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 پیام رئیس و مدیر
عامل موسسه

دستاوردها   سال ۲۰۲۰
در یک نگاه

نقاط برجسته

۱۰

۲۲۲۳۲۴

۱۵۱۶۱۸
 عرضه خدمات 

 به محرومین
ظرفیت سازی طبابت از راه دور  بیماران ما

آینده ما  براساس ارقام شرکاء و حامیان ما 

کثر عکسهای گرفته شده در این گزارش قبل از همه گیری کرونا در زمانی که نیازی  ا
به پوشیدن ماسک نبود گرفته شده اند.

امتیاز تصویر برداری : عبدهللا عابد ، امین هللا نوروزی ، دیوید فاکس ، ژان- فرانسوا موسو ، 
عمر خان و اورین زرا 

امتاز چاپ : یقین آرت پرس پی وی تی لممیتد 

۰۲۰۴۰۶۰۸
فهرست
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رویداد های مهم ما
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۲۰۲۰ در 
یک نگاه

۴۰٫۹۸۴
بیماران دریافت کننده 

خیریه مریضان )به شمول 
۵٫۰۳۱ بیماران داخلی(

ارائه مبلغ

۲.۷ میلیون دالر
به خیریه مریضان  

۶۳
جلسه آموزشی آنالین

۸۶۹
شرکت کننده در جلسات 

آموزشی آنالین

* در این گزارش $ نشانگر 
دالر آمریکایی میباشد

۹٫۴۷۵
پذیرش

۱۵۳٫۸۶۱
 مالقات کلینیکی 

۴۴۹٫۰۹۲
آزمایشات البراتواری 

 ۷۹٫۴۰۵
پروسیجرهای رادیولوژی 

۳٫۴۸۲
 جراحی

۱٫۲۹۶
مورد والدت   

۴٫۴۸۲
مشاوره صحی از راه دور 



نقاط برجسته

اولین عمل 
جراحی باز قلب  

)۲۰۰۶(

اولین برنامه 
خدمات صحی از 

راه دور )۲۰۰۷(

اولین شفاخانه با گواهینامه   
)۲۰۰9( ISO 9001: 2008

اولین کنفرانس بین المللی علمی ساالنه 
)۲۰۱۱(  FMIC و کنوانسیون کیفیت در

اولین بار آموزش رزیدنسی در بخش های 
انستیزی ، کاردیولوژی )قلبی وعائی ( ، 

پتالوژی و رادیولوژی )۲۰۱۳(

اولین جدا سازی موفقانه دوگانگی 
های به هم چسبیده )۲۰۱۵(

اولین جراحی بسته نمودن موفقیت آمیز 
مجرای شریانی قلب روی نوزاد با وزن کمتر از 

1 کیلوگرم )۲.۲  پوند( )۲۰۱۷(

کمال تخصص در  اولین پروگرام ا
جراحی قلبی وعائی )۲۰۱9(

اولین انتقال عصب در اندام 
فوقانی )۲۰۲۰(

اولین  خدمات ایمونو 
هیستوکمیستری )۲۰۲۰(

اولین ترمیم موفق 
آترزیای مری )۲۰۰۶(

اولین جراحان قلب افغان 
برای انجام عمل جراحی 

بسته  قلب )۲۰۰۸(

اولین سی تی اسکنر۱۲۸ 
مقطع )۲۰۱۳(

اولین بخش مجهز 
مراقبت های جدی 

نوزادان )۲۰۱۶(
کوسکوپی فتق اولین ترمیم تورا

مادرزادی دیافراگم )۲۰۱۸(

اولین جراحی تعویض 
مفصل دیگک )۲۰۱9( 

اولین تعویض کامل 
مفصل زانو )۲۰۲۰(

FMIC اولین شفاخانه در سطح افغانستان است که انواع مختلفی 
از روش های متعدد عمل جراحی را انجام داده، متخصصین 

متعددی را در بخش های  مختلفی از تخصص های طبی تربیت 
نموده و انواع دستاوردهای دیگر را نیز به نام خود ثبت کرده است.
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اولین جراحان قلب افغان 
برای انجام عمل جراحی 

قلب باز )۲۰۱۰(



اعضای هیئت مدیره FMIC که در خارج از افغانســتان به ســر 
می برند عمیقاً از اینکه نتوانســتند در ســال ۲0۲0 ، به دلیل همه 
گیری و شــیوع ، برای ارائه پشــتیبانی غیر شــخصی و به رســمیت 

شــناختن دســتاوردهای کارکنان به کابل بیایند ، تاســف خود را 
ابــراز میدارنــد. امــا در ایــن جریــان هیئــت مذکــور یک کمیته ویژه برای 
COVID ایجــاد نمــود کــه نزدیــک بــه بیســت بــار با مدیران، کنفرانس 
های مجازی )teleconference( را برگزار نمودند که امید اســت 

توانســته باشــد در پیاده ســازی اســتراتژی های الزم ، مشــاوره و 
پشــتیبانی خوبی به تیم ارائه کرده باشــند. نمی توانیم به اعضای 

تیــم و کارکنــان، بــه دلیــل عملکــرد فــوق العــاده آنها که در زمان 
بحران داشــتند امتیاز در خور زحمات و کارکرد های شــان دهیم.

مــا بــه آنهــا و عملکــرد FMIC افتخــار می کنیم.

