
مائکروبیل مزاحمت (ریزسڻنس)





تعارف
ادویات صحت کی دیکھ بھال میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، اور جب صحیح طریقے سے استعمال کیا جایے تو، وه بیماریوں کے عالج، عالمات کو دور کرنے، اور مریضوں 
کے درد کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ ادویات کے عقلی استعمال کا تقاضا ہے کہ مریضوں کو ایسی ادویات ملیں جو ان کی صحت کی ضروریات کے لیے موزوں 
ہوں، ایسی خوراکوں میں جو ان کی اپنی مخصوص ضروریات کو پورا کرسکیں، مناسب وقت میں ہوں، اور انہیں اور ان کی کمیونڻی کو کم سے کم قیمت پر ملیں۔ پھر 

بھی، غیر معقول ادویات کا استعمال بہت سے ممالک میں ایک اہم تشویش ہے۔
 

عالمی اداره صحت (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، نصف سے زیاده ادویات غلط طریقے سے تجویز کی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہیں، یا مارکیڻنگ کی جاتی ہیں، اور آدھے 
سے زیاده مریض انہیں صحیح طریقے سے نہیں لیتے ہیں۔ ادویات کا زیاده استعمال، کم استعمال، یا غلط استعمال موجوده قلیل وسائل کو ضائع کرتا ہے اور صحت کے 
وسیع خطرات پیدا کرتا ہے۔ ادویات کا سب سے عام غیر معقول استعمال اینڻی مائکروبیل کا نامناسب استعمال ہے، جو کہ بعد میں اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس (AMR) کا 

سبب بنتا ہے۔
 

جب بیکڻیریا، وائرس، فنگس اور پرجیوی اینڻی بائیوڻکس کے مقابل عادی ہوجاتے ہیں تو اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس (AMR) ابھرتا ہے، جس کے نتیجے میں ادویات کی 
ناکامی اور مسلسل انفیکشن ہوتے ہیں، نیز سنگین بیماری اور ڻرانسمیشن کے خطرے میں اضافہ ہوتا ہے۔ AMR لوگوں کی صحت کے لیے ایک بہت بڑا عالمی تہدید 
ہے، جو مختلف قسم کی متعدی بیماریوں کو روکنے اور ان کا عالج کرنے کی صالحیت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ مشرقی بحیره روم کے عالقے میں، لیبارڻری کی 

صالحیت، اینڻی مائکروبیل سڻوریڈ شپ، اور اچھے ڈیڻا کی کی کمی وجہ سے AMR بڑھایا جا رہا ہے۔
 

اعلی معیار کی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے کے لیے ہیلتھ ورک فورس بہت ضروری ہے۔ صحت کے نظاموں کی صالحیت اور بہتر کارکردگی کا مظاہره کرنے 
اور AMR جیسے چیلنجوں کا مؤثر طریقے سے جواب دینے کے لیے، ایسے افرادی قوت کی ضرورت ہے جو تربیت یافتہ، موثر، بااختیار، مناسب طور پر اہل، اور 
اچھی طرح سے منظم ہو۔ "صحت کے لیے انسانی وسائل سے متعلق عالمی حکمت عملی: ورک فورس 2030" نے مؤثر تربیت اور تعلیم کے ذریعے صحت کے افرادی 
قوت بڑھانے اور چیلنجوں کی جاننے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہوئے، IAPH نے AMR سے متعلقہ امور پر تربیتی نصاب تیار کیا ہے 

جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو نشانہ بناتے ہیں۔

پروگرام 1: بنیادی اینڻی مائکروبیل مزاحمت۔

کورس 1: پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف۔
کورس 2: اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 1

کورس 3: اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس - لیول 1
کورس 4: انفیکشن کنڻرول - لیول 1

پروگرام 2: اینڻی مائکروبیل مزاحمت کی سرویلنس۔

کورس 5: بنیادی ایپیڈیمولوجی
کورس 6: اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس - لیول 2 

کورس 7: اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 2
عملی  میں  ریزسڻنس  مائکروبیل  اینڻی   :8 کورس 

(اپالئیڈ) ریسرچ

پروگرام 3: اعلی درجے کی مائکروبیل مزاحمت۔

کورس 9: ملڻی ڈراگ (کثیر ادویات) مزاحمت۔
کورس 10: انفیکشن کنڻرول - لیول 2

کورس 11: اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 3
اور  (مینجمنٹ  قیادت  اور  انتظام   :12 کورس 

لیڈرشیپ)
کورس 13: سائنسی تحریر یا لکھنا۔

ہر تربیتی کورس سیکھنے کے (30) گھنڻے کے اوقات میں دیا جاتا ہے۔ یہ کورسز ڻیکنیکل ڈپلومہ کے تین ماه کے پروگراموں کے حصے کے طور 
پر، یا اکیلے کورسز کے طور پر لیے جا سکتے ہیں۔ کورس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر، شرکت کننده کو بین االقوامی اکیڈمی صحت عامہ 
(IAPH) کی طرف سے ایک کامیاب تکمیل کا سرڻیفکیٹ دیا جائے گا، جو ایجنسی برائے پبلک ہیلتھ ایجوکیشن ایکریڈیڻیشن (APHEA) کے ذریعہ 

