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ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТB ВА [ИФЗИ ИXТИМОИИ  

А[ОЛИИ XУМ[УРИИ ТОXИКИСТОН 
734025, ш.Душанбе, к. Шевченко 69, тел. (372) 221-18-35, факс (372) 221-75-25 

 
ФАРМОИШ 

 

аз «25» июли соли 2014 №574             ш. Душанбе   

 

Дар бораи тасдиr ва ворид намудани  

маxмeи дастур{ои клиникb оид ба  

ташхису табобати беморон дар сат{и 

кeмаки аввалияи тиббию санитарb  

 

Бо маrсади мутобиr намудани  стандарт{ои  миллии ташхису 

табобат ба талабот{ои байналмиллалb, дар амалияи клиникb ворид 

намудани тибби далелнок, аз байн бурдани таъиноти беасос дар 

табобати беморон, xорb намудани стандарт{ои ягона дар сат{и 

муассиса{ои тиббию пешгирb дар доираи татдбиrи «Стратегияи 

миллии солимии а{олии Xум{урии Тоxикистон барои сол{ои 2010 – 

2020», ки бо rарори [укумати Xум{урии Тоxикистон аз 2 августи 

соли 2010, № 368 тасдиr шудааст, тибrи банди 10 Низомномаи 

Вазорати тандурустb ва {ифзи иxтимоии а{олии Xум{урии 

Тоxикистон, ки бо rарори [укумати Xум{урии Тоxикистон аз 3 марти 

соли 2014, та{ти №148 тасдиr шудааст, 

 

ФАРМОИШ МЕДИ[АМ: 
 

1. Маxмeи дастур{ои клиникb оид ба ташхису табобати 

беморон дар сат{и кeмаки аввалияи тиббию санитарb бо номгeи 85 

адад бемори тасдиr карда шаванд (замима мегарданд). 

2. Ба сардори Раѐсати ташкили хизматрасонии тиббb ва 

технология{ои муоссир (Шарипов Ш.З.) дар якxоягb бо ро{барони 

муассиса{ои тиббию xум{уриявb, ректорони Донишго{и давлатии 

тибби Тоxикистон ба номи Абeалb ибни Сино, Донишкадаи 

та{силоти баъдидипломии кормандони со{аи тандурустии 
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Xум{урии Тоxикистон (Rурбонов У. А., Ахмедов А. А.), сардорони 

раѐсат{ои тандурустии Вилояти Мухтори Кe{истони Бадахшон, 

вилоят{ои Хатлону Суuд, ш. Душанбе (Давлатбеков С. R., Маллаев 

С. [., Собиров С. И., Муминов Б. U.), менеxерони сохтор{ои госпи-

талb ва кeмаки аввалияи тиббию санитарb ва ша{ру но{ия{ои тобеи 

xум{урb супориш дода шавад, ки воридсозии дастур{ои клиникии 

тасдиrгардидаро дар амалияи клиникии муассиса{ои сат{и кeмаки 

аввалияи тиббию санитарb ва барнома{ои таълимии пойго{{ои 

клиникb таъмин намуда, оид ба рафти амалисозии он гузаронидини 

чорабини{ои мониторингию ба{оди{иро ба ро{ монад. Мe{ат 

доимb 

3. Сардорони Хадамоти назорати давлатии фаъолияти тиббb ва 

{ифзи иxтимоии а{олb ва Хадамоти назорати давлатии фаъолияти 

фарматсевтb (Хоxамуродов U. М., Холназаров Б. М.) санxиши сифа-

ти хизматрасони{ои тиббиро дар муассиса{ои тандурустb ва фар-

матсевтb дар пайваст бо тадбиrи дастур{ои клиникb ба ро{ монанд.  

4. Ба сардори Раѐсати исло{от, кeмаки аввалияи тиббию 

санитарb ва робита{ои байналмилалb (Нарзуллоев [. Н.) супориш 

дода шавад:  

а) барои ба миrдори зарурb нашр кардани маxмeи дастур{ои 

клиникb оид ба ташхису табобати беморон дар сат{и кeмаки авва-

лияи тиббию санитарb дар {амкорb бо ташкилот{ои кeмакрасон 

чора{ои зарурb андешад. Мe{лат 1 мо{; 

б) омeзонидани кормандони муассиса{ои сат{и кeмаки 

аввалияи тиббию санитарии ша{ру но{ия{ои xум{уриро оид ба 

воридсозии дастур{ои клиникии тасдиrшуда тибrи тартиби муrар-

раргардида таъмин намояд. Мe{лат то охири соли 2014. 

5. Назорати иxрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якум 

ва муовини вазир (Бобо{оxиева Л. С., Олимов Н. Х.), гузошта 

шавад.  

 

 

 

Вазир   Н. Салимзода 
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Пешгуфтор ба нашри сеюм 

 

Маxмўи дастурамали зерин оид ба амалияи клиникb барои 

кормандони тиббии муассисањои кeмаки аввалияи тиббию 

санитарии Xум{урии Тоxикистон нашри аз нав дида баромада ва 

илова кардашудаи 3-юм мебошад. Нашри аввал соли 2002 интишор 

шуда, 20 номгўи беморињоро дарбар мегирифт. Нашри дуюм 36 

номгўи беморињоро дарбар мегирифт, ки вобаста ба па{ншавии 

зиѐд, проблема{ои омeхташуда ва амалияи табибони оилавb 

мебошад. Нашри сеюм бошад 85 номгeи бемори{оро дар бар 

мегирад. 

Маxмeи дастурњои клиникии мазкур бо назардошти 

пешни{од{ои Ташкилоти умумиxа{онии тандурустb оид ба 

ташхису табобати бемори{ои асосии дар таљрибаи табибони сатњи  

кўмаки аввалии тиббию санитарї вохўранда тањия гардидааст.  

Маќсади аз нав дида баромадани дастурњои киникї, ин 

пешнињоди маълумотњои муосир ба табибони оилавї оид ба 

ташхису табобати сариваќтии беморон, бо назардошти хусусиятњои 

фардии он ва малакањои тахассусї мебошад. 

[ангоми тањияи дастур муаллифон ва му{аррирон чунин 

манбаъ{ои маълумотро истифода бурдаанд: 

 Маxмeи дастурњои амалияи клиникb оид ба хизматрасонї 

дар сатмуассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї дар 

Xум{урии Тоxикистон (нашри 2-юм бо илова); 

 Дастурамали протокол{ои клиникb оид ба бемори{ои 

асосии эндокринологb; 

 Протокол{о оид ба пешбурди бемори{ои асосии ро{{ои 

нафас дар сат{и муассиса{ои КАТС; 

 Дастурамал оид ба машварат ва санxиш ба вируси 

норасоии масъунияти одам; 

 Тавсия{о оид ба {амбастагии бемори{ои кeдакона;  

 Протокол{ои клиникии бемори{ои асосии кeдакона; 
 Дастурамали миллb оид ба назорати сироятb нисбати 

бемории сил дар Xум{урии Тоxикистон; 

 Принцип{ои ташкили назорат ва ниго{убини антенаталb 

(стандарт{ои миллb) њангоми њомиладории физиологї. 



14 
 

Тартибди{андагони дастурамал боварb доранд, ки маxмeаи 

пешни{одгардида аз тарафи табибони оилавb дар фаъолияти 

{аррeзаашон талабот пайдо менамояд. Дастури клиникї метавонад 

аз тарафи дигар мутахассисони со{аи тиб, ки дар сат{и муассисањои 

кўмаки аввалияи тиббию санитарї кўмаки тиббb мерасонанд, 

инчунин барои таъминоти муттасилии мутахассисон бо табибони 

оилавb, донишxeѐн ва бозомeзони мактаб{ои тиббии олb, 

ташкилотчиѐни тандурустb истифода бурда шавад. 

 

Вазорати тандурустb ва {ифзи иxтимоии а{олии Xум{урии 

Тоxикистон ба Лои{аи «Рушди хизматрасонии тиббb» барои 

дастгирb дар нашри дастурамали мазкур минатдории худро баѐн 

менамояд. 
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МУRАДДИМА 
 
Ба даст овардани Истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон 

барои соњаи тандурустии кишвар масъалаи ислоњоти соња ва 
рушди равишњои гуногуни соњаро пеш овард. Сабаби ислоњоти 
соња ва ворид намудани тибби оилавї ин, асосан аз вазъи 
иљтимоиву иќтисодии кишвар дар аввали солњои 90-уми асри 
гузашта, гардид. Дигаргунињои иљтимоиву иќтисодї ба њамаи 
пањлўњои зиндагї, ки солимии ањолиро дарбар мегиранд, 
таъсири худро расонид. Чорањои умумии ислоњоти иќтисодї 
боиси дигаргунињои номусоиди соњаи иљтимої гардиданд, ки ба 
паст гардидани сатњу сифати зиндагї, шиддатнокии доимии 
рўњию эњсосотї, бадшавии нишондињандањои солимии љомеа, 
баландшавии сатњи беморињо, зиѐдшавии шумораи беморињои 
иљтимої ва сироятї оварда расониданд. Аз тарафи дигар, 
маблаѓгузории нокифоя ба зиѐдшавии мушкилотњои танду-
рустї, хусусан дар сатњи кўмаки аввалия оварда расонид. 

Ѓайр аз ин, солњои охир пурзўршавии раванди ихтисосгирии 
мутахассисони соњавии тандурустї мушоњида мегардид, ки ба 
истифодаи бесамари захирањои кадриву техникї, пастравии 
дастрасии кўмаки тиббии баландсифат, пастшавии 
масъулиятнокии шахсии табибон нисбати натиљањои табобати 
беморон оварда расонид. Омилњои нисбатан муњиме, ки 
дигаргунсозии кўмаки аввалияи тиббиро талаб мекунанд, мањдуд 
шудани доираи фаъолияти табиби минтаќавї, номувофиќатии 
бисѐре аз вазифањои ба ўњдаи вай гузошташуда бо имкониятњои 
њуќуќии амалї намудани онњо ба њисоб мераванд.  

Дар чунин шароит, зарурияти њалли масъалањои дастрасии 
кўмаки баландихтисоси тиббї ба ањолї, пурзўр намудани 
мувофиќат ва алоќаи байнињамдигарии кўмаки тиббї ва 
иљтимої бо љустуљўи шаклњои мувофиќ ва аз љињати иќтисодї 
самараноки хизматрасонии тиббї ба миѐн омад. 

Зарурияти гузаронидани ислоњот дар љумњурї, њамчунин 
ислоњоти соњаи тандурустї, аз љониби Љаноби Олї, Президенти 
Љумњурии Тољикистон  Эмомалї  Рањмон соли 1994, эълон 
карда шудааст.  

Хадамоти кўмаки аввалияи тиббию санитарї бо роњи таљдид 
ва аз нав дида баромадани вазифањои он, аз нав таќсимкунии 
захирањои тандурустї, ворид намудани тибби оилавї, 
омўзонидани мутахассисон, бењтар намудани сохтори дохилї ва 
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сифати хизматрасонии тиббї, таъминот бо доруворї ва молњои 
таъиноти тиббї, рушд дода шавад. Кўмаки аввалияи тиббию 
санитарї бояд барои ањолї дастрас бошад, маќсади нигоњдории 
солимї ва пешгирии беморињоро љонибдорї намояд. 

Наќши асосиро дар ташкили кўмаки аввалияи тиббию 
санитарї ба ањолї табибони оилавї мебозанд. Ин муќаррарот 
дар «Консепсияи ислоњоти соњаи тандурустї», ки бо ќарори 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 марти соли 2002, №94 
тасдиќ шудааст, инъикос ѐфтааст. Тибби оилавї дар соњаи 
тандурустии Тољикистон нисбатан раванди љавон ба њисоб 
меравад.  

Тибби оилавї ин самти илм дар бораи мушкилоти асосии 
солимии оила ва бемор новобаста аз љинс ва сину сол мебошад.  

Табиби оилавї ин мутахассиси дорои маълумоти олии 
тибби мебошад, ки ба ањолї новобаста аз љинс, сину сол ва 
намуди беморї кўмаки аввалияи тиббиро мерасонад. 

Вазорати тандурустї ба шарофати Истиќлолияти љумњурї 
ва пеша намудани ислоњоти соња ба татбиќи сиѐсате шурўъ 
намуд, ки пурзўр намудани кўмаки аввалияи тиббию санитарї 
ва рушди тибби оилавї равона гардидааст. Вобаста ба ин, 
раванди тайѐр намудани табибони оилавї ва њамширањои тибби 
оилавї оѓоз гардида то имрўз 2700 табиб ва 3000 нафар 
кормандони миѐнаи тиб аз рўи ин ихтисос бозомўзонида шуда, 
зиѐда аз 3 900 000 ањолии шањру ноњияи љумњурї бо кўмаки 
босифати аввалияи тиббию санитарї фаро гирифта шудаанд. 

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 декабри 
соли 2002, №525 сохтори ташкилии муассисањои кўмаки 
аввалияи тиббию санитарї тасдиќ гардидааст. 

Яке аз самтњои афзалиятноки исло{оти со{аи тандурустии 

Xум{урии Тоxикистон, ки аз «Стратегияи миллии солимии а{олии 

Xум{урии Тоxикистон барои сол{ои 2010-2020» бармеояд, ин 

такмилди{ии кeмаки аввалияи тиббb санитарии сифатан нав, дар 

асоси тибби оилавb мебошад. Аз назари Ташкилоти умумиxа{оии 

тандурустb КАТС яке аз восита{ои асосb ва барандаи мувафаr-

rият{ои стратегияи солимии xомеа мебошад, чунки кўмаки авва-

лияи тиббию санитарї яке аз вазифа{ои асосии тандурустиро барои 

ањолї иxро намуда, ќисмати марказии онро ташкил меди{ад, ва 

rисми xудонашавандаи {амаи xараѐни инкишофи иxтимоb ва 

иrтисодии xомеа мебошад. 
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Аз {олати КАТС сифат ва самаранокии фаъолияти {амаи со{аи 

тандурустb, ниго{дории иrтидори ме{натии давлат, инчунин 

масъала{ои иxтимоb дар сат{и оила ва гурe{{ои иrтисодан 

бему{офиза: занон, кeдакон, маъюбон ва пиронсолон вобаста аст. 

Дар натиxаи исло{оти иrтисодb ва иxтимоии дар мамлакат 

шуда истода, системаи амбулаторb- дармонго{ии тандурустb 

имконияти расонидани кeмаки дастрас ва пурихтисоси тиббb дар 

сат{и баланд ба а{олиро надорад, дар ин сат{ ташхис ва табобати 

80%-и а{олb сар шуда, ба итмом мерасад. 
Таљрибаи љањонї ва таљрибаи аз минтаќањои кишвар ба 

даст оварда нишон медињанд, табиби оилавї њамчун сарчашмаи 
азнавсозии сохторњо дар самти хизматрасонии тиббї ва умуман 
соњаи тандурустї мебошад. Гузариш ба ташкили кўмаки 
аввалияи тиббї ба принсипњои табиби оилавї ба расонидани 
хизматрасонии босифат, дастрасї ва кўмаки тиббии камха-
рољот, истифодаи самараноки захирањо ва дигаргунсозии муно-
сибат ба пешгирии беморињо ва бењдошти саломатї ин њамаро 
табиби табиби оилавї метавонад ба дўши худ гирад.  

Таљриба ва бозомўзии табиби оилавї имкон медињад, ки ў 
нисбат ба солимии оила ѓамхории њаматарафа намояд, хизмат-
расонии тиббиро ба роњ монад ва мушкилотњои хусусияти 
иљтимої доштаро низ њал намояд. Барои бо муваффавќият 
ворид намудани системаи тибби оилавї дар љумњурї якчанд 
масъалањоро бояд њал намуд, ки дар байни онњо мавќеи 
муайянро фаъолияти табиби оилавї, ки аз љињати илмї исбот 
карда шудааст, таъминоти моддию техникї, ташкили кор, 
мукамалсозии њуљљатњои меъѐрию њуќуќї ва њисоботї, љустуљў 
ва тањияи усулњое, ки ба омўзиши комплексии тиббї-иљтимоии 
оила, ташаккули аќидаи љомеа ва њавасмандгардонии ањолї ба 
шакли нави хизматрасонии тиббї асос карда шудаанд, ањамияти 
хоса доранд. 

Ислоњоти зинаи аввалияи тандурустї ба намуди гузариши 
марњилавї ва зина ба зина ба системаи тибби оилавї бо нигоњ 
доштани иќтидори љамъшудаи тандурустї, истифодаи пурраи 
имкониятњои мављудаи муассисањои амбулаторию дармонгоњї 
дар назар дошта шудааст.  Коршиносони соњаи тандурустии 
мамлакатњои мутараққии љањон ва кишварњои иқтисодиѐташ ба 
мо наздикро омўхта ба хулосае омаданд, ки ворид намудани 
тибби оилавї ин роњи рањої аз кризиси соњаи тандурустї ба 
њисоб мерафт, ки бешубња на сарфи зиѐди маблаѓњо, балки 
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сарфаи маблаѓњои буљетї ва њам захирањои инсониву техникиро 
бояд ба миѐн орад. 

Инчунин мо бояд дуруст дарк намоем, ки табибони оилавї 
њамчун табиби универсал, набуда, балки онњо асосан дар 
пешгирии беморињо, сари вақт дарьѐфту расонидани кўмаки 
аввалияи тиббию санитариро ба ўњда мегиранд. Ва асосан дар 
байни ањолї кормандони миѐнаи тиб бояд фаъолият намоянд, ки 
ин сари вақт бақайдгирии занони њомила, тифлони навзод, 
беморињои сирояткунандаро дарьѐфт менамоянду ба қайд 
гирифта табобати дурусту саривақтии беморињоро ба роњ 
мемонанд. 

Дар назар дошта мешавад, ки босамарии иrтисодb дар 

минтаrа{ои xудогона дар {олати ташкили амбулатория ва {уxра{ои 

табибони оилавb ба харxи кам {ангоми муроxиат ба мутахассисони 

со{аи ма{дуд, пардохти восита{ои даъвати ѐрии таъxилb, табобати 

беморхонагb, инчунин суuуртаи иxтимоb {ангоми пардохти 

корношоямиии муваrrатb мусоидат менамояд. 
Дар сол{ои охир тибби оилавb диrrати мамлакат{ои зиѐдеро 

{амчун як намуди хизматрасонии тиббии иrтисодан фоидаовар, 

самаранок, дарѐфти сариваrтb, муайян ва гузаронидани чораби-

ни{ои зарурb нисбати беморb ба худ xалб менамояд. 

Амалияи тиббb ин xамъи дониши xудогона аз со{а{ои гуногуни 

тиб набуда, балки муносибати индивидуалb ва комплексиро 

нисбати бемор таъмин менамояд.Табиби оилавb яке аз аввалин{о 

мебошад, ки бемор муроxиат менамояд ва аз малака ва дониши e 

таrдири ояндаи он шахс вобаста аст. 
Дастурамали мазкур дар асоси тавсифномаи тахассусии табиби 

оилавb тайѐр карда шудааст. Усул{ои ташхис ва табобате, ки ба 

табиби оилавb дастрас нест, оварда нашудааст. Дар дастурамал 

пешни{од{о оид ба идораи бемори{о ({олат{о) дар он синну сол ва 

гурe{{ое, ки мушкилот доранд ѐ зиѐд вомехeранд, оварда шудааст. 

Ифодаи мавод{о бо хусусият{ои махсуси фаъолияти профес-

сионалии табиби оилавb, кeмаки аввалияи тиббb-санитарb ново-

баста аз xинс ва синну сол асос ѐфтааст. 

Uайр аз ин, дар Дастурамал пешни{од{ои ТУТ оид ба табобати 

баъзе бемори{ои асосb оварда шудааст. [ар як дастурамал 

мувофиrи як шакл сохта шуда, бо самти аниr, оддbва амалан фарr 

мекунад. Дар аввал номи нозология ({олат{о), рамзи он мувофиrи 

КББ-10, гурe{и суроuавb, муайянкунии беморb, меъѐри ташхис, 
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усул{ои {атмии муоина (дар сат{и КАТС) ва усул{ои тадrиrот{о 

мувофиrи нишондод{о (фиристодан ба сат{и дувум ѐ сеюм), 

меъѐр{ои муроxиат ба сат{и дуюм ({ангоми {олат{ои фаврb ѐ то 

андозае фаврb), макони фиристодан, маrсади табобат, ташкили 

табобат, тактикаи табобати доруворb ва uайридоруворb бо 

истифодаи дорувории сифатнок ва безарари бо тибби далелнок 

исботшуда, маълумот барои бемор ва а{ли оилаи e, э{тимолияти 

хатари табобати доруворb,пешгeb ва натиxаи беморb, ниго{убини 

бемор ва тасвият{ои ташхис мувофиrи КББ-10оварда шудааст. 

Дар rисми «табобати доруворb» воя ва тарзи таъиноти 

доруворb, {амзамон воя ва намуди барориш дар rисми «рeйхати 

дорувории дар дастурамали мазкур пешни{одшуда» пешни{од 

карда шудааст, инчунин маълумот оид ба алоrаи доруворb ба РДА 

ва ном{ои тиxоратии он{о.  

Дастурамали пешни{одшуда барои табибони оилавb {амчун 

кeмак дар мавrеи зиѐди маълумот хизмат мерасонад, чунки 

маълумоти боэътимод оид ба табобат, ташхис ва пешгирb, ки ба 

тибби муосир такья менамояд, норавшан мемонад, аз сабаби 

набудани ма{зани маълумот{о оид ба тибби далелнок бо забони 

давлатb, суст будани таx{изоти техникb, инчунин кам будани ваrт 

барои дастрас намудани маълумот{ои лозима. 
Ин ба фарrияти байни илм ва тандурустии таxрибавb мусоидат 

менамояд. 

Дастурамали клиникии пешни{одшуда барои пурра намудани 

норасоии дониш ва дастрас намудани xараѐни rабули rарор{о дар 

таxрибаи {аррeза, китоби рeимизии табибони оилавb шуда 

метавонад.  
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БЕМОРИ[ОИ СИСТЕМАИ ХУНГАРД 
1. БЕМОРИ[ОИ ДИЛУ РАГ[О 

АТЕРОСКЛЕРОЗ (I 70) 
Гурe{и маrсаднок 
Бештар дар гурe{и калонсолон вомехeрад. Вобаста ба xинс-

мард{о дар синну соли 45 (4:1) зан{о дар таваrrуфи {айзбинb 
(менопауза) дар синну соли аз 60 боло па{ншавии якхела доранд. 

Маф{уми беморb 
Атеросклероз - бемории системавb буда, равиши музмин, 

хусусияти осеби рагњои намуди ѐзанда ва мушакb-ѐзандагиро ба 
намуди инфилтратсияи чарбуи rабати дохилии раг{о, боиси 
пайдоиши манбаъ{ои калоншавии варами бофта{ои ѐзанда, 
пайдошавии лав{ача{ои атеросклеротикb мешавад, ки гардиши 
хуни шараѐниро дар система ва узв{ои организм вайрон мекунад 
ва вобаста ба ин беморb аломат{ои клиникии бемории 
ишемиявии дил (БИД), патологияи сереброваскулярb (ПСВ), ва ѐ 
бемории љаббиш раг{ои канориро (БОРК) дорад. 

Омил{ои асосии хатар  
Собиrаи оилавии БИД, бемории фишорбаландb, гипер-

холистеринемия, диабети rанд. 
Дигар омил{ои хатар  
Мард{о аз 40 сола боло, зан{о дар таваrrуфи {айзбинb 

(менопауза), сигоркашb, фарбе{b. Табибони зинаи аввал мета-
вонанд омил{ои хатарро муайян намуда, стратификатсияи 
он{оро аз рeи а{амиятнокb ва вобаста аз аломат{ои асосии 
клиникb гузаронанд. 

 
Аломат{ои асосии клиникb А{амияти омил{ои хатар 

БИД -гипер ва дислипопротеинемия  
-сигоркашb 
-фишорбаландb 
-диабети rанд 
-фарбе{b 

ПСВ (пат.сер.васк) -фишорбаландb 
-БИД 
-диабети rанд 
-фарбе{b 

БОРК(бем.љабиши раг{ои канора) -сигоркашb 
-гипер ва дислипапротеинемия 
-диабети rанд 
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[амаи омил{ои хатар ба бартарафшаванда ва бартараф-
нашаванда таrсим мешаванд. Ба омил{ои хатари бартараф-
нашаванда дохил мешавад: xинс, сину сол, нажод ва uайра. Ба 
омил{ои хатари бартарафшаванда: сигоркашb, фишорбаландb, 
гипер ва дислипопротеинемия, фарбе{b ва uайра дохил мешавад. 
Ташхиси сариваrтии омил{ои хатари атеросклероз ва ориза{ои 
онро бо маrсади пешгирии БИД, ПСВ, ва БОРК а{амияти 
таxрибавb дорад. 

Нишона{ои ташхисии омил{ои хатар 
1. Гипер ва дислипопротеинемия 
Нишонди{анда{ои меъѐрии липид{о дар хун  
a. Холестерини умумb (ХУ) 140-200мг/дл ѐ 3,65-5,2 ммол/л  
b. Триглитсерид{о (ТГ) 44-150мг/дл ва ѐ 0,51-1,72мг/л мол/л 
c. Холестрини липопротеин зичиаш баланд (ХС ЛПЗБ) 35-

75мг/дл ѐ 0,9-1,9 ммол/л 
d. Холестерини липопротеин зичиаш паст (ХС ЛПЗП) 73-

130мг/дл ѐ 1,9 3,40 ммол/л 
Таснифи гиперхолестеринемия  
I.Сабук (хатари паст ба инкишофи БИД, ПСВ ва ѐ БОРК) 
ХУ зиѐда аз 201-250мг/дл ва ѐ 5,21-6,5 ммол/л 
ХУ-ЛПЗП 130-159 мг/дл ѐ 3,41-4,1 ммол/л  
II.Миѐна (хатари миѐна) 
ХСУ зиѐда аз 251-300мг/дл ѐ 6,51-7,8 ммол/л 
ХУЛПЗП 160-190мг/дл ѐ 4,11-4,9 ммол/л 
III.Баланд (хатари баланд)  
ХСУ зиѐда аз 300мг/дл 
ХС ЛПЗП зиѐда аз 190мг/дл ѐ > 4,90 ммол/л 
Гипер триглитсеридемия (ГТГ) 
Сабук: ТГ зиѐда аз 151-200мт/дл ва ѐ 173-2,3 ммол/л 
Миѐна: ТГ зиѐда аз 201-500мт/дл ѐ 2,31-5,69 ммол/л  
Баланд: ТГ зиѐда аз > 500мт/дл ѐ > 5,70 ммол/л 
2. Вазни зиѐдатb (фарбе{b) 
Индекси вазни бадан (ИВБ) дар сат{и КАТС бо усули Кетле 

ба осонb {исоб карда мешавад: вазни бадан бо кг таrсими rад 
бо метри квадратb 

1. Мувофиrи меъѐр ИВБ< 25 кг/метри квадратb 
2. Барзиѐд 25-30 кг/метри квадратb 
3. Фарбе{b 30-35 кг/метри квадратb 
4. Фарбе{ии аз {ад зиѐд > 35 кг/метри квадратb 
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3. Сигоркашb 

Сигоркаш он шахсе ба {исоб меравад, ки дар як рeз доим1 ва ѐ 
зиѐда сигор ѐ папирос, ѐ 1 маротиба нос мекашад. 

4. Бемории фишорбаландb 
Дар ташхиси Б.Ф ва муайян намудани ташхиси бемории 

фишорбаландb сат{и {ам фишори систалb ва {ам диасталикb ба 
назар гирифта мешавад, бо мм.сут.сим. 

Алгоритми ба{оди{ии хатари БИД  
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Таснифи фишорбаландии шараѐнb 

Нишонди{анда  Фишори систалb 
мм.рт.ст. 

Фишори диасталb 
мм.рт.ст. 

Фишори оптималb <120 <80 

меъѐрb <130 <85 

Меъѐри баланд 130-139 85-89 
Гипртензияи 
шараѐнb: “сар{адb” 
I. Дараxа 
II. Дараxа 
III. Дараxа 

 
140-149 
140-159 
160-179 
>180 

 
90-94 
90-99 
100-109 
>110 

Xудокунии 
фишорбаландии 
систаликb“сар{адb” 

 
>140 
140-149 

 
<90 
<90 

Меъѐр{ои ташхиси атеросклероз  

 Дарѐфти {атто 1 аломати асосии хатар ва ѐ 2 ва зиѐда 
иловагb 

 Гипердислипопротоинемия, на {амавакт оилавb 

 Дарѐфти ксамтом, ксамтелози{о  

 Дарѐфти аломат{ои БИД ва ѐ СВП ва ѐ ОБПА.  

ХолестериниУ 

ХС-ЛПЗБ 

Сат{и таrрибии  

ХУ<5.2 ммоль/л 

Минтаrаи сар{адb 

ХУ 

5.2-6.2ммоль/л 

Сат{и баланд 

ХСУ>6.2 ммоль/л 

ХС-

ЛПЗБ<0.91м

моль/л 

ХС-ЛПЗБ ≥0.91 

ммоль/л <2 

омил{ои хатар  

ХС-ЛПЗБ<0.91 

ммоль/л ≥ 2 

омил{ои хатар 

пар{ез,бартараф 

намудани 

омил{ои хатар 

назорат пас аз 1 

сол 

Та{лили 

липопротеин{о 

ХС-

ЛПЗБ≥0.91м

моль/л  

Муаян намудани 

ХУ ва ХС-ЛПЗБ 

пас аз 5 сол 
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Ташхис{ои {атмb 

(№ 1,2 ва 5 дар сат{и КАТС № 3,4 ваrти набудани имконият 
дар сат{и КАТС дар сат{и дуюм гузаронида мешавад. 
Та{лил{ои умумиклиникb бо палмосидани раг{ои магистралии 
дастрас (аломати “гарданаки кабeтар” ларзиши систаликии 

тарангии артерия{о) ва аускултатсияи он{о (шуввоси даuали 
систаликb бо маркази он дар xои тангшавb, па{ншаванда бо 
равиши артерия{о) 

Муайян намудани фишорбаландии шараѐнии системавb 

(дарѐфти Ф/Ш, бештар фишорбаландии систаликb) пастшавии 
фишори поѐн аз xои тангшуда, пастшавии фишори набзb. Та{-

лили хун ба ХУ, ХС, ЛПНЗБ ва триглисеридхо бо {исобгирии 
оянда; 

 Индекси аторегенb; ХУ/ХС- ЛПЗБ 

 Будани ХС- ЛПЗП бо формулаи Фридвалд; ХС- ЛПНЗП 
ммол/л ХУ/ХС ЛПНЗБ -ТГ/2,2. Агар ТГ аз 4,0 ммол/л зиѐд 
набошад. ХС- ЛПНЗП ммол/л ОХС-0,45 ТГ ХС- ЛПНЗБ ѐ ХС- 

ЛПНП мг/0,1 ОХС-0,2 ТГ-ХС-ЛПНЗБ. Та{лили липид{ои хун 
бояд {ангоми нишонди{анда{ои меъѐрb гузаронида шавад-пас аз 
5 сол, ваrти патология баъди-1сол, инчунин бо нишонди{анда{ои 
иловагb. Та{лили хун барои rанд 2 маротиба дар 1 сол. ЭКГ 1 бор 
дар 1 сол ташхиси такрории СБД ваrти лозимb. 

Бо нишондод{о (бо ро{хат ба зинаи 2-юм); тест{ои сарборb 
(ВЭМ-пробатредмилл-тест. Тести добутаминавb) ЭХО КГ  

Стетескопияи доплерb 
Ангиография  

Ма{ак{ои муроxиат ба сат{и дуюми хизматрасонии тиббb 

[олат{ои фаврb 
Вайроншавии зиѐди вазифаи узвхои хадаф: синдроми 

коронарии шадид, сактаи миокард, норасоии дил, вайроншавии 
ритми дил ва гузаронидани стенокардияи намуди ноустувор. 
Аневризми шоха{ои поении артерия, ориза{ои тромбоэмболb, 
{амро{шавии ориза{ои дуюм. (захми трофикb, сирояти дуюмин-

дараxа ва uайра) клиникаи фишорбаландии реналb. Фишор-
баландии шараѐнb бо зина{ои хатари баланд ва бени{оят 
баланд, энсефалопатия, сактаи майна НМГ.  

То андозае {олати фаврb: 
Авxгирии беморb ва набудани натиxа аз муолиxаи гузарони-

дашуда.  
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Зинаи сабуки вайроншавии вазифаи узв{ои {адаф;  
Гузаштани њатмb ташхис{ои иловагb (холестерин ва липиди 

хун ренгенографияи санxиш, ултрасадо доплерометрия ва uайра) 
Самти равонасозb 
Марказ{ои тиббии сат{и дуюм ѐ сат{и сеюм (вобаста ба 

равиши xойгиршуда)  
Маrсади муолиxа  
Муайян намудани гурў{и хатар: паст, баланд; 
Боздошти равиши беморb, барrароркунии раг{ои хунгард;  
Шароити {аѐти солими бемор, паст намудани имконияти 

ориза{ои хатар.  
Муолиxа  
Табобати uайри доруворb ва масли{ат{о: 

 Дасткашb аз носу сигор  

 Омeзиши тарзи {аѐти солим.  

 Ма{дудияти истифодаи машрубот аз {исоби этанол ба 
мард{о то 30гр дар 1 шабонарeз дар зан{о 15г дар 1 шабонарeз 

 Ма{дудияти намаки ошb то 6-7г дар 1 шабонарeз 
({ангоми фишорбаландии артериявии {амрадиф) 

 Муътадилии вазни бемор ва бартарафкунии кам{аракатb 
({аракат{ои xисмонии фаъол на камтар аз 30 даrиrа 3 маротиба 
дар 1 {афта, ро{гарди 3-5 км дар 1 рeз) 

Масли{ат{о оиди пар{ез {ангоми баланд будани холестерин 
дар хун.  

Rоида{ои “Тиллоb”-и дурусти пар{езии xамъияти Европа 
оид ба омeзиши атеросклероз. 

 Кам намудани пардаи rабули умумии равuан то 10% 

 Rатъ кардани rабули кислота{ои чарбуи серравuан 
(равuани {айвон{о, равuани маска, rаймоr, тухм) 

 Зиѐд кардани истифодаи ма{сулот{о бо кислота{ои 
камравuан (ма{лул{ои равuани растанигb, мо{b парранда, 
ма{сулот{ои ба{рb) 

 Истифодаи зиѐди чарбу{о ва карбогидрат{о (меваю 
сабзавот{о миrдори чарбу{о дар пар{ез 35гр/ рeз 

 Иваз намудани равuани маска ба равuани растанb ваrти 
таѐр намудани хeрок  

 Якбора кам кардани истифодаи махсулот{ои аз холес-
терин бой 
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 Ма{дудияти миrдори намаки ошb дар хeрок то 3-5г дар 1 

шабонарeз  
Табобат бо мавод{ои доругb 

Кислотаи атсетилсалитсилb 75-100 мг якбора (хоида)- 
давомнок, {атман баъди хeрок. Ба шахсони аз 50 сола боло ва 
майл доштагон ба болошави фишори шараѐнb, инчунин ваrти 
дарѐфти БИД тавсия мешавад. 

Муолиxаи махсуси тавсия вобаста ба аломат{ои пайдо-
шудаи атеросклерози дуюминдараxа.  

Ба шахсони бо хатари баланди дилу раг{о муолиxаи 
мањдудияти чарбу тавсия мешавад. 

Нишонди{анда{о оиди сар кардани табобат: 

Пас аз 6 мо{и муолиxаи пар{ез аз сат{и холестерин ва 
чарбуи зичиаш паст (ЧЗП) 190мг% ва зиѐда. [ангоми дарѐфти 

{атто як аломати хатар, нишондод камтар аз сат{и 160мг% 
{ангоми сат{и холестерин ЧЗП 160мг% ва зиѐда, хангоми 
будани 2 ва зиѐда аломат{ои хатар то пастшавии консентратсия 
камтар аз 130мг%;{ангоми БИД, баъди 6-12мо{и пар{ез, ваrти 
консентратсияи холестерин ЧЗП зиѐда аз 130мг% пастшавb то 

сат{и 100 мг% ва камтар. Фоиданокии гиполипидемb пас аз 1- 
мо{ пайдо мешавад. 

 
дорувории интихоби I дорувории интихоби II Табобати {олати 

рефрактерb 

Кислотаи никотинb ва 
пешомади он (ниатсин, 
эндуратсинксантинол 
никотинат)  
1. Кислотаи никотинb 

{аб 100мг тавсия ба 
вояи кам 300-400мг 
(дар 1 шабонарeз) то 2-
3г дар 1 шабонарeз 3-4 
маротиба баъди хeрок 
4-6 мо{. 
2. Ниатсин, 
эндуратсин{аб 500мг. 
Тавсия бо 05-1г то 2г 2 
маротиба давоми 4-6. 
мо{ 

Статин{о: ловастатин 
{аб 20-
40мг/шабонарeз дар 1-
2 rабул (бе{тараш 
шаб) 1-3 сол ѐ 
правастатин {аб 10,20, 
40 мг/шабонарeз дар 1 
rабул 1-3 сол ѐ 
Аторвастатин {аб 
10,20,40мг/шабонарeз 
дар 1 rабул 1-3 сол 
(бештар {ангоми 
гиперхолестеринемияи 
оилавb)  

Секвестрант{о 
кислота{ои талхагb 
колестипол, гранула 
5г ба дарун вояи 
аввал 5г/шабонарeз, 
зиѐд менeшем ба 5г 
{ар 4-8 {афта 
максималb меафзояд. 
Вояи шабонарeзb 
30г бо {амро{ии 
статин{о ѐ мавод{ои 
кислотаи никотинb. 
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Хатари имконпазири табобати дарунb 

 Колестипол, холестирамин -бештар кабзият, метиоризм, 

анорексия, зардољўш, дисфогия, {иrrаr, шикамравb, стеаторея, 
баъзан яраи пептикb, ногузароиши руда, панкреатит, хунравb 

{ангоми норасоии витамини К, зиѐдшавии вазни баданро ба 
вучуд меорад. 

 К-таи никотини пастшавии фишори шараѐнb, сурхшавb 
ва хориши пўст, ночурии меъдаю руда{о, гипергликемия, 

гиперурикемия за{ролудии xигар, э{тиѐт {ангоми диабети rанд, 
ниrрис (подагра), решмараз. 

 Левастатин - (правастатин-имконияти инкишофи варами 

мушак{о, бехобb, осеби экземавии па{нгаштаи пeст, ноxурии 
меъдаю-рeда,  {асосият, э{тиѐткорона тавсия намудан ба 
беморони зиѐд истифодабарандагони машрубот, бо бомори{ои 
xигар фишорбаландии шараѐнb, сироят{ои вазнин, саръ, {ангоми 
гузаронидани xарро{и{ои калон, {ангоми  {омиладорb (но хо{ам). 

Кислотаи атсетилсалисиловb ба ангезиши пардаи луоби 

меъда меорад, {ангоми истифодаи дуру дароз таъсири 
улсерогенb дорад. Имконияти бронхоспазм, {асосият дорад. 

Пешгeb ва оrибати беморb 

 Пайдоиши ориза{о. Сактаи дил, сактаи майна, љабиши 

раг{ои хунгузари канорb. 

  Марги ноба{ангом 

 Бартарафкунии аломат{ои хатар ва муоличаи гиполипи-

демb нишондод{ои фавтро паст менамояд. 
 
Назорат  

Муоинаи аввали њама шахсони сину соли аз 40 боло, {ан-

гоми набудани таъuирот-{ар 5 сол, ваrти дарѐфти аломат{ои 
хатар ‟то 40 сола. 

Вобаста аз хислати ориза.  

Назорат {ангоми муолиxаи гиполипидемb. 
 Баъди rабули мавод{ои гиполипидемb консентратсияи холес-

терин баъди 4-6 хафта муайян мешавад, пас аз он баъди 3 мо{.  
То ба даст овардани натиxаи дилхо{ пас аз {ар 4-6 мо{ 

муоинаи такрорb гузаронида мешавад. 

Баъди хуб rабул кардани мавод{о ва муолиxаи адеквативb 
дар 1 сол 1 маротиба муоина гузаронида мешавад.  
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Шаклгузории ташхиси клиникb 

I70-атеросклероз (бо нишондоди давраи беморb; 1 ѐ 2, 

давра{ои клиникb 1,2 ѐ 3) мавrеъи анатомии xойгиршавии 
xараѐн ва аломат{ои асосии клиникb нишон дода шавад. 
Ориза{ои бемории асосb. 

 

СТЕНОКАРДИЯ (I 20.0;I 20.8; I 20.9) 
 

Гурў{и маrсаднок:  

Муайян карда мешавад, бисѐртар дар гурў{{ои синну соли калон. 

Аз 30-40 сола, дар зан{о аз 45-50 сола, {ама шакли бемории 

стенокардия дар Тоxикистон (2003), 165 {одиса ба 100-{аз, а{олии 

ташкил дод, ки ин нисбат ба Руссия, 3 маротиба кам аст. Фавт аз БИД 

дар шахсоне 65 сола, дар муддати  20 сол 50% кам шудааст, лекин 

фавти умумb аз ин бемори{о бе таuир мондааст. Дар мардони то 65 

сола, нисбат ба занон, фавт аз БИД 3 маротиба бисѐр аст. Дар синну 

соли 65-80 сола фавт дар {ар ду xинс якхела аст. Лекин баъди 80 

солагb фавт аз БИД дар зан{о 2 маротиба зиѐд аст, нисбати мард{о. 

Маф{уми беморb 

Стенокардия – синдроми клиникиест, ки бо дард{ои {уруxманди 

пахшкунанда ва xафанда дар паси устухони тўш ѐ но{ияи дил бо 

иррадиатсияи муrаррарb ба кифти чап. Дард (ѐ эквивалент{ои он) 

метавонад яку якбора пайдо шавад, лекин аксари ваrт дард, баъди 

омил{ои провакатсионb: мондашавии xисмонb, стресси эмотсионалb, 

ба {авои сард баромадан, ро{гардb бар муrобили шамол, дар оромb, 

баъди истеъмоли хeроки зиѐд пайдо мешавад. 

 Стенокардия яке аз вариант{ои клиникии БИД мебошад ва 

дараxаи гуногуни ишемияи миокардро инъикос мекунад. Дар баъзе 

маврид{о ишемияи миокард бо хуруx{ои uайриоддb (синдроми 

uайриоддии дарди дил) ѐ тамоман бедард мегузарад, (ишемия бедарди 

миакард). Аз он сабаб, ки ин вариант{о бисѐр дучор мегардад, 

«феномени айсберг» номида мешавад, ки rисми намоѐни онро 

стенокардия ташкил меди{ад. Стенокардия ба 2 гуру{и калон таrсим 

мешавад: Стенокардияи устувори xисмонb ва стенокардияи ноустувор. 

Таснифот: 

Шакл{ои  клиникии БИД: 

 Стенокардия-шакли бисѐр мушо{идашавандаи БИД мебошад. 

Дигар шакл{ои БИД:- бе{ушшавии кeто{муддат (обморок) {ангоми 

сарбории xисмонb, аритмия, ишемияи бедарди миокард, 
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стенокардияи ноустувор-норасогии шадид ѐ музмини дил, сактаи 

дил, марги ноба{ангом. 
 Духтури таxрибавb {амарўза бояд ташхиси тафриrавии 

стенокардияи устувор, стенокардияи ноустувор ва кардиалгия{о, 

(дарди  uайриангиалии  rафаси  сина)-ро гузаронад . 

Синдроми дарди  rафаси сина ба 3 намуд таснифот људо мешавад: 

-Стенокардияи оддb 

-Стенокардияи uайри оддb 

-Дарди uайриангиналb дар rафаси сина 

Таснифоти клиникии дард{о дар rафаси сина(JACC 1983) 
Стенокардияи оддb (исбот 

шуда). 

{олати ногуворb дар паси устухони 

тўш,ки давомнокb ва хусусияти оддb 

дорад, баъди сарбории xисмонb ѐ 

рў{b- эмоционалb зиѐд шуда,баъди 

ором шудан ѐ rабули нитроглицирин 

сабук мешавад. 

Стенокардияи оддb 

(э{тимолb). 

Бартарии 2 хислати дар боло 

зикршуда. 

Дарди uайриангиналb дар 

rафаси сина. 

Бартарин фаrат 1хислати дар боло 

зикршуда ѐ набудани он{о. 
 

Стенокардияи устувор: аз рўи таснифоти xамияти дилу рагии 

Канада ба 4 синфи (функсионалb) вазифавb таrсим мешавад. 

- Синфи вазифавии- 1-Фаъолияти муrарарии xисмонb ба мисоли 

ро{гардb, бо зина боло баромадан {уруxи стенокардияро ба амал 

намеорад, хуруx баъди сарбории ни{оят вазнин ва давомнокии 

xисмонb «экстремалb» ба вуxуд меояд.  

- Синфи вазифавии-2-ма{дудияти начандони фаъолияти xисмо-

нии муrарарb, стенокардия баъди ба масофаи 300м, баромадан ба 

ошѐнаи дуюм бо суръати муrаррарb ѐ тез, баромадан ба кў{ пайдо 

мешавад. 

- Синфи вазифавb-ма{дудияти зиѐди фаъолияти муrаррарии 

љисмонb, стенокардия {ангоми ро{гардb ба масофаи 150-300м, 

баромадан ба ошѐнаи якум бо суръати меъѐрb пайдо мешавад. 

Зу{уроти  принсипиалии стенокардияи ноустувор (АНСРК 1994) 
Стенокардия оромb Хурўx{ои стенокардияи оромb бо 

давомнокии 20 даr, дар {афтаи охир пайдо 

шуда. 

Стенокардияи аввалин бор 
пайдо шуда 
(давраи вазнин) 

Хуруxи якумии БИД давомнокии аз 2 мо{ 
кам, ки {ангоми он сат{и стенокардияи 
синфи вазифавии 3-4-ро ташкил меди{ад. 
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Стенокардияи прогрессивb Таuирѐбии хислати хуруx{ои стенокардия 
дар муддати 2 мо{и охир: зиѐдшавии зудb 
ѐ давомнокии хуруx{о ѐ пастшавии 
остонаи сарбории xисмонb. Бо сухан{ои 
дигар, сат{и стенокардия зиѐд мешавад ва 
як синфи вазифавиро дар бар мегирад. 

Муоина{ои му{им:  
1.Та{лили аниrи шикоят{о ва собиrа{о: намуди дард 

(стенокардияи оддb, стенокадияи uайри оддb, кардиология). 
Бартарии омил{ои хатар (синну сол, xинс, тамокукашb, фишор-

баландии шараѐнb, дислипидемия, диабети rанд, ирсият ва БИД. 
2. Муоинаи физикалb. [ангоми муоинаи аломат{ои бемории 

дил ва раг{о ва {олат{ои {амрадифе, ки стенокадияро ба вуxуд 
оварда метавонад. 

-Ба{о додани нишонди{анда{ои му{им (фишори хун, тапиши 
дил, миrдори нафаскашb, бартарии кабутшавb), гeшкунии дил 
барои муайян кардани шуввос{о, ки барои стенози аорталb ѐ 
кардиомиопатияи гипертрофияи обструктивb хос аст. 

3. Муоина{ои лабораторb: 
Та{лили умумии хун 
Rанди хун 
Холестерини умумии хун 
4.Муоина{ои махсус: 
ЭКГ дар {олати оромb ба бемороне, ки дарди rафаси сина 

доранд, хусусан {ангоми авxи хуруx. 
Рентгеногрофия (скопия) узв{ои rафаси сина ба наrшаи бемо-

рии аломат{ои норасогии музмини дил дошта, осебѐбии клапани 
дил, осебѐбии перикард ѐ аневризми аорта дошта. 

Санxиш{ои сарборкунии (велоэргометрия, {ангоми набудани 
он санxиши «шин-хез». 

Тести добутаминb, санxиши дипиридамоловb) 
Ма{ак{ои муроxиат ба сат{и дуюм (сеюм)-и хизматрасонии тиббb. 
[олат{ои фаврие, ки зарурияти муроxиатро ба марказ{ои 

махсус гардонида шудаи дилшиносb барои назорат ва табобати 
интенсивb талаб мекунад: 

1.[амаи дард{ои шадиди дар мавзеъи дил пайдошуда ѐ сактаи 
rалб. 

2.Стенокрдияи шабона дар {олати оромb пайдошуда бо давом-

нокии аз 20 даrиќа зиед. 

3.Варами шуш{о ва пайдошавии тапиши галоп. 
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4.Стенокардияи {олати оромb бо  каxшавии сегменти STаз 1мл 

зиѐд ѐ таuирѐбии дандонаки Т. 

5.Стенокардия бо  фишорбаландии шараѐнb. 

6.Стенокардияи гуру{и вазифавии I-IV, ки дар ду {афтаи охир 

ва бори аввал пайдо шудааст. 

[олат{ои на он rадар вазнин, ки муроxиатро ба уток{ои дилши-

носии марказ{ои саломатb ѐ шўъбаи дилшиносb талаб мекунад: 

1.Гумонбар шудан ба стенокардия, ки аниrкардани ташхисро 

талаб мекунад (машварати дилшинос барои  ташхис). 

2.Авxгирии беморb ва набудани бе{будb аз табобат. 

3.Пайдошавии ориза{о баъди доругузаронb ва бад шудани 

{олати бемор. 

4.Синну соли аз 65 сола боло барои занон ва аз 55 сола барои 

мардон. 

5.Зарурияти назорати диспансерb ва табобати барrароркунанда. 

Маrсади табобат: 

Паст кардани фавт аз бемори{ои ишемиявии дил махсусан аз 

сактаи  rалб.  

-Бе{тар намудани сифати {аѐт аз {исоби паст намудани 

пайдошавии стенокардия. 

-Табобати самарнок ва камхарxи БИД. 

Табобат: 

-табобати uайридоругb ва масли{ат: 

-Дасткашb аз тамокукашb ва майнўшb 

-Истеъмоли меваю сабзавот{о 

-Иваз кардани равuани {айвонотро бо равuани{ои растанb. 

-Истеъмоли мо{b ва карами ба{рb 

-Истеъмоли хeрока{ои камнамак(то 6-7с). 

Табобат бо дору{о: 

Табобати дарди шадиди стенокардия 
Дорувории интихоби якум: Дорувории интихоби дуюм: 

Глисерил тринитрат 0,5-1мг (1-2 

{аб) пас аз 5 даr. такрор кардан 

лозим, спрей 0,4-0,8мг (1-2воя) ба 

ковокии да{он, нишаста, бо ниго{ 

доштани нафас, пас аз 30 сония 

такрор кардан лозим, лекин на зиѐда 

аз 1,2мг (3 воя) дар давоми 15 даr. 

Изосорбид динитрат {аб, 10мг 

такроран баъди 10даrиrа. Вояи 

Пропранолол ({ангоми устуво-

рии  гемодинамикb) њаб, дар 

зери забон 1 маротиба ма{лули 

0,25% 1-2мл д/в .Атеналол 25-

30 зери забон 1 маротиба. 

Метопролол 50-100 мг дар зери 

забон 1 маротиба. (пешакb 

хоидан лозим аст) 50-100 мг. 

Як маротиба. Ампула. д/в 
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баланд -30 мг. Спрей 1,25 (1воя) 

такроран баъди 1-2 даrиrа,аз 3 воя 

зиѐд набошад.  

якуякбора 5мг., {ар 5 даr. 

Такрор кардан лозим аст, вояи 

максималb 15 мг. 

Бо таври илова АСК(аспирин)75-32,5мг як маротиба дар як 

шабонарeз дода мешавад, (хоида, фурe бурдан лозим) 

 
ТАБОБАТ ДАР ДАВРАИ БАЙНИ ДАРД[ОИ ШАДИДИ СТЕНОКАРДИЯ. 

Дорувории интихоби 1ум Дорувории интихоби 2юм 

Пропранолол ба дарун. 20- 40 мг 

4 маротиба  дар 1 шабонарeз 

Атенолол ба дарун 25-50мг ду 

маротиба дар як шабонарeз 

Метопролол ба дарун 50мг 2- 3 

маротиба дар як шабонарeз 

 

Верапамил ба дарун 40-80 мг 3 

маротиба дар 1 шабонарeз 

Амлодипин ба дарун 5-10мг 1 

маротиба дар 1 шабонарeз 

Глисерин тринитрат (нитро-

глитсерин) намуд{ои таъсири 

дурударозb {аб, капс. Дарунb 

0,0029-0,0052г 2-3 маротиба дар/ 

шабонарeз. парда{ои буккалb (ба 

милки дандон) 1-2мг 2-3 маротиба 

дар/шабонарeз 

эзо{: ба {амаи беморон кислотаи асетилсалитсилb ({ангоми набудани 

uайринишондод)дарунb дар вояи 75-325 мг/шабонарeз. 

 

Верапамилро бо в-адреноблокаторхо якxоя истеъмол кардан 

мумкин нест. Ба {ама беморони стенокардия, ки сат{и холестерини 

хунашон аз 130 мг, зиѐд {аст дору{ои пасткунандаи холестерин 

(кислотаи никотин ва станин{о) тавсия дода мешавад. 

Ингибитор{ои АПФ (катоприл, эналоприл изоприл) дар {олати 

осѐбѐбии раг{ои хунгард (сактаи rалб,инсулт)тавсия дода мешавад. 

Э{тимолияти хатари табобати доруворb: 

Амолодипин-аксуламали алергикb, варами дасту пой, сарчах-

занb, дилбе{узурb, дарди сар, зиѐд шудани гардиши хун дар рeй, 

rабзият мушо{ида карда мешавад. Амолодипинро дар {олати 

пастшавии фишори хун, ({афтаи аввалини беморb) дар давраи 

синамаконb, стенози артериявb, коллапс, шок, сактаи дил истифода 

кардан мумкин нест. 

Атеналол, метопролол ва пропранолол-брадикардия, тангшавии 

бронх{о, норасоии бе{аракатии кори дил, бад шудани гардиши хуни 

каноравb, паст шудани фаъолияти узв{ои xинсb, аломати «бекор 

кардан». [ангоми {омиладорb, синамаконb, {ассосияти баланд 

доштан, АВ-блокада{ои 1-3д. СА-блокада{о, брадикардияи синусb 
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камтар аз 55/даr.. фишорпастии шараѐнb ва норасоии шадиди дил 

таъин карда намешавад. 

АСК (аспирин)-аз аксуламали анафалактикb, камхунb, 

дамкeто{b (бронхоспазм), осебѐбии парда{ои луобии меъдаю рeда 

ва хунравb, варам. Зарарѐбии xигар, испарма (крапивнитса)пайдо 

шуданаш мумкин аст. Ин доруро ба бемороне, ки осеби парда{ои 

луоби меъдаю рeда доранд, хунравb, диатези геморрагb 

(гемофилия, бемории Виллебранда, Верльгофа, тромбоситопения), 

аневризмаи шо{раг, {омиладории (I-III), синамаконb, синну соли 

кeдакона то 15 солагb низ таъин карда намешавад. 

Верапамил-{ангоми истифода бурдан, брадикардия, гипотензия, 

сарчарuзанb, дарди сар, варами дасту пой, АВ-блокада I. II. III д.т, 

{асосият ва rабзият пайдо мешавад. Верапамил таъин карда 

намешавад: ба беморони {ассосияташон баланд, брадикардия, 

фишорпастии шараѐнb, норасоии шадиди дил, садамаи кардиогенb, 

АВ-блокада{о ва аломат{ои синоатриалb. Њомиладорb ва давраи 

синамаконb. 

Глисерил тринитрат ва изосорбид динитрат-зиѐд шудани гардиши 

хун дар рeй ва гардан, дарди сар, сарчархзанb, дилбе{узурb, rайкунb, 

фишорпастии ортостатикb, тахикардия. Нитрат{о {ангоми садама, 

коллапс, хунхобрав дар майнаи сар, камхунии дараxаи вазнин, варами 

токсикии шуш, гипертиреоз, глаукомаи фишорбаландии кунxмахками 

дохиличашмии дараxаи баланд. 
 

Пешгeb ва оrибати беморb 

Фавт {ангоми стенокардияи устувор 2-3%-ро ташкил 
меди{ад. Сактаи дили ноилоx дар 2-3% беморон ру{ меди{ад. 
Стенокардияи устувор дар 20-30% беморон ба стенокардияи 
ноустувор мегузарад. 

Назорат 
Беморон бо стенокардияи ноустувор пас аз истиснои ало-

мати шадиди коронарb ва назорати амбулаторb (бистаринашу-
дагон) {атман бояд аз муоинаи назоратb дар давоми 48-72 соат 
гузаронида шавад. 

 Агар бемор бо гумонбарb ба аломати шадиди коронарb 

бистарb гардонида шавад, муоинаи назоратиро пас аз 72 соат пас аз 

xавобшавb давра ба давра 1 маротиба дар 1-2 {афта (дараxаи хатари 

баланд) ва 1 маротиба дар 2-6 {афта (дараxаи хатари паст) мегуза-

ронанд. 
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ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНB (I 10) 
 

Гурўҳи мақсаднок 

Дастури мазкури клиникї фақат барои беморони аз 18-сола 
боло бо ибтидої (фишорбаландии нахустин) ва ҳомиладорони 
гирифтори фишорбаландии шараѐнї тавсия карда мешавад 
(Замимаи 1). 

Глоссарии дастурамал 

Артериальное 
давление 

arterialbloodpre
ssure 

Фишори 
шараѐни 

- Нишондиҳандаи гемодинамикии гардиши хун дар шараѐнҳои 

калон, ки аз кори пурсамари дил ҳангоми систола ва муқовимати 

рагҳои (шараѐнҳои) ноҳиявї ҳангоми диастола вобастагї дорад. 

Вобастагии ҳаљми љараѐни хун аз ин омилҳо бо муодилаи Ом ифода 

мегардад: Q = (Р1-Р2)/R, дар ин љо Q - ҳаљми љараѐни хун, Р1 - Р2 - 

градиенти фишор дар системаи гардиши хун , R - муқовимат дар 

даври гардиши калони хун мебошад. Фишори шараѐнї аз фарқияти 

байни фишор дар даври гардиши калони хун (шараѐнҳо) ва фишори 

атмосферї иборат аст, ки бо мм. сут.сим. ѐ бо килопаскалҳо (кПА) 

дар СИ ифода мегардад (1кПА=7,5мм сут.сим.)  

Артериальная 
гипертензия 

(симптоматическая) 

secondary 
hypertension 

Фишори 
шараѐнии 
сонавия 

- фишорбаландии шараѐнї, ки бо касолати дигар узву системаҳо 

(нахустин) ѐ таъсири дигар омилҳо асоснок шудааст. Аз ин сабаб 

фишорбаландиҳои дуюмини эндокринї, гурдавї, гемодинамикї ва 

доругї људо карда мешаванд. Паҳншавии ФШ- и дуюмин дар байни 

ҳамаи ҳодисаҳои дигари фишорбаландї 5%-роташкил медиҳад 

Гипертензия 
(гестационная) 

gestational 
hypertension 

Фишорбаландии 
давраи 

хомиладорb 
Ин фишорбаландие мебошад, ки аз сабаби њомиладорї ба 

вуљуд омада, њамчун баландшавии фишори систолї ва диастолї 

то 140/90 мм сут.сим. ѐ баландтар муайян карда мешавад. 
Диастолическое 

артериальное 
давление 

diastolic arterial 
pressure 

Фишори шараѐнии 
диастолики 

- фишори шараѐни њангоми диастолаи (сустшавии 
механикии) дил. 
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Изолированная 
систолическая 
артериальная 
гипертензия 

isolated systolic 
hypertension 

Фишори 
шараѐнии 

систоликии 
махдуд 

‟ дараљаи ФХ, ки њангоми он ФХ ‟ и систолї баландтар ѐ 
баробари 140 мм сут, сим., диастолї бошад аз 90 мм сут. сим., 
камтар аст. Ин шакл бештар дар беморони кўњансол мушоњида 
гашта, бо касолати атеросклерозии рангњои ноњиявї асоснок 
мешавад.  

Исследование 
случай-контроль 

case-control 
study 

Тадrиrи «{одиса-
назорат» 

‟ тадќиќоти ретроспективї, ки дар он аз рўи маълумотњои 
бойгонї, ѐддошт ѐ муњокимаи беморон муќоисаи ду гурўњ (бо 
касолати омўхташаванда ва бе он) гузаронда мешавад. Сипас ба 
басомади таъсири омили имконпазири хатар дар њарду гурўњ 
бањо дода мешавад. Маълумотњои ба даст омада барои 
бањисобгирии хатари нисбии инкишофи беморй аз сабаби 
омили омўхташаванда имконият медињанд  

Когортное 
исследование 

cohort study Тадrиrи гурe{b 

- тадќиќоти клиникї, ки дар он маълумотњо бо роњи назорат 
намудани гурўҳи ашхос (когорт) дар давоми вақти муайян љамъ 
оварда мешаванд. Дар айни замон шахсони ба когорт дохил 
кардашуда аз рўи таъсири омилҳои пешбинишаванда тасниф 
карда мешаванд. Сипас оқибатҳо (беморшавї) дар шахсони ба 
таъсири ин омилҳо дучоргардида ва дучорнагардида муқоиса 
карда мешаванд. Дар ин маврид имконияти ошкор намудани он 
мављуд аст, ки кадоме аз ин омилҳои омўхташавандаи хатар бо 
оқибатҳои минбаъда алоқаманданд  

Мета – анализ meta - analysis  Мета ‟ анализ 

 ‟ тањлили математикии якчанд санљишҳои клиникии худи 

ҳамон як амалиѐт. Чунин муносибат назар ба ҳар як санљиши 
алоҳида аз њисоби зиѐд намудани миқдори беморони тадқиқша-
ванда мўътамадии бештареро таъмин менамояд. Барои пешниҳоди 
љамъбасткардашудаи бисѐре аз санҷишҳо ва барои зиѐд наму-
дани  исботнокии натиљаҳои санљиш истифода бурда мешавад  

Немедикаментозная 
терапия АГ 

non-drug 
antihypertensive 

therapy 

Табобати ѓайри 
доругї 
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 - чорабиниҳо оид ба тағйир додани тарзи ҳаѐти бемор 
(lifestyleinterventions), ки барои паст намудани дараљаи ФХ 
ҳангоми фишорбаландии шараѐнї мусоидат мекунанд. Ба 
зумраи ин чорабиниҳо дохил мешаванд: маҳдуд намудани 

истеъмоли намаки ошї ва кислотањои равғании ѓалис, маҳдуд 
намудани истеъмоли машрубот, бас кардани тамокукашї, зиѐд 
намудани истеъмоли меваю сабзавот, кам намудани вазни 
бадан, баланд бардоштани фаъолнокии љисмонї (ниг. минбаъд 
дар матн)  

Описание серии 
случаев 

case series Шар{и {олат{о 

‟ омўзиши гурўњи аз 10 нафар ва зиѐдтари гирифтори 
бемории муайян. Дар ин маврид баръакси тасвири ҳодисаҳои 
алоҳида нишондиҳандаҳои оморї муайян карда мешаванд. 
Камбудиҳои асосї набудани гурўҳи муқоиса, хислат{ои 

ретроспективии он мебошад, ки эҳтомилияти пайдоиши хатоњои 
мунтазамро зиѐд менамояд  

Органы-мишени target-organs Узв{ои {адаф 

– узвҳои ба тағйироти касолатї дучоршаванда, ки бо 
баландшавии ФХ асоснок гардидаанд. Ба онҳо дохил мешаванд: 
дил, гурда, косахонаи чашм, мағзи сар. Ташхиси касолати 
узвҳо-ҳадафҳо барои муқаррар намудани дараљаи хатари 

оризаҳои дилу рагҳо ҳангоми ФШ зарур аст 
 

Первичная 
(эссенциальная) 

артериальная 
гипертензия 

primary 
hypertension 

Фишорбаландии 
шараѐнии аввалия 

 ‟ баландшавии дараљаи ФХ-и систолї 140 мм.сут.сим. ва/ѐ 
ФХ-и диастолї 90 мм сут.сим., ки дар натиљаи ду муоинаи 
алоњида ба ќайд гирифта шудааст, ки дар њар яке аз онњо ФХ 
лоаќал ду маротиба чен карда шудааст. Њангоми ФШ-и 
нахустин баландшавии ФХ њангоми набудани касолати 
нахустини дигар узву системањо ба вуљуд меояд. Пањншавии 

ФШ-и нахустин дар байни њамаи њодисањои фишорбаландb 

таrрибан 95%-ро ташкил медиҳад  

Первичная 
медико-санитарная 
помощь (ПМСП) 

Primary health 
care 

Кумаки аввалияи 
тиббию-санитари 

КАТС 
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- Таъриф дар Декларатсияи дар конфренсияи ТУТ соли 1978 

дар шаҳри Алмаато қабулшуда буд:«КАТС қисмати муҳими 

хизматрасонии тиббию санитариро ташкил медиҳад, ки бо 

усулу технологияҳои амалї, илман асоснок ва аз љиҳати 

иљтимої қобили қабул асоснок шудаанд, дар ҳама љо ҳам барои 

шахсони алоҳида, ҳам барои оилаҳо дар маҳалҳо ба туфайли 

иштироки пурраи онҳо дар ин кор бо харољотҳое, ки ҳам барои 

љомеа ва ҳам умуман барои мамлакат дар ҳар як марҳилаи ин- 

кишоф, барои таъмин намудани худмуайянкунї ва мустақи-

лияти онҳо дар ҳалли ин масъалаҳо маъзур шудаанд. Вай 

қисмати људонашавандаи системаи миллии тандурусти буда, 

ядрои онро ташкил медиҳад ва ҳамзамон ҳамчун љузъи асосии 

инкишофи умумии иљтимої ва иқтисодии љамъият мебошад. 

Маҳз он зинаи аввалин дар алоқаи байни одамони алоҳида, 

оилаҳо, љамеа ва системаи миллии тандурустї буда, ба таври 
максималї кўмаки тиббиро ба љои зист ва кор наздик мекунад 

ва љузъи аввали раванди мутассили муҳофизати саломатиро 

ҳосил менамояд» 

Преэклампсия Pre-eclampsia Преэклампсия 

‟ ин ҳолати бо ҳомиладорї алоқаманд буда, ки дар он 

инкишофи фишорбаланди  ва протенурия (мављудияти сафеда 

дар пешоб) ба давраи баъди ҳафтаи 20-уми ҳомиладорї дар зане 

рост меояд, ки қаблан аз фишори баланди хун ранљ намекашид; 

ин раванди системавии ангиопластикии эътилолї мебошад, ки 

бо ғализшавии хун (гемоконсентратсия). фишорбаланди ва 

протеинурия тавсиф меѐбад. 

Протеинурия Proteinuria Протеинурия 

- ҳамчун ғун шудани 0.1 г/л (аз 1+ то 2+ бо роҳи меҳвари 

ченкунанда) ѐ зиѐдтар аз он, ки тавассути ду таҳлили тасодуфан 

гирифташудаи пешоб бо фарқияти вақти камтар аз 6 соат ҳосил 

шудааст. Ҳангоми тадқиқи озмоиши диурези шабонарўзй 

протеинурия бо ғуншавии 0.3 г/л дар як шабонарўз ташхис 

карда мешавад.  

Пульсовое 

артериальное 

давление 

Pulse arterial 
pressure 

Фишори набзи 
шараѐни 
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‟ фарқияти байни нишондиҳандаҳои ФХ-и систолӣ ва 

диастолӣ. Масалан, ҳангоми ФШ= 120/80 мм сут.сим. фишори 

набзӣ ба 40 мм сут.сим. баробар аст. Ин индикатор ба таври 

айѐнї таносуби байни нишондиҳандаҳои ФХ-и систолӣ ва 

диастолиро дар он ҳолатҳое нишон медиҳад, ки тағйирѐбии 

нобаробари дараљаи онҳо, масалан ҳангоми ФШ-и алоҳидаи 
систолї имконпазир аст (ниг. поёнтар)  

Рандомизированное 

контролируемое 

испытание 

Randomized 
controlled trial 

Тадкики 
тасодуфи-
санчиши 

‟ стандарти сифати тадқиқоти илмии самаранокии амалиѐт. 

Барои тадқиқот сараввал беморон аз микдори зиѐди одамони 

дорои  ҳолати омўхташаванда интихоб карда мешаванд, сипас 

ин беморон ба таври тасодуфї (рандомизатсия) ба ду гурўњ 
(таљрибавї ва назоратшаванда) људо карда мешаванд. Дар 

гурўҳи таљрибавї амалиѐти омўхташаванда гузаронда мешавад, 

дар гурўҳи назоратшаванда бошад  не. Баъди ин тадқиқотчиѐн 

љараѐни клиникии бемориро дар ҳарду гурўҳ назорат мекунанд 

ва фарқияти оқибатҳои онро ба амалиѐти омўхташаванда 

нисбат медиҳанд 

Систематическая 

ошибка 

Вias Хатои 
систематики 

‟ ин тамоюли мунтазами (ғайритасодуфии) натиљаҳои 

тадқиқот аз нишондиҳандаҳои воқеӣ мебошад. Хатоҳои мунта-

зам дар ҳолате сар мезананд, ки гурўҳи беморон дар тадқиқот, 

масъалан СТН, на фақат аз рўи аломатҳои омўхташаванда, 

балки аз рўи дигар омилҳо (синну сол, љинс) фарқ мекунанд, ки 

ба натиљаи тадқиқот таъсир мерасонанд. Хато он вақте сар зада 

метавонад, ки ба гурӯҳҳои муқоисашавандаи беморон усулҳои 

баҳодиҳии (ченкунии) ҳархела истифода бурда мешаванд, 

инчунин дар он ҳолатҳое, ки як омил бо дигараш алоқаманд 

буда, таъсири яке таъсири дигарро таҳриф менамояд. Ҳангоми 

мављуд будани чунин хатоҳо дақиқияти натиљаҳои тадқиқот хеле 

паст мегардад  

Систолическое 

артериальное 

давление 

Systolic arterial 
pressure 

Фишори 
систоликии 

шараѐни 
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‟ фишори хун њангоми систолаи (кашишхўрии механикии) 
дил .Тибќи таснифоти муосир ФХ-и систолї дар дараљаи 120-
129 мм сут.сим. муътадил шуморида мешавад 

Скрининг Screening Скрининг 

‟ муайян намудани бемории қаблан дар бемор муайян-
нашуда ѐ омили хатар тавассути љамъоварии маълумотҳои соби-
қаи беморї -анамнез (масалан, нисбати тамокукашї), тадқиқоти 

физикалї (масалан, ченкунии ФХ), тадқиқоти лабораторї 
(масалан, муайян намудани дараљаи холестерин). Скрининг ба 
маљмўи бисѐре аз чорабиниҳо оид ба профилактикаи аввалия ва 
ҳамаи чорабиниҳо оид ба профилактикаи дуюмин дохил 
мешавад. Нисбати фишорбаландии шараѐнї бошад, скрининг 
дар муоинаи оммавии аҳолї барои ошкор намудани беморї дар 
марҳилаҳои барвақтии (то клиникии) инкишофи беморї 
(профилактикаи дуюмин) истифода бурда мешавад  

Транзиторная 
гипертензия у 
беременных 

Transient 
hypertensionin 

pregnancy 

Фишорбаландии 
транзитории 

(давраи 
хомиладори) 

- ташхиси ретроспективї, ҳангоме ки фишорбаландии 
ҳомиладорї бе инкишофи преэклампсия ҳангоми зоиш љараѐн 

меѐбад ва ҳангоме, ки ФХ дар муддати 12 ҳафтаи пас аз 
таваллудкунї ба дараљаи муътадил бармегардад. Зоҳиршавии 
фишорбаландии транзиторї метавонад нишонаи инкишофи 
минбаъдаи фишорбаландии музмин бошад (агар ФХ дар 
дараљаи баланд боқї монад) 

Целевое 
артериальное 

давление 

Target blood pressure Фишори 
шараѐнии 

{адафb 
‟ дараљаи ФХ, ки бояд дар натиљаи табобати гипотензивї 

(фишорпасткунанда) ба даст оварда шавад. Ин дараљаи нисба-
тан мувофиқе мебошад, ки зиндамонии бештари беморонро 
ҳангоми ин касолат таъмин менамояд. Ҳоло нишондиҳандаҳои 
мақсадноки аз тарафи умум қабулшуда ҳангоми ФШ бе 
бемориҳои ҳамроҳикунанда инҳо мебошанд: дараљаи ФХ-и 
систолї 110-139 мм сут.сим. ва дараљаи ФХ-и диастолї 70-89 мм 
сут.сим. (ниг. Xадвал)  

Эклампсия Eclampsia Эклампсия 
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‟ Њолате, ки фишор баландї ва протеинурия њангоми 
њомиладорї бо рагкашињо оризадор мегарданд.  

Эклампсия бо инкишофи хуруљњои рагкашї ѐ иѓмо (кома) 
дар занони дорои аломат ва аломатњои преэклампсия, 
протинурия, омоснокї ѐ инкишофи њамзамони њамаи ин 
њолатњо зињир мегардад 

HELLP-синдром HELLP-syndrom Алоими-HELLP 
(H-гемолиз; EL-сатњи баланди ферментхои љигар; LP-

шумораи пасти тромбоситхо) хамагї дар 4-12% занњои 
гирифтори преэклампсияи намуди вазнин (Gilbert, Harmon, 
1993). Механизмњои, дар асоси патофизиологияи синдроми-
HELLP буда,чунин њолатњо мебошанд: вазоспазми артериолањо, 
вайроншавии бутунии эндотелияњо, ин чунин агрегатсияи 
тромбоситњо ва вобаста ба ин гипоксияи бофтањо (Poole, 1988; 
1993).  
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XАДВАЛИ ДАРАXАИ ИСБОТНОКЇ  

ВА ДАРАXАБАНДИИ ТАВСИЯ[О 

Ҳамаи тавсияҳои асосӣ дар дастури мазкур дараљабандии 

худро доранд, ки бо ҳарфҳои лотинии аз А то D ифода 
мегарданд (љадвали 1). Дар айни замон ба ҳар яке аз ин 
дараљабандиҳо дараљаи муайянии исботнокии маълумотҳо 
мувофиқ аст. Ин чунин маъно дорад, ки тавсияҳо бо маълу-
мотҳои тадқиқотие асоснок гардидаанд, ки дараљаи гуногуни 
дақиқият доранд ҳар қадар ки дараљабандии тавсияҳо болотар 

бошад, ҳамон қадар дақиқияти маълумотҳои бо он асоснокшуда 
баландтар мебошад. Дар поѐн љадвале оварда шудааст, ки 
дараљаҳои гуногуни дараљабандии тавсияҳои ба дастури мазкур 
дохилшударо ифода мекунад. 

 

Xадвали 1. Дараљабандии тавсияњо. 

Дараљаи 

дақиқияти 
тавсияҳо 

Дараљаи 
исботноки 

Тасвир 

A 
 

(Ia) Исбот дар натиљаи тадқиқотҳои калон, аз љиҳати 
тактикӣ дуруст тасодуфикардашудаи клиникї 
(СТН), ки дар тафсирҳои мунтазами Маркази 
Кохрановск оварда шудаанд, ѐ ҳангоми 
гузарондани тафсирҳои мунтазам ва мета-таҳлилҳо 
ба даст омадааст. 

(Ib) Исбот дар натиљаи тадқиқотҳои начандон калон, аз 
љиҳати тактикї дуруст тасодуфї- кардашудаи бисѐр 
марказии клиникї ба даст омадааст 

B 
 

IIa 
 
 

Исботдарнатиљаилоақаляктадқиқотина- 
зоратшавандабетасодуфикунонїбадастомадааст 

IIb Исбот дар натиљаи тадқиқоти алоҳидаи клиникии 
гурӯҳӣ (аз љумла СТН-и пастсифат) ба даст 
омадааст 

C 
 

III Исбот дар натиљаи тадқиқотҳои тасвирї, ба мисли 
тадқиқоти муқоисавӣ, тадқиқотҳои 
мувофиқаткунонї, тадқиқот аз рӯи навъи «ҳодиса-
назорат» ба даст омадааст 

D 
 

IV Исбот дар асоси ҳисоботҳои кумитаҳои экспертй, 
инчунин: 
• Тасвири маљмўи ҳодисаҳо ѐ 
• Тадқиқотҳои назоратнашаванда 
• Ақида ва/ѐ таљрибаи клиникии экспертҳои 
номдор ба даст омадааст. 
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Ташхис 
Маф{уми беморb 

Фишорбаландии шараѐнb(ФШ) - ин баландшавии устувори ФХ 

(систолb140 мм сут. сим. ва/ѐ диастолb 90 мм сут.сим.) мебошад, ки 
ҳангоми ду ва зиѐда муоинаҳои тиббb ба қайд гирифта шудааст. 

ФШ мафҳуми xомеъ мебошад ва шакли нахустини онро (ибтидоb), 

ки ба таври анъанавb дар мо Бемории гипертонb (БГ) номида 
мешавад ва шаклҳои дуюминро дар бар мегирад. Таносуби онҳо дар 

xамеаи калонсолон 95% ба 5%-ро ташкил медиҳад. 

АФишорбаландиро аз рўи дараљаи фишори шараѐнии 

ҳам систолї ва ҳам диастолї тасниф намоед 
 

Xадвали 2. Таснифоти ФШ тибќи ТУТ / XБФШ (1999) 
 

Категория 
ФХ-и систолї, мм 

сут.сим. 
ФХ-и диастолї, 

мм сут.сим. 
Оптималї Камтар аз 120 Камтар аз 80 

Муътадил Камтар аз 130 Камтар аз 85 

Баланди муътадил 130-139 85-89 

дараљаи I (сабук) 140-159 90-99 

дараљаи II (мўътадил) 160-179 100-109 

Дараxаи III (зоњиршаванда) <180 < 110 

Алоњидаи систолї Баландтар аз 140 Камтар аз 90 

Эзо{. [ангоми муайян намудани дараxа rимати нисбатан баландтари ФХ-ро истифода 
бурдан лозим аст, масалан 140/100 мм сут.сим. - дараљаи II фи- шорбаландии шараѐнb. 

 

Бањодињии хатари аворизњои дилу рагњо  
Дар беморони ФШ пешгўи на танњо аз ФХ вобастагї дорад, 

мављудияти омилњои хатари њамрадиф, дараљаи ба равиш 
љалбшавии узвњ-њадафњо, мављудияти њолатњои муштараки 
клиники дорои ањамияти на камтар аз баландшавии ФХ доранд. 

Бањодињии хатари оризањои дилу рагњо барои интихоби 
тактикаи минбаъдаи табобати беморони гирифтори ФШ ‟ и 
нахустин зарур аст ва марњилањои зеринро дар бар мегирад.  

А. Муайян намудани омилњои хатари беморињои дилу рагњо  
В. Муайян намудани касолати узвњо ‟ њадафњо  
С. Муайян намудани ( ташхиси) беморињои њамроњикунанда 

(њолатњои муштараки клиникї).  
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Xадвали 3. Меъѐр{ои табаrабандии (стратификатсияи) хатар 
Омилҳои хатари бемориҳои дилу рагҳо [22,24]. 

 Дараљаи ФХС < 140 мм сут.сим. ва ФХД < 90 мм сут.сим. 

 Анамнези оилавии бемориҳои барваќтии дилу рагҳо: дар занҳо 
< 65 сола, дар мардҳо < 55 сола. 

 Синну сол: < 55 сола (мардҳо), < 65 сола (занҳо) 

 Тамокукашї  

 Фарбеҳшавии шикмаї: ҳаљми камари мардон > 102 см, дар 
занон > 88 см. Фарбеҳшавї ҳамчун «фарбеҳшавии шикамї» барои 
он муайян карда шудааст, ки ба нақши он ҳамчун аломати муҳими 
синдроми мубодилав ї(метаболикї) диққат дода шавад ИВБ 18,5 - 
24,9 кг/м 

 Дислипидемия: 

 Холестерини умумї > 6,5 ммол/л (250 мг%) 

 Холестерин ЛПЗП> 4,0 ммол/л 

 Холестерин ЛПЗБ< 1,0 ммол/л дар мардҳо ва < 1,2 ммол/л дар 
занҳо  

 Сафедаи С-реактивии 1 мг/дл ва зиѐдтар (дараља нисбат ба 
дараљаи холестерини липопротеидҳои зичиашон паст(ЛПЗП), 
инчунин ба туфайли алоқаи он бо синдроми мубодилавї, 
предикатори на камтар аҳамиятдоштаи оризаҳои дилу рагҳо 
мебошад) [37] 

Касолати узвҳо-ҳадафҳо ва ташхисї 

 Гипертрофияи меъдачаи чапи дил (аз рўи маълумотҳои ЭКГ, 
ЭхоКГ) 

 ЭКГ аломатҳои гипертрофияи меъдачаи чап (индекс Соколов - 
Лайонс): Rv5-v6

+Sv1 > 35 мм  

 ЭхоКГ аломатҳои гипертрофияи меъдачаи чап: индекси массаи 
миокарди меъдачаи чап (таносуби массаи миокард ба масоњати 
сатҳи бадан) дар мардҳо 125 г/м , дар занҳо 110 г/м. 

Касолати узвҳо-ҳадафҳо ва ташхисї (давом) 

 Микроалбуминурия 30-300 мг/24 соат ва/ѐ каме баландшавии 
дараљаи креатинин дар хун (107 ‟ 133 ммоль/л ѐ 1,2 ‟ 1,5 мг%) 
Аломатҳои ултрасадої ѐ рентгенологии мављудияти пулакчаи 
атеросклерозї (дар шараѐнњои хобї, тиҳигоҳ, рон ѐ аорта) ѐ УС - 
аломатҳои ғафсшавии девораи шараѐнҳо (ғафсии пардаи дохилї 
(ин- тимаи) - мушакпардаи шараѐни хобї 0,9 мм )  

[олатҳои мушатараки клиникї (ЊМК)  

Бемори{ои хунраг{ои майна: 

 Сактаи ишемиявї 

 Сактаи геморрагї (хунрезї) 

 [амла{ои транзитории 
ишемиявї  

Бемори{ои раг{ои ноҳиявї  

 Аневризмаи шоњраг 

 Аневризмаи ќабат-ќабати ба 
таври клиникї зо{иршудаи 
шараѐн{ои но{иявї  
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Бемориҳои дилу рагҳо:  

 Инфаркти миокард  

 Стенокардия  

 Норасогии кассоди гардиши 
хун 

Бемори{ои гурда{о:  

 Нефропатияи диабетии 
гурдањо  

 Норасоии гурдањо бо 
миќдори креатинин >133 

Касолати гипертонии шабакия 

({ангоми офталмоскопия) 

 Хунрезињо ѐ рашњањо (экссудат{о)  

 Омоси пистонаки асаби босира  
Диабети ќанд:  

глюкоза бо дили на{ор >7,0 ммол/л, 
баъди хўрокхўрї >11,0 ммол/л 
ммол/л (> 1,5 мг%) [40,41] 

 
Мувофиrати омилҳои хатар, маълумотҳо оид ба бемориҳои 

узвҳо-ҳадафҳо, мављудияти беморињои њамроњикунанда барои 
баҳодиҳї ба эҳтимолияти хатари оризаҳои дилу рагҳои беморон 

дар 10-соли наздиктарин имконият медиҳад.  

Меъѐрҳои ташхис 
♦ Баландшавии ФХ-и систолbаз 140 ммсут.сим. ва/ѐ ФХ-и 

диастолb аз 90 ммсут.сим., ки дар шахсони доруҳои зидди фишор-

баландиро истеъмол накарда ҳангоми ду ва зиѐдтар ченкуниҳо ба 

қайд гирифта шудааст. Дараxаи ФШ дар асоси қиматҳои миѐнаи 

ченкунии ФХ ҳангоми на камтар аз ду ташриф бо фосилаи 2 моҳ 

пас аз бори аввал ошкор намудани ФХ –и баланд.  

♦ Ошкор намудани тағйиротҳои КУҲ, ки метавонанд ҳангоми 

xараѐнѐбии бе аломат низ мушоҳида карда шаванд. 

♦ Мавxудияти ФШ дар собиқаи беморb (анамнез) 

Мақсади чорабиниҳои ташхисb аз он иборат аст, ки: 

1. дараxаи ФХ муайян карда шавад . 
2. дараxаи хатари xамъбастb бо баҳо додани дигар омилҳои 

хатар, касолати узвҳо-ҳадафҳо ва бемориҳои ҳамроҳикунанда ѐ 

ҳолатҳои муштараки клиникb муқаррар карда шаванд . 

Тадқиқотҳои ташхисb дар бар мегиранд: 

1. Ченкунии 2-3 каратаи ФХ дар ҳарду дастҳо 

2. Xамъоварии собиrаи беморb 
3. Тадқиқоти физикалb 

3. Баъди муқаррар намудани ташхиси ФШ усулҳои лабораторb 

ва инструменталии тадқиқот гузаронда мешаванд, ки қисме аз онҳо 

ҳатмb буда, бояд дар ҳамаи беморони гирифтори ФШ иxро карда 

шаванд, қисми дигарро бошад аз рўи нишондиҳандаҳои махсус, бо 

тавсияи мутахассис ѐ вобаста ба ҳолати клиникии бемор иxро 

кардан лозим аст . 
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Ченкунии ФХ 
Барои ошкор намудани ФШ дар байни аҳолии вобасташуда 

духтури амалияи умумb ва ҳамшираи тиббии вай бояд скрининг 
гузаронанд. Мақсади скрининг - ошкор намудан ва ба қайд 
гирифтани шахсоне мебошад, ки дар онҳо дар муддати на камтар аз 
ду моҳ на камтар аз ду бор ФХС 140 мм сут.сим. ва баландтар ва/ѐ 
ФХД 90 мм сут.сим. ва баландтар ба қайд гирифта шудааст.  

Чен кардани ФХ, ҳам то оғози табобат, ҳам ҳангоми муолиxа 
зарур аст, зеро ин чорабинии начандон қимат эътиқоди беморро ба 
табобат баланд ва интихоби комилан мувофиқи доруҳоро осон 
менамояд. Ҳангоми ташриф ба назди духтур дар бисѐр ҳолатҳо бо 
ченкунии ФХ дар ҳолати нишастагии бемор тибқи усули стандартӣ 
маҳдуд шудан мумкин аст. Ғайр аз ин, барои шахсони солхӯрда ва 
беморони гирифтори диабети қанд чен кардани ФХ дар ҳолати 
хобида, ҳангоми ташрифи аввал бошад рост истода низ тавсия дода 
мешавад 

C Асбобњо барои чен кардани ФХ-ро мунтазам бо ѐрии 

сфигмоманометри симобй калибрро муайян намудан ва тести 
кунонидан лозим аст    

C Чен кардани ФХ барои ташхис, профилактика ва табобати 

фишорбаланди ањамияти муњим дорад. Барои ин истифода намудани 
техникаи дурусти ченкунй ва таљњизоти боэътимод зарур аст. 

Ҳангоми чен намудани ФШ дар шароитҳои амбулаторb ба 

нуқтаҳои зерин диққат додан лозим аст : 
 Пеш аз ченкунb бемор бояд дар муддати 5 дақиқа дар 

вазъияти оромона бинишинад. 

 Барои чен намудани ФХ бояд усули аускултативb (усули 
Коротков) истифода бурда шавад.  

 Иxро намудани лоақал ду ченкунb бо фосилаи 1-2 дақиқа ва 
гузарондани ченкунии иловагb, агар ду ченкунии аввала фарқияти 
калон дошта бошанд, лозим аст. 

 Манжетаи (сардасти) стандартиро (бараш 12-13 см ва 
дарозиаш 35) истифода бурдан лозим аст, вале доштани ҳамчунин 
андозаҳои калон ва хурд мутаносибан барои дастҳои ниҳоят борик ѐ 
ғафс низ бояд ба назар гирифта шавад. Дар ин маврид манжета бояд 
2/3 китфро фаро гирад 

 Манжета бояд дар сатҳи дил новобаста аз вазъи бемор қарор 
дошта бошад. 
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 Марҳилаҳои I ва V (ғайбзанї) лаҳнҳои Коротковро барои 

мутаносибан баҳо додани ФХ-и систолb ва диастолb истифода баред. 

 Сараввал ФХ-ро дар ҳарду дастҳо барои баҳод додан ба 
фарқиятҳои имконпазир аз сабаби фарқияти муқовимати ноҳиявии 
рагҳо чен намоед. 

C њангоми истифодаи усули аускултативb ҳамчун қиммати 

референтb он нишондиҳандаеро гирифтан лозим аст, ки дар он ФХ 

баландтар аст  

 Дар кўҳансолони гирифтори диабети қанд ва дар дигар 

ҳолатҳое, ки аксаран гипотензияи ортостатикb дучор мешавад ѐ 

тахмин мегардад, ФХ-ро баъд 1 ва 5 дақиқаи баъди гузариш ба 

ҳолати рост истодан чен кардан лозим аст.  

 Ченкунии басомади кашишхўриҳои дил (БКД) аз рўи набз 30 

сония пас аз ченкунии дуюми ФХ дар ҳолати рост истодан 

гузаронда мешавад.  

C Барои ташхиси фишорбаланди (ФХ 140/90 мм сут.сим.) 

лоаќал ду њолати баќайдгирии ФХ -и баланд зарур аст, барои ин 

лоаќал ду муоина бо ду бор ченкунии ФХ дар њар яке аз онњо лозим аст  

Чен кардани ФХ дар шароити хона барои гирифтани ахбороти 

пурқимати иловагї ҳам ҳангоми муоинаи нахустин, ҳам ҳангоми 

назорати минбаъдаи самаранокии муолиxа имконият медиҳад. 

Ҳангоми чен кардани ФХ дар шароити хона ба он дар рӯзҳои 

гуногун дар шароити ҳаѐти ҳаррӯзаи беморон баҳо додан ва 

бартараф намудани "таъсири хилъати сафед" мумкин аст. 

Худназораткунии ФХ беморро боинтизом ва эътиқод ба муолиљаро 

беҳтар менамояд. Чен кардани ФХ дар хона барои дақиқтар баҳо 

додан ба самаранокии муолиxа ва ба таври имконпазир паст 

намудани нархи он ѐрї мерасонад. 

A Чен кардан ва мониторинги ФХ дар хона аз тарафи 

худи беморони гирифтори ФШ ѐ хешовандон барои ба даст 

овардани нишондиҳандаҳои нисбатан пастари ФХ ва беҳтар 

назорат намудани ФХ дар муқоиса бо мониторинг дар 

шароитҳои клиникb мусоидат менамояд . 

Маълумотҳои як қатор тадқиқотҳо нишон доданд, ки дараxаи 

ФХ-и дар хона ченкардашуда назар ба дараxаи ФХ-и дар клиника 

ченкардашуда пасттар аст: дараxаи ФШ-и дар хона ченкардашудаи 
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25/80 мм сут.сим. ба 140/90 мм сут.сим. ҳангоми ченкунb дар 

шароитҳои клиникb мувофиқ аст . 

Дар ҳолати баландшавии ФХ-и дараxаи 1-ум ба xанбаи пурраи 

омилҳои хатар баҳо додан ва барномаи ғайридоругии муолиxаро 

оғоз намудан лозим аст. Дар ҳолати баландшавии ФХ-и дараxаи 2—

3-юм тактикаи табобати бемор аз тарафи духтур мувофиқи вазъияти 

мушаххаси клиникb муайян карда мешавад . 

Xамъоварии собиrаи беморb 

Xамъоварии дақиқи собиrаи беморb гирифтани ахбороти 

муҳимро оид ба мавxудияти ОХ, аломатҳои касолати узвҳо-ҳадафҳо 

ва шаклҳои дуюмини ФШ таъмин менамояд. Пеш аз ҳама муқаррар 

намудани давомнокии мавxудияти ФШ, дараљаи баландшавии ФХ, -

инчунин вуxуд доштани хуруxҳои фишорбаландb зарур аст . 

1. Омилҳои хатар (ОХ): 

• вазниншавии ирсї тибқи ФШ, БДЛ, дислипидемия (номусои-

дии таносуби липидҳои хун), диабети қанд 

• дар собиқаи беморї (анамнез) мавxуд будани БДЛ, дислипи-

демия, диабети қанд; 

• тарзи ҳаѐте, ки истеъмоли равғанҳо (махсусан ҳайвонотb), 

намак ва машрубот, тамокукашb, фаъолияти љисмонb, инчунин 

фарбеҳшавиро дар бар мегирад; 

• омилҳои шахсb, оилавb ва ғайра, ки ба дараxаи ФШ, дараxаи 

хатари дилу рагҳо, инчунин оқибати муолиxа таъсир расонда мета-

вонанд. 

2. Маълумотҳое, ки дар бораи КУҲ шаҳодат медиҳанд: 

• мағзи сар ва чашмҳо — сардард, чарх задани сар, халалѐбии 

босира, .ҲТИ, ихтилолҳои сенсорb ва мутаҳаррикb; 

• дил — дилзанb, дардҳо дар қафаси сина, нафастангb; 

• гурдаҳо—ташнагb, полиурия, никтурия, гематурия; 

• шараѐнҳои ноҳиявb — хунук хўрдани дасту пойҳо, ба навбат 

лангидан. 

1. Аломатҳое, ки дар асоси онҳо ФШ-и дуюмин ѐ истеъмоли 

доруҳои баландкунандаи ФХ ба мисли лакритса, кокаин, амфе- 

тамин, контратсептивҳои даҳонгузар, стероидҳо, доруҳои ғайри-

стероидии зиддиилтиҳобb (ДҒЗИ), эритропоэтин ва сиклоспоринро 

тахмин намудан мумкин аст. 

2. Анамнез ѐ мавxудияти аломатҳои БИД, норасоии музмини дил 

(НМД), бемориҳои рагҳои мағзисарb ѐ ноҳиявb, диабети қанд, 
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ниқрис (подагра), дислипидемия, ташаннуxи бронхҳо (бронхоспазм) 

ва дигар бемориҳои аҳамиятдор, инчунин доруҳои истеъмолшаванда. 

3. Табобати қаблии зиддифишорбаландb, самаранокb ва 
таъсироти иловагии он. 

Тадrиrоти физикалb 
Тадқиқоти физикалии бемори гирифтори ФШ ба ошкор 

намудани ОХ-и иловагb, аломатҳои нишонаҳои дуюмини ФШ ва 
касолатҳои узвb равона карда шудаанд. Қад ва вазн бо ҳисобкунии 
ИВБ (кг/м2) , инчунин даври камар ва рон бо назардошти индекси 
камар/рон (ИКР) чен карда мешаванд . 

Индекси вазни бадан (ИВБ, кг/м
2
) = вазн (кг)/қад(м)

2
 

15—19,9 кг/м
2
— вазни нокифоя, 20—24,9 кг/м

2 
вазни муътадили 

бадан, 25—29,9 кг/м
2
— вазни барзиѐди бадан, 30— 39,9 кг/м

2
— 

фарбеҳb, >40 кг/м
2
— фарбеҳии зоҳиршаванда 

Индекси камар/рон (ИКР) 
Даври камар (ДК) — даври камтарине мебошад, ки поѐнтари 

қафаси сина дар болои ноф чен карда шудааст. Даври рон (ДР) 
— даври калонтарине мебошад, ки дар сатҳи сурин чен 

карда шудааст. 
ИКР = ДК/ДР 
0,8—0,9 — навъи фосилавии тақсимоти бофтаи равғанb, <0,8 — 

гиноидb (рону сурин), >0,9 — андроидb(абдоминалb) 

Тадrиrоти лабораторb 
Ҳангоми муоинаи беморони гирифтори ФШ аз усулҳои сода ба 

нисбатан мураккаб рафтан лозим аст. Дар марҳилаи аввал 
тадқиқотҳои кўҳнае иxро карда мешаванд, ки барои ҳар як бемор 
дар мавриди ташхиси ФШ ҳатмb мебошанд. Барои иљрои ҳатмии 
онҳо бо xалб намудани захираву имкониятҳои хадамоти госпиталb 
ва махсус кўшиш намудан зарур аст. 

Тестҳои анъанавb (ҳатмb)  

 глюкозаи плазма (бо дили наҳор) 

 холестерини умумb 

 холестерини ЛПЗП 

 креатинин 

 гемоглобин ва гематокрит 

 та{лили пешоб 

 микроалбуминурия (ҳатман ҳангоми диабети қанд) 

 электрокардиография 

 тадқиқи қаъри чашм  
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Муоинаи васеъ (бо тавсияҳои мутахассисон) 

 Эхокардиография  

 ТУС-и шараѐнҳои хобb ва рон  

 Сафедаи С-реактивb 

 Протеинурияи миқдорb (агар тести мусбат аз рўи рахҳо бошад) 

 Фишорбаландии оризадор: тестҳо барои функсияи дил, мағзи 

сар, гурдаҳо  

 Ҷустуxўи фишорбаландии дуюмин: тадқиқи дараxаи ренин, 

алдостерон, кортикостероидҳо, катехоламинҳо, артериография, 

тадқиқи ултрасадоии гурдаҳо ва ғадудҳои болои гурда, томография 

компютерb. 

Муоинаи васеъ (бо тавсияи мутахассисон) 

 Эхокардиография 

 УЗИ раг{ои шараѐни хобb  ва рон. 

 Сафедаи С-реактивb 

  протеинурияи шуморавb (агар тест мусбb дар рахча) 

 Фишорбаландии боавориз: рахча{о барои фаъолияти дил. 

майнаи сар, гурда{о. 

 Дарѐфти фишорбаландии дуюмдараxа: муоинаи сат{b, алдос-

терон, кортикостероид{о, катехоламин{о, артериография, муоинаи  

ултрасадои гурда{о ва uадуд{ои болои гурда, томографияи компю-

терb. 

AСабабҳои имконпазири фишорбаландии дуюминро истисно 

намоед, дараxаи хатари оризаҳои дилу рагҳоро муайян намоед. 

CБаҳо додан ба хатари оризаҳои дилу рагҳо бояд дар ҳамаи 

беморони гирифтори фишорбаланди гузаронда шаванд . 

Xадвали 4. Баҳо додан ба хатари оризаҳои дилу рагҳо 
Омилҳои 

хатар ва 

беморї 

ДараљаиI ФШ 

ФХС 140-159 ѐ 

ФХД 90-99 

Дараљаи II ФШ 

ФХС 160-179 ѐ 

ФХД 100-109 

Дараљаи III ФШ 

ФХС 

180 ѐ ФХД 110 

Дигар 

омилҳои 

хатар вуљуд 

надоранд 

Хатари паст Хатари миѐна Хатари баланд 

Якѐ ду омили 

хатар 

Хатари миѐна Хатари миѐна Хатари ниҳоят 

баланд 

3 ва > ОХ ѐ 

бемориҳои 

Хатари баланд Хатари баланд Хатари ниҳоят 

баланд 
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узвҳо- 

ҳадафҳо, 

Мављуд 

будани 

бемориҳои 

ҳамбаста 

Хатари ниҳоят 

баланд 

Хатари ниҳоят 

баланд 

Хатари ниҳоят 

баланд 

Дараљаи хатари эҳтимолияти оризаҳои дилу рагҳоро (сактаи 
марговар ѐ ѓайримарговар ѐ сактаи дил) дар муддати 10 соли 
наздиктарин ифода менамояд: хатари паст <15%; хатари миѐна 
15-20 %; хатари баланд 20-30 %; хатари ниҳоят баланд >30%. 

Расми 1. Картаи пешгўии хатари {амxояи бемори{ои дилу раг{о 

ТУТ/МОАГ, барои истифодабарии дар он муассиса{ои тиббие, ки 

сат{и холестеринро муайян кардан мункин аст. Хатари 10 солаи ба 

амал омадан ва наомадани фавт аз бемори{ои дилу раг{о бо 

назардошти xинс, синну сол, ФХ систоликb, холестерини умумии 

хун, тамокукашb, дар {амxоягb ва бе диабети rанд. 
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Сат{и хатар:P 

 
Сабз (a)           Зард (b)         Норанҷӣ (c)       Сурх (d)      Љигари (e) 
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МУОЛИXА 

Маrсадњои муолиxа 

 

AМаrсади наздиктарини муолиљаи ФШ пастнамудани Ф/Х то 

дараљаи поѐнтар аз 140/90 ммсут.сим. мебошад 

• Паст намудани ФХ то дараљаҳои мақсаднок 

Xадвали 5. Дараља{ои маrсадноки ФХ [ангоми муолиљаи 
фишорбаландии шараѐнї 

Гуру{и беморон ФХ-и маrсаднок, мм. сут.сим. 

Xамоаи умумии беморони 
гирифтори ФШ 

< 140/90 

ФШ + диабети rанд бе 
протеинурия 

< 130/85 

ФШ + диабети rанд бо 
протеинурия 

< 125/75 

ФШ + НМГ < 125/75 
 

Aњатто каме паст намудани Ф/Х ҳангоми табобат зарур аст 

ва фоидаовар мебошад, агар ба нишондињандањои «мақсаднок»-и 
ФШ расидан номумкин бошад  

Гузарондани муолиљаи комилан мувофиқи ҳолатҳои 
муштараки клиникї дар баробари паст намудани ФХ Муайян 
намудани гурўҳи хатар: паст, миѐна, баланд, ниҳоят баланд 

(фавран оғоз намудани табобати доругї дар гурўҳи хатари 
баланд ва ниҳоят баланд). 

Пешгирї намудани хатари оризаҳо.  
Паст намудани омилҳои хатари инкишофи бемориҳои дилу 

рагҳо. 

Бе{тар намудани тарзи {аѐт: кам намудани талабот ба 

дору{ои зиддифишорбаландї ва пурзўр намудани таъсири он{о, 
профилактикаи нахустини ФШ ва бемори{ои муштараки дилу 
раг{о дар сат{и љамоа{о  

CТабобат {ангоми ФШ бояд ба паст намудани фишори 

шараѐнии {ам систолї ва {ам диастолї равона карда шавад  

Мўҳлатҳои муолиља/назорат 
Сист. Диаст. Назорати минбаъда 
<130 <85 Такроран баъди 2 сол 
130-139 85-89 Такроран баъди як сол 
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140-159 90-99 Дар муддати 2 моҳ тасдиқ карда шавад 

160-179 100-109 дар муддати 1 моҳ назорат карда шавад 

>179 >109 дар муддати 1 ҳафта назорат карда шавад 
>220 >120 фавран муолиља карда шавад! 

 

Муолиxаи uайридоругb ва масли{ат{о 

ВМуолиxаи uайридоругb бояд барои {амаи беморони гирифтори 

ФШ, аз xумла он{ое, ки ба табобати доругb эҳтиѐx доранд, тавсия 

карда шавад. 

Xадвали 6. Таuйирди{ии тарзи {аѐт  
Навъи 

тағйирдиҳї 
Тавсияҳо Пасткунии 

эҳтимолии ФХ 
Кам намудани 

вазн 
Муяссар шудан ба 

мўътадилшавии вазни бадан. 

Нигоҳ доштани вазни 

муътадил (ИВБ 18,5-24,9 

кг/м
2
) 

5-20 мм сут.сим. ба 

ҳар як 10 кг вазни 

талафѐфта 

Таuйир додани 
пар{ез 

Зиѐд намудани ис теъмоли 

мева, сабзавотҳо, маҳсулоти 

ширии камравған, кам 

намудани истеъмоли 

маҳсулоти равғанин 

8-14 мм сут.сим. 

Кам намудани 

истеъмоли намак 

На зиѐдтар аз 6-7 грамм 

хлориди натрий дар як 

шабонарӯз 

2-8 мм сут.сим. 

Фаъолнокии 

xисмонb 

Аэробика ѐ варзиши ба ин 

монанд на зиѐдтар аз 30 

дақиқа дар як рӯз, масалан 

пиѐдагардии тез лоақал 30 

дақиқа дар як рўз дар қисми 

зиѐди ҳафта . 

4-9 мм сут.сим. 

Истеъмоли 

машрубот 

Даст кашидан аз 

тамоку ва носкашb 

Фароғати рӯҳb- 

эмотсионалb 

На зиѐдтар аз 30 мл этанол 

дар як рӯз барои мардҳо 

(600 мл оби ҷав (пиво), 250 

мл май, 60 мл арақ ѐ виски), 

Барои занҳо- лоақал 15 мл 

этанол дар як рўз 

2-4 мм сут.сим. 

 

AТабобати гайридоругb талаботро ба табобати доругb кам 

менамояд ва самаранокии дору{ои фишорпасткунанда-ро 
(гипотензивиро) баланд мебардорад  
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AЧорабини{оро оид ба таuйир додани тарзи {аѐт барои тамоми 

беморони гирифтори ФШ, инчунин бо ФХ дар дараxаи «дар доираи 

меъѐр баланд» (130-139/85-89 мм сут.сим.) тавсия ди{ед  

ТАБОБАТИ ДОРУГЇ 

BФавран табобати доругиро нисбати беморони хатари 

«баланд» ва «ниҳоят баланд»-и оризаҳои дилу рагҳо истифода 

баред  

Истифодаи гурўҳҳои асосии доруҳои зиддифишорбаландї 

AЊангоми таъин намудани табобати доругї нишондод ва 

ғайринишондодро барои истифодаи онҳо, инчунин нархи 
доруҳоро ба назар гиред  

ДОРУЊОИ ИНТИХОБИ АВВАЛ 

Диуретикҳои (пешобронњои) тиазидї 

AДиуретик{ои тиазидї ба сифтаи дору{ои rатори аввал 

барои муолиљаи фишорбаланди тавсия шудаанд  

Диуретикҳои тиазидї 

Нишондодҳои 
асоси 

Таъсири иловаги 
Ғайринишондод 

Мутлақ Нисби 

1. солхўрдагї 
2. истеъмоли 
зиѐди намак 

3. фарбеҳї 

4. брадикардия 
5. норасоии 

гурдаҳо 

6. НД 
7. интихоби 
табобати 
начандон 

қимат 

1. 1. ба мубодилаи 
2. липидї, пуринї 
3. таъсири манфї 
мерасонад 
2.таъсири 
диабетрон(бо 

вояҳои баланд) 

Подагра 

(ниқрис) 

1. Диабети 
rанд 
2. Дислипидемия 

Нақшаи истифодабарї: 
1. Гидрохлортиазид (гипотиазид, гипазид, дихлотиазид). Вояи ибтидої  
12,5- 50мг, ҳангоми набудани таъсир - дар ҳафтаи 3-4-ум ‟ ҳамроҳ  
намудани доруи 2-юм 
2. Индапамид. 2,5 мг (намуди оди) 1 маротиба дар шабонаруз ѐ 1,5 мг 
(намуди ретард), дар холати набудани таъсир ‟дар  3-4-ум хафта ‟ то 5 мг 
1маротиба дар шабонаруз 
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AБарои роҳ надодан ба таъсири иловагї вояҳои пасти 

диуретикҳои тиазидиро таъин намудан лозим  

Мутаќобилањои калтсий 

AМутаќобилањои дурру дароз таъсиркунандаи гурўњи 

калтсий аз дигидропиридинњо силшудаметавонанд ба сифати 
алтернативи диуртикњои тиазидї ѐ дар таркиби табобати маљмўї 
истифода бурд ашаванд 

[амчунин доруњои гурўњи верапамил ва дилтиазем истифода 
шуда метавонанд, ки ѓайридигидропиридинї мебошанд. 

Мутаќобилањои калтсий 

Нишондодњо
и асосї 

Таъсири иловагї 
Ғайринишондод 

Мутлаќ Нисбї 
1. БИД 
2.Зарурати 
фавран паст 
намудани ФХ 
3. Синдроми 
Рейно 
4. Диабети 
ќанд 
5. Дамкeтоњї 
6. Солхўрдагї 

1. Беназмї (Аритмия) 
2. Омосњои устухони 
калони соќ (тибиалї) 
3. Гинекомастия 
4. Сардард 
5. Таъсири манфии 
инотропї 
(верапамил/дилтиазем) 

1.Тахикардия 
2.Васеъшавии 
даволишудаи 
вариди пойњо 

 

Наќшаи истифодабарb: 
Мутаќобилањои калтсийи катори дигидропиридинї 
Бартарияти асосї: тўлонї будани таъсир, инкишофи 

тадриљии таъсири фишорпасткунанда (гипотензивї). 
Намунаи доруњо: 
1. Амлодипин. Њабњо 2,5 мг, 5мг, и 10 мг. Ќабул намудан 5 мг 

1 бор дар як рўз, баъди 7-14 рўз воя то 10 мг зиѐд карда шуда 
метавонад. 

2. Нифедипин (намуди-ретард) 20 мг 2 маротиба дар 
шабонарeз. 

BАз таъин намудани мутаќобилањои таъсирашон кутоњмуд-

дати калтсий гурўњи аз дигидропиридин њосилшуда барои назо-
рати дуру дарози Фх дурї љустан лозим аст 

Игибиторњои АПФ ва мутаќобилањои ретсепторњои 
ангиотензин - II 

AИнгибиторњои АПФ ба сифати дорњои ќатори аввал њан-

гоми фишорбаланди дар њамбастагї бо диабети ќанди навъи 1, 
протеинурия ѐ норасоии меъдачаи чап тавсия дода шудаанд  
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Игибиторњои АПФ ва мутаќобилањои ретсепторњои ангиотензин - II 

Нишондодњои асосї Таъсири иловагї 
Ѓайринишондод 

Мутлаќ Нисбї 
1. Диабети ќанд  
2. Функсияи 
диастолии меъдачаи 
чапро бењтар 
месозанд, дараљаи 
гипертрофияи онро 
кам мекунанд  
3. НД (норасогии 
дил) 
4. Синдроми Рейно  
5. НМГ (норасогии 
музмини гурдањо) 
6. Њолати баъди 
сактаи дил 
(инфаркти миокард) 
7. Хатари баланди 
дилу рагњо (кардио-
васкулярї) 
8. Хатари баланди 
сакта (инсулт) 

1. Бад шудани 
функсияигурдањо  
2. Гиперкалиемия  
3. Сулфаи хушк  

4. Омоси дасту 
пойњо ва луобњо 

1. Инќибози 
(тангшавии) 
гурдањо  
2. Њомиладорї  
 

Норасоии 
гурдањо  
 

Наќшаи истифодабарї: 
Ингибиторњои АПФ 
1) Каптоприл, Њабњо 12,5, 25 ва 50 мг. Вояи ибтидої 6,25 - 12,5 мг. 
Вояи 
шабонарўзї 75-450 мг. Ќабул 3 бор дар як шабонарўз. Самараи 
истифода њангоми њамбастагї бо диуретикњо бењтар аст. 
2) Эналаприл (эднит, энам, энап). Њабњо 2,5, 5, 10 и 20 мг. Вояи 
шабонарўзї 5-40 мг. ќабул 1-2-3 бор дар як шабонарўз. 
3) Лизиноприл (диротон). Њабњо 2,5, 5, 10 и 20 мг. Вояи шабонарўзї 10 
мг. Ќабул як бор дар як шабона руз. 
1)  Фозиноприл 5-20 мг 1 хаби 1-2 маротиба дар шабонаруз  
2) Трандолаприл 1-2 мг 1 хаби 1-2 маротиба дар шабонаруз  
3) Периндоприл  2-4мг 1 хаби 1-2 маротиба дар шабонаруз,  
4) Рамиприл 5-20 мг 1 хаби 1-2 маротиба дар шабонаруз 

Мутаrобилањои ретсепторњои ангиотензин - II 
1. Лозартан. Вояи шабонарўзї 25-100 мг. Ќабул 1-2 бор дар як 
шабонарўз. 
2. Вальсартан. Вояи шабонарўзї 80-320 мг. Ќабул 1-2 бор дар як 
шабонарўз. 
3. Кандесартан. Вояи шабонарўзї 8 ‟ 32 мг. Ќабул 1 дар як шабонарўз. 

Баъди оuози истифодаи АПФ {ар мо{ гузарондани мониторинги 

дараxаи креатинини плазма лозим аст. 
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Мутаrобила{ои ретсептор{ои ангиотензин II басифати 

алтернативї ба ингибитор{ои АПФ {ангоми дар беморон пайдо 

шудани сулфа {амчун таъсири иловагb тавсия шудаанд. 

AДар беморони гирифтори ФШ бе диабети ќанд 

ингибиторњои АПФ ба сифати алтернатив ѐ дар таркиби 
табобати маљмўии ФШ њангоми набудани инќибози (стенози) 
шараѐнњои гурдањо тавсия шудаанд 

 

ДОРУ[ОИ ИНТИХОБИ ДУЮМ 
Бета-адреноблокаторњо 
Бета-блокаторњо дигар доруњои интихоби якум њангоми 

муолиљаи доругии ФШ нестанд. Мета-тањлили 13 тадќиќотњои 

назоратшавандаи доруњо (n=105,951) баланд шудани хатари 
нисбии сактаро њангоми истифодаи бета-блокаторњоро 16% дар 
муќоиса бо истифодаи дигар воситањо ошкор намуд 

 
Бета-адреноблокаторњо 

Нишондодњои 
асосї 

Таъсири иловагї 
Uайринишондод 

Мутлаќ Нисбї 
1.  БИД 
2.  
Тахикардияи 
синусї  
3.  Синну 

соли ҷавон  
4.  Аломатњои 
гипертрофияи 
меъдачаи чап 
бо халалѐбї 

1. Инкишофи 
брадикардия ва 
АВ-муњосира  
2.  Мањкам 
шудани бронхњо 
(бронхообструксия) 
3.  Таъсири манфї 
ба мубодилаи 
липидї, фурў 
нишондани 
коркарди инсулин 
ѐ аниќ намудани 
гипо-гликемия дар 
заминаи муолиља 
бо инсулин 
4.  Синдроми 
рўњафтодагї  
5.  Нотавонии 
имконпазир  

1. Њолатњои 
ташаннуљи 
бронхњо  
2.  Брадикардия 
ва АВ-муњосира  
 

1. Диабети ќанд  
2. Атеросклерози 
рагњои пойњо  
3. Рўњафтодагии 
зоњиршаванда  
4. Норасоии 
гурдањо  
5. Норасоии дил  

Наќшаи истифодабарї: 
Кардиоселективї 
1) Атенолол (тенормин, атенолан): Њабњо - 50 и 100 мг. Вояи 

шабонарўзї 25-100мг. Ќабул 1-2 бор дар як шабонарўз. 
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2) Метопролол. Њабњо - 50 и 100 мг. Вояи шабонарўзї 100-400мг. 
Ќабул 1-2 бор дар як шабонарўз. 

3) Бисопролол. Њабњо - 2,5-5 мг. Вояи шабонарўзї 10 мг. Ќабул 1 
бор дар як шабонарўз. 

Uайри кардиоселективї 

1) Пропранолол. Њабњо 10 ва 40 мг. Вояи шабонарўзї 80- 480мг. 
Таъсироти иловагї: фурў нишондани коркарди инсулин ѐ амиќшавии 
гипогликемия дар замина муолиља бо инсулин, синдроми рўњафтодагї. 
Њангоми интихоб зиѐд намудани воя то 20 мг дар њар як 3-5 рўз 
имконпазир аст 

Бо таъсира ба алфа-ресепторњо 

1) Карведилол. Вояи шабонарузи 6,25-50 мг. То 2 маротиба дар 
шабонарузb.  

 

 
Нисбати норасоии музмини симптоматикии дил, натиљаи 

тадќиќотњои дар давоми ду соли охир чопшуда ќатъиян исбот 
менамоянд, ки бета-блокаторњо дар гурўњи беморони гирифтори 
касолати мазкур дар натиљаи халалѐбии фаъолияти систолии 
меъдачаи чап метавонанд дараљаи фавтро паст намоянд.  

Тадќиќоти таъсири Бисопролол њангоми норасоии дил 
(СIВIS) - II, инчунин Тадќиќоти Тасодуфикардашудаи Амалиѐт-
њо CR/XL бо истифодаи Метопролол њангоми Норасоии 
Рукудии Дил (MERITHF) то 34% паст шудани дараљаи умумии 
фавтро дар байни беморони гирифтори норасоии дили синфи II-
III, ки бисопролол ва метопрололро истифода бурда буданд, 
нишон дод. Маълумотњои тадќиќоти COPERNICUS (Тадќиќоти 
проспективии тасодуфикардашудаи таъсири Карведилол) дар 
гурўњи беморони синфи IV, ки карведилолро бе зарурияти 
тадохули дохиливаридии диуретикњо ва инотропњои мусбї 
ќабул намуда буданд, низ пањн гардид. Дар беморони мазкур 
фавт то 35% кам гардид. 

Тадќиќотњое, ки њоло оид ба бета-блокаторњо гузаронда 
мешаванд, ба мавзўъњои нав, ба мисли муолиљаи беморони 
кўњансол, ки дар байни онњо норасоии диастолии дил бештар 
пањн гардидааст, инчунин муќоисаи мустаќими доруњои гуногун 
бахшида мешаванд. Бо вуљуди ин ки истифодаи бета-
блокаторњо њангоми норасоињои дил тамоюл ба баландшавї 
дорад, татбиќи тавсияњои бо тадќиќотњои мазкур асоснокшуда 
њанўз њам мураккаб аст. 
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Алфа-адреноблокаторњо 
Алфа-адреноблокаторњо 

Нишондодњои 
асосї 

Таъсири 
иловагї 

Ѓайринишондод 
Мутлаќ Нисбї 

1. Аденомаи 
ѓадуди простата 
(хушзот) 
2. Кўњансолї 
3. Њангоми 
ниќриси 
подаграи) 
њамроњикунанда 
4. Диабети ќанд 
5. НМГ 

 Беморињои 
љигар 
Њомиладорї 

 

Наќшаи истифодабарї: 
1. Празозин, Ѓилофакњо 1, 2 ва 5 мг. Вояи ибтидої 1 мг. Ќабул 2 
бор дар як шабонарўз, сипас вояро оњиста-оњиста то 6-
10мг/шабонарўз зиѐд менамоем. 
2. Доксазозин (кардура, камирен). Њабњо 1, 2, 4 ва 8 мг. Вояи 
миѐнаи шабонарўзї 4-6 мг. Ќабул 1 бор дар як шабонарўз. 
Њангоми нокифоя будани таъсир бо бета-блокаторњо ва 
диуретикњо њамбастагї намудан мумкин аст. 

 
Ин гурўњи доруњо њоло аз зумраи гурўњи асосии воситахои 

фишорпасткунанда гирифта шудаанд. Нишондоди асосї барои 

истифодаи онҳо гиперплазияи хушзоти гадуди простата мебошад. 

Доруњои зиддифишорбаландии таъсирашон марказї 
(Симпатомиметикњои марказї) 

Ин доруњо тавассути барангезиши ретсепторњои имида-
золинї таъсири фишорпасткунанда мерасонанд, ки боиси боз 
истодани таъсири симпатикї ба дил ва рагњои ќитъавї ва 
пастшавии ФХ Доруњои мазкур нисбатан муфассалтар дар 
фасли «Ташхис ва муолиљаи хуруљњои гипертензивї» тасвир 
ѐфтаанд. 

AИстифодаи дору бо давомнокии дурру дарози (24 – соатаи) 

таъсир барои таъмин намудани ќабули як ѐ дукарата тавсия дода 
мешавад  
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МОНОТЕРАПИЯ ВА ТАБОБАТИ ОМЕХТАИ ДОРУГЇ 

AАгар њангоми истифодаи монотерапия ба даст овардани 

нишондињандањои «маќсаднок»-и Фх муяссар нагардад, табобати 
омехтаро истифода баред  

Њангоми табобати доругии ФШ њам монотерапия (муолиља 
бо як дору), њам табобати омехта истифода бурда мешавад, дар 
айни замон интихоби тактика одатан аз дараљаи ФХ-и интињої 
вобастагї дорад. Дар тадќиќотњо нишон дода шуда буд, ки 
њангоми монотерапия пастшавии ФХ новобаста аз доруи инти- 
хобшуда 4-8%-ро аз интињої, њангоми табобати омехта бошад 
пастшавии ФХ ба њисоби миѐна 8-15%-ро аз интињої ташкил 
медињад. Ба њамин тариќ, табобати омехта назар ба монотерапия 
самараноктар аст. Аз ин сабаб њангоми ФШ-и дараљаи I (сабўк) 
муолиљаи доругиро бо монотерпапияи вояњои минималии 
диуретикњои тиазидї ѐ бета-блокаторњо (њангоми мављуд будани 
нишондодњои махсус ѐ ѓайринишондод, бо доруњои гурўњњои 
дигар) оѓоз намудан тавсия дода мешавад. Њангоми ФШ дараљаи 
II ваIII (муътадил ва вазнин) табобатро аз комбинатсияи ду дору 
бо вояи минималї оѓоз намудан зарур аст  

Бо вуљуди он ки табобати омехта назар ба монотерапия 
самараноктар аст, истифодаи монотерапия бартариятњои худро 
дорад, аз љумла: имконияти назорат намудани аксуламали ФХ-и 
бемор ба доруи истеъмолшаванда, микдори камтари ѓайринишо-
ндодњо ва нархи камтари табобат. Вале агар њангоми монотера-
пия ба даст овардани нишондињандањои «маќсаднок»-и ФХ муяс-
сар нагардад, пас истифода бурдани табобати омехта зарур аст 

АДиуретикњои тиазидиро бо мутаќобилањои калтсий 

(дигидропиридинњо) омехта намоед, њангоми зарурият бошад, ба 
онњо ингибиторњои АПФ-ро илова намоед. Њангоми тањаммул 
накардани ингибиторњои АПФ онњоро бо мутаќобилањои 
ретсепторњои ангиотензин II иваз намоед  

Дар поѐн омехтакунии нисбатан бењтари гурўњи доруњои 
фишорпасткунанда оварда шудааст: 

 диуретикњои тиазидї ва блокаторњои каналњои калтсий  
 диуретикњои тиазидї ва ингибиторњои АПФ 
  диуретикњои тиазидї ва мутаќобилањои ретсепторњои 

ангиотензин II 
 блокаторњои каналњои калтсий ва бета-адреноблокаторњо 
  блокаторњои каналњои калтсий ва ингибиторњои АПФ 



61 
 

Ба ѓайр аз гурўњњои нишондодашудаи доруњо омехтакунї бо 
доруњои дигар гурўњњо (доруњои таъсири марказї), инчунин 
омехтакунї аз се дору истифода шуда метавонад. 

Њоло доираи калони доруњои омехтае вуљуд доранд, ки дар 
таркиби худ ду ва зиѐдтар дору доранд. Нархи доруњо 
метавонад аз нархи љузъњои он, ки алоњида таъин карда 
мешаванд, камтар ѐ зиѐдтар бошад, аз ин сабаб њар як њолати 
таъинкунї бояд аз рўи меъѐри самаранокї/дастрасї даќиќан 
фикр карда баромада шавад. 

Баъди оѓози табобати доругї тактикаи минбаъда њам 
њангоми монотерапия ва њам њангоми муолиљаи омехта аз он 
вобаста аст, ки муолиља ба кадом андоза самараноктар буд, 
яъне ба даст овардани нишондињандањои «маќсаднок»-и ФХ 
муяссар гардид ѐ не, агар не, пас пастшавии ФХ нисбати 
нишондињандањои интињої ба назар расид ѐ не. Ќайд кардан 
зарур аст, ки дараљаи нишондињандањои «маќсаднок»-и ФХ -ро 
дар муддати 6-12 њафтаи баъди оѓози табобати доругї ба даст 
овардан лозим аст, зеро аз њад зиѐд тез паст кардани ФХ боиси 
халалѐбии гардиши хуни маѓзи сар шуда метавонад. Аз тарафи 
дигар, табобати аз мўњлати нишондодашуда дарозтар самара-
нок нест ва эътиќоди беморро ба табобат паст менамояд, аз ин 
сабаб зарурияти иваз намудани рељаи табобат ба вуљуд омада 
метавонад. Њангоми паст кардани ФХ нисбати нишондињан-
дањои интињої, њангоми монотерапия зиѐд намудани воя то 
максималї ѐ илова намудани доруи дигар бо вояи минималї, 
њангоми табобати омехта бошад зиѐд намудани вояи доруњо то 
максималї зарур аст. Њангоми паст нашудани ФХ нисбати 
интињої, њангоми монотерапия, бо доруњњои гурўњи дигар иваз 
намудан ѐ илова намудани доруи дигар бо вояи минималї, 
њангоми табобати омехта бошад доруи сеюмро бо вояи мини-
малї илова намудан зарур аст. Агар ФХ-и «маќсаднок» ба даст 
наояд, истифода бурдани омехтакунии ду ѐ се дору бо вояи 
максималии шабонарўзї зарур аст . 

Агар ба њамаи кўшишњо нигоњ накарда, фишорбаланди дар 
муддати шаш моњ ба табобат моил нагардад, беморро барои 
маслињат ба назди мутахассис ѐ ба клиника фиристонед . 
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ТАБОБАТИ ИЛОВАГЇ 

AТабобати иловагиро бо доруњои пасткунандаи дараљаи 

холестерин ва антиагрегантњо нисбати беморони гирифтори 
хатари баланди оризањои дилу рагњо истифода баред  

AЊангоми мављуд набудани ѓайринишондод вояњои пасти 

аспирин (75 мг/шабонарўз) барои профилактикаи нахустини 
оризањои дилу рагњо барои беморони гирифтори фишорбаландии 
аз 50-сола калонтар тавсия дода мешавад, ки дар онњо хатари 10-
сола  20% аст («баланд» ѐ «нињоят баланд»), Фх бошад дар 
дараљаи <150/90 мм сут.сим. назорат карда мешавад  

Шарти њатмии таъин намудани аспирин њангоми ФШ 
назорати устувори ФХ дар дараљаи < 150/90 мм сут. сим. Мебо-
шад, зеро њангоми нишондињандањои нисбатан баландтари ФХ 
хатари хуншорї дар майна пайдо шуда метавонад. Ба ѓайри-
нишондодњо эњтимолияти баланди хуншории меъдаву рўдањо 
дохил мешавад. 

 
ТАШХИС ВА МУОЛИЉАИ ФИШОРБАЛАНДЇ (БФ) 

 
Љамоаи беморон: беморони гирифтори фишорбаландии 

шараѐнї, ки дар онњо ба инкишофи БФ омилњои гуногун 
тамоюл доранд - гипотетикї (халалѐбии фаъолияти ќисмати 
васатии маѓзи сар, паст шудани имкониятњои мутобиќшавии 
СМА, барангезиши сохторњои гипоталамусии маѓзи сар, ки дар 
љавонон ва занон дар давраи климактерї), якбора ќатъ 
намудани вояњои калони  адреноблокаторњо, истеъмоли зиѐди 

 Аспирин бо вояи 75 мг/шабонарўз барои беморони 
кўњансоле тавсия шудааст, ки дар онњо: 

 ѓайринишондод барои ќабули аспирин дида намешавад  
 ФХ дар дараљаи <150/90 мм сут. сим. назорат карда 

мешавад, инчунин як банди рўйхати зерин мављуд аст: 
 оризањои дилу рагњо  
 касолати узвњо-њадафњо  
 хатари 10- солаи оризањои дилу рагњо 20%  

 Статинњо (Аторвастатин бо вояи 10-80 мг/ш.р., 
Симвастатин 10-80 мг/ш.р., Ловастатин 20-80 мг/ш.р., 
Розувостатин 5-80 мг/ш.р.)  
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хўроки шўр ва об, омилњои боду њаво, таљоњуми асабию руњї, 
кори дуру дарози пуршиддат бе истироњат. 

Муайянкунї: бўњрони фишорбаландї (БФ) - ин синдроми 
клиникие мебошад, ки бо шиддатѐбии пурхуруљ, якбораи 
фишорбаландии шараѐнї (ФШ) тавсиф ѐфта, бо баландшавии 
якбора, ногањонии дараљањои систолї (ФХС) ва/ѐ диастолии 
(ФХД) фишори шараѐнї зоњир мегардад ва бо ихтилоли 
вегатативии системаи асаб ва пайдоиши (ѐ пурзўршавии) 
ихтилолњои гардиши хуни маѓзи сар, иклилї ва гурдањо 
њамбастагї менамояд. 

БФ метавонад дар њар гуна марњилаи ФШ инкишоф ѐбад. 
Таснифот. Таснифоти муосири БФ (ТУТ/ЉБФШ, ФШД-1) 

барои осон намудани тактикаи табобати беморон ду навъи 
хуруљро људо менамояд : 

- бўњрони фишорбаландии беавориз; 
- бўњрони фишорбаландии бо авориз. 
Меъѐрњои ташхис 
БФ-и оризадор бо якбора баландшавии ФХ (>180/120 мм 

сут.сим.)тавсиф меѐбад ва бо тахдид ѐ пуршиддатшавии раванди 
беморињои узвњо-њадафњо њамбастагї менамояд. Њолати мазкур 
фавран паст намудани ФШ-ро (шарт не то муътадил) бо 
маќсади пешгирї ѐ мањдуд намудани бемории узвњо-њадафњо 
талаб менамояд. Њамчун намуна энсефалопатияи (бемории 
маѓзи сари) фишорбаландї, ЊТИ, хуншории дохили маѓзи сар, 
сактаи шадиди миокард, норасоии шадиди меъдачаи чап бо 
омоси шушњо, барљастагии (аневризми) ќабат-ќабати шоњраг ѐ 
эклампсияро мисол овардан мумкин аст . 

Ба БФ-и беориза њолатњое дохил мешаванд, ки њангоми 
онњо якбора баландшавии ФХ бо ихтилоли шиддатѐбандаи 
функсияи узвњо-њадафњо њамбастагї наменамояд. Ба ин 
сарњадњои болоии ФШ дараљаи II степени бо аломатњои дарди 
сахти сар, нафастангї, хунравї аз бинї ѐ њисси пурзўри тарс 
дохил мешаванд. 

Дар баъзе аз беморони гирифтори ФШ-и беориза самараи 
муолиља њангоми таъин намудани доруњои дањонгузари зидди- 
фишорбаландиии таъсирашон кўтоњ, ба мисли каптоприл, лабе- 
талол ѐ клонидин, бо назорати минбаъдаи њолати бемор дар 
муддати якчанд соат ба даст омада метавонад. Вале њељ гуна 
далели он вуљуд надорад, ки набудани самараи пасткунии пур- 
шиддати ФХ дар шўъбаи ѐрии таъљилї бо баландшавии хатари 
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кўтоњмуддат барои бемори гирифтори фишорбаландии вазнин 
алоќаманд аст. 

Меъѐрњои клиникї, БФ-и беавориз аксаран дар марњилањои 
барваќтии беморї (ФШ-и марњилањои 1-2) пайдо мешавад ва бо 
вуљуди баландшавии якбора ва аксаран хеле зиѐди ФХ бо 
набудани касолати зоњиршавандаи узвњо-њадафњо тавсиф меѐбад. 
Хуруљњои беориза хеле пуршиддат, вале нисбатан кутоњмуддат (на 
зиѐдтар аз 2-3 соат) инкишоф меѐбанд ва бо осонї 
тавассутидоруњои зиддифишорбаландї бартараф карда мешаванд. 

БФ-и бо авориз одатан тадриљан инкишоф меѐбанд, 
симптоматика дар муддати якчанд рўз нигоњ дошта мешавад 
(њатто баъди паст шудани ФХ) ва бо икишофи њолатњои 
гуногуни касолатї тавсиф меѐбад. БФ-и оризадор, дар 
марњилањои дертари беморї инкишоф меѐбад, њамчун њолати 
бўњронї бањо дода мешавад ва фавран бистарї намудани бемор 
ва то дараљаи бехатар паст кардани ФХ -ро талаб менамояд. 

БФ-и бо авориз дар он њолатњое ташхис карда мешавад, ки 
дар заминаи якбора баландшавии ФХ оризањои зерин (њолатњои 
касолатї) якбора инкишоф меѐбанд: 

♦ энсефалопатияи рагї; 
♦ сактаи геморрагї(хуншор) ѐ ишемї; 
♦ хуншории зери анкабутияи маѓзи сар (субарахноидалї); 
♦ омоси маѓзи сар; 
♦ барљастагии ќабат-ќабати шоњраг; 
♦ норасогии шадиди меъдачаи чап (омоси шушњо); 
♦ сактаи миокард ѐ стенокардияи ноустувор; 
♦ эклампсия (рагкашињои њомиладорї); 
♦ норасоии шадиди гурдањо; 
♦ гематурия (хунпешоби); 
♦ бемории вазнини гурдањо (ретинопатия) 
Шикоятњо ва маълумотњои љисмонї. БФ-и беавориз дар 

баробари баландшавии ФХ бо њиссиѐти барангезиш, нооромї, 
тарс, инчунин тахикардия, нафастангї тавсиф меѐбад. њамчунин 
пайдоиши њиссиѐти «ларзиши дарунї», араќи хунук, «мурѓаки 
пўст», ларзиши дастњо, варами (гиперемияи) имконпазир аст. 
Ихтилоли љузъии гардиши хуни маѓзи сар бо дарди сар, гоњо 
чарх задани сар, дилбењузурї, ќайкунии яккарата зоњир 
мегардад. Дар бисѐр њолатњо ѓолибан баландшавии ФХ С 
мушоњида карда мешавад. 
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Дар манзараи клиникии БФ-и бо авориз дардњои пуршиддати 
сар, чарх задани сар, дилбењузурї ва ќайкунї, халалѐбии шуур 
(боздоштагї, карахтшавї, бењушї ва ѓайра) бартарї доранд. Гоњо 
ба беморињои умумии маѓзи сар аломатњои симптоматикаи 
лонагии неврологї њамроњ мешаванд: сустї ва гипотестезия дар 
дасту пойњо, карахтии лабњо ва забон, халалѐбии нутќ ва ѓайра. 
Дар њолатњои вазнин аломатњои норасоии меъдачаи чап 
(нафастангї, зиќќи нафас, њолати дамкутоњии вазнин [ортопноэ], 
хир-хири намнок дар шушњо) стенокардияи ноустувор (дардњои 
пасисинагї) ба назар мерасанд. 

Тадќиќотњои лабораторї-инструменталї њангоми БФ-и беа- 
вориз: дар тањлилњои хун дар муддати кутоњ лейкоситози 
нейтрофилї, гипергликемия ошкор шуда метавонад. Баъди бар- 
тараф намудани чунин хуруљи фишорбаландї  полиурия 
мушоњида карда мешавад. 

Таѓїиротњои лабораторї-инструменталї њангоми БФ-и бо 
авориз: таѓйирот дар СБД њангоми стенокардияи ноустувор ѐ ин- 
кишофи сактаи миокард: гоњо дилзании бисѐр суст (брадикардия) 
мушоњида карда мешавад. Тадќиќи ќаъри чашм аломатњои 
бемории вазнини фишорбаландии дараљањои 2-3-и гурдањоро 
(варами шабакия, тарашшўњоти «паѓамонанд) ошкор менамояд . 

