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والیات تعداد افراد نوع مواد مساعدتی منبع کمک کننده
سره میاشت مواد غیر خوراکی ۴۶ بدخشان

سره میاشت و یونیسف مواد خوراکی ۵۴۹ کندز
سره میاشت و هالل احمرترکیه  مواد خوراکی ۹۹۲۸ کابل

سره میاشت مواد غیر خوراکی ۹۴ بامیان
هالل احمرترکیه مواد خوراکی ۲۵۲۳ بلخ

کمیته بین المللی صلیب سرخ مواد خوراکی ۲۱۷۴ پکتیا
سره میاشت مواد غیر خوراکی ۳۱۳ پکتیکا

یونیسف مواد غیر خوراکی ۷۹۷ کنر
سره میاشت مواد خوراکی ۲۰۵۰ زابل
سره میاشت مواد غیر خوراکی ۸ لوگر

1۸۴۸2 تن جمله مستفید شونده گان:

مرستون ها
در ۵ مرستون(کابل، هرات، بلخ، ننگرهار و کندهار) مجموعاً ۸۲۵ تن مشمول از امکانات و سهولت های مرستون ها برخوردار بوده که از جمله ۳۲۲ تن 

مریضان روانی در مرستون های کابل و هرات تحت محافظت و تداوی قرار دارند.

پروگرام انتقال اجساد
درجریان ماه فبروی ۲۰۲۱ مجموعاً تعداد ۱۱۷   جسد طرفین درگیر انتقال و به خانواده هایشان تسلیم گردیده است.



عرضه خدمات صحی طی ماه جنوری سال 2021
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

۶۱۹۰۲ ۹۳ ۴۹۹ ۱۶۴۲۸ ۷۹۱۴۵ کلینیک های ثابت

۴۳۷۱۶ ۶۸ ۵۱۹ ۱۵۵۸۸ ۴۵۶۹۱ تیم های سیار صحی 

۱۰۱۵۷ ۱۵ ۶۵ ۳۴۹۸ ۲۴۸۱۰ مراکز صحی فرعی

۱۲۰۸ ۰ ۷۲ ۸۲۱ ۴۵۳۶ کلینیک صحی جامع

۱۶۳۹۵ ۱۸۹ ۴۴۷۶ ۲۳۴۱۰ ۳۰۳۷۵ تیم های سیار معافیت 
کتلویی

۴۵۲۰ ۰ ۲۲۴۵ ۲۲۶۰ ۲۲۶۰ شفاخانه مرکزی کوید 19

137۸9۸ 365 7۸76 62005 1۸6۸17 مجموعه 
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