
 
قابل توجه کارمندان صحی افغاِن خارج از کشور! 
******************************************

 دری گزارش دوکتور نذیر نعیمی، جراح بطنی و کولورکتل در ناروی، از سفر اخیرش به کابل. با 
تشکر از داکترصاحب از شریک ساخنت این گزارش با ما. ناصراوریا

 ————————————————————————————————
من امسال از تاریخ ۲۸ اگست الی ۲۲ سپتمبر از وطن بازدید نمودم. هدف سفرم یک ارزیابی 

عمومی از وضع شفاخانه ها وهمچنان سهولت های شیوهٔ تداوی مریضان سرطانی در شهر کابل 
بود. من منحیث کسیکه به قیمت پول ملت تحصیل کرده ام از سالها به اینسو آرزوی بازگشت 
بوطن و ادای دین مادر وطن را داشته ام. جنگ های متداوم در افغانستان که با جنگ داخلی 
ادامه یافت باعث گردید که تعداد کثیری از هموطنان ما مجبور به ترک خانه و کاشانٔه خویش 

شوند. ما اکثریت بدون وابسته گی به کدام ایدیالوژی یا راه خاص سیاسی ازین جنگ دوامدار 
صدمه دیدیم. 

 من از دیر زمانیست که آگاهی یافته ام که یک تعداد از کارمندان صحی افغان که در خارج از
 وطن منحیث کدرهای طبی ایفای وظیفه داشته اند طی سفرهای جداگانه به وطن سفرکرده اند و
 مصدر خدمات صحی برای مریضان نیازمند شده اند اما این فعالیت های بطور کلی همآهنگ

 نبوده و یا هم دوام نیافته است. من هم که یکی از عالقمندان سهمگیری درین پروسه بوده ام در
 سال ۲۰۰۴ عیسوی به ننگرهار سفر کردم و بعد از آن چندین سفر کوتاه دیگربهدف دستیابی به
 امکانات خدمات طبی به این سلسله ادامه دادم. در آنزمان آغاز پروگرام تریننگ طبی/جراحی

 کار سادهٔ نبود که من درینجا از مشکالتی که سد راه ام بودند ،نمیخواهم یاد آوری کنم.
 بعد از یک سلسله تجسسات قبلی یکبار دیگر طی یک سفر چهار هفته یی از تاریخ ۲۸ اگست
 الی ۲۲ سپتمبر سال ۲۰۱۶ عیسوی از کابل دیدن نمودم. طی این سفر من از شفاخانه های

٬علی آباد کیور٬ وبالسوم دیدن بعمل آوردم و با روسا و شف  استقالل٬ وزیر اکبر خان ابن سینا
  های سرویس های جراحی شفاخانه های متذکره صحبت های مفصل داشته ام.

 درین سفر بیشترین وقت امرا در شفاخانه های ابن سینا استقالل و کیور در سهمگیری در کار
 های عملی گذشتاندم و قابل یادآوری میدانم که دوکتوران ارجمند به عالقمندی و اراده من خیر
 مقدم گفتند. من همچنان با مقامات مسئول وزارت صحت عامه و ریس پوهنتون طبی کابل در



 مورد راه های حل مشکالت شفاخانه ها و جلب کدر های طبی افغان ِ خارج از کشور صحبت
 های الزم را داشتم. مشکالت اکثریت شفاخانه ها در کابل مشابه بودند. کمی و یا کهنه بودن
 سامان آالت و عدم موجودیت سیستم حفظ و مراقبت و ترمیم وسایل طبی از جمله مشکالت
 موجوده اند. ضرورت به بازسازی و تجدید سیستم تخنیکی مسلکی و لوژیستیکی شفاخانه
 محسوس بود. جنگ دومدار در افغانستان باعث خرابی وضع اقتصادی در سیستم صحی

 افغانستان شده است. طی این بازدید من به این نتیجه رسیدم که هنوز در افغانستان برای
 تداوی مریضان سرطانی هیچ نوع سهولت وجود ندارد اما درین اواخر ساختاری بنام کنسر

 فوندیشن افغانستان افتتاح شده است و هدف آن آماده ساخنت سهولت ها برای تداوی مریضان
 سرطانی در افغانستان است. این ساختار یک قسمت از شفاخانٔه جمهوریت را برای پولیکلینیک
 کیموتیراپی و وارِد داخل بستراختصاص داده است و ضمناً در آیندهٔ نزدیک پالن برآورده ساخنت
 امکانات جراحی را زیر دست دارند. بعد از گرفنت ارتباط با کنسر فودندیشن افغانستان تصمیم

