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Муќаддима

1МУҚАДДИМА

Њуќуќ ба саломатї бе табъиз дар як қатор њуљљатњои њуќуќии байналмиллалї 
муқаррар шудааст. Низомнома (Конститутсия)-и Ташкилоти умумиљањонии 
тандурустї (ТУТ) эълон менамояд, ки «соњиби сатњи баланди имконпазири 
саломатї будан яке аз њуќуќњои асосии њар як одам бе фарќияти нажод, дин, 
аќидањои сиёсї ва вазъи иќтисодию иљтимої мебошад» (7).

Мавзўи конвенсияи СММ оид ба њуќуќњои одамони дорои маълулят ин њуќуќњои 
маълулон ба саломатї мебошад. Моддаи 25 аз давлатњо – иштирокчиён талаб 
менамояд, эътироф намоянд, ки «одамони дорои маълулият барои баҳравар шудан 
аз меъёрҳои  баландтарини имконпазири тандурустӣ бе поймолкунии ҳуқуқҳо аз  
рўи аломати маълулият ҳуќуќ доранд» ва дар якљоягї бо Моддаи 20 («Ҳаракати 
инфиродӣ») ва Моддаи 26 («Тандурустӣ ва тавонбахшӣ»), чорањои асосиеро, ки 
давлатњо – иштирокчиён бо мақсади таъмини дастрасии маълулон ба 
хизматрасонињои якхелаи тиббї, бо назардошти махсусиятҳои гендерї, аз он љумла 
оид ба тавонбахшии њолати  саломатї бояд ќабул кунанд, муайян менамоянд (2) .

Мутаассифона, таљриба нишон медињад, ки ба одамони дорои маълулият нисбат ба 
шумораи асосии ањолї (3), хизматрасонињои тиббии сифаташон пасттар пешниҳод 
шуда, инчунин, њангоми тадбиқи њуќуќи худ ба саломатї, бо њар гуна мушкилот 
дучор мешаванд (4) .

Њуќуќ ба саломатї на танњо ба дастрасї ба хизматрасонињои тиббї, балки ба 
дастрасии муайянкунандањои омилњои саломатї, ба монанди оби нўшокии бехатар, 
шароитњои мувофиќи санитарї ва манзилї низ дахл дорад. Њуќуќ ба саломатї, 
инчунин, дигар гурӯҳи њуќуќу озодињоро дар бар мегирад. Ба ин озод будан аз 
табобати бо бемор мувофиќанашуда, аз љумла, аз таљрибаю тадќиќотњо озод будан 
аз шиканља ё дигар муомилаи золимона, ғайриинсонӣ ё обрўйро паст кунанда, дохил 
мешаванд. Ба ҳуќуќњои бо саломатї вобаста, њуќуќи дастрасӣ ба системаи ҳифзи 
саломатї,  ҳуқуқ ба пешгирї, табобат ва назорати бемориҳо, дастрасї ба 
дорувориҳои асосӣ, инчунин иштирок намудан дар ќабули ќарорњое, ки бо саломатї 
вобастаанд, дохил мешаванд (4).

Барномањои тавонбахшӣ дар сатњи љомеа (ТСҶ) одамони дорои маълулятро барои 
ноил шудан ба сатњи болотари имконпазири саломатї дастгирї менамоянд. Онњо 
дар 5 самти асосї амалї мешаванд: пурқувватгардонии саломатї, пешгирї, ёрии 
тиббӣ – санитарї, тавонбахшӣ ва воситаҳои ёрирасон. Барномањои ТСҶ  раванди  
таъмини фарогирии тандурустиро дар ҳамкорӣ бо соҳаи тандурустї бо маќсади 
таъмини дастрасї ба њамаи одамони дорои маълулят раҳнамоӣ намуда, риоя  
намудани  њуќуќњои онҳоро аз ҷониби кормандони соҳаи тандурустї фаъолона 
тарғиб менамоянд (5), ба эњтиёљоти онњо диќќат дода, иштироки онҳоро дар сатњи 
љамоат  таъмин менамоянд (6). 

Таърихан, барномањои ТСҶ дар фаъолияташон ба соњаи тандурустӣ диќќати асосӣ 
медоданд, зеро омилњои зиёд ба саломатї таъсир мерасонанд, бинобар ин ба 
барномаҳои ТСҶ зарурати њамкорӣ  байни соҳаҳои гуногун (мултисекторӣ) ва 
фарогирӣ (7) ба миён меояд ба монанди соҳаи маориф ва таъмин будан ба ҷойҳои 
корӣ. Бузургии мавзўи саломатиро ба назар гирифта, дар ќисми мазкур ба он 
фаъолиятҳои ТСҶ  диќќати асосї дода мешавад, ки дар чорчӯбаи соњаи тандурустї 
тадбиқу амалӣ мешаванд.



ЗАМИМАИ 1 Тайланд
Тайланд дар таъмини хизматрасонињои аввалини тиббию  санитарї дар сатҳи  
ҷамоат таърихи дурудароз ва пуршараф дошта, дар тӯли ин солҳо стратегияњои 
зиёди нав ва чорабинињои гуногунро амалї кардааст. Дар бисёр музофотњои 
мамлакат хизматрасонињои тиббию санитарї ба шабакаи ягонаи радифӣ 
(спутникӣ), ки онҳоро нуќтањои кӯмаки аввалияи тиббию санитарї (НКАТС)  
меномиданд, пайваст буданд, ки он дар навбати худ ба беморхонаҳои калони  
марказӣ пайваст буда, аз онњо ёрӣ  мегирифтанд. Дар соли 2006 яке аз ин 
беморхонањо дар шањри Сичон дар шабакаи НКАТС-и худ барномаи тавонбахшию  
саломатиро дар сатњи љамоат (ТСҶ ) љорї кардааст. Нуќтаи тиббии Тха-Хин низ, 
аъзои ин шабака мебошад. Он дар ноњияи дењотї љойгир буда, дар воњидњои кории 
он табиби оилавї, фармасевт, њамширањои тиббї ва кормандони миёнаи тиб 
шомиланд. То љорї намудани барномаи  ТСҶ  ин гурӯҳ асосан бо масъалањои 
умумии пурқувватгардонии сатхи саломатї ва масъалахои пешгирї банд буданд. 
Аммо, пас аз ворид намудани  барномаи ТСҶ, ба ҳайати кормандон масъулияти 
муайян  намудани одамони дорои маълулият ва ҳалли талаботњои умумї ва 
махсуси онњо ба  ёрии тиббию санитарї ба дӯши кормандони нуќтаи тиббї во 
гузошта шуд.  

    Диќќати асосї, дар барномаи  ТСҶ ба таъмини хизматрасонињои тиббию санитарї 
ба одамони дорои маълулият «дар назди дари хонаашон», дода шуда буд. Наќшаи 
расонидани хизматњои тиббї дар хона (ки барои одамони калонсол ва беморони 
гирифтори беморињои музмин муќаррар шудааст) тањия карда шуда, он бо 
беморхонаи Сичон  алоќаи бевоситаро барпо намуд. Ташрифи кормандони нуќтаи 
тиббии Тха – Ҳин, инчунин ташрифи физиотерапевт аз беморхонаи Сичон мунтазам 
амалї мешуд, ки одамонро аз сафарњои нодаркор ва гаронарзиш халос намуд. 
Инчунин, протоколи тавонбахшию  саломатї дар хона тањия карда шуд. Барои 
ихтиёриёни мањаллї ва аъзоёни  оилањои одамони дорои маълулият аз рӯи усулњои 
оддии тавонбахшӣ  (яъне малакањои њаррўзаи њаётӣ) омўзишҳо гузаронида ва 
барои таҳсилоти фарогир ҷалб намудани кӯдакони дорои маълулият онҳоро 
рӯҳбаланд мекарданд. Ба шарофти истифодаи муносибати ёрии ҳаматарафа 
(бисёрсоҳа) тамоми одамони дорои маълулият ба хизматрасонињои тиббию 
санитарї ва тавонбахшӣ дар љамоатњои худ дастрас гардиданд ва њангоми зарурат 
барои ташхису ёрии иловагӣ ба мутахассисони беморхонаи Сичон роњхат 
мегирифтанд. 

Натиҷаҳои арзёбии соли 2008 нишон медињад, ки барномаи ТСҶ  ба одамони дорои 
маълулият ва аъзоёни оилањои онњо маљмўи васеи хизматрасонињои тиббию 
санитариро хеле самарнок таъмин намудааст, аз  љумла барваќт муайян намудани 
одамони дорои маълулят, дахолати саривақтӣ, баланд бардоштани донишу 
малакаҳо оид ба нигаҳдории тандурустӣ ва масъалаҳои  тавонбахшӣ ва таъмини 
воситаҳои ёрирасон.

Дар умум, сифати њаёти њамаи одамони дорои 
маълулият баланд шуда, бартариҳо дар сатҳи 
мустаќилият, серњаракатӣ ва малакаҳои муошира-
тии онҳо хеле назаррас буданд. Волидони кӯдакони 
дорои маълулият низ аз ёрию дастгирии сифатнок-
тар баҳравар гардиданд. Муносибатњои хуби корї 
байни тарафњои асосии њавасманд (беморхонаи 
Сичон, нуќтањои ёрии аввалияи тиббї ва љамоат) 
барпо шуда, фарогирии (ҷалби) ихтиёрони мањаллї 
ва сафарбарии захирањои иловагӣ ба васеъшавии 
њуќуќу салоњият ва ҳисси соҳибияти аҳолии ҷамоат 
мусоидат намуд.
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Маќсад

Одамони дорои маълулият ба сатњи болотарини меъёрҳои тандурустӣ ноил 
шудаанд.

Наќши барномањои ТСҶ

Наќши барномањои ТСҶ, аз њамкории зич бо соњаи тандурустї бо мақсади таъмин 
намудани талаботњои кафолатии одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои 
онњо ба пурќувватгардонии сатҳи тандурустӣ, ба пешгирї, ёрии тиббӣ, тавонбахшӣ 
ва ба воситаҳои ёрирасон  иборат аст. Ба барномањои ТСҶ,  инчунин бо шахсони 
алоҳида ва аъзоёни оилањои онњо бо маќсади раҳнамоии раванди дастрасӣ ба 
хизматрасониҳои тиббӣ фаъолият намуда, дар ҳамкорӣ бо дигар  соњањо ёфтани 
роҳи халли ҳамаи  масъалаҳои ба саломатӣ вобастаи одамони дорои маълулият 
зарур аст.

Натиљањои чашмдошт

 Одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онҳо сатҳи огоҳӣ ва дониши 
худро оид ба саломатї такмил дода, барои ноил шудан ба сатҳи баланди 
саломатӣ фаъолона иштирок менамоянд. 

 Соњаи тандурустї огоҳ аст, ки одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои 
онҳо метавонанд ба сатҳи баланди саломатї ноил шаванд; бинобар ин, ба 
табъиз аз рўи нишонаҳои маълулият ё дигар омилҳо ба монанди зӯроварӣ аз рӯи 
мансубияти љинсӣ роҳ намедиҳанд.

 Одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онҳо аз хизматрасонињои тиббї- 
санитарї ва тавонбахшӣ, бо додани афзалият дар худи љамоат ё дар наздикии он 
ва бо арзиши дастрас, истифода мебаранд.  

 Чорањои дахолат дар соњаи тандурустї ва тавонбахшӣ ба одамони дорои 
маълулият имконият фарохам овардааст, ки дар њаёти оила ва љамоат фаъолона 
иштирок намоянд . 

 Бо мақсади ноил шудан ба сатҳи хуби саломатӣ барои одамони дорои 
маълулият, ҳамкориҳо дар байни њамаи соњањои рушд аз љумла маориф, 
дарёфти васоити  рӯзғор ва соҳаи иљтимої, хеле беҳтар шудааст.

Мафњумњои асосї

Саломатї

Саломатї чист?

Ба таври анъанавӣ саломатї чун набудани беморию ранҷурӣ муќаррар мегардад. 
Аммо муќаррароти ТУТ ин мафњумро пурратар ифода менамояд: - ин «њолати 
бењбудии пурраи љисмонї, рўњї ва иљтимої буда, мавҷудияти ягон нишонаи 
беморињо ё  иллатњо мушоҳида намешаванд» (1). Саломатї яке аз захирањои 
пурќиммате  мебошад, ки ба инсон имконияти бурдани њаёти инфиродї, иљтимої ва 
иќтисодии самаранок, инчунин имконияту шароити озодона мењнат кардан, хондан 
ва дар њаёти оила ва љамоат фаъолона иштирок намуданро фароҳам меоварад. 

3МУҚАДДИМА



ЗАМИМАИ 2 Ҳиндустон
Хуршеда

Хуршеда бо иллати биноӣ ва шунавоӣ, дар дењаи хурдакаки минтаќаи Барабанки,  
штати Уттар-Прадеши Ҳиндустон таваллуд шудааст. Ваќте, ки корманди барномаи 
ТСҶ  Сатябҳама, ки аз омӯзишҳои Ташкилоти Sense International India, гузаштааст, 
бо ӯ вохӯрд, Хуршеда 10 сола буда ќисми зиёди умри худро дар кунљи торики 
хонаашон , дур аз ҳаёти ҷамоат  дароз кашида гузаронида буд. Вай барои ҳама 
талаботҳояш пурра аз модараш вобаста буда ќобилияти муошират намуданро 
надошт. Сатябҳама бо ў бисёр кор карда, малакањои њаррўзаи њаётї ва муоширатро 
омӯзонд. Хуршеда, оҳиста оҳиста  натиљањои мусбатро ба монанди нишастан, 
қабули ғизо бо ҳамроҳии аъзоёни оилаашон ва бо бозичањо бозї карданро азхуд 
намуд.

Вай забони ламс кардан (даст-даст кардан)-ро аз худ кард, масалан, фањмид, ки 
агар сарии (куртаи њиндии) модарро кашола намояд, ин маънои онро дорад, ки ў 
илтимос дорад, то модар аз наздаш наравад.  Бо гузаштани ваќт Сатябҳама 
тавонист аз дасти Хуршеда гирифта ўро водор созад, то ќадамњои аввалинро берун 
аз хонаи падар монад. Эњтимол, духтарча сурудхонии паррандањоро намешунид ва 
офтобро намедид, вале ќиёфаи рўяш ифода мекард, ки шамоли ба рўяш расида 
истода ба ў маъќул аст. 

Барномаи ТСҶ  ба оилаи Хуршеда дар гирифтани шањодатномаи маълулият ёрӣ  
расонид, ки дастрасӣ ба хизматрасонињои зиёдро барои ӯ имконпазир гардонд.   
Барнома, инчунин, ба модари Хуршеда барои табобат гирифтан аз бемории сил  
ёрӣ  расонд. Сатябҳама корро бо Хуршеда давом дода, айни замон ба ў забони 
имову ишораро омўзонда истодааст. Ба Хуршеда ва оилаи ў њоло роњи дуру дарозро 
тай намудан лозим аст, аммо бо дастгирии барномаи ТСҶ  онњо кўшиш намуда 
истодаанд, ки Хуршеда пурра ба њаёти љамоаташ ҷалб гардад.

Муайянкунандаҳои (детерминанта)  саломатї

Ба њолати саломатии инсон маљмўи васеи омилњои инфиродї, иќтисодї, иљтимої ва 
муњитї таъсир мерасонанд. Ин омилњо одатан муайянкунандањои саломатї номида 
шуда дар зер оварда мешаванд (аз (8) мутобиќ карда шудаанд):

 Омили генетикї: ирсият ба давомнокии њаёт, сатњи саломатї ва эњтимолияти 
инкишофи баъзе беморињо таъсир мебахшад.

 Рафтори инфиродї ва тарзи њаёт: ѓизо, фаъолнокї, тамокукашї, истеъмоли 
машрубот ва ќобилияти мубориза бо таниши асаб (стрессњо) – њамаи инњо ба 
вазъияти саломатї таъсир мерасонанд.

 Даромад ва вазъи иљтимої: чӣ ќадаре, ки байни сарватмандон ва камбизоатон 
тафовут зиёд бошад, њамон ќадар мухолифат дар њолати саломатии онњо дида 
мешавад. 

 Бо кор таъмин будан ва шароитњои мењнатї: инсонњои бо кор таъмин буда дорои 
саломатии бењтар мебошанд, хусусан онњое, ки имконияти бештари назорати  
риояи шароитњои корї доранд.

 Маориф: сатњи пасти маълумотнокӣ бо сатњи пасти саломатї, таниши асаб 
(стрессњои) нисбатан зиёдтар ва боварии камтар ба худ мувофиќат менамояд.

 Шабакаи дастгирии иљтимої: дастгирии бештар аз тарафи оила, дўстон ва 
љамоат бо сатњи нисбатан баланди саломатї мувофиќат менамояд.

 Маданият: анъана, урфу одат ва эътиқоди оила ва љамоат ба саломатї таъсир       
мерасонанд.

 Љинс: мардон ва занон аз намудњои гуногуни беморињо дар синну соли гуногун 
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 Муњити табиї: оби бехатар, њавои тоза, шароити солими мењнат, манзили беха-
тар, љамоатњо ва роњњои бехатар – њамаи инњо барои бењтар намудани њолати 
саломатї мусоидат менамоянд.

 Хизматрасонињои тиббию санитарї: дастрасї ва истифодабарии хизматрасони-
њо ба њолати саломатї таъсир мерасонад.

Баъзе аз омилњои овардашударо назорат кардан мумкин аст: масалан, ин ё он инсон 
метавонад рафтори солим ё носолимро интихоб намояд. Аммо дигар омилњо, ба 
монанди омилњои генетикӣ назорат карда намешаванд.

Маълулият ва тандурустї

Дар конфронсе, ки дар шаҳри Алма -Ато дар соли 1978 оид ба ёрии аввалии тиббию 
санитарї баргузор гардида буд, ТУТ маќсади глобалиро дар соњаи тандурустї 
эълон намуд: «Саломатї барои њама». Баъди сї сол њам ин маќсад дар назди 
љомеаи љањонӣ истодааст ва вазъи саломатии ќисми зиёди гурўњњои ањолї, аз љумла 
одамони дорои маълулият, то њол назар ба дигарон бадтар мебошад.   

Барои мутмаин будан, ки одамони дорои маълулият сатњи болотарини имконпазири 
саломатиро ба даст меоваранд,  изҳороти зеринро дар хотир доштан  муҳим аст:

 Одамони дорои маълулият, ба монанди дигар гурӯҳҳои аҳолӣ ба хизматрасони-
њои талаботи тиббию  санитарии умумиро таъмин кунанда ниёз доранд (ба 
монанди пурқувватгардонии саломатї, пешгирї ва ёрии тиббию санитарї), аз он 
љумла талаботњои гуногун дар марњилањои гуногуни њаёт.

 Ҳарчанд на ҳамаи мушкилоти саломатии одамони дорои маълулият, ба мушкило-
ти ноқисиҳои онҳо вобастаанд, аксарияти онњо ба хизматрасонињои тиббию 
санитарии махсус, аз он љумла тавонбахшии  мунтазам ё даврї, дар ягон 
марњилањои алоњида ё дар тўли тамоми умр, ниёз доранд.

Ёрии тиббӣ

Расонидани ёрии тиббӣ
Ёрии тиббӣ дар њудуди њар як мамлакат ба воситаи системаи соњаи тандурустї, ки 
ба таркиби он њамаи муассисањо, захирањо ва инсонњое, ки маќсади асосии онњо 
пурқувватгардонӣ, барќарорсозӣ ё устуворгардонии сатҳи саломатї мебошад, 
расонида мешавад. Ба он нигоњ накарда, ки масъулияти ниҳоӣ оид ба соњаи 
тандурустї ба дўши давлат гузошта шудааст, ќисми зиёди ёрии тиббӣ дар якљоягї бо 
соњањои љамъиятї, хусусї, анъанавї ва ѓайрирасмї расонида мешавад (9).

Дар «Маърўза оид ба њолати тандурустї» барои соли 2008 наќши хизматрасонињои 
аввалияи тиббию санитарї  (ХАТС) барои њар як фард дода мешавад (10). ХАТС – 
шакли асосии ёрии тиббию санитарї буда, дар њама љо барои њамаи одамон ва оилањо 
бо нархи арзони иќтисодї  бояд дастрас бошад. Ин сатњи аввалияи њамкории одамон, 
оилањо ва љамоатњо бо системаи тандурустии миллї мебошад, ки хизматрасонии 
тиббиро ба қадри имкон ба љои кор ва истиќомати одамон наздик менамояд  (11).
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Монеањо барои хизматрасонињои  тиббию санитарӣ ба одамони дорои 
маълулият

Сатњи пасти саломатии одамони дорои маълулият на њама ваќт оќибати бевоситаи 
маълулияти онҳо мебошад, вале метавонад бо мушкилоти дастрасї ба хизматрасо-
нињо ва барномањо вобаста бошад  (12). Арзёбиҳо нишон медиҳанд, ки танҳо фоизи 
ками одамони дорои маълулият дар мамлакатњои сатҳи даромади аҳолиашон паст, 
дастрасї ба тавонбахшӣ ва хизматрасонињои асосӣ ва мувофиқи тиббию санитарї 
доранд (5). Ба ќатори монеањо барои иљрошавии хизматрасонињои тиббию сани-
тарї, ки одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо вомехўранд, инњо 
дохил мешаванд:
 Набудан ё нарасидани сиёсат ва ќонунгузории мувофиқ: дар он љое, ки сиёсат ва 

ќонунгузорї мављуданд, мумкин аст таҳти истифода набошанд, механизми 
истифодабарии маљбурї надошта бошанд ё нисбати  расонидани хизматрасони-
њои тиббию санитарї ба одамони дорои маълулият, хусусияти табъизї ё 
манъкунанда дошта бошанд. 

 Монеањои иќтисодї: чорањои дахолат дар соњаи тандурустї, ба монанди ташхис, 
табобати доругї ва дигар шаклҳои табобат аксар ваќт пардохтро аз аз њисоби 
маблаѓи худи бемор металабад, ки ин барои одамони дорои маълулият ва 
оилањои онњо, ки дар дарёфти маблаѓ мањдуд мебошанд, мушкилоти иловагӣ 
меофарад (нигаред ба: Сарсухан, фасли «Камбизоатї ва маълулият»); 

 монеањои љисмонї ва географї: њамчун мисоли монеањои васеъ пањншуда,  ин  
набудани наќлиёти дастрас, биноњо ва таљњизоти тиббии номувофиќ, захирањои 
нокифоя барои тандурустӣ дар дењотљойњо (ки одамони дорои маълулият бештар 
дар он љо зиндагї мекунанд) ва инчунин, зарурати гузаштани масофањои  зиёд то 
шањрњои калон, ки дар он љо хизматрасонињои тиббї ба одамони дорои маълули-
ят расонида мешаванд, шуда метавонанд;

 монеањои муоширатию иттилоотї: њангоми муошират бо кормандони тиб мушки-
лот пайдо шуданаш мумкин аст; масалан, ба шахси мушкилоти шунавоӣ дошта 
наќл кардани аломатњои беморї ба табиб хеле душвор аст, вале иттилооти ба 
саломатї вобаста аксар ваќт дар шакли дастнорас мављуд аст, масалан дар 
намуди суратњо, ки барои беморони дорои иллати рушди зеҳнӣ муайян шудаанд;

 муносибати нодуруст ва нарасидани дониши кормандони тиб оид ба тарзҳои 
муносибат нисбати одамони дорои маълулият: кормандони тиб метавонанд 
нисбати одамони дорои маълулият муносибати нодуруст, ғаразнок ё бепарвоёна 
дошта бошанд, ки аксар ваќт ба надоштани дониши кофї, фањмиш ва малакаи 
зарурї барои њалли мушкилоти  одамони дорои маълулият вобаста аст;  

 набудани дониш ва муносибати бошуурона аз тарафи одамони дорои маълулият 
нисбати системаи тандурустї ва хизматрасонињои тиббию санитарї; одамони 
дорои маълулият метавонанд аз истифодаи хизматрасонињои тиббї саркашӣ 
намоянд; аксари зиёди онҳо дар бораи  њуќуќњо ва масъалаҳои ба саломатиашон 
вобаста ва умуман, кадом навъи хизматрасониҳо дастрасанд, маълумоти кофӣ 
надоранд.

Баъзе одамони дорои маълулият мумкин аст, назар ба дигарон ба табъиз ва 
назарногирӣ бештар осебпазир бошанд. Онњо метавонанд аз таъсири якчанд 
омилњои номусоид азият кашанд, масалан, вобаста аз навъи маълулият, синну сол, 
љинс ё вазъи иљтимої (13) ва дар натиља барои дастрасї ба хизматрасонињои тиббї 
бо мушкилотњои зиёд рӯ ба рӯ мешаванд.  Барномањои ТСҶ  бояд ба гурўњњои 
зерини ањолї диќќати махсус дињанд: занњо, кўдакон ва калонсолони дорои 
маълулият; шахсони дорои якчанд навъи маълулият, масалан онҳое, ки ҳам иллати 
биноӣ ва ҳам иллати шунавоӣ доранд, ё мушкилоти ақлию зеҳнӣ доранд, бо 
ВНМИ/БНММ сироятшудаанд; аќибмонии инкишофи аќлонї доранд; гирифтори 
бемории љузом (лепра) ё албинизманд (сафедии ғайриоддии пӯст ва мӯй) (ниг. ба 
маводи иловагї).
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Тандурустии фарогир

Консепсияи тањсилоти фарогир (инклюзивї) сазовори эътирофи васеъ гардидааст ва 
дар системањои маорифи тамоми дунё бештар истифода шуда истодааст.  Дар он 
сухан оид ба тањсилоте меравад, ки ба њамагон, аз љумла ба одамони дорои маълулият 
гузаштани даври пурраро дар мактабњои љамоатї ё марказњои таълимии гурўњи умумї 
пешнињод менамояд (14) (нигаред ба ќисми «Маориф»). Њамин тавр,  консепсияи 
тандурустии фарогир, имрӯзҳо аз ҷониби барномањои ТСҶ, чун кафолати эътироф ва 
баназаргирии талаботњои одамони дорои маълулият аз тарафи системаи тандурустї 
ва инъикоси он дар сиёсат, банаќшагирї ва таъмини ёрии тиббӣ,    тарѓиб  шуда 
истодааст. Он дар асоси ташаббуси «Саломатї барои њама» сохта шуда, дар он 
«хизматрасонињои тиббї, .... њам ба шахсони алоњида ва њам ба оилањо дар љамоатњо 
ба воситаи иштироки њаматарафаи онњо дар ин кор, ва бо арзише, ки љамоат ва давлат 
аз ӯҳдаи пардохти он бароянд, бояд татбиқ шавад» (11).
Тандурустии фарогир маънои онро дорад, ки њамаи одамон метавонанд, новобаста 
аз навъи беморї, љинс, ранги пўст, нажод, дин ва мавќеи иљтимоию иќтисодї ба ёрии 
тиббию санитарї дастрасӣ дошта бошанд. Барои таъмину кафолати ин гуна 
дастрасї, муассисањои тиббию санитарї бояд нисбати маълулият ва  одамони 
дорои маълулият муносибати хайрхоњона дошта, мутахассисон ва кормандонашон  
малакањои зарурии ќонеъ намудани талаботи одамони дорои маълулияти гуногунро  
доро бошанд, масалан малакаҳои муошират бо мақсади мутобиқ намудани 
эҳтиёҷоти одамони иллатнокиҳои гуногун дошта.
Бояд тамоми муњити атрофро тағйир дод, то ягон 
нафар ба таври фаъол ё ғайрифаъол ба табъиз 
гирифтор нашавад;  Яке аз роњњои расидан ба ин 
мақсад аз таъмин намудани иштироки пурраи 
одамони дорои маълулият ва ташкилотҳои онњо 
ба раванди  банаќшагирї ва пурқувватгардонии  
хизматрасонињои тиббию санитарї ва тавон-
бахшӣ мебошад.
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ЗАМИМАИ 3 Покистон
Ҷасорат барои бартараф намудани монеањо.

Муњаммад Акрам аз музофоти Синди Покистон аст. Дар натиљаи беморї дар 
синни наврасї ў аз қобилияти шунавоӣ маҳрум мегардад. Қиссаи дар зер оварда 
ин  аз хотироти ӯст, ки чї тавр хешовандонаш ўро ба  муоинаи духтур бурда 
буданд: «Азбаски қобилияти шунавоӣ надоштам, ман њељ гоњ намедонистам, ки 
атрофиён чињо мегӯянд. Агар ман ба духтур бо савол муроҷиат мекардам, ӯ дар 
ҷавоб мегуфт, ки ҳама чизро ба хешовандонам фаҳмондааст.  Агар ман бо савол 
ба хешовандонам муроҷиат мекардам, онњо љавоб медоданд, ки «Ташвиш накаш, 
њељ гапи махсус нест» ё «Мо ба ту баъдтар наќл мекунем». Дар њаќиќат, њељ кас ба 
ман чизе намегуфт – ман танњо ҳабњоро ќабул менамудам. Њељ кас забони имову 
ишораро истифода намебурд, њељ кас ваќт ё хоњиш надошт, ки бо ман тавассути 
қалам ва коѓаз муошират намояд. Бо мурури замон боварї ба худам аз даст 
мерафт ва аз атрофиён вобастагии калон пайдо намудам.  Пас аз ҷалб шудан ба 
барномаи ТСҶ  ман оњиста – оњиста аз сари нав ба худ боварї пайдо карда, 
ҷасорату тобовариро ба мушкилињо омўхтам. Ман њамроњӣ  намудани хешован-
донро ҳангоми ба назди духтур рафтан рад кардам. Ин духтурро водор сохт, ки бо 
ман рўирост дар шакли хаттї муошират намояд. Баъзе духтурон то њол исрор 
мекунанд, ки дафъаи оянда ба наздашон бо раҳнамоии  хешовандон оям, вале 
ман њамеша љавоб медињам, ки ман инсони ба балоғат расидаам. Ман худро хуб 
њис менамоям, зеро малакаи худбовариро азхуд намуда,  инчунин, савияи дониши 
мутахассисони тиббро оид ба бемории  худ васеъ намудам».

ТСҶ  ва соњаи тандурустї

Барномањои ТСҶ  метавонанд раванди дастрасии одамони дорои маълулиятро ба 
воситаи ҳамкорӣ  ва алоқаманд намудани одамони дорои маълулият  ва системаи  
хизматрасонињои аввалини тиббӣ дар сатҳи ҷамоат раҳнамоӣ намоянд. Дар бисёр 
мамлакатњо, ба монанди Аргентина, Ветнам, Индонезия ва Муғулистон барномањои 
ТСҶ новобаста, бо системаи њифзи саломатї алоќаманд мебошанд: онњо аз тарафи 
Вазорати тандурустї идора шуда, аз тарафи сохторњои ёрии аввалияи тиббию 
санитарї татбиќ мешаванд. Дар дигар мамлакатњо бошад, барномањои ТСҶ  аз 
тарафи созмонњои ѓайридавлатї ё дигар вазоратҳо идора карда мешаванд, 
масалан вазорати њифзи иљтимої ва дар ин њолат њамкории зичи онњоро бо 
сохторњои ёрии аввали тиббию санитарї дастгирї намудан зарур аст, то ин ки 
одамони дорои маълулият кафолати дастрасиро  ба хизматрасонињои тиббї ва 
ёрии тавонбахшӣ дошта бошанд. 
                                                                                                                                                                                                                                 
Қисматҳои дастури мазкур

Барномањои ТСҶ  як ќатор љанбањои асосии ёрии тиббию санитариро барои 
одамони дорои маълулият эътироф, дастгирї ва тарғиб менамоянд. Ин љанбањо ба 
таљрибаи пешќадам мувофиќ буда, (5, 15) дар зер мухтасар шарҳ дода мешаванд.

Пурқувватгардонии сатҳи саломатӣ

Маќсади пурқувватгардонии сатҳи саломатӣ, таҳти назорат доштани саломатӣ ва 
муайянкунандаҳои он мебошад. Силсилаи васеи стратегияњои дастрас ва чорањои 
дахолат мавҷуданд, ки ба рушди малакаҳои одамон ва тағйир додани вазъияту 
шароити иҷтимоӣ, иќтисодї ва экологї бо мақсади паст кардани таъсири онҳо ба 
саломатӣ равона шудаанд.
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Пешгирї

Пешгирї бо тарғиби пурқувватгардонии сатҳи саломатӣ зич алоќаманд аст. 
Пешгирии њолатњои ғайримуқаррарии саломатӣ чорабиниҳои (масалан, беморињо, 
осеббинӣ ва зарбахӯрию садамаҳо), аввалия (дурї љустан), дуюмдараља (ташхису 
муайянкунии барваќтӣ ва табобат) ва сеюмдараља (тавонбахшӣ)-ро дар бар 
мегиранд. Дар ин қисмати дастур асосан ба пешгирии аввалия диќќати љиддї дода 
мешавад.  

