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2۰۰3رویداد های مهم ما
تهداب گذاری. 

 2۰۰۶
 افتتاح FMIC توسط ریس جمهور افغانستان جناب

حامد کرزی،  واالحضرت آغا خان و بانوی اول فرانسه خانم 
برنادیت شیراک. FMIC برای اولین بار عملیات باز قلب را 

در افغانستان انجام داد 

2۰۰7
.eHealth آغاز برنامه صحت الکترونیکی

2۰۰9
FMIC بعنوان اولین شفاخانه در افغانستان،  سرتیفیکیت 
ای اس او ISO 9001:2008( 2۰۰8 :9۰۰1( را کسب کرد.

 2010
اولین عملیات باز قلب توسط یک تیم مکمل جراحان 

افغان در این شفاخانه صورت گرفت.

2011
تدویراولین مجمع ساالنه بهبود کیفیت و ایمنی مریضان. 

2012
تهداب گذاری بخش مادران

کمال تخصص )PGME(  که با  آغاز برنامه آموزشی ا
داخله اطفال و جراحی اطفال شروع گردید. 

2013
معرفی CT Scanner ۱۲۸ الیه 

201۴
افتتاح کلینیک مراقبت های دندان و چشم 

2015
راه اندازی خدمات قلبی بزرگساالن، جداسازی موفقانه 

دوگانگی های به هم چسپیده برای اولین بار.

201۶
کمال موفقانه یک دهه ارایه  فراغت اولین دوره PGME، ا

خدمات صحی توسط  FMIC ، و آغاز فعالیت ۵۲ بستر 
بخش مادران.

2017
افتتاح اولین واحد مراقبت جدی نوزادان در افغانستان.
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 خدمات ما

بخش تشخیصی

البراتوار جامع همراه با بیش از ۲۵۰
تست قابل دسترس در محل

ایکوکاردیوگرافی

EEG & EMG, NCS, RNS, VEP & BEAP

ECG ،ETT و نظارت هولتر                          

خدمات چک آپ دوره یی                            

فلوروسکوپی

رادیولوجی عمومی و سونوگرافی                  

هیستوپتالوجی

مموگرافی

پروسیجرهای چشم

)OPG( اورتوپانتوموگرام

رادیوگرافی سیار

ظرفیت تنفسی

پتالوجی مالیکولی و سایتوجنتیک

MRI ۱.۵ تیسال

سی تی اسکن ۱۲۸ و ۱۶ سالیس

خدمات سراپا

بخش قلبی)بزرگساالن و اطفال(

بخش دندان 

جلدی

گوش، گلو و بینی

گوارشی

جراحی عمومی   

داخله عمومی   

نسائی و والدی    

چشم

ارتوپیدی

اطفال

روانشناسی

تداوی از راه دور

عقلی و عصبی 

فزیوتراپی

فارمسی

خدمات داخل بستر

عاجل

بخش قلبی اطفال و بزرگساالن و جراحی

داخله بزرگساالن

گوش، گلو و بینی 

نسائی

بخش مراقبت های جدی

مراقبت های جدی نوزادان 

والدی

چشم

ارتوپیدی

جراحی اطفال

داخله اطفال 

جراحی پالستیک 

لیتوترپسی

انستیزی
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لی هیلینگ
ریس بورد رهبری

انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال

و برقراری یک فرهنگ متکی براحترام، وقار و اعتماد هستند، 
جایی که تمام کارمندان، از کارکنان کنار بسترتا به آنانی که 

درفعالیت های تخنیکی، اداری و حمایوی مشغول اند؛آگاهانه، 
باافتخاربه وظیفه ای که انجام می دهند و با صالحیت اجرایی 

درموفقیت موسسه سهم می گیرند. 

دیدگاه ما این است که FMIC رشد نموده و به یک مرکز صحی 
کادمیک کامل مبدل گردد. این به این معنا است که افغانها  ا
دیگرنیاز نداشته باشند جهت معالجه پیشرفته و با کیفیت به 
خارج از افغانستان بروند. بخاطری که FMIC خدمات با معیار 

های بین المللی را در افغانستان برای افغان هاو توسط افغان 
ها ارایه می کند.

 انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال در یکی از
پرچالش ترین مناطق دنیا فعالیت می نماید. جای که با باال ترین 

سطح ناامنی و دسترسی محدود به منابع که درهرجای دیگر 
عطیه یی برای سازمان ها محسوب می گردد- مشخص می 
شود. با وجود این همه چالش ها، )FMIC( در طول 13 سال 

گذشته به موفقیت های قابل مالحظه نایل آمده است. 

در سال FMIC( ،2009( اولین شفاخانه تصدیق شده آی اس 
او)سازمان بین المللی کیفیت( در افغانستان گردید. از سال 

2011 به این سو، این شفاخانه ساالنه یک کنفرانس بین المللی 
علمی و همچنان مجمع ساالنه کیفیت مراقبت و ایمنی 

مریضان را حمایت و تدویرمی نماید که هر دو نماینگر ظرفیت 
بلند نوآوری متخصصین طب افغان می باشد. 

از سال 2012 به این سو، این شفاخانه یک برنامه آموزشی 
کمال تخصص )PGME( را که مشترکا با وزارت محترم صحت  ا

عامه و پوهنتون آغاخان ایجاد نموده برگزار می کند. برنامه 
)PGME( 32 طبیب متخصص را فارغ داده و ۴۴ تن دیگر در 
 برنامه های ۳ تا ۵ ساله آن در هفت رشته مصروف فراگیری
کمال تخصص هستند. بعض از این برنامه ها مانند:   دوره ا

 انستزیالوژی، جراحی قلب، کاردیولوژی،  پتالوژی،  و رادیولوژی
در نهادهای دیگر در افغانستان میسر نیستند. 

اساس موفقیت  )FMIC(  در  مشارکت ویژه چهارجانبه عامه-
خصوصی؛ تالش های بی وقفه جهت رهبری و مدیریت با کیفیت 

باال؛ تعهد به معیار های بین المللی کیفیت؛ توجه آن باالی ارتقای 
ظرفیت افغانها؛ و پیگیری آن در نیل به پایداری مالی می باشد. 
بواسطه ایجاد برنامه بی نظیر و موثر طبابت از راه دور و برنامه 

رفاهی مریضان، FMIC از قابل دسترس بودن خدمات با کیفیت 
برای مریضان در ۳۴ والیت افغانستان بدون در نظر داشت موانع 

فزیکی، جغرافیایی و یا هم توانایی پرداخت، اطمینان دارد.

مودل مشارکت )FMIC( ویژه گی مشخص آن- شرکای موسس 
FMIC )دولت فرانسه و افغانستان،  پوهنتون آغاخان یکی از نهاد 

 )La Chaine de l’Espoir های شبکه انکشافی آغاخان و موسسه
آگاهانه تعریف  را قادر می سازد تا مقاصد مشارکت شان را
وسهم شان را برای حصول دست آورد های شان ادا نمایند. 

 رهنمود های وزارت صحت عامه و همکاری تیم های اعزامی 
)La Chaine de l’Espoir( از فرانسه و پوهنتون آغاخان جهت 

کتران و نرس های افغان و همچنان درکیفیت معالجه  آموزش دا
بی اندازه مهم بوده است. 

این مشارکت همچنان این وسیله را فراهم می کند تا دیگران نیز 
تالش بورزند سیستم صحت افغانستان را توسعه دهند. به گونه 

مثال: دولت کانادا کمک های قابل مالحظه را برای برنامه 
)PGME( نموده است. 

مشارکت )FMIC( همچنان در بر گیرنده تیم کاری این شفاخانه 
می شود. هیت رهبری و مدیریت شفاخانه عمیقا متعهد به ایجاد 

پیام رئیس بورد

لی هیلینگ 
FMIC رییس بورد رهبری

انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال
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ما تعهد مان رادرتبدیل نمودن FMIC به نهادی که به آموزش 
مداوم کارمندان خود وقف گردیده باشد، تجدید می نماییم. یکی 

از راه های که ما را به این هدف می رساند برنامه های فشرده 
آموزشی داخل خدمت می باشد که مدیران سطح متوسط و 

مدیران ارشد را قادر به تکمیل نمودن برنامه جامع مدیریت که 
توسط پوهنتون آغاخان حمایت می شود می سازد.

دراخیر،  ما متعهد ایم تا به گونه دوامدار خدمات و برنامه های 
جدید را توسعه دهیم تا FMIC در جایگاه نخست طبابت قرار 

داشته باشد. تمام این دست آورد ها را مدیون چهار شریک 
موسس FMIC: دولت های افغانستان و فرانسه، پوهنتون 

آغاخان  )یکی از نهاد های شبکه انکشافی آغاخان(  و موسسه 
زنجیر امید یا )La Chaine de I’Espoir( می باشیم. 

