
وزارت صحت عامھ

ریاست مراقبت ھای صحی اولیھ
آمریت صحت روانی و سوء استفاده مواد

پالن ساالنھ عملیاتی  سال -1397(اول جدی 1396-اخیر قوس 1397)  
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١
انکشاف استراتیژی جدید ملی 
صحت روانی برای سالھای 

2018-2022

استراتیژی ملی صحت روانی 
تجدید شده

MHDGIZموجود است
پالن مشخص استراتیژیک 

برای صحت روانی 
انکشاف یافتھ

XXX

٢
حمایت برای ازدیاد تکس 

یکسان و بلند تمام محصوالت 
تنباکو

فیصدی تکس بر محصوالت 
پایین اوردن دسترسی بھ نداردMHDMoFتنباکو ازدیاد یافت

XXXXXXXXXXXXمحصوالت تنباکو

انکشاف و تجدید نظر ستندرد 
ھا و پروسیجر ھای صحت 

تعداد ستندرد ھای بھبود 
MHDHNTPO

بھبود کیفیت خدمات 
XXXXXXXXXXXX

وزارت ھا و 
ادارات ھمکار

منابع مورد 
ج نیاز

تای
ن

صو
مح

ع/
وق
مت

ل

چارچوکات زمانی
شاخصفعالیت ھای عمده

شخص 
/دیپارتمنت 
اتمسوول

حظ
مال

ره
شما

ھا و پروسیجر ھای صحت ٣
روانی برای شفاخانھ صحت 

روانی کابل

کیفیت کھ در شفاخانھ صحت 
روانی تطبیق شده اند

MHDHNTPOصحت روانی در شفاخانھ موجود است
صحت روانی کابل

XXXXXXXXXXXX

۴

تربیھ 63 مشاور ین روانی - 
اجتماعی جھت استخدام در 
مراکز صحی جامع کابل، 

پروان و کاپیسا

تعداد مراکز صحی اساسی 
در والیت کابل کھ یک 

مشاور روانی اموزش دیده 
دارند

MHDHNTPOموجود است
ادغام مشاوره روانی -

اجتماعی در مراقبت ھای 
صحی اساسی

XXXXXXXXXXXX

۵

مانیتورنگ و نظارت از 
خدمات صحت روانی و 

مشاوره روانی-اجتماعی در 
والیات کشور

تعداد مانیورنگ ھای مشترک 
و منفرد کھ صورت گرفتھ

MHD
 ,HNTPO, IAM

GCMU
بھبود کیفیت خدمات ندارد

صحت روانی
XXXXXXXXXXXX



۶
راه اندازی برنامھ کمک ھای 
اولیھ و عاجل روانی در سطح 
جامعھ والیات اسیب پذیر

تعداد افراد داوطب در سطح 
جامعھ کھ  اموزش دریافت 

نموده
MHDWHO, HNTPOموجود است

اماده ساختن جامعھ برای 
مقابلھ با پیامد ھای ناگوار 

حاالت اضطرار
XXXXXXXXXXXX

٧
تایید وتوشیح مقرره و 

طرزالعمل تجدید شده صحت 
روانی

تعداد مقرره و لوایحی کھ 
نداردMHDMoJمنظور شده

بھبود و حفاظت حقوق 
انسانی مریضان روانی در 

سیستم صحی
XXXXXXXXXXXX

سیستم صحیمنظور شدهروانی

٨

انکشاف رھنمود ھای ستندرد 
تداوی برای داکتران کھ در 
شفاخانھ ھای والیتی کار 

مینمایند

تعداد رھنمود ھای ستندرد 
اموزشی برای سطح ثانوی  
انکشاف یافتھ تعداد داکتران 
کھ مطابق ان اموزش دیده

