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  ب 

 رسیزه

روغتیايي سیستم په اړه زموږ د مخکیني ریپوټ )ژوند مهم دی: د هېواد تر ټولو ازښتناکې رسچینې ته پاملرنه( پسې تعقیبي ریپوټ دا ریپوټ د 

دی. موږ دا ریپوټ په افغانستان کې د روغتیايي سیستم د ودانیزو، صحي او برشي منابعو د وضعیت په اړه خپروو. پداسې حال کې چې د 

غتیايي نظامونه تر پوښتنې الندې راوستي، د افغانستان د روغتیا خوارځواکی او له مخکې ړچېدلی سیستم هم ننګوي. دا وبا د نړۍ رو  ۱۹کویډ

ثباتۍ له امله د خلکو وبا یوازې روغتیايي سیستم نه ارزوي، بلکې ټول دولت ننګوي ځکه پر دولت د کمزورو خدماتو رسولو، پراخ فساد او بې

 ی.اعتبار ډېر راټیټ شوی د

ورکوونکو د ډېرو کلونو پانګونو رسبېره، روغتیايي سیستم ال تر اوسه کايف ودانۍ نلري، د درملو ذخیرې او اړین وسایل یې کم د نړیوالو بسپنه

 دي او وړ کايف طبي او غیرطبي پرسونل هم نلري.دا ریپوټ په ډېر مناسب وخت کې خپرېږي، ځکه که څه هم دا وبا له یوې خوا ډېرې ننګونې

نستان د لري، خو له بلې خوا موږ ته د پراختیايي لومړیتوبونو او د روغتیايي سیستم د اولویتونو د ارزونې موکه په الس راکوي چې نه یوازې افغا

اوسني وضعیت څخه راوبايس، بلکې هغه خلکو ته هم ډېر اړین روغتیايي خدمات رسوي چې د ضعیفه خدماتو، اداري ګډوډۍ او فساد له السه 

 شدیدې بېوزلۍ رسه الس او ګرېوان دي. د

څخه  زه غواړم چې له ډاکټر نیپا برنجي او ډاکټر ابراهیم شهاب څخه ددې ریپوټ د تألیف لپاره او له ښاغيل عزت الله ادیب او ټول څیړنیز ټیم

وبا پر مهال د لومړیتوبونو په اړه ډېرو اړینو  ۱۹ددې ریپوټ د ترتیب په پار مننه وکړم. هیله لرم چې دا ریپوټ به د روغتیايي خدماتو او د کویډ

 بحثونو ته الره اواره کړي.

 ریپوټ وړاندې کوم.« غوره ژوند: په افغانستان کې د روغتیايي اسانتیاو ظرفیت»د افغانستان روڼتیا څار په استازیتوب، خوښ یم چې تاسې ته د 

 ې وخت  کې د روغتیایي خدماتو او لومړیتوبونو په اړه اړین بحث رامینځته کړي.د وبا په د ۱۹زه امید لرم چې دا راپور به خلکو ته د کووید 

 

 سید اکرام افضيل

 د افغانستان روڼتیا څار، اجراییوي رئیس
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 ه اړهد افغانستان روڼتیا څار پ

امانتدارۍ لپاره کار کوي. د روڼتیا  د افغانستان روڼتیا څار اداره، یوه افغانه مدين ټولنه ده چې په افغانستان کې د روڼتیا، حساب ورکونې او

ل کال کې د خپلواکې مدين ټولنې په توګه ثبت شوه. د رونټیا څار ادارې مرکزي دفرت په  ۱۳۸۵ل کال کې رامنځته او په  ۱۳۸۴څار اداره په 

 .يکابل او په بلخ، بامیانو، هرات، کابل، کاپیسا، کندز، ننګرهار، پکتیا او پروان کې والیتي دفرتونه لر 

 په تېره یوه لسیزه کې، د روڼیتا څار ادرې کار د ټولنیز څار، څېړنې او نیاو غوښتنې په برخو متمرکز وو

د روڼتیا څار د خپل پېل راهیسې هڅه کړې چې د خپلو پروګرامونو له الرې ټولنه راویښه او خلک په حکومتولۍ کې رغنده رول ته وهڅوي. د 

ار د توکو برابرول او د ودانیزو پروژو، عامه خدماتو، محکمو او استخراجي صنایعو د څار لپاره د ټولنو روزل او ټولنیز څار په چارو کې د ټولنیز څ

 چمتو کول راځي

څیړنیز کار یې د پالیسۍ اړوند څیړنې دي چې د فساد وضعیت، نظریات او تجربې وڅېړي او د امنیت، عدالت، استخراجي صنایعو، عامه 

ېریت او د مرستو د اغېزمنتیا په شمول د فساد په اړه پراخ موضوعات تر څیړنې الندې ونیيس. موخه دا ده چې داسې تازه مالیاتو، د بودیجې مد

او په شواهدو والړې بنسټیزې څېړنې ويش چې پر مټ یې تګالرې جوړې يش، پر چارواکو اغېز وکړي او د خلکو پام خپلرسیو او پټو موضوعاتو 

 ته راواړوي

ادارې د مالوماتو پر مټ، د پرېکړه نیونې او فساد او روڼتیا اړوند موضوعاتو کې د عامه بحثونو د مالتړ په الره کې مخکښ رول پر  د روڼتیا څار

اخیستی. د نیاو غوښتنې او مالتړ په دې چارو کې بشپړتیا، روڼتیا او د مسؤولیت اخستنې په تړاو موضوعاتو کې د پالیسۍ په کچه د خربو  غاړه

راځي. د افغانستان د روڼتیا څار د ادارې پالیيس دا ده چې حکومت او ټولنې ته د خدماتو ورکوونکو مسؤولیت اخستنه وارزوي.  برابرولاترو 

د بودیجې روڼتیا او مسؤلیت پېژندنه، د مرستو اغېزمنتیا او شفافیت، د فساد پر وړاندې مبارزه او د عامه خدماتو د رسولو  مالوماتو ته الس رسی،

 چې دې ادارې پرې تر دې دمه کار کړی دی اغېزمنتیا هغه موضوعات دي
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  د 

 ستاینه

څیړنو د   د روڼتیا ځار غواړي چې د راپور تولید کوونکي ټیم ځخه مننه او ستاینه کوي په خاص ډول له عزت الله ادیب څخه چې د روڼتیا څار 

ه صدیقي او د محمد مخلص څخه چې ځایي څیړونکي وو، او د دې راپور برخو مسول دا او د دې پروژې مرشي یې پر غاړه وه، د عنایت الل

، په  ستونزو هیوادونو کې د پراختیا په ډاکټر نیپا برنجي ، چې په بهرنیو هیوادونو کې د مرستې ، د مرستو اغیزمنتوب ، د جګړو وروسته لیکواله

 کلنه تجربه لري. 40افغانستان کې د سولې جوړونې تدابیر او پرمختیا او بیا رغونې کې 

کوو. موږ له  همکارۍ لپاره مننه کې څخه داوونیو په جریان کې د معلوماتو د راټولو موږ غواړو په کابل او والیتونو کې د افغان حکومت چارواکو 

موري ، نورویل کونويل هغو خلکو څخه هم مننه کوو چې په مرکو کې یې برخه اخیستې. رسبیره پردې ، موږ د سید اکرام افضيل ، محمد نارص تی

 یې خپل وخت واخیست.  لپاره د دې راپور په ملړیو مسودو باندې د بیاکتنې  څخه مننه کوو چې همکارانو ، او ټولو نورو

 په آخر کې موږ د روڼتیا څار د ځیړنې د برخې او د نورو همکارانو څخه د پروژې د تکمیل کولو په وخت کې د همکارۍ څخه ستاینه کوو. 
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BPHS            د عامې روغتیا خدمتونو ابتدایي کڅوړه 

CHC             پراخ چوپړه روغتیایي مرکز 

DH               ولسوالۍ روغتون 
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1  

 لنډیز

د ودانیزو، صحي  پدې ریپوټ کې د افغانستان د روغتیايي سیستم

او برشي منابعو د مدیریت ارزونه شوې او دا روښانوي چې اوسنی 

وضعیت د باکیفیته صحي خدماتو په رسولو کې د روغتیايي مرکزونو 

ظرفیت څومره اغېزمنوي. ددې ریپوټ په څلورمه برخه کې پایلو ته 

په پام په پنځمه برخه کې د افغانستان د روغتیايي سیستم د ښه 

پاره د راتلونکي پالنونو او پروګرامونو په اړه سپارښتنې وړاندې کولو ل

 شوي دي.

ییزو، دا ریپوټ د افغانستان روڼتیا څار لخوا د افغانستان د سیمه

والیتي، ولسوالیو او ټولنیزو روغتیايي مرکزونو د منونوي رسوی پر 

مټ تیار شوی دی. نوموړې رسوی د پلټنې، مرکو او مشاهدو د 

مي طریقو په کارولو د سیمې د مشاهدوي مطالعې پر تنظینیمه

 ۴۱والیتونو کې له  ۱۳بنسټ ترتیب شوې وه. دې رسوی په 

روغتیايي مرکزونو مهم اطالعات راټول کړل چې د افغانستان د 

روغتیايي سیستم د اوسنۍ وړتیا او وضیعت په اړه پایلو ته ورسېږي. 

د تحریري تحلیل  ددې ریپوټ په دوېمه او درېمه برخه کې پایلې

 ترڅنګ په جدولونو او چارټونو کې ښوول شوي دي. 

د یادونې وړ  ده چې د دې رسوې ځینېي موندنې هڅوونکي دي. 

د بیلګې په توګه ، د روغتیا پاملرنې ټولې اسانتیاوې د خلکو لپاره 

په بشپړ ډول فعاله دي. په مرکزونو کې د کارمندانو باورلیک د 

سلنه  ۸۰ي؛ او د فعالیت کلنۍ ارزونه  په دندې اړتیاو رسه سم د

مرکزونو کې کارول کیږي. دا ټول مثبت شاخصونه دي ،خو بیا هم 

په مرکزونو باندې د اغیزمند څار نشتوالی او  د  محدوده رسچینې 

 بللل کیدې نيش.ورکولو پر اساس د روغتیايي خدماتو کیفیت لوړ 

روغتیا اسانتیاوې رسبیره پردې ، د مطالعې ځینې کمیت موندنې د 

د اطمینان وړ ر حالب کې شاملوي. د بیلګې په توګه اطالعات 

ښیې چې د رسوې شوو روغتیایی مرکزونو څخه اکرثا کې نلدوانۍ 

سیسټم موجود و. خو بیا هم که څه هم په یو شمېر روغتیایي 

مرکزونو کې د اړین عنرص لکه د نلونو نشتوالۍ ښایي چې د روغتیا 

د اطمینان وړ ندی. ځکه چې د دې نشتون به نورو پاملرنې سیسټم 

د  پاکې اوبه   مینځلو ، تشنابونه اوالصحه خایونو لکه  السحفظ

بهیدلو ځایونه باندې بد اغیز ولري. د اړینو وسایلو نشتون، لکه 

مینځلو ځایونه ، د نلدوانۍ او برېښنا سیستمونه پاکې اوبه ، د الس

ناروغانو لپاره د مجهزو امبوالنسونو ، د تګ راتګ مناسبې الرې ، د 

خدمات، او د درملو ذخیرې د روغتیا پاملرنې خدماتو کیفیت 

وړاندې کولو لپاره لومړين اړتیاوې دي.  په داسې برخو کې 

ضعفونه، که څه هم په لږ شمیر مرکزونو کې  دي، باید د درملنې 

  لومړی رشط په توګه سم يش

نیزو او د طبي خدماتو رسولو په د اطالعاتو تحلیل ښيي چې په ودا

برخو کې نیمګړتیاوې وې چې د روغتیايي سیستم کیفیت یې 

 اغېزمن کړی دی. 

 په ودانیزو برخو کې الندې عمده نیمګړتیاوې وې:

رسی نه کېده ځکه د روغتیايي اسانتیاو ته ښه الس •

روغتیايي مرکز په داخل او شاوخوا سیمو کې د پيل الرو 

 وضعیت کمزوری ؤ.

ه روغتیايي مرکزونو کې په کايف اندازه ځای نه ؤ، چې له پ •

امله یې د خدماتو غوښتنې ته سمه رسیدګي کېدالی 

 نشوه.

د برېښنا او نلدوانۍ له اړخه د روغتیايي مرکزونو او وررسه  •

 ودانیو مراقبت ښه نه ؤ شوی.

ودانیو ته اسانه ورتګ نه کېده، د روغتیايي خدماتو لپاره  •

مینځلو ت لکه پاکې روانې اوبه او السنهایت اړین خدما

 ځایونه او د خځلو او طبي کثافاتو سیستمونه کمزوري وو.

د هوا د شدیدو حالتونو لپاره د تودوخې کنرتولول چې  •

روغتیايي خدماتو رسولو لپاره بیخي اړین دي، او همدارنګه 

د اور خطر، انتاناتو او داسې نورو ستونزو څخه د کارمندانو 

ه موخه د امنیت او مصؤنیت ترتیبات ډېر د د حفاظت پ

 قناعت وړ نه وو.

د لېږد رالېږدل سیستم ښه نه ؤ، لکه د ناروغانو د خدمت  •

 لپاره بشپړ سمبال امبوالنسونه تل موجود نه وو.

د ودانیزې برخې نیمګړتیاوې تر ډېره د کمزوري فعالیت او مراقبتي 

 وړتیا له امله وې.

نیمګړو ذخیرو او زېرمو له امله هم  د درملو او اړینو وسایلو د

روغتیايي خدمات محدود شوي وو چې دا هم د کمزوري فعالیت او 

 مراقبتي وړتیا ښکارندويي کوي:

درملو ته د ناروغ الرسسی ستونزمن ؤ، ځکه ډیری ځایونو  •

کې درملتون له روغتیايي مرکز بهر ؤ. که به درملتون دننه 

درلوده، او نه یې د درملو  ؤ، هغوی به د درملو کايف زېرمه نه
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ترالسلو مناسب ترتیبات درلود چې د اړتیا پر مهال ترې ګټه 

 واخستل يش.

د حیايت روغتیايي خدماتو لکه د بېهوښۍ، وینې بانک،  •

انتان څخه مخنیوي او د البراتوار اړینو وسایلو او توکو ته 

رسۍ موجود نه ؤ، چې له امله اسانه او پر وخت الس

 ات تر ډېره د قناعت وړ نه وو.روغتیايي خدم

د طبي وسایلو او درملو کايف زېرمو نه شتون نه یوازې  •

روغتیايي خدمات اغېزمنوي، بلکې د غذا په څېر نور 

بنسټیز خدمات هم د کمو غذایي زېرمو او د پخلنځي د 

الصحې نه مراعتولو له امله اغېزمن شوي پاکوايل او حفظ

 دي.

نو کمښت د روغتیايي خدماتو کیفیت د طبي او غیرطبي وړ کارمندا

اغېزمن کړی دی. ددوی د کمښت له امله روغتیايي خدمات په 

 الندې توګه اغېزمن شوي دي:

د ټسټونو، تشخیص او معالجې پر وخت او باکیفیته اجراات  •

 چې د  روغتیايي خدماتو لپاره اسايس ګڼل کېږي.

