
ایجاد 403 مرکز صحی جدید از رشوع 

سال 1393 الی 1397 

ایجاد بیش تر از 115 مرکز تداوی معتادین در 

32 والیت کشور 

ایجاد سیستم Data warehouse  در 

مرکز وزارت صحت عامه 

افتتاح مرکز پیرشفته هیمودیالیز در شفاخانه  

جمهوریت با ظرفیت 40 پایه ماشین

افتتاح شفاخانه های تخصصی علی جناح، 

نایب امین الله خان لوگری  و شیخ زاید 

ایجاد مراکز تشخیص و تداوی امراض 

رسطانی در والیت های کابل، هرات و بلخ

ایجاد دفرت ثبت شکایات صحی 

در مرکز و والیات 

اخذ جایزه "بهرتین وزیر دنیا"  توسط داکرت فیروزالدین 

فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان در 

سال 1397 

تطبیق واکسین پولیو برای 9.5 میلیون 

کودک در هر دور کمپاین رسارسی پولیو 

توزیع تابلیت های فولیک اسید به 

شاگردان مکاتب 
مرصف بیشرت از 93% بودجه انکشافی 

در سال 1397 

توزیع 25 پایه دستگاه تشخیص مکروب 

توبرکلوز در مرکز و والیات کشور

افتتاح شفاخانه 360 بسرت حوزوی ابوعلی 

سینای بلخی در والیت بلخ

ایجاد الکرتونیک سازی سیستم دیتابیس و 

  DHIS سیستم معلومات صحی یا
تدوین سرتاتیژی مبارزه با فساد اداری 

تدوین پالیسی تضاد منافع و

تدوین پالیسی سکتور خصوصی
تدوین عرضه خدمات صحی با 

کیفیت

تهداب گذاری کمپلکس صحی 1000 

بسرت در والیت ننگرهار

استخدام 326 مشاور روانی در مراکز 

صحی کشور 

تربیه بیش از 7000 نرس و قابله برای ارایه 

خدمات حد اقل صحی در قرا و قصبات افغانستان 

توزیع بیشرت از 145 عراده امبوالنس به 

3۴ والیت کشور

ایجاد البراتوار هستوپتالوجی برای نخستین 

بار در البراتوار های مرکزی کابل 

راه اندازی برنامه های آگاهی دهی در زمینه 

تب کانگو، مالریا و لشامنیا در متام والیات 

ایجاد سیستم دیتابیس و مدیریت الکرتونیکی 

منابع برشی و حارضی الکرتونیکی 

ایجاد چهار البراتوار دوا و غذا 

در چهار زون کشور 

ایجاد اداره ملی تنظیم امور دوایی و 

محصوالت صحی

دست آورد های عمده وزارت صحت عامه در چهار سال اخیر

استخدام 900 کارمند صحی جامعه به سطح 

قریه جات در متام والیات افغانستان

افتتاح شفاخانه تداوی گرده در 

ننگرهار  وبلخ 

ترمیم و تجهیز بخش های عاجل مراقبت های 

صحی17 شفاخانه در شهر کابل و والیات کشور

کاهش چشم گیر مرگ و میر مادران و 

نوزادان در چند سال اخیر


