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 مقدمه

دالنددده بددده سدددی متدددوازن و عارثمدددربخ  و پایددددار سیسدددتت  دددحی  دستعامه توسددد   ت ضدددحتهددددص ا دددلی وزار
 و بهبدددود وضددد یت  دددحی و تغدددذی تمدددامی مدددرد   بددده ویددد ه زندددان و  خددددمات باکی یدددت  دددحی در ادددد تدددوان مدددالی

عامه بددددرای کدددداه  وابسددددتگی بدددده تمویددددل کنندددددگان خددددارجی در تددددال  کودکددددان اسددددتو رهبددددری وزارت ضددددحت
کت در یدد  دهدده آینددده ایجدداد کنددد کدده جهددت نیددل بدده ایدد  هدددص  مدددیریت لددی  ددحی را دسددتاسددت تددا یدد  ن ددا  م

 آوردوتغییر ا الاات مطلوب را به میان می
 

عامه مؤظددددد  ودددددده بدددددود تدددددا در نخسدددددتی  گدددددا  در چدددددارچوب اسدددددتراتی ی ملدددددی افغانسدددددتان  وزارت ضدددددحت
مدددادران و  خصدددو  بددده – ددده های  دددحی ارشدددار محدددرو  جامیازمنددددیهایی را پدددی  گیدددرد کددده بددده نبرنامددده

 بازند  رسیدگی کندوجان می اولیهکودکان که در اثر مشکالت  حی 
های وزارت پالیسدددی عرضددد  خددددمات  دددحی اساسدددی ر ا بدددا تمرکدددز بیشدددتر بدددر مندددا   و دهکدددده بددددی  من دددور 

 ی وده جهانی آن را تطبی  کردوهای جدید م رفها و ویوهکانیز یدور دست پی  گرفت و با م
  

کدددده  عامه پالیسددددی و  ددددرا هددددایی را پددددی  گرفددددت(  وزارت ضددددحت1396الددددی  1394سدددده سددددا) گذوددددته  در 
باوددددو عدددالوه بدددرآن  در مشدددارکت بدددا هدددای عیندددی جام ددده و نیازهدددای اساسدددی  دددحی مدددرد  میمتمرکدددز بدددر وار یت

راهت فدددهمکددداران ملدددی و بدددی  المللدددی و در روودددنایی پیشدددنهادهای جام ددده جهدددانی  پالیسدددی هدددایی را بددده من دددور 
سدددازی خددددمات  دددحی باکی یدددت در نقدددا  دور دسدددت و روسدددتایی کشدددور و هماندددان جهدددت افدددزای  ظرفیدددت مندددابع 

 عامه انکشاص داده استوبشری و نهادی وزارت ضحت
 

در یددد  سدددیر تکددداملی ردددرار  1396تدددا  1394عامه را در سدددا) هدددای تطبیددد  همادددو برنامددده هدددا  وزارت ضدددحت
نسدددت کمیدددت و کی یدددت عرضددد  خددددمات  دددحی اساسدددی و خددددمات اساسدددی داده اسدددتو در ایددد  سدددا) هدددا وزارت توا

 یی را افزای  دهدوو اخانه
 

رسدددی بددده م لومدددات  دددحی و بهبدددود ن دددارت و ارزیدددابی  دست عامه بددده من دددورافدددزون بدددر آن  وزارت ضدددحت
تددددوان از بدددده میددددان آوردن ا ددددالاات در مدددددیریت آوردهای داوددددته اسددددت  کدددده میفرهنددددد یددددادگیری نیددددز دسددددت

ات  دددحی و ایجددداد مخدددزن م لومدددات  دددحی ندددا  بدددردو مددددیریت خدددوب م لومدددات باعددد  افدددزای  عملکدددرد م لومددد
آوردهای مبندددای ودددواهد در تمدددا  سدددطوا سیسدددتت  دددحی گردیدددده اسدددتو ایددد  گدددزار  چکیدددده از دسدددت هدددا بدددر

 تایی روو  گری و تقویت ااف ه سازمانی بیان میداردوعامه را در راسوزارت ضحت
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 ردهایی از دست آوفشرده
دمات خدددودددهروندان  بدددرای هامرکدددز  دددحی بددده ودددمو) وددد اخانه 2863 عامه بدددادر ادددا) ااضدددر وزارت ضدددحت

س ودددده  کددده بددداب مرکدددز  دددحی جدیدددد در سددده سدددا) گذودددته تاسدددی 448 دددحی را عرضددده مدددی داردو ازیددد  ودددمار
 مجهز اندوی ها باب آن و اخانه 16

 51ران بدددده مراکددددز  ددددحی بدددده خوروددددیدی مراج دددده بیمددددا 1394در بخدددد  عرضدددد  خدددددمات  ددددحی  در سددددا) 
در  دددد  10دسدددت کدددت  رسدددید کددده میلیدددون مرتبددده 56بددده  1396بدددار رسدددیده اسدددتو ایددد  رردددت در سدددا)  میلیدددون

 دهدو  حی نشان می افزای  را در ارائ  خدمات

 بددده 1396میلیدددون بدددود کددده ایددد  رردددت در سدددا)  16اددددود  1394مراج ددد  کودکدددان زیدددر سددد  پدددن  سدددا) در سدددا) 
 23سدددا) بددده مراکدددز  دددحی   5بدددار مراجددد  زندددان بددداالتر از سددد   1394فدددتو در سدددا) میلیدددون افدددزای  یا 17

رسدددی ستمیلیددون مرتبدده رسددید و نشددان دهنددده افددزای  د 25بددده  1396میلیددون مرتبدده بددود کدده ایدد  ررددت در سددا) 
 زنان به خدمات  حی استو 

 اختال دددداتبدددده من ددددور کدددداه  مددددر  و میددددر مددددادران و کودکددددان  ناوددددی از مشددددکالت و عامه وزارت ضددددحت
مسددددلکی  مخصو ددددا   ددددحیدوران ادددداملگی( تددددال  نمددددوده تددددا در مراکددددز  ددددحی کشددددور سددددطح کارمندددددان 

 به میزان اکما) رساندو را کارمندان  حی زن 

ام ددده تدد  نددری هددای ج 1293رابلدد  عددالی و  1000رابلدد  جام دده بددرعالوه ادددود  903بدده ت ددداد بدده همددی  هدددص 
ر دته فدددار  و اسدددتخدا  نمدددوده اسدددتو در  دددو) سددده سدددا) گذوددد را از مکاتدددب تربیددد  ردددابلگی و نرسدددند جام ددده

در ددددد  93هددددر مرکددددز  ددددحی در سددددطح کشددددور بدددده  در موجودیددددت ادددددارل یدددد  کددددارک   ددددحی زننتیجدددده 
 رسدو می

والیدددت بددده وددددت نیازمندددد کشدددور ایجددداد  17وارد مراربدددت هدددای خدددا  ندددوزادان در  24هدددا  در کندددار ایددد  ف الیت
 وده اندو
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هدددای آسدددیب پدددذیر چدددون م تدددادان بددده مدددواد مخددددر و گروه گونددده  بدددرای عرضددد  خددددمات  دددحی بددده همدددی  بددده 
 های سرتاسدددر کشدددور ایجددداد گردیددددهمرکدددز  دددحی در زنددددان 27مراکدددز درمدددان م تدددادان و  21 زنددددانیان 

ه بسدددتر تدددداوی م تدددادان مدددواد مخددددر بدددرای مدددردان بدددا داودددت  ظرفیدددت سددداالن 1000هماندددان یددد  مرکدددز  اسدددتو
ز بسددددتر زناندددده و کودکددددان تددددداوی م تددددادان نیدددد 100هددددزار تدددد   و یدددد  ودددد اخانه  8000تددددا  6000 ی تددددداوی بدددد

 ایجاد وده اندو

عامه توانسدددته اسدددت اسدددتراتی ی واکسدددی  پولیدددو خانددده بددده خانددده را در تمدددا  کشدددور تطبیددد  نمایدددد وزارت ضدددحت
 30میگدددردد کددده در ریافدددت رسدددی وسدددیع چندددی  دفیصدددد ن دددوی کشدددور(و خوودددبختانه از نتیجددده دست 98 بدددرای 

ان هدددا  والیدددت کشدددور هدددیو وار ددده پولیدددو گدددزار  نگردیدددده اسدددت و تنهدددا والیددداتی کددده موجودیدددت وار ددده پولیدددو در
 گزار  گردیده است عبارت اند از ننگرهار  کنر  رندهار و هلمندو

ابدددل  بلدددخ  رنددددهار  ک –یریت محدددو پولیدددو  وزارت  دددحت در پدددن  والیدددت ادددوزوی گونددده  بددده من دددور مددددهمی 
 راکز عملیاتی استراتی ی  ایجاد نموده استوم –هرات  و ننگرهار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ای مرکز وددددد اخانه وزیرمحمدددددداکبرخانهوارد عاجدددددل دروددددد اخانه 5سددددداختمان  تجهیدددددز وم یددددداری سدددددازی 

واادددد مراربدددت جددددی  3بسدددترخیرخانه(ع اعمدددار  تجهیدددز و م یددداری سدددازی  102عاجدددل ابددد  سدددینا و   جمهوریدددت
وااددددد در  4عاجددددل ابدددد  سددددینا و  ددددحت   ددددل اندراگاندددددی( و     وزیددددر محمددددداکبرخان ها ی مرکددددزدرودددد اخانه

والیدددت هدددای پکتیدددا  ننگرهدددار  کنددددز  و هدددراتع و هماندددان ف دددا) سدددازی مرکدددز نیوروسددداینس درکابدددل  وددد اخانه 
 آورد های رابل توجه در بخ  ارائه خدمات ثالثی می باودوویخ زاید( نیز از دست

 
روژه نسدددایی والدی وندددوزاد بنیددداد بیدددات در محو ددده وددد اخان   دددحت   دددل اندراگانددددی آغددداز هماندددان کدددار پددد

بسددتر مددی  100وددده کدده ظددرص دو سددا) بدده مصددرص دو میلیددون دالددر اعمددار خواهددد وددد کدده دارای چددار  بقدده و
 عامه به تح ه داده میشودوباودو ای  ت میر ب د از اعمار برای وزارت ضحت
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ا) بیمددداران سدددوی اودددک   جراادددی رلبدددی و  ددددری کودکدددان بدددرای تدددداوی وم الجدددهکارمقددددماتی بدددرای ایجددداد بخددد
والدی رلدددب  جراادددی ندددوزاد و جراادددی  ددددری کددده ضدددرورت مبدددر  بدددرای کودکدددان اسدددت  بددده امایددد  کشدددور 

ا تددنخواهددد بددود  و بددا تکمیددل ایدد  پروژدیگددر نیددازآغدداز وددده اسددت (یشدد کوپور -دوسددت ایتالیددا از  ریدد   ایتددالی  
 وی اوکا) والدی رلب به بیرون از افغانستان برای م الجه فرستاده ووندوکودکان دارای س

ه بدده همانددی  بدده من ددور افددزای  خدددمات بددا کی یددت بددرای تشددخیی و تددداوی امددراس کلیدده  ایدد  وزارت توانسددت
ی مددددری  در سددددا) را دارا مدددد 12000پایدددده ماوددددی  همودیددددالیز تدددددارک نمایددددد  کدددده ظرفیددددت تددددداوی  36ت ددددداد 
 باوندو 

 ی   رابلیددددت هددددای تشددددخیی و تدددددوای توبرکلددددوزنیز افددددزای  یافتدددده  چنددددان کدددده ت ددددداد مجمددددوعی مراکددددزهماندددد
 مرکز می رسدو 1199 حی در سطح کشور به 

هماندددی  مطددداب  بددده اسدددتراتی ی کلدددی وزارت  دددحت بدددرای افدددزای  کی یدددت تشدددخیی امدددراس  دددحی  ایددد  
 تجهیز نموده استو البراتوار های اوزوی  والیتی  و ولسوالی را ترمیت و 43وزارت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17تدددوان از افدددزای  ت دددداد امبدددوالنس هدددا بددده دررابطددده بددده تقویدددت سیسدددتت رجهدددت دهدددی و خددددمات امبدددوالنس می
در پهلددددوی آن در  آورد عمددددده یدددداد کددددردوامبددددوالنس مجهددددز در تشددددکیل کابددددل امبددددوالنس منحیدددد  یدددد  دسددددت اراده

یجددداد ودددده در ودددهر کابدددل از ایجددداد استیشددد  ودددماره پدددن  در استیشددد  ردددبال ا 4جریدددان سددده سدددا) گذودددته بدددرعالوه 
ایجددداد استیشددد  ودددماره وددد  کابدددل امبدددوالنس دروددد اخانه کیدددور واردددع سدددرک داراالمدددان    وددد اخانه وزیدددر اکبرخدددان

ایجدددداد استیشدددد  وددددماره ه ددددت کابددددل امبددددوالنس در ودددد اخانه رامدددد  میندددده  ایجدددداد استیشدددد  وددددماره هشددددت کابددددل 
 1000 در ودددد اخانه 9ه یددددد وارددددع سددددرک میدددددان هددددوایی و ایجدددداد استیشدددد  وددددمارامبددددوالنس در ودددد اخانه وددددیخ زا

بسددتر م تددادان وارددع سددرک پددل چرخددی نددا  بددردو بددرعالوه  در والیددت ننگرهددار استیشدد  جددال) آبدداد امبددوالنس بددا 
اراده امبددددوالنس مجهددددز ف ددددا)  12اراده امبددددوالنس مجهددددز و در والیددددت هددددرات استیشدددد  هددددرات امبددددوالنس بددددا  8

 توگردیده اس
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ایجدددداد مرکددددز تشددددخیی و تددددداوی  مددددی تددددوان از از جملدددده پیشددددرفت هددددای دیگددددر در عرضدددد  خدددددمات  ددددحی
سدددر ان در وددد اخانه جمهوریدددت ندددا  بددددردو هماندددان ردددرار اسدددت یددد  مرکددددز پیشدددرفته بدددرای تدددداوی ودددد اعی 

 امراس سر انی ایجاد وود که امکان تداوی و اعی را برای همو نان فراهت سازدو

وانسدددته یددد  مرکدددز یددداد ودددده  بددده من دددور کنتدددرو) بهتدددر کی یدددت دوا و غدددذا  ایددد  وزارت تآوردهای در کندددار دسدددت
دیگدددر  البراتدددوار 5مجهدددز کنتدددرو) دوا و غدددذا بددده سدددطح ملدددی بشدددکل اسدددتندرد ف دددا) نمایددددو بدددرعالوه ردددرار اسدددت 

 در سطح کشور جهت تضمی  کی یت دوا و غذا ایجاد وودو 

والیددددت بدددده ودددددت نیازمنددددد کشددددور  18ن  ایدددد  وزارت در همانددددی  بدددده من ددددور تغددددذی بهتددددر مددددادران و نددددوزادا
ن ددددر  1095وددددمار مجمددددوعی وددددان بدددده  1396کارمندددددان مشددددوره دهددددی تغددددذی اسددددتخدا  نمددددوده  کدددده در سددددا) 

 رسدو می

عامه بدددددده من ددددددور اکومددددددت داری خددددددوب و الکترونیدددددد  زیربنددددددای سیسددددددتت افددددددزون بددددددر آن  وزارت ضددددددحت
ارهددددای عددددالی ایجدددداد نمددددوده اسددددتو همانددددی  بدددده من ددددور م لومددددات تکنددددالوژی را بدددده  ددددورت اسددددتندرد بددددا م ی

رسدددی بددده م لومدددات  دددحی و بهبدددود فرهندددد اسدددت اده ازارردددا  سیسدددتت انالیددد  مخدددزن م لومدددات  دددحی جهدددت دست
 مبنای وواهد در تما  سطوا سیستت  حی ایجاد گردیده استو  افزای  عملکرد ها بر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گرفتددده اندددد  و  هدددای کوتددداه مددددت را فدددرابخددد   دددحت آموز کارمندددد  1200در بخددد  مندددابع بشدددری  در اددددود  
 ت  از کارمندان به بورسیه های ماستری به خارج از کشور اعزا  وده اندو 10

هماندددان  اسدددتراتی ی مندددابع بشدددری بدددرای  دددحت  اسدددتراتی ی ملدددی  دددحت بددداروری مدددادر    دددل و نوجواندددان  
راتی ی ملدددددی ارتقدددددای  دددددحت  اسدددددت ها  اسدددددتراتی ی ملدددددی  دددددحت  اسدددددتراتی یاسدددددتراتی ی  دددددحی زنددددددان

عامه  اسدددتراتی ی مبدددارزه بدددا فسددداد اداری  اسدددتراتی ی جنددددر و اقدددو  بشدددر حت دددارتبا دددات  دددحی وزارت 
 و استراتی ی ملی م لولیت و توان بخشی فزیکی نیز تدوی  وده اندو 

ی و اجرایدددی عامه توانسدددته تدددا در بخددد  پالیسدددی و پدددالن گدددذاری اسدددناد مهمدددی را نهدددایبدددرعالوه  وزارت ضدددحت
 سازدو ای  اسناد عبارت اند از:

 رانون بیمه  حی و1

 رانون وورای  بی و2

 رانون دوا و3

 رانون مصونیت غذایی و4
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 رانون آب و5

همانددددان  مقددددرر  مصددددونیت غددددذایی  مقددددرر  اخددددذ فددددیس در نهادهددددای  ددددحی عامدددده  و مقددددرر  تن ددددیت امددددور 
 خدمات  حی بخ  خصو ی نیز نهایی ساخته ودندو

یی وجدددود دارد کددده مدددی تدددوان در کندددار ردددانون ا نیدددز دسدددت آوردهدددایی رابدددل مالا دددهدر عر ددد  بهبدددود کی یدددت غدددذ
  مقدددرر  مقدددرر  تولیدددد و توریدددد ادویددده  مقدددرر  امایدددت از تغدددذی بدددا ودددیر مدددادر آب  و ردددانون مصدددونیت غدددذایی از

 کنتددددرو) کی یددددت آب  و مقددددرر  نمدددد  مشددددبون سدددداخته وددددده بددددا آیددددودی  نددددا  بددددردو همانددددان بدددده من ددددور کنتددددرو)
خانیددددات  بدددده خصددددو  در میددددان جوانددددان  وزارت  ددددحت رددددانون کنتددددرو) تنبدددداکو و دخانیددددات را مصددددرص د

 وضع مالیه باالی مشتقات تنباکو تأکید گردیده استو  تصویب نموده که در آن به

بدددده من ددددور اکومددددت داری و رسددددیدگی بدددده نیازمندددددی هددددای  ددددحی وددددهروندان کشددددور  وزارت  ددددحت دفتددددر 
 نموده استو  رسیدگی به وکایات  حی را ایجاد

عامه پیشددددرفت داوددددته اسددددتو چنانادددده در در رسددددمت افددددزای  مصددددرص بودجدددده انکشددددافی نیددددز وزارت ضددددحت
در دددد بودجددده انکشدددافی خدددود را بددده مصدددرص  70وزارت  دددحت  1394جددددو) زیدددر دیدددده مدددی ودددود  در سدددا) 

صدددرص در دددد رسدددیده اسدددت کددده نشدددان دهندددده افدددزای  در م 87بددده  1396رسدددانیده بدددود کددده ایددد  رردددت در سدددا) 
 بودجه استو 

 

  

شممم ار
 ه

سمممممممممممممممما  
 مالی

  مقداربودجه
 فیصدی مصرف باقی انده مقدارمصرف 

1 1394 282,616 196596 86,020 70% 

2 1395 255,696 185928 69,768 73% 

3 1396 249,910 217,075 32,835 87% 
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 بخش او :