 د ښځینه ډاکټرانو موجودیت -د ښځینه ناروغانو خدمات  •

د برشي منابعو مدیریت، پر وخت د معاشاتو او مزد ورکړې  •

او داسې نورو چارو په شمول په ټوله کې د روغتیايي مرکز 

 مدیریت.

څومره نیمګړتیاوې چې په ګوته شوي، هغه که ودانیزې دي، که د 

روغتیايي خدماتو دي او که په ټوله کې د مدیریت دي، د ټولو 

ری څار او مدیریت او د روغتیايي رسچینه د روغتیايي خدماتو کمزو 

دا ټولې نیمګړتیاوې په  –مرکزونو کمزوری فعالیت او مراقبت دی 

 ګډه د روغتیايي مرکزونو د خدماتو رسولو وړتیا راټیټوي.

پایله دا ده چې د روغتیايي مرکزونو کمزورۍ او نیمګړتیاوې د 

 مدیریت نیمګړتیا ښکاروي چې المل یې د عامې روغتیا وزارت، د

روغتیايي مرکزونو د بسپنه ورکوونکو استازو، او همدارنګه د اړونده 

ميل او نړیوالو غیردولتي مؤسسو د استازو لخوا ناکاره څار بلل شوی 

 دی.

د پایلو پر بنسټ چې د روغتیايي سیستم نیمګړتیاوې روښانوي، دا 

 ریپوټ یو لړ سپارښتنې کوي:

غتیا وزارت تر ټولو مهمه سپارښتنه دا ده چې د عامې رو  •

لخوا د مرکزونو د چارو څارنه پراخه يش. وزارت باید د 

نیمګړتیاو بشپړولو او په راتلونکې کې د هغو ستونزو د 

مخنیوي په موخه چې پخوا یې د روغتیايي خدماتو وړتیا 

اغېزمنه کړې وه، د پالن او پيل کولو لپاره د مرشتابه رول 

 ولوبوي.

تیا ډېره مهمه ده. د پدې بهیر کې د اړونده غاړو ښکېل •

اړونده غاړو په ډله کې د افغانستان د روغتیايي سیستم 

بسپنه ورکوونکي، لېواله ميل او نړیوالې غیردولتي 

مؤسسې، مدين ټولنې او په سیمه کې د ټولنو غړي راځي. 

ییزو روغتونونو کې د ښه فعالیت ریکارډ ته په کتو، په سیمه

سیمه کې د ټولنې  د رسوی موندنې سپارښتنه کوي چې په

 غړو ته باید مشوريت رول ورکړل يش.

دا ریپوټ د عامې روغتیا وزارت د ځانګړي څارنیز ټیم لخوا  •

وېش د روغتیايي مراکزو څخه د څارنیزو کتنو لپاره د مهال

جوړولو الرښوونه کوي. د فعالیت او مراقبت د نیمګړتیاو 

ارت ختمولو لپاره اړینه بلل شوې چې د عامې روغتیا وز 

څارنیز ټیم د مراقبت بشپړ پالن تیار کړي او د روغتیايي 

مرکز مدیریتي ټیم پر مټ یې د پيل کولو څخه ځان ډاډمن 

 کړي.

د پرمختګ څارلو لپاره د کره شاخصونو پر مټ باید د  •

فعالیت ناپ کولو چوکاټ تیار يش او د عامې روغتیا وزارت 

وکارول  د څارنیز ټیم لخوا د ټاکل شوې څارنې پر مهال

 يش.

ددې سپارښتنو پيل کول به د سفر، تخنیکي مرستو، د اړتیا پرمهال 

د کارپوهانو مشورو او د کارمندانو روزلو لپاره اضايف بودیجې ته 

 اړتیا ولري.

چټکه سپارښتنه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت ددې ریپوټ په 

ايت پالن تړاو د بحثونو پېلولو لپاره عاجل اقدام وکړي تر څو د عملی

 جوړلو لپاره لومړی ګام پورته يش.
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کاري  –لومړی برخه د ستونزې پېژندنه 

 تګالره )میتودولوجي(

 د څېړنې محتوا او موخه . ۱.۱

افغانستان د یو نازک دولت په توګه له ګڼ شمېر ننګونو رسه مخ 

دی، چې د یاغیانو او کورنیو شخړو رسچینه اخيل او پایله یې په 

ناآمنۍ متامیږي؛ یادې ننګونې له کمزورې اقتصادي حکومتوايل 

او د روغتیا، زده کړو، استوګنې، خوراک او نورو اسايس برشي 

تو ته د ښاروندانو د الرسيس له کمښت اړتیاوو په څېر لومړنیو خدما

عبارت دي. دا څېړنه عمدتا په پراخه کچه د روغتیایي خدمتونو پر 

 وړاندې کولو مترکز کوي. 

مېالدي کال را په دېخوا د نازکتیا او  ۲۰۰۱رسه له دې بیا هم له 

شخړو له شتون رسه رسه د عامې روغتیا خدمتونو وړاندې کولو په 

مختګونه تررسه شوي دي. د دې نښه د عامې برخه کې یو شمېر پر 

روغتیا وزارت له لوري د روغتیایي خدمتونو د لومړنیو کڅوړو وړاندې 

دا پالن چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو  1کولو نوښت دی.

ابتدایي کڅوړې وړانډې يش، د افغان حکومت د هغې ژمنې پوره 

هېواد په ګوټ ګوټ کولو پر لور هڅه ده، چې خپلو ښاروندانو ته د 

کې د کلیو او بانډو په ګډون استوګنو وګړو ته وړیا روغتیایي 

خدمتونه وړاندې کړي، چېرې چې امنیت د وخامت پر لور روان 

دی. د دغو پام وړ هڅو ترڅنګ، ګڼ شمېر خنډونه شته چې د دغو 

 روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ګټې محدودوي.

و عایدو لرونکو مخ پرودې هېوادونو تېرو څېړنو ته په کتو رسه په کم

کې په نازکو حاالتو کې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول په ډاګه 

کوي، چې د ناامنۍ او اقتصادي ځوړتیا له معمول عواملو پرته د 

بېخ بنسټونو نیمګړتیاوو، کمزورې حکومتوالۍ او مدیریت، د رزول 

تیایي خدمتونو شوي پرسونل، درملو او وسایلو نامناسب لېږد د روغ

 پر وړاندې کولو منفي اغېز کوي.

د دې څېړنې موخې، چې د افغانستان روڼتیا څار بنسټ له لوري 

 تررسه شوې ده، په الندې ډول دي:

                                                           
(. د افغانستان لپاره د روغتیایي خدمتونو ۲۰۰۵د افغانستان د عامې روغتیا وزارت. ) - 1

کابل، افغانستان: د افغانستان اسالمي . ۲۰۰۵/۱۳۸۴وړاندې کولو ابتدایي کڅوړه، 

 جمهوري دولت د عامې روغتیا وزارت.

 

عامو افغان وګړو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو پر  •

کیفیت د )بېخ بنسټونو مدیریت او حکومتوالۍ، درملو او 

 عواملو د اغېز اندازې ارزونه.برشي رسچینو( په څېر 

د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې پر نیمګړتیاوو رڼا  •

 اچول،

د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ودې لپاره پر وقایوي  •

 خدمتونو رڼا اچول.

کومې پایلې چې دلته وړاندې شوي دي په سیمه ییزه ) سیمه ییزو 

ولسوالیو ) د ولسوالیو روغتونونو(، والیتي) والیتي روغتونونو(، 

روغتونونو، او کلیو ) پراخ شموله روغتیایي مرکزونو( د کچې له مخې 

د روغتیایي اسانتیاوو وړاندې کولو بېلګې پر رسوې والړې دي، چې 

د عامې روغتیا وزارت له لوري د روغتونونو خدمتونو رضوري کڅوړو 

 له مخې وېشل شوي دي.

 فرضیه . ۱.۲

په دې څېړنه کې د ادبیاتو کتنې، شته هغه مهمه فرضیه، چې 

پالیسۍ چوکاټ او د افغانستان روغتیایي خدمتونو اړوند د 

روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو الرښوونو له مخې وړاندې شوي ده، 

دا ده چې د قناعت وړ روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره یو 

مشخص شمېر د بېخ بنسټونو وړاندې رشطونو او روغتیایي 

خدمتونو وړاندې کولو معیارونو لوړولو ته باید پاملرنه ويش. د 

روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو هره ارزونه باید د بېخ بنسټونو او 

روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو له ډلې د الندې عنارصو ازمایښت 

 په ځان کې ولري: 

د فزیکي بېخ بنسټونو او د هغوی ساتنې رسه مل روغتیایي  •

 وړاندې کولو اسانتیاوو ته اسانه الرسسی. خدمتونو

 د ناروغۍ تشخیص او درملنې اسانتیا. •

د اړتیا وړ تجهیزاتو، درملو دغه راز د بېړنۍ او لومړنۍ  •

 درملنې خدمتونو وړاندې کولو لپاره د درملتون موجودیت.
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د روزل شوي روغتیایي او وقایوي متخصصینو په مناسب  •

او ماشومانو لپاره د مناسبو ډول ګامرل څو د سړیو، مېرمنو 

 روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو ډاډ ترالسه يش.

استخدام، مدیریت او پر برشي رسچینو څارنه، او په ترڅ  •

 کې یې د روغتیایي خدمتونو مناسبې کچې وړاندې کول.

ټولنې ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې د ټولنې وګړو  •

 دخیلول.

روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو په برخو  دا څېړنه د بېخ بنسټونو او

کې د پاسنیو عواملو نه موجودیت فرضیې له مخې پالن شوې ده، 

چې پایله یې د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د فرعي 

معیارونو رامنځ ته کېدل دي او په منفي توګه په افغانستان کې پر 

 ټول روغتیایي سیستم اغېز کوي.

 ښتنېد څېړنې پو . ۱.3

دا مشاهدوي څېړنه الندې پوښتنو ته، چې له پاسنۍ فرضیې 

 راپورته شوي دي، د ځواب په لټه کې ده:

ایا اسانتیاوو ته عام خلک الرسسی لري، د بېلګې په توګه  •

ایا امنیتي وضعیت، ټرانسپورټ او د رسک رشایط مناسب 

 دي؟

پالنې هغه  –ایا په روغتونونو کې د ودانیزو چارو او ساتنې  •

معیارونه او ځانګړتیاوې شته، چې د مسوولو ادارو له لوري 

 په ګوته شوي دي؟

ایا د خدمتونو وړاندې کولو لپاره د کارونې وړ، مناسبې او  •

 برابرې ودانۍ شته؟

ایا روغتونونه په بشپړه توګه فعال دي او د اړتیا وړ خدمتونه  •

 وړاندې کوي؟ 

لو لپاره ایا د ناروغانو او بېړنیو خدمتونو وړاندې کو  •

اسانتیاوې مجهزې دي ) د بېلګې په توګه ایا درمل او نور د 

اړتیا وړ تجهیزات شته؟ ایا د طبي منابعو)لکه درمل، 

 متخصصین او تجهیزات( یې مناسب دي؟ 

ایا د روزل شویو روغتیایي خدمتونو وړاندې کوونکو) د ښځو  •

 په ګډون( شمېر مناسب، ثابت او مداوم دی؟ 

ونو له وړاندې کولو د ګټه اخېستونکو د روغتیایي خدمت •

د بېلګې په توګه د ګټه  –رضایت تر کومې کچې دی 

اخېستونکو د رضایت اندازه تر کومه بریده ده؟ ایا د اړتیا له 

مخې د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د روغتیایي 

خدمتونو په پیاوړتیا کې د ټولنې وګړو لپاره کوم رول په نظر 

 وی دی؟کې نیول ش

ایا د برشي رسچینو مدیریت او د خدمتونو وړاندې کولو  •

دندې په سمه توګه تنظیم، همغږي، څارل، ارزول او برريس 

شوي دي څو د روغتیاپالو په کړنو کې ښه والی رامنځ ته 

 يش؟ 

ایا د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې کولو د عامې روغتیا  •

لو انجیوګانو له لوري وزارت، نړیوالو متویلوونکو، ميل او نړیوا

 مناسبه څارنه کېږي؟ 

 د څېړنې اهمیت او موندنې یې . ۱.4

تحلیلونه د روغتیا سکتور  –دا مشاهدوي څېړنه او اړوند څېړنې 

اړوند پر پالیسۍ د بحثونو او په عمل کې چارو تررسه کولو په موخه 

تررسه شوې ده. هغه موندنې چې په دې څېړنه کې د درسونو د 

ې په توګه په ډاګه شوي دي، هغه موضوعات دي چې د یوې ټولګ

روغتیايي خدمتونو له وړاندې کولو رسه مدغمې دي، دا به له موږ 

رسه مرسته وکړي څو د هر ډول نیمګړتیا او تشې دغه راز د دغو 

نیمګړتیاوو لېرې کولو په موخه د اصالحاتو لپاره د اړتیا په تړاو 

وندنې کوالی يش څو په پوهای لوړ کړي. له دې کبله، دغه م

پالیسۍ او پروګرامونه هغه که د عامې روغتیا  –راتلونکې کې پالنونه 

ميل  –وزارت له لوري وي، یا هم د نړیوالو متویلوونکو او نړیوالو 

 انجیوګانو له لوري وي. 

 د څېړنې ډیزاین او کاري تګالره . ۱.5

ونه او تحلیيل د څېړنې ډیزاین، د اطالعاتو راټولولو وسایل او میتود

تخنیکونه چې په دې څېړنه کې ترې ګټه اخېستل شوي د څېړنې 

 لپاره دغه راز محتوا حساسو مسائلو د تحلیل لپاره ډېر مناسب دي. 

دا څېړنه په لومړي ګام کې د ساحې له مخې د رسوې بېلګې پر 

بنسټ او د پلټنې، مرکې او مشاهدې مختلطو میتودونو په ګټې 

ین شوې ده. له دې کبله د اطالعاتو رسچینه اخېستنې رسه ډيزا

د ادبیاتو کتنه او  –لومړی الس ده. د اطالعاتو دویم الس ټولګه 

د فرضیې تاییدي او د څېړنې پوښتنو  –اسنادو او راپورونو کتنه 

 تنظیم لپاره کارول شوي دي. 

ې څېړنې پوښتنو ته د ځواب موندلو لپاره په دې څېړنه کې د رسو 

ې کوونکو یو ټیم له لوري د روغتیایي د رسو ود ) له کیفیي میت
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اسانتیاوو له بېلګو پلټونکې لیدنې، چې د یو پوښتنلیک په ترڅ کې 

تررسه کېدې، دغه راز یې د اضايف مشاهدو او نظریاتو له لوري هم 

ملتیا شوې ده. ترالسه شوي معلومات دغه راز په ساحه کې د 

انو یا ګټه اخېستونکو رسه د روغتیایي کارکوونکو او رهربۍ او ناروغ

مرکو پایله هم ده، چې له وړاندې د چمتو شوي پوښتنلیک په ترڅ 

کې ترالسه شوي دي. په اطالعاتو کې معیاري او پرانېستې پوښتنې 

لرونکې مرکې هم شاملې دي. له ټولو مرکه کوونکو رسه د دوی په 

پوښتنلیک څخه  له معیاريځایي ژبه مرکې تررسه شوي دي. 

