
№ 7 (7) 12 июни соли 2018 1◀ ▶

№7 (7) 12.06.2018     |           www.moh.tj  |          nashriyai.shifo@mail.ru

Эй табиби ҳозиқи ман!
Дар набарди зиндагию марг ҳастӣ посбони зиндагӣ.

Нашрия аз 
феврали 

соли 2018 чоп 
мешавад

ИШТИРОК ДАР ҶАЛАСАИ ШӮРОИ САРОНИ 
ДАВЛАТҲОИ АЪЗОИ СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ

Сухан ҳам 
давост

ТАМОКУ ДИЛРО 
БА ҲАЛОКАТ 
МЕРАСОНАД!

10 июни соли 2018 
Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллӣ - Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар 
Ҷаласаи Шӯрои сарони 
давлатҳои аъзои Созмо-
ни Ҳамкории Шанхай дар 
шаҳри Чиндаои Ҷумҳурии 
Мардумии Чин иштирок 
ва суханронӣ карданд.

Ҷаласаи навбатии 
Шӯрои сарони давлатҳои 
аъзои Созмони Ҳамко-

рии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон 
ва дигар сарони дав-
латҳою ҳайатҳои воло-
мақомро Раиси Ҷумҳу-
рии Мардумии Чин Си 
Ҷинпин истиқбол гирифт.

Пас аз маросими 
аксгирии муштарак ҷа-
ласаи Шӯрои сарони 
давлатҳои аъзои Соз-
мони Ҳамкории Шан-
хай бо иштироки сарони 
давлатҳои Тоҷикистон, 
Ҳиндустон, Чин, Қазоқи-

Истеъдоди табиб на 
дар он аст, ки ҳамаи  
инсонҳоро табобат 
намояд, балки ӯ бояд ба 
қадри тавонаш бикӯшад, 
ба дарди беморони 
табобатнашаванда низ 
даво бахшад.            

 Арасту

рии Шанхай ин навбат 
дар ҳайати 8 кишвари 
аъзо - Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, Ҷумҳурии Ҳин-
дустон, Ҷумҳурии Мар-
думии Чин, ҷумҳуриҳои 
Қазоқистону Қирғизистон, 
Ҷумҳурии Исломии По-
кистон, Федератсияи 
Россия ва Ҷумҳурии Ӯз-
бекистон баргузор шуд.

Дар макони баргузо-
рии ҷаласа Маркази ҳа-
моишҳои байналмилалии 
Чин Президенти Ҷумҳу-

стон, Қирғизистон, По-
кистон, Россия ва Ӯз-
бекистон дар ҳайати 
маҳдуд ҷараён гирифт.

Дар ҷаласа масъа-
лаҳои рӯзномаи корӣ, ки 
асосан аз дарёфти роҳҳои 
муҳиму муштараки муқо-
вимат бар зидди терро-
ризми байналмилалӣ, 
рушди ҳамкории дав-
латҳои аъзо дар самтҳои 
гуногуни амният, иқтисо-
диёт, ҳамкории фарҳангӣ 

Давомаш дар саҳ. 2       

1 июн – рӯзи
 байналмилалии
 ҳифзи кӯдакон

АЗ 
ШИРМАККОНӢ 

ДАСТ 
НАКАШЕД!

Саратони 
ғадуди шир 
- маризие, 

ки мубориза 
мехоҳад

Гиёҳдармонӣ 
КАШНИЗ

саҳ.3 саҳ.5 саҳ.6 саҳ.8

Ҷомеа мисли пештара ба 
андозаи даркорӣ дарк накар-
дааст, ки тамокукашӣ – ин яке 
аз сабабҳои асосии бемориҳои 
дил ва сактаи майна ба шумор 
меравад.

Рӯзи 31 майи соли равон 
дар “Маркази маҳзани маълу-
мот” бахшида ба “Рӯзи мубо-
риза бар зидди тамокукашӣ” 
нишасти илмӣ-амалӣ баргузор 
гардид. Нишастро муовини ва-
зири тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон Камолзода Мирҳамуддин 
ҳусни оғоз бахшида, аз ҷумла 
иброз дошт, ки “Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар доираи Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хусу-
си маҳдуд намудани истифодаи 
маҳсулоти тамоку, вобаста ба 
тамокукашӣ чораву тадбирҳои 
гуногун қабул карда мешаванд. 
Дар доираи ин қонун дар ҷой-
ҳои ҷамъиятӣ кашидани тамоку 
қатъиян манъ карда шудааст, 
талаб карда мешавад, ки на-
виштаҷоти огоҳсозӣ аз зарари 
тамоку аз ҳарду тарафи қуттии 
тамоку бояд 75% масоҳати онро 
ташкил диҳад. Истифодаи нос, 
қалён ва сигори электронӣ низ 
танзим карда шуда, инчунин, 
ба намоиши маҳсулоти тамоку 
дар нуқтаҳои фурӯш, рекламаи 
тамоку ва маблағгузорӣ ба он 
манъ карда шудааст”.

Тадқиқотҳо собит намуда-
анд, тадбиру иқдомҳои пайва-
ста ва сиёсате, ки кишварҳои 
минтақаи Аврупо мутобиқи 
чаҳорчӯбаи Конвенсияи Ташки-
лоти умумиҷаҳонии тандуру-
стӣ дар мубориза ба муқобили 
тамоку меандешанд, ба паст
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ИШТИРОК ДАР ҶАЛАСАИ ШӮРОИ 

САРОНИ ДАВЛАТҲОИ АЪЗОИ 
СОЗМОНИ ҲАМКОРИИ ШАНХАЙ

АХБОРИ ТИБ

рии Шанхай ва пазироии 
самимии иштирокчиёни 
ҳамоиши навбатӣ изҳори 
сипос намуданд. Сарва-
ри давлат ба нақши Чин 
дар давраи раёсат дар 
Созмони Ҳамкории Шан-
хай ва натиҷаҳои кори 
он баҳои баланд доданд.

Президенти мамлакат 
таваҷҷуҳи сарони дав-
латҳо ва ҳайатҳоро ба 
масъалаи таъмини амни-
яту субот дар минтақа ва 
ҷаҳон ҷалб карда, таъкид 
доштанд, ки мо бояд бо 
талошҳои муштарак мун-
тазам ҳамбастагии худро 
баҳри пойдории сулҳ, ам-
ният ва субот, инчунин 
рушди равобити тиҷора-
тию иқтисодӣ, фарҳангию 
гуманитарӣ дар чаҳор-
чуби Созмони Ҳамкории 
Шанхай, равона намоем. 

Барои мубориза бо 
терроризм ва экстремизм, 
қочоқи ғайриқонунии ма-
води мухаддир ва силоҳ, 
пешгирии паҳнкунии иде-
ологияи радикалӣ ва ди-
гар ҷиноятҳои муташак-
кили фаромиллӣ, таҳкими 
ҳамкории муштарак зарур 
шумурда шуда, пешниҳод 
гардид, ки сохтори алоҳи-
да - стратегияи зидди ма-

Д а в о м а ш . 
Аввалаш дар саҳ. 1
ва гуманитарӣ, инчунин 
дигар мавзуъҳои мубрами 
минтақавию ҷаҳонӣ ибо-
рат буд, мавриди муҳо-
кима қарор дода шуд.

Дар ҷаласаи ҳай-
ати васеъ сарони дав-
латҳою ҳукуматҳои нозир 
аз Ҷумҳурии Исломии 
Афғонистон, Ҷумҳурии 
Белорус, Эрон, Муғули-
стон, намояндагони во-
ломақоми Созмони Ми-
лали Муттаҳид, Созмони 
Ҳамкории Шанхай, раё-
сати Созмони Аҳдномаи 
Амнияти Дастаҷамъӣ, 
Иттиҳоди Давлатҳои 
Мустақил, Машварати 
ҳамгироӣ ва тадбирҳои 
боварӣ дар Осиё, инчу-
нин коршиносони дигар 
ташкилоту созмонҳои 
байналмилалию мин-
тақавӣ иштирок карданд.

Дар оғоз Президен-
ти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Ра-
иси Ҷумҳурии Мардумии 
Чин ва Ҳукумати кишвари 
мизбон барои дар сатҳи 
баланди ташкилӣ омода 
ва доир кардани Ҷаласаи 
шӯрои сарони давлатҳои 
аъзои Созмони Ҳамко-

води нашъаовари Созмони 
Ҳамкории Шанхай ва Бар-
номаи амал оид ба иҷрои 
он таъсис дода шавад.

Зимни баромади пур-
муҳтаво ҳамчунин Сар-
вари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон оид ба 
мавқеъи устувори ҷо-
ниби Тоҷикистон дар 
самти ҳалли мушкило-
ти глобалӣ, рушди ҳам-
кориҳои судманд бар 
нафъи кишварҳои аъзо, 
густариши робитаҳои зичи 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, 
неруҳои мудофиавӣ, 
дарёфти роҳҳои ҳалли 
низоъҳои ҳарбӣ дар Афғо-
нистон ба хотири таъ-
мини амнияти минтақа, 
андешаронӣ карданд.

Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба таваҷҷуҳи сарони дав-
латҳо ва ҳайатҳо ҳамчу-
нин масъалаҳои ҳамкории 
тиҷоратию иқтисодӣ, исти-
фодаи имкониятҳои нақ-
лиётию транзитӣ, баҳра-
бардорӣ аз захираҳои 
гидроэнергетикӣ, татбиқи 
лоиҳаҳои таҷдид ва сохт-
мони роҳҳои мошингарду 
оҳан, таъсиси долонҳои 
нақлиётии минтақавӣ бо 
дастрасӣ ба бандарҳои 
баҳрӣ, ҳалли мушкилоти 
глобалии тағйирёбии иқ-
лими сайёра, коҳиш дода-
ни ҳаҷми партовҳои газҳои 
гулхонаӣ ба ҳаво, таъми-
ни кишварҳои минтақа бо 
барқи аз лиҳози экологӣ 
тозаро ба миён гузоштанд.

Дар охир Сарвари 
давлат пешниҳод кар-
данд, ки баҳри таъми-
ни амнияти озуқавории 
кишварҳо дар соҳаи ки-
шоварзӣ ворид кардани 
технологияҳои инноватси-
онӣ, барои ваҳдату ҳам-
бастагии мардумони мин-
тақа таҳкими ҳамкории 
фарҳангию гуманитарӣ ва 
муаррифии имкониятҳои 
сайёҳиро ба роҳ монанд.

Пас аз анҷоми сухан-
рониҳо аз тарафи сарони 
давлатҳои аъзои Созмо-
ни Ҳамкории Шанхай дар 
маҷмуъ 22 санади нави 
ҳамкорӣ қабул гардид.