تسلیم شده بے۔

تربیت کی ترسیل کا طریقہ: تربیتی زبان:
کالس کے اندر طریقہ 

مخلوط سیکھنے کا طریقہ
عربی 

انگریزی
تمام پروگراموں میں:
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-  صحت عامہ کا تعارف
-  عالمی صحت اور ہیلتھ سیکورڻی یا صحت کی حفاظت

-  بین االقوامی صحت کے ضوابط یا ریگولیشنز
-  صحت کی خدمات

-  سائنسی تحقیق
(SDGs) پائیدار ترقی کے اہداف  -

-  یونیورسل ہیلتھ کوریج یا UHC کا تعارف اور UHC کی طرف راستہ۔
-  آبادی کی صحت کا اندازه لگانا یا اسیسمنٹ۔

صحت عامہ کی تاریخ، کامیابیوں اور صحت کی دیکھ بھال کی غلطیوں کا جائزه ہے۔ ماضی کے واقعات کا تنقیدی تجزیہ اور تحلیل صحت کی بہتری 
کو تیز کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ صحت کی خدمات کی تنظیم نو کے لیے ضروری ہے کہ صحت کے مسئلوں کا سراغ ان کی تاریخی ترقی کے ذریعے 
لگایا جائے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ امیدوار طلباء جدید صحت کی دیکھ بھال کے قیام اور موجوده بحث و فکر کی تفہیم کے علم سے آراستہ ہوں۔ 

 
یہ کورس صحت عامہ کے شعبے میں ہیلتھ پریکڻیشنرز کے لیے علم اور مہارت کے خال کو ُپر کرنے اور صحت عامہ کے مختلف طریقوں اور ماڈلز 
کی تالش کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے مختلف چیلنجز پر تنقیدی سوچ کو بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس میں عوامی صحت کی اخالقیات، عالمی 

صحت، اور ہیلتھ سیکورڻی جیسے اہم موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 

1-  صحت عامہ کی متعدد تعریفوں اور ان کے متعلقہ فوائد کا تشخیص کریں۔
2-  اس نظم و ضبط (ڈسپلن) کی ترقی کے مراحل کی وضاحت کریں اور روایتی اور نئی صحت عامہ کے درمیان فرق کریں۔

3-  صحت عامہ کے ضروری افعال کے لیے ایک فریم ورک کے فوائد کا اندازه کریں۔
4-  صحت عامہ کی تحقیق کے بنیادی شعبوں کے ساتھ ساتھ صحت عامہ کے مسائل کی تحقیقات میں استعمال ہونے والے مقداری اور معیاری 

(کوانڻیڻیو اور کوالڻیڻیو) طریقوں کو پہچانیں۔
5-  قومی اور عالقائی سطح پر موجوده تہدیدوں اور چیلنجوں کے اندر صحت عامہ کے جامع نظام کا تجزیہ اور تحلیل کریں۔

تفصیل پبلک ہیلتھ یا صحت عامہ کا تعارف
دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

- اینڻی مائکروبیل ادویات کی بنیادی باتیں۔
- اینڻی مائکروبیل ادویات کا طریقہ کار۔

- اینڻی مائکروبیل ایکشن کا سپیکڻرم۔
- اینڻی مائکروبیل کے فارماکوڈینامکس ۔

- مائکروبیل اسڻیوارڈشپ کا تعارف۔
- اینڻی بائیو گرام کا تعارف

- اینڻی مائکروبیل ایجنڻوں کا عقلی استعمال۔
- مؤثر اینڻی مائکروبیل عالج کے لیے ہدایات۔

اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 1
اینڻی مائکروبیل مزاحمت antimicrobials کے زیاده استعمال اور نامناسب تجویز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مزاحمت میں اضافہ اینڻی مائکروبیل ایجنڻوں 
کو کم موثر بنا رہا ہے اور ان انفیکشنز میں اضافہ کا سبب بنتا ہے جس کا عالج مشکل ہے۔ اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ اقدامات کا مقصد تمام ایجنڻوں 

کی تجویز کو بہتر بنانا ہے، چاہے وه بیکڻیریا، وائرل، فنگل، مائیکوبیکڻیریم، یا پروڻوزول انفیکشن کو نشانہ بنائیں۔
 

عوام اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کو اینڻی مائکروبیل کے دانشمندانہ استعمال میں ایک اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ پروگرام کے 
حصے کے طور پر تعلیم دینا ان اہم عالجوں کو محفوظ رکھنے اور مزاحمت پر قابو پانے میں مدد کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ لہذا، یہ ضروری 

ہے کہ امیدوار طلباء کو اینڻی مائکروبیل اسڻیورڈشپ پر علم اور مہارت سے آراستہ کیا جائے۔

1- ضروری ادویات کی فہرست (EML) کے تصور کو سمجھنے کا مظاہره کریں، EML کیسے تیار کیا جاتا ہے، اور ادویات (بشمول اینڻی 
مائکروبیلز) کے عقلی استعمال کو فروغ دینے میں EMLs کے کردار کی وضاحت کریں۔

2- معیاری عالج کے رہنما خطوط (STGs) کی اہمیت کی وضاحت کریں اور اس کی نشوونما کے طریقے کو ظاہر کریں، ادویات (بشمول اینڻی 
مائکروبیلز) کے عقلی استعمال کو فروغ دینے میں اس کے کردار کی وضاحت کریں۔

