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Аз моҳи феврали соли 2018 нашр мешавад

Аҳволи ман мапурс, ки бо сад ҳазор дард,
Мебоядам ба дарди дили дигарон расид.

Соиби ТАБРЕЗӢ

Таҷлили 
бошукӯҳи иди 
касбии табибони 
Тоҷикистон

Истиқлолият роҳи 
ягонаи пешравии 
ҳар як давлату 
миллат ба шумор 
меравад

Пешвои миллат Эмомалӣ 
Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд 
бинои асосии Беморхонаи 
клиникавии шаҳрии №1-
ро ифтитоҳ намуданд 

Т А Б Р И К О Т И
ВАЗИРИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ҶАМОЛИДДИН АБДУЛЛОЗОДА БАХШИДА  
БА ИДИ КАСБИИ ТАБИБОНИ ТОҶИКИСТОН 

Ҳамкасбони азизу гиромӣ!
Бо истифода аз фурсати муно-

сиб шуморо аз номи роҳбарияти 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бахшида ба Иди 
касбии табибони Тоҷикистон, 
ки ҳамасола 18 август, яъне дар 
рӯзи зодрӯзи файласуф, олим 

ва табиби ҳозиқ Шайхурраис 
Абӯалӣ ибни Сино таҷлил карда 
мешавад, самимона табрику 
шодбош намуда, ба ҳар кадоми 
шумо пеш аз ҳама саломативу 
сарбаландӣ, муваффақияту 
комёбӣ ва дастовардҳои нав ба 
навро хоҳонам.

Дар воқеъ, касби табибӣ 

яке аз пешаҳои муҳимтарини 
инсонӣ ба шумор меравад, ки 
дар таърихи фарҳанги башарӣ 
мақом ва мартабаи хоса до-
рад. Табибон нафароне мебо-
шанд, ки инсоният ҳамеша ба 
онҳо ниёз дорад. Зеро, инсон 
дар рафти зиндагӣ ҳамеша бо 
бемориҳо рӯ ба рӯ мешавад 

ва ягона нафаре, ки дар чунин 
ҳолат ба дарди онҳо дармон 
шуда метавонад, ин табиб аст. 
Аз ин ҷост, ки шаҳрвандон ба 
табибон ҳамчун наҷотбахши 
ҷони хеш муроҷиат менамоянд.

Ба рӯзи таваллуди Шайхур-
раис Абӯалӣ ибни Сино рост 
омадани Иди касбии табибони 

Тоҷикистон рамзӣ мебошад ва 
дар чунин рӯзи таърихӣ таҷлил 
намудани иди касбии хеш кор-
мандони соҳаи тандурустии 
кишварро бори дигар водор ме-
созад, ки ворисони арзандаи ин 
табиби ҳозиқ бошанд ва баҳри 
солимии мардуми шарифи киш-
варамон аз пештара бештар 
кӯшишу талош намоянд.

Дар ин замина, ёдовар шу-
дан ба маврид аст, ки бо на-
зардошти вазъи эпидемикии 
давлатҳои ҳамсоя ва дигар 
давлатҳое, ки бо  Ватани азизи 
мо робита доранд, соли 2022 
барои кишварамон аз ҷиҳати 
вазъи эпидемиологии бемории 
сироятии коронавирус оромтар 
оғоз гардид, ки ин аз дастгирии 
пайвастаи Ҳукумати кишвар 
ва фаъолияти шабонарӯзии 
кормандони соҳа дар самти 
мубориза бо ин беморӣ тақозо 
медиҳад.

Бояд гуфт, ки имсол Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо мақсади муборизаи босамар 
бар зидди бемории COVID-19  
бо Ифтихорномаи вижаи Ташки-
лоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 
қадрдонӣ  гардид, ки ин да-
стоварди тамоми кормандони 
соҳаи тандурустии мамлакат ме-
бошад. Аз ин лиҳоз, бо истифода 
аз фурсат кулли кормандони 
соҳаи тибро бори дигар барои 
ноил шудан ба чунин дастовард 
таҳният мегуям.

(Давомаш дар саҳ.2)
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Бахшида ба 18 август - Рӯзи касбии корман-
дони соҳаи тандурустии Тоҷикистон ва ҳамзамон 
санаи таваллуди табиби ҳозиқ ва ҳакими ши-
нохта Абӯалӣ ибни Сино субҳи имрӯз дар пояи 
муҷассамаи ин табиби машҳури давру замон, 
ки дар назди бинои нави Донишгоҳи давлатии 

тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, 
ки рӯ ба рӯи Муассисаи давлатии «Маркази мил-
лии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон–“Шифобахш” 
ҷойгир аст, аз ҷониби роҳбарияти Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гулчамбар гузошта шуд.

Маврид ба зикр аст, ки ҳамзамон имрӯз соати 
16:00 низ бахшида ба Рӯзи касбии кормандони 
соҳаи тандурустии Тоҷикистон ва санаи таваллуди 
табиби ҳозиқ Абӯалӣ ибни Сино дар Театри дав-
латии академии опера ва балети ба номи Сади-
риддин Айнӣ ҳамоиши идона баргузор мегардад.

(Аввалаш дар саҳ.1)
Рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ самти афзалият-
ноки сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҳамеша 
зери таваҷҷуҳи хоса ва дастгириҳои 
доимии Пешвои муаззами миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор 
дорад, ки маҳз ҳамин дастгириҳо бо-
иси беҳтар гардидани нишондодҳои 
солимии аҳолӣ гардиданд. Махсусан 
айни ҳол нисбат ба солҳои пешин 
нишондоди фавти кӯдакони то 1 сола 
ва то 5 сола, фавти занони ҳомила ва 
теъдоди бемориҳои сироятӣ камтар 
гардидааст.

Бо мақсади беҳтар намудани за-
минаи моддию техникии муассисаҳои 
с о ҳ а и  т а н д у р у с т ӣ  в а  с и ф а т и 
хизматрасонӣ тиббӣ сол ба сол ҳаҷми 
маблағгузорӣ зиёд гардида, сохтмону 
ба истифодадиҳии иншоотҳои тиббӣ ва 
бо таҷҳизотҳои муосири тиббӣ таъмин 
гардидани онҳо бомаром идома до-
рад. Боиси қайд аст, ки танҳо давоми 
шаш моҳи соли ҷорӣ дар кишвар 61 
муассиса сохта ба истифода дода шуда, 
ба муассисаҳои тиббӣ ба миқдори 154 
миллион сомонӣ молҳои тиббӣ дастрас 
карда шуд.

Д а р  н а в б а т и  х уд  в о р и д о т и 
технологияҳои муосир имкон доданд, 
ки дар амалияи тиббӣ усулҳои нави 
пешгирӣ, ташхису табобат ҷорӣ гарди-
да, теъдоди шахсони барои табобат ба 

хориҷи кишвар сафаркунанда бама-
ротиб коҳиш ёбад. Бояд қайд намуд, 
ки миқдори ҷарроҳиҳои мураккаб ва 
гаронарзиш дар муассисаҳои тиббии 
ватанӣ нисбат ба ҳамин давраи соли 
гузашта 26% зиёд гардид.

Тайи солҳои охир бо дастги -
р и и  Ҳу к у м а т и  ҷ у м ҳ у р ӣ  ҳ а ҷ м и 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ афзоиш меё-
бад. Аз ҷумла соли равон дар кишвар ба 
13 ҳазор нафар пиронсолону маъюбон 
хизматрасонии  иҷтимоӣ ва  тавонбах-
шии  ҷисмониву равонӣ расонида шуда, 
ба оилаҳои камбизоат дар ҳаҷми зиёда 
аз 45 миллион сомонӣ кумакпулӣ пар-
дохт карда шудааст.

Ҷиаҳти беҳтар намудани заминаи 
ҳуқуқӣ баҳри баланд бардоштани 
хизматрасонии тиббӣ дар нимсолаи 
якуми соли 2022 9 қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 3 фармо-
иши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии мамлакат таҳия ва 
тасдиқ карда шуданд, ки баҳри руш-
ди бонизоми соҳа саҳми назарраси 
худро хоҳанд гузошт.

Инчунин, дар ин давра ҷиҳати 
беҳтар намудани сифати хизматрасо-
нии тиббӣ ба модарон ва кӯдакон, дар 
сатҳи таваллудхонаҳо ва шӯъбаҳои 
таваллудии ҷумҳурӣ, гурӯҳҳои  корӣ аз 
ҳисоби мутахассисони соҳибтаҷрибаи 
муассисаҳои таваллудии сатҳи сеюм ва 
сохторҳои зертобеъ таъсис дода шуда, 
ба занони ҳомилаи аз гурӯҳи хавф 

ва пас аз таваллуд, ки дар ҳолатҳои 
вазнин ва критикӣ қарор доштанд, 
хизматрасониҳои тиббии маҷмӯӣ ра-
сонида шуд. Аз ҷумла ба зиёда аз 1 500 
нафар занони ҳомила ва пас аз таваллуд 
чунин хизматрасониҳо пешниҳод гар-
дида, ҳаёти садҳо нафар занон наҷот 
дода шуд.

Дар самти беҳтар намудани да-
страсии хизматрасонии тиббӣ ба 
кӯдакон, танзими заминаи ҳуқуқии 
татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 
маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
дар шабакаи муассисаҳои кӯмаки авва-
лияи тиббию санитарии шаҳру ноҳияҳои 
ҷумҳурӣ 584 ҳуҷраҳои махсусгардони-
дашудаи ҷарроҳӣ барои гузаронидани 
хатнаи кӯдакон ташкил гардида, дар 6 
моҳи соли 2022 ба 46 194 нафар кӯдакон 
амалиёти хатна ба таври ройгон  гузаро-
нида  шудааст.

Бо мақсади устувор намудани си-
стемаи занҷири хунукитаъминкунан-
даи марказҳои иммунопрофилакти-
каи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ даво-
ми шашмоҳаи  аввали соли 2022 ба 
ҷумҳурӣ 508-адад яхдонҳо ва 171 адад 
яхчолҳои тамғаҳои гуногун харидорӣ 
ва ворид карда шудааст. Инчунин бо 
мақсади беҳтар намудани заминаи 
моддию техникӣ ва бехатар нобуд 
сохтани партовҳои тиббӣ 14 адад 
инсенераторҳои тамғаҳои гуногун да-
страс карда шуд.

Бояд  г уфт,  к и  д ар  бар обар и 
дастовардҳо як қатор мушкилиҳои 
соҳа низ ҷой доранд, ки вазифаи 
ҳаррӯзаи  мо кормандони соҳа барта-
раф намудани норасоӣ ва камбудиҳои 
ҷойдошта мебошад. Барои ноил шудан 
ба ҳадафҳои дар пеш истода аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон та-
моми шароит ва имконоти мусоид 
фароҳам оварда шудааст. Дар ҳамин 
замина, бо боварии комил гуфта мета-
вонам, ки мо кормандони соҳаи танду-
рустии мамлакат минбаъд низ баҳри 
иҷрои вазифаҳои дар пеш истодаи 
худ, иҷрои саривақтии қонунгузории 
соҳавӣ, махсусан дар самти ташкили 
самарабахши хизматрасонии тиббӣ бо 
масъулияти баланд кору фаъолият ме-
намоем ва барои бо сарбаландӣ пеш-
воз гирифтани ҷашни бузурги миллӣ 
35-солагии Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ 
тамоми неруву тавони хешро равона 
намуда, ин ҷашни бузурги миллиро бо 
дастовардҳои беназири соҳавӣ таҷлил 
хоҳем кард.

Бори дигар зодрӯзи олим, файласуф 
ва ҳакими нотакрори тоҷик Абӯалӣ ибни 
Сино, Иди касбии табибони Тоҷикистон 
ва фарорасии 31-умин солгарди ҷашни 
Истиқлолияти меҳан мубораку фархун-
да бод, табибони мушвиқу меҳрубон!

Ҳамеша тансиҳату хотирҷамъ 
ва муваффақу сарбаланд бошед, 
ҳамкасбони азиз!

ГУЛЧАМБАРГУЗОРӢ ДАР ПОЯИ МУҶАССАМАИ 
ТАБИБИ ҲОЗИҚ АБӮАЛӢ ИБНИ СИНО

Т А Б Р И К О Т И
ВАЗИРИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ҶАМОЛИДДИН АБДУЛЛОЗОДА БАХШИДА  
БА ИДИ КАСБИИ ТАБИБОНИ ТОҶИКИСТОН 

18 АВГУСТ - РӮЗИ КАСБИИ КОРМАНДОНИ  
СОҲАИ ТАНДУРУСТИИ ТОҶИКИСТОН
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Ба Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода 
шуд, ки бинои асосии табобатии 
беморхона баъди 50 соли исти-
фода бори нахуст пурра таъмир 
шуда, бо дастгоҳу таҷҳизоти му-
осири тиббӣ мучаҳҳаз ва ба ме-
ъёру талаботи соҳаи тандурустӣ 
мутобиқ гардонида шудааст.

Ин иқдом дар доираи 
таваҷҷуҳи Ҳукумати ҷумҳурӣ ба 
соҳаи тандурустӣ, ба талаботи 
замони муосир мутобиқ гардо-
нидани шароити муассисаҳои 
тиббӣ аз ҷониби Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии 
вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд 
амалӣ шуда, давоми як сол ба 
анҷом расидааст.

Бинои асосии Беморхо-
наи клиникавии №1-и шаҳри 
Хуҷанд аз 4 ошёна иборат буда, 
масоҳати беш аз 5600 метри 
мураббаъро дар бар мегирад 
ва аз 8 шуъбаи беморхона, аз 
ҷумла шуъбаи қабул, шуъбаҳои 
наҷот ва беҳискунӣ, ҷарроҳии 
калонсолон иборат аст. Дар 
бино 72 ҳуҷраи бистаринамо-
ии беморон барои 227 кати 
беморӣ мавҷуд мебошад.

Дар ошёнаи якуми бино 
шуъбаи қабул бо таъсиси 20 
ҳуҷраи ташхису муоинаи бе-
морон таъсис ёфта, бо таъми-
ни беш аз 20 намуди дастгоҳу 
таҷҳизоти муосир барои таш-
хис, муоина ва таҳлилҳои 
озмоишгоҳӣ шароити муосир 
фароҳам оварда шудаанд. Аз 
ҷумла, дастгоҳи томографии 
компютерӣ, рентгени рақамӣ, 
т а ҷ ҳ и з о т и  д а р у н н и г а р ӣ , 
ташхиси ултрасадоӣ, сабти 
барқии дил ва амсоли ин им-

кон медиҳад, ки ташхис ва 
муоинаҳо дар сатҳи баланд 
гузаронида шаванд.

Ҳамчунин дар ошёнаи 
якум ҳуҷраҳои табиби амрози 
дарунӣ, дилшинос, амрози 
занона ва ҳуҷраи хатна таъсис 
дода шудаанд.

Президенти  Ҷумҳур ии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон зимни шиносоӣ таъкид 
намуданд ки табибон бо ис-
тифода аз ин шароит қабули 
беморон ва хизматрасониҳоро 
дар сатҳи баланд ба роҳ мо-
нанд ва ба масъалаи муомила 
бо беморон ва пайвандони 
онҳо диққати аввалиндараҷа 
диҳанд.

Дар беморхона усулҳои 
муосири ташхис, табобат, 
ҷарроҳиҳо бо истифода аз 
таҷрибаҳои тибби ҷаҳонӣ ҷорӣ 
карда мешаванд. Бо ин мақсад 
дар шуъбаи наҷот ва беҳискунӣ 
бори нахуст маркази машвара-
тии тиббии онлайнӣ – фосилавӣ 
таъсис ёфтааст. Ин марказ бо 
мақсади ташкили робитаи 
онлайнӣ бо клиникаҳои пой-
тахти мамлакат ва муассисаҳои 
тиббии пешрафтаи якчанд 
давлатҳои хоричӣ оид ба бар-
расии ташхисҳо, ҳолати бе-
мор, рафти табобат ва дигар 
масъалаҳои марбут ба табо-
бату ташхис тариқи кансилиум 
таъсис дода шудааст.

Дар ҳамин Марказ Сарвари 
давлат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бо роҳбарият, сар-
дорони раёсат ва сармута-
хассисони соҳавии Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, роҳбарони Маркази 

миллии тиббии “Шифобахш” 
ва  маҷмааи тандурустии 
“Истиқлол” тариқи видеокон-
ференсия суҳбат карданд.

Дар доираи нақшаҳои сох-
тмону навсозӣ дар ҳудуди бе-
морхонаи клиникавии шаҳрии 
№1 стансияи ёрии таъҷилии 
тиббӣ таъсис ёфта, дар ҳудуди 
муасиса бинои дуошёнаи 
лоиҳавии нав сохта шудааст. 
Дар ошёнаи якуми ин бино 
маркази танзимгарӣ, ҳуҷраҳои 
корию истироҳатии табибону 
кормандон ва ронандагон бо 
ҳамаи шароит ташкил гардида-
аст. Ҳамчунин дар шафати бино 
мошинсарои стансияи ёрии 
таъҷилии тиббӣ сохта шудааст.

Барои ба сатҳи байнал-
милалӣ баробар намудани 
хизмати ёрии таъҷилии тиббӣ 
дар стансия Маркази танзим-
гарии пайваст ба системаи 
идоракунии рақамии қабулу 
сабт ва ташкили ёрии таъҷилӣ 
ва маркази тамоси электронӣ 
таъсис дода шудааст. Ин усули 
пешрафта имкон медиҳад, ки 
муроҷиат ва дархост ба ёрии 
таъҷилӣ мутобиқи меъёрҳои 
қабулшуда сабту танзим ва 
фиристонидани мошини ёрии 
таъҷилӣ ба роҳ монда шавад.

Беморхонаи клиникавии 
шаҳрии №1 яке аз муассисаҳои 
тиббии асосӣ дар вилояти Суғд 
буда, дар баробари сокинони 
шаҳри Хуҷанд ба сокинони 
шаҳру ноҳияҳои дигари вило-
ят хизмати тиббӣ мерасонад. 
Мувофиқ ба талабот ва зарурат 
дар ҳудуди муассиса ошхона, 
чойхонаи миллӣ ва меҳмонхона 
барои аёдаткунандагон, хешо-
вандон ва пайвандони беморон 
бунёд шудааст ва онҳо мета-
вонанд аз ин хизматрасониҳо 
истифода баранд.

Бо навсозӣ ва муҷаҳҳаз-
гардонии бинои асосии Бемор-
хонаи клиникавии шаҳрии №1 
шароити муосир ва мутобиқ ба 
стандартҳои ташхису табоба-
бат фароҳам оварда шудааст. 
Дар ошёнаҳои дуюм, сеюм ва 
чоруми беморхона шуъбаҳо бо 
катҳои муолиҷавӣ, нуқтаҳои 
санитарӣ-гигиенӣ, ошхона, 
лифт ва дигар хизматрасониҳои 
зарурӣ барои фаъолияти та-
бибон ва истифодаи беморон 
муҳайё карда шудаанд.

Дар беморхона табибони 
соҳибтаҷриба ва мутахассисони 
ҷавон фаъолият доранд, ки дар 
ташхис, табобат ва ҷарроҳиҳо 
эътироф гардидаанд. Шароити 
замонавӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти 
замони муосир барои боз ҳам 
баланд бардоштани сифати 
хизматрасонии тиббӣ, ҷорӣ на-
мудани усулҳои наву муосири 
ташхису табобат ва ҷарроҳиҳо 
имконияти васеъ фароҳам ме-
оранд.

12 август Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар доираи сафари корӣ дар вилояти Суғд дар шаҳри Хуҷанд 
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Ортопедия ва технологияи 
муосир”-ро мавриди истифода қарор доданд.

ИФТИТОҲИ БИНОИ ИЛОВАГИИ 
БЕМОРХОНАИ МАРКАЗИИ 

ШАҲРИ КОНИБОДОМ
11 август Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар маркази шаҳри Конибодоми вилояти Суғд бинои иловагии 
беморхонаи марказии шаҳрро ифтитоҳ карданд.

ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН 
ДАР ШАҲРИ ХУҶАНД БИНОИ АСОСИИ 

БЕМОРХОНАИ КЛИНИКАВИИ ШАҲРИИ 
№1-РО ИФТИТОҲ НАМУДАНД 

12 август Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
— Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои 
асосии табобатии Беморхонаи клиникавии 
шаҳрии №1-и шаҳри Хуҷандро баъди таъмиру 
навсозии куллӣ ва бинои маъмурияти бемор-
хона, Стансияи ёрии таъҷилии тиббӣ, чойхонаи 
миллӣ, меҳмонхона ва коргоҳи истеҳсоли ок-
сигени тиббиро ифтитоҳ бахшиданд.

Бинои мазкур 4-ошёна буда, 
дар доираи нақшаи чорабиниҳо 
ба ифтихори ҷашни 35-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мутобиқ ба талаботи 
замони муосир бунёд карда шуда-
аст. Дар ошёнаи якуми бино шуъ-
баи бемориҳои чашм бо фароги-
рии 30 кат ҷойгир буда, ошёнаи 
дуюм барои шуъбаи бемориҳои 
асаб бо 30 кат пешбинӣ шудааст.