سه شویو ځوابونو د ارقامو له مخې د جدولونو ترتیب ته الره ترال 

هواره کړې ده. د پایلې کښلو او ترالسه کولو دغه راز د معلوماتو د 

تحلیل لپاره له پرانېستو پوښتنو څخه په اطالعاتو کې ګټه اخېستل 

 شوې ده.

د معیاري پوښتنلیک او مرکو په ګډون د پلټنې ټولې پوښتنې په 

داسې بڼه جوړې شوې وې، چې وکوالی يش د څېړنې پوښتنه په 

مستقیمه توګه بیان کړي. یادو پوښتنو ته ویل شوي ځوابونه ) هم 

معیاري پوښتنلیک ته او هم د ازادو مرکو په ترڅ کې( د قوت او 

ته کړې ده، چې په راتلونکې کې کمزورۍ ټکو په پیداکولو کې مرس

به د روغتیا ميل رسچینو پیاوړتیا لپاره د پالن په جوړولو کې ډېره 

 مرسته وکړي. 

د بېخ بنسټونو او طبي خدمتونو وړاندې کولو په برخو کې 

 پلټنې په الندې ډول وې: 

د روغتیایي اسانتیاوو او طبي خدمتونو د ودانیو او اړوند بېخ  .أ

باندنۍ فزیکي رسوې) د داخيل او باندنیو بنسټونو داخيل او 

 دواړو پلټنو په ګډون(؛

د تخصيص او مالتړو خدمتونو وړاندې کولو لپاره د پرسونل د  .ب

 استخدام پروسې ته کتنه) داخيل پلټنه(

د روغتیا پالو له لوري وړاندې کېدونکو خدمتونو ته کتنه) د  .ج

 داخيل پلټنې جز(

)د  نو له غړو رسه مرکېله مدیره هئیت، کارکوونکو او د ټول .د

ناروغانو په ګډون(، چې له اسانتیاوو یې بېلګه راخېستل 

)د داخيل پلټنې جز(. د  شوې ده او لیدنه ترې شوې ده

اسانتیاوو په برخه کې له یو کارکوونکي او یو ناروغ رسه مرکه 

 تررسه شوې ده.

له پاسنیو ټولو برخو څخه د افغانستان روڼتیا څار بنسټ د  .ه

 ټیمونو مشاهده. 

په دې څېړنه کې له هغه شپږ پړاویزې پروسې ګټه اخېستل شوې، 

چې د افغانستان روڼتیا څار بنسټ یې کاروي او د څېړنې له 

انسجام نیويل د پلټنو د موندنو په تړاو تر وروستي راپور ورکړې پورې 

 وښښ الندې راويل. ګامونه تر پ

د انسجام په پړاو کې د افغانستان روڼتیا څار بنسټ د  .1

افغانستان عامې روغتیا له وزارت د پلټنې تررسه کولو او 

روغتیایي اسانتیاوو په تړاو د رسوې کولو اجازې غوښتنه کړې؛ 

او په نښه شویو والیتونو کې د د عامې روغتیا له ریاستونو د 

 د پلټنې اجازه غوښتي.  طبي اسانتیاوو په تړاو

په دویم پړاو کې ټاکل شوی ټیم د یو شمېر مسائلو په تړاو  .2

لېست چمتو کوي او د پوښتنلیکونو یوه ټولګه برابري، څو په 

اړه یې پلټنه ويش. د رسوې کوونکو د مشاهدو او د روغتیایي 

اسانتیاوو برابروونکو دغه راز د ټولنې له غړو او ګټه اخېستونکو 

انو رسه مرکو ثبت کولو لپاره د پوښتنلیکونو بېال بېلې یا ناروغ

ټولګې چمتو شوې وې. له پوښتنلیکونو د داخيل او باندنیو 

 دواړو پلټنو لپاره ګټه اخېستل شوې ده. 

په دې څېړنه کې باندنۍ پلټه عموما د بېخ بنسټونو وضعیت  .3

تر پوښښ الندې راويل او داخيل پلټنه بیا د هر ډول امکاناتو 

خېستلو، ذخیره کولو او ترزیق ثبت؛ د ناروغانو د لیدنو او د ا

درملنو؛ د کارکوونکو لېست او په ساحه کې د واقعي حارضو 

کارکوونکو شمېر چې له ډاکټر نیويل بیا تر نرسانو، لومړنیو 

طبي اسانتیاوو برابروونکو، میډوایفو، همکارانو او نورو طبي او 

ندې راويل. په دې غیر طبي کارکوونکو پورې تر پوښښ ال 

څېړنه کې تررسه شوې پلټنې دغه راز د روغتونونو له مدیرانو، 

کارکوونکو او د ټولنې له غړو رسه مرکې هم تر پوښښ الندې 

راويل، چې وروستۍ ډله یې د روغتیایي خدمتونو ترالسه 

کوونکي دي او د یادو اسانتیاوو د پېرودونکو په توګه هم ګڼل 

پېرودونکو/ ناروغانو( څخه دوی ته د کېږي. له کاروونکو ) 

وړاندې کېدونکو خدمتونو او اسانتیاوو په تړاو د دوی نظر 

 پوښتل شوی دی. 

د رزونې په پړاو کې د پلټنې پروګرام مدیر رسوې کوونکي د  .4

اطالعاتو راټولولو پروسې په تړاو روزي. په دې څېړنه کې د 

وی و، چې رسوې ټیم له مسلکي پلټونکو انجیرانو څخه جوړ ش

پالنې په  –د روغتیایي اسانتیاوو د ودانیو جوړښت او ساتنې 

تړاو یې غوره او مناسب اطالعات راټول کړي دي. ټیم ته رزونه 
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ورکړل شوې وه، چې څه ډول یوې اسانتیا ته الرسسی ومومي، 

داخيل او باندنۍ پلټنې تررسه کړي او د جي پي ایس دغه 

 ه واخيل. راز  نېټې / وخت له مخې تصویرون

د ساحې لیدنې په پړاو کې له رزول شویو ټیمونو رسه څارونکو  .5

هم په لومړنیو څو پړاوونو کې ملتیا کړې ده، څو د دوی له 

لوري د تررسه شویو رسوې ګانو د کیفیت په تړاو رغنده 

ځوابونه ترالسه کړي. رسوې او د ځواب ترالسه کولو سیستم 

کوونکې زده کړي،  له دې کبله رامنځ ته شوی ترڅو رسوې

چې څه ډول په احتیاط اطالعات راټول کړي او هم وکوالی 

يش په ترتیب شویو چک لیستونو کې ټول موارد او په 

پوښتنلیکونو کې ټول موضوعات تر پوښښ الندې راويل او د 

اطالعاتو د ثبت له کره توب ډاډ ترالسه يش؛ چېرته چې اړتیا 

 عکسونه اخېستل لیدل شوې په کنون کمرو باندې معموال

شوې دي او دا کار د رسوې کوونکو له مشاهدو د مالتړ لپاره 

 تررسه شوی دی. 

د راپور ورکړې په موخه د پلټنې په جریان کې راټول شوي  .6

اطالعات په ایکسل پروګرام پاڼو کې د هر والیت له مخې بېل 

بېل درج شوي دي. د اطالعاتو ثبت د هغو تحلیلونو بنسټ 

روستي راپور لیکنې لپاره اړین دي او کارول جوړوي چې د و 

شوي دي. د جي پي ایس او عکسونو په ګډون له ټولو مالتړو 

 اسنادو د راپور ورکړې لپاره ګټه اخېستل شوې ده. 

د دغې پروسې او څېړنې میتود په عميل کولو دغه راز د )داخيل او 

و باندين( تفتیش او د رسوې له پوښتنلیکونو رسه مل د اطالعات

راټولولو لپاره کار اخېستل، لکه څرنګه چې پاس مو ترې یادونه 

 ۴۱والیتونو کې په  ۱۳وکړه، د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په 

روغتیايي مرکزونو کې دا څېړنه تررسه کړې ده. څرنګه چې په 

 ۸د ولسوالیو روغتونونه،  ۱۹الندين جدول کې ښودل شوي، 

د زونونو له  ۶غتیایي مرکزونه او ټولشموله رو  ۸والیتي روغتونونه، 

روغتونونو څخه د افغانستان روڼتیا څار بنسټ د رسوې کوونکو له 

 لوري د دې څېړنې لپاره بېلګه اخېستل شوې ده. 

 

 

 

 

 مخې د امکاناتو شمېر او ډولد والیت له 

پراخ  والیت

 چوپړه

ولسوالۍ 

 روغتون

والیتي 

 روغتون

حوزوي 

 روغتون

 مجموعه

 ۶ ۱ ۱ ۴  بلخ

 ۲  ۱ ۱  بامیان

 ۱  ۱   غزين

 ۵ ۱  ۲ ۲ هرات

 ۷   ۷  کابل

 ۴ ۲ ۲  ۲ کندهار

 ۱  ۱   کاپیسا

 ۳  ۱  ۲ خوست

 ۲ ۱  ۱  کندز

 ۳ ۱ ۱ ۱  ننګرهار

 ۳ ۱  ۲  پکتیا

 ۳  ۱  ۲ پروان

 ۱  ۱   وردک

 ۴۱ ۶ ۸ ۱۹ ۸ مجموعه

 

 د افغانستان والیتي نقشه
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 بنسټونو د اغېز کچهدویمه برخه: د بېخ 

 د پلټل شویو بېخ بنسټونو عنارص ۱.۲

ې ټیمونو د روغتیایي اسانتیاوو پلټنې تررسه کړې څو معلومه د رسو 

کړي، چې ایا د کیفیت لرونکو خدمتونو وړاندې کولو وړاندين 

رشایط لري که نه؟ دې ته په پام چې د کیفیت لرونکو خدمتونو 

ودانیو( او د بېخ بنسټونو نور وړاندې کول فزیکي بېخ بنسټونو ) 

مالتړ ته اړتیا لري، د افغانستان روڼتیا څار بنسټ په خپله رسوې 

 کې د الندې مواردو په اړه پلټنه کړې ده:

 د ودانیو کارونه •

هغو ودانیو ته الرسسی چې روغتیایي خدمتونه په کې  •

 وړاندې کېږي

 د ودانیو جوړښت او بنسټونه •

 د ودانیو ساتنه •

 خوندیتوب تنظیامتد امنیت او  •

 د وقایې او پالنې اسانتیاوې •

 د اقلیم کنټرول تنظیامت •

 برېښنا او روښنایي •

 د فضاء مناسب والی •

 د درملنې خونو شتون. •

 د معامرۍ ډيزاینونه او پالنونه •

 . موندنې۲.۲

رسوې کوونکو په ساحه کې د داخيل او باندنۍ پلټنې مشاهدو دغه 

راز د هغو مرکو په ترڅ کې چې له کارکوونکو او ناروغانو رسه یې 

کړې دي، یو شمېر اطالعات راټول کړي دي، چې زموږ موندنې هم 

 په همدې والړې دي. 

څرنګه چې د کاري تګالرې په برخه کې روښانه شوې ده، د رسوې 

د مشاهدو ټولګه په یو معیاري پوښتنلیک کې ثبت شوې کوونکو 

ده او یادو پوښتنو ته ځواب ورکړې د ارقامو جدولونو رامنځ ته کېدو 

ته الره هواره کړه. رسوې کوونکو دغه راز معیاري پوښتنلیکونو ته د 

ځواب ترڅنګ اضايف مشاهدې هم په کې ثبت کړې دي. دغه 

 مدغم شوې دي. مشاهدې له راپور رسه یو ځای الندې 

 

 

 

د ودانیو کارونه او هغوی ته د الرسيس  ۱.۲.۲

 اسانتیا

له ټولو اسانتیاوو چې لیدنه تررسه شوې ده، ګټه ترې اخېستل 

کېږي او په بشپړه توګه د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو لپاره 

کارېدلې. په عمومي ډول په ودانیو کې ټولو اسانتیاوو ته د پرانېستو 

الرې الرسسی درلود، که څه هم چې په ځینو مشخصو دروازو له 

ځایونو کې یو شمېر برخې بندې وې او له دې کبله ترې ګټه نه 

 اخېستل کېده او د الرسيس وړ نه وې.

 

ډېره ټیټه وه، ځکه ودانیو ودانیو ته د اسانه ورتگ یا الرسيس کچه 

ې په ته د موټرو ورتګ الرو چارو شتون نه درلود. مګر د پلې تګ الر 

زیاته کچه وې. له دې رسه، رسوې کوونکو په خپلو مالحظاتو او د 

روغتونونو کارکوونکو دغه راز ناروغانو په خپلو مرکو کې ودانیو ته د 

ننوتلو الرو او د ودانیو ترڅنګ دغه راز د هغوی د ننه د پلې تګ 

 ستونزو په اړه یادونه کړې ده. 
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 ساتنه یې. د ودانیو جوړښت موضوعات او ۲.۲.۲

د پلټنې زیاترو ټیمونو د ودانیو د باندنۍ پلټنې په ترڅ کې د ودانیو 

په بهرنۍ سطحه باندې د لیدنې وړ یو شمېر ستونزې مشاهده کړې 

 دي. 

هغه مواد چې د ودانیو په جوړولو کې ترې ګټه اخېستل شوې ده 

د ودانیو له جوړښتیز غږ رسه مرسته کوي. که څه هم یو څو بابه 

دانۍ پیدا شوې، چې په ځینو ځایونو کې له خاورو څخه داسې و 

سلنه  ۹۳په کې ګټه اخېستل شوې ده؛ مګر پلټنې تاییدوي چې په 

ودانیو کې له کانکریټو ګټه اخېستل شوې ده او د ودانۍ جوړښت 

 له غږ د ډاډ ترالسه کولو په موخه په کې غوره مواد کارېديل دي. 

ېرې جدي ستونزې په ډاګه د ودانیو داخيل پلټنې په ترڅ کې ډ

شوي دي، که څه هم چې د دغو ستونزو عمده المل د هغوی 

ودانۍ په چتونو کې سوري  ٪۵۶ساتنې ته کمه پاملرنه ده؛ نېږدې 

سلنه ودانیو کې په نېږدې څلورمه برخه کې رطوبت تر  ۷۱لري. 

