پالن سال مالی 1398
وزارت صحت عامه
شماره

هدف اصلی

ایجاد سیستم واحد و هماهنگ
معلومات اداره

مقدار هدف
( )Target

یک سیستم اصلی و
چهار سیستم فرعی

ایجاد  1سیستم

تعداد ...کارمند آموزش دیده

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

1398/4/1

1398/9/30

آمریت /HMISریاست
تکنالوژی معلوماتی
وزارت صحت عامه

ریاست عمومی HIS
،ریاست پالن و قوانین
،ریاست مالی ،وزارت مالیه

1398/9/30

0%

0%

50%

50%

ایجاد سیستم ثبت کمپیوتری مراجعه
کنندگان

سیستم ثبت مراجعه
بودجه نیاز ندارد
کنندگان

1398/4/1

1398/9/30

ریاست ارتقای
ظرفیت/ریاست عمومی
منابع بشری

ریاست آی تی /آمریت
/HMISریاست مالی و
حسابی /ریاست تهیه و
تدارکات

1398/9/30

0%

0%

50%

50%

آموزش کارکنان بخش معلومات و تالشی
در قسمت برخورد مناسب با مراجعین

کارکنان آموزش
بودجه نیاز ندارد
دیده شده

1398/4/1

1398/6/30

ریاست ارتقای
ظرفیت/ریاست عمومی
منابع بشری

ریاست مالی و حسابی

1398/6/30

0%

50%

50%

0%

انکشاف سیستم الکترونیکی مکاتبات
اداری

990000
افغانی

سیستم مدیریت
معلومات

فراهم سازی رضایت مراجعه
کنندگان

فراهم سازی زمینه تصمیم
گیری بر اساس معلومات
دقیق

افزایش رضایت مراجعین
 10تابلوی نصب شده

نصب تابلوهای رهنما دردهلیز های
وزارت صحت عامه

 60000افغانی تابلوهای نصب شده

1398/4/1

1398/6/30

ریاست اداری

ریاست مالی و حسابی

1398/6/30

0%

50%

50%

0%

 10تابلوی نصب شده

نصب تابلوهای نحوه ارائه خدمات برای
مراجعین ()Process maps

 50000افغانی تابلوهای نصب شده

1398/4/1

1398/6/30

ریاست اداری

ریاست مالی و حسابی

1398/6/30

0%

100%

0%

0%

1398/3/1

1398/6/1

ریاست جندر وزارت
صحت عامه

AKF, UNFPA

1398/7/1

0%

0%

50%

50%

 1سروی انجام شده

4

تاریخ تحویل
وزارت ها و ادارات همکار
دهی

ربع  3سال
ربع 2
ربع 1
مالی
سال مالی سال مالی

ربع چهارم
سال مالی

نتایج متوقعه

سروی خط مبنا ( )base lineدرباره
مشکالت زنان در فضای کاری توسط
واحد جندر وزارت صحت عامه

افغانی746000

سروی انجام شده

افزایش احساس امنیت زنان
در محیط کار

مناسب سازی فضای کاری برای
زنان
 1پالن عمل خاص انکشاف
داده شده

تدوین پالن عمل خاص بر اساس یافته
های سروی

افغانی646000

پالن عمل خاص

1398/12/1 1398/7/1

ریاست جندر وزارت
صحت عامه

AKF, UNFPA

1398/12/30

0%

0%

50%

50%

پالن سال مالی 1398
وزارت صحت عامه
شماره

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

تاریخ تحویل
وزارت ها و ادارات همکار
دهی

ربع  3سال
ربع 2
ربع 1
مالی
سال مالی سال مالی

ربع چهارم
سال مالی

نتایج متوقعه

اولویت های اختصاصی وزارت /اداره
5

اعمار و ایجاد

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

0%

50%

50%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار( )۱۴ %یک
شفاخانه

اعمارشفاخانه یکصد بستر دروالیت کاپیسا

 20000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1398/9/30

0%

28%

36%

36%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار  ۳۰٪مرکز
صحی اساسی

اعمار یک مرکز صحی اساسی در والیت نورستان  6000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

