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پیگیزی تطبیق سفبرضبت گشارش آسیب پذیزی معزَؼ بً فسبد کمیتً وظبرت َ ارسیببی ( )MECدر
َسارت غحت عبمً افغبوستبن

وخستیه گشارش ربعُاروظبرت 9 ،وُمبز 6102
خالغً
کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ( )MECتدضیَ ّ تسلیل آعیت پزیشی ُبی هؼشّك ثَ فغبد دس ّصاست فست
ػبهَ سا ثَ تبسیخ خْى  2016هٌتؾشعبخت .خٌبة ّصیش داکتش فیشّصالذیي فیشّص اصیي تدضیَ ّ تسلیل
زوبیت ًوْدٍ ّ دس هبٍ خْى یک گشٍّ کبسی هتؾکل اص هذیشاى اسؽذ ّصاست فست ػبهَ ّ ریٌفؼبى
ثیشًّی ثخؼ فست ػبهَ سا ثَ سیبعت دکتش ػظیوی ،سیظ ػوْهی پبلیغی ّپالى ّصاست فست ػبهَ
ایدبد ًوْدُ .وچٌبى اص کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ( )MECخِت ؽشکت دس خلغبت گشٍّ کبسی کَ ُفتَ دّ
ثبس ثشگضاس هیگشدد؛ دػْت فْست گشفت.
کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ( )MECاص هبٍ خْى تبکٌْى ،پیؾشفت ّصاست فست ػبهَ سا دس پیگیشی ایي
ثشًبهَ دًجبل ًوْدٍ اعت ّ دسخلغبت گشٍّ کبسی ؽشکت کشدٍ اعت؛ پیؾشفت ُب دسساعتبی تطجیك 115
عفبسػ سا ثشسعی ًوْدٍ ُّوچٌیي دّاصدٍ هقبزجَ سعوی سا ثشای ؽٌبعبیی ػشفَ ُبی لبثل تْخَ ّ یب
خبؿ کَ هوکي اعت دس ّصاست فست ػبهَ دس زبل تغییشثبؽٌذ؛ ثشسعی ًوْدٍ اعت.
دس اثتذا ،چٌیي دسیبفت گشدیذ کَ ّصاست فست ػبهَ دس هبٍ ُبی اگغت ّ عپتوجش دس تجذیل ًوْدى
گضاسػ کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ( )MECثَ ػٌْاى الذاهبت خبؿ ( "هذاخالت") ثشای همبهبت ّصاست
فست ػبهَ فؼبل ثْدٍ اعت .هذاسک ًؾبى هی دُذ کَ دسُّلَ ًخغت ایي یک تالػ ّالؼی ثْدٍ اعت.
اهب هتؼبلجب ً ایي زشکت ثطی گشدیذ ّ چبلؼ ُبی خذی دسخِت تطجیك کبهل ثشًبهَ عفبسؽبت پیؾٌِبدی
ثشای ّصاست فست ػبهَ ّ هؾکل اعبعی اػتوبد ثَ ًفظ خِت غلجَ ثشچبلؾِب؛ عشساٍ ثبلی هبًذ.
ثب ایي زبلّ ،صاست فست ػبهَ دس طْل چِبس هبٍ گزؽتَ دعتبّسدُبیی داؽتَ اعت.
درخػُظ گزَي کبری َ استزاتژی َ بزوبمً مببرسي بب فسبد:
 گشٍّ کبسی ّصاست فست ػبهَ اّلْیت ثٌذی ُبی اثتذایی عفبسؽبت سا ثَ اتوبم سعبًیذٍ اعت ّ
ؽبخـ ُبیی سا ثشای ُش یک اص عفبسؽبت پیؾٌِبدی ثَ ّصاست فست ػبهَ؛ پیؾٌِبد کشدٍ
اعت .ثب ایي زبل ایي اهش ٌُْص ًیبص ثَ ثشسعی ّ هْافمت سیبعت ُب ّ هذیشاى هشثْطَ داسد.
ازوذ خبى ًؼین ،هؼیي اهْستخٌیکی ّصاست فست ػبهَ ،پؾتیجبًی ّ اعتمبهت الصم سا ثشای گشٍّ
کبسی خِت تکویل پیؼ ًْیظ ًِبیی اعتشاتژی ّ ثشًبهَ ػول هجبسصٍ ثب فغبد فشاُن ًوْدٍ اعت،
اص خولَ تؼیي هغئْلیت ُب ّ اسائَ هذاسک اص الذاهبت اًدبم ؽذٍ دس خِت اخشای آًِب.
 هشاخغ هشکضی تبهیي استجبط هغئْل ثشای ُش یک اصیي  115عفبسػ ًبهگزاسی گشدیذٍ اعت کَ
یک پیؾکؼ ػوذٍ دس ایي دّسٍ ثسغبة هی سّد .ثب ایي زبل ،ایي هشاخغ کلیذی ٌُْص تْعظ افشاد
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خذاگبًَ تبییذ ًگشدیذٍ ّ دسفْست تذاخل ّظیفْی هیبى هذیشیت ُب ّ سیبعت ُبی پیؾٌِبدی؛
هغّْلیت ُب اص فشازت ثشخْسداسًوی ثبؽٌذ.
 تِیَ پیؼ ًْیظ اّلیَ اعتشاتژی هجبسصٍ ثب فغبد ّ ثشًبهَ ػول ّصاست فست ػبهَ ،ؽبهل پزیشػ
کبهل توبم خٌجَ ُبی عفبسؽبت پیؾٌِبد ؽذٍ ثَ ّصاست فست ػبهَ هٌدولَ توبم  115عفبسػ،
ثذّى ؽشط ّ یب ززف .ثب ایي زبل ،ایي طشذ ثَ تبخیش افتبدٍ ّ ٌُْص ثشای اسصیبثی کویتَ ًظبست
ّ اسصیبثی ( )MECآهبدٍ ًگشدیذٍ اعت.
