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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

БА ИСТИФОДА ДОДАНИ  
МАРКАЗИ КЛИНИКӢ, ИЛМӢ –
ТАЪЛИМИИ НАЗДИ МУАССИСАИ 
ТАЪЛИМИИ ҒАЙРИДАВЛАТИИ 
“ДОНИШКАДАИ ТИББӢ-
ИҶТИМОИИ ТОҶИКИСТОН”

ҲАМОИШИ ИДОНА 
БАХШИДА БА  
31-УМИН СОЛГАРДИ 
ИСТИҚЛОЛИ 
ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
ДАР РЎЗИ ДОНИШ ВА ИФТИТОЊИ БИНОИ АСОСИИ 

ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОЉИКИСТОН 
Ҳамватанони азиз!
Муҳтарам омӯзгорон, донишҷӯён ва 

хонандагон!
Ҳозирини гиромӣ!
Ҳамаи шуморо бо фарорасии соли нави 

таҳсил ва Рӯзи дониш, ки бо дарси сулҳ 
оғоз мегардад, ҳамчунин, ба муносибати 
ифтитоҳи бинои асосии Донишгоҳи дав-
латии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино самимона табрик мегӯям.

Дар Тоҷикистони соҳибистиқлоли мо ин 
рӯз ҳамчун санаи гиромидошти илму дониш 
ва маърифату маънавиёт таҷлил мегардад, 
ки гувоҳи равшани таваҷҷуҳи доимӣ ва 
хоссаи Ҳукумати мамлакат ба соҳаи илму 
маориф мебошад.

Мо ба хотири рушди илму маориф тамо-
ми захираву имкониятҳоро равона кардаем 
ва ин корро минбаъд низ бомаром идома 
медиҳем. Зеро ояндаи миллат ва фардои 
давлат ба наслҳои ватандӯсту ватанпараст, 
бонангу номус, дорои ҳисси баланди миллӣ, 
соҳибмаърифату донишманд, забондон, 
дорои ҷаҳонбинии васеъ, меъморону 
муҳандисон, ихтироъкорону навоварон, ди-
гар ихтисосҳои замонавӣ ва касбу ҳунарҳои 
муосир вобастагии мустақим дорад.

Мехоҳам таъкид намоям, ки бо дарси 
сулҳ оғоз гардидани соли нави хониш 
барои мо – мардуми Тоҷикистон сабаб ва 
аҳаммияти махсус дорад.

Сокинони кишвари мо ҳанӯз дар оғози 
солҳои навадуми асри гузашта даҳшати 
ҷанги таҳмилии шаҳрвандиро аз сар гу-
зарониданд ва сабақҳои талхи он фоҷиаи 
миллиро ҳаргиз фаромӯш намекунанд.

Маҳз ба ҳамин хотир, мардуми ша-
рифи Тоҷикистон ба қадри сулҳу оромӣ, 
суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ мерасанд, 
ин неъмати бо қимати гарон ва заҳмати 
зиёд бадастомадаро ҳифз мекунанд ва 
ба фарҳанги сулҳ ҳамчун маромномаи 
ҳаёти иҷтимоӣ ва маънавии худ арҷ ме-
гузоранд.

(Давомаш дар саҳ.3-4)

ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ 
РАҲМОН БИНОИ НАВИ МАРКАЗӢ 
ВА ТАЪЛИМИИ ДОНИШГОҲИ 
ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН 
БА НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНОРО 
МАВРИДИ ИСТИФОДА ҚАРОР 
ДОДАНД 
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Иттилоъ дода шуд, ки бинои таъ-
лимии навбунёди донишгоҳ аз бинои 
марказии 10-ошёна бо ду бинои 4-ошёна 
аз канорҳои чапу рости он иборат буда, 
барои фаъолияти маъмурият ва таълими 
донишҷӯён пешбинӣ шудааст.

Бино аз 62 синфхонаи таълимии 
барҳаво бо ғунҷоиши аз 20 то 30 ҷойи 
нишаст, толори компютерӣ бо 80 ҷойи 
нишаст, 90 ҳуҷраи корӣ, 26 нуқтаи ёри-
расон, 2 толори лексионӣ бо 500 ҷойи 
нишаст, 2 толори маҷлис бо 50 ҷойи 
нишаст ва 4 озмоишгоҳи таълимӣ барои 
омӯзиши нозукиҳои илми тиб иборат 
мебошад.

Дар бинои маъмурӣ ва таълимии 
навбунёд толори калони маҷлисӣ бо 1 
ҳазору 600 ҷойи нишаст сохта шудааст.

Толори бошукӯҳу барҳавои маҷлис 
7 ҳазору 437 метри мураббаъ масоҳат 
дорад. Он бо санъати гаҷкорӣ ва нақшу 
нигори миллӣ ба таври зебо ороиш 
ёфта, барои баргузории ҷамъомаду 
чорабиниҳои илмию сиёсӣ, маърифатӣ 
ва фарҳангию фароғатӣ бисёр мувофиқ 
аст.

Масоҳати толори хониши электронӣ 
291 метри мураббаъ буда, дорои 80 ҷойи 
нишаст мебошад, ки барои донишҷӯён 
ҷиҳати аз бар намудани илму дониши 
муосири тиббӣ мувофиқ мебошад.

Дар ошёнаҳои аз як то сеюм ҳуҷраҳои 
маъмурӣ, аз ҷумла раёсати рушди 
кадрӣ, маркази технологияи иттилоотӣ, 
маркази омӯзиши симулиятсионӣ ва 
факултетҳо, ҷойгир буда, бо мизу курсӣ 

ва дигар шароити муосири корӣ муҳайё 
мебошанд.

Дар ошёнаҳои аз 4 то 9-ум 6 ка-
федра ҷойгир карда шудаанд , ки 
аз синфхонаҳои кушоду барҳаво ва 
озмоишгоҳи замонавӣ иборат мебо-
шанд.

Кафедраи биохимия, ки дар ошёнаи 
4-ум ҷойгир аст, дорои шароити муосири 
гузаронидани озмоишҳои кимиёвӣ аст, 
ки ҳангоми гузаронидани машғулият 
васеъ истифода мегардад.

Дар партави дастуру ҳидоятҳои 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди 
муассисаи таълимӣ “Маркази омӯзиши 
симулятсионӣ” таъсис дода шудааст.

Маркази омӯзиши симулятсионӣ дар 
ошёнаи якуми бинои нав ҷойгир буда, 
бо муосиртарин дастгоҳҳои омӯзишӣ 
муҷаҳҳаз аст.

Дастгоҳҳои омӯзишӣ барои баланд 
бардоштани малакаву маҳорати табибӣ 
истифода мегарданд, ки тариқи онҳо 
донишҷӯён бо ҳолатҳои табииву таъҷилӣ 
рӯ ба рӯ мешаванд.

Марказ аз 7 ҳуҷраи махсусгардони-
дашуда иборат буда, дар он вобаста 
ба салоҳияти асосии табибон барои 
расонидани кумаки таъҷилии тиббӣ, 
ҳуҷраҳои муоинаи бемор, реаниматсияи 
дилу шушҳои калонсолон, наврасон ва 
навзодон, ҳуҷраи ултрасадо ва ҳуҷраи  
расонидани кумаки аввалияи тиббӣ ша-
роити мусоид фароҳам мебошад.

Инчунин дар марказ автомашинаи 

ёрии таъҷилӣ насб карда шудааст, ки 
тариқи он донишҷӯён ҳолати расонида-
ни кумаки аввалияи тиббиро меомӯзанд.

Дар баробари ин, дар ошёнаи якуми 
бино студияи таълимӣ таъсис дода шу-
дааст, ки барои сабти маводи таълимии 
видеоӣ, видеолексияҳо, мустақиман 
баргузор намудани вохӯрӣ ва ҳамоишҳо 
тариқи фосилавӣ мусоид аст.

Дар ошёнаи 10-уми иншооти тозабу-
нёди Донишгоҳ осорхона мавҷуд мебо-
шад, ки дар он ёдгориҳои таърихӣ, аксу 
мусаввараҳо ва дигар маводи вобаста 
ба таърихи Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино 
нигоҳ дошта мешаванд.

Китобхонаи кушоду барҳавои 
донишгоҳ дорои зиёда аз 690 ҳазор 
нусха адабиёти гуногуни илмиву дарсӣ 
буда, аз ин ганҷинаи бебаҳо донишҷӯён 
бо самар истифода мебаранд.

Дар ҳудуди Маҷмааи таълимии 
шаҳраки Шифобахши донишгоҳ би-
нои 2-ошёнаи ошхонаи замонавӣ бо 
600 ҷойи нишаст барои донишҷӯён ва 
омӯзгорон сохта шуд, ки масоҳати он 
3 ҳазору 42 метри мураббаъро ташкил 
медиҳад.

До н и ш гоҳ и  д а вл а т и и  т и б б и и 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 
яке аз муассисаҳои бонуфузи олии таъ-
лимии мамлакат ба шумор рафта, дар 
самти омода намудани мутахассисони 
варзидаи соҳаи тандурустӣ нақши муҳим 
дорад.

Донишгоҳ аз рӯйи 5 ихтисос – “кори 
табобатӣ”, “педиатрия”, “ташкили ҳифзи 
саломатии ҷомеа”, “духтури дандон” 
ва “фарматсия” мутахассис омода ме-
намояд.Ҳамзамон аз рӯйи 40 ихтисоси 
таҳсилоти баъдидипломӣ – таҳсил дар 
интернатура, ординатураи клиникӣ, 
магистратура, аспирантура, докторан-
тура ва таҳсилоти иловагӣ ба роҳ монда 
шудааст.

До н и ш гоҳ и  д а вл а т и и  т и б б и и 
Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино 
83 сол боз барои муассисаҳои танду-
рустии мамлакат мутахассис тайёр 
карда, пойгоҳи асосии таълимӣ, илмию 
методии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоб 
меравад.

Дар донишгоҳ 1 академик, 4 нафар 
узви вобастаи Академияи миллии илмҳо, 
85 нафар доктори илм, профессор, 254 
нафар номзади илм, дотсентон ва 406 
муаллими калон ва ассистентон фаъо-
лият доранд.

Донишгоҳ дар давраи фаъолияташ 
зиёда аз 46 ҳазор нафар табиб тайёр 
кардааст, ки аз он 1 ҳазору 500 нафара-
шон шаҳрвандони хориҷӣ аз 36 давлати 
дунё мебошанд.