30%

35%

35%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار( ) ۲۵٪یک
شفاخانه

اعمارشفاخانه صدبستروالیت دایکندی

 30000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1398/9/30

0%

20%

40%

40%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار( )۳۰٪یک
شفاخانه

اعمارشفاخانه والیت نورستان

 30000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

30%

35%

35%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار( )۲۹٪یک
شفاخانه

اعمار شفاخانه والیتی والیت نیمروز

 30000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

24%

35%

41%

0%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار( )۲۰٪یک
شفاخانه

اعمارشفاخانه والیتی غزنی

 30000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

0%

50%

50%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار( )۱۵٪یک
شفاخانه

اعمارشفاخانه والیتی پروان

 30000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1398/9/30

0%

34%

66%

0%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار ()۴۵٪یک
شفاخانه

اعمارشفاخانه والیتی بغالن

 30000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

33%

33%

34%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار  )۵۰٪شفاخانه اعمار شفاخانه والیت زابل

 30000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

30%

35%

35%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

 15000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

50%

50%

0%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار(  )۲۰ %یک
تاسیسات صحی مورد
شفاخانه
نیاز در  34والیت کشور

اعمار( )۲۰٪یک
شفاخانه

اعمار شفاخانه سي بستر ولسوالي ورس والیت
بامیان

 7440000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

اعمار شفاخانه درولسوالی لعل سر جنگل والیت
غور

پالن سال مالی 1398
وزارت صحت عامه
شماره

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

ربع چهارم
سال مالی

نتایج متوقعه

تاریخ تحویل
وزارت ها و ادارات همکار
دهی

ربع  3سال
ربع 2
ربع 1
مالی
سال مالی سال مالی

1398/9/30

0%

33%

33%

33%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

0%

33%

33%

33%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

۳۵٪٪

35%

30%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

30%

20%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

22%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

اعمار( )۴۵٪یک
شفاخانه

اعمار شفاخانه والیتی پنجشیر

 30000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

اعمار( )۶۰٪یک
شفاخانه

اعمار شفاخانه والیتی جوزجان

 40000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

اعمار( )۵۵٪یک
شفاخانه

اعمارشفاخانه  50بسترولسوالی سیاه گردوالیت
پروان

 30000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

اعمار (۴ ) ۵۰٪
شفاخانه ولسوالی

اعمار شفاخانه درولسوالی های رو دات ده باال
وحصارک شیرزاد در والیت ننگرهار

60000000
افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

20%

30%

اعمار (۴ ) ۹۰٪
شفاخانه ولسوالی

اعمار شفاخانه  DHدرولسوالی های ( کوت ،بتی
کوت وشهرک شهیدان) واعمار کلینیک در ولسو
الی خیوه واعمارتعمیر صحت عامه والیت ننگرهار

60000000
افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1398/9/30

22%

33%

22%

اعمار( )۵۰٪یک
شفاخانه

اعمار شفاخانه  100بستر نسائی و والدی در
والیت سمنگان

20000000
افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

30%

30%

40%

اعمار( )۲۰٪یک
شفاخانه

اعمار شفاخانه والیتی کنر

60000000
افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

0%

50%

50%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

اعمار( )۲۰٪یک
شفاخانه

اعمار شفاخانه  400بستر انتانی کابل

 20000000افغانی

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

1399/9/30

0%

0%

50%

50%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

پالن سال مالی 1398
وزارت صحت عامه
شماره

هدف اصلی

مقدار هدف
( )Target

آعمارو تجهیز()۴۰٪
فابریکه

اعمار( )۲۰٪یک
شفاخانه

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

60000000
اعمار،تجهیزو فعال سازی فابریکه محلوالت زرقی
افغانی

اعمار شفاخانه ایمرجنسی و تروماتولوژی دروالیت
هرات

 40400000افغانی

تقویه سیستم صحی در
۳۴والیات

تاریخ تحویل
وزارت ها و ادارات همکار
دهی

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

فیصدی پیشرفت
اعمار فابریکه
محلوالت زرقی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

فیصدی پیشرفت
فزیکی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست پالن وقوانین

ریاست تدارکات،ریاست مالی
و حسابی،آمریت حفظ و
مراقبت،وزارت مالیه ،وزارت
اقتصاد

ربع چهارم
سال مالی

نتایج متوقعه

ربع  3سال
ربع 2
ربع 1
مالی
سال مالی سال مالی

1399/9/30

25%

25%

25%

25%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

1399/9/30

0%

0%

50%

50%

ازدیاد دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت

ارزیابی اجرات و تقویت سیستم
صحی به سطح  34والیت کشور

6

تقویه سیستم صحی (روند سوم) که شامل ایجاد تیم
های سیار واکسیناسیون در مناطق دور دست ،
ایجاد تیم های صحی سیار برای کوچی ها ،اعمار
سرد خانه ها برای نگهداری واکسین و مواد غیر
واکسین ایجاد مرکز معلوماتی صحی وتفویت سیستم
نظارتی در والیات ،تقویت برنامه معافیت کتلوی
در شهر ها و ولسوالی ها و والیات ایکه از پولیو
متاثر اند.

