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  ب

 پیشگفتار

ترین منبع با ارزش برایاهمیت زندگی: توجه »ی ما در مورد سیستم صحی با عنوان گذشته قتحقیی تعقیب و به عنوان دنبالهاین گزارش به 

ها و منابع برشی مراکز صحی در افغانستان همزمان شده است با نرش این گزارش در مورد ظرفیت طبی، زیرساخت، انجام شده است. «کشور

را نیز تهدید ی صحی کشور ما ر رسارس جهان بوده و سیستم شکنندههای صحی ددر حال آزمودن سیستمکه  19-حمله پاندمی کووید

گیرد، بلکه دولتی را که از سطح پایین اعتامد در نتیجه ارایه خدمات ضعیف، فساد به آزمون میرا . این پاندمی نه تنها سیستم صحی کندمی

 کشد. برد به صورت کل به چالش میی رنج میتگسرتده و بی ثبا

ها و در ذخیره کمبوداز ، های کافی نداشتهزیرساختاملللی تا هنوز از گذاری کمک کنندگان بینها رسمایهعلی رغم سال سیستم صحی ما

زمانی بهرت از حاال  هیچبرد. رنج میواجد الرشایط های طبی و غیرطبی تجهیزات مورد نیاز، و پرسنل ناکافی در بخشدیگر تجهیزات دارویی و 

برای را مهیا کرده است فرصتی این خود  توان یافت؛است را منی ایدر حال تحمیل چالش بی پیشینهکرونا که پاندمی ش برای نرش این گزار 

ی این نجات افغانستان از سایه به منظورهای مورد نیاز در سیستم صحی و اولویتبه صورت عموم های انکشافی اولویت یدوباره ارزیابی

داری ضعیف، دولت، ، دسرتسی ناکافی به خدماتگیرکه از فقر همه دمات مورد نیاز صحی برای جمعیتیتامین مهمرتین خ و، طاعون

 . برندحسابدهی و شفافیت رنج می

آقای عزت الله ادیب و  های جمع آوری شده توسط محققین ما و نوشنت این گزارش سپاسگذارم. ازکه برای تحلیل داده از دکرت نیپا بانرجی

کنم. از مشاور این تحقیق که به عنوان ها نیز سپاسگذاری میبخاطر برنامه ریزی و اجرای تحقیق و جمع آوری دادهدیگر اعضای گروه تحقیق 

  کنم. متخصص امور صحی و مشاور، رسمایه ای گرانبها برای تیم بود هم ابراز امتنان می

به معرفی را « بهبود کیفیت زندگی: ظرفیت تسهیالت صحی در افغانستان»از دیدبان شفافیت افغانستان تحقیق  خرسندم از اینکه به منایندگی

 19-کوویدهای مورد نیاز در زمان گفتگوهای رضوری در مورد خدمات سیستم صحی و اولویت خالقگیرم. امیدوارم این تحقیق بتواند می

 باشد. 







سیداکرامافضلی

 دیدبان شفافیت افغانستان، رییس اجرایی
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 افغانستان شفافیت درباره دیدبان

 دیدبان .یابد افزایش کشور در امانتداری و حسابدهی شفافیت، تا است متعهد افغانستان، مدنی جامعۀ نهاد یک عنوان به شفافیت دیدبان

 دیدبان مرکزی دفرت .گردید ایجاد مدنی جامعه مستقل ارگان عنوان به رساما  2006 سال در و شد گذاشته بنیان 2005 سال شفافیت در

 دهۀ یک طی .دارد دفرت نیز پروان و پکتیا ننگرهار، کندز، کاپیسا، کابل، هرات، بامیان، بلخ، والیات در و داشته کابل موقعیت در شفافیت

 شفافیت دیدبان.دادخواهی .3 و تحقیق .2 اجتامعی . نظارت1استت:  داشته مترکز عمده بخش سه بر شفافیت دیدبان های فعالیت گذشته،

 .دهد قرار تشویق مورد هایش برنامه طریق از را اجتامعی بسیج و فعال شهروندی تا است منوده تالش کنون تا تأسیس بدو از

 های پروژه از نظارت جهت جامعه آموزش و بسیج اجتامعی، نظارت ابزارهای انکشاف شامل شفافیت، دیدبان اجتامعی نظارت های فعالیت

 برای محور -پالييس تحقیقات به معطوف ارگان این تحقیقاتی های فعالیت .میگردد استخراجی صنایع و محاکم عامه، زیربنایی،خدمات

 استخراجی، صنایع عدلی، و امنیتی سکتورهای شمول به فساد با مختلفمرتبط موضوعات پوشش و فساد تجارب ، برداشتها مطالعه و سنجش

 ساخنت برجسته جهت جدید و تجربی تحقیقات ایجاد ها اینفعالیت از هدف .است بوده کمکها، موثریت و عامه مالی امور مدیریت و بودجه

 .باشدمی ناشده تحقیق و نامستند مسائل به عامه توجه جلب و گان گیرنده تصمیم بر نفوذ اهمیت، قابل موضوعات

 تصامیم که است موضوع این ساخنت برجسته عرصه، این در پیشگام نهاد یک منحیث شفافیت دیدبان دادخواهی های فعالیت از هدف

 تدویر و آگاهی منبع تا است کوشیده همچنان شفافیت دیدبان دادخواهی های فعالیت .باشد علمی های داشته و تحقیق بر مبتنی دولتباید

 های گفتامن تسهیل شامل ما، دادخواهی فعالیتهای .باشد امانتداری موضوعات و فساد مورد در دهی آگاهی برای عمومی مناظرههای

 می تجربه را آن روزمره صورت به مردم که موضوعات مورد در ما .میگردد حسابدهی و شفافیت امانتداری، به مربوط موضوعات باره در پالیسی

 چنین .نگهداریم )پاسخگو( حسابده را عامه خدمات کارمندان و حکومت تا مناییم می تالش و هستیم سهیم پالیسی دادخواهی در منایند

 موضوعات سایر و عامه خدمات مؤثریت کمکها، مؤثریت و شفافیت بودجه، مورد در شفافیت و حسابدهی اطالعات، به دسرتسی شامل مسایلی

 گیرد. بر میدر  را فساد با مبارزه به مربوط
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  د

 گزاریسپاس

این گزارش به ویژه عزت الله ادیب، مسئول واحد تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان بخاطر  دیدبان شفافیت افغانستان از تیم مسئول تهیه 

ی چهل ساله در گزارش دکرت نیپا بانیرجی که تجربه یمدیریت این پروژه، محققین ساحه عنایت الله صدیقی و محمد مخلص و از نویسنده

ی ز کشورهای پسامنازعه، توسعه و اقدامات الزم برای صلح پروری و بازسا ها، مسائل توسعه درهای خارجی، موثریت کمکهای: کمکبخش

 . کند، سپاسگزاری میافغانستان دارد

ر زاکنیم. همچنین سپاسگها جمع آوری اطالعات نیز قدردانی میشان در جریان هفتهاز مقامات دولتی در کابل و والیات بخاطر همکاری

شرتاک کردند. عالوه برآن، از آقایان سید اکرام افضلی، محمد نارص تیموری و نورول کُنولی که زمان ها امتام کسانی هستیم که در مصاحبه

 ی ابتدایی این گزارش در اختیار ما گذاشتند نیز سپاسگذاریم. خویش را برای مرور خاکه

 کنیم. را انجام دادند نیز ابراز قدردانی می وقت های الزم و رسدر آخر هم از کارمندان بخش پشتیبانی و تحقیق دیدبان شفافیت که حامیت
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 خالصه اجرایی

ها، های زیرساختای در مورد مدیریت بخشارزیابیاین گزارش 

طبی و منابع برشی مراکز صحی افغانستان و میزان تاثیرگذاری 

این وضعیت بر ظرفیت تسهیالت صحی در ارایه خدمات با کیفیت 

را بدست می دهد. از نتایج بدست آمده )در بخش چهارم این 

یده است که ارایه گردگزارش گزارش(، پیشنهاداتی در بخش پنجم 

های آینده به منظور باال گذاریها و پالنریزیتواند برای برنامهمی

 بردن سطح خدمات رسانی صحی در افغانستان کمک کند. 

ای است که توسط دیدبان شفافیت بررسی بر اساساین گزارش 

های تسهیالت صحی سطح زون، والیت، افغانستان از منونه

ن انجام شده است. این بررسی به ولسوالی و محالت در افغانستا

ی نیمه ای میدانی با استفاده از شیوهی مشاهدهعنوان مطالعه

بازرسی، مصاحبه و مشاهده طراحی شده است.  یساختاریافته

والیت افغانستان  13مرکز صحی در  41این بررسی با مجموع 

های مفیدی را برای ترسیم نتایجی در مورد وضعیت فعلی داده

. نتایج جمع آوری منوده استمراکز صحی در افغانستان ظرفیت 

به همراه رشح تحلیلی آنها در  منودارهاییبدست آمده در جداول و 

 های دوم و سوم این گزارش ارایه شده است. بخش

دلگرم کننده  یکم یها افتهیاز  یقابل توجه در مورد بعض ینکته ا

نشان  یها افتهیمثال،  یآنرا برجسته ساخت. برا دیاست که با یا

 یباز و فعال بودند. اعتبارنامه ها یصح التیکه متام تسه دهدیم

داشتند؛ و  یهمخوان فهیالزم وظ طیبا رشا یصح التیکارکنان تسه

 تیریمد یبرا یکه در سطح جهان ی)ابزار  اآتاجر  ی¬ساالنه یابیارز

 نی. اشدیم یعمل التیتسه نیا %80شده است( در  رفتهیپرسنل پذ

است، اما هنوز هم  قیتحق نیمثبت ا ینکات به عنوان شاخص ها

محدود در بخش منابع و  زاتیرا بنا به تجه یخدمات صح تیفیک

 کرد. یابیدر سطح باال ارز توانینظارت کمرت موثر، من

را  یصح التیمطالعه تسه نیا یکم یهاافتهی یعالوه برآن، بعض

مثال داده ها نشان  ی. برادهدیقرار م یبخشقناعت گاهیدر جا

 یصح تسهیال قاطع ت تیدر اکرث یلوله کش ستمیکه س دهدیم

 یکه نبود عنرص رضور  یشده، نصب شده است. درحال یبررس

داللت  یصح التیاز تسه یحتا در تعداد کم یلوله کش ستمیس

بخش افغانستان قناعت یصح ستمیخدمات س هیدارد که ارا نیبر ا

حفظ  تیبر وضع یمعکوس ریتاث واندتیکمبود م نی. چنانچه استین

  یها¬فاضالب، فعال بودن توالت ها، مکان ستمیالصحه، س

 

و  زاتی. نبود تجهگذاردیآب پاک م زاتیدست و تجه یشستشو 

 یرضور  لیوسا ،یکاف ییارود زاتیو تجه ازیمواد مورد ن

 یهاراه امران،یب ی)خدمات آمبوالنس مجهز برا یترانسپورت

 یازهای( به عنوان نرهیو غ التیبه تسه امرانیب آسان یدسرتس

. نقاط شوند¬یم یتلق یصح ستمیس تیفیخدمات با ک یادیبن

وجود  التیاز تسه یمسائل حتا اگر در تعداد کم نیضعف در ا

 اصالح گردد.   دیباداشته باشد، 

های صحی ی کمبود ظرفیت در بخشها نشان دهندهتحلیل داده

است که تاثیری منفی بر کیفیت و زیرساخت خدمات رسانی 

 گذارد. خدمات رسانی صحی می

 ها عبارت اند از: ی نقاط ضعف بخش زیرساختعمده نکات

به تسهیالت صحی به دلیل رشایط آسان عدم دسرتسی  •

 ی اطراف آن. و ساحه محوطهنامساعد پیاده روهای درون 

دهی به ناتوانی در پاسخ نجرکه م ناکافیموجودیت فضای  •

 گردد. میصحی خدمات  تقاضایبه  مناسب

متصل های حفظ و نگهداری ضعیف ساختامن و زیرساخت •

 فعال بودن سیستممراکز صحی و موضوع با اهمیت به آن در 

 ها. کشی و برق ساختامنلوله

رضوری برای ی هابه زیرساخت و بدون قید عدم دسرتسی آزاد •

های آب پاک و جایگاه ـ مانند ارایه خدمات با کیفیت صحی

شستشوی دست و سطل آشغال و سیستم دفع مواد باطله 

 طبی. 

که در رشایط دشوار  ایتسهیالت صحی درکنرتول آب و هوا  •

و تدابیر ایمنی و امنیتی به منظور  اند آب و هوایی فعال

محافظت از پرسنل و حفظ مریضان از خطرات آتش سوزی، 

 است. آلودگی و غیره قناعت بخش نبوده 

ترانسپورتی الزم به طور مثال خدمات مجهز  تجهیزات •

 آمبوالنسی برای مریضان همیشه در دسرتس نیست. 

ای بیانگر ضعف در ظرفیت ها به شکل گسرتدهکمبود زیرساخت

 عملیاتی و حفظ و مراقبت است. 

و تجهیزات طبی و  گدامکیفیت ارایه خدمات صحی با کمبود 

های بیشرتی مواجه است. این امر حدودیتابزارآالت مورد نیاز با م

 نیز بیانگر ضعف در ظرفیت عملیاتی و حفظ و مراقبت است: 
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دسرتسی دشوار بیامران به ادویه به دلیل اینکه خدمات  •

ی تسهیالت صحی موجود ای اغلباا در درون محوطهداروخانه

-نیست و اگر موجود باشد نه داروهای مناسب را در انبارخانه

بخش از تجهیزاتی که دارند و نه شواهدی قناعتهای خود 

 باید در زمان نیاز در دسرتس باشد، وجود دارد.