До н и ш гоҳ и  д а вл а т и и  т и б б и и 
Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино 
давоми 83 соли фаъолияти худ зиёда аз 
46 ҳазор нафар табибону фарматсевто-
ни баландихтисос тайёр кардааст, ки 63 
фисади он ба давраи соҳибистиқлолии 

кишвар рост меояд.
Инчунин Донишгоҳи тиббӣ барои 

соҳаи тиб 1 ҳазору 634 нафар кадрҳои 
илмӣ омода кардааст, ки аз онҳо 228 
нафар докторони илм ва 1 ҳазору 406 
нафар номзади илмҳо мебошанд. Ин 
нишондиҳанда аз фаъолияти пурсамари 
донишгоҳ шаҳодат медиҳад.

Дар соли таҳсили 2022 шумораи 
умумии донишҷӯёни ин боргоҳи бузур-
ги илму дониш 13 ҳазору 504 нафарро 
ташкил медиҳад.

Ҳамасола шумора ва географияи 
шаҳрвандони хориҷии хоҳиши дар 
донишгоҳи мазкур таҳсилкунанда афзо-
иш ёфта, дар соли таҳсили 2021-2022 дар 
донишгоҳ қариб ду ҳазор шаҳрвандони 
хориҷӣ аз 20 давлати дунё ба таҳсил 
фаро гирифта шуданд.

Ҳамзамон дар ин сол 1 ҳазору 874 на-
фар мутахассиси соҳаи тандурустӣ тайёр 
шудаанд, ки аз онҳо 1 ҳазору 518 нафар 
хатмкардагон шаҳрвандони мамлакат ва 
356 нафари дигар хатмкардагони хориҷӣ 
аз 9 давлати ҷаҳон мебошанд.

Аз шумораи умумии хатмкардагони 
ватанӣ 380 нафар буҷавӣ, 254 нафар 
тариқи квотаи президентӣ ва 884 нафар 
тариқи шартнома таҳсил намуданд.

Тайи 5 соли охир аз тарафи раёсати 
донишгоҳ бо зиёда аз 150 муассисаи 
илмию таълимӣ ва ташкилоти хориҷӣ 
ҳамкории судманд ба роҳ монда шу-
дааст.

Имрӯз донишгоҳ бо кишварҳои 
хориҷӣ, аз қабили Федератсияи Русия, 
Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон, 
Озарбойҷон, Молдова, Ҷумҳурии Мар-
думии Чин, Туркия, Италия, Шоҳигарии 
Австрия, Олмон, Шветсария, Канада, 
Литва, Эстония ва Корея ҳамкории зич 
дорад.

Давоми 10 соли охир ба донишгоҳ 
1 ҳазору 445 нафар донишҷӯён тибқи 
квотаи президентӣ қабул карда шудаанд.

Дар сохтори донишгоҳ ҳамчунин 
Хадамоти ректор, 2 раёсат, 12 шуъ-
ба, 8 бахш, 15 марказ, 5 факултет, 
59 кафедра, аз ҷумла 35 кафедраи 
клиникӣ, 16 кафедраи назариявӣ ва 
8 кафедраи умумитаълимӣ, 20 шӯро 
ва 27 озмоишгоҳи таълимию илмӣ бо 
муваффақият фаъолият доранд.

Дар 10 соли охир 12 марказ, 5 шуъбаи 
алоҳида ва 4 озмоишгоҳ таъсис дода шу-
даанд, ки самаранок гардидани раванди 
таҳсил ва фаъолияти донишгоҳро таъмин 
менамоянд.

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон зимни шиносоӣ бо шарои-
ти фароҳамгардида дар бинои нави 
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 
ба номи Абуалӣ ибни Сино таъкид на-
муданд, ки бо истифода аз беҳтарин 
шароити дар ин боргоҳи бузурги 
таълимӣ фароҳамгардида дар самти 
тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳаи 
тандурустӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда 
шавад, зеро ҷомеаи имрӯза ба кадрҳои 
соҳибтахассуси ин даргоҳ ниёз дорад.

ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛӢ РАҲМОН  
БИНОИ НАВИ МАРКАЗӢ ВА ТАЪЛИМИИ ДОНИШГОҲИ 

ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ 
СИНОРО МАВРИДИ ИСТИФОДА ҚАРОР ДОДАНД 

1 сентябр Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ва Раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси шаҳри Душанбе 
муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар Рӯзи дониш ва Дарси 
сулҳ бо бардоштани парда аз рӯйи лавҳаи рамзӣ бинои 
нави марказӣ ва таълимии Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синоро мавриди 
истифода қарор доданд.
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(Аввалаш дар саҳ.1)
М у ҳ т а р а м  у с т о д о н у 

омӯзгорон ва донишҷӯёну 
хонандагон!

Муҳайё кардани шароит 
барои фаъолияти пурсамари 
Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон, ки маркази асо-
сии тайёр кардани кадрҳои 
соҳаи тандурустӣ ва мутахас-
сисони илмии соҳаи тиб ме-
бошад, натиҷаи таваҷҷуҳи до-
имии Ҳукумати мамлакат ба 
ҳисоб меравад. Бинои асосии 
донишгоҳ, ки имрӯз ба исти-
фода дода шуд, аз 9 ошёна ва 
масоҳати таълимии қариб 22 
ҳазор метри мураббаъ иборат 
мебошад.

Дар солҳои 2019 – 2020 
ҳамаи биноҳои маҷмааи 
нави таълимии донишгоҳ, ки 
дар шаҳраки «Шифобахш» 
ҷойгиранд, пурра аз таъми-
ри асосӣ бароварда шуда, 
озмоишгоҳҳои таълимию илмӣ 
ташкил ва ҳамаи кафедраҳо бо 
таҷҳизот ва дигар лавозимоти 
муосири тиббӣ таъмин карда 
шуданд.

Соли 2021, инчунин, би-
нои кафедраҳои соҳаи ки-
миё ва кафедраҳои факултаи 
фарматсевтӣ азнавсозӣ ва бо 
таҷҳизоти зарурӣ таъмин гар-
дида, ба Маркази фарматсевтӣ 
ва истеҳсоли маводи доруворӣ 
табдил дода шуд.

Ҳадафи мо аз фароҳам овар-
дани шароити мусоиди таълим 
аз он иборат аст, ки донишгоҳ 
тавонад дар самти тайёр кар-
дани кадрҳои баландихтисоси 
соҳаи тандурустӣ ва боз ҳам 
беҳтар ба роҳ мондани хиз-
матрасонии тиббӣ ба аҳолии 
кишвар саҳми бештар гузорад.

Бинобар ин, вазоратҳои 
маориф ва илм, тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва 

роҳбарияти донишгоҳро зарур 
аст, ки бо истифода аз шароиту 
имкониятҳои муҳайёгардида 
ба тарбияи кадрҳо эътибори 
аввалиндараҷа дода, ҷиҳати 
баланд бардоштани сатҳу 
сифати таълим, тақвияти за-
минаи моддиву техникии 
кафедраҳои назариявӣ ва 
тахассусӣ, махсусан, омода кар-

дани иммунологҳо, генетикҳо, 
вирусологҳо, микробиологҳо, 
эпидемиологҳо ва ихтисосҳои 
барои соҳаи саноати дорусозӣ 
зарурӣ тадбирҳои иловагӣ ан-
дешанд.

Ҳоло тибқи стандарти 
давлатӣ барномаҳои таъли-
мии тибби профилактикӣ ва 
озмоишгоҳӣ таҷдиди назар 
гардида, барои омода наму-
дани мутахассисон чораҳои 
мушаххас амалӣ шуда истода-
анд. Дар баробари ин, зарурат 
пеш омадааст, ки ҷиҳати вусъат 
бахшидани корҳо дар ин самти 
муҳимми соҳаи тандурустӣ ва 
дар сатҳи баланд гузарони-

дани таҳлилҳои вирусологӣ, 
генетикӣ,  иммунологӣ ва 
микробиологӣ дар назди 
Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯали 
ибни Сино Пажӯҳишгоҳи тибби 
бунёдӣ таъсис дода шавад.

Та ъ с и с и  п а ж ӯ ҳ и ш г о ҳ 
на танҳо ба рушди илмҳои 
бунёдӣ, балки бо истифодаи 

технологияҳои муосири тиббӣ 
фароҳам овардани шароит ба-
рои хизматрасонии босифати 
озмоишгоҳӣ ва омода кардани 
мутахассисони ин соҳа мусои-
дат менамояд. Ҷойгир карда-
ни пажӯҳишгоҳи мазкур дар 
бинои собиқаи донишгоҳ, ки 
ҳоло озмоишгоҳи ҳуҷайраҳои 
бунёдӣ, панҷ кафедраи тибби 
назариявӣ ва озмоишгоҳи мар-
казии таҷрибавӣ дар он қарор 
доранд, мувофиқи мақсад 
мебошад.

Таҳсилоти баъдидипломӣ 
зинаи муҳимми тайёр намуда-
ни табибон мебошад ва маҳз 
дар ҳамин зинаи таҳсилот хат-

мкардагони донишгоҳ соҳиби 
ихтисоси муайяни тиббӣ ме-
гарданд.

Танҳо соли гузашта шумораи 
онҳое, ки ба бозомӯзӣ фаро 
гирифта шудаанд, қариб 12 
ҳазор нафарро ташкил дода, 
нисбат ба соли 2019-ум 22 
фоиз афзоиш ёфтааст. Инчунин, 
ҳамасола садҳо нафар ҷавонон 
барои таҳсил ба муассисаҳои 
таълимиву илмии хориҷи 
кишвар фиристода мешаванд. 
Илова бар ин, дар доираи 
ҳамкориҳои Донишгоҳи тиббӣ 
бо муассисаҳои таълимии 
давлатҳои дигар шумораи зиё-
ди омӯзгорону донишҷӯён ҳар 
сол ба донишгоҳҳои бонуфузи 
хориҷи кишвар барои такмили 
ихтисос ва бозомӯзии касбӣ 
фиристода мешаванд.

Ҷиҳати тақвият бахшидани 
корҳо дар самти омода кардани 
кадрҳо ду сол пеш «Барномаи 
тайёр намудани кадрҳои тиббӣ 
барои давраи то соли 2030» 
қабул карда шуд, ки татбиқи 
он бевосита ба рушди соҳаи 
тандурустӣ ва беҳтар намудани 
сифати хизматрасонии тиббӣ 
мусоидат мекунад.

Тибқи супориши Роҳбари 
давлат ҳангоми мулоқот бо 
кормандони соҳаи тандурустӣ, 

ки 18-уми августи соли 2020 
баргузор гардида буд , бо 
мақсади беҳтар намудани си-
фати тарбияи мутахассисони 
тиббӣ ба «Консепсияи ислоҳоти 
таҳсилоти тиббию фарматсевтӣ 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
тағйиру иловаҳои зарурӣ ворид 
карда шуданд.

