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خالصه اجراآت
سیستم همآهنگی در تهیه ،تدارک و توزیع ادویه اساسی ( )CPDSتوسط وزارت صحت عامه ( )MoPHاز طریق ریاست عمومی امور
فارمسی ( ) GDPAبا همکاری تخنیکی همکاران ملی و بین المللی تاسیس یافته است .سیستم همآهنگی در تهیه تدارک و توزیع سعی مینماید
تا از موجودیت ،مناسب بودن قیمت ،موثریت ،اطمینان از کیفیت و دسترسی ادویه اساسی در وقت معین به مقدار معین اطمینان داشته و در این
راستا تطبیق کننده گان بسته خدمات اساسی صحی ( )BPHSو تطبیق کننده بسته خدمات اساسی شفاخانه یی ( )EPHSرا یاری رسانیده
باشد .عالوه بر دایر نمودن جلسات ،مدیریت و گزارش دهی آن و اشتراک منحیث تسهیل کننده دربرنامه های آموزشی ،سیستم همآهنگی در
تهیه تدارک و توزیع ادویه اساسی در این دوره گزارش دهی پیشرفت قابل مالحظه در فعالیت های مختلفه که سکتور عامه دوائی افغانستان را
حمایت می نماید ،داشته است.








به همکاری تخنیکی سیستم هماهنگی در تهیه ,تدارک و توزیع ادویه اساسی  ،کمیته هماهنگی مصئونیت محصوالت صحت
باروری پالن استراتیژیک شان را انکشاف داده اند و ریاست صحت باروری نیز رهنمود را برای استفاده کلورهیگزیدن در بخش
مراقبت از حبل سروی نوزاد استفاده می نماید .هر دو سند منتظر تصویب وزارت صحت عامه می باشند.
نظر به پالن استراتیژیک ارتباطات  ،سیستم هماهنگی گزارش ساالنه به لسان های (دری و انگلیسی) ،خالصه اجراآت  ،گزارش
شش ماهه  ،خبرنامه ،برگه حقایق و بیانیه ها را تهیه و منتشر نمود.
کمیته اطالعات و معلومات ) (DICسیستم لوژیستیک معلومات دوایی ) (PLISرا رسما آغاز نمود؛ پیشرفت در بخش ابزار و
دیتابیس؛ آموزش کارکنان مربوطه از نهاد های دولتی و غیر دولتی؛ و جمع آوری و ترتیب ارقام برای تهیه گزارشات ربعوار.
کمیته مشورتی جهت تقویت سیستم ) (ACSSکارکنان ریاست عمومی امور فارمسی را جهت نشر جلد دوم کتاب رهنمای
خدمات دوایی سکتور عامه افغانستان ) (PDSرهنمایی متداوم نمود .این کمیته رهنمود های تهیه ،تدارک و توزیع را برای ادویه
اساسی نهایی ساخته و برنامه آموزشی را برای  23آموزگار که متشکل از کارمندان وزارت صحت عامه  ،فاکولته فارمسی ،و نهاد
های غیر دولتی بودند ،دایر نمود .کمیته مشورتی جهت تقویت سیستم ارقام جمع آوری شده در مورد اجراآت عرضه کنندگان را
تحلیل و تایید نموده و سپس گزارش از اجراات عرضه کننده گان نظر به معیارات عمومی تهیه نمود.
کمیته مصئونیت ادویه و تجهیزات طبی ( 031 )CSCکارمند بخش دوایی را در مورد تخمین نیازمندیهای ادویه اساسی آموزش
داد ،که در پایان برنامه آموزشی سطح دانش اشتراک کنندگان بطور اوسط  74فیصد بهبود حاصل نمود.

