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های اگر به ساختار و فعالیت های یک نظام حکومتی از هر نوع آن با دقت نگاه کنیم، باید نتیجه تالش

ساکن در آن سرزمین را به روایت سازمان صحی جهان سالم موثرشان رفاه ببار بیاورد و انسان های 

 تر بسازد و اگر غیر از آن است حکومت از مسیر وجودی خویش منحرف شده است.

 دکتور فرامرز تمنا                                                                                                                     
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 به نام خداوند دانا و متعال

 

 مقدمه

روحی و اجتماعی  کامل جسمی، یت مربوطه تامین رفاهساکن یک سرزمین از حاکمهای ترین خواست انساناساسی

در مقابل رفاه  ،وقتی مردم به یک حاکمیت تسلیم می شوند و به آن رای میدهند و مالیه می پردازند –شان است 

خواهند و این رفاه کامل جسمی ِ روحی و اجتماعی براساس تعریف سازمان صحی جهان همان صحت یا سالمت می

 است.

تا زندگی متمدنانه و نای بشر از حالت فردی اولیه گرفته تا زندگی بدوی عصر حجر ی که ابیطبیعی است همه تالش ها

روحی و اجتماعی انسان هاست. ولی  مه و همه به هدف رفاه کامل جسمی،ه دهند،، انجام میفعلی در جوامع پیشرفته

را ها ار نمی آورد که رفاه انسانمنتهی به این هدف به کژ راهه منتهی شده و نتایج آن نه تنها رفاه به بهای گاه مسیر

 .متضرر می سازد

موثرشان رفاه ببار های باید نتیجه تالش ،یک نظام حکومتی از هر نوع آن با دقت نگاه کنیمهای اگر به ساختار و فعالیت

حکومت  ساکن در آن سرزمین را به روایت سازمان صحی جهان سالم تر بسازد و اگر غیر از آن استهای بیاورد و انسان

 از مسیر وجودی خویش منحرف شده است.

 ،نگاه کنیمها با عینک صحت عامه به روش زندگی انسانها و تعامل با حکومت با این شرح دیده میشود که اگر

 .کل نظام و حاکمیت ابزاری است برای سالم نگاه داشتن مردم و الغیرگیری ما این خواهد بود که نتیجه

طبیعی  .را بهبود بخشیدافغانستان توان سالمت مردم چطور میدر پی این است که  «توسعه تدبیر و»بدین منظور تیم 

با کنترل عواملی که صحت مردم را متضرر می سازد تا این عوامل ابتدا از توان که برای دستیابی به این هدف میاست 

را  در ها مقاومت انسانبا ایجاد امکانات باید  و اگر نتوان این عوامل را دور کرد ،دور نگهداشته شوندها تاثیر بر انسان
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 ،مقداری ازین عوامل باعث درد و بیماری شدندباز هم اگر  . امکانات محافظوی را تدارک کرد و مقابل آن بلند برد

تالش کرد که تاثیرات  . همچنین بایدتشخیص و عالج سریع را باید پیدا کرد و در دسترس همه مردم قرار دادهای راه

 برسد.ممکن از نظر میزان کشندگی و ایجاد معلولیت به حد اقل ها خرب این بیماریم

برای بهبود صحت مردم در دو بعد های ما برنامه این است که« تدبیر و توسعه»از دید تیم خالصه توضیحات فوق 

 گیرد:میانجام 

 

  ؛زندگی مردم تا اینکههای بهبود روش (1

 ، و یا؛از مردم دور باشد و صدمات جسمی َ روحی و اجتماعی بیماریعوامل ایجاد کننده الف(  

 . و یا؛اری این عوامل در هر زمینه زندگی فراهم باشدذامکانات محافظت از تاثیر گ (ب

 ؛مردم توانایی شناخت و مقابله با این عوامل را قبل از مصاب شدن به امراض و صدمات داشته باشند (ج

 

و برای همه اقتصادی قابل پرداخت در سطوح مختلف  بل دسترس،، باکیفیت، قاارایه خدمات صحی مناسب (2

جسمی و اجتماعی به ایشان آسیب رسانده  در زمانی که امراض و صدمات روحی، ،نیازمندان به خدمات صحی

 است.

را ها غیر دولتی و سایر نهاد دولتی،های و نهاد هاام وزارت خانهدر تمها محوریت همه فعالیت« تدبیر و توسعه»دولت 

بنیان خواهد گذاشت. ا جتماعی شان  روحی ومردم برای تامین زندگی مرفه جسمی، زندگی های بر محور بهبود روش

د و ازین زاویه باید قابل سنجش و وزن دهی ف داشته باشاهدانهادهای نظام باید تاثیر مشخص بر این همۀ اقدامات  نتیجه

بر تامین غذای سالم مردم و کاهش میزان امراض ناشی از مشکالت  باشد. مثال اقدامات وزارت زراعت باید مشخصا

بر تامین غذای  یف باشد و هر اقدام و برنامه وزارت زراعت در صورتی که بتواند تاثیر شگرفعطوتغذی اتباع کشور م

بل توجیه و شهرسازی وقتی قا . یا اقدامات وزارتسالم مردم بگذارد به همان انداز قابل توصیه و تمویل خواهد بود

را تدارک  یو راه هایها تمویل خواهد بود که بتواند محیط زندگی سالم و مرفه را برای اتباع کشور تامین کند و خانه

با مشکالت فاضالب و  و کثیف،مزدحم روحی و اجتماعی را برای مردم تامین نماید. شهرهای  –کند که رفاه جسمی 

و تاسیسات خدماتی شهری و ها نبود تسهیالت رفاهی مانند پارکبا  ، وامن مزدحم و ناهای کوچه، کثافاتانبوهی از 
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زیرا این گونه محالت زیست باعث ایجاد  .مورد قبول نیستند« تدبیر و توسعه»در دیدگاه کالن دولت  یترانسپورت

 .جسمی و اجتماعی اتباع کشور می شوند ،امراض و صدمات خطرناک روحی

جسمی، های ش میزان تصادفات و آسیبباید تمام مساعی اداره ترافیک بر محور کاه ،کنیماگر به اداره ترافیک نگاه 

آموزش و انتظام ، امنهای و جادهها برای رسیدن به این هدف ایجاد راه .متمرکز باشدها روحی و اجتماعی انسان

روحی و اجتماعی ناشی  ،جسمیای هکه بر میزان ایجاد امراض و آسیب یو وسایط نقلیه و سایر فعالیت هایرانندگان 

 .متمرکز باشد ،و بی نظمی ترافیک موثر می باشندازدحام از 

یعنی از ابتدای برنامه ریزی استراتیژیک  ؛ابتدایی و عالی هم به همین هدف باید برنامه ریزی شود در سطوح آموزش

آن قدر روش زندگی و  می توانیمها وزشر کار با این آمآیا در آخکه باید فکر کنیم  اتباع افغانستان برای آموزش

 ؟روحی و اجتماعی را برای مردم خویش تامین کنیم ،سلوک مردم را تغیر دهیم که یک زندگی مرفه تر جسمی

خواهد بود.  «تدبیر و توسعه»دولت برای یک اولویت عمده  ،موضوع کنترل عوامل خطر آفرین به صحت مردم

اجناس و خدماتی که باعث آسیب به سالمت مردم می شوند به شدت ، دوایی ،اییتوزیع و تهیه تمام مواد غذ اردات،و

از آن  شود.میبرای کنترل و محدود کردن آن ایجاد و تقویت  کارآمدمشخص و های کنترل خواهد شد و میکانیزم

خانگی و صنعتی، ، موضوع فاضالب تامین آب آشامیدنی سالم ،مواد کیمیاوی و افزودنی در غذا ،جمله کنترل دخانیات

فظ محیط زیست و سایر عوامل در ، حمحیطیهای پیشگیری از آلودگی ،های امنو پیاده روها تشنابهای پاک، جاده

 .خواهد بود« تدبیر و توسعه»دولت های اولویت

« وسعهتدبیر و ت»که در منشور حکومتداری نیز نوشته شده بود، تیم  ییحکومتداری جزیرهدر راستای پایان دادن به 

تعلیمات های تشدید اقدامات به منظور بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد صحت شان از طریق برنامه برآن است تا با

درسی ابتدایی گرفته تا اجندای های از متون کتابهای ممکنه، از طریق تمام ابزاراقدام نماید. این برنامه صحی 

از  های تصویری، صوتی و نوشتاری تحقق خواهد یافت. این امرسانهرو موظف ساختن تمام ها دانشگاهها/پوهنتون

 .صحت مردم خواهد بودپایدار برای بهبود تدبیر و توسعه مهمترین اقدامات دولت 

 روحی و ،است که میتوان دور نمای نظام اجتماعی را به سمت رفاه کامل جسمی ییبا چنین دیدگاه صحت مدارانه

یت بندی منابع مالی کشور را واستراتیژیک و اجرایی و اساس اولهای د و تمام برنامهاجتماعی مردم سمت و سو دا

شدن آنها وجود یا مصدوم  و انسانهاباز هم احتمال مریش شدن این اقدامات پذیریم که علیرغم همۀ ما می مشخص کرد.
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برای همۀ قابل دسترس و  ،پرداختقابل ، با کیفیت، خدمات صحی مناسبتا الزم است دارد. لذا همانطور که گفته شد 

