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د مشر او اجرائیوي 
رئیس پېغام 

غټ ټکی  ۲۰۲۰ ته
یوه کتنه 

مهم ټکي

۱۰

۲۲۲۳۲۴

۱۵۱�۱۸
وړتیا جوړونه د بېوزلیو چوپړ ټیلي میډیسن زموږ ناروغان

شمېرې زموږ راتلونکی زموږ شریکباڼي او 
مالتړ کوونکي 

په دې راپور کې ډېری انځورونه تر وبا یا پانډیمیک مخکې اخستل شوي، دا هغه وخت 

وه، چې په نړیواله کچه په داخيل فضا کې ماسک اغوستنې ته هیڅ اړتیا نه وه. 

انځورونه دې کسانو اخستي : عبدهللا عابد، امین هللا نوروزی، ډیوډ فاکس، ژان فرانکویس موسیا، 

عمرخان او اوریانی زیراح. 

چاپول: یقین خپروندویه ټولنه 

۱ | FMIC

۰۲۰۴۰�۰۸
لړلیک 
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۲۰۲۰ ام کال 
ته یوه کتنه 

 ۹٫۴۷۵
کلینکې ثبتېدنې 

 ۱۵۳٫۸۶۱
کلینکي ویزیټونه یا کتنې 

 ۴۴۹٫۰۹۲
البراتواري معاینات 

 ۷۹٫۴۰۵
رادیولوژي پروسیجرونه 

۳٫۴۸۲
جراحۍ 

۱٫۲۹۶
کوچنیان زېږل شوي 

۴٫۴۸۲
ټیيل کنسلټیش 

۴۰٫۹۸۴
ناروغانو خیریه خدمات ترالسه 

کړي )چې پکې ۵٫۰۳۱ داخل بسرت 
ناروغان هم شامل دي( 

۲٫۷ میلیونه ډالر
داخل بسرت ناروغانو ته چمتو 

کړای شوي دي

 ۶۳
انالین زده کړہ 

۸۶۹
د روزنې انالین ناستې 

ګډونوال

* $ = امریکایی ډالر

د دې راپور په اوږدو کې
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مهم ټکي

د زړہ پرانستې 
جراحي یې تررسه 

کړہ )۲۰۰۶( 

د ټیيل ميډیسن 
پروګرام یې پيل کړ 

 )۲۰۰۷(

د ISO 9001:2008 تصدیق 
یې ترالسه کړ )۲۰۰9( 

کلنی نړیوال علمي کنفرانس او د کیفیت 
کنوانسیون یې په FMICکې جوړ کړ )۲۰۱۱( 

د رادیولوژۍ، پاتولوژۍ، کارديولوژي او 
انستزیولوژۍ په څانګو کې د اکامل تخصص یا 

ریزډنسۍ روزنې تررسه کړې )۲۰۱۳( 

یو له بل رسه نښتي دوه غربګوونکي 
کوچنیان یې جال کړل )۲۰۱۵(

تر یو کیلو )۲٫۲ پونډ( څخه په کم وزنه  کوچني کې 
د پیټنټ ډکټوس آرټروزیس جراحي په بریالۍ توګه 
تررسه کړه، چې د زړہ یو ډول ناروغي ده. )۲۰۱7(

د زړہ او رګونو یا کارډیووسکوالر 
جراحۍ کې د روزنې اکامل تخصص 

یا ریزډنسی تررسه کړہ )۲۰۱9(

په پورتنۍ اندامونو کې یې په 
لومړي ځل د عصب انتقالول یا 
نرو ټرانسفر تررسه کړ )۲۰۲۰( 

د امیونوهسټوکمیسټرۍ 
چوپړتیاوې یې وړاندې 

کړې )۲۰۲۰( 

د مرۍ اتریزیا یې 
ترمیم که )۲۰۰۶( 

افغان جراحانو د زړه تړلې 
جراحي تررسه کړه )۲۰۰۸(

افغان جراحانو د زړه پرانستې 
جراحي تررسه کړه )۲۰۱۰(

لومړنی ۱۲۸ سالیس سی ټي 
سکن لري )۲۰۱۳( 

د نوزېږو د جدي پاملرنو 
لومړنۍ ځانګړې مدرنه 

څانګه لري )۲۰۱۶( 

مورزیږي یا کانجنټل خفیفې تهاجې 
توراسکوپیک ترمیم تررسه کړ )۲۰۱۸( 

د رون د پوره مفصل 
بدلونې جراحي یې 
تررسه کړہ )۲۰۱۹(

د زنګون د پوره مفصل 
بدلونې جراحي یې 
تررسه کړہ )۲۰۲۰( 

FMIC په افغانستان کې لومړی روغتون دی چې د جراحۍ ګڼ 
پروسیجرونه یې تررسه کړي، په ګڼو طبي تخصيص څانګو کې 

متخصصین روزيل او نورې بېالبېلې الس ته راوړنې یې ثبت کړي 
FMIC لومړنی روغتون دی چې : 



د FMICد بوړد غړي چې له افغانستانه بهر اويس، په ژوره خواشیني 

دي چې د پانډیمیک له کبله یې کابل ته سفر ونشو کړای چې په دې 

توګه د کارمندانو له الس ته راوړنو څخه په شخيص توګه مالتړ او 

اذعان چمتو کړي. بورډ د کویډ لپاره یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې 

چې له منجمنټ رسه یې د ټیيل کنفرانس له الرې نږدې شل ځله 

ناسته تررسه کړې. بورډ هلیه مند دی چې د منجمنټ ټیم ته ښه 

سالمشوره او مالتړ چمتو کړي، ځکه چې د اړینو سرتاتیژیو د پيل کونې 

په هڅه کې دی. نشو کړای چې د ټیم غړو او ټولو کارمندانو ته په 

کړکیچن وخت کې د دوی د غوره فعالیت له کبله بسیا اعتبار ورکړو. 

موږ پر دوی او د FMICپر فعالیت ویاړو. 

