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 په افغانستانرویداد های مهم ما
کې مخکښ 

د زړه لومړنی پرانیستی عملیات )۲۰۰۶(

د آتريزي مري ) مرۍ انستداد( لومړنۍ بریالۍ درملنه. )۲۰۰۶( 

په لومړي ځل له لیرې ځایه د طبي زده کړو د پروګرام پیل 

)۲۰۰۷(

په لومړځل د افغان جراحانو له خوا د زړه د بندو عملیاتو 

تررسه کول )۲۰۰۸(

 د ISO 9001:2008 د ورکړل شوې تصدیق پاڼې لومړنی

روغتون )۲۰۰۹(

په لومړي ځل د افغان جراحانو له خوا د زړه د پرانیستي 

عملیات تررسه کول )۲۰۱۰(

لومړنی کلنی نړیوال علمي کنفرانس او د کیفیت کنوانسیون 

چې د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې په طبي انستېتوت 

کې تررسه شو )۲۰۱۱(

د رادیولوژۍ، انیستیزیولوژۍ، کاردیالوژۍ او رنځپوهنې یا 

پتالوژۍ په برخو کې د تخصص د بشپړولو د لومړين روزنیز 

پروګرام تررسه  کول )۲۰۱۳(

لومړنی ۱۲۸ برخې لرونکی يس ټي سکن )۲۰۱۳(

په بریايل ډول د دوو غربګونو نښلېدلو ماشومانو د بېلوايل 

لومړنی عملیات )۲۰۱۵(

د نوو زیږیدلو ماشومانو د ځانګړې پاملرنې لومړنۍ پرمختللې 

او پر پرمختللو تجهیزاتو سمبال څانګه )۲۰۱۶(

په بریايل ډول د شیریانونو د بندښت لومړنی جراحي عملیات، 

چی دا یوه قلبي ناروغي ده چې په یوه داسې ماشوم تررسه شو 

چې له یوې کیلو ګرامه )۲.۲IB( کم وزن یې درلود )۲۰۱۷(

د دیافراګم هرنیا )د سینې د پردی سوری کیدل( لومړين 

تراسکوپیک جوړښت )۲۰۱۸(

د قلبي رشیانونو دعملیاتو د تررسه کیدو په برخه کې لومړۍ د 

تخصص د بشپړولو روزنه )۲۰۱۹(

زمونږ کاري پړاوونه
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کارکوونکي روزيل او عامو خلکو ته یې پوهاوی ورکړی دی. موږ غواړو 

چې په راتلونکي کې د افغانستان له حکومت او غیر دولتي سازمانانو 

رسه خپل کار ته دوام ورکړو چې دغې وبا او ډیرو نورو هغو روغتیايي 

ننګونو ته رسیدنه وکړو چې افغانستان وررسه الس ګریوان دی. 

د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت د یوې ځانګړې 

څلور اړخیزې نړیوالې ملګرتیا پراساس رامنځته شوی چې د افغانستان 

او فرانسې دولتونه، د آغاخان پوهنتون )د آغاخان د پرمختیايي شبکې 

یوه اداره(، او د La Chaîne de l’Espoir. په نوم د فرانسې برشي 

سازمان پکې شامل دي. دغه ملګرتیا د میندو او ماشومانو لپاره د 

فرانسې طبي انستېتوت خصوصیات مشخصوي او دا یې د قوت یو 

مهم ټکی هم دی. د ملګرو ترمنځ د بریالۍ ملګرتیا لپاره باور، 

پرانیستې او رڼې اړیکې، ګډ لیدلور او دغه لیدلوري ته د منابعو د 

ژمنتیا لیوالتیا اړینه ده. دا د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي 

انستېتوت د ملګرتیا ځانګړنه او نښه ده. دغو ټولو همکارانو د میندو 

او ماشومانو لپاره د فرانسې روغتیايي انستېتوت کې پانګونه کړې او 

هریو پکې د مالیکیت یوه برخه لري. ټول یې په اداره، مدیریت، 

لومړیتوبونو، تګالرو او پروګرامونو کې ونډە لري. 

د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت د ملګرتیا پر مټ 

د افغانانو د وړتیا لوړولو ماموریت تررسه کړ. یوه بېلګه زموږ د اکامل 

تخصص طبي زده کړو پروګرام )PGME( دی. د ۲۰۱۹ کال په مارچ 

کې، ۱۳ کسانو په ۶ طبي تخصيص برخو کې څلور کلن طبي تخصص 

بشپړ کړ. د PGME پروګرام د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې 

طبي انستېتوت، د آغاخان پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا 

وزارت ترمنځ د همکاریو پایله ده. د ۲۰۱۹ کال له پیل راهیسې، ۴۵ 

متخصص ډاکټران روزل شوي دي. د میندو او ماشومانو لپاره د 

فرانسې په طبي انستېتوت کې یو شمېر تخصيص روزنیز پروګرامونه، 

په ځانګړي ډول د راډیولوژۍ، پتالوژۍ، انیستیزیولوژۍ، کارډیالوژۍ 

او د قلبي جراحۍ عملیات داسې برخې دي چې د افغانستان په بل 

ځای کی نشته. د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت د 

PGME پروګرام رسه د فرانسې او کاناډا هېوادونو له خوا هم مرستې 

کیږي چې په پراخ ډول د دغه مرکز عملیايت لګښتونه او د روزنې لپاره 

لګښتونه ترې تادیه کیږي. 

