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بسم الله الرحمن الرحیم
سخن نخست
تا چنـد ز کار دیــگران شـــاد شــویــم
از ساده گـی چون حــباب پر باد شـویم
ننگ اســـت به پای دیگـــران ایسـتادن
بیائید به پای خــود ایســتـــاد شـــویـم

مرست دارم که اینک گزارش سال  ۱39۱وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان را که شامل اجراآت ،دستاوردها ،نتایج و چالش
های عمده سکتور صحت در کشور است به هموطنان عزیز خویش پیشکش می منایم.
ما به این باوریم که گزارش دهی مستند به مقام عالی ریاست جمهوری ،کابینه ،شورای م ّلی جمهوری اسالمی افغانستان و مهمرت از همه
به مردم افغانستان متثیل از حسابدهی و شفافیت است .حسابدهی از جمله ارزش های است که به اداره و کارمندان آن هویت می
بخشد و پیش زمینه اعتامد را میان وزارت صحت عامه و مستفدین عرضه خدمات صحی فراهم می مناید .ما به اصل حسابدهی معتقد
هستیم و ارائه این گزارش پابندی ما را به این اصل نشان میدهد.
حسابدهی و شفافیت نه تنها مسئولیت خدمت گزاران مردم افغانستان است ،بلکه حق اتباع این کشور است که از پیرشفت ها و
رویدادهای مهم در عرضه خدمات صحی به شمول تغییرات و تحوالت جدی در سیاست گزاری ،تطبیق قانون و دیدگاه مسئولین اداره
آگاهی حاصل منوده و در مورد ابراز نظر منایند.
دستاوردهای بزرگ وزارت صحت عامه در سال  ، ۱39۱که تأثیر مستقیم در بهبود وضعیت صحی مردم ما داشته است شامل تفویض
صالحیت مالی و تدارکاتی برای شفاخانه ها ،رسمایه گذاری باالی تعلیامت قابلگی در والیات ،رشوع برنامه تعلیامت نرسنگ جامعه در
والیات ،تدویر برنامه های آموزشی داخل خدمت برای کارمندان صحی در داخل و خارج کشور ،تشدید برنامه های تطبیق واکسین برای
اطفال به شمول جدیت خستگی ناپذیر برای امحاء ویروس پولیو یا فلج اطفال ،آماده سازی افغانستان برای معرفی واکسین های جدید
علیه بیامری سینه بغل و اسهاالت برای اطفال و تأسیس یا ارتقای مراکز صحی در والیات می باشد.
برای ما طبیب بودن یک امتیاز است ولی مسلکی بودن یک اصل است .به همین منظور در سال پار ،ما مسئولین وزارت صحت عامه
گفتامن م ّلی را در مورد یکی از مهمرتین ارکان کیفیت خدمات صحی یعنی اخالق طبابت به منظور ارایۀ خدمات صحی به شیوه انسانی
تر و مسلکی تر به راه انداختیم.
گفتامن م ّلی اخالق طبابت روی پنج اصل متمرکز بود :اعتامدی سازی بین طبیب و مریض ،مسلک گرایی یا  ،Professionalismرازداری
و محرمیت ،احرتام متقابل بین طبیب و مریض و رشیک ساخنت مریض در تصمیم گیری در مورد خودش .این گفتامن م ّلی زمینه بود برای
نهادینه کردن ارزش های اخالق طبابت در تاریخ معارص کشور ،که با اجراآت پیگیر در سالهای بعدی تعقیب میگردد.
با تالش متداوم و اصالحات الزم مدیریتی ،این وزارت توانست از جمله ادارات باشد که باالترین مرصف بودجه را در سال گذشته داشت.
چنانچه این وزارت  ٪54بودجه انکشافی و ٪9۰بودجه عادی خود را در سال  ۱39۱به مرصف رسانید .این مرصف به درجه بلندتر هم
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امکان پذیر است مرشوط بر اینکه قانون تدارکات کشور در روشنی واقعیت های افغانستان تعدیل گردد و زمینه های امنیت و مصئونیت
کاری برای مأمورین در متام کشور فراهم باشد.
وزارت صحت عامه در تحکیم روابط با نهادهای تخنیکی بین املللی به منظور استفاده از رسمایه های علمی و هزینه های مالی ایشان
هم شاهد پیرشفت ها بوده است.
وزیر صحت عامه کرسی منتخب مناینده گی کشورهای رشق مدیرتانه را در بورد رهربی ائتالف بین املللی واکسین (GAVI-Global
 )Alliance For Vaccine & Immunizationاعتبار از تاریخ اول جنوری  ۲۰۱۲برای مدت سه سال احراز منود .بر عالوه این وزارت
بحیث معاون رئیس مجلس ساالنه سازمان صحی جهان از حوزۀ رشق مدیرتانه انتخاب شد .این کرسی های منتخب در منایش اصل شایسته
ساالری و تحکیم اعتبار بین املللی حکومت جمهوری اسالمی افغانستان نقش مهم داشتند.
سکتور صحت در سال گذشته نه تنها شاهد دست آوردها و تحوالت عمده بود ،بلکه چالش های بزرگ را نیز در راه بهبود کیفیت خدمات
صحی به مردم افغانستان تجربه کرد .این چالش ها شامل نا امنی ها و درگیری های مسلحانه است که باعث تلفات کارمندان صحی که
هیچ نوع گرایش های سیاسی ،قومی ،مذهبی ،سمتی و گروهی را منی شناسند ،می گردد .نا امنی ها نه تنها ارایۀ خدمات و مخصوصاً
استخدام و تداوم کارمندان را متأثر مینامید بلکه در برنامه های ساختامنی و اعامر مراکز صحی ،نظارت منظم و استفاده خدمات توسط
مردم مخصوصاً زنان و اطفال تأثیر گذار است.
از جمله چالش های عمده دیگر که افغانستان طی سالهای آینده بطور روز افزون به آن باید فایق آید ظرفیت های تخصصی و طبی
مخصوصاً در ساحات مشخص مانند مدیریت شفاخانه ،انجنیران تجهیزات طبی ،متخصصین انستیزی ،نرسنگ مدرن و متخصصین اقتصاد
صحت است.
خواننده عزیز،
از اینکه این گزارش را مطالعه می کنید سپاسگذارم.
میخواهم بدینوسیله به مناینده گی از وزارت صحت عامه تعهد اخالقی و وظیفوی خویش و همکارانم را برای ارایۀ خدمات صحی معارص
برای نیل به سالمتی و صحت هموطنانم بار دیگر ابراز کنم.
در صورت که سوال ،نظر و پیشنهاد در مورد این گزارش داشتید من و مسوولین این وزارت از طریق آدرس www.facebook.com/
 official.mophدر خدمت شام هستیم.
در خامته از مسوولین محرتم که در انسجام و ترتیب این گزارش تالش کردند سپاسگزارم.
الهی تو آن کن که انجام کار
تو خوشنود باشی و مارستگار

با احرتام
دوکتور ثریا دلیل
وزیر صحت عامه
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معلومات عمومی
بیشرت از دو دهه جنگ و نا امنی در کشور موجب شد گردید تا شالوده نظام صحی در افغانستان شدیدا متاثر گردد .این نا امنی ها
نظام صحی را متالشی منوده و باعث گردید تاعرضه خدمات صحی بصورت غیر متوازن ،و غیر عادالنه در آید .زیر بنا های صحی شدیدآ
آسیب دید ،مراکز و کارمندان صحی در مراکز و والیات متمرکز گردید .قسمت اعظم روستا ها از عرضه خدمات صحی محروم و یاهم
بصورت اندک به عرضه خدمات صحی دسرتسی داشت.
وزارت صحت عامه بصورت محدود باالی مدیریت عرضه خدمات صحی کنرتول داشت ،زیرا عرضه خدمات صحی اکرثا بوسیله موسسات
و نهاد غیر حکومتی ملی و بین املللی بر مبنای مقررات موضوعه آنها صورت می گرفت .دالیل فوق باعث گردید تا وضعیت صحی
مردم افغانستان خراب ،و شاخص های مرگ و میر درین کشور نسبت به منطقه و جهان بلند برود.وزارت صحت عامه از بدو تاسس
حکومت انتقالی در افغانستان بدین سو ،با تدوین و تطبیق پالیسی ها و اسرتاتیژی های معقول ،بویژه معرفی مجموعه خدمات صحی
اساسی( )BPHSومجموعه خدمات اساسی شفاخانه یی( ،)EPHSو تقویت نقش رهربی و نظارتی خویش توانست وضعیت موجوده را
تغیر دهد .این تغیر عمدتا در توزیع عادالنه عرضه خدماتصحی ،منابع مالی ،منابع انسانی ،بهبود کیفیت عرضه خدمات ،تربیه پرسونل
مسلکی ،تزیید دسرتسی بعرضه خدمات و ازدیاد میزان استفاده از عرضه خدمات صحی در روستا ها بود.
نتایج مطالعات سالهای اخیر نشان می دهد ،که مساعی فوق اثرات مثبت را در بهبود صحت مردم افغانستان داشت .در نتیجه شاخص
های مرگ و میر در افغانستان بوضوح کاهش یافته و وضع صحی مردم بصورت قابل مالحظه بهبود یافت .جدول زیر وضعیت موجوده
را با سال های قبل بنامیش گذاشته و تفاوت آنها را به تصویر می کشد .این جدول وضعیت شاخص هایصحی را میان سالهای  ۱3۸۲و
 ۱39۱به مقایسه می گیرد.
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ساختار تشکیالتی وزارت صحت عامه
شیامی ذیل ساختار تشکیالت وزارت صحت عامه را به منایش می گذارد .این ساختار به اساس برنامه ها و استقامت های کاری این وزارت
تعیین ګردیده و مسوولیت های واحدهای مربوط این وزارت را در یک تصویر بزرګ ارایه مینامید.
ریاست صحت عامه والیت متشکل از ریس صحت عامه ،مدیران تخنیکی به شمول صحت باروری ،تغذی ،کنرتول امراض ساری ،معافیت
کتلوی ،معلومات صحی (،)HMISو کارمندان اداری و خدماتی میباشد.
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رهربی وزرات صحت عامه
آن طوریکه ایجاب مینامید رهربی وزارت صحت عامه متشکل از افراد ماهر ،مسلکی و متعهد به کشور و اهداف برش خواهانه صحی
میباشند که با در نظرداشت حقوق جنسیتی و حقوق شهروندی ،براساس شایستگی واز طریق انتخاب رقابتی ،جهت فعالیت گروهی و
مستمر مسلکی گرد هم آمده اند.
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دست آورد های عمده وزارت صحت عامه
.۱رهربی و حکومتداری
 .۱.۱تدویر کنفرانس ملی ارتقأ اخالق طبابت
دراین کنفرانس رهربی وزارت صحت عامه ،مناینده گان شورای ملی ،علامء ،دانشمندان و فریخته گان طبابت اشرتاک منوده و مقاالت
علمی خویش را ارایه منودند .این مقاالت بیشرت بر محورحق مریض و مریضداران از دیدگاه دین مبین اسالم ،طبابت ،و فرهنگ اجتامعی
افغانستان آمادهگردیده بود .
پیام این ګفتامن مهم بیشرتینه باالی حقوق مریضان
و سایر اتباع افغانستان که به نظام اداری سکتور
صحت وا بسته اند و یا هم از عرضه خدمات
مستفید می گردند متمرکز بود.وزارت صحت عامه
در نظر دارد تا ارزش های اخالق طبابت را در میان
کارمندان مسلکی و غیر مسلکی وزارت صحت عامه
نهادینه سازد ،وبدین منظور تصمیم اتخاذ منوده
است تا این چنین کنفرانس هارا بصورت دوامدار
تدویر و کیفیت عرضه خدمات صحی را بر اساس
نیازمندی هایمرشوع اتباع کشور بهبود ببخشد.