درخػُظ تطبیق سفبرضبت کمیتً وظبرت َ ارسیببی ( )MECتبکىُن:
 هذیشیت عیغتن اطالػبت فسی ) - (HMISایي سًّذ ثب ثغیبسی اص الذاهبت دیگشکَ دسخشیبى
اًذ؛ آغبصگشدیذٍ اعت ّلی تبکٌْى ًتبیح زبفل ًؾذٍ اعت.
 ادّیَ خبت ّتِیَ دّا – ایي پشّعَ ثب ثغیبسی اص الذاهبت دیگشکَ دسخشیبى اًذ؛ ثب ثشخی اص
دعتبّسد ُب آغبصگشدیذٍ اعت .ثَ ػٌْاى هثبل ،اداسٍ هلی تٌظین تْلیذات فبسهغی ّ فست
) (NMHPRAسعوب ایدبد ّ تْعظ ّصیش ّصاست فست ػبهَ ثتبسیخ  31خْالی  2016افتتبذ
گشدیذ .اداسٍ هلی تٌظین تْلیذات فبسهغی ّ فست ) (NMHPRAخبسج اص دفتش هشکضی
ّصاست فست ػبهَ ( ؽیشپْسً ،ضدیک ثَ ؽِش ًْ ،کبثل) کبس هی کٌذ .ایدبد ایي ًِبد ثب پیؾٌِبد
ّ هٌظْسی سئیظ خوِْس ّ ؽْسای ّصیشاى فْست هی گیشد .ثَ ُویي تشتیت ،فقل عْم پیؼ
ًْیظ لبًْى دّاعبصی ّ هسقْالت فسی ثَ ّضْذ ًمؼ ّ هغئْلیت افلی ایي ًِبد سا کَ دس
زبل زبضش دس ّصاست ػذلیَ ثشای طی هشازل ثیؾتشلشاس داسد؛ تؼشیف ًوْدٍ اعت .دسکل،
ایدبد اداسٍ هلی تٌظین تْلیذات فبسهغی ّ فست ) (NMHPRAتْعظ دفتش سیبعت خوِْسی
هٌظْس گشدیذٍ ّ دس زبل زبضش تست تؾکیل ّصاست فست ػبهَ کبس ّفؼبلیت هیٌوبیذ کَ خبسج
اصعبختوبى ّصاست فست ػبهَ لشاس داسد.
 ؽبخـ ُبی کلیذی ثشای ػولکشد  -ایي سًّذ آغبص گشدیذٍ اعت.
 یک عیغتن ّازذ ثشای ؽکبیبت  -ایي سًّذ آغبصگشدیذٍ اعت .دفتش سعیذٍ گی ؽکبیبت فسی
دسهشکض ّصاست فست ػبهَ ایدبد گشدیذٍ اعت .فمذاى هذیشیت کٌتشّل خبسخی ّ فمذاى ًظبست،
ًیبص ثَ ثسث ّ ثشسعی ثیؾتشخِت سعیذى ثَ اعتماللیت ّ کغت اػتوبد داسد .ثَ گفتَ دکتش
ػظیوی ،سیظ ػوْهی پالى ّپبلیغی ،هذت تمشیجب عَ هبٍ اعت کَ دفتش سعیذٍ گی ؽکبیبت فسی
) (HCHOایدبد گشدیذٍ اعت .دفتش سعیذٍ گی ؽکبیبت فسی ) (HCHOتْعظ پشّژٍ فست
توْیل ّ زوبیت هیگشدد .هذیش دفتش سعیذٍ گی ؽکبیبت فسی ( (HCHOاعتخذام ؽذٍ اعت ّ
سًّذ اعتخذام عبیش کبسکٌبى ًیض اداهَ داسد.
 دساّل ًْهجش ّ ،2016صاست ثَ کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ( )MECاطالع داد کَ تبکٌْى 36
عفبسػ اص هدوْع  115عفبسػ ثَ ُذف سعیذٍ اعت .کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ()MEC
فشفت تثجیت ایي اطالع سا ًیبفت ّ طی گضاسػ ًظبستی ثؼذی ثَ آى خْاُذ پشداخت .ثشخی
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تفبّتِب ثیي گضاسػ ّصاست فست ػبهَ اص اخشای عفبسؽبت ّ آًچَ کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی
( )MECثشای ّصاست فست ػبهَ عفبسػ ًوْدٍ اعت؛ ثبلی هی هبًذ.
درخػُظ سً کمیسیُن پیطىٍبدی ( پیزامُن غذاقت ،مسئُلیت پذیزیَ ،جلب اعتمبد بً سبسمبن ٌبی
غحی):
ّ صاست فست ػبهَ اظِبس ًوْدٍ اعت کَ دّ کویغیْى اّلی تْعظ هکبًیغن ُبی هْخْد ّ ًِبد
ُبی تبصٍ ایدبد ؽذٍ تست پْؽؼ لشاسهی گیشًذ .کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ( )MECضشّست
خْاُذ داؽت تب داهٌَ ایي هیکبًیضم ُب سا لجل اص اظِبس ًظش سّی هکبًیضم ُبی ثذیل؛ اسصیبثی
ًوبیذ.
 اداسٍ هلی تٌظین تْلیذات فبسهغی ّ فست ) (NMHPRAسعوب ایدبد ّ تْعظ ّصیش ّصاست
فست ػبهَ ثتبسیخ  31خْالی  2016افتتبذ گشدیذ .اداسٍ هلی تٌظین تْلیذات فبسهغی ّ فست
) (NMHPRAخبسج اص دفتش هشکضی ّصاست فست ػبهَ ( ؽیشپْسً ،ضدیک ثَ ؽِش ًْ ،کبثل)
کبس هی کٌذ.