399000000
افغانی

بلند بردن پوشش
واکسینانیسون نزد
اطفال کمتر از یکسال

1397/10/1

1398/9/30

ریاست هم آهنگی کمک ها و
تقویت سیستم صحی

وزارت صحت عامه سازمان
صحی جهان ،صندوق جهانی
اطفال

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

اقدامات تقویت سیستم
صحی در  ۹والیات

توسعه اقدامات تقویت سیستم صحی و مداخالت آن
در بهبود عرضه خدمات صحی در والیات هرات،
کابل ،بلخ ،ننکرهار ،کندز ،پکتیا ،هلمند  ،پروان و
کندهار

86720000
افغانی

بلند بردن ظرفیت
سیستم صحی در 9
والیت

1397/10/1

1399/9/30

ریاست هم آهنگی کمک ها و
تقویت سیستم صحی

موسسات همکار (وزارت
مالیه) ریاست صحت عامه
والیات و سایر ادارات همکار

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

اقدامات تقویت سیستم صحی
در  ۳۴والیات

بلند بردن راهبرد های ابتکاری جوابگوی چالش
های توبرکلوز و تقویت سیستم صحی

26300000
افغانی

کشف واقعات جدید
توبرکلوز در یک سال

1397/10/11

موسسات همکار (وزارت
مالیه) ریاست صحت عامه
ریاست هم آهنگی کمک ها و
والیات ،ملل متحد ،گلوبل فند،
1399/10/10
تقویت سیستم صحی
سازمان صحی جهان و سایر
ادارات همکار

1398/10/10

10%

35%

40%

15%

خدمات واکسنانسیون توسط
مراکز صحی فرعی و تیم های
سیار در نقاط دوردست و شهر
های عمده  ،عرضه خدمات
واکسنانسیون و خدمات اساسی
مادری مصون توسط تیم های
صحی سیار کوچی ها و همچنان
به مشارکت سکتور خصوصی و
عامه در والیات بسیار ناامن
کشور عرضه گردید
 .1حمایت از پروگرام مالریا
غرض محو مرض درتعداد از
والیات کشور
 .2کاهش خطرات ناشی از
مرض ایدز در 5حوزه کشور
 .3ایجاد مراکز تداوی مریضان
مقاوم توبرکلوز
 .1تداوی و کنترول مریضان
توبرکلوز و کاهش اختالطات آن.
 .2اداره توبرکلوز مقاوم.
 .3مدیریت زنجیر تدارکات و
اکماالت
 .4بهبود خدمات البراتواری و
محصوالت طبی
 .5عرضه خدمات صحی در 35
آشیانه به سطح جامعه

ارزیابی اجرات و تقویت سیستم
صحی به سطح  34والیت کشور

پالن سال مالی 1398
وزارت صحت عامه
6

شماره

هدف اصلی

7

عرضه خدمات معالجوی و تشخیصیه
در مراکز صحی  34والیت کشور

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

تاریخ تحویل
وزارت ها و ادارات همکار
دهی

نتایج متوقعه

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

بهبود در عرضه کیفیت خدمات
صحی به سطح کشور

25%

25%

25%

25%

بهبود وضیعت صحی کوچی ها
در مناطق مختلف

5%

35%

35%

25%

توسعه و بهبود کیفیت عرضه
خدمات عدلی طبی به سطح ملی

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

10000000
افغانی

ایجاد نهاد ،تکمیل تیم
مدیریتی و نهائی
ساختن سند اساسنامه

1397/10/2

1398/9/30

ریاست عمومی منابع
بشری،وزارت مالیه،اداره
ریاست عمومی پالیسی و پالن
امور ریاست جمهوری و نهاد
های بین الملل