در صورت عدم دسرتسی آسان به تجهیزات و مواد الزم در   •

های کیفیت ارایه خدمات صحی در عرصه رضوری،مواقع 

مهمی مانند بیهوشی، بانک خون و خدمات البراتواری و 

بخش به صورت کامل قناعت عفونیهای بیامریجلوگیری از 

 نیست. 

انبار و تجهیزات نامساعد نه تنها تاثیر منفی بر خدمات صحی  •

حفظ  ـ ای مانند خدمات غذاییدارد بلکه بر خدمات اساسی

 غذایی و بهداشتی و رشایطمواد و نگهداری نامساعد انبار 

 نیز تاثیر دارد.  -پاکی آشپزخانه

ن تحت تاثیر موجودیت پرسنل کیفیت ارایه خدمات صحی همچنا

طبی و غیرطبی نامناسب نیز قرار دارد. خدماتی که در اثر چنین 

 شوند، عبارت اند از: ابی متاثر مینرشایط نامس

آزمایش، تشخیص و درمان به موقع و با کیفیت که از خدمات  •

 جمله خدمات مهم صحی است. 

مانند  -شودخدماتی که برای بیامران خانم عرضه می •

 جودیت دکرتهای زن. مو 

، اداره و مدیریت تسهیالت صحی مانند به صورت عموم •

 های به موقع معاش و غیره. مدیریت پرسنل، پرداخت

ها و یا زیرساخت یهای تشخیص شده چه در عرصهکمبودیمنشا 

ارایه خدمات صحی و یا به صورت عموم بخش اداری، در مدیریت 

و حفظ  و ضعف در بخش عملیاتی و نظارت ضعیف تسهیالت صحی

که منجر به ضعیف  هاییکمبودی تسهیالت است. و نگهداری

 . شودمیساخنت ظرفیت تسهیالت صحی در ارایه خدمات 

های ها و کمبودیآن است که ضعف بیانگر نتایج بدست آمده

 درتسهیالت صحی  یدر ضعف مدیریتریشه تسهیالت صحی 

ه، منایندگان کمک نظارت درست توسط وزارت صحت عام

ند و همچنین نککنندگان مالی که این مراکز را متویل می

که برای مدیریت  دارد ایمنایندگان موسسات داخلی و بین املللی

با آنها قرارداد های صحی در افغانستان برنامه یتهیهمراکز صحی و 

 . شده است

-ضعفی هایی بر بنیاد نتایج این گزارش که آشکار کنندهتوصیه

 های موجود در سیستم است نیز ارایه گردیده: 

عملکرد مهمرتین توصیه عبارت از بلند بردن سطح نظارت از  •

تسهیالت صحی توسط وزارت صحت عامه است، که باید 

ریزی و اجرای اقدامات جربانی برای نقش رهربی را در برنامه

ها و جلوگیری از تکرار مشکالتی که در گذشته کمبودی

 یتهیهفتاده و منجر به ضعیف شدن این نهاد در امر اتفاق ا

های الزم برای تسهیالت صحی گردیده است را روی ظرفیت

 دست گیرد. 

شامل ساخنت دیگر ادارات در این پروسه نیز به شدت توصیه  •

: کمک عبارت است ازشود. فهرست این ادارات می

-کنندگانی که برنامه صحی افغانستان را کمک مالی می

مند، جامعه مدنی د، موسسات داخلی و بین املللی عالقهکنن

و اعضای اجتامعی که در منطقه مورد نظر تسهیالت صحی 

های این بررسی در مورد کنند. بر اساس یافتهزندگی می

های اجراآت بهرت ثبت شده در ارایه خدمات توسط شفاخانه

ای در مورد نقش مشورتی برای این سطح زون، توصیه

 نیز ارایه شده است.  هاشفاخانه

ریزی برای نظارت هایی را در مورد برنامهاین گزارش راهنامیی •

از وزارت صحت عامه را  ویژهاز تسهیالت صحی توسط تیمی 

های موجود در نیز دربر دارد. برای رسیدگی به کمبودی

عملکرد و حفظ و مراقبت مراکز صحی که اساس مشکالت در 

دهد، تیم نظارتی وزارت صحت ارایه خدمات را تشکیل می

باید پالن حفظ و مراقبت دقیقی را به منظور حصول اطمینان 

 از تطبیق آن توسط تیم مدیریتی مراکز صحی ایجاد کند. 

های مشخصی برای با شاخص باید چارچوب سنجش اجراآت •

نظارت از پیرشفت کار ایجاد و توسط تیم نظارتی وزارت در 

 قرار گیرد.  زمان نظارت مورد استفاده 

بودجه اضافی برای سفر، وجوه  نیازمندها اجرای این توصیه

 و آموزشهای تخصصی مشوره ،های فنیبرای همکاری رضوری

 است.پرسنل 

این است که برای قدم نخست وزارت صحت  آنیی فعلی و توصیه 

اندازی بحثی در مورد این گزارش ای را برای راهعامه اقدامات فوری

 یک پالن عملیاتی روی دست گیرد.و ایجاد 
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 روش تحقیق- طرح مسئلهبخش اول: 

.زمینهوهدفاینمطالعه1.1

های بسیاری روبرو عنوان یک کشور شکننده با چالشفغانستان بها

ها های داخلی و ناامنی ناشی از ایناست؛ از شورش، درگیری

داری ضعیف و عدم دسرتسی گرفته تا رکود اقتصادی، حکومت

شهروندان این کشور به خدمات اساسی صحی، آموزشی، مسکن، 

روی خدمات مشخصاا  همطالعغذا و سایر نیازهای اولیه برش. این 

 صحی متمرکز است.

هایی تاکنون بدون تردید شاهد پیرشفت 2001افغانستان از سال 

ها ترین این پیرشفتدر زمینه ارائه خدمات صحی بوده است. مهم

باشد که توسط وزارت می  1عرضه بسته خدمات صحی اساسی

بسته خدمات صحی  یطرح عرضه 2صحت عامه آغاز شده است.

خدمات  یی تعهد حکومت افغانستان به ارائهدهندهاساسی نشان

صحی اساسی رایگان به مردم رسارس این کشور از جمله ساکنان 

، جایی که امنیت در آن رو به وخامت است مناطق روستایی

های ستودنی، حال با وجود چنین تالشگذاشته است. با این

موثر خدمات صحی قرار  یاه ارائهبسیاری موانع همچنان سد ر 

 کنند.د میو دارند که مزایای حاصل از آن را محد

مشاهدات مطالعات پیشین در مورد ارائه خدمات صحی در 

ای به درآمد که در رشایط شکنندهکشورهای در حال توسعه و کم

دهد که به غیر از عوامل معمول ناامنی و برند، نشان میرس می

داری و کالتی چون کمبود زیرساخت، حکومتافول اقتصادی، مش

 ،مدیریت ضعیف، پرسنل مسلکی ناکافی، و کمبود دارو و تجهیزات

 ر ارائه خدمات درمانی و صحی دارد.منفی ب اتتاثیر 

اهداف این مطالعه که توسط دیدبان شفافیت افغانستان انجام 

 شده است، عبارتند از:

خصوص  ارزیابی میزان تاثیر این عوامل )به •

ی( و برش  ری و مدیریت منابع زیربنایی، طبیداحکومت

 بر کیفیت ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان.

 

                                                           
1: Basic Package of Health Services (BPHS) 
وزارت صحت عامه افغانستان. )2005(. بسته خدمات صحی اساسی برای افغانستان،  2

کابل، افغانستان: وزارت صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان.. 2005/1384  

 

 

شده در ارائه های شناساییکردن کوتاهیبرجسته •

های ای از درسعنوان مجموعهخدمات صحی، به

 شده.آموخته

اقدامات اصالحی برای بهبود خدمات  بازتاب دادن •

 صحی.

 تسهیالتاز هایی منونه بر بنیاد بررسیشده ارائه گیرینتیجه

(، سطح والیتی حوزویهای )شفاخانه حوزویصحی در سطح 

های ولسوالی( ها )شفاخانههای والیتی(، سطح ولسوالی)شفاخانه

بسته »گونه که در صحی جامع( هامن تسهیالت)اجتامع و سطح 

بندی شده عامه طبقهوزارت صحت  3«ایشفاخانهخدمات اساسی 

 است، استوار است.

ها.فرضیه1.2

های پالیسی اساس بررسی ادبیات، چارچوب فرض کلیدی که بر

به خدمات صحت عامه  مرتبط رسانیخدماتموجود و رهنمودهای 

این است که برای ارائه خدمات صحی و  ،افغانستان صورت گرفته

زیربنایی مشخص برآورده شده نیازهای بخش، باید درمانی رضایت

. از گرددارائه خدمات درمانی و صحی باید رعایت و استانداردهای 

عنارص زیر  بررسیرو هرگونه ارزیابی ارائه خدمات درمانی باید این

 ها و ارائه خدمات درمانی را در بر داشته باشد:زیرساختبخش از 

با زیرساخت فیزیکی صحی  تسهیالتبودن در دسرتس •

 و حفظ و مراقبت مناسب از آن. سامل

 ارائه امکانات تشخیصی و درمانی. •

بودن تجهیزات الزم، دارو و دواخانه برای در دسرتس •

 خدمات عاجل و خدمات درمانی اساسی.

صحی طبی و ی ورزیدهکافی متخصصان استخدام  •

برای اطمینان از ارائه خدمات مساوی به مردان، زنان و 

 کودکان.

و نظارت بر منابع برشی و از این استخدام، مدیریت  •

طریق ارائه خدمات درمانی برای ارتقای سطح معقول 

 . صحیی خدمات ارایه

وزارت صحت عامه. )2005(. بسته خدمات اساسی شفاخانهای برای افغانستان. کابل،  3

ارت صحت عامه جمهوری اسالمی ای وز افغانستان: بسته خدمات اساسی شفاخانه

.2005/1384افغانستان،   
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 به جامعه. رسانی صحیمشارکت مردم در خدمت •

مبتنی بر این فرض  ،ایعنوان یک مطالعه مشاهدهاین مطالعه به

زیرساختی و های بخشاست که عدم وجود عوامل فوق در 

شود و کیفیت میمنجر به ارائه خدمات درمانی کم، رسانیخدمات

بر کل سیستم بهداشت و درمان در افغانستان تاثیر منفی 

 گذارد.می

هایتحقیقپرسش.1.3

است که از زیر ای به دنبال پاسخ به سواالت این مطالعه مشاهده

 الذکر ناشی شده است: فرض فوق

در دسرتس عموم است، یعنی  تسهیالت صحیآیا  •

ها برای دسرتسی وضعیت امنیتی، ترانسپورتی و رسک

 به این امکانات مناسب است؟

وساز و حفظ و مراقبت توسط آیا استانداردهای ساخت •

های جدید و حفظ و وساز شفاخانهمسئوالن در ساخت

 شود؟های موجود در نظر گرفته میمراقبت شفاخانه

استفاده و فضای مناسب و کافی های قابلآیا ساختامن •

 برای ارائه خدمات وجود دارد؟

ها کامال فعال هستند و خدمات مورد نیاز را آیا شفاخانه •

 دهند؟ارائه می

امکانات صحی برای ارائه خدمات درمانی اولیه و آیا  •

عاجل از تجهیزات کافی )یعنی دارو و سایر تجهیزات 

طبی )دارو، الزم( برخوردار است؟ آیا ذخایر منابع 

 وسایل درمانی و تجهیزات( کافی است؟

دهندگان مسلکی خدمات بهداشتی و ارائهاستخدام آیا  •

زمان در درمانی )از جمله متخصصان بهداشت و درمان( 

 است؟دار دوامو به صورت ثابت ، مناسب

رضایت تسهیالت صحی مراجعین چقدر از خدمات  •

ارتقا ارائه دارند؟ آیا برای جامعه ذینفع نقشی در 

 خدمات مبتنی بر نیازها در نظر گرفته شده است؟

و ارائه خدمات به خوبی آیا وظایف مدیریت منابع برشی  •

و تحت نظارت و ارزیابی برای شده هامهنگ  و تنظیم

دهندگان خدمات بهداشتی و ارتقای عملکرد ارائه

 درمانی، قرار دارد؟

                                                           
4: context-sensitive 

ندگان کنکمکآیا بسته به مورد، وزارت صحت عامه،  •

املللی بر های غیردولتی ملی و بیناملللی، سازمانبین

 صحی و درمانی نظارت کافی دارند؟ تسهیالتعملکرد 

هایآناهمیتاینمطالعهویافته.1.4

هم  ،های مرتبط به آنای و تحقیقات و تحلیلاین مطالعه مشاهده

ی هابرای مباحث مربوط به پالیسی و هم برای شیوه

های این در سکتور صحت نویدبخش است. یافته رسانیخدمات

شده در مورد های آموختهای از درسعنوان مجموعهمطالعه به

مسائلی که در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی رضوری هستند، 

به آگاهی از هرگونه خالها و کمبودها و نیاز به اصالحات برای 

ها رو، این یافتهاینپرکردن این خالها کمک خواهد کرد. از 

سازی و هم های آینده ـ هم پالیسیریزیتواند برای برنامهمی

ریزی ـ در سکتور صحت توسط وزارت صحت عامه افغانستان، طرح

های املللی و رشکای قراردادی )سازمانبینکنندگان کمک

 املللی به عنوان راهنام عمل کند.غیردولتی( ملی و بین

طالعهطراحیوروشم1.5

های ابزارها و روش تریناز مناسب طراحی این مطالعهدر 

های تحلیلی برای تحقیق در مورد یک ها و تکنیکآوری دادهجمع

 .استفاده شده است  4عینی و حساس به زمینهی مسئله

ای میدانی با استفاده منونهبررسی عنوان یک به این مطالعه اساساا 

، مصاحبه و مشاهده طراحی بازرسیهای نیمه ساختارمند از روش

. است دست اولها عمدتاا از منابع داده شده است. بنابراین

ـ ادبیات و مرور اسناد و گزارش دست دوم های دادهمجموعه

ها و تدوین پیرامون سکتور صحت ـ برای تایید اعتبار فرضیه

 های تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.پرسش

فنت پاسخ به سواالت تحقیق، از یک روش کیفی این مطالعه برای یا

تعدادی از به بررسی کنندگان استفاده کرده است؛ تیمی از 

اند و رس زده بازرسیعنوان منونه، غرض صحی به تسهیالت

نامه( ثبت شده )پرسشدهاها را برای سواالت آممجموعه پاسخ

ی ها با مشاهدات و نظرات اضافی در ادامهآنبررسی اند. کرده

شده نتایج تکمیل شده است. اطالعات ثبت بازرسیروند 

صحی و تسهیالت های حضوری با کارمندان و مدیریت مصاحبه

شده ـ را های آمادهنامهبیامران یا ذینفعان ـ با استفاده از پرسش



 ظرفیت تسهیالت صحی افغانستان ؛بهبود کیفیت زندگی 

5  

های باز های استاندارد و هم پاسخشود. هم پاسخنیز شامل می

گنجانده شده است. متام بانک اطالعاتی شوندگان در مصاحبه

شده های ثبتاند. پاسخهای محلی انجام شدهها به زبانمصاحبه

های استاندارد، امکان گردآوری جداول عددی نامهاز طریق پرسش

وارد شده و بانک اطالعاتی های باز در را فراهم آورده است. پاسخ

 به صورت کامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهگیری برای نتجیه

 است.

