
گزارش ساالنه ۲۰۱9



موضوعات برجسته رویداد های
مهم ما 

 پیام رئیس بورد
 رهبری و رئیس

اجرایی

۰۸

۱۶۱۹۲۰

۱۰۱۲
ارتقای ظرفیت  خدمات برای افراد

بی  بضاعت
مریضان ما

آمار و ارقام آینده ما شرکا و همکاران ما

 حق امتیاز عکس: عبدهللا عابد، امین نوروزی،
 ژین فرانسوا موسو، دیوید فاکس، عمر خان،

اورین زراه و روح هللا محمدی 
حق امتیاز چاپ: شرکت خصوصی یقین آرت پرس

۱ | FMIC

۰۲۰۴۰۶
 فهرست محتویات



FMIC | ۲

رویداد های مهم ما

۳ | FMIC

 پیشتاز در
افغانستان

اولین عملیات باز قلبی )2006(

اولین درمان موفقیت آمیز آتریزی مری یا انسداد مری )2006(

 )telemedicine( اولین بار راه اندازی برنامه تداوی از راه دور

)2007(

اولین عملیات بسته قلبی توسط جراحان قلبی افغان 

)2008(

)2009( ISO 9001:2008 اولین شفاخانه دارنده جوازنامه

 اولین علمیات باز قلبی توسط جراحان قلبی افغان )2010(

  اولین کنفرانس علمی بین المللی و کنفرانس ساالنه

ارتقای کیفیت در انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و 

اطفال )2011(

کمال تخصص  اولین دور اجرای برنامه آموزشی ا

در بخش های انیستیزیولوژی، کاردیولوژی، پتالوژی و 

رادیولوژی )2013( 

اولین دستگاه 128 سالیس سی تی اسکن )2013(

اولین عملیات موفقیت آمیز جدا سازی گانگی به هم 

چسپیده )2015(

اولین بخش مراقبت های ویژه نوزادان با پیشرفته ترین 

تجهیزات )2016( 

اولین عملیات موفقیت آمیز مسدود سازی سوراخ قلب، 

مرض قلبی، باالی نوزاد کمتر از 1 کیلوگرام )2.2 پوند( 

 )2017(

کوسکوپیک فتق دیافراگم مادرزادی با  اولین بازسازی ترا

روش عادی )2018(

کمال تخصص در بخش جراحی  اولین برنامه آموزشی ا

قلبی-وعایی )2019(
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داده و برای مردم نیز برنامه های آموزشــی ارایه کرده اســت. 
ما کماکان خواســتار ادامه کار با حکومت افغانســتان و نهادهای 

غیر دولتی هســتیم تا با همه گیری کرونا و ســایر مشــکالت صحی 
موجود که افغانســتان با آن روبروســت مقابله کنیم. 

انســتیتوت طبی فرانســه برای مادران و اطفال )FMIC( محصول 
یک مشــارکت چهارجانبه و بینظیر که شــامل حکومت های 

افغانســتان و فرانســه، دانشــگاه آقاخان )یکی از نهادهای شــبکه 
 La Chaîne de l’Espoir انکشــافی آقاخان( و نهاد بشــر دوســتانه

)زنجیرامید( میباشــد. مشــارکت و همکاری مذکور از مشــخصه 
های بارز FMIC و یکی از بزرگترین نقاط قوت آن به شــمار 

میــرود. مشــارکت موفــق در گــرو اعتمــاد میان نهادهای همکار، 
روابط باز و شــفاف و دورنمای مشــترک و اراده برای متعهد 

ســاختن منابع به دورنمای مذکور میباشــد. موارد متذکره از نشــانه 
های عمده مشــارکت FMIC تلقی میشــود. تمام نهادهای همکار 
در این انســتیتوت ســرمایه گذاری نموده و در مالکیت آن ســهم 
داشــته و همگی در امر اداره و مدیریت، اولویتها، اســتراتیژیها و 

برنامههای آن ســهیم اند. 

ماموریــت FMIC در زمینــه ارتقــای ظرفیــت افغــان هــا از طریق 
کمال تخصص  همــکاری مذکــور بــه انجــام می رســد. برنامه ا

)PGME(، یکی از نمونه های آن به شــمار می رود. در ماه مارچ 
کمال تخصص  کتران دوره چهار ســالۂ ا ســال ۲0۱9، ۱۳ تن از دا

را در شــش رشــته تخصصی به پایان رســانیدند. برنامه PGME در 
نتیجــه همــکاری میــان FMIC، دانشــگاه آقاخــان و وزارت صحت 

عامه افغانســتان به میان آمده اســت. از آغاز تا ســال ۲0۱9، ۴۵ 
کتــر متخصــص تحــت آمــوزش قــرار گرفتــه اند. برخی از برنامه  دا
کمال تخصص، که در FMIC ارایه می شــود، مخصوصاً  های ا
در زمینــه رادیولــوژی، پتالــوژی، انیســتیزیولوژی، کاردیولوژی و 