 دست آوردها در سطح ملی
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عامه در سممممممممطح آوردهای وزارت ضمممممممم تدسممممممممت
 کشور

 ی و بدددا کی یدددت بددده تمدددا  ودددهروندان کشدددور از اولویدددت هدددای اساسدددیفدددراهت نمدددودن خددددمات  دددحی رابدددل دسدددتر
تسدددهیالت عامددده  خددددمات  دددحی را بددده  2863موعدددأ عامه بدددوده  کددده ایددد  وزارت بدددا داودددت  مجوزارت ضدددحت

 بدداب مرکددز  ددحی جدیددد در مدددت سدده سددا) گذوددته تاسددیس وددده  488سددطح کشددورارائه مددی نمایدددو ازیدد  جملدده
 ها ی مجهز تشکیل می دهدواخانهآن را و  باب 16 که از ای  میان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ددددحی  افددددزای  سدددداختمان انددددوان گوندددداگون نهادهای در رسددددمت ایجدددداد  ارتقددددا و 1396تددددا  1394در سددددا) هددددای 
رسدددی بددده خددددمات  دددحی  بهبدددود کی یدددت خددددمات  دددحی  و ادددل مشدددکالت  دددحی مدددرد  کارهدددای گسدددترده دست

تصا دددی  چهاروددد اخانه والیتدددی  هشدددت وددد اخانه ولسدددوالی   دددورت گرفتددده اسدددتو دریددد  مددددت دو وددد اخانه اخ
مرکدددز  دددحی فرعدددی ایجددداد و بددده بهدددره بدددرداری  379مرکدددز  دددحی اساسدددی و  65مرکدددز  دددحی جدددامع   30

 مراکددز  دددحی جدیددد را 488عامه توانسددته اسدددت سدددرده ودددده اسددتو در مجمدددون در ایدد  مددددت  وزارت ضدددحت

 ف ا) سازدو
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 ها نشان می دهد:ای نوعیت آنجدو) زیر ت داد ای  نهادها را براس

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره

 31 و اخان  اختصا ی 1

 27 و اخان  والیتی 2

 6 و اخان  اوزوی 3

 82 و اخان  ولسوالی 4

 CHC 427مراکز  حی جامع یا  5

 BHC 881مراکز  حی اساسی یا  6

 786 مراکز  حی فرعی 7

 195 مراکز  حی سیار 8

 428 دیگر 9

 2863 وعۀ تسهیالت ص ی ایجاد شدهمج 

 
آوردهای زیدددادی در عرضددد  خددددمات اساسدددی داودددته  امدددا در  دددی عامه در یددد  دهددده اخیدددر دسدددتوزارت ضدددحت

سددده سدددا) گذودددته بدددا گسدددتر  عرضددد  خددددمات  دددحی اساسدددی بیشدددتر بددده ارائددده خددددمات وددد اخانه ی اختصا دددی 
خان  مرکز وددددد اخانه وزیرمحمدددددداکبر ها یوارد عاجدددددل دروددددد اخانه 5توجددددده داودددددته اسدددددتو ایجددددداد و تجهیدددددز 

ی واادددد مراربدددت جدددد 3بسدددترخیرخانه(ع اعمدددار  تجهیدددز و م یددداری سدددازی  102عاجدددل ابددد  سدددینا و   جمهوریدددت
وااددددد در  4 ددددل اندراگاندددددی( و  عاجددددل ابدددد  سددددینا و  ددددحت   ها ی مرکددددز  وزیددددر محمددددداکبرخاندرودددد اخانه

انه ا) سدددازی مرکدددز نیوروسددداینس درکابدددل  وددد اخوالیدددت هدددای پکتیدددا  ننگرهدددا  کنددددز  و هدددراتع و هماندددان ف ددد
 آوردها در ای  عر ه می باودو ویخ زاید( نمونه از دست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آوردهای دیگدددر خددددمات اختصا دددی ثدددالثی تقویدددت و گسدددتر  بخددد  تدددداوی امدددراس گدددرده مدددی از جملددده دسدددت
ا) نمددودن نخسددتی  وارد ن رولددوژی بدده باوددد کدده خال دده ایدد  ف الیددت هددا  ددی سدده سددا) گذوددته ررار یددل اسددت: ف دد

سدددددطح افغانسدددددتان در وددددد اخانه جمهوریدددددتب  پدددددروژه هیمودیدددددالیز بددددده اسدددددای هددددددایت مقامدددددات محتدددددر  وزارت 
عامه تصددددمیت بددددر بازسددددازی و گسددددتر  مرکددددز هیمودیددددالیز کابددددل اتخددددا  گردیدددددب کدددده در نتیجدددده مرکددددز ضددددحت
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پایدددا ماودددی  هیمودیدددالیز افدددزای  کسدددب نمدددود و بدددا پایدددا ماودددی  بدددا چهدددل  20هیمودیدددالیز کابدددل از گنجدددای  ت دددداد 
تمددددا  تجهیددددزات مدددددرن روز تجهیددددز و بدددده بهددددره بددددرداری سدددددرده ودددددب گسددددتر  و بازسددددازی مرکددددز هیمودیددددالیز 

پایددده ماودددی  هیمودیدددالیز و تجهیدددز مرکدددز متدددذکره  10والیدددت هدددرات از ت دددداد پدددن  پایددده ماودددی  هیمودیدددالیز بت دددداد 
وارد ن رولدددوژی و م الجددده هیمودیدددالیز مجهدددز و بددده بهدددره بدددرداری سددددرده  بدددا مددددرن تدددری  وسدددایل مدددورد نیددداز

وددددب  ف دددا) نمدددودن و افتتددداا نخسدددتی  مرکدددز تدددداوی امدددراس گدددرده وددد اخانه میدددرویس در والیدددت کنددددهار کددده بدددا 
مددددرن تدددری  وسدددایل و تجهیدددزات مربدددو  وارد ن رولدددوژی و م الجددده هیمودیدددالیز تجهیدددز گردیدددد و ت میدددر مرکدددز 

الیتری  اسددددتندرد هددددای الزمدددده بددددرای م الجدددده هیمودیددددالیز اعمددددار بازسددددازی و بدددده بهددددره بددددرداری متددددذکره بددددا عدددد
سددددرده وددددب  افتتددداا نخسدددتی  وددد اخانه ملدددی تدددداوی امدددراس گدددرده نشدددتر در والیدددت ننگرهدددار بددده گنجدددای  ت دددداد 

تر  مرکدددز پایددده ماودددی  هیمودیدددالیز و تمدددا  ملحقدددات الزمددده ا ن تجهیدددز و بددده بهدددره بدددرداری سددددرده وددددب گسددد 12
پایددده ماوددددی  هیمودیدددالیز کددده ظرفیددددت  8پایددده ماودددی  هیمودیددددالیز بددده ت دددداد  4هیمودیدددالیز والیدددت بلدددخ از ت ددددداد 

بددداب البراتدددوار  4ایجددداد و بهدددره بدددرداری سددددردن ت دددداد  م الجددده هیمودیدددالیز را دو مرتبددده بددداال بدددرده توانسدددتیت ب
هدددرات  ننگرهدددار  بلدددخ و کنددددهارب م الجددده  مجهدددز  بدددی و چهدددار بددداب عملیدددات خانددده مجهدددز در والیدددات کابدددل 

مددری  کدده بدده نوبددت هددای متکددرر نددزد ایشددان م الجدده هیمودیددالیز  ددورت گرفتددا اسددت  12000سدداالنه اددد ارددل 
عملیددددات  120و از رفدددت  ایشدددان بددده خدددارج از کشدددور جلدددوگیری بددده عمدددل امدددده اسدددت و اجدددرای سددداالنه اددددود

ری  دبدددل لدددومی  کتیتدددر یدددا کتیتدددر دو مجرایدددی یکدددی مددد 700فسدددتو) ودددریانی وریددددی و اجدددرای سددداالنه اددددود 
 آورد های بزر  خدمات ثالثی به ومار می رودودیگر از دست

هدددای عمدددده ازربیدددل  دربخددد  خددددمات  ایجددداد و توسددد ه خددددمات تخصصدددی بخصدددو  در بخددد  کودکدددان ف الیت
 Doppler . Digital X Ray. C.Tایجدداد و تجهیددز مرکدددز تشخصددیه بدددا وسددایل مددددرن تشخصددیه چددون 

Scan Ultrasound. Echo cardiograph 4D تیلدددی  وسدددایل مکمدددل تشخصدددیه بخددد  چشدددت  ایجددداد سیسدددتت
 –از  ریددد  و تن دددیت مشدددوره هدددای  بدددی تیلدددی رادیولدددوژی و اجدددرای ت لیمدددات رودددد ظرفیدددت کارمنددددان مدیسددد 
CME    ایجدددداد سیسددددتتDEWATSنصددددب   جهددددت تصدددد یه آب بددددد رفددددت ( و تددددرمیت بخدددد  هددددای مددددرتب  بدددده آن
تولیدددد اکسدددج   بدددی و ایجددداد سیسدددتت اکسدددج  مرکدددزی در وددد اخانه و سدددرویس عاجدددل بددده کمددد  کشدددور  ماودددی 

اد دروددد اخانه  دددحت   دددل اندراگانددددی هماندددان اغازکدددار پدددروژه نسدددایی والدی وندددوزاد بنیددد دوسدددت هندوسدددتان
بیددددات درمحو دددده ودددد اخانه  ددددحت   ددددل اندراگاندددددی کدددده در ظددددرص دو سددددا) بدددده مصددددرص دومیلیددددون دالددددر 

بسدددددتر مدددددی باودددددد ایددددد  ت میدددددر ب دددددد از اعمدددددار بدددددرای وزارت  100د وددددددکه دارای چدددددار  بقددددده واعمارخواهددددد
عامه بددده تح ددده داده میشدددودو اغددداز کارمقددددماتی بدددرای ایجددداد بخددد  جراادددی رلبدددی و  ددددری کودکدددان بدددرای ضدددحت

جراادددی ندددوزاد و جراادددی  ددددری کددده ضدددرورت مبدددر    بیمددداران سدددوی اودددکا) والدی رلدددب تدددداوی وم الجددده
 تطبی  خواهد گردیدو (وپوریش ک -بوده و به امایه کشور دوست ایتالیا از  ری   ایتالی   نبرای کودکا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسددتر تددداوی م تدددادان  1000یدد  مرکددز  جام ددده همانددی   بدده من ددور عرضدد  خددددمات  ددحی بدده ارشددار محددرو 
بسدددتر  100خانه هدددزار تددد   و یددد  وددد ا ۸تدددا  ۶بدددا داودددت  ظرفیدددت سددداالنه تدددداوی بدددی   مدددواد مخددددر بدددرای مدددردان
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والیدددت کشدددور مراکدددز درمدددان م تدددادان  21در  زنانددده و کودکدددان تدددداوی م تدددادان نیدددز ایجددداد ودددده انددددو بدددرعالوه
محدددابس سرتاسدددر کشدددور مراکدددز  دددحی ف دددا) ودددده و بددده عرضددد  خددددمات  27ایجددداد ودددده اسدددتو در کندددار آن  در 

والیددددتع لددددوگر   6امه بددددرای عاز کارهددددای دیگددددر  اعمددددار سدددداختمان اداری ریاسددددت هددددای ضددددحتمدددی پردازندددددو 
 پکتیا  پکتیکا  سرپل  خوست  و کندز استو 

تدددوان از دسدددت اوردهدددای عمدددده چدددون ایجددداد دررابطددده بددده تقویدددت سیسدددتت رجهدددت دهدددی و خددددمات امبدددوالنس می
ابددددل ایجدددداد استیشدددد  وددددماره ودددد  ک  استیشدددد  وددددماره پددددن  در ودددد اخانه وزیددددر اکبرخددددان بددددا دو اراده امبددددوالنس

کابدددل  ایجددداد استیشددد  ودددماره ه دددت  انه کیدددور واردددع سدددرک دارالمدددان بدددا یددد  اراده امبدددوالنسامبدددوالنس دروددد اخ
نس بدددا امبدددوالنس بدددا یددد  اراده امبدددوالنس در وددد اخانه رامددد  مینددده  ایجددداد استیشددد  ودددماره هشدددت کابدددل امبدددوال

اراده  بایددد  ۹یددد  اراده امبدددوالنس در وددد اخانه ودددیخ زایدددد واردددع سدددرک میددددان هدددوایی و ایجددداد استیشددد  ودددماره 
ا بدددبسدددتر م تدددادان واردددع سدددرک پدددل چرخدددی ندددا  بدددردو تمدددا  امبدددوالنس هدددا مجهدددز  ۱۰۰۰امبدددوالنس در وددد اخانه 

 ( EAD مونیتددور ع سکشدد  ماوددی  ع ماوددی  دی سددی ودداک و ماوددی  وسددایل م یدداری کمدد  هددای اولیدده عددالی  
وا  مصددددو  و مجدددر هدددزار 50مدددی باوددددو کابدددل امبدددوالنس  دددی سددده سدددا) گذودددته بددده  دددور مجمدددوعی بیشدددرت از 

را  های ترافیکدددی و بیمددداران رابدددل رج دددت دهدددیانتحارهدددا ع اادثدددهبیمددداران را از وار دددات عاجدددل مثدددل ان جارهاع
ها ی مربو ددده انتقدددا) نمدددوده اسدددتو بدددرعالوه  در والیدددت ب دددد از اجدددرای کمددد  هدددای اولیددده  بدددی بددده وددد اخانه

 و در والیددددت هددددرات استیشدددد  هددددرات اراده امبددددوالنس مجهددددز 8ننگرهددددار استیشدددد  جددددال) آبدددداد امبددددوالنس بددددا 
 اراده امبوالنس مجهز ف ا) گردیده استو 12امبوالنس با 

 سددددازی خدددددمات البراتددددواری و تشخیصددددیه  در مرکددددز وبدددده من ددددور بهبددددود کی یددددت خدددددمات تشخیصددددیه و م یاری
ازمان  دددحی سدددگلوبدددل فندددد   -آمریدددت تقویدددت سیسدددتت  دددحی  والیدددات  ریاسدددت خددددمات تشخیصدددیه بددده همکددداری

ه اسددددت کدددده از ت ددددداد را عملیکددددرد هددددای عمددددده و اساسددددیف الیت DTRA  اداره محتددددر  یددددو ان دی پددددی و جهددددان
 کنیت:ها به گون  فشرده بیان میای  ف الیت

پایددددده  5البراتدددددوار هدددددای ادددددوزوی  والیتدددددی و ولسدددددوالی درسدددددطح کشدددددور  خریدددددداری  43تدددددرمیت و تجهیدددددز 
بدددددی  اعمدددددار ت میدددددر هسدددددتوپتالوژی در  دددددح  نمدددددودن سیسدددددتت دفدددددع زبالددددده هدددددای   انسدددددنراتوار و م یددددداری

ن بدددرای البرتوارهدددای مرکدددزی بدددرای بدددار آو) و تجهیدددز آن  اعمدددار ت میدددر البراتدددوار ادددوزوی پکتیدددا و تجهیدددز آ
اجددددرای م اینددددات کلاددددر باکتریددددالوژی  سددددیرولوژی و پددددی سددددی آر  ایجدددداد ودددد به تشخیصددددیه بددددرای بیمدددداران 

HIV/AIDSر البراتوار های مرکزیو  ترمیت  تجهیز و بازسازی اساسی ت می 

مرکددددز  ددددحی در  1199آورد دیگددددر  توسدددد ه رابلیددددت هددددای تشددددخیی و تدددددوای توبرکلددددوز اسددددت کدددده بدددده دسددددت
عامه سیسدددتت رسدددی بهتدددر بددده ا العدددات  دددحی  وزارت ضدددحترسددددو هماندددان بددده من دددور دستسدددطح کشدددور می

 ن ارت و ارزیابی ستراتی ی ملی  حت را ایجاد کرده استو
 

کابدددل  بلدددخ  رنددددهار  –ن دددور مددددیریت محدددو پولیدددو  وزارت  دددحت در پدددن  والیدددت ادددوزوی گونددده  بددده مهمی 
 پایه گذاری کرده استو راکز عملیاتی استراتی ی  رام –هرات  و ننگرهار
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رفدددی در بخددد  خددددمات م افیدددت کتلدددوی  برنامددده امحدددای پولیدددو  افغانسدددتان تنهدددا کشدددوری اسدددت کددده بدددا ا ددد  بدددی  
عامه توانسدددته اسدددت اسدددتراتی ی واکسدددی  پولیدددو خانددده بددده خانددده را امنیتدددی( وزارت ضدددحت بدددا وجدددود چدددال  هدددای 

رسدددی وسدددیع چندددی  بختانددده از نتیجددده دستفیصدددد ن دددوی کشدددور(و خو  98در تمدددا  کشدددور تطبیددد  نمایدددد  بدددرای 
والیددددت کشددددور هددددیو وار دددده پولیددددو گددددزار  نگردیددددده اسددددت و تنهددددا والیدددداتی کدددده  30دریافددددت میگددددردد کدددده در 

هددددا گددددزار  گردیددددده اسددددت عبددددارت انددددد از ننگرهددددار  کنددددر  رندددددهار و هلمندددددو وار دددده پولیددددو در آن موجودیددددت
  همانددددان برنامدددده امحددددای پولیددددو توانسددددته اسددددت انتشددددار ویددددروی پولیددددو را در ولسددددوالی هددددای برمددددل پکتیکددددا

روسدده پولسددوالی وددیگل در والیددت کنددرو دوددت ارچددی در والیددت کندددز را موفقاندده توردد  دهدددو و بدده ایدد  ترتیددب 
 کارمندددددد در 8000ولسدددددوالی  بکدددددار گماودددددت  بدددددی  از  100ن دددددارت از راه دور توسددددد  تکندددددالوژی مبایدددددل در 

الن کددداری والیدددات رنددددهار  هلمندددد  ننگرهدددار  کندددر  پکتیکدددا  فدددراه و ودددهر کابدددل  تطبیددد  مددداهواره یدددی مدددایکرو پددد
امدددر در ت ددی  ت دددداد دریددد    رسدددی داودددته انددد و ایدددووددماره گدددزاری خدددانوار در بیشددتر سدددااات کددده مشددکالت دست

 باودورنامه میبهای متبارز ای  خانوار و ن وی به سطح کشور از جمله ف الیت

باوددد  کدده بیشددتر روی ودداخی عمددده دیگددر داوددت  ادددارل یدد  کددارک   ددحی زناندده بدده سددطح مراکددز  ددحی می
ادهدددای موجودیدددت ودددخی مددداهر والدی متمرکدددز اسدددتو داودددت  اددددارل یددد  کدددارک   دددحی زنانددده بددده سدددطح نه

هددددای وزارت رسددددیدو براثددددر تال در ددددد می 93بدددده  1394 ددددحی مجموعدددده خدددددمات  ددددحی اساسددددی در سددددا) 
در دددد رسدددیده اسدددت کددده نشدددان دهندددده افدددزای  موجودیدددت کدددارک   95بددده  1396عامه ایددد  آمدددار در سدددا) ضدددحت

  باودو حی زنانه در نهادهای  حی می

والیددددت کشددددور آمددددوز  تغددددذی  34د  ددددحی را در کارمندددد 9670در رسددددمت بهبددددود تغددددذی  ایدددد  وزارت توانسددددته 
مدددادر مشدددوره تغدددذی بدددا ودددیر مدددادر را  1086800دهددددو ایددد  کارمنددددان بدددر عدددالوه عرضددد  خددددمات تغدددذی بدددرای 

