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سریزه :
دا زما لپاره د خوشحالې ځای د ی چي د عامې روغتیا د رواني روغتیا ملي ستراتیژي د ۲۰۲۳-۲۰۱۹کلونو
لپاره درپیژنم  ،وروسته له هغې چې رواني روغتیا په کال  ۲۰۰۵کښي په روغتیایې سیستم کې مدغم شوه دا
دوهم ځل دي چې دعامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا په ملي ستراتیژی بیا ځل لپاره پیل او وړاندي کو .
دغه ستراتیژی د  ۲۰۱۵-۲۰۱۱کلونو د رواني روغتیا د ستراتیژي د ارزیابی وروسته  ،د علمی شواهدو
پربناء  ،او د بین المللی اسنادو لکه  ، SDGمعلولیت درلودونکو د حقوقو کانوانسیون )۲۰۱۳- ، (CRPD
 ۲۰۲۰حوزوی روغتیایې ستراتیژی  ،روغتیایې ملي پالیسې  ،روغتیایې ملي ستراتیژي او د رواني روغتیا د
مقرری په رڼا کښي ورته انکشاف ورکړل شوی .
دغه ستراتیژی مخکېنې ستراتیژي تعقیبوی او عمده تمرکزاو توجه په لومړنیو روغتیایی پاملرنواو عمومی
روغتونونو کښی د رواني روغتیا په پراختیا  ،په ثالثي کچه د رواني روغتیا په روغتون کې د کېفیت په ښه
والې د رواني روغتیا په وقایوی قوي اغیزو اوارتقاء ورټولې وي .
ټول هغه مداخالت چې ډیزان شوي د بین المللې بشري حقوقې تړاولرونکو اسنادو څخه د رواني اختالالتو او
رواني ټولنیز معلولیت لرونکو خلکو ته په توجه کښی الهام اخلي ترڅو سیستم پیاوړي کړي .
دغه مهم سند به د عامې روغتیا وزارت  ،ددوي همکارانو په شمول د استفاده کونکو  ،کورنۍ او شخصي
سکتورونه رهنمایی کړي ترڅو وکوالی شې یو عملي حقیقی تطبیقي پالن ته انکشاف ورکړي ترڅو هغو
خلکوته چې رواني ستونزي لري او ډیرو زیان منونکو ګروپونو او لري جغرافیوي منطقو ته پکې لومړیتوب
ورکړل شي .
دعامې روغتیا وزارت دي ته توجه کوي چې ګویا دا یواغیزمن او لږ قیمت لرونکې تګالره ده چې کوالی شي
د بیړنیو حاالتوته په شمول د افغانانو رواني روغتیا او رواني ټولنیز اړتیاوته رسیدګي وکړې.
په اخرکې زه دټولو موسساتو او افرادو څخه ددوي د فعالې ونډې اخستو ،مشترکوهڅو او ښیګڼو لپاره چې دغه
سند یی نهایی کړو مننه کوم  ،همدارنګه ټولو هغو ګډونوالو چي ددي سند په انکشاف کې برخه اخیستی په
ځانګړي ډول د اروپایی اتحادي ) (EUڅخه چې په تخنیکې ډول ددې ستراتیژي په انکشاف کښی مرسته کړي
مننه کوم .
یو ځل بیا په اخرکښی د رواني روغتیا د امریت د پیاوړي کردار له کبله چې یو همغږی او مالتړې چاپیلایر
یی ددي ستراتیژي د انکشاف لپاره برابر کړي وو او زه مطمن یم چې د تطبیق پرمحال به یی هم وساتي په
خپل وارتقدیروم اوتري مننه کوم .

داکترفدا محمد " پیکان "
عامې روغتیا وزارت د روغتیایی خدماتو د عرضې معین
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منندوي :
دعامي روغتیا وزارت د  ۲۰۲۳-۲۰۱۹کلونولپاره د رواني روغتیا ملي ستراتیژي د  ۲۰۱۵-۲۰۱۱کلونو د
ستراتیژي دوام دې د اشتراکې او مشترکو موخو پروسه ده په کوم کې چې د رواني روغتیا دیپارتمنت
کارکونکو  ،ملي او بین المللي همکارانو په کښی ونډه درلوده  .زه غواړم چې خپل د مننی مراتب هریوددوي
ته وړاندي او څرګند کړم .
زه همدارنګه د رواني روغتیا د همغږۍ کمیتې ) ، (MHCCد فرعې کاري ګروپ دغړو  ،دعامې روغتیا
ریاستونواو والیتي رواني روغتیا فوکل پاینټانو (  PHCsافسرانو) کومو چې د تیری ستراتیژی په ارزوني اوبیا
کتنه او ددي ستراتیژي په انکشاف کې مونږته با ازښته نظریات راکړي مننه کوم .د رواني روغتیا په فرعې
کاري ګروپ کې الندي موسسات ګډون وال وو:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

د عامي روغتیا وزارت لپاره د تخنیکې مرستې پروګرام GIZ ،
روغتیایی شبکه Health Net TPO /
بین المللي رواني ټولنیزه موسسه )( IPSO
میډیکا افغانستان )(MA
د بین المللي مرستو هیئت )(IAM
د تابیش موسسه
IMC
د عامي روغتیا د وزارت دیپارتمنتونه  :لکه د مورماشوم او تنکېوځوانانو د روغتیا ریاست )، (RMNCAH
جندر او د بشرحقوقو  ،تغذي  ،د نشه یی توکو ته دغوښتنې د کموالي ) CBHC ، (DDRاو غیره .
زه یوځل بیا په ځانګړي ډول د ټولو رواني روغتیا د همکارو موسساتو څخه ددوي د مستقیم او غیري مستقیم
مالتړ څخه چې د دي سند په انکشاف کې زمونږ سره مرسته کړي تري منندوي یم  .زه همدارنګه د داکترفدا
محمد پیکان د روغتیایې خدماتو دعرضي معین او اروپایی اتحادیی څخه ددوي د اوږد محاله تعهد چې په
افغانستان کښی د رواني روغتیا په اړه لري مننه کوم (  EPOSاو  GIZاونورو د اروپایی اتحادیي له طرفه
تمویلونکو پروژو څخه )  .زه پدي قوي باوري یم چې ددي ستراتیژی کامیابه تطبیق به زمونږ سره مرسته
وکړي ترڅو ډیرو زیان منونکو مهمو ګروپونو ته د ټول هیواد په کچه رسیدګي وکړوالبته زیات تمرکزبه مو
په غریبو خلکو ،ښځو ،کوچنیانو او په هغه خلکو چې په لرو پرتو سیمو کې اوسیږي او دوي ته اغیزناکه ،
السرسي وړ او دبشرحقوقو رهنمایی کونکې مداخالت چې قیمت ارزانه وی برابر کړي  .یوځل بیا د ټول ټیم
 ،هغه چا چې خپل وخت پدي الر کښی لګولی او ښیګڼه یی کړي  ،او هغه تګالري کوم چې د ستګما په
کمولو او داګاهی په ښه والی او د ټولني د ابتکاراتو او مداخالتو دالري د رواني روغتیا د تعلیماتو په ډیزان
کښی به زمونږ سره مرسته وکړي تري مننه کوم .

داکتربشیراحمد " سروری"
عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا امر
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: مخففات
AFRO

Afghanistan
Organization

Research

افغانستان راتلونکي ریسرچ سازمان

AIHRC

Afghanistan Independent Human
Right Commission

د افغانستان د بشرد حقوقو خپلواک کمیسون

AKDN

Agha Khan Development Network

ANDS

Afghan National
Strategy

BHC

Basic Health Centre

BPHS

Basic Package of Health Services

CHC

Comprehensive Health Centre

بشپړروغتیایی مرکز

CHS

Community Health Supervisor

د ټولني روغتیایی سوپروایزر

CHW

Community Health Worker

DDR

Drug Demand Reduction

DH

District Hospital

DRC

Drug Regulation Committee

DRD

Disability
and
Department

Rehabilitation

معلولیت او بیا رغوني ډیپارتمنت

DSM-IV

Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorder-IV

د رواني اختالالتوتشخیص او احصایوي منول

EMRO

Eastern Mediterranean Region

EPHS

Essential
Services

EPSC

Emergency
Counselling

EU

European Union

GoA

Government of Afghanistan

HF

Health Facility

Future

افغان ملي انکشافي ستراتیژي
اساسي روغتیایی مرکز
د روغتیایی خدمتونواساسي ټولګه

دټولني روغتیایی کارکونکې
نشه یی توکو ته دغوښتنی کمول
د ولسوالۍ روغتون

Package

Human
HIV/AIDS Virus/Acquired
Syndrome

Development

اغاخان انکشافي شبکه

دنشه یی درملود تنظیم کمیټه

مدیتراني شرقي حوزه

Hospital

روغتونونو د خدماتواساسي ټولګه

Psycho-Social

بیړني رواني ټولنیزه مشاوره

for

اروپایی اتحادیه
د افغانستان حکومت
روغتیایی سهولت
Immunodeficiency  معافیت/د انسان د معافیت د کمزورتیا وایرس
د کمزورتیا کسبي سینډروم
Immunodeficiency
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HMIS

Health Management Information
System

روغتیا د مدیریت معلوماتي سیستم

HN-TPO

Health-net,
Trans-cultural
psychiatry organization

روغتیایی شبکه

HNSS

Health & Nutrition Sector Strategy

HP

Health Post

HR

Harm reduction

ICD-10

International
Diseases 10

IEC

Information,
Education
Communication

IPSO

International
Organization

LRP

Learning Resources Package

MH

Mental Health

MHH

Mental Health Hospital

MHT

Mobile Health Team

MH
SAD

روغتیایی پوسته
داضرارو کموالي
of

۱۰ -د ناروغیو بین المللی طبقه بندي

and

 روزنه او مکالمه، معلومات

Psycho-Social

رواني ټولنیز بین لمللي سازمان

Classification

روزنیزو سرچېنو ټولګه
رواني روغتیا
رواني روغتیا روغتون
ګرځنده روغتیایي ټیم

& Mental Health and Substance Abuse رواني روغتیا او دنشه یی توکو د ناوړه
استفادي ډیپارتمنت
Department

MoW&A

Ministry of Water and Agriculture

MoCN

Ministry of Counter Narcotic

MoH
RA

روغتیا او تغذي د سکتور ستراتیژي

&

Ministry Hajj and Religious Affairs

داوبو او زراعت وزارت
نشه یی توکو سره د مبارزي وزارت
د حج او مذهبي چارو وزارت
دداخله چارو وزارت

MoI

Ministry of Interior

MoI & C

Ministry of Information and Culture

MoJ

Ministry of Justice

MoLSA

Ministry of Labour and Social Affairs

MoPH

Ministry of public health

MoUD

Ministry of Urban Development

کلیو د پراختیا وزارت

MoWA

Ministry of Women Affairs

د میرمنوچارو وزارت

د معلوماتو او کلتور وزارت
عدلي وزارت
د کاراوټولنیز چارو وزارت
د عامي روغتیا وزارت
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غیري دولتي موسسات

NGOs

Non-governmental Organizations

NMHS

National Mental Health Strategy

PFA

Psychological First Aid

PH

Provincial Hospital

PHC

Primary Health Care

PHD

Prison Health Department

زندانونو د روغتیا ډیپارتمنت

PPHD

Provincial Public Health Directorate

والیتي عامي روغتیا ریاست

PS

Psychosocial Counselling

PTSD

Post-Traumatic Stress Disorder

RH

Regional Hospital

SC

Sub-Centre

SEHAT

System Enhancement of Health عبورپه مرحله کې د روغتیایی کړنو
دزیاتوالي سیستم
Action in Transition

UNAMA

United Nation Assistance Mission
for Afghanistan

د افغانستان لپاره د ملل متحد معاونیت

UNFPA

United Nation Fund for Family and
Population

د کورنیو او وګړو لپاره د ملل متحد فنډ

USAID

United State Administration for د بین لمللی انکشاف لپاره د امریکا متحده
ایاالتو اداره
International Development

WB

Word Bank

WHO

World Health Organization

د روغتیا نړیوال سازمان

M&E

Monitoring and Evaluation

ارزونه او برسي

د رواني روغتیا ملي ستراتیژي
لومړني رواني مرستي
والیتي روغتون
لومړنیو روغتیایی پاملرني

رواني ټولنیزه مشاوره

وروسته د صدمي رواني فشار اختالل
حوزوي روغتون
فرعي روغتیایی مرکز

نړیوال بانک
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شالید:
په تاریخي ډول رواني روغتیا او نشه یی توکواستعمال اختالل یوه جهاني لومړیتوب نه وو  ،په ځانګړی ډول
کله چې د ساري اوغیري ساري ناروغیو سره لکه سرطان یا قلبی ناروغیو سره مقایسه کړو  .په هرحال
بعضو مطالعاتو دا ښودلي چې رواني اختالالت دواړه یعنی افرادو او ټولني لپاره زیات مصرف لري  .په
هروخت کي تقریبا  ٪۱۰د کاهالنو رواني اختالالت تجربه کوي او  ٪۲۵په یو وخت د خپل ژوند په جریان کې
رواني اختالل ته انکشاف کوي  .رواني اختالالت په ټولو هیوادونو په نارینواو ښځو  ،دژوند په ټولو
مرحلوکښی  ،په غریبو او مالدارو  ،په دواړو ښار او اطرافوکې پیداکېږي .رواني ناروغې  ٪۱۳په جهاني
سطحه د ناروغیو بار جوړوي او اټکل کیږي چې دغه ارقام  ٪۱۵ته تر  ۲۰۳۰کال پوري لوړ شي  .افغانستان
د څلورو لسیزو راهیسي د خارجې یرغل او ملکي ستونزو څخه تیریږي او ډیری افغانان ددي ډول واقعاتو
سره مخ شوي دي  .د رواني ناروغیو د شیوع په اړه مطالعات په کم عاید لرونکوهیوادونو کي نسبت انکشاف
یافته نړۍ ته یوڅه کم ترسره شوي  .په هرحال هغه مطالعات چې په لوړ عاید لرونکو او لږعاید لرونکو
هیوادونو کې ترسره شوي ښودلي چي جنګ او سیاسي تاوتریخوالې د لوړي کچې رواني اختالالتو سره تړاو
لري اوپه اوږد محال کي د رواني ستونزو د خطر په رامنځته کېدو سره ارتباط لري  .اګرچې بین المللې
موسسات دي ته د  Post conflictاصطالح استعمالوي ترڅو د افغانستان حقیقي حالت تشریح کړي پداسی حال
کې چي تراوسه کورنی جنګونه د کورني قواوترمنځ  ،د طالبانو او نورو قواو ترمنځ تردي دمه روان دي کوم
چې د هغوافغانانوچې په جنګی ساحه کې اوسیږی رواني حالت یی ورځ تربلی ډیر خراب کړي  .د یو واقعیت
په ډول داویلی شوچې دوامداره جنګونه ددي سبب شوي چې د هیواد اقتصاد او اجتماعي او کلتوري زیربناء
ویجاړکړي  .افغانان مجبوردي چې د ستونزمنو حاالتو سره خپل ژوند وکړي لکه څو څو ځله د خپلوانو مرګ
لیدل  ،اکثروختونه ددوي د ځمکواو مالونو غصب کول او په زوره داخلی یا خارجی بیځایه کېدو ته مجبورول
او یا په همسایه هیوادونوکې زورول او بندي خانو ته اچول  .رواني  ،عصبي او دنشه یي توکو د استفادي
اختالل په ټوله نړۍ کې زیاته شیوع لري او د معیوبیتونو او مخکي د وخت څخه د مړینو سره مرسته کونکي
دي  .په کال  ۲۰۱۰کې د رواني ناروغیو بار  ٪۷.۴د نړۍ دناروغیو بارتشکېلوو اوداسی اټکل کېږي چې
معیوبیت لرونکي ژوند د رواني اونشه یی توکود استعمال اختالل ته نسبت ورکول کېږي .
همدارنګه هغه سیستماتیک کتنه چې په کال  ۲۰۱۴کي د رواني ناروغیو د مړینې او د ناروغیود نړیوال بارد
مفهوم په اړه شوي دوي تخمین کړې چې  ٪ ۱۴.۱۳نړیواله مړینه ده یا تقریبا اته میلونه مړینه په هرکال کي ده
چې دا رواني اختالالتو ته نسبت ورکول کېږي.
په اوس وخت کي رواني روغتیا د روغتیا او ښه والي یوه مدغمه برخه ده لکه څرنګه چې د نړیوال سازمان د
ساختارپه تعریف کښی راغلې " روغیتا یوبشپړفزیکې ،رواني اواجتماعي ښه والی څخه عبارت ده د فزیکې
ناروغیو نه موجودیت یواځی روغتیا نشي کېدای" رواني ښه والې د افرادو د ظرفیت مدغمه برخه جوړوي
کوم چې د یوبامعنی ژوند سبب ګرځی نورو سره د اړیکود ټینګولو ،مطالعي او کار یا د سوکالۍ سره دلچسپی
او په همدي ډول ورځنینی تصمیمونه او انتخاب په شمول  .د ا فرادو د رواني ښه والي ګډ وډي کوم چې د
یومغلق متقابل عمل د بیولوژیکې  ،اجتماعې او رواني فکتورونو ترمنځ سبب ګرځی چې نه یواځی داچې
داغیزمنو افرادو د فعالیت دکمیدوسبب کېږي بلکې په پراخ ډول د کورنیو او ټولني په سطح هم د ضایعاتو سبب
کېږي  .رواني روغتیا د روغتیا دیو اړخ په توګه کېدای شي د یوسلسه اقتصادي اجتماعی فکتورونو کو م چې
اړینه ده د وقایوی  ،ارتقایي  ،درملنی اوبیرته شفایابی لپاره د یو پشپړ ستراتیژۍ او دټولنیزدولتی تګالری د
الري په نښه کړو  .تراوسه زیات د خطرفکتورونه شته چې خلک زیان مننونکې کوي  .دغه د خطرفکتورونه
مشتمل دي پر جنګ او نا امنۍ  ،د جندر بی موازینګې  ،د جندرپر بناء تاوتریخوالې  ،غربت  ،کورنې
تاوتریخوالې  ،نه تداوي شوي رواني اختال الت  ،کلتوری بدلولونه  ،دبشري حقوقوپروړاند تاوتریخوالې  ،د
ښځواو ماشومانو پروړاندي تاوتریخوالی او دهغي پایلې  .هغه هیواد چي د څو لسیزو راهیسی د تاوتریخوالي
او سیاسی بی ثباتۍ په اورکښی سوزي  .د شوروي اتحاد تجاوزراهیسی په  ۱۹۷۹کلونوکې ،کورنۍ جګړی په
 ۱۹۹۰کلونوکې  ،د طالبانو قدرت ته رسیدل او بیاددوي حکومت نسکوریدل په  ، ۲۰۰۱چې افغانان
دسختوقوانینو الندي راتلل او د بشرحقوق پراخ نقض صورت نیولي  .وروسته د  ۲۰۰۱کال څخه داسې
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معلومیده چې ګواګی هیواد کې به ثبات قایم شي الکن پدي اخرو کلونو کې تاوتریخوالی یوځل بیا زورواخیست
او زیات شو  .بی ځایه کېدل په هیواد کې یو بل اضافی محدودیت دي :د پنځه میلونو څخه زیات مهاجرین د
 ۲۰۰۲کال راهیسی افغانستان ته راستانه شوي دي  ٪۲۰ .د نفوسو زیاتوالی  .په کال  ۲۰۱۱دري میلونه
افغان مهاجرین تراوسه په همسایه هیوادونو کې میشت دي پداسی حال کې چي ۳۵۰۰۰۰یی داخلی بیځایه شوي
مهاجرین دي.
د رواني روغتیا په اړه دافغانستان ملي سروي په ګوته کړي چې لوړ کچه د رواني فشارونو موجوده ده (
 ۲۶٪د وظایفو دخرابوالي سره او  ٪۴۶بی له وظایفو دخرابوالیي سره . ) GIA and consulsanti,2018 ،
د  ۲۰۰۶کال کې د نړیوال سازمان د  AIMSد راپور پراساس په هیواد کې د رواني روغتیا د خدماتو او بشري
منابعو ،په وقایه او د رواني اختالتو د تداوي لپاره د مسلکې کارکونکو په اړه یوه غټه خالء/تشه موجوده ده .
په هرحال په کال  ۲۰۰۵کې دعامې روغتیا وزارت رواني روغتیا ددوهمی درجی لومړیتوب څخه اولی
درجی لومړیتوب ته واړولو ،او رواني روغتیا دعامې روغتیا په لومړنیو اولویتونو کې قرارونیولو  .اوس
محال رواني روغتیا د  BPHSپه ساختار کي موجوده ده  .د رواني روغتیا او رواني ټولنیز مراقبتونو شاملول
په  BPHSکې د افغانستان دحکومت یومهم قدم دي ترڅو رواني ټولنیزي ستونزي اورواني اختالالت وپیژندل
شي او د لومړنیو روغتیایی پاملرنو د کارکونکو په وسیله (یوه نوکتګوری کارکونکې د رواني ټولنیز
مشاورپه نوم چې  ۷۵۰تنه تراوسه د  CHCاو  CHC+لپاره روزل شوی) تداوي شي.
تقریبا د  BPHSاو  EPHSپه ټولو روغتیایې مرکزونو کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیزخدمتونه وړاندي
کیږی چې کره تعداد د روغتیایی مرکزونو په الندي ډول دي:
 ۱۹۰۰۰روغتیایی پوستی ۳۸۰۰۰ /روغتیایې رضاکاران اګاهی  ،رجعت ورکونه او د رواني ستونزو پیژندنه
ترسره کوي .
 ۱۹۸موبایل روغتیایې ټیمونه او  ۸۰۷فرعې روغتیایې مرکزونه اساسی مداخالت برابروي .
 ۸۳۰اساسي روغتیایې مرکزونه د رواني اختالالتو ته اساسی مشاوره او طبی درملنه برابروی.
 ۴۳۰جامع روغتیایی مرکزونه پرمختللی رواني مشاوره د طبی درملنی سره برابروی .
 ۸۳د ولسوالۍ روغتونونه طبی – رواني ټولنیزه تداوي برابروی .
 ۲۷والیتی روغتونونه طبی  ،رواني ټولنیزه درملنه د لنډی مودي بسترسره برابروی.
پنځه رواني وار ډونه دخلکو لپاره داخل بستراو  OPDاختصاصی خدمتونه برابروی او همدارنګه د
 BPHS/EPHدرجعت دهی د مرکز په حیث او د رواني طب د متخصصینو د روزلو پروګرام په شمول
خدمتونه برابروی.
د هیواد په کچه تقریبا  ۵د ټولني په سطحه د رواني روغتیا او رواني -ټولنیزي پروژي موجودي دي ترڅو د
رواني اختالالتو مخنیوی اود رواني روغتیا خدمتونه برابر کړي لکه د بیلګی په توګه په هرات  ،کابل  ،بلخ ،
ننګرهار  ،بامیانواو وغیره .
د  ۲۰۱۵-۲۰۱۱کلونو لپاره د رواني روغتیا ملي ستراتیژی ته انکشاف ورکړشوی وو .دغه ستراتیژی د
روغتیا او تغذی د سکتور د ستراتیژګانو ،د  ۲۰۰۸کال دافغانستان د انکشاف ملي ستراتیژی مطابق وه  .دا په
مختلفوکچو د رواني روغتیا د خدماتو د بهبود اوارتقاء لپاره یوه عمومي ستراتیژی وه  .د رواني روغتیا
دسکتور د لید لورې او ملي پالیسۍ په محتویاتو کې درواني روغتیا شتون ددي سبب شوچې درواني روغتیا د
خدماتو لپاره یو قانونی چارچوکات رامنځته کړي .
د  ۲۰۱۵ -۲۰۱۱کلونو د رواني روغتیا ملي ستراتیژی د پنځو کلونو لپاره تطبیق شوه  .رواني روغتیا ملي
ستراتیژی ددي څرګندوي کوي چې ګواکې د افغانستان حکومت د خلکو رواني روغتیا ته اهمیت ورکوي .
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د رواني روغتیا ملي ستراتیژی یو جامع سند دي کوم چې یو واضح لیدلوری ،تګالره  ،اصول ،ستراتیژیک
موخی  ،اهداف او دټولو ستراتیژیک موخو لپاره اهداف لري.
د رواني روغتیا ملي ستراتیژي د یوبشپړ رواني روغتیا سیستم لپاره ډیزان شوی وه ترڅو د وقایی ،د پیژندلو
او رجعت دهی  ،که اړین وی پاملرنی او تداوي  ،جمع د پیاوړي فعالیت کولو مالتړسیستم رامنځته کول  ،په
شمول د مقرراتو او لوایحو  ،کتنو او د منابعو موجودیت په شمول د بشري قواوو د ساحاتو سره مرسته وکړي