Ҳамин тавр баъди 
анҷоми кори ҷаласаи на-
вбатӣ раёсат дар Соз-
мони Ҳамкории Шанхай 
барои солҳои 2018-2019 
ба ҷониби Ҷумҳурии 
Қирғизистон гузашт.

Дар нишасти матбу-
отӣ бо иштироки сарони 
ҳамаи давлатҳои аъзои 
Созмон Раиси Ҷумҳу-
рии Мардумии Чин Си 
Ҷинпин барои доираи ва-
сеи хабарнигорон оид ба 
натиҷаҳои кори Ҷаласаи 
Шӯрои сарони давлатҳои 
аъзои Созмони Ҳамко-
рии Шанхай изҳорот дод.

Шоми рӯзи 9 июн Пре-
зиденти мамлакат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон ва 
сарони дигар кишварҳои 
аъзои Созмони Ҳамко-
рии Шанхай дар зиё-
фати Раиси Ҷумҳурии 
Мардумии Чин ба иф-

тихори роҳбарони ҳай-
атҳои иштирокдор ва дар 
шоу барнома ва фейер-
верк иштирок карданд.

Дар ҳошияи Ҷаласаи 
шӯрои сарони давлатҳои 
аъзои Созмони Ҳамкории 
Шанхай Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин 
бо Президенти Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон Шавкат Мирзи-
ёев мулоқот карда, вазъи 
феълии муносибатҳои 
дӯстӣ, ҳамкорӣ ва ҳамҷа-
вориро баррасӣ карданд.

Ёдовар мешавем дар 
доираи сафари корӣ дар 
Ҷумҳурии Мардумии Чин 
Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
бо сарони кишварҳои аъзо 
ва нозири Созмони Ҳам-
кории Шанхай Президен-
ти Ҷумҳурии Қирғизистон 
Сооронбой Жээнбеков, 
Президенти Федератсияи 
Россия Владимир Путин, 
Президенти Ҷумҳурии Ис-
ломии Афғонистон Ашраф 
Ғанӣ, Президенти Ҷумҳу-
рии Исломии Покистон 
Мамнун Ҳусайн, Раиси 
Ҷумҳурии Мардумии Чин 
Си Ҷинпин ва Сарвазири 
Ҳиндустон Нарендра Модӣ 
мулоқотҳои судманду са-
мимӣ доир карда, муно-
сибатҳои ҳамкории дуҷо-
нибаро баррасӣ карданд.

www.president.tj

БИНОИ ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН -  “БИНОИ ОЗОД АЗ ТАМОКУ”

Субҳи 31 майи соли 
ҷорӣ дар Вазорати танду-
рустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон бо мақсади эълон на-
мудани бинои вазорат ҳам-
чун “Бинои озод аз тамоку” 
ҷамъомад баргузор гардид.

Иқдоми мазкур ҷиҳати 
дар амал татбиқ намудани 

талаботи  Қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон “Дар бо-
раи маҳдуд намудани исти-
фодаи маҳсулоти тамоку” 
рӯи даст гирифта шудааст.

Маврид ба зикр аст, ки 
нашри нави Қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон “Дар бораи 
маҳдуд намудани истифодаи 
маҳсулоти тамоку” санаи 2 

январи соли равон аз ҷониби 
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ – Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба имзо расид. Қабули нашри 
нави Қонуни Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон “Дар бораи маҳдуд 
намудани истифодаи маҳсу-
лоти тамоку” зери таваҷҷуҳи 
бевоситаи Ҳукумати Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ва Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимо-
ии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон қарор гирифта, мақсад 
аз қабули шарҳи нав кам на-
мудани истеъмоли маҳсулоти 
тамоку миёни аҳолии кишвар 
ва баланд бардоштани сатҳи 
солимии миллат мебошад. 
Шарҳи нави Қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон “Дар бораи 
маҳдуд намудани истифодаи 
маҳсулоти тамоку” ба талабо-
ти байналмиллалӣ, бахусус, 
Конвенсияи Қолабии Ташки-

лоти умумиҷаҳонии Тандуру-
стӣ мутобиқ гардонида шуда, 
дар татбиқи он гурӯҳи калони 
корӣ иборат аз намояндагони 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, аъзоёни Парлумони 
кишвар, намояндагони Вазора-
ти тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон иштирок намудаанд.

Қобили қайд аст, ки Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоиии аҳолии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон яке аз ав-
валин мақомоти давлатие, 
мебошад, ки бинои марка-
зии он ҳамчун “Бинои озод 
аз тамоку” эълон гардид.

www.moh.tj
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1  И Ю Н  -  Р Ӯ З И 
Б А Й Н А Л М И Л А Л И И 

Ҳ И Ф З И  К ӮД А К О Н

СОКИНИ 9-МИЛЛИОНАИ ТОҶИКИСТОН БА ДУНЁ ОМАД!

НАВГОНӢ

Ҳамасола 1-уми июн 
дар ҷаҳон ҳамчун “Рӯзи бай-
налмилалии ҳифзи кӯдакон” 
таҷлил карда мешавад, ки 
он моҳи ноябри соли 1949 
дар шаҳри Париж бо қаро-
ри Конгресси Федератсияи 
байналмилалии демокра-
тии занон таъсис ёфта буд.

Шоистаи зикр аст, ки 
дар кишвари азизамон ба 
тарбияи кӯдак ва ташаккули 
тарзи ҳаёти солими насли 
наврас, таълиму таҳсили 
онҳо аз ҷониби Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
аҳамияти махсус зоҳир гар-
дида, рушди минбаъдаи 
ватани азизамонро маҳз 
дар таълиму тарбияи хуби 
насли наврас мебинанд. 

Ба муносибати Рӯзи бай-
налмилалии ҳифзи кӯдакон 
дар саросари кишвари ази-
замон бахшида чорабиниҳои 

мухталиф роҳандозӣ шуданд.
Санаи 1 июни соли равон 

ба муносибати Рӯзи байнал-
милалии ҳифзи кӯдакон дар 
Муассисаи давлатии «Мар-
кази миллии тавонбахшии 
кӯдакони маъюб «Чорбоғ»-и  
ноҳияи Варзоб  чораби-
нии идона баргузор гардид.

Дар чорабинии мазкур 

вазири тандурустӣ ва ҳиф-
зи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон – Олимзода 
Насим Хоҷа, ёрдамчии ва-
зири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон - Содиқова Ди-
лором, директори Агенти 
давлатии ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Вазорати тандуру-

стӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳо-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
- Холзода Абдулҳаким, му-
овини расиси ноҳияи Вар-
зоб ва намояндагону сарпа-
растон иштирок намуданд.

Чорабинии идонаро вази-
ри тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон Олимзода Насим Хоҷа 
ҳусни оғоз бахшида, кӯдакони 
маъюб ва дар симои онон тамо-
ми кӯдакони кишварро ба муно-
сибати “Рӯзи байналмилалии 
ҳифзи кӯдакон” таҳният гуфта, 
қайд намуд, ки Ҳукумати Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон таҳти роҳбарии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ – Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
барои тарбияи дурусти насли 
наврас ва ба камол расонида-
ни номбардорони ояндаи мил-
лат аз тамоми шароиту имко-
ниятҳо истифода карда, барои 
таълиму тарбия, рушди маъна-
вию ҷисмонии онҳо ҳамаи ша-

роитҳоро фароҳам овардааст. 
Баъдан, дар фазои идо-

на аз ҷониби вазири танду-
рустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Олимзода Насим Хоҷа ба 
табобатгирандагони Муасси-
саи давлатии «Маркази мил-
лии тавонбахшии кӯдакони 
маъюб «Чорбоғ»-и  ноҳияи 
Варзоб туҳфаҳои хубу хо-
тирмон тақдим карда шуд.

Ҳамчунин дастаи ҳунар-
мандон бо созу сурудҳои 
дилнишин табъи кӯдакон-
ро болида гардониданд.

Қобили зикр аст, ки 
таҳти ғамхории доимӣ фаро 
гирифтани кӯдакону навра-
сон, дар замири насли ҷавон 
парваридани ҳисси балан-
ди миллӣ, эҳсоси худшино-
сию ватандӯстӣ мавриди 
таваҷҷуҳи ҳамешагии дав-
лату ҳукумат қарор дорад.

www.moh.tj

Субҳи 26 майи соли 
2018 тифле, ки аҳолии мам-
лакатро ба  9 миллион 
расонид, муайян гардид.

Мувофиқи маълумоти 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, модари тифл 
сокини шаҳри Душанбе, ис-
тиқоматкунандаи кўчаи Аса-
дулло Ғуломов, М2, ҳуҷраи 14 
Назира Муллоҷонова, соли 
таваллудаш 1990 мебошад.

Назирабону соҳиби 1 
фарзанд буда, фарзанди ду-
юмаш аҳолии  ҷумҳуриро ба 
9 миллион расонид. Тифли 
навзод субҳи 26 майи соли 
равон, соати 06-30 дақиқа 
дар Муассисаи давлатии «Та-
валлудхонаи  №1-и шаҳри 
Душанбе» ба дунё омад.

Вазни духтарча 3 килло-
граму 600 грамм буда, қадаш 
51 сантиметр мебошад. Ҳо-
лати кўдаки навзод ҳангоми 
таваллуд аз ҷониби мутахас-
сисон аз рўи ҷадвали Апгар 

8/9 хол баҳо дода шудааст.
Назира Муллоҷонова 

мутахассиси Агентии меҳнат 
ва шуғли аҳолӣ буда, маъ-
лумоташ олӣ мебошад.

Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон падару мо-
дари тифли 9-миллионаи 
тоҷикро табрик гуфта, ба 
Раиси шаҳри Душанбе да-
стур доданд, ки оилаи тиф-
ли бадунёомадаро бо хонаи 
истиқоматӣ таъмин намояд.

Раиси шаҳри Душанбе 
Рустами Эмомалӣ қарори 
дахлдори худро доир ба ҷудо 
намудани хонаи сеҳуҷрагӣ аз 
маркази пойтахт ба Назира 
Муллоҷонова имзо намуд.

Аҳли хонавода ва падару 
модари Назирабону ба Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, Пешвои миллат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон ва 
Раиси шаҳри Душанбе миннат-
дории худро баён намуданд.

Пешвои миллат муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон со-
кинони Тоҷикистонро ба  
муносибати ба 9 милли-
он нафар расидани аҳолии 
мамлакат  табрик карданд.