Бояд гуфт, ки мутахассисони 
дорои маълумоти олии тиббӣ 
ғайр аз Донишгоҳи давлатии 
тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино, инчунин, 
дар Донишгоҳи давлатии тиб-
бии Хатлон, факултаҳои тиббию 
фарматсевтии Донишгоҳи мил-

лии Тоҷикистон ва Донишкадаи 
тиббию иҷтимоии Тоҷикистон 
омода карда мешаванд, ки 
соли ҷорӣ онҳоро 2023 нафар 
хатм кардаанд.

Дар давоми 31 сол дар 
муассисаҳои таҳсилоти олии 
тиббии дохили кишвар 31 
ҳазору 614 нафар мутахассиси 
соҳаи тиб тайёр карда шудааст.

Дар ин давра муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи касбии 
тиббиро 172 ҳазору 800 на-
фар ҷавонон ба итмом ра-
сонидаанд. Яъне дар дав-
рони соҳибистиқлолӣ дар 
муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва 
миёнаи тиббии кишвар 204 
ҳазору 413 нафар мутахассис 
тайёр карда шудааст.

Танҳо соли ҷорӣ муассисаҳои 
таҳсилоти олӣ ва миёнаи кас-
бии тиббиро 16 ҳазору 640 
нафар ҷавонон хатм кардаанд.

Бо дарназардошти норасо-
ии табибон дар муассисаҳои 
тиббии шаҳру ноҳияҳои вилоя-
ти Хатлон соли 2016 Донишгоҳи 
давлатии тиббии Хатлон таъсис 
дода шуда, имсол 336 нафар 
хатмкунандагони нахустини он 
соҳиби маълумоти олии тиббӣ 
гардиданд.

Имрӯз тарбияи мутахассисо-
ни миёнаи тиббӣ дар 34 коллеҷ 
ба роҳ монда шудааст, ки аз он 
18 коллеҷ ғайридавлатӣ мебо-
шад. Ҳоло дар коллеҷҳои тиббӣ 
60 ҳазору 327 нафар донишҷӯён 
таҳсил доранд ва соли ҷорӣ ин 
муассисаҳоро 14 ҳазору 615 на-
фар хатм кардаанд. Ин раванд 
имкон медиҳад, ки дар ояндаи 
наздиктарин муассисаҳои тан-
дурустии кишвар бо корман-
дони миёнаи тиб пурра таъмин 
карда шаванд.

Дар баробари ин, бояд 
гуфт, ки сифати омода кардани 
кадрҳо дар коллеҷҳои тиббӣ, 
пеш аз ҳама, аз рӯйи фанҳои 
тахассусии тиббӣ беҳбудии 
ҷиддиро талаб менамояд.

Ҳозирини муҳтарам!
Ҳукумати мамлакат ҷиҳати 

таъмин намудани рушди бо-
мароми соҳаи тандурустӣ 
маблағгузориро давра ба давра 
зиёд карда истодааст.

Масалан, агар соли 2019 
буҷети соҳа 1 миллиарду 740 
миллион сомониро ташкил 
дода бошад, ин нишондиҳанда 
соли 2022 ба 2 миллиарду 882 
миллион сомонӣ расонида 
шуд, ки нисбат ба соли 2019-ум 
66 фоиз зиёд мебошад.

Дар натиҷа то имрӯз, илова 
ба садҳо иншооти навбунёд, ак-
сари муассисаҳои тиббии киш-
вар то дурдасттарин маҳалҳои 
аҳолинишин аз таъмири асосӣ 
бароварда шуда, бо таҷҳизоти 
муосири тиббӣ, нақлиёти 
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санитарӣ, дигар лавозимоти 
тиббӣ таъмин гардидаанд ва 
ҳоло сатҳу сифати ташхису 
табобат нисбат ба солҳои пеш 
беҳтар шуда истодааст.

Дар замони соҳибистиқлолӣ 
дар қаламрави мамлакат 2723 
муассисаи тандурустӣ сохта, 
ба истифода супорида шу-
дааст ва имрӯз дар кишвар 
5116 муассисаи тиббӣ фаъо-
лият дорад. Танҳо дар се соли 
омодагӣ ба ҷашни 30 – солагии 
истиқлоли давлатӣ 1858 муас-
сисаи тандурустӣ ва дар шаш 
моҳи соли 2022-юм 61 муассиса 
бунёд гардидааст.

Тибқи нақшаи корҳои созан-
дагиву ободкорӣ ба ифтихори 
35 – солагии истиқлоли давлатӣ 
дар кишвар бунёди боз садҳо 
иншооти соҳаи тандурустӣ ба 
нақша гирифта шудааст. Ҳоло 
дар мамлакат шумораи таби-
бони дорои маълумоти олӣ 
20 ҳазору 800 нафар ва кор-
мандони миёнаи тиббӣ зиёда 
аз 60 ҳазор нафарро ташкил 
медиҳад, ки нисбат ба панҷ 
соли пеш, яъне соли 2017-ум 
мутаносибан беш аз 11 ва 16,5 
фоиз зиёд мебошад.

Бо қарори Ҳукумати мам-
л а ка т  « Б а р н о м а и  ру ш д и 
Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино барои давраи 
солҳои 2006 – 2015» қабул ва 
асосан амалӣ гардид. Вале 
бо сабабҳои гуногун яке аз 
вазифаҳои асосии барномаи 
зикршуда – таъсис додани кли-
никаи донишгоҳӣ иҷро нагар-
дид. Аз ин лиҳоз, ба роҳбарони 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ ва донишгоҳ 
супориш дода мешавад, ки 
доир ба ташкили клиникаи 
муосири донишгоҳӣ, бо шаро-
иту таҷҳизоти зарурӣ таъмин 
намудани он ва бо ҳамин роҳ 
баланд бардоштани сатҳи таъ-
лим, таъмин намудани рушди 
илми тиб ва пайванди илму 
истеҳсолот чораҷӯӣ намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!
Я к е  а з  м а с ъ а л а ҳ о и 

муҳимтарини соҳаи тандурустӣ 
таъминот бо доруворӣ ва 
бо истифода аз захираву 
имкониятҳои дохилӣ ба роҳ 
мондани истеҳсоли дору ва 
молҳои тиббии ватанӣ ба шу-
мор меравад. Зеро то солҳои 
наздик 90 фоизи маводи 
фарматсевтӣ аз хориҷи кишвар 
ворид мегардид.

Тибқи маълумоти оморӣ 
соли 2021 ба кишвар ба маблағи 
умумии 1 миллиард сомонӣ 
доруворӣ ва молҳои тиббӣ 
ворид карда шудааст, ки ин 
нишондиҳанда нисбат ба соли 
2019-ум 500 миллион сомонӣ 

зиёд мебошад.
Бо дарназардошти вазъи 

зикршуда, мо баланд бардош-
тани иқтидори истеҳсоли ма-
води дорувории ватаниро аз 
ҷумлаи вазифаҳои муҳимтарин 
эълон кардем.

Аз ҷониби Ҳукумати мамла-
кат 28-уми октябри соли 2020 
«Барномаи давлатии рушди са-
ноати дорусозӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2021 
– 2025» қабул карда шуд, ки 
мақсади асосии он таъмин 
намудани рушди устувори са-
ноати дорусозӣ ва дар до-
ираи ҳадафи чоруми стратегии 

миллӣ, яъне саноатикунонии 
босуръати мамлакат бо ҷалби 
сармояи дохиливу хориҷӣ бу-
нёд кардани корхонаҳои нави 
истеҳсолӣ ва ташкили ҷойҳои 
корӣ мебошад.

Ғайр аз ин, бо мақсади 
п е ш н и ҳод и  и мт и ё з ҳо  б а 
истеҳсолкунандагони маво-
ди доруворӣ лоиҳаи қарори 
Ҳукумати мамлакат дар бораи 
номгӯйи маводи дорувории 
истеҳсоли ватанӣ, ки истеҳсол 
ва фурӯши онҳо аз андоз аз 
арзиши иловашуда озод ме-
бошад, таҳия гардидааст ва 
рӯзҳои наздик қабул карда ме-
шавад. Имрӯз дар кишвар дар 
53 корхона истеҳсоли зиёда аз 
308 номгӯй маводи доруворӣ 
ва молҳои тиббӣ ба роҳ монда 
шудааст.

Дар се соли охир (2019 – 
2021) ба маблағи 152 миллион 
сомонӣ маводи аз растаниҳои 
шифобахш истеҳсолшуда ва 
дорувории истеҳсоли ватанӣ 
ба хориҷи кишвар содирот 
шудааст.

Танҳо дар шаш моҳи аввали 
соли ҷорӣ аз ҷониби ширкатҳои 
фарматсевтии кишвар зиё-
да аз 700 тонна гиёҳҳои ши-
фобахш коркард гардида, ба 
маблағи умумии 76 миллион 

сомонӣ маводи доруворӣ со-
дирот шудааст, ки дар муқоиса 
бо соли гузашта 62 миллион 
сомонӣ зиёд мебошад. Вале 
ин нишондиҳандаҳо ҳоло ҳам 
қонеъкунанда нестанд. Зеро 
кишвари мо бо захираҳои фа-
ровони гиёҳҳои шифобахши 
худ имконияти бамаротиб зиёд 
намудани содироти маводи аз 
лиҳози экологӣ тоза ва табииро 
дорад. Яъне ин сарвати бузур-
гро табиат ба мо додааст ва мо 
вазифадорем, ки аз он оқилона 
ва самаранок истифода барем.

Дар навбати аввал, мо ме-
тавонем, ки бо истифода аз 

гиёҳу обҳои шифобахши киш-
вар саёҳати табобатиро рушд 
диҳем. Дар самти истифодаи 
захираҳои табиати кишвар 
ва имкониятҳои соҳаи танду-
рустии мамлакат корро тав-
ре бояд ташкил кард, ки ба 
хориҷа барои табобат рафтани 
шаҳрвандони мо тадриҷан аз 
байн бурда шавад ва баръакс, 
бо мақсади саёҳати табобатӣ 
ва дигар намудҳои табобат ба 
Тоҷикистон омадани хориҷиҳо 
афзоиш ёбад.

Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистонро зарур аст, ки кор-
ро доир ба муайян намудани 
захираҳои растаниҳои шифо-
бахши кишвар вусъат бахшад. 
Инчунин, ҷиҳати дар сохтори 
Академия таъсис додани Инсти-
тути омӯзиши гиёҳҳои шифо-
бахш чораҷӯӣ намояд. Муайян 
намудани захираи растаниҳои 
шифобахш барои ҷалби сармо-
яи хориҷӣ ва афзоиш додани 
ҳаҷми истеҳсоли дорувории 
ватанӣ низ муҳим мебошад.

