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سکتور صحت در افغانستان علی الرغم پيشرفتها با چالشهای نيز روبروست
1 جون 2017
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با وجود ناامنی ها شاخص های اساسی که معیار های جدید را تعیین میکند، بهبود  یافته است

کابل – اول جون ۲۰۱۷ ميالدی – امروز بانک جهانی نتايج بررسی هايکه نشان دهنده دستاورد های سکتور صحت در طی سالهای ۲۰۰۲ الی ۲۰۱۷ در افغانستان را در بر دارد٬ نشر نمود. براساس اين

بررسی٬ که توسط متخصصين بانک جهانی و يک نهاد مستقل پوهنتون تورنتو صورت گرفته است٬ اکثريت شاخص های اساسی صحی در افغانستان نسبت به ساير کشور های جهان که دارای سطح انکشافی

همسان ميباشد٬ بهبود قابل مالحظه يافته است.

ميزان مرگ و مير اطفال زير سن پنچ سال از۱۳۷ (۶۰ فيصد) در هر هزار طفل زنده در سال ۲۰۰۲ ميالدی به ۵۵ در سال ۲۰۱۶ ميالدی کاهش يافته است. همچنان والدت ها توسط کارمندان مسلکی

صحی از ۱۴٬۳ فيصد به ۵۸ فيصد در عين مدت زمان افزايش را نشان ميدهد.

در حاليکه داکتر تمودی ايوان٬ دايرکتر ارشد بخش صحت٬ تغذی و نفوس بانک جهانی٬ امروز نتايج اين بررسی را در جلسه سران سکتور صحی افغانستان اعالن ميکرد٬ چنين گفت٬ "دستاوردهای سکتور

صحت در افغانستان قابل مالحظه است، بخصوص در شرایط که این کشور با چالشهای ناشی از یک دهه نا امنی مجادله میکند. با انهم این کشور یک ریکارد جدید را رقم زده که براساس ان ما
میتوانیم پیشرفتها را در سایر کشور های جنگ زده و یا هم کشور هاییکه دارای عاید پایین اند، ولی مشکالت امنیتی ندارند، قضاوت کنیم."

يافته های اين بررسی نشان ميدهد که بهبود در اکثريت شاخص ها با مشاهدات از چگونگی کيفيت و عرضه يکسان و دسترسی به خدمات و همچنان افزايش تعداد مراکز صحی مطابقت دقيق داشته است. تعداد

مراکز صحی فعال تقريباً پنچ برابر افزايش را نشان ميدهد٬ درحاليکه ميزان کارکنان صحی اناث در اين مراکز نيز از ۲۲ به ۸۷ فيصد افزايش يافته است. همچنان اين بررسی بيان ميدارد که استخدام

موسسات غير حکومتی غرض ارايه خدمات صحی سبب بهبود اين خدمات در ساحات مهم مانند پوشش مناطق بيشتر و کيفيت خدمات٬ حتی در واليت که به تهديدات امنيتی بلند مواجه اند٬ گرديده و اين امر

را ثابت ميکند که سيستم صحی در اين کشور انعطاف پذير و بسيار واقعبينانه برای مردم فراهم ميگردد.

بعد از استماع گزارش نتايج اين بررسی٬ جالالتماب محمد اشرف غنی٬ رييس جمهوری اسالمی افغانستان در خطاب به اشتراک کننده گان اين جلسه تاکيد نمودند: ”استخدام موسسات غیر حکومتی بخاطر

عرضه خدمات صحی نیل بدستاورد های مهم در ساحات متعدد گردیده و نشاندهنده انست که با وجود چالشهای موجود امنیتی و شرایط دشوار عرضه خدمات صحی امکان پذیر است. در
همکاری نزدیک با همکاران بین المللی توانستیم راه طویلی را در راستای بهبود وضعیت صحی میلیونها افغان بپیمایم." جالالتماب رييس جمهوری اطالع رسانی دستاوردهای سکتور صحت را نه تنها

در جامعه افغانی بلکه در ميان ساير مردم جهان نهايت ضروری و مهم دانستند.

در حاليکه پيشرفتها قابل توصيف است٬ سکتور صحت به چالشهای مبرم نيز روبرو است. اين بررسی يک سلسله چالشها را برمال ساخته است.  استفاده از شيوه های مصؤن بخاطر پالنگذاری فاميلی نهايت

پايين بوده که در نتيجه ميزان نفوس بلند رفته که اين امر ممکن اين کشور را از رسيدن به اهداف انکشاف اقتصادی باز دارد. سوء تغذی هنوز هم يکی از مشکالت مهم بشمار ميرود اين در حاليست که اين

چالش بدليل کاهش زياد در ميزان تغذيه از شير مادر به نوزادان و همچنان شيوه های نامناسب تغذيه وضعيت را بدتر ساخته است. در مورد ميزان مرگ و مير مادران حين والدت ها ارقام ضد و نقيص

وجود دارد٬ اما توافق کلی روی اينکه ميزان متذکره بلند است٬ وجود دارد.  اين امر نشاندهنده انست که هنوزهم خدمات صحی  در بعضی نقاط افغانستان فراهم نميگردد. کيفيت خدمات در تعداد زيادی از

شفاخانه ها نهايت پايين٬ براساس اين بررسی٬ گفته شده است.

داکتر ايوان همچنان گفت: "افغانستان با چالشهای دشوار صحی روبرو است، اما این وضعیت قابل تشویش و نگرانی نمیباشد. ما (همکاران داخلی و بین اللمی)،  باید دستاورد ها را توسعه داده و
تالشهای خود را روی ایجاد منابع مورد نیاز جهت رسیده گی به این چالشها بیشتر از پیش مبذول داریم."
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