Ёрии тиббӣ

Ёрии тиббӣ ба ташхису муайянкунии саривақтӣ, арзёбӣї ва табобати њолатњои 
ғайримуқаррарии саломатӣ ва иллатњои бо онҳо вобаста, бо мақсади табобат ё 
маҳдуд намудани сатҳи таъсири онњо равона шудааст. Ёрии тиббӣ метавонад дар 
сатњњои якум, дуюм ва сеюми системаи тандурустї тадбиқ карда шавад.    

Тавонбахшӣ

Тавонбахшӣ – ин маљмўи чорабинињое, мебошад, ки ба одамони дорои маълулият 
имконият медињад, то  ба сатњи мувофиқ амал намудан дар муњити худ расанд ва 
ин сатњро нигоњ доранд; ин ҳам нисбати шахсони дорои маълулияти баъд пайдо-
шуда, ҳам онҳое, ки маълулияти модарзодӣ доранд дуруст аст.  Хизматрасонињои 
тавонбахшӣ аз тарзҳои хеле оддӣ сар карда, то тавонбахшии махсусгардонида-
шударо фаро гирифта онро дар мавзеъњои гуногун, масалан дар беморхона,  
манзили зист ё  сатҳи љамоатњо пешнињод мегарданд. Аксар ваќт, тавонбахшӣ бо 
ташаббуси соњаи тандурустї гузаронида мешавад, вале њамкории байни соњањои 
гуногунро талаб мекунад. 

 

Воситаҳои ёрирасон

Тақҳизот ё дастгоње, ки барои расонидани ёрӣ  ба шахс дар иљрои ягон фаъолият  
сохта, ё мутобиқ карда шудаанд - воситаҳои ёрирасон  номида мешаванд. Аксари 
одамони дорои маълулият аз як ё якчанд воситаҳои ёрирасон  истифода мебаранд. 
Баъзе намудњои васеъ пањншудаи чунин дастгоњњо воситањои њаракат мебошанд, 
масалан (асобағал, курсї, аробачањо), узви сунъї - протезњо (масалан, пойњои 
сунъї), ортезњо (масалан,  тахтачаи шикастабандӣ барои мустањкам намудани 
даст), воситањо барои одамони сатҳи биноияшон паст (масалан, айнак ё асои 
сафед) ё сатҳи шунавоияшон паст (воситаҳои шунавої). Барои мутмаин будан, ки 
воситаҳои ёрирасон  самаранок истифода шуда истодаанд,  қисмати асосии  
раванди тақсимоти воситаҳои ёридиҳанда, аз омӯзиш барои истифодабаранда, 
таъмир ва ивазкунии қисмҳои он, инчунин мутобиќкунии онҳо ба муњити атроф, ки 
асосан дар хона ё љамоат гузаронида мешаванд, иборат аст.
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Муќаддима

Изҳорот оид  ба тарғиби пурқувватгардонии саломатӣ, ки соли 1986 дар шаҳри  
Оттава қабул шудааст, пурќувват намудани саломатиро њамчун раванди таъсир 
расонидан ба саломатии худ ва бењтар намудани он, тавсиф менамояд (16).

Пурќувват намудани саломатї диќќати асосиро ба он омилњои муайянкунандае 
љалб менамояд, ки дигаргун шудани онњо имконпазир аст, ба монанди рафтори 
фардии бо саломатї вобаста ва тарзи њаёт; даромад ва вазъи иљтимої;  таъмин 
будан бо ҷои кор ва шароити мењнат, таҳсилот, дастрасї ба хизматрасонињои 
муносиби тандурустї ва муњити атроф(17). Пурќувват намудани саломатї истифо-
даи дорую технологияњои мураккабу гаронарзишро талаб наменамояд; ба љои ин, 
чорањои иљтимоии дахолат истифода мешаванд, ки онњо дар сатњи ибтидоии худ 
танҳо истифодаи ваќт ва ќувваро металабанд (18), масалан иштирок намудан дар 
чорабинињои тарѓиботии санитарию бењдоштї.

Иќтидори саломатии одамони дорои маълулият, аксар ваќт ба њисоб гирифта 
намешавад, дар натиља, онњо аз чорабиниҳои ба пурќувватгардонии  саломатї 
бахшида берун мемонанд. Қисмати мазкур ба муњимияти тарғиби пурќувват 
гардонии саломатї барои одамони дорои маълулият бахшида мешавад. Дар он 
тавсияњо ба барномањои ТСҶ  оид ба раҳнамоии раванди дастрасии одамони дорои 
маълулят ба чорабинињои тарғиботии ба пурќувватгардонии саломатї бахшидашу-
да ва татбиқи фаъолиятҳои умумӣ дар ҳолатҳои зарурӣ, пешнињод карда мешаванд. 
Дар хотир доштан зарур, ки тарғиби пурќувватгардонии саломатї ба тағйир додани 
як қатор нишондиҳандаҳои саломатӣ  равона шудааст, бинобар ин ба он на танҳо 
соҳаи тандурустӣ, балки соҳаҳои зиёди дигар низ ҷалб мешаванд.

Пурќувватгардонии саломатї 
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ЗАМИМАИ 4 Кения
Бартараф намудани табъиз ва хурофот
Дар баъзе маданиятњои африќої албинизмро (норасоии пигментатсияи муқар-
рарӣ дар одам, ранги мӯй, пардаи чашм ва ғайра) њамчун натиљаи “алоќаи љинсӣ”-и 
модар бо рӯҳи ҳаром дар давраи њомиладорї, маънидод менамоянд.  Соњиби 
кўдаки дорои аломатњои албинизм будан, бадахлоќӣ њисоб шуда, дар љамоат 
бошад, чунин кўдак ва аъзоёни оилааш ба табъиз ва тамғагузорӣ (стигматизатсия)  
гирифтор мешаванд. Кўдакони гирифтори бемории албинизмро пинњон мекунанд,  
њуќуќњои асосии онњо бошад, аз љумла њуќуќ ба саломатї поймол карда мешавад.

      Дар Маркази бемориҳои чашми (офталмологии) минтаќаи Квалеи Кения,  
барномаи ТСҶ  татбиќ мешавад, ки маќсади он аз паст гардонидани сатҳи  табъиз 
ва  тағмагузории (стигматизатсияи) кўдакони гирифтори бемории албинизм дар 
хона, мактаб ва љамоат мебошад.  Барои таъмин намудани сатњи баландтари 
саломатї ба ин кўдакон, барномаи ТСҶ  як ќатор чорабинињо ва амалњоро оид ба 
пурќувватгардонии саломатї истифода мебарад, аз љумла:

 баланд бардоштани сатњи дониши аъзоён ва фаъолони љамоатњо, кумитањои 
дењот оид ба масъалањои саломатї, омўзгорони мактабњо ва гурўњњои занон бо 
маќсади тағйир додани одатњои рафтор ва муносибат нисбати одамони 
гирифтори бемории албинизм;

 баланд бадоштани сатҳи маърифатнокии волидон, то ки онњо саломатии 
фарзандонашонро ҳифз ва пурқувват карда тавонанд; масалан, бо сабаби 
баланд будани хавфи зарар аз нурњои офтоб барои одамони гирифтори 
бемории албинизм Маркази бемориҳои чашм ба онҳо омӯзиш мегузаронад, ки  
марњамҳои аз нури офтоб ҳифзкунанда, истифода намуда,   ба чунин кӯдакон 
куртаи остиндароз ва шим пӯшонанд;

 бо мењмонхонањои мањаллї њамкорї намудан, то онҳо аз меҳмонон хоҳиш 
намоянд, ки пеш аз баргаштан марҳам ва либоси аз нурҳои офтоб муҳофизатку-
нандаашонро барои тақсим намудан ба мўњтољон ба меҳмонхона супорида 
раванд;

 гузаронидани ташхисњои офталмологї бо маќсади дарёфт намудани иллатњои 
биної, ки дар байни ањолии гирифтори бемории албинизм пањн гаштааст ва 
њангоми зарурат айнак ё дигар воситањои ислоҳу муҳофизатиро пешнињод 
намудан.

Муваффаќияти барномаи 
ТСЉ натиҷаи њамкории зич, 
ки байни Маркази бемориҳои 
чашм ва соњањои тандурус-
тию  маориф барпо шудааст, 
мебошад. Имрўзҳо кўдакони 
гирифтори албинизм ба 
мактабњои миёнаи умумї 
ҷалб  шудаанд.
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Иќтидору имкониятҳои саломатии одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои 
онњо эътироф гардида, ва онњо барои бењтар намудан ё нигоњ доштани сатњи 
мављудаи саломаташон пурқувват ва тарғиб карда мешаванд.  

Наќши ТСҶ

Наќши ТСҶ  аз муайян намудани чорабинињо оид ба тарғиби пурқувватгардонии 
саломатї дар сатњњои мањаллї, минтаќавї ва миллї, инчунин кор бо тарафњои 
њавасманд (масалан, вазорати тандурустї ва њокимияти иљроияи мањаллї) бо 
маќсади таъмин намудани дастрасї ба хизматрасонињои тиббї ва фарогирии 
одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онњо, иборат аст. Наќши дигари ТСҶ  - 
аз он иборат аст, ки одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо аз 
муҳимияти  нигоњдории сатњи хуби саломатї огоҳанд ва дар чорабинињои тарғибӣ 
оид ба пурќувватггардонии саломатӣ фаъолона иштирок менамоянд. 

Натиљањои чашмдошт

 Одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо оид ба пурќувватгардонии 
сатҳи саломатиашон њамон маводу иттилоотро, ки ба дигар аъзоёни љамоатњо 
пешкаш мешавад, низ дастрас менамоянд.  

 Маводи тарғибӣ ва барномањо оид ба пурќувватгардонии саломатї бо назардош-
ти талаботњои махсуси одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо тањия 
ё мутобиќ карда шудааст.

 Одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо дониш, малака ва дастгирии 
заруриро, ки ба онҳо барои ноил шудан ба сатњи болотарини саломатї ёрӣ 
мерасонад, доранд. 

 Кормандони соҳаи тандурустї сатҳи огоҳии худро оид ба талаботњои умумї 
ва махсуси одамони дорои маълулият бењтар кардаанд ва бо воситаи ташки-
ли чорабиниҳои махсус оид ба  пурќувватгардонии саломатї онњоро ќонеъ 
мегардонанд.

 Бо мақсади таъмини иштироки одамони дорои маълулият дар чорабиниҳои ба 
пурќувватгардонии саломатї бахшидашуда, ҷамоат муњити мусоиди кӯмаккунан-
даро фароњам овардааст. 

 Барномањои ТСҶ  муҳиммияти саломатии хубро қадр менамоянд, бинобар ин  
чорабинињои тарғибии солимгардониро дар љойи кор барои кормандони худ 
ташкил менамоянд.

Мақсад
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Мафњумњои асосї

Тарғиби пурќувватгардонии сатҳи саломатии одамони дорои маълулият

Тарғиби пурќувватгардонии сатҳи саломатӣ  аксар ваќт њамчун стратегияи пешгирӣ  
намудани њолатњои патологї дида мешавад; он на ҳама вақт ба одамони дорои 
маълулият алоқаманд карда мешавад, чунки маълулият њамчун натиљаи даст 
кашидан аз пурќувватгардонии саломатї ба њисоб меравад (79). Масалан инсоне, ки 
аз фалаҷи пойҳо ва қисмати поёнии бадан пас аз дучор шудан ба ба садамаи 
њарромаѓз  азият мекашад, метавонад њамчун номзади мувофиќ барои пурќувват 
намудани саломатї ќабул карда нашавад, чунки саломатии вай аллакай дар 
натиљаи садама осеб дидааст.

Аксари одамони дорои маълулият назар ба дигар  одамон ва ҳатто гуфтан мумкин 
аст, аз онҳо бештар ба пурќувватгардонии  саломатї мўњтољ мебошанд (3). 
Одамони   дорои маълулият баробари одамони дигар, зери хавфи пайдо шудани 
мушкилот бо саломатӣ қарор доранд, вале онҳо метавонанд ба дигар мушкилоти 
саломатӣ бо сабаби ҳассосии вазъияташон дучор шаванд  (он мумкин аст бо 
маълулият вобаста бошад ё вобаста набошад) (20). Дар бисёр њолатњо одамони 
дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо оид ба чорабинињои пурќувватгардонии 
саломатї ё нигоњдории он хеле кам иттилоот доранд. 

Монеањо дар роњи пурќувватгардонии саломатї

Одамони дорои маълулият назар ба қисмати умумии ањолї аксар ваќт бо сатњи 
пасти хизматрасонињои тиббї фаро гирифта мешаванд. Онҳо, махсусан њангоми бо 
мақсади бењтар намудани њолати саломатиашон ба табибон муроҷиат намудан, ба 
монеъаҳои зиёд рӯ ба рӯ мешаванд (ниг. ба ќисми дар боло овардашудаи «Монеањо 
дар дастрас намудани хизматрасонињои тиббӣ  барои одамони дорои маълулият»). 
Ёфтани роҳҳои бартараф намудани ин монеањо, иштироки одамони дорои 
маълулиятро дар чорабиниҳои ба тарғиби солимгардонї бахшидашуда осон 
мегардонад. 

Пурќувватгардонии саломатии аъзоёни оила

Ќисми зиёди одамони дорои маълулият ба дастгирии атрофиён, махсусан аъзоёни 
оилањои худ мўњтољ мебошанд. Аъзоёни оила ҳангоми нигоњубини маълулон, 
мумкин аст ба мушкилоте, ки ба маълулияти онҳо вобаста аст дучор шаванд, аз он 
љумла пайдо шудани иллатњои бадан ва ҳиссї, ки  ба таниши асаб вобастаанд; паст 
шудани ќобилият барои ѓамхорї нисбати дигар кўдакон; кам шудани ваќт ва ќувва 
барои кор; паст шудани имконият барои фаъолияти иҷтимоӣ ва роҳ надодан ба 
тамғагузорӣ (21) Пурқувватгардонии сатҳи саломатии аъзоёни оила вазифаи хеле 
муњим аст (ниг. ба ќисми «Масъалањои иљтимої», боби «Ёрии фардї»).

Чорабинињо оид ба пурќувватгардонии саломатї

Изҳороти (хартияи) Оттавї 5 доираи фаъолиятро људо менамояд, ки онњоро барои 
таҳия ва тадбиқи стратегияњои пурќувватгардонии  саломатї истифода бурдан 
мумкин аст (16):

1.Таҳияи сиёсати давлатї, ки манфиатњои саломатиро ба назар мегирад 

Тањия намудани њуљљатњои њуќуќии меъёрї, ки таъминоти мол,  хизматрасониҳои 
бехатар ва ба солимӣ мусоидаткунанда, хизматрасониҳои солимӣ дар сатҳи 
ҷамоат, инчунин муҳити тозаю хурсандкунандаи зистро дар назар дошта бошад.
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2.Ташкили муњити барои саломатї мусоид

Тағйиротҳо ворид сохтан ба муњити корӣ ва иљтимої бо мақсади таъмини шароитњои 
њаётї ва мењнатии бехатар, њавасмандкунанда, ва ќаноатмандкунанда. 

3.Дастгирии амалњо дар сатњи љамоатњо

Муносибатҳоеро дар сатҳи ҷамоат бо мақсади ҳалли мушкилоти ба саломатӣ 
вобаста интихоб намоед, ки қисматҳои мустањками экологї, иљтимоию иќтисодї ва 
сиёсї доранд. Пурқувватгардонии ҷамоатҳо бо мақсади муайян намудани 
масъалаҳои аввалиндараҷа, қабули қарорҳо, банақшагирӣ ва тадбиқи стратегияњои 
ноил шудан ба сатњи нисбатан баландтари саломатї.

 

4.Рушди малакањои фардӣ

Рушди малакањои ањолї ба воситаи таъмин намудан ба иттилоот ва маърифатнокии 
санитарї бо мақсади таҳти назорат қарор додани вазъи саломатии худ ва муњити 
зист, инчунин интихоби беҳтар бо мақсади ноил шудан ба сатҳи нисбатан 
баландтари саломатӣ.

5.Таѓйири самти хизматрасонињои тандурустї

Соњаи тандурустї бояд њар чї зиёдтар ба ташвиқи пурќувватгардонии  саломатї 
тамоюл намуда ва аз доираи хизматрасонињои тиббию ташхисии анъанавї, берун 
барояд. 

Стратегияњои пурќувватгардонии саломатї дар чунин самтҳо  истифода бурда 
мешаванд, ба монанди:

 гурўњњои ањолї, масалан кўдакон, наврасон, пиронсолон;

 омилњои хавф, масалан, тамокукашї, тарзи камњаракати њаёт, ѓизои номувофиқ, 
алоқаи ҷинсии хатарнок;

 маќсадњои афзалиятнок дар соњаи саломатї ё мубориза бо беморињо, масалан 
мубориза зидди бемории қанд (диабет, ВНМО/БНММ, беморињои дилу рагњо, 
бењдошти ковокии дањон);

 муҳити атроф: масалан, марказњои љамоатї, клиникањо, беморхонањо, мактабњо, 
љойњои корї.

Одамон иќтидори бузурги таъсир расонданро ба натиљањои чашмдошти њифзи 
саломатӣ доранд ва муносибатҳои иштироки якҷоя, дар ташвиқи саломатӣ хеле 
муҳиманд, зеро онҳо ба одамон имконият медињанд, ки дар соњаи пурзўргардонии  
саломатї, омилњоеро, ки ба  саломатиашон таъсир мебахшанд, пурратар назорат 
намоянд. Масъалањои саломатї бояд нафаќат бо роњи расонидани ёрӣ  ба ањолї, 
балки бо роњи якҷоя фаъолият намудан бо онњо њал карда шаванд.

Чорабинињои тавсияшаванда
Чорабинињои ба ташвиқи пурқувватгардонии соњаи саломатї бахшида аз мушки-
лию  афзалиятњои мањаллї вобастагии калон доранд, бинобар ин, чорабинињои 
дар ин љо пешнињод шуда, хусусияти тавсиявї доранд. Кормандони барномањои 
ТСҶ  бояд дар бораи ҷамоатҳое, ки бо онҳо фаъолият мекунанд фаҳмиши кифоя 
дошта бошанд,  инро бошад танҳо ба воситаи барқарор намудани алоқа бо 
аҳолии ҷамоатҳо ва гурўњњое, ки аллакай бо онҳо оид ба баланд бардоштани  
назорати омилњои  ба саломатӣ таъсиркунанда, кор бурда истодаанд ноил шудан 
мумкин аст.
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Дастгирии чорабиниҳо оид ба пурқувватгардонии сатҳи 
саломатї

Чорабиниҳо оид ба пурқувватгардонии саломатї метавонанд ба саломатии 
шахсони алоҳида, љамоатњо ва дигар гурўњњои ањолї таъсири мусбї расонанд - 
онњо иттилоот пешниҳод мекунанд,  тарғиб мекунанд ва барои тағйир додани 
рафтор њавасманд мекунанд. Барномаҳои ТСҶ метавонанд бо мақсади бењтар-
шавии сатҳи саломатии одамони дорои маълулият бо тарзњои зерин ташвиқ ва 
мусоидат намоянд:

 муайян кардани чорабиниҳо оид ба пурқувватгардонии  саломатї, ки то имрӯз  
дар сатњи љамоат, минтаќа ё дар сатњи миллї амалї шуда истодаанд ва мутмаин 
будан, ки одамони дорои маълулият аллакай ба назар гирифта ба чорабиниҳои 
мазкур ҷалб шудаанд;

 фаъолона дар чорабиниҳои ба ташвиқу пурқувватгардонии саломатӣ ва дигар 
чорабиниҳои монанд, ки бо мақсади баланд бардоштани ањамияти љамъиятии 
мушкилоти одамони дорои маълулият ва сатҳи огоҳии одамон оид ба масъала-
ҳои маълулият иштирок менамоянд; 

 дар доираи чорабиниҳои ба пурқувватгардонии саломатї бахшидашуда, тарѓиб 
намудани наќши мусбии одамони дорои маълулият, масалан ба воситаи ҷойгир 
намудани расми онҳо дар овезаю лавњањои иттилоотї, то  чунин иттилоот ба 
њамаи ањолї дастрас гардад;

 мутмаин будан, ки дар чорабиниҳои мавҷуда оид ба пурқувватгардонии  сало-
матї, иттилоот барои одамони дорои маълулият дар шакли дастрас истифода 
бурда шавад, масалан,  эълонњо оид ба хизматрасониҳои љамоатї барои 
одамони дорои иллати шунавої дошта  мутобиќ бошанд, навиштаҳо зери расмҳо, 
истифодаи забони имову ишора ва ғайра;

 муайян намудани захирањои мављудаи худи 
љамоат (масалан, баромадкунандагон, рўзно-
маю радио ва телевизион) ва ташвиқ намудани 
онҳо барои  васеътар инъикос намудани масъ-
алањои ба саломатии одамони дорои маълули-
ят вобаста; бо кафолати он, ки њангоми тавзењи 
њар гуна маълумот, њуќуќњо ва шаъни одамони 
дорои маълулият эҳтиром  карда шаванд, зеро 
ин хеле муњим аст;

 дастгирии таҳия ва гузаронидани чорабиниҳои 
ташвиқу пурқувватгардонии сатҳи саломатӣ бо 
маќсади њалли мушкилоти ба маълулият во-
баста, ки ҳанӯз ба дигар чорабиниҳо ворид 
карда  нашудаанд.

Такмилу мустаҳкамгардонии дониш ва малакањои шахсї

Иттилоот ва маърифатнокї дар соњаи саломатї ба одамони дорои маълулият ва  
аъзоёни оилањои онњо  имконияти ташаккули дониш ва малакањои њаётиро, ки барои 
дастгирї ва пурқувватгардонии саломатиашон зарур аст, медињад.  Дар омӯзишҳои 
махсус ташкил карда шуда, онњо метавонанд оид ба омилњои хатарноки беморињо, 
ќоидањои бењдошт, рељаи ѓизои солим, зарурати фаъолнокии љисмонї ва дигар 
омилњои муњофизатї шинос шаванд (дар вохӯриҳои алоҳида ё дар гурўњњои хурд). 
Кормандони барномањои ТСҶ  метавонанд:
 ба хонаи одамони дорои маълулият ва оилањои онњо ташриф оварда, оид ба 

рушди тарзи њаёти солим бо онњо сўњбатњо гузаронанд ва маслињатњои амалї 
дињанд;

 маводи ба тарѓиби пурқувватгардонии саломатӣ бахшидашуда (масалан, вара-
ќаю брошюрањо) љамъ оварда  ба одамони дорои маълулият ва оилањои онњо 
тақсим намоянд;

 маводи ба тарѓиби пурқувватгардонии саломатӣ бахшида шударо  бо маќсади 
дастрас намудани онњо ба одамони дорои маълулият ва оилањои онњо тањия ва 
мутобиќ намоянд;  масалан, барои одамони гирифтори иллати  аќлонї маводи бо 
забони содда навишта шуда бо расму тасвирњои мувофиқ  лозим аст;

16 ДАСТУР ОИД БА ТСҶ > ҚИСМИ САЛОМАТӢ



 ба одамони дорои маълулият ва оилањои онњо иттилоотро оид ба барномањои 
мањаллї ва хизматрасонињои пурқувватгардонии  саломатї,  бо мақсади 
азхудкунии донишу малакањои нав,  ки  барои солим нигоҳ доштани худ ёрӣ 
медиҳад, пешниҳод намоянд; 

 дар ҳолатҳои зарурӣ омўзишҳои махсусро барои он одамони дорои маълулият, 
ки талаботу эҳтиёҷоти онҳо аз тарафи барномаҳои ба ҳамаи гурӯҳҳои аҳолӣ 
равонашуда ќаноатманд нашудаанд, ташкил намоянд;

 усулу маводи гуногунро  барои дастгирии раванди омўзиш таъмин намоянд, ки ба 
бозомӯзӣ ва азхудкунии донишҳои пешниҳодшуда ёрӣ мерасонад, масалан 
истифодаи намоиши саҳначаҳо, нақшбозї, муњокима, наќлњо, машќњо бо мақсади 
ҳалли мушкилињо ва ғайра; 

 ба одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онҳо барои боҷуръат ва 
нисбати худ эътимоду дилпурии бештар пайдо намудан ёрӣ  расонанд, то онњо 
дар њузури кормандони тиб худро озод њис намуда, саволњо дињанд ва оид ба 
масъалаҳои саломатии худ қарорҳо қабул намоянд;

 дар њамкорї бо соњаи тандурустї ба шахсони алоҳида, ки дорои маълулиятанд бо 
мақсади тайёр намудани тарғиботчиёни пурқувватгардонии саломатӣ  омӯзишҳо 
гузаронанд.

Муттањид намудани одамон ба гурўњњои худёрирасон

Гурўњњои худёрирасон ба одамон имконият медињанд, ки якљоя дар гурӯҳҳои хурд 
љамъ омада, аз таљрибаи фаъолият ва њар гуна вазъияту мушкилӣ бо якдигар 
муњокима намоянд (ниг. ба ќисми «Васеъ намудани њуќуќу салоҳиятҳо», боби 
«Гурўњњои худёрирасон»). Барои аксарият имконияти дастгирї ва маслињатҳои 
амалӣ аз тарафи одамоне, ки мушкилии монанд доранд, назар ба имконияти 
гирифтани машварат аз корманди тиб,  хеле манфиатноктар аст.  (22). Номи 
гурўњњои худёрирасон дар ин қисмати Дастур зиёд зикр карда мешаванд, зеро онҳо 
метавонанд ба пурқувватгардонии саломатии одамони дорои маълулият ва 
аъзоёни оилањои онњо таъсир бахшанд. Барномањои ТСҶ  метавонанд: 

 байни одамони дорои маълулият ва оилањои онњо дар барќарор намудани алоќа 
бо гурўњњои худёрирасон, ки аллакай дар љамоаташон мављуданд, масалан бо 
мақсади таъмин намудани талаботи мушаххаси онҳо дар соњаи саломатї бо 
гурўњњои одамоне, ки масалан, осебњои њароммаѓз доранд, беморони гирифтори 
љузом, ё одамоне, ки бо сирояти ВНМО/БНММ зиндагї менамоянд ё волидайни 
кўдаконе, ки бемории фалаљи майнаи сар доранд, ёрӣ  расонанд;

 одамонеро, ки маълулияти монанд доранд, як ҷой ҷамъ оварда, барои гурўњњои 
нави худёрирасон ташкил намудан рӯҳбаланд намоянд, махсусан дар он 
мавзеъҳое, ки чунин гурӯҳҳо ҳанӯз ташкил нашудаанд. Дар деҳаҳои хурд ташкил 
намудани чунин гурӯҳҳо шояд мушкилтар бошад, бинобар ин роҳбаладии 
инфиродӣ (як ба як), аз тарафи ҳамсолон бамаврид мебошад;

 гурўњњои худёрирасонро барои бо дигар гурўњњо фаъолона њамкорї ва иштирок 
намудан дар чорабиниҳои пурқувватгардонии саломатї дар љамоатњои худ 
рӯҳбаланд намоянд, масалан, тавассути ташкил намудани «лагерњои саломатї» 
ва ташкили маъракањои мутобиќ ба Рўзи умумиљањонии саломатї, Рўзи умумиља-
њонии саломатии рўњї ва Рўзи байналмилалии одамони дорои маълулият.
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ЗАМИМАИ 5 Коломбия
Нигоҳдории (идоракунии) сатҳи саломатї дар гурўњњои 
худёрирасон

Дар шањри Педеквестаи Коломбия бо дастгирии барномаи ТСҶ  одамони 
гирифтори осебњои њароммаѓз гурўњи худёрирасонро ташкил намуданд. Онњо њис 
менамуданд, ки ба онҳо дар беморхонањои тањти назорат қарор доштаашон, оид 
ба худёрирасонӣ, пешгирии  ярашавї ва пешобкунї инчунин  дигар мушкилињо 
иттилооти номувофиқ медиҳанд.

Аъзоёни ботаҷрибаи гурӯҳҳо нисбати 
аъзоёни нав, ки ба наздикӣ  осеби 
њароммаѓз гирифтаанд, муносибати 
хуб намуда, ба онҳо барои ташаккули 
роҳҳои паст кардани азобашон ва чӣ 
тавр истифода бурдани қобилиятҳои 
кам осебдида ва воситаҳои  ёрирасон 
маслиҳатҳои амалӣ 
медоданд.Барномаи ТСҶ вохӯрии 
якҷояи аъзоёни гурӯх ва 
мутахассисони беморхонаро бо 
истифодаи усулҳои фаъоли муошират 
ташкил намуданд  ва онҳо имконият 
доштанд аз мутахассисон саволҳои 
барояшон муҳимро пурсанд ва барои 
бартараф кардани гумонҳояшон 
муҳокимаронӣ намоянд.

Омўзиш барои онҳое, ки ба хизматрасониҳои тиббӣ  машғуланд

             Кормандони соҳаи тиб манбаи бовариноки иттилоот оид ба саломатї буда 
ва иќтидори таъсири мусбї расонданро ба саломатии дигарон доранд. Барномањои 
ТСҶ  бояд бо кормандони тиб њамкорї намуда, мутмаин бошанд, ки онҳо дар бораи 
масъалаҳои маълулият дониши мувофиқу кофӣ доранд ва одамони дорои 
маълулият ба њамаи чорабиниҳо оид ба ташвиқи пурқувватгардонии саломатӣ фаро 
гирифта шудаанд.  

Тавсия дода мешавад, ки барномаҳои саломатӣ:

 ҷалб намудани диққати кормандони соҳаи тиб (масалан, кормандони ёриии 
аввалияи тиббиро) ба масъалаи маълулият ва ошно намудани онҳо ба мушкили-
ҳое, ки  одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо рӯ ба рӯ мешаванд, ба 
роҳ монанд;

 ба кормандони соҳаи тиб муҳимияти боэҳтиромона ва бе роҳ додан ба поймолку-
нии ҳуқуқ муошират намуданро бо одамони дорои маълулия таъкид намуда, ба 
воситаи намоиш додан дар амал, раванди азхудкунии онро мустаҳкам намоянд.

 ба кормандони соҳаи тиб намоиш диҳанд, ки чӣ тавр онҳо метавонанд тарзҳои 
дахолатро каме мутобиқ  намоянд, то ин ки иттилоот ва ақидаҳои пешниҳод 
намудаи онҳо аз тарафи одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онҳо 
дуруст қабул карда шавад. 

 Кормандони соҳаи тибро барои васеъ истифода намудани воситаҳои техникӣ ва 
афкори умум (ВАО) ҳангоми банақшагирӣ ва таҳияи барномаҳои иттилоотӣ, ва 
барномаҳои ба соҳаи тандурустӣ бахшида, ки ба одамони дорои маълулият 
нигаронида шудаанд, рӯҳбаланд намоянд.
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ЗАМИМАИ 6 Африка
Омӯзиш барои тренерон

Барномањои ТСҶ бо ташкилотҳои одамони дорои маълулият якҷоя фаъолият 
намуда, бо мақсади ба одамони нобино ё қобилияти биноияшон паст оид ба 
сирояти ВНМО/БНММ иттилоот додан, инчунин пешниҳоди  иттилоот оид ба 
талаботу эҳтиёҷоти махсуси ин гурўњи ањолї ба кормандони соҳаи тандурустӣ 
метавонанд мавод ва усулҳои омӯзишии мувофиқро таҳия намоянд. Масалан, 
иттифоќи одамони нобинои Африка дастури омўзиширо барои «омўзонидани 
тренерон» оид ба масъалаҳои сирояти ВНМО/БНММ тањия намудааст, ки он 
роҳнамоии раванди фарогирӣ ва иштироки нобиноён ё шахсони сатҳи биноияшон 
пастро дар барномањои омўзишї оид ба ВНМО/БНММ осон менамояд.