 .۱.۲تدویر ورکشاپ ملی هآمهنگی صحی
باوجود آنکه ما دست آورد های ملموسی در راستای بهبود عرضه خدمات صحی درکشور داشتیم ،فراموش نکنیم که هنوز در عرضه
خدمات صحی عدالت بدرستی در والیات کشور تامین نشده است.
(اقتباس از سخنان معاون دوم ریاست جمهوری)
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وزارت صحت عامه ورکشاپ ملی هآمهمگی صحی را در سال ۱39۱دایر کرد .درین ورکشاپ که ساالنه تدویر می گردد ،متام روسای
صحت عامه والیات ،رشکای صحی ،ادارات متویل کننده بین املللی ،و عرضه کننده گان خدمات صحی گرد هم آماده بودند تا دست آورد
ها و چالش ها را در سکتور صحت افغانستان مرور و پیشنهادات خویش را پیرامون بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی در افغانستان
مطرح منایند.
دراین ورکشاپ سه روزه دست آورد های مهم وزارت صحت عامه در روشنایی سفارشات ورکشاپ سال گذشته بر رسی گردیده و بحث
پیرامون نحوه اجراات ،موانع موجوده ،و شیوه های حل مشکالت صورت گرفت.
پیشنهادات و سفارشات این ورکشاپ جمع آوری ،تحلیل ،و بحیث یک سند کاری این وزارت تدوین گردید .بر مبنای این سفارشات،
وزارت صحت عامه پالن آینده خویش را آماده منوده و از متویل کننده گان خویش تقاضا می مناید تا وزارت صحت عامه را در توسعه
عرضه خدمات صحی ،بهبود کیفیت در ساحات روستای و شهری افغانستان یاری منایند.

 .۱.۳تدویر کنفرانس مرور نتایج عرضه خدمات صحی
من در برابر هر دالر که به عرضه خدمات صحی داده می شود ،خویش را حسابده و جوابگو می دانم.
(از سخنان وزیر صحت عامه)
عرضه خدمات صحی در سطح کشور از طریق مجموعه عرضه خدمات صحی ( )BPHSتوسط سه متویل کننده عمده (موسسه کمک
کننده آیاالت متحده امریکا ،بانک جهانی ،و جامعه اروپا) متویل میګردد ،و این متویل به اساس( )Cost/Capitaویا قیمت به قرار هر نفر
صورت میګیرد .نتایج مطالعه حسابات ملی صحی( )NHAنشان میدهد که مصارف رسانه در سکتور صحت  4۲دالر امریکایی میباشد،
که از این رقم 3۱ ،دالر آن توسط شهروندان و  ۱۱دالر آن از طریق سکتور دولت فراهم میشود.
کنفرانس ملی مرور نتایج عرضه خدمات صحی در افغانستان با حضور داشت رشکای اساسی وزارت صحت عامه ،متویل کننده گان،
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و تطبیق کننده گان عرضه خدمات صحی تدویر گردید.
دراین کنفرانس نتایج بررسی ها،تحقیقات ،پژوهش ها ،و
تحلیل های علمی در مورد عرضه خدمات صحی ،کیفیت
عرضه خدمات صحی و پیامد های آن باالی کاهش مرگ
و مر مادران و اطفال در افغانستان به بر رسی گرفته شد
و سفارشات مشخص برای بهبود کیفیت و توسعه خدمات
صحی ارایه گردید.
درین جلسه در مورد شیوه های معقول استفاده از منابع
مالی نیز صحبت به عمل آمد و رهربی وزارت صحت عامه
وعده سپرد تا از منابع موجوده ،استفاده اعظمی را برای
تامین صحت مردم منوده و از هر نوع سوء استفاده از
منابع عامه جلو گیری بعمل آورد.

 .۱.۴تدویر ورکشاپ های پالن گزاری ساالنه و سیستم گزارش دهی برای ادارات مرکز و والیات
پالن گزاری دقیق موثریت و کارآیی اداره را بیشرت منودهو زمینه تحقق اهداف را در محدوده زمانی مشخص فراهمخواهد کرد.وزارت
صحت عامه می خواهد روند پالن گزاری وسیستم ګزارش دهی را در سکتور صحت ،هم در مرکز و هم در والیات نهادینه مناید .بدین
منظور ریاست عمومی پالیسی و پالن این وزارت در سال گذشته ،فورمه معیاری پالن گزاری ،چک لیست ارزیابی پالن گزاری ،رهنمود
پالن گزاری  ،و رهنمود گزارش دهی را تهیه و در اختیار واحد های مرکزی و والیتی وزارت صحت عامه قرار داد .مبنظور تحقق بهرت روند
پالن گزاری وزارت صحت عامه ورکشاپ های تربیوی پالن گزاری را برای کارمندان مرکز وزارت ،شفاخانه های مرکز ،وکارمندان ریاست
های صحت عامه والیات برای سه روز تدویر وبیشرت از صد نفر درین ورکشاپها حضور بهم رسانیده و مهارت های الزم پالن گزاری و
گزارش دهی را تجربه منوده اند .این تجربه وزارت صحت عامه را در روند پالن گزاری و گزارش دهی یاری منوده و کیفیت عرضه خدمات
را باال خواهد برد.
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 .۱.۵تفتیش داخلی
بنابر نتایج بازرسی های پالن شده و فوق العاده ریاست تفتیش داخلی ،به تعداد  ۱۱جلد دوسیه بعد از بازرسی به مقام لوی څارنوالی
احاله ګردید .این دوسیه ها عمومآ در مورد اجراات نادرست ویا شکایات مردم در مورد ادارات ریاست طب عدلی،آمریت کیفیت دوا و
غذا ،ریاست شفاخانه صدری ،شفاخانه ملی اتاترک ،شفاخانه افغان ،شفاخانه وزیر اکرب خان ،شفاخانه های تحت ریفورم ،موسسه ابن
سینا ،ریاست قوانین و بررسی ،و ریاست صحت عامه پکتیا بودند.

 .۲پالیسی ها ،اسرتاتیژی ها و پالن ها
وزارت صحت عامه یکی از وزارت خانه های سکتوری است ،که در اساس گزاری برای برنامه ریزی دقیق بذل توجه منوده است .این آینده
نگری ها شامل تدوین و باز نگری پالیسی ها ،سرتاتیژی ها ،و پالن ګزاری های سکتور صحت برای سال های آینده است.
در سال گذشته این وزارت فعالیت های زیادی را درین را ستا انجام داده است که مشمول تهیه و ترتیب پالیسی ملی صحت و تغذی برای
سال های  ۲۰۱۲الی  ،۲۰۲۰تهیه و ترتیب اسرتاتیژی ملی بهبود کیفیت ،تهیه و ترتیب پالن پنج ساله تطبیقی برنامه صحت یا ((SEHAT
))System Enhancement for Health Action in Transitionبرای سال های  ۲۰۱3الی  ۲۰۱۸می شود.
برنامه صحت ( )SEHATیکی از برنامه های مهم وزارت صحت عامه در پنج سال آینده خواهد بود ،و توسط متویل کننده گان عمده
چون بانک جهانی و جامعه اروپا و دولت حکومت اسالمی افغانستان متویل خواهد ګردید .بودجه مجموعی این برنامه مهم ملی درحدود
 4۰۸میلیون دالر امریکایی بوده و دارای سه جزء اساسی قرار ذیل میباشد:
 .۱تطبیق و تو سعه مجموعه خدمات صحی اساسی ( )BPHSو مجموعه خدمات صحی شفاخانه یی ( )EPHSدر  ۲۱والیت کشور
 .۲ارتقای ظرفیت وزارت صحت عامه در عرصه نظارت و انکشاف سیستم
 .3تقویت مدیریت پروګرام یا برنامه ها
عالوه بران تطبیق پروسه خودمختاری شفاخانه ها به اساس سرتاتیژی سکتورشفاخانه ها در ۱4شفاخانه مرکز ،تهیه و ترتیب رهنمود
هامهنگی بهبود کیفیت ،تهیه و ترتیب مقرره شفاخانه های خصوصی بسرتدار  ،تهیه و ترتیب الیحه انتقال تسهیالت صحی خصوصی،
تهیه و ترتیب مقرره مراکز صحی خصوصی ،تهیه و ترتیب پالیسی واسرتاتیژی صحت باروری ،تهیه و ترتیب مقرره بهبود کیفیت
البراتوارها و خدمات تشخیصیه  ،تهیه و ترتیب پالن اسرتاتیژیک پنج ساله مالریا ،تهیه و ترتیب اسرتاتیژی ملی اچ آی وی و ایدز ،تهیه و
ترتیب پالیسی ملی کاهش تقاضای مواد مخدر ،تهیه و ترتیب رهنمود مدیریت مدغم امراض طفولیت یا(Integrated Management of
 ))Childhood Illnesses )IMCIبرای انستیتوت علوم صحی وپوهنتون طبی کابل ،و تهیه و ترتیبقانون کنرتول تنباکو در اماکن عامه
و دولتی که وزارت صحت عامه مسوده آنرا تهیه و به وزارت عدلیه فرستاده است ،ازجمله فعالیت های عمده وزارت در امور پالیسی
وپالن در این سال میباشد.

 .۳ارتقاء ظرفیت و تربیه کدرهای مسلکی
کمبود ظرفیت های مسلکی ومدیریتی در مرکز و والیات مخصوصآ مطابق معیارات علمی مدرن یکی از مشکالت عمده وزارت صحت
عامه است .این مشکل باعث ګردید تا دسرتسی مردمبه خدمات صحی با کیفیت با چالش مواجه ګردد .کمبود کارمندان مجرب مسلکی
یکی از عوامل اساسی بلند بودن مرگ و میر مادران و اطفال در سطح کشور نیز میباشد .وزارت صحت عامه همواره تالش می ورزد تا
خال های کمبود ظرفیت های مسلکی را با تدویر برنامه های تعلیمی و فرستادن کارمندان به آموزش های طویل املدت و قصیراملدت
مرفوع مناید.
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فراهم آوری زمینه ارتقای ظرفیت در عرصه تغذی عامه برای کارکنان مسلکی صحی  ،اعزام بیست و نه تن از پرسونل فني مركزو واليات،
و چهار نفر پرسونل اداري به كشور پاكستان ،بهبود ظرفیت وزارت صحت عامه در مرکز و والیات در عرصه های مختلف پالن گزاری ،
گزارشدهی  ،اقتصاد و متویل صحت ،و اداره منابع مالی و انسانی ،و تدویر برنامه های آموزشی در سطح زون ها برای تطبیق اسرتاتیژی
های ملی بهبود کیفیت واحیای دوباره تیم والیتی بهبود کیفیت می گردند.
وزارت صحت عامه توسعه مکاتب قابلگی و نرسنگ جامعه را در والیات کشور بعنوان یک تجربه خوب در سال گذشته مورد توجه قرار
داد .درین سال چهار مکتب نرسنگ جامعه در والیات ننگرهار ،سمنگان ،بامیان و خوست ایجاد گردید .در والیات کندهار ،جوزجان،
فاریاب ،هلمند ،وردگ ،لوگر ،زابل ،پکتیا ،کرن ،نیمروز ،غور ،دایکندی ،رسپل ،فراه ،بغالن ،تخار ،نورستان و پکتیکا عنقریب افتتاح می
گردند.
وزارت صحت عامه با توسعه مکاتب قابلگی و نرسنگ در سطح جامعه تالش می ورزد تا تعداد قابله ها و نرسها را در سطح افغانسان
تزیید بخشد.وزارت صحت عامه در سال گذشته شاهد فراغت عدهء زیادی از قابله ها و نرسها در والیات مختلفه افغانستان بود ،که این
گروپ کارمندان نقش عمده را در کاهش مرگ و میر مادران و اطفال در روستا های افغانستان دارند .بیست تن قابله ها در والیت لوگر،
پنجاه و یک تن در والیت کابل ،شصت نفر قابله در والیات پروان ،پنجشیر ،و کاپیسا ۲۸ ،نفر در والیت بلخ 45 ،نفر در والیت هرات،
 ۲۰نفر در والیت کندهار و  ۲4نفر در والیت ننگرهار فارغ التحصیل گردیده اند.