Машваратдињии мутахассисон. Њангоми БФ-и беориза 
машваратдињии дилшинос аз рўи нишондодњо. Њангоми БФ-и 
оризадор ба машваратдињї бояд табибони дилшинос, асаб-
шинос, чашмпизишк љалб карда шаванд. 

Нишондод барои бистаригардонї: БФ-и беориза њамчун 
њолати таъхирнопазир бањо дода мешавад ва бистаригардонии 
махсусро талаб намекунад (фаќат аз рўи зарурият). Пайдоиши 
оризањо нишондод барои бистаригардонї мебошад. 

Маќсади муолиљаи БФ-и беориза - пасткунии асосї, воя-
дори ФХ. 

Вазифањои муолиља: 
♦ БФ-и беориза фавран гузарондани чорабинињои муоли-

љавиро талаб мекунад. 
♦ Маќсади сараввали муолиља - муяссар шудани ФХД 100-90 

мм сут.сим. 
♦ Дар ин маврид аз хеле тез паст кардани ФХ худдорї бояд 

кард, то ин ки ба гиперфузияи маѓзи сар ѐ норасоии иклилї 
(коронарї) роњ дода нашавад. 

Маќсади табобати БФ-и бо авориз - тадриљан ва нисбатан 
оњиста-оњиста паст намудани ФХ. 
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Вазифањои муолиља: 
♦ сараввал (аз якчанд даќиќа то 1-2 соат) - паст шудани ФХ 

на зиѐдтар аз то 25% аз дараљаи ибтидои; 
♦ дар муддати 2-6 соати баъдина - таќрибан то 160/100 

мм.сут. сим.; 
♦ минбаъд давом додани мониторинги ФХ бо фосилањои 15- 

30- даќиќагї зарур аст. 
♦ њангоми баландшавии ФХ зиѐдтар аз 180/110 мм.сут.сим. 

доруњои дањонгузар бо парентералї бо вояњои мувофиќ омехта 
карда шаванд. 

Давомнокии табобати беморхонагї аз муътадилшавии 
гардиши хун ва интихоби табобати комилан мувофиќи доругї 
вобастагї дорад. 

Усулњои ѓайридоругии муолиљаи БФ: 
Рељаи муолиљавї-муњофизатї 
♦ Таъмин намудани оромии рўњї ва љисмонї то пурра 

бартараф намудани бўњрон 
Тавсияи муолиљавї 
♦ Мањдуд намудани истеъмол ва тадохули моеъ њангоми 

њолатњои гиперволемї 
♦ Мањдуд намудани намаки ошї ва мањсулоти аз натрий бой 
♦ Таѓзияи реза-реза кардашуда, бо порсияњои хурд, 

пасткалория (1200 ккал/шабонарўз) 
♦ Машруботи талх (кањва, чой ва нушокињои таскинбахш) 

истисно карда шаванд 
 

Усулњои дорувории табобат: 
Барои бартараф намудани хуруљњои сабўк ва хуруљњои 

вазниниашон миѐна истифода бурдани доруњои зерин мувофиќи 
маќсад аст: 

Дорувории интихоби 1-ум Дорувории интихоби 2-ум 
Нифедипин 10-20мг дар зери 

забон 
Каптоприл 25-50мг ба дарун 

Клонидин (Клофеллин) 0,15- 0,3 мг дар 
зери забон ѐ 0,01% (0,1 мг), 1мл д/м 
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Њангоми хуруљњои оризадори гипертонї тадохулї дањонгузар 
(пероралї) ва ѓайрирўдаи (парентералии) доруњои зерин истифода 
бурда мешавад: 

Xадвали 7. 
Доруворї Воя ва усули 

тадохул 
Оѓоз/давом- 

нокии таъсир 
Таъсироти иловагb 

Дорувории пероралb 
Нифедипин 5-20 мг 

пероралї/зери 
забонї, бо 

њабњо 

5-10 даќиќа, 
15-20 даќиќа 

/4-6 соат 

Дарди сар. тахикардия, 
дамиш, чарх задани сар, 
стенокардия (аз сабаби 

зиѐдшавии барангезиши 
симпатикї боиси 

синдроми 
“дуздидан’’шуда 

метавонанд) 
Клонидин 0,15-0,3 мг 

пероралї/ 
зеризабонї 

30-60 даќиќа 
15-20 даќиќа 

/8-12 соат 

Хушкї дар дањон, 
таъсири оромбахш, 

гипотензияи аз њад зиѐд, 
сустшавии БКД. 

рўњафтодагї, синдроми 
бекор кардан 

Каптоприл 6,25-50 мг 
пероралї 

15-60 даќиќа 
/4-6 соат 

Гипотонияи вазнин 

Дорувории парентералb 
Фуросемид 

 
20-40 мг д/в ѐ 

д/м 
5 даќиќа / 2-3 

сот 
Њангоми тез-тез таъин 

кардан пастшавии 
шунавої, талафѐбии 

зоњиршавандаи натрий 
ва калий 

Клонидин 0,1-0,2 мг д/в 
оњиста- оњиста; 

д/м 0,1 мг 

3-6 даќиќа / 2-
8 соат 

Коллапс, брадикардия, 
хушкї дар дањон, 

хоболудї 
Нитроглит- 

серин 
5-100 мкг/ 
даќиќа д/в 
инфузия 

2-5 даќиќа / 
3-5 даќиќа 

Сардард.дилбењузурї, 
метгемоглобинемия, 

тобоварї њангоми ис- 
тифодаи дуру дароз 

Эналаприл 12,5-5 мг њар як 
6 соат д/в 

15-30 даќиќа / 
6 соат 

Хеле пастшавии ФШ 

Г идрала- 
зин гид- 

рохлорид 

10-20 мг д/в 
инфузия, 10-50 

мг д/м 

10-20 даќиќа 
20-30 даќиќа / 

3-8 соат 

Тахикардия, сардард, 
дамиш, ќайкунї, 

пурзўршавии стено- 
кардия 

Сулфати 
магниї 

мањлул-25% д/в 
ќатрагї дар 
200-300 мл 

мањлули 5% 
глюкоза 

4-6 даќиќа / 
1,5 соат 

Фурунишинии 
нафаскашї имкон дорад 
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Бо назардошти љиддияти таъсироти иловагии њангоми 
истифодаи ѓилофаки нифедипин ба ќайдгирифташуда, инчунин 
набудани маълумотњои сабтшудаи клиникї оид ба таъсироти 
терапевтии он, аз истифодаи доруи мазкур (бо ѓилофакњо) 
барои муолиљаи хуруљњои оризадор ва «бардуруѓи оризадор» 
худдорї бояд намуд.  

Мањакњои самаранокии табобат: Ба даст овардани дараљаи 
маќсадноки ФХ. Паст намудани ФХ то 10-15% ва сипас 
тадриљан то 160/110 тавсия дода мешавад. 

Дар бисѐре аз беморони гирифтори шаклњои вазнини 
фишорбаланди (фишори диастолї > 109 мм сут.сим.) касолати 
шадиди узвњо-њадафњо (њолатњои беоризаи фишорбаландї) 
мушоњида карда намешавад. Дар беморони мазкур дар муддати 
24-28 соат, одатан бо усули давокунии дањонї (оралї) фишори 
хунро тадриљан паст бояд намуд. Дараљаи баланди беморї 
метавонад бо кўшиши паст намудани фишори хун дар ин гуна 
беморон алоќаманд бошад  

Доруњои тезтаъсиркунандаи дохиливаридиро берун аз 
шўъбаи табобати шиддатнок истифода бурдан лозим нест, зеро 
пастшавии босуръат ва назоратнашавандаи фишори шараѐнї 
метавонад боиси оќибати марговар гардад. Умуман паст 
намудани фишори шараѐнии диастолї то 10-15% ѐ ќариб 110 мм 
сут.сим. тавсия дода мешавад. Ин аз њама бењтар бо роњи 
тадохули доруи таъсираш кўтоњмуддат, титршавандаи паренте-
ралии зиддифишорбаландї ба даст оварда мешавад . 

Пешгирии БФ умуман бо чорабинињои асосии профилак-
тикии фишорбаландии шараѐнї мувофиќат менамояд ва чора-
бинињои зеринро дар бар мегирад : 

♦ ошкор намудани ашхоси гирифтори фишорбаландии шараѐнї 
♦ пањн намудани донишњо оид ба фишорбаландии шараѐнї 

дар байни духтурон ва кормандони тиббї, инчунин дар байни 
беморони гирифтори ФШ 

♦ ислоњкунии ѓайридоругии ФШ 
истифодаи тавсияњои муосир оид ба муолиљаи ФШ. 
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ТАБОБАТИ ГУРЎ[[ОИ МАХСУСИ БЕМОРОН 
 
ФШ дар заминаи диабети ќанд 
Дар беморони гирифтори диабети ќанд басомади  
ФШ назар ба љамоањо баландтар аст . 
ФШ хатари инкишофи диабетро дар соли наздиктарин 2,5 

маротиба зиѐдтар менамояд ѓайр аз ин, хатари БИД дар 
беморони гирифтори диабет њамчунин ду маротиба баландтар 
мегардад. 

Баландшавии ФХ њангоми диабети навъи I (ДЌ-и инсулин-
вобаста) аксаран бо оѓози инкишофи касолати диабетии гурда-
њо асоснок шудааст, њол он ки њангоми диабети навъи II (ДЌ-и 
инсулинновобаста) ФХ - и баланд њангоми набудани аломатњои 
касолати гурдањо низ мушоњида мешавад. Варианти нисбатан 
пањншуда навъи II мебошад, ки назар ба навъи I 10-20 маротиба 
зиѐдтар ба назар мерасад . 

Дар беморони гирифтори ФШ аксаран њолати «синдроми 
метаболї» номидашаванда дучор мегардад, ки бо инсулин-
тобоварї (бо гиперинсулинемияи њамроњикунанда), фарбењ-
шавии марказї омехта мешавад ва бо баландшавии дараљаи 
триглитсеридњо ва пастшавии ЛПЗБ тавсиф меѐбад. Чунин 
беморон ба инкишофи диабети ќанд тамоюл доранд. Њангоми 
диабети ќанди навъи I ФШ, одатан, инкишофи касолати 
гурдањоро инъикос менамояд, њол он ки ќисми зиѐди беморони 
гирифтори ФШ њангоми муќаррар намудани ташхиси диабети 
навъи II нормоалбуминурия доранд  

Њамбастагии ФШ ва диабети ќанд (њам навъи I ва њам II) 
хатари оризањои микрорагњо, аз љумла сакта, БИД, норасоии 
дил ва бемории шараѐнњои ќитъавиро зиѐд менамояд ва барои 
якбора баландшавии фавт аз њисоби дилу рагњо масъул 
мебошад .Мављудияти микроалбуминурия на фаќат нишонаи 
барваќтии бемории гурдањо, балки индикатори хатари баланди 
дилу рагњо мебошад .Ѓайр аз ин, маълумотњо оид ба он вуљуд 
доранд, ки ФШ инкишофи ретинопатияи диабетиро метезонад . 

Дараљаи маќсадноки ФХ њангоми гузарондани табобати 
ѓайридоругї ва доругї њамеша 130/80 мм сут.сим. мебошад, 
дараљаи бењтарин (оптималї) бошад дараљаи ба таври максималї 
пасти тањаммулшавандаи ФШ мебошад. Дар тадќиќоти НОТ 
њатари минималии оризањои дилу рагњо дар беморони гирифтори 
диабети ќанд њангоми ФХ-и маќсадноки диастолї камтар аз 80 
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мм сут.сим. буд. Дар тадќиќоти UKPDS њангоми дараљаи ФХ 144/82 

мм сут.сим, хатари оризањои макрова микрорагњо назар ба 
дараљаи ФХ 154/87 мм сут.сим. камтар буд. Маълумоти ин 
тадќиќотњо дар бораи таъсири самарабахши паст намудани ФХ 
њатто аз меъѐр поѐнтар дар беморони гирифтори диабети ќанд 

шањодат медињанд. Дар тадќиќоти UKPDS (UK Prospective Diabetes 
Study)  муќарар карда шуд, ки пасткунии самарабахши ФХ-и 

баланд боиси хеле паст намудани хатари оризањои макрорагњо 
назар ба гипергликемия мегардад . 

Усулњои ѓайридоругии муолиља бояд барои тамоми 
беморони гирифтори диабети ќанди навъи II новобаста аз 
дараљаи мављудаи ФХ (махсусан кам кардани вазни бадан ва 
кам намудани истеъмоли намак) тавсия карда шаванд. 
Зиѐдшавии вазни бадан омили манфие мебошад, ки ба хуруљ 
намудани диабети навъи II мусоидат менамояд . Алоќаи зич 
байни фарбењшавї, ФШ, њассосият ба намаки ошї ва 
инсулинтобоварї вуљуд дорад . То 3 г/шабонарўз кам намудани 
истеъмоли намак тавсия дода мешавад. Ба машќњои љисмонї 
(пиѐдагардии тез 30 даќиќа дар як рўз, оббозї то як соат 3 бор 
дар як њафта) диќќати махсус додан лозим аст, ки иљрои 
мунтазами онњо ба њассосият нисбати инсулин, дараљаи ФХ ва 
мубодилаи липидњо таъсири мусоид расонда метавонад. 

Љадвали 8. Дараљањои маќсадноки омилњои хатар њангоми 
диабети ќанд 

Дараљаи ФШ, мм сут.сим  
бе протеинурия < 130/80 

бо протеинурия зиѐда аз 1г дар як шабонарӯз. <125/75 

Глюкозаи хун, ммол/л:  
бо дили нањор 5,1-6,5 
баъдиноштої (номусоид) 7,6-9,0 

HbA1с, % 6,2-7,5 

Холестерини умумї, ммол/л <5,0 
Холестерини ЛПЗП, ммол/л <3,0 

Ин чорањо метавонанд боиси муътадил шудани ФХ њангоми 
нишондињандањои баланди муътадили он ѐ ФШ-и дараљаи 1-ум 
гашта, њамчунин барои бењтар намудани назорати ФХ 
тавассути табобати зиддифишорбаландї мусоидат намоянд. 
Вале ба назар гирифтан лозим аст, ки тањмили аз њад зиѐди 
љисмонї метавонад хатари гипогликемияро, махсусан њангоми 
истеъмоли машрубот зиѐд намояд. 
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Доруњоро барои табобати ибтидої дар асоси принсипњои 
умумии муолиљаи зиддифишорбаландї бо назардошти таъси-
роти мубодилавии (метаболии) воситањои зидди фишорбаландї 
интихоб  менамоянд. 

Њангоми диабети ќанди навъи II таъсири табобати зид-
дифишорбаландї ба оризањои дилу рагњо дар як ќатор тадќи-
ќотњо омўхта шуданд, ки тафсири натиљањои онњо ба наздикї 
чоп шуд. Дар тадќиќоти ALLНАТ дар басомади њодисањои дилу 
рагњо дар байни беморони гирифтори диабети навъи II, ки ба 
тадќиќот дохил карда шуда ва ба гурўњи диуретикњо, мутаќо-
билањои калтсий ва ИАФТ тасодуфї карда шуда буданд, ошкор 
намудани фарќиятњои намоѐн муяссар нагардид. Тадќиќоти 
IDNT нишон дод, ки ирбесартан дар муќоиса бо амлодипин дар 
пешгирии шиддатѐбии халалѐбии фаъолияти гурдањо ва 
норасоии музмини гурдањо нисбатан самарабахштар аст, њол он 
ки дар тадќиќоти LIFE пастшавии басомади протеинурия 
њангоми муолиља бо лозартан дар муќоиса бо атенолол сабт 
шуда буд . 

Диуретикњои тиазидї бо вояњои баланд ва b- адрено-

блокаторњо (махсусан ѓайриселективї) метавонанд боиси 
инкишофи дислипидемия ва амиќшавии инсулин тобоварй 
гарданд. Дар беморони гирифтори диабети ќанд худдорї 

намудан аз табобати омехта бо тиазидњо ва b-адреноблокаторњо 

тавсия дода мешавад. 
Маълумотњои кофї оид ба таъсири самарабахши инги-

биторњои АПФ дар беморони гирифтори диабети ќанд, 
норасоии гурдањо ва дил мављуданд. Бартарияти блокаторњои 
ретсепторњои ангиотензин II нисбат ба дигар доруњо исбот 
карда нашудааст, Онњоро њангоми тањаммул накардани инги-
биторњои АПФ тавсия намудан мумкин аст. Омехта намудани 
(комбинатсияи) диуретикњо ва ингибиторњои АПФ ба маќсад 
мувофиќтар аст. Истифода бурдани мутаќобилахои калтсийи 
таъсирашон давомнок ва худдорї намудан аз таъиноти ди-
гидропиридинњо барои бемороне, ки дар собиќаи бемориашон 
(анамнез) таѓйиротњои трофикии решии панљаи по ба назар 
мерасад, тавсия дода мешавад. 

Ба њамин тариќ, тавсия намудани истифодаи њамаи доруњои 
самарабахши зиддифишорбаландї ва наѓз тањаммулшаванда, 
одатан, дар рељаи табобати омехта мувофиќи маќсад мебошад. 
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Мављудияти микроалбуминурия дар беморони гирифтори ДЌ-и 
навъи I ва II нишондод барои табобати зиддифишорбаландї 
мебошад, ки боиси муњосира намудани системаи ренинан-
гиотензин-алдостеронї новобаста аз дараљаи ФХ мегардад, яъне 
таъин намудани блокаторњои ретсепторњои ангиотензин ѐ АПФ, аз 
љумла дар  њам бастагї бо диуретикњои тиазидї бо вояњои хурд. 

 

ДИГАР ГУРE[И БЕМОРОН 

 
ФШ ва ниќрис (подагра) 

Гиперурикемия аксаран дар беморони гирифтори ФШ 
мушоњида карда мешавад ва метавонад боиси паст гаштани 
љоришавии хуни гурдањо гардад. Њангоми мављуд будани ниќ-
рис (подагра) диуретикњо ѓайринишондод њисобида мешаванд, 
зеро онњо боиси баланд шудани дараљаи кислотаи карбамид дар 
хун мегарданд. Гиперурикемияи бо истеъмоли диуретикњо 
асоснокшуда њангоми мављуд набудани ниќрис ва сангњои уратї 
(намаки атсиди пешоб) муолиљаи махсусро талаб намекунад. 

ФШ њамбастагї бо дамкўтоњ ва БМТШ 
Аксаран ФШ бо БМТШ ва дамкўтоњї алоќаманд мегардад. 

Дар як ќатор њолатњо беморињои шушњо ќабл аз инкишофи ФШ 
воќеъ мегарданд. Доруњои интихобшаванда дар чунин беморон 
мутаќобилањои калтсий ва блокаторњои ретсепторњои ангио-
тензин мебошанд. Барои бемороне, ки аз дамкутоњї ва ФШ ранљ 
мекашанд, истифодаи кромолини натрий, ипратропиуми бромид 
ва ѐ глюкокортикостероидњои ингалятсионї тавсия дода меша-
вад. 

Ь-адреноблокаторњо метавонанд хуруљњои зиќќи нафасро ба 
вуљуд оваранд, аз ин сабаб онњоро барои беморони гирифтори 
беморињои масдудкунандаи бронхњо (бронхообструктивї) 
таъин намудан лозим нест. 

Реактивияти бронхњо ба гистамин ва кининњо дар заминаи 
муолиља бо ингибиторњои АПФ, ки истифодаи онњо дар аксари 
беморони гирифтори дамкутоњї бехатар аст, таѓйир намеѐбад. 
Њангоми пайдоиши сулфа дар натиљаи истеъмоли ингибиторњои 
АПФ гузариш ба истеъмоли блокаторњои ретсепторњои 
ангиотензин II тавсия дода мешавад. Истифодаи мутаќобилањои 
калтсий имконпазир аст. 
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ФШ ва бемори{ои раг{ои маинаи сар 

Паст намудани ФХ дар профилактикаи нахустини сактаи 
майнаи навъњои ишемї ва геморрагї самараи баланд дорад. 
Мутаќобилањои калтсийи таъсирашон давомнок шояд аз рўи 
ќобилияти паст намудани хатари оризањои рагњои майна аз 
дигар воситањои табобати зиддифишорбаландї бартарї дошта 

бошанд. Дар тадќиќоти LIFE ќобилияти блокатори ретсепторњои 

ангиотензин, лозартан нисбати самараноктар кам намудани 
миќдори њодисањои сактаи майна дар муќоиса бо атенолол 
њангоми пасткунии муќоисашавандаи ФХ дар беморони 
гирифтори ФШ ба таври эътимодбахш исбот карда шудааст. 

Дар беморони сактаи майна ѐ њамлаи транзитории ише-
миявиро аз сар гузарондаанд самаранокии АПФ периндоприл 
ѓолибан дар њамбастагї бо диуретикњои тиазидї (индапамид), 
нисбати пешгирии дуюмини сактаи майна исбот шудааст. 

ФХ бояд тадриљан бо назардошти тањаммули фардї, роњ 
надодан ба лањзањои гипотония паст карда шавад. Назорати 
махсуси шабона мувофиќи маќсад аст. Доруњои фишорпаст-
кунандаеро, ки боиси гипотонияи ортостатикї мешаванд, 
истифода бурдан лозим нест. 

 

МА[АКИ МУРОЉИАТ БА САТ[И ДУЮМИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ ТИББB 
 

Доираи асосии шахсони гирифтори ФШ дар шароитњои 
амбулаторї муоина, муолиља ва мушоњида карда шуда мета-
вонанд, фаќат ќисме аз беморон ба бистаригардонї ниѐз доранд. 

Нишондод барои муолиљаи статсионарї: 
1. Бўњрони фишорбаландї, дараљањои вазнин ва миѐна 
2. Бештар шудани бўњрони фишорбаландии дараљаи сабўк 

дар заминаи муолиљаи фаъол барои аниќ намудани сабаби 
хуруљњо ва интихоби табобати доругї 

3. Халалѐбии хунгардиши маѓзи сар (сакта, њамлаи 
транзитории ишемї) дар заминаи фишорбаландии шараѐнї 

4. Паст нашудани ФХ, бо вуљуди муолиљаи маљмўї дар 
шароитњои амбулаторї 

5. ФХ > 150/100 мм сут.сим. дар њомиладорон 
6. Зарурияти бањо додан ба ќобилияти кории бемор ва 

истисно намудани фишорбаландии симптоматикї. 
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Фиристодан ба зинаи дуюм  
Меъѐрњои зерини фиристодани бемор ба назди мутахассис 

тавсия дода мешаванд: 
- Агар муолиљаи фаврї талаб карда шавад 

o Марњилаи бадзот ѐ шиддатѐбандаи фишорбаланди  
o Фишорбаландии вазнин (масалан, 220/120 мм сут.сим.)  
o Оризањои барои њаѐт хатарнок, масалан, ЊТИ 
o Њангоми тахмин намудани сабабњои имконпазири нахустин 
o Бемрони гирифтори гипокалиемия/дараљаи баланди 

натрий дар плазма (масалан, синдроми Кон)  
o Гематурия ѐ протеинурия 
o Дараљаи баланди креатинини зардоб 
o Синнусоли љавон (њаргуна дараљаи фишорбаланди дар 

бемори синни то 20 сола: муолиља зарур аст< 30 сола) 
o Фишорбаландии якбора оѓозшуда ѐ шиддатѐбанда 
o Фишорбаландии ба муолиља бо 3 ва зиѐдтар дору 

муќовиматпазир. 
Бо маќсади бањо додан ба сабабњои набудани самара аз 
табобати таъиншуда 

Њангоми мављуд будани нишондодњои болої ва дар њолати 
зарурият, духтури оилавї ѐ дигар духтури КАТС беморро барои 
муоинаи иловагии ташхисї ѐ барои муолиљаи стансионарї ба 
назди мутахассиси мувофиќ мефиристонад. Дар ин маврид 
духтури КАТС бояд нусхаеро тањия намояд, ки ахбороти 
мушаххасро оид ба беморї ва сабаби фиристода шуданро дар 
бер мегирад, роњхат нависад. 

Мутахассисони муассиса (аз љумла зинаи дуюм) баъди 
машварат, муоинаи иловагї ва муолиљаи гузарондашуда бояд ба 
муассисаи КАТС, ки бемор аз он љо фиристода шудааст, оид ба 
тактикаи минбаъдаи табобати бемори гирифтори ФШ дар зинаи 
аввалия ахбороти муфассал пешнињод намоянд. Муассисањои 
тиббии зинаи дуюм (беморхонањои ноњиявї, њангоми зарурият 
мурољиат ба Марказњои вилоятї ѐ љумњуриявии кардиологї). 

Пешгўи ва оќибатњо 
Сари ваќт гузоштани ташхис ва табобати комилан мувофиќ 
боиси паст шудани оризањои имконпазири дилу рагњо мегардад 
Њангоми сари ваќт муолиља накардан ѐ самарабахш набудани 
он оризањои љиддї имконпазиранд: 

Сактаи миокард; 
Сактаи (инсулти) майнаи сар; 
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Ретинопатия; 
Беморињои гурдањо (нефропатия) ва ѓайрањо.  
Бистаригардонї  
Маќсади бистаригардонї ба ќайд гирифтани бемори 

ошкоршудаи гирифтори ФШ барои минбаъд таъмин намудани 
назорати динамикї мебошад. Барои ин вараќаи махсуси назоратї 
кор карда ва аз тарафи ВТ тасдиќ карда шудааст (ниг. Замимаи 2). 
Дар натиља картотекаи вараќањои назоратї барои њамаи 
беморони ошкоршуда бо ахбороти њангоми пур кардани вараќаи 
диспансерї гирифташуда ташкил ва пурра карда мешавад. 

Вараќаи назоратї (ВН) љанбаи хеле муњим дар системаи 
назорати тиббии беморони гирифтори ФШ мебошад. Вай барои 
кори босифати духтури КАТС (духтури оилавї)оид ба муоина, 
муолиља ва назорати диспансерии беморон мусоидат менамояд, 
бањисобгирии беморонро таъмин менамояд ва маълумотњои 
муњимтаринро оид ба бемор ва фаъолияти духтур инъикос ме- 
намояд, барои бањо додан ба сифати ѐрии тиббї тибќи 
стандартњои тасдиќшуда имконият медињад. Њар моњ ВН ба 
маќсади бањо додан ба сифати ѐрии тиббї тибќи индикаторњои 
тасдиќшуда, андешидани чорањо барои бењтар намудани он 
тањлил карда мешаванд. 

Назорат 
Њангоми љараѐни ноустувори фишорбаландии шараѐнї 

муоинаи такрории бемор баъди 3 рўз, њангоми бад шудани 
ањвол - фавран гузаронда мешавад. Њангоми муътадилшавии 
ањвол - муоина баъди 2-4 њафта гузаронда мешавад. 

AБарои беморони бе беморињои њамроњикунандаи дилу рагњо 

ва назорати ФХ дар дараљаи нишондињандањои «маќсаднок», ки 
мехоњанд вояњои доруњоро паст ѐ истеъмоли доруњоро ќатъ 
намоянд, кам намудани вояи доруњо ѐ ќатъ намудани табобати 
доругї тањти назорати даќиќ ва санљиши чорабинињо оид ба 
табобати ѓайридоругй мумкин аст  

Ба даст овардан ва нигоњ доштани дараљањои маќсадноки 
ФХ назорати давомноки духтурро бо санљиши мунтазами аз 
тарафи бемор иљро карда шудани тавсияњо оид ба таѓйир 
додани тарзи њаѐт ва риоя намудани рељаи истеъмоли воситањои 
таъиншудаи зиддифишорбаландї, инчунин ислоњкунии табобат 
вобаста ба самаранокї, бехатарї ва тањаммули муолиљаро 
талаб менамояд. Њангоми назорати динамикї иртиботи шахсї 
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байни духтур ва бемор, таълим додани беморон дар мактабњо 
барои гирифторони ФШ, ки эътимоди беморро ба муолиља 
баланд мебардоранд, ањамияти њалкунанда доранд. 

 Њангоми таъин намудани табобати зиддифишорбаландї 
ба наќша даровардани ташрифи бемор ба назди духтур дар 
муддати 4 њафтаи баъдина барои бањо додан ба тоќатпазирї, 
самаранокї ва бехатарии муолиља, инчунин назорати иљроиши 
тавсияњои гирифташуда зарур аст.  

 Њангоми ба даст омадани дараљаи маќсадноки ФХ дар 
заминаи табобат ташрифњои минбаъда бо фосилаи 3 моњ барои 
беморони дорои хатарњои баланд ва нињоят баланд ва 6 моњ 
барои беморони дорои хатарњои миѐна ва паст бояд ба наќша 
гирифта шаванд. 

 Њангоми нокифоя будани самаранокии табобати зидди-
фишорбаландї доруи ќаблан таъиншуда иваз карда ѐ боз як 
воситаи зиддифишорбаландї њамроњ карда шуда ва ташрифи 
санљишї ба назди духтур баъди 1 моњ таъин шуда метавонад. 

 Њангоми набудани пастшавии самараноки ФХ дар заминаи 
табобати 2-љузъа њамроњ намудани доруи сеюм (яке аз ин се доруњо 
бояд диуретик бошад) бо назорати минбаъдаи самаранокї, 
бехатарї ва тоќатпазирии табобати омехта лозим аст. 

 Њангоми мутаъдилшавии устувори ФХ дар муддати 1 сол 
ва риоя намудани чорањои таѓйир додани тарзи њаѐт дар 
беморони гурўњи хатари паст ва миѐна тадриљан кам намудани 
миќдор ва вояи доруњои зиддифишорбаландї имконпазир аст. 
Њангоми паст намудани воя ва кам кардани миќдори доруњои 
истифодашаванда басомади ташрифњоро ба назди духтур зиѐд 
кардан лозим аст, то ин ки ба набудани такроран баландшавии 
ФШ боварї њосил карда шавад. 

 Њангоми бартараф (мањкам) намудани БФ њамаи беморон 
бояд дар назди духтури амалияи умумї (табиби оилавї) 1 бор 
дар ду њафта дар муддати ду моњи наздиктарин назорат карда 
шаванд. Машваратдињии дилшинос ва асабшинос аз рўи 
нишондодњо. 

Тањияи ташхиси клиникї 
Њангоми тањияи ташхис ба таври максималї бояд дараљаи 

баландшавии ФХ, ОХ, мављуд будани бемории узвњо-њадафњо, 
ЊМК ва гурўњи хатар инъикос карда шаванд. Нишон додани 
дараљаи беморї зарур аст. ФШ-и дараљаи I набудани бемории 
узвњо-њадафњо, ФШ-и дараљаи II † мављуд будани таѓйиротњои  
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як ѐ якчанд узвњо-њадафњоро пешбинї менамояд. Ташхиси ФШ-
и дараљаи III њангоми мављуд будани ЊМК гузошта мешавад. 
Њангоми мављуд набудани ЊМК истилоњи "Фишорбаландии 
шараѐнї" ќонунан мавќеи аввалро дар сохтори ташхис ишѓол 
менамояд. Њангоми мављуд будани ЊМК, ки комилан дар шакли 
шадид (сактаи миокард) љараѐн меѐбанд, "Фишорбаландии 
шараѐнї" дар сохтори ташхиси бемории дилу рагњо метавонад 
мавќеи аввалро ишѓол накунад. 

Намунаи хулосањои ташхисї: 

  ФШ. Дараљаи III. Дислипидемия. Гипертрофияи миокар-
ди медачаи чап. Хатари 4 (нињоят баланд). 

 ФШ. Дараљаи II. БИД. Стенокардия шиддати II, синфи 
вазифави. Хатари 4 (нињоят баланд). 

 ФШ. Дараљаи II. Атеросклерози аорта, шараѐнњои хобї. 
Хатар 3 (баланд). 

 ФШ. Дараљаи I. Атеросклерози масдудкунандаи рагњои 
пойњо. Ба навбат лангидан. Хатари 4 (нињоят баланд). 

 ФШ. Дараљаи I. Диабети ќанди навъи 2. Хатари 4 (нињоят 
баланд). 

Замимаи 1. 
Фишорбаландии шараѐнї ва {омиладорї 
Дар сохтори фавти модарон синдроми фишорбаландии пре 

‟ ва эклампсия љои II ‟ ро ишѓол менамояд ва 27,7% - ро дар 
соли 2005 умуман дар ЉТ ташкил медињанд (тибќи маълумотњои 
МЉОТ). Синдроми фишорбаландї соли 2005  9,7%  дар сохтори 
миќдори умумии касолатњои ошкоршуда ташкил дод (тибќи 
маълумотњои МЉОТ).  

Дар клиникаи ПИТАГ ва П соли 2005 аз миќдори умумии 
занони њомиладори воридшуда (5208) гестоз дараљаи вазин 17,7 
%, преэклампсия - 3,4 % ва эклампсия - 1,9 % ошкоркардашуд, 
Дар заминаи фишорбаланди оризањо таќрибан дар 5-7% аз 
њамаи њодисањои њомиладорї инкишоф меѐбанд. 

Дараљаи пањншавии чунин њолатњо то 20-40% дар байни он 
занони њомиладоре баланд мегардад, ки аз беморињои музмини 
гурдањо ѐ чунин ихтилолњои рагњо ба мисли фишорбаландии 
шараѐнї, диабети ќанд ва бодхўрда (ќирмизии системавї) ранљ 
мекашанд. 

Њангоми ташхиси ФШ дар њомиладорон ба назар гирифтан 
лозим аст, ки дараљаи ФХ ба таѓйирѐбињои физиологї дучор 
мегардад : дар семоњаи сеюми њомиладорї ФХ таќрибан то 15 
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мм сут.сим. дар муќоисаи бо семоњаи якум паст мешавад, дар 
семоњаи сеюм бошад ба нишондињандањои ибтидої бармегар-
дад ѐ каме аз онњо зиѐд аст. Ин тамоюл дар занони ќаблан ба 
ФШ дучоршуда низ нигоњ дошта мешавад. Њангоми њосила-
дории муътадил њаљми хуни гардишкунанда баланд аст (гипер-
волемияи физиологї), дар њомиладорони гирифтори ФШ бошад 
он паст мешавад, ки метавонад боиси халалѐбии моеъгузаронии 
машима гардад. 

ФШ њангоми њомиладорї метавонад идомаи бемории муз-
мин (фишорбаландии ибтидої ѐ дуюмин) бошад ѐ бори аввал 
дар мўњлатњои дертари њомиладорї (фишорбаландии њомила-
дорї ѐ преэклампсия) пайдо шавад. Њамбастагии онњо имкон-
пазир аст. ФХ баландтар аз 170/110 мм.сут.сим. меъѐри хатари 
баланди сакта (инсулт) ѐ эклампсия мебошад. ФХ и баланди 
зиѐдтар аз 150/100 мм сут.сим. барои бистаригардонї асос шуда 
метавонад. 

Фишори хун 140/90 мм сут.сим. ѐ зиѐдтар њангоми њомила-
дорї нишондињандаи фишорбаландb мебошад. 

 
Xадвали 9. Таснифоти ихтилолњои гипертензивb дар давраи 

ҳомиладорb 
 

Нав 
 

Тасвир 
 
Фишорбаландии  
бо њомиладорї 
асоснокшуда 

 
Инкишофи фишорбаланди дар давраи 
њомиладорй ва муътадилшавии ањвол дар дав раи 
баъди  таваллуд 

 
Фишорбаланди 

 

 
Набудани аломатњои протеинурия ѐ омос, 
њамчунин фишорбаландии транзиторї маълум 
аст, агар зоњиршавии он ба давраи њомиладорї 
рост ояд ѐ дар 24 соати аввали баъди таваллуд 
зоњир гардад 

 
Преэклампсия 

 
Фишорбаланди дар заминаи протеинурия, омоси 
мутамарказ ѐ њарду њолатњо дар як ваќт; инкишоф 
баъди њафтаи 20-уми њомиладорї ѐ дар давраи 
барваќтии баъди њомиладорї 

 
Экламлсия 

 
Преэклампсия + шиддатѐбии рагкашї, иѓмо ѐ 
њарду њолат дар як ваќт 

 
Омилњои хатар тибќи преэклампсия-эклампсия 
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 Бори аввал њомиладоршудагон ва занњои ќаблан таваллудкардаи 
синну соли калонтар 

 Синни: <18 ѐ >35 сола 
 Вазни бадан: <45,5 кг ѐ фарбењї 
 Дар собиќаи беморї (анамнез) мављуд будани беморињои музмин, 

аз љумла диабети ќанд, фишорбаландї, бемории гурдањо, бемории 
рагњо, бемории коллагенї-рагї (бодхўрдаи ќирмизї) 

 Хорионаденома 
 Оризањои давраи њомиладорї: њомиладории серљанин, љанини 

калон, обњои бисѐр, гидрамнион 
 Преэклампсия дар давраи ќабл аз њомиладорї 
 Дар анамнези оилавї дар хешовандон мављуд будани гипертонияи 

аз њомиладорї  ба вуљуд омада 

Занони дорои фишори шараѐнии миѐнаи зиѐдтар аз 85 мм 
сут.сим. дар семоњаи сеюми њомиладорї ба гурўњи хатари 
баланди фишорбаландии дар давоми семоњаи сеюм дохил карда 
мешаванд. 

 
Ташхис 
Пурсиш бо муайян намудани анамнези беморї (ба мављуд 

будани диабети ќанд, беморињои гурдањо ва фишорбаланди 
ањамияти махсус дода мешавад), анамнези оилавї. Эътино 
намудан ба љанбањои иљтимої ва амалии њаѐти зани бемор 
барои тањияи манзараи чунин далелњои њаѐт ба мисли вазъи 
оилавй, њолати таѓзия, анъанањои маданї, дараљаи фаъолнокї 
ва одатњои ба саломатї таъсиркунанда, ба мисли тамокукашї 
ва истеъмоли машрубот имконият медињанд. 

Аломатњои нисбатан хатарнок инњо мебошанд: 
o сардард 
o халалѐбии босира («биљир-биљири чашм», паст шудани  
  тезии босира, скотома) 
o дилбењузурї, ќайкунї 
o дард дар болои шикам (дар мавзеи меъда) 
o омосњо 
o набудани љунбиши љанин 
Муайян намудани дараљаи интињої ва мониторинг 

намудани каме таѓйирѐбии фишори хун 
Аломатњои омоснокї дар баробари фишорбаланди барои 

гузарондани маљмўи муоинаи иловагй комилан асоси кофї 
шуда метавонанд. Бањодињии клиникии омоснокї бо назар-
дошти пањншавии он дар тамоми бадан, дараљаи ва таъсири 
«чуќурчагї» гузаронда мешаванд. Агар аломатњои варами рўй 
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ва атрофи чашмхона чандон зоњиршаванда на- бошанд, пас дар 
зани њомиладор аниќ намудани мављудияти чунин варамњо 
даррав баъди аз хоб бедоршавї зарур аст. Омос ба ортостатикї 
(рукудї) ѐ “чукурчагї” људо шуда метавонад. 

Дар натиљаи тадќиќи ќаъри чашм маълумотњои муфид ба 
даст овардан мумкин аст, гарчанде гузарондани чунин муоина 
дар марњилаи тотаваллудї њатмї намебошад. Ѓайр аз ин, бањо 
додани њолати нафаскашї барои дар шушњо мављуд будани 
симптоми "тўбаки кафидагї”, ки метавонад оид ба омоси 
шушњо шањодат дињад . 

Њангоми тахмин намудани эклампсия бањодињии 
аксуламалњои амиќи пайњо (ААП) гузаронда мешавад. Тафтиш 
ва баќайдгирии маълумотњои мувофиќ аз рўи натиљаи 
бањодињии битсепс-аксуламал, аксуламали зону ва аксуламали 
касолати зону гузаронида мешавад . 

Коэффитсиенти таносуби байни фишори систолї ва диас-
толї зиѐд аз 3 дар давраи баъди њафти 26-уми њомиладорї дар 
бораи дуршавї аз меъѐр шањодат медињад, агар он 3.8-ро таш-
кил дињад, пас аломатњои преэклампсия возењанд. Ба бузурги-
њои бањодињї, ки њангоми тадќиќоти ѓайриинвазї гирифта 
мешаванд, дараљаи шуур, фишори хун, аз оксиген сершавии 
гемоглобини хун (пулсоксиметрия), натиљањои СБД ва диурез 

(људошавии пешоб) дохил мешавад. 
 

Xадвали 10. Тањлилњои лабораторb 
Нишондињанда Бањодињї 

Дараљаи гемоглобин (Hb) ва 
гематокрит (Нt) 
 
Њамаи маљмўи элементњои шаклии 
хун, аз љумла муайян намудани 
миќдори тромботситњо. 
 
Системаи лахтабандии хун (аз 
љумла муайян намудани ваќти 
хуншорї, ваќти протромбин, ваќти 
партсиалии протромбин ва 
фибриноген). 
 
Ферментњои функтсияи ҷигар:  
АСТ, АЛТ 
лактатдегидрогеназа [ЛДГ] 

Нишондињандаи вазнинии љараѐни 
гипертония дар њомиладорон, вале 
њангоми гемолиз метавонад паст 
бошад 
Дараљаи пасти тромботситњо (< 100 
х 10 /л) халалѐбии микрогадишро 
дар назар дорад 
 
Њамин ки миќдори тромботситњо 
аз 100 000/мм3 , поѐнтар фурояд, 
муайян намудани нишондињанда-
њои шахшавї барои он талаб карда 
мешавад, ки то ин ки ба инкишофи 
ДВС-синдром боварї њосил намоем 
Баландшавии дараља нишондињан-
даи бемории љигар мебошад 
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Таркиби химиявї (азоти дурдаи 
пешоби хун, креатинин, ќанд, 
кислотаи карбамид). 
 
 
 
 
 
Гурўњи хун ва скрининг; аз рўи 
имконият - муќоиса намудани 
натиљањои бадаст омада 

Баландшавии дараља бо гемолиз ва 
бемории љигар алоќаманд буда, 
вазнинии беморро инъикос 
менамояд. 
Дараљаи креатинин њангоми 
њомиладорї поѐн мефараояд, 
баландшавии он вазнинии беморро 
инъикос менамояд. Маълумотњои 
људошавии пешоби (диурези) 
шабонарўзї оид ба ошкор 
намудани сафедањо ва клиренси  
- (софкунии) креатинин нисбат ба 
статуси њаќиќии љигар воқеитар 
мебошанд. Ташхиси протеинурия, 
ки њангоми дараљаи экскретсия (до- 
феъа) 0.3 г (300 мг/л) ѐ зиѐдтар дар 
24 соат муайяншуда њисобида 
мешавад, аломати беваќтии 
раванди шиддатѐбии преэклампсия 
мебошад. 

 
Аломатњои синдроми преэкламсия: 
o Баландшавии ФХС то 160 мм рт.ст ѐ зиѐдтар ва ФХД то 

110 мм сут.сим. дар диастол аз рўи натиљањои ду ченкунї бо 
танаффуси 6- соата 

o Протеинурия 55 г/л/24 соат. ѐ 5 2+ аз рўи мењвари ченкунї 
тибќи натиљањо, лоаќал ду озмоишњои тасодуфан интихобшуда 
бо танаффуси на камтар аз 6-соата ва риоя намудани ќоидањои 
асептика (бесироятсозї). (Њангоми дараљаи вазнин олигурия 
<30 мл/соат ѐ <400 мл/24соат) Протеинурия бояд аввалин бор 
њангоми њомиладорї дарѐфт карда шавад ва баъди таваллуд 
бартараф гардад. 

o Баландшавии креатинини зардоб (>1,2мг/дл агар ќаблан 
баландшавии креатинин набошад) 

o Камшавии миќдори тромботситњо ва /ѐ шањодат оид ба 
камхунии гемолитикї бо микроангиопатия 

o Баландшавии ферментњои љигар 
o Бемории маѓзи сар (дардњои устувори сар) ѐ халалѐбии 

босира. 
o Дарди болои шикам (эпигастралї). 
o Омоси шушњо ѐ кабудпўстї (сианоз) 
o HELLP-синдром. 
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Аломатњои преэклампсияи фишорбаландии музмин гузошта-
шуда 

o Дар занони гирифтори фишорбаланди бе протеинурия дар 
мўњлатњои барваќтии њомиладорї (то 20 њафта), њангоми пайдо 
шудани протеинурия - 0.3 г ва зиѐдтар дар 24 соат. 

o Дар занони гирифтори фишорбаланди ва протеинурия дар 
мўњлатњои барваќтии њомиладорї (то 20 њафта) 

o Якбора инкишофѐбии протеинурия 
o Якбора инкишофѐбии ФХ дар занони гирифтори фишор-

баландии назоратшаванда 
o Тромботситопения 
o Зиѐдшавии дараљаи ферментњои љигар 
Муолиља 
Ба њомиладорони гирифтори ФШ тавсия намудан зарур аст: 
o Танзими таѓйиротњои тарзи њаѐт 
o Мањдуд намудани фаъолияти љисмонї, бештар дар њолати 

ба пањлўи чап хобидан ќарор доштан 
o Парњези муътадил бе мањдудкунии истеъмоли намаки ошї. 

Дар занони њомиладорї гирифтори фишорбаланди њаљми 
пастшудаи плазма дар муќоиса бо занони дорои фишори муъта-
дили хун мушоњида карда мешавад; аз ин сабаб воридшавии 
натрий ба организмро мањдуд намудан тавсия дода намешавад. 
Организми зан ба намаки ошї барои дар сатњи лозимї нигоњ 
доштани њаљми хуни гардишкунанда ва моеъгузаронии (перфу-
зияи) машима мўњтољ аст. Истиснои ягона дар ин маврид зани 
гирифтори фишорбаландии музмин мебошад, ки то оѓози 
њомиладорї парњези бенамакро тањти назорати мутахассисон 
риоя карда буд. Ба њомиладорони гирифтори фарбењї кам наму-
дани вазни бадан тавсия дода намешавад, зеро он метавонад 
боиси ба таъхир андохтани инкишофи љанин гардад. Ба орга-
низм воридшавии микдори комилан мувофиќи моеъ ба нигоњ 
доштани њаљми бењтарини моеъ мусоидат менамояд ва барои 
меоъгузаронии гурдањо ва лолоиш (филтратсия) шароит-њои 
мусоид фароњам меоварад. 

o Истеъмоли нушокињо спиртї, тамокукашї ѐ истеъмоли 
маводи мухаддир ќатъиян тавсия дода намешавад, зеро он ба 
њолати саломатии модар ва љанин таъсири  харобовар мерасонад. 

Табобати антигипертензиви дар занон бо ФХ 140/90 ст. сим. 
дар он холат дода мешавад,ки: 

- фишорбаландии гестатсионї±протеинурия; 
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- фишорбаландии эссенсиалї, дар њамљоягї бо гестатсиони  
- фишорбаландї, бо њамроњи касолати субклиникии узвњо 

њадафњо ѐ  аломатхои клиникї. 
Дар њаммаи дигар мавридњо сар кардани табобати 

фишорбаландиро дар њолати ФХ аз 150/95 мм сут.сим. тавсия 
дода мешавад. 

Xадвалb 11. 
Дараљаи ФШ Дору (чандкаратии истеъмол) 
дараљаи 1 -2 Доруњои самти 1-ум:  

 
Доруњои самти 2-ум: 

 
 
 
Доруњои самти 3-ум: 

Метилдопа 500мг (2-4) 
 
Лабетолол 200-600 мг (2)  
Пиндолол 5 -15 мг (2)  
Окспренолол 20-80 мг(2)  

Нифедипин SR 20-40 мг (2)  
Метилдопа + Доруи самти 2-
ум гидралазин 10 -50 мг (2-4)  
Клонидин 0.05-0,2мг (2-4) 
ҳангоми мавҷуд будани 
бемории гурдаҳо  
Нифедипин 10 мг (ҳар як 1-3 
соат)  

дараљаи 3 Доруњои самти 1-ум: соат. 
 

Гидралазин 5 - 10 мг болюс 
д/в, тадохули такрорӣ 
њангоми зарурият баъди 20 
дақ. то 30 мг ѐ тадохули д/в 3-
10 мг/соат  
Лабетолол 10- 20 мг болюс 
д/в, тадохули такрорї 
њангоми зарурият баъди 10 
дақ. ѐ тадоху- лид/в 1-
2мг/соат   
Нифедипин 10 мг ҳар як 1-3 
соат   

 Њангоми њаяљоннопазирї ба 
 
 
 

 доруҳои самти 1-ум Диазоксид 
Нитропруссиднатрий 
  

Яке аз маќсадњои муњимтарин њангоми табобати занони 
гирифтори шакли вазнини преэклампсия пешгирї ѐ муборизаи 
зидди шиддатѐбии рагкашињо мебошад. Барои паст намудани 
басомади њодисањои пайдоиши шиддатѐбии рагкашињо табо-
бати инфузионй бо тадохули сулфати магний гузаронда меша-
вад. 
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Ин яке аз доруњои худро бењтар нишон дода барои муо-
лиљаи преэклампсия ѐ эклампсия мебошад. Њангоми тадахули 
сулфати магний ба њисоб гирифтани пешобљудокунии њар соата 
лозим аст, дар ин маврид натиљањои нисбатан даќиќи ченкунї. 

Тавассути катетери доимb таъмин карда мешаванд. Пешоб-
људокунии умумии занон бояд накамтар ба 120 мл дар 4 соат 
мувофиќат намояд. 

Uайр аз он, дар {олат{ои махсус {ангоми зарурият, зару-
рияти истифодаи доруворb аз хатар дида болотар бошад исти-
фода бурдани метопролол бо вояи 25-200 мг/ шабонарeзb, 
небивелол 2,5-10 мг/ шабонарeзb ѐ бисопролол 2,5 ‟ 10 мг/ 
шабонарeзb алалхусус дар {олати {амрадифии номуратабии 

кори дил, нишона{ои норасогии гардиши хун, бемории ишемия-
вии дил, бу{рони фишорбаландии шараѐнb бо варами шуш ‟ 
нитроглитсерин дохили варид чакрагb 10-20 мг дар 100-200 мл 

5% ма{лули глюкоза, бо суръати 1-2 мг/соат, максималb 8-10 
мг/соат, дар {амрадифии норасогии гурда{о бошад ‟ фуросе-
мид, гидрохлортиазид, индапамид. 
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Замимаи 3 

ВАРАRАИ САНЉИШИИ НАЗОРАТИ ДИСПАНСЕРB 
 Рамзи шакл аз руи ОКУД 

Вазорати тандурустии Љумњурии 
Тољикистон 

Рамзи муассиса аз рӯи ОКПО 

Номи муассиса Њуљљати тиббї Шакли № 030/У ТАСДИЌ 
КАРДА ШУДААСТ Бо фармони Вазорати 

тандурустb ва {ифзи иxтимоииа{олии Љумњурии 
Тољикистон аз 27.03.06 №98 

 
ВАРАЌАИ САНЉИШИИ НАЗОРАТИ ДИСПАНСЕРИ 

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

Ному насаби духтур 
________________________ 
 
Санаи ба ќайд гирифтан 
________________________ 
 
Санаи аз ќайд баровардан 
________________________ 
 
Сабаби аз ќайд баровардан 
________________________ 

Рақами рамз ѐ № варақаи тиббии бемор 

____________________________________________ 
Беморие, ки аз сабаби он тањти назо- рати 
диспансерї гирифта шудааст 
____________________________________________ 
Ташхис бори аввал дар њаѐт муайян 

шудааст__________________________ 

Беморї ошкор карда шуд: њангоми мурољиат, 
њангоми муоинаи касбї (хат кашида шавад) 

1. Ному насаб 
_____________________________________________________________________ 
2. Љинс: М. 3. Санаи таваллуд _____________________________  
4. Суроѓа _____________________________________________________________ 
5.Љои кор(тањсил)___________________________________________________________ 
6.Ихтисос (вазифа)____________________________________________________________ 
7. Назорати ташрифот 

Ташриф 
таъин 
карда 
шуд 

           

Омад            
Ташриф 
таъин 
карда 
шуд 

           

Омад            

 
Ќайдњо оид ба таѓїирѐбии ташхис, беморињои њамроњикунанда, оризањо 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Чорабинињои муолиљавию профилатикb (бистаригардонb, муолиљаи 

санаторbосоишго{b, бо кор таъминкунӣ, гузарондан ба маъюбӣ) 

Сана Чорабинb 
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Ташхис ва табобати бўњрони фишорбаландї 
Маќсади умумї: Пешгирии аворизњои бўњрони 

фишорбаландї, инсултњо (хунрезї ва ишемикї, сактаи миокард) 
Гуруњи беморон: 
Беморњо: 

 Фишорбаландии шараѐнї; 

 Бемории ишемикии дил; 

 Атеросклерози шарѐни коронарї; 
Буњрони фишорбаландї (БФ) - ин синдроми клиникие 

мебошад, ки бо шиддатѐбии пурхуруљ, якбораи фишорбаландии 
шараѐнї (ФШ) тавсиф ѐфта, бо баландшавии якбора, ногањонии 
дараљањои систолї (ФХС) ва/ѐ диастолии (ФХД) фишори 
шараѐнї зоњир мегардад ва бо ихтилоли вегатативии системаи 
асаб ва пайдоиши (ѐ пурзўршавии) ихтилолњои гардиши хуни 
маѓзи сар, иклилї ва гурдањо њамбастагї менамояд. 

Таснифот ва табоботи њозиразамон 
Табобати бўњрони фишорбаландии беоризаро бояд бо ќабули 

маводњои доругї (каптоприл, клофелин, нифидипин) оѓоз намуд. 
Миќдори зиѐди беморони гирифтори фишорбаландии шараѐнии 
вазнин, лекин бе њолатњои муштараки клиникї бояд табобати 
буњрони фишорбаландиро бо ќабули як ѐ комбинатсияи ду 
маводи зиддї гипертензионї, ки ќариб њамаваќт пастшавии 
фишори хунро дар давоми 24-48 соат таъмин мекунад оѓоз намуд. 
Њангоми кам  будани таъсири маводњо мумкин аст сегонаро 
пайваст намоем. Наќшаи нишондодашудаи табобатро бемор 
метавонад дар шароити амбулаторї зери  назорати нишондодњои 
гемодинамикї ќабул намояд. Ќабули дарунии (peros) маводњои 
пешоброн дар табобати бўњрони фишорбаландї бо миќдори 
наонќадар баланд бояд дида шавад.  

Табобати бўњрони фишорбаландии беориз  
Бўњрони фишорбаландии беориз ин нишондод барои 

бистаринамоии бемор дар њуљраи интенсивї буда, бењтараш 
зудтар табобати зидди њипертензиониро бо воситаи сўзандорўњо 
оѓоз бояд намуд. Дар давоми даќиќањои аввали беморї 30- 120 
дак бояд фишори хунро то 15-25% ва баъдан дар давоми 6 соат 
фишори хун то160\100мм.ст.сб паст намуда, баъдан ба ќабули 
дарунии њабњо бояд гузаронид. 

 Таснифот. Таснифоти муосири БФ (ТУТ/ЉБФШ, ФШД-1) 
барои осон намудани тактикаи табобати беморон ду навъи 
хуруљро људо менамояд: 
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- бўњрони фишорбаландии беавориз; 
- бўњрони фишорбаландии бо авориз. 
Меъѐрњои ташхис 
БФ-и оризадор бо якбора баландшавии ФХ (>180/120 мм 

сут.сим.)тавсиф меѐбад ва бо тахдид ѐ пуршиддатшавии раванди 
беморињои узвњо-њадафњо њамбастагї менамояд. Њолати мазкур 
фавран паст намудани ФШ-ро (шарт не то мўътадил) бо 
маќсади пешгирї ѐ мањдуд намудани бемории узвњо-њадафњо 
талаб менамояд . Њамчун намуна энсефалопатияи (бемории 
маѓзи сари) фишорбаландї, ЊТИ, хуншории дохили маѓзи сар, 
сактаи шадиди миокард, норасоии шадиди меъдачаи чап бо 
омоси шушњо, барљастагии (аневризми) ќабат-ќабати шоњраг ѐ 
эклампсияро мисол овардан мумкин аст . 

Ба БФ-и беориза њолатњое дохил мешаванд, ки њангоми 
онњо якбора баландшавии ФХ бо ихтилоли шиддатѐбандаи 
фаъолияти узвњо-њадафњо њамбастагї наменамояд. Ба ин 
сарњадњои болоии ФШ дараљаи II бо аломатњои дарди сахти 
сар, нафастангї, хунравї аз бинї ѐ њисси пурзўри тарс дохил 
мешаванд. 

Дар баъзе аз беморони гирифтори ФШ-и беориза самараи 
муолиља њангоми таъин намудани доруњои дањонгузари зидди- 
фишорбаландиии таъсирашон кўтоњ, ба мисли каптоприл, лабе- 
талол ѐ клонидин, бо назорати минбаъдаи њолати бемор дар 
муддати якчанд соат ба даст омада метавонад. Вале њељ гуна 
далели он вуљуд надорад, ки набудани самараи пасткунии пур- 
шиддати ФХ дар шўъбаи ѐрии таъљилї бо баландшавии хатари 
кўтоњмуддат барои бемори гирифтори фишорбаландии вазнин 
алоќаманд аст. 

 
БЎ[РОНИ ФИШОРБАЛАНДИИ БЕАВОРИЗ 

 
Аксаран дар марњилањои барваќтии беморї (ФШ-и марњи-

лањои 1-2) пайдо мешавад ва бо вуљуди баландшавии якбора ва 
аксаран хеле зиѐди ФХ бо набудани касолати зоњиршавандаи 
узвњо-њадафњо тавсиф меѐбад хуруљњои беориза хеле пуршиддат, 
вале нисбатан кўтоњмуддат (на зиѐдтар аз 2-3 соат) инкишоф 
меѐбанд ва бо осонї тавассути доруњои зиддифишорбаландї 
бартараф карда мешаванд . 
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БУ[РОНИ ФИШОРБАЛАНДИИ БОАВОРИЗ 
 

Одатан тадриљан инкишоф меѐбанд, аломатњо дар муддати 
якчанд рўз нигоњ дошта мешавад (њатто баъди паст шудани ФХ) 
ва бо икишофи њолатњои гуногуни касолатї тав- сиф меѐбад. 
БФ-и оризадор, дар марњилањои дертари беморї инкишоф 
меѐбад, њамчун њолати бўњронї бањо дода мешавад ва фавран 
бистарї намудани бемор ва то дараљаи бехатар паст кардани 
ФХ -ро талаб менамояд. 

БФ-и бо авориз дар он њолатњое ташхис карда мешавад, ки 
дар заминаи якбора баландшавии ФХ оризањои зерин (њолатњои 
касолатї) якбора инкишоф меѐбанд: 

♦ энсефалопатияи рагї; 
♦ сактаи геморрагї(хуншор) ѐ ишемї; 
♦ хуншории зери анкабутияи маѓзи сар (субарахноидалї); 
♦ омоси маѓзи сар; 
♦ барљастагии ќабат-ќабати шоњраг; 
♦ норасогии шадиди меъдачаи чап (омоси шушњо); 
♦ сактаи миокард ѐ стенокардияи ноустувор; 
♦ эклампсия (рагкашињои њомиладорї); 
♦ норасоии шадиди гурдањо; 
♦ гематурия (хунпешобї); 
♦ бемории вазнини гурдањо (ретинопатия) 
Шикоятњо ва маълумотњои физикалї. БФ-и беавориз дар 

баробари баландшавии ФХ бо њиссиѐти барангезиш, нооромї, 
тарс, инчунин тахикардия, нафастангї тавсиф меѐбад. њамчунин 
пайдоиши њиссиѐти «ларзиши дарунї», араќи хунук, «мурѓаки 
пўст», ларзиши дастњо, варами (гиперемияи) имконпазир аст. 
Ихтилоли љузъии гардиши хуни маѓзи сар бо дарди сар, гоњо 
чарх задани сар, дилбењузурї, ќайкунии яккарата зоњир 
мегардад. Дар бисѐр њолатњо ѓолибан баландшавии ФХ С 
мушоњида карда мешавад. 

Дар манзараи клиникии БФ-и бо авориз дардњои пуршиддати 
сар, чарх задани сар, дилбењузурї ва ќайкунї, халалѐбии шуур 
(боздоштагї, карахтшавї, бењушї ва ѓайра) бартарї доранд. 
Гоњо ба беморињои умумии маѓзи сар аломатњои симптоматикаи 
лонагии неврологї њамроњ мешаванд: сустї ва гипотестезия дар 
дасту пойњо, карахтии лабњо ва забон, халалѐбии нутќ ва ѓайра. 
Дар њолатњои вазнин аломатњои норасоии меъдачаи чап 
(нафастангї, зиќќи нафас, њолати дамкутоњии вазнин (ортопноэ), 
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хир-хири намнок дар шушњо) стенокардияи ноустувор (дардњои 
пасисинагї) ба назар мерасанд. 

Тадќиќотњои лабораторї-инструменталї њангоми БФ-и беа- 
вориз: дар тањлилњои хун дар муддати кутоњ лейкоситози 
нейтрофилї, гипергликемия ошкор шуда метавонад. Баъди бар- 
тараф (мањкам) намудани чунин хуруљи фишорбаландї (гипер-
тонї) полиурия (серпешобї) мушоњида карда мешавад. 

Таѓїиротњои лабораторї-инструменталї њангоми БФ-и бо 
авориз: таѓйирот дар СБД-сабди барќии дил њангоми стенокар-
дияи ноустувор ѐ инкишофи сактаи миокард: гоњо дилзании 
бисѐр суст (брадикардия) мушоњида карда мешавад. Тадќиќи 
ќаъри чашм аломатњои бемории вазнини фишорбаландии дара-
љањои 2-3-и гурдањоро (варами шабакия, тарашшўњоти «паѓамо-
нанд) ошкор менамояд . 

Тадќиќотњои лабораторї 

 Гемоглобин ва гематокрит; 

 Глюкозаи плазма (бо дили нањор) 

 Холестерини умумї, холестерини ЛПЗП ва холестерини 
ЛПЗБ 

 Триглисеридњо бо дили нахор 

 Электролитњо (калий ва натрий) 

 Мочевая кислота 

 Креатинини хун 

 Тањлили пешоб 

 Микроалбуминурия 

 СБД бо 12 равиш  

 Тадќиќотњои иловагї  

 Гемоглобини гликирї 

 Бањодињии миќдори пртеинурия (агар тест мусбат бошад 
аз рўи рахњо бошад) 

 Мониторинги шабонарўзии фишор 

 ЭхоКГ  

 Мониторинги холтерии СБД (њангоми НКД) 

 ТУСи шараѐнњои хоб 
Машваратдињии мутахассисон. Њангоми БФ-и беориза 

машваратдињии дилшинос аз рўи нишондодњо. Њангоми БФ-и 
оризадор ба машваратдињї бояд духтурони дилшинос, асаб-
шинос, чашм, пизишк љалб карда шаванд. 
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Нишондод барои бистаригардонї: БФ-и беориза њамчун 
њолати таъхирнопазир бањо дода мешавад ва бистаригардонии 
махсусро талаб намекунад (фаќат аз рўи зарурият). Пайдоиши 
оризањо нишондод барои бистаригардонї мебошад. 

Маќсади муолиљаи БФ-и беориза - пасткунии асосї, воя-
дори ФХ. 

Вазифањои муолиља: 
♦ БФ-и беориза фавран гузарондани чорабинињои муоли-

љавиро талаб мекунад. 
♦ Маќсади сараввали муолиља - муяссар шудани ФХ Д 100-90 

мм сут.сим. 
♦ Дар ин маврид аз хеле тез паст кардани ФХ худдорї бояд 

кард, то ин ки ба гиперфузияи маѓзи сар ѐ норасоии иклилї 
(коронарї) роњ дода нашавад. 

Маќсади табобати БФ-и бо авориз - тадриљан ва нисбатан 
оњиста-оњиста паст намудани ФХ. 

Вазифањои муолиља: 
♦ сараввал (аз якчанд даќиќа то 1-2 соат) - паст шудани ФХ 

на зиѐдтар аз то 25% аз дараљаи ибтидої; 
♦ дар муддати 2-6 соати баъдина - таќрибан то 160/100 

мм.сут. сим.; 
♦ минбаъд давом додани мониторинги ФХ бо фосилањои 15- 

30- даќиќагї зарур аст. 
♦ њангоми баландшавии ФХ зиѐдтар аз 180/110 мм.сут.сим. 

доруњои дањонгузар бо парентералї бо вояњои мувофиќ омехта 
карда шаванд. 

Давомнокии табобати беморхонагї аз мўътадилшавии гемо-
динамика ва интихоби табобати комилан мувофиќи доругї 
вобастагї дорад. 

Усулњои ѓайридоругии муолиљаи БФ: 
Рељаи табобатї-муњофизатї 
♦ Таъмин намудани оромии рўњї ва љисмонї то пурра барта-

раф намудани бўњрон 
Тавсияи табобатї 
♦ Мањдуд намудани истеъмол ва тадохули моеъ њангоми 

њолатњои гиперволемї 
♦ Мањдуд намудани намаки ошї ва мањсулоти аз натрий бой 
♦ Таѓзияи реза-реза кардашуда, бо порсияњои хурд, 

пасткалория (1200 ккал/шабонарўз) 
♦ Машруботи талх (кањва, чой ва нушокињои таскинбахш) 

истисно карда шаванд 
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Усулњои табобати доругї: 
Барои бартараф намудани хуруљњои сабўк ва хуруљњои 

вазниниашон миѐна истифода бурдани доруњои зерин мувофиќи 
маќсад аст: 

Бурдани беморони фишорбаландb вобаста ба њолати клиникї 
Нишондодњо Гурўњи I- 

баландшавии 
Ф/Х 

 

Гурўњи II-юм 
бўњрони 

фишорбаландии 
бе авориз. 

Гурўњи III- юм 
бўњрони 

фишорбаландии 
бо авориз. 

Ф/Х, 
мм.рт.ст 

>180>110 
 

>180>140 >220>140 

Аломат{о Дарди сар, 
бетоќатb, дар 
бисѐр ваќт бе 

Дарди сари 
баръало, 

нафастангї 

Нафастангї, дард 
дар ќафаси сина, 

никтурия, 
дизартрия,бе{олb, 
таѓиротњои њуш. 

Тадќиќотњо Бе илатѐби 
андомњои 

нишон рас. 
 

Xараѐнѐбии 
миѐна дар вазъи 

кунуни. 

Энсефалопатия, 
варами шушњо, 
норасогии кори 

гурдањо, 
вайроншавии 

шадид хунгардиш 
дар майнаи сар, 

АШК 

Чорабинии 
табобатb 

Назорат дар 
давоми 1-

3соат, 
дар{олати бе 
самар будани 

табобат, бисѐр 
намудњои 

доругb дар 
дарун 

Назорат дар 
давоми 3-6соат. 
Паст намудани 
ададњои Ф/Х бо 
ѐрии маводњои 
њаби. Корексия 

гузаронидаи 
маводњои пеш аз 

терапия. 

Маводњои 
гипотензивиро 

ќабул кардан дар 
дохили варид  бо 

воситаи 
монитори Ф/Х. 

 
Њангоми хуруљњои оризадори гипертонї тадохулї дањонгузар (пероралї) 
ва ѓайрирўдаиги (парентералии) доруњои зерин истифода бурда мешавад 

Дорувории интихоби 1-ум Дорувории интихоби 2-ум 
Нифедипин 10-20мг дар зери 

забон 
Каптоприл 25-50мг ба дарун 

Клонидин  0,15- 0,3 мг дар зери забон 
ѐ 0,01% (0,1 мг), 1мл д/м 

Дору Воя ва усули 
тадохул 

Оѓоз/давом- 
нокии таъсир 

Таъсироти иловагb 

Доруњои да{онb 
Нифедипин 5-20 мг 5-10 даќиќа, Дарди сар. 
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Пероралї/зери
забонї, бо 

њабњо 

15-20 даќ/4-6 
соат 

тахикардия, дамиш, 
чарх задани сар, 
стенокардия (аз 

сабаби зиѐдшавии ба- 
рангезиши симпатикї 

боиси синдроми 
“дуздидан’’шуда 

метавонанд) 
Клонидин 0,15-0,3 мг 

пероралї/ 
зеризабонї 

30-60 даќиќа 
15-20 даќиќа 

/8-12 соат 

Хушкї дар дањон, 
таъсири оромбахш, 
гипотензияи аз њад 

зиѐд, сустшавии БКД. 
рўњафтодагї, 

синдроми бекор 
кардан 

Каптоприл 6,25-50 мг 
пероралї 

15-60 даќиќа 
/4-6 соат 

Гипотонияи вазнин 

Доруњои парентералb 
Фуросемид 

(лазикс) 
20-40 мг д/в ѐ 

д/м 
5 даќ/ 2-3  

со- ат 
Њангоми тез-тез 

таъин кардан 
пастшавии шунавої, 

талафѐбии 
зоњиршавандаи 
натрий ва калий 

Клонидин 0,1-0,2 мг д/в 
оњиста- оњиста; 

д/м 0,1 мг 

3-6 даќиќа / 
2-8 соат 

Коллапс, 
брадикардия, хушкї 
дар дањон, хоболудї 

Нитро 
глит- 
серин 

5-100 мкг/ 
даќиќа д/в 
инфузия 

2-6 даќиќа / 
3-5 даќиќа 

Сардард.дилбењузурї, 
метгемо-глобинемия, 
тобоварї њангоми ис- 
тифодаи дуру дароз 

Эналаприл 12,5-5 мг њар 
як 6 соат д/в 

15-30 даќиќа / 
6 соат 

Хеле пастшавии ФШ 

Г идрала- 
зин гид- 

рохлорид 

10-20 мг д/в 
инфу- зия, 10-

50 мг д/м 

10-20 даќиќа 
20-30 даќиќа / 

3-8 соат 

Тахикардия, сардард, 
дамиш, ќайкунї, 

пурзўршавии стено- 
кардия 

Сулфати 
магнии 

мањлул-25% 
д/в ќатрагї 

дар 200-300 мл 
мањлули 5% 

глюкоза 

4-6 даќиќа / 
1,5 соат 

Фурўнишинии 
нафаскашї имкон 

дорад 

Бо назардошти љиддияти таъсироти иловагии њангоми 
истифодаи ѓилофаки нифедипин ба  ќайдгирифташуда, инчунин 
набудани маълумотњои сабтшудаи клиникї оид ба таъсироти 
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терапевтии он, аз истифодаи доруи мазкур (бо ѓилофакњо) 
барои муолиљаи хуруљњои оризадор ва «бардуруѓи оризадор» 
худдорї бояд намуд. 
Тавсияњо оиди истифодаи маводњои доругb дар табобати бемории 

фишорбаландb вобаста ба њолати клиникb 
Њолати клиникї Маводњои 

тавсияшаванда 
Маводњои 

тавсиянашаванда 
Эсефаллопатияи 

шадиди 
гипертоникї 

 

Нитропурсид 
Эналаприлат 

эсмолол 

Метилдопа 
резерпин 

Варами 
алвеолярии 

шушњо 
 

Эналаприлат 
Нитроглитсерин 

Нитропурсид 
фуросемид 

Метилдопа 
Бетаблокаторњо 

Нифедипин 

Алоими шадиди 
коронарї 

 

Нитроглитсерин 
эсмолол 

Гидралазин 
Нитропурсид 
Нифедипин 

Вайроншавии 
шадиди назми 

дил 

Эсмолол Нифедипин 

Аневризмаи 
ќабат-ќабат 

људошавандаи 
шоњраг 

эсмолол Нитропурсид 

 

Маводњои доругї барои табобати бўњрони фишорбаландии 
беориза 

Мавод Меъѐр.мг Оѓози  
таъсир  даќ 

Тавзењ 

Клонидин 0.075-
0.015 

 

30-60 Њангоми зарурат ќабули 
такрор њар соат то меъѐри 

умумї 0,6 мг 
Каптоприл 12,5-25 

 
15-60  

(per os) 
15-309  
(парї) 

Мумкин аст , ки аз њад зиѐд 
пастшавии ФХ њангоми 
гиповолемия, инкишофи 
норасогии гурда њангоми 

стенози дутарафаи артерияи 
гурда ба амал ояд 

Карведилол 12,5-25 
 

30-60 Мумкин инкишофи АВ- 
блокада, бронхообструксия 

фуросемид 40-80 
 

30-60 Асосан њангоми норасогии 
музмини хунгардиши дил; 
мумкин бо дигар маводњо 

истифода шавад 
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Меъѐрњои самаранокии табобат: Ба даст овардани дараљаи 
маќсадноки ФХ. Паст намудани ФХ то 10-15% ва сипас 
тадриљан то 160/110 тавсия дода мешавад. 

Дар бисѐре аз беморони гирифтори шаклњои вазнини 
фишорбаланди (фишори диастолї > 109 мм сут.сим.) касолати 
шадиди узвњо-њадафњо (њолатњои беоризаи фишорбаландї) 
мушоњида карда намешавад. Дар беморони мазкур дар муддати 
24-28 соат, одатан бо усули давокунии дањонї (оралї) фишори 
хунро тадриљан паст бояд намуд. Дараљаи баланди беморї 
метавонад бо кўшиши паст намудани фишори хун дар ин гуна 
беморон алоќаманд бошад. 

Доруњои тезтаъсиркунандаи дохиливаридиро берун аз 

шeъбаи табобати шиддатнок истифода бурдан лозим нест, зеро 
пастшавии босуръат ва назоратнашавандаи фишори шараѐнї 
метавонад боиси оќибати марговар гардад. Умуман паст 
намудани фишори шараѐнии диастолї то 10-15% ѐ ќариб 110 мм 
сут.сим. тавсия дода мешавад. Ин аз њама бењтар бо роњи 
тадохули доруи таъсираш кўтоњмуддат, титршавандаи парен-
тералии зиддифишорбаландї ба даст оварда мешавад. 

Мањакњои љавобшавї аз беморхона 
Баъди гузаронидани табобат њангоми мувваќатан корношоям 

будани бемор ва гузаштани меъѐрњои ташхиси фишорбаландии 

шараѐни критерияњои корношоямb њисобида мешавад:  

 Аниќ будани ташхис. 

 Муяйян шудани сабаби фишорбаландb 
Баъди муайян кардании табобат ва мeътадилшавии ададњои 

ФХ, дараљаи I-II ФШ ‟мeътадилшавии ФХ муддати 5-7 рeз дар 

заминаи ќабули маводњои гипотензиалb: ФШ дараљаи II-III, 
инчунин бемории аз 50 сола боло- мeътадилии ададњои ФХ, ки 

бо бењтаршави њолаташон муддати 7-10 рeз, бартарафшавb ва 
камшавии нишондоди вазноварии гемодинамикb дар СБД, ба 
пуррагb бартарафшавии нишонањои энсефалопатия. [ангоми 
бу{рони фишорбаландb. 

 -Пастшавии ададњои ФХ вобаста ба синну сол, мeътадил-
шавии љараѐни беморї. 

 -Бењтаршавии њолати бемор, камшави ва бартарафшавии 
шикоятњои бемор. 

 -Имконяти бемор барои баргаштан бо кори пештара. 
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 Коршоям будан њисобида мешавад бемори бо ФШ дараљаи 
I-II, ки бо баъзан ваќт пайдошавии буњрони ФШ ѐ оњиста 
љараѐнѐбии буњрони фишорбаланди бе атеросклерози фарогрифта. 
Мењнат намудан бо ихтисосњои сабук ва миѐнаи мењнати љисмонй 

ва кори фикрй бо њиссиѐти ру{ии э{сосоти миѐна. 
Пешгирии БФ умуман бо чорабинињои асосии профилак-

тикии фишорбаландии шараѐнї мувофиќат менамояд ва 
чорабинињои зеринро дар бар мегирад : 

♦ ошкор намудани ашхоси гирифтори фишорбаландии 
шараѐнї 

♦ пањн намудани донишњо оид ба фишорбаландии шараѐнї 
дар байни духтурон ва кормандони тиббї, инчунин дар байни 
беморони гирифтори ФШ 

♦ ислоњкунии ѓайридоругии ФШ 
истифодаи тавсияњои муосир оид ба муолиљаи ФШ. 
Муайян будани сабаби ФШ. 
 

Индикатори сифати бурдани беморињои гирифтори фишор-
баландї. 

1)Ба даст овардани сатњи маќсадноки Ф/Ш. 
2) Гузаронидани стратификатсияи хатари оризањои дилу рагb. 
3) Тадќиќоти холестирини умуми. Холестирини сатњи. 
4) Тадќиќоти сатњи ХСЛП. 
5) Тадќиќоти сатњи калий. 
6) Тадќиќоти сатњи креатинин. 
7) Тадќиќоти клиренси креатинин ( санљиши Реберг ). 
8)Тањлили умуми пешоб .  
9) Тадќиќоти микроалбуминурия. 
10) Гузаронидани СБД. 
11) Гузаронидани ЭхоКГ. 

12) Гузаронидани Ултрасадо  рагњои бронхиалb. 
13) Гузаронидани монитории шабонарeзи ФШ. 
14) Гузаронидани офталмоскопия. 

15) Таъиноти табобати гипотензивb. 
16) Таъиноти табобати гиполипидемb. 
17) Таъиноти кислотаи атсетилсолисиевb. 
18) Назорати Диспансерb давоми 12 моњ. 
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САКТАИ МИОКАРД 
Ташхис ва табобати  «сактаи миокард» 

Ташхис ва табобати сактаи миокард 

Маrсади умумї: Пешгирии авориз{ои пешбинишудаи фаталb. 
Гурe{и беморон: 
Беморњо: 

 Бемории ишемикии дил; 

 Фишорбаландии шаранї; 

 Атеросклерози шарѐни коронарї; 

 
Мафњуми беморї:  

Вожаи «сактаи шадиди миокардро» (acute myocardial 
infarction) (СШМ/АМІ) њамон замон истифода бурдан мумкин аст, 

ки некрози мушаки дил клиникаи асоснок карда шуда бошад, ва он 

дар заминаи ишемияи миокард ру{ дода бошад. 

Омил{ои асосии хатар: 

 Фишорбаландии шараѐнӣ; 

 Дислипидемия (гиперхолестеринемия, баландшавии 

сат{и холестерини {аxмаш хурд, пастшавии сат{и холестерини 
{аxмаш бузург, гипертриглитсеридемия); 

 Сигоркашb, носкашї; 

 Омилҳо хатари зерин низ ањмиятноканд: сатҳи баланди 

{аяxоннокӣ, вазни барзиѐди бадан (фарбеҳb), кам{аракатb ва ғ. 

Таснифоти клиникb 

Мар{илаи сакта 

 Мар{илаи продромалb (0-18 рeз); 

 Мар{илаи шадидтарин (камтар аз 2 соат аз саршавии сакта); 

 Мар{илаи шадид (то 10 рeз аз саршавии дардҳои ангинозb); 

 Зершадид (аз 10 рўз то-4-8 {афта пас аз саршавии дард-

{ои ангинозb); 

 Марҳилаи пайгирb (аз 4-8 {афта то ним сол) 

[аxми зарбхeрии мушак{о 

 Калон{аxм Q-сакта (трансмуралb); 

 Хурд{аxм сактаи бе Q. 
Бо љойгиршавии мавти мушакњо 

 Сактаи ма{дудшудаи мушаки rула; 

 Сактаи миокарди меъдачаи чап(ќафо, пеш, поѐн, пањлў); 

 Сактаи миокарди меъдачаи рост; 
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 Сактаи миокарди девори байни меъдачаҳо (септалb); 

 Сактаи xойгиршавиаш омехта: пешу па{лў, қафою поѐн ва ғ. 
Бо равиш 

 Дарозѐфта; 

 Моносикликb; 

 Сактаи ресидивb (rитъаи нави некрозе ки аз 72 соат то 8 рeз 

пас аз дард{ои ангинозии бори аввал пайдошуда ба вуxуд меояд); 

 Сактаи такрорӣ (қитъаи нави некрозе, ки  пас 28 рeз дард{ои 

ангинозии аввалин ба вуxуд меояд).  
Мањаки ташхисї: 
Ташхисоти клиникӣ: 

Дар соатҳои аввал:  

 Таҳлили пурраи дардҳои ангинозӣ, ки ҷойдошти БИД ѐ 

омилҳои хатарро (фишорбаландии шараѐнӣ, сигоркашb ва гипер-

холестеринемия) нишон медиҳад. 
Дар оянда: 

 Пайдошавии таuирот{ои динамикb дар СБД; 

 Баландшавии фаъолияти ферментҳо; 

 Миrдори сафедаҳои rалби дар хун. 

Аломатҳои асосb ва аломатҳои тезвохурандаи клиникb: 

 Дарди қафаси сина зиѐдтар аз 20 даrиrа, дар баъзе мавридҳо 

зиѐда аз якчанд соат ва {атто як шабонарeз; 

 Тарс, {иссиѐти фавт; 

 Араrкунии зиѐд; 

 Дилбеҳазурb ва баъзан ваrт rайъкунb.  
 

Равиши атипикӣ: 

 Бедард ѐ камаломатb (аз он xумла беаломатb ‟ “гунгb”, ба 

{иссаи он аз рeи нишондоди эпидемиологb 20% рост меояд),  

 Абдоминалb,  

 Астматикb,  

 Аритмb 

 Сереброваскулярb. 
 

Ташхисоти лабораторb ва инструменталb: 

 СБД метавонд тан{о сактаи миокарди калон{аxмро 
муаян кунад (“ Q сакта”), таuироти СБД-и сактаи хурд{аxм (“бе 

Q сакта”) uайримуқарарb буда ѐ метавонад бе таuирот бошад. 
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 Лейкоситоз (баландшавии лейкосит{о пас аз 2 соат., 

максималb дар 2-4 шабонарeз),  

 Баландшавии СТЭ дар 2-4 шабонарeз 

 Пайдошавии сафедаи С-реактивb.  

 Фаъолшавии динамикии фраксия{ои миокардиалии 
КФК (МВ-фраксия) ‟ критерияи биохимикии некрози шадиди 
миокард.  

 Тропонин I- сафедаи кашишхeранда, дар шароити 
мeътадил дар хун во намехeрад. 

Номгуйҳои асосb ва иловагии чорабиниҳои ташхисотӣ: 

Тадқиқоти асосӣ 

1. Таҳлили умумии хун 

2. Муайянкунии глюкоза 
3.Муайянкунии креатинин 
5. Муайянкунии тропонин 
6. Муайянкунии АЛТ 
7. Муайянкунии  ССР 
9. Муайянкунии АЧТВ  
10. Муайянкунии ПТИ 
11. Муайянкунии фибриноген 
12Муайянкунии холестерини умуми 
13. Муайянкунии ЛПНП 
14. Муайянкунии триглитсеридњо 
16. Муайянкунии калий/натрий 

17. Таҳлили умумии пешоб 

18. Муайянкунии гурeҳи хун ва резус 
19. Муайянкунии маркери вирусҳои гепатити В ва С 

20. Тадrиrоти ВМБ 
21. Тадrиrоти барои муаянии гиxа 
23. СБД 
24. МониторингиСБДГ дар 12 бориш 
25. ЭXOКГ 
26. Коронароангиография 
27. Рентгени узв{ои rафаси сина 
Тадrиrоти иловагb 

1. Профили гликемикb 
2. Муаянии МВ-КФК 
3. Муаянии магний 
4. Муаянии MHO 
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5. Муаянии ҳолати ишrорb – асосb 

6. Муаянии миоглобин 

7. Муаянии ACT 
8. Муаянии агрегатсияи тромбоситҳо 
9. ВЭМ/тредмилл 
10. Стресс-ЭхоКГ бо добутамин 

 
Ташхиси тафриќавии сактаи миокард 

Бемори{ои дил Бемори{ои шуш Бемори{ои хун 

Миокардит 

Перикардит 

Кардиомиопатия 

Нуrс{ои 

даричавии дил 

Синдроми 

Такосубо 

ТЭШШ 

Инфаркти шуш 

Пневмония 

Плеврит 

Пневмоторакс 

Камхунии њуљайравии 

досї (серповидный) 

Бемориҳои 
рагњои хунгард 

Бемориҳои меъда ва 
рўда 

Бемориҳои ортопедї 

Xудошавии 
шоҳраг 

Аневризмаи 
шоҳраг 

Коарктатсияи 
шоҳраг 

Бемориҳои 

сереброваскулярӣ 

Тангшавии сурхрeда 

Захми меъда ва рeдаи 

12 ангушта 

Панкреатит 

Холесистит 

Дископатияи гардан 
Шикастани қабурға 

Зарбхeрb ва илтиҳоби 

мушакҳо 

Хондрити қабурға 

 
Нишондод ба бистаринамої 

 Шубњаи сактаи миокард, 

 Ташхиси муаяншудаи сактаи миокард 

Агар дар минтаrаи  20 ‟ 30км шeъбаи хусусb набошад, ин 
беморон дар беморхона{ое бистарb мешаванд, ки шeъбаи наxот 
ва {уxра{ои  интенсивb дошта бошанд. 

Табобат: 
Маќсади табобат: 

Сариваrт бартара фнамоии ишемия, ва баъдан бартараф-
намоии авориз{ои xиддb, ба монанди марг, сактаи такрорb ва 
аритмия{ои фаталb. 

Наrшаи табобат 

 Бартарафнамоии дард 
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Тавсияњо барои бартарафнамоии дард, нафастангї ва 
њиссиѐти тарс дар беморони сактаи шадиди миокард 

Тавсияњо Синфa Синфb 

1 2 3 

Барои бедардкунb истифодаи д/в 
опоидњо нишондод дорад 

I С 

Оксиген њангоми нафастангb ва 
аломатњои норасогии гардиши хун ва 
гипоксия бо пастшавии  SaO2<95% 

I С 

Дар суръати дар бемор пайдошавии 
эњсосоти зиѐд транквилизаторњо тавсия 
мешавад 

IIа С 

 

 Маҳдудкунии минтаrаи ишемиявии миокард. 

Таъминоти реперфузияи миокард ва фаъолкунии хунгардиши 
колатералb. 

Фибринолиз ва амалиѐтҳои баъд аз он 
Фибринолиз яке аз стратегияҳои муҳими реперфузия ҳаст, ки 

дар сураъати набудани шароит оиди гузаронидани ангиопластикаи 
зери пeсти анxом дода мешавад, дар беморони гирифтори сактаи 
миокард бо баландшавии сегменти ST. Дар сурати набудани зидди-
нишондод табобати фибринолитикӣ дар марҳилаи то госпиталb 
анҷом дода мешавад (II а А). 

Ёрии таъљилї: 

 Бартарафнамоии синдроми ангинозb ва эквивалентҳои он. 

 Муътадилнамоии гемодинамика. 

 Вобаста ба шароит бартарафнамоии аритмияҳо. 

Табобати uайридоругї:  

 Оромии пурраи ҷисмонb ва руҳb; 

 Оксигенотерапия; 

 Парҳез; 

Табобати доругї 
Чорабинињои умумї: 

 нитроглитсерин {аб 0,4-0,5 мг зери забон; 

 кислотаи атсетилсалисиловb 0,25 г (хоида фурeбурдан); 

 Мўътадилии фишор ва назми дил; 

 пропранолол 20-40 мг зери забон (ҳангоми ФШ муътадил); 
 

Бартарафнамоии дард: 

 Морфин – д/в 2-5 мг ҳар 5-30 дақиқа бо миқдори умумb 10 мг,  



102 
 

 Ё промедол – д/в то 20 мг  

 Ё фентанил – д/в 0,05-0,1 мг бо 2,5-5 мг дроперидол д/в (бо 

назорати ФШ); 

Барrароркунии хунгардиши коронарb: 

 Стрептокиназа 1.500.000 МЕ д/в қатраги 30 даrиrа дар 6 

соати аввал, {ангоми дард{ои ретсидивӣ 12 соат аз оuози беморb, 

дар {олати надоштани зиддинишондод пас аз д/в ворид кунии 30 мг 

преднизолон (хатари баланд будани оризаи аллергикb);  

 Агар стрептокиназа ворид нашуда бошад, бояд гепарин 5.000 

ЕД д/в, баъдан д/в қатрагb 1.000 ЕД дар 1 соат; 

 Ангиопластикаи аввалияи зери пустb 

Стенти коронарии бо дору пўшидашуда 

Стенти коронарии бе дору  

Табобати оризаи беморb:  

 Чорабиниҳо бо тавсияҳои пешбинишуда. 

[ангоми чорабиниҳои таъҷили мунтазам нишондоди 

гемодинамикӣ (мониторинги ФШ ва набз) ва ритми дил (СБД-

монитор) назорат шавад. 

Табобати uайридоругb 
Реҷаи оромӣ: 

 Дар давраи шадид сактаи миокард реҷаи қатъии бистари риоя 

шавад. 

 Дар оянда васеъкунии реҷаи бемор аз ҳолати клиникӣ ва 

тағироти тадқиқоти лаборатори  инструменталї вобастаги дорад. 

Ғизо.  

 Мизи №0 дар 24 соати аввали сактаи шадиди миокард 

 Дар шабонарўзи дуюм мизи №10 бо васеъкунb дар 2-ум 
ҳафтаи табобати тавсия мешавад. Ба беморони гирифтори диабети 

қанд мизи №9 тавсия мешавад. 
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Табобати мунтазам ва дурударози сактаи миокард  

дар марҳилаи шадид ва зершадид  

Тавсияҳо Синф (а) Сатҳ(b) 

Сигоркашҳои фаъол бо СМ бояд маш-

варат гирифта, ва ба барномаи қатъкунии 

сигоркашb дохил шаванд. 

I В 

Беморхонаҳои ки дар он гирифтори бемо-

рии СМ табобат мегиранд, бояд прото-
коли қатъкунии сигоркашb дошта бо-

шанд. 

I С 

Офияти ҷисмонии беморони гирифтори 

СМ тавсия мешавад. 

I В 

Табобати антитромбоситарb бо истифо-
даи миқдори ками аспирин  (75-100 мг) 

дар муддати чанд нишондод аст. 

I А 

Бемороне, ки аспиринро қабул карда 

наметавонанд, қабули клопидогрел тав-

сия шудааст. 

I В 

Табобати ҳамҷояи антиагрегантb бо ком-

бинатсияи аспирин-просугрел ѐ аспирин 

тикагрелор ба беморони пас аз амалиѐт 

ангиопластикаи зерипустb тавсия меша-

вад. 

I А 

Табобати ҳамҷояи антиагрегантии 

(аспирин+антагонистҳои ресепторb АДФ) 

бояд 12 моҳ истифода шавад:: 

I С 

• беморон бо стенти бе дору-1 моҳ I С 

• беморон бо стенти доругӣ - 6 моҳ IIb В 

Беморон бо тромбози меъдачаи чап табо-
бати антикоагулянтb бояд камаш 3 моҳ 

тавсия шавад. 

II а В 

Беморон бо нишондоди қатъии истофода-

барии антикоагулянтҳои пероралb (фиб-

рилятсияи даҳлезb бо шкалаи CHA2DS2-

VASc ≥2  ѐ протези механикӣ) иловагb ба 

табобати антитромбоситарb шавад. 

I С 

Агар ба бемор табобати сегонаи анти-
тромботикӣ лозим шавад (анти-тромбо-

ситарии дугона+антикоагулянти перора-
лb) дар ҳолати имплантатсияи стент (дар 

бемороне ки антикоагулянтҳои перора-

лиро бо нишондоди қатъи қабул меку-

нанд) мўҳлати табобати анти-

I С 
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тромбоситарии дугона кам карда шавад, 
бо назардошти хатари хунравӣ. 

Дар баъзе беморон бо хатари ками хун-
равb, ки аспирин ва клопидогрел қабул 

мекунанд, таъиноти миқдори ками рива-

роксабан (2.5 мг 2 маротиба/ шабонарeз) 

мумкин дигаргун шавад. 

IIb В 

Табобати антиагрегантии дугона дар 

беморони сактаи миокард, ки ангио-

пластика гузаронида нашудааст бояд 1 

сол давом дода шавад. 

IIа С 

Табобати гастропротективb(ингибитори 

помпаи протон) ба беморони хатари 

зиѐди хунравb дошта таъин шавад, дар 
тамоми муддати қабули табобати дугонаи 

антиагрегантb. 

IIа С 

Табобати БАБ-и бояд оғоз шавад ҳангоми 

бистаришавb ва давом дода шавад пас аз 
ҷавобшавb аз бемористон дар беморони 

СМ дар ҳолати надоштани зиддинишон-

дод. 

IIа В 

Истифодабарии БАБ ба беморони норасо-

гии гардиши хун ва дисфунксияи меъда-

чаи чап нишондод шудааст. 

I А 

БАБ д/в ба беморон бо гипотензия ва 

норасогии гардиши хун таъин нашавад. 

III В 

Ҳангоми воридшави истифодабарии БАБ-

и д/в нишондод шудаст ба беморони бе 

зиддинишондод баландшавии фишори 
шараѐн, тахикардия бе аломатҳои норасо-

гии гардиши хун. 

IIа В 

Муаянии профили липидҳо шиками 

гурусна, ба ҳама беморони СМ ҳарчи 

зудтар пас аз бистаришавb. 

I С 

Давом додан ѐ оғози миқдори зиѐди ста-

тинҳо зуд пас аз бистаришави ба бемо-

рони СМ бе ҷойдошти зиддинишондод 

новобаста аз миқдори аввалияи холесте-

рин. 

I А 

Муаянкунии холестерини ҳаҷмаш хурд 

ҳар 4-6 ҳафта гузаронида мешавад, ки 

миқдораш то ба≤ 1.8 ммол/л (70 мг/дл) 

расонида шавад. 

IIа С 
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 Верапамил мумкин тавсия шавад барои 
пешгирии дуюмдараҷа ба бемороне ки 

БАБ зиддинишондод аст ва дар ҳолати 

ҷой надоштани норасогии гардиши хун. 

IIb В 

Ингибиторҳои АПФ бояд таъин шавад 

дар 24 соати аввали СМ бо аломатҳои 

норасогии гардиши хун, дисфунксияи 
сиситоликии меъдагаи чап, диабети қанд 

ѐ сактаи миокарди девори пеш. 

I А 

 Ингибиторҳои АТ2валсартан ин алтер-

нативаи ИАПФ буда барои бемо-рони 

норасогии гардиши хун ѐ дисфунк-сияи 

сиситоликии м/ч, хусусан бемороне, ки 
ИПФ қабул карда наметавонанд. 

I В 

Ингибиторҳои АПФ бояд ба ҳама бемо-

рон таъин шавад дар ҳолати зиддини-

шондод надоштан. 

IIа А 

Антогонисти алдостерон нишондод аст 

ба беморони бо фраксия партоиши≤40%, 
норасогии гардиши хун ѐ диабети қанд, 

дар ҳолати надоштани норасогии гурдаҳо 

ѐ гиперкалиемия. 

I В 

Индикаторҳо натиҷаи табобат 
1. Ноилшавии сатҳи холестерини ҳаҷмаш хурдна боло аз 1,8 

ммоль/л. ѐ пастшавии холестерин ҳаҷмаш хурд аз миқдори буда ба 

≥50%. 
2. Ноилшавии ТД55-60дақиқа дар оромb. 

3. Бо хамҷоягии ФШ, ноилшави ба сатҳи ФШ <130 ва 80 

ммстсим. 
4. Зиѐдшавии тавоноb ба фаъолияти ҷисмонb. 

5. Динамикаи мусби дар СБД. 

6. Муътадилшавии нишондоди шадид. 

7. Камшавии бистаринамої. 

8. Ҳолати мўътадили дар муддати дуру дароз. 

Диспансеризатсия 

  Пас аз ҷавобшави аз бемористон муоинаи кардиолог: 

 Дар моҳи аввал 1 маротиб дар як ҳафта.  

 Дуюм моҳ 1 маротиб дар 10 рўз.  

  Пас аз маҳкамкунии варақаи корношоямb муоинаи табиб дар 

1 моҳ як маротиба то як соли назорати баъдан 2 маротиба дар сол, 

баъдан 1 маротиб дар семо{а. 
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Пешгирb 

 Иҷроиши барномаҳои ҳаѐти солим ва бартарафкунии омилҳои 
хатари тағирѐбандаи БИД. 

 Фаҳмонидани сабабҳои пайдошавии бемори ва омилҳои 

хатари беморї. 

 Қатъиян тавсияи партофтани сигоркашb дода шавад. 

 Бояд тавсияи пурра оиди истеъмоли ғизо дода шавад. 

 Бояд ба бемор оиди ѐрии аввала дар ҳолати пайдошавии 
дардҳои ангинозb маълумот дода шавад. 

 Аломатҳои пайдошавии норасогии шадиди коронарb ва 

пешгирии он маълумот дода шавад. 
 

НУЌСОНЊОИ МОДАРЗОДИИ ДИЛ 
 

РАМЗЊОИ НМД ТИБЌИ ТББ - 10 (Таснифи байналмил-
лалии беморињо) 

Q20.0 Танаи умумии шараѐнї (ТУШ) 
Q21.0 Нуќсони миѐндевораи байнимеъдачавї (НМБМ) 
Q21.1 Нуќсони миѐндевораи байнипешдилї (НМБП) 
Q21.3 Тетрадаи Фалло (ТФ) 
Q22.0 Атрезияи клапанњои шарѐнњои шуш (АКШШ) 
Q22.1 Стенози модарзодии шарѐнњои шуш (СМШШ) 
Q23.0 Стенози модарзодии клапани аорта 
Q23.2 Стенози модарзодии митралї 
Q23.4 Синдроми гипоплазияи чапи дил (СГЧД) 
Q25    Маљрои кушодаи шараѐнї (МКШ) 
Q25.1 Коарктатсияи аорта (КоА) 
Q25.6 Стенози шараѐнњои шуш (СШШ) 
Q25.8 Аномалияњои дигари модарзодии шараѐнњои бузург 

(транспозитсияи шарѐнњои магистралї - ТШМ, дуршавии 
дутарафаи рагњои магистралї аз меъдачаи рост - ДДРМ аз МР) 

Q26.2 Иттисоли куллии (тоталии) аномалии варидњои 
шуш(ИКАВШ) 

Эпидемиология 
Пањншавии НМД дар кишварњои мухталиф дар як сол дар 

кўдаконе, ки зинда таваллуд шудаанд, аз 0,6 то 2,4% -ро ташкил 
медињад. Боз дар 0,3-0,6% -и њолатњо беморињои ѓайрисохторї ва 
вайроншавии ритми дил ошкор карда мешавад. Бо 
дарназардошти фавти дохилибатнии љанин ва исќоти бармањал 
нишондињандаи пањншавии НМД 7,3% ташкил медињад. (1;3;4) 
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Тибќи маълумоти В.И. Бураковский ва Л.А. Бокерия (1998) 
ва W. H. Johnson пањншавии НМД   аз 2,4 то 14,2 ба 1000 
навзоди зинда таваллудшударо ташкил медињад. (2;5) 

Дар Љумњурии Тољикистон дар як сол 3500 кўдаки 
гирифтори НМД таваллуд мешавад, ки аз он љумла 50% дучори 
шакли вазнини ин беморї буда, дар моњи якум мемиранд ва 25% 
дар сурати нарасонидани ѐрии консервативї ва љарроњї то як 
сол намезиянд. Ба кўдакони гирифтори НМД (то 75%) ѐрии 
љарроњї (амалиѐти эндоваскулярї, амалиѐти паллиативї ва 
радикалї) ‟ро то синни яксолагї ва дар баъзе мавридњо ба 
таври таъљилї анљом додан зарур аст. 

Дар њоли њозир дар кишварњои Аврупо ва ФР Тавсияњои 
клиникї оид ба ташхис ва табобати НМД тањия шуда, дар 
амалия татбиќ шуда истодааст ва асоси протоколи мазкурро низ 
муњтавои асосии онњо ташкил медињад. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Усулњое, ки барои љамъоварї/селексияи далелњо истифода 

мешаванд:  
- љустуљў дар маълумотњои базањои электронї. 
Базаи исботкунанда барои тавсияњо нашрияњои ба китоб-

хонаи Кохрейн дохилшаванда, базаи маълумотњои MEDLINE, 
EMBASE, PUBMED мањсуб мешаванд. 

Умќи љустуљў 10 солро ташкил медињад. 
Соњаи истифодаи тавсияњои клиникї. 
Ин тавсияњои клиникї њангоми ба беморони гирифтори 

НМД дар муассисањои КАТС расонидани ѐрии тиббї, ки барои 
дилшиносони кўдакона, педиатрњо, неонатологњо,  курсантњо, 
интернњо ва  ординаторњо таъйин шудаанд, истифода мешаванд.  

 

СКРИНИНГ 
Ба маќсади кам кардани фавтияти нуќсонњо бо мушкилї 

ислоњшаванда скрининги фенталии ултрасадої истифода 
мешавад, ки вай НМД ‟ро аз њафтаи 12-14 то 24 њафтаи 
инкишофи дохилибатнї ошкор месозад. Њангоми мављуд 
будани омилњои хатар (дар оила, дар модар, дар љанин) ва дар 
љанин  гумонбар шудан аз НМД эхокардиографияи феталии 
тахассусї (яъне ташхиси экспертї дар маркази ихтисосї) 
гузаронида мешавад. 

Гурўњи хатарро занњо (оилањое), ки анамнези вазнини НМД 
њастанд, модароне, ки дар марњилањои аввали њомилагї дучори 
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сироят шудаанд, гирифтори бемории ќанд ѐ беморињои 
аутоиммуниянд, патсиенткањое, ки њангоми њомилагї дору 
(НПП, антиконвулсантњо, ИАПФ) истеъмол кардаанд, занњои 
аз 37-сола калон, оилањое, ки никоњи хешутаборї доранд, 
ташкил медињанд. 

Арзѐбии пренаталии экспертї дар Аврупои Ѓарбї аз 19% до 
43%-и НМД-ро, дар манотиќи аврупои шарќї то 8% -и њолатњо 
ошкор мекунад, бо дар назардошти имкониятњои ислоњ 4 
категорияи нуќсонњоро људо кардаанд. 

Дараxаи якуми нуќсонњоро фавтияти зиѐди табиї ва 
баъдиљарроњї ташкил медињанд, аз ин хотир машварати 
духтурон бо иштироки дилшиноси кўдакон, табиби атфол, 

табиби амрози занона ба волидайн ќатъ кардани њомилагиро 
тавсия мекунад (ин гурўњи нуќсонњо СГДЧ, намуди IV-нињоии 
атрезияи шарѐни шуш, атрезияи трикуспидалї, танаи умумии 
шарѐнї, атрезияи аорта, меъдачаи чапи думаљрої). 

Дараxаи дуюми нуќсонњо љарроњии фаврии таъљилиро 
талаб мекунад, аз ин рў, ба оила барои љанин бехатарии 
максималии таваллудшавиро дар шароити наздикшавии 
минтаќавии статсионарї кардиољарроњиро тавсия медињад. Ин 
гурўњи нуќсонњо чунин НМД-ро дар бар мегирад: 

• ТШМ; 
• коарктатсияи предукталии аорта; 
• шаклњои пурра ва љузъии АВК, 
• дренажи аномалии тоталии варидњои шуш; 
• дуршавии дукаратаи рагњои магистралї аз меъдачаи рост; 
• стенози нињоии аорта; 
• стенози нињоии шуш, НМБМ-и зераортавї. 
Категорияи сеюми НМД амалиѐти наќшавиро (нуќсонњои 

септалї, стенозњои ѓайринињоии рагњои калон ва клапанњои 
атриовентрикулярї , маљрои кушодаи шарѐнї ва ѓ.) талаб 
мекунад.  

Категорияи чоруми нуќсонњо то лањзаи мањкамшавии 
нуќсон назорат карда (НМБП‟и на чандон калон, нуќсонњои 
мушакии миѐндевораи байнимеъдачавї) мешаванд. 

 
ТАСНИФИ НМД 

Таснифи нуќсонњои модарзодии дил ва рагњои калон аз 
рўйи принсипи таносуби вайроншавињои сохторї дар гемо-
динамикаи шушњо ва системањо ташаккул ѐфтааст (љадвали 1).  
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Фавтияти олии кўдакони 

навзод ва навзодони гирифтори 
НМД‟ро ба њисоб гирифта, ба-
рои кўдакони синну соли ин 
гурўњи беморон таснифи НМД 
тањия карда шудааст, ин тасниф 
дар асоси муайян кардани син-
дроми асосии клиникї, самара-
нокии усулњои тактикї, муайян-
кунандаи муњлати амалиѐти љар-
роњї сохта мешавад. 

 
 
 

Таснифи синдромии НМД дар навзодњо ва кўдакони соли 
якуми њаѐт (Шарикин АС. с. 2005) 

1. НМД, ки дар шакли нуќсонњои гипоксемияи шарѐнї 
(гипоксемияи музмин, маќоми гипоксемї) - «дуктус- тобеъшавї». 

2. НМД, ки асосан дар шакли норасоии дил (норасоии 
шадиди дил, норасоии рукуди дил, шоки кардиогенї). 

3. НМД, ки бо вайроншавии ритми дил  (блокадаи пурраи 
атриовентрикулярї, тахикардияи пароксизмалї) зоњир мешавад. 

Ин њолатњо метавонанд, ки якљоя шаванд ва њолати вазнини 
кўдаконро вазнинтар мекунад, 50%-и ин кўдакон дар соли якуми 
њаѐташон ба амалиѐти љарроњї ва ѐ терапевтї зарурат доранд. 

Љадвавли 1. 
Таснифи нуќсонњои модарзодии дил (B.C. Morgan, 1978) 

Гардиши хун Сианоз нест Сианоз њаст 

Сершавии хунгардиши 
хурд 

НМДМ, НМДД, МКШ, 
ИЧАВШ, КАВ ‟и нопурра 

ТШМ, ТУШ, ИКАВШ, 
МЯ, стенози митралї 

(атрезия) 

Камшавии 
хунгардиши хурд  

 Стенози мањдуди шарѐни 
шуш 

ТШМ+СШШ, ТФ, 
бемории Эбштейн, 

атрезияи трикуспиалї  

Монеаи маљрои хун 
дар хунгардиши калон 

Стенози аорта, клапани 
митралї, коарктатсияи 

аорта 

 

Бе вайроншавињои 
муњими дохили 

гемодинамикаи дил  

Декстрокардия, бемории 
Толочинов-Роже 

 

 
 

Расми

Дуршавии 

аорта аз 

меъдачаи рост 

Дуршавии 

шараѐни 

шушї аз 

меъдачаи чап 
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НУЌСОНЊОИ НИЊОИИ ДИЛ 
(гипоксемияи шарѐнї, «дуктус-тобеъшавї» зоњир мешавад) 
Транспозитсияи шарѐнњои магистралї (ТШМ) 0,22-0,33 ба 1000 

навзодон, 6-7 % аз њамаи НМД, 23 % дар байни НМД-и нињої. 
Анатомияи нуќсон: шараѐни шуш роњи баромади меъдачаи 

чап, аорта - роњи баромади меъдачаи рост њастанд. Ин 
гемодинамикаро вайрон мекунад: дар системаи хунгардиши 
хурд хуни шарѐнї, дар системаи хунгардиши калон бошад, хуни 
варидї гардиш мекунанд. Ба узвњои њаѐттаъминкунанда ворид-
шавии оксиген танњо дар шароити комунникатсияи фаъолият-
кунандаи феталї ‟ маљрои шараѐнї, тирезаи байзавї ѐ њангоми 
мављуд будани нуќсони байнипешдилї имконпазир аст.  

Клиника. Њангоми таваллуд дар кўдак фавран сианози 
пањнѐфта, њолати нињоят вазнин, гипоксемияи вазнини шараѐнї 
ба назар мерасад. Њангоми зинда мондан дар давоми якчанд 

њафта норасоии куллии (тоталии) дил ба 
вуљуд меояд, гипотрофияи вазнин ташак-
кул меѐбад. Њангоми мањкамшавии комму-
никатсияи феталї дар давоми якчанд соат 
гипоксияи шадид тањти таъсири оксиген ба 
норасогии узвњои зиѐд ва фавти навзод 
оварда мерасонад. Мўњлатњои оптималии 
ислоњи љарроњї: њангоми миѐндевораи 
байнимеъдачавии интактї дар 3-4 њафтаи 
аввали њаѐт гузаронидани љарроњии ради-

калї, яъне табдили шарѐн имконпазир аст, вай назар ба протсе-
дураи Rastelli натиљаи бењтар дорад. Њангоми якљояшавии 
ТШМ+НМБМ табдили шарѐниро дар давоми соли аввали њаѐт 
анљом додан мумкин аст. 

Атрезия (стенози нињої) –и шарѐни 
шуш бо девораи байнимеъдачавии 
интактї (АКШШ + ДБМИ) 0,06 -
0,07/1000, 1-3% аз њамаи НМД, 3-5% 
НМД ‟и нињої. (3)  

Анатомия: дар МР роњи баромад 
нест, ШШ гипоплазї аст, гипоплазияи 
ќисмњои рости дил. Гемодинамика: хун 
ба ШШ дохил мешавад, ба воситаи 
ДКБ (МКШ), яъне шароити зинда 
мондан - «дуктус-тобеъшавї» дар 
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ќисмњои чапи дил шунт (пайваст) мешавад. МЧ хун дар њарду 
даврони хунгардиш фишор медињад. Клиника. Кўдак расида 
таваллуд мешавад. Аз соатњои аввали њаѐт њолати вай бад 
мешавад: сианози пешраванда, нафастангї, тахикардия, гепато-
мегалия, варамњои канорї дида мешавад. Њолат хеле вазнин аст. 
Лаѓти (шавшуви) МКШ-и фаъолияткунанда шунида мешавад. 
Нооромї ѐ бењолии генези гипоксї њамроњ бо «доду фиѓони 
дард» њангоми халалѐбињои коронарї, бењушшавї, комаи 
гипоксї љараѐн мегирад. Чунин ихтилолњои гемодинамика ва 
чунин манзараи клиникї њангоми атрезияи клапани сетанадор 
низ мушоњида мешавад. Муњлатњои оптималии ислоњи љарроњї: 
дар моњњои аввали њаѐт бояд ки масъалаи декомпрессияи МР бо 
аз тариќи он барќарор кардани маљрои самараноки хун (ин дар 
оянда ба инкишоф ва афзоиши ковокии МР мусоидат мекунад) 
бо роњи барќарор  намудани анастомозњои байнисистемавї, 
валвулотомияи шушњо. 

Синдроми гипоплазияи дили чап (СГДЧ) 0,12-0,21/1000 
навзодон, 3,5-7,5% аз њамаи НМД, 16% - дар байни НМД ‟и 
нињої.(3) 

Анатомия, комбинатсияњои гуногуни атрезия, стеноз ѐ 
гипоплазияи клапани аорта ѐ митралї, гипоплазия ѐ набудани 
МЧ, гипоплазияи аорта ба назар мерасад. Гемодинамика, монеаи 
даѓали маљрои хунро аз тариќи ќисмњои чапи дил њаракати хун  
аз пешдили чап ба воситаи тирезаи байзавї ба ќисмњои рост ва 
ШШ  муайян мекунад. Баъдан як миќдори њаљми хун ба воситаи 
МКШ ба аортаи поѐнрав  ва даврони калони хун дохил мешавад, 
ин њамроњ бо коњиши возењи хунгардиши майда сурат мегирад. 
Клиника фавран пас аз таваллуд дистресс-синдроми респира-
торї, иллати СМА ва шоки септикиро ба ѐд меорад: пўст 
бўрранг, адинамия, дасту пойи сард, сианоз (бештар дар пойњо), 
нафастангии возењ, олиго-анурияро ба хотир меорад. Муњлатњои 
оптималии ислоњи љарроњї: агар дар бораи маќсаднок будани 
иљрои амали љарроњї ќарор ќабул карда шавад, амалиѐт дар 3-4 
њафтаи аввали њаѐт дар шакли реконструксияи дил гузаронида 
мешавад, дар ин маврид функсияи меъдачаи системавї ба МР 
дода мешавад, трансплантатсияи дил (њангоми гипоплазияи 
муътадил) њамчун ислоњи думеъдачавї. 

Коарктатсияи возењи предукталї (варианти нињої ‟ 
фосилаи камони аорта) (КА) 0,02/1000 навзодон, 0,4% аз њамаи 
НМД, 1-10% дар байни НМД ‟и нињої. (1;2) 
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 Анатомия, маљрои хун аз ќисми 
проксималии аорта ба ќисми дисталї 
хеле мањдуд аст (поѐнтар аз дуршавии 
маљрои шарѐнї), ѐ тамоман нест. 
Гемодинамика:дар аортаи поѐн рав (дар 
хун гардиши калон) миќдори ками хун 
танњо аз ШШ бавоситаи маљрои шарѐнї 
дохил мешавад. Њангоми маљрои 
мањкамшавандаи шарѐн гипоперфузияи 

узвњо ва бофтањо ва норасоии узвњои зиѐд пайдо мешавад. 
Клиника. Навзоди зоњиран хуб, ки дар рўзњои аввали 1-3-юм 

њолаташон шадидан бад мешавад ‟адинамия, пўсти «мармарї», 
дасту пойи сард, симптоми «доѓисафед», набзи нокофї, фишори 
баланди шарѐн дар дастњо ва паст дар пойњо баназар мерасад. 
Симптомњои гипоксемияи шарѐнї, гипоксияи узвњои дарунї ба 
мушоњида мерасад: нафастангии возењ, тахикардия, олигоурия 
бо азотемияи пешраванда, гепатомегалия афзудани трансаминаз, 
энтероколити мавткунанда. Муњлатњои оптималии ислоњи 
љарроњї: баъди мўътадил сохтани њолати кўдак ислоњи љарроњии 
нуќсон гузаронида мешавад, яъне сохтани анастомози 
мустаќими байни сегментњои аорта ѐ дар њолати мављуд будани 
фосилаи камонњо интерпозитсияи протези синтетикї монанди 
тактикаи ислоњи коарктатсияи предукталї анљом дода мешавад. 

 

ТАШХИС ВА АМАЛИ ТАБОБАТИ ТАЪЉИЛИИ 
КЎДАКОНИ ДОРОИ НУЌСОНЊОИ НИЊОЇ (Criticus). 
Дар бемороне, ки гирифтори «нуќсонњои нињої (Criticus)» 

њастанд, аз соатњо ѐ даќиќањои аввали баъди таваллуд пайдо 
шудани њолати барои њаѐт хатарнок имконпазир аст. Онњо 
мавриди истифода ќарор додани алгоритми зина ба зинаи 
ташхис, мониторинги њамзамони вазифањои њаѐтї табобат ва 
ташкил намудани усулњои машварат табобат (дилшиносро, 
љарроњи дил) ‟ро талаб мекунанд 

Љадвали 2. 
1. Муоинаи кўдак, чорабинињои њамзамонгузаронидашаванда 

Амали ташхис Чорабинї 

Маќсад: мушаххас кардани 
дараљаи ихтилолњои 

метаболикї ва мушаххас 
кардани мавќеи нуќсон 

Маќсад: кам кардани талабот ба 
оксиген, ислоњи ихтилолњои 

метаболикї 

  

Фосилаи 

камони аорта 
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Дар њолати бо сианоз 
таваллуд шудани кўдак (ѐ дар 

њолати дар соатњои аввали 
њаѐт афзудани вазниншавии 

њолат) бањо додан ба 
аломатњои зоњирии 

гипоксемия (сианози кафи 
даст, кафи по, секунљаи 

биниву лаб). 
 
 
 

нарастающий при 
напряжении, диффузный 

цианоз) 

Бароњатии њарорат (шароити 
кювез)хўронидан ба воситаи 

зонд – ба њолати минимум 
овардани сарфаи сарбории 

љисмонї. Мунтазам  гирифтани 
луоб аз роњњои болоии нафас. 

Арзѐбї намудани набзи 
варидњои рон, чен кардан ва 
баррасї кардани ФШ дасту 

пойњо, муайян кардани 
марњилаи норасоии дил 
(миќдори нафаскашї, 

кашишњои дил, андозаи 
љигар, мављуд будани 

варамчаии пўст/варами 
пилкњо, девораи пеши шикам, 

байзадон (scrotum), соќњо, 
попанља), ниг. ба таснифи 

А.С. Шарикин. 

Мониторинги миќдори 
кашишхўрии дил, ЧДД, 

нишондињандањои 
оксигенатсияи хун, њарорати 
бадан, вазни бадан ва  диурез 
Пунксияи варидњои канорї 

(марказї) 

 
2. Тести гипероксидї сианози «шушї» ва «дилї» -ро фарќ 

мекунонад: 
• њангоми мављуд будани сианози возењи пўсти кўдак ба вай 

ба воситаи ниќоб 100% оксиген медињанд. Њангоми бемории 
шушњо РаО2 то 150-200 мм сутуни симобї баланд мешавад.  

• Дар беморони гирифтори сианози «дилї» њангоми нафас 
кашидани 100% кислород РаО2 ‟и системавї аз 5-10 мм сутуни 
симобї баланд намешавад (натиљаи омехташавии байнидавронии 
хун) 

• Бетаъсирии табобати оксигенї аз эњтимолияти хунгар-
диши дуктус ‟ тобеъ гувоњї медињад, табобати оксигенї то 
даќиќкардани маълумотњо ќатъ кардан зарур аст. 

 

ТАШХИСИ НОРАСОИИ ДИЛ, ТАБОБАТИ БЕМОРОН 
 

Муоинаи кўдак, бањо додан ба дараљаи гипоксемия, 
вазнинии норасоии дил дар кўдакони аз яксола калон тибќи 
таснифи НГХ Ланг-Стражесий-Василенко (љадвали 3) баррасї 
мешавад.  
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Љадвали 3. 
Таснифи НГХ Ланг-Стражесий-Василенко (соли 1935) 

Марњилаи 
НК 

Тавсифи клиникї  

Марњилаи 1   Мондашавии барзиѐд (кўдак аз бозињои њаракатнок 
њазар мекунад, зуд монда мешавад), нафастангї ва 
дилзанї њангоми кори љисмонї. Гоњ-гоњ дамиши 
шикам. Зиѐдшавии ноустувори вазни бадан. 

Марњилаи II 
давраи А 

Тахикардия ва нафастангї дар њолати оромї. 
Варамидани варидњои гардан, то 4 см калон шудани 
љигар, варамчаи пўст ѐ варамњои мўътадили андомњои 
поѐнї. Дар кўдакони хурд - синдроми ноустувори 
варам (дар рўй, камар, девораи пеши шикам), аксаран 
сулфа, хир-хир дар шушњо, синдроми бронхиву 
инсидодї. Ба таври номўътадил хеле зиѐд шудани 
вазни бадан. Метеоризм (дамиши шикам) ќазои 
њољати зуд-зуд ва обакї, тањаммулпазирии сарбории 
љисмонї шадидан паст мешавад. 

Марњилаи II 
Б - «тоталї» 

 
 

Њолати вазнин, сианоз, ортопноэ (сабук шудани 
нафастангї дар њолати амудї (вертикалї), олигурия, 
синдроми устувори варам, обварами љавфњо 
(ковокињо), синдроми гурдаи рукудкарда 
(протеинурияи мўътадил ва дурдаи пешоб), зиѐд 
калон шудани љигар, шадидан суст шудани 
тањаммулпазирї нисбат ба сарбории љисмонї. 
Нуќсони масса ва дигар аломатњои вайроншавии 
хунгардиши канорї ‟ «чўбчањои наѓора», «шишаи 
соат». 

Марњилаи 
III 

Пневмосклерози кардиогенї, сиррози љигар. 
Равандњои   катаболикї аз анаболизм ва кахексия 
бартарї дорад, њама намудњои мубодилаи мавод 
вайрон мешавад.  

Нишондињандањои асосї барои арзѐбии норасоии дил- 
тањаммулпазирї нисбат ба сарбории љисмонї, аломатњои 
сарбории хунгардиши майда (нафастангї, хир-хирњои шушњо), 
баъдан дар хунгардиши калон аломатњои рукуди варидњо 
(калон шудани љигар, варамњои периферї) пайдо мешаванд.  

Истифодаи таснифи норасоии дил NYHA аз рўйи синфи 
функсионалї дар кўдакон иљронашаванда аст, зеро ин усул 
арзѐбии фосилаи бо ќадамњои зуд тайкардаи бемор дар 6 даќиќа 
‟ «тести роњгардии 6 ‟даќиќагї» -ро пешбинї мекунад. Ин дар 
кўдакон танњо дар синну соли муайян имконпазир аст, 
трафњоињои меъѐрї бањо додан ба муайян кардани фосилаи 
тайшуда барои болиѓон муайян карда шудааст. 
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Дар навзодон ва кўдакони синну соли барваќт аломатњои 
норасоии дил ба таври шадид инкишоф меѐбад. Бањо додан ба 
тањаммулпазирии кўдакони майда нисбат ба сарборї хеле душвор 
аст (махсусан њангоми мављуд будани патологияњои њамроњшуда, 
масалан, пажмурдагї, паст шудани тонуси мушакњо дар заминаи 
норасидагї ѐ ишемияи серебралї ва ѓ.). дараљаи нињоии зуњуроти 
аломатњои норасоии дили ширхорањо - ин аломатњои варами 
шушњо ѐ садмаи кардиогенї мебошанд, ки инњо низ ба марњилаи 
III норасоии дил аз рўйи таснифи Стражеский-Василенко 
мувофиќат намекунад. Аз ин сабаб барои муайян кардани 
вазнинии кўдакони соли якуми њаѐт бо НМД, амали нигоњубини 
онњо дар статсионарњои кардиољарроњї ва педиатрї таснифи А.С. 
Шаркин (љадвали 4) мавриди истифода ќарор дода мешавад. 

Љадвали 4. 
Таснифи НД дар кўдакони синамак бо ба њисоб гирифтани 

табобат (А.С. Шарикин, 2000) 
Дараља Аломат{ои клиникї 

Дараљаи  I Тахикардия ва нафастангии миѐна (то120 % аз меъѐр) 
дар њолати оромї ѐ сарборї (хўрониш); љигар то+3 см. 
Андозаи дил метавонад, ки калон нашавад. Бо ѐрии 
дорушифої љуброни нишондињандањоро ба даст 
овардан мумкин аст.  

Дараљаи  II Тахикардия ва нафастангї 125-150 % аз меъѐр дар 
њолати оромї; љигар зиѐда аз +3 см., варамњо дар 
попанља ва рўй, нооромї, душвории синамаконї, хир-
хирњои рукудкунандаи ноустувор дар шушњо. Rg ѐ дар 
ЭхоКГ † васеъшавии љавфњои меъдачањо. Дорушифої 
аломатњоро то њадди дараљаи I кам мекунад. 

Дараљаи  III Тахикардия ва нафастангї то 160 % ва аз он бештар 
мерасад, љигар сахт ва калон (зиѐда аз 3см) аст, 
варамњои канорї ва атсит; хир-хињои рукудкунандаи 
доимї дар шушњо. Кўдак бењолва ќафомонда аст. 
Андозаи дил хеле калон аст. Дорушифоии стандартї 
камтаъсир аст, бисѐри ваќтњо барои мўътадил сохтани 
њолат анљом додани тафсияи сунъии шушњо зарур 
мешавад. 

Дараљаи IV 
садамаи 
кардиогенї 

Гипотонияи шарѐнї, атсидози декомпенсатсионї, 
вазоспазми канорї(бо хун пуршавии капиллярњои хун 
паст шудааст, дасту по сард ва рангпаридагї), 
мањвшавии шадиди САМ, олигоурия. Брадикардияи 
камтар аз 80 зарба /даќиќа. 
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Нуќсони 

миѐндевораибайни 

меъдачавї 

НУЌСОНЊОИ МОДАРЗОДИИ ДИЛ (НМД) БО ПУРЇ / 

КАМИИ ХУНГАРДИШИ МАЙДА 

Нуќсони миѐндевораи байнимеъда-

чавї (НМБМ), миќдори мушоњида-
шаванда то 3,6-6,5/1000, 20-41% аз њамаи 

нуќсонњо мерасад (2;4). 
Анатомия, нуќсон метаво-

над, ки дар ќисми перимем-
бранозї, маљрої, баромад ва  трабекуля-
рии мушакњои девораи байнмеъдачагї 
ќарор дошта бошад. Гемодинамика,аз ан-

доза ва вазъи (мавќеи) нуќсон вобаста аст ‟пас аз пастшавии 
физиологии муќовимати шуш шунт аз чап ба рост пайдо меша-
вад, ки сарбории меъдачаи рост ва ГХМ ва меъдачаи чапро ба 
вуљуд меорад. Бо гузашти ваќт ремоделизатсияи рагњои шушњо 
то њадди склероз, редуксияи маљрои ГХМ рух медињад, ки 
њамроњ бо ивазшавии самти шунт ‟аз чап ба рост ва пайдо шу-
дани комплекси Эйзенменгер (гипертрофия ва ремоде-лизатсияи 
меъдачаи рост, нест шудани шавшув, аломатњои гипоксемия 
шарѐнї) сурат мегирад. Клиника: дар нуќсонњои андозаашон 
майда ва миѐна аломати норасоии дил на чандон возењ аст, дар 
байниќабурѓаи 3-юм ва дар ќуллаи дил шавшуви даѓали 
систоликї, нафастангї ва танаффусњо њангоми сина-макон ба 
назар мерасад. Њангоми нуќсонњои калон норасоии вазнини дил 
ва гипертензияи шушњо барваќт, аз њафтањои аввали њаѐт пайдо 
мешавад ва метавонад, ки дар кўдакони синну соли барваќт 
сабаби њолатњои буњронї ва натиљањои нохуб гардад. Агар кўдак 
зинда монад, дар вай гипотрофия, норасоии рукудкунандаи дил 
(нафастангї дар њолати оромї, хир-хирњо, сулфидан, тахикардия, 
калон шудани љигар, варамњои канорї), кўзии дил, аксенти тони 
2-юм дар нуќтаи аускултатсияи  шарѐни шуш ба вуљуд меояд. 
Муњлатњои оптималии ислоњи љарроњї –ислоњи љарроњї њангоми 
пайдо шудани симтомњои аввалини норасоии дил ѐ сироятњои 
такрории респираторї, њангоми ошкор шудани тааќќуфи 
инкишофи љисмонї (афзудани ноустувор ва калавандаи вазни 
бадан, дефитсити вазн), њангоми бидуни аломат љараѐн доштани 
он дар кўдакони 5-сола ва аз он калонтар (хатари олии оризањои 
сироятї) нишондод дорад. Ислоњи нуќсон њангоми пайдо шудани 
гипертензияи олии шушњо гузаронида намешавад (Qp/Qs<1,5:1). 
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Нуќсони миѐндевораи байнипешдилї (НМБП), чандомади 
дидашавандаи нуќсони1-0,53/1000 навзодон, дар 30-50% -и 
њолатњо бо дигар нуќсонњо њамроњї мекунад (1;2). Анатомия: 
нуќсони ибтидої дар ќисми поѐнии миѐндевора, нуќсони дувумї 
бошад, дар ноњияи чуќурчаи байзавї љойгиранд, аз тирезаи 
байзабо доштани нуќсони бофтаи миѐндевора фарќ мекунад, дар 
ин нуќсон будани клапан дида мешавад. Чунин ќабул шудааст, ки 
сўрохии то 5 мм ‟ро тирезаи байзавї номанд ва зиѐда аз 6 мм-ро 
НМБП меноманд. Гардиши хун: хун ба воситаи нуќсон аз чап ба 
рост мегузарад ва ин ба сарбории диастоликии ќисмњои рости дил 
оварда мерасонад. Њангоми фиѓон кардан, сулфидан ва шиддат 
шунт метавонад, ки самташро дигар кунад ва њамроњ бо сианози 
секунљаи биниву лабњо ва рўй љараѐн мегирад. Агар нуќсон калон 
бошад (10-11 мм дар кўдаки навзод) ‟ пешдили ягона, пурра 
махлут шудани хун, сарбории возењи ќисмњои рост, гипоксемияи 
шарѐнї, эњтимоли ќавии фаъолият кардани роњњои иловагии 
ноќилї (Кента), ки тахикардия ва ларзиши пешдилњои 
пароксизмалиро муайян мекунад, љой доранд. Клиника: њангоми 
нуќсонњои майда (то 8 мм) њолати кўдак дуру дароз ќаноатбахш 
боќї мемонад, аммо дар њама нуќсонњо хатари оризањои сироятї, 
халалѐбии ритми дил, норасоии пешравандаи дил тромбоэмболия 
мављуд аст. Муњлатњои оптималии ислоњи љарроњї – нуќсонњои 
дувумї бо ѐрии окклюдерњо ба таври эндоваскулярї дар синну 
соли гуногун то 90% самаранок мањкам карда мешавад. 
 

Нуrсони девораи байни меъдачавb 
Тетрадаи Фалло (ТФ), 0,21 ‟ 0,26/1000 навзодон, 6-7% аз 

байни њама нуќсонњои дил , 4% дар байни Нуќсони девораи 
байни меъдачавb 

МД-и буњронї (1;4). 
Анатомия:  нуќсони 
калони перимембранозї 
дида мешавад, ки аз ин 
сабаб аорта ба тарафи 
рост љояшро иваз карда-
аст ва ба њарду меъда-
чањо ва дараљањои мухта-
лифи инсидоди роњњои 
баромади меъдачаи рост 
иртибот дорад.  Гардиши 

Нуќсони миѐндевораи 

байнипешдилї 

инсидоди якљояи 

(инфундибулярї ва дарѓотї) 

ќисми баромади меъдачаи 

рост 

Ростљойгиршавии 

аорта 

Нуќсони миѐндевораи 

байнимеъдачавї 

Гипертрофияи 

меъдачаи рост 
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хун: дар шакли классикии нуќсон дар фазаи систола  хун аз 
њарду меъдача ба аорта тела дода мешавад, дар ин маврид ба 
хунгардиши калон хуни омехта дохил мегардад, хунгардиши 
майда камхун аст (махсусан, бо ба њисоб гирифтани стенози 
ШШ).Клиника: аз рўзњои аввали њаѐт аломатњои гипоксемияи 
шарѐнї (акросианоз, гипотрофия, полиситемияи компенсаторї) 
мављуд аст. 

Ба таври аускултативї шавшуви даѓали систоликии НМБМ 
шунида мешавад. Нафастангї ва тахикардия барваќт пайдо 
мешавад, дар њолати оромї аломатњои декомпенсатсияи беморї 
‟ хуруљњои гипоксї, ки бо сарборї иртибот доранд (фишори дар 
заминаи сарборї афзоянда дар шараѐни шуш њаљми хунро, ки 
ба ГХМ дохил мегардад, кам мекунад ва гипоксияро амиќтар 
месозад), дида мешаванд. Кўдаки аз яксола калонтар дар 
заминаи буњрони гипоксї ‟сианозї дикак мешинад, ки ин њолат 
метавонад то њадди комаи гипоксї ба вайроншавии шуур 
оварда расонад. Дар њама синну сол пайдошавии њолати гипоксї 
њамроњ бо синдроми возењи дард сурат мегирад. Ин њолатњо 
ѐрии таъљили (муолиљаи патогенетикї ‟ворид кардани ро 
таќозо мекунанд β - блокатори пропранолол ба вояи 0,5-1 мг/кг 
ѐ парентералї - эсмолол/бревиблок, аломатї - оксигеншифої) ‟
ро таќозо мекунад. Эњтимоли хатари пайдошавии тромбози 
шохањои ШШ ва оризањои сироятї ‟ сар карда аз эндокардити 
сироятии клапанњои шарѐнњои магистрал то думмалњои майна 
баланд аст. Муњлатњои оптималии ислоњи љарроњї: ислоњи 
радикалї ба маќсади бартараф кардани нуќсони миѐндевораи 
байнимеъдачавї ва иснсидоди ќисми хориљкунандаи меъдачаи 
рост аз 6-моњагї то 3-солагї гузаронида мешавад.  

 

НАЗОРАТИ БЕМОРОН ДАР ИСЛОЊИ НМД 
Васеъшавии имкониятњои ташхис ва муваффаќияти ислоњи 

љарроњї боиси он шудааст, ки миќдори бемороне, ки дар давраи 
баъди љарроњї тањти муоинаи табибони атфол ва табибони 
амрози даруна ќарор доранд, зиѐд шудааст. Мушкилотњои, ки 
дар ин категорияи кўдакон пайдо мешаванд, гуногунанд, сар 
карда аз њолатњои руњиву дигаргуншавии ќафаси сина то 
њолатњои љиддии барои њаѐт хатарнок ‟ эндокардити сироятї, 
тромбоэмболия ‟ њам системавї, тромбози шунтњо, њам майнагї, 
инчунин ихтилоли ритм, блокадањои мўњлатгузаштаи атрио-
вентрикулярї, норасоии пешравандаи дил, дисфунксияи кла-
панњо, вайроншавии рагњо ва патологияи дигар. 
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Комплекси њолатњои патологии имконпазир, ки дар 
беморони љарроњишуда пайдо мешаванд, динамикаи афзоиш ва 
болиѓшавии кўдакон, талабот бар оптимизатсияи сифати њаѐт, 
сотсиализатсияи максималї зарурати робитаи мутаќобилаи 
педиатрњо, дилшинос кардиољарроњони кўдакон ва мутахас-
сисони дигар пайдо мешавад. 

 Вазифањои асосии табиби атфол ва табиби оилавї дар 
мушоњидаи кўдакон: 

• Пешгирии оризањои сироятї (то ва пас аз амалиѐти 
љарроњї) ‟ истифодаи амоксисиллин 50 мг/кг (на бештар аз 2 г) 
ба дарун як соат пеш аз гузаронидани амалиѐтњои ташхисии 
инвазивї ѐ дандонпизишки, пеш аз анљом додани амалиѐтњои 
инвазивии ташхисии роњи пешобу таносул (роњи њозима) дар 
беморони дорои хатари олї дохил кардани сефтриаксон 50-100 
мг/кг, гентамитсин 1,5 мг/кг) тавсия карда мешавад. 

• Назорати электрокардиографї (соли якум - 1 маротиба дар 
3 моњ ѐ аз рўйи мурољиат) ва сонографї (ЭхоКГ 1 маротиба дар 
6 моњ), муоинаи дилшиноси кўдакон (аз љумла бањо додан ба 
динамикаи аломатњои норасоии дил, гипертензияи шуш, 
гипоксемияи шарѐнї, гузаронидани намунаи сарборї ва 
арзѐбии тањаммулпазирї ба сарбории љисмонї) 

- Сари ваќт ошкор кардани аломатњои постперикардиотомї 
(шиддати нафастангї, тахикардия, набзи рагњои гардан, калон 
шудани љигар, пайдо шудани фосилаи эхонегативї дар девораи 
аќиби меъдачаи чап), табобати зиддиилтињобї- оптималї 
преднизолон 1 мг/кг бо курси кўтоњмуддат - 5-7 рўз ва тадриљан 
ќатъ кардани он. 

