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مستفید شونده گان ماه اگست سال 2020 در بخش پاسخ دهی به حوادث:

پروگرام انتقال اجساد

پروگرام جستجو و ردیابی
درجریان ماه اگست 2020 مجموعاً تعداد ۱38 جسد طرفین درگیر انتقال و به خانواده هایشان تسلیم گردیده است.

درجریان ماه اگست مجموعاً به تعداد ) ۶ ( پیام از محبوسین جمع آوری و به خانواده ها توزیع گردیده است و تعداد ) 7 ( پیام از خانواده ها جمع آوری 
و به محبوسین توزیع شده است.

منبع کمک کنندهنوع مواد مساعدتیتعداد افرادوالیات
هالل احمر ترکیهمواد خوراکی۴2000کابل

و سره میاشت ICRC مواد غیر خوراکی828وردک

سره میاشت مواد غیر خوراکی93ننگرهار

سره میاشت مواد غیر خوراکی78کنر

سره میاشتمواد  خوراکی۱0کندز

سره میاشتمواد خوراکی ۱030سمنگان

سره میاشتمواد غیر خوراکی 3۵0پنجشیر

هالل احمرترکیهمواد خوراکی۱937۱پکتیا

هالل احمرترکیهمواد خوراکی ۱۴000کندهار

۷۷۷۶0 تنجمله مستفید شونده گان:
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مرستون ها

در ۵ مرستون(کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و کندهار) مجموعاً 82۵ تن مشمول از امکانات و سهولت های مرستون ها برخوردار بوده که از جمله 322 تن 
مریضان روانی در مرستون های کابل و هرات تحت محافظت و تداوی قرار دارند.

عرضه خدمات صحی طی ماه اگست سال 2020
خدمات صحی جمعیت هالل احمر افغانی به این دلیل قابل اهمیت است که مردم مناطق دور افتاده را در قرأ و قصبات تحت پوشش قرار میدهد. بنابراین 

ارایه خدمات صحی در دورترین ساحات برای مردم ارزش حیاتی واال دارد.

تعلیمات صحی مشکوکین رجعت داده 
شده مشکوکین اسکرینینگ/غربال خدمات صحی سراپا مراکز صحی

۴02۶7 ۱۵۴ ۵83 2۵30 ۵8803 کلینیک های ثابت
۱۴2۶۴ 32 ۵0 ۱۶۱0 ۱793۱ تیم های سیار صحی 
۱707 ۴2 ۶۵ 332 33۱9 تیم های سیار صحی اپیل
22۵7 ۴۴ ۵۱ ۱۶0 ۱0932 مراکز صحی فرعی
۱8۱3 39 ۱۱۱ 399 3۵2۴ مراکز صحی فرعی عاجل
720 3 8 ۱83 3۵27 کلینیک صحی جامع

0 ۱ ۴ 207 207 شفاخانه مرکزی 

2983 ۴۵ ۱۵29 ۵039 ۶۱۱3 تیم های سیار معافیت 
کتلویی

۶4011 3۶0 2401 104۶0 10435۶ مجموعه


