
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

انگزارش تفتیش برای شهروند  

 شهر کابل  های خصوصیک یو کلین تفتیش عملکرد شفاخانه ها

 

 

 !میدانیدشما 

یس عمومی )مفتش ُکل( رهبری می ئاین اداره توسط ر اداره عالی تفتیش وجود دارد کهاداره تحت نام  افغانستاندر 

  .ادارات دولتی را دارا میباشد تمام طبق قانون این اداره صالحیت تفتیش وبرشود 

 فغانستانادولت جمهوری اسالمی 

 اداره عالی تفتیش



 ؟و گزارش تفتیش عملکرد کدام موضوعات را بیان میکند تفتیش عملکرد چیست

 

  :قرار میدهدبصورت گسترده تحت پوشش را تفتیش عملکرد نوعی از تفتیش است که موارد ذیل  

اصول  با درنظرداشتعامه  وخدمات، سازمانها، سیستم ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه ها، اداراتهای دولتی، آیا نهاد 

 ؟دیت عمل و فعالیت میکنندیاقتصادیت، مثمریت، و مف

رافات میگردد حطبق معیارات مناسب می باشد. در صورت عدم مطابقت، چه عوامل باعث ان ادارات تآو اجرا فعالیت هاآیا   

 ؟زمینه وجود دارد مشکالت درکدام و 

 ؟وجود دارد سکتور عامه فعالیت ها، برنامه ها و اجراآت بهبود اقتصادیت، مثمریت، و مفیدیت دربرای آیا زمینه    

دیت را بهبود یکه أصول اقتصادیت، موثریت و مف وجود دارد موثر داخلی های کنترلو  ها سیستمتحت تفتیش  اداره در آیا   

 ؟بخشد

  

 

:مثمریت

رسیدن به اهداف و به 
دست آوردن نتایج مطلوب 

و متوقعه 

: موثریت

به حد اکثر رساندن 
محصول از منابع موجود

:اقتصادیت

بدست آوردن منابع مطلوب به 
بهترین قیمت



 ؟کدام نهاد ها را تفتیش مینماید  اداره عالی تفتیش

 

 را تفتیش مینماید. دولت سکتور عامه بودجوی و غیر بودجویواحد های  تماماداره عالی تفتیش، 

 رنوالی.څالوی اداره  یه و ئبخش اداری قوه قضانهادهای مربوط به ریاست جمهوری، سکرتریت شورای ملی،  

 نماینده گی هایاتی و مستقل، کمیسیون ها، ادارات مرکزی و والیتی، بشمول نهاد های عاید اداراتها، ریاست ها،  خانه وزارت 

 خارج از کشور.  دولتی

 و حالل احمر )سره میاشت(. دولتی و تصدی های شرکت ها ،شاروالیها 

 د. ناستفاده میکن از آن و در اختیار داشتهرا  و دارایی عامهبودجه عامه  که نهاد های 

 

  

-مینماید تفتیش و ارزیابیموارد ذیل را  یندر تفتیش عملکرد، مفتش   

 

در کاهش و تاچه اندازه ویا مرجع مربوطه چگونه  تفتیشتحت  اداره  

 .بودهموفق  متاثر گردد کیفیت محصول اینکه هزینه های منابع بدون

در وقت  مورد ضرورتکه آیا منابع ارزیابی میکند  عملکرد تفتیش همچنان،

کمیت و کیفیت آیا منابع از لحاظ ، قابل دسترس بودهمقتضی و مناسب 

 مثمریت درمهم  ییکی از شاخص ها منابعکیفیت ون مناسب بوده چ

  بوده و نقش اساسی در آن دارد.اجراآت 

از ، و آیا نتایج مشابه را شدهاستفاده  به حد اعظمی منابع از آیا  

منابع حاظ کمیت، کیفیت و زمان مناسب را میتوان با منابع کمتر از ل

به دست آورد.  به عبارت دیگر، آیا میتوان بیشترین استفاده  استفاده شده

 ؟نمودرا از منابع موجود 

به  ؟ساخته است برآوردهکه اداره آنرا مشخص نموده اهداف و مقاصد معینه را  یا اجراآت صورت گرفته آیا محصول بدست آمده 