3- ہسپتالوں میں فارمیسی اور عالج معالجے کی کمیڻیوں (PTCs) کی تفہیم کا مظاہره کریں، اور اینڻی مائکروبیلز کے عقلی استعمال میں اس 
کے اہم کردار کی وضاحت کریں۔

4- ہسپتال کے فارمولریوں کے تصور اور ہسپتال کے فارمولری میں ادویات کو شامل کرنے کے انتخابی معیار کو مختلف قسم کے سہولیات یا 
مراکز صحت کے مطابق بیان کریں۔

EML، STG -5 اور ہسپتال فارمولری میں بین االقوامی غیر ملکیتی نام (INN) یا عام/جنریک نام استعمال کرنے کی اہمیت کو واضح کریں۔

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس 2
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

- پیتھوجینک مائیکرو آرگنزم۔
- مائیکرو آرگنزم کی شناخت

- اینڻی مائکروبیل عمل کا طریقہ۔
- پیتھوجین کو آئسولیٹ کرنا اور اینڻی مائکروبیل حساسیت۔

- VITEK اور پی سی آر ڻیسٹ۔
- اینڻی مائکروبیل اور حساسیت ڻیسٹ۔

- ڈسک ڈفیوژن کا طریقہ

اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس - لیول 1
یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ لیبارڻری کا کام اور کلینیکل تجربہ قریب سے مربوط ہونا چاہیے۔ اس طرح، لیبارڻری سے وابستہ کلینیکل فرائض تربیتی 

پروگرام کا الزمی جزو ہیں۔
 

اس کورس کا مقصد امیدوار طلباء کو ایک نظریاتی بنیاد کے ساتھ ساتھ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کے لیے اینڻی مائکروبیل 
مزاحمت کا پتہ لگانے اور ان کا انتظام کرنے کے لیے درکار عملی، تکنیکی، طبی، اور انتظامی مہارت فراہم کرنا ہے۔

1- مائیکرو آرگنزموں کی بنیادی درجہ بندی/نام کے نظام کی وضاحت کریں۔
2- مائیکرو آرگنزموں کی آئسولیشن، شناخت، اور اینڻی مائکروبیل حساسیت ڻیسڻنگ کے لیے عام طریقوں کی فہرست بنائیں اور ان کا موازنہ کریں-

3- مائکروبیل مزاحمت کے بنیادی میکانزم بتائیں۔
4- ان پیتھوجینک مائیکرو آرگنزم کی فہرست بنائیں جو فی الحال اینڻی مائکروبیل مزاحمت کی وجہ سے عالج کے بڑے چیلنجز کا سبب بنتے ہیں۔

5- کسی ادارے میں دشواری پیدا کرنے والے پیتھوجینز کی شناخت کے لیے حکمت عملی بیان کریں اور مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ان چیلنجوں 
سے نمڻنے کے لیے اقدامات تجویز کریں۔

6- اداره جاتی اینڻی بائیوگرام جمع کرنے کے لیے ہدایات کی فہرست بنائیں اور ان رپورڻوں کی تشریح میں ممکنہ نقصانات بیان کریں۔
7- مائکروبیل مزاحمت کے مسائل کی نشاندہی اور ان کا سراغ لگانے، مناسب اینڻی مائکروبیل فارمولری فیصلے کرنے، اور کسی ادارے میں بہترین 

کلینیکل راستے تیار کرنے کے لیے، اینڻی بائیوگرام کی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے طریقہ کار کی وضاحت اور فہرست بنائیں-

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس 3
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

- مائیکرو آرگنزم اور انفیکشن۔
- مائکروبیل ڻرانسمیشن اور احتیاطی تدابیر

- ہیلتھ کیئر ورکر کا حفاظتی ڻیکہ۔
- پیتھوجینز سے تماس میں آنے (ایکسپوژر) کے بعد کا انتظام۔

انفیکشن کنڻرول - لیول 1
تمام صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد کو انفیکشن کو روکنے اور کنڻرول کرنے کے اصولوں کو سمجھنا چاہیے، ان اصولوں میں قابلیت 
کا مظاہره کرنا چاہیے، اور اس علم کو ادویات کی تجویز کے روڻین حصے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، تاکہ مریضوں، زائرین، ان کے ساتھی 

کارکن، اور خود کو اینڻی مائکروبیل مزاحم انفیکشن کے خطرے سے بچایا جا سکے۔
 

انفیکشن کنڻرول کے اصول مائکروبیل ڻرانسمیشن اور ان کی تولید کی سائنس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ کورس امیدوار طلباء کو سب سے اہم بیکڻیریل، 
فنگل، پرجیوی، اور وائرل انفیکشن کا بنیادی علم اور مہارت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تاکہ صحت کی دیکھ بھال میں مائکروبیل ڻرانسمیشن 

کو روکا جا سکے۔

1- متعدی بیماری کے عمل (infection chain) کی بیان اور وضاحت کریں۔
2- انسان میں انفیکشن کے ذخائر کی فہرست بنائیں۔

3- کیریئرز کی وضاحت کریں اور ان کی اقسام کی فہرست بنائیں۔
4- زونز بیماریوں (zoonoses) کی وضاحت کریں اور ان کے مثالوں کی فہرست بنائیں۔

