همکاری آملان با افغانستان

مترکز بر مراقبت های صحی

هدف

وضعیت
در افغانستان ،امید زندگی یا طول عمر بطور میانگین در سال های اخیر بطور قابل
مالحظه ای افزایش یافته که اکنون افراد می تواند در حدود  60سال زندگی کنند .با
این حال ،میزان مرگ و میر مادران هنوز هم در سطح باال قرار دارند ،و در هر 100000
والدت 396 ،مورد مرگ وجود دارد ،در مقایسه با آملان ،این میزان در آن کشور فقط به
چهار یا پنج می رسد .افغانستان همچنین دارای یکی از باالترین ارقام مرگ و میر کودکان
در جهان می باشد :که درهر  1000نوزاد ،یکی از ده آن ،قبل از سن پنج سالگی فوت می
مناید .از طرف دیگر ،بیش از  32درصد از کودکان زیر پنج سال به سوتغذیه مبتال هستند.
در خصوص ،مراقبت های صحی ،کافی نبوده ،بالخصوص در مناطق بیرون از کابل،
بسیاری از مراکز صحی کشور خراب و از لحاظ تجهیزات ناقص می باشد.
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بهبود مراقبت های صحی برای مردم شامل افغانستان از طریق
ایجاد یک شفاخانه با زیرساخت های مدرن و با داشنت یک
سیستم صحی فعال ،سیستم مدیریت و کارکنان دارای رشایط
الزم.

در نتیجه تالش های دولت آملان ،پیرشفت های پایدار در عرضه خدمات صحی اولیه
برای جمعیت شهری به میان آمده است .این تالش ها شامل ساخنت زیربناهای مدرن با
داشنت سیستم صحی کارا و فعال ،ایجاد سیستم های مدیرتی برای شفاخانه و موظف
منودن کارکنان واجد رشایط در آن ،می باشد.

اقدامات و نتایج
بانک توسعه ای  KfWاز سال  2006بدینسواز طرف اداره امور خارجه فدرال آملان
فعالیت می کند تا مراکز صحی را مجددا ً بازسازی و یا ترمیم منوده و امکانات آن را
گسرتش دهد ،و در شامل کشور مراکز صحی جدید را اعامر مناید .اداره همکاری های
تخنیکی آملان در زمینه بهبود خدمات صحی به وزارت صحت عامه افغانستان مشورت
های الزم فراهم می مناید و نیز کمک های خویش را در مورد اعامر مرکز توامنندی
خدمات صحی مادران و اطفال ( )MCHCCادامه می دهد .عالوه بر این ،از سال
 2014بدینسو وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه آملان جهت ریشه کن ساخنت
ویروس فلج اطفال (پولیو) کمک می کند.
شفاخانه و مرکز ساحوی توامنندی صحی اطفال و مادران
بازسازی شفاخانه
پس از این که شفاخانه ساحوی بلخ در مرکز مزار رشیف به اثر آتش سوزی تخریب گردید،
یک شفاخانه جدید با داشنت مجموع  360بسرت 21 ،بسرت عاجل 7 ،اطاق عملیات ،یک
واحد اکرسی و البراتوار تشخیص ،یک واحد حادثات و کمک های عاجل ،و امکانات
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شفاخانه و مرکز صحی اعامر یا گسرتش
یافته اند.
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تداوی با استفاده از تکنالوژی مکاملات تلیفونی با داکرتان خارج از مرز ،اعامر گردید.
شفاخانه بازسازی شده از سال  2012بدینسو به عنوان یک شفاخانه مرکزی برای
 350000ساکن شهر و منحیث یک شفاخانه ارجاعی برای شش میلیون نفر در مناطق
اطراف ،خدمات صحی فراهم می کند.
مرکز ساحوی توامنندی صحی:
این مرکز به عنوان یک شفاخانه آموزشی علمی با داشنت بخش آموزشی پرستاری و
قابلگی ،در آموزش داکرتان و پرستاران جوان ،نقش کلیدی ایفا منوده است .و نیز زمینه
را برای  500کارمند مساعد منوده تا در حین انجام وظیفه شان ،در دوره های آموزشی
عملی و جلسات مشورتی اشرتاک ورزند .در زمینه تدویر کورس های آموزشی ،پوهنتون
فرایبورگ آملان رشیک آموزشی این شفاخانه می باشد.
خدمات مشورتی مدیریت:
اداره همکاری های تخنیکی آملان به مدیران شفاخانه یک سیستم مدرن مدیریت توصیه
و معرفی منوده که در نتیجه تطبیق این سیستم ،جریان کارها بهرت شده ،طی مراحل
اداری مریضان تنظیم ،فضای الزم بطور دقیق انتخاب ،دوسیه های بیامران بشکل
دیجیتال درآورده شده ،و سیستم گدام ،تنظیم زباله و حفظ و مراقبت ،بهبود یافته اند.
یک تیم مسلکی متشکل از  12متخصص فنی و حرفه ای جهت حصول اطمینان از فعال
بودن تاسیسات و تجهیزات ،مؤظف گردیده است .در حال حارض شفاخانه خود توانائی
متام ترمیامت و مراقبت های الزم را دارا می باشد.
مرکز خدمات صحی مادران و اطفال:
کار روی ساخت یک مرکز جدید خدمات صحی مادران و اطفال در سال  2016آغاز
گردید .این مرکز در اواسط  2018آغاز به فعالیت می کند و تقریباً دارای  300بسرت
خواهد بود که امکانات ارائه خدمات صحی زایامن و تداوی بیامری های اطفال را فراهم
خواهد منود.