Number of
accessing
health
peopleلري
خدماتوته السرسې
mentalي روغتیا
خلکوشمیرچې روان
servicesدهغه
2500000

2157067

2000000

1868873

1500000

1483372
1189412
1000000

1003871
896488
664181
500000

584201

1395

1396
8

1393

1394
7

1392

6

5

1390

1391
4

1389

3

2

0
1

په کال  ۲۰۱۵کې یو فرصت برابرشو ترڅود رواني روغتیا په اړه پرمختګونوته یوه کتنه وکړو او د رواني
روغتیا د ملي ستراتیژي لپاره راتلونکې الرښوني معلومي او وپیژنې  .د افغانستان د عامې روغتیا وزارت
لپاره د تخنیکې مرستي پروګرام د ارزوني پروسي مالتړوکړو کوم چې د نومبر -دیسمبر ۲۰۱۵کې ترسره
شوه .
د ارزیابۍ کلیدي موندني او مشاهدي په الندي ډول دي :
•

درواني روغتیا ملي ستراتیژی یوه بشپړه ستراتیژی وه کومی چې د حکومت او غیری دولتی موسساتو درواني
روغتیا د پروګرامونو تطیبیق یی رهنمایی کړي دي .

•

د  ۲۰۱۵-۲۰۱۱کلونوستراتیژی د رواني روغتیا جندرپربناء  ،د کوچنیانو رواني روغتیا  ،د ښځو رواني
روغتیا  ،د خصوصي سکتوراو ریسرچ انستیتوت سره دهمکارۍ په برخو کې د تمرکزپه برخو کې محدودیت
درلود .

•

رواني روغتیا د  BPHSاو  EPHSکې مدغم شوی ده چې دا ددي ښکارندوي کوي چې رواني مداخالت
لومړیتوب لري.

•

د رواني روغتیا مقرره ته بیا کتنه شوي او انکشاف ورکړل شوی او ددي پراساس د رواني روغتیا طرزالعمل
ترتیب او انکشاف ورکړشوی  .په همدي ډول د ځان وژنی د مخنیوی ملي ستراتیژي ته انکشاف ورکړشوی
او منظوره شوې .

•

په کال  ۲۰۱۴کې د نړیوال روغتیایی سازمان د  mhGAPټولګه او مداخالت په ( پروان ،پنجشیراو کاپیسا)
کې تطبیق شوه  .همدارنګه په کال  ۲۰۱۴کې د نړیوال روغتیایی سازمان  Quality Right toolkitترجمه او
تطابق ورکړشو او د کابل په رواني روغتون کې تطبیق شو.
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•

د روغتونونو او کلینیکونو څخه ترالسه شوی معلومات ښې چې د اساسی درملو او تعلیماتي موادو سپالی  ،د
منظم /دوامداره دوروې مالتړ او نظارت ترڅو د ټولني په کچه کارکونکوسره مرسته وکړي په ناکافی ډول
موجود دي ترڅو د رواني روغتیا خدمات/پاملرنی برابری کړي .

•

هغه څه چې پیاوړي کول یی اړین دي هغه د والیت په کچه د رواني روغتیا د والیتی کمیتې تاسیس او ګمارل
شوی فوکل پاینت مالتړاوراپور ورکونه ښودل شوي ،د والیت لپاره د یوی بیړنی اړتیا په حیث ترڅو د والیت
لپاره مخصوص پالن جوړاود پروګرام څخه د کافی نظارت سره یوځای تطبیق کړي.

•

په ټولو طب پوهنځیواو وروسته د فراغت روزنیز مراکزو کې مخکې له فراغت او وروسته د فراغت
دعصرسره سم کوریکولوم ندي تطبیق شوی .

•

د رواني روغتیا دپروګرام ترټولو ضغیفه اړخ د د وامداره عامه رواني روغتیا تعلیم نه موجودیت دي ترڅو
اګاهی لوړه کړي او رواني روغتیا پاملرنی قابل قبول کړي .

•

په عمومی ډول په عامې روغتیا وزارت کې د رواني روغتیا ډیپارتمنت او د تخنیکې کمیټی تاسیس د ډیرو
انکشافي او مثبتو پرمختګونو لکه د رواني روغتیا د مقرري انکشاف ،د ځان وژنی دمخنیوي د ستراتیژي
انکشاف  ،په رواني انستیتوتونو کې د بشرحقوقو د الرښودونو  ،په رواني طب کې مخکې د فراغت او
وروسته دفراغت د پروګرامونو دکوریکولوم انکشاف  ،د زندانونو رواني روغتیا د پاملرنو او د کابل رواني
روغتون په بهبود کې یو مهم کردار اداء کړې دي .
د رواني روغتیا د ملي ستراتیژي کتنه او ارزونه کوم چې په کال  ۲۰۱۵کې ترسره شوه  ،په افغانستان کې د
رواني روغتیا د پروګرامونو د پرمختګ په اړه پوهاوی برابر کړ  ،په همدي ډول هغه ستونزي چې د تطبیق
پرمحال ورسره مخ شوی وو .په ځانګړی ډول اوس دا ممکنه کړه چې د راتلونکو پنځو کلونو لپاره رواني
روغتیاملي ستراتیژي طرحه کړي  ،داهم په ذهن کی لرو چې هغه ساحی چې پیاوړي کولو ته اړتیا لري او
نوی ساحات چې باید د راتلونکې رواني روغتیا په پروګرام کې شامل شي .
د رواني روغتیا ملي ستراتیژی ته به دافغانستان روغتیایی سکتورد مشاهداتو او تجاربو پربناء چې تردي دمه
موجود دي انکشاف ورکړشي  .چې دا په کلینکې متخصیصینو  ،کاری ګروپ  ،ټا سک فورس  ،کانفرانسونو،
د رواني روغتیا د پروژو په الس ته راوړنو  ،جمع د بین المللی تحقیقاتو په نظرکې نیولو  ،د ستراتیژیکو
تګالرو او پیشنهاداتو /الرښودونو  ،د تیرو اسنادو د تمویل کونکو ددخالت او متوسط الحاله محدودیتونو په
نظریاتو/سفارشاتو مشتمل دي  .پدغه نوی ستراتیژی که به د ارقامو په نتایجو ،حاالتو ،تبصرو  ،سفارشاتو،
محدودیتونو او تخنیکې توصیو باندي په پشپرړ ډول تمرکزوکړواو په نظر کې به ونیول شي او مختلفی
ستراتیژیکې برخي او د مداخالتو ساحي به معرفی او ذکر شي .
د پراخ بشري حقوقو نقض او د ورانی ناروغیو لرونکو خلکو چې تبعیض تجربه کړي ،د بشري حقوقو اړخ
کوم چې د د دنړۍ د رواني ناروغیو د بار په مقایل کې یواساسی ځواب دي ددي ټولو په رڼا کې .دا ستراتیژی
به په اړینوخدماتو تمرکزولري ،پالنونونه اوپروګرامونه ترڅوهغه خلک چې رواني اختالالت ولري ددوي
حقوقوته دمدنی او سیاسی حقوقو بین المللي کانوانسیون یا ) ، (ICCPRد اقتصادي  ،اجتماعی او کلتوري
حقوقو بین المللی کانوانسیون یا  ، ICESCRد معلولیت لرونکو خلکو د حقوقو کانوانسیون یا  ، CRPDد
کوچنیانو د حقوقو کانوانسیون یا  CRCاو نورواړونده بین االمللی سندونو مطابق به ددوي حقوق وژغورل شي ،
ارتقاء ورکړل شي او هغه خلک چې رواني اختالالت لري ددوي حقوقو ته به احترام وشي .
بناء پردي ددي ستراتیژي انکشاف به د  ۲۰۲۰-۲۰۱۵کال دعامې روغتیا وزارت د روغتیایی پالیسی مطابق او
الرښونی پراساس وی .
د  ۲۰۲۰-۲۰۱۶کلونو روغتیایی ستراتیژی د  SDGsاړونده چارچوکاټ اونورومهمو عناصرو چې اغیزناک
او د ستراتیژی د انکشاف لپاره چارچوکاټ برابروی ورباندي متمرکزده .
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 SDGsیا پایداره انکشافی اهداف

دعامی روغتیا ملی روغتیایی
ستراتیزي ۲۰۲۰-۲۰۱۶

دعامی روغتیا وزارت ملی
روغتیایی پالیسی

د روانی روغتیا نوی ملی
ستراتیژي ۲۰۲۳-۲۰۱۹

 ۲۰۱۳-۲۰۲۰دنړیوال روغتیایی سازمان د
روانی روغتیا نړیوال عملیاتی پالن
کار /ساحوي تجارب او یاد شوی درسونه

د لومړنۍ روانی روغتیا د
ستراتیژۍ د ارزیابۍ سفارشات

د معلولیت درلودونکو خلکو
د حقوقو کانوانسیون
(۲۰۰۶ ،)CRPD

شکل  :هغه فکتورونه چې د رواني روغتیا د ملي ستراتیژي په انکشاف اغیز کوي

.1
.2
.3
.4

همدارنګه دغه نوی ستراتیژي به د نړیوال سازمان د رواني روغتیا نړیوال عملیاتی پالن د اهدافو سره په سمون که
وي کوم چې به په الندني اهدافو او موخو تمرکزولري :
د رواني روغتیا لپاره د ښی حکومتوالی او اغیزمنې رهبرۍ پیاوړي کول .
د ټولني په کچه د بشپړ مدغم شوی او جواب ویونکې رواني روغتیا او ټولنیزی پاملرنی د خدماتو برابرول.
درواني روغتیا د وقایی او ارتقاء لپاره د ستراتیژي تطبیق .
د معلوماتی سیستم پیاوړي کول  ،درواني روغتیا لپاره شواهد او تحقیقات .
په همدي ډول دلته به د ستراتیژي د تطبیق په جریان کې یو څه فرصت وی ترڅو دنورو اړونده دیپارتمنتونو سره
یوه قوی اړیکه برقرارشي ( دبیلګی په توګه پالیسی پالن  ،جنډراو بشرحقوق ،د مورماشوم او تنکېو ځوانانو
روغتیا ) ، (RMHCAHد نشه یی توکو دغوښتنی د کمیدو ) ، (DDRد معلولیت او بیا رغیدنی او نور ) او
همدارنګه نور سکتوری وزارتونه ( د ښځو د چارو وزارت  ،د کاراو ټولنیزو چارو وزارت  ،د نشه یی توکو سره
د مبارزی وزارت و د تعلیم او تربیی وزارت  ،دلوړو تحصیالتو وزارت  ،د عدلی او قضایی سیستم  ،د داخلی
وزارت او نور) .

پالیسی او موخي:
په افغانستان کې د رواني روغتیا لپاره د حکومت لومړیتوبونه او تعهد
د افغانستان حکومت په  ۲۰۲۰-۲۰۱۶کلونو د ملي روغتیا په ستراتیژي کې رواني روغتیا د عامې روغتیا د
ستونزو د یو لومړیتوب په صفت پیژندلی ده :
 ۳نتیجه  " :د قابل وقایی مړینو  ،ناروغیو او معلولیتونو کمول د اغیزمن قیمت  ،لوړاغیزلرونکو ،د شواهدوپربناء
مداخالتود برابرولو دالری "
 3.6ستراتیژیکه نتیجه " :د رواني اختالالتو د شیوع کموالی په ځانګړی ډول په غریبو  ،په کمو خدماتو،
نواقصواو په زیان مننونکو نفوسو باندي تمرکز ولرو" .
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ددي متوقع محصوالتو سره :
 .1په لومړنیو  ،ثانوی او ثا لثی کچه د صحیح با کیفیته د شواهدو پراساس د رواني روغتیا د خدماتو مدغمول .
 .2د سټیګما او تبعیض کموالی کوم چې درواني اختالالتو سره یوخای وي .
 .3دلوایحو ،الرښودونو پیاوړي کول او د رواني روغتیا د مسایلو لپاره دادخواهی کول .

.1
.2
.3
.4

همدارنګه د عامې وزارت روغتیایی ستراتیژی ځینی د مداخالتو بیلګی وړاندي کوي :
دټولو روغتیایی سیستم په کچه د رواني روغتیا د ستراتیژی  ،ستندردونو او الرښودونوعصری کول یا انکشاف .
د رواني روغتیا د ارقامو د جمع اورۍ  ،نظارت او تحلیل د یو با اعتباره نظارتی او ثبت سیستم د تاسیس د الری .
د رواني اختالالتو په اړه غیری روغتیایی  gatekeepersته روزنه /اګاهی ورکونه ترڅو اغیزمن شوی نفوس په
ښه ډول حمایت کړي .
د رواني ناروغیو په اړه د سټیګما کمولولپاره د ټولني د اګاهی د کچې لوړول .