5- مائیکرو آرگنزم ڻرانسمیشن کے مختلف طریقوں کی شناخت کریں۔
6- ہسپتال اور کمیونڻی میں انفیکشن کنڻرول کے اصول کی وضاحت کریں۔

7- چار قسم کی ڻرانسمیشن کے لیے احتیاطی تدابیر میں فرق کریں۔

1- مائیکرو آرگنزموں کی بنیادی درجہ بندی/نام کے نظام کی وضاحت کریں۔
2- مائیکرو آرگنزموں کی آئسولیشن، شناخت، اور اینڻی مائکروبیل حساسیت ڻیسڻنگ کے لیے عام طریقوں کی فہرست بنائیں اور ان کا موازنہ کریں-

3- مائکروبیل مزاحمت کے بنیادی میکانزم بتائیں۔
4- ان پیتھوجینک مائیکرو آرگنزم کی فہرست بنائیں جو فی الحال اینڻی مائکروبیل مزاحمت کی وجہ سے عالج کے بڑے چیلنجز کا سبب بنتے ہیں۔

5- کسی ادارے میں دشواری پیدا کرنے والے پیتھوجینز کی شناخت کے لیے حکمت عملی بیان کریں اور مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے ان چیلنجوں 
سے نمڻنے کے لیے اقدامات تجویز کریں۔

6- اداره جاتی اینڻی بائیوگرام جمع کرنے کے لیے ہدایات کی فہرست بنائیں اور ان رپورڻوں کی تشریح میں ممکنہ نقصانات بیان کریں۔
7- مائکروبیل مزاحمت کے مسائل کی نشاندہی اور ان کا سراغ لگانے، مناسب اینڻی مائکروبیل فارمولری فیصلے کرنے، اور کسی ادارے میں بہترین 

کلینیکل راستے تیار کرنے کے لیے، اینڻی بائیوگرام کی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے طریقہ کار کی وضاحت اور فہرست بنائیں-

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس 4
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

بنیادی ایپیڈیمولوجی
ایپیڈیمولوجی، جسے اکثر صحت عامہ کا "سنگ بنیاد" بھی کہا جاتا ہے، آبادیوں میں بیماریوں، صحت کے حاالت، یا ہونے والے واقعات کی تقسیم اور 

ان کے تعین کرنے والوں (determinants) کا مطالعہ اور، مزید برآں، صحت کے مسائل پر قابو پانے کے لیے اس علم کا اطالق ہے۔
 

یہ کورس شرکاء کو وبائی امراض کے بنیادی تصورات اور طریقوں سے متعارف کرانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ انہیں وبائی امراض یا ایپیڈیمولوجی 
کے بارے میں بنیادی مہارت بھی فراہم کرے گا، جس میں آبادی میں بیماری کی موجودگی کے بارے میں معلومات کے حصول، تجزیہ، اور تشریح کا 
عملی علم شامل ہے۔ شرکاء ایپیڈیمولوجیکل ریسرچ کی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ ایپیڈیمولوجیکل لڻریچر کی تشخیص کا عملی تجربہ بھی حاصل 

کریں گے۔ 

1- صحت عامہ کے وسیع میدان میں ایپیڈیمولوجی کے کردار پر بحث کریں اور طب، ماحولیاتی صحت، سماجی اور رویے کے علوم، 
اور صحت کی پالیسی کے شعبوں سے اس کے تعلق کی نشاندہی کریں- 

2- ایپیڈیمولوجی کے بنیادی تصورات اور طریقوں کے بارے میں صحیح علم کا مظاہره کریں۔
3- بیماری کی تقسیم (ڈسڻریبیوشن) کو بیان کرنے کے لیے وضاحتی ایپیڈیمولوجی کے تصورات، جیسے شخص، وقت، اور جگہ، کا 

استعمال کریں۔
 risk & odds اور ،prevalence پھیالؤ یا ،incidence 4- کورس میں سکھائے گئے ایپیڈیمولوجیکل میژرز (جیسے واقعات یا

ratio) کا حساب لگائیں اور ان کی تشریح کریں۔
5- پبلک ہیلتھ ریسرچ کا منصوبہ بنائیں اور اسے ڈیزائن کریں۔

6- صحت کی پالیسیوں کو وضع کرنے، ان پر عمل درآمد کرنے، اور ان کا اندازه لگانے کے لیے ایپیڈیمولوجیکل تحقیق کا اطالق کریں۔

- ایپیڈیمولوجی کا تعارف
- وضاحتی ایپیڈیمولوجی

- بائیو سڻیڻسڻکس کا تعارف حصہ 1
- بائیو سڻیڻسڻکس کا تعارف حصہ 2

- صحت عامہ کی سرویلنس
- ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل اور دکھانا (نمائش)۔

- بیماری پھیلنے کی تحقیقات حصہ 1۔
- بیماری پھیلنے کی تحقیقات حصہ 2۔

- بیماری پھیلنے کی تحقیقاتی رپورٹ لکھنا۔
- ڈیڻا کا معیار۔

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس 5
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس - لیول 2
اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس (اے ایم آر) کی سرویلنس اے ایم آر کے بوجھ کا اندازه لگانے اور مقامی، قومی، اور عالمی حکمت عملیوں کی حمایت میں 