نامه استاندارد و سواالت از جمله پرسش بازرسیهای متام پرسش

ها، برای پرداخنت مستقیم به سواالت تحقیق تنظیم و مصاحبه

های استاندارد و )هم پاسخ ی سواالتهاتدوین شده است. پاسخ

ضعف سکتور صحت  قوت وهای باز( به شناسایی نقاط هم پاسخ

تواند به ی خود میکمک کرده است. شناسایی این نقاط به نوبه

های آینده برای تقویت سالمت منابع برشی کشور ریزیبرنامه

 کمک کند.

زیرساخت بررسی و صحی بخشهای خدماتهای ارائه

بهداشتیودرمانیشاملمواردزیراست:

صحی و  تسهیالتهای بیرون و درون ساختامنبررسی  الف.

 بیرونیو  درونی بازرسیزیرساخت مربوطه )که شامل 

 ؛شود(می

ای بررسی روند استخدام پرسنل برای ارائه خدمات حرفه ب.

 ؛شود(می درونی بازرسیو حامیتی )که جز 

دهندگان خدمات شده توسط ارائهبررسی خدمات ارائه ج.

 ؛شود(میدرونی  بازرسیبهداشتی و درمانی )که جز 

شمول  مصاحبه با مدیریت، کارمندان و اعضای جامعه )به د.

 بازرسیای و بازدیدشده )که جز منونه تسهیالتبیامران( 

شود و طی آن با یک کارمند و یک بیامر در هر مرکز می درونی

 ؛مصاحبه شده است(

های بازدیدکننده دیدبان شفافیت در متام مشاهدات تیم و.

 .های فوقزمینه

ای که دیدبان شفافیت شش مرحلهفرایند یک براساس این مطالعه 

برای  آمادگیاین روند از پیش رفته است. کند، از آن استفاده می

را  رسویهای دهی نهایی در مورد یافتهتحقیق رشوع و تا گزارش

 گیرد.در بر می

در مرحله بسیج، تیم دیدبان شفافیت از وزارت صحت  .1

بررسی و  بازرسیانجام  برایخواهد که عامه می

ز صحی مجوز ارائه کند. دیدبان شفافیت ا تسهیالت

کند  درخواست می نظر روئسای صحت عامه والیات مورد

 را تسهیل کنند. بازرسیروند تا 

از مواردی را که باید فهرستی سپس تیم دیدبان شفافیت  .2

های نامهبه همراه پرسشد، قرار بگیرن بازرسیمورد 

کند. در این مطالعه آن تهیه و تدوین میمرتبط به 

های جداگانه برای ثبت نامهای از پرسشمجموعه

و مصاحبه با کارمندان کنندگان بررسیمشاهدات 

صحی و اعضای جامعه )ذینفعان یا بیامران(  تسهیالت

و هم  درونی بازرسیها هم برای نامهتهیه شد. از پرسش

 استفاده شد. بیرونی بازرسیبرای 

وضعیت  بیرونی در این مطالعه عمدتاا  بازرسی .3

فهرست موارد که ها را در بر گرفته در حالیزیرساخت

درونی شامل بررسی سوابق خرید، انباری و ارائه  بازرسی

خدمات، سوابق مراجعه و معاجله بیامران، لیست 

کارمندان و حضور واقعی کارمندان، داکرتان، پرستاران، 

ها، دستیاران و سایر کارمندان لهدستیاران داکرتان، قاب

گیرد. را در بر می تسهیالتصحی و غیرصحی هریک از 

ها با مدیریت و کارمندان مصاحبهها و  بازرسی

ها و اعضای جامعه را نیز در بر گرفته است. کلینیک

عنوان مستفیدشوندگان خدمات به اعضای جامعه عمدتاا 

ظر صحی در ن تسهیالتصحی و همچنین مراجعین 

اند. از مستفیدشوندگان )مراجعین/بیامران( گرفته شده

شان در خصوص خدماتی  که در این دیدگاهدر مورد 

 .پرسش شدشود، ارائه می تسهیالت

را کنندگان بررسی بازرسی در مرحله آموزش، مدیر برنامه .4

دهد. تیم ها آموزش میآوری دادهجمعفرایند در مورد 

ی کنندهبازرسیشامل انجنیران ها آوری دادهجمع

وساز های الزم در مورد ساختشود که دادهای میحرفه

آوری کردند. به این را جمع تسهیالتو حفظ و مراقبت 

تیم آموزش داده شد که چگونه یک مرکز صحی را 

درونی و  بازرسیشناسایی و به آن دسرتسی پیدا کنند، 

هایی بگیرند که در آن بیرونی انجام دهند و عکس

موقعیت جغرافیایی مرکز براساس مشخصات 
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و همچنین تاریخ و زمان گنجانده شده  «5اسپیجی»

 باشد.

بررسی در چند  6مبارشیندر مرحله بازدید از محل،  .5

دیده را همراهی های آموزشتیم تسهیالتآزمایشی 

 7آزمایشی بازخوردهاهای رسیبر کردند و در مورد کیفیت 

های بررسیی شان را ارائه دادند. و نظرات سازنده

آزمایشی و سیستم دریافت بازخورد به این منظور در نظر 

یاد بگیرند که چگونه کنندگان بررسیگرفته شد که 

فهرست موارد را براساس  هاتوانند با دقت دادهمی

های تا به طور کامل به متام پرسش ،آوری کنندجمع

ها دقیق نامه پاسخ داده شود و دادهموجود در پرسشن

معموال برای افزایش دقت کنندگان بررسیثبت شود. 

 Canon)های شان، در صورت لزوم با کمرهمشاهدات

Power Shot) اند.عکس گرفته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5: GPS 
6: Supervisor 

هنگام  شدهآوریهای جمعدهی، دادهدر مرحله گزارش .6

و  اکسلبه طور دقیق در صفحه برنامه  بازرسی

-این دادهاند. شده براساس والیت، وارد شدهبندیدسته

ها به عنوان مبنای تحلیل مورد نیاز در گزارش نهایی 

متام اسناد کمکی از جمله مورد استفاده قرار گرفتند. 

ها برای گزارش استفاده اس و عکسپیمشخصات جی

 شده است.

طور که در باال ذکر و هامنفرایند دیدبان شفافیت براساس این 

 بازرسیها برای آوری دادهشد استفاده از روش تحقیق و ابزار جمع

نامه، سواالت پرسش )بیرونی و درونی( و گرفنت پاسخ به مجموعه

والیت انجام داده  13مرکز صحی در  41این تحقیق را در مورد 

آوری جمعدهد، تیم طور که جدول زیر نشان میاست. هامن

 8شفاخانه ولسوالی،  19دیدبان شفافیت های کنندگان داده

را  حوزویی شفاخانه 6و  جامع حیمرکز ص 8شفاخانه والیتی، 

 منونه برای این مطالعه انتخاب کردند.عنوان به

  

7: Feedback 
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 والیت صحیجامعمرکز شفاخانهولسوالی شفاخانهوالیتی شفاخانهحوزوی مجموع

 بلخ  4 1 1 6

 بامیان  1 1  2

 غزنی   1  1

 هرات 2 2  1 5

 کابل  7   7

 کندهار 2 1  1 4

 کاپیسا   1  1

 خوست 2  1  3

 کندز  1  1 2

 ننگرهار  1 1 1 3

 پکتیا  2  1 3

 پروان 2  1  3

 وردک   1  1

 مجموع 8 19 8 6 41

     

 تعداد و انواع تسهیالت صحی نظر به والیت :1جدول

نقشه والیتی افغانستان:1شکل  
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 هارساختیز ییکارابخش دوم: 

قراربازرسیعنارصزیرساختیکهمورد.2.1

اندگرفته

که اینصحی را برای دانسنت  تسهیالتی کنندهبررسیهای تیم

ارائه خدمات با کیفیت را دارا هستند یا خیر، مورد  نیازهایآیا پیش

که ارائه خدمات صحی با کیفیت قرار دادند. با توجه به این بازرسی

 امکاناتهای فیزیکی ـ ساختامن ـ سامل و سایر نیازمند زیرساخت

دیدبان شفافیت عنارص ذیل مورد بررسی زیرساختی است، در 

 اند:قرار گرفته بازرسی

 ؛هااستفاده از ساختامن •

ه هایی که از آنجا خدمات ارائدسرتسی به ساختامن •

 ؛شودمی

 ؛ها و تهدابسازه •

 ؛حفظ و مراقبت از ساختامن •

 ؛متهیدات امنیتی و ایمنی •

 ؛الصحهامکانات بهداشتی و حفظ •

 ؛تهویه متهیدات برای •

 ؛برق و روشنایی •

 ؛کفایت یا عدم کفایت فضا •

 ؛های معالجویدر دسرتس بودن اتاق •

 .انجنیریهای طرح و نقشه •

هایافته2.2

بیرونی و درونی  بازرسیهنگام کنندگان بررسیمشاهدات ساحوی 

به شده های پرسنل و بیامران مصاحبهصحی و پاسخ تسهیالت

های دهد که یافتههایی را تشکیل میداده، کنندگانبررسی

 .تحقیق بر آن استوار است

طور که در قسمت روش تحقیق توضیح داده شد، بخش هامن

ورق و  نامهدر پرسشکنندگان بررسیای از مشاهدات عمده

جداول گویی استاندارد ثبت شده است که امکان تولید پاسخ

 کنندگان برخی را فراهم آورد. رسوی 8شدهعددی خالصه

 

                                                           
8: Numerical summary tables 

 

های استاندارد ثبت مشاهدات اضافی را نیز به همراه پاسخ

 کردند. این مشاهدات با گزارش زیر ادغام شده است.

ساختامنوسهولتدردسرتسیبهآن.کاربرد2.2.1

بازدید شده،  بررسی کنندهصحی که توسط تیم  تسهیالتمتام 

فعال هستند و کامال به هدف ارائه خدمات صحی و درمانی مورد 

 تسهیالتهای گیرند. به طور کلی، ساختامناستفاده قرار می

های مرکز فراهم دسرتسی را به متامی بخش یصحی زمینه

های مشخصی بسته ، بخشتسهیالتکنند هرچند در برخی می

 بودند و به این دلیل فعال و در دسرتس نیستند.

 

ها از نظر سهولت دسرتسی به دلیل عدم وجود رمپ این ساختامن

ها منره موتررو )شیب برای آمبوالنس و موتر( در اکرث ساختامن

رو منره باالتر گرفتند. با داشنت پیاده نظر اما از ؛رفتندپایین گ

و همچنین کارمندان و بیامران گان بررسی کنندحال، این

اند، در اظهارنظرشان صحی که مورد مصاحبه قرار گرفته تسهیالت

ها در اطراف و ر های دشوار و وضعیت نامناسب پیادهاز ورودی

 رند.محیط ساختامن و داخل محوطه انتقاد دا

71%

100% 100% 100% 95%

29%

0% 0% 0% 5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

مرکز صحی 

جامع

شفاخانه 

ولسوالی

شفاخانه 

والیتی

شفاخانه 

حوزوی

مجموع

دسرتسیازطریقرسکیاپیادهرو

بلی نخیر
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مشکالتساختاریوحفظومراقبت.2.2.2

 تسهیالتبیرونی  بازرسیهنگام کننده بررسیهای اکرث تیم

ها مشاهده در ساختار آن را مشکالت ساختاری اندکی ،صحی

به کار رفته، به  تسهیالتکردند. مصالحی که در ساختامن این 

ها کمک کرده است. هرچند برخی استحکام ساختاری ساختامن

کند تایید میها بازرسیاما  ؛های گِلی دارندساختامن تسهیالت

ها کانکریتی هستند. کانکریت بهرتین درصد ساختامن 93که 

های ساختامن مواد ساختامنی برای اطمینان از استحکام سازه

 است.