۲۰۲۰ ام کال د ځمکې سیارې یا د برشیت لپاره ښه کال نه وه. د کرونا 

وایرس وبا یا پانډیمیک په ټوله نړۍ کې خپره شوه، میلیونونه انسانان 

یې ووژل او داسې یو اقتصادي کړکیچ یې رامنځته چې نړۍ ال تراوسه 

نه وه تجربه کړی. ملتونو او نهادونو د سازګارۍ او ژوندي پاتېدنې 

لپاره هاندوهڅې وکړې. افغانستان او د دفرانسی طبی انستیتوت د 

میندو او ماشومانو لپاره )FMIC( هم ترې خوندي نه وه. 

له پانډیمیک رسه د مبارزې لپاره، FMICهڅه وکړہ چې له دې ډاډمنه 

يش چې ددې روغتون بېساري مهارتونه او رسچینې د کوید د کړکیچ په 

سنبالنه کې د عامې روغتیا وزارت د مالتړ لپاره موجودې وي. دې 

روغتون د کوید معتربه ټسټونه چمتو کړل، د کوید درملنې په افغان 

جاپان روغتون او نورو ځایونو کې یې افغان پاملرنه برابرونکي   وروزل، 

د کوید د درملنې په موخه یې ۱۰ بسرتیزه څانګه رامنځته کړہ، او د 

غیرې کویدې ناروغانو لپاره د یوې خوندي پناهګاه په توګه یې خپل 

فعالیت ته دوام ورکړ، هغو ناروغانو ته یې پاملرنه برابره کړه چې 

ددې روغتون بېساري هغو چوپړتیاوو ته یې اړتیا درلوده، چې د هېواد 

په بل ځای کې یې شتون نه درلوده. 

FMIC حال دا چې له پانډیمیک رسه په مبارزه کې هم بوخته وه؛ خو

په نورو برخو کې خپلو پام وړ الس ته راوړنو ته دوام ورکړ. په مارچ 

کې د اکامل تخصص د ۵ مې دورې د فارغینو غونډه جوړہ کړہ، چې 

له شپږو څانګو فارغ شوي وه. 

د مۍ په میاشت کې د کابل پر یوه روغتون د یوه وحشیانه برید په پایله 

کې یوولس ساعته نوی زېږې امنې ته ژوبلېدنې ټپونه ورواوښتې چې مور 

یې په همدې برید کې مړه شوه. آمنه وژغورل شوه او FMICته راوړل 

شوه. دا چې د ټوپک پر مرمۍ ژوبل شوې وه، رشیانونه او وریدونه یې 

په شدیده توګه ژوبل شوي وه، سیاټیک عصب یې پرې کړای شوې او د 

فمور یا رون هډوکي یې پرانستې کرس یا ماتېدنه درلوده. د FMICد 

زړه او رګونو د جراح ښاغيل ډاکرت نجیب الله بینا او ملګړو له کار څخه 

مننه چې امنه ژوندۍ پاتې شوه او پښه یې له پرې کېدنې وژغورل شوه. 

پاملرنې یې د نړیوالو رسنیو پام ځان ته رامات کړ. 

په دسمرب کې FMICلسم نړیوال علمي کنفرانس او د کیفیت 

کنوانسیون جوړ کړ. په کوید پورې د اړونده محدودیتونو له کبله یې دا 

کنفرانس انالین جوړ کړ او سل ګونه ميل او نړیوال استازي یې رامات 

کړل. په همدې میاشت کې خرب شو، چې د روغتیا نړیوال سازمان او 

همکارانو له خوا د FMICدرې نرسانې د ۲۰۲۰ ام کال د نړیوال نوملړ 

په ۱۰۰ نامتو مېرمنو نرسانو او قابله وو کې ونومول شوې. 

په ګرده نړۍ کې د نورو روغتونو په څېر، FMICهم په ۲۰۲۰ ام کال 

کې مايل ستونزې تجربه کړې. په هر صورت د نورو ډېری روغتونو پر 

خالف، FMICوتوانېده چې د کارمندانو د معاشونو له کمونې یا د 

دندو له منځه وړنې مخنیوی وکړي. ددې نهاد بنسټګرو رشیکباڼو – د 

 La Chaîne de فرانسې دولت، افغانستان دولت، اغا خان پوهنتون او

l’Espoir – ټولو اړین مالتړ برابر کړ، چې نه یوازې ددې نهاد مايل 

وړتیا ډاډمنه کړي ، بلکې  د لوړ کیفیته چوپړتیاوو برابرونې ته هم 

دوام ورکړي او نوې چوپړتیاوې هم معريف کړي. په رښتینه کې دې 

رشیکباڼو FMICته ۳٫۵ میلیونه ډالره ورکړل چې دا مقدار تر هغه څه 

ډېر دی  چې په ۲۰۲۰ ام کال کې یې ژمنه شوې وه. 

بې له دې مالتړه، د خپلې موخې په ترالسه کولو  کې د FMIC الس ته 

راوړنه به له خطر رسه مخامخ شوی وای. له همدې المله، په ۲۰۲۱ ام 

کال او ترې هخوا، FMICپه یوه ښه دریځ کې ده چې په دې توګه 

وکوالی يش خپله پاملرنه وړاندې کړي چې د نړیوال کیفیت له 

معیارونو رسه برابره وي او د افغان روغتیايي مسلکي کسانو د ښوونې 

او روزنې له الرې به خپله موخه پوره کړي چې دا مسلکي کسان به بیا 

په ګرد هېواد کې روغتیا ته وده وروبښي. 

د مشر او 
اجرائیوي رئیس 

پېغام
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يل هیلنګ 

د FMICد بورډ مرش

عزیز جان 

د FMIC اجرائیوی رئیس



امینوهسټوکمسټري 
اف ام ای سی FMIC په ګرد افغانستان کې لومړی روغتون دی چې د 

امینو هسټو کمسټرۍ چوپړتیاوې وړاندې کوي. امینوهسټوکمسټري 

– د سینې او پروسټاټ کارسینوما په شمول - د ځینو رسطانونو 

تشخیص ته کارول کېږي او د دې وړاندوینه کوي چې ځینې رسطانونه 

څرنګه ځانګړې درملنې ته ځواب ورکوي. د روغتون په وړتیاوو کې د 

کرایوسکشن کارونه هم شامله ده چې د جراحۍ پر مهال د اخستل 

شویو بایوپسیو چټک تشخیص کوي او د جراحۍ د تصمیم نیولو په 

خربتیا کې السنیوی کوي. په ۲۰۲۰ ام کال کې FMICد ۱۷۰ ناروغانو 

لپاره د امینوهسټوکمسټري ۳۸۳ معاینات تررسه کړي دي. 