• Ошкор намудани аломатњои реканализатсия (рестеноз, 
тромбози шунт ва ѓ.), њаллу фасл кардани масъалаи марњилаи 
минбаъдаи табобат. 

• Њаллу фасл кардани масъалаи давом додани (ќувват 
бахшидан ѐ ќатъ кардан)табобати зарурии дастгирикунанда 
(антикоагулянтњо, гликозидњои дил, пешобронњо ва ѓ.) 

• Њаллу фасл кардани масъалаи муњлатњои гузаронидани 
пешгирии махсуси сироят. 

• Муоинаи ковокии дањон ва бинињалќ (1 маротиба дар 6 
моњ машварати мутахассиси гўшу гулў ва бинї, дандонпизишк). 

• Ташкил намудани рељаи муносиби њаракатї ба њолати 
бемор муносиб. 
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НУЌСОНИ ПАЙДОШУДАИ ДИЛ 
 

‟ Гурўњи беморињоест (стеноз, норасоии клапан, нуќсонњои 
омехта ва муштарак), ки дар он вайроншавии сохтор ва функсияи 
дастгоњи клапанњои дил, ки ба таѓйирѐбии хунгардиши 
дохилидилї оварда мерасонад, мушоњида мешавад. Нуќсонњои 
љуброннашавандаи дил њамроњ бо нафастангї, дилзанї, монда-
шавї, дарди дил, майл доштан ба бењушшавї љараѐн мегирад. 

Чунин намудњои нуќсонњои сўрохињои пешдилу меъдачањо 
ва клапанњо дида мешавад: стеноз, норасої, љаста баромадан. 
Норасоии клапанњо дар натиљаи склерози (мавт, деформатсия 
ва кўтоњшавї) ‟ и табаќа ба вуљуд меояд, ки дар асари он 
љафсшавии нопурраи онњо ба амал меояд. 

Дар пайдошавии нуќсонњои пайдошудаи дил тарбод ва 
эндокардити тарбодї (75%-и њолатњо) наќши асосї доранд, 
ќисми ками онњо дар асари атеросклероз, сепсис, садамањо, 
беморињои системавии бофтањои пайвасткунанда ва сабабњои 
дигар рух медињанд. 

Нуќсонњои органикии клапанњо дар аксари мавридњо 
пайдошуда ѐ иќтибосиянд ва хеле кам њодисањои нуќсонњои 
модарзодии дил ба мушоњида мерасад. Ба нуќсонњои пайдошудаи 
дил таќрибан 0,5-1%-и ањолї гирифтор аст. Онњо 20-25%-и њамаи 
беморињои органикии дилро ташкил медињанд ва аз рўйи чанд 
омад пас аз бемории фишорбаландї ва беморињои ишемикии дил 
љойи сеюмро ишѓол мекунад. 

Вайрон шудани ќобилияти насосии дил дар беморони 
гирифтори нуќсонњои дил метавонад, ки дар асари як ќатор 
сабабњо ба вуљуд ояд. Аз як тараф, ин сарбории миокард ба 
муќовимат (стенози клапанњо, гипертензия) ѐ ба њаљм (норасоии 
клапанњо, шунтњои дохилидилї), њамчунин сарбории омехта 
њангоми нуќсонњои мураккаб мебошад. Аз тарафи дигар, 
вайроншавии ќобилияти насосии дил бо иллати мушакњои дил 
иртибот дорад.  

Дар байни нуќсонњои пайдошудаи дил зиѐда аз 50%-и 
њодисањо ба иллати клапани митралї рост меоянд, нуќсонњои 
клапани аорта дар 30-35% -и беморон дида мешавад.  

Методология 
Усулњое, ки барои љамъоварї/селексияи далелњо истифода 

шудаанд: љустуљў аз базаи электронии маълумотњо. Базаи 
исботкунї барои тавсияњо нашрияњои китобхонаи Кохрейн, 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/rheumatic-fever
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/atherosclerosis
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базаи маълумотњои MEDLINE, EMBASE, PUBMED ба њисоб 
мераванд.  Таърихи љустуљў 10 солро ташкил медињад. 

Соњаи истифодабарии тавсияњои клиникї 
Ин тавсияњои клиникї њангомаи ба беморони гирифтори 

нуќсони пайдошудаи дил дар муассисањои КАТС, марказњои 
терапевтї, ревматологї, кардиологї ва кардиољарроњи расони-
дани ѐрии тиббї истифода шудаанд. 

Рамзњои нуќсонњои пайдошудаи дил (ТББ-10) 
I05.0 Стенози митралї. Танг шудани клапани митралї (тар-

бодї) 
I05.1 Норасоии тарбодии клапани митралї. Митралии рев-

матикї: норасоии функсионалї, регургитатсия. 
I05.2 Стенози митралї бо норасої. Стенози митралї бо но-

расоии функсионалї ѐ регургитатсия.  
I05.8 Беморињои дигари клапани митралї. Норасоии митра-

лї (клапанї)  
I05.9 Бемории клапани митралї. Норасоии митралї (кла-

панї) БДУ ‟и музмин.  
I06.0 Стенози тарбодии аорта. Тангшавии тарбодии клапа-

ни аорта. 
I06.1 Норасоии тарбодии клапани аорта. Тарбодї аортавї: 

норасої. регургитатсия 
I06.2 Стенози тарбодии аорта бо норасої. Стенози тарбодии 

аорта бо норасоии функсионалї ва регургитатсия  
I06.8 Беморињои дигари клапани аорта.  
I06.9 Беморињои дигари даќиќношудаи клапани аорта. Бе-

мории тарбодии аортавии (клапании) БДУ 
I07.0 Стенози трикуспидалї. Стенози (клапанї) трикуспи-

далї (тарбодї)  
I07.1 Норасоии трикуспидалї. Норасоии (клапанї) трикус-

пидалї (тарбодї)  
I07.2 Стенози трикуспидалї бо норасої.  
I07.8 Беморињои дигари клапани сетабаќа  
I07.9 Бемории даќиќнашудаи клапани сетабаќа 
I08.0 Осеби муштараки клапанњои митралї ва аортавї. Осе-

би њам клапанњои митралї ва њам аортавї, даќиќшуда ва даќиќ-
нашуда монанди тарбодї  

I08.1 Осеби муштараки клапанњои митралї ва клапанњои 
сетабаќа  

I08.2 Осеби муштараки клапанњои аортавї ва клапанњои 
сетабаќа  



122 
 

I08.3 Осеби муштараки клапанњои митралї, аортавї ва 
клапанњои сетабаќа  

I08.8 Беморињои дигари зиѐди клапанњо 
I08.9 Осебњои зиѐди даќиќношудаи клапанњо 
 

Таърифи беморї: Нуќсонњои пайдошудаи дил (НПД) ‟ вай-
рон шудани кори дил аст, ки дар натиљаи пайдо шудани таѓйи-
ротњои морфологї ѐ функсионалии як ѐ якчанд клапан, дар 
шакли стеноз, норасої ѐ якљояшавии онњо ба вуљуд меояд. Оќи-
бати осебњои сироятї, илтињоб ѐ аксуламалњои аутоиммунї, 
сарборї ва ѐ дилататсияи (васеъшавии) дил ба њисоб меравад.  

НПД ин осеби устувори органикии этиологияашон гуногу-
ни дастгоњи клапан (сохторњои зерклапанї) мебошад, ки дар 
асари вайроншавии гемодинамика ба вуљуд меояд.   

НПД аз рўйи аломатњои зерин тасниф карда мешавад:  
1.Этиология: тарбодї, дар асари эндокардити сироятї, 

таѓйиротњои атеросклерозї, дегенеративї ва дистрофикї, сифи-
лисї ва ѓайра 

2.Мавќеъ ва миќдори клапанњои осебдида: алоњида ѐ мањдуд 
(њангоми осеб дидани як клапан), омехта (њангоми осеб дидани 
ду ѐ зиѐда клапанњо); нуќсони клапанњои аортавї, митралї, 
трикуспидалї, клапани танаи шарѐни шуш.  

3.Осебњои морфологї ва функсионалии дастгоњи клапанњо: 
стенози сўрохии атриовентрикулярї, норасоии клапан ва 
њамљояшавии онњо.  

4.Дараљаи возењии нуќсон ва дараљаи вайроншавии гемо-
динамикаи дил: ба хунгардиши дохилидилї таъсири назаррас 
намерасонад, возењияти мўътадил ѐ шадид дорад.  

5.Њолати гемодинамикаи умумї: нуќсонњои ислоњшавандаи 
(компенсатсияшавандаи) дил (бе норасоии хунгардиш), нуќсон-
њои (субкомпенсатсияшаванда) ба таври нопурра ислоњ-шаванда 
(бо гузаштан ба ислоњнашаванда (декомпенсатсионї), ки дар 
асари сарборињои љисмонї, табларза, њомилагї ва ѓ. пайдо ме-
шавад) ва (декомпенсатсионї) ислоњнашаванда (бо пайдо шуда-
ни норасоии хунгардиш). 

 

Этиология: 
Тарбод дар айни замон яке аз сабабњои асосии пайдошавии 

нуќсонњои клапани дил боќї мемонад. Чунин нуќсонњо, монанди 
стенози клапани митралї, аортавї ва трикуспидалї таќрибан 
дар 100%-и беморон дар асари тарбод пайдо мешаванд, гарчанде 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/endocarditis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/syphilis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_venereology/syphilis
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дар 30-50%-и онњо њамлањои возењи тарбод ба мушоњида 
нарасидааст. Дар зиѐда аз 50%-и беморон сабаби сар задани 
норасоии клапанњои дил тарбод мебошад. Аммо дар кишварњои 
Аврупо тамоюли кам шудани бемории тарбод ба назар мерасад. 
Вобаста аз ин наќши омилњои дигари этиологии пайдошавии 
нуќсонњои клапанњои дил баланд мегардад. 

Эндокардити сироятї  аксар ваќт ба вайроншавии клапанњо 
ва ташаккул ѐфтани норасоии онњо оварда мерасонад. Махсусан 
раванди сироятї аксар ваќт клапани аортавиро иллатнок 
месозад. Таќрибан дар 30†40%-и њолатњо омили бавуљуд-
оварандаи эндокардити сироятї осеби тарбодии клапан мањсуб 
мешавад. Дар бисѐр њолатњо эндокардити сироятї дар беморони 
гирифтори аномалияњои гуногуни модарзодии клапанњо (кла-
пани дутабаќаи аорта, пролапси модарзодии клапани митралї) 
ошкор карда мешавад. Дар аксари мамолики Аврупо масъалаи 
хеле љиддї масъалаи эндокардити сироятии клапани трикус-
пидалї шуда мондааст, ки асосан дар шахсони нашъамандон, 
бинобар дар шароити ѓайристериллї тазриќкунии дохили вари-
дии маводи мухаддир ба амал меояд. 

Таѓйиротњои гуногуни дегенеративї ва дистрофикии сохтори 
бофтањои пайвасткунандаи унсурњои клапанњои дил (синдроми 
Марфан, Элерс † Данлос) аксар ваќт ба ташаккул ѐфтани 
норасоии клапанњои аортавї ва митралї оварда мерасонад. 
Синдроми идиопатии пролапси клапани митралї (синдроми 
Барлоу, синдроми пролапси табаќаи клапани митралї), ки дар 
асари трансформатсияи табаќањои миксоматозї ва хорда ба 
вуљуд омадааст, дар у 1,5†17% -и ањолї дида мешавад (2,3).  

Бемории ишемикии дил метавонад, ки боиси дисфунксияи 
мушакњои пистонаки дил гашта, дар натиља ба ишемия ѐ сактаи 
дил бо пайдо шудани норасоии клапани митралї оварда расо-
над. Ќисми бештари беморони дорои  дисфунксияи мушакњои 
пистонаки дил ќаблан сактаро аз сар гузаронидаанд. Ишемия-
њои такрории субэндокардиалї метавонанд, ки боиси пайдо-
шавии фибрози мушакњои пистонаки дил ва вайрон гаштани 
функсияи клапани митралї гарданд. Дар 0,5 † 1%-и њолатњо 
пас аз сактаи шадиди миокард миѐндевораи байнимеъ-дачавї 
медарад ва нуќсон пайдо мешавад. 

Дар этиологияи нуќсонњои клапанњои дил атеросклероз 
чандон наќши азим надорад, атеросклероз маъмулан, дар синну 
соли калонтар метавонад, ки ба ташаккули стенози калсиозии 
клапани аортаро ба вуљуд биѐрад. 
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Сифилис, ки дар гузашта боиси ба вуљуд омадани 70%-и 
осебњои клапани аорта мешуд, дар солњои охир хеле кам сабаби 
норасоии аорта мешавад.  

Нуќсонњои клапанњои дил метавонанд, ки дар натиљаи 
садамаи кунди ќафаси сина ѐ љароњати дил ба амл биѐянд.  

Таснифи норасоии музмини дил (НМД). 
Нуќсонњои дастгоњи клапанњои дил дар гурўњи сабабњои 

ѓайриишемикии пайдошавии норасоии музмини дил љойи 
муњимро ишѓол мекунанд. Норасоии клапани митралї ва 
стенози аорта аз љумлаи сабабњои маъмулии пайдошавии НМД 
дар беморони гирифтори нуќсонњои клапанњои дил ба њисоб 
меравад.  

НМД дар натиљаи халалдор шудани функсияи насосии як ѐ 
якчанд меъдачаи дил ба вуљуд меояд. Аз як тараф, ин сарбории 
фишории мушакњои дил (стенози клапанњо, гипертензияи 
даврони хурди хунгардиш) ѐ њаљми онњо (норасоии клапанњо, 
шунтњои дохилидилї), њамчунин сарбории омехта њангоми 
нуќсонњои мураккаби дил, аз тарафи дигар, халалдор шудани 
функсияи насосї, ки ба иллати кардиосклероз мубтало шудани 
худи мушакњои дил, яъне норасоии миокард иртибот дорад.  

Табобати љарроњии нуќсонњои клапанњо ба нест кардани 
звенои асосии бавуљудоваранда (ки њангоми ин беморї боиси 
вайроншавии функсияи насосии дил мегардад), яъне сарбории 
фишор ва њаљм равона карда шудааст. Амалиѐти љарроњї дар 
њолате нисбатан самаранок воќеъ мешавад ва НМД-ро пурра 
нест мегардонад, ки агар норасоии худи миокард мављуд набо-
шад ѐ хеле суст бошад. Таљрибањо нишон медињанд, ки бемо-
рони гирифтори нуќсонњои клапанњои дилро барои љарроњї дар 
марњилањои нисбатан барваќттари беморї, то зоњир гаштани 
манзараи васеи НМД фиристодан муњим аст.  

Ба маќсади муносибати ягона доштани кардиољарроњони 
тамоми дунѐ таснифи маълуму маъруфи Ассотсиатсияи Дилши-
носони Ню-йорк (NYHA)  оид ба НМД ќабул карда шудааст, ки 
мувофиќи он 4 синфи функсионалї  људо карда шудааст. Асоси 
онро аломатњои норасоии дил ташкил медињанд, ки дар њолати 
оромї ва кори љисмонї кардан муайян карда мешаванд.  

Синфи I. Фаъолнокии маъмулии љисмонї мондашавї, 
дилзанї, нафастангї ва дарди назаррасро ба вуљуд намеорад, 
яъне сарбории љисмонї монанди давраи то беморї тањаммул 
карда мешавад.  
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Синфи II. Бемории дил дар асари мањдудкунии ночизи 
фаъолнокии љисмонї ба амал меояд; дар њолати оромї шикоят 
нест. Сарбории маъмулии љисмонї боиси мондашавї, нафас-
тангї, дилзанї ѐ дарди ангинозї мешавад. 

Синфи III. Хеле мањдуд шудани сарбории љисмонї, ки 
фаъолнокии на чандон зиѐд боиси пайдо шудани мондашавї, 
дард, нафастангї ва дилзанї мегардад. Беморон дар њолати 
оромї худро хуб њис мекунанд. 

Синфи IV. Њар як кори љисмонї мушкил аст. Аломатњои 
субъективии норасоии хунгардиш њатто дар њолати оромї ба 
назар мерасад. Њангоми зиѐд кардани њама гуна сарборї 
нороњатї меафзояд. 

Мутобиќи ин тасниф, мафњуми синфи функсионали таѓйир-
пазир мебошад ва тањти таъсири табобати оќилона њолати 
бемор хуб мешавад, яъне синфи функсионалї дигар мешавад 
(масалан, аз IV ба I ѐ II). Ин њангоми арзѐбии натиљањои дури 
табобати љарроњи ќулай аст.  

Ташхис ва арзѐбии дараљаи возењии НМД. (Тавсияи 
экспертњо ААК/ЕОК, 2006–2007) 

1. Сўњбат бо бемор (шикоятњо, собиќањо, тањаммул кардан 
ба сарбории љисмонї, иљроиши тавсияњо оид ба пешгирї 
кардани эндокардити сироятї, табларзаи ревматикї, њангоми 
дуру дароз истеъмол кардани антикоагулянтњои пероралї† 
арзѐбии хунравї, имконпазирии зуњуроти тромбоэмболикї). 

2. Муоинаи объективї.Аускултатсияи дил ‟ арзѐбии дина-
микаи оњанги (мелодияи) дил (аз љумла дар беморони дорои 
протези клапанњо) 

3. Намунањои электрокардиография ва электрокардиографии 
сарбории љисмониро ба маќсади арзѐбї кардани дараљаи хатар 
дар беморони тамоман беаломатї стенози аорта истифода 
кардан мумкин аст. Онњоро барои муайян кардани сатњи имкон-
пазири фаъолнокии љисмонї (аз љумла њангоми машѓулиятњои 
варзишї) низ ба кор бурдан мумкин аст.  

4. Рентгенографияи узвњои ќафаси сина. Рентгенографияи 
обзорї ва пањлугии ќафаси сина дар бораи андозаи ковокињои 
дил, маљрои хуни шушњо, фишори варидии системањо ва шушњо 
ва калсификатсияи дил бо шуввоси дили беморон маълумоти 
зиѐде дода метавонанд. Таѓйиротњои патологии рентгенограм-
маи узвњои ќафаси сина барои анљом додани эхокардиография 
нишондод ба њисоб меравад. 
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5. Эхокардиография. Эхокардиография њангоми будани 
шуввоси патологии дил усули интихоб барои гузаронидани 
ташхиси тафриќавї аст. Эхокардиография усули асосии 
ташхиси осебњои клапанњои дил ва арзѐбии дараљаи возењии 
онњову муайян кардани ташхис ба њисоб меравад: 

† Арзѐбии дараљаи вазнинии нуќсонњои стенозї бояд муайян 
кардани майдони сўрохии клапан ва чунин параметрњои маљрои 
хун ба клапанро, масалан, градиенти миѐнаи фишор ѐ суръати 
максималии маљроро дар бар гирад. Арзѐбии регургитатсияи 
клапанї бояд чунин индексњои доплеграфии миќдориро, масалан, 
майдони сўрохии регургитатсионии эффективиро (effective 
regurgitant orifice area), њаљми регургитатсияро (regurgitantvolume) 
ва фраксияи регургитатсияро (regurgitantfraction) дар бар гирад. 
Ин нишондињандањо нисбат ба параметрњои арзѐбии андозаи 
маљрои регургитатсияшаванда бо ѐрии тадќиќоти доплерии ранга 
даќиќтар аст. 

† Барои арзѐбї кардани возењии осеби дастгоњи клапанњо 
муносибатњои гуногуни эхокардиографиро якљоя истифода 
кардан лозим аст. Њамчунин ба њисоб гирифтани хусусиятњои 
сохтории клапанњо, механизми пайдошавии осебњои клапанњо, 
маълумотњои аломатњои клиникї бояд ба њисоб гирифта шавад. 

† Иљро кардани тањќиќоти њамаи клапанњо ва аортаи 
болораванда зарур аст. 

† Арзѐбї кардани нишондињандањои сохтор ва функсияи 
меъдачаи чап (онњо махсусан барои пешгўї кардани оќибати 
бемории беморони гирифтори регургитатсияи аортавї ва мит-
ралї муњиманд) муњим аст. Маъмулан, индексатсияи андозаи 
МЧ (меъдачаи чап) дар майдони сатњи бадан истифода карда 
мешавад.  

†Эхокардиографияи транссурхрўда њангоми ба дараљаи 
кофї олї набудани сифати аксњои трансторакалї, њамчунин 
њангоми шубња кардан дар бораи мављуд будани тромбоз, 
дисфунксияи протезњо, эндокардити сироятї мавриди истифода 
ќарор дода мешавад. 

6. Зондгузаронии дил метавонад, ки дар бораи мављуд будан 
ва ѐ љиддї будани инсидоди (обструксия) клапан, регургитатсияи 
клапан ва шунтгузории дохилидилї  маълумоти муњим бидињад. 
Вай барои аксари беморони гирифтори шуввоси патологии дил ва 
эхокардиограммаи мўътадил њатмї нест, аммо дар як ќатор 
беморон њангоми мувофиќат накардани малумотњои эхокар-
диографї ва клиникї маълумоти иловагї медињад. 



127 
 

7. Коронароангиография дар беморон синну соли аз 40-сола 
боло, ки гирифтори нуќсонњои клапан њастанд, барои муайян 
кардани осебњои њамроњшудаи шарѐнњои коронарї тавсия 
карда мешавад.  

Наrшаи ташхисгузории нуќсони дил 
1. Этиология (дараљаи фаъолнокї, дар њар љо, ки мумкин 

бошад) 
2. Хусусияти осеби клапан. 
3. Мављуд будан ѐ набудани норасоии музмини дил. 
4. Оризањо. 
5. Беморињои њамроњшуда. 

Ташхиси стенози алоњидаи аорта ба се гурўњи  
аломатњо такя мекунад: 

1) клапанї (шуввоси систоликї, суст шудани компоненти 
аортаи тони II, ларзиши систоликї);  

2) меъдачаи чап (бо ѐрии тадќиќотњои физикалї, СБД, 
рентгеноскопия, эхокардиография, зондгузорї дар ковокињои дил);  

3) аломатњои, ки аз бузургии партоби дил (мондашавї, 
сардард, сарчархзанї, фишори пасти шарѐнї, набзи суст) вобаста 
аст. Аломатњои гурўњи аввал имконият медињанд, ки нуќсонњо 
ташхис карда шаванд, аломатњои гурўњњои дуюм ва сеюм бошад, 
имконият медињанд, ки возењии стеноз ва вазнинии халалѐбии 
гемодинамикаи дохилидилї арзѐбї карда шавад.  
Ташхиси норасоии аорта ва дараљаи возењии он ба људо кардани 

се гурўњи аломатњо такя мекунад: 
1) аломатњои клапанї (шуввоси диастоликї, суст шудани 

тони II, таѓйирѐбии ЭХОКГ ва ФКГ); 
2) аломатњои меъдачаи чап (ошкор кардани гипертрофия 

ва дилататсияи меъдачаи чап, возењии љараѐни регургитатсия 
аснои аортография);  

3)  аломатњои периферї (канорї), ки аз паст шудани 
фишор дар аорта (фишори пасти диастоликї, дарди ноњияи дил, 
сарчархзанї, таѓйир ѐфтани набз, тони Траубе ва шавшуви 
Дюрозе) вобаста аст.  

Аломатњои клапанї имконият медињанд, ки норасоии аорта 
ташхис карда шавад, аломатњои гурўњи 2 ва 3 возењии нуќсон ва 
вазнинии халалѐбии гемодинамикаи дил арзѐбї мешавад. 
Ташхис кардани норасоии клапани аорта, ошкор намудани 
шавшуви махсуси диастоликї, њамчунин фарќардани вай аз 
шавшувњое, ки аз сабабњои дигар рух додаанд.  
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Ташхиси норасоии клапани митралиро дар асоси  
ошкор кардани аломатњои зерин имконпазир аст: 

1) шуввоси систоликї дар ќуллаи дил; 
2) суст шудани тони I ва мављудияти тони III дил; 
3) калон шудани меъдачаи чап ва пешдили чап (тибќи 

маълумоти СБД, ЭХОКГ, рентгенограммањо);  
4) таѓйир ѐфтани дастгоњи клапан ва дараљаи регургитатсия 

(тибќи маълумоти ЭХОКГ, зондгузаронї, ангоиокардиограммањо). 
Фарќ кардани норасоии клапани митралї аз стенози дањанаи аорта, 
норасоии клапани трикуспидалї. 

Аломатњои бевоситаи стенози митралї: 
1) клапанї (шиддатнокии тони I, тони кушода, шуввоси 

диастоликї);  
2) меъдачаи чап (калон шудани пешдили чап, ки бо усулњои 

гуногун ошкор карда мешавад).  
Гурўњи дигари калони аломатњо - бавосита, ки дар асари 

вайроншавии сиркулятсия дар хунгардиши майда ва аксуламали 
ќисмњои рости дил дар муќобили онњо ба вуљуд омадаанд. Ба 
онњо дохил мешаванд:  

1) шушї (нафастангї, њамлањои варами шушњо, васеъшавии 
шарѐни шушњо); 2) меъдачаи рост (калон шудани меъдачаи рост, 
ки бо усулњои гуногун ошкор карда мешавад).  

Ташхиси тафриќї асосан њангоми якљоя шудани стенози 
митралї бо норасоии митралї, нуќсони клапани сетабаќа ѐ 
клапани аортаи дил иљро карда мешавад. 
Нишондод барои табобати љарроњии  нуќсонњои пайдошудаи дил: 

Њангоми стенози митралї: 
-2КФ (майдони сўрохї 2,5-2,0 см2) ‟дилятатсияи баллонї 
-3-4КФ (майдони сўрохї камтар аз 2,0см2) ‟ нишондињандаи 

мутлаќ (комиссуротомияи кушода, протезкунии клапан) 
- гипертензияи возењи шушї бо аломатњои астмаи дил - 

нишондињандаи мутлаќ. 
Њангоми норасоии митралї: 
-дараљаи 3-4 (дарозии љараѐни регургитатсия зиѐда аз 6 мм, 

ба андозаи аз 40% ва бештар) њатто њангоми ќаноатбахш будани 
њолат; 

- дисфунксияи возењи меъдачаи чап. 
Њангоми стенози аорта; 
Меъѐрњои клиникї: нафастангї, дардњои стенокардї, 

њолати синкопалї. 
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Меъѐрњои СБД: инверсияи дандонаи Т дар дуршавињоиV5-6.  
Меъѐрњои ЭХО-КГ: 
Градиенти фишор 50 мм. сут.сим. бештар; майдони сўрохии 

аорта камтар аз 0,75 см2; фишор дар меъдачаи чап 200 мм. 
сут.сим. ва бештар. 

Њангоми норасоии аорта: 
-меъѐрњои клиникї: нафастангї, дардњои стенокардї, бе-

њушшавї 
-меъѐрњои эхокардиографї (њатто њангоми ќаноатбахш бу-

дани њолат): 
-регургитатсия бештар аз 50% њаљми асосї (3-4 ст) суст 

шудани ќобилияти ѐзандагии меъдачаи чап:  
-фраксияи партоиши дил камтар аз 40-50% (меъѐр зиѐда аз 55%) 
-андозаи нињоии сисстоликї бештар аз 50мм 
Табобати нуќсонњои пайдошудаи дил 
А) табобати доругї:  
-табобати норасоии рукудкардаи дил 
- табобати аритмия (беназмї) 
- пешгирии тромбоэмболия 
Б) љарроњї: 
- валвулопластикаи катетерии баллонї 
- комиссуротомия  
- протезкунонии клапан. 
Дорушифої ѐ табобати консервативии нуќсонњои дил ба 

пешгирї кардани оризањо ва такроршавии бемории аввалия 
(тарбод, эндокардити сироятї ва ѓ.), ислоњи ихтилоли ритм ва 
норасоии дил нигаронида мешавад. Њамаи бемороне, ки дар 
онњо нуќсони дил ошкор карда шудааст, бояд барои муайян 
кардани мўњлати табобати љарроњї бо мутахассиси кардио-
љарроњ машварат кунанд. Њангоми стенози митралї комис-
суротомияи митралї бо људо кардани табаќањои пайвастшудаи 
клапан ва васеъ кардани сўрохии пешдилу меъдача иљро карда 
мешавад, ки дар натиља стеноз пурра ѐ ќисман бартараф карда, 
ихтилолњои вазнини гемодинамикї ѐ протезкунии клапани 
митралї аз байн бурда мешавад. Њангоми норасоии клапан 
протезкунї ва ѐ аз рўйи нишондод пластикаи клапани митралї 
иљро карда мешавад. Њангоми стенози аорта протезкунии кла-
пани аорталї сурат мегирад. Њангоми нуќсонњои муштарак 
(стенози сўрохї, норасоии клапан), маъмулан клапани вайрон-
шударо ба клапани сунъї иваз мекунанд, баъзан протезкунї 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mitral-valve/commissurotomy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mitral-valve/commissurotomy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mitral-valve/commissurotomy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/mitral-valve/commissurotomy
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якљоя бо пластика анљом дода мешавад. Њангоми нуќсонњои 
омехта имрўзњо љарроњии яклањзаинаи протезкунии онњо иљро 
карда мешавад. 

Пешгирї кардани НМД. Ба чорабинињои пешгирикунии 
пайдошавии НМД пешгирї намудани ревматизм, њолатњои 
септикї, сифилис дохил мешаванд. Ба ин маќсад санатсияи 
лонаи сироят. Обутобдињї, баланд бардоштани њолати тамри-
нии организм ба роњ монда мешавад. Њангоми ташаккул ѐфтани 
НМД мутахассисон ба маќсади пешгирї кардани  норасоии дил 
ба бемор риоя кардани рељаи ратсионалии њаракатиро (ѓизо-
сайру гашт, варзиши муолиљавї), ѓизои мукаммали сафедадор, 
мањдуд кардани истеъмоли намаки ошї, парњез кардан аз 
якбора иваз кардани иќлим (махсусан баландкўњ) ва тамринњои 
фаъоли варзиширо тавсия мекунанд. Ба маќсади назорат 
кардани фаъолнокии љараѐни ревматизм ва компенсатсияи кори 
дил њангоми нуќсонњои дилмуоинаи диспансерии дилшинос 
лозим аст.  

Оризањои махсуси пас аз протезкунии клапанњои дил.  
-Оризањои тромбоэмболикї. Тромбози протеза бо ихтилоли 

функсияи дил. 
- Эндокардити сироятии протезњо.  
-Ихтилоли кори клапанњои сунъии дил. 
-Хатари пайдошавии таѓйиротњои дегенеративї ва калсифи-

катсияи биопротезњо дар мўњлатњои гуногун пас аз љарроњї дар 
кўдакон ва беморони љавон назар ба беморони миѐнсол бештар 
аст. 

- Носурњои (фистулњои) паравалвулярї. Натиљаи протез-
кунии клапанњои дилро носурњои (фистулњои) паравалвулярї, 
ки дар 1,8†8% -и беморон ба мушоњида мерасанд, хеле бад 
месозанд.  

-Гемолизи дохилирагї.  
-хунравии баъдиљарроњї ѐ хуномосњои дохили бофтањо. 
 Оќилона будани табобати антикоагулянтї (Варфарин, 

фенилин) аз рўйи меъѐрњои зерин баррасї мешавад: 
- индекси протромбинї (ПТИ) дар сатњи 40-50% нигоњ 

дошта мешавад. 
-нишондињандаи байналмилалии муносибати мўътадилшуда 

(МНО) ‟ дар сатњи  2,0-2,5 (сатњи оптималї 2,5-4,5)  
Тавсияњои конфронси мувофиќакунонї оид ба табобати 

антитромботикии Коллељи љарроњони кардиоторакалии Амери-
ка њангоми нуќсонњои клапанњои дил (1992): 



131 
 

1. Њангоми мављуд будани нуќсони клапанњо ва лањзањои 
суддати (эмболияи) системавї дар анамнез, њамчунин њангоми 
шаклњои пароксизмалї ѐ доимии беназмии (аритмияи) ларзанда 
ва ѐ њангоми зиѐда аз 5,5 см калон шудани пешдили чап табобат 
бо антикоагулянтњои номустаќим ва нигоњ доштани МНО дар 
сатњи 2,0-3,0 тавсия карда мешавад.  

2. Касоне, ки протези механикии клапани митралї (аорта) 
доранд, ба таври њатмї дар тўли тамоми њаѐташон анти-
коагулянтњои номустаќимро истифода мекунанд ва МНО ‟ро 
дар сатњи  2,5-3,5 нигоњ медоранд. Дар сурати пайдо шудани  
тромбоэмболия илова кардани аспирин 100 мг/шабонарўз лозим 
аст, вай хатари сар задани тромбоэмболияро кам мекунад.   

3. Касоне, ки протези биологии клапани митралї ва 
трикуспиадалї доранд,  бояд ба таври њатмї антикоагулянтњои 
номустаќимро дар давоми 3 моњи пас аз љарроњї истифода 
карда, МНО ‟ро дар сатњи 2,0 - 3,0 нигоњ доранд. Дар њолати 
мављуд будани аритмияи ларзанда ѐ дар љарроњи ошкор 
намудани тромб дар пешдили чап табобати антикоагулянтї 
барои тамоми њаѐт нишон дода мешавад. Патсиентњои дорои 
биопротез ва ритми устувори синусї метавонанд, ки бо дозаи 
325мг /шабонарўз аспирин ќабул кунанд. 

4. Реверсияи (бозгашти) таъсири антикоагулянтњои 
номустаќим пеш аз љарроњї тавассути ќатъ кардани онњо ва 
тањти назорати АЧТВ ба т/п тазриќи (инъексияи) гепарин 
гузаронидани бемор ба даст оварда мешавад. Њангоми зарурат 
анљом додани табобат бо дитсинон ва плазмаи тезяхкунонида-
шуда лозим аст. 

 
Ташриф овардан ба дилшинос пас аз љарроњї 

Муоинаи якуми беморони љарроњишуда бояд, ки пас аз 2-4 
њафтаи аз беморхона љавоб додани вай гузаронида шавад.  

Њангоми мављуд набудани таѓйирот дар статуси клиникї 
дар давоми як сол ду маротиба муоина кардан кифоя аст, 
њангоми мављуд будани таѓйирот дар статуси клиникї кардани 
СБД; ЭХО-КГ нишон дода мешавад; рентгенографияи узвњои 
ќафаси сина, муоинаи умумии хун, арзѐбии сатњи креатинин, 
электролитњо ва МНО. Фаромўш накардани аломатњои 
дисфунксиияи протез, сироятнокшавї, ишемия миокард хеле 
муњим аст. Дар ѐд доштан лозим аст, ки регургитатсии вазнини 
митралї мумкин аст, ки њангоми аускултатсия шунида нашавад, 
вале сабаби бад гаштани њолати бемор гардад. 
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Офият (реабилитатсия) пас аз ислоњи љарроњї 
Офият (реабилитатсияи) пас аз љарроњии нуќсонњои пайдо-

шудаи дил ба фароњам овардани шароити оптималии сифати 
њаѐти бемор равона карда шудааст. Њамчунон монанди дар 
беморињои ишемикии дил яке аз љузъњои нисбатан муњимтарини 
офияти дил гимнастикаи муолиљавї, машѓул шудан ба тамрин-
њои варзишї ба њисоб мераванд, ки мушакњо ва рагњои дилро 
тамрин мекунад. Ѓайр аз ин, варзиши шифої боиси дар хун паст 
шудани сатњи холестерин, паст шудани фишори баланди шарѐ-
нї, вазни барзиѐдатии бадан мегардад ва хатарњои стрессро кам 
месозад. 

Барномаи офияти (реабилитатсия) аз унсурњои зерин иборат 
аст: 

 Дорушифої; 
 Масњ; 
 Физиотерапия; 
 Тамрини варзиши шифої; 
 Парњези барои њолати бемор оптималї; 
 Машѓулшавї ва оббозї (бо нишондоди тиббї); 
 Дастгирии эмотсионалї (кор бо равоншинос). 
Дорушифои барои беморони дорои клапанњои имплантан-

тии сунъии механикии дил нишон дода шудааст- истеъмоли 
доимии антикоагулянтњои таъсирашон номустаќим (Варфарин, 
варфарекс, фениллин ва ѓ.) бо назорат кардани МНО, ПТИ, 
АЧТВ. 

-пешгирї кардани шиддатгирии тарбод бо роњи битсил-
линотерапия. 

- пешгирї кардани эндокардити сироятї (протезї). 
-санатсияи ковокии дањон, биниву њалќ (машварати њама-

солаи мутахассиси табиби гўшу гулў ва бинї ва дандон-пизишк). 
Њангоми ошкор кардани аломатњои дисфунксияи клапан, 

носури парапротезї, эндокардити сироятї машварати мутахас-
сисони маркази кардиољарроњї зарур аст.  

Пурра барќарор шудани дил пас аз љарроњї ба ду шарт 
иртибот дорад: сарбории меъѐрии љисмонї ва кори комплексї 
љињати мутобиќшавии иљтимоии бемор. 



133 
 

2.БЕМОРИИ ВАРИД, РАГ[О ВА БОФТА[ОИ 

ЛИМФАТИКB. БАВОСИР 
 

Гурўњи нишонавї  

Бисѐртар дар мард{о ба rайд гирифта мешавад (3-4:1) дар синни 

30-50 сола 

Таърифи беморї: 

Бавосир - ин беморb бо васеъшавии варид{о ва {иперплазияи 

зарра{ои ковокии rисми дисталии дамидаи рeдаи рост ва маъrад 

мебошад. 

Таuироти {иперпластикии бофта{ои кавернозb вобаста аст бо 

xориши шиддатноки хуни артериявb ба xисмча{ои кавернозb бо 

артерия{ои хурди каxмонанд ва варид{ои барандаи мушкилгузар. 

Бавосир таrсим мешавад ба модарзодb ва ирсb, дар давоми {аѐт 

пайдошуда (якумбор ѐ дуюмбор, аломатї). Аз рўи xойгиршавииашон 

дохилb (зерилуобb) беруна (зерипустb) мобайнb (зери rабати 

гузаранда). Бо равиши клиникb: шадид, музмин ва xафидашуда ѐ 

ко{идашуда. 

Бавосири шадид (синоним{о: бавосири ко{ид, тромбофлебити 

шадиди бавосирb, тромбози гире{{ои бавосирb), дар собиrа тез- тез 

вохeрдани rабзият. 

Мањаки ташхис: 
1-дараља. 

Гире{{ои берунаи бавосири {аxмашон на он rадар калон, 

консистенсияи ѐзандаи сахт, xойгиршавb дар rисми поѐнии хати 

дандоншакл, {ангоми палмосии дардманд, варами пусти 

наздимаrъадb.  

[исси сузиш ва хориши зиѐд {ангоми дашт кардан. 
2-дараља. 

Бисѐртар варамии rисми зиѐди минтаrаи наздимаrъадb ва 

сурхшавb. 

Палмосидани минтаrаи наздимаъrадb ва муоина бо ангушти 

рост яку якбора дарманд. 

Дард{ои шидатнок дар минтаrаи маъrад, {ангоми ба {олати 

нишастан ва ро{ гаштан. 
3-дараља. 

Тамоми гирди маrъад бо омоси илти{обb фаро гирифта 

шудааст, му{им будани гире{{ои бавосирии дохилb дар намуди 

кабудшуда ва фурeхамида аз дохили маъrад ба берун. 
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Палмосидани омоси илти{оби хеле дардманд, муоинаи ангушти 

рўдаи рост номумкин. 

[олати таб кардан, лейкоситози баланд.  

Гузаронидани колоноскопия барои рад кардани саратони рўдаи 

рост. 

Бавосири музмин:  

Ба вуxуд омадани дард {ангоми пайвастшавии илти{об, 

тромбоз ва ярашавии гире{{ои бавосирb . 

Хунравии интермитарb – чакра-чакра ѐ ин ки бо шиддат ворид 

шудани хуни сурх {ангоми дашт кардан ѐ баъди он: {ангоми 

ихрољот ин хун бо наxосат якxоя нест. 

Хун олуда нашудааст, вале хун дар болои наxосат мебошад . Ба 

берун баромадани гире{{ои бавосирb. Хориши маrъад ѐ ин ки 

{иссиѐти сeзиш, таршавb дар минтаrаи маrъад. Давраи авxгирb ва 

оромb бар ин хос аст. 

Тадrиrот{ои умумb: 

Та{лили умумии хун 

Муоинаи rафо бо оинача. 

Аз рeи нишондод: 

Ректоромоноскопия 

Сфинктерометрия. 

Ма{ак{ои муроxиат ба сат{и  дуюми хизматрасонии тиббb: 

1-[олати фаврb 

2-Тромбос ва тромбофлебити гире{{ои бавосири фурeрафта. 

3-Xафиш ва сиѐ{шавии гире{{ои бавосири фурeрафта. 

5-Флегмонаи кос. 

6-Сепсис. 

7-Худидоранакардани наxосат ва бод{о. 

[олат{ои нисбатан фаврb: 

1-Тез-тез хуруx{ои танрери. 

2-Равиши ариздор хунравb бороиши гире{{ои бавосири. 

3-Гумонбарии ба омоси рўдаи рост. 

Ташхиси деференсиалb: 

Проктити захмb ва геморрагb. 

Ис{оли хунb. 

Баромадани рeдаи рост. 

Захм{ои оташакb ва силии рeдаи рост. 

Полипи рeдаи рост. 

Омоси рeдаи рост. 
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Самти равонасозb: 

Муассиса{ои тиббии сат{и дуюм, ки во{иди кории табиби 

xарро{ дорад (Беморхонаи марказии шањрї-но{иявb). 

Маrсади табобат: 

Танзими ахлот. 

Мўътадилории гардиши хун дар минтаrаи рeдаи рост. 

Бартарафкунии таъuирот{ои илти{обb. 

Паст кардани авxи хуруx, вазнинb ва давомнокии авxгири{о. 

Табобат: 

Табобати uайридоругb, масли{ат{о. 

Истифодаи хeрок{ое ки дар таркибашон мавод{ои сусткунанда 

доранд, чарбуи зиѐд дошта, ма{сулот{ои донагb, сабус. 

Табобати rабзия{о ва дарунравb (истифодаи мавод{ои 

сусткунанда тавсия дода намешавад). 

Худдорb аз машруботи спиртb, назорати гигиенаи шахсb 

(кeшиш кардан лозим аст, ки ихроxи наxосат аз якчанд даrиrа зиѐд 

нашавад, шустани маъќад баъди {ар як наxосат бо оби хунук. 

Шахсоне ки якум бор бо аломат{ои 1-ум дараxаи бавосир дучор 

шудаанд, бояд кори вазнинро бо кори сабук иваз намоянд. 

Ба {омиладорон бо маrсади кам кардани хуни варидии 

xамъшуда дар узв{ои коси хурд тавсия дода мешавад, ки варзиши 

{аррeза, сайру гашти пиѐда, хeрокхўрии дуруст, истифода бурдани 

миѐнбанд{ои танг тавсия дода намешавад. 

Фаъолияти {аракат кардан. 

Мунтазам ва {атман rавb гардондани мушак{ои шикам, барои 

хуб кардани гардиши хун дар коси хурд. Тавсия бо дигар 

комплекс{ои машr{о; 

- Рост ба пой{ои печида мунтазам мушак{ои думба{о ва 

маrъадро ба кашишхўрb даровардан. 

- Дар курсии сахт нишаста миѐнро рост карда баданро каме ба 

пеш карда, мунтазам мушак{ои  маъкадро ба кашишхурb даровардан. 

 - Ба тахтапушт хоб рафта пой{оро ба зону rат намуда, ба зери 

пой такя карда, пой{о баробари па{мии китф{о бояд бошад, ба зери 

пой ва китф{о такя карда, баданро аз рeи фарши хат бо {амро{ии 

кос ба боло бардоштан. 

- Ба тахтапушт хоб рафта пой{ои ростшударо ба боло бардоштан. 

- Ба тахтапушт хоб рафта пой{ои ростшударо ба боло бардошта, 

ба тараф{о бурда боз якxоя намуда, {амчун печида ба монанди 

rайчb бардоштан. 
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- Ба тахтапушт хоб рафта, пой{оро бардошта, {аракат{ои ба 

монанди дар дучарха {аракат карданро намудан. 

- Ба тахтапушт хоб рафта пой{ои ба зону rатшударо ба шикам 

xавс намудан. 

Ин машr{о барои пурrуват кардани мушак{ои думба, 

сфинктори маъrад ва мушак{ои сифоr истифода бурда мешавад, 

инчунин барои хуб кардани гардиши хуни минтаrавb ва xоришавии 

хун аз узв{ои кос ва баръакс, мунтазам кардани фаъолияти рeда 

барои баромадани бод{о. Ин машr{оро бояд 10-15 маротиба, 2-3 

маротиба дар 1 рeз иxро бояд кард. 

Табобати доругb: {ангоми бавосири беоризаи дарунb ва берунb, 

ки бо го{-го{ хунравb дучор мешавад, асосан табобати консер-

ватиро мебаранд. 

Ба табобат дохил мешавад:  

Табобати умумb: 

- Танзими миrдори дашткунb (1-2 маротиба дар як рўз). 

-Бояд ахлот на мулоим ва на сахт бошад. 

-Истифодаи хурокхeрии  махсусшуда. 

-{ангоми дарунравb –истифодаи регидрон  

Табобати та{xоb (местное). 

-Кам кардани миrдори дард -барои ин истифода бурдани ма{лули 

сусти перманганати калий бо намуди хунук дар зарфи алюминb ва 

шиштан дар дохили он дар як-рўз -2 маротиба (са{ару бего{)  

-Шамъи Анузол бо 1 шамъ 2-3 маротиба дар як рeз то нест 

шудани дард. 

-{ангоми дарди сахт блокадаи назди рeдаи ростро аз рўи А.В 

Вишневский бо 0,5%-2мл-5,0мл ма{лули гидрохлориди прокаин бо 

гузоштани дар оянда бандинаи равѓанию-балзамb. 

Мавод{ои зидди илти{обb дар фазаи илти{оби фаъол. 

-Проктоседил - мал{ам ба uилофаки рeдаи рост са{ару бего{ 

баъди дашткунb (то нест шудани нишона{ои шадид). 

Барои пешгирии тромбози гире{{ои бавосирb : 

-Гепатопромбин-Г-шамъчаи рўдаи рости дохили рeдаи рост 1-3 

маротиба дар 1-рўз. Дар давоми 1-2 {афта мал{ам барои бавосири 

беруна. 

Детралекс 6 {аб-1 шабонарeз дар 3- rабул дар давоми 4-рeзи аввал 

баъд 4-{аб/дар 1- шабонарeз дар 2-rабул, давоми 3-рeз мавод барои 

бе{тар кардани гардиши хурди бофта{ои неврозb ва мутаъдилии 

гардиши хун дар он{о барои баланд кардани тонуси варид{о. 
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[ангоми хунравии бавосирb. 

6. Табобати физиотерапевтb, нур{ои ултрафиолетb бо лампаи 
кварсb. 

Хавфи дучоршаванда {ангоми истифодаи мавод{ои доруворb. 
Анузол – хушкї дар да{он, ташнагb, rабзия, тахикардия, 

мидриаз, маъншавии пешоб. 
Uайри нишондод {ангоми аденомаи uадуди простата ва 

глаукома. 
Фитоменадион – зиѐдшавии лахташавии хун, тромбоэмболия. 
Детралекс – вайроншавии нейровегетативии диспептикb, uайри 

нишондод {ангоми синамаконb. 
Этамзилат – зардаљўшї, {исси сeзиш дар минтаrаи меъда, 

дарди сар, сурхшавии руй, пастшавии фишори систоликb, 
парестезияи чамбар{ои поѐн. 

 Проктоседил – баландшавии {иссиѐт. 
Гепатромбин – реаксияи аксуламалии минтаrавb –эритемаи роu. 

Мал{ам ва гелро бо бандина истифода мебаранд. 
Оrибати беморb:   
Нога{он сињат шавии беморb. 

Авxгири такрории беморb. 
Си{атшавb. 
Назорат:  
Назорати такрорb баъди 3 рeзи табобат ѐ {ангоми авxгирии 

бавосири музмин ва {ангоми бад шудани {олати умумии бемор. 
 

БЕМОРИЊОИ АСОСИИ РОЊЊОИ НАФАС 
ДАР САТЊИ КАТС 

Истифодабарии маҷмӯи нақшаҳо: аз аломат ба ташхис 

Маҷмӯи нақшаҳо дар саҳифаҳои оянда барои гузариш аз аломат 
ба ташхис кӯмак мерасонанд. Аломатҳои асосии бемор ҳангоми 
гирифторшавb ба бемориҳои роҳҳои нафас ин сулфа ва нафастангb 

мебошад.  
Аломатҳои иловагb шуда метавонанд: 

 Балuамxудокунb 

дорувории интихоби якум дорувории интихоби дуюм 

Фетометадион 15-30мг/ш.р. х2бор дар  

1ш/рeз 3-4рeз, баъди танаффус дар 4-

рeз такрори {атмb 

Этамзилат250-500мг х3бор дар 

1ш.рeз ба дохил ѐ ин, ки 250-

500мг (2-4мл) д/в аз рeи 

нишондод. 
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 Хирросҳои {уштакӣ: нафасбарории давомнок бо овози 

{уштакb 

 Хунтуфкунӣ: сулфа бо олудаи хун 

 Истифодабарии мушакҳои нафаскашӣ: байниқабурғавӣ, 

пардаи шикам ва кашишхӯрии мушакҳои ѐридиҳанда ҳангоми 

нафаскашӣ ба чашм аѐн мебошанд.  

Баъди муоинаи авали бемор аз маҷмeи нақшаи А, ки шуморо ба 

дигар маҷмeи нақшаҳо роҳнамоb менамояд, истифода баред, ки он 

барои ташхису нишонаҳои беморb ѐрӣ мерасонад. 

Маxмeи наrшаи А сулфа ва нафастангии беморонро вобаста ба 
муддати беморb (зиѐда аз 2 ҳафта ва камтар аз 2 ҳафта) ва 

шикоятҳои мавҷуда таснифбандӣ мекунад. 

Маxмeи нақшаи Б барои муайян намудани ҳолати вазнинии 

беморӣ ҳангоми авҷгирӣ ва зарурати бистарикунонӣ ѐ бистарӣ 

накардани бемор ѐрӣ мерасонад.  

Маxмeи нақшаи В нақшаи табобати минбаъдаи беморро бо 

бемории диққи нафас ва БМТШ, ки аз авҷгирӣ азият мекашанд 

нишон медиҳад. 

Маxмeи нақшаи Г барои муайян намудани фарқияти байни 

диққи нафас, БМТШ ва дигар сабабҳои нафастангӣ ва сулфа ѐрӣ 

мерасонад. 
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Маҷмўи нақшаи А: Сулфа ва ѐ нафастангӣ. 
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Маҷмўи нақшаи Б: Аломатҳо< 2 ҳафта 
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Маҷмўи нақшаи В: Авҷгирии хуруҷи Диққи нафас/БМТШ 
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В-1: НАҚШАИ ПЕШБУРДИ БЕМОРОН БО 

МУШКИЛОТИ НАФАСГИРӢ, КИ АЗ ДАВРАИ ТАБОБАТ 
ГУЗАШТААНД. 

1. Омилҳои пешбиникунандаи хуруҷ ромуайян намоед. 
Омилҳои пешбиникунандаи авҷгирии хуруҷро муайян намоед 

ва барои дар оянда аз онҳо раҳо шудан дурнамо таҳия намоед. 
[амаи беморонро барои аз тамоку ѐ маводҳои нашъаовар 

дасткашидан ҳавасманд гардонед. 
Агар Шумо аз дуруст будани ташхис боварӣ надошта бошед, ба 

маҷмe инақшаи Г барои ташхисгузорӣ нигоҳ кунед.  

2. Риоя намудани тартиботи табобат ва усули дурусти 
истифодабарии аэрозолро санҷед.  

Агар бемор аз ингалятор истифода бурдаистода бошад: риоя 
намудани тартиби онро санҷед (ҳама рӯза маводҳои доруворӣ муво-
фиқи таъиноти табиб истифода мешаванд); риояи усули ингалят-
сияро санҷед (аз маводҳои ингалятсионӣ дуруст истифода мебарад ѐ 

не).  
Ба замимаи 6.2 оид ба истифодабарии маводҳои ингалятсионӣ 

нигаред. 
[ангоми риоя накардани тартиботи табобат ѐ истифодабарии 

нодурустии нгаляторҳо, ба бемор тарзи дурусти истифодабарии 
маводҳои дорувориро омӯзонед. 

3. Муваққатан маводҳои дорувории беморро ба танзим дароред 
Вояи салбутамолро зиѐд кунед. Воя ва басомади маводҳои 

балғамронb (Салбутамол) ингалятсиониро то 2 фишор чор маротиба 
рӯзона тавассути спейсер зиѐд кунед. 

Барои беморони гурӯҳи хатарнок як давраи кӯтоҳи 

преднизолонро таъин намоед. 
40 мг. Преднизолонро аз роҳидаҳонӣ (як маротиба рӯзона) ба 

муддати 7 рӯз барои беморон дар чунин ҳолатҳо таъин намоед:  

 [ангоми ба наздикb муроҷиат намудан ба табиб бо бемории 
диққи нафас. 

 [ангоми бадтар шудани аломатҳои диққи нафас дар муддати 
чанд {афта ѐ моҳ, то саршавии хуруҷи шадиди диққи нафас.  

 [ангоми пештар гирифтани табобати беморхонагӣ ѐ дар 
шeъбаи табобати шиддатнок бистарӣ будан.  

Агар бемор давраи кӯтоҳмуддати преднизолонро гирифта-
истода бошад, барои бо тадриҷ кам кардани вояи преднизолон дар 
муддати як чанд рӯз зарурат надорад.  
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Аз антибиотикҳо танҳо ҳангоми сироят истифода баред. Агар 

дар бемор сулфа бо пайдошавӣ ѐ зиѐдшавии балғам, дигаргуншавии 

ранги балғам ва ѐ баландшавии ҳарорати бадан мушоҳида мешавад, 

иловагӣ 500 мг амоксасиллин се мартиба дар як рӯз ба муддати 7 

рӯз таъин намоед, дар сурати ҳассосият доштан ба маводҳои 

дорувории таркибашон пенисиллин дошта, 500 мг эритромисин чор 
маротиба дар як рӯз ба муддати 7 рӯз таъин намоед.  

Антибиотикҳоро бояд беморони гирифтори сирояти роҳҳои нафас 

истифода баранд (мисол, ҳангоми тағйирѐбии ранги балғам, зиѐдшавии 

миқдори балғам ѐ душвории нафасбарорӣ) . 

Маслиҳатҳои табобатӣ бояд дар асоси ҳолати вазнинии беморӣ, 

аломатҳо ва суръати авҷгирии БМТШ бошанд. 

4. Ташрифи ояндаро ба нақша гиред 
Ташрифи ояндаро пешакӣ ба нақша гиред, мунтазири ба охир 

расидани маводҳои доруворӣ нашавед.  

Аз бемор хоҳиш кунед, ки ба табиб муроҷиат намояд агар: 

 Аломатҳои беморӣ бадтар шаванд.  

 Баъди ба охир расидани давраи табобати преднизолон бо 

роҳи даҳонӣ, беҳбудӣ дида нашавад. 

 

МАҶМEИ НАҚШАИ Г: ТАШХИСИ ТАФРИҚАВИИ 

БЕМОРИҲОИ ТАШАНУҶИИ ШУШҲО 
На ҳамавақт муайян кардан осон аст, ки бемор гирифтори 

диққи нафас аст ѐ ӯ гирифтори БМТШ мебошад, чун ки 

аломатҳо метавонанд баҳам монанд бошанд ва ин чунин дигар 
бемориҳо низ ҳастанд, ки сабаби сулфаи музмин ѐ нафастангӣ 
шуда метавонанд. 

Баъд аз якчанд савол додан ба бемор Шумо метавонед 
ташхиси дуруст гузоред. 

 

Пурсед: Пурсед: Дигар бемориҳое, ки бояд дида 

баромада шаванд. 

Оѐ аломатҳо 

дар даврони 
кӯдакӣ ѐ 

наврасӣ пайдо 

шуда буданд. 

Оѐ аломатҳо дар 

давраи солҳои 

охири ҳаѐт пайдо 

шуданд (одатан 
баъди 35 солагӣ) 

Мушкилоти нафаскашӣ метавонад 

ҳангоми бемориҳои дил пайдо 

шавад. Ин бемориҳоро дида бароед 

ҳангоми:  

 Мавҷуд будани камтар аз як 

аломати диққи нафас ва набудани 

одати тамокукашӣ дар анамнез. 

 Хусусан ҳангоми мавҷуд 

Оѐ дар 

анамнез 
вараҷа, қубо ѐ 

ҳассосият 

Аломатҳо дар 

муддати вақти 

дурудароз бадтар 

шуданд.  
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мавҷуд аст. будани фишорбаландӣ, бемории 

ишемиявии дил ѐ бемории диабети 
қанд. 

 Хуруҷҳои аѐни сарчархзанb, 

садои занг дар гeшҳо (ҳамлаи 

воҳима ангез) 

 Муоинаи муқаррарии 

такрории қафаси сина (гушкунӣ) 

иллат муайян нашуд. 

 Дигаргуншавии овоз. 

 Аломатҳое, ки танҳо барасари 

шамолхӯрӣ пайдо мешаванд.  

 СНН-и мeътадил ѐ 
спирометрия ҳангоми бемориҳои 

алергӣ. (Спирограммаи муқаррарӣ 
ҳангоми бемориҳои эҳсосӣ ташхиси 
ДН инкор намекунанд. Аксаран 
муоинаи такрории кори шушҳо 
маълумоти бисѐртар медиҳанд 
нисбат ба муоинаи як карата) 

Анамнези 
диққи нафас 

дар оила 

Чанд вақт боз 

сулфаи рӯзона ва 

зуд-зуд бо балғам 

ҷудошавӣ дида 

мешавад. 

Оѐ аломатҳо 

танҳо дар 

вақти хуруҷ 

дар давраи 

нафаскашии 
муқаррарӣ дар 

байни онҳо 

пайдо шуданд. 

Мушкилоти 
нафаскашӣ 

бисѐртар рӯзона 

рӯй медиҳад, 

нисбат ба шаб ѐ 
соатҳои барвақти 

саҳарӣ. 

Оѐ аломатҳо 

бадтар 

мешаванд: 

одатан 

шабона, 
саҳарӣ, дар 

вақти сирояти 

роҳҳои 

болоии нафас 
ѐ ҳангоми 

ивазшавии 
боду ҳаво. 

Оѐ бисѐр тамоку 

мекашад, мисол 

20  дона сигор 
рӯзона дар 

муддати 15 сол ва 

ѐ зиѐдтар. 

Оѐ аломатҳо 

баъди 

истеъмоли 
ингаляторҳо 

нест ѐ беҳтар 

мешаванд. 

 

Ҳамчун диққи 

нафас табобат 

кунед 

Табобати 
диққи 

нафасро оғоз 

кунед, баъди 
як моҳ баҳо 

диҳед ва 

ташхисро 

бори дигар 

Ҳамчун БМТШ 

табобат кунед 

Табобати БМТШ-
ро оғоз кунед, 

баъд аз як моҳ 

баҳо диҳед ва 

ташхисро бори 
дигар санҷед. 

Ҳангоми зарурат, 

ҳолати беморро 

барвақттар баҳо 
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санҷед. 

Ҳангоми 

зарурат, 
ҳолати 

беморро 
барвақттар 

баҳо диҳед. 

Нигаред ба 

банди 2 

 

диҳед.  

Нигаред ба банди 

3 

 

Агар пикфлоуметрия дастрас 

бошад, барои ташхиси тафриқавии 

диққи нафас аз БМТШ кӯмак 

мекунад (Ба замимаи 6.1 нигаред) 

Бари гузоштани ташхиси БМТШ, 

агар имконият бошад  спирометрия 

кунед. 

 
 

1. СШРН - аз аломатҳо ба ташхис 

 

Сирояти шадиди роҳҳои нафас (СШРН) – ин бемории барангезандааш  
  

Xадвали 1 

вирусҳои гуногун аз он ҷумла вируси грипп (J 10), ки аз тариқи 
ҳавоию қатрагӣ мегузарад ва бо авҷгирии шадид, табларза, 
заҳролудшавии умумӣ, иллатнокии роҳҳои болоӣва поѐнии 
нафас сироятпазирии баланд тавсиф мешавад.  

АГАР ФИКР КУН ОИД БА 

Тарашшӯҳ аз бинb, хориш ва сухт дар 

гулӯ 
Назофарингити шадид 

Дард дар гулӯ, баландшавии ҳарорати 

бадан аз 38
о
С зиѐд, ҳалолати сафед дар 

бодомакҳо 

Тонзиллити шадид 

 

Аломатҳои бинӣ (рафтани оби бинӣ, 

атсазанӣ) ҷамъи аломатҳои ҷавфҳо 

(дарди рӯй, дарди дандон, дарди сар 

дар мавзеъи пешона ҳангоми ба пеш 

хам шудан) 

Синусити шадид 

 

Сулфаи хушк на кам аз 2 ҳафта Бронхити шадид 

Дард дар гӯшҳо ва ѐ тарашшӯҳот аз 

гӯшҳо 
Отити шадид 
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Тасниф бо ТББ-10 
J00 назофарингити шадид (зуком) 
J01 синусити шадид 
J02 фарингити шадид 

J02.0 фарингити стрептококкӣ 

J03 тонзиллити шадид 

J03.0 тонзиллити стрептококкӣ 
J20 бронхити шадид 
Н60 отити беруна 

Н65отити миѐнаи ғайрифасодӣ 

Н66.0 отити шадиди фасодноки миѐна 
 

Аломатҳои клиникӣ 

Аломатҳо дар муддати як шабонарӯз вусъат меѐбанд. 
Аломатҳои зарарѐбии роҳҳои нафас-ринит, фарингит, трахеит, 
бронхит аксаран ба назар мерасанд. Синдроми заҳролудшавӣ 
(баландшавии ҳарорати бадан 37,5°С ва зиѐда, камшавии 

иштиҳо, беҳолӣ, сустӣ, дарди сар). СШРН сабаби авҷгирии 
бемориҳои музмин мешаванд. СШРН ба оризаҳои ҷиддии 
роҳҳои поѐнии нафас мерасонад. Муоинаи иловагии таҳлилӣ-
инструменталӣ нишондод надорад. Ташхиси СШРН гузошта 
мешавад бо роҳи истиснои:  

- тонзиллити стрептококкӣ 
- гайморит 
- дигар сироятҳои бактериявӣ (илтиҳоби гӯши миѐна, 

пневмоня, гингивит ва ғ.).  

Пешгирӣ 

Эмгузаронии гурe{и осебпазир (кўдакон, пиронсолон).  
 

1.1. ДАРД ДАР ГУЛӮ 
Бисѐр ваќт, сабаби дард дар гулў, сирояти вирусї мебошад 

(назофарингити шадид), инчунин метавонад сабабаш бактерия 
бошад (тонзиллити шадид). Фарќияти њардуи ин сабабњоро 
донистан зарур аст, чун ки тонзилити бактериявии барангезандааш 
стрептаккоки бета- гемолитикии гурўњи А метавонад ба бемории 
тарбод гирифтор кунад.   
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Ҷадали 2 Ташхиси тафриқавии фарингити вирусӣ ва тонзиллити 
стрептококкӣ. 

ФАРИНГИТИ  ВИРУСӢ ТОНЗИЛЛИТИ 

СТРЕПТОКОККӢ 

Саршавии бо тадриҷ Саршавии якбора 

Одатан зоҳир мешавад бо: 

 ҳарорати начандон баланд 

 тарашшӯҳот аз бинӣ 

 сурхшавии миѐнаи пардаи гуш 

 илтиҳоби миѐнаи мултаҳима 
(конъюнктивит) 

Одатан ҳарорати 
баланд;аломатҳое, ки аз бемории 
вирусӣ шаҳодат медиҳанд дида 
намешаванд: 

 тарашшӯҳот аз бинӣ нест 

 пардаи гӯш варам нест 

 аломатҳои илтиҳоби мултаҳима 
нест 

Дарди начадон зиѐд ҳангоми 
фурӯбарӣ 

Дард ҳангоми фурӯбарӣ 

 
Калоншавии начандон муайяни 

гиреҳҳои лимфатикӣ 

 
Калоншавӣ ва дардмандии 

бодомакҳо 

 
Сурхшавии начандон зиѐди ҳалқум 

 
Ҳалқуми сурх, рашҳи луобии 

сафед, ки аз ҳудуди бодомакҳо 
паҳн намешаванд. 

1.1.1. НАЗОФАРИНГИТИ ШАДИД (ЗУКОМ)  
Таъриф: 

Дард дар гулӯ бо ринит, ки барангезандааш сирояти вирусӣ аст, 
дар муддати камтар аз ду ҳафта давом мекунад.  
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Шикоятҳо ва собиќаи бемори: 

 Тарашшӯҳи зиѐд аз бинӣ ва мушкилоти нафаскашb бо бинӣ 

инчунин иллатнокии ҳарду тарафи бинӣ. 

 Хориш ва сӯзиши ҳалқум, дард ҳангоми фурӯбарb (бештар 

ҳангоми фурӯбарии оби даҳон дида мешавад) 

 Сулфа 

 Табларза 

 Дар собиrа мавҷуд будани бемориҳои тарбодӣ ва норасоии 

масъуниятро, ки хатари оризаҳоро зиѐд мекунанд, муайян намоед.   

Муоинаи физикӣ 

 Ҳарорати бадан одатан то 38оС 

 Варами луобпардаҳои бинӣ, ҳалқум ва бодомакҳои ком, 

инчунин дар девораи пушти ҳалқум њубобчаҳо (фолликула) 
метавонанд пайдо шаванд. 

 Калоншавии начандон зиѐди гиреҳҳои лимфатикии гардан 

(зери ҷоғ, пеш ва пушти гардан). 

Муоинаҳои иловагӣ 

Одатан ба гузаронидани муоинаҳои иловагӣ зарурат нест. 

Баҳодиҳии ҳолат 

Агар бемор, бемории вазнин надошта бошад, ҷараѐни беморӣ 

маъмулӣ мегузарад ва ягон мушкилот барои кушодани даҳон нест: 
ба монанди назофарингити вирусӣ табобат кунед. 

Табобати дармонгоҳӣ.  

 Назофарингити вирусӣ ба табобати антибиотикҳо зарурат 
надорад.  

Истифодаи антибиотикҳо ҳангоми сирояти шадиди вирусии роҳҳои 
нафас , маслиҳат дода намешавад. 

 Дар марҳилаи аввал – табобати ҷалбкунанда (чой бо асал, 

гирифтани пойҳо дар оби гарм ва истеъмоли нӯшокиҳои зиѐд). 

 Парасетамол ба калонсолон : 500 мг (то 6 маротиба дар як 
рӯз) ҳангоми табларза ва дард. Ба кӯдакон : 10-15 мг/кг ҳар 6-8 соат  

 Маҳлули намакӣ барои бинӣ – 1 қошуқча намак дар як 

стакон об. Барои кӯдакон 2-3 қатраги аз рӯи имконият дар ҳарду 
сӯрохиҳои бинӣ тез-тез мечаконанд. Калонсолон ва кӯдакони синни 
болоӣ, роҳҳои биниро мешўянд. 

Шустани бинӣ бо маҳлули намакӣ ҳангоми табобати сирояти 
вирусии роҳҳои болоии нафас ва ринити дараҷаи миѐнаи занҳои ҳомила 
метавонад усули иловагӣ ва самарабахш бошад . 
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 Маводҳои рагтангкунанда (аз 3-5 рӯз зиѐд истифода набаред) 
o Ксилометазолин 0.05% се маротиба дар як рӯз барои кӯдакони 

2-6 сола. 0.1% се маротиба дар як рӯз барои беморони >6 сола. 
o Нафтизин 2 қатрагӣ дар бинӣ 3маротиба дар як рӯз 

Маводҳои дорӯвории зидди бандшавии мавзеи (дохили бинӣ) ѐ 
истифодаи даҳоние, ки то се рӯз истифода мешаванд, усули табобат 
барои наврасон ва калонсолон мебошанд . 

1.1.2. ТОНЗИЛЛИТИ ШАДИД  
Таъриф  
Ин бемории шадид бо иллатѐбии зиѐдтари бодомакҳои ком 

мебошад. 
Пайдоиш: 
Барагезандааш оддатан стрептококки бета-гемолитикии гурӯҳи 

А (БГС) буда, инчунин стафилококк, пневмококк, вирусҳо, 
барангезандаҳои анаэробӣ, Candida шуда метавонанд. 

Эпидемиология 
Тонзиллити бактериявӣ дар синну соли то 2 сола ва баъди 40 

солагӣ камтар ба назар мерасад. 
Шикоятҳо ва анамнез  

 Саршавии шадид  

 Дарди шадид дар гулӯ, ки ҳангоми фурӯбарӣ ва гапзанӣ 
зиѐдтар мешавад. 

 Бӯи нофорам аз даҳон  
 Муоинаи физикӣ 

 Ҳарорати бадан аз 38оС зиѐд 

 Бодомакҳои ком варам, дар сатҳи болоиашон ҷамъшавии 
фасод дида мешавад. Луобпардаҳои ҳалқум низ бисѐр вараманд.  

 Гиреҳҳои лимфатикии гардан ва ҷоғ калон мешаванд ва 
ҳангоми палмосидан дардманд мебошанд.  

 Набудани нишонаҳои бемории вирусӣ. 

 Тарашшӯҳ аз бинӣ нест 

 Варами пардаи гӯш дида намешавад 

 Илтиҳоби мултаҳима дида намешавад 
Муоинаҳои иловагӣ 
Одатан барои гузаронидани муоинаи иловагӣ зарурат нест. 

Таҳлили озмоишгоҳӣ: кишт аз ҳалқум. 
Баҳодиҳӣ 
Агар тонзиллити шадиди бактериявӣ бе ориза бошад: муолиҷа 

бо антибиотикҳо. Барои фарқ кардани назофаринги вирусӣ аз 
тонзиллити бактериявӣ ба ҷадвали 2 нигаред. 
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Табобат 
1. Табобати аломатї (симптоматикӣ) 
а. Параcетамол барои калонсолон: 500 мг (то 6 маротиба дар як 
рӯз) ҳангоми табларза ва дард. Барои кӯдакон : 10-15 мг/кг ҳар 
6-8 соат 
б. Нӯшокии зиѐд 
в. Чайқонидани ѓар-ѓара гулӯ бо маҳлули намакӣ 
2. Тонзиллити бактериявӣ одатан бемории худтабобатшаванда 

аст, таъиноти 10 рӯзаи антибиотикҳо барои пешгирии оризаҳои 
баъдии сирояти стрептококкӣ, ба монанди тарбодӣ равона карда 
шудааст. 

a. Аз тариқи даҳонӣ феноксиметилпенисиллин барои калон-
солон 10 рӯз. Калонсолон ва синни зиѐда аз 12 сола 500-750 мг 3 
маротиба дар як шабонарӯз ѐ амоксисиллин 0,5г 3 маротиба дар як 
шабонарӯз ба муддати 10 рӯз. 

б. Маводҳои дорӯвории интихоби дуюм: 
I. Ҳангоми ҳассосият ба пениcиллин: эритромиcин 500 мг 4 

маротиба рӯзона дар муддати 10 рӯз ба калонсолон, 30-50 мг/кг/рӯз 
барои кӯдакон.  

II. Агар Шумо фикр кунед, ки бемор маводҳои дорувориро дар 
муддати 10 рӯз пурра қабул намекунад, як вояи бензатин пенисил-

лин дохили мӯшак , таъин намоед.  
Оризаҳо: 

Оризаҳои барвақтӣ: 

 Думмали перитонзиллярӣ 

Оризаҳои баъди: 

 Табларзаи тарбодӣ бе оризаи дил. 

 Гломерулонефрити шадид 
 

Расми 1: Варами гулў, љамъшавии фасод, ки аз 

мавзеъи бодомакњо пањн намешавад. 
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1.1.3 Назофарингит ва тонзиллит: Назорат ва фиристодан 
ба духтур-мутахассис 

 Ба бемор маслиҳат диҳед, ки ба назди Шумо баргардад, агар 

аломатҳои беморӣ бадтар шаванд ѐ баъди як ҳафтаи табобат 
беҳбудӣ ҳис накунад.  

 Агар инфилтрати перитонзиллярӣ бошад, як рӯз баъд аз 
муоина гузаронед. 

 Ба духтур мутахассис равон кунед, агар думмали перитон-
зиллярӣ, думали гиреҳои лимфатикӣ, сепсис, лейкоз ѐ агрануло-

ситоз мушоҳида шавад. 

1.2. СИНУСИТИ ШАДИД 
Таъриф   

Ин инкишофи илтиҳоби луобпардаҳои  ковокии бинӣ . 
Пайдоиш 

Сирояти вирусӣ ѐ бактериявӣ ба илтиҳоби пардаҳои луобии 
бинӣ ва ковокии бинӣ дар натиҷаи ташануҷи нафасгирӣ бо бинӣ 
меорад. Аз ҳисоби ташануҷ, ҳавогузаронӣ ва тозакунии ковокӣ 
вайрон мешавад, ки ин ба сирояти бактериявии ковокӣ мерасонад.  

Эпидемиология 

Риносинусит дар ҳама синну сол вомехӯрад, аммо бисѐртар дар 
байни синну соли аз 30 то 40 сола дида мешавад. 

Шикоятҳо ва анамнез 
Шикоятҳо аз тарафи: 

 Бинӣ: 
o Бандшавии паҳлӯи дахлдори бинӣ. 
o Сулфа 

 Ковокӣ:  

o Пайдошавии дарди сар дар мавзеъи пешона, ки ҳангоми 
хамшавӣ, сулфа ва атсазанӣ зиѐд мешавад. 

o Дарди дандон, аз ҷумла вақти хоидан. 

 Синусити вирусӣ– Тарашшӯҳи соф аз бинӣ, дарди начандон 

зиѐд дар ковокии бинӣ, чакидани луоб аз болои ҳалқ. 

 Синусити бактериявӣ – баъди сиҳатшавии сирояти болоии 

роҳҳои нафас боз бадшавӣ пайдо мешавад (бемор гуѐ, ки ду 
маротиба бемориро гузаронида бошад). 
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Табиб бояд ташхиси риносинусити бактериявӣ гузорад агар:  

a) Аломатҳои риносинусити шадид аз замони 
пайдоиши аломатҳои бемориҳои роҳҳои болоии нафас 10 рӯз 
ва ѐ зиѐда боқи монда бошанд, ѐ 

Аломатҳо ва нишонаҳои риносинусити шадид дар 
муддати 10 рӯз баъд аз беҳшавии аввала  бадтар шаванд 
(бадшавии дукарата) [В]. 

Муоинаи физикї 

 Баландшавии ҳарорати бадан имкон дорад. 

 Варамии рухсора (ҳангоми гайморит), решаи бини (ҳангоми 

этмоидит), пешона (ҳангоми  фронтит) 

 Дардмандӣ ҳангоми палмосидан ва ангуштзании (перкуссия) 
девораҳои рӯй.  

 Дар риноскопия – рахчаҳои фасоднок дар қисмати миѐна ва 
болоии роҳҳои бинӣ. 

Усулҳои муоинаи иловагї 

Одатан гузаронидани муоинаи иловагӣ барои гузоштани 
ташхиси синусит зарурат нест.  

 Муоинаи рентгении ковокиҳои бинӣ хусусияти хос надорад ва 

метавонад натиҷаҳои бардуруғи мусбӣ ѐ манфӣ диҳад.  
Ҳангоми мавҷудияти аломатҳои дақиқи риносинусити шадид ба 

беморон муонинаи рентгенографӣ гузаронида намешавад. Танҳо ҳангоми 
оризаи риносинусит ѐ шубҳа доштан ба дигар беморӣ, муоинаи 
ретренографӣ гузаронида мешавад.[В]. 

 Дар рентгенограмма (расми 2) сатҳи ҳаво-моеъот (хати сарҳади 
ду муҳит), доғҳои ковокии синусҳо ва ғафсшавии пардаҳои луобӣ 
(>6мм дар кӯдакон ѐ >8мм дар калонсолону) муайян карда мешавад 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 2 



153 
 

Баҳодиҳї 
Беморони осебпазир ба оризаҳоро муайян намоед:  

 Синну соли аз 10 сола поѐн ва аз 50 сола боло  

 Камбудиҳои анатомӣ 

 Сирояти дандонҳо ѐ мудохила  

 Ҷароҳат 

 Норасоии масъуният ѐ сирояти ВНМО  
 
Ташхиси тафриқӣ: 

 Дарди сар, бошиддат 

 Мигрен 

 Ринит 

 Ҷисмҳои бегонаи бинӣ 

 Дарди дандон 

 Отити миѐна 
Табобат 
Маслиҳатҳо бе истифодабарии маводҳои доруворї 
1. Ба бемор фаҳмонед, ки дард дар натиҷаи ташануҷи байни 

бинӣ ва ковокиҳо ба амал меояд ва худ аз худ мегузарад. Анти-
биотикҳо ба рафти муқаррарии беморӣ таъсир мекунанд ва мета-
вонанд таъсири аксуламал дошта бошанд.  

2. Якҷоя ҳардуи сўрохиҳои биниро наафшонед. 
3. Муолиҷа бо буғ ѐ алафҳо (бобуна, календула) ҳолати беморро 

беҳтар мекунанд. 

Табобат бо маводҳои доруворї 
Табобати аломатї. 

 Ҳангоми дард ва табларза ибупрофен ѐ парасетамол  

 Ҳангоми варами луобпардаҳои бинӣ ксилометазолин ѐ 
нафтизин 1-2 қатраги дар ҳар кадом роҳҳои бинӣ 2-3 маротиба дар 
як рӯз на зиѐда аз 3-5 рӯз.  

 Маҳлули намак дар бинӣ – 1 қошуқча намак дар як стакон об. 
Ба кӯдакон 2-3 қатрагb дар ҳарду роҳҳои бинӣ тез-тез чаконед. 
Калонсолон ва кӯдакони синну соли болоb метавонанд роҳҳои 

биниро чайқонанд. 
 

Дорувори{ои зиддигистаминb метавонанд {олати беморро 
бадтар кунанд ва истифодабарии он{о асоснок нест 
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Табобат бо антибиотикҳо  
- Ба беморони гурӯҳи осебпазир, дар ҳолати вазнини беморӣ ва 

агар баъди ду ҳафтаи беморӣ беҳтаршавии аломатҳо дида нашавад, 
таъин карда мешавад. 

Ба беморони осебпазир ба оризаҳо, антибиотикҳоро бо диққат 
таъинот намоед. 

 Амоксисиллин 500 мг ҳар 8 соат дар муддати 7-10 рӯз ба 
калонсолон.  

Ҳангоми зарурат доштан ба таъиноти антибиотикҳо, амоксисиллинро 
ҳамчун маводи дорувории қатори аввал таъин намоед 

 Ё доксисиклин ба калонсолон 0,1г 2 маротиба дар як рӯз ба 
муддати 10 рӯз. 

 Дорувориҳои эҳтиѐтb, махсусан ҳангоми ҳассосият доштан ба 
пенисиллин: 

o Эритромисин 500 мг 4 маротиба дар як рӯз ба муддати 10 
рӯз ба калонсолон, 30-50 мг/кг рӯзона ба кӯдакон ѐ  

o Азитромисин 500 мг 1 маротиба дар муддати 3 рӯз ба 
калонсолон, 10-15 мг/кг/ рӯзона ба кeдакон, дар муддати 3 рӯз 

Ҳангоми тадқиқотҳои гуногуни клиникӣ маълум гардид, ки дар бисѐр 
мавридҳо табобати ҷараѐни сабуки синусит бо антибиотикҳо натиҷаи 

хуб намедиҳад. Шифоѐбии клиникӣ дар муддати 7 рӯз дар 70% беморон 
бе истифодаи ягон намуд антибиотикҳо мушоҳида гардид. 

Нишондодҳои фиристодан ба мутахассис 

 Дард дар косахонаи чашм 

 Вайроншавии биноиш (диплопия) 

 Варами косахонаи чашм ва эритема 

 Варам ва эритемаи рӯй 
1.3. БРОНХИТИ ШАДИД 
Таъриф 
Бронхити шадид – илтиҳоби шадиди пардаҳои луобии найчаҳо 

то ҳадди зарарѐбии умумии онҳо, ки бо сулфа, баъзан бо ҷудошавии 
балғам, баландшавии ҳарорати бадан зоҳир мегардад, аммо ба 
лаҳимаи шушҳо зарар намерасонад.  

Пайдоиш 
Дар 90% ҳолатҳо сабаби бемори вирусҳо мебошанд. Бронхити 

шадид бисѐртар дар фаслҳои сармо мушоҳида мешавад.  
Шикоятҳо ва анамнез 

 Сулфаи хушки пуразият махсусан шабона. 

 Сӯзиш ва хориши қафаси сина новобаста аз кори ҷисмонӣ. 
Дарди қафаси сина ҳангоми сулфа. 
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 Баъзан аломатҳои заҳролудшавии умумӣ: баландшавии ҳаро-

рати бадан, дарди сар, дарди гулӯ, зуком 

Муоинаи физикӣ 

 Объективӣ (воқеъӣ): варами ҳалқум; ҳангоми гушкунӣ 
нафаскашии дурушт, хирроси хушк 

Муоинаи иловагӣ 

Барои бронхити шадид гузаронидани муоинаи иловагӣ зарурат 
нест. 

Баҳодиҳӣ 

Ташхиси тафриқӣ: 

 Илтиҳоби шуш 

 Бемории сил 

 БМТШ 

 Диққи нафас 

 Бронхити музмин 

 Аксул ҷараѐни (рефлюкс) меъда-сурхрӯда 

 Риносинусит (чакидани луоб аз девораи қафои ҳалқум) 
Табобат: 

1. Беморро хабардор кунед: Бронхити шадид одатан дар ҳама 
ҳолатҳо барангезандаи он вирусҳо мебошанд, муддати тахминан се 
ҳафта давом меѐбад ва худ аз худ мегузарад. 

Аз сабаби он, ки сулфаи хушк ҳангоми хориши гулу сабукb 
намеорад, агар имкон бошад аз табобати он даст кашед.  

2. Табобати аломатӣ: 
a. Нӯшокии зиѐди гарм, ингалятсияи буғӣ 
b. Дорувориҳои зидди сулфа самарабахш нестанд, барои ҳамин 

онҳоро таъин накунед  
c. Ба беморони хирроси ҳуштакӣ дошта салбутамоли фишорӣ 

таъин намоед.  
3. Антибиотикҳо тавсия дода намешаванд, чун ки онҳо ба 

ҷараѐни бронхити шадид асосан таъсир намерасонанд. Танҳо 
ҳангоми хатари зиѐди пайдоиши оризаҳо таъин карда мешаванд.  

Назорат ва фиристодан ба  табиб-мутахассиси мањдуд. 
Дар вақти бронхити шадид сулфа метавонад 2-6ҳафта давом 

кунад. Дигар бемориҳоро дида бароед ѐ ба табиб-мутахассиси 
мањдуд равон кунед агар:  

Сулфа хуб намешавад (бемории сил, рехтани луоб аз ҳалқум, 
рефлюкс-эзофигит) 
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 Дар бемор баландшавии ҳарорати бадан ва сустҳолии умумӣ 
дида мешавад (илтиҳоби шушро дида бароед) 

 Бемор гирифтори бемориҳои ҳамрадиф мебошад 
 

БЕМОРИЊОИ ГЎШ 

1.4. ДАРД ДАР ГӮШҲО 
Сабаби дард дар гeшҳо  

 Паҳнгашта: 
o Отити шадиди миѐна  

 Начандонпаҳнгашта: 
o Отитиберуна (боби. 1.4.1) 
o Ҷароҳат 
o Пучакҳо 
o Сирояти ҳерпесӣ 
o Дарде, ки аз дандонҳо, гулӯ, ғадуди назди гӯш (баногўшb), 

сутунмӯҳра ѐ банди ҷоғи боло ва поѐн мегузарад.  
1.4.1 ОТИТИ БЕРУНА 
Таъриф 
Илитҳоби шадид ѐ музмини роҳҳои берунаи шунавоӣ, ки баран-

гезандаи онҳо бактерияҳо, вирусҳо, замбуруғҳо ѐ дигарҳо мебо-
шанд.  

Шикоятҳо ва аломатҳо 

 Хориш 

 Дард 

 Ҳиссиѐти пуршавии роҳҳои шунавоӣ 

 Тарашшӯҳи кам аз гӯшҳо 

 Пастшавӣ ѐ нестшавии шунавоӣ. 

Муоинаи физикалӣ 

 Аввал гӯши солимро муоина кунед ва баъд зарарѐфтаро.  

 Муоинаи отоскопӣ: Ба бутунии пардаи гӯш диққат диҳед.  

 Варам ва сурхӣ дар мавзеъи роҳҳои берунаи шунавоӣ, 

дардмандӣ ва тарашшӯҳ. 
 Табобат 
1. Беморро хабардор кунед: Отити берунаи илтиҳоби пeсти 

роҳҳои берунаи шунавоӣ буда, ҳангоми табобати дуруст дар 
муддати сеҳафта мегузарад. Истифодабарии чeбчаҳои пахтадор 

барои тозакунии гӯшҳо ѐ тозакунии гӯшҳо бо панҷа метавонад ба 
зарарѐбии пeсти роҳҳои берунаи шунавоb оварда расонад. Ҳангоми 
об расидан хушк кунед.  
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2. Гӯшҳоро то закунед: сачоқчаи пахтагиро ба монанди 

пилтача тоб диҳед. Аз чубча ѐ қоғаз истифода набаред. Пилтачаро 
ба гӯш гузоред то даме, ки намнок шавад. Баъд пилтачаи нав ва 
тозаро гиред. Пилтачаи кӯҳнаро аз гӯш бароварда амалҳои дар боло 
зикршуда бо пилтачаи тоза то хушк шудани гӯш такрор намоед. (ба 
расми 3 нигаред). 

 
3. Илтиҳобро табобат намоед: Фатила (турунда) бо маводҳои 

зиддиуфунтӣ (маҳлули спирти бории 3% якҷоя бо қатраи дексаме-

тазони 0,1%, дар фатила истифода мебаранд, порчаҳои дока 
паҳниаш 4 мм, дарозиаш 10-20 см). Фатиларо ҳамарӯза то аз байн 
рафтани варамӣ, иваз мекунанд. 

Назорати минбаъда   
 Агар аломатҳо баъди як ҳафта нагузаранд 
 Агар баъди 24 соати истифодабарии фатила аломатҳо беҳтар 

нашаванд 
Роҳхат ба табиб-мутахассиси гўшу гулў ва бинї диҳед: 
 Агар аломатҳо дар муддати 5-6 ҳафта баъди табобати дақиқи 

барангезандаи муайяншуда намегузаранд. 
 Ҳангоми зуд-зуд такрорѐбӣ 
 Агар дард, варами гӯш, ҳарорат, беҳолии умумӣ дар беморони 

калонсол, беморони диабети қанд ѐ беморон бо масунияти паст бошад 
 Агар дар бемор отити беруна бо табларза ва беҳолии умумӣ, 

ки баъди қабули амоксисиллин дар муддати 48 соат бо роҳи даҳони 
беҳбудӣ мушоҳида намешавад 

1.4.2. ОТИТИ ШАДИДИ МИЁНА 
Таъриф 
Илтиҳоби шадиди ковокии ҳавогузари гӯш. 

Расми3:   

Чӣ хел аз пилтача барои 

тоза кардани гўш 

истифода мебаранд 
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Пайдоиш: 
5-15% вирусӣ, то 80% бактериявӣ 
Эпидемиология 
Одатан дар байни кӯдакон дучор мешавад. Нисфи зиѐди отити 

миѐна дар байни кӯдакони синни то 5 сола дучор мешавад. Отити 
шадиди миѐна сабаби асосии пайдошавии карӣ дар байни кӯдакон 
мебошад.  

Омилҳои хатар:  

 Истифодаи пешини антибиотикҳо 

 Ғизодиҳии сунъӣ 

 Ғизодиҳӣ ҳангоми ба пушт хоб рафтан  

 Сироят дар фасли зимистон   

 Синну соли аз 2сола камтар 
Аломатҳо ва шикоятҳо 

 Дард дар гӯшҳо 

 Пастшавии шунавоӣ 

 Аломатҳои умумӣ: беҳолӣ, табларза, беиштиҳоӣ, хашмгинӣ, 
қайкунӣ, дарунравӣ. 

 Аломатҳои сироятѐбии роҳҳои болоии нафасгирӣ. 
Муоинаи физикӣ 

 Отоскопия: пардаи гӯш шафоф нест, якбора варам, сустшавии 
ҳаракаткунӣ.  

 Тарашшӯҳот аз гӯш, дар бораи сӯрохшавии пардаи гӯш 
шаҳодат медиҳад, ки ин ба пастшавии ҳарорат ва дарди гӯш оварда 
мерасонад. Баъд аз фасод тоза кардани роҳҳои шунавоӣ сӯрохшавии 
пардаи гӯш айѐн мешавад (эпитимпанит/мезотимпанит).  

Баҳодиҳии ҳолат 

1. Баҳо диҳед, агар отити шадиди миѐна бо сӯрохшавӣ ѐ бе он. 
2. Баҳо диҳед, оѐ омилҳои хатари оризаҳо мавҷуданд: синну 

соли камтар аз 2 сол, нуқсонҳои анатомӣ дар мавзеи узвҳои гӯшу, 
гулӯ ва бинӣ, ҷарроҳии гӯш дар собиrа, масунияти паст.  

3. Мавҷудияти оризаҳоро баҳо диҳед: 
a. Мастоидит: Дардмандӣ, варам дар қафо ѐ болои гӯш (Шохаи 

пистоншакли устухони чакка) Ба мутахассиси гӯшу, гулӯ ва бинӣ 
равон кунед. 

б. Менингит:  Ба беморхона равон кунед. 
Табобат 

1. Беморро хабардор кунед:Отити миѐна ин сирояти гӯши 
миѐна буда, ба хубb анҷом меѐбад. Дар ҳолати сӯрох шудани 
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пардаи гӯш барои беморон дар ҳавз оббозӣ кардан ѐ сарашонро зери 
об кардан мумкин нест. 

2. Бедардкунӣ: 

a. Парасетамол ба калонсолон: 500 мг (на зиѐдтар аз 6 
маротиба дар як рӯз) ҳангоми табларза ва дард. Ба кӯдакон: 10-15 
мг/кг ҳар як 6-8 соат  

б. Ибупрофен 10мг/кг ҳар як 6 соат 
3. Агар тарашшӯҳ вуҷуд дорад бо пилтача гӯшро хушк кунед 

(ба расми3 нигаред) 
4. Антибиотикҳо: 
a. Таъин кардани антибиотикҳо дар ҳама ҳолатҳо зарурат нест, 

чунки зиѐда аз 80%-и кӯдакон бо отити шадиди миѐна, ки синну 
солашон аз 2 сола боло мебошад, худ аз худ шифо меѐбанд. 
Антибиотикҳо таъин намоед:  

I. Ба ҳамаи кӯдакони синну соли камтар аз 2 сола 
II. Ба ҳамаи беморони хатари зиѐди оризаҳо дошта 

III. Ба ҳамаи беморониҷараѐни вазнини беморидошта  
IV. Ба ҳамаи бемороне, ки ҳолаташон дар муддати 3рӯз беҳтар 

намешавад 
V. Ба ҳамаи бемороне, ки мумкин аст ба назди табиб барои 

муоинаи мунтазам наоянд  
VI. Ба ҳамаи бемороне, ки тарашшӯҳ аз гӯш доранд 

б. Таъинот намоед: 
VII. Амоксисиллин 500 мг 3 маротиба дар як рӯз дар муддати 5-7 
рӯз барои калонсолон (барои кӯдакон  80мг/кг/шабонарӯзи)  

VIII. Агар ҳассосият ба пенисиллин дошта бошанд: Эритромисин 
500 мг 4 маротиба дар як рӯз дар муддати 10 рӯз ба калонсолон, 30-
50 мг/кг рӯзона ба кӯдакон. 

Баҳодиҳии таъсироти табобат бо чунин меъѐрҳо гузаронида 
мешавад. Таъиноти дурусти силсилаи табобат бо антибиотикҳо 
мувофиқи қоида, ба зуд бе{таршавии ҳолати бемор (24-48 соат), 
мӯътадилшавии ҳарорати бадан ва аз байн рафтани аломатҳои 
умумии беморӣ мерасонад. Дар акси ҳол зарурати иваз намудани 
антибиотикҳо ба амал меояд. Тағйирѐбии шунавоӣ ва ҳиссиѐти 
маҳкамшавии гӯш метавонанд то 2 ҳафта боқӣ монанд ва зарурати 
давом додани табобат бо антибиотикҳо нест.  

Дар вақти тарашшӯҳот аз гӯш: 

 Баъди 7 рӯз беморро аз муоина гузаронед ва агар дар бемор то 
ҳол тарашшӯҳот аз гӯш боқи монда бошад, дар ин ҳолат табобати 
антибиотикиро аз нав дида бароед. 
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 Беморро баъди як моҳ барои муайян намудан, ки оѐ сӯрохии 
пардаи гӯш часпидааст аз муоина гузаронед.  

Ба мутахассиси гӯшу гулӯ ва бинӣ равон кунед агар: 

 Ҳолати бемор баъди табобат бо антибиотикҳо дар муддати 48 
соат беҳтар нашавад.  

 Сӯрохии пардаи гӯш дар муддати як моҳ начаспад. 

 Отити шадиди миѐна зуд-зуд такрор шавад (чор маротиба ва 
зиѐдтар дар як сол) 

2. ДИҚҚИ НАФАС 
2.1.  Таъриф: 
Диққи нафас – ин бемории музмини роҳҳои нафас буда, 

механизми асосии патогенетикии он ҳассосияти баланди нойҳои 
нафас мебошад, ки дар натиҷаи илтиҳоб пайдо мешавад. Нишонаи 
асосии клиникии он авҷи нафастангӣ (бештар намуди экспираторӣ, 
яъне нафасбарорӣ) дар натиҷаи тангшавӣ, варам ва гиперсекретсияи 
пардаи луобии бронхҳо ба вуҷуд меояд. 

2.2. Таснифи диққи нафас 
Мувофиқи ТББ-10 чунин ташхисҳои асосӣ мавҷуданд: 
J45 Диққи нафас 
J46 Статуси астматикӣ 
Охирин дастурамалҳои байналмиллалӣ вазнинии диққи нафасро 

ба табобат (ба маҷмeи нақшаи 2.5.4 нигаред) ва назорат (ба ҷадвали 
4 нигаред ) асоснок мекунанд.  

Мисол: 
J45 Диққи нафаси дам ба дам пайдошаванда, назоратшаванда 
J45 Диққи нафаси дараҷаи миѐнавазнин, қисман назоратшаванда 
J45.990 Диққи нафас, ки аз серҳаракати пайдо мешавад, дам ба 

дам пайдошаванда, назоратшаванда 
2.3. Аломатҳои диққи нафас 
Дар беморони ДН аломатҳои гуногун мешаванд ва дар баъзеи 

беморон дар вақти тавсиядиҳӣ аломатҳо метавонанд набошанд. 
Мавҷудияти чунин аломатҳо метавонад аз ДН гумонбар шаванд:  

 Хирроси ҳуштакӣ (овози ҳуштакии баланд дар вақти 
нафасбарорb) 

 Сулфае, ки шабона бадтар мешавад 

 Хиросҳои ҳуштакии такроршаванда 

 Нафастангии такроршаванда 

 Аломатҳои шабона бадшаванда, ки метавонанд беморро аз 
хоб бедор кунанд  



161 
 

 Аломатҳо дар давраи муайяни сол бадтар мешаванд 

 Аломатҳо ҳангоми истеъмоли салбутамол беҳтар мешаванд 

 Бемор, инчунин гирифтори дигар бемориҳои омехта ба 
монанди қубоъ (экзема) ѐ табби хасбедагӣ (сенная лихорадка) мешавад 

 Собиrаи оилавии ДН, табби хасбедагӣ ѐ қубоъ мавҷуд аст 

 Аломатҳо, ҳангоми мавҷудияти пашми ҳайвонот, тағйи-
рѐбии ҳарорати ҳаво, маводҳои дорувории мушаххас (аспирин, 
бета-блокаторҳо), ғубор, дуд, аэрозолҳои химиявӣ, сирояти роҳҳои 
болоии нафас, стресс бадтар мешаванд.  

Ба маҷмeи нақшаи Г барои муқоисаи ДН бо БМТШ нигаред. 
2.4. Ташхис 
Тишхиси ДН-ро дар асоси ҷамъоварии собиrаи дақиқ, муоинаи 

физикалӣ (хирроси ҳуштакӣ ҳангоми гўшкунӣ), имконияти 
гузаронидани пикфлоуметрия ѐ спирометрия (ташануҷи баргар-
дандаро нишон медиҳад) ва табобати озмоишӣ бо баҳодиҳии нати-
ҷаҳои минбаъда гузоштан мумкин аст.  

2.5. Усулҳои асосии табобати ДН 
ДН бемории музмин мебошад. Саломатии бемор бо ДН 

метавонад хеле беҳтар шавад агар:  
2.5.1 а. Табобат бе маводҳои доруворӣ ва табиб ва бемор 
ҳамкориро рушд диҳанд  
б. Бемор аз ҳамаи омилҳои хатари муайяншуда худдорӣ кунад 
в. Бемор бо маводҳои дорувории буғдиҳанда вобаста аз ҳолати 
беморӣ табобат мегирад  
г. Бемор зери назорати табиб мебошад 

    д. Авҷгирӣ хуб назорат мешавад 
Маслиҳатдиҳӣ: Муайянкунии омилҳои хатар ва кам кардани 

таъсироти онҳо 
Барои хубтар кардани назорати беморӣ ва кам кардани талабот 

ба маводҳои доруворӣ, бемор бояд таъсироти омилҳои хатарро дур 
ѐ кам кунад (ҷадвали 3).  

Аммо бисѐри беморони ДН ба омилҳои зиѐде, ки дар муҳити атроф 
паҳн гаштаанд мутаассир мешаванд, ки аз чунин омилҳо халосшавӣ 
номумкин аст. Ҳамин тавр, маводҳои доруворӣ барои назорати ДН, 
нақши муҳим доранд, чунки беморон камтар ба таъсироти ин омилҳо 
гирифтор мешаванд, агар бемор зери назорат бошад.  

Фаъолияти ҷисмонӣ сабаби муқаррарии пайдоши аломатҳои ДН 
мебошад, аммо бемор на бояд аз машқҳои ҷисмонӣ даст кашад. 

Ба беморон бояд маслиҳат диҳед, ки мунтазам фаъолияти ҷисмонӣ ва 
вазифаҳои ҳамарузаашонро давом диҳанд. 
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Истифодаи салбутамол, пеш аз машқҳои ҷисмонии вазнин, 
аломатҳоро пешгирӣ мекунад (интихоби дигар монтелукаст ѐ 
кромон мебошад). 

 
Ҷадвали 3: Стратегияҳо рушд барои бартараф намудани 

аллергенҳо ва ғализкунандаҳои боду ҳаво 
Чораҳо барои бартараф намудани омилҳои хатар, ки назорати ДН-ро 
беҳтар ва талаботро ба маводҳои доруворӣ кам мекунанд:  
Омилҳои хатар Амалҳо 

Канаҳо, 
 гарду чанги хонагӣ 
 

Рахтҳои хобро ҳар ҳафта бо оби гарм шустӯшу 
кунед ва дар зери офтоб ѐ гармӣ хушк кунед. 
Болиштҳо ва матрасҳоро ба рӯйпуши 
ҳавонагузаранда ҷо кунед. Қолинҳоро ба фарши 
аз ленолиум ѐ чуб пушонидашуда махсусан дар 
хонаи хоб иваз намоед.  
(Агар илоҷ бошад аз ҳавокашаки филтрдор 
истифода баред).  
Барои нобудсозии канаҳо ва дигар ҳашаротҳо, 
хонаро бо маводҳои махсус коркард намоед ва 
боварӣ ҳосил кунед, ки ҳангоми коркард бемор 
дар хона нест. 

Дуди тамоку Аз дуди тамоку худро дур гиред. Бемор ва аҳли 
оилаи он бояд тамоку накашанд.  

Ҳайвоноти 
пашмдор 

Аз чунин ҳайвонҳо дар хона худдорӣ намоед ѐ ба 
қадри имкон дар ҷойҳое, ки кӯдакон хоб 
мекунанд. Ҳайвонҳоро шустушӯ кунед. 

Нонхӯракҳо Мунтазам ва зуд-зуд тоза кардани хона. Аз 
пестисидҳо истифода баред, лекин боварb ҳосил 
кунед, ки дар вақти поккорӣ бемор дар хона нест.  

Ғубор ва мағорак 
берун аз хона 

Дару тирезаҳоро пӯшонед. Ҳангоми зиѐд будани 
зичии ғубор ва мағорак дар ҳаво, бемор бояд дар 
хона монад. 

Мағорак дар дохили 
хона 

Намнокиро дар хона кам кунед, тез-тез ҷойҳои 
намнокро пок кунед. 

Дорувориҳо, 
маводҳои ғизоӣ ва 
иловаҳои хурокӣ 

Истифода набаред агар ба пайдошавии аломатҳои 
ДН мусоидат мекунанд. 

Аллергенҳои касбӣ Кам кардан ѐ худдорӣ кардан аз таъсироти чунин 
моддаҳо 

2.5.2.   Табобати бе натиҷа 
Исботи самарабахшии чунин намуди табобатҳо ба монанди: 

сӯзанзанӣ, физиотерапия, табобат бо хун (гомеотерапия) ва исти-
фодаи дорувориҳои алафии чинӣ мавҷуд нест ва барои ҳамин онҳо 
тавсия дода намешаванд. 
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2.5.3. Табобат бо маводҳои доруворӣ 

Мақсади табобати ДН-ин назорат аз болои беморӣ ва табобат 
вобаста ба сатҳи назорати ДН: назоратшаванда, қисман 
назоратшаванда ѐ назоратнашаванда мебошад (ба ҷадвали 4 нигаред) 

 

Ҷадвали 4: Сатҳи назорат аз болои ДН 
А. Баҳодиҳии назорати клиникии ҳозира (беҳтар дар муддати 4 ҳафта) 

Тавсиф ДН 
назоратша-

ванда 

(ҳамаи дар 
поён зикр 
гардида) 

ДН қисман 
назоратша-

ванда 

(ҳар кадом аз 
аломати 

мавҷуда) 

Назоратнашаванда 

Аломатҳои рӯзона Нестанд (ѐ 
≤2 ҳодиса 
дар ҳафта) 

>2 ҳодиса дар 
ҳафта 

Се ва ѐ зиѐда 
аломатҳои   ДН-и 
қисман 
назоратшаванда*/*** Маҳдудияти 

ҳаракат 

Нест Кадомаш, ки 
бошад 

Аломатҳои 

шабона/бедоршавӣ 

Нест Кадомаш, ки 
бошад 

Талабот ба 

дорувориҳои 

кӯмаки фаврӣ 

Нест (ѐ ≤2 
ҳодиса дар 

ҳафта) 

>2 ҳодиса дар 
ҳафта 

Вазифаи шушҳо 

(СНН ё ҲББ1)** 

 

Муътадил <80% аз 
аҳамияти 
дошта ѐ аз 

ҳама 
нишондодҳои 
хубтар барои 
ҳамин бемор. 
(агар маълум 

бошанд) 

• Аз рӯи муайян кунии, ҳафта бо авҷгирӣ-ин ҳафтаи назоратнашавандаи 
ДН мебошад.  

Бе истифодаи балғамронҳо, муонинаи кори шушҳо дар кӯдакони синни 5 
сола ва хурдтар усули боварибахши муоина шуда наметавонад. 

Ҳар як авҷгирӣ, боздиди табобат ва баҳодиҳии дурусти онро талаб 
мекунад.  

Табобати ДН муносибати марҳила ба марҳиларо бо назардошти 
маҷмуи нақшаҳои 2.5.4 талаб мекунад. Барои ноил шудан ба 
назорати беморон бо ДН назоратшаванда ѐ қисман назоратшаванда 
як қадам ба боло бароед. Дар бемороне, ки ДН дар муддати якчанд 

моҳ зери назорат аст, як қадам ба поѐн фаромадан мумкин аст.  



164 
 

2.5.4.  Маҷмӯи нақшаи табобати диққи нафас бо маводҳои доруворӣ 
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2.5.5. Бемороне, ки пештар табобат нагирифтаанд 

Барои аксарияти беморон бо ДН, ки то ҳол доруворӣ истифода 

намебаранд, бояд дар марҳилаи 2-юми маҷмуи нақшаи 2.5.4 ба 

табобат оғоз кунанд (ѐ дар марҳилаи 3-юм агар бемор аломатҳои зиѐд 

дошта бошад). Агар дар ин марҳила назорати ДН номумкин аст, 
табобат бояд ба боло равад, то ба назорат ноил шудан.  

2.5.6. Бемороне, ки пештар табобат гирифтаанд 

Барои табобати ин беморон бо чунин қадамҳо ҳаракат кунед: 

1. Сатҳи назоратро бо кӯмаки ҷадвали 4 баҳо диҳед  
a. Агар назорат шуда истода бошад: 

I. Табобати ҷориро идома диҳед 

II. Агар дар муддати 3 моҳ ѐ зиѐдтар назорат шуда бошад: 

кeшиши марҳила ба марҳила поѐн фаромаданро бинед (маҷмeи 

нақшаи 2.5.4). Агар бемор бекламетазон истифода мебарад, оҳиста-

оҳиста, марҳила ба марҳила ба поѐн фароед ва бо назорати натиҷа 

вояи ҳаррӯзаро аз 20-25% кам кунед. 

б.Агар ҳолати бемор қисман назоратшаванда ѐ назоратнаша-
ванда бошад: 

III. Марҳилаи ҷориро муайян кунед 

IV. Баҳо диҳед, ки оѐ бемор тартиби табобатро риоя мекунад. 

Тарзи истифодабарии спейсер ва ингалятор санҷед, онҳоро 
истифода кунед. 

V. Ба марҳилаи дигар гузаред (маҷмуи нақшаи 2.5.4) 
VI. Мисол: Бемори калонсол Бекламетазон 200 мкг ду маротиба 

дар як рӯз ва дар сурати зарурат Салбутамол қабул мекунад. Бо 

чунин табобат ӯ ҳоло ҳам саҳари барвақт нафастангӣ дорад. 

1. Ин бемор қисман назоратшаванда аст 

2. Ҷараѐни табобати ӯ  ба марҳилаи 2 –юм мувофиқ бошад. 

3. Бигузор ӯ ба Шумо нишон диҳад, ки чи гуна доруҳоро қабул 

мекунад ва тарзи истифодабарии ингаляторро санҷед. Агар тарзи 
истифодабарии ингалятор нодуруст бошад, тарзи дурусти истифода-

барии дорувориро нишон диҳед. Агар тарзи истифодабари дуруст аст, 

беморро ба марҳилаи 3-юми табобат гузаронед. 

4. Аз сабаби он, ки дар марҳилаи дуюм айни замон бемор 

бекламетазон 200 мкг ду маротиба дар як рӯз қабул мекунад, чун 

дар марҳилаи дуюм вояи балантарини бекламетазон 400 мкг ду 

маротиба дар як рӯз аст, Шумо бояд вояро ба 400 мкг ду маротиба 

дар як рӯз зиѐд кунед. 
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2.5.7. Беморони  табобаташон мушкил 

Бемороне, ки дар қадами 4-ум ба назорат ноил намешаванд, 
барои табобат мушкил мебошанд. Фиристодани чунин беморонро 
ба мутахассис оид ба ДН дида бароед. 

2.5.8. Табобати авҷгирӣ 

Ҳангоми авҷгирӣ аз маҷмуи нақшаи В истифода баред. 

Ҳангоми авҷгирии ДН, нафастангӣ, сулфа, хирроси хуштакӣ ва 

фишордиҳии қафаси сина, ба шиддат зиѐд мешавад.  

Ҷидди будани ин хуруҷҳоро набояд кам аҳамият диҳед, чун 

ки он метавонад барои ҳаёт хатарнок бошад! Ба бемороне, ки бо 

сабаби ДН  зери хатари марг мебошанд, маслиҳат диҳед, ки дар 

саршавии хуруҷ барои кӯмаки тиббӣ муроҷиат намоянд. Ба 
шумораи ин беморон дохил мешаванд: 

 Бемороне, ки дар собиќаашон нафастангӣ интиҳои будааст  

 Бемороне, ки аз сабаби авҷгирии ДН дар ду соли охир 

бистарӣ шудаанд.  

 Бемороне, ки бо роҳи даҳонӣ преднизолон қабул мекунанд, ѐ 

қабули онро ба наздики қатъ кардаанд 

 Бемороне, ки бекламетазони ингалятсионӣ қабул мекунанд 

 Бемороне, ки зиѐда аз як салбутамоли ингалятсиониро дар 

муддати як моҳ истифода мебаранд 

 Бемороне, ки нақшаи табобатро риоя намекунанд 

 Бемороне, ки гирифтори бемории равонӣ мебошанд 

Ин беморон бояд барои кӯмаки тиббӣ муроҷиат намоянд, агар 

хуруҷ вазнин бошад ѐ баъди қабули салбутамол (дар муддати 3 

соат) ва ѐ преднизолон бо роҳи даҳонӣ беҳбудӣ дида нашавад. 

Беморон хуруҷи вазниниро дар оромӣ метавонанд пай баранд, 

ҷумлаҳоро бо мушкилот ѐ ба ҳаяҷон мегӯянд. Одатан нишондоди 

СНН камтар аз 60%  нишондоди пешбинишуда ѐ муқаррарии бемор 

мебошад, ҳатто баъди табобати якумбора.  

Ҳангоме, ки бемор бо авҷгирӣ муроҷиат мекунад, аз маҷмуи 

нақшаҳо истифода баред: 

 Ҷиддӣ будани ҳолат ва бистаригардониро бо кӯмаки маҷмуи 

нақшаи Б  муайян кунед. 

 Агар имконияти табобати бемор дар хона бошад, маҷмуи 

нақшаи В ва нақшаи назорати минбаъдаро дар боби В-1 истифода 
баред. 
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2.5.9. Ҳолатҳои махсуси ташхис ва табобати ДН 
a. ДН, ки сабаби пайдоишаш истеъмоли аспирин мебошад 
Ҳангоми диққи нафаси аспиринӣ истифодаи тезоби асетил-

салисилат (аспирин) ва дорувориҳои гурӯҳи МЗИҒ (масалан, 
ибупрофен, диклофенак, ситрамон, аналгин) мумкин нест. 

Ба бемороне, ки озахи даруни бинӣ, ДН вазнини музмин ва ѐ ҳассосияти 
баланд ба МЗИҒ/тезоби асетилсалисилат доранд, истифодаи МЗИҒ ва 

аспиринро манъ кунед [B]. 
b. ДН ҳангоми ҳомиладорӣ 
Занҳои ҳомила гирифториДН, назорати ҷиддиро талаб меку-

нанд, чунки ҳолати вазнинии ДН дар вақти ҳомиладорӣ тез-тез 
тағйир меѐбад. Барои ин занҳо фаҳмондан муҳимаст, ки усулҳои 
табобати саривақтии ДН безарар буда, ҳангоми риоя намудани 
табобати табиб таъин намуда, хатари беморшавии кӯдакро бадиққи 
нафас камтар мекунад.  

Ҳангоми авҷгирии ДН дар занҳои ҳомила, барои бартараф 
намудани норасоии оксиген ба кӯдак, бояд табобати зуд ва бошидда 
тгузаронед.  

Дар вақти ҳомиладорӣ  салбутамол [B], формотерол ва салметерол 
[C], бекламетазон [C], теофиллин [C] ба таври маъмулӣ, қабул карда 

мешаванд. 
Ҳангоми шакли вазнини ДН ҳабҳои стероидиро ба таври маъмулӣ таъин 
намоед. Ягон вақт бо  сабаби ҳомиладорӣ ҳабҳои стероидиро боздошт 

накунед[C]. 
c. ДН, ки сабаби пайдоишаш сарбории ҷисмонӣ мебошад. 
Дар баъзе одамон, ба хусус кӯдакон, сарбории ҷисмонӣ сабаби 

пайдоишӣ нафастангӣ мегардад. Дар ин ҳолатҳо, барои кӯмак 
намудан ба ташхисгузорӣ ҳангоми муоинаи физикӣ, ба онҳо 
давидан иҷозат диҳед.  

d. ДН, вобаста ба касбу кор 
ДН-и дар ҷои кор ба он гирифтор шуда, ба осонӣ мадди назар 

мешавад. Ташхиси ДН дар бемороне, ки ба таъсири маводҳои касбӣ 
дучоранд ва пеш аз оғози ин кор шикоят надоштанд ѐ дар онҳое, ки 
аломатҳо ҳангоми набудан дар ҷои кор камтар мешаванд, дида бароед. 

e. ДН ва бемориҳои дил 
Беморон бо ДН, ки инчунин гирифтори бемории дил мебошанд 

набояд бо бета-блокаторҳои неселективӣ ба монанди пропронолол 
муолиҷа гиранд, чун ки онҳо метавонанд сабаби пайдоиши 
тангшавии бронхҳо шаванд. 

f. ДН ва амалиѐти ҷарроҳӣ 
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Беморони ДН ҳангоми амалиѐти ҷарроҳӣ хатари калони 

оризаҳои роҳҳои нафас доранд. Пеш аз амалиѐти ҷарроҳӣ бояд кори 
шушҳо санҷида шавад ва агар СНН ѐ ҲБН1 аз 80% нишондоди худи 
бемор камтар бошад, як давраи муолиҷа бо преднизолон ба бемор 
таъин карда мешавад. 

2.6. Нишондодҳо барои фиристодани бемор ба табиби шуш 

ва бистаригардонӣ 
Фиристодан ба мутахассис: 

 Барои аниқ кардани ташхиси ДН. 

 Дар ҳолатҳое, ки гузаронидани ташхиси иловагӣ зарурат 

мешавад (муоинаи бронхоскопӣ, озмоиши хуруҷ). 
Фиристодан ба беморхона: 

 Авҷгирии вазнини ДН (инчунин статуси астматикӣ) 

 Набудани натиҷа аз табобати хуруҷи нафастангӣ дар муддати 
як соат 

 Дар бемор мавҷуд будани хуруҷи вазнини хафакон ѐ нафас-

тангӣ, дар якҷоягӣ бо дигар аломатҳо давоми ҳафта ва зиѐдтар. 

 Авҷгири ДН дар бемороне, ки дар анамнезашон бо сабаби ДН 
интубатсия гузаронида шудааст (НСШ)  

2.7. Қайди диспансерии назорати минбаъда ва табобати бемор 

Назорати минбаъдаи бемор аз марҳалаи беморӣ вобаста аст. 
Беморони бо диққи нафаси омехтаро ҳар сол аз муоина 

нагузаронед, то вақте ки аломатҳо бадтар мешаванд ва дар ин ҳолат 
онҳоро бо Бекламетазон муолиҷа кардан зарур аст (марҳилаи 
дуюми табобат). 

Беморони бо қисман ѐ тамоман назоратнашавандаи ДН-и сабук 

ё миёнавазнин, то муайян кардани табобати мувофиқ, бояд аз 

муоинаи табиб ҳар 2-4 ҳафта гузаранд. Баъди ин онҳо бояд аз 
муонаи табиб ду ѐ се маротиба дар як сол гузаранд.  

Вақте, ки бемор барои назорати минбаъда меояд табиби оилавї 
бояд чунин амалҳоро гузаронад: 

 Вазнинии аломатҳо ва шикоятҳои беморро баҳо диҳад  

 Табобати бе маводҳои дорувориро баҳо диҳед ва пешгирии 
алоқа бо аллерген 

 Таъсироти ғайриасосии маводҳои дорувориро муҳокима намояд 

 Дастурамал оид ба нафасгирии доруро такрор кунад ва аз 
бемор хоҳиш кунад, истифодабарии ингаляторро нишон диҳад  

 Агар имконият бошад СНН беморро баҳо диҳед 
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 Имконияти паст кардани вояи маводи дорувориро муайян кунад 

 Дар як сол як маротиба ҳамаи беморони дараҷаи сабук, 
миѐна, миѐнавазнин ва вазнини ДН бояд  спирометрия гузаронад  

Табобати бомуваффақияти ДН аз ҳамкории бемор ва табиб 
вобаста аст. Дар бисѐр мавридҳо беморон аз мавҷудияти нақшаҳои 
ҷудогона барои дастгирии назорати ДН фоида мебаранд. Бо кӯмаки 
ин нақша онҳо метавонанд фаҳманд, ки бояд вояи маводи 
дорувориро баланд баранд. Мисоли чунин нақшаро дар замимаи 6.9 
ѐфтан мумкин аст.  

2.8. Дониши бемор 
Барои бо муваффақият гузаронидани чораҳои барқарорсозӣ, 

иштироки фаъоли бемор зарур аст. Омӯзонидани бемор бояд 
ҳамчун қисми ҷудонашавандаи ҳама намуд муошират байни 
корманди тибб ва бемор хизмат кунад. Самараи омӯзиш, дар 
натиҷаи муҳокимаи мушкилот бо духтур ва ѐ ҳамшираи тиббӣ, 
истифодабарии намоиши маводҳо, наворҳои видеоӣ ва сабти 
овозҳо, манбаҳои маълумотҳои хаттӣ, баланд бардошта мешавад.  

Омӯзонидани бемор оид ба назорати дипансерии ҳама намуд ва 
дараҷаи вазнинии ДН, бояд дар мадди назар бошад. Бемор бояд асли 
ДН, усулҳои худбартарафкунии хуруҷи хафакон, ҳолати даъват 
кардани духтур, омилҳои ҷудогонаи хуруҷ кунандаи ДН-ро донад.  

Омӯзонидани беморони ДН, худназораткунии ҳолат, бисѐр зарур аст, 
чун ки беморон таҷриба оиди  мубориза бар зидди ДН пайдо мекунанд ва 
барои самараи хуби табобат мусоидат мекунад [A]. 

Омӯзонидани бемор бояд дар чунин ҷанбаҳо ҷалб карда 
шавад [B]: 

 Маълумоти асоси дар бораи ДН; 

 «ДН-и хуб назоратшаванда» чӣ маъни дорад ва чӣ гуна 
ҳолати ҳозираи назорати беморро баҳо додан мумкин аст; 

 Нақши маводҳои доруворӣ; 

 Омӯзонидани малакаҳо: мисол, усули истифодабарии ингаля-
тор ѐ спейсер, худбаҳодиҳии ҳолат; 

 Кай ва ба куҷо муроҷиат намояд ҳангоми нишонаҳои авҷги-
рии ДН; 

 Чорабиниҳо оид ба назорати омилҳои таъсиркунандаи муҳити 
зист. 

Мавҷудияти пикфлоурметр ва пешбурди рӯзномаи худназорат-
кунӣ аз тарафи бемор, барои бозҳам самарабахштар назорат кардани 
ДН ѐрӣ мерасонад (ба замимаи 6.9 нигаред)  
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3. БЕМОРИИ МУЗМИНИ ТАШАНУҶИИ ШУШҲО 

3.1. Таърифи беморӣ 
Бемории музмини ташануљи шушҳо (БМТШ) – ин бемориест, 

ки онро пешгирӣ ва бо муваффақия ттабобат кардан мумкин аст. Ин 
бемории тадриҷан шиддатѐбандаи роҳҳои нафас буда, бо обструк-
сияи нопурра баргардандаи роҳҳои нафас дар натиҷаи илтиҳоби 
музмини бронхҳо ва ѐ эмфиземаи шушҳо, ки бо аксуламали ҷавобии 
илтиҳоби роҳҳои нафа ба зарачаҳои зараровар ѐ газҳо, бештар бо 
сабаби тамокукашӣ, бо авҷгирии зуҳуроти системавӣ, дар навбати 
аввал, гипертензияи раги шараѐни шушҳо ва «дили шуши имуз-
мин» (хроническое легочное сердце (ХЛС)), ки дар беморони ало-
ҳида ба вазнинии беморӣ таъсири муҳим мерасонанд, тавсиф дода 
мешавад.  

3.2. Таснифи БМТШ 
J44.9  Бемории музмини ташануҷии шушҳо, номуайян 
J43.9 Эмфизема, номуайян  
J42 Бронхити музмин, номуайян  
J44.0 Бемории музмини ташануҷии шушҳо бо сирояти шадиди 

роҳҳои нафас 
J44.1 Бемории музмини ташануҷии шушҳо бо авҷгирии шадид, 

номуайян  
БМОШ инчунин аз рӯи дараҷаи вазнинӣ, ки дар ҷадвали 5  

оварда шудааст, тасниф карда мешавад. 
3.3. Ташхиси БМТШ 

3.3.1.  Собиќа ва муоинаи физикӣ. 
Қадами аввалин барои муоинаи БМТШ собиќа ва муоинаи 

физикӣ мебошад. Саволҳои маҷмуи нақшаи Г барои фарқ кардани 
БМТШ аз диққи нафас ва дигар бемориҳо бо аломатҳои нафастангӣ 
ѐрӣ мерасонанд.  

3.3.2.  Муоинаҳои иловагӣ 
Агар эҳтимоли БМТШ бошад, санҷишҳои зеринро гузаронед: 
1. Спирометрия, агар мавҷуд бошад. Дар акси ҳол санҷиши 

суръати ниҳоии нафасбарорӣ 
a. Спирометрия (ба замимаи 6.3 нигар) маълумоти бисѐртар 

медиҳад, нисбат ба санҷиши СНН, аммо он дастрас нест. 
2. Санҷиши СНН, оид ба дараҷаи ташануҷи бронхиалии роҳҳои 

нафас маълумот медиҳад  ва барои фарқ кардани БМТШ аз диққи 
нафас кӯмак мерасонад. Ба замимаи 6.1.4 нигаред. 

3. Акси рентгении қафаси сина барои дигар бемориҳоро рад 
кардан. 
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4. Таҳлили умумии хун барои муайян кардани камхунӣ. 

5. Ҳисобкунии индекси вазни бадан (ИВБ). 

3.3.3. Гузоштани ташхиси пешакӣ ва оғоз намудани 

табобати таҷрибавӣ 
Ташхиси пешакии БМТШ-ро дар асоси таснифи ТББ-10 (боби 

3.2) гузоред ва давраи таҷрибавии табобатро дар муддати 2-4 ҳафта 
оғоз кунед. 

Баъд аз 2-4 ҳафтаи табобат ташхисро бо ѐрии анамнез, муоинаи 
физикӣ ва санҷиши суръати ниҳоии нафасбарорӣ (ѐ спирометрия 
агар бошад) аз нав баҳогузорӣ кунед.  

 Агар баъди табобат СНН ѐ  СБН1 ба ҳолати муқаррарӣ бар 
мегардад, ташхиси дигарро дида бароед. 

 Агар СНН зиѐда аз 20% бошад, ташхиси ДН-ро дида бароед. 

 Ҳангоми зарурат, барои муоинаи баъдӣ ба табиби бемориҳои 

шуш муроҷиат кунед 

3.4. Усулҳои табобати БМТШ 

Мақсади табобати БМТШ беҳтар намудани саломатии 

беморони БМТШ, пешгирӣ намудани инкишофи беморӣ, авҷгирӣ ва 
оризаҳои он мебошад. Комѐбшавии ба туфайли:  

 Баҳодиҳӣ ва мониторинги беморӣ 

 Камкунии таъсири омилҳои хатар (тамокукашӣ) 

 Пешбурди хуби БМТШ ҷараѐни устувор  

 Табобати дуруст ва саривақтии авҷгирӣ 

3.4.1 Баҳодиҳӣ ва мониторинги беморӣ: Муайян намудани 

марҳилаи беморӣ 

Таърихи беморӣ, муоинаи физикӣ ва муоинаҳои иловагии дар 
боло зикргардида барои баҳодиҳии БМТШ истифода мешаванд. 
БМТШ- ин бемориҳое мебошанд, ки босуръат бадтар мешаванд. 
Марҳилаи бемориро дар натиҷаи баҳодиҳии аломатҳо ва дараҷаи 
ташануҷи роҳҳои нафас, муайян кардан мумкин аст.  
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Ҷадвали5: Марҳилаҳои беморӣ 
Дараҷа Аломатҳо % пешгӯии 

СНН баъди 
истифодаи 
салбутамол 

(нигар ба 
боби 6.1) 

ҲБН1/ҲҒ
Ш баъди 

истифодаи 
салбутамол 

% ҲБН1 

пешгӯи 
шуда 
баъди 

қабули 
салбутамол  

Табобатро 

оғоз кунед: 

Сабук Шикоятҳои 
начандон 
зиѐд. 
Баъзан 
сулфаи 
музмин ѐ 
балғам. 

>80% <0.7 >80% Марҳилаи 1 

Миёна 
вазнин 

Нафастангӣ 
сабаби 
асосии 
пайдошавиаш 
сарбории 
ҷисмонӣ. 

50-79% <0.7 50-79% Марҳилаи 2 

Вазнин Нафастангӣ 
зиѐдтар 
мешавад, 
пастшавии 
қобилияти 
сарбории 
ҷисмонӣ, 
авҷгириҳои 
такрорӣ 

30-49% <0.7 30-49% Марҳилаи 3 

Бисёр 
вазнин 

Норасоии 
музмини 
нафаскашӣ. 
Авҷгирӣ 
метавонад 
барои ҳаѐт 
хатарнок 
бошад. 

<30% <0.7 <30% Марҳилаи 4 
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3.4.2 Табобати ҷараёни устувори БМТШ бемаводҳои доруворӣ: 

камкунии омилҳои хатар. 

a. Ба бемор барои даст кашидан аз тамокукашӣ ёрӣ 
расонед 

Аз ҳама чораи беҳтарин, ки бемор барои кам кардани хатари 
инкишофи БМТШ ва шиддатнокшавии он метавонад андешад, ин 
даст кашидан аз тамокукашӣ мебошад.  

Масъалаи тамокукашӣ бояд дар ҳар боздиди бемор бо БМТШ 
баррасӣ шавад, чун ки ҳатто мубоҳисаи 3 дақиқагӣ оид ба 

тамокукашӣ метавонад муфид бошад. 
Чунин амалҳо метавонанд шумораи тамокукашонро дар байни 

беморон муайян кунанд:  
Дар ҳар боздид тамокукашҳоро муайян намоед, ҳамаро оиди 

одати тамокукашӣ пурсед, ҳатто занҳоро. Агар бемор тамоку 
мекашад, миқдори сигорҳои кашидаашро дар як сол ба воситаи 
формулаи зерин ҳисоб кунед: 
миќдори сигорњои кашида дар як рўз 𝑥 собиќа исигоркашї (басол)

20
 

 
1. Муносибати махсуси фаҳмо ва аниқро истифода бурда, ба 

ҳар тамокукаш зарари тамокуро фаҳмонед ва кӯшиш кунед, ки аз 
тамокукашӣ даст кашад. 

2. Омодагии тамокукашро барои даст кашидан аз тамокукаши 
дар муддати 4 ҳафта пурсед. 

3. Ба бемороне, ки аз тамокукашӣ даст кашидан мехоҳанд 
кӯмаки худро пешниҳод намоед. Ба онҳо барои тартиб додани 
нақша кӯмак кунед, дастгири иҷтимои намоед, табобати доругӣ 
таъин намоед, агар онҳо мавҷуд бошанд. 

4. Боздиди ояндаро ба нақша гиред. 

б.Таъсироти ҳавои ғализро камтар кардан 
Беморони бо БМТШ бояд аз ғализкунандаҳои боду ҳаво ва дуд 

дар ҷои кор канораҷӯи кунанд. Мисоли ин шуда метавонад бӯи 
сӯхта дар биное, ки баъди тайѐр кардани хӯрок, ҳавояш хуб тоза 
карда намешавад, дуди баргҳои сӯхта ѐ партовҳо дар ҷои кор. 

3.4.3 Табобати БМТШ бо ҷараёни устувор 

Барои табобат БМТШ ба воситаи маводҳои доруворӣ, пеш аз 
ҳама дараҷаи бемориро бо ѐрии ҷадвали 5 дар боби 3.4.1 муайян 
карда, баъд табобатро дар сатҳи зарури оғоз намоед. 
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 Маслиҳатҳои табобатӣ  бояд ба  вазнинии беморӣ, аломатҳо ва 
зуд-зуд авҷгирии БМТШ асоснок карда шаванд  
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Мисол: 
Дар бемор нафастангӣ асосан ҳангоми сарбории ҷисмонӣ пайдо 

мешавад. Спирометрия нишон медиҳад, ки ҲБН - и ӯ 62% аз нишон-
додҳои интизоршуда мебошад. Баъди истифодабарии салбутамол 
СНН 66%-и нишондодҳои интизоршударо ташкил медиҳад. (ба 
ҷадвали 8 дар боби 6.1.3. нигар). Мувофиқи маҷмуи нақшаи 3.4.3, 
дар ин бемор БМТШ ҷараѐни миѐнаи вазнин (марҳилаи 2) вуҷуд 
дорад. 

Табобатро барои марҳилаи дуюми бемори интихоб 
кунед:БМТШ ҷарѐни миѐнавазнин дар алгоритми табобат ва 
таъинот: 

 Салметерол 50 мкг ду маротиба дар як рӯз (ѐ формотерол 
12 мкг ду маротиба дар як рӯз) 

 Салбутамол ҳангоми зарурат (ѐ ипратропиум бромид) 
Табобат бо роҳи даҳонӣ 
Кортикостероидҳо 

Кортикостероидҳо барои табобати авҷгирии БМТШ таъсири 
калон доранд. Агар аксуламал надошта бошанд, таъин намудани давраи 
кӯтоҳ тавсия дода мешавад [А]. 

 Одатан ҳангоми БМТШ истифодаи дуру дароз бо 
кортикостероидҳо бо роҳи даҳонӣ тавсия дода намешавад. 

 Ба истиснои баъзе беморон бо шиддатѐбии БМТШ, ки ба 
онҳо табобат дуру дароз бо кортикостероидҳо дар зери назорати 
қатъии табиб зарур аст. Ҳангоми набудани аломати манъи таъиноти 
давраи кӯтоҳи шиддатнокӣ кортикостероидҳо дида баромада шавад.  

Теофилин (Эуфиллин) 

 Танҳо баъди гузаронидани табобати озмоишӣ бо маводҳои 
васеъкунандаи кӯтоҳ ѐ дарозтаъсиркунандаи бронхҳо пешниҳод 
намоед, ѐ ба бемороне, ки муолиҷаи ингалятсионӣ ба онҳо даст-
норас аст. 

 Теофилинро мумкин аст дар якҷоягӣ бо  салбутамолом ѐ 
ипратропиумом истифода баранд. 

Теофиллин ба бемороне, таъин карда мешавад, ки дар онҳо нафас-
тангӣ дар аснои истифодаи вояи баландтарини табобати ингалятсионӣ 
боқӣ мондааст[С]. 

 Ба беморони калонсол бо сабаби таъсироти ногувори дору-
ворӣ, бемориҳои ҳамрадиф ва таъсироти якҷоя бо дигар маводҳои 
доруворӣ, бояд бо эҳтиѐт таъин карда шавад. 

 Вояи теофилинро кам кунед, агар барои табобати авҷгирӣ 
антибиотикҳои гурӯҳи макролидҳо ѐ фторхинолонҳо (ѐ дигар 
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маводҳои доруворие, ки бо онҳо таъсироти якҷоя доранд ) таъин 
карда мешаванд.  

 Теофиллин таъсироти якҷоя бо бисѐр маводҳои доруворӣ 

дорад. Вояи онро ба танзим даровардан ва ҳангоми дар якҷоягӣ бо 
салбутамол, салметерол, формотерол, фторхинолонҳо ва макролид-
ҳо таъин кардан,  мониторинги дақиқзарур аст. 

Маводҳои балғамрон 
Маводҳои балғамрон шумораи авҷгириро дар беморони БМТШ 

камтар мекунад, вале кори шушҳоро беҳтар намекунанд, инчунин 
хатари маргро дар ин беморон камтар намекунанд. Онҳоро ҳамчун 
табобати иловагӣ дар бемороне, ки зуд-зуд авҷгирӣ доранд, новобаста 
аз табобат бо дорувориҳои ингалятсионӣ, истифода мебаранд.   

 Ба беморони сулфаи музмин дошта таъин намоед ва исти-
фодабарии онро то лаҳзаи беҳтаршавии аломатҳо идома диҳед. 

 Барои пешгирии авҷгирӣ истифода набаред. 

 Амброксол 0,03 г (30 мг) 2 маротиба дар як шабонарӯз ѐ 

Асетилсистеин 200 мг 2–3 маротиба 8–10 рӯз (то 3 ҳафта) аз роҳи 
даҳонӣ, ингалятсия 300 мг дар як шабонарӯз ѐ шарбати Карбосис-
теин 750 мг (1 қ/калон ) 3 маротиба дар як шабонарӯз ба муддати 8–
10 рӯз таъин намоед.  

Табобати бе натиҷа: 

 Табобат бо зиддиоксидантҳо (алфа-токоферол ва бета-
каротин). 

 Табобат бо маводҳои дорувории зидди сулфа. 

 Табобати пешгирикунанда бо антибиотикҳо. 

Табобати аломатҳо ва ҳолатҳо ҳангоми БМТШ ҷараёни 
устувор 

Аломатҳо ва ҳолатҳоро баҳо диҳед ва чӣ гуна, ки дар поѐн 
нишон дода шудааст табобат кунед. 

Ҷадвали 6: 
Нафастангӣ 
ва авҷгирӣ 

 Ба ҳамаи беморони муносиб барқарорсозии шуширо 
пешниҳод кунед (нигар ба боби 3.4.5) 
 Ҳангоми набудани натиҷа аз табобати ҷорӣ, беморро 
барои маслиҳатдиҳи ба назди мутахассис фиристед. 