ســال ۲0۲0 ســال خوبی برای کره زمین یا بشــریت نبود. شــیوع 
ویروس کرونا در سراســر جهان ، میلیون ها نفر را کشــت و یکی 
از بزرگتریــن بحــران هــای اقتصــادی جهــان را تجربــه کردیــم. در این 

میــان ملــت هــا و نهادهــا فقــط بــرای ســازگاری و بقــا تالش کردند. در 
طی این ســال افغانســتان و طبعاً انســتیتوت طبی فرانســه برای 

مادران و اطفال )FMIC( نیز از این امر مســتثنی نبود. 

FMIC در مقابل شــیوع مرض ، تالش کرد تا از مهارت ها و 
منابــع منحصــر بــه فــرد خــود بــرای حمایــت از وزارت صحت عامه 

افغانســتان در مدیریــت بحــران کوویــد اطمینــان این وزارت را 
بدســت آرد. ارائه تســت های  معتبر کووید ، آموزش مراقبت 

هــای ویــژه در شــفاخانه افغان-جاپــان و جاهــای دیگــر، ایجاد یک 
مرکــز تــداوی ۱0 بســتر  کوویــد و نهایتــاً ادامــه خدمــات به عنوان 

یــک محــل ایمــن بــرای بیمــاران غیــر مصــاب به کووید و بیمارانی که 
به خدمات منحصر به فرد آن احتیاج داشــتند که بســیاری از این 

خدمات در نقاط دیگر کشــور ممکن نبود.

FMIC در حین مبارزه با همه گیری ، به دســتاوردهای برجســته 
دیگــر خــود نیــز ادامــه داد. در مــارچ ۲0۲0 ، پنجمیــن  محفــل فراغــت 

کمــال تخصــص را برگــزار کــرد و در ختــم آن ۱۲ نفــر در  پروگــرام ا
هفت رشــته فارغ شــدند. در ماه می ، حمله وحشــیانه به یک 

شــفاخانه  مســتقر در کابل منجر به جراحت های وخیمی در نوزاد  
۱۱ ماهه بنام آمنه شــد که مادرش را در همین حمله از دســت 

داده بود. آمنه نجات یافت و به FMIC منتقل شــد. زخمی شــدن 
وی در اثر تیراندازی ، شــامل قطع عروق و رگ ها ، بریده شــدن 
عصب ســیاتیک و شکســتگی باز اســتخوان ران وی می شــد. اما 
بــا تشــکر از کار جــراح قلــب و وعایــی FMIC دکتــر نجیــب هللا بینــا و 

همکارانــش ، آمنــه زنــده مانــد و پــای او از قطــع شــدن نجــات یافت 
کــه مراقبــت او توجــه رســانه هــای بیــن المللــی را بــه خود جلب نمود.

در مــاه دســامبر ، FMIC دهمیــن کنفرانــس علمــی بیــن المللی 
و کنوانســیون  کیفیــت را برگــزار نمــود. ایــن همایــش کــه به دلیل 

محدودیت های مربوط به COVID به صورت آنالین برگزار شــد 
توجــه صدهــا نماینــده ملــی و بیــن المللــی را بــه خــود جلب کرد. در 

همان ماه ، مطلع شــدیم که ســازمان بهداشــت جهانی و شــرکای 
آن ســه تن از نرس ها و قابله های FMIC را در لیســت ۱00+ صد 

نرس و قابله برتر ســال ۲0۲0 قرار داده اند.

همانند شــفاخانه های دیگر در سراســر جهان؛ FMIC نیز در ســال 
۲0۲0 با مشــکالت مالی روبرو شــد. با این وجود برخالف بســیاری 
از شــفاخانه ها ، FMIC توانســت از کاهش حقوق کارکنان و یا از 

بین بردن مشــاغل جلوگیری کند. شــرکای موســس این موسســه - 
دولت فرانســه ، دولت افغانســتان ، پوهنتون آقاخان  و موسســه 

زنجیرامیــد- همگــی حمایــت هــای اساســی خــود را نه تنها برای 
اطمینــان از صرفــه جویــی مالــی ایــن موسســه بلکــه برای تداوم ارائه 

خدمــات بــا کیفیــت بــاال و معرفــی خدمــات جدیــد نیز انجام دادند.
در حقیقت ، شــرکا ۳.۵ میلیون دالر بیشــتر از آنچه رســماً در ســال 

۲0۲0 تعهــد شــده بــود بــه FMIC کمــک کردنــد کــه بدون این حمایت 
، انجــام ماموریــت FMIC در معــرض خطــر قــرار مــی گرفت.

به همین دلیل ، FMIC در ســال ۲0۲۱ و پس از آن برای ادامه 
مراقبــت هــای مطابــق بــا اســتانداردهای کیفیــت بین المللی و 
مأموریــت در آمــوزش و تربیــت متخصصیــن صحــی افغان که 

ســالمتی و صحت را در سراســر کشــور بهبود می بخشــند دارای 
موقعیت خوبی میباشــد.

لی هیلینگ
FMIC رئیــس هیئــت مدیره

عزیز جان
FMIC  رئیــس اجرائــی

پیام رئیس
 بورد رهبری و
رئیس اجرایی
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  ایمونو هیستوکمیستری
در سال FMIC ، ۲0۲0 توانست بحیث اولین شفاخانه ای باشد 

که خدمات ایمونو هیستوکمیستری  را در سطح افغانستان 
ارائه میدارد. ایمونو هیستوکمیستری  برای تشخیص سرطانهای 

خاص - از جمله سرطان سینه و پروستات - و پیش بینی 
کنش برخی تومورها به یک درمان خاص استفاده می  نحوه وا

شود. قابلیت های این مرکز در حال حاضر شامل استفاده از 
کرایوسکشن است که امکان تشخیص سریع بیوپسی های 

حین عمل جراحی را فراهم می کند و به تصمیم گیری جراحی 
کمک می کند. FMIC در سال ۲0۲0 به تعداد  ۳8۳ آزمایش 

ایمونوهیستوکمیستری را برای ۱۷0 تن از مریضان انجام داد.