انستیتوت علوم صحی پوهاند غضنفر
انستیتوت علوم صحی غضنفر یگانه موسسه تحصیلی در چوکات وزارت صحت عامه فعالیت دارد که محصلین را به سویه چهارده پاس
و پانزده پاس از رشته های مختلف چون نرسنگ عالی ،قابلگی عالی ،البراتوار ،پروتیزدندان  ،رادیولوژی ،فارمسی ،فزیوتراپی وانستیزی
فارغ مینامید .این انستیتوت ساالنه بتعداد  3۸۰تن محصل را جذب وتقریبأ  3۰۰محصل را از دیپارمتنت های مختلف فارغ وبه جامعه
تقدیم مینامید .در سطح کشور به شمول کابل  9انستیتوت علوم صحی موجود میباشد (کابل ،بلخ،کندز،هرات،بدخشان،کندهار،فراه،
هلمند وننگرهار)که در سطح انستیتوت های والیات فعأل در هشت انستیتوت رشته های قابلگی ونرسنگ فعال است.
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در سال گذشته بتعداد سی نفر نرس در والیت های پروان ،کاپیسا و پنجشیر ،و بیست و هفت نفر در والیت کابل ،هشت نفر در والیت
فراه 57 ،نفر در والیت ننگرهار ۲۸ ،نفر در والیت بلخ 57 ،نفر در والیت کندز 3۸ ،نفر دروالیت هرات ۲۲ ،نفر در والیت کندهار45 ،
نفر در والیت بدخشان و  3۲نفر در والیت هلمند فارغ التحصیل گردیده اند.
وزارت صحت عامه عالوه بر برنامه های کوتاه مدت تعلیمی ،برای کارکنان خویش زمینه تحصیالت عالی را نیز فراهم منوده است ،که در
نتیجه  ۱5تن کارمندان وزارت صحت عامه جهت اشرتاک در برنامه ماسرتی به ماملک مختلفه معرفی و اعزام گردیده اند.
بخاطر تامین کیفیت دواء در افغانستان ،چندین دوره از برنامه های مختلف آموزشی برای کارمندان تخنیکی سکتور عامه و خصوصی
درعرصه های استفادۀ معقول ادویه و مدیریت تدارکات دوایی برگزار گردیده است.
وزارت صحت عامه در نظر دارد تا با رعایت قانون اساسی کشورنقش سکتور خصوصی را در عرضه خدمات صحی از طریق مشارکت
بیشرت سازد .بناء پروگرام های آموزشی را برای اعضای کمیته موقت مشارکت عامه  -خصوصی در رابطه به نقش آنها در روند مطالعه
امکان پذیری( )Feasibility Studyدرشفاخانه جمهوریت و دیگر شفاخانه های کهامکان مشارکت عامه و خصوصی وجود دارد تدویر
منود ،و نیز پروگرام های آموزشی داخل خدمت را برای کارمندان واحد هآمهنگی مشارکت عامه و خصوصی توسط مشاورین بین املللی
انجام داد.

.۴خدمات وقایوی طبی
وزارت صحت عامه باالی فعالیت های وقایوی بصورت بنیادی متمرکز است ،زیرا یک روند ارزان و آسان در جلو گیری شیوع امراض
است ،و این وزارت تالش می ورزد تا زمینه وقایه را برای مردم افغانسان فراهم مناید.
سیستم رجعت دهی مریضان در رسارس کشور تقویت ،توسعه ،و تزئید گردید .این سیستم بوسیله تهیه بیشرت از صد امبوالنس ،تقویه
مدیریت و ایجاد روابط میان قدمه های عرضه خدمات صورت گرفت .این امر زمینه های دسرتسی بیشرت را در قدمه های مختلفه عرضه
خدمات فراهم می مناید.
وزارت صحت عامه در سال  ۱39۱بتعداد پانزده کلینک سیار را جهت عرضه خدمات صحی برای اقوام کوچی کشور بخاطر عرضه
خدمات صحی ایجاد منود ،که ایجاد این مراکز سیار سطح دسرتسی آنها را بعرضه خدمات صحی بیشرت می سازد.
وقایه و تداوی امراض چشم شامل پروگرامهای وقایوی و معالجوی وزارت صحت عامه است و در سال گذشته به تعداد  ۸کمپ رایگان
چشم در والیت های لوگر ,تخار ,رسپل ,پکتیا ,زابل ,دایکندی و پکتیکا اجرا گردید ،و به تعداد مجموعی  ۱65۲4مریضان چشم تداوی و
 ۱353عملیات چشم انجام شد .و در نتیجهبتعداد۱353مریض نابینا ،بینایی خویش را مجددآ بدست آوردند .عالوه بران برای بهبود دید
برای ۲4۰۰تن عینک تجویز و توزیع گردید .
ترویج فرهنگ وقایه از امراض و فراهم آوری زمینه فراگیری تعلیامت صحی برای کارمندان و مردم شامل برنامه های وزارت صحت عامه
است .این وزات مسولیت دارد تا خلع های آگاهی را در میان هموطنان ما مملو سازد و ایشان را از فوایید و ارضار عوامل مختلف که
باعث امراض می گردند آگاهی دهد .درسال گذشته این وزارت دست آورد های قابل مالحظه را درین راستا داشت ،که شامل تربیه پنجاه
و یک تن پرسونل مسلکی مراکز صحی والیات دایکندی و کاپیسا در بخش مراقبت های صحی اساسی چشم ،تربیه  ۱۸۰تن از کارکنان
فابریکات و موسسات مختلفه تولیدی و صنعتی در مورد تعلیامت صحی ،تربیه  ۱۱7تن از اصناف مختلفه در مورد حفظ الصحه شخصی
و محیطی ،تربیه  47۲۰تن از هموطنان در نقاط مزدحم شهر کابل در مورد تعلیامت صحی ،تربیه سی و پنج تن ازدوکتوران ومحصلین
انستتوت علوم صحی غضنفر دربخش های تعلیامت صحی ،تربیه  ۲۸تن از پرسونل صحی محابس برای مدت  3روز در مورد تعلیامت
صحی ،و ازدیاد مهارات مردم عامه درارتباط به صحت خوب وتغذی مناسب می باشد.
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معافیت کتلوی
وزارت صحت عامه واکسین ضد هشت مرض کشنده دوره طفولیت راکه شامل توبرکلوز ،سیاه رسفه ،دیفرتی ،تیتانوس ،فلج اطفال،
رسخکان ،سینه وبغل وزردی سیاه میباشد ،بصورت مجانی در متام نقاط کشور از طریق برنامه ملی واکسیناسیون ( )EPIعرضه میکند.
وزارت صحت عامه برای رسيدن به هدف محو مرض پوليو در سال  ۱39۱چهار دور کمپاين رسارسی ملی ،و دو دور کمپاين فرعی را در
مناطق معروض به خطربهخصوص در حوزه جنوب کشور راه اندازی منود .و در جريان هر دور کمپاين رسارسی  ۲,٨ميليون طفل کمرت از
پنجسال در 34واليت کشور تحت پوشش قرارداد و اضافه تر از  55۰۰۰رضاکار وکارمندان صحی در روز های ملی واکسیناسیون مرصوف
کار درین پروگرام بودند .درتعداد زیاد از ولسوالیها سطح پوشش واکسین پولیو در حدود 95فیصدرسانیده شده است .عالوه برین ،درین
کمپاینهای ملی تطبيق واکسني برای متام اطفالی که بني سنني6الی  ٥٩ماه ميباشند ،کپسول های ويتامني  Aنيز ساالنه دو مرتبه توزيع
گردید ،که در رشد جسمی و بلند بردن مقاومت عمومی اطفال سهم بارز دارد.
برعالوه کمپاین های ملی ،برای اطمینان از پوشش وسیع،تیم های دایمی وپایدار ( )Permanent Polio Teamدر ولسوالی سپین بولدک
والیت کندهار ،ولسوالی های نادعلی  ،مارجه و لشکر گاه دروالیت هلمند ،باالبلوک و خاک سفید در والیت فراه توظیف شده اند که
متام اطفال زیر پنج سال را منظ ًام واکسین وبه وزارت صحت عامه گزارش دهند.
تالش و حامیت الزم به منظور معرفی واکسین جدید سینه وبغل در برنامه معافیت کتلوی صورت ګرفت که خوشبختانه درخواست
افغانستان در ماه سپتمرب سال  ۲۰۱۲توسط ایتالف جهانی واکسین و معافیت ( )GAVIتایید شد .افغانستان این واکسین را در ربع دوم
سال  ۱39۲تطبیق خواهد منود .پالن عملی مبنظور معرفی واکسین سینه وبغل نیز تهیه ګردیده ،و به مقدار  ۱،۸۰۰،۰۰۰دالر امریکایی
برای تطبیق این واکسین برای سال  ۱39۲در سیستم معافیت کتلوی تصویب ګردیده است.

خدمات صحی به سطح جامعه
در حدود  ۲۲۰۰۰کارکن صحی جامعه که تقریبآ  ٪5۰آن از طبقه اناث میباشد در رسارس کشور مرصوف عرضه خدمات صحی اولیه
میباشند .این کارکنان صحی که از جامعه انتخاب شده اند بصورت رضاکارانه در نقاط دور دست کشور و روستا ها که مردم معموال به
خدمات صحی ابتدایی دسرتسی بهرت ندارند در پوسته های صحی که اکرثآ خانه های کارکنان صحی جامعه میبا شند ،خدمات صحی را
عرضه میکنند.
این کارمندان صحی رضا کار در سال ۱39۱بتعداد  7،636،۸65مالقات های خانوار ،بتعداد  73۱،۸۸7مراقبتهای قبل از والدت برای خامنای
حامله ،بتعداد  4،7۱3،377مراقبتهای بعد از والدت را انجام داده اند و به تعداد  ۱،۰۸۱،۸۸۸واقعه امراض اطفال زیر پنج سال را مبراکز
صحی جهت تداوی رجعت داده اند.
تیم تخنیکی مشرتک وزارت ها ی معا رف و صحت عا مه در سا ل  ۱39۱از رهنمود صحی کا ر کنا ن صحی جا معه وزا رت صحت عا
مه و رهنمود صحی به نا م ( ( Health School Initiativeیا ا بتکا ر صحی مکا تب وزارت معا رف به شکل صنف وار یعنی از صنف
اول الی صنف دوازده به شکل مسوده تهیه شده است .نصا ب تعلیمی کا ر کنان صحی جا معه بعد از تطبیق امتحا نی پروژه در سا ل
 ۱39۲و تکمیل فا ز اول که  3سا ل را در بر خوا هد ګرفت ،شا مل نصا ب تعلیمی مکا تب وزارت معا رف خوا هد ګردید .

