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صحت و سالمتی درافغانستان

قسمت اول
صحت وسالمتی عبارتند از نگاه داشت سالمتی و عرضه خدمات صحی برای باشندگان افغانستان میباشد .دولت
افغانستان توانسته است تاسیسات صحیه را الی ولسوالی ها بنا نماید .زیاده افغانها توسط آب وغذا مصاب به
امراض مختلف میگردند .دولتهای وقت تالش نمودهاند تا در برابر این امراض مبارزه نمایند .افغانستان کشور
کوهی وخشک میباشد .درجه حرارت در اکثر محالت افغانستان ازمنفی  “۵۱الی  +۱۴درجه سانتی گراد
میباشد .درین حرارت میتواند بکتریای خطرناک رشد نماید .یعنی امراض خطرناک وکشنده از قبیل معرقه
سرخکان چیچک اسما نیمونیا ماالریا لشمانیا سال دانه توبرکلوز سیاه سرفه فلج اطفال و کولرا درین
حرارت خوب نشو و نمو مینماید .پس از سال  ۵۶۳۱عالوه بر شفاخانههای دولتی شفاخانههای خصوصی نیز
تاسیس گردید کنون در افغانستان  ۵۱۱باب شفاخانه خصوصی وجود دارد .از جمله  ۱۱باب در مرکز و  ۲۱آن
در والیات وجود دارد .درین اوخر وزرات صحت عامه افغانستان  ۱۸شفاخانه را به نسبت عدم مراعات
معیارهای صحی مسدود نمود که از جمله  ۳۵باب آن در کابل  ۵۸باب در والیات میباشد.
در سالهای اخیر دولت افغانستان تال ش کرده است که زمینه دسترسی به خدمات صحی را توسعه دهد و در حال
حاضر بر اساس گزارشهای وزارت صحت عامه افغانستان ،بیش از  ۵۸۱۱مرکز کوچک و بزرگ صحی در
سراسر کشور فعال است .در ۶۶سال جنگ داخلی به صدها دوکتور در اثنا وظیفه جان خودرا از دست داده
است .در طی چند سال اخیر حدود  ۱۱تن از داکتران و کارکنان صحی اختطاف و  ۶۱تن دیگر به قتل
رسیدهاند .وزیر این وزارت ثریا دلیل میباشد.

احصایه گیری وگزارش صحت
نفوس کنونی افغانستان  ۶۵میلون میباشد .طبق راپور وزارت صحت عامه در سال ۱۱۵۱رشد ساالنه نفوش
۶٫۱فیصد۱۱ ،فیصد نفوس زیر سن  ۵۱قرار داشته از جمله +فیصد نفوس باالتر از عمر  ۳۱است .تعداد
باروری  ۳٫۶طفل در فی خانم میباشد۱ .فیصد نفوس در کمتر از  ۵٫۱۱دالر درفی روز زندگی دارند۵۸ .
فیصد باالتر از سن  ۵۱باسواد اند .امراض کشنده مهم عبارتنداز سل اسهال ریزش و سینه پهلو بیماری کورنر
قلب ،تروما تولد ،ماالریا ،کم وزنی ،جنگ ،سکته مغزی و سو تغذیه میباشد .تعداد مرگ ومیر بین سن ۵۱-
 ۳۱ساله  ۵۱۱۱\۶۶۲و۵۱۱\۱۶نوزادان میباشد ۵۱۱۱۱۱\۵۵۵۸ .نفر طور طبیعی میمیرند۵۱۱۱۱۱\۸۵۲.
نفر به اثر امراض قلبی و عروق  ۵۱۱۱۱۱\۵۳+به اثر مرض سرطان  ۵۱۱۱۱۱\۶۱ ،در اثرمریضی سل
و  ۵۱۱۱۱۱\۱٫۶دراثر مریضی مالریا میمیرند.
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بودیجه مصارف صحی افغانستان
مصارف بهبود صحت در افغانستان بالغ بر  ۱۱بیلون افغانی معادل  ۵۱۱۶میلون دالر میباشد که  ۵۱فیصد از
تولیدات ناخالص داخلی  GDRرا تشکیل میدهد .مصارف صحی یک افغان در حدود  ۱۵۱۱افغانی یا  +۱دالر
محاسبه شده است .مصارف صحی بودیجه دولتی بالغ بر ۶۵۱۲میلون افغانی که  ۳۱،۱۱میلون دالر میشود که
 ۳فیصد مجموع مصارف صحی را تشکیل میدهد+ .فیصد از مجموعه [[بودیجه دولتی]] باالی صحت مصرف
میشود .پوشش صحی توسط شرکتهای خصوصی  ۸+فیصد و  ۵۱فیصد از طرف دونرهای خارجی پرداخته
میشود .در مجموعه  ۱۱فیصد نفوس تحت پوشش صحی دولت قرار دارند .مصارف ادویه دریک سال ۵۱
بلیون افغانی یا  ۱۲۱میلون دالر میباشد .مصارف ادویه یک نفر  ۳۱۱افغانی حدود  ۵۵دالر میباشد ۱٫۱.فیصد
از عواید ناخالص داخلی باالی دوا مصرف میشود که ۱۱فیصد از مجموعی مصارف طبی را تشکیل میدهد.
مصارف ادویه دولتی یک شخص دریک سال  ۶۱افغانی یا  ۱٫۸دالر میباشد.