د لویانو عمومي جراحي 
په افغانستان کې د لویانو لپاره د روغتیايي پاملرنې د چوپړتیاوو د 

کمښت په رڼا کې، FMICد لویانو لپاره د چوپړتیاوو په برابرونه کې 

په پرله پسې توګه په دې وروستیو کلونو کې زیاتوالی راوړی دی. د 

انکولوژۍ یا رسطانونو جراحي، د ځیګر جراحي، الپراسکوپیک جراحي، 

بېړنۍ جراحي ، د ګېډې او کوملو جراحي، د لویانو لپاره د دوه غوره 

جراحانو په مټ تررسه کېږي ، چې دواړه افغانان دي. د کارډیولوژۍ، 

اورتوپيدۍ، نیورولوژۍ، سایکولوژۍ او د بېړنۍ پاملرنې په شمول، 

FMICد لویانو لپاره پراخې چوپړتیاوې چمتو کوي.

 

د ناروغانو نوی پورټال
اف ام ای سی FMIC د کورنۍ حفاظت په نامه د ناروغانو یو نوی 

پورټال معريف کړی. د FMICناروغان اوس کوالی يش چې له هرځایه او 

په هر وخت کې د ویب پورټال یا موبایل اپلکیشن له الرې خپلو 

روغتیايي معلوماتو ته الرسسی ولري. کورنی حفاظت خوندي، محرم او 

کارول یې اسانه دي، د تشخیصیه نتایجو، عکسونو، نسخو، واکسین، 

کلینکي وخت اخستنې او د رخصتېدنې د خالصو په شمول ، د اف ام 

ای يس FMICناروغان کوالی يش چې خپلو شخيص روغتیايي سوابقو 

ته ۲۴ ساعته الرسسی ولري. 

د خوندیتوب اقدامات 
په هغو ورځو کې چې پانډیمیک اعالن شوه؛ نو FMICپه چټکه توګه 

اقدام وکړ چې له دې ډاډمنه يش چې روغتون یې د خپلو ناروغانو او 

کارمندانو لپاره یو خوندي چاپېریال وي. د مخکینۍ معاینې کولو/

سکریننګ د ټرياژ بهیر رامنځته شو ، چې د انتان لپاره ټول راتلونکي 

ناروغان چک يش او د لومړۍ کرښې کارمندان پر شخيص حفاظتي 

وسایلو سنبال کړای شول. په FMICکې دننه د کارمندانو او مراجعینو 

لپاره ټولنیز واټن او د ماسک اغوستل اجباري کړای شو او په ګرد 

روغتون کې عفوين ضد مایع او نور پاک کوونکي اکامالت چمتو کړای 

شول. هغه کارمندان چې په لوړ خطر کې وه، لکه دوه ځانې یا حامله 

داره مېرمنې او زاړه وګړي؛ نو د دوی د خوندیتوب لپاره هم اقدام 

تررسه شو. 

 

 د کویډ – ۱۹ د پی سی آر ټسټ
او د درملنې مرکز 

د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان له خوا ، FMICد 

کابل له څو هغو روغتونو ځنې وټاکل شو، چې دټول کرونا وایروس د 

پی سی آر د ټسټ او د کوید – ۱۹ ناروغانو د درملنې یو مرکز وي. دا 

پریکړہ تر هغې وروسته وشوه چې کله د عامې روغتیا وزارت او 

روغتیا نړیوال سازمان د ۴۳۵ سمپل ټسټونو کیفیتي ازموېنه وکړہ چې 

د FMICله خوا تررسه شوي وه. د دې روغتون د کوید – ۱۹ د درملنې 

په مرکز کې ۱۰ عمومي بسرتونه او د جدي پاملرنې پنځه بسرتونه 

ایښودل شوي وو. د ۲۰۲۰ ام کال پر مهال ، دې روغتون ۵٫۵۸۰ پی سی 

آر ټسټونه او د کوید – ۱۹ د ۸۰ ناروغانو درملنه کړې ده. 

غټ ټکي

د FMICدرې نرسانې د روغتیا د نړیوال سازمان 

او رشیکباڼو له خوا د ۲۰۲۰ ام کال د نړیوال 

نوملړ په ۱۰۰ نامتو مېرمنو نرسانو او قابله وو 

کې ونومول شوې. شکریه مسافرزداه ،قابله او 

ښوونکې، معروفه مرادي په بېړين ډيپارټمنټ کې 

د نرسانو مرشه او شبانه حلین د داخل بسرت 

ناروغانو په ډیپارټمنټ کې رسپرسته نرس ده. 

جایزه ګټوونکي کارمندان
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سمیرا 
د سمیرا تر زېږون روسته، موروپالر یې متوجه شول چې د سمیرا 

ښی مټ ستونزه لری. چې د درې میاشتو شوه؛ نو پخپل والیت، 

 La Chaîne de بغالن کې یې روغتون ته بوتله، چې دې روغتون بیا

l’Espoir او FMICته راولېږله. په FMICکې سمیرا براکیال پلکسز 

برت پالسی تشخیص شوه، چې د ورمېږ او ولې ترمنځ د اعصابو 

ژوبلېدنه ده چې اکرثاً د یوه سخت زېږون پر مهال راپېښېږي. 