د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت په دې بریالی 

شوی چې افغان ناروغانو ته د دوی د وس په پام کې نیولو رسه سم په 

نړیوال معیار برابر خدمات وړاندې کړي او دا د همکاریو بله پایله ده. 

د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت له خوا په لوړ 

کیفیت ځانګړي خدمات د ټول افغانستان د ۳۴ والیتونو ناروغانو ته 

په یوه ډول وړاندې شوي دي. د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې 

 La Chaîne de طبي انستېتوت د ناروغانو د خوندیتوب پروګرام او د

l’Espoir’s د ښځو او ماشومانو له کور رسه د همکارانو او مرستندویانو 

مرستو دا ډاډ رامنځته کړی چې کم ويس او بېوزله ناروغان پکې 

راځي،په داسې حال کې چې موږ د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې 

طبي انستېتوت د السته  راوړنوڅخه راضی یو ، خو د فرانسی طبی 

انستیتوت د نوښتونو څخه هم باید خرب اوسو. دا مهال نه  یوازې 

افغانستان بلکې ټوله نړۍ د کوویډ ۱۹له ستونزی رسه مخامخ دی نو د 

کویډ-۱۹ ناروغۍ هرچیرې د روغتیايي سیستم پر وړاندې د یوې 

فوق العاده ننګونې په توګه دوام لری. موږ د میندو او ماشومانو لپاره 

د فرانسې طبي انستېتوت له خوا په افغانستان کې د کویډ-۱۹ ناروغۍ 

پر وړاندې په کړي رول او درملنه ویاړو. د فرانسی انستیتوت 

افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د روغتیايي 

سازمان په ملګرتیا د کویډ-۱۹ ازموینې تررسه کړې دي، او د کویډ-۱۹ 

د درملنې یو مرکز یې رامنځته کړی، په حکومتي روغتونونو کې یې 

يل هیلینګ

د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي 

انستېتوت د بورډ مرش

عزیزجان

د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي 

انستېتوت اجرائیوي مرش

د بورډ د عمومي 
رئیس او اجرائیه 

رئیس پیغام 
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نوی سیټوجینیټیک البراتوار
په سیټوجینیټک کې د کروموزومونو د بدلون لپاره د وینې او نورو 

منونو ازموینې شاملې دي چې د جینیټیکي ناروغیو لکه ډاون سندروم 

او سیسټیک فربوسیز)جینیټیکي اختالل( په تشخیص کې مرسته کوي. 

په ۲۰۱۹ کال کې د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت 

د سیسټوجینیټیک البراتوار جوړ چې د یو هیامتولوژیست )د وینې 

متخصص( اود مسلکي تخنیکګرانو له خوا یې چارې پرمخ وړل کیږي. 

 دزړە رضبان تنظیمونکې دستګاه
)Pacemakers( اوس د الرسيس وړ ده

د زړه ناروغۍ په افغانستان کې لویه ستونزه ده او په کلني ډول په 

هرو پنځو کسانو کې یو یی د زړه د ناروغۍ له امله ژوند له السه 

ورکوي. د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت د قلبي 

ناروغیو د پاملرنې یا درملنې د یو مخکښ روغتون په توګه پیژندل 

کیږي او نږدې ۳۸۰۰ د زړه عملیاتونه یې تررسه کړي دي. په ۲۰۱۹ 

کال کې، روغتون په لومړي ځل ناروغانو ته د زړه رضبان سنجوونکې 

دستګاه داخلول پیل کړل. د رضبان سنجولو دستګاه یوه کوچنۍ آله 

ده چې په سینه کې ځای پرځای کیږي او بریښنايي ټکانونه ورکوي 

چې د زړه منظم رضبان کنرتول کړي. د آغاخان پوهنتون مرسته وکړه 

چې دغه نوي خدمات د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي 

انستېتوت د کارکونکو په روزلو رسه ممکن کړي. 

 د اکامل تخصص طبي زده کړو د یوبل
پروګرام )PGME( لومړیوالی

په ۲۰۱۹ کال کې د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت 

په افغانستان کې لومړی روغتون شو چې د قلبي شیریانونو د جراحۍ 

په برخه کې یې متخصصین وروزل. دوو کسانو چې یوه ښځه او یو 

نارینه وو په دغه څلور کلن پروګرام کې داخله وکړە. دغه پروګرام د 

میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت لخوا د لوړو طبي 

تخصيص زده کړو )اکامل تخصص( د هغو پنځو تررسه کړو پروګرامونو له 

ډلې یو و چې یوازې دغه روغتون یې په افغانستان کې تررسه کوي. 

بل کلینیکي لومړیوالی
د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت د لومړي ځل 

لپاره په افغانستان کې یوشمېر جراحي پروسیجرونه وړاندې کړل. په 

۲۰۱۹ کال کې دغه دود دوام وموند او په هېواد کې لومړنی روغتون 

 )hip-joint( شو، چې په بریايل ډول یې د ورنونو د مفصل یوځای والی

بشپړ کړ. )د نورو جزئیاتو لپاره ۸م مخ وګورئ(

د اوږده واټن د الری د درملنې پراخول
د فرانسی روغتون له لیرې الری د درملنې پروګرام ته پراختیا ورکړه. د 

فرانسې طبي انستېتوت دا مهال په بدخشان والیت کې د بهارک 

ولسوالۍ روغتون ته په انالین ډول د زده کړو ناستې برابروي. 