سرتګو شوی دی، چې د نامناسبو روغتیایي رشایطو ښودنه دغه راز 

کارکوونکو ته د زیان رسولو المل ګرځي. د ودانیو رطوبت  ناروغانو او

د ودانۍ د جوړښت ستونزو له کبله رامنځ ته شوی دی، چې په 

ورځنۍ توګه یې ساتنې ته پاملرنه نه کېږي. دغه راز رطوبت د 

 ورځنۍ نه پاملرنې له امله هم رامنځ ته کېدای يش. 
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د ودانیو داخيل فزیکي کتنې ګڼ شمېر نیمګړتیاوې په ګوته کړې 

دي، چې د هغوی له ډلې ماتو دروازو او کړکیو، د دیوالونو او چتونو 

درزونو، د دیوالونو پالسرت او رنګ راغورځېدو او د روښنایي څراغونو 

نه شتون ته اشاره کوالی شو، چې ټول یې کمزورې پالنه په ګوته 

هم ټکی دا دی، چې موندنې په ګوته کوي چې د کوي. تر ټولو م

سلنه نورو ودانیو دروازو  ۱۵سلنه ودانیو دروازې ماتې دي او د  ۴۴

ته قلفونه اچول شوي دي. د دروازو الستي نشته، کړکۍ بندې نه 

دي او د یو شمېر کړکیو شیيش ماتې دي. رسوې کوونکو د خپلو 

مېر ودانۍ په تېرو مشاهدو په ترڅ کې دا هم موندلې ده، چې یو ش

وختونو کې د طالبانو بریدونو له کبله له کارونې غورځول شوې دي، 

چې د مدیریت په ډېرو کمو هڅو رسه څو د هغوی تخریب شوي 

برخې ورغوي، بېرته ګټې اخېستنې ته سپارل کېدای شوې. 

درسوې کوونکو د اطالعاتو او مشاهدو له مخې د ځینو ودانیو د 

رونه ډېر ټیټ دي، حتی د هغو هم چې له ساتنې خدمتونو معیا

 خصويص رشکتونو رسه یې قرارداد شوی دی. 

 

 

په درېیمه برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو تر رسلیک الندې د 

کمزورې پالنې بېلګې هم راوړل شوي دي، چې د ناروغانو له لوري 

یې د کمزورې پالنې په تړاو ډېر د پام وړ مالحظات ترالسه کړي 

 دي. 

 . امنیت او خوندیتوب۳.۲.۲

د روغتیایي اسانتیاوو کمپلیکسونه چې د رسوې کوونکو له لوري 

رسوې شوی دی، د امنیت له اړخه ډېر خوندي، چې هم یې امنیتي 

دروازې او هم یې احاطې درلودې. که څه هم داخيل پلټنې د 

ودانیو د دننه د خوندیتوب کمزورې تنظیامت په ډاګه کوي. د 

خربوونکې سیستم او د وتلو خوندیتوب تنظیامتو لکه د اور لګېدنې 

 ۷۸بېړنیو دروازو نه شتون د ناروغانو ژوند له خطر رسه مخ کوي. 

 ۹۸سلنه ودانۍ د اور لګېدنې خربوونکي سیستمونه نه لري او 

 ۸۸سلنه یې د بېړنيو وتلو دروازې نه لري. اور وژونکي وسایل په 

 سلنه ودانیو کې شتون لري. 
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 مواد. حفظ الصحه او فاضله ۴.۲.۲

د ناپاکو اوبو ویستلو سیستم په هر ډول روغتیایي ودانۍ کې مطلقاً 

یوه اسايس اړتیا ده. که څه هم چې د رسوې شویو ودانیو له ډلې 

زیاترو  هغو یې د ناپاکو اوبو ویستلو په سیستم سنبال وې) نېږدې 

( ځینو یې د ناپاکو اوبو ویستلو په سیستم کې ستونزې ۶۳٪

د درملنو خونو د السو وینځلو ځایونه نه  ٪۲۷ درلودې. لږ تر لږه

درلود. رسوې کوونکو د السونو وینځلو ځایونو د رامنځ ته کولو په 

 تړاو چې یوه حیايت اړتیا ده، مالحظات تررسه کړي دي. 

دغه راز د تشنابونو د موجودیت په اړه د موندنو په ترڅ کې په ډاګه 

ه د بسنې وړ اندازې شوې ده چې د ناروغانو او کارکوونکو لپار 

( په هغو ودانیو کې موجود و، چې پلټنه یې شوې ٪۹۸تشنابونه)

سلنه ودانیو کې داسې ډول معافیتونه د  ۵۰ده. که څه هم په 

 مراجعینو لپاره موجود نه دي. 

په حفظ الصحه او د فاضله موادو په برخه کې تر ټولو مهمه موضوع 

ی. د پلټل شویو ودانیو له د تشنابونو کارونه او د هغوی پاکوالی د

ډلې په زیاترو کې یې د پاکوايل معیارونه ټیټ دي او پاملرنه نه ورته 

ودانیو کې د روغتیایي کارکوونکو تشنابونه او په  ٪۳۷کېږي. په 

ودانیو کې د ناروغانو تشنابونه له مناسب پاکوايل برخمن نه  ۴۶٪

شویو ودانیو دي. د مشاهدو ثبت په ډاګه کوي چې په زیاترو پلټل 

 کې د پاکوايل وضعیت ډې ناسم دی.
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د زیاترو روغتونونو اړوند برخې د ضایع شویو او کارول شویو طبي 

موادو د له منځه وړلو لپاره سوځونکې برخې لري. مګر د غیر طبي 

کثافاتو لپاره د کثافاتو لېرې کولو سیستم په زیاترو هغو برخو کې 

د قناعت وړ نه دی، چې د رسوې کوونکو له لوري یې رسوې تررسه 

 شوې ده. 

حې او پاکوايل موضوعاتو په اړه د مرکه کوونکو ځوابونه د حفظ الص

په درېیمه برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو تر رسلیک الندې 

 راوړل شوي دي. 

 . د هوا کنرتول۵.۲.۲

( او ٪۶۱(، ایرکنډیشرنونو)٪۸۳د هوا اړتیا د هواري لپاره د باد پکو)

وې ( په څېر بېال بېل وسایل نصب شوي دي. د رس ٪۴۱بخاریو)

کوونکو مالحظات او مشاهدې په ډاګه کوي، چې زیاتره خونې یې 

 یخې وې او د ګرمولو اسانتاوې دغه راز د سون توکي یې نه لرل. 

  

 

 برېښنا او څراغونه ۶.۲.۲

په دې برخه کې تر ټولو ښه خرب دا دی، چې ټولو ودانۍ او 

 اسانتیاوې برېښنا ته الرسسی لري؛ له دې کبله څراغونه، چې د

هرې روغتیایي اسانتیا لپاره په بشپړ ډول اسايس اړتیا ده هم 

اسانتیاوو کې برېښنا له برېښنایي سټیشن څخه  ٪۷۶روښانه و. په 

سلنه امکاناتو کې له ملریزې برېښنا  ۱۰غځول شوې ده. یوازې په 

سلنه امکاناتو ته برېښنا  ۹۰ګټه اخېستل شوې ده. د اړتیا پرمهال 

رامنځ ته کېدونکې برېښنا څخه برابریږي،،  له جرناتورونو څخه د

که څه هم چې په داسې یو شمېر ځانګړو حاالتو کې د جرناتورونو 

وړتیا ډېره کمه ده. د دې ترڅنګ، رسوې کوونکو په خپلو یادښتونو 

کې یادونه کړې ده، چې د برېښنا او څراغونو سیستمونه په زیاترو 

د وایرینګ، سویچونو او برخو کې یوازې په دوره یي ډول کار کوي. 

ساکټونو کمزوری حالت چې د کمزورې ساتنې او پالنې له امله 

دی، د یاد شوي کم کار ورکړې المل دی. د رسوې کوونکو 

مالحظات په ډاګه کوي، چې باید د برېښنایي سیستم ساتنه او 

پالنه په ښه ډول تررسه يش او چېرته چې اړتیا وي، باید په بشپړه 

 . توګه ورغول يش
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څرنګه چې په درېیمه برخه کې یې یادونه شوې ده، له ناروغانو رسه 

د مرکو په ترڅ کې په ډاګه شوې ده چې د ساتنې برخې ته کمه 

پاملرنه د برېښنایي سیستم د پرچاوي او په هغوی کې د نیمګړتیاوو 

 راپورته کېدو المل ګرځېدالی دی. 

 د ودانیو ډیزاین او فرشونه ۷.۲.۲

سلنه کې یې د طبي برخو)لکه  ۴۶ې شویو ودانیو له ډلې په د رسو 

د وینې معاینې خونو، عملیات خونو، درملتونونو...( موقعیت د 

ودانۍ له اصيل انجیرني پالن رسه سمون نه لري. په خپله خوښه 

د ودانیو په هر ځای کې د اړوند طبي برخو ځای پر ځای کول او د 

دانیو د چتونو کمزورتیا المل اصيل ډیزاین له پامه غورځول د و 

ګرځېديل، چې طبي وارډونه او برخې یو له بل رسه په مناسب ډول 

نه دي نښلېديل او له یو وارډ بل ته د لېږدولو او تللو پرمهال ستونزې 

راپورته کوي، چې د ډاکټرانو او کارکوونکو د ناراحتۍ او په پایله 

ګرځي. یوه بېلګه یې  کې د بېړنیو اړتیاوو په رسولو کې د ځنډ المل

 له عملیات خونې د سیټرالیزیشن خونې زیات لېرې والی دی. 

 . د فضا مناسبوالی۸.۲.۲

د باندنۍ پلټنې په ترڅ کې موندل شوې ده، چې د رسوې شویو 

یې په یو کمپلیکس کې له یوې ودانۍ  ٪۴۱امکاناتو له ډلې نېږدې 

و پوړیزې دي. خدمتونه وړاندې کوي. له نیامیي زیاتې ودانۍ یې ی

دغو موندنو رسوې کوونکې دې ته هڅويل دي، څو معلومه کړي 

چې ایا شته امکانات د فضاء له اړخه دومره وړتیا لري څو د اړتیا وړ 

خدمتونو وړاندې کولو ته ځواب ووایي. د رسوې په ترڅ کې په ډاګه 

شوې چې زیاتره ودانۍ له بیروبار ډېرې ډکې وې. د داخيل پلټنو 

ې د رسوې کوونکو د مشاهدو په پایله کې په ډاګه شوې په ترڅ ک

چې د ودانیو داخيل فضاء هم د بسنې وړ نه ده. د رسوې پر مهال 

په زیاترو امکاناتو کې د ناروغانو شمېر د هغو امکاناتو له وړتیاوو 

زیات و، د کومې اندازې لپاره چې په پام کې نیول شوي وو او 

به توګه د ناروغانو اړتیا وړ خدمتونو مناسب وو. یاد امکانات په مناس

ته ځواب نه وایي ځکه د فضاء نامناسب والی هم د ناروغانو په مرکو 

کې په ډاګه شوی دی، چې په درېیمه برخه کې پرې بحث شوی 

 دی. 

دا هم ښکاره ده، چې د تشنابونو او الس وینځلو ځایونو شمېر د 

ز د مراجعینو لپاره د ناروغانو د نفوسو په پرتلې ډېر کم دی. دغه را

انتظار خونو فضاء هم مناسبه نه ده. د کارکوونکو اداري دفرتونو 

دغه راز د تجهیزاتو، درملو... ځای پر ځای کولو ته هم د بسنې وړ 

اندازه فضاء نه ده ځانګړې شوې. له دې ډلې یو شمېر هغه امکانات 

ای پر چې ساحې ته ډېره اړتیا لري، د نورو امکاناتو په ځای کې ځ

ځای شوي دي. د بېلګې په توګه د ولسوالۍ په روغتون کې اړوند 

ساحه د رغونې عملیايت روغتون رسه رشیکه شوې ده. د رسوې 

کوونکو مشاهدې په ډاګه کوي، چې د ناروغانو درملنې نااړوند 

برخه باید په ځینو مواردو کې له اصيل تعمیر د باندې وویستل 

 يش.

دنو له مخې د بېخ بنسټونو برخه په بشپړ په ټوله کې د رسوې د مون

 ډول د قناعت وړ نه ده. 

 . د حوزوي روغتونونو کړنې۳.۲

یوه په زړه پورې پایله چې د بېخ بنسټونو په برخه کې له موندنو 

کښل کېدای يش دا ده، چې د پلټل شویو امکاناتو له ډلې حوزوي 

روغتونونو په روغتونونه د والیتي، ولسوالیو دغه راز ټولنې په کچه 

پرتلې ډېر ښه امکانات او کړنې لري. د حوزوي روغتونونو د کړنو 

 منرې په الندې برخو کې دي: 

په مرکز کې موقعیت لري او په حوزوي کچه خدمات وړاندې کوي،  -

د بسرت له مخې یې شمېر لوړ دی او د رسک له مخې یې خدمتونه 

 ښه دي، چې د روغتون ودانۍ ته یې الرسسی اسانه کړی دی. 

د حوزوي روغتونونو ټولو کمپلیکسونو امنیت د لویو دروازو له الرې  -

 ټینګ شوی دی.

سلنه حوزوي  ۶۷ونونه په ښه ډول ډیزاین شوي دي. حوزوي روغت -

روغتونونه په خپل کمپلیکس کې له پنځو زیاتې ودانۍ لري، چې 

 مناسب او د قناعت وړ روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. 

 برېښنا ته ښه الرسسی لري.  -

په ټولو حوزوي روغتونونو کې د طبي ضایعاتو او کثافاتو لپاره د  -

 دي.  سوځولو برخې شته

په حوزوي روغتونونو کې د دوانیو ساتنه او پالنه ډېره ښه ده.  -

یوازې په یو کم شمېر برخو کې د ماتو دروازو او ککړیو او د چتونو 

سوري کېدل دغه راز رطوبت تر سرتګو شوی دی. تشنابونه یې 

 سلنه د کارونې وړ دي او ډېر ښه پاک دي.  ۱۰۰
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و درېیمه برخه: د روغتیایي خدمتون

 رسولو کاري کړنه 

د خدماتو د رسونې هغه عنارص چې تفتیش . 3.۱

 شوي دي

(  تفتیش کړی دی تر Facilityد رسوې ډلو د روغتیایي مرکزونو)

څو معلومه کړي چې دغو مرکزونو، خدمتونه په اغیزناک/موثر ډول 

رسويل دي؟ او دا چې دغه مرکزونه د باکیفیته خدمتونو د رسولو 

لومړنیو غوښتنو ته ځواب ویلی يش او کنه؟ د خدمتونو په برخه کې 

 د رسولو الندېني عنارص تفتیش شوي دي:

 عمومي خدمتونه •

بې اوالدۍ( خدمتونه، د ویني (طبي متخصصین، د عقامت •

 بانک، البراتوار، فارميس

 د درملو او نورو وسایلو رسول  •

 له میکروب/عفونت څخه مخنېوی او پاکوالی •

 نسونهترانسپورټ او امبوال  •

 خواړه او نورې اړتیاوې •

 د ټولنې رول •

 موندنې ۲.۳

موندنې له دې الرو ترالسه شوي دي. )الف(: هغو کسان چې 

رسوې ورباندې تررسه شوې یو لړ معیاري پوښتنپاڼو/سوالنامو ته 

يې ځواب ورکړی دی. پر دې رسبېره یې د موضوعاتو په هکله خپل 

روغتیایي مرکزونو د نظریات هم وړاندې کړي دي. )ب(: د 

کارکوونکو او ناروغانو ځوابونه؛ چې د رسوې کوونکو پوښتنو ته یې 

ځواب ورکړی دی. یاده دې وي چې په دغو پوښتنو کې ځیني 

داسې پوښتنې هم وې چې ځواب ورکوونکي آزاد پرېښودل شوي 

وو تر څو په خپله خوښه پوښتنې ته ځواب ووایي او کوم محدودیت 

 ور باندې نه و.