MHDHN-TPOموجود است

تقویت خدمات ثانوی 
صحت روانی بحیث مرجع 

ریفرال برای مجموعھ 
خدمات صحی شفاخانھ ای 

و اساسی

XXXXXXXXXXXX

٩

 تقویت کیفیت مجالس تخنیکی 
و ھماھنگی  صحت روانی 

در والیات از طریق ارتباط و 
ھمکاری تخنیکی دوامدار

تعداد والیاتی کھ جلسات 
ھماھنگی و تخنیکی را مکمل 

بر گذار نموده
MHDPPHDs, NGOsندارد

غیر مرکزی ساختن 
مدیریت خدمات صحت 

روانی
XXXXXXXXXXXX

تجلیل از روز جھانی عاری ١٠
از تنباکو

تھداد برنامھ  ھایکھ بھ 
مناسبت تجلیل روز جھانی 
عاری از تنباکو تطبیق شده

MHDWHOندارد

بلند بردن اگاھی عامھ و 
جلب توجھ دست اندر 

کاران در قسمت اضرار 
محصوالت تنباکو

X

تجلیل از روز جھانی وقایھ از ١١
خودکشی

تھداد برنامھ  ھایکھ بھ 
مناسبت تجلیل روز جھانی 
وقایھ از خودکشی تطبیق شده

MHDWHOندارد

بلند بردن اگاھی عامھ و 
جلب توجھ دست اندر 

کاران در قسمت وقایھ از 
خودکشی

X

تجلیل از روز جھانی صحت ١٢
روانی

تھداد برنامھ  ھایکھ بھ 
مناسبت تجلیل روز جھانی 
صحت روانی تطبیق شده

MHDWHOداد خواھی برای صحت ندارد
Xروانی صورت گرفتھ

١٣

تاسیس و فعال ساختن 
دیپارتمنت مشاوره اجتماعی 
صحت در انستیتوت ھای 
علوم متوسط طبی کابل، 

ھرات و بلخ

دیپارتمنت فعال مشاوره در 
انستیتوت ھای متوسط طبی 

کابل، ھرات و بلخ
MHDGHISموجود است

تربیھ مشاورین روانی-
اجتماعی از طریق 

انستیتوت علوم صحی 
غضنفر صورت گرفتھ

XXXXXXXXXXXX



١۴

تربیھ و اموزش تعداد (126)  
تن داکتر، نرس و قابلھ بھ 
سطح BPHS  در بخش  

اموزش اساسی صحت روانی

تعداد کارمندان متوسط صحی 
مجموعھ خدمات صحی 
اساسی کھ اموزش ھای 

ابتدایی صحت روانی ررا فرا 
گرفتھ اند

MHDHNTPOموجود است
تقویت ادغام صحت روانی 

در مراقبت ھای صحی 
اساسی صورت گرفتھ

XXXXXXXXXXXX

١۵

تربیھ و آموزش 60  تن از 
پرسونل صحی شفاخانھ 

صحت روانی در بخش ھای 
مختلفھ در داخل و خارج از 
کشور در برنامھ ھای کوتاه 

مدت و دراز مدت

تعداد کارمندانی کھ اموزش 
موجود استMHDHNTPOرا تکمیل نموده اند

کیفیت خدمات صحت 
روانی در سطح شفاخانھ 

سومی بھبود یافتھ
XXXXXXXXX

١۶

Exposure visits در 
ممالک ھمجوار برای  
پرسونل شفاخانھ صحت 

روانی کابل

تعداد ویزیت ھای کھ صورت 
موجود استMHDHNTPOگرفتھ

از تجارب ممالک ھمسایھ 
در بخش صحت روانی 
استفاده صورت گرفتھ

XXXXXXX

١٧

برنامھ ارتقای ظرفیت پس از 
فراغت ماستری/دیپلومھ  
برای 8 تن از کارمندان 

صحت روانی در کشور ھای 
خارجی

تعداد کارمندانی کھ دیپلومھ / 
ماستری موفقانھ سپری 

مینمایند
MHDHNTPOموجود است

بھبود مدیریت رھبری 
صحت روانی در سطوح 

مختتلف
XXXXXXX

خارجی

١٨

ارایھ خدمات صحت روانی و 
مشاوره روانی - اجتماعی بھ 
بازگشت کنندگان کشور ھای 
خارجی و مراجعین دیگر

تعداد بازگشت کنندگانی کھ 
خدمات صحت روانی و 

مشاوره روانی-اجتماعی را 
دریافت نموده اند.