 چگونه است، و چقدر در نیل به اهداف برنامه، پروژه، و عملیات میتواند مؤثر باشد.  اداره، برنامه یا پروژه اجراآت نتیجه عبارت دیگر،

 .تمرکز دارد ل اقتصادیت، مثمریت، و مؤثریتیکی و یا هرسه اص تفتیش عملکرد باالی 

 رسیدن به اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت بهو مؤثریت آنها در نیل  های کاری ل داخلی، سیستموکنترسیستم   

تهیه و تدارکات،  سیستم مدیریت اقتصادیت، مثمریت و مؤثریت، با مرور یک موضوع خاص. بعنوان مثال، سیستم منابع بشری، 

 و سیستم ارائه خدمات.  سیستم مدیریت قرار دادها، تطبیق یک پروژه و یا برنامه، تطبیق یک پالیسی و چهارچوب قانونی



میکند؟ کار با نتایج تفتیش عملکرد معموال چه مفتش کل  

 

 
 رهبری اداره تحت  با آن ، قبل از نهایی شدننتایج تفتیش عملکرد

 .رددگه و پاسخ آنها شریک میگابرای دریافت دید تفتیش

 

تفتیش نتایج  

 

  

 انه به ریاست جمهوری و گتفتیش عملکرد بصورت جدا های گزارش

ت در تا اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحا رددگشورای ملی ارایه می

 اجراآت و تطبیق سفارشات نتایج گزارش نماید.

  هدقرار مید ومداقهبحث  نتایج گزارش وسفارشات آنرا موردشورای ملی 

ق اداره تفتیش شده را مکلف به إصالحات در اجراآت و تطبی و رهبری

 نماید. می سفارشات نتایج گزارش

 

گزارش تفتیش 

 عملکرد

 ن از اهمیت باالی برخوردار است؟ آ گزارشچرا تفتیش عملکرد و 

تا تفتیش عملکرد را اجرا  سازدرا ملزم میمفتش کُل  ،اداره عالی تفتیش قانون

.جمهوری و شورای ملی ارائه نماید و گزارش آنرا به ریاست  

عبارت  ،تفتیش تصریح گردیده اداره عالی که در قانون ردلکعم هدف تفتیش

اقتصادیت، از رعایت اصول  ،مستقالنه، هدفمند و قابل باور اطمینان از حصول

در اجراآت، برنامه ها، پروژه ها و فعالیتهای نهادهای دولتی دیت یموثریت و مف

 .میباشد

 

و افزایش اعتماد عمومی روی  پاسخگوییمفیدیت، و همچنان شفافیت، برای بهبود اقتصادیت، مؤثریت،  عملکرد تفتیش

 نماید. میارائه مشخص  سفارشات و پیشنهادات دولت اجراآتبرنامه ها و 

، برنامه درباره فعالیت ها عامه و سایر شرکاء باید از طریق مفتشین مستقل ، شهروندانشورای ملی بعنوان نماینده مردم

 گردیده است یا خیر. وتطبیق حصول ی وضع شدهها پالیسیو داف اهو بدانند که آیا  آگاه شوند و اجراآت دولت ها

  

 



 

 اداره عالی تفتیش اشتراکی است؟  عملکرد یا پروسه تفتیشآ

کتور عامه سو پروسه اشتراکی تفتیش که بخاطر شفافیت و پاسخگویی در بخش خدمات رسانی  (OGP) باز حکومت داریأساس ابتکار بر 

 ه است.دخیل سازی جامعه مدنی را برای اشتراک در پروسه تفتیش طرح و تنظیم نمودطراحی گردیده، اداره عالی تفتیش پروسه 

  مینمایند.مکاری هو اجرای آن، تقاضای  مشارکتی تفتیش گذاریاداره عالی تفتیش از نمایندگان جامعه مدنی و رسانه ها در زمینه پالن