جراحی عمومی بزرگساالن
با توجه به کمبود خدمات صحی و درمانی برای بزرگساالن در 

افغانستان ، FMIC در سالهای اخیر به طور پیوسته در حال 
افزایش خدمات خود برای بزرگساالن میباشد. در سال ۲0۲0 ، این 

شفاخانه شروع به ارائه جراحی عمومی بزرگساالن کرد. جراحی 
انکولوژی ، جراحی کبد ،لیپراسکوپی ، جراحی عاجل و جراحی 

سیستم هضمی توسط جراحان برجسته بزرگسال ما ارائه می 
شود که هر دو افغان هستند. FMIC خدمات وسیعی را برای 
بزرگساالن از جمله در عرصه خدمات قلبی ، ارتوپیدی ، عصب 

شناسی ، روانشناسی و مراقبت های عاجل عرضه می دارد.

راه های جدید ارتباط با بیماران
حال FMIC یک راه جدید اتصال بیمار را به نام حفاظت از فامیل 

کنون  )یا مراقبت از خانواده( معرفی میکند. بیماران FMIC ا
می توانند از هر جا و در هر زمانی که خواسته باشند از طریق 
اتصال با انترنت یا برنامه تلفن همراه به اطالعات صحی خود 

دسترسی پیدا کنند. حفاظت فامیل یک راه مطمئن ، محرمانه 
و آسان برای بیماران FMIC است که از این طریق میتوانند 

دسترسی ۲۴ ساعته به معلومات صحی  شخصی خود از جمله 
کسین ها ، وقت  نتایج تشخیصی ، تصویربرداری ، ادویه جات ، وا

مالقات  و دسترسی به خالصه مرخصی خویش داشته باشند.

اقدامات حفاظتی
طی چند روز پس از اعالم شیوع و فراگیری مرض ، FMIC به 
سرعت برای اطمینان از محیطی امن برای بیماران و کارکنان 

شفاخانه اقدام نمود. یک پروسه چک کردن مریضان قبل از 
ورود به کلینیک ها  برای جلوگیری از سرایت  کووید ۱9 ایجاد 
شد و کارکنان خط مقدم با تجهیزات حفاظتی شخصی مجهز 

شدند. رعایت فاصله اجتماعی و پوشیدن ماسک در FMIC برای 
کارکنان و بازدیدکنندگان اجباری شد و ضدعفونی کننده دست 

و سایر وسایل شوینده به راحتی در سراسر این مرکز برای همه 
در دسترس قرار گرفت. همچنین اقدامات الزم برای محافظت از 
کارمندانی که در معرض خطر بیشتری قرار داشتند ، مانند زنان 

باردار و افراد مسن انجام شد.

 مرکز تست پی سی آر و تداوی کووید 19
FMIC توسط وزارت صحت عامه و سازمان صحی جهان 

)WHO( به عنوان یکی از محدود شفاخانه های کابل برای 
آزمایش PCR کروناویروس و درمان بیماران کووید -۱9 انتخاب 

 WHO شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وزارت صحت و
باالی ۴۳۵ تست نمونه  که توسط FMIC انجام شده بود، بررسی 
خود را انجام داد. مرکز تداویکووید ۱9 این مرکز شامل ۱0 تخت 

عمومی و پنج تخت مراقبت های ویژه بود. در جریان سال ۲0۲0 
، این شفاخانه ۵۵80 آزمایش PCR را انجام داده و از 80 بیمار 

کووید ۱9مراقبت نمود.

 دستاوردها
 کارکنانی که  جایزه

 دریافت کردند
سه نفر از کارکنان FMIC توسط سازمان 

صحی  جهان و شرکای آن در فهرست جهانی 
۱00+ صد نرس و قابله برتر جهانی سال 

۲0۲0 معرفی شدند : شکریه مسافرزاده ، 
قابله و ترینر؛ معروفه مرادی ، سرپرست 
نرس های بخش عاجل ؛ و شبانه هلین  ، 

سرپرست نرس ها  در وارد جراحی اطفال .
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بیماران ما
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 بی بی آمنه
یک نوزاد ۱۱ ســاعته توســط FMIC نجات داده شــد. پس از آنکه 
مادر این ظفل در حمله تروریســتی به یک شــفاخانه در کابل در 

۱۱ ماه می ۲0۲0 مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشــته شــد 
آمنه با چندین زخم ناشــی از شــلیک مرمی دچار شکســتگی های 

متعدد اســتخوان و از دســت دادن قســمت عظیمی از عضالت 
و بافت های پوســت به بخش عاجل FMIC منتقل شــد. آمنه 

در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بســتری شــد و تیمی از 
متخصصیــن بخــش هــای رادیولــوژی ، ارتوپیــدی ، بیهوشــی ، قلبی 

، متخصصیــن نــوزادان و نــرس هــا از وی  مراقبــت کردنــد. بعــد از 
ســپری شــدن یک عمل جراحی موفقیت آمیز بدون هیچ عارضه 

ای آمنه بهبودی کامل خود را بدســت آورد. داســتان او مورد توجه 
ملــی و بیــن المللــی قــرار گرفتــه و او همچنــان نمادی از ســختی 

هایی اســت که افغانســتان متحمل شــده و نمایانگر قدرت و عزم 
 FMIC مردم این ســرزمین میباشــد. به دلیل برنامه رفاهی بیماران

و حمایــت تمویــل کننــدگان فــردی ، خانــواده آمنــه هیــچ هزینه ای 
بــرای تــداوی وی پرداخت نکردند.