مشکالت  یدهندهها نشانزیرساخت درونی رسیباز حال، با این

ها است. توجهی به حفظ و مراقبت ساختامنجدی به دلیل بی

های اصلی نشتی دارند. در درصد سقف ساختامن 56حدود 

هایی از نم و رطوبت در ها نشانهدرصد ساختامن 71حدود 

های مختلف ساختامن دیده شده که باعث رشایط ناسامل و بخش

این نم و  شود.صحی می تسهیالتی کارمندان و بیامران مرض برا

رطوبت احتامال ناشی از نواقص ساختاری است که در نبود حفظ 

و مراقبت منظم تشدید شده است. البته رطوبت ساختامن 

 ناشی از عدم حفظ و مراقبت روزمره باشد. تواند رصفاا می

 

ها ساختامندر بررسی فیزیکی فضای داخلی کنندگان بررسی

ی از جمله دروازه و پنجره ،نواقص بسیاری را شناسایی کردند

گچ و رنگ جداشده از شکسته، کف و دیوارهایی ترک خورده، 

توجهی و عدم دهنده بیکه همه نشان ،دیوارها و کمبود المپ

توجه این ی قابلها اند. نکتهحفظ و مراقبت مناسب ساختامن

صحی شکسته است و  تسهیالتدرصد  44های است که دروازه

ها ندارند. دروازه« چرباسی» تسهیالتدرصد دیگر  15های دروازه

ها فاقد چرباسی و تعدادی نیز فاقد شیشه دستگیره ندارند، پنجره

 تسهیالتهایی را در برخی بخشکنندگان بررسیسامل هستند. 

صحی یافتند که از زمان حمالت طالبان در گذشته، غیرفعال باقی 

های تالش چندانی برای تعمیر بخش تسهیالتاند و مدیریت مانده

خود های بازرسیدر کنندگان بررسیشده انجام نداده است. ویران

متوجه شدند که خدمات حفظ و مراقبت حتی در مواردی که 

اده شده است، مطابق های خصوصی دقرارداد آن به رشکت

 استاندارد نیست.
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41%

86%

55%
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0%

57%
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0%0%
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درز سوراخ های 

کالن
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نواقصدرسقفساختامنها

مرکز صحی جامع شفاخانه ولسوالی شفاخانه والیتی شفاخانه حوزوی
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هایی از حفظ و مراقبت ضعیف در بخش سوم که مربوط به مثال

که حاوی نظرات انتقادی  نیز وجود دارد، است ارایه خدمات

 صحی است. تسهیالتبیامران از حفظ و نگهداری ضعیف 

امنیتوایمنی.2.2.3

اند به نظر صحی که مورد بررسی قرار گرفته تسهیالتمحوطه 

اند. با های امنیتی به خوبی ایمن شدهها و دروازهرسد با کتارهمی

متهیدات ایمنی  یدهندهدرونی نشان بازرسیسوابق حال، این

مانند  ایمنیها است. نبود متهیدات ضعیف در داخل ساختامن

های خروجی اضطراری، جان بیامران سیستم اعالم حریق و دروازه

صحی فاقد  تسهیالتدرصد  78اندازد. حدود را به خطر می

های خروجی درصد فاقد دروازه 98سیستم اعالم حریق و حدود 

 تسهیالتدرصد  88نشانی در اضطراری هستند. کپسول آتش

 موجود است.

 

 

الصحهنظافتوحفظ.2.2.4

یکی از نیازهای اساسی هر مرکز  کشی فعال مطلقاا سیستم لوله

با سیستم شده بررسیصحی  تسهیالتهرچند متام صحی است. 

درصد  63ها )حدود اما بسیاری از آن ،کشی مجهز هستندلوله

دچار بعضی شان کشیاند که سیستم لوله( گزارش دادهتسهیالت

صحی دارای  تسهیالتدرصد  27کم . دستمشکالت است

-بررسیهای معالجوی هستند که ظرف دستشویی ندارد. اتاق

بودن اند که در آن بر رضورینظراتی را به ثبت رساندهکنندگان 

 شویی تاکید شده است.نصب ظروف دست

صحی  تسهیالتها در رابطه به دسرتسی بیامران و کارمندان یافته

 تسهیالتزیرا اکرثیت  ؛های فعال و مجهز، مثبت استبه تشناب

درصد، این امکانات بهداشتی را فراهم  98صحی یعنی حدود 

صحی چنین  تسهیالتدرصد  50حال، در کنند. با اینمی

 امکاناتی برای مراجعین در دسرتس نیست.
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شکسته هیچکدام فاقد چرباسی
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الصحه بسیار مهم است، آنچه در خصوص نظافت و حفظ

ی تسهیالتها است. درصدی ها و مسرتاحپاکی تشناب بودن وفعال

کننده شده فاقد تشناب و مسرتاح پاک هستند، نگرانکه گفته

دهد که استانداردهای نظافت الزم رعایت است زیرا نشان می

 37های کارمندان در دهد که تشنابها نشان میشود. یافتهمنی

 46یامران در های بصحی متیز نیستند و تشناب تسهیالتدرصد 

شوند. سوابق متیز منی ،صحی آنچنان که باید تسهیالتدرصد 

حاوی اشارات بسیار به رشایط ناپاک در کنندگان بررسینظارت 

 شده است.های بررسیهای ساختامنمتام بخش

 

 

 

ها طبی سوز برای دفع زبالههای زبالهدستگاه تسهیالتاکرث 

 بازرسیطور که هامن های غیرطبیاما سیستم دفع زباله ؛دارند

بخش دهد، در بسیاری از موارد رضایتنشان میکنندگان بررسی

 نیست.

شوندگان به مسائل بهداشتی و نظافتی در های مصاحبهپاسخ

بخش سوم این مطالعه، بسیار مربوط به ارائه خدمات بخش 

 گرانه است.منتقدانه و نکوهش

تهویههوا.2.2.5

درصد(،  83ـ نصب پکه ) های مختلفیبرای تهویه مطبوع گزینه

ـ در نظر گرفته شده  41درصد( و بخاری ) 61ایرکاندیشن ) درصد( 

های رسد حاکی از اتاقکنندگان بررسیاست. مشاهدات و نظرات 

کردن و فاقد امکانات گرمایشی و دسرتسی به چوب برای گرم

 است.

 

 

برقوروشنایی.2.2.6

صحی به برق  تسهیالتخرب خوب در این بخش این است که متام 

و به این ترتیب به روشنایی که نیاز اساسی هر مرکز صحی است، 

 دسرتسی دارند.
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رسانی گرفته شده صحی، برق از شبکه برق تسهیالتدرصد  76در 

از انرژی خورشیدی برای تامین  تسهیالتدرصد  10است. تنها در 

 تسهیالتدرصد  90شود. در صورت لزوم، برق استفاده می

توانند به برق جرناتوری دسرتسی داشته باشند هرچند می

خاطرنشان شده است که ظرفیت جرناتورها در موارد خاص، برای 

-بررسیناکافی است. عالوه براین،  تسهیالتنیاز  تامین برق مورد

که سیستم برق و روشنایی در بسیاری  انده شدهکنندگان متوج

نامناسب و نصب کشی سیمموارد با اختالالتی مواجه است. 

ها که ناشی از حفظ و مراقبت ضعیف نامناسب سویچ و ساکت

شود. دیگر مشاهدات است، باعث بروز چنین اختالالتی می

صحی به حفظ و  تسهیالتدهد که نشان میکنندگان بررسی

هرت سیستم برق و روشنایی و در مواردی به ترمیم کامل مراقبت ب

 رسانی نیاز دارند.سیستم برق

شده شود، بیامران مصاحبهطور که در بخش سوم ذکر میهامن

 نیز از نبود حفظ و مراقبت الزم که باعث اختالل در سیستم

 اند.شود، ابراز نارضایتی کردهرسانی میبرق

طراحیساختامنوپالنطبقات.2.2.7

های شده، موقعیت دیپارمتنتهای رسویدرصد ساختامن 46در 

ی، فارمسی و غیره( با بی )مانند بخش آزمایش خون، جراحط

های انجنیری اصلی مطابقت ندارد. موقعیت غیرپالنی پالن

گرفنت پالن صحی با نادیده تسهیالتها در ساختامن دیپارمتنت

ناقص فضای طبقه منجر شده است. در این  اصلی به طراحی

اند که به هم متصل نشده طبی به خوبیهای محوطهها ساختامن

دیگر دشوار و ی محوطهبه  محوطهوآمد از یک شود رفتباعث می

باعث مزاحمت به داکرتان و کارمندان و در نتیجه تاخیر در 

توان شود. در این مورد میموقع به نیازها میپاسخگویی به

صحی را که از بخش جراحی  تسهیالتیکی از  تعقیمموقعیت اتاق 

 خیلی دور واقع شده، مثال داد.

فضایکافی.2.2.8

بررسی صحی  تسهیالتدرصد  41بیرونی دیده شد که  بازرسیدر 

، خدمات را از یک ساختامن واحد در مجتمع خود توزیع و شده

صحی  تسهیالتهای کند. بیش از نیمی از ساختامنارائه می

-گردید تا بررسی ها باعثیک طبقه هستند. این یافتهشده بررسی

رسیدگی و یا کنندگان موجودیت فضای کافی در تسهیالت برای 

 عدم رسیدگی به نیازها و خدمات را مورد بررسی قرار دهند.

. اندها مزدحم دریافتند که بسیاری از ساختامنکنندگان بررسی

فضای  بازرسیهنگام کنندگان بررسیشده توسط مشاهدات ثبت

دهد که عدم کفایت فضا کامال ها نشان میداخلی ساختامن

داد بیامران در بسیاری از تعبررسی مشهود است. در زمان 

های این صحی بیش از گنجایش و ظرفیت ساختامن تسهیالت

صحی به دلیل عدم کفایت  تسهیالتکه است. این بوده تسهیالت

توانند به نیازهای بیامران رسیدگی کنند، در فضا منی

های بیامران که در بخش سوم مورد بحث قرار گرفته نیز مصاحبه

 ه شده است.به وضوح بازتاب داد

ها ها و حاممبا توجه به بحث فوق، بدیهی است که تعداد تشناب

است. همچنین فضای کمرت نسبت به تعداد بیامران بسیار 

نیز کافی نیست.  همراهانشانهای انتظار برای مراجعین و اتاق

فضایی که برای کارمندان و نگهداری تجهیزات، دارو و سایر موارد 

صحی که به  تسهیالتافی است. برخی از اختصاص یافته نیز ناک

شدت با کمبود فضا روبرو هستند، از فضای سایر واحدهای صحی 

دیده شده که کنند. برای مثال، در منطقه خود استفاده می

ها از فضای یک شفاخانه جراحی ی یکی از ولسوالیشفاخانه

به مرکزی کنندگان بررسیکند. مشاهدات ترمیمی استفاده می

دارند که مدیریت آن مجبور شده بوده که بخش تداوی اشاره 

رسپایی را به خارج از ساختامن اصلی منتقل کند. این دوری از 

های شفاخانه در حدی است که به عملکرد موثر بخش سایر بخش

 کند.تداوی رسپایی لطمه وارد می

ها امتیاز زیرساختبخش ، این بررسیهای در کل و طبق یافته

 کند.بخشی کسب منیکامال رضایت

هایحوزویکردمتامیزشفاخانهعمل.2.3

-ها بهزیرساختبخش های توان از یافتهگیری جالبی که مینتیجه

در سطح شده بازرسیصحی  تسهیالتدست آورد این است که 

های نسبت به شفاخانههای حوزوی ـ اخانهفحوزوی ـ یعنی ش

بهرتی دارند. کرد سطح ولسوالی، والیات و محلی عمل

های حوزوی در موارد ذیل امتیازات باالتری کسب شفاخانه

 کنند:می

شان در مرکز های حوزوی با توجه موقعیتشفاخانه •

بودن برای مردم، از نظر اندازه شهرها و در دسرتس

ترند؛ و به این های منتهی به آن مناسبتر و جادهبزرگ

ترتیب به دلیل سهولت در دسرتسی آسان به 

 گیرند.ها، امتیازات باالتری میهای شفاخانهساختامن



 ظرفیت تسهیالت صحی افغانستان ؛بهبود کیفیت زندگی 

13  

بودن های حوزوی به دلیل ایمنمحوطه متام شفاخانه •

 های اصلی آن متهیدات امنیتی بهرتی دارند.دروازه

های حوزوی بهرت طراحی و پالن ساختامن شفاخانه •

های حوزوی بیش درصد شفاخانه 67است. حدود  شده

خود دارند که باعث  یساختامن در محوطه 5از 

 ت شده است.اسهولت در ارائه خدم

های حوزوی به منبع تامین برق دسرتسی شفاخانه •

 بسیار عالی است.