جراحــی قلبی-وعایــی، در هیــچ جــای دیگری در افغانســتان ارایه 

نمی شــود. برنامه PGME انســتیتوت طبی فرانســه برای مادران 
و اطفــال )FMIC( از حمایــت دولــت هــای فرانســه و کانــادا نیــز بهره 

ینــه هــای مربوط به برنامه های  منــد اســت کــه بــرای پرداخــت هز
کمال تخصص، کمک شــایانی محســوب می شــود.  آموزشــی ا

ــر ســاختن دسترســی مریضان  موفقیت FMIC در زمینه ُمَیسَّ
افغــان بــه مراقبــت هــای صحــی، بــا کیفیــت بین المللی، بدون توجه 
بــه توانایــی مالــی آنهــا جهــت پرداخت مصارف، نتیجه دیگری اســت 

که در اثر مشــارکت مذکور به وجود آمده اســت. مریضان افغان 
از تمــام ۳۴ والیــت افغانســتان، از خدمــات بــا کیفیــت و منحصــر به 
فرد FMIC بهره مند میشــوند. مســاعدت های نهاد های همکار 
و تمویــل کننــدگان بــه برنامــه تامیــن رفــاه مریــض و خانه اطفال و 

زنان زنجیرامید )La Chaîne de l’Espoir( از دسترســی فقیرترین 
مریضــان و مریضانــی کــه از توانایــی مالــی محدود برخوردارند، 

اطمینــان می دهد. 

در حالی که دســت آوردهای FMIC برای ما قناعت بخش اســت، 
کنــون نه تنها در  گاه و واقــف بــه نــوآوری باشــیم. ا امــا همگــی بایــد آ

افغانســتان، بلکه در سراســر جهان، زمان عدم اطمینان اســت. 
کووید-۱9 سیســتم های صحی سراســر جهان را با چالش جدی 

روبه رو ســاخته اســت. ما از نقش که FMIC در افغانســتان در 
پاســخ به کوید-۱9 داشــته اســت افتخار میکنیم. انســتیتوت طبی 
فرانســه برای مادران و اطفال در همکاری با وزارت صحت عامه 
و ســازمان جهانی صحت، تســهیالت آزمایش و تداوی کوید-۱9 

را فراهم نموده اســت، کارمندان شــفاخانه های دولتی را آموزش 

لی هیلینگ
رئیس بورد

انســتیتوت طبی فرانســه برای مادران و اطفال

عزیز جان
رئیس اجرایی

انســتیتوت طبی فرانســه برای مادران و اطفال

پیام رئیس
 بورد رهبری و
 رئیس اجرایی
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 البراتوار جدید سایتوژنتیک
سایتوژنتیک آزمایش خون و سایر نمونه ها را جهت تغییرات 

کروموُزمی شامل می شود. در تشخیص امراض ژنتیکی 
)موروثِی( مختلف از قبیل سیندروِم َدون )Down syndrome( و 

سیستیک فایبروز )cystic fibrosis( کمک می کند. FMIC در سال 
۲0۱9 البراتوار سایتوژنتیک را تاسیس کرد که در حال حاضر از جانب 

هیَمتالوژیستان و تکنسینها )متخصصان فنی( اداره می شود. 

 اکنون پِیس میکر )دستگاه تولید
 ضربان قلب( نیز قابل دسترس است

امراض قلبی در افغانستان یک مشکل عمده می باشد که 
 FMIC .علت یک پنجم از مرگ و میر ساالنه را تشکیل می دهد
در زمینه مراقبت های صحی قلبی در افغانستان پیشتاز است 

و نزدیک به ۳,800 عملیات قلبی را انجام داده است. در سال 
۲0۱9، شفاخانه FMIC برای اولین بار، عمل کارگذاری پیس 

میکرها را در مریضان آغاز کرد. پیسمیکر آلۀ کوچکی است که 
در سینه قرار داده میشود و از ضربان الکتریکی برای کمک به 

تپش نامنظم قلب استفاده می کند. دانشگاه آقاخان )AKU( با 
آموزش کارمندان انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال 

کمک کرد تا ارایه خدمات مذکور نیز امکان پذیر گردد. 

کمال تخصص  اولین برنامه ا
)PGME( بار دیگر

FMIC در سال ۲0۱9 برای اولین بار به شفاخانه ای تبدیل شد 
که در بخش عملیات قلب متخصص تربیه می کند. درین سال 
کمال تخصص  کتران، یک مرد و یک زن در برنامه ا دو تن از دا
چهار ساله شامل گردیده اند. برنامه مذکور یکی از پنج برنامه 

کمال تخصص در انستیتوت  تحصیالت طبی فوق لیسانس یا ا
طبی فرانسه برای مادران و اطفال میباشد که در افغانستان تنها 

توسط این شفاخانه ارایه می شود.