کارروائی کے لیے ضروری معلومات فراہم کرنے کی بنیاد ہے۔
 

عالمی اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس ایکشن پالن کے پانچ اسڻریڻجک مقاصد میں سے ایک جو کہ اڑسڻھواں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے اپنایا ہے، بہتر عالمی 
سرویلنس اور تحقیق کے ذریعے ثبوتوں کی بنیاد کو مضبوط بنانا ہے۔

 
اس کورس کا مقصد امیدوار کو اس علم اور مہارت سے آراستہ کرنا ہے جو انہیں عالمی سطح پر AMR پر ڈیڻا اکڻھا کرنے، تجزیہ و تحلیل کرنے، 
اور شیئر کرنے کے قابل بناتا ہے، تاکہ فیصلہ سازی کو آگاه کیا جا سکے، مقامی، قومی اور عالقائی کارروائی کی جائے، اور کارروائی اور وکالت 

کے لیے ثبوت کی بنیاد فراہم کیے جائیں۔

1- اینڻی مائکروبیل اور تشخیصی اسڻیوارڈشپ کے کثیر الشعبہ ڻیموں کے ساتھ کام کریں۔ 
2- لیبارڻری پریکڻس کے لیے بین االقوامی معیار پر عمل کریں۔

3- نگرانی (monitoring)، تشخیص (evaluation)، اور AMR سرویلنس کی ترقی کا انعقاد کریں۔
4 - اے ایم آر (AMR) سرویلنس کا نظام ڈیزائن کریں۔

- لیبارڻری پریکڻس کے بین االقوامی معیار
- لیبارڻری میں بائیو سیفڻی۔

- خطرناک پیتھوجینز
- لیبارڻری میں معیاری احتیاطی تدابیر
- اینڻی مائکروبیل سرویلنس کا تعارف

- سڻیریالئزیشن اور ڈس انفیکشن۔
- AMR سرویلنس کے تکنیکی اجزاء۔

- اینڻی بائیوڻک مزاحم بیکڻیریا پھیلنے کے خطرات۔
- اینڻی مائکروبیل نگرانی میں لیبارڻری کا کردار۔

- اینڻی مائکروبیل کے مصرف میں آنے کی نگرانی۔

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس 6
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 2

یہ کورس اینڻی مائکروبیل مزاحمت اور جین سے متعلق مسائل کو بین الضابطہ ''ایک صحت'' کے نقطہ نظر کے ذریعے حل کرتا ہے جو انسانی، 
جانوروں، اور ماحولیاتی صحت کو مربوط کرتا ہے۔ یہ کورس دریافت کرتا ہے کہ کس طرح عالمی استعمال اور اینڻی مائکروبیل کا غلط استعمال 

انسانوں، جانوروں، اور ماحولیات کی صحت پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔
 

اس کورس کا ہدف امیدواروں کو وه علم، مہارت، اور صالحیتیں فراہم کرنا ہے جو اینڻی مائکروبیل سڻورڈ شپ کو نافذ کرنے اور فروغ دینے کے 
لیے اہم ہیں۔ 

1- انسانوں، جانوروں، اور ماحول (یعنی ''ایک صحت'') سے تعلق رکھنے والے ARGs/ARBs کے ذرائع سے متعلق متنازعہ مسائل پر متنوع نقطہ 
نظر کا موازنہ کریں اور انہیں تجزیہ و تحلیل کریں۔ 

2- منظم ہیلتھ کیئر سیڻنگ میں اینڻی مائکروبیل استعمال کی ممکنہ (پروسپیکڻیو) پیمائش کے لیے طریقوں کی فہرست بنائیں اور انہیں موازنہ کریں۔
3- ایک ایسی تجویز (پروپوزل) تیار کریں اور اس کا دفاع کریں جس میں تجویز کرده الگت ایک اسڻیورڈ شپ پروگرام کی فنڈنگ کے لیے درست ہو۔

4- انتظامی (اسڻیورڈ شپ) مداخلت کی دستاویز کریں اور ان کے اثرات کا جائزه لیں۔
5- دیگر صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں کو ایک انتظامی (اسڻیورڈ شپ) پروگرام پر خدمت کے دوران ڻریننگ فراہم کریں۔

- بیکڻیریا میں اینڻی مائکروبیل مزاحمت کا ظہور۔
- اینڻی مائکروبیل مزاحمت کے ابھرنے میں جانوروں کی پیداوار کی تعلق۔

- AMR کے پھیالؤ کا طریقہ کار
- تیز تشخیصی ڻیسڻوں کو اینڻی مائکروبیل اسڻیورڈ شپ میں ضم کرنا۔

- کلینیکل فیصلہ سپورٹ سافٹ ویئر
- انتظامی (اسڻیورڈ شپ) مداخلت کا ڈیزائن کرنا

- NAP-AMR تیار کرنے میں ''ایک صحت'' کا نقطہ نظر۔
- ملڻی سیکڻرل سسڻمز کے لیے نقطہ نظر (اپروچ)

- NAP-AMR کے بنیادی اجزاء۔
- اینڻی بائیوڻکس پالیسی اور گائیڈالئن

- ثبوت پر مبنی ادویات کی اچھی تجویز اور تقسیم۔
(infection chain) انفیکشن کی زنجیر -