Дар ошёнаи сеюм маркази 
саломатии шаҳрӣ ва дар ошёнаи 
чорум  маъмурияти беморхонаи 
марказӣ ҷойгир карда шудааст. 
Бинои нав барои қабули 60 на-
фар пешбинӣ гардида, муоина 
ва бистарикунонии беморон дар 
шароити мусоид ба роҳ монда 
мешавад.

Бинои иловагии беморхонаи 
марказии шаҳри Конибодом бо 
маблағгузории Идораи сохтмо-
ни асосии мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти 
Суғд бунёд гаридааст. Иншоот дар 
муҳлати муайяншуда бо сифати 
баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи 
замони ҳозира сохта шудааст.

Ҳамаи ҳуҷраҳои беморхона 

бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири 
тиббӣ муҷаҳҳаз гардонда шуда, 
барои ташхису табобати дақиқу 
саривақтии бемориҳои чашм ва 
асаб шароити хуби табобат муҳайё 
мебошад. Бинои иловагӣ бо мизи 
ҷарроҳӣ, катҳои функсионалӣ, 
микроскоп барои ҷарроҳӣ карда-
ни чашм, инчунин дифиблятор ва 
монитори назди бемор, дастгоҳи 
нафасдиҳии сунъӣ ва ғайра таъ-
мин аст. Ҳамчунин бо маблағҳои 
мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатии вилояти Суғд 1 милли-
ону 900 ҳазор сомонӣ таҷҳизоти 
маишӣ, мизу курсӣ ва дигар 
лавозимоти зарурӣ харидорӣ 
гардидаанд.

Баъди фароҳам овардани чу-
нин шароит табибон бо истифода 
аз таҷҳизоти нави ташхисӣ ба 
беморон хизмати баланди тиббӣ 
мерасонанд.

Дар бинои иловагии Беморхо-
наи марказии шаҳри Конибодом, 
ки нав сохта шудааст, қариб 80 
нафар табиб ва корманди ми-
ёнаи тиб фаъолият доранд, ки 
ҳамарӯза ба беморон хизмати 
босифати тиббӣ мерасонанд.

САРВАРИ ДАВЛАТ ЭМОМАЛӢ 
РАҲМОН ДАР ШАҲРИ ХУҶАНД ҶДММ 

«ОРТОПЕДИЯ ВА ТЕХНОЛОГИЯИ 
МУОСИР»-РО ИФТИТОҲ НАМУДАНД 

Бояд таъкид намуд, ки Ҷамъияти 
дорои масъулияти маҳдуди “Орто-
педия ва технологияи муосир” 
аввалин маркази махсусгардонида-
шудаи осебшиносӣ ва раддодӣ дар 
ҷумҳуриамон буда, бо таҷҳизоти за-
монавии ташхису табобат муҷаҳҳаз 
мебошад.

Бинои Марказ аз 3 ошёна ибо-
рат буда, дар ошёнаи якум қабулгоҳ, 
ташхисгоҳ, дармонгоҳ, шуъбаи 
рентгени рақамӣ ва стомотологӣ, 
14 ҳуҷраи кории кормандон ҷойгир 
аст.

Ошёнаи дуюм аз 16 ҳуҷра: эҳё, 
доругузаронӣ, офият, ҳуҷраҳои 
хонаи духтурон, оростакорон, 
осебшиноси раддоди калонсолон, 
ҳамчунин 8 ҳуҷра барои бистарӣ 
намудани беморон иборат аст.

Ҳар як ҳуҷраи бистарии бемо-
рон барои ду нафар буда, бо кати 
функтсионалӣ, телевизор, яхдон 
ва бо шароити зарурии гигиенӣ 
таъмин мебошанд.

Дар ошёнаи сеюм ду амали-
ётхона, ҳуҷраҳои тамизгардонӣ, 
малҳамбандӣ, ҳуҷраи духтурон, 
шуъбаи осебшиносӣ, раддоди 
бачагона, 7 ҳуҷра барои бистарии 
беморон сохта шуда, дар онҳо 
ҳама шароити зарурии буду боши 

табобатгирандагон муҳайё карда 
шудааст. Бемороне, ки дар ин Мар-
каз табобат мегиранд, чор маҳал 
бо хӯрок таъмин карда мешаванд.

Зимни шиносоӣ бо фаъоли-
яти Марказ ба Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ 
дода шуд, ки таҷҳизоти тиббӣ аз Ко-
реяи Ҷанубӣ, Федератсияи Русия ва 
Ҷумҳурии Мардумии Чин бо харҷи 
як миллиону яксаду панҷоҳ ҳазор 
сомонӣ дастрас карда шуд.

Д а р  м а р к а з  д а с т г о ҳ ҳ о и 
артоскопӣ, рентгени рақамӣ, 
таҷҳизоти электронӣ–оптикӣ, ул-
трасадо, денситометрия, карди-
омонитор, тамизгардонӣ, мизи 
ҷарроҳӣ, кати функсионалии “Ар-
мед” истифода мегардад.

Боз як самти фаъолияти Марказ 
таълимӣ буда, дар он хатмкардаго-
ни донишгоҳҳои тиббӣ метавонанд 
такмили ихтисос намуда, давраи 
интернатура ва ординатураи кли-
никавии худро гузаронанд.

Қобили зикр аст, ки бо шаро-
фати ба истифода дода шудани ин 
Марказ 30 нафар мутахассисони 
соҳаи тиб ва дигар шаҳрвандони 
касбу корашон гуногун бо ҷои 
кори доимӣ ва маоши хуб таъмин 
гардиданд.
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Дар Маркази минтақавии хизма-
трасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва 
маъюбон дар шаҳри Хуҷанд бо ишти-
роки намояндаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба корҳои ободонию 
созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-со-
лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, Вазири 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Аб-
дуллозода, муовини Раиси вилояти Суғд 
Зайнура Азимӣ ва Раиси шаҳри Хуҷанд 
Фирдавс Шарифзода мароми супорида-
ни 100 адад аробачаҳои маъюбӣ, либос, 
маводи хўрокаи ниёзи аввал баргузор 
гардид.

Раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Ша-
рифзода чорабиниро ифтитоҳ намуда, аз 
ҷумла таъкид намуд, ки ҳифзи иҷтимоии 
маъюбон, аз ҷумла, шахсони дорои им-
конияти маҳдуд яке аз самтҳои муҳим 
ва асосии сиёсати иҷтимоии Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб ме-
равад. Дар ин замина пайваста кўмакҳо 
ирсол ва дастрас карда мешаванд. Ин 
қишри ҷомеа ҳеҷ гоҳ худро танҳо ҳис 
намекунанд.

Намояндаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба корҳои ободонию 
созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-со-
лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, Вазири 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Аб-
дуллозода зимни баромади худ зикр 
дошт, ки дар Тоҷикистон барои шахсони 
маъюб дар тамоми соҳаҳо имконияти ба-
робари кору зиндагӣ фароҳам оварда шу-
даанд. Ба маъюбон дар муассисаҳои дав-
латии тиббию иҷтимоӣ ба таври ройгон ё 
имтиёзнок бо тартиби муқаррарнамудаи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ёрии 
тиббӣ расонида мешавад. Кӯдакони ма-

ъюб дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи 
умумӣ ҳангоми зарурат бо воситаҳои 
махсуси техникӣ таъмин мешаванд. 
Инчунин дар муассисаҳои махсуси 
таълимӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон кӯдакони имконияташон 
маҳдуд бо таҳсилоти умумӣ фаро гирифта 
мешаванд.

Иттилоъ дода шуд, ки ҳамасола ба 
оилаҳои камбизоат, осебпазир, маъюбон 
аз буҷети мамлакат беш аз 116 миллион 
сомонӣ ҷудо, аз ҷумла 30, 9 миилн со-
мони кўмакпулиҳо ба маъюбон дода 
мешавад.

Мавриди зикр аст, ки аз замони ба 
даст овардани истиқлолият то имрӯз 
тамоми талошҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон баҳри таъмини кафолатҳои 
иҷтимоии мардум, хусусан маъюбон 
равона гардида, дар ҷумҳурӣ заминаи 
ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии маъюбон пур-
ра таҳия ва мавриди амал қарор дода 
шудааст. Бо супориши Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санадҳои 
дахлдори меъёриии ҳуқуқӣ марбут ба та-
моми ҷанбаҳои ҳаёти маъюбон, аз ҷумла, 
таъминоти иҷтимоӣ, мусоидат ба шуғли 
маъюбон ва таъмини муҳити дастрас ба-
роои онҳо таҳия ва қабул гардидаанд. Ко-

декси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҳифзи иҷтимоии маъюбон», «Барномаи 
миллии тавонбахшии маъюбон барои 
солҳои 2017-2020» ва даҳҳо санадҳои ди-
гар, ки барои маъюбон имконияти ҳифзи 
ҳуқуқои онҳоро тавон дошта бошад ва 
шароити зисту зиндагии онҳоро баланд 
бардорад, ба миён омадаанд.

Зайнура Азимӣ, муовини Раиси ви-
лояти Суғд таъкид дошт, ки тавассути си-
ёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба татбиқи ҳадафҳои 
стратегии мамлакат, рушди соҳаҳои 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва фарҳангии 
Тоҷикистони соҳибистиқлол мушарраф 
гардида истодаем. Аз ин лиҳоз, мо бояд 
ба қадри давлати соҳибистиқлол ва Вата-
ни озоду соҳибихтиёрамон расем, сулҳу 
оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллиро 
таҳкиму тақвият бахшем. Дастовардҳои 
сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва таърихӣ 
боварии мардуми Тоҷикистони маҳбуби 
мо, аз ҷумла сокинони шарафманди ви-
лояти Суғдро ба ояндаи дурахшонамон 
зиёд намуда, барои меҳнати содиқонаву 
созанда ҳидоят менамоянд.

Сипас ба зиёда аз 100 нафар маъбо-
ни шаҳру навоҳии вилоят аробачаҳои 
маъюбӣ, маводи хўрока ва сару либос 
тақдим карда шуд.

Намояндаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба корҳои ободонию 
созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-со-
лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд, Вазири 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Аб-
дуллозода, муовини Раиси вилояти Суғд 
Зайнура Азимӣ ва Раиси шаҳри Хуҷанд 
Фирдавс Шарифзода ҳамзамон аз Фи-
лилали дар шаҳри Хуҷанд будаи заводи 
протезию ортопедии шаҳри Душанбе 
шиносӣ пайдо намуданд.

Иттилоъ дода шуд, ки дар ин коргоҳи 
хурд ба истеҳсоли пойафзолҳои мах-
сус, протези пой, артеэс, карсет, про-
тези даст ва ғайраҳо машғул буда, 
дар утоқҳои гаҷкорӣ,  дастгоҳҳо, 
васлкунӣ,пойафзолбарорӣ ва ғайраҳо 
15 нафар сокинони маҳаллӣ ба кору фа-
ъолият машғуланд.

 Истеҳсоли маҳсулоти ин коргоҳ ба 
тамоми маъюбон ва дигар эҳтиёҷмандон 
дастрас карда мешавад.

Дар партави дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси шаҳри 
Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти  тарғиби 
тарзи ҳаёти солим ва оммавигардонии варзиш тибқи Фар-
моиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 апрели соли 2022, №302, “Оид 
ба гузаронидани мусобиқаи шонздаҳуми футболи хурд 
байни дастаҳои мардонаи муассисаҳои тандурурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон” Кумитаи 

ҷумҳуриявии иттифоқи касабаи кор-
мандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар якҷоягӣ бо Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Федератсияи футболи 
мамлакат аз 11 июн то 5 августи соли 
равон мусобиқаи  шонздаҳуми футбо-
ли хурд байни дастаҳои муассисаҳои 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро бахшида ба 
зодрӯзи олим, файласуф ва ҳакими 
тоҷик-Абӯалӣ ибни Сино ва ҷашни 31-со-
лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар майдончаи варзишии 
Маркази барқарорсозии “Пайравони 
Сино”-и шаҳри Душанбе, воқеъ дар 

Маркази миллии тиббии Тоҷикистон  “Шифобахш”   бар-
гузор  намуд.

Дар мусобиқа 18 даста ва зиёда аз 200 нафар футбол-
бозони аз 25 сола то 60 сола иштирок  намуданд. Доварии 
қариб 90 бозиҳои мусобиқа аз тарафи доварони дараҷаи 
ҷумҳуриявию байналмилалии Федератсияи футболи 
Тоҷикистон ба анҷом расонида шуд.

Бозии финалии мусобиқа санаи 5 августи соли равон  
дар майдончаи варзишии Маркази барқарорсозии “Пайра-
вони Сино”-и шаҳри Душанбе, воқеъ дар Маркази миллии 

тиббии Тоҷикистон  “Шифобахш” байни дастаҳои Маҷмааи 
тандурустии “Истиқлол” ва Хадамоти назорати давлатии  
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ баргузор гардид.

 Дар баробари мухлисони дастаҳои муассисаҳои мазкур 
ҳамзамон бозии финалиро вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин 
Абдуллозода, раиси Федератсияи иттифоқҳои касабаи 
мустақили Тоҷикистон Маликшо Неъматзода ва роҳбарони  
як қатор муассисаҳои тандурустӣ низ тамошо намуданд.

Аз дақиқаҳои аввал бозии финалӣ байни тимҳои ин ду 
сохтори тандурустӣ ҷолибу ҷозиб сурат гирифта, дар натиҷа 
тими Маҷмааи тандурустии “Истиқлол” бо ҳисоби як бар 
сифр бар тими Хадамоти назорати давлатии  тандурустӣ  
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ғолиб омада, сазовори Ҷоми 
мусобиқа гардид.

Ҳамин тавр, дар мусобиқаи шонздаҳуми футболи хурд 
миёни тимҳои муассисаҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон  тими Маҷмааи тандурустии 
“Истиқлол” сазовори ҷои якум, тими Хадамоти назорати 
давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ сазовори 
ҷои дуюм ва тими Маркази клиникии ёрии таъҷилии тиб-
бии шаҳри Душанбе сазовори ҷои сеюм гардиданд.

Дар анҷоми ин чорабинии варзишӣ ба тимҳое, ки сазво-
ри ҷойҳои намоён гардиданд, “Ифтихорнома” ва туҳфаҳои 
хотиравӣ тақдим карда шуд.

Ҳамзамон, ба бозингароне, ки дар мусобиқа маҳолати 
баланд нишон доданд, туҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд.

ТАТБИҚИ СИЁСАТИ ИҶТИМОӢ: ТАҚДИМИ 100 АДАД 
АРОБАЧАҲОИ МАЪЮБӢ БА ЭҲТИЁҶМАНДОН 

МУСОБИҚАИ ШОНЗДАҲУМИ ФУТБОЛИ ХУРД БАЙНИ ДАСТАҲОИ МУАССИСАҲОИ 
ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ МАМЛАКАТ ҶАМЪБАСТ ГАРДИД 
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Бегоҳии 18 август бахшида 
ба ин санаи муҳиму фархунда 
дар Театри давлатии акаде-
мии опера ва балети ба номи 
Садириддин Айнӣ ҳамоиши 
идона баргузор гардид, ки дар 
он вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Ҷамолиддин Аб-
дуллозода, муовинони вазир 
Ғафур Муҳсинзода, Абдухолиқ 
Амирзода, Зулфия Абдусамат-
зода, муовини Раиси Ҳизби 
Халқии Демократии Тоҷикистон 
Хайринисо Юсуфӣ, сардо-
ри Раёсати рушди иҷтимоии 
Дастгоҳи иҷроияи Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Гулҷаҳон Абдуфаттоҳзода,  Ра-
иси кумита оид ба масъалаҳои 
иҷтимоӣ,  оила ва  ҳифзи 
саломатии Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Суман-
гул Тағойзода, ректори  ДДТТ 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
Маҳмадшоҳ Гулзода, раиси 
Федератсияи иттифоқҳои ка-
сабаи мустақили Тоҷикистон 
Маликшоҳ Неъматзода, ра-
иси Кумитаи ҷумҳуриявии 
иттифоқи касабаи кормандони 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
Тоҷикистон Ҳаётзода Нурхон, 
сардори Раёсати тандурустии  
шаҳри Душанбе Хушвахт Ша-
рифзода, сардорони раёсатҳои 
тандурустии вилоятҳои Суғду 
Хатлон, роҳбарони муассисаҳои 
тандурустии вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳо ва доираи васеи кор-
мандони соҳа иштирок на-
муданд.

Ч о р а б и н и и  и д о н а  б о 
садо додани Суруди мил-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шурӯъ шуд. Баъдан, вазири 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Ҷамолиддин Абдуллозода бо 
сухани табрикотӣ баромад 
намуда,  кулли кормандони 
соҳаи тандурустии мамлака-
тро бо иди касбиашон табри-
ку муборакбод  гуфт ва дар 

фаъолияти минбаъдаи корӣ 
ба ҳар кадоми онҳо барору 
муваффақиятҳои беназир та-
манно намуд.

Гуфта шуд, ки воқеан ҳам 
касби табибӣ яке аз пешаҳои 
муҳимтарини инсонӣ ба шу-
мор меравад, ки дар таърихи 
фарҳанги башарӣ мақом ва 
мартабаи хоса дорад. Табибон 
нафароне мебошанд, ки ин-
соният ҳамеша ба онҳо ниёз 
дорад. Зеро, инсон дар рафти 
зиндагӣ ҳамеша бо бемориҳо 
рӯ ба рӯ мешавад ва ягона 
нафаре, ки дар чунин ҳолат 
ба дарди онҳо дармон шуда 
метавонад, ин табиб аст. 

Вазири тандурустӣ бо 
ёдоварӣ аз дастовардҳои соҳаи 
тандурустии мамлакат қайд 
намуд, ки маҳз зери сиёсати хи-
радмандонаи Пешвои муазза-
ми миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон кормандони соҳаи 
тандурустии мамлакат даво-
ми солҳои охир тавонистанд 
бо ҷорӣ намудани як қатор 
усулҳои нави ташхис ва табобат 
сатҳи хизматрасонии тибби-
ро ба аҳолӣ боз ҳам хубтару 
беҳтар ба роҳ монанд.

Бояд гуфт, ки танҳо давоми 
як соли охир азнавсозӣ, таъ-
миру таҷдид ва бо таҷҳизоти 
муосири тиббӣ таъмин на-
мудани муассисаҳои тиббӣ аз 
ҷониби  Ҳукумати Тоҷикистон 
воқеан назаррас мебошад. 
Бинобар ин, кормандони соҳаи 
мамлакат ба Ҳукумати кишвар,  
махсусан ба Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон ҷиҳати дастгирии пай-
вастаи соҳа изҳори сипосу 
миннатдории хешро иброз 
менамоянд.

Дар идомаи суханронӣ 
Ҷамоллиддин Абдуллозода, ин-
чунин тазаккур дод, ки   имсол 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади му-
боризаи босамар бар зидди 
бемории COVID-19  бо Ифти-

хорномаи вижаи Ташкило-
ти умумиҷаҳонии тандурустӣ 
қадрдонӣ  гардид, ки ин да-
стоварди тамоми кормандони 
соҳаи тандурустии мамлакат 
мебошад.

Баъдан, Хайринисо Юсуфӣ, 
муовини Раиси Ҳизби Халқии 
Демократии Тоҷикистон, 
Гулҷаҳон Абдуфаттоҳзода, сар-
дори Раёсати   рушди иҷтимоии 
Дастгоҳи  иҷроияи Президенти 
Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  Суман-
гул Тағойзода, Раиси кумита оид 
ба масъалаҳои иҷтимоӣ, оила 
ва ҳифзи саломатии Маҷлиси 
намояндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сухани 
табрикотӣ баромад намуда, 
кулли кормандони соҳаи тан-
дурустии мамлакатро бахши-
да ба Иди касбии табибони 
Тоҷикистон табрику шодбош 
намуданд.

Аз ҷумла номбурдагон зим-
ни суханронии хеш аз кӯшиш 
ва талошҳои табибони мам-
лакат дар давраи пандемияи 
COVID-19 ёдовар  шуда, қайд 
карданд, ки маҳз заҳмат ва 
талошҳои шабонарӯзии кор-
мандони соҳаи тандурустии 
мамлакат буд, ки кишвари мо 
тавонист бар муқобили ин бе-
мории сироятӣ ғолиб ояд.

Дар идомаи чорабинии 
идона  тибқи фармоиши Ва-
зорати тандурустӣ ва хифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон як қатор кормандо-
ни хизматнишондодаи соҳа бо 
мукофотҳои соҳавӣ, аз ҷумла 
бо нишони сарисинагии “Аъ-
лочии тандурустии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон», Ифтихорномаи 
якҷояи Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Куми-
таи ҷумҳуриявии иттифоқи ка-
сабаи кормандони тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон 
ва бо Ифтихорномаи Ҳизби 
Халқи Демократии Тоҷикистон  
сарфароз гардонида шуданд.

