دستآوردهای  100روز نخست و برنامۀ تحول نظام صحی افغانستان

زندگی نامه داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر وزارت صحت عامۀ جمهوری اسالمی افغانستان

داکتـر احمـد جـواد عثمانـی ،فرزنـد مرحـوم جنرال محمـد عثمان سرمسـت زاده در سـال  1351در یـک خانوادۀ متدین و علم دوسـت در شـهر کابـل دیده به جهان گشـود.
او پـس از تکمیـل نمـودن دورۀ تعلیمـات ابتدایـی و متوسـط ،شـامل امتحان کانکور سراسـری شـده و بـا اخذ نمـرات عالی به دانشـکدۀ طب پوهنتـون طبی کابـل راه یافت.
قابـل یـاد آوری اسـت کـه در همـان زمـان داکتـر عثمانـی عنـوان بهترین سـتارۀ فاکتولتـه طب و مـدال پروفیسـور غضفر رئیـس عمومـی انسـتیتوت دولتی طـب را از آن
خـود سـاخت و تحصیلات عالـی خـود را در والیـات کابـل و بلخ تکمیـل نمود و بعـد از فراغت از دانشـکدۀ طب با کسـب نمـرات عالی شـامل کادر علمـی پوهنتون بلخ
گردیـد .او بعـد از یـک دوره خدمـت بـه نظام صحی کشـور ،با دریافت بورسـیه رقابتـی فولبرایـت ،تحصیالت دورۀ ماسـتری خویـش را در بخش پالیسـی و مدیریت صحی
بینالمللـی در یکـی از پوهنتونهـای معتبـر ایـاالت متحـدۀ امریـکا موفقانـه به پایان رسـانده و دوباره رهسـپار کشـور خویـش گردید.
سوابق کاری داکتر عثمانی با دولت جمهوری اسالمی افغانستان و نهادهای بینالمللی
داکتـر عثمانـی دارای بیـش از دو دهـه تجربـه کار بـا ادارات ملـی و بیـن المللـی از سـطح قریـه جات ،ولسـوالی هـا و والیـات مختلف تا به سـطح مرکـز در بخش های
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مختلـف مدیریتـی و رهبری ایفـای وظیفه نموده اسـت.
داکتر عثمانی ،قبل از نامزد وزیری اش در وزارت صحت عامه ،به مدت چهار سال معینیت وزارت اقتصاد را با صداقت و ایمان داری به پیش برد.
همچنـان وی بـه مـدت هفـت سـال وظایفـی چـون معینیت ،ریاسـت عمومی پالیسـی و پالن ،ریاسـت روابـط بینالملـل و مشـاوریت ملی و بیـن المللـی را در وزارت
صحـت عامـه با پشـتکار و ابتـکار به پیـش برد.
داکتـر احمـد جـواد عثمانـی ،مدت شـش سـال به حیث روسـای پروژه های صحـی بانک جهانـی USAID ،و سـایر نهادهای تمویل کننده سـکتور صحـت در والیات
بلـخ ،جوزجـان ،سـرپل و بغالن کار نمـوده و عامل خیر بـه محروم خویش گردیده اسـت.
قابـل یـادآوری اسـت کـه داکتـر عثمانـی بعد از فراغت از دانشـکده طـب به مدت چهار سـال در شـفاخانه حوزوی بلخ بـه حیث داکتـر داخله در خدمت مـردم خویش
قـرار داشـته و در همیـن مدت اسـتاد مضمون داخلـه و کادر علمـی پوهنتون بلخ نیز بوده اسـت.
مردم داری ،مطالعه و ورزش از ویژگی خاص داکتر احمد جواد عثمانی میباشد.
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د افغانستان د اسالمي جمهوریت د عامې روغتیا وزارت نوماند وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني ژوندلیک

ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي د مرحـوم جنـرال محمـد عثمـان سرمسـت زاده زوی چـې پـه  ۱۳۵۱لمریـز کال د کابل والیت پـه یـوه دینـداره او متدینه کورنۍ کـې نړۍ ته
سـترګې پرانیستې دي.
هغـه د ابتدایـې ،متوسـطې او لېسـې دورې تـر بشـپړولو وروسـته د کانکـور پـه سراسـري آزموینـه کـې ګـډون وکـړ چـې د لـوړو نمـرو په تر السـه کولو سـره یـې د کابل
پوهنتـون د طـب پوهنځـی تـه الر ومونده/کامیاب شـو.
ډاکټـر عثمانـي؛ خپلـې لـوړې زده کـړې پـه کابـل او بلـخ والیتونـو کـې بشـپړې کـړې ،د طـب پوهنځی څخه تـر فراغـت وروسـته د لوړو نمـرو په تر السـه کولـو د بلخ
پوهنتـون علمـي کادر کـې شـامل شـو ،نومـوړي د هېـواد روغتیایي نظام تـه له یوې دورې خدمت وروسـته ،د فولبرایټ بورسـیې په ترالسـه کولو سـره خپله د ماسـټرۍ دوره د
نړیوالـې روغتیایـي پالیسـۍ او مدیریـت برخـه کـې د امریـکا هېـواد پـه یومعتبـر پوهنتون کې پـه بریالیتـوب پای ته ورسـوله او خپل هېواد ته سـتون شـو.
د افغانستان اسالمي جمهوریت او نړیوالو اېنجوګانو سره د ډاکټر عثماني کاري مخینه:
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ډاکټـر عثمانـي؛ لـه تېـرو دوه لسـیزو را پـه دېخـوا له ملـي او نړیوالو ادارو سـره د کلـي ،ولسـوالیو ،والیتونو او مرکزي سـطحه بانـدې په بېالبېلـو مدیریتـي او رهبري برخه
کې دنده سـرته رسـولې ده.
ډاکټر عثماني؛ د عامې روغتیا وزارت ته تر نوماندۍ وړاندې د څلورو کلونو لپاره د اقتصاد وزارت معنیت په پوره صداقت او ایماندارۍ پرمخ یوړ.
همدارنګـه؛ نومـوړي اووه کالـه د عامـې روغتیـا وزارت کـې د معنیـت ،د پالیسـۍ او پلان عمومـي ریاسـت او د اړیکو ملـي او نړیوال مشـاوریت برخو کې په نوښـت او
ابتکار دندې سـرته ورسـولې.
ډاکټراحمـد جـواد عثمانـي د شـپږو کلونـو لپـاره د نړیـوال بانـک روغتیایـي پـروژو USAID ،او داسـې نـورو د روغتیـا سـکتور مالتـړي نهادونو/سـازمانونو سـره د بلخ،
جوزجـان ،سـرپل او بغلان والیتونـو کـې د پـروژو د رئیـس پـه توګـه کار کـړی او اړمنـو خلکـو ته د خدمـت جوګه شـوی دی.
د یادونـې وړ ده چـې ډاکټـر عثمانـي د طـب پوهنځـی څخـه لـه فراغت وروسـته ،د څلـورو کلونو لپـاره د بلخ حـوزوي روغتون کـې د داخلې ډاکټـر په توګـه خپلو خلکو
تـه روغتیایـي خدمتونـه وړانـدې کـول او په همدې مـوده کې د بلـخ پوهنتـون د علمي کادر اسـتاد هم وؤ.
ولسونو /خلکو سره اوسېدل ،مطالعه او ورزش د ډاکټر عثماني له اساسي ځانګړنو څخه دي.
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نخستین مرکز جراحی قلب برای اطفال به بهره برداری سپرده شد

داکتـر احمـد جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحـت عامـه
جمهـوری اسلامی افغانسـتان ،مرکـز جراحی قلب بـرای اطفـال را افتتاح
و بـه بهره بـرداری سـپرد .این نخسـتین مرکز جراحـی قلب بـرای اطفال در
سـکتور دولتی اسـت که در چارچوب شـفاخانه صحت طفـل اندراگاندی
ایجاد شـده اسـت.
ایـن مرکـز بـه کمـک مالـی کشـور ایتالیا بـه گونه اساسـی و معیـاری و
مجهـز بـا وسـایل طبی ایجاد شـده اسـت.
داکتـر احمـد جواد عثمانی سرپرسـت و نامـزد وزیر صحت عامـه ،از کمک
کشـور ایتالیـا مبنـی بر ایجـاد این مرکز تشـکری نمـوده و ایجاد این مرکـز را یک
گام نیـک در راسـتای فراهـم سـازی خدمـات جراحـی قلب بـرای اطفـال عنوان
کرد.
نخسـتین عملیـات قلبـی در هفتـه آینـده در ایـن مرکز بـه گونه رایـگان انجام
شـود و بیمارانـی کـه از طریـق اداره سـره میاشـت و دیگـر جاهـا در ایـن مرکـز
معرفـی میگـردد تحـت عملیـات قـرار خواهنـد گرفت.

شـماری از داکتـران کـه بـه کمک مالی کشـور ایتالیا بـرای آموزش بـه بیرون
از کشـور فرسـتاده شـده بـود ،اکنـون آنـان در ایـن مرکز جـذب شـده و عملیات
هـای قلبی توسـط آنـان انجام میشـود.
داکتـر عثمانـی ،بـر افزایـش رونـد خدمات قلبـی در ایـن مرکز تاکیـد نموده
تصریـح کـرد کـه مـا در تالش اسـتیم تا رونـد خدمـات را در این مرکز گسـترش
دهیـم و زمینـه عملیاتهـای پیچیـده دیگر قلبـی را نیـز در آن فراهـم نماییم.
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه در ادامـه سـخنانش از اصالحـات
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افـزون براین ،داکتر عثمانی بخش تلی مدیسـن(طبابت از راه دور) شـفاخانه
صحـت طفـل را نیـز افتتـاح نمـود .قـرار اسـت از طریق ایـن بخش شـماری از
داکتـران کشـور هنـد ،دانـش و مسـایل طبـی را بـا داکتران این شـفاخانه شـریک
نمایند.

شـفاخانهها نامبـرده تاکیـد نمـود کـه اصالحـات شـفاخانهها از اولویتهـای
کاری ایـن وزارت میباشـد و مـا مصمم اسـتیم تا تغییـرات بنیـادی را در کیفیت
خدمـات و مدیریـت شـفاخانهها بـه میـان آوریـم.
در حـال حاضـر حدود  120هـزار کودک در کشـور مبتال به بیماری سـوراخ
قلـب انـد کـه از این میـان ماهانه حدود  100تـن در بیرون و داخل کشـور تحت
عملیات قـرار میگیرند.

داکتر احمد جواد عثمانی ،بر افزایش روند
خدمات قلبی در این مرکز تاکید نموده تصریح
کرد که ما در تالش استیم تا روند خدمات را در
این مرکز گسترش دهیم و زمینه عملیاتهای
پیچیده دیگر قلبی را نیز در آن فراهم نماییم.
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د رابعه بلخي روغتون د کورونا ویروس ناروغانو د درملنې څانګه /وارډ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي نـن د رابعه بلخـي روغتون
کووېـډ  ۱۹ناورغانـو د درملنـې څانګـه /وارډ پرانیسـت .دغـه څانګـه پـه کورونـا ویـروس د
نسـایي والدي ناروغانـو درملنـې او پاملرنـې لپـاره رامینځتـه شـوې ده.
دغـه څانګـه د ټولـو پرمختللـي طبـي تجهیزاتـو او اړتیـا وړ برخـو لکـه :بېړنـۍ څانګـه،
سـراپا ،ځانګړنـې پاملرنـې څانګـه ،نسـایي والدي او نمونې اخیسـتلو څانګو په درلودو سـره د
 20بسـترونو پـه ظرفیـت سـره جوړه شـوې ده.
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر ډاکټر احمـد جواد عثمانـي د دغه مرکـز پرانیسـتل د کورونا
ناروغـۍ ناروغانـو درملنـې او پاملرنې لپاره یو ښـه ګام وبالـه او ويې ویل چـې «دا وارډ په ټولو
طبي وسـایلو/توکو سـمبال دی او پـه دې وارډ کې د کورونـا ناروغانو ته جـدي پاملرنه کېږي».
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر د خپلـو خبرو په لړ کـې وویل چـې د کورونا ناروغانو ښـې
پاملرنـې لپـاره یـوه انالیـن ډلـه جـوړه شـوې ،چې یـو شـمېر متخصصین بـه خپلـې تجربې له
هغـو ډاکټرانو سـره شـریکوي چـې په لیـرې پرتـو والیتونو کـې کار کوي.
ډاکټـر عثمانـي څرګنـده کړه چـې  500پایـې وینټېلېټرونـه د کورونا ناروغانو ښـې پاملرنې
لپـاره لـه آلمـان هېـواد څخه پېرودل شـوي ،چـې د دې پروسـې د وېش لـړۍ ټولـو والیتونو ته
د اړتیـا په اسـاس عادالنـه ډول روانه ده.
ډاکټـر عثمانـي د ټولـو روغتیایـي کار کونکـو څخـه مننـه وکـړه او ویـې ویـل چـې د ټولـو
روغتیایـي کار کونکـو کار د کورونـا بحـران ډېـرو سـختو ورځو پـه جریان کې د خلکـو د ژوند
ژغورلـو پـه پارهڅې کـړي د سـتاینې وړدي.
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بخش تجرید و تداوی کووید 19-شفاخانه استقالل به بهره برداری سپرده شد
میباشـد.
سرپرسـت وزارت صحـت تاکیـد نمود کـه برای جلوگیـری از ویـروس کرونا و
کنتـرل ایـن ویـروس در کشـور در  18شـفاخانه کابل و تمـام والیات بخـش تجرید
و تـداوی بیمـاران کرونا ایجاد شـده اسـت.
او همچنـان گفـت کـه تـا اکنـون  560پایـه دسـتگاه تولیـد اکسـیجن بـه تمـام
والیـات توزیـع شـده و قرار اسـت روند توزیـع  500پایه دیگر که اخیرا در دسـترس
وزارت صحـت عامـه قـرار گرفته اسـت نیز آغـاز گردد.
داکتـر عثمانـی در ادامه سـخنانش بـر بهبود وضعیـت صحی ناشـی از ویروس
کرونـا در کشـور اشـاره نمـوده گفـت »:خوشـبختانه وضعیـت صحـی ناشـی از
ویروس کرونا در افغانسـتان در مقایسـه با کشـورهای همسـایه به مراتب بهتر اسـت
و ایـن یـک دسـتآورد خـوب به سـکتور صحـت و دولت افغانسـتان میباشـد».
در عیـن حـال ،سرپرسـت وزارت صحت تاکیـد نمود که کاهـش ویروس کرونا
در کشـور بـه معنـی محـو این ویـروس نیسـت ،ویـروس کرونا هنـوز در کشـور در
گـردش اسـت و مـردم بایـد بـرای جلوگیری از ایـن ویـروس رهنمودهـای صحی را
رعایـت نماید.
از سـوی دیگـر ،نامزد وزیـر صحت عامه ،تاکیـد نمود که اخیـرا  63ملیون دالر
از مصـارف اضافـی کـه قـرار بود بـرای خریـداری بعضـی تجهیـزات که نیـاز به آن
نبـود به مصرف برسـد جلوگیری شـده اسـت.