 برشی رسچېنې او کارکوونکي ۱.۲.۳

د رسوې شویو کسانو ځوابونه تائیدوي چې د برشي رسچېنو او 

 کارکوونکو موضوعات د ټاکلو طرزالعملونو مطابق ترتیب شوي دي.

 

 

د کارکوونکو د ګومارنې بورډونه او د برشي رسچېنو په برخه کې 

الیتي تصویب شوې پالیسۍ او طرزالعملونه؛ چې د عامې روغتیا د و 

ریاست له لوري ټاکل شوي دي؛ د روغتیایي مرکزونو په ټولو ډولونو 

 پراخ چوپړه، ولسوالۍ، والیتي او حوزوي کې پلې شوې دي. لکه

د ګومارنې/استخدام په پروسو کې ټول هغه پړاوونه طی کېږي چې 

د یوې غوره ګومارنې لپاره اړین دي. دغه پروسه د دندې یا وظیفوي 

یلېږي، له هغه وروسته غوښتنلیکونه را غونډېږي، بست له اعالنه پ

ډ لېست ( او وروسته لنLong list) بیا د وړ نوماندانو اوږد لیست

(Short list جوړېږي، بیا تحریري ازموینه او له هغه وروسته کاري )

مرکه تررسه کېږي او په وروستي پړاو کې بیا د دندې لپاره وړ کس 

 وټاکل يش.

ت په دې هڅه کې دی چې د خپلو د برشي رسچېنو مدیری

مشرتیانو لپاره با کیفیته خدمتونه وړاندې کړي. په دې برخه کې د 

دوی د هڅو له جملې څخه یوه دا هم ده چې غواړي د خدمت 

 رسولو الرښودونو په باب د کارکوونکو پوهه زیاته کړي. 

هغه کارکوونکي چې مرکه وررسه شوې دا مني چې د هرې  ۹۸٪

ې الیحه چې څرنګه ده، په روغتیایي مراکزو کې هم کټګورۍ د دند

په هامغه ډول الرسسی ورته کېږي او په ریښتیا هم هامغسې پلې 

کېږي. رسوې کوونکي یادونه کوي چې د دې په پار چې برشي 

 ٪۸۰رسچېنې سمې مدیریت يش، د دغو روغتیایي مراکزو څخه په 

کاري  کې یې هغه سېسټم شته چې په کلني ډول د کارکوونکو

کړنې ارزوي. په زړه پورې خو بیا دا ده چې لوی روغتیایي مرکزونه 

په دې مورد کې تر نورو ښه دي او د کاري کړنو د ارزونې سېسټم 

کې یې حارضي  ٪۷۳په کې شته. له دغو روغتیایي مراکزو څخه په 

په منظمه توګه ارزول کېږي. د تفتیش پر مهال د هغو کارکوونکو 

 ې حارض نه ول.و چ ۴اوسط یوازې 
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د برشي رسچېنو د مدیریت لپاره دا هم اړینه ده چې د کارکوونکو 

اړتیاوو ته پام وکړي. د خدمت رسونې په برخه کې د کارکوونکو 

کاري کړنې په دې پورې تړيل چې کارکوونکی په خپل رشکت یا 

 کارځای کې څومره خوښ دی.

چې د هغه کارکوونکي چې مرکه وررسه شوې تائیدوي  ۷۸٪

کارکوونکو د ګټو یا امتیازاتو په برخه کې برشي رسچېنې واضح 

طرزالعملونه او الرښوونې لري او ورته ټاکل شوي دي. د کارکوونکو 

په یادو امتیازاتو کې رخصتي، د کارکوونکو د شکایتونو اورېدل او 

 مزد/معاش شامل دی.

ته  د دې لپاره چې کارکوونکي د کار پر مهال روغ پاتې يش، دوی

الرښووونې کېږي او د وظیفوي روغتیا په برخه کې روزنې هم ورکړل 

شوي دي. په دې مورد کې یوه بله مهمه پوښتنه هم شته. له 

کارکوونکو پوښتل شوي چې په تېرو شپږو میاشتو کې معاش ورته 

کارکوونکي په دې اړوند د بې  ٪۶۶په وخت ورکړل شوی او کنه؟ 

نه د کارکوونکو پر کړنو او هغه نظمۍ تجربې لري. دا ډول کارو 

 خدمتونه چې د دوی په وسیله وړاندې کېږي؛ منفي اغېز پرېبايس.

 عمومي –: د خدمتونو وړاندې کول  ۲.۲.۳

په دغو روغتیایي مرکزونو کې له شته کارکوونکو څخه د ناروغانو 

خوښي/رضایت دا موضوع روښانه کوي چې خدمتونه په موثر ډول 

ناروغانو څخه وغوښتل شول تر څو له دوی وړاندې شوي دي. له 

رسه د کارکوونکو د چلند په مورد کې خپل نظریات رشیک کړي. 

مرکه شویو کسانو وړاندې کړي  ٪۸۳( چې Ratesهغه شمېرې)

څرګندوي چې د کارکوونکو له چلند څخه د ناروغانو د خوښۍ کچه 

چلند ترمنځ ده. ځیني ناروغان د کارکوونکو د « ډېر ښه»او « ښه»د 

په هکله خورا بد نظرونه وایي. د کارکوونکو د چلند په هکله  د 

رسوې کوونکو نظریات هم د ناروغانو په شان ښه نه ول. رسوې 

 کوونکي وایي چې کارکوونکو له دوی رسه هم ناوړه چلند کړی دی.

 

رسوې کوونکو اندېښنه ښودلې چې په دغو روغتیایي مراکزو کې د 

کو کموالی او یا هم نشتون د خدمتونو په غیر روغتیایي کارکوون

موثره رسونه باندې ناوړه اغېز کوي. په دې هکله یوه بېلګه راوړي او 

وایي چې د یوې ولسوالۍ په روغتون کې له یو کارکوونکي څخه په 

یوه وخت هم د آشپز او هم د ساتونکي په توګه کار اخېستل کېدو.  

ندو د کارونو په هکله په دې توګه څرګندېږي چې د دغو دواړو د

 پاملرنه څومره کمه ده.

د خدمت رسونې د موثریت د ارزونې لپاره نورې پوښتنې دا وې 

چې؛ یو ناروغ په دغو روغتیايي مراکزو کې د څومره وخت لپاره په 
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مته پاتې کېږي؛ په یوه عادي ورځ کې د څومره خلکو لپاره خدمتونه 

روغانو ته د درملو د وړاندې شوي او؛ هغه سپارښتنې چې دغو نا

کارولو او روغتیا اړوند نورو مسایلو په هکله شوي دي، له دې 

سپارښتنو څخه خلک څومره خوښ دي؟ زیات شمېر ناروغان له 

هغو سپارښتنو څخه خوښ دي چې ډاکټرانو او نرسانو دوی ته کړي 

 دي. 

 

د ناروغانو له ځوابونو څرګندېږي چې دوی ته خدمتونه په چټکۍ 

ناروغانو ویيل چې دوی له ډاکټر  ٪۱۲اندې شوي. یوازې رسه وړ 

څخه د مشورې د اخېستلو لپاره معموآل له نیم ساعت څخه ډېره 

 موده په مته پاتې شوي دي.

که د هغو ناروغانو حجم ته راشو چې هره ورځ په اوسط ډول ورته 

خدمتونه وړاندې کېږي نو روغتیایي کارکوونکي وایي چې دغو 

 ۵۰۰روغتیایي مرکزونو ته په یوه عادي ورځ کې په اوسطه توګه 

روغتونونه؛ د هغو  حوزوي کسان مراجعه کوي. چې د ټولو ترمنځ 

اروغان ورته ورځي او ورځنی روغتونونو په رس کې دي چې ډېر ن

څخه اوړي. دې موندنې ته یوه مثبته موندنه  ۱۱۰۰اوسط یې له 

 ویلی شو.

 

 د ناروغانو اوسط شمېر والیت

 173 بلخ

 540 بامیان

 757 غزين

 560 هرات

 407 کابل

 763 کندهار

 500 کاپیسا

 323 خوست

 475 کندز

 770 کندهار

 465 پکتیا

 343 پروان

 450 وردک

 468 ټول روغتیایي مرکزونه

که په ټولییز ډول د ناروغانو د رضایت د کچې په باب خربې کوو، 

نو موندنې؛ د ناروغانو د رضایت په باب له یو لړ مثبتو ځوابونو رسه 

ملګرې دي. خو هېره دې نه وي چې په دې هکله د رسوې کوونکو 

ریات یې ورکړي. او ناروغانو له لوري نېوکې هم شوي او منتقدانه نظ

رسوې کوونکي او ناروغان وایي، د دې لپاره چې د ناروغانو اړتیاوو 

ته ځواب وویل يش، نه یوازې دا چې ډېرې ساحې ته اړتیا لېدل 
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کېږي) چې د دغه راپور په دویمه برخه کې یې یادونه شوې ده( ؛ 

بلکې ډېرو کارکوونکو او کاري ساعتونو ته هم اړتیا ده. په ډېری 

و بېلګو کې ویل شوي چې د خدمت رسولو لپاره کاري راغلی

ساعتونه ډېر کم دي. ډېری ناروغان او رسوې کوونکي د دې 

شاهدي ورکوي چې ال به ماسپښین و، خو دغه روغتیایي مرکزونه 

به وتړل شول په داسې حال کې چې ال به هم ډېر ناروغان د دې 

 په مته ول چې معاینه يش. 

ډاکټران لېدل شوي وو چې کار ته ناوخته ځیني کارکوونکي او 

راځي او ځیني یې بیا له کاره وختي وځي. په دې کار رسه به دا 

ستونزمنه وي چې د ټولو منتظرو ناروغانو طبي معاینه ويش. د هغو 

موندنو پر خالف) چې مخکې وویل شول( چې ناروغان له نیم 

رکې چې ساعت څخه د کمې مودې لپاره په مته پاتې کېږي؛ هغه م

له ناروغانو رسه شوي دي، پایلې یې څرګندوي چې د معاینې کولو 

په موخه له ډاکټرانو رسه د نوبت اخېستلو لپاره په ساعتونو ساعتونو 

انتظار زغمي. بیا چې د معاینې د تررسه کېدو تر وخته پورې څومره 

 انتظار بايس، هغه پر خپل ځای پرېږده.

یت پیدا کوي چې ډاکټران او یادې تجربې له ناروغ رسه دا ذهن

کارکوونکي د دوی په کېسه کې نه دي. رسبېره پر دې چې ځیني 

( ادعا لري چې دوی د شکایت ثبتونې ٪۶۶روغتیایي مرکزونه)

سېستم لري، خو د ناروغانو تجربې د دوی د یادې ادعا برعکس 

دي. له ناروغانو رسه د تررسه شویو مرکو د راپورونو په هکله شته 

ونه د دې څرګندوی دي چې؛ کوم روغتیایي مرکزونه چې د غربګون

MoPH او هغو انجوګانو)غیر دولتي سازمانونه( له لوري اداره ،

( رسه قرار داد لري؛ په هغوی Donorsکېږي چې له مرسته کوونکو)

کې ناروغانو له ناکاره او کمزورې ادارې څخه شکایت کړی دی. 

دوی د کمزورې زیربنا او په خدمت رسونه کې د کمیت او کیفیت 

د کموايل په چارو کې پړه  پر انجوګانو اچوي او یادونه کوي چې 

دوی ورته شکایتونه هم کوي خو هغوی یې په هکله کوم اقدام نه 

 کوي. 

د درملو او نورو  –د خدماتو وړاندې کول  . 3.۲.۳

 ډاکټران –وسایلو رسول 

د عقامت درمل، د ویني بانک، البراتوار او د درملو خدمات ارزول 

 شوي وو.

روغتیایي مرکزونو ویيل دي چې دوی د عقامت په برخه کې  ۷۶٪

ي. د شته اړتیا د رفع کولو لپاره ډاکټران او تخنیکي کارکوونکي لر 

مراکزو ویيل چې متخصصین یې د کاري کړنو له ټاکلو  ۷۳٪

یې د  ٪۵۶معیارونو رسه برابر دي. له دغو روغتیایي مرکزونو څخه 

رارسېدلو تجهیزاتو د ثبت اسناد له ځان رسه ساتيل. د درملو او نورو 

اړینو توکو د کايف تدارک) رسولو( پرته نورې ځانګړنې دومره 

 ارزښتناکې نه دي.

 

روغتیایي  ٪۴۱وکو عرضه یا رسول په کايف کچه نه ده؛ یوازې د ت

مرکزونو ته درمل او نور اړین توکي په کايف اندازه رسول شوي دي. 

رسوې کوونکو موندلې چې د مرسته کوونکو یا ډونرانو په مايل 

مرستو د روغتیایي مرکزونو لپاره عرصي وسایل پېرل شوي دي، خو 

اخېستل شوې چې د هغوی د  په دې خاطر ورڅخه ګټه نه ده

فعالیت/کارولو لپاره ځیني نور درمل هم رضور ول، خو په هغو سیمو 

روغتیایي  ٪۴۶کې یادو درملو ته الرسسی نه کېدو. یوازې په 

مرکزونو کې د ویني بانکونو په کايف اندازه وسایل لرل او د ازمېښت 

ته توکي او نور مواد ورته رسېديل وو. د خوندیتوب په موخه ش

روغتیایي مرکزونو کې شته ول. په دې مورد  ٪۴۴پروتوکولونه په 

 کې رشایط په بشپړ ډول د قناعت وړ نه دي.
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د عقامت په اړه د خدمت رسونې او دغه راز د وینې بانک، په برخو  

کې د ځینو پوښتنو لپاره د ځوابونو ځای تش پاتې دی او د رسوې 

 رشیح نه ده ثبت شوې.کوونکو له لوري د دوی په هکله کومه ت

که د البراتواري خدماتو  په اړه وړاندې شویو نظریو ته راشو چې د 

رسوې کوونکو له لوری ثبت شوي، څرګندوي چې ځیني روغتیایي 

یې منظم  ٪۶۱مرکزونه البراتوار نه لري. له شته البراتوارونو څخه 

کايف تجهیزات، د معاینې توکی او نور مواد لري. هغه روغتیایي 

مرکزونه چې البراتوارونه ور کې شته، ټول یې په کايف اندازه غوره 

کارکوونکي او تخنیکي کسان لري. په دغو البراتوارونو کې زیات 

شمېر معاینات تررسه شوي دي. هغه ساحې چې د دغو  البراتوارونو 

تر پوښښ الندې راځي دا دي: د وینې معاینه، د ادرار معاینه، 

یو معاینه کول، ( ناروغvenereal)د مقاربتي  شکر، بکټریا پېژندنه،

الکرتولیټ/برقي معاینه، چټک او خوندي کیمیایي معاینات او 

 داسې نور.