خدمات صحی برای معتادین
معتادین یکی از اقشار آسیب پذیر جامعه ماست و بیشرتینه معروض به خطر امراض انتانی مانند زردی سیاه و ایچ آی وی اند .جلو
گیری از اعتیاد و تداوی معتادین یکی از اولویت ها عمده این وزارت است .بدین ملحوظ شفاخانه  ۲۰۰بسرت تداوی معتادین مواد مخدر
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درمنزل چارم تعمیر جنگلک که از اثر جنگ های داخلی تخریب گردیده بود ترمیم  ،و افتتاح ،و مورد بهره برداری قرار گرفت .همچنان
کمیسیونی از منایندگان وزارت صحت عامه  ،وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ،وزارت داخله  ،ریاست اداره امور  ،بخش مبارزه علیه مواد
مخدر ریاست عمومی امینیت ملی ووزارت کار وامور اجتامعی تشکیل گردید ،تاهآمهنگی را تقویت منوده و پروگرام های منظم رادر
جمع آوری مریضان معتاد ،مراقبت این مریضان ،تداوی مریضان و فراهم آوری زمینه های کاری برای مریضان فراهم مناید.
تا اکنون درین شفاخانه به تعداد  ۸5۰نفر معتاد مواد مخدر از مناطق مختلف مسکونی شهر که در بد ترین وضعیت قرار داشتند ،
جمع آوری  ،مشوره دهی  ،راجسرت وتحت تداوی صحی قرارگرفته اند .ازجمله به تعداد  ۲۰۰نفر آن تداوی شده ومنحیث افراد سامل
به جامعه تقدیم گردیده اند  .عالوه برآن چهار مرکزجدید تداوی معتادین مواد مخدر در والیات بدخشان ،لغامن  ،قندهار،هرات ایجاد
گردید.
مرحله امتحانی تداوی معاوضوی با اوپیوید « میتادون »  ،تکمیل گردید و ارزیابی آن توسط سازمان صحی جهان و پوهنتون جان هاپکن
( )JHUصورت گرفت .هر دو این ارزیابی ها مبنظورتوسعه میتادون برای تداوی معتادین زرقی مواد مخدر صورت گرفت که نتایج آنها
نشان می دهد که میتاون یک روش موثر و امکان پذیر برای افغانستان است.
جهت تطبیق میتادون در سایر والیات کشور یک ورکشاپ تفاهمی ملی بین وزارتهای زیربط  ،موسسات ملل متحد  ،موسسات تطبیق
کننده  ،و سایر دست اندرکاران به راه انداخته شد  ،و فیصله به عمل آمد که میتادون یکی از روش های علمی به منظور تداوی معتادین
مواد مخدر بوده و تطبیق آن توسط وزارت صحت عامه عملی گردد.بدین ملحوظ به آمریت ملی کنرتول ایدز وزارت صحت عامه وظیفه
سپرده شد تا پالن کاری تطبیق آنرا برای  ۸۰۰معتاد در چهار والیت کشور ( کابل  ،ننگرهار  ،هرات و بلخ ) رویدست گیرد .باید متذکر
شد که خوشبختانه متویل مالی این فعالیت توسط بانک جهانی و گلوبل فند تعهد گردیده است.

کنرتول کیفیت غذا
تامین کیفیت غذا یکی از مسولیت های عمده وزارت صحت عامه بوده ،که در سال گذشته این وزارت تالش ورزید تا دست آورد های
ملموس را درین راستا داشته با شد .دست آورد های مهم این وزارت در عرصه کنرتول کیفیت غذا شاملربرسی و کنرتول  7۸۰صنف
مختلفه مواد غذایی و مرشوبات غیر الکولی در مارکیت ،ایجاد دیتابیز جامع برای ثبت ودرج متام معلومات کمپنی های جدید تولیدی
خارجی و داخلی و سایر فعالیت ها میگردد.

صحت محیطی
مبنظور بهبود حفظ الصحه محیطی در کشور در سال پار از  ۱6۰موسسه صنعتی و حرفوی نظارت صورت گرفت و برای کارمندان آنها
تعلیامت صحی داده شد .بخاطر نابودی سگ های ویلگرد و جلوگیری از شیوع مرض سگ دیوانه در کشور  5۱3۰۰کیلو گرام پودر
سرتگنین و وسایل محافظتی ( ۲3۰۰دانه ماسک و دستکش ) تهیه و توزیع گردید.

کنرتول امراض ساری
مالریا یکی از امراض انتانی و شایع افغانستان بوده و همه ساله عده زیاد از هموطنان عزیز مارا مصاب می سازد .وزارت صحت عامه
بخاطر کاهش این تدابیر معاجوی و وقایوی الزم را در نظر گرفته بود و در سال گذشته مبنظور وقایه این مرض  4۸۰،534مرت مربع سکنه
دوا پاشی گردید.
محوی مرض سیل یا توبر کلوز ،یکی از اولویت های عمده صحت عامه است ودر سال ۱39۱به تعداد  ۸۸4۰واقعه توبرکلوز تثبیت و مورد
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تداوی قرار گرفته اند ،که این امر در کاهش مریضی توبرکلوز نقش عمده داشته و از رسایت بیشرت آن جلو گیری می مناید.

خدمات تغذی عامه
افغانستان کشوریست که مادران و اطفال آن از سوء تغذی حاد و مزمن رنج می برند و میزان سوء تغذی حاد پنج تاده فیصد و میزان سوء
تغذی مزمن پناه تا شصت در صد محاسبه شده است .پیشگیری و تداوی مریضان سو تغذی یکی از اولویت های عمده این وزارت است
و بخاطر تحقق این هدف در سال ۱39۱به مقدار  ۱4۸94مرتیک تن منک ایودین دار توسط  ۲5فابریکه راجسرت شده وزارت صحت عامه
در  ۱۱والیت کشورتولید گردید ،وبه مقدار  ۸۰64مرتیک تن ارد غنی شده توسط  ۱۰سیلو در  5والیت کشور تولید گردیده است.

 .۵خدمات معالجوی طبی
خدمات معالجی یکی از ساحات عمده است که وزارت صحت عامه باالی آن توجه جدی مبذول داشته است .این وزارت می خواهد تا
کیفیت عرضه خدمات ثانوی و ثالثی را بهبود بخشیده و زمینه تداوی اتباع کشور را در داخل افغانستان فراهم مناید تا از رفنت هموطنان
عزیز ما به کشور های دیگر جلو گیری گردد .این وزارت در سال گذشته برنامه ملی هیــمودیالیز را در والیات بلخ ،هرات ،و بامیان پالن
منود و سیستم امبوالنس را درشاهراه ها و شهرهای بزرگ انکشاف داد.
مراحل تدارکات متمرکز وطوالنی ،مشکالت بسیار جدی را در زمینه عرضه خدمات موثرشفاخانه یی بوجود آورده بود و غرض حل این
معضل ،وزارت صحت عامه برنامه اصالح شفاخانه ها را با تخصیص بودجه و تفویض صالحیت مالی و تدارکاتی به آن ها آغاز منود .این
روند را با استخدام متخصصین تخنیکی ،مالی و تدارکاتی ،و راه اندازی برنامه های آموزشی در بخش های مدیریتی ،هم آهنگی و گزارش
دهی در چهارده شفاخانه شهر کابل که قبآل تحت برنامه اصالحی نیامده بودند ،عملی کرد .توقع می رود تا با انکشاف و تداوم روند
اصالحی در شفاخانه های شهر ،شاهد بهبود قابل مالحظه در سطح کمی و کیفی خدمات درین شفاخانه ها باشیم.
در این سال تعداد زیاد از هموطنان ما جهت دست یابی به عرضه خدمات صحی شفا خانه یی به شفاخانه های مرکز و والیات مراجعه
منوده و بوسیله کارمندان صحی معالجه گردیده اند .مجموعا در سال گذشته به تعداد  ۲۸،65۱،۸47مریضان رساپا تداوی گردیده اند ،و
بتعداد  ۲73،539مریضان جراحی تحت عملیات های جراحی قرار گرفته اند .به تعداد  59۲،4۲3واقعه در مراکز صحی و شفاخانه ها
بسرتی گردیده و تحت تداو ی قرار گرقته اند.
بتعداد  354،۰33والدت در سطح مراکز صحی صورت گرفته ،و بتعداد  ۱34۸۱مادر حامله شق سزارین شده است ،زیرا این مادران در
وضع حمل بصورت طبعی مشکل داشتند.
به تعداد سی و شش مریض کاندید به معالجه از طریق همودیالیز به شکل موفقانه مورد عملیات تطبیق دبل لومن کترت (Double
 )Lumen Catheterقرار گرفتند و بهبود حاصل منودندو به تعداد  96۸5تست سريولوژي در مركز و مناينده گي هاي بانكخون اجرا
گرديده HBS ،مریضان معاینه شد و در نزد  5۰7تن آن ها زردی سیاه تشخیص ګردید.

خدمات بانک خون
مصونیت خون و نفل الدم افغانستان جهت رسیده گی به نیازمندان خون،کمپاین های تبلیغاتی و خون گیری سیار در
اداره خدمات ملی ٰ
جاده ها و ادارات دولتی و غیر دولتی به راه انداخته که تعداد یونت های خون جمع اوری شده از زمان تاسیس خدمات ملی مصئونیت و
نقل الدم افغانستان از  3566۲یونت خون در سال  ۲۰۰۸به  7۱64۲یونت خون در سال  ۲۰۱۲افزایش یافته است که حدود  ٪5۰افزایش
را در جمع اوری خون نشان میدهد .مقدار خون جمع اوری شده در افغانستان نسبت به دهه های گذشته  ٪۱۰۰افزایش یافته است.
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برای بهبود و توسع پوشش کمپاین های جمع اوری خون از دونار های رضا کار به همکاری سازمان صحی جهان دو عراده موتر امبوالنس
مجهز در اختیار خدمات ملی مصئونیت خون و نقل الدم افغانستان گذاشته شده است ،که در کمپاین های سیار جمع اوری خون از
ادارت مختلف ملی و بین املللی استفاده میشود.
تالش های مزید همچنان صورت گرفته تا دونار های رضا کار خون بجای دونار های فامیلی استخدام شوند ،چونکه دونار های رضا کار
مصئون ترین دونار ها شناخته شده اند .در این راستا به شمول جاللتامب حامد کرزی ریئس جمهورکشور ،تعداد کثیری از اراکین بلند رتبه
دولت چون معاون دوم ریئس جمهور  ،وزیر صحت عامه ،وزیر معارف ،وزیر تحصیالت عالی ،وزیر تجارت و معین وزارت امور جوانان،
رؤسا واعضای مرشانو جرگه و مجلس منایند گان بشکل داوطلبانه خون خویش را از طریق خدمات ملی مصئونیت و نقل الدم افغانستان
اهداء کردند.