Авҷгирии 
зуд-зуд 

 Табобати  ингалятсиониро мутобиқ гардонед (ба маҷмуи 
нақшаи 3.4.3 нигаред) 
 Эмгузаронии зидди зукомро пешниҳод кунед.  
 Маслиҳатҳо барои пешгирии мустақилонаи авҷгирӣ 
диҳед 
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 Пешгирии остеопарозро барои бемороне, ки зуд-зуд 
кортекостероидҳоро бо роҳи даҳонӣ истифода мебаранд 
дида бароед 

Дили шушӣ  Дар беморон бо варамии ғайримарказӣ, фишорбаландии 
рагҳои вариди гардан, систоликии назди баландии тӯш ва 
садои дуюми баланди зарби шушии дил аз байниқабурғаи 
дуюми чап ба назар гиред 
 Сабабҳои дигари варами ғайримарказро истисно кунед 
 Имконияти фиристодани беморро ба мутахассис, барои 
баҳодиҳии зарурати табобати оксигении дарозмуддат дида 
бароед (нигар. ба боби 3.4.4).  
 Варамиро бо пешобронҳо табобат кунед 
 Истифодаи боздорандаи ( ингибитори) ангиотензин-I-
фермент мубаддалкунанда, алфа-блокаторҳо 
 Мумкин аст истифодабарии дигоксин ҳангоми аритмияи 
эҳтизозӣ 

Норасоии 
нафаскашӣ 

 Имконияти фиристодани беморро ба мутахассис, барои 
баҳодиҳии зарурати табобати оксигении дарозмуддат дида 
бароед (нигар. ба боби 3.4.4).  

Нодурустии 
ИВБ (BMI) 

 Оиди ғизои парҳезӣ маслиҳат диҳед 
 Агар дар бемор ИВБ кам бошад, ба онҳо барои талаботи 
умумии серғизо, хӯроки иловагӣ додан лозим ва инчунин 
онҳоро ба машқи ҷисмонӣ барои баланд бардоштани 
таъсироти хӯроки иловагӣҳавсманд гардонед.  
 Ба тағйирѐбии вазни бадани пиронсолон диққат диҳед 
(бахусус >3 кг) 

Сулфаи 
музмин 
сермаҳсул 
(продуктивӣ) 

 Табобат бо маводҳои балғамронро дида бароед (нигар. 
3.4.3)  

Пурҳаяҷонӣ 
ва 
рӯҳафтодагӣ 

 Аломатҳои пурҳаяҷонӣ ва рӯҳафтодагиро дар бемор 
муайян кунед: 
- дар ҳолати норасоии оксиген 
- бо нафастангии вазнин 
- пештар муроҷиат кардааст ѐ баъди хуруҷ табобати 
беморхонавӣ пайдо шудааст. 

 

3.4.4 Табобати оксигенӣ 
Барои шакли бисѐр вазнини БМТШ мумкин аст табобати 

оксигенӣ зарур шавад. Дар ин ҳолат агар чунин аломатҳо дида 
шаванд, беморро ба духтури шуш барои муоина фиристед: 

 Кабудпӯстb 

 Полиситемия 



178 
 

 Варами ғайримарказӣ 

 Баландшавии фишори рагҳои вариди гардан 

 Бо оксиген SaO2 сер кардани ҳемоглобин камтар ѐ баробар ба 
92%. 

Табобати оксигенӣ дар муддати 15 соат дар як рӯз, умри 
беморро бо намуди вазнини БМТШ дароз мекунад. 

3.4.5. Барқарорсозӣ 

Дастгирии тартиботи серҳаракатии ҷисмонии беморони 
БМТШ (Барқарорсозӣ) – ҷузъиѐти муҳими табобати беморон бо 
БМТШ, усули самарабахш ва дастрас буда масрафи зиѐдатиро 
талаб намекунад. 

1. Ба бемор фаҳмонед, машқи ҷисмонӣ накардан ба зиѐдшавии 
нафастангӣ ҳангоми андак ҳаракат кардан меорад. Ба беморон 
маслиҳат диҳед, ки нақшаи сарбории ҷисмониро таҳия намоянд 
(баъзан хубтар мешавад, ки аз роҳгардии 5 дақиқагӣ оғоз кунанд) ва 
дар давоми рӯз фаъол бошанд.  

2. Дуруст нафас кашиданро ба бемор омӯзонед. 

 Нафаскашӣ бояд оҳиста-оҳиста бошад, дар вақти нафасгирӣ 
то 3 ҳисоб кунед ва дар вақти нафасбарорӣ то 6. 

 Бо муқовимат ҳангоми нафасбарорӣ нафас кашидан: бо 
лабҳои часпида ѐ ба воситаи найчаи ба банкаи шишагии обдор 
гузошташуда (баландии об на зиѐда аз 10 см аз таги зарфи шишагӣ) 
нафас бароред.   

 Бисѐртар нафаскашии диафрагмалиро истифода баред (нафас-
кашӣ бо иштироки мушакҳои шикам ва қисмати поѐнии қафаси 
сина).   

 Чӣ гуна бо сулфа баровардани балғамро бемор бояд омӯзад 
(нафасгирии суст ва нафасбарории бо суръат, нафасгирӣ бо қувваи 
миѐна ва нафасбарории бо суръат, нафасгирии чуқур ва нафас-
барории бо суръат).   

 Шитоб кардан лозим нест, дар байни амалҳо истироҳат 
кардан.  

 Мувақатан истифодабарии вазъияти истироҳатӣ, барои 
сабукшавии нафаскашӣ (ба девор такя карда истироҳат кардан). 

3. Дурнамои назоратро омӯзонед. 
Бемор бояд тартиб додани рӯзи худашро омӯзад: вазифаҳое, ки 

сарбории ҷисмониро талаб мекунанд, бояд соат ба соат иҷро кунад. 
4. Гимнастикаи ҳаррӯза барои беҳтаршавии ҳаракати қафаси 

сина мусоидат мекунад. 
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Барои пурқувват шудани мушакҳои қафаси сина ва диафрагма: 

роҳравии ҳамарӯза дар муддати 30-60 дақиқа бо такя кардани ҳарду 
даст ба асо (баъд аз ингалятсия бо салбутамол ѐ атровент).  

Гимнастика барои дастон: дар муддати 2 дақиқа дар як тартиб 
бо нафаскашӣ, 750 гр вазнро то сатҳи китфон бардоштан ва баъд 
дар муддати 2 дақиқа истироҳат кардан. 

Гимнастика барои пойҳо:  
машқи 10 дақиқагии гармкунанда бо ѐзонидан ва нафаскашии 

дуруст (баъд аз ингалятсия бо салбутамол ѐ атровент); 
роҳравии 10 дақиқагӣ, бо пайдошавии нафастангӣ истироҳат 

кардан, баъди истироҳат кардан идома додани роҳравӣ;   
машқи 10 дақиқагии барқарорсозанда (роҳравии оҳиста, баъд 

ѐзониш).  
Ҳангоми намуди вазнини БМТШ, фиристодани бемор барои 

барқарорсозӣ аз рӯи барномаи махсус, (агар дастрас бошад) тавсия 
дода мешавад.  

3.5 Пешбурди авҷгирии БМТШ 

Авҷгирии БМТШ ин бадтаршавии нафастангии шадид, сулфа ѐ 
миқдорибалғами бемор мебошад. Бисѐр вақт сабаби авҷгирӣ,  
сирояти найҳои нафас ѐ ҳавои ғализ мешавад.  

Ба вазнинии авҷгирӣ бе аҳамият набошед! 

Маҷмуи нақшаи Б-ро барои баҳодиҳии вазнинии авҷгирӣ ва 
зарурати бистаригардонӣ истифода баред, маҷмуи нақшаи В-ро 
барои табобати аввалиндараҷаи беморон, ки дар шароити хона табо-
баташон мумкин аст, истифода баред ва табобатро мувофиқи маҷ-

муи нақшаи В давом диҳед.  
Бемороне, ки хатари зиѐди оризаҳои ҷиддӣ доранд, бояд биста-

рӣ гардонида шаванд:  

 Беморон бо дигар бемориҳои ҳамрадиф  

 Бемороне, ки дар онҳо БМТШ бемории асосӣ мебошад. 

 Беморони калонсол 

 Бемороне, ки дар хона ба таври зарурӣ дастгирӣ намешаванд.   

 Бемороне, ки дар онҳо аломатҳои бадшавӣ возеҳанд (мисол, 
нафастангӣ дар оромӣ)  ѐ бо дигар нишонаҳои нави физикӣ (мисол, 

варами ғайримарказӣ). 

 Беморон бо авҷгирии зуд-зуд 

 Беморон бо номуратаб шудани тапиши дил (аритмия) нав-
пайдошуда. 
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3.6 Фиристодан барои тавсия ба мутахассис 
Фиристодан ба назди мутахассис дар ҳама марҳилаҳои беморӣ 

мумкин аст зарур шавад. 
Сабабҳо барои фиристодан: 

 Нобоварӣ аз ташхиси гузошта. 

 Гумонбар шудан ба намуди вазнини БМТШ. 

 Бемор хулосаи боз як мутахассиси дигарро талаб мекунад. 

 Оғози ҳолати дили шушӣ. 

 Баҳодиҳии зарурат доштан ба табобати оксигенӣ, табобати 
дуру дароз бо небулайзер ѐ кортикостероидҳо бо роҳи даҳонӣ. 

 Бемории буллезии шушҳо. 

 Тез пастшавии ҲБН1. 

 Баҳодиҳии зарурат ба барқарорсозии шушӣ. 

 Оғози пайдошавии аломатҳо зиѐда аз 40 сола. 

 Сироятҳои зуд-зуд. 

 Хунтуфкунӣ. 
3.7 Қайди диспансерӣ 

 Беморон бо намуди сабук ѐ миѐнаи БМТШ-ро дар як сол на 
кам аз як маротиба ва беморон бо намуди вазнини БМТШ-ро на кам 
аз ду маротиба дар як сол назорат кунед. Ҳолатро мувофиқи нишон-
додҳои ҷадвали 7 баҳо диҳед ва санҷишҳои заруриро гузаронед.  

 Беморон бо намуди вазнини устувори БМТШ одатан ба муо-
инаи доимии беморхонагӣ зарурат надоранд, аммо ҳангоми зарурат 
механизми мувофиқатшудаи маҳалии гузаронидани экспресс-баҳо-
диҳиро ба назар гиред.  

 

Ҷадвали 7: Назорати минбаъдаи беморон бо БМТШ  
дар сатҳи КАТС 

Ташануҷи роҳҳои нафас сабук, 
миѐна ѐ вазнин (марҳалаи 1-3) 

Ташануҷи бисѐр вазнини роҳҳои 
нафас (марҳалаи 4)  

Баҳодиҳӣ: 
Ҳолати тамокукаш ва хоҳиши 
даст кашидани ӯ аз тамокукашӣ 
Назорати зарурии аломатҳо:  
– нафастангӣ 
– тоқатоварӣ ба сарбории 
ҷисмонӣ 
– ташануҷи зуд-зуд намуна  
Мавҷудияти оризаҳо 
Таъсири ҳар маводи доруворӣ 

Баҳодиҳи: 
Ҳолати тамокукаш ва хоҳиши даст 
кашидани ӯ аз тамокукашӣ 
Назорати зарурии аломатҳо:  
– нафастангӣ 
– тоқатовари ба сарбории ҷисмонӣ 
– ташануҷи зуд-зуд намуна  
Мавҷудияти аломатҳои ҳолати  дили 
шушӣ 
Зарурат ба ТДО  



181 
 

Истифодаи усули ингалятсионӣ 
Зарурати фиристодан ба 
мутахассис ва табиби бемориҳои 
даруна 
Зарурати барқарорсозии шушӣ 

Вазъияти хўрока (оддӣ) 
Мавҷудияти ҳолат рӯҳафтодагӣ 
Таъсири ҳар маводи доруворӣ 
Истифодаи усули ингалятсионӣ 
Зарурат ба хизматрасонии иҷтимои ѐ 
табобати меҳнатӣ 
Зарурати фиристодан ба мутахассис 
ва табиби бемориҳои даруна 
Зарурати барқарорсозии шушӣ 

Санҷиш:  
ҲБН1 и ҲБҒШ  
ИВБ (BMI)  
Ҳолати нафастангиро баҳо диҳед: 
1. Нафастангӣ азоб намедиҳад, 
ба истиснои сарбории ҷисмонии 
бошиддат  
2. Нафастангӣ ҳангоми роҳравии 
тез ѐ баромадан ба баландии на-
чандон зиѐд  
3. Нафастангӣ беморро маҷбур 
мекунад, ки андак оҳистатар роҳ 
равад, нисбати одамони ҳамин 
синну сол, ѐ зарурати таваққуф 
кардан бо суръати роҳравии ху-
даш дар роҳи ҳамвор пайдо ме-
шавад   
4. Нафастангӣ беморро маҷбур 
мекунад, ки ҳангоми роҳравӣ дар 
масофаи 100 м ѐ баъди чанд дақи-
қа роҳравӣ дар роҳи ҳамвор тава-
ққуф кунад.  
5. Нафастангӣ баромадани бе-
морро аз ҳудуди хонаи худаш 
номумкин месозад, ѐ ин ки 
нафастангӣ ҳангоми либоспӯшӣ 
ва либосбарорӣ пайдо мешавад.  
 

Санҷиш:  
ҲБН1 и ҲБҒШ  
ИВБ (BMI)  
Дараҷаи сершавии (сатуратсия) хуни 
рагӣ бо оксиген (SaO2) 
Ҳолати нафастангиро баҳо диҳед: 
1. Нафастангӣ азоб намедиҳад, ба 
истиснои сарбории бошиддат  
2. Нафастангӣ ҳангоми роҳравии тез ѐ 
баромадан ба баландии начандон зиѐд  
3. Нафастангӣ беморро маҷбур меку-
над, ки андак оҳистатар роҳ равад 
нисбати одамони ҳамин синну сол, ѐ 
зарурати таваққуф кардан бо суръати 
роҳравии худаш дар роҳи ҳамвор 
пайдо мешавад   
4. Нафастангӣ беморро маҷбур меку-
над, ки ҳангоми роҳравӣ дар масофаи 
100м ѐ баъди чанд дақиқаи роҳравӣ 
дар роҳи ҳамвор таваққуф кунад.  
5. Нафастангӣ баромадани беморро аз 
ҳудуди хонаи худаш номумкин месо-
зад, ѐ ин ки нафастангӣ ҳангоми 
либоспӯшӣ ва либосбарорӣ пайдо 
мешавад.  

 

БМТШ ин бемории музмин мебошад, барои ҳамин бояд 
мутобиқати байни табибони муассисаҳои кӯмаки аввалияи 
тиббию санитарӣ ва беморхона бошад [А]. 
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4. БЕМОРИИ СИЛ 

Балғами ҳама беморони  дар муддати аз 2-3 ҳафта ѐ зиѐд сулфа 
бо балғам доштаро, бояд барои муайянкунии бемории сил муоина 

шаванд, ба истиснои он ҳолатҳое, ки Шумо беҳтаршавии аломатҳои 
сулфаро мушоҳида мекунед ва боварӣ доред, ки бемор барои 
назорати минбаъда ба назди Шумо ташриф меорад. Мисоли ин 
беморе шуда метавонад, ки баъди сирояти роҳҳои болоии нафас, 
сулфа дорад ва дар наздикии дармонгоҳ беморхона, зиндагӣ 
мекунад. Бемороне, ки сулфа дар якҷоягӣ бо чунин нишонаҳо: 
баландшавии дарозмуддати ҳарорат, арақкунии шабона, камшавии 
иштиҳо ва вазн, дард дар қафаси сина, хунтуфкунӣ, зудхасташавӣ 

доранд, бояд шубҳанок бошанд, агар ин нишонаҳо дар давоми ду 
ҳафтаи табобат бартараф нагарданд (Маълумоти пурра дар сањифаи 
362). 
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Барои маълумотҳои иловагӣ дар бораи ташхис ва табобати 

бемории сил, Шумо метавонед ба дастурамали ҷорӣ оид ба бемории 

сил ва ДОТС муроҷиат намоед. 
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5. ПНЕВМОНИЯ 
5.1 Таъриф 

Пневмонияи ғайрибеморхонагӣ 
 (рамз J12–J18) – бемории шадиде, ки дар 
шароитҳои ғайри беморхонагӣ пайдо 
мешавад ва бо аломатҳои сирояти роҳҳои 
поѐнии (табларза, сулфа, балғамҷудокунӣ, 

мумкин фасоднок, дард дар қафаси сина, 
нафастангӣ) мегузарад. 

5.2 Таснифи беморӣ 
J18.9 – Пневмония, номуайян 
J12 – Пневмонияи вирусии дар дигар 

қисматҳо таснифбандӣ нашудааст  
J15 – Пневмонияи бактериявии дар 

дигар қисматҳо таснифбандӣ нашудааст  
J16 – Пневмонияи сабаби пайдоишаш 

дигар омилҳо, ки дар дигар қисматҳо таснифбандӣ нашудааст  
 
ТББ-10 рамзҳои иловагӣ барои пневмонияи сабаби пайдоишаш 

микроорганизмҳои махсус дорад. Дар сатҳи КАТС, рӯйхат кардани 
фарқияти байни онҳоро зарурат нест. 

5.3 Пайдоиш 

Сабаби бисѐртар паҳнгаштаи пневмонияи ғайри беморхонагӣ 
Streptococcus pneumonia (пневмококк) мебошад. Дигар барангезан-
даҳои паҳнгашта  Mycoplasma pneumoniae, Haemophilusin fluenza 
ва вирусҳо мебошанд. 

Дар сатҳи КАТС бисѐр вақт барангезандаи пневмонияро муайян 
кардан имконият нест. 

5.4 Аломатҳои хатари пневмония 

1. Сироятҳои (ба хусус вирусӣ) роҳҳои болоии нафас. 

2. Бемориҳои музмини ташануҷии шушҳо. 
3. Бемориҳои музмини ҳамрадиф. 
4. Ҳолатҳои норасоии масуният (ВНМО/БПНМ, бемориҳои 

музмин). 
5. Суистифодаи машруботи спиртӣ 
6. Тамокукашӣ. 
7. Нафасгирии моддаҳои заҳролуд. 
8. Алоқа бо парандаҳо, ҳайвонот. 
9. Шароити номусоиди моддию маишӣ.  

Расми 4:Пневмонияи ќисми миѐнаи 
тарафи рости шуш 
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5.5 Ташхис 

Ташхисро дар асоси шикоятҳо, анамнез ва аломатҳои клиникӣ 
гузоштан мумкин аст. Бо пайдо шудани имконият барои тасдиқи 

ташхис, акси рентгении қафаси сина гузаронед.  
5.5.1 Анамнез: 
Шикоят ба: 

 Сулфа (хушк ѐ бо балғам, баъзан хун туфкунӣ);  

 Нафастангӣ 

 Баландшавии ҳарорат 

  Дард дар қафаси сина, вобаста ба ҳарактҳо ҳангоми нафасгирӣ 

 Аломатҳои заҳролудшавӣ 
5.5.2 Аёни: 

 Табларза 

 Дар тарафи зарарѐфта: 
o Маҳдудияти ҳаракати канорҳои поѐни шушҳо 

o Зиѐдшаваии ларзишӣ овоз 

o Сустшавии овоз ҳангоми ангуштзанӣ 

o Ҳангоми гўшкунӣ: заифшавии нафаскашии везикуляри ѐ 
бронхиалӣ, кирт-кирт (крепитатсия), хирросҳои майдаҳубоби садо-
дор 

5.5.3 Муоинаҳои иловагӣ 

Озмоишгоҳӣ: 

 Таҳлили умумии хун лейкоситоз ва зиѐдшавии СҲЭ-ро нишон 

медиҳад. 

 Муоинаи микроскопии балғам, агар сулфаи бемор аз ду ҳафта 
зиѐд бошад. 

 CСР (C- сафедаи рективӣ) 
Муоина бо ѐрии асбобҳо: 

 Муоинаи рентгении узвҳои қафаси сина дар ду проексия 
(вобаста ба дастрасӣ) иртишоҳро (инфилтрат) нишон медиҳад.  

 

 Мавҷудияти иртишоҳ дар акси рентгении қафаси сина, 

дар якҷоягӣ бо маълумотҳои клиникӣ ва натиҷаҳои муоинаи 
микробиологӣ, ташхиси пневмонияро бозҳам дақиқтар 
мекунад[B]. 

 
Дар ҳолатҳои пайдо шудани шубҳа муоинаҳои иловагӣ гузаро-

нидан зарур аст. 
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5.6 Усулҳои табобат 

Пеш аз оғози табобат хулоса баровардан лозим аст, ки бемор 
дар кӯҷо бояд табобат гирад, дар хона ѐ дар беморхона. Ҷадвали 
CRB-65 барои баҳодиҳии хатари фавт ва зарурати бистаригардонӣ 
ѐрӣ мерасонад (маҷмуи нақшаи 5.6) 

 

Маҷмуи нақшаи 5.6 Ҷадвали CRB-65 барои интихоби ҷои 
табобати пневмония. 
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5.6.2 Табобат ѓайри доруворӣ 

1. Тартиботи бистарӣ/нимабистарӣ.  
2. Нӯшокии зиѐд.  
 

5.6.3 Табобат бо маводҳои доруворӣ 

Табобати пневмония бо маводҳои доруворӣ иборат аст: 
1. Табобати зиддибактериявӣ 

2. Табобати аломатӣ (Симптоматикӣ) 
Табобати зиддибактериявӣ 
Агар беморро дар шароити хона табобат кардан мумкин бошад, 

табобатро аз алгоритми дар поѐн овардашуда оғоз намоед. 
Агар бемор дар муддати 90 рӯзи пештара, антибиотикҳоро 

барои табобати ягон намуди сироят истифода бурда бошад, барои 
табобати бемории ҳозирааш бояд дорувории алтернативӣ аз дигар 
синф интихоб карда шавад.  
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Табобати аломатӣ (Симптоматикӣ) 

Ҳангоми мавҷуд будани ҳарорати баланд (зиѐда аз 38,5°С) ва 
дард таъин карда мешавад: 

 Парасетамол барои калонсолон: 500 мг бо роҳи даҳонӣ 

(миқдори зиѐдтарин 6 маротиба дар як рӯз) ҳангоми табларза ва 

дард. Ба кӯдакон: 10-15 мг/кг ҳар 6-8 соат 

 Ибупрофен 400 мг бо роҳи даҳонӣ (миқдори зиѐдтарин 4 ма-

ротиба дар як рӯз) 

Меъѐрҳо барои табобати самарабахши зиддибактериявӣ 

Меъѐрҳо барои табобати самарабахши зиддибактериявии 

пневмония, ҷараѐни мусбии нишондодҳои зеринро дар муддати 48-

72 соат дарҷ мекунанд:  

1. Пастшавӣ ѐ муътадилшавии ҳарорати бадан, баъди ду маро-

тиба пайдарҳам дар фосилаи байни 8 соат чен кардани ҳарорати ба-
дан. 

2. Беҳтаршавии ҳолати умумии бемор.  

 

5.6.4 Табобати зиддибактериявӣ дар ҳолатҳои махсус. 
Статсионар дар хона 

Агар нишондод ба бистарикунонӣ бошад ва имконияти фирис-

тодани бемор ба беморхона набошад, он гоҳто пайдо шудани имко-

нияти бистарикунонӣ, дар хона статсионар ташкил карда табобати 

зеринро идома диҳед: 

Барои табобат маводҳои дорувории қатори аввалро интихоб 
намоед:  

 Амоксисиллин / клавуланат 1200 мг 3 маротиба д/в, ѐ 

 Сефтриаксон по 1000 мг д/м 1 як маротиба дар як рӯз, ѐ  

 Эритромисин 500 мг 4 маротиба дар як рӯз аз тариқи даҳонӣ, ѐ   

 Кларитромисин 250–500 мг 2 маротиба дар як шабонарӯз. 

Хусусиятҳои табобати пневмония дар занҳои ҳомила ва 

кӯдакони ширмакдошта 

 Таъиноти чунин маводҳои доруворӣ иҷозат дода мешавад, 

амоксисиллин ва дигар пенисиллинҳо, эритромисин, ва сефалос-

поринҳо. 

Муддати табобати зиддибактериявии пневмония, ниҳоят кам бояд 5-7 

рӯз бошад [A] ва ҳангоми устуворшавии нишонаҳои клиникӣ ва ҳарорати 

мӯътадили бадан, дар муддати 2-3 рӯз, қатъ карда мешавад [В]. 
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 Таъин намудани доксисиклин, гентамисин, тетрасиклин, сип-
рофлоксасин, левофлоксасин қатъиян маън аст.  

5.6.5 Табобати бе натиҷа 

Далелҳои таъиноти самарабахши нумӯяҳои (стимулятор) био-
генӣ, маводҳои дорувории зиддигистаминӣ, витаминҳо ва инчу-нин 
истифодабарии дуру дарози маводҳои дорувории зиддиилти-ҳобии 
ғайристероидӣ ва аналгетикҳои ғайри нашъадор, ҳангоми ПҒ мав-
ҷуд нестанд. 

5.7 Омӯзонидани бемор 

Ба беморон омӯзонед, ки антибиотикҳои даҳониро дар шароити 
хона истифода баранд. 

 Ба бемор фаҳмонед, ки барои чӣ дорувории мазкур таъин кар-
да мешавад.  

 Ба бемор фаҳмонед, ки чӣ гуна доруворӣ қабул карда меша-

вад, қуттӣ ва тамғаи қоғази дорувориро нишон диҳед.  

 Ба бемор фаҳмонед, ки агар ҳолаташ хуб шуда бошад ҳам, 

ҳамаи ҳабҳои дорувориҳои даҳониро, бояд то охири давраи таъин-
шудаи табобат истифода барад.  

 Тафтиш кунед, ки бемор маслиҳатҳои додашударо фаҳмида-
аст.  

5.8 Бемории сил 

Агар пайдарҳам ҳодисаҳои сулфа бо балғам такрор мешаванд ва 
дар анамнез бемориҳои музмини шушҳо ташхис нашудааст, бояд 
беморро барои бемории сил муоина кунед(нигар ба сарлавҳаи 4). 

5.9Назорати минбаъда 

Одатан сулфа дар муддати 8 рӯз мегузарад, аммо аломатҳо 
ҳангоми гӯшкардан метавонанд то муддати 3 ҳафта боқӣ монанд. 

Аломатҳои боқимондаи ҷудогонаи озмоишгоҳӣ ѐ аломатҳои 
рентгенологии пневмония, нишондоди мутлақ барои идома додани 
табобати зиддибактериявӣ ѐ тағйир додани онҳо шуда наметавонанд.  

Назорати минбаъда зарур нест. 
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6. Илова 
6.1. ПИКФЛОУМЕТРИЯ 

6.1.1Пикфлоуметрия чӣ 
аст? 

Пикфлоуметрия – ин 
ченкунии суръати ниҳоии  
нафасбарорӣ (СНН) бо ѐрии 
асбобҳои махсус-пикфлоу-
метрҳо, ки имконияти барои 
баҳодиҳии беғаразонаи кори 

шушҳо ва ичунин, имконият 
барои муайян кардани дараҷаи тангшавии роҳҳои ҳавогузарро 
(ташануҷи найчаҳои шуш) медиҳад.  

Ин усул ба монанди спирометрия дақиқ нест, аммо асбоби 
мазкур хеле хурдтар ва арзонтар мебошад.  

Дар беморони диққи нафас дошта, пикфлоуметрия ҳангоми 
набудани хуруҷ, метавонад натиҷаҳои муқаррарӣ диҳад, барои 
ҳамин бисѐр муҳим аст, ки натиҷаҳои пикфлоуметрияро дар якҷоя-
гӣ бо баҳодиҳии анамнези беморӣ ва муоинаи физикӣ, дида баро-

мада шавад. Дар беморони БМТШ, чун қоида, натиҷаҳои пикфло-
уметрия аз меъѐр дур мебошанд.  

6.1.2 Пикфлоуметр 
Пикфлоуметр – асбоби соддае мебошад, ки бо ѐрии он нишон-

диҳандаи СНН чен карда мешавад ва онро табибон метавонанд дар 
кори амалии худ дар амбулатория ва беморон дар шароити хона 
истифода баранд (ба расми 5 нигаред). 

 

 
 

Расми 5: Пикфлоуметр 

Расми 5:Пикфлоуметр 
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6.1.3 Муайян намудани натиҷаҳои нигароншудаи суръати 

ниҳоии нафасбарорӣ дар беморон 

Дар беморон вобаста аз ҷинс, синну сол ва қадуқомат, нати-
ҷаҳои нигароншудаи суръати ниҳоии нафасбарориро (СНН) бо ѐрии 
номограмма, ки дар поѐн оварда шудааст, муайян кардан мумкин 
аст.  

Барои муайян кардани нишондодҳои муқаррарии СНН–и занҳо 
ва мардҳо дар ҷадвал синну сол ва қадуқомати беморро ѐбед.  

Мисоли 1: Зан, 40 сола, қад 167 см. Нишондоди муқаррарии 
СНН ӯ 439 мебошад. 

Мисоли 2: Мард, 43 сола, қад 177 см. Чунки дар ҷадвал маълу-

мотҳои беморони 40 ва 45 сола нишон дода шудаанд, синну соли 
наздиктар ба синну соли беморро гиред ва барои мардони 45 сола, 
аҳамияти мӯътадил доштаро ѐбед, ки он ба 627 баробар аст.  
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Ҷадвали 8: Нишондодҳои муқаррарии СНН 
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6.1.4 Ченкунии суръати ниҳоии нафасбарорӣ 

Барои ченкунии СНН аз рӯи қадамҳои дар поѐн овардашуда 
ҳаракат кунед: 

1. Даҳонаи асбобро бо маҳлули спиртдор тоза кунед.   
2. Тартиботро ба бемор фаҳмонед. 
3. Аз бемор хоҳиш кунед, ки шинад ѐ хубтараш рост истад. 

4. Ақрабакро ба ҳолати аввала гузоред. 
5. Пикфлоуметрро дар дастон ба таври уфуқи гиред, муои-

нашаванда ҳар чӣ бояд чуқуртар нафас гирад. 
6. Ғилофакро тез бо лабон мустаҳкам гирад ва чӣқадар тавонад 

тезтар нафас барорад. Бо забон ҷои холигии найчаро (муштукро) 
маҳкам накунад.  

7. Санҷишро се маротиба такрор кунед. Агар зарурат бошад, 
муоинашаванда метавонад дар фосилаи байни муоинаҳо дам гирад.  

8. Натиҷаи аз ҳама зиѐд ба ҳисоб гирифта мешаванд. 

6.1.5 Баҳодиҳии натиҷаҳо 

Натиҷаи ченкунии СНН-ро бо натиҷаҳои нигарон шуда, ки бо 

ѐрии номограмма дар ҷадвали 8 боби 6.1.3муайян шудаанд, муқоиса 
карда мешаванд.  

Фоизи натиҷаҳои нигарон шудаи СНН-ро бо ѐрии формулаи 
зерин ҳисоб кунед:  

СННбемор

СННнигароншуда
∗ 100% 

Инчунин натиҷаро бо натиҷаҳои аз ҳама хубтари СНН муқоиса 
кардан мумкин:  

СННбемор

СНН аз ҳама зиёдтар
∗ 100% 

6.1.6 Баҳодиҳии ташануҷи боз баргардандаи бронхҳо 

СНН-ро барои баҳо додани ташануҷї боз баргардандаи бронхҳо 

истифода бурдан мумкин аст. Ин санҷиш барои фарқ карданиДН аз 
БМТШ ѐрӣ мерасонад, аммо он бояд ҳамавақт дар якҷо ягӣ бо 
таърихи беморӣ ва муоинаи физикӣ истифода бурда шавад.  

Боз баргардандагии ташануҷи бронҳоро ин тавр санҷидан 
мумкин: 

1. СНН-ро чӣ хеле, ки дар боби 6.1.4 оварда шудааст, гуза-
ронед. СНН аз ҳама зиѐдтарро чун СНН1 нависед. 

2. 2  нафас салбутамол аз тариқи спейсер диҳед (нигар ба боби 
6.2)  
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3. 15 дақиқа мунтазир шавед ва ченкунии СНН-рочӣ хеле, ки 

дар боби 6.1.4 оварда шудааст давом диҳед. СНН аз ҳама зиѐдтарро 
чун СНН2 нависед. 

4. Зиѐдшавии СНН-ро бо формулаи зерин ҳисоб кунед: 

Фоизи зиѐдшавииСНН = (
СНН2

СНН1
− 1) ∗ 100% 

5. Агар фоизи зиѐдшавии СНН аз 15% зиѐд бошад, бемор 
мумкин гирифтори диққи нафас бошад. 

 

6.2 Чӣ тавр аз воситаҳои зери даст буда спейсер тайёр 
мекунанд. 

 
Расми 6: Гудохтани сӯрохӣ дар таги шишаи пластики 

 

1. Дар таги шиша бояд сӯрохӣ карда, тавассути он ингалятор-

ҳои воядорро (ИВ) гузоштан лозим аст. Тадқиқотҳо нишон доданд, 
ки усули беҳтарини сӯрох кардани таги шиша –гудохтани сӯрохии 
ба баллончаи ИВ монанд мебошад. Азбаски, таги шишаи пласти-
киро аниқ буридан мушкил аст, сӯрохиро тавассути гудохтан, бо 
истифода аз қолаби тафсони пӯлодин кардан мумкин аст (расми 6). 
Қолаби аз сими пӯлодин тайѐркардашуда бояд ба шакл ва андозаи 
даҳонаи асбоб мувофиқат кунад. Барои хуб ва зич часпидан даҳонаи 
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ИВ ба сӯрохии гудохташуда дарҳол баъди баровардани қолаб 
гузошта мешавад. 

2. Дар кӯдакони синни аз 3 сола боло ва калонсолон гарданаи 

шишаро ба монанди даҳона (расми 7 ва 8) дар даҳон қапидан лозим 
аст. Дар кӯдакони синни хурд ниқоби на он қадар калони бо 
гарданаи шишаи шаклаш тағйирдодашуда пайвастшударо истифода 
бурдан мумкин аст.   

 

 
Расми 7 

 

 
 

Расми 8 
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3. Дар спейсер бояд танҳо 1 ингалятсия карда шавад. 

4. Баллончаи ИВ - ро пеш аз истифодабарӣ такон додан зарур 
аст. Агар аввал баллончаро такон надиҳем, дар ин ҳол ба ҷои доруи 
фаъол ба кӯдак танҳо аэрозоли ҳавои интиқолкунанда дастрас 
мегардад. 

 
6.3 Спирометрия 

Спирометрия санҷиши муҳим барои гузоштани ташхиси БМТШ 

мебошад ва агар мавҷуд бошад, бояд истифода бурда шавад. Дар 
вақти спирометрия миқдори ҳавои нафасгирифта бо воҳиди вақт 
чен карда мешавад. Барои ин мақсад асбоби спиромерт истифода 
карда мешавад. Ҳангоми нафас грифтан, хати каҷе, ки дар натиҷаи 
спирометрия пайдо мешавад, спирограмма ном дорад (каҷии спиро-
метрӣ). 

Ҳангоми бемории ташануҷии шушҳо, ду нишондоди асосии 
спирометрия истифода мешаванд, Ҳаҷми босуръати ғунҷоиши 
шушҳо (ҲБҒШ) ва ҳаҷми босуръати нафасбарорӣ дар дақиқаи аввал 
(ҲБН1). 

ҲБҒШ – ин ҳаҷми зиѐдтарини умуми ҳавое, ки дар вақти 
нафасгирии босуръат, нафас гирифта мешавад. 

ҲБН1 – ин ҳаҷми ҳавое нафасгирифтаи сонияҳои аввали нафас-
гирии аз ҳама зиѐдтарин, баъди нафасбарории аз ҳама зиѐдтарин 

мебошад. Ин ченкуниҳо нишон медиҳанд, ки чӣ хел тез шушҳо 
метавонанд холӣ шаванд. Ҳангоми тангшавии бронхҳо, ҲБН1 кам-
тар аз меъѐр мешавад. ҲБН1  аз синну сол, ҷинс, қад ва таркиби 
этникӣ вобаста аст ва аз ҳама хубтар ҳамчун фоизи зиѐди пеш-
биниҳо, дида баромада мешавад.  

ҲБН1/ҲБҒШ- ин индекси фоиданоки маҳдудияти ҷараѐни ҳаво, 

ки алоқаи байни ҲБН ва ҲБҒН-ро нишон медиҳад. Дар калон-
солони солим ҲБН1/ҲБҒН дар байни 70-80% мебошад. Дар бемо-
рони БМТШ, ҲБН1 камтар мешавад нисбат ба ҲБҒН. Ҳамин тавр 
дар ин беморон индекси ҲБН1/ҲБҒН аз 70% камтар мешавад.  

Ченкунии ҲБН1 то истифодабарии салбутамол ѐ баъди он 

баргардандагии ҷараѐни ҳаворо нишон медиҳад.  
Барои чӣ ҳангоми БМТШ аз сипирометрия истифода мекунанд? 

 Спирометрия санҷиши беҳтарин барои гузоштани ташхиси 

дақиқи БМТШ ѐ рад кардани он мебошад.  
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 Дар якҷоягӣ бо мавҷудияти аломатҳо, спирометрия барои 

муайян кардани дараҷаи вазнинии БМТШ ѐрӣ мерасонад. 

 Спирометрия инчунин барои чен кардани авҷгирии беморӣ 

истифода бурда мешавад, агар фосилаи байни санҷишҳо, ҳадди ақал 
то 12 моҳ бошад.   

Барои чӣ ҳангоми диққи нафас аз спирометрия истифода мебаранд? 

Спирометрия барои гузоштани ташхиси диққи нафас ѐрӣ мера-
сонад, аммо на он қадар муҳим аст, нисбат ба ташхисгузори БМТШ. 
Зиѐдшавии ҲБН1ҳадди ақал 12% ва 200мл баъди истифодабарии 
салбутамол, баргардандагии маҳдудияти ҷараѐни ҳаворо нишон 
медиҳад, ки ин ба диққи нафас вобаста аст. Аммо на ҳамаи бемо-
рони диққи нафас, ҳангоми ҳар як баҳодиҳии ҳолат, баргарданда 
нишон дода мешаванд.   
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6.4 Оксиметрияи набзӣ 

Оксиметрияи набзии панҷа (расми 
8), ин усули ғайри инвазивӣ буда, барои 
чен кунии сершавии хун бо оксиген 
(SpO2) бо роҳи мониторинги фоизи 
гемоглобине, ки бо оксиген сер меша-
вад, ин чунин барои чен кардани суръати 
коридил, истифода мешавад. 

 
 
6.5. Рентген 

Чї тавр сифати аксҳои рентгении қафаси синаро санҷидан 
мумкин аст 

Аксҳои рентгении бадсифат тасвирро мушкил мекунанд. Пеш 
аз тасвир кардани акси рентгени табиб бояд сифати акси рентгениро 
дар се нишонаро бинад (ба расми 9 нигаред):   

 

 
Расми  9 

Расми 8: Оксиметрияи набзї 
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А. Оё акси рентгенӣ дар вақти нафасгирии пурра гирифта 
шудааст? 

Ин муҳим аст, чунки агар акси рентгенӣ дар вақти нафасгири 
пурра нагирифта шудааст, дар шушҳо ҳаво кам мемонад, барои 
ҳамин дил калон ва расми шуш релефи метобад. Ин ба нодуруст 
гузоштани ташхис ба монанди гипертрофияи меъдачаи чап ѐ 
бронхит оварда мерасонад.  

Чӣ гуна санҷидан мумкин?Бо ҳисоб кардани қабурғаҳои қафо 
санҷидан мумкин аст. Сарҳадҳои шушҳо дар хати миѐнаи қулфак 
бояд дар баробари қабурғаҳои 9 ѐ 10-ум бошанд. 

Б. Бемор ҳангоми аксгирӣ рост истода буд ё ба паҳлў гашта  буд?  

Ин муҳим аст, чун ки агар ба паҳлў гашта бошад, дар ин ҳолат 
сохтори девораи миѐна хато дида мешавад. 
Чӣ гуна санҷидан мумкин? Агар бемор рост истода бошад, хате, ки 

аз шохаи устухони  қисмати гардании сутунмӯҳра мегузарад, рост 
дар масофаи байни қулфаки рост ва чап меистад. 

В. Оё акси рентгенӣ хуб намудор шудааст ё ин, ки бисёр 
зиёд ё бисёр кам намудор шудааст? 

Ин муҳим аст, чун ки агар акси рентгенӣ пастсифат намудор 
шуда бошад ѐ бисѐр зиѐд намудор бошад, дар он вақт Шумо 
метавонед тағйиротҳоро набинед ѐ хато маънидод кунед. Дар акси 

пастсифат тасвири шуш равшантар нишон дода мешавад («доғҳои 
сафед» дар шуш зиѐд аст) ва дар акси бисѐр зиѐд намудоршуда 
метавонанд номуайян бошанд (майдони сиѐҳӣ дар шуш). 

Чӣ гуна санҷидан мумкин? Дар акси хуб намудоршуда Шумо 
метавонед, танҳо қисмати қафасисинагии сутунмӯҳраро дар пушти 
торикии дил бинед.  
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6.7  Ҷадвали савияи эътимодбахш ва дараҷабандии тавсияҳо 

Ҳамаи тавсияҳо дар дастурамали мазкур, дараҷабандии худро 
доранд, ки бо ҳарфҳои лотинӣ аз А то D ифода меѐбанд (ҷадвали 9). 
Ҳар як дараҷабандӣ ба сатҳи муайяни маълумотҳои исботшуда 
мувофиқат мекунад. Ин маъни дорад, ки тавсияҳо дар асоси маъ-
лумотҳои тадқиқотшудаи дараҷабандиҳои гуногуни боэътимод, 
оварда шудаанд.  

Ҳар қадар дараҷабандии тавсияҳо зиѐд бошад, ҳамон қадар 

эътимоднокии тадқиқотҳо зиѐдтар мешавад. Ҷадвали дар поѐн овар-
дашуд, дараҷабандии гуногуни тавсияҳоеро, ки дар дастур-амали 
мазкур оварда шудаанд, тасвир мекунад. 

Ҷадвали 9: Дараҷабандии тавсияҳо. 
Гурӯҳи 
тавсияҳои 
эътимоднок 

Сатҳи 
исботшуда  

Тасвир  

A 
 

(Ia) Исботҳое, ки дар натиҷаи тадқиқоти калони 
тактикии дурусти такроршудаи клиникӣ (ТКТ) дар 
Маркази Кохранов аз назар гузаронидашуда ѐ 
азназаргузаронии доимии нишонаҳои таҳлилҳо, ба 
даст овардашуда. 

(Ib) Исботҳое, ки дар натиҷаи тадқиқоти начандон 
калони тактикии дурусти такроршудаи бисѐр 
марказҳои клиникӣ ба даст оварда шудаанд.  

B 
 

IIa 
 

Исботҳое, ки дар натиҷаи ақаллан як тадқиқоти 
назоратшаванда, бе такрор ба даст омадаанд. 

IIb Исботҳое, ки дар натиҷаи тадқиқоти ҷудогонаи 
клиникии гурӯҳе ба даст омадааст (аз он ҷумла 
ТКТ) 

C 
 

III Исботҳое, ки дар натиҷаи тадқиқотҳои 
тасвиршуда, ба монанди тадқиқотҳои муқоисавӣ, 
тадқиқотҳои мувофиқатдошта, тадқиқотҳо бо навъи 
«воқеъа –назорат» ба даст овардашудаанд. 

D 

IV Исботҳое, ки дар асоси ҳисоботҳои кумитаҳои 
экспертӣ ба даст оварда шудаанд, инчунин: 
• Тасвири якчанд воқеъаҳо ѐ  
• Тадқиқотҳои назоратнашаванда 
• Фикр ва ѐ таҷрибаи клиникии экспертҳои 
обрӯманд. 
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6.8 САВОЛНОМА ОИД БА ҲОЛАТИ БЕМОР (PHQ-9) 
Ному насаб_________________________________________     
Сана______________________ 
Дар тӯли ду ҳафтаи охир мушкилоти  
зерин шуморо чӣ қадар ғам додаанд 

(ҷавобро бо √ ишора кунед) Ғам 
надоданд 

Якчанд 
рӯз 

Зиѐда аз 
нисфи ин 

вақт 

Тақрибан 
ҳар рӯз 

1.Надоштани шавқ ба ягон чиз ѐ 
аз корҳои худ қаноатманд 
набудан 

    

2.Ҳиссиѐти ситамдидагӣ, 
ноумедӣ, депресcия 

    

3.Бо мушкили ба хоб меравед, 
пеш аз вақт аз хоб бедор 
мешавед ѐ дуру дароз хоб 
мекунед.  

    

4.Ҳиссиѐти мондагӣ ѐ беқувватӣ     

5.Иштиҳо надоред ѐ бисѐр 
мехуред 

    

6.Норизоӣ аз худ – худро 
бетолеъ ҳис мекунед ѐ хаѐл 
мекунед, ки худро шарманда 
карда, оилаатонро дар хиҷолат 
мондед. 

    

7.Диққат додан ба амалҳои 
гуногун душвор аст, мисол 
хондани рӯзнома ѐ тамошо 
кардани оинаи нилгун. 

    

8.Шумо оҳиста-оҳиста ҳаракат 
мекунед ѐ гап мезанед, ки 
дигарон ба ин диққат медиҳанд. 
Ё ин ки беқарорӣ ва ҳаяҷон 
зоҳир мекунед, ки он ба 
серҳарактии аз ҳаррӯза зиѐдтар 
оварда мерасонад. 

    

9.Фикрҳо дар бораи он ки 
мурдан беҳтар аст, ѐ дар бораи 
он ки чӣ хел ба худ зарар 
расонед.  

    

     

     Ҷамъи нишондодҳо:    +                     +  
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ҲАМАГЇ:  

(Эзоҳ барои кормандони тиб: барои маънидод кардани   
нишондодҳои ҲАМАГЇ аз ҷадвали баҳогузории замимашуда 
 истифода баред) 

 
10. Агар шумо аз ин мушкилиҳо аққалан якто  Ягон мушкилӣ 
нест________  
қайд кардед, пас гӯед, ки он дар ҷои коратон,                  
Мушкилиҳои алоҳида______ 
хона ѐ дар муносибат бо одамон кадом                             
Мушкилиҳои калон________ 
душвориҳо  меорад?                                                            
Мушкилиҳои азим_________ 

6.9 Нақшаи намунавии амалҳо ҳангоми диққи нафас 

Табобати ҳаррӯзаи шумо: 
1. Ҳар рӯз __________________________________истеъмол намоед.  
2. Пеш аз кори ҷисмонӣ_______________________истеъмол намоед 
ДАР КАДОМ МАВРИД ҲАҶМИ ТАБОБАТРО БАЛАНД КАРДАН 
ЛОЗИМ АСТ 
Сатҳи назорати диққи нафаси худро баҳо диҳед 
Оѐ шумо дар тӯли ҳафтаи охир қайд кардед: 

 аломатҳои диққи нафас беш аз 2 бор дар як рӯз?   
 Ҳа  Не 
 Маҳдудияти ҳаракат ѐ ҳаракати ҷисмонӣ аз сабаби диққи 
нафас? Ҳа Не 
 Шабона аз хоб бедор шудан?         Ҳа  Не 
 Зарурат ба дорувории шумо (доруҳои ѐрии таъҷилӣ) беш аз 2 

маротиба  Ҳа Не 
 Нишондодҳои пикфлоуметрия (агар назорат мекунед) камтар 
аз____?     Ҳа Не 
Агар шумо ба се савол ѐ бештар ҲА ҷавоб додед, ин он маъно 
дорад, ки шумо диққи нафасро назорат намекунед, ва андозаи 
табобатро бисѐртар кардан лозим аст.   
ЧӢ ТАВР АНДОЗАИ ТАБОБАТРО ЗИЁД МЕКУНАНД 
Андозаи табобатро аз рӯи тавсияҳои зерин ЗИЁД кунед ва 
беҳтаршавиро баҳогузорӣ кунед: 

__________________________________________________(доруҳо 
ва вояҳо, барои зиѐд кардани андозаи табобат, нависед) 
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Ин табобатро тули ____________рӯз давом диҳед (миқдори рӯзҳоро 
нависед) 
КАЙ БОЯД БА ДУХТУР/КЛИНИКА МУРОҶИАТ КУНЕД 
Ба духтуратон/клиника занг занед: 
____________________________________________(рақами 

телефонҳоро нависед) 
Агар ҳолати шумо баъди _____________рӯз беҳтар нашавад  
                (миқдори рӯзҳоро нависед) 
____________________________________ (ҷой барои тавсияҳои 
иловагӣ, аз рӯи хоҳиш  
         пур кунед) 
НОГАҲОН/ШАДИД ГУМ КАРДАНИ НАЗОРАТ  
Агар: 
 Шумо нафастангии шадидро муайян мекунед, агар фақат бо 
ҷумлаҳои кӯтоҳ гап мезанед; 
  Хуруҷи шадиди диққи нафас пайдо шуд ва шуморо тарс фаро 
гирифт; 
 Ба шумо дору барои ѐрии таъҷилиатон беш аз ҳар сари 4 соат 
лозим аст ва беҳбудӣ ба назар намерасад  

Он гоҳ: 
1) 2-4 маротиба ____________________________(дору барои ѐрии 
таъҷилӣ)ингалятсия кунед. 
2) ______мг_________________________ хуред 
(глюкокортикостероид дар намуди таблетка) 
3) Барои ѐрӣба 
___________________________________________________ 
муроҷиат намоед; 
Кӯчаи_____________________________________;  
телефон___________________________; 
4) То гирифтани ѐрии тибби 
хурдани_________________________________________(дору барои 

ёрии таъҷилӣ) давом диҳед. 
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БЕМОРИҲОИ УЗВЊОИ ЊОЗИМА 
 

БЕМОРИЊОИ КОВОКИИ ДАЊОН, UАДУДЊОИ ДАЊОН. 

Гуру{и нишонавb. 

[амаи гуру{ои сину сол, бисѐртар мард{о гирифтори ин беморb 

мешаванд. 

 

Нишонаи беморb 

Бемори{ои илти{оби ковокии да{он ва uадуд{ои да{он ба 

намуди илти{оби шадид ѐ музмини луопапрда{ои ковоки да{он, 

{амчун бемории мустаrил ѐ нишонаи дигар бемори{ои соматикb 

пайдо мешавад. 

Сабаб{ои бемори{ои ковокии да{он ва uадуд{ои да{они ин 

вайроншавии uизо, камхуни, сироят{ои вируси (ВНМО), замбуруub, 

бемории сил, осеби забон, реаксияи аксуламали ба доруворb шуда 

метавонад. 

Омил{ои хатар -{олат{ои uайри гигиении ковокии да{он хурок 

хурии нодуруст, протез{ои дандон, сигор каши, истеъмоли маш-

рубот, одами солхурда. 

Меъѐр{ои ташхисb 

Забони xуuрофb - минтаrа{о бо руйпуши яксат{и гулобb, 

пистонак{ои суст шуда ва бофта{ои вайроншуда, дар гирди манбаъ 

баромад{ои тунук аз бофта{ои rабат-rабат xудо шуда. 

Забони мeйчадор- мавxуд будани пистонак{ои сиѐ{и дарози 

риштамонанд (оrибати табобати антибиотик{о ва вараxа); 

Гиперемия; 

Омос; 

Сузиш ва дардмандии забон (замбуруub, камхунии о{ан, диабе-

ти rанд); 

Сустии пистонак{ои забон – руйпуши  {амвори гулобb, пуштак 

беранг, лекин гирд{ояш ва нeгаш сурхранг(забони сайrалдода)   

Тамuа{ои сафед (кандидоз, сифилис) 

Ярача{ои ягонаи бедард(омос{ои бадсифат) 

Варами меъдаи зуд-зуд вохeранда бо лимфоаденопатияи минта-

rавb 

Муоинаи {атмb: 

1.Та{лили умумии хун 

2.Та{лили rанди хун 

3.Молишак аз луобпардаи забон 
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Аз рeи нишондод: 

4. Тест{ои серолог барои сифилис 

5.Муоинаи бактероиологии молишак аз луобпардаи забон 

6.Биопсияи омос{ои ягона. 

Меъѐр{ои фиристодан ба сат{и дуюм: 

[олат{ои фавrуллода 

Варами фасодноки гире{{ои лимфатики минтаrавb 

[олат{ои каме {атмb: 

Гузаронидани {атмии муоинаи иловагb ва машварат 

Такроршавии зуд-зуд 

Аз табобати гузаронида бе{тар нашудан 

Нуrтаи фиристодан:  

Марказ{ои саломатии шањрї но{иявb, шўъба{ои дандонпизишкї 

ва xарро{ии сат{и дуюм, шўъба{ои махсуси xарро{ии xоuу рeй. 

Маrсади табобат:  

Бартараф намудани дард 

Табобати бемории асосb 

Табобат 

Табобати uайридоруворї ва масли{ат{о  

Хориx намудани {амагуна модда{ои ангезоваранда 

[атман ниго{ доштани {олати хуби санитарии ковокии да{он 

Rатъ намудани кашидани сигору нос 

Дарѐфти сариваrтии задани забон аз тарафи протез{о 

Хeрокхeрии дурусти серuизо, rабули хeроки суюr ва 

хунукшуда 

Муоинаи давравb барои камхунb. 

Табобати доруворb: 

 

Табобати зиддизанбўруub: 
гурe{{ои синну 

солb 

доруворb 

кeдакон Нистатин 100000 ЕДх3 маротиба дар 1 шабонарeз дар 

намуди суспензия 

да{онро чайrонда, пас аз он фурe бурдан, дар давоми 10 рeз. 

калонсолон Нистатин 500000-600000 ЕДх4 маротиба дар 1 шабонарeз 

дар намуди суспензия 

да{онро чайrонда, пас аз он фурe бурдан, дар давоми 10 рeз. 

Табобати ма{аллb: 

[ангоми дард- чайrондани да{он бо  ма{лули лидокаини 2%(1 

rошуrи ошb) пеш аз rабули хeрок ва {ар 3 соат (дар ваrти зарурb) 



214 
 

[ангоми дарди сахт-  лидокаини 5% ѐ ма{лули анестезини 2% 

пеш аз хeрок ба xои дардманд расонида шавад. 

Чайrондани да{он бо ма{лули 2%-и гидрокарбонати натрий 

(1/2 rошуrчаи хурд дар 1 истакон оби ширгарм) -3 маротиба дар 1 

рeз. 

Табобати зиддимикробb: 
гурe{{ои 

синнусолb 

Дорувории интихоби 1 Дорувории интихоби 2 

Кeдакон Феноксиметилпенитсиллин 

25-50 мг/кг/шабонарeз 4 

маротиба ба дарун давоми 5-

7 рeз 

Сулфаметаксазол+триметоприм2

0/4мг/кг/шабонарeз 

2 маротиба давоми 7 рeз 

калонсолон Феноксиметилпенитсиллин 

250 мг/кг/шабонарeз 4-6 

маротиба ба дарун давоми 5-

7 рeз 

Сулфаметаксазол+триметоприм8

00/160мг {ар 12 соат давоми 7 

рeз ѐ  

Тетрасиклин 500 мг {ар 6 соат ба 

дарун давоми 7 рeз 

 

Хатари rабули доруворb: 

Сулфаметаксазол+триметоприм (клотримазол)-аксуламали {ас-

сосиятb дар намуди баромадан дар пeст, испарма (крапивница), 

хоридани пeст, дарди сар, сарчархзанb, дилбе{узурb. Rайкунb, дард 

ва нофорам дар мавзеи шикам, шикамравb. 

Нистатин- дар намуди суспензия пас аз чайrондани да{он фурe 

бурда мешавад, метавонад ба rайкунb, дилбе{узурb, шикамравb 

оварад. 

Феноксиметилпенитсиллин-мумкин аст ба аксуламали {ассо-

сиятb оварад. 

Тетрасиклин-аксуламали {ассосият дар  намуди баровардан дар 

пeст, крапивница, хоридани пeст, дилбе{узурb, rайкунb, шикам-

равb меоварад, ба кeдакони то 8 сола ва беморон бо норасоии гурда 

тавсия карда намешавад. 
 

РЕФЛЮКСИ ГАСТРОЭЗОФАГИАЛЇ БО ЭЗОФАГИТ 
 

1. Рефлюкси гастроэзофагиалӣ бо эзофагит  

(Рефлюкс-эзофагит). К 21.0 
2. эзофагит. К 21.9 
Таъриф. Рефлюкс-эзофагит партоиши мунтазами шираи 

меъда ва ѐ талха ба сурхрӯда буда, сабаби илтињоб ѐ заҳми пар-
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даи луобии қисми поѐнии узв мегардад. Вобаста аз зуњурот ва 

паҳншавии илтиҳоб чор дараҷаи рефлюкс-эзофагит дар асоси 

ташхиси даруннигори људо карда мешавад. 
Принсипњои асосии ташхис ва табобати бемории рефлюкс 

нуќоти мувофиќањои Генвал (1997) ва Монреал (2005) њисобида 
мешаванд, ки дар асоси тибби далелнок сохта шудаанд. Зару-
рияти кам намудани зуњуроти нишонањои беморї ва бењсозии 
сифати њаѐти беморон масъалањои тактикии ин мувофиќањо 
мебошанд. Пешгирии осебњои эрозиявии пардаи луобии сурх-
руда ва оризањои беморї ‟ сурхрудаи Баррет ва аденокарсино-
маи сурхруда масъалањои рушди дурнамо њисобида мешаванд. 

Эпидемиология: Ба бемории рефлюкси гастроэзофагиалї 26-
40 фоизи  ањолии  калонсоли љањон гирифтор буда, нисфи онхо 
тавассути доруњо табобат мегиранд. Дар 5 фоизи беморон 
сабабгори бемории сурхрўдаи Баррет мегардад, ки њолати пеш 
аз саратонї мебошад. 

Сабабњо: 

 Пастшавии тонуси сфинктери поѐнии сурхрўда 

 Пастшавии лаѐќати сурхрўда ба худтозакунї  

 Баргаштани секретсияи меъда ва ѐ рўдаи дувоздањангушта  
     ба сурхрўда 

 Тоб наовардани луобпардаи сурхрўда ба рефлюктант 

 Сустии холишавии меъда 

 Баландшавии фишори ковокии шикам  
Ба бемории рефлюкси гастроэзофагиалї омилњои зерин 

мусоидат мекунанд: фарбењї, њомиладорї, тамокукашї, хурока 
(хўроки равѓанин ва тез, шоколад, кањва, афшураи мевањо, 
майнушї), доруњои миќдори дофаминро баланд кунонда. 

 
 
 
 
 
 

  

Сирояти Н. Pylori ба дараљаи вазнинї, хуруљи нишонањо ва 
таъсирнокии табобати рефлюкси гастроэзофагеалї таъсир 
намерасонад. Нобудсозии Н. pylori сабаби хуруљи беморї ва коњиши 
таъсирнокии табобати бемории рефлюкси гастроэзофагеалї 
намегардад. (Сатњи далелнокї 1а, дараљаи тавсия А). 
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Табаќабандии эндоскопии бемории рефлюкси гастроэзофагиалї  
Савари-Миллер 

Дараљаи рефлюкс-эзофагит Њолатњои эндоскопї 

Дараљаи 1 
Эрозияњои ягона ва/ѐ сурхшавии 
ќисми поѐни сурхрўда 

Дараљаи 2 
Эрозияњое, ки дар якљоягї на он 
ќадар кисми зиѐди луобпардаро 
ишѓол мекунанд 

Дараљаи 3 
Эрозияњое, ки дар якљоягї сеяки 
ќисми поѐни луобпардаи 
сурхрўдаро ишѓол мекунанд 

Дараљаи 4 
Захми музмини сурхрўда, бо мета-
плазияи силиндрии луобпардаи 
сурхрўда (сурхрўдаи Баррет) 

 

 Клиника: 
Зардаљўшї, оруќи турш (бўи тухми турш шуда) баъд аз 

хўрок, дард дар зери устухони тўш бо пањншавї ба байни 
шонањо ва гардан. 

Зуњуроти ѓайри сурхрўда: аз тарафи узвњои роњњои нафас: 
овоз хирра, хушкшавии гулў, тонзиллит, синусит ва вобаста ба 
меъда (тез сер гаштан, дамиш, дилбењузурї, ќайкунї). 

Ташхис: 
- даруннигорї (дараљаи тавсия ‟ А); 
- тести муолиљавї бо яке аз ингибиторњои помпаи протонї 

дар давоми 5-10 рўз (дараљаи тавсия ‟ В) ; 
- рН-метрияи сурхрўда ва меъда дар давоми шабонарўз 

(дараљаи тавсия ‟ А); 
- аз рўи нишондодњо ташхиси рентгенологї (дараљаи тавсия 

‟ А); 
- электрогастрография. 
 

 
 
 
 
 

Накшаи чорабиниҳои табобатӣ.  

Пешнињодҳо оиди иваз кардани тарзи ҳаѐт: 

- Хоб дар рахте, ки ќисми болоияш зиѐда аз 15 см баланд аст; 

- Хароб кардани бадан ҳангоми фарбењӣ; 

- Истеъмоли ғизои кам ва на камтар аз 1,5 соат пеш аз хоб; 

Тадќиќоти эпидемиологї нишондоданд, ки байни пањншавии Н. 
pylori, дараљаи вазнинии бемории рефлюкси гастроэзофагеалї ва 
беморияти аденокарсиномаи сурхруда алоќаи манфї мављуд аст (Сатњи 
далелнокї - 2а, дараљаи тавсия - В). 
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- Истеъмоли мањдуди чарбҳо; 

- Манъи сигоркашї; 
- Пўшидани либосхои кушод; 
- Манъи истифодаи доруҳое, ки ба ҳаракати сурхрўда ва 

тонуси сфинктери поѐнии сурхрўда таъсири манфї мерасонанд 
(нитратҳо, антагонистҳои калсий, теофиллин, кофеин), инчунин 

доруҳое, ки пардаи луобии сурхрӯдаро осеб медиҳанд (индо-

метасин, бруфен ва ғайра). 

Ҳангоми рефлюкси гастроэзофагеали бе эзофагит (зуњури 
нишонањои клиникавии рефлюкс ҳангоми набудани нишонаҳои 
эндоскопии  эзофагит): 

 домперидон 10 мг 3 маротиба 15 дақиқа пеш аз хўрок дар 

як рӯз бо ҳамроҳии антасидҳо 15 мл 1 соат пас аз хўрок 3-4 

маротиба пеш аз хоб, муддати 7-10 рӯз.   

Ҳангоми рефлюкс-эзофагити дараҷаи I ва II: 

омепразол 20-40 мг 2 маротиба, ѐ ранитидин 150-300 мг 2 ма-

ротиба, ѐ пантопразол 40 мг 1 маротиба дар 1 рӯз ва ѐ фамо-

тидин 20-40 мг 2 маротиба дар як рӯз ҳар 12 соат, муддати 6 ҳаф-

та;  
 антасидҳо 15 мл 1 соат пас аз хўрок 3 маротиба ва 4 маро-

тиба пеш аз хоб, то нестшавии нишонаҳои беморї.  
Дар ҳолати ремиссияи беморї пас аз 6 ҳафта табобат ќатъ 

карда мешавад. 

Ҳангоми рефлюкс-эзофагити дараҷаи III ва IV: 

омепразол 20-40 мг 2 маротиба дар як рӯз ҳар 12 соат ѐ 

пантопразол 40 мг 2 маротиба дар 1 рӯз, муддати 8 ҳафта;  

 домперидон 10 мг 4 маротиба 15 дақиқа пеш аз хўрок, 
муддати 4 ҳафта.  

Пас аз 8 ҳафтаи табобат ранитидин 150 мг ѐ фамотидин 20 
мг як маротиба пеш аз хоб, баъзан ҳангоми пайдошавии 

нишонаҳои беморї (зардаҷуши, вазнинии меъда) антасидњо 15 

мл ва ѐ 2 њабб як маротиба. 

Ҳангоми рефлюкс-эзофагити дараҷаи V —ҷарроҳї.  

Муддати табобат дар бемористон  

Ҳангоми эзофагити дараҷаи I ва II ‟ табобат дар шароити 

дармонгоҳи-амбулаторї, дараҷаи III‟IV ‟ 8-10 рӯз.  
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Талабот ба натиҷаҳои табобат.  

Таъмини ремиссияи пурра - рафъи зуњуроти клиникавӣ ва 

даруннигории беморӣ.  

Ҳангоми ремиссияи нопурра интизоми беморро нисбати реҷаи 

табобат арзѐбї намуда, дар мавриди набудани бемориҳои 

ҳамрадиф, ки ҷараѐни рефлюкс-эзофагитро вазнинтар менамоянд, 

табобатро бо даровардани ислоҳот 4 ҳафтаи дигар бояд давом дод. 

Беморони гирифтори рефлюкси гастроэзофагеалӣ бо эзофа-

гит тањти назорати диспансерӣ гирифтор шуда, ҳангоми авҷги-

рии навбатї ташхиси озмоишгоҳї ва таљњизотї фармуда меша-
вад.  

 

ДИСПЕПСИЯ. (К30) 

Гурўњи суроuавї 

Дар {ама гурў{ои сину сол 

 

Таърифи беморb  

Диспепсия - ин маxмўи аломат{ое, ки дар натиxаи вайрон шу-

дани хуруxи  узв{ои  {озима пайдо мешавад. Омил{ои зуд-зуд 

ин{оянд:  Бисѐрхўрb, тамокукашb, истеъмоли нўшоки{ои спиртb, 

бисѐр истеъмоли rа{ва, норасогии коркарди uизо, пуризтиробb ва 

афсурда{олb. 

Таснифот:  

А)  диспепсияи  дастурb 

 захммонанд. 

 дискинетики. 

 бехусусиятb. 

Б) [авотарсb (аэрофагия) 

В) Rайкунии дастурb 

 Меъѐр{ои  ташхис 

 Э{сосоти нофорам дар мавзеи меъда (метавонад ба дард 

гирифтор шавад), баъди истеъмоли хўрок;  

 Дилбе{узурb; 

 Зардаxўшb; 

 Оруrзанb; 

 Дамиши шикам; 

 [иссиѐти вазнин  дар мавзеи меъда; 
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 Дар тањлил будани вайроншавии пар{езкорb ѐ истеъмоли 

мавод{ое, ки ба вазифаи узв{ои {озима таъсир мерасонад 
(антаганисти калсий, гликозид{ои дил, теофиллин, 
тетрасикилин ва uайра.); 

 Вайроншавии наxосат ба монанди rабзиш ѐ дарунравb. 
 

Та{лил{ои  {атми 

 Та{лили бактериологии наxосат; 

 Та{лили фазла; 

 Гематокрити хун; 

 Та{лили умумии хун; 
аз рўb нишондод: 

 Та{лили умумии пешоб. 
Меъѐри  муроxиат ба  сат{и дуюм 
[олат{ои таъxилb: 

 Дарди зиѐдшавандаи бенатиxа дар мавзеъи меъда; 

 Хунравии меъдаву рўда; 

[олат{ои  на он rадар таъxилb: 

 Заруриѐти гузаронидани та{лил{ои лабараторb ва 
инструменталb  

 Бемори{ои узв{ои {озима, ки ба гирифтори аломат{ои 
диспепсия оварда мерасонад: захми меъдаи бе ориза, 
бемори{ои омосии меъда, чурраи сўрохии сурхрўдаи 

диафрагма, илти{оби uадуди меъда,  бемори{ои xигар,  ро{{ои 
талхабарор ва uайра; 

 Камшавии вазни бадан;  

 Набудани натиxа аз табобати гирифташуда. 

Самти равонасозb: 
Муасиса{ои муолиxавb ва табобати дараxаи дуюм, 
вобаста аз патологияи вуxуд буда (гастроэнтерологb ѐ шўъбаи 
муолиxиавb, саратоншиноси диспансерb, xарро{и госпиталb). 
 

Маrсадb табобат: 
 Сабаб{ои муаян кардани диспепсия; 
 Муолиxаи аломатb (таъиноти мавод{ои доруворие, ки туршии 

оби меъдаро паст мекунад {ангоми зардаxўши,  спазмалитик{о 
ѐ исло{овар ваrти вайроншавии наxосат); 

 Тарзи {аѐти солим; 
 Ёрии рў{b ваrти пуризтиробии афсурда{оли. 
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Табобат: 

Табобати uаридоруворb ва тавсияхо: 

 Кам кардани вазни бадан дар одамони фарбе{; 

 Даст кашидан аз тамокукаши; 

 Даст кашидан аз нўшоки{ои спиртb; 

 Ма{дудияти истеъмоли ка{ва, чой, шоколад; 

 Ма{дудияти {аракат{ои ноxуре, ки фишори сифоrро  баланд 

мекунад, 

 Тавсияи пўшидани либос{ои озод, даст кашидан аз миѐнбандb; 

  Истеъмоли тез-тез ва миrдори ками хўрок; 

 Муолиxаи алафин (оби шибит,  решаи xўшонидашуда, 

валерянка ва uайра); 

 Истеъмоли оби минералии бе газ; 

 Ма{дудияти таъиноти мавод{ои доруворие, ки ба пардаи 

луобии меъда таъсири манфb мерасонад (аспирин, 

парасетамол ва кортикостероид{о). 

 

Табобати доруворb  
Антасид{о Н2-блакатор{о Спазмалитик{о 

Магнезияи гидроокси 

10мл 4 -маротиб дар 

/рўз, ба дарун, 

{ангоми зарурият 

10мл дар /шаб 

Симетидин 400мг -2 

бор дар рўз ѐ 800мг дар 

/шаб, ба дарун аз рўb 

нишондод 

Гиоссин бутилбромид 

20мг 4 -маротиба дар 

/рўз, ба дарун, аз рўb 

нишондод. 

ѐ Гидрооксии алюмини 

500мг 4- маротиба дар 

/рўз, {ангоми зарурият 

500мг дар/ шаб. ба 

дарун (пешаки {абро 

хоидан) 

 ѐ Дротовери 40мг 3-

маротиба дар /рўз, аз рўb 

нишондод.  

Сегонаи маводи доруворb {ангоми дарѐфти Хеликобактер 
пилори (H. Pillory) 

Омепрозол 40мг 1 маротиба дар /рўз, ба дарун 

Амоксасиллин 500мг 3 маротиба дар /рўз, ба дарун 

Метронидазол 400мг 3 маротиба дар  /рўз, ба дарун   

Эзо{: 

 Самараноки тавсияи сегонаи маводи дору; 

 Интихоби антибиотик{о вобастаги дорад аз {ассосият; 

 Давомнокии табобат 2-{афта. 
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Э{тимолb хатари табобати доруворb 

 Магнезияи гидрооксb –дарунравb; 

 Гидрооксии алюмин – rабзият; 

 Симетидин –  ба  беморони, rабули маводи доруи варварин, 

фенитоин, карбамезапин, теофиллин, преднизалон, ва uайра 

фурунишонb фаъолb фермент{ои xигар, ки таъминокии 

метабализми дезинтаксикатсияи маводи дору{о мумкин аст, ки 

сабаби геникомастит ѐ {езb. Баъзан аз {уш бе {ушкардан ѐ 

ноrисулаrли шадид, хусусан дар беморони калонсолон, ки 

гирифтори норасогии кори xигар ва гурда мебошанд; 

  Гиоссин бутилбромид,  Дротовери- хушкшавии да{он, 

пастшавии биноиш, доштани пешоб (маводи гурў{и 

антропин{о) баѐноти зид {ангоми глаукомаи кунxи 

ма{камшуда; 

 Омепразол- тавсия дода намешавад ба кўдакон, мумкин аст, ки 

иртиxои вазнини аксуламалии пўст; 

  Метранидазол –истеъмоли нўшоки{ои спиртb rатъиян манъ 

аст, дилбе{узурb ва rайъкунb. [ангоми {омиладорb ва 

ширбарорb истеъмолаш манъ аст. 

 

Оrибат ва натиxа{о 

 Си{атшавb; 

 Бе{буди {олат; 

 Бадшавии {олат. 

 

Назорат 

Муоинаи такроран баъд аз 3 рўз гузаронида мешавад, {ангоми бад 

шудани {олат – сустшавb. Назорат дар давоми 7 – 14 рўз. 

 
ГАСТРИТ ВА ДУОДЕНИТ 

1. Гастрити шадиди геморрагї. K29.0 
2. Дигар гастритњои шадид. K29.1 
3. Гастрити алкоголї. K29.2 

4. Гастрити музмини сатҳї. K29.3 
5. Гастрити музмини атрофикї. K29.4 
6. Гастрити музмини муайяннашуда. K29.5 

7. Дигар гастритҳо. K29.6 
8. Гастрити муайяннашуда. K29.7 
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9. Дуоденит. K29.8 
10. Гастродуоденити муайяннашуда. K29.9 

11. Диспепсияи фаъолиятӣ. K30. 

 
Таъриф. Гастрити музмин - гурўњи беморињои музмине 

мебошанд, ки онњо љараѐни илтињобї, дистрофия, атрофия ва 
дигар таѓиротњои сохторию фаъолиятїи меъдаро доранд. 

Табаќабандї. Гастрит (гастродуоденит) вобаста аз сабаб, 

тағиротҳои эндоскопї, морфологї ва дараҷаи вазнини илтињоб 

табаќабандї мешавад. Бештар гастрити вобаста бо H.pylori ва 

гастрити атрофикӣ, ки ҷараѐни аутоиммунӣ дошта ва бо кам-

хунии мегалобластї зуњур меѐбад вомехурда мешаванд. Инчу-
нин дигар намуди гастритҳо - вобаста бо таъсири талха (реф-

люкс-гастрит), доруҳо, гранулематозӣ, эозинофилӣ ва ғайра 

вохўрда мешаванд.  
Эпидемиология. Мувофиќи нишондодњои Пажўњишгоњи 

гастроэнтерологияи АИТ Вазорати тандурустї ва њифзи иљти-
моии ањолии Љумњурии Тољикистон сабаби асосии гастрит ин 
уфунати H. pylori аст, ки 85-90% ањолии калонсоли љумхурї дар 
бар мегирад. Новобаста аз чунин фоизи баланди сироят, аксари 
шахсони уфунатѐфта нишонањои клиникии беморї надоранд. 

Клиника: 
Зуњуроти клиникии махсус надорад ва бе нишона мегузарад. 
Њангоми хуруљи беморї дард дар минтаќаи эпигастрия, 

дилбењузурї, ќай кунї, камиштињои, харобшавї ба амал меоянд.  
Њангоми гастрити аутоиммунї пеш аз њама нишонањои 

камхунї вобаста бо витамини В12 пайдо мешаванд.  
Ташхис: 
„ Аломатњои клиникї; 
„ даруннигорї бо бањодињии морфологии пардаи луоби 

меъда (дараљаи тавсия ‟ 0); 
„ муайян намудани Н.рylori (дараљаи тавсия ‟ 0); 
„ муайян намудани шираи меъда; 
„ аломатњои рентгенологї. 
 
 
 
 
 

Озмоиши нафасии уреазї ва муайянсозии антиљисмњоиН.pylori дар 
ахлот бо ѐрии антиљисмњои моноклоналї усулњои асосии ѓайри 
инвазивии рушди «test-and-treat» њисобида мешаванд (Сатњи далелнокї - 
2а, дараљаи тавсия - В). 
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Нақшаи чорабиниҳои табобатї 

Реҷаи хўрок ва тарзи ҳаѐти солим ба беморон вобаста аз 

намуди гастрит тавсия карда мешаванд. 
Ҳангоми гастрити вобаста бо H.pylori ва диспепсияи фаъ-

олиятии захммонанд яке аз накшаҳои табобати эрадикасионии 
зерин фармуда мешаванд: 

 
Наќшањои хати аввал 

Ингибитори помпаи протонӣ: омепразол 20 мг 2 маротиба дар як 

рӯз, ҳар 12 соат  ѐ  пантопразол  40 мг 2 маротиба дар 1 рӯз + 

кларитромисин 500 мг 2 маротиба дар як рӯз + метронидазол 500 мг 2 

маротиба дар як рўз баъди хўрок, 7-10 рӯз. 

Ингибитори помпаи протонӣ (омепразол 20 мг 2 маротиба дар як 

рӯз, ҳар 12 соат) ѐ пантопразол 40 мг 2 маротиба дар 1 рӯз + 

кларитромисин 500 мг 2 маротиба дар як рўз + амоксисиллин 1000 мг 
2 маротиба дар як рӯз баъди хўрок, 7-10 рӯз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наќшаи хати дуюм (квадротерапия) 

Ҳангоми бетаъсирии нақшаи хати аввал наќшаи хати дуюм 

фармуда мешавад (Сатњи далелнокї – 1а, дарањаи тавсия – А). 

 

Дар беморони ташхис нашуда бо шикоятњои диспепсия, ки дар 

минтаќањои васеъ пањншудаи Н.pylori (≥ 20%) зиндагонї менамоянд, 

рушдї «test-and-treat» (озмоиш ва табобат) бењтарин рушд њисобида 

мешавад. Ин рушд њангоми будани нишонањои њушдордињанда (камхунї, 

харобшавї, ќай ва ѓайра) ва дар кўњансолон истифода бурда намешавад 

(Сатњи далелнокї - 1а, дараљаи тавсия - А). 

Дар минтаќањое, ки Н.pylori нисбати кларитромисин тобоварии паст 
доранд, ба сифати наќшаи хати аввал наќшаи сегона бо кларитромисин 
тавсия карда мешавад. Наќшаи чоргона бо висмут табобати алтернативї 
њисобида мешавад (Сатњи далелнокї - 1а, дараљаи тавсия - A). 
 

Наќшањои ИПП + кларитромисин + метронидазол ва ИПП + 
кларитромисин + амоксисиллин эквивалентї њисобида мешаванд 
(Сатњи далелнокї - 1а, дараљаи тавсия - A). 
 

Зиѐд намудани мўњлат аз 7 то 10-14 рўз дараљаи эрадикатсияро 5% 
меафзояд (Сатњи далелнокї ‟ 1а, дараљаи тавсия ‟ А). 
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Ингибитори помпаи протонӣ: омепразол 20 мг 2 маротиба дар 

як рӯз, ҳар 12 соат ѐ пантопразол  40 мг 2 маротиба дар 1 рӯз + 

субситрати висмут (де-нол) 120 мг  4 маротиба ним соат пеш аз 
хўрок + метронидазол 500 мг 3 маротиба дар як рӯз баъди хўрок + 

тетрасиклин 500 мг 4 маротиба дар як рӯз баъди хўрок, муддати 10 

рӯз таъин карда мешавад. 

Ҳангоми гастрити аутоиммунӣ бо зуњури камхунии 

мегалобластӣ (ташхиси мағзи устухон коњиши миќдори витамини 

В12 камтар аз 150 пг/мл) табобати зерин фармуда мешавад: тазриќи 

дохилимушакии маҳлули  сианкобаламин ба миќдори 1200 мкг 

муддати 6 рӯз, сипас ҳар ҳафта 1 бор муддати 1 моҳ. Пас аз ба эъти-

долоии миќдори эритроситҳои хун 1 маротиба ҳар 2 моҳ муддати 

тамоми умр.  

Ҳангоми намудњои дигари гастритҳо табобати аломатї бо 

истифодаи доруҳои зерин фармуда мешаванд: 

- Диспепсияи фаъолиятии захмонанд: омепразол 20 мг 2 
маротиба ҳар 12 соат ѐ пантопразол 40 мг 2 маротиба дар 1 рӯз + 

антасидҳо 15 мл 1 соат пас аз хўрок 3 маротиба ва пеш аз хоб, 

муддати 7-10 рӯз.  

- Диспепсияи фаъолиятии дискинетикӣ: домперидон 10 мг 3 

маротиба 15 дақиқа пеш аз хўрок дар як рӯз бо ҳамроҳии антасидҳо 

15 мл 1 соат пас аз хўрок 3 маротиба ва пеш аз хоб, муддати 7-10 рӯз.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Озмоиши нафасии уреазї ва муайянсозии антиљисмњои Н.pylori дар ахлот 
бо ѐрии антиљисмњои моноклоналї усулњои асосии ѓайриинвазивии 
тасдиќи таъсирнокии табобати нобудсозї њисобида мешаванд (Сатњи 
далелнокї - 1а, дараљаи тавсия - А).* 

 

Назорати табобати эрадикатсионї на пештар аз 4 њафта пас аз табобат 
гузаронида шавад (Сатњи далелнокї - 2b, дараљаи тавсия - В). 

 

Нобудсозии H.рylori илтињобро аз байн мебардорад, афзоиши атрофияро 
суст мекунад ва ѐ нигоњ медорад. Дар баъзан њолатњо афзоиши атрофия 
эњтимол дорад (Сатњи далелнокї - 1а, дараљаи тавсия - А). 

 

Нобудсозии H.рylori хатари пайдоиши саратони меъдаро паст менамояд, 
ки аз ин далелњои мўътамад шањодат медињанд (Сатњи далелнокї - 1с, 
дараљаи тавсия - А). 
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Муддати табобат дар бемористон 10 рӯз. Табобат асосан дар 

шароити дармонгоҳї-амбулаторӣ гузаронида мешавад. 

Талабот ба натиҷаҳои табобат. Таъмини ремиссияи пурра - 

рафъи зуњуроти клиникӣ, даруннигорӣ ва гистологии беморї. 

Тестҳои манфии морфологӣ ва уреазӣ барои муайян намудани 
H.pylori пас аз 4 ҳафтаи ба итмом расидани табобат ҳангоми 
гастрити вобаста бо H.pylori шањодат медињад.  

Нобудшавии дард ва нишонаҳои диспепсия, коњиши 
нишонаҳои гистологии илтињоб бе нобудсозии H.pylori.  

Беморони гирифтори гастрити фаъолї вобаста бо H.pylori 

ва гастрити аутоиммунӣ тањти назорати диспансерӣ гирифта 
мешаванд.  

 

ЗАХМИ МЕЪДА, ЗАХМИ РЎДАИ 12-АНГУШТА 
 

1. Захми меъда (бемории захми меъда), аз он ҷумла захми 
пептикии пилорус ва дигар қисмҳои меъда. К 25 

2. Захми рўдаи 12-ангушта (бемории захми рӯдаи 12-
ангушта), аз он ҷумла захми пептикии ҳамаи қисмҳои рўдаи 12‟
ангушта. К 26 

3. Захми меъдаву рӯдаи борик, аз он ҷумла захми пептикии 
анастамози меъда, ҳалқаҳои оваранда ва барандаи рӯдаи борик, 
байнҳалқа, ба ғайр аз захми аввалаи рӯдаи борик. К 28 

Бемории захми меъдаю рўдаи 12-ангушта бемории музмини 
такроршаванда аст, ки зуњури асосии морфологии он захми 
меъда ва ѐ рўдаи дувоздањангушта буда, аксаран дар асоси 
гастрити музмини бо Н.pylori алоќаманд пайдо мешавад. 

Таъриф. Дар вақти хуруҷи бемории захм баргардандаи захм, 
гастрити фаъоли музмин дида мешаванд, ки ба Helicobacter 
pylori алоќаманданд. 

Эпидемиология. Мувофиќи нишондодњои адабиѐт ќариб 5-
10 фоизи ањолии љањон гирифтори бемории захми меъдаю рўдаи 
дувоздањангушта мебошанд. 

Сабабњои асосї: 
 уфунати Helicobacter pylori; 
 истеъмоли доруњои зиддиилтињобии ѓайристероидї; 
 истеъмоли номунтазами хўрок; 
 одатњои бад (тамокукашї, майнўшї); 
 афсур дањолї; 
 ирсият. 



226 
 

Табаќабандї: 
 Љойгиршавии захм: 
1. Меъда. 
2. Рўдаи дувоздањангушта 
 3. Меъда ва рўдаи дувоздањангушта 
Марњила: 
1. Хуруљ 
2. Ифоќати нопурра 
3. Ифоќати пурра 
Љараѐн: 
1. Љараѐни сабук 
2. Љараѐни миѐна 
3. Љараѐни вазнин 
Авориз: 
1. Хунравї 
2. Перфоратсия 
3. Пенетратсия (сўрохшавї) 
4. Тангшавии рўдаи дувоздањангушта ва ѐ пайвастгоњи бо 

рўда  
5. Ба саратон табдилшавї. 
 
Клиника: 
Дард. Ваќти пайдоиши дард аз љойгиршавии захм вобаста аст.  
Дард аз рўи истеъмоли хўрок се намуд мешавад:  
дарди бармањал - баъд аз истеъмоли хўрок то ду соат;  
дарди дер - баъд аз 2 соати истеъмоли хўрок; 
дарди гурусна ѐ шабона дар ваќти гуруснагї пайдо 

мешавад. Ин дард бештар њангоми захми рўдаи дувоздањан-
гушта дида мешавад. 

Усулњои ташхис: 
„ клиникї; 
„ даруннигорї, барои инкор намудани малигнизатсия ‟ 

биопсия (дараљаи тавсия ‟ А); 
„ ташхиси рентгенологї барои муайян кардани авориз 

(пенетратсия, перфоратсия, малигнизатсия) (дараљаи тавсия ‟ А); 

 муайян кардани ќобилияти асид њосилкунии меъда; 

 усулњои   ташхиси Helicobacter pylori: 
1.  Усулњои биокимиѐвї: 
1.1. усули таъљилии уреазї 
1.2. усули уреазии нафасї бо 13 С-мочевина; 
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1.3. усули нафасї бо аммоний. 
2. Тарзњои морфологї: 
2.1. гистологї † муайян намудани Н.pylori дар биоптати 

луобпардаи ќисмњои бадан ва антралии меъда;  
2.2. ситологї†муайян намудани Н.pylori дар ќабати луоби 

меъда наздидевории меъда. 
3. Бактериологї бо кишти култураи тоза ва муайянкунии 

њасосият ба антибиотикњо. 
4. Иммунологї: 
4.1. муайянкунии антигени Н.pylori дар фазла, пешоб, луоби 

дањон, пардаи болои дандонњо; 
4.2. муайянкунии зидди љисми Н.pylori дар хун ба воситаи 

ташхиси  иммуноферментї. 
5. Тарзи генетикї-молекулявї: 
5.1. Вокуниши занљирии полимеразї (ВЗП) дар биоптати 

луобпардаи меъда. 
 Гузаронидани ВЗП на фаќат барои муайян кардани 

Н.pylori, балки барои аниќ кардани штаммњои он, аз он љумла 
хосиятњои молекулавї-генетикї, ки дараљаи вирулентнокї ва 
њассосият ба антибиотикњоро муайян мекунад, зарур аст. 

 
 
 
 

Нақшаи чорабиниҳои табобатї. Реҷаи хўрок ва тарзи ҳаѐти  
Табобати доругии захмњои меъда ва рўдаи 12-ангушта, ки бо 

Helicobacter pylori алоќаманданд 

Ташхис ва табобати беморони гирифтори захми меъда ва рӯдаи 
12-ангушта дар шароити дармонгоҳї-амбулаторї мумкин аст. 

Максади табобат: нобуд сохтани H. Pylori, сињатшавии захм, 
пешгирии хуруҷ ва оризаҳои он. 

Нақшаҳои хати аввал 

Ингибитори помпаи протонӣ: омепразол 20 мг 2 маротиба 
дар як рӯз, ҳар 12 соат ѐ пантопразол 40 мг 2 маротиба дар 1 рӯз 

пеш аз хўрок + кларитромисин 500 мг 2 маротиба дар як рӯз + 
метронидазол 500 мг 2 маротиба дар як рӯз баъди хўрок, на кам 
аз 10 рӯз. 

Ингибитори помпаи протони: омепразол 20 мг 2 маротиба 
дар як рӯз, ҳар 12 соат ѐ пантопразол 40 мг 2 маротиба дар 1 рӯз 

Озмоиши нафасии уреазї ва муайянсозии зидди љисмї Н.pylori дар 

ахлот бо ѐрии зидди љисми моноклоналї усулњои асосии ѓайри-

инвазивии стратегияи «test-and-treat» њисобида мешаванд (Сатњи 

далелнокї - 2а, дараљаи тавсия - В). 
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пеш аз хўрок + кларитромисин 500 мг 2 маротиба дар як рӯз + 

амоксисиллин 1000 мг 2 маротиба дар як рӯз баъди хўрок, на 
кам аз 10 рӯз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наќшаи хати дуюм (квадротерапия) 
Њангоми бетаъсирии наќшаи хати аввал фармуда мешавад 

(Сатњи далелнокї ‟ 1а, дараљаи тавсия ‟ А). 
Ингибитори помпаи протонї: омепразол 20 мг 2 маротиба 

дар як рӯз, ҳар 12 соат ѐ  пантопразол 40 мг 2 маротиба дар 1 рӯз 

+ субситрати висмут (де-нол) 120 мг 4 маротиба ним соат пеш аз 
хўрок + метронидазол 500 мг 3 маротиба дар як рўз баъди хўрок 
+ тетрасиклин 500 мг 4 маротиба дар як рўз баъди хўрок, 
муддати 10 рўз таъин карда мешавад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дар минтаќањое, ки нисбати кларитромисин Н.pylori тобоварии паст 
дорад, ба сифати наќшаи хати аввал наќшаи сегона бо кларитромисин 
тавсия карда мешавад. Наќшаи чоргона бо висмут табобати алтернативї 
њисобида мешавад (Сатњи далелнокї - 1а, дараљаи тавсия - A). 

 

Наќшањои ИПП + кларитромисин + метронидазол ва ИПП + 
кларитромисин + амоксисиллин эквивалентї њисобида мешаванд 
(Сатњи далелнокї - 1а, дараљаи тавсия - A). 

Нобудсозии Н. pylori сабаби пастшавии хатари захмњои беориза ва 

оризаноки меъда ва рўдаи дувоздањангушта мегардад, ки аз истифодаи 

тулонии доруњои зиддиилтињобии ѓайристероидї ва вояи ками аспирин 

вобастаанд (Сатњи далелнокї - 1b, дараљаи тавсия - A). 

Њангоми бемории захми беоризаи рудаи дувоздањангушта истифодаи 

баъдинаи ИПП пас аз табобати нобудсозии Н.pylori тавсия карда 

намешавад (Сатњи далелнокї - 1а, дараљаи тавсия - А). 

Њангоми бемории захми меъда ва бемории захми оризадори рўдаи 
дувоздањангушта истифодаи баъдинаи ИПП пас аз табобати 
нобудсозии Н.pylori тавсия карда мешавад (Сатњи далелнокї - 1b, 
дараљаи тавсия - А). 

 

Њангоми бемории захм бо оризаи хуншорї пас аз барќароршавии 

хўрокхурї табобати эрадикатсионї њатман сар карда мешавад (Сатњи 

далелнокї - 1b, дараљаи тавсия - А). 
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Муддати табобат дар бемористон. Ҳангоми захми меъда ва 
захми анастамоз 3-4 ҳафта, захми рӯдаи 12-ангушта 10 рӯз. 
Табобати доругӣ асосан бояд дар шароити дармонгоҳї-

амбулаторӣ гузаронида шавад. 

1. Барои пешгирии авҷи захми меъда ва рӯдаи 12-ангушта, 

инчунин оризаҳои онњо табобатҳои зерин фармуда мешаванд: 
Табобати доимии бетанаффус бо ингибиторҳои помпаи 

протонӣ ва ѐ Н2-гистаминблокаторҳо ба миқдори ним доза 

(масалан, омепразол 20 мг 1 бор бегоҳи муддати якчанд моҳ). 

Нишондодҳои ин намуди табобат: 
- оризаҳои бемории захм (хуншори аз захм, ѐ перфоратсия), 

- мавҷудияти бемориҳои ҳамрадиф, ки истифодаи доруҳои 

зиддиилтихобии ғайристероидиро талаб менамоянд, 

- хамрадифии рефлюкс-эзофагити захмӣ, 

- беморони беш аз 60 сола, ки ҳар сол хуруҷи бемории захми 

меъдаю рўдаи 12-ангушта доранд. 
2. Табобати пешгирикунандаи «мувофиқи талаб» мавриди 

пайдоиши нишонаҳои хос, ки аз хуруҷи захм дарак медиҳанд. 
Дар ин ҳолат яке аз доруҳои зиддисекреторӣ (масалан, омепра-
зол е пантопразол) 2-3 рӯзи аввал вояи пурраи шабонарӯзї, 
сипас нимаи вояи шабонарӯзи муддати 2 ҳафта фармуда меша-
вад. Нишондоди табобати «мувофиқи талаб» пайдоиши нишо-
наи захм пас аз эрадикасия аст. 

Табобати доругии захми меъдаю рудаи 12-ангушта, ки бо 
Helicobacter pylori алоқаманд нест 

Ҳангоми тестҳои манфии морфологӣ ва уреазии биоптатҳо, 

ки аз кисмҳои антралӣ ва бадани меъда гирифта шудаанд.  

Озмоиши нафасии уреазї ва муайянсозии зидди љисмњои Н. pylori дар 

ахлот бо ѐрии антиљисмњои моноклоналї усулњои асосии 

ѓайриинвазивии тасдиќи таъсирнокии табобати нобудсозї њисобида 

мешаванд (Сатњи далелнокї - 1а, дараљаи тавсия - А).* 

Назорати табобати эрадикатсионї на пештар аз 4 њафта пас аз табобат 
гузаронида шавад (Сатњи далелнокї - 2b, дараљаи тавсия - В). 

 

Зиѐд намудани мўњлат аз 7 то 10-14 рўз дараљаи эрадикатсияро 5% 

меафзояд (сатњи далелнокї ‟ 1а, дараљаи тавсия ‟ А). 
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Мақсади табобат: сињатшавии захм ва рафъи нишонаҳои 
беморї. 

Наќшаҳои табобат  (яке аз зеринҳо фармуда мешаванд): 

1. Ингибитори помпаи протонӣ: омепразол 40 мг дар як 

шабонарўз ѐ пантопразол 40 мг 1 маротиба дар 1 рӯз ва антасид 
ба сифати доруи аломатї.  

2. Н2-гистаминблокатор (фамотидин - 40 мг дар як 

шабонарӯз, бегоҳи, соати 19-20) ва антасид ба сифати доруи 
аломатї. 

Таъсирнокии табобат бо усули даруннигорї ҳангоми захми 
меъда пас аз 8 ҳафта, ҳангоми захми рўдаи 12-ангушта пас аз 4 

ҳафта санҷида мешавад. 

Талабот ба натиxахои табобат. Таъмини ремиссияи пурра - 

рафъи зуњуроти клиникӣ ва даруннигории беморї, тестҳои 

манфии морфологӣ ва уреазии H.pylori пас аз 4 ҳафтаи тамом-

шавии табобат ва ѐ ҳангоми авҷи такрории захм.  

Ҳангоми ремиссияи нопурра (нимсињатшавии захм) инти-

зоми беморро нисбати реҷаи табобат арзѐбї намуда, табобатро 

бо даровардани ислоҳот бояд давом дод.  

Дар ҳолати сињатшавии захм, мавҷудияти гастрити фаъол ва 
уфунати H.pylori, ки низ ремиссияи нопурра ном дорад, табо-
бати эридикатсионии такрорї бо наќшаи дуюм фармуда меша-
ванд. 

Мавриди хуруљи нави беморї муддати 3 сол дар ҳолати 
ремиссияи пурра ин бемор аз қайди диспансерї бароварда шуда, 
бемор дигар ба табобати зиддизахмї эњтиѐљ надорад.   

 
СИНДРОМЊОИ МЕЪДАИ БУРИДАШУДА (СМБ) 

 

Буриши меъда ‟ амалиѐти љарроњии буриши ќисми меъда бо 
барќарорсози муттасилии узвњои њозима тавассути гузориши 
анастомози сурхрўда-меъда, меъдаю рўдаи дувоздањангушта ѐ 
меъдаю рўдаи борик буда, барои табобати захми меъдаю рўда, 
омоси меъда истифода бурда мешавад. 

    Синдромњои меъдаи буридашуда ‟ њолатњои гуногуни 
патологие, ки баъди чанд ваќт пас аз гузаштаи дурпас аз 
буриши меъда пайдо мегарданд. Онњо, одатан, дар беморони 
захм дошта пас аз буриши меъда пайдо мешаванд. 
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Хуруљи СМБ, табиат ва дараљаи вазнинии онњо вобаста ба 
намуди амалиѐти љарроњи ва андозаи ќисми буридашудаи меъда 
вобаста мебошанд. 

Пас аз буриши њаљми зиѐди меъда дар 10-15% беморон 
лоѓари ва бадшавии вазъи умумии онњо ба амал меорад. 

Патогенез. Патогенези СМБ мураккаб буда, ба пурраги 
омўхта нашудааст. 

Дар пайдоиши чунин њолатњои патологї наќши муњимро 
вайроншавии синергизми фаъолияти узвњои њозима, њаракати 
номунтазами ѓизо аз ќисми болои узвњои њозима ва инчунин 
баъдан љарроњии механизмњои патогенетикии пайдоиши захмро 
ислоњ карда метавонанд. 

Табаќабандї 
I.Таѓироти фаъолиятї: демпинг-синдром, синдроми гипог-

ликемї, астеникї пас аз буриш, синдроми меъдаи хурд, синд-
роми њалќаи оваранда (намуди фаъолиятї), рефлюкси гастро-
эзофагеалї, рефлюкс-гастрити ишќорї, аллергияи вобаста ба 
ѓизо. 

II. Таѓироти органикї: захми пептикии анастомоз, носури 
меъдаю рўда, синдроми халќаи оваранда (намуди механикї), 
тангшавии анастомоз, хатогии техникаи љарроњи. 

III. Таѓироти омехта. 
Демпинг-синдром. Демпинг-синдром дар 10-30% беморон 

дида мешавад. 
Сабаб. Сабаби асосии пайдоиши демпинг-синдром 

вайроншавии фаъолияти пилорус, интиколи бисѐр тези ѓизо аз 
меъдаи буридашуда, гузариши босуръати он дар рўдаи борик 
мебошад, ки ба дигаргунињои осмосию рефлекторї ва дар ин 
замина пайдоиши вайроншавии танзими нейро- гуморалї, 
фаъолгардии системаи симпатико-адреналї ба вуќўъ мепайван-
данд. 

Аломатњои клиникї. Ба демпинг-синдром пайдоиши хуруљи 
бењоли њангоми истеъмоли хўрок ѐ дар тўли 15 ‟ 20 даќиќа пас 
аз он хос аст. Хуруљи он аз њиссиѐти пуршави дар мењроби дил 
ва гармшавии ќисми болоии бадан оѓоз мегардад. Араќкунии 
зиѐд дида мешавад. Пас аз он бењолшави, хоболуди, чархзании 
сар, сустшавии биної, пайдоиши садо дар гушњо, ларзиши дасту 
пойњо ба амал меоянд. Чунин њиссиѐт зиѐд мешавад ва бемор 
хоб кардан мехоњад. 
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Њангоми хуруљи демпинг-синдром аломатњои гуногуни 
диспепсия ‟ рехтани оби дањон ѐ хушкшавии дањон, дилбехузури, 
зардачуши, оруѓзани ‟ низ пайдо мешаванд. Овози рўдањо ѐ 
диарея дар охир ѐ пас аз чанд ваќт пас аз хуруљ дидан мумкин аст. 
Дар њолати хобидан вазъи бемор бењтар мегардад, бинобар ин 
одатан беморон хўрокро дар рахти хоб ќабул намуда пас аз он ба 
зуди њолати горизонталї мегиранд. Демпинг-синдром бештар пас 
аз истеъмоли ѓизои ширдор пайдо мешавад. 

Дар ваќти ташхиси рентгенологї анастомоз хеле васеъ буда, 
пурра гузаштани сульфати барий 5 ‟ 10 даќиќа тул мекашад, 
њалќаи рўдаи борик васеъ гашта, барий дар рўдаи борик хеле 
зуд њаракат мекунад. 

Табаќабандии демпинг-синдром аз рўи дараљаи вазнини: 
демпинги-синдроми сабук танњо пас аз истеъмоли ѓизои ширдор 
пайдо мешавад. Ба он сустии сабуки бадан ва зиѐдшавии набз то 
10-15 зарба хос аст. Давомнокии хуруљ то ним соат давом карда 
вазн то 5 кг кам шуда, ќобилияти  мењнатиашро гум намекунад. 

Демпинги дараљаи миѐна пас аз истеъмоли ѓизоњои гуногун 
пайдо шуда, дар мавриди ављи синдром бемор маљбур мешавад, 
ки хоб кунад, афзоиши набз то 20-30 зарба, баландшавии 
фишори шараѐнии систолї ба амал меояд. Муддати хуруљ то 1 
соат давом карда вазни бадан то 10 кг паст шуда, ќобилияти 
корї суст мешавад. 

Демпинги дараљаи вазнин пас аз истеъмоли њама гуна ѓизоњо 
пайдо мешавад; одатан беморон ѓизоро дар њолати горизонталї 
ќабул намуда, пас аз он 2-3 соат аз љой намехезанд, набз зиѐда аз 
30 зарба зиѐд шуда, фишори шараѐни ноустувор, брадикардия, 
гипотензия ѐ коллапс ба амал меоянд. Вазни бадан зиѐда аз 10 кг 
кам шуда, беморон тамоман корношояманд. 

 
Ташхис 
Ташхиси зарурии озмоишгоњї 
Яккарата 

 Холестерини хун 

 Креатинини хун 

 Гуруҳи хун бо резус омил 

 Копрограмма 

 Таҳлили наљосат барои муайян намудани хунравии 

пинҳонї 
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 Муоинаи ситологию гистологии биоптат 

 Муоинаи сафедаи умумї ва фраксияҳои он 

 Билирубин 

 АлАТ, АсАТ - ферментњо. 
Дукарата 

Таҳлили умумии хун бо тромбоситњо 
Таҳлили умумии пешоб 
Ташхиси зарурии таљњизотї: 
Яккарата  

Ташхиси фаросадоии љигар, талхадон, ғадуди зери меъда 
Эзофагогастродуоденоскопия 
Тањлили шираи меъда 
Рентгеноскопияи меъда. 
Ташхисњои иловагї вобаста аз бемории фарзї ва нишон-

додњои мављуда фармуда мешаванд. 
Табобат. Бемории дараљаи сабук ва миѐна табобатпазиранд. 

Њангоми демпинг-синдроми дараљаи вазнин табобати љарроњи 
лозим меояд. 

Парњез. Ѓизои серсафеда. Парњез аз ѓизои ширдор, ширини, 
моеъ. Хурокњои камоб. Истеъмоли хўроки кам, 5-6 бор дар як рўз. 

Электростимулясияи меъда ва рўда барои суст кардани 
фаъолияти њаракати онњо. 

Табобати доругї: асидин-пепсин, панкреатин, табобати 
оромибахш, желафузин, аминол, плазмотрансфузия, витамин-
њои В-1, В-6, В-12, маводњои зидди серотонини. 

Нишондод барои табобати љарроњи: демпинг-синдроми 
дараљаи вазнин, ѐ вобастагии демпинг-синдром бо дигар 
синдроми меъдаи бурида, махсус, синдроми њалќаи оваранда, 
синдроми гипогликемї, лоѓаршавии афзоянда; бенафъ 
анљомидани табобати консервативї њангоми демпинг-синдроми 
дараљаи миѐна. 

Синдроми гипогликемї. 
Дар як ќатор беморон хуруљи сустшави дар њолати 

гуруснагї, пас аз кори љисмонї ѐ  1,5-3 соат пас аз истеъмоли 
хўрок пайдо шуда, пастшавии ќанди хун то 3,33-3,89 ммоль/л 
дида мешавад. Ин њолат синдроми гипогликемї ном гирифта-
аст. Сустшавии бемор њангоми синдроми гипогликемї бо 
пастшавии ќанди хун вобаста аст. Истеъмоли ѓизо ѐ ќанд вазъи 
беморро бењтар мегардонад. 
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Патогенез. Патогенези синдроми гипогликемї то охир 
муайян нагаштааст. Чунин мешуморанд, ки он ба баландшавии 
њассосияти организм ба инсулин дар њолати такроршавии 
гипогликемї пас аз истеъмоли ѓизо вобаста аст. 

Табаќабандї. Дараљаи сабук, дараљаи миѐна ва дараљаи 
вазнин. 

Тањлил ва ташхисњои тавсиягашта. 
Тањлили умумии хун ва пешоб, ќанди хун. 
Тањлили сафедањо, албумин, электролитњо, боќимондаи 

азот, мочевина, креатинин. Тањлили шираи меъда. ЭГДС, 
ташхиси рентгении меъда. ТУС талхадон ва ѓадуди зери меъда. 

Табобат. Синдроми гипогликеми дараљаи сабук ва миѐна бо 
усули консервативї табобат меѐбанд. 

Парњез. Ѓизои сафедадор. Аз ѓизои ширдор, ширини, 
моеъги даст кашидан лозим аст. Хўрокњои камоб. Истеъмоли 
хўроки кам ва 5-6 бор. 

Электростимулятсияи меъда ва рўда барои суст гардони-
дани фаъолияти њаракати онњо. 

Табобати доругї: асидин-пепсин, панкреатин, табобати 
седативї, желафузин, аминол, плазмотрансфузия, витаминњои 
В-1, В-6, В-12, маводњои зидди серотонинї. 

Агар табобати консервативии синдроми гипогликемияи 
дараљаи вазнин таъсир накунад, пас бояд амалиѐти љарроњb 
гузаронида шавад. 

Синдроми њалќаи оваранда. 
Синдроми њалќаи оваранда дар бемороне, ки амалиѐти буриши 

меъда бо усули Билрот-11 гузаронида шудааст, дида мешавад. 
Патогенез. Вайроншавии эвакуатсияи мухтавои њалќаи 

оваранда (сафро) ва рефлюксї он ба бунчаи меъда дар натиљаи 
вайроншавии дигаргунии мўътадили њамбастагии анатомо-
функсионалї. 

Этиология. Ногузароии шадид ва музмини њалќаи оваранда 
фарќ карда мешавад. Омилњои пайдоиши синдроми њалќаи 
оваранда ба ду гуруњ људо мешаванд: 

1. механикї (лињомњои пас аз љарроњи, инвагинация, 
вайроншавии эвакуатсия дар њалќаи баранда, нодуруст гузош-
тани њалќаи оваранда, њалќаи оварандаи дароз, фуруравии 
пардаи луобии њалќаи оваранда ба ковокии меъда); 

2. функсионалї (дискинезияи гипертонии маљрои сафрои ва 
рўдаи дувоздањангушта, њолати гипотония ѐ спастикии ќисми 
болоии узвњои њозима, садама ѐ ангезиши кундањои асаби вагусї). 
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Аломатњои клиникї. Њиссиѐти вазнини дар мењроби дил ва 
тадриљан пайдошавии њиссиѐти дамидани зерќабурѓаи рост  10-
15 даќиќа пас аз истеъмоли хўрок. Дилбењузурї, талхии дањон, 
сузиш дар кундаи сина пайдо мешаванд. Пас аз он ављи баланди 
дард дар мењроби дил аз рост пайдо мешавад. Њангоми ављи 
баланди дард ќайкунии талхаи зиѐд такрор ба такрор ба амал 
омада, пас аз он сабуки њис карда мешавад. 

Се дараљаи синдроми њалќаи оваранда људо карда мешавад. 
Дараљаи сабук: ќайъкунии якчанд карата моње 1-2 бор, 
ќайъкунии андак баъди 20 даќиќа ‟ 2 соат пас аз истеъмоли 
хурок, одатан ѓизои ширдор ѐ шакардор. Њангоми синдроми 
њалќаи оварандаи дараљаи миѐна хуруљи ќайъкунї њафтае 2-3 
маротиба мушоњида мешавад. Дар чунин њолат 200-300 мл талха 
ихрољ гашта, дард хеле зиѐд ба амал меояд. Њангоми бемории 
дараљаи вазнин хуруљи дард ва ќайъкунї њар рўз дида шуда, 
зиѐда аз 500 мл талха хориљ мешавад. 

Тањлил ва ташхисњои тавсиягашта. Тањлили умумии хун, 
пешоб, билирубин, АсАт, АлАт, туршии фосфотоза, азоти 
боќимонда, мочевина, креатинин, сафедаи умумї¸ албуминњо. 

ЭГДС, ташхиси рентгении меъда ва рўда, ТУС талхадон, 
ѓадуди зери меъда. 

Табобат. Ба беморони дараљаи сабук ва миѐна гузаронидани 
табобати консервативї љоиз аст: гизои парњези, табобати зидди-
илтињобї, прокинетикњо, шустани такрории меъда, табобати 
анемия ва гипопротеинемия. 

Синдроми дараљаи вазнин нишондод барои амалиѐти 
љарроњи мебошад. 

 
ОСЕБИ ЗАЊРИИ (ТОКСИНИИ) ЉИГАР 

 

1. Осеби заҳрии (токсинии) љигар. K71. 
2. Осеби заҳрии (токсинии) љигар бо холестаз. K71.0 
3. Осеби заҳрии (токсинии) љигар бо некроз. K71.1 
4. Осеби заҳрии (токсинии) љигар, ки бо шакли гепатити 

шадид љараѐн меѐбад. K71.2 
5. Осеби захрии (токсинии) љигар, ки бо шакли гепатити 

музмини фаъол љараѐн меѐбад. K71.5 
6. Осеби заҳрии (токсинии) љигар, ки дар дигар фаслҳо 

табаќабанди нашудаанд. K71.6 
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7. Осеби заҳрии (токсинии) љигар бо фиброз ва сиррози љи-
гар. K71.7 

8. Осеби заҳрии (токсинии) љигар бо дигар зуњуроти бемо-
рии љигар. K71.8 

9. Осеби заҳрии (токсинии) муайяннашудаи љигар. K71.9 
Мафњум (таъриф). Гепатити токсикї (зањрї)  ин бемории 

шадид ва музмини зањрии љигар ба њисоб рафта сабабњояш хело 
гуногунанд ва ба некрози њуљайрањои љигар (гепатоситњо) овар-
да мерасонад. 

 
Сабабњо: 
1. Маводњои доруворї 

 сулфаниламидњо (сулфадиметоксин, бисептол ва ѓ) 

 маводњои зиддивирусї (интерферон, амантадин ва ѓ) 

 маводњои зиддисилї (фтивазид, тубазид, изониазид ва ѓ) 

 маводњои њароратшикан (парасетамол, аспирин ва ѓ)  
2. Маводњои кимѐвии истењсолот 

 Фосфор 

 Марги муш 

 Алдегидњо 

 Пестисидњо 

 Фенолњо ва ѓайра   
3. Набототи зањрї (замбуруѓњо: мухамор, поганкаи 

сафедтоб).A. 
Клиника аз сабабњои пайдоиш вобастагї дорад: 

 Дард дар мавзеъи зерќабурѓаи рост 

 Диспепсия 

 Ќайкунї 

 Зардшавии пўсти бадан 
Табобат: 

 Рељаи рахтї (бистари) 

 Шустани меъда  

 Ангиштоби фаъол (активиров. угол) 

 Гемасорбсия 

 Плазмоферез 

 Антидотњо (масалан њангоми захролудшави аз замбў-
руѓњо, атропин) A. 

Наќшаи чорабинињои ташхисї ва табобатї ба беморони 
алкоголии  љигар монанд аст.  
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БЕМОРИИ ЧАРБИИ ҒАЙРИ АЛКОГОЛИИ ЉИГАР 
 

1. Стеатози ғайриалкоголї.  K76.0 
2. Стеатогепатити ғайриалкоголї. 
3. Фибрози ғайриалкоголии љигар. 
4. Сиррози ғайриалкоголии љигар. 
 

Мафњум (таъриф). Мафњуми бемории чарбзеркунии ѓайри-
алкоголии љигар (БЧЃЉ) маљмўи таѓиротњои клиникию-мофологї 
буда чарбзеркуни, илтињоб ва фибрози љигар, ки ба истифодаи 
машрубот вобастагї надоранд (истифодаи 40 грамм алкогол барои 
мардон ва 28 грамм барои занон барои љигар безарар аст. БЧЃЉ 
яке аз ќисми таркибии синдроми метаболї мебошанд. Ба ин 
бемори бештар занони 40-60 сола, ки индекси вазни баданашон 
баланд ва ѐ фарбењи доранд гирифтор мешаванд. 

Бемории чарбзеркунии ѓайриалкоголии љигар (БЧЃЉ) яке аз 
беморињои пањнгардида ба шумор рафта дар љараѐни худ ба 
сиррози љигар ва карсиномаи гепатоселлюлярї оварда мера-
сонад. Пањншавии ин бемори дар љањон аз 10 то 40 фоизро 
ташкил медињад. Дар Љумњурии Тољикистон 25-30 фоизи ањоли 
гирифтори ин бемори мебошанд. 

Сабабњо: Сабабњо ва омилњое, ки ба ин бемори оварда 
мерасонанд, хеле зиѐданд:  

1. Фарбењї; 
2. диабети ќанд навъи;  
3. гипертриглисеридемия; 
4. маводњои доруворї; 
5. синдроми малабсорбсия; 
6. бемороне, ки љарроњии меъда ва рўдањои борикро аз сар 

гузаронидаанд (гастропластика, резексияи рўдаи борик ва ѓайра); 
7. вайроншавии мутаносиби флораи рўдахо. 
Асоси патогенези БЧЃЉ ‟ро ба таѓироти њассосияти инсулин 

ва гиперинсулинемияи компенсаторї (љубронї) ташкил меди-
њад. Вайроншавии њасосияти инсулин, фарбењии шикам, диа-
бети ќанди навъи 2 ва дислипидемия бо зиѐд шудани ассидњои 
чарбї ва триглисеридњо ба чарбзеркунии љигар ‟ стеатози љигар 
оварда мерасонад. Ин «зарбаи якум» ба љигар мебошад. Дар 
њолати ба амал омадани илтихоб дар чарби пеши шикам, зиѐд-
шавии ситокинњои илтињобї, аз он љумла «омили муриши омос-
α» ва интерлейкини-6 илтињоб ба амал меояд, ки он ба љигар 
тањдид мекунад. Дар њуљайрањои љигар бошад вайрон-шавии 
оксидшавии чарбњо ба амал омада, сабабгори некроз ва апо-
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птози онњо мегарданд. Ин «зарбаи дуюм» ба љигар њисоб меѐ-
бад, ки асоси стеатогепатити ѓайриалкоголї мегардад. 

Клиникаи ин бемори гуногун буда дар бисѐр мавридњо онњо 
ягон шикоят надоранд, ва ѐ шикояташон ба дигар беморї хос 
мебошанд.  

Беморони стеатози љигар одатан ягон шикоят надоранд.  
Беморони стеатогепатит бошад ба мондашавї, бемадорї ва 

дард дар мавќеи зерќабурѓаи рост шикоят мекунанд.  
Њангоми сирроз: ба ѓайр аз аломатњои диспепсї дар 

беморон, зардшавии пўсти бадан ва чашмон, хориши бадан, 
калоншавии љигар, аломатњои гипертензияи порталї ва ассит 
дида мешаванд. Њангоми муоинаи бемор калоншавии андоза-
њои љигар ва сипурч ба назар мерасад. 

Омилњои зерин: синну соли аз 45 сола боло, љинси зан, 
индекси вазни бадан зиѐда аз 28 кг/м2, фишорбаландии шараѐнї, 
диабети ќанд барои пайдоиши БЃАЉ кўмак мерасонанд. 

Табаќабандї: 

 стеатози љигар  

 стеатогепатити ѓайриалкоголї 

 фибрози љигар  

 сиррози љигар  
 
Ташхиси стеатози љигар: 

 фаросадои љигар (калоншавии андозањо). А1 

 АсАт ва АлАт дар меъѐри нормалї. А1  

 Томографияи компютерї (пастшавии умумии нишон-
додњои денситометрии сохтори љигар пастар аз 55 HU). А1 

 Биопсияи љигар ва ташхиси морфологии биоптат (4-
гурўњи таѓиротњоро дар бар мегирад: стеатози макро ва микро 
везикуларї, аломатњои илтињоби њиссачав ва фиброз)А1. 

Ташхиси стеатогепатити ѓайриалкоголї: 

 Фаросадои љигар (сохтор гуногуна, калоншавии андоза-
њои љигар ва сахшавї). В1 

 Баландшавии миќдори АсАТ ва АлАТ. В1. 

 Биопсияи љигар ‟ баѓайр аз стеатоз, аломатњои некрози 
гипатоситњо ва инфилтрасияи лейкоситњо. 

 Фиброскан ‟ сахтшавии љигар. А1. 
Фибрози љигар: 

 Баландшавии на онќадар зиѐди АсАТваАлАТ/ 
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 Фаросадои љигар (аз миѐни ташхисњо фаросадо аз њама 
камтар хоси ташхисї ва њиссиятнокї дорад, хусусан њангоми 
стеатоз 20-30% будан). А1. 

 Томографияи магнитию резонансї.  А1. 
Сиррози љигар: 

 Фаросадои љигар (сохтор гуногуна, гипертензияи порта-
лї). А1. 

 Баландшавии миќдори АсАТ ва АлАТ ва билирубин, 
гипоалбунемия.А1. 

 Биопсияи љигар – сохти морфологии сирроз – микроноду-

лярї, маронодулярї, омехта. 

 Вайроншавии лахташавии хун (пастшавии индекси 
протромбинї, ваќти протромбинb, фибриноген). А1. 

 Панситопения (тромбоситопения, лейкопения, камшавии 
миќдори Эр,Нв). 

Мањакњои ташхисї 
анамнез (ирсиятнокї, тарзи њаѐт, истеъмоли ѓизо, њаракати 

љисмонї). 

 санљиши антропометрї (вазни бадан, ИВБ, њаљми шикам 
ва рон). 

 санљиши ФШ, БИД 

 липидограмма (триглисеридњо, холестерини зичиашон 
паст ва баланд). 

 адами маркерњои гепатитњои вирусї (В, С, Д). 

 аломатњои фаросадоии љигар (стеатоз, стеатогепатит, 
фиброз, сирроз). 

 маълумоти даќиќ оиди истеъмол накардан ва ѐ истеъмоли 
машрубот. 

 биопсияи љигар. 
Ташхиси њатмии яккарата: 

 холестерини хун,  

 триглисеридњои хун,  

 липопротеидњои хун,  

 амилазаи хун,  

 тести њассосият ба глюкоза (њангоми миќдори эътидолии 
глюкозаи хун),  

 сафедаи умумї ва фраксияњои сафедањо, 

 гурўњи хун , резус-омил,  
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 копрограмма,  

 маркерњои вирусњои гепатити В, С. Д дар хун. 
Дукарата:  

 тањлили умумии хун,  

 ретикулоситњо,  

 тромбоситњо,  

 ќанди хун,  

 АсАт, АлАт,  

 Фосфатазаи ишќорї,  

 ГГТП,  

 ташхиси умумии пешоб. 
Ташхисњои иловагї вобаста аз бемории фарзї ва 

нишондодњои мављуда фармуда мешаванд: 

 ферритини хун 

 асиди карбамиди хун 

 серуллоплазмин 

 эзофагогастродуоденоскопия 

 томографияи компютерї 

 маслињатњои мутахассисон (эндокринолог, кардиолог). 
 

Табобат: 
Стеатози љигар: 
Ба эътидол овардан ва барќарор намудани љараѐни мета-

болї 
а) паст намудани вазни бадан бо воситаи истеъмоли ѓизои 

солим (аз 5 то 10% кам кардани вазни бадан, яъне аз 500 то 1000 
гр дар як њафта). 1В. 

б) машќи бадан (дар як њафта 4-5 маротиба муддати  30-40 
даќиќа). 

Харобкунии вазни бадан бо воситаи парњез, фаъолияти 
љисмонї ва баъзан истифодаи доруњо мумкин аст. Ба беморон 
истеъмоли хўрокињои камѓизо, бештар аз њисоби кам кардани 
миќдори чарбњо (чарбњо камтар аз 30%, карбогидратњо 55%, 
сафедањо 15%).  

Стеатогепатити ѓайримашруботї: 
1.Ба эътидол овардан ва барќарор намудани љараѐни 

метаболї 
2.Синсетайзерњои инсулин:   
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а) бигуанидњо (метформин 20 мг/кг 2-3 бор дар як рўз зиѐда 
аз 3-6 моњ). 1В   

б) тиазолидиндионњо (пиоглитазон, росиглитазон) 
3.Гепатопротекторњо (асиди урсодезоксихолевї 12-15 мг/ кг/ 

шабонарўз, 2-3 моњ)  1В   
4. Антиоксидантњо (витамин Е, А), пентоксифиллин 1200 

мг/ш зиѐда аз як сол. 1В   
 

Мисол: њангоми индекси вазни бадан аз 31 кг/м квадратї 
зиѐд будан: 

 ѓизои гипокалориягї ва гиполипидемї  

 фаъолияти љисмонї (роњ гаштан 15 њазор ќадам, панљ бор 
дар як њафта) 

 метформин (сиофор )500-1500 мг муддати 3-6 моњ. 

 ксеникал 120 мг 3 бор дар як рўз муддати 3-6 моњ 

 њангоми афзоиши бармањали фиброз (дар биоптати љигар) 
‟ глюкокортикоидњо. 

Тадќиќотњои охир нишондоданд, ки истифодаи преднизолон 
њолати умумии беморро бењтар намуда давомнокии умри онњоро 
зиѐд менамояд, фаќат дар њолатњои хунравї аз меъдаю рўда ва 

синдроми гепатореналї эњтиѐт шудан лозим аст). .А1 
 

Сиррози љигар: 
1. мизи №5, ѓизои камнамак (3-4 гр намак дар як шабонарўз) 

ва аз сафедањо бой (творог,гўшт,тухум, хўрокњои лўбиѐгї ва ѓ.) 
2. Албумин 10-20 фоиза, 50-100 мл як рўз пас, дохили варид, 

ќатрагї №8-10. 
3. Гепатопротекторњо (асиди урсодезоксихолевї 12-15 

мг/кг/шабонарўз 2-3 моњ). А1. 
4. Муолиљаи метаболикї (рибоксин, асиди аскорбинї). 
5. Витаминњои гурўњи В 
Муддати табобат дар бемористон 3-4 њафта. Дар клиника 

асосан ташхиси пурра ва муолиљаи интенсивї гузаронида шуда, 
дигар намуди муолиља ва ташхиси такрорї дар шароити 
дармонгоњию амбулаторї гузаронида мешавад. 

6. Талабот ва натиљањои табобат: Таъмини коњиши беморї. 
Ба њолати компенсаторї гузаронидани бемор миќдори липид-
њои хун. А1. 
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ЭНСЕФАЛОПАТИЯИ ЉИГАР 
Таъриф. Энсефалопатияи љигар (ЭЉ) синдроми ихтило-

лотию руњию асабї буда, дар натиљаи таъсири маводњои 
зањрнок, ки њангоми норасоии љигар ва ѐ гипертензияи порталї 
ба дастгоњи марказии асаб (ДМА) ворид мешаванд, ба вуљуд 
меояд.  ЭЉ бо таѓироти шууруњуш ва депрессия зуњур меѐбад. 
Њамроњшавии хуни порталї бо хунгардиши умумї бо воситаи 
анастамозњои порто-системавї яке аз механизмњои муњим барои 
пайдоиши синдром мебошад.  

Табаќабандї. 
Энсефалопатияи чигар вобаста аз сабаб басе шакл таќсим 

мешавад: 
Шакли А (Acute) ‟ њангоми норасоии шадиди љигар;  
Шакли В (Bypass) ‟ дар њолатњои пайдоиши бесабаб 

(худбахуд) ва ѐ њангоми амалиѐти љарроњї гузоштани шунтњои 
порто-системавї дар бемороне, ки норасоии љигар надоранд;  

Шакли С (Cirrhosis) ‟ дар беморони гирифтори сиррози љигар 
ва ѐ гипертензияи порталї, инчунин бо роњи љарроњї гузоштани 
шунтњои порто-системавї дар ин беморон ба амал меояд.  

Шакли C ба энсефалопатияи фаръї (эпизодї), минималї ва 
персистентї таќсим мешавад. 

 
Клиникаи энсефалопатияи љигар 

Дараљаи вазнинии ЭЉ бо системаи West Haven (West Haven 
classification system) арзѐбї карда мешавад (Љадвали 1): 

Љадвали 1.  
Дараљаи энсефалопатияи љигар 

Дараља Њуш 
Интеллект ва 

рафтор 
Вазъи неврологї 

0 Бе таѓир Таѓироти кам 
Таѓири тестњои 

психометрї 

I 
Хоболудї, 

таѓири ритми 
хобу бедорї 

Коњиши диќќат ва 
хотира, депрессия 

Таѓири њусни 
хат, ларзиши 

сусти ангуштон 

II Беиштиѐгї 
Гумроњї, рафтори 

бељо, нутќи нофањмо 
Астериксис, 

атаксия 

III Сомноленсия 
Гумроњї, агрессия, 

амнезия 

Астериксис, 
афзоиши 

рефлексњо 

IV Бењушї Нест 
Арефлексия, 

адами вокуниш 
ба дард 



243 
 

„ Дараљаи 0 ‟ энсефалопатияи љигарии минималї (энсефало-
патияи љигарии субклиникавї): адами таѓироти шахсият ва 
рафтор, таѓироти ками хотира, интеллект ва њаракат,  ларзиши 
«кафзанї» (астериксис) дида намешавад. 

„ Дараљаи I ‟ энсефалопатияи љигарии сабук: таѓироти ками 
њуш, коњиши диќќат, сустшавии њисобу китоб, хоболудї ѐ 
бехобї, эйфория, депрессия ва ѐ тундмизољї, коњиши иљрои 
масъалањои фикрї, эњтимолияти пайдоиши ларзиши «кафзанї». 

„ Дараљаи II ‟ энсефалопатияи љигарии миѐнавазнин: сустї, 
беиштиѐгї (апатия), гумроњї (дезориентасия), рафтори бељо, 
нутќи нофањмо, хоболудї, таѓироти баръалои шахсият, ларзиши 
«кафзанї». 

„ ДараљаиIII ‟ сомноленсия (хоболудї), баъзан изтиробу 
њаяљон, гумроњї дар ваќту макон, камњушї, беѐдї (амнезия), 
баъзан ќањру ѓазаб, нутќи нофањмо. 

„ ДараљаиIV ‟ кома бо ва ѐ бе вокуниш ба дард.  
Барои ташхиси бармањали энсефалопатияи љигар тестњои 

психометрї ‟ алоќаи раќамњо, раќам-њарф, њусни хат, њисоб ва 
ѓайра васеъ истифода мешаванд.  

Тести алоќаи раќамњо: Ба бемор вараќе дода мешавад, ки 
дар он раќамњои аз 1 то 25 бетартибона љойгир шудаанд. Бемор 
муддати муайян ин ракамњоро бояд ба њам пайваст созад ва 
вобаста аз ваќти иљроиши тест марњилаи энсефалопатияи љигар 
маълум карда мешавад. 

 

Усулњои озмоишгоњї ва таљњизотии ташхиси 
энсефалопатияи љигар 

Дар аѐни замон усулњои озмоишгоњии ташхисии боэътимод 
ва арзѐбии айнии дараљаи вазнинии энсефалопатияи љигарї 
мављуд нестанд.  

Њангоми ЭЭГ (эхо энсефалография) амплитудаи баланди 
мављњои паст ва пайдоиши мављњои сефаза мушоњида мешаванд. 
Аммо ин нишондодњо барои энсефалопатияи љигарї хос нестанд. 

Томографияи компютерї (КТ) ва томографияи магнитию 
резонансии (МРТ) маѓзи сар барои ташхиси сабабњои дигари 
энсефалопатия (осеби дохили косахонаи сар) наќши муњим доранд.  

 

Омилњои барангезандаи энсефалопатияи љигар 

 Норасоии гурдањо: сабаби коњиши хориљшавии карбамид, 
аммоний ва дигар пайвастагињои нитрогенї мегардад. 
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 Хуншорї аз меъдаю рўдањо: њангоми мављудияти хун дар 
меъдаю рўдањо пайдоиш ва љабиши аммоний аз рўдањо зиѐд 
мешавад; хуншорї сабаби гипоперфузияи гурдањо ва вайрон-
шавии фаъолияти онњо мегардад; гузаронидани хун метавонад 
боиси гемолиз ва баландшавии ѓилзати аммоний дар хун гардад.  

 Уфунат: сабаби ихтилолоти фаъолияти гурдањо ва 
афзоиши катаболизми бофтањо мегардад, ки њар ду омил ба 
гипераммонемия меоваранд. 

 Ќабзият: сабаби афзоиши пайдоиш ва љаббиши аммоний 
дар рўдањо мегардад. 

 Доруњои ба дастгоњи марказии асаб таъсиркунанда 
(опиатњо, бензодиазепинњо, антидепрессантњо, антипсихозњо): 
метавонанд љараѐни энсефалопатияи љигарро вазнинтар гардо-
нанд. 

 Доруњои пешоброн ва парасентез: коњиши миќдори калий 
дар сируми хун ва алкалоз ба табдили NH4

+ то аммоний (NH3) 
мусоидат мекунанд. 

 Истеъмоли барзиѐди ѓизоњои сафедадор: афзоиши миќ-
дори аммоний дар хун. 

 Машрубот: фаъолияти њуљайрањои љигарро сустар мена-
мояд. 

 
Ташхиси фарќии энсефалопатияи љигар 

Энсефалопатияи љигарро бояд аз энсефалопатия њангоми 
беморињои зерин фарќ намуд:  

1. Беморињои дохили косахонаи сар (гематомаи субдуралї, 
инсулт, омос); 

2. Уфунат (менингит, энсефалит, думбали маѓзи сар); 
3. Энсефалопатияњои метаболикї дар натиљаи 

гипогликемия, дисбаланси электролитї, гипоксия, гиперкамния 
ва уремия; 

4. Гипераммонемия њангоми вайронии наслии давраи кар-
бамид; 

5. Энсефалопатияи зањролудї бар асари истифодаи маш-
рубот, маводњои мухаддир ва зањрњо; 

6. Синдроми органикии маѓзї.  
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ХОЛЕСИСТИТ (БЕ САНГ) 
 

1. Холесистити шадид (эмфизематозї, гангренозї, фасодї, 
абссесс, эмпиема, гангренаи талхадон). К 81.0 

2. Холесистити музмин. К 81.1 
3. Дигар шаклњои холесистит. К 81.8 
4. Холесистити муайяннашуда. К 81.9 
 
Таъриф. Холесистит илтихоби деворњои талхадон, вайрон-

шавии фаъолияти мушакњои он ва дастгоњи билиарї мебошад. 
Вобаста аз сабабњои пайдоиш табаќабанди мешавад (сироятї, 
паразитарї ва ѓайра). 

Ташхис. Ташхиси зарурии озмоишгоњb  
Яккарата 

- Холестерини хун 
- Амилазаи хун 
- Ќанди хун 
- Копрограмма 
- Гуруњи хун, резус-омил 
- Ташхиси бактериологї ва биокимиѐвии шираи рўдаи 12 

ангушта 
Дукарата 
-  таҳлили умумии хун 
- таҳлили умумии пешоб 
- Билирубини умуми, озод ва пайваста 
- АсАТ, АлАТ 
- ФИ, ГГТП 
- Сафедаҳо 
 

Ташхиси ҳатмии тачҳизотb 
Яккарата 
- Ташхиси фаросадоии љигар, талхадон ва ғадуди зери меъда. 
- Мисморгузаронии рўдаи 12 ангушта  
- Даруннигорb (эзофагогастродуоденоскопия) 
- Рентгенографияи қафаси сина 
Ташхиси иловагї. Њангоми зарурият ва вобаста аз оризањои 

бемори гузаронида мешавад. 
Муоинаи љарроњ њатмист 
Наќшаи чорабинихои табобати. Њангоми холесистити бесанг 

ва хуруљи холесистити бактериявии музмин 
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Яке аз нақшаи зерини табобати зиддибактериявї фармуда 
мешавад: 

1. Сипрофлоксасин 500-750 мг, 2 маротиба дар як рўз, бо 
роҳи даҳон, муддати 10 рўз.  

2. Доксисиклин, рўзи аввал 200 мг як маротиба дар як рўз, 
бо роҳи даҳон ѐ дохили вариди, сипас вобаста аз вазнинии 
ҳолати бемор 100-200 мг дар як рўз, муддати 10 -14 рўз. 

 Эритромисин, воян аввала 400-600 мг, сипас ҳар 6 соат 
200-400 мг, муддати 10-14 рўз ѐ зиромин 500 мг 1бор дар 1рўз 
давоми 3 рўз. 

3. Бисептол 480-960 мг 2 маротиба дар як рўз, муддати 10-14 
рўз.   

Табобати аломатї: 

 домперидон (мотилиум, допрокин) 10 мг 3 маротиба 15 
дақиқа пеш аз хўрок дар як рўз бо ҳамроҳии антасидҳо (ма-
алокс, сималгел, алмагел) 15 мл 1 соат пас аз хурок 3 маротиба 
ва 4 маротиба пеш аз хоб, муддати 3-4 ҳафта, 

 дротаверин 1-2 ҳаби 3-4 маротиба дар як рўз, муддати 1-2 

ҳафта, 

 аллохол ва ѐ дигар доруҳои талхарон 2 ҳаби 3-4 маротиба 

дар як рўз, муддати 2-4 ҳафта, 

 ҳангоми нишондодҳо доруҳои полиферментї (панкреа-

тин 1-3 ҳабби 3 маротиба вақти хўрок).  
Муддати табобат дар бемористон 7-10 рўз. 
Талабот ба натиљањои табобат. Таъмини ремиссияи пурра - 

рафъи зуњуроти клиникї, озмоишгоњї ва таљњизотии беморї, ба 
эътидолоии фаъолияти талхадон ва рўдаи дувоздањангушта. 

Беморони гирифтори холесистити музмин тањти назорати 
диспансерї бо (ташхиси озмоишгоњї ва таљњизотї ду маротиба 
дар як сол) қарор мегиранд.  

 

БЕМОРИИ САНГИ ТАЛХАДОН (БСТ) 
 

1. Бемории санги талха (холелитиаз) бо холесистити шадид. 
К 80.0 

2. Санги талхадон бо холесистити дигар.  К-80.1 
3. Санги талхадон бе холесистит.  К 80.2 
4. Санги маљраи талхадон (холедохолитиаз) бо холангит. К 

80.3 
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5. Санги маљраи талхадон бо холесистит (холедохо- ва 
холесистолитиаз).  К 80.4 

6. Санги маљраи талхадон бе холангит ва холесистит. К 80.5 
7. Дигар шаклњои холелитиаз. К 80.8 
 
Таьриф. Бемории санги талхадон, бемории дастгоњи љигару 

талха буда, асоси онро вайроншавии мубодилаи холестерин ѐ 
билирубин ташкил медихад, ки дар аввал љигар талхаи литогенї 
њосил намуда ва сипас санг дар талхадон (холесистолитиаз), ѐ 
дар найчањои талхагузар (холедохолитиаз) њосил мешавад.   