Санаи 4 июни соли 2018 
волидайни тифли 9 мил-
лионаи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, ки акнун Насиба ном 
дорад, ба манзили истиқо-
матии нави худ омаданд.
Оилаи хуштолеъро намоян-
дагони мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии шаҳри 
Душанбе ва наздикону пай-
вандон ҳамроҳӣ намуданд.

Дар робита ба ҷудо на-
мудани хонаи сеҳуҷрагӣ дар 
маркази пойтахт аз ҷониби 
Раиси шаҳри Душанбе муҳта-
рам Рустами Эмомалӣ қарори 
дахлдор ба тасвиб расида, на-
вхонадорон бо тамоми ашёи 
рӯзгор таъмин карда шуданд.

Хонаи истиқоматӣ ба-
рои волидайни тифли 9-мил-
лионаи Тоҷикистон дар яке 
аз биноҳои истиқоматии 
навбунёди ноҳияи Исмои-
ли Сомонӣ, воқеъ дар хи-
ёбони Рӯдакӣ, хонаи 130, 
ҳуҷраи 17 ҷудо карда шуд.

Волидайни тифл ба 
Пешвои миллат – Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон ва Раи-
си шаҳри Душанбе муҳтарам 
Рустами Эмомалӣ барои та-
ваҷҷуҳу ғамхорӣ ва тӯҳфаи ар-
зишманд арзи сипос намуданд.

"ШИФО"



№ 7 (7) 12 июни соли 20184◀ ▶

 Давомаш. Аввалаш дар саҳ. 1.
шудани вазъи бемориҳои дилу 
рагҳо таъсири назаррас мерасо-
над. Баланд бардоштани аксизҳо 
ва нарх ба маҳсулоти тамоку, 
ҷорӣ намудани истифодаи қут-
тиҳои одӣ/стандартӣ, ба шакли 
хоно ва чашмрас дар тамоми қут-
тиҳо дарҷ кардани навиштаҷот 
дар бораи зарари тамоку, қатъан 
риоя намудани манъи рекламаҳо, 
барҳам додани ҳавасмандӣ дар 
фурӯш ва маблағгузории маҳ-
сулоти тамоку, аз байн бурдани 
таъсири дуди тамоку тавассу-
ти манъи кашидани тамоку дар 
ҷойҳои корӣ, дохили биноҳо, дар 
ҷойҳои ҷамъиятӣ ва нақлиёти 
ҷамъиятӣ, инчунин, гузаронидани 
маъракаҳои босамар дар васоити 
ахбори омма оид ба огоҳ сохтани 
аҳолӣ дар хусуси зарари тамоку 
ва дуди он аз ҷумлаи чунин тадби-
ру иқдомҳо ба шумор мераванд.

Дар кори нишаст роҳбари 
Ташкилоти умумиҷаҳонии танду-
рустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Игор Поканевич низ иштироку 
суханронӣ намуда, ба роҳбария-
ти олии кишвар Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳа-
ти қабули қонун дар бораи манъи 
истифодаи тамоку дар кишвар 
изҳори миннатдорӣ баён намуд.

Бояд гуфт, одамоне, ки тамо-
ку мекашанд, нисбат ба дигарон 
аз бемории ишемияи (камхунии) 
дил ва сактаи хунрагҳои май-
на 2-4 маротиба зиёдтар ранҷу 
азоб мебинанд. Кор то ҷоест, ки 
агар калонсолон аз дуди тамоку 
нафас кашанд ҳам, аллакай ба 

ҲУШДОРИ ТИБ
ТАМОКУ ДИЛРО БА ҲАЛОКАТ МЕРАСОНАД!

онҳо 25-30% хавфу хатар таҳдид 
менамояд. Ба муносибати рӯзи 
умумиҷаҳонии бидуни тамоку 
дар соли 2018 ТУТ таваҷҷуҳи аҳли 
башарро ба солиму бардам нигоҳ 
доштани дил бо роҳи кам кардани 
хавфу хатари тамоку ва тағйири 
вазъ дар истифодаи тамоку раво-
на кардааст.

Тамоку дилро ба ҳалокат ме-
расонад – саломатиро афзал до-
нед, на тамокуро!

“Маълум мегардад, ки ода-
мон ҳарчанд зарари тамокуро ба 
таври умумӣ дарк кунанд ҳам, 
аммо дар бораи алоқаи бевоси-
таи тамоку ва бемориҳои дилу 
сактаи майна тасаввуроти комил 
надоранд. Истифодаи тамоку 
ба зиёд шудани шумораи бемо-
риҳои музмин ва марг оварда ме-
расонад, ба одамон ва аҳли оилаи 
онҳо таъсири ҳалокатовар дорад”, 
- мегӯяд доктор Сузанна Ҷакаб 
(Zsuzsanna Jakab), директори мин-
тақаи аврупоии бюрои ТУТ. Даст 
кашидан аз тамоку новобаста ба 
он, ки шумо муддати дурудароз 
тамоку кашида бошед ҳам, хав-
фи ин бемориҳоро кам мекунад, 
Масалан, баъди 10 соли аз тамо-
ку даст кашидан хавфи саратони 
шуш тақрибан нимагӣ кам хоҳад 
шуд.

Натиҷаи дасткашӣ аз тамоку 
амалан дарҳол маълум мегардад:

• бо гузаштани 20 дақиқа 
басомади кашишхӯрии дил коҳиш 
ёфта, фишори шараён паст мегар-
дад;

• бо мурури 12 соат мавҷу-
дияти гази карбон дар хун то сатҳи 

муътадил меояд;
• бо гузаштани 2-12 ҳаф-

та гардиши хун беҳ мегардад ва 
кори шушҳо тақвият меёбад;

• баъди 1 сол хавфи ин-
кишофи бемории ишемияи дил 
нисбат ба шахси тамокукаш 
тақрибан нимагӣ кам мешавад;

• баъди 5-15 соли даст 
кашидан аз тамоку хавфи сактаи 
майна ба дараҷаи шахсе, ки тамо-
ку намекашад, паст хоҳад шуд;

• баъди 15 соли тарки та-
моку хавфи инкишофи бемории 
ишемияи дил то ба ҳадди шахсе, 
ки ҳеҷ гоҳ тамоку накашидааст, 
паст мегардад.

Бемориҳои дилу рагҳо - саба-
би асосии марг дар тамоми ҷаҳон

Бемориҳои дилу рагҳо (БДР) 
– ин халал ёфтани кори дил ва 
рагҳои хунгард мебошад, ки ише-
мияи дил, сактаи хунрагҳои май-
на ва дарди тарбоди (ревматизм) 
дил аз ҷумлаи ҳамин бемориҳо 
ба шумор мераванд. Дар ҷаҳон аз 
ин бемориҳо ҳар сол 17,7 милли-
он одам ба ҳалокат мерасад. Дар 
минтақаи аврупоии ТУТ, ки дар 
он 28% аҳолии калонсол тамоку 
мекашад, соли 2015 – 4,2 мил-
лион тамокукаш шаҳди маргро 
чашидааст, аз ин шумора 46% ба 
бемориҳои дилу рагҳо гирифтор 
буданд.

Фавт аз бемориҳои дилу 
рагҳо (марду занони синну соли 
гуногун) дар минтақаи Шарқии 
ТУТ (Аврупо марказӣ, Аврупои 
шарқӣ ва Осиёи Миёна) нисбат 
ба қисмати ғарбии он тақрибан 

ду баробар зиёд мебошад, инро 
ҳам бояд гуфт, ки фавт дар байни 
мардон бештар аст, ҳол он ки дар 
асл аз он дурӣ ҷустан мумкин буд. 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муто-
биқи тадқиқоти дар соли 2016 
анҷомдодаи STEPS 29,9% аҳолии 
калонсол тамоку мекашад, ки аз 
ин 25,7% мардон мебошанд.

Иттилооти тадқиқоти ТУТ оиди 
тақоруби марҳиланок ба назора-
ти эпидемиологӣ аз паси омилҳои 

хавфи инкишо-
фи       бемо-

риҳои музмини ғайрисироятнок 
(STEPS, Ҷумҳурии Тоҷикистон – 
соли 2016) нишон медиҳад, ки:

• 25,7% ҳ маи мардон ва 
0,2% ҳамаи занони пурсидашуда 

дар айни замон аз тамоку истифо-
да мекунанд ( аз ҷумла тамокуи 
бедуд);

• 9% ҳамаи мардон ва 
0,1% ҳамаи занони пурсидашуда 
дар айни вақт тамоку мекашанд;

• 5,7% мардон ва танҳо 
0,1% занони пурсидашуда ҳар рӯз 
тамоку мекашанд;

• Мардҳои тамокукаш дар 
давоми рӯз ба ҳисоби миёна 7,6 
сигор мекашанд, занон бошанд 
4,8;

• 67,5% одамони тамо-
кукаши пурсидашуда ҳеҷ на-

бошад як 

дафъа 
к ӯ ш и ш 

кардаанд, 
ки аз тамоку 

даст кашанд;
• 1 9 , 7 % 

мардони пурсидашуда аз тамокуи 
бедуд исифода мекунанд.

Иброҳим ЯТИМОВ

АЗ ШИРМАККОНӢ 
ДАСТ НАКАШЕД!

Боиси ифтихор аст, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бай-
ни давлатҳои собиқ Иттиҳо-
ди Шӯравӣ дар миқёси Оси-
ёи марказӣ яке аз аввалинҳо 
шуда Қонун “Дар бораи ҳи-
мояи ғизодиҳии табиии кӯда-
кон”-ро қабул кардааст, ки дар 
он ҷараёни нодири ширмак-
конӣ яке аз омилҳои беҳта-
рини рушду нумӯи насли на-
взод ба беҳдошти генофонди 
миллат шуморида мешавад.

Ширмакконӣ барои сало-
матии навзод аз он ҷиҳат аҳа-
мияти калон дорад, ки дар шаш 
моҳи аввал организми навзод 
худро аз бемориҳои сироятӣ 
ҳимоя карда наметавонад, вале 
ба воситаи ширмакконии модар 
метавонад худро аз чунин ил-
латҳо эмин дорад. Ширмакконӣ 

барои модар низ хеле муҳим 
аст, зеро он бо истеҳсоли ҳор-
монҳои зарурӣ барои барқарор 
шудани тани модари нав тавал-
лудкарда кумак намуда, инчу-
нин, тарзи дурусти ширмакко-
нии навзод метавонад иллатҳои 
сина ё худ илтиҳоби сина ва 
омоси синаро пешгирӣ намояд. 
Ҳамзамон, ширмакконӣ дар тан-
зими оила низ нақш дорад, яъне 
тавассути он зан метавонад дар 
муддати шаш моҳ бо роҳҳои 
табиӣ, бе дахолати моддаҳои 
кимиёӣ ва доруворӣ худро 
аз бордоршавӣ нигоҳ дорад.