     

 ؟واقع گردد مفید و مؤثر ی تحت تفتیشپروسه تفتیش عملکرد و نتایج آن چگونه میتواند برای نهادها

، موضوعات و موارد که برای اداره عالی تفتیش با پروسه اشتراکی تفتیش عملکرد، میخواهد ارزش و مؤثریت تفتیش عملکرد را افزایش داده

 .دهدیم تیاولو و نموده شیتفت است مهم عام مردم و شهروندان

 دارد که:  نیبه ا یوابستگ شیتفت یعال ادارهعملکرد  شیتفت جینتا تیدیو مف تیموثر

 دینما یو در باره آن اقدام و اجراآت م دینمایم قیتطبو  یریگیپ را شیتفت گزارش مندرج سفارشات و ها افتهی شیچگونه مرجع تحت تفت. 

 پروگرام  ومثمریت تیبر مؤثر یرا مبن شیخو فارشاتسوقرارداده  ومداقهرا مورد بحث  شیتفت یاداره عال یها گزارش جرگه یولس چگونه

 هی، اراشیبه مراجع تحت تفت باشد مردم نفع به که کشور در خوب یحکومتدار جادیو همچنان ا وپاسخگویی تیشفاف ات،یپروژه ها، عمل ها،

  .ندینمایم

  

پروسه تفتیش اشتراکی

لیست نمایندگان جامعه مدنی
و رسانه ها 

ورکشاپ و برنامه آگاهی 
دهی

جمع آوری نظریات برای 
اجرای پروسه تفتیش

انجام تفتیش بصورت 
مشترک



 

 گزارش تفتیش عملکرد 

صحت وزارتو کلینیک های خصوصی  گزارش تفتیش عملکرد از سیستم نظارت و عرضه خدمات شفاخانه ها  

موضوعات و مسایل در تفتیش ما تحت پوشش قرار گرفت؟کدام   

هر کابل از ارائه خدمات شفاخانه های خصوصی موجود می باشد و باشنده گان شاداره عالی تفتیش بنابر مشکالت و چالش های که در عرضه 

ی و نظارتی عرضه اجراآت و فعالیت های کنترول خدمات شفاخانه های خصوصی راضی نیستند و شکایت دارند، تصمیم اتخاذ نمود تا چگونگی

دیریت فتیش عملکرد که تمرکز آن بیشتر باالی ماز دید ت ۱۳۹۹کلینیک های صحی خصوصی را طی سال  خدمات صحی شفاخانه ها و

صوصی و خمؤثر و مطلوب اجراآت ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی، تطبیق قوانین صحی باالی شفاخانه ها و کلینیک های صحی 

 مورد بازرسی قرار دهد. می باشد، کنترول و نظارت از فعالیت های مراکز صحی در کابل

و ریاست  ریاست تنظیم و هماهنگی سکتور خصوصیو نظارت از فعالیت های شفاخانه های خصوصی بر عهده ازینکه مسئوولیت کنترول 

شش قرار داده را تحت پو ۱۳۹۸الی  ۱۳۹۷این تفتیش فعالیت ها و اجراآت سال های بررسی از تطبیق قوانین صحی وزارت صحت می باشد. 

ارش زگکه در ، ه خدمات صحی شفاخانه ها و کلینیک های صحی خصوصی بودنظارت از عرض تمرکز اساسی آن روی سیستم کنترول وو 

ره ارائه گردیده فعلی روی آن تمرکز صورت گرفته، خالء ها و نواقص اجراآت تدارکاتی اداره تشخیص و سفارشات جهت بهبود اجراآت ادا

 .است

 گرفت؟  قراراستفاده  ردمومعیار تفتیش عملکرد  ابعبعنوان من یچه موارد

 پالن استراتیژیک برای تقویه سکتور خصوصی صحت در افغانستان  (۱

 قانون صحت (2

 مقرره مراکز صحی خصوصی (۳

 الیحه کلینیک سراپای صحی خصوصی (4

 قانون کار خدمات ملکی (5

 بهترین شیوه ها/ عملکرد های بین المللی. (6

 

 

 

 



 چه چیزی را میبینیم و جستجو میکنیم؟

  کنترول و نظارت از تطبیق قوانین ارزیابی چگونگی انکشاف پالن های

 صحی در شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی.

