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БМБ  Бастаи манфиатҳои бунёдӣ  

БС  

 

БКД 

Бемории сил 

 

Барномаи кафолатҳои давлатӣ 

 

ВТҲИА Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

ДДТТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 

 

ДПК  Дастурамалҳо ва протоколҳои клиникӣ 

КАТС   Кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ  

МҶТКТО  Маркази чумҳуриявии таълимию клиникии тибби оилавӣ 

ТМТ    Таҳсилоти муттасил тиббӣ 

ТҒД Ташкилотҳои ғайридавлатӣ  

ТО  Тибби оилавӣ  

ТУТ  Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 

ХНДФТҲИА  Хадамоти назорати давлатии фаъолияти тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ   



  
 
 

Муқаддима: муайянсозии контексти стратегӣ 

 

Эҷод намудани чорчӯбаи ҳуқуқӣ барои тибби оилавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз 

дар солҳои нахустини ба даст омадани истиқлолияти кишвар шурӯъ гардида буд1. Дар 

соли 2010 Ҷумҳурии Тоҷикистон «Стратегияи милли солимии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2010–2020»-ро ба роҳ андохт (1), ки он самти амалиётҳоро 

ҷиҳати суръат бахшидан ба беҳбудии соҳаи тандурустӣ ва рушди онро муайян 

менамуд. «Стратегияи милли солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2010–2020» мустаҳкамсозии низоми тандурустиро ҳамчун масъалаи аз ҳама 

афзалиятнок ҷиҳати татбиқи муваффақи он эътироф намуда, рушд додани кӯмаки 

аввалияи тиббӣ-санитариро (КАТС), ки бар амалияи тибби оилавӣ асос ёфтааст, дар 

байни самтҳои муҳим ва афзалиятноки ислоҳоти соҳаи тандурустии Тоҷикистон барои 

ин марҳила қарор дод.     

 

Дар худи ҳамон сол, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тибби оилавӣ», ки 

функсияҳои танзимкунӣ, ҳамчунон салоҳиятҳо, ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои 

мутахассисони соҳаи   тибби оилавиро муайян менамуд, қабул гардид (№. 676, аз санаи 

29.12.2010). Тибқи ин қонун, КАТС ба сифати “нуқтаи аввалини тамоси шаҳрвандони 

солим ва бемор, ки ҳамчун сохтори бунёдии бисёрсоҳавӣ хизмат намуда 

(таъминкунандаи хадамоти пешгирикунандаи бемориҳо, ташхис, муолиҷа ва 

барқарорсозӣ) нигаҳдорӣ ва ҳифзи бардавоми саломатиро кафолат медиҳад” муайян 

гардида буд. Қонуни мазкур боиси таҳия, ва дар ниҳоят, тасдиқ гардидании «Барномаи 

рушди тибби оилавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011–2015» (2) гардид. 

 

Дар давоми панҷ соли охир, тадбиру чорабиниҳои зиёде баҳри такмили ва эҷод 

намудани модели нави тибби оилавӣ ба сифати заминаи асосии маҳаки хизматрасонии 

соҳаи тандурустӣ дар Тоҷикистон андешида шуданд. Амалӣ гардидани Барномаи 

тибби оилавӣ барои солҳои 2011–2015 баҳри таъмин намудани рушди устувори КАТС 

тавассути пеш бурдани дастрасиҳои аҳолӣ ба хизматрасониҳо, рушди тарзи солими 

ҳаёт, истифодаи васеи ташхисот ва муолиҷаи беморон дар сатҳи КАТС, беҳтар 

намудани сатҳ ва сифати манбаъҳои инсонӣ, идорасозии муассисаҳои КАТС, 

маблағгузориҳо ва афзоиш додани хароҷот барои манбаъҳои КАТС, хизмат намуд.  

Дар соли 2015, замоне ки мӯҳлати амалишавии Барномаи тибби оилавӣ ба охир 

мерасид, раванди хулосабарориҳо ва ҷамъбастсозиҳо ҷиҳати бознигарӣ намудани 

дастовардҳои Барнома, муайян намудани имкониятҳо ва қадамҳои минбаъда ҷиҳати 

суръат бахшидани гомҳо, миқёс ва устувории тағйиротҳо, шурӯъ карда шуда буд.     

 

 

 

 

 

 

Ҳадаф: Идома додани рушди тибби оилавӣ 
 

                                                        
1 Ин Фармони  Вазорати Тандурустӣ  таҳти №236 аз соли 1998 «Гузариши марҳилавии ташкилотҳои хизматрасонандаи соҳаи 

тандурустӣ ба усулҳои умумии амалия барои солҳои  1998-2000 »-ро дар бар мегирад, ки бар асоси он  як қатор дигар 

стратегияҳо, аз ҷумла дар соли 2002, ҷорӣ намудани мутахассисони соҳаи тибби оилавӣ (яъне духтурон ва ҳамшираҳои шафқати 

тибби оилавӣ) (№ 94, аз санаи  04.04.2002) ва сохтори ташкилии такмилёфтаи муассисаҳои КАТС (№. 525, аз санаи 31.12.2002) 

дохил мегарданд. 



Мустаҳкамсозии амалияҳои тибби оилавӣ ин ҷараёни доимо тавсеа ва рушдёбанда буда, 

марҳилаҳои берун аз чорчӯбаҳои мушаххаси Барномаро низ фаро мегирад ва он ҳамзамон 

дигар самтҳои низоми ислоҳотро низ беҳтар ва такмил медиҳад.  Аз ҳамин хотир ҳам ба 

охиррасии Барномаи тибби оилавӣ барои солҳои 2011–2015 ин танҳо яке аз марҳилаҳои 

раванди рушди умумии КАТС бар асоси амалияҳои   тибби оилавӣ дар Тоҷикистон маҳсуб 

мегардад.  

 

Нақшаи стратегии мазкур барои солҳои 2016–2020 мақсади боз ҳам тезонидан ва мустаҳкам 

намудани соҳаи тибби оилавиро тавассути истифодаи дастовардҳои бузурге, ки то ба имрӯз ба 

даст омадаанд, дорад. Он як чорчӯбаеро барои фаъолиятҳо панҷ соли оянда баҳри ба даст 

овардани натиҷаҳои беҳтарин дар соҳаи тандурустиро дар назар дорад.  Барои ба даст 

овардани чунин ҳадафҳо, он аз натиҷаҳои Барномаи қаблии тибби оилавӣ ҷиҳати мушаххас 

намудани амалиётҳои асосии стратегӣ ва ҳамоҳангсозии онҳо бо иҷрокунандаҳо, истифода 

менамояд.   Як қатор самтҳои афзалиятнок ва амалҳое, ки дар он ҷо пешниҳод гардидаанд 

баҳри амалишавии принсипу усулҳо ва фарогирии амалии самтҳо хизмат менамоянд.  

 

Нақшаи стратегии мазкур ҳамчунон ба самти аз нав мутобиқ намудани фаъолиятҳо бо 

ӯҳдадориҳои умумиҷаҳонӣ ва минтақавии рушди соҳаи тандурустӣ, аз ҷумла Ҳадафҳои Рушди 

Устувор (ҲРУ) (3)  ва Сиёсати Тандурустии Аврупо, Тандурустӣ 2020 (4) нигаронида шудааст.   

Нигоҳ: кӯмакҳои аввалияи тиббӣ-санитарии ҳамгироишуда бар асоси тибби 

оилавӣ 
 

Тибби оилавӣ дар расонидани хизматрасониҳои тандурустӣ ба танҳоӣ амал наменамояд. Бо 

мақсади ба таври бояду шояд беҳтар намудани натиҷаҳо дар соҳаи тандурустӣ, як усули 

бархӯрди ҳамгироишудае зарур мебошад, ки он ба масъалаи тибби оилавӣ аз нуқтаи назари 

пайвастагӣ бо дигар намудҳои хизматрасониҳои тандурустӣ ҷиҳати ҳифзи комплексӣ ва 

ҷомеи саломатӣi ва тибқи талаботи фардӣ нигаронида шуда бошад. КАТС-ии ҳамгироишуда 

аз барномаҳои ба бемориҳои махсус, амудӣ-вертикалӣ ва ё мавзӯӣ дар як қатор соҳаҳо, аз 

ҷумла миқёси самтҳои афзалиятноки беҳбудсозии соҳаи тандурустӣ, иштироки мутахассисони 

соҳаи тандурустӣ, баробарӣ ва боадолатӣ фарқ менамояд. (Ҷадвали 1).  

 

Ҷадвали 1. Муқоисаи барномаҳои мавзӯӣ ва КАТС-и ҳамгироишуда   

 
 Мафҳуми 

саломатӣ 

Самаранокии 

технологияҳои 

тандурустӣ 

Ҷамоа Тахассусҳои 

тиббӣ 

Баробарӣ ва 

адолат  

Барномаи 

мавзӯӣ 

Мавҷуд 

набудани 

бемориҳо 

Кам гаштани 

дараҷаи 

паҳншавӣ 

Интихоби 

дахолатҳои аз 

ҷиҳати 

биотиббӣ ва 

хароҷот 

самаранок 

Таъминкунандагон 

ва 

ташкилкунандагони 

дахолатҳои тиббӣ 

Амалӣ намудани 

нигаҳдории 

тандурустӣ.  

Дар омилҳои 

муайянсози 

тандурустӣ 

маҳдуд ва ё 

бидуни таъсир 

Дар нисбати 

ҷузъҳои 

мушаххаси 

барномаи амудӣ-

вертикалӣ 

маҳдуд 

КАТС-и 

ҳамгироишуда  

Муҳофизат ва 

мусоидат дар 

беҳтаршавии 

сатҳи 

тандурустӣ ва 

некӯаҳволӣ 

Мутобиқ 

намудани 

дахолатҳо бо 

шароитҳои 

маҳаллии 

иҷтимоӣ-

Масъули барои 

барномаи 

тандурустии ҷамоаи 

худ ва дар якҷоягӣ 

масъул будан барои 

хизматрасониҳои 

тиббӣ 

Таъминкунандаи 

нигаҳдории 

тандурустӣ ва 

мусоидаткунанда 

дар беҳтаршавии 

саломатӣ 

Бо фарогирии 

дараҷаи васеи 

хизматрасониҳои 

тиббӣ мустаҳкам 

ва муҷаҳҳаз 

гардида 



  
 
 

иқтисодӣ ва 

тандурустӣ 

Манбаъ: иқтибос аз  (5) 

 

Дар мисол ва заминаи Тоҷикистон, аҳамияти махсус ба васеъ намудани мунтазами фарогирии 

тибби оилавӣ ва то ба мавқеи нуқтаи асосӣ ва санги маҳак табдил додани хизматрасониҳо ва 

ба сароғоз табдил додани он, равона карда мешавад.   Барои расидан ба ин ҳадаф, бояд 

намудҳои хизматрасониҳои пешниҳодшаванда дар доираи тибби оилавӣ, соҳаҳои васеътари 

КАТС ва дигар намудҳои хизматрасониҳо берун аз КАТС, ба мисли хизматрасониҳое, ки аз 

ҷониби марказҳои тарзи солими ҳаёт ав муассисаҳои махсус пешниҳодшаванда, ба танзим ва 

тартиб дароварда шаванд.     

 

Расми 1 тағйиротро дар самти гузариш ба КАТС-и ҳамгироишуда, бо истифодаи усули 

муқоисавии «қаблан» ва «баъд» ва барои баён намудани нақши васеи тибби оилавӣ   тибқи 

нишондодҳои Стратегияи Милли Тандурустӣ барои солҳои 2010–2020 (1) нишон медиҳад. Дар 

ин росто, амалияи тибби оилавӣ фарогирии хизматрасониҳои барномаҳои мавзӯиро ҷиҳати дар 

бар гирифтани бештари хизматрасониҳои дараҷаи аввал дар назар мегирад.    Тақсимоти 

кунунии хизматрасониҳо дар байни тибби оилавӣ ва КАТС дар Ҷадвали 2 баён карда шудааст.     

 

Расми 1. Ташкил намудани фаъолиятҳои тибби оилавӣ ва КАТС  

 
Қаблан Баъдан 

Дигар хизматрасониҳои тиббӣ Дигар хизматрасониҳои тиббӣ 

Кӯмакҳои аввалияи тиббӣ-санитарӣ Кӯмакҳои аввалияи тиббӣ-санитарӣ 

Тибби оилавӣ Тибби оилавӣ 

 =диспансерияҳо (ВИЧ: ТБ: вараҷа: солимии 

наслофаринӣ. «тарзи солими ҳаёт» 

 =барномаҳои ҳамгироишудаимувофиқашуда 

тавассути тибби оилавӣ 

 

 

 

 

Ҷадвали 2. Муқоисаи намудҳои хизматрасониҳои тиббӣ аз ҷониби КАТС бо 

хизматрасониҳои тибби оилавӣ   

 

Кӯмакҳои аввалияи тиббӣ-

санитарӣ 

Тибби оилавӣ   

 Пулмонология 

 Эндокринология 
 Бемориҳои паразитӣ ва паразитология 

 Бемориҳои онкологӣ 



 Кардиология 

 Дандонпизишкӣ 

 Ёрии таъҷилӣ 

 Ташхиссозӣ 

 Тибби оилавӣ 

 Бемориҳои гематологӣ 
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Мақсад ва ҳадафҳо 

Ҳадаф: беҳтарсозии натиҷаҳо дар соҳаи тандурустӣ   

 

Нақшаи стратегии мазкур дар чорчӯбаи ҳадафҳои Стратегияи Милли Тандурустӣ барои 

солҳои 2010–2020 омода гардидааст ва бинобар ин он бо ҳадафу мақсадҳои дар он 

гузошташуда ҷиҳати беҳбудбахшии вазъи тандурустӣ мутобиқат менамояд. Дар ҳамин росто, 

ба он соҳаҳое, ки дар онҳо тибби оилавӣ саҳми бевосита дар беҳбуд бахшидани дастовардҳои 

тандурустӣ дорад, афзалият дода шудааст. Соҳаҳои афзалиятнок барои амалиётҳо бо додани 

диққати махсус ба он самтҳои тандурустӣ равона карда шудаанд, ки алоқамандӣ ва 

пайвастагии зичро барои расидан ба ҳадафҳои тандурустӣ таъмин менамоянд ва онҳо 

иборатанд аз  (1):   

 

 беҳбуд бахшидани вазъи саломатии модарон, навзодон, кӯдакон ва наврасон;  

 пешгирӣ ва назорат намудан аз болои бемориҳои сироятӣ, махсусан ВИЧ, сил ва 

бемориҳои сироятии бо ваксинаҳо идорашаванда; 

 коҳиш додани бори сангини бемориҳои ғайрисироятӣ ва музмин, махсусан бемориҳои 

дилу рагҳои хунгард, бемориҳои онкологӣ, қанд: ва   

 беҳтар намудани нишондиҳандаҳои муайянкунандаи вазъи саломатӣ ва тарзи солими 

ҳаёт, бо коҳиш додани сатҳи паҳншавии омилҳои хатарҳои рафтору кирдорӣ ва 

тавассути баланд бардоштани сатҳи огаҳии аҳолӣ.  

 

Аз ҳама муҳим, ҳамоҳангӣ ва мутобиқат дар байни самтҳои афзалиятноке, ки дар Стратегияи 

Милли Тандурустӣ нишон дода шудаанд ва ҳадафҳои байналмилалии рушди устувор ба мадди 

назар гирифта шудаанд (Нигаред ба Замимаи   Ҷадвали 1 нишондиҳандаҳо ва ҳадафҳо). 

  

Ҳадафҳо: баланд бардоштани сифат ва дараҷаи дастрасӣ ба хизматрасониҳо 

 

Нақшаи стратегии мазкур дар худ ҳадафҳои мустаҳкамсозии нақши КАТС тавассути ҷорӣ 

намудани амалияҳои тибби оилавиро ҷой додаст. Саҳмгузории хизматрасониҳо дар 

натиҷаҳои афзалиятноки соҳаи тандурустӣ расонидани хизматрасониҳои босифат ва дастрасӣ 

ба онҳоро тақозо менамояд. Чор ҳадаф ва мақсадҳои гузошташуда барои ба даст овардани 

беҳбудиҳо дар самти тандурустӣ то соли 2020 аз Стратегияи Милли Тандурустӣ гирифта 

шуда, самтҳои нақшаи стратегиро барои солҳои   2016–2020 муайян менамоянд (Ҷадвали 3).  



  
 
 

 

 

 

Ҷадвали 3. Ҳадафҳои роҳбарикунанда барои нақшаи стратегии тибби оилавӣ барои 

солҳои 2016–2020 

 

 Афзоиш додани нисбати духтурони амалии оилавӣ дар муқоиса бо шумораи умумии 

духтурони КАТС то ба 80% то соли 2020. 