پرسونل
تعداد دکتوران حدود  ۵۱۱۱۱تعداد دوا ساز حدود  ۶۱۱۱دوا ساز دولتی  ۳۱۱معاون دوا ساز  ۵۱۱۱تکنیشن
دواسازی و معاون آن  ۵+۱۱نرس ودایه خانگی باال تر از  ۵۸۱۱۱میباشد .تعداد درمانگاه  ۵۸۱تعداد
واحدهای کمک اولیه  ۵۱۱۶۶تعداد دوا خانه مجازی  ۵۱۱۱۱میرسد .تعدا ادویه جات مصرفی به  +۶۱نوع
میرسد.

تاریخچه طبابت در افغانستان
طبابت نسبتا ً عصری از زمان امیر عبدالرحمن خان آغاز گردید .امیر خود مبتال به مرض نقرص بود که
همیشه رنج میبرد به همین منظور دکتور انگلیسی را در خدمت دربار خویش خواست .دکتور انگلیسی برای
اولین بار شفاخانه ابن سینا را بنیاد نمود .که مریضان بخصوص خانواده سلطنتی کارکنان رجال دولت درآنجا
تداوی میگردید .اما امیر در مورد معارف هیچگونه توجه نکرد .سپس پسر او امیر حبیب هللا طور واقعی
خواست که وضع صحت را در افغانستان بهبود بخشد .امیر حبیب هللا تهداب معارف و فرهنگ جدید را د ر
افغانستان گذاشت که طبابت همزمان با آن قدمهای به پیشرو برداشت .امیر حبیب هللا در سال  ۵۲۱۱هنگامی که
کولرا و خشک سالی مردم افغانستان را تهدید مینمود دریک مجلس عام گفت که ترقی یک دولت و یک ملت
بدون علم امکان ندارد.
امیر حبیب هللا خان در شروع سلطنت خود دو نفر دوکتور هندی بنام غالم نبی و غالم محمد را به کابل استخدام
نمود ،که مصروف تداوی مریضان خاندان شاهی بودند .قبل از سلطنت امیر حبیب هللا جراحی توسط سلمانی ها
به صورت غیر فنی و عنعنوی تطبیق میگردید .این دو نفر جراح هندی میتوانستند عملیاتهای بسیط از قبیل
سنگ مثانه  ،کسر کت و غیره را اجرأ نمایند .حسین قلی خان که از پدر شکسته بندی کسور عظمی را فرا گرفته
بود ،تحت نظر این دو نفر هندی تجارب بیشتر را آموخت .همان بود که یک کورس ابتدائی جراحی تحت نظر
حسین قلی خان افتتاح و ودر همان زمان تعداد شاگردان این کورس به چهل نفر رسید.
در سال )۵۲۵۵(۵۱۲۱شفاخانه ملکی در کابل تأسیس گردید و توسط دوکتوران هندی و ترکی بکار انداخته شد.
عالوه بر شفاخانه ملکی یک شفاخانه کوچک نظامی نیز وجود داشت که در آن هندیها کار میکردند .البته این
شفاخانهها در کابل بودند و حتی برای مردم دور و نزدیک ،استفاده از آن میسر نبود .در اواخر سلطنت امیر
حبیب هللا یک طبیب هندی بنام علی جویا خان به افغانستان استخدام شد که در حقیقت طبیب دربار و مصروف
معالجه خاندان سلطنتی و دولتمندان بود .در سال ۵۶۱۱زمان سلطنت امان هللا خان  ,مرکزی به نام "مدیریت
مستقل طبیه" در کابل تاسیس شد ولی به علت کمبود امکانات و نداشتن نیروهای الزم نتوانست توسعه یابد.
در عصر نادر شاه تغیرات چشمگیری در بخش صحیه رونما گردید اعمار شفاخانه علی آباد  ،سناتوریم رفقی و
تاسیس فاکولته طب کابل یکی از دست آوردهای مهم این دوره است .همچنان تاسیس مکتب طبی معاون
دوکتوری ،مکتب کمپودری (دارو ساز) ،تاسیس مکتب پرستاری (نرس) و استخدام دکتوران متخصص از دولت
دوست ترکیه را نیز میتوان از انکشافات و اولین گام در راه احیای طبابت در افغانستان محاسبه کرد .شفاخانه
علی آباد در دامنه کوه علی آباد با  ۳۱۱تختخوابی دارای بخشهای داخله جراحی ،سناتوریم ،جلدی ،چشم ،عقلی
عصبی ،گوش وگلو ،وانتانی در سال  ۵۶۵۵افتتاج گردید .و برای طبقه اناث شفاخانه مستورات (میوند امروزی)
با شعبات مربوط آن تاسیس گردیدکه بعد از تاسیس دانشکده طب به حیث شفاخانههای تدریسی و بنام موسسات
صحی دانشگاه طبی فعالیت مینمود .در سال  ۵۶۵۵فاکولته طب (دانشگاه طب کابل) تاسیس شد که در کنار آن
مکتب عالی دوا سازی نیز درهمین سال تأسیس گردید .این پوهنحی و مکتب عالی توسط  ۵۸نفر پروفیسوران
ترکی و یک استاد داخلی کیمیا بنام انور علی در داراالمان که بنام دارالفنون معروف بود ،مصروف تدریس
شدند ،که از جمله  ۵۸نفر پروفیسوران ترکی  ۵۵نفر آن استادان دوا سازی و رشته کیمیا بودند .اولین دسته
فارغان در سال  ۵۶۵۸به تعداد هشت نفر از فاکولته طب و دو نفر از مکتب دوا سازی به جامعه تقدیم شد .تاسال
 ۵۶+۱که هنوز شفاخانههای بزرگ دیگر در مرکز وجود نداشت شفاخانههای علی آباد و مستورات یگانه
شفاخانههای ملکی بودند که تمام مریضان را میپذیرفتند .مریضان تراوماتولوژی و اورتوپیدی مانند سایر
مریضان در همین دو شفا خانه تداوی میگردید .استادان ،متخصصین و دکتوران زیادی در این شفاخانهها تربیه
و تقدیم جامعه گردیدند .در زمان نادر شاه شفاخانه میوند و مرکزی ساخته شد .ولی دوکتوران همه خارجی
بودند .نهاد اصلی تعلم وتربیه طبابت در افغانستان پوهنتون طبی کابل میباشد .پوهنحی طب کابل درسال۵۶۵۵
برای اولین بار منحیث اولین نهاد تحصیالت عالی کشور به سویه پوهنحی به همکاری کشور ترکیه در شهرکابل
تاسیس گردید که این همکاری الی سال ۵۶۱+ادامه یافت .در ابتدا محل تدریس محصلین طب تعمیری واقع