شد. توجه خواهد بهتر به اصل دسترسی  «تدبیر و توسعه»در برنامه ریزی خدمات صحی مورد نظر تیم  .مهیا باشدمردم 

بر سه محور  . این شاخصخیر در دریافت خدمات صحی استکاهش زمان تأ ،ریزیاین برنامهشاخص  ترینعمده

 :استوار استاساسی زیر 

به باید ها : سطح آگاهی و حساسیت مردم و اعضای خانواده خیر در تصمیم گیری برای اخذ خدمات صحیکاهش تا .1

حدی باال برده شود که اولین عالیم مرض و یا مصدومیت را درک کرده و بدون فوت وقت تصمیم به مراجعه به سیستم صحی 

 نواده بیشتر تاکید خواهد شد.در این زمینه باالی مردان بعنوان تصمیم گیرنده اصلی خا. بگیرند

صحی و کارکنان صحی باید دوباره مرور  مراکز: جابجایی صحی یا کارکن صحی کاهش تاخیر در رسیدن به مراکز .2

صحی برسند شناسایی شود  مرکزشود و نقاط و مناطقی که مردم نمی توانند در اسرع وقت به یک کارکن صحی یا اولین سطح 

موقعیت تسهیالت صحی موجود تغیر داده شود. تامین وسایل ترانسپورتی برای انتقال مریضان از  صحی جدید ایجاد یامراکز و 

رفع موانع  تجربه شده در سایر نقاط دنیا(،های شبکه امبوالنس شهری و سایر روش اولین مرکز صحی ) امبوالنس قریه،خانه الی 

 .سریع مریض به تسهیالت صحی مساعد نمایدبرای دستیابی  می تواند زمینه راها و پلها مانند ایجاد سرکها بین راه

مریض از بدو ورود به پذیرش : بازبینی و اصالح سیستم صحیمراکز کاهش تاخیر در ارایه خدمات صحی موثر در  .3

صحی مراکز تاخیر در ارایه خدمات صحی باید در تمام  مشکالت و دالیلصحی الی رخصت شدن مریض و پیدا کردن  مرکز

داشتن مهارت  ،حضور به موقع کارکن صحی به بالین مریض ،صحیوجودیت امکانات الزم نظر به سطح مرکز شود. م انجام

به یک مرکز صحی ن مصؤ کافی برای ارایه خدمات صحی مناسب در اولین فرصت ممکنه و باالخره موجودیت امکانات ارجاع

مقابل مریض ارجاع شده از سیستم ارجاعی صحی و سایر عوامل صحی در مراکز لیت پذیری سیستماتیک تمام سطح باالتر و مسؤ

 .باشد افغانستانصحی مراکز موثر و سریع به مراجعین  ،می تواند باعث تامین خدمات مفید

 

 ساختاری های اساس بالک ربافغانستان  در سیستم صحت عامه اصالحات

پیشنهاد ام کشورها جهت تنظیم سیستم صحی تم برایشش بالک اساسی سکتور صحت، توسط سازمان صحی جهان 

این شش بالک  باشند.و از همدیگر متاثر میجانبه به یکدیگر ارتباط داشته  ها به صورت همه. این بالکه استگردید

  :اندبا در نظرداشت وضعیت سکتور افغانستان توضیح گردیده ودر دیاگرام زیر نشان داده شده 

 
 



 

Page 8 of 24 
 

 

 

 

 صحترهبری و مدیریت سکتور  .1

ی سبب تا حد نقشداشته باشد که این را می Stewardshipنقش عامه  صحت وزارت در سیستم صحت افغانستان،

های صحی به اساس ستراتیژیاها و تهیه و ترتیب پالیسیاز طریق  تقویت سیستم صحت شده است. این نقش

این امر هدف عمدۀ . گرددعملی میها تراتیژیو اسها دوامدار و هدفمند از تطبیق پالیسینظارت و های کشور نیازمندی

باشد. صحی می سیستمپذیری در  و ایجاد شفافیت و مسؤولیت با کیفیت،قابل دسترس،  اطمینان از عرضۀ خدمات صحی

اما  ،وجود دارند صحت مدیریت سیستمی جهت یهاستراتیژیاها و ها، پالیسیقوانین، مقررات، لوایح، طرزالعملبا آنکه 

 رهبرییا  Stewardshipنقش ضرورت است تا . لذا گرددیک مشکل جدی محسوب میها و استراتیژیها ق پالیسیتطبی

ود. این امر ش تبیشتر تقوی، مربوطههای نظارت از تطبیق قوانین، مقررات و پالیسی برایکنندۀ وزارت صحت عامه 

اساسی در این مورد، متمرکز بودن های کتوریکی از فباشد. مستلزم اصالحات جدی خصوصاً به سطح والیات می

اساسی های از الویت غیر متمرکز سازی مدیریت سیستم صحتمدیریت سیستم صحت میباشد. طبق این منشور، 

 خواهد بود.« تدبیر و توسعه»تیم 

وعده داده که در قانون اساسی  ،لیت دولت برای ارایه خدمات صحی رایگان به مردمهمچنین تناقض بودجه ملی با مسؤ

موجود در وزارت صحت های و طرزالعملها مقرره ،اکثر قوانین. باید در سایه قوانین متممه روشن گردد ،شده است
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در بسا ساحات اصال کدام رهنمود . عامه یا کهنه و بسیار قدیمی اند و یا ناکارایی و عدم تطابق با وضعیت موجود را دارند

این مشکل در اسرع وقت  اری طبیکمیته خاص قانون گذذا باید با ایجاد یک ل .وجود نداردنیز و یا قانون خاص 

ن وظایف و نقش شورای یتبی. نیاز به بازنگری جدی داردنیز تشکیالت اساسی و ساختار وزارت صحت عامه . رفع گردد

شود. یک وزارت صحت عامه باید در اولین فرصت انجام از طبی افغانستان و جداسازی ساحات کاری مشترک آن 

های لیتؤباید روی این موضوع و تقویت نقش شورای طبی افغانستان کار کند و یک تعداد مسنیز کمیته اختصاصی ملی 

 .بین دو سازمان تقسیم و مشخص نمایدرا مشترک 

های نرسنگ و قابلگی و سایر رشتههای فاکولته ،طبهای نقش وزارت صحت عامه در آموزش طبی خصوصا در فاکولته

تخصص و فوق تخصص باید توسط یک تیم با صالحیت و متخصص علمی باز بینی شود و بهترین های ی و دورهطب

های طبی به شمول فاکولته هایآموزشاگر خص شود. مثال دیده شود که آیا مشبرای ارتقای کارآمدی آن راهکارها 

و عدم ها بود و چقدر از دوگانگیچقدر به نفع سیستم صحت کشور خواهد  ،طب به وزارت صحت عامه ملحق شود

 .کرددرک متقابل جلوگیری خواهد 

باید شامل ریفورم و اصالحات گردد تا بتواند تمام وظایف نیز ت اتشکیالت والیتی برای رهبری سیستم صحت در والی

یه صحی  مراکز خدمات اولجایگاه موضوع تشکیالت انکشافی و باید محوله خویش را به خوبی به پیش ببرد. خصوصا 

 یده و مورد بازبینی قرار گیرد.مشخص گردصحت عامه دولتی در تشکیالت وزارت 

دوش نقش رهبری را به یی با وجودی که وزارت صحت عامه در ارایه خدمات صحی اولیه و خدمات صحی شفاخانه

تا اما الزم است  ،ودانجام ش یبه شکل قرار دادو توسط موسسات  هااجرای پروژه تاو بیشتر عالقمند بوده  داشته

لیت در وزارت صحت عامه و آ برای گرفتن این صالحیت و مسؤساده و کار اداریهای های مناسب و روشساختار

واند تمیدر غیاب موسسات با چنین کاری، وزارت صحت عامه صحت عامه والیات ایجاد و تقویت گردد. های ریاست

  .ددرتمند با موسسات عرض اندام نماییک رقیب قعنوان هاستمرار خدمات صحی را تضمین کند و ب
 

 مدیریت مالی و تدارکات 

غیر  مدیریت منابع تمویل کننده، پیچیدگی پروسه تدارکات وهای بودجه سازی  ها و طرزالعملپالیسی متکی بودن به

مطروحه به  خویش را طبق پالن انکشافینتواند بودجۀ صحت عامه باعث شده است تا وزارت  جهبودمصرف  موثر

صورت گرفته است، این وزارت جهت دریافت علل مصرف پایین بودجه  2016که در سال  مصرف برساند. ارزیابی

  سازد:نکات ذیل را به مثابۀ علتهای عمده، برمال می
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 سازی غیر واقعی؛  گذاری و بودجه پالن .1

 مشکالت اداری و مدیریتی در پروسۀ تدارکات؛ .2

 نبودن بعضی از مواد قانون تدارکات؛ واضحغیر عملی بودن و  .3

 ظرفیت پایین کارکنان مالی و کارکنان تهیه و تدارکات از نگاه کمی و کیفی؛ و .4

 های مشخص تطبیقی جهت تهیه و تدارکات کارهای ساختمانی.ظرفیت پایین و عدم موجودیت پالیسی .5