فعالیت های سیستم هماهنگی در دوره گزارش دهی بعدی ،عالوه برمجالس ضروری و برنامه ریزی شده ،شامل موارد ذیل نیز می باشد:
 نظارت و بررسی از روند ثبت و یا درج ارقام در سیستم لوژیستیک معلومات دوایی ( ،)PLISبررسی درستی ارقام  ،تهیه و نشر
منظم گزارشات ربعوار سیستم لوژیستیک معلومات دوایی و تدویر ورکشاپ استفاده از معلومات برای کارکنان به سطح باالی
نهادهای غیردولتی خدمات صحی اساسی و شفاخانه ای می باشد.
 تدویر برنامه های آموزشی رهنمودهای تهیه ،تدارک و توزیع ادویه اساسی برای تمام کارکنان ریاست صحت عامه والیات
) (PPHDsو نهادهای غیردولتی (تطبیق کنندگان خدمات صحی اساسی و شفاخانه ای) به سطح حوزه وی )
 نهایی سازی گزارش معیارات عمومی برای نظارت جهت اجراآت عرضه کننده گان دوایی
 تسهیل جلسات تحلیل ریشه یابی خالء ها در رابطه به تخمین نیازمندی ها  ،تهیه و تدارک و توزیع ادویه اساسی برای کارمندان
بخش فارمسی دفاتر مرکزی نهادهای غیر دولتی(تطبیق کنندگان خدمات صحی اساسی و شفاخانه ای)
 تدویر مجلس کمیسیون ملی منجمنت ) (NMCسال .3102
 ترجمه پرسشنامه ارزیابی و اداره کمیته هماهنگی تورید ادویه ) (MICCبرای مراجع ذیدخل ،تجزیه و تحلیل یافته ها در ارزیابی
 ، MICCتوسعه گزارش ارزیابی و ایجاد  MICCدر وزارت صحت عامه.
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معرفی
در مورد سیستم هماهنگی در تهیه ،تدارک و توزیع ادویه اساسی
حصول اطمینان از موجودیت ادویه اساسی مصئون ،موثر و با کیفیت برای مردم افغانستان یکی از وظایف عمده و اولویت های کاری وزارت
صحت عامه جمهوری اسالمی افغانستان میباشد .موجودیت ادویه اساسی نه تنها سبب بهبود صحت مریضان میگردد بلکه اعتبار مردم را باالی
تسهیالت صحی افزایش داده واشتراک بیشتر آنها را در برنامه های وزارت صحت عامه ترویج مینماید.
جهت فراهم اوری بالوقفه ادویه با کیفیت مورد ضرورت تسهیالت صحی وزارت صحت عامه هنوز هم به کمک همکاران ملی و بین المللی
خویش ضرورت دارد .با گردهم آوری شرکاء کاری مذکور در یک سیستم هماهنگی در تهیه تدارک و توزیع ادویه اساسی ،وزارت صحت عامه از
طریق ریاست عمومی امور فارمسی و معاونت تخنیکی همکاران سعی نمود تا دسترسی به ادویه اساسی قابل پرداخت ،موثر و با کیفیت به وقت
مناسب به مقدار مناسب غرض حمایت از تطبیق مجموعه خدمات اساسی صحی و مجموعه خدمات اساسی شفاخانه یی را تضمین نماید.

نتایج کلیدی و دست آورد های مهم
کمیته های تخنیکی سیستم همآهنگی پالن های عملیاتی خویش در جریان این دوره گزارش دهی ( بر اساس پالن استراتیژیک سیستم
همآهنگی درتهیه تدارک و توزیع ادویه اساسی) تطبیق نموده اند( .برای معلومات بیشتر به بخش فعالیت های کمیته ها مراجعه شود).

داکتر اجمل یادگاری ،هماهنگ کننده تخنیکی سیستم هماهنگی  ،در جریان ارائه معلومات به اشتراک کنندگان
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دستاوردهای کلی سیستم هماهنگی
کمیته هماهنگی مصئونیت تجهیزات طبی صحت باروری )(RHCS CC
به سلسله تالش های سیستم هماهنگی جهت موثریت بهتر سیستم تهیه ،تدارک و توزیع ادویه اساسی در افغانستان ،سیستم هماهنگی در
تهیه ،تدارک و توزیع ادویه اساسی با کمیته هماهنگی مصئونیت تجهیزات طبی صحت باروری همکاری تخنیکی خویش را ادامه داده و در
جریان این دوره گزارش دهی ،کمیته هماهنگی مصئونیت تجهیزات طبی صحت باروری پالن استراتژیک این کمیته را انکشاف و آنرا جهت
تصویب به وزارت صحت عامه فرستاد.