شفاخانه والیتی فیض آباد
بانک توسعه ای  KFWکارهای نوسازی و گسرتش شفاخانه والیتی فیض آباد را روی
دست گرفته است .در شفاخانه متذکره مرکز تشخیص و معالجه جدید ساخته شده و
به فعالیت آغاز منوده است ،کار ساخت و ساز یک بخش جدید با داشنت  76بسرت
اضافی دیگر نیز در حال انجام است .این شفاخانه همچنین سازماندهی مجدد را انجام
می دهد تا بتواند به عنوان یک شفاخانه مرکزی برای یک میلیون نفر در والیت بدخشان،
خدمات ارایه کند .این شفاخانه از طرف بنیاد آقاخان ( )AKFاداره می شود .مدیران
شفاخانه در کورس آموزش مدیریت و کورس های آموزشی صحی آنالین رشکت می
ورزند تا آنها را برای انجام وظایف جدید آماده سازند .بخش از این برنامه های آموزشی
توسط کشور نروژ متویل می گردد ،هرچند ساخت یک واحد برای مادران و نوزادانی که
در طرح توسعه ای شفاخانه در نظر گرفته شده است ،تا هنوز آغاز نگردیده است.
در مریضان رساپا و داخل بسرت این شفاخانه تا هنوز  30تا  50در صد افزایش آمده
است.
هفت شفاخانه دیگر و مراکز صحی در بدخشان ،کندز و تخار:
هفت شفاخانه و مراکز صحی دیگر در والیات شامل کشور یعنی بدخشان ،کندز و تخار
اعامر و یا گسرتش یافته است و با تجهیزات طبی الزم مجهز گردیده اند ،که ساختامن
های جدید دارای بسرتها برای بیامران ،اتاق های عملیات ،و امکانات ایکرسی و البراتوار
می باشند .از سوی دیگر ،دوره های آموزشی پیرامون بیامری های دوران کودکی ،تغذیه
مادر و کودک ،تجزیه و تحلیل نتایج البراتوار ،حفظ و مراقبت فنی و اداری ،را برای
کارمندان طبی با دانش تخصصی مورد نیاز برای مدیریت مراقبت های صحی ،تدویر
می گردد .این هفت موسسات خدمات صحی در سه والیت مذکور مجموعاً برای چهار
ملیون باشنده آن والیات ،خدمات صحی فراهم می مناید.
محو فلج اطفال (پولیو):
وزارت فدرال همکاری اقتصادی و توسعه آملان برای محو فلج اطفال در مجموع 40
میلیون یورو به افغانستان کمک منوده است ،و افغانستان در برنامه جهانی ابتکار محو
فلج اطفال سازمان ملل متحد ( )GPEIرشکت می مناید .کشور آملان همکار مشرتک
متویل این ابتکار با سازمان صحی جهان و ادارۀ یونیسف سازمان ملل متحد می باشد.
این اقدامات شامل تدارک واکسن (دهانی) فلج اطفال و تجهیزات برای نگهداری آن در
درجه حرارت مناسب ،فعالیت های نظارت بر امراض فلج اطفال و حامیت تخنیکی و
فنی در کشور ،می باشد.
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