د دوا خدمتونه؛ د درملو او نورو تجهیزاتو پېرلو، پلورلو، ذخېره کولو 

او ساتلو ته وایي چې باید ډېره پاملرنه ور ته ويش. درملتونونه تل 

کې د ننه نه پیدا کېږي، ځیني وختونه یاد  په روغتیایي مرکزونو

درملتونونه په ناسمو ځایونو کې وي چې الرسسی ورته ستونزمن 

سلنه روغتیایي مرکزونو کې درملتونونه په  ٪۷۸وي. خو بیا هم په 

 روغتیایي مرکز کې دننه وو.

،  په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې د طبي درملو ٪۵۰له بده مرغه له 

لپاره مناسبه ساحه نه وه، د درملو او نوروتجهیزاتو د ذخیره کولو 

رسول هم په ښه ډول نه تررسه کېږي. په درملتونونو کې د درملو د 

ساتنې لپاره د تودوخي د کنټرول  او دغه راز د هوا د تبدیلۍ 

 سیستم نا مناسبه بریښي.

په  -په محصوالتو باندې د لیبل لګول –د درملو او ذخېرو تنظیم 

روغتیايي مرکزونو کې قناعت بښونکي ول. رسوې  سلنه ۶۸٪

کوونکو د درملتونونو په املاریو کې داسې درمل هم لېديل چې 

 ٪۸۵تاریخ یې تېر و او یا د رطوبت له وجې خراب شوي وو. 

روغتیایي مرکزونه موندل شوي چې د یو ډیټابس درلودونکي و او د 

ناد درلودل. خو خپلې ذخیرې/انبار په هکله یې سوابق یا د ثبت اس

روغتیایي مرکزونو کې د رسونې یا عرضې ترتیبات کمزوري  ٪۵۰په 

ول؛ نو دا به د حیرانتیا کومه خربه نه وي چې په تېر یو کال کې 

سلنه روغتیایي مرکزونو له خپل انبار څخه دارو یا نورو  ۸۷٪

تجهیزات را ایستيل دي، ځکه چې دارو درمل ورته په وخت نه و 

 رسول شوي.

ه ټولیزه توګه درملو ته د ناروغانو الرسسی آسان نه دی. د هغو پ

یې ویيل  ٪۴۶ناروغانو له ډلې څخه چې مرکه وررسه شوې یوازې 

چې دوی کولی يش درمل د روغتون له درملتونونو څخه تر السه 

کړي. له ناروغانو رسه شوې مرکې څرګندوي چې دوی په دې برخه 

چې د روغتونونو له درملتونونو کې رضایت نه لري او نه يش کولی 

څخه دارو درمل تر السه کړي او اړ دي چې له بهر څخه یې په ډېره 

روغتیایي مرکزونو کې د درملتون  ٪۸۸لوړه بیه را ونیيس. په 

کارکوونکي ناروغانو ته د درملو او نورو طبي مسایلو په هکله 

ې د روغتیایي مرکزونو ک ٪۸۳ځانګړې سپارښتنې کوي. دغه راز په 

 درملتون کارکوونکو له ناروغانو رسه ښه رویه کړې.

که د تشخیص په موخه د ټیست امکاناتو ته راشو، نو د ټیسټونو د  

تررسه کولو لپاره مناسبو امکاناتو ته الرسسی نه کېږي. کارکوونکي 

وایي چې د تخصيص ټیسټونو د تررسه کولو لپاره ځانګړي 

سیستمونه معريف شوي دي. د بېلګې په ډول د مراجعې 

شو. یاد سیستم ( ته اشاره کولی Referral Systemسیستم)

ناروغانو ته دا موقع په الس ورکوي چې په تخصيص او پرمختللو 

طبي مراکزو کې یې درملنه ويش، خو دا کار هغه وخت شونی دی 
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چې کوم روغتیایي مرکز یو وخت د ټسټ کولو او  درملنې په برخه 

کې  د ځانګړو تجهیزاتو او مسلکي تخصص له کمښت رسه مخ وي. 

نه شو ویلی چې له دغه سیستم څخه دې اوس خو په دې هکله څه 

مهال ډېر کار واخېستل يش. ډېری ناروغان داسې کومه تجربه نه 

لري چې دا ډول سرتو مرکزونو ته دې معريف شوي وي او درملنه 

 دې یې کړي وي.

که د تجهیزاتو د رسولو او د روغتون ساحې ته وګورو، والیتي 

ه ټیټه کچه لګیا دي روغتونونه له خپلې معیاري کچې په ډېر 

خدمتونه وړاندې کوي. د یوې ولسوالۍ روغتون چې له یوې کرایه 

شوې ودانۍ نه خدمات وړاندې کوي، نو څرګنده ده چې د یو جامع 

روغتیایي مرکز په پرتله به په ډېره کمه کچه خلکو ته خدمات ارایه 

کوي. په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي متخصصانو، تجهیزاتو او 

 لو د رسونې ستونزه دوه برابر کیږي.درم

عمومآ، له وړاندې شویو خدمتونو څخه د ناروغانو د رضایت کچه 

لوړه نه ده؛ د رسوې کوونکو ارزونه هم له )مثبت( څخه کمه ده. پر 

دې رسبېره چې د روغتیایي خدمتونو ځیني سیمي )  لکه چې 

 مخکې یاد شوې ( کايف شمېر ډاکټران او تخنیکي کارکوونکي

لري، خو د رسوې کوونکو او ناروغانو نظریات بل څه وايي او 

څرګندوي چې کايف شمېر ډاکټران نه شته ترڅو شته اړتیاوو ته 

دې ځواب ووایي. د رسوې کوونکو له وینا رسه سم، په مشخصه 

توګه په نسایي والدي، جراحۍ او د ماشومانو،  په برخو کې د 

د ښځینه ډاکټرانو د  کمښت ډاکټرانو د نشتون او  په خاصه توګه 

له وجې روغتیایي مرکزونه هغومره ظرفیت نه لري چې درملنې 

 اوسنیو تقاضاوو ته دې ځواب ووایي.

د لوړ  –له ککړتیا څخه مخنیوی او پاکوالی . ۴.۲.۳

 لومړیتوب عنارص

ي مرکزونه د عقامت او تامین مرکزي روغتیای %88: عقامت

حوطې دننه جوړې شوي ( لري چې د روغتون د مCSSDڅانګې)

( او Autoclavesد با کیفیته عقامت په خاطر کايف )  دي.

(Ovensته ا ) ړتیا وه. د رسوې کوونکو په وینا کم شمېر  روغتیایي

لري تر څو با کیفیته  (Ovens( او )Autoclavesمرکزونو کايف )

عقامت وکولی يش. د رامنځته شوي طرزالعمل له چارټ رسه سم 

 High Levelل یا ر میکرويب کو د لوړې کچې غی

Disinfection(HLD یوازې په )مرکزونو کې تررسه کېدل. ٪۵۶ 
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 د ناروغ ساتنه او خوندیتوب:

مرکزونو کې داسې پروګرامونه شته چې ناروغانو ته د  ٪۷۶په 

پاکوايل او له میکروب/عفونت څخه د مخنیوي په هکله معلومات 

ورکوي. هغه موارد چې له عفونت څخه د ناروغانو د ساتنې او 

خوندیتابه لپاره رامنځته شوي، د هغوی د ارزونې لپاره رسوې 

دی: د میکرويب ناروغانو د کوونکو له دغو توکو څخه کار اخېستی 

لېږدولو سیمې او د میکرويب ناروغیو لپاره د لږ محدودیت او ډېر 

 محدودیت سیمې. 

روغتیایي مرکزونو کې موندل شوي  ٪۲۰دغه نښې نښانې یوازې په 

او د بسرت جال خونې په منظمه توګه په ټولو روغتیایي  IPدي.  

ګرځي چې ناروغان په مرکزونو کې نشته. یاده نیمګړتیا د دې المل 

 ډېره آسانه میکرويب يش. 

 د میکروب مخنیوی او د عفونت ضد –پاکوالی 

د روغتیایي مرکزونو په ټولو ساحو کې اړوند طرزالعملونو ته پاملرنه 

نه ده شوې او په منظم ډول نه دي پيل شوي. د عفونت څخه د 

مخنیوي کچه ډېره ټیټه ښودل شوې. اوس مهال کارکوونکو ته د 

IP  .روزنه ورکول یو ارزښتناک لومړیتوب دی 

د مطالعې په لړ کې الندېني حالتونه موندل شوي او ثبت  •

 شوي دي:

 IPروغتیایي مرکزونو د  ٪۷۶د جراحۍ یونیټونه یا واحدونه،  •

 معیاری طرزالعملونه لري او پيل کوي یې.

د میکرويب مواردو د مدیریت په خاطر د میکرويب ناروغانو  •

 ٪۲۹لپاره واضح طرزالعملونه شته خو یوازې په د بېلولو 

روغتیایي مرکزونونه کې ور څخه کار اخېستل کېږي. لویو 

روغتیایي مرکزونو په دې برخه له ځانه ښې کاري کړنې 

 ٪۶۷( له ډلې څخه، حوزوي روغتونونوښوديل دي، او د )

 یې واضح پروتوکولونه لري.

براتوار کې د بله موضوع دا ده چې د روغتیایي مرکز په ال  •

( د معاینې پر مهال د سرتګو له ساتندوی TBتوبر کلوز)

کابین کار نه اخېستل کېدو، چې دا خربه د جدي اندېښنې 

 وړ ده. 

مرکزونو کې د ادرار د راټولولو آله )سوند( په داسې  ٪۸۳په  •

حال کې اېښودل کېده چې د میکروب ضد او یا د میکروب 

( د IV linesنیول شوی و. )له منځه وړلو مورد په پام کې 

د ویني په بانکونو کې په صحي روغتیاِی مرکزونو  68%

ډول ساتل کېدل. لکه څرنګه چې د کارکوونکو له ځوابونو 

معلومه شوې، له عفونت څخه د مخنیوي لپاره اړین توکي 

په کايف اندازه روغتیایي مرکزونو ته لېږدول شوي و، چې 

 ده.   ٪۷۱سلنه 

مراکزو د کار او والدت په کوټو کې د کم  روغتیایي ٪۲۵د  •

 پاکوايل کېسه کېږي. 

سلنه یې د  ٪۷۶د افغانستان د روغتیایي مراکزو څخه  •

کارکولو او والدت داسې کوټې لري چې چت او دیوالونه یې 

 د مېنځنې وړ دي. 

کې  ٪۵۶روغتیایي مرکزونو کې د بسرت خونه او په  ٪۵۴په  •

وو. د رسوې کوونکو نظریات د وینې بانکونه د پام وړ پاک 

څرګندوي چې د پاکوايل معیارونه، مسئوالنه او په منظم 

 ډول نه کارول کېدل.

 د الس پاکوالی اوبه

روغتیایي مرکزونو د والدت او  ٪۶۸پاکې اوبه)د نل په واسطه( د  

 ٪۴۹کار په خونو کې موجودې وې په داسې حال کې چې د 

روغتیایي مرکزونو د بسرت خونې پاکې اوبه لري. رسوې کوونکي په 

خپلو نظریاتو کې وایي چې دوی په زیات شمېر روغتیایي مرکزونو 

لید، حتی د جراجۍ په سکشن کې د السونو د مېنځلو ځای و نه 

روغتیایي مرکزونو په کاري او والدي خونو کې  ٪۱۷کې هم نه و. د 

 د السو د پاکوايل پروتوکولونه وو او پلې کېدل.
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د طبي ناکاره توکو)کثافاتو( طرزالعملونو د ناکاره توکو لرې کول: 

ته په درناوي، ډېر کم شمېر روغتیایي مرکزونه دي چې د ناکاره 

ي توکو د غورځولو/لرې کولو لپاره پر شته طرزالعملونو باندې طب

کوي او په دې توګه ضایع شوي او فضول طبي توکي په منظمه 

 توګه غورځوي.

روغتیایي مرکزونو کې کارول شوې تیرې ستنې له  ٪۸۰په 

البراتوارونو څخه غورځول کېدې، په داسې حال کې چې یوازې په 

ې ستنې د وینې له بانکونو؛ او له دې روغتیایي مراکزو کې تېر  ۴۹٪

څخه هم په کمه کچه له بسرتخونو راټولیدې او لرې غورځول 

، غیر میکرويب کېدو او ککړتیا ضد،  پاکوايل، د IPکېدلې.  خو د 

السونو مېنځلو او عمومي پاکوايل په برخو کې ډیری پوښتنې بې 

 ځوابه پاتې شوې دي.

 

 نسپورت خدمتونهد ناروغانو لپاره د ترا . ۵.۲.۳

یې لږترلږه یو  ٪۸۸د رسوې شویو روغتیایي مرکزونو له ډلې څخه 

سلنه بیا یو امبوالنس هم نه لري. هغه مرکزونه  ٪۱۲امبوالنس لري. 

  یې، نور اړوند تجهیزات هم ورته لري. ٪۶۹چې یو امبوالنس لري 

په دې برخه کې له نورو ښه  –سیمه ییز روغتونونه  –لوی روغتونونه 

یې له  ٪۸۳امبوالنسونه او  ۲دي. ټول سیمه ییز روغتونونه لږترلږه 

یا وړو روغتونونو له ډلې  CHCsڅخه زیات امبوالنسونه لري. د  ۳

یې لږترلږه د یو امبوالنس څښتنان دي. هغه روغتیایې  ٪۷۸څخه 

یې ټیلیفون یا نور ارتباطي  ٪۹۴مرکزونه چې یو امبوالنس لري، 

د امبوالنس د تېلو او ساتنې لپاره  ٪۷۵وسایل نه لري. یوازې 

 لګښتونه هم لري.

88%

68%

63%

50%

68%

13%

32%

13%

0%

20%

0% 0%

25%

50%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

پراخ چوپړه ولسوالۍ 

روغتون

والیتي 

روغتون

حوزوي 

روغتون

مجموعه

په تحویل خونو کې د صفایي اوبو شتون

هو نه خايل

38%

32%

38%

33% 34%

50%

53%

13%

17%

39%

13%

16%

25%

0%

15%

0% 0%

25%

50%

12%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

پراخ چوپړه ولسوالۍ 

روغتون

والیتي 

روغتون

حوزوي 

روغتون

مجموعه

ودو په لېږد خونو کې د طبي ضایعاتو سوځولو الرښ

چارټونو شتون

هو نه په غوره توګه نه خايل



د ژوند د کیفیت د کچې لوړول  ; په افغانستان کې د روغتیایي امکاناتو وړتیا   

21  

   

 د خواړو او نورو اړوند اړتیاوو خدمتونه  . ۶.۲.۳

په دې برخه کې الندې موارد رسوې شوي دي: په پخلنځي کې 

پاکوالی او صفایي، په پخلنځي کې د خځلو د مدیریت سېسټم، د 

راتګ کوي او هغو کسانو د روغتیا معلومول چې پخلنځي ته تګ 

خوړو ته الرسسی لري، په ورځنۍ توګه، د ورځینو خواړو کمیت او 

 کیفیت او د خواړو د ذخېرې تنظیم.