- حفظان صحت کے بہترین طریقے۔
- صحت کی دیکھ بھال کے دوران حاصل شده انفیکشن کی ایپیڈیمولوجی۔

- انفیکشن کی روک تھام اور کنڻرول پروگراموں کا انتظام۔
- AMR کے بارے میں آگاہی اور تعلیمی مہم۔

7
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس میں عملی (اپالئیڈ) ریسرچ

یہ کورس شرکاء کو AMR میں تحقیقی طریقوں کے بارے میں مختلف تصورات سیکھنے اور استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کورس میں کالس 
کی اندر مشقیں بھی شامل ہیں جو شرکاء کو سیکھے ہوئے تصورات کو ان کے ممکنہ تحقیقی منصوبوں سے مالنے کی اجازت دیتی ہیں۔

 
یہ کورس شرکاء میں نمونوں (samples) کو صحیح طریقے سے فریم کرنے، نمونے (سمپلز) کے سائز کا حساب لگانے، اور ڈیڻا اکڻھا کرنے کے 

لیے مناسب ڻولز اور تکنیک استعمال کرنے کی صالحیت کو بڑھاتا ہے۔

1- تحقیق کے متغیرات کی وضاحت کریں
2- مطالعہ کی آبادی (اسڻڈی پاپولیشن) کی شناخت کریں۔

3- نمونے لینے کی مناسب تکنیک استعمال کریں۔
4- بے ترتیب نمونے لینے کی غلطی (random sampling error) اور bias کی شناخت اور فرق کریں۔

5- مختلف سڻڈی ڈیزائن کے لیے نمونے کے سائز کا حساب لگائیں۔
6- ڈیڻا اکڻھا کرنے کی مختلف تکنیک اور ڻولز استعمال کریں۔

- تحقیقی مطالعات کے ڈیزائن، مواد، اور طریقے۔
- اسڻڈی ڈیزائن کا انتخاب، اسڻڈی ایریا/سیڻنگ۔

- مطالعہ کی آبادی (اسڻڈی پاپولیشن) اور نمونے (سمپلز) 
- نمونہ (سمپل) سائز کی بنیادی باتیں۔

- مطالعہ کے متغیرات، اور ڈیڻا اکڻھا کرنے کے اوزار اور تکنیک۔
- ڈیڻا کا تجزیہ و تحلیل اور پریزنڻیشن

- تحقیق اور تنقیدی تشخیص (Critical Appraisal) میں ممکنہ غلطیاں

8
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس ملڻی ڈراگ (کثیر ادویات) مزاحمت

ملڻی ڈریگ ریزسڻنس ایک ایسی اینڻی مائکروبیل مزاحمت ہے جس میں ایک مائیکرو آرگنزم species تین یا زیاده اینڻی مائکروبیل کیڻیگریز میں 
کم از کم ایک اینڻی مائکروبیل دوائی کو ریزسڻنس ظاہر کرتی ہے- اینڻی مائکروبیل کیڻیگریز اینڻی مائکروبیل ایجنٹ کی درجہ بندی ہیں جو ان کی 
مخصوصیت (specificity) اور موڈ آف ایکشن پر مبنی ہیں۔ ڻبرکلوسس (ڻی بی) کی دوائیوں کے خالف مزاحمت عالمی سطح پر موثر ڻی بی کی 

دیکھ بھال اور روک تھام کے لیے ایک بڑی رکاوٹ ہے۔
 

ملڻی ڈریگ ریزسڻنٹ ڻی بی (MDR-TB) کثیر الجہتی ہے اور مریضوں کے نامناسب عالج، ادویات کی فراہمی اور معیار کا ناقص انتظام، اور 
عوامی مقامات میں بیکڻیریا کی فضائی منتقلی کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ کیس مینجمنٹ مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ چیلنج تباه کن معاشی اور سماجی 

اخراجات سے بڑھ جاتا ہے، جو مریضوں کی طرف سے اس وقت اڻھائے جاتے ہیں جب وه طبی مدد لیتے ہیں اور عالج پر خرچ کرتے ہیں۔ 

1- ڻی بی، ایچ آئی وی، اور ملیریا کے خالف مزاحمتی مطالعہ کرنے کے لیے بین الضابطہ ایپیڈیمولوجی اپروچ اپالئی کریں۔
2- ایسے عوامل کی نشاندہی کریں جو ایچ آئی وی، ڻی بی، اور ملیریا کے خالف ادویات مزاحمت پر تاثیر گذار ہوں۔

3- ادویات کے خالف مزاحمت کو کم سے کم کرنے کے لیے حکمت عملی اپنائیں۔
4- ادویات کے خالف مزاحم ایچ آئی وی، ڻی بی، اور ملیریا کے مزاحمت کا (اعتدال سے اعلی درجے تک) پتہ لگائیں اور جواب 

کے لیے حکمت عملی اپنائیں۔

(HIVDR) ایچ آئی وی ادویات کے خالف مزاحمت -
- HIVDR لیبارڻری نیٹ ورک

- HIVDR کی لیبارڻری تشخیص۔
- HIVDR کا کنڻرول

- TBDR کی ایپیڈیمولوجی 
- TBMDR کے انتظام کے لیے لیبارڻری نیٹ ورک۔

- TBDR کی تیز تشخیص۔
 Xpert MTB/RIF ایکسپرٹ -

- ملڻی ڈریگ مزاحم ڻی بی (MDR-TB) کے کنڻرول کا حکمت عملی۔
- ڈرگ مزاحم ڻی بی کے پروگراماتی انتظام کے لیے چیلنجز