 برآن شد که من در بخش جراحی مریضان سرطانی با این ساختار همکاری دوامدار داشته
 باشم و همچنان در تریننگ دوکتوران شفاخانه های دیگر در بخش تداوی و عملیات مریضان

 سرطانی فعالیت کنم. بدون شک که من درین عرصه به همکاری هم مسلکان طبی خویش ضرورت
 دارم. این ضرورت یک ضرورت کلی در تمام ساحات طبی در افغانستان است. سیستم طبی

 افغانستان دچار کمبود کدری در ساحات مختلف تداوی مرض سرطان است. مریضان مبتال به
 مرض سرطان در افغانستان در صورت داشنت امکانات پولی به هدف تداوی به ممالک همسایه از

 ٬ هندوستان و ایران سفر میکنند و آنانیکه امکانات پولی ندارند در نهایتآنجمله پاکستان
 ناامیدی و پریشانی جان میدهند. در افغانستان امکانات رادیو تیراپی و معاینات مکمل پتالوژی

 وجود ندارد. بعضی معاینات به خارج از کشور ارسال میشوند. وسایل تشخیصیه معیاری و
 ظرفیتهای استفادهٔ درست از آن نهایت ضعیف است.

 بهبود شیوهٔ تداوی مریضان سرطانی کار ساده نبوده ولی ناممکن هم نیست. اگر ما دست بدست
 هم بدهیم و یک اجتماع کوچک از کارمندان طبی را تشکیل بدهیم میتوانیم که دستآورد های قابل

 مالحظٔه داشته باشیم. برای رسیدن به این دستآوردها ما ضرورت به متخصصین ساحات
 جراحی, انکولوژی, پتالوژی, راډیولوژی, پالیاتیف میدسن, نرسنګ, پارامدیک و البراتوار را

 خواهیم داشت. افغانان وطندوست که در ساحات غیر طبی مصروف هستند میتوانند هم در



 پیشبرد این پروسٔه ملی با ما همگام شوند. ما در ساختار این نظام طبی باالی همه هموطنان و
 بخصوص کارمندان سیستم طبی صدا میکنیم که درین حشر ملی مطابق امکانات و اخالص خود

 به ما دست بدهند.
 ورود من در بخش تداوی مرض سرطان دلیل براینست که اولین پروگرامی را که ما زیر دست

 میگیریم پروگرام تداوی مرض سرطان خواهد بود. این بدین معنی نیست که ما به این پروگرام
 اکتفا خواهیم کرد. ما با وزارت صحت عامه و پوهنتون طبی کابل در ارتباط هستیم تا باشد
 مطابق تخصص دوکتوران داوطلب پروگرام های الزم را آماده ساخته و قبل از سفر شما به

 افغانستان زمینه کار آماده شود.
ما آرزو مندیم که این پروگرام را در دو مرحله عملی کنیم:

 ۱. تقویه و توسعٔه تشکیل موجوده دوکتوران داوطلِب افغان در خارج از کشور و آماده ساخنت آنها
 برای سفر و کار عملی در افغانستان

 ۲. در قدم دوم امضای پروتوکول همکاری و موافقت نامٔه طرزالعمل کار عملی با مقامات مسئول
 در افغانستان

 پالن داشنت یک نمایندهٔ رسمی ما در افغانستان به هدف استحکام روابط دوکتوران خارج از
 افغانستان و مقامات مسئول قدم بعدی کاری ما خواهد بود. انتخاب یکی دو شفاخانٔه دولتی و
 تربیه کردن کدر های متخصص با سویه عالی درآن جزٔ پالنهای ماست. افغانستان یک مملکت

 عقب مانده با وضع اقتصادی خراب است و سهمگیری فعاالنه در بازسازی آن مسئولیت هر کدام
 ماست. بدون شک که آغاز هر کار بدون مشکل نیست ولی کار اجتماعی عام املنفعه برای مردم

نیازمند و غریب ما کار خیریست که خداوند همه ٔ ما را همت انجام آنرا بدهد.
 

 امریکا حضور دارند٬  من درین پروسه با ساختار دوکتوران برای افغانستان که در ایاالت متحدهٔ
 همکار میباشم. این پروژه یک پروسٔه ملی بوده و به همکاری همه هموطنان ما چه کارمند ساحٔه

 طبی اند و یا نه٬ احساس ضرورت میشود.
 ما کدرهای ورزیدهٔ افغان را از سراسر دنیا به همکاری فرا میخوانیم تا با ما درین کار عملی و

 .مشورتی همکار شوند
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