 Коҳиш додани шумораи зангҳои даъвати ёрии таъҷилӣ дар давоми соатҳои кори 

муассисаҳои КАТС то ба 40% то соли 2020.  

 Коҳиш додани нишондодҳои бистарӣ намудани беморони гирифтори бемориҳои густурдаи 

музмин то ба 40% то соли 2020. 

 Коҳиш додани талабот ба нигоҳубини беморон (шумораи катҳо дар рӯз ба сари ҳар 1000 

нафар аҳолӣ   аз 1142.6 (дар соли 2009) то 30% то соли 2020.   
Манбаъ: (1) 

 

Нақшаи стратегӣ: чор соҳаи афзалиятнок 

 

Чор соҳаи афзалиятнок барои амалиётҳо ҷиҳати мустаҳкамсозии бардавоми КАТС-и бар тибби 

оилавӣ асосёфта барои марҳилаи солҳои 2016-2020 муайян карда шуда буданд. Ин соҳаҳои 

афзалиятнок дар мутобиқат бо усули КАТС-и ҳамгироишуда, бо гузоштани аҳолӣ ва талаботу 

эҳтиёҷоти тандурустии онҳо дар маркази диққат, пешниҳод гардидаанд (Расми 2). Бо амал 

намудан дар самти расидан ба ҳадафҳои бузургтар дар соҳаи тандурустӣ, ин чор самтҳои 

афзалиятноки бо ҳам алоқаманд ва якдигарро пурракунанда мақсад доранд, ки 

дастовардҳои зерин ноил гарданд:  

 

  Афзалияти якум: нигаҳдории тандурустӣ. Кафолати фарогирии қисми асосии аҳолӣ 

бо хизматрасониҳои инфиродӣ, додани ваколатҳо ба аҳли ҷамоа ва ҷалб намудани 

беморон ба марказҳои тандурустии ба аҳолӣ нигаронидашуда.  

 

 Афзалияти дуюм: расонидан ва иҷро. Тарҳрезии модели ҳамгироишудаи нигаҳдории 

тандурустӣ, ташкил намудан, идорасозӣ ва беҳтарсозии хизматрасониҳо барои 

ҳамоҳангсозии расонидан ва иҷрои хизматрасониҳо.  

 

 Афзалияти сеюм: низом-система. Мутобиқ ва ҳамоҳангсозии нерӯҳои корӣ, 

маблағгузории соҳаи тиб ва системаҳои иттилоотӣ ба сифати омилҳои таъсирнок 

дсамти тағйироти устувор ва натиҷабахш.   

 

 Афзалияти чорум: сиёсатва стратегия. Таҳким бахшидани сохторҳои ҳисоботдиҳӣ 

ва чорчӯбаҳои танзимкунанда ҷиҳати ба дастории самаранокии сохторӣ-

институтсионалӣ.  

 

Расми 2. Соҳаҳои афзалиятноки стратегӣ ҷиҳати рушди тибби оилавӣ, барои солҳои 

2016–2020 

 



 
 

ОДАМОН 

Нигаҳдории 

тандурустӣ 

Расонидан ва иҷро Сиёсат ва стратегия Низом 

Соҳаи афзалиятнок: 

якум 

Соҳаи афзалиятнок: 

дуюм 

Соҳаи афзалиятнок: 

сеюм 

Соҳаи афзалиятнок: 

чорум 

 

 

Ҷадвали 4. Шарҳи мухтасари нақшаи стратегии тибби оилавӣ барои солҳои 2016–2020 

Соҳаи афзалиятнок Амалиёти стратегӣ Ҳадафҳо 

1. Нигаҳдории 

тандурустӣ: 

Кафолати 

фарогирии қисми 

асосии аҳолӣ бо 

хизматрасониҳои 

инфиродӣ, 

додани ваколатҳо 

ба аҳли ҷамоа ва 

ҷалб намудани 

беморон ба 

марказҳои 

тандурустии ба 

аҳолӣ 

нигаронидашуда 

1.1 Интихоби БМБ 

шомил ва фарогир   
 Муттаҳид сохтани барномаи мавзӯии амудӣ 

тибқи рӯйхати тасдиқшуда 

 Муттаҳид сохтани барномаи мавзӯии амудӣ 

барои хизматрасониҳои марбут ба ВИЧ дар 

КАТС   

 Муттаҳид сохтани барномаи мавзӯии амудӣ 

барои хизматрасониҳои марбут ба бемории 

сил дар КАТС   

 Муттаҳид сохтани барномаи мавзӯии амудӣ 

барои хизматрасониҳои солимии 

наслофаринӣ дар КАТС   

 Муттаҳид сохтани барномаи мавзӯии амудӣ 

барои тарзи ҳаёти солим дар КАТС  

1.2 Ваколатдор намудани 

аҳли ҷамоа  

 Баланд бардоштани сатҳи саводнокӣ дар 

хусуси нигаҳдории тандурустӣ 

 Мусоидат дар баланд бардоштани сатҳи 

рафтору кирдори солим ва тарзи ҳаёти солим 

1.3 Ҷалб намудани 

беморон 

 Дастгирии беморон дар худидоракунии 

бемориҳои музмин  

 Таҳким бахшидани дастгирии 

байниякдигарии беморони якхела 

 Ба роҳ андохтани муколама дар хусуси таъсис 

додани платформаи баҳсу баррасиҳо дар 

хусуси ҳуқуқи беморон, ҷалб намудани ТҒД 

ва дигар бахшҳо 



  
 
 

2.  Расонидан ва 

иҷро: Тарҳрезии 

модели 

ҳамгироишудаи 

нигаҳдории 

тандурустӣ, 

ташкил намудан, 

идорасозӣ ва 

беҳтарсозии 

хизматрасониҳо 

барои 

ҳамоҳангсозии 

расонидан ва 

иҷрои 

хизматрасониҳо  

2.1 Тақвият бахшидани 

стандарткунонии 

хизматрасониҳо дар 

дастурамалҳои 

фаъолияти 

клиникаҳо 

 Аз нав дида баромадани CPG-ҳо ва рушд 

додани CPG-ҳои нав барои КАТС бо 

дарназардошти намунаҳои беҳтарини 

мавҷуда ва барномаҳои миллӣ 

 Ҷорӣ намудани CPG-ҳо ва меъёрҳои 

стандартӣ дар фаъолиятҳои клиникӣ ва 

таъмини амалисозии онҳо дар ноҳияҳо ва 

муассисаҳо 

2.2 Ташкил намудани 

амалияҳои тибби 

оилавӣ якҷо бо дигар 

хизматрасонандаҳо ва 

сохторҳои 

тандурустӣ 

 Тарҳрезӣ намудани амалиёти интиқолдиҳии 

беморон, аз ҷумла роҳхатдиҳӣ ва 

роҳхатдиҳии мутақобил, ташкил намудани 

роҳҳои беҳтарини интиқолдиҳии беморон дар 

низоми умумии нигаҳдории тандурустӣ. 

 Ҳамоҳангсозии фаъолияти 

хизматрасонандагон ҷиҳати мусоидат 

намудан дар мубодилаҳои мунтазам ба 

хотири ҳамоҳангсозии хизматрасониҳо. 

2.3 Маблағгузорӣ барои 

идорасозии 

муассисаҳо 

 Баланд бардоштани сатҳи тавонмандии 

роҳбарон-менеҷерҳои КАТС тавассути 

ташкил намудан ва гузаронидани омӯзишҳо 

тренингҳо 

 Татбиқ намудани банақшагирии кор ва 

бизнес дар КАТС тавассути усули марҳилавӣ 

2.4 Ба тартиб 

даровардани раванди 

беҳтарсозии сифат 

 Ба роҳ мондани назорат-мониторинги 

дохилии мунтазам ҷиҳати санҷидан ва 

ҳисоботдиҳӣ дар хусуси дараҷаи иҷрои 

фаъолиятҳои тибби оилавӣ  

 Мустаҳкам намудани низоми назорат-

мониторинги берунии сифати 

хизматрасониҳо 

 Аз нав дида баромадани қайдҳо ва 

ҳисоботҳои сабтшудаи фаъолиятҳои КАТС 

ҷиҳати назорат-мониторинг ва ҳисоботдиҳӣ 

якҷо бо муттаҳидсозии барномаҳои амудӣ-

вертикалии мавҷуда. 

 

 

 

 

 

3. Низом-система: 

Мутобиқ ва 

ҳамоҳангсозии 

нерӯҳои корӣ, 

маблағгузории 

соҳаи тиб ва 

системаҳои 

иттилоотӣ ба 

сифати омилҳои 

таъсирнок дар 

самти тағйироти 

3.1 Нерӯи кори соҳаи тандурустӣ  

3.1.1 Дастгирӣ дар ҷорӣ 

намудани низоми 

бақайдгирии нерӯи кори 

соҳаи тандурустӣ 

 Таҳия намудани васила –механизмҳои 

ҷамъоварии маълумот ва ба роҳ андохтани 

низоми таҷрибавии бақайдгирии ягона барои 

мутахассисони соҳаи тибби оилавӣ  

3.1.2 Мустаҳкамсозии 

салоҳият ва тавонмандии 

клиникӣ 

 

 

 

 Такмил додани барномаҳои таълимӣ ва 

низоми омӯзишӣ дар сатҳи донишҷӯӣ 

 Афзоиш додани шумораи мутахассисони 

омӯзишдидаи соҳаи тибби оилавӣ 

 Такмил додани низоми омӯзишии сатҳи 

баъди дипломӣ барои тахассуси тибби 



устувор ва 

натиҷабахш.   

оилавӣ. 

3.1.3 Баланд бардории 

сатҳи тахассусии тибби 

оилавӣ 

 

 Беҳтар намудани вазъи молиявии 

мутахассисони тибби оилавӣ дар муқоиса бо 

дигар мутахассисони клиникӣ 

 Беҳтар намудани вазъи тақсимоти духтурони 

соҳаи тибби оилавӣ 

3.1.4 Идомаи 

баландбардории такмили 

ихтисос (РМТ) 

 Ҷорӣ намудани соатҳои таълимӣ барои РМТ 

дар зимни КАТС  

 Таҳия намудани маводи таълимӣ ва 

гузаронидани омӯзишҳо дар чорчӯбаи РМТ   

 Бунёд намудани махзани иттилоот ҷиҳати 

сабт намудани фаъолиятҳо дар чорчӯбаи РМТ   

3.2 Дорувориҳо ва технология 

3.2.1 Таъмини истифодаи 

бехатар ва оқилонаи 

дорувориҳо  

 

 Таъмини дастрасӣ ба дорувориҳо тибқи 

Рӯйхати Доруҳои Асосӣ (РДА)  

 Ҳамоҳангсозии амалияҳои тавсияномаҳои 

дорувориҳо бо РДА 

3.2.2 Тақвият бахшидани 

хизматрасониҳои 

лабораторӣ 

 Таҳия ва тасдиқ намудани низоми меъёрҳои 

стандартии санҷишҳои асосии лабораторӣ 

дар КАТС  

3.2.3 Таъмини 

таҷҳизонидани 

муассисаҳои КАТС бо 

манбаъҳои асосии 

хизматрасониҳо 

 Мустаҳкамсозии базаи моддӣ ва техникии 

КАТС  

3.3 Маблағгузорӣ  

3.3.1 Васеъ намудани 

пардохтҳои сарикасӣ дар 

КАТС  

 Такмили минбаъдаи формулаи маблағгузории 

сарискасӣ барои фаъолиятҳои КАТС 

3.3.2 Ба танзим 

даровардани 

маблағгузорӣ бар асоси 

натиҷаи иҷро 

 Ба роҳ андохтани низоми ҳавасмандгардонӣ 

дар пардохтҳои КАТС барои хизматрасониҳо 

3.4 Маълумот  

3.4.1 Такмил додани 

махзани иттилоот дар 

бораи беморон 

 Ба таври таҷрибавӣ ҷорӣ намудани 

бақайдгирии электронии беморон 

 Пешбурд ва рушд додани муқаррароти 

бақайдгирии беморон дар КАТС   

4. Сиёсат ва 

стратегия: 

Таҳким 

бахшидани 

сохторҳои 

ҳисоботдиҳӣ ва 

чорчӯбаҳои 

4.1 Тақвият бахшидани 

идорасозии кӯмакҳои 

аввалияи тиббӣ-санитарӣ 

 Тақвият додани роҳбарӣ дар КАТС дар сатҳи 

зерҷумҳуриявӣ  

 Аз нав баррасӣ намудани сохторҳои 

танзимкунанда ва ҳуқуқӣ ва дар ҳолати 

зарурӣ ворид намудани иловаҳо ба санадҳои 

танзимкунанда. 

 Аз нав баррасӣ намудани меъёрҳои 

кормандон, вазифаҳои хизматӣ ва 



  
 
 

танзимкунанда 

ҷиҳати 

бадастории 

самаранокии 

сохторӣ-

институтсионалӣ.  

масъулиятҳо, бор ва меъёри кори 

мутахассисон дар тамоми сатҳҳои КАТС. 

 Дастгирӣдар беҳтар ва такмилдиҳии ташкили 

марказҳои лаборатории 

мутамарказонидашуда дар ҳамоҳангӣ бо 

муассисаҳои КАТС 

4.2 Рушд додани 

сиёсатҳои бар исбот ва 

асосноккунӣ поягузорӣ 

шуда  

 Гузаронидани таҳқиқот аз рӯи масъалаҳои 

доғ ва муҳимми КАТС  

 Таҳияи васила механизмҳои назорат-

мониторинг ва арзёбии Нақшаи Стратегӣ 

4.3 Назорат аз болои 

татбиқи нақшаи 

стратегии тибби оилавӣ  

 Муайян намудани нақши кумитаи 

идоракунанда дар Кӯмакҳои Аввалияи 

Тиббӣ-санитарӣ 

 Таъсис додани котибот барои назорат-

мониторинг ва арзёбӣ 

 Таъмин намудани раванди дарёфт намудани 

фикру мулоҳизаҳо ва ҷалби мунтазами 

ҳамшарикон-партнёрҳо. 

 

Афзалияти якум: нигаҳдории тандурустӣ 
 

Кафолати фарогирии қисми асосии аҳолӣ бо хизматрасониҳои инфиродӣ, додани 

ваколатҳо ба аҳли ҷамоа ва ҷалб намудани беморон ба марказҳои тандурустии ба аҳолӣ 

нигаронидашуда 

 

Қабул намудани усули КАТС маънои дар мадди аввал гузоштани эҳтиёҷоти мардум ва ба 

ҳангоми интихоб ва иҷрои хизматрасониҳо   ба таври шомил ва комплексӣ ҷонибҳои умумӣ ва 

фардии саломатии одамонро ба назар гирифтан мебошад. Рушд додани рафтору кирдор, 

маҳоратҳо ва манбаъҳои зарурӣ барои одамон ба хотири ҳамшарикон тавоно гаштан дар 

масъалаи нигаҳдории тандурустӣ аз дастгирии қавие бархӯрдор гардид (6–8). Ин соҳаи 

афзалиятнок самтеро барои иҷрои амалиётҳои хизматрасониҳои гуногун тавассути тибби 

оилавӣ мекушояд. Барои амалигардонии ин мақсад се амалиёти стратегӣ муайян карда 

шудааст: (1) ҳамоҳангсозии бастаи манфиатҳои бунёдӣ (БМБ) барои бастаи шомилтар ва 

фарогиртари тибби оилавӣ; (2) дастгирии рафтору кирдорҳои беҳтарсозандаи саломатӣ, 

маҳоратҳо ва манбаъҳо ҷиҳати таъмин намудани назорати вазъи тандурустӣ ва саломатии худ 

аз ҷониби одамон; ва (3) ҷалб намудани беморон ба сифати ҳамшарикони фаъол дар 

хизматрасониҳо.   

 

1.1. Интихоби бастаи шомили манфиатҳои бунёдии хизматрасониҳо 

 

Манфиатҳои интихобсозии бастаи шомили хизматрасониҳо барои натиҷаҳои нигаҳдории 

тандурустӣ ба таври бояду шояд санадсозӣ ва ба қайд гирифта шудаанд, аз ҷумла 

муваффақиятҳои назарраси самти муолиҷа (9,10), баланд бардоштани сатҳи  пешгирикунии 

бемориҳо ва беҳтар намудани рафтору тарзи ҳаёт барои нигаҳдории тандурустӣ (11). Дар 

мутобиқат бо самтҳои афзалиятноки тандурустии муайяншуда, соҳаи стратегии мазкур 

намудҳои асосии хизматрасониҳои пешгирикунанда, ташхискунӣ, муолиҷа ва идорасозии 

ҳолатҳои музминро дар зимни тибби оилавӣ тавассути аз нав бознигарӣ намудани самтҳои 

хизматрасониҳои амудӣ-вертикалӣ ва бемориҳои махсус барои ба таври ҳамоҳанг ва тибқи 

эҳтиёҷоти фардӣ баррасӣ намудан, дар назар мегирад.       