  دست آورد کلینیکی دیگر
 برای اولین بار

FMIC برای اولین بار در افغانستان عملیات های جراحی متعدد 
را انجام داده است. روند مذکور در سال ۲0۱9 نیز ادامه یافت، 

چنانچه این شفاخانه برای اولین بار در کشور، عملیات کامل 
تبدیلی مفصل دیگک را به طور موفقیت آمیز انجام داد.)برای 

مشاهده جزییات به صفحه 8 مراجعه نمایید(

 توسعه برنامه تداوی از راه دور
)Telemedicine(

برنامــه تــداوی از راه دور )telemedicine( ایــن شــفاخانه نیــز 
کنون FMIC جلســات آموزشــی آنالین  توســعه یافته اســت. ا
را بــرای شــفاخانه ولســوالی بهــارک والیــت بدخشــان نیــز ارایه 
میدهــد. همچنیــن بــه مریضــان مرکــز صحــی آقاخــان در والیــت 

بغــالن مشــوره هــای صحــی آنالیــن ارایــه مــی شــود. خدمات جدید 
معاینــات آنالیــن چشــم نیــز میــان FMIC و AKU در کراچــی راه 

اندازی شــده است. 

انرژی سبز
انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال از انرژی 

سبزاستفاده می کند: شفاخانه مذکور جهت کاهش مصارف، 
متنوع ساختن منبع انرژی و کاهش تاثیرات محیط زیستی در 

شفاخانه تخته های تولید برق آفتابی را نصب کرده است. در حال 
حاضر ۱۵ درصد از انرژی مورد نیاز شفاخانه از این طریق تامین 

می شود. در صورتی که کارکرد سیستم مذکور موفقیت آمیز 
باشد، در آینده می توان صفحات بیشتری را نصب کرد. سایر 

نهادهای منطقه نیز می توانند از تجربه انستیتوت طبی فرانسه 
برای مادران و اطفال استفاده نمایند، در صورتی که آنها نیز در 

صدد کاهش آلودگی محیط زیستی خویش باشند. 

انستیتوت طبی فرانسه برای مادران 
و اطفال خواستار ادامه جایگاه خویش 

به عنوان نهاد پیشتاز در عرصه خدمات 
صحی، ابتکار در روشهای تداوی، تکنالوژی 

و برنامه های آموزشی جدید می باشد.

 موضوعات برجسته
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 مهدی
مهدی نُه ساله دچار نفس تنگی، کاهش وزن، زردی حاد و خون 
بینی غیر قابل کنترول بود. شفاخانه های داخلی معالجه وی را 
رد کرده و به والدینش توصیه کرده بودند که مهدی به پاکستان 

برده شود. والدین مهدی نیز با قرض گرفتن پول او را به یک 
مرکز صحی در کویته بُردند، اما حالش بهتر نشد. بألخره، پدر و 

مادر مهدی او را به انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال 
آوردند که دلیل مریضیاش کم خونی تشخیص شد و معالجه 
مناسب به شمول تزریق خون و دوا نیز تجویز گردید. پس از 

چندین بار مراجعه به شفاخانه، حالش به مراتب بهبود یافته است. 

 الیفه
والدین الیفه پس از به دنیا آمدنش بیش از حد خوشحال شدند، اما 

با مشاهده لب چاکی وی نگران شدند، بیماری مادر زادِی که می 
تواند مشکالتی را در زمان تغذیه و صحبت کردن به دنبال داشته 

باشد و همچنین باعث ایجاد مشکالت دندان و شنوایی شود. 
کتران تاجیکستان، محل سکونت این خانواده، به والدین الیفه  دا

پیشنهاد به تعویق انداختن تداوی وی را داده بودند، با وجود اینکه 
چنین عملیاتی در ۱۲ ماه اول زندگی نوزاد توصیه می شود. در 

نهایت، زن و شوهر به شفاخانه خاروق ابالست مراجعه کردند که 
از طریق تداوی از راه دوربا FMIC برخوردار است. پس از مشاوره 
آنالین با جراح FMIC، تصمیم بر آن شدند تا رهسپار کابل شوند، 
کتر محمد طارق رحیمی عملیات درمان لب چاکی  شهری که دا

الیفه را انجام داد. الیفه پس از عملیات مذکور بسیار بهبود 
یافته است و مادرش فروغ پس از بازگشت به خانه چندین بار با 

شفاخانه تماس حاصل نموده و رضایت خود را نسبت به خدمات 
شفاخانه و درمان دخترش ابراز داشته است. 