Ҳозирини арҷманд!
Хотиррасон менамоям, 

ки беҳтар гардонидани сифа-
ти хизматрасонии тиббӣ яке 
аз самтҳои асосии Стратеги-
яи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030 ба ҳисоб меравад.
Тайи солҳои 2020 – 2021 ва 

шаш моҳи соли ҷорӣ ҷиҳати 
бо таҷҳизоти тиббии муосир 
таъмин намудани муассисаҳои 
табобативу профилактикӣ ва ба 
ин васила баланд бардоштани 
сатҳу сифати хизматрасониҳои 
тиббӣ ба маблағи умумии 775 
миллион сомонӣ дастгоҳу 
таҷҳизоти тиббӣ харидорӣ 
карда шудааст.

Дар натиҷаи истифодаи са-
мараноки дастгоҳу таҷҳизоти 
замонавӣ ва баланд бардош-
тани сифати хизматрасониҳои 
тиббӣ ҳоло нишондиҳандаҳои 

солимии аҳолӣ хеле беҳтар 
гардидааст.

М а с а л а н ,  с о л и  2 0 2 1 
нишондиҳандаи бемориҳои 
диабети қанд бори аввал дар 
муқоиса бо соли 2019-ум 3,4 
баробар ва нашъамандӣ 2,5 ба-
робар камтар ба қайд гирифта 
шудааст. Вобаста ба ин, таъкид 
менамоям, ки барои истифо-
даи самаранок ва дар ҳолати 
хуби техникӣ нигоҳ доштани 
таҷҳизоти бо маблағҳои зиёд 
воридгардида тайёр кардани 
муҳандисони техникаи тиббӣ ё 
электроникаи тиббӣ аз ҷумлаи 
масъалаҳои муҳим мебошад.

Аз ин лиҳоз, вазоратҳои 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, маориф ва илм, рушди 
иқтисод ва савдо вазифадор 
карда мешаванд, ки дар хусуси 
дар заминаи Донишгоҳи техни-
кии Тоҷикистон ё Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон тайёр на-
мудани чунин мутахассисон 
чораҳои зарурӣ андешанд. Яке 
аз мушкилоти асосие, ки мо аз 
рӯзҳои аввали паҳн гардидани 
бемории КОВИД – 19 рӯ ба рӯ 
гардидем, нарасидани табибо-
ни вирусолог ва нокифоя буда-
ни озмоишгоҳҳои муҷаҳҳази 
вирусологӣ дар кишвар буд. 
Дар ин давра мо таҷҳизоти зиёд 

харидорӣ намудем ва ҳоло дар 
Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон бинои озмоишгоҳи 
бехатарии биологӣ, кимиёвӣ 
ва вирусологии муҷаҳҳаз бо 
таҷҳизоти муосир сохта шуда-
аст, ки ифтитоҳи он вақтҳои 
наздик дар назар аст.

Ба хотири рушди тафаккури 
техникӣ ва истифодаи техника-
ву технологияҳои муосир дар 
ҳамаи самтҳо, аз ҷумла дар 
соҳаи тиб мо солҳои 2020 – 
2040-ро «Солҳои рушди илмҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ» 
эълон намудем, ки ҳоло соли 
сеюми он ҷараён дорад.

Ҷиҳати амалӣ гардидани 
ин иқдом қарори дахлдори 
Ҳукумати мамлакат қабул гар-
дид, вале таҳлилҳо нишон 
медиҳанд, ки вазъи амалиша-
вии он ҳанӯз қонеъкунанда 
нест.

Мо махсус таъкид карда 
будем, ки нақшаву барномаҳои 
т а ъ л и м и и  м у а с с и с а ҳ о и 
таҳсилоти миёнаи умумӣ ва 
таҳсилоти касбӣ бо бартарӣ 
додан ба омӯзиши фанҳои 
табиатшиносӣ, дақиқ, риёзӣ ва 
зиёд намудани соатҳои дарсӣ 
аз ин фанҳо таҷдиди назар кар-
да шаванд. Зеро бе омӯзиши 
амиқи ин фанҳо истифода наму-
дани технологияҳои муосир, аз 
ҷумла таҷҳизоти ҳозиразамони 
тиббӣ ғайриимкон мебошад.

Яке аз самтҳои муҳимтарини 
соҳаи тандурустӣ таъмин наму-
дани фаъолияти самарабахши 
муассисаҳои кумаки аввалияи 
тиббиву санитарӣ мебошад.

Пандемияи КОВИД – 19 
бори дигар собит сохт, ки шаба-
каи чунин муассисаҳо на танҳо 
заминаи фарогирии умумӣ бо 
хизматрасониҳои тандурустӣ 
мебошад, балки дар ҳимоя 
аз ҳолатҳои фавқулода, пеш-
бурди тарзи ҳаёти солим ва 
беҳсозии саломатии аҳолӣ низ 
нақши назаррас дорад. Ҳоло 
барои ҳалли масъалаҳои соҳаи 
тандурустӣ, таъмин намудани 
рушди он ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии кишвар 7 лоиҳаи давла-
тии сармоягузорӣ амалӣ шуда 
истодааст.

Дар доираи ин лоиҳаҳо то 
соли 2025 азхудкунии маблағи 
умумии беш аз ду миллиард 
сомонӣ пешбинӣ гардидааст.

Қобили зикр аст, ки дар 
р аван ди ис лоҳоти  с оҳаи 
тандурустӣ дар самти ҳифзи са-
ломатии модарон ва кӯдакон бо 
истифода аз усулҳои навтарини 
ташхису табобат пешравиҳои 
назаррас ба даст омадаанд.

Имрӯз дар кишвар барои 
ҳифзи саломатии модарону 
кӯдакон 15 ҳазор кат фароҳам 
оварда шудааст.

СУХАНРОНИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
ДАР РЎЗИ ДОНИШ ВА ИФТИТОЊИ БИНОИ АСОСИИ 

ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОЉИКИСТОН 
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Ҳамоиши идона бо садо додани Суруди 
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардид.

Баъдан, вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Ҷамолиддин Абдуллозода ифтитоҳ намуда, 
ҳозирин ва дар симои онҳо кулли сокинони 
шарафманди мамлакатро бахшида фарора-
сии ба ин санаи муҳиму фархунда шодбош 
намуд.

Зикр гардид, ки Истиқлолият ҳамчун 
арзиши волои давлатдорӣ барои мар-
думи соҳибтамаддуни тоҷик оромиву 
осоиштагӣ, зиндагии пур-
саодат, сарҷамъиву иттиҳод 
ва якдилӣ овард. Маҳз 
Истиқлолият буд, ки баъд 
аз ҳазор соли бедавлатӣ 
миллати тоҷик дигарбора 
соҳибдавлат гардид ва дар 
харитаи олам кишваре бо 
номи Тоҷикистон арзи ҳастӣ 
намуд.

Гуфта шуд, ки дар дав-
рони Истиқлолият ҳифзи 
солимии аҳолии кишвар 
яке аз самтҳои афзалиятноки Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифт. Тавре 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар 
баромадҳои хеш таъкид мекунанд: “Дар 

кишвари соҳибистиқлоли мо саломатии 
мардум боигарии давлат ва ҷузъи таркибии 
ҳадафҳои стратегии он дониста шудааст”.

Аз рӯзҳои нахустини давлатдорӣ Пеш-
вои муаззами миллат мӯҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар баробари дигар соҳаҳои 
муҳимтарини кишвар, ба соҳаи тандурустӣ 
низ таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, тӯли 
31 соли соҳибистиқлолӣ баҳри бунёд, 
азнавсозӣ, таъмиру тармими муассисаҳои 
тиббӣ ва бо таҷҳизоти ҳозиразамон 
ҷиҳозонидани онҳо аз ҷониби давлат ва 
Ҳукумати кишвар иқдомҳои бузург амалӣ 
карда шудаанд.

 М уо в и н и  С а р в а з и р и  Ҷум ҳ у р и и 
Тоҷикистон Матлубахон Сатториён зимни 
баромади табрикотӣ аз номи Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон кулли кормандони 
соҳаи тандурустии кишварро бахшида ба 
31-умин солгарди Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош намуда, аз 
таваҷҷуҳ ва дастгириҳои доимии Ҳукумати 
мамлакат ба соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии мамлакат ёдовар шуд.

 Номбурда иброз дошт, ки давоми солҳои 
соҳибистиқлолии давлатӣ соҳаи тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар маркази 
таваҷҷуҳи бевоситаи Пешвои муаззами 
миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор 
гирифта, баҳри таъмини солимии сокинони 
кишвар шароити мусоиди ташхис ва табобат 
фароҳам оварда шуд.

Дар идомаи ҳамоиш як қатор кор-
мандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ бахшида ба 31-умин сол-
гарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ 
қадрдонӣ карда шуданд.

Дар натиҷаи тадбирҳои аз 
ҷониби Ҳукумати мамлакат 
амалигардида дар самти беҳтар 
гардонидани шароит ва сатҳу 
сифати зиндагии аҳолӣ, бунёд 
ва бо таҷҳизоти муосир таъ-
мин намудани муассисаҳои 
тандурустӣ ва баланд бардош-
тани сифати хизматрасониҳои 
тиббӣ рӯзи 23-юми июли 
соли ҷорӣ шумораи аҳолии 
Тоҷикистон ба 10 миллион на-
фар расид.

Хотирнишон менамоям, ки 
ба 10 миллион нафар расида-
ни аҳолии кишвар масъулияти 
кормандони соҳаи тандурустӣ, 
хусусан, соҳаи хизматрасонии 
тиббӣ ба модарону кӯдаконро 
боз ҳам бештар месозад.

Тибқи маълумоти оморӣ 
кӯдакон (аз рӯзи таваллуд то 
синни 18-солагӣ) 40 фоизи 
аҳолии Тоҷикистонро ташкил 
медиҳанд. Вале барои хизма-
трасонии чунин шумораи зиёд 
дар муассисаҳои тандурустии 
кишвар ҳамагӣ 1238 воҳиди 
кории табибони кӯдакона 
мавҷуд аст, ки то имрӯз аз он 
160 воҳиди корӣ холӣ мебошад.

