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ماه - نوامبر-۱۱2020

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

پروگرام انتقال اجساد

پروگرام جستجو و ردیابی
درجریان ماه اکتوبر 2020 مجموعاً تعداد ۱7۴   جسد طرفین درگیر انتقال و به خانواده هایشان تسلیم گردیده است.

درجریان ماه اکتوبر مجموعاً به تعداد ) 0 ( 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.

منبع کمک کنندهنوع مواد مساعدتیتعداد افرادوالیات
بنیاد صلح چینمواد خوراکی۶702کابل

سره میاشت و یونیسفمواد غیر خوراکی33۵۴کندز

صلیب سرخ مواد غیر خوراکی7007بامیان

هالل احمرترکیه مواد غیر خوراکی۱۵7۵0هرات

سره میاشت مواد  خوراکی۱0۵00هلمند

سره میاشتمواد خوراکی ۱۵8۶فاریاب

44899 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 اکتوبر 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

30۶8۵ 97 97 ۱808 3۶۶۴۶ کلینیک های ثابت

3323۱ 7۵ 7۵ ۱932 3۱9۴3 تیم های سیار صحی 

۱87۶۵ ۱0۶ ۱0۶ ۱۴32 297۶۵ مراکز صحی فرعی

2۱33 ۶8 ۱۱2 97۵ 2897 کلینیک صحی جامع

۱2۱8 29 ۶00 2۵۶9 277۵۶ تیم های سیار معافیت 
کتلویی

8۶032 375 990 87۱6 ۱29007 مجموعه 

وفیات مشکوکین رجعت 
داده مشکوکین مریضان داخل 

بستر
خدمات صحی سراپا/

اسکرینینگ شفاخانه مرکزی کوید ۱9
0 0 2۵ 2۵ 9۶9

: CHD بخش قلبی
بخش تداویی مریضان سوراخ قلب در ماه نومبر به تعداد ۱۱۵ طفلی که از مریضی سوراخ قلب رنج میبردند را به شفاخانه های داخلی و خارجی غرض 

تداویی معرفی نموده است که از آن جمله به تعداد ۱2 مریض غیر حاضر بوده است.