Аз дақиқаҳои аввале, ки 
навзоди солим таваллуд шуд, 
бояд ӯ шири модар хӯрад ва 
то шашмоҳагӣ ин ҳатмист, чун-
ки то ин муддат кӯдак на ба 
ширҳои сунъӣ, балки танҳо ба 

шири модар хеле ниёз дорад.
Ҳадаф аз баррасии ин мав-

зӯъ бори дигар ташвиқу тарғиб 
намудани ғизодиҳии табиӣ, 
яъне ширмакконӣ аз пистони 
модар аст. Табибон ба модарон 
чунин маслиҳат медиҳанд, ки 
фарзандони  худро аз шири ҷон-
бахши худ бенасиб насозанд, 
зеро исбот шудааст, ки агар ҳа-
маи кӯдакони навзод бо шири 
модарашон таъмин шаванд, 
дар ҷаҳон дар як сол тақрибан 
яку аз даҳ панҷ миллион тифл 
аз фавт эмин мемонанд. Шири 
модар дар моҳҳои аввали ҳаёт 
барои кӯдак ғизои беҳтарин 
маҳсуб меёбад. Дар таркиби 
он тамоми моддаҳои зарурӣ 
барои рушду инкишоф ва соли-
мии навзод, инчунин омилҳои 
муҳофизатӣ мавҷуданд, ки 
кӯдакро аз ҳар гуна бемориҳои 
шадиди роҳи нафас ва меъда-
ву рӯда муҳофизат мекунанд.

Кӯдаконе, ки ғизои сунъӣ 
мехӯранд, зуд-зуд ба бемориҳои 
шадид гирифтор мешаванд, ме-
тавонанд ба бемории рахид ва 
таҳдиди марг рӯбарӯ гарданд. 
Бештари занҳо аллакай дар 
рӯзҳои аввали баъди зоиш аз 
шир додан ба кӯдакашон даст 
мекашанд, зеро шире, ки дар 
он рӯзҳо пайдо мешавад, беш-
тар ба об монанд аст. Аз ҳамин 

сабаб онҳо мепиндоранд, ки 
шир надоранд. Бояд гуфт, ки он 
шир филашир мебошад, ки дар 
се рӯзи аввал пайдо мешавад 
ва барои кӯдак хеле зарурист, 
зеро он дар боло бурдани сатҳи 
масунияти кӯдак, муҳофизати ӯ 
аз ҳар гуна бемориҳо ва дигар 
омилҳо нақши муассир дорад. 
Ҳарчанд шири ҳақиқӣ дар рӯзи 
сеюму чорум пайдо мешавад, 
аммо модаронро зарур аст, ки 
ҳаргиз аз ширмакконӣ даст на-
кашанд ва ба маҳлулҳои шири 
сунъӣ рӯй наоранд. Шири мо-
дар метавонад навзодро аз ал-
лергия низ ҳифз кунад, аммо 
модаронро мебояд аз хӯрдани 
набот, қанди сафед, шоколад 
ва асал, ки ангезандаҳои ал-
лергия мебошанд, худдорӣ на-
моянд. Ҷараёни ширмакконӣ 
худ нақши муҳиме дорад, зеро 
он дар байни модару кӯдак 
алоқамандии хоси бемисл ва 
риштаҳои муҳаббати беандо-
заеро ба вуҷуд меорад. Тифло-
не, ки шири модар истеъмол 
кардаанд, на танҳо инкишофи 
хуби ҷисмонӣ доранд, балки бо 
чусту чолокӣ, оромиву осудагӣ 
ва ғамхорӣ нисбат ба модарон 
ва дигар ашхос фарқ мекунанд.

Тавре гуфтем, шири модар 
тамоми элементҳои ғизоноку 
заруриро дорост ва ҳатто мета-

вонад ҳормонҳоеро, ки кӯдак ба 
онҳо эҳтиёҷ дорад, дар таркиби 
худ дошта бошад. Гузашта аз 
ҳамаи ин ҷиҳату ҷанбаҳо, шир-
макконӣ дар барқарор намуда-
ни аввалин робитаҳои эҳсосии 
модару кӯдак аҳамияти бузург 
дорад ва ба ҳар ду ҷониб таъси-
ри мусбӣ мерасонад. Аллакай 
дар нахустин мавриди ширмак-
конӣ кӯдак меҳри модарӣ ва ҳи-
мояи онро ҳис менамояд. Дар 
баробари ин синамакконӣ ба-
рои модар низ аз манфиат холӣ 
набуда, балки дар пешгирии 
хунравии пас аз таваллуд, ҳам-
ли номатлуб ва зоиши бармаҳал 
аҳамияти калон дорад. Ширмак-
конӣ метавонад модарро аз бе-
мориҳои саратони ғадуди сина 
ва бачадон муҳофизат кунад.

Дар зимн бояд бигӯем, ки 
навзоди солим  то шашмоҳагӣ 
ба ҷуз аз шири модар набояд ди-
гар ғизоҳои иловагӣ, ба монанди 
об, чой ва маҳлулҳои глюкозаро 
истеъмол кунад, зеро тамоми 
ин моддаҳо дар таркиби шир 
мавҷуданд ва метавонанд ҳат-
то дар рӯзҳои гарми тобистон 
талаботи кӯдакро қонеъ созанд.

 Модарони азиз, фарзан-
дони худро бо шири ҷонбах-
ши худ ғизо диҳед ва нисбати 
онҳо бетарафӣ зоҳир накунед! 

Зайнаб АНВАРӢ 
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Ҳ И Қ Қ А К
Ҳамаи одамон, бидуни 

истисно дар ин ё он вақт ба 
ҳиққак гирифтор мешаванд 
ва касеро наметавон пайдо 
кард, ки дар умри худ боре 
ҳиққак накарда бошад. Дар 
ин шумора мехоҳем, ба хо-
нандаи азиз дар бораи са-
бабҳои асосии пайдоиши 
ҳиққак дар умум, сабабҳои 
зуҳури он баъди хӯрокхӯрӣ ва 
роҳҳои раҳоӣ аз он маълумот 
диҳем. Пешопеш мегӯем, ки 
маъмултарин усули раҳоӣ аз 
ҳиққак ин нӯшидани об аст.   

Сабабҳои ҳиққак
Ҳарчанд ҳиққак инсон-

ро хеле оташин мекунад, 
аммо одатан комилан без-
арар аст. Сабабҳои ҳиққак 
метавонанд аз якдигар ба 
куллӣ фарқ кунанд ва баъ-
зеи онҳо шояд ба сатҳи 
сиҳатии мо ишора намоянд. 

Ҳангоми ҳиққак чӣ рух 
медиҳад? 

Ҳиққак ба сабаби ба-
рангезиши (раздражение) 
диафрагма ба вуҷуд меояд. 
Диафрагмаи инсон ҳанго-
ми нафаскашӣ поён меша-
вад, то ҳаворо ба шуш роҳ 
диҳад ва вақте ки инсон на-
фасро берун мекунад, диа-
фрагма дубора боло меша-
вад, то ки ҳаворо аз шуш 
тела дода, хориҷ намояд.  

Вақте диафрагма баран-
гезиш меёбад, ҳаракати якма-
роми он ба ҷаҳиш мубаддал 
мегардад, ки дар натиҷа ҷара-
ёни якбораи ҳаво ба гулӯ до-
хил мешавад. Пасон ҳаво ба 
торҳои овозӣ уфтода, садои 
хосеро (яъне, ҳиққак) ба вуҷуд 
меорад. Сабабҳои маъмул-
тарини пайдоиши ҳиққак ин 
истеъмоли нӯшокҳои газнок, 
пурхӯрӣ, истеъмоли номуъ-
тадили машруботи спиртӣ, 
рӯҳафтодагии муассир, дил-
тангӣ ва инчунин пастшавии 
якбораи ҳарорат мебошад

Ҳиққаки муқаррарӣ хеле 
зуд, дар давоми 5-20 дақиқа 
паси сар мешавад. Аммо 
ҳиққаке, ки аз 48 соат зиёд 

тӯл мекашад, метавонад аз 
бемории ҷиддие дарак диҳад. 
Сабаби ин ҳиққак метаво-
над барангезиш ё зарарёбии 
асаби сертор, диафрагма ё 
беморие ба монанди ларин-
гит бошад. Ҳамчунин таъ-
сири иловагии дорувориҳо, 
вайроншавии мубодилаи 
моддаҳо дар организм, ба 
монанди диабет ва иллати си-
стемаи марказии асаб, мисли 
захми мағзу косахонаи сар 
ё менингит сабаби ҳиққаки 
дарозмуддат буда метавонад.

Ҳиққаки баъди хӯрок
Ҳиққак ба ду сабаб баъ-

ди хӯрок хӯрдан пайдо меша-
вад – мо ё хеле зуд мехӯрем ё 
хеле зиёд мехӯрем. Вақте ки 
мо саросема хӯрок мехӯрем, 
диафрагма барангезиш ёфта, 
ҳиққакро ба вуҷуд меорад. 
Ҳиққаки баъди хӯрок хос-
са бештар пас аз бошитоб 
хӯрдани маҳсулоти хушк, ба 
монанди нону кулчақандҳо 
пайдо мешавад. Пурхӯрӣ 
низ яке аз далелҳои пайдои-
ши ҳиққак аст, яъне вақте ки 
мо хеле зиёд мехӯрем, меъ-
даи варамида ба диафрагма 
мерасад ва онро бармеан-
гезад. Бино бар ин, ба хоти-
ри пайдо нашудани ҳиққак, 
ҳангоми эҳсоси серӣ бояд 
аз хӯрдан даст бардошт.  

Ташхиси сабабҳои 
ҳиққаки давомнок чӣ гуна 

мегузарад? 
Агар ҳиққак чандин рӯз 

давом ёбад, бояд ба табиб 
муроҷиат кунем, то имко-
ни зарарёбии организмро аз 
бемориҳои ҷиддӣ истисно 
намоем. Табиб барои муай-
ян намудани сабаби ҳиққак 
якчанд озмоишро тавсия ме-
диҳад. Масалан, дар озмо-
ишгоҳ хуни бемор аз ҷиҳати 
бемориҳои гурда, мавҷудия-
ти сироят ё диабет  санҷида 
мешавад. Инчунин, бо ёрии 
озмоишҳои эндоскопӣ муш-
килоти мумкин аз хирной 
ё сурхрӯда ҷуста мешавад.           

