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انگریزی
تمام پروگراموں میں:

غیر متعدی بیماریوں کا تعارف

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

غیر متعدی بیماریاں اور ذہنی اور نفسیاتی بیماریاں عالمی سطح پر صحت عامہ کے فوری مسئلے کے طور پر ابھر رہی ہیں اور دنیا بھر میں جلد 
موت اور معذوری کی ایک بڑی وجہ بن رہی ہیں۔ سنہ 2012 میں، غیر متعدی بیماریوں نے مشرقی بحیره روم کے عالقے میں 2.2 ملین سے زیاده 
جانیں لیں اور 57 فیصد اموات کا سبب بنی۔ بیماریوں کے چار گروه، قلبی امراض، کینسر، ذیابیطس اور پھیپھڑوں کی دائمی بیماری اس اموات کا 
80 فیصد ذمہ دار تھی۔ 65 فیصد اموات خطرے کے عوامل سے منسلک تھیں۔ دائمی بیماریوں میں مبتال 60 فیصد لوگ 70 سال سے کم عمر میں 
مر جاتے ہیں۔ مستقبل کے تخمینے بتاتے ہیں کہ ان بیماریوں کے پھیالؤ میں تشویشناک اضافہ ہوگا، چار اہم غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے 2025 

میں 2.4 ملین اموات ہوں گی، جب تک کہ سنجیده کارروائی نہ کی جائے۔ 
 

دماغی صحت اور مجموعی طور پر تندرستی عالمی صحت کے مسائل سے نمڻنے کے لیے بہت اہم ہے جو غیر متعدی بیماریوں (این سی ڈی) سے 
متعلق ہے۔ بیماریوں ، چوڻوں اور رسک فیکڻرز کے عالمی بوجھ یا گلوبل بوڈن اسڻڈی 2015 (جی بی ڈی 2015) کے حاصلہ نتائج سے پتہ چلتا ہے 
کہ ذہنی عوارض عالمی سطح پر غیر مہلک بوجھ کی اعلٰی ترین درجہ بندی کی وجوہات میں سے ہیں (جی بی ڈی 2015 بیماری اور چوٹ کے 
واقعات اور پھیالؤ میں تعاون کرنے والوں کا گروپ 2016)۔ اس بوجھ کے متوازی طور پر، کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں زیاده تر لوگ 
جنہیں دماغی صحت کے مسائل ہیں، ان کو تربیت یافتہ پیشہ ور افراد کی مدد حاصل نہیں ہے، یا وه شواہد پر مبنی عالج تک رسائی کے قابل نہیں 
ہیں۔ اس بوجھ اور غیر متعدی بیماریوں کے خطرے والے عوامل کے بارے میں بہتر تفہیم ان کو روکنے اور متعلقہ بیماری اور معذوری کو روکنے 
میں مدد مدد دیتی ہیں۔ لہذا، ان حاالت کے بارے میں ہیلتھ ورکرز کی صالحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ وه ان مداخلتوں کی منصوبہ بندی 

اور ان پر عمل درآمد کر سکیں جو دائمی بیماریوں سے وابستہ بوجھ کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ 

غیر متعدی بیماریوں کے پروگرام۔
غیر متعدی بیماریوں میں تربیت تین پروگراموں پر مشتمل ہے، ہر پروگرام تین مہینے تک جاری رہے گا:

پروگرام 1: غیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی
پروگرام 2: دماغی صحت کی ایپیڈیمولوجی

پروگرام 3: صحت سے متعلق اعلی درجے کی تحقیق کے طریقے

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 کے سامعین میں ہیلتھ ورکرز، پراجیکٹ مینیجرز، محققین، ہر سطح پر پالیسی ساز اور غیر متعلقہ بیماریوں میں دلچسپی 

رکھنے والے دیگر متعلقہ افراد شامل ہیں۔
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دنیا میں اموات کی اہم وجوہات کے طور پر، غیر متعدی بیماریاں تمام اموات کا تقریبا دو تہائی ہیں۔ غیر متعدی بیماریوں سے زیاده تر قبل از وقت 
بھال کی  افراد کی صحت کی دیکھ  بیماریوں میں مبتال  ہیں، بہ شرطیکہ: صحت کے نظام کو غیر متعدی  قابل  اموات بڑی حد تک روکنے کے 
ضروریات کے لیے زیاده مؤثر اور مساوی طور پر جواب دیا جا سکے، اور صحت سے باہر کے شعبوں میں عوامی پالیسیوں کو ایسے متاثر کیا جا 