Дар давлатҳои тараққиѐфта, ки аҳолии онҳо дар таркиби 
хӯрокашон миқдори зиѐди сахароза, маводи тоза-кардашуда ва 
микдори ками нахҳои растанӣ мављуд аст, бештар гирифтори 
санги талхадон мегарданд. Мувофиқи омор дар байни ахолии 
калонсол то 10% санги талхадон вохўрда шуда, таносуби марду 
зан аз 1:3 то 1:8-ро ташкил медињад. Аз љињати таркиби кимиѐвӣ 
сангхои талха 3 намуд мешаванд: холестеринӣ, билирубинӣ ва 
омехта.   

БСС љараѐни мураккаби бисер марњила буда, мувофиқи 
пешниҳоди академик Мансуров Ҳ.Ҳ. чунин табақабандӣ меша-
вад: давраи токлиникӣ ва клиникӣ. Ба  давраи токлиникӣ дефек-
ти мубодилаи холестерин, асидњои талхагӣ ва фосфолипидҳо бо 
сабабҳои генетикӣ ва ѐ таъсири омилњои беруна пайдошуда хос 

аст. Табобат ва тарзи бартараф кардани ин норасогиҳо ҳоло 
маълум нестанд.  

Давраи клиникӣ, ба се марҳила тақсим мешавад: 

1. Марҳилаи физикию-кимиевӣ бо пайдоиши талхаи литогенӣ 
(миќдори зиеди холестерин ва камшавии асиди талхагӣ ва 
фосфолипидҳо). Ташхис мисморгузаронӣ ба рӯдаи дувоздаҳан-
гушт бо микроскопия омўхтани талха, ташхиси фаросадои тал-
хадон (слаљи билиарї). 

2. Марҳилаи сангњосилшавї. Ташхиси фаросадо: сангҳо дар 

талхадон, бе зуҳуроти клиникӣ. 
3. Марҳилаи љарроҳӣ - дарди бетоќат, дилбењузурї, партоф-

тан. Баъдан монеъгї дар роҳҳои талхагузар (дардҳои шадид, 
гипербилирубенемия, баландшавии њарорати бадан) ба амал 
меояд.  

Намунаи гузоштани ташхис; Бемории санги талхадон, 
давраи ΙΙ, марҳилаи 2. 
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Ташхис њатмии таљњизотї 
- Ташхиси фаросадоии љигар, талхадон ва ѓадуди зери меьда. 
- ЭРПХГ (аз рўи зарурат) 
 Ташхиси фаросадоии талхадон ва роњњои талхагард 

«стандарти тиллої» (А) буда, бартарии он сарфаи ваќти кам, 
ѓайриинвазї аст. 

 
Накшаи чорабинихои  табобатї 
Санги талхадон бо холесисти шадид 
Холесистэктомия (А) - мўњлати иљроиш 72 соат аз аввали 

саршавии беморї (А). Баьд аз холесистэктомияи бо усули 
лапораскопи бемор дар беморхона камтар бистарї мешавад (А). 

Барои хомўш кардани дардњои сахт  
- маводњои зиддиилтињобии нестероидї - ибупрофен 
- антиспазмолитикњо - скопаломин (А) 
- Маводи зиддибактериявї - (А) 
Цефазолин 1г; ѐ сефураксин 1,5г; ѐ сефокситин 2г пас аз 8 

соат; фторхиналон 400 мг+метронидазол 500 мг њар 6 соат дар 
муддати 5-7 рўз, њангоми зарурат табобатро бо  роњи дањон 
давом додан мумкин аст (А). Ќать намудани табобат њангоми 
муьтадил гардидани лейкоситњо ва набудани њарорат баланди 
бадан дар давоми як шабонарўзии охир (А). 

 

Санги талхадон бе холесистит 
 Вобаста аз микдору андоза ва таркиби кимиѐвии санг доруи 

асиди урсодезоксихолї фармуда мешавад. Нишондодњо барои 
њал кардани сангњои таркибашон холестеринї: 1) сангњои бисер 
ва ягонаи рентгенонегативї, њангоми мўьтадил будани кори 
талхадон, 2) санги ягона андозааш то 20 мм, агар бемор ба 
гузаронидани холесистэктомия розї набошад, 3) сангњои бисер, 
ки то 50% андозаи талхадонро ишѓол мекунанд.  Асиди урсо-
дезоксихоли дар миќдори 12-15 мг/кг дар як шабонарузи тавсия 
карда мешвад. 

 
ИЛТИҲОБИ МУЗМИНИ ҒАДУДИ ЗЕРИ МЕЪДА 

(ПАНКРЕАТИТ) 
 

1. Илтиҳоби музмини ғадуди зери меъда бо сабаби майну-
шї. К 86.0 

2. Дигар намудҳои панкреатит (панкреатити музмини 
билиарї, сабабаш номуайян, сироятї, хуруљкунанда). К 86.1 
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3. Кистаи ѓадуди зеримеъда. К 86.2 
4. Кистаи сохтагии (дуругини) ѓадуди зери меъда. К 86.3 
5. Дигар беморихои муайяншудаи ѓадуди зери меъда. К 86.8 
6. Беморињои муайяннашудаи ѓадуди зери меъда. К 86.9 
 

Панкреатити музмин ‟ илтињоби дарозмуддати ѓадуди зери 
меъда буда, бо дард ва пастшавии фаъолияти ѓадуди зери меъда 
ва пайдошавии бе бозгашти таѓиротњои морфологї оварда 
мерасонад. Асоси тасдиќии (дараљаи I) усулњои ташхис ва табо-
бат то њоло надорад, лекин дар ин барнома бењтарин маълумот-
номањои њозиразамон оиди стандартњои табобатии умумичањо-
нї љаъм карда шуданд. 

Эпидемиология. Пањншавии панкреатити музмин дар 
Аврупо 25,0‟26,4 дар 100 њазор ањолї, дар Руссия 27,4 ‟ 50,0 дар 
100 њазор ањолиро дар бар мегирад. 

Дар љањон теъдоди зиѐдшавии беморињои панкреатити шадид 
ва музмин ба амал омад, ва дар 30 соли охир ду маротиба зиѐд 
шуд. Одатан, панкреатити музмин дар сину соли миѐна (35 ‟ 50) 
ба амал меояд. Дар байни беморон њиссаи зиѐдро занњо (30%) 
ташкил намуда, маъюбияти аввладараља 15%-ро ташкил медињад. 

 Баъд аз муайян намудани ташхиси аввалаи панкреатити 
музмин фавт 20%-ро дар муддати 10 сол, ва зиѐда аз 50%-ро баъди 
20 соли беморї ташкил медињад (таќрибан 11,9%). Беморон 
бештар (15-20%) аз оризањои беморї мефавтанд. Оризањо одатан 
њангоми панкреатити зуњурнок пайдо мешаванд. 

Табаќабандии панкреатити музмин: 
 Ташхис Мувофиќи этиология:  

 билиарї; 

 алкоголї; 

 метаболї; 

 сироятї; 

 доруворї; 

 аутоиммунї. 
1. Нишондодњои клиникї: 

 дард; 

 диспепсия; 

 нишонањои омехта; 
2. Нишонањои морфологї: 

 варами интерстисия ва некрози паренхиматозї; 

 фиброз ва гиперплазияи хуљайрањо; 

 пайдошавии кистањо. 
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3. Равиши беморї: 

 бо хуруљи на онќадар вазнин; 

 бо хуруљи баланд; 

 бо хуруљи доимї 
4. Оризањо: 

 вайроншавии талхабарорї; 

 гипертензияи порталї (зерљигарї); 

 вайроншавии фаъолияти эндокринологї - диабети ќанд ѐ 
гипогликемия; 

 таѓироти илтињобї ‟ абссес, киста, парапанкреатит, холе-
систит, пневмония, паранефрит ва ѓайра.  

Ташхис дар асоси дардњои шадиди ба худ хоси шикам ба худ 
хос ва нишонањои норасоии фаъолияти экскретории ѓадуди зери 
меъда гузошта мешавад. Њангоми панкреатити музмин назар ба 
панкреатити шадид меъѐри баландшавии ферментњо кам ба назар 
мерасад агар ин нишонањо ба назар расанд пайдошавии псев-
докистањо ѐ ассити панкреатити ба амал омаданаш мумкин аст. 

 
 Усулњои ташхисњои радиологї 
- рентгенографияи ѓадуди зери меъда; 
- фаросадої (васеъшавии њаљми ѓадуд ва найчањои он, 

пайдошавии псевдокистњо, калсификасия,  васеъшавии найчаи 
талхабарории умумї, вариди порталї, сипурзи ва пайдоиши 
ассит) (С. 4). 

- томографияи компютерї (бо контрасти варидњо) (С. 2). 
- эндоскопияи ретрохолесистопанкреатографї (ЭРХПГ) 
 Табобати консервативї 
 Табобати консервативии беморон бо панкреатити музмин 

барои бартараф намудани нишонаи клиникї ва пешгирии 
оризањо равона шудааст: 

1. Манъ кардани истеъмоли этанол ва кашидани тамоку 
2. Муайян намудани сабаби дарди шикам ва кўшиши паст 

кардани ављи он 
3. Табобати норасогии фаъолияти экскретории ѓадуди зери 

меъда 
4. Муайян кардан ва табобати норасоии экскреторї то 

пайдоиши ориза 
5. Дастгирии энзої 
6. Муайян намудани аденокарсиномаи ѓадуди зери меъда, 

хусусан мавриди панкреатити ирсї. 
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Табобати дард 
Дар истиснои оризањои панкреатит, ки табобати эндоскопї 

ѐ љарроњиро талаб мекунанд, бояд табобати  пайдарњами 
консервативї гузаронида шавад. Дар аввал табобат бояд аз 
парњез кардан аз хўрокаи серравѓан сар шавад. Дар ављи дард 
одатан аналгетикњои ѓайристероидї таъин карда мешаванд 
(парасетамол, аналгин) (С. 4), дар њолати ќоњиш наѐфтани дард 
трамадол таъин карда мешавад. Доруњоро 30 даќиќа пеш аз 
хўрок истеъмол кардан лозим аст. 

Истеъмоли дарозмўддати антиоксидантњо барои пешгирии 
дард фоиданок мебошанд (С. 1). 

Тавсияхо 
- бояд сабаби дарди музмин муайян карда шавад; 
- ба бемор хўроки камѓизо, камравѓан таъин карда шавад. 

Бемор бояд аз истеъмоли этанол ва кашидани тамоку даст кашад; 
- агар аналгетикњо таъсири мусби нарасонанд, пас табобати 

6-њафтаина бо доруњои ферментативии минимикросферї, инги-
биторњои помпаи протонї таъин карда мешавад. 

- антидепрессантњо одатан њолати депрессияро паст намуда, 
таъсири аналгетикњоро баланд менамоянд; 

- агар табобати консервативї натиља надињад, пас муоинаи 
табибони эндоскопист ва љарроњ лозим меояд. 

Табобати норасоии фаъолияти экскреторї 
Нишондодњои клиникии вайроншавии мубодилаи равѓанњо 

ва сафедањо дар њолати пастшавии фаъолияти ѓадуди зери меъда 
дар зиѐда аз 90%-и беморон ба вуљуд меоянд. 

 
Табобати ферментативї 
Ба бемороне, ки нишонањои норасоии экскретории ѓадуди 

зери меъда доранд, ќатъиян табобати ферментативї таъин 
карда мешавад (А. 1). 

Табобати бо ферментњои панкреативї: 
- мубодилаи чарњои ѓизоро бењтар мекунад; 
- имконияти энзої баданро бењтар мекунад; 
- сифатнокии тарзи њаѐтро бењтар мекунанд (Д. 4). 
Нишондодхои клиникие, ки барои таъин намудани табобати 

ивазкунандаи ферментативї заруранд: 
- шикамравї, 
- стеатореяи зухурнок, 
- пастшавии вазни бадан, 
- раввиши дарозмуддати бемории ѓадуди зери меъда, 
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- њолати баъд аз љарроњии ѓадуди зери меъда бо нишон-
додњои норасогии экскреторї (В. 5). 

 Ба беморон дар ваќти истеъмоли хуроки асосї бояд на кам 
аз 25.000-40.000 воњиди липази ва хўроки камѓизо 10.000-25.000 
воњиди липазифермент истеъмол намоянд (В. 2). Фоиданокии 
табобати ферментативї дар давоми ќабули хўрок ѐ баъд аз он 
баланд аст (В. 2). 

 Нишондодњо оиди фоидаи табобати ферментативї: 
- манъ шудани шикамравї; 
- бартарфшавии аломатњои диспепсия; 
- ба меъѐр овардани вазни бадан;  
Ба беморон, ки чунин табобат таъсири мусбї нарасонд бояд 

муоинаи такрорї чарбро дар наљосат гузаронида шуда ба 
табобат бо ингибиторњои помпаи протонї ворид кардан лозим 
аст. 

Тавсияњо 
1. Хўроки пайдарњами, камѓизо, камчарб ва серсафедаю 

серангиштоб таъин карда шавад.  
2. Ба беморон, ки нишонањои вайроншавии экскретории 

ѓадуди зери меъда доранд, табобати ферментативї таъин карда 
мешавад. 

3. Њолати малабсорбсия доруњои микроњабї ва минимикро-
сферавї таъин кардан бењтар мебошанд. 

4. Миќдори доруњои ферментї на камтар аз 25.000-40.000 
воњиди липаза бо ќабули хўроки асосї ва на камтар аз 10.000-
25.000 воњиди липаза бо хўроки камѓизо. 

5. Натиљаи табобат бартарафии аломатњои панкреатити 
музмин зиѐдшавии вазни бадани бемор. Дар њолати давом-
ѐфтани нишонањои беморї ташхиси озмоишї ва таљњизотї 
барои назорати табобати ивазкардани ферментативї гузарони-
дан зарур мебошад. 

6. Ба беморон, ки доруњои ферментативї бо миќдори 
баланд ќабул мекунанд, аммо аломатњои панкреатити музмин 
пурра бартараф нашудааст, ба табобат ингибиторњои помпаи 
протонї њамроњ карда мешавад. 

 

СЕЛИАКИЯ 
 

1. Селиакия (энтеропатияи глютенҳассос, стеатореяи идио-
патї, спруи ғайритропикї). К 90.0 
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Таъриф: Селиакия - бемории музмин ва тадриљан афзоиш-
ѐбанда буда, дар натиљаи њассосият ба сафедаи (глютен) шираи 
ѓалладона атрофияи диффузии пардаи луобии рўдаи борик ба 
амал меояд. 

Дараљаи вазнинии беморї аз зуњуроти синдроми малабсорб-
сия ва давомнокии беморї вобаста аст.  

Эпидемология. Мувофиќи нишондодњои байналмилалии 
оморї силиакия дар таносуби 1:100 - 250 дида мешавад, яъне 0,5 
‟ 1,0 %  популясияи умумиро ташкил мекунад. 

Табаќабандї. Вобаста бо аломатњои  клиникї селиакия ба 3 
намуд таќсим мешавад ‟ «классикї», атипикї ва субклиникї. 

Зуњуроти клиникї. Исњол бо наљосоти хафдор (аз 4 то 10 
маротиба дар як шабонарўз), дарди шикам, метеоризм, 
камиштињої, харобшавї, стоматити афтозї, глоссит, дерматози 
Дюринг, камхунї. 

Ташхис. Ташхиси зарурии озмоишгоњї . 
Яккарата 
- Тањлили умумии хун 
- Тањлили умумии пешоб 
- Копрограмма 
- Ташхиси микробиологии наљосат  
- Ташхиси-гистологии биоптат 
- Сафедаи умумї ва фраксияхои сафедањо 
- Санљиш бо лактоза ва Д-ксилоза  
Ташхиси њатмии таљњизотї. 
- Яккарата 
- Ташхиси рентгенологии рўдаи борик бо њамрох намудани 

дисахаридњо ба мањлули барий. 
- Даруннигорї (эзофагогастродуоденоскопия) бо биопсияи 

њадафї аз ќисми поѐнии рўдаи 12 ангушта бо муоинаи сито-
логию гистологї. 

Ташхиси фаросадоии љигар, талхадон ва ѓадуди зери меъда. 
Наќшаи чорабинињои табобатї. Фармоиши хўроки парњезии 

беглютенї дар тўли тамоми умр. Истеъмоли нони гандумї, 
нони љавї, крупа, мањсулоти ќаннодї, колбаса, майонез, мака-
рон, шоколад ва дигар мањсулотхои хўрокї, ки дар таркибашон 
ѓалладона доранд, манъ аст. Хўроки аз биринљ, љуворимака, 
лубиѐгињо, шир, тухм, моњї, картошка, меваю сабзавот, чормаѓз 
тайѐр карда шуда, фармуда мешаванд. Истеъмоли гўшт, равѓан, 
маргарин, кањва, какао, чой аз њассосияти шахсии бемор 
вобастагї дорад. 
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Табобати беморон аз дараљаи вазнинии синдроми 
малабсорбсия вобаста аст. Пеш аз њама таѓироти метаболии 
пайдо шударо бартараф месозанд. Њангоми камхунї доруњои 
оњандор (12-20 мг дар як шабонарўз), асиди фолиевї (5 мг дар як 
шабонарўз) ва глюконати калсий (1,5 г дар як шабонаруз) 
муддати 3 ‟ 4 њафта фармуда мешаванд.  

Табобат њангоми ремиссияи пойдор: 
- хўроки парњезии беглютенї дар тўли тамоми умр; 
њар се моњ; як маротиба фармоиши 20-рўзаи поливитаминњо; 
- њангоми нишондод доруњои полиферментй(панкреатин 1-3 

њабби 3 маротиба ваќти хўрок). 
Табобат њангоми ављи беморї: 
Њангоми вазнинии дарачаи I-II (исњол, афзоиши миќдори 

наљосот, коњиши вазни бадан, гиповитаминоз, нишонањои 
пахшї Са дар бадан ва ѓайра ): 

- хўроки парњезии беглютенї дар тули тамоми умр; - хўроки 
пурѓизо; 

- гормонњои анаболикї (ретаболил); 
- доруњои полиферментї (панкреатин 1-3 њаби 3 маротиба 

ваќтии хўрок); 
- вобаста аз дараљаи зуњуроти гиповитаминозњо - тазриќи 

дохилимушакии витаминњои гуруњи В, РР ва ѓайра; 
- табобати афзоиши миќдори бактерияњо дар рўдаи борик ва 

дисбактериоз - аввал доруњои зиддибактериявї (фуразолидон, 
метронидазол ва ѓайра), сипас доруњои пробиотикї (бифидо-
бактерин, лактобактерин). 

- Њангоми вазнинии дараљаи III, (нишонањои клиникавии 
зикршуда ва пайдоиши варами узвњои гуногуни бадан): 

- глюкокортикоидњо (преднизолон, дексаметазон ва ѓайра); 
- хўроки парентералї; 
- барќарорсозии таѓиротњои мубодилаи сафедањо, чарбњо ва 

обу электролитњо. 
Муддати табобат њангоми вазнинии дарачаи III дар 

бемористон 10-15 рўз. 
Табобат асосан дар шароити дармонгоњї-амбулаторї гуза-

ронида мешавад. 
Пешнињодњои амалї: 
Њангоми бетаъсирии хўроки парњезии беглютенї муддати се 

моњи аввал пешнињодњои зерин фармуда мешаванд: 
- манъи истеъмоли мањсулоти ширї; 
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- метронидазол 1 г дар як шабонарўз; 
- преднизолон 20 мг дар як шабонарўз, муддати 7 рўз.  
Талабот ба натиљањои табобат.Таъмини ремиссияи пурра - 

рафъи зуњуроти клиникавии беморї муддати 3 моњ ва зиѐда аз 
он аз аввали табобат. 

Беморони гирифтори энтеропатияи глютенњассос тањти 
назорати диспансерї бо ташхиси њарсолаи озмоишгоњї ва 
таљњизотї ќарор мегиранд. 

 

СИНДРОМИ РЎДАИ ҲАССОС 
 

1. Синдроми рўдаи ҳасос. Шифр К 58 

2. Синдроми рўдаи ҳасос бо исњол. Шифр К 58.0 
3. Синдроми рўдаи ҳасос бе исњол. Шифр К 58.9 
Таъриф. Синдроми рўдаи ҳасос (СРҲ) вайроншавии фаъо-

лияти харакатї ва таровишии рўда (бештар рўдаи ғафс) бе 
тағироти сохтории узв аст. Ба он вайроншавии фаъолияти рўда, 

ки беш аз 3 моҳ давом дорад, дохил мешавад.  
Эпидемология. Мувофиќи нишондодњои байналмилалии 

оморї тахминан 15 ‟ 20% ањолии калонсол (тахминан 840 њазор) 
љањон ба ин беморї дучор мебошад. 

Табаќабандї. Мувофиќи консенсуси Рим III(2006 сол) 
синдроми рўдаи њассос аз 4 намуд иборат аст: 

- Синдроми рўдаи њассос бо исњол; 
- Синдроми рўдаи њассос бо ќабзият; 
- Синдроми рўдаи њассоси омехта; 
- Синдроми рўдаи њассоси беихтисос. 
Зуњуроти клиникї. Ихрољи ахлот (фазла) 3 ва камтар аз он 

дар як њафта, ѐ 3 ва зиеда дар як шабонаруз, дарди шикам, 
метеоризм, бењбудии њолат ва дарди шикам баъд аз ихрољи фазла. 
Њангоми ин беморї дарди шикам ва аломатњои диспепсия шаб 
ваќти хоб дида намешаванд. Аломатњои  новобаста бо рўда 
истерия, ипохондрия, мигрен, депрессия, фобия. 

Ташхис. Ташхиси зарурии озмоишгоњї 
Яккарата 

- Таҳлили умумии хун 
- Таҳлили умумии пешоб 

- Копрограмма 
- Начосат барои муайян намудани дисбактериоз 
- Таҳлили наљосат барои хунравии пинҳонї 
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Ташхиси њатмии таљњизотї  
Яккарата  

- Ректоромоноскопия  
- Ирригоскопия 
- Ташхиси фаросадоии узвҳои дохили шикам ва коси хурд 
- Сабти барќии дил  
- Даруннигори (эзофагогастродуоденоскопия) 
- Колоноскопия бо биопсия 
- Маслиҳати мутахассисони зарурї: проктолог 
- Маслиҳати мутахассисони дигар вобаста аз нишондодҳо: 

гинеколог, уролог, физиотерапевт, невропатолог. 

Нақшаи чорабиниҳои табобатї. Муолиљаи ихтилолоти 
дастгоҳи асаб, парњез аз хўрокҳо ва нўшокиҳое, ки истеъмолашон 
аломатҳои бемориро зиѐд менамоянд. Дар вақти вайроншавии 

мувозинати микробҳо дар рўда  ва афзудани намудҳои патогении 
онҳо доруҳои лозима тавсия карда мешавад. Дар ин мавридҳо 
табобати 5-7 рўзаи зиддиилтињобї ѐ антибиотикњо дар се мархила 
гузаронида мешавад: 

- метронидазол ‟ 400 мг 2-3 бор дар як рўз, ѐ 
- фуразолидон ‟ 100 мг 3 бор дар як рўз, ѐ 
- сипрофлоксасин ‟ 500 мг 2 бор як рўз. 
- пробиотикњо - бифидобактерин, лактабактерин, колибак-

терин, энтерол - 1-2 ѓилофакї 2 бор дар як рўз. 
Њангоми дард спазмолитикҳо тавсия карда мешаванд: 
- но-шпа ѐ папаверин ‟ 40 мг 3-4 бор дар як рўз муддати 2 

њафта. 
Њангоми ќабзият хўрокиҳое парњезии дорои нахҳои ғизої, 

моеъи зиѐд (то 2 литр) ва доруҳои исњоловар тавсия карда меша-
ванд: 

- лактулоза 30-60 мл дар як шабонарўз, ѐ 
- бисакодил ‟ 1-3 ҳабби (0,005-0,015) яккарата пеш аз хоб, ѐ 
- гутталакс ‟ 10-15 қатра шабонарўз пеш аз хоб ва оњиста-

оњиста кам кардани он.  
Мавриди заиф будани ҳаракати рўдаҳо сабўси гандум 1-2 

қошуки хўрокхўри 3-4 маротиба новобаста аз вақти истеъмоли 
хўрок муддати тўлонї тавсия карда мешавад. 

Дар мавридҳои исњол ситомукопротектор (смекта) 1 халта-
чагї 3 бор як рўз баъди истеъмоли хўрок, антасидҳо1 г 3-4 бор 
дар як рўз баъди як соати истеъмоли хўрок ва доруҳи лоперамид 
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(имодиум) 2-4 мг дар ҳар як истеъмол (16 мг/шабонарўз) тавсия 
карда мешаванд. 

Муддати табобат дар бемористон 10 рўз. Беморон тањти на-
зорати диспансерї ќарор дошта ҳарсола дар шароити дармон-
гоҳї-амбулаторї ташхис карда мешаванд. 

Талабот ба натиљањои табобат.  
- барњам додани шиддати дард, барќарор намудани шакли 

наљосот, мўътадилсозии нишондодњои клиникию озмоишгоњї 
(ремиссия); 

- бењтар намудани саломатии бемор бе дигаргунии нишон-
додњои объективї (ремиссияи нопурра); 

- дар њолати бењтар нагардидани њолати бемор табобатро 
дар шароити дармонгохї-амбулаторї давом додан лозим аст. 

 

ЌАБЗИЯТИ МУЗМИН К 59.0 
 

Таъриф. Ќабзияти музмин (копростази колоректалї, 
констипасия) ‟ бемории фаолияти полиэтологї мебошад, ки ба он 
ихрољи ахлот камтар аз 3 маротиба дар њафта хос аст. Мувофиќи 
меъери Рим - III (2006) ќабзият аз 6 нишона иборат мебошад: 

1. Басомади дефакатсия 2 ва на камтар аз як маротиба дар 
њафта; 

2. Зўрзанї 25%-и ваќти дефекатсияро мегирад; 
3. Миќдори зиѐди ахлоти сахт; 
4. Эњсоси холишавии нопурраи рўда; 
5. Эњсоси монеъа, басташавї дар рўдаи рост; 
6. Эњтимолияти љой доштани кўмаки дастї, яъне зарурат ба 

холишавии маљбурии рўдаи рост; 
Эпидимиология. Мувофиќи нишондодњои байналмилалии 

оморї ќабзияти музмин дар байни ањолии калонсол аз 4 то 45 ва 
дар шахсони аз 60 сола боло дар 30‟60% дида мешавад. Дар Россия 
‟ 20%, давлатњои Аврупо ‟ 10-15%, Америкаи Шарќї ‟ 27%.  

 

Табаќабандb: Вобаста бо сабаб (Циммерман Я.С.). 
1. Ќабзияти музмини ѓизої, вобаста ба вайроншавии рељаи 

ѓизо, ќабули ѓизои серкалорияи рафинадї бе нахи ѓизої. 
2. Ќабзияти музмини механикї њангоми обструксияи дохилї 

ва берунии рўдаи ѓафс ‟ бо омос, стриктурањои захмї, дивер-
тикулези рўдаи ѓафс ва ѓайра. 

3. Ќабзияти музмини дискинетикї, ки дар асоси вайрон-
шавии фаъолияти муњаррикї ‟ эвакуатории рўдаи ѓафс (ќаб-
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зияти функсионалї, синдроми рўдаи њассос, сустии мушакњои 
таги кос, пастшавии иштињои неврогенї, «ќабзияти музмини 
пирона» ва «аз рўи одат»). 

4. Ќабзияти музмини метаболї њангоми беморињои ѓадудњои 
дарунї ‟ диабети ќанд, гипотериоз, феохромаситома, фарбењии 
дараљаи баланд. 

5. Ќабзияти музмини зањролудї – њангоми зањролудшави 

музмини касбї бо металлњои вазнин ‟ сурб, симоб, таллий, 
висмут ва ѓайра. 

6. Ќабзияти музмини доругї - њангоми ќабули доруњо - 
антасидњо, антидепресантњо, миорелаксантњо, диуретикњо, 
доруњои  оњан, антагонистњои калтсий, антибиотикњо. 

7. Ќабзияти музмини протогенї - вобаста бо љараѐнњои 
патологї дар минтаќаи аноректалї (бавосир, таркиши маъќад, 
пролабси рўдаи рост, ректоселе, парапроктит ва ѓайра). 

Зуњуроти клиникї. Шикоятњо ‟ ихрољи фазла 2 маротиба 
дар як њафта,љой надоштани майл ба ихрољ, ахлоти кам, 
мушкилии акти дефекатсия, ки зарурати зўрзадани иловагиро 
таќозо мекунад, ахлоти ќисмати намуди «гусфандї» ва ѐ 
«ѓўрраи чилѓўза», њисси нопурраи холишавии рўда, дарди кунди 
ќисмати чапи поении шикам, дамиш. 

Айнан: ранги хираи пўсти руй, гиперпигментасия, 
acnewulgaris, дарднокии  рўдаи ѓафс.  

Ташхис. Ташхиси зарурии озмоишгоњї 
Яккарата 

- Тањлили умумии хун 
- Тањлили умумии пешоб 
- Копрограмма 
- Начосат барои дисбактериоз 
-  Тахлили наљосат барои хунравии пинњонї 
Ташхиси њатмии таљњизотї 
Яккарата 
- Колоноскопия бо биопсия 

- Ташхиси фаросадои увзњои дохилї шикам ва коси хурд 
- Сабти барќии дил 
- Даррунигорї (эзофагогастродуоденоскопия) 
- Маслињати мутахасиси зарурї: проктолог 
- Маслињати мутахассисони дигар вобаста аз нишондодњо: 

гинеколог, уролог, физиотерапевт, невропатолог. 
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Наќшаи чорабинињои табобатї: 
Љараѐни сабук: 
1. Муолиљаи равоният (таѓир додани тарзи њаѐти зист): 

фаъолияти баланди љисмонї, истеъмоли миќдори мањлул то 1,5-
2,0 литр дар як шабонарўз, паст намудани вазни бадан њангоми 
фарбењї. 

2. Муолиљаи парњезї: хўрокњои дорои нахи ѓизої, сабўси 
гандумї 30 гр. дар як рўз муддати тўлонї. 

3. Доруњои исњоловар (таъсирнокии осмотикї):  
а) Полиэтиленгликол  
б) Лактулоза 30-45 мл 30 даќиќа пеш аз хўрок, муддати 2-3 

њафта тавсия карда мешавад; 
в) Прокинетикњо ‟ 2-3 њафта тавсия карда мешавад. 

Љараѐни миѐна 
Пикосулфат натрия (гутталакс) 12-15 ќатра, 1 бор пеш аз 

хоб + Домперидон + Лактулоза дар давоми 7-10 рўз, ѐ 
Дулколакс (бисекодил) 2 њаб х 1 бор+ Лактулоза +Домперидон 
дар давоми 7 ‟ 10 рўз. 

Љараѐни вазнин - ќабзияти тобовар 
Њангоми ќабзияти музмини тобовар, ки доруњои оддии 

зидди кабзият таъсир расонида наметавонад, энтерокинетикњои 
селективї тавсия карда мешавад.  

   Прукалоприд 2мг х 1 њаб дар як рўз, 4-8 хафта. 
Дар њолати пайдошавии аломатњои дисбиози рўдањо бо 

метеоризм ва дард доруњои зерин тавсия карда мешаванд: 
1). Пробиотикњо - бифидобактерияњо, лактобактерияњо. 
2). Спазмалитикњо ‟ но-шпа, папаверин, дюспаталин, 

гиостсин бутилбромид. 



260 
 

 
 

КОЛИТИ ЗАХМЇ 
 

1. Колити захмї (ғайривижаи). Шифр К 51 
2. Илеоколити захмї (музмин). K51.1 
3. Проктити захмї (музмин). K51.2 
4. Ректосигмоиди захмї (музмин). K51.3 
5. Псевдополипози рўдаи ѓафс. К 51.4 
6. Проктоколити мукозї. К 51.5 
7. Дигар колитњои захмї. K51.8 
8. Колити захмии номаълумсабаб.  K51.9 
 
Таъриф. Колити захми ‟ илтиҳоби некрозии пардаи луобии 

рўдаи ғафс аст. Бештар проктит, ва камтар колити паҳншуда 
вомехўрад. Вобаста аз зуњурот ва паҳншавии илтиҳоби ғайри-
вижави колити захмї ба шаклхои сабук (асосан проктит), миѐна 
(асосан, проктосигмоидит) ва вазнин (асосан, колити зањмии 
паҳншуда) табаќабандї мегардад. Инчунин чараѐни шадиди 
беморї дида мешавад. 

Оризаҳо (хуншори, перфоратсия, дилататсияи заҳролудии 
рўдаи ғавс) ва бемориҳои алокаманди он (холангити склерозb ва 
дигарҳо) мављуданд. 

Намудњои табобат 
 

ACG (2005) 
Колељи 

гастроэнтерологњо
и Амрико 

ASCRS (2007) 
Љамъияти 
љарроњон-

колопрактологњои 
Амрико 

WGO (2010) 
Ташкилоти 

умумиљањонии 
гастроэнтерологњ

о 

Муолиљаи парњезї 
(парњези 

прокинетикї) 
В 2В 2В 

(лактулоза, 
полиэтиленгликол) 

А 
(полиэтиленглико
л), В (лактулоза) 

1А 
(полиэтиленглико
л), В (лактулоза) 

1А 
(полиэтиленглик

ол), 2В 
(лактулоза) 

Дифенилметанњо 
(бисакодил, 

пикосулфат натрия) 
В С 3С 

Антрахинонњо 
(сано) 

В С 3С 

Любипростон - А 1А 
Прукалоприд - - 1А 

Табобати љарроњї - В 2В 
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Эпидемиология. Гирифторшавии ба колити захмї дар 
давлатњои гуногун ба њисоби 27-117 ба 100000 беморї рост 
меояд (бо ављи беморї дар сини аз 20 то 40 сола), бештар 
мардон нисбат ба занон гирифтори ин бемори мешаванд. 

Сабабњо: То њол сабабњои асосии бемори омўхта нашудааст, 
локин бемории колити захмї дорои сабабњои бисѐромил 
мебошад (бактерияњо, энтеровирусњо, замбўруѓњо, вирусњо). 

Ремиссияи колити зањмї ‟ аз байнравии аломатњои клиникии 
беморї (Д. 5) ва сињатѐбии пардаи луобии рўдаи ѓафс.: 

1. Ремиссияи клиникї ‟ набудании хун дар наљосат, 
миќдори наљосат на бештар аз се бор дар як шабонарўз. 

2. Ремиссияи эндоскопї ‟ набудани нишонањои макроскопии 
аломатњои илтињобї дар ташхиси эндоскопии рўдаи ѓафс. 

3. Ремиссияи гистологї ‟ набудани аломатњои микроскопии 
илтињоб. 

Табаќабандї.  
Барои тасвири домангирии иллатнокї табаќабандии Монреал 

бо бањодињии таѓийротњои макроскопї ва ташхисњои эндоскопии 
рўдаи ѓафс истифода мешавад, (сатњи даллелнокї Д 5). 
Проктит Иллатнокии мањдуди рўдаи рост 
Колити тарафи чап Иллатнокї то гардиши чапи рўдаи ѓафс 

(проктосигмоидит) 

Колити тоталї колити субтоталї ва колити тоталї 

Аз рўи љойгиршавї  
а) колити дисталї (проктит ѐ проктосигмоидит 40-50%);  
б) колити ќисми чап (30-40%);  
в) колити пурра (тоталї, 10-20%). 
Аз руи хусусияти љараён:  
а) шакли фулминантї,  
б) шакли музмини ављгиранда;  
в) шакли такроршаванда (муддати 6 моњ). 
 
Барои тавсияти ташхис ва муайянкунии усулњои муолиља ва 

муайян кардани дараљаи хуруљи беморї критерияњои Truelove-
Witts истифода мешаванд (В 1). 

Табаќабандии Truelove-Witts  
 Сабук Миенавазнин Вазнин 

Миќдори наљосат бо хун <4 ≥4, ≥6, 

Набз Нишондоди 
меъерї 

≤90 зарба/даќ >90 зарба/даќ 

Њарорати бадан ≤37,5°С >37,5°С 
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Гемоглобин ≥105 г/л <105 г/л 

СТЭ (Суръати 
такшоншавии эритроситњо) 

≤30 мм/с >30 мм/с 

Осебебии пардаи луобии 
рўдаи ѓафс 

Нест Њаст Њаст 

 
Ташхис 
Ташхис дар асоси собиќаи беморї, њолати клиникї ва 

таѓийротњои эндоскопї ва гистологї (Д. 5)гузошта мешавад. 
Табиб бояд пурсон шавад: 

1. Оиди сафарњои бемор ба давлатњои љануб, доштани 
тањамулнопазири аз маводњои хўрока, маводњои доруворї 
(нестероидњо), тамокукашї ва дар хешони бемор љой доштани 
омосњои бадсифати рўдаи ѓафс (Д. 5). 

2. Муоинаи пайдарњами бемор: бањодињии низоми набз, 
њарорати бадан, фишори шараенї, индекси вазни бадан, аломат-
њои перитонеалї, муоинаи ковокии дањон ва буѓумњо (Д. 5). 

3. Муоинаи мавзеи перианалї, ташхиси ангуштронии рўдаи 
рост, ректороманоскопия (Д. 5). 

4. Ренгенографияи ковокии шикам (Д. 5). 
5. Инкор кардани дилататсияи токсикї ва перфоратсияи 

рўдаи ѓафс 
6. Клоноскопияи пурра бо илеоскопия. 
7. Њангоми колити захмии пурра, њалли гузаронидани кол-

эктомия ва истифодаи њормонњо аз њолати бемор вобастагї дорад. 
8. Ирригоскопия бо контрасти дукарата. 
9. Биопсияи пардаи луобии рўдаи ѓафс (В. 1). 
10. Гузаронидани ташхиси аввала. 
11. Њангоми тўлонї будани колити захмї (зиеда аз 7-10 сол) 

биопсияи зинавї (аз њар як ќисми рўдаи ѓафс) барои инкор 
намудани дисплазияи эпителї гирифта мешавад (В. 3). 

12. Тавсияњои стандартии биопсия: - гирифтани биоптат аз 
пардаи луобии рўдаи рост на кам аз чор ќисми гуногуни рўдаи 
ѓафс. (В. 1). 

13. Ташхиси фаросадоии узвњои ковокии шикам, коси хурд 
(С. 3). 

14. Ташхиси наљосат (В. 2). 
15. Инкоркунии беморињои сироятии шадид њангоми 

ташхиси аввалаи колити захмї. 
16. Инкоркунии колити паразитї.  
17. Ташхиси зањрњои А ва В. 
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18. Ташхиси калпротектин (В. 2) 
19. Ташхиси хун:  
20. Тањлили умумии хун, СТЭ 
21. Сафедаи реактивии С (СРБ) 
22. Гемокоагулограмма; 
23. Тањлили биокимиѐвии хун (њатми: ферментњои љигар, 

креатинин, мочевина, электролитњо). 
24. Гурўњи хун ва омили хун. 
25. Тањлили умумии пешоб.  
Бо назардошти ташхиси тафриќавї ташхисњои иловагї 

гузаронида мешавад:  
1. Томографияи магнитию резонансї 
2. Томографияи компютерї 
3. Фаросадои трансабдоминалї. 
4. Фаросадои трансректалї. 
5. Ташхиси ренгеноскопии рўдаи борик бо барий. 
6. Фиброгастродуоденоскопия. 
Ташхиси тафриќавї  
Колити захмї аз: 
а) бемории Крон б) беморињои шадиди сироятии рўдањо в) 

исњоли хунин г) салмонелез ѓ) амебиаз д) гелминтњо е) сили 
рўдањо ж) васкулит з) саратони рўдаи ѓафс и) дивертикулит й) 
проктити радиатсионї. 

 

Наќшаи чорабинињои табобатї 
Њангоми шакли сабук: 

 Преднизолон, 20 мг дар як шабонарўз муддати 1 моҳ, 
сипас ҳар ҳафта 5 мг кам карда, батадриљ маън карда мешавад 
(Д. 5).  

 Њуќна (клизма) бо гидрокортизон (125 мг) ва ѐ преднизолон 
(20 мг) 2 маротиба дар як шабонарўз, муддати 7 рўз. 

 Сулфасалазин 2-4 г ва ѐ месалазин 1-2 г дар як шабонарўз, 
муддати якчанд сол (А. 1).   

Њангоми шакли миёна: 

 Преднизолон 40 мг дар як шабонарўз муддати 1 моњ, сипас 
њар њафта 5-10 мг кам карда, батадриљ манъ карда мешавад.  

 Њуќна бо гидрокортизон (125 мг) ва ѐ преднизолон (20 мг) 
2 маротиба дар як шабонарўз, муддати 7 рўз. 

 Сулфасалазин 2-4 г ва ѐ месалазин 1-2 г дар як шабонарўз, 
муддати якчанд сол ѐ тамоми умр.   
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Њангоми шакли вазнин. Ин беморон барои дар саривақт 

муайян намудани оризаҳо тањти назорат ва ташхиси ҳаррўза 
қарор мегиранд: 

 Гидрокортизон 125 мг ва ѐ преднизолон 30 мг, тазриќи 

дохили варидї, 4 маротиба дар як шабонарўз, муддати 5 рўз (Д. 5).   

 Њуќна бо гидрокортизон (125 мг) ва ѐ преднизолон (20 мг) 
2 маротиба дар як шабонарўз, муддати 5 рўз. 

 Сулфасалазин 2-4 г ва ѐ месалазин 4-8 г дар як шабонарўз, 
тамоми умр.  

 Истифодаи иммунодепресантњо (метотрексат 25 мг 1 бор 
дохили мушак муддати 12 њафта) (Д. 5). 

 Ғизои парентералї ва дигар чорабиниҳои эњѐгарї вобаста 

аз нишондодҳо. 

 Дар њолати набудани натиљаи табобат бо стероидњо баъди 7 
рўз аз рўи нишондод роњи дуюми муолиља пеш гирифта мешавад: 

1. Дохил намудани сиклоспоринњои А д/в ѐ 2-4 мг/кг муддати 
7 рўз (С. 1). 

Пас аз 5 рўзи табобат нишондодҳои табобатии баъдина, аз 
он љумла амалиѐти љарроҳї, муайян карда мешаванд. 

Муддати табобат дар бемористон ҳангоми шакли сабук 10 рўз, 
шакли миѐна 10-20 рўз ва шакли вазнин то 1 моҳ ва зиѐда аз он. 

Талабот ба натиљањои табобат. Таъмини ремиссияи пурра - 
рафъи зуњуроти клиникї, озмоишгоњї ва даруннигории беморї, 
ба эътидолии нишондодҳои озмоишгоҳї. 

Таъмини ремиссияи нопурра ‟ бењшавии нишонаҳои клини-
кї ва даруннигорї. Дар ин ҳолат табобати пешина давом дода 
шуда, ба он метронидазол ба миқдори 500 мг ду маротиба дар 
як шабонарўз муддати як моҳ ҳамроҳ карда мешавад. 

Беморони гирифтори колити захмї тањти назорати диспан-
серї бо (ташхиси озмоишгоњї ва колоноскопия як маротиба дар 
як сол) қарор мегиранд. 

 
БЕМОРИИ КРОН  

(ЭНТЕРИТИ МИНТАЌАВЇ) 
 

1. Бемории Крони рўдаи борик. K50.0 
2. Бемории Крони рўдаи ѓафс. K50.1 
3. Дигар намудњои бемории Крон. K50.8. 
4. Бемории Крони номаълумсабаб. K50.9. 
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Таъриф: Бемории музмини илтињобиву граннуламатозї 
буда, раванди патолољї дар њамаи ќабатњои девори рўдањо дида 
мешавад. 

Эпидемиология. Гирифторшавї ба бемории Крон дар дав-
латњои гуногун 40-50 ба 100000 ањолї рост меояд (бештар ќисми 

миѐнасоли ањоли - 20-30 сола гирифтори ин беморb мегарданд). 
Ташхиси Бемории Крон бештар дар ИМА, Канада ва 

Аврупо пањн гаштааст. 
Сабабњо: То њол сабабњои асосии беморї номаълум аст. 
Ремиссияи бемории Крон ‟ аз байнравии аломатњои клини-

кии беморї (Д. 5) ва сињатѐбии зањмњои пардаи луобии рўдаи 
ѓафс ремиссияи бемории Крон таќсим мешавад: 

1. Ремиссияи клиникї ‟ набудани аломатњои клиникии 
бемории Крон (фаъолияти индекси БК < аз 150; 

2. Ремиссияи эндоскопї ‟ набудани нишонањои макроско-
пии аломатњои илтињобї дар њолати ташхиси эндоскопии рўдаи 
ѓафс; 

2. Ремиссияи гистологї ‟ набудани аломатњои микроскопии 
грануламатозї ва илтињоб. 

 

Шакли беморї: 
1. Илеити терминалї (25-30%) 
2. Илеити пањнгашта  
3. Еюноилеит 
4. Энтероколит (40-50%) 
5. Колити грануломатозї (15-25%) 
6. Практит ва парапрактит (30-40%) 
7. Мањакњои бо домангирии меъда ва сурхрўда. 

 

Дараљанокии зуњурот бо критерияњо 

Критерияњо 
Дараљаи љараёнгирї 

Сабук Миёнавазнин Вазнин 

Миќдори 
миѐнаи 
наљосат/шабона 
рўз дар муддати 
3 рўз 

Камтар аз 4 
маротиб 

4-6 7 ва зиѐда аз он 

Дард дар шикам Набудан, ва 
каме дард аст 

Дардњои сабук Дардњои сахт 

Табларза, 0С нест <380 > 380 
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Тахикардия нест < 90 зарба дар 
1даќ. 

> 90 зарба дар 
1даќ. 

Камшудани 
вазни бадан 

нест  < 5% 5% ва зиѐдтар аз 
он 

Гемоглобин > 100 г/л 90-100 г/л <90 г/л 
Cуръати 
такшинии 
эритроситњо 

меѐр < 30 мм/соат > 30 мм/соат 

Лейкоситоз нест камтар Таѓироти 
баланди 
формула 

Сафедаи С-
реактивї 

меъѐр < 10 г/л > 10 г/л 

Гипопротеинемия нест камтар баланд 
Аломатњои 
ѓайри рўдавї 

нест њаст њаст 

Оризањои рўда нест њаст њаст 

 
Барои муайян намудани фаъолнокии бемории Крон индек-

си (CDAI) WBest истифода мешавад (бо баллњо) (А. 1). 
1. Бо назардошти шумораи ихрољи наљосат дар 7 рўз Х Х2; 
2. Шиддатнокии дардњо дар шикам (дар 7 рўз) ‟ дард нест 

(0 балл), дарди сабук ‟ 1 балл, дардњои нисбатан сахт ‟ 2 балл, 
дардњои натоќатовар ‟ 3 балл Х 5 коэф.) 

3. Њолати умумї дар 7 рўзи охир (хуб ‟ 0 балл, ќаноатбахш 
‟ 1 балл, бад ‟ 2 балл, бенињоят бад ‟ 3 балл Х 5 коэф.). 

4. Норасоии вазни бадан бо формулаи: Вазни њозираи 
бадан/ вазни пешина х 100 коэф/балл. 

5. Тарангшавии пешдевории батн ваќти палмоснамудан: 
нест ‟ 0 балл, шубњанок ‟ 2 балл, аѐн ‟ 5 балл Х 10 коэф. балл. 

6. Зарурат ба муолиљаи исњол: нест ‟ 0 балл, њаст ‟ 1 балл 
Х 30 коэф. балл. 

7. Гематокрит (дар мардњо ‟ 47, дар занњо ‟ 42 Х 6 коэф. 
балл). 

8. Љой доштани дигар аломатњои бемории Крон (љой надо-
рад ‟ 0 балл, љой дорад ‟ 1 балл Х 1 коэф. балл). 

Љамъи индекси WBest (суммаи њама ќисматњо): Бањодињї 
150 балл ва пастар ‟ фаъолноки нест. Аз 150 балл боло ‟ 
љараѐни фаъол. Шакли сабук ‟ 150-300 балл, миѐнавазнин ‟ 
300-450, вазнин ‟ аз 450 боло. 
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Ташхисгузорї. 
Ташхис дар асоси собиќаи беморї, њолати клиникї ва 

таѓийротњои эндоскопї ва гистологї гузошта мешавад (Д. 5). 
Табиб бояд пурсон шавад: 

1. Оиди сафарњои бемор ба давлатњои љануб, доштани 
тањамулнопазири аз маводњои хўрока, маводњои доруворї 
(нестероидњо), тамокукашї ва дар хешони бемор љойдоштани 
омосњои бадсифати рўдаи ѓафс (Д. 5). 

2. Муоинаи пайдарњами бемор: бањодињии низоми набз, 
њарорати бадан, фишоришараенї, индекси вазнибадан, аломатњои 
перитонеалї, муоинаи ковокии дањон ва буѓумњо (Д. 5). 

3. Муоинаи мавзеи перианалї, ташхиси ангуштронии рўдаи 
рост, ректороманоскопия (Д. 5). 

4. Ренгенографияи ковокии шикам (Д. 5). 
5. Инкор кардани дилататсияи токсикї ва перфоратсияи 

рўдаи ѓафс 
6. Клоноскопияи пурра бо илеоскопия. 
7. Ташхиси пурраи колити захмї, барои гузаронидани 

колэктомия истифодаи њормонњо вобастагї дорад. 
8. Ирригоскопия бо контрасти дукарата. 
9. Биопсияи пардаи луобии рудаи ѓафс (В. 1) 
10.  Гузоштани ташхиси аввала. 
11.  Дар анамнези муддати тулони љой доштани колити 

захмї (зиѐда аз 7-10 сол ‟ биопсияи зинавї гирифта мешавад( аз 
њар як ќисми рўдаи ѓафс) барои инкор намудани дисплазияи 
эпителї (В. 3). 

12.  Тавсияњои стандартии биопсия ин гирифтани биоптат аз 
пардаи луобии рўдаи рост на кам аз чор ќисми он (В. 1). 

13.  Ташхиси фаросадоии узвњои ковокии шикам, коси хурд 
(С. 3). 

14.  Ташхиси наљосат (В. 2). 
15.  Инкоркунии беморињои сироятии шадид њангоми 

ташхиси аввалаи колити захмї. 
16.  Инкоркунии колити паразитї.  
17.  Ташхиси зањрњо А ва В Cldifficile 
18.  Ташхиси калпротектин (В. 2) 
19.  Ташхиси хун:  
20.  Тањлили умумии хун, СТЭ 
21.  Сафедаи реактивии С (СРС) 
22.  Гемокоагулограмма; 
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26.  Тањлили биокимиевии хун (њатми: ферментњои љигар, 
креатинин, мочевина, электролитњо). 

27.  Гурўњи хун ва омили хун. 
28.  Тањлили умумии пешоб.  
Бо назардошти ташхиси тафриќавї ташхисњои иловагї 

гузаронида мешавад:  
1. Томографияи магнитию резонансї 
2. Томографияи компютерї 
3. Фаросадои трансабдоминалї. 
4. Фаросадои трансректалї. 
5. Ташхиси ренгеноскопии рўдаи борик бо барий. 
6. Фиброгастродуоденоскопия. 
7. Эндоскопияи капсулї. 
8. Энтероскопияи як 1 ду бора. 
 

Ташхиси тафриќавї аз: 
а) Колити захмї; б) беморињои шадиди сироятии рўдањо; в) 

исњоли хунин; г) салмонеллѐз; ѓ) амебиаз; д) гелминтњо; е) сили 
рўдањо; ж) васкулит; з) саратони рўдаи ѓафс; и) дивертикулит; й) 
проктити радиатсионї. 

 

Наќшаи чорабинињои табобатї 
Њангоми шакли сабук: 

 Преднизолон, 20 мг дар як шабонарўз муддати 1 моҳ, 
сипас ҳар ҳафта 5 мг кам карда, батадриљ маън карда мешавад 
(Д. 5).  

 Њуќна (клизма) бо гидрокортизон (125 мг) ва ѐ 
преднизолон (20 мг) 2 маротиба дар як шабонарўз, муддати 7 рўз. 

 Сулфасалазин 2-4 г ва ѐ месалазин 1-2 г дар як шабона-
рўз, муддати якчанд сол (А. 1).   

Њангоми шакли миёна: 

 Преднизолон 40 мг дар як шабонарўз муддати 1 моњ, си-
пас њар њафта 5-10 мг кам карда, батадриљ манъ карда мешавад.  

 Њуќна бо гидрокортизон (125 мг) ва ѐ преднизолон (20 
мг) 2 маротиба дар як шабонарўз, муддати 7 рўз. 

 Сулфасалазин 2-4 г ва ѐ месалазин 1-2 г дар як 
шабонарўз, муддати якчанд сол ѐ тамоми умр.  

Њангоми шакли вазнин. Ин беморон барои дар саривақт 
муайян намудани оризаҳо тањти назорат ва ташхиси ҳаррўза 
қарор мегиранд: 
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 Гидрокортизон 125 мг ва ѐ преднизолон 30 мг, тазриќи 
дохили варидї, 4 маротиба дар як шабонарўз, муддати 5 рўз(Д. 5). 

 Њуќна бо гидрокортизон (125 мг) ва ѐ преднизолон (20 
мг) 2 маротиба дар як шабонарўз, муддати 5 рўз. 

 Сулфасалазин 2-4 г ва ѐ месалазин 1-2 г дар як 
шабонарўз, тамоми умр.  

 Истифодаи иммунодепресантњо (метотрексат 25 мг 1 бор 
дохили мушак муддати 12 њафта) (Д. 5). 

 Ғизои парентералї ва дигар чорабиниҳои эњѐгарї 
вобаста аз нишондодҳо. 

 Дар њолати набудани натиљаи табобат стероидњо баъди 7 
рўз аз рўи нишондод роњи дуюми муолиља пеш гирифта меша-
вад: 

 Дохил намудани сиклоспоринњои А д/в ѐ дохил 2-4 мг/кг 
муддати 7 рўз (А. 1) 

Пас аз 5 рўзи табобат нишондодҳои табобатии баъдина, аз 
он љумла амалиѐти љарроҳї, муайян карда мешаванд. 

Муддати табобат дар бемористон ҳангоми шакли сабук 10-
15 рўз, шакли миѐна 20-30 рўз ва шакли вазнин то 2 моҳ ва зиѐда 
аз он. 

Талабот ба натиљањои табобат. Таъмини ремиссияи пурра - 
рафъи зуњуроти клиникї, лабораторї ва даруннигории беморї, 
ба эътидолоии нишондодҳои лабораторї. 

Таъмини ремиссияи нопурра ‟ бењшавии нишонаҳои 
клиникї ва даруннигорї. Дар ин ҳолат табобати пешина давом 
дода шуда, ба он метронидазол ба миқдори 500 мг ду маротиба 
дар як шабонарўз муддати як моҳ ҳамроҳ карда мешавад. 

Беморони гирифтори бемории Крон тањти назорати дис-
пансерї бо (ташхиси лабораторї ва колоноскопия як маротиба 
дар як сол)қарор мегиранд. 

 
БЕМОРИЊОИ ГИНЕКОЛОГB.  БЕМОРИЊОИ ИЛТИЊОБИИ 

ЗАНОНА. 
 
Гурe{{ои беморшаванда: 

 Духтарон ва наврасони синну соли ба балоuат расида 

 Зан{ои rобили таваллуд 
Маф{уми беморb-xой доштани хурexи варамнокb бо иллат-

нокии парда{ои луобии ма{бал, пeсти серrабати {амвори rисми 
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ма{балии гарданаки бачадон. Вулва, rабати дарунии бачадон, 

ной{ои бачадон, тухмдон{о ва пардаи косии шикам. 

Хурexи варамнокb 60-65% бемори{ои узв{ои занонаро тартиб 

меди{ад. 

Хурexи варамнокии этиологияи махсус ва uайримахсусро фарr 

менамоянд. 

 Ба гурe{и якум хурexи варамнокии аз тарафи бактерия{ои 

шартан касалиовар, стафилаккок, микроб{ои рeда, стрептоккок, 

микроби фасодноки кабуд ва бактерия{ои анаэробb дохил мешаванд. 

 Ба гурe{и дуюм - вобаста ба трихомонада{о, гоноккок{о, 

кандида{о, вирус{о, микоплазма{о ва хламидия{о. 

Аз рeи xойгиршавии хурexи варамноки этиологияи uайри-

махсус метавонад: 

  Дар rисми поѐнии узв{ои таносул 

 Дар rисм{ои болоии узв{ои таносул  

1. Хурexи варамноки rисм{ои поѐнии узв{ои таносул 

 Вулвит-хурexи варамноки узв{ои таносули беруна 

 Бартолинит- хурexи варамноки uадуди калони даромади 

ма{бал 

 Колпит-хурexи варамноки пардаи луобии ма{бал. 

 Эндосервитсит - варами пардаи луобии ро{и гарданаки 

бачадон. Пайдошавии эдосервитсит ба кафидани гарданаки бачадон 

(дар ваrти таваллуд, исrоти {амл) ва дигар бемори{ои системаи 

узв{ои таносул оварда мерасонад. 

 

2. Хурexи варамноки этиологияи uайримахсуси rисм{ои болоии 

узв{ои таносул 

 Эндометрит-варами пардаи луобии бачадон. Эндометрити 

шадид- бисѐртар пас аз исrоти {амл, таваллуд ѐ тарошидани 

ташхисии бачадон пайдо мешавад.Эндометрити музмин дар натиxаи 

ба охир нарасонидани табобати эндометрити шадид, пас аз таваллуд ѐ 

пас аз исrоти {амл, инчунин дахолатѐбии такрории дарунибачадон, ки 

бо хунравb аз бачадон вобаста аст, пайдо мешавад. 

 Салпингоофарит-варами изофа{ои бачадон бисѐртар бо ро{и 

болобароb {ангоми па{ншавии сироят аз ма{бал, ковокии бачадон, 

бисѐртар вобаста ба таваллуд ва исrоти {амли нуrсдор, инчунин бо 

ро{и поѐнравb-аз узв{ои наздик xойгирифта (шохчаи кирммонанди 

рeда, рeдаи рост ва сигмамонанд) ѐ бо ро{и хунгард пайдо мешавад. 
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 Пелвиоперитонит- варами пардаи шиками коси хурд. 

 Пелвиоперитонит ин хурexи дуюмдараxа мебошад. ки 

{амчун аворизи варами бачадон ва тухмдон{о пайдо мешавад. 

пиосалпинкс ѐ пиовар. Вобаста аз таркиби экссудатпелвиоперито-

нити зардобадор суддабанд ва фасоднок  

 Намуди махсуси пелвиоперитонит ин варами фасодноки 

киссаи бачадон-рeдаи рости пардаи шикам мебошад, {ангоми 

кафидани пиосалпинкс, пиовар, сeрохшавии бачадон дар ваrти 

исrоти {амли хонагb, фассодгирии гематома {ангоми вайроншавии 

{омиладории найча  пайдо мешавад. 

 Параметрит-варами чарбуи назди бачадон. Омил{ои баран-

гезандаи параметрит берун аз {омиладорb метавонад васеъшавии 

ро{и гарданаки бачадон, тарошидани ташхисb. xарро{b дар гарда-

наки бачадон. Даровардани спирали дохилира{мb бо осеббиѐрии 

девора{ои бачадон, гирифтани омос{о ва таваллуди uайримуrар-

рарb шавад. 
 

3. БЕМОРИЊОИ ИЛТИЊОБИИ УЗВЊОИ XИНСИИ ЗАНОНАИ 

ЭТИОЛОГИЯИ МАХСУС 
 

 Трихомониаз-бемории сироятb буда, бо воситаи трихомо-

надаи ма{балb ба вуxуд меояд, бо воситаи ро{{ои xинсb мегузарад. 

Трихомонад{о бисѐртар ба ма{бал зарари худро мерасонад, камтар 

ба ро{{ои пешоббарор, пешобдон, таррашу{{оти ба берун ихроx-

кунандаи uадуд{ои калони даромадго{и ма{бал, худи даромадго{и 

ма{бал парда{ои луобии маxрого{и гарданаки бачадон ва овеза{о 

(придатки) зарари худро мерасонад. Барои трихомониаз хусусияти 

зараррасонии бисѐрминтаrавb хос мебошад.  

 Гонорея – бемории венерики буда, барангезандааш гонокок-

к{о мебошад, бо ро{{ои xинсb мегузарад. Гонорея хусусияти 

зараррасони ба парда{ои луобии узв{ои пешоброн ва xинсиро доро 

мебошад. Ду ро{и па{ншавии гонорея вуxуд дорад: аз rисми поѐнии – 

маxрои пешоб (уретра), гарданаки бачадон, пардаи луобии бачадон, 

маxро{{ои бачадон, сифоr (брюшина) ва бо воситаи хун – дохил-

шавии гонококк{о ба гардиши хун. Боз якчанд просесс{ои илти{обb 

вуxуд дорад, ки сабабашон гонококк{о мебошанд. Илти{оби ро{и 

пешоброни гонореb, бартолинити гонореї, илти{оби пардаи дохилии 

бачадони гонореb, илти{оби тухмдон{ои гонореb, салпингоофарити 

гонореи ва пелвиоперито-нити гонореb. 
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 Кандидоз – бемории барангезандааш занбeруu{ои хамирту-

рушмонанд мебошад. Асосан замбeруu{о ба монанди кандида буда, 

ба микрофлораи мeътадили шахси солим дохил мешавад, лекин дар 

шароити номусоид метавонад бемориро ба вуxуд орад ба монанди 

кандидоз. Якчанд намуди кандидомикоз{ои вулва, кандидомикози 

ма{бал, кандидомикози бачадон ва овеза{ои бачадон вуxуд дорад. 

 Бемори{ои вирусии узв{ои xинсро асосан ду гурe{и вирус{о 

ба вуxуд меоранд. Зарари бачадон, маxро{{ои бачадон ва пешобдон 

бо воситаи вируси герпес, зарари гарданаки бачадон ва уретра бо 

воситаи вируси урогениталb ба вуxуд меояд.  

 Микоплазмоз (уреаплазмоз) беморие мебошад, ки баран-

гезандааш гурe{и микроорганизм{ои оилаи микоплазм ва уре-

аплазм мебошанд, ки ба микрофлораи мeътадили шахси солим 

дохил шуда, дар шароити номусоид бемориро ба вуxуд меорад.  

 Хламидиоз – беморие мебошад, ки барангезандааш хлами-

дия буда, сабабгораш метавонад калпит, сервисит, эрозия, илти{оби 

ро{и пешоброн, салпингит, проктит ва uайра. 

 Бемории сили узв{ои занона – сил бемории сироятb буда, яке 

аз минтаrа{ои зараррасониаш ин узв{ои занона мебошад. Сили узв{ои 

xинсb – ин просесси дуюмдараxа буда, манбаъи якумаш ин минтаrаи 

силb мебошад. Аз рeи xойгиршавиаш сили овеза{ои бачадон, бачадон, 

гарданаки бачадон, ма{бал ва вулваро фарr мекунад. 

 

Меъѐри ташхис  

1. Равиши беаломат  

2. таррашшу{оти ма{балb 

 

 таррашшу{оти сафеди uафс ва xурuотмонанд бе бeй 

(candidaalbicans)  

 таррашшу{оти зиѐди хафмонанд, луобї ѐ фасодb, ранги 

зарду сабз бо бeи мо{ии туршшуда (Trichomonasvaginalis )  

 таррашшу{оти зиѐди обb ва хафи хокистаранг дошта, бо 

бeи мо{ии туршшуда (Gardnerellavaginalis) 
 фасоди ма{балb. 
3. Сeзиш ва хориш дар даромадго{ ва худи ма{бал  
4. Дардмандb ва {иссиѐтнокии ма{бал  

5. Вайроншавии дизурикb 
6. Дард дар rисми поении шикам 
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7. Дард {ангоми пешобронb 

8. Дард {ангоми алоrаи xинсb 
9. Варам ва яра{о дар узв{ои xинсb. 
 

Усул{ои муоина 

1. Собиrаи беморb 

2. Муоинаи узв{ои берунаи xинсb 

3. Муоина бо воситаи оина{ои ма{балb 

4. Молишак аз ро{и пешоброн, аз маxро{и сервикалb ва ма{бал 

5. Та{лили умумии хун. 

 

Маrсади табобат  

Бартараф намудани xараѐни илти{оби узв{ои занона 
Табобат 

Беморb 

 

Доруворb 

 

ЭЗО[ 

 

Якум интихоб Дуюм интихоб 

 

Вулвовагинити 

кандидозb 

Инстиллятсияи вулва 

ва/ѐ ма{бал 10- 

20%ма{л сода 

1мардар 1 рeз 

Флуконазол {аб.50мг 

ба дарун.як 

маротиба; 

Ма{аллb Клион Д-

100 1 {аб (дохили 

ма{бал) дар як рeз 

давоми 7 рeз 

Кетоконазол {аб 

200мг ба дарун 1 

маротиба дар 

шабонарeз, 

200мг 2 маротиба 

шабонарeз 3 рeз 

Ма{аллb.ма{л. 

обии  

Генцианвиолет 

1% 1 маротиба дар 

як рeз 

Нистатин 

100.{аз.ЕД 

(свечаи ма{балb) 

14 рeз ѐ  

Клотримазол100мг 

(свечаи ма{балb) 

3-7 рeз 

 

Пeшидани 

либоси 

пахтагин, 

напeшидани 

xeроби занона 

(колготки), 

либос{ои танги 

синтетикb ва 

xинс. 

тампон{ои 

ма{бали rабул 

кардан мумкин 

нест. 

Трихомонадb Метронидазол{аб 

500 мг ба дарун 

2мар.дар 1 руз 

день,давоми 7 рeз ѐ 2 

г ба дарун. 1 

Тинидазол {аб. 

500 мг 4 мар-

шабонарeз давоми 

7 рeз 

партнер{ои 

xинсb {атман 

табобат 

гирифтанашон 

лозим. 
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маротиба ма{аллb 

Клион Д-100 ({аби 

ма{балb), 1{аб 

давоми 7 рeз 

Вагинози 

бактериалb 

Метронидазол {аб 

500 мг, ба дарун 2 

мар. Дар 1 рeз давоми 

7 рўз ѐ 2 г ба дарун 1 

мар.ма{аллb 

Метронидазол 

(Клион Д-100) ({аби 

ма{балb), 1 {аб дар 1 

рeз давоми 7 рeз 

Инстилляцияи 

ма{бал 100 мл 2-3 

% ма{. кислотаи 

борb давоми 7 рeз; 

Клиндамицин {аб 

300мг ба давоми 7 

рeз 

ма{аллb 

Клиндамицин 

крем 2% 5 г 7 рeз 

(ба ма{бал) ѐ 

бифидумбактерин 

дохилима{балb. 

лекин 2,5-3 доза 2 

мардар 1 руз 

давоми 7-10 рeз 

Метронидазол 

дар давоми 3 

мо{и авали 

{омиладорb ва 

давраи 

синамаконb 

таъин карда 

намешавад. 

Пеш аз 

истифодаи 

дорувории 

биологb онро 

дар 5 мл оби 

xўшонидашуда 

омехта карда 

шавад. 

Кандидоз 

 

Клотримазол 500 мг, 

({аби ма{балb), як 

маротиба ѐ 

клотримазол{аб200 

мг. ({аби ма{балb) 1 

мар.дар 1 рeз давоми 

3 рeз 

Нистатин 100 000 

ЕД, (свечаи 

ма{балb ѐ мал{ам) 

1 мар дар 1 рeз, 

давоми 14 рeз 

 

Трихомоноз Метронидазол дар 

рузи 500мг 2 мар.Дар 

1 руз (фосила 12 

соат), рузи 2-юм 

250мг 3 мар. Дар 1 

рeз ({ар 8 соат), 4-

рeзи дигар –250мг 2 

мар. Дар 1 рeз ({ар 12 

соат) 

ѐ Метронидазол 2 гба 

дарун, 1 маротиба 

ма{аллb: 

Метронидазол 

(Клион Д-100) ({аби 

ма{балb 1 {аб дар 1 

рeз давоми 7 рeз 

Тинидазол ба 

дарунякуякбора 

дар вояи 2г (4{аб. 

* 500мг) ѐ 

Тинидазол 150 мг 

2 мар.1 рeздар 

муддати 7 рeз 

 

Эндометрити • Метронидазол • Метронидазол  
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шадид ва 

салпинго-

офорит 

(Метрогил) 500мг * 2 

мардар 1 рeз, д/вва 

• Гентамицин 80мг 2 

мардар 1 рeз, д/м дар 

муддати 7 рeз 

(Метрогил) 

500мг*2мардар як 

рeз, д/в ва  

• Амписиллин 2г 

{ар 6 соат дар 1 

шабонарeз, д/мдар 

муддати 7 рeз  

• Гентамисин 80мг 

2 мар дар 1 

шабонарeз, д/м  

баъд аз 8-12 соат. 

дар муддати 7 рeз 

эндометрити 

музмин 

салпинго-

офорит  

• Метронидазол 

(Метрогил) 

500мг*2мардар 1 рeз, 

д/в ва 

• Гентамисин 80мг 2 

мардар 1рeз, д/м дар 

муддати 7 рeз 

Вобастагb бо 

электрофорез йоди 

(5-10%)васинк 

(1%) 

 

Хламидиози 

гениталb 

Доксисиклин 

гидрохлорид{аб 

300мг ба дарун, дар 

rабули аввал, баъд 2 

мар 100мг пас аз 12 

соат дар муддати 8-10 

рeзѐ ин ки 

Тетрасиклин {аб 500 

мг, ба дарун 4 мардар 

1 рeз дар муддати 7 

рeз 

Эритромисин ба 

дарун, 500мг 4 

мардар 1 рeз дар 

муддати 7 рeз 

Тетрасиклин 

зиддият {ангоми 

{омиладорb 

Уреаплазмоз Доксисиклин 

гидрохлорид {аб 300 

мг ба дарун, дар 

rабули аввал, баъд 2 

мар 100мг баъди 6 

соатва 100мг баъди 12 

соат дар муддати 5 рeз 

Эритромисин ба 

дарун, 500мг 4 

мардар 1 рeз дар 

муддати 7 рeз 

 

  

Дар xараѐни музмин таъиноти ма{аллии физиотерапевтии 
ботартиб:  ултрасадо дар реxаи импулсивb, xараѐни импулсивb 
зичиаш паст, майдони магнитии баланд ва зичии ни{оят баланд, 

тампон{ои дохилии лой{ои муолиxавии ма{балb, об{ои 

минералb дар намуди пошидани ма{балb. 
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Тавсия{о 

 Аз алоrаи xинсb даст кашидан то ба охир расидани 
табобат ва нест шудани аломат{о. 

 Аз алоrаи xинсb даст кашидан то ба охир расидани 
табобати {амхоба, дар {олати ногуввор истифода бурдани рифола. 

 

Хатари э{тимолияти табобати доруворb 

 Флуконазол ‟ чархзании сар, дарди сар, хоболудb, 

дилбе{узурb, rайъкунb, дарди шикам, {ангоми {омиладори ва 
давраи синамаконb таъин карда намешавад. 

 Нистатин - ма{алли метавонад ангезиш ба вуxуд орад. 

 Метронидазол (тинидазол) – хушкии да{он , дилбе{узурb, 
бо машрубот якxоя кардан мумкин нест, ба зан{ои {омила таъинот 
кардан мумкин нест. 

 Клотримазол - баланд{асосият, ба зан{ои {омила дар 3 
мо{аи аввал таъинот мумкин нест. 

 Клиндомитсин - дилбе{узурb, rайъкунb, баланд{асосият, 
дар семо{аи авали {омиладори таъинот мумкин нест.  

 Докситсиклин – метавонад шикамравиро ба вуxуд орад, ба 
беморони бо норасоии гурда ва каeдакони аз 12 сола хурд таъин 
кардан мумкин нест. 

 Эритромитсин - дилбе{узурb, rайъкунb. 
 
Ма{аки фиристодан ба сат{и 2 – юм 
1. Xой доштани ангезиши пардаи шикам  
2. Баланд шудани {арорати бадан то 38°С ва боло 
3. Хунравии ма{балb 
4. Захми гениталb 
5. Табларза 
6. Зиѐд шудани набз 
7. Дар та{лили хун xой доштани лейкоситоз, {аракати 

формулаи лейкоситарb ба чап. Зиѐд шудани СТЭ (СОЭ) 
8. Набудани натиxа аз табобат дар давоми 7 рeз. 
Нуrтаи равонсозb 
  Муассисаи тиббии сат{и 2 ‟ юм, ки дар таркиби худ 

табиби амрози занона дорад (беморхонаи марказии но{иявb, 
беморхонаи махсусгардонидашудаи  а{амияти ша{рb, вилоятb 
ва xум{уриявb дошта, таваллудхона{о, беморхона{ои xум{уриявии 

амрози занона ва марказ{о) 
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Назорат 

 Бемор дар давоми 7 рeз ба назорат э{тиѐx дорад.  

Муоинаи такрорb пас аз 7 – 10 рeз 
 

Пешгeи ва натиxа  

 Солимгардии пурра {ангоми табобати сариваrтb ва дуруст 

 Табобати xарро{и 
 Авориз{о {ангоми ташхис ва табобати дер  
Тасвияи (формулировка) клиникии ташхис 

N70-N77 Бемори{ои илти{оби узв{ои коси занона 

N70 Салпингит ва оофорит 

N70.0 шадид 

N70.1музмин 

N70.9 Номуайян 

N71 бемории илти{оби бачадон, uайри гарданаки бачадон 

N71.0 музмин 

N71.9 номуайян 

N72Бемории илти{оби гарданаки бачадон 

N73 дигар бемори{ои илти{оби узв{ои коси занона. 

N73.0 параметрити шадидва селлюлити косb 

N73.1 параметрити музмин ва селлюлити косb 

N73.3 перитонити шадиди коси занон 

N73.4 перитонити музмини коси занон 

N74.0 сирояти силии гарданаки бачадон 

N74.1 Бемори{ои илти{оби узв{ои коси занонаи этиологияи 

силb 

N74.3 Бемори{ои илти{оби гонококки узв{ои коси занона 

N74.4 Бемори{ои илти{оби узв{ои коси занонаи 

барангезандааш хламидия{о 

N75 Бемори{ои uадуди бартолинb 

N76 Дигар бемори{ои ма{бал ва вулва 
 

БЕМОРИЊОИ СИСТЕМАИ ЭНДОКРИНИ, 

ВАЙРОНШАВИИ МУБОДИЛАИ МОДДАЊО 

ДИАБЕТИ ЌАНДИ НАМУДИ 2 АЗ 
ИНСУЛИННОВОБАСТА (ДЌИН) Е11. 

 

Гурўњи маќсаднок: 
Шахсони аз 35-40 сола боло 
Муќаррарот: 
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Диабети ќанди намуди 2 ‟ бемории гетерогенї мебошад, ки 
бо маљмўи нољурињои мубодилавии бо резистентнокии инсулинї 
ва норасогии вазифаи бета ‟ њуљайрањои ѓадуди зери меъда 
дараљаи гуногун зоњирѐфта, асос ѐфтааст. Омилњои пайдошавии 
беморї: тамоюли авлодї, фарбењї, њолатњои ташаннуљи рўњї, 
камњараќатї, атеросклероз, бемории фишорбаландї, дислипи-
демия, беморињои музмини љигар ва гурда. 

 

Меъѐрњои ташхис: 
Аксар ваќт беморї беаломат сар мешавад; 
Њисси мондашавї ва паст шудани ќобилияти корї, хоболудї; 
Хориши пўст, аксар ваќт дар минтаќаи узвњои љинсї ва 

рўдаи рост; 
Зуд сироятѐбї, љароњати дурударози бедаво ва тамоюл ба 

фурункулѐз; 
Њисси гушнагї (полифагия); 
Ташнагї; 
Пешобкунии бисѐр ва зуд-зуд (полиурия); 
Харобшавї; 
Гиперкератоз; 
Вайроншавии мубодилаи пўст ва нохунњо; 
Ксантоматоз (љамъшавии холестерин дар зери пўсти пилки 

чашмон); 
Катарактањо: 
Дарди дањон (стоматит) ва парадонтоз; 
Энтеропатияи диабетї (дарунравї); 
Ќатъшавии маъмулии њомиладорї; 
Ангиопатияњои диабетї (ретинопатияњо, нефропатияњо, 

полиневритњо, атеросклерози ављгирандаи рагњои пой). 
Нишондињандаи баланди глюкоза (ќанд) дар таркиби хун 

сањар дар дили нањор > 6,7 ммоль/л, пас аз 2 соати сарборї бо 
глюкоза >10 ммоль/л ва пайдоиши ќанд дар пешоб. 

 
Нишондињандањои назоратии љубронкунанда. 
Глюкозаи хун  Хуб  Ќаноатбахш  Бад  
Дили нањор ммолл 4,4 ‟ 6,7 <7.8 >7.8 
Пас аз хўрок ммол/л 4.4-8.9 <10.0 >10.0 

Глюкозаи пешоб % 0 <5 >5 
Холестерини умумї ммол/л <5.2 <6.5 >6.5 
Триглитсеридњо дар 

дили нањор 
ммол/л <1.7 <2.2 >2.2 
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Индекси вазни бадан 
(ИВБ) 

кг/м2 мардњо 
           занњо 

<25 
<24 

<25 
<24 

>27 
>26 

Фишори шараѐнї Мм.сут.сим <140/90 <160/95 >160/95 

Эзоњ: ИВБ = М/Р2 (меъѐр 24-26), ИВБ ‟ индекси вазни 
бадан; М-вазни бадан бо кг; Р2 ‟ дарозии ќад дар квадрат, бо 
метр чен карда мешавад. 

 

Тањќиќотњои њатмї: 
Индекси вазни бадан; 
Ќанди хун њангоми мурољиат бо дили нањор, дар љараѐни 

табобат ва пас аз 2 соати баъди хўрок хўрдан; 
Ќанди хун пас аз 1 соат ва 2 соати пас аз сарборї бо ќанд, 

њангомї хавф бурдан ба диабети ќанди ноаѐн (тањаммулпазири 
халалѐфта ба глюкоза). 

Аз рўи нишондод: 
Холестерини умумї бо дили нањор (аз рўи имконият); 
Триглитсеридњои умумї (аз рўи имконият). 
 

Меъѐрњои равонасозї ба сатњи дуюм 
Њолатњои таъљилї: 
Иѓмои диабетї (гиперкетонемиявї, гиперосмолярї, гипер-

лактатсидемиявї); 
Иѓмои гипогликемиявї; 
Даврањои ављѐбандаи нефропатия бо аломатњои уремия; 
Давраи ављгирандаи ретинопатияњо (пролиферативї); 
Ќаросони диабетї (гангрена). 
Њолатњои начандон таъљилї: 
Нефропатияи диабетї (I  ва II дарача); 
Ретинопатияи диабетї (I  ва II дарача); 
Синдроми пои диабетї; 
Макроангиопатияи диабетї. 
 

Нуќтаи равонасозї 
Муассисаи тиббии сатњи дуюм, ки дар њайаташои табиби 

эндокринолог дорад (беморхонаи марказии ноњиявї, бемор-
хонањои эндокринологии ноњиявї ѐ вилоятї, беморхонањои 
махсусгардонидашудаи сатњи љумњуриявї ѐ марказњои эндо-
кринологї). 

Маќсади табобат: 
Ба даст овардани њолати љубронї (компенсаторї) - бартараф 

намудани аломатњои беморї, ба эътидол овардани нишондињан-
дањои хун (ќанди хун ва пешоб, нишондињандањои дигари 
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биокимиѐвї дар дили нањор ва дар давоми шабонарўз) дар њудуди 
нишондодњои физиологї, бартараф намудани глюкозурия; 

Пешгирї намудани аворизњои шадид ва музмини беморї; 
Сабук намудани љараѐни беморињои њамрадиф; баъдан ва ба 

ќадри имкон ба меъѐр наздик овардани он; ба эътидол овардани 
вазн; паст намудани сатњи маъюбшавї ва фавти беморон;  

Бењтар намудани сифати њаѐт. 
Табобат 
Табобат бе доруворї бо тавсияњо; 
Табобат бо парњез: 
Ба беморони бо вазни муќаррарї: парњези изокалориявї - 

карбогидратњо 50-60%, чарбўњо 20-30%, сафедањо 10-15% ва 
истеъмол намудани хўрок 4-5 маротиба њар рўз; 

Ба беморони фарбењ: парњези гипокалориявї ‟чарбўњои 
ѓализ (бояд на беш аз 10% арзиши нерўи умумиро ташкил 
намоянд), бо миќдори кофии ѓоз (клетчатка); 

Аз истеъмол истисно намудани  мањсулотњои ќанддор 
(ширин) ва мањдуд намудани карбогидратњои зудњалшаванда; 

Ворид намудани мањсулотњое, ки дар таркибашон нахњои 
ѓизої доранд (25-30 г/шаб); 

Кам намудани истеъмоли равѓани њайвонот ва дар ратсион 
бештар (60-70% аз миќдори умумии равѓанњо) истифода наму-
дани равѓанњои растанї (зайтун, офтобпараст,  пахта, љувори-
макка); 

Истисно намудани тамокукашї ва машруботњои спиртї. 
Машќњои љисмони вобаста аз њолати бемор ва вазнинии 

беморї; 
Омўзиши худназораткунї; 
Табобат бо гиѐњњо (обљўшњо ва маљмўи алафњо: чойкањак, 

баргњои чормаѓз, ќулфинаи љангалї, барг ва шохчањои ангур, 
газна ва маљмўи «Арфазетин»). 

Табобат бо доруворї 
Маводњои интихобии 1-ум 

Глюкованс 
(глибенкламид/метформин) 

 
 

Глимепирид (амарил) 
Глибенкламид  

 

1,25-5/500 шабонарўз, дар 1-2 
ќабул дар ваќти хўрокхўрї (на беш 

аз 20/3000 мг дар як рўз) 
1-4 мг/шабонарўз, дар 1 ќабул пеш 
аз хўроки сањар (на беш 6 мг дар 1 

рўз) 
2,5-20 шабонарўз мг, дар 1-2 ќабул 
дар ваќти хўрокхўрї (на беш аз 20 

мг дар як рўз) 
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Маводњои интихобии 2-юм 
Глюкофаж  (њангоми фарбењгї) ва 
дигар хабњo аз гурухи метформин 

500-1000 мг њар 8 соат пас аз хўрок 
(на беш аз 3 г дар як рўз) 

Эзоњ: Дар мавриди љуброн накардан ва барои табобат 
намудани устувории дуюмдараља ба маводњои зикргардида 
(сулфанилмочевинањои гурўњи 2-юм), истифода намудани инсудин 
дар шакли монотерапия, ѐ дар якљоягї бо маводњои 
сулфонилмочевина (таъин намудани инсулин њангоми љараѐни 
дурударози диабети ќанд ва ба амал омадани устуворї ба 
маводњои ќандпасткунандаи дањонї - њабњо), тавсия дода мешавад. 

Табобати гипогликемия: Пайдошавии гипогликемия њангоми 
аз воя зиѐд истеъмол намудани глибенкламид эњтимолият дорад. 
Бо аломатњои зерин зоњир меѐбад: араќкунї, бемадорї, дилзанї, 
ќањролудї, беасос дигар шудани кайфият (настроение). 

Дар умумият сариваќт муаяйн накардани њолат ва ислоњ 
нанамудани нишондињандаи ќанд метавонад ба иѓмо оварда 
расонад. Одатан иѓмо якуякбора хуруљ мегирад. Дар ин ваќт ба 
бемор барои мисол додани 2 ќошуќча шакар, ки дар оби 
љўшонидашуда њал карда шудааст, 2 кулчаи ќандин (печенье) 
зарур аст. Агар бемор бе њуш бошад ва ѐ маводи дорувориро 
нўшида натавонад, он гоњ 20 мл мањлули глюкозаи 40%-ро дар 
дохили раг ба таври равон (струйно), ѐ 500 мл глюкозаи 5% дар 
дохили раг ба таври ќатрагї гузаронидан зарур аст. 

Хавфи эњтимолии табобат бо доруворї 
Глибенкламид ‟ метавонад вазнро зиѐд кунад, чунки ишти-

њоро хуб мекунад, њангоми аз воя зиѐд ќабул намудан эњти-
молияти пастшавии ќанди хун вуљуд дорад, њангоми њомила-
дорї ва синамаконї бояд истифода бурда нашавад; 

Метформин ‟ метавонад нољўрии меъдаву рўдаро ба амал 
орад, баъзан дар беморони бо норасогии кори гурдањо, бемори-
њои ќалб ва майзадагон атсидози туршро ба вуљуд меоварад ва 
њангоми њомиладорї ва синамаконї бояд истифода бурда 
нашавад; 

Глюкоза ‟ метавонад ангезишро ба вуљуд оварда, њангоми 
ба зери пўст гузаштан дар мавриди ба дохили раг гузаронидани 
мавод, сабабгори флебит шавад. 

 
Назорат 
Муоинаи такрорї пас аз 24 соат, аммо њангоми бад шудани 

њолат ‟ таъљилан. Назорати нишондињандаи ќанд дар дили на-
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њор ва 2 соат баъд аз хўрокхўрї, то мўътадил гардидани нишон-
дињандаи ќанди хун њаррўз гузаронида мешавад. Њангоми ба 
эътидол омадани нишондињандаи ќанди хун, дар 1-2 њафта як 
бор назорат карда мешавад. Мунтазам муоинаи табиби чашм 
зарур аст (њар 6 моњ). 

Пешгўи ва оќибатњо: 
Иѓмои диабетї (гиперкетонемиявї, гиперосмолярї, гипер-

лактатсидемиявї); 
Иѓмои гипогликемиявї; 
Аворизњои дерин: 
Нефропатияи диабетї; 
Ретинопатияи диабетї; 
Синдроми пойи диабетї; 
Макроангиопатияи диабетї; 
Маъюбшавии бармањал ва бо марг анљомѐбї. 
Тасвият кардани ташхиси клиникї 
Диабети ќанди навъи 2 ‟ инсулинновобаста ДЌИН (Е11) дохил 

карда шудааст: диабети ќанд бе аворизњо бо фарбењї: бо оѓозѐбї 
дар синну соли болиѓ; бе тамоюл ба кетоз; устувор; навъи 2. 

Эзоњ: машварати мутахассисон аз руи нишондодхо. 
 

ДИАБЕТИ ЌАНДИ НАМУДИ 1 – ИНСУЛИНВОБАСТА 
(ДЌВИ)  

 

Гурўњи маќсадноќ:  
Шахсони аз давраи навзодї то 30-35 солагї, баъзан то 40 

сола ва аз он зиѐд. 
Муќаррарот: 
Диабети ќанди навъи 1-ўм ин бемории мубодилаи моддањо 

буда, норасогии мутлаќи инсулини бисѐртар аз иллатдоршавии 
аутоиммунии В-њуљайрањои ѓадуди зери меъда вобаста мебошад 
ва бо аломатњои гипергликемияи бардавом, глюкозурия, баъдан 
кетонурия ошкор мегардад. 

Дар баъзе мавридњо, дар беморони диабети ќанди навъи 1-ум, 
сабабњои иллатдоршавии аутоиммунии В-њуљайрањо метавонад 
вуљуд надошта бошад (диабети ќанди навъи 1-уми идиопатї). 

Омилњои ташхисї: 
Даврањои пайдоиши беморї дар кўдакон ва ашхоси љавон 

хеле тезу тунд ва ошкоршавиаш шиддатнок буда, бо пайдоша-
вии кетоатсидоз ва њатто то мадњушии кетоасидозї љараѐн меги-
рад. 
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Аломатњои клиникии хоси беморї: 
Ташнагї  
Обнўшии зиѐд (полидипсия) 
Пешобронии бисѐр ва зуд-зуд (полиурия) 
Њисси гуруснагї (полифагия) 
Сустии мушакњо 
Харобшавї 
Зуд сироятѐбї, тамоюл ба фурункулѐз 
Ангиопатияњои диабетї 
Нейропатияњо 
Аломати пойпанљаи диабетї 
Макроангиопатия 
Нишондињандањои баланди глюкоза дар хун, сањар пеш аз 

ваќти нањор (>6,1 ммол/л, пас аз 2 соати сарборї бо глюкоза дар 
хун >11,1 ммол/л) ва пайдоши глюкоза  дар таркиби пешоб. 

Чунин нишондодњои сатњи ќанд дар хун ањамияти ташхисї 
доранд: пеш аз нањор зиѐда аз 6,1 ммол/л ва баъд аз 2 соат 
истеъмол намудани ѓизо зиѐда аз 11,1 ммол/л, интихобан дар 
ваќтњои гуногун зиѐда аз 7,8 -11,1 ммол/л, вуљуд доштани 
глюкозурия, сатњи гемоглобини гликозатсияшуда зиѐда аз 7%. 

Нишондињандањои назоратии љубронкунанда (компенсатсия) 
 Хуб Ќаноатбахш Ѓайриќаноатбахш 

Глюкозаи хун бо 
дили нањор 

5-6 ммол/л 6,1-6,5 ммол/л >6,5 ммол/л 

Баъд аз 2 соати 
истеъмоли хўрок 

7,5-8 ммол/л 8,1-9,0 ммол/л >9 ммол/л 

Гликемияи пеш аз 
хоб 

6-7 ммол/л 7,1-7,5 ммол/л >7,5 ммол/л 

Гемоглобини 
гликолизатсияшуда 

5-7% 7,1-7,5% >7,5% 

Глюкозаи пешоб 0% <5% >5% 

Тадќиќотњои њатмї: 
Ќанди хун њангоми мурољиат бо дили нањор ва дар љараѐни 

табобат ва пас аз 2 соати баъди хўрок хўрдан; 
Профили гликемї ва глюкозурї. 
Тањлили атсетон дар пешоб. 
Аз рўи нишондодњо: 
Холестерини умумї пеш аз нањор, триглисеридњои умумї, 

сатњи гемоглобини гликолизатсияиишуда, љисмњои кетонї дар хун. 
Самти равонасозї дар сатњи дуюм. 
Њолатњои таъљилї: 
Иѓмои диабетї гипергликемї (кетоатсидотикї); 
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Иѓмои гипогликемї; 
Даврањои ављѐбии нефропатия бо аломатњои уремия; 
Даврањои ављгирии ретинопатияњо (пролиферативї). 
Њолатњои начандон таъљилї: 
Нефропатияи диабетї (I  ва II дараља) 
Ретинопатияи диабетї (I  ва II дараља) 
Синдроми пои диабетї; 
Нуќтаи равонасозї: 
Муассисањои табобатии сатњи дуюм, ки дар њайаташон 

табиби эндокринолог доранд (Беморхонаи марказии ноњиявї, 
беморхонањои эндокринологии ноњиявї ѐ вилоятї, беморхона-
њои махсусгардонидашудаи сатњи љумњуриявї ѐ марказњои 
эндокринологї). 

Маќсади табобат: 
Ба даст овардани њолаги љубронї (компенсатсия), бартараф 

намудани аломатњои беморї, ба эътидол овардани нишонди-
њандаи ќанди хун дар дили нањор ва дар давоми шабонарўз, дар 
њудуди нишондодњои физиологї нигоњ доштани холестерин, 
триглисеридњо ва ѓ.  бартараф намудани глюкозурия; 

Пешгирї намудани аворизњои шадид ва музмини беморї; 
Сабук намудани чараѐни беморињои њамрадиф; 
Ба этиъдол овардани вазни бадан; 
Паст намудани сатњи маъюбшавї ва фавти беморон; 
Бењтар намудани сифати њаѐт. 
Табобат.  
Табобати диабети ќанди навъи 1-ум, аз манъбањои зерин 

иборат аст: 
Парњез; 
Табобат бо инсулин; 
Машќњои љисмонї; 
Омўзиши худбењдоштї ва гузаронидани он дар шароити хона; 
Ёрии психологї; 
Парњез хангоми диабети ќанди навъи 1-ум, дар сатњи 

физиологї буда, лекин озод набошад. Ин маънои онро дорад, ки 
бояд як чанд шарт ба мисли табобат бо инсулин, таркиби мавод-
њои ѓизої, машќњои љисмонї риоя карда шаванд. Дар ваќти 
табобат бо инсулин, калориянокии умумии ѓизо, таносуби 
ќисмњои таркибии он ва ваќти истеъмоли ѓизо ба назар гирифта 
шаванд. Њамчунин талаботњои хусусї, ки аз рўи оинњои оилавї ва 
одатњои шахсият вобаста мебошанд, ба назар гирифта шаванд. 
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Таносуби сафедањо, карбогидратњо ва љарбњо чунин бошад 15%, 
55%, 25-30%. Аз истеъмол истисно намудани карбогидратњои 
зудњалшаванда (аз 1/3 миќдори умумии карбогидратњо бо манъ 
кардани глюкоза ва сахароза); ворид намудани мањсулоте, ки дар 
таркибашон нахњои ѓизої доранд (25-30  гр); 

Барои беморон ворид кардани «воњидњои нонї», 1 воњиди 
нонї ба 10-12 гр глюкоза баробар аст. Барои њалшавии он 1-2 
воњид инсулин лозим аст, ѐ ин ки каме зиѐдтар. Бемор бояд 
рўзномаи бањисобгирии воњидњои нонї дошта бошад ва дар он 
гликемия ва рељањои инсулинро ќайд кунад; 

Кам намудани истеъмоли равѓани њайвонот ва дохил 
намудани равѓанњои растанї. 

Истисно намудани тамокукашї ва машруботњои спиртї. 
Машќњои љисмонии ба ќисмњо људокардашуда; 
Омўзиши худназораткунї. 
Табобат бо доруворї: 
Барои табобати диабети ќанди навъи 1-ум табобати 

маќсаднок бо инсулин бо таври базї ‟ боллюсї тавсия карда 
мешавад.  Инсулини таъсирнокиаш ќўтоњ пеш аз ќабули ѓизои 
асосї ва инсулини таъсирнокиаш давомнок 1-2 маротиба дар 
шабонарўз, тавсия дода  мешавад. Ба беморони диабети ќанди 
навъи 1-ум, ки бори аввал ошкор шудаанд, инсулин аз рўи 
таќсимоти 0,5 Ед/кг вазни њаќиќї дар як шабонарўз (барои 
кўдакон аз 0,1-0,3 Ед), ва њангоми бардавомии беморї то 0,7-0,8 
Ед/кг тавсия карда мешавад. Дар њолатњои кетоатсидоз ва 
мадњушии кетоатсидозї миќдори инсулин зиѐда аз 1-1,5 Ед/кг 
таин карда мешавад. 

Дар мавридњои бори аввал ошкор шудани диабет ва њолат-
њои кетоатсидоз танњо инсулини ќўтоњ муддат, аз рўи нишон-
додњои гликемї, глюкозурї тавсия карда мешавад. 

 
Инсулин Намудњои 

инсулин 
Оѓози 
таъсир 

Ќуллаи 
таъсир 

Давомнокии 
таъсир 

Таъсирнокиаш 
ултра кўтоњ 

Лиз-про 
(Хумалог) 

15 дак 0,5-2 соат 3-4 соат 
Аспарт 

(Новорапид) 
Таъсирнокиаш 

ќўтоњ 
Актрапид 

НМ 
30 дак 1-3 соат 6-8 соат Хумулин Р 

Инсуман 
рапид 
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Таъсирнокиаш 
миѐна 

Протофан 
НМ 

1,5 соат 4-12 соат 24 соат 

Хумулин 
НРХ 

1 соат 2-8 соат 18-20 соат 

Инсуман 
базал 

1 соат 3-4 соат 11-20 соат 

Таъсирнокиаш 
дарозмуддат 

Гларгин 
(Лантус) 

1 соат 24 соат 

Детемир 
(Левемир) 

3-4 соат 24 соат 

 
Хавфи эњтимолии табобат бо инсулин 
Ангезишњои аллергиявї 
Њолати гипогликемия. 
Тобоварї ба инсулин (инсулинорезистентность) 
Липодистрофияи баъдиинсулинї. 
Назорат 
Худназораткунии гликемия (бо истифодабарии глюкометри 

хонагї) ‟ њамарўза; 
Гемоглобини гликолизатсияшуда ‟ 1 бор дар 3 моњ; 
Тањлилњои биокимиѐвии хун ‟ 1 бор дар 1 сол; 
Муаяйн кардани микроалбуминурия ‟ 1 бор дар 1 сол баъд 

аз 5 соли саршавии беморї; 
Назорати фишори шараѐнї ‟ њангоми мурољиат ба духтур. 

Њангоми гипертензияи шараѐнї ‟ њамарўза; 
СБД‟ 1 бор дар 1 сол; 
Муоинаи пойњо ‟ њангоми мурољиат ба духтур; 
Муоинаи чашм пизишк ‟ 1 бор дар 1 сол баъд аз 5 соли сар-

шавии беморї, аз рўи нишондодњо ‟ зиѐдтар; 
Муоинаи асабпизишк ‟ аз рўи нишондодњо. 
 
Пешгўи ва оќибатњо: 
Оризањои шадид: 
Мадхушии диабетї (гипергликемї, гиперосмолярї) 
Мадњушии гипогликемї. 
Оризањои музмин: 
Микроангиопатияи диабетї ‟ретинопатия, нефропатияи 

диабетї, аломати пойпанљаи диабетї, макроангиопатияи диабетї. 
Тавсия кардани ташхиси клиникї 
Диабети ќанд навъи 1 ‟ аз инсулинвобаста ДЌИВ (Е10) 
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Диабети ќанд навъи 1 бо иѓмо ‟ Е10,0 бо кетоатсидоз ‟ Е10, 
1, бо оризаи гурда ‟ Е 10,2, бо вайроншавињои чашм ‟ Е 10,3, бо 
оризањои неврологї ‟ Е 10.4, бо вайроншавињои гардиши хуни 
канорї ‟ Е 10.5, бо оризањои муайян шуда ‟ Е 10,6, бе ориза ‟ Е 
10,9. 

Эзоњ: назорати беморони Диабети ќанди намуди 1 – инсулин-

вобаста бо њамроњии табиби ѓадуд шинос гузаронида мешавад. 

Бемор доимо дар назорати духтури эндокринолог мебошад. 
 

ЊИПОТИРЕОЗИ МОДАРЗОДЇ (Е 03.1.) 

Гурўњи маќсадноќ: 
Бештар дар кўдакони навзод ва кўдакони синни 1-2 сола ба 

назар мерасад. Дар байни духтарон 2 маротиба зиѐд дида мешавад. 
Муќаррароти њипотиреози модарзодї (ЊМ) ‟ бемории бисѐр-

тар гетерогении этиологї буда, бо норасогии морфофунксио-
налии системаи гипоталамо ‟ гипофизарї, ѓадуди сипаршакл ѐ 
ин ки бо вайроншавии анатомии давраи дарунибатнии ин 
системањо вобаста аст. Дар бисѐр њолатњо (85-90%) њипотиреози 
модарзодии якумин мушоњида карда мешавад, ки дар асоси он 
дисгенезияи ѓадуди сипаршакл љой дорад. Намудњои дисгенезия: 
аплазия, гипоплазия, дистопия, эктопияи ѓадуди сипаршакл. 

Намуди дигари њипотиреози модарзодї ‟ ин вайроншавии 
ба вуљуд омадани њормонњо (дисгормоногенез) мебошад, ки 
ѓадуди сипаршакли комилан солим ќобилияти офаридани 
њормонњоро дар натиљаи вайроншавии ферментњо (дефект 
пероксидазной системы) гум мекунад. Ба ин намуд зиѐдшавии 
њормони тиреотропї (ЊТТ) ва пайдоиши љоѓар хос мебошад. 

Бисѐр кам (5-10%) њолатњо гипотиреози модарзодии дуюмин 
дида мешавад, ки бо норасогии алоњидаи ЊТТ ѐ бо якљоягии 
пангипопитуитаризм аѐн мешавад. 

Яке аз намудњои махсуси њипотиреоз ин њипотиреози транзи-
тории навзодон мебошад. Ин намуд бисѐр ваќт дар минтаќањои 
норасогии йод дучор мешавад. Инчунин сабаби ин намуди 
њипотиреоз ваќте, ки зани њомиладор доруњои тиреостатикиро 
ќабул мекунад, шуда метавонад. Норасогии  њормонњои тиреоидї 
протсесси инкишофи њамаи бофтањо ва системањои организмро 
боз медорад. Аз њама бисѐртар аз норасогии њормонњои тиреоидї 
системаи асаби марказї иллат меѐбад. 
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Аломатњои клиникї: 
Намуди зоњирии кўдакони гирифтори њипотиреоз вобаста аз 

он аст, ки дар кадом синну сол дар онњо камбуди тиреоидї ављ 
гирифтааст. Њангоми њипотиреози давраи ѓайриталоф дар 
кўдакон ташакулли устухонбандї халалдор мешавад, боздошт 
шудани ќадкашї ба мушоњида мерасад. Љараѐни инкишофи 
устухонњои дарози найчашакл, љараѐни ташаккули устухонњо, 
мањкамшавии роѓњои эпифизарї суст ва халалдор мешаванд. 
Халалдоршавии ташаккули устухонњои косахонаи сар боиси 
таѓъиротњои барои њипотиреози модарзодї хос (брахисефалия, 
прогнатизм, руйи васеъ, бинии пучуќ, устухони амиќи бинї) 
мегардад. Шакли вазнин ва дарозмуддат мављудаи њипотиреоз 
метавонад боиси бемории остеопорози муътадили ошкоро 
гардад. Таваќќуфи инкишофи љисмонї, љинсї ва аќлонї хос аст. 
Кўдакон хеле дер сари худро дуруст нигоњ доштан, нишастан, 
роњ рафтанро оѓоз мекунанд. Дандонњои ширї ва дандонњои 
доимї дертар мебароянд. Бо сабаби аќибмонии инкишофи 
устухонњои рўй аксаран биннии зиншакл ва вуљуд меояд. 
Одатан шиками калон ва дамида сабабгори кабзияти кўњнаи 
меъда боис шуда метавонад. Равзанакњо дер мањкам мешаванд, 
баъзан равзанак калон то 8-10 солагї кушода мемонад. Таваќ-
ќуф дар нашъу нумуви аќлонї дар инкишофи дери нутќ, камии 
луѓат ва пастшавии зењнї, зоњир мешавад. 

Барои навзодони дорои њипотиреози модарзодї чунин 
аломатњо хос мебошанд: 

- љисми калони бадан њангоми таваллуд (бо сабаби варам); 
- дер афтидани ноф (дар меъѐр 3-4 рўз, њангоми њипотиреоз ‟ 

10 рўз ва аз он зиѐд); 
- зардчаи физиологии тулонї (дар меъѐи 8 рўз, њангоми 

њипотиреоз ‟ 1 моњ); 
- нафаскашии сидорозї, овози дурушт; 
- макроглоссия; 
- ќабзияти музмини меъда (дар давоми 1-2 њафта); 
- ташаккули дери амалњои статикї: дуруст нигоњ доштани сар 

(дар меъѐр аз 2 моњагї, њангоми гипотиреоз 4-6 моњ), нишастан 
(дар меъѐр аз 6-7 моњагї, гипотиреоз аз 1-2 солагї), роњ рафтан 
(дар меъѐр 10 моњагї, гипотиреоз аз синни 6-7 солагї). 

Меъѐрњои ташхис: 
1. Аломатњои клиникї 
1.1. Давраи барваќти постнаталї (навзодон ва 1 моњи 

зиндагї): 
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 Њомиладории аз меъѐр гузашта (аз 40 њафта зиѐд); 

 Вазни зиѐди навзод њангоми таваллуд (аз 3500 г зиѐд); 

 Варами рўй, лабњо, пилкњои чашм, дањони кушода бо 
забони пањми калон; 

 Варамињои сахт бо намуди «болиштчањо» дар чуќурчаи 
болои шона, болои даст ва пой; 

 Аломатњои норасогї њангоми њомиладории давраи пурра; 

 Овози пасти даѓал њангоми дод задан ѐ гиря кардан; 

 Бардавом рафтани меконий; 

 Дер афтодани ноф, эпителизатсияи дери яраи ноф; 

 Зардии дурру дароз. 
1.2. Дар 3-4 моњи зиндагї: 

 Паст шудани иштињо, мушкилї њангоми фурўбарї; 

 Вазн нагирифтан; 

 Дамиш ва ќабзият; 

 Хушкї, рангпаридагї, шахшулии пўсти бадан; 

 Гипотермия (дасту пойњо хунук); 

 Мўйњои хушк, хира, зудшикан; 

 Сустии мушакњо. 
1.3. Дар 5-6 моњагї бисѐртар вайроншавињо бо бозмонии 

инкишофи психомоторї, љисмонї мушоњида карда мешавад. 
мутаносибати бадан ба хондродистрофия монанд мешавад, 
ќафомонии инкишофи устухони рўй (њиссаи болои бинї пањм ва 
дарун мешавад, гипертелоризм, дер мањкам шудани равзанаки 
сар). Аќибмонии баромадани дандонњо мушоњида карда меша-
вад. Аз тарафи узвњои дарунї ба кардиомегалия, садоњои пасти 
ќалб, брадикардия, пастшавии фишори артериалї, пастшавии 
фишори набзї ањамият дода мешавад. 

1.4. Тањлилњои иловагие, ки ба кўдакони калонсолтар 
истифода карда мешаванд: 

 Санљиши хуни умумї (анемия, баъзан тезшавии суръат-
нокии нишасти эритроситњо). 

 Тањлили биохимиѐвии хун (гиперхолестеринемия). 

 Барои ташхиси њипотиреози модарзод тањлили сатњи 
њормонњои тиреотропї (ЊТТ) ва тироксини умумї (Т4) дар хун 
гузаронида мешавад. Дар меъѐр ЊТТ 20-50 мкЕд/л мебошад. 

 Сабти барќии дил (пастшавии волтаж, сустшавии гузаро-
ниши импулс, брадикардияи синусї). 
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 Рентгенографияи панљаи даст бо муаяйн кардани синну сол; 
2. Муайян кардани сатњи базалии ЊТГ (рахњои «неонотал» 

дар таввалудхонањо). 
 

 I II III 
ЊТТ 

 

  

Т4    
Т3    

3. Муаяйнсозии титри муќобили љисмњои худї (аутоанти-
телањо) нисбат ба тиреоглобулин ва фраксияи микросомалии 
гипотиреози аввалия, дуюмї ва сеюмї. 

Меъѐрњои мурољиат ба сатњи дуюм: 
Њолатњои таъљилї. 
Њолатњои начандон таъљилї: набудани самара аз табобати 

гузаронидашуда. 
Нуќтаи равонасозї: 
Аз рўи бемории асосї ‟ муассисаи тиббии сатњи дуюм, ки 

дар он табиби ѓадудшинос фаъолият менамояд (беморхонаи 
марказии ноњиявї, беморхонањои махсусгардонидашудаи ања-
мияти вилоятї ва љумњуриявї дошта); 

Аз рўи нишондодњои дахлдор ‟ мурољиат ба асабшинос, 
табиби оилавї, чашм пизишк, сурдолог, логопед, дилшинос 
сатњи дуюм ва сеюм. 

Маќсади табобат 
Бартараф намудани њолати гипотиреоидї 
Табобат 
Њангоми дар зардоби хун аз 10-20 мкЕд/л ‟ вобаста аз синну 

сол, баландшудани ЊТТ, ва аз 120 нмол/л пасшудани сатњи 
тироксини умумї (Т4), ба таври фаврї тавсия намудани табобати 
ивазкунандаи њормонї бо доруворињои тиреоидї зарур аст. 

Табобати њипотиреози модарзод, баъд аз маълум шудани 
ташхис, на дертар аз 1 моњи баъд аз таваллуд оѓоз карда меша-
вад. Маълум гардидааст, ки дер аз муњлат оѓоз намудани табо-
бати њипотиреоз, барои пурра барќарор намудани нора-согии 
аќлї ‟ зењнї сабаб шуда наметавонанд. 

Барои табобат дорувории аз гурухи левотироксин  (эутирокс 
ва ѓайра) истифода мешавад. Миќдори умумии шабонарузї 1 
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маротиба пагоњї 30 даќиќа пеш аз хўрок, бо миќдори ками моеъ 
фурў бурда мешавад. Миќдори вояи аввалин 12.5 ‟ 25-50 
мкг/шабонарўз мебошад. Вояи Л-тироксинро њамчунин аз рўи 
њаљми болоии бадан њисоб кардан мумкин аст. Њаљми болоии 
бадан барои навзодон 150-200 мкг/м2, барои кўдакони аз 1 сола 
боло 100-150 мкг/мг2-ро ташкил менамояд. 

Норасогии њормонњои тиреодї, сабаби вайроншавии пур-
раи љараѐни инкишофи кулли бофтањо ва системаи организм, 
бахусус СМА шуда метавонад. 

Таќсимоти рељаи  эутирокс 
 

Синну сол Мкг/шабонарўз 
0-3 моња 15-50 
3-6моња 25-50 

6-12 моња 50-75 
1-3 сола 75-100 
3-10 сола 100-150 
10-15 сола 100-150 

Аз 15 сола калон 100-150 
 

Инчунин дар табобат курсњои доруњои психофармакологї, 
машќњои табобатии бадан, масњи муолиљавї, витаминњо таъин 
карда мешавад. 

Пешгўи ва оќибатњо  
Чї ќадаре, ки сариваќт ташхис карда шавад ва табобат 

барваќт сар карда шавад, таѓйиротњо њамон ќадар кам дида 
мешавад. Дар кўдакон ноќисулаќлї дида мешавад. 

Назорат 
Бемор доимо дар назорати духтури эндокринолог мебошад. 
Тавсият ташхиси клиникї: 
Њипотиреози модарзодї бо љоѓари нуфуздор Е 03.0 
Њипотиреози модарзодї бе љоѓар Е 03.1 
 

БЕМОРИЊОИ НОРАСОГИИ ЙОД (Е01 – Е03,1) 
Гурўњи маќсаднок: 
Кўдакони навзод ва давраи постнаталии њаѐт (њангоми 

мављуд будани беморињои норасогии йод дар модарон); 
Кўдакони аз 5 то 14 сола (аз њисоби инкишофи организм ва 

эњтиѐљоти баланд ба витамин ва микроэлементњо); 
Кўдакони синну соли то ба балоѓат ва ба балоѓатрасида (аз 

њисоби инкишофи организм ва эњтиѐљоти баланд ба њормонњои 
тиреоидї дар ваќти инкишофи љинсї); 
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Занони синну соли репродуктивї бо сабаби эњтиѐљоти баланд 
ба њормонњои ѓадуди сипаршакл дар даврањои махсуси физиологї 
(њомиладорї, синамаконї, боздошти њайз (менопауза)). 

Муќаррароти бемор 
Беморињои норасогии йод ин њолати патологие аст, ки ба 

вайроншавии вазифаи ѓадуди сипаршакл вобаста мебошад ва бо 
кам истеъмол намудани йод аз тарафи шахсоне, ки дар мин-
таќањои камйод зиндагї мекунанд алоќаманд буда, бо вайрон-
шавии системаи гипоталамї ‟ гипофарї ‟ тиреоидї, тухмдонї, 
асабї ‟ мушакї ва дигар системањои организм асос ѐфтааст ва 
он ба калоншавии ѓадуди сипаршакл, нољурињои рушди љис-
монї ва аќлї оварда мерасонад. 

Таснифоти ТУТ (1994) бо назардошти хусусиятњои минтаќавї 
Дараљаи 

калоншавї 
Тавсиф 

Дараљаи 0 Љоѓар нест 
Дараљаи I Андозаи њиссањои ѓадуди сипаршакл аз буѓуми 

канории ангушти калони тањќиќшаванда калонаст; 
љоѓар палмосида мешавад, вале ба чаш маѐн нест. 

Дараљаи II Љоѓар палмосида мешавад ва ба чашм аѐн аст 
Дараљаи III Љоѓар андозаи калон дорад 

 

Меъѐрњои ташхис: 
Калоншавии ѓадуди сипаршакл; 
Гипергидроз (араќкунии зиѐд); 
Ќањролудї, гирѐнчакї; 
Ларзиш (дастон, пилкњои чашм, ангуштони росткардашудаи 

дастон); 
Таѓийрѐбии вазни бадан (харобшавї, фарбењшавї); 
Тахикардия, њиссиѐтњои ногувор дар ќисмати дил; 
Њисси фишор дар ќисмати гардан, нафастангї; 
Овози гирифта; 
Дарди сар, шав-шуви дохили косахонаи сар; 
Ќафомонии рушди љисмонї ва љинсї (дер фаромадани 

тухмњо ба моядон, вайроншавии даври њайз, ќафомонии рушди 
пурраи аломатњои љинсї дар писарбачањо); 

Вайроншавии вазифаи репродуктивї дар занон (синдро-ми 
камњайзї, аменорея, безууриѐтї); 

Аломатњои њипотиреози субклиникї (хониши бад аз рўи 
фанњои даќиќ); 

Майл ба ќабзият; 
Хунукхурї, њиссиѐти баланд ба хунукї. 
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Меъѐрњои мурољиат ба сатњи дуюм 
Холатњои таъљилї; 
Њипотиреози модарзодї; 
Љоѓар бо аломатњои фишороварї ба узвњои атроф (наздик-

љойгиршуда); 
Струмитњо; 
Хунрезї дар ѓадуди сипаршакл; 
Аломатњои малигнизатсия; 
Кретинизми эндемикї. 
Њолатњои начандон таъљилї: 
Набудани самарабахши аз табобати гузаронидашудаистода 

дар давоми 5-6 моњ; 
Тиреозањрогинии бо йод вобастабуда; 
Зарурияти љарроњї њангоми љоѓари намудњои омехта ва 

гирењї; 
Аломатњои субклиникии гипотиреоз ва тиреоидити аутоим-

мунї. 
Нуќтаи равонасозї: 
Аз рўи бемории асосї ‟ муассисаи тиббии сатњи дуюм, ки 

дар он табиби эндокринолог фаъолият менамояд (Беморхонаи 
марказии ноњиявї, беморхонањои махсусгардонидашудаи ања-
мияти вилоятї ва љумњуриявї дошта); 

Њангоми нољурињои вазифаи репродуктивї дар заминаи 
бемории норасогии йод дар байни духтарон ‟ наврасон, занони 
синну соли репродуктивї, дар давраи боздошти њайз ба 
муассисаи сатњи сеюм; 

Аз рўи нишондодњо дањлдор ‟ мурољиат ба асабшинос, 
дилшинос сатњи дуюм ва сеюм. 

Маќсади табобат 
Бартараф намудани њолати камйодї. 
Табобат  
Табобат бе доруворї бо тавсияњо: 
Истеъмоли намаки йоднок (6г вояи шабонарўзи); 
Истеъмоли мањсулотњое, ки дар таркибашон йоди зиѐд 

доранд (сиѐњ алаф, карами бањрї, моњї, моњии намуди калмар); 
Табобат бо доруворї: 
Табобати пешгирї бо маводњои аз гурухи йоддор ‟ йод-

баланс 100 мкг, 200 мкг ѐ ин ки йодиди калий 100мкг, 200 мкг: 
Кўдакони то 3 сола-йодбаланс 100 мкг ½ њаби њаррўз, бо об, 

дар муддати 3 моњ бо назорати табиб; 
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Кўдакони 3-7 сола- йодбаланс 100 мкг 1 њаби њаррўз бо об 
дар муддати 3-6 моњ бо назорати табиб; 

Кўдакони 7-16 сола-йодбаланс 100 мкг, 1 њаб дар як рўз; 
Калонсолон-йодбаланс 100 мкг 1.5 њаб дар як рўз; 
Њомиладорон-йодбаланс 200 мкг 1 њаб дар муддати тамоми  

њомиладорї 
Маводњои йодбаланс 100 мкг, 200 мкг вояи физиологии 

йодро доранд. 
I. Табобати љоѓари эндемикии (норасогии йод) нуфуздори 

дараљаи II.  
Табобат бо доруворињои дар таркибашон йоддошта 

(йодбаланс ѐ йодиди калий ‟ 100 (200) 
 

№ Гурўњи маќсаднок Номгўи доруворї Воя  
Йодбаланс ѐ Йодиди калий 100 мкг 

1 Кўдакони то 3 сола 50-75 мкг/дар як 
рўз 

Дар як рўз як бор, пас 
аз хўрок (бо об), дар 
муддати 3-6 моњ (бо 

назорати табиб) 
2 Кўдакони то 3-7 сола 100 мкг/ дар як 

рўз 
Дар як рўз як бор, пас 
аз хўрок (бо об), дар 
муддати 3-6 моњ (бо 
назорати табиб) 

3 Кўдакони то 7-16 сола 125-150 мкг/дар 
як рўз 

Дар як рўз як бор, пас 
аз хўрок (бо об), дар 
муддати 3-6 моњ (бо 
назорати табиб) 

4 Њомиладорон ва 
занон дар давраи 

синамаконї 

200 мкг/дар як 
рўз 

Дар як рўз як бор, пас 
аз хўрок (бо об), дар 
муддати њомидорї ва 
синамаконї 

5 Калонсолон  150-200 мкг/дар 
як рўз 

Дар як рўз як бор, пас 
аз хўрок (бо об), дар 
муддати 3-6 моњ (бо 
назорати табиб) 

 
Аз рўи меъѐр калонсолон бояд дар як рўз аз 150 то 200 мкг 

йод ќабул намоянд (эњтиѐљоти синну соли аз 40 мкг то 200 мкг 
мебошад). 

Эзоњ: њангоми самаранокии муолиљавии мусоид ‟ андозаи 
ѓадуди сипаршакл хурд мегардад, аломатњои беморї бартараф 
мешаванд ва ѓ., мизољон ба ќабули пешгирии йодиди калий 
гузаронида мешаванд (ба боло нигар); њангоми самаранокии 
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муолиљавии нокифоя ба мизољон табобат бо левотироксин ва 
машварати эндокринолог таъин карда мешавад. 

II. Табобати љоѓари эндемикии (норасогии йод) гирењдор бо 
таѓйиротњои некфарљом (аз дараљаи 1-ум оѓознамуда). 

 
№ Синну сол Воя  

эутирокс (левотироксин) њабњои 100 мкг 

1 Кўдакони 3-7 сола ¼ њаб, њар рўз, пеш аз хўроки сањар, 

дар муддати 3-6 моњ (бо назорати 
табиб) вояи шабонарўзи 25 мкг/дар як 

рўз 

2 Кўдакони 7-16 
сола 

¼ - ½ њаб, њар рўз, пеш аз хўроки 

сањар, дар муддати 3-6 моњ (бо 
назорати табиб) вояи шабонарўзї 25 

мкг/дар як рўз 

3 Њомиладорон ва 
занон дар давраи 

синамаконї 

100-150 мкг/дар як шабонарўз. Равона 
намудан ба сатњи 11 

4 Калонсолон  1-1.1/2 њаб, њаррўз, пеш аз хўроки 
сањар, дар муддати 3-6 моњ (бо 

назорати табиб) 

 
Хавфи эњтимолии табобат бо доруворї 
Йодиди калий ‟ њангоми аз меъѐр зиѐд истеъмол намудан 

чунин њолатњо имконпазиранд: тиреозањрогинии бо йод вобас-
табуда, зуком, шаро (крапивница), варами Квинк, тиреоидити 
аутоиммунї. 

Левотироксин ‟ њангоми аз меъѐр зиѐд истеъмол намудан: 
дард дар ќисмати дил, номураттабии кори дил, такикардия, лар-
зиш, њарос, ќайкунї, дарунравї, харобшавї. 

Пешгўи ва оќибатњо 

Сињатѐбии пурра њангоми дуруст ва сариваќт табобат 
кардан. Табобат бо роњи љарроњї (струмэктомияи ќисман 
фарогиранда (субтоталї) ва субфастсиалї). Аворизањо њангоми 
ташхис ва табобати деркардашуда: гипотиреози модарзодї, 
кретинизми эндемикї, ќафомонии рушди љисмонї ва љинсї, 
нољурињои вазифаи репродуктивї, аворизњои илтињобї (стру-
митњо), хунрезї дар ѓадуди сипаршакл, малигнизатсияи ѓадуди 
сипаршакл, дараљањои вазнини љоѓар. 
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Назорат  

Бемор дар муддати 3-12 моњ ва аз он бештар ба назорат 
эњтиѐљ дорад; муоинањои такрорї њар 1-3 моњ дар муддати 1 сол. 

Тасвият кардани ташхиси клиникї: 
Беморињои ѓадуди сипаршакл, ки бо норасогии йод ва 

њолати аввала алоќаманд мебошад Е01; 
Љоѓари (эндемикї) нуфуздор, ки бо норасогии йод 

алоќаманд аст Е 01.0 
Љоѓари (эндемикї) бисѐргирења, ки бо норасогии йод 

алоќаманд аст Е01.1. 
Љоѓари (эндемикї) бо норасогии йод алоќаманд Е 01.2. 
Беморињои дигари ѓадуди сипаршакл, ки бо  норасогии   йод 

ва њолати аввалия алоќаманд аст Е 01.8. 
Гипотиреози субклиникии бо норасогии йод алоќамандбуда 

Е 02. 
Намудњои дигари гипотиреоз Е 03. 
Гипотиреози модарзодї бо љоѓари нуфуздор Е 03.0. 
Гипотиреози модарзодї бе љоѓар Е 03.1. 

 

ЉОЃАРИ ЗАЊРОГИНИ НУФУЗДОР  

(бемории Флояни, Пэрри, Грейвс, Базедов). 
 

Гурўњи маќсаднок: 

Бештар дар шахсони синну соли 20-50 ба назар мерасад. Дар 
байни занон бештар пањн гаштааст. 

Муќаррароти бемории љоѓари зањрогини нуфуздор (ЉЗН) ‟ 
бемории пањнгаштаи аутоиммунии ѓадуди сипаршакл мебошад, 
ки он бо њосилшавии зиѐди њормонњои тиреоидї дар ѓадуди 
сипаршакли нуфузан калонгашта асос ѐфта, ба вайроншавии 
вазифаи бофтањо ва системањои гуногуни организм оварда 
мерасонад. ЉЗН дар 80 фисади њолатњо сабаби тиреозањрогинї 
мебошад. Беморињое, ки якљоя бо тиреозањрогини њамљараѐн 
мебошанд: 

- љоѓари зањрогини нуфуздор; 
- љоѓари зањрогини бисѐргирења (аденомаи зањрогинї) 
- тиреозањрогинии бо йод баамаломада  
- даврањои гипертиреоидии тиреоидити аутоиммунї ва зер-

шадид 
- аденомаи тиреотропин њосилкунандаи гипофиз 
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- тиреозањрогинї бо њосилшавии њормонњои тиреоидї, 
берун аз ѓадуди сипаршакл, асосѐфта 

- решадавонињои саратанњои гуногуни ѓадуди сипаршакл. 
 

Аз рўи дараљаи вазнинї ба гурўњњои зерин људо мекунанд: 
Дараљаи 
вазнинї 

Аломатњои клиникї 

Сабук Харобшавї (3-5 кг), тахикардия на бештар аз 100 зарба 
дар 1 даќиќа, номураттабии кори дил нест, аломатњои 
чашм вуљуд надоранд 

Миѐна Харобшавии зоњирѐфта (5-10 кг),  тахикардия то 100-120 
зарба дар 1 даќиќа, ларзиши зоњирѐфтаи дастон ва 
бадан. Баланд шудани фишори систоликии шараѐн, 
офталмопатияи зоњирѐфта. 

Вазнин  Њангоми дурудароз муолиља накардани беморї пайдо 
мешавад. Харобшавї то ба кахексия мерасад, басомади набз 
120-140 зарба дар 1 даќиќа, номураттабии ларзишмонанди 
кори дил, фибриллятсияи меъдачањои дил, норасогии љигар 
ва ѓадуди болои гурда имконпазир аст. 

Дараљањои калоншавии ѓадуди сипаршакл мувофиќи 
таснифоти ТУТ (1994) бо назардошти хусусиятњои минтаќавї: 

Дараљаи 
калоншавї 

Тавсиф 

Дараљаи 0 Љоѓар нест 
Дараљаи I Андозаи њиссањои ѓадуди сипаршакл аз буѓуми канории 

ангушти калони тањќиќшаванда калон аст: љоѓар 
палмосида мешавад, вале ба чашм аѐн нест. 

Дараљаи II Љоѓар палмосида мешавад ва ба чашм аѐн аст 
Дараљаи III Љоѓар андозаи калон дорад 

 
Меъѐрњои ташхис: њиссиѐтњои ногувор дар ќисмати дил, 

дилзанї, тахикардияи устувор. 
Таѓйирѐбии фишори шараѐн (ФШ) ‟ баланд шудани 

фишори систоликї, паст шудани фишори диастоликї. Зиѐдша-
вии ФШ набзї. Номураттабии ларзишмонанди кори дил, 
экстрасистолия, ларзиши дањлезњои дил, норасогии кори дил ва 
рагњо ба вуљуд меояд. 

Калоншавии ѓадуди сипаршакл. 
Араќкунии зиѐд ‟ гипергидроз 
Ќањролудї, гирѐнчакї, парешонии хоб, ларзиш (дастон, 

абрў, ангуштони росткардашудаи дастон, тамоми бадан 
«аломати симчўби телеграф»). 



298 
 

Пўст намнок аст, вайроншавии мубодилаи пигментњо 
(витилиго, гиперпигментатсия). 

Таѓйирѐбии вазни бадан (аз каме харобшавї то харобшавии 
зоњирѐфта ‟ 5-10 кг дар моњ). 

Энсефалопатияи тиреозањрогинї ‟ ноустувории рўњї, дарди 
сар, зуд мондашавии рўњї. 

Системаи асабї ‟ мушакї: сустии мушакњо, миастения, 
атрофияи мушакњо, баъзан миоплегияи дасту пойњо. 

Афзудани фаъолнокии њаракати меъда ва рўдањо 
Вайроншавии таркибии љигар (дистрофияи зањрогин) 
Барљастачашмї (экзофтальм) ‟ аломатњои чашм (ялаќќос 

задании чашм, гиперпигментатсияи пилкњои чашм, гоњ-гоњ 
мижа задан, васеъ кушода шудани роѓи чашмон) 

Ќафомонии рушди љисмонї ва љинсї дар кўдакон ва 
наврасон (дер фаромадани тухмњо ба моядон, вайроншавии 
даври њайз, ќафомонии рушди пурраи аломатњои љинсї дар 
писарбачањо) 

Вайроншавии вазифаи репродуктивї: 
Дар занон синдроми камњайзї, аменорея, безууриѐтии 

аввалия ва ѐ дуюмдараља. 
Дар мардон (пастшавии шањвоният, либидо) 
Табобат: Табобат бе доруворї бо тавсияњо. Мўътадилгар-

донии тарзи њаѐт (идоракунии ташаннуљњои рўњї, фароњам 
овардани оромии рўњї ва љисмонї, даст кашидан аз сигоркашї, 
истисно намудани гармшавии њароратї ва офтобї). Истифода 
бурдани айнакњои муњофизаткунанда њангоми офталмопатия.  

 
Табобат бо доруворї: 

№ Дараљаи 
вазнинии 

ЉЗН 

Номгўи 
доруворињо 

Вояи маводњо Давомнокии 
табобат 

1 Сабук  Тирозол 
(Мерказолил ) 

 
В-

адреноблокатор 
(обзидан, 

анаприлин, 
индерал) 
Доруњои 

оромкунандаи 
асаб 

20 мг дар як 
шабонарўз, (вояро, бо 
назорати аломатњои 
клиникї кам 
мекунанд: набз, вазни 
бадан, тањлили 
умумии хун) 
60-80мг/шабонарўз 
(њангоми 
мўътадилшавии 
нољурињои дилу рагњо 

12-18 моњ 



299 
 

(новопассит, 
персен) 

зина ба зина манъ 
мекунанд) 
Вояњои маъмулї (то 
бартараф кардани 
ангезиши рўњї) 

2 Миѐна Тирозол 
(Мерказолил ) 

 
В-

адреноблокатор 
(обзидан, 

анаприлин, 
индерал) 
Доруњои 

оромкунандаи 
асаб  

(новопассит, 
персен) 

Маводњои калий 
(аспаркам, 

оротати калий, 
панангин) 

30-40 мг дар 
шабонарўз, (вояро, бо 
назорати аломатњои 
клиникї кам 
мекунанд: набз, вазни 
бадан, тањлили 
умумии хун) 
80-120мг/шабонарўз 
(њангоми 
мўътадилшавии 
нољурињои дилу рагњо 
зина ба зина манъ 
мекунанд) 
Вояњои маъмулї (то 
бартараф кардани 
ангезиши рўњї) 
Вояњои маъмулї 

12-18 моњ 

3 Вазнин  Тирозол 
(Мерказолил ) 

В-
адреноблокатор 

(обзидан, 
анаприлин, 

индерал) 
Доруњои 

оромкунандаи 
асаб  

(новопассит, 
персен) 

Маводњои калий 
(аспаркам, 

оротати калий, 
панангин) 

30-60 мг дар 
шабонарўз, (вояро, бо 
назорати аломатњои 
клиникї кам 
мекунанд: набз, вазни 
бадан, тањлили 
умумии хун) 
80-120мг/шабонарўз 
(њангоми 
мўътадилшавии 
нољурињои дилу рагњо 
зина ба зина манъ 
мекунанд) 
Вояњои маъмулї (то 
бартараф кардани 
ангезиши рўњї) 
Вояњои маъмулї 

12-18 моњ 

 
Эзоњ: њангоми самаранокии муолиљавии мусоиди табобати 

љоѓари зањрогинии нуфуздори дараљаи сабук ‟ андозаи ѓадуди 
сипаршакл хурд мегардад, аломатњои беморї бартараф 
мешаванд ва ѓ., беморонро ба вояњои нигоњдорандаи тирозол 
(мерказолил)(5-10 мг/шаб.) дар давоми 12-18 моњ гузаронида 



300 
 

мешаванд ва он гоњ метавонад илтиѐми (ремиссия) беморї ба 
даст ояд.  

Табобати намудњои миѐна ва вазнини бемориро 
эндокринолог ва дар сурати мављуд будани дараљаи вазнини 
офталмопатия ‟ дар якљоягї бо чашмпизишк мегузаронад. 

Хавфи эњтимолии табобат бо доруворї. 
Мерказолил метавонад њолатњои токсиаллергикї (хориш, 

шаро, варами Квинки, агранулоситоз), самараи васеъшавии ѓадуди 
сипаршакл ва гипотиреози бо дору вобастаро ба амал орад. 

Пешгирї ва оќибатњо 
Сињатѐбии пурра њангоми дуруст ва сариваќт табобат 

кардан. Табобат бо роњи љарроњї (струмэктомияи ќисмати 
фарогиранда (субтоталї) ва субфастсиалї). Аворизњњо њангоми 
ташхис ва табобати деркардашуда: норасогии кори дил, љигар, 
ѓадуди болои гурда, офталмопатияи авориздор, садамаи тире-
озањрогинї. 

Назорат 
Бемор ба назорат дар давоми 12-18 моњ эњтиѐљ дорад. 

Муоинањои такрорї 1-2 бор дар як моњ, дар 3 моњи аввали 
беморї, сипас 1 бор дар як моњ давоми 12-18 моњ. 

Тасвият кардани ташхиси клиникї: 
Е05 Тиреозањрогинї (гипертиреоз)   
Истисно карда шудааст тиреоидити музмини бо тиреозањро-

гинї гузаранда (Е06.2) 
Тиреозањрогинии неонаталї (Р72.1) 
Е 05.0 Тиреозањрогинї бо љоѓари нуфуздор 
љоѓари барљастачашмї ѐ зањрогинї БМИ (бе муайянкунии 

иловагї).   
Бемории Грейвс, љоѓари зањрогини нуфуздор  
Е05.1 Тиреозањрогинї бо љоѓари зањрогинї якгирења  
Е05.2 Тиреозањрогинї бо љоѓари зањрогинї бисѐргирења 
Тиреозањрогини бо љоѓари зањрогинї бисѐргирења 
Љоѓари зањрогинї гирењдор БМИ 
Е05.3  Тиреозањрогинї бо эктопияи бофтањои тиреоидї 
Е05.4 Тиреозањрогинї сунъї 
Е 05.5 Садамаи тиреоидї ѐ иѓмои тиреоидї 
Е05.8 Намудњои дигари тиреозањрогинї 
Зиѐдњосилшавии њормони тиреостимулят-сиякунанда 
Њангоми зарурият, коди иловагии сабабњои беруниро 

муайян намудан лозим аст. (тасидои ХХ) 
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Е05.9 Тиреозањрогинї маълумнокарда  
Гипертиреоидизми БМИ  
Бемории тиреозањрогинї дил (143.8) 
 

БЕМОРИ[ОИ ПEСТ ВА ЧАРБУИ ЗЕРИ ПEСТ 

 

ВАРАМИ ФАСОДНОКИ БОФТА[ОИ МУЛОИМ (абсесс) 

Маф{уми беморb 

Варами фасодноки бофта{ои мулоим – ин бемории ма{дуди 

илти{оби фасодии зери пeст, чарбуи зери пeст ва xойгиршавии он 

дар сат{и мушак{о мебошад. 

Намуд{о: асептикb, фасодb ва фасоди геморагb; шадид ва 

музмин; баъд аз гузаронидани сузандору,  {ангоми xаро{атгирb, 

{ангоми реша давондани зери пeстb ва uайра{о. Барангезандааш - 

стафилококки тиллоb, микроби чeбчашакли рeда ва анаэроб{о 

мебошад. 

Ма{аки ташхис  

 Осебѐбии пeсти бадан, харош{о, захм{о ва гузаронидани 

амалиѐт{ои ташхисию табобатb бо вайроншавии тартиби асептика 

дар собиrа (масъалан сeзандору{о);  

 Дар собиrа вуxуд будани мошаро{ои (гематома) бофта{ои 

мулоим ва ѐ мушак{о, нога{он ва ѐ uаразона ворид намудани мод-

да{о, ба вуxуд омадани фавти бофта{о; 

 Баъзан, мавxуд будани фасоди умумии сироятb; 

 Дард дар мавзеъи осебѐфта, {ангоми зер кардан зиѐд меша-

вад. 

 Ма{аллb  ва ѐ баланд шудани {арорати умумии бадан; 

 Бе{олb; 

 Сустb;  

 Аломат{ои лаппиши (флюктуатсия) дар сат{и боло xойгир 

шудани фасод; 

 Варамb, ва сурхшавb дар мавзеъи пeсти иллатнок;  

 Ма{дудияти xунбиш дар мавзеъи  иллатнок; 

 

Тадrиrоти зарурb: 

1. Та{лили умумии хун; 

2. Лахташавии системаи хун; 
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Бо нишондод{о: 

3. Та{лили rанди хун  (сину сол аз 40 сола боло, дар собиrа  

мавxуд будани диабети rанд); 

4. Сeзанзанb (пунксия) бо  тадrиrоти бактериологии фасод; 

5. Дар {олати мушкилb сeзанзанb бо назорати ултрасадо 

гузаронида мешавад.  