Дар мамлакат табибони 
кӯдакона дар факултаҳои педи-
атрии ду донишгоҳи давлатии 
тиббӣ тайёр карда мешаванд, 
ки ҳоло дар онҳо 1536 нафар 
донишҷӯён таҳсил доранд. 
Соли ҷорӣ факултаҳои номбар-
шударо 226 нафар донишҷӯён 
хатм кардаанд. Бо дарназар-
дошти он ки ҳар сол дар кишвар 
ба ҳисоби миёна зиёда аз 240 
ҳазор кӯдак таваллуд мешавад, 
зарур аст, ки дар оянда ба масъ-
алаи тайёр намудани табибони 
бемориҳои кӯдакона афзалияти 
бештар дода шавад.

Ҳамчунин, ба Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
а ҳол ӣ  в а  д и г а р  с о х т о р у 
мақомоти марбута супориш 
дода мешавад, ки пешниҳоду 
хулосаҳои худро доир ба таъ-
сиси беморхонаи ҷумҳуриявии 
бемориҳои кӯдакона ва беҳтар 
ба роҳ мондани фаъолияти 
Маркази илмиву клиникии пе-
диатрия ва ҷарроҳии кӯдакона 
ба Ҳукумати мамлакат манзур 
намоянд.

М у ҳ т а р а м  у с т о д о н у 
омӯзгорон, донишҷӯёну хо-
нандагон ва кормандони соҳаи 
тандурустӣ!

Ҳозирини гиромӣ!
Та в р е  к и  а з  т а ҳ л и л у 

баррасиҳо бармеояд, дар баро-
бари пешравиҳо дар соҳаи тан-
дурустии мамлакат, ки яке аз 
соҳаҳои муҳимтарини иҷтимоӣ 
мебошад, дар самти тайёр 
кардани кадрҳо, бо мутахас-
сисони сатҳи баланди касбият 
таъмин намудани муассисаҳои 
тиббӣ ва боз ҳам беҳтар ба 
роҳ мондани хизматрасонии 
тиббӣ камбудиву масъалаҳои 
ҳалталаб вуҷуд доранд.

Сари вақт бартараф намуда-
ни онҳо ва баланд бардоштани 
сатҳу сифати хизматрасонӣ 
ба аҳолӣ, дар навбати аввал, 
вазифаи роҳбарияти вазо-
рат, роҳбарону мутахассисон 

ва кормандони муассисаҳои 
тандурустӣ мебошад.

Таъкид менамоям, ки рисо-
лат ва вазифаи мову шумо дар 
ин раванд содиқона хизмат кар-
дан ба мардуми Тоҷикистон аст 
ва шумо бояд ин вазифаро бо 
камоли масъулият ва дар сатҳи 
баланд иҷро намоед.

Зеро тавре ки борҳо гуфта-
ам, ба давлат миллати солим 
зарур аст ва ҳамаи мо бояд, 
пеш аз ҳама, ғамхори инсон, 
яъне мардуми кишварамон 
бошем.

Ҳар як табиб ё корманди 
соҳаи тандурустӣ барои шифо 
бахшидани беморон бояд на 
танҳо донишу таҷриба ва ма-
лакаи баланди касбӣ, инчунин, 
меҳрубониву муоширати хуб 
ва ҳисси инсондӯстиву ғамхорӣ 
нисбат ба онҳоро дошта бошад.

Шумо – устодону омӯзгорони 
муҳтарам, дар баробари ба 
шогирдон омӯзонидани илми 
табобати инсон, ба онҳо ма-
данияти баланди муошират 
ва хислатҳои хуби инсониро 
таълим диҳед ва фаромӯш на-
кунед, ки мо – тоҷикон миллати 
соҳибмаърифат ва тамаддунсоз 
ҳастем.

Шумо, ҳамчунин, вази-
фадор ҳастед, ки ба мардум 
аҳаммияти тарзи ҳаёти со-
лим, риояи қоидаҳои гигие-
наи шахсӣ, тозаву озода нигоҳ 
доштани хонаву кошона ва 
маҳалли зистро ҳамеша ташвиқ 
кунед ва ба онҳо фаҳмонед, ки 
сабаби пайдоиш ва паҳншавии 
ҳар гуна бемориҳои сироятӣ 
риоя накардани тозагӣ ва 
қоидаҳои беҳдошти шахсиву 
ҷамъиятӣ мебошад.

Бо эътимоди комил изҳор 
медорам, ки тамоми кор-
мандони соҳаи тандурустӣ 
– роҳбарону масъулон ва мута-
хассисон, устодону омӯзгорони 
муассисаҳои таҳсилоти касбии 
тиббӣ ва табибону ҳамшираҳои 
шафқат вазифаи касбӣ ва рисо-
лати инсонии худро дар назди 
халқи Тоҷикистон минбаъд 
низ бо заҳмати софдилона ва 
садоқат ба касби худ иҷро ме-
намоянд.

Дар охир тамоми устодо-
ну омӯзгорон, хонандагону 
донишҷӯён ва ҳамаи корман-
дони соҳаҳои маорифу тандуру-
стиро бори дигар ба ифтихори 
Рӯзи дониш, ба истифода до-
дани бинои асосии Донишгоҳи 
давлатии тиббии Тоҷикистон 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва 
31-солагии истиқлоли давлатии 
Ватани азизамон, ки баъди як 
ҳафта фаро мерасад, самимона 
табрик мегӯям.

Ба тамоми кормандони 
соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, 
устодону омӯзгорон барори 
кор, ба донишҷӯёну хонанда-
гони мамлакат хониши хубу 
аъло, одобу ахлоқи шоиста ва 
ба Тоҷикистони маҳбубамон 
сулҳу оромии ҳамешагӣ ва пеш-
рафту ободии рӯзафзун орзу 
менамоям.

Ҳамеша саломат ва сарба-
ланду саодатманд бошед!

ҲАМОИШИ ИДОНА БАХШИДА БА  
31-УМИН СОЛГАРДИ ИСТИҚЛОЛИЯТИ 
ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

7  с е н т я б р и  с о л и  р а в о н 
дар Маҷмааи тандурустии 
“Истиқлол” бахшида ба 31-умин 
солгарди Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши 
идона доир гардид, ки дар он 
муовини Сарвазири Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Матлубахон Саттори-
ён, вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Ҷамолиддин Аб-
дуллозода, муовинони вазир ва 
роҳбарони муассисаҳои танду-
рустии шаҳри Душанбе иштирок 
намуданд.
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ҲАМКОРӢ

11 сентябри соли равон дар 
доираи баргузории иҷлосияи 
72-уми Кумитаи минтақавии 
ТУТ оид ба кишварҳои Авру-
по, ки дар  шаҳри Тел-Авиви 
кишвари Исроил идома дорад, 
Ҷамолиддин Абдуллозода, 
вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва  Ҳанс Клюге, ди-
ректори минтақавии Дафтари 
ТУТ оид ба кишварҳои Аврупо 
Созишномаи нави ҳамкории 
дусоларо ба имзо расониданд. 
Ин Созишномаи муҳим ҳадаф 
ва нақшаҳои муҳими таҳкими 
низоми тандурустии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро дарбар мегирад, 
ки ТУТ дар ин самт дастгирии 

техникӣ ва молиявӣ хоҳад ра-
сонид.

П а н д е м и я и  C O V I D - 1 9 
сабақҳои муҳимеро вобаста 
ба роҳҳои минбаъд беҳтар 
кардани хизматрасониҳои 
тиббӣ ба аҳолӣ ба миён 
овард. Дар ин миён, Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Ташкилоти умумиҷаҳонии 
тандурустӣ ба мувофиқа ра-
сиданд, ки сабақҳои аз ин 
пандемия андӯхтаро дар саъю 
кӯшиши муштараки худ ба-
рои боз ҳам беҳтар намудани 
хизматрасониҳои  тиббӣ ба 
аҳолӣ истифода баранд. Ин 
масъала дар Созишномаи нави 
ҳамкории дусола, ки имрӯз ба 

имзо расид, махсус  дарҷ гар-
дидааст.

Бояд гуфт, ки имзои Со-
зишномаи нави ҳамкории 
дусола марҳалаи муҳим дар 
муносибатҳои дарозмуддати 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва ТУТ ба шумор меравад.

Ин созишнома на танҳо 
нишон медиҳад, ки чӣ гуна 
сабақҳои аз   пандемияи 
COVID-19 гирифташуда ме-
тавонанд саломатӣ ва соҳаи 
тандурустиро беҳтар гардо-
нанд, балки он ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷиҳати ноил шу-
дан ба Ҳадафҳои Рушди Усту-
вор мусоидат мекунад.

БА ТОҶИКИСТОН ЗИЁДА  
АЗ ДУЮНИМ МИЛЛИОН ВОЯ 

ВАКСИНАИ “КОРОНАВАК” 
ВОРИД ГАРДИД

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзҳои 
аввали бақайдгирии сирояти коронавирус 
дар мамлакат баҳри ташхису табобати 

шаҳрвандон ва пешгирии паҳншавии 
ин беморӣ тамоми тадбирҳои муҳиму 

саривақтиро рӯйи кор гирифт.

Маҳз иқдомҳои саривақтии дар ин самт анде-
шидашуда боис бар он гардиданд, ки Тоҷикистон 
назар ба кишварҳои минтақа бар зидди сирояти 
коронавирус муборизаи муваффақона анҷом дод 
ва инак, хушбахтона, давоми соли 2022 дар киш-
вар ягон ҳолати гирифторшавии шаҳрвандон ба ин 
сироят ба қайд гирифта нашудааст.

Вале новобаста ба ин ҳолат, ҷиҳати ба вак-
синатсия бар зидди сирояти коронавируси нави 
COVID-19 фаро гирифтани шаҳрвандони мамлакат 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти хешро 
муваффақона идома дода истодааст.

Бояд гуфт, ки то имрӯз ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 
18 миллиону 523 ҳазору 280 вояҳои ваксинаи зидди 
COVID-19 ворид гардидааст, ки айни ҳол маъракаи 
ваксинатсия бар зидди  бемории мазкур дар кишвар 
бомаром идома дорад.

Дар доираи ҳамкориҳои дуҷониба 23 сентябр бо 
ташаббуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон боз зиё-
да аз дуюним миллион воя ваксинаи “КоронаВак” 
аз Ҷумҳурии  Мардумии Чин вориди кишвар гар-
дид, ки дар маросими қабули онҳо дар фурудгоҳи 
байналмилалии шаҳри Душанбе муовини вазири 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Шодихон Ҷамшед, намояндаи Вазорати 
корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сафири 
Ҷумҳурии Мардумии Чин дар Тоҷикистон Тзси Шу-
мин иштирок намуданд.