سکے جو چار مشترکہ قابل تغیراتی رویے کے خطرے والے عوامل سے نمٹ سکے۔
تحقیق غیر متعدی بیماریوں کے انتظام، کنڻرول، اور روک تھام پر پھیل رہی ہے اور ایسے مسائل کو نشانہ بنانے والے شواہد پر مبنی مداخلتیں دستیاب 
ہیں۔ لہذا، ان حاالت کے بارے میں ہیلتھ ورکرز کی صالحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ وه ان مداخلتوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل 
درآمد کر سکیں جو دائمی بیماریوں سے وابستہ بوجھ کو کم کرنے میں معاون ہوں۔ غیر متعدی بیماریوں پر مرکوز تربیت سے، جو EMR میں ممالک 
کی مخصوص ضروریات کو پورا کرتی ہے، توقع کی جاتی ہے کہ غیر متعدی بیماریوں اور ان کے خطرے کے عوامل کے بوجھ کو کم کرنے اور 

غیر متعدی بیماریوں پر قابو پانے اور روکنے کے لیے ایکشن پالنز کی ترقی اور ان پر عمل درآمد پر کافی اثر پڑے گا۔ 

پروگرام کا جائزه:

پروگرام کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے، کہ:
- غیر متعدی بیماریوں، ان کی اہمیت، اور ان کے پھیالؤ پر گلوبالئزیشن (عالمگیریت) کے اثرات کی وضاحت کریں۔

- غیر متعدی بیماریوں کے تعین کرنے والوں عوامل (determinants) کی اہمیت اور روک تھام کے لیے ان کے مضمرات کی وضاحت کریں۔
- مانیڻرنگ سے لے کر پالیسی کی تشخیص (evaluation) تک، این سی ڈی کے بوجھ کے measures اور ان کی ایپلیکیشن کی تنقیدی جائزه لیں۔

- صحت کے نظام کی ضروریات اور غیر متعدی بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی صالحیت کا اندازه کریں۔
- این سی ڈی ریسرچ کو پبلک ہیلتھ پالیسی اور دیکھ بھال کے پروگراموں میں ترجمہ کریں۔

- این سی ڈی کی روک تھام اور کنڻرول کے لیے ملڻی سیکڻرل پالن تیار اور نافذ کریں۔

- غیر متعدی بیماریوں کے لیے صحت کا فروغ۔ - پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف   
- غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول۔ - غیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوج   

- غیر متعدی بیماری کی سرویلنس

تربیتی نصاب:

  غیر متعدی بیماریوں کی ایپیڈیمولوجی

سیکھنے کے نتائج:

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: 
- غیر متعدی بیماریوں یا ان کے کسی بھی خطرے والے عوامل کی روک تھام سے متعلق تحقیقی تجویز تیار کریں۔

- غیر متعدی بیماریوں اور ان کے تعین کرنے والوں عوامل (determinants) پر دستیاب ثانوی ڈیڻا کا تجزیہ کریں اور متعلقہ مداخلت کی سفارش 
کریں۔

- ڈبلیو ایچ او کے سروے ڻولز کا استعمال کرتے ہوئے غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول کے لیے قومی صالحیت کا اندازه کریں۔
- ڈبلیو ایچ او کے 2013-2020 عالمی ایکشن پالن (برائے غیر متعدی بیماریوں کی روک تھام اور کنڻرول) کے مقاصد کی تکمیل کے لیے قومی 

ایکشن پالن تیار کریں۔
- صحت کے فروغ میں مداخلت کو فروغ دیں۔

- سی ڈی سی کی تازه ترین ہدایات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک میں کسی بھی غیر متعدی بیماریوں کی نگرانی کے نظام کا اندازه کریں۔