 

Ҳадафҳои асосӣ:   

 

(a) Муттаҳид намудани барномаҳои амудӣ ва мавзӯӣ дар чорчӯбаи тибби оилавӣ тибқи 

рӯйхати тасдиқшуда ва мувофиқи бастаи шомили хизматрасониҳо. 
 

(b) Муттаҳид намудани барномаҳои амудӣ ва мавзӯӣ барои хизматрасониҳои марбут ба ВИЧ 

ва дигар бемориҳое, ки тавассути робитаи ҷинсӣ сироят меёбанд дар чорчӯбаи КАТС.  

 

(c) Муттаҳид намудани барномаҳои амудӣ ва мавзӯӣ барои хизматрасониҳои марбут ба 

бемории сил, аз ҷумла хизматрасониҳои оид ба ошкорсозӣ ва мавриди санҷиш қарор 

додани он дар чорчӯбаи КАТС.  

 

(d) Муттаҳид намудани барномаҳои амудӣ ва мавзӯӣ барои хизматрасониҳои марбут ба 

солимии наслофаринӣ, аз ҷумла хизматрасониҳои то давраи таваллуд ва банақшагирии 

оила дар зимни КАТС.  

 

(e) Барномаи мавзӯии вертикалӣ-амудӣ барои хизматрасониҳои марбут ба тарзи солими ҳаёт, 

аз ҷумла пешгирӣ ва муолиҷаи беморони истеъмолкунандаи маводи мухаддир ва 

истеъмолкунандагони ашаддии машруботи спиртдор дар чорчӯбаи КАТС.  
 

 

1.2. Ваколат ва салоҳиятҳои ҷамоаҳо 

 

Низомҳои нигаҳдории тандурустӣ барои эҷод намудани рафтору кирдорҳои зарурӣ, маҳоратҳо 

ва манбаъҳои зарурӣ дар самти таъмин намудани тавонмандии одамон дар масъалаи таҳти 

назорат гирифтани саломатии худ масъул мебошанд  (12). Дар Тоҷикитсон, кӯшишҳои ба харҷ 

додашуда дар самти таъмин намудани аҳолӣ бо маълумоти зарурӣ доир ба саломатӣ ба 

натиҷаҳои баланд гаштани сатҳи саводнокии мардум доир ба масъалаҳои тандурустӣ ва ҷалби 

бештари онҳо ба масъалаҳои нигаҳдории тандурустӣ саҳми босазое гузоштааст. Ин соҳа дар 

назар дорад, ки доираи иштирокдорони мухталиф (масалан, ташкилотҳои дохили деҳа, 

ҷонибҳои дастгирикунандаи соҳаи тандурустӣ) ва воситаю механизмҳоро (масалан, 

маъракаҳои иттилоотӣ, маводи чопии тарғиботӣ ва ташвиқотӣ) васеъ намояд то ба ин васила на 

танҳо сатҳи огаҳии мардум  дар самти пеш бурдани тарзи ҳаёти солим баланд бардошта шавад, 

инчунин сатҳи боварии аҳли ҷомеа нисбати хизматрасониҳои соҳаи тандурустӣ ва ҳисси 

масъулияти муштарак низ тақвият дода шавад.  

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Баланд бардоштани сатҳи саводнокӣ ва иттилоънокии аҳолӣ, беҳтар намудани маҳорату 

малакаҳои онҳо дар самти истифодаи донишу имкониятҳои худ дар самти истифодаи 

дурусти он маълумоту иттилоот ба манфиати нигаҳдории тандурустии худи онҳо.    

(b) Кӯмак намудан ба одамон дар доштани ҳаққи назорат ва интихоб дар масъалаҳое, ки ба 

саломатии худи онҳо таъсиргузор мебошад, аз ҷумла рафтору кирдорҳо ва тарзи солими 

ҳаёт. 

 

1.3. Фарогирии беморон  

Фарогирӣ ва иштироки беморон метавонанд боиси беҳтар гардидани таҷрибаи онҳо ва баланд 

гардидани сатҳи ризоияти онҳо дар хусуси хизматрасониҳо, эҷоди боварӣ ва ҳамоҳангсозии 

бештар гарданд (13–15), ва дар ниҳояти кор бошанд боиси беҳтар гардидани натиҷаҳо дар 

соҳаи тандурустӣ гарданд (16). Иштирок ва ҳамкории фаъоли беморон ҳамчунон нақши 

асосиеро дар масъалаи ҳамоҳангсозии хизматрасониҳо дар марказҳои нигоҳубин бозӣ карда 



  
 
 

метавонанд (8,17,18). Ин соҳа дар назар дорад, ки ба платформаҳои санҷидашудаи муваффақ 

ба мисли ҷорӣ намудани машғулиятҳо доир ба гипертония дар КАТС такя намояд.  Ин дар 

заминаи эҳтиёҷот ва талаботи фазоянда дар хусуси нигоҳубини беморони мубталои бемориҳои 

музмин дар самти доштани нақши фаъоли мунтазам ва фардии беморон дар нигаҳдории 

саломатии худ хеле муҳим мебошад.    

 
Ҳадафҳои асосӣ:  

 
(a) Дастгирии худидоракунии беморони мубталои бемориҳои музмин тавассути баланд 

бардоштани сатҳи дониш, маҳоратҳо ва сатҳи эътимод ва боварӣ дар идоракунии вазъи 

саломатӣ ва нигоҳубини худ.  

 

(b) Мустаҳкам намудани ёрӣ ва дастгирии байниякдигарии беморон ҷиҳати расонидани кӯмак 

ва ёрӣ ба дигарон дар ҳолату вазъиятҳои монанд. 

 

(c) Оғоз намудани муколама дар самти эҷод намудани як платформа-замина барои баҳсу 

баррасӣ намудани масъалаҳои ҳуқуқҳои беморон, ҷалб намудани ТҒД ва дигар бахшҳо.    

 

Афзалияти дуюм: расонидан ва иҷрои хизматрасониҳо 

 

Тарҳрезии модели ҳамгироишудаи нигаҳдории тандурустӣ, ташкил намудан, идорасозӣ ва 

беҳтарсозии хизматрасониҳо барои ҳамоҳангсозии расонидан ва иҷрои хизматрасониҳо 

  

Барои амалӣ намудани хизматрасониҳо дар соҳаи тандурустӣ, бояд як қатор интихобҳои 

возеҳу равшан иҷро карда шаванд, аз ҷумла тарҳрезии нигаҳдорӣ, ташкил ва созмон додани 

хизматрасонандагон, идоракунии хизматрасониҳо ва равандҳои беҳтарсозии иҷро ва 

амалисозии фаъолиятҳо. Истифодаи усулҳои ҳамгироишуда дар амалия ҳамоҳангсозиҳои 

фаъолиятҳои хизматрасониро дар тибби оилавӣ тақозо менамояд.  Ин соҳаи афзалиятнок чор 

намуди амалиётҳоро дар самти стандартӣ намудани сифати хизматрасониҳо, созмон ва ташкил 

намудани ҷонибҳои хизматрасонанда, ҳамоҳанг сохтани онҳо, беҳтар намудани идорасозии 

муассисаҳо ва ба тартиб овардани равандҳои беҳтарсозии сифати хизматрасониҳоро дар бар 

мегирад.      

 

 

2.1. Тақвият бахшидани стандартикунонии хизматрасониҳо дар дастурамалҳои 

фаъолиятҳои клиникӣ 

 

Стандартизатсия кунонидани фаъолиятҳои амалӣ бо истифодаи механизмҳо, аз ҷумла 

протоколҳо ва дастурамалҳои клиникӣ (ПДК) дуруст ва ҳаётӣ будани қарорҳои қабулшудаи 

клиникиро исбот ва ё рад менамояд (19). Дар Тоҷикистон, усулу методҳои таҳия, тасдиқ ва 

амалӣ намудани ПДК-ҳои нав баррасӣ ва такмил дода шудаанд. Ин соҳаи стратегӣ баррасии 

имкониятҳоро дар самти ба тартиб овардани раванди таҳияи ПДК ва беҳтар намудани сифати 

онҳоро тавассути ҷорӣ намудани нишондиҳандаҳо ҳамчун ҷузъе аз раванди таҳияи ПДК дар 

самти татбиқсозӣ ва гузаронидани назорату мониторингро дар назар мегирад.      

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Аз нав дида баромадан ва таҳия намудани ПДК-и нав барои фаъолиятҳои тибби оилавӣ бо 

дар назар гирифтани гирифтани таҷрибаҳои беҳтарини мавҷуда ва мутобиқсозӣ бо дигар 

хизматрасониҳои КАТС. 

 



(b) Ҷорӣ намудани ПДК ва меъёрҳои стандартӣ дар фаъолиятҳои амалии клиникӣ, бо таъмин 

намудани амалишавии онҳо дар сатҳи ноҳияҳо ва муассисаҳо. 

 

 

2.2. Ташкил намудани фаъолиятҳои тибби оилавӣ дар якҷоягӣ бо дигар 

хизматрасонандагон ва сохторҳои нигаҳдории тандурустӣ 

 

Ҳамоҳангсозии фаъолияти хизматрасонандагон бо амалияи беҳтарсозии вазъи нигаҳдории 

тандурустӣ, сатҳи фарогирӣ ва сифати хизматрасониҳо пайваст дода шудааст (21–23). 

Беҳтаргардонии ташкили хизматрасониҳо ҳамчунон расонидани хизматрасониҳои иловагиро 

низ таъмин намуда, дубора такрор шудан ва ба қисмҳо ҷудо гаштани хизматрасониҳоро то ба 

ҳадди камтарин коҳиш медиҳад.  Ҷой додани мавқеи тибби оилавӣ дар маркази 

хизматрасониҳои тандурустӣ ин маънои ҷорӣ намудани ҳамоҳангии пурра дар байни тамоми 

хизматрасонандагонро дорад.       

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Тарҳрезӣ намудани раванди интиқол ва ҳаракати беморон, аз ҷумла роҳхатҳо ва роҳхатҳои 

аксӣ, ташкил намудани хат ва роҳҳои беҳтарини ҳаракат ва интиқол додани беморон дар 

сар то сари зинаҳои муассисаҳои нигаҳдории тандурустӣ. 

 

(b) Ҳамоҳангсозии фаъолияти хизматрасонандагон ва мусоидат намудан дар мубодилаи 

мунтазами таҷрибаҳои мутахассисон барои ба даст овардани ҳамоҳангии бештар дар 

хизматрасониҳо. 

 

2.3. Маблағгузорӣ ба идоракунии муассисаҳо 

 
Хизматрасониҳои ҳамарӯза идоракунии оқилона ва бо маҳоратро бо мақсади назорат намудан 

ва ба даст овардани хизматрасониҳои самаранок ва натиҷабахшро таозо менамояд.   Бар асоси 

баланд бардоштани сатҳи тавонмандии роҳбарӣ ва идорасозии муассисаҳо ин самти стратегӣ 

раванди минбаъдаи систематизатсиякунонии протсесҳо, нақшҳо ва масъулиятҳоро дар назар 

мегирад. Дар заминаи тағйиротҳои молиявӣ бо ҷорӣ гардидани пардохтҳои сарикасӣ ва 

эҳтимоли паҳн гардидани пардохтҳои бар асоси иҷрои корҳо асос ёфта, аҳамияти нақши 

идорасозӣ ва роҳбарии самаранокро наметавон нодида гирифт ва аз мадди назар дур намуд.  

 

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Баланд бардоштани сатҳи тавонмандии роҳбарон ва менеҷерони КАТС тавассути ташкил 

ва гузаронидани давраҳои омӯзишӣ баҳри ба даст овардани идорасозӣ ва роҳбарии 

бомаҳорат ва оқилонаи хизматрасониҳо, баланд бардоштани сифат ва ҳисси масъулият дар 

амалӣ намудани он хизматрасониҳо.     

 

(b) Амалӣ намудани васила-механизмҳои банақшагирии соҳибкорӣ-бизнес планҳо дар КАТС 

ҷиҳати таъмини истифодаи дурусти манбаъҳо ва ҷорӣ намудани усулҳои бар натиҷаи 

корҳо асосёфта. 
 

 

2.4. Ба тартиб овардани равандҳои беҳтарсозии сифат 

 

Раванди беҳтарсозии амалисозии хизматрасониҳо ин раванди доимӣ ва такроршаванда 

мебошад, ки қибул намудани ҳар гуна фикру мулоҳизаҳо ва танзимсозиҳоро сари ҳар чанд 



  
 
 

вақт тақозо менамояд.  Як фазои холӣ аз ҷазо ва сарзаниш омили асосиест дар раванди 

беҳбудсозӣ ваҳалли мушкилот.  Бар сохтори мавҷуда такя намуда ҷиҳати назорат ва 

мониторинг намудани равандҳои клиникӣ, ин амали асосии стратегӣ ба система даровардани 

равандҳои дар гузашта татбиқшавандаро, ба мисли гурӯҳҳои баррасикунандаи монанд ва 

дастаҳои беҳтарсозии сифати хизматрасониҳоро дар бар мегирад.   Чунин намуди саъю 

кӯшишҳо манфиатнокии худро ба сифати амали таҷрибавӣ ва ҳамчун раванди мунтазами 

иҷрои назорат ва мониторинг исбот намудааст.    

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Эҷод намудани васила-механизмҳои мунтазам амалкунандаи назорат-мониторинги дохилӣ 

ҷиҳати андозагирӣ ва ҳисоботдиҳӣ оид ба иҷрои фаъолиятҳои тибби оилавӣ. 

 

(b) Тақвият додани низоми назорат-мониторинги беруна аз болои сифати кори марказҳои 

тибби оилавӣ. 

 

(c) Баррасӣ ва аз назар гузаронидани санаду ҳуҷҷатҳои бақайдгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ дар 

доираи КАТС якҷо бо ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидсозии барномаҳои амудӣ-вертикалӣ.   

 

 

Афзалияти сеюм: низом-система 

 

Мутобиқ ва ҳамоҳангсозии нерӯҳои корӣ, маблағгузории соҳаи тиб ва системаҳои 

иттилоотӣ ба сифати омилҳои таъсирнок дсамти тағйироти устувор ва натиҷабахш.   

 

Ворид намудани тағйироти зарурӣ барои гузариш ба хизматрасониҳои устувор талаб 

менамояд, ки дар ҷабҳаҳои гуногун фаъолият бурда шавад, аз ҷумла ҳамоҳагсозии зарурӣ дар 

байни қисматҳои мухталифи низоми нигаҳдории тандурустӣ ҷиҳати ба вуҷуд овардани 

шароитҳои мусоид барои ворид намудани тағйирот. Нокомӣ дар эҷод намудани чунин як 

ҳамоҳангӣ боиси рӯёрӯии доимӣ бо мушкиливу монеаҳо ва паст гардидани дараҷаи 

самаранокии хизматрасониҳо мегардад. Ин соҳаи сеюми афзалиятнок ба ҳам овардани 

ҷонибҳои асосии бо ҳам вобастаи низоми нигаҳдории тандурустӣ ва хизматрасониҳоро 

тавассути истифодаи чор соҳаи стратегӣ дар назар мегирад: нерӯи кории соҳаи нигаҳдории 

тандурустӣ; дорувориҳо ва технологияҳо; маблағгузорӣ барои хизматрасониҳои тиббӣ; ва 

низому системаҳои иттилооти тиббӣ.  

 

 

3.1. Нерӯи кории соҳаи нигаҳдории тандурустӣ 

 

Омода намудани нерӯи кории бомаҳорат ва салоҳиятноки соҳаи тандурустӣ, ки тавоноии дар 

амал татбиқ намудани малакаву маҳоратҳоро доранд, барои беҳтарсозии натиҷаҳои хеле муҳим 

мебошад (24,25). Дар сафи пеши ҳифзи тандурустӣ, нерӯҳои корӣ аз ҳама бештар ба эҳтиёҷот 

ва воқеиятҳои хизматрасониҳо огоҳ мебошад ва онҳо нуқтаҳои марказии ҳамоҳангиҳо ва 

амалҳои муштараки байни низоми тандурустӣ ва аҳли ҷомеа мебошанд. Ин соҳаи стратегӣ 

иҷрои тадбирҳои заруриро барои таъмин намудани нерӯҳои кории тибби оилавӣ бо тамоми 

ваколат ва имкониятҳо ҷиҳати иҷрои хизматрасониҳоро барои КАТС-и бар тибби оилавӣ 

асосёфта дар назар дорад.  