Ташкил намудани муњити кӯмаккунанда ва мувофиќ
 
Барномаҳои ТСҶ метавонанд дар якҷоягӣ  бо марказҳои саломатӣ дар сатҳи 
ҷамоатҳо, беморхонаҳо, мактабҳо, мавзеҳои корӣ ва муассисаҳои дилхушию 
фароғатӣ ва бо дигар тарафҳои асосии шавқманд, бо мақсади барпо намудани 
муҳити кӯмаккунандаи  табиӣ (ранг, бӯй, мусиқии форам) ва иҷтимоӣ барои одамони 
дорои маълулият фаъолият намоянд.  Инчунин, барои тайёр ва муваффақ шудан 
ба сатҳи мувофиқи саломатӣ  татбиқи амалиётҳои  зерин низ заруранд:

 Мутмаин будан, ки муҳити мавҷуда барои бурдани тарзи ҳаёти солим мувофиқ ва 
барномаҳои махсус ва хизматрасониҳои ба ташвиқи пурқуввтгардонии саломатӣ 
бахшидашуда фарогир буда, ба одамони дорои маъюбият дастрасанд;

 Барпо намудани ҳамкориҳо байни хадамоти шаҳрӣ, иҷтимоӣ ва соҳаи тандурустӣ 
ва одамони дорои маълулият бо мақсади беҳтар намудани дастрасӣ ба муҳит ва 
сохти меъморӣ (роҳравҳои барои аробачаҳо мутобиқкардашуда ва ғайра).

 Фароҳам овардани имконият, то ин ки одамони дорои маълулият  тавонанд дар 
чорабиниҳои истироҳатию фароғатӣ иштирок намоянд, масалан ба онҳое, ки ба 
воситаи аробача ҳаракат мекунанд, бозии футболро бо тими бо аробача ҳаракат 
мекардагиҳо дар майдончаи варзишии маҳаллашон ташкил намоянд (нигаред ба 
Кисмати иҷтимоӣ: Истироҳату фароғат ва варзиш). 

 таъмини нақлиёти ҷамъиятии дастрас ва бехатар, зеро мушкилот бо нақлиёт 
барои одамони дорои маълулият сабабгори рӯ ба рӯ шудан ба канораҷӯӣ 
(гӯшанишинӣ), танҳоӣ ва берун мондан аз ҷамоат мегардад.    

 Ба воситаи ташкил намудани омӯзишу чорабиниҳои маърифатӣ, барҳам задани  
нофаҳмиҳо, муносибати манфӣ ва тағмагузорӣ, ки дар дохили худи соҳаи 
тандурустӣ ва ҷамоат нисбати одамони дорои маълӯлият ва аъзоёни оилаи онҳо 
мавҷуд аст;

 Ташкили чорабиниҳои маданӣ маърифатӣ бо мақсади барҳам додани 
мушкилоти саломатӣ дар дохили ҷамоат ба воситаи рақсу бозӣ, саҳначаҳо, 
сурудхонӣ, намоиши филмҳо ва намоишҳои театри лӯхтак.
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ЗАМИМАИ 7 Миср
Тарғиби тарзи хаёти солим

Барномаи ТСҶ, ки дар шаҳри Александрияи Миср ҷойгир аст, њамасола лагери 
тобистона ташкил менамояд, ки ба он кўдакони дорои маълулият, аъзоёни 
оилањои онњо ва ихтиёриёни љамоатӣ ба истироњати гурўњї ҷамъ меоянд. Мақсади 
асосӣ аз истироҳати бофароғат, бењтар намудани сатҳи саломатї,
бозињо ва гузаронидани якљояи ваќт ба 
сифати оилаи калон ё гурўњи дўстон, иборат 
аст. Барномаи ТСҶ  инчунин, бо кумитаи 
маҳаллии Параолимпї,  ташкилоти воли-
дон ва ташкилоти одамони дорои маълули-
ят ҳамкорӣ  намуда, ҳар сол дар майдони 
варзишии шањрї, мусобиқаҳои ба пурқув-
ватгардонии саломатӣ бахшидаро мегуза-
ронанд.

Чӣ тавр ташкилоте шудан лозим, ки саломатиро тарѓиб 
намояд 

Пурқувватгардонии саломатї дар љойи кор дорои иќтидори беҳгардонии сатҳи 
маънавиёт ва малакањои кории кормандон, баланд бардоштани њосилнокии мењнат 
ва дар натиља бењтар намудани њолати саломатї, мебошад. Ташкилотњое, ки 
барномањои ТСҶ-ро татбиќ менамоянд, бояд ба пурқувватгардонии саломатии 
коргарон диќќати махсус  диҳанд, аз љумла:

 ташкили омўзиш ва пешниҳоди иттилоот ба њамаи кормандон, новобаста аз он ки 
дар кадом вазифа фаъолият мекунанд, оид ба роҳҳои  пурқувватгардонӣ ва 
нигоњдории саломатӣ;

 таъмин намудани  муњити бехатар ва солим, масалан бо роњи даст кашидан аз 
тамокукашї, пешнињоди ѓизои солим, системањои обтаъминкунї ва коррезии 
бехатар, давомнокии қобили қабули ваќти корї, воситањои бехатари наќлиёт ва 
ғайра;

 дар доираи ташкилот ташаккули сиёсат ва амалиёте, ки ба пурқувватгардонии  
саломатї, масалан зидди табъиз, хурофот ва тамғагузорӣ (стигматизатсия), 
азиятдиҳӣ, инчунин зидди тамокукашї, истеъмоли машрубот ва нашъа, равона 
карда шудааст;

 кормандонро барои намунаи ибрат будан дар љамоатњои худ, ва умуман дар 
ҷамъият рӯҳбаланд намудан ба воситаи аз худ кардани меъёрњои тарзи њаёти 
солим.
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Пешгирї
Муќаддима

Љанбаи асосии пешгирї – ин пешгирии пайдошавии њолатњои патологї  
(ғайримуқаррарӣ) мебошад (пешгирии аввалия). Аммо, пешгирї њамчунин, ташхиси 
барваќт ва табобати бемориро бо маќсади ќатъ намудани рушди њолати патологї 
(пешгирии дуюмдараља) ва табобати бемор бо маќсади паст намудани оќибатњои 
њолати ғайримуқаррарии мављуда (пешгирии сеюмдараља)-ро дар бар мегирад. Дар 
дастури мазкур, диќќати асосї ба пешгирии аввалия дода мешавад.

Пешгирии аввалия инњоро дар бар мегирад: кӯмаки аввалияи тиббию санитарї 
(КАТС); нигоњубини то давраи таваллуд ва баъди таваллуд; таълими ѓизодињии 
солим; маъракањои эмкунї зидди беморињои сироятї; чорабинињои назоратии 
беморињои эндемикї (бемориҳое, ки дар байни ягон гурӯҳи муайяни одамон ё мавзеи 
муайян вомехӯрад); татбиќи ќоидањои бехатарї; барномањои пешгирии њолатњои 
фавќулодда дар шароитњои гуногун, аз љумла, бо маќсади пешгирии осеббинии 
истењсолї ва беморињои касбї - мутобиќкунии љойњои корї; инчунин пешгирии 
маълулият, ки бо ифлос шудани муњити зист ё низои њарбї вобаста аст (23) .

Аз рўи хулосаи арзёбиҳо маълум аст, ки дар натиљаи баланд шудани сифати 
фаъолияти пешгирии аввалия ва ташвиқи пурқувватгардонии саломатї, бори 
гарони беморињоро дар саросари дунё то 70% паст намудан мумкин аст  (10). Ҳатто 
дар чунин ҳолат, аксар ваќт чунин њисоб карда мешавад, ки пешгирї (яъне, 
чорабинињои ба пурқувватгардонии саломатї равона шуда), дар идоракунии сатҳи 
саломатии одамони дорои маълулият нақшу таъсири ночиз мебахшад.

Хизматарсонињои тиббию санитарї барои одамони дорои маълулият, одатан ба 
ёрии махсус гардонидашудаи тиббї ва тавонбахшӣ асос меёбад. Аммо, тавре дар 
боло зикр намудем, одамони дорои маълулият зери хавфи пайдо шудани дигар 
њолатњои ғайримуқаррарӣ ва инчунин, хавфи оризањои дубора, ки натиљаи њолатњои 
ғайримуқаррарии (патологии) аввалия мебошанд, қарор доранд  (24).

Чун ташвиқи пуқувватгардонии саломатӣ, пешгирї низ ҷалби соҳаҳои гуногунро дар 
назар дорад. Дар доираи соњаи тандурустї наќши асосиро ёрии аввалияи тиббию 
санитарї мебозад ва азбаски барномањои ТСҶ  ба ёрии аввалияи тиббию санитарї 
алоқаи зич доранд, метавонанд дар ташвиқ ва дастгирии чорабиниҳои ба пешгирии  
бемориҳои одамони дорои маълулият бахшидашуда наќши муњим бозанд.
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ЗАМИМАИ 8 Ҳиндустон
Зиндагии арзанда

Дар Чамараљнагар, яке аз ноњияњои камбизоаттарини Карнатакаи Ҳиндустон, 
сифтаи зиндагї хеле паст аст, махсусан барои одамони дорои маълулият. Вақте, 
ки Созмони ғайридавлатии Мобилити Индия бо дастгирии ташкилоти Маълулият 
ва ҳамкорӣ оид ба рушди БК  (Британияи Кабир) барномаи ТСҶ татбиқ мекарданд 
маълум шуд, ки аксари аъзоёни љамоат ба системањои асосии коррезї дастрасї 
надоранд. Ќисми зиёди ањолї маљбур буданд, ки дуртар ба сањро рафта, амали 
табиии талаботашонро ба љо оранд.  Барои одамони дорои маълулият, хусусан 
занњои дорои маълулият хеле мушкил буд.

 Њукумати Њиндустон ба оилањо барои сохтмони њољатхонањо маблағ људо намуд, 
ташкилоти МҲ бошад, дар Чамараљнагар сохтани њољатхонањои ба одамони дорои 
маълулият ва оилаҳои онҳо дастрас оғоз намуд.  Дар ин лоињаи нав шабакаи 
алоќањои байниљамоатии вуљуддошта ва гурўњњои худёририрасонро (ГХЁ) 
истифода бурда, ташкилоти МҲ бо маќсади баланд бардоштани сатҳи огоҳии 
ањолї оид ба бењдошт ва он наќше, ки таъминоту обу ҳочатхонаҳо дар пешгирии 
мушкилоти саломатї мебозад, намоишњои кўчагии театрї ва сураткашӣ дар 
деворњоро ташкил намуд. Ҳамин, ки одамон ба масъала шавқмандию рӯҳбаландӣ 
зоњир намуданд, ташкилоти MҲ тасмим гирифт, ки бо маќсади бењтар намудани 
дастрасї ба системаи тозагии санитарӣ бо онњо кор кунад.

Маблаѓи умумии сохтмони як њољатхона мутобиќи ташхису арзёбӣ тақрибан ба 150 
доллари амрикої баробар буд.  Ба он нигоњ накарда, ки Њукумати Њиндустон ба 
њар як оила маблағи ройгон пешнињод намуд, барои аксарияти ањолї, махсусан 
одамони дорои маълулият дарёфт намудани маблаѓи боќимонда хеле мушкил 
буд.  Бо дастгирии молиявии ташкилоти MIBLOU Шветсария ва бо истифодаи 
саҳмҳои (хайриявии) мањаллї ташкилоти МҲ тавонист, ки маводи заруриро барои 
сохтмони 50 њољатхонањои сифатнок, ки ба одамони дорои маълулият дастрас 
буданд, пайдо намояд. Аъзоёни ГХЁ ро хоњиш намуданд, то рўйхати хонаводањои 
камбизоати ба њољатхона аз њама зиёд мўњтољро, ки аъзои дорои маълулият 
доштанд, тартиб диҳанд.    Инчунин, аъзоёни ГХЁ корњои сохтмониро дар њамкорї 
бо оилањо њамоњангсозї намуда, масрафи маќсадноки маблаѓњоро таъмин 
менамуданд.
 
Айни замон, ќисми зиёди одамони дорои маълулият аз зарурати хазида рафтани 
худ ё хоњиш намудани ягон нафар, ки онњоро ба масофањои дур барои ќаноат 
намудани талаботњои табиї баранд, озод мебошанд. Онњо мустаќил шуданд ва аз 
њама муњимаш, имконияти аз нав пайдо намудани ќадру ќиммати инсониро ба даст 
оварданд. Хатари пайдо шудани њолатњои ғайримуқаррарӣ (патологї), ки аз 
дастрасӣ надоштан ба воситаҳои санитарӣ вобаста аст, инчунин ба таври ќатъї, 
пасттар шуд.   Муваффаќияти лоињаи ташкилоти MҲ-ро дида, Њукумати 
Њиндустон андозаи грантњоро зиёд намуда, ба њукуматњои иљроияи мањаллї 
супориш дод, ки маблаѓњоро фавран људо намоянд. Одамони дорои маълулият ва 
маълулият надошта аз ин лоиња манфиати баробар мебинанд ва оњиста – оњиста 
он ба лоињаи сатњи минтаќавї  табдил меёбад. Чамараљнагар ба наздикї 
минтаќае мешавад, ки дар он одамон дар хона ё аќќалан дар наздикињои 
хонаашон њољатхонањо доранд. 
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Маќсад

Паст кардани сатҳи эњтимолияти  инкишофи њолатњои  ғайримуқаррарӣ (патологї), 
дар  одамони дорои маълулият, ки ба маълулияти мавҷудаи онҳо вобаста ё вобаста 
набуда ба фаъолияти онњо, инчунин умуман ба саломатӣ  ва некӯаҳволии онҳо 
таъсир мерасонад;  ва аъзоёни оила ва дигар аъзоёни ҷамоат ба гумон аст, ки 
вазъияти саломатӣ ё осебҳоеро пайдо кунанд, ки ба маълулият алоқаманд бошад. 

Наќши ТСҶ

Нақши ТСҶ аз мусоидат намудан  ба он аст, ки љамоатњо ва соњањои мувофиқи рушд 
диққати асосиро ба гузаронидани чорабиниҳои пешгирӣ (профлактикї) барои 
одамони дорои маълулият ва онҳое, ки маълулият надоранд, равона созанд. 
Барномањои ТСҶ  ба одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо дастрас 
намудани хизматрасониҳое, ки ба бењтар намудани саломатии онњо ёрӣ  мерасонад 
мусоидат намуда, инкишофи оризаҳои саломатии умумї ё дубораро пешгирї 
менамоянд. 

Натиљањои чашмдошт

 одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои онҳо ба иттилоот ва хизматрасо-
ниҳои бо мақсади пешгирии  харобшавии саломатї равона шудааст, дастрасї 
доранд;

 одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои онҳо ба паст намудани сатҳи 
хавфи харобшавии саломатӣ ба воситаи азхудкунї ва риояи пай дар паи 
ќоидањои рафтор ва тарзи њаёти солим,  ноил мешаванд;

 одамони дорои маълулият ба чорабинињо оид ба пешгирии аввалия, масалан 
барномањои эмкунї фаро гирифта шуда, бо маќсади паст намудани хатари 
инкишофи њолати ғайримуқаррарӣ (патологӣ) ё гирифтор нашудан ба иллатноки-
ҳои иловагї фаъолона иштирок мекунанд;

 тамоми аъзоёни љамоат дар чорабинињои пешгирии аввалия, масалан дар 
барномањои эмкунї бо маќсади паст намудани хатари инкишофи њолатњои 
ғайримуқаррарӣ (патологӣ), ки ба маълулият оварда мерасонад, иштирок 
менамоянд;

 барномањои ТСҶ  бо соњаи тандурустї ва дигар соњањо њамкорї менамояд, 
масалан, бо  соњаи маориф бо маќсади њалли мушкилиҳои ба саломатӣ вобаста, 
инчунин, таъмини ёрию дастгирї дар гузаронидани чорабиниҳои пешгирї.

Мафњумњои асосї

Хатарњо барои саломатї

Омилњои хавфнок ба саломатии одамон таъсир намуда эњтимолияти пайдо шудани 
осебу зарба, харобшавӣ ё беморињоро муайян менамоянд. Дар тўли њаёт одамон бо 
хатарњои зиёд барои саломатї дучор мешаванд. Баъзе аз омилњои асосии хатарнок 
инњоянд: камвазнӣ (харобшавӣ),  алоқаи ҷинсии хавфнок; фишори баланди хун;  
кашидани тамоку; истеъмоли машрубот; оби ифлос, ҳоҷатхона ва шароитњои 
бењдоштї; норасоии оњан дар бадан; ва таъсири дуд аз маводи сўхти сахт дар 
дохили манзил (25).
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Чорабинињои пешгирї – сатҳи хатарро ба саломатии одамон ва љамоатњо паст 
менамояд. Баъзе омилњои хатар, масалан анамнези (маълумот оид ба шароити 
зиндагӣ, таърихи бемориҳои) оилавї зери назорати инсон нестанд, вале дигар 
омилњоро ба монанди, тарзи њаёт, муњити табиӣ ва иљтимоиро дигаргун кардан 
мумкин аст,  ки онро бо дастгирии имконпазир пурқувват ва бењтар намудани вазъи 
саломатии одамон мусоидат менамояд. Соњаи тандурустї дар ҳал намудани 
омилњои хатар метавонад наќши муњим дошта бошад.

Се сатњи пешгирї

Чорабинињои пешгирикунандаро дар се сатњ гузаронидан мумкин аст.

1. Пешгирии аввалин. Маънои пешгирии аввалинро бо чунин ибора ифода 
намудан мумкин аст «бемориро аз табобат дида, пешгирї намудан осонтар аст», 
ки ба аксарияти одамон шинос аст.  Пешгирии аввалин ба содир нашудани ягон 
беморӣ равона аст ва чорањои дахолатеро истифода мебарад, ки инкишофи 
њолатњои патологиро пешгирї намоянд (17). Ин чорањои дахолат одатан ба 
одамон, (масалан, тағйир додани рафтор, ки бо саломатї вобаста аст; эмкунї, 
ѓизои солим) ва муњити зисти онњо (манбаъњои бехатари об, системаи ҳочатхона-
ҳо,  шароитњои хуби њаёт ва мењнат) тааллуќ дорад.  Пешгирии аввалин ба як 
андоза њам ба маълулон ва њам ба дигар одамон муњим аст ва дар дастури  
мазкур ба вай диќќати асосї дода мешавад. 

2 . Пешгирии дуюмдараља ин муайянкунї ва табобати барваќтии њолатњои 
патологї бо маќсади бартараф  ё паст намудани таъсири онњо мебошад.  Ба 
муайянкунии барвақтӣ, мамограммањое, ки бо маќсади дарёфт намудани 
саратони сина гузаронида мешаванд ё санљиши биної бо маќсади дарёфт 
намудани катаракта дохил мешавад; ба мисолњои табобати барваќтӣ намунаҳои 
зерин дохил мешаванд: табобати трахома бо ёрии антибиотикњо барои пешги-
рии гум накардани биноӣ; табобати бисёрмарњилавии љузом бо маќсади 
пешгирии инкишофи беморї; ва табобату  ёрии тиббӣ њангоми шикастани ягон 
узви бадан, барои ёрї дар табобати дуруст ва пешгирии шаклтағйирдиҳї. 
Стратегияњои пешгирии дуюмдараља барои беморон – маълулон ва дигар 
одамон дар боби «Хизматарасонињои тиббї» дида баромада шуданд.

3. Пешгирии сеюмдараља дар пеши худ маќсади мањдудкунї ё бартараф наму-
дани оризањои њолатњо ва харобшавии аллакай мављударо мегузорад. Он 
хизматрасонињои тавонбахшӣ ва чорањои дахолатро дар бар мегирад, ки 
маќсади онњо – пешгирии мањдудшавии фаъолнокии шахс, ташвиқи мустаќи-
лият, иштирок ва фарогирии ӯ ёрӣ  расонидан мебошад.  Стратегияњои пешги-
рии сеюмдараља дар қисмати «Тавонбахшӣ» ва «Воситаҳои ёрирасон» муњо-
кима карда мешаванд.
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ЗАМИМАИ 9 Ҳиндустон
Анита устуворона мушкилињоро бартараф менамояд

Анита, зани панљоњсола буда, дар дењаи Хандал, ки он дар минтаќаи теппадори 
ноњияи Райгад (штати Махараштра, Њиндустон) љойгир  аст, зиндагї менамояд. 
Як рўз кафи пои рости  Анита зарбаи на он қадар калон гирифт. Дард тез пањн 
шуда, баъди якчанд рўз пояш сиёњ шуд. Писараш ўро ба беморхонаи шањри 
Алибоѓ, ки 15 км аз дењааш дуртар воќеъ аст, бурд ва дар он љо ба вай маслињат 
доданд, ки ба беморхонаи махсусгардонидашудаи воќеъ дар Мумбаи, ки 100 км 
аз хонааш дуртар аст, мурољиат намояд.  Дар он љо кормандони тиб дарњол дар ў 
диабети ќандро ташхис намуда,  пои ўро поёнтар аз зонуяш бурида партофтанд, 
чунки пояш ба гангрена гирифтор шуда буд. Бевосита баъди амалиёти љарроњї 
оилаи Анита ўро ба хонааш бурданд, чунки имконияти иқтисодии онҳо барои 
истодан дар шањр ва давом додани табобатро намедоданд. Анита роњ гашта 
наметавонист ва писараш ўро дар тахтапушташ бор карда мебурд.
Корманди тиббии дењот ба оилаи Анита хабар дод, ки барномаи ТСҶ  вуљуд дорад 
ва ба одамоне, ки аз андомњояшон мањрум гаштаанд, хизматрасонињои тиббию 
санитарии ройгонро таъмин менамояд. Анита ба барномаи ТСҶ  дар маркази 
тиббї, ки дар наздикии дењааш буд, ташриф овард. Мунчаи пои ўро барои 
сињатшавї ташхис намуда,  пои чапашро ба дигаргуншавињои барваќти хунгардї 
ва ќобилияти эњсос санљида диданд. Ба Анита оид ба бемории қанд ( диабет) ва 
дар бораи он, ки чї тавр њолати худро бо ёрии доруњо назорат кардан мумкин аст, 
оид ба машќњои мунтазам ва парњез фањмонида доданд. Вай инчунин оид ба 
дуруст назорат намудани пойњо, ки дар оянда андоми чапро гум накунад, 
иттилоот гирифт. Ба Анита асобағал дода, тарзи истифодабарии онро омўзон-
данд.  
Дертар гурўњи мутахассисон  ба маркази саломатї ташриф оварда, ба Анита 
протез (узви сунъї) ва пойафзоли хуб, то муњофизати пои чапашро аз осеббинї 
таъмин намояд, интихоб намуданд. Ба зан роњгардиро бо протез омўзониданд ва 
боварї њосил намуданд, ки  ў мустаќилона роњ рафта метавонад, кормандони 
барномаи ТСҶ  бошанд, дар назди хонаи ў чўбњои махсуси параллелї гузоштанд, 
то ки ў мустаќилона малакањои роњгардиро такмил дињад.  Оњиста – оњиста Анита 
худро  чунон дилпурона њис намуд, ки мустаќилона бо протез роњ мегашт ва аз 
нав корњои хона ва сањроро иљро мекард. Ў мунтазам ќабули доруњоро давом 
дода истода, ташхисњо мегузарад. Анита мегўяд, ки сифати зиндагиаш баланд 
шудааст. Бо ёрии барномаи ТСҶ  ва атрофиён вай санҷиши бадтар нашудани 
њолати саломатии ояндаашро дар натиљаи бемории қанд (диабет), бомуваффа-
ќият давом дода истодааст.

Пешгирї барои одамони дорои маълулият чї маъно дорад?

Одамони дорои маълумият ба монанди дигар одамон зери таъсири омилњои 
хатарнок буда метавонанд, бинобар ин ба ёрии мунтазами пешгирии тиббию 
санитарӣ, масалан эмкунї ниёз доранд.  Аммо, ба онњо чорањои дахолати махсус ва 
маќсаднок зарур шуда метавонанд, чунки одатан ин хел одамон ба хатарњои 
саломатї, ки дар љамоатњо вуљуд доранд, бештар ҳассосанд. Масалан, дар шароити 
камбизоатї маълулон ба системањои бехатари обтаъминкунї ва ҳочатхонаҳо  
дастрасии камтарин доранд. Дастрасии ѓайриќаноатбахш ба ин системањо, баъзан 
онњоро маљбур месозад, ки бењдоштро риоя нанамоянд, ки саломатиашонро ба 
зери хатар мегузорад, камбизоатиро шиддат медињад ва ба бењтар намудани 
шароитњои њаёт имконият намедињад  (26). Дар ин вазъият ба онњо мумкин аст, ин ё 
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ЗАМИМАИ 10 Ветнам

Одамони дорои маълулият инчунин, ба хатари инкишофи њолатњои патологии 
дубора гирифтор шуда метавонанд (яъне мушкилоти саломатї ё оризињое, ки бо 
њолати аввалаи ғайримуқаррарии (патологии) он вобаста аст). Њамчун мисол 
инњоро овардан мумкин аст: захмњо, сироятњои роњњои пешоброн, шахшавии 
(контрактураи) буѓумњо, дардњо, фарбењї, остеопороз ва рўњафтодагї. Ба ин 
њолатњои дубора ба туфайли дахолати барваќт таъсир расонидан мумкин аст, 
ќисми бештари онњо бошанд метавонанд дар маљмўъ бартараф карда шаванд. 
Масалан,  бемори гирифтори фалаҷи пой ва қисмҳои поёнии пой (параплегия) 
метавонад пайдо шудани захмњоро бо роҳи нигоњубини хуби пўст пешгирї намояд, 
ва сироятњои роњњои пешобронро ба туфайли назорати самараноки њолати 
пешобдон бартараф намояд.

Баланд бардоштани дастрасӣ ба муњити хонагї
Ташкилоти Ҳэндикэп Интернэшенал барои ташкил намудани шўъбаи осеббинии  
њароммаѓз дар беморхонаи шањри Хо Ши Мин (Ветнам) ёрӣ  расонд. Кормандони 
барномаи ТСҶ, ки дар ин шўъба кор мекунанд вазифадор карда шудаанд, бо 
маќсади бартараф намудани њолатњои такроршавии патологӣ беморони 
љавобшударо таҳти назорату мушоҳида қарор дода, мутмаин бошанд, ки муҳити 
ҳамаи қисматҳои хонаи маълулони аз аробача истифодабаранда барояшон 
дастрас аст; кормандони барномаи ТСҶ, кӯшиш намуданд, ки беморони 
љавобшударо таҳти назорату мушоҳида қарор диҳанд, вале мутаасифона бо 
сабаби мањдуд будани захирањои кадрї ва калон будани минтаќаи фарогирї, 
танњо 25%-и њамаи љавобшудагон таҳти назорат қарор гирифта шуданд, бисёр 
ваќт онњое, ки бештар ба ёрӣ  мўњтољ буданд, фаро гирифта намешуданд. 
Кормандони тиб ва кормандони барномаи ТСҶ  ќарор доданд, ки системаи навро 
ворид намоянд, ки дар он афзалият ба беморон дода мешавад: барои беморон аз 
гурўњи баланди хатар ташриф ба хона, барои беморони хатари паст дошта – 
машваратњои телефонї ва таќсимоти маводи омўзишї пешбинї шуд.  Дар натиља, 
дар беморхонаи тавонбахшӣ паст шудани миќдори бистарикунонињои такрорї 
ќайд карда шуд. Барои кормандони барномаи ТСҶ  ин иќдом аз ҷиҳати иқтисодӣ 
самаранок ва то андозае шиддатпасткунанда шуд.

Пешгирї барои одамоне, ки маълул  нестанд, чї маъно дорад?

Пешгирї њам барои одамони дорои маълулият ва ҳам онҳое, ки маълулият 
надоранд, якхела муњим мебошад. Бисёр њолатњои ғаримуқаррарӣ (патологї), ки бо 
иллатнокӣ, ва маълулият вобастаанд, пешгирї шавандаанд. Масалан, 80%-и 
њамаи њодисањои нобиноии калонсолонро пешгирї ва табобат кардан мумкин аст, 
дар кўдакон бошад, таќрибан нисфи њодисањои нобиноиро дар натиљаи табобати 
барваќт ва бартарафкунии норасоињо, пас аз таваллуд бартараф намудан мумкин 
буд, масалан, чашмпарда (катаракта) ва глаукома, пас аз таваллуд халос кардан 
мумкин аст. (27). Резолютсияи сессияи 58-уми ассамблеяи Умумиљањонии 
тандурустї оид ба  «Маълулият, аз љумла пешгирї, табобат ва тавонбахшии он» 
(WHA58.23) (28)  давлатњо – иштирокчиёнро даъват менамояд, ки сатҳи огоҳии  
љомеаро оид ба муњимияти масъалаҳои маълулият баланд бардоранд ва ба 
њамоњангсозии кўшишњои њамаи гурўњњои ањолӣ, ки ба иштирок дар чорабинињои 
пешгирии маълулият равона карда шудааст, мусоидат намоянд.
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ЗАМИМАИ 11 Кения

Њангоми амалї намудани барнома ё иќдомњои ба пешгирии њолатњои патологї ва 
беморињои бо маълулият вобаста, равона шуда, ҳассосияти масъаларо риоя 
намудан ҳатмист, зеро бисёр одамони дорои маълулият аз худи љамоат метавонанд 
ин амалњоро тањдидкунанда ва тањќиромез дарёфта ва онро чун кўшиши монеа 
шудан умуман, ба мављудияти одамони дорои маълулият арзёбӣ намоянд.  Ягон 
навъи низоъ байни дахолати профилактикӣ (пешгирӣ), ки кӯшиши паст намудани 
мушкилиҳои саломатии ба маъюбӣ вобастаро дорад ва он кӯшишҳои ба беҳтар 
намудани сатҳи саломатии одамони дорои маълулият вобаста, набояд ҷой дошта 
бошад. (29).

Чорабиниҳои тавсияшаванда

Азбаски, тадбирҳои пешгирӣ аз бемориҳо бо  пурқувватгардонии саломатӣ ва ёрии 
тиббию санитарї зич алоќаманданд, ќайд намудан ҷоиз аст, ки фаъолиятҳои 
тавсияшаванда дар се боби гузашта  номбаршуда қисман мувофиқанд,  бинобар 
ин, дар як ваќт омўхта шудани и мавзӯҳо тавсия карда мешавад. Дар боби мазкур 
диќќати асосї ба тадбирҳои аввалини пешгирӣ аз бемориҳо дода мешавад, вале  
масъалаҳои сирояти ВНМО ва зўроварї дида баромада намешаванд, чунки онњо 
дар ќисми «Масъалањои иљтимої» ва инчунин, дар бобе, ки ба ТСҶ  ва 
ВНМО/БНММ, дар дастури Иловагї, бахшида мешавад, оварда шудаанд.     

Раҳнамоии раванди дастрасї ба тадбирҳои пешгирии мављуда

Барномањои ТСҶ , метавонанд иттилоотро оид ба тадбирҳои пешгирӣ аз бемориҳои 
мављуда, дар љамоатњои таҳти фаъолияташон буда љамъ намоянд ва бо 
барномањои пешгирї бо маќсади фарогирии одамони дорои маълулият ҳамкорӣ 
намуда, бо ҳамин фарогирии бештари васеи ањолиро таъмин намоянд. Барномањои 
ТСҶ  метавонанд:
 сатҳи огоҳии одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњоро оид ба  

тадбирҳои пешгирӣ аз бемориҳо, ки дар љамоатњо дастрас мебошанд, баланд 
бардоранд;

 кормандони муассисањои тандурустиро бо   иттилоот оид ба талаботу эҳтиёҷоти 
одамони дорои маълулият таъмин намоянд;

 дастрасї ва шакли мувофиќи иттилоотро оид ба 
тадбирҳои пешгирӣ аз бемориҳо, инчунин 
љойгиркунии онро дар  нуќтањои ба љои истиќомати 
одамон наздик, таъмин намоянд; 

 муайян намоянд, ки оё мавзеи гузаронидани 
тадбирњои пешгирӣ аз бемориҳо (профилактикї) 
дастрасанд ё не, ва агар не бошад, пас фикру ақида 
ва ќарорњои амалиро оид ба таъмини дастрасї  
пешнињод намоянд;

 муайян намоянд, ки тадбирҳои пешгирӣ аз бемо-
риҳо  дар дигар љойњои имконпазир низ гузарони-
да шаванд, масалан дар хона, агар дастрасї ба 
љойњои гузаронидани онњо мушкил бошад.