تشخیص و تداوی 300
هزار مریض کوچی ها
توسط کلینک های سیار

تشخیص و تداوی  300هزار مریض کوچی ها
توسط کلینک های سیار

30000000

تعداد مریضان که از
خدمات مستفید گردیده
اند

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی وقایه و
کنترول امراض

ریاست عمومی انسجام امور
کوجی ها

1398/9/30

فعال سازی  17شعبه
طب عدلی در والیات

تقویت طب عدلي افغانستان از طریق فعال سازی
شعبات طب عدلی در  ۱۷والیت کشور

30000000
افغانی

تعداد شعبات فعال
شده البراتوار های
طب عدلی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست طب عدلی

ریاست تدارکات؛
ریاست ارتباط والیات؛
ریاست پالیسی و پالن و
روابط بین المللی

1398/9/30

استخدام تیم مدیریتی نهاد ایجاد یک نهاد ملی اعتباردهی مراقبت های صحی
ملی ،انکشاف اساسنامه برای
به سطح کشور و آغاز به فعالیت اعتبار دهی این
نهاد ملی اعتباردهی مراقبت
نهاد
های صحی

-1تعداد جلسات
تدویرشده
 -2تعداد پرسونل که
استخدام میگردند
 -3فیصدی
پیشرفت تدارک
تجهیزات

1397/10/1

1398/9/30

عرضه خدمات برای
بیشتر از 50000
مریضان

عرضه خدمات صحی با کیفیت ازطریق شفاخانه
الحاج سناتور جنت گل خان تره خیل کوچی

تعداد مریضان که از
 27336000افغانی خدمات مستفید گردیده
اند

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی طب معالجوی

عرضه خدمات صحی
برای  20000تن مریض
از طریق شفاخانه شیخ
زاید

تهیه و تدارکات تجهیزات ،ادویه و ملزمه طبی
مورد نیازو دیگر نیازمندیهای شفاخانه شیخ زاید
جهت عرضه خدمات صحی

فیصدی پیشرفت
پروسه تهیه و تدارک

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی طب معالجوی

بلند بردن میزان اشغال
بستر در شفاخانه های
تحت ریفورم به %85

 -1آگاهی مردم درمورد فعالیت شفاخانه ها
ازطریق تدویر بورد اجتماعی درهرربع یک مرتبه
و 4مرتبه درسال - 2 .استخدام 10نفرمتخصص
50000000
والدی ونسایی درشفاخانه های کندز ،سرپل  ،تخار
افغانی
 ،زابل و غور  -3تدارکات تجهیزات معیاری
درعمایلت خانه واتاق والدت برای شفاخانه های
تخار ،کندز ،سرپل  ،زابل وغور

مسوول اجرا

ربع چهارم
سال مالی

170000000
افغانی

ربع  3سال
ربع 2
ربع 1
مالی
سال مالی سال مالی

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

 4 -1جلسه بورد اجتماعی به
منظورآگاهی مردم درمورد
فعالیت شفاخانه ها تدویرشد.
 -2به تعداد 10
نفرمتخصص والدی ونسایی
درشفاخانه های کندز ،سرپل ،
تخار  ،زابل وغوراستخدام
-3تجهیزات
گردید.
معیاری برای عملیات خانه واتاق
والدت شفاخانه های تخار ،کندز
 ،سرپل ،زابل وغور تهیه گردید

ریاست عمومی طب
معالجوی ,ریاست عمومی
تهیه و تدارکات ،ریاست
شفاخانه جمهوریت،

1398/9/30

25%

25%

25%

25%

عرضه خدمات صحی با کیفیت و
عادالنه برای مردم

ریاست پالن ریاست تهیه و
تدارکات،وزارت اقتصاد

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

تجهیزات ،ادویه و ملزمه طبی
مورد نیازو دیگر نیازمندیهای
شفاخانه شیخ زاید جهت عرضه
خدمات صحی تهیه و تدارک
گردید.

ریاست عمومی تهیه و
تدارکات ،تیم مدیرت شفاخانه
ریاست عمومی طب معالجوی ها  ،ریاست عمومی منابع
بشری ومقام محترم وزارت
مالیه

7

عرضه خدمات معالجوی و تشخیصیه
در مراکز صحی  34والیت کشور

شماره

هدف اصلی

پالن سال مالی 1398
وزارت صحت عامه
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عرضه خدمات وقایوی
و خدمات صحی اولیه
به سطح  34والیت
کشور

مقدار هدف
( )Target

شاخص

تاریخ آغاز

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

عرضه خدمات صحی برای مریضان
سرطانی از طریق :استخدام پرسونل ،ایجاد و
عرضه خدمات سرطانی توسعه سه مرکز امراض سرطان در والیات :
برای  13000تن مریض هرات ،بلخ و صحت طفل اندراگاندی کابل،
تهیه و تدارک ادویه جات ،تجهیزات طبی،
وسایل تکنالوژی و غیره وسایل مورد نیاز.