مددددادر مددددواد غددددذایی  آرد  لوبیددددا   226932نیددددز ارائدددده داوددددته اندددددو همانددددی  جهددددت بهبددددود االددددت تغددددذی  بددددرای 
میلیدددون  6و1خدددونی  بددده دیدددده اسدددتو هکدددذا جهدددت ورایددده کتدار  تابلیدددت آهددد ( توزیدددع گرروغددد   نمددد  آیدددودی 

دختددر جدددوان کددده در مکاتدددب تابلیددت آهددد  و فولیددد  اسدددید توزیددع گردیدددده اسدددتو بددده من ددور تغدددذی بهتدددر مدددادران و 
ندددوزادان  ایدددد  وزارت توانسدددته اسددددت یدددد  یددد  کارمنددددد تغدددذی در نهادهددددای  ددددحی مجموعددده خدددددمات  ددددحی 

ن ددددر  1095وددددمار مجمددددوعی وددددان بدددده  1396یددددد  کدددده در سددددا) والیددددت کشددددور اسددددتخدا  نما 18اساسددددی  در 
 رسدو می
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ودددنای اجتمددداعی روان 329بددده من دددور پووددد  بهتدددر عرضددد  خددددمات  دددحت رواندددی  وزارت  دددحت بددده ت دددداد 
ه بدددرا بددده مددددت یکسدددا) تحدددت آمدددوز  ردددرارد داده و ب دددداس در مراکدددز  دددحی جدددامع اسدددتخدا  کدددرده اسدددتو هکدددذا 

کارمندددد متوسددد   بدددی مراکدددز  دددحی کشدددور در بخددد   947اکتدددران مراکدددز  دددحی کشدددور و تددد  از د 200ت دددداد 
فدددرد م تددداد مدددداوا  9047بددده ت دددداد  1394ز  دیدددده انددددو هماندددان  در سدددا) اجتمددداعی آمدددو -مشدددوره دهدددی رواندددی

تددد  رسدددیده اسدددت  کددده نشدددان دهندددده افدددزای  عرضددد  خددددمات  20833بددده  1396ودددده انددددو ایددد  رردددت در سدددا) 
 باودو کشور می  حی به م تادان

آوردهای یددداد ودددده  بددده من دددور کنتدددرو) بهتدددر کی یدددت دوا و غدددذا  پدددن  البراتدددوار در سدددطح کشدددور در کندددار دسدددت
ی ایددد  در والیدددت هدددای کابدددل  کنددددهار  ننگرهدددار  بلدددخ  و هدددرات سددداخته ودددده انددددو رابدددل یدددادآوری اسدددت کددده بدددرا

آوردهای دیگددددر م رفددددی ان  از دسددددت رزال مددددل م یدددداری نیددددز سدددداخته وددددده اسددددتو هماندددد 21البراتددددوار هددددا 
واکسددددی  جدیددددد روتددددا  تدددددوی  چهددددارچوب بهبددددود کی یددددت عرضدددد  خدددددمات ثددددانوی و ثددددالثی  و انکشدددداص  ددددرا 

 می باودو  هامنطقی سازی و اخانه

آوردهای مهدددددت در عر ددددده تددددددارکات ودددددامل ایجددددداد واادددددد تددددددارکات متمرکدددددز دوا و محصدددددوالت  بدددددی  دسدددددت
 دوسدددیه متهمدددی  بددده مراجدددع عددددلی و 184توریدددد کنندددده دوا  و م رفدددی اعطدددای جدددواز کدددار بدددرای پدددن  ودددرکت 

 باودو رضایی می
اده ار 12اراده امبددددوالنس مجهددددز را از پددددروژه مشددددترک سددددازمان ملددددل متحددددد   30افددددزون بددددر آن  ایدددد  وزارت 

ی اراده امبددددوالنس دیگددددر را از کشددددور عربسددددتان سدددد ودی دریافددددت و بدددده نهادهددددای  ددددح 32را از یونیسدددد   و 
 وسر کشور توزیع کرده استسرتا

رسددددی بددده خدددددمات  دددحی در سددددا) هددددای کننددددگان بدددده مراکدددز  ددددحی بدددده من دددور دستسدددیر مجمددددوعی مراج ه
در ددددی اجدددت عرضددد  خددددمات  دددحی  10باالرفتددده اسدددتو نمدددای زیدددر نشدددان دهندددده افدددزای   1396تدددا  1394

 باودومی 1394در مقایسه با سا)  1396در سا) 

 

و جنسددیت نیددز نشددان مددی دهددد کدده بددار مراجدد  زنددان و کودکددان بدده مراکددز عرضدد  خدددمات  ددحی ن ددر بدده سدد  
مجمدددون دف دددات مراجددد  زندددان بزرگتدددر از پدددن  سدددا) بددده  1394کددده در سدددا)  دددحی افدددزای  یافتددده اسدددتو چنان

میلیددددون مددددی رسدددددو  25بدددده بددددی  از  1396میلیددددون مرتبدددده بددددوده  امددددا ایدددد  ررددددت در سددددا)  23مراکددددز  ددددحی 
میلیدددون بدددار بدددود   16ر دف دددات مراج ددد  کودکدددان بددده مراکدددز نهادهدددای  دددحی ودددما 1394گونددده  در سدددا) همی 
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میلیدددون دف ددده مدددی رسدددد  کددده بددداز هدددت نشدددان دهندددده افدددزای  در عرضددد   17بددده بدددی   1396ایددد  رردددت در سدددا) 
 خدمات  حی به کودکان استو 

 

رمددددان میلیددددون ن ددددر را بدددده وددددکل داخددددل بسددددتر د 12در مجمددددون  1394عامه در سددددا) بددددرعالوه  وزارت ضددددحت
  میلیدددون ن ددددر رسدددیده اسددددتو از جملددده خدددددمات ارائددده وددددده بددده ایدددد 15بدددده  1396نمدددوده کدددده ایددد  ررددددت در سدددا) 

ی و دف ددده خددددمات همودیدددالیز ارائددده ودددده اسدددتو افدددزای  خددددمات ثدددانو 28000بیمددداران  در سرتاسدددر کشدددور بددده 
بسددددزائی داوددددته  و مددددراس نقدددد  میددددر ناوددددی از اثددددالثی در رسددددمت پددددایی  آوردن میددددزان اختال ددددات  و مددددر  و 

 سبب کاه  مراج ه بیماران به خارج از کشور گردیده استو

هماندددان  عرضددد  خددددمات ن دددر بددده وددداخی هدددای  دددحت در سدددطح کشدددور افدددزای  داودددته اسدددتو جددددو) زیدددر 
 نشان میدهدو 1396تا به  1394های کلیدی  حت را به  ورت مستمر از سا) افزای  در واخی

 1396 1395 1394 معیار ها شاخص ها

کودکددان کمتددر از یدد  سددا) کدده دوز سددو  
واکسددددی  هددددای پددددن  گاندددده را اخددددذ نمددددوده 

 است

 1466192 1345525 1351379 ت داد

 67 63 64 در دی

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 19183 17178 15265 ت داد

وار دددددددددددددددددددددددات در 
  دهزار ن وی

56 62 68 

هددددددای هددددددای بددددددا مراربددددددت و کم والدت
 مراکز  حی ماهران والدی به سطح 

 923835 838170 766307 ت داد

 68 63 59 در دی

هدددددددددای جراادددددددددی بددددددددده سدددددددددطح عملیات
 هاو اخانه

 626536 496764 424196 ت داد

 40 35 33 در دی

 عامه توانسته است در  ی سه سا) استراتی ی های زیر را تدوی  نماید:همانان  وزارت ضحت

 استراتی ی منابع بشری برای  حت و1
 ی ملی  حت باروری مادر    ل و نوجواناناستراتی  و2
 ها  استراتی ی ملی  حتاستراتی ی  حی زندان و3
 استراتی ی ملی ارتقای  حت و4
 عامهاستراتی ی ارتبا ات  حی وزارت ضحت و5
 استراتی ی مبارزه با فساد اداری و6
 استراتی ی جندر و اقو  بشر و استراتی ی ملی م لولیت و توان بخشی فزیکی و7
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عامه توانسددددته تددددا در بخدددد  پالیسددددی و پددددالن گددددذاری اسددددناد از جمدددده رددددانون بیمدددده  ددددحت بددددرعالوه  وزارت
 و ددددحی  رددددانون وددددورای  بددددی  رددددانون دوا  رددددانون مصددددونیت غددددذایی  رددددانون آب  و رددددانون کنتددددرو) تنبدددداکو 

 دخانیات را تدوی  کندو

ت امددددور همانددددان  مقددددرر  مصددددونیت غددددذایی  مقددددرر  اخددددذ فددددیس در نهادهددددای  ددددحی عامدددده  و مقددددرر  تن ددددی
 خدمات  حی بخ  خصو ی نیز نهایی وده اندو

 ن از روانی  زیر نا  برد:آوردها می توادر عر ه بهبود کی یت غذا از جمله دست

 رانون آب و1
 رانون مصونیت غذایی  و2

 مقرر  تولید و تورید ادویه و3

 مقرر  امایت از تغذی با ویر مادر و4

 مقرر  کنترو) کی یت آب و5

 مقرر  نم  مشبون  و6

امیت بددده اسدددای ودددواهد ریاسدددت ارتصددداد تمویدددل  دددحت در سددده سدددا) گذودددته مطال دددات مت دددددی را جهدددت اخدددذ تصددد
 انجا  داده است که فشرده آن در  یل آورده وده است: 

 ها ی ملی اجرای دور دو  ریمت گذاری و اخانه و1
ریمدددت گدددذاری اسدددتراتی ی ملدددی  دددحی و اسدددتراتی ی برنامددده هدددای مختلددد   خددددمات  دددحی مبتندددی بدددر  و2

 (استراتی ی تغذی عامهجام ه  و 
 Public Expenditure) ها ی ملدددددیتطبیدددد  سدددددروی پیگیدددددری مصدددددارص عامدددده در وددددد اخانه و3

Tracking Survey)  
تطبیدد  سیسددتت مدددیریت م لومددات مصددارص  ددحی جهددت جمددع آوری اررددا  دریدد  مددالی بدده هدددص ایجدداد  و4

 و افیت در گزار  دهی مالی بخ   حت 
 کتور  حت انکشاص استراتی ی ایجاد عواید برای س و5
  .ها ی عامه انکشاص داده ودانکشاص مقرر  اخذ فیس و رهنمود اخذ فیس در و اخانه و6
 تولید دور سو  اسابات ملی  حی افغانستان  و7
  تحلیل فضای مالی برای  حت و انکشاص پالن دادخواهی برای ایجاد عواید برای بخ   حت و8

 investment case for healthایجاد مورد سرمایه گذاری برای  حت یا  و9
 انکشاص و بازنگری پالیسی ملی م اوات و10

بدددده من ددددور اکومددددت داری و رسددددیدگی بدددده نیازمندددددی هددددای  ددددحی وددددهروندان کشددددور  وزارت  ددددحت دفتددددر 
 رسیدگی به وکایات  حی را ایجاد نموده استو 

ر دیدددده مدددی عامه پیشدددرفت داودددته اسدددتو چناناددده در جددددو) زیدددوزارت ضدددحتدر مصدددرص بودجددده انکشدددافی نیدددز 
در دددد بودجددده انکشدددافی خدددود را بددده مصدددرص رسدددانیده بدددود کددده ایددد   70وزارت  دددحت  1394ودددود  در سدددا) 

 در د رسیده است که نشان دهنده افزای  در مصرص بودجه استو  87به  1396ررت در سا) 

 

 

شممم ار
 ه

سمممممممممممممممما  
 مالی

  مقداربودجه
 فیصدی مصرف باقی انده مقدارمصرف 

1 1394 282,616 196596 86,020 70% 

2 1395 255,696 185928 69,768 73% 

3 1396 249,910 217,075 32,835 87% 
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 بخش دوم

 هر والیتسطح  آوردها در دست
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 والیت ارزگان
 سددهمرکددز  ددحی فرعددی   17 از ایدد  وددمارکدده  سدداخته وددده اسددتمرکددز  ددحی  23بخدد  زیربنددا  بدده ت ددداد  در

 عدددالوه  بدددهو بدددر باوددددمیمرکدددز مراربدددت جروادددات و  ددددمات یدددا ترومدددا سدددنتر  سدددهمرکدددز  دددحی اساسدددی  و 
ع +CHCمرکدددز  ددحی جددامع بددده وددکل پیشدددرفته  از ایددد  جمددع دومرکدددز  ددحی ارتقدددا داده وددده  کدده  ه ددتت ددداد 

 95بددده  90از  وددد اخان  والیتدددیهای بسدددتر ارتقدددا نمدددودهع و  دددحی جدددامع مرکدددز  دددحی اساسدددی بددده مراکدددز سددده
 بستر افزای  یافته استو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن دددر ندددری از مکاتدددب تربیددده  24ن دددر رابلددده و  24ته بددده ت دددداد در بخددد  مندددابع بشدددری در جریدددان سددده سدددا) گذوددد
بیشددتر وددان  بدد  نیازمندددی هددای مراکددز  ددحی اسددتخدا  گردیددده و  و نرسددند جام دده فددار  گردیددده اندددو رددابلگی

 ن ر کاندیدان آموز  رابلگی و نرسند جام ه جذب مکاتب مربو ه گردیده اندو 48در عی  اا) به ت داد 

 دددرص اداره یونیسددد   ندددون زرنددد  از Mini Ambulance اراده ۶۰ل و تجهیدددزات  در بخددد  تددددارکات وسدددای
 می پردازندو  حی عرض  خدمات که به اهدا گردیده به ریاست  حت عامه ارزگان

 ی  والیت نشان میدهدوا  حی را در نهادهایموجودیت  چگونگی جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 ارزگان

 1 یتیو اخان  وال 1

 1 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 6مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 12مراکز  حی اساسی یا  4

 33 مراکز  حی فرعی 5

 4 مراکز  حی سیار 6

 3 دیگر 7

 60 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت
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 1394 ایکددده در جریدددان سدددا) هدددعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
 استو  افزای  یافته در د 6  خورویدی 1396الی 

 

تو  دددوری و مریضدددان دریددد  والیدددت در مجمدددون افدددزای  یافتددده اسددد کننددددگانمراج هاز ن دددر سددد  و جدددنس سدددیر 
در  وبدددار بدددوده اسدددتهدددزار  220 خورودددیدی 1394بددده سدددطح مراکدددز  دددحی در سدددا)  مراج ددد  زنددداندف دددات  کددده

  سددد 5زیدددر سددد   دف دددات مراج ددده ا  دددا)افدددزای  یافتددده اسدددتو هماندددی   ربددداهدددزار  252ایددد  رردددت بددده  1396سدددا) 
 افدددزای  بدددارهدددزار  223بددده  1396و ایددد  رردددت در سدددا)  بدددوده اسدددت بدددار هدددزار  206 خورودددیدی 1394در سدددا) 

 یافته استو
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~ 21 ~ 

 

 دددورت عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده ت دددداد ه سدددا) گذودددته بددد 3 دددحی در جریدددان  عرضددد  خددددمات
 داده وده استودر جدو) زیر نشان  ی  والیتا  حی در ض  خدماتعر واخی های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز  کودکدددان
 کدددردهپدددن  گانددده را اخدددذ  هایواکسدددی سدددو  
 است

 11773 11175 17733 ت داد

 یدر د
59 41 42 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 175 146 172 ت داد

ار ددددات در  دددددهزار و
 48 41 44 ن وی

هدددددددای والدت هدددددددا بدددددددا مراربدددددددت و کم 
 سطح مراکز  حی  درن والدی اماهر

 6469 6459 7449 ت داد

 37 38 40 یدر د

جراادددی بددده سدددطح  هدددایعملیاتمدددداخالت 
 ها هو اخان

 1316 670 828 ت داد

 128 153 150 یدر د
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 والیت بادغیس
بسدددتر  20 هه ودددامل یددد  وددد اخانمرکدددز  دددحی فرعدددی ایجددداد ودددده اسدددت  کددد وددد اد در بخددد  زیربندددا  بددده ت دددد

 مرکز  حی اساسی می باودو م تادان و ی  درمان

 وردددابلگی  هندددری جام ددده از مکاتدددب تربیددد 24لددده و راب 24در بخددد  مندددابع بشدددری  در جریدددان سددده سدددا) گذودددته 
 نرسند جام ه فار  و به کار گماوته وده اندو

 جهدددت سدددهولت هرچددده بیشدددتر انجدددا  خددددمات واکسیناسدددیون بددده ت دددداد ت  دددحت عامدددهریاسددد در بخددد  تددددارکات 
 موترسایکل را برای واکسیناتوران مراکز  حی در سااات دور دست تهیه نموده استو ارادهه ت 

 ودهدمیمراکز  حی ف ا) در والیت بادغیس را نشان  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 بادغیس

 1   والیتیو اخان 1

 1 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 5مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 21مراکز  حی اساسی یا  4

 20 مراکز  حی فرعی 5

 13 مراکز  حی سیار 6

 5 دیگر 7

 66 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

الدددی  1394 کددده در سدددا) هدددایعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  دددورت ه مراکدددز  دددحی بددد ت دددداد مراج ددده کننددددگان
 افزای  یافته است در د 12 تا 1396

 و 

 

 

 

 

 

 

مراج ددد  دف دددات  1394و در سدددا) دهددددمین دددر بددده سددد  و جنسدددیت نیدددز افدددزای  را نشدددان  سدددیر مراج ددده کننددددگان
 بددارهددزار  467بدده  1396بددودو ایدد  ررددت در سددا)  بددارهددزار  436بدده مراکددز  ددحی  بدداالی سدد  پددن  سددا) زنددان

 362کودکدددان زیدددر سددد  پدددن  سدددا) بددده مراکدددز  دددحی  همراج ددد 1394در سدددا) و هماندددان  افدددزای  یافتددده اسدددت
 افزای  یافته استو بارهزار  441به  1396بودو ای  ررت در سا)  بارهزار 
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 ددددورت عمددددو  بهبددددود اا ددددل نمددددوده اسددددت کدددده ه سددددا) گذوددددته بدددد ددددحی در جریددددان سدددده  عرضدددد  خدددددمات
 داده وده استو نشان زیر جدو)در   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدیواخی
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 1396 1395 1394 های سنج م یار  واخی ها

که دوز سو  واکسی  س  کمتر از ی  سا)  کودکان
 های پن  گانه را اخذ نموده است

 34623 22665 24030 ت داد

 87 58 63 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 687 514 417  دادت

وار ات در  دهزار 
 134 102 84 ن وی

 دروالدی  انماهر هایبا مراربت و کم  هاوالدت
 سطح مراکز  حی 

 12471 10323 8299 ت داد

 51 43 35 یدر د

 هاو اخانهمداخالت عملیات های جراای به سطح 
 7741 7572 3478 ت داد

 52 61 25 یدر د
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 والیت بامیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کز  حی فرعی تکمیل گردیده استوامر 14بامیان و  و اخان  والیتی کار ساختمانی در بخ  زیربنا 
 مرکز  حی به مراکز  حی جامع پیشرفته ارتقا یافته استو چهار  برعالوه

ندددری  24رابلددده و  25فدددار    گونددداگوناز بخددد  هدددای  متخصدددی ه دددت داکتدددردر بخددد  مندددابع بشدددری بددده ت دددداد 
 جام ه از  ری  مکاتب رابلگی و نرسند جام ه فار  و در مراکز  حی استخدا  گردیده اندو

