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  :اخـــتصارات

 

AIDS  -   (Acquired Immune-Deficiency Syndrome)  ايدس(مجموعه اعراض يا سندروم فقدان معافيت کسبی(  

ANC-      (Ante Natal Care) مراقبت زمان حاملگی  

BHC -     (Basic Health Center) مرکز صحی اساسی  

BPHS-   (Basic Package of Health Services) مجموعه اساسی خدمات صحی  

CHC-     (Comprehensive Health Center) مرکز صحی جامع 

CHW-    (Community Health Worker) کارکن صحی جامعه 

- CS     (Cesarean Section) کشيدن طفل از راه بطن. 

FP-     )Family Planning) خوانواده تنظيم  

HIV -     (Human Immune-Deficiency Virus) ويروس فقدان معافيت انسانی 

HP -     Health Post) (پوسته صحی 

- IPD     (In Patient Department) تداوی مريضان داخل بستر  

MCH -    (Mother and Child Health)  طفل و مادر) صحت(حمايه  

MHU-     (Mobile Health Unit) يونت صحی سيار  

MoPH -  (Ministry of Public Health) عامه وزارت صحت  

OPD-     (Out Patient Department) تداوی مريضان سراپا  

PNC-     (Post Natal Care) مراقبت بعد از والدت  

SHC -     (Sub Health Center) مرکز صحی فرعی  

UNICEF -   (United Nations Children Fund) صندوق وجهی ملل متحد برای اطفــال  

USAID -   (United State Agency for International Development) اداره انکشاف بين اللملی اياالت متحده  

WHO -     (Would Health Organization) سازمان صحـــتی جــــهان  
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:موقيعــــــــت جـــــغـــراقيايی  

يط ــراوان؛ محــنان از لحاظ جغرافيايی دره ای سرسبز وزيباييست که متشکل ازسلسله کوهای سربه فلک؛ چشمه سار های فــشغ
اخذ موقعيت نموده و از جمله ای ولسوالی  شانـــکه در شمال شرقی بدخسرسبز؛ باغهای بهشت آسا واقليم خوش آيند وعاری از غبار  بوده  

م مناطق هموار اين سرزمين را ــظــبا آنکه قسمت اع(بشمار ميرود ؛ عبور دريای پنج ازوسط اين مرزبوم افغانستان شان ــهای مرزی  بدخ
و ـــــاين ولسوالی شماآل به ولسوالی های دروازها؛ شرقآ به  دريای آ م ؛شيده استـــی بخزيبايی خاصی را به اين ولسوال) اشغال نموده است

 ؛ غربآ به ولسوالی های راغستان و کوهستان و در جنوب به ولسوالی های اشکاشم، شهدا و ارغنج) مختار بدخشان تاجکستان واليت خود(
  .دود است ــــمح خواه

  :نفـــــوس

اين ( نفرمی باشد  38573خانواربوده ونفوس مجموعی آن بالغ بر 4550، قرا و قصبات  40 دارای) شغنان(اين ولسوالی تاريخی 
تخمين شده است ) يه گذشتهحارقام احصارقم به اساس 

  

  :وضعـــيت صحـــــی

 ه به اساســهان داشت کـــی را در سطح جـــــخرابترين ارقام و امار صح 1381تا سال  چون افغانستان  یـصح لحاظ وضعيت از
والدت  1000فل در هر ــط 160وفيات اطفال  ) UNICEF(وصندوق وجهی ملل متحد برای اطفال  WHO)(ی جهانــــسروی سازمان صح
ان های خويش را ــسالگی ج 5فال قبل از رسيدن به سن اط 25%والدت بود و بيشتر از   100000مادر در هر  1600زنده و وفيات مادر 
  .از دست ميدادنند

خوبی قرار نداشت و در گذشته ها يک سلسله پرابلم  وضعيت از لحاظ عرضه خدمات صحی در 1381ا سال تشغنان نيز بنابرين   
ح ــــسطين اقتصادی، يوضعيت پالعبور و سرد، نبودن را های مواصالتی وسرک موتررو،  ا بعها و چالش ها مانند جغرافيا کوهستانی  ص

