کے جواب میں حصہ لیں۔

- ایمرجنسی رسپانس رپورٹ تیار کریں۔

تربیتی نصاب:

وه ریزیڈنٹ جو تین (3) ماه کے پروگرام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، انہیں بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ (IAPH) کے ذریعہ
جاری کرده اور ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ تسلیم شده ڻیکن کل ڈپلومہ دیا جائے گا۔



info@iaph.org

www.iaph.org
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ایمفنیٹ کے ذریعے تقویت یافتہ


