ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ

ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

د ﻧړﯾوال ﮐﺎر روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ) Occupational Health and Safety (OH&Sد اﻗﺗﺻﺎدي ﻧړﯾوال ﮐﯾدو ﺳره ﺧورا ډﯾر ﺗړاو ﻟري .ﻟﮑﮫ څﻧګﮫ
ﭼﯥ ﻧړﯾوال ﺑﺎزار وده ﮐوي ،د ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠو او د ﭘرﻣﺧﺗګ ﭘﮫ ﻟور روان ھﯾوادوﻧو ﺗرﻣﯾﻧځ ﺗﺷﻲ ډﯾرﯾږي ،ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠو ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ د  OH&Sﺧدﻣﺎﺗو
ﭘورې اړوﻧد ډﯾری ﻣﺳﺋﻠﯥ راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐوي ،ﻟﮑﮫ ﺷﻐﻠﻲ ﯾﺎ ﮐﺎري ﻧﺎروﻏۍ ،د ﮐﺎر ﺧراب ﺷراﯾط ،او ﺻدﻣﻲ .ﮐﮫ څﮫ ھم اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺷﮫ او د ﺳرﭼﯾﻧو ﻧﺷﺗواﻟﯽ د
ورﺗﮫ ﺳﺗوﻧزو اﺻﻠﻲ ﻻﻣﻠوﻧﮫ دي ،د ﭘرﻣﺧﺗګ ﭘﮫ ﻟور روان ھﯾوادوﻧو ﮐﯥ ﻧوري ﻣﺳﺋﻠﻲ د  OH&Sﺧدﻣﺎﺗو ﭘﮫ ټﯾټ ﺣﺎﻟت ﮐﯥ  ،ﭘﮫ ﺷﻣول د ﻏﯾر روزل ﺷوﯾو
ﮐﺎرګران ،ﻏﯾر رﺳﻣﻲ او ﻏﯾرﻗﺎﻧوﻧﻲ ﮐﺎر ،د ﻗﺎﻧون ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﻧﺷﺗواﻟﯽ ،د ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻲ وﺿﻌﯾت ﺧراب ﺷراﯾط ،او زراﻋﺗﻲ ﺳﮑﺗوروﻧو ﻣرﺳﺗﮫ ﮐړې
ﻋﺎﻣﮫ روﻏﺗﯾﺎ د ﮐﺎرګرو د روﻏﺗﯾﺎ ﭘﮫ ﺷﻣول د اوﺳﻧﻲ وﺿﻌﯾت څﺧﮫ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﺷوې .ﻧﺎﮐﺎﻓﻲ روزﻧﮫ او ﺗﻌﻠﯾم او د ﺳرﭼﯾﻧو ﻧﺷﺗواﻟﻲ د ﺳﯾﻣﯥ ﭘﮫ ډﯾری ھﯾوادوﻧو
ﮐﯥ د  OH&Sﺧدﻣﺎت اﻏﯾزﻣن ﮐړي .ﺳرﺑﯾره ﭘردې ،د  OH&Sﺧدﻣﺎﺗو اھﻣﯾت ﭘﮫ اړه ﻧﺎزک زﯾرﺑﻧﺎوې او ﺿﻌﯾف ﭘوھﺎوی ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﻟوړ ﮐﯾﻔﯾت
روزﻧﯥ ﭘروګرام ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ډﯾروي.
ﭘدې ﺗوګﮫ ،د ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ روزﻧﯥ ﭘروګرام راﻣﯾﻧځﺗﮫ ﮐول د زﯾرﺑﻧﺎوو د ﻟوړوﻟو د ﺗﺿﻣﯾن ﻻره ده ،د ﭘوھﺎوي ﮐﭼﮫ ﻟوړﯾږي ،او د ډﯾری ﮐﺎرګرو ﮐﺎري ﺷراﯾطو
ﺗﮫ وده ورﮐول ﮐﯾږي.

د ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﭘروګرام

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

څوک ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت وﮐړي
د دې ﭘروګراﻣوﻧو ھدف وړ ﮐﺳﺎن د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن دي ﭼﯥ د روﻏﺗﯾﺎ وزارﺗوﻧو  ،ﻏﯾر دوﻟﺗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧوﻧو ،او د ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﮫ ادارو ﻟﭘﺎره
ﮐﺎر ﮐوي .دا ﭘروګراﻣوﻧﮫ ﺑﮫ د ھﻐو ﮐﺳﺎﻧو ﻟﭘﺎره ھم ارزښﺗﻧﺎﮐﮫ وي ﭼﯥ ﭘﮫ ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ د وظﯾﻔوي ﻣﺳﻠﮏ ﭘﮫ ﻟټﮫ ﮐﯥ دي.
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ﭘﮫ ﻧړﯾوال ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺷﻐﻠﻲ 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 .دا ﭘروګرام د درې ﻣﯾﺎﺷﺗو ﺑﻧﺳټﯾز ﮐﭼﯥ ﭘروګرام دي ﭼﯥ د ﻧﮭو ﻣﯾﺎﺷﺗو ﭘروګرام ﺑرﺧﮫ ده.

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 روزﻧﯥ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 د ﻋﺎﻣﯥ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ د ﭼﺎﭘﯾ﷼ او ﺣرﻓوي روﻏﺗﯾﺎ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي -د ﺗوﮐﺳﯾﮑوﻟوژي اﺻول

 اﺳﺎﺳﻲ اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژي -د ﻧړﯾوال ﭼﺎﭘﯾ﷼ روﻏﺗﯾﺎ ﭘﯾژﻧدﻧﮫ

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

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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ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﻣدﯾرﯾت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ :

ﭘرﻣﺧﺗﻠﻠﻲ ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ) (OH&Sد ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﻟﭘﺎره د وداﻧۍ ﺑﻼک دی څوک ﭼﯥ د  OH&Sﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ د ﺗﺧﺻص ﯾﺎ د ﺧﭘﻠو
ﻣﮭﺎرﺗوﻧو د ﻻ ﭘراﺧﺗﯾﺎ ﻟﭘﺎره ﻟﯾواﻟﺗﯾﺎ ﻟري .ﭘﮫ دﻏﮫ دري ﻣﯾﺎﺷﺗﻧﻲ ﭘروګرام ﭘﮫ ﻧﺻﺎب ﮐﻲ ﺑﮫ وﮐوﻟﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ د اﺳﺎﺳﻲ  ،OH & Sد ﺷﻐﻠﻲ ﺧوﻧدﯾﺗوب او روﻏﺗﯾﺎ
ادارې ) (OSHAﻣﻘرراﺗو ﻣﻔﺎھﯾﻣو ،او ھﻣدارﻧګﮫ د ﺧطر د اﺻوﻟو او ﻣدﯾرﯾت ﺳره ﭘﯾژﻧدﻧﮫ ﭘﯾدا ﮐړي .ﺳرﺑﯾره ﭘردې ﭼﻲ د ﯾوې ځﺎﻧګړې ﺳﺎﺣﮫ ﮐﻲ اړﯾن
ټرﯾﻧﻧګ ﺗر ﻻﺳﮫ ﺷﻲ .ﭘرګرام ﺑﮫ د ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ وﮐړي ﭼﻲ ﭘﮫ  OH&Sﮐﯥ د ﭘوھﯥ او ټرﯾﻧﻧګ ھﻐﮫ ﻻزﻣﻲ ﮐﭼﯥ ﺗرﻻﺳﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﭘﮫ ټوﻟو
ﻣﺳﻠﮑوﻧو او ﺻﻧﻌﺗوﻧو ﮐﯥ د ﭘﻠﻲ ﮐﯾدو وړ وي .ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ د دې ﭘروګرام ﭘﮫ ﺑﺷﭘړﯾدو ﺑﮫ د دي وړﺗﯾﺎ وﻟري ﭼﯥ ﻓزﯾﮑﻲ او ﮐﯾﻣﯾﺎوي ﺧطروﻧﮫ او ﻧور
ډوﻟﮫ ﻓﺷﺎروﻧﮫ وﭘﯾژﻧﻲ او اداره ﯾﯥ ﮐړي ﭼﯥ د ﮐﺎرګراﻧو روﻏﺗﯾﺎ اﻏﯾزﻣﻧﮫ ﮐوي .دوی ﺑﮫ د ﮐﺎر ځﺎی ﺑﯾﺎ ډﯾزاﯾن ،د ﺳﺎﻟم او ﺧوﻧدي ﮐﺎري ﭼﺎﭘﯾ﷼ ﺳﺎﺗﻧﮫ ،روزﻧﮫ
او ﺑﯾﺎ روزﻧﮫ ،د ﮐﺎر ﻏوښﺗﻧو ارزوﻧﮫ ،طﺑﻲ ﺗﺷﺧﯾص ،روﻏﺗﯾﺎ ﺳﮑرﯾﻧﯾﻧګ ،او د ﮐﺎري ظرﻓﯾﺗوﻧو ارزوﻟو ﻟﮫ ﻻرې د ﮐﺎرﮐووﻧﮑوګﻣﺎرﻧﯥ وړﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ
وﮐړي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ :

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 ﯾو ﻟړ ﺿرروﻧﮫ ﯾﺎ ھزرد ﭘﮫ ﮐﺎري ځﺎﯾوﻧو ﮐﻲ او د دوی اړوﻧدو ﺷﻐﻠﻲ اﺧﺗﻼﻻﺗو ارزوﻧﮫ او ﻣدﯾرﯾت وﮐړي. ﭘﮫ ﮐﺎري ځﺎی ﮐﯥ د ﺷﻐل روﻏﺗﯾﺎ او د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﯾﺎ ﺳﯾﻔټﻲ اﺻوﻟو د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ګټﻲ او ﭘﮫ ﺧوﻧدﯾﺗوب او ﺗوﻟﯾد ﺑﺎﻧدې د دوی اﻏﯾزې ﻣﻧﻌﮑس ﮐړي. د داﺧﻠﻲ ﮐﮑړﺗﯾﺎ ﺳرﭼﯾﻧﯥ وﭘﯾژﻧﻲ او د دوی د ﮐﮑړﺗﯾﺎ د ﮐﻣوﻟو او ﻟﮫ ﻣﯾﻧځﮫ وړﻟو ﻟﭘﺎره اﻗداﻣﺎت ﭘﻠﻲ ﮐړي. د ﺧطرﻧﺎﮐو )ھزردﯾوس( ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت دې وﭘﯾژﻧدﻟو ،ﻣﻘرراﺗو ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ،او د ﮐﻧټرول ﺗﺧﻧﯾﮑوﻧو ﺷﺎﻣﻠوﻟو ﻟﮫ ﻻرې وﮐړي. -د ﺣرﻓوي روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﺧطراﺗو ﭘورې اړوﻧد د اﭘﯾډﯾﻣوﻟوژﯾﮑﻲ ډﯾټﺎ څﺧﮫ ﻣﻧﺎﺳب اﺳﺗﻧﺑﺎط وﮐړي.