همکاری با ریاست صحت باروری
هماهنگ کننده تخنیکی سیستم هماهنگی به همراه ریاست صحت باروری ( ،)RHDمعین وزارت صحت عامه ،و دیگر مراجع ذیدخل برای
بحث روی پیش نویس و مرور رهنمود جهت استفاده از کلورهیگزیدن دربخش مراقبت از حبل سروی نوزادان جهت جلوگیری از انتان ،در
ورکشاپ ماه می شرکت نمود .ریاست صحت باروری در ماه می اولین پیش نویس رهنمود را جهت مروردریافت کرده و آنرا با دیگرمراجع
ذیدخل درماه جوالی شریک ساختند .پس از ارائه بازدهی و مرور مشاوران پروژه تقویت سیستم های فارمسی ( ،)SPSدر ماه دسمبرنسخه
نهایی به ریاست صحت باروری وزارت صحت عامه جهت تصویب ارسال گردید ،توقع میرود که این رهنمود در ماه جنوری سال  3102تصویب
گردد .بر عالوه ریاست صحت باروری کمیته کاری تخنیکی کلورهیگزیدن را به منظور پیگیری تمام فعالیت های مربوطه ،ایجاد نمودند.

پالن راهبردی ارتباطات سیستم هماهنگی در تهیه ،تدارک و توزیع ادویه اساسی
در پالن راهبردی ارتباطات سیستم هماهنگی کوشش گردیده تا سطح اگاهی ،وظایف و ارزش  CPDSرا در سیستم دوایی افغانستان بلند
ببرد .فعالیت های که اخیراً انجام گرفته و شامل این پالن راهبردی است قرار ذیل میباشد.





گزارش ساالنه سیستم هماهنگی و خالصه اجراییوی از سال  3107که به هر دو زبان دری و انگلیسی در دسترس قرار دارند.
گزارش وخالصه اجراییوی در ماه مارچ با تمامی شرکای کاری سیستم هماهنگی شریک گردید.
خبرنامه سیستم هماهنگی در ماه مارچ  3102انکشاف و مرور گردیده و در ماه اپریل ترجمه ،تصویب و با شرکای کاری در ماه
جون شریک گردید.
برگه معلوماتی و بیانیه سیستم هماهنگی (به زبان انگلیسی و دری) در ماه مارچ تجدید و با شرکای کاری شریک ساخته شد.
سیستم هماهنگی در ماه اکتوبر پیشنویس گزارش  2ماهه خویش را تهیه و بازنگری نمود .ریئس عمومی امور فارمسی انرا تایید
نموده و به معین وزارت صحت عامه ( رئیس سیستم هماهنگی) فرستاد .در ماه جوالی سیستم هماهنگی گزارش مذکور را به زبان
دری ترجمه و با شرکایی کاری شریک و در ویب سایت ریاست عمومی امور فارمسی به نشر رسانید.
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کمیته اطالعات و معلومات )(DIC
سیستم لوژیستیک معلومات دوایی
کمیته اطالعات ومعلومات به تاریخ  31جنوری رسماً تطبیق
دیتابیس سیستم لوژستیک معلومات دوایی را آغاز نمود .در ماه
فبروری سیزده نهاد غیر دولتی (تطبیق کنندگان بسته خدمات
PLISرا
صحی اساسی و شفاخانه ای ) اولین گزارش
ارسال نمودند
کمیته اطالعات و معلومات در ماه مارچ برای آنعده تطبیق
کنندگان که گزارش ارایه نموده بودند فیدبک (بازدهی) داده و
در ماه های اپریل و می همراه با متباقی تطبیق کنندگان در
رابطه به ارایه گزارش در ربع بعدی پیگری صورت گرفت.
داکتر نذیر احمد احمدزاد رئیس کمیته اطالعات و معلومات در حال اهداء
تصدیقنامه برنامه آموزشی سیستم معلومات لوژستیک دوایی به یکی از اشتراک
کننده گان

تمام تطبیق کنندگان معلومات ربع چهارم سال  1393خویش را ارائه کرده و در ماه های می و جوالی توسط کمیته اطالعات و
معلومات تعقیب گردید .در ماه های اگست و سپتمبر کمیته اطالعات و معلومات فیدبک را ارائه نموده و در ماه های نوامبر و دسمبرمعلومات
ثبت دیتابس گردیده و اولین گزارش ربعوار در ماه دسمبر تهیه گردید .جمع آوری معلومات برای ربع اول سال  1394از ماه اگست آغاز شد؛
و توسط کمیته تعقیب و کمیته اطالعات و معلومات به جمع آوری گزارش ها تا ماه نوامبر ادامه داد .در ماه دسمبر ،این کمیته معلومات دریافت
شده را مرور و فیدبک ارائه نمود .دیگر دستاوردهای ( )PLISدر چهار ساحه کلیدی قرار ذیل میباشد:
انکشاف دیتا بیس :