FMIC در سال 2018 به ارایه خدمات عالی به بیماران ومستفیده 
شونده گان ادامه داد. طی این سال، ما باالی کیفیت، ارتقای 

ظرفیت و گسترش سطح دسترسی به خدمات متمرکز بوده ایم. 
باوجود یک محیط بی ثبات،  ما درحالی که ارزش های مهربانی، 

پاسخ گویی، قابلیت دسترسی و برتریت را حفظ نمودیم با 
تداوم عرضه خدمات برای مردم افغانستان، ما مقاومت باالیی را 

تبارز دادیم. 

سال 2018 در کنار چالش های بی شمار یکی از سالهای دیگر 
نوآوری و پیشرفت بود. بعضی از خدمات جدید و کلیدی شامل 
نصب دومین ماشین MRI 1.۵ تسال و معرفی چند نوع خدمات 

)بیوپسی باسوزن، جراحی اورتوپیدی بزرگان و اندوسکوپی 
 توسعه یافته(، یک واحد خدمات ویژه و یک مرکز دیگر اخذ

نمونه های البراتواری می باشد. 

FMIC یک مشارکت بی نظیر و تاثیر گذار عامه-خصوصی می 
باشد. این مسئله توسط رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف 

 غنی به رسمیت شناخته شده است. وی در کنفرانس ملی
 ،FMIC«  :  ها در سال 2018 در کابل چنین بیان می نماید NGO

شفاخانه که توسط دولت فرانسه و شبکه انکشافی آغاخان 
حمایت می شود، بطور فعاالنه در آوردن تغییر در زنده گی هزار 

ها خانم و طفل در افغانستان سهیم می باشد.« 

ما کامال متعهد ایم که مریضان با محدودیت مالی و فقیر بتوانند 
از درمان با کیفیت FMIC توسط برنامه رفاهی برای مریضان 

مستفید شوند. در سال 2018، به ارزش معادل ۲.۸ میلیون دالر 
برای۴۵،۸۴۰ مریض کمک مالی صورت گرفت. 

دورنمای دراز مدت تبدیل شدن به انستیتوت پیشتاز برتریت و 
نوآوری در عرصه صحت، آموزش و تحقیق در افغانستان برای 

این  انستیتوت مهم پنداشته می شود. واال حضرت آغاخان، در 
جریان محفل تهداب گذاری بخش مادران تاکید کردند که:  »چیزی 

که این پروژه انجام می دهد طراحی مسیری برای راه حل های 
پایدار برای مشکالت صحی در سرتاسر افغانستان می باشد.«

FMIC عمیقا متعهد به ارتقای ظرفیت متخصصین طبی در 
کتران متخصص و نرس  افغانستان می باشد. نیاز شدید به دا

های با مهارت در کشوراست و ما از طریق برنامه های آموزشی 
طبی)PGME( وبرنامه جامع آموزش نرسنگی درآموزش آن ها 

سرمایه گذاری نموده ایم. 

FMIC با تیم بیشتر از 980 کارمند آموزش یافته که در بیشتر از 
20 ساحه تخصصی و فوق تخصصی داخله وجراحی مصروف 

کز پیشتازایجاد شغل در افغانستان است. ما افتخار  کاراند از مرا
می کنیم که 27 درصد از کارمندان ما خانم ها هستند، و ما در 

صدد این هستیم تا این ارقام باال برود. ما از تمام کارمندان بخاطر 
حمایت های شان در یک محیط پر چالش و مشکل سپاس 
گذاری می کنیم. باوجود مشکالت زیاد، آنها FMIC را قادر به 
ادامه ارایه خدمات با باال ترین کیفیت برای افغانها، در زمانی 

ساختند که بیشترین نیاز را به ما داشتند. 

پیام رییس اجرایی

کتر نعمت شاه دا
رییس اجرایی

انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال
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نکات برجسته
سال ۲۰۱۸ 

معموالً در افغانستان مریضان با مریضی های مغز، بطن،  ستون 
فقرات و اندام ها  برای دسترسی به یک تشخیص معتبربه وقت 
  FMIC زیاد نیازدارند، نصب دومین ماشین ام آر ای 1.۵ تسال در

در سپتامبر سال 2018،  این زمان را به گونه قابل مالحظه ای 
کاهش داده است. 