 پاکوالی او په خواړو پورې اړوند د پاکۍ کارونه 

د پخلنځي او خوړنځای، د پاکوايل په هکله د رسوې کوونکو له نظر 

ې پاکې مرکزونو ک ٪۷۳مرکزونه ښه ښودل شوي. په  ٪۷۱رسه سم 

روغتیایي مراکزو کې خواړه په ځانګړي او صفا  ٪۷۶اوبه شته. په 

ډول تیاریږي. د خځلو یا ناکاره توکو د اېستلو په برخه کې شته 

سلنه ډېره ټېټه ده او د دې کار لپاره د مدیریت سېستم یوازې په 

روغتیایي مرکزونو کې شته. رسوې کوونکو د تفتیش پر مهال  ۵۹٪

ځي هم ثبت کړي او په هکله یې خپل نظرونه ځیني داسې پخلن

 ٪۵۴وړاندې کړي چې پاکۍ ته په کې پاملرنه نه وه شوه. په 

روغتیایي مرکزونو کې د پخلنځي د کارکوونکو روغتیا په منظم ډول 

مرکزونو کې غیر مسئول کسان له کنټرول  ٪۵۰معاینه شوې وه. په 

فن او د خوړو پرته پخلنځي ته تلل راتلل، چې په دې کار رسه تع

ککړېدل ډېرېږي. ځکه څوک چې پخلنځي ته داخلېږي له ځانه 

 رسه میکروبونه لېږدوي.

 د خوړو کیفیت، کمیت، تنوع او پر وخت رسول:

د رسوې د تررسه کولو لپاره له ناروغانو رسه مرکې شوي او داسې 

پوښتنې وررسه مطرح شوې وې چې د ځواب د ورکړې په برخه کې 

و ورته وضع شوی. د مرکو په ترڅ کې په ډاګه کوم محدودیت نه 

شوه چې ناروغان د خواړو له کیفیت، کمیت او تنوع څخه رايض 

دي. د ګوتو په شامر ناروغانو ویل چې تنوع دې نوره هم ډېره يش 

 او یو څو ناروغانو دا هم وویل چې اوسني خواړه بسنه نه کوي.

چې د خوړو د د ځواب ورکووونکو ځوابونو دا خربه روښانه کړه 

خدماتو په برخه کې د وخت کوم معیاري مهالویش نه تعقیبیږي. 

یوه ناروغ وویل چې په روغتیایي مرکز کې هیڅ آشپز نشته. خو مونږ 

به دې ستونزې ته یوه لنډمهاله ستونزه ووایو ځکه چې دا ستونزه 

په روغتیایي مرکز کې د تل لپاره نه وي. د خوراکي توکو د ساتنې 

روغتیایې مرکزونه د  ٪۳۷قانع کوونکي نه دي او یوازې ترتیبات 

هغو خوارکي توکو د ثبت سېسټم لري، چې دوی ته ورکړل شوي 

 دي.

 د کارکوونکو او ناروغانو ورځنیو اړتیاوو ته رسیدګي

هغه کارکوونکي چې مرکه وررسه شوې، وايي چې ډوډۍ ورته  ۴۴٪

نکي وایي چې روغتیایي مرکزونو کې کارکوو  ٪۶۸ورکول کېږي. په 

په کايف اندازه کايل، خواړه او نور اړین توکي ورکول کېږي. د 

ناروغانو په کوټه کې په کايف اندازه فرنېچر یا لږترلږه څوکۍ او 

روغتیایي مرکزونه  ٪۸۵کټونه ارزول شوي دي. موندنې ښيي چې 

 په دغو وسایلو سمبال دي. 

د روغتیايي مرکزونو څخه د خدماتو د  . ۷.۲.۳

 ندې کېدو په برخه کې د ټولنې رولوړا

د عامه روغتیا د پراختیا په الره کې باید ټولنې د یو رشیک په توګه 

ومنل يش. د عامه روغتیا لپاره د یو اغېزناک سېستم د پراختیا په 

برخه کې د ټولنې له تر ټولو ارزښتناک رول څخه سرتګي نه يش 

 پټېډلی او یو بنسټیز مفهوم دی.

ا دی چې هغه خلک)ټولنې( چې دغه خدمتونه منل شوی اصل د

ورته وړاندې کېږي، د خپلو اړتیاوو د ارزښت او اهمیت د څرګندولو 
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او په ډاګه کولو رهربي په خپله غاړه واخيل. که د عامه روغتیا 

ساتنې په یو سېستم کې هغه ټولنه هم را ګډه يش چې دا خدمات 

يش چې خدمتونه ورته وړاندې کېږي، په دې کار رسه به څرګنده 

 په موثر ډول ارایه کېږي. 

په افغانستان کې د عامه روغتیا په سېستم کې د ټولنې ښکېلتیا د 

( د بورډونو له Hospital Community Boardsروغتون ټولنې)

الرې ډېره شوې ده.  ټولنې له افرادو او کورنیو څخه منځته راغيل. 

سطحه مدنې ټولنې، بېالبېل سازمانونه او ټولنې د یوې جامعې په 

غیر انتفاعي، نادولتي، داوطلب او حقوقي سازمانونه او دیني ټولنې 

جوړوي او د یوې ټولنې په سطحه د خصويص سکټور له استازو 

رسه یوځای چې سیمه ییز دولتي چارواکي او دولتي ادارې هم په 

کې شاملې دي؛ په دودیزه توګه د روغتیا مسئولیت په غاړه لري. د 

په برخه کې د ټولنې دا ډول ګډون یا ښکېلتیا د هغو ځوابونو روغتیا 

په ترڅ کې ازمویل شوې چې کارکوونکو،  د رسوې کوونکو پوښتنو 

 ته ورکړي دي.

هغه کسان چې مرکه وررسه شوې وایي چې د روغتون د ټولنې  ۹۸٪

 HCBs( د تشویق په برخه کې موثر دي. که د HCBبورډونه )

د مدين ټولنې پراخ استازیتوب کوي. جوړښت ته نظر واچول يش 

HCBs ،؛ د ځوانانو، ښوونکو، ښځو، د ټولنې د مرشانو او سپین ږیرو

دیني عاملانو، دولتي استازو او روغتیایي مرکزونو؛ د استازو او پر 

دې رسبېره د خلکو د منتخبو استازو د ګډون په واسطه بډایه شوي 

ینیو پوښتنو په د موثریت څرګندونکي موارد د الند HCBsدي. 

 واسطه ازمویل شوي دي:

سلنه  ٪۵۹په  –ناستې په منظم ډول تررسه کېدل  HCBsد  •

ناستې یو څه په منظم ډول  HCBsروغتیایې مرکزونو کې د 

 جوړېدلې.

غړو ته  HCBsد موثرو کاري کړنو د زیاتوايل لپاره د  HCBsد  •

 ، روزنې وړاندې کوي.HCBsټول  –د روزنې برابرول 

د روغتیا ساتنې د مرکزونو د مدیریت د ښه کولو لپاره د  •

لري  HCBروغتیایي مرکزونه داسې  ٪۸۳ –سیستم شتون 

 چې د روغتیايي مرکز مدیر د کلنیو کاري کړنو ارزونه کوي. 

له اړتیاوو رسه تړلی ارزښت د روغتیا ساتنې خدمتونو  HCBد  •

باندې  د مدیریت په واسطه پېژندل کېږي او په لومړیتوبونو

کسانو ځواب ورکړی چې اړتیاوې یې  ٪۷۶ډلبندي کېږي. 

پوره شوي او د ځوايب ګامونو په اوچتېدلو رسه یې شکایتونو 

 ته رسیدګي شوې ده.

اوسنۍ شمېرې د درناوي وړ دي. د ځواب ورکوونکو له  HCBsد 

کايف او اغېزناک کار تررسه  HCBیې وایې چې  ٪۵۰ډلې څخه 

غتیا او ټولنې تر منځ د یو پل رول لوبولی کړی دی. دوی د عامه رو 

وایي چې دوی نه پوهېږي  ٪۵۰دی. خو له دې رسه په خوا کې نور 

اغېزناک رول لري او کنه . معلومېږي چې د موضوع په  HCBچې 

هکله پوهه کمه ده. نو له دې امله د داسې یو سېستم په کار او 

خلک موثریت باندې شک خامخا کېږي چې نږدې نیامیي هغه 

چې تر پوښښ الندې یې دي، د هغه په هکله معلومات نه لري. په 

دې؛ او په هغو برخو کې چې مخکې ور څخه یادونه وشوه د مدیریت 

ضعف لېدل کیږي. د مدیریت د کمښت المل دا دی چې عامې 

روغتیا وزارت، له روغتیایي مرکزونو رسه مرسته کوونکي او د 

ښه مدیریت په موخه د دغو  انجیوګانو )ميل/نړېوال( مرشانو د

مراکزو له چارو څخه سمه څارنه نه ده کړې. د کارکوونکو له مرکو 

څخه السته راغيل سوابق په ډاګه کوي چې یو مشخص شمېر 

روغتیایي مرکزونه د دغو خارجي بنسټونو له لوري لېدل شوي او 

څارل شوي دي. خو د دغو روغتیایي مراکزو د مدیریت د ښه وايل 

کې د داسې څارنو او ارزونو د پایلو رول زمونږ د مطالعې په الر 

 موضوع ده، چې دغو خارجي بنسټونه هغه نه ده ارزولې.

 د روغتیایي مرکزونو ډولونه او د هغوی کاري کړنې .  ۳.۳

د هغو موندنو یادونه ډېره په زړه پورې ده چې د روغتیایي مرکزونو 

والیتي روغتونونه، حوزوي  ،)د ولسوالیو روغتونونهد بېالبېلو ډولونو

 روغتونونه او ټول شموله روغتونونو د کاري کړنو په هکله دي.

په عمومي ډول یوه موضوع ډېره روښانه ده، هغه دا چې د سیمې 

په کچه روغتیایي مراکز د والیت، ولسوالۍ او ټولنې د روغتیایي 

په  مراکزو په پرتله غوره کاري کړنې لري. د زېربنا او طبي خدمتونو

اړه د اوږدو اوږدو پوښتنو ځوابونه، دا موضوع روښانه کوي چې لوی 

د نورو په مقایسه غوره کارونه  حوزوي روغتونونهروغتیايي مراکز یا 

تررسه کوي. دا پایله د هغو معلوماتو له تحلیل څخه په الس راغيل، 

یوه زیاته سلنه، د غوره  حوزوي روغتونوکوم چې ښيي چې د 

و ته د زیربنا او روغتیایي خدمتونو په کټګوریو کې میټوډونو اصول

برخه کې راغيل،  ۳.2پابندي ښیي. هغه موندنې د دغه راپور په 

د غوره کاري کړنو  حوزوي روغتونوچې د زیربنا په برخه کې د 
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څرګندونه کوي. د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ښو کاري کړنو 

 ېږي.څرګندونکي موارد په الندې ډول راوړل ک

د ناروغانو د خوندیتوب په برخه کې ښې کاري  حوزوي روغتونه

کړنې له ځانه ښوديل تر څو ناروغان د روغتیا او حفظ الصحې په 

روغتونونو په؛ چتونو،  حوزوي برخو کې لوړو معیارونو ته پام وکړي. د 

، البراتوار او  ویني OPDدېوالونو، د درملنې په کوټو او بسرتخونو، 

پام وړ  پاکوايل څخه یادونه شوې. د روغتیا او  حفظ  بانک کې د

الصحې پروتوکولونه) د السونو د پاکوايل د پروتوکول په ګډون( په 

 کې د پام وړ ول.

حوزوي اوبه او د السونو د مېنځلو ځای په کې موندل کېدو.  په 

د طبي ناکاره توکو او د پخلنځي خځلو، د لرې کولو  کې روغتونونو

ر اچول شوی و، چې په دې ډول به ناروغان په سېستم په کا

میکروبونو نه ککړېدل او باطله توکي ورڅخه لرې ول. د رسوې له 

؛ د ککړتیا او میکرويب حوزوي روغتونونومعلومات څرګنده شوه چې 

کېدو ضد طرزالعملونه په پوره شدت رسه پلې کول په دې د 

 روغتونونه په برخه کې ورته یوه استثنا وایو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کې د روغتیایي مرکزونو د نورو  ډولونو په پرتله،  حوزوي روغتونونوپه 

د برشي رسچېنو پلې کېدل هم ډېر  ښه ول. په دغو روغتیایي 

مرکزونو کې د برشي رسچېنو ارزونه د الندې مواردو پر مټ څرګنده 

شوې ده. هر کال په منظم ډول د کارکوونکو د کار ارزونه، د 

ارضي په منظمه توګه اخېستل، معاشات، د وظیفوي کارکوونکو ح

 روغتیا مسایل او د کارکوونکو شکایتونه او داسې نور.

حوزوي د برشي رسچېنو  غوره مدیریت، هغه فکټور دی چې ښیي،  

حوزوي له ځانه ښه کارکردګي ښودلې. نور فکټورونه چې  روغتونونو

غوره او  ګټور  یې د نورو په نسبت ممتاز ګرځولی دا دي: روغتونونو

موقعیت او ؛ زیربنا او د انسانانو او توکو رسچېنو ته غوره الرسسی 

دي. دا ټول هغه څه دي چې کوچني روغتیایي مرکزونه ورته 

 الرسسی نه لري.
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 څلورمه برخه: پایله

روغتونونو د روغتیایي امکاناتو له رسوې څخه موخه دا وه څو  ۴۱د 

د باکیفیته خدمتونو وړاندې کولو وړتیا د ارزونې له مخې د 

روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو کیفیت وارزوو. د دغه رسوې د 

اطالعاتو په دویمه او درېیمه برخه کې شته تحلیلونو په افغانستان 

او امکاناتو د وړتیا اوسني وضعیت په تړاو کې د روغتیایي خدمتونو 

د غوره پایلې په تړاو د معلوماتو په وړاندې کولو کې ګټورې ټولګې 

وړاندې کړي دي. په دویمه او درېیمه برخه کې د وړاندې شویو 

معلوماتو له مخې دا برخه د روغتیایي خدمتونو او امکاناتو په برخه 

ې کوي، چې له پرېکړې کوونکو کې د نیمګړتیاوو په تړاو پایله وړاند

رسه به د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو پیاوړتیا په موخه، کومه 

چې د افرادو، ولسونو او ټولنې لپاره یوه اسايس رسچینه ده وقایوي 

 ګامونه واخيل. 

د روغتیا سکتور اړوند بېخ بنسټونو او روغتیایي خدمتونو وړاندې 

د عامې روغتیا وزارت او  کولو په وړتیا کې نیمګړتیاوې، چې

متویلوونکو پاملرنې ته اړتیا لري، الندې یې په اړه راپور ورکړل شوی 

دی. د السته راغلو پایلو ژر او روښانه ټول شمول وايل په موخه د 

موندنو تړونۍ ښودل شوی دی او د اطالعاتو تحلیلونه چې په دویمه 

 دي. او درېیمه برخه کې پرې بحث شوی دی، وړاندیز شوي 

ښه خرب دا دی، چې په رسوې شویو بېلګو کې ټول امکانات فعال 

دي او له روغتیایي خدمتونو پرته د بل هېڅ موخې لپاره ترې ګټه 

 نه اخېستل کېږي. 