 .۶تامین منابع برشی مسلکی
سالهای مدید جنگ ونابسامانی در کشور عزیزمان افغانستان فرصت های طالیی تعلیم وتربیت منابع برشی در متامی عرصه ها وباالخص
تربیهمنابع برشیدر مسلک صحت وطبابت را از بین برد وما با چالش بزرګ کمبود پرسونل مسلکی مواجه هستیم .پالنهای سازنده ای به
منظور مرفوع سازی نیازمندیها وچالشها روی دست گرفته شده است .با همکاری ومساعدت مراکز تعلیمی دولتی ،خصوصی وموسسات
همکار در بخش صحت قسمت اعظمی از نیازمندیهای منابع برشیمسلکی در مرکز و والیات رفع شده ودر ولسوالیها ومناطق دور دست
تالش میشود تا هرچه زودتر از این چالش عبور کنیم .بدین منظور عالوه بر تأسیس مراکز تعلیمی در مناطق دوردست طرحهای تشویقی
هم روی دست است تا پرسونل مسلکی به اجرای وظیفه در مناطق دوردست عالقمند گردند.
وزارت صحت عامه رهنمودها ،طرزالعملها ومقرراتی را تهیه وترتیب واز مراجع رسمی آن طی مراحل منوده است تا در روشنایی آن حقوق
وامتیازات حقه هر فرد به خودش واگذار گردد .این رهنمودها وطرزالعملها از قرار ذیل اند:
 .۱تجدید نظر و تصویب الیحه جدید اکامل تخصص .
 .۲تجدید نظر کریکولوم ها در  ۲۱رشته برنامه اكامل تخصص
 .3تصویب طرزالعمل تفویض سند تخصص به دوکتوران والیات که بیشرت از  ۱۰سال سابقه کاری در واليات دور دست داشتند و اخذ
امتحان از واجدین رشایط.
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 .4تصویب رهنمود ستندرد مونوگراف نویسی و تحقیق کلینیکی .
 .5تعدیل مقرره امتیازات کادرهای تخصصی طبی و تفویض رتب علمی به بیشرت از  ۲۰۰تریرن معالجوی .
 .6تهیه اسرتاتيژي ارتقاء ظرفيت داخل خدمت براي متام كارمندان صحي به سطح ميل.
در سال  ۱39۱به تعداد  3۲۱نفر منحیث كار آموز( )Traineeدر  ۲۱رشته مختلف تخصيص شامل برنامه اکامل تخصص گرديده اند .وبه
تعداد  36نفرمنحیث آموز گار /تریرن متخصص  ))Specialist Trainerغرض ارتقای دانش واخذ مدارج باالتر علمی ومسلکی در یک امتحان
رقابتی شامل برنامه اکامل تخصص شده اند.
همچنین از بک تعداد اشخاصیکه دانش و مهارتهای مسلکی صحی را در رشته هاي مختلف در خارج از کشور فرا گرفته بودند ،و
مدارک تحصیلی راجسرت شده نداشتند ،امتحان تثبیت اسناد تحصیلی اخذ گردید .در سال ۱39۱از 56۱نفر امتحان تثبیت اسناد خارج مرزی
اخذ ګردید.همچنان ریاست منابع برشی فعالیت چشم ګیر در بخش های مختلف ذیل داشته است:
 .۱افتتاح پروگرام تخصص در والیت پروان  ,خوست و هلمند و ایجاد چهار رشته جدید تخصص در شفاخانه اطفال فرانسوی(.)FMIC
ارزيايب تخنييك دو واليت غزين و فارياب جهت ايجاد برنامه اكامل تخصص كه عنقريب ايجاد خواهد گرديد.
 .۲اعزام  ۸4نفر ذکور و  ۱3نفر اناث به بورس های تحصیلی مسلکی به سطح لیسانس به خارج از کشور.
 .3اعزام  ۲9نفر ذکور و  ۲نفر اناث به بورس تحصیلی دوره ماسرتی ودوکتورا.
 .4معرفی  ۱۱۰نفر ذکور و  3۱نفراناث به برنامه های آموزشی کوتاه مدت در داخل وخارج کشور.برای  4۱6نفر دوکتوران شفاخانه های
تخصصی مرکز و والیات ،کورس میتود های تحقیق تدویر ګردید.
 .5تدویر کورس میتود های تدریسی کلینیکی برای  3۰۰نفر تریرنان شفاخانه های تخصصی .
 .6آموزش مسئولني منابع برشي  34واليت كشور جهت رشد مديريت و انكشاف منابع برشي در واليات كشور.
بنابر رضورت های فعلی و پیشبینی میزان رضورت به کارمندان صحی در آینده ،پالن تربیه کدرهای مسلکی تهیه و جلسات هامهنگی با
وزارت تحصیالت عالی صورت گرفته تا در حصه تربیه و ارتقای دانش مسلکی برای رفع نیازمندی های کدر مسلکی اقدامات عملی انجام
دهند.
وزارت صحت عامه در متامی مراکز صحی دولتی به تعداد  ۱۸395نفر کارمند دارد که از این جمله در سال  ،۱39۱به تعداد  ۸9نفر نظر به
کهولت سن ویا دیگر دالیل قانونی متقاعد وبه تعداد  7۸6نفر به دالیل قانونی از وظیفه خود منفک وبه تعداد  ۲596نفر در مربوطات
وزارت صحت عامه استخدام شده است.

 .۷اقتصاد و متویل صحت
به اساس آمار موجود ،ساالنه مبلغ یک ملیارد دالر هزینه عرضه خدمات صحی در افغانستان است ،که تقریبا هفتاد و پنج در صد آنرا مردم
از درامد شخصی خویش متحمل می شوند و تنها بیست و پنج در صد آن بوسیله حکومت به شمول وجوه مالی که از متویل کننده گان
بدست می آید .سهم متویل کننده گان در عرضه خدمات صحی هشتاد در صد از ٪۲5مجموعی است،و تنها بیست در صد آنرا حکومت
و سایر منابع تشکیل می دهد ،که خیلی ها نا چیز محسوب می گردد.
حکومت تا هنوز تنها چهار در صد عواید خویش را به سکتور صحت تخصیص داده است ،که نظر به رضورت مردم خیلی ها اندک است.
از ایرنو وزارت صحت عامه کامال متکی به متویل کننده گان بوده ،که این امر در دراز مدت قابل نګرانی است .بناء وزارت صحت عامه
بخاطر بقا و خود کفایی سکتور صحت عامه فعالیت ها و بر نامه های مهم را روی دست گرفته است و در سال گذشته فعالیت های زیر
را درین راستا انجام داده است.
اسرتاتیژی ایجاد عواید ( )Revenue Generation Strategyدر سطح وزارت صحت عامه انکشاف داده شد .هدف عمده این اسرتاتیژی
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پالن ساخنت یک راهربد چندین ساله غرض افرایش عواید داخلی برای سکتور صحت میباشد .ابعاد عمده این اسرتاتیژی شامل کاهش
وابستګی به منابع متویل کننده بیرونی از  ٪75به  ،٪5۰و افزایش سهم بودیجه دولت از  ٪4به  ٪۱۰الی سال  .۲۰۲۰در حالیکه عالمیه
ابوجا ( )Abuja Declarationتخصیص  ٪۱5فیصد بودیجه دولت را برای سکتور صحت پیشنهاد میکند.
در این سال ،هزینه گزاری بسته های خدمات اساسی صحی  BPHSوخدمات اساسی صحی شفاخانه یی ( ،)EPHSهزینه گزاری
دانشگاه طبی کابل ،هزینه گزاری هفده شفاخانه در شهر کابل ،و مطالعه اقتصادی فابریکه سیروم سازی انجام یافت.
ایجاد چارچوب کاری برای بیمه صحی در افغانستان انجام یافت ،پالیسی متویل صحت ترتیب شد ،اسرتاتیژی عواید برای سکتور صحت
ترتیب شد ،برنامه حامیوی برای اسرتاتیژی عواید سکتور صحت ترتیب شد ،و هزینه گزاری انستیتوت صحی غضنفر صورت گرفت.
تحلیل اقتصادی تطبیق بسته های خدمات اساسی صحی و شفاخانه یی از طریق میکانیزم تقویتی و موسسسا ت غیر انتفاعی همکار
صورت گرفت ،مطالعه توزیع استفاده از خدمات صحی تکمیل شد ،بودجه سال  ۱39۲مطابق به ریفورم بودجه سازی به اساس برنامه
ترتیب شد ،و کار باالی دیزاین برنامه پرداخت بر مبنای نتیجه یا  )Result Based Financing )RBFدر شفاخانه ماللی زیژنتون ادامه
داشته ،و تطبیق برنامه پرداخت بر مبنای نتیجه در یازده والیت کشور جریان دارد.

 .۸سکتور صحی خصوصی
تقویت سکتور خصوصی در عرضه خدمات صحی ،توسعه عرضه خدمات صحی بوسیله سکتور خصوصی ،بهبود هآمهنگی میان سکتور
خصوصی و سکتور عامه و بهبود کیفیت عرضه خدمات صحی در تاسسات صحی خصوصی در راس فعالیت های وزارت صحت عامه قرار
دارد .این وزارت در سال گذشته فعالیت های زیادی را در نهادینه سازی فعالیت های سکتور خصوصی در افغانستان انجام داده است.
ورکشاپ ارزیابی سکتور صحی خصوصیربای نخستین بار در افغانستان تدویر گردید ،و مجلس گفتامن بین سکتور های عامه وخصوصی
برای دو بار دایر شد.
پیش نویس رهنمود حد اقل معیارات برای مراکز صحی خصوصی آماده گردید و ورکشاپ های معرفی حد اقل معیارات برای مراکز
صحی خصوصی یا  MRSبرگزار شد  ،تا این معیار ها برای ایشان معرفی گردد ،و در تطبیق آنها اقدام منایند.
مقررۀ مراکز صحی خصوصی در هامهنگی با سکتور خصوصی و وزارت صحت عامه نافذ و تطبیق آن آغاز گردید ،و از روند تطبیق
بصورت منظم نظارت می گردد.
مطالعه امکان پذیری شفاخانه جمهوریت بعد از یک سلسله جلسات پیهم در ارتباط به فعالیت های آن به همکاری مالی دفرت Futures
 )Group International )FGIوکار تخنیکی موسسه مشورتی PKFتکمیل گردید .بررسی انتخاب های پشنهاد شده مطالعه امکان
پذیری جهت فعال سازی شفاخانه جمهوریت طی گزارش ارزش رسمایه گزاری ( )Value for Moneyبه همکاری مشاورین بین املللی
صورت گرفت.
روند داو طلبی و انتخاب دو رشکت مشورتی جهت انجام مطالعات امکان پذیری شفاخانه های محمد علی جناح واقع مهتاب قلعه و
شیخ زاهد واقع رسک میدان هوایی بین املللی کابل تکمیل گردید.
مشارکت عامه و خصوصی در قانون تدارکات در تفاهم با مناینده گان وزارت های عدلیه ،اقتصاد و مالیه همچنان مناینده گان اداره
حامیه رسمایه گزاری افغانستان و اطاق های تجارت و صنایع که اعضای گروپ کاری حقوقی مشارکت عامه و خصوصی اند شامل گردید.
مسوده مقرره مشارکت عامه وخصوصی طی جلسات متداوم گروپ کاری حقوقی مشارکت عامه وخصوصی و با همکاری تخنیکی
مشاورین بین املللی نهایی گردید .رهنمود مشارکت عامه وخصوصی در عرصه صحت با استفاده از تجارب ملی ورهنمود های مشارکت
عامه وخصوصی کشورهایدیگر آماده گردید.
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اسرتاتیژی پنج ساله انکشافی رسمایه گزاری مشارکت عامه و خصوصی از سال  ۲۰۱۸ -۲۰۱3آماده گردید .سند معلوماتی در قسمت
فرصت های مالی نهاد های قرضه دهی داخلی و بین املللی برای آگاهی بیشرت رسمایه گذاران تهیه گردیده است.
ارزیابی ظرفیت کارمندان واحد مشارکت عامه و خصوصی صورت گرفت و پالن ارتقای ظرفیتآنها آماده گردید .ترتیب پروپوزل برای
پروگرام پنج ساله بانک جهانی ( )SEHATجهت جلب همکاری مالی و تخنیکی برای واحد مشارکت عامه و خصوصی صورت گرفت.
طرح و ترتیب پالن یکساله در قسمت ارتباطات عامه برای واحد مشارکت عامه و خصوصی صورت گرفت و چاپ انواع و اقسام رساله
های معلوماتی جهت آگاهی دهی در مورد کار های مشارکت عامه و خصوصی در عرصه صحت انجام یافت.