Қайд карда шуд, ки Ҷумҳурии  Мардумии Чин аз 
рӯзҳои нахустини бақайдгирии сирояти коронавирус 
дар доираи ҳамкорҳои мутақобилан судманд ва ду-
стиву бародарӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон лавозимот 
ва таҷҳизоти зарурӣ кӯмак намуд ва тақдими вояҳои 
ваксинаи зиддии ин беморӣ идомаи ҳамкориҳои 
дуҷонибаи кишварҳо маҳсуб меёбанд.

Маврид ба зикр аст, ки то ба ҳолати 22 сентябр 
дар мамлакат 5 миллиону 332 ҳазору 386  нафар, ё 
98,6% фоиз бо вояи якум, 5 миллиону 249 ҳазору 429  
нафар, ё 97,0% бо вояи дуюм, 5 миллиону 97 ҳазору  

888 нафар,  ё  
94,2% бо вояи 
с е ю м  в а  1 
миллиону 71 
ҳазору 627 на-
фар, ё 19,8% 
а з  ш у м о -
раи умумии 
мақсадноки 
а ҳ о л ӣ  б а р 
зидди сироя-

ти коронавирус ваксина гирифтаанд.
Имрӯзҳо дар анборҳои муассисаҳои тандурустии 

шаҳру навоҳии мамлакат захираи кофии вояҳои 
ваксинаи зидди сирояти коронавирус мавҷуд  ме-
бошанд, ки сокинон ба таври ройгон ва бе ягон 
мушкилӣ метавонанд бар зидди ин беморӣ ваксина 
бигиранд.

ҶАМОЛИДДИН АБДУЛЛОЗОДА  
ВА ҲАНС КЛЮГЕ СОЗИШНОМАИ 
НАВИ ҲАМКОРИИ ДУСОЛАРО  
БА ИМЗО РАСОНИДАНД 

Мутобиқ ба талаботи замони муосир бароҳ 
мондани хизматрасонии тиббӣ, тайёр намуда-
ни мутахассисони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ  дар маркази диққати Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон   қарор доранд.

Ҳамин аст, ки тайи солҳои соҳибистиқлолии 
давлатӣ ҷиҳати тайёр намудани мутахассисони 
соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бобати 
таъмини сиҳатии омма бо ибтикори роҳбарияти 
олии Ҳукумати мамлакат як қатор муассисаҳои 
таълимӣ сохта мавриди истифода қарор дода шу-
данд.

Дар ин росто, маврид ба тазаккур аст, ки ҷиҳати 
тайёр намудани мутахассисон дар риштаи ҳифзи 
иҷтимоӣ ҳанӯз дар соли  2019 дар пойтахти мамла-
кат шаҳри Душанбе бо иштироки бевоситаи Асос-
гузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон бинои МТҒ “Донишкадаи тиббӣ-иҷтимоии 
Тоҷикистон” мавриди истифода қарор дода шуд.

Он замон дар ҷараёни  маросими  ифтитоҳи  
бинои таълимӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуда буданд, 
ки дар назди маркази таълимии мазкур бояд Мар-
кази клиникӣ, илмӣ-таълимӣ сохта шавад.

Дар робита ба иҷрои дастури Пешвои муаззами 
миллат дар як муддати кӯтоҳ дар назди МТҒ “До-

нишкадаи тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон” Маркази 
клиникӣ, илмӣ -таълимӣ бо маблағгузории  Корхо-
наи воҳидии давлатии “Саноатсодиротбонк” сохта 
шуда, 20 сентябри соли равон мавриди истифода 
қарор дода шуд.

Дар маросими ба истифода додани мар-
кази таълимии мазкур вазири тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
роҳбарияти Муассисаи таълимии ғайридавлатии 
“Донишкадаи тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон” ишти-
рок намуданд

Маврид ба ёдоварист, ки масоҳати умумии мар-
каз тибќи нишондодҳои шиносномаи он 3704 м2 – 
ро ташкил медиҳад, ки дар он шӯъбаҳои ҷарроҳӣ, 
эндоурология, бемориҳои дарунӣ, гинекологӣ, 
озмоишгоҳ, дармонгоҳ ва ғайра  ҷойгир карда шуда-
анд. Инчунин, дар марказ синфхонаҳо барои гузаш-
тани машғулиятҳои амалӣ фаъолият менамоянд.

Айни ҳол дар марказ зиёда аз 50 нафар табибон-
омӯзгорон фаъолият карда истодаанд.

Маркази клиникӣ бо оксигени мутамарказони-
дашуда муҷаҳҳаз гардонида шуда, дар он барои 
шустушӯй ва тамизгардонии маводи ҷарроҳон ва 
беморон автоклав ва мошинаҳои ҷомашӯӣ мавҷуд 
мебошанд. Дар таҳхонаи марказ дорухона, гарди-
реб, ҳуҷра барои гузаронидани малакаҳои амалӣ 
муҳайё карда шудааст.

БА ИСТИФОДА ДОДАНИ МАРКАЗИ КЛИНИКӢ, 
ИЛМӢ –ТАЪЛИМИИ НАЗДИ МУАССИСАИ 

ТАЪЛИМИИ ҒАЙРИДАВЛАТИИ “ДОНИШКАДАИ 
ТИББӢ-ИҶТИМОИИ ТОҶИКИСТОН”
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РӮЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ШАХСОНИ КӮҲАНСОЛ

Санаи 14 декабри соли 1990 
Маҷмааи кулли Созмони Мила-
ли Муттаҳид бо мақсади ҷалби 
таваҷҷӯҳи ҷомеа ба мушкилоти 
пиронсолон, ки аз рӯи таҳлилҳо 
шумораи онҳо дар сохтори уму-
мии аҳолии кураи замин тамо-
юли афзоиш дорад, дар асоси 
Қатъномаи №45/106 санаи 1 
октябр ҳамчун Рӯзи байналми-
лали пиронсолон эълон карда 
шудааст. 

Илова бар ин, аз ҷониби 
Маҷмааи кулли Созмони Ми-
лали Муттаҳид 16 декабри соли 
1991 бо Қатъномаи №46/91 
принсипҳои Созмони Милали 
Муттаҳид нисбати одамони 
кӯҳансол қабул карда шуд, ки 
дар баробари баланд арзёбӣ 
намудани саҳми кӯҳансолон дар 
ҷомеа, ҳамчунин аз давлатҳои 
а ъ з о и  С о з м о н и  М и л а л и 
Муттаҳид даъват ба амал овард, 
ки дар стратегия ва барномаҳои 
миллии худ барои беҳтар на-
мудани сатҳу сифати зиндагӣ ва 
дастгирии пиронсолон чораҳои 
дахлдор пешбинӣ ва дар амал 
татбиқ намоянд.    

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ҳамчун узви ҷудонашавандаи 
ҷомеаи ҷаҳонӣ аз соли 2003 
инҷониб ҳамасола 1 октябр 
– Рӯзи байналмилалии пирон-
солон бо баргузории як қатор 
чорабиниҳо, аз ҷумла расонида-

ни кумакҳои моддиву молиявӣ, 
б а р г у з о р и и  ч о р а б и н и ҳо и 
фарҳангиву маърифатӣ ва аёда-
ти ин гурӯҳи аҳолӣ ҷашн гирифта 
мешавад. 

Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н  « Д а р  б о р а и 
рӯзҳои ид» аз 2 январи соли 
2018, №1480 дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 1 октябр ҳамчун 
Рӯзи пиронсолон расман ба 
феҳрасти идҳои дар мамлакат 
таҷлилшаванда ворид карда 
шудааст.

Дар баробари ин, новобаста 
аз он ки таъмини зиндагии шои-
стаи аҳолӣ, бахусус пиронсолон 
ҳамеша яке аз афзалиятҳои 
сиёсати иҷтимоии мамлакат 

маҳсуб ёфта, аз Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон сарчаш-
ма мегирад, ҷиҳати таъмини 
уҳдадориҳои байналмилалии 
худ ва боз ҳам тақвият бахшида-
ни сатҳи ҳифзи иҷтимоии пирон-
солон, дар Стратегияи миллии 
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои давраи то соли 2030, ки  
бо қарори Маҷлиси намоянда-
гони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 1 декабри соли 
2016, №636 тасдиқ гардидааст, 
як қатор чорабиниҳои мушах-
хас, аз қабили баланд бардош-
тани сифати  хизматрасонии 
иҷтимоӣ, ҷорӣ намудани тасни-
фот ва стандартҳои ҳадди ақали 
хизматрасониҳои иҷтимоӣ, 
ташкил намудани хадамо-
ти геронтологӣ,  пешниҳоди 
хизматрасониҳои тиббӣ ва ди-
гар хизматрасониҳои махсус-
гардонидашуда, ташаккули 
низоми маблағгузории сарика-
сии хадамотҳои иҷтимоӣ дар 
муассисаҳои интернатӣ, ташки-
ли механизмҳои мусоидат ба 
шуғли ин гурӯҳи шаҳрвандон 
пешбинӣ карда шуданд ва ба-
рои татбиқи ҳадафҳои пешбини-
шуда таҳияи Барномаи давлатӣ 
оид ба масъалаҳои пиршавӣ 
ва дастгирии иҷтимоии пирон-

солон пешбинӣ гардидааст. 
Қабули Барномаи мазкур имкон 
медиҳад, ки барои дар амал 
татбиқ намудани ҳадафҳои пеш-
бинишуда ва ҷиҳати боз ҳам ба-
ланд бардоштани сатҳу сифати 
зиндагӣ ва некӯаҳволии пирон-
солон фаолияти мавҷуда идома 
ёфта ва тадбирҳои иловагӣ 
андешида шаванд.

Бо  мақсади таҳқиқ  ва 
омӯзиши масъалаҳои иҷтимоӣ 
– иқтисодии пиронсолон, да-
рёфти роҳҳои ҳалли онҳо ва 
дар ин замина омода намудани 
пешниҳодҳои илман асоснок 
барои таҳияи сиёсати давлатӣ 
дар самти ҳифзи иҷтимоии 
пиронсолон дар муассисаи 
давлатии «Пажӯҳишгоҳи экспер-
тизаи тиббию иҷтимоӣ ва тавон-
бахшии маъюбон»-и Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Бахши геронтология ва ҳифзи 
иҷтимоии пиронсолон таъсис 

дода шудааст. 
Дар низоми ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ дар маҷмӯъ шабакаи 
махсуси ташкилоту муассисаҳои 
соҳавӣ амал мекунанд , ки 
аксарияти онҳо бевосита 
ба пешниҳоди хизматрасо-
нии иҷтимоии пиронсолон 
машғуланд. Давоми 9 моҳи 
соли 2022 дар муассисаҳои 
статсионарии соҳа 417 нафар ба 
нигоҳубини пурраи давлатӣ фаро 

гирифташуда, ҳамарӯза корман-
дони иҷтимоии шуъбаҳои хиз-
матрасонии иҷтимоӣ дар хона 
ба 1665 нафар пиронсолон, аз 
ҷумла 1166 нафарашон шахсони 
яккаву танҳои барҷомондаанд, 
марказҳои минтақавии хизма-
трасонии иҷтимоӣ ба 504 нафар 
пиронсолон, ки 116 нафари онҳо 
нафақахӯрони яккаву танҳо 
мебошанд ва дар марказҳои 
будубоши рӯзона бошад ба 412 
нафар пиронсолон хизматҳои 
гуногуни иҷтимоӣ расонида 
мешаванд. 