َسارت غحت عبمً ٌىُس تالش ٌبی مببرسي علیً فسبد را بً درستی راي اوذاسی وىمُدي است
ّصاست فست ػبهَ پیؾشفت لبثل تْخِی دس طْل هبٍ ُبی خْالی ّ اگغت ًوْدٍ اعت ،اهب ایي هغبػی
دس دّ هبٍ گزؽتَ کبُؼ یبفتَ اعت .ثَ ػٌْاى هثبل ،ثخؼ کلیذی ّػولی ثشًبهَ هجبسصٍ ثب فغبد ًبهگزاسی
هشاخغ هشکضی تبهیي استجبط ثشای پیگیشی عفبسؽبت دس 29اکتجش ثَ ػْك هبٍ اگغت ّ پظ اص یک تبخیش
طْالًی تکویل گشدیذ .دسکل ایي هْاسد کَ لجال دس پشّعَ ًظبست کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ( )MECثشای
دّسٍ اّلی رکش گشدیذٍ ثْدًذ؛ هْسد سعیذٍ گی لشاسًگشفتٌذ.
کبرکىبن ببَرمىذ بً مُفقیت اغالحبت ویستىذ
کبسکٌبى ًغجت ثَ اّضبع کوبکبى دچبس ؽک ًّبثبّسی فشاّاى هی ثبؽٌذ .ثَ ػٌْاى هثبل اص یک هقبزجَ،
یکی اص هذیشاى عبثك ّصاست فست ػبهَ خشعٌذ ثْد کَ سُجشی ّصاست ثب ساٍ اًذاصی عفبسؽبت
پیؾٌِبدی ثشای ّصاست فست ػبهَ ،پبعخگْ لشاس خْاٌُذ گشفتّ .ی ُوچٌبى اظِبس ًوْد کَ تغیش ثب
همبّهت ؽذیذ کغبًی کَ دس ثبالتشیي عطر هذیشیت ّصاست فست ػبهَ لشاس داسًذ؛ سّثشّ خْاُذ ؽذ.
وظبرت کمیتً وظبرت َ ارسیببی ( )MECادامً خُاٌذ یبفت
کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی (ً ،)MECظبست ثش پیؾشفت هجبسصٍ ثب فغبد سا دس ّصاست فست ػبهَ اداهَ
خْاُذ داد ّ گضاسػ ثؼذی خْد سا دس پبیبى خٌْسی  2017آهبدٍ خْاُذ عبخت.
جشئیبت
_________________________________________________________-
____________________
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اقذامبت اَلیً:
دس هبٍ خْى ،دکتش فیشّص یک گشٍّ کبسی هتؾکل اص هذیشاى اسؽذ ّصاست فست ػبهَ ّ ریٌفؼبى ثیشًّی
ثخؼ فست سا ایدبد ًوْد .ایي گشٍّ کبسی تْظیف گشدیذ تب پیؼ ًْیظ اعتشاتژی هجبسصٍ ثب فغبد ّ
ثشًبهَ ػول ّصاست فست ػبهَ سا الی ختن هبٍ اگغت تِیَ ًوبیذ .پظ اص ًؾغت اّلیَ ثیي کویتَ ًظبست
ّ اسصیبثی (ّ ّ )MECصاست فست ػبهَ دس هبٍ خْالی دسخِت ایدبد فضبی تفبُن هتمبثل سّی
اعتمبهت ُبی ثؼذی ،اص کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ( )MECثشای ؽشکت دس خلغبت گشٍّ کبسی دػْت
ثؼول آهذ کَ ُفتَ دّ ثبس ثب یبدداؽت هطبلت هشثْطَ هٌؼمذ هیگشدد
دس هبٍ ُبی آگغت ّ عپتبهجش کویتۀ ًظبست ّ اسصیبثی( )MECخِت ثسث سّی تْلؼبت ،خذّل ُبی
صهبًی ّ اسائ ۀ پیؾٌِبدات ّ ًظشیبت پیشاهْى پیؾشفت ُبی تطجیك عفبسؽبت ،دس ًؾغت ُبی گشٍّ کبسی
اؽتشاک ّسصیذ .دس هبٍ آگغت ثَ گشٍّ کبسی اطالع دادٍ ؽذ کَ کویتۀ ًظبست ّ اسصیبثی( )MECدس هبٍ
عپتبهجش گضاسػ اثتذائی سثؼْاسػ سا دس هْسد پیؾشفت ُبی تطجیك عفبسؽبت ثشای اػضبی کویتَ ًظبست
ّ اسصیبثی( )MECدس هبٍ عپتبهجش تِیَ هیکٌذ .ؽبیبى رکش اعت کَ دس هْسد ػولی ثْدى تطجیك ثشخی اص
عفبسؽبت دس اثتذا ثی هیلی ّخْد داؽت .هتؼبلجبً ،ایي ثی هیلی اص ثیي سفت ّ گشٍّ کبسی هغئْلیت تطجیك
ّ اخشای توبم  115عفبسػ سا ثَ ػِذۀ ّصاست هستشم فست ػبهَ عپشد.