من ددددور تقویددددت سیسددددتت رج ددددت ه امبددددوالنس بدددد اراده چهدددداردر بخدددد  تدددددارکات وسددددایل و تجهیددددزات  خریددددداری 
 دهی و ارایه خدمات امبوالنس انجا  یافته استو

 ونشان میدهدرا ی  والیت ا در حی  نهادهایموجودیت  یل دو) ج

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 بامیان

 1 و اخان  والیتی 1

 3 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 10مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 23مراکز  حی اساسی یا  4

 30 مراکز  حی فرعی 5

 10 مراکز  حی سیار 6

 30 دیگر 7

 107 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 تدددا 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددایعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده ه  دددورت مراکدددز  دددحی بددد کننددددگانمراج ه
 افزای  یافته استو  تا پن  در د 1396
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و دهددددمیان را نشددد عرضددد  خددددماتدر ایددد  والیدددت ن دددر بددده سددد  و جنسدددیت نیدددز افدددزای  در  کننددددگانمراج هسدددیر 
 1396بددوده اسددتع ایدد  ررددت در سددا)  بددارهددزار  536بدده مراکددز  ددحی  مراج دد  زنددان 1394در سددا)  هکددچنددان 

راکددز مراج دده کودکددان زیددر سدد  پددن  سددا) بدده م 1394و همانددی  در سددا) ه اسددتافددزای  یافتدد بددارهددزار  570بدده 
 می رسدو  بارهزار  287به بی  از  1396بودو ای  ررت در سا)  بارهزار  285 حی 

 

های  دددورت عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخیه سدددا) گذودددته بددد سددده  دددحی در اتعرضددد  خددددم
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات کلیدی

 1396 1395 1394 م یار ها واخی ها

کمتددددر از یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز کودکددددان 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 ت داد
16304 16786 

1794

9 

 50 48 47 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 304 205 208 ت داد

وار ددددددددددددددددددددددددددددات در 
 66 45 47  دهزار ن وی

هدددای مددداهران هدددا بدددا مراربدددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 ت داد
10099 10900 

1189

5 

 54 50 47 یدر د

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 5973 3529 2785 ت داد

 26 16 13 یدر د
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 والیت بدخشان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وده استو ساختهای  والیت  هایساختمان مرکز  حی در ولسوالی 10در بخ  زیربنا 

 هارابلدددهتربیددده ندددری هدددا و  گونددداگونندددری از نهددداد هدددای  151رابلددده و  175در بخددد  مندددابع بشدددری بددده ت دددداد 
 فار  گردیده اندو

 جامع خریداری وده استو  حی مراکز برای امبوالنس اراده 5ت وسایل و تجهیزات  ارکادر بخ  تد
 ودهدمیزیر ت داد مجموعی مراکز  حی به سطح والیت بدخشان را نشان  جدو)

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 

 1 و اخان  والیتی 1

 2 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 14مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 33ز  حی اساسی یا مراک 4

 37 مراکز  حی فرعی 5

 1 مراکز  حی سیار 6

 6 دیگر 7

 94 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 کدده در جریددان سددا) هددایاسددت  افددزای  ددورت عمددو  رو بدده ه مراکددز  ددحی بددبدده  کنندددگان مراج دده در ددد
 افزای  یافته استو  تا ه ت در د 1396الی  1394
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و کودکددان بدده مراکددز  ددحی  مراج دد  زندداندهددد کدده ن ددر بدده سدد  و جنسددیت نیددز نشددان می انکنندددگمراج هسددیر 
هددزار مرتبددده  900سددا) بیشدددتر از  5زنددان بددداالتر از  1394در ایدد  والیدددت زیدداد ودددده اسددتو  دددوری کدده در سدددا) 

همدددی  بددده مدددی رسددددو  بدددارتقریبددده بددده یددد  میلیدددون  1396و ایددد  رردددت در سدددا) بددده مراکدددز  دددحی مراج ددده کدددرده اندددد
 وباودمیسا) نیز رو به افزای   5کمتر از  کودکان همراج  گونه

 

عرضدد   های کلیدددیعمددو  بهبددود یافتدده اسددت کدده ودداخی بدده  ددورتسددا) گذوددته  3 ددحی در  عرضدد  خدددمات
 داده وده استو نشانزیر  جدو)ی  والیت  در  حی در خدمات

 1396 1395 1394 سنجش معیار شاخص ها

کددددده دوز سدددددو  کمتدددددر از یددددد  سدددددا) سددددد   کودکدددددان
 پن  گانه را اخذ نموده اند هایواکسی 

 ت داد
4185

2 

4601

8 

4478

9 

 59 61 57 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 585 618 554 ت داد

وار دددددددددددددددددددددددات در 
 60 64 58  دهزار ن وی

والدی بددددده  بدددددا مراربدددددت و کمددددد  مددددداهران هددددداوالدت
 سطح مراکز  حی 

 ت داد
1924

6 

2258

8 

2135

1 

 45 49 42 یدر د

 هاهو اخانح های جراای به سطمداخالت عملیات
 ت داد

1868

9 

1787

2 

1946

8 

 64 58 68 یدر د
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 والیت بغالن
ودددامل سددداختمان ریاسدددت  دددحت عامددده و مراکدددز  دددحی مدددی  سددداختمان اعمدددار ودددده  کددده 10در بخددد  زیربندددا  

 باودو

بنددددابر  نرسددددند فددددار  وددددده انددددد و رددددابلگی ونددددری جام دددده از مکاتددددب  34رابلدددده و  60در بخدددد  منددددابع بشددددری 
 به کار گماوته وده اندومراکز  حی بود  در  تا جایی که ممک  نیازمندی

 وبا در ن رداوت نوعیت آن در جدو) زیر نشان داده وده استموجودیت مراکز  حی  چگونگی

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 

 1 و اخان  والیتی 1

 2 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 17راکز  حی جامع یا م 3

 BHC 25مراکز  حی اساسی یا  4

 21 مراکز  حی فرعی 5

 2 مراکز  حی سیار 6

 5 دیگر 7

 73 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 ایکددده در جریدددان سدددا) هدددعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج هت دددداد 
 د افزای  یافته استو  در خورویدی تا و  1396الی 

 

وددددود  زنددددان وکودکددددان ه دیددددده میکددددچنان و جنسددددیت نیددددز افددددزای  داوددددته ن ددددر بدددده سدددد  کنندددددگانمراج هسددددیر 
بدداالتر از پددن   مراج دد  زنددان 1394کدده در سددا)  ییو بدده گونددهمندددان ا ددلی خدددمات عرضدده وددده  ددحی اندددبهره

 بدددارهدددزار  721بددده بدددی  از  1396) و ایددد  رردددت در سدددابدددوده اسدددت بدددارهدددزار  670سدددا) بددده مراکدددز  دددحی 
 475کودکدددان زیدددر سددد  پدددن  سدددا) بددده مراکدددز  دددحی  همراج ددد 1394  در سدددا) گوندددهافدددزای  مدددی یابددددو همی 

  می رسدو بارهزار  500به و افزای  یافته  1396بودو ای  ررت در سا)  بار هزار

1505030
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کددده وددداخی هدددای عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  سددده دددحی در  عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  عرض  خدمات کلیدی

 1396 1395 1394 ی سنج م یار ها واخی ها

که دوز سو   س  کمتر از ی  سا)کودکان 
 های پن  گانه را اخذ نموده استواکسی 

 40289 37488 44353 ت داد

 55 52 63 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 571 587 547 ت داد

وار ات در 
 60 63 60  دهزار ن وی

سطح  های ماهران دربا مراربت و کم  هاوالدت
 مراکز  حی 

 23115 22373 24595 ت داد

 51 50 56 یدر د

 هاهای جراای به سطح و اخانهعملیاتمداخالت 
 4876 4431 3869 ت داد

 13 11 10 یدر د
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 والیت بلخ
 21و ا  ددددا) م تدددداد در وددددهر مددددزار وددددری  و بسددددتر بددددرای تددددداوی زنددددان 50یدددد  ودددد اخانه ربنددددا  در بخدددد  زی

ه سدددودددده اندددد  کددده یددد  وددد اخانه نسدددایی والدی و کودکدددان   سددداخته مرکدددز  دددحی در مندددا   فدددو  ال ددداده محدددرو 
 همانددان یدد و باودددمیبسددتر  20 م تددادان درمددانمرکددز  یدد  و مرکددز  ددحی اساسددیدو مرکددز  ددحی جددامع  

 استو م تادان مواد مخدر برای زنان ساخته وده بستر درمان 50 و اخانه
ر بددده سدددطح والیدددت و ادددوزه فدددار  ودددده انددددو بددد گونددداگون هایرودددتهمتخصدددی از  122در بخددد  مندددابع بشدددری 

 مرکدددز 104تددد  ندددری از انسدددتیتیوت علدددو   دددحی بلدددخ فدددار  ودددده انددددو ضدددمنأ  در  212رابلددده و  231عدددالوه  
 در مراکز  حی استخدا  وده اندو نری 45 حی کارونای تغذی و 

 چگونگی مراکز  حی را در ای  والیت نشان میدهدوجدو) زیر 

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 بلخ

 1 و اخان  اختصا ی 1

 1 و اخان  اوزوی 2

 7 و اخان  ولسوالی 3

 CHC 14مراکز  حی جامع یا  4

 BHC 59مراکز  حی اساسی یا  5

 52  حی فرعیمراکز  6

 3 مراکز  حی سیار 7

 14 دیگر 8

 151 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 1394 ایکددده در جریدددان سدددا) هدددعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج هت دددداد 
 افزای  یافته استو  خورویدی تا پن  در د 1396الی 

 

و بیشدددتری  دریافدددت دهددددمیو جنسدددیت نیدددز افدددزای  را نشدددان و مریضدددان بدددر اسدددای سددد   کننددددگانمراج هسدددیر 
 1394کدددده در سددددا) چنانسددددا) هسددددتندو  5زیددددر سدددد  کودکددددان کنندددددگان خدددددمات  ددددحی در ایدددد  والیددددت زنددددان و 

ه یدد  بدد 1396و ایدد  ررددت در سددا) بددوده اسددت هددزار مرتبدده 272بدداالتر از پددن  سددا) یدد  ملیددون و  مراج دد  زنددان
 افته استو افزای  ی بارهزار  363ملیون و 
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های عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی بددده  دددورتسدددا) گذودددته   دددحی در سددده عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  عرض  خدمات کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتددر از یدد  سددا) سدد  کدده دوز کودکددان 
پدددددن  گانددددده را اخدددددذ  هایواکسدددددی سدددددو  

 موده استن

 101507 83729 87674 ت داد

 یدر د
85 80 95 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 1308 1144 1080 ت داد

وار ددددددددات در  دددددددددهزار 
 95 85 81 ن وی

والدت هدددددا بدددددا مراربدددددت و کمددددد  هدددددای 
 ماهران در سطح مراکز  حی

 2735 2183 2486 ت داد

 4 3 4 یدر د

هدددددددای جراادددددددی بددددددده مدددددددداخالت عملیات
 هاهاخانو سطح 

 37224 24045 27179 ت داد

 40 37 37 یدر د
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 والیت پروان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ومواد مخدر ایجاد گردیده است م تادانبستر  30در بخ  زیربنا ی  مرکز تداوی 

 فار  وده اندوپروان  ه نرسند جام آموزوین ر از پروگرا   111در بخ  منابع بشری 

 نشان میدهدورا  حی دری  والیت  اینهادهموجودیت  چگونگی یل  جدو)

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 پروان

 1 و اخان  والیتی 1

 1 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 12مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 31مراکز  حی اساسی یا  4

 24 مراکز  حی فرعی 5

 3 مراکز  حی سیار 6

 9 دیگر 7

 81 دهص ی ایجاد ش مج وعۀ تسهیالت

الدددی  1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددای اسدددت افدددزای عمدددو  رو بددده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج ه
 افزای  یافته استو  تا ه ت در د 1396
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مراج ددد   1394ن دددر بددده سددد  و جنسدددیت در ودددکل زیدددر نشدددان داده ودددده اسدددتو در سدددا)  کننددددگانمراج هت دددداد 
تدده هددزار بددار افددزای  یاف 587 بدده 1396ایدد  ررددت در سددا)  هددزار مرتبدده بددود کدده 545بدده مراکددز  ددحی  زنددان
 استو

 

عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی  بددده  دددورتا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده سددد عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز  کمتددددر ازکودکددددان 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 26363 26291 24518 ت داد

 یدر د
48 50 50 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 311 294 240 ت داد

وار ددددات در  دددددهزار 
 45 44 36 ن وی

والدت هدددددددا بدددددددا مراربدددددددت و کمددددددد  هدددددددای 
 ماهران والدی به سطح مراکز  حی

 12197 13028 12480 ت داد

 37 40 39 یدر د

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 5021 2847 2670 ت داد

 27 17 16 یدر د
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 والیت پکتیا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرکدددز  دددحی تدددرمیت  38ت میر بددده بهدددره بدددرداری سددددرده ودددده اسدددتوو  ایجدددادمرکدددز  دددحی  10در بخددد  زیربندددا 
 یالت و ساختار و یا ت داد بستر ها ارتقا یافته استومرکز  حی از ن ر تشک دوگونه به همی   و

ندددری جام ددده از مکاتدددب تربیددده ردددابلگی و نرسدددند جام ددده فدددار   59رابلددده و  25در بخددد  مندددابع بشدددری بددده ت دددداد 
 98گردیدددده  کددده سدددطح پووددد  مراکدددز  دددحی را از نگددداه داودددت  ادددد اردددل یددد  کدددارک   دددحی زنانددده تدددا اددددود 

 استودر د تکمیل کرده 

  حی را دری  والیت نشان میدهدو نهادهایموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 پکتیا

 1 و اخان  والیتی 1

 3 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 7مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 18مراکز  حی اساسی یا  4

 20 مراکز  حی فرعی 5

 8 مراکز  حی سیار 6

 4 دیگر 7

 61 ص ی ایجاد شده تسهیالتمج وعۀ 

 

الدددی  1394 کددده در سدددا) هدددایعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج هت دددداد 
  د افزای  یافته استو تا سه در 1396
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مراج ددد   1394از ن دددر سددد  و جنسدددیت نیدددز دریددد  والیدددت افدددزای  یافتددده اسدددتو در سدددا)  کننددددگانمراج هسدددیر 
 564بددده بیشدددتر از  1396بدددودو ایددد  رردددت در سدددا)  بدددار هدددزار 525در اددددود بیشدددتر از بددده مراکدددز  دددحی  زندددان

ی بدددددا سدددددا) نیدددددز تقریبدددددا مدددددواز پدددددن زیدددددر سددددد  کودکدددددان  کننددددددگانمراج ه افدددددزای  یافتددددده اسدددددتو هدددددزار بدددددار
 وباودمیسا)  5باالتر از س   زنان کنندگانمراج ه

 

هبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی عمدددو  ب بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز کودکدددان 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 ت داد
24169 26523 

2939

9 

 67 61 57 یدر د

 مثبت توبرکلوز ریویوار ات 

 453 405 377 ت داد

وار ددددات در  دددددهزار 
 79 72 68 ن وی

هدددای مددداهران هدددا بدددا مراربدددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 ت داد
18388 21815 

2106

7 

 77 81 69 یدر د

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 ت داد
5326 10368 

2052

7 
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 والیت پکتیکا
تددددیت  11مرکددددز  ددددحی فرعددددی و چهددددار   بسددددتر 20بدددده ظرفیددددت  م تددددادانتددددداوی  یدددد  مرکددددز یربنددددادر بخدددد  ز

مرکدددز ز  دددحی مشدددتمل بدددر وددد  مرکددد 10رسدددمت اعمدددار سددداختمان  در  دددحی سدددیار جدیدددداس ایجددداد گردیدددده اسدددتو
 بسدددتر بددده 50ودددرنه از  وددد اخان  والیتدددیاسدددتو بدددرعالوه   سددداخته ودددده مرکدددز  دددحی جدددامعدو   دددحی اساسدددی و

 و استیافته رکز  حی اساسی به مرکز  حی جامع ارتقا سه متقا نموده  و بستر ار 75
 کدددردنب دددد از سددددری  هارابلددده هاز  ریددد  مکاتدددب تربیددد هارابلدددهتددد  از  24 هارابلددده هتربیددد در بخددد  مندددابع بشدددری و

و مصددددروص ای ددددای  ودددددهکدددده اکثریددددت وددددان جددددذب مراکددددز  ددددحی   انددددد سددددا) دوره آموزوددددی فددددار  گردیددددده دو
 اوندووظی ه میب
 نشان میدهدورا  حی دری  والیت  نهادهایموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 پکتیکا

 1 و اخان  والیتی 1

 2 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 6مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 20مراکز  حی اساسی یا  4

 9 مراکز  حی فرعی 5

 8 مراکز  حی سیار 6

 2 دیگر 7

 48 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 1394 ایکددده در جریدددان سدددا) هدددعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج هت دددداد 
 افزای  یافته استو  ( در د9تا   1396الی 

 

و در ددهدددمی را نشدددان مراج ددد  زنددداننیدددز در ایددد  والیدددت افدددزای   ن دددر بددده سددد  و جنسدددیت کننددددگانمراج هسدددیر 
 349بددده  1396 و ایددد  رردددت در سدددا)هدددزار بدددار بددده مراکدددز  دددحی مراج ددده نمدددوده اندددد 290 زندددان 1394سدددا) 

 استو افزای  یافتههزار بار 
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عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 ه وده استوداد نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز کودکدددان 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 21579 20860 20879 ت داد

 یدر د
62 61 62 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 527 489 421 ت داد

وار ددددات در  دددددهزار 
 117 111 97 ن وی

هدددای مددداهران مراربدددت و کم هدددا بدددا والدت
 در سطح مراکز  حی

 13920 11884 9417 ت داد

 65 56 45 یدر د

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 4407 3253 3984 ت داد

 31 24 32 یدر د
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 والیت پنجشیر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیسددت بسددتر سدد یدچهر, یدد  بدداب  یدد  بدداب ت میددرایجدداد   م تددادانبسددتر تددداوی  20یدد  مرکددز  ادر بخدد  زیربندد
 مرکز  حی جامع, دو باب مرکز  حی اساسی و ی  باب مرکز  حی فرعی اعمار گردیده است

وددددمو) ه مددددوتر بدددد اراده 13بدددده ت ددددداد و ضددددمنأ بدددداب مراکددددز  ددددحی بدددده وددددکل اساسددددی تددددرمیت گردیددددده اسددددت 15
 وترمیت وده اندامبوالنس های مراکز  حی 

تددد  وددداگردان اندددات ایددد  والیدددت از بخددد  نرسدددند فدددار  و  15بددده ت دددداد  1394در بخددد  مندددابع بشدددری  در سدددا) 
 مدددرداننرسدددند از تددد   15بددده ت دددداد  گوندددههمدددی  بددده % آنهدددا در مراکدددز  دددحی اسدددتخدا  گردیدنددددو 60در اددددود 

 ودارداستخدا  متباری آنها جریان  هو پروسوده % آنها جذب 35 کنونفار  گردیدند که تا  1396در سا) 

راده مددددوتر سددددایکل بدددده واکسددددیناتوران مراکددددز ا 22وسددددایل و تجهیددددزات  در دوسددددا) اخیددددر  در بخدددد  تدددددارکات
 استو وده حی خریداری و اکما) 

 نشان میدهدورا  حی دری  والیت  نهادهایموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 پنجشیر

