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 .1معلومات عمومی
والیت بامیان با داشتتتت  478424نفر نفوس (دفتر
مرکزی احصتتتائیه  )1397در حوزه مرکز قرار دارد.
ای والیت دارای  8ول سوالی میبا شد (بامیان ،پنجاب،
ورس ،یکاولنگ  ،1یکاولنگ  ،2کهمرد ،ستتتی ان و
شبر) .بامیان دارای مناطق کوه ستانی فراوان و صعب
العبور ا ست که راه های یکتعداد از ول سوالی های آن
به مدت طوالنی در اثر برفباری های ستتننی مستتدود
میباشتتد که دستتترستتی به خدمات را به واله مواجه
میسازد.
به استتاس ارقام ستتیستتتم اداره معلومات صتتحی در والیت بامیان  125مرکز صتتحی فعال موجود استتت که  74مرکز صتتحی آن مربو
موسسه تطبیق کننده (خدمات صحی آغاخان) 24 ،مرکز صحی آن (آشیانه های صحی) مربوطه موسسه  MOVEو سایر مراکز صحی
آن بشمول تیم های صحی سیار و مرکز تداوی معتادی مربو سایر شرکای صحی در سطح والیت میباشد.

 .2اهداف سفر
•

افتتاح تطبیق پروژه کتاب رهنمای صحت مادر و طفل

•

نظارت و حمایت تخنیکی در تدویر برنامه های آموزشی کتاب رهنمای صحت مادر و طفل برای کارمندان مراکز صحی

•

نظارت از خدمات صحت باروری ،مادر ،نوزاد و طفل

 .3گزارش تفصیلی
 ۳.۱جلسه با تیم مدیریتی ریاست صحت عامه والیت بامیان
در نخست طی جلسه ای اهداف سفر برای تیم مدیریتی ریاست صحت عامه والیت بامیان تشریح گردیده و در مورد آغاز تطبیق پروژه
کتاب رهنمای صحت مادر و طفل در والیت بامیان و آماده گی ها در مورد تدویر ورکشاپ های آموز شی کتاب رهنمای صحت مادر
و طفل برای کارمندان مراکز صحی بحث همه جانبه صورت گرفت .همچنان در مورد تسلیمی و توزیع کتاب های رهنمای صحت مادر
و طفل و راجستر های مربوطه تصامیم الزم اتخاذ شد.
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 ۳.۲جلسه با مقام محترم والیت در مورد معرفی کتاب رهنمای صحت مادر و طفل
تیم نظارتی با همراهی تیم ریاستتتت صتتتحت عامه بامیان با مقام محترم
والیت بامیان دیدار نموده و کتاب رهنمای صتتتحت مادر و طفل به
معرفی گرفته شد .جناب والی صاحب بامیان کتاب رهنمای صحت مادر
و طفل را یک گام مهم در راستتتتای بهبود عرختتته خدمات صتتتحی در
والیت بامیان دان سته و از اعتماد وزارت صحت عامه در انتخاب والیت
بامیان در مرحله اول تو سعه پروژه ابراز قدردانی نمودند .همچنان ای شان
حمایت شتتتانرا از تطبیق پروژه کتاب رهنمای صتتتحت مادر و طفل در
والیت بامیان اعالم نموده و وعده همکاری همه جانبه را سپردند.
 ۳.۳افتتاح تطبیق پروژه کتاب رهنمای صحت مادر و طفل
تطبیق پروژه کتاب رهنمای صحت مادر و طفل با ح ضوردا شت رئیس
ستتتکتوری والیت ،نماینده گان شتتتورای والیتی ،ریاستتتت امور زنان،
یونی سف ،سازمان صحی جهان ،ریا ست صحت عامه و مو س سه تطبیق
کننده ،و همچنان کارمندان مراکز صحی که جهت ورکشاپ آموزشی
کتاب رهنمای صتتتحت مادر و طفل دعوت شتتتده بودند ،رستتتماا افتتاح
گردید .ابتدا ابتکار کتاب رهنمای صتتتحت مادر و طفل توستتتر داکتر
زلی خا انوری رئیس صتتت حت باروری ،مادر ،نوزاد ،ط فل و نوجوا نان
وزارت صتتتحت عامه به معرفی گرفته شتتتد .متعاقباا رئیس ستتتکتوری
والیت ،نماینده شتتورای والیتی ،معاون ریاستتت صتتحت عامه ،مستتئول موستتستته تطبیق کننده و نماینده یونیستتف در مورد کتاب رهنمای
صحت مادر و طفل صحبت نموده و از زوایای مختلف اهمیت ای ابتکار را بحث نمودند.
به ا ساس پالن آموز شی تهیه شده در سطح والیت قرار ا ست در حدود  400ت از کارمندان صحی ب شمول آمری مراکز صحی ،قابله
ها ،واک سیناتوران و م شوره دهنده های ت ذی طی  13دوره آموز شی یکروزه در مورد کتاب رهنمای صحت مادر و طفل و نحوه توزیع
آن آموزش ببینند .تیم تخنیکی پروژه کتاب رهنمای صحت مادر و طفل از نحوه تدویر ورکشاپ ها طی دو روز متوالی نظارت نموده و
حمایت تخنیکی جهت بهبود دوره های آموزشی بعدی ارائه نمودند.
ابتکار کتاب رهنمای صحت مادر و طفل بطور امتحانی از آگ ست  2017الی ختم جون  2018در دو ول سوالی ک شور (میربچه کوت
کابل و کامه نننرهار) به کمک مالی و تخنیکی موستتستته محترم جایکا توستتر ریاستتت صتتحت باروری ،مادر ،نوزاد ،طفل و نوجوانان
وزارت صحت عامه تطبیق گردید .کتاب رهنمای صحت مادر و طفل مجموعۀاز پیام ها و ریکارد های صحی اساسی و معیاری بمنظور
م شوره دهی و حفظ ریکارد های مرتبر به صحت مادر و طفل میبا شد .هدف کتاب مذکور ،بهبود هماهننی میان جامعه ،خانواده ها و
کارکنان صتتحی بوده  ،آگاهی جامعه را افزایه داده و در توانمندستتازی زنان نیزمُمد می باشتتد .ختتمن کتاب متذکره ،آگاهی زنان و
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خانواده های شان را پیرامون مسایل کلیدی و حیاتی صحت مادر و طفل بلند می برد .ای پروژه امتحانی توسر جناح ثالث مورد ارزیابی
قرار گرفت.
به اساس نتایج ای ارزیابی کشور جاپان متعهد گردیده است تا توسعه کتاب رهنمای صحت مادر و طفل را در  34والیت کشور در طی
مدت سه سال حمایت مالی نماید .ای پروژه تحت رهبری ریاست صحت باروری ،مادر ،نوزاد ،طفل و نوجوانان از طریق اداره یونیسف
در اف انستان تطبیق مینردد که خوشبختانه موافقتنامه مالی آن فی مابی اداره همکاری های بی المللی جاپان  JICAو اداره یونیسف در
ماه آگست  2018به امضاء رسید .ای ابتکار در طول سه سال بطور مرحله وار در تمام والیات اف انستان ذیالا توسعه داده میشود:
•