- ملیریا ادویات کے خالف مزاحمت۔
- عالج کی افادیت (efficacy) کا مطالعہ
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس انفیکشن کنڻرول - لیول 2

انفیکشن کنڻرول کے طریقے ہسپتال سے متعلقہ انفیکشن کو بہت کم کرسکتے ہیں۔ انفیکشن کی روک تھام کا ہدف مریضوں، دیکھ بھال کرنے والوں، 
اور زائرین کی الگت کے لحاظ سے موثر طریقوں سے حفاظت کرنا ہے۔

 
یہ کورس شرکاء کو مختلف ترتیبات میں انفیکشن کی روک تھام اور کنڻرول کے عصری طریقوں کا جائزه فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا 

انسانی اور ویڻرنری ماحول دونوں پر عمومی اطالق ہوتا ہے۔

1- ہسپتال/ کلینک پر مبنی انفیکشن کی روک تھام اور کنڻرول (آئی پی سی) پروگرام کے اہم اجزاء کی فہرست بنائیں۔
2- میزبان کے لیے انفیکشن کے خطروں (جیسے سرجیکل سائٹ، IV، اور پیشاب کیتھیڻر) اور انفیکشن کو روکنے کے طریقوں کو سمجھیں- 

3- انفیکشن کے خطرے پر ماحول کے اثرات کی وضاحت کریں۔
4- مخصوص ترتیبات (ویڻرنری کلینک، انسانی ہسپتال، اور وسائل کی ترتیبات) میں سرویلنس کی سرگرمیوں کا ڈیزائن اور اندازه لگائیں- 

5- ڈس انفیکشن اور سڻیریالئزیشن کے مختلف طریقوں کے فوائد اور نقصانات بیان کریں۔
6- آئی پی سی طریقوں اور ایم ڈی آر مائیکرو آرگنزم کے پھیالؤ کے مابین تعلقات پر تبادلہ خیال کریں۔

7- عالمی مریض سیفڻی پروگرام کو نافذ کریں: ''صاف اور ستھری دیکھ بھال حفاظت ہے''۔

- سرجیکل سائٹ انفیکشن۔
CLABSIs اور VAP -

- ڈائلیسس یونٹ میں CAUTI اور انفیکشن کنڻرول۔
- ڈی کنڻمنیشن (decontamination)۔

- ہسپتال انفیکشن کی روک تھام اور کنڻرول کا مؤثر پروگرام۔
- سرویلنس کا نظام

- ہاتھ کی حفظان صحت کی تعمیل
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تفصیل

کورس کا خاکہ۔

سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 3

یہ کورس اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ - لیول 2 کے جدید کورس پر بنتا ہے۔ یہ پچھلے کورس سے ملتے جلتے موضوعات پر توجہ دیتا ہے، لیکن 
زیاده گہرائی میں اور کوالڻی اشورینس کی تکنیکوں کی تشخیص، تجزیہ و تحلیل، اور انعقاد کے جدید طریقوں میں پیش رفت کے استعمال پر مزید 

تفصیل کے ساتھ ۔
 

اس کورس کا مقصد امیدواروں کو اینڻی مائیکروبیل سڻورڈ شپ کی نفاذ اور فروغ کے لیے جدید اور اعلی درجے کا علم اور مہارت فراہم کرنا ہے۔ 

1- اینڻی مائکروبیل اسڻیوارڈشپ میں نئے پیش رفت کا اطالق کریں۔
2- اینڻی مائکروبیل تھراپیڻکس میں نئے پیش رفت کا اطالق کریں، بشمول نئے ایجنٹ، نئی ویکسین، اور فارماکوڈائنامکس کے اصول 

(مریض اور نظام کی سطح پر مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے)-
3- الیکڻرانک ڈیڻا کیپچر سافٹ وئیر کے استعمال سمیت ایپیڈیمولوجیک اور انفیکشن کنڻرول اور حساسیت (susceptibility) کی سرویلنس 

کے طریقوں کو الگو کریں۔
4- مقامی، قومی، اور بین االقوامی بینچ مارکنگ تکنیک کے ذریعے معیار کی بہتری کا جائزه لینے کے طریقے تجویز کریں۔

- اعلی درجے کی فارماکو کائنیڻکس/ فارماکوڈائنامکس۔
- اینڻی مائکروبیل نسخے کی پیمائش کے اشارے۔

- اینڻی مائکروبیل ریزسڻنس سرویلنس کا عالمی نظام۔
- اے ایم آر ڈیڻا اکڻھا کرنا اور رپورڻنگ

- ASP کے اخراجات اور فوائد
- اے ایس پی کی مالیاتی پیمائش
- اے ایس پیز کی بینچ مارکنگ
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔
-  ڻیم بنانا

-  قیادت کے انداز اور نظریات
-  پروجیکٹ مینجمنٹ 

-  ہیلتھ پروگراموں کی پالننگ- صحت کے ان پروگراموں کی 
تعمیر جو کار ده ہیں۔ 

-  اسڻیک ہولڈر کا تجزیہ اور تحلیل
-  وسائل کے انتظام (ریسورس مینجمنٹ)