طجك اظِبسات داکتش ػظیوی( هکبتجبت  17 ّ 3هبٍ عپتبهجش) ،سًّذ تِیَ پیؼ ًْیظ اعتشاتیژی هجبسصٍ
ػلیَ فغبد اداسی اداهَ داسد ّ ،اص عَ ثخؼ آتی ثَ ػٌْاى هقبدیك پیؾشفت دس ایي صهیٌَ یبدّآّسی ًوْد:
" )1اعتشاتیژی هجبسصٍ ػلیَ فغبد اداسی ّصاست فست ػبهَ ( "2016-2020پیؼ ًْیظ َی،1
 29آگغت عبل )1016
ً غخۀ اّلیۀ پیؼ ًْیظ اعتشاتیژی هجبسصٍ ػلیَ فغبد اداسی کبهالً لسي ،هستْی ّ گغتشۀ
کبسی عفبسؽبت پیؾٌِبدی ثَ ّصاست فست ػبهَ سا دس ثش هی گیشد.
 عفبسؽبت هؾخـ ّ توبم ًظشیبت ػوْهی کویتۀ ًظبست ّ اسصیبثی( )MECدس هْسد
سّیکشد ُب ،اّلیت ثٌذی ّ ایدبد تسشک ،دس پیؼ ًْیظ اعتشاتیژی هجبسصٍ ػلیَ فغبد
اداسی گٌدبًیذٍ ؽذٍ اًذ.
ً
 پیؼ ًْیظ اعتشاتیژی هجبسصٍ ػلیَ فغبد اداسی فشیسب سّی ًیبص ثَ ثُشد ُبی کْتبٍ هذت،
تغییشات اعبعی ّ ثٌیبدیي ّ ،ایدبد افالزبت ػولی هتوشکض اعت ّ ُوچٌبى عفبسؽبت سا
اص دّ صاّیَ ثَ ثخؼ ُبی خلْگیشی ّ کؾف ،تسمیمبت ،گضاسػ دُی ّ هدبصات طجمَ
ثٌذی ًوْدٍ اعت.
 )2خذّل الذاهبت ثشای هؾْست
 توبم  115عفبسػ فبدس ؽذۀ کویتۀ ًظبست ّ اسصیبثی( )MECثَ ّصاست فست ػبهَ دس پیؼ
ًْیظ اعتشاتیژی تغدیل گشدیذٍ اعت.
 ؽبخـ ُبی هؾخـ ثشای ُش یک اص عفبسؽبت طشذ ّ پیؾٌِبد گشدیذٍ اعت.
 گشٍّ کبسی ّاگزاسی توبم عفبسؽبت سا ثَ ثخؼ ُب ّ سیبعت ُبی هشثْطَ دس ّصاست فست
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ػبهَ پیؾٌِبد ًوْدٍ اعت.
 اػضبی گشٍّ کبسی دس زبل زبضش ثب توبم ثخؼ ُب ّ سیبعت ُبی هشثْطَ خِت زقْل اطویٌبى
اص دسک دسعت اص هستْی ّ هفِْم عفبسؽبت ّ ُوچٌبى سعیذگی ثَ هْاسد کَ دس آى اضبفَ تش اص
یک ثخؼ ّ یب سیبعت دس صهیٌَ عفبسؽبت فبدس ؽذٍ زغبثذٍ هیجبؽذ ،هؾْست هی ًوبیٌذ.
 گشٍّ کبسی فؼالً دس زبل تبئیذ ًوْدى هشاخغ تأهیي استجبط سعوی ثب توبم خضئیبت توبط ثشای ُش
هْسد ،هیجبؽٌذ.
 " )3هتشکظ ثشای اّلْیت ثٌذی"
 گشٍّ کبسی توبم  115عفبسػ پیؾٌِبدی ثَ ّصاست فست ػبهَ سا ثطْس اثتذائی اهتیبص ثٌذی
ًوْدٍ اعت.
 اػذاد ّ اسلبم خِت ایدبد اّلْیت ُب پیشاهْى پٌح ضبثطۀ اُویت ،اهکبى پزیشی ،ظشفیت ،تبثیش
ثخؾی ّ ّلت اص عْی گشٍّ کبسی پیؾٌِبد گشدیذٍ اعت.
 ثخؼ ُب ّ سیبعت ُبی هْظف اهتیبصات اّلْیت ُبی اثتذائی سا ثب هؾْست ثب گشٍّ کبسی اسصیبثی
ّ هْسد اهتسبى لشاس هیذٌُذ.
َسارت غحت عبمً در گستزۀ َسیع دَلت جمٍُری اسالمی افغبوستبن
کویتۀ ًظبست ّ اسصیبثی( )MECدس هبٍ آگغت دس ًؾغت اعتوبػیَ ثْدخَ عبالًۀ ّصاست هبلیَ
اؽتشاک ّسصیذ کَ دس آى آلبی داکتش ػظیوی ّ عبیش سّئغبی ّصاست فست ػبهَ گضاسػ فؼبلیت ُبی
عبل لجلی ّ ثشًبهَ ُبی ثؼذی خْیؼ سا ثشای چِبس عبل آیٌذٍ اسائَ ًوْدًذ:
ً خغتیي ُذف اعتشاتیژک ّصاست فست ػبهَ کَ دس خشیبى اسائَ(پشصًتیؾي) سّیؼ توشکض
فْست گشفت ػجبست ثْد اص " تمْیت زکْهتذاسی خْة اص طشیك هجبسصٍ ػلیَ فغبد اداسی،
تشّیح پبعخگْئی هتمبثل ّ تْعؼۀ عبصهبًی".
 ضوي اؽبسٍ ّ فِشعت ًوْدى دعتبّسد ُبی دّسۀ گضاسػ فؼلی ،آلبی داکتش ػظیوی اص سًّذ
ساٍ اًذاصی اسصیبثی اص عْی کویتۀ ًظبست ّ اسصیبثی ّ تؼِذ ّصاست فست ػبهَ هجٌی ثش
تأهیي ؽفبفیت ثَ ػٌْاى ًخغتیي ّصاست کَ خِت سعیذگی ثَ ؽکبیبت فغبد اداسی ّ غشك
خلْگیشی ّ سعیذگی ثَ هؾکالت هشدم دس تالػ اًدبم چٌیي اسصیبثی هیجبؽذ  ،لذسداًی ًوْد.