مرحله اول ( :)2019سه والیت (کابل ،نننرهار و بامیان)

•

مرحله دوم ( :)2020یازده والیت ،سه والیت مرحله اول و هشت والیت دینر (غور ،پکتیا ،پکتیکا ،دایکندی ،کندهار ،بلخ،
هرات ،بدخشان)

•

مرحله سوم ( :)2021تمام والیات کشور (یازده والیت مرحله اول و دوم جمع  23والیت باقیمانده)

 ۳.۴بازدید از مراکز صحی
طی ای سفر از  5مرکز صحی ب شمول شفاخانه والیتی ،دو مرکز صحی جامع ،یک مرکز صحی ا سا سی و یک مرکز صحی فرعی
بازدید بعمل آمد .دریافت های نظارتی با تیم مدیریتی موسسه تطبیق کننده و ریاست صحت عامه جهت بهبود عرخه خدمات صحی در
والیت بامیان شریک گردید.
شماره

اسم مرکز

نوعیت

اعضای تیم بازدید کننده

1

شفاخانه والیتی بامیان

شفاخانه والیتی

داکتر انوری ،داکتر حداد PRHO ،بامیان ،داکتر مبشتتتر از ستتتازمان

2

مرکز صحی حیدر اباد

مرکز صحی اساسی

3

مرکز صحی شمامه

مرکز صحی اساسی

4

مرکز صحی شاه فوالدی

مرکز صحی جامع

5

مرکز صحی دره سادات

مرکز صحی جامع

صحی جهان در همرایی با رئیس شفاخانه والیتی بامیان
داکتر انوری ،داکتر حداد PRHO ،بامیان ،داکتر مبشتتتر از ستتتازمان
صحی جهان
داکتر انوری ،داکتر حداد PRHO ،بامیان ،داکتر مبشتتتر از ستتتازمان
صحی جهان
داکتر انوری ،داکتر حداد PRHO ،بامیان ،داکتر مبشتتتر از ستتتازمان
صحی جهان
داکتر انوری ،داکتر حداد PRHO ،بامیان ،داکتر مبشتتتر از ستتتازمان
صحی جهان و رئیس شفاخانه
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 ۳.۴.۱دریافت ها از شفاخانه والیتی:

نکات قوی:
•

موجودیتتت تعمیر معیتتاری ،ادویتته ،وستتتتایتتل و
تجهیزات طبی کافی

•

عرختته خدمات صتتحی معیاری در بخه صتتحت
مادر ،نوزاد و طفل

•

موجودیت تیم مدیریتی توانا و متعهد

•

موجودیت کارمندان با تعهد

•

رعایت وقایه از انتان

•

موجودیت ستتتیستتتتم مرور مر
گزارشدهی فوری واقعات مر

•

میزان پائی مر

مادر و نوزاد و
مادری

مادری و نوزاد

نکات که به بهبود خرورت دارد:
•

تعداد والدت ها و عملیات های سیزاری سکش با توجه نفوس تحت پوشه کمتر است (حد اوسر  300تولد و 15 – 10
سیزاری در ماه)

ب صورت عموم خدمات شفاخانه والیتی قابل ستایش و عالی بود ،تیم نظارتی پی شنهاد می نماید تا رئیس شفاخانه
تقدیر گردد.

برعالوه هیات بازدید کننده از ونوننی توزیع کتاب رهنمای صتتحت مادر و طفل در شتتفاخانه والیتی نیز بازدید نمودند که یافته های
ذیل را حی بازدید مشاهده نمودند:
نکات قوی:
•

کتاب رهنمای صحت مادر و طفل و راج ستر های مربوطه در
شفاخانه ارسال گردیده بود.

•

توزیع از هرستتتته م حل برای گروپ های مورد هدف آ غاز
گردیده بود.

•

معلومات مراجعی بصتتتورت درستتتت ثبت راجستتتتر و کتاب
رهنمای صحت مادر و طفل مینردید.

•

هماهننی میان توزیع کننده گان کتاب رهنمای صتتتحت مادر
و طفل (قابله ،واکسیناتور و مشوره دهنده ت ذی) موجود بود
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•

کارکنان صحی با مراجعی برخورد محترمانه داشتند.

نکات که به بهبود خرورت دارد:
•

به مادران در مورد آوردن کتاب در مراجعه دوباره معلومات
کافی داده نمیشد.

•

موجودیت راجستتتتر ستتترویالنس همزمان با راجستتتتر کناب
رهنمای صحت مادر و طفل در بخه صحت مادر .

•

سایزخورد عناوی صفحات راجستر

 ۳.۴.۲دریافت ها از مراکز صحی مجموعه خدمات صحی اساسی:

نکات قوی:
•

حاخر بودن کارمندان صحی الی آخری دقایق ساعات رسمی

•

رعایت نظافت در اکثریت مراکز صحی بازدید شده

•

توجه کارمندان صحی در بدست آوردن اهداف تعی شده

نکات که به بهبود خرورت دارد:
•

عدم موجودیت یکتعداد زیاد اقالم دوائی در اکثریت
مراکز صحی بازدید شده

•

پائی بودن شاخص های بخه صحت مادر و طفل در
اکثریت مراکز صحی بازدید شده نظر به اهداف تعی
شده

•

عدم موجودیت رهنمود های بخه صتتتحت باروری،
مادر ،نوزاد و طفل در اکثریت مراکز صتتتحی بازدید
شده

•

اکثریت قابله آموزش های مربوطه را طی  3الی 10
سال گذشته اخذ نکرده اند
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•

موجودیت ناغنی منفی در مرکز صحی فرعی شمامه

•

بلند بودن واقعات  GBVدر اکثریت مراکز صحی بازدید شده گزارش داده شد.

•

بلند بودن تعداد واقعات هیپاتیت-ب در کلینک شاه فوالدی

•

نبودن اکثریتتت پروتوکول هتتای جتتدیتتد دربخه هتتای تنظیم
خانواده و صحت مادری

•

یکتعداد از مواد تبلی اتی در محل مناستتب آن نصتتب نشتتده اند،
بطور م ثال موجود یت اوراق تبلی اتی بخه صتتت حت مادر در
بخه پانسمان

•

مرکز صتتحی استتاستتی حیدرآباد به ترمیم نیاز دارد (ستتقف تمام
اتاق ها نم کرده است)

•

تشخیص نادرست در بعضی موارد در کتاب های راجستر

•

فیصدی بلند استفاده از انتی بیوتیک ها در بعضی از مراکز صحی (مرکز صحی شاه فوالدی)

•

بصورت عموم اکثریت کارمندان صحی از کاهه قابل مالحظه در معاشات شان شاکی بودند.