د عامې روغتیا دوزارت د  ۲۰۲۰-۲۰۱۵کلونو لپاره د روغتیا لید لوری :
د افغانستان د عامې روغتیا لیدلوری د افغانستان په ملي روغتیایی پالیسی  ۲۰۲۰-۲۰۱۵کې ځای په ځای شوی دي
هغه چې "ټول اتباع د روغتیا په برخه کې بشپړ ظرفیت ته ورسیږی چې په افغانستان کې دسولی  ،ثبات او
دوامداره پرمختګ کې مرسته کونکې وی " .
دافغانستان د عامې روغتیا وزارت د به د ناروغیوپه وقایه او روغتیایی ژوند کولو طرز په ارتقاء کې قابل
مالحظه پرمختګ الس ته راوړی د ملي ټارګیتونو اوتل پاتی انکشافی اهدافو سره په سمون کې د مړینو قابل
مالحظه کمول.
وزارت په پام کې ولري چې یوه عالی موسسه رامنځته کړي ترڅږ د السرسی په بهبود  ،د کېفیت په استفادي  ،په
مساویانه او تل پاتی روغتیا اوتغذی په خدماتو  ،صحت عامه دټولو لپاره چې هیواد لپاره قیمت یی قابل د ورکړي
وی تمرکزوکړي .دروغتیا په سکتورکې ټول پرمختګونه به په یوقوی رهبرۍ  ،یو دوامداره سیاسی ارادي اوژمنی
 ،ښه حکومت دارۍ  ،اداری پراختیا  ،اغیزمن او اغیرمن مدیریت  ،ښی همغږۍ اوبین لوزارتی یو چارچوکاټ
کې دالس الندي ونیول شي .
وزارت به په پام کې ولري چې د کېفیت  ،انډول او دوامدار روغتیا او تغذیه خدماتو او عامه روغتیا ته د السرسي
او استفادې د ښه والي په برخه کې د یوه "عالي موسسه" رامینځته کړي چې د هیواد لپاره یې وړتیا لري .د روغتیا
په سکتور کې به ټول پرمختګونه د پیاوړي مشرتابه  ،دوامدارې سیاسي ارادې او ژمنې  ،ښې حکومتدارۍ ،
اداراتي پراختیا  ،مؤثر او موثر مدیریت ،د همغږي زیاتوالی او بین وزارتي  ،بین سکتوري ګډ کارکول به دیو
کاري چارچوکاټ کې ترالس الندي ونیول شي .
دا ملي روغتیایی لید لوری به د پنځو انکشافی ساحو په تمرکزباندي ترالسه شي :
• ښه حکومتوالی
• د موسساتو انکشاف
• صحت عامه
• روغتیایی خدمات
• د بشري قواو مدیریت

درواني روغتیا د پالیسۍ حالت/بیان :
د رواني روغتیا په اړه د عامې روغتیا وزارت پالیسي داده چې د رواني روغتیا په اړه ډیری کارونه په ټولنه اوپه
ټولنه کې ترسره شي  .دعامې روغتیا وزارت ټول هغه مهم پرمختګونه چې د امتحانی پروګرامونواو نورو کارونو
دالری د رواني روغتیا د اړتیاو د پوره کولوپه خاطرترسره شوی دي پیژنی ( روغتیایی پالیسی . )۲۰۲۱-۲۰۱۷
په هرحال تراوسه هم ددي اړتیا موجوده ده چې ډیری اړتیا دالس الندي ونیول شي ترڅو د ټول نفوسو لپاره رواني
روغتیا خدمات پراختیا پیداکړي  .لومړی کال په جریان یا ددي پالیسی په دوران که به دعامې روغتیا وزارت
دخپلورواني روغتیا همکارانوسره نظریاتو دجمع اوري غونډي ولري  .اراده به دا وي چې اضافي تګالری ،
لومړیتوبونه  ،د سرچېنو شتون او نور وپیژندل شي دا به د رواني روغتیا لپاره په اصالح شوي اجنډا کې مرسته
وکړي
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لید لوری یا :vision
درواني روغتیا ستراتیژي په پام کې لري چې په افغانستان کې ټول وګړي دټولني په کچه د رواني روغتیا پاملرنې
مال تړ ،درملنې ته السرسی  ،او رواني ناروغۍ تعقیب او اړوند شرایطو ته په کتو د ټولنې په کچه هراړخیز او
همغږي سیسټم ته السرسی لري .دا به د افغانستان د خلکو رواني او رواني روغتیا هوساینې سیسټم ته وده ورکړي
چې تر  2022کال پورې د نورو روغتیایی خدماتو سره مدغم شي.
ماموریت یا :Mission
د افغانستان دټولو اطباعو او وګړو لپاره د با کیفیته رواني روغتیا او رواني ټولنیزو پاملرنو اوخدماتو وړاندي
کول او برابرول دي کوم چې به د بیوزلو  ،ناکافی خدمتونو ،ستونزمنو حاالتو او د وګړو په منځ کې په زیان
منونکوګروپونو کې د رواني روغتیا په اړتیاوو متمرکزوي .
دغه خدمات به د شواهدوپه بنیاد او د ټولني په کچه وی البته د وقایوی او ارتقائ فعالیتونو سره او دښه روزل شوو
او هڅونکې کارکونکو له الری به د ټولو پاملرنو په کچه وړاندي کېږي .
موخې :
درواني روغتیا د ملي ستراتیژي عمده موخې عبارت دي له :
•

دروغتیا سیستم په ټولو کچو کې د رواني

اختالالتو څخه درنځیدونکو خلکو لپاره د با کیفیته  ،مدغم د

شواهدوپراساس او اړین خدماتو ته د السرسۍ زیاتول .
•

د ممکنه بریده په ټولو کچو کې د رواني اختالالتو وقایه  ،او د تکړه پوهو مسلکې کارکونکو او منابعو دالری
درواني هوساینی ارتقاء او بین السکتوری مشترک کار له الری.

•

د روغتیایی خدماتو په مختلفو کچو کي د رواني روغتیا د مراقبتونو د کیفیت ښه والی  ،د کوچنیانو او عدلی طب د
خدماتو په شمول د فعال رجعت ورکوني سیستم سره .

•

درواني اختالالتو لرونکو خلکو په خالف د سټیګما او تبعیض کموالی .

•

د وګړو رواني روغتیا و اړتیاوته په کتو د بیړنیو حاالتو ترمخه  ،په جریان کې او وروسته مناسب ځواب ویل .

•

د ټولني په کچه د تګالرو پراختیا او ښه والی ( ښونځیو ،زندانونو ،د امن کورونو ،پوهنتونونو  ،دارالتآدیب  ،ددندو
پرځایونو کې او غیره) .

•

د نوروپروګرامونو او ځان وژنې دمخنیوي د فعالیتونو ترمنځ د یوی قوي اړیکې ایجاد او رامنځته کول ترڅو په
بشپړ او همغږی مداخالت برابرشي .

•

د بشرد حقوقو ښه والې او دهغه خلکو چې رواني ناروغۍ لري ددوي د حقوقو دنقض څخه مخنیوي .

•

د وګړو د رواني روغتیا د رنځیدو کمښت او په ځانګړي ډول د زیان منونکو ګروپونو ترمنځ .

•

په افرادو  ،کورنیو  ،اوټولنې باندي د رواني اختالالتو د منفی اغیزو کمښت .

•

دنورو ډیپارتمنتونو لکه جندر ،د مورماشوم او تنکیو ځوانانو  ،د معلولیت او نشئ توکوته دغوښتني د کمیدو یا
 DDRاو نورو پروګرامونو او مداخالتو غښتلي کول او مالتړ.
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ارزښتونه او اصول :
الندي ارزښتونه او اصول به د رواني روغتیا د ملي ستراتیژۍ انکشاف او تطبیق رهنمایی کړي :
 .1د عامې روغتیا وزارت د سټنډرد سیټ مطابق د با کیفیته  ،محفوظو ،اغیزناکو  ،شواهدو پربنسټ  ،قابل قبول
رواني روغتیا د مسلکې پاملرنواو خدماتو وړاندي کول .
 .2دټولنې په کچه د لومړنیو او ثانوي روغتیایې خدماتو کې د رواني روغتیا د ادغام د الری د مساویانه او د السرسۍ
وړ خدماتو زیاتوالې .
 .3د مذهبي -ټولنیزو -کلتوري او جنډر حساسیتونوته په کتو سره ددي مسایلو یقیني کول ترڅو د افغاني ټولني عزت
ته په کې وده ورکړل شي .
 .4د معلوماتو  ،تعلیم او اګاهۍ د فعالیتونو ) (IECله الرې په ټولنه کې د رواني روغتیا پورې تړلې ناوړه ګټه
اخیستنې  ،غیری منطقي درملنی مخنیوی او د خلکو ښکیلتیا او مالکیت ترڅو د خلکو د روغتیا دغه مفهوم چې
دخلکو روغتیا د خلکو د الری دخلکولپاره پیاوړي شي .
 .5د افرادو  ،کورنیو او ټولني د ځواکمنولو سهولت رامنځته کول ترڅو دوي د خپل بشري حقوقو څخه برخمن او
خوند واخلی .
 .6د کم خدمت لرونکو او زیان منونکي وګړو اړتیاوو ته ځواب ویونکي واوسئ (د بیلګې په توګه ماشومان او
ځوانان  ،میرمني  ،معلولین  ،داخلي بې ځایه شوي وګړي  ،راستنیدونکي  ،سپین ږیري او داسې نور).
 .7ټولو خلکو ته درناوې (پرته له قبیلی  ،ملیت  ،ژبی  ،عقایدو او جغرافیوی ساحی په نظرکې نیولو سره)
 .8د همغږی  ،مدغم او څو سکتوري تګالرو زیاتوالې او پیاوړي کول .
 .9د رواني روغتیا په خدماتو /فعالیتونو کې د هریو د کردار او ښکیلتیا منندوي .
 .10د مثبتی رواني روغتیا پیاوړي کول او په افغانانو باندي د منفی رواني روغتیا د اغیزو کموالې.
 .11د والیتی مسولینو د پیاوړتیا دالری د رواني روغتیا غیرې مرکزي حکومت داري.

اوږدمحاله ستراتیژیک اهداف:

•

•

الندي دوه کلیدي ستراتیژیک اهدافو ښه تشریح د داوړو خدماتو او مالتړ کوم چې د دغه ملي رواني روغتیا
ستراتیژۍ بنسټ تشکیلوي :
د رواني روغتیا دپراخو ابتکاراتو انکشاف  ،پیژندنه او نظارت ترڅو افراد  ،کورنۍ مالتړ وشي البته د وقایوی
مداخالتو  ،لومړني او ثانوی خدمتونو د برابرولو  ،رجعت ورکونی او بیارغونی دالری  ،همدارنګه هغوته چې
ډیری بیړنۍ اړتیاوي لري هغوي ته د اساسي خدمتونو په وړاندي کولو کې به ځانګړی تمرکزوشې .
د مقرراتو ،الیحو ،سازمانونو او عملیاتي فعالیتونو پیاوړتیا ترڅو مداخالت او خدمتونه په عامه او خصوصي
سکتورونو کې جمع اړونده مداخالت په نوروسکتورونو کې وړاندي شې .
منځ محاله ستراتیژیک اهداف :

.1
.2
.3
.4

د عامې روغتیا وزارت ستراتیژیک اهداف به د رواني اختالالتو لرونکو اشخاصو لپاره د خد متونو ټول شرایط
پیاوړي او زیات کړي البته د رواني ټولنیز خدمتونوته اړتیا لرونکو په ګډون همدرانګه الندې اهدافو تکمیل لپاره
الهام ورکوي:
د حکومت دارۍ او اغیزمن رهبریت پیاوړتیا.
 BPHSاو  EPHSته با کیفیته رواني روغتیا او رواني ټولنیزو خدمتونو په ګډون د السرسۍ زیاتوالی.
د بشري سرچینو انکشاف /پراختیا او د سازماني روزنیز ظرفیتونو پیاوړي کول .
د رواني اختالالتو او ځان وژنې په اړه د ظرفیتونو او رواني روغتیا د ودي/انکشاف پیاوړي کول .
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 .5د بیړنیو رواني روغتیا د مداخالتو او لومړنیو رواني مرستو مالتړ پیاوړي کول .

لنډ محاله موخې :
د ورکړل شویو ستراتیژیکو اهدافو ترالسه کولو لپاره اړیني موخي په الندې ډول دي:

➢ د خدماتو پیاوړي کول :
•

•
•
•

د وقایویي  ،دټولني او دوامداره ساتلو ابتکاراتودپراختیا لپاره مالتړ او پیاوړي کول ( نظارت  ،د ښونځیو روغتیا ،
د کارد ځای پورې اړونده رواني روغتیا  ،د رواني روغتیا ارتقاء  ،لومړنۍ رواني مرستي  ،د ټولني د سازمانونو
سره کارکول او د غیری روغتیایی لومړنیو مخکیدونکو خلکو) (Gate keepersد سازمانونو لکه پولیس او نور
ټولنیز خدمات )
د زیان منونکو والیتونو  /ولسوالیو /عالقه داریو /قریه جاتو ته د بیړنیو رواني ټولنیزو خدماتو د مالتړ
لومړیتوب.
دالسرسۍ وړاو پیاوړي شوو لومړنیو پاملرنو مداخالتو او خدمتونو چمتوکول ( ارزونه  ،رواني ټولنیزه مشاوره
 ،د لومړی خط درملنه  ،مزمنه پاملرنه  ،رجعت دهې او بیا رغونه ) .
په ثانوي روغتیایی پاملرنو کې د رواني روغتیا د خدمتونو پراختیا او د رواني روغتیا په روغتون کې د کیفیت ښه
والې او د فرعی تخصصي خدمتونو لکه د کوچنیانورواني طب او عدلی طب د برخو رامنځته کول .

➢ د خدمتونو مالتړ او کیفیت :

•
•

•

د ملي ستراتیژیک مداخالتو پیاوړتیا  ،دملي ستراتیژې څخه څارنه  ،بین السکتوري همکاري  ،د ستراتیژۍ د
شاخصونو او اهدافو نظارت  ،د ستراتیژۍ د تطبیق لپاره د الرښوني او مالتړبرابرول  ،د ستندردونو او د کیفیت د
ښه والی دستراتیژیو انکشاف  ،د پروژو نظارت  ،د اړتیاو تحقیق او مشخص کول  ،مقررات او لوایح  ،رواني
روغتیا دیپارتمنت لپاره معنی لرونکې او تازه شوی د دندی الیحه ( )ToRاو په توافق شوی الیحې مطابق کارکول.
د والیتې حکومتوالۍ پیاوړتیا ترڅو د ملي رواني روغتیا د ستراتیژي سره په مطابقت کې والیتی پالنونه جوړ او
تطبیق شې .
د همغږۍ  ،تطبیق  ،د خدماتو د وړاندي کولو په ګډون  ،نظارت او د کیفیت ښه والې  ،اشتراکې بین لسکتوري
پالن جوړول او همکاري ( د پولیسو په ګډون  ،زندانونو  ،تعلیم  ،خصوصي سکتوراو نورو همکارانوسره ) او د
الیحو څخه د سرغړونکو شکایاتو څخه د څارني او نظارت له الری د والیتی مالتړپیاوړي کول.
د وقایوی او خدمتونو د وړاندي کولو د سرچینو او زیربناو پیاوړي کول ( دبیلګی په توګه د بشري سرچینو پالن
کول  ،مخکې د خدمت او داخل خدمت روزنه او الرښونه  ،تخصصي روزنه  ،د بین السکتوري کارکونکو روزنه
 ،د خدماتواو مداخله کونکو کارکوونکو نظارت  ،د زیربناو پراختیا او انکشاف ) .

هغه اهداف چې ددي ستراتیژی د مودې په پای کي ترالسه شي :
➢

➢
➢
➢

په کال  ۲۰۱۹کې د  ٪۳تر ٪۱۰او ترکال  ۲۰۲۳پوري تر ٪۲۰د  BPHSاړونده رواني روغتیا خدماتو ته
دالسرسۍ زیاتوالی .چې د روغتیایی کارکونکو دوامداره روزنه  ،د نوو نورو کارکونکو لکه رواني ټولنیزو
مشاورینو په اضافه کولو  ،د نظارت په یقیني کولو  ،درجعت دهی فعاله سیستم په رامنځته کولو  ،او د اساسی
رواني درملو شتنون کوم چې به دالسرسی په یو قابل اندازه پرمختګ منجرکیږی په برکې نیسی .
د  ۲۰۲۰کال پوری د والیتی روغتونونو په کچه دفعالو رواني روغتیا د یونټونو رامنځته کول .
د رواني روغتیا مقرری اوطرزالعمل په اړه دروغتیایی کارکونکو روزنه  ۲۰۲۰ ،کال پوری  ٪۱۰۰د رواني
روغتیا په یونټونواو روغتونونو کې .
د رواني روغتیا د مقرری او طرزالعمل په اړه روزنه  ۲۰۱۹ ،کال پوری په  ٪۵۰عدلي او قضایی او نورو
اړونده سازمانونه کې .
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

تر ۲۰۱۹کال پوری حد اقل یو د کورنیو اوبل د استفاده کونکو انجمن جوړول .
د  ۲۰۲۲کال پوری  ٪۱۰۰روغتیایی جامع روغتیایی مرکزونو) (CHCکې د دوه رواني ټولنیز مشاورینو
موجودیت ( یو نارینه او ښځینه ) یقیني کول .
د  ۲۰۱۹کال پوری د جندر پراساس تاوتریخوالی د قربانیانو لپاره د رواني روغتیا د مالتړ لپاره د ګډی همغږۍ
پروګرام انکشاف او پراختیا .
ددي یقیني کول چې د ټولو اساسی روغتیایی مرکزونو ) (BHCsقابله ګانی د اساسي او بیړنې مشاوري په اړه
روزل شوی .
د  ۲۰۲۱کال پوری  ٪۵۰د ټولني روغتیایی کارکونکې Gatekeepers /د لومړنیوروغتیایی مرستوپه اړه روزل
شوي.
نشه یی توکو استعمالونکو او د نشه یی توکو د تداوي د مرکزونوکارکونکو لپاره د هڅونۍ د
مصاحبی ) (Motivition interviewد ټولګي انکشاف .
د  ۲۰۲۱کال پوری به د رواني روغتیا فعال نظارتی سیستم موجودیت .