ُوچٌبى اص فغبد اداسی ثَ ػٌْاى یکی اص هْاًغ ّ چبلؼ ُبی ػوذٍ دس ساعتبی تطجیك فؼبلیت ُبی ثشًبهَ
سیضی ؽذۀ ّصاست فست ػبهَ فشیسب ً یبدآّسی گشدیذ.
 دس خشیبى خلغۀ پشعؼ ّ پبعخ ،کویتۀ ًظبست ّ اسصیبثی( )MECالذاهبت ّصاست فست
ػبهَ سا هجٌی ثش تطجیك عفبسؽبت هشتجظ ثَ هٌبثغ هبلی کَ دس گضاسػ ّیژٍ ثبصتبة یبفتَ اًذ،
هْسد پشعؼ لشاس داد .دس پبعخ ،آلبی داکتش ػظیوی ػلٌب ً ثش تؼِذات ّصاست فست ػبهَ هجٌی
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ثش تطجیك توبم عفبسؽبت پیؾٌِبدی ثَ ّصاست فست ػبهَ دس چبسچْة پیؼ ًْیظ پالى
اعتشاتیژیک کَ تست کبس اعت ،تأکیذ ّسصیذ.
ّصاست هبلیَ اص ضؼف دس عیغتن ُبی هسبعجبتی ّصاست فست ػبهَ ثشای ًظبست ّ اسصیبثی یبدآّسی
ًوْد .آلبی ػظیوی دس پبعخ اظِبس داؽت کَ اص طشیك تطجیك عفبسؽبت پیؾٌِبدی ثَ ّصاست فست ػبهَ
ثَ هْضْع هتزکشٍ هغتمیوب ً سعیذگی فْست هیگیشد ّ تطجیك هْثش عفبسؽبت ایي ًگشاًی ُب سا اص هیبى
هیجشداسد.
گزَي کبری
گضاسػ هْ لت کَ دس اّایل هبٍ عپتبهجش ثَ کویتۀ ًظبست ّ اسصیبثی هْافلت ّسصیذ ًؾبى هیذُذ کَ
ثدبی تؼمیت ّ پیگیشی سًّذ تطجیك عفبسؽبت اص عْی ّصاست فست ػبهَ ،هغبئل هشثْط ثَ فشایٌذ
کبسی ازتوبالً دس هسشاق توشکض دّسۀ گضاسػ اّلیَ لشاس خْاُذ گشفت .دس خالل ایي هذت یک تؼِذ ػوذۀ
ّ صاست فست ػبهَ کَ ُوبًب تذّیي پیؼ ًْیظ اعتشاتیژی هجبسصٍ ػلیَ فغبد اداسی ،پالى ػول ّ ثشخی
اص ػٌبفش زوبیْی تطجیك آى هیجبؽذ ،تب زذی ػولی گشدیذٍ اعتُ .ش چٌذ هْاسد هتزکشٍ دس هشزلۀ تغْیذ
هی ثبؽذ ّ تب ٌُْص ًِبیی ًگشدیذٍ اًذ ،اهب یک اعبط ّ ثٌیبد هسکن ثشای یک پالى ػولی ّ دعت یبفتٌی،
هسغْة هیگشدد.
 گشٍّ کبسی ثب ّخْد هسذّدیت ُبی کَ تؼطیالت هلی ّ ؽشایظ اهٌیتی کؾْس ثَ ثبس آّسدٍ ّ
سّی فؼبلیت سّصهشۀ ّصاست فست ػبهَ تبثیش گزاؽتَ اعت ،ثطْس هٌظن تؾکیل خلغَ هیذُذ.
 ثشًبهَ سیضی تطجیك عفبسؽبت اص عْی گشٍّ کبسی ّ صهبًجٌذی پیؾٌِبد ؽذٍ ،تب ایي هشزلَ
ّالغ ثیٌبًَ ثْدٍ اًذ.
 تؼِذات ّصاست فست ػبهَ کَ ثبیذ تب اّاخش هبٍ اکتْثش اًدبم ؽْد ؽبهل تِیۀ پیؼ ًْیظ ًِبیی
اعتشاتیژی هجبسصٍ ػلیَ فغبد اداسی ّ تذّیي پالى ػول ،هی گشددُ ّ .وچٌبى ّصاست فست
ػبهَ ثبیذ دس ؽؼ هبٍ پیؾشفت ُبی لبثل هالزظۀ دس تطجیك عفبسؽبت داؽتَ ثبؽذ( ثَ ثخؼ
ًگشاًی ُب سخْع ؽْد)ُ .شچٌذ ،پالى ػول تب ٌُْص ثَ پبیۀ اکوبل ًشعیذٍ اعت.

مػبحبً ٌبی جذیذ
هقبزجَ ُبی کْتبٍ هذت ّ ُذفوٌذ خِت تؾخیـ ُش ًْع هْسد لبثل هالزظَ ّ هؾخـ کَ هٌدش ثَ ایدبد
تغییش دس ّصاست فست ػبهَ ،هذیشاى ّصاست فست ػبهَ ،کبسکٌبى ّصاست فست ػبهَ ،کبسهٌذاى خظ
همذم خذهت سعبًی ّصاست فست ػبهَ ّ عبیش ریٌفؼبى عکتْس فست ،هشیضبى ّ هشیضذاساى دس
اختوبػبت ؽبى ّ سّئغب ّ هذیشیبى لجلی ّصاست فست ػبهَ ،اًدبم گشدیذ.