Варзиш ва тандурустӣ  

ҷузъи аз ҳам ҷудонашаванда 
мебошанд ва чун анъана бо 
мақсади дар амал  татбиқ 
намудани сиёсати Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба оммавигардонии варзиш 
ва  тарбияи солимии аҳолӣ, 
ташвиқоти тарзи ҳаёти со-
лим дар ҷомеа Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Кумитаи ҷумҳуриявии 
иттифоқи касабаи корман-
дони тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии Тоҷикистон якҷо бо 
Федератсияи футболи мамла-
кат  бахшида ба Иди касбии 
табибони Тоҷикистон ва ҷашни 
31-солагии Истиқлолияти дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мусобиқаи шонздаҳуми фут-
бол байни дастаҳои табибони 
муассисаҳои тандурустии киш-

вар  гузарониданд.
Д а р  ч о р а б и н и и  и д о -

на барои дар ин мусобиқа 
ишғол намудани ҷои аввал 
дастаи Маҷмааи тандурустии 
“Истиқлол” бо Ҷом, медалҳои 
тиллоӣ,  тӯҳфаҳои хотиравӣ  
ва Ифтихорномаи якҷояи Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н  в а  Ку м и т а и 
ҷумҳуриявии иттифоқи каса-
баи кормандони тандурустӣ 

ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон 
қадрдонӣ карда шуд.

П а с  а з  с у п о р и д а н и 
мукофотҳо ба собиқадорон, 
фаъолон ва нафарони хиз-
м а т н и ш о н д о д а и  с о ҳ а и 
тандурустӣ барномаи консертӣ  
бо иштироки доираи васе-
ъи ҳунармандони шинохтаи 
ҷумҳурӣ сурат гирифт, ки баҳри 
иштирокчиёни чорабинӣ руҳу 
илҳоми хоса бахшид.

Боиси сарфарозист,  ки 
имрӯзҳо ворисони Синои бу-
зург дар пайравӣ ба сиёсати ду-
рандешона ва оқилонаи Пеш-
вои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар рушд ва 
пешрафти соҳаи тандурустии 
Тоҷикистони азизамон саҳми 
намоён гузошта истодаанд.

Бо боварии комил мета-
вон гуфт, ки имрӯз табибони 

тоҷик дар баробари ҳамтоёни 
хориҷии хеш дар ташхис ва та-
бобати беморон маҳорати ба-
ланд доранд. Далели ин гуфтаҳо 
муроҷиати  шаҳрвандони 
кишварҳои хориҷӣ ҷиҳати гу-
заштан аз ҷарроҳиҳои мурак-
каб ба муассисаҳои тандуру-
стии мамлакат мебошад, ки ин 
албатта аз маҳорати баланди 
касбии кормандони соҳаи тан-
дурустии Тоҷикистон дарак 
медиҳад.

ТАЉЛИЛИ БОШУКЎЊИ ИДИ 
КАСБИИ ТАБИБОНИ ТОЉИКИСТОН

18 август бахшида 
ба - Иди касбии 
табибони 
Тоҷикистон, зодрӯзи 
олим, файласуф 
ва ҳакими тоҷик 
Абӯалӣ ибни 
Сино  ва инчунин 
ба муносибати  
ҷашни 31 солагии 
Истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар 
гӯшаву канори 
мамлакат 
ҳамоишҳои 
бошукӯҳи идона 
доир гардиданд.
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ҶАШНВОРА

 � ХАТЛОН 

Аз ҷумла бахшида ба ин санаи фархунда  18 август 
дар Кохи фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри Бохтар  
бо иштироки раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, 
кормандони соҳаи тиб ва дигар меҳмонон чорабинии 
тантанавӣ баргузор гардид.

Раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода тамо-
ми кормандани муассисаҳои тандурустии вилоят ва 
дар шахсияти онҳо кулли кормандони соҳаи тиббӣ 
ҷумҳуриро бо иди касбиашон табрику таҳният гуфта, дар 
корҳои минбаъдаашон мувафақиятҳо таммано намуд. 
Раиси вилоят зимни суханронияш қайд намуд, ки  мояи 
сарфарозию ифтихормандист, ки тандурустӣ ҳамчун 
соҳаи афзалиятнок дар меҳвари сиёсати иҷтимоии Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ -Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
қарор дошта, баҳри ҳифзи сиҳатии омма ва рушди кори 
соҳа тадбирҳои ҳадафманд амалӣ гардида истодаанд.

“Шумо бояд хуб дарк намоед, ки таваҷҷӯҳи Пешвои 
муаззами миллат ба вилояти Хатлон, бахусус соҳаи тан-
дурустии он бениҳоят бузург аст. Маҳз бо пешниҳод ва 
дастгирии Президенти мамлакат “Барномаи давлатии 
рушди соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
вилояти Хатлон барои солҳои 2021-2025” бо маблағи 
1 миллиарду 315 миллион сомонӣ аз ҳисоби ҳамаи 
сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва шарикони рушд тасдиқ 
гардида, соли дуюм аст, ки дар маҳал амалӣ  шуда 
истодааст”-афзуд Қурбон Ҳакимзода.

Гуфта шуд, ки давоми 7-моҳи соли ҷорӣ барои сох-
тмон ва таъмири 25 – адад иншооти соҳаи тандурустӣ 
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба маблағи зиёда 
аз 10 млн. 148 ҳазор сомонӣ харҷ карда шудааст.

Барои расонидани хизмати саривақтӣ ба аҳолӣ дар 
ин давра ба вилоят 34 адад нақлиёти ёрии таъҷилии 
тиббӣ ворид гардида, теъдоди нақлиёти ёрии таъҷилии 
дар хизмати мардум қарордошта ба 239 адад  расонида 
шуд, ки нисбати ҳамин давраи соли сипаригардида 40 
адад зиёд мебошад.

Масъалаи дурусту босифат нигоҳдории ваксина ва ё 
вояҳои Дар партави ҳидоятҳо ва бо дастгирӣ аз сиёсати 
бунёдкорона ва созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти кишвар барои дар 
сатҳи баланду сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-со-
лагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баҳри пешрафти кори соҳа, беҳтар намудани вазъи 
хизматрасонии тиббӣ, аз ҷумла хизмати суроғавӣ дар 
деҳот ва бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта аз 
ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо дар ҳудуди вилоят танҳо 
барои соҳаи тандурустӣ бунёди 468 иншоот, аз ҷумла 
38 беморхона, 80 маркази саломатӣ, 196 бунгоҳи тиббӣ, 
19 таваллудхона, 127 дорухона ва 14 нуқтаи хатнаро ба 
нақша гирифта шудааст.

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вило-
яти Хатлон диққати махсусро  барои рушди тибби 
хусусӣ равона мекунад. Соҳибкорони бонангу номус 
ва шахсони эҳсонкор феълан дар ҳудуди вилоят 165 
адад муассисаҳои тиббии хусусиро бо истифода аз 
таҷҳизотҳои муосир дар хизмати мардум қарор доранд, 
ки бо истифода аз ин фурсат ба онҳо сипоси бепоён 
изҳор мекунам.

Ҳамчунин омода намудани кадрҳои ихтисосманди 
соҳа ва таъмини муассисаҳо бо табибон зери таваҷҷуҳи 

хосаи Роҳбари давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
қарор дорад. Дар миқёси вилоят таъсис ёфтани муасси-
саи олии касбии соҳаи тиб – Донишгоҳи тиббии Хатлон 
дар ноҳияи Данғара далели таваҷҷуҳи Пешвои миллат 
дар самти тайёр кардани мутахассисони варзидаи соҳаи 
тандурустӣ мебошад.

Ҳамчунин, ҷиҳати омода намудани кормандони 
миёнаи тиб дар вилоят дар баробари коллеҷҳои тиббии 
давлатӣ инчунин, 13 коллеҷҳои тиббии хусусӣ ташкил 
гардидааст, ки барои коҳиш додани норасоии кадрӣ 
нақши муҳим доранд.

Дар охири чорабинӣ зиёда аз 60 нафар кормандони 
тиб, барои фаъолияти  арзандаашон бо Ифтихорнома 
ва Сипосномаи раиси вилоят ва инчунин ба 6 нафар 
ғолибони озмуни “Вориси Сино” Ҷоизаи раиси вилояти 
Хатлон ва ба ҳаряки онҳо маблағи панҷ ҳазор сомонигӣ 
тақдим гардонида шуд. Чорбинии Рӯзи командони 
соҳаи тиб бо барномаи фарҳанги ҳусни анҷом бахшид.

 � СУҒД

Ҳамзамон, 18 август дар Кохи «Суғдиён”-и шаҳри 
Хуҷанд бо иштироки Раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс 
Шарифзода, муовини сардори Раёсати тандурустии 
вилоят Маъруф Ҳоҷибоев, роҳбарон ва фаъолони соҳаи 
тандурустии шаҳр Рӯзи кормандони соҳаи тиб таҷлил 
карда шуд.

    Номаи табрикотии Раиси вилояти Суғд Раҷаббой 
Аҳмадзода ба муносибати Рӯзи кормандони соҳаи ти-
бро Маъруф Ҳоҷибоев ироа намуд, ки дар он аз ҷумла 
гуфта мешавад: “Боиси ифтихор аст, ки иди касбии кор-
мандони соҳаи тиб бо мавлуди олими номвари тоҷик, 
алломаи машриқзамин Абӯалӣ ибни Сино, ки осори 
гаронбаҳояш ҳамчун ганҷинаи бебаҳои илм барои пеш-
рафти соҳаи тандурустии тамоми олам хизмат мекунад, 
алоқамандии бевосита дорад. Чунонки Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид мена-
моянд, “мардуми куҳанбунёди тоҷик мисли Абӯалӣ 
ибни Сино, Абӯбакр Закариёи Розӣ садҳо донишман-
донеро ба воя расонидаанд, ки осори онҳо то ба имрӯз 
аҳаммияти худро гум накарда, барои башарият ҳамчун 
раҳнамои тиббӣ хизмат менамоянд”. Шоистаи таъкид 
аст, ки дар кишвари маҳбубамон ва аз ҷумла вилояти 
Суғд таҳти сиёсати хирадмандонаи Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳифзи сиҳатии 
омма ҳамчун соҳаи афзалиятнок таваҷҷуҳи хоса зоҳир 
гардида, ҷиҳати ҳифзи саломатӣ ва нигаҳдории тан-
дурустии аҳолӣ, пешгирии гирифторшавии одамон ба 
касилиҳои гуногун, беҳдошти фаъолияти беморхонаву 
муолиҷагоҳҳо, муассисаҳои дигари тиббӣ чораҳои му-
ассир андешида мешаванд”.

Сипас, Раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода 
кулли табибонро бо Иди касбиашон таҳният гуфта, 
аз ҷумла афзуд, ки соҳаи тандурустӣ яке аз самтҳои 
аввалиндараҷаи сиёсати иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба шумор рафта, дар даврони соҳибистиқлолии мамла-
кат бо маром рушд карда, ба пешравиҳои назаррас 
ноил гардидааст. Пайваста қабул ва амалӣ гардидани 
барномаву стратегияҳо ва санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ 
вобаста ба соҳаи тандурустӣ аз таваҷҷўҳи пайвастаи 
Ҳукумати мамлакат, хосатан Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шаҳодат 

медиҳад. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 
шаҳри Хуҷанд низ ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои 
Пешвои муаззами миллат мўҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва раҳнамоиҳои пайвастаи Раиси вилояти Суғд Раҷаббой 
Аҳмадзода дар ин раванд ба соҳаи тандурустии шаҳр 
аҳамияти аввалиндараҷа дода, баҳри пешбурди соҳа 
ва дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии тиббӣ, бунёди 
иншооти муосири тиббӣ ва таъмин намудани онҳо бо 
технологияҳои навтарини ташхису табобат бомаром 
идома медиҳад.

Раиси шаҳр гуфт, ки табибони мо дар навбати худ 
ҷавобан ба чунин дастгириҳо баҳри беҳтар намудани 
саломатии мардум, баланд бардоштани сифати хиз-
матрасонии тиббӣ шоиста меҳнат намуда, бо дасти 
мўъҷизакор, дониши мукаммал, сухани нек ба беморон 
саломатӣ ва умри дубора мебахшанд. Воқеан, дар таъ-
риху фарҳанги халқи тоҷик соҳаи тиб мақоми шоиста 
дошт ва хазинаи тибби халқи тоҷик ғаниву беназир 
ташаккул ёфтааст. Аҷдодони донишманди мо ба мисли 
Абўалӣ ибни Сино, Закариёи Розӣ ва дигарон ганҷинаи 
бебаҳои тибби ҷаҳониро ба вуҷуд овардаанд.

Изҳори умедворӣ карда шуд, ки табибони муосири 
мо ворисони арзандаи гузаштагон гардида, осору истеъ-
доди онҳо дар кишвар ва хориҷи он эътироф мегарданд.

Баъдан, ба як қатор пешсафони соҳаи тандурустӣ 
ва ашхосе, ки бо кору пайкори худ ба пешрафти соҳа 
саҳми бориз гузоштанд, бо унвонҳои соҳавӣ, Сипоснома 
ва туҳфаҳои хотиравӣ қадршиносӣ гардиданд. Сипас, 
барномаи фарҳангӣ пешниҳоди ҳозирин карда шуд.

 � БАДАХШОН

Инчунин, бахшида ба ин сана дар шаҳри Хоруғи 
ВМКБ низ бо иштироки Раиси Вилояти Мухтори 
Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонабот ҳамоиши 
тантанавӣ доир гардид.

Раиси вилоят Алишер Мирзонабот иброз намуд, ки 
соҳаи тандурустӣ дар солҳои истиқлолият бо дастгирии 
бевоситаи Асосгзори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон рушди бесобиқа намуд. Аз ҷумла, ра-
ванди инкишоф ва ислоҳоти соҳа дар ВМКБ низ марҳила 
ба марҳила амалӣ гардида, инфрсохтори замонавӣ, 
аз қабили беморхонаҳои марказии шаҳру ноҳияҳо, 
марказҳои саломатӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, клиникаҳои 
хусусӣ бунёду навсозӣ ва бо таҷҳизоти муосири ташхи-
сию табобатӣ муҷаҳҳаз гардиданд.

Агар соли 2005 барои соҳаи тандурустии вилоят аз 
буҷаи давлат 5 млн сомонӣ маблағ ҷудо гардида бошад, 
пас соли 2022 барои соҳа дар вилоят аз буҷети давлат 
93 млн сомонӣ пешбинӣ гардидааст. Агар соли 2006 ба 
аҳолии вилоят дар маҷмӯъ, 246 муассисаи табобатию 
профилактикӣ хизмати тиббӣ расонида бошанд, пас 
имрӯз шумораи ин муассисаҳо ба 401 адад баробар 
гардидааст. Марказҳои саломатии деҳот аз 24 ба 50, 
бунгоҳҳои саломатӣ дар деҳот аз 149 ба 171 адад ра-
сонида шуданд. Дар ин марҳила 9 муассисаи тиббии 
дорои фаъолияти хусусӣ дар вилоят ба хизматрасонӣ 
шурӯъ намуданд.

Дар идомаи ҳамоиш кормандони соҳаи тандурустии 
вилоят бо Ифтихорномаи Раиси вилоят, нишонҳои сари-
синагии «Аълочии тандурустии Тоҷикистон», «Аълочии 
иттифоқҳои касабаи ҳифзи иҷтимоӣ» ва собиқадорони 
соҳа бо туҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд.

ИДИ КАСБИИ ТАБИБОНИ ТОҶИКИСТОН ДАР ВМКБ ВА ВИЛОЯТҲОИ 
СУҒДУ ХАТЛОН ДАР САТҲИ БАЛАНД ТАҶЛИЛ ГАРДИД

Бахшида ба Иди касбии табибони Тоҷикистон дар гӯшаву канори мамлакат ҳамоишҳои идона доир гардиданд. 
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Дар мамлакат эълон шудани 
солҳои 2022 – 2026 солҳои рушди 
саноат таконбахши инкишофи 
ҷомеъаи мо гашта, Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
низ бе таъсир намемонад.

Ин иқдом сабаби сохтмо-
ни даҳҳо биноҳои нави тиббӣ, 
бунёди корхонаҳои дорусозӣ, 
воридшавии технологияи таш-
хисиву табобатӣ, роботикунонии 
амалиётҳои ҷарроҳӣ ва дигар 
навовариҳо шуда, сатҳи хизма-
трасонии тиббиву  санитарии 
мардумро беҳтар хоҳад намуд. 
Барои амалӣ шудани ин ниятҳо 
дар кишвари мо ҳам иқтидори 
зеҳниву ҳам иқтидори иҷтимоӣ 
вуҷуд дорад. Ба ғайр аз ин сифа-
ти табибӣ дар ирсияти миллати 
мо ҷо дошта, барои бедор карда-
ни он иттилооти тиббии муосир 
басанда аст. Ин сифат нерӯест, 
ки аз пушти ниёгонамон ба мил-
лати мо боқӣ мондааст. Тоҷик 
табибмиҷоз аст. 

Ёдовар мешавем, ки тибби 
тоҷик дар дар инкишофи таъри-
хии тибби ҷаҳонӣ мақоми арзан-
дае дорад. Дар давраи нумӯъи 
ориёиҳо  асосгузорони аввалин 
дорухонаҳо, беморхонаҳо ва 
табибони тахассусӣ мардуми мо 
буданд. Аввалин Академия дар 
дунё академияи Ганҷи Шопур 
буд. Китоби “Қонуни тиб” - и 
Абӯалӣ ибни Сино 700 сол адаби-
ёти тиббии рӯи мизии табибони 
Аврупо буд. 

Дар замони истиқлолияти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тибби 
тоҷик 3 давраро аз сар гузаро-
нидааст. Давраи аввал ба нигоҳ 
доштани сохтори системаи тиб ва 
мубориза бо бемориҳои сироятӣ, 
ба монанди домана рост омад. 
Давраи дуввум ба бозсозии си-

стемаи тибби тоҷик равона шуда 
буд. Дар давраи саввум бошад 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии ҶТ системаи 
тибби тоҷикро фаъол намуда, 
онро ба қисме аз системаи тибби 
ҷаҳонӣ мубаддал гардонд.

Акнун чаҳорум давраи ин-
кишофи тибби тоҷик рафта 
истодааст. Дар ин давра ло-
зим омадааст, ки системаи тиб 
ба талаботҳои тибби ҷаҳонӣ 
рост ояд. Барои ин усулҳои 
нави ҳамоҳангшавӣ ва идораи 
равандҳои ҷаҳонишавӣ коркард 
шуда истодаанд. 

Хурӯҷи пандемияи бемории 
сироятии COVID – 19 дар дунё 
кишвари Тоҷикистонро ҳам дар 
канор нагузошт, вале стратегия 
ва тактикаи дурусти Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии мамлакат, ки  мувофиқи 
талаботи ин зуҳурот буд, та-
вонист муқобили ин бемории 
сироятӣ системаи хуби коркард-
шударо гузорад ва мардуми киш-
вар камтар осеб бинанд. Гарди-
ши хона ба хона барои дарёфти 
беморон, изолятсияи саривақтии 
алоқамандон, фарогирии ода-
мони беморшуда ба табобат ва 
эмгузаронии умумии мардум бо 
вояҳои зидди бемории сироятии 
COVID – 19, ҳамаи ин чорабиниҳо 
сабаби паст шудани зиёни ин 
беморӣ гашта, сари вақт рави-
ши он ба сатҳи идорашаванда 
оварда шуд.

Асосгузори суҳу  ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат,  прези-
денти кишвар мӯҳтарам Эмомалӣ  
Раҳмон қайд кардаанд: “Салома-
тии миллат бойгарии давлат аст”. 
Дар ҳақиқат одами солим нерӯи 
созандаи ҷисмонӣ, эҳсосоти 
мусбат ва андешаҳои солим 
дорад. Чунин шахсият сабаби 
пешравии ҷомеъа шуда, сарвати 
моддӣ ва зеҳнии онро зиёд ме-
гардонад. Вазорати тандурустӣ 
бо ҳамбастагӣ бо дигар соҳаҳои 
иҷтимоӣ дар нигоҳ доштани 
ҳолати саломатии шаҳрвандон 
ва ташаккули шахсияти солим 
нақши муҳим мебозад.Инфра-

сохтори нигоҳдории тандурустии 
вазорат, ки имрӯз фаъолият 
мекунад тамоми сарзамини 
кишварро фаро гирифта, ҳатто 
ноҳияҳо ва рустоҳои дурдастро 
низ хизмати тиббӣ мерасонад. 
Ин муваффақияти бузургест дар 
самти соҳаи тандурустии мам-
лакат. 

Чунин ташкили дурусти си-
стемаи хизматрасонии тиббиву 
санитарӣ имкон додааст, ки 
ҳолати саломатии мардум идо-
рашаванда бошад ва онро ба 
самти беҳтар равона созад.

Пайи дарҳам дастовардҳо 
ва имконотҳои тибби тоҷик ба 
шуури ҷомеъаи мутаммадини 
мо пешниҳод шуда, аз тарафи 
аҳолӣ дуруст истифода бурда 
хоҳанд шуд, ки ин маърифати 
тиббии мардумро баланд бар-
дошта, сари вақт хизматрасонии 
тиббӣ мегиранд ва дар солимии 
ҷомеъа саҳми худро мегузоранд. 
Миллат бо яке аз чунин усулҳо 
солимии худро нигоҳ медорад.