بصورت عمومی خدمات صحی در مراکز صحی بازدید شده بخش مجموعه خدمات صحی اساسی ) (BPHSقناعت
بخش نبود  .از اینکه مو س سه خدمات صحی آغاخان به تازه گی م سئولیت عر خه خدمات صحی را عهده دار شده ا ست ایجاب می
نماید تا در مورد خاله های موجود در قسمت عرخه خدمات صحی توجه جدی نماید.
برعالوه نمایندگان شورای والیتی و مقام والیت از م شکالت عدم د ستر سی مردم به اب ا شامیدنی ،و نبود داکتر م سلکی در بخه طب
عدلی شاکی بودند.
در جریان بازدید هیات بازدید کننده با رئیس امور زنان والیت بامیان محترمه کریمه ستتالک نیز مالقات کاری داشتتته و پیرامون اهمیت
کتاب صتتحت مادر و طفل در بلند برد کیفیت خدمات صتتحی و جلب حمایت و همکاری ریاستتت امور زنان در قبال مستتایل صتتحی
خانواده ها بخصوص زنان بحث نمودند.

7

 ۴سفارشات/پالن عمل تعقیبی در جهت بهبودی دریافت ها

شماره
1

شفارشات

شخص مسئول

تاریخ اجرا

در مورد بهبود سیستم رجعت دهی واقعات اختالطی از

موسسه AKHS

دوامدار

مراکز صحی مجموعه خدمات صحی اساسی به شفاخانه
والیتی توجه صورت گیرد.
2

در هننام توزیع کتاب رهنمای صحت مادر و طفل به

موسسه تطبیق کننده و مسئول

مادران در مورد اهمیت کتاب و آوردن کتاب در مراجعه

والیتی صحت باروری

دوامدار

دوباره معلومات کافی داده شود.
3

موخوع راجستر سرویالنس همزمان با راجستر کناب

پروژه کتاب رهنمای صحت مادر

رهنمای صحت مادر و طفل در بخه صحت مادر باید با

و طفل ،ریاست صحت باروری

هفته دوم ماه حوت

آمریت سرویالنس وزارت صحت عامه تعقیب گردد.
4
5

در واپ بعدی عناوی صفحات راجستر بزرگتر و خوانا

پروژه کتاب رهنمای صحت مادر

واپ گردد.

و طفل ،یونیسف

اقالم دوائی به ا ساس ل ست ادویه ا سا سی مجموعه خدمات موسسه AKHS

ماه اسد 1397
الی  20ماه حوت 1397

صتتحی استتاستتی باید هروه زودتر به مراکز صتتحی که راه
مواصالتی شان باز است ،اکمال گردد.
6

در مورد رسیدن به اهداف تعی شده در بخه صحت مادر موسسه AKHS

دوامدار

و طفل از نوآوری های ممکنه استفاده گردد.
7

رهنمود های بخه صتتتحت باروری ،مادر ،نوزاد و طفل موسسه AKHS

الی ختم ماه حوت 1397

واپ و به مراکز صحی فرستاده شود.
8

نیازسنجی آموزشی باید اجرا گردیده و دوره های آموزشی موسسه AKHS

دوامدار

به استتتاس اولویت ها برای کارمندان مراکز صتتتحی دایر
گردد.
9

در مورد تقویه پروگرام معافیت کتلوی توجه صورت گیرد موسسه AKHS

الی ختم ماه جوزا 1398

تا سطح ناغنی در مراکز صحی به حداقل مورد قبول برسد.
10

در مورد بلند بودن واقعات  GBVدر اکثریت مراکز صحی ریاست صحت عامه

الی ختم ماه حمل 1398

باید با همکاری بخه های ستتکتوری والیت ارزیابی انجام
گردد.
11

بلند بودن تعداد واقعات هیپاتیت-ب در کلینک شاه فوالدی ریاست صحت عامه و موسسه
باید به بررسی گرفته شود.

8

AKHS

الی ختم ماه حوت 1398

12

پروتوکول هتای جتدیتد دربخه هتای تنظیم ختانواده و موسسه AKHS

الی ختم ماه حوت 1397

صحت مادری باید واپ و به مراکز صحی فرستاده شود.
13

مواد تبلی اتی باید در محل های مناسب آن در مراکز صحی موسسه AKHS

الی ختم ماه حمل 1397

نصب شوند.
14

آه پوش مرکز صحی اساسی حیدرآباد باید ترمیم گردد.

15

کارمندان صحی بخ صوص آنانی که در بخه معاینه سراپا موسسه AKHS

الی ختم ماه سرطان

مصروف اند باید در مورد تشخیص درست امراض آموزش

1397

موسسه AKHS

الی  20ماه حوت 1397

ببینند (البته بعد از نیازسنجی آموزشی و نظارت ها).
16
17

کارمندان صتحی در مورد استتفاده معقول از ادویه ) (RUDموسسه AKHS

الی ختم ماه سرطان

آموزش ببینند.

1397

مو خوع کاهه قابل مالحظه در معا شات کارمندان صحی ریاست صحت باروری ،مادر،

الی ختم هفته اول ماه

باید با آمریت تنظیم کمک ها و خدمات مشتتورتی پینیری نوزاد ،طفل و نوجوانان

حوت 1397

شود.

ختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم گزارش

9