بهبود تشخیص
تیم ارتوپیدی FMIC طیف وسیعی از تداوی های پیشرفته را 

برای اطفال ارایه می نماید. این خدمات برای بزرگساالن نیز 
توسعه یافت تا به آنهای که به تشوشات سیستم اسکلیتی- 

عضالتی،  صدمات سپورتی،  التهاب مفاصل و تشوشات 
مادرزادی ستون فقرات دچار هستند کمک شود زنده گی بهتر و 

موثر تر داشته باشند. 

جراحی ارتوپیدی بزرگساالن

 با باز نمودن مرکز نمونه گیری در تایمنی،  شمال غرب کابل،
  حاال شهروندان می توانند به خدمات تشخیصیه آسانتر 

دسترسی داشته باشند. 

مرکز اخذ نمونه های البراتواری
چون سیستم خدمات صحی افغانستان خدمات بایوپسی 

)آزمایش مایکروسکوپی انساج(  به این شیوه را نداشت برای 
تداوی های که به نمونه برداری از انساج نیاز دارند،  قبال مریضان 

باید به خارج از کشور سفر می کردند. بعد از معرفی خدمات 
رادیولوژی مداخله یی، که توسط رادیولوژست های آموزش دیده 
با استفاده از روش های حد اقل تهاجمی ورهنمای تصویری اجرا 

می گردد، این مسله بگونه کامل تغییر کرده است. 

رادیولوژی مداخلوی

 در جنوری FMIC  ،2018  یک واحد خدمات ویژه را تاسیس
کرد تا به مریضان نیمه وخیم و مریضان داخله و جراحی که به 

خدمات ویژه مراقبت ازنزدیک نیاز دارند رسیده گی کند. 

)SCU( واحد خدمات ویژه
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 دسترسی برای
افراد محروم

خانه زنان و اطفال مربوط La Chaine de I’Espoir، که در 
محوطه FMIC موقعیت دارد، برای خانواده های فقیر از سراسر 

افغانستان کمک می نماید تا خدمات با کیفیت صحی را بدست 
بیاورند. 

آنهای که در WCH می مانند،  پوشش کامل خدمات صحی، بود 
و باش رایگان، غذا، ترانسپورت، و خدمات اجتماعی را قبل، در 

جریان و بعد از تداوی بدست می آورند. 

 La Chaine de I’Espoir این پروژه یک همکاری موفقانه بین
)موسسه زنجیر امید( و FMIC برای مفاد افغان ها بدون در نظر 

داشت جنسیت و گذشته اجتماعی و منطقوی آنها است.  

بسیاری مریضان از مناطق بسیار نا امن کشور می آیند، به ویژه 
مناطقی که در شرق و جنوب افغانستان قرار دارند. از جوالی 
2018 بدین سو، WCH خدمات اش را برای خانم های آسیب 

پذیر افغان که به خدمات جراحی نسایی والدی نیاز دارند، توسعه 
داده است. 

خانه زنان و
(WCH( اطفال  

در کشوری با تجهیزات کم در سیستم خدمات صحی عامه، 
بسیاری از خانواده ها وقتی یکی از عزیزان شان مریض می 

FMIC .شود، گرفتن تصامیم مناسب برایشان ناممکن می باشد
باور دارد که هزینه و فاصله نباید در میان خانواده ها و خدمات 

صحی ای که آنها نیاز دارند قرار گیرد. FMIC بخشی و یا هم تمام 
هزینه تداوی مریضان محروم را با کمک های مالی که در سال 

2018 میالدی توسط دولت فرانسه، موسسه زنجیر امید، شبکه 
انکشافی آغاخان و اهدا کننده گان انفرادی اهدا گردید، فراهم 

نمود. بخاطر اهدا کردن به برنامه رفاهی مریضان به ویب سایت 
FMIC مراجعه نمایید. 

 صحت الکترونیک،  طبابت از راه دور
(eHealth: Tele-medicine(

در ساحات دور دست افغانستان دسترسی فزیکی به خدمات 
صحی با کیفیت عمدتاً بخاطر فقر، زیرساخت های ضعیف، عدم 

موجودیت خدمات تخصصی و فرصت های آموزشی و نبود 
امنیت چالش بزرگ می باشد. FMIC  از سال 2007 به این سو 

از برنامه صحت از راه دور )صحت الکترونیکی( مانند:  مشاوره از 
راه دور، رادیولوژی از راه دور،  پتالوژی از راه دور و اوفتالمولوژی 

از راه دور استفاده می نماید تا دسترسی به خدمات صحی را 
گسترده تر سازد. 