MHDIPSOموجود است
مشکالت روانی برگشت 

کنندگان از طریق مشاوره 
روانی -اجتماعی حل شده

XXXXXXXXXXXX

١٩

ارایھ خدمات مشاوره روانی - 
اجتماعی در مراکز حمایوی 
زنانھ در مرکز و والیات 

کشور

تعداد مراکزیکھ دران ھا 
خدمات مشاوره روانی-
اجتماعی موجود است

MHDIPSOموجود است

خانم ھا قربانی خدمات 
مشاوره روانی را فرا 

گرفتھ و بھ فامیل ھای خود 
مدغم شد ه اند

XXXXXXXXXXXX



٢٠

پیشبرد مشاوره گروپی و 
انفرادی و روی بستر  برای 
خانم ھای قربانی خشونت 
مبنی بر جندر  در شفاخانھ 

ھای زنانھ و وارد ھای 
سوختگی کابل ، ھرات و 

مزار شریف

تعداد جلسات انفرادی و 
گروپی ایکھ در شفاخانھ ھای 

زنانھ بر گذار شده
MHDMAموجود است

بھ تعداد 1500 تن از خانم 
ھای قربانی خشونت مبنی 

بر جندر از خدمات 
مشاوره دھی روانی-
اجتماعی مستفید شده

XXXXXXXXXXXX

مزار شریف

٢١

برنامھ  آگاھی دھی در مورد 
خشونت بر مبنای جندر ، 

خشونت علیھ زنان و ترومای 
روانی  بھ شاگردان پوھنتون 

کابل

تعداد جلسات اگاھی دھی کھ 
موجود استMHDMAصورت گرفتھ

 دانش محصلین در قسمت 
موضوعات جندر و 

مشکالت روان اجتماعی 
افزایش یافتھ

XXXXXXX

ایجاد گروپھای حمایوی خودی٢٢
تعداد گروپ ھای حمایتی کھ 
در والیات کابل، ھرات  و 
مزار شریف تشکیل شده

MHDMAموجود است
بھ تعداد 240 تن از 

خدمات گروپ حمایوی 
خودی مستفید می شوند.

XXXXXXXXXXXX

٢٣
راه اندازی سروی جھانی 
استفاده از تنباکو در میان 

کاھالن
موجود استMHDWHOسروی راه اندازی گردید.

دسترسی بھ ارقام مربوطھ 
در زمینھ استفاده از 

محصوالت تنباکو در بین 
کاھالن

XXXXXXXXXXXX

اموزش75  تن اموزگاران 
آموزگارن مای صحت تعداد اموزگاران ملی صحت ملی صحت روانی درمورد  

روانی در بخش قوانین  ملی صحت روانی درمورد  ٢۴
مقرره  جدید صحت روانی و 

طرزالعمل مربوطھ ان

روانی درطرزالعمل مقرره 
صحت روانی اموزش میبینند

MHDGIZروانی در بخش قوانین موجود است
صحت روانی اموزش دیده 

اند

XXXXXXXXXXXX

٢۵

ورکشاپ اگاھی دھی درمورد 
مقرره صحت روانی برای 
پولیس و محاکم ٣۴ والیات 

کشور

تعداد افسران پولیس کھ 
اموزش ھای قوانین صحت 
روانی را فرا گرفتھ اند

MHDMHDموجود نیست
اگاھی افسران پولیس از 
محتویات قوانین صحت 

روانی
XXXXXXXXXXXX

٢۶

ورکشاپ اگاھی دھی درمورد 
مقرره صحت روانی برای 

کارمندان صحی  ٣۴ والیات 
کشور

تعداد کارمندان صحی ایکھ 
در بخش قوانین صحت 
روانی اموزش دیده اند

MHDMHDموجود نیست
اگاھی کارمندان صحی 
درمورد قوانین صحت 
روانی افزایش یافتھ

XXXXXXXXXXXX



٢٧

وکشاپ حوزوی برای 
انکشاف استراتیژی صحت 

روانی حوزوی  در 5 حوزه 
کشور

ستراتیژی صحت روانی 
برای ۵ حوزه کشور انکشاف 

یافتھ
MHDGIZموجود است

اگاھی درمورد حقوق 
مریضان روانی تا نقض 
حقوق مریضان روانی 

وقایھ گردد .