داکتـر احمـد جـواد عثمانی سرپرسـت و نامزد وزیـر صحت عامه ،بخـش تجرید و
تـداوی کووید 19-شـفاخانه اسـتقالل را افتتـاح و به بهره برداری سـپرد.
ایـن مرکـز مجهز بـا تمام وسـایل طبی ،در بخشهـای نسـایی والدی ،عملیات
خانـه ،سـراپا ،مراقبتهـای ویژه و سـمپل گیری با ظرفیت  30بسـتر ایجـاد گردیده
است.
داکتـر عثمانـی ،هـدف از ایجـاد ایـن بخـش را رسـیدهگی بـه بیمـاران کرونـا
عنـوان نمـوده گفـت که مبـارزه با ویـروس کرونا یکـی از اولویـت کاری این وزارت
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د هرات والیت سل بستریز روغتون د شهید الحاج ډاکټر عبدالواحد رازي په نوم ونومول شو
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر
ښـاغلی ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي
هـرات والیـت تـه د خپـل سـفر پـه لـړ
کـې ،د یـاد والیـت سـل بسـتریز روغتون
ښـو خدمتونـو د وړانـدې کولـو پـه پـار د
شـهید الحـاج ډاکټـر عبدالواحـد رازي په
نـوم کړ.
شـهید ډاکټـر رازي کورونـا ویروس د
مبـارزې پـه لومـړۍ کرښـه کې ،تـر اخته
کېـدو وروسـته خپـل ژوند له السـه ورکړ.
یـاد روغتـون پـه داسـې حـال کـې د
شـهید الحـاج ډاکټـر عبدالواحـد رازي په
نـوم نومـول کېـږي ،چـې مـوده وړانـدې
ښـاغلي ډاکټـر عثمانـي ژمنـه کـړې وه ،د
روغتونونـو ،برخـو نومونـه بـه د ډاکټرانـو
هڅـو او خدمتونـو پـه رسـمیت پېژندلـو
چـې د کورونا ویـروس له امله مړه شـوي
ونومول شـي.
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حمایت رهبری وزارت صحت عامه از سکتور خصوصی صحی
کرونـا در مراکـز صحـی دولتی و خصوصـی یاد آوری کـرده تاکید نمود کـه در کنار
البراتوراهـای وزارت صحـت عامه ،به  6شـفاخانه خصوصی که دسـتگاه «پی سـی
آر» را داشـتند اجـازه تشـخیص و مراقبـت از بیماران کرونا داده شـده اسـت.
از سـوی هـم داکتـر عثمانی ،از عدم رعایـت رهنمودهای صحی از سـوی مردم
ابـراز نگرانـی کـرده گفـت که باوجـود اینکه شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور رو به
کاهـش اسـت؛ اما هنـوز هم ما در حالـت بحران ایپدیمـی این ویروس قـرار داریم.
او همچنـان از مـردم خواسـت که برای جلوگیـری از ویروس کرونـا در روزهای
عیـد نـکات صحـی را رعایـت نمـوده و از رفـت و آمـد ،دسـت دادن ،بغـل کشـی
خـودداری نمایند.
داکتـر احمـد جواد عثمانـی سرپرسـت و نامزد وزیـر صحت عامـه ،بخش 50
بسـتر و البراتـوار تشـخیص ویروس کرونا شـفاخانه «خیرخواه میدیـکل کمپلکس»
را افتتـاح نموده و ارتقای این شـفاخانه را از  20بسـتر به  50بسـتر یـک گام نیک در
راسـتای افزایـش میزان دسترسـی مردم بـه خدمات صحی عنـوان کرد.
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه ،سـکتور خصوصـی صحـی را بـازوی وزارت
صحـت عامـه دانسـته گفـت »:مـا از سـکتور خصوصـی صحـی شـدیدا حمایـت
میکنیـم؛ امـا مشـروط بـه اینکـه سـکتور خصوصـی نیـز در ارایـه خدمـات تمـام
معیـارات وزارت صحـت عامـه را رعایـت نماینـد».
نامـزد وزیـر صحـت عامـه ،از افزایـش میـزان تشـخیص و مراقبـت از بیمـاران

10

دستآوردهای  100روز نخست و برنامۀ تحول نظام صحی افغانستان

په هېواد کې د روغتونونو اصالحاتو او خدمتونو معیاري کولو باندې د عامې روغتیا وزارت مشرتابه ټینګار
د افغانسـتان د اسلامي جمهوریـت د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر ډاکټـر احمد
جـواد عثمانـي ،نـن پـه کابـل کـې د برېتانیـا هېـواد لـه شـارژدافیر ډاکټـر ایـان
کـوالرد سـره وکتل.
پـه دغـه لیدنـه کـې ،دواړو لـورو په افغانسـتان کـې د کورونا ویروس سـره د
مبـارزې ،روغتونونـو کـې اصالحاتـو او د روغتیـا په سـکتور کې له فسـاد سـره د
مبـارزې پـه څرنګوالي بحـث وکړ.
ډاکټـر عثمانـي؛ په یـادو برخو کـې د عامې روغتیـا وزارت د کړنو شـریکولو
پرمهـال د روغتونونـو اصالحـات او روغتیايـي خدمتونـو معیـاري کـول یـې د
خپـل کاري لومړیتوبونـو پـه توګـه یـاد کـړل او لـه ښـاغلي ایـان کـوالرد څخـه
یـې وغوښـتل چـې د افغانسـتان د عامـې روغتیـا وزارت سـره چـې د روغتونونـو
خدمتونـو کیفیـت ارزونـې او تجهیزاتو برخه کې همـکارۍ ته اړتیا لري ،مرسـته
وکړي.
همدرانګـه؛ ډاکټـر کـوالرد د عامـې روغتیـا وزارت مشـرتابه لـه هڅـو پـه
ځانګـړي توګـه د کورونـا ویروس او اداري فسـاد سـره مبارزې برخـو کې هرکلی
وکـړ او پـه افغانسـتان کـې یـې د برېتانیـا هېـواد د مرسـتو پـر دوام ټینـګار وکړ.
د برېتانیـا هېـواد د پولیـو ،نـري رنـځ ،مالریـا ناروغيـو پـر وړاندې مبـارزه او
د روغتیـا د نړیوالـو همکارانـو لـه الرې د روغتیـا پـروژې پیـاوړي کولـو کـې د
افغانسـتان د روغتیـا سـکتور مالتـړ کـوي.
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سفر به والیات
هنگامـی کـه داکتـر احمدجـواد عثمانـی به حیث سرپرسـت و نامـزد وزیر صحت عامه معرفی شـد ،در نخسـتین روزها ،سـفرهای والیتی خـود را غرض
بررسـی چگونگـی ارایه خدمـات صحی در مناطق دوردسـت کشـور آغاز کرد.
او در طـول دومـاه بـه اکثریت والیات کشـور سـفر کـرده و از نزدیـک چگونگی عرضه خدمات صحی ،مشـکالت شـهروندان و شـکایات مردم را شـنیده
و بررسـی کـرده و بـه آنها به صـورت عاجل رسـیدگی کرد.
هـدف نامزدوزیـر صحـت از این سـفرها آشـنایی با مشـکالت مـردم از نزدیک بود .او در سـفرهای والیتی که داشـت به هر والیتی که سـر مـیزد خطاب
بـه همـکاران خـود میگفـت بایـد چنان صادقانـه تالش کنیم کـه برای مـردم این حس ایجاد شـود که وزیـر و هیئت همراهـش از همین والیت اسـت.
خوشبختانـه در سـفرهایی کـه آقـای عثمانـی بـه والیات داشـت ،ضمن بررسـی خدمات صحی ،توانسـت اعتمـاد مردم را بـه بخش صحت احیـاء کرده
و همچنـان بـه تحکیـم حس همبسـتگی ملـی در میان مـردم کمک کند.
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د عامې روغتیا وزارت نوماند د کندهار والیت د عینو مینې روغتون څخه لیدنه وکړه
د عامې روغتیا نوماند وزیر ډاکټر احمد جواد عثماني د کندهار والیت  350بستریز روغتون څخه لیدنه وکړه او د دې روغتون ستونزو ارزونه یې وکړه.
ډاکټـر عثمانـي د کوويـډ  19تجريـد ګاه څخـه تـر لیـدو وروسـته ،چارواکـو تـه الرښـوونه وکړه چـې له دې وروسـته یـوازې په کورونـا ناروغۍ اخته کسـان چې سـخت
روغتیایـي حالـت کـې قـرار ولـري پـه دې برخـه کې بسـتر شـي او هغه چـې خفیف دي پـه کورونـو کې دې ورتـه پاملرنه وشـي.
همدارنګـه د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد د دغـه روغتـون د کارکوونکـو هڅـې وسـتایلې او هغـوی ته یې الرښـوونه وکـړه چـې د ناروغانو پاملرنـې او درملنې لپـار هاره
پـه دې حسـاس حالت کـې ال ډیـر کار وکړي.
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کارکردهای صحی والیت بلخ مورد ارزیابی قرار گرفت
داکتـر احمـد جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامزد وزیـر صحت عامه ،به سلسـله سـفرهای والیتی اش ،به والیت بلخ سـفر نمـوده کارکردهـا و چگونهگی ارایـه خدمات صحی
را در ایـن والیت مـورد ارزیابی قرار داد
داکتر عثمانی ،چگونهگی ارایه خدمات صحی را در این والیت از نزدیک بررسی نموده و از تالشهای کارکنان صحی این والیت قدردانی کرد.
سرپرست وزارت صحت عامه ،ضمن بررسی کاکردهای صحی این والیت به آنان هدایت داد تا در بلند بردن کیفیت خدمات صحی بیشتر تالش نمایند..
همچنـان داکتـر عثمانـی وضعیـت صحـی ناشـی از ویـروس کرونـا را در این والیت قناعـت بخش خوانـده گفت که خوشـبختانه ویـروس کرونا در والیـت تحت کنترل
قرار دارد.
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د زابل والیت کوویډ  19روغتون څخه د عامې روغتیا وزارت رسپرست لیدنه
د عامـې روغتیـا وزارت سرپرسـت او نومانـد
و ز یر
زابـل والیـت تـه د خپل سـفر پـه لړ کـې د یاد
والیـت کوویـډ  19روغتـون څخه لیدنه وکـړه او په
دې مرکـز کـې یـې د روغتیايـي کار کونکـو کړنې و
ارزولې.
ډاکټـر عثمانـي په دغـه والیت کـې د روغتیايي
کار کونکـو کړنـې د ډاډ وړ وبللـې او د دوی د
هڅـو سـتاینه یـې وکـړه همدارنګـه ،ډاکټـر عثماني
چارواکـو تـه الرښـوونه وکـړه چـې د دې مرکـز
ننګونـو ته د رسـېدو لپـاره جـدي اقدامـات وکړي.
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داکرتان بدون مرز شفاخانه کووید ۱۹-شهید عبدالواحد رازی والیت هرات را همکاری میکند
داکتـر احمـ د جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحـت عامـه ،در یـک نشسـت خبـری تفاهمنامـه