 

 مدیریت سکتور صحت برای بهبود و ریفورم در بخش رهبری و « تدبیر و توسعه»های برنامه
چهار اصل حکومت داری این با تمرکز روی  در چوکات سکتور صحتداری خوب  حکومتمؤثر برای تأمین  ایجاد سیستم .1

 :خوب

 شامل دولت، مردم، سکتور خصوصی و جامعه بین المللی. الف : سهمگیری مشترک همۀ شرکاء

 مللی.ب : حساب دهی دو جانبه و چند جانبه در سطوح ملی و بین ال

 گی سیستم مدیریت صحت.ج : جهت دهی واحد برای یکپارچ

 منابع کمیاب.از : بسیج و استفاده درست  د

 

نمایندگان سکتورهای  شفافیت شامل گروپ الزامی است. در سکتور صحتو حاکمیت قانون های کاری شفافیت ایجاد گروپ  .2

شفافیت در سکتور صحت فعالیت خواهد نمود. این گروپ در امر  مشخصمختلف خواهد بود و با در نظرداشت الیحۀ وظایف 

به اطالعات در سکتور صحت را در چوکات قانون و مقررات فراهم نموده و راهبردهای مؤثری در  دسترسیچنان  کاری هم

 راستای مبارزه با فساد اداری را مطرح و از تطبیق آن اطمینان حاصل خواهد نمود. 

 

تطبیق قانون در سکتور صحت، یک مشکل ، ضعف و ارزیابی کمیسیون مبارزه با فساد اداریبه اساس گزارش کمیتۀ نظارت  .3

 Rule of Law) گروپ کاری تأمین حاکمیت قانون در سکتور صحتلذا، . میرودداری خوب به شمار  عمدۀ سد راه حکومت

in Health) اندپاسخگو  بصورت یکسان ابل قانونبا در نظرداشت این اصل که حکومت، افراد و نهادهای خصوصی، همه در مق ،

چنان متیقن خواهد ساخت تا تمام قوانین مربوط سکتور صحت به شکل واضح بیان  فعالیت خواهد نمود. این گروپ کاری، هم

حقوق اولیۀ اتباع کشور، از با درنظرداشت حافظت و جانبه  شده و در دسترس تمام دست اندرکاران قرار داشته و به صورت همه

 گیرد. رد تطبیق قرار میمو

 

  مدیریت و  رهبری منابع بشری برای صحت .2

 ی. از سودیآ یبه حساب مسیستم صحی  هیسرما نیدارد، مهمتر صحیکه در ارائه خدمات  یبا توجه به نقش منابع بشری

 شیحال افزا بسرعت درمتخصص نیز  منابع بشریبه  ازین ،صحیخدمات  ی روز افزون بهتقاضا شیبه افزا توجهبا  گرید

چالش مهم مطرح بوده و  کیبه عنوان  شهیهم صحتبخش در  منابع بشریتعداد مناسب  نیمأت ،یدر سطح جهان .است
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منابع حفظ آموزش و رو  نیاز ا .شناخته شده است صحت بهبود یعمده برا تیمحدود کی نبعنوا یناکاف منابع بشری

خود را از دست بدهند  یانسان هیمساله که سرما نیهمواره از اها سازمانلذا مهم است و  اریبس بشری برای سیستم صحت

 باشد. با کیفیت می صوون، کافی وهای مختلف، متضمن عرضۀ خدمات صحی ممنابع بشری با تخصص دارند. میب

 تااساسی وزارت صحت عامه افغانستان، آموزش نیروی بشری است های یکی از مسولیت« تدبیر و توسعه»از دید تیم 

دهد که برای ، به طور عادالنه در تمام نقاط کشور گسترش یابد. ارقام نشان میصحی از این طریق، عرضۀ خدمات

کتر وجود دارد. در حالیکه به اساس سفارش سازمان صحی جهان، برای یکهزار نفر اد 0.2یکهزار نفر در افغانستان، تنها 

داکتر ضرورت دارد تا حد اقل معیار  30000ین آمار، افغانستان به کتر موجود باشد. با در نظرداشت اااقل یک دباید حد

ضرورت دارد تا بتواند به نیز نرس و قابلۀ اضافی  38310سازمان صحی جهان را تطبیق نماید. در عین حال، افغانستان به 

این و  ستتخصصی صحی در دست نیهای حد اقل معیار سازمان صحی جهان رسیدگی نماید. آمار برای سایر رشته

 باشد. گیری جهت انکشاف منابع بشری در سکتور صحت می در تصمیمیی خود، چالش عمده

لیت وزارت صحت عامه ؤطبی و اخیرا نرسنگ و قابلگی به وزارت تحصیالت عالی و عدم مسهای مربوط بودن فاکولته

تولید بیش از نیاز کارکنان و عدم ان به تومیاز جمله  .آن مشکالتی را نیز با خود داردهای در پهلوی مزیت ،در آن

مشکالت کار عملی همچنین طبی مردم و وزارت صحت عامه و های فارغ التحصیالن با نیاز های تطابق دانش و مهارت

 .اشاره کرد مذکورهای محصلین رشته

هترین روش انتخاب این مشکل باید در سطح ملی مورد بحث قرار گیرد تا بباورمند است که « تدبیر و توسعه»تیم 

به آن ها بهترین طرز العمل ،به وزارت صحت عامه باشدها گردد و اگر نتیجه آن محول شدن آموزش طبی در فاکولته

های تدارک و اجرا گردد و در غیر آن تعامل و اشتراک وزارت صحت عامه در تمام ابعاد آموزشی طبی در فاکولته

 تضمین شود. یطبی باید به نحو چشمگیر

در یک چهارچوب کالسیک عیار گردیده و به  اکمال تخصص وزارت صحت عامههای برنامهز چشم اندازی دیگر ا

های تجدید، بهبود و بازنگری جدی ضرورت دارد. بطور مثال، سکتور صحت دارای متخصصینی است که سالها بست

باید لذا نبوده  است. آنان روی دست  هیچ نظام مؤثری برای بررسی کارکردهایتا کنون تخصصی را اشغال نموده و 

تخصصی های در بسیاری از شفاخانه .کار نمودیی اکمال تخصص و خدمات شفاخانههای روی حذف تداخل برنامه

ها در این شفاخانهیی فقط ترینر و ترینی کار میکنند که سرگرم کار آموزشی خویش اند و کیفیت ارایه خدمات شفاخانه

ت. باید در تشکیالت و تقسیم منابع برای بخش اکمال تخصص و متخصصینی که مستقیما باید در همیشه مورد سوال اس

دولتی که مراجعین بسیار دارند های در شفاخانه .به ارایه خدمات تخصصی بپردازند حد و مرز قایل شدها شفاخانه
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آموزش و تربیه متخصصین باید  طبی تخصصی مراجعین شان است و در مرحله بعدی موضوعهای اولویت با رفع نیاز

 مورد توجه قرار گیرد.

دولتی و خصوصی است که با توجه به سطح علمی و نیاز عصر حاضر  علوم صحیهای انستیتوتموضوع مهم دیگر 

دوازده پاس یا چهارده های دیگر الزم نیست نرس .الزم است به زودی به درجات لیسانس و باالتر از آن ارتقا پیدا کنند

وزارت  ،متوسط طبی ما هنوز همان متوسط طبی بمانند. در صورتی که در اصولهای داشته باشیم و یا سایر رشتهپاس 

ارتقا کنند و سویه  می توانند به سطح فاکولته همها این انستیتوت د،باشصحت عامه متولی تحصیالت طبی در کشور 

باید به  ،باشدها وزارت تحصیالت عالی متولی تربیه داکترارتقا یابد و باز هم در صورتی که در آینده نیز علمی شان 

یک  .را شامل درجات علمی لیسانس و باالتر از آن نمایدها وزارت صحت عامه نیز حق داده شود که این انستیتوت

ایجاد باید وزارت صحت عامه در معین آموزشی تحت نظر یک ها اره این فاکولتهبرای ادنیز تشکیالت منظم علمی 

 ود.ش

در کیفیت منابع بشری زیر عالوه بر کمیت منابع بشری، بُعد کیفی منابع بشری نیز از مسایل اساسی میباشد. دو فکتور 

 د:رول اساسی دارن

درسی، ظرفیت ناکافی کدر علمی های : با توجه به شیوه استاد محوری در نظام آموزشی، کهنه بودن کریکولمکیفیت آموزش .1

ودن مواد درسی و نبود ساحات کار عملی کافی برای محصلین این رشته ها، کیفیت این آموزش نظر به مسلکی، کمبود و کهنه ب

 . لذا ما در صدد تغییر آنیمپایین است و ها نیازمندی

 

اً روی کیفیت :  کیفیت زندگی کاری )محیط کار( یک مسئله فوق العاده مهم و اساسی است که مستقیمگی کارییفیت زندک .2

که تا کنون به هیچ نحوی باالی آن توجه و کار صورت نگرفته است. کیفیت پایین است موضوعی این  ثر دارد.خدمات صحی ا