دارالمان انتخاب شده بود که بعدأ به تعمیرلیسه حبیبیه (لیسه عایشه درانی فعلی) نقل مکان نمودند .پس از آن در
محل که پوهنحی شرعیات فعلی در آ ن جاگزین می باشدنقل مکان نمودند .که تعمیراساسی و بنیادین فاکولته
(دانشگاه) طب وقت بود .دوکتور رفقی بیگ از کشور دوست ترکیه به حیث اولین رئیس این موسسه علمی
استخدام و سپس پروفیسور دکتورحسن رشاد بیگ به سمت رئیس فاکولته طب انتخاب شد .و به تعقیب آن
پروفیسور داکتر زاهدی بیگ این سمت راپیش بردند .پس از ترکها الی سال  ۵۶۶+فرانسویها افغانستان را در
پیشبرد صحت عامه همکاری مینمودند .پس از سپری شدن دوره همکاری پروفیسوران فرانسوی پروفیسوران
افغان توانایی پیشبردامورفاکولته طب را پیدا کرده و پوهاند دکتور فقیرمحمد شفا که به حیث کفیل ریاست
پوهنحی طب مقرر شد ،تا اینکه در سال  ۵۶۶۱پوهاند دکتور محمد عثمان انوری بحیث اولین رئیس فاکولته طب
انتخاب و اداره دانشگاه طب به دست افغانها کامال انتقال یافت .درین دوره یک سلسله انکشافات و تحوالتی رونما
شدکه گوشه آن فعالیتها عبارتند ازترتیب الیحه تدریسی به انجام پذیرفت ،بانک خون ایجاد شد ،پوهنحی طب
نسوان تأسیس شد ،پوهنحی فارمسی تحت اداره پوهنحی طب به وجود آمد ،پروفیسوران بیشتر برای تدریس
استخدام شدند .در سال  ۵۶۱۲هجری شمسی به نام انستیتیوت دولتی طب کابل ابوعلی ابن سینا که شامل سه
فاکولته به فاکولته طب معالجوی طب اطفال]] و ستوماتولوژی بود ،ارتقا نمود .در سال  ۵۶۱۶ه ش با
تکمیل معیارات الزم به پوهنتون طبی کابل ارتقا کرد .فاکولته نرسنگ در سال  ۵۶۱۱ه ش در چوکات پوهنتون
طبی کابل ایجاد شد .در سال  ۵۶۱۲ه ش فاکولته صحت عامه جا گزین پوهنحی اطفال شد .فاکولته متمم صحی
در سال  ۵۶۲۵ه ش با در نظر داشت نیازهای مبرم کشور با ایجاد دیپارتمنتهای فارغ ده در چوکات پوهنتون
تاسیس شد .که فعال دیپارنمنتهای تکنالوژی طبی و انستیزی محصل پذیرفته و فعال میباشد .پوهنتون طبی
علوم کابل در پوهنحیهای چهار گانه خویش مجموعا  ۱۳۲۱تن محصل دارد که ۵۲۲۱تن ذکور و۸۱۱تن اناث
میباشند و ۱۵۵تن استاد دارد که  ۵۱۲تن ذکور و  ۱۱تن آن اناث میباشند.