XXXXXXXXXXXX

 mhGAP تقویت خدمات
خدمات صحت روانی mh (صحت روانی) درسھ والیات 

٢٨
(صحت روانی) درسھ والیات 

کشور (پروان ، کاپیسا و 
پنجشیر ) از طریق نظارت 
ھای حمایتی دوامدار

تعداد نظارت ھای کھ راه 
موجود استMHDGIZاندازی گردیده

 mh خدمات صحت روانی
GAP در والیات مکانیزم 

تقویتی بھبود یافتھ
XXXXXX

٢٩

اموزش  کارمندان صحی 
مراقبت ھای صحی اولیھ 

 mhGAP رام درمورد پرو
در سھ والیات کشور (پروان، 

کاپیسا و پنجشیر)

تعداد کارمندان مراقبت ھای 
صحی اولیھ  کھ مطابق بستھ 
خدمات    mhGAP  اموزش 

دیده

MHDMHDموجود نیست

ارتقای ظرفیت کارمندان 
مراقبت ھای صحی 

 mh اساسی مطابق بستھ
GAP صورت گرفتھ

XXXXXXX

تاسیس انجمن مستفدین خدمات ٣٠
صحت روانی در کشور

تعداد انجمن ھای مستفدین 
صحت روانی گھ در مرکز 

ووالیت تاسیس شده
MHDMHD/IAM

حمایت از حقوق تنسانی 
مریضان روانی و 

جلوگیری از نقض حقوق 
انھا

XXXXXXXXXXXX

٣١

عرضھ خدمات مشاوره 
روانی اجتماعی در مراکز 
حمایوی خانم ھای قربانی 

تعداد خانم ھایکھ جلسات 
MHDIPSOمشاوره انفرادی و یا گروپی 

دسترسی خانم ھای قربانی 
خشونت مبنی بر جندر بھ 

XXXXXXXXXXXX حمایوی خانم ھای قربانی ٣١
خشونت ھای مبنی بر جندر

مشاوره انفرادی و یا گروپی 
را دریافت نموده اند

MHDIPSO
خدمات مشاوره روانی-
اجتماعی افزایش داده شده

XXXXXXXXXXXX

٣٢

عرضھ خدمات مشاوره 
روانی اجتماعی برای اطفال 
مھاجرین و بیجا شدگان کمپ 

ھای داخلی

تعداد جلسات مشاوره روانی - 
MHDTabishاجتماعی

دسترسی اطفال مھاجرین 
و بیجاشدگان داخلی بھ 

خدمات مشاوره روانی - 
اجتماعی افزایش یافتھ

XXXXXXXXXXXX

 عرضھ خدمات مشاوره ٣٣
روانی اجتماعی انالین

تعداد جلسات انالین روی 
خطی

MHDIPSO

دسترسی بھ خدمات 
مشاوره روانی - اجتماعی 
از طریق آنالین افزایش 

داده شده

XXXXXXXXXXXX



٣۴

ارائھ خدمات مشاوره روانی - 
اجتماعی حساس بھ تروما 

برای خانم ھا درسطح جامعھ 
در والیت کابل ، ھرات ، بلخ

تعداد خانم ھایکھ جلسات 
انفرادی و یا گروپی مشاوره 
روانی-اجتماعی را فرا گرفتھ 

اند

MHD
موسسھ میدیکا 
افغانستان

منبع مالی
منبع انسانی 

 وضعیت روانی- اجتماعی 
زنان و دختران افغان  
XXXXXXXXXXXXآسیب دیده بھبود یافتھ

٣۵
برگزاری گروپ ھای خود 

تعداد گروپ ھای خودیاری یاری در والیات کابل ، بلخ و 
کھ تاسیس شده و فعالیت استند

MHD
موسسھ میدیکا 

افغانستان، 
منبع مالی

منبع انسانی 

 زنان در مقابلھ با 
مشکالت و سختی ھا  قادر 

شده تا بھ خود ودیگران 
XXXXXXXXXXXX یاری در والیات کابل ، بلخ و ٣۵

کھ تاسیس شده و فعالیت استندھرات
MHD ،افغانستان

وزارت امور زنان
شده تا بھ خود ودیگران منبع انسانی 

کمک کنند

XXXXXXXXXXXX

٣۶

برگزاری برنامھ آموزشی 
شیوه برخورد حساس با تروما 

برای کارمندان صحی 
شفاخانھ حوزوی مزار شریف

تعداد کارمندان صحی ایکھ 
اموزش ھای حساس بھ 
تراوما را فرا گرفتھ اند

MHD
موسسھ میدیکا 
افغانستان

منبع مالی
منبع انسانی 

کارمندان صحی در مورد 
مواظبت خودی ، اداره 
فشار روانی ، تروما 

روانی وترومای جانشین 
افزایش  یافتھ.