 میرمستقیو غ میمستقهای نهیکارکنان، هز وظیفه رکتتمایل به ترک و یا . گرددوظیفه میبه ترک  لیتمامحیط کار سبب افزایش 

و  ییکارا کاهش د،یکارکنان جد ینیگزیجا یهانهیموارد شامل؛ هز نیا ازیی دارد. نمونه یدر پ سیستم صحت یبرا یفراوان

حجم کار، از دست  شیافراد کم تجربه، افزا ینیگزیجا لیبدل و کلینیک ها،ها ادارات سیستم صحت مانند شفاخانه یاثربخش

 هیبق ییجابجا شیافزا کنان،کار هیکاهش روح کارکنان، ریبر انسجام سا یمنف گذاریثرکارکنان، اهای رفتن دانش و مهارت

تعهد،  کاهش ،یاز خرد جمع یبهره مند کاهش ،یرقابت تیاز دست رفتن مز ،سکتور خصوصیبه ها تیانتقال قابل کارکنان،

از وضعیت  ییابتداً باید بررسی همه جانبهباورمند است که  تدبیر و توسعهتیم . باشد یم عملیات سیستم صحتو وقفه در  زهیانگ

بررسی، استراتیژی موثری  انجام شود و بعد به اساس نتایج ایندولتی و خصوصی های و کلینیکها یط کار در شفاخانهکیفیت مح

 برای بهبود کیفیت زندگی کاری تدوین، تطبیق و از تطبیق آن نظارت صورت گیرد.

کارکنان  ،بر دولت می باشدروندان شهحق اساسی همه  ،یا ارایه خدمات صحی اولیه به همه اتباع کشور  BPHSاز آن جایی که 

ان کنند باید جایگاه شان در سیستم و ساختار صحت تعریف شده و ثابت بوده و امنیت شغلی شکار می مراکزصحی که در این 

به قرار داد سپردن عرضه  یی که به این موضوع وجد دارد ون گردد. متاسفانه با نگاه پروژهمیمطابق به سایر کارکنان دولت تأ
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شوند و امنیت شغلی شان هرگز تامین سسات  دست به دست میؤاین کارکنان نیز بین م شخصی، خدمات صحی اولیه به موسسات

بوده و کیفیت و کمیت خدمات صحی را  ی کارمندانتبدیلی و ترک وظیفه بسیار باالشود. این موضوع باعث انفکاک، نمی

 همیشه خدشه دار می سازد

 

 ریفورم و بهبود وضعیت منابع بشری در سکتور صحت  برای« عهتدبیر و توس»طرح تیم 

 ژیک و اهداف کلی وزارت صحت عامه؛ستراتیاهای تعدیل و تجدید ساختار تشکیالتی وزارت صحت عامه به اساس نیازمندی .1

ا به وزارت صحت عهده وزارت تحصیالت عالی بماند یهمطالعه و ارزشیابی مجدد اینکه آیا آموزش اساسی طبی همچنان بشامل: 

طبی را تربیه و به های تخصصفارمسست و سایر  ،ها و برنامه هایش داکترتا این وزارت بتواند براساس نیازعامه منتقل گردد 

 .ت بگیردمخد

 ، شامل:المدت منابع بشری صحی در سکتور صحتمدت و طویل مدت، میان های کوتاهستراتیژیاانکشاف و تطبیق  .2

و ها پاس به لیسانس برای تمام رشته 14طبی متوسط از های درسی و ارتقای سویه رشتههای اصالح کریکولمالف( 

 قابلگی، نرسنگ، فزیوتراپی و رادیولوژی به لیسانس.های ارتقای رشته

های استفاده از تخصص و کادرهای کشورهای حوزۀ سارک خصوصاً هندوستان در راستای انکشاف ظرفیت (ب

 صحت کشور  نیکی در سکتوریتخصصی کل

 اشد. بآن میقد که سیستم فعلی فا(  Workforce Planning for Health) صحت های واضح برایانکشاف میکانیزم (ج

آهنگی نزدیک با مؤسسات تحصیالت عالی طبی خصوصی و دولتی جهت ارتقای ظرفیت آنها در تولید ایجاد هم (د

 کدرهای طبی.

 ارکنان صحی در تمام نقاط کشور.واضح و عملی برای حفظ کهای ایجاد میکانیزم (ه

در تشکیالت دولتی و رعایت تمام  EPHSو    BPHSگنجانیدن تمام کارکنان صحی تاسیسات دولتی خصوصا و(  

 .شان اکرامیه و سایر حقوق ،حقوق و امتیازات شان مانند تقاعد

 .وزارت صحت جانبه در بخش اکمال تخصصتطبیق ریفورم همه (ز

 ؛برای اصالح نظام آموزش با توجه به مارکت کار نابع بشری با سکتور خصوصی صحیآهنگی مایجاد سیستم هم (ح

 ها )خصوصاً طبقۀ اناث( در همآهنگی با سکتور تحصیلی دولتی و خصوصی؛های مدون تربیه نرسایجاد برنامه (ط

 زم؛ وساالری و جلوگیری از نیپوتیانکشاف مدیریت منابع بشری به سطح مرکز و ترویج فرهنگ شایستهی( 

 ها به اساس شایستگی و ابتکار. ها، مانند پرداختکتران و نرساتشویقی برای دهای انکشاف میکانیزمک( 

 

 بسیج منابع و تمویل صحت .3

کنندگان بیرونی تهیه  های عرضۀ خدمات صحی عامه، با حمایت تمویلفیصد فعالیت 90در حال حاضر، بیشتر از 

گردد. دولت افغانستان، تنها صحی تلقی میهای برنامه پایداریعمده در راستای در ذات خود یک چالش  این .گرددمی

های سازمان فیصد مجموع مصارف خویش را به سکتور صحت تخصیص داده است که این رقم به اساس سفارش 4.9
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قیماً توسط فیصد آن مست 75دالر مصارف عمدۀ سکتور صحت،  1بیلیون 1.9فیصد باشد. از جملۀ  15صحی جهان، باید 

های بالقوۀ داخلی . این در حالیست که ظرفیتحساب می آیدبهک بار سنگین باالی جامعه شود که یمردم پرداخته می

 نمود. اطمینان بخش های صحی را از طریق بسیج مؤثر منابع، توان تمویل پروگرامموجود است که می

 

 حتبرای ریفورم در بخش تمویل ص« تدبیر و توسعه»طرح تیم 
 

 ثریت قیمت.به اساس شاخص مؤهای سکتور صحت بندیاولویتبررسی  .1

لیت ؤمسها و کلینیکها ( : طبق این میکانیزم، بورد اجتماعی شفاخانهSocial Funding Approach) اجتماعیایجاد شیوه تمویل  .2

 و تداوی ییتمان، ترمیمات زیربنای مانند ساخیعملی را برای کسب عواید بمنظور پرداخت هزینه هاهای خواهند داشت تا راه

ریب را مستمر تواند ارائه خدمات به مردم غمی نیز (User Feeاحیای میکانیزم فیس خدمات )افراد نیازمند جستجو نمایند. مکانیزم 

ی دولتی با هاشفاخانه ی ازتعداد زیاددر یک بازۀ زمانی بلندمدت بکاهد. سازد و از جانبی میزان وابستگی به تمویل بیرونی را 

حتی نیازمند به بودجه دولتی هم نخواهند بود به شرطی که سیستم مناسب مالی و صالحیت  وقابل اداره هستند  user feeسیستم 

 .قانونی برای اخذ فیس و مصرف آن تامین گردد

ابتدایی های ،  کار(Universal Health Coverage)ابتدایی جهت رفتن به طرف پوشش صحی همگانی های آغاز فعالیت .3

 جهت آغاز این سفر قرار ذیل خواهد بود:

عملی جهت تطبیق میثاق شهروندی که ازجانب حکومت افغانستان های ستراتیژیاو ها انکشاف پالیسی (1-1

 تدوین گردیده است. 