همـکاری را در پیونـد بـه ارایه خدمـات صحی در شـفاخانه کووید ۱۹-شـهید عبدالواحـد رازی این والیت
بـا نماینـده نهـاد داکتـران بـدون مرز امضـا کرد.
بـر بنیـاد ایـن تفاهمنامه ،داکتـران بدون مرز این شـفاخانه را در بخـش تجهیزات و ارایـه خدمات صحی
همکاری میکند .این شـفاخانه اخیرا از بودجه حکومت افغانسـتان سـاخته شـده اسـت.
داکتـر عثمانـی ،از همـکاری داکتران بدون مرز در راسـتای فعال سـازی این شـفاخانه ابراز تشـکر نموده
گفـت کـه فعال سـازی این شـفاخانه یـک گام مهم در راسـتای مراقبت و تـداوی از بیماران کرونا میباشـد.
همچنـان داکتـر عثمانـی ،چگونهگـی ارایـه خدمـات صحـی را در والیت هـرات قناعت بخـش خوانده
و از تالشهـای کارمنـدان صحـی ایـن والیـت در امـر مبـارزه بـا ویروس کرونـا قدردانـی کـرد .او همچنان
گفـت کـه خوشبختانـه وضعیـت صحی حدود هشـت هـزار بیمـار کرونـا در کشـور رو به بهبود اسـت.
از سـوی دیگـر ،داکتـر عثمانـی میگویـد که بـرای ایجـاد سـهولت در طی مراحـل اسـنادهای تحصیلی
دانشـجویان طـب (دوره تخصـص) ایـن والیـت ،كـه قبلا درسـهاي خويشـرا به اتمـام رسـانيده ولـي بنابر
دوره قرنطيـن و شـيوع ويـروس كرونـا رونـد ارايـه پاياننامـه و اخذ سـند كـه از سـوي مركز كابل طـي مراحل
ميگرديـد بنابـر عـدم حضور بيـش از يك صد دانشـجو دوره إكمال تخصـص از هرات به كابـل روند متوقف
بوده اسـت.
سرپرسـت وزارت صحـت عامه كشـور بمنظور رسـيدگي به دانشـجويان شـامل واحد إكمـال تخصصي
از ايجـاد بـورد تاييـدي متشـكل از بخـش طبـي واليت هـرات  ،سـكتور خصوصـي بمنظور اخـذ امتحان و
تأييـدي اسـناد إكمـال تخصص خبر داده اسـت.
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د عامې روغتیا وزارت نوماند وزیر د فاریاب والیت کې د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول وارزول
د افغانسـتان دعامـې روغتيـا وزارت نومانـد وزيـر ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي په مشـرۍ د يو پلاوي په ګډون
نـن د فاريـاب واليـت کـې روغتیایي خدمتونـو وړاندې کـول وارزول.
د عامـې روغتيـا نومانـد وزيـر د دې سـفر پـه لـړ کـې د فارياب واليـت له والـي ،علمـاوو شـورا ،د فارياب
واليـت لـه مخـورو او رغتيايـي کارکوونکـو سـره لـه نـږدې وکتـل او د دغه واليـت روغتيايي سـتونزې یـې نږدې
وڅېړلـې او د حـل پـه موخه یـې مسـؤولینو تـه الرښـونه او ډاډ ورکړ.
د عامـې روغتيـا نومانـد وزيـر د فاريـاب واليت د روغتيايـي کارکوونکو کړنـې وسـتايلې او د فارياب واليت
د واليتـي روغتـون لـه نظـم ،د روغتيايـي خدمتونو کیفیـت او په یاد روغتـون کـې د روغتیایي خدمتونـو وړاندې
کولـو برخـه کـې د ناروغانـو رضايت له څخه خوښـي څرګنـده کړه.
ښـاغلي عثمانـي د فاريـاب د علماوؤ د غوښـتنو پر ځـواب کې د فارياب پـه واليتي روغتون کې د مسـجد د
جوړولـو ژمنـه هـم وکـړه او ويـې ويل :چې دغه مسـجد به ډېـر ژر د فاريـاب په واليتـي روغتون کې جوړ شـي.
د عامـې روغتيـا نومانـد وزيـر همـدا راز وويل ،چـې د واليتـي روغتون د اکسـیجن د توليد دسـتګاه به نږدې
راتلونکـي کـې د ظرفيـت لوړولـو پـه پـار د  1,8ميلیون افغانيو په ارزښـت جـوړ او ګټې اخيسـتنې ته به وسـپارل
شي .
د دې ترڅنـګ د عامـې روغتيـا نومانـد وزير ژمنـه وکړه چې ډېر ژر بـه د فاریاب د واليتی روغتـون د البراتوار
څانګـې کار کوونکـو تـه د عملي زده کـړو ( ټرينينګ) زمينه د کابل پـه مرکزي البراتوارونو کـې برابره کړي.
همدارنګـه د عامـې روغتيـا نومانـد وزيـر ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي د الرښـوونې لـه مخې بـه د فارياب
واليـت د (والدي او نسـايي) روغتـون ودانـۍ چـې درې کالـه وړاندې جوړه شـوې وه تراوسـه فعاله شـوې نه وه،
ډېـر ژربـه فعالـه او ګټې اخيسـتنې ته وسـپارل شـي.
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چگونهگیارایه خدمات صحی در والیت پنجشیر مورد ارزیابی قرار گرفت
داکتر احمد جواد عثمانی سرپرست و نامزد وزیر صحت عامه ،در سفری به والیت پنجشیر ،چگونهگی ارایه خدمات صحی را در این والیت ارزیابی کرد.
داکتـر عثمانـی ،از تمـام بخشهـای مراکـز صحی کووید ۴۰ ،۱۹ -بسـتر رخه و  ۲۰بسـتر تداوی معتـادان دیدن نمـوده و کارکردهای آنـان را در این مراکز مـورد ارزیابی
قرار داد.
سرپرسـت وزرات صحـت عامـه ،از کارکردهـای کارکنـان صحـی در ایـن والیـت ابراز رضایـت کـرده و از تالشهای آنـان در بهبود ارایـه خدمات صحی به ویـژه تداوی
و مراقبـت از بیمـاران کرونـا قدردانی کرد.
داکتـر عثمانـی ،بـرای کاهـش در هزینـه مـواد غذایـی در مراکـز صحـی کـه از والیـت کابل خریـداری میشـود ،به مسـووالن هدایـت داد تـا در بخش خریـداری مواد
غذایـی مـورد نیـاز تجدیـد نظـر نماینـد و آن را از خود ایـن والیت خریـداری کنند.
افزون بر این ،سرپرست این وزارت با مسووالن پروژه «اس ام» مالقات نموده و کارکردهای آنان را در این والیت ارزیابی کرد.
قابل یاد آوری است که شمار واقعات ویروس کرونا در این والیت رو به کاهش است.
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د عامې روغتیا وزارت نوماند وزیر د لغامن والیت روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو څرنګوالی وارزؤ
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر ډاکټر احمد جـواد عثماني
لغمـان والیـت تـه د یـوه رسـمي سـفر پرمهـال پـه دغـه والیت
کـې ،د روغتیایـي خدمتونـو وړانـدې کولـو څرنګوالـی ،پـه
ځانګـړي توګـه د کوویـډ  19 -ناروغانـو پاملرنـې او درملنـې
ارزونـه وکـړه.
د لیدنـې په لړ کـې ،ډاکټرعثمانـي د کوویـډ  19 -روغتیایي
مرکزونـو او د دې والیـت د روغتونونـو نورو وارډونـو څخه لیدنه
کـې ،د یـاد والیت روغتیایي کار کوونکو کړنې وسـتایلې او دوی
تـه یـې الر ښـوونه وکړه ،چـې د کورونـا ویروس سـره پـه مبارزه
کـې والیتـي ادارې سـره ښـې همغـږۍ او د ناورغانـو درمنلې ته
لومړیتـوب ورکړي.
هغـه د دې والیـت لـه والـي او مخـورو سـره په لیدنـه کې،
پـه یـاد والیـت کـې د کورونـا ویروس پـر وړانـدې مبـارزه کې د
دوی د بشـپړې همـکارۍ غوښـتنه وکړه.
سـربېره پـردې ،ډاکټـر عثمانـي د پـه دغه والیت کـې ،د پلي
کوونکـو مؤسسـو لـه اسـتازو سـره د کوويـډ  -19ناروغـي پـر
وړانـدې مبـارزه کې ،د ښـه روغتیایـي خدمتونو وړانـدې کولو په
پـار بحـث او خبـرې وکړې
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چالشها و کارکردهای صحی والیت پروان مورد ارزیابی قرار گرفت
داکتـر احمـد جـواد عثمانـی ،سرپرسـت و
نامـزد وزیـر صحـت عامـه ،رونـد ارایـه خدمات
صحـی را امـروز در والیت پـروان مـورد ارزیابی
قرارداد.
سرپرسـت ایـن وزارت ،از تمـام بخشهـای
مركـز صحي کوویـد ،۱۹-تعمیر جدید شـفاخانه
دوصدبسـتر و شـفاخانه والیتـی ایـن والیت دیدن
كـرده و بـرای رفـع چالشهـای موجـود در مراكـز
به مسـووالن هدایـت داد.
داکتـر عثمانـی ،از کارکردهـای کارکنـان
صحـی بـه خصـوص کسـانی کـه در خـط مقـدم
مبـارزه بـا ویـروس کرونا قـرار دارند تشـکری کرد
و از آنـان خواسـت تـا در بهبود خدمـات صحی و
رسـیدهگی بـه بیمـاران بیشـتر تلاش نماینـد.
ايـن در حالـي اسـت كـه داكتـر عثمانـي ،در
ايـن سـفر از مراكز صحـي واليتهای پنجشـیر و
کاپیسـا نیز دیـدن نموده و چالشهـا و کارکردهای
آنـان را به بررسـی گرفت.
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د هلمند والیت روغتیایي کړنې او ننګونې و څېړل شوې
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد
عثمانـي نـن هلمنـد والیـت تـه سـفر وکـړ او پـه دې والیت کې
یـې د روغتیایـي چـارو او سـتونزو ارزونـه وکـړه.
ډاکټـر عثمانـي په دغـه والیت کـې د روغتیايـي کارکوونکو
دنـدې د قناعـت وړ وبللـې او د شـته ننګونو/سـتونزو د حـل پـه
موخـه یـې اړونـدو ادارو تـه الرښـوونه وکړه.
همدارنګـه ،د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر د دې والیـت
بسـت روغتون څخـه لیدنه وکـړه او د دې روغتـون د ټولو څانګو
خدمتونـو بیـا کتنـه یـې وکړه.
سـربېره پـر دې ،ډاکټـر عثمانـي د بـې پولـې ډاکټرانـو لـه
اسـتازي سـره وکتـل او د روغتـون ننګونـو ،روغتیایـي خدمتونـو
ښـه کـول او دغه روغتـون ته ودې ورکولـو په اړه خبـرې وکړې .د
بسـت روغتون یـوه برخه د بې پولـې ډاکټرانو لخـوا مالتړ کېږي.
دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې ،ډاکټـر عثمانـي تېـره ورځ
کندهـار او زابـل والیتونـو تـه تللـی وؤ او پـه یـادو والیتونو کې د
روغتیایـي خدمتونـو وړانـدې کولـو څرنګوالـی وڅېـړه.