همدارنګه په بغالن والیت کې د آغاخان روغتیايي مرکز کې ناروغانو 

ته له لېرې مشورې ورکوي. د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي 

انستېتوت او په کراچۍ کې د آغاخان پوهنتون د روغتون ترمنځ له 

لیرې د سرتګو د ناروغیو نوې درملنې خدمات پیل شوي.

 

د زرغونې انرژۍ پرلور
د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت غواړي زرغونې 

انرژۍ کارولو خواته والړ يش: روغتون پربام د ملریزې انرژۍ تختې 

لګولې او هڅه کوي چې لګښتونه کم، د خپلې انرژۍ په منابعو کې 

تنوع رامنځته او چاپیریايل اغېزې راکمې کړي. دغه ملریزې تختې د 

اوس لپاره په روغتون کې د کارېدونکې انرژۍ ۱۵ په سلو کې 

تولیدوي. دا ابتدايي پروژه ده. که دغه کار نتیجه ورکړە کېدای يش په 

راتلونکي کې پراختیا ورکړل يش. په سیمه کې نور بنسټونه هم چې 

غواړي چاپیریايل ستونزې یې کمې وي کیدای يش د میندو او ماشومانو 

د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي لپاره د فرانسې طبي انستېتوت له تجربې ګټه واخيل. 

انستېتوت غواړي چې د افغانستان په روغتیايي 

سکتور کې همداسې مخکښ پاتې يش، نوې 

درملنه، نوې ټیکنالوژي کارونه، روزنیز 

پروګرامونه او نور نوښتونه رامنځته کړي.
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مهدي
نهه کلن مهدي له سالنډۍ، د وزن له السه ورکولو، شدید زیړي او 

دپوزی د وینی بهیدنی له نه کنرتولیدونکې کړاونو څخه کړېده. ځايي 

روغتونونو د هغه درملنه رد کړې وه او دهغه مور او پالر ته یې ویيل 

وو چې مهدي پاکستان ته یويس. دوی پیسې پور کړې وې چې هغه د 

کویټې ښار یوه روغتون ته یويس، خو د ناروغ مهدي وضعیت ښه نه 

و. باالخره، دوی ناروغ د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي 

انستېتوت ته راوست او دلته معلومه شوه چې مهدي د وینې له شدید 

کموايل رسه مخ دی او د وینې او درملو د ورکولو په ګډون یې مناسبه 

درملنه پیل شوه. روغتون ته له منظم او پرله  پسې راتګ وروسته د 

هغه وضعیت په تدریجي ډول ښه شو. 

الیفا
کله چې الیفا پیدا کېده مور او پالر یې ډېر خوشحاله وو، خو چې ویې 

لیدل د بچۍ شونډې یې شلېدلې نو سخت غمجن شول. دا یوه اريث 

ناروغي ده چې کېدی يش د تغذیې، خربو کولو او همدارنګه د غاښونو 

او نه اورېدو د ستونزو المل يش. هغه مهال چې دوی په تاجکستان کې 

ژوند کاوه نو هلته ډاکرتانو ورته ویيل وو، رسه له دې چې د دغې 

ناروغۍ عملیات باید د عمر په لومړیو ۱۲ میاشتو کې ويش خو دوی د 

دغې ناروغۍ درملنه وځنډوي. باالخره، دغې کورنۍ په تاجکستان کې د 

خاروق اوبالسټ روغتون Khorog Oblast Hospital ته مراجعه وکړه 

چې د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت رسه یې له 

لیرې واټنه د روغتیايي مشورو اړیکې درلودې. په FMIC روغتون کې 

له جراح ډاکټر رسه تر آنالین مشورې وروسته، دوی تصمیم ونیو چې 

کابل ته رايش او دلته ډاکرت محمد طارق رحیمي د الیفا د شونډو د 

نښلېدو عملیات وکړ. د الیفا مورفروغ چې د شوي عملیات له بهیره 

ډاډه وه، کورته له ستنېدو وروسته یې د لورد درملنې په اړه د رضایت 

د ښودلو په نیت له روغتون رسه اړیکه ونیوله. 

مدثر
وروسته ترهغه چې ۷ کلن مدثر ته په کابل کې د مغزي ټپ له کبله 

عصبي زیان واوښت، د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي 

انستېتوت جراحانو بې فشاره hemicraniectomy عصبي عملیات ورته 

وکړل. دغه پېچيل عملیات چې په افغانستان کې په نادر ډول کیږي په 

موقت ډول د رسد کوپړۍ د یوې برخې لیرې کول پکې شامل دي، چې 

پر مغزو فشار کم او ماغزه له زیان رسېدو څخه وسايت. له دغو عملیاتو 

پنځلس ورځې وروسته په لومړي ځل مدثر خپلې سرتګې وغړولې چې 

ډاکرتان او د کورنۍ غړي ورته خوشحاله شول. هغه اوس په نارمل یا 

عادي ډول خربې او تګ کولی يش. د افغانستان وليس جرګې چې د 

مدثر پالر پکې کار کاوه د مدثر مرش جراح ډاکرت هامیون غیرمتل ته د 

هغه د دغه بې ساري کار د درناوي لپاره ستاینلیک ورکړ. د مدثر تره 

ګلزمان وویل: “موږ نا هیيل شوي وو. زمونږ کورنۍ د FMIC ډاکرتانو 

منندوی دی چې د مدثر ژوند یې وژغوره.”