Тавре гуфта гузаштем, 

ҳиққаки зиёд метавонад 
дар натиҷаи зарарёбӣ ё ба-
рангезиши асабҳое, ки ба 
мушакҳои диафрагма таъ-
сиргузоранд, ба вуҷуд ояд. 
Асаб метавонад дар натиҷаи 
варами пардаи шуш (плев-
рит) ё илтиҳоби шуш (пнев-
мония) иллат пайдо намояд.  
Чӣ тавр метавон аз ҳиққак 

раҳо шуд?
Якчанд воситаи хона-

гии муассире вуҷуд дорад, 
ки барои раҳоӣ аз ҳиққак 
ҳам ба кӯдакон ва ҳам ба бу-
зургсолон кумак мекунад. 
Воситаи якуми раҳокунан-
да аз ҳиққак ин фурӯ бурда-
ни як чумча шакар аст. Ин 
восита дар миёнаи асри XX 
маъмул гашт ва бештар ба-
рои табобати ҳиққаки кӯда-
кон ба кор бурда мешавад.

Воситаи дигари маъмул 
ин нигоҳ доштани нафас ме-
бошад. Нафасро нигоҳ до-
шта, бояд бикӯшед, ки ҳарчӣ 
бештар бо мушакҳои сина 
диафрагмаро пахш намоед. 
Чӣ қадар диафрагмаро дар 
ин ҳолат нигоҳ доред, ҳамон 
қадар шонси аз байн бурда-
ни ҳиққак бештар мешавад. 

Як маслиҳати дигар – 
биниятонро маҳкам намуда, 
бо ҷуръаҳои хурд об нӯшед. 
Ҷуръаҳои об бояд пайи ҳам, 
бидуни танаффус фурӯ бурда 
шаванд ва ин ҳолро то лаҳзаи 
пайдошавии ҳисси ҷориша-
вии об аз бинӣ давом диҳед. 
Баъди тахминан 25 ҷуръа 
ҳиққак аз байн меравад. 

Саранҷом, воситаи 
хуби дигар барои раҳоӣ аз 
ҳиққак ин нӯшидани чойи 
бобуна мебошад.  Бобу-
наро бояд ҳадди ақал ним 
соат дар об ҷӯшонид, то 
чойи серғизои он омода гар-
дад. Моддаҳои роҳаткунан-
дае, ки дар таркиби бобуна 
мавҷуданд, метавонанд ка-
шидашавии диафрагмаро, 
ки яке аз сабабҳои ҳиққак 
мебошад, бозистонанд.      

“ШИФО”

ДАЛЕЛҲОИ
 АҶИБИ ТИББӢ

1. Сокини Шоҳигарии Нор-
вегия Ян Эгил Ревсдал тавонист 
тӯлонитарин исти қалбро паси 
сар намояд. Ӯ моҳи декабри 
соли 1987 ҳангоми моҳидорӣ 
дар минтақаи Бергени Норве-
гия ба оби яхӣ афтод, ки дар 
натиҷа ҳарорати баданаш то 
24 градус поён шуд. Қалби ӯ ин 
ҳолатро бардошт карда натаво-
нист ва тӯли 4 соат аз тапидан 
бозмонд. Аҷобаташ ин аст, баъ-
ди ин ҳодисаи мудҳиш ба таби-
бон муяссар гардид, ки бо пай-
вастани дастгоҳи хунгардони 
сунъӣ Янро пурра эҳё намоянд.

Ин дар ҳолест, ки ахиран моҳи марти соли равон радиои фа-
ронсавии France Info иттилоъ дод, марди 53-солае дар ҷануби 
Фаронса тавонистааст баъди исти 18-соатаи қалб зинда монад. 
Тибқи хабар он мардро дар соҳили дарёи Орб пайдо кардаанд, 
ки ҳарорати баданаш 22 градус будааст. Табибони беморхонаи 
шаҳри Безе ҷабрдидаро масҳи мустақим намуда, пасон ба бе-
морхонаи шаҳри Монпеле интиқол додаанд. Қалби ҷабрдида 
танҳо баъди исти 18-соата ба тапидан оғоз намудааст. Табибон 
дар шарҳи воқеа гуфтаанд, ки он мард маҳз ба шарофати ҳолати 
гипотермия, яъне пастшавии ҳарорати бадан зинда мондааст.

2. Ҳолате, ки бо Генриепа Лакс рух додааст, тасаввурно-
карданист. Муҳаққиқон муайян намудаанд, ки баъди 40 соли 
марги номбурда ҳуҷайраҳои организми ӯ ҳанӯз зинда буданд. 

3. Бо Чарлз Осборн аз шаҳри Антонаи иёлати Айоваи Иё-
лоти Муттаҳидаи Амрико ҳолати аҷибе рух дод. Вай соли 1922, 
вақте ки гӯшти хук реза мекард, ба ҳиққак гирифтор шуд, аммо 

4. Қаҳрамони дигари мо сокини минтақаи Першораи 
шаҳри Ҳерефорд-энд-Ву-
стери Бритониёи Кабир 
Доина Гриффитс бошад ба 
атса гирифтор шуд. Ӯ 13 
январи соли 1981 ба атса-
занӣ оғоз карда, тӯли як сол 
тақрибан миллион бор атса 
зад. Баъди ин атсаи ӯ то 
614 рӯзи дигар давом ёфт.

“ШИФО”

Аз байни он ҳуҷайраҳо ҳуҷайраи танҳоеро ҷудо намуданд, ки 
фақат хромосомаи 11 надошт. Бояд гуфт, ки ин ҳуҷайра раван-
ди навпайдошавиро афзуда, ҳаргиз намемирад ва ҳамчун объ-
екти арзишманди таҳқиқоти тиббӣ-биологӣ хидмат менамояд.    

ин ҳол тарзи ҳаёти муътадилашро халалдор насохт, балки ӯ ду 
бор оиладор ва соҳиби 8 фарзанд шуд. Вале Осборн танҳо бо 
гузашти 68 сол, яъне соли 1990 тавонист аз ҳоли ҳиққак раҳо 
шавад. Суръати миёнаи ҳиққаки ӯ дар оғоз 40 маротиба дар як 
дақиқа буд, ки баъдан то 20-25 бор дар як дақиқа коҳиш ёфт.
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МЕЪДАЮ РӮДА Домана
МАШВАРАТИ ТИББӢ

Бо фарорасии фасли тобистон авҷи бемо-
риҳои сироятӣ ба мисли бемориҳои домана, 
исҳоли хунин, салманелёз ба чашм мерасад. Са-
баби хурӯҷи бемориҳои дарунравӣ он аст, ки 
бактерияҳои чӯбчамикробҳои зараровар, стафи-
лакокҳо, стрептококҳо, диплакокҳои дар гирду 
атроф буда, ба организми одамон ворид шуда, 
зарари худро мерасонанд ва шахсро ба бемо-
риҳои шадиди меъдаю рӯда мубтало мекунанд.

Роҳҳои гузариши ин бемориҳо
Ба ин беморӣ ба воситаи алоқа бо бемор ё шах-

си ҳомили ин беморӣ гирифтор шудан мумкин аст. 
Инчунин ҳангоми истифодаи косаю табақи ин бемо-
рон ангезандаи ин бемориҳо метавонанд, ба воси-
таи об ба организми одамони солим ворид шаванд.

Сабаби дарунравии кӯдакон дар чист?
Сабаби дарунравии кӯдакон дар нодуруст 

ғизо додани кӯдакон мебошад. Тавре мушоҳи-
да мешавад, ба ҷойи шири модар, ба кӯдак 
хӯрокҳои серғизо ва сахт медиҳанд, ки ба бемо-
рии дарунравӣ меоварад, зеро кӯдакон барои 
ҳазм кардани ин гуна ғизоҳо ҳанӯз тайёр нестанд.

Аломатҳои беморӣ
Давраи ниҳонии бемории шадиди меъдаю рӯда 

аз якчанд соат то 3-6 шабонарӯз тӯл мекашад. Бе-
морӣ ногаҳонӣ оғоз мешавад - бо дамиши шикам, 
дарди шикам, беҳолӣ, баландшавии ҳарорати бадан, 
дилбеҳузурӣ, қайкунӣ ва дарунравии зуд-зуд. Дар 
бемории салмонелёз ранги наҷосат сабзи сиёҳча-
тоб, бо парда ва дар бемории исҳоли хунин бошад, 
бо парда ва хун, дар дигар бемориҳои дарунравӣ 
ва бемориҳои шадиди меъдаю рӯда ахлот зуд-зуд, 
яъне 10-15 маротиба омада, зард ва тунук мегар-
дад, фишори хун паст мешавад, набз тез-тез меза-
над. Даҳон, лабон ва пӯсти бемор хушк мешавад, 
дар натиҷа ӯ ба оризаҳо гирифтор мешавад. Садамаи 
гиповалемӣ, яъне камшавии оби бадан пайхас кар-
да мешавад. Дар вақти дарёфти ин гуна аломатҳо 
ҳатман ба духтурони ҷойи зист муроҷиат намоед.

Оғози фасли гармо 
ва зиёд шудани талаботи 
аҳолӣ ба об ва меваю саб-
завот марҳилаи хурӯҷи бе-
мориҳои шадиди сироятии 
меъдаю рӯдаҳо ба миён 
меорад. Бемории дома-
на аз ҷумлаи ҳамин бемо-
риҳои сироятӣ  мебошад.

монад. Танҳо ҳангоми ҷӯшо-
нидани об нобуд мешавад.

Ин беморӣ пас аз 
7-21 рӯз ба ҳисоби миё-
на 5-25 рӯз тариқи микроб 
ба бадани инсон роҳ меё-
бад. Роҳҳои асосии гуза-
риши домана инҳоянд:
- оби ноҷӯшонида,
- дастони ифлос,
- маводи хӯрокаи сироятёфта 
(пашша метавонад дар пой-
ҳои худ микробро ба хӯрок 
биёрад),
- лавозимоте, ки аз тарафи 
шахси бемор истифода бур-
да шудаанд (косаву пиёла, 
сачоқ ва ғайра).

Нишонаҳои аввалини 
беморӣ ин аст, ки дар ор-
ганизм сустии умумӣ, бе-
мадорӣ, бехобӣ, дарди сар, 
қавси шикам ва бастани 
иштиҳо мушоҳида гарди-
да, баъд дард авҷ мегирад. 
Ҳарорати бадан то ба 39-40 
дараҷа баланд шуда, метаво-
над 2– ҳафта   давом кунад. 
Ҳамзамон, дар пӯсти бадани 

бемор (бештар дар шикам) 
доначаҳои сурх пайдо гар-
дида, забон варам мекунад.  