21

دستآوردهای  100روز نخست و برنامۀ تحول نظام صحی افغانستان

رسپرست وزارت صحتعامه چگونگی عرضۀ خدمات صحی را در والیت بامیان بررسی منود

داکتـر احمـد جـواد عثمانـی ،سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحتعامـه،
در سـفر بـه والیـت بامیـان چگونهگـی ارایـه خدمـات صحـی را مورد
ارزیابـی قـرار داد.
داکتـر عثمانـی ،رونـد ارایـه خدمـات صحـی را در ایـن والیـت
قناعـت بخـش خوانده و از کارکردهـای کارکنان صحـی قدردانی نمود.
نامـزد وزیـر صحتعامـه ،در ادامه سـفرش بـا والـی و نمایندهگان
ایـن والیـت در پارلمـان ،متنفذیـن و اعضـای جامعـه مدنـی دیـدار و
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گفتگـو نمود.
سرپرسـت وزارت صحتعامه ،در نشسـتی که به این مناسـبت راه
انـدازی شـده بود گفت «:مـن از آغـاز دوره کاریم تا اکنون  14سـفر به
والیاتهـای مختلـف افغانسـتان داشـتم و من وعـده سـپرده ام که تنها
کابـل محـل وظیفه من نیسـت بلکه هر نقطـه ای از والیتهای کشـور
محـل کار مـن اسـت تـا عرضـه خدمـات صحـی را کـه حـق مسـلم
هـر شـهروند ایـن کشـور اسـت مـورد ارزیابی قـرار دهیـم ،تا باشـد به
نیازمندان رسـیدگی بیشـتر صـورت گیرد».
داکتـر عثمانـی در ادامه سـخنانش عالوه نمـود ،برنامههـای کاری
مـن در سـه نقطـه بـه طـور خالصـه بیشـتر متمرکـز اسـت ،که مبـارزه
بـا ویـروس کرونـا ،تغییـرات در شـفاخانههای کشـور و ارزیابی عرضه
خدمـات صحـیای کـه از طریـق موسسـات تطبیـق کننـده در والیات
ارایه میشـود میباشـد که در این راسـتا پیشـرفت های خوبی داشـتیم
و ایـن برنامههـا بـه شـکل کوتاه مـدت  ،میان مـدت و دراز مـدت قابل
تطبیق میباشـد.
از سـویهم سرپرسـت وزارت صحتعامـه ،در مـورد بازنگـری
قـرار دادهـای موسسـات تطبیـق کننـده خدمات صحـی ،ارسـال ادویه
و تجهیـزات طبـی بـه شـفاخانهها ،بررسـی پولهـای مصـرف شـده
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در امـر مبـارزه بـا ویـروس کرونـا ،خریـداری و ارسـال
دسـتگاههای آ کسـیجن بـه والیـات ،صرفـه جویـی
میلیونهـا افغانـی در بودجـه کرونـا و مبـارزه بـا فسـاد
اداری در سـکتور صحـت به اشـتراک کننـدگان وضاحت
داد.
همچنـان در ایـن نشسـت نماینـدگان چالشهـا
و نیازمندیهـای صحـی ایـن والیـت را بـا وزیـر
صحتعامـه در میـان گذاشـته و خواهان ایجـاد یک باب
کلینیـک در سـاحه بنـد امیـر ایـن والیـت که یـک مکان
تفریحـی اسـت شـدند.
داکتـر عثمانـی ضمـن اسـتماع چالشهـای صحـی
ایـن والیت ،به مسـووالن هدایـت داد تا به آنها رسـیدگی
صـورت گرفتـه و همچنـان به آنـان وعده ایجـاد یک باب
کلینیـک سـراپا را کـه ارایـه خدمـات صحـی متفاوتـی را
نسـبت بـه مراکز صحی دیگر داشـته باشـد در سـاحه بند
امیر سـپرد.
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د عامې روغتیا نوماند وزیر د غور والیت څخه لیدنه وکړه
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر ډاکټر احمد جـواد عثماني ،د خپلو والیتي سـفرونو
پـه دوام د غـور والیـت ته تللـی او د دې والیـت روغتیایـي حالت یې له نـږدې ارزولی.
پـه دغه سـفر کې ملي شـورأ کـې د غـور او بادغیس والیتونو اسـتازو د عامـې روغتیا
نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جوادعثمانـي سـره ملتیا کـوي ،لومړی یـې د یـادو والیتونو د
والیتـي روغتونونـو بېالبېلـو څانګـو روغتیایـي خدمتونـو وړانـدې کـول له نـږدې وارزول
کـوم چـې د روغتونونـو اصالحي پـروژې لخوا مالتـړ کېږي.
ډاکټـر عثمانـي لـه ارزونـو وروسـته وموندلـه چې روغتـون له ډېـرې مودې راهیسـې
د درملـو لـه کمښـت او د تدارکاتـو سیسـتم لـه سـتونزو سـره مـخ وؤ ،نوپـه همـدې پـار
بدلونونـو تـه اړتیـا ده ،هغـه اړونـدو مسـؤولینو تـه الرښـوونه وکـړه چـې د عامـې روغتیـا
وزارت د درملـو لـه مرکـزي ګـودام څخـه دې یاد والیـت ته ژر تـر ژره د اړتیـا وړ درمل و
لېـږدوي تـر څـو د در ملـو نشـتون لـه املـه د اړمنو سـتونزې حل شـي.
همدارنګـه ،ډاکټـر عثماني د اصالحي پروژې مسـؤولینو ته الرښـوونه وکړه چې دوی
دې د تدارکاتـو سیسـتم اصلاح او ښـه کولـو لپـاره بدلونونـه راولـي ترڅو ټـول روغتونونه
چـې د دې پـروژې لـه الرې مالتـړ کېـږي د درملـو او طبـي اړتیاوؤ له کمښـت سـره مخ
نشي .
لـه بلـې خـوا ،د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر ژمنـه وکړه چـې موږ بـه د غـور والیتي
روغتـون تـه د مسـلکي متخصصینـو پـه ګمارلـو ،دې روغتون کـې د ارتوپیـدي عملیات
سـمبال او عملـي کولـو لپـاره اړیـن او کوټلـي ګامونه پورتـه کړو.
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دیدار وزیر صحت عامه با والی ،منایندگان پارملان و شورای والیتی والیت کاپیسا
داکتـر احمـد جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحـت عامه ،پـس از بررسـی کارکردهـا و چالشهای صحی والیت پنجشـیر به والیت کاپیسـا سـفر نمـوده و با
آقـای عبدالطیـف مـراد والی کاپیسـا ،نماینـدهگان این والیـت در پارلمان و شـورای والیتی دیـدار نمود.
در ایـن نشسـت ،والـی و نماینـدهگان ایـن والیـت پیشـنهادات و چالشهـای صحـی والیت کاپیسـا را با وزیـر صحت عامـه در میان گذاشـته و خواهان همکاری بیشـتر
ایـن وزرات در راسـتای گشـایش شـفاخانه صد بسـتر ایـن والیـت و افزایش خدمات صحـی در این والیت شـدند.
آنـان از تلاش رهبـری وزرات صحـت در جهـت بهبـود عرضـه خدمات صحـي قدردانی کـرده اظهـار نمودند که بررسـی چالشهای صحـی در ایـن روز رخصتی خود
نشـانه تعهـد شـما در امر بهبـود خدمات صحی در کشـور میباشـد.
داکتـر عثمانـی ضمـن اسـتماع چالشهـای صحـی ايـن والیت ،به آنـان وعده نمـود که چالشهای شـفاخانه صدبسـتر این والیـت برطرف میشـود و بـه زودی به بهره
برداری سـپرده خواهد شـد.
او همچنان از اکماالت دوا به مرکز صحی والیت کاپیسا اطمینان داده گفت که وزرات صحت عامه هفته گذشته دوای مورد نیاز را به این والیت فرستاده است.
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د عامې روغتیا وزارت نوماند وزیر د لوګر والیت تېرې ورځ خونړۍ پېښې له ټپیانو لیدنه وکړه
د روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي نـن له لوګر ته سـفر کې د پـرون ورځ خونړۍ پېښـې /موټر بـم چاودنه کـې د ټپیانو روغتیایـي وضعیت څخه
لیدنه او عیـادت وکړ.
ډاکټـر عثمانـي د دې والیـت پـه روغتیایـي مرکزونـو کـې د ټپیانو درملنـه و ارزوله او روغتیايـي کار کوونکو ته یې الر ښـوونه وکړه چـې د ټپیانو د تـداوۍ او پاملرنې برخه
کې خپلـه هڅې و نه سـپموي.
پـه ورتـه وخـت کـې ،ډاکټـر عثماني د دې والیت له والي اجمل شـاه پور سـره وکتـل او د لوګر والـي د دې سـتونزې او د ټپیانو پاملرنې د حـل لپاره د عامـې روغتیا وزارت
د هڅو سـتاینه وکړه.
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر د والیـت روغتیایـي چارواکـو تـه الرښـوونه وکـړه چـې د دارلمعلمین لیلیـې څخـه د کورونـا وارډ او درملنې څانګـې نایب امیـن الله خان
لوګـري روغتـون ته انتقـال کړي.
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سمنګان والیتی د ساغلیغ خذمت لره نظردن اوتکزیل دی
دوکتـور احمـد جـواد عثمانـی،
سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحتعامـه،
طـی سـفری بـروز یکشـنبه ،روز سـوم
عیـد سـعید قربـان بـه والیـت سـمنگان
رفتـه و پـس از دیـدار بـا الحـاج محمـد
داوود کلکانـی والـی والیـت سـمنگان،
از شـفاخانه والیتـی و مرکـز کووید۱۹-
دریـن والیـت بازدیـد بـه عمـل آورد.
در ایـن سـفر دوکتـور احمـد جـواد
عثمانـی ،نامـزد وزیـر صحـت عامـه
نخسـت عیـد سـعید اضحـی را بـرای
کارمنـدان صحـی و بیمـاران تبریـک
گفـت و نحـوه ارایۀ خدمـات صحی در
ایـن مراکـز را از نزدیـک مـورد ارزیابـی
قـرار داده و بـه منظـور بهبـود کیفیـت
عرضـه خدمـات صحی بـرای بیمـاران،
بـه مسـئوالن هدایـات الزم داد.
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د بادغیس والیت روغتیایي حالت وارزول شو
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد
عثمانـي د خپلـو والیتي سـفرونو پـه لړ کـې بادغیس والیت
تـه تللـی او د دغـه والیـت روغتیایـي حالـت یـې لـه نـږدې
ارزولی.
ډاکټـر عثمانـي د بادغیـس والیتـي روغتـون لـه بېالبېلو
څانګـو څخـه لیدنـه وکـړه او پـه دې روغتـون کـې یـې د
روغتیایـي کارکونکو سـتونزې او فعالیتونه له نـږدې و ارزول.
همدارنګـه ،ډاکټـر عثماني د دې والیـت د عامې روغتیا
ریاسـت د درملـو ګـودام څخه لیـدو پرمهال د نـوي پیرودل
شـوي تجهیزاتو سـاتنې څخه اندېښـنه وښـوده او دوی ته يې
الرښـوونه وکړه چـې د پېرودل شـوي تجهییزاتـو ذخیره کولو
لپـاره مناسـب ځایونـه چمتـو او راپور یـې ژر تـر ژره وزارت
ته واسـتوي.
لـه بلـې خـوا ،دغـه والیـت تـه لـه کابـل څخـه لېـږل
شـوي درمـل او وینټیلټرونـه الهـم روغتیایـي مرکزونـو ته نه
دي توزیـع شـوي ،د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد اړونـدو
مسـؤولینو تـه الرښـوونه وکـړه چـې دغـه توکـي ژر تـر ژره
روغتیايـي مرکزونـو تـه وویشـي.
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رسیدگی به وضعیت صحی سیالب زدگان در ولسوالی رسوبی کابل
داکتـر احمـد جـواد عثمانـی ،سرپرسـت و نامـزد وزیـر وزارت صحتعامه ،طی سـفری به
ولسـوالی سـروبی والیـت کابـل وضعیت صحی سـیالب زدگان ایـن ولسـوالی را از نزدیک
بررسـی نمود.
داکترعثمانـی در جریـان ایـن سـفر از بخشهـای مختلف شـفاخانه ولسـوالی سـروبی
دیـدن نمـوده و ارایـه خدمـات صحـی بـرای نیـاز منـدان در ایـن شـفاخانه را مـورد ارزیابی
قرار داد.
سرپرسـت وزارت صحتعامـه بعـد از ارزیابـی ارایه خدمـات صحی در این شـفاخانه
را قناعـت بخـش خوانـده و از کارکردهـای کارمنـدان صحـی در ایـن شـفاخانه ابـراز امتنان
و قدردانـی نمود.
همچنـان داکترعثمانـی یکمقـدار ادویـه مـورد ضـرورت را نیـز به این شـفاخانه سـپرد
تـا بـه نیاز مندان رسـیدگی بیشـتر صورت گیـرد و به مسـووالن آن هدایت داد تـا از امکانات
دسـت داشـته شـان جهت تـداوی بیمـاران و وضعیـت صحی آسـیب دیدگان سـیالبها در
ایـن شـفاخانه تالش بیشـتر نمایند.
از سـویهم مسـووالن و کارمندان صحی این شـفاخانه پیشـنهادات و چالشهای خود
را بـا سرپرسـت وزارت صحتعامـه در جریـان گذاشـته کـه بـه خاطـر حل آن به مسـووالن
مربوطه هدایات الزم داده شـد.
قابـل یـاد آوری اسـت مجروحیـنای کـه از اثـر سـیالبها بـه ایـن شـفاخانه مراجعـه
نمـوده بودنـد بعـد از دریافـت خدمـات صحـی دوبـاره مرخـص گردیـده انـد.
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ډاکټر عثامين په ننګرهار والیت کې د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې څرنګوالی وارزؤ
برابـرول ،د عامـې روغتیا وزارت د معیارونو سـره سـم د کورونا ویروس د تشـخیص
برخـه کـې د خصوصي سـکتور برخه اخیسـتل.
د نښـو او عالیمـو په اسـاس د کویـډ  ۱۹-ناروغانو تشـخیص ،په ټولـو عامه او
خصوصـي روغتیايـي مرکزونـو کې د کویـډ  ۱۹-ناروغانو د پاملرنې لپاره د روښـانه
الرښـود رامینځتـه کـول ،د کویـډ  ۱۹-ناروغانـو کور پاملرنـې برخه کـې دډاکټرانو
او متخصصانـو ونـډه د وزارت د لـوی برنامو څخه دي.
ډاکټـر عثمانـي په دغـه والیت کې د کویـډ  ۱۹-ناروغانـو په پاملرنـه او درملنه

د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي د جمعې په
ورځ ننګرهـار تـه سـفر وکـړ او پـه دې والیت کـې یې د کورونـا ویروس پـر وړاندې

مبـارزې کړنې لـه نـږدې وارزولې.
ډاکټـر عثمانـي د ننګرهـار والیـت کوویـد  ۱۹ -روغتـون لـه لیـدو وروسـته د
ننګرهـار والیـت مقـام کـې په یوه خبـري کنفرانـس کې وویـل« :د کورونـا ویروس
پـر وړانـدې مبـارزه زمـوږ لـه لومړیتوبونـو څخـه دی ،د هېـواد پـه ټولـو روغتیایـي
مرکزونـو کـې د کورونـا ویـروس د ناروغانو د تشـخیص او درملنې لپاره اسـانتیاوې
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خلـک د ویـروس د ویـرې لـه املـه په خپلـو کورونو کې اکسـیجن ذخیـره کوي ،په
داسـې حـال کـې چې دوی اکسـیجن تـه اړتیـا نلـري .دا ناروغي اتیا سـلنه نښـې نه
ښـیي او کـه داسـې وشـي نو نښـې یـې خورا نرمـې دي او اکسـیجن تـه اړتیـا نلري.
«نـو مـوږ لـه خلکـو غـواړو چـې لـه دې کار څخـه الس واخلـي ترڅو اکسـیجن د
اړمنـو خلکـو ته چـې اړتیا ورتـه لري ورسـېږي.
لـه بلـې خـوا ،په افغانسـتان کـې د روغتیا نړیـوال سـازمان اسـتازي ډاکټر ریک
پیپـر کارن د کورونـا ویـروس پروړانـدې مبـارزه ،د آزمایښـتونو ظرفیـت لـوړول ،د
روغتیایـي کار کونکـو روزنـه ،د عامـه پوهـاوي لوړولـو او روغتیایـي خدمتونو برخه
کـې د دې سـازمان پـه دوامـدارو مرسـتو باندې ټینـګار وکړ.

کـې د روغتیایـي کار کونکـو کړنې د ډاډ وړ وبللـې مننه یې وکـړه ،او د روغتیايي کار
کونکـو روح تـه یـې دعـا وکړه چې پـه دې الره کـې یې خپـل ژوند له السـه ورکړی.
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد د ویـروس په کنټـرول کې د حکومـت او خلکو
رول مهـم وبالـه« :د دې ویـروس پـه کنټـرول کې یـې د خلکـو او اړونـدو چارواکو
همـکاري ډېـره اغېزمنـه وه او کـه دې همـکاري شـتون نـه درلـودی نو نن بـه موږ په
یـو ډېر خـراب حالت کـې ؤ».
هغـه دغـه راز وویـل چـې د کورونـا ویـروس ډېـر ژر له منځـه نه ځـي او خلک
بایـد د روغتیایـي سپارښـتونو پـه عملي کولـو د دې ویروس سـره ژونـد وکړي.
ډاکټـر عثمانـي پـه خپلـو خبروکـې زیاته کـړه« :پـه دې وروسـتیو کې یو شـمیر
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د عامې روغتیا وزارت نوماند وزیرد پکتیا والیت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو څرنکوالی وارزؤ
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد د روغتیايـي خدمتونو د وړانـدې کولو پرمختګ
او د روغتیايـي خدمتونـو د کیفیـت لـوړول د دې وزارت له مهمـو لومړیتوبونو څخه
یـاد کـړل او مسـؤولینو تـه یې الرښـوونه وکـړه چې پـه دې برخه کـې ال ډېرې هڅې
وکړي.
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر د دې والیـت لـه روغتیایـی کار کونکو سـره هم
وکتـل او د هغـوی ننګونې/سـتونزې او وړاندیزونـه یـې واورېدل.