وروسته له دې چې فزیوتراپۍ پکې کوم ځانګړی بدلون را نه وړ؛ نو 

په FMICکې ډاکرتانو د جراحۍ طریقه وټاکله. په FMICکې د 

اورتوپيدي جراحۍ ډاکرت روهین دهزاد په افغانستان کې د پورتنۍ 

اندامونو لومړی د عصب انتقالول یا نرو ټرانسفر تررسه کړ. سمیرا 

اوسمهال فزیوتراپي اخيل او چټک  پرمختګ یې کړی دی. چې د 

لوبو پر مهال شیانو پسې الس ورغځوي او راپورته کوي  یې؛ نو په 

شونډو یې موسکا وي، چې دا يې موروپالر هیله مندوی . د سمیرا 

موروپالر یې د پاملرنې لګښت نشو ورکوالی؛ نو د FMICخیریه 

څانګې یې پوره لګښت ورکړ. کورنۍ ته یې FMIC د تګ راتګ 

لګښت او د مېندو او کوچنیانو په کور کې وړیا هستوګنه برابره 

بتول کړای شوه.
۱۳ کلنه بتول د کابل اوسېدونکې ده او پالر یې په یو مارکيټ کې 

چوکېدار دی، بتول له تبې، کمزورتیا او التهابه شکایت درلوده. رسه له 

دې چې د کابل ګڼو روغتونونو او کلینکونو ته تللې وه؛ خو بیا یې هم 

په وضعیت کې ښه والی نه وه راغلی. په پای کې کورنۍ یې، نوموړې 

FMICته راوړہ. د کوچنیانو متخصص ډاکرت جمیل رسويل د سپسس په 

لوحه کې تشخیص کړہ ، چې یو ډول جدي انتان دی. جراحي یې 

وشوه چې ابسې یې تخیله یا ډرین يش، نوموړې ددې روغتون د جدي 

پاملرنې په څانګه کې ۲۰ شپې وکړې. د کورنۍ محدود درامد ته په 

کتنې رسه ، د FMICخیریه څانګې یې د پاملرنې ۶۱٪ لګښتونه پر 

غاړه واخستل. 

ذبیح الله
د کابل د شاوخوا په کيل کې یوه کوچنی نانوايي لري، چې کله ۲۰ کلن 

وه؛ نو ذبیح الله په کیڼ زنګون کې له درده شکایت درلوده. د درد شدت 

یې په تدریجي توګه ډېر شو، ان تر دې چې د ګرځېدنې توان یې هم له 

السه ورکړ. چې کله په کابل کې ګڼو روغتونو او ډاکرتانو ته تللې وه؛ نو 

تر نهو کلونو روسته FMICته راغې. په FMICکې یې MRI وکړہ چې 

پکې ذبیح الله د کیڼ زنګون د عضالتو یوه نادره ناروغي درلوده چې په 

پایله کې یې زنګون سوء شکل یا ډی فورمټي ورکړې وه. د اورتوپيدۍ 

متخصص ډاکرت خطاب عثامين ورته د پوره زنګون د بدلېدنې جراحي 

وکړه. په یوه میاشت کې دننه ، ذبیح الله بې له کوم مالتړ بېرته 

وګرځېده. مته کېږي چې بېرته خپلو عادي فعالیتونو ته ورستون يش. 

يب يب آمنه
وروسته له دې چې د ۲۰۲۰ ام کال د مۍ د میاشتې پر ۱۱مه نېټه په 

کابل کې پر یوه روغتون باندې تر یوه ترهګریز برید روسته یې مور 

مړه شوه؛ نو يب يب آمنه، چې د یوولسو ساعتونو یوه نوزېږې وه، ژوند 

یې د FMICله خوا وژغورل شو. آمنه د FMICبېړنۍ خونې ته په 

داسې حالت کې راوړل شوه چې د مرمۍ له کبله وراوښتي ګڼ ټپونه 

یې درلودل، د ګڼو هډوکیو کرسونه یا ماتېدنې یې درلودې او په پراخه 

توګه یې عضلې او جلد له السه ورکړی وه. د دې روغتون د نوزېږو د 

جدي پاملرنې ای سی یو ICU په څانګه کې بسرت شوه او د 

راډیولوجستانو، اورتوپېدۍ، انستیزیولوجستانو، کارډیولوجستانو ، 

نیونټالوجستانو او نرسانو له خوا یې پاملرنه پیل شوه. جراحي یې په 

بریالۍ توګه تررسه شوه، چې هیڅ اختالالت یې نه درلودل او آمنه 

وتوانېده چې په پوره توګه ښه يش. د امنې پېښې ميل او نړیوال پام 

رامات کړ او نوموړې د هغو کړاوونو چې افغانستان ولس وررسه الس 

و ګریوان دی او همداراز ددې هېواد د خلکو د پیاوړتیا او هوډ یوه 

بیلګه پاتې شوه  . د امنې کورنۍ یې د پاملرنې لپاره هیڅ پېسې 

ورنکړې، د FMICله خیريه پروګرام او انفرادي متویلوونکیو ځنې مننه. 
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ابوبکر 
کوچنی ابوبکر د مرکزي افغانستان د کاپیسا والیت اوسېدونکی دی ، 

پالر یې د ډریورۍ له الرې ګټه وټه کوي. ابوبکر د مثانې له 

اکسټروفۍ شکایت درلوده، دا د زېږون یو اختالل دی چې پکې مثانه 

له ګېډې څخه بهر راوځي او په نورماله توګه خپله دنده نيش کوالی. 

کورنۍ یې پالن درلوده چې د درملنې لپاره بهر یويس، تردې چې 

FMICته راغلل. په FMICکې د کوچنیانو جراح ډاکرت هامیون عتیق 

غیرمتل یې جراحي وکړہ چې د ایلیل کنډویټ ډایروژن په نامه 

یادېږي چې له ابوبکر رسه به د ال ډېرعادي ژوند په تېرولو کې مرسته 

او د پښتورګيو د ال ډېرې زیان څخه به یې مخنیوی وکړي. د ابوبکر د 

جراحۍ لګښت د FMICخیریه څانګې ورکړ. د کورنۍ لپاره يې 

FMICته د تګ راتګ لګښت او د مېندو او کوچنیانو په کور کې 

وړیا هستوګنه هم ورته برابره کړای شوه.

مجتبی 
۶ کلن مجتبی د بدخشان والیت د ارګو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. 