ذبیح هللا
ذبیح هللا ، صاحب یک نانوایی کوچک در حومه شهر کابل ، 
در ۲0 سالگی دچار درد زانوی چپ شد. شدت درد به تدریج 

افزایش یافته و سرانجام وی توانایی راه رفتن را از دست داد. 
کتران متعددی در  پس از نه سال ، که طی آن از شفاخانه ها و دا

 ، FMIC آوردند. در FMIC کابل بازدید کرد ، خانواده اش او را به
تصاویر ام آر آی نشان داد که ذبیح هللا از یک مورد نادر آتروفی 
در عضالت زانوی چپ خود که منجر به تغییر شکل مفصل می 
کتر  شود ، رنج می برد. یک تعویض کامل مفصل زانو توسط دا
خطاب عثمانی متخصص اورتوپیدی این شفاخانه انجام شد که 

در نتیجه در عرض یک ماه ، ذبیح هللا توانست بدون هیچ کمکی 
دوباره راه برود با این امید که  بتواند دوباره به فعالیت های عادی 

روزمره خود بازگردد.

بتول
بتول ، دختر ۱۳ ســاله و مســکونه کابل که پدرش در یکی از 

مارکیــت هــای شــهر گارد امنیتــی بــود از تــب ، ضعــف و التهــاب رنج 
می برد. اگرچه وی از بســیاری از شــفاخانه ها و کلینیک ها در 

کابل دیدن کرد ، اما وضعیت وی بهبود نیافت. ســرانجام ، خانواده 
اش او را به FMIC آوردند. دکتر جمیل رســولی ، متخخص داخله 

اطفال FMIC ، مشــکل وی را بیماری سپســیس- یک عفونت 
جدی تشــخیص داد. جراحی برای تخلیه آبســه های وی انجام 

شــد و وی مدت ۲0 روز را در بخش مراقبت های ویژه شــفاخانه 
گذرانــد. بعــد از معالجــه بــا توجــه بــه درآمــد محدود خانواده وی ، 

برنامــه رفــاه بیمــاران FMIC  بــه مقــدار ۶۱ درصــد هزینــه مراقبت وی 
را تحت پوشــش قرار داد.

سمیرا
پس از به دنیا آمدن سمیرا ، والدین او متوجه مشکلی در بازوی 
راست او شدند. هنگامی که او سه ماه داشت ، او را به یکی از 
شفاخانه های در بغالن والیت مسکونی خود بردند و شفاخانه 
مذکور او را به موسسه زنجیر امید و FMIC معرفی کردند. در 
FMIC ، مشکل سمیرا فلج مادرزادی شبکه بازویی تشخیص 

داده شد – یک صدمه ای به اعصاب بین گردن و شانه که اغلب 
در هنگام زایمان دشوار رخ می دهد. پس از اینکه فیزیوتراپی 
کتران FMIC روش جراحی را  نتوانست تغییری ایجاد کند، دا

انتخاب کردند. دکتر رویین دهزاد ، جراح اورتوپیدی FMIC برای 
اولین بار توانست انتقال عصب اندام فوقانی را در افغانستان 

انجام دهد. سمیرا در حال حاضر تحت مداوای فیزیکی قرار 
داشته و به سرعت در حال بهبود است. لبخندهای او برای 

والدینش امید ایجاد می کند و هر بار که اسباب بازی هایش 
را برای بازی کردن بر می دارد هیجان زده می شوند. از آنجا 

که خانواده سمیرا نمی توانستند هزینه مراقبت او را بپردازند ، 
برنامه رفاه مریضانFMIC  صد درصد هزینه وی را تحت پوشش 
قرارداد. همچنین رفت و آمد رایگان به FMIC و اقامت رایگان در 

خانه زنان و اطفال در اختیار این خانواده قرار گرفت.
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رومل
رومل پســر 9 ســاله ای از والیت پروان اســت. پدرش کارگر بخش 

زراعت اســت. رومل درد شــدیدی را در ناحیه کلیه چپ خود 
کتــران شــفاخانه هــای دیگــر معتقد بودند که او  تجربــه مــی کــرد.  دا

تنهــا یــک کلیــه دارد و نمــی تواننــد از مشــکل و درد او بکاهنــد. در 
نهایــت ، شــفاخانه اندیــرا گانــدی در کابــل رومــل را بــه FMIC معرفی 
کتــران دریافتنــد کــه کلیــه رومــل در مــکان طبیعی  نمــود. در FMIC دا

خود نمی باشــد اما به طور طبیعی مشــکلی ندارد. و نهایتاً 
دارویی برای عفونت به او داده شــد که درد او را برطرف نمود. 

هزینــه درمــان رومــل توســط برنامــه خیریــه مریضــان  و با کمک های 
ملــی کارکنــان FMIC بــه عنــوان بخشــی از کمپایــن زکات و صدقــات 

ماه رمضان شــفاخانه تأمین شــد.