د عامـې روغتیـا وزارت نوماند وزیـر ډاکټر احمد جواد عثمانـي ،د خپل والیتي
سـفرونو پـه دوام دا ځـل پکتیـا والیـت تـه سـفر وکـړ او پـه پکتیـا والیت کـې یې د
روغتیايـي خدمتونـو وړاندې کـول له نـږدې و ارزول.
ډاکټـر عثمانـي د دغـه والیت د حـوزوي روغتـون ،د بېړنیو خدمتونـو /مراقبتونو
څانګـې ،د درملـو ګـودام او د روغتیـا نـورو مهمو برخو څخـه لیدنه وکـړه او د دوی
کړنـې /دنـدې یـې د ډاډ وړ وبللې.
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د عامې روغتیا نوماند وزیر په پکتیکا والیت کې د روغتیايي خدمتونو وړاندې کول وارزول
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیر ډاکټـر احمد جـواد عثمانـي ،د خپلو والیتي
سـفرونو پـه دوام ،د پکتیـا والیت وروسـته د جمعې پـه ورځ د وږي ۱۳۹۹/۲۱
پکتیـکا والیت تـه والړ او په دې والیت کـې یې د روغتیایـي خدمتونو وړاندې
کول له نـږدې و ارزول.
ډاکټـر عثمانـي له والیتـي روغتـون ،د عامې روغتیا ریاسـت نـوې ودانۍ،
د کوېـډ  ۱۹-وارډ او د دغـه والیـت ځینـو نـورو روغتیایـي برخـه څخـه لیدنه
وکـړه او اړونـدو مسـؤولینو تـه یـې الرښـوونه وکـړه چـې د دې روغتـون هغـه
برخـې چـې بیارغونـې تـه اړتیـا لـري باید ورغول شـي.
هغـه د دې والیـت روغتیایـي کارکونکو تـه د وینټیلیټرونو د سـمې کارونې
پـه اړه روزنـې بانـدې هم ټینګار وکـړ او د پلي کونکو مؤسئسـو مسـؤلینو ته یې
الرښـوونه وکـړه چې روغتیایـي کارکونکو تـه د وینټیلیټرونو د سـمې کارونې په
اړه روزنیـز پروګرامونـه پیل کړي.
پـه ورتـه وخـت کـې د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد د دغـه والیـت لـه
روغتیايي مسـؤولینو وغوښـتل چې د عامې روغتیا ریاسـت د اداري او البراتوار
کارونـو لپـاره ډېره اړتیـا لیدل کېـږي ،او د عامې روغتیا ریاسـت د نـوې ودانۍ
تـر بشـپړېدو پـورې دې د عامـې روغتیا ریاسـت کرایـي ودانۍ تـه ولېږدوي.
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ساغلیغ نی سقلش وزیرلیگی رهربیتی نینگ کوید  ۱۹نینگ ایکینجی تولقینی نینگ ترقه لیشی
نینگ آلدینی آلیشگه قره تیلگن چاره و تدبیرلر اوچون تاکیدی
سـاغلیغ نی سـقلش نامزد و سرپرسـت وزیری داکتر احمد جـواد عثمانی
بـو کـون کـی اولتیریـش ده ،ویدیو کنفرانـس آرقه لـی اون والیـت نینگ ریس
لـری بیلـن اوچـره ش دی .اولـر گـه کویـد  ۱۹نینـگ ایکینجی تولقینـی نینگ
ترقـه لیشـی نینـگ آلدینـی آلیـش اوچـون تیارگرلیـک آلیـش لرینـی هدایـت
بیردی.
بـو اولتیریـش ده داکتـر عثمانـی جنابلـری اوشـبو والیـت لرنی سـاغلیک
قیینچیلیـک لرینـی تیکشـیریش یانیـده ،آلدیـن ده کـی اولتیریـش ده سـاغلیغ
اوچـون بیریلگـن هدایـت لرنی و والیت سـاغلیغ ریـس لرینی بجرگـن لریدن
ایشـانچ قولگـه کیلتیردی.
بونـدن تشـقری سـاغلیغ نی سـقلش نامـزد و سرپرسـت وزیری ،ریاسـت
مسـول لریگـه هدایـت بیـردی ،کوید  ۱۹کسـل خانه لـری گه بیمار لر نسـبتی
گـه کـوره خـادم لـر تعیین لـب و اضافی خـادم لرنـی تعیین لـه نیشـینی آلدی
نی آلسـین لر.
باشـقه یانـدن داکتـر عثمانـی جنابلـری جهـان بانکـی نینـگ کرونـا بیلن
کورشـیش اوچون شـرطنامه نـی اوزیتیریشـی دن خبر بیریب دیـدی که جهان
بانکـی افغانسـتان ده کرونا بیلن کورشـیش اوچـون آلتی آی شـرطنامه نی اوزه
َ
تیشـینی ایت دی.
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تالش رهربی وزارت صحت عامه برای بهبود خدمات شفاخانهها
داکتـر احمـد جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحـت عامـه ،امـروز بـا رییسـان
شـفاخانههای رابعـه بلخـی ،انتانـی ،صدبسـتر خیرخانـه و عاجـل ابـن سـینا طـی نشسـتی از
طریـق ویدیـو کنفرانـس گفتگـو نمـوده و بـر اصالحـات شـفاخانهها تاکیـد کـرد.
در این نشسـت ،رییسـان شـفاخانهها چالشهای شـان را در بخشهای ایجاد پایوازخانه،
کمبـود ادویـه و ضروریات طبـی ،تقویت بخشهای تشـخیصیه ،تغییر موقعیت شـفاخانههای
کـه در سـاحات تجارتـی موقعیـت دارنـد بـه یک مـکان آرام ،بـا رهبـری وزارت صحـت عامه
شـریک نمودنـد و خواهان توجـه رهبری وزارت صحـت عامه در زمینـه گردیدند.
داکتـر عثمانـی ،بـرای اصالحـات شـفاخانهها یـک تیـم را توظیـف نمـود و بـه آنـان
هدایـت داد تـا بـه گونـه هفتـه وار کارکردهای شـفاخانههای کابـل را از نزیک بررسـی نموده و
چالشهـای آنـان را مرفـوع نماینـد.
همچنـان سرپرسـت وزارت صحـت عامـه گفـت کـه بـرای اصالحـات شـفاخانهها قـرار
اسـت یـک ریاسـت تحـت نـام «شـرکت ملـی شـفاخانهها» ایجـاد گـردد کـه این ریاسـت به
منظـور تغییـرات بنیـادی در کاکردهـای شـفاخانهها فعـال گـردد.
در عیـن حـال داکتـر عثمانی روی رفـع چالشهای شـفاخانههای که در سـاحات تجارتی
موقعیـت دارد و مـردم بـه دلیـل ازدحـام ترافیکی به آنـان رسـیده نمیتواند صحبت نمـوده و به
مسـووالن هدایـت داد تـا یـک طرحـی را آمـاده نماینـد تـا این شـفاخانهها بـه فروش برسـد و
افـراد خردیـدار در بـدل آن شـفاخانههای دیگری در یـک مکان با تمـام امکانات بـرای وزارت
صحت عامه بسـازد.
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تالش رهربی وزارت صحت عامه برای جلوگیری از گسرتش ویروس کرونا در والیت هرات
داکتـر احمـد جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامـزد وزیر صحـت عامه،
از طریـق ویدیـو کنفرانـس بـا آقای سـید وحید قتالـی والی هـرات و داکتر
عبدالحکیـم تمنـا رییـس صحـت عامـه ایـن والیـت روی چگونهگـی
پیشگیـری از ویـروس کرونـا در والیـت هـرات گفتگـو نمـود.
داکتـر عثمانی از افزایش شـمار واقعات مثبت ناشـی از ویروس کرونا
در ایـن والیـت ابـراز نگرانـی نمـوده گفـت کـه نتیجـه واقعـات آزمایـش
شـده روزهـای اخیـر در ایـن والیـت نشـان میدهد کـه این ویروس سـیر
صعودی داشـته اسـت.
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه ،از آمادگیهـای ایـن وزارت منبـی
بـر تجهیـز بیشـتر مراکـز صحـی در ایـن والیـت خبـر داده و از مقـام این
والیـت خواسـت تـا برنامههـای آگاهـی دهـی را در ایـن والیـت بیشـتر
تقویـت نماینـد تـا سـطح آگاهـی دهـی مـردم در راسـتای پیشگیـری از
ایـن ویـروس و رعایـت رهنمودهـای صحـی بلنـد برده شـود.
او همچنـان تاکیـد نمـود مـرض تـب کانگـو در روزهـای عیـد قربان
نیـز یـک تهدید صحی اسـت و مـردم بایـد هنگام ذبـح حیوانـات توصیه
هـای صحـی را رعایـت نمایند.
همچنـان سـید وحیـد قتالـی والـی هـرات ،از توجـه رهبـری وزارت
صحـت عامـه برای کنتـرل وضعیت صحـی در این والیت تشـکری نموده
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گفـت کـه مـا آمادگـی کامـل داریـم تـا برنامههای آگاهـی دهی را بـرای جلوگیـری از ویروس کرونـا در هماهنگی با ریاسـت صحـت عامه والیت هـرات از طریق رسـانهها،
مسـاجد و جامعه مدنـی راه انـدازی نماییم.
از سـوی هـم ،مولـوی امیـن الدیـن مظفـری معین مسـلکی وزارت حـج و اوقاف مبـارزه با ویـروس کرونا را از مسـوولیت هـای مهم ایـن وزارت عنوان نمـوده ،گفت :ما
از ابتـدای شـیوع ایـن ویـروس دوشـادوش وزارت صحـت عامـه در امـر اطالع رسـانی از طریـق خطبهها در مسـاجد همـکاری نمودیـم و اکنون نیز آماده هسـتیم تا سـکتور
صحـت را در این راسـتا همـکاری نماییم.
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تالش وزارت صحت عامه برای رفع کمبود اکسیجن در کشور
طـرف بـه دلیـل مشـکالت مالـی و برق غیـر فعـال بـوده و اکنون ایـن شـرکت بنابر
نیازمنـدی و تقاضـای بیشـتر مـردم به اکسـیجن ،با همـکاری وزارت صحـت عامه
فعـال گردیده اسـت.
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه ،میگویـد کـه وزارت صحـت عامـه بـا ایـن
شـرکت قـرار داد نموده اسـت کـه در صـورت ضرورت اکسـیجن مورد ضـرورت را
در اختیـار ایـن وزارت قـراردهد.
این شرکت در یک شبانه روز دوازده صد بالون اکسیجن تولید میکند.

داکتـر احمـد جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامـزد وزیر صحـت عامه کشـور ،از
شـرکت تولیـد اکسـیجن واحد دیـدن نمـوده و کارکردهای ایـن شـرکت را از نزدیک
بررسـی کرد.
داکتـر عثمانـی  ،بـر رفـع کمبـود اکسـیجن در کشـور تاکیـد نموده گفـت که ما
در تلاش هسـتیم تـا بـا فعال سـازی فابریکـه هـای تولید اکسـیجن ،ایـن چالش را
به کلـی مرفـوع کنیم.
داکتـر عثمانـی ،گفـت :شـرکت تولیـد اکسـیجن واحـد ،از چنـد سـال بـه این
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ساغلیغ نی سقلش وزیرلیگی نینگ ،ساغلیغ نی سقلش مرکزلریده اکسیجن نینگ ییتمس
لیگی نی بر طرف قیلیش بوییچه حرکت لری

َ
داکتـر عثمانـی جنابلـری نینـگ ایتیشـی چـه اکسـیجن آزلیگـی نینـگ سـببی،
َ
خلقنـی اکسـیجن بالون لرینی اوییلریگه سـقلش لـری دیب ایتـه دی .حاضر بولون
آزلیگـی برطرف ِایتیلگن اکسـیجن شـرکتی بالـون کمچیلیگی گـه دوچ بولمه ی دی
و کابـل ده گـی کوید  ۱۹کسـل خانه لری هم اکسـیجن آزلیگی گه قرشـی قرشـیگه
قالمه ی دی.

سـاغلیغ نـی سـقلش نامـزد و سرپرسـت وزیـری داکتـر احمـد جـواد عثمانـی
بـو کـون بیـر مطبوعـات خبـری ده اعلان قیلـدی کـه شـو پیـت گـه چه اکسـیجن
کمچیلیـک لـری موجـود ایـدی ،حاضر بیر اکسـیجن شـرکتی نـی فعال ِایتیـب و او
شـرکت بیلـن شـرطنامه امضـا قیلینـدی دیدی .بـو عمل بیلـن اکسـیجن کمچیلیک
لـری برطرف ایتیلدی .اوشـبو شـرکت اکسـیجن نینـگ الزم بولگن پیت ده سـاغلیغ
مرکزلریـده ِیتکیزیشـی اوچـون نظـارت ِایتیله دی.
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د روغتیایي معلوماتو د سیسټم پیاوړي کولو څرنګوالی تر بحث الندې ونیول شو
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیر
ډاکټـر احمـد جواد عثماني نن د یو شـمېر
روغتیايـي مسـؤولینو سـره په کتنـه کې ،د
روغتیایـي معلوماتـو سیسـټم د پیاوړتیـا
څرنګوالـي پـه پار بحث او خبـرې وکړې.
ډاکټـر عثمانـي د روغتیـا معلوماتـو
سیسـټم پیـاوړي کولـو لپـاره د څانګـو تر
مینـځ د ال همغـږۍ اړتیـا بانـدې ټینـګار
وکـړاو یو کاري ټیـم ته یې الرښـوونه وکړه
چـې پـه دې برخـه کـې ننګونې/سـتونزې
وڅېـړي ترڅـو د ارقامـو ارزونـو او د نورو
معلوماتـي سـرچینو د چمتـو کولـو برخه
کـې سیسـټم نـور هـم پیـاوړي کړي.
په دې ناسـته کـې ،د روغتیايـي ادارو
مسـؤولینو د روغتیـا معلوماتـو سیسـټم
پیـاوړي کولـو لپـاره د ننګونـو او حل الرو
حلولو پـه اړه خپل نظریـات او وړاندیزونه
وړانـدې کړل.
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د عامې روغتیا وزارت رهربي په کور دننه د کورونا ویروس تشخیصیه کېټونو تولید طرحې مالتړ وکړ
ترڅـو د افغانسـتان حکومـت پـه مرسـته عملـي کار یـې پیل شـي.
ښـاغلي موسـوي پـه دې ناسـته کـې د خپلـو ټولـو توضیحاتـو سـره د کورونـا
ویـروس تشـخیصیه کېټو تولیدولـو څرنګوالی وړانـدې کړ او د عامـې روغتیا وزارت
مشـرتابه څخـه یې د ویـروس تشـخیصیه کېټونو تولید لپـاره د اسـانتیاوو چمتو کولو
او تمویل/مالتـړ غوښـتنه وکړه.
هغـه دا هـم وویـل چـې پـه هیـواد کـې د کورونـا ویـروس تشـخیص کېټونـو
تولیـد نـه یـوازې د افغانسـتان حکومـت لپاره ویـاړ دی؛ بلکـې دا د کورونـا ویروس
تشـخیص کېټونـو چمتـو کولـو لـوړ لګښـت څخـه مخنیـوی کوي.