پالر یې روز مزده مزدوري کوي. د مجتبي پښه ماتې شوې وه او په 

بدخشان کې یې طبي پاملرنه ترالسه کړې وه؛ خو پښه یې په پوره 

توګه نه وه ترمیم شوې او ال یې هم خطرناک کرس یا ماتېدنه درلوده. 

په پای کې د FMICته راولېږل شو، چېرته چې د اورتوپيدۍ جراحانو 

ورته د هډوکي پیوند یا بون ګرافټ تررسه کړ. د یوې اوونۍ په ترڅ 

کې مجتبی بې له درده وګرځېد. د کورنۍ محدود درامد ته په کتنې 

رسه د FMICخیريه څانګې یې د پاملرنې لګښت ورکړ. د کورنۍ 

لپاره یې ف ام ای سی ته د تګ راتګ لګښت او د مېندو او کوچنیانو 

په کور کې وړیا هستوګنه هم ورته برابره کړای شوه.

رومل 
۹ کلن رومل د پروان اوسېدونکی دی. پالر یې د بزګرۍ کارګر دی. 

رومل د کیڼ پښتورګي په ساحه کې شدید درد درلوده. د نورو 

روغتونو ډاکرتان پر دې باور وه چې هغه یوازې یو پښتورګی لري او 

دې ډاکرتانو یې کړښت  راکم نه کړای شو. په پای کې اندرا ګاندي 

روغتون نوموړی FMICته راولېږہ. په FMICکه ډاکرتانو وموندله، 

رسه له دې چې رومل د کیڼ اړخ د پښتورګي ايکوټوپیک لري ) په 

دې مانا چې پښتورګی په خپل عادي موقعیت کې نه وه خو بیا یې 

هم په نرماله توګه کار کاوه.( د التهاب لپاره ورته درمل ورکړل شول، 

چې درد یې له منځه والړ. د رومل د درملنې لګښت د خیریه څانګې 

او د روغتون د رمضان زکات د کمپاین د یوې برخې په توګه د 

FMICد کارمندانو د مرستې له خوا ورکړل شو.



ټیلي میډیسن

د FMICد ټیيل میډیسن پروګرام په لرې پرتو سیمو کې مېشت 

ناروغانو ته دا فرصت برابروي چې د FMICمتخصصینو ته مناسب 

الرسسی ولري، او کابل او نورو ځایونو ته د روغتونونو د تګ لپاره 

ددې ناروغانو وخت او پیسې هم سپموي. د سفر ستونزو او خطرونو 

ته په پامنیوي، دا پروګرام د کوید – ۱۹ پانډیمیک پر مهال خورا 

ارزښتناک وه.

په ۲۰۲۰ ام کال کې، FMICناروغانو ته ۴٫۴۸۲انالین کنسټلیشنې، ټييل 

راډیولوژۍ او ټیيل پتالوژۍ کنسلټیشنې چمتو کړي دي. بامیان والیتي 

روغتون ته ۱٫۷۱۸ کنسلټیشنې او د فیض آباد والیتي روغتون ته 

۱٫۷۲۳ کنسټلشنې برابرې شوي دي.

په ګرد افغانستان کې ، خلک د روغتیايي پاملرنې باکیفیته چوپړتیاوو 

ته الرسسی نه لري. له ۲۰۰۷ ام کال راهیسې د FMICد اي هیلت 

پروګرام ، د پاملرنې او روزنې لپاره الرسيس ته وده وربښلې ده. په 

۲۰۲۰ ام کال کې FMICد بامیان والیتي روغتون او فیض آباد والیتي 

روغتون د ناروغانو لپاره ټیيل کنسلټیشنې چمتو کړی. )همداراز د 

ګوتو په شمېر ټیيل کنسلټیشنې هم په خورګ کې د اغاخان طبي مرکز 

ته هم چمتو کړای شوې(

اف ام ای سی همداراز په کراچۍ کې د اغا خان پوهنتون روغتون ، په 

پاریس کې له نیکېر روغتون، La Chaîne de l’Espoir او په فرانسه 

او اروپا کې له نورو نهادونو رسه هم وصل دی. د دې روغتونونو 

ډاکرتان د FMICډاکرتانو ته ټیيل کنسلټیشنې چمتو کوي او هغه آم آر 

ای او سی ټی سکن او ماموګرافې هم لويل، چې د FMIC ډاکرتانو 

ورلېږيل وي. 

BPH: بامیان والیتي روغتون 
FPH: فیض آباد والیتي روغتون 
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د بېوزلو چوپړتیا

چې کله ناروغان په FMICکې د پاملرنې لګښت نيش پوره کوالې، نو 

د یاد روغتون خیریه څانګې یې د فیسونو په ورکړه کې مرسته کوي. 

تر ټولو بېوزيل ناروغان د خپلې پاملرنې لپاره هیڅ لګښت نه ورکوي. 

په ۲۰۲۰ ام کال کې رسه له دې چې FMIC د کوید – ۱۹ پانډیمیک 

له کبله مايل ستونزې تجربه کړې؛ خو بیا هم خیریه څانګې د ۵٫۰۳۱ 

داخل بسرت ناروغانو په شمول د ۴۰٫۹۸۴ ناروغانو مالتړ وکړ. په ټوله 

کې خیریه څانګې د ۲٫۷میلیون ډالرو په ارزښت د چوپړتیاوو لګښت 

ورکړی دی. د ناروغانو د خیریه څانګې مراجعین د افغانستان له ټولو 

۳۴ والیتونو څخه راغيل وه. 

کم درامده ناروغان او کورنۍ یې چې له کابل څخه بهر، FMICته 

راځي؛ نو دوی د کوچنیانو او مېرمنو لپاره د روغتون په کور کې 

اوسېږي. ناروغان او د کورنۍ غړي یې په FMICکې وړیا هستوګنه، د 

سفر لګښت او ۱۰۰٪ وړیا پاملرنه ترالسه کوي. په ۲۰۲۰ ام کال کې د 

کوچنیانو او مېندو لپاره د روغتون کور له ۹۳۷ ناروغانو رسه د ۱٫۲ 

میلونو ډالرو په ارزښت مالتړ برابر کړی دی. پر وړیا درملنې رسبېره، 

ناروغان او کورنۍ یې چې په یاد کور کې اوسېږي د روغتیا ساتنې، 

خورونې یا تغذیې او د نسايي روغتیا د موضوع ګانو په اړہ د وړیا 

روغتیايي پوهاوې ناستې هم ترالسه کوي. 