Ќонеъ намудани талаботи он маълулоне, ки аз аробача истифода мебаранд

Маркази тиббии яке аз ташкилотњои ѓайридавлатї дар мањаллаи камбизоати  
Корогочои шањри Найроби фаъолият мекард, барои одамони дорои маълулияти 
ҷисмонӣ, ки танҳо ба воситаи аробача ҳаракат карда метавонанд, бо сабаби 
набудани роҳрави махсус, дастнорас буд. Дар натиља, ба одамони дорои маълули-
яти ҷисмонӣ маъракаи эмкунӣ дастнорас буд (масалан, барои кўдакони гирифтори 
фалаљи мағзи сар ( серебралї)) бинобар ин кормандони марказ онњоро ба маркази 
шањрии тавонбахшӣ равона менамуданд. Барномаи ТСҶ  барои муњокимаи ин 
мушкилӣ бо кормандони соҳаи тандурустї вохўрї ташкил намуда, роҳи осони 
ҳалли масъаларо муайян намуданд: кормандони марказ розї шуданд, ки ба 
кўдакони дорои маълулияти ҷисмонӣ дошта, маъракаи эмкунӣ дар ошёнаи якуми 
бино гузаронида шавад.
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ЗАМИМАИ 12 Малайзия

Тарѓиби рушди малакањои рафтор ва тарзи њаёти солим

Рушди малакањои рафтор ва тарзи њаёти солим, аз љумла қатъ кардани тамокукашї, 
истеъмоли миќдори ками машрубот, ѓизои солим, машќњои мунтазами љисмонї ва 
истифодаи маводњои контрасептивї њангоми муносибати ҷисмонӣ метавонад 
хатари инкишофи мушкилињои саломатиро пасттар намояд.  Дар барномањои 
профилактикї бисёр ваќт стратегияњои тарѓиби тиббию санитарї барои дастгирии 
рушди рафтор ватарзи њаёти солим истифода бурда мешаванд; масалан, тадбирҳо 
оид ба баланд бардоштани маърифати санитарї бо маќсади муҳокимаи иттилоот 
оид ба тадбирҳои пешгирии бемориҳо дар љамоатњо, инчунин, ташкилу 
гузаронидани омӯзиш ба шахсони алоҳида. Нигаред, ба тадбирњои тавсияшуда оид 
ба тарѓиби рушди рафтор ва тарзи њаёти солим, ки дар дастури  мазкур дар боби 
«Пурқуввтгардонии  саломатї» номбар шудаанд.

Ташвиқу дастгирии эмкунї

Дар њар як љамоат бояд барномањои эмкунї зидди беморињои мушаххас ё барои 
гурўњњои хатари баланд, масалан, эмкунии кўдакони синни то 1 сола, инчунин дигар 
кўдакони хурдсол  аз фалаљ, гулўзиндонак, кузоз ва сурхча, инчунин эмкунии занони 
њомиладор зидди бемории кузоз, дастрас бошанд. Барномањои ТСҶ  метавонанд:

 дар чорабинињои баланд кардани сатҳи огоҳӣ ва тарѓиби эмкунї барои њамаи 
аъзоёни љамоат, аз одамони дорои маълулият, фаъолона иштирок намоянд;

 бо кормандони муассисањои ёрии аввалияи тиббию санитарї дар тамос шуда, ба 
онњо оид ба муњимияти эмкунии одамони дорои маълулият, махсусан кўдакон, 
новобаста аз  иллатњои функсионалии мавҷудаи онҳо, сўњбатњо гузаронанд;

 бо сохторњои ёрии аввалияи тиббию санитарї њамкорї намуда, дастрасии 
одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњоро ба барномањои эмкунї 
дар љамоатњо таъмин намоянд;

 мутмаин бошанд, ки одамони аз тарафи барномањои ТСҶ  дастгирї шаванда, 
ҳамаи эмҳои тавсияшударо гирифтаанд, масалан,  кўдакони дорои маълулият, 
бародарон ва хоњарони онњо, модарони њомиладор, ки кўдакони дорои 
маълулият доранд; 

 ба одамоне, ки эмњои заруриро нагирифтанд, оид ба макони пешнињод намудани 
хизматрасонињои бехатар ва боэътимод иттилоот дода, дар њолати зарурї, ба 
онњо барои дарёфт намудани дастрасї ба ин хизматрасонињо ёрӣ  расонанд;

 бо сохторњои ёрии аввалияи тиббию санитарї бо маќсади ташкил намудани 
имкониятњои иловагӣ барои одамони  ќобилияти дастрасиро ба барномањои 
мављудаи эмкунӣ надошта, масалан, барои кўдакони дорои маълулият, ки аз 
мактаб дур мондаанд, њамкорї намоянд.

Наљоти њаётњои љавон

Барномаи миллии ТСҶ  дар Малайзия бо сохторњои ёрии аввалияи тиббию 
санитарї бо мақсади таъмин намудани дастрасии одамони дорои маълулият ба 
чорабинињои аз тарафи кормандони ин сохторњо гузаронида шаванда, аз љумла 
эмкунї бар зидди сурхакон барои модарони љавон ва барномањои эмкунии 
кўдакон њамкорї зич дорад. 
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Таъмин намудан ба ѓизои мувофиќ Норасоии ѓизо (камғизоӣ) одатан оќибати кам 
будани маводи ғизоӣ, инчунин, одатҳои бади ғизохӯрӣ буда, сабаби пањншудаи 
мушкилињои саломатї мебошад. Таъмини озуќаи сифатнок ва серѓизои зарурї 
масъулияти соҳаҳои зиёди рушд мебошад ва барномањои ТСҶ  бояд бо онҳо 
њамкорї намоянд. Баъзе тадбирҳо дар соњаи тандурустї, ки ба барномањои ТСҶ  
тавсия карда мешаванд, дар зер оварда шудаанд:

 мутмаин будан, ки кормандони барномањои ТСҶ барои муайян намудани шахсо-
ни (дорои маълулият  ва маълулият надоштаро) аз рӯи аломатњои камѓизої ва 
равона намудани онњо ба назди кормандони тиб барои ташхис ва табобати 
зарурї донишу ќобилияти заруриро доранд;

 тарғиби истифодаи ѓизои мањаллии дастрас, ки аз оњан ва витаминњо бой аст, 
масалан испаноќ, баргњои кассияи бандчагї, мањсулоти донагӣ, папайя; яке аз 
роњњои водор намудани одамон барои қабули ѓизои фоиданок – ин намоиши 
тарзҳои гуногуни тайёр намудани таомњои арзон мебошад;

 таъмин намудани дастрасии кўдакони дорои маълулият  ба миќдори зарурии 
ѓизои мувофиқ; ба ин кўдакон бисёр ваќт диќќати кофї људо карда намешавад, 
махсусан ба онњое, ки дар қабули ғизо мушкилӣ доранд;

 муайян намудани одамони дорои маълулият, ки дар қабули ғизо мушкилӣ 
доранд, масалан, барои кўдакони дорои фалаљи майна масъалаи хоидан ва 
фурўбарї хеле душвор аст; - ва вобаста аз шароит ба назди мутахассиси иллати 
нутқ ва забон (логопед) равона сохтани чунин кӯдакон равон кардани онњо;

 ба оилањо пешнињод намудани тавсияњои оддӣ оид ба роҳҳои ғизо ва нӯшокӣ 
додан ба кӯдакони дорои маълулият,  масалан  ба интихоби њолати дуруст, ки 
ѓизогириро то андозае бехатар ва осон менамояд;

 муайян намудани иќдомњо дар соњаи ѓизои солим, ки дар љамоатњои мазкур 
дастрас мебошанд ва таъмини дастрасии маълулон ба он, масалан фаъолона 
шомил сохтани кўдакони маълул ба барномањое, ки мониторинги рушд ва 
пешнињоди ѓизои иловагї ва иловагињои ѓизоиро пешбинї менамоянд;

 тарѓиби синамаконї ва водор сохтани њомиладорон барои ташриф овардан ба 
машваратгоњњои занона барои гирифтани иловагињои ѓизої, ки дар таркибашон 
оњан ва кислотаи фолио доранд. (ниг. поёнтар ба ќисми «Раҳнамоии дастрасӣ ба 
чорабинињо оид ба њифзи саломатии модарону кўдакон»).
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ЗАМИМАИ 13 Ҳиндустон
Пурқувватгардонии саломатӣ ба воситаи ғизогирӣ

Дар шањри Бангалор, Њиндустон хазинаи хайриявии «Санљивини  траст» зиёда аз 
10 сол боз бо кўдакону занњо кор мекунад. Яке аз чорабинињои асосии он – ин 
њалли мушкилоти норасоии ѓизои кўдакон мебошад, хусусан кӯдакони синни то 5 
сола.   Хазина боварї дорад, ки дар бисёр кўдакони оилањои камбизоат норасоии 
ѓизо њангоми гузаштан аз синамаконї ба ѓизои аввали мањлул ва баъд ба ѓизои 
сахт бо сабаби набудани мањсулоти ѓизоии мувофиќ пайдо мешавад, бинобар 
Хазина њар моњ ба њамаи кўдакони гирифтори камғизоӣ иловагии ѓизоиро, ки дар 
шакли хокаи аз сафеда бой тайёр шудааст, таќсим менамоянд. Ба гурӯҳи 
ихтиёриён оид ба тарзи тайёр ва тақсим намудани иловагињо омӯзиш гузаронида 
шуда, пас аз муайян намудани камғизоӣ дар байни онҳо тақсим карда мешавад. 
Ба модарон принсипњои ѓизои солимро омўзонида, тарзи тайёр намудани ѓизои 
арзон ва ѓизонокро бо истифодаи ѓалладонањои мањаллї ва  мевањо, намоиш 
медињанд. Хазинаи Санҷивини инчунин, бо дигар ташкилотњое, ки ба кўдакони 
дорои маълулият хизмати тавонбахшию  пурқувватгардонии саломатӣ 
мерасонанд њамкорї намуда онҳоро бо иловагињои ѓизоии мазкур таъмин 
менамоняд. Кўдакони талаботу эҳтиёҷоти махсус дошта (масалан, онњое, ки дар 
қабули ѓизо мушкилӣ доранд), мунтазам  аз иловагињои ѓизої истеъмол 
менамуданд, бењтаршавии нишондиҳандаҳои сатҳи саломатиро нишон доданд.  
Африни нўњсола мубталои фалаљи мағзи сар (серебралї) мебошад. Вай бо 
волидон ва ду хоњараш дар мањалли ноободи камбизоати Иляснагари Бангалор 
зиндагї мекунад. Волидонаш дар фабрикаи мањаллї барои 70 рупия дар як рўз 
мењнат менамоянд. Ваќте, ки Африн шашсола буд, оилаи Африн ба Бангалор 
кўчида омад.  Бо сабаби оризањо њангоми таваллуд, Африн ба фалаљи мағзи сар 
(серебралї) дучор шудааст. Ба ӯ танњо ѓизои обакї медоданд, дар натиља ў ба 
камғизоӣ гирифтор  шуд. Духтарча ба бистар афтода шуда буд, инкишофи суст 
дошт ва тез - тез дарунрав ва рагкашї мешуд. Корманди ТСҶ  бо сабаби ҳолати 
саломатиаш ба ў ягон шакли табобатро пешнињод карда натавонист, бинобар ин 
ба духтарча ѓизои иловагї пешнињод карда шуд ва дар тўли як сол саломатии 
Африн оњиста – оњиста бењтар ва худаш пурқувваттар гардид. Њоло ў ба маркази 
машқӣ бо мақсади табобат ва иштирок дар чорабиниҳои шавқангез меравад.  
Оилаи ў бо сабаби бењтар шудани њолати кўдак хеле хушбахт мебошад, модараш 
бошад,  имконияти ворид намудани дигар ѓизоро ба реҷаи ғизои кўдак, пайдо 
кардааст.

Раҳнамоӣ бо мақсади дастрасӣ ба тадбирҳои њифзи 
саломатии модарону кўдакон. 

Назорати тифл дар батни модар, ёрии ҳамшираҳои боихтисос њангоми таваллуд ва 
нигоњубини баъди таваллуд хавфи инкишофи њолати патологї ва мушкилоти ба 
маълулият гирифтор шудани кӯдаконро хеле паст мегардонад. Барномањои ТСҶ  бояд:
 хизматрасонињои дастрасро дар доираи љамоат оид ба њифзи саломатии 

модарон, масалан оид ба нигоњубини тифл дар батни модар муайян намоянд;
 ба њамаи занњо оид ба хизматрасонињои дар сатҳи ҷамоат мавҷудбуда иттилоот 

дода, онҳоро барои муроҷиат ва дастрас намудани он рӯҳбаланд намоянд; 
 ба занњои дорои маълулият, ки барои  мурољиат намудан ба хизматрасонињои 

њифзи саломатии модарон мушкилӣ мекашанд, масалан таъмини муҳофизат дар 
ҳолати рух додани истисмору табъиз дар соњаи тандурустї дастгирии иловагї 
пешниҳод намудан;
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ЗАМИМАИ 14 Муғулистон

 занњо ва аъзоёни оилањои онњоро ба машварати генетикї равона намудан дар 
ҳолате, ки онҳо оид ба њомиладории њозира ё оянда, саволњои махсус,  масалан 
оид ба эњтимолияти пайдоиши иллат ё беморӣ дар кўдакони оянда, дошта 
бошанд, масалан оилае, ки кўдаки дорои маълулият  дорад метавонад дар 
бораи он ки оё кӯдаки оянда, низ иллати кӯдаки пешинаро ба мерос мегирифта 
бошад, савол пешниҳод намояд;  

 ба сохторњои тандурустї оид ба дастрасии занњои њомиладори дорои маълулият 
тавсияњо пешниҳод намоянд, масалан дар бораи усулњои мувофиќи алоќа ва 
тарзњои дастрас намудани роҳхат ба беморхонаю њуљрањои таваллуд; 

 муайян намоянд, ки оё барномаҳои омўзишї барои момодояҳои мањаллї, ки 
њангоми таваллуд дар љамоатњо иштирок менамоянд, вуљуд доранд ва ворид 
намудани иттилоот оид ба маълулият ва муайянкунии барваќтии иллатҳои 
саломатї  ба ин барномањоро таъмин намоянд; 

 оилањоро барои кӯдакони бо ягон навъи маълулият таваллудшударо ба қайд 
гирифтан дар њокимияти иљроияи маҳаллӣ рӯҳбаланд намоянд.

Паст намудани сатҳи  таниши асаб, ки бо њомиладорї вобаста аст

Дар баъзе дењоти Муѓулистони шимолу ѓарбї дар бисёр занњо баромадани рон 
дида мешавад. Њангоми њомиладорї дар ин занњо муайян карда мешавад, ки 
вазни иловагї зиёд ба ронњои онњо фишор оварда, дарду маълуляташонро 
зиёдтар ва шиддатноктар менамояд. Барномаи миллии ТСҶ -и Муѓулистон бо ин 
занњо кор бурда, оид ба фосилањои банаќшагирифтаи байни њомиладорї ва 
истироњати зарурї дар моҳҳои охири њомиладорї, машварат медињанд.

Ёрӣ  барои истифодаи оби тоза ва системаи коррезї

 Тадбирҳо оид ба соњаи таъмини об ва беҳдошти ҳолати санитарӣ  барои бењтар 
намудани сатҳи саломатӣ ва паст шудани миќдори њодисањои маълулшавї 
мусоидат менамоянд. Барномањои ТСҶ  метавонанд, барои љалб намудани 
диќќат ба талаботи одамони дорои маълулият ба таври зер, ёрӣ  расонанд:

 гузаронидани сўњбатњо бо одамони дорои маълулият 
ва аъзоёни оилаҳои онњо оид ба монеъаҳое, ки онњо дар 
раванди истифодабарии системаи обтаъминкунї ва 
беҳдошти ҳолати санитарӣ  (ҳоҷатхонаҳо) дучор 
мешаванд; масалан, одамони дорои маълулият ва 
аъзоёни оилаҳои онҳо метавонанд, аз дастрасї ба 
манбаъњои об бо сабаби дур будани љои зист ё мураккаб 
будани релефи мањал ва/ё усули гирифтани об аз чоњ, 
мањрум бошанд;

 хабардор намудани њукуматњои иљроияи мањаллї ва сохторњои системаи обтаъ-
минкунї ва беҳдошти ҳолати санитарӣ оид ба ин мушкилињо ва пешнињод 
намудани тавсияњо оид ба бартараф намудани монеањои мављуда дар њамкорӣ 
бо худи одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо;

 дида баромадан ва амалї намудани корњо бо њукуматњои иљроияи мањаллї дар 
самти мутобиќкунии сохторњои мављуда ва ташкили сохторҳои нав, масалан, 
гузоштани курсињои болошаванда ва дастќапак дар њољатхонањо барои таъмини 
ёрӣ  ба одамоне, ки ќобилияти истифодабарии њољатхонањоро надоранд ва 
диккак нишаста наметавонанд;

 аъзоёни љамоатњоро ба расонидани мадад ва ёрӣ  ба одамони дорои маълулият 
дар мавриди зарурӣ ташвиқу тарғиб намудан; масалан, хоҳиш намудан аз 
њамсояњо, ки њангоми барои об рафтани одами дорои маълулият ӯро њамроњї 
намоянд.
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Ёрӣ  дар пешгирӣ ва бартараф намудани осебњо

Бисёр њодисањои маълулият бо сабаби фалокат дар хона, дар љои кор ё дар љамоат 
пайдо мешаванд. Одатан калонсолон ва кўдакони дорои маълулият, бештар зери 
хавфи осеббинї қарор доранд. Барномањои ТСҶ  метавонанд ба пешгирии 
осеббинї дар љамоатњояшон  бо истифодаи роњу усулҳои зерин наќши муњим дошта 
бошанд:
 муайян намудани сабабњои асосии осеббинї дар хона ва љамоат (масалан, 

сўхтан, ѓарќшавї, њодисањои роњу наќлиётї); ва инчунин муайян намудани 
гурўњњои одамони аз ҳама бештар зери хавфи осеббинӣ қарор дошта  (масалан, 
кўдакон);

 баланд бардоштани сатҳи огоҳии одамон оид ба сабабњои маъмули осеббинї ва 
роњњои пешгирии он; ба он чорабинӣ оид ба ташвиқу тарғиби саломатиро дохил 
намудан мумкин аст (ниг. ба ќисми «Пурқувватгардонии саломатї»); 

 њамкорї бо њукуматњои иљроияи мањаллї ва гурўњњои љамоатї бо маќсади гузаро-
нидани чорабинињои зарурї бо мақсади пешгирии осеббинї дар хона ва дар 
сатҳи љамоат, масалан, пешгирии осеббинї њангоми гузаронидани идњои калон;

 пешнињод намудани тавсияњо ба оилањо оид ба пешгирии осеббинї дар хона, 
масалан, оид ба нигоњубини кўдакон њангоме, ки онњо дар наздикии об ё оташи 
кушода мебошанд; дар ҷои ба кӯдакон дастнорас гузоштани моддањои зањрнок; 
эҳтиёт намудани кӯдакон дар балкон, канори бому марзаҳои хона; манъ намуда-
ни бозињо бо чизњои нўгтез;

 ташкили омўзишҳо барои корфармоён ва кормандон оид ба усулњои пешгирии 
осеббинињои истењсолї, масалан, ба шарофати истифода бурдани воситањои 
муњофизаткунандаи шахсї дар иншоотњои сохтмонї (пойафзоли муњофизатку-
нанда, кулоњњои махсус, дастпўшакњо, воситањои њифзи шунавої);

 ташкили омўзишҳо барои мактаббачагон оид ба риояи ќоидањои бехатарии 
њаракат дар роњ, масалан, дар намуди сўњбатњо оид ба зарурати риоя намудани 
эњтиёткорї њангоми гузаштан аз роњ, истифодабарии тасмаи бехатарї њангоми 
истифодаи воситањои наќлиёт ва инчунин, зарурати пўшидани кулоњи махсус 
(шлем) њангоми рондани  дучархањо.

Ёрӣ  расонидан дар пешгирии њолатњои такрории патологї

Новобаста аз синну сол ҳамаи одамони дорои маълулият таҳти хавфи дубора 
гирифтор шудан ба ҳолати патологї қарор доранд. Барномањои ТСҶ  бо маќсади 
кам намудани эњтимолияти инкишофи онњо дар одамони дорои маълулият, барои 
дар амал тадбиқ намудани стратегияњои пешгирии аввалияи чунин њолатњо, ёрӣ  
расонида метавонанд. Дар доираи барномањои ТСҶ  фаъолияти зерин тавсия 
мешаванд:
 ба одамони дорои маълулият ва  аъзоёни оилањои онњо оид ба њолати дубораи 

патологї, ки онро бештар бо шакли маълулияти онњо вобаста меҳисобанд, 
маълумот  ва дониши кифоя пешниҳод намудан. Масалан, одамони осеби 
њароммаѓз ё чураи сутунмӯҳра дошта ва аъзоёни оилањои онњо, бояд оид ба 
хатари баланди инкишофи сироятњои системаи пешоброн дар онњо, воќиф 
бошанд; 

 ба одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо дар муайянкунии страте-
гияњои пешгирии инкишофи њолатњои дубораи патологї ёрӣ  расонидан, 
масалан, рушди тарзи њаёти солим, ки ба он машќњои љисмонї ва ѓизои солим, 
мунтазам гузаронидани ташхису муоинањои тиббӣ, рушд ва риояи қоидаҳои 
бењдошт ва аъзо шудан ба гурўњњои худёрирасон дохил мешаванд;

 мутмаин будан, ки воситаҳои ёрирасони ба одамони дорои маълулият тақсим-
карда хатари инкишофи њолатњои дубораи патологиро ба вуљуд наоранд, 
масалан, протезњо бояд ба таври мувофиқ интихоб карда шаванд, то ба сурх ва 
варамшавии пўст роҳ дода нашавад, зеро он ба азнавтозашавии захмњо оварда 
мерасонад.
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Ёрии тиббӣ
Муќаддима

Ёрии тиббиро, чун ташхис, арзёбї ва табобати њолатњои патологї ё иллатҳои дар 
натиљаи чунин ҳолатҳо пайдошудаи саломатї муайян намудан мумкин аст. Ёрии 
тиббӣ метавонад, ки: раванди табобатро таъмин намояд (масалан, табобати љузом ё 
вараља), таъсири бемориро паст намояд (масалан, њангоми табобати бемории саръ); 
инкишофи иллатнокшавиеро, ки бартарафшавии он имконпазир аст, пешгирї намояд 
(масалан, табобати бемории қанд (диабет) бо маќсади пешгирии нобиної). Дастрасї 
ба ёрии тиббии сифатнок,  ҳар вақт ва чӣ қадар, ки лозим бошад, барои мустаҳкамгар-
донӣ ва нигоҳдории саломатии хуб, (30), махсусан барои одамони дорои маълулият ки 
сатњи саломатиашон паст аст наќши асосӣ мебозад.

Дар Сарсухан мо боби 25-и «Конвенсия оид ба њуќуќњои маълулон»-ро чун далел 
оварда, он чорањое, ки давлатњо – иштирокчиён бояд нисбати хизматрасонињои тиббї 
барои чунин одамон ќабул намоянд, аз љумла, таъмин намудани одамони дорои 
маълулият ба маљмўи сифатнок ва сатњи баланди хизматњои ройгон ё арзон ва 
барномањои њифзи саломатї ба монанди дигар одамон; расонидани хизматрасонињои 
тиббие, ки ба одамони дорои маълулият бо сабаби маълулиашон заруранд, аз љумла 
ташхиси барваќт ва дар мавридњои мувофиќ,  чорањои дахолат  ва ташкили ин 
хизматрасонињо дар љамоат ва мавзеи зисти ин одамон наздик номбар намудем (2).

Дар «Ќоидањои меъёрии таъмини имкониятњои якхела ба маълулон» (23) инчунин 
номгўи вазифањое, ки давлатњо онњоро дар соњаи тандурустї бояд иљро намоянд, 
оварда мешавад ва ќайд шудааст, ки иљроиши ин вазифањо барои иштироки 
баробарњуќуќи маълулон дар тамоми намудњои фаъолиятњо, заминаи зарурї 
мебошад.

 «Конвенсия оид ба њуќуќњои маълулон» ва «Ќоидањои меъёрї»-ро чун асоси 
роҳнамоӣ интихоб намуда, кормандони  барномањои ТСҶ  метавонанд дар 
љамоатњои худ кор баранд, ба одамони дорои маълулият дастрасиро ба ёрии 
тиббии фарогир, зарурї ва сариваќтї таъмин намоянд.
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ЗАМИМАИ 15 Танзания
Таѓйиротњои калон дар њаёти Аднан

     Ирэн ва Муњаммад дар Љумњурии Муттањидаи Танзания зиндагї менамоянд. 
Ваќте, ки писари онҳо Аднан таваллуд шуд, онњо хеле хурсанд шуданд, чунки 
онњо, аллакай духтарчаи шашсола доштанд ва дер боз фарзанди дуюмро интизор 
буданд. Њангоме, ки Аднан таќрибан ду сола буд, волидон пай бурданд, ки сари ў 
хурдтар шудааст. Онњо Аднанро барои ташхис ва ёрии тиббӣ ба беморхонаи 
мањалї бурданд. Баъди гузаронидани ташхиси рентгенї, табиб арз намуд, ки 
сабаби хавотир шудан нест. Аммо, чї ќадаре, ки Аднан калон мешуд, аён мешуд, 
ки ў ќобилияти иљрои њатто амалњои осонро надорад, ба талаботњои асосї итоат 
карда наметавонад ва рафтори ў волидонро зери ташвиш монда буд. Ба ѓайр аз 
ин, ў мунтазам рагкашї дошт. Ирэн шарњ медињад: «Вай гап намезад ва умуман 
ягон садо њам намебароварад, бинобар ман њамеша хаёл мекардам, ки ў њељ 
чизро намефањмад ва асосан ман бо ў гап намезадам. Маълум набуд, ки сабаб 
дар чист. Вале њолаташ рўз аз рўз бадтар мешуд».
      Аднан танњо дар синни чор солагї ба роњгардї даромад. Як рўз, ваќте, ки ў дар 
берун бозї мекард, яке аз роњгузарњо, ки аќибмонии инкишофи рўњии кўдакро пай 
бурда буд, ба Ирэн ва Муњаммад оид ба барномаи мањаллии «Тавонбахшии   
ҳаматарафа дар сатњи љамоатњо дар Танзания)», ки аз тарафи ташкилоти 
ѓайридавлатї амалї мешуд, наќл кард. Волидони Аднан бо ин ташкилот дар 
тамос шуда, хоњиш намуданд, ки ба онҳо маслиҳат ва ёрӣ  диҳанд. Модари 
Китенге, ки корманди барномаи ТСҶ  мебошад, мунтазам ба хонаи онњо ташриф 
меовард, омўзиш мегузаронд ва ёрии тиббӣ мерасонд. Вай инчунин, ба оилаи 
Аднан дар гирифтани дастрасї ба табобати зарурии зидди рагкашї ёрӣ  медод. 
Дар натиља, њоло Аднан мунтазам доруњои барои табобати бемории саръ 
заруриро мегирад.
      Ирэн чунин наќл менамояд: «Пеш аз он, ки мо дар барнома иштирок намудан-
ро оѓоз намудем, Аднан ќобилияти мустаќилона иљро намудани ягон корро 
надошт. Вай мустаќилона  хўрок хўрда, либос пўшида ё дастонашро шуста 
наметавонист. Вай кўдаки ботамкин ва хушбахт набуд. Вай рўзи дароз танҳо 
сайру гашт менамуд ва мо маљбур будем, ки ўро тез –тез кофта истем.   Ман 
намедонистам, ки бо ў чї кор кунам. Омўзиш фоидаи воќеї овард, махсусан он 
чизе, ки ба дастурњо дахл дорад. Акнун ман фаќат бо Аднан гап мезанам ва ў маро 
мефањмад. Вай об оварда метавонад, мустаќилона хўрок хўрда метавонад ва 
дастурўй мешӯяд.
       Ман њамаваќт ба як 
нишонањо диќќат дода, якчанд 
маро-тиба ба ў роњи аз сутун-
чаи обљу-дошаванда то хонаро 
нишон медодам ва акнун ў 
медонад, ки агар ногањон гум 
шавад, чї тавр то хона расидан 
мумкин аст. Писарча мунтазам 
доруњои зидди саръро ќабул 
менамояд ва хурўљњои беморї 
низ нест шуданд. Њамаи ин – 
дар муќоиса бо гузашта, 
дигаргунињои калон мебо-
шанд».
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Маќсад

Одамони дорои маълулият  ба ёрии тиббӣ, хоњ дар шакли умумї бошад ва хоњ 
махсусгардонидашуда, вобаста аз талаботњои худ дастрасӣ дошта аз он истифода 
мебаранд. 

Наќши ТСҶ

Наќши ТСҶ  аз њамкорї бо одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо ва 
соњаи хизматрасонии тандурустї иборат мебошад ва маќсади асосии он, аз таъмин 
намудани дастрасї ба хизматрасонињои ба муайянкунї, пешгирї камшавї ва/ё 
бартарафнамоии њолатњои патологї ва иллатнокии саломатї иборат аст.

Натиљањои чашмдошт

 Кормандони ТСҶ  дар бораи хизматрасонињои ёрии тиббии мавҷуда маълумоти 
муфассал дошта, метавонанд одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои 
онњоро барои гирифтани хизматрасонињои умумї ва махсусгардонидашудаии 
тиббї раҳнамоӣ намоянд.   

 одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо ба чорабинињое, ки бо 
мақсади муайянкунии барваќтии њолатњои патологї ва бадшавии вазъи  
саломатї (хизматрасонињои ташхисї ва скринингї) равона шудаанд, дастрасї 
доранд.

 усулу воситаҳои муассисањои ёрии тиббӣ табиати фарогир дошта, барои одамо-
ни дорои маълулият хизматрасониҳои бењтар карда шударо пешниҳод мекунанд.

 одамони дорои маълулият бо маќсади паст ё бартараф намудани иллатҳо, ки ба 
бењтар гардидани вазъи саломатӣ ва фаъолияташон мусоидат менамояд, аз 
хизматрасониҳои ҷарроҳӣ  истифода мебаранд.

 одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои онњо дар худ малакањои идораку-
нии мустаќилонаи саломатиро такмил дода, дар натиља, метавонанд саволњо 
пурсида, ба онҳо ҷавоб мегиранд, дар муњокимаи усулњои табобат иштирок 
мекунанд, ќарорњои хуб муҳокимашударо оид ба тарзҳои  ёрии тиббӣ ва 
мустаќилона идоракунии ҳолати саломатии худро қабул менамоянд. 

 Кормандои тиб сатҳи огоҳии худро оид ба талабу эҳтиёҷоти одамони дорои 
маълулият баланд намудаанд, њуќуќњо ва ќадру ќиммати онњоро њурмат меку-
нанд ва хизмати баландсифат мерасонанд.

Мафњумњои асосї

Навъњои ёрии тиббӣ

Системањои тандурустї дар бисёр мамлакатњои сатҳи даромадашон паст сохтори се 
сатњї доранд, ки аз сатњи аввалия, дуюмдараља ва сеюмдараљаи ёрии тиббӣ иборат 
аст. Ин сатњњо одатан бо якдигар бо системаи равонакунї ба мутахассисон, 
алоќаманданд: масалан кормандони ёрии аввалияи тиббию санитарї њангоми 
зарурат беморонро ба сатњи дигари (дуюмдараљаи) ёрӣ  равон менамоянд. Ба он нигоњ 
накарда, ки сатњњо ќисман ба якдигар «гузошта» мешаванд – масалан, ёрии аввалияи 
тиббию санитарї дар муассисае расонида шуданаш мумкин аст, ки одатан ёрии 
дуюмдараљаро мерасонанд, - ба кормандони барномањои ТСҶ  дарк намудани 
фарќияти заминавї байни сатњњои ёрӣ  хеле муњим аст, то ин ки ба дастрасии одамони 
дорои маълулият ва оилањои онњо ба хизматрасонињо мусоидат намоянд.