 مدثر
پس از آنکه مدثر ۷ ساله از کابل به دلیل سقوط، دچار ضربه 

مغزی شد، جراحان FMIC عملیات کاهش فشار بر مغز از طریق 
 )decompressive hemicraniectomy( برداشتن قسمتی از کاسه سر

را انجام دادند. عملیات پیچیده ای که در افغانستان به ندرت 
اجرا می شود و شامل برداشتن موقتی بخشی از کاسه کاسر 

)جمجمه( و نگهداری آن در قسمتی از پوست شکم به منظور و 
جلوگیری از آسیب دیدن آن می باشد. پانزده روز پس از عملیات، 

مدثر برای اولین باز چشمانش را باز کرد و باعث خوشحالی 
کنون به صورت نورمال راه  کتران گردید و ا اعضای خانواده و دا

میرود و صحبت میکند. شورای ملی )ولسی جرگه شورای ملی 
کتر  افغانستان، محل کار پدر مدثر( به دلیل عملکرد فوق العاده دا

جراح مدثر، همایون عتیق غیرتمل، لوح تقدیر اهدا کرده است. 
کاکای مدثر »گل زمان« می گوید: »ما تمام امیدمان را از دست 

کتران  داده بودیم.« »خانواده ما بخاطر نجات جان مدثر از دا
انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال سپاسگزاری می 

کند.« 

 نگینه
آرزوی نگینه جهت انجام فریضه حج و زیارت مکه طی حادثهای 

بر باد رفت، این حادثه باعث مجروح شدن نگینه از ناحیه مفصل 
کتران زیادی در  ران و درد شدید گردید. با وجود مراجعه به دا

افغانستان، موفق به درمان نشد – تا زمانی که از یکی از وابستگان 
در باره FMIC معلومات حاصل کرد. در شفاخانه FMIC، وی برای 
اولین بار در افغانستان، عملیات تبدیلی مکمل مفصل دیگک را 
تجربه کرد. پس از بهبودی طوالنی مدت، توانست عازم سفر حج 

کتر جراح خود،  گردد. پس از بازگشت، به FMIC مراجعه کرده و از دا
کتر احمد خطاب عثمانی ابراز قدردانی نمود.  دا

مریضان ما

 مرحبا
مرحبا در ۱۴ سالگی به درد معده و تشنج مبتال شد. پدر و 

مادرش او را به شفاخانه های زیادی بردند، اما سودی حاصل 
نشد. در زمانی که والدین مرحبا میخواستند او را برای معالجه به 

خارج از کشور ببرند، یکی از دوستانشان FMIC را پیشنهاد کرد. 
کتر معالج مرحبا در FMIC موجودیت غدۀ کالنی را در شکم  دا

وی تشخیص داد. یک روز بعد، وقتی که جراح اطفال انستیتوت 
طبی فرانسه برای مادران و اطفال غده ۵ کیلوگرامی )۱۱ پوندی( 

را از شکم مرحبا برداشت، مرحبا از شفاخانه مرخص شده و به 
کنون مرحبا صحت مند بوده و خواستار بازگشت  خانه بازگشت. ا

به مکتب است. مرحبا یکی از مریضان در میان افغان های بی 
شماریست که انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال 

باعث رهایی آنها ازپریشانی ها، فشارهای روانی و مصارف گزاف 
تداوی در خارج از کشور شده است. 

 شیب جان و وژمه
هر دو خواهر شــیب جان ۱0 ســاله و وژمه ۷ ســاله باشــنده والیت 
بغــالن هســتند. هــر دو بــه خاطــر DDH تحــت عملیــات قرار گرفتند، 

مرضی که هنگام راه رفتن باعث درد شــده و در صورت عدم 
معالجــه میتوانــد در آوان بلــوغ، منجــر بــه آرتــروز )َوَرم مفاصــل و 

اســتخوان( شــود. ســفر آنها به کابل، اقامت در خانه اطفال و زنان 
انســتیتوت طبی فرانســه برای مادران و اطفال و عملیات بدون 

هیچگونه هزینه ای برای خانواده شــان انجام شــد، از برنامه تامین 
رفاه مریضان شــفاخانه ســپاس گزاریم که زمینه دریافت خدمات 
صحی را برای مریضان کم درآمد نیز در انســتیتوت طبی فرانســه 

برای مادران و اطفال فراهم ســاخته اســت. 

 بسم هللا
مرض بسم هللا جدی بود: با مشکالت تنفسی، تب باال و آماس 

)پندیدگی( پا مواجه بود. والدینش او را از قریه خودشان واقع در 
والیت بغالن به یکی از شفاخانه های محلی آورده بودند و سپس 

کتران به یک شفاخانه در کابل مراجعه کردند.  با مشورت دا
پس از سپری نمودن دو روز در شفاخانه مذکور به انستیتوت 

طبی فرانسه برای مادران و اطفال انتقال داده شد و در بخش 
مراقبتهای ویژه ) ICU( بستری شد. دلیل مریضی وی عفونت 

شدید خون و سینه و بغل تشخیص شد، بسم هللا ۲0 روز به 
دستگاه وینتیالتور )تنفس مصنوعی( وصل بود و بیش از یک 

کتران و  ماه در بخش ICU تحت مراقبت های شبانه روزی دا
نرس های این شفاخانه قرار گرفت. بألخره، تداوی شده و با 

خانوادهاش به خانه بازگشت. 