د ستراتیژۍ برخي :
د رواني روغتیا ملي ستراتیژي ددي لپاره ډیزان شوي چې د بشرحقوقو په وسیله الرښونکې جامع رواني روغتیا
یوسیستم رامنځته کړي کوم چې به د وقایی  ،پیژندنی او رجعت ورکونی  ،که چیری اړینه وي پاملرنه او درملنه
جمع د یوقوي فعال مالتړسیستم ایجاد په شمول د مقرراتو او الیحو  ،نظارت  ،او د بشري سرچینو په ګډون د
نوروسرچینو موجودیت هغه کلیدي ساحی دي چې به ور سره مرسته وشي .
دغه د ملي رواني روغتیا پروګرام به په الندي برخو او ستراتیژیکو تګالرو کې وړاندي شي:

برخه /جز :د وقایوی  gatekeeper ،او ساتونکې سیستم برابرول .
•

•
•
•
•
•
•

ستراتیژیکې تګالري /مداخالت :
 ۱.۱ستراتیژیکه تګالره  :د کوچنیانو او تنکیوځوانانو رواني روغتیا او هوسا ینه
کوچنیان او نوی تنکې ځوانان دهیواد اکثریت جوړوي  ٪۴۷ .د نفوسو د  ۱۵کلونو څخه ښکته عمرلرونکې دي .
ددوي رواني روغتیا او هوساینه به د هیواد د راتلونکو وګړو په صفت یو ستره سرمایه وي  .دا کوالی شو چې په
کوچنیانو باندي د متمرکزوپروګرامونو دالري ترالسه کړو ترڅو رواني روغتیا ته ارتقاء ور کړو ،رواني
اختالالت وقایه کړو  ،دیو لومړیتوب په ډول د کوچنیانو رواني اختالالت په وخت وپیژنو او درملنه وکړو  .چون
درواني روغتیا په اړه سټبګما او غلط عقاید دخلکو د کلتور او کورنیو څخه سرچینه اخلی نو کوالی شو چې د
اګاهۍ او مشاوری دالری راکم کړو  .یو ځانګړې توجه به وروسته دوالدت ژورخفګان اود تنکیو ځوانانو چې
ودونه یی کړي درواني روغتیا د اړتیاو د واضح کولو لپاره وشي  .په ښونځیو کې مداخالت په بیړه سره پیژندلو او
دژوند د طرز انکشاف به د ښونکو په مهارتونو  ،کوریکولوم  ،مالتړسیستم  ،همزولي دهمزولو سره  ،حمایت او د
ارتقاء فرصتونو کې شامل کړو .
کلیدي اقدامات :
د نشه یی توکوڅخه د ناوړه استفادي او خطراتو په اړه پوهاوی لوړوالی .
د سګریټو څخه ځان ساتنی تشویقول  ،او سګریټو څښلو نه تشویقول .
د ستراتیژي ګانو انکشاف ترڅو په سختۍ وررسره چلند وکړي
د خطر کمولو مشاوري انکشاف دالری د جنسی الرو انتقالیدونکې انتاناتو وقایه او درملنه .
د رواني اختالالتو او رواني ټولنیرو ستونزو لپاره د خطرکمولومشاوري ته انکشاف ورکول .
د تعلیم او تربیی او د لوړو زده کړو وزارتو سره په ګډه کارکول( د ښونځیو روغتیایی پروګرام ) ترڅو د
ښونځیوکوریکولوم عیارکړي د:
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
•
•
•

درواني اختالالتو او رواني ټولنیزو ستونزو په هکله د اګاهۍ لپاره
جنسی عمل او مخکې دوخت ودونو دخطراتو په اړه درواني روغتیا او رواني ټولنیز تعلیمات
د څښل کیدونکې (لکه سګریت  ،قیلون ) او نه څښل کیدونکې تنباکو داستعمال وقایه .
د ترافیکې حادثاتو وقایه
په ښونځیو کې د ازاراو ازیت وقایه
د موادو څخه د ناوړه استفادي او غیري قانوني دواګانو د کارونې څخه وقایه
د اطالعاتو فرهنګ او معلوماتو وزارت سره په ګډه کارکول ترڅو دا یقیني ګړی چې ټولني ته معلومات د رسنیو
لکه اخبار ،مجلو  ،رادیو او تلویزون د الری خپاره شوي.
په ښونځیو کې در وانشناس یا رواني ټولنیزو مشاورینو موجودیت .
د ژوند مهارتونو او لومړنیو رواني مرستو په اړه د ښونکو روزنه

 ۱.۲ستراتیژیک تګالره :رواني روغتیا د امیدوارو او وروسته د والدت میندو او د جندرپراساس د
تاوتریخوالي د قربانیانو لپاره


•
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

د رواني روغتیا ملي ستراتیژی به د تولد  ،مور ،زیږدلو ،ماشومانو او تنکیوځوانانو روغتیا ) (RMNCAHد
 ۲۰۱۷-۲۰۲۱کلونو ستراتیژیک اهدافو تکمیلونکې وي  ،ترڅو رواني اختالالت او رواني ټولنیزي ستونزي
چې د امیدوارۍ ،جندرپراساس تاو تریخوالی  ،وروسته دوالدت ژورخفګان او وروسته د والدت ستونزمنوحاالتو
سره تړاو لري په موجوده سیستم کې د اغیزمنوقیمت لرونکو مداخالتو د ادغام دالری وقایه او تداوي کړو .دا به د
) ، (RMNCAHجندر اوبشرحقوقو د دیپارتمنتونو سره په نژدي مشترک کاردالری ترالسه شي .
کلیدي کړني :
دمور رواني روغتیا لپاره د پروګرام انکشاف او ارتقاء
د اړونده دیپارتمنتونو سره ګډ کار ترڅو د مور رواني روغتیا چیک شي او رواني ټولنیز مالتړ د روغتیایی
کارکونکوپه داخل خدمت او مخکې له خدمت روزنیز کوریکولوم کې شامل شي ( د والدي نسایی متخصصینو ،
داکترانو ،قابله ګانواو د ټولني په کچه قابله ګاني )
د کلینک او ټولني په کچه د خدماتو وړاندي کوونکو لپاره دمور او ماشوم درواني روغتیا د سکرین کولو او رواني
ټولنیز مالتړ لپاره دالرښودونو  ،ستندردونو ،پروتوکولونو د انکشاف یقیني کول .
د موراو ماشوم درواني روغتیا چیک کول ) ، (screeningرواني ټولنیز مالتړدبرابرولو په اړه د روغتیایی
کارکونکو روزنه او حمایوي نظارت .
د جندرپربناء د تاوتریخوالي قربانیانو ته د رواني روغتیا د مالتړ د پروګرام ارتقاء او پراختیا
د جندرپراساس تاوتریخوالې رواني ټولنیزمالتړمشاوري معیاري ټولګي تطبیق کوم چې ال ترمخه انکشاف
موندلی .
په والیتی کچه داغیزمن والیتی پالن موجودیت ترڅو د جندر پراساس تاوتریخوالی قربانیانو او ددوي کورنیو ته
باید رواني روغتیا منابعو موجودیت هماهنګ او یقیني کړي ترڅو دغه قربانیانو سره مرسته وکړای شي .
په ښځینه روغتونونو کې د رواني روغتیا دخدماتو اصالح لکه د رواني فشار او  burn outمدیریت او د رواني
ټکان ته حساسی تګالری ) (STAتطبیق .

 ۱.۳ستراتیژیک تګالره  :دټولني په کچه د زیان منونکو ګروپونو رواني روغتیا ( کوچنیانو او تنکې
ځوانانو  ،زندانیانو  ،د معیوبینو لپاره پناه ګاه )
•

کلیدي کړنې :
د رواني روغتیا د خدماتو پراختیا  ( :زندانونو  ،د سرپناه د ځایونو ،د ښځو د ژغورني مرکزونو ،کوچیانو  ،سره
میاشت  ،د کورنیو د ژغورني مرکزونو ) ، (FPCداخلی بیځایه شوو  ،ښونځیو  ،دارالتد یب ) ، (JRCد
 HIV/AIDSلرونکو خلکو او نشه یی توکو استعمالونکو ) .
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•
•

ټولنیز مالتړ د کیفیت لپاره د نظارت او برسۍ یو مشترک سیستم ته

د جنډر پراساس تاوتریخوالی د رواني
انکشاف ورکول .
د برسۍ او ارزیابۍ د سیستم پیاوړتیا ترڅو زیان مننونکې ګروپونه تعقیب شي .

 ۱.۴ستراتیژیک تګالره :د ټولني پرکچه رواني روغتیا

•
•
•
•
•
•

د ټولني په کچه د رواني روغتیا پاملرنه یو ترټولو اغیزمن میتود دي ترڅو هغه خلک چې رواني روغتیا ته
اړتیاوی لري ورته ورسیږي  ،تر څو د رواني اختالالتو دتداوي د ترالسه کولو په الر کې د سټیګما په اړه
ننګونی په نښه کړي  ،همدارنګه هغه ستونزي چې د مرکزي رواني پاملرنو سهولتونو /مسلکې کارکونکو مراقبت
ته اړتیاوي لري او دغه مرا قبت ته السرسۍ محدودوي په نښه شي  ،او دخدماتو قیمت ورکونه او منل یی یقیني
شي ( .د ټولني په کچه د روغتیایی خدماتو اهمیت د نړیوال روغتیایی سازمان راپورله مخی)  ،په ځا نګړی ډول
درواني روغتیا په برخه او د معتادینو ددرملنی په برخه کې " نه یوازې دا چې د ټولنې رواني روغتیا او د مخدره
توکو روږدیتوب خدمتونه د شدید ذهني معلولیت لرونکو خلکو لپاره د السرسي لرل  ،دا د رواني روغتونونو په
پرتله د دوي اړتیاو پوره کولو کې خورا اغیزناک دي .دټولني په کچه د رواني روغتیا او روږدیتوب خدمات د
بشرد حقوقو د سرغړونی کم چانس لري کوم چې په رواني روغتونو نو کې زیات پیښیږی" .
د رواني روغتیا د ستراتیژی عمده هدف په رواني لحاظ روغ افغانستان دي  .روغتیا د کورڅخه شروع کیږي .
کړني به د مداخالتویعني د روغتیایی کارکونکو او رسمی سیستم دواړه پیاوړی کړي او د ټولني او کورنیو مسایل
به په ګوته کړي  ،په شمول د غیری روغتیایی ذهنیتونو او کړنو چې د ټولنې او روغتیایی سیستم ترمینځ ګډ
مسؤلیت دي .
د دې چلند په پلي کولو سره کوالی شو په ښوونځیو کې د ژوند مهارتونه او مقاومت coping/روزنه وکړو ،
رواني هوساینه او د رواني روغتیا عامه پوهاوي کمپاینونه  ،د کورنۍ او رواني روغتیا خدماتو رامینځته کول او د
مصرف کونکو ډلو  /انجونو تنظیم کول لکه د نیمه ورځی کورونه پکی شامل دي .په ټولنه کې نظارت شوی او
غیر نظارت شوي هستوګنځایونه  ،په ټولنو کې د بیارغونې خدمتونو څارنه او په ټولنه کې د دودیزو حمایتی
جوړښتونو پیاوړتیا .
کلیدي کړني :
د خلکو د روغتیایی حقوقو چې د رواني ناروغیو رنج وړي د ټولني په کچه د اګاهۍ د سطحی لوړول.
د رواني ناروغیو په هکله د سټیګما د منځه وړلو لپاره د ټولني په کچه د اګاهۍ د سطحی لوړوالی
د رواني خدمتونو څخه استفاده کونکوګروپونو یا ټولنو تاسیس
د سری میاشتی د مرستونونو ( رواني ناروغانو) بیرته ادغام ددوي په کورنۍ او ټولنه کې
په ټولنه کې د ټولني په کچه د نیمه ورځی کورونو  ،نظارت شوی /غیری نظارت کیدونکې لیلیو خدمتونه .
د اګاهۍ  ،روزنی او رجعت ورکونی یقیني کول او دښځود امن په کورونو ،دارالتدیب  ،او د نشه یی توکودتداوي
په مرکزونو او نوروکې د ضرر منونکو ګروپونو لپاره رواني ټولنیزه مشاوره .

 ۱.۵ستراتیژیک تګالره د ښونځیو رواني روغتیا او د ژوند مهارتونو پروګرام
•
•
•

کلیدي کړني :
د کوچنیانو درواني روغتیا د ستونځو په هکله د ټولني د اګاهۍ د کچې لوړوالی.
د تعلیم او تربیی وزارت سره په ګډه د ښونځیودرواني روغتیا د پروګرام پراختیا .
نورو والیاتوته د هرات په ښونځیو کې د روزنیزی تجربی پراختیا او پیاوړتیا

 ۱.۶ ستراتیژیک تګالره د کارد ځای رواني روغتیا
د  ۲۰۱۷کال لپاره د رواني روغتیا د نړیوالی ورځي شعار رواني روغتیا د کارپه ځای کې وو  .د عامې روغتیا په
یوه مختصره مطالعه کې چه د کاردځای پوري اړونده رواني فشار او رواني ناروغیو په اړه ترسره کړي وه
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•
•
•
•
•
•

ښودلی چې په یوه لوړه کچه رواني ټولنیزی ستونزي د دولتی  ،غیری دولتی موسساتو ددفترونو په کارکونکو،
کلینیکې کارکونکو او هغه چې په توقیف ځایونو لکه دنشه یی توکو د درملنی په مرکزونو ،د ښځو دامن په کورونو
کې کارکوي لیدل کیږی  .چې لومړنی پالن ته اړتیا ده ترڅو د کارپه ځایونو کې د رواني فشارپوری اړونده
ستونزو اغیزی د کارکونکوپه اجراتوراکمی کړو .
کلیدي کړني:
د روغتیاد حقوقو په هکله د هغه خلکو چې درواني ناروغیو رنځ وړي په ځانکړي ډول د کارپه ځایونو کې د ټولني
د اګاهی لوړوالې .
د کارد ځای رواني روغتیا د اړتیا په هکله د کاراو ټولنیزوچارو دوزارت سره په ګډه ارزونه .
کاراوټولنیزو چارو وزارت او نورواړونده ارګارنونوته الرښونه کول ترڅو د کار قانون ته بیاکتنه وکړي.
د کارد ځای مداخالتو لپاره د اړتیاو لومړیتوب ټاکنه .
د کاراوټولنیزو چارو وزارت سره په ګډه د کارد ځای رواني روغتیا په اړه یوپالن جوړول .
روغتیایی کارکونکو او نورو کارکونکو ته رهنمایی او حمایت ترڅو دوي د فرسودګۍ او درواني فشارڅخه ډک
ماحول داغیزو مخه ونیسی .

➢  ۲برخه  :د لومړنیو څارونکو مداخالتو او خدمتونو پراختیا
 ۲.۱ ستراتیژیک تګالره  :د ټولني په کچه رواني روغتیا
د ټولني رواني روغتیا د روغتیایی سیستم په کچه لومړنې خط مداخالت دي  .دا نسبتا د افغانستان په روغتیایی
سکتورکې هڅه شوي چې د ټولني روغتیایی کارکونکې رول پیژندل شوی اوپه ډیرواضح ډول سره تعریف شوی
دي .درواني روغتیا لپاره د روغتیایی کارکونکومسولیت لپاره به اړونده روزنه جمع د نظارتی مالتړ برابرول وی
 .د لومړنیو روغتیایی پاملرنو ) (PHCکارکونکې به ددي لپاره وروزل شي ترڅو ډیرعام معیوبیتونه  ،لکه ځان
وژنه  ،د رواني صدمی وروسته رواني فشار ،د نشه یی توکو استعمال  ،سایکوتیک اختالالت په ګوته کړي یو
عمده دنده د ټولني د روغتیایی کارکونکو د رواني روغتیا اګاهی  ،د واقعاتو پیداکونه  ،رجعت ورکونه اوتعقیب دی
 .د ټولني روغتیایی کارکونکې کوالی شو چې په لومړنیو رواني مرستو او بیړنې مشاوره کې روزنه ورکړو .
کلیدي کړني :
• د  CHWs/CHSsکوریکولوم ته بیا کتنه
• د رواني روغتیا په هکله د ټولني د روغتیایی رضاکارانو او د ټولني د روغتیایی سوپروایزرانو د روزنی یقیني
کول .
• د رواني روغتیا په اړه د ټولني دروغتیایی سوپروایزرانو دالري د روغتیایی رضاکارانو حمایتي نظارت
• د روغتیایی مراکزو او د ټولني په کچه روغتیایی کارکونکو ترمنځ د ډلیزکارپیاوړتیا او رجعت ورکونی سیستم
پیاوړتیا .
 ۲.۲ ستراتیژیک تګالره :په لومړنیو روغتیایی پاملرنوکې د با کیفیته رواني روغتیا د خدمتونو او رواني

ټولنیزی مشاوری پیاوړتیا .
لومړنۍ رواني روغتیا  :د رواني روغتیا دا ډول پروګرام ثابت کلینکونه جمع ګرځنده روغتیایی ټیمونه جمع د
رجعت ورکوني د الری د لومړی خط مداخالتو ته د ثانوی پاملرنو سره اړیکه ورکول دي  .دا ډیره اساسي خبره ده
چې هغه خلک چې خدماتوته مراجعه کوي با ید په ځانګړی ډول تریاژ/لومړیتوب بندي شي  .د لومړنیو پاملرنو په
کچه مداخالت د بین المللي معیاراتو پراساس لکه څرنګه چې دنړیوال روغتیایی سازمان په واسطه تعریف شوی
ښه عملي شي .د د لومړنیو روغتیایی پاملرنو په کچه رواني پاملرني او تداوي په واضح دول تعریف شوي او د
روزل شوو کارکونکو په وسیله البته د کافی کلینکې نظارتونو په مالتړ سره وړاندي کیږی .ددي لپاره چې په ټوله
کې په روغتیایی خدمتونو کې رواني روغتیا په کافی اندازه مدغمیدل یقیني شي نو په والیتی کچه به مالتړاو
دادخواهۍ Adovocacy/ته اړتیاوي .
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کلیدي کړني :
په لومړنیو روغتیایی پاملرنو کې د رواني روغتیا د ادغام پراختیا .
د موجوده  BPHSد روزنیزي ټولګي پراختیا او ارزونه .
د لومړنیو روغتیایی مراقبتونو( ) BPHSد کارکونکو روزل  ،د رواني ناورغانو تعقیب اولوړي کچې روغتیایی
مرکزونو ته رجعت ورکونه .
د لومړنیو روغتیایی مراقبتونو خدمتونو کې دنړیوال سازمان د ستندردونومطابق د کیفیتی معیاراتو تطبیق/بیاکتنه .
درواني روغتیا د ډیپارتمنت  ،د والیتی د عامې روغتیا د ریاستونو د مسلکې رواني کارکونکو ،د غیری دولتی
موسسو د مسولینو لکه ( د  BPHSیا  EPHSتطبیق کونکو او نورو عمودي پروګرامونو) له الری د مالتړ،
کلینیکې نظارتونو او برسۍ پیاوړي کول .
په ټولو لومړنیوروغتیایی مرکزونو کې د رواني درملو موجودیت یقیني کول .
د ټولني په کچه د موجوده سکتورونو سره همغږي .
په بشپړ روغتیایی مرکزکې یو اضافی رواني ټولنیز مشاور ( یوښځینه ) لپاره دادخواهي کول .