 دّ هذیش ثشزبل ّ دّ کبسهٌذ خظ همذم خذهت سعبًی تأییذ ًوْد کَ عفبسؽبت پیؾٌِبدی ثَ
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ّصاست فست ػبهَ اص صهبى فذّس آًِب دس هبٍ خْى اص عْی ُوکبساى ؽبى هْسد ثسث لشاس
گشفتَ اعتُ ،ش چٌذ ُیچکذام آًِب دس هْسد تغییشات لشیت الْلْع دس ؽشایظ زبکن هسیظ
کبسی ؽبى گضاسػ ًذادٍ اًذ.
 چِبس تي اص ریٌفؼبى عکتْس فست ػولی ًوْدى تؼِذات اص عْی سُجشی ّصاست فست ػبهَ
سا هجٌی ثش تطجیك عفبسؽبت ثَ دیذٍ ؽک ّ تشدیذ هی ًگشًذ -توبم هقبزجَ ؽًْذگبى دس اداسات
تطجیك کٌٌذۀ عکتْس فست ایفبی ّظیفَ هی ًوْدًذُ ،یچکذام اص آًِب اص ًِبد ُبی توْیل کٌٌذٍ
ًوبیٌذگی ًوی ًوْد.
 عَ تي اص ثبؽٌذٍ گبى کبثل کَ ثَ آًِب هقبزجَ فْست گشفت دس هْسد ازتوبل ایدبد تغییشات
چؾوگیش دس صهیٌۀ فغبد اداسی ّ عْء اداسٍ دس ّصاست فست ػبهَ ( ّ یب ُش ثخؾی دیگشی
اص دّلت) اص اػتوبد پبئیي ثشخْسد داس ثْدًذ.
 یک تي اص سّعبی اعجك ّصاست فست ػبهَ دس هْسد زغبثذٍ لشاس دادى سُجشی ّصاست
فست ػبهَ اص طشیك فذّس عفبسؽبت ،خشعٌذ ثْد .اهب اثشاص داؽت کَ ایدبد تغییشات ثب
همبّهت ؽذیذ آًؼذٍ افشاد ثلٌذ پبیَ کَ دس سدٍ ُبی ثبالی هذیشیت ّصاست فست ػبهَ کبس
هیکٌٌذ ،هْاخَ خْاُذ گشدیذ.
ضُاٌذ َ مذارک در مُرد تطبیق سفبرضبت کمیتۀ وظبرت َ ارسیببی()MEC
 عیغتن هذیشیت هؼلْهبت فسی( -)HMISسًّذ ثکبس گیشی آغبص گشدیذٍ اهب ًتبیح ثذعت ًیبهذٍ
اعت.
o
o
o
o

 :1.2.1اسصیبثی هغتمل ػولکش خشیبى داسد.
: 1.2.2تؾخیـ خالء ُب دس اهش تطجیك ّ ظشفیت ّعؼت ثخؾی ػولکشد ( عکتْس
خقْفی) خشیبى داسد.
ً: 1.2.3:ظبست ّ تفتیؼ گضاسؽبت اص طشف هشخغ ثبلث( اسصیبثی گضاسػ ُب دس همبثل
آهبس ساخغتش ؽذٍ ّ گضاسػ ُب دس همبثل هؼلْهبت ثَ عطر اختوبع) دس خشیبى اعت.
 : 1.2.4عشهبیَ گزاسی دس ثخؼ ًشم افضاس ّ عخت افضاس فْست گشفتَ ،تطجیك ّ ثکبس
گیشی عیغتن رخیشۀ هؼلْهبت( )DHIS21تب هبٍ هبسچ عبل  2017هتقْس اعت.

 فبسهغی ّ تِیَ دّا – دعتآّسد لغوی
 :2.1 oطشصالؼول خذاگبًَ تذاسکبت ادّیَ خبت ثَ تبسیخ  30خْى  2016ثَ ًؾش سعیذٍ تب
لبًْى هلی تذاسکبت سا تکویل کٌذ :سٌُوْد ثشای تذاسکبت اّیَ خبت اعبعی تِیَ ّ ًِبیی
ؽذٍ ّ ثَ ُوکبسی خْاًت ریذخل هشثْطَ (ثخؼ ُبی هختلف ّصاست ،داًؾکذٍ فبسهغی
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داًؾگبٍ کبثل ّ ُوچٌبى اداسات غیش دّلتی هبًٌذ ّ CAF, AKHS, ADDA, HEFD
زوبیت اص اطفبل) ًؾش گشدیذٍ اعت .یک کبپی سٌُوْد فْق الزکش ثب کویتَ ًظبست اّ
اسصیبثی ( )MECؽشیک ؽذٍ.
 : 2.2،2.3،2.12 oتغیشات پیؾٌِبد ؽذٍ دس لبًْى هلی فبسهغی تْعظ ّصاست فست ػبهَ
تِیَ ؽذٍ ّ ثَ هٌظْس ػولی ؽذى ثَ ّصاست ػذلیَ اسعبل گشدیذٍ اعت.