ابوبکر
ابوبکر پسر کوچکی است که در مناطق مرکزی افغانستان زندگی 

دارد و پدرش برای تأمین معاش خود در همین شهر مصروف 
کستروفی مثانه رنج می برد )یک نقص  دریوری  است. ابوبکر از ا

مادرزادی که در آن مثانه از شکم بیرون بر آمده و نمی تواند به 
طور طبیعی کار کند(. خانواده او قصد داشتند او را برای درمان 

به خارج از کشور ببرند تا اینکه به FMIC رهنمایی شدند. در 
FMIC ، دکتر همایون عتیق غیرتمل ، جراح اطفال ، عمل جراحی 
ای را انجام داد که به نام انحراف مجرای ایلئوم شناخته می شود 
و به ابوبکر کمک می کند زندگی عادی تری داشته و از آسیب به 

کلیه های وی جلوگیری کند. در این مورد نیز نه تنها هزینه جراحی 
ابوبکر توسط برنامه رفاه بیماران FMIC پرداخت شد بلکه رفت و 
آمد رایگان به FMIC و اقامت رایگان در خانه زنان و اطفال نیز در 

اختیار این خانواده قرار گرفت.

مجتبی
مجتبی ، ۶ ساله ، در ولسوالی ارگو والیت بدخشان زندگی 

می کند. پدرش یک کارگر عادی است. مجتبی از ناحیه پا دچار 
شکستگی شده و در بدخشان تحت مراقبت های طبی قرار 

گرفت اما پای وی نتوانست به طور کامل التیام یابد و سر انجام 
دچار شکستگی خطرناکی شد.  در نهایت وی به FMIC رهنمایی 
شد ، جایی که جراحان اورتوپیدی پیوند استخوان را انجام دادند. 
در عرض یک هفته ، مجتبی توانست بدون درد راه برود. برنامه 

رفاه بیماران FMIC هزینه مراقبت های مجتبی را با توجه به 
درآمد محدود خانواده اش پرداخت کردند. خانواده وی همچنین 
از حمل و نقل رایگان به FMIC و از محل اقامت رایگان در خانه 

زنان و اطفال شفاخانه  برخوردار شدند.
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طبابت از راه دور

کتران FMIC ارائه می دهند و تصاویر ام آر آی ، سی تی اسکن  دا
و ماموگرافی های ارسال شده توسط FMIC را بررسی می کنند.

برنامه  خدمات صحی از راه دور FMIC به مریضان  در مناطق 
دور دست امکان دسترسی راحت به متخصصین FMIC را مهیا 

می سازد و در زمان و هزینه سفر آنها به شفاخانه های کابل 
و جاهای دیگر صرفه جویی می نماید. با توجه به خطرات و 

مشکالت مربوط به سفر ، این برنامه به ویژه در طول شیوع و 
همه گیری کووید ۱9 بسیار مفید واقع شد.

در سال FMIC، ۲0۲0  توانست به تعداد ۴٫۴8۲ مشاوره های آنالین 
، مشاوره های آنالین رادیولوژی و پاتولوژی به بیماران ارائه نماید. 

از این میان به تعداد ۱٫۷۱8 مشاوره برای شفاخانه والیتی بامیان و 
۱٫۷۲۳ مشاوره برای شفاخانه والیتی فیض آباد ارائه گردید. 

افغانستان کشوریست که در سراسر آن مردم از دسترسی به 
خدمات مراقبت های صحی  با کیفیت محروم اند. از سال ۲00۷ 

بدینسو،  برنامه مراقبت های صحی از راه دور FMIC آموزش و 
دسترسی به چنین مراقبت ها را بهبود بخشده است. در سال 
کتران FMIC برای مریضان شفاخانه والیتی بامیان و  ۲0۲0 دا

شفاخانه والیتی فیض آباد دسترسی به مشاوره های صحی از 
راه دور  را ممکن ساختند )تعداد انگشت شماری از مشاوره های 

از راه دور به مرکز طبی آقاخان  واقع در شهر خاروغ تاجکستان 
نیز ارائه شد(.

FMIC همچنین به متخصصین شفاخانه آقاخان پوهنتون 
آقاخان  واقع در شهر کراچی ، شفاخانه نکر واقع در شهر پاریس 

، موسسه زنجیر امید و سایر موسسات در فرانسه و اروپا متصل 
کتران این شفاخانه ها مشاوره های صحی  را به  میباشد. دا

BPH: شــفاخانه والیتی در بامیان 

FPH: شــفاخانه والیتی فیض آباد 



FMIC | ۱۶۱۷ | FMIC

هنگامی که بیماران نتوانند هزینه مراقبت در FMIC را پرداخت 
کنند برنامه خیریه مریضان در پرداخت هزینه های مریضان 

کمک می کند. مریضان بی بضاعت هیچ هزینه ای برای مراقبت 
صحی  نمی پردازند.

علیرغم مشکالت مالی، FMIC به دلیل شیوع کووید ۱9 در 
سال ۲0۲0 برنامه خیریه مریضان از مجموع ۴0٫98۴ مریض از 

۵،0۳۱ مریض بستری حمایت نمود که هزینه این کمک ها به ۲.۷ 
میلیون دالر میرسد. دریافت کنندگان کمک های خیریه مریضان 
شامل همه والیات ۳۴ گانه افغانستان می شوند که به این مرکز 

مراجعه نموده اند.