 .۹مدیریت بودجه ،هزینه مالی و عواید
وزارت صحت عامه هزینه مالی سکتور صحت را ساالنه بر مبنای بر نامه ها پیش بینی می مناید و بر نامه ها بر مبنای اولویت های
سکتور صحت پیش بینی می شوند .این تجربه موجب می شود تا وزارت صحت عامه بودجه سازی را بصورت دقیق تجربه منوده و از
مصارف بی مورد جلو گیری بعمل آورد.
بودجه سازی بر اساس بر نامه ،وزارت صحت عامه را همه ساله در صدر جدول نهاد های حکومتی قرار می دهد ،که مصارف بلند دارند،
واین کار زاده پالن گزاری و بودجه سازی دقیق دراین وزارت است.
وزارت صحت عامه در سال  ۱39۱دارای  4۸برنامه انکشافی بوده که از جمله 37انتقالی و  ۱۱آن برنامه های جدید میباشد .بودجه
انکشافی تصویب شده برای سال ۱5۲.577 ،۱39۱میلیون دالر امریکایی بوده که از جمله  47.4۱۰میلیون دالر آن بودجه انتقالی از سال
 ۱39۰به  ۱39۱و  ۱۰5،۱67میلیون دالر آن بودجه جدید بود.
بودجه عادی تصویب شده برای سال ۱39۱جمعا  4۱،6۰۱میلیون دالر بود .فیصدی مصارف بودجه انکشافی الی اخیر سال مالی ،۱39۱
 54فیصد و مصارف بودجه عادی  9۱در صد می باشد .عالوه بران مبلغ  3۲5،۰۰۰افغاين عوايد رياست بانكخون از بابت فيس تعني گروپ
خون و انتقال آن به عوايد دولت صورت گرفت.

 .۱۰توسعه عرضه خدمات و زیر بنا
وزارت صحت عامه باالی توسعه و ازدیاد دسرتسی به عرضه خدمات صحی توجه جدی منوده و می خواهد هر افغان بدون مشکل به
عرضه خدمات و تاسیسات صحی دسرتسی کامل داشته باشد ،زیرا هنوز هم پاره از هموطنان ما ازاین خدمات محروم اند.
گراف زیر وضعیت عرضه خدمات صحی را نظر به قدمه های آن به تصویر می کشد.
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در سال گذشته وزارت صحت عامه  ۱5كلينيك سيار را جهت عرضه خدمات صحی برای اقوام مختلف كوچيها ایجاد منود ،تا عرضه خدمات
برای ایشان مهیا گردد .شفاخانه های والیات وردگ ،نیمروز ،و فراه را از شفاخانه های ولسوالی به شفا خانه های والیتی ارتقا یافت ،تا
دراین والیات عالوه بر خدمات صحی اساسی ،خدمات شفاخانه یی نیز عرضه گردد .شفاخانه بغالن مرکزی از هفتاد و پنج بیسرت به صد
بسرت ارتقا داده شد تا رضورت های صحی مردم را بر آورده سازد.
مزید بران در سال گذشته سه مرکز صحی جامع در والیات کرن ،نورستان و دایکندی به شفاخانه ولسوالی ارتقا داده شد ،ودو مرکز صحی
اساسی در والیت نورستان به مرکز جامع ارتقا یافت .دو تیم سیار صحی در والیات ننگرهار و کندز به مرکز صحی اساسی ارتقا داده
شد .یک تیم سیار صحی و یک مرکز صحی اساسی جدید در والیت غور ایجاد گردید و پنج باب مرکز صحی فرعی در والیات ننگرهار،
کرن ،و لغامن ایجاد گردید.
نقشه های مهندسی تعمیرات البراتوار مرکزی  ،بانک خون مرکزی ،و چهار بانک خون حوزوی در والیات هرات  ،بلخ  ،ننگرهار ،کندهارو
شفاخانه ماللی زیژنتون آماده شد ،و قرارداد ساختامنی آنها جهت اعامر تعمیر های فوق نهایی گردید.
در سال گذشته کار تعمیر کلینک چالنک ،شفاخانه سی بسرت یکاولنگ ،تعمیر مرکز صحی مقر در والیت بادغیس ،تعمیر مرکز صحی زنده
جان والیت هرات ،و کار تعمیر مرکز صحی خاواک در والیت پنجشیر تکمیل و به بهره سپرده شد.
دو مرکز صحی در قریه های کاکس و عزیز خان ولسوالی قرغه یی والیت لغامن اعامر و به بهره گیری سپرده شد ،و کار اعامر مکتب
قابله گی در والیت بامیان تکمیل شد .عالوه بران دو مرکز صحی ترغی و دو آب در والیت بامیان تکمیل گردید و به بهره برداری سپرده
شد.
کار تعیمر سه مرکز صحی در ولسوالی یکاولنگ والیات بامیان که مشمول زرد گیاه ،پرسویه و ده گا می شوند تکمیل و مورد استفاده
قرار گرفت .کار اعامر مراکز صحی ده مرده ،کاریز و بغاوی در والیت رس پل تکمیل و مورد استفاده قرار گرفت .مکتب قابله گی والیت
بدخشان اعامر و افتتاح گردید.
در والیت هلمند مراکز کارته لکان و قلعه بست اعامر و به بهره برداری سپرده شد ،و در والیت خوست کار اعامر مراکز اسامعیل خان،
دره گی و بر گی اعامر گردید .کلینک سنزری در والیت کندهار اعامر شد .کار تعمیر مرکز کاهو خوله در والیت خوست تکمیل گردید.
الحاقیه مرکز صحی حرضت سلطان در والیت سمنگان اعامر گردید ،و کار مرکز صحی زاوه در والیت ننگرهار ختم گردید.
مراکز شوات ،شیرنی در والیت پکتیا و کانتیوا در والیت نورستان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد ،و مراکز محمد خیل ،یوسف خیل،
رسوضه و تعمیر صحت عامه در والیت پکتیکا تکمیل گردید.
در والیت کرن کار اعامر مراکز مناتی ،ننکالم،شیگل ،لچی ،اسامر ،بریکوت و ساوو اعامر گردید و در والیت پروان کار مراکز صحی باغ
میدان و روی آب تکمیل و افتتاح گردید.
در والیت فاریاب ساختامن مکتب قابله گی و پولی کلینک در مرکز والیت مورد بهره بر داری قرار ګرفت .کار الحاقیه مرکز صحی میمنه و
مرکزباغ بوستان ،و تعمیر مرکز صحی میان دره در والیت فاریاب تکمیل گردید .رادیو صحت منحیث ابتکار در والیت فاریاب به فعالیت
آغاز منود که چندین ولسوالی را تحت پوشش قرار میدهد و برای انتشار پیام های صحی از آن استفاده میشود.
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 .۱۱اکامالت و تدارکات
اکامالت و تدارکات مبوقع ادویه و وسایل طبی برای تاسیسات صحی دارای ارزش بسزایی در عرضه خدمات بوده ،و وزارت صحت عامه
در سال گذشته اصالحات جدیدی تدارکاتی را معرفی منود ،تا از تاخیر در اکامالت مراکز صحی در کشور جلوگیری شود .فعالیت های
زیر در امور تدارکات صورت گرفته است.
پالن هاي تدارکاتی ۱۰شفاخانه تحت ريفورم آماده شد .طي مراحل مقدمايت قرارداد هاي تدارکاتی واليات بشمول اجراي اعالن ,نرخ
گريي مقدمايت ,ترتيب رشطنامه هاي معياري و افرگشايئ در  ۱۰شفاخانه تحت چرت برنامه ریفورم انجام شد .اعالن داو طلبی کار ساختامن
تعمري بانكخون حوزوی جالل آباد ،كندهار شفاخانه ماليل زيژنتون از طريق  ARDSصورت گرفت.
کمیته های تدارکاتی مطابق طرزالعمل های وزارت مالیه وتایید ان توسط مقام وزارت صحت عامه درشفاخانه های مرکزایجاد گردید.
روند تدارکات برنامه صحت روانی تکمیل وعقد قرار داد با موسسه برنده جهت عرضه خدمات صحت روانی در والیت بدخشان صورت
گرفت .تعدیل قرارداد هاي مجموعه خدمات صحي اسايس بر مبنای پاليسی ملی معاشات جدید صورت گرفت .ومتدید قرارداد های پروژه
های مجموعه خدمات صحي اساسی و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه یی با موسسات غیر دولتی در کشور انجام یافت.
کارروند تدارکات اعامر شفاخانه والیتی فراه ،شفاخانه ولسوالی مقر غزنی ،شفاخانه ولسوالی شولگره والیت بلخ ،شفاخانه ولسوالی
رستاق والیت تخار ،شفاخانه  5۰بسرت فاطمه الزهرا در والیت ننگرهار ،شفاخانه والیتی لغامن ،شفاخانه والیتی پروان ،شفاخانه والیتی
جوزجان ،شفاخانه خوست فرنگ در والیت بغالن ،تعمیر ریاست صحت عامه والیت ارزگان ،شفاخانه والیتی غزنی ،شفاخانه  5۰بسرت
نسایی والدی والیت سمنگان ،شفاخانه  ۲۰بسرت اطفال والیت سمنگان ،شفاخانه های والیتی تخار ،کندز  ،و شفاخانه امراض ساری در
کندز آغاز ګردید.
روند تهیه وتدارک خدمات انرتنیتی برای ریا ستهای صحت عامه  ۱۱والیت که شامل بلخ ،رسپل ،سمنگان ،وردک  ،فراه  ،نيمروز ،بادغيس و
هلمند ،پروان ،کاپیسا و پنجشیر می گردد تکمیل شد .روند تدارکات برای ايجاد  ۱۲9باب البراتوار هاي تشخيصيه در مراکز صحي اسايس
منتخبه در هشت واليات کشور که دارای سطح بلندواقعات مالريا اند تکمیل گردید .تدارکات موفقانه و عقد قرارداد برنامه تربيه ۱5۰
نرس اناثيه به سطح جامعه در والیات سمنگان ،بامیان ،خوست و ننگرهار متام شد وخریداری بس های سیارخون گیری انجام یافت.