سوز های زبالههای حوزوی دستگاهدر متام شفاخانه •

 های طبی موجود است.برای دفع زباله

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حوزوی  یهادر شفاخانهبرداری و حفظ و مراقبت بهره •

دهد که نسبت به سایر ها نشان میبهرت است؛ یافته

های ها و پنجرهها، درصدی کمرتی از دروازهشفاخانه

های حوزوی شکسته اند، درصدی کمرتی از شفاخانه

ها نشتی دارند و همچنین عالئم سقف این شفاخانه

های این رطوبت و نم کمرتی دیده شده است. تشناب

فعالند و به درستی متیز  درصد 100ها شفاخانه

 شوند.می

  



ظرفیت تسهیالت صحی افغانستان ؛بهبود کیفیت زندگی   

14  

 رسانی طبیبخش سوم: عملکرد خدمات

قراربازرسیرسانیکهموردعنارصخدمات.3.1

اندگرفته

 نیا یکه انجام دادند به بررس یبازرسبا  کنندهیبررس یهامیت

به صورت موثر خدمات  التیتسه نیا ایموضوع پرداختند که آ

 در راخدمات  هیارا تیفیمورد نظر ک یازهاینشیپ و کرده یرسان

رسانی زیر مورد به این منظور، عنارص خدمات .اند گرفته نظر

 قرار گرفتند: بازرسی

 منابع برشی و کارمندان •

 خدمات عمومی •

هوشی، بانک خون، متخصصان طبی، خدمات بی •

 دواخانهالبراتوار و 

 دارو و تجهیزات طبی •

 )وقایه انتانی(گیری از عفونت الصحه و پیشحفظ •

 ترانسپورت و آمبوالنس •

 غذا و سایر نیازها •

 نقش جامعه •

هایافته.3.2

به کنندگان بررسی هایی کهالف( پاسخ اساس:  ها براین یافته

های استاندارد همراه با نظرات و مشاهدات اضافی نامهپرسش

صحی و بیامران  تسهیالت، ب( پاسخ پرسنل اندشان دادهبررسی

که در آن برخی از سواالت نیاز گران پرسشبه سواالت مصاحبه با 

 .بنا شده است ها باز دارند،به پاسخ

منابعبرشیوکارمندان.3.2.1

به که بر این است  یها تاییدنامهبه پرسشگران پرسش هایپاسخ

های مرتبط با منابع برشی و کارمندان طبق طرزالعمل موضوعات

استخدام کارمندان  گیرد. بوردهاییدگی صورت میشده رستعیین

شده براساس استانداردهای برشی تاییدهای منابعو پالیسی

 تسهیالتده از جانب ریاست صحت عامه والیات، در متام شتعیین

ها، های ولسوالیهای محلی، شاخانهصحی ـ شفاخانه

ـ فعال و مورد استفاده های والیتی و شفاخانهشفاخانه های حوزوی 

ها، روند استخدام مراحل معمول را طی هستند. در شفاخانه

 کند که از اعالم بست رشوع و تا دریافت درخواست کار، تهیه می

 

های درخواستیفهرست و سپس  فهرست درخواستی طویل

داوطلبان واجد رشایط، امتحان کتبی و  انتخاب شده از میان

 گیرد.گیری و انتخاب نهایی را در بر میمصاحبه و نتیجه

ها برای باالبردن درک کارمندان از رهنمودهای تالش

های مدیریت منابع برشی در ی تالشرسانی طبی از جملهخدمات

صحی است.  تسهیالتراجعین راستای ارائه خدمات با کیفیت به م

کنندکه الیحه شده تایید میدرصد کارمندان مصاحبه 98حدود 

صحی  تسهیالتهای وظایف هر بخش از کارمندان در ساختامن

 موجود و قابل دید است.

کنندکه برای مدیریت بهرت منابع خاطرنشان میکنندگان بررسی

ی صحی از یک سیستم ارزیاب تسهیالتدرصد  80برشی، در 

شود. جالب است بدانیم که عملکرد ساالنه کارمندان استفاده می

کوچک دارای  یهاتر بیشرت از شفاخانههای بزرگشفاخانه

 73سیستم ارزیابی عملکرد ساالنه هستند. حارضی کارمندان در 

به صورت منظم بررسی شده بررسیصحی  تسهیالتدرصد 

، میانگین تعداد کارمندان غیرحارض در بازرسیشود. در زمان می

 نفر بوده است. 4صحی  تسهیالت

 

مدیریت منابع برشی توجه به نیازهای کارمندان را نیز در بر 

گیرد. نیازمندی کارمند روی ارائه خدمات نیز تاثیر دارد. سطح می

رضایت کارمندان در هر نهاد یا رشکت، بر عملکرد کارمندان در 

درصد کارمندان  78گذارد. حدود ر میارائه خدمات تاثی
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کنند که در رابطه به دسرتسی به مزایای شده تایید میمصاحبه

 ،ها، رسیدگی به شکایات و پاداشکارمندی مانند مرخصی

ها و رهنمودهای منابع برشی واضح تعیین شده است. طرزالعمل

ای در دسرتس کارمندان قرار داده رهنمودهای صحی شغلی/حرفه

های آموزشی بهداشت شغلی ارائه ها دورهد و برای آنشو می

درصد کارمندان در پاسخ به سوال در مورد  66شود. حدود می

شان در شش ماه گذشته، منظم و به موقع بودن پرداخت معاشات

اند. عدم هایی در این زمینه بودهنظمیگزارش دادند که شاهد بی

کارمندان و کیفیت  تواند بر نگرشپرداخت به موقع معاشات می

 دهند، تاثیر منفی بگذارد.ها ارائه میخدماتی که آن

عمومی-رسانیخدمات.3.2.2

 یدهندهصحی نشان تسهیالترضایت بیامران از کارمندان 

موثریت ارائه خدمات است. از بیامران خواسته شد که نظرات خود 

ها بیان کنند. صحی با آن تسهیالترفتار کارمندان  یرا درباره

 ،اندشده دادهدرصد بیامران مصاحبه 83ها و امتیازاتی که پاسخ

، «بخشرضایت»دهد که در کل رفتار کارمندان بین نشان می

وجود، چندین بیامر از متغیر است. با این« بسیار خوب»و « خوب»

-بررسیصحی انتقاد داشتند. مشاهدات  تسهیالترفتار کارمندان 

در کنندگان بررسینیز به هامن اندازه انتقادی است. دگان کنن

تیم های خود به رفتار نامناسب کارمندان در برخورد با گزارش

 اند.نیز اشاره کرده بازرسی

 

کنندگان از نبود پرسنل غیرطبی کافی در این تسهیالت و بررسی

ای ه. منونتاثیر منفی آن بر ارایه خدمات موثر، ابراز نگرانی کردند

ها است که از یک کارمند یکی از ولسوالی یاز این مسأله شفاخانه

کنند؛ امری که به برای آشپزی و نگهبانی از ساختامن استفاده می

توجهی کارمند به وظایفش در هر دو بست احتامل زیاد منجر به بی

 شود.می

 ها برای ارزیابی موثریت ارائه خدمات، مربوط به مدتسایر پرسش

زمان انتظار بیامران در یک مرکز، تعداد بیامرانی که در یک روز 

گیرند و میزان رضایت بیامران از مورد رسیدگی قرار می

ها در مورد استفاده از داروها و سایر شده به آنهای ارائهراهنامیی

 شود.های صحی مرتبط، میتوصیه

 درصد( از 88شده )حدود درصدی زیادی از بیامران مصاحبه

ها توسط داکرتان و پرستاران راضی شده به آنهای ارائهراهنامیی

 هستند.

 

گر این است که به نیازهای آنان با رسعت بسیار پاسخ بیامران بیان

درصد بیامران  12گیرد؛ تنها آوری رسیدگی صورت میشگفت

ها برای مشوره با داکرت معموال بیش از اند که آنشده گفتهمصاحبه

صحی در رابطه  تسهیالتاند. پاسخ پرسنل منتظر مانده نیم ساعت

گیرند، نشان به تعداد بیامرانی که روزانه مورد معالجه قرار می

صحی در روزهای عادی اندکی کمرت از  تسهیالتدهد که اکرث می

های حوزوی کننده دارند. در این میان فقط شفاخانهمراجعه 500

ر روز ـ بیشرت از سایر انواع کننده دمراجعه 1100ـ با بیش از 

 مثبت است. یکننده دارند. این یک یافتهصحی مراجعه تسهیالت
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در مورد میزان رضایت بیامران این بررسی های به طور کلی، یافته

که برخی بیامران در مورد میزان رضایت متفاوت است. در حالی

ای از نظرات اند، مجموعهصحی پاسخ مثبت داده تسهیالتخود از 

شده نیز ارائه گران پرسشو مشاهدات انتقادی از جانب بیامران و 

 است.

صحی، برای  تسهیالتاند که و بیامران گفتهکنندگان بررسی

تنها به فضای بیشرت گویی مناسب به نیازهای بیامران نهپاسخ

طور که در بخش دوم این گزارش مورد بحث قرار گرفت( )هامن

تر نیز نیاز دارند. در بلکه به پرسنل بیشرت و ساعات کاری طوالنی

دهندگان خدمات اعات کاری روزانه ارائهبسیار موارد، مجموع س

و بیامران شاهد کنندگان بررسیصحی بسیار کوتاه است. 

اند که باعث صحی تا اوایل بعدازظهر بوده تسهیالتشدن بسته

شود تعداد زیادی از مراجعین و بیامران منتظر مبانند. می

همچنین دیده شده است که برخی از کارمندان و متخصصان طبی 

شوند و برخی از کارمندان زودتر از رس کار خود حارض می ناوقت

کنند. این مسأله امکان معاینه طبی متام موعد کار خود را ترک می

 کند.بیامرانی که در صف منتظرند را محدود و دشوار می

مدت انتظار بیامران در صف معموال  گویدای که مییافتهبرخالف 

ها با بیامران نشان کند، نتایج مصاحبهاز نیم ساعت تجاوز منی

های طوالنی را برای گرفنت وقت معاینه ها ساعتآندهد که می

مانند و بعد باید برای مالقات با داکرت انتظار بکشند. معطل می

شفاخانه شود که در ذهن بیامران از چنین تجربیاتی باعث می

تفاوت باقی مباند. جربان خسارت تصاویر داکرتان و پرستاران بی

صحی )حدود  تسهیالتزیرا هرچند برخی از  ؛پذیر نیستامکان

کنند که سیستم رسیدگی به شکایات دارند اما درصد( ادعا می 66

 است.با این ادعا در تضاد تجارب بیامران 

در تسهیالت وزارت  های مصاحبه با بیامرانی کهبازتاب گزارش

کنندگان مالی بسرتی های قراردادی کمکصحت عامه و سازمان

دهد که بیامران از مدیریت ضعیف تسهیالت اند، نشان میبوده

های غیردولتی ها سازمانآناند.صحی شکایاتی را به ثبت رسانده

ها در ها، نارساییوضعیت نامناسب امور زیرساخت به خاطررا 

رسانی و مخصوصا عدم اقدام برای حل این مشکالت و خدمات

 دانند. مسئول میاعتنایی به شکایات بی

3 .2 وخدمات.3. تجهیزات خدمات، عرضه ـ رسانی

متخصصانطبی

دواخانه مورد خون، البراتوار و  هوشی، بانکخدمات بخش بی

 . ار گرفتبررسی قر 

های صحی داکرتان و تکنسین تسهیالتدرصد  هفتادوشش

 درصد این 73هوشی دارند و در رسمی برای ارائه خدمات بی

کنند. ، متخصصان معیارهای مقرر عملکرد را برآورده میتسهیالت

حفظ و  درستیبهمستندات و سوابق را  تسهیالتدرصد این  56

-ها بدون عرضهحال، برخی از این ویژگیکنند. با ایننگهداری می

کافی دارو و سایر تجهیزات طبی مورد نیاز، ارزش چندانی  ی

 ندارند.
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صحی از  تسهیالتدرصد  41. تنها تجهیزات قطعاا ناکافی است

-بررسیشوند. لحاظ دارو و تجهیزات به صورت کافی تامین می

ی را یافتند که برایشان تسهیالتدر بازدیدهای خود کنندگان 

خریداری شده کنندگان مالی کمکتجهیزات مدرن با بودجه 

گیرند زیرا داروها و اما این تجهیزارت مورد استفاده قرار منی ؛است

 ها در دسرتس نیست.سایر لوازم مورد نیاز برای استفاده آن

ی، معرف یا صحی از تجهیزات کاف تسهیالتدرصد  46تنها 

( و مواد البراتواری در بانک خون reagentsگرهای ناب )واکنش

صحی دارای  تسهیالتدرصد از  44خود برخوردارند. حدود 

 بخش نیست.رشایط کامال رضایتاین های ایمنی هستند. پروتکل

 

هوشی و بانک خون ها در مورد ارائه خدمات بیپاسخ برخی سوال

، خالی باقی مانده بود و هیچ شدهبررسیصحی  تسهیالتدر 

 شده است.گران درج نپرسشتوضیحی در این زمینه از جانب 

                                                           
9: Hematology 
10: Bacteriology 

در مورد خدمات البراتواری گران پرسشتوسط شده درجنظرات 

صحی البراتوار ندارند. حدود  تسهیالتدهد که برخی از نشان می

ها و مواد درصد البراتوارهای موجود از تجهیزات کافی و معرف 61

مجهز با البراتوار، از  تسهیالتالبراتواری برخوردار هستند. متام 

. در این اندکارمند و تکنسین دارای جواز به تعداد کافی برخوردار 

هایی که انجام مایشآز گیرد. ها صورت میالبراتوارها انواع آزمایش

، 9آزمایش خون پذیر است عبارتند ازدر این البراتوارها امکانآن 

های ، آزمایش بیامری 10شناسیآزمایش ادرار، گلوکوز، باکرتی

رسیع و موارد  ، تست ایمونوشیمی12، آزمایش الکرتولیت 11مراقبتی

 دیگر.