عرضه خدمات صحی
خدمات صحی در افغانستان از گذشتههای دور تا اکنون بدو شکل یعنی دولتی وشخصی میباشد .در
بیمارستانهای دولتی تمامی خدمات بشمول دوا غذا رایگان است .پس از سال  ۱۱۱۵عالوه بر کلینکهای شخصی
شفاخانههای بیشماری شخصی از طرف منصوبین صحت عامه تاسیس گردیده و فعالیت دارند .در شهرها همه
امکانات مساعد بوده ولی در قریه جات عرضه خدمات خیلی ضعیف اند .در مناطق که طالبان تسلط دارند هیچ
نوع خدمات صحی وجود ندارد .کنون در افغانستان عملیاتهای کمر ،دماغ ،قلب ،گرده ،جگر وغیره صورت
میگیرد .شفاخانههای غیر دولتی به نسبت دولتی پیشرفت زیاد نموده وعملیاتهای موفق را اجرا مینمایند .به
اساس گفته ثریا دلیل وزیر صحت عامه افغانستان یازده سال پیش ،در هر  ۱۸دقیقه یک مادر جان خودرا از
دست میداد ،اما در حال حاضر در هر دو ساعت ،یک مادر جان خود را دست میدهد .از ده نوزاد در
افغانستان یک نفر شان هنگام زایمان از بین میرود در حالی که این رقم یازده سال پیش ،از هر سه نوزاد یک
طفل بود .از هر یازده مادر افغان یکی آنان بر اثر عواملی حاملگی جان میدهد .این قضیه علتهای زیاد دارد و
معموالً در محالت دور دست بوقوع میپیوندد .دالیل عمده آن عدم دسترسی به داکتر و دوا ،فقر و موانع فرهنگی
برای استفاده از مراقبتهای صحی و عدم مراجعه به مراکز صحی در زمان زایمان از عوامل مرگ و میر
مادران در کشور خوانده شده است .کنون برای هر  ۵۱۱۱۱افغان یک داکتر وجو دارد ۱۱۱۱ .نرس قابله در
کشور فعال اند که  ۱۱۱تن دیگر هم در حال آموزش هستند .در مجموع افغانستان به  ۱۱۱۱تا شش هزار نرس
قابله نیازمند است تا بتواند موفق به کاهش مرگ و میر مادران هنگام زایمان و بیماریهای مرتبط با حاملگی
شود .بخشهای صحی که در افغانستان باالی آن وزارت صحت کار نموده است قرار ذیل اند.