Дар давраи чаҳоруми инки-
шофи тибби тоҷик масъулини 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии ҶТ идораку-
нии системаи тиббиро ба шакли 
электронӣ гузаронида, тамо-
ми зерсохторҳои вазоратро бо 
усули истифода аз имконотҳои 
интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ 
идора мекунад. Ба ғайр аз ин дар 
ташхису табобат методи муосири 
“телетиб” ба роҳ монда шуда, 
ҳар нафари бемори аз марказ 
дурро мутахассисони варзидаи 
тиб машварат медиҳанд ва дар 
баробари ин муоина, ташхис 
ва муолиҷа мекунанд. Ҳатто 
амалиётҳои  ҷарроҳиро мегу-
заронанд, ки дар он баъзан му-
тахассисони тибби хориҷӣ ҳам 
иштирок менамоянд. Ҳамаи ин 
сатҳи дониши кормандони тибро 
баланд бардошта, мубодилаи 
таҷриба бо мутахассисони соҳаи 
тибби берун аз кишвар мегар-
дад.

Фаъол будани кори корман-
дони вазорати тандурустӣ ва 
табибони кишвар бе баҳодиҳӣ 

аз тарафи ҷомеъа намондааст. 
Мардум ғамхории давлат ва кор-
мандони тибро дар нигоҳдории 
тандурустӣ дида, нуқтаи назари 
худро     самти мусбат дода ис-
тодаанд.

Ба наздикӣ бо супориши маъ-
мурияти БМШ  ва ШМ КАТС – и 
шаҳри Ҳисор кормандони МТТҲС 
– и шаҳри Ҳисор оид ба ризоят аз 
хизматрасонии  кормандони тиб 
ва муайян кардани сатҳи маъри-
фатнокии тиббии аҳолии шаҳр 
пурсиши иҷтимоӣ гузарониданд. 
Ҳамагӣ 333 нафар раҳгузар бо 3 
савол пурсида шуданд:

1. Аз хизматрасонии корман-
дони тиб розӣ ҳастед? 

2. Саҳми кормандони тибро 
дар пешгирӣ аз бемории си-
роятии  COVID – 19 чанд баҳо 
медиҳед? (аз 1 то 5 балл).

3. Шумо дар нигоҳдории са-
ломатии худ ва наздиконатон 
масъулият ҳис мекунед?

Дар ҷавоби саволи якум 299 
нафар розӣ (89,8%), 34 нафар 
норизо (10,2%).

Нисбати саволи дуввум 5 
нафар ҳеҷ чиз гуфтан натавони-
станд (1,5%), 9 нафар бад (2,7%), 
70 нафар миёна баҳо доданд 
(21%), 119 нафар хуб (35, 7%) 
ва 130 каси дигар аъло (39%) 
баҳогузорӣ намуданд.

Нисбати саволи саввум 317 на-
фар (95,1%) масъулияти салома-
тиро  бошуурона ҳис мекунанд, 
16 нафар (4,9%) бошад  нисбати 
тандурустии худ ва наздикона-
шон бемасъулиятиро изҳор  на-
муданд.

И ҷ т и м о ё ш и н о с о н  ч у н и н 
баҳодиҳии воқеиро дар пурзӯр 
шудани корҳои фаҳмондадиҳӣ 
дар байни мардум аз тарафи 
кормандони тиб бо ВАО, гар-
диши хонабахонаи табибони 
оилавӣ, шабонарӯзӣ дар табо-
бати беморон қарор доштани 
табибон, аз тарафи вазорат 
қабул намудани шаҳрвандон, 
кӯмаки ройгони тиббии  кам-
бизоатон ва маъюбон, басанда 
будани иттилооти тиббӣ дар 
шуури ҷомеъа, дастрасии ада-
биёти тиббӣ бо забони тоҷикӣ 
дар дохили интернет, фаъоли-
яти телефонҳои боварӣ, беҳтар 
шудани муносибатҳои деонто-
логии тиббии табибон ва дигар 
омилҳои мусбӣ мебинанд.

Маҳмуд Кабир,
Роҳбари муассисаи КАТС-и 

шаҳри Ҳисор

ИРСИЯТИ ТАЪРИХИИ ТИББИ Т0ЉИК
Дар марҳалаи ҳозираи инкишофи 
иҷтимоёти ҷомеъаи тоҷик мо шоҳиди рӯ ба 
тараққӣ ниҳодани он гаштаем. Аз ҷумла, 
дар соҳаи нигоҳдории тандурустӣ ҳам 
дастовардҳои назаррасе дида мешаванд. 
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МАБЛАҒГУЗОРИИ СОҲАИ 
ТАНДУРУСТИИ ВИЛОЯТ

Мувофиқи маълумоти пешниҳодшуда дар 7 моҳи 
соли 2022 аз ҳисоби буҷети вилоят барои соҳаи 
тандуpустӣ 312,8 млн. сомонӣ маблағ пешбинӣ шуда, 
баpои таъмини эҳтиёҷи соҳаи тандуpустӣ 312,4 млн. 
сомонӣ ҷудо гаpдидааст, ки иҷpои буҷет 99,9%-pо 
ташкил  дод. 

ОИД БА ИҶРОИ ҚАРОРҲОИ  
РАИСИ ВИЛОЯТ 

Бо қарори Раиси вилоят №08 аз 10.01.2022 сол 
оид ба ҷудо намудани маблағ «Дар бораи таъмин на-
мудани кӯдакони  то 3 сола ва маюбони модарзод бо 
дорувориҳо» дар 7 моҳ - 35000 сомонӣ маблағгузорӣ  
карда шудааст.

Қарори Раиси вилоят №09 аз 10.01.2022 сол оид 
ба ҷудо намудани маблағ «Дар бораи таъмин на-
мудани иштирокчиён ва маъюбони Ҷанги Бузурги 
Ватанӣ ва шахсони  ба онҳо баробар бо доруворӣ 
ва лавозимоти тиббӣ» дар 7 моҳ - 35000 сомонӣ 
маблағгузорӣ карда шудааст.

Қарори Раиси вилоят №10 аз 10.01.2022 сол оид 
ба ҷудо намудани маблағ «Дар бораи таъмин наму-
дани муассисаҳои табобатии вилоят бо хуни бехатари 
донорӣ» дар 7 моҳ - 77000 сомонӣ маблағгузорӣ 
карда шудааст. 

Қарори Раиси вилоят №11 аз 10.01.2022 сол оид 
ба ҷудо намудани маблағ «Дар бораи расонидани 
кӯмаки антенаталӣ ба занҳои ҳомила»  дар 7 моҳ - 
23310 сомонӣ маблағгузорӣ карда шудааст.

ТАЪМИНОТ БО ТАҶҲИЗОТ  
ДАР 7 МОҲИ СОЛИ 2022

Дар ҳафт моҳи соли 2022 аз ҳамаи сарчашмаҳо 
345 адад таҷҳизот ва лавозимотҳои тиббӣ ба маблағи 
16,9 млн. сомонӣ харидорӣ ва дастрас карда шудааст. 
Аз ҷумла: аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 13,1 млн. 
сомонӣ, аз ҳисоби маблағҳои МИҲД ба маблағи 1,3 
млн. сомонӣ, аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ ба маблағи 
2,5 млн. сомонӣ,  аз ҳисоби суратҳисоби махсус 15 
ҳазор сомонӣ.

МАЪЛУМОТ  
ОИД БА ВАЗЪИ КАДРӢ

Айни замон дар соҳаи тандурустии вилоят 5193 та-
биб ва 17854 корманди миёнаи тиббӣ фаъолият дошта, 
нишондоди таъминот бо табибон ба 10 ҳазор  аҳолӣ 
19,0 ва бо кормандони миёна ба 65,4 баробар аст.

Нишондоди нисбатан пасти таъминот бо табибон 
дар шаҳру ноҳияҳои Деваштич 10,7, Зафаробод 11,9, 
Айнӣ 11,4, Бобоҷон Ғафуров 12,3 ва Мастчоҳ 12,8 ба 
назар расида, таъминоти аҳолӣ бо кормандони миё-
наи тиббӣ дар ноҳияҳои Кӯҳистони Мастчоҳ ба 39,4, 
Мастчоҳ ба 48,0 ва Спитамен ба 41,0 баробар аст. 

Дар вилоят 80 нафар олимон, аз ҷумла 6 доктори 
илми тиб ва 74 номзади илми тиб фаъолият бурда 
истодаанд. Шумораи табибони соҳиби дараҷаҳои 
гуногуни ихтисос 2623 нафар (50,5%) ва кормандо-
ни миёнаи тиббӣ 6820 нафар (38,2%)–ро ташкил 
медиҳад.

Дар заминаи Шуъбаи Донишкадаи таҳсилоти 
баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва Маркази 
таълимию клиникии тиббӣ оилавии вилоят дар дав-
раи нақшавӣ ва ғайри нақшавӣ 249 нафар табибон ва 
494 нафар кормандони миёнаи тиб такмили ихтисос  
гузашта, 33 нафар табибон ва 157 нафар кормандони 
миёнаи тиб давраи ихтисосгириро хатм намуданд.

СОХТМОН ВА ТАЪМИРИ 
ИНШООТҲОИ ТАНДУРУСТӢ

Дар соли 2022 таъмир, сохтмон ва азнавсозии 
152 адад муассисаҳои соҳаи тандурустии вилоят ба 
нақша гирифта шудааст. Аз ҷумла таъмири 119 адад 
марказҳои саломатии шаҳру ноҳияҳо, бунгоҳҳои 
саломатӣ, беморхонаҳо ва дигар муассисаҳои 
хизматрасонӣ, сохтмони 29 адад марказҳои са-
ломатии шаҳру ноҳияҳо, бунгоҳҳои саломатӣ, 
беморхонаҳо ва дигар муассисаҳои хизматрасонӣ 
ва азнавсозии 4 адад иншоотҳоро ташкил медиҳад. 

Дар ин давра таъмир, сохтмон ва азнавсозии 46 
адад иншоотҳо, аз ҷумла таъмири 36 адад иншоотҳои 
соҳа, сохтмони 9 адад муассисаҳо ва азнавсозии 1 
адад иншоотҳо ба анҷом расиданд. Аз ҷумла дар 
шаҳрҳои Истиқлол ва Панҷакент таъмири Марказҳои 
саломатии шаҳрӣ, дар ноҳияи Мастчоҳ таъмири 
Маркази саломатии ноҳиявӣ, дар ноҳияҳои Айнӣ, 
Б.Ғафуров, Мастчоҳ, Ҷ.Расулов ва шаҳри Панҷакент 
таъмири Марказҳои саломатии деҳот, дар ноҳияҳои 
Айнӣ, Б.Ғафуров таъмири бунгоҳҳои саломатӣ ва дар 
шаҳрҳои Истаравшан ва Истиқлол таъмири шуъбаҳои 
Беморхонаи марказӣ ба итмом расонида шуданд.  
Ҳамзамон дар шаш моҳи сипаригашта дар шаҳру 
ноҳияҳои Панҷакент, Спитамен сохтмони бунгоҳҳои 
саломатӣ ва дар ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Панҷакент 
сохтмони биноҳои беморхона ва таваллудхона ба 
итмом расид.

Моҳи апрели соли 2022 бо иштироки Асосгузорӣ 
сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

ифтитоҳи бинои нави таваллудхонаи шаҳри Панҷакент 
ва муассисаи хусусии Маркази стоматологӣ ва дар 
ноҳияи Ашт бинои нави Беморхонаи ноҳиявии №5-и 
ҷамоати деҳоти Понғоз ба истифода дода шуд. 

 Дар 85 адади иншоотҳои соҳаи тандурустии 
шаҳру ноҳияҳои вилоят корҳои таъмир, сохтмон ва 
азнавсозӣ идома дорад.

ДАСТОВАРДҲОИ СОҲА
Дар заминаи Маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии 

дилу рагҳои вилояти Суғд ба номи профессор Амо-
нулло Орифов «Маркази ташхиси рентген-эндова-
скулярии шараёнӣ» ба истифода дода, айни ҳол бо 
пуррагӣ фаъолият карда истодааст.

Дар шуъбаи ҷарроҳии нуқсони модарзодӣ ва тар-
боди дили Маркази бемориҳои дил ва ҷарроҳии дилу 
рагҳои вилояти Суғд ба номи профессор Амонулло 
Орифов дар 7 моҳи соли 2022 ҳамагӣ 40 амалиёти 
ҷарроҳӣ гузаронида шудааст, нисбати 59 ҷарроҳӣ дар 
ҳамин давраи соли 2021, аз он бо нуқсони модарзо-
дии дил 25 ҷарроҳӣ нисбати 37 ҷарроҳӣ, бо нуқсони 
гирифторшудаи дил 15 ҷарроҳӣ, нисбати 22 ҷарроҳӣ 
гузаронида шудааст.

Ба 3 нафар беморон ҷарроҳии гузоштани имплан-
ти стимулятори барқии дил, нисбати 10 ҷарроҳӣ дар 
ҳамин давраи соли 2022 иҷро карда шудааст.

Дар давраи ҳисоботӣ дар шуъбаи бемориҳои 
ишемияи дил ва рагҳои хунгарди маркази номбурда 
ҳамагӣ 134 амалиёти ҷарроҳӣ, нисбати 122 ҷарроҳӣ 
дар ҳамин давраи соли 2022 гузаронида шудааст. 
Аз ҷарроҳиҳои гузаронида 57 амалиёти ҷарроҳиро 
шунткунонии аортокаронарӣ, нисбати 45 ташкил 
медиҳад. Дар ин давра ба 289 нафар бемор ангио-
графияи шараёнҳои коронарӣ, нисбати 248 ва 1622 
амалиёти стентгузорӣ, нисбати 143 чунин амалиёт 
дар соли 2022 иҷро карда шудааст.

Дар ҳафт моҳи соли 2022 дар Маркази саратон-
шиносии вилоят амалиётҳои комбинатсионӣ бо 
лимфодиссексия ҳангоми омосҳои ковокии шикам 
аз ҷониби саратоншиносони Марказ иҷро карда шуд.

Маврид ба зикр аст, ки дар давраи сипаригарди-
да аз ҷониби мутахассиси эндоскопи Беморхонаи 
клиникавии №1 шаҳри Хуҷанд ба номи С.Ӯрунов 
амалиёти бронхоскопия бо санатсия ва гирифтани 
ҷисми бегона аз роҳи нафас бо усули эндоскопӣ ба 
39 нафар ва аз узвҳои ҳозима  ба 6 нафар бемор, 
эндокоагулятсияи захмҳои хунраванда ба 5 бемор, 
стентгузорӣ бо омоси сурхрӯда ба 3 бемор ва басту 
банди венаҳои варикозии хунравандаи сурхрӯда ба 
6 бемор гузаронида шудааст.

Дар шуъбаи осебшиносию раддодии Беморхонаи 
клиникавии №1 шаҳри Хуҷанд дар ҳафт моҳи соли 
2022 - 2 амалиёти эндопротезкунонии буғуми косу 
рон нисбати 14 дар ҳамин давраи соли 2021 гузаро-
нида шудааст. 

Дар Маркази микроҷарроҳии чашми вилоят 
усулҳои нави табобат- гузоштани аллоплант ба 
бемориҳои шабакия ва узви босира ба 14 нафар, 
гузоштани булӯраки сунъии нарм ҳангоми ката-
рактаи модарзодӣ ва оризанок ба 6 нафар бемор, 
ҷарроҳии факоэмулсификасияи катарактӣ ба 1108 
нафар бемор, лазеркапсулотомия ва иридоэктомия 
ба 12 нафар бемор ва гузоштани дренаж ҳангоми 
глаукомаи кунҷкушода ва миоваскулярӣ ба 7 нафар 
бемор гузаронида шудааст.

Дар Маркази саратоншинсии вилоят дар 7 моҳи 
соли ҷорӣ ҷарроҳии гирифтани гурда бо тромби 
омосӣ аз рагҳои холии поён, резексияи пеши рӯдаи 
рост ва гузоштани анастамоз бо дастгоҳ ва секостома 
бори аввал иҷро карда шудааст. 

Раёсати тандурустии  
вилояти Суғд

ФАЪОЛИЯТИ ТАШКИЛОТУ МУАССИСАҲОИ 
СОҲАИ ТАНДУРУСТИИ ВИЛОЯТИ СУҒД  

ДАР ҲАФТ МОҲИ  СОЛИ 2022
Ҷомеаи меҳнатии муассисаҳои ҳифзи сиҳатии оммаи вилоят дастуру супоришҳои 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти кишвар дар Паём ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро амалӣ намуда, дар  пешбурди соҳа,  беҳдошти 
хизмати тиббӣ, баланд бародоштани сатҳу сифати муолиҷа, ба амал татбиқ наму-
дани усулҳои наву муосири  муоина, ташхис ва табобати беморон, пешгирии бемориҳои 
мухталиф тадбирҳои муайянро амалӣ намуда, баҳри таъмини иҷрои супоришҳои Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят корҳои мушаххасро ба иҷро расониданд. Ҳамчунин 
кормандони соҳаи тандурустии кишвар корҳои созандагию ободониро вусъат бахшида, 
дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ фаъолона ширкат меварзанд ва баҳри 
амалӣ гардонидани Барномаҳои давлатии соҳавӣ бо ҷидду ҷаҳди дучанд  фаъолият 
бурда истодаанд. 

Айни замон дар вилояти Суғд 934 муассисаи тандурустии давлатӣ, аз  ҷумла 135  
муассисаи госпиталӣ, 799 муассисаи сохтори КАТС, инчунин 292 муассисаҳои хусусӣ, аз 
ҷумла 121 ҶДММ бо 54 намояндагӣ ва 117 соҳибкори инфиродӣ фаъолият мебаранд.
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Омори расмӣ нишон медиҳад, ки 
бемории сактаи мағзи сар дар сароса-
ри ҷаҳон ҷавон мешавад. Ҷавоншавии 
беморӣ бар он маъност, ки агар дар 
солҳои қаблӣ нафарони синнашон аз 
50-60 боло ба ин беморӣ рӯ ба рӯ мешу-
данд, вале таи солҳои охир ҷавонон ва 
миёнсолон низ гирифтори сактаи мағзи 
сар мегарданд. 

Мутахассисони соҳаи тибб бар он на-
зар ҳастанд, ки омили асосие, ки боиси 
бавуҷудоии сактаи мағзи сар мегардад, 
ин фишорбаландии шараёнӣ мебошад. 
Зеро дар шахсоне, ки фишорашон 
баланд аст, эҳтимоли  ин беморӣ то 5 
маротиба меафзояд. Истифодаи носу 
сигор, машруботи спиртӣ, истеъмоли 
нодурусти ғизо, камҳаракатӣ, ҳамзамон 
диабети қанд ва номураттаб шудани 
кори дил низ  сабаби пайдо шудани 
бемории сактаи мағзи сар мегарданд. 

Ба иқрори мутахассисони соҳа 
нишонаҳои гирифторӣ ба  бемории 
инсулт ё сактаи мағзи сар гуногунанд. 
Душворӣ дар роҳи нафас, вайроншавии 
нутқ, гум кардани ҳиссиёт, заиф гаштани 
биноӣ, сарчархзанӣ ва аз кор мондани 
як тарафи бадан аз ҷумлаи онҳо мебо-
шанд.

Мутахаасион бар он назар ҳастанд, 
ки фарбеҳӣ яке аз омили гирифторӣ ба 

бемории инсулт маънидод мегардад. 
Қабули «Барномаи пешгирии фарбеҳӣ 
ва ташаккули ғизои солим дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2019-2024» аз 
ҷониби Ҳукумати ҷумҳурӣ аз таваҷҷуҳи 
роҳбарияти олии кишвар ба сиҳатии 
ҷомеа дарак дода, гуфта мешавад 
барномаи мазкур барои коҳиш додани 
бемории сактаи мағзи сар низ дар мам-
лакат заминагузор аст.  

Таҳқиқот собит месозад, ки сактаи 
мағзи сар ё худ  инсулт дар ҳолате 
ташхис мешавад, ки  аломатҳои ин 
беморӣ  дар хашс тӯли  24 соат давом 
карда бошанд. Сактаи мағзи сар ду на-
муд мешавад. Намуди аввал -ин сактаи 
ишемикӣ ё ин ки камхунӣ  ва дуюм 
— сактаи хунрезӣ. Ба бемории  сактаи 
мағзи сар вайроншавии гардиши хун дар 
ягон қисмати мағзи сар сабаб мешавад.  
Омилҳои бавуҷудоии сактаи мағзи сар-   
ин фишорбаландии шараёнӣ арзёбӣ 
мешавад. Дар шахсоне, ки фишорашон 
баланд аст,  эҳтимолияти сактаи мағзи 
сар то панҷ маротиба меафзояд.  Омили 
дигари хавфнок- ин истифодаи тамоку 
мебошад, ки хавфи сактаи мағзи сар-
ро аз 2 то 4 маротиба зиёд менамояд. 
Сабабҳои дигари ин беморӣ диабети 
қанд ва номураттаб шудани кори дил 
метавонанд гарданд. Тағйир ёфтани 

ғафсии хун  яке аз сабабҳои асосии пай-
до шудани сактаи мағзи сар мебошад.