کم درامده ناروغان د یو لړ موسساتو له الرې FMICته رامعريف او را 

استول کېږي لکه : عامې روغتیا وزارت، د رسه صلیب نړیواله کمیټه، 

افغاين رسې میاشتې ټولنه، بې پولې ډاکرتان ، ځايي روغتونونه او د 

ټولنې شورا ګانې. 

۵٫۰۳۱

۰-۱۰۰ درملنه شوې 

۱۰۰-۳۰۰ درملنه شوې 

۲۰۰۰ + درملنه شوې

FMIC ناروغانو رسه د
د خیریه څانګې له 
الرې مرسته وشوه
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وړتیا جوړونه

رسنۍ او د مدين ټولنو موسساتو ګډون کړی وه د FMICد اکامل 

تخصص له پروګرام څخه ۱۲ ډاکرتان فارغ شول. په دې فارغ 

التحصیالنو کې دوه مېرمنې وې، چې یوې یې د کوچنیانو په جراحۍ 

او بلې یې د کوچنیانو په داخله کې تخصص ترالسه کړ. اوسمهال د 

اکامل تخصص په پروګرام کې په اتو څانګو کې ۲۵ ریسډنټان یا ټریني 

دي چې اته یې مېرمنې دي. 

د ۲۰۲۰ ام کال د دسمرب په میاشت کې FMICد ښځینه بډاینې 

پروګرام پيل کړ چې په دې توګه په لرې پرتو سیمو کې له هغو 

مېرمنو او وګړيو مالتړ وکړي چې په دې هڅه کې دي چې د روغتون 

له اکامل تخصص پروګرام رسه یوځای يش. درې میاشتینی پروګرام ورته 

دا فرصت چمتو کړ چې د اکامل تخصص تر ازموېنې مخکې د 

اناتومۍ، فیزیولوژۍ او فارماکالوژۍ په څېر مضامینو کې ګډون 

وکړي. اویا ۷۰ مېرمنو پکې ګډون وکړ. د کاناډا نړیوالو اړیکو له یاد 

پروګرامه مالتړ وکړ . 

د عامه روغتونونو لپاره د کوید – ۱۹ روزنه
 FMICد افغان جاپان روغتون په شمول د عامې روغتیا او عامه 

روغتونونو ۳۵۵ کارمندان په کوید – ۱۹ پورې په اړونده موضوعاتو 

کې روزيل چې په دې کې د شخيص حفاظتي وسایلو کارونه، د انتان 

کنټرول، د شدیدو ناروغانو لپاره پاملرنه او د پی سی آر ټسټونه 

هم شامل دي. دا روزنه همداراز د اغاخان د پراختیايي بنسټ د 

نهادونو او روغتیا نړیوال سازمان تر ۳۰۰ ډېرو کارمندانو ته هم 

چمتو کړای شوه. 

انالین مسلکي پراختیا 
د FMICد انالین زده کړې پروګرام ، په ګرد افغانستان کې د مسلکي 

روغتیايي کسانو لپاره د روزنې فرصتونو ته مناسب الرسسی چمتو 

کوي. د FMICډاکرتان په کندهار کې د میرویس حوزوي روغتون، 

بامیان والیتي روغتون، فیض آباد والیتي روغتون او د بهارک د 

ولسوالۍ روغتون کارمندانو ته د روزنې ناستې برابروي. په ۲۰۲۰ ام 

کال کې د ۸۶۹ ګډونوالو لپاره ټول ټال د زده کړې ۶۳ انالین ناستې 

برابرې شوې. 

د نرسانو د روزنې چوپړتیاوې 
د FMICد نرسانو د روزنې چوپړتیاوې، په FMICاو نورو روغتونو کې 

 ، FMIC نرسانې، قابلې او نور کارمندان روزي. په ۲۰۲۰ ام کال کې له

عامې روغتیا وزارت، بامیان والیتي روغتون، فیض آباد والیتي روغتون، 

په کندهار کې میرویس حوزوی روغتون او له مزار رشیف، هرات او 

کندز روغتونونو څخه ۸٫۷۱۲ ګډونوالو د نرسانو د روزنې په ناستو کې 

ګډون وکړ. په دې ناستو کې د فرعي داخل وریدي کاترتونو، د 

کوچنیانو د پرمختليل حیايت مالتړ او د پرمختليل زړہ او رګونو د حیايت 

مالتړ په شمول نورې ګڼې موضوع ګانې هم راونغاړل شوې. دا ناستې 

اکرثیت په حضوري بڼه یا په FMICکې او یا هم په نورو روغتونو کې 

تررسه شوې.

د طبي روزنې دوام
 FMICپه دې باور ده چې، روزنه د دوامداره او اغېزمن روغتیايي 

پاملرنې سیستم بنسټ دی. یاد روغتون طبي مسلکي کسانو ته ګڼ 

اف ام ای سی د خپل اکامل تخصص د پروګرام، د دوامداره طبې روزنې 

د پروګرام، د داخيل روزنې، طبي ماموریتونو، کلني کنفرانسونو او د 

زده کړې د انالین پروګرامونو له الرې په دوامداره توګه د افغانستان د 

روغتیايي کاري ځواک وړتیا لوړوي. 