 2 و اخان  ولسوالی 1

 CHC 2مراکز  حی جامع یا  2

 BHC 9مراکز  حی اساسی یا  3

 9 مراکز  حی فرعی 4

 2 مراکز  حی سیار 5

 10 دیگر 6

 34 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

الدددی  1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددای بدددوده افدددزای عمدددو  رو بددده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج ه
 افزای  یافته استو  در د 10ادود  1396
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فتدددده  ددددحی در ایدددد  والیددددت افددددزای  یا عرضدددد  خدددددماتاز ن ددددر ودددداخی هددددای  کنندددددگانج همراهمانددددی  سددددیر 
 هبدد 1396ایدد  ررددت در سددا)  کدده بددود بددارهددزار  189بدده مراکز ددحی مراج دد  زنددانت ددداد  1394اسددتو در سددا) 

 استو ههزار بار افزای  یافت 219بیشتر از 

 

اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی عمدددو  بهبدددود  بددده  دددورتا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده سددد عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشان حی دری  والیت  در جدو) زیر  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتددددر از یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز کودکددددان 
پددددن  گاندددده را اخددددذ نمددددوده  هایواکسددددی سددددو  

 است

 6228 5827 6654 ت داد

 یدر د
56 48 51 

 رکلوز ریویوار ات مثبت توب

 49 44 37 ت داد

وار دددددددددددددددددددددددددات در 
 31 28 24  دهزار ن وی

هددددای مدددداهران هددددا بددددا مراربددددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 8847 5755 3251 ت داد

 116 77 44 یدر د

جراادددددی بددددده سدددددطح  هدددددایعملیاتمدددددداخالت 
 ها هو اخان

 4083 3585 3369 ت داد

 23 24 26 یدر د
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 والیت تخار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سدددداخته والیددددت تخار گوندددداگون هایولسددددوالیمرکددددز  ددددحی اساسددددی  فرعددددی و جددددامع در  29در بخدددد  زیربنددددا  
 وده اندو ساختهدررد  خواجه بهاالدی  و خواجه غار  هایولسوالیتروما سنتر در برعالوه  سه  استو وده

داخدددل  ن دددر در 500ریاسدددت  دددحت عامددده  گونددداگونبخددد  هدددای  ر رسدددمت ظرفیدددت سدددازی کارمنددددان  دددحی درد
 ودیگر به خارج اعزا  گردیده اندن ر  15و  آموز  دیده کشور

فدددار  گردیدددده و بدددر اسدددای  جام ددده هددداینریو  هارابلددده هندددری جام ددده از  ریددد  مکاتدددب تربیددد 32رابلددده و  26
 در مراکز  حی استخدا  ودندو ها نیازمندی

 نشان میدهدورا  حی دری  والیت  نهادهایموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره م والیتنا

 تخار

 1 و اخان  والیتی 1

 3 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 13مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 36مراکز  حی اساسی یا  4

 15 مراکز  حی فرعی 5

 1 مراکز  حی سیار 6

 5 دیگر 7

 74 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددای بدددوده افدددزای عمدددو  رو بددده  بددده  دددورتحی مراکدددز  ددد کننددددگانمراج هت دددداد 
  د افزای  یافته استو در 9تا  1396الی 
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 1394و در سددددا) دهدددددمینیددددز افددددزای  را نشددددان  سدددد  و جنسددددیت در ایدددد  والیددددت از نگدددداه کنندددددگانمراج هسددددیر 
ز ابددده بیشدددتر  1396سدددا)  بدددود و ایددد  رردددت در بدددارهدددزار  800بددده سدددطح مراکدددز  دددحی بیشدددتر از  مراج ددد  زندددان

 افزای  یافته استو بارهزار  900

 

عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی  بددده  دددورتسدددا) گذودددته سددده  دددحی در جریدددان  عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز سدددو  کودکدددان 
 پن  گانه را اخذ نموده است هایواکسی 

 55495 57656 52504 ت داد

 70 74 69 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 529 567 580 ت داد

وار دددددددددددددددددددددددات در 
 52 57 59  دهزار ن وی

هددددای مدددداهران در هدددا بددددا مراربدددت و کم والدت
 سطح مراکز  حی

 34791 39598 34265 ت داد

 71 82 73 یدر د

جرااددددددی بدددددده سددددددطح  هددددددایعملیاتمددددددداخالت 
 ها هو اخان

 5299 6584 4638 ت داد

 24 23 20 یدر د
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 والیت جوزجان

 کدددز  دددحی اساسدددیا مر سددداختمان 8بسدددتر ایجددداد   20بددده ظرفیدددت  م تدددادانیددد  مرکدددز تدددداوی  در بخددد  زیربندددا 
ز ز و مالریددددا و ت میددددر مراربددددت نددددوزادان و نیددددمنگددددوتی  خواجدددده دوکددددوه  چکدددد   کوکلدددددا   ت میددددر توبرکلددددو

  وه اندااا ه مراکز  حی( اعمار گردید
 ی دیگر در بخ  ساختمانی اند:دستاوردهای زیر از جمله پیشرفت ها 

  1394کز  حی اساسی در سا) امر استندردباب ت میر  2اعمار 
   1395در سا)  در جنگل با  و اخان  والیتیاعمار دیوار ااا وی زمی 
 1396مراکز  حی اساسی در سا)  استندردباب ت میر  3مار اع 
  (1396اعمار ت میر اداری برای بخ  های توبرکلوز و مالریا در سا 
  توس  و اخان  والیتیاعمار ت میر وارد عاجل ICRC  (1396در سا 
 1396در سا)  و اخان  والیتیدر  ح   اعمارت میر وارد نوزادان 

 نشان میدهدورا  حی دری  والیت  ادهاینهموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 جوزجان

 1 و اخان  اختصا ی 1

 1 و اخان  والیتی 2

 2 و اخان  ولسوالی 3

 CHC 7مراکز  حی جامع یا  4

 BHC 16مراکز  حی اساسی یا  5

 7 مراکز  حی فرعی 6

 2 مراکز  حی سیار 7

 7 دیگر 8

 43 ص ی ایجاد شده  وعۀ تسهیالتمج

 

 1394 کننددددگان مراکدددز  دددحی بددده  دددورت عمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده کددده در جریدددان سدددا) هدددایت دددداد مراج ه
 در د افزای  یافته استو  9تا  1396الی 

 

و در دهددددمیکننددددگان از ن دددر سددد  و جنسدددیت  افدددزای  دسترسدددی زندددان بددده مراکدددز  دددحی را نشدددان سدددیر مراج ه
تر بدده بیشدد 1396هددزار بددار بدده مراکددز  ددحی مراج دده کددرده انددد  کدده در سددا)  573زنددان در ادددود  1394سددا) 

 هزار بار می رسدو  616از 
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 دددحی در جریدددان سددده سدددا) گذودددته بددده  دددورت عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی  عرضددد  خددددمات
  حی دری  والیت  در جدو) زیر نشان داده وده استو عرض  خدماتهای کلیدی 

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای اخی هاو

کودکددددان کمتددددر از یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 29369 29084 27212 ت داد

 در دی
81 78 65 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 496 459 497 ت داد

وار ددددات در  دددددهزار 
 89 83 92 ن وی

ای مددداهران هدددم کهدددا بدددا مراربدددت و والدت
 در سطح مراکز  حی

 21975 21654 22009 ت داد

 75 78 79 در دی

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 و اخانه ها

 10241 8840 9194 ت داد

 26 22 21 در دی
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 والیت خوست
  م تدددادان درمدددانمرکدددز  دددحی   یددد  مرکدددز  دددحی جدددامعحی اساسدددی  دو مرکدددز  دددیددد  در بخددد  زیربندددا  

 مرکز اایای مجدد ایجاد گردیده استوو ی   حی سیار  سه تیتمالریا   ماندرمرکز ی  

 نشان میدهدورا ی  والیت ا  حی در نهادهایموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 خوست

 1 و اخان  اختصا ی 1

 1 و اخان  والیتی 2

 CHC 13مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 11اساسی یا مراکز  حی  4

 15 مراکز  حی فرعی 5

 4 مراکز  حی سیار 6

 6 دیگر 7

 51 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

الدددی  1394 کددده در سدددا) هدددایبدددوده  افدددزای بددده رو عمدددو   بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
 یافته استو  را افزای  تا ه ت در د 1396

 

ای سددد  و جنسدددیت در والیدددت خوسدددت نیدددز افدددزای  چشدددمگیر را در رسدددمت زن هدددا براسددد کننددددگان مراج دددهسدددیر 
ه بددد 1396بدددود و در سدددا)  بدددارهدددزار  448 مراج ددد  زندددان1394در سدددا) و میدهدددد سدددا) نشدددان 5زیدددر  کودکدددانو 

 شدددانهمراج  1394سدددا) در سدددا)  5از  زیدددر کودکدددانافدددزای  یافتددده اسدددتو هماندددان در رسدددمت  بدددارهدددزار  518
 افزای  یافته استو بارهزار  491به  1396سا)  و دربار هزار  488
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عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی هدددای کلیدددد  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  سددده دددحی در  عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشان حی دری  والیت  در جدو) زیر  عرض  خدمات

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز سدددو  کودکدددان 
 پن  گانه را اخذ نموده است هایواکسی 

 ت داد
34341 

3709

8 

4023

1 

 88 82 77 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 631 752 668 ت داد

وار دددددددددددددددددددددددات در 
 106 129 116  دهزار ن وی

هددددای مدددداهران در هددددا بددددا مراربددددت و کم والدت
 سطح مراکز  حی

 ت داد
20042 

3012

2 

3323

1 

 117 107 73 یدر د

جرااددددددی بدددددده سدددددددطح  هددددددایعملیاتمددددددداخالت 
 ها هو اخان

 1909 2102 2866 ت داد

 5 5 10 یدر د
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 والیت دایکندی
مرکددددز  ددددحی  14بدددده ت ددددداد مرکددددز  ددددحی تکمیددددل گردیددددده اسددددتو بددددرعالوه   5کددددار اعمددددار در بخدددد  زیربنددددا 

 ایجاد گردیده است و أتیت سیار حی جدید 2مرکز  حی اساسی و  2فرعی و 

سدددیار  تدددیتکدددز  دددحی فرعدددی دارای خددددمات م افیدددت دهدددی بدددوده و هشدددت از  دددحی بددده ودددمو) مرتمدددا  مراکددد
 م افیت دهی نیز برای پوو  بهتردر نواای دوردست ایجاد گردیده استو

 گردیده است و تدارکبه مراکز حی جامع و و اخانه های ولسوالی  استندردامبوالنس  5در مجمون 

ر تدددداوی رکدددز  دددحی دیگدددم 32ی سدددوی تغدددذی متوسددد  بدددوده و کز دددحی دارای خددددمات تدددداوامر 26دراددددود 
بدددرای مرکدددز  دددحی دارای مشددداوری  تغدددذی مدددی باودددند کددده  57 سدددوی تغدددذی وددددید را انجدددا  میدهددددع بدددرعالوه

 مینمایندو عرض  خدماتخانت ها و ا  ا) مصاب به سوی تغذی 

 ددحی  تمددا  مراکددز آن هددا  نددری جام دده آمددوز  دیددده انددد کدده بددا اسددتخدا 48رابلدده و  48در بخدد  منددابع بشددری 
 نری ها میباوندو و هارابلهای  والیت دارای 

 نشان میدهدورا  حی دری  والیت  نهادهایموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 دایکندی

 1 و اخان  والیتی 1

 3 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 7مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 20ساسی یا مراکز  حی ا 4

 31 مراکز  حی فرعی 5

 12 مراکز  حی سیار 6

 65 دیگر 7

 139 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

لددی ا 1394کدده در بددی  سددا) هددای بددوده  افددزای عمددو  رو بدده  بدده  ددورتمراکددز  ددحی  کنندددگان مراج ددهت ددداد 
  د افزای  یافته استو در 11تا  1396
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ه در جدددو) زیدددر نشدددان داده وددده اسدددتو مراج ددد سددد  و جنسدددیت مراکدددز  دددحی از ن ددر بدده کننددددگان مراج دددهسددیر 
 بدددارهدددزار  645ایددد  رردددت بددده  1396مدددی رسددددع در سدددا)  بدددارهدددزار  603بددده  1394مجمدددوعی زندددان در سدددا) 

 افزای  یافته استو 

 

عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی هدددای  بددده  دددورتا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده سددد عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  عرض  خدمات کلیدی

 1396 1395 1394 م یار ها واخی ها

کمتددر از یدد  سددا) سدد  کدده کودکددان 
پددددن  گاندددده  هایواکسددددی دوز سددددو  

 را اخذ نموده است

 ت داد
17731 21629 

2338

0 

 61 58 54 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی
 299 196 168 ت داد

 61 40 40  ات در  دهزار ن ویوار

هددددای هدددا بددددا مراربددددت و کم والدت
 ماهران در سطح مراکز  حی

 ت داد
8181 11002 

1441

5 

 61 47 40 یدر د

جراادددی بددده  هدددایعملیاتمدددداخالت 
 ها هو اخانسطح 

 5077 2811 2628 ت داد

 18 11 14 یدر د
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 والیت زابل
حی  دددکدددز مربسدددتر افدددزای  یافتدددهو در کندددار آن دو  100بددده  80از  وددد اخان  والیتدددی در بخددد  زیربندددا  ظرفیدددت

 دددحی سدددیار بددده مراکدددز  دددحی اساسدددی  دو تدددیترکدددز  دددحی فرعدددی  و دو م اساسدددی بددده مراکدددز  دددحی جدددامع 
 واندتقا داده وده را

ته تربیددده و جام ددده در جریدددان سدده سدددا) گذوددد هدداینریتددد   24ی جام ددده و هارابلدددهتدد   72در بخدد  مندددابع بشدددری 
 اندو ودهندی های مراکز  حی استخدا   ب  نیازم

 نشان میدهدورا   حی دری  والیت نهادهایموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 زابل

 1 و اخان  والیتی 1

 1 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 6مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 14مراکز  حی اساسی یا  4

 24 مراکز  حی فرعی 5

 4 مراکز  حی سیار 6

 1 دیگر 7

 51 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددای بدددوده افدددزای عمدددو  رو بددده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
  د افزای  یافته استو در 24 تا  1396الی 

 

 وفددددزای  رابددددل مالا دددده را نشددددان میدهدددددیدددد  والیددددت نیددددز اا از ن ددددر سدددد  و جنسددددیت در کنندددددگان مراج ددددهسددددیر 
ایددد  وضددد یت  کدددرده انددددو هبددده مراکدددز  دددحی مراج ددد بدددارهدددزار  210 مراج دددهدف دددات  1394کددده در سدددا) چنان

 افزای  یافته استو بارهزار  262به  1396در سا) 
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 دددحی در جریدددان سددده سدددا) گذودددته بددده  دددورت عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی هدددای  عرضددد  خددددمات
  حی دری  والیت  در جدو) زیر نشان داده وده استو   خدماتعرضکلیدی 
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اناث باالتر از پنج سال اطفال کمتر از پنج سال ذکور باالتر از پنج سال

 1396 1395 1394 سنج ی م یار ها واخی ها

که دوز سو  س  کودکان کمتر از ی  سا) 
 واکسی  های پن  گانه را اخذ نموده است

 16651 17826 15902 ت داد

 68 74 68 در دی

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 97 98 75 ت داد

وار ات در  دهزار 
 31 32 25 ن وی

های ماهران در ها با مراربت و کم والدت
 اکز  حی سطح مر

 9569 9083 7809 ت داد

 63 61 53 در دی

مداخالت عملیات های جراای به سطح 
 ها هو اخان

 2817 2354 2890 ت داد

 20 17 24 در دی
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 والیت سرپل
و   و جددددامع مراکددددز ایجدددداد وددددده کدددده در برگیرنددددده مراکددددز  ددددحی فرعددددی  اساسددددی ه ددددت در بخدددد  زیربنددددا  

 همانان مراکز  حی توبرکلوز و مالریا می باوندو

 دونشان میدهرا  حی دری  والیت  نهادهایموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 سرپل

 1 و اخان  والیتی 1

 3 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 9مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 20مراکز  حی اساسی یا  4

 32 مراکز  حی فرعی 5

 1 مراکز  حی سیار 6

 2 دیگر 7

 68 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 الدددی 1394 کدده در سدددا) هددای بدددوده افددزای بددده رو عمددو   بددده  ددورتمراکدددز  ددحی بدده  کننددددگان مراج ددهت ددداد 
 افزای  یافته استو تا و  در د  1396

 

 انچنددد دریددد  والیدددت نیدددز افدددزای  را نشدددان میدهددددو یتسددد  و جنسددد دسدددته بنددددیبدددر اسدددای  کننددددگان مراج دددهسدددیر 
هددددزار مرتبدددده افددددزای   548بدددده  1396مرتبدددده بددددود و در سددددا) هددددزار  515 مراج دددد  زنددددان 1394کدددده در سددددا) 

 یافته استو
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عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی هدددای کلیددددی  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  سددده دددحی در  عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  عرض  خدمات

 واخی ها
 م یارهددددددددددددددددددددددای

 سنج 
1394 1395 1396 

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز سدددو  کودکدددان 
 پن  گانه را اخذ نموده است هایواکسی 

 27547 27388 28643 ت داد

 61 62 66 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 317 238 271 ت داد

وار ددددددددددددددددددددات در 
 55 42 48  دهزار ن وی

هددددای مدددداهران در هددددا بددددا مراربددددت و کم والدت
 سطح مراکز  حی

 17043 16268 15131 ت داد

 61 60 56 یدر د

جرااددددددی بدددددده سددددددطح  هددددددایعملیاتمددددددداخالت 
 ها هو اخان

 3888 2766 2014 ت داد

 19 17 12 یدر د
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 والیت س نگان
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دو مرکددددز  ددددحی فرعددددی ه ددددت جملددددهکدددده از آن  وددددده اندددد سدددداختهمرکددددز  ددددحی جدیددددد  10در بخددد  زیربنددددا  
 و باوندمیبستر  50 هو اخان و ی  رکز  حی اساسیم

دره  دددددوص بددددداال  دره  هایولسدددددوالیوددددد اخان  امبدددددوالنس بدددددرای سددددده  اراده 8خریدددددداری در بخددددد  تددددددارکات  
مزارودددری  ف الیدددت مدددی  –وددداهراه سدددمنگان در مرکدددز  دددحی جدددامع چهدددار و    دددوص پدددایی   و رویدددی دوآب

 کنندو 
 نشان میدهدورا  حی دری  والیت  نهادهایموجودیت چگونگی  جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 س نگان

 1 و اخان  والیتی 1

 3 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 4مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 15مراکز  حی اساسی یا  4

 21 مراکز  حی فرعی 5

 5 مراکز  حی سیار 6

 5 دیگر 7

 54 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

الدددی  1394 ر سدددا) هدددایکددده دبدددوده  افدددزای عمدددو  رو بددده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
 افزای  یافته استو تا چهار در د  1396
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کدده در سدددا)  چنددانو دهدددمیرا نشددان در ایدد  والیددت افدددزای   کنندددگان مراج ددهاز ن ددر سدد  و جنسددیت نیددز سدددیر  
 402 بددده بیشدددتر از 1396بدددود و ایددد  رردددت در سدددا)  بدددارهدددزار  401سدددا)  5بددداالتر از سددد   مراج ددد  زندددان 1394
ر بددداهدددزار  232بددده  1394سدددا) در سدددا)  5زیدددر سددد   کودکدددان همراج دددی  یافتددده اسدددتو هماندددان افدددزا بدددارهدددزار 