 

Меъѐри муроxиат дар сат{и дуюм 

[олат{ои фаврb: 

 Xойгиршавии фасод дар мавзеъи xоu ва рeй; 

 Xойгиршавии васеъ ва каме чуrур, бо андозаи зиѐди дам-

мали фасоднок, пучак; 

 Баландшавии {арорати бадан аз 38°С зиѐд; 

 Зиѐдшавии аломати дард; 

 Тамоюли манбаъи фасод ба па{ншавb; 

 Ба вуxуд омадани вайроншавии манбаъи фасод ба ягон ко-

вокb (буuум, пардаи шуш) ва uайра; 

 Варами фасоднок, ки дар наздикии раг{ои калон ва риш-

та{ои асаб xойгир шудааст; 

 Варами фасодноки анаэробb. 

 

[олат{ои каме фаврb: 

 Инфилтрати илти{обb; 

 Норасоии масъунияти бадани дуюмдараxа; 

 Бемории музмини вазнин; 

 Такрорѐбии фасоднокb пас аз табобати xарро{b. 

Нуrтаи равонсозb: 

Шeъбаи xарро{ии беморхонаи марказии но{иявb ѐ Маркази 

саломатии но{иявb, ки во{иди кории табиб - xарро{ дорад. 

 

Маrсади табобат  

 Табобати асосии беморb (ба меъѐр овардани rанди хун, 

табобати вайроншавии гардиши хуни каноравb ва uайра); 

 Бар{ам доданb равиши ма{аллии вайроншавb; 

 Табобати зидди микробb; 

 Паст намудани аломати дард; 

 Пешгирии авориз{о; 

 Барrарор намудани узв{ои зарардида. 
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Табобат  

Табобати uайри доруворb ва масли{ат{о: 

 Пешгирии осеббардории хурд; 

 Истифодаи сeзандору{ои яккарата; 

 Риоя намудани rоида{ои гузаронидани сeзандору{о ва 

тамизгардонb; 

 Истифода набурдани сeзандору{о барои дохили пeст, таги 

пeст ва дохили варидb барои дохили мушак. 

 Гузаронидани сeзандору бо навбат ба {ар сат{и нимаи бадан.  

Табобати доруворb 

 Фасоди саршудаистода ѐ инфилтрат{о (то ташаккулѐбии 

ковокии фасод) бо тарзи консервативb бо воситаи антибиотик{о ба 

да{он ѐ uайрида{онb дар сат{и КАТС табобат меѐбанд. Табобати 

асосb ин кушодани фасод бо воситаи xарро{b ва за{бур кардани 

ковокии он. 

 Дар давраи пас аз xарро{b бо ма{лули 1%-и йодоповидон, 

ма{лули обии 1%-и диоксидин, мал{амии 3%-и тетрасиклин ѐ 

неомитсин-баситратсин бандубаст менамоянд. Вобаста аз па{ншавb 

ва xойгиршавии фасод табобати зиддимикробb таъин карда 

мешавад. Дар бисѐр {олат{о {ангоми фасоди масо{аташ хурд ва 

за{бури дуруст ягон доруворb таъин карда намешавад. 

 

Табобати зидди микробb 
Гурe{{ои синну 

солb 

Дорувории интихоби 1- ум Дорувории интихоби 2- юм 

Кeдакон Амокситсиллин 20мг/кг 

вазн 3 мар. дар 1 рeз, 

муддати 7 рeз 

Эритромитсин 50мг/кг 

вазн дар 4 rабул муддати 1 

соат то хeрокхeри дар 

муддати 7 рeз ѐ  

Сефалексин 25-50мг/кг 

вазн дар 4 rабул, ба дарун 

дар муддати 7 рeз 

Калонсолон Амокситсиллин 500 мг 3 

мар дар 1 рeз, муддати 7 рeз 

Сефалексин 1-2г дар 4 

rабул, ба дарун муддати 7 рeз 

 

Табобати аломат{ои зидди илти{обb 
Гурe{{ои 

синну солb 

Дорувории интихоби 

1- ум 

Дорувории интихоби 

2- юм 

Дорувории 

интихоби 3- юм 

Кeдакон Парасетамол10мг/кг/
дар 1 шабонарeз дар 

Кислотаи 
Атсетилсалисиловb 

Ибупрофен-
20мг/кг/дар 1 
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4 rабул дар {олати 
зарурb 
 

то 12 сола таъинот 
мумкин нест 

шабонарeз дар 3-
4rабул, ба дарун, 
2-3 рeз (ба 
кeдакони 
вазнашон то 7 кг 
таъинот мумкин 
нест) 

Калонсолон Парасетамол-500 мг 
1г 4мардар 1 рeз ба 
дарун 3-4рeз, дар 
{олати зарурb 
(вояи максималии 1 
шабонарeз 4 мг) 
 

Кислотаи 

атсетилсалисиловb 500 
мг 4 мардар 1 рeзба 
дарун, баъд аз хeрок, 
3-4 рeз, дар {олати 
зарурb 
(вояи максималии 1 
шабонарeз 4 мг) 

Ибупрофен 200- 
400 мг, 3-4 мар 
Дар 1 рeз, ба 
дарун, 2- 
3 рeз дар {олати 
зарурb 

 

Э{тимолияти хатар {ангоми табобати доруворb 

 Амокситсилин - донача{о, садамаи анафилактикb дар {олати 

та{аммулнопазир, дисбактериози рeда{о; 

 Кислотаи атсетилсалисиловb –барангехтани пардаи луобии 

меъда ва хунравb аз меъда, хатари диrrи нафас ба беморони моил 

буда, ба  кeдакони синашон 12 сола таъинот мумкин нест, 

метавонад аломати Рея-ро (энсефалопатия ва дистро-фияи шадиди 

чарбeгии xигар, метавонад ба норасогии шадиди xигар расонад); 

 Парасетамол – хуб {ал шуда, вале аз меъѐр зиѐд истифода 

бурдан метавонад ба за{ролудшавии xигар оварад; 

 Ибупрофен - дилбе{узурb, шикамравb, хунравb аз меъда; 

 Левосин – аксуламалb аллергикb, зиддият {ангоми {омила-

дорb ва синамаконb; 

 Эритромитсин – мумкин дилбе{узури ва rайъкунb; 

 Сефалексин -{иссиѐти баланд ба доруи номбаршуда, 

э{тиѐткорона таъинот намудан дар {олати вайроншавии фаъолияти 

гурда{о ва xигар, {ангоми {омиладорb таъинот мумкин нест. 

Пешгeи ва натиxа{о 

 Шифоѐбии пурра; 

 Э{тимолият ба вайроншавии фасод ва авxгирии фасоднокии 

пардаи шуш, гузаштани илти{об ба девораи варид{о бо авxгирии 

тромбофлебит ва узв{ои ба он наздик; 

 Мумкин аст бемории сепсис ва септикопиемия дар {олати 

дер муроxиат кардани бемор. 
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Назорат 

 Муоинаи такрори xарро{ ва бандина{о дар рeзи дигар. 
Бемор то си{атшавb ба xарро{ э{тиѐx дорад. 

 

ДЕРМАТИТИ ВАСЛB  
 

Гурe{и суроuавb 
[ама гурe{{ои синну солb 
 
Маф{уми беморb 
Дерматити васлb – бемории илти{оби шадид ѐ музмини пeст 

буда, бо {асосият ѐ таъсири афзудани {ассосият зери омил{ои 
беруна ба пeст пайдо мешавад. 

 Намуд{о: дерматити аввалиндараxаи {ассосият (дерматити 
васлии оддb); 

Дерматити васлии аллергикb, токсодермия. Дерматити 
васлии оддb аз xониби модда{ое, ки таъсири {ассосиятоварb 
доранд пайдо мешавад, дерматити васлии аллергикb дар асоси 
аксуламали {ассосиятии намуди сустxараѐн пайдо мешавад. 

Ма{ак{ои ташхис 

 Сар{ад{ои аѐни минтаrаи зарардида 

 Xараѐн бисѐртар дар rисм{ои кушодаи бадан xойгир аст 

 Илти{оби пeст rатъиян дар xои таъсир – дар {олати дерматити 
васлии одди, {ангоми дерматити {ассосb пайдо шудани донача{ои 
доuию папулѐзb берун аз сар{ади таъсирнокb мумкин аст. 

 Дерматити васлии оддb пас аз як чанд даrиrа ѐ як чанд соати 
{ассосияти пeст, васлb - {ассосиятb бисѐртар пас аз 10 – 12 соат – 2 

– 3 рeз баъди таъсир пайдо мешавад. 

 Пeсти кафи даст ва пошна андак осеб меѐбад 

 Хориш ва ѐ сeзок, ва андаке дард 

 Сурхшавb варамнокb (намуди эритематозии дерматити вас-
лии оддb) 

 Дар заминаи эритематозb – варамb {убобча{о ба амал меоянд, 
{убобча{ои хушкшуда ва кушодашуда бо яра{ои обнок (намуди 
везикуло булѐзии дерматити васлии оддb). 

 Пароканиши бофта{о бо пайдоиши ярача{о ва пайдоиши доu 

(намуди яраи некротик дерматити валсии оддb) 

 Папула{о, донача{о, андаке {убобча{о бо эритема{ои гирду 
атроф, тарb, хориш (дерматити васлии {ассосияти шадид) 
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 Uафсшавb бо лихенификатсия, эритема, пeстпартоb дар баъзе 

{олат{о - ярача{о (дерматити васлии {ассосияти музмин. 
Муоинаи {атмb  
Та{лили умумии хун  
 

Бо нишондод: 
1. Тести пeстии скарификатсионb ѐ аппликатсионb бо xамъи 

стандартии аллерген{о, пас аз ду {афтаи нест шудани дерматит. 
Меъѐр{ои фиристодан дар сат{и дуюм 

 Беморон бо {амаи намуд{ои дерматити васлb, uайр аз 
эритематозb, ба назди табиби пeст ѐ xарро{ машварат фиристода 
мешаванд. 

 [ангоми осеби васеъ беморон ба беморхона бистарb мегарданд. 

 Якxояшавии сирояти фасодb ѐ замбeруub 

 Гузаштани дерматити аллергикb ба экзема. 
Нуrтаи равонсозb 
Маркази саломатии но{иявb, ша{рb, беморхона{о, шeъбаи 

махсусгардонидашудаи бемори{ои пeст, муассиса{ои xарро{и ва 
сeхта. 

Маrсади табобат  

 Бартараф намудани таъсири омили этиологии э{тимолиятb 

 Таъсир ба нишона{ои ма{аллb 

 Табобати зидди микробb ({ангоми {амро{шудани сирояти 
дуюминдараxа) 

 Табобати зидди {ассосиятb ({ангоми дерматити васлии 
аллергикb) 

Табобат  

Табобати uайри доруворb ва масли{атди{b 

 Риоя намудани rоида{ои гигиенb, бартараф намудани 
аллерген{ои кимиѐвb – маишатb 

 Пар{ез бо истиснои хўроки тез, нeшоки{ои машруботb, 

ма{дудияти намаки ошb, карбогидрат{о. 

 Ме{натгузории меъѐрb бо истиснои зарар{ои исте{солb, 
риоя намудани rоида{ои бехатарb ва {ифзи ме{нат. 

Табобати доруворb 
Дерматити васлии одb, намуди эритемавb 
Табобати ма{аллb: 
Тарбандии хунуки зидди илти{обb бо ма{лули 1-2% кислотаи 

борb мал{амии глюкокортикоидb: мал{амии глюкокортикоидии 



307 
 

1%-3-4 маротиба дар 1 рeз ба xой{ои зарардида давоми 5-10 рeз, ѐ 

мал{амии преднизолони 1% молидан лозим аст. 

Намуди везикулѐзb-буллѐзb  

Табобати ма{аллb: 

Њуббобча{о бо ма{лули обии тамизкунанда коркард карда 

мешаванд, сўрох карда мешаванд, то ин ки обаш равад, rапrоrи 

{убобча{о бартараф карда намешавад, гирдаш бо ма{лули обии 

гентсианвиолети 0,5% тоза карда мешавад. 

Намуди некротикb-захмb 

Табобати ма{аллb: 

Ируксол-мал{ам {амарeза ба xои зарардида 1-2 маротиба 

молида мешавад. Пас аз канда шудани бофта{ои некротикb-равuани 

ангат (шафтолу, хуч)- бандубасти равuанb дар давоми 10-12 рeз 

гузошта мешавад. 

[ангоми якxоя шудани сирояти дуюмдараxа: 

Табобати ма{аллb: 

 Коркард бо ма{лул{ои тамизкунанда: ма{лули обии перман-

ганати калий 0,1% ѐ 0,5 – 1,0% ма{лули спиртии генсианвиолети 

метилени рeяноби (фуксин) кабуд; 

 Мал{ам{ои антибактериалb: тетрасиклини 3%, неомитсин – 

батситратсиновb, эритромитсин, гентамитсин, мал{амии линко-

митсин бо нишондод. 

 

Табобати зиддимикробb: 
Гурe{{ои 

синнусолb 

Дорувории интихоби 1 - ум Дорувории интихоби 2 - юм 

Кeдакон Амокситсиллин 20мг/кг вазн 

3 маротиба дар 1 рeз,давоми 

7 рeз ѐ Эритромитсин 50 

мг/кг/шабонарeз дар 4 rабул 

ба дарун 1 соат то хeрок 

давоми 7 рeз 

Клоксатсиллин ба дарун 6,25-

12,5мг/кг баъд аз 6 соат дар 

муддати 5-7 рeз 

Калонсолон Амокситсиллин 500 мг3 

маротиба дар 1 рeз,муддати 7 

рeз ѐ Эритромитсин 250 мг* 4 

маротиба дар 1 шабонарeз ба 

дарун1соат то хeрок дар 

муддати 7 рeз 

Клоксатсиллин 250-500мг ба 

дарун баъд аз 6 соатдар 

муддати 7 рeз ѐ Сефалексин 

250-500мг ба дарун баъд аз 6 

соат муддати 7 рeз 
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Таъинот {ангоми дерматити васлии аллергикb 
Дарувории зиддигистамин{о 

Гурe{{ои 
синнусолb 

Дорувории интихоби 1 - ум  Дорувории интихоби 2 - юм  

Кeдакон Дифенгидрамин 1% - 0,1 
мл д/м ба1 соли {аѐт 2 
маротибадар 1 рeз 

Хлоропирамин 2% - 0,1мл д/м ба 
1 соли {аѐт 2 маротиба дар 1 рeз ѐ 
Прометазин 2.5%-0.1 мл д/м ба1 
соли {аѐт2 маротиба дар 1 рeз 

Калонсолон Дифенгидрамин 25-50мг *4 
маротибадар 1 шабонарeз ѐ 
1% - 1,0 мл д/м 2  маротиба 
дар 1 рeз бо нишондод 

Хлоропирамин 12,5мг-25мг3-4 
маротиба дар 1 рeз ѐ 2% - 1,0 д/м 
2 маротиба дар 1 рeз ѐ 
Прометазин 25-50мг д/м 

 
Э{тимолияти хатари табобати доруворb 

 Амокситсиллин баровардани донача{о, садамаи анафилак-
тикb {ангоми rабулнакардан, дисбактериози рeда{о; 

 Мал{амии гидрокортизон – сустии пeст {ангоми rабули 
дурру дароз, {ангоми бемории сироятии пeст зиддият, герпес, 
микоз, иллати фасодии пeст; 

 Равuани ангат - {иссиѐти сeзиш; 

 Ируксол - мал{ам дар авали табобат э{тимолияти сeзиш, дард; 

 Мал{амии тетрасиклин – аксуламали {ассосиятb, сурхшавb, 
варам, ангезиши пeст; 

 Эритромитсин – баъзе ваrт дилбе{узурb, rайъкунb, дигар-
гуншавии наxосат, аксуламали {ассосиятb; 

 Клоксатсилин - аксуламали {ассосиятb, донача{о дар пeст, 
испарма (крапивница) хориш; 

 Сефалексин - аксуламали {ассосиятb донача{о дар пeст, 
испарма (крапивница) хориш. 

Назорат  
  Муоинаи такрорb дар рeзи 3 – юм 
 

БЕМОРИЊОИ ПАРАЗИТB ВА СИРОЯТB 
ХОРИШАК (В86) 

Гуру{и нишонавb. 
Дар {ама гурў{{ои сину сол. 
[олати муайяншаванда 
Хоришак – сирояти паразитb буда, бо хориши шиддатнок (зиѐд-

тар дар шабонарўзb), бо иллат додани эпидермис, пайдо шудани 
ро{{ои барангезанда ва сирояти дуюмдараxаи пуст  дар rабати 
шохин мебошад. 
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Ма{аки ташхис 

 Пайдоиши элемент{ои xуфти папуло-везикуларb, дар 
масофаи 0.3-1.0см, дар байнашон пайдошави ро{{ои хокистаранги 
сафедчатоби  канаи хоришак, хусусан бо из{ори иллат дар минтаrаи 
мулоими тунуки rабати шохин-дар байни ангуштон, дар болои даст, 
узв{и xинсb, сурин, дар пистон{ои uадуди ширb (дар зан{о);  

 Дар кўдакон, хусусан навзодон, xараѐн басе кафи пой, кафи 
даст ва rисми рўйпуши сарро забт менамояд; 

 Дар rатори пайдо шудани xуфти хокистаранги сафедчатоб 

пайдошавии паи хориш, яра ва rапrоrи хунини майда низ дида 
мешавад; 

 [ангоми сирояти хориши дуюмдараxа (стафилокок ва 
стрептокок) пайдошавии пустула ва пиодермияи экзематизасия 
шуда пайдо мешавад; 

 Хориш дар шабона рўзb зиѐд мешавад. 
Муоина{ои {атмb 
1. Муоинаи пeст бо шишаи му{аддаб: пайдо намудани ро{{ои 

хоришак; 
2. Барои истифодаи ташхис равuани маъдан, баровардан бо 

чакондан ба сўрохии баромади ро{. Пас баровардани паразит ба 

шишаи тадrиrотb ва муоинаи гузаронидани микроскопb. Аввалан 
кана{о кам {аракатанд, ва баъд он{о сер{аракатанд (барои пурrув-
ваттар кардани {аракати кана шишаи тадrиrотиро гарм кардан 
лозим аст). 

Аз нишондод:     
3. [ангоми набудани дидани ро{{о гузаронида мешавад, 

санxиши доuи сиѐ{гb: дар манrали иллатобоварда мешавад ранги 
кабут, баъд барзиѐди ранг{оро бо ма{лули спирт мешўянд. Ро{{о 

рангдоршуда ва намоѐн мешаванд. 
Ма{аки фиристодан ба сатњи дуюм 

[олати фаврb 

 Пайдошавии экзема ва пиодермия. 
[олати каму беши фаврb 

 Аз табобати гирифта шуда фоида нест. 
Нуrтаи равонсозї 

Муассиса{ои но{ивии бемори{ои пeст ва венерологb 
Маrсади табобат 
Нест кардани барангезанда бо дорувории акаритсидb 
Пешгирии авориз (Экзема ва пиодерма) 
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Табобат 
Табобати uайри доруворb ва масли{ат{о 

  Барои пешгирї ва сироятѐбї дар оила{о ва муассиса{ои 
кўдакона {атман гузаронидани безараргардони навбатї ва хотимавb. 

Безарар гардонии навбатї: тамиз гардонидани лавозимоти хоб, 
сачоr, либоси тана бо воситаи xўшонидан дар 1-2% ма{лули сода ѐ 
хокаи xомашўb давоми 5-10даr аз ваrти ба xўш омаданаш. Либоси 
боллои бо дарзмоли сўзон аз {арду тарафаш дарзмол карда 
мешавад. Rисми либос{о: (плаш, пўстин ва камзeл) метавонанд бо 
воситаи овезонидани он{о дар {авои кушода дар давоми 5 рeз тамиз 
гардонида шавад. 

Дар манзил {ар рeз рўбу чини намнок бо ма{лули сода –собўнї 
1-2% гузаронида мешавад. 

Безарар гардонии хотимавї аз тарафи стансияи дезинфексионb дар 
охири табобат ѐ пас аз бистари гардонии бемор гузаронида мешавад. 

Муоинаи {амаи аъзоѐни оила ва муоинаи такрорb пас аз ду-
{афта ва як мо{ тавсия дода мешавад. 

Дорувории акаритсидb 
Дорувории интихоби 1 – ум  Дорувории интихоби  

2– юм  
Бензилбензоат– оби мушкин (лосьон) 25% ба 
пeст мемоланд (uайр аз пeсти сар ва рeй) 
дастон, бадан, пас аз он пой{о.  Тан{о зери 
назорати кормандони тибб истифода бурдан 
мумкин аст. Дар рeзи аввал бемор пеш аз 
табобат {аммом мекунад, ма{лули бензил-
бензоатро ба тамоми сат{и бадан 2 маротиба  10 
даrиrагb мемолад, бо танафуси 10 – 15 даrиrагb 
ва либоси тагпeшро иваз менамояд. 
Коркарди такрорb  дар рeзи 2 – юм гузаронида 
мешавад. Барои безараргардонии пурра зарур 
аст, ки бензилбензоат дар пeст дар давоми 4 
шабонарeз ниго{ дошта шавад. [атто агар 
бемор {ангоми табобат дастонашро шeяд, 
{атман коркарди такрори гузаронидан лозим 
аст. Дар рeзи 5-ум бемор бо собун шусту шeй 
намуда, либоси тагпeшашро иваз менамояд ѐ 
мал{амї 10% олтингeгирд барои кeдакон; 20%-
33% мал{амии олтингўгирд барои калонсо-
лон {ар рeз минтаrа{ои зарардида, аз пeсти 
гардан сар карда, давоми 5 рeз, дар рeзи 
шашум бемор бо собун шустушeй намуда, 
либоси та{пeшиашро иваз менамояд. 

Перметрин - ма{лули 
5%ро ба пeст барои 24 
соат молидан лозим 
(барои калонсолон 30г 
мл{ам кифоя аст), пас аз 
он мешeянд. Дар баъзе 
маврид{о молидани так-
рорb пас аз 48 соат  
тавсия дода мешавад.  
Ё Линданро {амчун мал-
њам ѐ шампун истифода 
мебаранд. Малњам ѐ 
лосѐнро ба сат{и пeст 
мегузоранд ва пас аз 8-12 
соат тоза мекунанд. Пас 
аз 7 рeз такрор кардан 
мумкин аст. 
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 Бе{тараш ба кeдакони синашон ду сол таъиноти пермет-
рин ѐ мал{амии олтингeгирд. 

[ангоми якxояшудани сирояти дуюминдараxа: 

 Коркард бо ма{лул{ои тамизкунанда: ма{лули обии 
перманганати калий 0,1%, ѐ ма{лули обии генсианвиолетти 0,5%; 

 мал{ам{ои антибактериалb: тетрасиклини 3% ѐ неомитсин 
‟ баситросинb, эритромитсин, гентамитсин, линкомитсин. 

Э{тимолияти хатари табобати доруворb 

 Перметрин (ниттифор) -имконияти {ассосияти пeст;  

 Бензилбензоат - имконияти {ассосияти пeст; 

 Линдан - {ангоми {омиладорb линдан бо э{тиѐт истифода 
бурда мешавад ва на зиѐда аз 2 маротиба дар давоми {омиладорb 
чунки e зарари за{ролудкунии асабро дорад ва метавонад рагка-
широ ба амал оварад. Бо э{тиѐт ба кeдакони норасид, кeдакони 
камвазн, инчунин беморони бо зарарѐфтаи вазнини пeст ѐ {уруxи 
саръ дар собиrааш таъин намудан лозим аст; 

 Мал{амии олтингeгирд, тетрасиклин – аксуламали аллергикb, 
сурхшавb, варамнокb, {ассосияти пeст. 

Пешгeи ва натиxа{о 

 Солимшавии пурра;  

 Мумкин аст пайдоиши экзема, пиодермия, прурит баъди 
канна ва баста{ои канна. 

Назорат  

Муоинаи такрорb пас аз 7 ва 14 рeз. 
 

IХ. БЕМОРИЊОИ СИСТЕМАИ МУШАК ВА УСТУХОН 
ОСТЕОАРТРОЗ (М 15-М19) 

Гуру{и нишонавb. 

 Баробари бемори{о баландшавb дар сину сол (аз {ама беш-
тар дар шахсоне калон аз 40 сола, бо бартарии дар занон,  муноси-
бати гирифторони остеоартроз мардон ва занон – 1:3). 

Холати муайяншаванда 

 Остеоартроз бемории музмин инкишофи{ои на бемории  

илти{оби буuум{о, хусусияти ношуди таuояки буuум ва вайронша-

вии субхондриали устухон, метавонад бо рухдодани нишонаи 

реактивии илти{оби моеъи синовиалb оварда расонад.   

Ма{аки ташхис 

 Дарди буuум{о, пайдошавии дар нимаи дуюми рўз ѐ нимаи 

якуми шабона рўзb; 
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 Дарди буuум{о, пайдошавии баъди кори бар зиѐди љисмонї 

ѐ камшавии {ангоми ороми; 

 Тез-тез xалб гардидани буuум{ои калон (косу рон), аммо 

метавонанд зарар расонидан ба байни буuум{о; 

 Варам ва ма{дудияти {аракат дар буuум{о (бо њамро{ии 

реактивии илти{оби моеъи синовиалb); 

 Rирсос ва rобизb осебѐбии буuум{о; 

 Дигаргуншавии буuум{о аз {исоби зиѐдшави ѐ сабзиши 

устухон (дохилии гире{{ои Гебердена); 

  Маълумоти рентгенологї: тангшавии ковокии буuум{о, 

суддабанди {ампа{лўи ба таuояки буuум{о, остеофит{о аз па{лў{ои 

сат{и буuум{о ва дар xой{ои устувории баста{о, таuироти намуди 

эпифиз{о; 

 Баландшавии шумораи лейкосит{о ва моеъи синовиалb 

(2000мм
3
), бартарии лимфосит{о.  

Муоина{ои {атми 

 Та{лили умумии хун. 

Аз рўи нишондод: 

 Дар ду {олат муоинаи рентгенографияи вайроншудаи буuум; 

 Хун барои турушb сиаловї ва сафедаи С -реактивb; 

 Сабти барrии дил. 

Ма{аки фиристодан ба сатњи дуюм 

[олати фаври: 

 Бемор бо нишонаи реактивии илти{оби моеъи синовиалb; 

 Тахмин ба якxояшавии нишона{ои сироятb: баландшавии 

{арорати ма{алї, сурхшавї ва из{ори дардмандии буuум, гипер-

термияи умумї {ангоми артрити септикї; 

 Мавxуд будани осеб дар ориза ва нишона{ои гемартроз, бо 

вуxуди: из{ори варамї ва дардмандї; 

 Дарди сахти нога{онї дар минтаrаи буuум{ои косу рон 

нотобоварии ростистодан дар як пой дар тарафи омосї. 

 

[олати каму беши фаврї 

 Беморони бо паталогияи вобастабуда (диабети rанд ва падагра); 

  Набудани натиља аз табобати гирифтаи кансервативї муд-

дати 6-мо{.  
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Самти равонасозї 

Муассисаи шўъбаи муолиxавии дуюм дараxа ѐ шўъбаи махсуси 

тарбодшиносї ѐ шикастабандї. 

Маrсади табобат  

1. Паст намудани дард{ои {иссиѐтї; 

2. Бењтар намудани {олат ва вазифаи буuум{о; 

3.  Пешгирии ма{дудияти шиддатѐбии беморї ва маъюбї. 

 

Табобат 

Табобати uайри доруворї ва тавсия: 

 Ро{гарди ва рост истодани бисѐр тавсия дода намешавад; 

 Манъ кардани бардоштани вазнинї; 

 Гаштан бо такяго{ (асо, чўбдаст) {ангоми ноустувории 

{аракат; 

 Паст намудани вазни бадан ба одамони фарбе{, бо ро{и 

манъ намудани хўрок{ои равuанин ва калорияи барзиѐд дошта; 

 Табобати варзишї ва ма{сї; 

 Баъди паст намудани шиддатнокии илти{оби моеъи сино-

виалb муолиxаи љисмонї. 

Табобати доруворї:  

Табобати зидди илти{обї: 
Дорувории инитхоби дараxаи I-

ум 

Парасетамол 500мг -1г х 4маротиба дар рўз 

дарун (миrдори хеле зиѐди воя дар шабона 

рўзи 4г {ангоми зарурият) 

Дорувории инитхоби дараxаи II-

ум 

Ибупрофен 200-400мг, ба  дарун, 3-4 

маротиба дар 1 рўз    

ѐ ин, ки Диклофенак бо 25-50мг х 3маротиба дар 1 

рўз ба дарун 

ѐ ин, ки Напроксен бо 250-500мг х 2маротиба дар 1 

рўз ба дарун. 

  Табобати ма{аллb:  

 Диметил сулфоксиди ма{лули 50% , 1-маротиба дар 1-
шабона рўзи аппликасия муддати табобат 10-15 аппликасия 

ѐ ин, ки 

 индометатсин мал{ам 10% 2-3 маротиба дар 1 рўз, молиши 
тунук аз руb нишондод. 

Хатар{ои имконпазири доруворb 

 Парасетамол – наuз xабида мешавад, аммо {ангоми истеъ-
моли барзиѐди, {аракати зањролудии љигар дорад. 
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 Ибупрофен, деклофенак, напроксен-  {асосият ба амал мео-

варад  луобпарда{ои меъда, дар дараxаи табобат метавонад оuози 
диспепсия, вусъати захми меъда, {аракати хунравии меъда; мета-
вонад сабабшавандаи андармонb ма{лул (дорувории зидди илти{о-
бии- uайристероиди зарур аст, тавсия  дода мешавад  э{тиѐтона 
хусусан  беморони сину сол хўрдаи бо бемории захми меъда ва 

бемории дил ва гурда); 

 Диметил сульфоксид,  Индомитасид –мал{ам метавонад 
сабабшавандаи хориши дерматозї, дилбе{азурї, rайдкунї оварда 
расонад. 

Назорат 
[ангоми реактивии илти{оби моеъи синовиалb  
1. Муоинаи дуюмбора баъди се рўз; 
2. Муоинаи навбати 1- маротиба дар 1{афта муддати 1-мо{. 
[ангоми {олат{ои дигар: 

 1- маротиба муддати 3-мо{; 

 Мониторинги навбатb 1-маротиба баъди 6-мо{. 
Пешгуb ва натиxа{о 
     Бе{будb; 
     Ваrти зиѐди корношоямb; 
     Маъюбb. 
Тавсияи ташхиси клиникb:  
 Артропатї М15-М19 
 

АРТРИТИ ТАРБОДМОНАНД 
 

Муайян намудани беморї: Артрити тарбодмонанд ‟ ин 
бемории илтињобии аутоиммунии музмини системавии бофта-
њои пайвасткунанда буда, дар асоси худ иллати буѓумњо  бо 
вайроншавии сохтори онњоро дорад.  

Таснифи беморї (МКБ-Њ) 
М05. Артрити тарбодмонанди серомусбї. 
М06. Артрити тарбодмонанди сероманфї. 

Тадќиќотњои њатмии клиникї: 

 Миќдори буѓумњои  дардманд. 

 Миќдори буѓумњои варамнок. 

 Бањодињии дараљаи фаъолнокии беморї (аз рўи ВАШ) 

 Давомнокии карахтии сањаргоњї (мин) 

 Дараљаи дард, бањодињии худи бемор (аз рўи ВАШ) 
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Тадќиќотњои њатмии лабораторї; 
Ташхиси умумии хун, тромбоситњо (1 маротиб дар як њафта) 
Дукарата: С-РБ, кислотаи сиалї, сафедаи умумї ва фрак-

сияи он. Ташхиси умумии пешоб.  
Як маротиба: ташхиси биохимиявии хун  (ферментњои љигар, 

билирубин креатинин),  РФ,  тадќиќоти моеъи синовиалї.  
 
2. Тадќиќоти њатмии таљњизотї; 
Яккарата: ренгенографияи буѓумњои ангуштони даст ва 

ќисми дисталии пойњо, ренгенографияи ќафаси сина. 
 
3.Тадќиќотњои иловагии лабораторї ва  таљњизотї; 
Ин вобаста аст аз беморињои њамрав, вессеропатияњо  ва 

оризањо аз маводњои доруворї. 
  Машварат бо мутаххасисон аз рўи нишондод. 

ТАШХИС 
Ташхиси  артрити тарбодмонанд танњо њангоми дарѐфти 

њадди аќал аз 4 то 7 меъѐр ташхис гузошта мешавад. 
Нишондињандаи  аз 1 то 4 њадди аќал дар давоми  6 њафта 

мушоњида карда шуда бошад. 
   

Хайати тарбодшиносони Амрико 1987 сол 
Меъѐрњо Зуњуротњо 

1. шахшавии  
сањаргоњї. 

Карахтшавии сањаргоњии 
бандњо на камтар аз як 
соат. 

2. Артрити  се ва зиѐда 
шумораи  буѓумњо. 

Варами бофтањои 
мулоими назди буѓумњо ѐ, 
ки моеъ дар ковокии банд 
аз тарафи табиб аќалан 
дар се банд мушоњида 
карда мешавад.  

3. Артрити банди 
дастпанча. 

Варами аќќалан яке аз 
гуруњњои бандњо: 
байнипанљаи проксимали, 
кафи попанља, кафи дасту 
попанља.  

4. Артрити мутаносуб 

Дутарафа ба таври 
таносуби иллатѐбии  
бандњои байнипанљањо, 
кафи попанља, кафи дасту 
панљањо. 
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5.Гирењњои 
тарбодмонанд. 

Гирењњои зери пўст, ки  аз 
тарафи табиб дар сатњи 
росткунандаи банди даст, 
дар наздикии банди оринљ 
ѐ ки дар мавзеи дигар 
буѓумњо. 

6. Мусби будани омили 
тарбодї дар хун.  

Дар хун ошкор шудани 
омили тарбодмонанд, бо 
усули 
дилхоњмуайянкунанда. 

7. Таѓиротњои рентгенї 
(нурафшони) 

Таѓиротњои хоси рентгени 
артрити тарбодмонанд дар 
бандњои соиду кафи 
дастњо ва дастпанчахо 
(эрозия, 
декалтсификатсияи 
устухонњо). 

Муайянкунии дарачаи фаъолнокї 

Нишона/балл 
0 

балл 
1 балл 2 балл 3 балл 

Дард нест 

Танњо 
њангоми 

кори 
љисмонї. 

Њангоми  
оромї 

ва кори 
љисмонї 

Доимї ва бо 
вайроншавии 

хоб. 

Давомнокии 
карахтшавии 

сањаргоњї. 
0-15 25-30 35-120 >120 

Миќдори 
буѓумњои 
дардманд. 

0-1 2-5 6-10 >10 

СТЭ/мм/соат. <20 20-30 30-45 >45 
Миќдори 
баллњо. 

0-1 
балл 

2-3 балл 4-6 балл 7 ва зиѐда 

Дараљаи 
фаъолнокї 

нест Суст миѐна фаъол 

Муайян кардани хислати давраи беморї; 
Н.В. Чичасова, ИИТ табродшиносии АИТР, 2000с 

Нишона зухуротњо баллњо 

Пайдоиши зиѐда аз 4 
эрозияи нав 

Дар байнпанљахои проксималї, панду 
кафи даст ва ангуштон дар давоми 12 

мох 
5 

Пойдоиши остеолиз 
Набудани 1/3 њиссаи сараки буѓумњо 

(дар 12 моњ) 
5 

Пайдоиши анкилоз Дар се соли аввали беморї. 4 

Мавти устухонњо. 
Майдоиши мавти асептикии сараки 

устухонњо. 
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Аз 0-2 бал ин нишонаи беављгирї, аз 2-5 балл ин дараљаи пасти 
фаъолнокї, 6 ва зиѐда аз он дараљаи тез ављгирандаи беморї 
мебошад. 

Максади табобат; 

 Паст кардани аломатњо - дард, варам ва карахтшавии 
сањаргоњии буѓумњо. 

 Пешгири вайроншавии сохтор, норасогии вазифа ва 
шаклвайроншавии буѓумњо. 

 Пешгирии иллатѐбии узвњои дарунї (висиритҳо). 

 Дастоварди ремиссияи клиникї. 

 Зиѐд кардани давомнокии ҳаѐт. 
 

Усулҳои табобати ғайримаводї: 
Тавсия дода мешавад дар давраи дараљаи пасти фаъолнокї 

асосон табобати  курортї, хўрокњои парњезї, термопластикањои 
ортопедї. 

 
АТ њангоми дараљаи пасти фаъолнокї (5-20% беморон) 
Табобати аломатї; 
А) МЃЗИ «стандартї» диклофенак 50 мг се маротиба дар як 

рўз ва ѐ ибупрофен 400-600 мг 3-4 маротиба дар як рўз баъди 
хўрок дар давоми 3-4 њафта; баъдан диклофенак 25 мг се 
маротиба ва ѐ ибупрофен 400 мг 3-4 маротиб ва ѐ ингибиторњои  
СОГ-2 (МГЗ-Н) њангоми мављудияти аворизњо аз тарафи узвњои 
системаи њозима. Мелоксикам 15 мг/ш/рўз ва ѐ Немисулид 100 
мг ду маротиб ш/рўз ва ѐ Селикоксиб 100-200 мг 2 маротиб дар 
як рўз таин мекунанд.  

Б) Хлорхин  0,25 мг ва  ѐ гидроксихлорохин 0.2  
1 њаб шабона (доимї) 
В) Њангоми дараљаи пасти фаъолнокї физиотерапия таин 

карда мешавад.  

Таѓиротњои барваќтии  
сохтории-анатомии 

бофтањои 
периартикулярї. 

Зуњуротњои сустии ѓилофаки буѓумњо, 
каљшавии пайњои ќаткунандаи 

ангуштон њангоми оромї, каљшавии 
изофаи даравшакли устухони соид. 

Камшавии физиологии гиперикстензии 
буѓумњои дасту пешкафаз 300(дар 

давоми 12 мох). 

3 

Пайдоиши аворизњо 
Амилоидози дуввумдараља, 

остеопороз. 
3 
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Эзоҳ: Ин намуди АТ дар сатҳи КАТС табобат ва назорат 
карда мешавад. Дар зери назорати, тарбодшинос ва ѐ табиби 
оилавї. 

Дараљаи миѐнаи ављгирии артрити тарбодмонанд 
1.) Табобати аломатї; 
А) МЃЗИ «стандартї» диклофенак 50 мг се маротиба дар як 

рўз ва ѐ ибупрофен 400-600 мг 3-4 маротиб дар як рўз баъди 
хўрок дар давоми 3-4 хафта баъдан диклофенак 25 мг се 
маротиба ва ѐ ибупрофен 400 мг 3-4 маротиб ва ѐ ингибиторњои  
СОГ-2 (МГЗ-Н) њангоми мављудияти аворизњо аз тарафи узвњои 
системаи њозима. Мелоксикам 15 мг/ш/рўз ва ѐ Немисулид 100 
мг ду маротиб /ш/рўз ва ѐ Силикоксиб 100-200 мг 2 маротиб дар 
як рўз таин мекунанд.  

Б) ГКС - (гормонҳо). Преднизолон 7,5 мг ҳар рӯз ѐ рӯз дар 

миѐн, саҳар, баъди хӯрок.  
ГКС ‟ вориди буѓум. Гидрокартизон 2,5% - 10 ‟ 30 мг (аз 

ҳаҷми буғум вобаста аст) 1 маротиба дар як ҳафта, кеналог 20 ‟ 
40 мг. 1 маротиба дар ҳафта.  

Метотрексат 7.5 - 15 мг. дар як њафта: 5 мг њар 12 соат 2-3 
маротиб дар як њафта бо якљоягии кислотаи фолиат 1 мг/руз (ба 
ѓайр аз рўзи истифодаи метотрексат!) ва ѐ сулфасалазин 500 мг., 
баъдан 1,0г, баъдан 1,5 ва 2 г/ш. Пасон ҳамин тариқ миқдор кам 

мешавад: 2,0 → 1,5 →1,0 → 500мг. Курси табобати 4 ‟ 6 моҳ.  
В) њангоми дастоварди дараљаи пасти фаъолнокї физио-

терапия таин карда мешавад.  
Эзоҳ: Ин намуди АТ бояд табобати статсионарї гирад дар 

сатҳи шӯъбаҳои тарбодии шаҳрї ва ѐ ҷумҳуриявї. 
 

Дараљаи баланди авчгирандаи артрити тарбодмонанд 
Табобати саломатї; 
А) МЃЗИ «стандартї» диклофенак 50 мг се маротиба дар як 

рўз ва ѐ ибупрофен 400-600 мг 3-4 маротиб дар як рўз баъди 
хўрок дар давоми 3-4 њафта баъдан диклофенак 25 мг се 
маротиба ва ѐ ибупрофен 400 мг 3-4 маротиб ва ѐ ингибиторњои  
СОГ-2 (МҒЗ-Н) њангоми мављудияти аворизњо аз тарафи узвњои 
системаи њозима. Мелоксикам 15 мг/ш/рўз ва ѐ Немисулид 100 
мг ду маротиб /ш/руз ва ѐ Силикоксиб 100-200 мг 2 маротиб дар 
як рўз таин мекунанд. 
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Б) ГКС - (гормонҳо). Преднизолон 7,5 мг ҳар рӯз ѐ рӯз дар 

миѐн, саҳар, баъди хӯрок.  
ГКС ‟ вориди буѓум. Гидрокартизон 2,5% - 10 ‟ 30 мг (аз 

ҳаҷми буғум вобаста аст) 1 маротиба дар як ҳафта, кеналог 20 ‟ 
40 мг. 1 маротиба дар ҳафта.  

В) Хлорохин 0,25 мг ва  ѐ гидроксихлорохин 0.2 1 ҳаб 
шабона (доими) ва ѐ метотрексат 5-10 мг дар як њафта: 2.5 мг њар 
12 соат ду рўз дар як њафта  ва ѐ сулфасалазин 0,5 гр  як њаби 4 
маротиб дар як шабонарўз 1,5-2 моњ то меъѐри ѐридињанда як 
њаби ду маротиб таин карда мешавад. 

Њангоми дараљаи баланди ављгирандаи артрити тарбод-
монанд, резистентноки ба табобати стандартї. 

Табобати аломатї; 
А)МЃЗИ-«стандартї» диклофенак 50 мг се маротиба дар як 

рўз ва ѐ ибупрофен 400-600 мг 3-4 маротиб дар як рўз баъди 
хўрок дар давоми 3-4 њафта баъдан диклофенак 25 мг се 
маротиба ва ѐ ибупрофен 400 мг 3-4 маротиб ва ѐ ингибиторњои  
СОГ-2 (МГС-Н) њангоми мављудияти аворизњо аз тарафи узвњои 
системаи њозима. Мелоксикам 15 мг/ш/рўз ва ѐ Нимесулид 100 
мг ду маротиб /ш/рўз ва ѐ Силикоксиб 100-200 мг 2 маротиб дар 
як рўз таин мекунанд. 

Б) ГКС - (гормонҳо). Преднизолон 7,5 мг ҳар рӯз ѐ рӯз дар 
миѐн, саҳар, баъди хӯрок.  

ГКС ‟ вориди буѓум. Гидрокартизон 2,5% - 10 ‟ 30 мг (аз 
ҳаҷми буғум вобаста аст) 1 маротиба дар як ҳафта, кеналог 20 ‟ 
40 мг. 1 маротиба дар ҳафта.  

 
Табобати махсуси аломатї; 

Метотрексат 7.5-15 дар як хафта: 5 мг хар 12 соат 2-3 
маротиб дар як хафта бо якљоягии кислотаи фолиат 1 мг/рўз (ба 
ѓайр аз рўзи истифодаи метотрексат!) ва ѐ,  

 
Њангоми ѓайри нишондод оиди тавсияи Метотрексат ва 

Сулфасалазин 0.5 як њаби 4 маротиб дар як рўз дар давоми 1.5 ‟ 
2 моҳ ва баъдан ба меъѐри доимии ѐридиҳанда як ҳаби ду 
маротиба дар як рӯз гузаронида мешавад. 

Табобати ҳамҷояи  базисї (ҳангоми табобати монотерапия): 
метотрексат 20 мг маротибае як хафта + Хлорохин 0.25 г 
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шабона ва ѐ  метотрексат 20 мг дар як њафта + сулфасалазин 0.5 
гр.  ду маротиб таин карда мешавад. 

«Пулс-терапия»  метилпреднизолон (метипред) 250 мг + 
метотрексат 40 мг як маротиб дар як њафта №3 - 5. 

Эзоҳ: Ин намуди АТ дар шӯъбаҳои махсусгардонидашудаи 
тарбодї табобат мешаванд.   

С) Табобати чаъмбасткунандаи беморї (њангоми бенатиља 
будани табобат) 

Меъѐри бенатиља будани табобат: фоидабахш набудани 
ќабули метотрексат дар  давоми 3 моњ  ва табобати бемори 
таъсиркунанда дар давоми 6 моњро дар бар мегирад. 

«Пулс-терапия»  метилпреднизолон (метипред) 250 
мг+метотрексат 40 мг як маротиб дар як  њафта №3-5. 

Њангоми  дараљаи баланди ављгирандаи артрити тарбодмонанд 
бо њамљоягии висиропатияњо ва пешгўињои нохуш (индекси фаъоли 
вазнин): дараљаи баланди фаъолнокї зиѐда аз 6 мох, СТЭ зиѐда аз 
30мм/соат, зиѐда аз 6 моњ РФ (латекс-тест) ва титр 1:640, зуњурот-
њои системавї, дарѐфти HLA-DR4. 

Табобати аломатї 
А)ГКС-(њатман бо якљоя бо маводњои калсий ва витамини D) 

преднизолон 7.5 МГ/ш/рўз як маротиб шабона ва ѐ вориди буѓум: 
Гидрокартизон 2,5% - 10 ‟ 30 мг (аз ҳаҷми буғум вобаста аст) 1 
маротиба дар як ҳафта, кеналог 20 ‟ 40 мг. 1 маротиба дар ҳафта.  

Табобати фаврии  синхронї: плазмоферез+пулс-терапия 2 
маротиб дар як њафта: метилпреднизолон 250мг+ метотрексат 40 
мг+ гепарин 10 хазор ЕД дар 200 мл мањлули физиологї навбати 
дигар метилпреднизолон 250 мг+гепарин 10 њазор ЕД дар 200 мл 
мањлули физиологї дар давоми  3 њафта гузаронида мешавад. 

Меъѐрњои натиљабахшии табобат: 
Хуб натичабахш будани натиљаи табобат тарафњои зерин 

шањодат медињад. 
А) Миќдори буѓумњои  дардманд. 
Б) Миќдори буѓумњои варамнок ва хубшави нишонањои 

зерин аз 3 то 5. 
1. Бањодињии дараљаи фаъолнокии беморї (аз руи ВАШ). 
2. Давомнокии карахтии сањаргоњи (мин). 
3. Дараљаи дард, бањодињии худи бемор (аз руи ВАШ). 
4.СТЭ ва консентратсияи С-РБ.  



321 
 

Пастшавии индекси фаъолнокї: аз 20% паст ин табобати 

бефоида, 30-40% ин табобати ќаноатбахш, 50-60% ин табобати 

хуб ва аз 70% зиѐд  ин табобати аъло шуморида мешавад. 
 

НИЌРИС (подагра) 
 

Муайян намудани беморї: Аз ҷиҳати пайдоиш бемории 

гетерогенӣ буда  ба он таҳшиншавии кристаллҳои уратӣ дар на-

муди моноурати натрий ѐ кислотаи пешоб дар бофтаҳои гуно-

гун зоҳир мешавад. 

                             Таснифи байналхалқии беморӣ 

М10.0 Ниқриси идиопатикӣ 

                            Тадқиқотњo; 

1.Таҳқиқи зарурии лабораторӣ; 

Таҳлили умумии хун ва тромбоситҳо (1 маротиба дар як ҳафта) 

Дукарата:С-РБ, фибриноген,таҳлили умумии пешоб 

Яккарата: РФ, таҳқиқоти биохимиявӣ (ферментҳои ҷигар, 

билирубин, креатин) сафедаи умумӣ ва ҷузъӣ, липидограмма, 

таҳқиқи моеъи синовиалӣ ва муайянкунии кристаллҳои кисло-
таи пешоб ва глюкозаи таркиби он. 

 

2.Таҳқиқоти асбобии зарурӣ 

Яккарата: рентгенографияи буғумҳои  қисми дисталии пой ва 

ҳангоми зарурат буғумҳои даст ва дигар буғумҳо, СБД, флюоро-

графияи узвҳои қафаси сина, ултрасадои гурдаҳо, узвҳои ковокии 

шикам, биопсияи тофус (ҳангоми зарурат). 

Таҳқиқоти  иловагии асбобӣ ва лабораторӣ дар сурати 

пайдоиши патологияҳои ҳамроҳшаванда, висеропатияҳо ва 

оризаҳои табобати доругӣ гузаронида мешавад. 
Машварати мутахассис бо нишондод 
 

ТАШХИС 

Мавҷудияти як ва ѐ зиѐда аз се меъѐрҳо барои  гузоштани 

ташхиси боэътимод кафолат медиҳад. 
Population Studies of the Rheumatic Diseases, 1966 

                       Меъѐрҳо             Зуҳурот 

А. Мавҷудияти кристалли мононатрийгии уратии хос дар моеъи 
синовиалӣ 

В. Исботи тофус(таҳлили химиявӣ ва микроскопии поляризатсионӣ) 
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С. Мавҷудияти  6/12 нишонаҳои клиникӣ, лабораторӣ ва рентгенологӣ: 
1.Варами максималии буғумҳо дар як рӯз 
2.Мавҷудияти зиѐда аз 1 маротиба гирифторшавӣ ба артрит 
3.Моноартрит 
4.Сурхшавии буғумҳо 
5.Дард ва илтиҳоби буғумҳои кафу панљаи  (ПФС) 1 ангушти пой 
6.Илтиҳоби номутаносибии буғумҳои кафу панљавӣ (ПФС) 
7.Иллатѐбии яктарафаи буғумҳои кафи пой 
8.Аѐншавии тофусҳо (гиреҳчаҳо) 
9.Гиперурикемия 
10.Илтиҳоби номутаносибии буғумҳо 
11.Омосҳои субкортикалии беэрозия ҳангоми таҳқиқоти рентгенологӣ 
12.Мавҷуд набудани микроорганизмҳо дар муҳити моеъи синовиалӣ 

  
 Мақсади табобат 

 Паст намудани аломатњо аз ҷумла дардҳо ва варамҳо 

 Пешгирӣ кардани нуқсонҳои деструктивӣ, вайроншавии 

вазфавї ва дигаргуншавии буғумҳо 

 Нигоҳдории сифати ҳаѐт 

 Дастрасӣ ба танқисиҳои клиникӣ 

 Давомнок намудани ҳаѐт   
 

Усулҳои ғайримаводї 
Тавсия намудани  ғизоҳои парҳезӣ, табобати ҷисмонӣ, табо-

бати санитарию курортӣ 
 

ТАБОБАТИ ХУРӮҶИ НИҚРИСИ ШАДИД 
 

1.  Доруҳои ғайристероидии зиддиилтиҳобӣ: “Стандартҳо”: 
Диклофенак 50 мг 3 маротиба дар шабонарӯз ѐ ин ки Ибупро-
фен 400-600 мг дар 1 шабонарӯз 3-4 маротиба баъд аз хӯрок ба 
муддати 3 ҳафта сипас Диклофенак 25 мг 3-4 маротиба ѐ 
Ибупрофен 400мг 3-4 маротиба дар 1 шабонарӯз ѐ ин ки ЦОГ-2 

ингибитор (ҳангоми мавҷудияти оризаи омили хатарнок аз 
тарафи канали ҳозима): Мелосикам 15мг/шабонарӯз ѐ Нимесу-
лид 100мг 2 маротиба дар шабонарӯз ѐ ин ки Селекоксиб 100-200 
мг 2 маротиба дар як шабонарӯз. Ҳангоми  зуҳурри артралгия 
ба дохили мушак Лорноксикам, ба миқдори 8 мг,1-2  маротиба 
дар як рӯз ба муддати  3-4 ҳафта 
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2. Ҳангоми нагузаштан ѐ мавҷудияти ғайринишондод МҒЗ: 
Колхитсин ба миқдори 0,5 мг ҳар соат то пайдоиши натиҷа ѐ 
инкишофи таъсири нохоҳам (қайкунӣ, диарея, дарунравӣ) ѐ ин 
ки то бадастоварии меъѐри максималӣ (на зиѐда аз 6 мг дар 12 
соат). Пешниҳоди Колхитсин  бе таҳқиқоти  фаъолияти гурдаҳо 
(дар алоҳидагӣ, клиренс креатинин), махсусан дар беморони 
калонсол мумкин нест. 

3. Глюкокортикоидҳо: Дохилибуғумӣ гидрокартизон 2,5% - 
10 ‟ 30 мг  дохилимушакӣ (метипред 125мг.), дохиливаридӣ 125 
мг метилпреднизолон 

               
ТАБОБАТИ ЗЕРХУРӮҶИИ НИҚРИС 

      Ҳангоми мавҷудияти тофусҳо (зерипӯстӣ, гурдаҳо, бу-
ғумҳо ва ғайра) 3-4 хурӯҷ дар давоми сол, гиперурикемияи 
устувор ҳатто ҳангоми мавҷудияти собиќа аққалан 1 хурӯҷи 
артрит ѐ  дарозмуддати байни хурӯҷҳо табобати хос пешниҳод 
намудан лозим аст. 

1.  Аллопуринол 50-100 мг/шабонарӯз аз меъѐри титронӣ  то 
меъѐри нормалӣ фаромадани дараҷаи уратҳо дар зардоби хун 
(<355ммол/л), меъѐри мӯътадил 200-300 мг/шабонарӯз 

      Нишондод барои пешниҳоди аллопуринол: 
а. Зуҳури як ѐ зиѐда санг дар гурдаҳо ки таркибаш аз 80%  

кислотаи пешоб ва ядроҳои уратӣ  иборат аст. 
б. Гиперэксрексияи кислотаи пешоб (зиѐда аз 800 мг дар 

шабонарӯз бе парҳез ва зиѐда аз 600 мг дар шабонарӯз ҳангоми 
парҳези малопуринӣ). 

в. Иллатѐбии гурдаҳо бо пастшавии клиренси креатинин паст 
аз 80 мл/дақиқа (маълумоти бенатиҷаи урикозурӣ дар меъѐри 
мӯътадил ва пасттар аз 30мл/дақиқа бенатиҷагӣ дар ҳама меъѐр) 

г. Тофуси вазнини ниқрисӣ, ҳатто клиренси креатинин зиѐда 
аз 80 мл/дақиқа 

д. Ниқрис бо маълумотҳои муњофизатнашавандаи урико-
зурӣ ва колхитсин 

е. Нагузаштани доруҳои урикозурӣ 
ж. Зуҳуроти  нишонаҳои нефропатияи ниқрисӣ 

Принсипҳои  асосии табобатї бо аллопуринол 
а. Табобатро бо аллопуринол ҳангоми мавҷудияти хурӯҷи 

шадиди  буғумӣ бояд оғоз карда нашавад. Агар хурӯҷи артрит 
дар асоси табобати аллопуринӣ ба амал омада бошад, ҳангоми 
зарурат меъѐри дору бояд паст ва  ѐ пурра қатъ карда шавад. 
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б. Дар вақти хурӯҷи артрит одатан дараҷаи кислотаи пешоб 
нисбати давраи зершадид паст мешавад, барои ҳамин ҳам пас аз 
бавуҷуд омадани артрит бояд дараҷаи он такроран таҳқиқ карда 
шавад. 

в. Ҳангоми хурӯҷи ниқриси шадид дар оғози қабул баъзан 
пайдоиши хасосият ва аксуламалҳои вазнини таъсири нохоҳами 
он ба амал меояд ва барои пешгирии он табобатро аз меъѐри 
100мг/шабонарӯз оғоз намудан лозим аст. 

Интихоби дурусти меъѐрии дору бо суръати паст гипер-
урикемияро яъне на зиѐда аз 10%  дар давоми як моҳ  бартараф 
карда ба ҳолати ибтидоӣ меорад (“гарчанде оҳиста, ҳамон қадар 
беҳтар”) 

г. Ҳатман меъѐри дору бояд бо клиренси креатинин 
мутобиқат кунад:ҳангоми дараҷаи он 30 мл/дақиқа бояд меъѐри 
аллопуринол ба 50-100 мл дар як шабонарӯз баробар бошад. 

д.  Барои пешгирии хурӯҷи шадиди беморӣ дар оғози қабули 
аллопуринол бояд меъѐри пасти колхитсин ѐ маводҳои ғайр-
истероидии зиддиилтиҳобӣ гузаронида шавад. 

е.  Ҳангоми қатъ кардани аллопуринол дараҷаи кислотаи 
пешоб зуд меафзояд.(дар давоми  3-4 рӯз) 

2. Маводҳои урикозурӣ (ҳангоми полоиши мӯътадили 
калобачавӣ, набудани гиперсекретсияи кислотаи пешоб ва 
нефролитиаза): Сулфинпиразон 50 мг дар 1 шабонарӯз 3 маро-
тиба аз меъѐри титронӣ то мӯътадил шудани дараҷаи уратҳо дар 
зардоби хун. 

 

АРТРИТИ РЕАКТИВӢ 

Муайян намудани беморї;  Артрити реактивӣ ин бемории 
“тоза”-и (ғайрифасодии)  буғумҳо  буда, ҳангоми ҷавоб ба 
таъсири уфунати ғайрибуғумӣ   инкишоф меѐбад. 

                    Таснифи байналхалқии беморӣ 

М02.Артропатияи реактивӣ 
М02.0 Артропатияе, ки ҳамрадифи шунти рӯдагӣ мебошад 
М02.1Артропатияи пас аз исњоли хунин 
М02.2Артропатияи пас аз эмкунї 
М02.8Дигар  артропатияҳои реактивӣ 
М02.9Артропатияи реактивии носаҳеҳ 
М03*Артропатия реактивии пас аз сироятї ҳангоми бемо-

риҳо, дар дигар қисм тасниф карда шудааст 
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М03.0*Артрити баъди барангехтани уфунати менингококкӣ 
пайдошуда(А39.8+) 

М03.1*Артропатияи пас аз сироятѐбї ҳангоми сифилис 
пайдошаванда 

М03.2*Дигар артропатияҳои пас аз сироятѐбї ҳангоми 
бемориҳо,дар дигар қисм тасниф карда шудааст 

М03.6*Артропатияи реактивӣ бемориҳо, дар дигар қисм 
тасниф карда шудааст 

 

ТАДЌИЌОТЊО 
 

Таҳқиқи зарурии клиникӣ 

 Миқдори буғумҳои дардманд 

 Миқдори буғумҳои варамнок 

 Тавсифи умумии фаъолияти беморӣ аз ҷониби бемор 

 Дараҷаи дард аз рӯи баҳодиҳии бемор 
Таҳқиқи зарурии лабораторӣ 

Таҳлили умумии хун ва тромбоситҳо (1 маротиба дар як 
ҳафта) 

Дукарата:С-РБ,фибриноген, таҳлили умумии пешоб 
Яккарата:РФ, HLA-типикунонӣ, таҳқиқоти биохимиявӣ 

(ферментҳои ҷигар, билирубин, креатин) сафедаи умумӣ ва 
ҷузъӣ, таҳқиқи моеъи синовиалӣ, муайянкунии антитела нисбати 
ангезанда: 

  HLA муттаҳидкунонӣ (иерсенияҳо (Y.Enterocohlika ва 
Y.Pseudottuberculosis), салмонеллаҳо (намудҳои гурӯҳи В,С,D), 
шигеллаҳо (S.fleksneri ва S.dysenterriae), Campylobacter jejuni 
Chlamidia trachomatis серотип Д-К) HLA стрептококҳои ново-
баста, гонококкҳо, бруселлаҳо, борелияҳо, замбӯруғҳо, вирусҳо 
(сурхакон, гепатити В, эпидемияҳо, паротит, аденовирусҳо, 
Эпштейн-Барр), таҳқиқи соскоба аз наи шошарав, ПСР нисбати 
ангезанда. 

Яккарата: рентгенографияи пайванди илеосакралӣ, устухон-
ҳои пошна, буғумҳои қисми дисталии пой, СБД, флюорогра-
фияи узвҳои қафаси сина, ултрасадои узвҳои ковокии шикам, 
гурдаҳо ва шошадон. 

Таҳқиқоти иловагии асбобӣ ва лабораторӣ дар сурати 
пайдоиши патологияҳои ҳамроҳшаванда, висеропатияҳо ва 
оризаҳои табобати доругӣ гузаронида мешавад. 

Машварати мутахассис бо нишондод 
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ТАШХИС 
 

        Артрити реактивии боэътимод ҳангоми мавҷудияти 
меъѐрҳои +1,+3 ѐ  +4 ѐ ин ки +6 гузошта мешавад. 

        Артрити реактивии эҳтимолӣ ҳангоми мавҷудияти 
меъѐрҳои  +1,+2 ѐ ин ки +5  пайдо  мешавад. 

        Артрити реактивии имконпазир ҳангоми мавҷудияти 
меъѐри 1 тахмин карда мешавад. 

 
Меъѐрҳо Зуҳуроти клиникӣ 

1.Иллати хоси 
буғумҳо 

Атрофӣ, ассиметрӣ, олигоартикуля-
рӣ, андоми поѐн, асосан буғумҳои 
зону ва банди пой 

2.Собиќаи хос Диарея, уретрит ва ѐ зуҳуроти 
клиникии уфунати дарвозаи 
даромадгоҳ 

3.Ошкорсозии 
мустақими 
ангезанда дар 
дарвозаи 
даромадгоҳ 

Масалан,соскоб аз наи шошарав бо 
хламидияҳо 

4.Ошкорсозии 
антителаҳои хоси 
агглютиатсионӣ 
бо баландшавии 
боэътимоди 
титрҳо 

Масалан дар вобастагӣ бо 
барангезандаҳои энтеропатӣ 

5.HLA-
типикунонӣ 

Мавҷудияти  антигени HLA-B27 

6.Ошкорсозии 
субстрати 
барангезанда 

Бо воситаи аксуламали занҷирии 
полимеразааҳо ѐ антителаҳои 
хусусии моноклоналӣ 

Омилҳои хатарноки давомнокии музминї 
               Нишонаҳо Баллҳо 

Иллати буғумҳои косу рон 4 

СТЭ зиѐда аз 30 мм/соат 3 

Натиҷа набахшидани доруҳои 
ғайристероидии зиддиилтиҳобӣ 

3 

Маҳдудияти ҳаракати мӯҳраҳо 3 

Дигаргуншавии ҳасибчамонанди ангуштон 2 

Олигоартрит 1 

Оғозѐбӣ аз синни то 16 1 

  Натиљаи хуб<4 балл, бад>6 
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Мақсади табобат 

  Паст намудани аломатњо аз ҷумла дардҳо, варамҳо ва 
карахтшавии буғумҳо; 

 Барҳам додани манбаи уфунат; 

 Нигоҳдории сифати ҳаѐт; 

 Дастрасӣ ба танқисиҳои клиникӣ. 
Табобати ѓайридоруворї 

Тавсия оиди беҳдошти ҳаѐти маҳрамона, таҳқиқу табобати 
шарики маҳрамона, физиотерапия, табобати санаторию курортӣ 
ва ғизоҳои парҳезӣ. 

 
МАРЊИЛАИ ШАДИД 

 

Доруҳои ғайристероидии зиддиилтиҳобӣ: ”Стандартҳо”: 
Диклофенак 50 мг 3 маротиба дар шабонарӯз ѐ ин ки Ибупрофен 
400-600 мг дар 1 шабонарӯз 3-4 маротиба баъд аз хӯрок ба муд-
дати 3 ҳафта сипас Диклофенак 25 мг 3-4 маротиба ѐ Ибупрофен 
400мг 3-4 маротиба дар 1 шабонарӯз ѐ ин ки СОГ-2 ингибитор 
(ҳангоми мавҷудияти оризаи омили хатарнок аз тарафи канали 
ҳозима):Мелоксикам 15мг/шабонарӯз ѐ Нимесулид 100мг 2 
маротиба дар шабонарӯз ѐ ин ки Селекоксиб 100-200 мг 2 маро-
тиба дар як шабонарӯз. 

2. Доруҳои глюкокортикостероидӣ танҳо ба дохили буғум-
ҳо: Гидрокартизон 2,5% - 10 ‟ 30 мг (аз ҳаҷми буғум вобаста аст) 
1 маротиба дар як ҳафта, кеналог 20 ‟ 40 мг. 1 маротиба дар 
ҳафта.  

3.Табобати зиддибактериявӣ ба муддати 10-30 рӯз: Эритро-
митсин 0,5 дар 1 шабонарӯз 1 њабї 4 маротиба ѐ азитромитсин  
0,5 1 маротиба дар як рӯз ѐ тетрасиклин 0,5 дар 1 шабонарӯз 4 
маротиба ѐ доксисиклин 0,1 дар 1 шабонарӯз 3 маротиба ѐ 
оксфлосатсин 0,2 дар як шабонарӯз 3 маротиба ѐ ин ки Сипро-
флоксатсин 0,5 дар 1 шабонарӯз 3 маротиба ба муддати 3-4 
ҳафта. 

4.Вобэнзим 5 драже дар 1 шабонарӯз 3 маротиба 30-40 дақи-
қа пеш аз  хӯрок дар якҷоягӣ бо доруҳои зиддибактериявӣ. 

 

МАРЊИЛАИ ЗЕРШАДИД 
 

1. Доруҳои ғайристероидии зидди илтиҳобӣ (МЃЗ) ”Стан-
дартҳо”: Диклофенак 50 мг 3 маротиба дар шабонарӯз ѐ ин ки 
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Ибупрофен 400-600 мг дар 1 шабонарӯз 3-4 маротиба баъд аз 
хӯрок ба муддати 3 ҳафта сипас Диклофенак 25 мг 3-4 маротиба 
ѐ Ибупрофен 400мг 3-4 маротиба дар 1 шабонарӯз ѐ ин ки СОГ-2 
ингибитор (ҳангоми мавҷудияти оризаи омили хатарнок аз 
тарафи канали ҳозима): Мелоксикам 15мг/ша бонарӯз ѐ Нимесу-
лид 100мг 2 маротиба дар шабонарӯз ѐ ин ки Селекоксиб 100-200 
мг 2 маротиба дар як шабонарӯз таин карда мешавад. 

2. Доруҳои глюкокортикостероидӣ танҳо ба дохили буғум-
ҳо: Гидрокартизон 2,5% - 10 ‟ 30 мг (аз ҳаҷми буғум вобаста аст) 
1 маротиба дар як ҳафта, кеналог 20 ‟ 40 мг. 1 маротиба дар 
ҳафта.  

3. Табобати зиддибактериявӣ ба муддати 10-30 рӯз: Эритро-
митсин 0,5 дар 1 шабонарӯз 1 њабї 4 маротиба ѐ азитромитсин  
0,5 1 маротиба дар як рӯз ѐ тетрасиклин 0,5 дар 1 шабонарӯз 4 
маротиба ѐ доксисиклин 0,1 дар 1 шабонарӯз 3 маротиба ѐ 
оксфлосатсин 0,2 дар як шабонарӯз 3 маротиба  ѐ ин ки Сипро-
флаксатсин 0,5 дар 1 шабонарӯз 3 маротиба ба муддати 6-8 
ҳафта. 

4. Вобэнзим 5 драже дар 1 шабонарӯз 3 маротиба 30-40 
дақиқа пеш аз  хӯрок дар якҷоягӣ бо доруҳои зиддибактериявӣ. 

 

МАРҲИЛАИ МУЗМИН 
 

1. Доруҳои ғайристероидии  зиддиилтиҳобӣ: ”Стандартҳо”: 
Диклофенак 50 мг 3 маротиба дар шабонарӯз ѐин ки Ибупрофен 
400-600 мг дар 1 шабонарӯз 3-4 маротиба баъд аз хӯрок ба муд-
дати 3 ҳафта сипас Диклофенак 25 мг 3-4 маротиба ѐ Ибупрофен 
400мг 3-4 маротиба дар 1 шабонарӯз ѐ ин ки СОГ-2 ингибитор 
(ҳангоми мавҷудияти оризаи омили хатарнок аз тарафи канали 
ҳозима): Мелоксикам 15мг/шабонарӯз ѐ Нимесулид 100мг 2 
маротиба дар шабонарӯз ѐ ин ки Селекоксиб 100-200 мг 2 
маротиба дар як шабонарӯз. 

2. Доруҳои глюкокортикостероидӣ танҳо ба дохили буғум-
ҳо: Гидрокартизон 2,5% - 10 ‟ 30 мг (аз ҳаҷми буғум вобаста аст) 
1 маротиба дар як ҳафта, кеналог 20 ‟ 40 мг. 1 маротиба дар 
ҳафта.  

3. Табобати зиддибактериявӣ ба муддати 10-30 рӯз: Эритро-
митсин 0,5 дар 1 шабонарӯз 1 њаби 4 маротиба ѐ азитромитсин  
0,5 1 маротиба дар як рӯз ѐ тетрасиклин 0,5 дар 1 шабонарӯз 4 
маротиба ѐ доксисиклин 0,1 дар 1 шабонарӯз 3 маротиба ѐ 
оксфлосатсин 0,2 дар як шабонарӯз 3 маротиба  ѐ ин ки 
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Сипрофлаксатсин 0,5 дар 1 шабонарӯз 3 маротиба ба муддати 2 
ҳафта, танаффус 14 рӯз, ҳамагӣ 3 даври табобатӣ. 

4. Вобэнзим 5 драже дар 1 шабонарӯз 3 маротиба 30-40 
дақиқа пеш аз  хӯрок дар якҷоягӣ бо доруҳои зиддибактериявӣ 

Ҳангоми зиѐда аз 6 балл будани нишонаҳои пешгўи дар 
ҳама гуна марҳилаҳои артрити реактивӣ ба табобати асосӣ 
гузаштан лозим аст. 

1. Сулфасалазин 0,5 дар 1 шабонарӯз 4 маротиба дар даво-
ми 2 моҳ сипас 1 њабї 2 маротиба дар як шабонарӯз, ҳангоми 
набудани натиҷа; 

2. Метотрексат 10-15 мг дар 1 ҳафта 
 

МЕЪЁРЊОИ НАТИЉАБАХШИ ТАБОБАТ 
 

Аз беҳтар шудани нишондодҳо ва натиҷабахшии табобат 
шаҳодат медиҳад: 

А) Миқдори буғумҳои дардманд 
Б) Миқдори буғумҳои варамнок  
  ва беҳтар шудани 3 ѐ 5 нишондиҳандаи зерин: 
Тавсифи умумии фаъолияти беморӣ аз ҷониби табиб; 

Тавсифи умумии фаъолияти беморӣ аз ҷониби бемор; 
Титри антитела нисбати барангезанда; 
Дараҷаи дард бо тавсифи бемор; 
СТЭ ва консенттратсияи cафедаи С-реактивӣ(СРВ). 
       
Бузургии нишондиҳандаи тавсиф:камтар аз 20% беҳбудӣ аз 

набудани самараи беморӣ шаҳодат медиҳад, 20% беҳбудӣ нати-
ҷаи минималӣ, 30-40% беҳбудӣ аз натиҷаи қаноатбахш шаҳодат 

медиҳад, 50-60% беҳбудӣ ин натиҷаи хуб ва зиѐда аз 70% беҳ-

будӣ ин натиҷаи хубтар мебошад. 
 

ОСЕБЊО ВА ЗАЊРОЛУДШАВЇ 
 

СEХТА 

Гурe{{ои суроuавb 

[ама гурe{{ои синну солb, кeдакон зиѐдтар ба сухтан гирифтор 

мешаванд. Омили асосии ин {олат  {ароратb мебошад. Дар де{от 

зиѐдтар сeхтан дар сандалb, сухтан бо оби xeш ва равuани xeш ба 

rайд гирифта мешавад. 
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Маф{уми беморb 

Сeхта – ин зарарѐбии бофта{о мебошад, ки бо таъсири {арорати 

баланд, мода{ои кимиѐвb, rувваи барr ва радиатсияи воридшаванда 

(шуои). 

4 дарачаи сeхтаи пeст вуxуд дорад: 

Дарачаи 1-сурхшавb, варами пeст, дард ва сeзиши мавзеи зара-

рѐфта. 

Дарачаи 2-пайдошавии {убобча{о дар пeсти варамнок ва сурхшуда. 

Дарача 3А-пайдо шудани карахши мулоими ѐзандаи хокистар-

рангу сафедчатоб ( зери таъсири ма{лул{ои xeш ѐ {авл) ва хушк, 

карахши тунуки ранги ка{вагини баланд (зери таъсири ашѐи сeзон ѐ 

оташ), {иссиѐти дард ниго{ дошта мешавад. 
Дараxаи 3 Б - карахш зери таъсири ма{лул{ои xeшони ранги 

чиркини хокистарранг дошта, {ангоми сeхтан бо оташ хокистар-
ранги сиѐ{монанд, {ама гунна {иссиѐт нест мешавад. 

Дараљаи 4-карахши хокистрранги сиѐ{, зич, {амаи намуд{ои 

{иссиѐт нест мешаванд, бофта{ои чуrур xойгиршуда зарар ѐфтаанд. 
Меъѐр{ои ташхис: 

 Дард ва сeзиш дар мавзеи осебдида; 

 Сурхшавии минтаrаи осебдидаи пeст; 

 Варами пeст; 

 Пайдо шудани {убобча{о дар пeсти варамнок ва сурх; 

 Пайдоиши карахши мулоими ѐзанда кањва-хокистарранги 
сафедчатоб, хокистарранги чиркин ѐ ќањваранги сиѐ{ {ангоми 

сeхтаи дараxаи 3-4; 

 Нест шудани {амагуна {иссиѐт дар {олати сeхтаи дараxаи 

3Б ва 4. 
Муоинаи {атми: 
1.та{лили умумии хун 
2.та{лили умумии пешоб 
Ма{ак{ои равонасозї ба сатњи дуюм 
[олат{ои фаврb: 

 Сeхтаи чуrури {ар кадом минтаrа 

 Сeхтаи рeякии аз 10% зиѐд дар калонсолон, зиѐда аз 5% 
дар хурдсолон ва пиронсолон 

 Сeхтаи мавrеи рeй, гардан, дасту панxа, кафи пой ва 
узв{ои xинси, новобаста аз масо{ати сeхта 

 Сeхтаи ро{{ои нафас ва ро{{ои узв{ои {озима 

 Сeхтаи кимиѐвии луобпарда{о ва мултахима (конюнктива) 
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Самти равонасозb 
Шeъба{ои xарро{ии Беморхонаи марказии но{иявї ѐ шeъбаи 

сeхтаи сат{и сеюм. 
Табобат 
Табобати uайридоруворb: 

 Беморро бо матоъи uафс пeшонидан лозим - бо ин ро{ 
даромадани оксигенро манъ менамоем; 

 Дур намудани омили зараровар ва xойгир  намудани бемор дар 
xои бехавф; 

 Хунук кардани xои сухта ({ангоми вучуд будан - истифодаи 
оби равон, ях, дар {олати набудан  кушода мондани мавзеи сeхта); 

 Партофтани xисм{ои бегона аз мавrеи сeхта; 

 Шикастабандb кардани мавзеи осебѐфта; 

 [ангоми сeхтаи мавзеи рeй табобат бо ро{и кушода гузаро-
нида мешавад; 

 Табобати кeдаконро бе{тараш дар xои гарм бо воситаи кушода 
гузаронида шавад. 

 
Табобати доруворї: 
Бедардкунии умумї: 

№ Дорувории интихобшуда Гурўҳи мақсаднок 

Кўдакон Калонсолон 

1. Сулфати морфин То 1 моҳа – 150 
мкг/кг, д/м  
1-12 моҳа - 200 
мкг/кг, д/м 
1-5 сола - 2,5-5 
мг, д/м 6-12 сола - 
5-10 мг, д/м 

1% - 1 мл д/м (10 
мг) 
Ҳар 4 соат дар 
ҳолати зарурb 
 

2. Петидин 
гидрохлорид 

0,5 - 2 мг/кг, д/м 25-100 мг, т/п ѐ 
ин ки д/м 
Ҳар 4 соат дар 
ҳолати зарурї 

Табобати зидди илти{обb; 

№ Дорувории интихобшуда Гурўҳи мақсаднок 

Кўдакон Калонсолон 

1. Парасетамол 10 мг/кг/шаб/рeз 

дар 4 rабул ба 

дарун дар {олати 

зарурb 

500 мг - 1 г 4 

маротиба дар 1 рeз 

ба дарун {олати 

зарурb, (вояи 

максималии 1 

шабонрeз 4 г)  
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2. Кислотаи атсетилсалисиловb то 12 сола таъинот 

мумкин нест 

500 мг 4 мар./рeз ба 

дарун баъд аз хeрок 

3-4 рeз, дар {олати 

зарурb (вояи 

максималии 1 

шабонрeз 4 г) 

Дорувории зиддигистаминb 

№ Дорувории интихобшуда Гурўҳи мақсаднок 

Кўдакон Калонсолон 

 Дифенгидрамин 

ва ѐ 

Хлоропирамин 

ва ѐ 

Прометазин 

1%-0,1мл в/м дар 1 

соли/{аѐт 

2%-0,1мл в/м дар 1 

соли/{аѐт 

2,5%-0,1мл дар 1 

соли/{аѐт 

 

1%-1,0мл в/м 

2%-1,0мл в/м 2,5%-

1,0мл в/м 

Дорувории седативb (яккарата) 

№ Дорувории интихобшуда Гурўҳи мақсаднок 

Кўдакон Калонсолон 

1. Диазепам 0,5 % - 0,1 в/м дар 

1 соли/{аѐт 

0,5 % - 1,0 в/м 

Табобати антибактериалb ҳангоми якxояшудани сироят 

№ Дорувории 

интихобшуда 

Гурўҳи мақсаднок 

Кўдакон Калонсолон 

1. Сульфаметоксазол 

+триметоприм 

20/4 мг/кг/дар 1 
шабонарўз ҳар 12 

соат ба дарун 3-5 

рўз 

800/160 мг, , 
ҳар 12 соат, 

ба дарун, 5-7 рўз 

2. Ампитсиллин 125-500мг ҳар 6 

соат ба дарун, 3-5 

рўз 

250 мг - 1 г 
ҳар 6 соат, 

ба дарун, 5-7 рўз 

3. Клоксатсиллин 125-250 мг ҳар 6 

соат, ба дарун, 3-

5 рўз 

250-500 мг 
ҳар 6 соат, ба 

дарун, 5-7 рўз 

Табобати инфузионb ҳангоми садама (шок) 

№ Дорувории 
интихобшуда 

Гурўҳи мақсаднок 

Кўдакон Калонсолон 

1. Хлориди натрий 
ѐ ин ки 

0,9 % маҳлули -

100-200 мл д/в, 
қатравї 

0,9 % маҳлули -

400 мл д/в, 
қатравї 

2. Глюкоза 
ѐ ин ки 

5 % маҳлули 100-

200 мл д/в, 
қатравї 

5% маҳлули 400 
мл д/в, қатравї 

3. Лактати натрий маҳлули 200 мл 
д/в, қатравї 

маҳлули 500 мл 
д/в, қатравї 
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Табобати ма{алли вобаста аз давраи xараѐни равиши захм вобаста аст. 

1. Коркарди xарро{ии аввалини захм дар гузаронидани тозакунии 
сат{и сeхта, коркард бо мавод{ои тамизкунанда-гузоштани сачоr-
{ои бо ма{лули 3%и перекеси водород таркардашуда, тамиз гар-
донидани пeсти гирди захм бо ма{лули спирти этилии 7-% (ѐ 
ма{лули йодповидони10%), вобаста аз вазъият-гузоштани бандинаи 
тамизкунанда, дар оянда беморро ба сат{и 2 ѐ 3 фиристодан лозим 
аст, ѐ {ангоми сeхтаи рeяки сат{и сeхтаро бо мал{ами синомитсини 
1% молидан лозим аст. 
2. Табобати ма{алли захмро гузаронидан лозим аст, аз рeи имко-
ният бо воситаи кушода, {ангоми сeхтаи чуrур, хатари гузаштани 
сироят ва чиркгирии захм{о-мал{ам{ои антибактериалb ѐ бандина-
{ои бо мавод{ои тамизкунанда таркардашуда гузоштан лозим аст. 

 Зардоби зидди rузоз ва анатаксин аз рeи наrша ва дастури ба 
ин мавод{о пешни{одшуда гузаронида мешавад. 

Зардоби зидди rузоз аз рeи наrша гузаронида шавад ( бо 
Безредко): 

Калонсолон: вояи авали намуна-0,1мл зардоби 100 маротиба 
омехта карда шуда дохили пeст дар сат{и кафи даст, rисми таги 
сеяки банди даст ворид карда давоми 20-30 даrиrа назорат карда 
мешавад. [ангоми набудани аксуламали ма{алли вояи дуюми наму-
навиро ба миrдори 0,1мл зардоби стандартb даруни пeст дар мавrеи 
ноф ворид намуда дар давоми 20-30 даrиrа назорат менамоем. Дар 
{олати набудани аксуламали ма{алли вояи боrимондаи зардоби 
стандартиро (3000ЕД) дохили мушак равона менамоем, дар як ваrт 
1 мл анатоксини rузоз дохили мушак мегузаронем. (ба кeдакони то 
14 сола зардоби зидди rузоз таъин карда намешавад, 0,5мл 
анатоксини rузоз ворид карда мешавад) 

Эхтимолияти хатари табобати доруворb 
 Морфин сулфат –дилбе{узурb, rайкунb, {ангоми баланд 

намудани воя э{тимолияти суст шудани маркази нафас, морфинро 
{ангоми шикастани{о бо осеби майнаи сар якxоя намекунанд; 
 Пептидина гидрохлорид-дил бе{узурb, rайкунb, зиѐд наму-

дани воя- рагкашb; 
 Кислотаи атсетилсалитсb- ба кeдакони сини то 12 сола таъин 

кардан мумкин нест, э{тимолияти пайдо шудани аломати Рея 

(энсефалопатия ва дистрофияи чарбугии xигар, ки зуд ба норасоии 
xигар оварда мерасонад), {ассосияти луобпардаи меъда ва хунравии 
меъдавb, хатар дар шахсоне, ки моили ба бемории диrrи нафас 
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доранд, {ангоми rабули дуру дароз метавонад ба бемории саратонb 

оварад. 
 Паратсетамол- хуб {ал мешавад, лекин {ангоми зиѐд намудани 

воя метавонад ба xигар зарар оварад. 
 Сулфаметоксазол+триметоприм (ко-тримоксазол, бисептол)- 

мумкин аст донача{о бароянд, як хел ваrт аломати Стивенсон-
Xонсон (эритемаи эксудативии бадсифат), дискразия (иваз шудани 
таркиби хун) 
 Ампитсиллин-дар беморони {ассосияташон баланд донача{о 

мебароянд, э{тимолияти анафилаксия, дизбактериози рeда{о. 
 Клоксатсиллин-бо дигар дору{о якxоя шуда, {ангоми зиѐд 

шудани воя метавонад ба xигар зарар оварад. 
 Спирти этилb, йодоповидин, перекиси водород-{ассосияти 

ма{аллии пeстро {ангоми баланд будани {иссиѐт ба доруворb; 
 Прометазин, дифенгидромин хлоропирамин- хоболудb, хуш-

кии да{он, дилбе{узурb, мондагии зиѐд, паст шудани диrrатнок ва 
фаъолияти корb, сархчархзанb, ќабзият; 
 Диазепам-хоболудb, хасташавb, сархчархзанb, сустии мушак{о; 

 Ма{лули хлориди натрий, лактати натрий, глюкоза- аксула-
мали пирогенb 

Назорат 
Нишондод{о барои назорат: {арорати бадан, {олати пeст 

(зиѐдшавии берангии пeст {ангоми {олати садама-шок ва кабудии 
пeст оид ба норасоии кори дил ва узв{ои нафас дарак меди{ад), 
назорати набз, суръати нафас ва фишори шараѐни (баланд шудани 
фишори шараѐнии компенсаторb), фаъолияти узв{ои {озима (зиѐд 
шудани дилбе{узурb, rайкунb {ангоми зиѐд шудани садама), 
диурез. 

Тартиби ниго{убини бемор: оромb, {ангоми сeхтаи дараxаи 
баланд кeчонидани бемор rатъиян манъ аст, то устуворшавии 
бемор. 

 
Пешгeи ва натиxа{о 
 Си{атшавb; 
 Пайдоиши доu{о баъд аз сeхтан; 
 Маъюбшавb; 
 Оrибати марговарb. 
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ШИКАСТИ ЌИСМИ ДАСТУ ПАНЉАЊО 
 

Гурўҳи суроғавї 
Њамаи гуруҳи синну солї  
 

Мафҳуми беморї  
Шикастаҳо ‟ ин дигаргуншавии механикии сатҳи пурраи 

таркибии (устухон ѐ ин ки тағоякҳо) 
Маҳаки ташхис 

 Дар собиқа вуљуд доштани шикастаҳо 

 Дигаргуншавии дасту панљаҳо  

 Дарди шиддатнок дар сатҳи мављуд будани шикастаҳо 

 Варамї  

 Мошаро (гематома) дар сатҳи шикастаҳо 

 Патологияи ҳаракатҳо (танҳо дар ҳолати шикастаи  диафи-
зарї) 

 Крепитатсия (вуљуд надоштан ҳангоми интерпозитсияи 
бофтаҳои нарм байни устухонҳои шикаста ва шикастаҳои 
кўфташуда) 

 Эҳтимолияти кўтоҳшавии дасту панљаҳо (мављуд будани 
шикастаҳои диафизарї) 

 Дигаргуншавии фаъолияти дасту панљаҳо (дар ҳолати 
шикасти диафизарї дигаргуншавии фаъолияти буғумҳои ба он 
наздик, дар атроф ва шикастаҳои даруни буғумї вайроншавии 
фаъолияти буғумҳои иллатдида) 

 Гемартроз дар ҳолати шикасти даруни буғумї. 
 
Меъѐрҳои мурољиат дар сатҳи дуюм   
Њолатҳои фаврї  

 Шикастаҳои кушода бо хунравии беруна; 

 Шикастаҳои маҳкам бо вайроншавии гардиши хун ѐ ин ки 
ҳиссиѐти иллатї дар дасту панљаҳо; 

 Мављуд будани шикастаҳо ва бељошавии устухонҳои 
шикаста; 

 Шикастаҳои даруни буғумї; 

 Шикастаҳо аз ду ва якчанд сегментҳои буғумї 
Њолатҳои нисбатан фаврї 

 Љойивазкунии шикастаҳои дуюминдараљаи даруни гаљї; 

 Дер пайвастшавии шикастаҳо; 
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 Пайвастнашавии шикастаҳо; 

 Нодуруст пайвастшавии шикастаҳо бо вайроншавии 
фаъолияти буғумҳои ба он наздик; 

 Вайроншавии фаъолияти дасту панљаҳо баъд аз 10 ҳафта 
ҳангоми иллаттбардорї 

Самти равонасозї 
Маркази саломатї ‟ ҳуљраи љарроҳ ѐ ин ки шўъбаи 

љарроҳии беморхонаи марказии ноҳия. Дар ҳолати зарурї ‟ 
шўъбаи шикастабандии муассисаи сатҳи сеюм. 

 

Тадқиқоти ҳатмї 
Рентгенографияи  дасту панљаҳо 
Мақсади табобат  

 Муқоисакунии устухонҳои шикаста ва мустаҳкамкунии 
онҳо бо меҳвари анатомї 

 Ташхиси саривақтї, пешгирии рагҳои хунгард, аворизҳои 
сироятї ва асабї; 

 Гузаронидани чораҳо, кўмаки аввалиндараљаи муттаҳиди 
(мустаҳкам) устухонҳои шикаста. 

Табобат 
Табобати ғайридоруворї ва тавсияҳо 

 Саривақт манъкунии хунравии беруна дар ҳолати шикасти 
кушода (бандинагузории фишороваранда, зер кардани раги 
хунгард бо ангуштон дар сатҳи болотар аз љои иллатѐфта, 
ҳангоми хунравї аз капилляр баланд бардоштани дасту панљаҳо, 
дар ҳолати ниҳои қат кардани дасту панљаҳо баъд аз гузоштани 
бандинаи асептикї ва ғалтакчаро зич мондан, гузоштани 
бандинаи чандир ҳангоми хунравї ба дасту панљаҳои осебдида ѐ 
ин ки исканља ба рагҳои дар захм мављудбуда); 

 Гузоштани бандинаи асептикї ҳангоми шикасти кушода; 

 Овехтани дасту панљаҳо бо рўймол; 

 Мустаҳкамкунии қисми осебдида ба тахтачаи шикаста-
бандї; 

 Мустаҳкамкунии дасту панљаҳо ба қафаси сина ҳангоми 
шикасти китф; 

 Гузоштани гаљи мулоим ҳангоми осеби бофтаҳои мулоим, 
кушодкунии асбоби рагу пай ва дар ҳолати иллати рўякї бе 
осеби  мушак, рагҳои хунгард ва торҳои асаб; (дар рўзи 7 ‟ 10) 
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 Њангоми тасдиқи клинико - рентгенологии шикастаҳои 
кўфташуда, бе омехташавии шикастаҳо баъд аз 7 рўз гузоштани 
бандинаи гаљи мудаввар ба мўҳлати 4-6 ҳафта. 

Табобати доруворї: 
Бедардкунии умумї: 

№ Дорувории 
интихобшуда 

Гурўҳи мақсаднок 
Кўдакон Калонсолон 

1. Сулфати морфин То 1 моҳа ‟ 150 
мкг/кг, д/м  
1-12 моҳа - 200 
мкг/кг, д/м 
1-5 сола - 2,5-5 мг, д/м 6-12 
сола - 5-10 мг, д/м 

1% - 1 мл д/м (10 
мг) 
Ҳар 4 соат дар 
ҳолати зарурї 
 

2. Петидин 
гидрохлорид 
 

0,5 - 2 мг/кг, д/м 25-100 мг, т/п ѐ 
ин ки д/м 
Ҳар 4 соат дар 
ҳолати зарурї 

Бедардкунии маҳаллї ҳангоми шикасти даруна; 
№ Дорувории 

интихобшуда 
Гурўҳи мақсаднок 
Кўдакон Калонсолон 

1. Лидокаин  
гидрохлорид 

Дар мавқеъи шикаста: 
китф‟маҳлули 1-2%-7-10 
мл; бозу-китф 
маҳлули 1-2%-5мл, 
т/п,д/м 

Дар мавқеи 
шикаста : 
китф-маҳлули 1-2% 
- 15 мл; бозу - китф 
‟ маҳлули 1-2% - 10 
мл, т/п, д/м 
 

2. Прокаин 
гидрохлорид 

Дар мавқеи шикаста: 
китф ‟маҳлули 1-2% 7-10 
мл; бозу китф 
маҳлули 1-2%‟5мл т/к, д/м. 

Дар мавқеи 
шикаста: 
китф-маҳлули 1-2% 
-15 мл; китф бозу ‟ 
маҳлули 1-2% -10 
мл, 
т/п, д/м 

Блокадаи ғилофї - 0,25% маҳлули прокаин гидрохлорид 60-
80мл ҳангоми аломати зеркунии дурудароз, ҳангоми шикаста-
ҳои мавқеашон калони бофтаҳои мулоим ва ҳангоми сўхтани 
вазнини дасту панљаҳо; 

Табобати зидди илтиҳобї: 
№ Дорувории интихобшуда Гурўҳи мақсаднок 

Кўдакон Калонсолон 
1. Парасетамол 10 мг/кг/дар 1 

шабонарўз 4 қабул 
дар ҳолати зарурї 

500 мг - 1г 4 
маротиба дар 1 
рўз,ба дарун 3-4 
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рўз, 
Дар ҳолати 
зарурї 
(вояи 
максималии 1 
шабонарўз 4 г) 

2. Кислотаи 
атсетилсалисиловї 

То 12 сола таъинот 
мумкин нест 

500 мг 4 
маротиба дар 1 
рўз ба дарун 
баъд аз хўрок, 3-
4 рўз, дар 
ҳолати зарурї 
(вояи 
максималии 1 
шабонарўз 4г) 

3. Ибупрофен 20 мг/кг/дар 1 
шабонарўз 3-4 
қабул, ба дарун, 2-3 
рўз (ба кўдакони 
вазнашон то 7 кг 
таъинот мумкин 
нест) 

400 мг, 3-4 
маротиба дар 1 
рўз, ба дарун, 2-
3 рўз 
Дар ҳолати 
зарурї 

Табобати антибактериалї ҳангоми иллати бофтаҳои мулоим 
ва шикастаҳои кушода 
№ Дорувории интихобшуда Гурўҳи мақсаднок 

Кўдакон Калонсолон 
1. Сульфаметоксазол 

+триметоприм 
20/4 мг/кг/дар 1 
шабонарўз ҳар 12 
соат ба дарун 3-5 рўз 

800/160 мг, , 
ҳар 12 соат, 
ба дарун, 5-7 рўз 

2. Ампитсиллин 125-500мг ҳар 6 соат 
ба дарун, 3-5 рўз 

250 мг - 1 г 
ҳар 6 соат, 
ба дарун, 5-7 рўз 

3. Клоксатсиллин 125-250 мг ҳар 6 соат, 
ба дарун, 3-5 рўз 

250-500 мг 
ҳар 6 соат, ба 
дарун, 5-7 рўз 

Табобати инфузионї ҳангоми садама (шок) 
№ Дорувории интихобшуда Гурўҳи мақсаднок 

Кўдакон Калонсолон 
1. Хлориди натрий 

ѐ ин ки 
0,9 % маҳлули -100-
200 мл д/в, қатравї 

0,9 % маҳлули -
400 мл д/в, 
қатравї 

2. Глюкоза 
ѐ ин ки 

5 % маҳлули 100-200 
мл д/в, қатравї 

5% маҳлули 400 
мл д/в, қатравї 

3. Лактати натрий маҳлули 200 мл 
д/в, қатравї 

маҳлули 500 мл 
д/в, қатравї 
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Тамизгардонї бо маҳлули антисептикї ҳангоми мављуд 
будани захм 

№ Дорувории интихобшуда 
1. Маҳлули хлоргексидини 5% 

2. Маҳлули йодоповидон 10% 

3. Маҳлули туршии ҳидроген 3% (пререкись водорода) 

  

Ворид намудани зардоби зидди қузоз аз рўи нақшаи (Без-
редко): 

Калонсолон: вояи аввали озмоишї 0,1 мл зардобаи 
омехташуда дар 100 карат  ворид намудан ба дохили пўст дар 
сатҳи ҳамвории кафи даст ‟ поѐнии сеяки бозуи даст, назорат 
20-30дақиқа. Њангоми набудани аксуламали маҳаллї ворид 
намудани вояи озмоиши дуюм ‟0,1 мл зардобаи стандартї 
дохили пўст дар мавзеъи ноф, назорат 20-30 дақиқа. Њангоми  

набудани аксуламали маҳаллї ворид намудани вояи боқимон-
даи зардобаи стандартї (3000 ЕД) дохили мушак, яку якбора 
ворид намудан 1 мл анатоксини зидди қузоз дохилимушак 
(кўдакони синашон то 14 сола  зардобаи зидди қузозї таъинот 

карда намешавад, аммо 0,5 мл анатоксини зидди қузоз ворид 
карда мешавад). 

Хатари эњтимолият њангоми табобати доруворb 

 Морфин сулфат - дилбеҳузурї, қайъкунї, ҳангоми баланд 
намудани воя эҳтимолияти суст шудани маркази нафас, ҳангоми 
шикастаниҳо бо осеби майнаи сар якљоя таъин намекунанд; 

 Петидин гидрохлорид - дилбеҳузурї, қайъкунї, ҳангоми 
баланд намудани воя рагкашї мушоҳида мешавад; 

 Лидокаин гидрохлорид - брадикардия, мумкин коллапс ба 
амал ояд; 

 Прокаин гидрохлодрид –якуякбора паст шудани фишори хун; 
 Кислотаи атсетилсалисиловї ‟ ба амал овардани ангезиши 

луобпардаи меъда ва хунравї аз меъда, хатари диққи нафас дар 

беморони моил буда, таъсири ултсерогенї дошта, ҳангоми 
қабули дурудароз, ба кўдакони синашон то 12 сола таъинот 
мумкин нест метавонад ангезиши аломати Рея (энсефалопатия 
ва дистрофия шадиди чарбугии љигар,  тез ба вуљуд оварандаи 
норасогии љигар); 

 Парасетамол ‟ нағз ҳал мешавад, вале дар ҳолати зиѐд қабул 

кардани воя ба ангезиши заҳролудии љигар оварда мерасонад; 
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 Сулфаметоксазол+триметоприм ‟ пайдоиши доначаҳо, 
баъзан аломати Стивенс-Джонсон (эритемаи эксудативии 
бадсифат), дискразия (дигаршуншавии таркиби хун); 

 Ампитсиллин ‟ дар беморони ҳассосияташон баланд ‟ 
доначаҳо ба амал меояд, анафилаксия, дисбактериози рўдаҳо; 

 Клоксатсилин ‟ таъсири заҳролудии љигар ба амал меояд; 
 Ибупрофен - дилбеҳузурї, шикамравї, хунравї аз меъда; 
 Хлоргексидин, Йодоповидон, перекис водород ‟ ҳассосияти 

маҳаллии тамоми сатҳи пўст, ҳангоми баландҳассосияти 
доруворї; 

Маҳлули хлориди натрий, лактати натрий, глюкоза ‟ 
аксуламали пирогенї. 

 

Пешгўи ва натиљаҳо 
 Пайвастшавии шикастаҳо; 

 Суст пайвастшавии шикастаҳо; 
 Пайвастнашавии шикастаҳо (буғуми қалбакї); 
 Нодуруст пайвастшавии шикастаҳо; 
 Сироятѐбї; 
 Остеомиелити осебї; 
 Тағйирѐбии буғум; 
 Шикастаҳои нав ба амал омада; 
 Нуқсонҳои устухонї; 
 Захми трофикї; 
 Малигнизатсия.  

Мушоҳида 

Њангоми захми будани бофтаҳои мулоим: 
„ Муоинаи такрорї - баъд аз 2 соат: назорати гаљи мулоим 

ва ҳолати гардиши хуни дасту панљаҳо; 
„ Муоинаи оянда ‟ баъд аз 24 соат: муоинаи захм, гаљи 

мулоим ва ҳолати гардиши хун; 
„Муоинаи ҳаррўза ва бандинамонї ба захм то гирифтани 

ресмони чоки љароҳатро гирифтан; 
 

Ҳангоми шикастаҳои дарунї: 
„  Муоинаи такрор ‟ баъд аз 2 соат: назорати гаxи муллоим 

(лонгет) ва гардиши хун дар дасту панxа[о; 
„ Муоинаи навбатb- баъд аз 24 соат: назорати гаxи муллоим 

ва гардиши хун дар дасту панxа[о; 
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„ Дар шабонарeзи [аштум ‟ назорати бандинаи гаxb ва 
гардиши хун дар дасту панx[о; (э[тимолияти вайроншавии 
гардиши хун дар дасту панxа[о: а) артериалb - дарди ишемиявb, 
панxа[ои рангпарида, пастшавии [иссиѐт, хунукшавb ва 
вайроншавии [аракат[ои фаъоли дасту панxа[о; б) Варидb ‟ 
варамb ва кабудшавии панxа[о, ма[дудияти [аракат ва дард). 
{ангоми дарѐфти вайроншавии гардиши хун дар дасту панxа[о 
- тавсия оид ба буридани бандинаи гаx, xудокунии канор[ои 
бандина, бандинагузории сабук ва дар сат[и боло ниго[ 
доштани дасту панxа[о; 

„ Назорати [олати дасту панxа[о дар 4-6-ум [афта баъд аз 
гирифтани бандинаи гаxb, ро[хатди[b дар сат[и дуюм барои 
гузаронидани рентгенографияи дасту панxа[о; 

„ Ба[оди[ии барrароршавии фаъолияти дасту панxа[о дар 
6-10-ум [афта баъд аз гирифтани бандинаи гаxb. 

 

БЕМОРИ[ОИ ХУН ВА СИСТЕМАИ ХУНОФАР 
 

ДИАТЕЗЊОИ ЊЕМОРРАГЇ 
Диатезњои њеморрагї ин гурўњи беморињоест, ки аломати 

асосии онњо хунравї мебошад. 
Системаи њемостаз ин системаи биологиест, ки аз як тараф 

њолати хунро моеъ нигоњ медорад ва аз тарафи дигар њангоми 
осебѐбии девораи рагњои хунгард дар натиљаи зуд пайдошавии 
тромб, хунравии зиѐдеро пешгирї мекунад. 

Гемостаз бо се роњи бо њам зич алоќаманд дошта амалї 
мешавад. 

1. Девораи рагњои хунгард 
2. Њуљайрањои хун 
3. Системаи ферментии плазма (лахтабандї, фибринолиз 

ва ѓайра) 
Таснифи диатезњои њеморрагї 
1. Беморињое, ки хунравї дар натиљаи осеби системаи раг-

њои хунгард ба амал меояд, вобаста аст (бемории Шейлен ‟ 
Генох, Рандю - Ослер). 

2. Беморињое, ки хунравї ба дигаргуншавии миќдор ва 
хосиятњои функсионалии тромбоситњо вобаста аст (тромбо-
ситопенияњо ва тромбоситопатияњо). 

3. Беморињое, ки хунравї бо вайроншавии лахташавии хун 
дар натиљаи дефитсити ирсї ѐ дар давоми њаѐт пайдошудаи 
прокоагулянтњо ѐ зиѐдшавии афибриногенемия). 
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Бемории Шейлен – Генох (микротромбоваскулити њеморрагї) 
Васкулити њеморрагї ‟ ба гурўњи беморињои гиперсенситивї 

дохил мешавад. Асоси ин бемориро илтињоби иммунии асептикї 
ва вайроншавии девораи рагњои хунгард дар микросиркулятсия ва 
пайдошавии микротромбњои бисѐр ташкил мешаванд. 

Њаљми санљиш: 

1. Муоинаи умумии хун+тромбоситҳо+ретикулоситҳо+ваќти 

лахташавии хун бо усули Сухорев. 

2. Муоинаи умумии пешоб 

3. Муоинаи умумии фазла 
4. Биохимияи хун: санљиши љигар, сафедаи хун бо фрак-

сияњо, креатинин, мочевина, системаи лахтшавии хун, амилазаи 
хун,  ќанди хун, HBs Аg, HCV антиген. 

5. Гурўњи хун ва резус фактор. 
6. СБД 
7. Рентгенографияи шушњо. 
8. RW, ВИЧ. 
9. Ултрасадои узвњои дарунї. 
10. Санљиши иммунологї. 
 

Наќшаи табобат 
1. Рељаи табобатї; 
2. Хўрокњои табобатї; 
3. Табобат бо гепарин ва антиагрегантњо; 
4. Табобат бо гузаронидани зардоби хуни тезяхшаванда; 
5. Табобат бо глюкокортикоидњо; 
6. Табобат бо мањлулњои ѓайристероидї ва зиддиилтињобї; 
7. Табобат бо иммунодепресантњо; 
8. Табобати алоими камхунї ва њолатњои сироятиву илти-

њобї. 
Табобати ВЊ одатан дар шўъба гузаронида мешавад. Бемор 

уњдадор аст давоми на камтар аз 3 њафта рељаи бистариро риоя 
намояд, то нест шудани доначањои сурх. 

Хўроки парњезї, манъ кардани ќабули ќањва, тухм, ќалан-
фур, мурч, лимон, мандарин, апелсин, торт ва дигар маводњое, 
ки вокунишњои аллергикї медињанд.  

1.Гепарин 5000ед 4 маротиба таги пўст атрофи ноф, тањти 
назорати ваќти лахташавии хун; 

2.Мањлули физиолољї 0,9% 200 мл + Трентал 5,0 мл д/в; 
3.Кислотаи никотинї 1,0 мл д/м; 



343 
 

4.Мањлули Реополиглюкин 400 мл д/в; 
5.Наклофен 3,0 мл д/м; 
6.Зардоби хуни тезяхшаванда, глюкокортикостероидњо дар 

ваќти зарурї; 
7.Папаверин 2,0 мл д/м. 
 

БЕМОРИИ ВЕРЛГОФ (тромбоситопенияи аутоиммунї) 
Дар ин намуди беморї сабаби хунравињо тромбоситопения 

мебошад, ки дар натиљаи сабабњои гуногун (вирусњо, бактерия-
њо, маводњои доруворї) пайдошавии аутоантителањо бар зидди 
тромбоситњо ѐ мегакариоситњо пайдо мешаванд. 

 
Њаљми санљиш: 
1. Муоинаи умумии хун + тромбоситҳо + ретикулоситҳо + 

ваќти лахташавии хун бо усули Сухорев. 
2. Муоинаи умумии пешоб. 
3. Муоинаи умумии фазла. 
4. Биохимияи хун: санљиши љигар, сафедаи хун бо 

фраксияњо, креатинин, мочевина, системаи лахтшавии хун, 
амилазаи хун, ќанди хун, HBs Аg, HCV антиген. 

5. Миелограмма 
6. Гурўњи хун ва резус фактор. 
7. СБД. 
8.  Рентгенографияи шушњо. 
9. RW, ВИЧ. 
10. Ултрасадои узвњои дарунї. 
11. Санљиши иммунологї. 
12. Гастроскопия.  
Наќшаи табобат 

I. Табобат бо глюкокортикоидњо аз њисоби 1 ‟ 1,5 мг/кг вазни 
бадан, ѐ барои калонсолон 60 -90 мг дар як шабонарўз таин кар-
да мешавад. Давомнокии табобати зикршуда 4 ‟ 6 њафта мебо-
шад. 

II. Спленэктомия 
Нишондодњо барои спленэктомия 

 Набудани натиљаи дилхоњ баъди табобати глюкокорти-
костероидї. 

 Љой доштани оризањои љиддї баъи табобати глюкокор-
тикорстероидї. 

 Реседиви тромбоситопенї баъди ќатъи глюкокортикосте-
роидї. 
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 Нишондодњои нисбї барои спленэктомия ‟ алоими вазни-
ни њеморрагї ва тромбоситопенї, бо њеморрагияњои зиѐд дар 
минтаќаи рўй, забон, чашмњо, дарди сахти сар бо нишонањои 
менингиалї (хунрезї дар маѓзи сар ва пардањои он), хунрезї дар 
ќаъри чашм. 

Механизми таъсири мусбати спленэктомия вобаста аст ба кам 
шудани маљруњшавии тромбоситњо ва дарозшавии умри онњо. 

 

ГЕМОФИЛИЯ 
Ин бемории ирсию генетикї буда, вобаста бо дефисити 

факторњои лахташавии хун (фактори VIII ‟гемофилияи А), 
фактори IX (гемофилияи В), фактори ‟XI (гемофилияи С), ки ба 
вайроншавии офариши тромбопластинњо ва лахташавии хун 
оварда мерасонад. 

Наќшаи санљишњо 

 Санљиши умумии хун, ретикулоситњо, тромбоситњо, ваќти 
лахташавии хун (бо усули Сухарев) 

 Санљиши умумии пешоб 

 Муайян кардани фактории гемофилия (фактории VIII-IX-
XI)  

 Муаян кардани гуруњи хун ва резус фактор 

 Муайянкардани санљиши љигар ва ферментњо ( амилаза, 
ќанди хун, мочевина ва креатинин ва фраксияи сафедањо дар 
њолати зарурї)  

 Санљиши умумии наљосат 

 Санљиши наљосат барои хунравии пинњонї 

  Акси ренгении буѓумњо 

 Ултрасадои љигар, талхадон, испурљ, гурдањо, ва ѓадуди 
зери меъда  

 Муоинаи љарроњ ва осебшинос дар њолатњои зарурї 
Наќшаи табобат 
1. Бо маќсади барќароркунї ва гемостатикї гузаронидани 

љузъњои хун: Криопресипитат, зардоби зидди гемофилї, њаљми 
эритроситї дар њолати камхунии дараљаи вазнин. 

2.Тамоми доруворињо ба таври ќабули дарунї ѐ дарунї 
варидї. 

3. Гузаронидани Кеналог ва Гидрокортизон даруни буѓум-
њои илатѐфта 
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КАМХУНИИ ГЕМОЛИТИКӢ 

КГ - гурӯҳи калони бемориҳое, ки аз ҳама ҷиҳат, ҳам аз 

ҷиҳати этиология, равишу нишонаҳои беморӣ ва ҳам аз ҷиҳати 
табобат, фарқ мекунанд. Гемолиз метавонад, даруни ҳуҷайравӣ 
(дар макрофагҳои испурҷ, ҳамчун ҳодисаи физиолоҷӣ) ва даруни 
рагӣ бошад. Давомнокии муқаррарии ҳаѐтии эритроситҳо 100-120 
рӯз буда, вале ҳангоми КГ то 12-14 рӯз ҳаѐт мебинанд. 

Наќшаи санљишњо 

 Санљиши умумии хун, ретикулоситњо, тромбоситњо, ваќти 
лахташавии хун ( бо усули Сухарев); 

 Санљиши умумии пешоб ва наљосат; 

 Муаян кардани гуруњи хун ва резус фактор; 

 Санљишњои биохимияви: санљиши љигар ва ферментњо, 
амилаза, ќанди хун, мочевина ва креатинин, оњани зардоби хун, 
фраксияи сафедањо, гемоглобини фетали; 

 Санљиши маѓзи устухон- миелограмма; 

 Глюкоза 6- фосфат дегидрогеназа; 

 Гастроскопия; 

 Ултрасадои љигар, талхадон, испурљ, гурдањо; 

 Муоинаи љарроњ дар њолати зарурї. 
Наќшаи табобат 
1.Глюкоза 5% 400 мл + Кислотаи аскорбинї 5% 10 мл + 

Рибоксин 2% 10 мл д/в ќатравї; 
2. Преднизолон аз њисоби 1 мг ба як/кг вазн даруни; 
3. Калий оротат 1 њаб. 3 маротиба; 
4. Витаминњои гўруњи В; 
5. Гузаронидани њаљми эритроситњои шусташуда. 
 

КАМХУНИИ ГИПОАПЛАСТИКӢ 

 Аслан камхунии гипоапластикӣ аз пастравии тези хунаф-
зоиши мағзи устухонӣ иборат аст, ки бо камшавии тромбоситҳо, 
лейкоситҳо ва эритроситҳо ба вуҷуд меояд. Инчунин намуди 
(парсиалии) камхунии гипопластикӣ маълум аст, ки дар он, 
фақат ҳосилшавии эритроситҳо халал ѐфтааст. 

Камхунии апластикӣ- гурӯҳи бемориҳои гетерогении систе-

маи хун, тавсиф мешавад, бо панситопенияи дар хуни канорӣ, аз 

сабаби пастшавии кори хунафзоиши мағзи сурхи устухон, ба 

вуқӯъ меояд. 



346 
 

Наќшаи санљишњо 

 Санљиши умумии хун, ретикулоситњо, тромбоситњо, ваќти 
лахташавии хун (бо усули Сухарев); 

 Санљиши умумии пешоб ва наљосат; 

 Муаян кардани гуруњи хун ва резус фактор; 

 Санљишњои биохимияви: санљиши љигар ва ферментњо, 
амилаза, ќанди хун, мочевина ва креатинин, оњани зардоби хун, 
фраксияи сафедањо; 

 Санљиши маѓзи устухон-миелограмма; 

 Гастроскопия; 

 Трепанобиопсия; 

 Ултрасадои љигар, талхадон, испурљ, гурдањо; 

 Муоинаи љарроњ дар њолати зарурb. 
Наќшаи табобат 
1.Таъиноти кортикостероидњо: Преднизолон аз 60 то 80 мг 

дар як рўз 
2. Гемостатикњо (Дисинон 12,5% 2,0 мл 3 маротиба д/в, АКК 

5% 100мл д/в, Пауз 5мл д/в) 
3. Антибиотикњо (Сефазолин 1гр 3 маротиба д/в, Сефтриак-

сон 1гр 2 маротиба д/в) 
4. Мањлулњои дезинтаксикасиони (Гемасол, Рингер, Глю-

коза 5%) 
5. Намакњои калсий, калий 
6. Анаболитикњо (Ретаболил, Нероболил) 
7. Компонентњои хун (эритросит. масса, тромбо масса, зар-

доби хун)  

КАМХУНИИ КАМОҲАНB. Д 50.8 

Камхунb аз норасогии о{ан (КНО) – ин намуди камхуниест, ки бо 
пастшавии миќдори о{ан дар зардобаи хун, маѓзи устухон ва инчунин 
дар захираи (депои) он зо{ир шуда дар натиxа вайроншавии 
{осилшавии гемоглобин, баъдан эритросит{о ба амал меояд, ки оќибат 
камхунии гипохромb ва ихтилоли трофикии бофта{о дида мешавад.  

Наќшаи санxиш{о 

 Санxиши умумии хун, ретикулосит{о, тромбосит{о, ваќти 
лахташавии хун (бо усули Сухарев); 

 Санxиши умумии пешоб ва наxосат; 

 Муаян кардани гуру{и хун ва резус фактор; 

 Санxиш{ои биохимиявb: санxиши xигар ва фермент{о, 
амилаза, ќанди хун, мочевина ва креатинин, о{ани зардоби хун, 
фраксияи сафеда{о; 
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 Гастроскопия; 

 Ултрасадои xигар, талхадон, испурx, гурда{о;  

 Муоинаи xарро{ ва гинеколог дар {олати зарурb. 

Наќшаи табобат 

1. Бартарафсозии сабаби асосии камхунb аз норасогии о{ан: 

2. Мавод{ои о{андор (Ферсинол, Глобекс 1 кап. 2 бор, Сулфати 

о{ан 1 њаб. 3 бор баъди хўрок, Тимофер). 

3. Истеъмлои хўроки серѓизо (гўшт, сабзавот ва мева). 

4. Нушидани чой, ќа{ва ва кофе баъди якуним ду соати 

хурокхурb. 

5. Ќабули мавод{ои о{андор бо усули парентералb, ваќте, ки 

зидият барои ќабули дарунb бошад (захми меъдаю рўда ва авxгирии 

илти{об{ои xойдошта). 

Ма{лули Феркайл 2 мл, Ферум-лек 2 мл д/м, ма{лули 

Космофер, Энцифер ба д/в баъди санxиш №5-10, як рўз пас 

7. Рибоксин 2% 10 мл д/в 

8. Гўруњи витаминњои В ва С  

9. Гузаронидани {аxми эритроситари дар {олати вазнин будани 

камхуни ва бараъло будани аломат{ои гемодинамикb (пастшавии 

фишори хун, тахикардия, тахипное) 
 

КАМХУНИИ НОРАСОГИИ ВИТАМИНИ В12 Д.51.0 

 Камхунии норасогии витамини В12, ин гурӯҳи бемориҳоест, ки 

бо норасогии сианокобаламин ѐ вайрон шудани мубодилаи он, 

вобаста аст. Ин камхунӣ, асосан дар синни пиронсолӣ ва бисѐртар 

дар занон дида мешавад. 

Наќшаи санxиш{о 

 Санxиши умумии хун, ретикулосит{о, тромбосит{о, ваќти 

лахташавии хун (бо усули Сухарев); 

 Санxиши умумии пешоб ва наxосат; 

 Муаян кардани гуру{и хун ва резус фактор; 

 Санxиш{ои биохимиявї: санxиши xигар ва фермент{о, 

амилаза, ќанди хун, мочевина ва креатинин, о{ани зардоби хун, 

фраксияи сафеда{о; 

 Миелограмма; 

 Гастроскопия; 

 Ултрасадои xигар, талхадон, испурx, гурда{о; 

 Муоинаи xарро{ ва гинеколог дар {олати зарурb; 
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Наќшаи табобат 

1. Бартарафсозии сабаби асосии камхунb 

2. Хўроки серѓизо 

3.  Витамини В12 –500 – 1000 мкг д/м то ба меъѐр омадани 

нишондод{ои хун 

4. Кислотаи фолиявb 1 њаб. 3 маротиба 

5. Гузаронидани компонентхои хун 

 

ЛЕЙКОЗЊОИ ШАДИД С.95.9 

ЛШ гурў{и бемори{ои мухталифи омосии системаи хун – 

{емобластоз{оро дар бар мегирад ва дар аввал осебѐбии маuзи 

устухон бо хуxайра{ои морфологии инкишофнаѐфтаи хунофариш 

({уxайра{ои бластb), ишuол ва иваз намудани аксарияти элемент{ои 

нормалb ва инфилтратсияи {уxайра{ои бластb ба бофта{о ва узв{ои 

гуногун. [амаи ЛШ клоналb мебошанд, яъне аз як {уxайраи хун-

офариш пайдо мешаванд. Бемории ЛШ нисбатан кам вомехўрад, 

{амаги 3% бемори{ои саратониро ташкил мекунад. Лекин дар 

байни {емобластоз{о ЛШ яке аз xой{ои аввалро ишuол менамояд. 

Гирифтории бемории ЛШ ба {исоби миѐна 5 бемор аз 100 000 

нафар дар як сол мебошанд. 

Наrшаи муоина 

1. Та{лили умумии хун. 

2. Та{лили умумии пешоб. 

3. Та{лили копрологии наxосат. 

4. Та{лили биѐкимиѐвии хун: санxиши xигар, лахташавии хун, 

сафедаи умумb, фраксияи сафеда{о, гуру{и хун ва резус фактор. 

5. Ултрасадои узв{ои дарунb. 

6. СБД. 

7. Рентгенографияи шуш{о. 

8. Нештарзании устухони туш. 

9. Нештарзании камарb. 

10. RW, ВИЧ. 

11. Дар {олати зарурb трепанобиопсия. 

 

ДАРДИ САР 

Гурe{и маrсаднок: 

Дар {амаи синну сол вомехeрад. 

Дарди сар ин {олате мебошад, ки дар натиxаи таъсиррасонb ба 

тор{ои асаб, ки дар косахонаи сар мавxуданд, пайдо мешавад. 
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Нимсара-ин як намуд дарди сар мебошад, ки дар як тарафи сар 

пайдо шуда, дарди шиддатнок дорад ва ба як чашм интишор меѐбад, 

сурхшавb ва обравии чашм мушо{ида мешавад. 

Ба гурe{{о xудо шудани дарди сар: 

Дард{ои сар ба 2 гурe{ xудо мешавад: якумдараxа ва 

дуюмдараxа. 

Дард{ои сари якумдараxа: 

-мигрен-нимсара; 

-дард{ои саре, ки дар натиxаи кашишхeрии мушак{о пайдо 

мешаванд; 

Дард{ои сари дуюмдараxа: 

Дар натиxаи таъсири ягон намуди беморb пайдо мешаванд 

(масалан фишорбаландии косахонаи сар, осеби майнаи сар, сара-

тони майнаи сар ва uайра) 

Дар ин дастурамал дард{ои сари якумдараxа дида мешаванд. 

Ташхис: 

-хислат{ои дарди сар-дарди сахт, кунд, давомнок. Гузаранда, 

шиддатѐбанда, дилзананда, фишоровар, даврзананда; 

-xойгиршавии дард-дар {амаи мавзеи сар; пешона, пушти сар, 

rаъри сар, аз тарафи рост ѐ чапи сар; 

-интишори дард-ба чашм, ба гeш, ба дандон, ба бинb, гардан, ба 

дастон; 

Давомнокии дарди сар: 

-нимсара то 3 шабонарeз; 

-дар натиxаи кашиши мушак{о давомнок ѐ якчанд соат; 

-гемикранияи пароксималb-кeто{мудат то якчад даrиrа, вале 

муддати дароз, сурхшавии рeй ва парда{ои луобии чашмон; 

-айѐншавии варид{ои зери пeсти косахонаи сари кeдакон; 

-дар як {олат нигоњдоштани сар: 

-бардошт накардан ба ангезанда{ои беруна (овоз, равшанb ва uайра) 

-баландшавии {арорати бадан; 
-таuирѐбии набз  ва фишори хун; 
-араrкунии зиѐд; 
-паридани ранги рeй; 
-таuирѐбии гав{араки чашм дар тарафи пайдошудаи дард;  
Муоина{ои њатмb  
1. Чен кардани фишори хун; 
2. Та{лили умумии хун; 
3. Санxиши rаъри чашм; 
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4. Санxиши статуси неврологb барои дарѐфти аломат{ои менин-

гиалb; 
Аз рeи нишондод: 
5. Рентгенографияи косахонаи сар ва машварати табиби асаб-

шинос; 
Ма{ак{ои фиристодан ба сат{и 2-юми хизматрасонии тиббb 
[олат{ои {атмb:  

 Алоrамандии дарди сар бо дигар нишона{о: rайъкунb, 
чархзании сар пастшавии биноиш, торикшавии пеши чашмон, 
ношунавої, фарбе{шавb, дигаргуншавии ро{гардb, галлюсинатсия 

(мубталои тава{{ум будан), фалаxшавb, пайдошавии аломат{ои 
менингит ва бемори{ои rанд. 

[олат{ои камее {атмb: 

 дарди саре, ки баъди истеъмоли дору намегузарад (дар 
давоми 3 шабонарeз); 

 бемороне, ки дар собиrаи бемориашон бемории саратонии 
дигар узв{о доранд; 

 нишона{ои осебѐбии системаи дилу раг{о; 

 вобастакунb бо за{ролудшавb. 
Самти равонасозb 
 Дармонго{ ѐ беморхонаи марказии но{иявb, ки дар во{ид{ои 

кориаш табиби асабшинос дорад. 
 
Маrсади табобат    
 Кам кардани аломати дард, аз он xумла бо ро{и таъин 

намудани раг{ои хунгардро васеъ ѐ танг мекунанд; 
 Нест кардани кашиши шадиди мушак{о {ангоми дарди сари 

минтаrавb; 
Табобат  
 Табобати uайри доруворb ва масли{ат{о: 

 тозакунии {авои хона; 

 дуршудан аз ангезанда{ои таъсироти беруна (равшанb, овоз, 
бeй ва u.); 

 оромии умумb; 

 тарбандии хунук ба сар; 

 ма{си пeсти сар; 

 ваннаи гармии пой{о; 

 сeзанзанb; 

 таботати руњї; 
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 муносиб кардани тарзи {аѐти солим (ма{дуд кардани rабули 

машрубот, rатъи сигор, аз uизо рад намудани мавод{ои тез, тунд, 

шeр, шоколад; 

 сайругашт дар {авои тоза – 500м; 

 обутобди{ии бадан; 

 оббози дар оби ширгарм {ангоми тобистон; 

 табобат бо растани{ои шифобахш (барги чормаuз, дулона). 

 

[ангоми дарди сар: 
Интихоб  Номгeи дору 

 

Гурe{{ои сину солb 

 

Кeдакон Калонсолон 

 

1. Парасетамол 6-12 сола - 250-

500 

мг {ар 4-6 соат, 

дарунb,  дар 

ваrти зарурb 

(вояи 

шабонарeзии 

баланд 1-2г) 

500 мг - 1г {ар  

3-6 часов, дарунb, 

дар ваrти зарурb 

(вояи 

шабонарeзии 

баланд 4 г) 

 

2. Кислотаи асетилсалисилb  

 

то 12 сола таъин 

карда нашавад 

300-500 мг {ар 

4 соат, дарунb, 

дар ваrти зарурb 

[ангоми дарди нимсара: 

 Табобати хуруxи шадид  

[амин тавр чун дар боло зикршуда. Бо илова намудани 

дорувории зиддиrайкунb  
Интихоб Номгeи дору 

 

Гурe{{ои сину солb 

 

Кeдакон Калонсолон 

1. Метоклопрамид 9-14 сола ва 

калонсолон  - 5 мг 

3 маротиба дар 1 рeз, 

дарунb, ѐ д/м дар 

{олати зарурb 

10 мг 3 маротиба дар 

1 рeз дарунb 

раза в день,  

ѐ д/м дар {олати 

зарурb  

2. Прометазин 5-10 сола - 10 мг 1 

маротиба дар 1 рeз   

(шабона), дарунb ѐ д/м 

дар {олати зарурb  

25 мг 1 дар 1 рeз. 

дарунb  

ѐ д/м дар {олати 

зарурb  
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• Агар ин чора{о хурexи дарди сарро нест накунанд, таъин 

намудан мумкин аст: 
Эрготамин тартрат 1-2 мг, дарунb, {ангоми аломати беморb ѐ 

хурexи дарди сар бе аломати беморb, такрор кардан мумкин 1 мг 
пас аз 1 соат дар {олати зарурb (вояи баланди шабонарeзb 4 мг дар 
як рeз ва 8 мг дар як {афта бо тамоми намуд{ои воридгардонb). Ба 
кeдакон тавсия карда намешавад. 

Эзо{: Дар бисѐр {олат{о табобат бояд барои нест кардани 
сабаби асосb равона карда шавад. 

 
Табобати пешгирикунанда:  
Агар дар мизоx дар як мо{ аз 2 маротиба зиѐд хурexи беморb 

rайд карда шавад, бояд табобати пешгирикунандаи доимиро оuоз 
намуд. 
Интихоб  Номгeи дору 

 
Воя 
 

1. Кислотаи 
асетилсалисилb  
 

150 мг 1 маротиба дар 1 рeз, 
дарунb баъд аз хeрок, дар {олати 
зарурb; ба кeдакон то  сини 12 
сола таъин карда нашавад 

2.   Пропранолол  40 мг 2-3 маротиба дар 1 рeз, 
дарунb, аввалиндараxа бо 
зиѐдкунии оянда воя{о 320 мг дар 
як шабонарeз дар {олати зарурb 

Дар {олати зарурb  
 

Амитриптилин 10-50 мг, дарунb шабона 
аввланидараxа бо зиѐдкунии 
оянда вояи то 150мг шабона дар 
{олати зарурb 

 
• [ангоми дарди сари сегментарb оксиген барои нест кардани 

дарди сар маводи фоиданок ба {исоб меравад: 
1. Ниrоби оксигенb, суръати ингалятсия 7 л/даr. дар давоми 15 

даrиrа; 
2. Эрготамин тартрат 1 мг шабона дар муддати 6-7 шабонарeз. 

Ни{оят зиѐд то 2 {афта таъин кардан мумкин аст. 
Дар ваrти зарурb таъин намудан мумкин аст: Диазепам 2 мг 3 

маротиба дар 1 рeз,ба дарун. 
 
Э{тимолияти хатар{ои табобати доруворb 
 Кислотаи асетилсалисилb – ба кeдакони синни то 12 сола таъин 

кардан мумкин нест, э{тимолияти пайдоиши синдроми Рей (энсефа-
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лопатия ва дистрофияи шадиди чарбугии xигар, ки зуд ба норасоии 

xигар оварда мерасонад), варами пардаи луобии меъда ва хунравии 
меъдаро пайдо менамояд; хатари диrrи нафас байни беморони э{ти-
молият дошта, {ангоми истеъмоли дуру дароз хосияти хатари 
ульсерогенb дорад; 

Парасетамол – хуб {ал мешавад, лекин {ангоми истифодаи зиѐди он 

ба xигар зиѐн меоварад; 

 Метоклопрамид – метавонад хоболуд намояд, инчунин ба 

кашиши мушак{ои рeй меоварад; 

 Эрготамина тартрат - {ангоми истифодаи зиѐди он метавонад ба 

хурexи такрории дарди сар оварад, {иссиѐти карахтшавb дар 

панxа{ои дасту пой дида мешавад; [ангоми rабули дурудароз дору ба 

тангшавии раг{ои хунгард оварда мерасонад. Ба шахсони бемор бо 

вайроншавии гардиши хуни каноравb бо э{тиѐт таъин намудан лозим 

аст. Ба беморон бо норасоии коронарb, фишорбаландии бадсифат ва 

{омиладорон таъин намудан мумкин нест. Метавонад дилбе{узурb ва 

rайкунb пайдо шавад (rабули якxояи метоклопромид  метавонад ин 

аломат{оро нест кунад). Ба бемороне, ки дору{ои литий ва 

ингибитор{ои моноаминоксидаза ѐ серотонини селективиро rабул 

мекунанд, таъин кардан мумкин нест. Ба бемороне, ки доруи. 

пропранолол rабул мекунанд, бемории диrrи нафас доранд, 

метавонад ба пастшавии фишор ѐ сустзании дил оварда расонад. Бо 

э{тиѐт ба беморон бо норасоии кори дил ва вайроншавии гардиши 

хуни каноравb таъин кардан лозим аст. Метавонад ба {езb ва 

афсурда{олb оварда расонад. (беморро пурсидан лозим аст) 

Амитриптилин – метавонад ба хушкшавии да{он ва rабзият 

оварад. Ба беморон бо вайроншавии кори дил боэњтиѐт таъин кардан 

лозим аст. Прометазин – хоболудb, хушкии да{он, дилбе{узурb, 

мондашавии зиѐд, кам шудани диrrат ва фаъолияти корb, rабзият; 

Диазепам- хоболудb, мондашавb, чархзании сар, сусти мушак{о; 

Пешбинb ва оrибат 

 Бе{будb; 

 Гузариш ба намуди музмин; 

 Корношоямии муваrrатии дурудароз; 

 Маъюбшавb 

Назорат 

• муоинаи такрорb пас аз 1 {афта гузаронида мешавад, {ангоми 

бад шудани {олати бемор фавран; 
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• муоинаи оянда - 1 маротиба дар 3 мо{; 

• 1 маротиба дар 6 мо{ 

Тасвияти ташхиси клиникb: 

 Мигрен G43 

 Мигрен бе аура G43.0 

 Мигрен бо аура G43.1 

 статуси мигренозb G43.2 

 мигрени авориздошта G43.3 

 Дигар намуди мигрен G43.8 

 Мигрени  номуайяншуда G43.9 

 Дигар аломат{ои дарди сар G44 

 Аломати дарди сари "гистаминb" G44.0 

 Дарди сари намуди бошиддат G44.2 

 Дигар намуд{ои муайяншуда G44.8 
 

ДАРД ДАР ТАХТАПУШТ (М00-М99). 
 

Гуруњи нишонавї. 
Бештар нафарони сину соли миѐна ва пиронсолон гирифтор 

мешаванд. 

Маф{уми беморb. 
Сабабгори пайдоиши дард дар минтаќаи поѐнии тахтапушт 

гурўњи беморињое ба њисоб мераванд, ки осебинии бандњои 
сутунмуњра, мушакњо асбоби пайвандакњоро ба вуљуд оварда, 

табиати илтињобию дегенеративb дорад. Ѓайр аз ин беморињое, 
ки ба осебинии  системаи мушаку устухон алоќаманд набуда, 
аммо нишонаи асосии онњо дард ба њисоб меравад. 

Мањакњои ташхисї. 
1.Дардњои табиати механикї дошта(компрессиони)- чураи 

њалќа ва ѓ. 

 Дардњои шадид, ки њангоми њаракат кардан дучанд 
мешаванд; 

 Камшавии дард дар њолати ороми ѐ дар мавриди ивазку-
нии њолат; 

 «Тахтапушти заиф»- дардњои кунди тоќатпазир, ки дар 
минтаќаи осебдидаи сутунмўњра бероњати ва мондашавиро ба 
вуљуд меорад. 

2. Дардњои табиати ѓайри механикb дошта. 

 Дардњо дар њолати оромb, ки сифати сузонанда ва набз-
шаклро доранд; 
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 Камшавb ѐ гум шудани дардњо баъди машќи сабуки бадан; 

 Њиссиѐти љисми бегона дар минтаќаи сутунмўхра; 

 Нишонањои астено асабb; 
3. Дардњои табиати илтињоби дошта; 

 Карахтии сањаргоњон дар минтаќаи сутунмўњра; 

 Сустњаракатb; 

 Дард дар сутунмуњра, ки њангоми оромb шиддат мегирад, 
дар муддати зиѐда аз 3 моњ; 

 Дардњои даврагb дар минтаќаи сурин бо гузариш ба мин-
таќаи ќадкашак; 

 Дар таърихи беморb - олигоартрити ассиметрb, ирит, 
дарунравb, уретрит;  

Муоинањои њатмb: 
1.Муоинаи њаракатњои фаъол дар минтаќаи камарии сутун-

мўњра ва дар банди косу рон; 
2.Палмосидан (бо маќсади муайян кардани љойгиршавии 

дард); 
3. Муоинаи њолати неврологї (асабї) ; 
4. Муоинаи рўдаи мустаќим; 
5. Тањлили умумии пешоб; 
6. Тањлили умумии хун; 
 

Аз рўи нишондод;  
7. Рентгенографияи сутунмўњра. 
Мањакњои равонакунb ба сатњи дуюми хизматрасонии тиббb. 
Њолатњои фаврї: 

 Беморони калонсол, ки дар таърихи бемориашон дард дар 
тахтапушт вуљуд надорад- бо гумони решадавонии саратон; 

 Беморони љавон бо дарди тахтапушт бе ягон сабаб; 

 Ќиссишавии решачаи билатералї- вайроншавии гашт ѐ 
сустии пањн, ављгиранда дар пойњо; 

 Аломати Кауда- Эквина ‟ карахтшавии зиншакли 
минтаќаи маъќад, чатан, узвњои љинсї; 

 Аломати думи асп (конского хвоста) ‟ маъншавии пешоб ѐ 

ист накардани пешоб, сустb дар пойњо; 

 Беморон бо чурраи шадиди байни њалќавии мўњрањо; 
Њолатњои каме фаврї; 

 Дардњо дар њолати оромb, ки бо ќабул кардани маводи 

доруворb нагузаранда; 

 Беморон бо таърихи њосилањои нав (саратонb); 
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 Беморони аз 50 сола боло, ки тамоюли остеопорозb 
доранд, ва нафароне, ки муддатњои дароз маводњои стероидb 
истифода мебаранд; 

 Беморони сину соли љавон, ки дар таърихи њаѐтb бемори-
њои роњњои пешоб ва узвњои љинсb (аднексит, эндометрит) доранд; 

 Беморон бо дард дар тахтапушт, бо тамоили авлодb ба 
бемории тарбод; 

 Њангоми гумонбар шудан ба бемории сили сутунмўњра; 

 Нафароне, ки то пайдоиши дард дар тахтапушт бемории 
сироятb (домана) гузаронидаанд; 

 Натиља набахшидани табобат дар давоми 3 њафта; 
Самти равонсозї; 
Беморхонаи Марказии ноњиявb, ѐ ин ки шўъбаи махсус 

гардонидашудаи сатњи дуюм ва сеюм вобаста аз бемории 
муайяншуда; 

Њадафи табобат;  
 Сабук гардонидани дард ѐ табобати пурраи беморон; 
 Пешгирии маъюбb; 
Табобат;  
Табобати ѓайри доругb ва маслињатдињb; 

 Рељаи бистарb (бештар аз 24 то 48 соат, чунки метавонад 
ба дардњои музмини пушт гузарад); 

 Њолати бемор бо тахтапушт дар љойхоби сахт (дар мавриди 
дарди сахти тахтапушт бемор њолатњои муайянро гирад- ба як 
тараф хоб рафта, банди зонуњо ќад шуда каме ба тарафи шикам 
кашида шавад, манањ ба самти ќафаси сина ба шакли «њолати 
љанин» равона шудааст), (Агар бемор хоњиши бо тахтапушт хоб 
кардан дошта бошад ‟ дар таги зонуњо хатман болишт гузоштан 
лозим, дар њолати ба шикам хоб кардан болиштро аз таги сар 
гирифта ба таги шикам гузоштан лозим аст); 

 Кам кардани вазни бадан бо роњи истеъмоли ками 
хўрокњои серѓизо; 

 Ба бемор фањмонидани усулњои дурусти нишастан, 
истодан, хобравb ва аз љой хестан; 

 Ба бемор нишон додани маљмўи машќњои махсус, барои 
зиѐд кардани чандирият ва ќувваи мушакњои минтаќаи тахта-
пушт ва шикам, инчунин бартараф кардани ихтилољи мушакњо; 

 Мањс ва муолиљаи гарми аз рўи нишондод; 

 Пўшидани миѐнбанди махсус; 
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Табобат бо доруворb: 
Дар мавриди дарди шадиди тахтапушт 

№ Маводи интихоб 
1 Парасетамол  500 мг ‟ 1г 4 маротиба дар як рўз, муддати 3-4 рўз 

дар мавриди зарурият (меъѐри шабонарўзи то 4 гр.) 
2 Ибупрофен  200 - 400 мг 3-4 маротиба дар як шабонарўз. Ба 

дарун.  
ѐ диклофенак 25-50 мг 3 маротиба дар як шабонарўз. Ба дарун. 
ѐ напроксен 250 ‟ 500 мг 2 маротиба дар як шабонарўз. Ба дарун. 
 