در ماه های جنوری و فبروری صفحه ورودی دیتابیس  PLISبرای فورم های سطح ستاک های مرکزی ،والیتی و تسهیل
صحی انکشاف داده شد.
در ماه جون فورم توحیدی ( )Pivot Tableجهت استخراج گزارشات از  PLISبه اساس نام تطبیق کنندگان ،منابع تمویل،
والیت ،و دیگر متغیرات دسته بندی گردیده بود ،انکشاف داده شد.
در ماه های می و جون معلومات  PLISتصحیح (مثال  :اصالح قیمت فی واحد و دیگر متغیرات ) شده و در ماه دسمبر تهیه لست
ادویه برای چهار تطبیق کننده جدید آغاز شد.

گزارشات ربعوار:
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در ماه های مارچ و می پروسیجر ها برای تهیۀ گزارشات ربعوار از دیتابیس ، PLISانکشاف آزمایش و مرورگردید.
اولین گزارش ربعوار (برای ربع دوم و سوم سال  )0232در ماه جوالی تهیه و در ماه های اگست و سپتمبر مرور و در ماه اکتوبر
درویب سایت ریاست عمومی امور فارمسی به نشر رسید.

بهبود در ابزار  ،روند جمع آوری و ثبت و درج معلومات :
 در ماه جنوری فورم گزارش دهی سیستم لوژیستیک معلومات دوایی و رهنمود استفاده کننده گان نظر به دریافت ها از مرحله
آزمایشی توسعه وی در سال  3107تجدید گردید.
 در ماه جوالی کتاب ثبت ودرج مشکالت دیتابیس انکشاف داده شد
آموزش و رشد ظرفیت:




تهیه مواد آموزشی و تدویر سه برنامه آموزشی دو روزۀ سیستم لوژیستیک معلومات دوایی برای کارکنان کلیدی دفاتر مرکزی و
والیتیِ همه تطبیق کنندگان و مسئولین بخش دوایی ریاست های صحت عامه والیات .
در حدود  002نفر در برنامه های آموزشی ماه جنوری اشتراک نموده و  32نفر از 7تطبیق کننده جدید در برنامه مشابه ماه نوامبر
اشتراک ورزیدند.
برنامه آموزشی سیستم اداره معلوماتی صحی ( )HMISدر ماه مارچ برای تیم  PLISکه متشکل از کارمندان آمریت پالن امور
دوایی ریاست عمومی امور فارمسی بودند .تدویر گردید.

کمیته مشورتی جهت تقویت سیستم ()ACSS
کتاب رهنمای خدمات دوایی سکتور عامه()PSD
کمیته مشورتی سیستم هماهنگی در تهیه ,تدارک و توزیع ادویه اساسی با حمایت شرکای کاری خویش یک کمیته کاری را جهت انکشاف و
ترتیب کتاب رهنمای خدمات دوایی سکتور عامه در سراسر کشور  ,موظف ساخت .این رهنمای خدمات دوایی شامل معلومات کلیدی مانند
موقعیت  ،نوع خدمات ارائه شده توسط مراجع مختلف بوده و وزارت صحت عامه را در راستاء اتخاذ تصامیم آگاهانه و هماهنگ کردن فعالیت
های مراجع ذیدخل با توجه به خدمات دوایی ،کمک می کند .کمیته مشورتی مسئولیت دیتابس اکسس رهنمای خدمات دوایی و به روز رسانی
آنرا در ماه سپتمبر سال  3102به ریاست عمومی امور فارمسی سپرد.
در جریان سال ،کمیته مشورتی برنامه آموزشی داخل خدمت را برای دو تن از کارمندان ریاست
عمومی امور فارمسی که مسئولیت بعدی دیتابیس و کتاب رهنمای خدمات دوایی را بعهده
دارند ،دایر نمود.این برنامه جهت حصول اطمینان از موثریت  ,پایداری و به روز رسانی رهنمای
خدمات دوایی بوده ,و در ماه می بروز رسانی و تجدید خواهد شد.
درماه جون ،تمامی  72نهاد فورم های معلوماتی تصویب و تجدید شده را ارسال نمودند .با
حمایت کمیته مشورتی در ماه های می الی آگست ،کارمندان موظف ریاست عمومی امور
فارمسی معلومات را تصحیح و در دیتابیس  PSDثبت/درج کردند ودر ماه اکتوبر کتاب
رهنمای تجدید شده را در ویب سایت ریاست عمومی امور فارمسی به نشر رسانید.