د اکامل تخصص پروګرام 
د اکامل تخصص پروګرام په ۲۰۱۲ ام کال کې د اغا خان پوهنتون او د 

افغانستان عامې روغتیا وزارت په همکارۍ رامنځته شو، چې په دې 

توګه متخصص ډاکرتان وروزي. د اکامل تخصص پروګرام په اتو څانګو 

کې تیوري، عميل او څیړنیزه روزنه وړاندې کوي چې دا دي: 

انستیزیولوژي، کارډیولوژي، د زړہ او رګونو جراحي، اورتوپيدي، 

کوچنیانو داخله، د کوچنیانو جراحي، پتالوژي او راډیولوژي. له دې ځنې 

یو شمېر یې پخپل ډول کې په ټول افغانستان کې یواځیني او بېسارې 

پروګرامونه دي. د دوی د روزنې د یوې برخې په توګه، ریسډنټان یا 

ټریني څه وخت په کراچې کې د ۷۱۰ اغا خان پوهنتون په روغتون کې 

هم تېروي چې په امریکا کې مېشت د ګډ نړیوال کمیسون او د امریکا 

د پتالوژستانو د کالج له خوا په رسمیت پېژندل شوی دی. دوی د کابل 

په نورو روغتونونو کې هم وخت تېروي. د FMICد څېړنې د مالتړ 

څانګه ریسډنټانو او نورو عالقمندو ډاکرتانو ته علمي سیمنارونه او 

ورکشاپونه چمتو کوي، چې دا په یاد روغتون او افغانستان کې د څیړنیز 

فعالیت د هڅونې لپاره د FMICد هاندوهڅو یوه برخه ګڼل کېږي. 

د ۲۰۲۰ ام کال په مارچ میاشت کې د یوه مراسمو په ترڅ کې چې د 

FMICبنسټګر رشیکباڼي، ميل او نړیوايل غیرې دولتي موسسات، 
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فرصتونه چمتو کوي چې د دوامداره طبي روزنې د کورسونو له 

الرې خپله پوهه او مهارتونه ډېر کړي. په ۲۰۲۰ ام کال کې د کوید 

– ۱۹ پانډیمک له کبله ، FMIC اړ شوه چې د دوامداره طبي 

روزنې د حضوري ناستو شمېره رامحدود کړي. په ټوله کې د 

اپتاملولوژۍ، ګایناکالوژۍ، پتالوژۍ او نورو برخو کې د ګڼو 

موضوعاتو په اړہ د طبي دوامداره روزنې دولس ناستې تررسه 

FMIC شوې. ټول ټال ۲۱۹ وګړیو پکې ګډون وکړ، چې ۲۰۱ یې له

څخه بهر ګډونوال وه. 

طبي ماموریتونه 
 La Chaîne de l’Espoir هر کال ګڼ روغتیايي مسلکي کسان، چې د

او اغا خان پوهنتون له خوا تنظمېږي، له FMICڅخه لیدنه کوي چې 

له روغتون رسه د پاملرنې په برابرونه کې مرسته وکړي او د FMICله 

کارمندانو رسه خپله پوهه رشیکه کړي. رسه له دې چې په ۲۰۲۰ ام کال 

کې د پانډیمیک له کبله د طبي ماموریتونو شمېره محدوده وه، خو بیا 

هم د نسايي او والدي، انستیزیولوژۍ، د زړہ د جراحۍ او عمومي 

جراحۍ په څانګو کې ۱۶ متخصصینو له FMICڅخه لیدنه وکړه.

داخيل روزنې 
 FMIC ژمن دی چې د زده کړې، ودې او نویو مهارتونو د الس ته 

راوړنې لپاره د فرصتونو د چمتو کولو له الرې د خپلو کارمندانو وړتیا 

لوړه کړي.په ۲۰۲۰ ام کال کې د روغتون د روزنې او ودې پروګرام په 

ګڼو موضوعاتو کې د داخيل روزنې ۱۶ناستې برابرې کړې وې. په ټوله 

کې ۷۰۶ ګډونوالو د داخيل روزنو له دې ناستو برخمن شوي دي. پردې 

رسبېره، یو شمېر کارمندانو په هند، اسټرالیا، متحده عريب امارت، 

جرمني او پاکستان کې په کنفرانسونو او د روزنې په تخصيص 

پروګرامونو کې ګډون کړی. موضوعات یې دا وه : د زړه جراحي، د 

اورتوپيدۍ جراحي، رادیولوژي او د زړه مورزېږې ناروغۍ. 

په ۲۰۲۰ ام کال د انتان کنټرول ټیم، د روغتیايي پاملرنې او اداري کارمندانو 

ته د خوندیتوب د موضوعاتو په اړه روزنه ورکړہ  . د ۸۷۷ ګډونوالو لپاره 

څلورڅلویښت ناستې جوړې شوې، چې په دې کې نهه انالین ناستې یې د 

اغا خان پوهنتون له خوا دوه انالین ناستې د La Chaîne de l’Espoir له 

خوا جوړې شوې. ددې ناستو عمده موخه دا وه چې له دې ډاډ ترالسه يش 

چې کارمندان د کویډ- ۱۹ پر پرټوکولونو پوه يش او تعقیب یې کړي. 

علمي کنفرانس او د کیفیت کنوانسیون
 FMIC ۱۰ام کلنی نړیوال علمي کنفرانس او د کیفیت کنوانسیون 

جوړ کړ چې د یوې لسیزې مداومو هاندوهڅو ښکارندوی ده چې 

په افغانستان کې د علمي څېړنې او په روغتیايي پاملرنه کې د 

شواهدو پر بنسټ د پوهې پالنه کوي. دا یوه ترکیبي پېښه وه چې 

حضوري او انالین ترشیحات دواړہ پکې شامل وه، دې کنفرانس له 

افریقا، اروپا، پاکستان، افغانستان او نورو ځایونو څخه طبي 

ډاکرتان او څېړونکي رسه راټول کړي وه. د کنفرانس موضوع دا وه : 

“نړیواله روغتیا – د کوید – ۱۹ پانډیمیک پر مهال الرسسی، کیفیت 

او څېړنه” 

اصيل ویناوال یې دا وه : په افغانستان کې د فرانسې سفیر ښاغلی 

ډیوډ مارټینون، د افغانستان عامې روغتیا وزارت په استازیتوب ښاعلی 

عبدالله فهیم، د FMICد بورډ مرش ښاغلی يل هیلنګ، ډاکرت اریک 

چیسن د La Chaîne de l’Espoir مرش ، د پاکستان د اغا خان طبي 

کالج مرش ښاغلی ډاکرت عدیل حیدر، او په افغانستان کې د اغا خان 

پراختیايي بنسټ ډیپلوماټیکه استازې اغلې شهرزاده هیرجي.

