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ماه - سپتمبر-92020

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

منبع کمک کنندهنوع مواد مساعدتیتعداد افرادوالیات

سره میاشتمواد غیر خوراکی۱0پکتیا

سره میاشتمواد غیر خوراکی۴۱00وردک

سره میاشتمواد خوراکی۵2۵بامیان

سره میاشت و یونیسفمواد غیر خوراکی۱2۵3کنر

سره میاشتمواد  غیر خوراکی788پکتیکا

سره میاشتمواد خوراکی ۱079کاپیسا

سره میاشتمواد غیر خوراکی ۱۱3پنجشیر

سره میاشت و یونیسفمواد غیر خوراکی2۴۵لغمان

سره میاشت و یونیسفمواد عیر خوراکی ۱82نورستان

صلیب سرخمواد عیر خوراکی2۴۶۵هلمند

هالل احمر ترکیه و سره میاشتمواد خوراکی9037پروان

اپیل فدراسیونمواد خوراکی8372بادغیس

اپیل فدراسیونمواد خوراکی۱۶737بلخ

اپیل فدراسیونمواد  خوراکی3۶۶3۱دایکندی

اپیل فدراسیونمواد خوراکی7۴2۶هرات

۸۸9۶۳ 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 سپتمبر 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.

پروگرام انتقال اجساد

پروگرام جستجو و ردیابی
درجریان ماه سپتمبر 2020 مجموعاً تعداد 2۱3  جسد طرفین درگیر انتقال و به خانواده هایشان تسلیم گردیده است.

درجریان ماه سپتمبر مجموعاً به تعداد ) 2 ( پیام از محبوسین جمع آوری و به خانواده ها توزیع گردیده است و تعداد ) 2 ( پیام از خانواده ها جمع آوری 
و به محبوسین توزیع شده است.

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

۶۱2۱۱ ۱۱ ۱۱ 330 ۵079۵ کلینیک های ثابت
32۱۴۱ 8 8 82 2۱8۱۵ تیم های سیار صحی 
۱۱2۱ 0 0 28 ۶37 تیم های سیار صحی اپیل

۴2032 ۱2 ۱2 ۵23 2۵0۶3 مراکز صحی فرعی
3۱2۱ 0 2 80 ۱9۶2 مراکز صحی فرعی عاجل
73۱۱ 0 ۶ ۱3۱ ۵2۵۱ کلینیک صحی جامع
در طول ماه سپتمبر به تعداد 972   مریض  خدمات صحی سراپا و سکرینینگ  شده اند که از جمله به تعداد 3  تن از 

مریضان در بخش داخل بستر بستری بوده  که بدبختانه یک تن  از مریضان داخل بستر وفیات نموده است.

و به تعداد 23 تن مشکوک به کرونا بوده که برایشان قرنطین خانگی توصیه شده است . شفاخانه مرکزی 

۱۵78۴ ۱82 3۶07 ۱879۵ ۱879۵ تیم های سیار معافیت کتلویی

1۶2721 21۳ ۳۶4۶ 199۶9 124۳1۸ مجموعه 