Беморӣ метавонад ваз-
нин ё сабук гузарад. Ҳолати 
сабуки беморӣ оқибатҳои 
вазнин дорад. Дар ҳолати 
хунравӣ аз рӯдаҳо, сӯрох-
шавии рӯдаҳо боиси марги 
инсон шудан мумкин аст. 
Инсон метавонад аз шахси 
бемор ё пештар касалшуда 
аввалан ба воситаи об, таом, 
зарф, дастони ифлос гириф-
тор шавад. Инчунин дар паҳн 
кардани сироят пашшаҳо 
низ таъсир мерасонанд. Об 
метавонад ҳангоми якҷоя-
шавии ифлосиҳо, наздик бу-
дани ахлотҷойҳо, ҷомашӯӣ 
кардани либосҳои бемор ба-
рангезандаро паҳн намояд ва 
ба воситаи зарфҳое, ки дар 
ҷӯйбору обҳои ифлос шуста 
мешавад, пайдо мегардад. 

Аз ин хотир, ҳанго-
ми хурӯҷи бемории дома-
на дар як рӯз ду маротиба 
санҷидани ҳарорати худ ва 
аъзои оила ба фоидаи кор 

аст. Агар ҳарорати бадани 
яке аз аъзои хонавода ба-
ланд бошад, он гоҳ он шах-
сро аз дигарон ҷудо наму-
да, ҳарчӣ зудтар ба духтур 
муроҷиат кардан лозим аст.
Домана бемориест, ки муо-
лиҷааш дурудароз, вазнин 
ва гарон мебошад. Пешги-
рии ин беморӣ чунин аст, 
ки аввалан бояд танҳо оби 
ҷӯшонидаро нӯшид, баъдан, 
дастҳоро пас аз қазои ҳоҷат 
ва пеш аз истеъмоли таом 
ҳатман бо собун шустан дар-
кор аст. Инчунин, баъд аз он 
ки бемори доманаро ба бе-
морхона бурданд, бояд ҷойи 
хоби ӯро тоза намуда, либос, 
рӯкаши ҷогаҳи хоб, косаву 
пиёлаи беморро шуста, то 
ду соат дар маҳлули махсуси 
хлор нигоҳ доштан зарур аст. 

Хотиррасон менамо-
ем, ки тоза кардани ҳавои 
хонаро фаромӯш насозед. 
Беҳуда нагуфтаанд, то-
загӣ – гарави саломатӣ!

“ШИФО”

НАМАКИ ЙОДНОКРО ЧӢ ТАВР НИГОҲ ДОШТАН ЗАРУР АСТ?

- Намаки йоднокро дар зарфҳои сарпӯшдор нигоҳ доред (зарфҳои 
сирдор, шишагӣ, пластикӣ).

- Зарфи намакдорро дар зери шуои офтоб нагузоред.
- Муҳлати истифодаи намаки йоднок як сол буда, дар ин муддат таркиби 

намак миқдори лозимии йодро нигоҳ медорад.
- Ҳаргиз худсарона йодро ба намак ва дигар моддаҳо ҳамроҳ накунед!

Домана чист? Домана 
бемории хатарноки сироя-
тии хоси инсонҳо буда, беш-
тар ба рӯдаи борик зарар 
мерасонад. Барангезандаи 
домана микроби тиф мебо-
шад, ки ба муҳити атроф 
тавассути фазла (ахлот), пе-
шоб, оби даҳони бемор, қай-

ди бемор ва одамони қаблан 
ба ин беморӣ гирифторшуда, 
ки микробро аз худ хориҷ 
мекунанд, паҳн мешавад.
Чӯбчамикроби домана дар 
муҳити берунӣ устувор ме-
бошад, зеро дар об 90 рӯз, 
хок 2 ҳафта, ва дар сабзавоту 
меваҷот 5-10 рӯз зинда ме-

Дар вақти пайдошавии ин гуна бемориҳо ҳатман 
беморро ба мутахассисон нишон дода, аз табобати 
дуруст истифода баред, косаю табақи ӯро ҷудо ку-
нед. Агар духтури ҷойи зист тавсияи дар беморхона 
бистаришавӣ диҳад, рад накарда, табобати статсио-
нарӣ гиред. Тозагии худ ва гирду атрофи хонаатонро 
риоя кунед. Ҳама вақт дастонатонро бо собун шӯед. 
Аз оби ҷӯшонидашуда истифода баред, ҳоҷатхонаҳо 
ва ахлотпартовҳоро аз назди ҷӯйборҳо дур кунед, 
бо пашшаҳо мубориза баред, меваю сабзавотро шу-
ста, баъд истеъмол намоед, обҳои дар зарф бударо 
бо сарпӯш маҳкам нигоҳ доред. Ҳар шахс мувофиқи 
талаботи Маркази санитарии эпидемиологӣ бояд 
дар 6 моҳ ё 1 сол як бор аз муоинаи тиббӣ гузарад. 

“ШИФО”
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МУБОРИЗА МЕХОҲАДСаратони ғадуди шир аз 
маризиҳое мебошад, ки нисба-
тан миёни  занҳо паҳн гашта-
аст.  Мувофиқи таҳлилҳои 
пажӯҳишгарон   ин намуди бе-
морӣ  аз кӯдакони 13-сола то 
пирони 90-соларо метавонад 
мубтало намояд.   Ба ақидаи 
бисёре аз  мутахассисони соҳа 
яке аз сабабҳои маъмули дар 
ҷаҳон паҳн гаштани сарато-
ни ғадуди шир, ин ба кӯдако-
ни навзод сина намаконида-
ни модарон арзёбӣ мегардад.

Саратони ғадуди шир мари-
зиест, ки аз қадимулайём миё-
ни башарият шинохта шудааст. 
Мувофиқи баъзе сарчашмаҳо 
бемории саратони ғадуди шир 
ҳануз 600 сол пеш аз мелод, дар 
Миср ҳамчун маризӣ дониста 
шуда, ҳанӯз аз давраи зикрна-
муда мутахассисони соҳаи тиб 
аз пайи табобаташ мекӯшиданд, 
вале чунин кӯшишҳо то ба қарни 
ХVII бенатиҷа боқӣ монд. Ҷар-
роҳи фаронсавӣ Жан Луи Пе-
тит (1674 – 1750) ва шотландӣ 
Бенҷамин Белл (1749 – 1806) ав-
валин шуда ба натиҷае омаданд, 
ки мушакҳои синаи маризи муб-
талои саратони ғадуди ширро 
бояд бурид ва онро дур сохт. 

Се омили асосӣ самараи 
табобати саратонро  баланд ме-
бардоранд: 

- ташхиси бармаҳал; 
- пешгирии аввалин ва дую-

мин; 
- муолиҷаи дуруст. 

Ба омилҳои хавфноке, ки 
боиси пайдоиши саратони ғаду-
ди шир мешаванд, инҳо мансу-
банд: 

- Таваллуд накардани зан.
- Баъди 30-солагӣ ба дунё 

овардани тифли аввалин. 
- Таъхири менопауза (баъди 

55-солагӣ). 
- Бемории омосӣ доштани хе-

шовандон.
- Садамаи ғадуди шир. 
- Фарбеҳӣ. 
- Диабети қанд. 
- Бемории гипертония. 
- Суъистеъмоли шароб.

Аз рӯи сарчашмаҳо, нишон-
диҳандаҳои аз ҳама баландтари-
ни гирифторӣ ба саратони ғаду-
ди шир дар ИМА ба қайд гирифта 
шудаанд, ки 32% ҳолатҳои ошко-
ри омосҳои бадсифати занонро 
ташкил медиҳад. Нишондодҳои 
пасттарини гирифторӣ ба сара-
тони ғадуди шир дар мамолики 
Африқо (Алҷазоир-10 ба ҳар 100 
000) ва Осиё (Таиланд – 14,6 ба 
ҳар 100 000) мушоҳида шудааст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бошад, саратони ғадуди шир 
дар байни омосҳои бадсифат 
ҷойи аввалро ишғол менамояд. 
Мувофиқи баъзе сарчашмаҳои 
дигар, гирифторшавӣ ба сара-
тони ғадуди шир миёни афро-
ди аз 40-сола то 60-65 сола дар 
ҳоли авҷ қарор мегирад.    Дар 
даҳсолаҳои охир гирифторӣ ба 
саратони ғадуди шир ва фавт аз 
он дар тамоми мамолики дунё 
афшудааст.  Бо мушоҳидаи аф-
зоиш ёфтани шумораи фавт аз 
ин беморӣ,    дар мамолики та-

раққикардаи дунё, аз солҳои 
80-уми асри ХХ сар карда, таш-
хис ва табобати он яке аз  вази-
фаҳои муҳимтарини соҳаи иҷти-
моиёт ва тиб арзёбӣ гаштааст.  

Ин ҳам дар ҳолест, ки дар 
қисме аз давлатҳои олам ба ҳа-
локат расидани сокинон аз сара-
тони ғадуди шир ба ҳадде коҳиш 
ёфтааст, ки ин ҳолат ба    ташхи-
си саривақтӣ (скрининги мам-
мографӣ) ва қабули тамоксифен 
алоқаманд гардонида шудааст.

Ҷиҳати шинохти аслии 
саратони ғадуди шир ҳамчун 
маризӣ ва пешниҳоди хонан-
да намудани он мо бо як қатор 
мутахассисони соҳа суҳбатҳо 
доштем. Доктори илмҳои тиб 
Сомеъ Расулов бар ин назар аст:
“Саратони ғадуди шир омо-
си бадсифатест, ки аз ҳуҷай-
раҳои эпителияи ширроҳа ва 
қисмҳои паренхимаи ғадуд сар 
мезанад. Пайдоиши саратонро 
алоқамандии мураккаби байни 
системаи эндокринӣ ва имму-
нитети организм, ки ба авҷи 

ҳуҷайраҳои аз таъсири кансеро-
генҳои гуногун трансфоматсия 
шуда мусоидат мекунанад, му-
айян менамояд. Сабаби аниқи 
пайдоиши саратони ғадуди шир 
айни замон муайян нашудааст. 
Яқинан сабаби саратони ғадуди 
шир метавонад вайроншавии 
генетикии ҳуҷайраҳои солим 
дар тӯли солҳои дароз бошад. 
Ин тағйиротҳои генетикиро 
ҳам омилҳои дохилии организм 
ва ҳам омилҳои беруна сабаб 
шуда метавонанд. Барои пай-
доиши саратон ду намуди вай-
роншавии генетикӣ ҷавобгӯ 
мебошанд: мутатсияи кисло-
таи дезоксирибонуклеаза (КДН) 
ва индуксияи пролифератси-
яи ҳуҷайравӣ, пеш аз ҳама дар 
асоси гиперэстрогенизатсия.
Нақши асосиро дар пайдоиши са-
ратони ғадуди шир ба таъсири 
эстрогенҳо мансуб медонанд. 
Саратони моили генетикӣ до-
шта (мутатсияи генҳои BRCA-
1 ва BRCA-2) тахминан 9%-ро 
ташкил медиҳад. Ҳолатҳои 
саратони ғадуди шир дар хешо-
ни ҳамхун мушоҳида шудаанд”.