 :2.4 oلشاس هؼلْم لغت تْلیذات فبسهغی تدذیذ گشدیذٍ اعت ّ ًیبصهٌذ ایدبد پشّعَ ثشسعی
عبالًَ هیجبؽذ
 :2.6،2.7،2.8،2.9،2.10 oاداسٍ هلی تٌظین تْلیذات فبسهغی ّ فست)(NMHPRA
سعوب ً ایدبد ّثَ تبسیخ  31خْالی  2016تْعظ ّصیش فست افتتبذ ؽذٍ اعت .اداسٍ
هزکْس ثیشّى اص دفتش هشکضی ّصاست فست ػبهَ هْلؼت داسد (ؽیشپْسً ،ضدیک
ؽِشًْ ،کبثل) .ایي ًِبد ثَ اعبط پیؾٌِبد ّصاست فست ّ ثَ هٌظْسی سییظ خوِْس ّ
ؽْسا ّصیشاى ایدبد گشدیذٍ اعت .ثَ ُویي تشتیت ،فقل عْم پیؾٌْیظ لبًْى دّا عبصی ّ
هسقْالت فسی ثَ ّضْذ ًمؼ ّ هغئْلیت افلی ایي ًِبد سا کَ دس زبل زبضش دس
ّصاست ػذلیَ ثشای طی هشازل ثیؾتش لشاس داسد؛ تؼشیف ًوْدٍ اعت .دس کل ،ایدبد اداسٍ
) (NMHPRAتْعظ دفتش سیبعت خوِْسی هٌظْس ؽذٍ ّ ایي اداسٍ فؼالً صیش عبختبس
ّصاست فست ػبهَ فؼبلیت هیٌوبیذ کَ ثیشّى اص عبختوبى دفتش هشکضی ّصاست فست
ػبهَ لشاس داسد.
ً :2.11 oغخَ اّل هذیشیت عیغتن اطالػبت فبسهغی ( )PMISایدبد گشدیذٍ ّ دس هبسچ
 2017ثَ  DHIS2تکویل هیؾْد .سٌُوْد عٌدؼ ًیبصهٌذیِبی فبسهغی تِیَ ؽذٍ اعت.
ُوکبسی تخٌیکی ثشای ( DHIS2اًکؾبف دیتبثیظ ّ اًکؾبف ظشفیت) تْعظ پشّژٍ
عکتْس فست اداسٍ اًکؾبف ثیي الوللی ایبالت هتسذٍ اهشیکب تِیَ هیؾْد کَ ثشای ایي
تطجیك دس تؼیي ًوْدى صهبى ّ سّیذادُب ًمؼ داسد.
 : 2.15 oسٌُوْدُب ثشای عٌدؼ/ثشسعی تضویي کیفیت عبالًَ تْلیذات فبسهغی ؽشکت ُبی
خبسخی (ّاسداتی) تشتیت ّ هٌظْس ؽذٍ اعت .اعتفبدٍ اص آى ًیبص ثَ تبییذ ثؾتش داسد.
 :2.16 oپبلیغی هلی ثشای تضویي کیفیت تشتیت ّ هٌظْس ؽذٍ ّ سٌُوْدُبی ًوًَْ گیشی
فبسهغی طشذ گشدیذٍ اعت .تشتیت ًوْدى الیسَ ّظبیف ثشای سٌُوْدُب خشیبى داسد.
کویتَ ًظبست ّ اسصیبثی ( )MECتب ٌُْص ایي سا تبییذ ًکشدٍ اعت.
 ضبخع ٌبی کلیذی اجزاآت – پزَسً اغبس ضذي مگز وتبیج تب ٌىُس دریبفت وطذي است
 :12.1،12.2 oعتشاتیژی هلی فست پیؾٌِبد ؽذٍ داسای  30ؽبخـ عتشاتیژیکی ّ 230
ؽبخـ ػولیبتی هیجبؽذ .ؽؼجَ ًتبیح ّصیش ایدبد ؽذٍ تب دعت اّسدُب سا دس ثشاثش ؽبخـ
ُب ثؾکل هبُْاس ثبصدیذ ّ تبییذ ًوبیذ .لذم ثشداؽتي ثغْی ایدبد ًِبد ُبی هغتمل ثبیذ ّاضر
ّ سّؽي ؽْدً .مؼ  GCMUدس ایي ثبصدیذُب ّ تبییذی ُب هغتمل پٌذاؽتَ ًخْاُذ ؽذ.
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 oکبست ثجت سّیذاد ُبی خبهؼَ (هْخْد اعت هگش کبهالً دس زبل کبس ًیغت) ّ عیغتن
ًظبست ثَ اعبط خبهؼَ (کَ دس هبسچ  2017اصهبیؾت هیؾْد) اص هیتْدّلْژی چیکلغت
اعتفبدٍ هیکٌذ .هکبًیضم ُبی پشداخت ثشای ایي عیغتن ًظبست ثَ اعبط خبهؼَ ()CBMS
ًیبص ثَ هْافمَ ّصاست هبلیَ داسد.
 یک سیستم َاحذ بزای ضکبیبت –ایه رَوذ اغبس گزدیذي مگز وتبیج ضبن تب ٌىُس دریبفت وطذي
است
 :13.1 oدفتش سعیذگی ثَ ؽکبیبت فسی دس دفتش هشکضی ّصاست فست ػبهَ ایدبد ؽذٍ
اعت .فمذاى هذیشیت کٌتشّل خبسخی ّ فمذاى ًظبستً ،یبص ثَ ثسث ّ ثشسعی ثیؾتش خِت
سعیذى ثَ اعتماللیت ّکغت اػتوبد داسد .ثَ گفتَ داکتش ػظیوی ،سییظ ػوْهی پالى ّ
پبلیغی ،هذت تمشیجب ً عَ هبٍ اعت کَ سیبعت سعیذگی ثَ ؽکبیبت فست ( )HCHOایدبد
گشدیذٍ اعت ،اهب تبسیخ هؾخـ آى تبییذ ًؾذ .ثْدخَ ّ زوبیت ثشای سیبعت ()HCHOاص
خبًت پشّژٍ فست ( )SEHATتِیَ هیگشدد .سییظ ایي سیبعت اعتخذام ؽذٍ ّ پشّعَ
اعتخذام کبسهٌذاى دیگش ایي سیبعت خشیبى داسد.