و  ـ مانند فروش، خرید، انبار و نگهداری موادی دواخانهخدمات 

ـ  توجه بیشرت است. قابل صحی  تسهیالتتجهیزات دارویی و طبی 

صحی وجود  تسهیالتها در داخل محوطه در مواردی دواخانه

نامناسب قرار دارند که  هایمکانندارند و گاهی اوقات در 

درصد  78حال در کند. با اینها را دشوار میدسرتسی به آن

 ها در مرکز قرار دارند. صحی دواخانه تسهیالت

های خود صحی در دواخانه تسهیالتدرصد  50متاسفانه، بیش از 

فضای کافی برای نگهداری دارو ندارند و عرضه دارو و تجهیزات 

ها کافی نیست. سیستم کنرتل دما و تهویه مطبوع در دواخانه

 .ندااغلب برای حفظ و نگهداری مواد دارویی و طبی نامناسب 

زدن محصوالت ـ در بندی و مدیریت داروها و انبار ـ برچسبطبقه

حال  رسد. با اینبخش به نظر میرضایت تسهیالتدرصد  68

مرصف گذشته و داروهایی را در  داروهای تاریخِ کنندگان بررسی

های دواخانه یافتند که از رطوبت و کپک در قفسه تسهیالتاین 

درصد  85دهد که حدود نشان می هامتاثر شده بودند. یافته

برای حفظ سوابق و جزئیات بانک اطالعاتی صحی از  تسهیالت

اما متهیدات برای تامین دارو  ؛کنندشده استفاده میاقالم ذخیره

صحی ضعیف است و  تسهیالتدرصد  50و تجهیزات در بیش از 

 تسهیالتدرصد  87جای تعجب نیست که در یک سال گذشته 

 اند.دارو و یا تجهیزات در انبار روبرو شده نبودصحی با مشکل 

به طور کلی، دسرتسی بیامران به دوا و دارو آسان نیست. از 

ها قادر آندرصد گفتند که  46 تنهاشده مجموع بیامران مصاحبه

ها با اند. مصاحبهها بودهبه تهیه داروهای تجویزشده از دواخانه

11: Venereal Disease 
12: Electrolyte 

13%

84%
100% 100%

76%

13% 11%
0%

0%
7%

75%

5% 0% 0%
17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

مرکز صحی 

جامع

شفاخانه 

ولسوالی

شفاخانه 

والیتی

شفاخانه 

حوزوی

مجموع

داکرتانوتکنسینهایدارایمجوزرسمیدردسرتس

بلی نخیر (خالی)

38%
32%

75%
67%

46%

63% 68%

25%
33%

54%

0%

20%

40%

60%

80%

مرکز صحی 

جامع

شفاخانه 

ولسوالی

شفاخانه 

والیتی

شفاخانه 

حوزوی

مجموع

عرضهتجهیزات

رضایت بخش ضعیف



ظرفیت تسهیالت صحی افغانستان ؛بهبود کیفیت زندگی   

18  

بیامرانی است که قادر به  عده ازبیامران حاکی از نارضایتی آن

اند که های شفاخانه نبوده و مجبور شدهدریافت دارو از دواخانه

های بسیار باال خریدارای کنند. این اقالم را از بیرون با قیمت

صحی، پرسنل  تسهیالتدرصد  88دهد که در ها نشان مییافته

د های طبی و راهنامهایی الزم و مناسب را در مور دواخانه توصیه

 تسهیالتدرصد  83کنند. همچنین در داروها به بیامران ارائه می

صحی، با بیامران از جانب پرسنل دواخانه رفتار خوب و مناسب 

 گیرد.صورت می

از نظر امکانات آزمایش برای اهداف تشخیصی، صحی  تسهیالت

در اغلب موارد به چنین امکاناتی دسرتسی کافی ندارند. 

ها برای دهد که برخی سیستمن میهای کارمندان نشاپاسخ

اگر کدام شوند. برای مثال، های تخصصی معرفی میارتقای تست

برای آزمایش و یا معالجه  و متخصص الزم تجهیزاتمرکز فاقد 

توانند به نظام ارجاع که شامل متهیداتی خاص باشد، بیامران می

طبی تخصصی و پیرشفته است،  تسهیالتبرای معالجه بیامران در 

که چقدر از این سیستم دسرتسی داشته باشند. ارزیابی این

شود، دشوار است. بیامران زیادی نیستند که با استفاده می

ی را داشته تسهیالتاستفاده از این سیستم تجربه معالجه در چنین 

 باشند.

با توجه به وضعیت عرضه تجهیزات و دسرتسی به فضای کافی، یک 

کند و اگر مشخصا تری عمل میشفاخانه حوزوی در سطح پایین

بگوییم به اندازه یک شفاخانه والیتی. یک شفاخانه ولسوالی که 

کند، در سطح ای فعالیت مییک ساختامنی مسکونی اجارهدر 

کند. تر و به اندازه یک مرکز جامع صحی خدمات ارائه میپایین

ان طبی و تجهیزات و مشکالت مرتبط به عرضه ناکافی متخصص

 برابر است. داروهای مورد نیاز احتامال در مناطق دورافتاده دو

شده طبی باال مندی بیامران در کل از خدمات ارائهمیزان رضایت

چندان مثبت نیست. هرچند کنندگان بررسینیست و ارزیابی 

طور که در باال ذکر شد( های خدمات طبی )هامنبرخی از بخش

و بیامران کنندگان بررسیین کافی دارند اما نظرات داکرت و تکنس

کند که پرسنل کافی برای رسیدگی به نیازهای موجود در تایید می

صحی به  تسهیالت، کنندگانبررسیی دسرتس نیست. طبق گفته

خاطر تعداد ناکافی داکرتان به ویژه متخصصان زنان و زایامن، 

                                                           
13: Procedural chart 

، ظرفیت الزم برای جراح و متخصصان اطفال و کمبود داکرت زن 

 گویی کامل به تقاضا برای خدمات صحی و درمانی را ندارند.پاسخ

تیاولوبایعنارصـعفونتازیریگشیپویزگیپاک.3.2.4

 باال

 صحی دارای واحد تسهیالتدرصد  88حدود تعقیم: 

هستند که در داخل ساختامن ( CSSDمركزي ) اسرتيليزاسيون

و  «اتوکالوها»قرار دارد. برای اسرتیلیزاسیون با کیفیت به 

-بررسیی های فعال به تعداد کافی نیاز است. طبق گفتهاجاق

صحی دارای اتوکالو  تسهیالتشامری از تعداد انگشتکنندگان، 

ضد »و اجاق کافی برای اطمینان از اسرتیلیزاسیون باکیفیت اند. 

شده تعیین 13ایمطابق به چارت رویه( HLD) یا« عفونی پیرشفته

 شود.انجام می تسهیالتدرصد  56تنها در 
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برای آموزش  های مصئونیتمصئونیت و محافظت از بیامران: برنامه

 78های پاکیزگی در گیری از عفونت و شیوهبیامران در زمینه پیش

شود. برای ارزیابی کفایت مقررات استفاده می تسهیالتدرصد 

ها در برابر شده برای مصئونیت بیامران و محافظت از آنوضع

شده عبارت ارزیابیکنندگان بررسیها، عنارصی که توسط عفونت

محدود گذاری واضح مناطق گذار و مناطق محدود و نیمهاز عالمت

ها تنها و برچسبباشد. چنین عالئم های عفونی میبرای بیامری

بخش  تسهیالتاکرث دیده شده است.  تسهیالتدرصد  20در 

ها به راحتی ندارند. این کاستیتجرید های محوطهو  یوقایه انتان

 تواند  بیامران را در معرض عفونت و آلودگی قرار دهد.می

های مربوطه : طرزالعملضد عفونی سازی و یپاکیزگی، وقایه انتان

به منایش گذاشته نشده و آنچنان که باید  تسهیالتدر متام نقاط 

که سطح استفاده از شوند. با توجه به اینو شاید اجرا منی

به  یدر کل پایین است، آموزش وقایه انتان یهای وقایه انتانشیوه

 یک اولویت باال است.صحی  تسهیالتکارمندان 

 است: اند به رشح زیرمشاهده و مستند کردهکنندگان بررسیآنچه 

صحی دارای  تسهیالتدرصد  76واحدهای جراحی در  •

معیاری هستند و این شیوه  یهای وقایه انتانطرزالعمل

 شد.به کار گرفته می

های واضح برای تجرید به منظور مدیریت موارد پروتکل •

اما فقط در  ؛صحی وجود دارد تسهیالتعفونی در اکرث 

 تسهیالتشود. به کار برده می تسهیالتدرصد این  29

 67کرد بهرتی دارند؛ حدود تر در این زمینه عملبزرگ

 های واضح دارند.های حوزوی پروتکلدرصد شفاخانه

در جریان بررسی به موردی برخوردند کنندگان بررسی •

که در آن آزمایش توبرکلوز در البراتوار یک مرکز بدون 

گیرد و این مسأله استفاده از کابین ایمنی صورت می

 انی جدی است.یک نگر 

سونداژ  یا صحی، کاترتاسیون تسهیالتدرصد  83در  •

)یا روند گذاشنت سوند درون مثانه( با در نظرداشت 

وسایل تزریق وریدی شود. رشایط وقایه انتانی انجام می

درصد  68در رشایط بهداشتی و در بانک خون 

شود. وسایل مورد نیاز برای نگهداری می تسهیالت

طور که در گزارش مصاحبه با وقایه انتانی هامن

در رشایط  تسهیالتدرصد  71کارمندان ثبت شده در 

 شود.مناسب نگهداری می

 تسهیالتدرصد  25دهد که در ها نشان مییافته •

های صحی، نظافت آنچنان که باید و شاید در اتاق

 شود.مراعات منیا و البراتوارهزایامن 

شستشو بودن کف اتاق و در رشایط افغانستان، قابل •

 76شود. در ها از الزامات استاندارد محسوب میپنجره

شستشو ، کف و دیوار اتاق زایامن قابلتسهیالتدرصد 

درصد  56و در ها محوطه تسهیالتدرصد  54است. در 

های خون سطح پاکی استاندارد رعایت بانک تسهیالت

حال مشاهدات شود و قابل مشاهده است. با اینمی

دهد که استانداردهای نشان میکنندگان بررسی

شناسی( و پیوسته وجدانا )با حس وظیفهپاکیزگی 

 شود.مراعات منی

 68های زایامن دسرتسی آب جاری: در اتاق بهداشت دست و

آب جاری  تسهیالتدرصد  49های حوطهمو در  تسهیالتدرصد 

نشان کنندگان بررسیمتیز قابل دسرتسی است. مشاهدات 

های جراحی حتی در بخش تسهیالتها در بسیاری دهد که آنمی

که تر اینکنندهاند. نگرانظرف شستشوی دست ندیده

درصد  17های زایامِن تنها های بهداشت دست در اتاقپروتکل

 شود. وجود دارد و رعایت می تسهیالت
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ها و دهد که در رابطه به طرزالعملها نشان میدفع زباله: یافته

صحی از  تسهیالتدرصد  34های طبی، فقط های دفع زبالهشیوه

ها ـ به منظور ترویج برای منایش فرایند دفع زبالهکاغذی  تصاویر

کنند. حدود های طبی ـ استفاده میهای مناسب دفع زبالهشیوه

ی صحیح آن از تیز را به شیوهاشیای نوک تسهیالتدرصد  80

 تسهیالتدرصد  49که تنها کنند در حالیالبراتوارها دفع می

کنند. در زمینه های خون دور میتیز را از بانکصحی اشیای نوک

دارای  تسهیالتدرصد  29فقط  ،هامحوطهتیز از دفع اشیای نوک

 سیستم دفع زباله مناسب هستند.

توجه این است که به چند سوال درباره وقایه انتانی، ی قابلنکته

، بهداشت و شستشوی دست و نظافت عفونی سازیضدتعقیم و 

 که توضیحی داده شود، پاسخ داده نشده است.عمومی بدون این

 

بیامرانخدماتترانسپورتیبرای3.2.5

کم یک شده دسترسوی تسهیالتهشتادوهشت درصد متام 

ی که یک آمبوالنس دارند، فقط تسهیالتآمبوالنس دارند. از مجموع 

تر بزرگ تسهیالتها مجهز هستند. وضع درصد این آمبوالنس 68

های حوزوی ـ در این خصوص بهرت است. متام ـ شفاخانه

 83آمبوالنس دارند و  2کم دستشده بررسیهای حوزوی شفاخانه

 تسهیالتدرصد  87آمبوالنس دارند.  3ها بیش از درصد آن

کم یک آمبوالنس دارند. جامع صحی ـ دست تسهیالتتر ـ کوچک

درصد  94کم یک آمبوالنس دارند، ی که دستتسهیالتاز مجموع 

درصد  75با تلفن یا سایر وسایل ارتباطی مجهز نیستند و فقط 

 هزینه تعمیر و نگهداری برخوردارند.افی و کمکآمبوالنس از تیل ک

 

اتغذاییوسایررضوریاتمرتبطخدم3.2.6

اند عبارتند از مواردی که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته

ها، سیستم مدیریت نظافت و تدابیر بهداشتی در آشپزخانه

، بررسی سالمتی پرسنل شفاخانه که به های آشپزخانهزباله

آشپزخانه و مواد غذایی دسرتسی دارند، کیفیت و کفایت مواد 

غذا و رسیدگی به نیازهای  غذایی روزانه و متهیدات مربوط به انبار

 صحی. تسهیالتی بیامران و کارمندان روزانه

اساس  نظافت و اقدامات بهداشتی مربوط به خدمات غذایی: بر

در خصوص نظافت در فضای آشپزخانه کنندگان بررسیمشاهدات 

صحی به نظر  تسهیالتدرصد  71و بخش غذاخوری کارمندان، 

در دسرتس  تسهیالتدرصد  73رسند. آب جاری پاک در خوب می

، غذا به روش متیز و مناسب تهیه تسهیالتدرصد  76است. در 
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های آشپزخانه خوب به نظر شود. متهیدات برای دفع زبالهمی

موجود  تسهیالتدرصد  59رسد و این متهیدات فقط در منی

به ثبت شان بازرسیگام نظراتی را هنکنندگان بررسیاست. 