 



3.1.1. Дастгирӣ дар ҷорӣ намудани низоми бақайдгирии нерӯи кории соҳаи тандурустӣ 

 

Таъсис додани низоми бақайдгирии хизматрасонандагони соҳаи тандурустӣ ва махзани 

иттилооти нерӯҳои корӣ оид ба назорат намудани динамикаи тағйироти коргарони 

соҳаи тандурустӣ (масалан, маълумотнокӣ, синну сол ва ҷинс), вазъи шуғл ва кор, 

таркиби қувваи корӣ қадами муҳиммест дар самти беҳтар ва такмилдиҳии нақшаи 

нерӯҳои кории соҳаи тандурустӣ. Ин соҳа дастгирӣ намудани раванди ҷорисозии 

низоми боэътимод ва муосири бақайдгирии нерӯҳои кории соҳаи тандурустиро дар 

назар дорад, ки дар беҳтар намудани раванди омӯзиш додани кормандон тибқи талабот 

ба манбаъҳои корӣ ва муттасилии ин раванд дар байни сатҳҳои то хатмкунӣ ва баъди 

хатмкунӣ мусоидат менамояд.     

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Tакмил ва пурзӯр намудани васила-механизмҳои ҷамъоварии иттилоот ва бо тарзи 

таҷриба ба роҳ андохтани низоми ягонаи бақайдгирӣ барои мутахассисони соҳаи 

тибби оилавӣ.   

 

 

3.1.2. Тақвият бахшидани салоҳиятнокии клиникӣ 

 

Омӯзиш ва тарбия намудани нерӯҳои кории салоҳиятнок дар соҳаи тандурустӣ аз 

такмилдиҳӣ ва беҳтарсозии мунтазами онхо ва дохил намудани маводи нав ба 

барномаҳои таълимӣ вобаста мебошад.  Ин соҳаи стратегӣ беҳтарсозӣ ва ҷорӣ 

намудани маҳорату малакаҳои амалии клиникиро дар ҷараёни омӯзишҳои қабл аз 

хатмкунӣ, баланд бардоштани сатҳи ҳамоҳангсозиҳоро бо марказҳои таълимии 

клиникӣ дар сар то сари минтақа ва таъмини тавонмандиҳои заруриро барои 

кормандони маҳаллӣ дар таълим додани донишҷӯён баҳри баланд бардоштани 

донишҳои тиббиро дар назар дорад (20). Бо ин васила, дар ниҳояти кор ин соҳа кӯшиш 

менамояд, ки донишу малакаҳои асосӣ ва бунёдиро барои рушди хизматрасониҳои 

сифатнок таъмин намояд.     

 

Ҳадафҳои асосӣ:   

 

(a) Беҳтар ва такмилдиҳии барномаҳои таълимӣ ва низоми омӯзишӣ барои таълим дар 

сатҳи донишҷӯӣ.   

 

(b) Афзоиш додани шумораи мутахассисони таълимдидаи тибби оилавӣ.  

 

(c) Беҳтар намудани низоми омӯзишӣ дар сатҳи баъди донишгоҳ барои тахассуси 

тибби оилавӣ.  

 

 

3.1.3. Баланд бардоштани сатҳи тахассуси тибби оилавӣ 

 

Таъмин намудани шумораи кофии нерӯи корӣ ин шарти заруриест дар самти баланд 

бардоштани сатхи дастрасӣ ба хизматрасониҳои   тибби оилавӣ, чун ин соҳа дар самти 

пайдо намудан ва бакоргирии шумораи зарурии кормандон баҳри ба таври муътадил 

пеш бурдани ин фаъолиятҳо дар сар то сари кишвар ба мушкилиҳо дучор гардида буд  

(20). Ин соҳаи стратегӣ мустаҳкамсозии механизмҳои мавҷударо дар самти 

ҳавасмандсозии хизматрасонандагон дар интихоб намудани тибби оилавӣ тавассути 

фароҳам овардани фазо ва муҳити мусбӣ дар тибби оилавӣ ва баланд бардоштани 

мавқеи ин тахассусро махсусан дар байни хатмкунандагони нав дар назар мегирад.     



  
 
 

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Баланд бардоштани вазъи молиявии мутахассисони соҳаи тибби оилавӣ дар 

муқоиса бо дигар тахассусҳои клиникӣ.  

 

(b) Беҳтар намудани тақсимот ва ҷо ба ҷо гузории духтурони соҳаи тибби оилавӣ.    

3.1.4. Идомаи рушди тахассусӣ 

 

Рушди муттасили тахассусӣ (РМТ) ба он саъю кӯшишҳое далолат менамояд, ки ба 

рушд додани фарҳанги омӯзиши тамоми умрӣ ва баланд бардоштани сатҳи тахассусӣ 

нигаронида шудааст. Ба дараҷаи меъёр-стандарт расонидани муассисаҳо, марказҳои 

таълимӣ ва худи омӯзгорон ҳамчун нуқтаи асл ва марказии имкониятҳои РМТ дар 

раванди   тибби оилавӣ махсус қайд гардидааст (20). Ин соҳаи стратегӣ дастгирӣ 

намудани фаъолиятҳоеро дар назар дорад, ки барои ҳамоҳанг ва ҷорӣ намудани 

стандартҳо, равандҳо ва усулу техникаҳо, инчунин муайян намудани нақши равшан ва 

доираи масъулиятҳои ҷонибҳои марбут ба РМТ мусоидат менамоянд.   

 

Хадафҳои асосӣ:   

 

(a) Ҷорӣ намудани соатҳои таълимии санҷишӣ ҷиҳати рушди муттасили тахассусӣ ба 

таври мунтазам ва дар фосилаҳои муайян.  

 

(b) Таҳия намудани маводи таълимӣ ва низоми муайян барои доир намудани давраҳои 

омӯзишӣ дар чорчӯбаи рушди муттасили тахассусӣ.  

 

(c) Таъсис додани махзани иттилоот ҷиҳати бақайдгирӣ ва сабт намудани фаъолиятҳо 

дар чорчӯбаи рушди муттасили тахассусӣ.  

 

 

 

3.2. Дорувориҳо ва технология 

 

Дорувориҳо заруриёти асосӣ дар муолиҷаи натиҷабахш ва идорасозии талаботи соҳаи 

тандурустӣ ва бартарафсозии бемориҳо маҳсуб мегарданд (26,27). Истифодаи дуруст ва 

муносиби дорувориҳо ба ҳангоми хизматрасониҳо нақши ҳаётиеро дар дастрасӣ ба натиҷаҳои 

беҳтар ва бартарафсозии хатарҳо, инчунин пешгирӣ намудани оқибатҳои ногувор бо сабабҳои 

амалҳои нодуруст, масалан муқовиматҳои зидди микробӣ, бозӣ менамояд (19). Ин соҳа ба 

истифодаи оқилонаи дорувориҳо тавассути стандартикунонии фаъолиятҳо аз тариқи сиёсатҳои 

стратегӣ, меъёру-стандартҳо ва дастурамалҳо мусоидат менамояд.     

 

3.2.1 Таъмини истифодаи бехатар ва оқилонаи дорувориҳо 

 

Дар заминаи афзоиш ёфтани талабот ба нигоҳубини мубталоён бо бемориҳои музмин, 

зарурати беҳтар намудани фаъолиятҳо дар самти истифодаи оқилона ва бомавриди 

дорувориҳо дар давраҳои тӯлонии муолиҷа бамиён меояд. Ин соҳаи стратегӣ 

ҳамоҳангсозии минбаъдаи байни рушд додани ПДК ва стандартҳоро ҷиҳати 

идорасозии муносиб ва дастрассозии дорувориҳо, тавассути дастгирӣ намудани 

механизмҳо, ба мисли кумитаи миллии дорувориҳо ва муолиҷаи терапевтӣ дар назар 

дорад.    

 

Самтҳои стратегии асосӣ: 



 

(a) Tаъмини дастрасӣ ба дорувориҳо тибқи рӯйхати дорувориҳои асосӣ ва 

аввалиндараҷа.     

 

(b)  Ҳамоҳангсозии фаъолиятҳои марбут ба тавсияҳои дорувориҳо ва рӯйхати 

дорувориҳои асосӣ ва аввалиндараҷа.     

 

 

 

3.2.2. Тақвият бахшидани хизматрасониҳои лабораторӣ 

 

Тақвият бахшидан ба хизматрасониҳои озмоишгоҳӣ-лабораторӣ нақши муҳиммеро дар 

гузаронидани санҷишҳои дуруст, чамъоварии намунаҳо ва натиҷаҳои санҷиш иҷро 

менамояд. Ба роҳ мондани механизмҳо дар самти мустаҳкам намудани 

хизматрасониҳои лабораторӣ ба баланд гаштани сифати умумии хизматрасониҳо 

мусоидат менамояд (20). Ин соҳаи стратегӣ дастгирии амалисозии раванди 

ташхиссозии муттасилро дар самти беҳтар ва самарабахш гардонидани хизматрасониҳо 

дар соҳаҳои афзалиятноки нигаҳдории тандурустиро дар назар дорад.    

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

  

(a) Tаҳия ва тасдиқ намудани низоми меъёру стандартҳо барои санҷишҳои асосӣ ва 

муҳимми лабораторӣ-озмоишгоҳӣ.  

 

 

 

3.2.3.  Таъмин ва кафолати таҷҳизонидани муассисаҳои КАТС бо воситаҳои асосии 

хизматрасонӣ 

 

Таҷҳизонидани соҳаҳои хизматрасонии нигаҳдории тандурустӣ бо маводу манбаъҳои 

беҳтарин ва оптималӣ, аз ҷумла дорувориҳо ва асбобу таҷҳизоти тиббӣ, барои таъмин 

намудани фазо ва муҳити мусоидии инфраструктураҳо ва фаъолиятҳо ҳаётан муҳим 

мебошанд. Натиҷаҳои баррасӣ ва санҷишҳо нишон медиҳанд, ки манбаъҳои асосии 

КАТС ба маблағгузориҳои минбаъда ва иловагӣ ниёз доранд (20). Ин соҳаи стратегӣ 

дастгирии мунтазам ва бардавомро дар беҳбудбахшӣ ва дастрас намудани 

технологияҳои асосӣ ва муҳимми соҳаи тандурустиро ҷиҳати пешгирӣ, ташхис ва 

муолиҷаи бемориҳо дар чорчӯбаи фаъолиятҳои тибби оилавиро дар дараҷаи баробар 

барои муассисаҳо ва ноҳияҳо дар назар дорад.  

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Мустаҳкам намудани базаи моддӣ ва техникии тибби оилавӣ ҷиҳати таъмини 

дастрасӣ ба эҳтиёҷоти минималии инфрасохторҳо баҳри хизматрасониҳои асосӣ.  

 

 

3.3. Маблағгузорӣ  

 

Маблағгузории низоми нигаҳдории тандурустӣ барои дарёфт намудани маблағу сармояҳои 

муносиб барои соҳаи тандурустӣ ва харидорӣ намудани навъҳои хизматрасониҳо вазифаи 

муҳим ва масъулиятноке мебошад. Дар ҳақиқат, он нақши асосиеро дар самти фарогирии 

шомил ва саросарӣ бо хизматрасониҳои тандурустӣ, таъмини ҳимояи молиявӣ ва 

мустаҳкамсозии баробарӣ, иҷро менамояд.  Ин соҳаи стратегӣ таъмин намудани он вазъиятеро, 



  
 
 

ки дар он пардохт намудани хизматрасониҳо одамонро аз додани нархи фалокатбор ва 

харобкунандаи ҳар гуна пардохтҳо раҳо намуда, ба ҷонибҳои хизматрасонанда имкон медиҳад, 

ки кори худро тибқи ҳадафҳои гузошташуда анҷом диҳанд.    

 

3.3.1. Васеъ намудани пардохтҳои сарикасӣ дар КАТС 

 

Татбиқ намудани нақшаи амали тасдиқшуда оид ба маблағгузории соҳаи тандурстӣ ба 

роҳ монданипардохтҳои сарикасиро дар сар то сари кишвар дар бар мегирад.  Тартиб ва 

таҳия намудани будҷа дар мутобиқат бо усулу принсипҳои пардохтҳои андози сарикасӣ 

ба инобат гирифтани хизматрасониҳои БМБ, ки дар зимни тибби оилавӣ пешниҳод 

карда мешаванд, дар назар дорад то тавассути он дастрасӣ ва баробарии манбаъу 

сарчашмаҳо таъмин карда шаванд.   

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Такмил додани минбаъдаи формулаи маблағгузории андози сарикасӣ дар 

фаъолиятҳои кӯмакҳои аввалия ва баланд бардоштани саҳми маблағгузории КАТС.  

 
 

3.3.2. Ба танзим даровардани маблағгузорӣ бар асоси натиҷаи иҷро 

 

Пардохтҳои омехтаи хизматрасонанда якҷо бо ҳавасмандгардониҳои молиявӣ ва 

пардохти ба ӣчрои фаъолиятҳо марбут дар самти идорасозии бемориҳои музмин ва 

беҳтар намудани сифати хизматрасониҳо истифода бурда мешуд (28). Ин соҳаи 

стратегӣ дастгирии минбаъда ва маблағгузориҳои таҷрибавии бар назорату мониторинг 

асосёфтаро ҷиҳати рушд ва васеъ намудани ин бархурд ва усулро дар назар дорад.     

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Идомаи амалисозии маблағгузории бар иҷрои корҳо асосёта якҷо бо санҷиши 

натиҷаҳо дар самти тавсеа додани саъю кӯшишҳои минбаъда.  

 

3.4. Маълумот  

 

Хизматрасониҳо дар соҳаи тандурустӣ мубодилаи маълумот ва иттилоотро дар сатҳи баланд 

тақозо менамояд. Беҳтар намудани мубодилаи маълумот барои фаъолиятҳои пешгирисозӣ, 

ташхис намудан ва муолиҷаи бемориҳо, инчунин таъмини истифодаи иттилоот бо мақсадҳои 

идорасозӣ ва ҳамоҳангсозии хизматрасониҳо барои беморон дар сатҳи ноҳия ва минтақаҳо 

хеле муҳим мебошад.  Ин соҳаи стратегӣ рушд додани алоқамандӣ ва ҳамоҳангсозиҳоро 

тавассути низомҳои маълумотӣ ва иттилоотӣ ҷиҳати таъмин намудани эҳтиёҷот ва истифодаи 

иттилоот, дар назар дорад. 

 

3.4.1. Такмил додани махзани иттилоотӣ дар бораи беморон 

 

Баланд бардоштани сатҳи бақайдгирии беморон ба сифати як раванди муҳим ва зарурӣ 

дар самти таъмин намудан бо иттилооти зарурӣ ҷиҳати банақшагирӣ ва иҷрои 

хизматрасониҳои пешгирикунанда ва тадбирҳои марбут ба муолиҷаи самаранок ва 

идорасозии бемориҳо қайд гардидааст.  Ин соҳаи стратегӣ мустаҳкамсозии низоми 

мавҷудаи иттилоотӣ ва дастгирии мубодилаи маълумот дар бораи беморонро дар байни 

хизматрасонандаҳои тибби оилавӣ ва дигар сатҳҳо дар назар дорад.    

 

Ҳадафҳои асосӣ:  



 

(a) Ҳамоҳангсозии варақаҳои ҳисоботдиҳӣ ва бақайдгирӣ ҷиҳати ҷамъоварӣ намудани 

иттилоот тибқи самтҳои афзалиятноки муайянгашта.  

 

(b) Баланд бардоштани сатҳи бақайдгирии беморон дар КАТС.  

 

 

Афзалияти чорум: сиёсат ва стратегия  

 

Таҳким бахшидани сохторҳои ҳисоботдиҳӣ ва чорчӯбаҳои танзимкунанда ҷиҳати ба 

дастории самаранокии сохторӣ-институтсионалӣ. 

 

Шарҳ ва тавзеҳ додани сохторҳои институтсионалӣ-ташкилӣ, нақш ва доираи масъулиятҳо 

барои фаъолиятҳои ҳисоботдиҳӣ ва муайянсозии ҷой ва нақши ҳар як корманд ва ҳамоҳанг 

сохтани онҳо дар низоми нигаҳдории тандурустӣ хеле муҳим мебошад (29). Ба роҳ мондани 

маблағгузорӣ дар сатҳҳои тасмимгирандаи зерҷумҳурӣ метавонад натиҷаи кори 

хизматрасониҳои соҳаи тандурустиро дар вобастагӣ ба эҳтиёҷоти маҳаллӣ, беҳтарсозии 

натиҷаҳо, беҳтар гаштани сатҳи ҳисоботдиҳӣ дар маҳалҳо, беҳтаршавии сифат ва тахсис 

додани маблағу манбаъҳо, беҳтар намояд (30).  