ا

XXXXX

٣٧

برنامھ آموزشی  TOT در 
مورد شیوه حساس بھ تراوما 

برای داکتران  ترینر در 
شفاخانھ ھای رابعھ بلخی ، 

ماللی و استقالل

تعداد داکترانیکھ اموزش ھای 
تی او تی را موفقانھ بھ پایان 

رسانیده اند
MHD

موسسھ میدیکا 
افغانستان

منبع مالی
منبع انسانی 

اموزگاران بھ شیوه ھای 
حساس بھ ترواما اشنا شده 

و اماده اموزش ببرای 
سایر کارمندان میباشند

X

٣٨
ورکشاپ صحت روانی و داد 
خواھی برای اعضای شورا 

تعداد اعضای کلیدی جامعھ 
MHD IAMکھ در مورد صحت روانی 

ھند اوت ، 
ریفرشمنت 

اگاھی عامھ و جلب حمایت 
شورا از افراد دارای 

اختالالت روانی افزایش 
X خواھی برای اعضای شورا ٣٨

ھا ، اعضای کلیدی جامعھ
کھ در مورد صحت روانی 

اگاھی یافتھ اند
MHD IAM ریفرشمنت

اختالالت روانی افزایش وترانسپورت
یافتھ

X

٣٩

ورکشاپ اگاھی دھی برای 
موسسات غیر دولتی در 

قسمت شامل ساختن موضعات 
صحت روانی در برنامھ ھای 

شان

تعداد موسساتی کھ صحت 
روانی را در برنامھ ھای 
خود شامل ساختھ اند

MHD IAM
ھند اوت ، 
ریفرشمنت 
وترانسپورت

موسسات ھمکار در بخش 
ھای مختلف در سطح 

والیات پروگرام صحت 
روانی در پروگرام ھای 

خود ادغام نموده

X

۴٠

وکشاپ حل منازعھ و مھارت 
ھای زندگی برای فامیل ھای 
شاگردان مکاتب در والیت 

ھرات

تعداد فامیل ھایکھ ورکشاپ 
را موفقانھ بھ پایان رسانیده

MHD IAM
ھند اوت، 

ریفرشمنت و 
ترانسپورت

بلند بردن سطح اگھی 
فامیل ھای و بلند بردن 
اگاھی عامھ در قسمت 
مھارت ھای زندگی و 

نحوه استفاده از این مھارت

X



تھیھ و بازنگری مواد تعلیمات ۴١
صحی مھارت ھای زندگی

 تعداد مواد تعلیماتی صحی 
روانیکھ مھارت ھای زندگی  

را بھبود میبخشد
MHD IAM

مواد جاپی و 
منابع مالی

بلند بردن اگاھی فامیل ھا 
در قسمت استفاده از 
مھارت ھای زندگی و 

افزایش یافتھ

XXXX

تشکیل گروپ ھای حمایوی ۴٢
والدین در سطح شھر ھرات

تعداد گروپ ھای حماتیی کھ 
MHD IAMتشیکل شده و فعالیت مینمایند

رھنمود، 
ریفرشمنت

بلند بردن سطح اگاھی 
عامھ درقسمت صحت 
روانی و راه ھای موثر 

XXXXXXXXXXXX
روانی و راه ھای موثر 

تربیھ اطفال

۴٣
دایر نمودن جلسات والدین و 

معلمین در سطح مکاتب 
والیت ھرات

تعداد جلساتی کھ بھ منظور 
تشویق والدین دایر میگردند

MHD IAM