نګینه
نګینې هیله درلوده چې مکې رشیفې ته د حج لپاره والړە يش، خو د 

ټکر له کبله ناهیلې شوه او پښه یې پکې ټپي او سخت درد یې درلود. 

رسه له دې چې هغه په افغانستان او بهر کې ډېرو ډاکرتانو ته ورغلې 

 FMIC وه، خو درد یې نه وو دوا شوی. یوه ورځ د هغې یو خپلوان د

روغتون په اړه ورته وویل. په FMIC کې هغې ته د ورنونود 

مفصلونو د بدلولو او یوځای کولو بریايل عملیات وشول چې په 

افغانستان یې لومړی ځل و. له اوږدمهالې درملنې وروسته هغه په 

دې وتوانېده چې مکې معظمې ته سفر وکړي. له هغه ځایه له 

راستنېدو وروسته هغې له FMIC څخه لیدنه وکړه چې له خپل جراح 

ډاکټر احمد خطاب عثامين څخه مننه وکړي. 

مرحبا
مرحبا ۱۴ کلنه وه چې د ګېډې په درد اخته شوه. مور او پالر یې هغه 

ډېرو روغتونونو ته بوتله خو هېڅ ګټه یې ورته ونه کړه. نږدې وو چې 

مرحبا د درملنې لپاره بهر ته بوځي، خو دوستانو یې ورته وویل چې 

FMIC ته یې ور ويل. هلته، ډاګټرانو وموندله چې د مرحبا په خېټه 

کې یوه غده ده. یوه ورځ وروسته د FMIC د ماشومانو د جراحۍ د 

برخې ډاکټرانو د مرحبا له نس څخه ۵ کیلوګرامه غده لیرې او له 

روغتون څخه یې رخصت او کور ته ستنه شوه. د هغې روغتیا اوس 

ښه ده او خوښه ده چې یوځل بیا ښوونځي ته والړه. مرحبا د هغو 

ډېرو افغانانو له ډلې یوه ده چې د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې 

طبي انستېتوت بهر ته له تلو، ډېر لګښت، خپګان او ناسم وضعیت 

څخه وژغورله. 

شایبه جانه او وږمه 
دوه خویندې لس کلنه شایبه جانه او ۷ کلنه وږمه د بغالن والیت 

اوسېدونکې دي. دواړو ته د پښو د بې ځایه شوو مفصلونو عملیات 

شوي وو. دا داسې وضعیت دی چې د تګ پر وخت درد رامنځته کوي 

او که درملنه یې ونه يش په تنکۍ ځوانۍ کې د مفصلونو د کږېدو 

osteoarthritis سبب کیږي. دوی کابل ته سفر وکړ او د FMIC د 

ښځو او ماشومانو لپاره په ځانګړي شوي کور کې مېشت شول او له 

کوم لګښت پرته دوی ته عملیات وشو. د روغتون د ناروغانو د مرستې 

له پروګرام څخه مننه چې کم عاید لرونکو ناروغانو ته یې دا امکانات 

برابر کړي چې په FMIC کې یې درملنه ويش. 

بسم الله
د بسم الله وضعیت ډېر جدي و: هغه د ساه  کښلو ستونزه درلوده، 

سخته تبه یې وه او پښه یې پړسېدلې وه. مور او پالر یې بسم الله په 

بغالن والیت کې له خپل کيل یوه سیمه  ییز روغتون ته بېولی و او 

وروسته یې د ډاکرتانو په الرښوونه دلته په کابل کې یوه روغتون ته 

راوست. له دوو ورځو وروسته یې د میندو او ماشومانو لپاره د 

فرانسې طبي انستېتوت ته راوست او سمدالسه د جدي څارنې څانګې 

)ICU( کې داخل  شو. پلټنه شوه، چې د هغه وینه په جدي ډول 

مکرويب شوې او سږي یې پړسېديل دي. هغه ته ۲۰ ورځې د وینټیلیټور 

)د مصنوعي تنفس ورکوونکی ماشین( پر مټ مصنوعي تنفس ورکړل 

شو او څه باندې یوه میاشت د جدي څارنې په څانګه کې و چې د 

ډاکرتانو او نرسانو یوې ځانګړې ډلې شپه او ورځ هلته حضور درلود. 

باالخره، هغه ورغېده او وتوانېده چې خپلې کورنۍ ته ور وګرځي. 