وردن آود ــباعث بوج ها الشـــچ پرابلم ها و سوم، اوضاع سياسی و جنگ ها و ديگر، عنعنات و رتـــــدر رابطه به صح ين اگاهی مردميپا
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انم را در ـدل و جگر خ) المستی(ی يکه هيوال شدياد بود و اکثرا چنين فکر می در سنين باروری خيلی ز ها مرگ و ميرنزد خانم  
و نزد  شدندل می ــــوضع حم چارانی که دـــــگرفت زمميهنگام والدت برده است و اين فکر وحشت ناک در اذهان صدها دختر جوان قرار

ات ـــآـ؛ تکسيميا حاملگی و ديگر اختالطمـــــرحضعيفی، کم خونی، وضعيت غير طبيعی طفل در  (پرابلم های حاملگی  لهکسانيکه يک ساس
  ار ـــدچ حامله انمـــــــوظايف نورمال عضويت مخصوصا دماغ دچار تشوش شده و خ بهمچو اسبا سبببوجود می امد از ) بزرگ حاملگی

Hallucination )ده بود و با همان چهره و خصوصيات که يه و قصه همان هيوالهی که قبال شندسمعی و بصری گردي )خيال، خطای حس
و به همين ترتيب کرد می  حکايهو او نيز به اطرافيانش از وجو چنين موجودی  شداهر ميـــبصورت کاذب نزدش ظ برايش تعريف شده بود

  .نزد خانم ها قوی تر می شد دور از واقعيت اين مفکوره

يلی ها ــــانوس، انفلوانزا و غيره ختتيسياه سرفه، امراض چون سرخکان، چيچک،  عنيز از اثر شيوهمچنان مرگ و مير اطفال  
  .که ساالنه اين امراض جان صد ها طفل معصوم را می گرفت زياد بود

يره جز تسليم شدن به مرگ چاره ای غبندش روده و ) Appendicitis(اپنديسايت ات، حواقعات عاجل طبی مانند جرو همچنان   
  .ديگری وجود نداشت

  :مـنا بع بشری و تعــــداد داکتران طب ولسوالی شــغـــنان

 داشته باشندطبابت دسترسی  ءرصهــتعدادی از جوانان روشنفکر را وادار ساخت تا در عهمه اين مشکالت و پرابلم های صحی 
مشکل و  و طبقات فـقيــر راه يافتن به تحصيالت عالی برای اقليت ها 1356سال های  تاگرچه .گا های علوم طبی راه پيدا نمايندـــو به دانش
رصه طبابت شدند که از سال ـــم و دانش مخصوصا در عــلـجوانان بيدار در تالش کسب ع 1357کان بود ولــی بعد از تحوالت ــــغير ام
و  دوردنآدست  به داکتر طب توانستند سند فراغت را از دانشگاهای مختلف داخلی و خارجی به صفت تن 53تعداد  به 1389تا سال  1354

جان های شـــيرين خود را از  داکتران شغــنانکه متاسفانه پنج تن از ها قابله، نرس و فارمسيست هم به جامعه تقديم گرديده انده همچنان د
تن ديگر که تعدادی بيشترازانها در افغانستان مصروف عرضه خــــــــدمات صحی به  48و  .پيوسته انددست داده اند و به رحمت الهی 

  .هموطنان عزيز هستند

طريق رسمی شان و چه از  وظايف شغنان شدند چه از طريق ولسوالیصاحبان که برای نخستين بار وارد صحنه طبابت درداکتر 
ت ـد قريه به قريه و خانه به خانه بيماران و مصدومين را تحزير نمودنگی نا پتخس های شان تالش بشردوستیمسوليت های شخصی و 
با خط که  چند تن شانای ــکه از اسمم می دانم  زکه درين جا ال است ها ونام شان هميشه سر زبان دمی دادن مداوا و شفقت خويش قرار