35ЁРИИ ТИББӢ



Сатњи аввалияи ёрии тиббӣ бо чорањои заминавии дастгирии саломатї вобаста 
аст. Дар ин сатњ хизматрасонињо аз тарафи марказњои саломатї ва клиникањо 
расонида мешаванд ва одатан барои беморон алоќаи аввал бо соњаи тандурустї 
мебошад. Ёрии тиббие, ки дар ин сатњ расонида мешавад, табобати оддї ва 
кўтоњмўњлати њолатњои шадидро дар бар мегирад (масалан, сироятњо) ва табобати 
профилактикии беморињои музмин (масалан, љузом, саръ, сил, бемории қанд 
(диабет)). Барномањои ТСҶ  дар сатњи љамоатњо фаъолият мебаранд ва бинобар 
ин, бо сохторњои тандурустї њамкории зич доранд (14).

Сатњи дуюмдараљаи ёрии тиббӣ аз хизматрасонињои бештар махсусгардонида-
шудаи тиббї иборат аст, ки аз тарафи клиникањои калон ва беморхонањо расонида 
мешаванд ва дар сатњи ноҳия фаъолият менамоянд. Ёрии аввалияи тиббию 
санитарї ба туфайли тартиби равон намудани беморон ба мутахассисон сатњи 
дуюмдараљаи алоќаро таъмин менамояд.

Сатњи сеюмдараљаи ёрии тиббӣ - ин хизматрасонии мутахассисони баландихти-
соси тиббї  мебошад. Аз тарафи табибони касбии махсус дар якљоягї бо кормандо-
ни миёнаи тиб таъмин карда шуда, аз истифодабарии тарзњои махсусгардонидашу-
даи табобат иборат аст. Чунин хизматрасонињо дар сатњњои умумимиллї ё 
минтаќавї аз тарафи беморхонањои калон, ки дар шањрњои калон љойгиранд, 
пешнињод мегарданд.  Ёрии тиббие, ки дар сатњи сеюмдараља расонида мешавад, 
метавонад аз дахолати љарроњї асаб, табобати зидди саратон ё љарроњии раддодї 
(ортопедӣ) иборат бошад. 

Ёрии тиббӣ ба одамони дорои маълулият

Кормандони тиббї тез - тез одамони дорои маълулиятро, ки ба онњо ёрии умумии 
тиббї зарур аст, ба ҷои дар муассисањои ёрии аввалияи тиббию санитарї табобат 
намудан ба муассисањои тавонбахшӣ равона менамоянд. Ин бо сабаби огоҳ 
набудани онҳо, аз он ки одамони дорои маълулият низ, чун ҳамаи дигар қисмҳои 
ањолї метавонанд, ба табобати умумии саломатӣ дар њар кадом марњилаи њаёт 
ниёз дошта бошанд, рух медиҳад. Масалан, ба онњо њангоми гирифтор шудан ба 
беморињои сирояти роҳҳои нафас, зуком, њангоми фишори баланди хун, сироятњои 
гўши миёна, бемории қанд (диабет), сил ё вараља ёрии тиббӣ зарур шуданаш 
мумкин аст.

Кормандони муассисањои тиб дар муайянкунии барваќти беморињо  ё нуќсонњое, ки 
сабабгори маълулият мешаванд,  наќши асосї мебозанд. Барваќт муайян ва 
табобат намудани тамоми иллатҳои пайдошудаи саломатӣ, ањамияти калон дорад 
(пешгирии дуюмдараља). Баъзе мушкилоти саломатї, дар ҳолати сари вақт табобат 
нашудан, ё таҳти назорат қарор нагирифтан, метавонанд ба нуќсонњои нав оварда 
расонанд ё  нуќсони вуљуддоштаи одамони дорои маълулиятро шиддат дињанд. 
Дахолати тиббии барваќтӣ, сатҳи осеббиниро пасттар намуда, аз љињати иќтисодї 
самараноктар аст ва натиљањо низ қаноатмандкунандаанд.

Бисёр одамони дорои маълулият, инчунин, эҳтиёҷоти махсуси тиббї ба ягон 
муддати кӯтоҳи вақт ё дар раванди тамоми њаёт доранд; масалан, шахсони 
гирифтори бемории саръ, ё одамони мушкилоти ақлонӣ дошта метавонанд дар 
муддати хеле зиёд ба ќабули љиддии маводњои доруворї, мўњтољ бошанд. Баъзе 
одамони дорои маълулият, мумкин аст ба табобати љарроњї, бо мақсади бартараф 
намудани мушкилоти ба маълулияташон вобаста ниёз дошта бошанд.
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ЗАМИМАИ 16

Бемории саръ
Саръ (рагкашї), бемории музмини асаб мебошад, ки одатан ба маълулият бурда 
мерасонад, махсусан дар минтаќаи давлатҳои тарақќикардаистода. Одамон ва 
аъзоёни оилањои онњо, ки  ба бемории саръ гирифторанд, одатан аз хурофот ва 
табъиз азоб мекашанд. Тассавурот ва ривоятњои зиёди бардурўѓ оид ба бемории 
саръ ва чї тавр онро табобат кардан лозим аст, мављуд аст.  Тадќиќотњои ба 
наздикї дар мамлакатњои сатҳи даромадашон баланд ва њам даромади паст 
дошта гузаронида шуда, нишон доданд, ки то 70% калонсолон ва кўдаконе, ки ба 
ќарибї бемории саръ дар онњо ташхис шудааст, бо ёрии маводи дорувории 
зидди саръї бомуваффаќият табобатшавандаанд, (яъне рагкаширо пурра таҳти 
назорат гирифтан имконпазир аст). Пас аз ду ё панҷ соли табобати бомуваффа-
қият, қабули ҳабҳоро ба 70% кӯдакон ва 60% калонсолон қатъ (лағв) кардан 
мумкин аст ва беморӣ дигар хурӯҷ намекунад. Аммо, мутаасифона таќрибан  3/4 
беморони саръ дар мамлакатњои даромадашон паст табобати заруриро дастрас 
карда наметавонанд (31).

Табобат бо роҳи љарроњї

Табобати љарроњї,  як ќисми ёрии тиббӣ буда, одатан дар сатњњои дуюм ва сеюми 
системаи тандурустї расонида мешаванд. Баъзе намудњои ёрии љарроњї нуќсонњо-
ро бартараф ё  шаклдигаркунию оризањоеро, ки бо нуќсонњои мављуда вобастаанд, 
пешгирї ва кам карда метавонанд. Њамчун, мисоли чунин ёрӣ  бартараф намудани 
пардаи чашм, ки ба нуќсони биноӣ  сабаб  шуда метавонад; љарроњии раддодї 
(ортопедӣ), ки ба бартараф намудани ҷойҳои шикаста ё шаклтағйирдодаи сут-
унмўњра; ва инчунин, љарроњии таҷдидӣ (реконструктивї) дар њолати кафидани лаб 
ё ком, изҳои сўхта ё љузом њам мисол шуда  метавонанд.

Пеш аз гузаронидани ёрии љарроњї бисёр омилњоро ба назар гирифтан зарур аст. 
Оилањо метавонанд дониш ва фањмиши кофї оид ба моњияти чорањои љарроњї 
надошта бошанд, бинобар ин ба онњо иттилооти дуруст дар бораи манфиат ва 
оќибатњои дахолатњо пешнињод намудан лозим аст. Ёрии љарроњї одатан гаронар-
зиш буда, дар њолати набудани њифзи иљтимої ё суѓуртаи тиббї ба табаќаи 
камбизоати ањолї дастнорас мегардад. Натиљаи бомуваффаќияти дахолат аз 
назорати минбаъдаи маљмўї вобаста аст  (чорањои љарроњии минбаъда). Ба ѓайр аз 
ин, беморон метавонанд ба ёрии тиббии оянда, табобат ва воситаҳои ёрирасон  
мўњтољ бошанд, бинобар ин, байни кормандони тиб ва мутахассисон оид ба 
тавонбахшӣ њамкории зич барпо намудан зарур аст. Дар хотир доштан муњим аст, ки 
як худи дахолати љарроњї дар алоҳидагӣ  наметавонад њамаи мушкилињои бо 
нуқсонҳои саломатї ва маълулият вобастаро њал намояд.
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ЗАМИМАИ 17 Кения
Бохабар шудан аз имкониятњои нав

Патрик, истиќоматкунандаи минтаќаи Кеениоҷо, Кения дар соли 1987 бо нуқсо-
ни каҷпоӣ таваллуд шудааст. Хоњари ў Сара низ бо њамин гуна нуќсон таваллуд 
шудааст. Патрик нақл мекунад, ки дар синни 17 солагї  ӯ тавассути радио 
эълонро дар бораи он, ки њамаи  кўдакони дорои маълулият  ба шањри Камвен-
ҷай  таклиф карда мешаванд, мешунавад. «Њамаи ин солњо, - наќлашро давом 
медиҳад Патрик, - ман доимо аз њамсолонам људо будам. Ваќте, ки эълонро аз 
радио шунидам, маро як њиссиёти аҷоиб фаро гирифт. Ман боварї надоштам, 
ки бо пойҳои ман ягон кор кардан мумкин аст, вале бо вуҷуди ҳамаи ин ман 
ниҳоят ба  Маркази ёрии Камвенҷай  омадам. Ман бисёр кўдакони дорои 
маълулиятро дар он ҷо дидам. То ин лањза, ман намедонистам, ки дигар одамон 
низ, аз мушкилиҳои ба мушкилоти ман монанд азият мекашанд. Баъди гузаро-
нидани ду љарроњї кафњои пои ман рост шуданд ва пеш аз њама, ман аз имкони-
яти пӯшида тавонистани пойафзоли муқаррарӣ, ки ин пештар ба ман як орзуи 
амалинашаванда менамуд, хурсанд будам. Њар рўз роњгардї осонтар шуда 
истодааст.  Ба хоњари хурдии ман низ, ки њоло 14 сола аст, амалиёти љарроњї 
гузаронида шуд. Барои њамаи љамоатњо донистан хеле муњим аст, ки барои 
кўдакони дорои маълулият хизматрасонињои тиббї ва тавонбахшӣ мавҷуд ва 
дастрас мебошанд. Дар минтаќаи мо одамон оид ба ин хизматрасонињо иттило-
от надоранд. Сара ва ман хеле кўшиш намуда истодаем, ки дар бораи хизмат-
расонињои мазкур ба оилањоямон, дўстонамон ва љамоатамон иттилоот дињем. 
Якљоя бо дигар кўдакони дорои маълулият мо як ќисми љомеа буда, мехоњем, ки 
дар фаъолияти ҳаррӯзаи  ибодатхонањо, мактабњо ва дигар гурўњњо иштирок 
намоем. Аз њамон замоне, ки ман ва њоњарам љарроњї шудем, бисёр одамон 
боварӣ њосил намуданд, ки дигар кўдакони дорои маълулият низ умеди гумкар-
даашонро оид ба солимшавї баргардонда метавонанд».

Худидоракунӣ

Идоракунии мустаќили саломатї (одатан худёрирасонӣ ё идоракунии худхизматра-
сонї номида мешавад) маънои идоракунии саломатии худ бе истифодаи дахолати 
тиббиро надорад. Идоракунии мустаќил одамонро ба раванди назорати саломатии 
худ ҷалб менамояд.  Онњо барои интихоби имконият ва қарорҳои хуб муҳокимашуда 
оид ба хизматрасониҳои тиббӣ масъул буда, дар таҳияи нақшаҳо оид ба беҳтару 
пурқувватгардонии саломатии хеш нақши муҳим мебозанд.  Њамаи ин, дар алоқа-
мандӣ ва ҳамкории байни шахсони алоҳида ва кормандони соҳаи тандурустӣ, барои 
ноил шудан ба натиљањои дилхоҳ мусоидат менамояд. Одамоне, ки саломатии 
худро мустаќилона идора менамоянд:

 мунтазам ва самаранок бо кормандони тиб њамкорї менамоянд; 

 дар раванди ќабул намудани ќарорњо ва банаќшагирии чорабинињои тиббї 
иштирок менамоянд; 

 иттилоотро оид ба саломатї фармоиш дода, онро дастрас менамоянд ва ба 
мӯҳтавои вай дуруст сарфаҳм мераванд;

 рељаи кормандони тиб муайян намударо, риоя менамоянд; 

 чорабинињои зарурии худёрирасониро, ки дар мутобиқат бо кормандони тиб оид 
ба назорати мустаќили беморї, ба нақша гирифта шудаанд,  дар амал тадбиқ 
менамоянд.

Идоракунии мустаќили саломатї ба одамоне, ки маълулияти якумра доранд, хеле 
муњим аст, масалан онҳое, ки ба фалаҷи пой ва қисмҳои поёнии бадан (параплегия) 
ё бемории музмин, ба монанди диабет гирифторанд. 
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ЗАМИМАИ 18 Эл Салвадор

Кормандони тиб метавонанд, наќши одамони дорои маълулият ва оилањои онњоро 
дар идоракунии саломатии худ ба эътибор нагиранд. Ҳамин тавр, шахсони алоҳида  
низ мумкин аст малакаҳои ба таври пурра таъмин намудани масъулиятнокиро 
нисбати саломатии худ надошта бошанд. Гурўњњои худёрирасон метавонанд ба 
одамони дорои маълулият имконияти хуби омўхтани идоракунии мустаќили 
саломатии худро ба воситаи мубодилаи таљриба бо дигар иштирокчиёни гурўњ, 
пешнињод намоянд. Бисёр ваќт иттилооти муњим оид ба ёрии тиббӣ ва маводу 
манбаи мавҷуда, тавассути манбаъњои дастраси иттилоот оид ба он, ки чї тавр бо 
системаи тандурустї самаранок њамкорї намудан ва нуќсонњои мављудаи 
саломатиро бартараф намудан мумкин аст, аз худ карда мешавад.

Миќдор ба сифат мегузарад
               Ассотсиатсияи итолиёии «Дӯстони Раул Фоллеро» (АЙФО/Италия) дар 
якҷоягӣ бо гурўњи Маълулон ва тавонбахшии Ташкилоти умумиҷаҳонии танду-
рустӣ ва ташкилоти Байналмилалии одамони дорои маълулият дар як қатор 
мамлакатҳо бо мақсади муайян кардан, ки оё одамон малакањои мустаќилона 
идоракунии саломатиро аз худ карда метавонанд ва дар расонидани ёрии тиббӣ 
ба худашон нақши фаъолтарро бо мақсади беҳтар намудани нигоҳубини тиббии 
худ иҷро карда метавонанд; махсусан њангоме, ки онњо чун гурўњи  одамони дорои 
маълулият  бо талаботњои якхела ба ёрии тиббӣ ҷамъ оянд, тадќиќот гузарони-
данд. Тадќиќотчиён бо дархост ба лоињањои таљрибавї мурољиат намуданд: 
муайян ва ташкил намудани гурўњи одамони дорои маълулият, ки талаботњои 
якхела ба ёрии тиббӣ доранд; муайян намудани талаботњои асосӣ ба ёрии тиббї;  
дар њамкорї бо мутахассисони касбии соҳаи тиб пешнињод намудани дониш ва 
малакањои худёрирасонї бо мақсади қонеъ намудани талаботњои муайяншуда; 
таҳқиқ ва муайян намоед, ки оё сифати худёрирасонї ва ёрии тиббии ба одамони 
дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо расонида мешавад, беҳтар шудааст ё 
не; муайян намудани он, ки оё донишу малакањои одамони дорои маълулият аз 
тарафи системаи тандурустӣ эътироф шудаанд ё не ва оё дар системаи 
хизматрасонињои тиббї ба онњо ягон нақш (ё мавқеъ) дода шудааст ё не.

 Лоињаи таљрибавї дар Эл Салвадор ба мушкилињои осеббинии њароммаѓз 
бахшида шудааст. АЙФО/Италия дар њамкорї бо Донишгоњи Дон Боско ва 
Донишкадаи тавонбахшию  саломатии одамони дорои маълулият дар Салвадор 
бо гурўњи 30 нафараи беморони осеби ҳароммағз дошта  ва аъзоёни оилањои 
онњо аз якчанд ноњияњои Сан-Салвадор ва дењоти Тонакатепек, ки осебњои 
њароммаѓз доранд, кор карданд. Чор гурўњи худёрирасон ташкил карда шуда, бо 
онњо мунтазам омӯзишу машваратҳо гузаронида шуданд. Аъзоёни ин гурўњњо 
эҳтиёҷотњои асосии худро ба ёрии тиббӣ муайян намуданд, ки ба он аз љумла 
масъалањои пешоббарорї, њолати масона (пешобдон) ва гурдањо, захмњо аз 
зарби фишор, камњаракатии буѓумњо, масъалаҳои ба алоқаи чинсӣ ва иљрои 
вазифањои падарӣ вобаста. Табибон, мутахассисони касбӣ, ки ба лоиња шомил 
буданд, омўзишњоро оид ба малакањои худёрирасонї, мувофиќи номгӯи мушки-
лињои муайянгашта, ташкил намуданд. Баъд аз якчанд ваќт, аќидаи аъзоёни 
гурўњи худёрирасонї ва иштирокчиёни лоиња дигар шудан гирифт.    Маълум 
гашт, ки њангоми дуруст гузаронидани омўзиш ва мављуд будани дастгирї, 
аъзоёни гурўњњои худёрирасонии осебњои њароммаѓз дошта, ќобилияти нисбати 
саломатии худ ѓамхорї намудан ва сифати онро бењтар намуданро дороянд.  
Инчунин, маълум гашт, ки мутахассисони тиббї бояд аз доираи наќши анъанавии 
тиббии худ баромада, ба ташвиқу тарғиб ва раҳнамоии раванди худёрирасонӣ 
дар чорчўбаи консепсияи масъулиятҳои якљоя, машѓӯл шаванд. Аъзоёни 
гурўњњои худёрирасон бо иќдоми ташкил намудани ассотсиатсияи худ, ки  
Асотсиатсияи одамони дорои маълулияти осеби хароммаѓздошта аз Салвадор 
ном дорад, баромад намуданд.
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Чорабинињои тавсияшаванда

Барномањои ТСҶ  метавонанд аз фаъолиятҳо зерин бо мақсади  тарғибу ташвиқ ва 
васеъгардонии сатҳи дастрасии одамони дорои маълулият ба ёрии тиббӣ, амалї 
намоянд.

Љамъоварии иттилоот оид ба хизматрасонињои тиббї

Дониши зарурӣ оид ба хизматрасониҳои тиббӣ дар сатњњои аввал, дуюм ва сеюми 
системаи тандурустї мавҷуд буда, барои осон намудани дастрасии одамони дорои 
маълулият ва оилањои онњо ба ёрии тиббӣ ва дастгирї, ањамияти калон дорад.  
Барномањои ТСҶ  метавонанд, ки:

 хизматрасонињои мављудаи тиббиро дар сатњњои мањаллї, минтаќавї ва ҷумҳу-
риявӣ муайян намуда, мутмаин бошанд, ки хизматрасонандагони давлатӣ, 
шахсӣ, созмонҳои ғайридавлатӣ, инчунин дар сурати мувофиқ будан хизматра-
сонандагони тибби анъанавӣ низ  муайян карда шудаанд; 

 бо таъминкунандагони хизматрасонињои тиббї алоќа барќарор намоянд ва 
маълумотро оид ба намудњои ёрии тиббии аз тарафи онњо пешниҳодшаванда, 
дастрасии он, арзиш, љадвал ва тартиби равон намудани беморон ба дигар 
муассисањои тиббї, љамъ намоянд;

 ҷадвали номгуи хизматрасонињоро тартиб дињанд, то тамоми иттилоот ба кор-
мандони барномањои ТСҶ, шахсони алоҳида ва љамоатњо, дастрас бошад; 
дастрасии ҷадвали номгӯӣ хизматрасонињоро бо забонњои мањаллї ва андозаи 
мувофиќ дар љойњои расонидани ёрии тиббӣ, таъмин намоянд.

Расонидани ёрӣ дар ташхиси барваќт

Барномањои ТСҶ  метавонанд:

 дар якљоягї бо кормандони муассисањои 
аввалияи тиббию  санитарї тартиби 
муайянкунии ҳолати саломатӣ ва иллатноки-
ҳои ба маълулият вобастаро ба роҳ монанд;

 чорабиниҳои ташхисӣ (скринингї)-ро бо 
мақсади муайянкунии беморињои сироятї 
ва ѓайрисироятї, ба монанди сил, љузом, 
филяриатоз, онхотсеркоз, диабет ва сара-
тон гузаронанд;  

 ба одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо иттилоотро оид ба ваќт  
ва љои баргузории чорабинињои скринингї  ва таъмин намудани дастрасиро ба  
чорабинињои мазкур пешнињод намоянд.

 ба аъзоёни оилањое, ки дар ҳаёташон (анамнез) беморињои генетикї ва ирсї 
доранд, масалан дистрофия (харобшавии) мушакҳо, гирифтани роњхат ба 
муассисањои дахлдори тиббї барои ташхис ва машварат ёрӣ  расонанд;

 оид ба эњтимолияти инкишофи њолатњои патологии дубора, ки бо намудњои 
мушаххаси маълулият вобастаанд, маълумот пешниҳод намоянд (масалан, 
захмњое, ки дар натиҷаи дуру дароз дар як ҳолат хобидан пайдо мешаванд), ва 
њангоми кор бо одамони дорои маълулият ташхису муоинаи мувофиқро гузаро-
нанд. 

 шахсони иллатнокиҳои ба воситаи амалиёти  љарроњї бартарафшаванда дошта-
ро дар ҷамоат муайян намуда ба онҳо ёрӣ расонанд.
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ЗАМИМАИ 19 Ҳиндустон
Кўшишњои якҷоя оид ба хизматрасонињои тиббї

Дар минтаќаи Мандияи Ҳиндустон барномањои ТСҶ аз тарафи ду созмони 
ѓайридавлатї дар якҷоягӣ бо барномаи Миллии табобати љузом фаъолият 
менамоянд.  Онњо дар чорабинии баланд бардоштани сатҳи донишу огоҳӣ оид ба 
аломату нишонаҳои муайянкунии барваќтии бемории љузом иштирок менамоянд. 
Ба одамоне, ки зери гумони осеббинӣ қарор доранд, ташхиси «љузом» таъин 
намуда, даври 6 – 12 моњаи ройгони табобат, ки аз тарафи сохторњои ёрии 
аввалияи тиббї – санитарї гузаронида мешаванд, пешнињод карда мешавад.  
Агар беморон табобатро ќатъ намоянд, сохторњои ёрии аввалияи тиббї – 
санитарї ба барномањои ТСҶ  маслиҳат медиҳанд, ки беморони мазкур зери 
назорати минбаъда қарор дода шаванд.

Таъмин намудани дастрасї ба табобати барваќт

Барномањои ТСҶ  метавонанд њамкориро байни одамони дорои маълулият, 
аъзоёни оилањои онњо ва кормандони муассисањои тиббӣ бо маќсади васеъ 
намудани дастрасї ба хизматрасониҳои тиббӣ дар њамаи сатњњо, ташвиқу тарғиб 
намоянд. Чорабинињои пешнињодшаванда инњоро дар бар мегиранд:

 бо кормандони тиб вохӯрда, аз натиҷаҳои ташхиси (скрининг) гузаронидаи онҳо 
бо одамони дорои маълулият огоҳ шуда муайян намоянд, ки пас аз гузаронидани 
ташхисҳо раванди расонидани ёрии тиббӣ дар кадом сатҳ қарор дорад ва оё 
назорати минбаъда дар назар аст;

 бо кормандони тиб вохӯрда, муайян намоянд, ки одамони дорои маълулияти ба 
хизматрасониҳои тиббӣ дар сатњи дуюм ва сеюм мўњтољ, ба назди мутахассисони 
касбӣ роҳхат гирифтаанд; 

 ёрӣ барои амалӣ намудани ҳуқуқҳо: масалан, кормандони барномањои ТСҶ , ки 
забони имову ишораро медонанд, метавонанд, беморони қобилияти шунавоия-
шон паст ё тамоман намешунавидагиро дар муассисањои тиббї њамроњї 
намоянд, то ки дар баён намудани талаботњои онњо ва фањмиши иттилооти ба 
онњо пешнињодшуда ёрӣ  расонанд, ё ба онҳо барои дастрас намудани табобати 
мувофиќ ёрӣ расонанд;

 баланд бардоштани сатҳи огоҳии онҳо оид ба мушкилиҳое, ки барои ноил шудан 
ба ёрии тиббӣ монеъ мешаванд ва якҷоя бартараф намудани чунин мушкилињо; 
мумкин аст барои бартараф намудани баъзе мушкилиҳо, масалан, барои 
пардохти маблаѓњое, ки бо  расонидани ёрии тиббӣ вобастаанд, механизмњои 
навро кор карда баровардан зарур бошад;

 муайян намудани камбудию нора-
соиҳо дар масъалаи расонидани 
хизматрасонињои тиббї ба одамо-
ни дорои маъ-лулият ва якљоя бо 
онњо ва аъзоёни оилаашон, 
инчунин кормандони тиб ва тањия-
гарони сиёсат омўхтани усулњои 
паст ё бартараф намудани ин 
камбудињо.
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ЗАМИМАИ 20 Белиз
Такя ба муваффаќият

Дар мамлакатњои сатҳи даромадашон паст, чунин нуќсон ба монанди каљпої ё 
таѓйирёбии модарзодии шакли кафи пой, бештар ба маълулият оварда 
мерасонад.  Агентии љамоатї оид ба тавонбахшии саломатї ва омўзиши одамони 
дорои маълулият (Ташкилоти Ёрӣ-Белиз) эътироф менамояд, ки барои кўдакони 
Белиз бемории мазкур масъалаи хеле љиддї аст. Дар њамкорї бо беморхонаи 
байналмилалии кўдакон ва Вазорати тандурустии Белиз, Ташкилоти Ёрӣ-Белиз 
барномаи муайянкунӣ ва табобати барваќтии каљпої дар кўдаконро тањия намуд.
Ба табибони мањаллию касбӣ ва мутахассиони тавонбахшӣ дар сатҳи маҳал аз рӯи  
усули Понсети омўзишҳо гузаронида шуданд, яъне бо истифода аз дахолати 
ғайриҷарроҳӣ ислоњ намудани каҷпоӣ дар марҳилаи барвақтии ҳаёти кӯдакон. 
Барои ин аз усулҳои ҳаракатҳои нозук, бастан ва тахтабандиҳо (шинагузорӣ) 
истифода намудан. Бо ёрии кормандони ТСҶ   Ташкилоти Ёрӣ-Белиз кўдакони 
синну соли бармањалро муайян намуда, ба муассисањои тиббї барои бартараф 
намудани каљпої равон мекард. Ба он нигоњ накарда, ки аз аввал ин иќдоми 
ѓайридавлатї дар сатњи мањаллї буд, муваффаќияти он барои тањияи Барномаи 
миллии табобати  каљпої асос гузошт.

Раҳнамоии раванди дастрасӣ ба ёрии љарроњї

Ба баъзе одамони дорои маълулият дахолати љарроњї зарур шуданаш мумкин аст. 
Дар якљоягї бо нигоњубини баъдиљарроњї ва тавонбахшию  саломатї, амалиёти 
љарроњї метавонад  иллатњоро ислоњ, бадшавии њолати беморро пешгирї ва барои 
бењтар намудани фаъолият мусоидат намояд. Барномањои ТСҶ  метавонанд:

 тадќиќ намоянд, ки кадом намудњои табобати љарроњї барои одамони дорои 
маълулият дастрасанд, ва кадом имконияти маблаѓгузорї мављуданд;

 пеш аз оѓози љарроњї таҳқиқ ва муайян намоянд, ки оё одамони дорои маълулият 
ва аъзоёни оилаи онњо оид ба хавфу манфиати амалиёти љарроњї иттилооти 
дуруст доранд ва оё оид ба нарху наво ва аз давомнокии нақшаи амалиёти 
љарроњї ва раванди табобат огоҳанд; 

 баъд аз гузаронидани амалиёти љарроњї боз вазъиятро таҳқиқ намуда, боварӣ 
ҳосил намудан лозим аст, ки оё нигоњубини зарурӣ ва мувофиқи баъди љарроњї 
аз тарафи гурӯҳи љарроњон ва кормандони миёнаи тиб, инчунин мутахассисони 
соҳаи тавонбахшӣ (масалан, физиотерапевтњои касбӣ, протезистҳо/ортезистњо, 
мутахассисон оиди табобат бо мењнат) ба беморон бо маќсади пурра намудани 
муваффаќияти амалиёти љарроњї, амалӣ карда мешавад;

 Кормандони ТСҶ бошанд, барои аз дахолати тиббӣ мунтазам гузаштан ба 
раванди тавонбахшию  саломатї ёрӣ мерасонанд.

Мусоидат намудан ба идоракунии мустаќили њолатњои 
музмин

Барномањои ТСҶ  ба одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо барои 
баланд намудани сатҳи огоҳии онҳо оид ба хуќуќњои худ ба хизматрасонињои тиббї 
ва азхудкунии малакањои зарурии худидоракунӣ дар вазъияти гирифтор будан  ба 
беморињои музмин, мусоидат намоянд. Тавсия карда мешавад, ки барномањои ТСҶ 
метавонанд:

 бевосита бо одамони дорои маълулият кор баранд, онњоро барои масъул будан 
ба саломатии худ ба воситаи дарёфт намудани табобату нигоҳубини мувофиқи 
тиббӣ, интихоби роҳу усулҳои бурдани тарзи њаёти солим, ќобилияти дурусти 
идрок ва иљро намудани тавсияњои табибон тарғибу ташвиқ намоянд;
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 маводу адабиётҳои мавҷударо, ки дар онҳо иттилоот тиббӣ оид ба њолатњои 
ғайримуқаррарӣ (патологї) дода шуда, барои одамони дорои маълулият ва 
аъзоёни оилањои онњо мувофиќ аст, мутобиқ намуда инчунин маводи нав тањия 
намоянд, (масалан, ифода бо забони соддаю фаҳмо, бо расм ва суратњои на он 
ќадар мураккаб, бо тарљима намудани суханҳои зери расмҳо  ба забони 
мањаллї); 

 одамони дорои маълулиятро барои иштирок дар гурўњњои худёрирасон љалб 
намоянд, ин ба онҳо имконияти омӯхтани маълумоти арзишнокро оид ба 
худидоракунӣ ба воситаи табодули таҷриба ва малакаҳо фароҳам меоварад. 
Онҳо инчунин метавонанд оид ба захираҳои мавҷудаи дастрасӣ ба ёрии тиббӣ, 
усулњои самараноки гуфтушунидњо бо сохторњои тандурустї ва усулњои 
идоракунии њолатњои ғайримуқаррариро (патологї),  маълумот ва дониши 
заруриро азхуд намоянд.

Њамкорї бо мақсади воридсозии тағйирот

Дар Никарагуа «гурӯҳҳои» (клубҳои) алоҳидаи одамони гирифтори беморињои 
музмин, масалан, бо фишори баланди хун ё бемории қанд (диабет) мављуданд. Ин 
гурўњњои ёрирасон ба фаъолиятҳои системаи тандурустї, саҳмгузорӣ менамоянд, 
то ин ки, онҳо тавонанд масъулияти идоракунии саломатии худ ва пешгирии  
пайдоиши њолатњои патологии навро ба дӯши худ гирифтанро азхуд намоянд. Дар 
вохӯриҳо одамон дар бораи мушкилиҳои худ наќл менамоянд, чӣ тавр 
мустақилона назорат намудани вазъи саломатии худро меомўзанд, инчунин 
роҳҳои имконпазири ҳалли мушкилиҳоро дида мебароянд, масалан бурдани тарзи 
њаёти солим.
Кумитањои идоракунии клубњо, бо мақсади пардохти 
маблағи  баъзе аз доруворӣ ва ташхисњое, ки аз тарафи 
системаи тандурустї ройгон таъмин карда намеша-
ванд, чорабинињои гуногунро барои ба даст овардани 
маблағ мегузаронанд.  Барномаи ТСҶ  бо гурўњњои 
ёрирасон бо мақсади таъмини иштирок ва ҷалби 
одамони дорои маълулият ба гурӯҳҳои (клубҳои) мазкур 
њамкорї менамояд.