 ۲.۳ ستراتیژیک تګالره :لومړنی رواني ټولنیزي مرستي
په هیواد کې د تکراری بیړنیو پیښو له کبله  ،دلته یو بیړنۍ اړتیا شتون لري چې ترڅو د بیړنیو پیښو ا و
مصیبتونو ته د ټولني ځواب وینه پیاوړي کړو  ،او په لومړنیو رواني مرستوباندي په ځانګړی ډول د ډیرو
زیان منونکو والیتونو او ولسوالیو رضاکاران وروزو .
کلیدي کړنې :
•

د لومړنیو رواني مرستی د ټولګي بیا کتنه .

•

په لومړنیو رواني مرستو باندي د رضاکارانو دروزنی پالن اوتطبیق .

•

د روغتیایی رضاکارانو په کوریکولوم کې د لومړنیو رواني مرستو د مداخالتو ادغام .

 ۲.۴ ستراتیژیک تګالره د خصوصي رواني روغتیا د خدمتونوچمتوکونکو برسی /مونیتورنګ
په دواړو مرکزي او والیتی کچه د عامې روغتیا د برسې یا مونیتورنګ رول به د رواني روغتیا چې په
خصوصي ډول وړاندي کیږی پراختیا ورکړل شي  .د غه د نظره پریوتی برخه اومطلوبه مسولیت به د عامې
روغتیا وزارت د خصوصي سکتور سره په ګډه ددي ستراتیژی د تطبیق په جریان کې عملي کړي ترڅو د
لومړنیو رواني روغتیا ( مشاوره او پاملرنه ) د خصوصي سکتور دالری کوم چې په قابل قبول معیاراتو لکه
روزنه روغتیا او د ناروغ په مصونیت او عامه غړو باندي تمرکزکوي چمتوکړي.
کلیدي کړني :
•

په والیتی او مرکزی کچه د کمیټو رامنځته کول ترڅو د خصوصي رواني روغتیا د خدمتونو څخه مونیتورنګ
وکړي  ،دغه موظفه کمیته به د عامې روغتیا د وزارت  ،غیری دولتی موسساتو او خصوصي سکتور او د
ناروغانو /استفاده کونکو د ټولنو( البته که موجود وی ) دغړو څخه به تشکیل شي .

•

د خصوصي سکتو کارکونکو ته د الیحو او الیحه وظایفو انکشاف .

•

د مونیتورنګ چک لست او الرښودونو انکشاف تر څو د رواني روغتیا خصوصي خدمتونه برسي کړي .

•

د رواني روغتیا خصوصي خدمتونو ته د معیارونو پراختیا /ارتقاء.

•

دخصوصي رواني روغتیا دخدمتونو د راپور ورکونې او راجستر د سیستمونو ارتقاء او پراختیا.

•

دخصوصي سکتوراواړونده رواني روغتیا دخدماتو د وړاندي کولو لپاره د روغتیا د قانون او د مونیتورنګ
ریاست د قابلیتونو زیاتول .
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 ۳برخه  :د رجعت ورکونی ثانویی  ،ثالثی او عدلي طب خدماتو چمتو کول

 ۱.۳ ستراتیژیک تګالره :ثا نوی رواني روغتیا خدمتونه

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ددي لپاره چې د رواني روغتیا په خدمتونوکې کوم ځنډ او خنډ رانشي  ،نو دلومړنیو او ثانوی خدمتونو ترمنځ
اړیکه به پیاوړي شي  .د رجعت ورکوني سیستم به دټولو والیاتو په کچه د رواني پاملرنو لپاره پیاوړي شي  .حد
اقل معیاراتو انکشاف چې د نړیوال روغتیایی سازمان د معیاراتو سره په سمون کي وي  .ثانوی روغتونونه به ددي
معیاراتوڅخه نظارت کوي او مرسته او مالتړبه کوي ترڅو یو داسی سیستم او پروتوکول ته انکشاف ورکړي چې
ترڅوناروغان تداوي کړي  .ځانګړی د پاملرنی مرکزونه به د ټولو والیاتو په کچه او حوزوي روغتونونو کې
تاسیس یا رامنځته شي .
کلیدي کړني :
د رجعت ورکونی سیستم /او دوباره رجعت ورکونه د لومړنیو او ثانوی پاملرنو ترمنځ به پیاوړي شي .
په ثانوی روغتونونو کې د مختلفو رواني روغتیا یونټونوکارکونکو ته د رواني روغتیا د معیاراتو تطبیق .
د  EPHSد  ToRپراساس د  EPHSد ټولګي بیاکتنه .
ټولو روغتیایی کارکونکو لپاره چې په  EPHSکې کارکوي د روزنیز منول /الرښود  ،پروسیجر ،پتوی او چک
لستونو انکشاف .
د ثانوي روغتونونو لپاره د تداوي د پروتوکولونو انکشاف .
د ولسوالیو د روغتونونو په کچه د رواني روغتیا د یونټونو تاسیس .
درواني پاملرني یونټونو د کارکونکو ( داکترانو ،نرسانو ،روانشناسانو/ارواه پوهانو) ظرفیت جوړول .
د رواني ټولنیزو مشاورین روزنه او ظرفیت سازی .
په ټولو ثانوي کچې په روغتونونو کې د رواني درملو موجودیت .
د راجستریشن او راپورورکونی د سیستم انکشاف .
په ثانوي کچه د رواني روغتیا دخدمتونو لپاره د مونیتورنګ د ابزارو انکشاف .
د نظارت او برسی دیوفعال سیستم تاسیس کول .
په ثانوی کچه د (  )liaison psychiatryخدمتونو تاسیس او رامنځته کول.

 ۳.۲ ستراتیژیک تګالره :ثالثی رواني روغتیا پا ملرني

•
•
•
•
•
•
•
•
•

د ثانوی سیستم څخه لوړو بالخاصه رواني روغتیا خدمتونو پاملرنو ته السرسې د ثانوی مرکزونو دالری پیاوړي
کول .د شدیدو او مغلقو رواني واقعاتو د تداوي او مدیریت لپاره د معیاري خدمتونو برابرول جمع دقیق او صحیح
پروسسس  ،پرکتس او د کیفیت چیک کول به رامنځ ته شي  .د موجوده ثانوی رواني روغتیا د سهولتونو او
خدمتونو انکشاف  ،په ځانګړی ډول د کابل په رواني روغتون کې  ،کوم چې ارتقاء یی کړي او د ډیرو شدیدو او
مغلقو واقعاتو د تداوي او مدیریت لپاره د اړتیا وړتجهیزاتو برابرول .
کلیدي کړني :
د لومړنیو روغتیایی مراقبتونو ،ثانوی او ثالثی پاملرنو ترمنځ د اړیکې او رجعت ورکونې د سیستم پیاوړي کول .
په ثالثی کچې دروغتون د مختلفورواني روغتیا دخدمتونو لپاره درواني روغتیا د معیاراتو د تطبیق یقیني کول .
په ثالثی کچې لپاره د رواني روغتیا د خدمتونوڅخه نظارتی ابزارو دتطبیق یقیني کول
د ریجستریشن او راپور ورکونی دسیستمونو پیاوړتیا (د ارقامو د استفادي او تحلیل په شمول) .
د رواني طب د تخصص  ،د رواني نرسنګ اوکلینیکې روانشناسې د پروګرامونو بیاکتنه .
د  laision Psychaitryتاسییس او رامنځته کول .
د اصالح شوی برقی تشنجي تداوي ) (ECTموجودیت .
د نړیوال روغتیایی سازمان د کیفیتی حقوقی ټولګي تطبیق .
د کوچنیانو او تنکیوځوانانو د رواني طب یونټ تاسیس او رامنځته کول .
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•
•

د ثانوي پاملرنو د روغتونونوارتقاء او تجهیز.
دعامې روغتیا د وزارت د رواني روغتیا د ډیپارتمنت د چترالندي د رواني روغتیا روزنیز مرکز تاسیس .

 ۳.۳ ستراتیژیک تګالره :د مزمنو ناروغانو پاملرنه او بیارغونه
په لویوښاري مرکزونو که به یوه ارزونه د الس الندي ونیول شي ترڅو د مزمنو پاملرني مرکزونو اړتیاوي کوم
چې د حادو پاملرنو تکمیلونکې دي تاسیس او رامنځته شي .په کومو ځایونو کې چې د تاسیس اړتیا موجوده وي نو
دغه مرکزونه د مزمنوپاملرنو خدمتونو لپاره به تری حمایت وشي .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

کلیدي کړني :
د مزمنو پاملرنو او بیا رغونی د مرکزونو د انکشاف لپاره به په ښارونو کې د اړتیاو اروزونه وشي.
د مزمنو پاملرنو او د بیارغونی د مرکزونو تاسیس اورامنځته کول .
د مزمنوپاملرنو او دبیارغونی د مرکزونو د کارکونکو روزنه او ظرفیت جوړونه .
ددي مرکزونولپاره د کیفیتی معیارونو انکشاف .
په دغه مرکزونو کې د ورځني مرکزونو ،نیمه کور او نورخدمتونو تاسیس او رامنځته کول .
د تداوۍ د پروتوکولونو او الرښودونو انکشاف .
د نرسنګ د پاملرنی خدمتونو موجودیت .
د راجستریشن او راپورورکونی د سیستمونو انکشاف .
په منظم ډول سره ددي مرکزونو نظارت او برسي .

 ۳.۴ ستراتیژیک تګالره :عدلی طب
دلته د عدلي طب ظرفیت ته اړتیا ده ترڅو عدلي قضایی سیستم ته د ارزونی اونورخدمتونه چمتوکړي  .د موجوده
محدودیتونواو مجبوریتونو په نظرکې نیولوسره عدلي طبی خدمتونو چمتوکول یو لږ لومړیتوب په حیث په نظرکې
نیول کیږی  .په هرحال کله چې الزمه ولیدل شي د خدمتونو چمتوکولو او د مقرراتو حمایت ته باید اقدام وشي .
•
•
•
•

کلیدي کړني :
په ټولو ثانوي او ثالثی روغتونوکښی د عدلي طب د یونټونو تاسیس /پیاوړتیا
د عدلی طب د الرښودونو انکشاف .
په عدلي طب کې د رواني روغتیا د کارکونکو روزنه/ظرفیت جوړونه .
د عدلي طب پوري اړونده فعالیتونولپاره د راجستریشن او راپورورکونی سیستم .

 ۳.۵ ستراتیژیک تګالره  :د زندانیانو لپاره خدمتونه
د زندانیانو او هغه کارکونکو چې په لوړ روحي فشار الندي د زندان په محیط کې کارکوي د خدمتونوموجودیت .
کلیدي کړنې :
•

د زندان دروغتیایی ټولګي د رواني روغتیا د برخی د تطبیق یقیني کول .

•

په رواني روغتیا او رواني ټولنیزي مشاوری په خدمتونو کې د زندانونو د روغتیایی کلینکونو د کارکونکو روزنه

•

د زندانیانو او تربیت اصالح لپاره د رواني روغتیا د خدمتونو موجودیت .

•

د رواني درملو او بیولوژیکې – رواني ټولنیزو مداخلو موجودیت .

•

د لوړو کچو روغتیایی خدمتونو او د زندانونو د روغتیایی مرکزپه منځ کې د رجعت ورکونی د سیستم تاسییس او
رامنځته کول .

•

د راجستریشن او راپور ورکونی د سیستمونو رامنځته کول .

•

د زندانونو درواني روغتیا د خدمتونو څخه په ګډه برسي کول .

•

د رواني فشار ،د بشرحقوقو ،ستګما او فرسودګۍ په اړه د زندانونو د کارکونکو روزنه .
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➢  ۴برخه  :د ملي ستراتیژیکو مداخلو پیاوړي کول
(درواني روغتیا حمایت  ،د ملي ستراتیژی څخه لیدنه  ،بین السکتوری همکاري  ،د اهدافو او ستراتیژیک
اندیکتورونو پروړاندي برسي /مونیتورنګ  ،د الرښونو چمتوکول او د ستراتیژیک تطبیق لپاره حمایت او مالتړ ،
د معیارونو انکشاف او د کیفیت ښه والې  ،د پروژو مونیتورنګ  ،تحقیق او د اړتیاو په ګوته کول  ،مقررات او
لوایح ) .

۴.۱ ستراتیژیک تګالره :دعامې روغتیا د وزارت د رواني روغتیا او نشي توکو څخه د ناوړه
استفادي دیپارتمنت انکشاف او حمایت :
درواني روغتیا او نشه یی موادو د ناوړه استفادي دیپارتمنت به منظورشوي کارکونکې ولري  .د رواني روغتیا
دیپارتمنت به د رواني روغتیا د سیستم د انکشاف  ،تطبیق او د کیفیت د ښه والي باندي خپل نظروساتی .
کلیدي کړني :
•

د ډیپارتمنت د ارګان چارت ته ارتقاء ورکول .

•

د رواني روغتیا دیپارتمنت ته د نورو کارکونکو استخدام

•

د رواني روغتیا ډیپارتمنت کارکونکو دوامداره ظرفیت جوړونه .

 ۴.۲ ستراتیژیک تګالره د ملي ستراتیژي په نظرکې نیول
درواني روغتیا دهمغږۍ تخنیکې کمیته کوم چې د کلیدي همکارانو څخه تشکېل شوي او د رواني روغتیا د
ډیپارتمنت له طرفه پرمخ بیول کېږی به د عامې روغتیا وزارت ته د پالیسۍ او ستراتیژیک موضوعاتو په اړه
سفارش ورکوي البته د رواني روغتیا د ملي ستراتیژۍ د تطبیق څخه د نظارت په شمول .
کلیدي کړني:
•

د رواني روغتیا د تخنیکې کمیتی د الیحه وظایفو ارتقاء .

•

د رواني روغتیا د تخنیکې کمیټي سره په ګډ نظارتی پالن ته انکشاف ورکول.

•

د نظارت او ارزیابی په چک لست کې د اندیکاتورونو اضافه کول .

•

د رواني روغتیا د ډیپارتمنت او والیاتو ترمنځ د راپورورکونې /فیډ بک سیستم پیاوړتیا .

 .۴.۳ ستراتیژیک تګاله :بین الوزارتي همکاري ( په ملي کچه )
رواني روغتیا یو څوسکتوري روغتیایی لومړیتوب دي  .د رواني روغتیا د خدمتونو د انکشاف  ،تطبیق ،او د
رواني روغتیا د کیفیت د ښه والي لپاره به د رواني روغتیا دیپارتمنت د بین السکتوری همکارۍ د پروسی څخه
مالتړ و کړي  .د لوړی پالیسی په کچه  ،ټولي د روا نی روغتیا پالیسي ګاني به بین السکتوري کمیسون ته وړاندي
شي ترڅو په لوړه کچه د پالیسی الرښوني منظوري او مالیکیت یقیني شي  .دغه ډول همکاري په ځانګړی ډول د
نشه یی موادو د وقایی او اړتیا د مخدره موادو د وزارت سره د همکارۍ لپاره اړین دي .
د ستراتیژیک او تخنیکې مسلی لپاره  ،د همکارۍ میکانیزم فورم کې به د رواني روغتیا تخنیکې کمیته  ،ملي کاري
کمیټه شامله وی .
کلیدي کړني :
•

درواني روغتیا ملي ستراتیژي د انکشاف  ،بین السکتوری همکاري  ،تطبیق او د کیفیت ښه والې د پروسی او
حمایت لپاره د بین السکتوری همکارۍ کمیسون رامنځته کول .

•

ددي کمیسون لپاره د  ToRانکشاف .
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 ۴.۴ ستراتیژیک تګالره  :د ډ یپارتمنتونو ترمنځ همکاري ( د وزارت په کچه )
دعامې روغتیا یوتعداد روغتیایی ستراتیژیګانی د ښونځیو ،د زندانونو روغتیا او  HIV/AIDSپه شمول رواني
روغتیا ته راجع کیږی  .ددي لپاره چې د اړتیا وړ د پالن کونی کچه او د خدماتو وړاندي کونه یقیني شي  ،نو د
عامې روغتیا وزارت به د رواني روغتیا د امریت مرسته د بین الوزارتي رواني روغتیایی مداخالتو  ،نظر ساتنه
او حمایت د ددوامداره کافی رواني روغتیا مداخالتو لپاره یقیني کړي .
کلیدي کړنې :
•

د رواني روغتیا په مختلفو همغږیو غونډو کې د زندانونو روغتیا  ،HIV/AIDS ،د موراو ماشوم روغتیا یا
 ، RMNCAHDد تغذیی دیپارتمنت او نورو اړونده دیپارتمنتونوښکېلول .

•

درواني روغتیا د ډیپارتمنت له طرفه د زندانونو روغتیا  ،HIV/AIDS ،د موراو ماشوم روغتیا یا
 , DDR، RMNCAHDمعلولیت او بیارغونی د پروګرامونو ته د حمایت او مالتړبرابرول.

 ۴.۵ ستراتیژیک تګالره  :والیتونو لپاره الرښونه او مالتړ

•
•
•

د رواني روغتیا ډیپارتمنت دا باید یقیني کړي چې د رواني روغتیا د ملي ستراتیژۍ فعالیتونه په والیتی ستراتیژیک
او عملیاتي پالن کې شامل شوي .
کلیدي کړني :
په ملي او والیتی کچه د رواني روغتیا په پالن جوړونه کې د رواني روغتیا د ډیپارتمنت او د والیت دعامې روغتیا
د ریاستنو دوه طرفه ښکیلول .
د والیتی عامې روغتیا ریاستنو ته د والیتی رواني روغتیا کاري پالنونو په انکشاف کې حمایت او مالتړبرابرول .
په  BPHSاو  EPHSکې د والیتي عامې روغتیا ریاستونوته د رواني روغتیا د فعالیتونو په تطبیق کې حمایت او
مرسته برابرول .

 .۴.۶ ستراتیژیک تګاله :د رواني روغتیا تمویل
د رواني روغتیا د ملي ستراتیژۍ مختلف د تمویل سرچیني لري په شمول د افغانستان د حکومت  ،تمویل کونکې
 ،د  BPHSاو  EPHSقراردادونه او د ځانګړو پروژو مالی سرچیني  .د رواني روغتیا امریت به د رواني
روغتیا د ملي ستراتیژي د تطبیق او مالتړلپاره د تمویل فرصتونه زیاد کړي او موجوده مالي منابع به د محلی
اړتیاو پراساس وویشي .