  ارزیابی سیستم نظارت و بررسی فعالیت ها و اجراآت شفاخانه ها و

 کلینیک های خصوصی و سیستم گزارش دهی آن.

  حصول اطمینان از موجودیت طرزالعمل ها، رهنمود ها، میکانیزم ها

و کنترول مستمر از تطبیق قوانین و پروسه های کاری برای نظارت 

 در مراکز صحی.

  حصول اطمینان از ثبت، راجستر و فعالیت تمام مراکز صحی مطابق

 قانون و طرزالعمل های موجود صحی.

 راه تطبیق قانون  ارائه سفارش ها به منظور رفع نواقص و چالش ها فرا

 صحت و نظارت مؤثر از فعالیت های مراکز صحی. 

 

 ۱۳۹۹ سال در ماه سرطانو یافته های آن به ریاست جمهوری و شورای ملی  سفارش هاملکرد بشمول راپور تفتیش ع

 ارائه گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چی را دریافتیم؟ فعلی در تفتیش

 شفاخانه های خصوصی شهر کابل ما در تفتیش عملکرد یافته هایخالصه از 

به حضور داشت نماینده ریاست بررسی از تطییق نظر به کنترول عینی که توسط هیئت مؤظف 

( کلینیک صحی صورت گرفت، به مالحظه ۱4( شفاخانه و )۳0قوانین صحی به گونه نمونه از تعداد )

رسید که تعداد دو شفاخانه و چهار کلینیک بدون اسناد )سند افتتاح و جواز فعالیت ریاست تنظیم 

از کارمندان فنی( در شهر کابل عماًل فعالیت وهماهنگی سکتور خصوصی وزارت صحت عامه و جو

می نماید و جواز فعالیت ندارند که نشان دهنده ضعف عملکرد اجراآت واحد های ذیربط وزارت 

 صحت عامه میباشد.

شفاخانه های موجودیت و فعالیت 

بدون مجوز و غیر قانونی در شهر خصوصی 

 کابل

( ۱2از شفاخانه ها و کلینیک ها صورت گرفت به مالحظه رسید که تعداد ) که نظر به کنترول عینی

اد با سند افتتاح فعالیت می ضمرکز صحی خصوصی خالف حدود و صالحیت تعیین شده و در ت

نمایند. بخش های که شامل سند افتتاح مراکز مذکور نمی باشد به گونه خود سرانه به تداوی مریضان 

 تضاد با مواد سوم ، هفتم و پانزدهم مقرره مراکز صحی خصوصی می باشد.اقدام می نمایند که در 

فعالیت شفاخانه ها و کلینیک های 

خصوصی خارج از حدود و صالحیت تعیین 

 برای شان. شده 

وزارت محترم صحت عامه هیچ یک از مراکز صحی خصوصی را در جریان سه سال گذشته در مطابق 

ی مورد ارزیابی همه جانبه قرار نداده است تا نواقص و مشکالت به احکام مقرره مراکز صحی خصوص

که در عرضه خدمات صحی شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی موجود است، شناسائی و رسیده 

 گی صورت گیرد. 