همچنان از سوی شفاخانه برای بیماران کم درآمد و اعضای 
خانواده آنها که از خارج از کابل به FMIC مراجعه می نمایند جای 

بود و باش مهیا میشود.

خانه زنان و اطفال)WCH(. مریضان و اعضای خانواده آنها از 
 FMIC خوابگاه رایگان ، مسافرت رایگان و مراقبت ۱00٪ رایگان در

برخوردار می شوند. در سال WCH ، ۲0۲0 به 9۳۷ بیمار کمک 
کرد )که مجموعاً این کمک ها به۱.۲میلیون دالر میرسد( عالوه 
بر درمان رایگان ، مریضان و اعضای خانواده که در خانه اقامت 

دارند جلسات آگاهی دهی طبی رایگان در موضوعاتی مانند حفظ 
الصحه دستان ، تغذیه و صحت زنان دریافت می کنند.

بیماران کم درآمد توسط تعدادی از سازمانها از جمله وزارت 
صحت عامه ، کمیته بین المللی صلیب سرخ ، جمعیت هالل 
 ، Terre des Hommes ، کتران بدون مرز احمر افغانستان ، دا
شفاخانه های محلی و شوراهای مردمی شناسایی شده و به 

FMIC معرفی می شوند. .

۵٫۰۳۱

۱۰۰-۳۰۰ تحت درمان

۲۰۰۰+ تحت درمان

بیمار از برنامه کمک 
 FMIC های اجتماعی

بهره مند گردیدند.

 عرضه خدمات به افراد محروم

۰-۱۰۰ تحت درمان
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کمال  کتران از برنامه ا در ماه مارچ سال ۲0۲0 ، ۱۲ نفر از دا
تخصص  FMIC  در مراسمی با حضور نمایندگان شرکای 

بنیانگذار FMIC ، تعدادی از انجوهای ملی و بین المللی ، رسانه 
ها و سازمان های جامعه مدنی فارغ شدند. در میان فارغین 

دو تن از زنان ، در بخش های  جراحی اطفال و داخله اطفال نیز 
کمال تخصص دارای ۲۵ نفر در  شامل بود. در حال حاضر برنامه ا

هشت رشته است که هفت نفر از آنها را زنها تشکیل میدهد.

در ماه دسامبر سال FMIC ، ۲0۲0 برنامه توانمند سازی زنان را 
برای حمایت از زنان و افرادی که از مناطق دور دست به دنبال 
راهیابی به پروگرام تخصص این مرکز هستند راه اندازی نمود. 

این برنامه سه ماهه این امکان را فراهم نمود تا قبل از شرکت در 
کمال تخصص، دوره های آموزشی  را در  امتحان ورودی برنامه ا

موضوعاتی مانند اناتومی ، فیزیولوژی و فارماکولوژی بگذرانند.
در این برنامه هفتاد زن اشتراک داشتند.  این برنامه توسط امور 

جهانی کانادا پشتیبانی شد.

 آموزش موضوعات مربوط به کووید 19
به شفاخانه های دولتی

FMIC  بــه تعــداد ۳۵۵ کارمنــد وزارت صحــت عامــه و شــفاخانه 
هــای دولتــی ، از جملــه شــفاخانه افغان-جاپــان را در موضوعــات 

مرتبــط بــا کوویــد، از جملــه اســتفاده از تجهیــزات محافــظ شــخصی ، 
کنتــرول انتانــات ، مراقبــت از مریضــان حــاد و تســت PCR آمــوزش 

داد. همچنیــن برنامــه هــای آموزشــی بــه بیــش از ۳00 کارمنــد از 
نمایندگی های شــبکه انکشــافی  آقاخان و ســازمان بهداشــت 

جهانــی نیــز ارائه گردید.

توسعه حرفه ای آنالین
برنامه یادگیری آنالین FMIC دسترسی راحت تری را به فرصت 
های آموزشی برای متخصصین مراقبت های طبی در سراسر 
کتران FMIC جلسات آموزشی را  افغانستان فراهم می کند. دا
برای کارکنان شفاخانه ساحوی میرویس در قندهار ، شفاخانه 

والیتی بامیان ، شفاخانه والیتی فیض آباد و شفاخانه ولسوالی 
بهارک ارائه کردند. در سال ۲0۲0 در مجموع ۶۳ جلسه آموزش 

آنالین برای 8۶9 شرکت کننده برگزار گردید.

خدمات آموزش نرسنگ
خدمات آموزش نرسنگ FMIC  و یا به شکل اختصار )NES( ؛ 

نرس ها ، قابله ها و سایر کارکنان را هم در FMIC و هم در سایر 
شفاخانه ها آموزش می دهد. در طول سال ۲0۲0 ، جلسات 

آموزشی NES با حضور 8٫۷۱۲ شرکت کننده از FMIC ، وزارت 
صحت عامه ، شفاخانه والیتی بامیان ، شفاخانه والیتی فیض 

آباد ، شفاخانه ساحوی میرویس در قندهار و شفاخانه های 
ورالیات مزار شریف ، هرات و کندز برگزار شد. جلسات مذکور 
طیف گسترده موضوعات را تحت پوشش قرار داده که شامل 
تطبیق کتیتر های داخل وریدی محیطی، احیای مجدد اطفال 

FMIC همچنان از طریق برنامه آموزش طبی در مقطع تکمیلی و 
کمال تخصص ، برنامه آموزش طبی مداوم ، آموزش های درون  ا

سازمانی ، مأموریت های طبی ، کنفرانس های ساالنه و برنامه 
های آموزش آنالین به افزایش ظرفیت نیروی کار در بخش طبابت 

در افغانستان تالش دارد.