داکتر عبدالحفیظ قریشی رئیس عمومی امور فارمسی عین افتتاحیه
برنامه آموزشی ,آموزگاران رهنمود های تهیه ,تدارک و توزیع
ادویه اساسی.
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رهنمودهای تهیه  ,تدارک و توزیع ادویه اساسی
جهت رسیدگی به نگرانی ها (برخاسته از ارزیابی قبلی  )PD&Qکه نشان دهنده این بود که تطبیق کنندگان  BPHSو EPHS
افغانستان کارهای خود را بطور یکسان انجام نمیدهند تا سبب ایجاد یک سیستم هماهنگی گردد ،کمیته مشورتی جهت تقویت سیستم رهنمود
تهیه و تدارک و توزیع ادویه اساسی را برای وزارت صحت عامه و شرکایی کاری ان انکشاف داد تا حداقل نیازمندی ها برای تهیه و تدارک و
توزیع ادویه اساسی را مرفوع سازد.

در ماه جنوری کمیته موظف مرور رهنمود تهیه و تدارک دوایی کار خود را (که شامل مقایسه نسخه دری و انگلیسی بود) به پایان رسانید.
متعاقبا از ماه فبروری تا ماه جون مشاوران تخنیکی بین
المللی ازپروژه تقویت سیستم های فارمسی مرور کیفی
را تکمیل نمود ،بعداً کمیته مشورتی نسخه نهایی
رهنمود را به ریاست عمومی امور فارمسی وزارت صحت
عامه جهت تصویب ارسال کرد .وزارت صحت عامه
در ماه جوالی آنرا تصویب کرد.
متعاقباً کمیته مشورتی جهت تقویت سیستم یک کمیته
مرور را برای رهنمود توزیع ادویه اساسی در ماه اپریل
موظف کرد و الیحه وظایف ،پالن کاری  ،رهبری
(رئیس و سکرتر) و روش مرور را مشخص کرد

کارگروهی یکی از روش های مفید یادگیریست که در رهنمودهای تهیه ،تدارک و توزیع
آموزش آموزگاران کار گرفته شده است.

کمیته مرور کار مقایسه نسخه انگلیسی را با نسخه دری از ماه اپریل تا ماه جون اجرا کرد .درماه اگست کمیته مشورتی نسخه نهایی را به
ریاست عمومی امور فارمسی جهت تصویب به وزارت صحت عامه ارسال نمود .در نتیجه این رهنمود از طرف وزارت صحت عامه تصویب
گردید.
کمیته مشورتی جهت استفاده از هر دو رهنمود ،مواد آموزشی را تهیه نموده و آمادگی های الزم عملیاتی جهت تدویر برنامه آموزش
آموزگاران گرفت .که در نتیجه در کورس آموزشی که در ماه دسمبر دایر گردید ،سی دو تن (بشمول کارمندان ریاست عمومی امور فارمسی،
وزارت صحت عامه ،وزارت دفاع ملی و داخله ،ریاست امنیت ملی ،فاکولته فارمسی ،تطبیق کننده گان خدمات صحی اساسی و شفاخانه ای )در
این برنامه آموزشی اشتراک ورزیدند.براساس آزمون های اخذ شده قبل و بعد از برنامه آموزشی  ،معلومات اشتراک کنندگان بطور متوسط از
 %22تا  %23در (تهیه و تدارکات) و از  %77تا  %22در (توزیع) افزایش یافت .اشتراک کنندگان برنامه آموزشی اکنون ،برای تقویت عملکرد های
خویش در تهیه و تدارک و توزیع در نهادهای کاری خویش  ،و همچنین آموزش به دیگر افراد ،آمادگی بهتری دارند.
تطبیق درست این رهنمودها ،برای به حداقل رساندن ضایعات ،جلوگیری از فعالیت های مشابه ،کمبود ادویه در ستاک  ،و همچنین برای
مشخص شدن موجودیت متداوم ادویه با کیفیت در تمام تسهیالت صحی کمک خواهد کرد.همچنین تطبیق درست رهنمود ها برای
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هماهنگ سازی سیستم های عملیاتی وزارت صحت عامه و مراجع ذیدخل آن و جهت ارتقاء کیفی معلومات لوژستیک برای تصمیم گیری مفید
خواهد بود (.بخش بعدی که راجع به تالش های مشابه کمیته مصئونیت ادویه و تجهیزات طبی ( )CSCدر رابطه به رهنمود تخمین نیازمندی
می باشد،مشاهده شود)