 اند.سد راه رسیدن به پوشش صحی همگانی ءهایی کهارزیابی کلی سکتور صحت و دریافت خال (2-1

 ؟دایمی داشته باشندتوانند به خدمات صحی دسترسی میهم یرترین نفوس کشور فقگونه تحلیل اینکه چ (3-1

 کدام خدمات صحی برای مردم الزامی وضروری میباشد؟تحلیل اینکه  (4-1

 تهیه این خدمات چقدر هزینه خواهد داشت؟ (5-1

 تمویل این خدمات از کدام مرجع صورت خواهد گرفت؟ (6-1

 مات صحی استفاده به عمل خواهد آمد؟از کدام میکانیزم پرداخت برای تهیه کنندگان خد (7-1

 چیست؟ شامل ساختن تمام تهیه کنندگان صحی در پروسه پالنگذاری و تمویل خدمات صحی طریقه (8-1

 ، (Corrective Tax)ایجاد زمینه برای تطبیق مالیات اصالحی  .4

                                                           
 حسابات ملی صحی وزارت صحت عامه، 2016 1
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اطمینان از  با ابراز ، البتهUser Feesدر سکتور دولتی از طریق معرفی برنامۀ  (Cost Recovery)یجاد زمینه برای تطبیق فیس ا .5

 .(Health Equity Fund)جهت دسترسی مجانی به قشر فقیر جامعه وجود خواهد داشت  یهای مشخصستراتیژیاکه این

 .با آغاز سیستم بیمه صحی مامورین دولت ؛(Social Health Insurance)اجتماعی صحی ایجاد زمینه برای تطبیق بیمۀ  .6

 .(Fiscal Space Mapping)بع عایداتی داخلی جهت تمویل صحت تحلیل تطبیق سایر منا .7

 .داخت به عرضه کنندگان خدمات صحیهای جدید پرمعرفی شیوه .8

 .یاد تخصیص بودجه برای سکتور صحتکار با حکومت در راستای ازد .9

 .کتراناه دتنظیم امور مالی .10

 جامعه. یهاگان  بیرونی جهت تمویل خدمات صحی با در نظرداشت ضرورتکنندتمویلکار با  .11

 .معرفی و حمایت از بسته خدمات صحی خیریه و غیر انتفاعی که باعث ازدیاد سرمایه در سیستم صحی کشور می شود ایجاد، .12

های رفع ضرورتموجود وزارت صحت عامه جهت عاید زایی و مصرف آن برای های استفاده مناسب از امالک و سرمایه .13

 .صحی مردم

که بتوانند بار خدمات صحی را از دوش دولت کم تا اینمالی و امالکی دولتی برای سکتور خصوصی صحی های جلب حمایت .14

و ها خصوصی و خیریه. کاهش مالیاتهای مانند تملیک اراضی دولتی و در اختیار گذاشتن آن برای تاسیس شفاخانه .کنند

شامل نمودن تاسیسات صحی خصوصی و خیریه در ، سایر مصارفات دولتی بخش خصوصی صحیبرق و آب و های هزینه

در طویل المدت برای پشتیبانی از بخش خصوصی و خیریه های تدارک قرضه ارایه خدمات صحی اولیه قرار دادی،های پروژه

 .صحتحوزۀ 

دولتی و موسسات مرتبط( در  ،ت )خصوصیدست اندرکاران صحهای کار بنیادی روی ایجاد بانک صحت که تمام سرمایه .15

صحی و حمایت های برای برنامه سرگردان منابع الزم و ریزرفیهای هاین بانک با امنیت کامل جابجا بوده و ازگردش سرمای

 د.مالی از آن استفاده شده بتوان

 

 مواد طبیو ی سکتور دوای .4

و  ی. تجارب جهاندینمایاز آن استفاده م مرتبهکی یاست که هر فرد حداقل سال یخدمات یاز سکتورها ییسکتور دوا

 یرا بخصوص در ساحات روستائ یجانب سطح دسترس کینده از کبصورت پرا ینشان داده که عرضه خدمات دوائ یمل

و مشکوک با  یقانون ریغ ت،یفیک یبهای هیادو تیموجود نهیزم گر،یو از جانب د سازدیمو دور دست متوازن ن

دواخانه بر  عیافغانستان توزحال حاضر در تمام که در  گرددیم نی. تخمدینمایرا در بازار فراهم ممتفاوت های متیق

کاهش را در تعداد  %50اضافه از  هیهمساهای است که به تناسب کشورنفر  10000هر  یبرادواخانه  0.2حسب نفوس 

رقم نشان  نیخواهد بود. ا شتریب ناًئمطم یائدر ساحات دور دست و روست شکاف و تفاوت نیا .دهدینشان مها دواخانه

 ندارند. یالزم و خوب یدسترس یکه مردم افغانستان به خدمات دوائ دهدیم
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دهد. موجودیت تعداد کثیری کیفیت تشکیل می ادویۀ بی موجودیت را  کشور دوائیسکتور  دیگر یکی از چالشهای

 Quality)ن تضمین کیفیت رر دوایی، نبود سیستم معاصر و مدوادویه، ظرفیت پایین تنظیم ام وارداتی هایاز شرکت

Assurance) هایی است که باید به آن رسیدگی جدی صورت گیرد. ظرفیت ادارۀ تنظیم امور ادویه، از جملۀ چالش

کیت پایین بوده و مستلزم و سرویالنس بعد از مار (Pre-market surveillance)دوایی در سرویالنس قبل از مارکیت 

به در حال حاضر ها و زنجیرۀ تضمین از کیفیت دوایی در سکتور صحت، باشد. سلسلۀ فعالیتجانبه میهمهرسیدگی 

ساختن های مشخصی جهت ایجاد و عملیستراتیژیاها و باشد. تا حال، پالنهای جدی مواجه میکمی و کاستی

لسله، از خرید ادویه الی رسانیدن ادویه به مریض، مقتضیات زنجیرۀ تضمین کیفیت، در دست نیست. بدین معنی که این س

باشد. به طور مثال، یک جزء مهم زنجیرۀ تضمین کیفیت را کنترول کیفیت ادویه های متعدی روبرو میبا کمی و کاستی

 های جدی از نظر کمی و کیفی مواجهدر سکتور صحت کشور با  چالشدهد، که متاسفانه این بخش مهم یتشکیل م

 . ارآیی الزم را ندارداست و ک

 

 نیز باشد که تا حال از هیچ مرجع معتبریسکتور صحت، صرف دارای یک البراتوار کنترل کیفیت میدر حال حاضر 

مهم زنجیرۀ تضمین کیفیت  هایداری و ستاک ادویه، یکی از ارکانچنان گدامسند اعتبار بدست نیاورده است. هم

در سکتور خصوصی هیچ نوع توجهی مبذول نشده است. گرچه بسیاری از این  باشد، که متأسفانه به آن خصوصاًمی

موضوعات در اسناد تقنینی سکتور صحت، خصوصاً مقررۀ ادویه، مقررۀ دواخانه و مقررۀ تورید ادویه ذکر شده است؛ 

به زنجیرۀ تضمین های مشخصی برای تطبیق محتویات و مواد اسناد تقنینی در دست نیست. عدم توجه خاص ستراتیژیااما 

 کیفیت باشد. کیفیت باعث شده است که بازارهای دوایی کشور، شاهد موجودیت ادویۀ بی

 

  سکتور دوائی موجود درعمده مشکالت 

 زنجیرۀ تضمین از کیفیت دوایی؛  کارآمدنبود سیستم  .1

: هیچ پالیسی خاصی در این تعیین مراجع معتبر جهت تهیه و تدارک ادویه و محصوالت طبی (1-1

 شود که برای تهیه و تدارک ادویهقانون تدارکات اتکاء می بهمورد در سکتور صحت وجود ندارد. صرف 

خصوصا  و باعث ایجاد مشکالت در تهیه و تدارکات ادویۀ باکیفیت در سکتور صحت شده است. نبودهکافی 

 .دم ما را آزار داده استمعضله قاچاق ادویه از کشورهای همسایه و ورود ادویه بی کیفیت و تقلبی همیشه مر

سکتور دوایی کشور هیچ پالیسی و طرزالعمل اجرایی  های ترانزیت و ترانسپورت ادویه:ضرورت (2-1

ادویه بدون سیستم کنترول منظم از طریق بنادر زمینی و یا بعضاً  یت و ترانسپورت ادویه ندارد.برای ترانز

ود نیست تا سکتور تنظیم دوایی معلومات حاصل شود. دیتابیس و یا سیستمی موجمی واردهوایی، به کشور 

نماید که ادویۀ  داخل بازار در کدام درجۀ حرارت و یا در چه شرایط محیطی به کشور انتقال داده شده 



 

Page 17 of 24 
 

 

ادویه در گمرگات کشور و ایجاد سهولت برای کنترل کیفیت سریع و ترخیص آن های مشکل ذخیرهاست. 

توزیع کننده و تولیدی و ذخیره  وارد کننده،های شرکتهای اهگخیرهذ جدی است. همچنین از گمرکات

 .های بین الملی عیار گردندهمه و همه باید مطالق به استندرد دولتی و موسسات های گاه

رود. متأسفانه کنترول کیفیت ادویه، یک رکن اساسی تضمین کیفیت به شمار می کنترول کیفیت ادویه: (3-1

ود در یگانه البراتوار کنترل کیفیت به صورت درست واضح نبوده و از  های موجها و طرزالعملپالیسی

 گردد. هیچ پالیسی و یا طرزالعملیفارماکوپیاهای متعددی جهت کنترول کیفیت با ظرفیت پایین استفاده می

برای حفظ و مراقبت و کالیبریشن وسایل موجود در البراتوار کنترول کیفیت در دست نیست تا از  نیز

مندان و های اجراءشده در البراتوار اطمینان حاصل گردد. ظرفیت پایین کارو دقت آزمایش حساسیت

درنظرداشت  ال کیفیت، چالش دیگریست که باید به آن رسیدگی صورت گیرد. بمدیریت البراتوار کنتر

رها و مواجه است که عدم موجودیت راهکامالی ماهیت وظیفوی، البراتوار کنترل دوا با خطر جدی فساد 

 باشد. های جلوگیری از فساد در این بخش، یک مشکل جدی میستراتیژیا

اما تا  ،گرددبا وجود اینکه البراتوار کنترول کیفیت دوا از جانب چندین مرجع، حمایت مالی و تخنیکی می (4-1

ای بر  (ISO Certification & WHO Prequalification)المللیحال هیچ اقدامی جهت دریافت اعتبار بین

 این البراتوار روی دست نیست.