د روزﻧﯥ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﯾﺎ ﺳﯾﻔټﻲ د اﻧﻔﯾﮑﺷن ﻣﺧﻧﯾوي او ﮐﻧټرول -ﭘﮫ ﺣرﻓوي روﻏﺗﯾﺎ ﮐﯥ ﭘﻠﻲ ﺷوې څﯾړﻧﻲ

 د داﺧﻠﻲ ھوا ﮐﯾﻔﯾت -د ﻣﺿرو ﮐﺛﺎﻓﺎﺗو ﻣدﯾرﯾت

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 ﺧﭘﻠو ﮐﺎري ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د ﻋﺎﻣو ﺿرروﻧو ﯾﺎ ھزرد ارزوﻧﮫ ﺗرﺳره ﮐړي. د ارزول ﺷوﯾو ﺿرروﻧو ﯾﺎ ھزرد ﻟﭘﺎره دي د ﺧطر ﮐﻣوﻟو ﭘﻼن ﺟوړ ﮐړي. د ﭘﮫ ځﺎی ﮐﯥ دي د اړوﻧدو ﮐﺎرﮐووﻧﮑوﺳره د ﻣوﻧدﻧو د ﺷرﯾﮑوﻟو ﻟﭘﺎره ﯾوه ﻏوﻧډه ﺗرﺳره ﮐړي او د ﺧوﻧدﯾﺗوب ﯾﺎ ﺳﯾﻔټﻲ اﻗداﻣﺎﺗو ﭘورې اړوﻧد ﻣﺳﺋﻠﯥراﭘورﺗﮫ ﮐړي.

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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د ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ د ﺧطر ﻣدﯾرﯾت

د ﭘروګرام ﻋﻣوﻣﻲ ﮐﺗﻧﮫ:

ﭘدې ﭘروګرام ﮐﯥ ﮐورﺳوﻧﮫ ﺑﮫ د ﺧطروﻧو وړاﻧدوﯾﻧﯥ او ﺗﺣﻠﯾل ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره د ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑو وړﺗﯾﺎ ډﯾروي ،د ډﯾزاﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت د دې ﺳره ﻣطﺎﺑﻘت ﻟري
د ﮐﺎر ځﺎی  ،او د ﮐﺎرګراﻧو ﺧوﻧدﯾﺗوب ﭘﮫ اړه ﻗﺿﺎوت ﮐول.

د ﭘروګرام ټوﻟﮫ ﻣوده درې ﻣﯾﺎﺷﺗﯥ ده ،ﮐوم ﭼﯥ ﭘﮫ ﺻﻧف/آﻧﻼﯾن ﻣطﺎﻟﻌﯥ ﮐﯥ ﭘﻧځﮫ اوﻧۍ او ﭘﮫ ﺳﺎﺣﮫ ﮐﯥ اوه اوﻧۍ د وﻗف ﺷوي ښووﻧﮑﻲ ﻟﺧوا ﻧظﺎرت ﮐﯾږي.

د زده ﮐړې ﭘﺎﯾﻠﯥ:

د ﭘروګرام ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﮫ ﺑرﺧﮫ اﺧﺳﺗوﻧﮑﻲ وﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﻲ:
 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 ﮐﺎر ځﺎی ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﯾﺎ ﺳﯾﻔټﻲ ﺧدﻣﺎﺗو ﭘورې اړوﻧد د رھﺑرﯾت ﻣﮭﺎرﺗوﻧﮫ وښﺎﯾﺎﺳت -ﻧورو ﺗﮫ د ﺷﻐﻠﻲ روﻏﺗﯾﺎ او ﺧوﻧدﯾﺗوب ﯾﺎ ﺳﯾﻔټﻲ ﻟوﻣړﻧﻲ ﻣﻔﺎھﯾﻣو ﮐﯥ ټرﯾﻧﻧګ او ﺗﻌﻠﯾم ورﮐړي.

د ټرﯾﻧﻧګ ﮐورﺳوﻧﮫ:

 د ﺷﻐﻠﻲ ﺧطر ارزوﻧﮫ د ﺷﻐﻠﻲ ﺧطر ﮐﻣﯾوﻧﯾﮑﯾﺷن -ﻋﻠﻣﻲ ﻟﯾﮑﻧﮫ

 د ﺷﻐﻠﻲ ﺧطر ﻣدﯾرﯾت -ﻣدﯾرﯾت او رھﺑري

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:
 -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.

www.iaph.org
info@iaph.org
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