Тадқиқотҳои дигар дар 
бештари маврид пайдошавии   
саратони ғадуди шир дар орга-
низми инсонро  ба истифодаи 

равғанҳои ҳайвонот рабт дода-
анд. Ҳамзамон гуфта мешавад,   
афзоиши хатари саратони ға-
дуди шир метавонад аз ҳисоби 
синтези зиёди эстрогенҳо дар 
чарби занҳои фарбеҳ мушоҳи-
да шавад. Гузаронидани табо-
бати ҳормонии ивазкунанда ва 
қабули доруҳои контрасептивӣ 
метавонанд чанд маротиба ха-
тари саратони ғадуди ширро 
зиёд намоянд. Вале ин набояд 
ҳангоми нишондод қабули до-
руҳои мазкурро монеа бошад.

Мавҷудияти омилҳои хатар-
нок маънои ҳатман пайдо шуда-
ни саратонро надорад ошкори 
онҳо муайян намудани усули 
пешгирӣ ва зудии ташхиси скри-
нингиро талаб менамояд. Набу-
дани омили хатарнок пайдоиши 
бемориро истисно намекунад.

Ин ҳам дар ҳолест, ки ба 
иқрори олимони соҳа имконо-
ти пешгирии гирифторшавӣ ба 
саратони ғадуди шир низ им-
конпазир аст. Таҳқиқгарон бар 
он назаранд, ки имконияти пеш-

гирии аввалиндараҷа бештар ба 
ҷиҳатҳои экологӣ ва иҷтимоӣ во-
баста мебошад. Барқароркунӣ 
ва нигоҳдории муҳити солими 
атроф таъсири кансерогенҳои гу-
ногунро ба организми инсон кам 
мекунад. Солимгардонии ҳаёти 
оилавӣ, иҷрои саривақтии фаъ-
олияти таваллуд, макконидани 
кӯдак, таъмини алоқаи ҷинсӣ, 
даст кашидан аз никоҳ ҳангоми 
ташвишнокии саратонӣ метаво-
нанд амалҳои пешгирикунандаи 
саратони ғадуди шир бошанд.

Мавофиқи пажӯҳишҳои 
олимони соҳа айни замон пеш-
гирии дуюмдараҷаи саратони 
ғадуди шир, яъне ошкори омос 
дар марҳалаҳои аввал (I-IIA), 
ки танҳо бо истифодаи ҷарроҳӣ 
дар 90-95% ҳолат ба сиҳатша-
вии устувори бисёрсола меова-
рад, воқеияти бештар дорад. 
Барои пешгирии дуюмдараҷаи 
саратон ошкори бемориҳои 
пешазсаратонӣ ҳатмист. Чо-
рабиниҳои ташкилию методӣ 
- маърифатнокии зиддисара-
тонии аҳолӣ, омӯзонидани 
усуслҳои худмуоинаи ғадуди 
ширӣ, гузаронидани скринин-
гҳо, зарур шуморида шудааст. 

Олимон бар он назаранд, ки 
қабули тамоксифен дар занҳои 

хатари саратони ғадуди шир до-
шта  занҳои аз 40 сола калон бо 
гиперплазияи атипии эпители-
яи ғадуд (мувофиқи биопсия),  
дар анамнези оилавӣ мавҷуд 
будани саратони ғадуди шир, 
дар занҳои дорои мутатсияи 
генҳои BRCA, асоснок шудааст:  

- тамоксифен хатари пайдо-
шавии омосҳои эстроген-рет-
септор-мусбати ғадуди шир-
ро кам мекунад ва ба зудии 
пайдошавии омосҳои ретсеп-
тор-манфӣ таъсир намекунад  ,

- бемориҳои ҳамрав (ҳо-
латҳои патологӣ), ки ба тоно-
суби фоида авориз аз қабули 
дуру дарози тамоксифен мета-
вонанд таъсир кунанад, бояд ба 
назар гирифта шаванд. Ба аво-
ризе, ки бо қабули тамоксифен 
алоқаманд мебошанд, аворизи 
тромбоэмболӣ, саратони эн-
дометрия, бештар дар сини аз 
50 сола боло, дохил мешаванд.

- беморон бояд аз бар-
тарӣ ва норасогии қабули 
пешгирикунандаи тамок-

сифен хабардор бошанд.
Наргис Ғайратова, мудири 

шӯъбаи момологӣ ва ҷарроҳиҳои 
реконструктивию барқарорсо-
зии Муассисаи давлатии “Мар-
кази ҷумҳуриявии саратонши-
носӣ”, ҳамсуҳбати навбатии 
мост, ки маммографияро унсури 
дигари пешгирии саратони ғаду-
ди шир унвон менамояд. Ба гуф-
таи ӯ: “Ошкорнамоии марҳилаи 
токлиникии саратони ғадуди 
шир имкон медиҳад, ки фавт 
20-30% кам карда шавад, дар 
беморони зиёд ҷарроҳии узвни-
гоҳдоранда гузаронида шавад, 
маъюбӣ ва хароҷоти табобат 
кам карда шавад. Ҳангоми гуза-
ронидани скрининги маммогра-
фии умумӣ метавон 77-95% ҳо-
латҳои саратони ғадуди ширро 
ошкор намуд, ки дар солҳои 
минбаъда пайдо мешуданд. На-
тиҷаи скриниги маммографӣ 
аз дараҷаи беморшавӣ дар 
минтақа ва давомнокии ҳаёти 
занон вобаста аст. Ҳангоми 
мавҷудияти тағйирот дар ға-
дуд барои аниқ кардани беморӣ 
ҳамаи усулҳои имконпазири 
ташхисро истифода мебаранд.
Тағйироти ҳангоми маммогра-
фия пайдо карда, ки нишонаҳои 
саратон нестанд ташхиси 

иловагиро низ талаб мекунанд, 
ва занҳоро нороҳат месозанд: 
тахминан 10% маммограм-
маҳои скринингӣ чун патологӣ 
баҳо дода мешаванд ва барои 
таъин намудани ташхиси ул-
трасадо, биопсияи аспиратси-
онии сӯзанӣ, биопсияи трепанӣ 
ва ё ҷарроҳӣ сабаб мешаванд. 
Ба ҳар 8 биопсия (дар байни 
40-49 солаҳо) ба ҳисоби миёна 
як саратони инвазӣ ва як са-
ратони in situ ошкор мешавад. 
Пешниҳод гардидааст, ки мам-
мографияи мунтазам барои 
занҳо аз 40-солагӣ гузарони-
да шавад. Аз 40 то 49-солагӣ 
маммография як маротиба 
дар 2 сол гузаронида мешавад 
(агар духтур бештар тавсия 
надиҳад). Аз 50- солагӣ мам-
мография ҳар сол гузаронида 
мешавад. Ҳадди болои сину сол 
барои қатъ кардани скринигри 
маммографӣ муайян нашу-
дааст (дар занҳои аз 75- сола 
боло гузаронидани маммогра-
фия бояд шахсӣ ҳал гардад)”.

Тавсияи табиб дар ҳолати 
муайян шудани нишонаҳои  

саратони ғадуди шир
Дар вақти пурсиш ҳатман 

мавҷудияти саратони ғадуди шир 
дар оила, хусусияти ҳайзбинӣ, 
муддати ширмаконӣ, қабули до-
руҳои ҳормонӣ (контрасептивҳо, 
терапияи ивазкунандаи ҳор-
монӣ), мавҷудияти бемориҳои 
баччадон ва тухмдонҳо, ғадуди 
сипаршакл, ҳолати системаи 
асаб ва ҳозимаро аниқ кардан 
лозим. Ба тағйироти нишонаҳои 
клиникии омос вобаста ба даври 
ҳайзбинӣ, кори ҷисмонӣ ё  озур-
даҳолӣ баҳо додан лозим аст.

Нишонаҳои гирифторшавӣ ба 
саратони ғадуди шир 

Омоси сахт, бе сарҳадҳои 
дақиқ, камҳаракат, кашидаша-
вии пӯст, варам ва дуруштии 
он ва калоншавии гиреҳҳои 
лимфагӣ мушоҳида меша-
ванд. Дар 5-20% беморон дар-
дро мушоҳида кардан мумкин 
аст. Маммография, ТУС ва БАС 
ҳатмист, ҳангоми шубҳанокӣ 
трепанобиопсия ё биопсияи 
ҷарроҳӣ нишон дода шудааст.

Солҳои охир роҳҳои боса-
мари табобати саратони ғадуди 
шир дарёфт шудаанд. Бино ба 
баъзе маълумотҳо, духтурон 
имрӯз аз уҳдаи муолиҷаи 70 – 
75 дарсад беморони гирифтори 
ғадуди шир баромада мета-
вонанд, ба ин хотир, дар ҳама 
ҳолат зери назорати табибон 
қарор гирифтан, василаи ас-
лии кафолати сиҳатӣ маънидод 
мегардад. Ба иқрори табибон 
мавҷудияти омилҳои хатарнок 
маънои ҳатман пайдо шудани 
саратонро надорад, ошкори 
онҳо муайян намудани усули 
пешгирӣ ва фаврияти ташхиси 
скринингиро талаб менамо-
яд. Аз дидгоҳи дигар, бо пайдо 
шудани ин ё он аломату нишо-
наҳои дар боло зикргардида 
дар организм, агар инсон таво-
над, ба муроҷиати саривақтӣ 
комёб гардад, пас аз доми са-
ратон низ эмин хоҳад монд.                                                             

Суғдмеҳри МАЪРУФЗОД
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Кашниз (ба лотинӣ - 
coriandrum sativum), ки ба 
он гашниз, кашниҷ ва каш-
нич низ гуфта мешавад, 
растании маъмулест ва то 
120 см қад мекашад. Пояи 
сершохча, барги пармо-
нанд, хӯшагули чатрнамо, 
гули майдаи сафед, гулобӣ, 
зард, меваи зардчаи бӯр 
дорад. Кашнизро дар таом 
меандозанд, тару тоза ис-
тифода мебаранд. Аз тух-
ми кашниз равғани эфир 
мегиранд. Ғӯраи кашниз 
дар нонпазӣ, саноати кон-
серв ва ғайра аҳамияти 
калон дорад. Дар таркиби 
сабзаи он витаминҳои С, А, 
В1, В2 ва рутин мавҷуданд. 