Мувофиқи назароти мутахассисон 
нишонаҳои бемории инсулт  гуногунанд.    
Чанд нишонаи асосиро бе  кумаки дух-
тур ҳам муайян кардан  мумкин аст, ки 
он  вайроншавии нутқ,   ҳаракат  ё қувваи 
мушакҳо дар бемор аст. Нишонаи дигар, 
гум кардани ҳиссиёт  ва заиф гаштани 
биноист.   Гуфта мешавад, ин аломатҳо 
дар гирифторони сактаи хурдҳаҷм зоҳир 
мешаванд. Дар ҳолате, ки сактаи мағзи 
сар ҳаҷми калонро дар бар мегирад ва 
ҳатто сактаи ҳолати хунрезӣ ба амал 
меояд, боз дигар аломатҳо пайдо ме-
шаванд.

Табибон пешниҳод менамоянд, ки 
ҳангоми пайдоиши сактаи мағзӣ танҳо 
бо кумаки саривақтӣ метавонад аз 
ҳар гуна ҳодисаҳои нохуш пешгирӣ на-
мояд ва ҳамзамон тавсияҳои зеринро 
пешниҳод карда мешавад:

Дар мадди аввал ёрии таъҷилиро 
мебояд даъват намуд  ва то ҳозир шуда-
ни пизишкон    амалҳои зеринро анҷом 
бояд дод:

— дар зери сари бемор болиштҳои 
баланд гузоред;

— тирезаро кушода монда, либосҳои 
танги беморро бароварда, гиребон ва 
миёнбанди ӯро  кушодтар намоед;

— фишори беморро бисанҷед. Агар 
он аз меъёр боло бошад, ба ӯ доруҳои 
одатан дар чунин ҳолат истифода ме-
бурдаашро хӯронед ё ақаллан пойҳои 
беморро дар оби ширгарм гузоред;

— ба бемор доруҳои махсуси хифз-
кунандаи  ҳуҷайраҳои асаб  бидиҳед, 
масалан глитсин.

   Гуфта мешавад, барои  пешгирии 
бемории сакта бояд омилҳои хата-
ри онро  бартараф намоем. Омили 
хатарнок, фишорбаландии шараёнӣ  
аст. Беморони дорои фишорбаландии 
шараёнӣ бояд таҳти назорати қатъии 
духтурон бошанд.  Дар баъзе ҳолатҳо 
ҳангоми харобшавӣ, кори ҷисмонӣ, 
кам намудани истифодаи нӯшокиҳои 
спиртӣ ва намаки ошӣ метавон   фишо-
ри шараёнро  дар ҳудуди меъёр нигоҳ 
дошт.  Хатари дигар- ин сигоркашист.  Ба 
иқрори мутахассисон, пас аз як соли даст 
кашидан аз сигоркашӣ хатари пайдоша-
вии инсулт то ду баробар кам мегардад.

Табибон тавсия медиҳанд, ки бе-
морон  бояд сари вақт бо  пайдошавии 
нишонаҳо ба муассисаи табобатӣ оварда 
шаванд. Бемороне, ки сактаи мағзи сар-
ро гузаронидаанд, бояд мунтазам таҳти 
назорати  духтури асабшинос  бошанд. 
Табобат  ё тавсияҳое, ки табиб медиҳад, 
бояд  риоя шавад.  Аз корҳое, ки ба 
таври доимӣ асабро хароб мекунанд, 
даст бояд кашид. Истифодаи доимиву 
ҳатмии дорӯворӣ омили пешгирӣ аз 
сактаи мағзи сар маъдиодо мегардад.  

Зимни таҳқиқе, ки мо бобати на-
вишти матлаби мазкур гузаронидем, 
муайян гардид, ки омилҳои мазкур 
заминаи гирифтории одамон ба сактаи 
мағзи сар мегарданд, ки асоси он вазъи 
бади экологӣ, тарзи нодурусти истеъ-
моли ғизо, асабоният ва одатҳои бад 
мебошанд.   

1. Норасогии хоб. Мутассифона 
ин зуҳурот имрӯзҳо қариб, ки ба яке аз 
проблемаҳои глобалӣ табдил ёфтааст. 
Вайроншавии хоб ва кам хоб рафтан 
ба нобаробарии кори қисмҳои майнаи 
сар боис мешавад, ки оқибат ба вай-
роншавии қобилияти фикрронӣ оварда 
мерасонад.  

2. Мавҷуд набудани ғизои саҳарӣ.  
Майнаи сар дар ин ҳолат бад кор меку-
над, зеро миқдори муайяни шакарро 
ба худ гирифта наметавонад. Бояд гуфт, 
ки шакар яке аз ғизои асосии мағзи сар 
мебошад.

3. Барзиёд будани карбогидратҳо. 
Инчунин ба кори мағзи сар барзиёд 
будани миқдори шакар дар ғизо низ 
таъсири бад мерасонад. Ҳамзамон са-
феда ва дигар моддаҳо дуруст ҷаббида 
намешаванд, ки дар натиҷа кори мағзи 
сарро бад мегардонанд.

4. Ҳиссиётҳои ғаму ҳиҷрон. 
Дар натиҷаи асабӣ шудан қобилияти 
фаҳмишу дарк карда тавонистани инсон 
паст мегардад.  

5. Истеъмоли дорувории зидди 
асабоният ва камхобӣ.   Ин дорувориҳо 
хотиротро суст карда, ба ҳолати ногу-
вори сӯйқасд ба ҷони худ низ оварда 
мерасонанд.

6. Тамокӯкашӣ. Ин одати бад ба 
кори майнаи сар тасири манфӣ ме-
расонад. Зеро никотини дар таркиби 
дуди тамокӯбуда яккумин шуда рагҳои 
майнаи сарро таранг мекунанд, ки ин 
ба кори магзи сар аз ҳама ҷиҳат таъсири 
бад дорад.  

7. Реҷаи нушидани нӯшокӣ. Бояд 
дар ёд дошт, ки норасогии об дар орга-
низм ба хурдшавии ҳаҷми майнаи сар 
оварда мерасонад ва ин боиси нисбатан 
суст гардидани қобилияти кории мағзи 
сар мешавад.

8. Аз ҳад зиёд қабул кардани ах-
борот. Дар ин ҳол мағзи сар маълумоти 
барзиёдро қабул карда наметавонад.

9. Бисёрвазифагӣ. Ин ҳол бештар 
ба ҷомеаи иттилоотӣ дахл дорад. Ин 
маънои онро дорад, ки инсон дар як 
замон бо якчанд манбаҳои ахборотӣ кор 
мекунад. Вале яктои аз ин ахборотҳо ҳам 
дуруст аз худ карда намешаванд. Дар 
ин ҳолат ҳал карда тавонистани ягон 
мушкилот нисбатан душвор мегардад, 
зеро ҳуш пароканда аст.

Воқеан ҳам агарчӣ риояи ин ҳама 
тавсияҳои табибон баҳри на ҳама  
инсонҳои  дар замони кунунӣ умр 
ба сар баранда содда аст, вале бо 
мақсади таъмини сиҳатӣ ва ҷилавгирӣ 
аз гирифторшавӣ ба ин гуна бемориҳо 
мебояд талош варзид, чун саломатӣ 
гавҳари ноёб асту боарзиш. 

Суғдмеҳри МАЪРУФЗОД

“CАКТАИ МАЃЗИ САР”- БЕМОРИЕ, 
КИ  МУШКИЛИ ЊАЛТАЛАБИ СОЊАИ 

ТАНДУРУСТЇ БОЌИ МОНДААСТ
Инфаркт головного мозга

Зона острой 
кислородной 
недостаточности

Снижение кровотока 
во внутренней 
сонной артерии

Участок мозга, 
пишенный 

кровоснабжения
Холестериновая 

бляшка

Тромб 
блокирует 

приток крови к 
участку мозга

Таҳлилҳои оромӣ собит месозанд, ки сактаи мағзи сар 
аз ҷиҳати маъюбгардонӣ дар ҷаҳон ҷойи аввал ва дар 
фавт пас аз бемориҳои дил  ва онкологӣ мақоми сеюмро 
ишғол менамояд. Бо дарки ин ҳолат ва ҷидди будани 
вазъи гирифтории одамон ба ин беморӣ як рӯзи муайян, 
ки он ҳам 29 октябр аст,  дар саросари ҷаҳон Рӯзи  
умумиҷаҳонии мубориза бар зидди бемории инсулт ё 
сактаи мағзи сар (World Stroke Day) қайд шудааст.  Санаи 
мазкур аз ҷониби Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ  
дар мубориза бо инсулт (World Stroke Organization) соли 
2006 бо мақсади даъват ба амалҳои фаврии ҷомеаи 
ҷаҳонӣ дар мубориза бо ин беморӣ таъсис дода шудааст. 
Сактаи мағзи сар яке аз бемориҳои шадиди системаи 
асаб буда, боиси маъюбӣ ва аз  даст додани  қобилияти 
корӣ мегардад.  
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Бо ҳадафи баланд 
бардоштани сатҳи 
малака ва дониши 
кормандони тиб ва 
аҳолӣ нисбат ба дуруст 
ғизо додани кӯдакон, 
зиёд намудани  дониши 
падару  модарон нисбат 
ба тарбия ва ғизодиҳии 
кӯдакон, дастрас 
намудани маводи 
тарғиботию ташвиқотӣ 
оид ба моҳияти шири 
модар, тарзҳои дурусти 
синамаконӣ, омӯзонидани 
занҳои ҳомила ва  
занҳои  ширмакон  дар 
муассисаҳои тиббию 
профилактикӣ ҳамасола 
аз 1 то  07 август дар дар 
тамоми ҷаҳон “Ҳафтаи 
дастгирии шири модар” 
баргузор карда мешавад. 

Аз рӯи маълумотҳои оморӣ,  
“Даҳаи умумиҷаҳонии тағзияи 
кӯдакон бо шири модар” дар зиёда 
аз 170 кишвар гузаронида меша-
вад.   Даҳаи мазкур дар Тоҷикистон 
аз соли 2001 инҷониб сурат ме-
гирад. Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон   ҳанӯз соли 1994 дар 
самти дастгирии тағзияи атфоли 
навзод бо шири модар ба андеши-
дани тадбирҳо оғоз карда буд. Аз 
соли 1998 сар карда, дар тамоми 
таваллудхонаҳои ҷумҳурӣ 10 асоси 
муваффақонаи тағзияи атфол бо 
шири модар ҷорӣ шудааст.

 М у в о ф и қ и  т а ҳ қ и қ о т и    
ташкилотҳои ҷаҳонии беҳдошт, 
ки  дар  солҳои  охир гузарони-
да шудааст нишон медиҳанд, ки 
кӯдакони истеъмолкунандаи ғизои 
сунъӣ   то 10-15 маротиба  бештар 
ба бемориҳои сироятии  меъ -
даю  рӯда  ва  бемориҳои шадиди 
роҳҳои нафас гирифтор мешаванд. 
Маврид ба тазаккур аст, ки  вазъи 
доманпаҳннамоии  бемориҳои 
дарунрав аз қабили бемориҳои си-
роятии меъдаю рӯда ва бемориҳои 
сироятии шадиди роҳҳои нафас 
миёни атофол яке аз масъалаҳои 
ҳалталаби соҳаи тандурустии сар-
тосари олам дониста мешавад. 
Тадқиқотҳо собит сохтаанд , ки 
бемориҳои дар боло зикршуда беш 
аз ҳама дар байни кӯдакони синни 
бармаҳал вомехӯранд, ки ба таври 
сунъӣ ё омехта ғизо мегиранд.

Яке аз мушкилоти ҷомеа башарӣ 
ин истифодаи маҳсулоти сунъӣ 
ба кӯдакон маҳсуб меёбад.  Му-
тахассисони соҳавӣ таъкид ме-
доранд , ки дар ширҳои сунъӣ 
миқдори намакҳои натрий, калтсий 
ва фосфор хеле зиёданд, ки ин 
ба организми кӯдак лозим нест. 
Ба қадри лозима  дар  таркиби  

ғизоҳои  сунъӣ  витаминҳо, чарбҳои 
зудҳалшаванда ва  сафедаҳо  вуҷуд  
надорад,  агар  бошад ҳам  дар  
вақти пухтани шир онҳо вайрон ме-
шаванд. Сафедаҳои  систин  ва  та-
урин,  ки  барои  инкишофи  мағзи  
сари кӯдак лозиманд дар таркиби 
ширҳои сунъӣ нестанд. Дар  тар-
киби  шири  ҳайвонот  линоре,  ки  
барои  ҳал  намудани  чарбҳо лозим 
аст, вуҷуд надорад. Сафедаи шири 
гов – казеин дар меъдаи кӯдак 
хеле дер ҳазм мешавад, аз ин рӯ 
кӯдак гуруснагиро ҳис намекунад. 
Дар бисёр мавридҳо ширҳои сунъӣ 
сабаби бемориҳои аллергикӣ низ 
мешаванд.

Ба иқрори мутахассисони соҳавӣ 
дар як вақти муайян танҳо шири 
модар наметавонад ҳамаи талаботи 
инкишофи кӯдакро қонеъ гардонад, 
дар он сурат масъалаи додани ғизои 
иловагӣ ба миён меояд. Мутахасси-
сони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ тавсия медиҳанд, 
ки ғизои иловагӣ аз 6 -моҳагӣ бояд 
оғоз шавад, чунки дар ин синну 
сол ба кӯдак миқдори зиёдтари 
моддаҳои минералӣ, сафедаҳо, 
карбогидратҳо, витаминҳо зарур 
аст. Дар тамоми муҳлати ворид на-
мудани ғизои иловагӣ  бояд шири 
модар намуди асосии ғизо боқӣ 
бимонад, ки кӯдаки ширмак онро 
истеъмол менамояд.

Табибони соҳавӣ таъкид мена-
моянд, ки пас аз 30 дақиқаи авва-
ли таваллуд бояд ба кӯдак шири 
модар дода шавад. Ин амал, пеш 
аз ҳама, барои зиёд гаштани меҳру 
муҳаббати модару кӯдак мусои-
дат мекунад.  Синамаконӣ яке аз 
ғизоҳои беҳтарин ва бехатар ба-
рои тифл мебошад. Аз ин рӯ лозим 
меояд, ки ҳар зан тифли худро аз 
навзодӣ то 2- солагӣ бо шири мо-
дар таъмин намояд. Ғизои иловагӣ 
пас аз 6 моҳи таваллуди кӯдак ис-
тифода карда мешавад. Ҳамзамон 
гуфта мешавад, шири модар са-
раввал кӯдакро аз гирифторшавӣ 
ба бемориҳои аллергикӣ пешгирӣ 
мекунад.  Баъдан шири модар 
кӯдакро аз бемориҳои диққи нафас, 
бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ва 
меъдаю рӯда эмин нигоҳ медорад. 

Ба андешаи табибон навзод, дар 
рӯзҳои аввали таваллуд таркиби 
шири модар аз микроэлементҳо 
бойтар буда, он аз фалла ибо-
рат мебошад. Фаллаи шири мо-
дар моддаи махсусест, ки дар он 
микроэлементҳо, махсусан сафеда 
ва карбогидратҳо зиёд мебошанд. 
Дар рӯзҳои дуюм-сеюм таркиби 
шири модар тағйир ёфта, дар он об 
ва ғизо дигаргун мешаванд. Қисми 
аввали таркиби шири модар аз об 
ва боқимонда аз ғизо иборат ме-
бошад.

 Ба гуфти табибон, шири мо-
дар маҷмӯи беназири кислотаҳои 
р а в ғ а н ӣ ,  қ а н д ,  м и н е р а л ҳ о , 
сафедаҳо, витаминҳо ва ферментҳо 
мебошад, ки ба афзоиши оптима-
лии майна ва бадани кӯдак мусо-
идат мекунад. Ҳар инсон дар тӯли 
ҳаёти худ танҳо як маротиба имкон 
дорад, ки шири модарро истеъ-
мол намояд, ин ҳам дар давраи то 
2-солагӣ. Бартарияти шири модар 
дар он зоҳир мегардад, ки он ба-
рои истеъмол ҳамеша тайёр аст, 
ҳаргиз вайрон ё турш намешавад. 
Инчунин ғизои асосии кӯдаки на-
взод- ин шири модар аст ва кӯдак 
танҳо тавассути ғизои дурусту со-
лим неру мегирад, ташаккул ме-
ёбад ва ҳамчун шахсият ба камол 
мерасад.

Ҳамзамон таъкид мегардад, ки 
шири модар кӯдакатонро бо тамоми 
маводи ғизоӣ таъмин мекунад, ки 
барои афзоиш ва рушди оптималӣ 
дар шаш моҳи аввал лозим аст. 
Шири модар як моеъи мураккаби 
ғизоист, ки дар таркибаш равғанҳо, 
сафедаҳо, қандҳо, витаминҳо, 
маъданҳо, антителаҳо, ферментҳо, 
об ва бисёр ҷузъҳои дигар бо чунин 
таносуб ва миқдоре мавҷуд аст, ки 
афзоиш ва инкишофи оптималии 
кӯдакро таъмин мекунад.

Ин ҳам дар ҳолест, ки гуфта 
мешавад ба кӯдакон хӯрондани 
шири модар барои солимии худи 
модарон низ муфид аст. Таҳлилҳо 
нишон медиҳанд, ки ғизодиҳии 
табии кӯдакон модаронро аз хав-
фи гирифторӣ ба саратони пистон 
муҳофизат менамояд. Исбот шуда-
аст, ки агар модарон ба таври зарурӣ 
ба кӯдакон шири худро бидиҳанд, 
20 ҳазор марги бо сабаби бемо-
рии саратони пистон рухдиҳанда 
пешгирӣ карда мешаванд.  

Ш и р и  м о д а р  б е ҳ т а р и н 
муҳофизати табиии бадан аст. Ба-
рои кӯдаки навзод, шири шумо авва-
лин ваксинаест, ки ӯро аз сироятҳо 
ва бемориҳо муҳофизат мекунад ва 
иммунитетро инкишоф медиҳад. 
Ба гуфтаи муҳаққиқони тибб шири 
модар инчунин ҳуҷайраҳои бунёдӣ 
дорад, ки аҳамият ва нақши онҳо 
пурра омӯхта нашудааст. Як чиз 
аниқ аст: агар табиат онро барои 
кӯдаки навзод пешбинӣ карда бо-
шад, он бояд нақши муҳим бозад.

Ҳамзамон таъкид мегардад, ки 
дар масири таърих инсоният дар 
зинаи шири модар маҳсулотеро 
дарнаёфтааст ва нахоҳад ёфт. 
Саломатии инсон ва фаъолияти 
мӯътадили бадан аз намудҳои гу-
ногуни микробҳо, ки дар ҷойҳои 
ғайричашмдошти бадан зиндагӣ 
мекунанд, вобаста аст. Ҳоло маъ-
лум аст, ки шири модар дорои 
маҷмӯи махсуси микроорганизмҳо 
мебошад, ки микробиомаи шири 
одам номида мешавад. Тибқи як 
назария, шири модар ба ин васила 
кӯдакро барои зиндагӣ дар муҳити 
табиие, ки дар он ба воя мерасад, 
омода мекунад.

Суғдмеҳри МАЪРУФЗОД

ШИРИ МОДАР
САРЧАШМАИ  

ИНКИШОФ ВА СИЊАТИИ 
КОМИЛИ ТИФЛ
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Ҳамин аст, ки гуфта ме-
шавад , яке аз вазифаҳои 
муҳим дар самти тандурустӣ 
дар чаҳорчӯби Ҳадафҳои 
рушди устувор дар он ифо-
да меёбад, ки то соли 2030 
ба сирояти бемории сил 
хотима дода шавад. Дар 
робита ба ин Ташкилоти 
умумиҷаҳонии тандурустӣ  
пеши худ мақсад гузоштааст, 
ки то соли 2035 ба коҳиши 
шумораи фавти одамон аз 
бемории сил то 95% ва паст 
кардани сатҳи гирифторӣ 
ба ин беморӣ то 90% комёб 
гарданд. 

Маврид ба тазаккур аст, 
ки маризии сил бемории 
сироятӣ буда, барангезан-
даи он микробактерияи сил, 
микроби чӯбчашакли «Кох» 
мебошад. Ба бемории сил 
тамоми узвҳои инсон гириф-
тор шуда метавонанд, аммо 
дар 80-85 фоизи ҳолатҳо дар 
шуш хуруҷ мекунад. Соли 
1882  дар Олмон  Роберт 
Кох  пас аз  17 соли кор дар 
лаборатория барангезандаи 
бемории силро кашф на-
муд,  ки онро батсилаи Кох 
(БК)  ва ё чӯбчамикроби Кох 
номиданд. Ҳангоми зери 
микроскоп таҳқиқ намудани  
балғами шахси гирифтори 
бемории сил, ӯ барангезан-
даеро пайдо кард.  Ҳоло дух-
турони силшинос аз истилоҳи  
микробактерияи бемории 
сил истифода мебаранд. Бе-
мории сил аз инсон ба инсон 
тавассути ҳаво ва оби даҳон 
паҳн мегардад. Ҳангоми 
сулфазанӣ,  атсазанӣ ва ё 
балғампартоӣ бактерияҳои 
бемории мазкур аз шахсони 
гирифтори ба он  ба ҳаво 
ҷудо карда мешаванд.  Барои 
сироятшавии инсон танҳо 
нафас кашидани миқдори 
камтарини чунин бактерияҳо 
кифоя аст. Тақрибан аз се як 
ҳиссаи аҳолии ҷаҳон дорои 
ин маризӣ ниҳонӣ мебошанд. 
Хавфи гирифтори сил шудани 
онҳо дар тӯли ҳаёти худ  10%-
ро ташкил медиҳад. Аммо ба 
ин беморӣ бештар шахсоне 
гирифтор мешаванд, ки сатҳи 
зиндагиашон паст аст ва ё дар 
муҳите зиндагӣ мекунанд, ки 
барои сар задани ин беморӣ 
шароитҳо фароҳам ҳастанд, 
ба мисли шахсони дар зин-
дон буда, майзадагон, ода-
мони бехонаву ҷой ва нашъа-
мандон. Ба иқрори табибони 
соҳавӣ  бемории сил ирсӣ  ва 
ё худ авлодӣ нест.