 ضُرای عبلی وظبرت اس یک پبرچً گی سکتُر غحت  -پزَسً اغبس ضذي مگز وتبیج ضبن تب
ٌىُس دریبفت وطذي است
 oهؼیي ّصیش ثشای اهْس تخٌیکی ثیبى کشد کَ "کویتَ هْخْدٍ اعتشاتیژیکی ُوبٌُگی
فست ( ) SHCCاخشاآت خْیؼ سا ثیؾتش اًدبم دادٍ" ،اهب اخشاآت آى ،تْاًوٌذی آى ثشای
تقْیت ّ تبکیذ تغیشات ّ ،اعتمالل آى هغبیل اعت کَ ثَ اکتؾبف ًیبص داسد.
 رَضه سبخته َ پخص ومُدن پبلیسی ٌب در بزابز رضُي ستبوی  -پزَسً اغبس ضذي مگز وتبیج تب
ٌىُس دریبفت وطذي است
ّ : 19.1.1 oسکؾبپ ُبی هذیشیت ثشای هذیشاى اسؽذ ّصاست فست ػبهَ ثَ هٌظْسثبال
ثشدى عطر اگبُی ّ استمبء ظشفیت اًِب دس ثبسٍ فغبد اداسی ّ زکْهت داسی ثِتش ساٍ
اًذاصی ؽذٍ اعت.

وقبط دیگز:
ًِ بیی عبختي پیؾٌْیظ عتشاتیژی ضذ فغبد ّ ثشًبهَ ػول هؼطل گشدیذٍ صیشا دیپبستوٌت ُب ّ
سیبعت ُبی اًفشادی دس ّصاست فست ػبهَ دس ّاگزاسی ُب ،تبییذ هشاخغ هِن ،اسصیبثی پشّعَ ُب،
ّ اّلْیت دادى عفبسؽبت هغبػذت ًویکٌذ .اػضبی گشّپ کبسی ًگشاًی خبؿ سا دس ایي هْسد
ثیبى کشد.
 تب ایي تبسیخ ،ثْدخَ خبؿ اهبدٍ ّ پشّپْصل ُبی تخٌیکی ًیض تشتیت ًؾذٍ ّ ثَ هٌظْس فشاُن ًوْدى
ثْدخَ هبلی ثَ دًّشُب هشاخؼَ فْست ًگشفتَ تب عفبسؽبت پیؾٌِبدی ثَ ّصاست فست ػبهَ
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( ) MOPHSRسا تقْیت ًوبیذ (ثَ اعتثٌبی تؼِذ همذم ّ هْفك سیبعت اسصیبثی ّ عیغتن اطالػبت
فسی ثب دًّشُبی ثضسگ دس ثبسٍ ایدبد ًوْدى رخیشٍ خذیذ هؼلْهبت ثشای خوغ آّسی هؼلْهبت کَ
دس خشیبى عبل  2017ایدبد هیؾْد ).پیؾٌْیظ هْخْدٍ  V1اعتشاتیژی ضذ فغبد ّ ثشًبهَ کبس هٌجغ
خبؿ دس هْسد هغئْلیت ثشای ًظبست اًکؾبف پشّپْصل تخٌیکی ّ توبط گشفتي ثب دًّشُب دس
هْسد زل هْضْػبت هبلی سا دسثش ًویگیشد تب عفبسؽبت پیؾٌِبدی ثَ ّصاست فست ػبهَ
(  )MOPHSRسا تطجیك ًوبیذ.
 اَلُیت بىذی سفبرضبت تُسط َسارت غحت عبمً
 دس پیؾٌْیظ اّلی "اّلْیت ثٌذی هبتشیکظ" ُفت عفبسػ کوتشیي ًوشٍ یؼٌی  5گشفتَ ثْد ّ ُیچ
یک اص عفبسؽبت ًوشٍ اػظوی " "25سا ًگشفتَ ثْد .ایي دسزبلیغت کَ ثلٌذ تشیي ًوشٍ  20اسایَ
ؽذٍ ثْد.
 دس پیؾٌْیظ اّلی "اّلْیت ثٌذی هبتشیکظ" اّعظ ًوشات ثشای ُش یک اص پٌح کشایتیشیب یک
چبلؼ خذی سا دس هْسد تطجیك ًؾبى هیذُذ:
زذ هؼوْل اُویت3.5 :
زذ هؼوْل اهکبى1.9 :
زذ هؼوْل ظشفیت1.1 :
زذ هؼوْل اثشات3.9 :
زذ هؼوْل صهبى1.9 :
ایي تغیش پزیشی یک ًگشاًی سا دس هْسد اُویت ّ اثشات دس توبم عفبسؽبت پیؾٌِبدی ثَ ّصاست
فست ػبهَ ( )MOPHSRهلتفت گشدیذٍ اعت ّ ثب تْخَ ثَ اهکبًبت ،ظشفیت ثشای اسایَ
ًوْدى آًِب ّ ،لیْدات صهبًی هؾخـ هیغبصد.
 دس پیؾٌْیظ اّلی "اّلْیت ثٌذی هبتشیکظ" اختالفبت ّاضر ثشای عفبسؽبت کَ ثب یک دیگش
هشتجظ ُغتٌذ دس ًوشٍ دُی تْعظ گشٍّ کبسی ًیض ظبُش هیؾًْذ کَ هیتْاًذ ػذم اػتوبد ّ ضؼف
دیگش سا هٌؼکظ کٌذ کَ هیتْاًذ اص تطجیك هْثش خلْگیشی ًوبیذ ّ یب ُن عجت گیچ ؽذى دس هْسد
ًوشات دس گشٍّ کبسی ثشای ثخؼ ضْاثظ ؽًْذ.
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