رھنمود، 
ریفرشمنت

بلند بردن سطح اگاھی 
عامھ درقسمت صحت 
روانی و راه ھای موثر 

تربیھ شاگردان

XXX

۴۴
تھیھ و پخش 1500 بروشور 
جھت بلند بردن اگاھی عامھ  
در مورد صحت روانی

تعداد مواد بروشور ھای کھ 
چاپ و توزیع گردیده

MHD IAMارتقای صحت روانی افراد مواد چاپی
دارای صحت روانی منفی

XXX

۴۵
تھیھ و چاپ 12000 فصلنامھ 

جامعھ سالم در مورد 
موضوعات صحت روانی

تعداد فصلنامھ ایکھ چاپ و 
توزیع گردیده

MHD IAMمواد چاپی
وقایھ از اختالالت روانی 

و ارتقای صحت روانی در 
سطح جامعھ

X

۴۶
شروع کار تحقیق پیرامون 

وضعیت خشونت باالی اطفال 
در سطح  ھرات

MHD IAM
فورمھ ھای 
تحقیق

500 فورم تحقیق پیرامون 
وضعیت خشونت باالی 
XXXاطفال در سطح  ھرات 

اطفال در سطح  ھرات تحقیقدر سطح  ھرات
خانھ پری گردید

۴٧

ورکشاپ اموزشی صحت 
روانی اطفال برای داکتران 

موسسات تطبیق کننده 
مجموعھ خدمات صحی اساسی

تعداد ورکشاپ ھای کھ در 
قسمت صحت روانی اطفال 
برای داکتران طب تدویر یافتھ

MHD IAM
ھنداوت، 

ترانسپورت و 
مواد تریننگ

کارمندان صحی موسسات 
در باره صحت روانی 
اطفال اموزش دیده

XX

۴٨

ورکشاپ اموزشی صحت 
روانی اطفال برای مشاورین  

موسسات تطبیق کننده 
مجموعھ خدمات صحی اساسی

تعداد مشاورین روانی-
اجتماعی ایکھ اموزش ھای 

اطفال را فرا گرفتھ
MHD IAM

ھنداوت، 
ترانسپورت و 
مواد تریننگ

مشاورین روانی اجتماعی 
قادر بھ عرضھ خدمات 

صحت روانی اطفال گردیده
XX



ایجاد مرکز تدوای اختصاصی ۴٩
صحت روانی اطفال در ھرات

تعداد خدمات اختصاصی ایکھ 
از طریق مرکز عرضھ 

میگردد
MHD IAM

کارمندان با 
تجربھ و 
اموزش دیده

اطفال دارای مشکالت 
شدید روانی از خدمات 
تخصصی بھره مند گردیده

XXXXXXXXXXX

۵٠
تھیھ بورشور و پوستر ھای 
صحت روانی در قسمت 
صحت روانی اطفال

1000 بورشور و پوستر 
ھای صحت روانی در قسمت 

صحت روانی اطفال تھیھ 
گردید

MHD IAMمواد چاپی
بلند بردن آکاھی عامھ در 

قسمت صحت روانی 
اطفال و نوجوانا

XX

گردید

۵١
تھیھ و پخش برنامھ ھای 
مخصوص صحت روانی 

اطفال

تعداد برنامھ ھای صحت 
روانی کھ از طریق رسانھ ھا 

پخش گردیده
MHD IAM

کلپ ھای تھییھ 
شده

بلند بردن آکاھی عامھ در 
قسمت صحت روانی 
اطفال و نوجوانان

XXXXXX

۵٢

ظرفیت سازی و کمک 