عدم ارزیابی مستمر شفاخانه ها و کلینیک 

های صحی خصوصی توسط واحدهای 

ذیربط وزارت صحت عامه جهت عرضه 

 معیاری و با کیفیت در کشورخدمات 

( کلینیک صحی صورت ۱4( شفاخانه و )۳0باالثر کنترول عینی این هیئت بطور نمونه که از تعداد )

( کلینیک صحی رؤسا، معاونین وکارمندان ۳( شفاخانه و )۳گرفت، به مشاهده رسید که در تعداد )

اوقات رسمی باالی وظایف خویش فنی شامل )دوکتوران، نرس ها، تکنالوجست ها و قابله ها( در 

حاضر نبودند. از طرف دیگر، در اکثریت شفاخانه و کلینیک ها الیحه فیس رعایت نمی گردد. در 

مراکز صحی خصوصی فیس از مراجعین باالتر از الیحه وضع شده اخذ میگردد و در رابطه اجراآت 

 و اجراآت الزم را ننموده است. کنترولی و نظارتی ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی ضعیف بوده 

نبود پرسونل صحی در شفاخانه های 

خصوصی شهر کابل در اوقات رسمی و اخذ 

 فیس بلندتر از الیحه تعیین شده

ظرفیت و امکانات زیربنایی بخش مهم از شرایط ایجاد مراکز صحی و تأثیرگذار باالی چگونگی فعالیت 

و ارائه خدمات مناسب و مؤثر آنها بوده است. از تعداد مراکز صحی که مشاهده به عمل آمد به 

و ندارد وجود مالحظه رسید که امکانات زیربنایی و تعمیر مناسب مطابق معیارهای صحت عامه 

در تعمیرات رهایشی و مسکونی و مراکز تجارتی به شکل کرایی تعداد زیاد شفاخانه ها وکلینیک ها 

فعالیت داشته که برای فعالیت های صحی مناسب به نظر نمیرسد. همچنان، معیارها و شرایط برای 

 چگونگی مناسب بودن تعمیر و امکانات زیربنایی تعریف و مشخص ننموده است که به اساس آن

 .امکانات زیربنایی مراکز صحی خصوصی ارزیابی و مقایسه صورت گیرد

ایجاد شفاخانه ها و کلینیک های خصوصی 

بدون امکانات مناسب زیربنایی و تعمیر 

مناسب مطابق معیارها و شرایط مقرره 

 مراکز صحی خصوصی

( باب شفاخانه ۱۹) قرار بازید از مراکز صحی خصوصی در سطح شهر کابل به  مالحظه رسید در تعداد

( باب کلینیک صحی خصوصی امبوالنس های معیاری مجهز با تمام وسایل و تجهیزات کمک ۱۱و )

های اولیه حیاتی وجود نداشته و حتی بعضی مراکز صحی اصالً امبوالنس ندارد که خالف ماده هشتم 

 مقرره مراکز صحی خصوصی شفاخانه ها و کلینیک ها فعالیت می نماید.

جودیت امبوالنس مجهز و عدم مو

تجهیزات کمک های اولیه حیاتی در تعداد 

صحی ( باب کلینیک ۱۱( شفاخانه و )۱۹)

 خصوصی در شهر کابل



( مورد خدمات و فعالیت های غیر معیاری 44اداره امنیت ملی به تعداد ) ۱۳۹۸و  ۱۳۹۷طی سال 

ریاست تفتیش داخلی طی سال مالی  مراکز صحی بریاست تفتیش داخلی جهت پیگیری ارسال و

( شفاخانه صحی خصوصی و طی سال 5( باب کلینیک صحی خصوصی و تعداد )۱۹تعداد ) ۱۳۹۷

( باب شفاخانه خصوصی را جهت اجراآت اصولی به ریاست بررسی از تطبیق ۱تعداد ) ۱۳۹۸مالی 

مده الی ختم قوانین صحی شریک ساخته ولی توسط آن ریاست به موضوعات و مشکالت بوجوده آ

 تفتیش هیئت رسیدگی صورت نگرفته است. 

عدم اجراآت باالی مشکالت و نواقص که از 

جانب ریاست تفتیش داخلی آن وزارت و 

( امنیت ملی مواصلت 62راپور ریاست )

 ورزیده است

از شفاخانه ها و کلینیک هیئت تفتیش به حضور داشت نماینده ریاست بررسی ازتطبیق قوانین صحی 

( شفاخانه ۱4( شفاخانه تعداد )۱۷۷های ذیل کنترول عینی بعمل آورد، مالحظه گردید که از جمله )

( کلینیک که بطور قیدی مشاهده به عمل آمد دارای پارکینگ ۱۱( کلینیک تعداد )5۷و از جمله )

 وسایط نقلیه نمی باشد. 