НИШОНАҲОИ 
БЕМОРИИ СИЛ  

Нишонаҳои умумии бемо-
рии фаъоли сили шуш — ин  
сулфа зиёда аз 2 ҳафта  бо 
балғам ва баъзан бо хун, 
дард дар қафаси сина, ба-
ландшавии ҳарорати бадан, 
бемадорӣ, камшавии вазни 
бадан, пастшавии иштиҳо, 
табларза ва арақзеркунии ша-
бона мебошанд. Дар як қисми  
аҳолӣ ҳангоми шакли фаъоли 
бемории сил нишонаҳо мета-
вонанд дар тӯли якчанд моҳ 
мӯътадил бошанд, ки ин ҳолат  
боиси  ба таъхир гузоштани 
муроҷиат ҷиҳати ёрии тиббӣ 
ва интиқоли бактерияҳо ба 
шахсони дигар мегардад.  Дар 
давоми як сол инсони гириф-
тори бемории болозикр ме-
тавонад то 10-15 нафарро, ки 
бо вай дар алоқаи зич қарор 
мегиранд, сироят намояд.  

РОҲҲОИ 
ҶИЛАВГИРӢ АЗ 
ГИРИФТОРӢ БА 
БЕМОРИИ СИЛ

Ҳ а н г о м и  п а с т  ш уд а -
ни қобилияти муҳофизати 
бадан микробактерияҳои 
сил  фаъол гашта, бемо-
рии силро  ба вуҷуд мео-
ранд. Сабабҳои паст шудани 

муқобилияти организм нисбат 
ба бемориҳо  аз шароити но-
гувори зист, меҳнати вазнин, 
хӯроки камғизо, майхорагӣ, 
нашъамандӣ, гирифторӣ ба 
бемориҳои музмини роҳҳои 
нафас, диабети қанд, гуза-
ронидани ҷарроҳӣ, хусусан 
дар меъдаю рӯдаҳо, ғаму 
андӯҳ ва махсусан, сирояти 
ВНМО. Бояд гуфт, ки ВНМО 
қобилияти муҳофизатии ба-
данро суст карда, сабабгори 
авҷи бошиддати сил мегар-
дад.

Шахсони ба ВНМО сиро-
ятёфта ба гурӯҳи зери хавфи 
баланди гирифторшавӣ ба сил 
дохил мешаванд. Бемории 
сил дар чунин шахсон метаво-
над ба таври ғайриодӣ, ҳатто 
бе пайдошавии нишонаҳои 
беморӣ гузарад.  Барои ба-
ланд бардоштани қобилияти 
муҳофизати бадан инсон бояд 
тарзи ҳаёти солимро риоя 
намояд. Ба варзиш машғул 
шавад ва хуроки солимро ис-
тифода барад. Беморони ги-
рифтори бемориҳои музмин 
дар 1 сол 1 маротиба аз му-
оинаи флюрография бояд гу-
заранд. Аз нушокиҳои спиртӣ, 
сигоркаши ва нашъамандӣ 
қатъиян даст кашанд.

Хушбахтона таи солҳои 
охир гирифторшавии сокино-

ни Ҷумҳурии Тоҷикистон ба бе-
мории сил то рафт коҳиш ёфта 
истода, инчунин бо рӯи даст 
гирифтани чораҳои амалӣ во-
баста ба мубориза алайҳи ин 
намуди маризӣ пойгоҳи таш-
хис ва табобати он  мустаҳкам 
гардидааст. Тибқи таҳлилҳои 
оморӣ, дар натиҷаи талошҳои 
дастаҷамъона хурӯҷи бе-
мории сил дар ҷумҳурии 
Тоҷикистон давра ба давра 
паст мегардад. Ин нишондод 
соли 2018 нисбат ба соли 2008 
аз 87,5 нафар то ба 57,3 нафар  
ба ҳар 100 ҳазор нафар коҳиш 
ёфтааст.  Ин  шаҳодати он аст, 
ки дарёфт, пешгирӣ ва табоба-
ти бемории сил дар ҷумҳурӣ 
дуруст ба роҳ монда шудааст. 
Бемории сил, ки иҷтимоист, 
пешгирӣ ва муолиҷаи он дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз 
сол рӯ ба беҳбудӣ меорад.  

Аммо дар ин баробар   
бо вуҷуди сол ба сол коҳиш 
ёфтани гирифторшавӣ ба 
бемории сил, ҷиҳати нига-
ронкунанда дар ин масъала 
гирифторшавӣ ба бемории 
шакли васеи мутобиқгаштаи 
сил мебошад.  Воқеан аф-
зоиш ёфтани бемории сили 
мутобиқгашта ва шаклҳои 
васеи сили мутобиқгашта аз 
мушкилоти ҷаҳонии  бемории 
сил дониста мешавад. Олимо-

ни соҳа яке аз сабабҳои аслии 
афшоиши ин намуди маризии 
силро дар канда кардани 
табобат аз ҷониби беморони 
сили оддӣ меҳисоҳанд, ки дар 
натиҷа бемори сили оддӣ ба 
сили мутобиқгаштаи ин мари-
зи гирифтор мешавад. Дар ин 
росто бо иқдоми  бевоситаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистн 
дар ҳамкорӣ бо шарикони 
рушд ҳанӯз дар   соли 2017  ба 
кишвар    маводи дорувории 
маҳвкунандаи навъи васеи 
мутобиқгаштаи сил, бо номи 
Бедаквилин (bedaquiline) во-
рид карда шуд. Бояд қайд 
намуд, ки таи  солҳои 2014-
2015 зиёда аз 40 давлати 
ҷаҳон, аз ҷумла; Гурҷистон, 
Арманистон, Узбекистон, 
Руссия, Африкаи Ҷанубӣ ва 
ғайра бо истифодаи дору-
вории Бедаквилин табобати 
беморони бо шакли васеи 
мутобиқгаштаи сил оғоз наму-
да, дар ин ҷода ба натиҷаҳои 
назаррас ноил гардиданд.  Ин 
ҳам дар ҳолест, ки бемории 
сил аз давраҳои дерина ва 
то ба имрӯз ҳамчун  пробле-
маи хеле муҳими иҷтимоӣ ва 
тиббӣ арзи вуҷуд дорад. То 
асри ХХ  бемории сил воқеан 
табобатнопазир буд. Айни 
замон барномаи маҷмӯавӣ 
таҳия карда шудааст,  ки барои 
ошкор намудан ва табобат 
намудани  ин беморӣ дар 
марҳилаҳои ибтидоии инки-
шофи он имконият фароҳам 
меорад.  

Дар ин росто  месазад 
зикр намуд , ки ҳарчанд   
кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз 
ҷумла Тоҷикистон ба рӯйхати 
сиёҳи давлатҳои ба бемории 
сил гирифторбуда шомил не-
станд, вале ҳаряк беморро 
мебояд дар решакан намуда-
ни ин беморӣ ва ҳифзи сатҳи 
сиҳатии худу атрофиёнаш 
талош намоянд. Новобаста 
аз он ки шароити иқтисодии 
бемор чӣ гуна аст, ӯ ҳуқуқ до-
рад бистарӣ шавад ва табобат 
гирад.  Бори дигар хотирра-
сон бояд шуд, ки  табобати 
бемории сил дар саросари 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ко-
милан  ройгон бароҳ монда 
шудааст. Дар ин росто нафа-
ри мубталои силро месазад, 
ки саривақт ба табобат фаро 
гирифта шуда, сатҳи сиҳатии 
худро таъмин намояд.

Суғдмеҳри  
МАЪРУФЗОД

БЕМОРИИ СИЛ: ХУСУСИЯТ ВА 
РОЊЊОИ ТАБОБАТИ ОН

Аз рӯи маълумоти Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ, ҳар сол 
дар ақсои олам 10 миллион нафар одамон гирифтори бемории 
сил мешаванд ва  3 миллион нафар ҳалок мегарданд. Аз ҷумла, 

ҳар рӯз дар олам 8 ҳазор нафар бар асари ин беморӣ ҷон 
медиҳанд. Ин омор дар ҳолест, ки дар доираи чараҷӯиҳои қатъӣ 

ва баланд бардоштани маърифати тиббии сокинон нисбати 
бемории мазкӯр ва ҳамзамон дар натиҷаи татбиқи барномаҳо 
ва чораҳои андешидашуда дараҷаи сироятёбӣ ба ин бемории 

хавфнок дар ҷаҳон сол то сол кам мешавад.
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И с т и қ л о л и я т и  д а в л а т ӣ 
муқаддастарин неъмат, рамзи 
саодат ва асолати миллат, шарафу 
номуси ватандорӣ мебошад. Ба 
шарофати ин рӯйдоди таърихӣ 
Тоҷикистон соҳиби рамзҳои дав-
латии худ - Парчам, Нишон, Суру-
ди миллӣ ва Конститутсия шуда, 
аз ҷониби ҷомеаи башарӣ ҳамчун 
давлати мустақил эътироф гардид.

Ба ҳамагон маълум аст, ки 
солҳои аввали ба даст овардани 
истиқлолияти давлатӣ Тоҷикистон 
дар кадом ҳолати сиёсӣ, иҷтимоӣ 
ва иқтисодӣ қарор дошт. Раванди  
ба  даст  овардани  истиқлолияти 
воқеии мамлакат   хеле мушкил 
гузашт ва ба ҷанги шаҳрвандӣ таб-

дил  гардид. Дар байни қишрҳои 
гуногуни ҷомеа нофаҳмиҳо ба 
вуҷуд омада умед ба фардои нек 
бисёр заиф гардида буд.

Моҳи ноябри соли 1992 дар 
Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии 
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон Раи-
си Шӯрои Олӣ интихоб гардид ва 
тақдири ояндаи миллату давлат 
муайян шуд. Маҳз ин Иҷлосия ба 
худ номи тақдирсоз гирифт ва ба 
сӯи ҳадафҳои умумимиллӣ, сулҳу 
субот, ваҳдати миллӣ ва рушди 
иқтисодиёти Тоҷикистон қадамҳои 
нахустин гузошт. Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 
Президенти мамлакат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи яке 

аз Паёмҳои худ ба Маҷлиси Олӣ 
чунин иброз намуданд:

«Ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ 
кишвари моро аз масири пеш-
рафт чандин даҳсола ақиб пар-
тофт ва мардуми Тоҷикистонро 
маҷбур сохт, ки барои бартараф 
кардани харобиву хисороти он 
солҳо заҳмати шабонарӯзӣ ва 
мушкилоту монеаҳои басо га-
ронро таҳаммул намоянд. Қариб 
даҳ соли истиқлолият тамоми 
неру ва талошҳои Ҳукумати киш-
вар барои барқарор кардани 
ҳокимияти конститутсионӣ ва 
рукнҳои давлатдорӣ, пеш аз 
ҳама, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва 
сохторҳои низомӣ, ба Ватан бар-
гардонидани беш аз як миллион 
нафар фирориён, барқарорсозии 
баъдиҷангӣ, таъмини сулҳу субот 
ва ваҳдати миллӣ равона гардид».

Бо иси  зикр  а ст,  ки  д а р 
марҳилаи барқарорсозии сулҳу су-
бот ва рушди иҷтимоию иқтисодии 
мамлакат саҳми Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле 
назаррас мебошад. Зеро маҳз 
онкас  тавонистанд марҳилаи 
барқарорсозии иқтисодиву 
иҷтимоӣ ва ислоҳоти сохтори-
ро дар давлати тозаистиқлол 
роҳандозӣ намоянд. 

Бояд гуфт, ки истиқлолият ба-
рои мардуми куҳанбунёди тоҷик 
арзиши муқаддасу сарнавиштсоз 
буда, таҳти парчами он хурду бу-
зурги мамлакат барои тақвияти 
пояҳои давлатдории навини худ 

бо азму талоши ватандӯстона 
заҳмат мекашанд ва дар ҷодаи 
расидан ба ҳадафҳои страте-
гии ҷумҳурӣ ба дастовардҳои 
бесобиқа ноил гардидаанд. Тайи 
солҳои истиқлолият таҳти сиёса-
ти роҳнамунсози Пешвои мил-
лат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
татбиқи ислоҳоти фарогир дар 
соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа 
ва давлат, корҳои бунёдкориву 
созандагӣ — сохтмону таҷдиди ин-
фрасохтори истеҳсоливу иҷтимоӣ, 
иншооти энергетикӣ, роҳу нақлиёт 
ва дигар иқдомоти созанда вусъат 
пайдо карданд. Ҳамин тавр, барои 
тоҷикон сулҳ ва ваҳдати миллӣ аз 
ҷумлаи мақсад ва ҳадафҳои асосӣ 
буд, ки барои ҳалли он  тамоми 
қувваҳо сафарбар гардида буданд. 
Бесабаб набуд, ки ҳамаи халқу 
милллатҳое, ки дар Тоҷикистон 
зиндагӣ мекарданд сиёсати пеш-
гирифтаи Президенти кишвар ва  
Ҳукумати ҷумҳуриро дастгирӣ 
мекарданд.

Дар ҳакиқат ин марҳалае буд, 
ки тоҷикистониён  таҷрибаи тал-
хи  ҷанги  гражданиро  аз  сар  
мегузаронданд. Бо  вуҷуди  ин бо 
истифода аз  арзишҳои  фарҳанги 
ғании  таҳаммулпазиронаи ниёго-
ни хеш, мардуми мо тавонистанд 
сиёсатеро дар  кишвар роҳандозӣ 
намоянд, ки  кишварро  аз нобудӣ  
наҷот диҳад. Ин буд, ки  дар тафак-
кури шаҳрвандон ҳисси  ягонагӣ, 
ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, гузаштан  
аз ҷурми якдигар ба умеди шуку-

фоии оянда боло гирифт. Албатта, 
дар ин ҷо, дар  барқароркунии сулҳ 
дар Тоҷикистон  саҳми созмонҳои 
байналмилалӣ,  минтақавӣ ва 
кишварҳои минтақа   низ бузург 
аст.

 Барои дарки амиқи ҳифзи 
ҳамаҷонибаи Истиқлолияти 
давлатӣ ҳар яки мо намояндаго-
ни миллати кӯҳанбунёди тоҷикро 
зарур аст, ки ба маънои аслии 
сулҳу ваҳдати миллӣ расидагӣ 
намоем ва онро дар худ парвариш 
намуда ба дигарон, алалхусус 
ба насли ҷавону наврас ҳамчун 
сабақи таърихӣ омӯзонем. Руҳияи 
худогоҳиву хештаншиносӣ ва 
илмомӯзиву маърифатпарварии 
насли ҷавонро аз имрӯза дида 
устувортар намуда, ба самти 
идеологияи муттаҳидкунандаву 
созанда таҳрик намоем. Зеро 
Истиқлолият роҳи ягонаи таъ-
минкунандаи пешравии тамоми 
самтҳои фаъолияти ҳар як давлату 
миллат ба шумор меравад ва он 
ба осонӣ ба ҳар давлат муясар 
намегардад. Мо — тоҷикон, яке 
аз халқҳои хушбахт ва сарбалан-
де ҳастем, ки давлати миллии 
худро дорем. Бигзор дар фазои 
Истиқлолият  халқи мо сарбаланд 
бошад ва рӯзгорашон осоишу ба-
ракати тоза пайдо намояд.

Мавлуда МИРБОЕВА,
омӯзгори Коллеҷи тиббии 

шаҳри Панҷакент

Сабаби дарди пай дар пайи дандон 
гуногун аст- гоҳ аз гарм гоҳ аз сардӣ, гоҳи 
дигар, агар кирм хӯрда бошад, аз сӯрохии 
бавуҷудомада ба асаби дандон чизҳои 
ғайр мерасад ва боиси дард мешавад. 
Ҳар дард сабабу нишонаю аломатҳои 
хоси худро дорад. Дард аз гармӣ бошад, 
ҳангоми оби хунукро дар даҳон гириф-
тан, дард сокин мешавад, вале агар саба-
би дард сардӣ бошад, ба даҳон оби гарм 
гиред, дарди дандон таскин меёбад. Дар 
ҳолати эҳсос кардани аломатҳои зикрёф-
та сабаби дарди дандон ба зуди муайян 
ва маълум мегардад. Аз ин ҷо хулоса 
баровардан мумкин аст, ки аз ғалабаи 
хун ё аз афзудани балғам дардро муайян 
кардан имконпазиру осон аст. Сабаби 
дард ғалабаи хун бошад, дардаш шадид, 
даҳон талх ва дигар аломатҳои сафро ба 
амал меорад. Агар сабаб бисёршавии 
балғам дар даҳон бошад, дардаш паст, 
оби даҳон зиёд ва дигар аломатҳои 
балғам зоҳир мегарданд. 

“Парадонт”. ”Парадонт” калимаи 
юнонист, пара-назд, ё милки дандон 
буда, маънои иллати бофтаҳои милки 
дандонро дорад. Дар аснои гирифтор шу-
дан ба он канораҳои  барҷастаи алвеолии 
ҷоғ ковок шуда, боиси ҷунбонак шудани 
дандонҳо мегардад. 

Касалии парадантоз, махсусан, дар 

мавридҳои зерин инкишоф меёбад: 
ҷисми одам гирифтори ягон касалии 
умумӣ, ба мисли захми меъда ё рудаи 
дувоздаҳангушта,  норасоии хун ба му-
шаки дил, касалии қанд бошад, нобаро-
бар будани хизмати дандонҳо, ҳангоми 
тановул, бештар дар шахсоне, ки баъди 
афтидани баъзе дандонҳояшон саривақт 
дандони сунъи намемонанд: санги 
дандон (хусусан, дар зери милк) бисёр 
шуда бошад: дандонҳо эҳтиёт ва пар-
вариш карда нашаванд, яъне пайваста 
тоза карда нашаванд, тарзи ҳаёти солим 
халал ёбад, масалан ба кӯи майпарастӣ 
афтидан.

Агар бемор саривақт дар ибтидои 
пайдоиши касалии парадантоз, ҳеҷ на-
бошад дар марҳилаи авҷ гирифтанаш 
дар пайи табобат нашавад, бинобар 
хароб шудани бофтаҳои қисми алвело-
лии ҷоғ ҳамаи дандонҳояш мерезанд. 
Дандонҳо ба дараҷае беқуввату лиқонак 
мешаванд, ки бемор бо дасти худаш ҳам 
ба осонӣ канда метавонад.  

Дар ҳолати пайдо шудани аломатҳои 
касалии парадантоз ҳатман ба духтури 
стоматолог муроҷиат кунед. 

Сирро бирён карда ба дандон монед, 
дарди дандонро таскин мебахшад, ин-
чунин дандоне, ки хӯрда шуда бошад, 
беҳтару мустаҳкамтар мешавад, ба шар-

те, ки сабаби дарди дандон аз сардӣ ё аз 
бод бошад. 

Решаи зуфро дар об ҷӯшонида, он 
обро дар даҳон ду-се маротиба бигар-
донед, ё ин, ки решаашро бихоед, дарди 
дандон тез сиҳат хоҳад шуд. 

Хамиртурушро ба дандони дардманд 
гузоред, дарди онро таскин медиҳад.

Тухми гулхайриро дар об ҷӯшонида, 
он обро бо сирко даромехта, дар даҳон 
гардонед, агар сабаби дарди дандон аз 
гармӣ бошад, онро таскин мебахшад. 

Қиёми зиркро дар б ҳал карда, онро 
дар даҳон гардонед, дарди дандонро 
аз байн мебарад. Донаи гандум барин 
қиёми зиркро бо шароб якҷоя бихӯред, 
дарди дандонро шифо мебахшад.

Бо оби решаи офтобпараст даҳонро 
чайқонед, агар сабаби дарди дандон аз 
сардӣ бошад фоидаовар аст. Оби кашни-
зи тар дарди дандонро таскин медиҳад.

Қаланфури гарданро бихоед, дарди 
дандонеро, ки сабаби он сардӣ бошад, 
шифо мебахшад инчунин милки дандон-
ро мустаҳкам мекунад.

Кокутиро дар об ҷӯш дода, он обро 
дар даҳон гардонед, дарди дандонро, ки 
аз сардӣ бошад таскин медиҳад. 