.۱۲امور فارمسی
تامین کیفیت دوا یکی از ساحات مهم مورد توجه وزارت صحت عامه بوده و از رشوع سال گذشته فعالیت های ویژۀ را در دو بعد
خارجی و داخلی تامین کیفیت دوا و بهبود نظام اداری امور فارمسی در افغانستان که مشمول تولید و تورید ادویه و مدیریت و رهربی
سکتور دوایی میباشد ،انجام داده است .ارزش مارکیت دوایی افغانستان را ساالنه حدود  ۲۸۰ملیون دالر تخمین منوده اند ،اما ارقام
موجوده ریاست عمومی امور فارمسی وزارت صحت عامه ،بطور اوسط  ۱۱۱میلیون گزار ش داده است.
مارکیت دوایی در افغانستان متکی به تورید بوده و بصورت منظم در حال رشد است .این میزان رشد در سال گذشته نسبت به یک سال
 ٪33.۲ ،۱39۰و در سال  ۱39۱نسبت به سال پار ٪۲5.3تخمین گردیده است .در پهلوی رشد نفوس واقتصاد بازار ،یکی از علل مهم
این رشد ،ممکن بهبود سیستم ،و افزایش واردات ادویه قاچاقی قبلی بوده باشد.
تعداد کمپنی های داخلی وارد کنندۀ ادویۀ درکشور که راجسرت شده اند به  ۸39رشکت میرسد ،که از جمله آنها  ۱9۰آن فعال و بقیه
غیر فعال میباشند .عالوه بران  ۲3۰کمپنی تولیدی خارجی راجسرت شده اند که ادویه ،تجهیزات ،و لوازم طبی را وارد مینامیند.
ادویۀ تولیدی نسبت به واردات ادویه از لحاظ اقالم و ارزش پولی بسیار پایین است .ارقام موجود نشان میدهد که تعداد اقالم ادویه
تولیدی در کشور درسال  63 ،۱3۸9قلم ،در سال  ۱۰۲ ،۱39۰قلم ،و در سال  ۱39۱به  9۲قلم میرسد که خوشبختانه افزایش را در تولید
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داخلی نشان میدهد .وزارت صحت عامه برای تولید الی  ٪3۰ادویۀ مورد نیاز کشور تا سال  ۲۰۲۰تالش می ورزد.
تعداد دواخانه های راجسرت شده در کشور بیشرت از  ۱۲46۲باب میباشد و تعداد فارمسستان و معاونین فار مسست فارغ شده در کشور
درحدود  3۰۰۰نفر میرسد ،که نسبت به تاسیسات دوایی موجوده که به  ۱3544باب میرسد ،مبراتب ناچیز است .اکرث دواخانه های
موجود رصف ادویه فروشی را پیش میربند و هیچگونه خدمات کیفی دوایی را نظر به نبود کارمند مسلکی به پیش برده منیتوانند.
تعداد عمده فروشی های راجسرت شده درکشور به  ۲۲7باب میرسد که ادویه و لوازم طبی وارداتی و تولیدی دیگر رشکت هارا با اضافۀ
فیصدی در قیمت پرچون آن بفروش می رسانند .تعداد عمده فروشی های راجسرت شده درسه سال اخیر به  ۱۲3باب میرسد که بیانگر
رشد آنها بوده و ممکن کنرتول ناکافی روی قیمت پرچون باالی دواخانه ها از علت عالقمندی به این تاسیسات دوایی بوده باشد.
تعداد اقالم دوایی راجسرت شده در کشور از سال  ۱3۸7الی اخیر عقرب سال  ،۱39۱به  ۲5۰۲قلم میرسد در حالیکه براساس ارقام
ثبت شده ،ساالنه در حدود  7۰۰۰قلم ادویۀ مختلف النوع در بازار های دوایی کشور عرضه میگردد .با توجه به این امر ،آغاز ثبت
و راجسرتیشن دوبارۀ ادویۀ موجود در بازار ،از رضوریات مربم دانسته میشود .و این وزارت در نظر دارد تا سال آینده سیستم جدید
راجسرتیشن ادویه را برای ادویۀ های جدید و راجسرتیشن دوبارۀ ادویۀ بازار را بر مبنی رهنمود های معیاری جهانی آغاز مناید.
در بخش تولیدات داخلی تعداد کمپنی های راجسرت شده به  ۱9باب میرسد (ادویه ومواد پاک کننده) که ازجمله  ۱۲آنها فعال اند.
یکی از فعالیتهای عمدۀ این وزارت در سال جاری درعرصۀ تولید عبارت از انکشاف یک اسرتاتیژی هشت ساله میباشد که بر مبنای آن
برای متام وزارت ها و ادارت ذیدخل ،اجراات مشخص برای رشد تولیدات داخلی ادویه پیشکش گردیده است .با تطبیق آن ظرفیت تولید
داخلی افزایش چشمگیری خواهد داشت.
وزارت صحت عامه بصورت متداوم از بازار ،تاسیسات تولیدی و توریدی ،و گدام های مربوطۀ شان بر اساس پروتوکول منظم به
بازرسی خویش در مرکز و والیات ،ادامه داد .این بازرسی ها بیشرت جنبۀ اصالحی و حامیوی داشت ،زیرا ظرفیت ایجاد مدیریت در
سطح ملی خیلی ها پایین بوده و ایجاب همکاری های الزم میان وزارت صحت عامه و سکتور خصوصی را در راستای مدیریت مار کیت
می مناید.
وزارت صحت عامه به همکاری نهاد های کمک کننده و مراجع ذیدخل در تهیه و تدارکات ادویه و لوازم طبی گامهای اساسی را در سطح
کشور بر داشته است ،که این گامها شامل پایه گذاری یک سیستم هامهنگ تهیه و تدارک،اجرای فعالیت های برنامه زیری ،و نظارت و
تهیه گزارش از متام مراجع ذیدخل میباشند .بر اساس ارقام حاصلۀ از این گزارش ها می توان تخمین دقیق نیازمندی های دوایی را در
سطوح ملی برنامه ریزی کرد.
با وجود شکایات موجود از روند مغلق و طوالنی جواز دهی تاسیسات دوایی که باز نگری شان تحت پالن است ،تعداد تاسیسات دوایی
راجسرت شده بخصوص ادویه فروشی ها نسبت به دیگر کشور ها در مقایسه به نفوس و وسعت مساحت بسیار باال بوده و بیشرت در
نقاط شهری متمرکز است .گرچه افزایش تعداد آن بیانگر عالقه مندی برای رسمایه گذاری و فعالیت درین سکتور میباشد.
وزارت صحت عامه از مارکیت مربوط به صحت بصورت منظم نظارت م مناید ،تا کیفیت ادویه ولوازم طبی را تامین مناید و در سال
گذشته از جملۀ  ۲7۸6دواخانۀ بازرسی شده در  ۸ماه اول سال گذشته ،به تعداد  )٪۲4.۲ ( 676آن بدلیل تخلفات مسدود شده اند .این
رقم برای دواخانه های ولسوالی های کابل تا ٪43میرسد.
کارمندان ریاست عمومی امور فارمسی وزارت صحت عامه اسناد ومدارک  5۱کمپنی تولیدی خارجی را مورد ارزیابی دقیق اداری
وتخنیکی قرار داده اند ،که  ۸کمپنی غیر معیاری را تفکیک ونامزد  Black Listمنوده اند ،و به یکتعداد آنها مدت دو ماه جهت تکمیل
اسناد و مدارک و به عده دیگر آنها توصیه های کتبی تفکیک و تثبیت گردید.
دربخش طبابت عنعنوی از  56مرکز بازرسی شد )٪35( ۲3 ،ان بدلیل عدم مراعات اصول تعیین شدۀ مربوطۀ شان مسدود گردیدند.
درحالیکه برنامه های اجرایی برای معیاری سازی فعالیت های آنها ،و اخذ امتحان از اشخاص مسلکی و واجد رشایط برای این رشته ،آغاز
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گردیده است که باید توسعه داده شود.
سکرتریت رسمی برای بورد ملی دوا و غذا برای تنظیم امور مربوطه بصورت مناسب و موثر در سطح کشور ایجاد گردید.
اجازه تورید ادویه و سایر مستحرضات طبی به قیمت مجموعی7۸.۱۲6.۰۸۰دالر امریکائی به رشکت ها داده شد .اخذ منونه از 5۱۸4
قلم ادویه وارسال آنها غرض تثبیت وکنرتول کیفیت به البراتوار کنرتول کیفیت دوا و غذا صورت گرفت.
هشتاد و شش قلم ادویه فابریکه تولیدی داخلی غرض کنرتول و تثبیت کیفیت به آمریت کنرتول دوا و غذا ارسال گردید و سی و پنج
تن ادویه تاریخ گذشته وبی کیفیت از 9رشکت دوایئ در گمرک والیت ننگرهار حریق گردید .عالوه بران  5۲9تن ادویۀ تاریخ گذشته
بوسیله ریاست بررسی از قوانین صحی در کشور جمع آوری و حریق گردیده است.

 .۱۳نظارت و ارزیابی
نطارت و ارزیابی از جمله فعالیت های خیلی مهم وزارت صحت عامه بوده و وسیله یی است که پیرشفت فعالیت ها را نظر به پالن
ساالنه سکتور صحت به منایش می گزارد .بناء وزرات صحت عامه در سال گذشته روند نظارت و ارزیابی را در سطوح مختلفه عرضه
خدمات تقویت کرد .معلومات را جمع آوری ،تحلیل ،توزیع و بر مبنای آن تصامیم درست اتخاذ گردید ،تا عرضه خدمات مبوقع و با
کیفیت برای مردم افغانستان ارایه گردد.
گروه های مشرتک نظارت و بررسی وزارت صحت عامه وارگان های نظارت از تنفیذ قانون ،با تعیین شاخص های ارزیابی کننده و طبق
برنامه منظم کاری از تاسیسات صحی دولتی وخصوصی بازدید منودند.

 .۱۳.۱بررسی از تطبیق قوانین و مقررات در سکتور خصوصی
در متام کشور  ۱۸۲باب شفاخانه های خصوصی فعالیت مینامید و از جمله  ۸۸باب شفاخانه در مرکز و  94باب در والیت فعالیت
می منایند  ،که طی سال گذشته حد اقل دو بار هر یک از این شفاخانه ها تحت بررسی قرار گرفت .طی این بررسی  ۸7باب شفاخانه
خصوصی به نسبت تخلفات عدم موجودیت جواز و فعالیت خودرسانه ،مشکالت مدیریتی و عدم رعایت معیارات تعریف شده حد اقل
مسدود گردید ،که از جمله  7باب شفاخانه طور دایمی و متباقی  ۸۰باب به طور موقت الی اصالح خال های تخنیکی و قانونی مسدود
شده اند .قابل یادآوری است که از جمله  ۸7باب شفاخانه های مسدود شده فوق الذکر  6۱باب در کابل و  ۱7باب در والیت کشور
میباشد .طی این بررسی بتعداد  3باب البراتوارو  4باب شفاخانه خصوصی نسبت تخلف به لوي حارنوايل جمهوري اسالمي افغانستان
معريف گرديده اند.
بر عالوه شفاخانه ها ،تسهیالت ذیل صحی نیز مورد بررسی قرار گرفتند :بتعداد  ۱۲3باب كلينيك تشخيصيه وجود دارد ،که از جمله ۲73
باب مورد برريس قرا رگرفت و تعداد  4۸باب آن مسدود گردید .بتعداد  5۲9بازدید از  4۱5باب البراتوار صورت گرفته است ،که به تعداد
 ۱5۱باب آن مسدود گرديده است .بتعداد  ۱7باب البراتوار نسبت تخلف مكتوب اخطاريه صادر گرديده است.
بتعداد  ۱۸باب مرکزفزيوتراپي ،از مجموعه  ۸۸باب مورد برريس قرار گرفت،و تعداد  7باب آن مسدود گرديده است .بتعداد  ۱۲7۲باب
معاينه خانه های دوكتوران از مجموعه حدود  ۲۰۰۰معاینه خانه موجود مورد برريس قرار گرفته ،و تعداد  ۲۲6باب آن مسدود گرديده
است.
بتعداد  75باب كلينيك الرتاسوند از مجموعه  ۱64باب کلینک موجوده ،مورد برريس قرار گرفته ،و تعداد  3۲باب آن مسدود گرديده
است .بتعداد  7۰بازدید از مراکز اكرسي صورت گرفته است که به تعداد  ۲7باب آن مسدود گرديده است .بتعداد  43باب مراکز اخذ
گراف قلب از مجموعه  ۸6مورد برريس قرار گرفته ،و تعداد  ۱5باب آن مسدود گرديده است .بتعداد  ۱۸۱باب معاينه خانه متعلق به
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نرس ها از مجموعه  ۲۱6مورد برريس قرار گرفته ،و تعداد  ۲4باب آن مسدودگرديده است.
بتعداد  65باب مراکز طبابت عنعنوي شكسته بند ها و عطاري ها مورد برريس قرار گرفته ،و تعداد  ۲3باب آن مسدود گرديده اند.
بتعداد  ۲3باب انستيتوت علوم صحي مورد برريس قرار گرفته است ،و پشهادات جهت اصالح امور درسی آنها ارایه شده است.