•

کلیدي کړني :
د رواني روغتیا د فعالیتونولپاره د تمویل کونکو او د افغانستان حکومت په منځ کې د مالي سرچینو د زیاتوالی
لپاره دادخواهی ( )Advocacyکول .

 ۴.۷ ستراتیژیک تګاله :نظارت (مونیتورنګ) او ارزیابی

•
•
•
•
•
•
•

مداخالت به د توافق شوو اندیکاتورونو پروړاندي مونیتورشي  .مونیتورنګ او ارزونه به دواړه عام او خصوصي
خدمتونه په برکې ولري .
کلیدي کړني :
د مونیتورنګ او سوپرویژن لپاره یومعیاري سیستم ته انکشاف ورکول .
د  BPHSاو  EPHSلپاره د مونیتورنګ او ارزونی د وسایلو انکشاف .
د مختلفو رواني روغتیا پروګرامونو لپاره د مونیتورنګ چک لستونو انکشاف .
د اجراتو د اندیکاتورونو انکشاف .
د مونیتورنګ او سوپرویژن الرښودونو انکشاف .
د سوپرویژن د مهارتونو په اړه روزنیز منول ته انکشاف.
د نظارت ،ارزونی او سوپرویژن لپاره د الیقه اوپه کارپوه کارکونکو د موجودیت یقیني کول .
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•
•
•

درواني روغتیا لپاره د  HMIS/EHISبیا کتنه .
د رواني روغتیا د عمودي پروګرامونو ارزونه .
ددریم ګړي له طرفه د رواني روغتیا دپروګرامونو د ارزونې مالتړ .

 ۴.۸ ستراتیژیک تګالره  :تحقیق او د اړتیا وپه ګوته کول

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ددي لپاره چې د شواهدو پراساس تصمیم ونیسو  ،د تحقیق پروګرامونه به موجوده مسایل او راتلونکې اړتیاوي په
ګوته کول حمایت کړي  .تحقیق به د عامې روغتیا د وزارت دریسرچ د یپارتمنتونو د افغانستان عامه روغتیایی
انستیتوت) EHIS ، (APHIاوخارجي تحقیق کونکو او تخنیکې همکارانو سره په ګډه همکارۍ سره دغه موضوع
د الس الندي ونیول شي  .د تحقیق ساحات شاید په الندي ساحو مشتمل وي:
د دودیزي رواني روغتیا درملنه
د انټرنیت او ټولنیزو رسنیو استعمال
د کورنی سیستم موډلونه .
دټولني په کچه د پاملرنو موډلونه
د نشه یی مواد وڅخه د استفادي لپاره اغیزمنی مداخلي .
تسخیص او کلتوری مقررات .
د ځان وژنی شیوع /د مخنیوی لپاره مداخالت .
د رواني اختالالتو لرونکوخلکو پروړاندي عامه ذهنیتونه
د عامه رواني روغتیا د مراقبتونو په اړه د ښاریاتو او دټولني د السرسۍ ستونزي
د رواني روغتیا د روزنی د برابرولو ستونزي
په لري پرتو ساحو کې د رواني روغتیا د وړاندي کولو محدودیتونه  /د رواني روغتیا د درملنی دبرابرولو
پروړاندي خنډونه .
په لومړنیو روغتیایی پاملرنو کې د رواني ټولنیز مراقبتونو پروړاندي د استفاده کونکو او عرضه کونکو ذهنیتونه
.
کلیدي کړني :
د همغږۍ پیاوړي کول /د  ، APHI,EHISغیری دولتی موسساتو او خارجي تحقیق کونکوسره د رواني روغتیا
د ساحو دلومړیتوبونو په هکله اړیکه .
د تحقیق په برخه کې د رواني روغتیا د کارکونکو ظرفیت لوړونه .
د هیواد د اړتیاو په نظر کې نیولو سره د مختلفو تحقیق کونکو سره په ګډه هکمارۍ د رواني روغتیا د تحقیقاتو
ډیزاین او تطبیق .
د ارقامو تجزیه او په پالیسۍ او عمل کې یی ترویج او کارونه .

 ۴.۹ ستراتیژیک تګالره :د مقرراتو او لوایحو ستراتیژیک تګالره

•
•
•
•
•
•
•
•
•

په کال  ۲۰۱۵کي د رواني روغتیا مقرری ته بیا کتنه وشوه او ارتقاء ورکړل شوه او همدارنګه اړونده طرزالعمل
ته انکشاف ورکړل شو  .د افغانستان حکومت به مقرری ته انکشاف ورکړي ترڅو دهغو خلکو چې د رواني
روغتیا خدمتونه د عامه یا خصوصي سکتور دالری ترالسه کوي ددوي حقونه او خوندیتوب ساتنه به وکړي  .د
مقرری او الیحو لپاره کوالی شو ساحی مشتمل کړو په :
د غیری دولتی موسساتو وړاندي کونکو په واسطه د خدمتونو چمتو کولو الیحه
هغه کارکونکو لپاره چې د رواني روغتیا د خدمتونو په وړاندي کولو کې ښکېل دي د تعلیم او روزنی په هکله
الیحه .
د رواني روغتیا ددرملنی په اړه د معیارونو رامنځته کول او الیحه .
ددرملو تامینول
د نقصو لیکنی او درملو مدیریت
د رواني ناروغیو لرونکو وګړو  ،زندانیانو یا د پولیسو له طرفه توقیف شو افرادو حقوق او مدیریت .
دهغو زندانیانو چې درواني ناروغیودلرلو ادعا کوي ددوي دفاع او د رواني ناروغیو درلودونکو افرادو مدیریت .
په کم محدودونکو الرو د رواني ناروغیو درلودونکو خلکو د درملنی حق .
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•
•
•
•
•

کلیدي کړني :
په رواني روغتیا په مقرره او طرزالعمل باندي د رواني روغتیا د کارکونکو اونورو اړونده کارکونکوروزل .
د رواني روغتیا حقوقی چوکاټ باندي د غیری رواني روغتیایی کارکونکو او اړونده کارکونکو روزل .
رواني روغتیا ډیپارتمنت به رواني روغتیا د مقرری او طرزلعمل تطبیق یقیني کړي .
د کتنی د میکانیزمونو رامنځته کول .
د بشر د حقوقو د مونیتورینګ سیستم تاسیس یا رامنځته کول .

 ۴.۱۰ ستراتیژیک تګالره :مستند کول او د ارقامو مدیریت )(HMIS
د رواني روغتیا په روغتون او د رواني طب په وارډونو کې مستند سازی ناکافی ده  .اګر چې د ) (HMISد
الری یو مقدار ارقام راپور او ساتل شوی  ،الکن دلته داسی چېنلونه وجود نلري چې د رواني روغتیا په اړه
نورارقام راپور او ریکارد کړي .

•
•
•
•
•

کلیدي کړني :
په رواني وارډونو کې د رواني روغتیا د مستند سازۍ په اړه بیا کتنه
د واقعاتو د مستند کونې او راپور ورکونې لپاره د یوالرښود انکشاف
د رواني روغتیا د فعالیتونو لپاره د رواني روغتیا په ډیپارتمنت کې د یومرکزی ډیټابیس تاسیس
د ډیټابیس لپاره د معلوماتو د منبع مشخص کول .
د رواني روغتیا لپاره د  HMIS/EHISراپورورکونی پیاوړتیا .

➢  ۵برخه  :د والیتی ستراتیژۍ څخه د کتنی او تطبیق پیاوړتیا
د خدمتونو وړاندي کولو نظارت او د کېفیت ښه والې  ،په مشترک او اشتراکې ډول د بین السکتوری ستراتیژیک
همکاری او پالن کونه ( پولیس  ،زندانونو  ،تعلیم او تربیه  ،خصوصي سکتور  ،وغیره )  ،د لوایحوسره
شکایتونه او نظارت .

 ۵.۱ ستراتیژیک تګالره :د خدمتونو دوړاندي کولو نظارت ( مونیتورنګ) او د کیفیت ښه
والی
والیت د ملي روغتیا یی سیستم تطبیقی کچه ده  .د رواني روغتیا مداخالت به د لومړنی رواني مرستوسره د هغو
خلکو لپاره چې درواني ټکانونو اوبیړنیو حاالتو سره مخ شوی وي وقایوی ( بین السکتوری) او ځواب ویونکې
وي  .اګرچې ډیری رواني روغتیا خدمتونه د  BPHSاو  EPHSد قراداد دالری وړاندي کیږی  ،والیتی عامې
روغتیا ریاستونه به خپل نظارتی رول ته به تطابق ورکړي  ،په شمول د بین السکتوری همکارۍ  .د والیت په
عامې روغتیا ریاست کې د رواني روغتیا فوکل پاینټ  ،په هروالیت کې ګمارل شوی ترڅو د رواني روغتیا
خدمات تعقیب او نظارت ( مونیتور) کړي .

•
•
•

کلیدي کړني :
په والیتي او حوزوي روغتونونو کې د رواني روغتیا د یونټ پیاوړي کول کوم چې به په  BPHSاو EPHSکې
د رواني روغتیا د خدمتونو څخه څارنه وکړي .
د والیتی روغتیا ریاست او غیری دولتی موسساتو په کچه د رواني روغتیا د فوکل پاینټانو دوامداره ظرفیت
جوړونه .
د رواني روغتیا د ډیپارتمنت له طرفه د عامې روغتیا د ریاستونو د رواني روغتیا د افیسرانو) (PHCsمنظم
نظارت او برسي.
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 ۲ ستراتیژیک تګالره :د والیتی ستراتیژیک تطبیقي پالن کونه
په مرکزي او والیتې کچو د پالن جوړوني پروسه به رامنځته شي  .د رواني روغتیا ډیپارتمنت به دا ډاډ ترالسه
کړي چې د عامې روغتیا ریاستونو سره په خبرو کې د رواني روغتیا د ملي ستراتیژۍ مناسب تخنیکې او کلینکې
مشوري شاملي دي او ورباندي پوه دي او یا د تمویل قوي منابع پکې شاملي دي .
د  PPHDانفرادي ستراتیژیک پالنونه به په ملي کچه پیاوړي شي ترڅو د رواني روغتیا ډیپارتمنت او عامې
روغتیا وزارت لپاره د رواني روغتیا ښه ستراتیژیک پالن رامینځته کړي (د رواني روغتیا غیري مرکزي
حکومتداري او رهبري).
کلیدي کړني:
•

د والیاتو لپاره د رواني روغتیا د ملي ستراتیژیک پالن ته تطابق ورکول .

•

په والیتي روغتیایی پالن کې د رواني روغتیا والیتی پالن مدغمول .

•

د والیت په کچه د رواني روغتیا د خدمتونو څخه د نظارت (مونیتورنګ) لپاره د والیتی روغتیا ریاست
مالتړ/حمایت .

•

د پالن د تطبیق او تعقیب لپاره به د رواني روغتیا امریت د والیاتوڅخه د مونیتورنګ او سوپرویژین لیدني وکړي .

 ۵.۳ ستراتیژیک تګالره :بین السکتوري همکاري
په ټولو کچو کې همکارۍ ته اړتیا ده ترڅو په اغیزمنه توګه د رواني روغتیا ملي سترتیژی وړاندي شي  .د نشه
یی موادو د وزارت سره همکاری باید شروع شي او د ښځو چارو وزارت یو بل دپام وړکلیدي همکاردی .د لوړو
تحصیالتو وزارت سره همکارې به برعالوه پرپوهنتون د محصلینو د رواني روغتیا په روزنه د مخکې له فراغت
او وروسته د فراغت څخه په روزنه تمرکزوکړي  .د والیت په کچه همکاري د ملي ستراتیژي ګانو په تطبیق کې
خورا مهم دي  .د والیت په کچه به د عامې روغتیا ریاستونه د چارو واګی په الس کې واخلی ترڅو د ټولو
سکتورونو سره یو داسی میکانیزم رامنځته کړي ترڅو هغه مداخالت چې د ملي ستراتیژي د تطبیق سره مرسته
کوي پالن  ،تطبیق او مونیتورکړي  .والیتي روغتیا ریاستونه به د خپلوچارو ربعوار راپورد رواني روغتیا
ډیپارتمنت ته ورکول کیږي .
کلیدي کړني :
•

د رواني روغتیا د والیتي تخنیکې همغږۍ کمیټي د  ToRارتقاء

•

د رواني روغتیا ډیپارتمنت ته د والیتی روغتیا ریاستونو له طرفه د ربعوار راپورونو د رالیږلو یقیني کول .

•

د  MHTCCد کېفیت ښه والی  ،فیډبک او د ارقامو څخه استفاده .

 .۵.۴ ستراتیژیک تګالره :د مقرراتو شکایت ( عامه او خصوصي سکتور)
لکه څرنګه چې د رواني روغتیا لپاره د مقرراتو چارچوکات ته انکشاف ورکړل شوی  ،عامې روغتیا ریاستونه به
د اړونده کارکونکو ته مسولیت ورکوني مسولیت ولري ترڅو په عامه او خصوصي سکتور کې فعال خدمات د
مقرراتو مطابق یقیني کړي  .نظارتی رول به د یو جوړونکې چلند په څیروي ترڅو مثبت او ګټوري الس ته
راوړني یقیني کړي .
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کلیدي کړني :
•

د عامه او خصوصي روغتیایی کارکوونکو لپاره د رواني روغتیا د مقرری مطابق والیتی رواني روغتیا
چارچوکات ته انکشاف ورکول .

•

والیتی روغتیایی ریاستونه او د رواني روغتیا افیسران) (PHCsبه په والیت کې د رواني روغتیا چارچوکات
یقیني کړي .

 ۵.۵ ستراتیژیک تګالره  :د رواني درملو برابرول
کلیدي کړني :
•

د اساسي رواني درملو لست ته بیا کتنه

•

د  BPHSاو  EPHSاساسي رواني درملو لست د بیا کتل شوي لست مطابق برابرول .

•

لومړنیو روغتیایی مرکزونوته د اساسی رواني درملو د سپالی په مشکالتو دارزوني یوورکشاپ په الره اچول .

•

د رواني اساسي درملو د منظم سپالی لپاره د اسانه میکانیزم تاسیس /انکشاف یا رامنځته کول .

 ۵.۶ ستراتیژیک تګالره :د والیتی رواني روغتیا د خدماتو د همغږۍ پیاوړتیا
کلیدي کړني :
•

درواني روغتیا لپاره دوالیتي  PHCCدهمغږۍ د مجالسو تشویق /تحریکول .

•

د  BPHS.مطابق د رواني روغتیا لپاره د لومړنیو روغتیایی پاملرنو افیسرلپاره د  TORبیا کتنه .

•

د والیت په کچه د رواني روغتیا د نظارت او برسۍ ښه کول .

•

د رواني روغتیا د کلنې همغږۍ د غونډو په الر اچول .

➢  ۶برخه  :د وقایوی مداخالتو او خدماتو د وړاندي کوني د منابعو او زیربناو دجوړونی
تګالره
( د بشري قواو پالنول  ،داخل خدمت او مخکې له خدمت روزنه او الرښونه  ،تخصصي روزنه  ،د بین
السکتوري کارکونکو روزنه  ،د خدماتو او مداخلوي کارکونکو سوپرویژن  ،د زیربناو پراختیا او انکشاف )

 ۶.۱ ستراتیژیک تګالره :د بشري قواو پالن کونه
د رواني روغتیا خدمتونه په  BPHSکې ترمخه شامل شوي دي  .په هرحال  BPHSیو محدود تعداد مداخلوي
خدمات کوم چې اکثر د ثابتوروغتیایی مرکزونو دالری وړاندي کیږی تشکیلوی  .لکه څرنګه چې د رواني روغتیا
پراختیا پیداکوي او د ټولني توقعات ورسره هم زیاتیږی  ،نو د رواني روغتیا سیستم د مالحظي وړ فشار متحمل
کیږی ترڅو ماهر کارکوني چمتوکړي  .د رواني روغتیا ملي ستراتیژي لپاره یو ترټولو لوړلومړیتوب دادي چې
متوسط محاله پالن ته انکشاف ورکړي ترڅو د کافی ماهرو رواني روغتیا کارکونکو موجودیت د خدمتونو د
وړاندي کولو په ټولو کچو کې یقیني شي  .دغه کارکونکې مشتمل دي پر ټولنیزکارکونکو  ،رواني ټولنیز مشاورین
 ،د رواني طب نرسان او رواني طب متخصصین جمع د رواني روغتیا مدیران  .په کابل کې د رواني روغتیا د
روغتون به د ملي رواني روغتیا د روزنیزانستیوت سره ونښلول شي .
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کلیدي کړني :
•

د رواني روغتیا د بشري قواو د اړتیاو بیا ارزونه

•

د روزنیز پالن د تطبیق لپاره د چارچوکاټ رامنځته کول .

 ۶.۲ ستراتیژیک تګالره  :مخکې له خدمته او داخل خدمت روزنیز پروګرام  ،الرښونه او
حمایت
د رواني روغتیا ډیپارتمنت به د بین السکتوري الرو د وزارتونو  ،د معارف د ډیپارتمنتونو  ،د پولیس او اصالح
کونکو خدمتونو سره کاروکړي چې وروسته به بیا کاری ګروپ په ځانګړی ډول سره کښینی او جلسه به وکړي
ترڅو په دوامداره ډول د الزم او د اړتیا وړ روزل شوی رواني روغتیا کارکونکې موجود دي ترڅو په ټولو کچو
کې خدمات برابرکړي  .د طب پوهنځی  ،د نرسنګ په مکتبونو  ،د روانشناسۍ په فاکولتو په کوریکولوم کې
درواني روغتیا ادغام به د دوي د کوریکولوم د بیا کتنی د الری یقیني شي  .دغه چاري به د عامې روغتیا د بشري
قوا د ریاست د الری په ملي بشري قواو د ستراتیژی او کاري پالن دالري دالس الندي ونیول شي .
کلیدي کړني :
•

د رواني روغتیا د ډیپارتمنت  ،د عامې روغتیا د وزارت د بشري قواوډیپارتمنت  ،وزارتونو  ،د تعلیم او تربیی
ډیپارتمنت  ،پولیس او اصالحی خدمتونو په واسطه د بین لسکتوري تشکیالتو رامنځته کول ( دغه ګروپ به دا
یقیني کوي چې د اړتیا وړ رواني روغتیایی کارکونکې به د ټولو روغتیایی خدمتونه په کچه چمتودي ) .

•

د ملي بشري قواو په ستراتیژی او کاري پالن کې د پورته فعالیتونو ادغام .

•

د طب پوهنځی  ،د نرسنګ په مکتبونو او روانشناسۍ /تعلیمی ټولنیز کارکونکو په کوریکولوم کې د رواني روغتیا
د برخي ادغام او ارتقاء .

•

د روغتیایی مارکیت سره سم د روانشناسۍ او کلینکې روانشناسي د کوریکولوم عیارول.