د افغانسـتان د اسلامي جمهوریـت د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر ډاکټر احمد
جـواد عثمانـي ،پـه سـهارنۍ غونـډه کـې د ډاکټـر سـید حسـین موسـوي د البراتوار
د ازموینـې /معایناتـو متخصـص (لشـمانیا او مالریـا) د هغـه پالن/طرحـې هرکلی
وکـړ ،چـې په هیواد کـې د کورونا ویـروس تشـخیصیه کېټونو د تولیدولـو څرنګوالي
پـه اړه وړاندې شـوی و.
ډاکټـر عثمانـي د کورونـا ویـروس سـره مبـارزې برخـه کـې پـه هېـواد دننـه د
ښـاغلي موسـوي د تشـخیصیه کېټونـو تولیـد طرحـې برابرولوهرکلـی وکـړ او ویـې
ویـل چـې دغه طرحه به د جمهوري ریاسـت د چارو ادارې سـره هم شـریکه شـي،
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شفاخانه صدبسرت دشت برچی بازگشایی شد

داکتـر احمـد جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحت عامـه جمهوری
اسلامی افغانسـتان ،رونـد ارایـه خدمـات صحی را در شـفاخانه صدبسـتر دشـت
برچـی پـس از بازسـازی طی نشسـتی امـروز افتتاح نمـود .این شـفاخانه بـه تاریخ
 23ثـور سـال جـاری مـورد حمله تروریسـتی قـرار گرفـت و روند عرضـه خدمات
صحـی بـه دلیـل تخریبـات وارد شـده در آن توقف گردیـده بود.
داکتـر عثمانـی ،بازگشـایی ایـن شـفاخانه را یـک گام مهم برای پوشـش صحی
بیمـاران ایـن منطقه عنـوان کرده گفـت که بـا توجه بـه نیازمندیهای مـردم ،وزارت
صحـت عامـه تلاش نمـود تـا ایـن شـفاخانه را بـه اسـرع وقـت بازسـازی نماید تا
خدمـات صحـی این شـفاخانه دوبـاره آغـاز گردد.
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه از همـکاری سـازمان داکتـران بـدون مـرز که
بخـش نسـایی والدی ایـن شـفاخانه را از چنـد سـال به ایـن طرف حمایـت میکرد
قدردانـی نمـوده گفـت کـه ایـن نهـاد بـه دلیـل مصونیـت جـان کارمنـدان شـان،
فعالیـت شـان را در ایـن شـفاخانه توقف داده اسـت و تنها در بخـش دوا و تجهیزات
بخـش نسـایی والدی ایـن شـفاخانه را حمایـت خواهـد کرد.
نامـزد وزیـر صحـت عامه گفـت که ایـن وزارت بـرای پیشـبرد رونـد کاری این

شـفاخانه حـدود  40کارمنـد صحـی را از شـفاخانه هـای دیگـر در ایـن شـفاخانه
انتقال داده اسـت.
داکتـر عثمانـی ،سـکتور صحـت را یـک نهاد بـی طـرف و غیر سیاسـی خوانده
و از تمـام طرفهـای درگیـر خواسـت تـا کشـتار کارمنـدان صحـی و حملـه باالی
تاسیسـات صحـی را توقـف دهند.
او همچنـان تصریـح نمـود کـه در شـش مـاه گذشـته حـدود بیسـت حملـه
تروریسـتی بـاالی مراکز صحی در سراسـر کشـور صورت گرفته اسـت کـه این خود
یـک مایـه نگرانـی اسـت بـرای وزارت صحـت عامـه و کارمنـدان صحی.
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کارکردهای ادارات صحی به بررسی گرفته
در نظـر گرفته شـده اسـت دوبـاره باز نگری شـود و بر اسـاس نیازمندیهـا در مورد
خریـداری آن تصمیم گرفته شـود.
از سـوی هـم ،سرپرسـت وزارت صحت عامـه اظهار نمود که بر اسـاس فیصله
کابینـه جمهـوری اسلامی افغانسـتان ،پس از ایـن هر فردی کـه به بیرون از کشـور
سـفر میکنـد و بنابـر درخواسـت بعضـی از شـرکتهای هوایـی ،آزمایـش ویروس
کرونـا خـود را در البراتوارهـای وزارت صحت عامـه انجام دهند.
افـزون بـر ایـن ،داکتـر عثمانـی بـه مسـووالن ادارات مربوطـه هدایـت داد تـا
دسـتگاههای تولیـد اکسـیجن کوچـک را که در سـتاک ایـن وزارت موجود اسـت به
زودی بـه شـفاخانههای کـه نیازمنـد اسـت توزیـع نماینـد.

داکتـر احمـد جـواد عثمانی سرپرسـت و نامـزد وزیر صحـت عامه ،به سلسـله
نشسـت هـای روزانـه ،کارکردهـای ادارات صحـی و هدایاتـی کـه در زمینـه بهبـود
کاری داده بـود بـه بررسـی گرفت.
داکتـر عثمانـی ،ضمـن بررسـی کارکردهـای ادارات صحـی ،بـه مسـووالن
ادارات مربوطـه هدایـت داد تـا چگونهگـی تسـت ویـروس کرونا و تهیـه کیت های
تشـخیصیه را در شـفاخانههای خصوصـی به گونه جدی بررسـی نماینـد و نتایج آن
را بـه زودی در دسـترس رهبـری ایـن وزارت قـرار دهنـد.
همچنـان ،در ایـن نشسـت روی خریـداری امبوالنسهـا کـه در ابتدای شـیوع
ویروس کرونا در افغانسـتان از سـوی این وزارت پیشـنهاد شـده بود ،به بحث گرفته
و هدایـت داد تـا پروسـه خریـداری امبوالنسهـا که یـک هزینه گزاف بـرای تهیه آن
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صحتمندی پروژه سی نینگ ییل نینگ بیرینچی آلتی آیی ده قیلگن ایشلری کوریب چیقیلدی
سـاغلیغ نـی سـقلش نامـزد و سرپرسـت وزیـری
داکتـر احمـد جـواد عثمانـی بـو کـون بیـر اولتیریـش
ده دونـر موسسـه لرنینـگ وکیـل لرینـی حضوریـده
صحتمنـدی پـروژه سـی نینـگ قیلگـن ایشـلرینی نظر
دن اوتکـز دی .اوشـبو اولتیریـش ده ،جهـان بانکـی
نینـگ وکیل لـری ،اروپـا بیرلیگی ،امریـکا نینگ خلق
ارا ترقیـات دفتـری و جهـان نینـگ واکسـین بیرلیگـی
بیلـن بولیـب اوتکـن ایشـلر صحتمنـدی پـروژه سـی
تمانیـدن آچیقلنـدی .سـاغلیغ خذمتلرینـی قـوت
لندیریـش و کرونـا ویـروس بیلـن کورشـیش ،اوشـبو
اولتیریـش ده تاکیـد لنـدی.
داکتـر عثمانـی جنابلـری وزارت نینـگ بیریچـی
َ
ایشـی کرونـا ویروس بیلن کورشـیش بولگنـی نی ایت
دی.
سـاغلیغ نـی سـقلش خذمتلرینـی ِیتکیزیـب
باریشـنی یخشـی لـش اوچـون اوشـبو وزارت نینـگ
مهـم دسـتور لـری دن بولگنـی نـی او ییـر ده حضوری
بولگـن لـر بیلـن اورتـاق لشـدی
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مبارزه با ویروس کرونا در اولویت کاری وزارت صحت عامه قرار دارد
کـه مبـارزه بـا ویروس کرونا به یک بسـیج ملی نیاز اسـت و ما از سـکتور خصوصی
صحـی در این راسـتا اسـتفاده خواهیم کرد.
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه بـر بهبود عرضـه خدمات صحی در شـفاخانه
هـا و افزایـش بسـتر برای بیمـاران کوویـد 19-تاکید نمـوده تصریح کرد کـه با توجه
بـه مشـکالت موجـود در شـفاخانهها اقدامات جدی در این راسـتا صـورت خواهد
گرفت.
داکتـر عثمانـی بـر بلنـد بـردن افزایـش تسـت کرونـا تاکیـد کـرده علاوه نمود
کـه در حـال حاضـر البراتوارهـای کشـور قـادر بر 2هـزار تسـت در یک شـبانه روز
میباشـند و مـا در تلاش اسـتیم تـا آنرا افزایـش دهیـم.

داکتـر احمـد جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحـت عامـه ،در یـک
نشسـت خبـری مبـارزه بـا ویـروس کرونـا را در صـدر برنامـه هایـش اعلام کـرد.
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه ،از طرحـی کـه از سـوی وزارت صحت عامه
بـرای مبـارزه بـا ویـروس کرونا آماده شـده اسـت یـادآور شـد« :بـرای جلوگیری از
ویـروس کرونـا مـا طرحـی را بـرای دولت پیشـنهاد کـرده بودیـم که این طـرح مورد
تاییـد قـرار گرفتـه و مـورد تطبیـق قـرار خواهـد گرفت .اسـتفاده از ماسـک بـه گونه
اجبـاری ،رعایـت فاصلـه اجتماعـی ،رعایت حفظ الصحـه از موارد مهـم این طرح
میباشـد».
داکتـر عثمانـی از گسـترش ویروس کرونا در کشـور ابـراز نگرانی نمـوده گفت:
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د ګوزڼ ویروس له مینځه وړل د عامې روغتیا وزارت په کاري لومړیتوبونو کې ځای لري
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد عثماني نن د ګـوزڼ برخه کـې له یوشـېر نړیوالو
همکارانـو سـره د یـوې ناسـتې په تـرڅ کې خبـرې وکړې.
پـه دې ناسـته کـې د السـته راوړنو شـته سـتونزو ،د برنامو پیاوړتیـا ،د ګوزڼ کمپایـن په الره اچـول او نا امنه
سـیمو کـې د پولیـو په اړه بحـث او د نظرونو تبادله وشـوه.
ډاکټـر احمـد جواد عثمانـي ،د پولیو/ګوزڼ لـه مینځه وړل د عامې روغتیـا وزارت لومړیتـوب وباله او وویل
چـې پـه هېـواد کې د ماشـومانو فلـج مرض پـه وړاندې مبـارزه زمـوږ د پاملرنې برخه کې ځـای لري.
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد پـر دې ویروس د اخته کسـانو له زیاتېدو اندېښـنه څرګنده کـړه او ویې ویل
چـې دغـه ویـروس پـه کندهـار ،ارزګان او هلمنـد والیتونو کـې د ناامنیو له امله زیات شـوی دی او مـوږ له ټولو
ښـکېلو خـواوو غـواړو چـې لـه روغتیایي کار کونکو سـره د پولیو واکسـین برخه کې مرسـته وکړي تـر څو د دې
ویـروس خپرېـدل په هېـواد کې له مینځه یوسـو.
لـه بلـې خـوا د عامـې روغتیـا نومانـد وزیر پـه افغانسـتان کـې د پولیو ویـروس پروړانـدې د مبـارزې برخه
کـې د بیـل میلنـدا ګیتـس بنسـټ د مالتړ په اړه اشـاره وکـړه او وویل :چې د هېـواد جمهور رئیـس ،د جمهوري
ریاسـت لومـړی مرسـتیال او مـا پـه هغـه لیدنـه کـې چـې بېـل میلنـدا ګېتس بنسـټ لـه اسـتازي سـره درلوده
نومـوړي پـه افغانسـتان کـې د پولیـو ویـروس د لـه مینځه وړلـو په اړ خبـر ورکړ.
همدارنګـه د یونیسـف ،روغتیـا نړیـوال سـازمان ،د واکسیناسـیون نړیوالـه اتحادیـه او د متحـده آیاالتـو
پراختیایـي ادارې اسـتازو پـه افغانسـتان کـې د پولیـو د له مینځه وړلـو په اړه خپـل مالتړ اعالن کـړ او دې برخه
کـې یـې د همـکاري ژمنـه وکړه.
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په هېواد کې د کورونا ویروس د مخنیوي په پار د خلکو لخوا د روغتیايي سپارښتنو په پيل کولو
د عامې روغتیا وزارت د رهربۍ ټنیګار
ځانګـړي توګـه د ماسـک اغوسـتل دې پـه جـدي ډول رعایت/پلـي کړي.
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر پـه روغتیايـي مرکزونـو کـې د کورونا ویـروس د
دوهمـې څپـې د مخنیـوي په برخـه کـې د وزارت د اقداماتو پـه اړه ډاډ ورکـړ او ویې
ویـل :چـې د کابـل او والیتونو پـه ټولـو روغتونونو کـې د کورونا ویـروس د پاملرنې
او درملنـې څانګـې جـوړې شـوې دي ،روغتونونـه د امکاناتـو او اسـانتیاوؤ له اړخه
سمبال شـوي دي.
لـه بلـې خـوا ،ډاکټـر عثمانـي پـه ایـران او پاکسـتان کـې د کورونـا وضعیـت د
اندېښـنې وړ وبالـه او پـه خلکـو یـې غږ وکـړ چـې دې هېوادونـو ته د غیـر ضروري
سـفرونو څخـه ډډه وکـړي چېـرې چـې د کورونـا ویـروس خپرېدونکـی دی.
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر ،د خصوصـي البراتوارونـو جـدي څارنـې په اړه
وویـل :چـې د خصوصـي البراتوارونو دنـدې د عامـې روغتیا وزارت لخـوا په جدي
توګـه څـارل کېـږي او که چېـرې دوی د کورونـا ویـروس ازموینې پایلې پـه وړاندې
کولـو کـې سـرغړونه وکـړي نـو قانوني چلند به ورسـره وشـي.
د یادونـې وړ ده چـې پـه تېـرو  ۲۴سـاعتونو کـې د عامـې روغتیـا وزارت پـه
البراتوارونـو کـې د کورونـا ویـروس  ۴۵۳شـکمنې نمونـې معاینات شـوې دي چې
لـه دې جملـې  ۱۳۲مثبتـې تائیـد شـوي  ۱۵تنـه روغ شـوي او  ۵تنـه نور مړه شـوي
دي.

د افغانسـتان اسلامي جمهوريـت د عامـې روغتيـا وزارت نوماند وزیـر ډاکټر احمد
جـواد عثمانـي؛ نـن په يـوه خبري ناسـته کې پـه هېواد کـې د کورونا ويـروس مخ په
زياتېدو خبـر ورکړ.
د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وايـي چـې د کورونـا ویـروس د تېـرو اونیـو پـه
پرتلـه پـه هېـواد کـې مـخ پـه ډېرېـدو دی او مثبتـې پېښـې ډېرې شـوي دي.
هغـه همـدا ډول وویـل :چې پـه افغانسـتان کـې د کورونـا وضعیـت د ګاونډیو
هېوادونـو پـه پرتلـه د ډاډ وړ دی او د خلکـو ترمنـځ بایـد هېـڅ وېـره شـتون ونلري،
ځکـه چـې وېـره پخپلـه د معافیـت سیسـټم کمـزوری کوي.
ډاکټـر عثمانـي په الزمي ډول د ماسـک اغوسـتلو باندې ټینګار وکـړ او په خلکو
یـې غـږ وکـړ چـې د کورونـا ویـروس د مخنیـوي پـه پـار روغتیایـي سپارښـتنې پـه
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د جاپان هېواد د واکسین د برابرولو لپاره له افغان حکومت رسه  ۸.9ملیون ډالره مرسته وکړه
لـه الرې د نـري رنـځ ( )BCGسـری ،د پولیو فمـي واکسـین ( )OPVد تور زېړي
صفـري دوز واکسـین ،تیتانـوس – ډیفټـري( )TDسـورنج او پـه افغانسـتان کـې د
ماشـومانو او مېرمنـو خونديتـوب بکسـونو ( )Safety Boxesلپاره مصرف شـي.
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد عثماني پـه دې ناسـته کې
چـې پـه دې اړه جـوړه شـوې وه وویـل :د افغانسـتان د خلکـو او حکومـت پـه
اسـتازیتوب د جاپـان او خلکـو د حکومـت دوامداره مرسـتې له امله مننـه کوم زه د
افغانسـتان دولـت او د عامـې روغتیا وزارت په اسـتازیتوب تاسـو او ټولـو روغتیایي
ملګـرو تـه ډاډ درکـوم چـې دا مرسـته بـه پـه شـفاف او مؤثـره توګـه د ماشـومانو او
مینـدو د روغتیـا ښـه کولو لپـاره وکارول شـي.
ډاکټـر عثمانـي د خپلـو خبرو پـه دوام زیاته کـړه« :موږ خپلې هڅـې د ورځني
واکسیناسـیون برنامـو او د ماشـومانو ګوزڼ د لـه مینځه وړلو په پـار د یوې ضروري
برخـې ،پـه ځانګړي توګـه د هېواد سـویلي او ختیځو سـیمو کې ګړنـدۍ کړي دي
او دا هڅـې پـه تـر هغـه دوام پیـدا کړي چـې په افغانسـتان کـې د کتلـوي معافیت
ورځنـۍ برنامـه ښـه او د ماشـومانو د ګـوزڼ ناروغـي پـه افغانسـتان کې لـه مینځه
یوړل شـي.
همدارنګـه پـه دې ناسـته کـې پـه افغانسـتان کـې د جاپـان سـفارت موقـت
شـارژدافیر ښـاغلي تکاهاشـي یوشـیاکی وویل :د واکسیناسـیون د پلي کولو برخه
کـې د افغانسـتان د عامـې روغتیا وزارت هڅې زمـوږ لپاره ارزښـتناکې دي ،او موږ