 54اند. در ها متیز نبودهدهد آشپزخانهاند که نشان میرسانده

، کارمندان آشپزخانه به صورت منظم مورد معاینه تسهیالتدرصد 

ی افراد غیرمسئول به نشدهوآمد کنرتلگیرند. رفتقرار می

صحی، احتامل شیوع  تسهیالتدرصد  50آشپزخانه در بیش از 

یی که توسط کارمندان یا مراجعین آلوده ریق غذاعفونت از ط

 دهد.ش میرا افزای شودمی

ارزیابی این موقع: بودن غذا و خدمات بهکیفیت، تنوع و کافی

اکرث  ها صورت گرفت.های باز بیامران به مصاحبهموارد با پاسخ

بودن غذایی که به بیامران در مصاحبه از کیفیت، تنوع و کافی

اند اند. تعدادی از آنان گفتهشود ابراز رضایت کردهها داده میآن

کافی نیست و تنوع  ،شودها داده میکه مقدار غذایی که به آن

دهد که تقسیم اوقات ها نشان میتواند بهرت شود. پاسخغذایی می

ها مبنی شود. یکی از پاسخای رسو غذا رعایت منیاستاندارد بر 

که هیچ آشپزی در این مرکز وجود ندارد، محدود به یک بیامر براین

تی در نظر گرفته شود نه یک عنوان مشکل موقاست و باید به

صحی. متیهدات مرتبط با نگهداری  تسهیالتمشکل پایدار در 

 تسهیالترصد د 37بخش دیده نشده و تنها مواد غذایی رضایت

 صحی دارای سیستم ثبت اقالم غذایی هستند.

 44صحی و بیامران:  تسهیالترسیدگی به نیازهای روزانه پرسنل 

ها اند که غذا برای آناند گفتهدرصد کارمندانی که مصاحبه شده

 تسهیالتدرصد  68شده در شود. بیامران مصاحبهفراهم می

غذا و سایر لوازم مورد نیاز اند که لباس شفاخانه، صحی تایید کرده

شود. موجودیت ها قرار داده میبه صورت کافی در اختیار آن

خواب ـ در اتاق بیامران مورد فرنیچر کافی ـ حداقل چوکی و تخت

درصد  85دهد که ها نشان میبررسی قرار گرفته است و یافته

 صحی با این اقالم رضوری مجهز هستند. تسهیالت

صحیتسهیالترسانینقشجامعهدرخدمات.3.2.7

گیرندگان فعال برای ترویج و تقویت جوامع باید به عنوان سهم

صحت عامه در نظر گرفته شوند. اهمیت حیاتی جامعه در ترویج و 

تقویت نظام صحی عمومی موثر، یکی از مفاهیم اساسی در ادبیات 

شده این هاملللی پیرامون سالمت مردم است. هنجار پذیرفتبین

                                                           
14: Hospital Community Boards 

است که خدمات صحی زمانی به بهرتین وجه در خدمت نیازهای 

گیرد که خود مردم )جوامع( در شناسایی و صحی قرار می

دهی به نیازها رهربی و همکاری کنند. بنابراین میزان اولویت

مشارکت یک نظام صحی با جوامع مربوطه شاخص مهم برای 

مشارکت جامعه در  اثربخشی ارائه خدمات درمانی و صحی است.

رسانی صحی از طریق ایجاد بوردهای مردمی نظام خدمات

 شود. ترویج و تقویت می 14شفاخانه

ها و ها و همچنین سازمانجوامع متشکل از افراد و خانواده

دهند جامعه را تشکیل می« جامعه مدنی»های مختلفی که انجمن

های دادخواهی غیرانتفاعی، غیردولتی و رضاکارانه ـ مانند سازمان

ـ هستند. جامعه همراه با منایندگان سکتور دولتی در سطح محلی 

شود، به طور کومت محلی میکه شامل مقامات و نهادهای ح

شوند. سنتی به عنوان مسئوالن مسایل مرتبط با صحت دانسته می

رسانی صحی از طریق گرفنت پاسخ مشارکت جوامع در خدمات

مورد بررسی قرار گران پرسشصحی به سواالت  تسهیالتپرسنل 

 گرفته است.

کنند که فعالیت شده تایید مینودوهشت درصد کارمندان مصاحبه

کننده است. درنگی بر ترکیب ها دلگرموردهای مردمی شفاخانهب

حضور گسرتده جامعه  یدهندهها نشانبوردهای مردمی شفاخانه

مدنی در آن است. آنچه این بوردها را غنی و موثر ساخته حضور 

منایندگان جوانان، معلامن، زنان، رهربان جامعه و بزرگان و رهربان 

صحی و منایندگان  تسهیالتحکومت و  دینی همراه با منایندگان

 منتخب مردم است.

ها از طریق عملکرد موثر بوردهای مردمی شفاخانه یهاشاخص

 پرسش و پاسخ به رشح زیر بررسی شده است: 

ها: حدود بودن جلسات بوردهای مردمی شفاخانهمنظم •

صحی که دارای بورد مردمی  تسهیالتدرصد  59

هستند دیده شده که اعضای این بوردها تاحدی 

 جلسات منظم دارند. 

ها برای تقویت عملکرد موثر بوردهای مردمی تالش •

های آشنایی به اعضای ها از طریق ارائه دورهشفاخانه

ها آموزش ارائه بوردها: متام بوردهای مردمی شفاخانه

 دهند.می
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صحی و  تسهیالتهبود مدیریت هایی برای بسیستم •

صحی دارای  تسهیالتدرصد  83درمانی: حدود 

بوردهای مردمی هستند که به صورت ساالنه عملکرد 

 کند. رییس مرکز را در خدمت به جامعه ارزیابی می

ها اهمیتی که به نیازهای بوردهای مردمی شفاخانه •

بندی از نسبت داده شده مستلزم شناسایی و اولویت

درصد پاسخ  76صحی است:  تسهیالتیریت جانب مد

شود، شکایات مورد اند که نیازها برآورده میداده

گیرند و برای پیگیری نتایج اقدام رسیدگی قرار می

 شود.می

ها، نزدیک به در رابطه به اثربخشی کلی بوردهای مردمی شفاخانه

دهد که این بوردها به های کارمندان نشان میدرصد پاسخ 50

موثر و کارآمد عمل و به عنوان پلی بین مرکز صحی و جامعه صورت 

اند که درصد دیگر گفته 50حال، کنند. با اینخدمت می

دهنده دانند این بوردها موثر هستند یا خیر؛ پاسخی که نشانمنی

و تردید در  عدم آگاهی از این موضوع است. این امر باعث شک

که درباره آن، نیمی  شودسیستمی میمورد سودمندی و موثریت 

 دانند.شوند، چیزی منیاز جمعیتی که مستقیام از آن متاثر می

های های این بخش و بخش ماقبل حاکی از نارسایییافته

را به عدم نظارت مناسب از جانب توان آنمدیریتی است که می

 تسهیالتاین کنندگان مالی کمکوزارت صحت عامه، منایندگان 

های غیردولتی )ملی و سایر نهادها از جمله دفاتر مرکزی سازمان

اند، را گرفته تسهیالتاملللی( که قرارداد مدیریت این یا بین

صحی نشان  تسهیالتبا کارمندان  نسبت داد. سوابق مصاحبه

از جانب چنین  تسهیالتدهد که درصدی معینی از این می

اند اما نتایج یا ی قرار گرفتهنهادهای بیرونی مورد بازدید و بازرس

ی که تسهیالتدر بهبود مدیریت ها بازرسیتاثیر این بازدیدها و 

 ست، مورد بررسی قرار نگرفته است.موضوع این مطالعه ا

تسهیالتچگونگیعملکردنظربهنوع.3.3

 تسهیالتها در وضعیت عملکرد انواع های مربوط به تفاوتیافته

های ها والیتی، شفاخانههای حوزوی، شفاخانه)شفاخانه

جامع صحی( جالب توجه است. به طور  تسهیالتها و ولسوالی

کرد بهرت دهد که حاکی از عملکلی، مشاهدات روندی را نشان می

در سطوح والیات،  تسهیالتدر سطح حوزوی نسبت به  تسهیالت

 ها و محلی است.ولسوالی

ها و زیرساختبخش ی متعدد در هاپرسشبه  هامرور پاسخ

تر ـ یعنی بزرگ تسهیالتدهد که رسانی صحی نشان میخدمات

ـ عملکرد بهرتی دارند. این نتیجهشفاخانه گیری حاصل های حوزوی 

دهد درصدی باالتری از ها است که نشان میداده تحلیل و تجزیه

بخش های حوزوی از خود به اصول عمل بهرت در شفاخانه

دهند. بندی نشان میرسانی صحی پایها و خدماتزیرساخت

های حوزوی به داشنت شفاخانه گرایشدهنده هایی که نشانیافته

 3. 2ها است، در بخش زیرساختبخش در رابطه به  عملکرد بهرت

های چنین گرایشی در اند. نشانهاین گزارش به بحث گرفته شده

 شود.به بحث گرفته میرسانی طبی، در ذیل خدماتبخش 

های حوزوی با رعایت دهد که شفاخانهها نشان مییافته

باال در اقدامات معالجوی و صحی، در اطمینان از  یاستانداردها

شاهد کنندگان بررسیمصئونیت بیامران عملکرد بهرتی دارند. 

، هامحوطههای معالجوی و مالحظه کف، دیوارها، اتاقنظافت قابل

های حوزوی پایی، البراتوار و بانک خون شفاخانهبخش تداوی رس

الصحه )از جمله پروتکل های بهداشتی و حفظاند. پروتکلبوده

ها مشاهده شده است. آب بهداشت دست( نیز در این شفاخانه

دسرتسی اند. های شستشوی دست نیز قابلجاری و ظرف

های آشپزخانه در های طبی و زبالهدفع زباله یهاسیستم

ها و های حوزوی فعال است و از بیامران در برابر عفونتشفاخانه

های این کند. دادهها محافظت میهای ناشی از زبالهآلودگی

 یهاهای حوزوی شیوهدهد که شفاخانهنشان میبررسی 

ی از سازی و وقایه انتانی و جلوگیر ضدعفونی یگیرانهسخت

 برند.آلودگی را به کار می

های حوزوی نیز بهرت از مدیریت مدیریت منابع برشی شفاخانه

رسد. ارزیابی این مورد به نظر می تسهیالتمنابع برشی سایر انواع 

بودن ارزیابی ساالنه عملکرد هایی چون منظمتوسط شاخص

شان، کارمندان، وادارکردن کارمندان به درک الیحه وظایف

گی به حارضی و غیرحارضی کارمندان، پاداش، مسائل رسید 

 صحی شغلی و شکایت کارمندان و سایر موارد انجام شده است.

احتامال های حوزوی توانایی موثر مدیریت منابع برشی شفاخانه

ها است. عامل دیگر یکی از عوامل محرک عملکرد بهرت این شفاخانه

ه زمینه را برای ها است کموقعیت مکانی مناسب این شفاخانه

کند؛ ها و منابع برشی و مادی فراهم میدسرتسی بهرت به زیرساخت

 تر به آن دسرتسی ندارند.صحی کوچک تسهیالتامری که 
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 گیریبخش چهارم: نتیجه

مرکز صحی عامه، ارزیابی کیفیت  41بررسی هدف از 

از طریق ارزیابی ظرفیت این  تسهیالترسانی صحی این خدمات

برای ارائه خدمات با کیفیت بوده است. تجزیه و تحلیل  تسهیالت

های دوم و سوم این گزارش، زمینه را در بخشبررسی های داده

گیری در مورد وضعیت فعلی آوری مواد مفید برای نتیجهبرای جمع

صحی افغانستان به لحاظ ظرفیت ارائه خدمات، فراهم  تسهیالت

های دوم و شده در بخشکرد. این بخش با تکیه بر جزئیات ارائه

ها را در مورد کمبود گیریای از نتیجهسوم گزارش، مجموعه

گیرندگان دهد. این امر به تصمیمصحی ارائه می تسهیالتظرفیت 

بهبود صحت که منبع کمک خواهد کرد اقدامات اصالحی را برای 

 اساسی برای فرد، جامعه و کشور است انجام دهند.

 ها و ظرفیتها در زیرساختها و نارسایی، به کمبودیزیردر 

رسانی صحی، پرداخته شده است. صحی برای خدمات تسهیالت

کنندگان کمکها سزاوار توجه بیشرت وزارت صحت و این کمبودی

ها، توصیه گیرینتیجه است. برای درک رسیع و واضحملی 

های ذکرشده و مورد بحث در بخش دوم و سوم شود به یافتهمی

 های این گزارش مراجعه شود.تجزیه و تحلیل داده

صحی که برای منونه  تسهیالتخرب خوب این است که متام 

تحقیق در نظر گرفته شده بودند، فعال هستند و برای اهداف 

 کنند.صحی کار می

صحی و درمانی که یک  تسهیالتآسان به  اولویت دسرتسی

روهای رضورت است، برآورده نشده است. وضعیت نامناسب پیاده

کند. دسرتسی به این تسهیالت را دشوار می تسهیالتمنتهی به 

نظر به اندازه و نوع شده بررسی تسهیالتپذیری دسرتسی

تر های حوزوی )که معموال بزرگکند و شفاخانهفرق می تسهیالت

پذیری امتیاز هستند( از نظر دسرتسی تسهیالتاز سایر انواع 

جامع صحی که اغلب در مناطق  تسهیالتاند. باالتری گرفته

دورافتاده موقعیت دارند، از نظر دسرتسی از طریق جاده یا 

ی گیرند. این وضعیت نشانهرو کمرتین امتیاز را میمسیرهای پیاده

 یی نیست.فقیر و روستا یهمثبتی برای جامع

دادن به تقاضا برای خدمات صحی یک برای پاسخ فضای ناکافی

نارسایی و کمبودی جدی است. عوامل مختلفی به این مشکل 

 صحی از اندازه جمعیتی که قرار  تسهیالتی اند. اندازهافزوده

 

تر است. پالن نامناسب طبقات و است خدمت کنند، کوچک

ها، عدم رعایت نقشه اتاقو ها محوطهدهی رسرسی موقعیت

ترین اند، هایی که برای ارائه خدمات مناسبانجنیری اصلی و پالن

تر و نامناسب شده است. مشکل منجر به تخصیص فضای کوچک

ها که منجر به کمبود فضا با حفظ و مراقبت ضعیف ساختامن

شود، رسانی میشده برای خدماتهای تعیینشدن بخشبسته

 تشدید شده است.