 برنامه اکمال تخصص داکتران
کمال تخصص)PGME( در سال ۲0۱۲ با همکاری  برنامه ا

پوهنتون آقاخان  )AKU( و وزارت صحت عامه افغانستان برای 
آموزش دکتران متخصص ایجاد شد. برنامه PGME آموزش 

های نظری ، عملی و تحقیقاتی را در هشت رشته ارائه می کند 
: انستزیولوژی، داخله قلبی ، جراحی قلبی وعائی، اورتوپیدی ، 
داخله اطفال، جراحی اطفال، پتالوژی  و رادیولوژی. تعدادی از 
این رشته ها تنها برنامه هایی هستند که در سطح افغانستان 

وجود دارند. به عنوان بخشی از آموزش، رزیدنت های  این برنامه، 
زمان خود را در شفاخانه۷۱0 بستر پوهنتون آقاخان  کراچی )که 
توسط کمیسیون مشترک بین المللی مستقر در ایاالت متحده 
و کالج پتالوژیستان آمریکامستقر در ایاالت متحده( می گذرانند.
همچنین آنها زمان خود را در شفاخانه های دیگر شهر کابل نیز 

می گذرانند. بخش تحقیقات FMIC سیمینارها و ورکشاپ های 
کتران عالقمند به عنوان  علمی را برای رزیدنت ها و سایر دا

بخشی از تالشهای FMIC برای تشویق فعالیتهای تحقیقاتی در 
این شفاخانه و در کل برای افغانستان ارائه میدهد.

ایجاد ظرفیت ها 
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کثر جلسات به صورت  و احیای مجدد قلبی وعائی  میشود. ا
حضوری ، یا در FMIC و یا در سایر شفاخانه ها برگزار گردید.

 آموزش دوامدار طبی
FMIC معتقد است که آموزش و پرورش تهداب و اساس یک 
سیستم مراقبت صحی پایدار و مؤثر را شکل میدهد به همین 
اساس فرصت های مختلفی را برای متخصصین طبی فراهم 

می کند تا دانش و مهارت خود را از طریق دوره های آموزش های 
طبی مداوم ارتقا دهند. در سال ۲0۲0 به دلیل شیوع کووید ۱9 

FMIC مجبور شد تعداد جلسات حضوری CME را محدود سازد. 
در مجموع دوازده جلسه CME با موضوعات مختلف در بخش 

های طبابت چشم ، زنان ، آسیب شناسی و سایر موضوعات 
برگزار شد. در این برنامه مجموعاً ۲۱9 نفر شرکت داشتند که از 
جمله اینها به تعداد ۲0۱ شرکت کننده آن خارج از FMIC بودند.

ماموریت های طبی
 La  همه ساله تعداد زیادی از متخصصین بهداشت که توسط
Chaîne de l’Espoir و پوهنتون آقاخان  سازماندهی شده اند 

از FMIC دیدن می کنند تا به این شفاخانه در ارائه مراقبت ها، 
همکاری نموده و دانش شان را با کارکنان FMIC  به اشتراک 

بگذارند. در حالی که تعداد ماموریت های طبی در سال ۲0۲0 به 
دلیل شیوع و همه گیری محدود بود باز هم ۱۶ متخصص والدی 

نسایی ، انستیزی ، جراحی قلب و جراحی عمومی موفق به 
انجام دادن ماموریت در FMIC شدند.

  آموزش های درون سازمانی
FMIC متعهد به افزایش ظرفیت کارکنان خود با ارائه فرصت 

هایی برای یادگیری ، رشد و توسعه مهارت های جدید میباشد. 
در سال ۲0۲0 ، برنامه آموزش و توسعه شفاخانه ۱۶ جلسه 

آموزشی داخلی با موضوعات مختلف را برگزار نمود. در مجموع 
۷0۶ شرکت کننده از این جلسات آموزشی داخلی بهره مند 

گردیدند. عالوه بر این ، تعدادی از کارکنان در کنفرانس ها و برنامه 
های آموزشی تخصصی در هند ، استرالیا ، امارات متحده عربی 

، آلمان و پاکستان نیز شرکت کردند. موضوعات مورد بحث 
شامل جراحی قلب ، جراحی اورتوپیدی ، رادیولوژی و بیماریهای 

مادرزادی قلب میشد.

در سال ۲0۲0 ، تیم کنترل عفونت ؛ کارکنان مراقبت های صحی 
و اداری را در زمینه موضوعات مهم ایمنی آموزش دادند. چهل و 

چهار جلسه شامل نه جلسه آنالین به سرپرستی پوهنتون آقاخان  
و دو جلسه آنالین به سرپرستی موسسه زنجیر امید - برای 8۷۷ 

شرکت کننده برگزار شد. هدف اصلی این جلسات اطمینان از 
درک و پیروی از دستورالعمل های مبارزه با  کووید ۱9 از سوی 

کارکنان بود.

کنفرانس علمی و کنوانسیون کیفیت
FMIC دهمیــن کنفرانــس علمــی بیــن المللــی ســاالنه و 

کنوانســیون کیفیــت خــود را برگــزار کــرد کــه یــک دهــه تــالش مــداوم 
بــرای پــرورش فرهنــگ تحقیقــات علمــی و ایجــاد دانــش مبتنــی بــر 
شــواهد در زمینــه مراقبــت هــای صحــی در افغانســتان میباشــد. 