 افزای  یافته استو بارهزار  256به  1396در سا)  که بود 

 

عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی هدددای  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  عرض  خدماتکلیدی 

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز سدددو  کودکدددان 
 پن  گانه را اخذ نموده است هایواکسی 

 ت داد
21245 19734 

1792

8 

 58 65 71 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 160 176 195 ت داد

وار دددددددددددددددددددددددات در 
 40 45 50  دهزار ن وی

هددددای مدددداهران در هدددا بددددا مراربددددت و کم والدت
 سطح مراکز  حی

 ت داد
14636 15925 

1497

3 

 78 84 79 یدر د

هددددددای جرااددددددی بدددددده سددددددطح مددددددداخالت عملیات
 ها هو اخان

 2719 1912 2289 ت داد

 20 15 16 یدر د
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 والیت غزنی

ر مرکدددز  دددحی فرعدددی اعمددداوددد  مرکدددز  دددحی اساسدددی  وددد  مرکدددز  دددحی جدددامع  هدددا سددده در بخددد  زیربنا
و یدددد    م لددددوالنمرکددددز بازتوانددددایی فزیکددددی یدددد   مرکددددز مراربددددت هددددای نددددوزادان ی  یدددد  و هماندددده اندددددگردیددددد
 استوگشای  یافته  م تادانتداوی  هو اخان

 دددحی جدددذب  نهادهددداین در در دددد ایددد  فارغدددا 85رابلددده جام ددده فدددار  ودددده و اددددود  24در بخددد  مندددابع بشدددری 
 والیدددت غزندددی گونددداگونمکتدددب نرسدددند فدددار  و در سدددااات از دختدددر  48گماوددده ودددده انددددو هماندددان  کددداره و بددد

 بکار گماوته وده اندو

 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 غزنی

 1 و اخان  والیتی 1

 3 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 27مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 42اسی یا مراکز  حی اس 4

 10 مراکز  حی فرعی 5

 1 مراکز  حی سیار 6

 12 دیگر 7

 96 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددایبدددوده  افدددزای عمدددو  رو بددده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
  د افزای  یافته استو در 13ادود  1396الی 

 

در سدددا)  کدددهچنان خددددمات ارائددده ودددده در ایددد  والیدددت رو بددده افدددزای  بدددوده اسدددتواز ن دددر سددد  و جنسدددیت نیدددز 
 916بدددده  1396هددددزار مرتبدددده بددددودع ایدددد  ررددددت در سددددا)  800بدددده مراکددددز  ددددحی در اددددد  مراج دددد  زنددددان 1394

 هزار مرتبه می رسدو

1891348
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عرضددد   عمدددو  بهبدددود یافتددده کددده وددداخی هدددای کلیددددی بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در سددده  عرضددد  خددددمات
 داده وده استو نشاندر جدو) زیر   حی دری  والیت  خدمات

 1396 1395 1394 سنجش معیارهای شاخص ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز کودکدددان 
 پددن  گاندده را اخددذ نمددوده هایواکسددی سددو  
 است

 ت داد
61573 59738 

6456

7 

 66 62 65 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 640 613 587 ت داد

 دددددهزار وار ددددات در 
 50 49 48 ن وی

هددددددددای هددددددددا بددددددددا مراربددددددددت و کم والدت
 ماهران در سطح مراکز  حی

 ت داد
32475 33273 

3630

5 

 60 55 55 یدر د

جراادددی بددده سدددطح  هدددایعملیاتمدددداخالت 
 ها هو اخان

 ت داد
16704 22945 

2926

4 

 82 78 56 یدر د
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 والیت غور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دددحی سدددیار تدددیت  19هماندددان     والیدددت ایجددداد ودددده اسدددتودر ایددد یمرکدددز  دددحی فرعددد  سددده در بخددد  زیربندددا
غدددور بدددا مجهدددز  وددد اخان  والیتدددیوالیدددت ایجددداد گردیدددده اسدددتو  هایولسدددوالیجهدددت ف الیدددت در نقدددا  دور دسدددت 

 استو کردهارتقا  150بستر به  100از  رفتهپی ودن با سیستت های 

کاتددددب مربو دددده فددددار  و در مراکددددز  ددددحی نددددری جام دددده از م 22رابلدددده جام دددده و  24در بخدددد  رددددوای بشددددری 
 استخدا  گردیده اندو 

 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 غور

 1 و اخان  والیتی 1

 2 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 8مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 28مراکز  حی اساسی یا  4

 39 مراکز  حی فرعی 5

 10 مراکز  حی سیار 6

 9 دیگر 7

 97 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددایعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د 17ادود  1396الی 
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باودددندو در ن و کودکدددان بیشدددتری  بهدددره منددددان خددددمات  دددحی میاز ن دددر جنسدددیت و سددد  نیدددز  دریددد  والیدددت زندددا
 بددده بدددی  از 1396بدددودع ایددد  رردددت در سدددا)  بدددارهدددزار  474اددددود  بددده مراکدددز  دددحی مراج ددد  زندددان 1394سدددا) 
کودکدددان زیدددر سددد  پدددن  سدددا) بددده مراکدددز  همراج ددد 1394هدددزار مرتبددده مدددی رسددددو در کندددار آن  در سدددا)  554

 هزار مرتبه می رسدو  527ای  ررت به بی  از  1396 اما در سا) بود بارهزار  431 حی 

 

عرضددد   عمدددو  بهبدددود یافتددده کددده وددداخی هدددای کلیددددی بددده  دددورتسدددا) گذودددته  سددده دددحی در  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  خدمات

 1396 1395 1394 م یار ها واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز سدددو  کودکدددان 
 پن  گانه را اخذ نموده است های واکسی

 29256 24219 22325 ت داد

 53 45 42 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 449 352 367 ت داد

وار ددددددددددددددددددددددددددددات در 
 63 50 53  دهزار ن وی

هدددای مددداهران در هدددا بدددا مراربدددت و کم والدت
 سطح مراکز  حی

 9239 7526 6599 ت داد

 27 22 20 یدر د

جرااددددددی بدددددده سددددددطح  هددددددایاتعملیمددددددداخالت 
 ها هو اخان

 2771 2154 2104 ت داد

 11 9 10 یدر د
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 والیت فاریاب
والدی نسددددایی  و مراکددددز  ددددحی اساسددددی   ودددد اخان  والیتددددیکددددز  ددددحی متشددددکل از امر 10  بخدددد  زیربنددددا در

 استو یافتهتقا ربستر ا 50به  م تادان درمانبستر  30 هو اخان  همانانگردیده استو اعمار

 آنها در مراکز  حی استخدا  وده اندو در د 90 کت دست رابله فار  و 32 روای بشری بخ   در

 ررار داردو است ادهامبوالنس ف ا) گردیده و مورد  اراده 15  در بخ  تدارکات وسایل و تجهیزات

بسدددتر والدی  50 هوددد اخان هدر بخددد   دددحت محیطدددی یددد  پایددده زبالددده سدددوز م یددداری یدددا انسدددنراتور در محو ددد
  خریداری  تن یت و نصب گردیده استوی نسای

 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 فاریاب

 1 و اخان  والیتی 1

 2 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 16مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 21مراکز  حی اساسی یا  4

 15 رعیمراکز  حی ف 5

 2 مراکز  حی سیار 6

 34 دیگر 7

 91 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددایعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د 16 ادود 1396الی 

 

 1394یدددت رو بددده افدددزای  بدددوده اسدددتو در سدددا) ن دددر بددده سددد  و جنسدددیت نیدددز در ایددد  وال کننددددگان مراج دددهسدددیر 
 می رسدو بار لیونیی  م به 1396در سا) ای  ررت بودو  بارهزار  826به مراکز  حی  مراج   زنان
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فاریابمراجعه کنندگان و مریضان سرپا در سیر
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عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی هدددای  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 وده استون داده جدو) زیر نشادر   حی دری  والیت  عرض  خدمات کلیدی

 واخی ها
 م یارهددددددددددددددددددددددای

 سنج 
1394 1395 1396 

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز سدددو  کودکدددان 
 پن  گانه را اخذ نموده است هایواکسی 

 49877 50649 54397 ت داد

 62 64 70 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 416 407 475 ت داد

وار ددددددددددددددددددددات در 
 40 40 48  دهزار ن وی

هددددای مدددداهران در بددددا مراربددددت و کم هددددا والدت
 سطح مراکز  حی

 28032 28670 24534 ت داد

 57 59 51 یدر د

جرااددددددی بدددددده سددددددطح  هددددددایعملیاتمددددددداخالت 
 ها هو اخان

 12001 8459 5588 ت داد

 22 21 22 یدر د
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 والیت فراه
ایجدددداد  رعددددیکددددز  ددددحی فامر 27 و  بسددددتر 100بدددده ظرفیددددت  م تددددادانیدددد  مرکددددز تددددداوی   در بخدددد  زیربنددددا

 38بدددر عدددالوه   جدددامع پیشدددرفته ارتقدددا یافتددده اسدددتو مراکدددز  دددحی کدددز  دددحی بدددهامر 15 هماندددان گردیدددده اسدددتو
 کز ثابت واکسیناسیون نیز ایجاد وده استوامر

 نری از مکاتب رابلگی و نرسند جام ه فار  گردیده استو 21رابله و  22در بخ  منابع بشری 

 حی دری  والیت را نشان میدهدوچگونگی موجودیت نهادهای   جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 فراه

 1 و اخان  والیتی 1

 1 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 12مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 10مراکز  حی اساسی یا  4

 39 مراکز  حی فرعی 5

 0 مراکز  حی سیار 6

 4 دیگر 7

 67 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددایعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د 16ادود  1396الی 

 

از ن دددر سددد  و جنسدددیت نیدددز زندددان و کودکدددان بهدددره گیدددران ا دددلی خددددمات  دددحی ارائددده ودددده در ایددد  والیدددت 
 1396هدددزار بدددار بدددوده اسدددتو ایددد  رردددت در سدددا)  447کدددز  دددحی بددده مرا مراج ددد  زندددان 1394هسدددتندو در سدددا) 

ه مراکددز سددا) بدد 5مراج دده کودکددان زیددر سدد   1394  در سددا) گونددهمددی رسدددو همی  بددارهددزار  519بدده بددی  از 
 وافزای  یافته است بارهزار  373به  1396ه استع ای  ررت در سا) بود بارهزار  332 حی 
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های عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی بددده  دددورتودددته سدددا) گذ دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در  ی  والیت ا  حی در عرض  خدمات کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز کودکدددان 
 پددن  گاندده را اخددذ نمددوده هایواکسددی سددو  
 است

 30327 24158 26787 ت داد

 یدر د
68 60 75 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 675 471 286 ت داد

وار دددددات در  ددددددهزار 
 129 91 56 ن وی

هددددددددای هددددددددا بددددددددا مراربددددددددت و کم والدت
 ماهران در سطح مراکز  حی

 20203 14484 13178 ت داد

 80 58 54 یدر د

جراادددی بددده سدددطح  هدددایعملیاتمدددداخالت 
 ها هو اخان

 2156 1277 1702 ت داد

 10 7 11 یدر د
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 والیت کندهار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایولسدددوالیمرکدددز  دددحی فرعدددی در دو هدددای  دددحی سدددیار  تدددیت  26فکدددس سدددنتر   چهدددار در بخددد  زیربندددا 
 هودددد اخانمیددددرویس و  هودددد اخانمرکددددز مشددددوره دهددددی جوانددددان در دو اعمددددار گردیددددده اسددددتو بددددرعالوه   گوندددداگون

مرکدددز مراربدددت ندددوزادان در اتدددا   18میدددرویس و  هانوددد اخبددداب انت ارخانددده در  16میدددرزا محمدددد خدددان  هماندددان 
 ایجاد گردیده استو گوناگونهای والدت مراکز  حی 

جام ددده  هددداینریو  هارابلدددهجام ددده از مکاتدددب تربیددده  هددداینریتددد   55تددد  رابلددده و  55در بخددد  مندددابع بشدددری 
 فار  و در مراکز  حی استخدا  گردیده اندو

والیددددت ایدددد   گوندددداگون هایولسددددوالیاده امبددددوالنس زرندددد  در ار 219 در بخدددد  تدددددارکات وسددددایل و تجهیددددزات
 ف الیت می کنندو

 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 کندهار

 1 و اخان  اوزوی 1

 1 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 27مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 18ی اساسی یا مراکز  ح 4

 7 مراکز  حی فرعی 5

 29 مراکز  حی سیار 6

 58 دیگر 7

 141 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددایعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د 14 تا 1396الی 
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و زندددان و کودکدددان دهددددمیر سددد  و جنسدددیت نیدددز در ایددد  والیدددت افدددزای  را نشدددان از ن ددد نکننددددگا مراج دددهسدددیر 
 ز  ددحی بددهبدده مراکدد مراج دد  زنددان 1394وددده بددوده اندددو در سددا)  هعرضددخدددمات  ددحی بهددره مندددان بیشددتری  

ا) بددده بیشدددتر از یددد  ملیدددون مرتبددده مدددی رسددددو هماندددی   در سددد1396 ع ایددد  رردددت در سدددا)مرتبددده بدددود یددد  ملیدددون
ایددد  ررددت در سدددا) هددزار مرتبددده مددی رسدددع  550ی بدده سددا) بددده مراکددز  دددح 5کودکددان زیدددر سدد   همراج دد 1394
ودددده بددده کودکدددان  هعرضدددهدددزار مرتبددده مدددی رسدددد  کددده نشدددان دهندددده افدددزای  خددددمات  626بددده بدددی  از  1396
 استو
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عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده ت دددداد وددداخی  بددده  دددورتسدددا) گذودددته   دددحی در جریدددان سددده عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتددددر از یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز کودکددددان 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 ت داد
51116 

4892

7 50715 

 51 50 54 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 1011 987 844 ت داد

وار دددددددددات در  ددددددددددهزار 
 79 79 69 ن وی

هدددای مددداهران هدددا بدددا مراربدددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 ت داد
36104 

4227

3 41809 

 68 70 61 یدر د

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 ت داد
21008 

2242

3 18677 

 31 36 38 یدر د
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 والیت کابل
النه بددا داوددت  ظرفیددت سددا مددواد مخدددر بددرای مددردان م تددادانبسددتر تددداوی  1000مرکددز در بخدد  زیددر بنددا  یدد  

وددده انددددو  زناندده و ا  ددا) ایجدداد م تددادانتددداوی  بددرای بسدددتر 100 و یدد  ودد اخانه  هددزار تدد  ۸تددا  ۶تددداوی بددی  
  ورت گرفته استوکابل  گوناگون هایولسوالیمرکز  حی در  42باز سازی و ترمیمات  همانان

  وارد عاجددددددل درودددددد اخانه هددددددای مرکز ودددددد اخانه وزیرمحمددددددداکبرخان 5تجهیددددددز وم یدددددداری سددددددازی اعمددددددار 
 مراربدددت جددددی واادددد 3م یددداری سدددازی  تجهیدددز و  بسدددترخیرخانه(ع اعمدددار 102  سدددینا و عاجدددل ابددد  جمهوریدددت

ف ددددا) سددددازی  (ععاجددددل ابدددد  سددددینا و  ددددحت   ددددل اندراگاندددددی  درودددد اخانه هددددای مرکددددز  وزیرمحمددددداکبرهان
وای   هدددپایددده ماودددی  تولیدددد اکسدددیج  4سدددازی  وسددداینس درکابدددل  وددد اخانه ودددیخ زایدددد( و نصدددب وف دددا)مرکدددز نیور

 وباودمی بی و سکش  از جمله ف الیت های زیربنایی رابل تذکار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ودر مراکز  حی استخدا  گردیده اند هاآندر د 50رابله فار  وده اند که  49در بخ  منابع بشری  

اجتمددداعی در تمدددا  مراکدددز  دددحی والیدددت کابدددل همدددراه بدددا اسدددتخدا   وناسدددی اسدددتخدا  مشدددوره دهندددده گدددان روان
ه در راسدددتای تدددال  هایسدددت کددد هاهدددای ولسدددوالی هوددد اخاندر بخددد  فزیدددوتراپی  ردو مددد زیوتراپسدددت هدددای زنفی

  استو تقویت منابع بشری عملی گردیده

 بدددا امبدددوالنس هدددا هدددای ولسدددوالی هوددد اخان دددحی جدددامع و  تمدددا  مراکدددز در بخددد  تددددارکات وسدددایل و تجهیدددزات
خریددددداری  هاو همانددددان بددددرای تمددددا  واکسددددیناتوران موترسددددایکلکندددددف الیددددت میسدددداعت  24تجهیددددز گردیددددده و 

 گردیده استو
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 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 کابل

 25 خان  اختصا یو ا 1

 1 و اخان  اوزوی 2

 11 و اخان  ولسوالی 3

 CHC 52مراکز  حی جامع یا  4

 BHC 66مراکز  حی اساسی یا  5

 6 مراکز  حی فرعی 6

 16 مراکز  حی سیار 7

 51 دیگر 8

 228 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددایبددده افدددزای  بدددوده  عمدددو  رو بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج هت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د 20با  1396الی 

 

 

و بیشدددتری  خددددمات دهددددمیافدددزای  را نشدددان از ن دددر جنسدددیت و سددد  نیدددز در ایددد  والیدددت  کننددددگان مراج دددهسدددیر 
س تقریبددده مراکدددز  دددحی  مراج ددد  زندددان 1394کددده در سدددا) چنانبدددوده اسدددت  کودکدددان  دددحی بدددرای زندددان و  دو  بدددا

 رسدوهزار بار می 800ملیون و  از دو به بیشتر 1396در سا)  هزار بار بودع ای  ررت 280ملیون و 
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عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی هدددای  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات کلیدی

 1396 1395 1394 های سنج م یار واخی ها

کمتددددر از یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز کودکددددان 
پددددن  گاندددده را اخددددذ نمددددوده  هایواکسددددی سددددو  

 است

 ت داد
12915

2 

14074

6 

15496

7 

 43 40 38 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 1080 1070 492 ت داد

وار ددددددات در  دددددددهزار 
 23 24 11 ن وی

ان هددددای مدددداهرهددددا بددددا مراربددددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 ت داد
11589

0 

12020

7 

14021

9 

 62 55 55 یدر د

جراادددددی بددددده سدددددطح  هدددددایعملیاتمدددددداخالت 
 ها هو اخان

 ت داد
13880

0 

16470

0 

17327

9 

 58 59 55 یدر د

 

  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1394 1395 1396

مراجعه کنندگان و مریضان براساس دسته بندی سن و جنسیت در کابلسیر

اناث باالتر از پنج سال اطفال کمتر از پنج سال ذکور باالتر از پنج سال
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 والیت کاپیسا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یجدددداد ا مرکددددز  ددددحی فرعددددییدددد   مرکددددز  ددددحی فرعددددی  ودو مرکددددز  ددددحی اساسددددی  دو در بخدددد  زیربنددددا  
 گردیده استو

 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 کاپیسا

 1 و اخان  والیتی 1

 0 و اخان  اوزوی 2

 1 و اخان  ولسوالی 3

 CHC 8مراکز  حی جامع یا  4

 BHC 20مراکز  حی اساسی یا  5

 16 رعیمراکز  حی ف 6

 1 مراکز  حی سیار 7

 5 دیگر 8

 52 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت
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 1394 کددده در جریدددان سدددا) هدددایعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د 9تا  1396الی 

 

 