Тибқи махзани иттилоотии 
АСИСТ (гирандагони кумакпу-
лии уновнии иҷтимоӣ) соли 
ҷорӣ дар ҳайати оилаҳои кам-
бизоат, ки ба онҳо кумакпу-
лии унвонии иҷтимоӣ таъин 
ва пардохт карда мешавад, 61 
773 нафар нафақахӯрони аз 65 
– сола боло зиндагӣ мекунанд 
ва аз кафолатҳои иҷтимоии 
давлатӣ бархӯрдор мебошанд. 

Мувофиқи қонунгузории соҳавӣ 
ба оилаҳои камбизоат, хусусан 
шахсони синну солашон аз 
75 -80 сола боло хизматрасо-
нии тиббӣ ба таври имтиёзнок 
пешбинӣ гардидааст.

Таҷлил намудани Рӯзи пи-
ронсолон – 1 октябр дар сар-
тосари мамлакат, бахусус дар 
ташкилоту муассисаҳои соҳаи 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ аҳамияти хоса дорад, 
зеро он имкон медиҳад, ки 
таваҷҷӯҳи ҷомеа ба ҳалли муш-
килоти иҷтимоию иқтисодии 
пиронсолон ҷалб карда шаванд.

Дар фарҷом, ба пиронсоло-
ни кишвар ин қишри хирадман-
ду рӯзгордидаи ҷомеа салома-
тии бардавом, саодати рӯзгор 
ва зиндагии шоистаро тамано 
менамоем. Ҳеҷ гоҳ фаромӯш на-
созед, ки Шумо боигарии миллӣ 
ва сармояи инсонии мамлакат 
ҳастед.

Идатон муборак бошад! 
Қудратулло ҚУРБОНОВ,

сардори Раёсати ҳифзи 
иҷтимоии Вазорати тандурустӣ 

ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ

ПИРОНСОЛОН САРМОЯИ  
БЕБАЊОИ ИНСОНИИ ДАВЛАТ

Дар сиёсати иҷтимоии Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгирии иҷтимоии табақаҳои 
ниёзманд ва осебпазири аҳолӣ мавқеи махсус дорад. 
Дар ин радиф, барои ҳифзи иҷтимоии пиронсолон - 
ҳамчун қишри осебпазири ҷомеа ва сармояи бебаҳои 
инсонии миллат, ки ба таваҷҷӯҳи доимии  ниёз до-
ранд, аз ҷониби  Сарвари давлат ва Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мунтазам тадбирҳои мушаххас ва муассир 
роҳандозӣ мегарданд.   
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Тайёр кардани мутахассисони балан-
дихтисоси соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ дар маркази диққати 
давлат ва Ҳукумати Тоҷикистон қарор 
дошта, дар ин самт пайваста тадбриҳои 
муҳиму саривақтӣ амалӣ карда меша-
ванд. Хосатан, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ, Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон  ба масъалаи кадрии 
соҳаи тандурустӣ таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир намуда, пайваста зимни вохуриву 
мулоқотҳояшон  доир ба рафъи муш-
килот ва камбудиҳои ҷойдоштаи соҳа 
пешниҳодоти муфиду саривақтӣ ироа 
менамоянд.

Таъмин намудани муассисаҳои тиб-
бии мамлакат бо мутахассисони балан-
дихтисоси соҳа яке аз самтҳои муҳими 
фаъолияти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ба шумор меравад.

Қобили зикр аст, ки давоми солҳои 
охир дар самти тайёр намудани мута-
хассисони баландихтисоси соҳаи тиб 
дар кишвар дар баробари донишгоҳҳо, 
ҳамзамон, коллеҷҳои тиббӣ низ саҳми 
назарраси хешро гузошта истодаанд.

Муассисаи  давлатии  таълимии 
“Коллеҷи  тиббии  шаҳри Кӯлоб ба номи 
Раҳмонзода  Раҳматулло Азиз” яке аз 
коллеҷҳои муваффақи мамлакат ба 
шумор меравад, ки дар самти тайёр на-
мудани мутахассисони соҳа фаъолияти 
босамар дорад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки ра-
ванди таълим дар коллеҷ мутобиқи 
нақшаҳои таълимии аз тарафи Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқшуда 
ба роҳ монда шудааст. 

Дар коллеҷи мазкур аз руйи 7 ихти-
сос; ихтисоси “Кори момодоягӣ” - бо 
тахассуси “Момодоя”, ихтисоси “Кори 
табобатӣ”-тахассуси “Ҳамшираи (ба-
родари) тибби оилавӣ, ихтисоси “Кори 
ҳамширагӣ”-тахассуси “Ҳамшираи (ба-
родари) тиббӣ”, ихтисоси “Кори тиббию-
профилактикӣ” - тахассуси “Ёрдам-
чии табиби-гигиенист, эпидемиолог ва 
санитарӣ”, ихтисоси “Кори фарматсевтӣ”-
тахассуси “Ёрдамчии фарматсевт”,  их-
тисоси “Кори дандонсозӣ”- тахассуси 
“Техники дандон” ва ихтисоси “Кори 
тиббию–ташхисӣ” -тахассуси “Лаборант” 
мутахассисони миёнаи тиббӣ омода кар-
да мешаванд. Инчунин, дар коллеҷ 17 
кафедра фаъолият менамоянд.

Дар асоси дархости муассиса аз тара-
фи Агентии назорат дар соҳаи маориф 
ва илми назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар коллеҷ ба замимаи 
иҷозатнома “Оид ба пешбурди фаъоли-
яти таълимӣ” тағирот ворид карда шуда, 
дар коллеҷ ихтисоси “Кори табобати 
дандон” ва “Шуъбаи такмили ихтисос 
барои кормандони миёнаи тиббӣ” таш-
кил карда шуд. (Замимаи иҷозатнома 

силсилаи Т-ИФ №0000104, №130, аз 
15.02 соли 2022). 

Ҷараёни таълим дар коллеҷ мутобиқи 
нақшаҳои таълимии аз тарафи Вазорати 
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тасдиқгардида ба роҳ монда шудааст. 

Роҳбарияти коллеҷ ба масъалаҳои 
баргузории конференсия ва озмунҳо 
дар миёни донишҷӯён таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир менамояд. Махсусан, бо мақсади 
баланд бардоштани савияи дониш ва 
малакаи донишҷӯён дар нуҳ моҳи соли 
2022 аз тарафи омӯзгорони кафедраҳои 
гуногун 18-дарси кушоду намунавӣ, 
7-конференсияи илмӣ-сиёсӣ, 4-конфе-
ренсияи илмӣ - назариявӣ, 6-озмунҳои 
касбии тахассусӣ ташкилу баргузор карда 
шудаанд. 

Маврид ба зикр аст, ки дар муассисаи 
мазкур  аз оғози соли 2022 як қатор 
корҳои назаррас ба анҷом расони-
да шуданд. Аз ҷумла  ҷиҳати беҳтар 
намудани шароити таълим дар ин 
давра роҳравҳои ошёнаи якум ва 
дуюм, 10 ҳураи корӣ ва 15 синфхо-
наи таълимии бинои асосии муас-
сиса аз таъмири умумӣ-капиталӣ 
бароварда шуда, ҳоло таъмири 
капиталии дар синфхонаҳои бинои 
асосии муассиса идома доранд.

 Бояд гуфт, ки айни замон 
сохтмони бинои хобгоҳ барои 
донишҷӯён иборат аз 9 ошёна ба-
рои 700 нафар идома дорад.

Р о ҳ б а р и я т и  к о л л е ҷ  б а 
масъалаҳои таъмини донишҷӯён 
бо лавозимот ва таҷҳизоти зарурӣ 
ҷиҳати баланд бардоштани савияи 
дониши онҳо таваҷҷуҳи махсус 
зоҳир менамояд. Аз ин ҷост, ки 
сол то сол шумораи компютерҳо 
дар коллеҷ зиёд карда мешавад. Айни 
замон шумораи компютерҳо дар 
коллеҷ 151-адад, принтерҳо 42-адад, 
тахтаҳои электронӣ 12-адад, проектори 
мултимедӣ 13-ададро ташкил медиҳад. 

Бо ин мақсад ҳамзамон дар коллеҷ 
марказҳои таълимӣ-истеҳсолӣ ва 
таълимӣ-табобатӣ фаъолият менамоянд, 
ки бо лавозимот ва таҷҳизоти зарурӣ 
таъмин карда шудаанд.

Ташхисгоҳи таълимӣ-лабораторӣ дар 
бинои асосии таълимгоҳ ҷойгир буда, 
аз 2-ҳуҷраи таълимӣ иборат мебошад. 
Ташхисгоҳ бо яхдон, микроскоп, ком-
пютер, тахтаи электронӣ ва проектор 
таъмин буда, ба донишҷӯён усулҳои 
гуногуни тадқиқоти клиникӣ озмоишгоҳӣ 
дар он таълим дода мешавад. 

Маркази таълимӣ-табобатии стома-
тология дар бинои асосии таълимгоҳ 
ҷойгир буда, аз 3-ҳуҷра: 1 кабинети 
стоматологӣ, устохонаи дандонсозӣ ва 
1 синфхонаи таълими қабликлиникӣ 
иборат мебошад. Дар маркази мазкур 
таълими амалии донишҷӯёни ихтисоси 
кори дандонсозӣ ба роҳ гузошта шудааст. 

Маркази омӯзиши малакаҳои амалӣ 
соли 2016 бо дастгирии Намояндагии 
Институти тропикӣ ва нигаҳдории тан-
дурустии ҷамъиятии Швейтсария дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, лоиҳаи “Ислоҳоти 
таҳсилоти тиббӣ” ташкил карда шудааст. 
Марказ аз 3 ҳуҷра иборат мебошад, ки 
бо муляжҳои замонавӣ барои омӯзиши 

малакаҳои амалии ҳамширагӣ муҷаҳҳаз 
гардонида шудаанд.