عدم موجودیت پارکینگ وسایط نقلیه در 

فاخانه ها وکلینیک های صحی خصوصی ش

مطابق شرایط و معیارهای ایجاد مراکز 

 صحی

 

  



 

:ما نتیجه گیری  

که ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی از شفاخانه ها وکلینیک های صحی خصوصی به صورت کل از  نتایج بررسی نشان می دهد        

تمامی مراکز صحی خصوصی به گونه منظم، متداوم بازدید و بررسی بعمل نیاورده است و نتایج مطلوب بدست نیامده و طبق اظهارات اداره 

 .تأسیسات صحی خصوصی صورت نگرفته است مذکور به نسبت کمبود پرسونل بازدید و بررسی از تمام

ظم از تأسیسات عالوه بر آن پالن منظم عملیاتی در ریاست های تحت بررسی طرح و ترتیب نگردیده است تا به گونه درست طبق پالن من

ی، در شهر خصوصصحی نظارت و بررسی صورت گیرد، عالوه بر آن از اثر عدم موجودیت پالیسی ازدیاد شفاخانه ها وکلینیک های صحی 

دیده و تعداد صحی خصوصی از طریق ریاست تنظیم وهماهنگی سکتورخصوصی افتتاح گر ( کلینیک5۷و تعداد ) ( شفاخانه۱۷۷کابل تعداد )

های  صحی خصوصی اسناد شان تحت دوران میباشد و پالیسی مشخص و واضح جهت ایجاد شفاخانه ( کلینیک2۹5و ) ( شفاخانه۱0۳)

ز فعالیت، اقدام وصی نظر به ضرورت جامعه موجود نمی باشد و به گونه غیر معیاری و خودسر در قسمت ایجاد شفاخانه ها و صدور جواخص

 بعمل میآید. 

ار کلینیک در سطح ( کلینیک صحی خصوصی بازدید بعمل آمد، تعداد دو شفاخانه و چه۱4( شفاخانه و )۳0طوریکه به گونه قیدی از تعداد )

ز صحی خصوصی بدون کابل بدون جواز و اسناد وزارت صحت عامه، فعالیت می نماید و امکان موجودیت تعداد بیشتر شفاخانه ها و مراکشهر 

 اسناد در سطح شهر کابل و والیات نیز متصور می باشد. 

الً صورت زارت صحت عامه اصارزیابی مراکز صحی خصوصی نظر به ماده دهم مقرره مراکز صحی خصوصی، بعد از هرسه سال از جانب و

یده گی نگرفته، خالها و مشکالت که در مراکز صحی خصوصی موجود می باشد شناسائی نگردیده تا در جهت رفع مشکالت موجود رس

 صورت گیرد. 

می موجود ت رس( کلینیک صحی خصوصی رئیس وکارمندان فنی )دوکتوران، نرس ها و تکنالوجست ها( در اوقا۳( شفاخانه و )۳در تعداد )

ر آن یافته های بنبوده، صدور جواز فعالیت و موجودیت همچو شفاخانه ها و مراکز صحی برای مراجعین مفیدیت و مؤثریت ندارد. افزون 

راکز صحی متفتیش نشان می دهد که معیار و نقشهء مشخص برای تعمیر شفاخانه ها وکلینیک های صحی خصوصی موجود نمی باشد و در 

ارکیت های پارتمان های رهایشی و مآکابل در نظر گرفته نشده و اکثریت شفاخانه ها وکلینیک های صحی خصوصی در خصوصی در شهر 

سی گردید، تجارتی فعالیت دارند که خالف نورم و استندرد های صحی می باشد. اکثریت شفاخانه ها وکلینیک های که طورقیدی برر

یاتی نمی ولیه حپارکینگ وسایط نقلیه ندارد و  امبوالنس شفاخانه ها وکلینیک های صحی خصوصی مجهز به لوازم و تجهیزات کمک های ا

 باشد.  