سه گانگیها 
 در یک ســال اتفاقات زیادی رخ میدهد. ســه گانگی های

محمد شــهیر، حریر و محمد بشــیر، در ۲۷ جون ۲0۱8 قبل از وقت 
در FMIC متولد شــدند که بین 0.9۶ و ۱.۳ کیلوگرام )۲.9-۲.۱ 

پوند( وزن داشــتند. یک ســال بعد به شــفاخانه بازگشــتند تا اولین 
ســال تولد شــان را با کارمندان بخش مراقبتهای خاص نوزادان 

کتر امید فیضی  )NICU( شــفاخانه FMIC جشــن بگیرند. دا
مســئول بخش میگوید: »خوشــحالیم که آنها را در حال رشــد و 

نمــو مــی بینیــم و بــه ارائــه مراقبــت هــای صحــی برای آنان و بیش از 
۱,800 نوزاد دیگر از زمان تاســیس بخش NICU در ســال ۲0۱۶ تا 

کنــون افتخار میکنیم.« 

مهدی مرحبامدثر
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خدمات برای
افراد بی  بضاعت

FMIC زمینه دسترسی صحی را برای طبقه فقیر و محروم 
ازعملیات های نجات دهنده زندگی تا سایر خدمات صحی 

پیچیده با هزینه اندک و یا بدون هزینه فراهم می سازد. 

وقتی که مریضان از توانایی پرداخت معالجه برخوردار نیستند، 
برنامه تامین رفاه مریضان شفاخانه مقداری از مصارف و یا کل 

مصارف را پرداخت می نماید. در سال ۲0۱9 برنامه مذکور به 
۴۲,۵98 مریض از ۳۴ والیت با پرداخت ۱۷۶ میلیون افغانی )۲.۳ 

میلیون دالر( در بخش مراقبتهای صحی کمک کرده است. برنامه 
مذکور تا ماه دسمبر سال ۲0۱9 به ۵۳۵,۶۵۴ مریض کمک نموده 

و ۲.9 میلیارد افغانی )۳8.9 میلیون دالر امریکایی( در بخش 
مراقبت های صحی کمک کرده است. 

بــرای کمــک بــه خانــواده هــای کــم درآمدی که در خارج از کابل 
زندگی می کنند و جهت دسترســی آنها به خدمات صحی 

شــفاخانه، برنامه زنجیرامید )La Chaîne de L’Espoir( بخش 
خانه اطفال و زنان )WCH(را در زمین شــفاخانه راه اندازی نموده 
اســت. مریضان واجد شــرایط و اعضای خانواده شــان محل اقامت 

رایگان در WCH و مســافرت رایگان به کابل و از کابل به خانه 
و ۱00 درصــد خدمــات صحــی رایــگان را FMIC دریافــت مــی کنند. 

در ســال ۲0۱9، ۱,۴۵8 مریض خدمات صحی ۱00 درصد رایگان 
دریافت کرده اند. قبل از ســال WCH ،۲0۱8 تنها به مریضان 

بخــش اطفــال خدمــات ارایــه مــی کــرد، اما در حال حاضر به زنان 
نیازمند به مراقبت های زنانه نیز خدمات ارایه می کند. در ســال 
۲0۱9 هفتاد زن از این خدمات بهره مند شــدند که در طول ســال 

تعداد شــان پیوســته روبه افزایش اســت. 

کز  WCH برای تشخیص مریضان واجد شرایط، در ارتباط با مرا
صحی عامه و خصوصی می باشد. نهادهای همکار عبارت اند 

از وزارت صحت عامه کمیته بین المللی صلیب سرخ، جمعیت 
 Médecins« هالل احمر افغانی و نهادهایی غیر دولتی مانند

Sans Frontières« و »Terre des Hommes« و همچنین 
شفاخانه های داخلی و شوراها )شوراهای اجتماعی(. 

در سال WCH ،۲0۱9 جلسات آگاهی دهی صحی بیشتری را 
برای بزرگساالن و اطفال راه اندازی کرد. چندین بار در هفته، 

کارمندان اجتماعی مریضان و اعضای خانواده شان را گردهم 
آورده و به آنها در مورد حفظ الصحه، تغذیه، حفظ الصحه زنانه 

)گاینوکولوژی( و سایر موضوعات معلومات ارایه نموده اند.
 

 تداوی از راه دور
دسترسی به خدمات صحی با کیفیت در نقاط دور افتاده 
افغانستان، به دلیل فقر، زیر بناهای اندک و نبود خدمات 

تخصصی و فرصت های آموزشی و همچنین مشکالت امنیتی، 
یکی از چالش های عمده به شمار می رود. برنامه معالجه از راه 
دور )FMIC )telemedicine دسترسی مریضان شفاخانه والیتی 

بامیان، شفاخانه والیتی فیض آباد و شفاخانه خاروق اوبالست 
در تاجیکستان از طریق مشوره های آنالین به متخصصان این 

شفاخانه را امکان پذیر ساخته است. متخصصینFMIC همچنین 
کسری ها، سی تی اسکن ها و تصاویر پتالوژی ارسال شده از  ا

جانب شفاخانه را نیز بررسی می نمایند. 