Њангоми дардњои сахт ворид сохтани бедардкунандањои афюнb: 
№ Маводи интихоб 
1 Сулфати морфин 1% - 1мл д\м (10мг) 
2 Гидрохлориди петидин  25 -100 мг т\п ѐ д\м 

 Дар мавриди дардњои музмин: 

 Парасетамол ва маводњои ѓайри стероидии зидди илтињо-
бии дар боло оварда шуда истифода мешаванд. 

 Дар ваќти зарурият; њангоми бехобb ва бо маќсади 
пурзўр кардани таъсироти маводњои табобатb таъиноти 
амитриптилин ба миќдори 25-75 мг шабона дар ду ќабул ба 
дохил мумкин аст. 

 Мавзеи; дар минтаќаи осебдида молидани малњами 10%-
и индометасин ѐ 1 маротиба гузаронидани апликатсияи мањлули 
50%-и сулфоксид диметил ба миќдори 10-15 апликатсия; 

 Муњосираи назди сутунмуњравї бо мањлули 1%-и 
лидокаин ѐ мањлули 0,5%-и прокаин. 

 

Хатарњои имконпазир њангоми табобати доруворb; 
Гидрохлориди морфин- дилбењузурb, ќайъкунb њангоми зиѐд 

кардани воя имконияти мањдудшавии маркази нафас вуљуд 
дорад; морфинро бошад њангоми шикастан дар якљоягї бо 
осебинии маѓзи сар таъин кардан мумкин нест. 

Гидрохлориди петидин - дилбењузурb, ќайъкунb, њангоми 
зиѐд кардани воя рагкаширо ба вуљуд меорад. 

Гидрохлориди лидокаин - брадикардия, имконияти сар 
задании коллапс. 

Гидрохлориди прокаин ‟ имконияти якбора паст шудани 
фишори артериалb. 

Парасетамол ‟ хуб њал мешавад, њангоми зиѐд кардани воя 
таъсироти гепатотоксикb дорад. 
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Ибупрофен, диклофенак- ангезиши луопардаи меъдаро ба 
вуљуд меорад; дар давоми табобат метавонад диспепсия сар шавад 
ва реши меъда ва хунравиро ба вуљуд биѐрад; метавонад маън-
шавии моеъи баданро ба вуљуд биѐрад (маводњои ѓайри стероидии 
зиддиилтињобиро ба беморони пиронсол бо реши меъда, бемории 
дил ва гурдањо эњтиѐткорона таъин кардан лозим аст) 

Сулфоксиди диметил, малњами индометасин ‟дерматозњои 
хоришкунанда, аз бўяш бошад дилбењузурb ва ќайдкунb ба амал 
омаданаш мумкин аст. 

Амитриптилин ‟ хушкии дањон ќабзиятро ба вуљуд меорад, 
ба беморони дил эњтиѐткорона таъин кардан лозим аст. 

Пешгуb ва оќибатњо. 
Бењтаршавb ; 
Сињатшавї; 
Гузариш ба шакли музмин; 
Муддатњои дарози корношоямb; 
Маъюбb; 
Назорат. 
Дар мавриди дардњои шадид; 

 Дар њафтаи аввал њамарўза дар хона; 

 Минбаъд дар њафта як маротиба дар давоми як моњ; 

 Дар оянда ‟ 1 маротиба дар як моњ , дар муддати 3 моњ; 
Њангоми дардњои музмин; 
Як маротиба дар давоми 6 моњ. 
Тавсияи ташхиси клиникї. 
Артропатия- М00 ‟ М25; 
Осебинии системавии бофтањои пайвасткунанда М30 ‟ М36; 
Дорсопатия- М40 ‟ М54; 
Бемории бофтањои мулоим ‟ М60 ‟ М79; 
Остеопатия ва хондропатия М80 ‟М94; 
Дигар намудњои вайроншавии системаи устухону мушакњо 

ва бофтањои пайвасткунанда М95 ‟ М 99; 
 

АМАЛИ ТАБИБИ КАТС ЊАНГОМИ ДАРЁФТИ 

ЊОЛАТЊОИ ВАРАЉА 
[ангоми дарѐфт кардани беморони табларза ва та{диди 

па{ншавии ин беморb кормандони тибби КАТС бояд як rатор 

чорабини{ои зиддитабларзаро бояд  гузаронанд: 

- Фавран додани хабарнома ба МДНСЭ ва ба Маркази бемори-

{ои тропикb; 
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-гардиши {авлигb байни а{олb, {ангоми {олат{ои зарурb 

гирифтани молишаки хун барои табларза: 

 -Мизоxоне, ки аз {арорати баланд, бемадорb, бе{олb ва 

хунукхeрb шикоят мекунанд: 

 -Шахсоне, ки калоншавии xигар ва испурч, зардшавии 

пардаи чашм ва пeсти бадан, камхунии этиологияаш номаълум; 
 Шахсоне, ки аз Африка, Осиѐ, Амрикои Xанубb ва Марказb 

ворид шудаанд, инчунин аз минтаrа{ои эндемикии СНГ (коммер-

сант{о, донишxeѐн, кормандони тайѐра{о, сайѐ{он, коргарони 

фаслb,  {арбиѐн, му{оxирон ва  д.); 

 Шахсоне, ки дар давоми 3 рeз ва зиѐда таб мекунанд бо 

ташхиси номуаян, дар ваrти эпидемияи табларза дар рeзи авали 

баланд шудани {арорати бадан; 

 [ангоми бемори{ое, ки ба табобат ниго{ накарда, баланд-

шавии таби бадани давравb дида мешавад; 

 Ретсипиент{ои хун {ангоми баландшавии {арорати бадан, ки 

дар давоми 3 мо{и охирон пас аз хунгузаронb; 

 Шахсоне, ки дар собиrаашон бемории табларзаро дар 3 соли 

охир гузаронидаанд, {ангоми {амаи бемори{о, ки баландшавии 

таби бадан дида мешавад;  

 [амаи донор{о пеш аз хунсупорb ва {ангоми хунгузаронии 

бевосита; 

 Шахсоне, ки аломат{ои табларза давомнок аст, ба он ниго{ 

накарда, ки аввалин та{лили хун барои табларза манфb баромада-

аст, та{лили хун барои плазмодия якчанд маротиба гузаронида 

мешавад;  
♦ Ваrти набудани та{лилго{ дар муассиса{ои КАТС бояд дар 

{амаи {олат{ои номусоид оид ба табларза базаи асоснок барои 

гирифтани хун барои табларза ташкил карда шавад; 

♦ Дастрас намудани сариваrтии молишак{ои хун барои муайян 

намудани табларза ба та{лилго{хои асосb; 

♦ Бистрагардонии фаврb {ангоми дарѐфти беморон ва шахсони 

баранда{ои паразит{о;табобати он{о; диспансеризатсиякунонb;  

♦ [ангоми гумон ба вараxаи тропикb, то муайян намудани 

молишаки хун барои суст кардани аломат{ои клиникb ва пешгирии 

гузариши вараxа ба шахсоне, ки аз минтаrаи вараxа омадаанд-

табобати пешакb таъин карда шавад; 

♦Бо нишондод{ои эпидемиологb зери ро{барии табиб-паразитолог 

гузаронидани пешгирии кимиѐвии мавсимb ва байнимавсимb; 
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♦ Сарфабарии иxтимоии а{олb бо ро{и васеъ гузаронидани 

кор{ои фа{мондади{b байни а{олb барои мубориза бар зидди 

вараxа ва пешгирии он. Беморон бо вараxа ва гумонбари он {атман 

ба беморхона{ои сироятb бистаргардонида шаванд. 

Назорати диспансерb 

Зери назорати диспансерb гирифта мешаванд: 

1. [амаи шахсоне, ки аз xум{урия{ои СНГ, ки нисбати вараxа 

номусоид {астанд. 

2. [амаи шахсоне, ки аз мамлакат{ои гарми хориxb омаданд. 

3.Беморон ва барандагони паразит{о. 

Назорати диспансерb аз тарафи табибони {уxраи бемори{ои 
сироятb бурда мешавад. Назорати диспансерии шахсони беморшуда 

ва барандагони паразит{о аз 18 ({ангоми вараxаи тропикb) то 30 
мо{ ({ангоми вараxаи 3 рeза) гузаронида мешавад. Муоинаи тиббb 
ва татrиrоти паразитологии хун дар мавсими гузариши вараxа {ар 
моњ гузаронида мешавад. Дар дигар ваrт дар 3 моњ 1 маротиба, 
инчунин дар {ама {олат{ои муроxиат барои ѐрии тиббb дар давоми 
мудати диспансеризатсиякунонb. 

[ангоми мусбb будани натиxаи та{лили хун табобат таъин 
карда мешавад, мe{лати диспансеризатсия дароз карда мешавад. 
Бемор дар {олати набудани такрорѐбии беморb ва натиxа{ои манфb 
додани санxиши хун барои вараxа дар давоми мe{лати ниго{убин аз 
rайд гирифта мешавад. 

Шахсоне, ки бемории вараxаро гузаронидаанд, табобати 
зиддитакрорѐбии ба{орb. мувофиrи дастури пешни{одшуда бо 

доруи примахин дар давоми 14 рeз гузаронида мешавад. 
 

МУНОСИБАТИ СИНДРОМB, БА БЕМОРОНИ 

ГИРИФТОРИ СИРОЯТ[ОИ БО ВОСИТАИ АЛОRАИ  

XИНСB ГУЗАРАНДА 

Наrшаи табобати беморон дар сат{и кeмаки аввалияи тиббию 
санитарb. 

Табобати синдроми яра{ои  аногениталb байни занон ва мардон. 
Ба сифати дорувории асосии табобати яра{ои аногениталb 

(сифилис) маводи дюрантнb  пенитсиллин – бензатинбензилпенит-
силлин G (ретарпен, экстентсиллин)-ро истифода мебаранд, дар 
вояи 2,4 млн. ЕД дохилимушак. 1 маротиба (аз сабаи он, ки воя 
баланд аст, онро ба 2 rисм таrсим карда ба 2 тарафи думба дохил 
кардан мумкин аст). Пеш аз воридгардонb маводро дар 8-10 мл об 
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барои инексия {ал менамоянд. (мумкин аст дар 0,25% ма{лули 

новокаин). 20-30 даrиrа то ворид кардани инексия ба бемор {аби 
зидди гистамин дода мешавад. 

Ба шахсоне, ки дар собиrаи бемориашон ба пенитсиллин {ассосият 
доранд, усули табобати алтернативb истифода бурда мешавад: 

− доксисиклин 100 мг ба да{он, ду маротиба дар 1 рeз, давоми 
15 рeз. ѐ 

− эритромисин 500 мг ба да{он, чор маротиба дар 1 рeз, давоми 
10 рeз. 

Эзо{: тетрасиклин ва докситсиклин {ангоми {омиладорb ва 
синамакони истифода бурдан мумкин нест. Мавод{ои гурe{и 
тетрасиклин {ангоми хeрокхeрb ѐ баъди хeрокхeрb истеъмол карда 
мешавад. 

Табобати мардон бо шикояти рафтани тарашшeњ аз уретра. 
Табобати оташак, хламидиоз ва трихомониаз гузаронида 

мешавад. 

Барои табобати уретрити гонококкb тавсия мешавад: 
− сипрофлоксасин (сифран, сипробай) 500 мг 1 маротиба, ба 

да{он ѐ 

− канамисин 2 г 1 маротиба, дохилимушак. ѐ 

− сульфаметаксазол+триметоприм по 480 мг 10 {аб, ба да{он, 1 

маротиба дар 1 рeз. дар давоми 3 рeз. 

Барои табобати уретрити трихомонадb метронидазол 

(трихопол) 0,25 1 {абb 3 маротиба дар 1 рeз пас аз 20 даrиrаи 

хeрокхeрb. дар давоми 10 рeз таъин карда мешавад.  

Аз рeзи дуюм сар карда, табобати уретрити хламидиявb сар 

карда мешавад: 
− доксисиклин 100 мг ба да{он, 2 маротиба дар 1 рeз пас аз 20 

даrиrаи хeрокхeрb (аз истеъмоли шир даст кашидан) дар давоми 14 
рeз ѐ− эритромисин 500 мг ба да{он 4 маротиба дар 1 рeз дар 
давоми 10 рeз. 

Табобати вагинит ва сервитсит. 
Табобати вагинит зидди сироят{ои трихомонад, кандидоз ва 

гарднереллез (вагинози бактериалb) гузаронида мешавад: 
Барои табобати самараноки трихомониаз ва вагинози 

бактериалb метронидазол (трихопол), пас аз хeрок таъин карда 
мешавад, аз рeи усули зерин таъин карда мешавад: 

− 2г 1 маротиба, ба да{он (бемор бояд доруро дар муассисаи 
табобатb зери назорати табиб rабул намояд); 
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− метронидазол 0,25- 2 {абb ба да{он. 2 маротиба дар 1 рeз, дар 

давоми 7 рeз; 

− метронидазол 0,25- 1 {абb ба да{он 4 маротиба дар 1 рeз. дар 

давоми 10 рeз; 

Метронидазолро дар семо{аи аввали {омиладорb таъин кардан 

мумкин нест. [ангоми табобат бо метронидазол истеъмоли 

машрубот мумки нест. 

Барои табобати вагинити кандидозb клотримазол 0,2 дар 

намуди пессарий ѐ глобул{ои вагиналb, шабона 3 рeз паи {ам (дар 

ваrти бенамоз мумкин нест) таъин кардан фоиданок аст. 

Эзо{: сипрофлоксасин, доксисиклин ва тетрасиклин {ангоми 

{омиладорb ва синамаконb таъин карда намешавад. 

Табобати занон {ангоми аломат{ои дард дар rисми поѐнии 

шикам. 

Табобати занон бо бемори{ои илти{оби узв{ои коси хурд. Бо 

истиснои  њолат, ки дар наrшаи 4.1 оварда шудааст. аз рeи наrшаи 

6.2. гузаронида мешавад, лекин метронидазол (трихопол) барои 

табобати сирояти анаэробb 0,5 (2 {аб 0,25) ба дањон, ду маротиба 

дар 1 рeз. пас аз хeрок. Дар давоми 14 рeз. 

Эзо{: сипрофлоксасин, доксисиклин ва тетрасиклин {ангоми 

њомиладорb таъин карда намешавад, инчунин {атман беморро 

хабардор кардан лозим аст. ки аз истеъмоли машрубот {ангоми 

табобат бо метронидазол дасткашb намояд. 
Табобати мардоне, ки ба варами моя{о шикоят доранд. 

Агар осеби моя{о, ки xойивазкунии он{о, чураи rадкашак ба назар 

нарасад, ба бемор табобати аз рeи наrшаи 6.2 таъин карда мешавад. 

Табобати ма{аллb: ба но{ияи моя{о компрессии гармкунанда бо 

равuани вазелин {ар рeз. Майдони электрики УВЧ таъсири хуб дорад  

 

ПЕШГИРB, ДАРЁФТ, ТАШХИС ВА ТАБОБАТИ 

БЕМОРИЊОИ СИЛ ДАР САТҲИ КӮМАКИ АВВАЛИЯИ 

ТИББӢ САНИТАРӢ 
 

 Вазифаҳои КАТС дар назорати бемории сил 

 Ҳар як корманди КАТС аломатҳои бемории силро бояд донад 

ва дар хотир дошта бошад, то ки дар кори ҳаррӯза бемори силро аз 

даст надиҳад. 

 Ҳамаи беморонро оиди мавҷудияти сулфа ва давомнокии он 

фаъолона пурсад. 
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 Ҳангоми дар бемор мавҷудияти аломатҳои хос ба бемории сил, 

муфассалшикоятҳо, таърихи беморӣ, таърихи эпидемиологии ӯро 
ҷамъ намуда, беморро аз муоина гузаронад. 

 Беморони сулфа доштаро риоя намудани қоидаҳои гигиена ва 
пӯшидани ниқобро омӯзонад. 

 Беморро дар формаи БС15 (дафтари шубҳа ба БС) ба қайд 
гузорад ва “Роҳхат барои муоинаи балғам”-ро пур кунад. 

 Қадамҳои ҷамъкунии балғам ва чи гуна аз шуш баровардани 
балғам, на ин ки луоби даҳонро ба бемор фаҳмонад. Беморро бо 
хотира оид ба ҷамъкунии балғам таъмин намудан.   

 Таъмин намудани ҷамъкунии босифати 3 намунаи балғам ѐ 
дигар маводи ташхисӣ. Бо мақсади ба бемор қулай будан ҷамъкунии 
балғам бояд дар ҷои муроҷиат ба ѐрии тиббӣ (яъне ғайри марка-
зонида) гузаронида шавад, аммо ҷойгиршавии усулҳои дигари 
ташхисии зарурӣ (масалан, рентгенографияи узвҳои қафаси сина) 
низ ба назар гирифта шавад. 

 Балғамро аз кӯдакон бо ѐрии усули ҷаббиши балғам (аз рӯи 
имконият) ҷамъ намудан ва ба озмоишгоҳи микроскопӣ ва  
XрertMTB/Rif  равон кардан лозим аст. 

 Бо озмоишгоҳи микроскопӣ, барои саривақт дастрас намудани 
ҷавоби таҳлили гузаронидашуда, алоқаи мунтазам доштан. 

 Беморро бо таҳлили мусбии микроскопия фавран ба назди 
фтизиатр равон намудан. 

 Алгоритми ташхисро дар беморони молиши балғамашон 
манфӣ гузаронидан–табобат бо антибиотикҳои таъсирашон васеъ 
муддати 10 рӯз. 

 Назорати қатъӣ бурдан аз рӯи қабул кардани ҳар як вояи ДЗС. 
Баъди боварӣ ҳосил кардан, ки бемор доруҳои таъиншударо фурӯ 
бурд, дар формаҳои алоқаманд(ТБ-01, ТБ 01у ва ҳок.)қайд гузоштан 
лозим аст. 

 Баъди тамом кардани давраи табобат кортҳои дармонгоҳии 
формаҳоиТБ-01, ТБ 01у-ро ба дармонгоҳ ва марказҳои зиддисилии 
ҷои истиқомат расонидан лозим аст. 

 Дар давоми табобат санҷиши мунтазами балғамро барои 
мониторинги самаранокии табобат, таъмин намудан. 

 Ҳангоми наомадани бемор, қабул кардани ДЗС-ро дар хона 
худи ҳамин рӯз, таъмин намудан лозим аст. 

 Сари вақт ошкор намудани аксуламалҳои номатлуб ва фавран 
оиди онҳо ва ҳолатҳои пеш аз мӯҳлат канда кардани табобат ба 
фтизиатр хабар расонидан.  
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 Кӯдакон ва калонсолони бо макони сирояти бемории сил дар 

тамос бударо аз муоина гузаронидан. 

 Шахсони аз гурӯҳҳои хатари баланди инкишофѐбии бемории 

силро (гурӯҳҳои хатари диспансерӣ) аз муоина гузаронидан. 

 Гузаронидани табобати кимиѐвӣ бо изониазид ба кӯдакони то 

14 сола аз макони сирояти бемории сил. 

 Саривақт гузаронидани эмгузаронӣ ба кӯдакони то 1 сола, ба 

дорандагони мамониатҳои тиббӣ, бегузаронидани санҷиши 

туберкулинии қаблӣ. 

 Оризаҳои баъди эмгузаронии БСЖ-ро дар кӯдакон сари вақт 

зоҳир кардан, дар формаи 112 ва 63 қайд кардан ва онҳоро назди 

фтизиатр равон кардан. 

 Доимо омӯзонидан ва расонидани дастгирии рӯҳӣ ба беморони 

бемории сил ва сили МДЗ/МВД барои пешгирии кандашавии табобат. 

 Доимо гузаронидани корҳои иттилоотӣ-таълимӣ байни аҳолии 

алоқадор. 

 

Маълумоти умумӣ доир ба бемории сил 

Маълумотҳои асосӣ доир ба бемории сил 

Микобактерияи сил (Mycobacterium tuberculosis) 

Бемории сил – ин бемории сироятнок буда, ангезандаи он 

микобактерияи сил (МБС) мебошад. Вай ба ҷинси бактерияҳои ба 

туршӣ устувор дохил мешавад (БТУ).  

 Интиқоли сироят 

Интиқол бо роҳи ҳавоӣ-чакрагӣ ба амал меояд. Манбаи сироят 

сулфаи бемори гирифтори сили шуш мебошад. Одатан дар балғами 

ин хел беморон МБС-ро пайдо менамоянд. Ҳангоми сулфа чакраҳои 

майдатарин пайдо мешаванд, ки дар онҳо барангезандагони сил 

ҷойгиранд. Сироят одатан дар хона ба амал меояд, ки дар он ҷой 

чакраҳо муддати тӯлонӣ метавонанд дар ҳаво бошанд. Ҳангоми 

ҳаводиҳии хуб онҳо аз ҳавои хона берун карда мешаванд. Мико-

бактерияи сил аз таъсири шуоъҳои бе воситаи офтоб тез нобуд 

мешаванд, аммо дар торикӣ дар муддати якчанд соат зинда мемонанд. 

Хатари сирояти фардӣбодуомилмуайянкарда мешавад – шумораи 

маводи сироятнок дар ҳавовадавомнокиинафаскашии чунин ҳаво. 

Хатари сироят 

Хатари сироятѐбии фардӣ аз давомнокии тамос бо баран-

гезандаи бемории сил ва ҳассосӣ ба сироят вобаста аст. Бинобар ин 
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хатари сироятѐбӣ дар одами ба сироят ҳассос, ки муддати тӯлонӣ 

дар тамоси зич бо бемори сил мебошад, бениҳоят баланд аст. 

Хатари сироятѐбӣ аз бемори сил бо натиҷаи манфии микроскопияи 

молиши балғам паст аст.   

Хатари гузаштани сироятѐбӣ ба беморӣ 

Баъд аз сироятѐбӣ бо МБС одам дар муддати солҳои зиѐд, 

эҳтимол аст то охири умраш, сироятнок мемонад. Дар аксарияти 

одамон (90%), ки бо МБС сироят ѐфтаанд, лекин сирояти ВНМО 

надоранд, бемории сил инкишоф намеѐбад.  

Дар чунин одамони сироятѐфтаи солим ягона нишонаи сироят 

санҷиши мусбии туберкулин шуда метавонад, онҳо барои дигар 

одамон хатари сироятѐбиро надоранд, агар дар онҳо бемории сили 

фаъоли шуш афзоиш наѐбад.   

Эҳтимолияти афзоиши беморӣ муддате баъди сироятѐбӣ аз 

ҳама баланд аст (1.5-2 соли аввал); бо мурури замон имкониятҳои 

беморшавӣ тадриҷан паст мешаванд. 

Омили аз ҳама муҳими патогенетикӣ, ки ба табдилѐбии сироят 

ба беморӣ мусоидат менамояд, ин суст шудани ҳимояи масуниятӣ 

(масалан, ҳангоми сирояти ВНМО, муддати тӯлонӣ истифодаи 

кортикостероидҳо, майзадагӣ ѐдиабети қанд) мебошад. 

Патогенези бемории сил 

Сирояти аввалин 

Ба омилҳои хатари сирояти бемории сил тамоси тӯлонӣ, зич бо 

бемори сили шакли сироятнок (дарякхонаҳамроҳзиндагӣмекуннад, 

кормандони тандурустӣ, маҳбасон ва диг.) дохил мешаванд ва 

ҳолати системаи масуният (масалан, ҳангоми сирояти ВНМО, 

сӯиистеъмоли майнӯшӣ, камхурӣ ва диг.)13. 

Бо роҳҳои хунрав ва лимфарав МБС ба узвҳои гуногун ва 

бофтаҳои лимфатикӣ мерасад. Дар аксарияти ҳолатҳоа ксуламали 

масуниятӣ афзоишѐбии барангезандаро бозмедорад, аммо қисми 

МБС метавонад ноаѐн зиндагӣ кунад. Дар баъзе одамҳо аксуламали 

сусти масуниятӣ афзоиши МБС-ро пешгирӣ карда наметавонад, 

бинобар ин баъди якчанд моҳ бемории сил инкишоф меѐбад.  

 Бемории сили дуюмбора 
Бемории сили дуюмбора баъди давраи ноаѐнӣ инкишоф меѐбад, 

ки он баъди гузаронидани сирояти аввала дар натиҷаи аз нав 
ангехтани манбаи сироят ѐ такроран сироятѐбӣ метавонад аз якчанд 
моҳто якчанд сол давом диҳад. Аз нав ангехтан чунин маънӣ дорад, 
ки МБС“бедорхоб”-и дар бофтаҳо муддати моҳҳо ѐ солҳои зиѐд 
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ҷойгирбуда, афзоиш ѐфтанро сар карданд. Ин метавонад ба сифати 

аксуламали ҷавобӣ ба ягон механизми бакорандозӣ–масалан, 
ҷавобан ба сустшавии системаи масуният бо сирояти ВНМО, ба 
амал ояд. Хатари инкишофи бемории сили фаъол баъди сирояти 
аввала муддати ду соли аввал ва хусусан – дар кӯдакони хурдсол, 
бениҳоятбаланд аст (ниг. баҷадвали 1)5. 

 
Ҷадвали 1 

Хатари ангехтани бемории сил (БС) байни кӯдакон 
Давомнокии сирояти аввала (сол) Хатари инкишофи беморӣ 

<1 30-40%,  шушӣ 
10-20%   пошхӯрда 

1-2 10-20%   шушӣ 
2-5%      пошхӯрда 

2-5 0,5%       пошхӯрда 
2%          шушӣ 

5-10 <0,5%     пошхӯрда 
 

>10 5-10%     шушӣ 

Баъзе омилҳо бо хатари инкишофи бемории фаъол байни 
сироятѐфтагони бемории сил мувофиқат мекунанд (ҷадвали 2). 
Донистани ин омилҳо барои скрининг ба бемории сил байни шах-
сони аломатҳои клиники и баръало надошта,  аҳамияти намоѐн 
дорад. 

 
Ҷадвали2 

Омилҳои хатари ангехтани БС7 

Омилҳои хатар 
Ҳисоби хатари инкишофи бемории 

сил дар беморон бо омилҳои 

маълуми хатар (як) 

Бемории пайдокардаи норасоии 
масуният (БПНМ) 

110-170 

Сироятѐбӣ бо вируси норасоии 
масунияти одам (ВНМО) 

50-110 

Норасоии музмини гурдаҳо, ки 
гемодилизро талаб мекунанд. 

10-25 

Баназдикӣ сирояти БС(<2 лет) 15 

Тағйиротҳо дар акси рентгении 
узвҳои қафаси сина, ба мисли 

тағйиротҳои фиброзӣ-маконӣ дар 
миқѐси сараки шуш, ки ба БС дуруст 

шуда хос аст. 

6-19 
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Табобат бо кортикостероидҳо 4.9 

Диабети қанд (ҳарнамуд) 2-3.6 

Сироятѐбӣ дар хурдсолӣ(< 4 лет) 2.2- 5 

Камвазнӣ (<85% вазни бадани 

идеалӣ), барои аксарият ин ба 

индекси вазни бадан<20 мувофиқат 

мекунад 

 

2- 3 

Тамокукашӣ (1 қуттичаи тамоку дар 

як рӯз) 

2-3 

Тағйиротҳо дар акси рентгении 

узвҳои қафаси сина ба намуди 

казеомаи солитарӣ 

2 

Сироятѐфта, бо омилҳои хатари 

номаълум ва дар акси рентгении 

узвҳои қафаси сина бе тағйирот 

1 

Эзоҳ! 

Афзоишѐбии тез аз сирояти аввала то ба иллати силии шуш дар 

кӯдакон назар ба калонсолон бештар дида мешавад. 

Назорати сироятӣ дар сатҳи дармонгоҳӣ 

 Тавсияҳои асосӣ 
1. Муассисаҳои тиббии шакли дармонгоҳӣ бояд системаи   

яккачинкунии ҷараѐни беморонро барои бо тезӣ ошкоркунии 
беморон бо аломатҳои сирояти ҳавоӣ-чакрагӣ, ки ба он бемории 
сил низ байни шахсони муассисаи тиббиро аѐдат намуда дохил 
аст, ворид намоянд8,9,10 (синфи I,сатҳи B). 

2. Тартиб ва вақти аѐдати ҳуҷраҳои қабулгоҳ/ташхис бо 
беморон бояд бо фармонҳои мушаххас ба тартиб дароварда шаванд 
(фармоиш, низомнома, дастурамал), ки онҳо ҷараѐни намудҳои 
гуногуни беморонро бо навбат ва вақт бояд ҷудо кунанд. 

3. Барои пешгирии паҳншавии микробҳои зараровар 
беморони сирояткунанда бо аломатҳои бемории роҳҳои нафас аз 
дигар беморон бояд ҷудо карда шаванд, ба онҳо таъкидан тавсия 
додан лозим  аст, ки қоидаҳои рафторро ҳангоми сулфа задан 
риоя намоянд: ниқобҳои ҷарроҳӣ ѐ дигар воситаҳои банду басти 
ҳифзкунандаро пӯшанд ва ҳангоми сулфа ѐ атса задан даҳон ва 
бинниро пӯшонанд  (синфи I, сатҳи B). 

4. Кормандони тиб бояд беморони бо шубҳа ба сироят-
нокиро дар навбати аввал аз муоина гузаронанд ба он мақсад, ки 
вақти дар дохили муассисаи тиббӣ гузаронидаи онҳо бениҳоят 
камтар карда шавад10 (синфи  I, сатҳи C). 
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5. Беморон бо шубҳанокӣ ба бемории сил дар беморхонаҳои 

истифодаи умумӣ барои тафтишоти ташхисӣ набояд бистарӣ 
карда шаванд, ба ғайр аз ҳолатҳое, ки онҳо дар ҳолати вазнин бо 
сабаби дигар бемориҳои ҳамроҳӣ ѐ душвориҳои ташхисии 
мавҷуд буда бистарӣ шуданд10 (синфи I, сатҳи B). 

6. Тафтишоти ташхисии заминавии беморон бо шубҳанокӣ 
ба бемории сил (микроскопияи балғам, рентгенографияи узвҳои 
қафаси сина, тесгузаронии балғам бо ѐрии Xpert MTB/RIF аз рӯи 
дастрасӣ) бояд дар муддати 2-3 рӯз ба охир расонида шавад 
13(синфи IIb, сатҳи C). 

7. Даҳлезҳои борик ва бе имконияти шамолдиҳии аксарияти 
муассисаҳои дармонгоҳӣ, ки дар онҳо беморон қабули табибро 
интизорӣ мекашанд, ѐ ин ки беморон бо бемории сил қабули 
доруҳои зидди силиро интизоранд, ҷойҳои бо хатари баланди 
гузаштани бемории сил мебошанд. Бинобарин, дар муддати 
рӯзкормандон ҷараѐни беморони назди табиб, ба ҳуҷраҳои 
рентген ва озмоишгоҳ ташриф овардаро бояд назорат кунанд, бо 
ин зичии онҳо камтар карда мешавад. 

8. Ҳангоми хизматрасонии бенавбат ба беморони сулфадор 
барои норозигии дигар беморонро камтар кардан, бо онҳо, бо 
истифодаи адабиѐти ахборотӣ, сӯҳбатҳои фаҳмондадиҳанда 
гузаронидан лозим аст, ки ба ҳамаи беморони гирифтори сирояти 
роҳҳои нафас барои кам кардани хатари сироятидигарон, 
хизматрасонӣ бояд бенавбат расонида шавад. 

Назорати сироятии бемории сил – ин маҷмӯи чорабиниҳо, 
ки ба кам кардани хатари паҳншавии сироятнокии бемории сил 
байни аҳолӣ равона карда шудааст8. Асоси назорати сироятӣ 
гузаронидани ташхиси барвақт ва тези беморон бо бемории сил, 
инчунин табобати босамари онҳо мебошад. Дар муассисаҳои 
тиббӣ бояд шароитҳои кам кардани хатари сироятѐбии дигар 
беморон аз беморон бо аломатҳои бемории роҳҳои нафас, муҳайѐ 
карда шаванд. Барои сатҳи аввалаи тандурустӣ як қатор 
чорабиниҳои босамар мавҷуданд, ки аз як тараф хатари 
сироятѐбиро кам мекунанд ва ҳамзамон барои дарѐфти беморон 
бо бемории сил ѐрӣ мерасонанд.   

Чорабиниҳои назорати сироятиро ба чор зумра тақсим кардан 

мумкин аст: роҳбариятӣ, маъмурӣ, назорати муҳити атроф ва 

инфиродӣ. Муҳокимаи муфассали ҳар яки аз ин зумраҳо берун аз 

доираи ин ҳуҷҷат мебарояд.  
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Аммо чорабиниҳои маъмурӣ, бо назардошти он ки самара-

нокии онҳо дар кам кардан хатари гузаштани бемории сил дар 

муассисаҳои тиббӣ исбот карда шудааст, дар ин ҷой муфассалтар 

мавриди муҳокима қарор дода мешаванд, ва онҳо бояд дар 

навбати аввал ворид карда шаванд. 

Чорабиниҳои назоратии сироятнокии бемории сил бояд як 

қисми нақшаи боз ҳам васеътари назорати сироятӣ бошанд, ки он 

дар дастурамали назорати сироятӣ аксѐфтааст.    

Ба чорабиниҳои сатҳи роҳбариятӣ таҳияи нақшаи умумии 

назорати сироятӣ барои ҳар як ташкилоти тандурустӣ, муайян-

кунии сиѐсат ва чорабиниҳои зарурӣ, ки амалигардонии дурусти 

чораҳои назорати сироятӣ дар сатҳимаъмурӣ, сатҳи муҳитиатроф, 

инчунин чораҳои ҳимояи инфиродиро таъмин менамоянд, дохил 

мешаванд. 

Нақша бояд мониторинги мунтазам оид ба риоя намудани 

чораҳоизарурӣ аз ҷониби кормандони тибро дарбар гирад. Барои 

он ки муассисаҳои тиббӣ нақшаҳои НС худро иҷрокарда ва 

мониторинги муассисаҳоро гузаронида тавонанд, дар сатҳи 

марказҳои саломатӣ маблағгузориро ба миқдори лозимӣ таъмин 

намудан лозим аст. 

Чорабиниҳои назорати сироятӣ дар сатҳи муҳити атроф ба 

паст кардани ҷамъшавии ҳиссачаҳои аэрозолии сироятӣ дар ҳаво, 

инчунин чораҳои назорат аз рӯи равиши ҷараѐни ҳавои сироятнок, 

ки он системаи ҳавотозакунӣ (аз ҷумла ҳавотозакунии табиӣ 

тавассути тирезаҳо) ва истифодабарии асбобҳои нурафкании 

ултрабунафшро дар бар мегирад, равона карда шудаанд. 

Воситаҳои ҳимояи инфиродӣ (респираторҳо) бояд дар як 

ҷоягӣ бочораҳои назорати муҳити атроф ва маъмурӣ дар ҳолатҳои 

баландшавии хатари сироятѐбӣ истифода бурда шаванд.  
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Назорати сироятӣ: чорабиниҳои маъмурӣ 

Саривақт дарёфти беморон бо аломатҳои бемории сил 

(яккачинкунӣ) 

 

Пешгирии паҳншавии микробҳои сироятовар: 

1. Ҷудо кардани беморони сироятнок ва бо эҳтимолияти 

сироятнокӣ. Яъне кормандони махсус ҷудо карда ва омӯхташуда 

бояд:  

 

-мунтазам пурсидани беморони интизор оид ба сулфа, 

хунпартоӣ, табларзаи давомнок ва доштани дигар аломатҳои 

бемории сил; 

-бо назарбинӣ беморони сулфа доштаро муайян кардан, ба онҳо 

ниқобҳои ҷарроҳӣ/дастмолҳоро додан ва пешниҳод намудан, ки 

даҳон ва бинниашонро ҳангоми сулфа ва атсазанӣ махкам кунанд;  

–пешниҳод намудани гузаштан ба ҷойи алоҳида/айвонча дар 

берун, ѐ ин ки барои муоинаи ғайринавбатии табиб ва ҷамъкунии 

балғам дар ҷойи маҳдуд.   

1. Мусоидат намудан барои риояи қоидаҳои санитарӣ-гигиенӣ 

ҳангоми сулфа. 

2. Вақти дар даруни муассисаи тиббӣ ҳозир буданро кам 

кардан. 

Вақти то ташхис гузоштанро кӯтоҳ кардан (ниг. қисми 7):  

1. Аз рӯи имконият  гузаронидани тести балғам бо ѐрии Xpert 

MTB/RIF ѐ Haintest барои ошкоркунии мутобиқати бемории сил ба 

доруҳо. 

2. Кӯтоҳ кардани вақти гирифтани натиҷаҳои микроскопия ва 

кишти балғам.  

3. Сари вақт оғоз додани табобати мувофиқ. 

    Кормандони тибро бо маҷмӯи чорабиниҳои пешгиранда ва 

табобатӣ таъмин намудан: 

1. Скрининг ба БС 

2.  Пешгирии ВНМО 

3.   Табобати антиретровирусӣ 

4. Табобати пешгиранда бо изониазид барои кормандони 

тиббии ВНМО-мусбӣ 

 

 

Яккачинкунӣ 

 Назорати сироятӣ бояд аз мавриди ба дари муассисаи тиббӣ-

даромадани бемор оғозгардад8,9. 
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 Дар ҳар як муассисаи тиббӣ системаи дарѐфти бемор бо 

аломатҳои бемории роҳҳои нафас ва муайян намудани дараҷаи 
сироятнокии ӯ, барои ҳал кардани масъалаи аз дигар беморон ҷудо 
кардани ӯ, бояд ҷой дошта бошад8,9,10.  

 Барои ҷамъ кардани шикоятҳои асосии ҳар як бемор, тайѐрии 
махсуси тиббӣ лозим нест: корманди ба қайдгирӣ ѐ ҳамшираи 
тиббии ҳуҷраи то табиб ѐ дигар кормандонро ба осонӣ омӯзонидан 
мумкин аст. 

Муҳим онаст, ки системаи яккачинкунӣ аѐнбошад: барои ин дар 
даромадгоҳи муассисаи тиббӣ навиштор ѐ дигар чораҳоро барои 
ҷалб намудани  диққат ба системаи яккачинкунӣ, истифода бурдан 
мумкин аст8. Назди ҳуҷраҳои ба қайдгирӣ, табибон, ҷойҳои 
интизории беморон (даҳлезҳо) бояд овезаҳо, варақаҳо, эълонҳо бо 
маълумот оид ба бенавбат ба ҳуҷраҳои алоҳида барои  муоина ва 
расонидани ѐрии тиббӣ муроҷиат намудани беморони сулфадор, 
бошанд ва онҳо бо ниқобҳо/дастмолҳо бояд таъмин  карда шаванд. 

Ҳангоми дарѐфти бемор бо аломатҳои бемории роҳҳои нафас 
(масалан, сулфазиѐда аз ду ҳафта), бояд чораҳои пешгирандаи 
паҳншавии сироят дида шавад. 

 

Назорати паҳншавии микробҳои зараровар 
Ҳангоми дарѐфти бемор бо бемории сироятнок, як қатор 

чорабиниҳо мавҷуданд, ки барои паст кардани хатари паҳншавии 
сирояти бо роҳи ҳавоӣ-чакрагӣ  гузаранда, онҳоро риоя намудан 
лозим аст.   

 Ба бемор бо сулфа ниқоб, дастмолҳои қоғазӣ  ва латтагӣ дода, 
ӯро фавран ба ҳуҷраи то табибон бурдан лозим аст ѐ дар ҳуҷраи 

махсус алоҳида аз дигар мизоҷон интизор шавад (ҷудокунӣ)8,9,10.  
Ин барои паст кардани хатари сироятѐбии дигар мизоҷон ва  
кормандони тиб ѐрӣ мерасонад. 

 Беморонро оид ба риоя намудани қоидаҳои санитарӣ-гигиенӣ 
ҳангоми сулфа (пӯшиданидаҳон ва биннӣ ҳангоми сулфа ва атса) 
хабардор намудан лозим аст8,9,10. 

 Кормандони тиб бояд пеш аз ҳама беморони сироятнокро 
муоина намоянд, барои онки вақти дар муассисаи тиббӣ 
гузаронидаи онҳо ихтисор гардад ва хатари сироятѐбии дигарон 
пастшавад10.  

 Чорабинии дигаре, ки вақти ташрифро ба муассисаи  тиббӣ  
ихтисор менамояд, ин тавсияи экспертони ТУТ аз бистарӣ ба 
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муассисаҳои зидди силӣ худдорӣ намудани бемороне, ки бемории 

сил даронҳо аниқ карда нашудааст, инчунин ҳатман бистарӣ 
намудани беморони гирифтори сили ба доруҳо ҳассос,  ба ғайр аз 
ҳолатҳои оризадор ѐ мавҷудияти бемориҳои ҳамроҳӣ10. Ахбороти 
муфассали дақиқ оид ба табобати дармонгоҳии бемории сил дар 
Қисми 11 баѐн гаштааст. 

 Ҳамаи чорабиниҳои назорати сироятии дар боло оварда шуда 

имконияти нодир муҳайѐ мекунанд, ки байни мизоҷони муасси-

саҳои тиббӣ сатҳи дарѐфти бемории силро баланд намоянд. Ҳамин, 

ки бемор бо сулфаи зиѐдтар аз ду ҳафта  ѐ бо дигар аломатҳои шуб-

ҳанок ба БС дарѐфт шуд, дар корти дармонгоҳии бемор “нишо-

наи”махсусро мондан лозим аст, ки он имконияти назорат намудани 

тамоми маросимҳои лозимро барои ташхиси БС медиҳад: ҷамъ-

кунии балғам, роҳхат ба микроскопия, ва аз рӯи дастрасӣ, тест-

кунонӣ ба Xpert MTB/RIF (ниг. Қисми7.2.3.2). 

 

Скрининги кормандони тиб ба БС 

Кормандои тиб, ки тез-тез ва наздик бо беморони сил ѐ мизо-

ҷони шубҳанок ба бемории сил дар тамос мебошанд, ба гурӯҳи 

хатари баланди гирифтор шавии бемории сил дохил мешаванд ва 

бояд мунтаззам скринингро ба бемории сил гузаранд. Аз нуқтаи 

назари тибби эътимоднок, дар ҳоли ҳозир усули бо самари скрининг 

барои дарѐфти бемории сил байни кормандони тиб нест. Аз баски 

самаранокии муоинаи ҳарсолаи аксҳои рентгенӣ ва /ѐ флюорографӣ 

барои барвақт дарѐфт кардани бемории сил паст аст (ниг. 

Қисми7.3.4 и 7.3.5), скрининг дар асоси аломатҳои клиникӣ, яъне ба 

кормандони тиб тавсия дода мешавад, ки дар як сол як бор муоинаи 

ҳатмӣ ба бемории сил гузаранд ва дар ҳолате, ки агар аломатҳои 

шубҳанок ба бемории сил дошта бошанд8,9,10.   

 

Ошкоркунӣ ва ташхиси бемории сил 

Дарѐфти  барвақти БС бо ташхиси босифат ва табобат асоси 

асосҳо аст барои мухолифат ба эпидемияи БС. Дарѐфти барвақт, бо 

ѐрии ворид намудани усулҳои далелнок барои ташхиси барвақти ҳамаи 

беморон, дар ҳама ҷой ва дар ҳамаи гурӯҳҳои синнусолӣ, бояд 

бартарии асосӣ барои ҳамаи намудҳои БС шавад11. Гурӯҳҳои 

осебпазири аҳолӣ ва камбизоат таринионҳо (бемаконҳо, майзадагон, 

мӯҳтоҷ онвадиг.)  эҳтимолияти баланди бо сироят дар тамос будан, 

инкишофи беморӣ, натиҷаи номусоиди табобатро доранд. Бинобарин, 
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ба ингурӯҳи мизоҷон диққати махсус дода, ба онҳо дастрасии 

бемамониати ташхиси  БС, табобат ва чорабиниҳои даст гиркунандаро 

муҳайѐ кардан лозим аст. Мувофиқи стратегияи PAL ҳамаи корман-

дони тиб дар ҳамаи муассисаҳои давлатӣ ва хусусӣ барои дарѐфти 

беморони шубҳанок ба бемории сил, хусусан байни беморони аломат-

ҳои бемории роҳҳои нафас дошта, бояд эҳтиѐткор бошанд.  
 

Роҳҳои ошкор кунии бемории сил 

Роҳҳои дарѐфти бемории силро ба: “дарѐфти ғайри фаъол” ва 

“дарѐфти фаъол” тақсим кардан мумкин аст. Дарѐфти ғайри фаъол–

вақте, ки муоинаи ташхисӣ ба БС бо ташаббус ѐ муроҷиати худи 

бемор ба амал меояд. Ин роҳ, аз як тараф маълумотнокӣ /хабар-

дории хуби аҳолиро оид ба аломатҳои БС ва зарурияти муроҷиатро 

барои хизмат расонии тиббӣ талаб менамояд, аз тарафи дигар, 

кормандони тибби омӯхташударо дар назар дорад, ки беморони ба 

муоинаи ташхисӣ мӯҳтоҷро фаъолона ошкор менамоянд. Аммо дар 

ин ҳолат мафҳуми“дарѐфти ғайри фаъол”аниқ нест, бинобарин, 

айни замон ТУТ истифода бурдани чунин мафҳумҳоро тавсия меди-

ҳад: “бемор – роҳи дарѐфти ташаббуснок”ва“дарѐфт бороҳи скри-

нинг” -11. 

Новобаста аз он, ки дар баъзе беморони БС (10-25% ҳодисаҳои 

бороҳи бактериологӣ тасдиқ гардида) дар марҳалаҳои аввали 

беморӣ аломатҳои клиникӣ мавҷуд нестанд, дар аксарияти беморон 

(90% беморон бо авҷгирии зуди бемории шуш) як ѐ зиѐдтар 

аломатҳои клиникӣ мавҷуданд, ки ба зудӣ баъди оғози беморӣ 

маълум мешаванд13.  

Азбаски аксарияти беморон бо аломатҳои клиникии БС бак-

терияхориҷкунанда мебошанд, дар кишварҳои бо паҳншавӣ ва 

беморшавии баланди БС ин дар оянда сабабгори афзоишѐбии эпи-

демияи БС мешавад, бинобар ин, аксарияти барномаҳои мубориза 

бар зидди бемории сил ба “бемор-роҳи дарѐфти ташаббуснок” такя 

мекунанд. 

Барои он ки “бемор-роҳи дарѐфти ташаббуснок” имконият-

диҳад, ки аксарияти беморони аломатҳои клиникии БС дошта 

ошкор гарданд, мавҷудияти якчанд шартҳо зарур аст11:  

 Аҳолӣ бояд оид ба аломатҳое, ки метавонанд ба БС ишора 

намоянд, маълумот дошта бошад; 

 ба аҳолӣ хизматрасониҳое, ки кормандони омӯхташудаи 

тандурустӣ мерасонанд, бояд дастрас бошад;  
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 кормандони тиб нисбати БС бояд эҳтиѐткор бошанд, аз 

беморон мавҷудияти аломатҳои БС пурсанд ва беморони ошкор-

шударо ба муоинаи ташхисӣ равон кунанд; 

 ба кормандони тиб усулҳои ташхисии боваринок, ки мунта-

зам назорати сифатро мегузаранд, бояд дастрас бошанд (микроско-

пияи балғам, GenXpert MTB/Rif, акси рентгении узвҳои қафаси сина 

ва диг.); 

 системаи тандурустӣ бояд барои ташкили босамари ҳамаи 

марҳалаҳои муоинаи ташхисӣ дуруст фаъолиятнамояд: интиқоли 

намунаҳои балғам барои санҷиш, огоҳ намудани корманди тиб/ 

бемор оид ба натиҷаҳои санҷиши балғам. 

Нисбати дарѐфти ҳодисаҳои бемории сил,  дастурамали мазкур 

ба дастгирии сатҳи баланди эҳтиѐткорӣ нисбати БС байни корман-

дони тиб ва саривақт равон кардани беморон ба муоинаи ташхисӣ, 

таъкид менамояд.  

“Дарѐфт бо роҳи скрининг”–ташаббускорӣ нисбати муоинаи 

клиникӣ ѐ ташхисии бемороне, ки нисбати бемории худ фаъолона 

шикоят намекунанд. Скрининг дар ҳолати БС пурсиши беморонро 

оид ба аломатҳои бемории сил, гузаронидани санҷиши туберкулинӣ 

ва флюорографияро дар бар мегирад. Муоинаи скринингӣ  метаво-

над ба аҳолии умумӣ, ѐ бештар, ба гурӯҳҳои конкретии аҳолӣ, 

мисли гурӯҳҳои хатари баланди инкишофи БС (ниг. Қисми 5.2) 

равон карда шавад.   

 

Бемор – роҳи ошкоркунии ташаббуснок (ошкоркунии 

БСдар бемороне, ки аломатҳои клиникӣ доранд) 

Тавсияҳои асосӣ: 

1. Ҳамаи бемороне, ки зиѐда аз ду ҳафта сулфа доранд (бе 

беҳтаршавии ҳолати умумӣ) бояд шубҳанок ба БС дониста шаванд 

ва бояд барои гузаштани муоинаи ташхисӣ равон карда шаванд14 

(микроскопияи балғам, акси рентгении узвҳои қафаси сина ва/ѐтест 

гузаронии балғам бо ѐрии Xpert MTB/RIF) (синфи 1, сатҳи B). 

2. Пурсиши фаъоли ҳамаи беморони барои расонидани 

хизматрасонии тиббӣ ба муассисаҳои тиббии дармонгоҳӣ муроҷиат 

намуда, оид ба мавҷудияти сулфа, сатҳи дарѐфти БС хеле мебар-

дорад (онро метавонад ҳамшираи тиббӣ ѐ корманди ғайритиббии 

омӯхташуда, масалан, бақайдгиранда гузаронад) 11,14,15,16 (синфи 

1, сатҳи B). 
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3. Барои қулай будан барои бемор ҷамъкунии балғамро дар 

ҷойи муроҷиат ба хизматрасонии тиббӣ (яъне бояд ғайримарказӣ 
бошад) гузаронида, аммо макони ҷойгиршавии дигар усулҳои 
ташхисии заруриро (масалан, акси рентгении узвҳои қафаси сина) 
низ ба назар гирифтан лозим аст17 (синфи 2a, сатҳи C). 

4. Барои беҳтар намудани сифати санҷиши балғам ва баланд 
бардоштани арзиши ташхиси микроскопия, ба бемор бояд оид ба 
усулҳои ҷамъкунии балғам дастур дода шавад18,19 (Класс 2a, 
Уровень B). 

5. Барои тафтишоти ташхисӣ бемори шубҳанок ба БС бояд 3 
намунаи балғамро барои микроскопия ҷамъ кунад. Агар озмоишгоҳ аз 
рӯи барномаи назорати зоҳирии сифати микроскопия баҳои баланд 
дошта бошад, 2 намуна кифоя аст11,20,21,22,23 (синфи 1, сатҳи A). 

6.  Аз рӯи имконият як намуна барои тафтиш бояд субҳи 
барвақт ҷамъ карда шавад 20, 23, 24. (синфи 1, сатҳи A).Ҷамъ наму-
дани ду намуна дар давоми як рӯз иҷозат дода мешавад11 (синфи 1, 
сатҳи C). 

7. Як натиҷаи мусбии микроскопияи балғам барои гузоштани 
ташхиси БС кифоя мебошад11,25 (синфи 1, сатҳи B). 

8. Барои гузоштани ташхиси БС балғам–манфӣМБС (-), лозимаст, 
ки ѐ 1) натиҷаи манфии микроскопияи молиши балғам, лекин натиҷаи 
мусбии кишт ба M.Tuberculosis бошад ѐ 2) ҳодиса бояд ба чунин 
критерияҳои ташхисӣ ҷавобгӯ бошад: а) қарори табиб оид ба 
гузаронидани давраи пурраи табобати зидди силӣ ва б) тағйироти 
акси рентгенӣ, ки ба бемории сили шуши фаъол тааллуқ дорад ва в) 
баъди гузаронидани давраи табобат бо антибиотикҳои спектри 
таъсирашон васеъ беҳбудӣ дида намешавад 26 (синфи 1, сатҳи C). 

9. Беморони шубҳанок ба бемории сили шуши молиш – 
манфӣМБС (-), бо тағйиротҳо дар акси рентгенӣ ва баъди давраи 
табобат бо антибиотикҳои спектри васеъ натиҷаи мусбӣ дида 
намешавад, бояд муоинаи ташхисии васеътарро гузаранд – ѐ кишти 
балғам, ѐ тесткунии балғам бо ѐрии Xpert MTB/RIF, аз рӯи дастрасӣ 
24 (синфи 2a, сатҳи C). 

10. Агар тесткунии балғамбаXpert MTB/RIF гузаронида шуда 
бошад, натиҷаи он назар ба микроскопияи балғам (агар ихтилоф 
бошад) эътимодноктар дониста шавад, чунки он назар ба микро-
скопия дорои ҳассосият ва мушаххасоти баландтар мебошад27,28 
(синфи 1, сатҳи B). 

11. Баҳодиҳии мутобиқат ба доруҳо ба ҳамаи беморони БС 
гузаронидан лозим аст, бо асоснокӣ ба таърихи табобати пештара, 
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тамосҳо бо беморони шакли мутобиқгаштаи БС, инчунин ба нишон-

додҳои паҳншавии БС мутобиқгашта дар ин ҷамъият24 (синфи 1, 
сатҳи B). 

12. Дар аввали табобат аз ҳамаи беморони якумин бор ошкор-

шуда намунаҳои балғамро барои кишт ва тести ҳассосии доруҳо 

гирифтан лозим аст (ТҲД) (камтарин, ҳассосӣ ба рифам-питсин ва 

изониазид), чунки сатҳи БС МДЗ байни нав ошкоршудагон (пештар 

табобат нагирифта) дар Тоҷикистон аз сарҳади“мавзеи сурх” дур 

рафтааст – 3%26,29,30 (Дастурамалоид ба табобати бемории силТУТ, 

нашри 4-м, Тавсия 7.1) (синфи 1, сатҳи B). 

13. Агар тесткунии намунаи балғам ба Xpert MTB/RIF 

мутобиқатр о ба рифампитсин нишондод, натиҷа бояд бо натиҷаҳои 

кишти балғам (дар муҳитҳои ғизоии сахт ва моеъ) ва бо тесткунии 

ҳассосӣ ба доруҳо тасдиқ карда шавад27,28 (синфи 1, сатҳи C). 

14. Ба ҳамаи беморон бо шубҳанокӣ ба БС, бояд гузаштани тест 

ба ВНМО пешниҳод карда шавад, чунки алгоритми ташхисӣ барои 

беморони ВНМО-мусбӣ бо шубҳа ба БС фарқ мекунад(синфи 1, 

сатҳи B). 

 

Нишонаҳои клиникӣ 
Дар зиѐда аз 90% БС бо МБС (+) баъди оғози беморшавӣ як ѐ 

зиѐдтар аломатҳои клиникӣ ташаккул меѐбанд13,21. Қисми зиѐди 
ин беморон ба ѐрии тиббии муассисаҳои сатҳи аввал муроҷиат 
менамоянд. Бинобар ин зарураст, ки кормандони тиббии КАТС оид 
ба нишонаҳои клиникии БС дар беморони худ ҳушѐриро нигоҳ 
доранд. Дар ҷадвали 4 аломатҳои хосиБС шуш  бар шумор шудаанд: 
ҳамбарои беморони МБС (+), ҳамбарои МБС (-). 

 
Ҷадвали 4 
Аломатҳои бемории сили шуш 31 

Роҳҳоинафас 
(паҳншавӣбо %) 

Дигарҳо 
(паҳншавӣбо %) 

Сулфа зиѐда аз 2-3 ҳафта(50-67%) табларза (45-50%) 

Дард дар сина (30-33%) Арақкуниишабона(45-50%) 

Нафастангӣ(30-33%) Камшавии вазн 

Хунпартоӣ(20-25%) Хасташавӣ 

 Беиштиҳогӣ 

Сулфа – аз ҳама аломати хоси ошкоркунии БС, ин аломат барои 
пайдо кардани МБС(+) БС ҳассостар аст, назар баМБС(-) БС. 
Ҳамзамон, ин аломат танҳо ба БС шуш хос нест. Бештар сулфа дар 
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тамокукашон ва беморони гирифтори сирояти шадиди роҳҳои 

нафаси боло ва поѐн мавҷуд аст. Лекин аксарияти онҳо дар муддати 
ду ҳафта сиҳат мешаванд. Барои ҳамин ҳам, агар сулфаи бемор аз 
ду ҳафта зиѐд давом диҳад ва беҳтар нашавад, бояд дар бораи БС 
фикр кард ва тафтиши балғамро таъин намудан лозим аст. 

Муайян шудааст, ки қариб 5-10% беморони калонсол, ки ба 
муассисаҳои тиббӣ ташриф меоранд, шикоят аз сулфаи давомнокиаш 
аз ду ҳафта зиѐд доранд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки истифода-
барии мӯҳлати 2, на ин ки 3 ҳафта барои муайян кардани сулфаи 
музмин, ҳолатҳои шубҳа ба БС метавонад то  61%, ва аз ҳама муҳим 
шумораи ҳолатҳои ошкоршудаи БСто 46% зиѐд кунад 24.  

Дар баъзе беморон, ки ба муассисаҳои тиббӣ оид ба дигар 
бемориҳо муроҷиат менамоянд, метавонад сулфаи давомнокиаш аз 2 
ҳафта зиѐд ҷой дошта бошад. Далелҳои тасдиқ шуда ҳастанд, ки агар 
ҳамаи беморони ба марказҳои тиббии дармонгоҳӣ муроҷиат намударо 
фаъолона оиди сулфа пурсиш карда шаванд, метавонад ошкоркунии 
БС то 14% баланд намояд15. Бинобар ин, ТУТ тавсия медиҳад дар 
кишварҳои сатҳи баланди беморшавӣ бо БС, дар муассисаҳои тиббии 
дармонгоҳӣ нисистемаи пурсиши фаъолонаи ҳамаи беморонро  оид ба 
ҷойдоштани сулфа ворид намоянд11. Дар хотир доштан муҳимаст, ки 
ҳамаи беморонро бо сулфаи давомнокиаш аз 2 ҳафта зиѐд ба 
микроскопияи балғам, новобаста аз набудани дигар аломатҳои БС, ба 
мисли баландшавии ҳарорати бадан, шабона арақкунии зиѐд ѐ 
камшавии вазн, равон кардан лозим аст.  

Агар дар асоси сулфа ѐ дигар аломатҳо дар бемор БС шубҳа 
карда шавад, таърихи бемориро муфассал ҷамъ намудан лозим аст, 
ки онинҳоро дар бармегирад13: 

ОмилҳоихатароидбаБС, мавҷудбуданитамосбоБС: 
• Бемор бо одами дар ӯ БС ташхис шуда ѐ аломатҳои БС дошта 

зиндагӣ, ѐ кор мекунад ѐ ягон вақташро бо ӯ мегузаронад? 
•Бемор бо шахсоне, ки дар онҳо сили мутобиқа гашта ташхис 

шудааст, дар тамос буд? 
Таърихи тиббӣ аз рӯи БС: дар гузашта ба бемор оѐ ташхиси БС 

гузошта буданд? Агар ҳа, дар куҷо ва чи хел табобатро гузашта аст? 
Бемор давраи пурраи табобати тавсия шударо ба охир расонидааст? 

 

Муоинаҳоиташхисӣ 

Микроскопияи балғам 

Тафтиши бактерияҳоибалғам–аз ҳама усули бо самар ҳангоми 

шубҳа ба БС дар кишварҳои бо паҳншавии баланди БС ба шумор 
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меравад. Агар тафтиши балғам натиҷаи мусбӣ диҳад, ин чунин 

маъно дорад, ки ин одам БС шуш дорад ва бактерия хориҷ кунанда 

мебошад. Дар ин ҳолат ин беморро ба қайд гирифтан ва табобатро 

оғоз намудан лозим аст. 

Дар сатҳи КАТС бактериоскопия микроскопияи молиши балғам–

усули бартаридошта барои гузоштани ташхиси БС мебошад. 

Натиҷаи мусбии микроскопияи молиши балғам чунин маъно 

дорад, ки дар ҳар як милли литри балғам тақрибан 10 000 бактерия-

ҳои турши устувори БС мавҷудаст, яъне бактерископия беморонро 

ошкор менамояд, ки барои сирояти атрофиѐн хатари баландро эҷод 

менамояд. Барои ошкоркунии БС фаъоли шуш ҳассосии ташхиси 

микроскопияи молиши балғам ҳангоми иҷрокунии як карата 22-43% 

буда, аммо дар тафтишҳои такрорӣ ҳассосӣ то 50-70% меафзояд21. 

Тафтишҳои клиникии гузаронида шуда нишон доданд, ки дарозмоиш-

гоҳҳои системаи назорати зоҳирии сифатро ворид кардаанд, таҳлили 

намунаи сеюм ҳассосии ташхисии тафтишро дар ҳолатҳои МБС (+) 

БСтанҳоба 3-4% баланд менамояд. 

Бо ҳамин сабаб, стандартҳои байналмилалии охирин дар 

озмоишгоҳҳое, ки системаи назорати зоҳирии сифат ворид шудааст 

тесткунии на камтар аз ду намунаи балғам, дар озмоишгоҳҳое, ки  

системаи назорати зоҳирии сифат ворид нашудааст тесткунии се 

намунаи балғамро тавсия медиҳанд11,20,21,22,23.  

Дар балғаме, ки субҳи барвақт ҷамъ шудааст, аз ҳисоби шабона 

ҷамъ шудани миқдори кифояи балғам, имконияти ошкоркунии 

микобактерияҳо баландтар аст, аз ин ҳисоб яке аз намунаҳои бал-

ғамро барои тафтиш бемор бояд дар хона то наҳорӣ ҷамъкунад 

20,23,24. Агар эҳтимоли рӯзи дигар бо намунаи балғам наомадани 

бемор бошад, худи ҳамонрӯз, ки бемор дар муассисаи тиббӣҳози-

раст, масъалаи ҷамъ кардани ду намунаи балғамро барои гузарони-

дани микроскопияи балғам, ҳалкарданлозимаст. Ин усули – “таш-

хис дар ҳамонрӯз”–ро ТУТ ташвиқотмебарад. 

Маълум аст, ки нақшаи оптималии ҷамъкунии балғам аз намуди 

муассисаи тиббӣ вобаста аст (маркази тиббӣ ѐ хонаи саломатӣ бо 

имконияти гузаронидани микроскопияи балғам), имконияти инти-

қоли балғам ва аз имкониятҳои беморон (ниг. Ҷадвали 5). Табиб 

бояд қарор қабул кунад, ки он бо эҳтимолияти баландтарин қудрати 

ташхисии баланд ва эҳтимолияти камтарини дар оянда аз назорат 

гум шудани беморротаъмин намояд.    
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Мисолҳои нақшаҳои гуногуни ҷамъкунии балғам 
Намунаҳо ибалғам: “дар ҷояш–субҳ–дарҷояш”(бемор ба озмо-

ишгоҳи маркази саломатие, ки системаи назорати зоҳирии сифатро 
нагузаштааст, равон карда шудааст).  

1 рӯз: намунаи1. Бемор балғамро“дарҷояш”ҷамъмекунад, яъне 
дар муассисаи тиббие, ки ба он бо шикоятҳо муроҷиатнамудааст, 
зерин аз орати корманди тиб ҳозираст. Ба бемор як контейнер ѐ 
туфкунакро барои субҳи  дигар дар хона ҷамъ кардани балғам, до-
дан лозим аст. 

2 рӯз: намунаи  2. Бемор балғами пагоҳи рӯзиро дар хонаи худаш 
ҷамъ мекунад ва гашта ба МСШ ѐ МСД/ хонаи тиббӣ меорад. 

2 рӯз: намунаи 3. Намунаи 3 дар маркази саломатӣ зери 
назорати корманди тиб ҷамъ карда мешавад. Ҳар се контейнерҳо бо 
балғам барои интиқоли бехатар бастабанд карда мешаванд ва ба 
бемор (ѐ кормандони МС) барои расонидан ба МС, ки дар он ҷой 
микроскопияро мегузаронанд, дода мешавад. 

Намунаҳоибалғам: “ташхисдарҳамонрӯз”, агар хатари барои 
ҷамъкунии балғам барнагаштани бемор мавҷуд бошад (озмоишго 
ҳибо системаи назорати зоҳирии сифат). 

1 рӯз: намунаҳои 1 ва 2. Бемор ба МС, ки имконияти гузарони-
дани микроскопия ва аксирент генӣ дорад, равон карда мешавад, 
даронҷо паи ҳам худи ҳамон рӯз ду намуна ҷамъ ва тест карда 
мешавад. Ҳолати дигар, вақте ки ҳар ду намуна метавонад дар МСД 
ҷамъ карда шуда, беморонҳоро ба МСН оварда расонад. 

 

Ҷамъкунии балғам 

 Усули дурусти ҷамъ кардани балғам барои тафтиш ҳангоми 
гузоштани ташхиси БС аҳамияти муҳим дорад (замимаи 2). Сифати 
бади балғами ҷамъ карда шуда сабаби натиҷаҳои манфии тафтиши 
балғам дар беморони МБС (+) мешавад21. 

 Пеш аз ба маросими ҷамъкунии балғам шурӯъ намудан, 
бемор бояд оид ба техникаи ҷамъкунии балғам дастур гирад18,19. 
Муҳим будани сифати балғами ҷамъ шударо фаҳмонидан зарур аст, 
бемор бояд сулфад ва балғамро аз нойча ҷамъ кунад, налу обро аз 
биннӣ, гулӯ ва даҳон, ки онҳо барои тафтиш лозим нестанд. Ба 
бемороне, ки бояд балғамро саҳар дар хона ҷамъ кунанд, ба даста-
шон дастур амали хаттиро оид ба техникаи ҷамъкунии балғам додан 
лозим аст(синфи 2b, сатҳи C). 

 Дар ҳар як муассисаи КАТС корманди масъулро барои 
ҷамъкунии балғам таъин кардан лозим аст. 
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 Балғамро дар ҷойи махсус ҷудо карда шуда зери назорати 
корманди тиб ҷамъ мекунанд (“Ҷойбароиҷамъкарданибалғам”). Аз 
баски ҳангоми ҷамъ кардани балғам аз бемори шубҳа ба БС 
метавонад ба муҳити гирду атроф миқдори зиѐди заррачаҳои бак-
терияҳо пошхӯрад, гузаронидани ин маросим дар ҷойи махсус ҷудо 
карда шуда тавсия дода мешавад: дар берун ѐ ақаллан, дар ҳуҷраи 
махсус бо ҳаво тозакуна ки хуб ва дарон ҷой қоидаҳои назорати 
сироятӣ риоя карда мешаванд.  Ҷойи ҷамъкунии балғам бояд гӯшаи 
алоҳида бошад, то ки бемор ба ҳузур маросими муҳимро ба анҷом 
расонад (ниг. Замимаи№2). 

 Ҷойи ҷамъкунии балғам бояд аниқ муайян карда шавад, то ки 
кормандон ва беморон оид ба хатари сироят хабардор бошанд. 
Нуқтаи ҷамъкунии балғам бояд дар тарафи офтобӣ, бо мубодилаи 
хуби ҳаво, аз ҷамъомади одамон дуртар ҷойгир шавад. 

 Корманди тиби МСД ѐ МСШ намунаи ҷамъ шудаи балғамро 
дар дафтари “Ба қайдгирии ҷамъкунӣ ва интиқоли балғам барои 
тафтиши микроскопӣ”ба қайд мегирад. Аз рӯи имконият дастрасии 
зуди намунаи балғамро ба озмоишгоҳи МС таъмин намудан лозим 
аст, агар ин ғайри имкон бошад, намунаҳо метавонанд дар ҷойи 
салқин (хубтардаряхдон) то 3 рӯз нигоҳ дошта шаванд13. 

 Озмоишгар натиҷаҳои микроскопияи се намунаҳои балғами 
ҳар як беморро бо шубҳа ба БС дар дафтари “Дафтари бақайдгирии 
озмоишгоҳӣ” (ТБ 04) ва дар варақаи роҳхат барои тафтиш (ТБ 05) 
сабт менамояд. 

Усулҳои бактериологии ташхиси бемории сил 

 Кишти балғам ба муҳитҳои тғизодор 
Стандарти тиллоии тасдиқкунии бемории силину суле мебо-

шад, ки агар микобактерияи сил аз намунаҳои ихтилолӣ (клиникӣ) 
кишт карда шавад (масалан, балғам, аспирати бофтаҳои лимфатикӣ, 
намунаи моеъи ҳароммағз). Ҳассосии инусул аз микроскопия 
баландтар аст ва имконияти ба дастовардани парвардаи тозаи мико-
бактерияро барои мутобиқкунии оянда ва тесткунии ҳассосӣ ба 
доруҳои зидди силиромедиҳад. 

Парвардаи оддӣ барои парвариши микобактерияҳо–ин муҳити 
ғизодори Левенштейн-Йенсен мебошад, аммо баъзан дар озмоиш-
гоҳҳо бо таҷҳизоти хуб метавонанд ҳаммуҳитҳои ғизодори моеъ, ва 
ҳам системаҳои автомати кардаро (масалан, ВАСТЕС) истифода 
баранд.   

Ин усул, ҳангомидар 1 мл моддаи тафтишшаванда мавҷуд буда-
ни аз 20 то 100 ҳуҷайраҳои микроби зинда, натиҷаҳои мусбиро 
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медиҳад. Камбудии асосии усули парваришии ташхиси БС ин 
меҳнат талабӣ ва давомнокии тафтиш мебошад, чунки микобак-
терияи сил суст инкишоф меѐбад ва дарѐфти онҳо баъди 3 ҳафта– 2 
моҳи парвариш ба қайд гирифта мешавад. Бо ин сабаб то ҳоли 
ҳозир тафтишҳо барои дарѐфти усули тезонидани афзудани мико-
бактерияҳо муҳим мемонанд. 

Агар нишондиҳандаи МДЗБС дар кишвараз 3% зиѐд бошад, 

ТУТ гузаронидани усули парвариш ва тесткунии ҳассосӣ ба 

антибиотикҳоро барои ҳамаи беморони гирифтори БС тавсия меди-

ҳад 26. Азбаски дар Тоҷикистон, тибқи баҳодиҳиҳои мавҷуд буда, 

фоизи МДЗБС миѐни ҳодисаҳои нави БС (пештар табобат нагириф-

та) 13% ташкил медиҳад 69, ҳангоми ошкоркунии ҳодисаҳои нави 

БС бо микроскопияи мусбӣѐнатиҷаи GeneXpert MTB/RIF гузарони-

дани кишти балғам ва тескунии ҳассосӣ ба антибиотикҳо маъқул 

дониста мешавад. 

Дар Тоҷикистон кишт дар муҳити Левенштейн-Йенсен дар 

озмоишгоҳҳои вилоятии марказҳои мубориза зидди бемории сили 

вилоятҳои Суғд ва Кӯлоб гузарони дамешавад. Кишт дар муҳити 

моеъ танҳо дар Озмоишгоҳи Миллӣ Референсӣ, озмоишгоҳҳои 

вилоятии марказҳои мубориза бар зидди бемории сили вилоятҳои 

Суғд ва Кӯлоб имконпазир аст. Гузаронидани кишт дар муҳити 

Левенштейн-Йенсен дар озмоишгоҳҳои вилоятии ВМКБ аз апрели 

соли 2014 дар нақша аст. 

Усулҳои молекулярӣ-генетикӣ 

GeneXpert MTB/RIF 
Айни замон, дар тамоми ҷаҳон системаи автоматикӣ, ки дар 

катриҷҳо кор мекунад ва бо номи Xpert MTB/RIF маълум аст, ворид 

ва тест шуда истодааст, усули реаксияи полимеразӣ-занҷирӣ исти-
фода бурда мешавад, он дарѐфти барангезандаи бемории сил дар 
балғам ва тесткунии ҳассосӣ ба рифампитсинро (RIF) дар муддати 
ду соат имконият медиҳад. Ҳатто ҳангоми тесткунии якбора ҳас-
сосии Xpert MTB/RIF99% дар беморони МБТ (+) ва 80% дар МБТ(-) 
ташкил медиҳад. 

Ҳамин тавр, ҳассосии ташхисии умумиии нусул, назар ба кишти 
балғам ба муҳитҳои ғизодор, ки стандарт итиллоии ташхсиси 
БСмебошад, 92,2% ташкил медиҳад27,28. Бояд қайд кард, ки ҳассосии 
якбораи микроскопияи молиши балғам 59,5% ташкил  медиҳад.  

Бо назардошти ин, тесткунии балғам бо ѐрии Xpert MTB/RIF 
бояд барои гузоштани ташхис ба беморони шубҳа ба БС бо натиҷаи 
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манфии микроскопияи балғам истифода бурда шавад. Мушаххасоти 

тафтиши Xpert MTB/ RIF ҳангоми дарѐфти БС 99% ташкил 
медиҳад, ки эҳтимолияти натиҷаи бардурӯғ-мусбиро бениҳоят паст 
мекунад 27,28. 

Ҳассосии таҳлили Xpert MTB/RIF ҳангоми муайян намудани 
мутобиқат ба рифампитсин 99.1% ташкил медиҳад, мушаххасот 
100%27,28. Муайянкунии мутобиқат ба рифампитсин хеле муҳи-
маст, чунки он далели бо эътимоди МДЗБС мебошад. Инчунин 
маъно дорад, ки қисми зиѐди ҳолатҳои мутобиқ ба рифампитсин, ба 
изониазид низ мутобиқ мебошад, ки онҳоро чун МДЗБС тасниф 
кардан мумкин аст. Аз ҳамин сабаб, ТУТ тавсия медиҳад барои 
ҳамаи беморони МДЗБС, ки дар онҳо то омадани натиҷаҳои кишти 
балғам ва тесткунии ҳассосӣ ба антибиотикҳо, ҳангоми тесткунӣ ба  
Xpert MTB/RIF мутобиқат ба рифампитсин муайян шудааст, табо-
батро фавран бо доруҳои қатори ду оғоз кардан лозим аст 27,28. 

Айни замон, тесткунии балғам ҳоло ҳамусули муҳим ба ҳисоб 
меравад ҳатто дар онҷойҳое, ки Xpert MTB/RIF ба роҳ монда шуда-
аст, чунки имконияти муайян кардани беморони аз ҳама сироят-
нокро, яъне МБТ(+) медиҳад. 

Азбаски тесткунии балғам бо ѐрии Xpert MTB/RIF микобак-
терияҳои ҳам зинда, ҳам мурдаро муайян мекунад, инусул барои 
мониторинги натиҷаҳои табобат дуруст намеояд27,28.  Бинобар ин, 
барои мониторинги натиҷаҳои табобат микроскопия ва кишти 
балғамро истифода бурдан лозим аст. 

Генотипи MTBDR plus («Хайн - тест») 

Ин усули тафтиш ба амплификатсияи ДНК асос меѐбад ва 

қобилиятидарѐфти M. tuberculosis-ро дорад, ҳам замон мутобиқатро 

ба рифампитсин ва изониазид муайян менамояд. Онро ҳам бевосита 

дар намунаи балғами бактерия хориҷ кунанда, ҳам ҷудогона, дар 

парвардаи M. Tuberculosis, ки дар  муҳитҳои сахт ѐ моеъ парвариш 

шудааст, гузарониданмумкинаст. Ҳассосии ташхисии инусул 96 ва 

97% таносубан ташкил медиҳад, мушаххасии ташхисӣ - 90,7 ва 

83,3% таносубан мебошад.  

Дар ОМР (дар беморхонаи клиникии БС Мачитон) ва 

озмоишгоҳи вилоятии Маркази мубориза бар зидди бемории сили 

вилояти Кӯлоб вақти аз фурсати қабули намуна то ба даст овардани 

натиҷа 2 рӯз мебошад. Гузаронидани ин тафтиш аз ҷиҳати техникӣ 

боз ҳам душвортар аст, худи тест, назар ба Xpert MTB/RIF, ба 

олоиши намуна ҳассостар мебошад.  
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Санҷиши акси рентгении узвҳои қафаси сина 

Акси рентгении узвҳои қафаси сина усули ҳассоси дарѐфти 

бемории сили шушҳо мебошад, аммо на ҳамаи тағйиротҳо, ки бо 

инусул дарѐфт мешаванд, барои бемории сили шушҳо хос (типикӣ) 

мебошанд21.  Ин чунин маъно дорад, ки ин усулро барои истисно 

кардани бемории сил (агар акси рентгенӣ ба меъѐр мувофиқ бошад) 

истифода бурдан мумкин аст, онро чун усули баранда барои 

ташхиси БС истифода бурдан мумкин нест.Агар дар акси рентгении 

бемор тағйирот пайдо шавад, дигар усулҳои хостари ташхисро, 

мисли микроскопияи балғам, кишти балғам ѐ тесткунии балғам аз 

рӯи Xpert МТВ/RIF гузаронидан лозим аст. 

Тағйиротҳои акси рентгенӣ, ки ҳангоми бемории сили шушҳо 

дарѐфт мешаванд, метавонанд гуногун бошанд. Фиброз ва калт-

синатҳо дар бофтаҳои лимфати кии даруни сина ва шушҳо метаво-

нанд дар 20-40% беморони бемории сили фаъол ҷойдошта бошанд. 

Ковокиҳо баъди табобат дар 12-22%ҳолатҳо боқӣ мемонанд ва чун 

ориза дониста мешаванд. 
 

Бронхоскопия 

Бронхоскопия  ҳангоми гузоштани ташхиси бемории сили шуш-

ҳо аҳамияти маҳдуд дорад. Инусулитафтиш танҳо дарон ҳолатҳо 

лозимаст, ки агар дар беморон эҳтимолияти баланди бемории сара-

тон мавҷуд бошад (сатҳи эътимоднокӣ А).   
Алгоритми ташхис ва табобати беморон бо натиҷаи манфии 

микроскопияи молиши балғам 
Алгоритмҳои ташхисӣ бо имконияти таҳлили намунаҳои балғам 

бо Xpert MTB/RIF дар замимаи №1 оварда шудааст. 
Алгоритми ташхисӣ бо иловаи тесткунии балғам бо ѐрии 

Xpert MTB/RIF 

 Барои гузоштани ташхиси бемории сил мавҷудияти як 
натиҷаи мусбии микроскопияи балғам ба БТУ ѐ як натиҷаи мусбии 
таҳлили намунаи балғам бо ѐрии Xpert MTB/RIF ѐ  Хайн-тест кифоя 
аст. Баъд ин беморро тибқи тавсияҳи қисми 8 ва 9 табобат кардан 
лозим аст. 

 Дар ҳолатҳое, ки аломатҳои беморӣ кам аѐн мебошанд (маса-
лан, ягона аломати БС сулфа аст) ва дар акси рентгенӣ тағйиротҳои 
типикӣ нестанд, дар асоси натиҷаи манфии таҳлили намунаи балғам 
бо ѐрии Xpert MTB/RIF истисно кардани бемории сил мумкин аст. 
Чунин беморро аз рӯи тавсияҳои стратегияи PAL табобат кардан 
лозим аст. 
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 Агар эҳтимолияти БС хеле баланд бошад азрӯи аломатҳои 
клиникӣ ѐ бемор ба гурӯҳи хатари баланд ба БС тааллуқ дорад, 
онгоҳ ҳатто ҳангоми натиҷаи манфии Xpert MTB/RIF БС истисно 
кардан мумкин нест (масалан, дар натиҷаи нодуруст ҷамъ кардани 
балғам натиҷаи бардурӯғ манфӣ шуда метаваонад). Дар ин маврид 
балғами чунин беморро барои кишт равон кардан лозим аст. 

 

Дарѐфт бо роҳи скрининг 
Чи тавре ки болотар қайд шуда буд, скрининг ѐ“роҳи ташаб-

буснокии корманди тиб”ба усулҳои дарѐфти БС дохил мешавад, ба 
асбобҳои муайян асос ѐфта (масалан, пурсишҳои клиникӣ, флюоро-
графия ѐ тести пӯстӣ бо туберкулин), барои тест кунии бемороне, ки 
боаломатҳои хос барои гирифтани ѐ риитиббӣ муроҷиат накарда-
анд, ҳадафнок ѐ беҳадаф истифода бурда мешавад. 

Усулҳои скрининг флюорографияи оммавӣ (нигоҳи беҳадаф) ва 
муоинаи флюорографӣ ѐ гузаронидани санҷиши пӯстии туберкулин 
дар шахсони бо БС дар тамос буда (нигоҳи ҳадафнок) мебошад. 

Флюорографияи нақшавиро байни гурӯҳҳои хатар маҳбасонк 
ормандони хадамоти пенитенсиарии БС мегузаронанд. 

 

Тавсияҳои асосӣ: 
1. Ҳамаишахсоне, ки бо беморони БС тамоси зич доштанд 

(хусусан кӯдакони синну соли то 5 сола) ва шахсоне, ки бо ВНМО 
зиндагӣ мекунанд, бояд скрининг ба БС гузаранд11,24,26,38(синфи I, 
сатҳи B барои кӯдакони синну соли то 5 сола ва шахсоне, ки бо 
ВНМО зиндагӣ мекунанд; синфи IIb, сатҳи C барои кӯдакони 
калонтар ва калонсолон бо системаи масунияти осеб надида; 
Стандарт #16, Стандартҳои байналмилалӣ аз рӯи табобати БС, 2006). 

2. Калонсолоне, ки мунтазам бо беморони БС дар тамос 
ҳастанд, дар онҳо аломатҳои БС мавҷудаст, бояд батафтиши таш-
хисӣ равон карда шаванд 11,24,26 (синфи IIa, сатҳи B). 

3. Ҳамаионҳое, ки акси рентгении узвҳои қафаси сина тағйи-
ротро пайдо кард, тахминан ба БС ишора мекунад, бояд ба тафтиши 
микробиологии балғам равон карда шаванд (микроскопия, кишти 
балғам ва/ѐ тесткунии балғам бо ѐрии Xpert MTB/RIF)24. 

4. Кӯдаконто 5 сола ва шахсоне, ки бо ВНМО зиндагӣ меку-
нанд, бо беморони БС дар тамос буданд, баъди истиснои бемории 
сили фаъол бояд дар давоми 6 моҳ табобати пешгиранда бо 
изониазид қабул кунанд 24,38 (синфи I, сатҳи B). 

5. Мунтазам акси рентгении узвҳои қафаси сина, ки 
дарфосилаҳои муайяни вақт гузаронида мешаванд, метавонад барои 
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гурӯҳҳои муайян бо хатари баланд басифати скрининг қабулшавад 
11 (синфи 2b, сатҳи B).  

6. Ба гурӯҳҳои хатари паст: мактаббачаҳо, донишxуѐн, 
муаллимҳо ва пешхизматҳо ва ѓайрањо.... гузаронидани тафтишҳои 
скрининг бо ѐрии санҷиши пӯстии туберкулин ва акси рентгении 
узвҳои қафасисина, тавсия дода намешавад 21 (синфи 2a, сатҳи C). 

7. Флюорографияи оммавӣ (беҳадаф) барои скрининг ба БС 
тавсия дода НА мешавад11,21. Гузаронидани флюорографияи 
беҳадаф тавсияи синфи III, сатҳи B мебошад. 

9. Ба бемороне, ки флюорографияро ба сифати скрининг 
нагузаштанд, нарасонидани хизматрасонии тиббӣ тавсия дода 
НА мешавад (синфи III, сатҳи C).  

 
 Скрининги шахсони дар тамос буда 
Шарҳи систематикии зиѐда аз 50 тафтишҳо аз рӯи санҷиши 

шахсони тамос дошта, ки дар маҳалҳои босатҳи баланди беморшавb 
зиндагb мекунанд, нишондод, ки таrрибан дар 6% тамосдоштагон 
бемории сили фаъол дарѐфт шуд ва дар 49% - сирояти ниҳонӣ пайдо 
карда шуд, ва ин скрининги шахсони тамос доштаро стратегияи 
самаранокиаш баланди дарѐфти бемории сил мекунад 24.  

 Байни калонсолони дорои масунияти салоҳият дор, ки 
бошахсони тамос дошта зиндагӣ мекунанд, скрининги беҳтаринин 
пурсиш барои пайдо кардани аломатҳои БС (сулфа, баландшавии 
ҳарорат, арақкунии шабона, бемадоршавии баланд, камшави ивазн) 
мебошад. 

 Шахсоне, ки аломатҳои БС доранд, бояд ба муоинаи ташхисӣ 
равон карда шаванд (микроскопияи балғам ва акси рентгении 
узвҳои қафаси сина) 8,21. 

 Шахсоне, ки аломатҳои БС надоранд, бояд бо аломатҳои БС 
шиносонида шаванд ва дар ҳолати пайдо шудани аломатҳои БС, ба 
онҳо муроҷиат намудан барои гирифтани ѐрии тиббӣ тавсия дода 
мешавад.  

 Чи хеле, ки маълум аст дар кӯдакони синну солашон аз 5 сола 
поѐн, назар ба кӯдакони калонтар ва калонсолон, хатари беморшавӣ 
бо ҷараѐни вазнин бениҳоят баландаст. Бо ин сабаб ба скрининги ин 
гурӯҳи синну солӣ диққати махсус додан лозим аст. Ба скрининги 
ин гурӯҳ дохил мешавад: пурсиши хешу табор дар бораи мавҷу-
дияти сулфаи давомнок, камшавии вазн ѐ қафо монии зиѐдшавии 
вазн азмеъѐри синну солӣ, ва азрӯи имконият гузаронидани акси 
рентгении узвҳои қафаси сина35,36,37,38. 
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 Кӯдакони бо аломатҳо ѐ тағйирот дар акси рентгенӣ, бояд ба 

санҷиши балғам ва оянда назди фтизиатр барои аниқкунии ташхис 
ва табобат равон кардашаванд. 

 Кӯдакони аз 5 сола хурд, ки бобемори БС МБС (+) дар тамоси 
зич буданд, агар бемории сили фаъол истисно шавад, бояд табобати 
пешгиранда бо изониазид дар муддати 6 моҳ гузаронида шавад (ниг. 
“Дастур амали клиникӣ оид ба БС кӯдакон”) 35. 

 Кӯдакони калонтарин чунин бояд скринингро барои 
мавҷудияти аломатҳои БС гузаранд, ва дар ҳолати дарѐфти 
аломатҳои БС бояд басанҷиши иловагии ташхисӣ (микроскопияи 
балғам, акси рентгении узвҳои қафаси сина) равон кардашаванд. 

 Барои дарѐфти кӯдакони сироятѐфтаи БС тести пӯстии 

туберкулинро истифода бурдан мумкин аст 35,38; аммо агар тести 

пӯстии туберкулин гузаронида нашуда бошадҳам, ба кӯдакони синну 

солашон аз 5 сола хурд, ки бо бемори БС МБС (+) дар тамос буданд, 

табобати пешгиранда бо изониазид тавсия дода мешавад 35,38. 

 Агар барои ташхис тести пӯстии туберкулин истифода бурда 

мешавад, бояд дархотир дошт, ки агар сироят ба наздикӣ бошад, 

натиҷаи он манфӣ мегардад, бинобарин, такрор кардани тест баъди 

8 ҳафта аз вақти эҳтимолии вохӯрӣ бо сироят, ки дар ин муддат 

ҷавоби масуниятӣ ташаккул меѐбад, ба мавридаст. 

 Шахсоне, ки бо ВНМО зиндагӣ мекунанд, ва дар тамоси наздик 

бо беморони БС мебошанд, инчунин дар зери хатари баланди 

инкишофи БС фаъол ҳастанд, бояд скрининг ба бемории фаъол 

гузаранд. Агар БС фаъол истисно гардад, онҳо бояд дар давоми 9 моҳ 

табобати пешгирандаро бо изониазид қабулкунанд 39.    
 

Флюорографияи оммавии узвҳои қафаси сина 

Новобаста аз он, ки дар гузашта флюорографияи оммавиро ба-

рои дарѐфти бемории сили фаъол васеъ истифода мебурданд, далел-

ҳо ҳастанд, ки самаранокии пасти ин усулро шаҳодат медиҳанд. 

Бинобарин, як қатор ташкилотҳои байналмилалӣ, аз ҷумла ТУТ низ 

40, бо як қатор сабабҳо аз ин усул рӯй гардонданро тавсия медиҳан 

21,41: 

 усули қиматбаҳо, ҳатто барои минтақаҳои бо паҳн шавии 

васеъи БС. Ҳангоми ҳисобкунии даромаднокӣ, бояд ҳам хароҷотҳои 

истифодабарӣ, ҳам иқтидори ташхисиро ба назар гирифтан лозим аст; 

 бо ин усул аз шумораи умумии ҳодисаҳо танҳо фоизи камро 

дарѐфт кардан муяссар мешавад; 
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 Бемории сил метавонад баъди санҷиши акси рентгенӣ афзоиш 

ѐбад, ва он ҳам дар мӯҳлатҳои кӯтоҳтарини байни муоинаҳо.  

Байни кормандони тиб чунин ақида ҳаст, ки аз бас ки дарѐфти 

фаъол (скринингифлюорографӣ) нест, бинобар ин ҳолатҳои БС“ 

гузаронида шуда”пайдо мешаванд, ва гӯѐ дар марҳалаҳои барвақттар 

БС дар ѐфт намешавад. Таҳқиқотҳои бо мақсади муайян кардани 

фосилаи оптималии скрининг барои беморони хатари баланди БС 

гузаронида шуда, нишон доданд, ки ҳангоми гузаронидани санҷиш 

бофосилаи ҳатто 4 мо ҳадар 21% беморон БС дар марҳалаи афзоиши 

мӯътадил ва фоизи камтар–марҳалаи бевақт пайдо карда шуд21. Ин 

нишон медиҳад, ки тафтишҳои оммавӣ, бе ҳадаф барои дарѐфти БС 

байни беморони бе аломат чунусули скрининг бесамар мебошад, 

чунки ин санҷишро бо чунин такроршавӣ, ки барои дарѐфти 

шумораи зиѐди ҳодисаҳои беморшавӣ лозимаст, ҳатто дар 

марҳалаҳои бевақт, гузаронидан мумкин нест. 

 

Тафтишотҳои флюорографӣ ѐ акси рентгении узвҳои 

қафаси синаи гурӯҳи хатари баланд (скрининги беҳадаф) 

Мутобиқкунии гурӯҳҳои хатар, ки пеш аз ҳама бояд скрининг 

гузаранд, масъалаи душвор аст. 

Мувофиқи тавсияҳои муосири ТУТ, скринингро тамос дор бо 

БС ва шахсони бо ВНМО бояд гузаранд. 

Пурсиши фаъол оид ба аломатҳои эҳтимолии БС амалияи хуби 

клиникӣ барои бемороне, ки бемории онҳо хатари афзоиш ѐбии 

бемории силро зиѐд мекунад (ихтилолҳо, вобаста ба тамокукашӣ, 

диабети қанд, вобастагии майзадагӣ ва нашъамандӣ, ғизогирии бад, 

давомнок истифодабарии кортикостероидҳо ва ҳок. (ниг. Ҷадвали 

2)) донисташудааст11.  

Мувофиқи ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ-дастур амалии амалкунандаи 

ВТҲИАҶТ ба гузаштани тафтиши флюорографӣ гурӯҳҳои муқар-

рари аҳолӣ ва шахсони бо омилҳои хатар ба БС вобаста карда шуда-

анд, бо иловаи чунин ҳолатҳо: 

 Диқибронхӣ 

 Тамокукашӣ 

 Тамос бо бемори БС 

 БМТШ 

 Диабети қанд 

 Сӯйистемолиароқ 
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 Муҳоҷирон 

 Сирояти ВНМО 

 Табобат бо иммунодепрессантҳо 

 Табобати дурудароз бо кортикостероидҳо 

 Нашъамандӣ 

 Маҳбасон ѐ кормандони муассисаҳои пенитенсиарӣ 

 Шахсони бе ҷои истиқомати доимӣ 

 

Тести пӯстии туберкулин 

Натиҷаҳои санҷиши туберкулин танҳо ба он ишора мекунад, ки 

дар организм сироятнокии сил ҳаст ѐ нест ва оид ба мавҷуд будан ѐ 

мавҷуд набудани бемории сил маълумот намедиҳад. Натиҷаи 

мусбии санҷиши пӯстии туберкулин дар бемори бе аломатҳои 

бемории сил, ба мавҷудияти сирояти БС бе афзоиши беморӣ ишора 

мекунад (ѐ“сили ниҳонӣ”). 

Барои кӯдакони бо шубҳа ба БС, ки аз онҳо ҷамъкунии балғам 

барои тафтиш душвор аст ѐ агар натиҷаи тафтиши балғам ба БТУ 

манфӣ бошад, ин санҷиш (дар якҷоягӣ бо акси рентгении узвҳои 

қафаси сина ва микроскопияи балғам) чун тести иловагӣ метавонад 

муфид бошад 35,38. 
Азбаски дар кӯдакони то 5 сола, аз ҳисоби эмгузаронии БСЖ, 

бештар натиҷаҳои бардурӯғ мусбии санҷиши туберкулин 
вомехурад, бинобар ин, ба кӯдакони ин синну сол, ғайр аз он ҳое, ки 
бо беморони БС дар тамос буданд, гузаронидани инусул чун 
скрининг ба БС тавсия дода намешавад. 

Гузаронидани санҷиши пӯстии туберкулин танҳо ба бемороне, 
ки аз рӯи нақша бояд табобати бемории сил ѐ пешгирӣ бо 
изониазидро оғоз намоянд, тавсия дода мешавад. 

 

 Аҳамияти тести туберкулини манфӣ 
Натиҷаҳои тести туберкулин манфӣ дониста мешаванд, агар 

диаметри папула камтар аз 5 мм бошад. 
Таъбири натиҷаҳои тести туберкулин аз гузаронидан ѐ 

нагузаронидани эмми БСЖ вобастагӣ надорад. Натиҷаҳои манфии 
тести туберкулин эҳтимолияти 100% набудани беморшавии силро дар 
одамист исно намекунад ва барои қабул кардани қароро ид ба 
набудани БС ҳамин бемор, хусусан агар мақоми масунияти бемор 
паст бошад (масалан, ВНМО, давомнок истифодаи кортикостероидҳо, 
дар кӯдакон бо шаклҳои вазнини БС) ѐрдам намекунад.  
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 Аҳамияти мусбии тести туберкулин 
Баъд аз эмгузаронии БСЖ санҷиши туберкул ин метавонад 

муддати дароз мусбӣ бошад–баҳарҳол, дар муддати як чандсол. 
Шиддатнокии санҷиши туберкулин баъд аз эмгузаронӣ, назар ба 
аксуламал ба ворид намудани сирояти табиии МБС, одатан сусттар 
аст (диаметри папула камтар аз 10 мм). Бо ҳаминсабаб, охирин 
стандартҳои байналмилалӣ тавсия медиҳанд, таъбиркунии натиҷаи 
тести туберкулин мусбӣ дониста шавад агар доираи сахтшавӣ ҳам дар 
кӯдакон, ҳамдар калонсолон ≥ 5 мм38 бошад, ба ғайр аз шахсоне, ки 
бо ВНМО зиндагӣ доранд, ѐ кӯдакон бо вайроншавии ғизохӯрӣ. Дар 
ин ҳолатҳо папулаи≥5 мм натиҷаи мусбӣ дониста мешавад. 

 

Ғалатбинии аксаран вохӯранда оид ба санҷиши пӯстии 
туберкулин 

 Тести пӯстӣ оид ба самаранокии гузаронидани табобат барои 
назорат на бояд истифода бурда шавад (ҳам табобати пешгиранда 
бо изониазид, ҳам давраи пурраи табобатт БС фаъол). Агар дар 
кӯдак ѐ калонсол натиҷаи санҷиши пӯстии туберкулин мусбӣ(>10 
мм) бошад, такроран гузаронидани тест маънӣ надорад. 

 Тибқи таҳқиқотҳо, дараҷаи мусбӣ будани санҷиши пӯстӣ 
зиѐда аз 5 мм ба фаъолнокии беморӣ мувофиқат намекунад ва барои 
ҷудокунии бемор бо БС фаъол аз ғайри фаъол, сироятѐбӣ ба 
наздикӣ буд ѐ дар гузаштаи дурѐрӣ намерасонад21,42. Табобати 
босмари зидди силӣ низ ба хурдшавии андозаи папула дар муддати 
якчанд моҳ ѐ ҳатто сол НА меоварад. 

 Стандартҳои байналмилалии таъбиркунии натиҷаҳои санҷи-
ши пӯстии туберкулин омилҳоеро дохил намекунанд, ки  ба андози 
доираи сахтшавӣ дар фосилаҳои байни тесткунӣ асос меѐбад, ва 
натиҷаи санҷишро бо чунин мафҳумҳо тасниф намеку-нанд, ба 
монанди“сустмусбӣ”, “мӯътадилмусбӣ”, “сахтзоҳир” ѐ “гипер-
эрергӣ”; аммо танҳо андозҳои аниқ муайяни доираи сахтшавиро 
истифода мебаранд ва натиҷаро, мисли“мусбӣ”ѐ“манфӣ” тасниф 
медиҳанд. 

 Ба беморон бо аксуламали мавзеъии сахт зоҳир шуда ба 
туберкулин, дигар ҳеҷ вақт санҷиши пӯстиро такрор кардан мумкин 
нест, ин аксуламал дар корти амбулаторӣ дар ишорахати “аксул-
амалибодигармӣ”бояд қайд карда шавад. 

 

Сили ғайришушӣ 
 Тавсияҳои асосӣ: 
Аз ҳамаи беморони шубҳа ба сили ғайри шушӣ намунаро аз 
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ҷойи иллат барои микроскопия гирифта, аз рӯи имкониятонро барои 

парвариш ва тафтиши гистологӣ равон кардан лозим аст24 
(Стандарт #3 Стандартҳои байналмилалӣбарои табобати бемории 
сил, 2006) (синфи I, сатҳи C). 

Мафҳуми сили ғайришушӣ ба иллати узвҳо ва системаҳои 
бофтаҳои ғайришушӣ (масалан, пардаи шуш, гиреҳҳои лимфатикӣ, 
ковокии шикам, системаи бавлу таносул, пӯст, устухон, буғум, 
пардаҳои майнаи сар) тааллуқ дорад. Муҳокимаи муфассали сили 
ғайришушӣ аз доираи ин дастур амал берун мебарояд. 

Стандарти 3 Стандартҳои байналмилалӣ аз рӯи табобати сили 
ғайришушӣ изҳор менамояд: Аз ҳамаи беморони шубҳа ба сили 
ғайришушӣ аз мавқеи иллатнок намунаро барои микроскопия 
гирифта, аз рӯи имконияти муассиса ва захираҳо онро ба кишти 
парварда ва гистология равон кардан лозим аст24. 

Азбаски сарбории бактериалӣ дар узвҳо ҳангоми сили 
ғайришушӣ паст аст, бинобарин мутобиқкунии микобактерияи сил 
бо ѐрии микроскопияи намуна аз ҷойи иллат кам аст, ки ин 
аҳамияти усули кишти балғамро баланд менамояд. Тағйиротҳои 
гистологе, ки дар зери таъсири бемории сил пайдо мешаванд, 
мушаххас нестанд, бинобар ин кишти балғами намунаҳои бофтаҳои 
иллатнок метавонад ягона роҳи гузоштани ташхис бошад. 

 

Таснифоти ҳодисаҳои бемории сил (зумраҳои табобтӣ) 

Тавсияҳои асосӣ: 
1. Барои гузоштани ташхси бемории сил як натиҷаи мусбии 

микроскопияи молиши балғам кифоя аст11,25 (синфи 1, сатҳи B). 
2. Барои гузоштани ташхиси МБС (-) БС, лозим аст ѐ  
1) натиҷаи манфии микроскопияи молиши балғам, аммо 

натиҷаи мусбии кишт ба M. tuberculosis ѐ 
2) ҳодиса бояд ба ин меъѐрҳои ташхисӣ ҷавобгӯ бошад: а) 

қарори табиби фтизиатр оид ба гузаронидани давраи пурраи 
табобати зиддисилӣ ва б) тағйиротҳои акси рентгенӣ, ки ба бемории 
сили шуши фаъол мувофиқ мебошанд, ва в) баъди гузаронидани 
давраи табобат бо антибиотикҳои таъсирашон васеъ беҳбудӣ дида 
нашавад26 (синфи 1, сатҳи C). 

3. Ташхиси сили ғайришушӣ бояд ба муайянкунии M. 

tuberculosis аққалан дар як намунаи мӯҳтавои иллатдор, тағйирот-
ҳои гистологии бофтаҳо ѐ узвҳо ѐ ба нишонаҳои клиникии барало, 
ки ба сили ғайришушӣ мутобиқ аст бо қабули қарор аз ҷониби 
табиби табобатӣ гузаронидани асос гирад 
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4. Айни замон, истифодабарии системаи қоидавии таснифоти 

беморон тавсия дода намешавад (чорзумра). Ҳамзамон, тавсия дода 
мешавад, ки беморон таснифот карда шаванд дар асоси мавқеи 
иллатнокӣ (шушӣ/ғайришушӣ), мақоми бактериологӣ, терапевтӣ 
(бемори навдарѐфт (нав); пештар табобат гирифта), дар оянда бо 
тақсимот ба: табобати бесамар, такроршавӣ ѐ дасткашӣ; интиқол ба 
дигар муассисаи тиббӣ ва дигар; ВНМО мавқеъи бемор26 (синфи 
2a, сатҳи C). 

Тибқи дастурамали ТУТ оид ба табобати бемории сил (нашри 4, 
2010), ҳодисаи бемории сил чун ҳодисаи тасдиқ гардидаи БС ѐ аз 
ҷониби фтизиатр клиникӣ тасдиқшуда ва ҳангоми қабул кардани 
қарор оид ба гузаронидани давраи пурраи табобати зиддисилӣ, 
муайян мегардад 26.  

Ҳодисаи БС бо ташхис тасдиқгардида чунин маънӣ дорад, 
киштамми Mycobacterium tuberculosis аз намунаи мӯҳтавои ихти-
лолӣ ѐ аз бофтаи узв бо роҳи микроскопия, кишти балғам ѐ бо ѐрии 
таҳлили намунаи балғам бо Xpert MTB/RIF ѐ Hain test дарѐфт 
гардидаст 26. 

Ҳамин тавр, ҳодисаҳои БС вобаста ба чоромилҳо тасниф 
менамоянд 26: 

 Ҷойгиршавии БС; 

 Натиҷаи тафтиши бактериологӣ; 

 тасдиқи табобати зиддисилии пештар гузаронидашуда; 

 ВНМО мавқеи бемор 
Барои муайянкунии нақшаи табобат ва бақайдгирӣ ва ҳисобот-

диҳӣ тавсифи ҳамин бемориро то саршавии табобати бемор додан 
лозим аст (ҷадвали 6). 

 

Муайянкунии воқеъот дар асоси ҷойгиршавии иллат ва 

натиҷаи тафтишҳои бактериологӣ 
“БС гумоншуда” пештар чун “ Бемор бо шубҳа ба БС”–ба беморе 

тааллуқ дорад, ки аломатҳо ѐ нишонаҳои ишора ба БС дорад. 

Бемории сили шуш 
Дар асоси натиҷаҳои микроскопия дар молиши балғам дарѐфти 

бактерияҳои ба туршӣ устувор (БТУ) беморон бо сили шушҳо 
тақсим мешаванд ба беморони молиши балғамашон мусбӣМБС (+) 
вабеморони молиши балғамашон манфӣМБС (-). Воқеъоти бемории 
сили шушҳо бе натиҷаҳои молиши балғам, айни замон, чун“молиши 
манфӣ”дониста намешаванд, баҷои ин онҳоро чун“молиш надорад” 
ба қайд мегиранд 26. 
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Беморон бо бактерияхориҷкунӣ: 

Мувофиқи таснифоти амалкунандаи байналмилалӣ барои 

гузоштани ташхиси бемории сил ва бақайд гирифтани он чун МБС 

(+) як натиҷаи мусбии микроскопияи молиши балғам кифоя 

аст11,25. Ҳангоми фаъолияти босифати ѐрии зиддисилӣ на камтар 

аз 50% шумораи умумии  якумин бор дарѐфт шудагони БС бояд бо 

бактерияхориҷкунӣ бошанд.  

Беморон бе бактерияхориҷкунӣ: 

Барои гузоштани ташхиси МБС (-) БС на камтар аз ду 

(беҳтараш–се) натиҷаи манфии бактериоскопияи балғам ба БТУ, 

тағйироти акси рентгенӣ, ки ба БС фаъол хос ва аз давраи табобати 

эмпирикии антибиотикҳои таъсирашон васеъ набудани беҳбудӣ, 

лозим аст. 

Мувофиқ ба ин, ташхиси МБС (-) БС шушҳоро гузоштан мум-

кин аст, агар натиҷаи микроскопияи молиши балғам манфӣ, аммо 

кишт мусбӣ бошад. 

Таснифот, ки ба ҷойгиршавии беморӣ асос меѐбад 
Бемории сили шушҳо (Ш) ба ҳамаи ҳодисаҳои бактериологӣ 

тасдиқшуда ѐ 
ташхисиБСклиникӣгузошташудаииллатишушѐдарахтинойжаӣ-
хирноӣтааллуқдорад. 

БС пошхӯрда чун Ш тасниф карда мешавад, чунки ҳангоми ин 
шакли БС дар шушҳо ковокиҳо пайдо мешаванд 26. 

Сили ғайришушӣ (ҒШ) ба ҳамаи ҳодисаҳои бактериологӣ 
тасдиқшуда ѐ ба ташхиси БС клиникӣ гузошта шуда бо иллати 
узвҳо, ки аз шушҳо фарқ мекунанд, ба мисли пардаи шушҳо, гиреҳ-
ҳои лимфатикӣ, ковокии шикам, роҳи бавлу таносул, пӯст, буғум ва 
устухон, пардаҳои майнаи сар тааллуқ дорад. 

Ташхиси сили ғайришушӣбоядбадарѐфтиM. tuberculosis дар 
намунаи маводи ихтилол ѐ тағйироти гистологии бофтаи иллатнок, 
нишонаҳои клиникии баръало, ки ба сили ғайришушӣ шабоҳат 
дорад, минбаъд бо қарори табиб давраи пурраи табобати зидди 
силиро гузаронидан, асос ѐбад26. Агар ҳодисоти сили ғайришушӣ 
бо натиҷаи кишти балғам, бо дарѐфти M. Tuberculosis, тасдиқ 
нашавад, чун“ҳодисоти бо ташхис тасдиқшуда”тасниф карда наме-
шавад, мафҳумоти он болотар оварда шудааст 26. 

Иллати силии гиреҳҳои лимфатикии даруни сина (миѐндевора ва/ѐ 
решаҳои шушҳо) ѐ сили пардаи шушҳо, ки дар акси рентгении шушҳо 
бетағйирот аст, чун ҳодисоти сили ғайришушӣ дониста мешавад 26. 
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Бемор бо иллати шушҳо ва ғайришушӣ ҳам замон, бояд чун 

ҳодисоти БС шушҳо тасниф карда шавад. 

 Доруҳои асосии зиддисилӣ 

Поѐнтар дар ҷадвали 7 доруҳои асосии зидди силӣ номбар 

шудаанд, ин чунин маълумотҳо оид ба механизми таъсиркунӣ ва 

фаъолнокии онҳо оварда шудаанд. 

Ҷадвали 7 

 Доруҳои асосии зиддисилӣ 
Номгӯй 

(ихтисор) 

Механизми таъсир Фаъолнокӣ 

Изониазид (H) Бактериотсидӣ Баланд 

Рифампитсин (R) Бактериотсидӣ Баланд 

Пиразинамид (Z) Бактериотсид Паст 

Стрептомитсин (S) Бактериотсидӣ Паст 

Этамбутол (E) Бактериостатикӣ Паст 

Доруҳои бактериотсидӣ 

Изониазид 90% МБС аллакай рӯзҳои аввали табобат ба ҳалокат 

меоварад. Ин дорувор бештар муқобили микобактерияҳои мубо-

дила--ашон фаъол, доимо тақсимшаванда фаъол мебошад.  

Рифампитсин микобактерияҳои қисман бедорхобро (персистир-

шаванда), ки муқобили онҳо изониазид фаъол нест, метавонад ба 

ҳалокат оварад. Пиразинамид микобактерияҳоро дар муҳити турши 

даруни ҳуҷайра, масалан, макрофагҳо, метавонад ба ҳалокат оварад. 

Амалиѐти тамизгардон 

Амалиѐти тамизгардонӣ ҳалокат расонии микобактерияҳоро, ки 

дохили ҳуҷайра ҷойгиранд, мефаҳмонад. Шаклҳои персистикии 

микобактерияҳоро ба ҳалокат расонидан душвортар аст. Мақсади ба 

ҳалокатрасонидани онҳо–пешгирии такроршавии БС мебошад. 

Рифампистин доруи бештар тамизгардони самаранок мебошад. 

Пиразинамид низ доруи тамизгардони хуб мебошад, чунки мико-

бактерияҳои даруни ҳуҷайраҳоро баҳалокат мерасонад.  

Изониазид ва рифампитсин барои пешгирии мутобиқат ба 

дигардоруҳои зиддисилӣ бештар самаранок мебошанд. Самара-

нокиашон пасттар ин стрептомитсин ва этамбутол мебошанд.  

 

Нақшаҳои табобати зиддисилӣ 

Нақшаҳои табобат ду марҳалаи табобати зиддисилиро дар назар 

дорад–марҳалаи аввали (интенсивӣ) табобат ва марҳалаи ѐрирасони 

табобат.  
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Марҳалаи интенсивӣ (2-3 моҳ) 

Дар марҳалаи аввали (интенсивӣ) табобати бемории сил бемор 

вобаста ба реҷаи таъиншудаи табобат 4-5 доруҳои асосии зидди-

силиро қабул мекунад. Дар ин марҳала ҳалокати тези M.tuberculosis 

ба вуҷуд меояд, дар натиҷа сироятнокии бемор боз мемонад ва 

пайдошавии мутобиқати микобактерияҳ опешгирӣ карда мешавад.  

Дар бештари беморон тағйирѐбӣ аз МБТ(+) ба МБТ(-) дар 

муддати 2-3 ҳафта баъди стандартикунии давраи табобати зидди-

силӣ ба амал меояд. Муҳим он аст, ки бемор ҳамаи вояҳои таъин-

шударо қабул кунад. 

Хатари инкишофи мутобиқати доруҳо дар марҳалаҳои барвақти 

табобат бо доруҳои зиддисилӣ баланд аст, дар он вақтшумораи 

барангезандагон дар организм ҳоло зиѐд аст. Таҳқиқотҳо нишон 

медиҳанд, ки қабули ҳар рӯзаи доруҳои зиддисилӣ дар марҳалаи 

интенсивии табобат бо хатари пасти инкишофи мутобиқати доруҳо 

шабоҳат дорад, бинобарин, мувофиқи тавсияҳои муосири ТУТ, аз 

нақшаҳои нопайвастаи қабули доруҳои зиддисилӣ (3 бор дар як 

ҳафта) дар марҳалаи интенсивии табобат даст кашидан лозим аст26. 

Бе муайянкунии ТҲД ба марҳалаи ѐрирасони табобат гузаштан 
мумкин нест, хусусан агар пешравии мусбии акси рентгенӣ дида 
нашавад ѐ агар бадшавии он бе микобактерияи сил хориҷкунӣ ошкор 
шавад. Ин тавсиѐт,  хусусан барои Тоҷикистон, бо назардошти аз 
аввал сатҳи баланди мутобиқати доруҳо, нишон дода шудааст.  

 

Марҳалаи ѐрирасони табобат (4-6 моҳ) 
Дар марҳалаи дуюми (ѐрирасон) табобати бемории сил, назар ба 

интенсивӣ шумораи доруҳои қабулкарда камтар мешавад. Дар ин 
марҳала таъсир ба шаклҳои персистикии M.tuberculosis меравад, ва 
нест кардани пурраи барангезанда бо камшавии тағйиротҳои 
илтиҳобӣ таъмин карда мешавад. Нест кардани барангезандаҳои 
персистикӣ, инкишофи такроршавиро баъд аз тамомшавии давраи 
табобат, пешгирӣ менамояд. Хатари инкишофи мутобиқати доруҳо 
дар марҳалаи ѐрирасони табобат, назар ба интенсивӣ пасттар аст, 
чунки ин вақт шумораи микобактерияҳои сил дар организми бемор 
камтар мешавад. 
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Нақшаҳои стандартии табобат 

Нақшаи стандартии табобати беморони аз навдарѐфтшуда 

бо эҳтимолияти ѐ тасдиқшавии ҳассосӣ ба доруҳои зиддисилӣ: 
Марҳалаи интенсивӣ Марҳалаи ѐрирасон 

2 моҳ HRZE* 4 моҳ HR* 
 

*H= изониазид, R= рифампитсин, Z= пиразинамид, E= этамбутол 

Нақшаистандартӣбароитабобатибемориисилбомутобиқатба

доруҳоизиѐд 
Марҳалаиинтенсивӣ Марҳалаиѐрирасон 

8 моҳ Сm Pto Cs Lfx PAS Z 16 моҳ Pto Cs Lfx PAS Z 

 
Сm-капреомитсин, Pto-протионамид,  Cs-сиклосерин, Lfx-

левофлоксатсин,  PAS- туршии парааминосалитсилат, Z- пиразинамид 

Истифодабарии доруҳои зиддисилӣ дар ҳолатҳои махсус 

Ҳомиладорӣ 
Истифодабарии стрептомитсин ҳангоми ҳомиладорӣ ба 

инкишофи дар кӯдак каршавии устувор оварда мерасонад. Ҳангоми 
табобати МДЗ БС ба ҳамаи занон қатъиян истифодабарии воситаҳои 
пешгирандаи ҳомиладорӣ тавсия дода мешавад. Ҳангоми табобат бо 
доруҳои зиддисилӣ қатъкунии ҳомиладорӣ тавсия дода намешавад. 

Норасоии кори гурдаҳо 
• Бе хавотирӣрифампитсин, изониазид ва пиразинамидро 

истифода бурдан мумкин аст. 
•Стрептомитсин бо гурдаҳо хориҷ карда мешавад. Ихроҷи 

этамбутол қисман тавассути гурдаҳо баамал меояд. 
•Агар имконияти истифодабарии дигар доруҳобошад, аз 

истифодабарии стрептомитсин ва этамбутол худдорӣ кардан лозим 
аст. Аммо агар истифодабарии онҳоноилоҷбошад, ин доруҳоро ба 
бемор бо вояҳои камтарин ва бо фосилаҳои калонтар додан лозим аст. 

   

9.5 Таъсироти номатлуби доруҳои зиддисилӣ 
Қисми зиѐди беморон бе инкишофи ягон хел таъсироти 

номатлуб ба доруҳои зиддисилӣ табобатро бомуваффақият ба охир 
мерасонанд. Аммо дар баъзе беморон метавонад таъсироти номатлуб 
ба амал ояд. Бинобарин дар рафти табобати зиддисилӣ гузаронидани 
мониторинги клиникии ҳолати беморон муҳим аст. Ҳамзамон, 
назорати озмоишгоҳии ҳаррӯза ба ин беморон лозим нест.  

Чи тавр кормандони тиб бояд беморонро назорат кунанд, ки 
таъсироти номатлубро ошкор намоянд? 
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 Ба беморон доир ба нишонаҳои таъсироти номатлуби аз ҳама 

тезтар вохӯранда гуфта додан ва оид ба маълумотдиҳии ҳатмӣ ба 
табибон ҳангоми ба амал омадани ин аломатҳо, дастур додан лозим 
аст.  

 Мақсаднок пурсидани беморон оид ба ин аломатҳо ҳангоми 
ҳар як вохӯрӣ, лекин на камтар аз як бор дар як моҳ  лозим аст. 

 Таъсироти номатлуб ба доруҳо бояд дар корти табобати БС ба 
қайдгирифта шавад. 

 Нейропатияи канории изониазид-индуксионӣ таъсироти 
номатлуб мебошад, ки корманди тиб метавонад онро бартараф 
намояд. Бо мақсади пешгирӣ ба беморони гурӯҳи хатари баланд 
(бо диабети қанд, вобастагӣ ба майхурӣ, ВНМО, вайрношавии 
ғизогирӣ, бемориҳои музмини ҷигар, норасоии кори гурдаҳо, 
занҳои ҳомиладор) таъин кардани пиридоксин(10-25 мг/рӯз) 
лозим аст. 

Таъсироти номатлубро ба вазнин ва сабук тақсим кардан 

мумкинаст. Комилан, таъсироти номатлуби сабукро бе қатъ-
кунии қабули доруҳои зидди силӣ, симптоматикӣ табобат кар-
дан мумкинаст. Пайдошавии таъсироти номатлуби вазнин қатъ 
кардани қабули доруи алоқаманд ва равонкардани бемор ба 
назди фтизиатри ноҳиявиро талаб мекунад. Хориши пӯстро бе 
пайдошавии доначаҳо бо табобати симптоматикӣ, бо ѐрии 

кремҳои намкунанда ва қабули антигистаминҳо, фарогирифтан 
мумкинаст. Ҳол он, ки пайдошавии доначаҳо таъсироти номат-
луби вазнин ба ҳисоб меравад, қатъ кардани тамоми доруҳои 
зидди силиро талаб мекунад, ки дар оянда онҳоро бо навбат ба 
нақшаи табобат зери назорати фтизиатр ворид кардан лозимаст. 

 

1.  Дастгирӣ намудани ҷонибдории риояи реҷаи табобат 

Тавсияҳои асосӣ: 

1. Табобат зери назорати бевосита бояд, чун қисми бештар 

васеъи“бастаи хизматҳо”аз рӯи табобати бемор гузаронида шавад, ки 

ба қонеъкунии талаботи ӯ равона карда шавад 21, 26 (синфи I, сатҳи C). 

2. Табобатро зери назорати бевосита бояд бо имкониятдиҳии 

одаткунӣ ба  шароитҳоигуногуни барои бемор қулай гузаронидан 

лозим аст 26,48,50,51. 

3. Табобати зери назорати бевосита, агар ба бемор равона карда 

шуда бошад, метавонад фоизи мутобиқати аввалияи доруҳо, 

мутобиқати пайдокардаи доруҳо, инчунин фоизи такроршавӣ, ба он 
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дохил мешавад такроршавии бемории бо мутобиқати микроорга-

низмҳоро дар ҷамъиятпасткунад49 (синфи I, сатҳи B).  

4. Ба ҳар як бемор ѐрдамчии мақбул дар табобат ѐфтан лозим 

аст. Ин одам метавонад корманди тиббӣ аз муассисаи тиббии 

наздиктарин, корманди тандурустии ҷамъиятӣ ѐ аъзои ҷамъияти 

маҳаллии омӯхташуда, ки зери назораткор мекунад (масалан, пеш-

тара бемори БС, ҳамсоя, пешвои дин ва uайра.), бошад26 (синфи IIa, 

сатҳи B). 

5. Барои дастгирии тарафдории риояи реҷаи табобат, гузарони-

дани омӯзиши тез-тез ва фардии бемор аз рӯи масъалаҳои алоқаманд 

ба беморӣ, тавсия дода мешавад 8,26,50,51,52(синфи IIa, стаҳи B). 

6. Асоси кифояи далелнок барои тавсия намудани додани ғизои 

бепул ѐ иловаҳои баланд энергетикии  ғизогӣ бо мақсади бењтар-

кунии натиҷаи табобат, нест53 (синфи IIb, сатҳи B). 

7. Асоси кифояи далелнок барои тавсия намудани дастгириҳои 

молиявӣ (масалан, пули нахд, маҷмӯи хӯрокворӣ, талон барои 

хӯрокхурӣ ѐ алоқаи телефонӣ) бо мақсади баланд бардоштани 

тарафдорӣ ба давомнок риоя намудани реҷаи табобат ва ба охир 

расонидани давраи пурра ҳангоми бемории сили фаъол, нест54 

(синфи IIb, сатҳи B). 

8. Бистарикунӣ бо мақсади риоя намудани реҷаи табобат, танҳо 

дар ҳолати агар истифодаи дигар воситаҳои таъсиркунӣ ва дастгирӣ 

номумкин бошад, бояд истифода бурда шавад26 (синфи IIb, сатҳи C). 
 

Табобати ба бемор равона карда шуда 

Ҷонибдорӣ намудани табобати зиддисилӣ дар мубориза бо 

бемории сил мавқеи марказиро ишғол менамояд, чунки он бевосита 

ба фоизи босамар гузаронидашудаи давраҳои табобат ва нишон-

диҳандаҳои сиҳатшавӣ алоқамандаст, инчунин алоқаи мутаносибан 

чаппа ба натиҷаҳои манфии табобат ва паҳншавии шаклҳои бемо-

рии мутобиқат ба доруҳо дорад.  Барои ҳамаи беморон муддати 

моҳҳои дароз бетанаффус қабул кардани якчанд дорувор осон наме-

бошад, лекин оқибати табобати нопурра ва ба охир нарасонида-

шудаи БС хеле ҷиддӣ аст50:  

 беморшавии дуру дароз ва маъюбшавӣ барои бемор; 

 бемори сироятдор доимо дар ҷамъият паҳнкунии сироятро 

давом медиҳад; 

 инкишофѐбии сили мутобиқ ба доруҳо. 

Кормандони тиби кӯмаки аввалия аз ҳама зиѐдтар метавонанд 
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ба беморони худ барои риояи реҷаи таъин кардашудаи табобат ѐрӣ 

расонанд, чунки назар ба дигар кормандони тиб, онҳо бештар бо ин 

беморон алоқаи зич доранд. Онҳо бо ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодии 

беморон шиносанд, дар шароити оилаи онҳо ва бештар бо 

душвориҳои онҳо, ки беморони БС ба он дарҷамъияти худ (стигма 

ва маҳдудият) дучор мешаванд, хабардор мебошанд.  

Муносибати боваринок байни корманди тиб ва бемори БС 

муҳим аст, чунки яке аз сабабҳои риоя накардани реҷаи табобатро 

беморон муносибати бади табиби муолиҷавӣ номбар карданд 

50,56,57. Барори табобат бештар аз он вобаста аст, ки муолиҷа чи 

тавр ташкил карда шудааст ва ин шароитҳо ба талаботи бемор 

ҷавобгӯ ҳастанд ѐ не, таъмин кардани шароит, ки дар он бемор 

озодона хавотирӣ, талабот, саволҳо ва хоҳишҳои худро алоқаманд 

ба табобат изҳор карда тавонад.  

Монеаҳои нисбӣ барои риоя кардани реҷаи муолиҷавӣ зиѐд 

шуморанд ва метавонанд ба омилҳои ба бемор, ҷамъият, кормандони 

тиб/ муассисаҳо, системаи тандурустӣ алоқаманд бошанд. 

Омилҳое, ки ба бемор барои ҷонибдории табобат таъсир 

мекунанд 

Бемор* 

 Донистан ва фаҳмидани БС ва табобати он 

 Сатҳи боварӣ ба корманди тандурустӣ 

 Одатҳо (сӯи истеъмоли майзадагӣ, нашъамандӣ) 

 Ҳазмкунии дорувории зидди силӣ 

 Бемориҳои ҳамроҳӣ (масалан, рӯҳафтодагӣ, бемориҳои музмин) 

 Мавқеи иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

 Масофа аз ҷои истиқомат то  муассисаи табобатӣ, ки ба он 

сафарбар шудан лозим аст 

 Тарси стигмаҳо 

Оила /ҷамъият 

 Сатҳи дастгирӣ дар оила 

 Сатҳи стигматизатсияи бемори БС 

 Дастрасии хизмат барои беморони БС (нақлиѐт, ғизоваманзил) 

 Мавҷудияти ѐрдамчиҳои ҷамъиятӣ дар ташкили табобат 

Кормандони тандурустӣ ва муассисаҳои тиббӣ 

 Муносибат ба беморон бо БС, хусусан аз гурӯҳҳои осебпазир 

 Барномаҳои таълимӣ оид ба БС ва табобати он  

 Сатҳи дониш оид ба БС ва табобати он 



399 
 

 Ташкили табобат зери назорати бевосита дар муассисаи 

тиббӣ (вақти дастрас, конфидентсиалӣ, назорати сироятӣ) 

 Дастрасии кормандони тиб барои назорати бевоситаи табобат 
дар хона 

 Сифати мониторинги табобати БС 

Системаи тандурустӣ 

 Расонидани табобати бепул ба беморони БС дар ҳаҷми пурра 

(озмоишгоҳ, доруворӣ, хизматрасонии тиббӣ) 

 Таъмин намудан бо шаклҳои қулайи доруҳои зидди силӣ (ма-

салан, ҳамроҳкунии вояҳои сабтшуда, “дастаи фардии ДЗС” барои 

беморон бо дастаи доруворба давраи пурра) 

 Дастгирии кормандони кӯмаки аввалия, ки табобати зидди 

силиро мегузаронанд, ҳавасмандии молиявӣ ва рӯҳӣ 

 Сиѐсати бистарикунонии ҳатмӣ ѐ табобати дармонгоҳии 

беморони БС бе МДЗ 

 Дастгирии истифодабарии хизмати ѐрдамчиѐни ҷамъиятӣ дар 

ташкили табобат 

 Дастрасӣ ва сифати хадамотҳои озмоишгоҳӣ барои мониторингӣ 
самаранокии муолиҷаи зидди силӣ дар сатҳи дармонгоҳӣ 

Кормандони тандурустӣ бояд душвориҳои аз ҳама муҳими ҳар 
як бемори алоҳидаро ба назар гиранд ва барои бартараф кардани 
онҳо ѐ бомуваффақият гузаштани табобат ба беморон ѐрӣ расонанд. 
Ҳамзамо, муҳимаст муассисаҳои тиббӣ равиши корро таҳлил 
намоянд (чи тавр хизматрасонии онҳо ташкил карда шудааст)  ва 
ҳаракат кунанд, ки камбудиҳои барои табобати БС халалрасонро 
ошкор ва онҳоро бартараф намоянд. 

Ҳар як табибе, ки беморро бо БС табобат менамояд, масъулияти 
баланди системаи тандурустиро ба ӯҳда мегирад. Дар доираи ин 
ӯҳдадорӣ, табиб бояд натанҳо нақшаи табобати мувофиқро таъин 
намояд, балки тарафдории бемор барои риояи реҷаи таъиншуда 
баҳо доданро тавонад ва душвориро ҳалкунад. Ин масъаларо ҳал 
карда, корманди тиб метавонад тарафдории риояи реҷаи табобатро 
то пурра тамом шудани давраи табобат, таъмин намояд 24 (Стан-
дарти 7. Стандартҳои байналмилалии табобати БС,2006). 

Поѐнтар якчанд амалиѐтҳо номбар карда шудаанд, ки онҳоро барои 
беҳтар кардани ҷонибдории табобат истифода бурдан мумкин аст: 

 табобат зери назорат (муолиҷа зери назорати бевосита); 

 истифодабарии ѐрдамчиҳои ҷамъиятӣ барои гузаронидани 
табобат; 
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 омӯзиш ва маслиҳат аз рӯи масъалаҳои БС (беморӣ, табобат, 
оқибатҳоваҳок.); 

 дастгирии молиявӣ ѐ ҳавасманд гардониҳо. 
Ташкили табобат зери назорати бевосита 
Барои сиҳатшавии бемор ва пешгирии инкишофи мутобиқат ба 

доруворӣ, хусусан ба рифампитсин, лозим аст, ки бемор табобатро 
дар ҳақиқатқабулкунад. Дақиқ кории табобати бемор ҳангоми 
табобати кимиѐвӣ чунин маънӣдорад, ки бемор ҳар як вояро аз рӯи 
нақшаи табобат қабул кунад. 

Пешакӣ пешгӯӣ карда намешавад, ки кадом аз беморон бо 
тартиб мебошад ва доруҳоро мустақилона қабул карда метавонад. 
Мавҷудияти баъзе омилҳо (бемаконӣ, нашъамандии тазриқӣ, майза-
дагӣ) имконият медиҳад, ки ҷонибдории сустро ба риоя кардани 
реҷаи муолиҷа тахмин намоянд, аммо аксарияти бемороне, ки 
реҷаро риоя намекунанд, дорои ин омилҳо нестанд58.  

Ягона роҳи боварӣ ҳосил кардан ба дақиқ кории табобати 
беморон–гузаронидани табобат зери назорати бевосита мебошад. 
Инчунин маънӣ  дорад, ки корманди тиб ѐ дигар шахси ӯҳдадор ҳар 
дафъа аз рӯи он, ки бемор чи тавр ҳабро қабул кард, назорат меба-
рад, одатанинро“назорати бевоситаи табобат” (НБТ) меноманд.  

Табобат зери назорати бевосита мақсади охирини ташкили 
табобати БС намебошад, лекин онро чун восита барои сари вақт 
ошкор кардани кандашавии табобат ва муайян кардани омилҳое, ки 
ба бемор барои риояи реҷаи муолиҷавӣ халал мерасонанд, истифода 
бурдан мумкин аст. 

Аҳамияти НБТ дар онаст, ки беморони бо ин ѐ он сабаб намета-
вонанд ѐ намехоҳанд доруҳои таъиншударо қабул кунанд, саривақт 
муайян карда мешаванд. Ин ба корманди тиб имконият медиҳад, ки 
ба бемор барои муайян ва бартараф кардани мамониат ѐрӣ расонад. 

Барои он, ки ҷонибдорӣ дастгирӣ ва баҳодиҳӣ карда шавад, 
бояд барои ҳамаи беморон муносибати ба бемор нигаронида шуда 
барои гузаронидани муолиҷа бо дорувор, ташкил карда шавад, ки 
баталаботҳои бемор ва ҳурмати як дигари байни бемор ва корманди 
тиб, асос ѐфтааст.  

Назорат ва дастгирӣ бояд хусусиятҳои ҷинсӣ ва синнусолиро ба 

инобат гирад ва тамоми спектри амалиѐтҳои тавсия шуда ва хизмат-

расониҳои дастраси ѐрирасонро, мисли машваратӣ ва озмоишӣ, дар 

баргирад. Элементи марказии стратегияи ба бемор нигаронида 

шуда, ин истифодаи чораҳои баҳодиҳӣ ва дастгирии ҷонибдории 
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беморон ба риояи реҷаи муолиҷа, инчунин бартараф кардани 

сабабҳои пастшавии ҷонибдории табобат мебошад. 

Чунин чорабиниҳо бояд пайваста ба шароитҳои шахсии бемор 

ва писандида ҳам ба бемор, ҳам ба корманди тиб бошанд. Чунин 

чорабиниҳо метавонанд НБТ дар баргиранд, ки ҷамъиятӣ дар 

табобат истифода мебарад(Стандарти 9 Стандартҳои байналмилалӣ 

аз  роҳи табобати БС, 2006)24. 

Мутлақо мафҳум аст, ки даргузаронидани НБТ чобукӣ барои 

дар шароитҳои гуногуни барои бемор қулай гузаронидани муолиҷа, 

лозим аст.  Мақсади асосии назорат аз рӯи гузаронидани муолиҷа 

ин бартараф кардани монеъаҳо, ки дастрасии табобатро ба бемор 

маҳдуд ва боз ҳам душвортар менамоянд,  ва барои ҷонибдории 

табобат ба бемор мусоидат намудан (Дастурамал аз рӯи табобати 

бемории сил ТУТ, нашри 4)26. 

Ёрдамчиҳои ҷамъиятӣ дар гузаронидани табобат 

Дар як қатор таҳқиқотҳо ба сифати монеъгии калон барои риояи 

реҷаи табобат душвориҳои дастрасии муассисаҳои тандурустӣ 

номбар карда шуданд 22,59. 

Мувофиқи маълумотҳо дар Тоҷикистон, аз беморон талаб 

мекарданд, ки ба муассисаи тиббӣ, новобаста аз нороҳатиҳо барои 

бемор, дар соати муайян барои НБТ зери назорати корманди тиб 

оянд (истиснои камтарин, вақте, ки ҳамшираҳои тиббӣ НБТ дар 

хонаи бемор мегузаронанд).   