درې ګوين
یو متفاوت کال. درې ګوين محمد شهیر، حریر او محمد بشیرد ۲۰۱۸ 

کال د جون په ۲۷مه نېټه تر وخت وړاندې په FMIC کې نړۍ ته 

راغلل، چې وزنونه یې له ۰،۹۶ تر ۱.۳ کیلوګرامو پورې وو. یو کال 

وروسته، دوی روغتون ته راغلل چې د FMIC د نویو زیږیدلو 

ماشومانو د جدي پاملرنې د برخې )NICU( له کارکوونکو او ډاکټرانو 

رسه د پیداییښت لومړۍ کالیزه ومنانځي. د دغې څانګې مرش ډاکرت 

امید فیيض وویل: “موږ ډېر زیات خوښ یو چې دوی لوی شوي دي او 

پرهغې درملنې او پاملرنې ویاړو چې موږ دوی او ۱۸۰۰ نورو نوو 

زیږیدلو ماشومانو ته په ۲۰۱۶ کال کې د NICU د څانګې له رامنځته 

کېدو راهیسې برابر کړي دي.”

مهدی مرحبامدثر
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زمونږ ناروغان



 بې وزله خلکو
ته خدمات

د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت FMIC د 

افغانستان د بې وزلو خلکو لپاره د دې زمینه برابره کړې چې په کم 

لګښت او یا وړیا ډول د ژوند ژغورل کېدو په کچه عملیاتونه ته 

الرسسی ومومي. 

کله چې ناروغان د درملنې لګښت نه يش ورکولی، د روغتون د ناروغانو 

د مرستې پروګرام یې یوه اندازه او یا ټول لګښت پرې کوي. په ۲۰۱۹ 

کال کې دغه پروګرام د افغانستان د ۳۴ والیتونود ۴۲۵۹۸ ناروغانو د 

درملنې لګښت چې ۱۷۶ میلیونه افغانۍ )۲.۳ میلیون ډالر( کیږي 

کیږی ورکړی دی. د ۲۰۱۹ کال تر ډسمربمیاشت پورې دغه پروګرام له 

۵۳۵،۶۵۴ ناروغانو رسه د درملنې په برخه کې د ۲.۹ میلیاردو افغانیو 

)۳۸،۹ میلیون ډالر( په اندازه مرسته کړې. له هغو کم عاید لرونکو یا 

بې وزلو کورنیو رسه چې په دغه روغتون کې د درملنې په لټه کې دي 

 La Chaîne de او له کابل څخه بهر ژوند کوي، د مرستې په موخه د

L’Espoir ادارې د میندو او ماشومانو کور )WCH( د روغتون په 

حویلۍ کې فعال کړی. وړ او اړمن ناروغان او د دوی د کورنۍ غړو 

ته په دغه کور WCH کې د اوسېدو وړیا ځای ورکول کیږي او د 

سفر وړیا امکانات ورته برابریږي او په FMIC کې یې ۱۰۰په سلو 

کې وړیا درملنه کیږي. په ۲۰۱۹ کال کې د ۱۴۸۵ ناروغانو سل په 

سلو کې وړیا درملنه شوې. تر ۲۰۱۸ کال وړاندې WCH یوازې 

ماشومو ناروغانو ته خدمات وړاندې کول، خو اوس هغو ښځو ته هم 

خدمات برابروي چې د امیندوارۍ )gynecological( د برخې درملنې 

ته اړتیا لري. په ۲۰۱۹ کال کې اویا ۷۰مېرمنې ترې مستفیدې شوې او 

د کال په اږدو کې دغه شمېره په چټکۍ رسه پورته والړه. 

 )WCH( ادارې د میندو او ماشومانو کور La Chaîne de L’Espoir د

د دولتي او شخيص همکارانو په یوې شبکې تکیه لري چې ډېر اړین 

ناروغان معلوم او خدمات ورته برابر کړي. په دغو همکارانو کې د 

عامې روغتیا وزارت، د رسه صلیب نړیواله کمېټه، د افغانستان د 

رسې میاشتې ټولنه او غیر حکومتي سازمانونه لکه د بې پولې ډاکرتانو 

اداره، Terre des Hommesاو همدارنګه سیمه ییز روغتونونه او 

ټولنیزې شوراګانې شاملې دي. 

په ۲۰۱۹ کال کې WCHماشومانو او لویانو ته د روغتیا په برخه کې د 

عامه پوهاوي د پروګرامونو جوړول پیل کړل. په اونۍ کې څو ځلې، 

ټولنیز کارکوونکي ناروغان او د دوی د کورنیو غړي رسه را ټولوي او د 

تغذیې، حفظ الصحې او امېندوارۍ اړوندو روغتیايي مسألو او نورو 

موضوعاتو په اړه معلومات ورکوي. 

له لېرې درملنه
د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د بې وزلۍ، د بنسټونو او ودانیو د 

کموايل، د تخصيص خدماتو او د روزنې د فرصتونو د نشتوايل او 

همدارنکه د امنیتي ننګونو له کبله باکیفیته روغتیايي خدماتو ته 

الرسسی یوه لویه ننګونه ده.