FMIC همچنین با متخصصان AKU در کراچی و متخصصان 
شفاخانه نِِکر در پاریس، زنجیرامید و سایر نهادهای فرانسه و 

اروپا نیز در ارتباط است. نهادهای مذکور مشوره های از راه 
دور فراهم نموده و MRI و سی تی اسکن ها و عکس های 

مموگرافی FMIC را بررسی می کنند. برنامه تداوی از راه دور 
بیش از ۳۶,000 مشاوره و بررسی عکس ها را تا پایان سال ۲0۱9 

امکان پذیر ساخته است.

فواید برنامه معالجه از راه دور FMIC برای مریضان بی اندازه 
است: نه تنها به متخصصان دسترسی پیدا می کنند که در داخل 

امکان پذیر نیست، بلکه از مشکالتی از قبیل مصرف وقت و 
پول بخاطر سفرهای طوالنی به کابل و یا شفاخانه های خارج از 

افغانستان نیز رهایی می یابند. 

 آموزش آنالین
انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال فرصت های 

مناسب انکشاف مسلکی آنالین را برای کارمندان شفاخانه های 
والیتی بامیان، فیض آباد، شفاخانه حوزوی میرویس در کندهار 
و شفاخانه ولسوالی بهارک والیت بدخشان و شفاخانه خاروق 

اوبالست تاجیکستان فراهم می سازد. بیش از 9,۵00 کارمند در 
این شفاخانه ها در جلسات آموزشی آنالین ارایه شده از جانب 

FMIC اشتراک کرده اند به شمول ۱,۳۴۱ کارمند در سال ۲0۱9 
که بهبود کیفیت مراقبت از مریضان در این نهادها کمک کرده 

است. شفاخانه ولسوالی بهارک جدید ترین ذینفع برنامه آموزش 
آنالین FMIC محسوب می شود. هشتاد و یک کارمند شفاخانه 

در جلسات آموزشی سال ۲0۱9 اشتراک کرده اند. 
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کمال تخصص و تداوم برنامه های  FMIC از طریق برنامه ا
آموزشی داخل شفاخانه، ماموریت های طبی، برنامه های 

آموزش آنالین )چنانچه در صفحه ۱۱ بحث شد( و سایر ابتکارات، 
به همکاری خویش جهت تربیه کارمندان صحی با کیفیت در 

افغانستان ادامه می دهد. 

 پروگرام اکمال تخصص
از سال ۲0۱۲ بدین سو، AKU با همکاری وزارت صحت عامه 

کمال  کتران متخصص را در FMIC آموزش می دهد. پروگرام ا دا
کتران متعهد و دارای  تخصص )PGME( در حال آموزش دا

مهارت های کلینیکی میباشد که مراقبت های صحی مریض 
محور را عرضه نموده و قابلیت ارتقای سیستم صحی در کشور 

می باشد. هر دوره آموزشی سه، چهار و یا پنج سال طول 
میکشد و در حال حاضرشامل هشت رشته میباشد که عبارت اند 

از: انیستیزیولوژی، کاردیولوژی، جراحی قلبی-وعایی، اورتوپیدی 
، داخله اطفال، جراحی اطفال، پتالوژی و رادیولوژی. پنج برنامه 

از برنامه های آموزشی مذکور یگانه پروگرام از نوع خود در 
افغانستان محسوب می شود. 

کتر متخصص فارغ التحصیل  تا ختم سال ۲0۱9، چهل و چهار دا
کتران مذکور طی محفلی با حضور وزیر  شده اند. ۱۳ تن از دا

کتر فیروزالدین فیروز، در سال ۲0۱9 فارغ  صحت عامه وقت، دا
کتران در برنامه متذکره  شدند. در حال حاضر ۲8 درصد از دا

از طبقه اناث است و برنامه مذکور اولین زن را در افغانستان 

از طریق برنامه مذکور در بخش پتالوژی، رادیولوژی و جراحی 
کتران دوره آموزشی  اطفال در داخل کشور آموزش داده است. دا

از فرصت تکمیل ۳ تا ۶ ماه تعویض محل آموزش در شفاخانه 
۷۱0 بستر دانشگاه آقاخان در شهر کراچی نیز برخوردارند که 

یکی از شفاخانه هایی محسوب می شود که از جانب کمیسیون 
مشترک بین المللی واقع در ایاالت متحده امریکا اعتبار دارد. 

در سال ۲0۱9، انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال 
اولین برنامه آموزشی در بخش جراحی قلبی-وعایی را راه اندازی 

کتران در برنامه شامل شده و انتظار می رود در  کرد. دو تن از دا
سال ۲0۲۳ فارغ شوند. 

کمال  سیمینارهای تحقیقاتی و جلسات اپیدمیولوژی در پروگرام ا
تخصص FMIC به منظور گسترش فرهنگ تحقیق در میان 

کتران، منحصر به فرد می باشد. در سال ۲0۱9 هفت مقاله  دا
تحقیقاتی توسط رزیدنت ها و استادان در مجله های علمی به 

نشر رسیده است. 