نمودن ادویه، تأثیر مستقیمی باالی کیفیت ادویه دارد. متأسفانه، طرز ستاک : ذخیره و ستاک ادویه (5-1

باشد. این نمودن ادویه میهای مدون و معاصر برای ذخیرهها و طرزالعملسکتور صحت کشور فاقد پالیسی

 Good)داری خوب نماید. اساسات ستاکصدق می امر برای هر دو سکتور خصوصی و سکتور دولتی

Storage Practices) به شکل پالیسی و یا طرزالعمل  در سکتور صحت رایج نبوده و هیچ سند تنظیمی

 گردد، وجود ندارد. های آنها ذخیره میخصوصاً برای سکتور خصوصی که بیشترین ادویۀ سکتور در ستاک

 

 ،د ادارۀ مستقل تنظیم امور دواییرغم ایجایه، علییین سکتور تنظیم امور ادوظرفیت پا -2

 و پاسخگو، ریبصورت فراگ ستمیعدم عملکرد س ایو  یدوائ تیریمعلومات مد ستمیس تیعدم موجود -3

 در سطح شهرها،ها متراکم بودن دواخانه -4

 ،بمانند کاریبها فارمسست یادیسبب شده تا تعداد زکه  یمسلک ریتوسط اشخاص غها دواخانه تیریمد -5

 و قاچاقی، مجاز ریغ هیادو تیموجود -6

 های موجود در سکتور تنظیم دوایی؛عدم تطبیق مؤثر اسناد تقنینی  و پالیسی -7

ن سالها قبل نبود راهکارهای مؤثر جهت تشویق تولید ادویه در داخل کشور، خصوصاً تولید محلوالت زرقی که ماشین آالت آ -8

 .خریداری گردیده است
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 سیستم دوائیبرای بهبود « سعهتدبیر و تو»طرح تیم 
ها و اسناد تنظیمی انکشاف و تطبیق پالیسی. هاءدریافت خال جهتتقنینی سکتور تنظیم امور دوایی  ها و اسنادمرور تمام پالیسی .1

و  ها برای تأمین تضمین کیفیت دواییها و طرزالعملجدید با در نظرداشت ضرورت، خصوصاً انکشاف و تطبیق پالیسی

 ؛طبیمحصوالت 

 ضیمر یمرحله تداو نیتردوا مهماز و استفاده  زیتجو ئکهیاز آنجا:  PPPبه اساس شیوه یی زنجیرههای ایجاد سیستم دواخانه .2

تا  گرددیساخته و سبب م یرا منف یتداو ی جهیدرست، نت زیو تجو صیبا وجود تشخ تیفیک یب هیو استفاده از ادو عیاست، توز

 استفاده معقول یدهد. برا شیاضافه از دو چند افزا هرا ب یتداو متیق گر،یود و از جانب دنش ابیصحت  ضیجانب مر کیاز 

 .گردد قیستندرد تطبابصورت  یدوائ تیریالزم است تا دوران مد ه،یادو از

 

تدبیر و »تیم  ،یکنون تیو با مطالعه وضع بین المللیآموخته شده و تجارب های درس توجه بهفوق الذکر، با های در نظرداشت چالش با

منحیث یک ساختن البراتوارها یی و همچنین سیستم زنجیره هاساختن دواخانهیی رهیزنج وهیش باورمند است که« توسعه

 ی سیستمرو ی برو محصوالت صح هیادو میتنظ یوزارت صحت عامه و اداره مل ضرورت است تاو موثر بوده و  یعمل شیوه استراتیژیک

بطور دوامدار و در تمام  ییدوا کسانیستندرد و اارائه خدمات  نهیتا زم نموده و روند آنرا تسریع بخشند یگذار هیماسر یی رهینه زنجدواخا

 مردم کشور فراهم گردد. یساحات برا

 :راهکارهای زیر برای ایجاد و توسعه سیستم دوائی عملی خواهد شد« تدبیر و توسعه»در دولت  

 .یائ رهیزنجهای دواخانه ستمیو انکشاف س جادیدر ا یگزار هیمه از سرمادوامدار وزارت صحت عا تیحما( 2-1

 .یائ رهیزنجهای طرح دواخانه قیتطب دنیسهولت بخش یافغانستان برا یقانون دوائ لیتعد( 2-2

 .یائ رهیزنج ستمیدر کشور و اتصال آنها به س هیادو دیتولهای کهیفابر جادیدر ا یگزار هیسرما قیو تشو تیحما( 2-3

 .یائ رهیزنجهای دواخانه تیریمد یبراها رهنمود و ستندرد هیته( 2-4

های مورد ضرورت شانرا از دواخانه یو مواد طب هیتا ادو یو خصوص یدولتهای کینیو کلها شفاخانه بیو ترغ قیتشو( 2-5

 .ندیتدارک نما یائ رهیزنج ستمیشامل س

 

 عرضۀ خدمات صحی .5

 :وجود داردایه خدمات صحی در افغانستان دو روش اصلی اردر زمان حاضر 

 دولت یاساس وظبفه کی که یدولت ای یعموم یصح خدمات هیارا در: یعموم ای یدولت یصح خدمات (1

 :شود یم پرداخته شتریب نآ بهجال م نیا در که گردد نما رو یاساس راتییتغ دیبا ،است

1-1) BPHS and EPHS: کهتوانسته است فقط  افغانستان، سکتور صحت گذشته لسا 18 به کیها در نزدبا وجود تمام تالش 

 نفر کی حدود که یمعن نینفوس کشور گسترش دهد. به ا صدیف  65را تنها به  یاساس یخدمات صح ۀبه عرض یدسترس

 عرضهدهد که مطالعات نشان می هم آن وجود باندارد.  یدسترس یاساس یافغانستان، به خدمات صح ۀاز هر سه باشند
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 مانند یاجتماع ،یاقتصاد یفکتورها %40 کهیحال در است، گذار اثر صحت بهبود یباال %20 حدود یحص خدمات

 مخدر مواداز  استفاده ،یغذائ میرژ ،زندگی سبک مانند یصح سلوک %30 و جامعه، تیحما د،یعوا اشتغال، آموزش،

 .باشند داشتهیم اثر صحت یرو یجنس مصوون ریغ روابط و الکول تنباکو، مانند

 نیتدو یطور جامعه بر یمبتن و یعملهای یژیاسترات« تدبیر و توسعه»از منظر تیم  الذکر، فوقهای فکتور به توجه با

 «یصح خدمات عرضه» از جیتدر به ی،زندگهای روش و یصح سلوک در رییتغ قیطر از صحت ستمیس که شد خواهد

 .دینما انتقال «صحت بهبود» بطرف

 زانیم شیافزا یداشته که عمدتاً رویی قابل مالحظه یآوردهادست افغانستان صحت سکتور ،گذشته ۀده میو ن کی یط

 2003 سال در افغانستان عامه صحت وزارت ،جینتا  نیا به لین یبرا. است بوده متمرکز یصح خدمات تیفیک و یدسترس

( نمود EPHS) یائ شفاخانه یسخدمات اسا ۀ( و بستBPHS) یاساس یصح خدمات ۀعرض ۀبست قیتطب و نیتدو به اقدام

 صدیف 65از  شتریبه ب 2001در سال  صدیف 9را از  یخدمات صح ۀدو بسته، سکتور صحت توانست عرض نیا قیبا تطب و

 است.  افتهیاز دو هزار مرکز صعود  شتریدر سطح کشور به ب  یتعداد مراکز صح کهیارتقاء دهد. طور 2019در سال 

 میتصم نیا. ردیگیم صورت یحکومت ریغ مؤسسات جانب از کشور تیوال 31در یخدمات صح ۀعرضدر حال حاضر 

در سکتور  یداخلاندک  تیکنندگان و ظرف لیتمو یمند عالقه کشور، تیوضع ط،یشرا درنظرداشت با 2003 سال در

وزارت  ۀکنند یرهبر فیبه مرور زمان بنابر نقش ضع ی؛ ولاست بوده موفق تجربه کیپروسه  نی. ادیصحت اتخاذ گرد

به  تیصالح ضی. تفودیمواجه گرد یبا مشکالت جد  Contract Outپروسه  قیتطب ات،یصحت عامه خصوصاً در وال

صورت گرفته است که  تیفیو بهبود ک یطب یبه خدمات اساس یدسترسبا هدف گسترش  یحکومت ریمؤسسات غ

 تیفیندارند و ک یدسترس یاساس یخدمات صح ۀعرضنفوس کشور به  صدیف 35 ق،یدهه تطب میو ن کیمتأسفانه، بعد از 

در  یحکومت ریاز جانب مؤسسات غ یاساس یخدمات صح ۀعرض هچ اگرباشد. یسوال م ریهمواره ز نیز یخدمات صح

 مؤسسات نیاند که ادهیعق نیاما مردم همواره به ا ،داده استنکاهش  زیحکومت را ن یحاالت اعتماد مردم باالاز  یاریبس