د ټولنې د ښکېلتیا پروګرام 
اف ام ای سی FMIC د روغتون له شاوخوا ټولنو رسه دوستانه اړیکې 

رامنځته کړي دي. په ۲۰۲۰ ام کال کې ، د قرنطین باوجود بیا هم د 

چم ګونډ د ټولنو یا د ټولنې تحرک ۳۸۳ غړیو ته د روغتیا پوهاوي اته 

وړیا ناستې تررسه شوې. ددې ناستو موضوعات له نږدې پرتو ټولنو له 

استازیو رسه په سالمشوره معريف شوې چې پکې کوید-۱۹ ، د مېرمنو 

روغتیا، مال درد، د سرتګو لید او د غاښونو روغتیا شامله وه. پردې 

رسبېره ، د ونو لګونې یا کرلو کمپیانونه هم تررسه شول چې تر ۵۰۰ 

ډېرې ونې چمتو شوې چې په سیمه کې له ال ډېر زرغون چاپېریال په 

رامنځته کولو کې مرسته ويش. 



 FMIC د ۵۵۰ بسرتیز تدریيس روغتون د رامنځته کولو هوډ لري. 

زموږ دا پراختیا به د افغانستان په روغتیايي پاملرنې سیستم کې  ونډہ 

اخستنه ال پسې زیاته کړي او ان د روغتیايي پاملرنې چوپړتیاوو پراخې 

لړۍ ته به الرسسی شونی کړي. FMICبه د نورو روغتونو د روغتیايي 

پاملرنې چمتو کوونکیو کسانو روزنې ته دوام ورکړي او د څېړنې پاموړ 

پروګرام به رامنځته کړي. 

پراخېدونکی طبي کمپلکس اوسمهال تر ډیزاین الندې دی. دا نوي 

مرکزونه به د لویانو د جراحۍ، کارډیولوژۍ، ګاسټروانټریالوژۍ، 

داخله، نورو ساینس، د رسطانونو د درملنې یا انکولوژۍ، اورتوپیدۍ او 

د پښتورګیو د ناروغیو په شمول څیړنیزو فعالیتونو، د اکامل تخصص 

اضايف پروګرامونو او پرمختليل تشخصیه چوپړتیاوو ته فضا برابره کړي.

زموږ شریکباڼي 
او مالتړ کوونکي 

دهغو مايل نیمګړتیاوو د پوره کولو لپاره چې FMICپه ۲۰۲۰ ام کال 

 ،La Chaîne de l’Espoir ،کې تجربه کړې، د فرانسې دولت

جاللتآمب آغا خان او د اغان خان پراختیايي بنسټ FMICته ټول ټال 

۷٫۳ میلیونه ډالر چمتو کړل ، چې دا تر هغه ۳٫۵میلون ډلرو ډېر وه، 

چې په اصل کې د ۲۰۲۰ ام کال لپاره یې ژمنه شوې وه. 

تر نن پوری د FMICبنسټګرو رشیکباڼو او نورو متویلوونکیو په دې 

روغتون کې ۷٫۶ ملیارده افغانۍ ) ۱۱۱٫۳میلون ډالر( پانګونه کړې ده.

د FMICڅلور بنسټګر رشیکباڼي – د فرانسې دولت، د افغانستان 

دولت، د اغاخان پوهنتون ) چې د آغا خان د پراختیايي بنسټ یو نهاد 

دی( او La Chaîne de l’Espoir د FMICپه مالتړ او وده کې کې 

خپلې کارنده ونډه درلودنې ته دوام ورکړی دی. پردې رسبېره، د دوه 

اړخیزه متویلوونکیو مالتړ دوام لري چې په دې توګه د FMICد 

پروګرامونو او د افغان ولس لپاره د با کیفیته روغتیايي پاملرنې 

چوپړتیاوو د چمتو کولو پایښت لوړ کړي. 

 FMIC، د ناروغانو د خیریه پروګرام لپاره له فرانسې دولت

 )د Agence Française de Développement, AFD له الرې( ، 

La Chaîne de l’Espoir جاللتآمب اغاخان او نورو انفرادي 

متویلوونکیو پیسې ترالسه کوي. له AFD او د کاناډا له نړیوالو اړیکو 

)GAC( څخه د وړتیا لوړونې د پروګرامونو او د اکامل تخصص لپاره 

له AFD او GAC څخه د اکامل تخصص لپاره پیسې ترالسه کوي. 

زموږ پراختیا به د افغانستان په روغتیايي پاملرنې سیستم 

کې  ونډہ اخستنه زیاته کړي او ان د روغتیايي پاملرنې 

چوپړتیاوو پراخې لړۍ ته به الرسسی شونی کړي.

زموږ راتلونکی
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د شمیرو له مخې

ټوټال)مجموعه( ۲۰۲۰ ۲۰۱۹ ۱۸-۲۰۰۶

۸۱٫۰۰۵ ۹٫۴۷۵ ۹,۴۲۰ ۶۲,۱۱۰ بسرتکېدنې

۱٫۴۷۸٫۷۵۸ ۱۵۳٫۸۶۱ ۱۶۹,۷۶۵ ۱,۱۵۵,۱۳۲ د کلینکونو ویزیټونه

۴٫۲۵۴ ۱٫۲۹۶ ۱,۲۰۵ ۱,۷۵۳ زیږونونه

۸۱۹٫۳۸۷ ۷۹٫۴۰۵ ۸۱,۷۹۱ ۶۵۸,۱۹۱ د راديولوژۍ پروسیجرونه

۴٫۵۸۱٫۰۰۳  ۴۴۹٫۰۹۲ ۴۶۱,۷۰۸ ۳,۶۷۰,۲۰۳ البراتواري معاینات

۳۸٫۵۸۱ ۳٫۴۸۲ ۳,۵۸۰ ۳۱,۵۱۹ جراحۍ )ټولې(
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