را نشدددان ی دسترسدددی زندددان بددده خددددمات  دددحافدددزای   از ن دددر جنسدددیت نیدددز در ایددد  والیدددت کننددددگانمراج هسدددیر 
 ایددد  رردددت در سدددا)هدددزار بدددار مدددی رسدددیدع  478بددده مراکدددز  دددحی  مراج ددد  زنددداندف دددات  1394میدهددددو در سدددا) 

 وافزای  یافته استهزار بار  514به بی  از  1396
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 عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی هدددای کلیددددی بددده  دددورتسدددا) گذودددته  سددده دددحی در  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  ض  خدماتعر

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز سدددو  کودکدددان 
 پن  گانه را اخذ نموده است هایواکسی 

 ت داد
19232 19282 

1939

3 

 55 56 56 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 231 234 198 ت داد

ار ددددددددددددددددددددددددددات در و
 51 52 45  دهزار ن وی

هددددای مدددداهران در هددددا بددددا مراربددددت و کم والدت
 سطح مراکز  حی

 ت داد
9306 10090 

1098

0 

 50 47 44 یدر د

جرااددددددی بدددددده سددددددطح  هددددددایعملیاتمددددددداخالت 
 ها هو اخان

 2668 2161 1513 ت داد

 18 15 11 یدر د
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 والیت کندز
 بستر ارتقا یافته استو 80بستر به  50 از م تاداندر بخ  زیربنا مرکز تداوی 

ب از مکتددددجام دددده  هدددداینریتدددد  رابلدددده و  50بدددده ت ددددداد  1396و  1395در بخدددد  منددددابع بشددددری در سددددا) هددددای 
ه بددد اگونگوندددندددری جام ددده در مراکدددز  دددحی  17رابلددده و  10 هدددااز آنفدددار  داده ودددده اندددد کددده  نرسدددند و ردددابلگی

 کار گماوته وده اندو

 دیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدوچگونگی موجو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 کندز

 1 و اخان  اختصا ی 1

 1 و اخان  اوزوی 2

 1 و اخان  ولسوالی 3

 CHC 14مراکز  حی جامع یا  4

 BHC 33مراکز  حی اساسی یا  5

 29 مراکز  حی فرعی 6

 6 مراکز  حی سیار 7

 12 دیگر 8

 97 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394کددده در جریدددان سدددا) هدددای عمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج دددهت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د 16تا  1396الی 

 

 ددد  مراجدف دددات  1394و در سدددا) دهددددمیو جدددنس نیدددز افدددزای  را نشدددان از ن دددر سددد   کننددددگان مراج دددهسدددیر 
هدددزار مدددی رسدددددو  603بددده بدددی  از  1396در سدددا)  بدددار بدددودع ایددد  رردددتهدددزار  550اکدددز  دددحی بددده مر ندددانز

 کودکدددان بددده مراکدددز همراج ددد 1394در سدددا)  کدددهکودکدددان بددده مراکدددز  دددحی نیدددز افدددزای  یافتددده  چنان همراج ددد
  بار افزای  یافته استوهزار  522به  1396ای  ررت در سا) بودع بار هزار  420 حی 
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عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی هدددای  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده  ماتعرضددد  خدددد
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات کلیدی

 1396 1395 1394 های سنج م یار واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز سدددو  کودکدددان 
 پن  گانه را اخذ نموده است هایواکسی 

 58628 43931 43698 ت داد

 72 55 56 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 921 699 729 ت داد

وار دددددددددددددددددددددددات در 
 88 68 72  دهزار ن وی

هددددای مدددداهران در هددددا بددددا مراربددددت و کم والدت
 سطح مراکز  حی

 44609 34986 29182 ت داد

 89 71 60 یدر د

جرااددددددی بدددددده سددددددطح  هددددددایعملیاتمددددددداخالت 
 ها هو اخان

 12015 6008 6036 ت داد

 15 12 17 یدر د
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 والیت کنر
مرکدددز  دددحی دو بدددرعالوه گردیدددده اسدددتو  هدددا اعمدددار هوددد اخان مرکدددز  دددحی بددده ودددمو)وددد   در بخددد  زیربندددا 

 مرکز  حی اساسی به مرکز  حی جامع ارتقا یافته استو  و ی  و اخان  ولسوالیجامع به 

ر  و در و ندددری هدددا فدددا هارابلدددهم ددده از مکاتدددب تربیددده ندددری جا 30رابلددده و  30در بخددد  مندددابع بشدددری بددده ت ددددد 
 مراکز  حی استخدا  گردیدندو

 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 کنر

 1 و اخان  والیتی 1

 2 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 9مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 17حی اساسی یا مراکز   4

 34 مراکز  حی فرعی 5

 3 مراکز  حی سیار 6

 2 دیگر 7

 68 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 ایکددده در جریدددان سدددا) هدددعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج هت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د تا ی  1396الی 

 

 1394در سدددا) کددده ی ور از ن دددر جنسدددیت و سددد  بددده مراکدددز  دددحی بیشدددتر ودددده اسدددتو کننددددگان مراج دددهسدددیر 
 610بدده بددی  از  1396در سددا) هع ایدد  ررددت هددزار بددار بددود 585بدده مراکددز  ددحی ادددود  مراج دد  زنددان دف ددات

  افزای  یافته استو بار زاره
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ت دددداد  عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده بددده  دددورتسدددا) گذودددته  3 دددحی در جریدددان  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات واخی های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز سدددو  کودکدددان 
 پن  گانه را اخذ نموده است هایواکسی 

 27181 28578 27005 ت داد

 75 81 77 یدر د

 ویوار ات مثبت توبرکلوز ری

 487 472 389 ت داد

وار ددددددددددددددددددددددددددددات در 
 105 103 86  دهزار ن وی

هدددای مددداهران در هدددا بدددا مراربدددت و کم والدت
 سطح مراکز  حی

 14863 13587 13998 ت داد

 66 62 65 یدر د

جرااددددددی بدددددده سددددددطح  هددددددایعملیاتمددددددداخالت 
 ها هو اخان

 12636 10596 10402 ت داد

 42 38 38 یدر د
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 والیت لغ ان
 

مرکددددز بدددده ت ددددداد چهددددار ایجادوددددده اسدددتو مرکددددز  ددددحی جدیددددد  7مرکددددز  ددددحی اعمدددار و  7 بخددد  زیربنددددا  در
 17ارتقدددا نمدددوده انددددو هماندددان  وددد اخان  ولسدددوالیمراکدددز  دددحی اساسدددی  جدددامع و  دددحی فرعدددی و اساسدددی بددده 

 کز  حی خدمات واکسیناسیون ف ا) گردیده استو امر
ا  آن هددددا در مراکددددز  ددددحی اسددددتخد هرابلدددد 12ار  و لگی فددددن ددددر رابلدددده از مکتددددب ردددداب 25در بخدددد  منددددابع بشددددری 

 گردیده اندو 
 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 لغ ان

 1 و اخان  والیتی 1

 CHC 10مراکز  حی جامع یا  2

 BHC 18مراکز  حی اساسی یا  3

 34 فرعیمراکز  حی  4

 3 مراکز  حی سیار 5

 4 دیگر 6

 70 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 ایکددده در جریدددان سدددا) هدددعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده ت بددده  دددورمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج هت دددداد 
 افزای  یافته استو  در دتا دو  1396الی 

 

کدددده بیشددددتری   دهدددددمیایدددد  والیددددت نشددددان  افددددزای  را در ن ددددر بدددده سدددد  و جنسددددیت نیددددز کنندددددگانمراج هسددددیر 
بدددودع  بدددار هدددزار 519بددده مراکز دددحی  مراج ددد  زندددان 1394زندددان و کودکدددان هسدددتندو در سدددا)  کننددددگانمراج ه

  بار افزای  یافته استوهزار  522به  1396سا) در  بارای  
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وددداخی  عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده ت دددداد بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتددددر از یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز کودکددددان 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 ت داد
29561 28634 

3845

1 

 108 82 86 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 469 305 229 دادت 

وار ددددات در  دددددهزار 
 102 67 51 ن وی

هدددای مدددداهران هدددا بدددا مراربددددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 ت داد
16578 16179 

2055

7 

 93 74 78 یدر د

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 9935 7880 5892 ت داد

 28 22 23 یدر د
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 والیت لوگر
ایددد   مرکدددز  دددحی در 6 بسدددتر همدددراه بدددا 20بددده ظرفیدددت  م تدددادانیددد  مرکدددز  دددحی تدددداوی  در بخددد  زیربندددا 

 52 ه اخانودددبسدددتر   45بسدددتر وددد ی  ن لدددودی  بددده  25 هوددد اخان ه اسدددتو بدددرعالوه ایجددداد و افتتددداا گردیدددد والیدددت
بسدددتر  مرکدددز  دددحی اساسدددی سدددرخاب بددده مرکدددز  دددحی جدددامع بسدددتر دار  مرکدددز  دددحی  62کدددی بددده بسدددتر بره

ارتقددا  مرکددز  ددحی فرعددی پددادخواب بدده مرکددز  ددحی اساسددیو   گددرا  بدده مرکددز  ددحی جددامع پیشددرفتهجددامع پن
  یافته استو

 ضمنه ی  مرکز کلاربکتریولوژی  در و اخانه نایب امی  ن خان نیز ایجاد گردیده استو
رابلددده و  131مجمدددوعی بددده ت دددداد  بددده  دددورتجام ددده  هددداینریو  هارابلدددهدر بخددد  مندددابع بشدددری از ن دددر تربیددده 

و  تددد  ایددد  ندددری هدددا 52 ندددری جام ددده از مکاتدددب مربو ددده تربیددده ردددابلگی و نرسدددند جام ددده فدددار  گردیدددده انددددو
  ب  نیازمندی به سطح مراکز  حی استخدا  و مصروص اجرای وظی ه اندو هارابله

 به سطح مراکز  حی ف الیت میکنندامبوالنس  اراده 8در بخ  تدارکات وسایل و تجهیزات  
 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو لجدو)  ی

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 لوگر

 1 و اخان  والیتی 1

 2 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 10مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 22مراکز  حی اساسی یا  4

 14 مراکز  حی فرعی 5

 1 مراکز  حی سیار 6

 5 دیگر 7

 55 ص ی ایجاد شده ۀ تسهیالتمج وع

 

 1394 ایکددده در جریدددان سدددا) هدددعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتمراکدددز  دددحی  کننددددگانمراج هت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د 28تا  1396الی 

 

 یت ددداد زنددان 1394و در سددا) دهدددمین ددر بدده جنسددیت و سدد  آنهددا نیددز افددزای  را نشددان  کنندددگان مراج ددهت ددداد 
 هددزار 654بدده  1396هددزار دف دده بددودو ایدد  ررددت در سددا)  509ادددود  بدده مراکددز  ددحی مراج دده نمددوده انددده کدد

 بار افزای  یافته استو
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عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتددددر از یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز کودکددددان 
پددددن  گاندددده را اخددددذ نمددددوده  هایواکسددددی سددددو  

 است

 30737 23440 23455 ت داد

 یدر د
77 76 98 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 477 303 243 ت داد

وار دددددات در  ددددددهزار 
 118 76 62 ن وی

هددددای مدددداهران  هددددا بددددا مراربددددت و کموالدت
 در سطح مراکز  حی

 23689 18539 17056 ت داد

 122 97 91 یدر د

جراادددددی بددددده سدددددطح  هدددددایعملیاتمدددددداخالت 
 ها هو اخان

 5949 5041 4196 ت داد

 23 22 18 یدر د
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 والیت ننگرهار
 مرکدز 9 بسدتر  61 گدرده ملدی تدداوی امدراس ود اخان  ید  از مشدتکل  دحی مرکدز 27 زیربندا بخد  در

 والیدت گونداگون هدا  ولسدوالی در سدیار  دحی هدا  تدیت 17 و  دحی فرعدی  کدزامر 18 اساسدی   دحی

 وزو اد ود اخان  اندد  ارتقدا یافتده ارتقدا درید  والیدت  دحی مراکدز 15 ضدمنا .اسدت گردیدده ایجداد ننگرهدار

 دانم تدا درمدان بسدتر  کمددلکس 120 بده بسدتر 70 از الزهدرا فا مده ود اخان  بسدتر  568 بده بسدتر 528 از

 CHC+ ود اخان  و بسدتر 75 بده 55 از خوگیدانی ود اخان  ولسدوالی و نشدتر ود اخان  بسدتر  200 بده 50 از

 کدوت و پیراخیدل وزیدر پدور  سدلطان گوودته  جدامع  دحی مراکدز بسدتر  30 بده بسدتر 20 از اگدا  ولسدوالی

 اندو فتهیا ارتقا اساسی  حی مرکز به زاخیل و دکی خانه  انبر فرعی  حی مراکز جبه و

 و هارابلده تربیده مکاتدب از اندات  بقده جام ده ندری 944 و رابلده 966 ت دداد بده بشدری مندابع بخد  در

 .اند گردیده وظی ه استخدا   حی مراکز های و ب  نیازمندی فار  جام ه هاینری
 

 .میدهد نشان را والیت دری   حی نهادهای موجودیت چگونگی جدو)  یل
نممممممممممممممممممام 

 والیت
 تعداد مج وعی نوعیت ش اره

 ننگرهار

 1 و اخان  والیتی 1

 1 و اخان  اوزوی 2

 4 و اخان  ولسوالی 3

 CHC 22مراکز  حی جامع یا  4

 BHC 77مراکز  حی اساسی یا  5

 32 مراکز  حی فرعی 6

 16 مراکز  حی سیار 7

 7 دیگر 8

 160 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 1394 ایکددده در جریدددان سدددا) هدددعمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده  بددده  دددورتکدددز  دددحی مرا کننددددگانمراج هت دددداد 
 افزای  یافته استو  در د 23تا  1396الی 

 

3971109

4873865

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

1394 1395 1396

ننگرهاردر سیر مراجعه کنندگان و مریضان سرپا 



 

 

~ 80 ~ 

 

ی را نشدددان میدهددددو از ن دددر جنسدددیت و سددد  در والیدددت ننگرهدددار افدددزای  رابدددل مالا ددده کننددددگان مراج دددهسدددیر 
یددد  ا عبدددود بدددارهدددزار  684ون و بیشدددتر از یددد  میلیددد 1394بددده مراکدددز  دددحی در سدددا)  مراج ددد  زندددان کدددهچنان
 دددداد سددا) ت 5زیددر سدد   کودکددانهمانددان در بخدد   بدده بیشددتر از دو میلیددون مرتبدده میرسدددو 1396در سددا)  ررددت

سددددا)  ایدددد  ررددددت در هددددزار بددددار بددددودع 373یدددد  میلیددددون و  1394بدددده مراکددددز  ددددحی در سددددا)  کنندددددگانمراج ه
 افزای  یافته استو بارهزار  615به ی  میلیون و  1396

 

 

عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی  بددده  دددورتسدددا) گذودددته  دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتددددر از یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز کودکددددان 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  

 ستا

 ت داد
13242

5 

13887

6 144459 

 119 116 113 یدر د

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 1639 1393 1196 ت داد

وار ددددددددددددددددددددددددددات در 
 104 90 79  دهزار ن وی

هددددای مدددداهران هدددا بددددا مراربدددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 86519 81449 75056 ت داد

 115 110 103 یدر د

بدددده سددددطح جرااددددی  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 91180 49067 40844 ت داد

 49 30 28 یدر د
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 سا) اخیر در والیت ننگرهار تکمیل گردیده است ۳پروژهای زیر بنایی که در 

 پروژه اسم بودجه ت ویل کننده
شمممم ار

 ه

 اکومت افغانستان
میلیدددددددون افغدددددددانی  1150

اکومدددددددددددددت  بودجددددددددددددده
 افغانستان

 ۱ اربستر اوزو  ننگره ۱۰۰۰و اخانه 

 کشور پاکستان

افغدددانه کددده  میلیدددون 345
 میلیدددددون 67از جملددددده ان 

افغددددددددددانه از اکومددددددددددت 
 وباودمیافغان 

 ۲ ف ا) نمودن و اخانه مله گردهو

 میلیون افغانه 207 اکومت افغانستان
البراتددددوار کنتددددرو) کی یدددددت مددددواد غدددددذایه و 

 ادویه
۳ 

موسسددددددددددات خیریدددددددددده و 
 اکومت افغان

 افغانه میلیون 33

ن و تجهیدددددز وددددد اخانه والیتددددده ف دددددا) نمدددددود
 بستر به به فا مة الزهرا ۱۲۰

 

۴ 

 افغانه میلیون 39 اکومت افغان
جریدددان کدددار ت میدددر پدددن  منزلددده بدددالک ادار  

 ریاست  حت عامه والیت ننگرهار
۵ 

 افغانه میلیون 44 اکومت افغان
بسدددددتر   30تکمیدددددل نمدددددودن کدددددار وددددد اخانه 

 اصارک ولسوالی
۶ 

 ن افغانهمیلیو 5و44 اکومت افغان
بسدددددتر   30تکمیدددددل نمدددددودن کدددددار وددددد اخانه 

 پیوه ولسوالی
۷ 

 میلیون افغانه 44 اکومت افغان
 بسدددددتر  30تکمیدددددل نمدددددودن کدددددار وددددد اخانه 

 وهیدانو مینه
۸ 

 میلیون افغانه 16 اکومت افغان
 10تکمیددددددل نمددددددودن کددددددار مرکددددددز  ددددددحه 

 خیوهو ولسوالیبودیالی  بستر 
۹ 

 افغانه میلیون 39 کشور جرمنه
بسددددتر   ددددحت  50نمددددودن ودددد اخانه  ف ددددا)

 غنه خیل و ولسوالی  ل و مادر در 
۱۰ 

 افغانه میلیون 13 کشور جرمنه
 ۲۰ تکمیددددددل نمددددددودن کددددددار مرکددددددز  ددددددحه

 وهرک تورخت بستر 
۱۱ 

 کشور هندوستان
 میلیون 20

 افغانه

تکمیدددددل کدددددردن کدددددار بدددددالک نسدددددایه والد  
 و اخانه اوزو  ننگرهار و

۱۲ 

 افغانه میلیون 16 کشور هندوستان
بسددددددتر   ۱۰تکمیددددددل کددددددردن کددددددار مرکددددددز 

 اچی و ولسوالی حه 
۱۳ 

 ۱۴ و م یوبی  م لوالنمرکز بازسازی  افغانه میلیون 32 کشور سویډن

USAID 10توبرکلدددددددددددوز در  بسدددددددددددتر  ۳۰وددددددددددد اخانه  افغانه میلیون 3و
 کمدلکس  حه ختیځ

۱۵ 

WHO 7 ۱۶ مهمندره ولسوالیمرکز حه  افغانه میلیون 
تدددداجر  اکومددددت افغددددان و

 مله
زایشددددددددگاه فددددددددکال در ودددددددد اخانه اددددددددوزو   افغانه میلیون 9

 ۱۷ ننگرهارو

تدداجر ملدده عتیدد  الددرام  
مرکددددز تددددداو  تالسددددیمیا عتیدددد  الددددرام  در  افغانه میلیون 10 هدوا)

 ۱۸ و اخانه اوزو  ننگرهارو
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 افغانه میلیون 27 اکومت افغان
 ICCU  و )ICU) مراربددددددت  بخدددددد  هددددددای

در ودددد اخانه  جددددد  بددددرای مریضددددان داخلدددده
 اوزو  ننگرهار

۱۹ 

 افغانه میلیون 2و10 اکومت افغان
مراکدددددز  دددددحت  MCH 13تکمیدددددل نمدددددودن 

   ل و مادر و ااا ه مراکز  حه و
 

۲۰ 

اتحادیددددددددددددده اروپدددددددددددددایه 
ECHO 15 ۲۱ تروماسنتر ۵تکمیل نمودن  افغانه میلیون 