با حمایت پوهنتون آغاخان و La Chaine de I’Espoir، برنامه 
صحت الکترونیک موفقانه دردور دست با شفاخانه های والیتی 
بامیان و فیض آباد که خدمات صحی آغاخان در آنجا تحت یک 

مشارکت عامه-خصوصی فعالیت دارد؛ شفاخانه حوزوی 
میرویس در کندهار و شفاخانه خاروغ اوبالست در تاجکستان 

همکارگردیده است. 

 برنامه رفاهی
 مریضان

 در ۲۰۱۸

۴۵،۸۴۰
مریض معالجه گردیدند. 

 سپاس از برنامه رفاهی
مریضان بخاطر ارایه نمودن 

 خدمات به ارزش ۲.۸ میلیون
دالر امریکایی. 

 در ۲۰۱۸

۳،۳۴۳
مریض از جلسات صحت 

الکترونیکی مستفید گردیدند. 

تا به حال

۵۰۴،۵۱۸
مریض از سراسر افغانستان از 

این برنامه مستفید گردیده اند. و 
به ارزش 33.۷ میلیون دالر 
امریکایی بخاطر تداوی آنها 

مصرف گردیده است. 

تا به حال

۳۱،۲۰۲
مریض به مشاوره صحی 

الکترونیکی دسترسی داشته اند. 

FMIC باور دارد که هر شخص باید 
به خدمات صحی باکیفیت بدون در 
نظر داشت درآمد و موقعیت شان 

دسترسی داشته باشد.
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ذکیه
 ذکیه ۴ ساله، متولد والیت شرقی لغمان، یکی از منطقه های

     فعال جنگی می باشد. او از یک مریضی مادرزادی قلبی،
 )Patent Ductus Arteriosus  بازبودن مجرا بین دو 

 اوعیه متصل به قلب(، رنج می برد که نیاز به جراحی قلبی 
فوری داشت. 

با یک درآمد ماهوار 7500 افغانی، خانواده ذکیه که دارای ۶ عضو 
می باشد هزینه تداوی وی را پرداخت نمی توانستند. او متعاقباّ 
به FMIC مراجعه کرد و در اپریل ۲۰۱۸ به همکاری خانه زنان و 

اطفال موفقانه تداوی گردید. 

امروز ذکیه در کنار خانواده اش از زندگی صحتمند و فعال لذت 
می برد. 

 سه گانگی ها
شهال و علی بعد از شنیدن اینکه پدر و مادر یک سه گانگی می 

شوند متعجب شده بودند. شهال تحت مراقبت متخصصین 
FMIC قرار گرفت زیرا آنها نگران این بودند که اطفال قبل از وقت 

و کم وزن تولد نگردند. تخصص و مهارت تیم در رسیدگی به 
پیچیدگی های تولد و فراهم نمودن مراقبت مورد نیاز به اطفال 

تازه تولد توسط واحد مراقبت ویژه نوزادان، اولین مرکز 
مجهزمراقبت جدی نوزادان در کشور، باعث گردید که هر سه 

طفل بدون کدام خطر متولد گردیده، رشد نمایند. 

علی ابراز می نماید که خوشحال ترین روز های زندگی اش در 
FMIC بوده است، درحالی که شهال باورمند است که FMIC واقعا 

جای معجزات است. 

کامله
کامله ۵ ساله مانند۱۰خواهر و برادر اش نبود. او هر چه

  بزرگتر می شد، ندرتا غذا می خورد، وقتی بازی می کرد نفس
 اش تنگ می شد و نمی توانست حتا برای چند دقیقه ایستاد
 شود. تشویش پدر کامله بالخره او را به شفاخانه نزدیک قریه

 شان در والیت غزنی آورد، جایکه داکتران مریضی وی
 )تترالوجی فالوت - یک ترکیب از چهار ناهنجاری قلبی را

 مادرزادی( تشخیص دادند.
 