تخنیکی بھ دیپارتمنت جدید 

التاسیس مشاور صحی 
اجتماعی صحت روانی 

انستیتت علوم صحی غضنفر

تعداد استادان ایکھ ظرفیت 
سازی گردیده اند

MHDHN-TPOمواد درسی
 دیپارتمنت جدید مشاور 
اجتماعی صحت  تجھیز 

شده

۵٣
باز نگری و تجدید نظر بستھ 

آموزشی مشاوره روانی-
اجتماعی

تعداد موضوعات جدید کھ بھ 
مشاورین روانی قادر بھ مواد درسیMHDHN-TPOمنول اموزشی اضافھ گردیده

XXXXXXXXXXXXتداوی حاالت جدید شده اند

۵۴

تطبیق کوریکولم، رھنمود، 
پروسجر ھای مربوط 

روانشناسی  و شغل درمانی 
طب روانی در بخش ھای 

تعدادکوریکولم، رھنمود، 
MHDHN-TPO/KMHHپروسجر ھای تطبیق شده

اموزش ھای 
ابتدایی و حمایتی

بخش ھای روانشناسی و 
شغل درمانی  در شفاخانھ 
XXXصحت روانی کابل ستندرد 

طب روانی در بخش ھای 
و معیاری گردیدهظرفیت ھای سازی

۵۵
تاسس دیتابس کتاب 

الکترونیکی و مرکز آموزشی 
مجھز شفاخانھ صحت روانی

تداد اندیکاتور ھایھ در 
داتابیس گنجانیده شده

MHDHN-TPO/KMHHIT
ارقام صحت روانی قابل 
استفاده و دسترسی گردیده

XXX

تطبیق استراتیژی ملی وقایھ ۵۶
از خود کشی

تعداد فعالیت ھای وقایھ از 
تشریک مساعی معلوم نیستMHDخودکش یکھ پالن گردیده

بین السکتوری

برای افراد دارای افکار 
خودکشی و اقدام بھ ان 
خدمات مساعد گردیده

XXXXXXXXXXXX

۵٧

تصویب پروتوکول امحای 
تجارت غیر قانونی 

محصوالت تنباکو و دخانیات 
از پارلمان کشور

MHDپروتوکول تصویب شده
سازمان صحی 

جھان
مجلسین شورای 

ملی

پروتوکول امحای تجارت 
غیر قانونی محصوالت 
تنباکو تصویب و تایید 

گردیده

XXXXXXXXXXXX



۵٨

تطبیق بخش ھای اولویت 
بندی شده پروتوکول امحای 

تجارت غیر قاونی محصوالت 
تنباکو و دخانیات

تعداد اجزای پروتوکول کھ بھ 
MHDمرحلھ تطبیق گذاشتھ میشود

سازمان صحی 
جھان

ھماھنگی بین 
السکتوری

تجارت غیر قانونی 
محصوالت تنبکو کنترول 

گردیده
XXXX

۵٩
راه اندازی کمپاین ھای جمع 
آوری قلیون ھا و محصوالت 

تنباکو

تعداد نظارت ھایکھ بھ منظور 
جمع آوری قلیون ھا راه 

اندازی گردیده
MHD

سازمان صحی 
جھان اداره ملی 
حفاظت از محیط 
زیست،  شاروالی 
کابل و پولیس

تیم ھای نظارتی
محالت تجمع عامھ از دود 

تنباکو محصوالت 
تنباکوعاری گردیده

XXXXXX
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