ها ظرفیت ساختامننامناسب برداری و نگهداری بهره

برداری تاثیر منفی بهرهکند. رسانی را به شدت محدود میخدمات

صحی به وضوح در  تسهیالت انگارانه ساختامنو نگهداری سهل

 شود.رسارس این گزارش دیده می

ها، فیزیکی مانند سقف، دروازه وضعیت برخی عنارص زیرساخت

ها های ناپاک، آشپزخانه، تشنابتسهیالتها، دیوارها و کف پنجره

وضعیت نامناسب حفظ و مراقبت در کل،  تسهیالتو ظاهر ناپاک 

های مهمی چون سیستم سازد. زیرساختها را آشکار میساختامن

اند. لوازم مراقبت بد آسیب دیده رسانی از حفظ وکشی و برقلوله

متعدد ترمیم نگردیده و در  تسهیالتکشی در جانبی سیستم لوله

های دهند. فقدان حفظ و مراقبت در سیستمنتیجه کار منی

و  کشیسیم گیر است، طوری که سیستمالکرتیکی نیز چشم

ها در وضعیت نامناسبی قرار دارند که منجر به روشنایی المپ

 شود.می تسهیالت ناکافی در

صحی  تسهیالتتهویه هوا که یک اصل و زیرساخت اساسی برای 

وهوایی شدید ـ گرما و رسمای شدید ـ است، کامال در رشایط آب

های حوزوی نسبت به بخش نیست. در این میان، شفاخانهرضایت

 ها تهویه هوای بهرتی دارند.بقیه انواع شفاخانه

ن از متهیدات ایمنی و امنیتی های کمکی برای اطمینازیرساخت

رضوری برای بیامران و کارمندان که عمدتا شامل محافظت در 

شود، کافی نیست و در نتیجه بیامران سوزی و عفونت میبرابر آتش

 گیرند.صحی در معرض خطر قرار می تسهیالتو کارمندان 

درمانی و صحی  تسهیالتسایر عنارص زیربنایی مهم که برای 

جاری متیز و ظروف شستشوی  ی است ـ مانند آبرضوری و حتم

آنچنان های طبی و آشپزخانه ـ دست، سیستم مناسب دفع زباله

صحی موجود نیستند  تسهیالت یهاکه باید و شاید در متام بخش
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ها و چنین کمبودهایی ظرفیت محافظت از بیامران در برابر عفونت

 کند.و آلودگی را محدود می

شود، های مجهز میزیرساخت ترانسپورت الزم که شامل آمبوالنس

موجود نیست و باعث به میان آمدن یک خالی  تسهیالتدر متام 

 ظرفیتی در ارائه خدمات شده است.

های حوزوی کمرت به چشم ها در شفاخانهاین خالها و نارسایی

های حوزوی در کل در دهد شفاخانهآید؛ امری که نشان میمی

 ها عملکرد بهرتی نسبت به بقیه دارند.ن زمینهای

رسانی موثر و با کیفیت از عرضه ناکافی دارو و ظرفیت خدمات

به ویژه داکرتان زن،  پرسنل طبی و غیرطبیتجهیزات و همچنین 

 گردد.متاثر می

دسرتسی به دارو در وضعیتی که خدمات دوایی در داخل 

ها دشوار است و آن صحی موجود نباشد، برای بیامران تسهیالت

کند. را مجبور به خرید دارو از جاهای دیگر و با قیمت باال می

ها با کمبود فضا، ذخیره و نگهداری دارو و تجهیزات در دواخانه

تهویه مطبوع نامناسب محدود  متهیدات تامینی ضعیف و سیستم

 شود.می

های عرضه ناکافی دارو، مواد و تجهیزات طبی باعث محدودیت

فیتی در ارائه خدمات بیهوشی، بانک خون و خدمات البراتواری ظر 

گذارد و شده است. کمبود تجهیزات بر کیفیت تعقیم تاثیر می

 دهد.احتامل عفونت و آلودگی را افزایش می

ای توجه ناکافی به انبار و منابع تامیناتی بر خدمات اساسی و اولیه

تنها دمات غذایی نهخالی ظرفیتی در خگذارد. چون غذا تاثیر می

ها در زمینه حفظ نگهداری مواد غذایی بلکه در نارسایی عدمدر 

رشایط بهداشتی و نظافتی آشپزخانه و جلوگیری از آلودگی مواد 

ها در حفظ رشایط بهداشتی غذایی نیز دیده شده است. نارسایی

آشپزخانه به این دلیل است که سازوکاری برای تنظیم دسرتسی 

 ئول به خدمات غذایی و آشپزخانه ایجاد نشده است.پرسنل غیرمس

ـ کمبودی ـ متخصصان طبی و سایر کارمندان  ها نبود پرسنل کافی 

کند. کمبود متخصصان رسانی صحی را تشدید میدر خدمات

ها را در زمینه انجام آزمایش و خدمات تشخیصی طبی محدودیت

کند. کمبود داکرتان زن چالشی است که و درمانی ایجاد می

نیمی از جمعیت  صحی را برای ارائه خدمات به تسهیالتظرفیت 

 کند. کشور محدود می

نظارت و مدیریت ضعیف پرداخت معاشات )از جمله پرداخت 

 تسهیالتدهنده ظرفیت مدیریتی ضعیف پرسنل نامنظم آن( نشان

صحی است. همچنین، پرداخت نامنظم معاشات کارمندان به 

زیرا وقتی کارمند به  ؛کندظرفیتی در ارائه خدمات کمک میکم

ی چندانی برای صورت منظم پاداش کارش را دریافت نکند، انگیزه

 خدمت ندارد.

رسانی صحی در خدماتکنندگان بررسیهایی که کاستی

با بیامران، شکی  اند و همچنین نتایج مصاحبهشناسایی کرده

و  تسهیالتگذارد که به طور کلی، عموم مردم که باقی منی

شود، از ها ایجاد و ارائه میبرای خدمت به آن خدمات صحی

صحی از  تسهیالترسانی صحی ناراضی هستند. مدیریت خدمات

ها برای برانگیخنت حامیت جوامعی که بوردهای مردمی شفاخانه

است، آنچنان که باید و شاید  تسهیالتها هدف این خدمت به آن

انب اعضای اند. عدم برگزاری منظم جلسات از جاستفاده نکرده

ها به معنی غیرکارآمد بودن این بوردها بوردهای مردمی شفاخانه

ربان است. سیستم رسیدگی به شکایات که ابزاری برای ج

 شود.شود، به خوبی به کار برده منینارضایتی بیامران دانسته می

های ناظران شاهد ظرفیت مدیریتی ضعیف سازمانبررسی در این 

اند. کارمندان و بیامران این نهادها را به خاطر غیردولتی بوده

کنند. فقط از یک سازمان رسانی مالمت میضعف در خدمات

عنوان استثنا و بهرتین هم بنیاد آغاخان است، بهغیردولتی که آن

بررسی انی که درم تسهیالتکننده متام کننده و ادارهتطبیق

 اند، نام برده شده است.شده

های حوزوی به مشاهده شفاخانهی جالب توجه گرایش قابلیافته

ها و زیرساختبخش های ظرفیتی در رفع و غلبه بر برخی کاستی

های حوزوی از نظر که شفاخانهرسانی صحی است؛ اینخدمات

 زیرساخت و ارائه خدمات در وضعیت بهرتی قرار دارند.

های ظرفیتی های گرفته شده در مورد کاستیکنون پس از درسا

؟ یک برنامه عمل وسیع تسهیالت صحی در افغانستان چه باید کرد

 بندی پیشنهاد شده است.در بخش جمع
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 هاتوصیه: پنجمبخش 

صحی افغانستان منجر  تسهیالتنگاهی به وضعیت فعلی ظرفیت 

ها، شود که کمبود زیرساختناپذیر میگیری اجتناببه این نتیجه

ها توجهی به حفظ و مراقبت و نارساییهای عملیاتی، بیکاستی

صحی برای ارائه خدمات مورد نیاز را  تسهیالتمدیریتی ظرفیت 

ها باید اولرت از همه با تقویت کند. چنین نارساییمحدود می

 صحی و گرفنت نقش تسهیالتوزارت صحت عامه بر کار نظارت 

ریزی و اجرای اقدامات اصالحی برای رفع این رهربی در برنامه

 ها، مورد رسیدگی قرار گیرد.کاستی

های ریزیتقویت نظارت و رهربی وزارت صحت عامه بر کار و برنامه

رسانی صحی باید شامل صحی و خدمات تسهیالتمرتبط به 

ها یا نهادهایی ، سازمانکنندگان مالیکمکهنگی با مشوره و هام

اند و جامعه مدنی و که قرارداد ارائه خدمات درمانی را گرفته

صحی باشد. با توجه به عملکرد  تسهیالتاعضای جامعه در ساحه 

گیری منایندگان های حوزوی، مشارکت و سهمبهرت شفاخانه

 نظر گرفته شود. ها برای مشوره، باید درمدیریت این شفاخانه

ریزی بازدیدهای منظم از نظارت بیشرت در گام اول مستلزم برنامه

صحی توسط تیم اختصاصی وزارت صحت عامه است.  تسهیالت

 یشدهریزیهدف اصلی این بازدیدهای منظم و از پیش برنامه

ریزی صحی باید برنامه تسهیالتها و وزارت صحت عامه از سایت

ها ی از تشدید مشکالتی که باعث کمبودیبرای اصالح و جلوگیر 

 تسهیالتشود، باشد. نظارت مردمی بر های ظرفیتی میو نارسایی

صحی نیز باید به عنون ابزاری حیاتی برای نظارت بر تاسیسات و 

 تسهیالت صحی و درمانی مدنظر گرفته شود.

ترین برداری و نگهداری ضعیف یکی از اصلیکه بهرهبا توجه به این

های جامع باید برای حفظ و برنامهعوامل کمبود ظرفیتی است، 

رسانی صحی تهیه های زیربنایی و خدماتمراقبت متام بخش

های عمل برای تطبیق موثر آن توسط تیم شود. همچنین برنامه

به صورت کامل رشح داده  صحی، تسهیالتمدیریتی و کارمندان 

شود. ممکن است بازنگری بودجه برای حامیت از تطبیق این 

 ها در موارد خاص رضوری باشد.برنامه

 

                                                           
15: Performance measurement framework 

 

کننده و تیم مدیریتی وزارت صحت عامه همراه با رشکای کمک

را برای  15صحی باید یک چارچوب سنجش عملکرد تسهیالت

ها تهیه کنند. برای پیگیری و اطمینان از پیرشفت در تطبیق برنامه

 تسهیالتپیگیری پیرشفت بازدیدهای منظم وزارت صحت عامه از 

صحی رضوری است. حداقل استاندارد الزم برای ارائه خدمات باید 

 به صورت واضح برای سنجش درست عملکرد تعریف شود.

 تسهیالتها به احتامل زیاد مستلزم آموزش کارمندان تطبیق برنامه

های آموزشی این مسأله باید مدنظر گرفته صحی است. در برنامه

مدت کارمندان عادی ممکن های آموزشی طوالنیشود که دوره

نبودن کارمند در ارائه خدمات را است مشکالت مرتبط به کافی

تشدید کند. با توجه به این، متهیدات موقتی برای جایگزینی 

است که روی دست گرفته  های آموزشی نیازکارمندان شامل دوره

ی خود پیامدهای بودجوی در پی دارد. وزارت شود. این امر به نوبه

صحت ممکن است برای کمک به نقشش در نظارت حامیتی و 

صحی به کمک تخنیکی  تسهیالتها نظارت و مدیریت فعالیت

بیشرتی نیاز پیدا کند.
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 ضمیمه
 

 تسهیالتصحینظربهوالیت

 خوست بلخ

 ابوعلی سینای بلخی کلینیک درکی

 شفاخانه بلخ کلینیک اسامعیل خیل

 شفاخانه سوختگی و جراحی ترمیمی شفاخانه والیتی خوست

 آبادشفاخانه دولت کندز

 شفاخانه خلم شفاخانه خان آباد

 شفاخانه کد برق شفاخانه حوزوی کندز

 بامیان ننگرهار

 والیتی بامیانشفاخانه  شفاخانه ولسوالی کامه

 شفاخانه یکاولنگ شفاخانه والیتی ننگرهار

 غزنی شفاخانه حوزوی ننگرهار

 شفاخانه والیتی غزنی پکتیا

 هرات آریوب زازی

 شفاخانه غوریان شفاخانه حوزوی پکتیا

 شفاخانه گذره شفاخانه سمکنی

 شفاخانه حوزوی هرات پروان

 کلینیک نوآباد باغ میدان

 کلینیک شکیبان غالم علی

 کابل شفاخانه والیتی پروان

 چهار آسیاب وردک

 میربچه کوت شفاخانه والیتی وردک

 باغشفاخانه قره 

 شفاخانه رحامن مینه 

 رس کوتل 

 شفاخانه رسوبی 

 شفاخانه تاین کوت 

  کاپیسا

 شفاخانه والیتی کاپیسا 

  کندهار

 الحق کاکرداکرت شمس 

 میرویسشفاخانه حوزوی  

 کلینیک نازو انا 

 اسپین بولدک 
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