پدر کامله یک نانوا است کسیکه تالش می کند تا نفقه اش را 
تامین کند، هزینه جراحی باز نمودن قلب برای دخترش از 

کتران توانستند او را به خانه زنان و  توانش خارج بود. اما دا
 FMIC و شفاخانه La Chaine de I’Espoir اطفال مربوط

بفرستند. در سپتامبر ۲۰۱۸، کامله عملیات موفقانه را سپری 
کرد و حاال وی در کنار خواهران، برادران و خانواده اش یک 

زندگی عادی دارد. 

مریضان ما
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پاسخ FMIC به کمبود منابع بشری آموزش دیده 
برای مراقبت های صحی درافغانستان، عبارت 
ازعمل نمودن منحیث یک مرکزآموزشی برای 

ایجاد کتله ای مهیا از رهبران ماهر طب، نرسنگ و 
اداری است که درین راستا از طرف امور جهانی 

کانادا و آژانس توسعه بیا المللی فرانسه حمایت 
گردیده است. 

ارتقای
ظرفیت

کتران متخصص بیشتر مورد نیاز هستند و برنامه آموزشی  دا
کمال تخصصFMIC وسیع تر و بزرگتر شده است. این مرکز  ا

حاالدر۷ برنامه تخصصی که عبارت اند از: انستزیالوژی، 
کاردیالوژی، اورتوپیدی، داخله اطفال، جراحی اطفال، پتالوژی و 

رادیولوژی آموزش عالی را ارایه نموده و برنامه هشتم یعنی 
کتر  جراحی قلبی در سال ۲۰۱۹  اضافه خواهد شد. ۳۲ دا

کز مختلف دولتی و غیر  متخصص، آموزش داده شده و در مرا
کتر  دولتی در افغانستان فعالیت دارند، در حالی که ۴۴ دا

متخصص در حال حاضر در این برنامه ها شامل اند. تمام این 
برنامه ها از سوی وزارت صحت عامه دولت افغانستان و 

دیپارتمنت آموزش طبی فوق لیسانس پوهنتون آغاخان به 
رسمیت شناخته شده است. 

FMIC به آموزش مادام العمرباورمند است و با حمایت مداوم از 
انکشاف مسلکی کارمندان از طریق ابتکارات مختلف سرمایه 

گذاری می کند.  در کنار برنامه های آموزشی محلی و بین 
المللی، FMIC جهت ادامه تحصیل و آموزش تخصصی برای 
کارمندان  کمک های مالی فراهم می نماید. در سال ۲۰۱۸، 

برنامه های داخل خدمت نرسنگی،  طبی، بخش های متمم طبی 
کتران FMIC قادر به  و اداری برای کارمندان تنظیم گردید و دا
اشتراک در کورس های متداوم آموزشی گردیده و چندین تن 

بخاطر آموزش به خارج از کشور فرستاده شدند.

در سال FMIC ،۲۰۱۷ برنامه دو ساله “رهبران خدمات صحی 
برای فردا” را برای مدیران سطح متوسط و مدیران ارشد )در 

سال ۲۰۱۸، دو مدیر دیگر به ۵۴ مدیر قبلی اضافه گردید( آغاز 

کرد. این برنامه از روش های آموزش حضوری و آنالین برای 
 FMIC ساختن مهارت های رهبری مورد نیاز آنها استفاده کرد تا

را برای رشد بیشتر، کمک کند.  

FMIC باالی مساوات جنسیتی تاکید زیاد دارد. این شفاخانه 
۲۶۴ کارمند خانم )۲۷ درصد از تمام نیروی کاری این شفاخانه( 

که ۵۹ تن آنها در تیم مدیریت می باشد دارد. و متعهد به 
 افزایش میزان اشتغال خانم ها در بخش های مختلف 

سازمان هستند.

FMIC همچنان به سرمایه گذاری باالی متخصصین خدمات 
صحی در انستیتوت های عامه و خصوصی در افغانستان از 

طریق برنامه های کوتاه و دراز مدت در دیپارتمنت های مختلف 
FMIC، توظیف موقت کلینیکی، آموزش متداوم و جلسات 

آموزش آنالین باورمند می باشد. 

ارایه کننده گان خدمات صحی از پوهنتون طبی کابل، پوهنتون 
کابل،  وزارت صحت عامه، انستیتوت علوم صحی غضنفر، 

شفاخانه های والیتی بامیان و فیض آباد و دیگر شفاخانه ها، 
بشمول کارمندان خدمات صحی آغا خان در افغانستان و 

تاجکستان از این برنامه ها مستفید گردیده اند. 