Мувофиқи ишора ба қисми боло, НБТ вобаста ба бечорагӣ ва 

талаботи бемор ташкил кардан лозим аст. Дар Тоҷикистон, ки дар 

мавзеи деҳот кормандони тиб намерасанд, ҷалб кардани ѐрдамчиҳои 

ғайри тиббӣ, ҷамъиятӣ барои назорати табобати зидди силӣ, боздид 

намудан лозим аст. Маълум мешавад, ки самаранокии НБТ чи дар 

тич муассисаи тиббӣ, ва чи дар хона ягон фарқият надоранд, агар 

назоратро корманди тиб ѐ ѐрдамчии ҷамъиятӣ барад. Дар 

таҳқиқотҳо, ки ба шарҳи Кокрановӣ дохил шудааст, табобатро аз 

рӯи системаи НБТ дар ҷойҳои гуногун гузарониданд (дар клиника, 

дар хона) ва бо қувваи кормандони гуногун (кормандони тиб, 

ѐрдамчиҳои ҷамъиятӣ, хешу таборон).    

Маводҳои таълимӣ, ки кормандони тибро оид ба омода ва 

роҳбарӣ намудани кори ѐрдамчиҳои ҷамъиятӣ ҳангоми табобат мео-

мӯзонанд ва инчунин маълумотномаҳо барои ѐрдамчиҳои ҷамъиятӣ, 

ҳастанд. 
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Омӯзиш ва маслиҳати беморон  
Омӯзиши беморон–ин равишест, ки ба рафтори беморон бо 

роҳи тағйир додани дониш, муносибат ва малакаи онҳо таъсир 
мекунад, ва барои дастгирӣ ѐ беҳтар кардани ҳолати саломатии 
онҳо зарур аст. 

Пешниҳод кардани маълумоти пурра ба беморон оиди ҳолати 
саломатии онҳо муҳити боваринокро муҳайѐ намуда, муносибати 
байни табиб ва беморро мустаҳкам ва беморонро барои муолиҷаи 
худ ҷалб менамояд52. Омӯзиши беморони гирифтори БС, оид ба 
бемории онҳо ва табобати он ба Стандарти 9 Стандартҳои байнал-
милалӣ оид ба табобати бемории сил24   ворид карда шудааст ба 
сифати чораҳои ташкил кардани муҳит, ки ба ташаккули ҷонибдорӣ 
ба риояи реҷа мусоидат менамояд. Дар амал, бештари монеъаҳо 
барои риояи реҷаи муолиҷа, ки дар Ҷадвали 11 номбаршуда аст, 
метавонанд бо ѐрии омӯзиш ва маслиҳатдиҳӣ бартараф карда 
шаванд. 

Омӯзиши беморон шаклҳои гуногунро доранд (маслиҳатдиҳии 
фардӣ бо истифода ѐ бе он асбобҳои таълимӣ; омӯзишӣ гурӯҳӣ, 
ширкатҳои ахборотӣ дар ВАО; варақа барои беморон; модулҳои 
интерактивӣ барои курсҳои компютерии омӯзишӣ ва диг.), ва 
метавонанд табибон, ҳамшираҳои тиб ѐ корманди ғайритиббии 
омӯхташуда, гузаронанд. Таъсири маводҳои омӯзиши алоҳида ба 
оқибатҳои бемории сил кам таҳқиқ шудаанд. 

Табобати дармонгоҳӣ ва беморхонагӣ 

Тавсияҳои асосӣ: 
1.Дар он ҷое, ки Xpert MTB/RIF дастнорас аст, қарор оид ба 

бистарикунӣ бояд ба натиҷаҳои микроскопияи молиш асос ѐбад: 
мувофиқи қоидаи асосӣ МБС (-) беморон бояд табобатро дар 
дармонгоҳ гиранд; МБС (+) беморон бояд бистарӣ карда шаванд то 
тағйирѐбии молиши балғам10 (синфи IIb, сатҳи C). 

2. Агар нишондод барои бистарикунӣ набошад, беморон бо 
бемории сили якуминбор дарѐфт шуда ва бе мутобиқат ба доруҳо аз 
рӯи тести Xpert MTB/RIF, метавонанд табобатро дар сатҳи 
дармонгоҳ гиранд, новобаста аз натиҷаҳои микроскопияи балғам10 
(синфи I, сатҳи A). 

3. Агар бемор бо БС гумонбар ба ҳассосии антибиотикҳо ва 
натиҷаи мусбии молиши балғам ба БТУ бистарӣ шуда бошад, 
такрор кардани микроскопияи балғам ҳар 2 ҳафта бо мақсади ҳарчи 
тезтар ҷавоб додани бемор баъди тағйирѐбии молиш, тавсия дода 
мешавад (синфи IIb, сатҳиС). 
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Муддати солҳои зиѐд амалияи стандартӣ  дар Тоҷикистон ин 

бистарикунии ҳатмии бемор ба давраи марҳалаи интенсивии 
табобат, буд. Ин амалия асос мегирифт ба  

1) тасаввурот дар бораи он, ки бистарикунӣ хатари сироят ѐбии 
онҳоеро, ки бо бемори МБС (+) ҳамроҳ зиндагӣ мекунанд, аъзоѐни 
оила ва дар тамоси наздик мебошанд, паст мекунад. 

2) фарз дар бораи он, ки дар клиника кандакунии марҳалаи 
муҳими интенсивии табобат, назар ба дармонгоҳ, эҳтимолияти камтар 
дорад.  Аз ҳама бештар сабаби бистарикунии ҳатмӣ  шароити вазнини 
иҷтимоӣ, ки дар он қисми зиѐди беморони БС зиндагӣ мекунанд, 
номбар карда шуд, гӯѐ риоя кардани реҷаи табобатро зери назорати 
бевосита дар дармонгоҳ имконият намедиҳад. 

Бистарикунии ҳатмии беморони БС ҳатто бо натиҷаи мусбии 
молиши балғам ба БТУ, солҳои дароз аст, ки дастурамалҳои 
клиникии байналмилалӣ тавсия намедиҳанд. Таҳқиқоти клиникие, 
ки нуқтаи тағйирѐбӣ шуд, ба амалияи бистарикунии дарозмуддат 
барои табобати бемории сил охир расонид,  соли 1950 дар Ҳин-
дустон гузаронида шуд62. 

163 бемор бо БС аввалин бор ташхисшуда (аксарият дар 
марҳалаи бевақт, кавернозӣ) нохост баду гурӯҳ тақсим шуданд: 1 
гурӯҳ беморон табобатро дар осоишгоҳи зидди силӣ (беморхона) 
гирифтанд ва гурӯҳи 2 табобати зидди силиро дар хона (дармонгоҳ). 
Таҳлили муқоисавии ду гурӯҳ нишондод, ки қисми зиѐди беморони 
дар хона табобат гирифта назар ба беморони  беморхона кам 
мехӯрданд, (танҳо 8% >30 грамм сафеда/дар як рӯз истеъмол 
мекарданд, ҳолон, ки ҳамаи беморони бистари шуда зиѐда аз>30 
грамм сафеда/дар як рӯз истеъмол мекарданд). 

Беморони табобати дармонгоҳӣ сарбории ҷисмонии одат шуда ва 
илова барон меҳнатиро иҷро мекарданд, назар ба беморони 
беморхона, ки ба онҳо дар аввал сарбории ҷисмонӣ маҳдуд карда 
шуд, баъд азон сатҳи фаъолнокии ҳаррӯза оҳиста муддати якчанд моҳ, 
зиѐд карда шуд. Шоѐни диққат аст, ки байни ду гурӯҳ бо вақти пайдо 
шудани беҳбудии аксирентгенӣ, вақти тағйирѐбии балғам ѐ бозудии 
такроршавӣ ягон хел фарқият пайдо карда нашуд, яъне самаранокии 
табобатҳои дармонгоҳӣ ва беморхонагӣ як хел баромад.  

Дар баробари ин, дар гурӯҳи беморхонагӣ  бештар ҷудошавии 
алоқаҳои оилавӣва иҷтимоӣ (20 ба 8) дида мешуд, ки сабабгори 
кандашавии табобат дар гурӯҳи беморхонагӣ шуд (12 ба 1)62. Аз ин 
мебарояд, ки табобати дармонгоҳӣ аз ин нуқтаи назарбартарӣ дорад. 
Аммо ҳангоми гузаронидани ин таҳқиқот саволба миѐн меомад, ки 
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оѐ табобати дармонгоҳӣ ба зиѐд шудани беморшавӣ байни хешу 

таборон оварда мерасонад? 
Барои фаҳмидан, ки табобати БС дар хона  ба зиѐдшавии бемор-

шавӣ байни аъзоѐни оила меоварад,  дар давоми 5 сол дар тамоси 
наздик будагонро аз ҳар ду гурӯҳ аъзоѐни оилаҳо таҳти назорат 
қарор дода шуда буданд. 

Беморшавӣ бо БС байни хешу табори бо беморон дар тамос 
буда, ки тасодуфан барои табобат дар хона интихоб шуда буданд, 
зиѐдтар набуд62.    

Дар он оилаҳое, ки дар хешу таборони бо беморон дар тамоси 
наздик буданд дар давоми соли якум беморшавӣ ба амал омад, он 
дар муддати 3 моҳ аѐн гардид, новобаста аз он ки бемор табобатро 
дар хона гирифт ѐ дар беморхона. Ин имконияти боваринок барои 
тахминкунӣ медиҳад, ки сироят ѐбии аъзоѐни тамос доштаи оилаҳо 
то муоинаи якумба амал омада аст. 

Дигар хел карда гӯем, эҳтимоласт, ки онҳо аллакай сироят ѐфта 
буданд, ва чун ҳодисоти индексӣ дарѐфт шуданд ва табобат гириф-
танд. Аз ин маълум мешавад, ки натиҷаҳои ин таҳқиқот седалели 
пештар оварда шударо инкор мекунад, ки бистарикунии ҳатмиро 
дар Тоҷикистон асоснок мекард: 

1) хатари сироят ѐбӣ барои тамоси наздик камтар намешавад 
ҳангоми бистарикунии беморони нав, аввалинбор ташхис шуда; 

2) беморон камтар не, балки зиѐдтар табобатро дар беморхона 
канда мекунанд, бо сабаби нороҳатиҳои бистарикунии дуру дароз 

3) бистарикунӣ метавонад ҳолати иҷтимоии оилаи беморро 
хелебад кунад, ки ба барвақт рафтани бемор аз беморхона оварда 
мерасонад, новобаста аз эътирози кормандони тиб. 

Да холати бештар аҳамиятнок бо мақсади паст кардани хатари 
паҳншавии сироят байни шахсони якҷоя зиндагӣ дошта, на ин ки 
бистарикунии бемори БС, балки дарѐфти барвақти беморӣ 10, ки 
пас аз он оғоз ѐбии саривақтии табобати зидди силии бо самар 
меояд, мебошад.  

Таҳқиқотҳои клиникии назорат шаванда, ки дар мамлакатҳои 
тараққиѐбанда ва ҳамтараққи ѐфта гузаронида шуданд, аҳамияти 
табобати дармонгоҳии бемории силро таъкид менамоянд21,63,64. 

Поѐнтар иқтибосҳо  аз дастур амалҳои дар ҳама ҷой қабул шуда 
ва китобҳои таълимӣ нисбати табобати дармонгоҳӣ ѐ беморхонагӣ 
оварда шудаанд: 

“Дарёфт, табобат ва мониторинги бемории сил аз рӯи 
Томан”нашри 2: 
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Қисми зиѐди беморони гирифтори бемории сил метавонанд 

давраи пурраи табобатро дар дармонгоҳ гиранд бе ягон хатари 
паҳншавии БС дар ҷамъият. Дар ҳолатҳое, ки ин имконпазираст, 
сиѐсати  бистарикунии ҳатмӣ барои табобати бемории сил лозим 
нест ва ҳатто кӯҳна мебошад21. 

Иттифоқи байналмилалӣ бар зидди бемории сил ва бемориҳои 
шушҳо. Табобати  бемории сил: дастурамал оид ба асосҳои табо-
бати босамар:   

Аз бистарикунии беморон бо бемории сил дар ҳамаи ҷойҳое, ки 
имконият ҳаст, дасткашидан лозим аст65. 

Дастурамал аз рӯи табобати бемории сил ТУТ, нашри 4: 
Бистарикунӣ барои беморони ҳолаташон вазнин, бо оризаҳо, ѐ 

бо бемориҳои ҳамроҳикунанда, ки назорати ҷиддии тиббиро талаб 
мекунанд, зарур аст. Инчунин, вай метавонад алтернативӣ бошад, 
хусусан дар марҳалаи аввали табобат барои шумораи ками беморон, 
ки барои онҳо дигарвоситаҳо барои таъмин кардани риояи реҷаи 
муолиҷа ва дастгирӣ, дастнорас мебошанд. Аммо бистарикунӣ худ 
ба худ қабули мунтазами доруҳо ва бомуваффақият тамом кардани                
давраи пурраи табобатро, таъмин намекунад26. 

Нақшаи Глобалии STOP TB (2011-2015), аз қисми оид ба паҳн-
шавӣ ва дастгирии барномаи DOTS: 

Табобат ва дастгирии бемор метавонад дар асоси дармонгоҳӣ, 
дар сатҳи зинаи аввали кӯмаки тиббӣ беэҳтиѐҷот ба роҳхат барои 
бистарикунӣ, амалӣ гардад. 

Сиёсати ТУТ аз рӯиназорати сирояти БС дар муассисаҳои 
тиббӣ, ҷойҳои ҷамъшавии одамон ва дар хонадориҳо (2009) 10: 

Тамоси эҳтимолӣ бо беморони сироятнок метавонад кам карда 
шавад бо роҳи ихтисор ѐ инкор кардани бистарикунӣ дар онҷойҳое, 
ки ин  имконпазир аст. Умуман бистарӣ дар беморхона барои 
муоинаи беморон бо шубҳа ба БС ѐ барои табобати беморон бо БС 
ҳассос ба доруҳо, ғайр аз ҳолатҳои оризаҳои беморӣ ѐ мавҷудияти 
бемориҳои ҳамроҳӣ, ки бистарикуниро талаб мекунад, тавсия дода 
намешавад. Табобати БС дар ҷои истиқомат бештар фоидаовар аст, 
назар ба бистарикунӣ, ва агар чораҳои назорати сироятӣ босамар 
бошанд, хатари сироятѐбии аъзоѐни оила, ки ҳамроҳ зиндагӣ 
мекунанд, минималӣ мебошад. Барои ҳамин, тавсияи табобати бемор 
дар дармонгоҳ дар он ҷойҳое, ки имкониятаст, қувватнок мемонад. 

Ҷамъияти торакалии амрикоӣ: 
Тибқи ҷамъбасти боло гуфтаҳо, дар давраи табобати кимиѐвӣ 

бемории силро дар он ҷой табобат кардан лозим аст, ки он ҷой 
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бештар ба талаботи бемор  ва ҷамъият ҷавобгӯ бошад. Баъзе  бемо-

рон метавонанд давраи пурраи табобатро дар хона гузаронанд. Ба 
дигарон дар беморхонаи умумӣ давраи кӯтоҳи бистарӣ бо давоми 
табобат дардармонгоҳ лозим меояд. Факти мавҷуд будани бемории 
сил барои муайянкунии ҷойи табобат, чун маҳдуд кунанда на бояд 
таъсиркунад 67.  

Инак, бистарӣ лозим аст ѐ не? Иқтибосҳои боло гуфтаи дастур-
амалҳои байналмилалӣ якчанд нишондиҳандаҳоро барои бистарӣ 
номбар мекунанд, ки дар амал барои нишондоди бистарикунӣ 
ҳангоми бемориҳои дигар низ тааллуқ дорад: 

 ҷараѐни вазнини беморӣ, ҳамбемории сили пошхӯрда/сили 
пардаҳои майнаи сар, алоими нотобии роҳҳои нафас дар калон-
солон, алоими ДВС ва хунпартоии зиѐд21,26; 

 оризаҳо ѐ бемориҳои ҳамроҳӣ, ки назорати тиббии бевоси-
таро талаб мекунанд26; 

 аксул амали вазнин ба дорувории зидди силӣ; 

 натиҷаи мусбии микроскопияи балғам, агар бемор дар шаро-
ити анбӯҳи зиѐди одамон зиндагӣ кунад (масалан, оилаи бисѐр 
кӯдакдор, паноҳгоҳ барои бе маконҳо, хонаи пиронсолон, муасси-
саҳои пенитенсиарӣ)10; 

 сили мутобиқ ба доруҳо метавонад барои бистарикунӣ 
нишондод бошад, аммо онро бештар дарсатҳи дармонгоҳӣ табобат 
мекунанд10. 

Агар бистарикунии бемор бо натиҷаи мусбии молиши балғам 
вобаста ба он, ки  бемор дар шароити анбӯҳӣ ѐ ҳамроҳи ӯ одамони 
гурӯҳи хатар зиндагӣ мекунанд, зарур бошад, хуб мешавад 
микроскопияи молиши балғамро ҳар 2 ҳафта такрор кунанд. Дар 
қисми зиѐди беморон бо шакли ба дорувор ҳассоси сил тағйирѐбии 
молиш ба МБС (-) дар муддати як чанд рӯз ѐ ҳафта (одатан 2 ҳафтаи 
табобатгирӣ) ба амал меояд, баъди тағйирѐбии молиш беморро 
бехатар ҷавоб додан мумкин аст.  

Маркази назорат аз рӯи  беморшавии ИМА дастурамали 
клиникиро нашр кардааст, ки он ҷавоб додани беморро бо бемории 
сили шушҳо то тағйирѐбии молиши балғам тавсия медиҳад, агар ин 
шартҳо иҷрошуда бошанд8:  

 нақшаи конкретӣ барои давоми табобати ҳамин бемор дар 
доираи барномаи назорати БСдар шароити дармонгоҳӣ тартиб дода 
шуда бошад; 

 бемор қабул кардани нақшаи стандартии муолиҷаи зидди 
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силиро оғоз намуд ва барои ӯ системаи табобат зерин назорати   

бевосита ташкил карда шудааст; 

 дар хонаи бемор кӯдакони хурдсол ва  аз 4 сола хурд ѐ 

шахсони мавқеи масунияташон паст ҳамроҳ зиндагӣ намекунанд; 

 ҳамаи аъзоѐни оила, ки бо бемор ҳамроҳ зиндагӣ доранд 

мавқеи масунияташон мӯътадил бошад ва онҳо пештар бо ин бемор 

дар тамос буданд; 

 бемор розӣаст, ки аз хонанамебарояд, ба ғайр аз ташриф ба 

муассисаҳои тиббӣ дар доираи табобати гирифтаистода, то манфӣ 

шудани натиҷаи микроскопияи молиши балғам. 

Паҳншавии баланди МДЗБС дарТоҷикистон байни беморони 

пештар азБС табобат нагирифта, ба ҳалли масъалаи бистарӣ кардани 

беморони натиҷаи микроскопияи молишашон мусбӣ, башарте, ки  

агар Xpert MTB/RIF дастнорас бошад, душворӣ  эҷод менамояд.  

Баъзан намуди ҳассосӣ ба дорувории зидди силӣ баъд аз 
гузоштани ташхис метавонад муддати 2-3 моҳ номаълум монад, ва 
бемор (табобати бемории сили фарзан ба антибиотикҳо ҳассосро е 
гирад) метавонад МДЗ БС дошта бошад. Дар ин ҳолат, ин беморон 
ба муддати якчанд моҳ сироятнок мемонанд, ва гузаронидани 
табобати онҳо дархо наметавонад хатарнок бошад. Ҳамзамон, 
фаҳмидан лозим аст, ки бистарикунии ин хел бемор ба беморхонаи 
зидди силии пур аз бемор, бе гирифтани маълумот оид ба штаммҳои 
мутобиқ ба доруҳои ин бемор боз дар муддати 2-3 моҳ, барои паҳн 
шудани штаммҳои мутобиқ ба доруҳо байни беморони беморхона, 
хатари  баландро эҷод менамояд. 

Имконияти тесткунии балғам ба Xpert MTB/RIF бояд ин 
масъалаи қабул кардани қарорро осон кунад, чунки қариб ҳамаи 
беморон, ки ба рифампитсин мутобиқат надоранд, метавонанд ва 
бояд табобатро дар шароити дармонгоҳ гиранд. Ташкили кофту 
кови бемор, ки барои қабули доруҳои кимиѐвӣ наомадааст ва 
хусусиятҳои намудҳои гуногуни ташкили табобати кимиѐвии 
дармонгоҳӣ дар замимаи№3 инъикос ѐфтааст. 

 

Мониторинг ва назорати табобат 

Тавсияҳои асосӣ: 
1. Ҳамаи беморон бояд мониторинг карда шаванд, ки ин ба баҳо 

додани самаранокии табобат имконият медиҳад24,26 (Стандарти 10 
Стандартҳои байналмилалӣ оид ба табобати бемории сил, 2006) 
(синфи I, сатҳи A). 
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2. Ҳамаи  беморон бояд оид ба зарурияти додани маълумот ба 

табиби муолиҷавӣ дар бораи устувор боқӣ  мондан ѐ такроран 

пайдошавии аломатҳои таъсироти номатлуби доруҳои зидди силӣ,  

дастур гиранд26 (синфи I, сатҳи C). 

3. Агар бемор ба қабули таъин шудаи доруҳои зидди силӣ 

наояд, корманди тиб, ки аз рӯи табобати ӯ назорат мебарад, бояд 

дар муддати як шабонарӯз баъди  наомадан дар марҳалаи интенсивӣ 

ва дар муддати як ҳафта дар марҳалаи ѐрирасони табобат, бо бемор 

пайваст шавад26 (синфи I, сатҳи C). 

4. Ҳар моҳбояд вазни беморро мониторинг кардан лозим аст26 

(синфи I, сатҳи C). 

5. Барои назорати самаранокии табобати гузаронида шуда бояд 

усулҳои бактериоскопия истифода бурда шавад (микроскопия ва 

кишти балғам)24,26 (синфи  I, сатҳи A). 

6. Акси рентгении узвҳои қафаси сина усули асосӣ барои 

назорат ва баҳодиҳии  самаранокии табобати гузаронида шуда НА 

мебошад24,26 (синфи  III, сатҳи A). 

7. Таҳлили намунаҳои балғам бо ѐрии Xpert MTB/RIF ѐ Hain 

test, набояд барои назорат ва баҳодиҳии самаранокии табобати 

гузаронида шуда истифодабурда шавад27,28 (синфи III, сатҳи C). 

8. Ҳамаи беморон (бо натиҷаҳои мусбӣ ва манфии микроскопия) 

бояд такроран микроскопияи молиши балғамро дар охири марҳалаи 

интенсивии табобат гузаранд (баъди 2 моҳи табобат барои беморони 

нав; вабаъдаз 3 моҳи табобат дар ҳолати давраи табобати такрорӣ бо 

доруҳои қатори якум)24,26 (синфи  IIa, сатҳи B). 

9. Беморони БС шушҳо нав дарѐфт шуда, ки дар аввали табобат 

натиҷаи манфии микроскопия молиши балғамдоштанд ва дар охири 

2 моҳи табобат, оянда ба назорати бактериологӣ мӯҳтоҷ нестанд26 

(синфи I, сатҳи B). 

10. Беморони нав дарѐфт шуда бо БС шушҳо, бо натиҷаи 

мусбии микроскопияи молиши балғам дар аввали табобат ва дар 

охири 2 моҳи табобат, бояд микроскопияи молиши балғамро дар 

охири 3 моҳгузаранд. Агар натиҷа мусбӣ бошад, кишти балғам ва 

муайян кардани ҳассосӣ ба антибиотикҳоро гузаронидан лозим аст 

24, 26 (синфи I, сатҳи B). 

11. Беморони нав дарѐфтшуда бо БС шушҳо, киазаввал натиҷаи 

мусбии микроскопияи молиши балғам доранд, бояд такроран 

микроскопияи молиши балғамро дар охири  5 ва 6 моҳи табобат 

гузаранд. Агар ин натиҷаҳо низ мусбӣ барояд, онгоҳ табобат 
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нобарор ҳисобида мешавад ва бояд балғамро кишт карда, ҳассосӣ ба 

антибиотикҳоро муайян кардан лозим аст26 (синфи I, сатҳи A). 
12. Агар ҳар вақт дар муддати давраи табобат МДЗБС муайян 

шавад, табобат нобарор ҳисоб карда мешавад ва корти нави табобат 
кушода мешавад 24,26 (синфи I, сатҳи A). 

13. Агар бемори нав дарѐфт шуда бо БС шушҳо бешубҳа ба 
МДЗБС танҳо бо сабаби натиҷаи мусбии микроскопияи молиши 
балғам бистарӣ шуда бошад, бояд микроскопияи молишро ҳар 2 
ҳафта такрор кард, токи ҳарчи тезтар тағйирѐбии молиши балғам 
муайян карда шуда, бемор барои давом додани табобатдар шароити 
дармонгоҳӣ ҷавоб дода  шавад. (синфи IIb, сатҳи C). 

14. Бемори якумин бор дарѐфтшуда бо БС шушҳо бе шубҳа ба 
МДЗБС, метавонад баъди ба охир расидани марҳалаи интенсивии 
табобат ба кор/хондан барояд, агар беҳтаршавии клиникӣ дида 
шавад, 3 натиҷаи манфии микроскопияи молиши балғам (бофосилаи 
8-24 соат ҷамъ карда шудааст, ба шарте, ки як намуна субҳи барвақт 
гирифта шудааст) бошад. Қарор нисбати кӯдакон, ки балғамро 
барои таҳлил ҷамъ карда наметавонанд, метавонад ба нишонаҳои 
беҳтар шавии клиникӣ ва давомкнокии табобат асос ѐбад (баъди ба 
охир расидани марҳалаиинтенсивӣ)8,68 (синфи IIa, сатҳи C). 

Мониторинги натиҷаи табобати беморони БС шушҳо  ба рои 
назорати сиҳатшавии бемор ва самаранокиикори барномаи мубо-
риза барзидди БС аҳамияти махсус дорад. Мониторинги муфассал 
ба табиб имконият медиҳад, ки таъсири табобатро ба бемор 
баҳодиҳад ва таъсироти номатлуб ѐ кандашавии табобатро дар 
марҳалаҳои барвақт ошкор намояд. Вазни беморро бояд ҳар моҳ 
муайян ва ба қайд гирифтан лозим аст26.   Давом додани камшавии 
вазн аломати бемории персистиришаванда дар беморон бо сили 
ғайришушӣ шуда метавонад. Ва баръакс, зиѐдшавии вазн дар бораи 
бомуваффақият гузаронидани табобат шаҳодат медиҳад. 

Чи тавре, ки болотар гуфта шуда буд, усулҳои  акси рентгении 
баҳодиҳӣ ҳама вақт эътирборнок нестанд, дар баъзе мавридҳо 
натиҷаи табобатро дар асоси онҳо баҳо додан мумкин нест, 
бинобарин онҳоро ҷудогона бе тафтишҳои бактериологӣ дар рафти 
мониторинг истифода бурдан мумкин нест24 . 

Тесткунии балғам бо ѐрии Xpert MTB/RIF ѐ Hain MTBDRplus, 
инчунин барои баҳодиҳӣ ва мониторинги табобат истифода бурдан 
тавсия дода намешаванд, чунки инусулҳо микобактерияҳои ҳам 
зинда, ҳам мурдаро дар намунаи балғам муайян мекунанд27,28. 
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Бактериоскопияи балғам 

Ошкоркунии барвақти тағйирѐбии молиши балғам 

Агар бемори аз нав дарѐфтшуда бо БС шушҳо бешубҳа ба 

МДЗБС танҳо бо сабаби натиҷаи мусбии микроскопия бистарӣ 

шудааст, барои ҳарчи барвақттар ошкор кардани тағйирѐбӣ ба МБС 

(-)бояд микроскопияи молиши балғам гузаронида шавад, ва 

беморро барои давом додани табобат дар шароити дармонгоҳӣ 

ҷавоб додан лозим аст, то ки хатари сирояти даруни бемор хонагӣ, 

хароҷотҳо пасттар карда шаванд, ва нороҳатиҳои вобаста ба 

бистарӣ барои бемор камтар шаванд (ниг. Қисми11). 

Дар бештари беморон бо шакли ба доруҳо ҳассоси БС, ки бо 

нақшаи стандартии табобати зидди силӣ фаро гирифта шудаанд, 

тағйирѐбии молишба ММ- (БК-) дармуддати 2 ҳафта ба амал меояд, 

ин барои такрор кардани микроскопияи молиши балғами бемор 

баъди бистарикунӣ бо фосилаҳои 2 ҳафта, асос мешавад. 

 

Дар охири марҳалаи интенсивии табобат 

Дар бештари беморон дар охири марҳалаи интенсивии табобат 

натиҷаҳои бактериоскопияи балғам манфӣ мешаванд. Агар дар 

охири ин марҳала натиҷаҳои тафтиши бактериологии балғам мусбӣ 

монад, зарурияти давом додани табобат бо ҳамон чор дорувор боз 

дар давоми 4 ҳафта пайдо мешавад 24,26. Дар ин ҳолатҳо микрос-

копияи молиши балғамро дар охири 3 моҳи табобат такрор кардан 

лозим аст, ва агар натиҷа ҳоло ҳам мусбӣ бошад, намунаи балғамро 

барои кишт ва тесткунӣ барои ҳассосӣ ба доруҳои зидди силӣ равон 

кардан лозим аст24,26. 

Дар ин давра марҳалаи ѐри расони табобатро оғоз намудан тавсия 
дода мешавад, лекин баъди гирифтани натиҷаи таҳлил ба ҳассосӣ ба 
дорувор, фтизиатр бояд нақшаи табобатро тасҳеҳ намояд.  

Беморони БС шушҳо, кинақшаи 8-моҳаи табобати такрориро 
мегиранд, бояд балғамро ба микроскопияи молиши балғам дар охир 
марҳалаи интенсивӣ (охири 3 моҳ) супоранд. Агар натиҷа мусбӣ, 
онгоҳ намунаи балғамро ба кишт ва тести ҳассосӣ ба дорувори 
зидди силӣ равон кардан лозим аст. 

 

Дар марҳалаи ѐрирасони табобат 
Беморон бо БС шушҳо, ки натиҷаи микроскопияи молиш аз 

аввал мусбӣ буд, бояд балғамро ба микроскопияи молиш дар охири 
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5 моҳи табобат ва дар охири табобат (6 моҳ барои беморони 
якуминбор дарѐфтшуда; 8 моҳбарои беморони табобати такрории 
БС -ро бо доруҳои қаториякӯм мегиранд) супоранд24,26. 

Пайдо кардани БТУ дар балғам баъди 5 моҳи оғози табобати 
зидди силӣ (ѐ ягон вақти аз ин мӯҳлат дертар)  ба нобарории 
табобат ишорат мекунад. 

Беморон бо БС шушҳо аз нав дарѐфт шуда, ки натиҷаи микрос-
копияи молиш аз аввал ва дар охири марҳалаи интенсивии табобат 
манфӣ буд, ба назорати бактериологӣэҳтиѐҷнадоранд. Аммо агар 
натиҷаи микроскопияи молиш дар охири марҳалаи интенсивӣ мусбӣ 
буд, тафтиши назоратии балғамро дар охири 5 ва 6 моҳи табобат 
гузаронидан лозим аст .24,26. 

 

Муайянкунии оқибати табобат 
Дар охири давраи табобат фтизиатр бояд натиҷаҳои муолиҷаи 

бемории силро аз рӯи ин нақша муайян намояд:  
 

Натиҷаҳои табобати беморони БС ҳассоснок 
Натиҷаҳои 
табобат 

Муайянкунӣ 

Сиҳат шуд Бемор бо БС шушҳо бо тасдиқи бактериологии сил дар 
аввали табобат, ки давраи пурраи табобатро гузашт, 
натиҷаҳои манфии молиш ѐ киштро дар моҳи охирини 
табобат, ва аққалан як борто ин вақт дошт. 

Табобат ба охир 
расид 

Бемори БС, ки давраи пурраи табобатро гирифт, 
табобатро ба охир расонид бе аломатҳои муолиҷаи 
бенатиҷа, аммо бе маълумотҳо оид ба натиҷаҳои молиши 
балғам ѐ кишт дар моҳи охирини табобат, ѐ аққалан, 
якбор то ин вақт манфӣ буданд, ѐ барои он ки тафтишҳо 
нагузаронида шуданд, ѐ барои набудани натиҷаҳо. 

Табобати 
бенатиҷа 

Бемори БС, ки натиҷаи молиши балғам ѐ кишт дар 5 моҳи 
табобат мусбӣ буданд ѐ дертар дар давоми табобат 

Фавтид Бемори БС, ки фавтид аз БС ѐ дар натиҷаи дигар сабабҳо 
ҳангоми давраи табобат 

Гумкардашуда 
барои назорати 
ояндаи табибон 

Бемори БС, ки табобати ӯба 2 моҳ паи ҳам ѐ зиѐдтар 
канда карда шуд. 

Ташхис 
бардошта шуд 

Вақте, кибемориисилистиснокардашуд 

Натиҷа баҳо дода 
нашуд 

Бемороне, ки дар онҳо МР/МДЗ тасдиқ мешавад ва барои 
табобат бо ДҚД гирифта нашуданд (инҷо воқеотҳое низ 
дохил мешаванд, ки табобатро бо ДҚЯ оғоз накарданд). 

Табобати бо 
натиҷа 

Ҷамъи натиҷаҳои“сиҳатшуд”ва“табобат ба охиррасид” 
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Натиҷаҳои табобати беморони МР-БС/МДЗ-БС, ки доруҳои 
қатори дуюмро қабул мекарданд 

Натиҷаҳоита
бобат 

Муайянкунӣ 

Сиҳатшуд Бемор, ки тибқи протоколи миллӣ давраи пурраи 
табобатро тамом кард, ва 4 кишти манфии пайдар ҳам дар 
12 моҳи охири табобат дорад 

Табобат ба 
охир расид 

Бемор тибқи протоколи миллӣ давраи пурраи табобатро 
тамом кард, аммо маълумотҳо оид ба 4 кишти манфӣ дар12 
моҳиохири табобат нестанд. 

Табобати 
бенатиҷа 

Ин натиҷа метавонад аз 12 моҳ  дертар дида баромада 
шавад ва дар ҳолати на камтар аз 4 кишти мусбии 
пайдарҳам дар12 моҳи охир, ѐ ҳангомипеш аз мӯҳлат 
тамом кардани табобат аз рӯи нишондодҳои клиникӣ 
(таъсироти бартараф нашавандаи номатлуб ба доруҳо) ѐ 
ҳангоми имкон нопазирии таъин намудани нақшаи пурраи 
табобат (то-МВД, МВДБС). 

Фавтид Бемори БС, ки аз БС ѐ дар натиҷаи дигар сабабҳо ҳангоми 
давраи табобат фавтид 

Гумкардашуд
а барои 
назорати 
ояндаи 
табибон 

Бемори БС, ки табобати ӯ ба 2 моҳ паи ҳам ѐ зиѐдтар канда 
шуд ( пештарин категория“кандашавии табобат”ном дошт) 

Ташхис 
бардошта шуд 

Бемори БС, ки натиҷаи табобати ӯ маълум нест (инҷо 
ҳодисаҳое дохил мешаванд, ки берун аз кишвар рафтанд, 
ва натиҷаҳои табобати онҳо маълум нест) 

Натиҷа баҳо 
дода нашуд 

Ҷамъи натиҷаҳои“сиҳат шуд”ва“табобатба охир расид” 

 

Барои “табобати бе натиҷа” дар охири марҳалаи интенсивӣ 
набудани негативатсия чунин маъно дорад, ки дар бемор 
тағйирѐбии балғам дар давоми марҳилаи интесивӣ ба амал наомад.  

Муайянкунии мафҳумҳои “негативатсия” ва“ реверсия”–и кишт 
чунин истифода бурда мешавад: 

Негативатсия (тағйирѐбии натиҷаи мусбӣ ба манфӣ): ҳамон 
вақт ҳисоб мешавад, ки дар ду киштҳои паи ҳам бо фосилаи 30 рӯз 
натиҷаҳои манфӣ бошанд. Дар ин ҳолат рӯзи негативатсия рӯзи 
ҷамъкунии намунаи якуми кишти манфӣ ҳисоб мешавад. 

Реверсия(тағйирѐбии натиҷаи манфӣ ба мусбӣ): ҳисоб мешавад, 
агар баъди негативатсияи якум дарду кишти паи ҳам бо фосилаи 30 
рӯз натиҷаҳои мусбӣ бадаст оварда шавад. Бо мақсади муайян 
кардани мафҳуми“Табобати бенатиҷа”реверсия ба инобат гирифта 
мешавад, танҳо агар дар марҳалаи ѐрирасон ба амал ояд. 
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Бозгашт ба кор/хондан 

Тибқи гуфтаҳои пеш, беморони бемории сил, ки дар онҳо аз 

аввал натиҷаи мусбии микроскопияи молиш бешубҳа ба шакли 

бемории мутобиқ ба доруҳо буд, одатан баъди 2-3 ҳафтаи оғози 

нақшаи стандартии табобати зидди силӣ беморон сироятнок нестанд. 

Дар амалияи ҷаҳонӣ қарор оид ба бозгашт ба кор/хондан қабул 

мешавад дар асоси: 

 3 натиҷаи манфии микроскопияи молиши балғам, ки бо 

фосилаи 8-24 соат ҷамъ шудааст,ба шарте, ки як намуна субҳи 

барвақт ҷамъшуда бошад; 

 Табобати стандартии зиддисилӣ самаранокии хуби клиникӣ 

дошта бошад (камшавии аломатҳо);  

 Агар бемор дар тамоси наздик бо одамони гурӯҳи баланди 

хатари инкишофи БС кор накунад (ВНМО-позитив, мавқеи 

масунияташон паст, зичии баланд, масалан, дар маҳбас). 

Айни замон, дар Тоҷикистон масъалаи бозгашт ба кор/хондан 

танҳо баъд аз он, ки бемор марҳалаи интенсивии табобатро тамом 

мекунад, дида баромада мешавад. Бемороне, ки бо одамони гурӯҳи 

хатари баланди инкишофи БС-ро ташкил медиҳанд дар тамоси 

наздик кор мекунанд, бояд пеш аз ба кор баромадан натиҷаи тасдиқ 

шудаи манфии кишти балғам дошта бошанд68. 

Аксарияти кӯдакони хурдсол бо бемории сили роҳҳои нафас 

хатари пасти паҳншавии сироятро доранд ва метавонанд ба мактаб 

баргарданд, агар шубҳа ба бемории шакли мутобиқ ба доруҳо 

набошад ва онҳо 2-3 ҳафтаи табобати стандартии кимиѐвии 

зиддисилиро гузаштанд, натиҷаҳои он аломатҳои хуби клиникии 

самаранокии табобатро нишон доданд. Нисбати кӯдакони калонтар, 

ки балғамро барои бактериоскопия ҷамъ карда метавонанд, қарорро 

дар асоси критерияҳои боло гуфтаи бозгашти калонсолон ба кор 

қабул кардан мумкин аст 8,68. Ҳамаи масъалаҳои номбаршуда дар 

машвартҳои консилиуми табибон ҳал карда мешаванд. 
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СТАНДАРТЊОИ МИЛЛB ОИДИ НАЗОРАТ ВА 
НИГОЊУБИНИ АНТЕНАТАЛB ЊАНГОМИ 

ЊОМИЛАДОРИИ ФИЗИОЛОГB 
 

ПРИНСИПЊОИ ТАШКИЛ ВА ТАРКИБИ НИГОЊУБИН 
ВА ЁРИИ АНТЕНАТАЛЇ 

 

Ҳангоми назорати антенаталӣ ҳатман риояи ҳуқуқи зан дар 

мавриди гирифтани хизмати тиббӣ зарур аст: 

1. Ҳар як зане, ки табобат мегирад, ҳуқуқи гирифтани 
маълумотро оиди солимии худ дорад. 

2. Ҳар як зан барои муҳокима кардани ҳамаи ҳолатҳои ӯро 
ба изтироб оваранда ҳуқуқ дорад. 

3. Зан ҳуқуқи қаблан донистани амали ба ӯ истифода баран-
даро дорад. 

4. Ҳамаи чорабиниҳо ва амалҳо дар вазияти ба назаргирии 
ҳуқуқи зан ба маҳрамӣ бояд гузаронида шаванд. 

5. Ҳангоми истифодаи хизмати муассиса зан худро бояд 

бароҳат ҳис намояд.  
6. Зан ҳуқуқи изҳори ақидаи худ оиди хизматҳои пешниҳод-

шавандаро дорад. 
Нигоҳубин ва ѐрии антенаталӣ ба воситаи муассисаҳои ѐрии 

аввалияи тиббию санитарӣ таъмин карда мешавад. 
Назорат вобаста ба ҳолати муассиса аз тарафи духтури 

оилавӣ ѐ акушер-гинеколог ѐ момодоя бурда мешавад: 
Бунгоҳи тиббӣ ‟ момодоя; 
Маркази солимии шаҳрӣ (ноҳиявӣ) ‟ духтури оилавӣ; 
Маркази солимии репродуктивӣ ‟ духтур акушер-гинеколог 

Духтури оилавӣ ва момодоя/ҳамшираи тиббии оилавӣ назо-
рат занҳои ҳомилаи гурӯҳи пасти хатарро бо равиши эътидолии 
ҳомилагӣ мебаранд. 

Духтур акушер-гинеколог ба духтури оилавӣ ѐ момодоя 
машварат медиҳад ва ҳангоми пайдошавии авориз дар давоми 
ҳомиладорӣ назорати минбаъдаро пеш мебарад. 

Кормандони тиббе, ки нигоҳубини антенаталиро пеш меба-
ранд, ӯҳдадориҳои зеринро доранд: 

 Омӯзонидан, додани маълумот ва дастгирии падар ва 
модари оянда; 
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 Таъмин намудан бо чорабини[ои пешгиркунанда; 

 Назорат дар давоми тамоми [омиладорb барои сари ваrт 

ошкор намудани аворизхо; 

 Интиrол намудан ба сат{и мувофиrи ѐрирасонb {ангоми 

пайдо шудани проблема{о ва расонидани ѐрии фаврb; 

 {ал намудани проблема{ои хурде, ки дар натиxаи {оми-

ладорb ба вуxуд меоянд. 
{ангоми ба зери назорат гирифтани зани {омила {уxxат{ои 

зерин бояд тартиб дода шавад: 

1. Картаи шахсии зани {омила ва таваллудкарда (нусхаи 111/у), 

дар он натиxа{ои муоина{ои асосb ва иловагb rайд карда, нишон-

дод{ои муоинаи лабораторb ва функсионалb часпонда мешаванд. 

Гравидограмма ва rолиби ниго{убини антенаталb rисмат{ои 

нусхаи 111/у мебошанд.  

2. Китоби rайди зан{ои {омила 

3. Дар 24-26 {афтаи {омилагb (ташрифисейум) бадасти зан 

«картаи мубодилавии зани {омила ва таваллудкарда» (нусхаи 113) 

дода мешавад, ки он дар зан меистад. (дар оянда ба ивази картаи 

мубодилавb тасдиr намудани шиносномаи перинаталb пешбинb 

шудааст). 

Адади ташрифот: 

Дар давоми ба таври физиологb равиш доштани даври 

{омилагb 7 ташрифот ба амал оварда мешавад. 

7 ташрифот дар давраи азнавсозии системаи ниго{убини 

антенаталb, ки аз тарафи табибони оилавb гузаронида мешавад, дар 

назар дошта шудааст. Дар оянда дар Xум{урии Тоxикистон 6 таш-

рифот дар мавриди ба таври физиологb xараѐн гирифтани {омилагb 

пешбинb шудааст. 

Ташрифоти аввалро то12 {афтаи {омиладорb ба амаловардан 

бе{тар аст. 

Ташрифот{ои баъдина дар мe{лат{ои: 18-20; 24-26; 28-30; 32- 

34; 35-36; 38-39{афтаи {омиладорb гузаронида мешавад. 
[ангоми набудани шароити ташрифи зани {омила ба муассисаи 

ѐрии авали тиббию санитарb ташрифот{ои 2, 3, 5, 6, 7 – ро дар хона 

ба амал овардан мумкин аст (патронажи фаъол), бо иxрои [атмии 

[амаи чорабини[ои дар зер овардашуда ва rайд кардани маълумот 

дар картаи шахсии [омиладорон. 
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Дар сат[и антенаталb бо [амаи [омиладорон, вобаста ба хо{иши 

он{о бо шариконашон ва аъзоѐни оила масли[атди[ии шахсb ва 

гурe[b гузаронида мешавад. (Масли[атди{ии оила масли[атди{ии 

шахсb мебошад) 

{ангоми масли[атди[b rоида[ои зарурb риоя карда мешаванд 

(Замима «Масли[атди[b ба зани [омила»). 

Масли[атди[ии шахсb азрeи мавзeъ[ои зерин гузаронида 

мешавад: 

 Дигаргуни[о дар давраи [омилагb (дар ташрифи якeм, дар 

мавриди пайдо шудани савол–дар [ама ташриф[о). 

 Uизои зани {омила, тарзи [аѐтисолим (Замима«Стандарти 

uизои зани [омила, тарзи [аѐти солим») 

 Бе{дошти зани {омила (дар ташрифи якeм, дар мавриди 

пайдо шудани савол–дар [ама ташриф[о). 

 [аѐти xинсb дар давраи [омилагb (дар ташрифи якeм, дар 

мавриди пайдо шудани савол–дар [ама ташриф[о). 

 Масли[атди[b оиди нишона[ои хатарнок ва дар мавриди 

пайдоиши он[о бояд ба куxо муроxиат кард (Замима«Стандарти 

нишона[ои хатарнок») 

Масли{атди{ии гурe[b азрeи мавзeъ{ои зерин дар eтоrи махсус 

гузаронида мешавад: 

 Тайѐрb ба таваллуд ва тайѐр кардани шарик барои валодат 

(Замима«Стандарти тайѐрb ба валодат»). 

 Синамаконb (Барномаи миллb Rонун)  

 Контрасепсия дар давраи баъди таваллуд 
Масли[атди[ии шахсиро корманди тиббе, ки назорати 

мунтазамро [ангоми ташрифоти антенаталb мебарад (духтури 

оилавb, акушер-гинеколог, момодоя), мегузаронад. 

Масли{атди{ии гурe[иро момодояи омeзонидашуда, ѐ ин ки 

духтури оилавb ѐ акушер-гинекологи машваратчb мегузаронад 

(Замима«Стандарти тайѐрb ба валодат»). 

Гузаронидани масли[атди[ии гурe[b оиди тайѐр намудан ба 

таваллуд ва тайѐр намудани шарик аз тарафи момодояи омeзони-

дашуда бе[тарин мебошад. 

Дар мавриди будани зарурат бо ихтиѐри корманди тиб, ки 

назорати мунтазам мегузаронад, ва розигии зани [омила, масли[ат-

ди{ии гурe[иро дар мавзeъ[ое, ки дар номгeи масли{атди{ии шах-

сb xой дорад, гузаронидан мумкин аст. 
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Масли[атди[ии гурe[иро дар хонаи махсус, ки бо таx[изоти 

мувофиr, мавод[ои зарурb, аудиовидео-техника, фантом ва uайра 

таx[изонида шудааст, гузаронида мешавад (Замима«Стандарти тайѐрb 

бавалодат») 

{ангоми xойдоштани [олат[ои/бемори[ои зерин назорат аз 

тарафи акушер-гинеколог бурда мешавад (мувофиrи стандарт[ои 

миллии муносиб) 

1. Синну соли аз 17 сола xавонтар 

2. [омилагии баъди табобат пайдошуда 
3. Бемори{ои гинекологb 

 Мушакомоси бачадон 

 Аденомиоз 

 Омос[ои хушсифат ва бадсифати узв[ои коси хурд 

4. Бемори[ои uайританосулb (дарякxоягb бомутахассис) 

 Нишондоди вазни бадан 30 кг/м2вазиѐдтар [ангоми ташрифи 

якeм 

 Бемори[ои дил 

 Гипертензия артериявb 

 Бемории rанд 

 Гломерулонефрит 

 Пиелонефрити аворизнокшуда 

 Камхуниивазнин (гемоглобин– 70 г/лвакамтар) 

5. Собикаи аворизноки акушерb ва гинекологb 

 {омилагии инкишофнаѐфта 

 Исrоти [амли одатb 

 Таваллуди пеш аз мe[лат 

 Хатша дар бачадон (баъди буриш иrайсарb, миомэктомия ва 

uайра) 

 Изоиммунизатсия бо системаи АВО ѐ резус 

 Фавти антенаталии тифл 
{ангоми авориз[о/[олат[ои зерин машварати акушер-гинеколог 

{атмb мебошад 

1. {омилагии бисѐртифла 

2. Пешомади машима 
3. Вайроншави[ои гипертензионb 

4. Бисѐробb 

5. Камобb 
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6. Боздошти инкишофи тифл 
7. Хунравb  
Назорати баъдина аз тарафи машваратчb акушер-гинеколог 

мувофиrи стандарт[ои миллb ба амал оварда мешавад. 
 
ДАР РАВИШИ РАСОНИДАНИ НАЗОРАТ ВА НИГО{УБИНИ 

АНТЕНАТАЛB –ИXРОИ ФАРМОНИ ВТ XТ№ 641 аз 26 декабри 
соли 2012 «Дар бораи тадбиrи чорабини{о оид ба  пешгирb 
намудани сирояти дохилибеморхонагb дар таваллудхона{о 
(шуъба{о)» [АТМB МЕБОШАД!!! 

 
 

{АXМИ МУОИНА{ОИ ЗАРУРB ДАР ДАВРАИ АНТЕНАТАЛB 
{АНГОМИ РАВИШИ МEЪТАДИЛИ [ОМИЛАДОРB 

 
Ташрифоти якeм то 12 [афтаи [омиладорb ба амаловарда 

мешавад [аxми муоинаи зарурb:  
1. Шиносоb 
2. Пурсиш (Замима«Стандарт оиди пурсиши зани [омила») 
 Ба[оди[b ба шикоят[о 
 Ба[оди[b ба [олатисолимb 
 Ба[оди[ии анамнези акушерb 
 Маълумот дар бораи солимии шав[ар 
3. Муоинаи умумb 
4. Чен намудани вазн ва rади зани [омила, [исоби индекси 

вазн (Замима«Стандарто иди [исоби индекси вазни бадан») 
5. Муоинаи узв[о ва система[о. Ченкардани Ф/А (Замима 

«Стандарт оиди чен кардани Ф/А») ва набз 
6. Муоина бо воситаи оина{о ва муоинаи ма[балb (Замима 

«Стандарт оиди муоина бо оина[ои ма[балb ва муоинаи ма[балb») 
7. Муайян намудани мe[лати [омилагb ва валодат 
8. Та[лили умумии хун (муайян кардани миrдори эритросит{о, 

гемоглобин, нишондоди ранга, лейкосит{о, формулаи лейкоситарb, 
суръати такшиншавии эритросит{о) 

9. Гурe[ ва резус мансубияти хун 
10. Та[лили умумии пешоб 
11. Муоинаи бактериоскопии хориxоти ма[балb (молишак аз 

ма[бал) [ан-гоми пайдо шудани нишона[ои клиникb (Замима 
«Стандарти гирифтани молишак») 
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12. Масли[атди{b ва санxиши ихтиѐрb барои ВНМО (Прото-
коли клиникb оиди пешгирии сирояти ВНМО аз модар ба тифл. 
Фармони ВТ XТ№ 269 аз 24.05.2008) 

13. Санxиш барои сифилис (Реаксияи Вассерман - РW) 
14. Аз рeи имконият ([ангоми мавxуд будани лабораторияи 

бактериологb) муоинаи бактериологии пешоб барои муайян наму-
дани бактериурияи бенишон гузаронида мешавад (Замима «Стан-
дарти бактериурияи бенишон») 

15. Наxосат барои тухми кирмирeда барои [омиладорони 
камхун (сат[и гемоглобин 90 г/л ва аз ин кам) 

16. Машварати духтур акушер-гинеколог, агар зани [омиладар 
назорати духтури оилавb ѐ момодоя бошад 

17. Машварати духтури терапевт, агар зани [омила дар назорати 

момодоя бошад 
18. Масли[атди[b оиди дигаргуни[о дар давраи [омилагb, uизо, 

бе{дошт, рафтори xинсb (Замима«Стандарти масли[атди[b оиди 

uизо, тарзи [аѐтисолим»)  

19. Масли[итди[b оиди rабулкардани туршии фолат ва сулфати 

о[ан (Барномаимиллb) 

20. Маълумотди[b оиди нишона[ои хатарноки равиши [омила-

дорb ва додани маълумот барои муроxиат [ангоми пайдоиши онон 

(Замима «Стандартни шона[ои хатарнок») 

21. Тартибдодани [уxxат[о.  

22. Дар мавриди будани шиносномаи перинаталb –rайд кардани 

маълумот дар шиноснома перинаталb 

Ташрифоти дуввeм дар 18 – 20 [афтаи [омилагb ба амаловарда 

мешавад 
[аxми муоинаи зарурb:  

1. Пурсиш ва ба[оди[b ба шикоят[о (Замима«Стандарт оиди 

пурсиши зани [омила») 

2. Азназаргузаронии умумb 

3. Чен кардани вазни бадан 
4. Чен кардани фишори артериявb ва набз (Замима «Стандарт 

оиди чен кардани Ф/А») 

5. Муайян намудани сат[и гемоглобин 

6. Чен кардани баландии rаъри бачадон (Замима «Стандарти 

азназаргузаронии беруна»), rайди гравидограмма (Замима «Стан-

дарти Гравидограмма») 
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7. Муоинаи ултрасадои тифл, машима ва бачадон (Замима 
«Стандарти минималии УС») бо маrсади скрининги нуrсон{ои 
модарзодии тифл.  

8. Масли[атди[b оиди uизо,бе{дошт, рафтори xинсb (Замима 
«СтандартиМасли[атди[b оиди uизо, тарзи [аѐтисолим»)  

9.Масли[итди[b оиди rабулкардани сулфати о[ан (Барномаи 
миллb) 

10.Маълумотди[b оиди нишона[ои хатарноки равиши [омила-
дорb ва додани маълумот барои муроxиат [ангоми пайдоиши онон 
(Замима «Стандарт Нишона[ои хатарнок») 

11. Тартибдодани [уxxат[о. Дар мавриди будани шиносномаи 
перинаталb –rайд кардани маълумот дар шиноснома перинаталb 

Ташрифоти сеюм дар мe[лати 24 – 26 [афтаи [омиладорb ба 
амаловарда мешавад 

[аxми муоинаи зарурb:  
1.Пурсиш ва ба[оди[b ба шикоят[о (Замима «Стандарт оиди 

пурсиши зани [омила») 
2. Азназаргузаронии умумb 
3. Чен кардани вазни бадан 
4. Ченкардани фишори артериявb ва набз (Замима «Стандарт 

оиди чен кардани Ф/А») 
5. Муайян намудани сат{и гемоглобин 
6. Чен кардани баландии rаъри бачадон (Замима «Стандарти аз 

назаргузаронии беруна»), rайди гравидограмма (Замима «Стандар-
ти Гравидограмма») 

7. Гeш кардани дилзании тифл (Замима«Стандарти гeшкунии 
дилзании тифл») 

8. Та[лили пешоб барои протеинурия (Замима «Стандарти 
муайян кардани сафеда дар пешоб») 

9. Масли[атди[b оиди uизо,бе{дошт, рафтори xинсb (Замима 
«Стандарти Масли[атди[b оиди uизо, тарзи [аѐтисолим»)  

9.Масли[итди[b оиди rабул кардани сулфати о[ан (Барномаи 
миллb) 

10.Маълумотди[b оиди нишона[ои хатарноки равиши [омила-
дорb ва додани маълумот барои муроxиат [ангоми пайдоиши онон 
(Замима«Стандарт Нишона[ои хатарнок») 

11.Тартибдодани [уxxат[о. Дар мавриди будани шиносномаи 
перинаталb –rайд кардани маълумот дар шиноснома перинаталb 

12. Тартиб додан ва супоридани картаи мубодилавии зани [омила 
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Ташрифоти чорeм дар мe[лати 28 - 30 [афтаи [омиладорb 

баамал оварда мешавад 
Ҳаxми муоинаизарурb:  

1.Пурсиш ва ба[оди[b ба шикоят[о (Замима «Стандарт оиди 

пурсиши зани [омила») 

2.Азназар гузаронии умумb 

3. Чен кардани вазни бадан 

4. Чен кардани фишори артериявb ва набз (Замима«Стандарт 

оиди чен кардани Ф/А») 

5. Муайян намудани сат{и гемоглобин 
6. Чен кардани баландии rаъри бачадон (Замима «Стандарти 

азназаргузаронии беруна»), rайди гравидограмма (Замима «Стан-

дарти Гравидограмма») 

7. Гeш кардани дилзании тифл (Замима «Стандарти гeш кунии 

дилзании тифл») 

8. Та[лили пешоб барои протеинурия (Замима «Стандарти 

муайян кардани сафеда дар пешоб») 

9. Санxиш барои сифилис (Реаксияи Вассерман - RW) 

10. Масли[атди[b ва санxиши ихтиѐрb барои ВНМО (Барномаи 

милли) 

11. Машварат ва санxиш барои Hbs антиген дар зан{ои 
ваксинатсия нашуда 

12. Машварати духтури акушер-гинеколог ва терапевт,  

агар зани {омила дар назорати момодоя бошад 
13.Масли[атди[b оиди uизо, бе{дошт, рафтори xинсb (Замима 

«Стандарти масли[атди[b оиди uизо, тарзи [аѐти солим»)  

14.Масли[итди[b оиди rабулкардани сулфати о[ан (Барномаи 

миллb) 

15.Маълумотди[b оиди нишона[ои хатарноки равиши [омила-

дорb ва додани маълумот барои муроxиат [ангоми пайдоиши онон 

(Замима «Стандарт Нишона[ои хатарнок») 

16.Тартибдодани [уxxат[о. Дар мавриди будани шиносномаи 
перинаталb – rайд кардани маълумот дар шиносномаи перинаталb 

17. Додани рухсатии декретb (дар 30 [афта) 

Ташрифоти панxeм дар мe{лати 32 - 34 ҳафтаи {омилагb 

Ҳаxми муоинаи зарурb: 

1. Пурсиш ва ба{оди{b ба шикоят{о (Замима «Стандарт оиди 

пурсиши зани {омила») 
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2. Азназаргузаронии умумb 
3. Чен кардани вазни бадан  
4. Чен кардани фишори артериявb ва набз (Замима «Стандарт 

оиди чен кардани ФА») 
5. Та{лили хун 
6. Чен кардани баландии rаъри бачадон (Замима «Стан-

дарти азназаргузаронии беруна»), rайд ва баҳои гравидограмма 
(Замима «Стандарти Гравидограмма») 

7.Гeш кардани дилзании тифл (Замима «Стандарти гeшкунии 
дилзании тифл») 

8. Та{лили пешоб  
9. Масли{атди{b оиди uизо, бехдошт, рафтори xинсb (Замима 

«Стандарти Масли{атди{b оиди uизо, тарзи {аѐти солим»)  
10. Масли{итди{b оиди rабул кардани сулфати о{ан (Барномаи 

миллb) 
11. Маълумотди{b оиди нишона{ои хатарноки равиши {оми-

ладорb ва додани маълумот барои муроxиат {ангоми пайдоиши 
онон (Замима «Стандарт Нишона{ои хатарнок») 

12. Қайди ахборот ба картаи мубодилавb ва шиносномаи 
перинаталb   

 Ташрифоти шашeм дар 35 - 36 ҳафтаи {омиладорb ба амал 

оварда мешавад 
Ҳаxми муоинаи зарурb: 
1. Пурсиш ва ба{оди{b ба шикоят{о (Замима «Стандарт оиди 

пурсиши зани {омила») 
2. Чен кардани вазни бадан  
3. Чен кардани фишори артериявb ва набз (Замима «Стандарт 

оиди чен кардани ФА») 
4. Чен кардани баландии rаъри бачадон (Замима «Стандарти 

азназаргузаронии беруна»), rайди гравидограмма (Замима «Стан-
дарти Гравидограмма») 

5. Гeш кардани дилзании тифл (Замима «Стандарти гeшкунии 
дилзании тифл») 

6. Таҳлили хун ва сат{и гемоглобин 
7. Та{лили пешоб барои протеинурия (Замима «Стандарти 

муайян кардани сафеда дар пешоб») 
8. Масли{атди{b оиди uизо, бехдошт, рафтори xинсb (Замима « 

Стандарти Масли{атди{b оиди uизо, тарзи {аѐти солим»)  
9. Масли{итди{b оиди rабул кардани сулфати о{ан (Барномаи 

миллb) 
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10. Маълумотди{b оиди нишона{ои хатарноки равиши {омила-

дорb ва додани маълумот барои муроxиат {ангоми пайдоиши онон 

(Замима «Стандарт нишона{ои хатарнок») 
11. Аз ҳафтаи 37 маслиҳатдиҳии гурe{b: Тайѐрb барои валодат 

(Замима Стандарти «Маслиҳатдиҳии гурe{b: Тайѐрb ба валодат») 

12. Қайди ахборот ба шиносномаи перинаталb ва картаи мубо-

дилавb. 

Ташрифоти {афтeм дар 38-39 {афтаи {омилагb анxом дода 

мешавад 

Ҳаxми муоинаи зарурb: 

1. Пурсиш ва ба{оди{b ба шикоят{о (Замима «Стандарт оиди 

пурсиши зани {омила») 

2. Азназаргузаронии умумb 

3. Чен кардани вазни бадан  

4. Чен кардани фишори артериявb ва набз (Замима «Стандарт 

оиди чен кардани Ф/А») 

5. Чен кардани баландии rаъри бачадон (Замима «Стандарти 

азназаргузаронии беруна»), rайди гравидограмма (Замима «Стан-

дарти Гравидограмма») 

6. Гeш кардани дилзании тифл (Замима «Стандарти гeшкунии 

дилзании тифл») 
7. Таҳлили умумии пешоб 

8. Масли{атди{b оиди uизо,  бе{дошт, рафтори xинсb (Замима 

« Стандарти Масли{атди{b оиди uизо, тарзи {аѐти солим»)  

9. Масли{итди{b оиди rабул кардани сулфати о{ан (Барномаи 

миллb) 
10. Маслиҳатдиҳb оиди синамаконb ва контрацепцияи баъди-

валодатb 

11. Маълумотди{b оиди нишона{ои хатарноки равиши {омила-

дорb ва додани маълумот барои муроxиат {ангоми пайдоиши онон 

(Замима «Стандарт Нишона{ои хатарнок») 
12. Аз ҳафтаи 37 маслиҳатдиҳии гурўҳb: Тайѐрии зани ҳомила 

барои валодат (Замима Стандарти «Маслиҳатдиҳии гурўҳb: Тайѐрb 

ба валодат») 
13. Аз ҳафтаи 37 маслиҳатдиҳии гурўҳb: Тайѐрии шарик барои 

валодат (Замима Стандарти «Маслиҳатдиҳии гурўҳb: Тайѐрb ба 

валодат») 
14. Қайди ахборот ба шиносномаи перинаталb ва картаи мубо-

дилавb. 
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Дар ваrти ташрифи 7-ўм: 

Ба зани ҳомила зарурати валодатро дар таваллудхона фаҳмо-

нида диҳед. Ҳатман ба чизҳои зерин ишора намоед: 

 Дар ваrти валодат метавонад аворизҳое пайдо шавад, ки 

онҳоро пешгeb кардан на ҳама ваrт мумкин мебошад 

 Дар таваллудхона барои нигоҳубин кормандони тиб, асбобу 

ашѐ{о, дорувориҳо мавxуданд ва шароити ба муассисаи сатҳи 

баланд интиқол додан имконият ҳаст. 

Бо зани {омила масъалаҳои зеринро муҳокима намоед: 

 Чb тавр то таваллудхона меояд; 

 Ҳангоми таваллуд ки вайро дастгирb мекунад; 

 Ҳангоми набудани e ки дар хона ѐрb мерасонад ва кeдаконро 

парасторb мекунад 
Маслиҳат диҳед, агар ба таваллудхона наздик зиндагонb на-

мояд, бо пайдошавии нишонаҳои аввалини таваллуд ба онxо муро-

xиат намояд.  
Агар барои саривақт муроxиати зани ҳомила мушкилот бошад 

(дар xои дурдаст зиндагb мекунад), 1-2 ҳафта пеш аз таваллуд 

бистари шуданро маслиҳат диҳед. 

Рeйхати {уxxат ва чизҳои даркориро, ки зан {ангоми рафтан ба 

таваллудхона бояд {амро{ гирад, нависед: 

Шиноснома  
Шиносномаи перинаталb ѐ ин ки варақаи мубодилавb 

Барои навзод: парпечҳои шуста ва дарзмол карда шуда, куртача 

(2), куло{ча (2 дона), xуробча{о (4 xуфт), рeйпeши гарм (1) 
Либос барои модар, латтаҳои зер ва пакетҳои гигиенb 

Дар бораи нишонаҳои саршавии фаъолияти таваллуд маълумот 

диҳед: 

 Хориxоти луоби-хунобча аз роҳҳои xинсb 

 Кашишхуриҳои дардноки давравии бачадон бо фосилаи 20 

дақиқа ва тезтар 

 Рехтани обҳои наздитифлb 

Ҳангоми будани нишондод иxро карда мешавад: 

1. Муайян кардани глюкозаи хун 

2. Муайян кардани билирубин, аланин - ва аминотрансфераза 

дар хун  

3. Муайян кардани титри антирезус антителањо (њангоми резус 

манфb мансубияти хуни зани ҳомила ва резус мусбати падари тифл) 
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4. Муоинаи ултрасадоb  

5. Электрокардиограмма (бо тавсияи терапевт) 
6. Молишак бо усули Папаниколау (њангоми мавxуд будани 

дигаргуни {ои патологии гарданаки бачадон ва ба њамаи занњои 
њомилаи аз 30 сола боло) 

7. Кольпоскопия ({ангоми Пап-молишаки патологb) 
8. Машварати стоматолог, духтури-ЛОР, духтури чашм 

 
МАТРИЦА ОИДИ ТАЪМИНИ 

НИГО[УБИН ВА ЁРИИ АНТЕНАТАЛΒ (RИСМИ ФОРМАИ 111/У) 

 
ЧОРАБИНИҲО 

ТАШРИФОТИ АНТЕНАТАЛΒ - 7 

I II III IV V VI VII 
МЎҲЛАТИ ҲОМИЛА (дар ҳафта{о) 

То 
12 

18
-
20 

24-
26 

28-
30 

32 -
34 

35-
36 

38-
39 

       

Шиносоb  +       
Шикоят ва баҳои онҳо + + + + + + + 

Xамъ намудани анамнези соматикb +       

Xамъ намудани анамнези акушерb +       

Муоинаи умумb + + + + + + + 

Муоинаи гарданаки бачадон бо 
оинаҳо 

+       

Муоинаи маҳбалb +       

Муайян кардани мўҳлати тахминии 
ҳомила ва таваллуд 

+       

Чен кардани ФА ва набз + + + + + + + 

Чен кардани баландии бачадон ва 
пур кардани гравидограмма 

 + + + + + + 

Баҳои гравидограмма   + + + + + 

Муайян кардани ҳолати тифл    + + + + 

Гeш кардани таппиши дили тифл   + + + + + 

Таҳлили умумии хун +    +   
Муайян кардани сатҳи 

гемоглобини хун 
 +  +   + 

Гурeҳ ва резуси хун +       

Хун барои RW +   +    

Машварати то тестb барои ВНМО +   +    

Экспресс тест {ангоми розигии 

маълумотнокb ва машварати баъди 

тестb 

       

Муайян кардани Hbs антиген дар    +    
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*- дар мавриди будани лабораторияи бактериологb. 
Таҳлили пешоб барои муайян кардани КОЭ дар пешоб 

** - ҳангоми будани зарурият дар ҳар як ташриф гузаронида 
мешавад 

*** - аз мўҳлати 37 ҳафтаи ҳомилагb сар карда мешавад 

 

занҳои ваксинатсия нашуда 

Молишак аз маҳбал +       

Таҳлили умумии пешоб +    +   

Таҳлили пешоб барои протеинурия   + +  + + 

Муоинаи бактериявии пешоб барои 

муайян кардани бактериурияи 
бенишон ҳангоми зарурат  

+       

Табобати бактериурияи бенишона 

дар мавриди КОЭ 10
5
/л 

       

Наxосат барои тухми кирм 
(ҳангоми камхунb) 

+       

МУС тифл, машима, бачадон ва 
изофагиҳои он 

 +      

Таъин намудани туршии фолат бо 

миrдори 0,4мг/шабонарeз  
+       

Таъин намудани сулфати оҳан  + + + + + + + 

Машварат        

 Оиди тағйиротҳо дар давраи 

ҳомилагb** 
+ + + + + + + 

 Ғизо** + + + + + + + 

 Гигиена**   + + + + + + + 

 Ҳаѐти xинсb** + + + + + + + 

 Тарзи ҳаѐти солим** + + + + + + + 

 Тайѐрb ба таваллуд ва тайѐр 

кардани шарик ба таваллуд*** 
     +  

 Синамакконb       + 

 Контрасепсия дар давраи 

баъдивалодатb 
      + 

 Маълумотдиҳb оиди нишонаҳои 

хатар 
+ + + + + + + 

Пур кардани корти шахсb (ф. 

111/у) 
+ + + + + + + 

Омода сохтани варақаи 

мубодилавb (ф.113) 
  +     

Навиштани маълумотҳо ба варақаи 

мубодилавb 
  

 

 
+ + + + 
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Замима 

 

Ҳангоми омода сохтани стандарти мазкур сатҳҳои далелҳои 

исботноки зерин истифода шудаанд 

 
Эътибор 

нокии 

тавсияҳо 

Сатҳи 

эътибо

рнокb 

Асос барои тавсияҳо 

А 

1 а 

Таҳлили систематикии тадқиқоти гурeҳии 

рандомезишуда (РКИ) (табиатан якхела).  
Сатҳи баландтарини эътиборнокb 

1б 
Тадқиқоти гурeҳии алоҳида (бо фосилаи 

танги эътимодb) 

В 

2 а 
Таҳлили систематикии тадқиқотҳои гурeҳb 

(табиатан якхела)  

2 б Тадқиқоти гурeҳb 

3 a 
Таҳлили систематики тадқиқотҳои «ҳодиса –

назорат»  

3 б Тадқиқоти алоҳидаи «ҳодиса -  назорат» 

С 4 

Тадқиқоти силсилаи {одиса{о (тадқиқот{ои 

гурўҳии пастсифат ва тадқиқотҳои «ҳодиса – 

назорат» бе гурeҳи назоратb) 

D 5 
Ақидаи бе баҳои қатъии муайяни экспертҳо 

(Пасттарин сатҳи эътиборнокb) 

 

СТАНДАРТ: МАШВАРАТИ ЗАНИ ҲОМИЛА 

 
Пурсиш, тавсия ва машварат – намудҳои гуногуни мулоқоти 

корманди тиб бо мизоx мебошад.  
Ҳангоми пурсиш корманди тиб саволҳои гуногун медиҳад.  

Ҳангоми додани тавсия ва маслиҳатҳо – корманди тиб 

xавобгарии қарорҳои қабулшударо ба eҳда мегирад.  

Дар натиxаи машварат – мизоx маълумоти аз машваратчb 
гирифтаро истифода бурда қарор кабул мекунад.  

Машварат – ин сeҳбат бо одамон, ки ба фаҳмиши ҳиссиѐти онҳо 

ва ѐрb расонидан дар қабули қарорҳо равона карда шудааст. Дар 

равиши машварат дар мизоx шароити назари дуруст ба ҳолат, баҳо 

додани иштироки худ дар он ва дигаргун сохтани алоқаи худ, 

нисбати ҳолати ба вуxуд омада, қабул кардани қарор дар асоси 

маълумоти ба даст оварда пайдо мешавад. 
Ба корманди тиб ҳангоми гузаронидани машварат зарур аст: 
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 Нишон додани муносибати хайрхоҳона (муҳайѐ сохтани 

маҳрамият, нишон додани ҳамдардb, ѐрb, қабули нуқтаи назари 

{амсeҳбат) 

 Доштани савод (ба мизоx маълумоти дуруст додан, ѐри-

расонb барои rарори дуруст) 

 Доштани малака (гeш кардан, шунидан, савол додан ва 
додани xавоб ба саволҳо).  

 
Машварат – ин сeҳбат аст, на маърўза.  

Машваратчb: 
 Муҳокима намекунад, мизоxро мефаҳмад ва имконияти озод 

сухан гуфтанро медиҳад.  

 Барои қабули қарор маxбур намекунад, балки намудҳои 

гуногунро пешкаш мекунад. Қабули rарор {амеша {уrуrи мизоx 

мебошад. 

 
Барои машварати самаранок наrши асосиро муҳите, ки дар он 

машварат мегузарад ва омодагии машваратчb (намуди зо{ирb, садо, 

малакаи сe{бати забонb ва безабонb) мебозад. 

Талабот ба намуди зоҳирии машваратчb: 

1. либос ва пойафзоли тоза ва покиза 

2. зевароти ба чашм нонамуд 
3. макияжи сабук, атрҳои бeи тез надошта 

4. дастҳои бо нигоҳубин, нохунҳои кeтоҳ. Ҳангоми истифодаи 

ранги нохун – беранг 

Машваратчии самаранок метавонад: 

 Фаъолона гeш кардан/бо диққат будан; 

 Нишон додани алоқамандb; 

 Дастгирии ҳиссиѐти мизоx ва нигоҳ доштани азои мулоқот; 

 Додани саволҳо          

Мулоқоти самараноки забонb дар бар мегирад: 
1. Сeҳбат намудан дар забони ба мизоx фаҳмо, ҳангоми зарурат 

дида баромадани истифодаи тарxумон 
2. Истифодаи калимаҳои ба мизоx осон фаҳмо 

3. Истифода набурдани калимаҳои тиббb 

4. То охир шунидани мизоx 
5. Даст кашидан аз истифодаи саволҳои пeшида (ба онҳое ки 

«ҳа» ѐ «не» xавоб медиҳанд) 
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6. Додани саволҳои кушода 

7. Надодани саволҳои ѐридиҳанда 

8. Таърифи сидқb барои маълумоти дар бораи худ пешкаш-

намуда 

9. Носазоворона таъриф накардан 
10.Истифода набурдани калимаҳои баҳодиҳанда 

 

Машваратчb бояд мулоқоти самараноки безабониро истифода 

бурда тавонад: 
 Нигоҳ доштани мулоқоти чашмb 

 Кам кардани монеа: 

 xисмонb (миз. курсиҳо) 

 Психологb (тарс, ҳаѐ, ташвиш) 

 Ишораҳои xойнадошта 

 Нигоҳ доштани масофаи лозимb 

 Нишон надодани мимикаи негативb 

 Истифода набурдани имову ишораи xой надошта 

 

Ҳангоми гузаронидани машварат малакаҳои зеринро бояд 

истифода бурд.  

Малакаи 1: Ҳолат:  

 Ба мулоқот мусоидат мекунад – сари мизоx дар сатҳи сари 

ҳамсeҳбат мебошад; 

 Ба мулоқот мусоидат намекунад: ҳолатҳои ҳимоявb (дастони 

пайвандшуда, масалан), сари машваратчb болотар (поѐнтар) аз сари 

мизоx (машваратчb нишаста, мизоx рост истода, ѐ ин ки баръакс) 

Ба таваxxeҳи ҳамсeҳбат: 

 Ба мулоқот мусоидат мекунад – дастгирии мулоқот бо чаш-

мон; 

 Мусоидат намекунад – нигоҳ кардан ба дигар тараф, на ба 

тарафи зан, ѐ ин ьки навиштан ҳангоми сeҳбат. 

Бартараф кардани монеаҳо:  

 Ба мулоқот мусоидат мекунад – машваратчb дар паҳлўи 

мизоx мешинад ва ба навиштан мутаваxxеҳ намешавад; 

 Ба мулоқот мусоидат намекунад – будани миз дар байни 

машваратчb ва мизоx, машваратчb ҳамеша бо навистан машғул аст 

ва ғайра. 
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Нашитобед: 

 Ба мулоқот мусоидат мекунад – нашитобида пешвоз гириф-

тан, барои сeҳбат нишастан. Агар лозим ояд дар паҳлe истода 

интизори xавоб шудан;   

 Ба мулоқот мусоидат намекунад – шитоб, нишонаҳои беқа-

рорb, назар кардан ба соат, равон сохтани мизоx ба сeи дар ва 

ҳоказо; 

 Даст расонидан ба таври шоиста – кeшиши ба қисмҳои 

урѐни бадан даст нарасондан. 

Малакаи 2: Саволҳо  

 Додани саволҳо бо оҳанг, ки алоқамандb ва иштироки дeс-

тонаро нишон медиҳад  

 Яктогb савол додан ва бо кайфият интизори xавоб шудан.  

 Агар саволи нозук бошад, фа{монидани мақсади он.  

 Агар савол нофаҳмо бошад, онро бо дигар калимаҳо муарри-

фb намуда лозим аст. 

 Надодани саволҳое, ки бо калимаҳои барои чb?” ва чаро? 

Аксари вақт ин саволҳо ҳамчун айбдоркунb садо медиҳанд  

 Додани саволҳои кушода 

 Даст кашидан аз истифодаи саволҳои пeшида (ба онҳое, ки 

«ҳа» ѐ «не» xавоб медиҳанд) 

Малакаи 3: нишон додани {авасмандb 

 Нишон додани он, ки маълумот барои машваратчb зарур аст. 

Истифодаи калимаҳои «наход?», «давомаш чb?» ва ғайра. Ин кали-

маҳо занро ба давом додани сeҳбат шавқманд мекунад.  

 Истифода бурдани имоҳои зиндадилкунанда (нигоҳ, сарxун-

бонb, табассум). 

 Даст кашидан аз имоҳои негативb: китф кашидан – метаво-

над маънои «ба ман чb»ро ва ҳаракати сар аз як тараф ба дигар 

маънои  - «нодуруст»- ро ифода кунад. 

Малакаи 4. Такрорпурсиши суханҳои мизоx 

Такрорпурсиши суханҳо бо такроркунb ҳангоми машварат 

ҳатмист. Масалан: Мизоx мегўяд: «Маро дарднок будани таваллуд 

ба ташвиш меорад» 

Корманди тиб метавонад интавр такрор кунад: «Маълум, ки 

шуморо дарднок будани таваллуд ба ташвиш меорад?» 
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Малакаи 5. Намоиш додани он, ки ба машваратчb {иссиѐти 

мизоx маълум аст  
Xавоби эмпатикb – истифода бурдан аз таxрибаи гузаштаи 

шахсb ба дигар нафар ҳамдардb изҳор намудан. Муҳим аст, ки 
мизоx шавқмандии машваратчиро гарчи мушкилот надошта бошад 
ҳам ҳис кунад.   

Проексия – гузоштани худ ба xои дигарон, фаҳмидани ҳолат аз 
тарафи мизоx. Масалан, агар зан шикоят кунад: «Кашишхуриҳои 
бачадон дар ман ниҳоят дарднок буданд», машваратчи метавонад 
гўяд: «Ман мефаҳмам, ки кашишхуриҳои Шумо ниҳоят дарднок 

буданд».  
Xавоби ҳамдардb – ҳис кардани ҳамдарди ба дигар нафар аз 

ҳисоби ташвиш барои он. Масалан, зани ҳомила боздошти инки-
шофи тифл дорад, машваратчи метавонад гeяд: «Ман мефаҳмам чи 

тавр ба Шумо мушкил – Шумо барои тифлатон ташвиш доред».  
Малакаи 6:Истифода набурдани суханҳои баҳодиҳанда 

 Суханҳои баҳодор маънои баҳодиҳии рафтори мизоx аз 
тарафи машваратчиро дорад. Истифодаи суханҳои баҳодиҳанда ба 
он оварданаш мумкин аст, ки зан худро ноҳинxор ҳис мекунад ва 

фикр карданаш мумкин аст, ки машваратчи дар бораи e ва тифлаш 
фикр намекунад.  

 Сухан{ои баҳодиҳанда: дуруст, нодуруст, хуб, бад, кифоя, 
аъло ва ғайра – инҳоро истифода бурдан лозим нест 

 Сухан{ои баҳодиҳанда бисѐртар дар саволҳои пeшида во 

мехуранд. 

 Истифодаи савол{ои кушода истифодаи суханҳои баҳоди-
ҳандаро пешгирb мекунад. 

 
МАШВАРАТ ОИДИ UИЗО 
Машварати зани {омила оиди uизо {ангоми ташрифот{ои 

навбатb гузаронида мешавад (машварати шахсb) 

Машварат оиди uизо 

Тавсия оиди uизо дар давоми {омиладорb ва лактатсия бо 

тавсия{ои умумии оиди uизо барои калонсолон асоснок гардонида 

шудааст 

[ангоми гузаронидани машварат тамоми принсип{о бояд риоя 

карда шавад (Замима «Стандарти «Принсип{ои машварат»)  

Мундариxаи машварат бояд маълумоти зеринро дошта бошад: 

1. Сe{бат кунед ва ба хислати uизои зани {омила ба{о ди{ед: 
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 Чанд маротиба uизо мехўрад 

 Хислат  

 Миrдор  

 Боварb {осил намоед, ки зани {омила дар бораи uизои худ 
маълумот дод 

2. Вобаста ба нишондоди вазни бадан -  калорияро му{окима 
намоед 

3. Калорияи тавсияшудаи {аррeзаи зани {омила аз зан{ои дигар 
ба 200 ккал дар як рeз фарr мекунад (200 ккал = 3 буридаи нон) 

4. Фа{монед, ки uизои солим бояд мeътадил ва гуногун бошад. 
5. [ар рeз хўрдани чунин мавод{оро тавсия кунед: нон, 

биринx, макарон, картошка, дар як чанд rабул  
6. Сабзавот ва мева{оро ваrти {ар як rабули uизо истеъмол 

кардан лозим аст, миrдори он{о  >500 г. дар як рeз 
7. Нисбати сабзавот{о ба мева{о бояд 2: 1 бошад 
8. Шир ва ма{сулоти шириро бо миrдори ками равuан {ар рeз 

истеъмол кардан зарур аст 
9. Гeштро бо донаги{о (нахeд, мош, лубиѐ, наск) иваз кардан 

мумкин аст 
10.  Фа{монед, ки кам истемол намудани равган, ширинb ва 

ма{сулоти rаннодb барои зани {омила хубтар аст 
11.  Му{им будани истеъмоли тан{о намаки йоднокшударо 

фа{монед 
12.  Миrдори rабули uизо – 3 маротиба асосb ва 2 - байнb 
13.  Ба зан дар бораи сарчашмаи мавод{ои зерин маълумот ди{ед: 

 Туршии фолат: карам, кабути{о, лeбиѐги{о, банан, апелсин; 

 Витамини «С» - лимe, турб, хуч, чукурb, мева{ои хушк (себ, 
олуболу, олуча ва дигар); 

 Калсий: шир, масоле{и ширb  (xурuот, rурут), панир; 

 Йод: намаки йоднок кардашуда, сиѐалаф,  

 О{ан  - гeшт 
14.  Rабули поливитамин{о ва илова{ои uизоb тавсия дода 

намешавад.  
Ба зан {атман маълумотро оиди натиxахои rабули поливи-

таминхо додан лозим аст: одат кардан, масраф, xаббиши бад, 
за{рнокb, дисбаланси мавод{ои uизоb. 

15.  Занро бовар кунонед, ки дуруст истемол намудани uизо 
{ангоми  {омилагb ва лактатсия барои дохил шудани мавод{о ва 
витамин{оро ба  миrдори даркорb таъмин мекунад 

16.  Маълумотро ба карта rайд кунед 
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Машварат: ТАРЗИ [АЁТИ СОЛИМ  

Дар ваrти {омиладорb ва лактатсия зан{о ба масли{ат{о оиди 

тарзи {аѐти солим майл дошта, барои иваз намудани одат{ои худ ба 

манфиати тифл майли зиѐд доранд 

Ахборот ди{ед: 

Тамокукашb дар ваrти {омилагb хатар{ои зеринро зиѐд 

мекунад 

 Вазни ками навзод 

 Таваллуди пеш аз мe{лат 

 Исrоти {амли uайриихтиѐрb 

 Пешомади машима 

Тавсия ди{ед: пурра даст кашидан аз тамокукашb {ангоми 

{омиладорb ва синамаконb зарур аст. Rатъ намудани тамокукашb 

дар семо{аи аввали {омилагb хатари боздошти инкишофи тифлро 

то сат{и зан{ои тамоку истифода набурда кам мекунад. 

Ахборот ди{ед: 

Ба зан{ои {омила ва кeдаки ширмак дошта истеъмоли 

машрубот мумкин нест (асосан пеш аз {омиладорb ва семо{аи 

аввали {омиладорb). 

Истеъмоли машрубот дар ваrти {омиладорb метавонад ба 

чунин {олат{о оварад: 

 Исrоти {амли uайриихтиѐрb 

 Таваллуди пеш аз мe{лат 

 Кeчидани машима 

 Инкишофѐбии нишонаи машруботb дар тифл 

 

СТАНДАРТ: НИШОНА[ОИ ХАТАРНОК 

 

ДАРДИ ШИКАМ – саршавии шадид дар rисмати меъда 

(мумкин аст преэклампсияи вазнин), зери rабурuа аз рост (HЕLLP), 

даридани бачадон. 

ДАРДИ САР – дарди сархусусияти дарди мигренро дорад ѐ бо 

дилбе{узурb ва rайкунb якxоя мебошад 

ХУНРАВB – то 12 {афтаи {омиладорb латтаи назоратb дар 

давоми камтар аз 5 даrиrа тар мешавад.  

[АРОРАТИ БАДАН – баландшавии {арорати бадан 37,6 ва 

боло дар давоми рeз ду маротиба ѐ баландшавии {арорат бо дард 

дар шикам, камар. 
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БАД ШУДАНИ XУМБИШИ ТИФЛ - {иссиѐти субъективии зани 

{омила, ки бо вайроншавии {олати тифл вобаста аст.  
1.Маф{уми нишона{ои хатарнокро фа{монед. Фа{монед, ки {ар 

яки ин {олат{о чb хатар доранд 
2.Боварb {осил намоед, ки зан барои гирифтани маълумоти 

баъдина омода аст 

 Зан баъди муоина либос{ояшро пeшида ба{узур нишастааст 

 Бо хо{иши зан аъзоѐни оила иштирок доранд 
3.Ба зан дар бораи нишона{ои авориз{ои э{тимолb маълумот 

ди{ед 

 Нишона{ои хатарнокро номбар кунед 

 Муайян кунед, дар кадом {олат дахолати фаврb {атмист 

 Боварb {осил намоед, ки зан натарсидааст, маълумотро 
дуруст фа{мидааст 

 Барои боварb {осил намудан, ки маълумот дуруст фа{мида 
шуд, зан ва аъзоѐни оиларо барои додани савол ташвиrот намоед 

4. Ба зан дар бораи манзиле, ки метавонад {ангоми пайдоиши 
нишона{ои хатар ѐрb гирад, маълумот дихед  

  Rотеона таъкид намоед, ки ба  03 занг зада, мошинаи ѐрии 
таъxилиро даъват намоянд 

 Хабар додан ба хешу табор ѐ дeстон, {амсоя{о 

  Аъзоѐни оила бояд донанд, ки бо тезb {уxxат{о ва чиз{ои 
заруриро xамъ намоянд 

5.Сабаб{ои зарурияти гирифтани ѐрии таъxилиро {ангоми 
авориз{о фа{монед 

6.Боварb {осил намоед, ки зани {омила ва аъзоѐни оила зарурияти 
маълумотро фа{миданд (хо{иш намоед, ки онро такрор намоянд). 

 Медонанд, ки кадом нишона{о хатарноканд 

 Медонанд,  ки чора{ои зарурb лозим аст 

 Медонанд, ки {ангоми надидани чора бо чb анxом меѐбад 

 Медонанд, ки он{о кадом амалро иxро менамоянд 

 Медонанд, ки ба куxо муроxиат намоянд. 
 

 

СТАНДАРТ: МАШUУЛИЯТИ ГУРE[B: ТАЙЁРB БА ВАЛОДАТ 

 

Маrсад: маълумот додан ба зани {омила ва шарики e оиди 

тайѐрии пеш аз валодатb, равиши валодат ва давраи барма{али баъди 

валодатb 
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Толор барои гузаронидани машварати гурe{b бояд дар давоми 

рeзи корb  фаъолият намояд. 

Момодоя{о бо навбат машuулият{оро дар ваrти барои 

{омиладорон ва шарикони он{о муносиб гузаронанд 

Xадвали гузаронидани машuулият{о бояд чоп карда ва дар 

eтоr{ои кормандони тиб овезон бошад 

 

Мe{лати машварат ва гузаронидани машuулият{о: аз 37 {афтаи 

{омиладорb  

Барои гузаронидани машuулият чb зарур аст: 

1. Корманди тайѐр кардашуда 

2. Бинои та{xизонидашуда 

 

Корманди тайѐр кардашуда: момодоя, {амшираи тиббb, духтур 

акушер-гинеколог, духтури оилавb, фаъолон аз гурe{и {амдастb. 

Гурe{и {амдастb дар асоси ихтиѐрb аз rатори пеш омeзонида 

шудагон, ки ба усул{ои замонавии ниго{убини перниталb алоrа-

манд {астанд, созмон дода мешавад. 

 

Кормандони тайѐр карда шуда бояд дорои чунин хислат{о 

бошанд: 

 Доштани савод дар бораи {омиладорb, валодат, давраи 

баъди валодатb, инкишофи тифл ва навзод 

 Доштани малакаи машварат ва мулоrот 

 Доштани малакаи омeзонидани интерактивb  

Eтоrи махсус гардонидашуда бояд: 

 Равшан   

 Гарм   

 Васеъ бошад  

Таx{изоти eтоr: 

 [атман xой барои машuулият{ои гурe{b, инчунин барои 4 

xуфти оилавb (шарикони он{о) 

 Курси{о – ба миrдори зарурb 

 Девори шведb  

 4 кeрпа барои фарш 

 4 тeб барои аэробика  

 Фантом, макети кос ва лeхтак  

 Видео - ТВ бо филм барои намоиши валодат  
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 Буклет{о 

 Овеза{о бо расми {олат{ои гуногуни зани {омила {ангоми 

валодат 

 Овеза бо тасвири этап{ои шустани даст 

 Мавxудияти xой барои шустани даст бо собуни ма{лулb ва 

дастпоккуни яккарата  

 Будани сарчашмаи оби ошомиданb  

Ваќти гузаронидани машғулият  бояд барои зан ва шарики e 

муносиб бошад  

Давомнокии мусоиди як машuулият - 1 соат  

 

САВОЛ[ОИ АСОСИИ МАВЗEЪ: 

Маълумоти зарурb!!! 

Валодат дар утоr{ои шахсb мегузарад 

Валодати эътидолиро момодоя мебарад 

Валодат{ои шарикb на тан{о иxозат дода мешавад, балки 

{амчун усули беҳтар кунонидани солимии модар ва тифл фаъолона 

ташвиrот бурда мешавад. 
Давраи якeми валодат. Мар{ила{ои зеринро бояд кушода дод: 

1. Физиологияи давраи 1 валодат 

2. Rабули uизо ва нeшокb 

3. Ташвиrоти пешобронии мустаrилона 
4. Озодb барои интихоби ҳолат 

5.  Му{имияти мавrеи вертикалb ва дигаргун сохтани {олат 

6. Rабули бедоругb бедардкунb 

7. Амалиѐти муоинавb ва табобатb {ангоми валодат. 

 

Фа{монидани мавrеи вертикалb  ва гашти озод зарур аст. 

 давомнокии валодатро кeто{ мекунад. 

 Зарурати истифода бурдани бедардкунии доругиро паст 

мекунад 

 Зарурати ангезонидани фаъолияти валодат кам мешавад. 
Истифодаи мавқеи вертикалb ѐ пахлeb дар давраи дуюми 

валодат нисбатан ба мавқеи ба пушт хобидан (литотомикb) бартари-

ҳои зеринро дорад.  

 кўтоҳ кардани давомнокии валодат,  

 кам кардани истифодаи маводҳои бедардкунанда,  

 кам кардани истифодаи барангезиши қувваҳои валодат.  
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Бартарии асосии мавrеи вертикалb дар ваrти валодат дар он аст, 

ки {ангоми истифодаи он вайроншавии ритми дили тифл камтар ба 

вуxуд меояд.  

Истеъмоли ғизо ва нeшокb дар давраи валодат: 

 паст кардани сатҳи инкишофи аломати Менделсон 

 бартарии қувваҳои валодат 

 пастшавии хавфи дистотсияи гарданаки бачадон 

 пастшавии сатҳи кетонҳо дар пешоб 

Давраи дуюми таваллуд: 

1. Физиологияи давраи 2 валодат 

2. Қабули нeшокb 

3. Даст кашидан аз идоракунии фаъолияти зeрзанb 

4. Ташвиқоти пешобронии мустақилона 

5. Озодии интихоби мавқеъ 

6. Аҳамияти мавқеи вертикалb ва дигаргун сохтани мавқеъ 

7. Усулҳои бедардкунии бе доруворb 

8. Чорабиниҳои ташхисb ва табобатb  

 

Истифодаи мавқеи вертикалb ѐ па{лeb дар давраи дуюми 

валодат нисбатан ба мавқеи ба пушт хобидан дар давраи дуюм  

бартариҳои зеринро дорад:  

 кeтоҳ кардани давомнокии давраи дуюми валодат,  

 кам кардани истифодаи эпизиотомия 

 паст кардани ҳиссиѐти дард  

Бартарии идораи дарди зўрзан – кам кардани давраи дуюми 

валодат, лекин дар мавриди идораи дарди зўрзан боздошти 

нафаскашb метавонад ҳолати умумии тифлро бад кунад.  

Давраи сеюми валодат:  

1. Физиологияи давраи 3 валодат 

2. Бурдани фаъоли давраи сеюми валодат 

3. Ташвикоти пешобронии мустакилона 

Дар давраи бармахали баъдивалодатb: 

1. Физиологияи давраи барма{али баъди валодати 

2. Ташвиrоти пешобронии мустаrилона 

3. Ниго{убини навзод ва занxираи гармb 

4. Машварат оиди синамакконb – синамакконии барма{ал 

5. Маълумот оиди нишона{ои хатар 

6. Чорабини{ои ташхисb ва табобатb 
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УСУЛ[ОИ БЕДАРДКУНИИ БЕ ДОРУВОРB 

[олат{ои дар зер овардашуда а{воли занро хуб менамоянд, 
{иссиѐти дардро кам мекунанд, стресси валодатиро кам мекунад: 

 Расидан ва молиш додан 

 Гузоштани даст ба xои дарднок 

 Задани ормкунанда 

 Сила намудани муй{о ва ѐ рухсора 

 Оuуши гарм ва гуфтани суханони ме{рубонона ба гeш 

 Ма{си даст ѐ rисм{ои дигари бадан (пушт, камар, поѐни 

шикам) 

 Дар даруни об будан 

 Компресси хунук ва гарм 

 Гипноз (чашмбандb) 

 Садои мусиrии форам 

 Фишор овардани ба нуrта{ои гуногун ва фишори муrобилb  
Бо хоҳиши зан ин усулҳои бедардкунb бояд қатъ карда шаванд 

Фишори муқобилb 
Фишори давомнок ба як нуқта бо ѐрии мушт ѐ кафи даст истифода 

бурда мешавад; дарди камарро бо воситаи кам кардани тарангb дар 
пайвастагии байни камар ва чорбанд, ки ҳангоми пешомади 

пуштисарии тифл ба вуxуд меояд мумкин аст. Модар он xоеро ки 
мехоҳад сахттар фишор оранд нишон медиҳад. Барои нигоҳ доштани 
мувозинати e дасти дуюми шарик аз пеш дар мавқеи устухони рон 
xойгир мешавад. Шарик дар байни кашишхeриҳо дам мегирад.  

Фишори дутарафа ба рон 
Зан дар ҳолати қат кардани буғуми рон мебошад (ҳолати дар 

даст ва зону, хамшавb ба пеш), шарики e дастонашро ба мавқеи 
мушакҳои дунба мегузорад. Фишори давомдор бо кафи дастонро ба 

тарафи маркази коси зан равона кардан лозим аст. 
Фишор ба зону 
Зан дар курсии такядор нишаста зонуҳояшро дар масофаи 

тақрибан даҳ сантиметр аз ҳамдигар мегузорад. Шарикаш дар 
муқобили e бо зону истода бо дастон зонуҳои занро мегирад. 
Шарик ҳангоми кашишхурb ба зонуҳои зан рост ба тарафи 
пайвандакҳои рон фишор меорад.  

Фишори зонуро ҳамчунин дар ҳолати ба паҳлу хобидани зан 

низ истофода бурдан мумкин аст.  
Ин чораҳо баҳои самаранокb нагирифтанд. Иxроиши ин усул ба 

рафтори зан вобаста аст.   
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СТАНДАРТИ ГУЗАРОНИДАНИ ПУРСИШИ ЗАНИ ҲОМИЛА 

 

ОМОДАГΒ 
1. Барои гузаронидани сeҳбат xой тайѐр намоед 

2. Бо хушнудb занро пешвоз гиред ва худро муаррифb намоед 

3. Занро ба шиштан таклиф намоед. 
4. Аз зан хоҳиш намоед, ки ном ва насаби худро гeяд 

5. Ба зан маrсади худро фаҳмонед; eро барои додани саволҳо 

ҳавасманд гар донед 

6. Он чизе, ки зан мегeяд бо диққат гeш кунед 

СОБИRА 
1. Пурсед зан худро чи тавр ҳис мекунад ва ҳангоми пайдошу-

дани мушкилиҳои таъxилb ҳатман чорабинb намоед. 

2. Аз зан хоҳиш намоед ки, маълумотҳои зеринро гўяд:  

 синну сол,  

 миқдори ҳомиладории пешина,  

 миқдори тифлон,   

 таърихи ҳайзи охирин 

 давомнокb ва такрорѐбии давраи ҳайзb  

 усулҳои пешгирии ҳомила, ки аз он зан истифода бурдааст. 

3. Ҳисоб кунед ва ба зан маълумот диҳед дар бораи  

 мўҳлати ҳомиладорb (ҳангоми давраи ҳайзии мeътадил -  аз 

рeи ҳайзи охирин) 

 му{лати тахминии таваллуд 
4. Ба зан савол диҳед оиди мушкилиҳои пайдошуда ҳангоми: 

 ҳомилагии пешина 

 валодат 

 давраи баъдивалодатb 
5. Оиди синну сол ва ҳолати солимии шавҳараш савол диҳед 
6. Аз зан пурсед, ки e машрубот ва тамоку истифода бурдааст ѐ не. 
7. Оиди мушкилотҳои солимии умумb ва бемориҳои гузаронида 

аз зан пурсед 
8. Ба зан савол диҳед, ки оиди ВНМО чb маълумот дорад. 
9. Аз зан дар бораи мушкилиҳо ѐ саволҳои ташвишоваранда 

оиди ҳомиладо-риаш пурсед  
10. Аз зан пурсед, ки маводҳои доругb истифода бурдааст ѐ не 
11. Маълумоти ба даст овардаро ба варақаи мубодилавb/ 

антенаталb қайд намоед. 
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СТАНДАРТ: ЧЕН КАРДАНИ ФИШОРИ ШАРАЁНΒ 

 
Чен кардани фишори шараѐнb дар давоми ҳомиладорb бояд аз 

инҳо иборат бошад: 

 Асбоб: сфигмоманометри симобb/анероидb ѐ ин, ки 
тонометри автоматикикунонидаи тафтишшуда. Асбобҳои автомати-

кикунонида барои чен кардани фишори шараѐнb барои истифода 
дар давраи ҳомиладорb ва преэклампсия тафтишро намегузаранд. 

Аз ин сабаб истифодаи сфигмоманометрҳои симобb хубтар аст.  

 Андозаи дастбанд: истифодаи дастбанди мувофиқи андоза 

муҳим аст; истифодаи дастбанди калон нисбат ба хурд беҳтар аст 

 Муҳит:ҳолати сусткунандаи ором, беҳтараш баъди истироҳат 

 Ҳолати зани ҳомила: хобидан (кунxи 45 градус) ѐ нишастан 

(дастбанд дар хати дил) 

 Даст: чап ѐ рост (агар фарқият аз 10 мм сутунчаи симобb зиѐд 

бошад, дар он дасте, ки фишор баландтар аст) 

 Агар зан ба паҳлу хоб бошад, фишори шараѐнb дар дасти 

озод чен карда мешавад 

 Садоҳои Коротков: якум (систоликb) ва панxум (диастоликb); 

агар фишори диастоликb ҳамавақт аз 40 мм сут. симобb паст бошад, он 

гоҳ садои пастшуда ѐ чорумро истифода бурда қайд кардан лозим 

 Ҳангоми сатҳи фишори систоликb 140 мм. сут. симобb ва 

боло, диастоликb - 90 мм. сут. симобb ва боло баҳо додан ҳатмист 

(нигаред ба Стандарти Миллb «Вайроншавии гипертензиявb дар 
давраи ҳомиладорb»). 

Қоидахои чен кардани фишори шараѐнb   

1. Тонометр ва фонендоскопро барои чен кардани фишор омода 

созед 
2. Аз мақсади чен кардани  фишори шараѐнb ба зан маълумот 

диҳед 

3. Дастҳоятонро шeед ва хушконед ѐ бо маҳлули антисептик 

коркард кунед 
4. Чен кардани фишори шараѐнb дар ҳолати нишастаи зани 

ҳомила гузаро нида мешавад 

5. Аз зан хоҳиш кунед, ки ором бошад  

6. Барои озод кардани даст аз либос ѐрb расонед 
7. Дасти зани ҳомиларо тавре гузоред, ки он ба миз такя намояд 

ва дар хати дил xойгир бошад. 
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8. Эътибор диҳед, ки даст аз дастбанд болотар бо либос фишор 

надошта бо шад 
9. Паҳнии камераи резинии дастбанд бояд на камтар аз 40% 

давраи китф, дарозиаш – ду баробар зиѐди ин ҳаxм бошад 

10. Дастбандро тавре xойгир намоед, ки мембранаи стетоскоп 
дар мавқеи қатшавии оринx бошад. Дар ин xой артерияҳои калон 
мегузаранд (зарбаи он ҳоро ҳангоми палмосидан низ ҳис кардан 

мумкин аст). 
11. Ҳангоми пур кардани дастбанд бо  ҳаво гардиши хун дар 

артерияи китф бояд пурра қатъ шавад. 

12. Дастбандро тавре гузоред, ки он ба даст xавс буда, канораи 
поѐнии e ба 2 ангушти кeндаланг боло аз қатшавии оринx бошад 

13. Палмосидани артерияи китф (дар хамии оринx), барои 
боварb ҳосил наму-дан, ки сараки стетоскоп дар болои e xойгир аст. 

14. Бо воситаи фишор овардани чандкаратаи нок дастбандро бо 
ҳаво пур кунед. 

15. То даме ки дастбанд бо ҳаво пур мешавад, зарбаҳои набзро 

гeш кунед. 
16. Ҳангоми нашунидани зарбаҳои набз ба асбоб нигаред  

17. Дастбандро иловагb ба 30 мм.сут.симобb зиѐдтар аз 
нишондоди палмоси дан бо ҳаво пур кунед  

18. Сарпeшаки ҳаворо оҳиста муқобили ақрабаки соат кушоед, 
ки фишор дар дастбанд бо ҳар зарбаи дил ба 2-4 мм.сут.симобb кам 

шавад. 
19. Ҳангоме, ки шумо зарба{ои камқувват ва сабуки мунтазам ѐ 

зарбаи вазни-ни набзро шунидед ба нишондоди асбоб бо диққат 

нигаред – ин фишори артериявии Систоликb мебошад (садои I-ми 
Коротков).  

20. Бигзоред фишор бо суръати пешина паст шавад (2-4 
мм.сут.симобb дар 1 сония). 

21. Ба садоҳо бодиққат гeш диҳед. Онҳо иваз мешаванд. 
Садоҳои баланд ѐ паст вазнин мешаванд, садои ҳуштак мебарорад. 

22. Ба ҳаракати ақрабак ҳангоми нашунидани садо аҳамият 
диҳед – ба асбоб нигаред (вақте ки садои охиринро мешунавед) – ин 

фишори Диастоликb мебошад (садои IV-ми Коротков). 
23. Чашмони духтур (момодоя) бояд дар як сатҳ бо мениски 

сутунчаи симобb бошад (барои ба вуxуд наомадани самараи 
xойивазкунb) 

24.  Чен кардани фишори шараѐниро баъди як дақиқа такрор 

кунед 
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25. Ҳар дафъа пеш аз чен кардани фишор ҳаво пурра аз 

дастбанд бароварда шавад (нишондоди  манометр 0). 
26. Нишондоди байни 3 ченкуниро ҳисоб кунед. Агар фарқият 

байни нишондодҳои фишори систоликb аз 6 мм. сут. симобb, 

диастоликb аз 4 мм. сут. симобb зиѐд бошад, ченкунb такроран 
гузаронида мешавад. 

27.Натиxаро баҳо ди{ед  
28.Дасти зани ҳомиларо аз дастбанд озод намоед 
29.Дастҳоятонро шeед ва хушконед ѐ бо маҳлули антисептик 

коркард кунед  
30.Дар ҳуxxати тиббb қайд намоед 
31.Дар бораи натиxа ба зан маълумот диҳед. 

Хатогиҳо  

 Ҳавобарории дуруст барои чен кардани дақиқ бисѐр муҳим 
мебошад. Яке аз хатогиҳои такрорѐбанда – суръати баланди паст-

кунии фишор дар дастбанд мебошад. 

 Фишори баланд метавонад гардиши хунро дар даст пурра 
қатъ намояд. Аз ин сабаб дастбанди бо ҳаво пур шударо дер ниго{ 

доштан мумкин нест. 

 Агар дастбанд китфро бо паҳниаш напeшонад, саҳван фишо-

ри баланд мауйян кардан мумкин аст. 
 

СТАНДАРТ: ҲИСОБ КАРДАНИ ИНДЕКСИ 
ВАЗНИ БАДАН (ИВБ) 

 
Индекси вазни баданбарои муайян кардани вазни зиѐдатb 

вадараxаи хатари инкишофи бемориҳои вобаста бо зиѐдвазниро 

имкониятb меди{ад. 
Ҳисобкунии индекси вазни бадан: Нишондоди вазни баданро 

дар килограммҳо ба нишондоди қад дар метр дараxаи ду тақсим 

кардан лозим аст:  
ИВБ = вазн (кг) : (қад (м)2 
Масалан, вазни зан = 85 кг, қадаш = 164 см. 164 см = 1,64м. 
Дар ин ҳолат ИВБ баробар мешавад: ИВБ = 85 : (1,64)2 = 31,6 

кг/м2. 
Дар айни замон дар асоси ИВБ тасниф мавxуд аст. Ин таснифот 

дар Донишкадаи Миллии солимb коркард ва аз тарафи ТУТ тасдиқ 

карда шудааст.  
 



443 
 

Нисбати аҳамияти ИВБ ва хатари пайдоиши бемориҳо 
 ИВБ(кг/м

2
) Хатари пайдоиши 

беморb 

Норасоии вазни бадан 18,5 Зиѐд аст 

Вазни эътидоли бадан 18,5 - 24,9 Нест 

Вазни бадани зиѐд 25,0 – 29,9 Зиѐд аст 

Бисѐрвазнии дараxаи 1 30,0 – 34,9 Баланд 

Бисѐрвазнии дараxаи П 35,0 – 39,9 Бисѐр баланд 

Бисѐрвазнии дараxаи Ш 

(дараxаи бисѐрвазнb) 

Аз 40,0 зиѐд Бе{ад баланд 

 
Баъзе муаллифон барои зан{ои синни 18 – 25 сола {амчун 

меъѐр 19,5 – 22,9 кг/м
2
, барои синни 26 -45 сола бошад, 20 – 25,9 

кг/м
2
 ро муайян мекунанд. 

Ташхиси бисѐрвазнb дар мавриде, ки ИВБ баробари 30 кг/м
2 

ва 

аз он зиѐд бошад гузошта мешавад. Дар ин одамон хавфи пайдоиши 

авориз{ои саломатb нисбат ба одамоне, ки тан{о бисѐрвазнb 

доранд, зиѐдтар аст (ИВБ 25,0 – 29,9 кг/м
2
). Савол оиди {амбастагии 

нишондод{ои ИВБ ва зиѐдшавии хавфи фавтият то {ол маълум 

нест, азбаски хавфи пайдоиши чунин бемори{ое, ки бо бисѐрвазнb 

вобастаанд – диабети rанд, гипертензияи артериявb ва бемории 

коронарии дил (бемории ишемияи дил), дар одамоне, ки ИВБ 

камтар 25 кг/м
2  

аст, зиѐд мебошад. 

 

CТАНДАРТ: Муоинаи берунаи акушерb 

Палмосидани шикам – усули асосии муоинаи берунаи акушерb 
мебошад. Ҳангоми палмосидан қисмҳои тифл, андозаи он, ҳолат, 

мавқеъ, пешомад, нисбати қисми пешомада ба коси модар, ҳаракати 

тифл баҳо дода мешавад, оиди миқдори обҳои наздитифлb ва 

ҳолати бачадон маълумот гирифта мешавад. 

Палмосидани шиками зани ҳомила аз рeи нақша бо истифодаи 4 

усули Леополд гузаронида мешавад. 
Усули аввал - қисми дар қаъри бачадон xойгирифтаи тифл 

барои муайян кардани баландии қаъри бачадон: 
1. Кафи ду даст дар қаъри бачадон гузошта мешавад 
2.  Ангуштон ба ҳам наздик оварда мешаванд. 
3.  Бо эҳтиѐт ба поѐн зер намуда баландии қаъри бачадон 

муайян карда ме-шавад 
Усули дуюм – пушти тифл вақисмҳои хурди e муайян карда 

мешавад (муайян кардани мавқеи тифл): 
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1. Ҳар ду дастро ба поѐн то хати ноф фароварда дар паҳлeҳои 

бачадон xойгир мекунанд. Палмосидани қисмҳои тифл бо навбат бо 

дастони чап ва рост мегузаронанд. 

2.  Дасти чап ором дар xояш мебошад, ангуштони дасти рост аз 
паҳлeи чапи бачадон қисми тифлро мепалмосад. 

3. Дасти рост ором дар мебошад, ангуштони дасти чап аз паҳлeи 

рости бачадон rисми тифлро мепалмосанд. 
Ҳангоми ҳолати тeлии тифл аз як паҳлe пушти тифл, аз тарафи 

муқобил қисмҳои хурди тифл палмосида мешаванд. 

Усули сеюм – барои муайян кардани rисми пешомадаи тифл 

истифода мешавад 
Духтур (момодоя) аз тарафи рост рe ба рeи зани ҳомила 

меистад. 
1. Як дастро (одатан рост) каме болотар аз қовуқ мемонанд, 

ангушти калон аз як тараф ва дигарон аз тарафи дигари rисми 

поѐнии бачадон xойгир мешавад. 
2. Оҳиста ва бо эҳтиѐт ангуштон ба поѐн фишор оварда қисми 

пешомадаро мегирад. Сараки тифл мисли xисми сахт, гирд, алвонx 

хуранда палмосида мешавад.  
3. [ангоми пешомади кос қисми нарми ҳаxман калон, намуди 

гирд надошта, ноxунбон палмосида мешавад.  
4. Ҳангоми {олати кeндаланг ва каxи тифл қисми пешомад 

палмосида намешавад. 
5. Усули чорeм – сатҳи xойгиршавии rисми пешомадаро 

нисбати коси хурд (дар даромади кос, бо қисми хурд ѐ калон дар 

ковокии кос) муайян мекунад. 

Духтур (момодоя) аз тарафи рост меистад, рeяш ба тарафи пои 

зани {омила менигарад.  
1. Кафи ҳар ду дастро дар қисми понии бачадон аз тарафи рост 

ва чап мемонанд, нeги ангуштон то симфиз мерасад. 
2. Бо ангуштон оҳиста ба поѐн ба тарафи даромади коси хурд 

ҳаракат намуда қисми пешомадаро (сарак, коси тифл) ва баландии 

онро муайян мекунанд. 

3. Агар сараки тифл ба дохили кос ворид шуда бошад, тан{о 

асоси он палмосида мешавад. 

Ҳолат ва rисми пешомади тифл {ангоми ҳар як ташрифот 

муайян карда мешавад. 
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СТАНДАРТ: ГEШ КАРДАНИ ТАППИШИ ДИЛИ ТИФЛ 

 
1. Мавқеи тифлро муайян намоед 
2. Қисми васеи стетоскопи акушериро ба он паҳлeи шикам, ки 

пушти тифл {аст, наздиктар ба сараки тифл гузоред.  
3. Садои дилзании тифлро дақиқ гeш кунед 
4. Миқдори таппиши дили тифлро дар давоми як дақиқа ҳисоб 

кунед 

Xои гўш кардани таппиши дили тифл 

Ҳангоми пешомади пушти сар -  поѐн аз ноф, аз тарафи чап – 

ҳангоми мавқеи якeм, аз рост – ҳангоми мавқеи дуюм. 

Ҳангоми пешомади косb - боло аз ноф (ба сари тифл наздик) дар 
пахлeе, ки пушти тифл xойгир аст (мавқеи якeм аз чап, дуюм – аз 

рост).  

Ҳангоми ҳолати кeндаланги тифл – дар хати ноф, ба сари тифл 

наздик. 

Ҳангоми пешомади рeи тифл – аз тарафи rафаси синаи тифл. 

Дар намуди пеши пешомади сарb ва косb – наздик ба хатти 

миѐнаи шикам 

Дар намуди қафои пешомади сарb ва косb  – дуртар аз хатти 
миѐна, аз паҳлeи шикам 

Дар мавриди валодат – ҳангоми поѐн фаромадани сарак ба 

дохили кос ва таваллуди он - наздиктар ба симфиз, дар хатти миѐнаи 

шикам. 

Миrдори таппиши дили тифл 

 Садоҳои софи дилзании тифл дар намуди зарбаҳои мураттаби 

дугона бо такрорѐбb дар давоми як дақиқа 120 – 160 маротиба гeш 

карда мешавад. 

 Дар мавриди эътидол миrдори таппиши дили тифл ҳангоми 

кашишхeрb суст мешавад ва баъди кашишхeрb боз ба {олати 

пешина бармегардад. 

 Ҳангоми валодат таппиши дили тифл дар давоми як дақиқаи 

пурра баъди ҳар як 30 дақиқа гeш карда мешавад. 

Гeш кардани таппиши дили тифл ҳангоми ҳолатҳои зерин 

мушкил мешавад: 

1. Бисѐробb. 
2. Намуди қафои пешомади пушти сар. 

3. Ҳолатҳои нодурусти тифл. 

4. Аз ҳад зиѐд будани чарбуи зери пeсти шикам. 
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5. Ҳангоми қатъ шудани садои таппиши дил  ва ҳаракати тифл 

фавти тифл мушоҳида карда мешавад. Барои ташхиси ниҳоии марги 

тифл муоинаи ултрасадоиро истифода бурдан мумкин аст. 

Ташхиси тафриќавb 

Ҳангоми гeш кардан бо стетоскоп садоҳои зеринро шунидан 

мумкин аст: 

1. Зарбаи аортаи шикамb, ки бо набзи зан баробар мебошад 
2. Садоҳои шараѐнҳои калони пахлeи бачадон (бо набзи зан 

баробар) 
3. Садоҳои номураттаби рeдаҳо. 
 

СТАНДАРТ: МУОИНАИ МА[БАЛ ВА ГАРДАНАКИ 
БАЧАДОН БО ОИНА[О ВА МУОИНАИ ДУДАСТА 

(ҳангоми ташрифи аввалин гузаронида мешавад) 
 

1. Оиди мақсади гузаронидани муоинаи маҳбалb ба зан 

маълумот ди{ед 
2.Асбобҳоро омода созед 
3.Дастҳоятонро бо собун шeед, хушк кунед  
4.Дастпeшакҳои таъмизшударо ба ҳар ду даст пeшед 
5.Аз зани ҳомила хоҳиш кунед, ки ба мизи гинекологb ѐ 

муоинавb хоб кунад (дар ҳолати баъдина зан ба пушт хобида 
пойҳояшро қат ва аз ҳамдигар дур мекунад; дар зери чорбанд 

болиштча мегузорад). 
Муоинаи узвҳои xинсии беруна ва луобпардаи даромади маҳбал: 
6.  Лабҳои калон ва хурди таносулиро бо ангуштони ишоратb ва 

калони дас ти чап аз {ам дур созед 
7.  Вулва(фарx), луобпардаи даромади маҳбал, сeрохии берунаи 

уретра, ба-ромади ғадуди бартолинb ва чатанро аз назар гузаронед 

Муоина бо ѐрии оинаҳои маҳбалb (истифодаи оинаҳои ду табақа 
ѐ қошуқмонанд мумкин аст). 

8. Оинаи табақадорро то гунбази маҳбал дар ҳолати пeшида ворид 

кунед, баъд кушоед ва гарданаки бачадонро аз назар гузаронед  
9. Девораҳои маҳбалро ҳангоми оҳиста баровардани оинаҳо 

муоина кунед.  
10. Дар мавриди истифода кардани оинаҳои қошуқмонанд аввал 

оинаи ақиб ро ворид намуда, каме ба чатан фишор оред; баъдан 
баробари он оинаи пешро ворид карда бо он девори пеши маҳбалро 

бардоред.  



447 
 

11. Оинаҳоро бароред ва ба дохили маҳлули безараркунанда 

андозед 
Муоинаи дудаста (бимануалb) 
12. Бо ангуштони ишоратb ва калон дасти чап лабҳои калон ва 

хурди таносу лиро аз ҳам дур созед: ангушти ишоратb ва миѐнаи 
дасти ростро оҳиста ба маҳбал дохил намоед, ангушти калонро ба 

боло, ду ангушти дигарро ба кафи даст rат кунед, пушти дастро ба 
тарафи чатан xавс кунед. 

13. Бо ангуштони дар дохили маҳбал буда мушакҳои қаъри кос, 

девораҳои маҳбал, гунбазҳои маҳбал, гарданаки бачадон (шакл, 

консистенсияаш) ва қисми берунаи канали сервикалиро муоина намоед 

14. Ангуштони дар дохили маҳбал бударо ба гунбази пеш 

бурда, гарданаки бачадонро каме ба пушт равон кунед.  
15. Бо ангуштони дасти чап оҳиста ба девори шикам тарафи 

ковокии коси хурд ва ангуштони дасти рост  фишор биѐред. 
16. Ангуштони ҳарду дастро наздик карда бачадонро пайдо 

кунед ва ҳолат, шакл, андоза, консистенсияи eро муайян намоед. 

17. Дар анxоми муоина қисми дохилии устухонҳои косро 

палмосида конюга таи диагоналиро чен кунед. 
18. Дастҳоятонро ба дохили маҳлули безараркунанда дохил 

намоед, дастпe шакҳоро кашед ва онҳоро ба дохили контейнер 

партоед  
19. Дастҳоятонро бо собун шeед ва хушконед. 

20. Ба зани ҳомила барои фаромадан аз миз ѐрb расонед  

21. Занро аҳволпурсb намоед 

22. Дар бораи натиxаи муоина ба зан маълумот диҳед  

23. Маълумотҳоро дар ҳуxxати тиббb қайд кунед   
 

СТАНДАРТ: МУАЙЯН КАРДАНИ САФЕДА ДАР ПЕШОБ 

(ПРОТЕИНУРИЯ) 
 

1. Асбобҳои лозимаро барои муайян кардани сафеда дар пешоб 

омода созед (зарфи тоза, пробирка, дастпeшҳо, зарфи махсуси 

спиртдор (спиртовка), гeгирд) 
2. Оиди мақсади муайян кардани сафеда дар пешоб ба зан 

маълумот диҳед 

3. Дастҳоятонро шeед ва хушконед ѐ бо маҳлули антисептик 

коркард кунед  
4. Дастпушакҳоро ба ҳарду даст пушед 
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5. Аз зани ҳомила ѐ таваллудкунанда хоҳиш намоед, ки бо оби 

гарм таҳорат кунад ва барои пешгирии ворид шудани ихроxот ба 
пешоб дохили маҳбал тампони пахтагин гузорад 

6. Ба зани ҳомила оиди гирифтани қисми мобайнии пешоб дар 
зарфи тоза маълумот диҳед 

7. Тест-хатчаи стандартиро истифода бурда сатҳи пртеинурияро 
баҳо ди{ед 

 
ДАР МАВРИДИ НАБУДАНИ ТЕСТ-ХАТЧА 
Пешобро аз зарф ба пробиркаи шишагин андозед  
Пешобро дар болои спиртовка xeшонед 
Мавxуд будани сафедаро дар пешоб ба{о ди{ед 
8. Дастҳоятонро ба дохили маҳлули безараркунанда дохил 

намоед, дастпeшакҳоро кашед ва онҳоро ба дохили контейнер 

партоед 
9. Дастҳоятонро шeед ва хушконед 
10. Дар бораи натиxаи тест ба зан маълумот диҳед 
11. Маълумотҳоро дар ҳуxxати тиббb қайд кунед 
 

СТАНДАРТ: ГИРИФТАНИ МОЛИШАК АЗ МАҲБАЛ БАРОИ 
МУОИНАИ БАКТЕРИОСКОПΒ ҲАНГОМИ МАВXУД БУДАНИ 

НИШОНАҲОИ КЛИНИКΒ (Молишак барои флора) 
 

1. Аз мақсади гузаронидани муоинаи ихроxоти маҳбал ба зан 
маълумот диҳед  

2. Асбобҳоро омода созед (оинаҳои маҳбалb, асбоб барои 
гирифтани мавод, шишаҳои тоза, дастпeшакҳои муоинавb) 

3. Бланки равонакуниро пур кунед. Шишаро қайд кунед 
4.  Дастонатонро бо собуни маҳлул шeед ва хушконед  
5. Ба ҳарду дастонатон дастпeшак пeшед, оинаи маҳбалиро ба 

дохили маҳбал ворид кунед. 
 6. Боэҳтиѐт ба девораҳои маҳбал нарасида аз гунбази қафои 

маҳбал мавод гиред 
7. Маводро ба шиша гирифта дар ҳаво хушконед 
8. Ба зан маълумотро оиди мўҳлати омода шудани натиxа диҳед 
9. Дар ҳуxxати тиббb санаи гирифтани молишакро қайд кунед 
 

СТАНДАРТ: БАКТЕРИУРИЯИ БЕНИШОНА 
 

Мафҳум: Бактериурияи бенишона – ин сирояти роҳҳои 
пешоббарор, бе нишонаҳои клиникb. Ташхис ҳангоми мавxуд 
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будани 100 000 элементҳои колониташкилкунанда (КОЭ) ва зиѐдтар 

дар 1 мл пешоб 
Бактериурияи бенишона: 

 дар 3-8% занони ҳомила пайдо мешавад (дар Xумҳурии 

Тоxикистон то 10%) 

 дар 30% ҳолатҳо бактериурияи бенишонаи табобат накарда 

ба пайдоиши пиелонефрити шадид оварда мерасонад 

 бактериурияи бенишонаи табобат накарда сабаби таваллуди 
пеш аз мeҳлат ва боздошти инкишофи тифл мешавад Скрининг ва 

табобат: 

 дар 80 – 90% инкишофи пиелонефритро пешгирb мекунад 

 ба 10% суръати таваллуди пеш аз мeҳлатро кам мекунад 

Скрининг: 

 дар мeҳлати 12-16 ҳафтаи ҳомиладорb гузаронидан ҳатмист (А) 

Бистарикунонb: 

 зарурат барои бистаригардонидан ва табобат нест 
Шарҳи таҳлили пешоб:  

 Патологb – миқдори элементҳои колониташкилкунанда 

(КОЭ) зиѐдтар аз 100 000 дар 1 мл пешоб   

 Мўътадил – миrдори элементҳои колониташкилкунанда 

(КОЭ) камтар аз 100 000 дар 1 мл пешоб 
Ҳангоми муайян намудани 10 

5
 КОЭ ва зиѐдтар дар 1 мл пешоб 

ҳатмист: 

1. Таъин намудани табобати зерин: 

 амписиллин дохил 0,5 гҳар 6 соат дар давоми 7 рeз ѐ 

 фурадонин дохил 0,1 гҳар 6 соат дар давоми 7 рeз 

2. Баъди анxоми табобат – таҳлили такрории пешоб 

3. Ҳангоми бесамар будани табобат (10 
5
 КОЭ ва зиѐд дар 1 мл 

пешоб) табобати зерин ҳатмист: 

 Цефалоспоринҳои давраи I 

4. Баъди анxоми табобат – таҳлили такрории пешоб 

 

СТАНДАРТ: Гравидограмма 
Мафҳум: Гравидограмма – xадвали баландии қаъри бачадон дар 

рафти ҳомиладорb барои баҳодиҳии мувофиқати вазни бадан ва 

мeҳлати ҳомиладорb аз 26 {афтаи ҳомилагb. 

Мақсад: бармаҳал муайян намудан ѐ пешгeb кардани боздошти 

инкишофитифл ва интиқол кардан ба муассисаи сатҳи 3  
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Давомнокии эътидолии ҳомиладорb 40  2 ҳафтаро ташкил 

медиҳад. 

Таваллуд пеш аз мeҳлат ҳисобида мешавад, агар он то мeҳлати 

ҳомиладории 37 ҳафтаи пурра ѐ пештар аз 259 рeз аз рeзи аввали 

ҳайзи охирин ба вуxуд ояд. 

Дар сатҳи нигоҳубини антенаталb саримаҳал муайян намудан ѐ 

пешгeb кардани боздошти инкишофи тифл ниҳоят муҳим мебошад.  
Барои ин чен кардани динамикии баландии қаъри бачадон ва 

қайд кардани натиxа дар xадвали махсус истифода мешавад.  
Чен карданро аз 20 ҳафтаи ҳомиладорb сар кардан лозим аст, 

аммо баҳои он аз 26 ҳафтаи ҳомилагb гузаронида мешавад. 

Бартарии истифодаи гравидограмма: 

 Барои қайд кардан оддb аст 

 Оддb барои баҳоди{b 

 Имконияти ташхиси андозаи хурди тифлро медиҳад 

 Имконияти ташхиси андозаи калони тифл 

 Ҳамчун скрининг барои муайян кардани боздошти 
инкишофи тифл истифода бурдан мумкин аст 

Ду категорияи тифлони «хурд» и бо вазни кам таваллудшуда 
мавxуд аст: 

 Тифли норасида бо вазни аз 500 г то 2 500 гҳангоми таваллуд. 

 Тифлони расида, ниҳоят хурд барои синни дохилибатнии 
худ, ки бо вазни аз 2500 г. кам таваллуд шудаанд. Ин тифлон 
нисбати тифлони норасида мукаммал мебошанд. 

Таваллуди тифлони вазнашон кам ва ѐ ниҳоят кам бояд дар 
муассисаҳои сатҳи 3 гузарад, он xое, ки тифли норасида ѐ «ниҳоят 
тифли хурд» метавонад нигоҳубини даркориро гирад. 

Дар мавриди зарурати интиқоли зани ҳомила ба муассисаи 
сатҳи боло барои расонидани ѐрии фаврb, беҳтар аст, ки то валодат 
интиқол дода шавад (то даме ки тифл дар батн аст). (Фармони №541 

ВТ XТ аз 26.09.2008с. «Дар бораи xорb намудани технологияи 
самараноки кeмаки перинаталb дар амалияи муассисаҳои 
тандурустии Xумҳурии Тоxикистон) 

Тифлони вазнашон кам мушкилотҳои зеринро доранд ѐ рe ба рe 

мешаванд: 

 сироят,  

 мушкилот бо синамаконb,  

 мушкилии нафаскашb,  

 ҳарорати ноустувори бадан,  
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 энтероколити некрозкунанда,  

 хунпечиши дохили меъдачаҳо,  

 зардии тифлони норасида, 

 камхунb 

 гипогликемия. 
Ин мушкилотҳо дар тифлон дар алоҳидагb ѐ ҳамроҳ буда 

метавонанд.   
Муайян кардани баландии қаъри бачадон: 
Чен кардани баландии қаъри бачадон: 
Агар дар давоми ҳомиладорb яккарата гузаронида шавад: 

 дорои дурустии маҳдуди ташхиси ва эътиборноки (ҳассоси - 
27%, хусусиятноки – 88%) дар пешгуйии боздошти инкишофи 
дохилибатнии тифл буда ва фавтияти перинаталиро паст намекунад. 

Агар дар равиши ҳомиладори ченкуни мунтазам (як чанд 
маротиба) гузаронида ва дар xадвал қайд карда шавад – дурусти 
беҳтар мешавад  

Силсилаи ченкунb бо қайд кунии xадвали инкишофи дохили-
батнии тифл ҳассосиятноки ва хусусиятнокиро барои пешгуйии 
таваллуди тифли барои  

муҳлати ҳомиладорb хурдро баланд мекунад (ЗРП) 
1. дархостҳо: 

 ба зани ҳомила додани маълумот оиди мақсад, усул ва 
натиxаҳои чен кунии баландии қаъри бачадон 

 ченкуниро як нафар мегузаронад (аз рeb имконият) 

 лентаи сантиметрb бояд бо рақам{ои дақиқ бошад 

 ченкунb аз мeҳлати 20 ҳафтаи ҳомилагb сар мешавад 

 баҳодиҳb аз 24-26 ҳафтаи ҳомилагb ҳангоми мавxуд будани 
накамтар аз 2 маротиба чен кардан гузаронида мешавад 

Баҳодиҳb: 

 Қисми аз хати боло буда инкишофи «аз ҳад зиѐд» и тифлро 
нишон меди{ад. 

Тифлоне, ки дар қисми поѐнии хат мебошанд, онҳоро «барои 
синни гестатсиони хурд» ном мебаранд. Ин тасниф маънои 
боздошти инкишофи дохилибатнии тифлро дорад, ки метавонад бо 
сабабҳои гуногун ва бисѐр пеш ояд. 

Тифлони дар қисми аз хат боло xойгиршударо «барои синни 
гестатсионии калон» ном мебаранд, масъалан, тифлони аз модарb 
бо диабети қанд таваллуд шуда. 

Баҳои нишондод{ои ченкунии баландии қаъри бачадон бо 
истифодаи  гравидограма  
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1. Баландии қаъри бачадон дар см. тақрибан ба мeҳлати 
ҳомиладорb мувофиқат мекунад 

2. Афзоиши эҳтимолии баландии қаъри бачадон 1 см дар 
давоми 1 ҳафта 

3. Қисми дар байни ҳар ду хат буда инкишофи мeътадили 
тифлро нишон медиҳад. Натиxаи ченкунb байни  90 ва 10 хати 
персентилb xойгир бошад – ҳолати тифл мўътадил аст. 

4. Агар натиxаи ченкунb боло аз 90 хати персентилb ѐ афзоиши 
баландии қаъри бачадон аз 1 см дар як хафта зиѐд бошад:  

 Мeҳлати ҳомиладориро муайян кунед 

 Бисѐртифлb  

 Бисѐробb  

 Макросомия (тифли калон) 

 Миомаи бачадон 
5. Қисми аз хат поѐн буда нишонаи норасогии инкишофи тифл 

мебошад. 

Агар натиxаи ченкунb поѐн аз 10 каxии персентилb ѐ афзоиши 
баландии қаъри бачадон аз 1 см. дар як {афта кам бошад:  

 Гумон ба боздошти инкишофи тифл (ЗРП) – гузаронидани 

биометрияи тифл бо ултрасадо ѐ доплерометрия(вобаста ба шароит) 

 Ҳолати нодурусти тифл (каx, кўндаланг) 
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СТАНДАРТИ минималb барои скриннинги Ултрасадоии 

нуrсон{ои модарзодии тифл. 

Маrсади асосb: муайян намудани нуrсон{ои инкишофи 

модарзодии тифл барои {ал намудани масъалаи давом додани 

{омилагb. Uайр аз он мe{лати гестационии {омилагb, xои часпидаи 

машима, бисьѐртифлb, зиѐд ва ѐ камобb, омос{ои бачадон ва 

изофа{ои бачадонро муайян мекунанд.  

[ангоми муоинаи УС барои скриннинги нуrсон{ои инкишофи 

модарзодb нишон додани ин{о ҳатмист:  

Тифл: 

Намуд ва андози сарак, структура{ои дохилии он 

Маuзи сутунмe{ра – андози тeлию кeндаланг 

Андози шикам ва сат{и шикамба дар сат{и гурда ва ноф 

Гурда  андози пешу қафо 

Буриши тeлии шикам ва садуrи сина диафрагма ва пешобдон 

Сандуrи сина  буриши 4- камерагии дил 

Дастон - 3 устухону як даст 

Пой{о – 3 устухон 

Рeй 

[ангоми УС бояд {атман нишон дод: пешомад, натиxа{ои 

фетометрия ва вазни тахминии тифл, нуќсонќои инкишоф ва 

вайроншавии афзоиши тифл, xойгиршавb, структура ва дараxаи 

расидани машима, њаxм, нишондод ва миқдори об{ои наздитифлb. 
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Таx{изоти {уxраи табиб (момодоя) 

 
Мебел: 
1.  Миз - 1 

2.  Курсb – 3 

3.  Кушетка 

4.  Тумба 

5.  Овеза барои сару либос 

6.  Соат 

Равшанb 
7. Равшании умумb 

8. Лампаи рeимизb 

9. Ширма 

10. Парда барои тиреза 

Фазои мусоид барои алоrа 
11. Гул{о 

12. Сурат{о бо расми модару кeдак, оила 

Xои дастшeb 

13. раковина 

Манбаи об 

14. Оби равон 

15. Асбоб{обарои оби тоза,обгираки тоза, асбоб барои оби ифлос 

16. Дастпокуни яккаратаи когази 

17. Собуни моеъ 

18. Контейнер барои коuаз{ои ифлос 

Та{xизоти тиббb 

19. Тонометр 

20. Фонендоскоп 

21. Стетоскопии акушерb 

22. Лентаи сантиметрb 

23. дастпeшак{о 

24. антисептик барои коркарди дастон 

25. асбоб барои безараргардонии дастпeшак{о 

 

Дорувори{о ва таx{изот барои ѐрии таъxилии акушерb дар 

хонаи амалиѐт{о меистад (Замимаи № 8 Фармони ВТ XТ №541 аз 

26.09.2008 «Оиди татбиrи технологияи самараноки перинаталb дар 

муассиса{ои таваллудии Xум{урии Тоxикистон»). 
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