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 ورلدویژن افغانستان

HOW WE DO IT 

امکانات مناسب در تمام  کمبودکارمندان مراقبت های صحی و  نبودورلد ویژن افغانستان از 

 6آگاه میباشد. تقریباً   صحی، لوازم و تجهیزات ادویهتان و هم چنین عدم موجودیت سطوح افغانس

، به مراقبت های صحی دسترسی نداشته و یا اینکه دسترسی ناکافی دارند.  از اشخاص میلیون تن

کار می نماییم تا دانش و مهارت های  پلت فرم جهت رسیدگی به این مسئله، ما همراه با جاپان

انی نماییم، زیرا این اشخاص نقش حیاتی را صحی کارمندان مراقبت های صحی را به روز رس

 در بهبود وضعیت صحی مردم زون غرب افغانستان ایفا می نمایند. 

 

را  فرعیدوره های آموزشی و  تقویتیورلد ویژن افغانستان کورس های 

کارمند  1.070برگزار می نماید تا سطح دانش و شیوه های کاربردی 

مسلکی مراقبت های صحی )قابله ها، نرس ها و داکتران( ، بخصوص 

آنهایی که از مناطق دور دست می آیند را به روز رسانی نماید.  در حال 

پارچه ای را حاضر، این اشخاص قادر می باشند تا خدمات جامع و یک

 گسترشو فامیل  جوامعی را در سطح ارائه نموده و میکانیزم های صح

 دهند. 

 

شکریه شخصی است که قصد دارد این دوره آموزشی را به سایر کارمندان صحی منطقه خویش ارائه نماید. او می 

بسیاری از مواردی که از آن گوید: " از وقتیکه در این دروه آموزشی شرکت نموده ام، معلومات جدید آموختم و 

 استفاده می نمودم، حال قدیمی شده است".

 

افغانستان کار احداث یک انستیتوت جدید و ورلد ویژن 

( همراه با I.H.Sمدرن بنام مرکز آموزشی علوم صحی)

تجهیزات کامل البراتوار را تکمیل نمود. در این انستیتوت 

صصین مراقبت های صحی، دوره های آموزشی متخ

می نمایند که توسط ورلد ویژن  تقویتی و عملی را دریافت

برگزار می  صحیتی بخش غانستان و کارمندان دولاف

 گردد.  

 

ورلد ویژن افغانستان در این انستیتوت برای 

متخصصین البراتوار و  دانشجویان بخش فارمسی 

یک البراتوار همراه با امکانات طبی مدرن آن 

تجهیز نمود تا بتوانند آنچه را که در صنف های 

 .   انجام دهندعملی به طور نظری آموخته اند را 

 

 60ورلد ویژن افغانستان یک کتابخانه با ظرفیت 

دانش آموز نرسنگ و قابلگی در این انستیتوت دایر 

مدل تهیه  یک مورد نیازآموزشهای نمود تا برای 

نموده و دانش آموزان تنها در کتاب های درسی این 

انستیتوت بسنده ننموده، بلکه بتوانند معلومات 

بیشتری از طریق کتاب های متمم دیجیتالی و غیر 

 دیجیتالی کسب نمایند. 

 

سعادت می گوید: " این دوره آموزشی ما را از روندهای جدید، روش های درمانی جدید و پیشرفت 

ای تخصصی در مراقبت های صحی آگاه خواهد نمود". وی عالوه نمود،  "چنین دوره های ه

 آموزشی دانش و مهارت های مان را افزایش میدهد". 

 

برای اینکه دانشجویان بخش قابلگی و نرسنگ را 

کمک نماییم،  جوامعدریافت تجربه کاری در  جهت

ورلد ویژن افغانستان کلینیک های سیّار را ایجاد 

 تمی نماید، تا نه تنها دانش آموزان نامبرده ظرفی

آسیب پذیر  خانواده هایسازی گردند، بلکه برای 

به طور رایگان ارائه  صحی  خدمات ارزشمند

 گردد. 

 