 

 

 

 

 

  



 

 :سفارشات ما

 
  وزارت صحت عامه ماده هشتم مقرره مراکز صحی را بصورت

یط تفصیلی تفسیر و واضح سازند. طبق آن ماده معیارها و شرا

برای چگونگی امکانات زیربنایی و داشتن تعمیر مناسب 

مشخص گردد. بعد ازینکه معیارها و شرایط تعمیر مناسب 

گردید، تعمیر ها و امکانات زیربنایی تمام مشخص و واضح 

شفاخانه و کلینیک های خصوصی مطابق آن ارزیابی و 

 اقدامات الزم به عمل آید.

  ریاست تنظیم و همآهنگی سکتور خصوصی قبل از ایجاد

شفاخانه ها وکلینیک های صحی خصوصی موضوع را در 

نظرگرفته و نیز ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی با 

خانه ها وکلینیک های صحی خصوصی که خالف ماده شفا

هشتم مقرره مراکز صحی امبوالنس های مجهز ندارند طبق 

یک پالن نظارتی اجراآت نموده و مراکز صحی که امبوالنس 

 ( ماه اقدامات الزم به عمل آورد.2های مجهز ندارد طی )

  ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی مطابق به قوانین

و کلینیک  ها اکز صحی خصوصی با شفاخانهو مقرره مر

 های فوق الذکر عمل نموده تا در مقابل قوانین ومقررات

احساس مسؤولیت نمایند. همچنان به گونه متداوم و 

طبق پالن باید از تمامی مراکز صحی خصوصی نظارت و 

کنترول بعمل آید و در قسمت مشکالت و چالش های 

که سد راه آن ریاست می باشد، راهکار منظم را درست و 

 محترم وزارت پیشنهاد نماید. به مقام 

  ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی فعالیت مراکز

ین صحی بدون جواز را بررسی و ارزیابی نماید. مطابق قوان

( جریمه و در ۱نافذه مراکز صحی شامل جدول شماره )

صورتیکه معیارات را تکمیل نماید بعد از وضع حق 

داده شود و از االمتیاز و تضمین بانکی جواز فعالیت 

 اجراآت خویش اداره عالی تفتیش را اطمینان دهند.

  ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی در روشنائی و احکام

مقرره مراکز صحی خصوصی با مسؤولین شفاخانه ها و 

کلینیک های که پرسونل صحی شان در اوقات رسمی حاضر 

 صحینمی باشد، برخورد نماید تا در مقابل قوانین ومقررات 

احساس مسوولیت نمایند و به گونه مکرر از موجودیت 

پرسونل صحی در شفاخانه ها وکلینیک های متذکره کنترول 

 و نظارت نماید.  

 اسناد تمام دوکتوران  یصح نیقوان قیاز تطب یبررس استیر

دارند  تیفعال یخصوص یها کینیکه در شفاخانه ها و کل

مراحل  یبدون ط یدوکتوران خارج تیو از موجود یبررس

. بطور دینموده اجراآت نما نانیحصول اطم یاسناد قانون

دوتن دکتوران کشور  تیو جواز فعال یلیمثال، اسناد تحص

 لیاز شفاخانه را یدیداخله و اورتوپ یهندوستان در بخش ها

اسناد مطالبه شده  ئتیه دیبا وجود تأک یول دهیمطالبه گرد

. دیارائه نگرد ئتیبه ه نانیو حصول اطم یبه منظور بررس

 ریکه اطاعت پذ یصح یها کینیآن تعداد شفاخانه ها و کل

  ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی مطابق به مقرره

مراکز صحی خصوصی اجراآت نماید. به اساس یک پالن 

ام مراکز صحی با در نظرداشت مراکز و برنامه منظم، تم

( که به شکل غیر قانونی 2صحی شامل جدول شماره )

( 2خالف حدود کاری تعیین شده فعالیت دارند طی یک )

ماه شناسایی نماید و مطابق قانون و مقرره مراکز صحی 

گردد. در صورتیکه مراکز صحی  فعالیت آنها قانون مند

ننماید فعالیت آنها  معیارات و شرایط ایجاد را تکمیل

 متوقف و مسدود گردد.