 برنامه های آموزشی دوامدار صحی
FMIC در سال ۲0۱9، ۲8 جلسه تداوم تحصیالت طبی را در 

زمینه های دندانسازی، قابلگی و امراض زنانه، چشم، اورتوپیدی، 
داخله اطفال، پتالوژی و رادیولوژی راه اندازی کرده است. 

بیش از ۱,۵۴0 تن از کارمندان شفاخانه های دولتی و شخصی از 
کابل و اطراف، در این جلسات شرکت کرده اند. 

»برنامه PGME FMIC در افغانستان بهترین برنامه 
است. به همین دلیل دوره آموزشی خود را در آن 

سپری کرده ام. بخاطر استندردهای باال و برنامه 
آموزش با کیفیت شان از FMIC سپاسگزارم.« 

کتر جمشید صادقی  – دا

کتر صادقی، در سال ۲0۱9 دوره آموزشی خود در  دا
بخش رادیولوژی در انستیتوت طبی فرانسه برای 

کنون در شفاخانه  مادران و اطفال به پایان رساند و ا
ملت مشغول ایفای وظیفه است.« 

»برنامه مذکور فرصت بینظیری برای 
کتران افغان است، مخصوصاً دوره  دا

آموزشی در دانشگاه آقاخان.« 
کتر رفیع سلطانی – دا

کتر سلطانی در سال ۲0۱9، دوره آموزشی  دا
خود را در بخش انیستیوزیولوژی در انستیتوت 

طبی فرانسه برای مادران و اطفال به پایان 
کنون در شفاخانه امیری کابل به  رساند و ا

عنوان انستیزیست ایفای وظیفه می نماید. 

ارتقای
 ظرفیت
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آموزش کارمندان داخلی )داخل شفاخانه( 
انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال در تالش است تا 
به کارمندان خود زمینه یاد گیری و رشد و انکشاف مهارت های 

شان را فراهم سازد. در سال ۲0۱9 این شفاخانه برنامه آموزشی 
را راه اندازی کرد که در آن 9۱۶ کارمند اشتراک کردند. جلسات 

آموزشی مذکور موضوعاتی از قبیل رهبری و ارتباطات و همچنین 
موضوعات کلینیکی مانند مدیریت درد و دیابت در دوران بارداری 

را تحت پوشش قرار دادند. در سال جاری نیز شاهد تکمیل 
شدن برنامه دو ساله انکشاف رهبری، تربیه رهبران صحی برای 
آینده می باشیم که از جلسات آموزشی حضوری و آنالین برای 

ارتقای مهارت های رهبری مدیران سطح متوسط و مدیران ارشد 
انستیتوت طبی فرانسه برای مادران و اطفال استفاده می نماید. 

 ماموریتهای طبی
زنجیرامید )La Chaîne de l’Espoir( و AKU به فرستادن 

متخصصین طبی به FMIC ادامه می دهند تا ضمن آموزش 
کارمندان، برای بهبود کیفیت و کمک به تداوی مریضان 

پیشنهاداتی را ارایه نمایند. این دو نهاد ۴8 ماموریت طبی در 
FMIC انجام داده اند که تقریباً متشکل از ۱,000 روز کاری افراد 

در سال ۲0۱9 می باشد. متخصصین عموماً از کشور فرانسه 
و سایر کشورهای اروپایی و همچنین شفاخانه آقاخان دارای 

متخصصین بخشهای قابلگی و امراض والدی نسائی، مراقبت 
های ویژه، نرسینگ ، کاردیولوژی، جراحی قلب، نوزاد شناسی، 

مایکروبیولوژی و انیستیزی می باشد. 

 افزایش سطح کیفیت
FMIC به عنوان اولین نهاد صحی در افغانســتان که موفق به 
دریافت تصدیق نامه ISO 9001:2008 شــده اســت، که از نظر 
کیفیت در ســطح کشــور پیشــتاز اســت. از ســال ۲0۱۱ تا کنون، 

FMIC کنفرانس های ســاالنه ارتقای کیفیت و مصونیت مریض 
را به عنوان بخشــی از روز جهانی کیفیت برگزار کرده اســت تا 
متخصصیــن بتواننــد میتودهــای جدیــد را بــرای ارتقای کیفیت 

مراقبت های صحی از مریضان شــریک ســاخته و کشــف نمایند. 
کنفرانس ســال ۲0۱9 میزبان ۲00 اشــتراک کننده و ۱۳ بیانیه بود. 

 مشارکت اجتماعی
برنامه مشارکت اجتماعی FMIC زمینه همکاری با باشنده گان 

همجوار شفاخانه را بنابر مقاصد متعدد فراهم می سازد. در سال 
۲0۱9، شفاخانه FMIC کمپاینی را جهت پاک سازی سرک ها و 

جویچه های مجاور شفاخانه، غرس درخت با بزرگان اجتماعی 
و تجلیل از تکمیل شدن یک پروژه قیر ریزی سرک را به راه 

انداخت. همچنین FMIC ۱۵ جلسه آگاهی دهی را راه اندازی 
کرده است که در آن باشندگان این ساحه اشتراک نموده بودند. 