،  Contract Outاز پروسه  تیبا ادامه حما لذانه حکومت افغانستان.  و د،نینمایم خدمات ۀعرض که اندیومتحک ریغ

و  یمال ئ،یای)از لحاظ جغراف یهمه جانبه دسترس شیشود تا از سبب افزا جادیا ییبگونه دیبا زمیکانیم نیاصالحات در ا

خدمات صحی  یابینظارت و ارز ت،یمالک ،یدر رهبر نقش حکومت تیو تقو یخدمات صح تیفی(، بهبود کیفرهنگ

 . گردداجرا وزارت صحت عامه  قیاز طر

 یتخصص یصح خدماتعرضۀ  یبرا ییقاعده کدام هنوز نهمتاسفا :یمل یتخصص فوق و یتخصص یطب خدمات (1-2

 جهموا بهنجار نا تیوضع با تخصصی نیزهای شفاخانه و نشده فیتعر یعموم یصح خدمات در یتخصص فوق و

مربوط به های طرزالعمل و هایسیپال نیتدو یبرا یزیر برنامهجهت  نیسنگ یقیتحق کار کی است الزم . لذاباشندیم

 به قانونمند و النهؤمسهای تدوین شده در روشنی پالیسی اهشفاخانه نیا آن از بعد و شده گرفته دست یرواین عرصه 
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برای این خدمات نیز  BPHSو   EPHS الزم است همانند  . لذاندبپرداز بضاعت یب مردم به خدمات نوع نیا هیارا

وضع شود تا مردم مستمند بتوانند از خدمات تخصصی و فوق تخصصی ارزان در های و پالیسیها خط مشی ،هادرنداست

 های گزاف به خارج کشور بروند.و مجبور نشوند با هزینه حوزوی و مرکز استفاده نمایندهای شفاخانه

زیادی هنوز در سیستم صحی دولتی موجود است که باید به آنها توجه و رسیدگی عملی صورت گیرد. این  مشکالت

 الت شامل موارد عمده زیر میباشند:مشک
 

 عینی جامعه افغانستان.های سکتور صحت با واقعیتهای و استراتیژیها عدم تطابق پالیسی .1

مالی سکتور صحت جهت افزایش کارائی و موثریت برای مدیریت اثر بخش سیستم ها پایین بودن ظرفیت .2

 قیمت.

 ر.در سرتاسر کشو ییبه خدمات دوا فیضع یو دسترس یعرضه ناکاف .3

پایین بودن سطح ظرفیت و شفافیت سیستم مدیریت معلومات صحی و سیستم نظارت و ارزیابی بخصوص  .4

 در سطوح والیتی.

 ین ظرفیت ها.منابع بشری و غیر تخصصی بودن اهای پایین بودن ظرفیت .5

 تخصصی معیاری بخصوص در ابعاد تکنالوژی تشخیصی مُدرن و آزمایشگاهی.های نبود شفاخانه .6

 عدم توجه به تحقیقات صحی دوامدار تا تصمیم گیری مبتنی برشواهد واسناد را حمایت نماید. .7

ل شده صحت که مستقیماً باعث افزایش منابع بشری غیر فعا در رشتۀ کیفیت پایین خدمات آموزشی .8

 است. این مسئله یکی از عوامل اصلی پایین بودن کیفیت خدمات صحی در کشور میباشد.

 توزیع نامناسب و نا متعادل منابع بشری مسلکی در سیستم صحت. .9

 .امنیت شغلی و کنترل منابع بشری صحی ود انتظام مناسب در نظام استخدام،نب .10

 

تدبیر »در رویکرد تیم ، آینده تا پنج سال %90ه میزان حداقل بمردم برای رفع مشکالت فوق و افزایش دسترسی همه 

در چوکات وزارت صحت عامه تقویت خواهد شد تا وضعیت فعلی را بصورت حقیقی کمیته ملی تحقیق « و توسعه

طوالنی مدت را های با همکاری ادارات ذیربط مانند احصائیه مرکزی بررسی نموده و طبق آن، پالیسی و استراتیژی

عینی جامعه افغانستان و با درنظرداشت فکتورهای اساسی که باالی صحت عامه تاثیر دارند، تعدیل های ی بر واقعیتمبتن

 و تدوین نمایند.

 ، مُدل زیر راه اندازی خواهد شد: صحی دولتیدر بخش عرضه خدمات « تدبیر و توسعه»از دید تیم 

 

زار سیستم ضه خدمات صحی( بطرف نرم افصحت )عرزار سیستم برنامه ریزی برای تحول از سخت اف .1

 گی(اجتماعی، اقتصادی و سبک زندهای رصحت )فکتو
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امراض غیر ساری مانند  (Afghanistan Mortality Survey)ساس سروی مرگ و میر افغانستان ابه  .2

 30ض ساری ادر کشور میباشد. این در حالیست که امرمرگها فیصد  35و امراض قلبی عامل ها سرطان

ستندرد در مرکز و چهار ابنابرآن، ایجاد مراکز  در کشور را تشکیل میدهد. مرگ و میرد علل عمده فیص

ها، امراض قلبی، کلیوی، حوزه کشور برای تشخیص دقیق و تداوی امراض غیر ساری مانند سرطان

 خواهد بود.ما اساسی برنامه ریزی های امراض والدی و دیابیت جزء الویت

 مریض.توسط پول کاهش پرداخت  .3

 توسعه و ترویج والدت طبیعی در مراکز صحی و یا در خانه تحت مشاهده قابله ماهر. .4

ائه خدمات تشویقی و تسهیالت در مناطق دور دست از طریق ارها و نرسها کتران، قابلهاماندگاری د .5

 گی.زند

 با تمرکز روی سیستم رجعت دهی فعال. EPHSو  BPHSبازنگری  .6

 غیر طبی شفاخانه به مریضان و پایوازان.ارتقای کیفیت خدمات  .7

 از طریق حضور منظم و مداوم متخصصین در شفاخانه ها.ها ارتقای کیفیت ویزیت .8

 ارتقای خدمات عاجل. .9

 انکشاف( در سکتور صحت و PPP) یمشارکت عامه و خصوص یبرا ینیساختن مواد تقن یینها .10

 .یتخصص فوق و یتخصص ،یثالث اتخدم عرضه یرو تمرکز با یمشارکت عامه و خصوص یژیستراتا

 

مناسب دولت  تیبرنامه و بدون حما یب ،هیرو ینوع خدمات در کشور ب نیمتاسفانه ا :یخصوص یصح خدمات -2

 کیکه  ی وجود داردتآاران مطلوب نبوده است. استثناذگ هیمردم و سرما یآن هم برا جهیرفته است و نت شیبه پ

قاعده عام باشد. یک تواند  ینم ؛ اما اینخود را حفظ و ارتقا دهند گاهیجاتوانسته اند  یخصوصهای تعداد شفاخانه

و در  دیرا قانونمند و همه شمول نما یخصوص یدارش از صنعت شفاخانهیخو یتیحما یهاراهکار دیدولت با

 .دینمادقت الزمه  ،ینه به کدام سود اندوزو  شندیاندیم یصح کیبه اهداف ن قایکه دق یارانذگ هیانتخاب سرما

. دیاستفاده نما ریقانونمند و اطاعت پذ یِخصوص یخدمات صح ءرشد و ارتقا یبرا یتیحما یسپس از تمام ابزارها

 شامل این موارد باشند: توانند یمها تیحما نیا

 ایارزان و  یدولت نیزم نتامی ،ها اتیمال زانمی در کاهش ،المدت لیطوهای قرضه یبانک التیتسه یفراهم آور 

بخش  یآموزش مستمر کارکنان صح نهیزم نتامی ،یمحصوالت دولت ریبرق و آب و سا متقی در کاهش ،انگیرا

مشارکت دولت و بخش  یهانهیزم جادای ،صحت یبخش خصوص رانیمد یتیریمد تظرفی ءارتقا ،یخصوص

 کهیصورتدر ) و قرارداد متیدر قبال ق یبه بخش خصوص یاساس یتعداد خدمات صح کی نتامی سپردن ،یخصوص
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های با شفاخانه یخصوص یداخل یهاارتباط شفاخانه نیتام (،ارزان تر از آن باشد. ای یتمام شد دولت نهیمعادل هز

 یخارج یطبهای یارذگ هسرمای جلب ، همچنینها نیا نیارتباط ب یدولت در اعتبار بخش نیو تضم یمدرن خارج

به  یبه شکل تعاون خواهندیکه م یکارکنان طب یهاوهخاص از گر تیحماو  ،یگزاران داخل هیبا مشارکت سرما

 بپردازند. یخصوص یصح ساتیتاس جادیو ا یارذگ هیسرما

نهاد صحت عامه برای این امر کند که می ایجاب ،و کنترل خدمات بخش خصوصی صحتبجز حمایت اداری 

صحت باید طوری تعدیل تشکیالت صحت عامه در امر اداره و کنترل بخش خصوصی تقویت بیشتری شده و خاص 

 .و تقویت شود که قادر به انجام این امر مهم باشد
 

ارایه خدمات صحی در آنها در جایگاه الذکر، دو روش دیگر هم هست که عالوه بر دو روش دولتی و خصوصی فوق

. این دو کرد در برنامه ریزی و شروع این نوع خدمات کار خواهد «تدبیر و توسعه»است. دولت  هنوز خالیافغانستان 

 روش عبارتند از:

: این خدمات در اکثر کشورهای دنیا تعریف شده و اجرا می شوند و نقطه بینابین یانتفاع ریغ و هیریخ یصح خدمات (1

اند.  یعنی مراجعه کننده مانند بخش خصوصی در مقابل ارایه خدمات صحی مبلغی را خدمات صحی عمومی و خصوصی

یب هیچ فرد یا نهادی خارج از ج هخ این خدمات بچرخد و منفعت آن بدر حدی است که چرمی پردازد ولی این مبلغ فقط 

صحی وارد شده نتواند. خوشبختانه در کشور ما که مردم آن مقید به اصول خیریه اسالمی هستند منابع بالقوه فراوان مرکز 

های عنوان کانون هتواند بس که میخمو  ،صدقات، زکات، مانند وقف :برای عملی ساختن این نوع خدمات وجود دارد

 تامین مالی خدمات صحی خیریه و غیرانتفاعی عرض اندام نماید.