 

Ин соҳаи чоруми афзалиятнок барои ба танзим даровардани сохторҳои ҳисоботдиҳии КАТС, 

тавассути ба роҳ мондани назорат дар КАТС-и ҳамгироишуда мусоидат менамояд. 

Мустаҳкамсозии сохторҳои ҳисоботдиҳӣ ва чорчӯбаҳои танзимкунанда барои тибби оилавӣ 

махсусан дар заминаи ҷой доштани кормандони гуногун ва зиёд ва ҳамчунон Ҳамшарикони 

Рушд, ки дар ин соҳа аз рӯи барномаҳои мавзӯии мухталиф фаъолият мебаранд, хеле муҳим 

мебошад.      

4.1. Мустаҳкамсозии идоракунии кӯмакҳои аввалияи тиббӣ-санитарӣ 

 

Сатҳи тавонмандии низоми сохторҳои соҳаи тандурустӣ дар тӯли солҳои охир дар нисбати 

маҳорату малакаи зарурии мутахассисон ва манбаъу имкониятҳои техникӣ ба таври қобили 

мулоҳиза баланд гардидааст. Ба хотири истифодаи пурра аз ин сохторҳо муайян ва ба тарртиб 

овардани нақшҳо ва доираҳои масъулият, кам намудани такрори вазифаҳо эҳтимолӣ ва равшан 

намудани самтҳои ҳисоботдиҳӣ зарур мебошад.  Таҳия намудани модели танзим ва идорасозӣ 

дар сатҳи вилоят, минтақа ва ноҳия дар натиҷаи тағйироти дар солҳои охир рух дода зарур 

мебошад.  Ин соҳа ба инобат гирифтани сохтору нақшаҳои мухталифи нақшу доираҳои 

масъулият ва ҳамчунон мустаҳкамсозии дараҷаи тавонмандӣ ва таъмини мабаъҳои заруриро 

барои иҷрои фаъолиятҳо дар сатҳи зерҷумҳуриявӣ дар назар дорад.    

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Такмил додани сохтори ташкилӣ барои идорасозии КАТС дар сатҳи зерҷумҳурӣ. 

 

(b) Баррасӣ ва аз нав дида баромадани чорчӯбаҳои танзимӣ ва ҳуқуқӣ ҷиҳати дастгирӣ 

намудани идорасозии ба нақша гирифташудаи хизматрасониҳо.    

 

(c) Бознигарӣ намудани меъёрҳо барои ҳайати кормандон, меъёрҳои корӣ барои 

мутахассисоне, ки дар тамоми сатҳҳои КАТС фаъолият менамоянд. 

 



  
 
 

(d) Дастгирӣ намудани роҳҳои беҳтарсозии самтҳои ташкили марказҳои 

мутамарказонидашудаи озмоишгоҳҳо – лабораторияҳо дар мутобиқат бо шароитҳои 

муассисаҳои КАТС.   

 

4.2. Рушди сиёсатҳои бар факту далелҳо асосёфта 

 

Ба роҳ мондани алоқаи мутақобилаи байни самтҳои афзалиятнок, татбиқ, назорат ва арзёбӣ 

нақши муҳиммеро дар таъмини рушди муттасили КАТС-и бар тибби оилавӣ асосёфта ва ба 

таври умум дар низоми хизматрасонӣ иҷро менамояд. Ин соҳа мустаҳкамсозии механизми 

тасмимгирии бар далелу исботҳо асосёфтаро тавассути маблағгузории таҳқиқотҳо доир ба 

хизматрасониҳо ва инчунин механизмҳои таҳияи амалии ҳисоботҳоро дар назар дорад.    

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Гузаронидани таҳқиқот оид ба хизматрасониҳои бар далелу исботҳо асосёфтаи соҳаи 

тандурустӣ.  
 

(b) Таҳия намудани васила-механизмҳои назорат-мониторинг ва арзёбии Нақшаи Стратегии 

Рушди Тибби Оилавӣ барои солҳои 2016-2020.  

 
 

4.3. Назорат аз болои татбиқи нақшаи стратегии тибби оилавӣ 

 

Амалӣ намудани ин нақшаи стратегӣ ҷалби як қатор иштирокдоронро аз бахшу сатҳҳои 

гуногуни низоми нигаҳдории тандурустӣ тақозо менамояд.  Имкониятҳо барои баҳсу 

баррасиҳои мунтазам, гузоришҳои муштарак ва ибрози фикру ақидаҳо метавонанд ба ин 

раванд дар ҷараёни марҳилаҳои муайянгардидаи татбиқи он (нигаред ба поён) кӯмак расонанд. 

Барои амалӣ намудани ин нақша амалиёти стратегии мазкур эҷод намудани механизму 

василаҳоро барои башаклдарории иштироки ҳамшарикони асосӣ, назорат-мониторинги 

мунтазам ва пешниҳод намудани ҳисоботҳо оид ба пешравии фаъолиятҳо ва иштироки 

ҷонибҳоро дар назар дорад.    

 

Ҳадафҳои асосӣ:  

 

(a) Таҳия намудани нақшаи коммисияи роҳбарикунанда оид ба КАТС ҷиҳати назорат намудан 

аз болои фаъолиятҳои КАТС ва   тибби оилавӣ.   

 

(b) Таъсис додани ҳайати котибот ҷиҳати назорат-мониторинг ва арзёбии нақшаи стратегӣ.  

 

(c) Таъмин намудани силсилаи мубодилаи фикру мулоҳизаҳо ва иштироки муттасили 

ҳамшарикон дар баҳсу мунозираҳои марбут ба хизматрасониҳо.  

 

Нақшаи амалисозӣ 
 

Нақши маркази тибби оилавӣ 

 

Маркази ҷумҳуриявии тибби оилавӣ (МҶТО) дар соҳаҳои марбут ба тибби оилавии 

Тоҷикистон нақши пешбарандаро бозӣ менамояд.   Дар фаъолиятҳои татбиқсозии солҳои 



2011–2015 МҶТО нақши калидиро дар тамоми соҳаҳо, аз ҷумла таълиму омӯзиш, назорату 

мониторинг, арзёбӣ ва тавсияҳои стратегӣ бо худ дошт. Бар асоси тавонмандиҳо ва манбаъҳои 

мавҷуда ва танзим додани фаъоиятҳои иштирокдорон дар ин марҳилаи рушди муттасили 

фаъолиятҳои тибби оилавӣ, се нақши калидӣ махсус қайд гардидааст:  

 

1. Пешниҳод намудани тавсияҳои стратегӣ 

Дар назар аст, ки МҶТО нақши калидиро дар банақшагирӣ ва барномарезии 

фаъолиятҳо, расонидани кӯмакҳо ба ВТҲИА ҷиҳати муайянсозии самтҳои афзалиятнок 

ва таҳия намудани стратегияҳо иҷро намояд.  МҶТО ҳамчунон метавонд ҳамчун асосе-

платформае барои ҳамоҳангсозӣ ва фаъолиятҳои байнисоҳавӣ тавассути пайваст 

додани ҷонибҳои фаъол дар мустаҳкамкунии КАТС, хизмат намояд. Ин нақш тавассути 

таҳияи шӯъбаи тибби оилавӣ доир ба Банақшагирии Фаъолиятҳо ва Таҳлилҳо тақвият 

меёбад.   
 

2. Дастгирӣ дар амалисозии фаъолиятҳои тибби оилавӣ 

Дар назар аст, ки МҶТО расонидани кӯмаку дастгириро ба равандҳои беҳтарсозии 

муттасили сифат, аз ҷумла баррасиҳои тарафҳои монанд, назорат-мониторинг ва 

арзёбии муассисаҳо, истифодаи дурусти ПДК, фарҳамории имкониятҳо барои РМТ, аз 

ҷумла омӯзишу тренингҳоро идома диҳад.    

 

3. Таҳиясозии асосу далелҳо ва фикру мулоҳизаҳо бар асоси натиҷаву хулосаҳои ба 

даст омада 

МҶТО васеъ намудани нақши худро дар асосноккунии фаъолиятҳои тибби оилавӣ 

идома медиҳад ва дар назар аст, ки он равандҳои ҳисоботдиҳӣ оид ба татбиқсозии 

нақшаи стратегиро тибқи марҳила ва ҳадафҳои муайяншуда назорат хоҳад намуд.  

Марҳилаҳои амалисозӣ 

 
Идомаи фаъолиятҳо бар асоси чор соҳаи афзалиятнок, ба сифати нуқтаи ибтидоии амалиётҳои 

стратегӣ, тақозо менамояд, ки вазифаҳои калидии амалӣ ва татбиқшаванда аз рӯи афзалиятҳо 

ҷо ба ҷо гузошта шаванд. Барои марҳилаи солҳои 2016–2020 як тақсимоти марҳилаҳо аз рӯи 

вазифаҳои стратегии банақшагирифташуда пешниҳод гардидааст.  Барои дарёфти намунаҳои 

фаъолиятҳои имконпазир дар мутобиқат бо марҳилаҳои зерин нигаред ба Замимаи 3:  

 

 2016-2017:  Банақшагирии амалиётҳо 

 2016-2018:  Иҷрои марҳилаи I 

 2018-2020:  Иҷрои марҳилаи II   
 2019-2020:  Арзёбӣ 
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Замимаҳо 

Замимаи   1. Ҳадафҳои беҳтаргардонии соҳаи тандурустӣ 

 

Афзалият  Ҳадаф Нишондиҳанда, ҷадвали замонӣ ва натиҷаҳои мавриди назар2 

(a) Мустаҳкам гаштани 

вазъи саломатии 

модар. Навзод, 

кӯдак ва наврас  

 

Мустаҳкамсозии 

вазъи саломатии 

кӯдакон дар давраи 

қабл аз таваллуд ва 

вазъи наслофаринӣ  

Коҳиш додани шумораи кӯдаконе, к ибо вазни кам таваллуд шудаанд (камтар аз 2.5 кг) (200 – 

6.4%; 2015 – 6.0%; ва 2020 – 5.0% шумораи умумии навзодон) (C–2.3.1.8) (1). 

Афзоиш додани шумораи кӯдаконе, ки то синни 6 моҳағи танҳо аз шири модар ғизо мегиранд  

(2009 – 61.0%; 2015 – 70.0%; 2020 – 8.0%) (C–2.3.1.6) (1). 

Паст кардани сатҳи маргу мири кӯдакон то ба  панҷ нафар (2007 – 53.0; 2015 – 38.0; 2020 – 25.0  

ба сари ҳар 1000 нафар зинда таваллуд шуда) (1). 

Таъмини бехатарии 

вазъи модар 

 

Коҳиш додани марги модарон (2009 – 46.5; 2015 – 30.0; 2020 – 25.0 ба ҳар сари 100 000 зинда 

таваллудшудагон  ) (A–1.3) (3). 

Коҳиш додани сатҳи исқоти ҳамл (2009 - 9.8; 2015 – 7.0; 2020 – 5.0 ба ҳар сари 1000 зани синну 

соли наслофаринӣ) (1). 

Фоизи занони синну соли борварӣ, ки аз воситаҳои пешгирии ҳомиладорӣ истифода менамоянд  

(2009 – 17.6%; 2015 – 25.0%; 2020 – 30.0%) (C–2.3.1.2) (1). 

(b) Пешгирӣ ва назорат 

аз болои бемориҳои 

сироятӣ 

Мубориза бар зидди 

сирояти ВИЧ/СПИД 

Устувор намудани сатҳи паҳншавии  ВИЧ/СПИД (2009 – 1853.0; 2015 – камтар аз 1% аз маҷмӯи 

аҳолии кишвар; 2020 – камтар аз 1% аз маҷмӯи аҳолии кишвар) (1). 

Баланд бардоштани 

сатҳи 

хизматрасониҳои 

марбут ба бемории 

сил 

Кам намудани мубталошавӣ бо бемории сил  (2009 – 78.7; 2015 – то 60 ҳолат ва 2020 -то 40 ҳолат 

ба ҳар сари  100 000 нафар аҳолӣ) (A–2.1) (1). 

Афзоиш ёфтани нисбати шифоёфтагон дар байни ба тозагӣ кашфшудагони ҳолатҳои бемории сил 

(2009 – 90.0%; 2015 – 85.0%; 2020 – 87.0%) (1). 

Коҳиш ёфтани ҳолатҳои марг аз бемории сил (2009 – 5.2; 2015 – 4.0; 2020 – 3.0 ба ҳар сари  100 

000 аҳолӣ) (1). 

Пешгирӣ намудани 

сироятҳое, ки 

тавассути ваксинаҳо 

идора карда 

Нигоҳ доштани сатҳи бемории сурхакон дар дараҷаи 0.02 дар соли 2009; 0.01 дар соли 2015;  ва 

0.01 дар соли 2020 ба ҳар сари  100 000 аҳолӣ (1). 

Нигоҳ доштани дараҷаи фавт аз сурхакон (2009 – 0.00; 2015 – 0.01; 2020 – 0.01 ба ҳар сари  100 

                                                        
2 Рамзи нишондињанда ба Стратегияи Миллии Тандурустии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010–2020 ишора менамояд. 



  
 
 

мешаванд 000 аҳолӣ) (1). 

(c) коҳиш додани бори 

сангини бемориҳои 

ғайрисироятӣ ва 

музмин 

Таъмини дастрасӣ ба 

нигоҳубин ва 

муолиҷаи бемориҳои 

дилу рагҳои хунгард 

ва бемории қанд 

Коҳиш ёфтани  ҳолатҳои  фавт аз  бемории  шараёни дил  (2009 – 23.1; 2015 – 22.5; 2020 – 20.5 ба 

ҳар сари  100 000) (1). 

 

Ошкорсозии 

барвақтии бемориҳои 

онкологӣ 

Афзоиш ёфтани нисбати бемороне, ки  дар онҳо патологияи бемории саратон дар марҳилаи 

ибтидоии он  ошкор гардидааст  (2009 – 64.2%; 2015 – 70.0%; 2020 – 80.0%) (1). 

(d) Нишондиҳандаҳои 

муайянкунандаи 

вазъи саломатӣ ва 

тарзи солими ҳаёт 

Коҳиш додани 

паҳншавии омилҳои 

хатарноки марбут ба 

рафтору тарзи ҳаёт 

 

Коҳиш ёфтани ҳолатҳои  паҳншавии омилҳои хатарноки марбут ва рафтор ва тарзи  ҳаёт (1):  

-тамокукашӣ (2009 – 40.2%; 2015 – 80.0%; 2020 – 90.0%) 

-нӯшидани машруботи алкулӣ (2009 – 18.4%; 2015 – 15.0%; 2020 – 10.0%) 

-вазни аз меъёр зиёд (2009 – 118.4 ба ҳар сари 100 000 аҳолӣ; коҳиш то ҳадди 10.0% дар соли 

2015; 2020 – 15.0%) 

 

 

 



Замимаи   2. Хулосаи нақшаи стратегӣ барои солҳои 2016–2020  

 

Афзалияти якум: нигоҳубин  
 

Амалиёти стратегӣ  Ҳадафҳо   Ҷадвали 

замонӣ 

Ҷонибҳои масъул Нишондиҳанда3  

1.1 Интихоб 

намудани бастаи 

асосӣ ва шомили 

манфиатҳои 

хизматрасониҳо   

Ҳамгиро ва муттаҳид 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалии мавзӯӣ 

тибқи рӯйхати 

тасдиқгардида 

 

2016–2017 

  

 

ВТҲИА бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   

Фармони ВТҲИА оид ба тасдиқ гардидани рӯйхати 

хизматрасониҳо дар доираи КАТС. 

Фоизи муассисаҳои тандурустӣ ва марказҳои барномаи 

амудӣ-вертикалӣ, к ибо КАТС муттаҳид гаштаанд (С–

4.4.2). 

Ҳамгиро ва муттаҳид 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалии мавзӯӣ 

барои хизматрасониҳои 

марбут ба ВИЧ дар доираи 

КАТС  

2016–2017  ВТҲИА бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   

Фоизи аҳолӣ, ки оид ба ВИЧ ва дигар сироятҳои ҷинсӣ 

ва омилҳои хатар огаҳӣ доранд (С–2.3.2.4.) 

Ҳамгиро ва муттаҳид 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалии мавзӯӣ 

барои хизматрасониҳои 

марбут ба бемории сил дар 

доираи КАТС  

2016–2017 

  

 

ВТҲИА бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   

 

Фоизи ҳолатҳои ошкоршавии бемории сил дар 

муассисаҳои КАТС дар муқобили шумораи умумии 

ошкоршудагони бемории сил (С–2.3.2.2.). 