-  صحت کی پالیسی
-  تنظیمی مینجمنٹ 

-  ہیلتھ سروس کی فراہمی۔
-  تبدیلی کا انتظام (چینج مینجمنٹ)۔

-  باہمی رابطے کی مہارت
-  خود-بیداری اور خود-تشخیص

-  تنازعات کے انتظام یا مینجمنٹ
-  مسئلہ کا تجزیہ و تحلیل

-  اپنے وقت کا انتظام اور اپنے تناؤ کا انتظام۔

 انتظام اور قیادت (مینجمنٹ اور لیڈرشیپ)
یہ کورس شرکاء کو صحت کے نظام، صحت کی پالیسی، منصوبہ بندی، اور انتظام (مینجمنٹ) کے بنیادی تصورات اور اصول فراہم کرتا ہے۔ یہ کورس 
انہیں صحت کے نظام کی ترقی میں صحت کی پالیسی کے اہم پہلوؤں اور صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی میں حکومتوں اور وزارت صحت کے بدلتے 

ہوئے کردار کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے قابل بناتا ہے۔
 

یہ صحت کے نظام کی ترقی اور اصالحات، پالیسی میں تبدیلی، اور سنڻرالئزڈ بمقابلہ ڈی سنڻرالئزڈ صحت کے نظام کو سمجھنے اور تنقیدی تجزیہ و 
تحلیل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔

1-  صحت کے منصوبوں کی تیاری میں الگ فریم، نتائج، اور حقوق پر مبنی نقطہ نظر میں فرق کریں اور ان کو عملی طور پر الگو کریں۔
2-  پالیسی کی ترقی اور بنانے، منصوبہ بندی، اور صحت کے وسائل کے انتظام کے کلیدی اصولوں کی شناخت کریں۔

3-  تنظیمی مینجمنٹ کے اصولوں کے مطابق، انتظامی مہارت اور افعال کا استعمال کریں۔
4-  تبدیلی کے انتظام (چینج مینجمنٹ) کو پہچانیں اور الگو کریں۔

5-  ڻیم ورک اور اظہار خیال سے متعلقہ مہارتوں کا مظاہره کریں۔
6-  لیڈرشپ مینجمنٹ کی مہارت اور سڻائل کو ترقی دیں اور ان کا اندازه کریں، خاص طور پر: وفد، فعال ُسننے، تنازعات کے حل، اور ڻائم 

مینجمنٹ۔

تفصیل
دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس 12
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سیکھنے کے نتائج
اس کورس کے اختتام تک، شرکاء قابل ہو جائیں گے کہ:

کورس کا خاکہ۔

تفصیل سائنسی تحریر یا لکھنا
یہ کورس سائنسی اشاعت کے لیے ہم مرتبہ جائزه لینے (peer reviewing) اور سائنسی مضامین (manuscripts) پر نظرثانی کرنے کے لیے 
شامل مراحل کا جائزه لینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کورس کے شرکاء مشقوں اور کالس مباحثوں کے ذریعے لکھنے، پڑھنے، ترمیم کرنے (ایڈیڻنگ)، 

اور جائزه لینے کی مہارت کو ظاہر کریں گے اور بہتر بنائیں گے۔ اس کورس کا مقصد مؤثر سائنسی تحریر کے بنیادی اصول سکھانا ہے۔

ہدایات بنیادی طور پر صرف سائنسی مسودات لکھنے اور شائع کرنے کے عمل پر مرکوز ہوں گی۔ کورس دو حصوں میں پیش کیا جائے گا: حصہ 
(1) شرکاء کو سکھاتا ہے کہ کس طرح مؤثر، جامع اور واضح طور پر سائنسی لکھنا ہے اور حصہ (2) انہیں ایک حقیقی سائنسی نسخہ کی تیاری 

کے ذریعے مدد کرے گا۔

1-  ماحولیاتی صحت کے عالقے میں ایک مؤثر، جامع اور واضح سائنسی نسخہ لکھیں۔
2-  ان سائنسی اشاعتوں کی شناخت کریں جو ان کے کام کے لیے سب سے زیاده مفید ہیں۔

3-  قارئین اور جائزه لینے والوں (reviewers) کی ضروریات کے بارے میں بہتر طور پر جانیں۔
4-  تحقیقی مقالے میں ہر حصے کے مقصد کو سمجھیں۔

5-  ان کی اپنی تحقیقی تحریر کو بہتر بنانے کے لیے عملی اسڻریڻیجیز کا وسیع ذخیره ہوں۔
6-  اس کے بارے میں، کہ اپنی تحقیق کو کیسے، کہاں، اور کب شائع کرنا ہے، اسڻریڻجک انتخاب کریں۔

-  تحقیقی پراسس اور ارگمنٹ (دلیل) میڻرکس۔
-  عنوان کا صفحہ، خالصہ، اور تعارف کا لکھنا۔

-  تحقیقی طریقے کا لکھنا۔
-  تحقیقی نتائج کا لکھنا۔

-  بحث، نتیجہ، اور حوالہ جات (ریفرنسز) کا لکھنا۔
-  اچھا نسخہ (manuscript) لکھنا۔

دورانیہ: 30 سیکھنے کے گھنڻے
25 سی پی ڈی پوائنڻس 13
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