در پهلوی متخصصین طبی، FMIC همچنان جلسات آگاهی دهی 
وقایوی صحی را برای اجتماعات نزدیک این شفاخانه برگزار کرده 

است. در سال FMIC ،۲۰۱۸ ۱۵ برنامه را برای ۸۶۱ اشتراک 
کننده تنظیم کرده است. 
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ماموریت طبی

در سال La Chaine de I’Espoir ،۲۰۱۸ ۴۲ ماموریت) که 
درمجموع ۶۵۵ روز کاری می شود (را برای FMIC جهت فراهم 
نمودن حمایت های جراحی  و زیست شناسی پزشکی یا طبی 

فرستاد. ۳۳ متخصص از فرانسه و اروپا به FMIC آمدند تا 
تخصص شان را با همکاران افغانستان با فراهم سازی آموزش 

های عملی و نظری شریک سازند. تمرکز این برنامه ها باالی 
تقویت خدمات جدید نسایی والدی و همچنان طب نوزادان و 

جراحی قلبی اطفال  بود. در این برنامه ها خدمات صحی بزرگان 
از قبیل کاردیالوژی مداخلوی،  طب چشم و جراحی قلبی نیز 

حمایه گردید. 

پوهنتون آغاخان همچنان ۵ ماموریت ) مجموعآ ۶۵ روز کاری ( را 
برای FMIC فرستاد تااین شفاخانه را در بخش های طبی و اداری 

کمک نماید. ماموریت ها باالی کاردیولوژی، طب چشم، مدیرت 
ساختمان و آسیب شناسی تمرکز داشت. استادان پوهنتون 

آغاخان طور منظم از FMIC بخاطر شرکت درجلسات آموزشی 
کمال تخصص دیدار می نمایند.  مرتبط به برنامه آموزشی ا

La Chaine de I’Espoir، دولت فرانسه و 
پوهنتون آغاخان ابتکارات توسعه مهارت، خدمات 
صحی تخصصی و ارتقای ظرفیت را ازطریق تیم 
های اعزامی ماموریت های طبی FMIC حمایت 

نموده اند. 
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در مارچ FMIC ،۲۰۰۹ اولین سازمان عرضه خدمات صحی در 
 )ISO 9001:2008( ۲۰۰۸ :۹۰۰۱ افغانستان شد که سند ای اس او
را برای مراقبت مریضان و خدمات حمایتی دریافت نمود. کوشش 

ها بخاطر حفظ برتریت خدمات ادامه یافت و در سال ۲۰۱۸ این 
 شفاخانه دوباره و این بارتوسط سند ای اس او ۹۰۰۱: ۲۰۱۵ 

)ISO 9001:2015( تصدیق گردید. 

FMIC حاال برای اخذ اعتبار نامه از کمیسیون مشترک بین المللی 
)Joint Commission International( که مقرآن در ایاالت 

متحده امریکاست، برای دست یابی به استندارد طالیی جهانی 
در بخش خدمات طبی اقدام نموده است. 

برای باال بردن کیفیت معالجه در افغانستان، FMIC از سال 
2011 بدین سو همه ساله مجمع بهبود کیفیت مراقبت صحی و 

ایمنی بیماران را تنظیم نموده است. ارایه کننده های خدمات 
صحی از کابل به شمول وزارت صحت عامه و انستیتوت های 

صحی عامه و خصوصی دیگر که اهمیت کیفیت خدمات صحی 
را مهم می دانند در آن اشتراک کرده اند.

طی چند دهه آینده،  FMIC در نظر دارد تا از یک شفاخانه ۱۶۱ 
بستر به یک شفاخانه تدریسی ۵۵۰ بستر که خدمات مکمل 

اولیه و تخصصی را ارایه نموده، کارمندان جدید خدمات صحی را 
آموزش داده و یک برنامه ارزشمند تحقیقی را حمایت کند، ارتقا 

یابد. مجتمع طبی توسعه یافته، در حال حاضر تحت طراحی 
بوده، در آینده نزدیک آغاز به ارایه خدمات خواهد نمود. 

با این سهولت های جدید  برای فعالیت های تحقیقی، برنامه 
کمال تخصص، امکانات تشخیصی پیش رفته و  های اضافی ا

خدمات طبی شامل: جراحی عمومی برای بزرگساالن،  
کاردیالوژی،  گستروانتیرولوژی، داخله،  اعصاب ومطالعات عصب 
شناسی، آنکالوژی یا سرطان ، اورتوپیدی و امراض کلیوی زمینه 

فراهم خواهد نمود.