Фоизи одамон, аз ҷумлаи гурӯҳи хатар-риск, ки барои 

бемории сил аз санҷиш дар КАТС гузаштаанд (С–

2.3.2.3). 

Ҳамгиро ва муттаҳид 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалии мавзӯӣ 

барои хизматрасониҳои 

марбут солимии 

наслофаринӣ дар доираи 

КАТС 

2016–2017  ВТҲИА бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд 

Фоизи заноне, ки тибқи меъёрҳои миллӣ таҳти 

нигоҳубини то давраи таваллуд қарор доранд (С–

2.3.1.1). 

                                                        
3 Рамзи нишондињанда ба Стратегияи Миллии Тандурустии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010–2020 ишора менамояд. 

 



  
 
 

Ҳамгиро ва муттаҳид 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалии мавзӯӣ 

барои хизматрасониҳои 

марбут ба тарзи солими ҳаёт 

дар доираи КАТС 

2016–2017 

 

ВТҲИА бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   

 

Шумораи муассисаҳои КАТС, ки якҷо бо марказҳои 

тарзи солими ҳаёт дар шаҳрҳо хизматрасониҳоро 

пешниҳод менамоянд.     

Баланд бардоштани сатҳи пешгирӣ ва муолиҷаи 

мубталоён ба истеъмоли мавод мухаддир ва 

машруботи алкулӣ (3). 

1.2 Ваколатдиҳӣ ба 

ҷамоаҳо  

Баланд бардоштани сатҳи 

огаҳӣ ва саводнокӣ дар 

хусуси ҳифзи тандурустӣ 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, 

МҶТО, бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   

 

 

Нисбати  аҳолӣ, ки донишу малакаҳо ва рафтору 

кирдорҳои  заруриро дар самти кам намудани хатари  

сироятшавӣ бо ВИЧ, БҶС ва дигар сироятҳо доро 

мебошанд  (2009 – 3.2%; 2015 – 10.0%; 2020 – by 

15.0%) (1). 

Нисбати оилаҳое, ки дар хусуси фарқ кунонидани 

байни аломатҳои бемориҳои роҳи нафас донишу огаҳӣ 

доранд ва онҳое, ки  барои кӯдакони бемор дар хона 

нигоҳубин ташкил менамоянд (2008 – 47.2%; 2015 – 

70.0%; 2020 – то 85.0%) (1). 

Нисбати оилаҳои дорои камтар аз панҷ кӯдак, ки барои 

муолиҷаи исҳол дар хона омӯзиш дидаанд (2009 – 

47.2%; 2015-70.0%; 2020 – то  90.0%) (1). 

Коҳиш ёфтани нисбати онхое, ки бемор гаштаанд, вале 

барои муолиҷаи тиббӣ муроҷиат накардаанд (2009 – 

40.0%; 2015 – 30.0%; 2020 – 20%) (1). 

Мусоидат дар 

беҳбудбахшии тарзҳои 

солими рафтор ва ҳаёт 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, 

МҶТО, бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   

Фоизи аҳолӣ, ки дар хусуси омилҳои хата рва риски 

бемориҳои  ғайрисироятӣ-NCDs маълумот доранд (C–

2.3.3.3) (1).  

1.3 Ҷалб намудани 

беморон 

Дастгирӣ дар масъалаҳои 

худидоракунии беморони 

мубталои бемориҳои музмин 

 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, 

МҶТО, бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   

Шумораи муассисаҳои КАТС, ки барои худидорасозии 

беморон кӯмаку дастгирӣ пешниҳод менамоянд.    

Шумораи бастаҳои тасдиқшуда оид ба таълиму 

омӯзиши беморон. 

Мустаҳкамсозии дастгирии 

байниҳамдигарии беморони 

монанд 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

ВТҲИА, 

МҶТО, бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд    

Шумораи гурӯҳҳои дастгирии беморон, ки дар 

муассисаҳои КАТС таъсис дода шудаанд (гипертония, 

қанд, сил, саратони сина).  



  Шумораи беморони мубтало ба бемориҳои музмин, ки 

бо дарсҳо фаро гирифта шудаанд (дарсҳо доир ба 

бемориҳои қанд, гипертония, саратони сина). 

Ба роҳ андохтани муколама 

дар хусуси таъсис додани 

пойгоҳ-платформа барои 

баҳсу баррасиҳои ҳуқуқҳои 

беморон, ҷалб намудани 

ТҒД ва дигар бахшҳо 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   
Шумораи чорабиниҳо ҷиҳати баландбардории огаҳиҳо 

оид ба ҳуқуқи беморон.  

Тасдиқ гардидани қонунгузорӣ оид ба ҳуқуқҳои 

беморон.  

 

 

Афзалияти дуюм: иҷрои хизматрасониҳо  

 

Амали стратегӣ  Ҳадафҳо   Ҷадвали 

замонӣ 

Ҷонибҳои масъул Нишондиҳандаҳо     

2.1 Мустаҳкамсозии 

меъёрӣ-

стандартикунонии 

хизматрасониҳо 

тибқи протоколу 

дастурамалҳои 

амалии клиникӣ 

(ПДК) 

 

Бознигарии ПДК-ии 

мавҷуда ва таҳияи ПДК-ии 

нав барои КАТС бо 

дарназардошти далелҳои 

беҳтарини мавҷуда ва 

барномаҳои миллӣ   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Фоизи ПДК-ии таҳиякардашуда дар мутобиқат бо 

усулҳои қабулгардидаи таҳияи ПДК (С–2.2.1). 

Ҷорӣ намудани ПДК ва 

меъёрҳои стандартӣ дар 

фаъолиятҳои клиникӣ, 

тамини амалисозии онҳо 

дар ноҳия ва муассисаҳо  

2016–2017 

 
Маркази дорувориҳои 

санҷидашуда, Маркази 

Иттилоотии 

Дорувориҳо, гурӯҳҳои 

корӣ 

Тавсеа додани истифодаи амалии дастурамалҳои 

клиникӣ ва протоколҳои  ташхисӣ ва муолиҷавӣ (2009 

– 20.0%; 2015 – 50.0%; 2020 – то ба  80.0%) (1). 

 

2.2 Ташкили 

фаъолиятҳои тибби 

оилавӣ якҷо бо 

дигар 

хизматрасонандагон 

ва ба роҳмонии 

Тарҳрезии усулҳои 

интиқолдиҳии беморон, аз 

ҷумла роҳхатҳо ва 

роҳхатҳои аксӣ, ташкил 

намудани самтҳои беҳтарин 

2017–2018 ВТҲИА, Гурӯҳҳои 

корӣ  

Афзоиши шумораи миёнаи боздидҳо ба ҳар сари 

сокинон дар ҳар як сол  (2009 – 4.2; 2015 – 6.0; 2020 – 

8.0) (B–1.1) (1). 

Кам намудани шумораи даъватҳои ёрии таъҷилӣ-

амбулансӣ дар давоми соатҳои кори муассисаҳои 



  
 
 

нигоҳубин 

 
 

ва оптималӣ барои беморон 

дар доираи тамоми зинаҳои 

соҳаи тандурустӣ  

  

КАТС (2009 – 30.0%; 2015 – 20.0%; 2020 40.0%) (1). 

Кам гаштани талабот ба  нигоҳубини дохилии беморон 

(шумораи кат-рӯзҳо ба ҳар сари  1000 нафар  аҳолӣ; 

2009 – 1142.6; 2015 – 15.0%; 2020 – 30.0%) (1). 

Ҳамҳангсозии 

хизматрасонандагон баҳри 

мусоидат намудан ба 

мубодилаҳои мунтазами 

таҷрибаҳои мутахассисон 

ҷиҳати бештар ҳамоҳанг 

сохтани хизматрасониҳо  

2017–2018 ВТҲИА, гурӯҳҳои 

корӣ 

Кам гаштани мавридҳои бистарӣ намудани 

беморони бемориҳои музмин дар беморхонаҳо 

(астма, қанд, гипертония, бемориҳои рагҳои хунгарди 

дил) (2009 – 64.0%; 2015 – 50.0%; 2020 – 40.0%) (1). 

2.3 Маблағгузорӣ ба 

идорасозии 

муассиса  

 
 

Баланд бардоштани сатҳи 

тавонмандии роҳбарон -

менеҷерҳои КАТС 

тавассути ташкил ва 

гузаронидани омӯзиш-

тренингҳо   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020  

 

Лоиҳаи СИНО    

 

Фоизи роҳбарон-менеҷерҳои хизматрасониҳо ва 

муассисаҳо, ки аз давраҳои омӯзишии идоракунии 

соҳаи тандурустӣ гузаштаанд (С–1.1.1). 

 

Татбиқи нақшаҳои кор-

бизнес дар КАТС тавассути 

истифодаи усули 

марҳилавӣ  

Ба таври 

муттасил то 

соли 2018  

 

Лоиҳаи СИНО    

 

Фоизи муассисаҳое, ки нақшаи кор-бизнесро иҷро 

намудаанд (С–1.1.2). 

 

2.4 Мустаҳкамсозии 

раванди беҳтарсозии 

сифат 

Таъсис додани механизм-

василаи назорат-

мониторинги дохилии 

муттасил барои андозагирӣ 

ва таҳияи гузориш оид ба 

амалишавии тибби оилавӣ  

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020  

 

МҶТО  Шумораи муассисаҳои КАТС, ки дорои комиссияҳои 

амалкунандаи доир ба сифат мебошанд. 

Шумораи боздидҳои назоратие, ки дар муассисаҳои 

тандурустии ноҳияҳо гузаронида шудаанд. 

Таъсис додани низоми Ба таври Хадамот   Таҳия ва аз нав баррасӣ намудани васила-механизмҳои 



назорат-мониторинги 

берунӣ оид ба сифати 

хизматрасониҳо   

муттасил то 

соли 2020  

 

 мавҷуда барои назорат-мониторинги берунӣ. 

Афзоиши шумораи муассисаҳои тандурустии аз 

бақайдгирии расмӣ-акредитатсия гузашта (2009 – 

33.0%; 2015 up 10.0%; 2020 up 30.0%). 

Баррасӣ ва бознигарии 

санадҳои ҳисоботӣ ва 

бақайдгирии 

фаъолиятҳои КАТС барои 

назорат-мониторинг ва 

ҳисоботҳо якҷо бо муттаҳид 

сохтани онҳо бо 

барномаҳои мавҷудаи 

амудӣ-вертикалӣ.     

2016–2018 МҶТО  Аз нав баррасӣ ва бознигарии санадҳои бақайдгирӣ ва 

ҳисоботдиҳии тиббӣ.  

 

 

 



  
 
 

Афзалияти сеюм: низом 

 

Амали стратегӣ  Ҳадафҳо     Ҷадвали 

замонӣ  

Ҷонибҳои масъул Нишондиҳандаҳо   

3.1 Нерӯи кории соҳаи тандурустӣ  

3.1.1 Дастгирӣ дар 

ҷорӣ намудани 

низоми 

бақайдгирии нерӯи 

кории соҳаи 

тандурустӣ   

Таҳия намудани васила-

механизмҳои ҷамъоварии 

маълумот ва таҷриба 

намудани низоми ягонаи 

бақайдгирӣ барои 

мутахассисони тибби 

оилавӣ   

 

  

2016–2017 

 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Фаъол гардидани низоми бақайдгирии ягонаи нерӯҳои 

кори тибби оилавӣ. 

3.1.2 

Мустаҳкамсозии 

дараҷаи маҳорату 

малака ва 

салоҳияти клиникӣ 

 

 

 
 

Таҳия намудани барномаи 

таълимӣ барои омӯзишҳо 

дар давраи тохатмкунӣ  

 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Ботадриҷ афзоиш ёфтани соатҳои амалии клиникӣ дар 

доираи омӯзишҳо.  

Афзоиш додани шумораи 

мутахассисони аз омӯзиш 

гузаштаи тибби оилавӣ   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Шумораи духтурон ва ҳамшираҳои шафқате, ки аз 

давраҳои омӯзишии баъди дипломӣ гузаштаанд (С-

3.2.1). 

Фоизи духтурон ва ҳамшираҳои шафқати тибби 

оилавӣ, ки аз давраҳои бозомӯзӣ гузаштаанд (С-3.2.2). 

Беҳтар намудани низоми 

омӯзишӣ дар давраи баъди 

хатм барои мутахассисони 

соҳаи тибби оилавӣ.  

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

 

Шумораи духтурон ва ҳамшираҳои шафқате, ки аз 

давраҳои омӯзишии баъди дипломӣ гузашта истодаанд 

(С-3.2.1). 

Фоизи духтурон ва ҳамшираҳои шафқати тибби 

оилавӣ, ки аз нав бозомӯзиро гузаронидаанд (С-

3.2.2). 

Шумораи мутахассисони тибби оилавӣ, ки дар 



муассисаҳои КАТС машғули кор мебошанд (С-3.1.3).  

Афзоиш ёфтани нисбати духтурон/мутахассисони 

дараҷаи миёнаи соҳаи тандурустӣ, ки дорои 

категорияҳо мебошанд (2009 – 51.9/29.8; 2015 – 

65.0/35%; 2020 – 70/45%) (1). 

3.1.3 Баланд 

бардоштани сатҳи 

тахассуси тибби 

оилавӣ 

 

 

 

 

Беҳтар намудани вазъи 

молиявии мутахассисони 

соҳаи тибби оилавӣ дар 

муқоиса бо дигар 

мутахассисони клиникӣ    

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Тадриҷан афзоиш ёфтани музди маоши мутахассисони 

соҳаи ТО. 

 

 

 

Беҳтар намудани вазъи 

тақсим ва ҷобаҷогузории 

духтурони соҳаи тибби 

оилавӣ   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

 

 

 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

АФзоиш ёфтани нисбати духтурони тибби оилавӣ дар 

муқоиса бо шумораи умумии духтурони КАТС  (2009 – 

15.8%; 2015 – 50.0%; 2020 – 80.0%) (1).  

Кам гардидани нисбати нарасидани духтурон 

(ҷамъан/минтақаҳои деҳот) (2009 – 9601/9170; 2015 – 

8640/8253; 2020 – 8161/7795 нафар). 

3.1.4 Идомаи 

баландбардории 

сатҳи тахассусӣ ва 

рушди малакаҳои 

тахассусӣ (РМТ) 

Ҷорӣ намудани соатҳои 

таълимӣ оид ба РМТ   

барои КАТС   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2018 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, TIPMT, бо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Низоми таҷрибавии кредитӣ барои назорат ва 

ҳисоботдиҳӣ оид ба фаъолиятҳои РМТ барои соҳаи 

тибби оилавӣ.  

Таҳия намудани маводи 

таълимӣ ва гузаронидани 

омӯзиш-тренингҳо дар 

доираи РМТ   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, TIPMT, бо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Шумораи барномаҳо ва модулҳои таълимӣ-академикии 

тасдиқгардида. 

Таъсис додани махзани 

иттилоотӣ ҷиҳати 

бақайдгирии фаъолиятҳо 

дар доираи РМТ   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2018 

МҶТО, бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   
Фоизи мутахассисони соҳаи тибби оилавӣ, ки дар 

махзани иттилоот ба қайд гирифта шудаанд.    

3.2 Дорувориҳо ва технологияҳои соҳаи тандурустӣ 



  
 
 

3.2.1 Таъмини 

истифодаи бехатар 

ва оқилонаи 

дорувориҳо 

 

  

Таъмини дастрасӣ ба 

дорувориҳо тибқи Рӯйхати 

Дорувориҳои Асосӣ (РДА)  

 

 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, TIPMT, бо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Афзоиш ёфтани саҳми дорувориҳое, ки тибқи меъёру 

стандартҳои байналмилалӣ харидорӣ гардидаанд. Аз 

ҷумла дорувориҳои расман бақайдгирифташуда (2009 

– 15.0%; 2015 – 25.0%; 2020 – 40.0%). 

Хароҷоти нақдӣ барои дорувориҳое. Ки тибқи тавсия 

дар КАТС дода мешаванд. 

Афзоиш ёфтани саҳми воситаҳои генерикии 

тавсияшудаи ғайрипатентӣ. 

Мутобиқ намудани 

фаъолиятҳои тавсиядиҳии 

дорувориҳо бо РДА 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, TIPMT, 

Маркази дорувориҳо, 

бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   

Фоизи тавсияхатҳо тибқи ПДК. 

 

  

3.2.2 

Мустаҳкамсозии 

хизматрасониҳои 

лабораторӣ 

Таҳия ва тасдиқ намудани 

низоми стандартҳо барои 

гузаронидани санҷишҳои 

асосии лабораторӣ дар 

КАТС  

 

 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2018 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Фоизи озмоишгоҳҳо-лабораторияҳои клиникӣ ва 

биохимиявӣ дар сатҳи ибтидоӣ (С-3.4.1). 