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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ذہنی بیماری عوامی صحت کی بڑھتی ہوئی تشویش ہے۔ بیماریوں، چوڻوں، اور رسک فیکڻرز کے عالمی بوجھ یا گلوبل بوڈن اسڻڈی 2015 (جی بی 
ڈی 2015) کے مطابق، ذہنی عوارض دنیا بھر میں غیر مہلک بوجھ کی اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ جی بی ڈی 2015 کے مطابق، خاص طور پر، 
ڈپریشن کی خرابی اور اضطراب کی خرابیاں معذوریت کے ساتھ زندگی کے سالوں گزارنے (YLDs) میں، جو کہ غیر مہلک بوجھ کی پیمائش ہے، 
اہم کردار ادا کررہی تھیں۔ کم اور درمیانی آمدنی والے ممالک میں زیاده تر لوگ کو، جنہیں ذہنی صحت کے مسائل ہیں، تربیت یافتہ پیشہ ور افراد کی 
طرف سے حمایت فراہم نہیں کی جاتی ہے، یا کہ وه ثبوت پر مبنی عالج تک رسائی کے قابل نہیں ہیں۔ ذہنی صحت کی خرابیوں کے بوجھ کی بہتر 
تفہیم اور ان سے متعلق خطرے والے عوامل ان کو روکنے اور متعلقہ بیماری اور معذوری کو روکنے میں مدد کرتے ہیں۔ لہذا، ان حاالت کے بارے 
میں ہیلتھ ورکرز کی صالحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ وه ان مداخلتوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کر سکیں جو ذہنی صحت کی 
خرابیوں سے وابستہ بوجھ کو کم کرنے میں معاون ہیں۔ ذہنی صحت کی خرابیوں پر مرکوز تربیت جو کہ EMR میں ممالک کی مخصوص ضروریات 
کو پورا کرتی ہے، ذہنی صحت کی خرابیوں کے بوجھ کو کم کرنے اور ذہنی صحت کی خرابیوں اور ان کے خطرے کے عوامل پر قابو پانے اور 

روکنے کے لیے ایکشن پالنز کی تیاری اور ان پر عمل درآمد پر کافی اثر ڈالے گی۔ 

پروگرام کا جائزه:

پروگرام کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے، کہ:
- ذہنی صحت کے مسائل کی ایپیڈیمولوجی اور ان کے تعین کرنے والے عوامل (determinants) کی وضاحت کریں۔

- ذہنی عوارض کے بوجھ اور ان کے استعمال کے اقدامات کا اندازه کریں۔
- ذہنی صحت کی خدمات اور ان خدمات کی راه میں حائل رکاوڻوں کا موازنہ کریں۔

- پیچیده ہنگامی حاالت میں ذہنی صحت اور نفسیاتی مسائل کے تنوع کی وضاحت کریں۔
- ذہنی صحت کے لیے مقداری (کوانڻیڻیو) تحقیقی مطالعات کا ڈیزائن، طرز عمل، اور تشریح کریں۔

- ذہنی صحت کی مؤثر، مثمر، ثقافتی طور پر حساس، اور اخالقی مداخلت اور ذہنی صحت کے فروغ کے اقدامات کی منصوبہ بندی اور ڈیزائن کریں۔

- دماغی صحت میں تحقیق یا ریسرچ۔ - دماغی صحت کی خرابیوں کی ایپیڈیمولوجی   
- غیر متعدی بیماریوں (این سی ڈی) میں اپالئیڈ ریسرچ۔ - دماغی صحت کے پروگرام اور مداخلتیں   

- کمپلیکس ایمرجنسوں (پیچیده ہنگامی حاالت) میں دماغی صحت۔
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: 

آپشن 1: ذہنی صحت میں دلچسپی کے ایک مخصوص موضوع (جیسے کھانے کی خرابی، addiction، ڈپریشن، اضطراب، شیزوفرینیا، انماد، قریبی 
ساتھی کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، خودکشی وغیره) میں مطالعہ کریں۔

آپشن 2: ریزیڈنٹ ایک کمیونڻی پر مبنی ذہنی صحت کے فروغ/روک تھام کے پروگرام کی نشاندہی کریں گے۔ پروگرام رویے میں تبدیلی، مقامی 
ماحول کو تبدیل کرنے، عوامی تعلیم، یا نئی پالیسیاں تیار کرنے پر توجہ مرکوز کرسکتا ہے۔

آپشن 3: ذہنی صحت کو فروغ دینے/روک تھام کا ایک پروگرام تیار کریں جس میں ذہنی صحت کے مسائل میں سے ایک کو نشانہ بنایا جائے۔
آپشن WHO-AIMS :4 ڻول استعمال کریں، تاکہ  