Сӯзанбаргҳои санавбарро дар об 
ҷӯшонида, ба он об сирро даромехта, 
даҳонро чайқонед, дарди дандонро 

таскин медиҳад. 
Бӯйи даҳон  нест мешавад, агар….
Пӯсти лиму бӯйи даҳонро нобуд ме-

созад, беҳтар мебуд агар онро бихоед, 
меъдаро барои ҳазми хӯрок қавию муъ-
тадилу солим нигоҳ медорад. Бартарии 
дигараш он аст, ки бӯи сирпиёзро пурра 
аз даҳон мебарад ва даҳонро хушбӯй ме-
кунад. Махсусан, лимонак ё ниёзбу бӯйи 
нохуши даҳонро маҳв ва даҳонро муаттар 
менамояд. Хӯрдани шафтолу низ бадбуй-
ии даҳонро нест мекунад, инчунин оби 
хасаки тарро бо асал даромехта, бо он 
даҳонро чайқонед, бадбуйии даҳонро 
аз байн мебарад. 

Қаланфури гарданро майда карда би-
хоед, бадбӯйии даҳонро рафъ, даҳонро 
хушбӯю тоза месозад.

Самари  сарвро  кӯфта майда кунед 
ва онро бо асал омехта бихӯред, бӯйи 
дандонро  хушк  мегардонад. 

С. А. ТАИБОВ,  сардори  шуъбаи  
иттилоот  ва  робита бо ҷомеаи ДДТТ 

ба номи Абӯалӣ ибни Сино, 
Худоёров САЪДУДИН, 

ассисенти кафедраи стоматологияи 
кӯдакона ва ортодонтияи МТК 

“Стоматология”-и ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино

ИСТИЌЛОЛИЯТ РОЊИ ЯГОНАИ ПЕШРАВИИ ЊАР 
ЯК ДАВЛАТУ МИЛЛАТ БА ШУМОР МЕРАВАД

31 сол қабл - 9-уми сентябри соли 1991 
дар иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии 
ҷумҳурӣ қонун дар бораи эълон гардидани 
истиқлолияти давлатии кишвар қабул гардид. 

САБАБҲОИ ДАРДИ ДАНДОН ВА ИЛЛАТИ БОФТАҲОИ 
МИЛКИ ДАНДОН АЗ НАЗАРИ ТИББИ НИЁГОН 
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ДАСТОВАРДЊО 

Мавзӯи таҳқиқот  му -
айян намудани суръати 
маводи доруворе мебо-
шад, ки аз қисми охирини 
меъда гузашта, ба рӯдаи 
дувоздаҳангушта дохил 
мешавад. Табиист, ки то 
кадом андоза ин раванд 
зудтар сурат гирад, ҳамон 
қадар зудтар азхудкунии 
моддаи фаъол аз ҷониби 
бадан оғоз мегардад.

Барои ин, олимон мо-
дели компютериро офа-
риданд, ки биомеханикаи 
м е ъ д а  в а  б ол о и  р ӯд а и 
борикро тақлид мекунад. 

Бо кӯмаки он, муҳаққиқон 
тавонистанд биомӯзанд , 
ки чӣ гуна як ҳолати му-
ш а х х а с  б а  ҳ а р а к а т  в а 
ҳа л ш а в и и  г и п о т е т и к и и 
кислотаи салицилӣ таъсир 
мерасонад.

Чуноне ки маълум гар-
дид, варианти «зудтарин» 
мавқеи бадан дар тарафи 
рост ҷойгир аст. Дар ин 
мавқеъ ҳаб (таблетка) ба 
қисми пилории меъда ра-
сида, дар 10 дақиқа ҳал 
мешавад ,  ки  нисбат  ба 
рост истодан 2,3 мароти-
ба зудтар аст. Дар ҳолати 

рост истодан, барои ҳал 
ш уд а н и  о н  2 3  д а қ и қ а 
сарф гардид. «Сусттарин» 
мавқеъ, аз рӯи натиҷаҳои 
таҷриба нишондода, дар 
тарафи чап хобидан ба шу-

мор меравад. Зеро барои 
ҳалшавии таблетка дар ин 
ҳолати бадан  100 дақиқа 
вақт лозим аст.

Аз натиҷаҳои бадасто-
мада маълум гардид, ки 

меъда дар бадан ба таври 
асимметрӣ ҷойгир буда, 
қисмати пилории он ба та-
рафи рост, ба сутунмӯҳра 
хам мешавад.  

Таҳияи Ф.ЯҚУБОВА

ОЛИМОН ОҶИЛАН ҲАЛШАВИИ ҲАБҲОРО ДАР 
ОРГАНИЗМ ЗИМНИ ҲОЛАТҲОИ ГУНОГУНИ 

БАДАН МУҚАРРАР КАРДАНД

Малҳам барои пӯсти рӯ
Зардии тухмро бо як қошуқи 

майда равғани зайтун ва як қошуқи 
майда усораи бобуна (экстракт ро-
машки) якҷоя намоед. Ин намуди 
малҳам пӯсти рӯйро аз шамолу барф 
эмин медорад.

Каду бо қаймоқ: каме кадуи тару 
тозаро аз турбтарошак гузаронда 
бо қаймоқ омехта карда, ба рӯятон 
гузоред. Баъд аз 20 дақиқа онро бо 
оби ширгарм шӯед.

Шири бурида (творог): 2 қошуқи 
ошхӯрӣ шири буридаро бо зардии 
тухм ва як қошуқи ошхӯрӣ кӯфтаи 
биринҷи сафед омехта намоед. Онро 
ба рӯй ва гардан молед. Баъд аз 10 
дақиқа онро шӯед.

Малҳам барои пӯсти равғанӣ: са-
федии тухмро кӯфта, ба он як қошуқи 

майда афшурдаи лимӯро омехта на-
моед. Сипас онро ба рӯй молед.

Барои пӯсти хушк: як қошуқ бо-
бунаи дорухонагиро бо як қошуқ 
барги зулф омехта карда ҷӯшонед. 
Як қошуқи майда хокаи картошкаро 
омехта, сипас малҳамро ба рӯй би-
молед.

Малҳам барои пӯсти даст: чор 
қошуқи калон глитсерин, як қошуқи 
дигар афшураи лимӯ ва боз ҳамин 
қадар хокаи картошкаро омехта, ша-
бона ба даст ҳоятон молед.

Тадбири нармсозии пӯст ва рафъи 

и л т и ҳ о б :  1 
қошуқи ошхӯрӣ 
барги зулф, як 
қошуқ бобуна 
ва ба ин миқдор 
гули ҷаъфариро 
дар истакони 
моломоли оби 
ҷӯш муддати як 
соат тар намо-
ед. Баъдан як 
қошуқи ошхӯрӣ 
гл и т с е р и н р о 
рехта, дар як 
рӯз ду ё се ма-

ротиба ба даст ҳои худ бимолед.
Малҳами серғизо барои пӯсти 

хушки даст: як қошуқи ошхӯрӣ барги 
зулф, як қошуқи ошхӯрӣ бобуна ва як 
қошуқ гули ҷаъфариро дар истакони 
оби ҷӯш рехта, як соат дам диҳед. 
Баъд як қошуқи хурд асал ва 50 грамм 
равғани маскаро омехта, бо малҳам 
як маротиба саҳар ва як бори дигар 
шаб пӯсти даст ро маҳс кунед.

Нигоҳубини мӯйҳо
Дар фасли сармо лозим аст дар 

як ҳафта 1–2 маротиба аз малҳамҳои 

табиӣ дар шароити хона омодакар-
дашуда барои мӯйҳоятон истифода 
намоед. Барои мӯйи сарро мустаҳкам 
кардан маҳсулоти зерин лозим меояд:

 � 1 истакон ҷурғот;

 � 1 истакон қаймоқ;

 � 0 , 5  и с т а к о н  а ф ш у р а и 
ҷӯшондаи бобуна;

 � 2–3 қатра сиркои себӣ.
Ҳамаи ин маҳсулотро омехта, ба 

мӯйи сар молед ва пас аз 30 дақиқа 
онро шӯед.

Малҳам барои мӯйи хушк: як дона 
бананро бо як дона зардии тухм ва 
ду қошуқи ошхӯрӣ равғани растанӣ 
омехта, муддати 30 дақиқа дар сар 
нигоҳ дошта, баъд бо оби ширгарм 
бишӯед.

Малҳам барои ҳама намуди мӯй: 
ду дона картошкаро аз турбтаро-
шак гузаронда бо ду қошуқи калон 
қаймоқ омехта кунед. Малҳамро ба 
сар молида, кулоҳи полиэтилениро 
ба сар пӯшида, онро муддати 30 
дақиқа нигоҳ доред. Баъд бо оби 
ширгарм бишӯед.

 “Паёми шифо”

НИГОҲУБИНИ ПӮСТИ РӮ, 
ДАСТ ВА МӮЙҲО

Дар фасли тирамоҳ ва 
зимистон маҳсулоти ғанӣ 
аз витаминҳоро истеъмол 
намоед. Витамини А дар 
мавсими сармо пӯстро аз 
хушкшавӣ ҳифз мекунад. Ин 
витамин дар таркиби ҷигари 
гов, кабудӣ ва сабзиву поми-
дор мавҷуд аст. Витамини D 
дар бадани инсон фосфор ва 
калтсийро нигоҳ медорад. 
Ҷигари моҳӣ, равғани моҳӣ, 
ҷигари гов, зардии тухм ва 
равғани маска витамини 
мазкурро ба таркиб доранд.

Мутахассисони Донишгоҳи Ҷон Ҳопкинси 
ИМА таҷрибае анҷом доданд, ки ҳадаф аз 
он муайян кардани мавқеи бадан ва таъсири 
он ба  доруи истеъмолнамуда мебошад. 
Натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷаллаи Physics 
of Fluid нашр шудаанд.
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ВАҚТИ МУАЙЯНИ ХОБРАВӢ  
ДОШТА БОШЕД

Барои он ки хоб орому бароҳат дошта бо-
шед, ҳар рӯз дар як соати муайян сар ба болин 
ниҳодан лозим аст. Пеш аз хоб ҳаммом-душ 
кардан муфид аст,  инчуни пойҳоятонро муддати 
10-15 дақиқа дар оби гарм нигоҳ доред. 

ПЕШ АЗ ХОБ ҒИЗОИ САБУК 
ИСТЕЪМОЛ КУНЕД, БАРОҲАТ  

ХОБ РАВЕД
Дар ёд дошта бошед, ки пеш аз ба ҷогаҳи 

хоб даромадан хӯрок, махсусан хӯрокҳои 
серраавған, сахту бирёнро хӯрдан мумкин 
нест. Хӯроки шомро ду соат пеш аз сар ба бо-
лин ниҳодан истеъмол намоед. Барои орому 
бофароғат хобидан пеш аз хоб афшурда ё оби 
зардолу, шири бо асал омехташуда, кефир ё 
ягон чойи аз гиёҳҳои шифобахш омодашударо 
бинӯшед. Аз гиёҳҳо махсусан ниёзбӯ, пудина ва 
бобуна хеле муфид буда, асабро ором ва хоби 
бароҳати шуморо таъмин месозанд.

Мутахассисони соҳа тавсия медиҳанд, ки 
хуроки шомро байни соати 19 то 19.30  истеъ-

мол кунед. Дар ин сурат то замоне ки ба хоб 
меравед аъзои ҳозима  ғизоеро, ки хурда будед 
ҳазм мекунад. Агар баъд аз хуроки шом  каме 
бо варзишҳои сабук машғул шавед, ҳазми ғизо 
бо суръати бештаре ба анҷом мерасад. Барои 
он ки ғизоятон зуд  ва роҳат ҳазм шавад аз ис-
теъмоли  нушокии  спиртӣ, маводи ғизоии хеле 
равғанӣ, гушти гов ё гусфанд  ва аз ғизои дар 
таркибаш қаланфури тунд, занҷабил ва ғайра 
дошта бипарҳезед. 

МАЙНАРО ОРОМ ВА 
АНДЕШАҲОЯТОНРО БА НИЗОМ 

ДАРОРЕД
Маъмулан андешаҳои гуногуни ба сарашон 

омада баъзе ашхосро шабона аз хоб рафтан 
бозмедоранд. Фикрҳо ва мушкилоти рузона 
дошта гоҳо вақти хоб будани инсон ҳам дар май-
нааш чарх мезананд, зеро майна аксаран дар 
вақти хоб будани ҷисм ҳам кор мекунад. Яке аз 
роҳҳои ба тартиб овардани фикр ва онро идора 
кардан ин сабт кардани овози худ дар диктофон, 
яъне номбар кардани проблемаҳое, ки азобат 
медиҳанд ва сабт кардани онҳост. Диктофонро 

(ҳозир аксари телефонҳо диктофон доранд) шаб 
ба даст гирифта андеша, яъне проблемаҳоеро, 
ки ба ёдат меоянд, такрор мекунӣ то даме, ки 
онҳо ба пуррагӣ сабт бигарданд. 

Мусаллам аст,  ки дар ин ҳолат майна 
бошиддат кор мекунад, вақте ки ин қадар 
проблемаҳои шуморо ба ташвиш оварааст ном-
бар карда мешаванд, майна ба истилоҳ фиреб 
мехӯрад, фикр мекунад, ки ин проблемаҳо 
гуфта шуданд, яъне ҳал гаштаанд. 

Агар фикру андешаҳои нороҳаткунанда 
тазъиқтон бидиҳанд, хобатонро парронанд ва 
шумо азоби бехобӣ кашед, дар тибби шарқӣ 
чунин маслиҳате ҳаст: «Миёни ҷогаҳи хоб 
дастҳоро ба ду тараф партофта баданро суст 
гардонед. Нафасро дарун кашида қисмати 
болои баданро бардошта бо як ҳаллос аз ҷой 
нимхез шуда дар ҷогаҳ бишинед, зонуҳоятонро 
ба оғӯш бигиред. Нафасро бароред ва бадан-
ро суст карда худро боз ба ҷогаҳ партоед. Ин 
амалро такрор созед, то ҳафт маротиба. Баъди 
ин дастҳоро болои шикам монда ором- ором бо 
шикам нафас бигиред ва мебинед, ки оҳиста- 
оҳиста хоб чашмони шуморо мепӯшонад».

Амали дигари хобовар ин аст, ки шумо ягон 
маводи ноҷолибро гирифта бихонед. Он ме-
тавонад китобе бошад, ё ҳатто дастурамали 
истифодаи ягон асбобе. Фарқ надорад, ки чи 
аст он, муҳим аст, ки хондани он бароятон 
диққатҷалбкунанда набошад ва шуморо хоб би-
ёрад. Умуман хондан майнаи инсонро аз фикр 
кардан дур месозад ва оҳиста-оҳиста мушкила-
тон аз хотир меравад ва шуморо хоб мебарад.

ТАШКИЛИ ДУРУСТ  
ВА БАРОҲАТИ ҶОЙИ ХОБ

Барои хоби орому муътадил чӣ лозим аст? 
Пеш аз ҳама, ҷойи  мусоид, курпаву болишти 
нарм, кати мувофиқ барои хоб омода кар-
дан лозим аст. Ҳавои ҳуҷраи хоб бояд тоза, 
ҳарорати муътадил дошта бошад. Равшании 
чароғи хонаи хоб низ бояд баланд набошад, 
зеро он метавонад боиси халалдор шудан ба 
пайдоиши мелатонин, гормони хоб гардад. Ҳоло 
шумораи зиёди чароғҳои шабона дар шакли 
ҳилол, ситораҳо, осмони ситорадор, манзараҳо 
ва ғайра мавҷуданд, ки метавонед аз онҳо ис-
тифода баред.

Чуноне ки маълум аст, ҳангоми хоб мубоди-
лаи гармии фаъол тавассути ретсепторҳои сар 
ба амал меояд. Аз ин рӯ, агар сар гарм бошад, 
хоб амиқтар мешавад. Яъне ҳангоми хоб раф-
тан истифодаи кулоҳ ё сарпуши сабуки аз пахта 
духта шуда низ тавсия дода мешавад.

МАНФИАТИ ҚАБУЛИ ДУШ ПЕШ  
АЗ ХОБ РАФТАН

Қабули душ ва ванна пеш аз хоб мавқеи 
хосе барои хоби орому бароҳат дорад. Об ба-
рои ҳама синну сол пурқувваттарин седатив ба 
шумор меравад. Он эҳсосоти хастагиро рафъ 
намуда, пӯстро тоза, гардиши хунро фаъол ва 
организми инсонро барои хоби бофароғат омо-
да менамояд.

Хобҳои ширину бофароғат дошта бошед!  
Ф. НУРУЛЛО

«Паёми шифо»

ЧАНД ТАВСИЯ БАРОИ ХОБИ 
БАРОЊАТ ВА СОЛИМ

Аксаран одамон аз камхобӣ ё бехобӣ шикоят мекунанд. Воқеан хоб 
барои ҷисми инсон хеле муҳим аст. Зеро ҳангоми хоб майна, мушакҳо, 
дил ва умуман тамоми вуҷуди инсон дам мегирад, то бадан қуввати 
масрафшударо барқарор намояд. Мутахассисон бар ин назаранд, ки 
аз се як ҳиссаи умри одамон бо хоб мегузарад. Хоби бароҳат ва дуруст 
хоса барои беморон як қисмати муҳими барқарорсозии саломатӣ 
маҳсуб мешавад. Ин аст, ки дар ҳолати вайрон шудани хоб ба 
беморон доруҳои хобовар тавсия карда мешавад. Вале инсон набояд 
ҳама кори худро бо дору, яъне моддаҳои кимиёвӣ саранҷом созад, аз ин 
рӯ зарур аст, мушкилоте, ки хобро барҳам медиҳад, сари вақт бояд 
ҳал кард, то тазъиқи он хобатонро «напарронад». 
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Каду самари растании 
биёрадор аст, ки хеле 
рангоранг ва гуногун 
мебошад. Беҳтарини он 
ширини берешаи он аст, ки 
бихӯранд. Мизоҷаш дар 
дараҷаи дувум хунук ва тар 
аст. Хислатҳои шифобахши 
он: хӯрдани он ба мизоҷ 
сардӣ меоварад, бар бадан 
об медавонад, гиреҳҳои 
узвҳои дохили баданро 
мекушояд, пешобро равон 
мекунад, дарунро мулоим 
мегардонад; зардпарвин, 
исҳоли номунтазами меъда 
ва табҳои тезро шифо 
мебахшад.

Агар инро пухта бихӯранд, ҳамчун 
ғизо камқувват, аз меъда ба зудӣ мефу-
рояд ва аз он моддаи солими бетаъм 
пайдо мешавад. Ин камҳазмшаванда 
аст, зеро ки агар худашро танҳо 
бихӯранд, дар меъда зуд вайрон ме-
шавад ва ба ҳар моддае, ки дар бадан 
бисёр бошад, ба зудӣ ба он табдил 
меёбад, инчунин бино бар осон таб-
дилёбанда буданаш баъзан моддаи 
заҳрнок аз он ба амал меояд. Чун 
онро бо меваҳои гуногун ҳамроҳ на-
моянд, кайфияти онро дигар месозад, 
монанди он, ки агар бо биҳӣ ё оби 
ғӯраи ангур, ё оби анор, ё сирко дар 
равғани бодом ё равғани софи зайтун 
пухта бихӯранд моддаҳои солим дар 
бадан пайдо мекунад, барои одамони 
сафровимизоҷ ва гарммизоҷон, инчу-
нин ба табҳои тез фоида дорад.

Лекин хӯрдани каду барои бемо-
рони қулинҷ (колит) ва онро бисёр 
хӯрдан зарар дорад, зеро худи каду 
пайдокунандаи иллати қулинҷ аст. Агар 
бо чизи тези монанди ҳардал (горчица) 
бихӯранд, дар бадан моддаи тез пайдо 
менамояд; бо чизи намакин бихӯранд, 
моддаҳои шӯр пайдо мекунад; бо 
қабзиятовар моддаи қабзиятнок ва 
инчунин бо ҳар чизе, ки бихӯранд, ба 
моддаи он табдил меёбад.

Оби кадуи хомро фишурда гирифта, 

бо шири ҷавонзанон даромехта, дар 
бинӣ ва гӯш бичаконанд ва ба такро-
ри амал биёраи (палаки) бебаргашро 
кӯфта, ба сар гузошта банданд, дарди 
сари аз гармӣ, варами пардаҳои май-
на ва худи майна (менингит), ҳазаён, 
девонагӣ, варамҳои гарм ва бехобиро 
шифо мебахшад.

Кадуро кӯфта ё тарошида, ба пеши 
сар гузошта банданд, варами гарми 
сарро таҳлил медиҳад; инчунин дарди 
сари гарм ва хушкии майнаю бехобиро 
дафъ мекунад ва агар ба чашм гузошта 
банданд, варами гарми онро таҳлил 
медиҳад.

Шустани сар бо оби каду, ошомидан 
ва дар бинӣ чаконидани он дарди сари 
гармро таскин медиҳад ва хоб меова-
рад. Бо оби каду гарғара кунанд ё оби 
онро дар даҳон гардонанд, дарди гулӯ 
ва дарди дандонро, ки ҳама аз гармӣ 
бошанд, шифо мебахшад.