از سال ۲۰۰۶ بدین سو، بیش از ۱7,۰۰۰ 
متخصص صحی در جلسات آموزش آنالین 

و ادامه تحصیالت طبی FMIC اشتراک 
ورزیده اند.

۲۶۰ کارمند زن در انستیتوت طبی 
فرانسه برای مادران و اطفال مشغول 

به کار است و شفاخانه اقدامات شایانی 
را جهت افزایش تعداد کارمندان اناث 

روی دست گرفته است و فضا را برای 
استقبال از این امر مهیا می سازد. 
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هر یک از چهار نهاد تمویل کننده FMIC – حکومت های فرانسه 
و افغانستان، دانشگاه آقاخان )یکی از نهادهای شبکه انکشافی 

آقاخان( و زنجیرامید )La Chaîne de l’Espoir( – ایفای نقش 
موثر خود را در امر حمایت از FMIC وانکشاف آن ادامه می 

دهند. عالوه براین، ادامه حمایت های تمویل کنندگان به پایداری 
برنامه های FMIC و ارایه خدمات صحی با کیفیت برای مردم 

افغانستان کمک خواهد کرد. 

FMIC برای تمویل برنامه تامین رفاه مریضان خود از دولت 
فرانسه و از طریق اداره انکشافی فرانسه )AFD(، زنجیرامید 

)La Chaîne de l’Espoir( ، اعلیحضرت آقاخان و سایر تمویل 
کنندگان انفرادی؛ برای تمویل برنامه ارتقای ظرفیت از AFD و 

اداره امور جهانی کانادا )GAC(؛ و برای برنامه PGME ازAFD و 
GAC بودجه دریافت می کند. 

شفاخانه FMIC تاکنون برای حمایت از برنامه های خویش، 
۷ میلیارد افغانی معادل به )۱0۴ میلیون دالر امریکایی( از 

نهادهای تمویل کننده و سایر تمویل کنندگان، بودجه دریافت 
کرده است.

FMIC محصول مشارکت منحصر به فردی 
است که نشان می دهد چطور حکومت و 

نهادهای جامعه مدنی می توانند جهت آوردن 
خدمات صحی با کیفیت به کشورهای در حال 

توسعه همکاری نمایند. 

شرکا و
همکاران ما



 آینده ما

در سالهای آتی، FMIC پالن دارد تا از یک مرکز ۱۶9 بستر به یک 
شفاخانه آموزشی ۵۵0 بستر مبدل شود که ارائه کننده خدمات 

عادی و تخصصی خواهد بود، و عرضه کنندگان خدمات صحی را 
آموزش داده و پروگرام های تحقیقی را پشتیبانی خواهد نمود. 

ساختمان طبی جدید در حال طراحی است که در آن مکان 
کمال  مناسب برای فعالیت های تحقیقی، دسپلین های بیشتر ا
تخصص و خدمات تشخیصیه و طبی به شمول جراحی عمومی 

بزرگساالن، قلبی، جهاز هاضمه، داخله عمومی، نیورولوژی، 
سرطان شناسی، اورتوپیدی و امراض کلیوی خواهد بود. ما 

انتظار داریم که طراحی ۵0 بستر آن تا ختم سال ۲0۲۲ به پایه 
کمال برسد. ا

توسعه FMIC باعث افزایش همکاری با سیستم 
صحی افغانستان و قابل دسترس ساختن 

خدمات صحی وسیع در بخش های مختلف 
خواهد شد. 
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آمار و ارقام

مجموع ۲0۱9 ۱8-۲00۶

۷۱,۵۳0 9,۴۲0 ۶۲,۱۱0 مریضان داخل بستر

۱,۳۲۴,89۷ ۱۶9,۷۶۵ ۱,۱۵۵,۱۳۲ مالقات کلینیکی

۲,9۵8 ۱,۲0۵ ۱,۷۵۳ والدت ها

۷۳9,98۲ 8۱,۷9۱ ۶۵8,۱9۱ پروسیجر های رادیولوجی 

۴,۱۳۱,9۱۱ ۴۶۱,۷08 ۳,۶۷0,۲0۳ تست های البراتواری

۳۵,099 ۳,۵80 ۳۱,۵۱9 مجموع جراحی

۲۴,۴0۵ ۲,۲۳9 ۲۲,۱۶۶ جراحی ها )گوش، گلو و بینی، عمومی، نسائی والدی،
عصب، ارتوپیدی، و پالستیک( 

۳,۷8۱ ۳۴8 ۳,۴۳۳ جراحی های قلبی )اطفال و بزرگساالن( 

۶,9۱۳ 99۳ ۵,9۲0 جراحی های سراپا



انیستیتیوت طبی فرانسه
برای مادران و اطفال 

عقب پوهنتون علوم طبی کابل
علی آباد، کابل افغانستان
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