منبع
* ویکی پیدیا انگلیسی خدمات صحی در افغانستان
*  ۱درصد کاهش در ۱۱۵۱؛ اما  ۱۱میلیون نفر هنوز هم در تیررس بیماری مالریا قرار دارند .دروبگاه حزب انسجام
ملی[-http://www.ensijam.com/economy/5905-20درصد-کاهش-در6106-؛-اما-66-میلیون-نفر-هنوز-هم-در-تیررس-
بیماری-مالریا]
* اکادمیک -نوشته وبگاه پوهنتو طب کابل جمهوری اسالمی افغانستان []http://kmu.edu.af/fa/page/5695
* مرض توبرکلوز ویکی پیدیا انگلیسی
* باکتریا توبرکلوز ویکی پیدیا انگلیسی
* حقایق در مورد توبرکلوز در افغانستان نوشته روز نامه  ۱صبح یکشنبه  +حمل ۵۶۲۱
/http://8am.af/1392/01/04/afghanistan-health-who-ntp
* ایجاد اولین انستیتوت ملی برای معلولین و معیوبین در نوشته رادیو سالم وطندار
http://final.salamwatandar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3811%3A2011-07]23-10-00-58&catid=36%3A2012-06-24-05-02-14&lang=dr
* امراض روانی یا فاجعهٔ که خاموشانه جامعه افغانستان را تهدید میکند نوشته دوکتور جلیله در وبگاه خراسان زمین.
http://www.khorasanzameen.net/php/read.php?id=663

پانویس
| ↑راپور دولت افغانستان در مورد مرگ میر سال  8002صغحه 2

http://www.who.int/medicines/areas/coordination/AfghanistanPSCPnarrative.pdf
↑Jump upراپور صحی دولت جمهوری افغانستان از سال 8002

http://www.who.int/medicines/areas/coordination/AfghanistanPSCPnarrative.pdf%7C
↑Jump upاحصایه مراکز صحی و درمانگاه ص  41راپور سال 8002-8002

↑Jump upپوهنتون طبی کابل در وبگاه وزارت تحصیالت عالی افغانستانhttp://www.mohe.gov.af/?p=public&nid=95%7C%D8%A8
↑Jump upصحت عامه افغانستان مورخ ۲۱ثور :۲۹۳۱شصت درصد مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی پیدا
کردند|http://bokhdinews.af/health/13227-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-

%D8%B9
↑ Jump upتکامل جراحی در جهان و افغانستان نوشته دوکتوران شفاخانه علی آباد کابل افغانستان

https://www.facebook.com/Aliabad.Hospital/posts/177741802326730%7C%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8
C%D8%AE
↑ Jump upراپور فعالیت پروژه تیم های سیار مراقبت های صحی چشم

http://moph.gov.af/fa/documents?page=3%7C
↑Jump upکرزی ادعای بیماری روانی  ۰۶درصد افغانها را بی اساس خواند در وبگاه شبکه اطالع رسانی افغانستان

http://afghanpaper.com/nbody.php?id=15534%7C%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF
↑ Jump upعملیات جراحی قلب در شفاخانه ابن سینا موفقانه سپری شد

http://da.azadiradio.org/content/article/1972226.html%7C%DB%8C%DA%A9
Jump up↑ Stone Disease in Children in Afghanistan
↑ Jump upبازار گرم جراحی پالستیک در افغانستان نوشته خلیل نوری بی بی سی فارسی

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/11/121111_k02-afg-plastic-surgery.shtml%7C
↑ Jump upصحت عامه افغانستان در کندهار گفت که مرض پولیو یا فالج اطفال از افغانستان محو خواهد شد

http://da.azadiradio.org/archive/news/20130214/1090/1090.html?id=24901589%7C%D9%88%D8%B2%DB%8
C%D8%B1
↑Jump upو زندگی :سرخکان نوشته رشیده یزدان پناه در بگاه بی بی سی
↑Jump upبه  ۱۱میلیون شهروند افغانستان مورد تهدید بیماری ماالریا و لشمانیاز ،سالک قرار دارند .نوشته شبکه اطالع رسانی افغانستان

http://www.afghanpaper.com/nbody.php?id=51194%7C%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9
↑Jump upروز جهانی سینه -بغل تجلیل شد کابل افغانستان نوشته آژانس خبری پژواک

http://www.pajhwok.com/dr/2010/11/11/%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%BA%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%B4%D8%AF%7C%D8%A7%D8%B2
↑ Jump upهشدار دهنده بهداشت عمومی در کشور روز نامه افغانستان نوشته رهین فرهمند  ۲۲سرطان ۲۹۳۲

http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=125153%7C%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%B
9%D8%AA
[ ↑Jump upاعتراض معلولین؛ بیتوجهی دولت به  200هزارمعلول و معیوب در وبگاه دوچ ویله نشریه چاپ کشور آلمان به زبان فارسی]
| ↑Jump upقانون صحت افغانستان >قانون تولید ادویه در افغانستان

http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/0901/OG_0916.pdf
↑Jump upپنهانی دوا در افغانستان :سؤ استفاده دواهای معالج امراض روانی نوشته دیدید مکدونالد در وبگاهای آر یو