له لیرې واټنه د FMIC د خدماتو پروګرام د بامیانو په والیتي روغتون، 

د فیض آباد په والیتي روغتون او د تاجکستان د خاروق اوبلیسټ په 

روغتون کې ناروغان ته دا زمینه برابر کړل چې په آنالین ډول د 

FMIC د متخصیصینو مشورې ترالسه کړي. د FMIC متخصیصینو 

همدارنګه د دغو روغتونونو له خوا د اکرسې، سیټي سکن او پتالوژۍ 

تصویرونه وکتل. FMIC همدارنګه په کراچۍ کې د آغاخان پوهنتون 

 La د ، Necker Hospital په روغتون، د پاریس په نیکییر روغتون

Chaîne de l’Espoir او د فرانسې او اروپا په نورو انستیتوتونو کې له 

متخصصینو رسه په اړیکه کې دي. دوی د FMIC له خوا وراستول شوي 

میموګرامونه، MRI او سیټي سکن تصویرونه بیا ګوري او آنالین 

مشورې ورکوي. د FMIC انالین روغتیايي پروګرام د دې زمینه برابره 

کړې چې د ۲۰۱۹ کال ترپایه پورې ۳۶ زره انالین مشورې ترالسه او 

تصویرونه یې بیا کتلی دي. ناروغانو ته د FMIC د آنالین روغتیايي 

پروګرام ګټه ډېره زیاته ده: نه  یوازې دوی هغو متخصصو ډاکټرانو ته 

الرسسی مومي چې په سیمه  ییزه کچه د الرسيس وړ نه دي، بلکې دوی 

خطر کموي، وخت او پیسې سپموي او کابل یا له افغانستانه بهر له 

اوږدو سفرونو خالصی مومي. 

 

آنالین زده کړې
د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت د بامیانو د 

والیتي روغتون، د فیض آباد روغتون، په کندهار کې د میرویس حوزوي 

روغتون، د بدخشان د بهارک ولسوالۍ روغتون او په تاجکستان کې د 

خاروق او بالسټ روغتون کارکوونکو ته په آنالین ډول مسلکي 

پرمختیايي فرصتونه برابر کړي دي. په ۲۰۱۹ کې د ۱۳۴۱ کارکوونکو په 

ګډون د دغو روغتونونو څه باندې۹۵۰۰ کارکوونکي د FMIC له خوا د 

انالین زده کړو په تررسه شوو ناستوکې برخه اخیستې او له دوی رسه 

مرسته شوې چې دناروغانو د درملنې کیفیت ښه کړي. د بهارک د 

ولسوالۍ روغتون د FMICله انالین زده کړو نوی مستفید شوی 

روغتون دی چې په ۲۰۱۹ کال کې یې ۸۱ کارکونکو دانالین زده کړو په 

ناستو کې ګډون وکړ. 
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د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت غواړي چې د 

طبي تخصص د بشپړوونکو زده کړو )اکامل تخصص( پر مټ په 

افغانستان کې د وړتیا لرونکو روغتیايي کارکوونکو په برخه کې خپلو 

مرستو ته دوام ورکړي او همدارنګه د طبي زده کړو پروګرامونو ته چې 

په کور دننه روزنه، روغتیايي ماموریتونه، کنفرانسونه، د زده کړو آنالین 

پروګرامونه )چې په ۱۱م مخ کې پرې بحث وشو( او نور نوښتونه پکې 

شامل دي دوام ورکړي. 

تخصيص طبي زده کړې
له ۲۰۱۲ کال راهیسې د آغاخان پوهنتون د عامې روغتیا له وزارت 

رسه په ملګرتیا په FMIC کې متخصص ډاکرتان روزي. د طبي تخصص 

د زده کړو پروګرام )PGME( مهربانه او زړه سواندي ډاکټران روزيل 

چې فوق العاده کلینیکي مهارتونه لري، ناورغ محورروغتیايي خدمات 

وړاندې کوي او د دې وړتیا لري چې دغه سیستم بهرت کړي چې دوی 

پکې کار کوي. روزنیز پروګرامونه په درې، څلور او پنځو کلونو کې پای 

ته رسیږي او دا مهال په اتو برخو کې پروګرامونه لري: انیستیزیولوژي، 

کارډیالوژي یا قلبي، رسجري یا جراحي عملیات، پتالوژي او راډیو لوژي. 

په دغه ډله کې پنځه یې هغه پروګرامونه دي چې په افغانستان کې 

یوازې د همدې روغتون له برکته رامنځته شوي دي. 

دلته مېشت پنځه څلوېښت ډاکرتان د ۲۰۱۹ کال ترپایه فارغ شوي 

دي. په دغو کې ۱۳ تنه یې یوازې په ۲۰۱۹ کې فارغ شول چې د 

فراغت په مراسمو کې یې د روغتیا د هغه وخت وزیر فېروزالدین 

فېروز هم ګډون کړی و. دا مهال ۲۸ په سلو کې تر روزنې الندې 

ډاکټرانې ښځې دي او په لومړي ځل دغه پروګرام په افغانستان کې په 

سیمه  ییزه کچه د پتالوژۍ، راډیو لوژۍ او د ماشومانو د جراحۍ په 

برخه کې روزل شوې ښځې فارغې کړې. دلته مېشت روزل شوی 

ډاکرتان د دې فرصت هم لري چې په کراچۍ کې د آغاخان پوهنتون 

په ۷۱۰ بسرتیز روغتون کې له ۳-۶ میاشتنی تخصيص دوره بشپړه 

کړي، چې په سیمه کې د امریکا متحدو ایالتونو د مېشت ګډ نړیوال 

کمیسیون له خوا یوازینی اعتبار ورکړل شوی روغتون دی.