  وزارت محترم صحت عامه مطابق به ماده دهم مقرره طبق

یک پالن مشخص در قسمت ارزیابی همه جانبه مراکز 

( ماه کاری را ۳صحی خصوصی اقدامات عملی را طی )

روی دست گیرد تا چالش ها، مشکالت و نواقص که در 

مراکز صحی خصوصی موجود می باشد شناسائی و 

ت پرداخت نصف اقدامات الزم صورت گردد و در قسم



مذکور در تفاهم با  استیباشد، ر یو مقررات نم نیقوان از

 . دیبرخورد نما نیبا متخلف یتیامن یارگان ها

  ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی مکلف است تا به

توسط شفاخانه اساس یک پالن جامع از چگونگی اخذ فیس 

ها، کلینیک ها و معاینه خانه های خصوصی در مطابقت با 

الیحه فیس وضع شده حصول اطمینان نموده و با متخلفین 

 طبق قانون و الیحه برخورد نماید.

حق االمتیاز مراکز صحی خصوصی نیز طبق احکام مقرره 

 اقدام نماید. 

  ریاست محترم بررسی از تطبیق قوانین صحی مطابق به

مقرره مراکز صحی خصوصی با شفاخانه افغان میرسی و 

 کلینیک آئینه صحت اجراآت نموده تا در مقابل قوانین و

قال خود سرانه مقررات احساس مسؤولیت نمایند و از انت

 جلوگیری بعمل آید. 

  ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی به چالش ها و

مشکالت موجود که توسط دیگر واحدها شناسایی گردیده 

رسیدگی نماید. وزارت محترم صحت عامه در قسمت فراهم 

آوری سهولت های کاری برای تیم های نظارتی اقدامات 

عملی را روی دست گیرد تا پیرامون شکایات واصله و چالش 

فاخانه ها و کلینیک های خصوصی در های موجود در ش

 عرصه وقت رسیده گی بعمل آید.  

  از اینکه فعالیت شفاخانه امیری کمپلکس نظر به ماده

هفتم مقرره مراکز صحی خصوصی شفاخانه اختصاصی نه 

( افغانی از 100,000بلکه شفاخانه عمومی بوده و مبلغ )

 شفاخانه امیری تحصیل و به حساب مربوط انتقال گردد.

در ضمن پیرامون بخش های معالجوی نیز در روشنائی 

مقرره اقدامات اصولی نموده و سنجش مالیه نیز در نظر 

 گرفته شود.  

  ریاست محترم بررسی از تطبیق قوانین صحی و ریاست

تنظیم وهماهنگی سکتور خصوصی با شفاخانه ها و کلینیک 

های صحی خصوصی که خالف ماده هشتم مقرره مراکز 

خصوصی پارکینگ وسایط نقلیه ندارند، مطابق به صحی 

مقرره فوق اجراآت نموده تا سهولت های مؤثر و مفید به 

مریض ومریض داران ازجانب شفاخانه ها وکلینیک های 

 .صحی فراهم گردد

  در قسمت طی ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی

فعالیت یک تن کارمند صحی شفاخانه  ،مراحل جواز

خصوصی مداوا برویت اسناد تحصیلی تأیید شدهء وزارت 

تحصیالت عالی اقدامات عملی را روی دست گیرد و به 

 شفاخانه چشم امید هدایت دهند تا مطابق فقره دوم ماده

( مقرره مراکز صحی خصوصی جهت عرضه خدمات 42)

جدید و مؤثر در قسمت تعیین رئیس  صحی مفید و

 تجدید جواز اقدام نماید. 
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