Ташаккули муносибат бо таъминкунандагони 
хизматрасонињои тиббї

Кормандони соҳаи тиб бисёр ваќт дар бораи мушкилиҳои одамони дорои маълулият 
ва усулњои аз ҳама мувофиқи таъмини дастрасии онҳо ба хизматрасониҳои тиббӣ  
маълумоти хеле кам доранд. Бо шарофати барќарор намудани алоќа бо ин 
сохторњо ва  кормандони онњо, барномањои ТСҶ  метавонанд шабакае ташкил 
дињанд, ки раванди равонасозии одамони дорои маълулиятро ба назди мутахасси-
сони касбии алоҳида ва дастрасии онҳоро ба хизматрасонињои тиббии њамаљониба 
раҳнамоӣ намоянд. Барномањои ТСҶ  метавонанд:
 сатњи огоњии кормандони тибро оид ба талабу эҳтиёҷоти одамони дорои маълу-

лият ва аъзоёни оилањои онҳо ба масъалаҳои саломатӣ баланд бардоранд;
 байни одамони алоҳида ва гурӯҳҳои дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо 

(агар мувофиқ бошад) бо кормандони тиб вохӯриҳоро бо истифодаи усулҳои 
фаъоли таълим бо маќсади муњокимаи масъалањои  асосї, ки бо маълулият 
вобастаанд, масалан оид ба дастрасї ба хизматрасонињо ва мубодилаи таљриба, 
ташкил намоянд;
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 кормандони тибро барои ҷалб намудани одамони дорои маълулият ва аъзоёни 
оилаҳои онҳо ба раванди таҳияи нақшаҳои табобат тарғибу ташвиқ намоянд. 

 аз сохторњои тиббї хоњиш намоянд, ки барои кормандони барномањои ТСҶ  
омўзиши зарурї ва такмили ихтисос гузаронанд, то ки онњо тавонанд дар 
муайянкунии барвақтии беморон дар љамоатњо, навиштани роҳхат ва равонасозӣ 
ба назди мутахассисони касбӣ ва назорати минбаъда, ёрӣ  расонанд;  

 бо барномањои саломатии дар сатҳи ҷамоат амалкунанда дар якҷоягӣ фаъолият 
намоянд, то ин ки одамони дорои маълулият ба афзалиятњои барномањои  
мазкур дастрасї дошта бошанд.

Баланд бардоштани сатҳи огоҳии ањолӣ дар Индонезия

Дар байни кормандони барномањои ТСҶ, ки дар ќисми љанубии љазираи  Сулавеси 
амалї мешавад, як гурӯҳ намояндагони соҳаҳои гуногун ба монанди кормандони 
тиббии  дењот, муаллимони синфњои ибтидої ва ихтиёрон фаъолият мекунанд, ки 
ќисми зиёди онњо худашон дорои маълулиятанд ё ягон аъзои оилаашон    
маълулият доранд. Гурўњи ТСҶ бо кормандони тамоми сатњњои системаи танду-
рустї мунтазам омӯзишҳо мегузаронанд. Омӯзишҳои мазкур барои рушди 
шабакаи њамкорињо имкониятњои васеъ мекушояд, масалан тарғиби ќонеъ 
намудани талаботу эҳтиёҷоти одамони дорои маълулият ба хизматрасонињои 
тиббї ва тарғиби наќши барномањои ТСҶ  ва сохторњои ба хизматрасониҳои тиббї 
вобастаро баланд мебардоранд.
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Тавонбахшӣ
Муќаддима

Чї тавре, ки дар сарсухан ќайд карда шудааст, дастрасї ба тавонбахшӣ барои ноил 
шудани одамони дорои маълулият ба сатњи баландтари саломатї, ањамияти муњим 
дорад. Моддаи 26-и Конвенсия оид ба њуќуќњои одамони дорои маълулият даъват 
менамояд, ки  «чорањои самаранок ва зарурї бо иловаи дастгирии ҳаммаслакон, 
барои расидан ба ва нигоҳдории мустақилият, ќобилиятњои пурраи љисмонї, 
равонӣ, иљтимої, инчунин касбомӯзӣ ва иштироки пурра  дар  њамаи љанбањои њаёт 
барои одамони дорои маълулият . .»  андешида шаванд (2). 

Ќоидањои меъёрии таъминоти имкониятњои якхела барои одамони дорои маълули-
ят пешбинӣ менамояд, ки ба чорабинињои тавонбахшӣ бояд он воситаҳое ворид 
карда шаванд, ки ба барқарорнамоии ҳаракат (функсия) ё иваз намудани он дар 
ҳолати гум кардан ё маҳдуд будани фаъолият мусоидат намоянд (23). Тавонбахшӣ 
дар ҳар як марҳилаи ҳаёти одам рух дода метавонад, вале одатан  дар муддати 
мањдуди ваќт ва аз як ё якчанд тарзҳои дахолат иборат аст. Тавонбахшӣ метавонад 
аз чорабинињои заминавї, ба монанди онҳое, ки аз  аз тарафи кормандони 
марказњои љамоатї ва аъзоёни оилањои одамони дорои маълулят пешнињод 
мешаванд, оғоз гардида, то чорабинињои нисбатан мураккаб, ки дахолати махсуси 
мутахассисони касбии алоҳидаро (терапевтњоро) талаб менамояд, гузаронида 
шавад.

Тавонбахшии саломатии самаранок ҷалби тамоми соњањои рушдро талаб менамо-
яд, аз љумла соҳаи тандурустї, маориф,  воситаҳои зиндагӣ ва њифзи иљтимої.  Дар 
қисмати мазкур диќќати асосї ба он чорањои бењтарсозии фаъолият дода мешавад, 
ки дар доираи системаи тандурустї пешнињод мегарданд. Ќайд намудан муњим аст, 
ки хизматрасонињои ба тавонбахшии саломатӣ вобаста ва таъмин намудан ба 
воситаҳои ёрирасон, зурур нест, ки дар зери ваколати сохтори Вазорати тандурустї 
бошанд (ба ќисми «Хизматарсонињои тавонбахшӣ» нигаред).
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Танзими њамкорињои давлатї – хусусї 

Дар давоми 50 соли охир Ассотсиатсияи одамони дорои маълулияти ҷисмонӣ дар 
Кения (АОДМ) ба шањрвандони мамлакат хизматрасонињои ҳаматарафаи  
тавонбахшии саломатї мерасонад, ки аз ҷумла бештар аз 500 њазор одамони 
дорои маълулиятро дарбар мегирад. Дар натиљаи амалї намудани якчанд 
барномањои њамкорї,  ба Ассотсиатсияи одамони дорои маълулияти ҷисмонӣ 
(АОДМ) муяссар гардид, ки шабакаи Миллиро оид ба тавонбахшии  саломатӣ 
ташкил намояд. Шабакаи мазкур аз нўњ шўъбаҳои асосї, 280 марказҳои ба 
ҳамдигар пайвасти хизматрасонињои сайёр ва барномањои зиёд оид ба тавонбах-
шии саломатї дар сатњи љамоатњо, иборатанд. Механизмҳои номбурда, ба 
мизоҷон хизматрасониҳоро аз тарафи мутахассисони касбии алоҳида (терапев-
тҳо),  таъминот бо воситаҳои ёрирасон  ва дастгирї њангоми амалиётњои 
љарроњиро пешнињод менамоянд.  

Яке аз намунаҳои њамкории бомуваффаќият бо иштироки Ассотсиатсияи 
одамони дорои маълулияти ҷисмонӣ,  бо  Вазорати тандурустї аст.  Дар тўли 30 
соли охир АОДМ бо ин вазорат њамкории зич дошта ва дар таъмини хизматрасо-
нињои баландсифати дастрас дар соњаи тавонбахшӣ ба теъдоди калони беморон 
хизмати назаррас кардааст. Аз нўњ шаш шўъбаи АОДМ дар назди беморхонањои 
давлатї фаъолият намуда, Вазорати тандурустї ба онҳо зиёда аз 50 кормандони 
тиб, хусусан мутахассисони касбии алоҳида (терапевтҳо) ва кормандони миёнаи 
тибро људо намудааст. Вазорати тандурустї барои ќисми бештари кормандон 
тиббӣ маош таъин  намудааст, АОДМ бошад хароҷоти барномаҳоро пардохт 
менамояд.    

Ассотсиатсияи одамони дорои маълулияти ҷисмонӣ (АОДМ) барномаи аввалини 
ТСҶ-ро дар шӯъбаи Момбас будаи худ соли 1992 оғоз намуданд. Аз соли 2000 
барнома ба маҳалҳои нообод ва камбағалнишини Найробї бо мақсади воридсо-
зии одамони дорои маълулият, ки аз ҳама осебпазиранд, пањн гардидааст. 
Барномаи ТСҶ   хизматрасониҳои тавонбахшии саломатиро дар хона пешбинї 
менамояд ва чун ҳалқаи пайвасткунандаи муњим байни марказњои хизматрасони-
њои сайёр ва шўъбањои АОДМ фаъолият менамояд. Бо дасгирии  молиявии 
ташкилотњои хайриявии ёрӣ ба одамони дорои маълулият (БК) ва Киндернотҳил, 
АОДМ ба фаъолият дар ин барномањо 32 корманди ТСҶ -ро љалб намудааст.  Аз 
тарафи худ њукумат якчанд барномаи ҷалби мутахассисони касбии алоҳидаро 
(терапевтҳо) маблаѓгузорї менамояд.  

АОДМ намунаи бомуваффаќияти њамкории ниҳодҳои давлатию хусусӣ шуда 
метавонад ва нишон медињад, ки тавонбахшии  саломатиро дар сатҳи марказњои 
саломатӣ ва дар сатҳи љамоатњо ҳам дар минтақаҳои шаҳрӣ ва ҳам деҳотӣ татбиқ 
намудан имконпазир аст. Танњо дар соли 2008 таќрибан 52 њазор кениягињо ба 
хизматрасонињои тавонбахшии  саломатӣ бо дастгирии АОДМ фаро гирифта 
шуданд.
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Маќсад

Одамони дорои маълулият ба хизматрасонињои тавонбахшии саломатї дастрасӣ 
доранд, ки он ба некӯаҳволии умумӣ, фарогирӣ ва иштироки онҳо дар њаёти 
љамъиятї ёрӣ  мерасонад. 

Наќши ТСҶ

Наќши ТСҶ  аз ташвиқу њавасмандкунї, дастгирї ва татбиќи чорабинињои тавон-
бахшї дар сатњи љамоатњо; ва раҳнамоии раванди равонасозӣ бо мақсади дастрасӣ 
ба хизматрасонињои тавонбахшӣ аз тарафи мутахассисони касбӣ иборат аст. 

Натиљањои чашмдошт

 Ба одамони дорои маълулият арзёбии алоҳида гузаронида шуда, худи онҳо ба 
раванди таҳияи нақшаи тавонбахшӣ ва хизматрасониҳое, ки ба онҳо пешниҳод 
карда мешавад  иштирок менамоянд.  

 одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо наќш ва вазифањои тавон-
бахшии саломатиро мефањманд ва иттилооти боэътимодро оид ба хизматрасо-
нињои дар соњаи тандурустї мавҷударо дастрас менамоянд.

 одамони дорои маълулият ба хизматрасонињои махсуси касбии тавонбахшии  
саломатї ва инчунин назорати минбаъда равон карда мешаванд ва мақсад аз  
муайян намудани он иборат аст, ки хизматрасониҳои гузаронида шуда талабот-
ҳоро қонеъ гардонидаанд;

 хизматрасонињои тавонбахшии саломатї дар сатњи љамоатњо дастрас мебо-
шанд.

 кормандони барномањои ТСҶ, одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои 
онҳо ба воситаю маводи мавҷуда, ки барои амалї гардонидани барномањои 
тавонбахшии  саломатї дар љамоатњо таҳия шуда буданд  дастрасӣ доранд.  

 ба кормандони барномањои ТСҶ  омодагї, омўзиш ва дастгирии зарурӣ,  барои 
гузаронидани чорабинињои тавонбахшӣ ёрӣ  мерасонад, пешниҳод карда мешавад. 

Мафњумњои асосї

Тавонбахшӣ

Тавонбахшӣ ба шахсоне мувофиқ аст, ки аз рўи маљмўи васеи њолатњои ғайримуқар-
рарӣ (патологї) ба маълулият дучор шудаанд. Бинобар ин, дар «Конвенсия оид ба 
њуќуќњои одамони дорои маълулият» њам оид ба «абилитатсия–тайёр намудан ба 
ягони навъи фаъолият», ва њам оид ба «тавонбахшӣ–барқарорсозии малака ё 
ҳаракатҳои гумкарда» истинод карда шудааст. 
Абилитатсия ба расонидани ёрӣ  ба одамони дорои маълулияти модарзодӣ ё ба 
онњое, ки ба маълулият дар синни барвақти кӯдакӣ дучор шудаанд ва таҷрибаи бе 
маълулият зиндагӣ карданро надоранд, нигаронида шудааст.  Тавонбахшӣ ба 
расонидани ёрӣ  ба он одамоне, ки имкониятњои функсионалии худро дар натиљаи 
осебњо ё беморињо гум кардаанд  ва ба онњо аз сари нав малакањои фаъолияти 
њаррўзаро омўхтан лозим аст, нигаронида шудааст.  Абилитатсия истилоњи нав буда, 
одатан дар мамлакатњои сатҳи даромадашон паст истифода бурда намешавад, 
бинобар ин, дар Дастури мазкур истилоњи «тавонбахшӣ» њам ба маънои тавонбахшӣ 
ва њам маънои  абилитатсия истифода мешавад.
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Чорабинињои тавонбахшӣ

Дар чорчўбаи системаи тандурустї чорабинињои зиёди тавонбахширо амалї 
намудан мумкин аст. Мисолњои зеринро дида мебароем. 
 Тавонбахшӣ барои духтарчае, ки бо фалаљи майнаи сар таваллуд (модарзод) 

шудааст, аз ташкили  бозиҳои ҳаракатӣ, њиссӣ ва рушди малакањои забонӣ оғоз 
намудан мувофиқи мақсад аст, инчунин барномаи машқӣ бо мақсади пешгирии 
шахшавии мушакњо ва инкишофи шаклтаѓйирдињї, масалан бо роњи таъмин 
намудан бо аробачаи маълулӣ, ки механизмҳои махсусро барои  дуруст љойгир 
намудани бадан дорад, гузаронидан мумкин аст.   

 Тавонбахшӣ ба писарбачаи қобилияти биноӣ ва гапзаниро гумкарда   метавонад 
кор бо волидонро дар бар гирад, то ки онњо фаъолиятҳои  шавќмандкунандаро, 
ки ба рушди инкишоф ва тезњаракатии функсионалии кўдакро бо ёрии омўзиши 
махсус оид ба воситањои махсуси алоќа, ба монанди ламс ва нишонањое, ки ба 
кўдак бо муњити зист дар даруни хона ва берун аз он иљозат медињанд, њавасманд 
мекунад, таъмин намоянд. 

 Тавонбахшии духтарчаи навраси аќибмонии зењнї доштаро аз  омўзиши тарзњои 
бењдошти шахсӣ оғоз намудан лозим аст (масалан, риояи усулҳои нигоҳдории 
тозагӣ њангоми ҳайз), якљоя бо аъзоёни оилааш тањия намудани  роҳҳои њалли 
мушкилоти рафтор бо мақсади таъмин намудани дастрасии бехатар ба муњити 
иљтимої шаклҳои дигари тавонбахшӣ буда метавонанд.  

 Тавонбахшии љавони ба афсурдаҳолӣ гирифторшударо  аз мулоқотҳои як ба як 
(1:1) бо мақсади машваратдињї оид ба саволњои њалталаби асосї, ки сабабгори 
афсурдаҳолӣ мешаванд, омўзиши механизмҳои  пасткунии сатҳи шиддатнокӣ ва 
фишор барои бартараф намудани њолатњои шиддати асаб (стресс) ва изтироб, 
инчунин ҷалбнамоӣ ба гурўњи ёрирасон бо мақсади баланд бардоштани сатњи 
њамкории иљтимої бо атрофиён оғоз намудан мувофиқи мақсад аст.  

 Тавонбахшӣ ба зани калонсол, ки ба сактаи майна гирифтор шудааст, аз ташкили 
машќњои ќувватдињанда барои қисмҳои поёнии бадан, омўзиши малакањои 
роњравї, омӯзиши ҳаракаткунӣ, ки ӯро барои мустаќилона либос пўшидан,  
хўрокхўрї ва оббозикунї рӯҳбаланд месозад, инчунин таъмин намудан бо асо 
барои нигоҳ доштани мувозинат ҳангоми роҳравӣ ва гузаронидани машқҳо бо 
мақсади роҳнамоии раванди азнавбарқароркунии нутқ, иборат мебошад.  

 Тавонбахшӣ ба одами калонсол, ки бемории қанд (диабет) дошта ба наздикӣ 
ҳарду пояш аз зону поёнтар ҷарроҳӣ шудаанд, метавонад аз пурқувватгардонии 
саломатӣ, протезшинонї ё пешнињод намудани аробачаи маълулї ва инчунин 
омӯзишҳо бо мақсади азхудкунии малакањои њаракат ва худхизматрасониро дар 
бар гирад.   

Хизматрасонињои тавонбахшї

Хизматрасонињои тавонбахшї аз тарафи муассисаҳои давлатӣ, сохторњои хусусї 
ва ѓайритиљоратї ташкил ва идора карда мешаванд. Дар бисёр мамлакатњо 
хизматрасонињои тавонбахширо Вазорати тандурустї идора менамоянд, дар  
мамлакатњои дигар бошад, расонидани ин намуди хизматрасонињо дар тобеияти 
дигар вазоратњо, ба монанди Вазорати мењнат ва Вазорати маълулони љанг ва 
масъалањои иљтимої дар Ветнам ё Вазорати њифзи иљтимоӣ дар Гана, Њиндустон ва 
Эфиопия мебошанд. Дар баъзе мамлакатњои дигар бошад, ба монанди Љумњурии 
Исломии Эрон, Кения ва Хитой идоракунии хизматрасонињои тавонбахшї бо 
усулҳои  ҳамкории байни вазоратҳо ва созмонҳои  ѓайридавлатї  амалї мешаванд. 
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Хизматрасонињои тавонбахшии саломатї аз тарафи доираи васеи мутахассисон, 
аз љумла кормандони тиб (њамширањои тиббї, физиотерапевтњо), терапевтњо 
(мутахассисон оид ба табобат бо мењнат, физиотерапевтњо, логопедњо) ва мутахас-
сисони  техникї (раддодњо ва протезистњо) ва инчунин мутахассисон оид ба 
тавонбахшии  саломатї (ёрдамчињо оид ба тавонбахшї, кормандони марказњои 
тавонбахшии  љамоатї) расонида мешавад.

Хизматрасонињои тавонбахшї дар мавзеъҳои гуногун, ба монанди беморхонањо, 
клиникањо, марказњои махсусгардонидашуда ё шӯъбаҳо, муассисањои љамоатї ва 
дар хона гузаронида мешавад. Макони гузаронидани чорабинињои тавонбахшии  
саломатї бо назардошти марњилаи тавонбахшӣ (масалан марњилаи шадид баъди 
садамаи наќлиёт ва осеббинӣ), ва вобаста аз дараљаи зарурии дахолат, муайян 
карда мешавад.

Дар мамлакатњои сатҳи даромадашон паст, махсусан дар минтақаҳои дењот њаљми 
хизматрасонињои тавонбахшии љисмонї ва аз ҷиҳати иќтисодї дастрас, хеле 
мањдуд аст. Масалан, дар он љо метавонад танҳо, як маркази тавонбахшӣ, ки дар 
пойтахти давлат љойгир аст, фаъолият намояд, терапевтњо бошанд, танњо дар 
беморхонањо ва клиникањои калон дастрасанд. Бинобар ин, стратегияњо дар сатҳи 
љамоатњо амалї мешаванд, ба монанди ТСҶ, ки дар таъмини алоқамандӣ ва 
дастрасии одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо ба хизматрасонињои 
тавонбахшї, нақши калон доранд.

Хизматрасонињо дар сатҳи љамоатњо

Таърихан, барномањои ТСҶ  воситаи хизматрасонињои ба тавонбахшӣ нигаронида-
шуда барои одамоне аст, ки дар мамлакатњои сатҳи даромадашон паст зиндагї 
менамоянд ва ба воситаи истифодабарии захирањои љамоатњои мањаллї, амалӣ 
карда мешаванд. Ба он нигоњ накарда, ки консепсияи аввалаи ТСҶ  бо гузаштани 
ваќт ба стратегияи васеи инкишоф мубаддал гашт, барномањои хизматрасонињои 
тавонбахшии  саломатї дар сатњи љамоатњо, чун њарваќта зарур ва таркиби асосии 
барномањои ТСҶ , боќї мемонанд.
Тавонбахшї дар марказњои махсусгардонидашуда, на њама ваќт зарур ё мувофиқ 
аст, махсусан барои онҳое, ки дар дењот истиќомат менамоянд, муњимияти амалї 
мумкин надошта бошад ва бисёр чорабинињои тавонбахшӣ метавонанд дар 
љамоатњо амалї шаванд. Дастури ТУТ оид ба Омӯзишҳо дар сатҳи ҷамоат барои 
одамони дорои маълулитят , ин дастур оид ба гузаронидани чорабинињои тавон-
бахшӣ мебошад, ки дар љамоатњо бо истифода аз захирањои мањаллї, амалї шуда 
метавонанд (32).

Хизматрасонињои тавонбахшӣ дар сатњи 
љамоатњо инчунин, тавонбахшии  минбаъдаро 
дар марказњои махсусгардонидашуда талаб, 
карда метавонад. Дар ин маврид ба бемор 
дастгирї ва ёрии дурудароз њангоми истифодаи 
малакањои нав азхудкарда дар хона ва љамоат 
баъди баргаштан аз маркази тавонбахшӣ, зарур 
мешавад. Барномаи ТСҶ  ба одамон тавассути 
ташрифњо ба хона ёрӣ  расонида онҳоро барои 
давом додани фаъолиятҳои тавонбахшӣ дар 
мавриди зарурӣ рӯҳбаланд менамояд.
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ЗАМИМАИ 24 Ҷумҳурии Халқии Хитой

Дар љамоатњое, ки хизматрасонињои тавонбахшї ба роҳ монда шудаанд, њамкории 
зич бояд бо марказњои тиббии махсусгардонидашуда ки бо системаи равонасозӣ, 
таъмин карда шудааст ва хизматрасониҳоро аз тарафи мутахассисони касбии 
алоҳидаи тавонбахшӣ пешниход мекунад, барқарор карда шавад. Эҳтиёҷоти 
одамони зиёди дорои маълулият бо мурури вақт метавонанд дигаргун шаванд; дар 
ин ваќт ба беморон дастгирии даврї ба муддати дароз, зарур шуда метавонад. 
Муваффаќияти чорабинињои тавонбахшӣ аз муносибати мустањками ҳамкорӣ байни 
одамони дорои маълулият, мутахассисони соҳаи тавонбахшӣ ва кормандони дар 
сатҳи чамоат фаъолияткунанда вобаста аст.

Роњи Ли ба мустаќилї
Ли, зани миёнасоли танҳо, бо њамроњии модари кӯҳансол ва се фарзандаш дар 
вилояти Синхай, Ҷумҳурии халқии Хитой зиндагї мекунад. То рух додани 
фалокат, дар моњи октябри соли 2003,  ў ягона таъминкунандаи тамоми оила буд. 
Њангоми таъмири хона, Ли аз бом афтод ва дар натиља сутунумўњрааш шикаста, 
пойњояш аз њаракат монданд, њиссиёташон низ гум шуд. Баъди љавоб шудан аз 
беморхона, Ли  бистарӣ шуд. Пойњояш тез варам мекардагї шуданд ва бе ёрии 
кўдаконаш вай дар бистар пањлў гаштан, оббозӣ кардан, либосашро иваз кардан 
ва аз њољатхона истифода бурдан наметавонист. Ли бовариро нисбати худ аз даст 
дода, якчанд маротиба кўшиши худкушї кардааст, аммо хушбахтона ин кўшишњо 
бе муваффаќият анҷомиданд.
 
Корманди тавонбахшии барномаи ТСҶ  ба назди Ли омада, даври пурраи 
тавонбахшӣ дар хонаро гузаронд. Ли бо назардошти имкониятњои мављудааш, як 
қатор малакаҳои худхизматрасонии ҳаётиро омўхт. Ба вай дар бораи маълулия-
таш   ва пешгирии захмњо ва сирояти узвњои пешобдон маълумот пешниҳод 
намуданд. Ба аъзоёни оила ва дўстони ӯ оид ба омода намудани «роњравакњо»-и 
оддї, ки бо ёрии онњо Ли метавонад,  рост истад ва роњ гардад, омўзонданд. 
Инчунин, онњо сатили оддиро мувофиқ сохта, масъалаи мушкилоти ташрифи 
њољатхонаро барои Ли ҳал намуданд. Маркази тавонбахшии саломатии мањаллї 
ба ў асобағал ва курсї - аробачаи маълулиро пешнињод намуд.  Бо гузаштани 
ваќт, Ли хестан, роњ гаштан бо асобағал ва истифодаи  курсї - аробачаи маълули-
ро барои ба масофањои дур рафтан, азхуд намуд. Ќадам ба ќадам Ли ба тавоноии 
худ боварї њосил намуд. Дере нагузашта, ў ќобилияти иљрокунии вазифањои 
њаррўзаашро пайдо намуд, аз љумла пухтани хўрок барои тамоми оила ва 
фаъолнокиаш бошад, хеле баланд шуд.  Вай осиёби хурдеро ташкил намуд, ки 
даромад аз он дар якљоягї бо нафаќаи начандон калони њармоњааш аз Вазорати 
корҳои шаҳрвандӣ, ба ў имконият медињад, ки аз нав барои оилаи худ ѓамхорї 
намуда, ба оянда дилпурона назар намояд.

Наќшањои тавонбахшии саломатї
Наќшаи тавонбахшии саломатї бояд фардишуда, маќсаднок ва дурандешона 
бошад.  Њангоми тањияи наќша бояд афзалиятњои одам, синну сол, љинс, вазъи 
иљтимоию иќтисодї ва муњити оилавї, ба назар гирифта шаванд. Одатан  
тавонбахшии саломатї раванди дурудароз мебошад, бинобар ин, дар баробари 
гузоштани вазифањо оид ба расидан ба маќсадњои кўтоњмўњлат, банақшагирии  
дарозмўњлат низ зарур аст. Дар сурати дурандешона таҳия накардани нақшаи 
тавонбахшии саломатӣ захирањои пурќиммат метавонанд бењуда сарф шаванд.
 
Бисёре аз наќшањои тавонбахшї бо сабаби он, ки њангоми тањияи онњо бо худи 
одамони дорои маълулият маслињат накардаанд, бемуваффаќият ба анҷом 
расиданд.
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Хеле муњим аст, ки њангоми тањияи наќшаи тавонбахшӣ фикру афзалиятњои 
одамони дорои маълулият инчунин, хусусиятњои тарзи њаёт, масалан камбизоатї 
ба назар гирифта шаванд. Масалан, наќшае, ки аз рўи он шахси камбизоати дар 
дењот истиќомат мекарда, бояд тез – тез ба маркази минтаќавии тавонбахшї барои 
гузаштани даври физиотерапевтї равад, бемуваффаќият мебошад.  Кормандони 
соҳаи тавонбахшї бояд эљодкорона фикр намоянд ва барномањои барќаросозиеро 
тањия намоянд, ки дар љои зисти одамони дорои маълулият, аз љумла дар 
дењотљойњо дастрас бошанд.

Эҳтиёҷот ба соњаи тавонбахшӣ бо мурури ваќт метавонанд, ки тағйир ёбанд, 
махсусан дар марњилањои гузариш, масалан њангоми рафтани кўдак ба мактаб, ба 
кор дохил шудани љавон, шахси калонсол бошад пас аз гузаштани раванди 
тавонбахшӣ ба хонааш ба љамоат бармегардад. Дар давоми чунин гузаришҳо ба 
наќшаи тавонбахшї бояд дигаргунињои дахлдор, бо назардошти хусусиятњои 
марњилаи гузариш  дароварда шаванд, то ин ки фаъолияти ба наќша гирифта 
бамаврид ва мувофиқ бошанд. 

Чорабинињои тавсияшаванда

Муайян намудани эҳтиёҷот

Пеш аз оѓози тањияи наќшаи тавонбахшӣ ва амалишавии он, хеле муњим аст, ки 
кормандони барномањои ТСҶ  арзёбии ибтидоиро барои муайян намудани 
талаботу афзалиятњо дар якљоягї бо одамони дорои маълулият ва аъзоёни 
оилаҳои онҳо  гузаронанд. Гузаронидани арзёбї малакаҳои зиёдро металабад, 
бинобар ин кормандони ТСҶ  бояд пешакӣ аз омўзишњо ва назорати сатҳи азхудку-
нии онро  гузаранд, то ин ки салоњиятро дар ин соња таъмин намоянд. Њангоми 
муайян намудани талаботњои маълулон дида баромадани саволњои зерин хеле 
муњим аст:
 Кадом амалиётро онњо иљро карда метавонанд,  кадомашро не? 
 Кадом амалиётро онњо аз худ карданиянд?
 Бо кадом мушкилот онњо вомехўранд? Мушкилоти мазкур чї тавр ва кадом вақт 

ба вуљуд омадаанд? 
 Кадом соњањои фаъолияти њаётї таъсир додааст, масалан бадан, узвњои 

њиссиёт, ќобилияти аќлї, воситаҳои муошират, рафтор? 
 Кадом мушкилоти дуюмбора дар оянда ба вуљуд омаданаш мумкин аст? 
 Вазъият дар хона ва љамоати онњо чї гуна аст? 
 Чї тавр онҳо дар хона ва љамоат ба маълулияташон мутобиќ мешаванд?

Иттилооти даќиќ оид ба саволњои номбаршуда бо роњи тањлили њуљљатњои тиббї, 
назорати шахс, муоинаи тиббии ӯ ва инчунин, бо роњи муњокимаи мушкилотњои 
асосї бо худи шахс ва аъзоёни оилаи вай бо иштироки кормандони (соњањои) 
тандурустї ба даст оварда мешавад. Хеле муњим аст, ки арзёбии ибтидоӣ ва 
натиљањои машваратњои минбаъда бо маќсади назорати бењбудии тадриҷии шахс 
ба назар гирифта шаванд. Дар доираи барномањои зиёди ТСҶ  гунањои махсуси 
арзёбї ва назорати бењбудї барои осон намудани кори кормандон, тањия шудаанд.
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Раҳнамоии раванди равонасозӣ ба назди мутахассисон ва ташкили 
назорати минбаъда

 Агар дар раванди арзёбии ибтидоӣ, кормандони ТСҶ  талабот ба  хизмата-
расонињои махсусгардонидашудаи тавонбахширо муайян намоянд, масалан, дар 
соњаи табобати физиотерапия, табобат бо мењнат, аудиология, логопедия, пас онњо 
метавонанд, ки дастрасиро ба ин хизматрасонињо ба маълулон бо роњи додани 
роњхатҳо ба мутахассисон, осон намоянд. Чорабинињои зерин тавсия мешаванд:
 муайян намудани дастрасии равонасозии одамони дорои маълулият ба чораби-

нињои тавонбахшӣ дар њамаи сатњњои системаи тандурустї;
 ба одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо пешнињод намудани 

иттилоот оид ба хизматрасонињои дастрас, аз љумла маълумот дар бораи 
мавзеъҳои хизматрасонињо, манфиати эњтимолї ва пардохтњои имконпазир;

 одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои онҳоро барои пурсидани саволҳо 
оид ба раванди равонасозӣ ба назди мутахассиони касбӣ рӯҳбаланд намудан. 
Дар ҳолатҳои зарурӣ муроҷиат намудан барои пешниҳоди маълумоти иловагӣ ва 
барќарор намудани алоќа бо дигар одамони дорои маълулият, ки дар њамон 
љамоат истиќомат мекунанд, бо мушкилоти якхела дучор мегарданд ва аз њамин 
хизматрасонињо истифода бурдаанд;

 мутмаин будан, ки одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо, пеш аз 
навиштани роњхат, розигии худро, пас аз пурра ошно гаштан ба амалиёти тиббї 
ифшо намоянд;

 пас аз тайёр намудани роҳхати равонасозӣ алоќањои мунтазамро бо соњањо 
дастгирї намоянд ва ашхоси мутасаддӣ боварї њосил намоянд, ки њамаи 
чорањои зарурии амалиётї таъин ва иљро шудаанд;

 муайян намоянд, ки кадом намуди дастгирї ба одамони дорои маълулият барои 
дастрасї ба хизматрасонињо зарур аст (масалан, ёрии молиявї, таъмини 
наќлиёт, баланд намудани сатҳи огоҳӣ) ва чї тавр онро расонидан мумкин аст. 
Масалан, агар  баланд намудани сатҳи огоҳӣ, яъне аз ҷиҳати ҳуқуқӣ фаҳмонида-
ни ягон амал зарур бошад, кормандони ТСҶ  метавонанд шахсро то макони 
расонидани хизмати тавонбахшӣ њамроњї намоянд;

 амалї намудани назорати минбаъда баъди таъин намудани хизматрасонии 
тавонбахшӣ бо мақсади муайян намудани зарурати дастгирии иловагї (масалан, 
давом додани чорабинињои тавонбахшӣ дар хона лозим шуданаш мумкин аст).