ارزیابی و مشخص کردن اجرات عرضه کننده گان
عرضه کننده گان دوایی یک نقش مهمی را در تهیه و تدارک ادویه بازی میکنند  .کمیته مشورتی برای همکاری به شرکای کاری سیستم
هماهنگی در تهیه و تدارک و توزیع ادویه اساسی برای ارزیابی مراجع ذیدخل در تهیه و تدارک ادویه شان ،جهت انکشاف معیارات اجرائیوی
مشترک عرضه کننده گان دوایی ابتکار عمل را بدست گرفت .بیشتر از  21نهاد به پرسشنامه سال  3107-3102درمورد تجارب شان با عرضه
کننده گان دوایی پاسخ دادند .کمیته مشورتی پیشنهادات خویش رابعد از تجزیه و تحلیل ارقام طی یک گزارش ارائه نمود.
در این دوره گزارش دهی ،کمیته مشورتی (برای بار دوم) از معیارات پیشنهاد شده جهت تجزیه وتحلیل اجراآت کاری عرضه کنندگان استفاده
کرد .کمیته مشورتی معلومات را در ماه جنوری دریافت ،در ماه فبروری و اپریل ,مرور  ,تجزیه و تحلیل نموده و یک گزارش از یافته ها را در
ماه می انکشاف داد .در ماه جوالی پس از تجدید نظر در پایان سال ،نسخه دوم تحت بررسی تیم تخنیکی تدوین گردید و نسخه نهایی
گزارش جهت تصویب وزارت صحت عامه در ربع اول سال  3102ارسال خواهد شد.
از آنجاییکه معلومات مورد نظر در مورد عرضه کننده گان دوایی را به مشکل میتوان در افغانستان دریافت نمود،این یافته ها به شرکای کاری
سیستم هماهنگی جهت نظارت بر اجراآت عرضه کننده گان دوایی ،و تصمیم گیری آگاهانه در مورد عرضه کننده گان در مدت زمان کوتاه و
متوسط ،کمک خواهد کرد.ولی دردراز مدت این معلومات برای ایجاد یک سیستم از قبل واجد شرایط بودن عرضه کننده گان توسط شرکای
کاری و وزارت صحت عامه استفاده شده میتواند.

کمیته مصئونیت ادویه و تجهیزات طبی
رهنمود تخمین نیازمندی های ادویه اساسی
جهت رسیدگی به نگرانی ها (برخاسته از ارزیابی قبلی  ) PD&Qکه نشان دهنده این بود که تطبیق کنندگان بسته های خدمات صحی
اساسی و خدمات اساسی شفاخانه یی افغانستان کارهای خود را بطور یکسان انجام نمیدهند تا سبب ایجاد یک سیستم هماهنگی گردد ،کمیته
مصئونیت ادویه و تجهیزات طبی رهنمود تخمین نیازمندی های ادویه اساسی را برای وزارت صحت عامه و شرکایی کاری ان انکشاف داد تا
حداقل نیازمندی ها را برای تخمین نیازمندی های ادویه اساسی را مرفوع سازد.
تطبیق درست این رهنمودها ،برای به حداقل رساندن ضایعات ،جلوگیری از فعالیت های مشابه  ،و کمبود ادویه در ستاک  ،همچنین برای
موجودیت متداوم ادویه با کیفیت در تمام تسهیالت صحی ،کمک خواهد کرد.برعالوه ،تطبیق درست رهنمود ها برای هماهنگ سازی سیستم
های عملیاتی وزارت صحت عامه و مراجع ذیدخل آن کمک خواهد نمود( .در صفحه قبلی معلومات مشابه در مورد رهنمود تهیه ,تدارک و
توزیع ادویه اساسی را مشاهده نمایید)
در این دور گزارش دهی ،کمیته مصئونیت ادویه و تجهیزات طبی برنامه های آموزشی را برای  031نفر از مسئولین بخش دوایی انجوء های
تطبیق کننده خدمات صحی اساسی شفاخانه ای و صحت عامۀ والیات در رابطه به رهنمود تخمین نیازمندی ادویه اساسی دایر نمود .براساس
نتایج مقایسۀ قبل و بعد از آزمون ،سطح معلومات اشتراک کننده گان تا  74فیصد بطور متوسط افزایش یافت (جدول  .)0همچنان کمیته
مصئونیت ادویه و تجهیزات طبی از آمریت تنظیم قرار داد ها و خدمات مشورتی و ریاست نظارت وارزیابی وزارت صحت عامه درخواست جهت
شامل ساختن شاخص های رهنمود تخمین نیازمندی در چک لست نظارتی شان ،نمود.
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کارمندان بخش دوایی  ،والیت هرات بعد از بعد از تکمیل نمودن برنامه آموزشی تخمین نیازمندی ادویه اساسی و اخذ تصدیقنامه-هرات،
افغانستان