Оби онро бо равғани гулисурх да-
ромехта, нимгарм дар гӯш чаконанд, 
дарди ин узвро сокин мекунад. Пӯсти 
хушки кадуро дар об ҷӯшонида, он 
обро батанҳоӣ ё бо равғани гулисурх 
даромехта, дар бинӣ бирезанд, дарди 
дандонро таскин медиҳад.

Найчаи самари кадуро, ки гулаш 
ҳанӯз наафтода бошад, дар хамир пе-
чида, дар зери оташ пухта, оби онро 
ситонида, дар чашм чаконанд, зардии 
зардпарвинро аз он дафъ мекунад. 
Оби гулашро батакрор бичаконанд, 
чашмро, ки аз гармӣ бошад, шифо 
мебахшад.

Кадуро дар об ҷӯшонида, он обро 
бо тамри (хурмои) ҳиндӣ ва шакар 
биёшоманд, тафси майнаро паст ме-
гардонад, инчунин дарди сари гарм, 
васвос, девонагӣ ва дарди чашмро, ки 
сабабаш аз поён ба чашм баромадани 
бухороти меъда бошад, дафъ мекунад.

Кадуро бо кашки ҷав ё бо моши 
кӯфтагӣ пухта ё танҳо худашро дар 
равғани бодом пухта бихӯранд, барои 
дарди узвҳои даруни сина ва сурфаи 
гарм дору мешавад. Кадуро дар об 
ҷӯшонида, он обро бинӯшанд, ташнагӣ 
ва ҳарорати ҷигари гарммизоҷонро 
таскин медиҳад, инчунин ҳузнеро, ки 
аз бисёрии сафро ба судур пайваста 
бошад ва моддаҳои бегонаи баданро 
дафъ мекунад, вале ин боиси сустии 
меъда ва рӯдаҳо мегардад.

Гӯшти кадуро хушконида, чун орд 
маҳин кӯфта, дар дег бирён карда 

бихӯранд, дарунро мебандад, ташнагӣ, 
тезии сафро ва хун, яъне фишори ба-
ланди онҳоро таскин медиҳад, инчу-
нин ғамро ҳам дур мекунад.

Абӯалӣ ибни Сино дар хусуси зот-
ул-ҷанб (варами пардаҳои даруни 
сина) навиштааст, ки агарчи оби каду 
ба он фоида дорад, вале аз ҷиҳати 
дигар зарар ҳам дорад, бинобар он ки 
пешобро меронад. Кадуро пухта, бо 
сирко бихӯранд, низ барои табҳои тези 
сафровӣ, шикастани ҷӯшиши сафро ва 
хун, инчунин барои аксари бемориҳои 
гарми тез шифо мебахшад, низ зудтар 
аз меъда мефурояд. Агар инро бо гӯшт 
пухта бихӯранд, боиси зуд ва хубии 
ҳазми он мегардад; бо хӯришҳои мош, 
нахӯд, инчунин бо равғани бодоми ши-
рин пухта бихӯранд, сурфаро дафъ ме-
кунад, низоми феъли майна ва бадан-
ро сара мегардонад, ҳарорати ҷигар ва 
табҳои гармро хомӯш мекунад.

Хислатҳои шифобахши он: агар инро 
биёшоманд ва дар бинӣ чаконанд, ба 
баданҳои хушк об медавонад, майнаи 
хушкро рутубат мебахшад ва хушкии 
онро дафъ месозад, хоб меоварад; 
барои молихулиё, бехобии шадид, сур-
фаи гарм, диқ (иллати лоғаркунанда) 
шифо мебахшад ва агар бимоланд, 
сахтиҳои баданро мулоим мекунад.

Чун пӯсти кадуро ҷудо карда, ху-
сусан, ки ҳанӯз тухмаш норасида ва 
хом бошад, ҳамаи қисмҳои он — гӯшт, 
шаҳм ва тухмашро бо чарбии гур-
даи буз кӯфта, то хуб муҳарро шудан 
биҷӯшонанд ва баъд бигузоранд, ки 
хунук шавад, сонӣ равғани дар рӯяш 
бударо бигиранд. Ин равған дар ҳама 
хислатҳои тиббӣ, яъне дар бобати ру-
тубат бахшидан, сард гардонидан ва 
ғайраҳо аз равғани каду қавитар аст 
дар он ҳолат, ки агар инро бо равғани 
кунҷид бисозанд.

Чун сари кадуро бурида, дар ҷойи 
холии даруни он рими оҳани кӯфтаро 
пур намуда ва даҳани онро бо ҳамон 
порчаи буридашуда маҳкам карда, 
чил рӯз бигузоранд, баъд оби онро 
гирифта, бо ҳино хамир созанду ба мӯй 
бимоланд, ранги хуб мешавад. Мизоҷи 
мағзи тухми каду дар дараҷаи дувум 
сард ва дар якум тар аст.

Хислатҳои шифобахши каду: мағзи 
тухмашро бихӯранд, баданро фарбеҳ 
мегардонад, барои дафъи дағалии 
узвҳои даруни сина, хун рафтан аз шуш, 
сурфаи гарм, ташнагӣ, табҳои гарм, 
захми рӯдаҳо ва хичак, ки ҳама аз бисёр 
гаштани моддаҳои тез ба амал омада 
бошанд, лоғарии гурда, сӯзиши пешоб 
(сӯзок) ва монанди инҳо даво мешавад.

Равғани тухмашро бихӯранд, би-
моланд, бичаконанд ё дар бинӣ би-
резанд, ё гузошта банданд, хушкии 
майна, бехобӣ, сил, табҳои гарм, дарди 
рӯдаҳо, ки аз ҷамъ шудани сафро бо-
шад, дафъ мекунад ва давои беназир 
мебошад.

Равғани тухми кадуи ширинро 
бо ҷирми тухми он соида, гузошта 
банданд, захмҳои сар ва бадани 
кӯдакон, гӯшаи даҳан, баногӯш, за-
кар ва дигарҳоро шифо мебахшад. 
Миқдори як бор хӯрдан аз тухми каду 
дар як рӯз то 32 грамм аст. Ба ҷойи 
ин мағзи тухми тарбуз, бодиринг ва 
тарраро истеъмол намоянд, раво 
мебошад.   

Ҳ. ЗОҲИДОВ,
бознашр аз “Канзи шифо”

КАДУ ВА 
МАНФИАТИ ОН
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МУАССИС:  

ВАЗОРАТИ 
ТАНДУРУСТӢ ВА 

ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ 
АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН

Ҷамолиддин Абдуллозода, 
вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ғафур Муҳсинзода, муовини якуми 
вазир 

Зулфия Абдусамадзода, муовини 
вазир

Шодихон Ҷамшед, муовини вазир

Амирзода Абдухолиқ, муовини вазир

Саломуддин Юсуфӣ, сардори Раёсати 
таҳсилоти тиббию фарматсевтӣ, 
сиёсати кадрҳо ва илм
Султон Бекмуродзода, сардори 
Хадамоти  назорати давлатии 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
Абдулҳаким Холзода, директори 
Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА: Ҳафтанома таҳти №120/РЗ 
97 аз 29-уми январи соли 
2019 дар Вазорати фарҳанги  
Ҷумҳурии Тоҷикистон сабти 
ном шудааст.

Барои риояи гуногунандешӣ 
матолибе низ ба табъ мера-
санд, ки мухолифи дидгоҳи 
ҳайати эҷодист. Ба дурустии 
далелу рақамҳо муаллифон 
ҷавобгаранд.

Мавод дар шакли электронӣ, 
дар ҳаҷми на камтар аз 2 
саҳифа бо ҳуруфи Times New 
Roman Tj, андозаи 14 қабул 
карда мешавад. 

Ҳафтанома дар ҶДММ 
“Мега–принт” ба табъ расид.
Теъдоди нашр: 2500 нусха.
Нишонӣ: ш. Душанбе, 
н.Фирдавсӣ, кӯч. Деҳотӣ 48 
69, тел 44-600-60-02

Директори Маркази 
матбуоти вазорат:
Эмомалӣ Мирзоев 

Сармуҳаррир:
Муҳаммадмусои Идрис

Тарроҳ:
Сафаралӣ Сатторов

ҲАЁТИ СОЛИМ

Ҳайати эҷодӣ: 
Фотима Яқубова, Хусрав 
Шосаидзода, Фирӯз Шоев, Суғдмеҳри Маъруфзод 

Дарозумрӣ зуҳуроти иҷтимоӣ ва 
биологӣ буда, шахс нисбат ба давомно-
кии синну соли миёнаи ҳаёт умри зиёд 
мебинад. Ҳоло одамони синнашон аз 
90-сола болоро дарозумр мегӯянд.

С т а н д а р т и  ҷ аҳо н и и  Та ш к и л о -
ти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ барои 
категорияҳои синнусолии аҳолӣ тасни-
фоти синнусолиро муқаррар намудааст. 
Тибқи ин стандарт аз 18 то 44-сола давраи 
ҷавонӣ, 44-60-сола – давраи миёнсолӣ, 
60-75-сола – давраи пиронсолӣ,  75-90-
сола – давраи куҳансолӣ ва аз 90-сола 
боло давраи дарозумрӣ муайян гарди-
дааст.

Муҳаққиқон, асосан, мисолҳои 
мавҷудаи дарозумрҳоро (>90 сол) ба 
назар гирифта, ҳадди умри одамро 
тақрибан 100 ва то 150 сол мешуморанд. 
Дараҷаи дарозумрӣ мисли давомоти ми-
ёнаи ҳаёти инсон гуногун аст. Дарозумрӣ 
дар заминаи механизмҳои мутобиқат, 
ки ҷараёни физиологии пир гаштанро 
таъмин мекунад, асос ёфтааст. Тағйироти 
фаъолияти физиологӣ дар дарозумрон 
(>90 сол) баробари синну сол муназзам 
ба вуҷуд меояд, ҳолати чанде аз узвҳои 
организм, таркиби морфологӣ ва био-
химиявии хун, баъзе аз нишондоди дилу 
рагҳо, ғадудҳои эндокринӣ, асабияи 
марказӣ аз рӯи бисёр нишонаҳо бо ор-
ганизми шахсони синнашон ҷавонтар 
мушобеҳ мебошанд. Пирӣ дар одамони 
дарозумр (>90 сол) суст ҷараён меё-
бад. Дарозумрон (>90 сол) рӯҳан қавӣ 
ва ботамкин мешаванд. Барои онҳо 
солим нигоҳ доштани неруи фикрӣ 
ва ҷисмонӣ, фаъолият ва қобилияти 
корӣ хос аст, онҳо ҳамеша серҳаракат 
буда, ҳофизаи хуб дошта, ба ҳодисаву 
воқеаҳои гирду атроф шавқу рағбат до-
ранд. Қобилияти ҳаракаткунии онҳо боқӣ 
монда, инсондӯст ва хайрхоҳ мебошанд, 
ҳар гуна ҳолатҳои ногуворро устуворона 
паси сар мекунанд. 

Шахсони дарозумр ба бемориҳо, аз 
ҷумла ба бемориҳои сироятӣ камтар ги-
рифтор мешаванд. Қосми зиёди занону 
мардони дароузмр солим мебошанд. 
Барои дарозумрии одамон омилҳои 
иҷтимоӣ ва тарзи ҳаёти солим аҳамияти 
калон доранд. Ба дарозумрон (>90 сол) 
ҳаёти якранг, муносибати дуруст ба 
меҳнат ва истироҳат, тарки одатҳои за-
рарноки тамокукашию мастӣ, истеъмоли 
бомеъёри ғизо ва ҳаёти оилавии осудаю 
бофароғати дурудароз хос мебошад. 
Ҳамчунин, сабаби дуру дароз гаштани 
давраи қобилияти корӣ ва таъмини 
пирии фаъоли дарозумрон (>90 сол)  ин 
дар ҷавонӣ пеши роҳи бисёр бемориҳоро 
гирифтан ва дуруст табобат кардан аст.

Новобаста аз ин, дар як давраи нис-
батан кӯтоҳ ба вуҷуд омадани тағйироти 

ҷиддӣ ва дигар гаштани шароити маи-
шату зиндагии онҳо метавонад боиси 
он гардад, ки дарозумрон (>90 сол) ба 
гурӯҳи аз ҳама осебпазири ҷомеа шомил 
шаванд. Гирифторшавии шумораи муай-
яни дарозумрон (>90 сол) ба бемориҳои 
гуногун аз ин шаҳодат медиҳад.

Саратон, аз ҷумла саратони пӯст аз 
гурӯҳи он бемориҳое, ки ҳар як даро-
зумр (>90 сол) ҳам метавонад ба он 
гирифтор шавад. Зеро саратони пӯст яке 
аз шаклҳои маъмултарини варамҳои 
бадзоту ашаддӣ дар минтақаи Осиёи 
Марказӣ буда, асосан дар байни шах-
сони пиронсол ва куҳансол мушоҳида 
мешавад, инчунин, дар баъзе ҳолатҳо са-
ратони пӯст ҳангоми ташхиси беморони 
дарозумр (>90 сол) низ ошкор мегардад.

Тадқиқотҳои сершумори илмӣ, ки 
ба саратони пӯст бахшида шудаанд, 
ба таври боварибахш дар беморони 
60-75-сола, яъне  давраи пиронсолӣ ва 
куҳансолӣ дучор шудани ин бемориро 
исбот мекунанд. Табобати беморони 
гирифтори саратони пӯст ва натиҷаи 
таҳлили маълумоти тиббии ин беморон 
мунтазамии ин хулосаро собит менамо-
яд. Ҳангоми арзёбии хатари пайдоиш ва 
рушди саратони пӯст аз рӯи давраҳои 
синнусолӣ маълум гардид, ки ин беморӣ 
дар шахсони дарозумр (>90-сола) низ 
дучор меояд ва он шумораи муайяни 
беморонро ташкил медиҳад.

Барои муайян намудани имкониятҳои 
табобати шумораи муайяни беморо-
ни дарозумр (>90 сол), ки ҳам занону 
ҳам мардон буда, аз саратони пӯст дар 
минтақаҳои гуногуни бадан ва сохтори 
морфологии мухталиф азият мекаши-
данд, мавриди таҳлил ва омӯзиш қарор 
дода шуд.

Баъзе беморон чандин сол азият ка-
шида, дар шароити манзили зист ё дар 
муассисаҳои табобатии ғайрисоҳавӣ бо 
муоина ва табобат фаро гирифта шуда,  
ҳангоми афзоиши беморӣ муроҷиат на-
муданд.

Минтақаҳои ҷойгиршавии саратони 
пӯст дар дарозумрҳо (>90-сола) хеле 
гуногун буда, ба узвҳои мухталифи 
анатомии бадан, аз қабили сар, гардан, 

пилкҳои чашм, чуқураки гӯш, пӯсти 
бинӣ ва пешонӣ, қисматҳои болоӣ ва 
поёнии дасту пойҳо осеб расонидаанд. 
Андозаи омоси саратони пӯст аз 2 то 5 
см ва масоҳати аз ин бештарро ташкил 
додаанд. 

Интихоби усулҳо барои муносибатҳои 
мувофиқ ба табобат пас аз муоинаи 
ҳамаҷонибаи беморони дарозумр ба 
роҳ монда мешавад. Ҳамчунин, бино-
бар мавҷуд будани бемориҳои музмини 
ҳамрадиф аз маслиҳат ва машварати 
мутахассисони соҳавӣ мегузаранд. Табо-
бати дарозумрон ва ҳолати рӯҳию раво-
нии онҳо интихоби усулҳои мушаххас ва 
мувофиқи муолиҷаро тақозо менамояд.

Имконнопазирии гузаронидани 
табобати мушаххаси зидди омос боиси 
пешравии раванди беморӣ ва ба таври 
назаррас паст шудани сифати зиндагии 
беморони дарозумр (>90 сол) мегар-
дад. Ин ба душвориҳои истифодаи роҳу 
усулҳои махсуси табобати дарозумрон 
(>90 сол) вобаста аст, ки истифодаи ин 
гуна роҳу усулҳо метавонад ба сифати 
ҳаёти беморон таъсир расонад. Қарор 
дар бораи гузаронидани табобати зид-
диомосии дарозумрҳо (>90 сол) аз та-
бибон маҳорати баланди касбиро талаб 
мекунад.

Бинобар набудани маводи боэътимо-
ди клиникӣ оид ба масъалаҳои табобати 
саратони пӯст дар беморони дарозумр 
(>90-сола) роҳҳои мушаххаси табобати 
саратони пӯст дар онҳо вуҷуд надо-
ранд. Ҳамзамон, бисёре аз дарозумрҳо 
(>90 сол) ба муддати тӯлонии табобати 
кимиёӣ ё табобатҳои омехта ва мураккаб 
омода нестанд. Аз ин лиҳоз, масъалаи 
таҳаммулпазирии усулҳои махсуси та-
бобати беморони дарозумр (>90-сола) 
ҳалношуда боқӣ мемонад.

Барои интихоби усулҳои мувофиқ ва 
сарфакоронаи табобати беморони даро-
зумр (>90-сола) марҳилаҳои беморӣ ва 
маълумоти морфологӣ ва умумиклини-
кии онҳо ба эътибор гирифта мешаванд. 

 Нишондиҳандаҳо, сарфи назар аз он 
ки минтақаи пайдоиши саратони пӯст 
дидашаванда ва ба чашм намоён аст, аз 
ниҳоят дер муроҷиат намудани беморон 

ба мутахассисони саратоншинос далолат 
мекунанд.

Дар асоси сохтори морфологии са-
ратони пӯст, минтақаи ҷойгиршавӣ ва 
марҳилаи беморӣ, ҳолати соматикии 
беморон, машварати табибон усулҳои 
муносиби табобат ба таври инфиродӣ 
барои ҳар як дарозумр (>90-сола) инти-
хоб мегардад.

Вобаста ба марҳилаҳои беморӣ 
усулҳои гуногун ва махсуси табобат бо 
роҳи ҷарроҳӣ, муолиҷаи химиотерапия, 
муолиҷаи шуоӣ ва табобатҳои омехта 
истифода мешаванд.

Маълум аст, ки равишҳои стандартӣ 
барои табобати шаклҳои гуногуни сара-
тони пӯст коркард шудаанд ва табибон 
дар марҳилаҳои аввали беморӣ ба 
натиҷаҳои хуб ноил мешаванд. Вале 
таҷрибаи табобати беморони дарозумр 
(>90 сол), ки гирифтори бемории сарато-
ни пӯст мебошанд, дар адабиёти мавҷуда 
ба таври возеҳ нокифоя аст, муҳаққиқон 
бошанд натиҷаҳои гуногунро таҳлил 
намуда, дар бораи ҳолатҳои ҷудогона 
гузориш додаанд.

Нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат 
медиҳанд, ки аксарияти беморон, сарфи 
назар аз ҷойгиршавии беморӣ дар қисми 
берунаи бадан, ба мутахассисони сара-
тоншинос бо ҳолати паҳнгаштани беморӣ 
муроҷиат менамоянд, ки муолиҷаи онҳо 
чандон тасаллӣ намебахшад.

Аксарияти беморони дарозумр 
қобилияти тоб овардани усулҳои омехта 
ва мураккаб, аз ҷумла курсҳои такрории 
табобати шуоиро бо истифодаи муноси-
би онҳо доранд, ки раванди манфиатбах-
ши муолиҷаи беморӣ мебошад.

Зеро бемории саратони пӯст дар 
минтақаҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла дар 
Тоҷикистон бинобар таъсири бевоситаи 
нурҳои офтобӣ нисбат ба минтақаҳои 
дигари олам бештар дучор мешавад. 
Гармии аз ҳад зиёди ҳаво ба саломатии 
куҳансолон таъсири зиёд дорад. Дар 
ҳавои гарм зери офтоби сӯзон истодан ба 
сӯхтани пӯсти бадани инсон, пайдоиши 
обилачаҳо дар пӯст ва мондани пайи 
сӯхтагӣ мусоидат мекунад.   

Ҳамин тариқ, дар беморони дарозум-
ри аз 90-сола боло, ки гирифтори сара-
тони пӯст шудаанд, истифодаи табобати 
шуоӣ вобаста ба синну сол ягон зиддияти 
мутлақ надорад. Баръакс, гузаронидани 
табобати мувофиқи шуоӣ бо дарназар-
дошти хусусиятҳои синну солии беморон 
натиҷаҳои тасаллибахш медиҳад ва сифа-
ти зиндагии беморонро беҳтар мекунад 
ва барои наздикон ҳам сабукӣ меорад.

М.Б. Сайфутдинова, дотсенти 
кафедраи онкология, ташхиси шуоӣ ва 

муолиҷаи шуоии МДТ “ДДТТ ба номи 
Абуалӣ ибни Сино”

ДАРОЗУМРОН ВА САРАТОНИ ПЎСТ
Қодиров Абдулазиз, 

сокини ноҳияи Шаҳринав, 
иштирокчии ду ҷанг – 
Ҷанги Финландия ва Ҷанги 
Бузурги Ватанӣ (104-сола, 
соли 2022) яке аз шахсо-
ни дарозумри ҷумҳурӣ 
маҳсуб ёфта, то ҳол зин-
дагии фаъол доранд 