مګر روغتیایي امکاناتو ته د اسانه الرسيس لومړیتوب ال تراوسه هم 

نه دی په پام کې نیول شوی. د پلې تګ الرو کمزوری وضعیت، 

روغتیایي امکاناتو ته د ورتګ الره برابروي، روغتیایي امکاناتو چې 

ته الرسسی ستونزمنوي. د امکاناتو د تناسب په اندازه الرسسی هم 

توپیر کوي، د بېلګې په توګه په حوزوي روغتونونو کې چې عموماً 

په لویه کچه امکانات لري، ډېرې منرې لري. ټول شموله روغتیایي 

کزونه زیاتره په لېرې سیمو کې موقعیت لري، امکاناتو لرونکې مر 

چې د رسکونو او پلې تګ الرو له مخې ورته الرسسی سخت دی. دا 

 وضعیت لېرې پرتو غریبو سیمو ته مثبت پیغام نه لېږدوي. 

د ځای کمښت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو له اړتیا رسه 

کې ګڼ شمېر سمون نه لري او یوه لویه نیمګړتیا ده. په دې ستونزه 

 عوامل شامل دي. له یوې خوا د امکاناتو کچه کمه ده او د نفوسو 

 

د کچې په پرتلې ډېر کم دي. له بلې خوا د پوړونو کمزروې پالن 

جوړونه او په هغوی کې د وارډونو او خونو نامناسبه ځای پر ځای 

کونه او د ودانۍ له اصيل ډيزاین او معامرۍ څخه نه پیروي، چې 

ي اسانتیاوو د وړاندې کولو لپاره ډېره غوره ده، د ځای د د روغتیای

نامناسبتیا رامنځ ته کېدو المل ګرځېديل ده. د ځای ستونزه دغه 

راز د ودانیو کمزورې ساتنې او پالنې له کبله هم ده، چې هغه 

برخې رسه یو ځای کوي چې د خدمتونو وړاندې کولو لپاره ډيزاین 

 شوي دي. 

لنه او ساتنه تر ډېره بریده د روغتیایي خدمتونو رې پاله ودانیو کمزو 

تنې او پالنې په برخه کې د د ساوړاندې کولو وړتیا محدودوي. 

غفلت نښې نښانې د دې راپور په ترڅ کې په وضاحت رسه په ډاګه 

 شوي دي. 

د فزیکي بېخ بنسټونو د ځانګړو عنارصو لکه چتونو، دروازو، کړکیو، 

اپاک تشنابونه، اشپزخونې او په ټوله دیوالونو او طبقو وضعیت، ن

کې د امکاناتو ناپاکي د ساتنې او پالنې په برخه کې کمزورتیا په 

ډاګه کوي. له بېخ بنسټونو ساتنه او پالنه د ناپاکو اوبو ویستلو او 

برېښنایي سیستمونو په پرتلې، چې له ډېر اهمیت هم برخمنه ده، 

رو برخو کې د ناپاکو اوبو په زیاتد روغتیایي امکاناتو کمزورې ده. 

ویستلو سیستم ته پام نه دی شوی او له دې کبله غیرفعال پاتې 

دی. په برېښنایي سیستم دغه راز د لین غځونې سیستمونو ساتنې 

او پالنې ته هم پاملرنه نه کېږي او څراغونه په کمزورې وضعیت کې 

 قرار لري او پایله یې د امکاناتو کمزورې روښانتیا ده. 

وا کنټرول چې له روغتیایي امکاناتو د ګټې اخېستنې لپاره یو د ه

اسايس بېخ بنسټ دی په ډېرو سختو رشایطو کې ځای لري، ډېره 

سخته ګرمه هوا یا هم سړه هوا د قناعت وړ نه ده. حوزوي روغتونونه 

د نورو هغو په پرتلې د هوا بدلون او کنټرول امکاناتو ته د الرسيس 

 ت کې ځای لري. له مخې په غوره وضعی

د کارکوونکو او ناروغانو لپاره د خوندیتوب او امنیت تنظیامتو له 

اړخه د ډاډ ترالسه کولو په موخه د مالتړیزو بېخ بنسټونو شتون، په 

ځانګړې ډول د اور او عفونت پېښو په وړاندې د هغوی خوندیتوب 

له جدي کمښت رسه مخ دی، چې له کبله یې ناروغان او 

 ه خطر رسه مخ کېدای يش.کارکوونکي ل
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نور مهم بېخ بنسټیز عنارص چې د روغتیایي امکاناتو لپاره حیايت 

دي لکه پاکې اوبه او د الس وینځلو ځایونه، د کثافاتو او طبي 

ضایعاتو لپاره غوره سیستمونه په منظم ډول په ټولو ځایونو کې 

ه شتون نه لري او دا نیمګړتیا د عفونت په وړاندې د ناروغانو پ

 خوندیتوب کې د محدودیت المل ګرځي.

د ټرانسپورټ له اړخه، چې مجهز امبوالنسونه شتون ولري، ټول 

روغتونونه په مجهزو امبوالنسونو سنبال نه دي او د خدمتونو په 

 وړاندې کولو کې یې تشه رامنځ ته کړې ده. 

د دغو منیګړتیاوو له مخې پر حوزوي روغتونونو د هغوی اغېز کم 

حوزوي روغتونونه د نورو په پرتلې په دغو برخو کې ښه دی، ځکه 

 مجهز دي. 

د اغېزناکو او کیفیت لرونکو خدمتونو وړاندې کولو وړتیا د درملو او 

تجهیزاتو دغه راز طبي او غیر طبي پرسونل په ځانګړې ډول ښځینه 

 ډاکټرانو د نه شتون یا کمښت له کبله اغېزمنه شوې ده.

س د ننه درملتون شتون ونه لري، دوا ته کله چې د روغتون کمپلیک

د ناروغانو الرسسی ستونزمنوي او ناروغان شکایت کوي، چې په 

نورو ځایونو کې درمل په لوړ قیمت پېري. په درملتونونو کې د درملو 

ذخیره او تجهیزاتو ذخیره او ساتنه د ځای محدودیت، کمزورې 

 وده ده.لېږدې او نامناسبو تهویوي سیستمونو له کبله محد

د درملو، تجهیزاتو او موادو په نامناسبه اندازه تجهیز او تدارک د 

انستیزي، وینې بانک او البراتوار خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې 

محدودیتونه رامنځ ته کړي دي. د تجهیزاتو کمښت د سیټرالیزشن 

 کیفیت راکموي او د عفونت چانس زیاتوي.

پاملرنه پر خدمتونه دومره اغېزه لري، تجهیزاتو او تدارکاتو ته کمه 

لکه ډوډی چې یې لري. د ډوډۍ خدمتونو په برخه کې تشه نه 

یوازې دا چې د ذخیرې او تدارکاتو په برخه کې شته، بلکې په 

اشپزخانه کې د پاک ساتلو دغه راز له ککړتیا د ډوډی مخنیوي په 

ړاندې برخه کې هم شته، او دا کار له دې کبله دی، چې د ډوډۍ و

کولو خدمتونو ته د غیرمسوولو چارواکو الرسسی نه دی تنظیم 

 شوی.

د خدمتونو په وړاندې کولو کې تشه د مسلکي طبي او نور پرسونل 

د کايف استخدام نه شتون له کبله رامنځ ته شوې ده. د مسلکي 

طبي پرسونل کمښت د معاینې، تشخیص او درملنې په خدمتونو 

وړي. د ښځینه ډاکټرانو کمښت هغه بله کې محدودیتونه منځ ته را

نیمګړتیا ده چې د هېواد نفوسو نېږدې نیامیي برخې ته د روغتیایي 

 خدمتونو په وړاندې کولو کې محدودیت رامنځ ته کوي.

د اجورو او معاشاتو ورکړې کمزوری مدیریت ) د معاش غیر منظمه 

ې ورکړه( د پرسونل کمزورې مدیریت وړتیا په ډاګه کوي. کله چ

پرسونل ته معاشات په غیر منظم ډول ورکول کېږي، حتمي ده چې 

د خدمتونو وړاندې کولو پر کیفیت دغه راز خدمت کولو ته د 

 کارکوونکي پر انګېزې منفي اغېز لري. 

هغه نیمګړتیاوې چې په خدمتونو کې د رسوې کوونکو له لوري دغه 

ګه شوي دي، دا راز له ناروغانو رسه د مرکو د پایلو په ترڅ کې په ډا

شک رامنځ ته کوي، چې په ټوله کې د عامو وګړو لپاره چې د 

روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو ګټه اخيل په لویه کچه د قناعت 

وړ نه دي. د روغتونونو مرشتابه په ټوله کې په اسايس ډول د پراخ 

چوپړه روغتونونو له وليس بورډ څخه ګټه نه ده اخېستې څو د 

ړ ترالسه کړي. پراخ چوپړه روغتونونو په منظم ډول ولسونو مالت

خدمتونه نه دي وړاندې کړي. دغه راز د ناروغانو د شکایاتو سیستم 

په کې شتون نه لري. څو په ترڅ کې یې د ناروغانو ستونزو ته 

 الرسسی ويش. 

دغه رسوې د انجیوګانو د کمزورې مدیریت وړتیا په ډاګه کوي، چې 

یې د اړتیا وړ لومړنیو خدمتونو په وړاندې  کارکوونکي او ناروغان

کولو کې په کمزورۍ تورنوي. د ټولو انجیو ګانو یوازې د آغا خان 

بنسټ دی، چې غوره چوپړتیاوې یې وړاندې کړي دي او د رسوې 

شویو انجیوګانو له ډلې یې د روغتیايي چوپړتیاوو غوره مدیریت 

 تررسه کړی دی.

موندنه دا ده، چې حوزوي روغتونه  د دې رسوې تر ټولو په زړه پورې

د بېخ بنسټونو او طبي خدمتونو کټګوریو له مخې په وړتیاوو کې د 

 تشې له کبله ډېر کم اغېزمن دي.

هغه څه چې اوس اړین دي د افغانستان په روغتیایي سیستم کې 

د نیمګړتیاوو او تشو په تعقیب، د پایلې په برخه کې یو پراخ شموله 

 عملیايت پالن وړاندیز کېږي. 
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 ګامونه :مه برخهپینځ

د افغانستان روغتیایي امکاناتو او اسانتیاوو اوسني وضعیت ته د 

پایلې ته رسېږو چې په بېخ بسنټونو، ې کتنې په ترڅ کې دې ژور 

ساتنې او پالنې او مدیریت کې نیمګړتیاوې او تشې د روغتیایي 

امکاناتو هغه وړتیاوې رامحدودي، چې د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې 

کړي. دغه نیمګړتیاوې له ټولو وړاندې باید لومړی د عامې روغتیا 

الن جوړونې په وزارت له لوري د څارنې په زیاتوالو دغه راز د پ

تطبیق کې د وقایوي معیارونو په لوړولو رسه د عامې روغتیا وزارت 

 د رهربۍ رول په زیاتوايل رسه هواره يش.

پر عملیايت چارو او پالن جوړونه د څارنې پیاوړتیا باید د عامې 

روغتیا وزارت له لوري رهربي يش او له نړیوالو متویلوونکو، هغو 

چې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو سازمانونو او ادارو رسه 

تړونونه تررسه شوي دي، مدين ټولنو بنسټونو او ځایي وليس غړو 

رسه په همغږۍ او مشوره او د هغوی په تداخل کې تررسه يش.  د 

حوزوي روغتونونو غوره کړنو ته په کتو رسه د حوزوي روغتونونو د 

کې په پام کې  مرشتابه استازي باید د وړتیا په برخه کې په مشوره

  ونیول يش. 

د څارنې لوړول په لومړي ګام کې د عامې روغتیا وزارت د ځانګړې 

شوي ټیم له لوري له ساحې څخه منظمې او دوامداره لیدنې 

تنظیم ته اړتیا لري. د عامې روغتیا وزارت د ځانګړې شوي ټيم د 

 منظم او دوامداره لیدنې تنظیم په ترڅ کې یو شمېر معیارونه پالن

کړي څو هغه نیمګړتیاوې او ستونزې هوارې يش، چې په ګوته 

شوي دي او له هغوی څخه د راپورته کېدونکو ستونزو مخنیوی 

ويش. د روغتیایي امکاناتو د څارنې لپاره باید وليس نظارت هم د 

 یوې حیايت مسئلې په توګه په پام کې ونیول يش. 

 

 

 

 

 

 

 

 

پالنه د وړتیا کمښت یو  دې ته په پام رسه چې کمزورې ساتنه او

لوی عامل دی، د بېخ بنسټونو اوطبي خدمتونو وړاندې کولو په 

ټولو برخو کې د ساتنې او پالنې لپاره باید پالنونه جوړ يش او د 

اړوند تسهیلوونکي ټیم او کارکوونکو له لوري یې باید د عملیايت 

 پالن تفصیل د تطبیق په موخه ولیکل يش. په ځینو ځانګړو برخو

کې د پالنونه د تطبیق په موخه ښایي د بودجې تطابق ته هم اړتیا 

 وي. 

د کړنو ارزونې چوکاټ باید د عامې روغتیا وزارت، متویلوونکو او 

تسهیلوونکي مدیریتي ټیم له لوري رامنځ ته يش څو د پالنونو په 

تطبیق کې له پرمختګ ډاډ ترالسه يش. د عامې روغتیا وزارت له 

ونکو لیدنو ته اړتیا ده څو د پالنونو له تطبیق ډاډ لوري منظمو څار 

ترالسه يش. د کړنو د غوره ارزونې لپاره باید د خدمتونو وړاندې کولو 

 حداقيل معیارونه په روښانه ډول تعریف يش. 

د دغو پالنونو تطبیق باید د کارکوونکو رزونه او د هغوی وړتیا هم په 

ځان کې ولري. د رزونې په پالن کې باید دې مسوولیت ته پام 

ويش، چې د رسمي کارکوونکو اوږدمهاله روزنه ښایي د ځای 

کمښت ستونزه ال ډېره کړي چې د خدمتونو په وړاندې کولو ډېر 

ر باید د کارکوونکو تبدیلۍ او ځای منفي اغېز لري. د رزونې په پا

پر ځای کولو لپاره لنډمهاله تنظیامت په کې ولري، چې بودجوي 

اغېزې هم له ځان رسه لري. د روغتیایي امکاناتو او خدمتونو ښه 

وړاندې کولو، مدیریت او څارنې څخه د مالتړیز رول لپاره به د عامې 

ه اړتیا ولري. روغتیا وزارت یو څه نورو اضايف تخنیکي مرستو ت
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 قره باغ روغتون 

 رحامن مېنې روغتون 

 رسکوتل 
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