په ۲۰۱۹ کال کې د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت 

د قلبي جراحۍ په برخه کې د افغانستان لومړی روزنیز پروګرام پیل 

کړ. دوه ډاکرتانو په دغه پروګرام کې داخله وکړه او مته ده چې په 

۲۰۲۳ کال کې ترې فارغ يش. PGME په افغانستان کې د څېړنیزو 

سیمینارونو او د اپیډیمیلوژي ناستو د برابرولو په برخه کې ځانګړی 

پروګرام دی چې موخه یې د ډاکرتانو ترمنځ د څېړنو د کلتور وده ده. 

په ۲۰۱۹ کال کې ۷ څېړنیزې مقالې د دغه پروګرام د ډاکرتانو او د 

پوهنځي د غړو له خوا خپرې شوې. 

طبي زده کړو ته دوام ورکول
د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت په ۲۰۱۹ کال کې 

۲۸ پرله  پسې طبي روزنیزې ناستې د غاښونو د درملنې، د ماشوم د 

زیږون، د سرتګو د درملنې، د هډوکو د تداوۍ یا اورتوپیدۍ، د 

کوچنیانو د روغتیا، پتالوژۍ او راډیو لوژۍ په برخو کې تررسه کړې. د 

کابل د شاوخوا سیمودولتي او خصويص روغتونونو څه باندې ۱۵۴۰ 

کارکوونکو په دغو روزنیزو ناستو کې ګډون وکړ. 

ډاکرت جمشید صدیقي
د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت 

FMIC د لوړوتخصيص طبي زده  کړو PGME پروګرام 
په افغانستان کې ترټولو ښه پروګرام دی. د همدې لپاره 
ما دلته خپلې زده کړې وکړې. زه د FMIC د لوړ معیار 

او باکیفیته روزنې څخه منندوی یم. “

ډاکټرصدیقي په ۲۰۱۹ کال کې د FMIC په راډیولوژۍ 

برخه کې خپلی زده کړی بشپړی کړی او دا مهال په ملت 

روغتون کې کار کوي.

ډاکرت رفېع سلطاين

"دغه پروګرام د افغان ډاکرتانو لپاره یو استثنايي 
فرصت دی، په خاص ډول د آغاخان پوهنتون په 

روغتون کې روزنه."

ډاکټرسلطاين په ۲۰۱۹ کال کې د FMIC په 

انیستیزیولوژۍ کې خپلی کړی بشپړی کړ او د مهال 

د کابل په امیري روغتون کې انیستزیولوژېست دی.
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د وړتیا
لوړول



په کور دننه روزنه
د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت هڅه کوي چي 

خپل کارکوونکي وهڅوی چې زده کړې وکړي او خپلو مهارتونو ته 

پراختیا او وده ورکړي. په ۲۰۱۹ کال کې یې یو لړ روزنیز پروګرامونه او 

ناستې تررسه کړې چې ۹۱۶ کارکوونکو یې پکې ګډون وکړ. د دغو 

ناستو د بحث وړ مطالبو کې د مرشتابه یا رهربۍ او له یوه او بل رسه 

د اړیکو یا کمیونیکیشن څرنګوالی او کلینیکي موضوعات شامل وو 

لکه د درد او د امېندوارۍ پرمهال د شکر د کنرتول موضوعات پکې 

روښانه شول. په همدې کال کې د روغتون د رهربۍ د پرمختیا، د سبا 

لپاره د روغتیاپالو رهربانو د پرمختیا دوه کلن پروګرام هم بشپړ شو 

چې په مخامخ او انالین ډول یې ناستې تررسه شوې چې د FMIC د 

منځنۍ او لوړې کچې د مدیرانو د رهربۍ د مهارتونو له لوړېدو رسه 

مرسته ويش. 

طبي ناستې 
La Chaîne de l’Espoir او د آغاخان پوهنتون FMIC ته دروغتیايي 

متخصصینو استولو ته دوام ورکړ چې خپل کارکوونکي وروزي، د 

کیفیت د الښه وايل په موخه سپارښتنې ورته وکړي او د ناروغانو په 

درملنه کې وررسه مرسته وکړي. دوی ۴۸ ماموریتونه په FMIC کې 

تررسه کړل چې په ۲۰۱۹ کال کې ۱۰۰۰ فردي کاري ورځې کیږي. دغه 

متخصصین ترډېره له فرانسې او نورو اروپايي هېوادونو او همدارنګه 

په کراچۍ کې د آغاخان پوهنتون له روغتون څخه راغيل وو. په دوی 

کې د بېړنۍ پاملرنې یا ای يس او، د مور او ماشوم د زیږیدنې، نرسېنګ 

او دایي توب، قلبي او د زړه جراحۍ، نوو زیږېدلو ماشومانو، 

مایکروبیولوژۍ او بېهوشۍ یا انستیزۍ د برخو متخصصین شامل وو. 

د کیفیت لوړول
 په افغانستان کې د لومړين طبي انستیتوت په توګه چې د

ISO 9001:2008 منرب تصدیق پاڼه یې ترالسه کړې، FMIC د کیفیت له 

اړخه ترټولو مخکښ بلل کېږي. له ۲۰۱۱ کال راهیسې FMIC د 

کیفیت د نړیوالې ورځې د یوې برخې په توګه هرکال د کیفیت ښه 

کېدو او ناروغ خوندیتوب کلنی کنوانسیون دایروي چې روغتیايي 

متخصیصین دې ته وهڅوی چې د ناروغ د درملنې د کیفیت ښه کیدو 

لپاره میتودونه کشف او له یوه او بل رسه یې رشیک کړي. د ۲۰۱۹ 

کال په کنوانسیون کې ۱۳ پریزنټیشنونه وړاندې شول او ۲۰۰ کسانو 

پکې برخه درلوده. 