  .زرين مانداگار تاريخ است ياد آوری نمايم

  .داکتر امير محمـــد عطامحترم مرحوم  -1

  .ـان اهللا پا مــــــيریــــمحترم داکتر امــ -2

  .ــــوم  داکتر استــــازر ـــمحترم مرحــ -3

  .ان درويشیـعه خـــمحــــترم داکتر جم -4

  .مــــــــــظـمحـــــترم داکتر سيد اعـــــــ -5

 :جـــديد یژــتشکيالت صحی و ستراتي

داکتر در تشکيل ان بود که با  نفر ايجاد گرديد که تنها يک شغنان ی در ولسوالیــــــمريت صحآ 1366برای اولين بار در سال 
  .اکماالت ادويه اساسی وجود نداشت تعمير کلينيک ودر ان زمان  دود کهــامکانات بسيار مح
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رفت و ـی جديد را در پيش گژوزارت صحت عامه افغانستان ستراتي 1381در سال  های داخلی بعد از سه دهه جنگ بالخره
را )  Basic Package of Health Service(  وعه خدمات صحی اساسیممجه متمرکز ساخت و عرا باالی صحت جام خاصیتوجه 

 يک مرکز صحی جامع 1383ی را در کشور ايجاد نمودنند که درنتيجه درسال ـــــتدوين نمود که به اساس ان تشکيالت منظم صح
)Comprehensive Health Center (  شد ويک تعمير استندرد در بک طبقه به شکل پخته به کمک مالی اداره ايجاد در مرکز شغـــنان

يک  1384در سال و  اعمار گرديد ) United State Agency for  international Development( اياالت متحده انکشاف بين المللی
 با تعمير استاندارد در شيوه شغنان ) BHC( روشان شغنان و يک مرکز صحی اساسی در)  Basic Health Center(ی اساسی ــمرکز صح
  . ايجاد شدند

 عامه تــکه اخيرا از جانب وزارت صح شتندديده شد که باشنده گان نواحی دور دست به خدمات صحی دسترسی کامل ندابازهم  
که در سال . ياد می شوند کلينيک صحی سيارمرکز صحی فرعی و رفی شدند که بنام ــــمع منظور و ی ديگریــيونت های صح کشور
 Mobile( يک کلينيک صحی سيار 1388در  در قريه درمارخت شغنان و)  Sub Health Center( يک مرکز صحی فرعی  1386

Health Unit   (يک مرکزصحی فرعی  1389ر سطح ولسوالی و در سال د)SHC ( که فعال  ندايجاد گرديد  ديگر در دولت شاهی شغنان
نفر پرسونل  36با داشتن  به اساس تشکيالت وزارت صحت مطابق به مجــموعه خدمات صحی اساسی شش مرکزصحی 6مجموعا به تعداد 

  . نفر پرسونل حمايوی مصروف عرضه خدمات صحی به نيازمندان هستند 18مسلکی و 

 Female(ته های صحی افراز شده اند که در هر پوسته صحی يک کارکن صحی زنانه و همچنان در سطح جامعه پوس
Community Health Worker  ( و يک کارکن صحی مردانه  )Male Community Health Worker  ( تربيه شده اند که هر پوسته

ات اوليه اجرا ــو از طريق اين پوسته ها خدم.اندان جامعه و مراکزصحی يپل ارتباط ممی باشد که در حقيقت  نيز دارای يک شورای صحی
  .شده و مريضان را به وقت به مراکز صحی رجعت می دهند که اساس عرضه خدمات صحی اساسی را تشکيل ميدهد

 Community( کارکن صحی جامعه   36با داشتن )  Health Post(پوسته صحی  18در سطح ولسولی شغنان به تعداد 
Health Worker  (شده اند ايجاد .  
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   تصويرباال توذيع مراکزصحی را در ولسوالی شغنان با تفکيک نوعيت شان  نشان ميدهد

  

مجموعه خدمات صحی (، تطبيق استراتيژی جديد وزارت صحت عامه مديريتاداره و  ، از داکتران جوان که در بخش آنعده
صحت و انعکاس دادن فعاليت ها و ارتقاء ظرفيت، توسعه و ارتقاء مراکز صحی، بلند بردن سطح اگاهی جامعه در رايطه به  )اساسی

  .راپوردهی منظم به وزارت صحت نقش کليدی داشته و دارند اسمای شان قرار آتی است

  .داکتر عطا محمــــــد عطا -1

  .داکتر سيد فقــــــير فقيری -2

  محمـــد عبدی داکتر عبدی -3

  داکتر مرحوم سليمان پاييز -4

 Data base(تا اکنون در ديتا ييز  1383ورد ها، ارقام و معلومات اين مراکز صحی از سال آقابل ياد آوری است که تمام دست 
  .وزارت صحت کشور ثبت و ريکارد گرديده و نقل ان نيز در مراکز صحی موجود می باشد) 