130000000
افغانی

تعداد پرسونل که
استخدام میگردد.تعداد
مراکز تداوی امراض
سرطان که ایجاد
میگردد .تعداد
تجهیزات که تهیه و
تدارک میگردد.

1397/10/1

توسعہ مراکز هیمودیالیز والیات کندز و
عرضہ خدمات
پکتیا  ،خریداری تعداد  45000سیت مواد
معالجوی هیمودیالیز
مصرفی هیمودیالیز و تعداد  35پایہ ماشین
تصفیہ خون برای
هیمودیالیز
تعداد  54000مریض

130000000
افغانی

تعداد مراکز
هیمودیالیز که
توسعه داده میشود
تعداد ماشین ها و
سیت مواد مصرفی
هیمودیالیز که
خریداری میگردد

1397/10/1

عرضه خدمات عاجل
و مراقبت های جدی
برای ۲۰۰۰۰۰
مریض

تهیه و تدارکات ادویه  ،ملزمه  ،تجهیزات
مورد نیاز و دیگر نیازمندیهای بخش های
تحت پوشش واحد مراقبت های جدی و عاجل

370000000
افغانی

تعداد ادویه ،
ملزمه  ،تجهیزات
طبی مورد نیاز و
دیگر نیازمندیهای
بخش های تحت
پوشش واحد
مراقبت های جدی
و عاجل که تهیه و
تدارک میگردد.

1397/10/1

عرضه خدمات صحی
اولیه و شفاخانه یی در
 34والیت کشور

عرضه خدمات صحی اولیه و ثانوی از طریق
تطبیق بسته خدمات اساسی صحی و شفاخانه یی

7100800000
افغانی

تعداد مراجعین که از
خدمات صحی مستفید
گردیده اند

1397/10/1

تاریخ ختم

1398/9/30

1398/9/30

1398/9/30

1398/9/30

مسوول اجرا

تاریخ تحویل
وزارت ها و ادارات همکار
دهی

ریاست عمومی طب معالجوی ریاست عمومی مالی و اداری

ریاست عمومی طب معالجوی

ریاست عمومی طب
معالجوی ،ریاست عمومی
تهیه و تدارکات

1398/9/30

1398/9/30

ریاست عمومی طب
معالجوی

وزارت اقتصاد ،ریاست
عمومی تهیه و تدارکات،

1398/9/30

ریاست عمومی ارزیابی و
سیستم معلومات صحی

ریاست هم آهنگی صحت
والیت،موسسات تطبیق کننده
خدمات صحی و ریاست مالی
و حسابی

1398/9/30

ربع  3سال
ربع 2
ربع 1
مالی
سال مالی سال مالی

15%

15%

15%

15%

35%

35%

35%

35%

25%

25%

25%

25%

ربع چهارم
سال مالی

25%

25%

25%

25%

نتایج متوقعه

خدمات صحی برای مریضان
سرطانی از طریق :استخدام
پرسونل ،ایجاد و توسعه سه
مرکز امراض سرطان در والیات
 :هرات ،بلخ و صحت طفل
اندراگاندی کابل ،تهیه و تدارک
ادویه جات ،تجهیزات طبی،
وسایل تکنالوژی و غیره وسایل
مورد نیاز عرضه گردید.

مراکز هیمودیالیز بہ کندز و
پکتیا توسعہ یافت و تعداد
 45000سیت مواد مصرفی
هیمودیالیز و تعداد  35پایہ
ماشین هیمودیالیزخریداری
گردید.

ادویه  ،ملزمه  ،تجهیزات
مورد نیاز و دیگر
نیازمندیهای بخش های تحت
پوشش واحد مراقبت های
جدی و عاجل تهیه و تدارک
گردید.