Хизматрасонињои махсусгардонидашуда оид ба тавонбахшӣ аксар ваќт дар 
марказњои калони шањрї пешнињод мегарданд ва ин метавонад, ки дастрасии 
маълулонеро, ки дар дењот ва мавзеъҳои дурдаст истиќомат менамоянд, мањдуд 
намояд. Бо њамин маќсад бояд ба харољотњои вобаста бо ташриф ба марказњои 
тавонбахшӣ дар шањр ањамияти калон дода шавад, аз љумла пардохти наќлиёт, ѓизо, 
ҷои истиќомат ва баназаргирии аз даст додани музди кор; ба ѓайр аз ин бисёр 
хизматрасонињо пардохти наќдро талаб мекунанд. Барномањои ТСҶ  бояд мањдуди-
яти молиявиро ба назар гирифта, дида баромадани доираи васеи имкониятњои 
гуногунро таъмин намоянд, аз љумла љадвалњои маблаѓгузорї аз тарафи ташкилот-
њои давлатї ва ѓайридавлатї, ќарзњои бонкї ва дастгирї аз тарафи љамоатњо.
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ЗАМИМАИ 25 Ҷумҳурии исломии Эрон
Ягон навъи хизматрасонињо набояд дар масофаи дур воқеъ 
бошанд 

Барномаи ТСҶ  дар Ҷумҳурии исломии Эрон кормандони тиббии дењот ва 
кормандони барномањои ТСҶ-ро барои сари вақт муайян намудани одамони 
дорои маълулият ва равона сохтани онҳо барои гирифтани ёрии ибтидоии тиббию 
санитарї бевосита дар љамоаташон водор месозад. Дар асоси роњхат гурўњи 
мобилии мутахассисон оид ба тавонбахшӣ, барои расонидани хизматњои 
тавонбахшӣ ба одамони дорои маълулият ба хонаашон ташриф меоварад. Агар 
ба бемор табобати махсусгардонидашуда зарур бошад, роњхат ба муассисаи 
тиббии сатњи сеюм, ки одатан дар маркази ноњия ё пойтахт воќеъ аст, дода 
мешавад. Баъди тавонбахшӣ дар маркази махсусгардонидашуда ба шахси дорои 
маълулият дар ҳолати зарурӣ роњхат ба хизматрасонї дар муассисаи сохтори 
ёрии аввалияи тиббию санитарї, ки бо барномаи ТСҶ  њамкорї менамояд барои 
давом додани чорабинињои тавонбахшӣ дода мешавад. Гурўњи мобилии мутахас-
сисон оид ба тавонбахшӣ назорати минбаъдаи чорабинињои амалишавандаи 
тавонбахширо татбиќ менамояд ва дар ҳолати зарурӣ ёрӣ мерасонад.

Раҳнамоии раванди татбиқи тавонбахшӣ 

Барномањои ТСҶ  метавонанд, хизматрасонињои мутахассисони касбиро (терпев-
тиро) дар хона ё дар љамоатњо раҳнамоӣ намоянд ва ба беморони иллатњои зиёди 
гуногун дошта ёрӣ  расонанд, ки ин ба онњо имконияти ҳарчӣ бештар такмил додани 
қувваашон барои ҳаракат ва фаъолият намудан дар хона ва љамоатњо фароҳам 
меоварад. 

Амалї намудани чорабинињои дахолати барваќт бо мақсади рушди кўдакон 

Њар як кўдак раванди омўзишро мегузарад ва ин барои азхудкунии малакаҳои  барои 
њаёти оянда муњим замина мегузорад. Самтњои асосии рушди кўдак инњо мебошанд: 
инкишофи љисмонї, нутќї ва забонї, инкишофи когнитивї, иљтимої ва ҳиссӣ.

Аќибмонии рушд њамон ваќте пайдо мешавад, ки кўдак ба нуќтањои муњими 
инкишоф, ки ба гурўњи синну солии ў мутобиќ аст, расида наметавонад. Бо ёрии 
дахолати бармањал кўдакон аз гурўњи хатарнок ё аќибмонии рушд њар чї барваќттар 
муайян мегарданд ва чорањои мушаххаси дахолати тавонбахширо барои пешгирї ё 
паст  шудани сатҳи аќибмонии рушд дастрас менамоянд.  

Мавҷудияти маълулият, масалан фалаљи майнаи сари кўдакона, бемориҳои иллати 
биноӣ ва шунавоӣ метавонад ба аќибмонии инкишоф оварда расонад ва ќобилияти 
иштирок намудани кўдак дар њаракатњои мунтазам, ба монанди бозињо бо дигар 
кўдакон ва ташрифи мактабро мањдуд намояд.  Кормандони ТСҶ  метавонанд 
чорањои дахолати барваќтро одатан дар хона барои амалї намудани чорабинињои 
ба рушд вобаста ва дар шакли омўзишии оддї ва дилписанд барои кўдак, гузаро-
над. Ба ѓайр аз ин, кормандони ТСҶ  метавонанд волидайнро водор намоянд, ки 
барои мубодилаи таљриба ва аќидањо дар соњаи чорабинињои омўзишї, вохўрињо 
намоянд ва ташкил намудани гурўњњои бозиро осон намоянд, ки дар он љо кўдакони 
онњо метавонанд бо дигар кўдакон бозї карданро омўзанд, малакањои нав пайдо 
намоянд ва дар њамаи љанбањои инкишоф такмил ёбанд.
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ЗАМИМАИ 26 Миср
Хурсандї барои тамоми оила

Дар шањри Александрия (Миср) барномаи ТСҶ  якчанд клубҳо кушод, ки аъзоёни 
онњо њар њафта дар ќисмњои гуногуни шањр вомехўранд, аз љумла дар майдони 
варзишии мањаллї ва масҷид. Волидон бо њамроњии кўдакони маълули худ 
меоянд, то ин ки дар чорабинињои кормандони ТСҶ  ва ихтиёрон аз љамоатњо 
ташкил намуда, иштирок кунанд. Ба кўдакон тамошои зиёд, масалан озмунњои 
раќсу сурудњо, ба волидон, имконияти муошират бо якдигар бо маќсади 
мубодилаи таљриба ва иштирок намудан дар омӯзишҳо пешнињод мегардад.

Дастгирї намудани мустаќилияти ҳаракатҳо
Чорабинињои дахолати хусусияти функсионалї 
дошта ба баланд бардоштани сатњи мустаќилияти 
шахс дар истифодабарии малакањои њаётии њаррўза 
равона шудааст, масалан њаракат, муошират, 
оббозикунї, истифодаи њољатхона, либос-пўшї, 
ќабул ва пухтани ѓизо, нўшидан ва кор кардан дар 
хона.  Чорањои дахолат аз синну сол, љинси одам ва 
шароитњои мањаллии муњит вобастаанд ва бо 
гузаштани ваќт њангоме, ки шахс аз як марњила ба 
марњилаи дигари њаёт мегузарад,  дигаргун 
мешаванд. Кормандони ТСҶ  метавонанд чораби-
нињои зеринро таъмин намоянд:

 гузаронидани омӯзиш барои одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои онҳо 
оид ба љанбањои гуногуни амалишавии фаъолияти њаётї;

 гузаронидани омӯзиш барои одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои онҳо 
оид ба фаъолиятҳои ҳаракатӣ бо мақсади таъмини ҳарчӣ пурраи мустаќилияти 
онҳо;

 такмилдињии малакањои истифодабарии воситаҳои ёрирасон, масалан восита-
њои њаракат бо мақсади осон намудани фаъолияти њаррўзаи њаётӣ; 

 истифодаи омўзишҳо ва дастурдињї оид ба усулњои мушаххас, ки дар бартараф-
намоии иллатњо, ба монанди сустии мушакњо, вайроншавии мувозинат ва аз њад 
кашидашавии мушакњо, ки фаъолияти њаётии њаррўзаро ба инсон мушкил 
менамояд, ёрӣ мерасонанд (дар ин њолатњо амалиётњои пурқувватгардонӣ, 
масњкунӣ (кашида дарозкунанда) ва барномањои машқҳои гуногуни шавқмандку-
нандаро (фитнессро) истифода бурдан мумкин аст).
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ЗАМИМАИ 28 Ветнам

ЗАМИМАИ 27 Гайана
Ба њаёт бо тарзи дигар нигоњ карданро омӯхтан

Ширли дар яке аз дењаҳои Гайана зиндагї мекунад. Ў нобино аст ва бо ин сабаб 
модараш ўро аз хона берун баромадан иҷозат намедод, зеро аз ногаҳон осеб 
бардоштани духтараш метарсид. Ихтиёрони ТСҶ  ба хонаи Ширли ташриф 
оварда, бо модараш дар бораи чӣ тавр ба Ширли берун аз хона мустаќилона 
њаракат намуданро омўзондан мумкин аст, сўњбат намуданд. Бовар кунонидани 
модари духтарча хеле душвор буд. Ихтиёрони ТСҶ  аз Паулина, њамоњангсози 
шўъбаи минтаќавии барнома илтимос намуданд, ки ба хонаи Ширли ташриф 
оварда, боз бо модараш сўњбат намояд. Азбаски худи Паулина низ нобино буд, 
ихтиёрони ТСҶ  ќарор доданд, ки намунаи ў ба Ширли ва модараш боиси ибрат 
мешавад. Модари Ширли розї шуд ва нақшаи тавонбахшии ба васеъ намудани 
мустаќилияти ҳаракатҳои (функсионалии) духтарча равонашуда, тањия карда 
шуд. Ширли тез ба муваффаќиятњо ноил гардид ва њоло мустаќилона дар дењот бо 
ёрии асочаи сафед ҳаракат мекунад. Вай аъзои фаъоли кумитаи мањаллии ТСҶ  
буда, аъзои ташкилоти одамони дорои маълулият низ мебошад.   

Раҳнамоии раванди мутобиқнамоии  муњити атроф

Барои баланд бардоштани сатҳи мустаќилияти ҳаракатии (функсионалии) одамони 
дорои маълулият мутобиқ намудани муњити атроф зарур шуданаш мумкин аст. 
Кормандони ТСҶ  метавонанд дигаргуншавии муњити атрофро дар сатњи фардї 
(дар хона), масалан роҳрав барои ҳаракат намудан бо аробача, панљара дар ду 
тарафи зина (марзаҳо), аз нав таљњизонидани њољатхона, васеъ намудани љои дарњо 
ва њамчунин дар сатњи љамоатњо, масалан бо роњи дигаргункунии муњит дар мактаб, 
биноњои љамъиятї ё љойњои корї,  ба амал бароранд (нигаред ба ќисми «Воситаҳои 
ёрирасон »).

Модаркалон роњро меёбад

Модаркалони кӯҳансол аз дењоти Тхай Бини Ветнам гирифтори бемории қанд 
мебошад ва илова бар ин сатҳи биноияш суст аст. Вай бояд тез – тез ба њољатхона 
равад, махсусан шабњо, аммо хољатхона дар њавлї воќеъ аст ва ба модаркалон 
зарур меояд, ки ягон нафар аз аъзоёни оила ўро њамроњї намоянд.
Ихтиёрие аз шӯъбаи мањалии ТСҶ  маслињат 
дод, ки арѓамчинро аз кати хоби ӯ то њољатхона 
кашида таранг карда шавад, то пиразан 
шабона тавонад, ки арѓамчинро дошта ба 
њољатхона  равад ва хешонашро бедор 
нанамояд. Њамин тариќ, дигаркунии оддии 
муњити зист барои баланд бардоштани 
мустаќилияти пиразан мусоидат намуд.
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Барќарор намудани алоќа бо гурўњњои худёрирасон

Барномањои ТСҶ ба раванди ташкили гурўњњои худёрирасон аз ҳисоби одамони 
иллатҳо ё талаботу эҳтиёҷоти якхела ба тавонбахшӣ дошта мусоидат мекунанд, то 
ин ки онҳо бо мақсади мубодилаи иттилоот, аќидањо ва таљриба якљо  љамъ шуда 
тавонанд. Барномањои ТСҶ гурўњњои худёрирасон ва мутахассисони касбии соњаи 
тавонбахширо барои якдигарфањмї ва рушди њамкориҳо њавасманд менамоянд.

Эътирофи ёрии беморхонаҳо  

Барномаи ТСҶ дар яке аз ноњияҳои камбизоати Мумбаи Калон (Њиндустон) 
фаъолият намуда, одатан  кормандони муассисањои  тавонбахширо чун тренерон 
ва омўзгорон барои кормандони барномаи худ ҷалб менамояд. Кормандон, ТСҶ 
ошкор намуданд, ки бисёр оилањои аъзои дорои маълулят дошта метарсанд, ки ба 
беморхона бо роњхат раванд, масалан барои ташриф ба назди духтури касбии 
гӯш, гулӯ ва бинӣ (отоларинголог), ё духтури чашм (офталмолог), раванд. Бинобар 
ин, аз тарафи гурўњњои хурди маълулон ва аъзоёни оилањои онхо ташрифњо ба 
беморхонањо ташкил карда шуданд, то  ки ба маълулон дар бораи чӣ тавр ин 
беморхонањо кор мекунанд ва одамон чї тавр метавонанд ба хизматрасонињои 
гуногун дастрас бошанд, фањмонида дињанд. Баъзе кормандони беморхонањо ба 
чорабинињои маданї, ки аз тарафи барномањои ТСҶ  ташкил карда шуда буданд,  
таклиф шуданд ва дар он љо ба онњо миннатдории љамоат барои ёрии расонидашу-
да, изњор карда шуд. Бисёр беморхонањои махсусгардонидашуда розї шуданд, ки 
чорабинињои якљоя бо  барномањои ТСҶ  –ро маблаѓгузорї намоянд.

Тањия ва пањнкунии маводи иттилоотї

Аз буклетњо ва дастурњои ба масъалаҳои одамони дорои маълулият бахшидашуда, 
чун маводу воситаи самараноки омўзиши тавонбахшӣ истифода бурдан мукин аст.  
Истифодаи маводи мазкур аз тарафи кормандони ТСҶ ва одамони дорои маълули-
ят ва аъзоёри оилаҳои онҳо барои раҳнамоии раванди тавонбахшӣ, махсусан дар он 
мавзеъҳое, ки дастрасӣ ба кормандони касбии соҳаи тавонбахшӣ маҳдуд аст, 
манфиатнок мебошад. Маводи мазкур, маълумоти муњимро барои аҳолии васеи 
љамоат, оид ба хизматрасониҳои гуногуни соҳаҳои ба раванди тавонбахшӣ ҷалб 
пешниҳод мекунанд.  Фаъолиятҳои зерин барои барномаҳои  ТСҶ  пешнињод 
мешаванд:
 муайян намудани захирањои мављудаи иттилоотї. Онњоро аз тарафи вазоратҳо, 

ташкилотҳои Созмони Милали Муттањид, ассотсиатсияњои одамони дорои 
маълулият, инчунин, ташкилотњои миллї ва байналмилалии ѓайридавлатї дастрас 
намудан имконпазир аст, қисмати зиёди онҳоро аз интернет низ дастрас намудан 
мумкин аст, масалан нашрияњои ТУТ «Омўзиш барои одамони дорои маълулият 
дар сатҳи ҷамоат» (32) ва «Кўдакони дорои маълулият дар дењот» (33);

 мутобиќкунии маводњо ба талаботњои мањаллї бо гузоштани диққати асосӣ ба  
фарќияти маданї; 

 тарљимаи маводњои мављуда ба забони давлатї ё ба забонњои мањаллї;
 дар он ҷойњое, ки маводу захирањои мављуда дастнорас мебошанд, таҳия наму-

дани маводњои нав, ки бо забони содда ифода шуда талаботњои мањаллӣ  ба 
назар гирифта шудаанд;
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 дастрас намудани маводњои иттилоотї ба њамаи кормандони барномањои ТСҶ, 
ки ин маводњоро њангоми ташриф бурдан ба назди одамони дорои маълулият бо 
мақсади тавонбахшӣ бо худ гирифта тавонанд;

 ташкил намудани марказњои захиравї, ки дар онњо маводњо барои одамони 
дорои маълулият, аъзоёни оилањои онњо ва дигар аъзоёни љамоатњо ба таври 
васеъ дастрасанд. Марказњои мазкур дар шӯъбаҳои мањаллии рушд, маркази 
саломатии ҷамоат ё марказњои махсусгардонидашуда барои одамони дорои 
маълулият ташкил карда шаванд.

Тарљимаи маводњо ба забони ветнамї

Барномаи ТСҶ  дар Ветнам маводҳои иттилоотии мавҷударо аз љумла Дастури 
ТУТ оид ба ТСҶ  барои истифода дар сатњи мањаллї ба забони ветнамӣ тарљима 
намудааст. Ба ѓайр аз ин, онҳо маводњои худро оид ба масъалаҳои махсус, ки 
боиси ташвиши одамони дорои маълулият ва шахсони ба онҳо нигоњубин кунанда 
гаштаанд, таҳия ва чоп намудаанд. Кормандони тиб ҳамеша бо ду нусха аз 
маводњои гуногуни иттилоотї, ҳангоми ташриф ба назди мизоҷон таъмин карда 
мешаванд, яктоаш барои корбарӣ ва дигараш барои мизоҷонашон.

Такмили ихтисос гузаронидан

Кормандони барномањои ТСҶ  мунтазам ба омӯзиш ниёз доранд, то ин ки раҳнамоии 
дастрасиро ба хизматрасонињои зарурии тавонбахшӣ ва ба таври мувофиқ амалӣ 
намудани онро дар сатҳи маҳал таъмин намоянд. Дар бисёр ташкилотњо барнома-
њои махсус ва мувофиқи омўзишї тањия карда шудаанд. Аз кормандони ТСҶ хеле 
хуб дарк намудани наќши гурўњњои кормандони соҳаи тавонбахшӣ, масалан, 
физиотерапевтњо, мутахассисон оид ба табобат бо мењнат, логопедњо, аудиологњо, 
дастурдиҳандагон дар бораи омўзиши малакаҳои њаракат, протезистњо (раддодон-
ортезистњо), кормандони тиб ва парамедикњо ва инчунин чӣ тавр ин мутахассисон  
ба одамони дорои иллату маълулияти гуногундошта манфиат расонида метаво-
нанд, талаб карда мешавад. Барномањои ТСҶ  инчунин, метавонанд барои 
кормандони соњаи тавонбахшӣ бо маќсади фањмондадињии наќши барномањои ТСҶ  
ва чї тавр ин барномањо метавонанд сифати хизматрасонињоро баланд намоянд, 
омӯзишҳо мегузаронанд (ниг. ба ќисми «Идоракунї»).
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Воситаҳои
ёрирасон

Муќќаддима

Воситаҳои ёрирасон , дастгоњҳои ҷудогонае мебошанд, ки бо мақсади ёрӣ расони-
дан  ба одамон  њангоми иљрои вазифањои муайян тањия, сохта ё мутобиќ карда 
шудаанд. Аксари одамони дорои маълулият аз воситаҳои ёрирасон  вобастагї 
доранд, зеро ин воситаҳо барои амалї намудани фаъолияти њаррўза ва инчунин, 
дар њаёти љамъиятӣ фаъолона иштирок намудани онҳо имконият медињанд.

Моддањои 4, 20 ва 26-и «Конвенсия оид ба њуќуќњои одамони дорои маълулият» 
давлатњоро даъват менамояд, ки ба дастрасии воситаҳои мувофиќ ва воситаҳои 
њаракат, инчунин, пешнињоди иттилооти дастрас ба онњо, ёрӣ  расонанд (2). Аз 
тарафи худ, «Ќоидањои меъёрии таъмини имкониятњои баробар барои одамони 
дорои маълулият» давлатњоро даъват менамоянд, ки тањия, истењсол, пањнкунї ва 
хизматрасониҳо бо мақсади нигоҳубину таъмири воситаҳои ёрирасон  ва таљњизот-
њо, инчунин паҳнкунии иттилоотро дар бораи онҳо, дастгирї намоянд (23).

Дар аксари давлатњои сатҳи даромадашон паст ва миёна танњо аз 5 то 15% одамони 
ба  воситаҳо ва технологияњои ёрирасон  мўњтољанд, ба онњо дастрасї доранд (34). 
Дар ин мамлакатњо сатњи истењсолот ва аксар вақт сифати молҳои мебароварда 
паст ва маҳдуд буда, шумораи кормандони баландихтисос кам ва нархњо нигаронку-
нандаанд.

Дастрасї ба воситаҳои ёрирасон  дар њаёти қисми зиёди одамони дорои маълулият 
ањамияти калон дорад ва он ќисми муњими стратегияи рушд мебошад. Бе воситаҳои 
ёрирасон  одамони дорои маълулият метавонанд, ки њељ гоњ дониш нагиранд ё 
имконияти кор карданро пайдо карда наметавонанд, ки ин сатҳи камбизоатиро 
пасттар менамояд. Имрӯзҳо, манфиати истифодаи  воситаҳои ёрирасон  аз тарафи 
одамони калонсол чун воситаи пешгирии беморињо ва пурқувватгардонии саломатї 
ба таври васеъ эътироф шудааст
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ЗАМИМАИ 31 Непал
Барқарорсозии ќобилияти мењнатї
 
«Тавонбахшӣ  дар сатњи љамоати Биратнагар» (ТСҶБ) – созмони ѓайридавлатї 
буда, фаъолияти худро дар соли 1990 дар ќисми шарќии Непал оғоз намудааст. 
Айни замон ташкилот ба 41 дењоти минтаќаи Моранг  ва субмунисипалитети 
Биратнагар хизмат мерасонад, дар натиља  зиёда аз 3 њазор одамони дорои 
маълулият, њам кўдакон ва њам калонсолон бо хизматрасонињои тавонбахшӣ 
фаро гирифта мешаванд. Дар соли 1997  ТСҶБ устохонаи начандон калони 
раддодиро, бо мақсади таъмири хурди воситаҳои ёрирасон  ташкил намуд. То ин 
замон аксарияти одамони дорои маълулият маљбур буданд барои таъмири 
воситаҳои ёрирасон ба пойтахти мамлакат шаҳри Катманду ё ба Њиндустони 
њамсоя раванд. Баъди якчанд ваќт  ТСҶБ устохонаи пурра таљњизонидашудаи 
раддодиро ташкил намуд. Дар њамкорї бо шўъбаи непалии ташкилоти Ҳандикен 
Интернешнел, вай силсилаи пурраи хизматрасонињо, аз љумла сохтан, пешнињод 
намудан ва таъмири воситаҳои ёрирасонро ба кор андохт. Аҳолии мањаллї (занњо 
ва мардњо, њам одамони дорои маълулият ва одамони маълулият надошта) ба 
сифати устои техникӣ дар Непал ва Њиндустон омўзиш гузаштанд ва ба ањли 
кормандони ТСҶБ якљоя шуданд. Айни замон ТСҶБ бо ортезњои баландсифат 
(суппортњо, њалќањо, шинањо) ва инчунин бо протезњо (масалан, пойњо ва дастњои 
сунъї) ва воситањои њаракати одамони дорои маълулият (асоњо, велосипедњои 
сечарха, курсї- аробачањои маълулї), ки дар 16 минтаќаи шарќии Непал зиндагї 
мекунанд, таъмин менамояд. Кормандони ТСҶБ, табибон ва техникњои устохона – 
њама дастаљамъона бо маќсади бењтар намудани сифати њаёти одамони дорои 
маълулият фаъолият менамоянд. 
Чандесвар – яке аз он нафароне мебошад, ки аз хизматрасонињои устохонаи 
ортопедї истифода бурдааст.  Вай ронандаи велорикша буда, аз тањти дил 
мењнат мекард, аммо баъди њодисаи садама пои рости ўро буриданд. Азбаски 
акнун њамчун ронандаи велорикша кор карда наметавонист, ў даромади худро аз 
даст дод. Вай инчунин, захирањои худро гум кард, чунки вай бояд барои ёрии тиббӣ 
маблағи зиёд пардохт менамуд.  Рӯзе, гурўњи кормандони ТСҶБ, ки дар дењоти 
Чандесвар фаъолият менамуданд, ӯро мебинанд ва ба лоиҳа ҷалб мекунанд.  
Онњо барои Чандесвар пои сунъи (протези) аз зону поёнтар сохтанд ва даври 
тавонбахширо низ гузаронданд. Дар раванди тавонбахшӣ  Чандесвар роњгардиро 
бо пои сунъї омўхт ва боз мањорати чархзанонии педалњои велорикша низ азхуд 
намуд.
Акнун Чандесвар боз дар кўчањои серодами Бират-
нагар њамчун ронандаи велорикша кор мекунад ва 
воситаи рӯзғорашро аз ҳамин ҳисоб таъмин месозад.  
Муваффаќияти чунин шахсон, ба монанди Чандес-
варро дида, президетни  ТСҶБ мегўяд: «Мо бо 
барномањои ТСҶ  дар тўли чандин солњо кор кардем, 
аммо аз он замоне, ки ба одамон воситаҳои ёрирасо-
ни сифатнок месозем, фаъолияти мо самарабах-
штар шуда обрӯи ТСҶБ дар байни аҳолии гирду 
атроф баланд ва фаъолияти онҳо ба эътирофи умум 
ноил гардидааст»
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Маќсад

Одамони дорои маълулият аз воситаҳои ёрирасони мувофиқ ва сифаташон баланд  
истифода мебаранд ва онҳо дар њаёти хона, дар ҷои кор ва фаъолиятҳо дар сатҳи 
љамоат пурра иштирок менамоянд.

Наќши ТСҶ

Наќши барномањои ТСҶ  аз фаъолият намудан бо одамони дорои маълулият ва 
аъзоёни оилањои онҳо бо мақсади муайян намудани талаботу эҳтиёҷоти онњо ба 
воситаҳои ёрирасон, раҳнамоии раванди дастрасӣ ба воситаҳои ёрирасон, инчунин 
таъмини нигоҳдорӣ, таъмир ва иваз намудани онҳо дар ҳолатҳои зарурӣ иборат аст.   

Натиљањои чашмдошт

 Кормандони ТСҶ  оид ба воситаҳои ёрирасон маълумоти кофї доранд, аз љумла, 
оид ба навъу шаклҳои дастраси он, коршоямии онњо ва мувофиқатии онҳо барои 
одамони дорои маълулияташон гуногун, асосҳои тайёркунии онҳо (аз чӣ ва чӣ 
тавр тайёр намудани онҳо), дастрасї дар љамоатњо ва механизми додани 
роњхатњо барои гирифтани воситаҳои алоҳидаи махсус;     

 одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо оид ба воситаҳои ёрирасон  
иттилооти хуб доранд ва ќарорњои салоњиятнокро оид ба роҳҳои дастрас 
намудани воситаҳои мазкур ва истифодаи онҳо ќабул менамоянд.

 ба одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилањои онњо оид ба дуруст истифода-
барии воситаҳои ёрирасон  ва тарзҳои нигоҳдории онҳо омўзишҳо гузаронида 
шуда, санҷишу назорати минбаъда пешнињод мегардад.

 ањолии мањаллї, аз љумла одамони дорои маълулият ва оилањои онњо аз ӯҳдаи 
сохтану тайёр намудани воситаҳои ёрирасони оддитарин ва роҳҳои таъмири 
оддию хизматрасониҳои техникии онњоро медонанд.

 мушкилиҳои барои дастрасї ба воситаҳои ёрирасон монеъшаванда, ба монанди 
иттилооти нокифоя, мањдудияти молиявї ва расонидани хизматрасонињои 
марказонидашуда, қисман бартараф карда шудаанд.   

 омилҳои ба муҳити дастрасӣ таъсиркунанда дида баромада ба қадри имкон ҳал 
карда шудаанд, ва одамони дорои маълулият аз воситаҳои ёрирасони хеш дар 
ҳама мавзеъеҳои ба онҳо зарур истифода карда метавонанд. 

Мафњумњои асосї

Навъњои асосии воситаҳои ёрирасон 

Доираи воситаҳои ёрирасон  гуногун буда, аз воситањои оддии сатҳи технологияшон 
паст (ба монанди асоњо ё косаю пиёлаҳои махсус) то воситањои мураккаби технология-
шон мураккаб (масалан, таљњизоти махсугардонидашудаи компютерї ва таъминоти 
барномавї ё курсињо – аробачањои мотордор) иборатанд. Рӯихати васеи воситаҳои 
ёрирасонро аз рўи ќисмњои алоњида дида баромадан хеле манфиатнок аст.
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Воситањои њаракат

Воситањои њаракат ба одамон барои роњ гаштан ё аз љое ба љое гузаштан ёрӣ  
мерасонанд, ва аз инњо иборатанд:

 курсињо – аробачањои маълулї;
 аробачањои  сечарха;
 асобаѓал;
 асоњо барои роњ рафтан;
 чорчўбањо (такягоњ) барои роњгардї (роњравакњо).

Воситањои њаракат барои қонеъ намудани талаботи истифодабаранда метавонанд 
бо хусусияту таркиби махсус таъмин бошанд. Масалан, шахси гирифтори фалаљи 
майна барои курсї – аробачааш нигоҳдорандаи бадан (сар)-ро барои мавќеи 
дурусти нишастан, фармуда метавонад. Дастурҳои ТУТ оид ба пешнињоди курсї – 
аробачањои бо даст ба ҳаркат даровардашаванда дар минтақаҳои камбизоат ва 
шароити норасоии захираҳо» (35), барои онҳое, ки ба лоињакашї, истењсол ва 
пањнкунии курсї – аробачањо барои одамони дорои маълулият ҷалбанд, њамчун 
маводи фоиданок  тавсия карда мешавад.

Воситаҳои ёрирасон барои таъмини  мавқеи  дуруст

Одамони дорои маълулияти љисмонї, бисёр ваќт њангоми интихоби мавқеи 
мувофиқ, масалан хобида (дароз кашида), рост истода ё дар ҳолати нишастан 
қарор доштани бадан ҳангоми фаъолнокии ҳаракатӣ ба мушкилињо вомехўранд ва 
зери хавфи  шаклтаѓйирдињї бо сабаби мавқеи дуруст надоштани бадан гирифтор 
мешаванд. Воситањои зерин метавонанд, ки барои бартараф кардани баъзе аз ин 
мушкилињо ёрӣ  расонанд: 
 тагмонакњои фонашакл;
 курсињо (курсињое, ки дар як кунљ гузошта мешаванд, нишастгоњњои курсињои 

махсус);
 чорчўбањо (такягоњ) барои истодан.

Протезњо, ортезњо, пойафзоли ортопедї

Њамчун ќоида, ин воситањое мебошанд, ки бо супориш, барои мукаммал, дастгирї 
ва ислоњ кардани ќисмҳои бадан, тайёр карда шудаанд. Онњоро дар устохонањои 
махсусгардонидашуда тањия намуда месозанд ё дар марказњо, аз тарафи 
кормандони ихтисоснок оид ба протезкунї ва ортопедия мутобиќ карда мешаванд, 
ба монанди:  
 протезњо, масалан, андомњои сунъї; 
 ортезњо, масалан, миёнбандњо (корсетњо)-и ислоњкунанда барои сутунмўњра, 

шинањо ё бандажњо барои дасту пойњо; 
 пойафзоли ортопедї.