عودی را صيک سير  ال به سالس دهد که مراجعين مراکز صحی شغنان و استفاده از خدمات صحیارقام و معلومات نشان مي
  .نشان می دهد
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  .نوع خدمات که از طريق اين مراکز صحی عرضه می گردد

 -1    :مراقبت مادر و نوزاد

  , Anti natal careمراقبت های قبل از والدت  •
  Delivery care .مراقبت زمان والدت •
   ,Post natal careبعد از والدتمراقبت های  •
   Family planning.فاصله دهی ميان والدت ها يا تنظيم خوانواده •
   New born care .مراقبت نوزاد •

  .مراقبت اطفال و معافيت دهی در مقابل امراض کشنده -2  

  ...)های روده و تغذی امراض سيستم تنفسی، اسهاالت، امراض تب دار، کم خونی، کرم ( .راض دوره طفوليتمتداوی جامع ا •
که .معافيت دهی يا وقايه در مقابل امراض يکی از شيوه های مهم است که نسبت به معالجه و تداوی آسانتر ارزانتر و خوبتر است •

، انفلوانزا، )سوبيان(، سيا سرفه، تيتانوس )خروسک(فعال اطفال درمقابل هشت مرض کشنده مانند توبرکلوز، فلج اطفال، ديفتری 
سياه و سرخکان معافيت يا واکسين  می شوند که در دهه های گذشته صدها طفل جان های شيری خويش را در اثر زردی 

  .امراض ياد شده از دست می دانند

  

  :تغذی عامه -3    

  .وقايه از سو؛تغذی •
  .تداوی سو؛ تغذی •

  :تداوی و کنترول امراض ساری -4  

  .رکلوزبواقعه يابی و تداوی مريضان تو •
  کنترول مالرياتداوی و  •

دت •  اوی ساير امراض ساری
  . HIV/ AIDSوقايه و جلوگيری از  •

  :یـــض روانارــــــــتداوی ام -6  

  .درمورد امراض روانی و بلند بردن سطح اگاهی جامعه دادن تعليمات صحی •
  کشف و تداوی امراض روانی •
  .باالتررجعت دهی مريضان به سطوح  •

خ -6    :دمات معيوبيتـــــــــــ

  .تعليمات صحی و بلند بردن سطح اگاهی جامعه درمورد معيوبيت ها دادن •
  .کشف و تداوی واقعات •
  الترارجعت دهی مريضان به سطوح ب •

   In Patient  صحی خدمات برای مريضان داخل بستر درين مراکز (Out Patient Department) بر عالوه تداوی مريضان سراپا  
Department والدی و عمليات های عاجلنان عرضه گرديه نيز در مرکزصحی جامع شغ Cesarean Section  ) کشيدن طفل از راه

 .نيز صورت می گيرد )بطن
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  :االت اساسیــــــــــاکم -7         

  .و ديگر سپالی ضروری برای خدمات که فوقا ذکر گرديدند ادويه اساسی ت منظماکماال •
  يه واکسين برای معافيت دهیهت •
  برای مريضان توبرکلوز یياکمال مواد غذا •
  ی برای مريضان داخل بسترياکمال مواد غذا •
 .يه مواد تغذی برای اطفال سو؛ تغذیهت •

تمام خدمات که از طريق اين مراکز صحی عرضه می گردد به شکل اسالمی افغانستان  به اساس پاليسی دولتقابل ياداوری است که 
 .مجانی می باشد

  

  :نانــــشغولسوالی ران تـرت داکــــشه

سال نام موسسه تحصيلینام پدرتخلص نامشماره
 فـــراغت

 مالحظات

به شهادت رسيده است 1358در سال  1354طب ننگرهارصفر محمد عطا امير محمد 1   

دانشگاه طبی کابل رحمت خان پاميری    1363 امان اهللا 2 

   1365طب ننگرهارمير اقاخسروی ماه خوبان  3
طب تاشکند استا قدم  1365  استازر    به شها دت رسيده است 1377در سال 4   