جدول  .1ساحه پوشش برنامه های آموزشی برای تخمین نیازمندی ادویه اساسی
ماه

ناحیه

جنوری

مرکزی
شمال ،شمال
شرق
شرق
جنوب ،جنوب
غرب

فبروری
مارچ

مجموع:

تعداد صحت عامه
والیات

تعداد انجوءها

تعداد اشتراک
کنندگان

تغییر در سطح
معلومات
(فیصدی)

8

6

35

+44

9

6

30

+45

4

5

28

+55

9

9

27

+43

30

26

120

اوسط

+47

تقویت هماهنگی سکتورهای مرتبط با دیگر وزارتخانه ها
تطبیق و اجرای موفقانه قوانین و مقررات تجدید شده نیاز به هماهنگی میان نهاد های دولتی مختلف دارد .در حال حاضرافغانستان یک
زیربنای رسمی برای هماهنگی فعالیت های تورید محصوالت طبی میان نهاد های دولتی ندارد( .این نهاد ها شامل وزارت صحت عامه،
وزارت مالیه ،وزارت امور خارجه ،وزارت تجارت و صنایع می باشد) .سیستم هماهنگی در تهیه  ,تدارک و توزیع ادویه اساسی جهت بهبود
عملکردهای تنظیماتی ادویه وارداتی ،کمیته هماهنگی تورید ادویه ( )MICCرا حمایت و ایجاد می کند.
در ماه های اکتوبر و دسمبر تیم تنظیمی و هماهنگ کننده سیستم هماهنگی یک پالن عملیاتی و یک سوالنامه را جهت ارزیابی مراجع
ذیدخل درپروسه تورید ادویه در افغانستان ،انکشاف و نهایی نمود.
تیم کاری ده نفر تورید کننده ،دونفراز دیپارتمنت ریاست عمومی امور فارمسی ویک نفراز البراتوار کنترول کیفیت دوا و غذا ،گمرکات و
سازمان های ملل متحد ،و تمویل کنندگان را جهت جمع آوری معلومات برای بررسی ،تجزیه و تحلیل ،یافته های ارزیابی و آماده سازی گزارش
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ارزیابی انتخاب نمود .در این دوره گزارش دهی ،فورم درج معلومات انکشاف و نهایی شده است  .در ماه دسمبرتمامی فعالیت ها به ریاست
عمومی امور فارمسی ارائه گردید.

جلسات و گزارشات مختلفه سیستم همآهنگی تهیه تدارک و توزیع
در مطابقت به چارچوب نظارتی سیستم همآهنگی در تهیه تدارک و توزیع ادویه اساسی ،اعضای آن بر اساس تقسیم اوقات جلسات منظم مختلفه
خویش را دایر نموده و گزارشات فعالیت ها را به صورت دوره یی ارایه میدارند .این به صورت منظم یکی از فعالیت های موثر و حیاتی سیستم
همآهنگی میباشد.
مجالس منظم ماهانه همآهنگ کننده تخنیکی سیستم همآهنگی در تهیه تدارک و توزیع و رئیس ریاست عمومی امور فارمسی ( مطابق جدول
زمانی) دایر گردید.
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