Дар тибби қадим каш-
низ ба сифати сабзавот ва 
растании давобахш васеъ 
истифода бурда мешуд. 
Ба гуфтаи Абуалӣ ибни 
Сино кашниз мизоҷи хушку 
гарм дорад. Шираи он на-
бзи тез, аз ҷумла, париши 
рагҳои чашмро таскин ме-
бахшад, хунравии бинӣ ва 
хунпартоиро бозмедорад, 
ҳангоми сарчархӣ ёрӣ ме-
расонад. Кашнизи зирбон-
да қайро рафъ мекунад, 
оруғи туршро таскин ме-
бахшад. Ибни Сино омех-
таи кашниз, сирко, равғани 
садбарг, асал ва мавизро 
барои муолиҷаи саглес 

КАШНИЗ
ГИЁҲДАРМОНӢ

Муассис: Вазорати
тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Эй табиби ҳозиқи ман!

Дар набарди зиндагию марг ҳастӣ посбони зиндагӣ.

Нашрия аз 
феврали 

соли 2018 чоп 
мешавад

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

ҲАЙАТИ ЭҶОДӢ:

Олимзода Насим Хоҷа 
- вазири тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
Умарзода Саида Ғайрат 
- муовини якуми вазир
Одиназода Азиз Абду-
саттор - муовини вазир
Камолзода Мирҳамуддин 
- муовини вазир
Содиқова Дилором 
Нуруллоевна - ёрдамчии 
вазир
Бекмуродзода Султон 
Бекмурод - сардори 
Хадамоти назорати давла-
тии тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ
Холзода Абдулҳаким 
Қувват - директори 
Агентии давлатии ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ
Фазила Яфталиева 
- директори Маркази    
матбуоти вазорат

●
Сармуҳаррир

Эҳсон Турсунов

Котиби масъул, тарроҳ:
Комрони Абдуназар

Суғдмеҳри Маъруфзод
Зайнаб Анварӣ
Иброҳим Ятимов

●
Ҳафтанома таҳти №058/РЗ-

97 аз 20 – уми феврали соли 
2018 дар Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти 

ном шудааст. 
●

- Барои риояи гуногунандешӣ 
матолибе низ ба табъ мера-
санд, ки мухолифи дидгоҳи ҳай-
ати эҷодист. Дурустии далелу 
рақамҳо бар дӯши муаллифон 
аст. 
- Дар ҳафтанома аз маводҳову 
матолиби интернет низ истифо-
да мегарданд.
- Маводҳо дар шакли элек-
тронӣ дар ҳаҷми на камтар аз 
2 саҳифа, бо ҳуруфи Times New 
Roman, андозаи 14 қабул карда 
мешаванд. 

●
Ҳафтанома дар ҶДММ 

"Мега - принт" ба табъ мерасад. 
Теъдоди нашр

5000 нусха

Нишонӣ:
734025, ш.Душанбе, 
кӯч. Шевченко 69, 
тел.: 44-600-60-02, 
(+992) 934466442 

ва сӯхтанӣ тавсия додааст.
Ба ақидаи Муҳаммад Ҳу-

сайни Шерозӣ баргу шохчаи 
сабзи кашниз ё шираи он ху-
сусияти таскинбахшӣ дорад, 
зуҳуроти буғшавиро дар мағ-
зи сар пешгирӣ менамояд. 
Агар онро хоянд ё бо шираи 
кашниз ғарғара кунанд, бусу-
рот ва сӯзиши даҳонро рафъ 
месозад. Табибони ҳинд 
ғӯраи кашнизро чун воситаи 
таскинбахш, пешоброн, афзо-
яндаи шираи меъда ва тақви-
ятбахш ба кор мебаранд.

Дар тибби мардумии 
тоҷик кашниз ғизои иштиҳо-
овар ва беҳсозандаи ҳазми 
хӯрок маҳсуб мешавад. Онро 
ҳангоми хунравии милки дан-
дон, барои муолиҷаи кам-
хунӣ ва ғалаёни хун, баъзан 
чун давои таскинбахш тавсия 
медиҳанд. Шираи барг ва ҷӯ-
шоби ғӯраи онро ба сифати 
омили талхарон, пешоброн 
ва зидди сурфа ба кор меба-
ранд. Ҷӯшоби решаи кашниз 
барои муолиҷаи бемории 
сурхча ва заъфарма нафъ 
дорад. Бо шираи кашниз чай-
қондани даҳон бемории сто-
матитро даво мекунад. Ғӯраи 
кашнизро ҳангоми асабони-
ят, дарунравӣ ва заъфи пе-
шобдон истифода мебаранд.

Ба ақидаи табибони 
халқӣ, агар оби кашнизро дар 
чашм чаконанд, намегузорад, 

ки дар он сурхакон барояд, 
агар он обро дар даҳон гар-
донанд, дард ва ҷӯшишҳои 
гуногуни даруни даҳонро дур 
мекунад, дарди дандонро 
таскин медиҳад. Кашнизро 
нимкӯфта ба дандон ва мил-
кҳои он бимоланд, онҳоро 
мустаҳкам мекунад, аз мил-
ки дандон рафтани хунро 
манъ менамояд. Ошомидани 
оби бо шакар ширинкардаи 
кашниз иштиҳоро мекушо-
яд, хоб меоварад. Истеъмо-
ли кашнизи тару тоза қувваи 
боҳро суст ва агар бардавом 
бихӯранд, ҳатто нест меку-
над. Кашнизи кӯфтаро ба 
варамҳо банданд, онҳоро ба 
зудӣ таҳлил медиҳад, агар 
онро бо орди ҷав хамир кар-
да, ба ханозир (хукак) гузо-
шта банданд, даво мешавад.

Тухми кашнизро кӯфта 
бихӯранд, ба дил фараҳ ме-
бахшад, дил ва мағзи сарро 

қавӣ мегардонад, исҳолро 
мебандад, беихтиёр ра-
вон гаштани маниро ислоҳ 
мекунад. Аз тухми кашниз 
шарбат тайёр карда би-
ёшоманд, иллатҳои сиёҳ 
задани чашм ва чарх зада-
ни сарро дафъ менамояд.

Дар тибби муосир ис-
теъмоли кашниз ба сифати 
давои талхарон ва парҳезӣ, 
ки ҳазми хӯрокро беҳтар 
мегардонад, тавсия меша-
вад. Равғани эфири каш-
низ хусусияти талхаронӣ ва 
зиддиуфунатӣ дорад, ҷа-
роҳатҳоро шифо мебахшад. 
Кашнизи сабз тарашшӯҳи 
шираи меъда, ғадуди зери 
меъда, роҳи талхаю пе-
шобро беҳтар мекунад. 
Равғани эфири ғӯраи каш-
низ барои узвҳои ҳозима 
ва талхароҳа судманд аст.

"ШИФО"

МӮЙҲОИ ЗЕБО ДАР 
ШАРОИТИ ХОНА

Мӯйҳои зебо аз со-
лим будани ҳар яки мо 
шаҳодат медиҳанд, инчу-
нин мӯйи дарозу ҷило-
бахш хосса ба ҳусни бону-
вон як зебоии дигареро зам менамояд. Аз ин рӯ, занҳо 
метавонанд дар шароити хона аз барои нигоҳубини 
мӯйҳои худ ниқобҳо истифода бубаранд. Ниқобҳои 
дар шароити хона тайёрнамуда воситаҳои сама-
рабахштарин ба ҳисоб мераванд. Якум, 
ин никобҳо табиӣ, бе консервант ва 
бидуни моддаҳои кимиёиянд. 
Дуюм, барои тайёр намуда-
ни онҳо маҳсулотро метаво-
нед ба осонӣ пайдо намоед.

Олимон баъди чандин 
озмоишу таҷрибаҳо муай-
ян кардаанд, ки моддаҳои 
таркиби сирпиёз (чеснок) 
ба сабзиши қад ва мӯйи 
инсон таъсири мусбӣ ме-
расонанд. Сирпиёз дар 
ҳоли аз сабаби омилҳои 
гуногуни муҳити атроф 
ё норасоии витамин рех-
тани мӯй ба сифати давои 
иловагӣ кумак мекунад. Ба 
андешаи косметологҳо аз са-
баби ба муқобили микробҳо му-
бориза бурданаш сирпиёз ҳолати 
пӯстро ба дараҷаи эҳсосшаванда хуб 
мекунад, аз он дуруст ва бамавқеъ истифода 
намудан бошад, пӯстро ҳамвор месозад. Дар тафовут 
аз иловаҳои ғизоии гаронарзиш ва маҷмӯи витаминҳо 
сирпиёзро метавонед бо нархи дастрас харид намо-

ед. Ин бошад, барои ба 
таомномаи ҳаррӯзаатон 
ворид кардани он боз 
як далели муҳим аст. 

Ниқоб аз пиёз
Шарбати 1-2 дона пиёзро бо ҳамин миқдор ҷурғот 

омехта намуда, ба пӯсти сар бимолед. Бо халтачаи по-
лиэтиленӣ ва сачоқи гарм печонед. Баъди 40 дақиқа 

мӯйҳоятонро бо оби ширгарм чайқонед. Ҷурғот ба-
рои рафъи тезии бӯйи пиёз ёрӣ мерасонад.

Ниқоб барои мӯйҳои хушк
Аз равғанҳои мусҳил (кастровое 

масло), мушхор (репейное мас-
ло) ва зайтун 1 чумчаӣ гирифта 

омехта намоед. Агар мӯйҳо-
ятон дароз бошанд, метаво-
нед 2 чумчаӣ илова намоед.

Масҳ
Ҳар бегоҳ пеш аз хоб агар 
гардан ва пӯсти рӯятонро 
сабук масҳ намоед, ин гар-
диши хуни сарро хуб кар-
да, ба решаҳои мӯй таъси-

ри хуб мерасонад. Решаи 
мӯй бо ғизо хуб таъмин 

гардад, сабзиши мӯй ҳам 
хуб мешавад. Бояд фаромӯш 

насозем, ки хӯрдани ғизоҳои са-
ридастӣ (fast food) ба ҳусни мӯй-

ҳои шумо зарари ҷиддӣ мерасонад. 
Барои солимиву зебоии мӯйҳоятон ме-

тавонед аз маслиҳатҳои мо истифода баред.

Зайнаб АНВАРӢ