الزم است بعد از تحقیق و بررسی مناسب اصول و قواعد ارایه خدمات صحی خیریه و غیر انتفاعی در کشور تدوین و 

ده شود به تاسیس و فعالیت در زمینه ارایه خدمات خیرخواه اجازه داهای تصویب گردد و بر مبنای آن به اشخاص و یا نهاد

 .صحی خیریه و غیرانتفاعی بپردازند

ملی صحت را های تواند یک بار سنگین هزینهخدمات صحی خیریه و غیرانتفاعی در صورتی که بستر مناسب پیدا کند می

خاص دولت را نیز های یتاما طبیعی است که ایجاد و تامین این نوع خدمات حما ،از روی دوش دولت سبک کند

عنوان هخیریه بسازند و فعال کنند دولت نیز ب خواه بخواهند شفاخانهمنطقی خواهد بود که اگر فرد یا افرادی خیر خواهد.می

از بخش ها همانند حمایتها این حمایت .ل مردم باید سهم خود در این کار خیر را قویا مشخص کرده و عملی بسازدمسؤ

 .ه اما میزان و شدت آن باید خیلی زیاد تر از بخش خصوصی باشدخصوصی صحت بود
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تواند در یک شبکه تسهیالت خاص ارایه شود که : هرچند این نوع خدمات می یصح مهیب بر یمبتن یصح خدمات (2

اما عمال این نوع خدمات فقط روش   ،یاد نمود «بسته خدمات صحی بیمه ای»توان از آن به عنوان میدر این صورت 

تواند در تمام انواع خدمات میلذا گیرد و روی نوع و کیفیت خدمات تاثیر ندارد و دیریت مالی خدمات صحی را در بر میم

 صحی تطبیق گردد.

امنیتی و اقتصادی الزم دارد که باید با نظام مند شدن دولت و اجتماع زمینه  ،سیاسی ،اجتماعیهای بیمه صحی پیش زمینه

و ، مدرنیزه شدن سیتسم بانکی تذکره دار شدن تمام اتباع کشور مواردی مثل .آن  فراهم ساخترا برای همه شمول شدن 

، بیمه کننده چه چه از جانب بیمه شونده وها اصالح قوانین برای اعاده سریع حق بیمه ،پولیهای اصالح سیستم پرداخت

 ، در این عرصه بسیار مهم است.کشور اتباع تحکیم قانون و حاکمیت برای اجباری شدن بیمه برای تمام ،بهبود امنیت

مورین دولت و سربازان بعنوان اولین به معلمین، مأبیمه صحی  رسد کار روی صدورعملی بنظر میدر وهلۀ اول ه اما آنچ

مدیریت  ،قدم کالن برای توسعه بیمه صحی است. از آنجایی که نظام پرداخت مالی این عده در کنترل مستقیم دولت است

الزم است یک کار تحقیقی مناسب برای عملی  «تدبیر و توسعه». لذا از دید تیم قابل انجام خواهد بود نیز بیمه صحی مالی

سپس خاص و یا والیات خاص اجرایی شود و های ساختن بیمه صحی مامورین روی دست گرفته شود و ابتدا در وزارت

بیمه صحی مامورین دولت و سربازان در صورت . تعمیم یابددر سطح کشور  ،با دریافت نتایج و اصالح نکات مشکل دار

  .توسعه یابد بیمه ملی صحی افغانستانموفقیت می تواند به شکل 

 

 صحت محیط زیست و اعتیاد( 6

متمرکز پولیو و ، زمجادله با مالریا، توبرکلوز، اید برایصحت عامه و کنترول امراض ساری های برنامهتا کنون تمام 

مهم دیگری که صحت عامه را شدیداً به مخاطره انداخته و زمینه ساز های با درنظرداشت فکتورها ین برنامهبوده است. ا

 بازنگری خواهد شد. « تدبیر و توسعه»در دولت انتشار امراض ساری است، 
 

 در این راستا موارد اساسی زیر مورد توجه ما قرار دارد:
  فعلی های جدی مواجه بوده و برنامههای به چالشب نیست. این بخش در کشور خوصحت محیطی وضعیت محیط زیست و

عدم موجودیت امنیت آب،  پایین باشد. کیفیتنمی محیط زیست سالم دستیابی بهوزارت صحت عامه به هیچ وجه پاسخگوی 

مردم را بصورت بالفعل  صحتهاییست که الشچهوا از آلودگی و ، استفاده بی رویه از مواد پالستیکیمواد غذاییی، کمبود غذای

 و بالقوه صدمه میزند.

  ،مشکالت اعتیاد به یک مشکل صحت عامه تبدیل شده است. چنانچه در فصل مصؤنیت اجتماعی به صورت دقیق اشاره گردیده

ختلفه حکومتی و ادارات مهای یک معضله سیاسی اجتماعی است. عدم موجودیت سند واضح در مورد مسئولیت امروزمعتادین 

هنگی ضعیف بین آنها، باعث شده است تا به مشکالت معتادین روز به روز افزوده شود. رسیدگی به مشکالت ار حکومتی و همغی
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، است (Social Determinants of Health)صحی اجتماعی کنندگان تعیینستراتیژی همه جانبه که در برگیرنده امعتادین به یک 

به شکل پروژه یی ها کار مثمری صورت نگرفته است. تمام فعالیتصحت ر سکتور ضرورت مبرم دارد که متاسفانه روی آن د

یدخل حکومتی و غیر حکومتی شریک باشند، عمال در ذهای ستراتیژیک که در آن تمام ارگانا مثمر وهای بوده و پروگرام

رداشت تجارب جهانی و وضعیت رسیدگی به مشکالت معتادین با در نظ برایمدون های دست نیست. انکشاف و تطبیق پالیسی

در دولت کاری در سکتور صحت محسوب میگردد، که های یکی از اولویتدر ابعاد تمویل و ارائه خدمات موجوده کشور 

 گیرد.  میرسیدگی صورت  به آن« تدبیر و توسعه»

 

 انکشاف سیستم معلومات صحی( 7

جهت بهبود عرضه خدمات ها ستراتیژیا سطح پالیسی و تدوینهای دسترسی به معلومات در تصمیم گیری

سات غیر حکومتی، سکتور ؤسصحی دارای اهمیت به سزا میباشد. نظارت از عرضه خدمات صحی توسط م

. استیک مدیریتی و ظرفیتی مواجه اتتمسصحت عامه به مشکالت سیهای عامه و برنامههای خصوصی، شفاخانه

باشد، ولی بسنده ها گام موثر جهت بهبود در این بخشتواند یک ایجاد ریاست عمومی معلومات صحی می

نیست. سیستم نظارت و ارزیابی، خصوصا نظارت از کارکردهای موسسات غیر حکومتی در والیات به 

اصالحات جدی ضرورت دارد. در حقیقت نظارت و ارزیابی از این خدمات باید به مرحله دوم تمرکز زدایی 

های ریاست. در این طرح نتقال داده شودحکومتداری نیز اشاره شد، ا از ساختار مرکزی، چنانچه در بخش

صحت عامه والیات نقش رهبری کننده و مسئولیت عمده نظارت از عرضه خدمات  را به عهده خواهند داشت. 

، به آنها صالحیت بیشتر داده صحت عامه والیات باید بلند برده شودهای جهت اجرای این امر، ظرفیت ریاست

میثاق جدی تطبیق اگرچه ایجاد گردد. ها منظم نظارت و ارزیابی به سطح والیات و ولسوالیهای و سیستم شود

تواند مردم و شوراهای مردمی را در نظارت از عرضه خدمات صحی شریک سازد، ولی شهروندی تا حدی می

جمع آوری معلومات  باآنکه  .عملیاتی میباشدهای و طرزالعملها نیازمند انکشاف و تطبیق پالیسیایده این 

مضاعف و های چالش، اما  این مساله صحی فعال در سطوح مختلف وزارت صحت عامه صورت میگیرد 

 به وجود آورده است. در این وزارت تداخل وظیفوی را 
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