 . ۶.۳ ستراتیژیک تګالره :تخصصی روزنه
تخصصي ټرانینګ  :د رواني روغتیا ډیپارتمنت به د عالی تحصیالتو د وزارت سره په ګډه کار وکړي ترڅو د
ټرانینګ  ،تعلیم او انکشاف اړتیاوي په ګوته کړي  .دا مشتمل دي په رواني طب کې تخصص پروګرام او وروسته
د فراغت څخه د کلینکې روانشناسۍ روزنیز پروګرام  ،رواني طب د نرسنګ پروګرام  ،رواني ټولنیزه مشاوره
او رواني اجتماعی کار  .د رواني روغتیا ډیپارتمنت به د لوړو زدکړو وزارت سره په ګډه پدي کارو کړي چې په
داخل د افغانستا او بیرون د هیواده کوم چې د دغه خدمتونوپه برابرولو کې چې ارزښتمند دي سرمایه ګزاري
وکړي .
کلیدي کړني :
•

درواني روغتیا په ساحه کې به د ترانینګ  ،تعلیم او انکشاف د اړتیاو په ګوته کولو لپاره به یوه ارزونه ترسره شي
( ارزونه به د رواني روغتیا د ډیپارتمنت او لوړو زدکړو د وزارت سره په مشترک ډول ترسره شي ).

•

د کلینکې روانشناس /روانشناسي  ،رواني ټولنیز کارکونکې  ،رواني نرس  ،د رواني طب متخصص او رواني
روغتیا مدیرانو ته به ترانینګ کوریکولوم ته ارتقاء اوپراختیا ورکړل شي .
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•

د رواني طب  ،سوشل ورک  ،کلینکې روانشناسي /ارواپوهنه او رواني طب نرس لپاره به د وروسته فراغت څخه
طبي پروګرامونه رامنځته شي .

 ۶.۴ ستراتیژیک تګالره :د رواني روغتیا د کارکونکو سوپرویژن ( MoPHاو مالتړي
سکتورونه )
د رواني روغتیا خدمتونو وړاندي کولو د غوښتنو ته په پام سره  ،دومداره مالتړ  ،څارنه  ،او تعلیم اړین دي .
د رواني روغتیا امریت به دا یقیني کوي چې دوي به د ټولو کارکونکو ته الزم حمایت دواړو عامه او
خصوصي سکتورونه به د رواني روغتیا خدمتونه برابروي .
کلیدي کړني:
•

د سوپرویژن د ابزارو بیا کتنه او پراختیا .

•

د عامه او خصوصي سکتورونو د رواني خد متونو وړاندي کونکو منظم سوپرویژن .

 ۶.۵ ستراتیژیک تګالره :د زیربناو انکشاف
د زیربناو انکشاف/پراختیا  :ددي لپاره چې په افغانستان کې یو بشپړ د رواني روغتیا پروګرام جوړ کړو  ،نو
زیربناء باید جوړه کړو ترڅو د روغتیا په ټولو کچو کې تداوي او پاملرنه حمایت کړي  .د ظرفیت او مالی سرچینو
د محدودیت په پام کې نیولو سره  ،بشپړزیربنا الزیات تجزیی /تحلیل او مرحلوته اړتیا لري .
کلیدي کړني :
•

د رواني روغتیا د خدمتونو د زیربناو د ښه والي لپاره د پالنونو انکشاف .

•

د رواني روغتیا د زیربناو لپاره د اړتیاو تجزیه او تحلیل .

 .۶.۶ ستراتیژیک تګالره  :د غضنفرد روغتیایی انستیوت د روغتیا یی ټولنیزي مشاوري د
ډیپارتمنت حمایت
ددي لپاره چې په  GIHSکې د روغتیایی ټولنیزي مشاوري ډیپارتمنت جوړاو تسهیل شي نو دعامې روغتیا د
رواني روغتیا امریت به د کوریکولوم په بیا کتنه او روزنیزو موادو په انکشاف او د شاګردانو ته په عملي جلساتو
کې حمایت برابر کړي .
کلیدي کړني :
•

د  HSCکوریکولوم تازه کول .

•

د  HSCروزنیزو موادو په انکشاف کې د  GIHSحمایت او مرسته

•

په روغتیایی مرکزونو کې د شاګردانو د عملي کار ډیزاین او حمایت .

•

د  HSCد شاګردانو لپاره عملي جلساتو حمایت .

 ۷برخه  :بیړنیو رواني روغتیا مداخالت
طبعي افات  ،سیالبونه  ،زلزلې  ،د ځمکې ښویدنه وغیره او د انسانانو له طرف بیړنی حاالت لکه ځانمرګی
بریدونه  ،د بمي چاودني  ،ډلیزي حملي  ،هوایی بمبارۍ و غیره  .اکثر په هیواد کې واقع کیږی  .د بیړنی رواني
روغتیا د مداخالتو کوم پروګرام په هیواد کې شتون نه لري .

 ۷.۱ ستراتیژیک تګالره :د لومړنیو رواني مرستو ) (PFAپیاوړتیا او حمایت
لومړنی رواني مرستي ) (PFAدافاتو پروړاندي یو باارزښته او جواب ویونکې مداخالت دي د رضاکارانو او
ټولني څخه نیولی تر مسلکې مداخالتوپوری موجود دي  .لومړنۍ رواني مرستی د سیالبونو د قربانیانو او
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تروریستی حملو لپاره د ټولني په کچه تري ګټه پورته کیدای شي  .د ) (PFAپراختیا یی فعالیتونه د ټول هیواد په
کچه یوه اړتیا ده .
کلیدي کړني :
•

په لومړنیو رواني مرستو باندي د رضاکارانو د روزنی پالن کول .

•

د افغان سري میاشتی په روزنیزو پروګرامونو کې د  PFAشاملول .

•

په لومړنیو رواني مرستو کې د ښځینه رضاکارانو روزنه

•

د ټولني په کچه پروګرامونو کې د لومړنیو رواني مرستو ادغام

•

په لومړنیو رواني مرستوکې د ټولني ښکیلول

 ۷.۲ ستراتیژیک تګالره  :بیړنۍ مشاوره
په بیړنیو پیښو کې بیړنۍ مشاوره د لومړنی مرحلی اودرد کمونکې په حیث یو مهمه مداخله ده په ځانګړي ډول د
رواني ناروغیو لرونکوخلکو چې د مصیبتونوله کبله اغیزمن شوی وی  .مداخالت به د متوسط روغتیایی
کارکونکو په پیاوړتیا ورټول وی .
کلیدي کړني :
•

 BPHSدالری په رواني روغتیا کې د بیړنی مشاوري پراختیا

•

د بیړنی مشاوري لپاره د رجعت ورکوني پتوي جوړول .

•

په بیړنۍ مشاوره کې ددرد کمونکو موسساتو ښکیلول .

 .۷.۳ د بیړنیو رواني روغتیا لپاره د بشري قواو پالنول
د طبعی افاتو د پراختیا په نظر کې نیولو سره لکه سیالبونه  ،زلزلي  ،د ځمکې خوید نه وغیره او د انسانانو په
وسیله بیړنی حاالت لکه بمي چاودنی  ،ډلیزبریدونه  ،هوایی بمبارۍ اونور  .په هیواد کې د یو بیړنی رواني روغتیا
یی مداخالتو تنظیم ته بیړنۍ اړتیا ده  .همدارنګه په بیړني رواني روغتیا کې د منابعو انکشاف ته اړتیا ده .
کلیدي کړني :
•

د بیړنیوحاالتو لپاره د بشري قواو د اړتیاو ارزونه .

•

په بیړنیو ټولګو کې د رواني مداخالتو شاملول .

•

د بشري قواو د انکشاف پالنول .

•

په انتخاب شوو والیاتوکې د اساسي کارکونکو روزنه .

•

د رواني روغتیا په ټرانینګونو کې د رواني روغتیا بیړنی حالت شاملول .

د تطبیق چارچوکات
ددي لپاره چې د ستراتیژي بشپړتطبیق او تل پاتی نتیجه یقیني شي  ،د رواني روغتیا خدماتو د پراختیا اوپه
مختلفوکچو د اړتیا وړخدمتونو د چمتو کولو لپاره به په پیاوړي بنیاد تمرکز وشي .
رهنمایی کونکې اصول :
•

دابه یقیني شي چې رواني اختالل لرونکې خلک او یا ددوي کورنۍ د خدماتو په انکشاف  ،مونیتورنګ او ارزونه
کې فعال رول ولري .
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•

د رواني اختالالتو لرونکې اشخاصو د حقوقو پیژندنه  ،احترام او ارتقاء  ،په شمول د تصمیم نیولو حق او د
روغتیایی مداخالتو لپاره د رضایت ورکول.

•

د ډول ډول پوهاوی جوړولوته احترام

•

د جنډر پوری اړونده مسله باید په حساب کې ولرو ترڅو غیری تبعیضی کړني یقیني شي او د ښځو او انجونو
پیاوړتیا ته ځانګړی توجه وشي .

•

د مدني ټولنو ،حکومت  ،تعلیم  ،خصوصي سکتور او مذهبي ادارو او سازمانونو ترمنځ ال اغیزمنتوب ته ارتقاء
ورکړل شي ترڅو رواني اختالالتو لرونکې افرادو اغیزمن شاملیدلو ته ارتقاء ورکړل شي .

•

جغرافیوی السرسۍ  ،د عامې روغتیا ټولو نهادونو او سهولتونو او روښانه معلوماتو ته السرسي ته ارتقاء او
پراختیا ورکول .
بنیادي کولو تګالره :
د یوملي لومړیتوب د لرلو په صفت پیژندل شوی  ،رواني روغتیا په  BPHSکې د نورو رواني روغتیا د مداخالتو
سره مدغم شوي  ،په شمول د ټولني او ځانګړو ګروپوپربنیاد خدمات  ،ددي اړتیا به وی چې د رجعت ورکونی په
سیستم کې مدغم شي ترڅو بی له کوم ځنډ او خنډ څخه مسلسلو رواني روغتیایي پاملرنوڅخه ګټی اخیستونکو ته
اجازه ورکړي .
بنیادي کولو چارچوکاټ
د رواني روغتیا ملي ستراتیژي د اغیزمن او تل پاتی تطبیق لپاره یو چارچوکات هغه چې بند په بند یو سیستم وي
رول او مسولیتونه او مشترکي همکارۍ ته اړتیا لري  .رواني او رواني ټولنیز خدمتونه ددي لپاره چې په
اغیزمنه توګه بنیادي شي  ،دوي باید په بشپړ او دوامداره ډول په  BPHSکې مدغم شي کوم چې د افغان روغتیایی
پاملرنو اساس تشکیلوي .

لومړنیو روغتیایی پاملرنو کچه )(BPHS
 BPHSد ټولني په کچه اساسی روغتیایی خدمتونه چمتوکوي .د روغتیایی کارکونکو د شبکې د الری  ،د وقایی او
ارتقاء د کمپاینونو او د یو کم شمیر اساسی روغتیایی مداخالتو دالری کوم چې ترسره شوي او دا د هغه خلکو لپاره
چې رواني اختالالت لري او د خدماتو په لټه کې وي اکثرلومړني دخولی دروازه ده.
د ولسوالۍ په کچه /ثانوي روغتیایی پاملرنو په کچه
د ولسوالۍ روغتون هغه ځای دي چې پکې داخل بستر او او پی ډی رواني روغتیایی خدمتونه باید موجود اوسي .د
ولسوالۍ روغتون د رواني روغتیا د خدمتونولپاره د کار یوه مانعه ده  .د ولسوالۍ کچه په حکومتی اداره یا د عامې
روغتیا په وزارت کې هیڅ ښه تعریف شوی نده  .د ولسوالۍ روغتیایی افسر رول د بیاکتنی الندي دي.ددي ددغه
رول یا کردارڅخه د رواني روغتیا په بین لسکتوری همکارۍ په حمایت کې تری ګټه واخستل شي او باید د هری
موضوع یا هرهغه رسمي شکایت چې د ولسوالۍ په کچه ددي د جغرافیوی پوشش الندي دمسولیت په ساحه کې
رامنځته کیږی تحقیق کونکې او ممکنه منځګړی په توګه تری ګټه واخستل شي  .د ولسوالۍ روغتیایی افسر باید په
کافی اندازه ظرفیت او د وظایفو الیحه ولري ترڅو پیشنهاد شوی وظایف ترسره کړي  .دا پدي کچه د زندانونو ،
خصوصي سکتور ،او د بیړنی ځواب ویونکې خدمتونو سره کوالی شي خپل فعالیتونه تسهیل کړي  .ټول هغه
فعالیتونه چې د مونیتورنګ یا د رواني روغتیا بین السکتوري ابتکارات چې د ولسوالۍ د روغتیایی افیسر په وسیله
سرته رسیږی باید ټول د والیت د عامې روغتیا د ریاست او د رواني روغتیا د ډیپارتمنت د نظارتی کنترول الندي
به ترسره شي .
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ثالثي پاملرنه – والیتي او حوزوي روغتونونه
رواني اورواني ټولنیزي مشاوري خدمتونه باید په والیتی او حوزوي روغتونونو کې لکه څرنګه چې په EPHS
کې تعریف شوی دي برابراو چمتو شي  ،او رواني روغتیا د یو لومړیتوب د ساحې په حیث په بیا کتل شوی
 EPHSکې تشریح شوي  .پدي کچه د رواني روغتیا د خدماتو کارکونکو ته ممکن د بیاکتني اړتیا وي ترڅو تل
پاتی والی یقیني شي  .درواني روغتیا ملي ستراتیژي وخت پروخت د بشري قواو په زیاتوالي  ،د مدیریت د کیفیت
په ښه والي  ،مونیتورنګ او د EPHSد تطبیق کونکود ظرفیت په جوړوني باندي تمرکزکوي ترڅو د رواني
روغتیا بهتر خدمات وړاندي کړي  .د والیتي روغتیا ریاستونو په کچه د رواني روغتیا د فوکل پاینټانو پیاوړتیا کوم
چې به د مونیتورنګ او سوپرویژن سییستم پیاوړي کړي  .والیتی روغتیا ریاستونه به د رواني روغتیا د
ډیپارتمنت په حمایت سره ددوي د ستراتیژیک پالن په انکشاف کې مرسته وکړي ترڅو د والیت په کچه اغیزمن
رواني او رواني ټولنیزخدمتونه چمتوشي .

په ملي کچه
د وقایوي طب عمومی ریاست به د ستراتیژي څخه سوپرویژن کوي او د رواني روغتیا ډیپارتمنت به د ټولو
شریکانو سره په نژدي همغږۍ د تطبیق مسولیت ولري  .د رواني روغتیا د تخنیکې همغږۍ کمیټي د الری به
دا ډاډ ترالسه شي چې د رواني روغتیا ډیپارتمنت به د څیړنو د موندنو  ،نظارت راپورونو ،مناظرو د حکومت
په کچه د پالیسی بدلولونو او د کلینکې پاملرنی او درملنی پرمختګونو دالری منعکس او نتیجه ګیری کېږی  .د
رواني روغتیا امریت به دا ډاډ ترالسه کړي چې د ستراتیژیک تطبیق پوری اړونده ملعومات خپاره شوي ،
ددي هدف لپاره د هری الري چاري په کارولو سره د رواني روغتیا ډیپارتمنت ممکن وخت په وخت د
ځانګړو دندو لپاره ځانګړي کاري ډلي رامنځته کړي یا د عامې روغتیا وزارت د نورو ډیپارتمنتونو یا
سازمانونو ته د اړتیا په صورت کې بلنه ورکړي .

همکاري اوهمغږي
د همغږۍ میکانیزم :
همغږي د هرې برنامې په ځانګړي توګه د رواني روغتیا د ملي ستراتیژۍ پلي کولو کې حیاتي رول لوبوي.
همغږي به د نورو سکتورونو څخه د سرچېنو په کاراچولو کې مرسته وکړي او دوي به وهڅوي چې د رواني
روغتیا خدماتو ښه کولو لپاره مناسب اقدامات وکړي .د همغږۍ الندې میکانیزمونه د دې ستراتیژۍ لخوا په
بیالبیلو کچو او د مختلفو اهدافو لپاره وړاندیز شوي:
•

د شریکوالو ( )Stakeholderغونډه ( ملي د همغږۍ میکانیزم )

•

د رواني روغتیا تخنیکي همغږۍ کمیټه ( بین السکتوری همکاري)

•

د فرعی کاری ګروپونو ناستی ( مداخالت او کاري جلسات )

•

په سیمه ییزه او والیتي کچه د رواني روغتیا د ملي ستراتیژۍ د پلي کېدو په اړه والیتي او سیمه ایز سکتوري
غونډې.

•

کلنی ارزونه او د مونیتورنګ ورکشاپونه .
د رواني روغتیا د همغږۍ تخنیکې کمیټه :
د رواني روغتیا دهمغږۍ تخنیکي کمیټه د رواني روغتیا د خدماتو وړاندې کولو کې دخیل د مختلفو شریکانو
ترمینځ د همغږۍ او همکارۍ ډاډ ورکولو لپاره رامینځته شوې.
د کمیټې په اهدافو کې دا یقیني کول شامل دي چې د ښیګڼو او سرچېنو ضایع کېدو دوګانګی وجود نلري او ډاډ
ترالسه کوي چې ټول شریکوال یې په ټاکل شویو پالیسیو کې موافقه شوي اهدافو لپاره کار کوي .دا کمیټه به د
معلوماتو تبادلې له الرې د رواني روغتیا ملي ستراتیژي په پلي کولوکې مالتړ وکړي  ،د رواني روغتیا سالم
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پالنونو او فعالیتونو نظارت چمتو کړي  ،او د اهدافو پروړاندې پرمختګ وڅاري .دا به د فعالیتونو په اړه
راپور ورکړي او عامې روغتیا وزارت ته به وړاندیزونه وکړي.
د رواني روغتیا د همغږۍ تخنیکې کمیټه به په مرکزکې د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا د ډیپارتمنت
په واسطه او په والیاتو کې د والیتی افیسر) (PHCsپه واسطه پرمخ وړل کېږي .