ایــن رویــداد ترکیبــی کــه بصــورت حضــوری و آنالیــن ارائــه شــد 
کتــران و محققــان را از افغانســتان ، پاکســتان ، اروپــا ، آفریقــا  دا

و دیگــر کشــورها گــرد هــم جمــع نمــود. موضــوع ایــن کنفرانــس 
"ســالمت جهانــی: دسترســی ، کیفیــت و تحقیقــات در عصــر همــه 

گیــری و شــیوع کوویــد ۱9" بــود.

سخنرانان اصلی در این کنفرانس عبارت بودند از : آقای دیوید 
کتر عبدهللا فهیم به  مارتینون ، سفیر فرانسه در افغانستان؛ دا
نمایندگی از وزیر صحت عامه افغانستان ؛ آقای لی هیلینگ ، 

رئیس بورد رهبری FMIC ؛ دکتر اریک شیسون ، رئیس موسسه 
زنجیر امید؛ دکتر عادل حیدر ، رئیس کالج طبی AKU  در 

پاکستان و خانم شهرزاده هیرجی ، نماینده دیپلماتیک شبکه 
انکشافی آقاخان  در افغانستان.

برنامه مشارکت اجتماعی
FMIC یــک رابطــه دوســتانه ای را بــا اجتماعــات همجــوار ایــن 

شــفاخانه برقــرار نمــوده اســت. در ســال ۲0۲0 ، علیرغــم قرنطینــه، 
گاهــی صحــی  رایــگان بــرای ۳8۳ عضــو از  محــالت   هشــت جلســه آ

همجــوار شــفاخانه برگــزار شــد. موضوعــات ایــن جلســات در 
مشــوره بــا نماینــدگان ایــن محــالت مشــخص شــد کــه شــامل  

کوویــد ۱9، ســالمت زنــان ، درد کمــر ،بینایــی و ســالمت دنــدان 
هــا میشــد. عــالوه بــر ایــن ســه کمپایــن غــرس نهــال بــرای کمــک به 

ایجــاد محیــط ســبز در ایــن منطقــه انجــام شــد کــه در نتیجــه آن 
بیــش از ۵00 درخــت غــرس گردیــد.
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FMIC قصد دارد به یک شفاخانه آموزشی با ۵۵0 بستر مبدل 
شود رشد و گسترش ما سهم ما را در سیستم مراقبت های  

صحی افغانستان بیشتر نموده و افراد بیشتری را قادر می سازد 
تا به طیف وسیع تری از خدمات مراقبت های صحی دسترسی 

داشته باشند. FMIC به آموزش ارائه دهندگان مراقبت های 
صحی  سایر شفاخانه ها را  نیز ادامه داده و یک برنامه حیاتی در 

بخش تحقیق  را توسعه خواهد بخشید.

بخش الحاقی طبی در حال طراحی اســت. فضا را برای 
کمال تخصص  فعالیتهــای تحقیقاتــی ، برنامــه هــای آمــوزش ا
و امکانــات تشــخیصی و خدمــات طبــی دیگــر از جملــه جراحی 

عمومــی بزرگســاالن ، قلــب ، جهــاز هاضمــه ، امــراض داخلــه ، عقلی 
عصبی ، ســرطان شناســی ، اورتوپیدی و امراض کلیوی فراهم 

خواهد نمود. 

در سال ۲0۲0 دولت فرانسه ، موسسه زنجیر امید ، اعلیحضرت 
آقاخان  و شبکه انکشافی آقاخان  مبلغ ۷.۳ میلیون دالر را به 

FMIC کمک مالی نمودند که این مبلغ ۳.۵ میلیون دالر بیشتر از 
آن چیزی بود که در سال ۲0۲0 رسماً متعهد شده بودند.

تا به امروز شرکای بنیانگذار FMIC و سایر تمویل کنندگان  در 
مجموع ۷.۶ میلیارد افغانی )۱۱۱.۳ میلیون دالر( را در این مرکز 

سرمایه گذاری نموده اند.

هر یک از چهار شریک بنیانگذار FMIC دولت فرانسه ، دولت 
افغانستان ، پوهنتون آقاخان  )یکی از نمایندگی های شبکه 
توسعوی آقاخان ( وموسسه زنجیر امید– همچنان به نقش 

فعال خود را در حمایت و توسعه  FMIC ادامه میدهند. عالوه 
بر این ، حمایت تمویل کنندگان به منظور افزایش پایداری برنامه 

های FMIC و ارائه خدمات با کیفیت مراقبت های صحی برای 
مردم افغانستان ادامه دارد.

FMIC بودجه برنامه خیریه مریضان را از دولت فرانسه )از 
طریق آژانس انکشافی فرانسه)AFD(، موسسه زنجیر امید، و 

اعلیحضرت آقاخان و تمویل کنندگان فردی دریافت می کند. و 
کمال تخصص  کمک  برای برنامه های افزایش ظرفیت و برنامه ا
های را از آژانس انکشافی فرانسه و امور جهانی کانادا )دریافت 

می نماید.

رشد و گسترش ما سهم ما را در سیستم مراقبت 
های صحی افغانستان افزایش داده و دسترسی به 
طیف وسیع تری از خدمات مراقبت های صحی را 

ممکن می سازد.

شرکاء و
حامیان ما 

آینده ما
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