Рӯйхати озмоишҳои асосии лаборатории таҳияшуда.  

Мавҷуд будани манбаъҳои асосӣ дар лабораторияҳо 

барои хизматрасониҳои муайяни интихобгардида.   

3.2.3 Таъмини 

муассисаҳои КАТС 

бо манбаъу 

таҷҳизоти асосӣ ва 

зарурии 

хизматрасониҳо 

 

 

Мустаҳкам намудани базаи 

моддӣ ва техники КАТС   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Фоизи духтурони соҳаи тибби оилавӣ, к ибо халтаи 

маҷмӯи асбобу таҷҳизот таъмин гардонида шудаанд 

(С-3.4.2). 

 

3.3 Маблағгузорӣ 

3.3.1 Тавсеа додани 

пардохтҳои 

Такмили минбаъдаи 

формулаи маблағгузории 

Ба таври 

муттасил то 

ВТҲИА, ВМ, бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   
Истифодаи формулаи бознигаришудаи маблағгузории 

сарикасӣ дар КАТС. 



сарикасӣ дар 

КАТС   
сарикасӣ дар фаъолиятҳои 

КАТС  

соли 2020 

 
Афзоиш ёфтани саҳми маблағгузории КАТС дар 

нисбати будҷаи умумии нигаҳдории тандурустӣ. 

Шумораи муассисаҳои КАТС, ки аз рӯи усул-принсипи 

маблағгузории сарикасӣ амал менамоянд.  

3.3.2 

Мутобиқсозии 

маблағгузории бар 

иҷро асосёфта 

Ба роҳандозии низоми 

ҳавасмандкунӣ дар 

пардохтҳои хизматрасониҳо 

дар доираи КАТС 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, ВМ, бо ҷалби 

ҳамшарикони рушд   
Саҳми будҷаи барои пардохти ҳавасмандкунии 

духтурони КАТС ҷудо гардида. 

3.4 Маълумот  

3.4.1 

Мустаҳкамсозии 

сатҳи маълумот 

дар бораи беморон  

Дар таҷриба ҷорӣ намудани 

бақайдгирии электронии 

беморон 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

 

ВТҲИА, RCT+ТО, бо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд    

Истифодаи усули электронии бақайдгирии беморон 

дар минтақаҳои таҷрибавӣ.  

Пеш бурдани раванди 

бақайдгирии беморон дар 

КАТС  

2016–2017 

 

ВТҲИА, МҶТО, бо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд    

Баррасии маълумот оид ба беморон, ки дар сабти 

фардии соҳаи тандурустӣ ба қайд гирифта шудаанд.  

  

 
 

 



  
 
 

Афзалияти чорум: стратегия ва сиёсат 

 

Амали стратегӣ  Ҳадафҳо    Ҷадвали 

замонӣ  

Ҷонибҳои масъул Нишондиҳандаҳо     

4.1 Мустаҳкамсозии 

сатҳи идорасозии 

кӯмакҳои аввалияи 

тиббӣ-санитарӣ 

Мустаҳкамсозии ҷанбаҳои 

идорасозии КАТС дар 

сатҳи зермиллӣ  

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

ВТҲИА, МҶТО, 

СИНО    
Шумораи муассисаҳои тандурустӣ, ки дар бахшҳои 

шаҳрдории мазкур фаъолият менамоянд.  

Баррасӣ ав бознигарии 

сохторҳои танзимкунӣ ва 

ҳуқуқӣ ва инунин 

такмилдиҳии санадҳои 

танзимкунандаи мавҷуда 

тибқи зарурат 

2016–2017  

 
ВТҲИА якҷо бо 

вазорату агентиҳои 

марбута ва 

Ҳамшарикони Рушд. 

Фоизи муассисаҳои КАТС, ки бар асоси усул-

принсипҳои тибби оилавӣ фаъолият менамоянд (С-

2.1.1). 

 

 

 

Баррасии меъёрҳои ҳайати 

кормандон, масъулиятҳои 

вазифавӣ, ҳаҷми корҳои 

супоридашуда ва меъёрҳои 

кори мутахассисон дар 

тамоми сатҳҳои КАТС  

2016–2017  

 

Барномаи II-и рушди 

манбаъҳои инсонӣ  

 

Бознигарӣ гардидани ҳаҷми кор ва шарҳи доираи 

масъулиятҳои мутахассисон ва коршиносони самти 

мушаххаси соҳаи тибби оилавӣ. 

Тасдиқ гардидани қонунгузории нав доир ба ҳаҷм ва 

доираи масъулият ва фаъолиятҳои нерӯҳои кории 

КАТС.   

 

Дастгирӣ намудани 

беҳтарсозии ташкилоти 

озмоишгоҳ- 

лабораторияҳои 

мутамарказонида дар 

ҳамоҳангӣ бо муассисаҳои 

КАТС 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2018 

ВТҲИА, МҶТО, 

ДДТТ, ДТИКТбо 

ҷалби ҳамшарикони 

рушд   

Шумораи марказҳои лаборатории 

мутамарказонидашуда.  

4.2 Таҳия намудани 

стратегияи бар 

Гузаронидани таҳқиқот оид 

ба масъалаҳои доғи КАТС   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020 

ВТҲИА, МҶТО, ДДТТ, 

ДТИКТ 
Шумораи таҳқиқотҳо дар соҳаи тибби оилавӣ. 



далелу фактҳо 

асосёфта  

Таҳия намудани васила-

механизмҳо барои назорат-

мониторинг ва арзёбии 

Нақшаи Стратегӣ 

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020  

ВТҲИА, МҶТО Мунтазам гузориш пешниҳод намудан оид ба вазъи 

Нақшаи Стратегӣ аз рӯи марҳилаҳои татбиқсозӣ. 

4.3 Назорат аз болои 

амалишавии нақшаи 

стратегӣ барои 

тибби оилавӣ   

Таҳия намудани нақши   

кумитаи идорасозӣ оид ба 

КАТС 

2016–2017 ВТҲИА, МҶТО, 

кумитаи идорасозӣ 

Муайян гардидани доираи супоришҳо ва вазифаҳо, 

сохтори ашкилии кумитаи идорасозии КАТС. 

Таъсис додани котибот 

барои назорат-мониторинг 

ва арзёбӣ  

2016–2017 ВТҲИА, МҶТО, 

кумитаи идорасозӣ  
Пешниҳоди ҳисобот аз ҷониби котибот оид ба вазъи 

Нақшаи Стратегӣ. 

Таъмин намудани силсилаи 

дарёфти фикру мулоҳизаҳо 

ва ҷалби мунтазами 

ҳамшарикон.   

Ба таври 

муттасил то 

соли 2020  

ВТҲИА, МҶТО, 

кумитаи идорасозӣ  
Шумораи чорабиниҳо ва фаъолиятҳо барои ҷалби 

ҷонибҳои масъул ба баҳсу баррасиҳо оид ба 

хизматрасониҳо.  

 



  
 
 

Замимаи   3. Банақшагирии иҷро  

 

 

Афзалияти якум: нигоҳубини беморон 
 

Амалиётҳои 

стратегӣ  
Ҳадафҳои асосӣ   Вазифаҳои имконпазир  

Сатҳ4 Сол  

N R L 16 17 18 19 20 

1.1. Интихоби 

бастаи шомили 

манфиатҳои 

хизматрасонӣ 

Муттаҳид ва ҳамгиро 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалӣ ва мавзӯӣ 

тибқи рӯйхати 

тасдиқгардида 

 

 Таҳлили натиҷаҳои таҳқиқоти STEP оид ба 

муайян намудани тамоюлоти омилҳои хатарзо 

 Банақшагирии ссенария ва тарҳрезии моделҳои 

алтернативии нигоҳубини беморон барои 

ташкили барномаҳои амудӣ-вертикалии марбут 

ба БМБ ва маблағгузории ислоҳот 

X X  X X    

Муттаҳид ва ҳамгиро 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалӣ ва мавзӯӣ 

барои хизматрасониҳои 

марбут ба ВИЧ дар КАТС  

 Баррасӣ ва аз нав дида баромадани 

хизматрасониҳои КАТС дар робита бо пешгирии 

ВИЧ ва назорат аз болои навсозии БМБ ва ПДК 

мувофиқан 

X   X X    

Муттаҳид ва ҳамгиро 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалӣ ва мавзӯӣ 

барои хизматрасониҳои 

марбут ба бемории сил дар 

КАТС 

 Баррасӣ ва аз нав дида баромадани 

хизматрасониҳои КАТС дар робита бо пешгирии 

бемории сил ва назорат аз болои навсозии БМБ 

ва ПДК мувофиқан 
X   X X    

Муттаҳид ва ҳамгиро 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалӣ ва мавзӯӣ 

барои хизматрасониҳои 

марбут ба вараҷа-малярия 

 Баррасӣ ва аз нав дида баромадани 

хизматрасониҳои КАТС дар робита бо пешгирии 

вараҷа-малярия ва назорат аз болои навсозии 

БМБ ва ПДК мувофиқан 

X   X X    

                                                        
4 Эзоњ: N=миллї; R=минтаќавї; L= мањаллї. Манбаъ барои мурољиат- Дафтари кории минтаќавии ТУТ барои Аврупо. Баррасии барномаи миллии рушди тибби 

оилавї барои солњои 2011-2015 дар Љумњурии Тољикистон. Копенњаген: Дафтари кории минтаќавии ТУТ барои Аврупо; соли 2016. 

. 



дар КАТС 

Муттаҳид ва ҳамгиро 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалӣ ва мавзӯӣ 

барои хизматрасониҳои 

марбут ба солимии 

наслофаринӣ дар КАТС 

 Баррасӣ ва аз нав дида баромадани 

хизматрасониҳои КАТС дар робита бо 

хизматрасониҳои наслофаринии солим ва 

назорат аз болои навсозии БМБ ва ПДК 

мувофиқан 

X   X X    

Муттаҳид ва ҳамгиро 

намудани барномаҳои 

амудӣ-вертикалӣ ва мавзӯӣ 

барои хизматрасониҳои 

марбут ба тарзи солими ҳаёт 

дар КАТС 

 Баррасӣ ва аз нав дида баромадани 

хизматрасониҳои КАТС дар робита бо 

хизматрасониҳои тарзи солими ҳаёт ва назорат 

аз болои навсозии БМБ ва ПДК мувофиқан 
X   X X    

1.2 Ваколатдиҳӣ 

ба ҷамоаҳо  

Баланд бардоштани сатҳи 

саводнокӣ доир ба 

тандурустӣ  

 Мустаҳкамсозии сатҳи омӯзиш ва таълим доир 

ба масъалаҳои тандурустӣ дар ҷомеа, мактабҳои 

ибтидоӣ ва марказҳои ҷамъиятӣ 

 Ташкил намудани маъракаҳои ҳадафнок ва 

барномаҳо (масалан, рӯзҳои бахшида ба 

бемориҳои махсус: рӯзҳои огоҳсозӣ дар хусуси 

масъалаҳои тандурустӣ).  

X X X X X X X X 

Беҳтар намудани рафтору 

кирдорҳои солим ва тарзи 

солими ҳаёт 

 Баланд бардоштани сатҳи дастрасии маълумоти 

зарурӣ оид ба тандурустӣ дар байни оммаи аҳолӣ 

(масалан, маъракаҳои воқифгардонӣ; лавҳаҳои 

иттилоотӣ; варақаҳои маълумотдиҳӣ) оид ба 

омилҳои хатарзои бемориҳои муайян ва тарзу 

усулҳои солим ва дурусти ҳаёт 

X X X X X X X X 

1.3 Ҷалби беморон Дастгирии худидоракунии 

мубталоён бо бемориҳои 

музмин  

 Ташкили омӯзишҳо барои зизматрасонандагон 

ҷиҳати беҳтар намудани робитаҳои байни 

беморон ва хизматрасонандагон 

 Таҳия намудани баста-маҷмӯаҳои таълимӣ-

маърифатӣ барои беморон 

X X X X X X X X 

Баланд бардоштани сатҳи 

дастгирии беморони дорои 

бемориҳои монанд 

 Ташкил намудани гурӯҳҳои дастгирии баробар 

ҷиҳати беҳтарсозии соҳаҳои афзалиятноки 

тандурустӣ дар сар то сари кишвар.  

 X X X X X X X 



  
 
 

 Истифодаи кормандони соҳаи тандурустии 

ҷамъиятӣ дар шабакаи корбарӣ бо беморон  

 Таъсис додани шабака ва алоқаҳо дар байни 

ташкилотҳои беморон дар дохили кишвар ва 

берун аз он (Иттиҳодияи мубталоён бо бемории 

қанд, Иттиҳодияи ҳимояи мубталоён бо бемории 

саратони сина) 

Ба роҳ мондани муколама 

оид ба таъсис додани 

пойгоҳ-платформа барои 

баррасиҳои мавзӯи 

ҳуқуқҳои беморон, ҷалби 

ТҒД ва дигар бахшҳо. 

 Ҳайати кории шаҳрвандон ва ё шабакаи ҷалби 

бахшҳо ҷиҳати тавсеа додани ҳуқуқҳои беморон.  

X X X X X X X X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Афзалияти дуюм: иҷрои хизматрасониҳо  

 

Амалиётҳои 

стратегӣ  
Ҳадафҳои асосӣ   Вазифаҳои имконпазир  

Сатҳ5 Сол  

N R L 16 17 18 19 20 

2.1 Мустаҳкамкунии 

раванди 

стандартикунонии 

хизматрасониҳо дар 

ПДК 

Баррасии ПДК мавҷуда ва 

таҳияи ПДК-и нав барои 

КАТС бо дарназардошти 

далелу асосҳои беҳтарин ва 

барномаҳои миллӣ 

 Баррасӣ ва амалисозии протоколҳои PEN барои 

беҳтарсозии соҳаҳои афзалиятноки тандурустӣ 

 Баррасии ПДКҷиҳати ворид намудани намунаи 

нишондиҳандаҳо барои иҷрои назорат-

мониторинг  

 

X   X X X X X 

Ҷорӣ намудани ПДК ва 

стандартҳо дар фаъолиятҳои 

клиникӣ, таъмини амалӣ 

намудани онҳо дар ноҳияҳо 

ва муассисаҳо 

 Паҳн намудани ПДК дар ноҳияҳо ва муассисаҳо 

 Рушд додани манбаъҳо дар сатҳи муассиса ва ё 

ноҳия ҷиҳати дастгирии истифодаи мунтазам ва 

муносиби ПДК 

X X X X X    

2.2 Ташкил намудани 

фаъолиятҳои тибби 

оилавӣ бо дигар 

хизматрасонандагон 

ва сохторҳои 

нигоҳубини беморон 

Тарҳрезии усулҳои 

интиқолдиҳии беморон, аз 

ҷумла роҳхатҳо ва 

роҳхатҳои аксӣ, ташкил 

намудани самтҳои беҳтарин 

ва оптималӣ барои беморон 

дар доираи тамоми зинаҳои 

соҳаи тандурустӣ  

 

 

  

 Тарҳрезӣ намудани роҳи беморон дар байни 

хизматрасонандагон дар давоми тамоми раванди 

нигоҳубин (масалан, занҷираи нигоҳубинҳои 

мавҷуда дар зимни хизматрасониҳои MCH; 

хизматрасониҳои марбут ба сил; 

хизматрасониҳои марбут ба ВИЧ) 

 Ҷорӣ намудани варақаҳои санҷишии рухсатдиҳӣ   X X  X X   

Ҳамҳангсозии 

хизматрасонандагон баҳри 

мусоидат намудан ба 

мубодилаҳои мунтазами 

таҷрибаҳои мутахассисон 

 Таъсис додани гурӯҳҳои байни мутахассисон ва 

шабакаҳо дар дохил ва байни муассисаҳо  

 Пешниҳод намудани омӯзишҳо-тренингҳои 

бисёртахассусӣ   

 Ҷойгиршавии муштараки хизматрасониҳои 

 X X  X X   

                                                        
5 Эзоњ: N=миллї; R=минтаќавї; L= мањаллї. Манбаъ барои мурољиат- Дафтари кории минтаќавии ТУТ барои Аврупо. Баррасии барномаи миллии рушди тибби 

оилавї барои солњои 2011-2015 дар Љумњурии Тољикистон. Клпенњаген: Дафтари кории минтаќавии ТУТ барои Аврупо; соли 2016. 