د خلکو یا ټولنو ښکېلتیا
د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت د ټولنې د 

ښکېلتیا پروګرام، د بېالبېلو موخو لپاره د روغتون له شاوخوا 

اوسېدونکو رسه همکاري یا ملګرتوب لري. په ۲۰۱۹ کال کې، روغتون 

د سیمې له مرشانو رسه یو ځای د شاوخوا ګاونډیو سړکونو د پاکولو او 

د ونو د کینولو لپاره یو کمپاین تنظیم کړ او د سیمې خلک یې راغونډ 

کړل او د سړک جوړولو د یوې پروژې د بشپړېدو منانځنه یې وکړه. 

FMIC همدارنګه د روغتیايي مسألو په اړه د پوهاوي ۱۵ ناستې 

دایرې کړې چې د سیمې خلکو پکې ګډون کړی و. 

له ۲۰۰۶ کال راهیسې څه باندې ۱۷۰۰۰ 

روغتیايي کارکوونکي د FMIC په روزنیزو 

طبي پروګرامونو آنالین روزنیزو طبي ناستو 

کې برخه اخیستې ده. 

۲۶۰ ښځې په FMIC کې کارکوي، 

او روغتون د خپلو ښځینه 

کارکوونکو د زیاتېدو موخه 

یوشمېر ګامونه پورته کړي دي.
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د میندو او ماشومانو لپاره د فرانسې طبي انستېتوت له ټولو څلورو 

همکارنو- د فرانسې او افغانستان حکومتونه، د آغاخان پوهنتون )د 

 La Chaîne de l’Espoir آغاخان د پرمختیايي شبکې یوه اداره( او د

اداره هر یو د FMIC د پرمختیا او مالتړ په برخه کې فعال رول تررسه 

کولو ته دوام ورکوي. پر دې رسبېره، د دوه اړخیزو مرسته کوونکو د 

مالتړ دوام د FMIC د پروګرامونو د پایښت او د افغانستان خلکو ته 

د باکیفیته روغتیايي خدماتو د وړاندې کېدو سبب کیږي. 

FMIC د ناروغانو د مرستې پروګرام د فرانسې حکومت د فرانسې د 

پرمختیايي ادارې )AFD(، دLa Chaîne de l’Espoir ادارې، آغاخان 

او انفرادي مرستندویانو له خوا متویلیږي. د وړتیا لوړونې پروګرام یې د 

فرانسې د پرمختیايي ادارې )AFD( او د کاناډا د نړیوالو چارو 

)GAC( له خوا متویلیږي او لوړو تخصيص طبي زده کړو یا اکامل 

تخصص پروګرام رسه هم د فرانسې د پرمختیايي ادارې )AFD( او د 

کاناډا د نړیوالو چارو )GAC( له خوا مرسته کیږي. 

روغتون ته تر ننه پورې ۷ میلیارده افغانۍ )۱۰۴ میلیون ډالره( د 

FMIC د متویلوونکو او نورو مرستندویانو له خوا د روغتون د 

پروګرامونو د مالتړ لپاره ور رسېديل دي. 

FMIC د همکارۍ یا پارټیرنشیپ یوه ځانګړې منونه 

ده چې ښيي په څه ډول دولت او دمدين ټولنې 

سازمانونه په خپلو کې همکاري کولوته او مخ پرودې 

هېوادونو ته باکیفیته روغتیايي خدمات وړاندی کړی. 

۱۷ | FMIC FMIC | ۱۶

 زموږ همکاران
او مالتړي



په راتلونکو کلونو کې FMIC پالن لري چې له ۱۶۹ بسرتیز روغتون 

څخه ۵۵۰ بسرتیز تدریيس روغتون ته پراختیا ومومي چې په بشپړ 

 ډول لومړين او تخصيص خدمات وړاندې کړی يش، نوي روغتیاپاالن

او کارکوونکي وروزي او په لویه کچه د څېړنیزو پروګرامونو مالتړ 

وکړی يش. 

یو پراخ روغتیايي کمپلکس دا مهال د ډیزاین په حال کې دی. نوي 

امکانات به د څېړنیزو فعالیتونو لپاره فضا آماده، د اکامل تخصص طبي 

زده کړو نور پروګرامونه، څېړنیز مراکز او نور روغتیايي خدمات به 

زیات کړي، چې د لویانو د عمومي جراحۍ، قلبي، داخلې، اعصابو، 

انکولوژي، اورتوپېدۍ او پښتورګو ناروغیو درملنه هم پکې شامل دي. 

موږ د ۲۰۲۲ کال ترپایه د ۵۵۰ بسرتیز روغتون د ډیزاین بشپړیدو ته 

سرتګې په الر یو. 

زموږ پراختیا به د افغانستان له روغتیايي سیستم رسه 

زموږ همکاري زیاته او د روغتیايي خدماتو کچه او 

الرسسی به تردې هم زیات يش. 
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زموږ راتلونکی
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