بهبود دسترسی به عرضه
خدمات صحی با کیفیت و
عادالنه برای مردم

پالن سال مالی 1398
وزارت صحت عامه
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شماره

عرضه خدمات وقایوی
اصلیاولیه
صحی
هدف
و خدمات
به سطح  34والیت
کشور

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

منابع مورد نیاز

عرضه خدمات
تخصصی جراحی قلبی اعمار و فعال سازی بخش جراحی قلبی صدری
اطفال برای نیازمندان
اطفال در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی -2
از طریق فعال نمودن
ترمیم وتجهیز بخش تلی مدیسن و  OPDوارد
جراحی قلبی اطفال  -3به ارزش  500هزار یورو
 24بستر در وارد
تدارک تجهیزات طبی  -4ارتقای ظرفیت پرسونل
جراحی قلبی اطفال
صحی و تقویت انستیتوت علوم صحی غضنفر
شفاخانه صحت طفل

137125000
افغانی

اندراگاندی

عرضه خدمات
امبوالننسی برای
 ۱۵۰۰۰مریض

واکسین نمودن  1.5طفل
زیر یک سال و 7.5خانم
های حامله با واکسین
های روتین

عرضه خدمات ترک
اعیتاد ازطریق مراکز
تداوی معتادین برای
 ۳۵۶۰۰تن معتادین مواد
مخدز

عرضه خدمات برای
برای  ۱۲۰۰۰تن
معلول

ایجاد  10کمپ های
سیار

عرضه خدمات عاجل طبی قبل از شفاخانه ئی (
29760000
امبوالنسی ) برای نیازمندان شهر کابل و ولسوالی
افغانی
های همجوار ان

عرضه خدمات معافیت کتلوي در  34والیت کشور

عرضه خدمات طبی  ،روانی – اجتماعی برای
مریضان معتاد داخل بستردر  32والیت کشور

182338000
افغانی

فیصدی پیشرفت
پروسه اعمار و
فعالسازی ،ترمیم
تجهیزات  ،تدارک
تجهیزات و ارتقای
ظرفیت پرسونل
بخش جراحی قلبی
اطفال

14000000
افغانی

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی طب
معالجوی

وزارت مالیه /وزارت
شهرسازی و مسکن/
ریاست عمومی همکاری
های انکشافی بین المللی
وزارت امور خارجه
کشور ایتالیا

1398/9/30

تعداد مریضان که
عرضه خدمات عاجل
طبی قبل از شفاخانه
ئی را دریافت مینمایند

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی طب معالجوی

وزارت اقتصاد  ،ریاست
عمومی تهیه و تدارکات،

1398/9/30

تعداد اطفال و خانم
های واکسین شده

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی وقایه و
کنترول امراض

ادارات یونیسیف  ،سازمان
صحی جهان  ،سره میاشت و
سایر دیپارتمنت های وزارت
صحت عامه در ضمن وزارت
های تعلیم و تربیه ،
تحصیالت عالی ،حج و اوقاف

1398/9/30

وزارت امور داخله و وزارت
ریاست عمومی طب معالجوی
کار و امور اجتماعی

تعداد معتادین که تحت
 87450871افغانی
تداوی قرار میگیرند

20000000
عرضه خدمات معلولیت و بازتوانایی به سطح کشور
افغانی

ایجاد ۱۰کمپ هاي سیار مراقبت چشم در ۱۰
والیت

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

تاریخ تحویل
وزارت ها و ادارات همکار
دهی

1397/10/1

1398/9/30

تعداد معلولین که
تحت تداوی قرار
گرفته اند

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی وقایه و
کنترول امراض

تعداد مراجعین که از
خدمات مراقبت های
چشم مستفید میگردند

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی وقایه و
کنترول امراض

ربع  3سال
ربع 2
ربع 1
مالی
سال مالی سال مالی

15%

15%

15%

35%

35%

35%

25%

25%

25%

ربع چهارم
سال مالی

نتایج متوقعه

25%

بخش جراحی قلبی صدری
اطفال در شفاخانه صحت طفل
اندراگاندی اعمار و فعال سازی
گردید -2 .بخش تلی مدیسن و
 OPDوارد جراحی قلبی اطفال
ترمیم و تجهیز گردید -3 .به
ارزش  500هزار یورو
تجهیزات طبی تدارک گردید-4 .
ظرفیت پرسونل صحی و
انستیتوت علوم صحی غضنفر
ارتقا و تقویت گردید.

25%

خدمات عاجل طبی قبل از
شفاخانه ئی ( امبوالنسی ) برای
نیازمندان شهر کابل و ولسوالی
های همجوار ان عرضه گردید.

25%

تمام اطفال زیر یکسال و
خانمهای در سنین باروری با
واکسین های روتین تحت پوشش
قرار گرفته اند.