  
 
 

ҷиҳати бештар ҳамоҳанг 

сохтани хизматрасониҳо  

мухталиф дар як муассиса (маслан, 

хизматрасониҳои марбут ба тарзи ҳаёти солим 

дар КАТС) 

2.3 Маблағгузорӣ ба 

соҳаи идорасозии 

муассисаҳо 

Баланд бардоштани сатҳи 

тавонмандии роҳбарон -

менеҷерҳои КАТС тавассути 

ташкил ва гузаронидани 

омӯзиш-тренингҳо   

 Пешниҳод намудани омӯзиш тренинг оид ба 

идоракунии умумии сифат 

 Таҳия намудани мисолҳои омӯзишӣ оид ба 

фаъолиятҳо ҷиҳати мубодилаи фикру 

мулоҳизаҳо (масалан, барномаҳои пилотӣ-

таҷрибавӣ) 

X X X X X X X X 

Татбиқи нақшаҳои кор-

бизнес дар КАТС тавассути 

истифодаи усули марҳилавӣ  

 Ҷорӣ намудани усулҳои бар маълумот асосёфта 

ва низомҳои логистикӣ-таъминотӣ барои 

идорасозии манбаъҳо 

 Итифодаи васила-механизмҳои нархгузорӣ ва 

пурра гардонии ҳайати кормандон. 

X X X X X X   

2.4 Ба тартиб 

даровардани раванди 

беҳтаргардонии 

сифат 

Таъсис додани механизм-

василаи назорат-

мониторинги дохилии 

муттасил барои андозагирӣ 

ва таҳияи гузориш оид ба 

амалишавии тибби оилавӣ  

 Гурӯҳҳои баланд бардории сифат (гурӯҳҳои 

сифат); вохӯриҳои амалиётӣ ва/ё дираҳои сифат 

 Гузаронидани таҳқиқоти муассисаи тандурустӣ 

ва хизматрасонандагон X   X X X X X 

Таъсис додани низоми 

назорат-мониторинги 

берунӣ оид ба сифати 

хизматрасониҳо   

 Мутобиқсозии васила-механизмҳои тафтишотӣ-

аудиторӣ тибқи ПДК ва соҳаҳои афзалиятноки 

беҳбудсозии вазъи тандурустӣ 

 Омӯзиши кормандони агентиҳои тафтишкунанда 

доир ба механизмҳои муосири аудитӣ 

 Мустаҳкамсозии дарёфти фикру мулоҳизаҳо оид 

ба гузаронидани назорат-мониторинг  

X X  X X X X X 

  Нав намудани варақаҳои арзёбӣ, варақаҳои 

санҷишӣ ва дигар васила –механизмҳо барои 

ҳисоботдиҳии фаъолиятҳои КАТС дар мутобиқат 

бо тағйирот дар интихоб, ташкил ва идорасозии 

хизматрасониҳо. 

X X X X X X    

 Баррасӣ ва бознигарии 

санадҳои ҳисоботӣ ва 

  
        



бақайдгирии фаъолиятҳои 
КАТС барои назорат-

мониторинг ва ҳисоботҳо 

якҷо бо муттаҳид сохтани 

онҳо бо барномаҳои 

мавҷудаи амудӣ-вертикалӣ.     

 

 

 

Афзалияти сеюм: низом  

 

Амалиётҳои 

стратегӣ  
Ҳадафҳои асосӣ   Вазифаҳои имконпазир  

Сатҳ6 Сол  

N R L 16 17 18 19 20 

3.1 Нерӯи кории соҳаи тандурустӣ 

3.1.1 Дастгирӣ дар 

ҷорӣ намудани 

низоми бақайдгирии 

нерӯи кории соҳаи 

тандурустӣ   

Таҳия намудани васила-

механизмҳои ҷамъоварии 

маълумот ва таҷриба 

намудани низоми ягонаи 

бақайдгирӣ барои 

мутахассисони тибби 

оилавӣ   

 Баррасии китобҳои бақайдгирӣ ва моделҳо 

(масалан сафарҳои омӯзишӣ) бо аз назар 

гузаронидани сохтор, платформаҳои 

истифодашуда ва маълумоти ҷамъоваришуда 

 Ҷорӣ намудани силсилаи нишондиҳандаҳои 

асосӣ дар нисбати мутахассисон ва фаъолиятҳои 

тибби оилавӣ 

X   X X    

3.1.2 

Мустаҳкамсозии 

дараҷаи маҳорату 

малака ва салоҳияти 

клиникӣ 

 

Беҳтар намудани барномаи 

таълимӣ барои омӯзишҳо 

дар давраи тохатмкунӣ  

 

 Татбиқи пурраи барномаи такмилёфтаи омӯзиш-

тренинг 

 Мутобиқсозии соатҳои амалии клиникӣ X   X X X X X 

Афзоиш додани шумораи 

мутахассисони аз омӯзиш 

гузаштаи тибби оилавӣ   

 Иҷрои муттасили омӯзиш-тренинг ва барномаҳо 

барои рушди нерӯҳои кории тибби оилавӣ 

 Санҷиш ва пешбинии нерӯҳои корӣ   
X   X X X X X 

                                                        
6 Эзоњ: N=миллї; R=минтаќавї; L= мањаллї. Манбаъ барои мурољиат- Дафтари кории минтаќавии ТУТ барои Аврупо. Баррасии барномаи миллии рушди тибби 

оилавї барои солњои 2011-2015 дар Љумњурии Тољикистон. Клпенњаген: Дафтари кории минтаќавии ТУТ барои Аврупо; соли 2016. 



  
 
 

Беҳтар намудани низоми 

омӯзишӣ дар давраи баъди 

хатм барои мутахассисони 

соҳаи тибби оилавӣ. 

 Таҳияи давраи омӯзишии тахассусии баъди 

дипломӣ барои мутахассисони КАТС   

 Таҳия намудани асос ваз амина барои омӯзи-

тренинги клиникӣ 

 Татбиқи низоми омӯзонидани шогирдон-

менторӣ   

X   X X X X X 

3.1.3 Баланд 

бардоштани сатҳи 

тахассуси тибби 

оилавӣ 

 

 

 

 

Беҳтар намудани вазъи 

молиявии мутахассисони 

соҳаи тибби оилавӣ дар 

муқоиса бо дигар 

мутахассисони клиникӣ    

 Зиёд намудани дастмуздҳои ҳайати кормандони 

КАТС тавассути ҳавасмандкуниҳои молиявӣ 

барои фаъолиятҳои тибби оилавӣ (ТО)  

 
X   X X X X X 

Беҳтар намудани вазъи 

тақсим ва ҷобаҷогузории 

духтурони соҳаи тибби 

оилавӣ   

 Гузаронидани рӯзҳои “дарҳои кушод” дар 

муассисаҳои КАТС барои донишҷӯёни соҳаи тиб 

 Барномаи менторӣ барои донишҷӯёни соҳаи тиб 

ҷиҳати вохӯриҳо ва баррасиҳо бо духтурони ТО  

X X X X X X X X 

3.1.4 Идомаи 

баландбардории 

сатҳи тахассусӣ ва 

рушди малакаҳои 

тахассусӣ (РМТ) 

Ҷорӣ намудани соатҳои 

таълимӣ оид ба РМТ   барои 

КАТС   

 Ҷорӣ намудани низоми соатҳои дарсӣ ба сифати 

таҷрибавӣ барои духтурони ТО  

  
   X X X X X 

Таҳия намудани маводи 

таълимӣ ва гузаронидани 

омӯзиш-тренингҳо дар 

доираи РМТ   

 Дарёфти иҷозат барои барномаи омӯзиш-

тренинги ҳайати кории КАТС  

 Мутобиқгардонии барномаҳои миллӣ барои 

минтақа ва ноҳияҳои мухталиф 

   X X X X X 

Таъсис додани махзани 

иттилоотӣ ҷиҳати 

бақайдгирии фаъолиятҳо 

дар доираи РМТ   

 Рушд ва татбиқи махзани иттилоот барои 

бақайдгирии рушди тахассусӣ   
   X X X   

3.2 Дорувориҳо ва технологияҳои соҳаи тандурустӣ 

3.2.1 Таъмини 

истифодаи бехатар ва 

оқилонаи дорувориҳо 

Таъмини дастрасӣ ба 

дорувориҳо тибқи Рӯйхати 

Дорувориҳои Асосӣ (РДА)  

 

 Илова намудани дорувориҳои дар зимни ПДК 

тавсияшуда ба РДА 

 Арзёбии тахассусии ПДК X   X X X X X 



 

Мутобиқ намудани 

фаъолиятҳои тавсиядиҳии 

дорувориҳо бо РДА 

 Омӯзиш-тренингҳо оид ба фаъолиятҳои 

тавсияшаванда дар КАТС   

 Баланд бардоштани сатҳи дастрасӣ ба иттилоот 

доир ба таҷрибаҳои пшқадами тавсиядиҳӣ 

 Назорат-мониторинги мунтазам ва санҷиши 

тавсияҳо 

 Омӯзиш-тренинг оид ба истифодаи оқилонаи 

дорувориҳо (диққати асосӣ ба тавсияҳо барои 

дорувориҳои ғайрирасмӣ) 

X X X X X X X X 

3.2.2 

Мустаҳкамсозии 

хизматрасониҳои 

лабораторӣ 

Таҳия ва тасдиқ намудани 

низоми стандартҳо барои 

гузаронидани санҷишҳои 

асосии лабораторӣ дар 

КАТС  

 Муайянсозии хизматрасониҳои лабораторӣ 

барои КАТС   

 Ташкили расонидани баста-маҷмӯаи 

хизматрасониҳои лабораторӣ дар мутобиқат бо 

дараҷаи хизматрасонӣ 

X   X X X     

3.2.3 Таъмини 

муассисаҳои КАТС 

бо манбаъу 

таҷҳизоти асосӣ ва 

зарурии 

хизматрасониҳо 

Мустаҳкам намудани базаи 

моддӣ ва техники КАТС   

 Ҷудо намудани маблағҳо барои тармим ва 

таҷҳизонидани муассисаҳои КАТС  

 Таъмин намудани мутахассисони КАТС бо 

халтаҳои клиникӣ    X X X X X 

3.3 Маблағгузорӣ 

3.3.1 Тавсеа додани 

пардохтҳои сарикасӣ 

дар КАТС   

Такмили минбаъдаи 

формулаи маблағгузории 

сарикасӣ дар фаъолиятҳои 

КАТС 

 Бознигарӣ ва баррасии мунтазами БМБ   

 Васеъ намудани БМБ   
X   X X X X X 

3.3.2 Мутобиқсозии 

маблағгузории бар 

иҷро асосёфта 

Ба роҳандозии низоми 

ҳавасмандкунӣ дар 

пардохтҳои хизматрасониҳо 

дар доираи КАТС 

 Омӯзишҳо аз таҷрибаҳои пилотии лоиҳаи 

маблағгузории бар натиҷа асосёфта  

 Истифодаи таҷрибаи лоиҳаи RBF дар 

муайянсозии тарҳҳои пардохти бар натиҷа 

асосёфта 

X X X X X X X X 



  
 
 

3.4 Маълумот 

3.4.1 

Мустаҳкамсозии 

сатҳи маълумот дар 

бораи беморон 

Мутобиқ намудани тартиби 

ҳисоботдиҳӣ ва варақаҳои 

бақайдгирӣ 

 Бознигарии варақа-формаҳои бақайдгирӣ. Аз 

байн бурдани варақаҳои такрорӣ. Ба тартиб 

даровардани варақа-формаҳои бақайдгирии 

ҳисоботҳо 

X X X X X X X X 

Пеш бурдани раванди 

бақайдгирии беморон дар 

КАТС 

 Таҳия ва амалисозии бақайдгирии электроникии 

беморон 

 Ҳамгиро ва муттаҳид намудани қайдҳои 

электроникӣ ба қолаби HMIS  

X X X X X    

 

 

 

 

 

 

 



Афзалияти чорум: сиёсат ва стратегия  

 

Амалиётҳои стратегӣ  Ҳадафҳои асосӣ   Вазифаҳои имконпазир  
Сатҳ7 Сол  

N R L 16 17 18 19 20 

4.1 Мустаҳкамсозии 

сатҳи идорасозии 

кӯмакҳои аввалияи 

тиббӣ-санитарӣ 

Мустаҳкамсозии ҷанбаҳои 

идорасозии КАТС дар сатҳи 

зермиллӣ 

 Таъсис додани марказиa КАТС  

 Баррасӣ ва бознигарии ҷараёни идоракунӣ (бо 

дарназардошти идоракунии КАТС) 

 Омӯзиш додани роҳбарон-менеҷерони КАТС  

X X X X X X X X 

Баррасӣ ва бознигарии 

сохторҳои танзимкунӣ ва 

ҳуқуқӣ барои идорасозии 

хизматрасониҳои дар назар 

гирифташуда 

 Санҷиши тамоми санадҳои танзимкунанда 

 Ворид намудани тағйиру иловаҳои зарурӣ ба 

ҳангоми тасдиқсозӣ 

 Иттилоърасонӣ дар хусуси тағйироти 

воридгашта 

X   X X    

Баррасии меъёрҳои ҳайати 

кормандон, масъулиятҳои 

вазифавӣ, ҳаҷми корҳои 

супоридашуда ва меъёрҳои 

кори мутахассисон дар 

тамоми сатҳҳои КАТС  

 Муайянсозии манбаъҳои инсонӣ барои КАТС, аз 

нав дида баромадани ҳаҷми кор ва вазифаҳо  

 Муайянсозии ҳаҷми хизматрасониҳое, ки аз 

ҷониби мутахассисони мухталифи КАТС 

расонида шудаанд.  

 Тартиб додани гурӯҳҳои корӣ барои баррасии 
ШВТ (УТЗ) (барои мутахассисони тибби оилавӣ ва 

мутахассисони соҳаи махсус) 

X   X X    

Дастгирӣ намудани 

беҳтарсозии ташкилоти 

озмоишгоҳ- лабораторияҳои 

мутамарказонида дар 

ҳамоҳангӣ бо муассисаҳои 

КАТС 

 Баррасии сохторҳои ташкилии байни 

лабораторияҳо дар ноҳия ва вилоятҳо ҷиҳати ба 

тартиб даровардани хизматрасониҳо ва шабака 

дар тамоми муассисаҳо, тибқи имконият. X   X X X   

4.2 Таҳия намудани 

стратегияи бар далелу 

Гузаронидани таҳқиқот оид 

ба масъалаҳои доғи КАТС   

 Санадсозии Лоиҳаҳои таҷрибавӣ-пилотӣ оид ба 

хизматрасониҳо ба сифати намунаи аёнӣ 

 Ташкил намудан ва иштирок дар конфронсу 

X X X X X X X X 

                                                        
7 Эзоњ: N=миллї; R=минтаќавї; L= мањаллї. Манбаъ барои мурољиат- Дафтари кории минтаќавии ТУТ барои Аврупо. Баррасии барномаи миллии рушди тибби 

оилавї барои солњои 2011-2015 дар Љумњурии Тољикистон. Клпенњаген: Дафтари кории минтаќавии ТУТ барои Аврупо; соли 2016. 



  
 
 

фактҳо асосёфта семинарҳои марбут ба хизматрасониҳо 

Таҳия намудани васила-

механизмҳо барои назорат-

мониторинг ва арзёбии 

Нақшаи Стратегӣ 

 Муайянсозии баста-маҷмӯаи нишондиҳандаҳо 

барои арзёбии амалисозии Нақшаи стратегӣ 

 Таҳияи гувоҳномаҳои нишондиҳандаҳо барои 

тадбирҳои асосие, ки дар хусуси онҳо бояд бо 

таври мунтазам ҳисобот дода шавад (аз ҷумла 

ҷадвали замонӣ ва манбаъҳои маълумот) 

X   X X X X X 

4.3 Назорат аз болои 

амалишавии нақшаи 

стратегӣ барои тибби 

оилавӣ   

Таҳия намудани нақши   

кумитаи идорасозӣ оид ба 

КАТС 

 Таҳия намудани нақшаи кории КАТС барои 

кумитаи ҳамоҳангсозӣ 

 Гузаронидани ҷаласаҳои семоҳа   
X   X X    

Таъсис додани котибот 

барои назорат-мониторинг 

ва арзёбӣ  

 Созишнома дар хусуси намояндагии ҷонибҳои 

масъули асосӣ ба сифати ҳайати котиботи 

Нақшаи Стратегӣ 
X   X X    

Таъмин намудани силсилаи 

дарёфти фикру мулоҳизаҳо 

ва ҷалби мунтазами 

ҳамшарикон.   

 Пешниҳод намудани маълумот дар ҷараёни 

ҷаласа ва вохӯриҳои сарпараст-донорҳо 

 Гузориш-ҳисоботи солона оид ба пешравиҳо дар 

татбиқи Нақшаи Стратегӣ дар ҷараёни 

Баррасиҳои Солонаи Муштарак.  

X   X X X X X 

 

 

 