د  ۸.9ملیـون ډالـرو پـه ارزښـت د واکسـین چمتـو کولو تفاهـم نامه په افغانسـتان
کې د جاپان سـفارت موقت شارژدافیرښـاغلي تکاهاشـي یوشـیاکی ،د افغانسـتان
لپاره د یونیسـیف ادارې د معاونیت مرسـتیالې مېرمن شـیما سن ګپتا او د افغانستان
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد عثماني په شـتون کې د سـهیال
صدیـق په تاالر کې السـلیک شـوه.
پـه پـام کـې ده چې د جاپـان حکومت دغه مرسـته بـه د یونیسـیف ادارې دفتر
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روغتیایـي خدمتونـه تطبیـق کـړي ،څـو افغانسـتان هـم د نـورو هېوادونـو پـه څېرله
ګـوزڼ یـا پولیو پـاک هېـواد وي.
لـه لسـو کلونـو څخه زیاتـه موده کېږي چـې ،د جاپـان حکومت د افغانتسـان د
عامـې روغتیـا وزارت سـره د کتلوي معافیـت پروګرام لـه الرې د اړتیا وړ واکسـینونو
برابرولـو او د پولیـو کمپایـن پـه الره اچولو یاد وازرت سـره مالي مالتړ کـوي او دغه
هېـواد د روغتیـا برخـه کې د افغانسـتان له ښـو شـریکانو څخه دی چـې دغه وزارت
د دې هیـواد پـه سـخاوتمند مالتـړ سـره توانیدلی چـې په افغانسـتان کـې روغتیايي
خدمتونـه وړانـدې کـول پـه ځانګـړي توګه پـه افغانسـتان کـې د ماشـومانو او میندو
لپـاره د واکسیناسـیون خدمتونـه وړاندې کوي.

هیلـه منـد یـو چـې د دې تفاهـم نامې پـه الس لیک سـره د دې هېـواد ماشـومانو او
مینـدو تـه د واکسـین ډېـره زمینه برابره شـي.
ښـاغلي تکاهاشـي یوشـیاکي زیاتـه کړه متاسـفانه د څـو هېواد لـه جملې څخه
افغانسـتان هغـه هېواد دی چې د ماشـومانو ګـوزڼ پکې له مینځه نـه دی تللی ،هیله
مندیـو چـې پـه نـږدې راتلونکي کـې دغه هېـواد د ماشـومانو ګـوزڼ ناروغـي څخه
پاک هېـواد وي.
لـه بلـې خوا ،د افغانسـتان لپاره د یونیسـف ادارې مرسـتیالې مېرمن شـیما سـن
ګپتـا پـه دې ناسـته کـې وویـل« :یونیسـیف د افغانسـتان د روغتیـا وزارت لپـاره د
واکسـینونو چمتـو کولـو تـه ژمـن دی چـې د پنځـه کلنۍ څخه کـم عمره ماشـومانو
او د  15څخـه تـر  45کلونـو عمـر لرونکـو میندو تـه د روغتیایـي مرکزونـو له الرې

49

دستآوردهای  100روز نخست و برنامۀ تحول نظام صحی افغانستان

د ګوزڼ واکسین د خدمتونو بهیر څرنګوالی تر بحث الندې ونیول شو
ځانګـړي توګـه د ګـوزڼ واکسـین د زیاتوالـي پـر اړتیـا ټینـګار وکـړ او د
اړونـدو څانګـو مسـؤلینو تـه یـې الرښـوونه وکـړه چـې پـه هېـواد کـې د
ګـوزڼ ویـروس لـه مینځـه وړلـو لپـاره ال ډېـر کار او هڅـه وکـړي.
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیر وویـل :چې د ګوزڼ ویـروس له مینځه
وړل د عامـې روغتیـا وزارت له کاري لومړیتوبونـو څخه دی او موږ هڅه
کـوو چـې په هېـواد کې د ویـروس د خپرېدو مخه ونیسـو.
افغانسـتان او پاکسـتان هغه یواځینـي دوه هېوادونـه دي چې د ګوزڼ
ویـروس پکې شـتون لري.

د عامـې روغتیـا وزارت نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي،
د اړونـدو ادارو لـه اسـتازو سـره پـه یـوه ناسـته کې د ګـوزڼ د واکسـین د
خدمتونـو پـر موضـوع خبـرې وکړې.
په دې ناسـته کـې ،راتلونکي پړاوؤنو کې د واکسـین کمپاینونو په الره
اچـول ،سـتونزو او ننګونـو ته د حـل الرې رامینځتـه کول (په افغانسـتان
کـې د روغتیـا بدلـون) طرحـې څخـه پـه کار اخیسـتلو د واکسـیناتورانو
ترمینـځ ال ډېـرې همغږۍ پـه اړه بحـث او د نظرونو تبادله وشـوه.
ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي پـه هېـواد کـې د واکسـین خدمتونو په
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جمهوررئیس د عامې روغتیا والیتي رئیسانو ته په خطاب کې :تاسو زموږ ميل پانګه یاست
د افغانسـتان د اسلامي جمهوریـت جمهوررئیـس محمداشـرف غنـي نـن غرمه د
عامـې روغتیـا وزارت والیتـي رئیسـانو سـره پـه چهـار چنـار ماڼۍ کـې وکتل.
پـه پیـل کـې د عامـې روغتیـا وزارت سرپرسـت وزیراحمدجـواد عثمانـي د
جمهوررئیـس غنـي د لیدلـوري پـه رڼا کـې د روغتیا سـکتور د اصالحـي برنامې او
د ولسـي جرګـې د عامـې روغتیا کمېسـیون غـړو او د عامـې روغتیا والیتي رئیسـانو
سـره د هغـه د شـریکو او نـورو اقداماتـو پـه اړه معلومـات ورکړل.
نومـوړي وویـل ،د روغتیایـي خدماتـو د ال ښـه والـي ماسـټر پلان تیـار او د
تطبیـق پـه حال کـې دی .د روغتیا سـکتورکې د تـرالس الندې اصالحاتـو او موثرو
برنامـو پـه اسـاس به جنیـوا کنفرانس کـې د روغتیایـي سـکتور لپـاره د نړیوالو پنځه
کلنـه ژمنتیـا او مالتړ ترالسـه شـي.
د هـرات او میـدان وردک والیتونـو د عامـې روغتیـا رئیسـانو عبدالحکیـم تمنـا
او محمدسـالم اصغرخېـل کرونـا وبـا سـره د موثـرې مبـارزې پـه برخـه کـې د
جمهوررئیـس پاملرنـې ،د بودجـې تخصیـص او مالتړڅخـه پـه مننـې وویـل ،موږ
وتوانېـدو چـې پـه کمـزوري سیسـتم او کمـو امکاناتـو د کرونـا لومړۍ څپـه د نړۍ
او سـیمې هیوادونـو پـه پرتلـه ښـه مدیریت کـړو .هغـوی زیاته کـړه ،د کرونـا وبا د
دویمـې څپـې او روغتیـا سـکتور کـې د بلـې هـرې ناخوالـې پـر وړاندې بـه جدي
مبـارزه وکړي.
یـادو ویناوالـو وویـل ،د پلټنـې او ارزونـې بېالبېلـو ورتلونکـو پالویـو د عامـې

روغتیـا والیتـي مسـوولینو او کارکوونکـو کاري روحیـه زیانمنه کـړې او وړاندیز یې
وکـړ چـې د شـفافیت د تامیـن او ارزونې په موخـه دې په مسـلکي او تخنیکي پوهه
سـنبال پالوی ور واسـتول شـي.
جمهوررئیـس غنـي د دوی لـه وړاندیزونـو او معلوماتـو وروسـته ټولـو تـه د
سـرورکاینات (ص)د مبـارک میلاد مبارکـي وویلـه او لـه هغـوی څخه یـې د کرونا
لومـړۍ څپـې پـر وړانـدې د موثرې مبـارزې مننه او د دویمـې څپـې د مهارولو لپاره
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ترڅنـګ خصوصـي سـکتور د روغتـون جوړولـو پانګونـه کـوي او هیلـه ده چـې
دا لـړۍ نـورو والیتونـو تـه هـم وغځېـږي .روغتیـا سـکتور ،اړونـدو بنسـټونو او د
روغتونونـو مدیریـت کـې بایـد اصالحـات راشـي.عامې روغتیـا وزارت د ډاکټرانـو
لـه انحصـار ووځي .پولیـو باید مدیریـت او امکانـات او صالحیت واضـح تعریف
شـي ،ځکـه اوسـنی وضعیـت د منلـو وړ نـه دی.
جمهوررئیـس پـه افغانسـتان کـې د نویـو درملـو د تولیـد زیاتـو امکاناتـو ته په
اشـارې وویـل ،د تولیـد د ډول پـه اړه یې باید نوی فکـر او پانګونه وشـي .د والیتونو
واکونـه ،مسـوولیتونه او د روغتیا برنامې او روغتون سـره د دوی اړیکـې او منابع باید
واضـح تعریـف او د عامـې روغتیـا ریاسـتونو بودجـې مدیریتي سـتونزه په اساسـي
توګـه حل شـي .

د انسـجام او تیـاري الرښـوونه وکـړه.
جمهوررئیـس د الرښـوونو او اوامـرو د انسـجام او تعقیـب رئیـس ولـي خـان
شـبګیر ته الرښـوونه وکړه ،چې د افغانسـتان طبي شـورا ،د لویـې څارنوالۍ ادارې،
د تفتیـش عالـي ادارې او د افغانسـتان بـازرس ادارې مسـوولینو سـره دې د عامـې
روغتیـا والیتـي مسـوولینو د ناسـتې زمینـه برابـره او د عـادي او بیړنیـو حاالتـو د
اروزنـې پـه موخـه واضـح پایلـې ته ورسـېږي.
جمهوررئیـس د عامـې روغتیـا والیتـي رئیسـانو ته پـه خطاب کې وویل ،تاسـو
زموږملـي پانګـه یاسـت ،له تاسـو سـره جفـا له هیواد سـره جفـا ده .اصولـي څارنه
حـق ده ،خـو تاسـو بایـد د ونـې غونـدې هـر شـمال ونـه ښـوروي .لـه خپلـو مثبتو
کارونـو بایـد دفـاع وکـړئ او منفـي کارونه اصلاح کړئ.
د هیـواد جمهوررئیـس څرګنـده کـړه ،د شـهید محمـد داوودخـان روغتـون
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 300معتاد مواد مخدر پس از سپری منودن دوره تداوی از شفاخانه هزار بسرت ابن سینا مرخص گردیدند
وزارت صحـت عامـه جمهـوری اسلامی افغانسـتان 300 ،معتـاد مـواد مخـدر که
دوره تـداوی و مراقبـت را تکمیـل نمـوده و صحت یاب شـده بودند ،طی نشسـتی از
شـفاخانه هزار بسـتر ابن سـینا مرخـص نمود.
ایـن  300تـن از والیـت ننگرهـار بـرای تداوی بـه شـفاخانه هزار بسـتر تداوی
معتادیـن ابن سـینا منتقـل گردیـده بودند.
داکتـر احمـد جواد عثمانـی سرپرسـت و نامزد وزیـر صحت عامه ،تـداوی این
معتـادان مـواد مخدر را یـک موفقیت بزرگ در راسـتای کاهش افراد معتاد در کشـور
عنـوان نمـوده گفـت :برای رسـیدهگی و تداوی معتـادان والیت ننگرهـار ،ما تصمیم
گرفتیـم کـه شـماری از معتـادان این والیـت را در کابل انتقـال داده و تحـت مراقبت
قـرار دهیـم کـه خوشـبختانه آنان پـس از تکمیـل نمـودن دوره تداوی امـروز صحت
یـاب شـده و به آغـوش خانواده هـای شـان برمیگردند.
سرپرسـت وزارت صحـت عامـه ،بـر افزایـش رونـد تـداوی معتادان در کشـور
تاکیـد نمـوده اشـاره کـرد کـه قـرار اسـت ایـن وزارت برنامـه کاهـش تقاضـای مواد
مخـدر را پـس از بازنگـری ،شـامل برنامـه های اساسـی ایـن وزارت سـازد.
نامـزد وزیـر صحـت عامه در ادامه سـخنانش ،گفـت که در حـال حاضر حدود
 2اعشـاریه  5ملیـون تـن در کشـور از مـواد مخدر اسـتفاده میکنند کـه از این میان
نزدیـک بـه نیم ملیـون معتاد بـه مواد مخـدر اند.
او همچنـان از افزایـش مراکـز تـداوی معتـادان مـواد مخـدر در کابل خبـر داده
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مـواد مخـدر وزارت امـور داخلـه ،اسـتفاده از مـواد مخـدر را یـک چالـش
جـدی در کشـور دانسـته تاکیـد نمـود کـه ایـن وزارت در امـر کشـف و
گرفتـاری قاچاقبـران و عرضـه کننـده گان مـواد مخـدر از هیچ نوع سـعی و
تلاش دریـغ نخواهنـد کرد.
قابـل یـادآوری اسـت کـه در ادامـه کمپایـن جمـع آوری معتـادان مواد
مخـدر در شـهر کابـل ،قرار اسـت به تعـداد  400تن دیگر نیز از سـوی این
وزارت جمـع آوری و تحـت تـداوی قـرار گیرند.