 افغانه میلیون 13 اکومت افغان
بازسدددددازی وددددد اخانه ملدددددی گدددددرده و مجادلددددده 

 لشمانیا  ریامال
 

۲۲ 

افغانسدددددددتان او اکومدددددددت 
 س ود 

ف دددددا) نمدددددودن ودددددبکه امبدددددوالنس ننگرهدددددار  افغانه میلیون 9
 ۲۳ وباودمیامبوالنس  8دارای 

  اکومت افغان
های ولسدددددوالیمراکدددددز  دددددحه در  28ایجددددداد 
 وگوناگون

 
۲۴ 

تدددیت مبایدددل  دددحه بدددرای ب جدددا ودددد  16ایجددداد   موسسات خیریه
 ۲۵ گان داخله و مهاجری 
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 والیت نورستان
 پسته  حی ایجاد گردیده استو کز  حی فرعی و هشت اباب مر 15 در بخ  زیربنا

گردیدددده  جام ددده فدددار  هددداینریندددری جام ددده از مکاتدددب تربیددده رابلددده و  24رابلددده و  58در بخددد  مندددابع بشدددری  
 و  ب  نیازمندی در مراکز  حی استخدا  گردیده اندو

 های  حی دری  والیت را نشان میدهدوچگونگی موجودیت نهاد جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 نورستان

 3 و اخان  ولسوالی 1

 CHC 4مراکز  حی جامع یا  2

 BHC 9مراکز  حی اساسی یا  3

 23 مراکز  حی فرعی 4

 3 مراکز  حی سیار 5

 1 دیگر 6

 43 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 کدده در جریددان سددا) هددایعمددو  رو بدده افددزای  بددوده  بدده  ددورتمراکددز  ددحی  کنندددگان مراج ددهت ددداد 
 افزای  یافته استو  در د 11 تا 1396الی 

 

 در والیدددت نورسدددتان در مقایسددده بدددا سدددا) هدددای ربلدددی یتو جنسددد ن دددر بددده سددد مراکدددز  دددحی  کننددددگان مراج ددده
س  وده بدددهدددزار مرتبددده  107بیشدددتر از  1394سدددا)  در جریدددان مراج ددد  زندددان دددوری کددده رو بددده بهبدددودی اسدددت  نسدددبتا

ا) سدد 5زیددر سدد   کودکددانهمانددان مراج دده  هددزار بددار افددزای  یافتدده اسددتو 123بدده  1396و ایدد  ررددت در سددا) 
ای  بدددار افدددزهدددزار  108بددده بیشدددتر از  1396در سدددا)  بدددودع ایددد  رردددت بدددارهدددزار  102بیشدددتر از  1394در سدددا) 
 ویافته است
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عرضددد   کددده وددداخی هدددای کلیددددیعمدددو  بهبدددود یافتددده  بددده  دددورت) گذودددته سدددا سددده دددحی در  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  خدمات

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کدددده دوز کودکدددان 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 7012 5700 6806 ت داد

 یدر د
59 49 59 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 251 145 132 ت داد

وار ددددددات در  دددددددهزار 
 164 96 89 ن وی

هدددای مددداهران هدددا بدددا مراربدددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 1888 1534 1797 ت داد

 26 21 25 یدر د

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 145 803 1113 ت داد

 3 18 30 یدر د
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 والیت نی روز
مرکدددز  چهدددار زندددان م تددداد در ودددهر زرنددد   تدددداوی ا  دددا) و بدددرای بسدددتر 20یددد  وددد اخانه  در بخددد  زیربندددا 
 سددداختمانگردیدددده اتدددسو هماندددان  ایجددداد گونددداگون هایولسدددوالیدر  مرکدددز  دددحی اساسدددییددد   دددحی جدددامع و 

  ریاست  حت عامه والیتی اعمار گردیده استو

جدددذب  انفارغددد در دددد 70جام ددده فدددار  گردیدددده  کددده بیشدددتر از  رابلددده 24و  ندددری 23در بخددد  مندددابع بشدددری 
 مراکز  حی دولتی و خصو ی گردیده استو

 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 نی روز

 1 و اخان  والیتی 1

 CHC 4مراکز  حی جامع یا  2

 BHC 8حی اساسی یا مراکز   3

 7 مراکز  حی فرعی 4

 3 مراکز  حی سیار 5

 5 دیگر 6

 28 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 عمدددو  رو بددده افدددزای  بدددوده کددده در جریدددان سدددا) هدددای کننددددگان مراکدددز  دددحی بددده  دددورتت دددداد مراج ه
 در د افزای  یافته استو  9تا  1396الی 

 

بددده  ندددانمراج ددد  ز 1394و در سدددا) دهددددمیبددده سددد  و جنسدددیت نیدددز افدددزای  را نشدددان  کننددددگان ن دددر سددیر مراج ددده
 افزای  یافته استو مرتبههزار 226به  1396هزار مرتبه بودع ای  ررت در سا)  206مراکز  حی 

438702

547346

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

1394 1395 1396

نیمروزسیر مراجعه کنندگان و مریضان سرپا در 



 

 

~ 86 ~ 

 

 

های کلیدددد  دددحی در سددده سدددا) گذودددته بددده  دددورت عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده کددده وددداخی عرضددد  خددددمات
 در جدو) زیر نشان داده وده استو یت  حی دری  وال عرض  خدمات

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کودکدددان کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 16638 16097 15365 ت داد

 در دی
114 127 153 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 244 205 200 ت داد

وار ددددددددددددددددددددددات در 
 143 122 121  وی دهزار ن

هدددای مددداهران هدددا بدددا مراربدددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 11434 10576 8877 ت داد

 186 137 118 در دی

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 و اخانه ها

 4095 3984 4316 ت داد

 13 11 13 در دی
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 والیت هرات
وددد اخان    سددده مرکدددز  دددحی اساسدددیه دددت بسدددتر   20 بددده ظرفیدددت م تدددادانیددد  مرکدددز تدددداوی  در بخددد  زیربندددا 

 مدددواد م تدددادانبسدددتر تدددداوی  50وددد اخانه مرکدددز  دددحی جدددامع دریددد  والیدددت سددداخته ودددده انددددو  12و  ولسدددوالی
ی گلدددران  انت ارخانددده والدی در سدددااات دور افتددداده  ولسدددوال پدددن  هماندددانو بسدددتر ارتقدددا یافتددده  150مخددددر بددده 

مرکددددز واکسددددی  در دو ورغوندددددی در ولسددددوالی ربددددا  سددددنگی(  رسددددی  چشددددت وددددری   ادرسددددک  و وددددهرک تاف
ته پسددد 31مرکدددز سدددرویالنس تغددذی در سدددطح مراکدددز  دددحی و  پدددن ریدددو  سددااات سددد ید بددده  دددورت فکددس و آوت

آوددددیانه  ددددحی در سدددده سددددا) اخیددددر ایجدددداد گردیددددده اسددددتو همانددددان چهددددار مرکددددز  9 ددددحی در سددددطح جام دددده و 
 یضدددانمر درمددداندره تخدددت  کددداریز الیدددای و دهنددده(  بخددد   کالتددده ن دددر   البراتدددوار در مراکدددز  دددحی اساسدددی

مرکدددز  دددحی فرعدددی  12بخددد  واکسیناسدددیون در و  سدددو تغدددذی بددده  دددورت بسدددتر در سددده وددد اخانه والسدددوالی
 ف ا) ساخته وده استو 

–عدددالی ابلگیرددد–نرسدددیند عدددالی  هایرودددتهتددد  از محصدددلی   کدددور واندددات از  201در بخددد  مندددابع بشدددری  
 دددحی  بددد  نیازمنددددی  نهادهدددایار  و بیشدددتر ودددان در سدددطح فددد جام ددده ردددابلگی -فارمسدددی - بدددی تکندددالوژی

 استخدا  گردیده اندو

بدددددرای  SEHATمدددددوتر سدددددایکل از  ریددددد  پدددددروژه  اراده 80ت وسدددددایل و تجهیزاتبددددده ت دددددداد در بخددددد  تددددددارکا
س امبددددوالن اراده 18واکسددددیناتوران مراکددددز  ددددحی در والیددددت هددددرات توزیددددع گردیددددده اسددددتو همانددددان بدددده ت ددددداد 

 رای اجرای خدمات مراکز  حی و یاهت برای تیت واهراه هرات امبوالنس اهدا گردیده استوب

 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل 

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 هرات

 1 و اخان  اوزوی 1

 4 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 28مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 36مراکز  حی اساسی یا  4

 32 مراکز  حی فرعی 5

 7 مراکز  حی سیار 6

 24 دیگر 7

 132 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 1394 کدده در جریددان سددا) هددایعمددو  رو بدده افددزای  بددوده  بدده  ددورتمراکددز  ددحی  کنندددگان مراج ددهت ددداد 
 افزای  یافته استو  در دتا و   1396الی 
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 1394خددددمات ارائددده ودددده زندددان و کودکدددان هسدددتندو در سدددا)  منددددان و جنسدددیت نیدددز بیشدددتری  بهدددرهاز ن دددر سددد  
 1396سددا)  ع ایدد  ررددت دربددوده اسددت بددار هددزار 423و  بدده مراکددز  ددحی بیشددتر از یدد  ملیددون مراج دد  زنددان

  افزای  یافته استو بار هزار 585و  ملیون بیشتر از ی به 

 

عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی  بددده  دددورتگذودددته  سدددا) دددحی در جریدددان سددده  عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات های کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتددددر از یدددد  سددددا) سدددد  کدددده دوز کودکددددان 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 101129 98530 92270 ت داد

 یر دد
63 66 66 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 1769 1645 1556 ت داد

وار ددددددددددددددددددددددددددددات در 
 90 85 82  دهزار ن وی

هدددای مدددداهران هدددا بدددا مراربددددت و کم والدت
 در سطح مراکز  حی

 53752 52829 46934 ت داد

 57 57 52 یدر د

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 47460 37861 29263 ت داد

 38 32 26 یدر د

 

 در بخش خصوصی :

Iکلینی  های خصو ی در والیت هرات:و ها و اخانه  و 

یدددد  بدددداب کلین 35بدددداب ودددد اخانه و کلینیدددد  م ددددالجوی بسددددتر دار و بدددده ت ددددداد  45در والیددددت هددددرات بدددده ت ددددداد 
 ددددحی در چوکددددات  عرضدددد  خدددددماتبدددداب مراکددددز  80تشخیصددددیه سددددراپا وجددددود دارد کدددده مجموعددددا بدددده ت ددددداد 

 خصو ی  حت دری  والیت ف الیت مینمایندوسکتور 

IIحی خصو ی: عرض  خدماتمراکز  مست یدان و  

بددده از وددد اخانه هدددا  کلینیددد  هدددا و مراکدددز عرضددده کنندددده خددددمات  دددحی سدددکتور خصو دددی  مسدددت یدانت دددداد 
 وباودمیت  مری   19152اوس  روزانه در ادود  گون 
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کدددارک   ددددحی وددددامل  1568ی و  ری دددده  ددددح عرضدددد  خددددماتبدددداب مرکدددز  80ایددد  ت ددددداد خددددمات را توسدددد  
 نمایندوتشخیصی و م الجوی خدمات  حی دریافت می گوناگونپرنسیپ های 

IIIخصو ی  حت: بخ  هایف الیت ها و دست آورد و 

ف الیدددت هدددا و دسدددت آورد هدددای سدددکتور خصو دددی  دددحت  دددی یددد  سدددا) اخیدددر در والیدددت هدددرات در بخددد  
 :باودمیهای  یل 

 جراای رلب و1

 ت وی  م ا ل و2

 وتومی تحت الجلدین رولیت و3

 ف الیت در بخ  های سر انی/تومور ها و4

aجراای و 

bپتالوژی و 

cویموتراپی و 

dمشورت دهی و 

 گلو و بینی  جراای گو  و5

 جراای چشت و6

 مراکز خدمات تشخیصی تصویری و7

aو MRI 

bسیتی اسک  و 

cمموگرافی و 

dاکسریز و 

eخدمات پیشرفته التراسوند/دوپلر و 

 خدمات فو  تخصصی که ربال انجا  یافته است:

 ت وی  کلیه و1
 انجیوگرافی و2
 انجیوپالستی و3
 لیتوتراپی و4
 هستروسکوپی و لدرسکوپی و5
 ارترسکوپی و6
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 والیت هل ند
 وددد بدددرای مدددردان در ودددهر لشدددکر گددداه   م تدددادانبسدددتر تدددداوی  150یددد  وددد اخانه کدددامدلکس در بخددد  زیربندددا  

مرکدددز  ودددده اسدددتو یددد  ایجددداد گونددداگون هایولسدددوالیدر مرکدددز  دددحی فرعدددی  سدددهمرکدددز  دددحی اساسدددی و 
بدداب ت میرهددای مراکددز  ددحی افتتدداا و بدده بهددره  چهددارارتقددا و  +CHCبدده مرکددز  ددحی جددامع   ددحی اساسددی

 بستر ارتقا یافته استو 80بستر به  50از  م تادانو همانان مرکز تداوی برداری سدرده وده 

ام ددده جبلددده و نرسدددند ندددری جام ددده از مکاتدددب تربیددده را 90جام ددده و  هرابلددد 81بددده ت دددداد  در بخددد  مندددابع بشدددری 
 و  گردیده اندفار

مرکددددددز  ددددددحی  130امبددددددوالنس  ریکشددددددا( بددددددرای  اراده 130 در بخدددددد  تدددددددارکات وسددددددایل و تجهیددددددزات
 ووده استکم   هلمند گوناگون هایولسوالی

 چگونگی موجودیت نهادهای  حی دری  والیت را نشان میدهدو جدو)  یل

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

 هل ند

 2 و اخان  اختصا ی 1

 1 و اخان  والیتی 2

 3 و اخان  ولسوالی 3

 CHC 15مراکز  حی جامع یا  4

 BHC 46مراکز  حی اساسی یا  5

 15 مراکز  حی فرعی 6

 9 مراکز  حی سیار 7

 10 دیگر 8

 101 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 در جریددان سددا) هددایکدده عمددو  رو بدده افددزای  بددوده  بدده  ددورتمراکددز  ددحی  کنندددگان مراج ددهت ددداد 
 افزای  یافته استو  در د هشتادود  1396الی 

 

بددده  مراج ددد  زندددان 1394در سدددا)  ودهددددمیافدددزای  را نشدددان ن دددر بددده سددد  و جنسدددیت  کننددددگان مراج دددهسدددیر 
هدددزار مرتبددده مدددی رسددددو هماندددان  در  924بددده  1396در سدددا)  ع ایددد  رردددتهدددزار مرتبددده بدددود 908مراکدددز  دددحی 

ایددد  رردددتت در ع بدددود بدددارهدددزار  763کودکدددان زیدددر سددد  پدددن  سدددا) بددده مراکدددز  دددحی اددددود  همراج ددد 1394سدددا) 
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افدددزای  خددددمات ارائددده ودددده بددده کودکدددان در ایددد   همدددی رسدددد  کددده نشدددان دهندددد بدددارهدددزار  890 بددده 1396سدددا) 
 والیت استو 

 

وددداخی هدددای  کدددهعمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده  بددده  دددورتسدددا) گذودددته   دددحی در جریدددان سددده عرضددد  خددددمات
 وده استوجدو) زیر نشان داده در   حی دری  والیت  عرض  خدمات کلیدی

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کمتددر از یدد  سددا) سدد  کددده دوز کودکددان 
پدددددن  گانددددده را اخدددددذ  هایواکسدددددی سدددددو  

 نموده است

 71013 58798 81488 ت داد

 یدر د
114 82 98 

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 743 757 632 ت داد

وار ددددددددات در  دددددددددهزار 
 79 82 68 ن وی

هدددددددای هدددددددا بدددددددا مراربدددددددت و کم والدت
 ماهران در سطح مراکز  حی

 25945 24510 22484 ت داد

 58 55 51 یدر د

جراادددی بددده سدددطح  هدددایعملیاتمدددداخالت 
 ها هو اخان

 23123 20554 9803 ت داد

 100 65 45 یدر د
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 والیت میدان وردک
 دومرکدددز  دددحی سدددیار ایجددداد  و  دو هماندددان کدددز  دددحی جدیدددد اعمدددار گردیدددده اسدددتومرا 11در بخددد  زیربندددا 

وددکل اساسددی بددا امبددوالنس مجهددز ه ندددهار بددر - دددمات و جرواددات یددا ترومددا سددنتر در راه کابددل  درمددانمرکددز 
  ساخته وده استو

 نری جام ه فار  و در مراکز  حی بنابر نیازمندی استخدا  وده اندو 51در بخ  منابع بشری 

 دری  والیت می باودو حی  عرض  خدماتجدو) زیر نشان دهنده ت داد مراکز 

 تعداد مج وعی نوعیت ش اره نام والیت

میممممممممممممممممممممدان 
 وردک

 1 و اخان  والیتی 1

 3 و اخان  ولسوالی 2

 CHC 9مراکز  حی جامع یا  3

 BHC 27مراکز  حی اساسی یا  4

 34 مراکز  حی فرعی 5

 2 مراکز  حی سیار 6

 6 دیگر 7

 82 ص ی ایجاد شده مج وعۀ تسهیالت

 

 1394 کدده در جریددان سددا) هددایعمددو  رو بدده افددزای  بددوده  بدده  ددورتمراکددز  ددحی  کنندددگان مراج ددهت ددداد 
 افزای  یافته استو  در د 21ادود  1396الی 

 

ت دددداد  1394) بددده مراکدددز  دددحی افدددزای  یافتددده اسدددتو در سدددا کننددددگانمراج هنیدددز ت دددداد و جنسدددیت سددد  از ن دددر 
 697بددده  1396در سدددا)  بدددودع ایددد  رردددتت بدددارهدددزار  557 بددده مراکدددز  دددحی سدددا) 5بددداالتر از  مراج ددد  زندددان

 افزای  یافته استو بارهزار 
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عمدددو  بهبدددود اا دددل نمدددوده اسدددت کددده وددداخی هدددای  بددده  دددورتسدددا) گذودددته   دددحی در سددده عرضددد  خددددمات
 وده استوداده جدو) زیر نشان در   حی دری  والیت  عرض  خدماتکلیدی 

 1396 1395 1394 سنج  م یارهای واخی ها

کودکدددان کمتدددر از یددد  سدددا) سددد  کددده دوز 
پدددن  گانددده را اخدددذ نمدددوده  هایواکسدددی سدددو  
 است

 24257 23120 22886 ت داد

 51 49 50 در دی

 وار ات مثبت توبرکلوز ریوی

 183 188 203 ت داد

وار ددددددددات در  دددددددددهزار 
 30 31 34 ن وی

هدددای مددداهران مراربدددت و کم  هدددا بددداوالدت
 در سطح مراکز  حی

 18991 15872 14828 ت داد

 64 55 52 در دی

جرااددددی بدددده سددددطح  هددددایعملیاتمددددداخالت 
 ها هو اخان

 9777 6571 4957 ت داد

 29 25 21 در دی
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 منابع و مأخذ
 پالیسی و استراتی ی وزارت  حت عامه

 حت عامهدیتابیس سیستت اداره م لومات  حی وزارت  

 وزارت  حت عامه گوناگوندیدارتمنت های  هگزار  ساالن

 ریاست های  حت عامه والیتی هگزار  ساالن

 