Воситањои ёрирасон барои њаёти њаррўза

Ин воситањо ба одамони дорои маълулият имконияти иљрои фаъолияти њаррўзаро 
медињанд, ки бо худхизматрасонї вобаста аст (масалан, ѓизо, оббозї, либоспўшї, 
истифодаи њољатхона, нигоњубини макони зист). Теъдоди зиёди чунин воситањо 
мављуд аст, аз љумла:
 лавозимоти мутобиќшудаи ошхона ва пиёлањо;
 нишастгоњи курсї дар ҳаммом ва курсињо;
 нишастгоњи курсї дар њочатхона ва чорчўбањо барои нишастан;
 креслоњои фардӣ барои нишастан дар ҳоҷатхона мутобиқкарда;
 чўбњо барои либоспўшї .
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ЗАМИМАИ 32 Папуа - Гвинеяи Нав

Воситаҳои ёрирасон барои шахсони дорои норасоии биноӣ 

Сатҳи биноии паст ё нобиної ба ќобилияти  иљро намудани њаракатњои њаррўзаи 

муњими  одам таъсири калон мерасонад. Барои зиёд кардани иштирок ва баланд 

шудани мустаќилият як ќатор асбобњо истифода бурда мешаванд (аз оддї оѓоз 

намуда, бо мураккаб анљом меёбад), аз љумла:
 китобњо, бо њарфњои калон чоп шудаанд;
 пурбинњо (лупы);
 линзањо/айнакњо;
 асоњои сафед;
 алифбои Брайл барои хондан ва навиштан;
 дастгоњњои аудиоӣ, масалан, радиоприемникњо, аудиокитобњо, телефонњои 

мобилї; 
 барномањои компютерӣ, ки дар зкран навиштаҳо пайдо мешавад, масалан, JAWS 

Дастрасӣ ба ҷои кор ва нутқ, барномаи аз навиштаҳои дар экран пайдошаванда 

иборат аст.

Воситаҳои ёрирасон барои шахсони сатҳи шунавоияшон паст

Гум шудани ҳисси шунавої ба имконияти инсон барои муошират ва њамкорї бо 

дигар одамон, таъсир мерасонад. Вай метавонад ба бисёр љанбањои инкишоф, ба 

монанди нутќ ва забон таъсир расонад ва имконияти гирифтани илму дониш ва бо 

кор таъминкуниро мањдуд намояд, ки ба табъизи иљтимої ва танҳоӣ оварда 

мерасонад. Чунин воситаҳоро номбар намудан мумкин аст:
 воситаҳои шунавої;
 гўшпўшакњо барои телевизион;
 телефонњо бо пурќувваткунанда;
 воситаҳои алоќа барои  одамони сатҳи шунавоияшон паст. (TTY /TTD);
 системањои мушоҳидашаванда барои ишора намудан (масалан, даргирифтани  

чароѓак њангоми занг задан ба дар).

Бењтарин дар синф

Анна модарест, ки  дар музофоти Сепики Шарќї, Папуа - Гвинеяи Нав зиндагї 

мекунад. Духтари ӯ Корис бо ноқисии шунавоӣ таваллуд шудааст. Анна қатъи 

қарор дода буд, ки духтарашро ба мактаб мебарад. Корманди барномаи ТСҶ , ки 

дар созмони  ѓайридавлатии миллии «Каллан – хизматрасонињо барои одамони 

дорои маълулият» аз омўзиш гузашта буд, ба ў дар бораи боѓчаи кўдакон барои 

кўдакони ноқисии шунавоӣ дошта наќл намуд. Пеш аз он, ки духтарча ба ин 

муассисаи томактабї ворид гардид, ташкилоти  «Каллан» ба ў асбоби шунавої 

фармуд. Аз Корис ќолабњои суфраи гўш гирифта шуданд ва ваќте, ки асбоби 

шунавої тайёр шуд, барои мутобиќ намудани он духтарчаро ба Порт-Морсби ба 

ќабули аудиолог бурданд. Корис ба боѓча рафтанро оѓоз намуд ва ба ѓайр аз ин, 

ба омўзиши забони имову ишора шурўъ намуд. Дере нагузашта, дар натиљаи 

истифодабарии воситаҳои ёрирасон  ва дастгирии омўзгорон, Корис яке аз 

толибањои бењтарини гурўњ гардид.
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Воситаҳои муошират

Асбобњое, ки нутќро шиддат ё дигаргун менамоянд, метавонанд ба одамоне, ки 
мушкилии фањмиш ва суханронї доранд, ёрӣ  мерасонанд. Онњо барои дастгирии 
нутќ (воситаҳои шиддатдињанда) ё барои ислоњи нуќсонњо (асбобњое, ки нутќро 
дигаргун менамоянд) муќаррар шудаанд. Ба ин асбобњои зеринро дохил намудан 
мумкин аст:
 тахтачањои муошират ба воситаи суратњо, нишонањо ё њарфњои алифбо; 
 вараќањо бо савол ё талабот;
 воситаҳои электронии нутќ;
 компютерњо бо таљњизот ва барномањои махсус.

Воситаҳои маърифатї (когнитивӣ)

Ќобилияти маърифатї – ин маҳорати фањмидан ва коркарди иттилоот мебошад. Он  
ба вазифањои равонии маѓзи сар, ба монанди хотира, банаќшагирї ва њалли 
мушкилињо вобастагӣ дорад. Осебњои маѓзи сар, иллатњои зењнї, камаќлї ва 
беморињои равонӣ он њолатњое ҳастанд, ки ба ќобилияти маърифатии инсон таъсир 
расонида метавонанд. Аз воситаҳои зерин бо мақсади дар хотир доштани 
масъалањои (њодисањои) муњим, идоракунии ваќти худ  истифода намудан 
манфиатнок аст:
 рўйхатњо; 
 рўзномањо; 
 таќвимњо; 
 љадвалњо;
 воситаҳои электронї, масалан, телефонњои мобилї, пейљерњо, органайзерњои 

шахсї.

Интихоби воситаҳои ёрирасон 

Технологияњое, ки ба шароитњои мављуда мувофиќ мебошанд

Навъҳои зиёди технологияњо ба ноњияњои дурдаст ё дењотї ва инчунин барои 
мамлакатњои сатҳи даромадашон паст, мувофиќ намеоянд. Ба ин нигоњ накарда, бо 
назардошти омилњои экологї, фарњангї ва иљтимоию иќтисодї, ки ба љамоатњо ва 
шахсони алоњида таъсир мерасонанд, «технологияњои ба шароитњои мављуда 
мувофиќ» тањия карда мешаванд. Ин технологияњо ба ќаноат намудани талаботњои 
одамон равона карда шудаанд, малакањои мањаллї, таҷҳизот ва маводњоро 
истифода мебаранд, инчунин барои истифодабарандагони худ оддї, самаранок, 
дастрас ва ќобили ќабул мебошанд. 

Воситаҳои ёрирасон  – ин 
технологияњое мебошанд, ки бояд 
љиддї тањия, сохта ва интихоб 
шаванд ва ба ин талаботњои 
меъёрӣ мувофиќ бошанд.
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ЗАМИМАИ 33 Ҳиндустон
Пўшидани њамон пойафзоле, ки дигарон мепўшанд 

Кормандони табобатхонаи љузом «Ассизи» ва барномањои ТСҶ  дар штати Андхра 
Прадеши  Ҳиндустон ба беморони гирифтори љузом, ки њассосияти андомњоро гум 
карда, зери хатари пайдоиши захмњо дар пойњо шуданд,  пойафзоли (шиппакњои) 
махсус аз резинаи микроковоки сиёњ таќсим мекарданд. Маълум гардид, ки бисёр 
одамон, ки ба онњо пойафзол људо карда шуда буд, аз он пойафзол истифода 
намебаранд. Њангоми сўњбат кормандони тиб муайян карданд, ки онњое, ки 
пойафзоли махсусро пўшида мегарданд, ба тамғагузории иљтимої (стигматизат-
сия) гирифтор шуданд: барои одамони љамоат пойафзоли сиёњ нишонаи доштани 
бемории љузом гардид. Баъди ин, кормандони барнома ќарор доданд, ки пойафзо-
ли оддиро истифода баранд, ки дар бозори мањаллї дастрас мебошанд ва 
њангоми зарурат ба талаботи беморони гирифтори љузом мутобиќ менамуданд.  
Одамон ин пойафзолро мепўшиданд, чунки ин пойафзол аз он пойафзоле, ки 
дигар аъзоёни љамоат мепўшиданд, ягон фарќе надошт.

Арзёбї

Воситаҳои ёрирасон  бояд бодиќќат интихоб карда шаванд ва аксар ваќт махсус 
сохта шуда, мутобиќ карда шуда бошанд, то ки талаботњои шахси мушаххасро 
ќонеъ намоянд. Интихоби номувофиқ ва беороиш метавонад ба пайдоиши 
мушкилињои зиёд, ба монанди, нороҳатӣ ва инкишофи њолатњои дубораи ғайриму-
қаррарӣ (патологї) оварда расонад.   Масалан, дар бисёр мамлакатњо истифодаба-
рии аробачањои маълулии истифодашуда, ки њамчун тўњфа ё хайр ба даст омада-
анд, метавонад васеъ пањн шавад. Ба он нигоњ накарда, ки шояд ин таљриба 
афзалиятњои худро дошта бошад, аммо ба истифодабарандагон инчунин, метаво-
над зарар расонад: масалан, пешнињод намудани аробачаи маълулии бе болишти 
махсус ба маълули гирифтори осеби њароммаѓз метавонад ба пайдоиши минтаќаи 
фишор, ки барои њаёт хатарнок мебошад, оварда расонад (ниг. ба ќисми «Пеш-
гирї») .

Барои он, ки воситаҳои ёрирасон  дар хона, мактаб, корхона ва љамоат талаботи 
одамонро ќонеъ намоянд, арзёбии њаматарфа лозим аст. Чунин арзёбӣ метавонад 
љамъ намудани иттилоотро оид ба вазъияти умумии бемор (бемориҳои дар кӯдакӣ 
аз сар гузаронда, иллатҳои ирсӣ ва ғайра) ва инчунин, вазъияти имрӯзаи беморро 
муайян намояд, ба он  арзёбии воситаҳои мавҷудаи ёрирасон ва  муоинаи тиббӣ низ 
бояд дохил карда шавад. Муносибат ба арзёбї аз рўи имконият, бояд соњаҳои 
гуногунро дарбар гирифта, иштироки доираи васеи одамон бо иловаи одамони 
дорои маълулият, аъзоёни оилаҳои онҳо, табибони касбии соҳаҳои алоҳида, 
устоҳои техникӣ ва омӯзгорону кормандони ТСҶ–ро пешбинї намояд.

Истифодаи воситаҳои ёрирасон 

Муњити бе монеа 

Аксар одамон воситаҳои ёрирасон ро дар шароитњои гуногун истифода мебаранд 
бинобар ин, таъмини муњити «бемонеа» хеле муҳим аст, то ба одамон ќобилияти 
кории ҳадди олӣ ва мустаќилият расидан имконпазир гардад.  Масалан, зани 
љавони  аробачаро истифодабаранда, бояд имкон дошта бошад, ки онро барои 
даромадан ва баромадан аз хона, озодона дар хона њаракат намудан ва ба 
минтаќањои муњим дастрас будан (масалан, ба њољатхона) истифода бурда тавонад, 
инчунин бояд дар њудуди љамоати худ њаракат намуда, ба љои кории худ дастрас 
бошад.
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ЗАМИМАИ 34 Ветнам

Мутобиќкунї (модификатсия)-и муњити љисмонї аз барќароркунии пандус дар 
љойњое, ки зинапоя доранд, васеъ намудани дарҳо ва инчунин, дигар намудани љои 
ҷиҳози хона бо маќсади васеъ намудани фазо барои њаракат, иборат аст.  Инчунин, 
ба инобат гирифтани дигар љанбањои муњити атроф, чунончи нишондодњои иљтимої 
ва системаи дастгирї, ки метавонанд ба ќобилияти маълулон  оид ба истифодаба-
рии воситаҳои ёрирасон  таъсир расонанд, хеле муњим аст. Масалан писарбачае, ки 
барои ислоњи нутќ аз тахтаи муоширатӣ мебарад, ба он њам дар хона ва њам дар 
мактаб мўњтољ аст; бинобар ин, хеле муњим аст, ки аъзоёни оилаи ў, муаллимон ва 
дўстон мусбї ва дўстона рафтор намоянд ва  тавонанд, ки якљоя бо ў аз ин тахта 
истифода баранд.   

Њангоми дида баромадани имконияти дигаргунсозии муњит, махсусан дар сатҳи 
љамоат, баррасии «нақшаҳои такмилдиҳии њаматарафа» манфиатнок  аст (36),  
нақшаҳои такмилдиҳии њаматарафа маънои онро дорад, ки банақшагирии  
мањсулот, муњити атроф, барномањо ва хизматрасонињо барои истифодабарии 
умум (2), њам одамони дорои маълулият ва ҳам онҳое, ки маълулият надоранд, дар 
назар дошта шудааст.

Чї тавр кўпрук љамоатро ба њам пайваст
Дар яке аз дењањои минтаќаи Тхай Бин дар Ветнам ихтиёрони барномаи ТСҶ  
аъзоёни љамоатро, барои азнавсозии кўпруки мањаллӣ ташвиқу тарғиб намуданд, 
то ин ки ҳаракат намудан аз болои он барои одамони бо аробачањои маълулї 
њаракат кунанда, чун барои ҳамаи дигар аъзоёни ҷамоат қулай ва бароҳат бошад.

Чорабинињои тавсияшаванда

Омўзишҳо барои кормандони барномањои ТСҶ 

Ташкил намудани омӯзиш барои ка кормандони ТСҶ оид ба истифодабарии 
воситаҳои ёрирасон  зарур аст, то ки онњо ба мизоҷонашон иттилооти даќиќ 
пешнињод намуда, ба назди мутахассисони касбӣ равона намудани онҳоро азхуд 
намоянд. Омӯзиш бояд махсус ба ягон масъала ё чун як ќисми даври омўзиш ба 
пурқувватгардонии саломатӣ бахшида шуда бошад. Ба кормандони ТСҶ  маълу-
мотњо оид ба масъалањои зерин зарур аст:

 намудњои асосии воситаҳои ёрирасон ;

 вазифањо ва имкониятњои функсионалии воситаҳои ёрирасон ; 

 кадом воситаҳои ёрирасони асосиро бо ќувваи љамоатњо (масалан чигасњо) 
истењсол карда шаванд; 

 дар куљо воситаҳои ёрирасонро дарёфт намудан мумкин аст, масалан протезњо 
ва воситаҳои шунавої; 

 механизмњои додани роњхат барои гирифтани дастрасї ба воситаҳои махсусгар-
донидашуда;

 намудњои маблаѓгузории дастрас ба воситаҳои ёрирасон  барои одамони дорои 
маълулият, ки худ хароҷоти воситаҳои ёрирасонро пардохт карда наметавонанд.

Ба ѓайр аз ин, ташкили омӯзиши амалї низ барои кормандони ТСҶ, ки дар ноњияњои 
дењотї ва дурдаст фаъолият менамоянд, ањамияти калон дорад, зеро онҳо  
мустаќилона сохтани воситаҳои ёрирасони оддиро азхуд намуда, малакањои 
муоширати корӣ ва бовариро бо одамони  ба ин асбобњо мўњтољ, такмил дињанд.  
Масалан, кормандони ТСҶ метавонанд:
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ЗАМИМАИ 35 Индонезия

 ба аъзоёни оила чї тавр ба курсии тахтагин тасмаи махсусро, ки ба кўдаки 
гирифтори ноқисии узви мувозинат барои дуруст нишастан ёрӣ  мерасонад, 
пайваст кардан мумкин аст, омӯзонанд;

 ба аъзоёни оила чї тавр дар хона чўбњоро ба таври параллелӣ рост намудан, ки 
он барои такмилдињии малакањои роњгардї ёрӣ мерасонад, омӯзонанд;

 ба аъзоёни оила чӣ тавр аз чӯб асои оддиро барои бемори осеби майна дида, ки 
давраи барқароршавиро гузашта истодааст ва њангоми роњгардї ба вай ёрӣ  
мерасонад, сохтан мумкин аст, нишон диҳанд;

 ба кўдаки гирифтори фалаљи майна, ки нутќ ё қобилияти ба таври мувофиқ 
њаракат додани дастонро надорад, чӣ тавр аз  тахтаи коммуникатсионии  
суратдор бо ёрии њаракати чашмон истифода бурданро омӯзонанд; 

 ба одами маълулияти биноӣ дошта, чӣ тавр аз асои сафед истифода бурданро 
омӯзонанд.

Дастрас будани иттилоот ҳангоми зарурат 

Кормандони барномањои ТСҶ  дар љануби љазираи Сулавеси, Индонезия 
рўйихати захирањои воситаҳои ёрирасон ро омода намуданд, ки дар он истеҳсол-
кунандагони  асосии воситаҳои ёридиҳанда, ки ҳар навъи воситаҳоро таъмин ва 
таъмир менамоянд,. номбар шудаанд.  Ин руйхат ба њамаи кормандони ТСҶ  
дастрас шудааст ва ба одамони дорои маълулият, махсусан онҳое, ки дар дењот 
зиндагӣ мекунанд, имкон медиҳад оид ба дастрасии воситаҳои ёридиҳанда, 
доимо иттилооти даќиќ дошта бошанд.

Рушди иќтидори ашхоси алоҳида ва оилањо

Ба кормандони барномањои ТСҶ  зарур аст,  дар алоќамандии зич бо одамони 
дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онњо фаъолият намоянд, то ки онњо:

 оид ба намудњои гуногуни воситаҳои ёрирасон  ва чї тавр онҳо ба одамон барои 
расидан ба мустаќилият ва иштирок ёрӣ  мерасонанд, огоњ бошанд; 

 ба љараёни ќабули ќарорњо барои интихоб ва тарзи сохтани намудњои гуногуни 
воситаҳои ёрирасон  ҷалб бошанд; ба одамон имконияти мушоҳида ва дар амал 
санҷидани онҳоро пешнињод намоянд, то интихоби онњо қонеъкунанда ва дуруст 
дарккарда бошад;

 воситаҳои ёрирасонро дуруст ва бо риояи техникаи бехатарї истифода бурдан, 
инчунин,  таъмини истифодабарии дарозмўњлат, таъмир ва хизмати техникии 
онњоро низ қонеъ карда тавонанд;

 сохторњои махсусгардонидашударо оид ба њар гуна мушкилињои пайдошуда сари 
вақт огоҳ намоянд, то ин ки ислоњ ё тағйирот даровардан ба воситаҳои ёридиҳан-
да, инчунин  роҳҳои дигари (вариантҳои алтернативӣ) имконпазир дида барома-
да шаванд.

Дар қисмати саломатӣ  ќайд карда шудааст, ки иштирок дар гурўњњои худёрирасон ба 
одамон имконият медињад, ки табодули иттилооти муњим ва малакаю таљрибаи 
пурарзиш намоянд.   Гурўњњои худёрирасон дар њамон маврид махсусан манфиатова-
ранд, ки агар ягон шахс дар дастрасї ба кормандони касбии раванди тавонбахшӣ 
маҳдудият дошта бошад. Гурўњњои худёрирасон ба ашхоси алоҳида  барои мутобиқ  
шудан ба воситаҳои ёрирасон, ки ба ќарибї ба даст оварда шудаанд, ёрӣ дода, 
малакањои нигоњубин ва хизмати техникиро меомўзонанд, дар масълањои худёрира-
сонї машварат медињанд, масалан, чї тавр рушди њолатњои дубораи патологиро 
пешгирӣ намуда, ба фаъолияти қонеъкунандаи ҳаёти ҳаррӯза ноил шудан мумкин аст.
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ЗАМИМАИ 36 Муғулистон

Омўзишҳо барои њунармандони мањаллї

Аз эњтимол дур аст, ки истиќоматкунанда-
гони ноњияњои дењотї барои таъмири 
воситаҳои ёрирасон  ба марказњои 
махсусгардонидашуда раванд. Аксари 
онњо ба таври оддї, њангоми пайдо шудани 
мушкилињо дар онњо, аз истифодабарии ин 
воситаҳо даст мекашанд.   Њунармандони 
мањаллиро оид ба таъмири хурди восита-
ҳои ёрирасон омўзонидан мумкин аст, 
махсусан таъмири протезњо, ортезњо ва 
курсињо – аробачањо, масалан,  чї тавр 
ортезро  бо роњи иваз намудани тасмањо, 
винтњо ва парчинмехњо таъмир намудан 
мумкин аст.   Барномањои ТСҶ  метаво-
нанд њунармандњои мањаллиро муайян 
намуда, якљоя бо мутахассисони техникї 
омўзиши онњоро ташкил намоянд.

Инчунин, бо ќувваи њунармандони мањаллї, чунин намудњои воситаҳои ёрирасонро 
ба монанди асоњо, чигасњо, роњравакњо (ходунки), чорчўбањо барои истодан ва 
курсињои оддиро бо истифода аз маводу захираҳои маҳаллӣ сохтан мумкин аст.   
Барномањои ТСҶ  метавонанд њунармандони мањаллиро, ки дар истењсоли чунин  
воситаҳои ёрирасон њавасманд мебошанд, муайян намуда, барои  омўзиши онњо 
мусоидат намоянд.

Омўзиши истењсоли воситаҳои ёрирасон
 
Дар соли 2000, барномаи ТСҶ-и миллии Муѓулистон барои кормандони ташхисго-
њи Миллии раддодї дар шаҳри Улан-Батор бо маќсади истењсоли тахтачӯбҳои 
(шинањои) оддї, воситаҳои барои нишаст мувофиқ ( курсиҳои гуногун)  ва 
воситањои њаракат бо истифодаи маводњои мањаллї ва технологияњои ёрирасон, 
даври омўзишӣ ташкил намуд. Айни замон, дар оғози барномаи ТСҶ  дар ягон 
музофоти Муѓулистон, кормандони он, ду њунарманди мањаллиро интихоб намуда 
ба ташхисгоњи Миллии раддодї барои омўзиш равон менамоянд.

Раҳнамоии дастрасї ба воситаҳои ёрирасон  

Дастрасї ба воситаҳои ёрирасон  бо сабаби иттилооти носањењ, камбизоатї,  дур 
воќеъ будан ва хизматрасонии муттамарказ, мањдуд шуданаш мумкин аст. Корман-
дони ТСҶ  бояд дар алоқамандии зич бо маќсади раҳнамоии раванди дастрасии 
одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаи онњо ба воситаҳои ёрирасон бо:
 муайян намудани таъминкунандагони хизматрасонињо, ки теъдоди зиёди восита-

ҳои ёрирасон  (оддї ва мураккаб) - ро дар сатњи мањаллї, минтаќавї ва миллї 
таъмин ё истењсол менамоянд ҳамкорӣ намоянд;

 иттилооти муфассалро оид ба њар як таъминкунандагони хизматрасонињо, аз 
љумла роҳҳои равонасозӣ ба назди онњо, арзиши хизматрасонї, ќоидањои зарурї 
(аз љумла, маъмурї), усулҳои арзёбӣ, миќдори зарурии ташрифњо барои 
гирифтани андозањо, мувофиќгардонӣ ва инчунин, ваќт барои тайёр намудани 
воситаҳои ёрирасон ҷамъ оваранд;
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 мутмаин будан, ки иттиллоти љамъоварда дар шаклу андозаи мувофиќ барои 
пешнињод намудан ба одамони дорои маълулият ва аъзоёни оилаҳои онҳо 
мавҷуд буда, онҳо низ аз ин огоҳанд;

 муайян намудани имкониятњои алтернативии маблаѓгузорї барои шахсоне, ки 
шароити пардохти маблаѓи воситаҳои ёрирасонро  надоранд. Барномањои ТСҶ  
метавонанд, ки дастрасиро ба наќшањои давлатї ва ѓайридавлатї осон намоянд, 
инчунин, аз хазинањои хусусӣ, алоњида ва хайрияи љамоатї истифода баранд;

 расонидани ёрӣ  барои љамъбаст намудани баъзе амалњои зарурии маъмурї, 
масалан барои гирифтани шањодатномаи маълулият, ки мављудияти он дар 
бисёр мамлакатњо дастрасии ройгонро ба воситаҳои ёрирасон  имконпазир 
мегардонад;

 њамкорї бо марказњои тиббї, њукуматњои иљроияи мањаллї ва дигар ташкилотњо 
барои муайян намудани намудњои хизматрасонињои ѓайримарказї, ки бо 
воситаҳои ёрирасон  вобастаанд, масалан воситаҳои ҳаракатӣ;

 таъмин намудани наќлиёт барои гурўњњои начандон калони одамон аз ноњияњои 
дурдасти дењот бо маќсади равонасозӣ ба марказњои тиббии касбии махсус ва 
пешакӣ огоҳ намудани марказҳо дар бораи ташриф;

 ташкили хизматрасонињо оид ба таъмири воситаҳои ёрирасон  дар хона ё дар 
љамоатњо барои одамоне, ки дар ноњияњои дурдасти дењот истиќомат менамоянд, 
масалан, бо роњи созмон додани марказњои мобилии хизматрасонӣ ё муайян 
намудани мавзеи вохӯрӣ дар љамоатњо, ки одамони дорои маълулияти ба 
таъмири воситаҳои ёрирасон  мўњтољ, мурољиат карда метавонанд.
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ЗАМИМАИ 37

ЗАМИМАИ 38

Лубнон

Гвинея Биссау

Дастрасии воситаҳои ёрирасон
 

Ташкилоти миллии одамони дорои маълулият дар Лубнон истењсоли љузъњои 
аробачањои маълулӣ  ва дигар воситаҳоро ба монанди асобағал, роњравакњо, 
курсињои њољатхона, пойафзоли ортопедї ва курсињои махсусро ташкил намуд. 
Онҳо, инчунин, 5 устохонањои тақсимотӣ, таъмирї ва нигоҳдориро дар саросари 
мамлакат ба мақсади беҳгардонии таъмину дастрасии одамони дорои маълулият  
ба воситаҳои ёрирасон ташкил карданд. Дар устохонањои истењсолї ва таъмирї 
худи одамони дорои маълулият фаъолият менамоянд. Ташкилоти миллии 
одамони дорои маълулият,  инчунин, маблаѓгузории зарурии буљавиро барои 
воситаҳои ёрирасон  таъмин намуд. Айни замон, барномањои ТСҶ  метавонанд 
одамони дорои маълулиятро, ки ба воситаҳои ёрирасон эҳтиёҷ доранд, ба 
марказњои мазкур равона созанд. 

Ташкил намудани устохонањои начандон калон 

Њангоми дастрас набудани хизматрасонињои равонасозӣ,  ё пайдо шудани монеањо 
ба монанди арзиши баланд ё масофањои дур, ки бартараф кардани онҳо имконнопа-
зир аст, барномањои ТСҶ  метавонанд, ки дар ташкил ва дастгирии устохонањои 
хурд барои ќонеъ намудани талаботњои мањаллї, мусоидат намоянд. Воситаҳои 
ёрирасони оддиро метавонанд сокинони мањаллии  махсус барои ин кор омўзони-
дашуда тайёр намоянд. Дар дастури ТУТ оид ба ТСҶ  (32) ва дар дастури «Кўдакони 
дорои маълулият дар дењот» (33) тавсияњои оид баташкил намудани истењсоли 
воситаҳои ёрирасон  бо истифодаи захирањои мањаллї мављуданд.

Њалли мушкилињо бо ќувваи худ
Дар назди беморхонаи шањри Кумура, Гвинея-Бисау як устохонаи начандон калон 
оид ба истењсоли ортезњо ташкил шудааст. Ду нафар одамони дорои маълулият 
чун «техник-ортопед» таълим дода шуда, дар устохонаи мазкур ба кор оғоз 
намуданд.  Дарёфт намудани маводу воситаҳои зарурї аксар ваќт хеле мушкил 
аст ва воридоти ин гуна маводњо хеле гаронбаҳо аст. Бо ҳамин сабаб, техникњо 
кўшиш менамоянд, ки ба коркарди дигар устохонањоро роҳи ҳалли масъалаҳоро 
ёбанд. Масалан, онњо истењсоли шинањои пўстї ва пластикиро барои одамоне, ки 
пойњои худро гум кардаанд, оѓоз намуданд.

Бо малакањои истењсоли воситаҳои ёрирасон  инчунин худи маълулонро омўзонидан 
мумкин аст. Дар натиља, онњо даромад мегиранд, ки ба баланд шудани эътирофи онњо 
ба сифати иштирокчиёни баробарњуќуќи њаёти љамоат, рушди шабакаи иљтимої ва 
дар хотима ба васеъ шудани њуќуќњо ва шароиттњои онњо, оварда мерасонад.
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ЗАМИМАИ 39 Ҳиндустон
Муваффаќ шудан ба рушди тиҷорати (бизнеси) хурд

Кормандони якчанд барномањои ТСҶ  дар шањри Бангалори Ҷумҳурии Њиндустон 
гурўњи даҳнафараи занњои љавони дорои маълулиятро дарёфт намуданд. Њамаи 
онњо ба норасоӣ ва табъиз дучор шуда буданд, зеро камбизоат буданд, саводу 
маълумот надоштанд, зан буданд ва илова бар ин дорои маълулият буданд, 
бинобар ин, њам дар оила ва њам дар љомеа њамчун бори гарон њисоб мешуданд.  
Дар соли 1998 њамаи ин 10 зан аз омўзиш оид ба ихтисоси «корманди техникӣ-
ортопед» гузаштанд ва дар чорчўбаи яке аз барномањои ТСҶ  ба онњо ќарз барои 
ташкили устохонаи тиљоратї дода шуд.  Бо ташкили бизнеси хусусӣ  «Устохонаи 
истењсоли маводњои тавонбахшии занњои дорои маълулият»  њаёти ин занњо 
комилан тағйир ёфт. Аз соли дуюми фаъолият устохона даромад оварданро оѓоз 
намуд ва дар охири соли чорум бошад,  занњо ќарзњоро пурра супориданд. Онњо 
фаъолияти тиҷоратии худро чун намояндагони  якчанд ширкатњои калони 
истењсолкунандаи таљњизоти ортопедї, воситаҳои ёрирасон ва маҳсулоти  
табобатӣ васеъ намуданд ва инчунин, бо беморхонањои калони хусусии шањр 
њамкорї барќарор намуданд.
Акнун ин занњо даромади хуб ба даст 
меоваранд, ба сатњи баланди зиндагӣ  
расиданд ва њамчун саҳмгузорон ба ҳаёти 
ҷамоаташон шинохта шудаанд.  Онњо ба 
шавњар баромада, таъминкунандаи оилањои 
худ ба ҳисоб мераванд,  ва барои дигар 
одамони дорои маълулият  намунаи 
ибратанд.

Муошират ва њамкорї
Дар баъзе мамлакатњо ташкил намудани хизматрасонињо оид ба истеҳсол ва 
таъмин намудан бо воситаҳои гуногуни ёрирасон хеле душвор аст. Ин аз афзалият-
њои  давлатї, мањдудияти манбаю захирањо ё камшумории ањолї вобаста аст. 
Аммо, воситаҳои ёрирасони зиёдро дар мамлакатњои њамсоя, ки арзишашон он љо 
дастрасттар аст, дарёфт намудан назар бо арзиши зиёд аз мамлакатњои даромада-
шон баланд ворид намудан  осонтар аст. Ба барномањои ТСҶ  муайян намудани он 
ки дар мамлакатњои њамсоя кадом захирањо дастрасанд ва аз рўи имкониятњо бо 
онњо њамкорї барќарор намоянд. Ба ѓайр аз ин, ба барномањои ТСҶ   зарур  аст, ки 
муошират ва робитањои зичро бо созмонҳои давлатї, байналмилалӣ ва миллии 
ѓайридавлатї, ки одатан дар истењсол ва таъмини воситаҳои ёрирасон  хеле 
фаъолоанд, бо маќсади рушди устувори хизматрасонниҳо барќарор намоянд.

Бартараф намудани монеаҳо дар муҳити атроф 

Аксар ваќт дар хона, мактаб, кор ё дар љамоат монеањое мављуданд, ки истифодаба-
рии воситаҳои ёрирасонро барои одамони дорои маълулият мушкил менамоянд.   
Кормандони ТСҶ  оид ба ин монеањо бояд маълумоти кофии амалӣ
дошта бошанд, то якљоя бо шахсони алоҳида, одамони дорои маълулият ва аъзоёни 
оилаи онњо, љамоатњо ва њукуматњои иљроияи мањњалї нисбати дарёфт ва барта-
рафнамоии ин гуна монеањо, кор баранд.
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Барномаи тавонбахшии маъюбон

Ҳаракат ва фаъолият ба ҳамагон

Вазорати тандурустї ва њифзи
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон шўъбаи минтақавии   Аврупої

Ташкилоти умумиљањонии
тандурустї