- اپنے ملک میں ذہنی صحت کی خدمات اور پالیسی کی موجوده حالت کو مقداری طور پر دریافت کریں۔
- اپنے ملک میں ذہنی صحت کے نظام کے اہم اجزاء کا اندازه کریں۔

- ضروری معلومات تیار کریں جن کا استعمال ذہنی صحت کی پالیسی کو مضبوط بنانے، سروس کی فراہمی، اور اپنے ملک میں مستقبل کی سمت 
اور ترقی کے لیے تجاویز فراہم کیا جا سکے۔

تربیتی نصاب:

  دماغی صحت کی ایپیڈیمولوجی

سیکھنے کے نتائج:



یہ پروگرام صحت عامہ کے عملے اور صحت کے نظام کی مختلف سطحوں پر کام کرنے والے صحت کے پیشہ ور افراد کے لیے ڈیزائن کیا گیا 
ہے، اور یہ تعارفی پروگرام میں پڑھائے گئے موضوعات کو بڑھانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ پروگرام ایپیڈیمولوجک مطالعات کے ڈیزائن، 
طرز عمل، تجزیہ و تحلیل، اور تشریح کے لیے مزید جدید طریقوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس پروگرام کی بنیادی توجہ ریزیڈنڻوں کو صحت سے متعلق 
اہم  میں  اس  ہے۔  کرنا  فراہم  مہارت  اور عملی  تجزیاتی  انعقاد کی  اور  ڈیزائن  ایپیڈیمیولوجک مطالعات کے  ساتھ  تفہیم کے ساتھ  امور کی  تحقیقی 
ایپیڈیمولوجک تصورات اور طریقوں جیسے جدید مطالعہ کے ڈیزائن اور measures of association اور impact پر زیاده سخت بحث شامل 

ہے۔ 
 اس پورے پروگرام کے دوران ، طریقہ کار اور ڈیزائن کے مسائل شماریاتی (سڻیڻسڻیکل) تکنیک کے ساتھ مربوط ہیں اور SPSS پیکیج کے وسیع 
استعمال سے الگو ہوتے ہیں۔ حقیقی زندگی کی مثالوں کے ساتھ، پروگرام پیچیده شماریاتی فارمولیشن سے گریز کرتا ہے۔ مزید یہ کہ، اس پروگرام 

کا مقصد ریزیڈنڻوں کی طبی لڻریچر میں تحقیقی مضامین کی تشریح اور تنقید کرنے کی صالحیت کو بڑھانا ہے۔

پروگرام کا جائزه:

  صحت سے متعلق اعلی درجے کی تحقیق کے طریقے3

پروگرام کے اختتام تک، ریزیڈنٹ قابل ہو جائیں گے، کہ: 
- عام مسائل اور خرابیوں سے بچنے کے ذریعے غیر جانبدارانہ (unbiased) اور موثر صحت ریسرچ اسڻڈیز کو ڈیزائن کریں اور چالئیں۔

- طبی لڻریچر میں تحقیقی مضامین کی تشریح اور تنقید کریں۔
- جدید شماریاتی تکنیک کی ضروری خصوصیات کو الگو کرکے وبائی امراض کی تحقیق کے اعداد و شمار کا تجزیہ کریں۔

- اشاعت کے لیے سائنسی نسخے لکھیں۔

سیکھنے کے نتائج:

- ایڈوانسڈ ریسرچ طریقے۔
- اعلی درجے کے اعدادوشمار کے (سڻیڻسڻیکل) طریقے۔

- اعدادوشمار کے اوزار (ایپی انفو)
(IBM SPSS) سماجی علوم کے لیے سڻیڻسڻیکل پیکیج -

- 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: 

- مطالعہ کے طریقہ کار اور آالت کی جانچ یا پائلٹ کریں۔ 
- پائلٹ ڻیسڻنگ کی بنیاد پر مطالعہ کے آالت اور ڻولز پر نظر ثانی کریں۔

- طریقہ کار میں شامل ہیں: ڈیڻا اکڻھا کرنا، ڈیڻا انڻری، اور ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل۔

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

کے رکنکی طرف سے بااختیار کی طرف سے تسلیم شده