   1365طب بوعلی سينا تاجکستانبيک محمدعبدی عبدی محمد 5
طب ننگرهار بهادر  درويشی    1366 جمعه خان  6 

   1368دانشگاه طبی کابلسيد حمزه  سيد اعـــظم  7
طب بوعلی سينا تاجکستان خا کرا    1372 ملک محمد    8 

   1372دانشکده طبی بلخهذاکر شامظلوم يار عوض بيک 9
دانشگاه طبی کابل اسالم يزـــپاه   انــسليم  1373  در يک سانحه هوايی جان  1389درسال 10

 باخته است
    طب بلغارياهمنورشا   نظر محمد 11

طب بلغاريا استا قدم      اسمعيل    12 

    بلغاريا طبمحمد قاسم   تاج محمد 13
طب بوعلی سينا تاجکستان شکربيک      دولت بيک    14 

به شهادت رسيده است 1376در سال  1375دانشگاه طبی کابلمير آقاسرویخ نفيسه 15   

دانشکده طبی بلخ پرطاهوس رحمانی    1376 خواجه 16 

   1376دانشکده طبی بلخاکرم خان   اسکندر 17
دانشکده طبی بلخ خانقربان     1376 احمد ذاکر    18 

   1377دانشکده طبی بلخشا فقيرشافقيری سيد فقير 19
دانشکده طبی بلخ ميرعلی بيک    1377 منصور    20 

   1378دانشگاه طبی کابلگدا محمد عطا عطا محمد 21
دانشگاه طبی کابل بيک دولت    1378 نظـــيم  نظر محمد 22 

   1378دانشگاه طبی کابلهشاديوان  شريقی  همحمد شا 23
دانشگاه طبی کابل استا قدم    نورالدين 24 1378   
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   1378دانشگاه طبی کابلشير محمدشير زوی سيد مير 25

   1379دانشگاه طبی کابلمحمد حسن   عبدالخالق 26

   1380دانشکده طبی بلخالفت شا   هزرين شا 27

   1382دانشکده طبی بلخاهللا امانصيفی عتيق اهللا 28

   1382دانشکده طبی بلخهنذری شا   همحراب شا 29

   1383دانشگاه طبی کابلمزهـــسيد حيریـــپام يرـقـسيد شاف 30

   1383دانشگاه طبی کابلهطيغون شارهگذر همحبوب شا 31

   1383دانشگاه طبی کابلهمسلم شانعيمی محراب شا 32

   1383دانشگاه طبی کابلفاضل بيکفاضل ناصر بيک 33

درگدشتاز اثر سرطان مغز 1386در سال  1383دانشگاه طبی کابلمحمد غالماويستا عبدالرحيم 34   

   1385دانشکده طبی بلخامير محمد عطا وحيد احمد 35

   1386دانشکده طبی بلخشمش محمد عطا  سلطان احمد 36

   1387دانشکده طبی بلخاهللامان صيفی نقيب اهللا 37

   1388دانشگاه طبی کابلعلی نظردـراش رحيم خان 38

   1388دانشگاه طبی کابلمحمد شاکرموسوی سيد موسی 39

   1388دانشگاه طبی کابلافضل امان امان منصور 40

   1388دانشکده طبی بلخغالم عليشافاطمی سيد همايون 41

   1388دانشکده طبی بلختشريف بيکبشارت بابه شير 42

   1388دانشکده طبی بلخبختی بيک   يدــمـــح 43

   1389دانشکاه طبی کابلهنذری شا  ميرعلی شاه 44

   1389دانشکده طبی بلخشيخ معصوممــعـصوم نوراحــــمــد 45

   1389دانشکده طبی بلخسره بيکروشن حبيب اهللا 46

   1389دانشکده طبی بلخالچی بيک   نصراهللا 47

   1389دانشکده طبی بلخهملت شا   شير محمد 48

   1389دانشکده طبی بلخفيض محمد   غيب علی 49

   1389دانشکده طبی بلخيوسف خان   محمد قاسم 50

   1389دانشگاه طبی کابلـير بيکامـــ   رزافشان 51

   1389طبی بلخ دانشکدهامان اهللا   ژه ـنيــم 52

   1389دانشکده طبی بلخسنجـــــر   سياوش 53

  