بین السکتوري او بین الوزارتي اړیکي
بین الوزارتی اړیکي
د رواني روغتیا ډیپارتمنت به د ، HMIS ، GCMUد عامې روغتیا وزارت والیتي نماینده  ،غضنفرروغتیایی
انستیتوت  ،خدماتووړاندي کونکې غیری دولتی موسسي او بین المللي موسسو سره منظمي ناستی ولري  .د
عامې روغتیا وزارت مختلفو ډیپارتمنتونو  BPHS ،او  EPHSتطبیق کونکو او نورو شریکانو سره د
اخبارونو او اساس نامود توزیع د الری منظمه مکالمه به رامنځته شي  .د رواني روغتیا ډیپارتمنت به د عامې
روغتیا وزارت د ډیپارتمنتونو غونډو کې هم برخه واخلي او کله چې سفر کوي د والیتي ریاستونو سره به
وګوري .
د رواني روغتیا او رواني خدماتو په اړه د وزارت د لوړ پوړو چارواکو ته منظم معلومات ورکړل شي ،کوم
چې کولی شي دټولو  BPHSاو  EPHSتطبیق کونکو لپاره د رواني روغتیا د مدغمولو د ګټو او اهمیت باندې
ښه پوهاوی رامینځته کړي او ډاډ ترالسه کړي چې کافي تمویل شتون لري .درواني روغتیا ډیپارتمنت به د
عامې روغتیا وزارت لپاره د مکالموي/اګاهۍ فعالیتونو په اړه خپل پروګرامونه چمتوکړي لکه د رسنیو
پروګرامونه  ،اخبار ،ربعوار او کلني راپورونه.

د عامې روغتیا په وزارت کې ټول شموله برخه اخیستنه
د رواني روغتیا او نشه یی موادو څخه د ناوړه استفادي ډیپارتمنت :
د رواني روغتیا دیپارتمنت به د رواني اختالالتو لرونکو خلکو لپاره د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو
خدماتو په پراختیا او راتلونکې وړاندي کولو کې مالتړ وکړي  .د عامې روغتیا ریاست په کچه به اړیکې او
همکاري همغږی شي ترڅو د خدماتو د وړاندي کولو او سرچېنو څخه په اغیزمنه توګه ګټه پورته شي .
:GCMU
 GCMUد رواني روغتیا او رواني ټولنیزو خدماتو د ادغام  ،معلوماتو او دادخواهي Adovocacy/د مالي او
مدیریتي ادغام ته پراختیا ورکړی او پالنونه به یی چمتوکړي  .د  GMCUسره نږدې همغږي د رواني روغتیا
او رواني ټولنیزو با کېیفیته خدماتو دمونیتورنګ اوسوپرویژن لپاره اړین دي  ،د اړتیاو ارزونه او د خدماتو
پوښښ.
د مونیتورنګ او ارزوني ډیپارتمنت
د نظارت او ارزونې ډیپارتمنت د عامې روغتیا وزارت د مقرراتو سره سم د نظارت او ارزونې سیستمونو او
ورځنۍ پراختیا کې مرسته کوي .درواني روغتیا ډیپارتمنت باید له دې ډیپارتمنت سره منظمه همغږي او د
معلوماتو تبادله وساتي  ،او ډاډ ترالسه کړي چې رواني روغتیا او رواني ټولنیز خدمات په کافی ډول منعکس
شوي دي.
د بشري قواو ډیپارتمنت
د بشري سرچېنوډیپارتمنت د عامې روغتیا وزارت د رواني روغتیا او رواني ټولنیزو مسلکونو پیژندنه یقیني
کوي او د عامې روغتیا په وزارت په تشکېل او په  BPHSاو  EPHSکې د رواني روغتیا او رواني ټولنیرو
مسلکونو د شمولیت څخه څارنه کوي  .د رواني روغتیا په متخصصینو کې د روزنې او دوامداره مسلکي زده
کړې څارلو لپاره نږدې همغږي هم اړینه ده.
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پالیسې او پالن ډیپارتمنت :
د پالیسۍ او پالن جوړونې ریاست د ستراتیژۍ پراختیا مالتړ کوي  ،او دا تضمینوي چې د رواني روغتیا ملي
ستراتیژي د عامې روغتیا وزارت ملي پالیسۍ  ،ستراتیژیو او غوښتنو سره مطابقت لري .د پالیسۍ او پالن
جوړونې ریاست ډاډ ورکوي چې رواني روغتیا او رواني ټولنیز خدمتونه د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ او
ستراتیژۍ په انکشاف کې د لومړیتوب ځای یی خوندي پاتی دي.
د ټولني پراساس د روغتیایی پاملرنوډیپارتمنت
د ټولنې پر اساس د روغتیایي پاملرنې ډیپارتمنت د ټولنې روغتیایی کارمندانو ته مسؤلیت لري چې په پایله کې
یې لومړني روغتیایی خدمات وړاندې کوي او د ټولنې سره کار کوي ترڅو خلک دژوند صحی طرز ته
تشویق او وهڅوي.
دا ډیپارتمنت به د رواني اختالالتو د مخنیوي په اړه د پوهاوي او کمپاینونو همغږي کولو لپاره کلیدي رول
ولري په همدي ډول د رواني اختالالتو لرونکو میرمنو او کوچنیانو ته دالسرسی خدمات به ښه کوي .
د غضنفرد روغتیایی علومو انستیتوت )(GIHS
د غضنفرد روغتیایی علومو انستیتوت به د سوشل ورک مسلک د کوریکولوم د انکشاف او د کېفیت ښه والی
د تضمین لپاره مسولیت ولري  .حوزوی روغتیایی علوموانستیتوت به د سوشل ورک د حوزوی مسلکې
ترانینګونو لپاره مسولیت ولري  .همدارنګه په روغتیایی علومو انستیتوت کې د  HSCډیپارتمنت به د
ستراتیژی په تطبیق کې مهم رول ولري نو ددي لپاره باید د رواني روغتیا د ډیپارتمنت سره نژدي همغږي
ولري.
د عامې روغتیا وزارت نورو ډیپارتمنتونه
د  ، HMISد مورماشوم او تنکېو ځوانانو دیپارتمنت ) (RHMNCAHDاو جنډر دیپارتمنت .

نورمشارکت
اروپایی اتحادیه )(EU
اروپایی اتحادیه دي ته متعهد ده چی د عامې روغتیا وزارت تخنیکې مرسته وکړي  ،د اروپایی اتحادیه د
رواني روغتیا ملي سروی په شمول کوم چې په کال  ۲۰۱۷کې ترسره شوه د رواني روغتیا د پروژو حمایت
کړي ،اوهمدارنګه د رواني ټولنیزو مشاورینو روزنه  .اروپایی اتحادیه همدارنګه  BPHSاو EPHS
( صحت مندي ) د تطبیق تمویل کونکي ده  .د اروپایی اتحادیه به په هیواد کې د رواني روغتیایی سکتورته
ځانګړی او هدفمنده مرسته وکړي  .دا به د رواني روغتیا ستراتیژی د پراختیا مالتړ وکړي چې هدف یې د
عملیاتي ستراتیژیو پیاوړتیا ده ترڅو په  BPHSاو  EPHSکې د رواني روغتیا خدماتو پلي کول اسانه کړي .د
اتحادیه اروپا تخنیکي مرسته به د رواني روغتیا د ډیپارتمنت کارکونکود ظرفیت په لوړولو/انکشاف او ملي
همکارانو سره نږدې همکاري وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان )(WHO
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې تخنیکې مرسته چمتو کوي ترڅو د  ۲۰۲۱ -۲۰۱۴د رواني روغتیا
نړیوال عملیاتی پالن تطبیق شي  .د روغتیا نړیوال سازمان د رواني روغتیا د ډیپارتمنت سره په همغږۍ د
اګاهی د لوړولو په کمپاینونو کې تخنیکې مرسته  ،مالی وجوه او حمایت به چمتو کړي .
د جرمني سفارت
د جرمنی سفارت د اروپایی هیوادونو څخه د بیرته راستنیدونکو په مالتړکې ښکیل دي او همدارنګه د
کلچرپروژي چې د رواني روغتیا د ارتقاء او وقایی سره سراو کارلري تمویل کوي .
د کورنۍ او وګړو لپاره د ملل متحد فنډ )(UNFPA
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 UNFPAد امن کورونواو روغتیایی سیستم لپاره د رواني ټولنیزمشاورینو چې د جنډر پراساس تاو تریخوالی
سره سرکارلري د روزنی حمایت او مالتړبرابروی.
 /USAIDنړیوال بانک
 USAIDاو نړیوال بانک د اروپایی اتحادیی سره یوځای د  BPHSاو  EPHSتطبیق لپاره د صحت پروژی
دالری مالی منابع برابروي  ،دوي د کابل په رواني روغتون کې د رواني روغتیا دخدماتو د کیفیت د ښه والي
لپاره هم مالی مالتړکوي.

تطبیق
عملیاتي پالنونه
د رواني روغتیا ملي ستراتیژی  ۲۰۲۳-۲۰۱۹به د یو ستراتیژیک عملیاتی پالن مطابق تطبیق شي  ،کوم چي
به د موجوده منابعواو لومړیتوبونو په نظرکې نیولو سره د ځانګړو کړنو ،هدفونواو مسول اجراء کونکوسره
ترتیب شوی وي  .دا عملیاتي پالن به په کلنی کاري پالن باندي تقسیم شي  ،کوم چې به لومړنیو روغتیایی
پاملرنو او د رواني روغتیا تخنیکې همغږۍ کمیتی ته د کلني راپور دالری راپورکیږي  .د دغه پالن قیمت
ګزاري لپاره محاسبه وشي او د تمویل منابع به په ګوته شي  .د رواني روغتیا ډیپارتمنت به والیتی پالنونه په
خپل رواني روغتیا په ملي پالن کې توحید کړي  .د رواني روغتیا ډیپارتمنت به د والیاتوروغتیایی ریاستونه د
رواني روغتیا د لومړیتوبونود تطبیق لپاره حمایت کړي .
په همدي ډول د مونیتورنګ چارچوکاټ ته به انکشاف ورکړل شي  ،ترڅو د ستراتیژي پرمختګ اندازه کړي
 .مونیتورنګ به همدارنګه همکارانو ته ددي اجازه ورکړي ترڅو ددوي اجرات نظرددوي کړنو ته ددوي
دښکیلتیا له امله احترام وکړي اوتعقیب یی کړي  ،او دا به د کړنو د تغیرلپاره یو اساس وي ترڅو ددوي
اغیزمنتیا الزیاته ښه شي .

مونیتورنګ او ارزونه
د ستراتیژیک اهدافو ،نتایجو ،اوبرامد د پرمختګ د تعقیب لپاره  ،د عامې روغتیا وزارت د مونیتورنګ او
ارزونی پالیسی د نظارتی مسولیت د عامه روغتیایی ابتکاراتو لپاره د څارنی په اهمیت تاکېد کوي  ،همدارنګه
تمرکزبه د مونیتورنګ او ارزونی په پایله وی  ،کوم چې په دواړو د تطبیق په تعقیب اوپه الس ته راوړنوتاکېد
کوي  .د رواني روغتیا دملي ستراتیژۍ د مونیتورنګ او ارزونی چارچوکاټ به د شواهدو پربنا نوښتونو په
یوه مجموعه باندي اتکاء ولري  .د مونیتورنګ اهداف به :
•

مونیتوراو ارزول شوی روغتیایی خدمات  ،او ددوي اغیزي په هغه چا چې رواني اختالالت ولري .

•

د لومړیتوب لرونکو انډیکاتورونو په اړه د موجوده بهترین معلوماتو برابرول .

•

د روغتیایی سیستم اجراتو باندي د اړونده  ،با کیفیته ارقامو او معلوماتو وړاندي کول .

•

د عامې روغتیا په وزارت کې د مونیتورنګ او ارزیابۍ پالنونو او سیستم ډیزاین او استعمال همغږي کول ( د
سیستم ادغام) .

•

د رواني روغتیا ډیپارتمنت به د تطبیق یو چارچوکات راجوړکړي  ،رول او مسولیتونه ،ټاکلی وخت او الزم
مالی وجوه به تعریف کړي .همدارنګه مونیتورنګ او ارزونه  .کلنې کاري پالن به تطبیق رهنمایی کړي په
کوم ځای کې چې واضح متوقع نتایج تعریف شوي او قابل د اندازه ګیرۍ اندیکاتورونه به تعقیب شي  .د رواني
روغتیا ډیپارتمنت الندي مجموعه د اندیکاتورونو سفارش کوي  ،کوم چي به د همکارانواو د مونیتورنګ او
ارزونی ډیپارتمنت په مالتړ مونیتورشي څوک چې باید په دوروي ډول د راپورونو د تجزی او د رواني
روغتیا د ډیپارتمنت د منځنۍ ارزیابۍ دالری د کړنو اغیزمنتوب ارزیابی شي :

 -1روغتیایی مرکزونو ته د رواني روغتیا خدماتولپاره د خلکو دالس رسۍ شمیر
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عامو رواني اختالالتو لرونکو ناروغانو فیصدي .

 -3د رواني روغتیا د مراجعینو د رجعت ورکونې فیصدي ()referred out
 -4د رواني روغتیا د مراجعینو د رجعت اخیستنې فیصدي ()referred in.
 -5په رواني روغتیا کې د  BPHSد روزل شوو روغتیایی کارکونکونسبت روغتیایی مرکزونو ته ( یا په والیت)
 -6په رواني روغتیا کې د  EPHSروغتیایی مرکزونو کې د روزل شوو روغتیایی کارکونکونسبت ( یا په والیت)
 -7د هغه روغتیایی مرکزونو تعداد چې د نشه یی توکو لپاره د  detoxificationsپه شمول خدمات وړاندي کوي
 -8د هغه روغتیایی مرکزونو تعداد کوم چې د رواني روغتیا په اړه داګاهۍ لوړوالي جلسات برابروي .
 -9په روغتیایی مرکزونو کې د رواني ټولنیزي مشاوری موجودیت .
 -10د رواني روغتیا د  Steering Committeeد غونډو تعداد کوم چې د رواني روغتیا د ستراتیژي د تطبیق د
څارنی په منظور په الره اچول شوي .
 -11په تیرکال کې د رواني روغتیا د ترسره شوو تحقیقاتو تعداد
 -12د  EPHSلپاره د رواني روغتیا ځانګړی روزنیزکوریکولوم موجودیت .
 -13د  EPHSلپاره د روزل شوو رواني متخصصینو تعداد .
 -14د رواني روغتیا د کارکونکو تعداد چې په هرو  ۶میاشتو کې ارزول شوي .
 -15د هغه مراجعینو تعداد چې رواني ټولنیزه مشاوره ترالسه کړي وي .
 -16د هغه روغتیایی مرکزونوتعداد چې د  Amitriptiline/ Fluoxetineد  stock outسره مخ شوي وی .
 -17د  IECلرونکو روغتیایی مرکزونو تعداد .
 -18د روغتیایی مرکزونو تعداد چې رواني واقعات تشخیص /پیداکوي .
 -19د روغتیایی مرکزونو تعداد چې درملني تعقیب وړاندي کوي ( طبی او رواني ټولنیزه ) .
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 ۱۸کاله نارینه =< د ځان وژنی د واقعاتو تعداد
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۱۸کاله ښځینه =< د ځان وژنی د واقعاتو تعداد
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د هغه روغتونونو تعداد چې حد اقل د رواني طب یو متخصص لري
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د رواني یونټونود کارکونکو تعداد چې ریفریشر ټرانینګ اخیستی وی .

-24

د ښونځیو تعداد چې د رواني روغتیا پروګرام لري .

منځ محاله او نهایی کتنه
دا ستراتیژي به د مونیتورنګ له الري د اندیکارونو د پرمختګ د کمزورتیاو او خالیګاو په ګوته کولو دالری په
کلنې ډول وارزول شي  .کلیدي انډیکاتورونو ته به انکشاف ورکړل شي ترڅو د تطبیق پروسه طرح او رهنمایی
کړي او بیاکتنه به په الرواچول شي او ددي هدف لپاره به درواني روغتیا تخنیکې همغږۍ کمیته ()MHTCC
اړونده باتجربه نظریات هماهنګ شي  .د رواني روغتیا تخنیکې کمیټه به د پرمختګونو په اساس کوم ځای کې
چې اړتیاوی بیا جهت موندنی یا بیا لومړیتوبونوپه اړه اقدامات پیشنها کړي  .د عامې روغتیا وزارت به د پالیسۍ
پالن ریاست د الرښونی سره سم ددوه کلونو وروسته یوخپلواک منځ محاله کتنه په الرواچوي .
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د رواني روغتیا همکاران
 .Aد عامې روغتیا د وزارت دیپارتمنتونه
 .1د پالیسی پالن ریاست
 .2د وقایوي طب ریاست
 .3معالجوی طب ریاست
 .4بشري سرچېنو ریاست
 .5پالن ډیپارتمنت
 .6میکانیزمونو د پیاوړتیا او مرستو همغږي )(HSS
 .7جنډراود بشري حقوقو ډیپارتمنت
 .8لومړنیو روغتیایی څارنو ډیپارتمنت
 .9غیري ساري ناروغیو ډیپارتمنت
 .10ساري ناروغیوډیپارتمنت
 HIV/AIDS .11ډیپارتمنت
 .12کوچنیانو او تنکېوځوانانو ډیپارتمنت
 .13صحت باروری ډیپارتمنت
 .14د ټولني په کچه د روغتیایی خدمتونو ډیپارتمنت
 .15د معلولیت او بیارغونی ډیپارتمنت
 .16بیړنی ځواب ډیپارتمنت
 .17نشي توکو د غوښتنی د کموالی ډیپارتمنت
 .18د تغذي ډیپارتمنت
 .19د رواني روغتیا ډیپارتمنت
 .Bپوهنتونونه /علمی بنسټونه
 .1د کابل طبی پوهنتون ( رواني عصبی ډیپارتمنت ،د روانشناسۍ ډپیارتمنت )
 .2د روانشناسانو/ارواه پوهانو اتحادیه
 .3د رواني متخصصینو اتحادیه
 .Cملل متحد سازمانونه
 .1د روغتیا نړیوال سازمان )(WHO
.2
.3
.4

UNICEF
UNODC
UNMAS
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UNFPA
.5
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.6
 .Dبین المللی انکشاف ورکونکې همکاران
 .1اروپایی اتحادیه
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 .3نړیوال بانک

USAID

 .4جرمنی سفارت
 GIZ .5نړیوال خدمتونه
 .Eد رواني روغتیا همغږۍ تخینکې کمیټي غړي
 .Fغیري دولتی او نورسازمانونه کوم چې درواني روغتیا خدماتو په برابرولو کې ښکیل دي
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)International Medical Corps (IMC
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پارسا ()PARSA

-9

د رواني ټولینزانکشاف د فکرموسسه )(FPOD
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د ځوانانو د روغتیا د انکشاف موسسه )(YHDO
 .Gمدنی ټولنو موسسات د کورنۍ  /د استفاده کونکواتحادیو په شمول
 .Hسکتوري وزارتونه
 .1دکورنیوچارو وزارت
 .2د حج او اوقافو وزارت
 .3د کاراو ټولنیزو چارو وزارت
 .4د ښځو د چارو وزارت او د نشه توکو سره د مبارزی وزارت
 .5د معارف وزارت
 .6د لوړو ذدکړو وزارت
 .7د عدلي وزارت
 .Iدنظامي روغتونونو نماینده
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