تصریـح کـرد که قرار اسـت در همـکاری با شـهرداری کابل چندیـن مراکز
تـداوی معتـادان مواد مخـدر در شـهر کابل ایجـاد گردد.
در عیـن حـال ،بانـو انیسـه عمرانـی ،نماینده مـردم والیـت ننگرهار در
پارلمـان ،از تلاش هـای رهبـری وزارت صحـت عامـه مبنی بر تـداوی این
شـمار معتـادان تشـکری نمـوده و از زحمات داکترانـی که برای تـداوی این
معتـادان تلاش نمـوده بودند قدردانـی کرد.
از سـوی هـم آقـای محمـد کبیـر ابراهیـم خیل رییـس بخش مبـارزه با
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د زړه لومړی عملیات د اندراګاندي صحت طفل روغتون کې په بریالیتوب تررسه شو

نومانـد وزیـر ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي ،پـه دې وروسـتیو کـې د اندراګانـدي
صحـت طفـل روغتـون کـې د ماشـومانو د زړه د جراحـۍ مرکـز پرانیسـت.
دا پـه دولتـي سـکتور کـې د هېـواد پـه کچـه د ماشـومانو لپـاره د زړه جراحـي
لومړنـی مرکـز دی .د عامـې روغتیـا وزارت هوډمن دی چـې په هېواد کـې د زېربناؤ
زیاتوالـي او روغتیایـي خدمتونـو د کیفیـت لوړولـو پـه پـار د پېچلیوعملیاتو ترسـره
کولـو زمینـه برابـره کړي.

د اندراګانـدي صحـت طفـل روغتـون د ماشـومانو د زړه ناروغـۍ جراحـۍ
څانګـې ډاکټرانـو د یـو دوه نیم کلن ماشـوم چې د زړه پـه ناروغۍ بانـدې اخته وؤ په
بریالیتـوب سـره علمیـات ترسـره کړ.
دغـه ماشـوم د فاریـاب والیت څخـه دې روغتون ته راوړل شـوی چـې اوس یې
روغتیایـي حالـت مخ په ښـه کېدو ده.
دا پـه دې روغتـون کـې د ماشـومانو د زړه جراحـۍ مرکـز تـر رامینځتـه کېـدو
وروسـته د زړه لومـړی عملیـات دی .دا پـه داسـې حـال کـې ده چې د عامـې روغتیا
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وزارت صحتعامه نشستی را تحت عنوان طرح تحول سیستم صحی در افغانستان راه اندازی منود
وزارت صحتعامـه جمهـوری اسلامی افغانسـتان ،نشسـتی را به خاطر طرح تحول سیسـتم
صحـی در افغانسـتان و شـریک سـازی ایـن طرح بـا رییسـان صحتعامـه  34والیت کشـور راه
انـدازی نمود.
داکتـر احمـد جـواد عثمانـی سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحتعامـه ،در نشسـتی کـه بـه این
مناسـبت راه انـدازی شـده بـود گفـت :طـرح برنامـه تحول سیسـتم صحـی افغانسـتان پنج بخش
عمـده را در بـر مـی گیـرد کـه شـامل :پاسـخدهی بـه مـوج دوم احتمالـی ویـروس کرونا و سـایر
اپیدیمیهـا ،نسـل جدیـد عرضـۀ خدمـات صحـی اساسـی ،تحـول شـفاخانههای افغانسـتان،
افغانسـتان عـاری از پولیـو ،تولیـد و توریـد ادویـۀ بـا کیفیـت در سـطح کشـور میباشـد.
علاوه بـر آن داکتـر عثمانـی ،ایـن پنـج مـورد را بـرای رییسـان صحتعامـه والیـات کـه بـه
پنـج گـروه مختلف تقسـیم شـده بودند طی پرزنتیشـنی تشـریح نمـوده و خواهان ارایـه نظریات و
پیشـنهادات آنـان بـرای بهبـود این طـرح گردید.
همچنـان رییسـان صحتعامـه والیات ،نظریات و پیشـنهادات خـود را به خاطـر بهبود طرح
تحـول سیسـتم صحـی افغانسـتان به سرپرسـت و نامـزد وزیـر وزارت صحتعامـه ارایـه نموده و
وعـده همکاری بیشـتر را در این راسـتا سـپردند.
قرار اسـت طرح تحول سیسـتم صحی افغانسـتان با شـرکای صحی و موسسـات تطبیق کنندۀ
خدمـات صحـی در تمـام والیات کشـور نیز شـریک سـاخته شـود .تا بعـد از دریافـت نظریات و
پیشـنهادات آنهـا طـرح جامـع برای تحول سـکتور صحـی در افغانسـتان تهیه گردد ،تـا این طرح
بتوانـد نیازمندیهـای صحـی مـردم را مرفـوع و در پنج سـال آینده مـورد تطبیق قـرار گیرد.
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ابتکارات دکرت احمدجواد عثامنی
وقتـی محتـرم داکتـر احمدجـواد عثمانی بـه حیث سرپرسـت و نامزدوزیـر وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانسـتان معرفی شـد ،افغانسـتان در
یکـی از حسـاسترین مقطـع تاریخـی قـرار داشـت .طـوری کـه از یکسـو ویـروس کرونا بیـداد میکرد و آمـار ابتلا در اوج خود قرار داشـت و از سـوی
دیگـر ظرفیـت خدمـات صحـی کشـور در سـطحی نبـود کـه با شـیوع ایـن بیمـاری و سـایر بیماریها مبـارزه کند .بـرای مبـارزه با ویـروس کرونـا و ارایه
خدمـات صحـی معیـاری بـرای شـهروندان ،دکتـر احمدجـواد عثمانـی برنامههایـی را رویدسـت گرفـت و ابتکاراتی بـه خـرچ داد که باعث سـیر نزولی
آمـار ابتلا بـه کرونـا ،اصالحـات در شـفاخانهها ،اعتمـاد مـردم بـه سیسـتم صحـی ،تحـول در کیفیـت خدمـات صحـی ،و کاهـش فسـاد اداری در این
وزارتخانه شـد.
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معرفی و راهاندازی برنامه تحول نظام صحی کشور
یکـی از ابتـکارات جالـب محتـرم داکتـر احمدجـواد
عثمانـی ،سرپرسـت و نامـزد وزیـر صحت عامـه ،معرفی
و راه انـدازی برنامـه تحـول نظـام صحـی کشـور اسـت.
ایـن برنامـه که در مشـوره بـا متخصصان ،وکال و روسـای
صحـت والیـات راه اندازی شـده ،شـامل بخشهـای زیر
میباشـد:
 -1تقویـت نظـام رسـیدگی بـه حـاالت اضطـراری بـرای
پاسـخدهی بـه کوییـد  19و پاندیمیهـای بعـدی؛
 -2نسل جدید خدمات صحی؛
 -3تحول سکتور شفاخانهای افغانستان؛
 -4توقف گردش ویروس فلج اطفال(پولیو) در
افغانستان؛
 -5موجودیت و دسترسی به دوای باکیفیت.
بـا تطبیـق ایـن برنامههـا بـه زودی افغانسـتان شـاهد
یـک نظـام صحـی پیشرفتـه و معیـاری خواهـد بـود کـه
هیچ شـهروندی دیگـر نیاز نخواهد داشـت بـرای معالجه
و تـداوی بـه بیـرون از کشـور سـفر کند.
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د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې برخه کې د خصويص برخو رشیکول
کلـه چـې ډاکټـر احمـد جـواد عثمانـي د عامـې روغتیـا
وزارت د نومانـد وزیـر پـه توګـه معرفـي شـو ،پـر کورونـا
ویـروس اخته کسـان په خپـل لوړ اوج کـې وؤ او دې ویروس
هـره ورځ ناوریـن را مینځتـه کـوؤ ،د دې ویـروس پروړانـدې
مبـارزه د خصوصـي برخـې انسـجام تـه اړمـن وؤ چـې پـه
خواشـینۍ سـره لـه ښـاغلي عثماني دمخـه د دغـه ظرفیت او
دې برخـو لـه ځـواک څخـه ګټـه نـه وه اخیسـتل شـوې.
دا پـه داسـې حال کـې ده چې د ښـې حکومتولـۍ تجربه
ټولـه نـړۍ کـې ښـیي ،چـې پرمختللـي دولتونـه د خصوصي
برخـې لـه همـکارۍ پرته لـه شـته سـتونزو او ننګونـو بریالي
نـه شـي وتلی.
د ښـاغلي عثماني له راتګ سـره ،لومړنۍ ابتکار /نوښـت
چـې شـوی د خصوصي برخـې انسـجام او د کورونا ویروس
پـر وړانـدې مبـارزه کـې د دولـت ځواکمنـو السـونو باندې د
دوی بدلـول دي ،په خوښـۍ سـره ګټور واقع شـو چـې له دې
اقـدام سـره هـم مهال پـه کورنـا اخته کسـانو فیصـدي خپلې
ټیتـې کچـې ته چـې هماغه  ۶٪سـلنه ده رسـېدلې ده.
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ایجاد شفاخانههای الگو و جذب کدرهای افغان از خارج
یکی دیگر از مشـکالت شـهروندان در کشـور در گذشـته ،سـطح
نـازل و کیفیـت پاییـن ارایـه خدمـات صحـی در شـفاخانههای
کشـور میباشـد .ایـن مشـکل باعـث شـده بـود کـه شـهروندان
غـرض تداوی به کشـورهای همسـایه رفته و سـاالنه میـان  300تا
 500میلیـون دالر از کشـور خـارج شـود.
بـه همیـن خاطـر یکـی از مهمترین ابتـکارات آقـای عثمانی،
تلاش بـرای ایجـاد شـفاخانههای الگو و جـذب کدرهـای افغان
از خـارج و اسـتفاده از تجـارب و اندوختههـای آنـان اسـت.
آقـای عثمانـی در نظـر دارد سـه شـفاخانه جمهوریـت ،محمـد
علـی جنـاح و شـیخ زایـد را بـه شـفاخانههای الگـو تبدیـل کنـد.
او همچنـان چنـد روز پیـش سـنگ تهـداب مهمانخانـه دکتـران
خارجـی را در شـفاخانه وزیـر اکبـر خـان گذاشـت .قـرار اسـت
تعـدادی از کدرهـای افغـان مقیـم خـارج و همچنـان تعـدادی از
متخصصـان خارجـی به کشـور دعـوت شـوند و از تجـارب آنها
اسـتفاده گـردد .روی ایـن برنامههـا کار جریـان دارد .بـا تکمیـل
آن ،ان شـاءالله از خارجشـدن سـرمایه ملـی از کشـور جلوگیـری
خواهد شـد.
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په اداري برخو باندې مترکز او روغتونونو ته واک ورکول
یـو لـه سـتونزو څخـه چـې پـه تېـر کـې
د هېـواد روغتیایـي پروسـه کـې وه هغـه د
روغتونونـو لپـاره د مالـي واک نـه شـتون وؤ.
کلـه څنګـه چـې روغتـون د یـو قلـم طبي
توکـو پېرودلـو لپـاره د مرکـز امـر ته اړمـن وؤ،
دغه سـتونزه د بیوکراسـۍ او کاغـذ پرانۍ المل
شـوې وه ،چـې پـه هېـواد کـې د روغتیایـي
خدمتونـو وړانـدې کولـو تـه یـې لکـه واردوله.
د ښـاغلي عثماني معرفي کېدلو سـره سـم
د عامـې روغتیـا نومانـد وزیر په توګـه هغه څه
وشـو چـې روغتونونـو تـه مالـي واک ورکـړل
شـي او د بیوکراسـۍ او کاغـذ پرانـۍ څخـه له
مخکـې مخنیوی وشـي.
د دې برنامـې پـه پلـي کېـدو سـره هېـڅ
روغتـون نـه شـي کـوالی چـې د خدمتونـو
وړانـدې کولـو برخـه کـې ښـاریانو تـه بهانـه
وکـړي.
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دفاع مونوگراف در زونها
یکـی از موضوعاتـی کـه در گذشـته باعث بروکراسـی
و درد سـر بـرای شـهروندان میگردیـد ،دفـاع از
مونوگـراف در مرکـز بـود و ایـن باعث میشـد که مردم
شـاهراههای ناامـن کشـور را طـی کـرده و بـا صـرف
هزینههـای گـزاف ،خـود را بـه کابـل برسـانند و از
مونوگـراف اکمـال تخصـص شـان دفـاع کننـد.
یکـی از مـواردی کـه دکتـر احمدجـواد عثمانـی
سرپرسـت و نامزدوزیـر صحـت عامـه در چارچـوب
برنامـه تمرکززدایـی اداری بـدان نقطه پایان گذاشـت،
همیـن موضـوع بود.
سرپرسـت وزارت صحـت بـه تمـام ادارات
مربوطـه مکتـوب ارسـال کـرده اسـت کـه از ایـن پس
متخصصیـن میتواننـد از پایـان نامـه خـود در زونها
دفـاع کننـد.
بـا ایـن امـر یکـی از مشـکالت مهـم شـهروندان
حـل گردیـده و از سـرگردانی شـان کاسـته میشـود.
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اعطای صالحیت به ریاستهای صحت والیات در امر استخدام کارکنان

در گذشـته وقتـی شـهروندی عالقهمنـد
خدمـت در یکـی از بخشهـای صحـت
در والیـات میبـود ،ناگزیـر بـود بـرای طـی
مراحـل پروسـه اسـتخدام خـود بارها بـه مرکز
مراجعـه کنـد.
در چارچـوب برنامـه تمرکززدایـی اداری،
سرپرسـت وزارت صحـت طـی مکتوبـی
صالحیـت اسـتخدام کارکنـان صحـی را بـه
ریاسـتهای صحـت والیـات سـپرده و بدیـن
طریق از بروکراسـی و کاغذپرانی و سـرگردانی
بیجـا و بیهـودهای شـهروندان جلوگیـری کرده
ا ست .
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اعطای صالحیت مدیریت پروژههای انکشافی به ریاستهای صحت والیات
یکـی از مـواردی کـه در گذشـته
باعـث بروکراسـی و کاغذپرانـی بیهـوده،
فسـاد اداری و همچنـان عـدم همآهنگی
میـان ریاسـتهای صحـت والیـات
بـا پروژههـای انکشـافی میگردیـد،
مدیریـت ایـن پروژهها توسـط مرکـز بود.
محتـرم احمدجـواد عثمانـی،
سرپرسـت و نامزدوزیـر صحـت عامـه،
در چارچـوب برنامـه تمرکززدایی اداری،
طـی مکتوبـی مدیریـت پروژههـای
انکشـافی چـون خدمات عاجـل ،کاهش
تقاضـای مـواد مخـدر ،هیمودیالیـز و
اصالحـات شـفاخانهها بـه ریاسـتهای
صحـت عامـه والیـات سـپرده و بـه
ناهنجاریهـای موجـود در گذشـته نقطه
پایـان گذاشـت.
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