 .۱۳.۲نظارت حامیوی تاسیسات صحی خصوصی و دولتی
متام شفاخانه خصوصی در کابل با استفاده از پرسشنامه جامع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت که دریافت های عمده آن قرار ذیل
است.
در بخش شاخص جواز فعالیت  3۸،تسهیل صحی خصوصی به معیار باالیی ۱۰،تسهیل صحی خصوصی در معیار پایینی و متباقی 3۰
تسهیل صحی خصوصی در معیار وسطی قرار دارند.
به آن عده مراکزیکه به معیار پایینی قرار دارند ،توصیه صادر گردیده است.

 .۱۳.۳در بخش نظافت و جلوگیری از انتان و مدیریت شفاخانه ها
مجموعآ  7۸مرکز صحی بررسی گردید ،و از جمله 3۰کلینیک معالجوی بسرتدار به معیار باالیی  ۱7،تسهیل صحی خصوصی در معیار
پایینی و متباقی  3۱تسهیل صحی خصوصی در معیار وسطی قرار داشتند .به مراکز صحی که در معیار پایینی قرار داشتند توصیه داده
شد.

.۱۳.۴بررسی از شفاخانه های دولتی
متام شفاخانه های دولتی در مرکز و والیات طی یک پرسشنامه دقیق و جامع مورد بررسی قرار گرفت .یکی از دریافت های عمده این
بررسی ها متمرکز بودن صالحیت های مالی و تدارکاتی به مرکز وزارت در مورد مدیریت شفاخانه های شهر کابل بود .که این امر باعث
تاخیر در تدارکات ،وابسته بودن شدید به مرکز وزارت حتی برای خریداری های کوچک و رضورت های ابتدایی شفاخانه ها ،گردیده بود
که این وضع در مدیریت شفاخانه ها ،مسوولیت پذیری و جسابدهی و باالخره باالی ارایه خدمات با کیفیت ،تاثیرات منفی داشت .بر
مبنای این در یافت ها وزارت صحت عامه اقدامات الزمه را در عدم تفویض صالحیت ها انجام داد.
جهت تشویق پرسونل ،تشکیالت شفاخانه ها باز نگری شد ،و امتیازات پرسونل مورد مطالعه قرار دارد گرفت تا امتیازات آنها با ال
برده شود .در عین حال ،برنامه های آموزشی مدیریت شفاخانه ها برای اضافه تر از  4۰۰تن کارمند شفاخانه به شمول مدیران نرسنگ و
اداری تدویر گردید .برنامه های آموزشی خارج از کشور برای  ۱34پرسونل طبی در رشته های مختلف در کشور های هند ،ترکیه و مرص
در جریان میباشد .سایر اقدامات در سطح شفاخانه ها شامل ایجاد و تحکیم کمیته های کاری تخنیکی ،گزارشدهی منظم ارقام طبی و
سیستم ذخیره ادویه میباشد.

٢٣

 .۱۴مشکالت و چالش های عمده
چالش های سکتور صحت را می توان در دو دسته عمده ،تذکر داد:

 .۱۴.۱درداخل سکتور
با درنظرداشت فرصت های کاری دربیرون از وزارت و خارج از کشور،با وجود آموزش تعداد زیادی از نیروی ماهر مسلکی ،هنوز هم
ظرفیت های مسلکی مورد رضورت دراختیار وزارت صحت عامه قرار ندارد ،به ویژه این کمبود دربخش اناث بیشرت محسوس است که با
در نظرداشت مالحظات فرهنگی از ارزش ویژه برخودار میشود .
همچنان کمبود نیروی مسلکی کمکی مانند انجیرنان وتخنیکران تجهیزات طبی ،ماهران مالی و اقتصادی یا متخصصین تدارکات محسوس
است .
هرچند تعداد از برنامه های صحی متویل گردیده و تعهداتی هم برای کوتاه مدت و میان مدت موجود است،اما کمبود وجوه الزم برای
برنامه های رضوری صحی هنوز هم به مالحظه میرسد.

 .۱۴.۲در بیرون از سکتور
تعداد زیادی از عوامل تاثیرگزار درصحت وجود دارد که اصالح و بهبود آن از حیطه ای صالحیت و اجراات این وزارت بیرون است.
دسرتسی کافی به آب صحی که الزمه تامین صحت شهروندان است موجود نبوده،حفظ الصحه محیطی و مصونیت و تامین غذای متوازن
چالش آور است.
روندهای طوالنی و مغلق اداری به ویژه دربخش تدارکات ،کمیسون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی توام با تاخیر طوالنی
دراجراات و کندشدن فعالیت های صحی میباشد.
ظرفیت های کاری ادارات و نهادهای همکاردرسطح والیتی ناکافی بوده ،روند تدارکاتی به ویژه فعالیت های ساختامنی دروالیات باتاخیر
طوالنی همراه بوده است.
رسحدات باز و نفوذ پذیر طوالنی زمینه خوب برای قاچاق وتورید غیرقانونی دوا و مواد غذایی میباشد که کنرتول بازار دوا و مواد غذایی
را نهایت پرچالش و حتی مشکل ساخته است.
بسیاری ازفعالیت های صحی ایجاب آگاهی بیشرت شهروندان و سهم فعال ایشان را درتامین صحت شان مینامید که میتواند از طریق
ادارات همکار مانند وزارت های محرتم معارف،تحصیالت عالی،امورزنان،اطالعات وفرهنگ ،حج و اوقاف وغیره عملی گردد.
تراکم بیش از حد نفوس در شهر ها خصوصآ شهر کابل مشکالت جدی را برای صحت مردم متوجه ساخته است .چالش های محیط
زیستی مثال سیستم آبرسانی و فضله جات انسانی ،و آلوده ګی هوا از جمله فکتورهای است که باالی صحت مردم تاثیرات ناګوار ګذاشته
و سبب افزایش مریضان داخل بسرتخصوصآ در شفاخانه های شهر کابل ګردیده است.
وباالخره باوجود بی طرفی سکتورصحت ،شاهد صدمات جدی به تاسیسات و کارمندان صحی بوده ایم که تا رسحد مرگ کارکنان زیان
باربوده است ،لذا نبود امنیت کافی ،کامکان منحیث چالش فرا راه این سکتور باقی مانده است.

٢٤

 .۱۵برنامه های سال آینده
برنامه های سال آینده وزارت صحت عامه شامل ،توسعه پوشش مجموعه خدمات اسايس صحیبه روستا ها ،تجدید نظر مجموعه خدمات
اسايس شفاخانه یی و توسعه آن ،تزیید تعداد قابله ها و نرس هاي محيل ،ارتقاي ظرفيت کاري وزارت صحت در سطح مرکز و واليات،
برنامه ريزي طرق مختلف متويل برنامه هاي صحي می گردند.
مزید برآن مبارزه جدی برای ریشه کنی مرض فلج اطفال یا پولیو ،تطبیق بسته خدمات صحی اساسی و بسته خدمات رضوری شفاخانه
ای ،بلند بردن کیفیت ارزیابی و ظرفیت رسیدگی به حوادث عاجل  ،بلند بردن ظرفیت وزارت صحت عامه در ساحه تفتش مواد غذایی
وافزایش تعداد نرس های اناث ,فیزوتراپیستان ,ایکرسی تیکنیشنان ,سایکوسوشل ,نرس های انستیزی و دیگر پرسونل حسب رضورت و
تقویت هامهنگی با ادارات ذیربط دیگر جهت همکاری و بهرت منودن کوریکومل و پروگرام های تربیوی در کشور.
آغاز کار اعامر شفاخانه های والیتی فراه ،نیمروز،لغامن،دایکندی،نورستان،ولسوالی بلخاب والیت رسپل،ولسوالی شولگره والیت
بلخ،اعامرشفاخانه ولسوالی زرمت والیت پکتیا،ولسوالی رستاق والیت تخار،والیت هلمند،کلنیک بسرت دار بتخاک والیت کابل از بودیجه
انکشافی ،اعامر سه باب کلنیک  CHCدرولسوالی های پشت رود ،فراه رود وخاک سفید والیت فراه ،اعامرشفاخانه والیتی پکتیکا،شفاخانه
حوزوی والیت ننگرهار،شفاخانه الحاج جنت گل خان کوچی،شفاخانه ولسوالی لعل ورسجنگل والیت غور ،و اعامرشفاخانه ولسوالی
نجراب وتگاب والیت کاپیسا واعامر BHCپچغان ولسوالی نجراب به همکاری سفارت فرانسه.
افزایش در تعداد ماهرین نسایی و والدی در تاسیسات و اجتامعات و انجام اقدامات ابتکاری به منظور حفظ آنها؛ توسعه و تداوم
پوشش برنامهء معافیت کتلوی( )EPIبا تاکید خاص روی مناطقی که دسرتسی به آنها مشکل است ،توسعهء اقدامات مناسب و موثر
جهت مبارزه علیه  ،TBمالریا و  ، HIV/AIDSحامیت از تطبیق اسرتاتیژی وپا لیسی تغذی عامه  ،۲۰۱3 – ۲۰۰9راه اندازی و تقویت
اقدامات برای کاهش موانع در برابر تقاضا (مث ًال تعلیم و تربیهء صحی ،IEC/BCC ،شمولیت اجتامع) و تقویت سیستم های رجعت
دهی در سطوح عرضه خدمات.
تقویت مساعی مشرتک و بهبود ارتباط و تفاهم میان سکتور های عامه و خصوصی صحت ،نقشه منودن توزیع جغرافیایی تسهیالت صحی
خصوصی ،انکشاف یک سیستم برای جمع آوری و گزارشدهی معلومات صحی سکتور خصوصی.
انکشاف یک پالیسی ،اسرتاتیژی و معیارات صحت شغلی ومصؤنیتی .انکشاف سیستمهای موثر اطمینان کیفیت تا از وجود ادویه جات
با کیفیت در سکتور عامه و خصوصی اطمینان حاصل گردد .انکشاف یک سیستم موثر و مفید تنظیم دارویی.
ایجاد هامهنگی تدارک واکسینها بخاطر بهبود پوشش سطح واکسیناسیون ،معرفی روند جدید پالن گزاری و را پوردهی در  34والیت
کشور ،انکشاف دادن سرتاتیژی غیر متمرکزسازی صالحیت هاو مسولیت ها برای وزارت صحت عامه و بازنگری و طی مراحل مقرره
معاینه خانه های شخصی در کشور شامل برنامه سال آینده ماست.

٢٥

٢٦

گزارش سال ۱۳۹۱