ما همچنان به ایمنی مریضان، مراقبت مریض 
محور، بهبود دوامدار کیفیت و برتری خدمات 

تمرکز می نماییم.

گسترش خدمات ما سهم ما را در سیستم خدمات 
صحی افغانستان بیشتر ساخته و دسترسی به 

طیف وسیع تر از خدمات صحی متوازن را توسعه 
خواهد داد.

آینده ماتمرکز باالی کیفیت
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هر یک از چهار شریک موسس ما، دولت های فرانسه و 
افغانستان،  پوهنتون آغاخان )یکی از نهاد های شبکه انکشافی 

آغاخان( و موسسه La Chaine de I’Espoir، در حمایه و 
پیشرفت FMIC نقش فعال داشته اند. 

برعالوه، حمایت تمویل کننده گان )دونرها( دوجانبه، پایداری 
برنامه های FMIC و ارایه خدمات با کیفیت صحی برای مردم 

افغانستان را ممکن ساخته است. 

FMIC در سال 2018 کمک های را برای برنامه رفاهی مریضان از 
دولت فرانسه، موسسه La Chaine de I’Espoir، جناب آغاخان و 

کمک کننده های انفرادی؛ برای برنامه های ارتقای ظرفیت از 
طرف La Chaine و امور جهانی کانادا )GAC( و برای برنامه 

 Agence( از طرف آژانس توسعه بین المللی فرانسه PGME
Francaise de Development( و GAC دریافت نموده است.

تا به حال، ۹۹ میلیون دالر امریکایی از طرف حمایت کننده گان 
مالی برای حمایت برنامه های FMIC دریافت شده است.

شرکا و
همکاران ما

FMIC یک مشارکت عامه - خصوصی بی همتا 
است که نشان می دهد چطور دولت و جامعه 

مدنی با هم همکاری نمودند تا خدمات با کیفیت 
طبی را به یک جامعه رو به انکشاف فراهم نمایند. 

FMIC | ۲۲۲۳ | FMIC



 آمار و ارقام

کتر سحر معروف  دا
سال ۲۰۱۸

 اولین خانم متخصص در رشته
رادیولوژی در افغانستان

من از FMIC بخاطر فراهم کردن 
فرصت اخذ تخصص در یک رشته 
کمیاب برای خانم ها سپاس گذارم. 

باوجود چالش های زیاد که خانم بودن 
در افغانستان دارد،  حاال من می توانم 

در سیستم خدمات صحی کشورم 
سهیم بوده و از فرصت های که توسط 

FMIC، یک فراهم کننده استثنایی 
خدمات صحی در افغانستان، برایم 

فراهم گردیده مستفید شوم.”

” مجموع ۲۰۱۸ ۲۰۰۶-۱۷

۶۲،۱۱۰ ۸،۴۴۲ ۵۳،۶۶۸ مریضان داخل بستر

۱،۱۵۵،۱۳۲ ۱۶۰،۴۰۷ ۹۹۴،۷۲۵ مالقات کلینیکی

۱،۷۵۳ ۱،۱۵۹ ۵۹۴ والدت ها

۶۵۸،۱۹۱ ۷۷،۰۲۶ ۵۸۱،۱۶۵ پروسیجرهای رادیولوجی

۳،۶۷۰،۲۰۳ ۴۳۱،۷۳۸ ۳،۲۳۸،۴۶۵ تست های البراتواری

۳۱،۵۱۹ ۳،۷۴۵ ۲۷،۷۷۴ مجموع جراحی 

۲۲،۱۶۶ ۲،۳۱۸ ۱۹،۸۴۸  جراحی )گوش، گلو وبینی، عمومی، نسائی والدی، 
عصب، ارتوپیدی، و پالستیک(

۳،۴۳۳ ۵۴۵ ۲،۸۸۸ جراحی قلبی )اطفال و بزرگساالن(

۵،۹۲۰ ۸۸۲ ۵،۰۳۸ جراحی های سراپا

FMIC | ۲۴



انیستیتیوت طبی فرانسه
برای مادران و اطفال 

عقب پوهنتون علوم طبی کابل
علی آباد، کابل افغانستان

www.fmic.org.af