خدمات طبی  ،روانی –
اجتماعی برای مریضان معتاد
داخل بستردر  32والیت کشور
عرضه گردید.

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

موسسات همکار  ،ریاست
صحت عامه والیات و سایر
شرکای صحی

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

ارایه خدمات صحی باکیفیت و
عادالنه برای معلولین در
شفاخانه های ملکی

ریاست صحت عامه والیات ،
شفاخانه چشم و سایر شرکای
کاری

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

افزایش دسترسی مردم به خدمات
صحی چشم و ارایه خدمات
مربوطه از طریق کمپ های
سیار چشم و اعاده رویت ۱۸۰۰
تن نابینا توسط عملیاتی جراحی
پرده چشم

پالن سال مالی 1398
وزارت صحت عامه
شماره

هدف اصلی

9

بهبود امور فارمسی به سطح کشور

مقدار هدف
( )Target

فعالیت عمده

نصب  3دستگاه دفع
کثافات

نصب  3دستگاه ها جهت دفع مصون کثافات
معمولی وطبی

منابع مورد نیاز

شاخص

تاریخ آغاز

تاریخ ختم

مسوول اجرا

تاریخ تحویل
وزارت ها و ادارات همکار
دهی

ربع  3سال
ربع 2
ربع 1
مالی
سال مالی سال مالی

ربع چهارم
سال مالی

نتایج متوقعه

تعداد دستگاه های
نصب شده

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی وقایه و
کنترول امراض

ریاست صحت عامه والیات ،
سازمان صحی جهان و سایر
ادارات ذیربط

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

دفع کثافات به طریقه مصون و
کاهش آلوده گی محیطی و بهبود
صحت جامعه

تهیه و تدارک
 12000ویال واکسین

تهیه و تدارکات واکسین انتی ربیس ،تیتانوس و
سیروم امینوگلوبلین به سطح مرکز و والیات

20000000
افغانی

مقدار واکسین های
تهیه شده

1397/10/1

1398/9/30

ریاست عمومی وقایه و
کنترول امراض

موسسات همکار  ،ریاست
صحت عامه والیات و سایر
ادارات

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

کاهش مرگ ومیر از واقعات
ناشی از صدمات سگ های
ولگرد و دیوانه در  34والیت
گشور

تجهیز البراتوار مرکزی

تجهیز البرتوار کنترول کیفیت با تعداد کافی
دستگاه ها

90000000
افغانی

فیصدی پیشرفت کار

1397/10/1

1398/9/30

اداره تنظیم امور دوایی و
محصوالت صحی

15%

35%

25%

25%

داشتن یک البراتوار مجهز و
ستندرد کنترول کیفیت دوا و غذا
که بتواند نمونه های مختلف
غذایی و دوایی را در اسرع وقت
مورد آزمایش قرار دهد

تجهیز البراتوارها در
 5زون کشور

14000000
افغانی

-1تجهیز البراتوار ها،کنترول کیفیت دوا و
محصوالت صحی به سطح زون ها و تقویت سیستم
تضمین کیفیت
 30000000افغانی فیصدی پیشرفت کار
 -2دایر نمودن پروگرام های آموزشی برای
کارمندان
 -3تدوین اسناد الزم برای انکشاف نهادی اداره

1397/10/1

1398/9/30

اداره تنظیم امور دوایی و
محصوالت صحی

وزارت اقتصاد ،ریاست تهیه
و تدارکات

وزارت اقتصاد ،ریاست تهیه
و تدارکات

****************************************************************************************************************************

 .1بودجه
مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1398

بودجه عادی

بودجه انکشافی

16878301451

4004416580

12873884871

 .2پیشبینی پالن مصرف بودجه به اساس هر ربع به مبلغ و فیصد
فیصدی پالن شده تطبیق
مجموعی

فیصدی پالن شدۀ تطبییق بودجه عادی

فیصدی پالن شدۀ تطبیق بودجه انکشافی

ربع اول

23%

25%

20%

ربع دوم

30%

25%

35%

ربع سوم

30%

25%

35%

ربع چهارم

18%

25%

10%

مجموع

100%

100%

100%

1398/9/30

1398/9/30

15%

35%

25%

25%

داشتن البراتوارهای مجهز و
ستندرد کنترول کیفیت دوا و غذا
که بتواند نمونه های مختلف
غذایی و دوایی را در اسرع وقت
مورد آزمایش قرار دهد