Дар маркази мазкур донишҷӯёни 
ихтисосҳои кори ҳамширагӣ, кори 
табобатӣ ва кори момодоягӣ ба омӯзиши 
малакаҳои ҳамширагӣ ва таҷрибаомӯзии 
қабликлиникӣ сафарбар карда меша-
ванд. 

Ҳамчунин маркази мазкур барои 
қабули имтиҳонҳо барои муайян наму-
дани сатҳи азхудкунии дониши амалии 
донишҷӯён истифода бурда мешавад.

Маркази  таълимӣ-истеҳсолии 
фармасевтӣ дорои 2 ҳуҷраи таълимӣ 
буда, дарсҳо тариқи назариявӣ ва амалӣ 
гузаронида мешаванд. Маркази мазкур 
бо яхдон, таҷҳизоти дорусозӣ, як адад 
компютер, тахтаи электронӣ ва про-
ектор таъмин мебошад. Дар марказ 

донишҷӯёни ихтисоси кори фарматсевтӣ 
таълими амалӣ мегузаранд.

Аъзоёни бахши назорати сифати 
таҳсилоти коллеҷ якҷоя бо экспертҳои 
фаннӣ дар нуҳмоҳи  соли хониши 2022, 
мувофиқи нақшаи кории бахши идра-
кунии назорати сифти таҳисилот, дар 
фаъолияти худ, раванди сифати таълим, 
иштироки донишҷӯён ба дарсҳо, да-
страсии маводҳои таълимӣ, фаъолияти 
худи омӯзгорон ба дарс, омода будани 
ҳуҷҷатгузории онҳо, истифодаи аёниятҳо, 
сару либоси намунавии донишҷӯён ва 
омӯзгоронро таҳти назорати ҷиддӣ ги-
рифтанд.

Қайд намудан лозим аст, ки оиди 
масъалаҳои номбурда дар коллектив 
ва кафедраҳо тағиротҳо, беҳбудиҳо, 
пешравиҳо, дигаргуниҳо дар сатҳи ин-
тизоми меҳнат, сатҳи таълим, истифодаи 
айёниятҳо дар дарсҳо мушоҳида карда 
шуд. Масъулияти худи омӯзгорон дар ба-
ланд  бардоштани сатҳу сифати омӯзиши 
забонҳои русӣ, англисӣ ва фанҳои дақиқ, 
дида мешавад. 

Ба ғайр аз ин қариб дар ҳамаи 
ҷ а л а с а ҳо и  ка ф ед р а ҳо  м а с ъ а л а и 
асосӣ: ҳуҷҷатдории кафедраҳо, кор бо 
донишҷӯёни сустхон, ташкил кардани 
маҳфилҳои фаннӣ, бо донишҷӯён гуза-
ронидани озмунҳои фаннӣ ва дарсҳои 
кушоди намунавӣ баррасӣ карда шуданд.

Ҳавасмандгардонии донишҷӯён 
яке аз самтҳои муҳими фаъолияти 

роҳбарияти коллеҷ ба шумор меравад. 
Бо ин мақсад дар коллеҷ стипендияи ба 
номи профессор Раҳмонзода Раҳматулло 
Азиз аз тарафи фарзандони ӯ таъсис дода 
шудааст, ки ҳамасола бо он 10 нафар 
донишҷӯён сарфароз гардонида меша-
ванд. Ҳаҷми солонаи стипендияи маз-
кур 10 000 сомониро ташкил медиҳад. 
Дар назар дошта шудааст, ки дар соли 
таҳсили 2022-2023 ҳаҷми стипендияи 
мазкур то 20 000 сомонӣ баланд бар-
дошта шуда, он ба 20 нафар донишҷӯёни 
фаъол тақдим карда мешавад. Ин иқдом 
имкон медиҳад, ки донишҷӯён  дар 
раванди таълим боз ҳам фаъолмандӣ 
нишон дода, дар самти илмомӯзӣ аз 
пешбата бештар талош варзанд.

Дар ин росто, қайд кардан ба маврид 
аст, ки баҳри беҳтар намудани раванди 
сифати таълим ва омодасозии мутахас-
сисони миёнаи тиббӣ, табодули таҷриба 
ва воридсозии услубҳои муосири таълим 
ва омодасозии мутахассисони тиббӣ 
ҳамкориро бо як қатор муассисаҳои 
таълимии миёна ва олии касбӣ, баъдиди-
пломии ватаниву хориҷӣ, пажӯҳишгоҳҳо 
ва ташкилотҳои байналхалқӣ ба роҳ 
мондааст.

Коллеҷ бо як қатор ташкилотҳои 

байналхалқӣ, аз қабили Ташкилоти 
умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ), UNFPA 
(Хазинаи нуфузи СММ), коллеҷҳои 
тиббии шаҳрҳои Санкт-Петербург, Биш-
кек, Нур-Султон, Волгоград ва Тош-
канд барои мустаҳкам намудани пояи 
моддӣ-техникӣ, табодули таҷриба, ис-
тифодабарии услубҳои муосир  ва омо-
дасозии мутахассисони ба талаботҳои 
байналхалқӣ ҷавобгӯ,  илмӣ-тадқиқотӣ, 
амалӣ, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси 
омӯзгорон ва кормандон  ҳамкорӣ ба 
роҳ мондааст.

Бояд гуфт, ки роҳбарияти коллеҷ ба 
корҳои ободониву созандагӣ таваҷҷуҳи 
хоса зоҳир менамояд. Аз ҷумла шино-
нидани гулҳо, сабзу хуррамгардонӣ ва 
шинонидани дарахту гулбуттаҳо дар 
назди бинои коллеҷ пайваста анҷом дода 
мешаванд. Давоми нуҳ моҳи соли 2022 
дар гирду атроф ва саҳни ҳавлии коллеҷ 
бо мақсади сабзу хуррамгардонӣ зиёда 
аз 3000 бех гулу гулбуттаҳо шинонида 
шуданд.

Роҳбарият ва устодони коллеҷ дар 
ҷавоб ба дастгирӣ ва ғамхориҳои пайва-
стаи Пешвои муаззами миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон минбаъд низ тамоми 
кӯшиш ва талоши хешро баҳри омода 
намудани кадрҳои баландихтисоси соҳаи 
тандурустӣ  равона хоҳанд сохт.

Зубайдулло  АЗИЗЗОДА, директори 
МДТ “Коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ба 

номи Раҳмонзода Р.А.”  

СИФАТИ ТАЊСИЛОТ 
БЕЊТАР МЕГАРДАД
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Дар заминаи ваҳдату ягонагӣ, 
пойбарҷо будани Истиқлолияти 
комили давлатӣ  соҳаи тандурустӣ, 
ки ҳомии сиҳатии сокинон аст, дар 
қатори дигар соҳаҳои муҳим дар 
қаламрави мамлакат  рушду намӯи 
хоссаеро касб кардааст. Ҳамин аст, ки 
дар давоми Соҳибистиқлолии киш-
вар  шумораи беморхонаву дар умум 
муассисаҳои соҳаи тандурустӣ якчанд 
маротиб зиёд гардида, марказҳои 
сиҳатӣ бо муосиртарин дастгоҳу ла-
возимоти тиббӣ таъмин гардиданд 
ва дар замина вазъи хизматрасонии 
тиббӣ боло бардошта шуд, инчу-
нин дастовардҳои илмиву амалии 
соҳавӣ боис гашт, ки мушкилтарин 
ҷарроҳиҳо бо ҳузури мутахассисони 
соҳибтаҷриба дар гушаву канори 
кишвар гузаронида шаванд.

Маврид ба тазаккур аст,  ки 
дастовардҳои илмиву амалӣ дар 
сохтори муассисаҳои  тандурустии 
сар то сари мамлакат ба миён ома-
дааст. Агарчӣ дар солҳои қаблӣ вазъи 
хизматрасонии босифати тиббӣ ва 
гузаронидани амалиёти ҷароҳии 
хурду бузург дар муассисаҳои тиббии 
шаҳрҳову маркази вилоятҳо гузаро-
нида мешуд, имрӯзҳо рушди соҳаи 
тибб дар дурдасттарин минтақаҳои 
кишвар баръало мушоҳида мегардад.

Воқиеан имрӯз дар саросари 
мамлакат вазъи беҳдоштӣ дар сатҳи 
хуб ба роҳ монда шудааст, ки ин 
ҳама дастовардҳо пеш аз ҳама аз 
суботи ҷамъиятиву таваҷҷӯҳи хоссаи 
роҳбарияти олии Ҳукумати мамла-
кат ба сиҳатии омма нигаронида 
шудааст.

Соҳаи тандурустии ноҳияи Ҷаббор 
Русулови вилояти Суғд ва хоссатан 
вазъи хизматрасонии тиббӣ дар 
муассисаҳои кӯмаки авалияи тиббӣ 
санитарии ноҳия низ дар қатори ди-
гар минтақаҳои мамлакат аз самараи 
суботи комил ва Истиқлоли миллӣ 
ба хуби баҳравар гардида,   низоми 
он рӯ ба беҳбудӣ оварда ба якчанд 
дастовардҳо ноил гардид.  Дар 
солҳои Истиқлоли комили миллӣ   аз-
навсозиву бунёдкории муассисаҳои 
кӯмаки аввалияи тиббиву санитарии 

ноҳия ба дастовардҳои илмиву амалӣ 
дастёб шуданд.   

Агар танҳо ба дасторвадҳо дар 
самти хостмону азнавсозӣ назар аф-
канем, дида мешавад, ки дар солҳои 
охир таҳти сиёсати бунёдкоронаи 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ҳамкорӣ бо шарикон оид ба рушд 
хоссатан дар ҳамкории мутақобилан 
судманд бо  Бонки Умумиҷаҳонӣ  дар 
заминаи татбиқи Лоиҳаи «Беҳтар 
намудани хизматрасонии тиббӣ»   4 
адад Марказҳои саломатии деҳот 
ба маблағи 8105286,5 сомонӣ сох-
та ба истифода дода шуд, ҳамагӣ 

ба маблағи 1899022 сомонӣ бо 
таҷҳизоти замонавӣ  таъмин карда 
шудааст  аз он ҷумла:

Маркази саломатии деҳоти   
«Меҳробод» соли 2018  ба  маблағи  
2323374 сомонӣ сохта шуда, ба 
маблағи 744341,96 сомонӣ  бо  
таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин карда 
шуда,  ба  истифода дода шуд.

Маркази саломатии деҳоти   «По-
риж  - Коммуна»   соли 2018 ба 
маблағи 1743256,18 сомонӣ сохта 
шуда, ба маблағи  345425,77 сомонӣ 
бо таҷҳизотҳои замонавӣ таъмин 
карда шуда,  ба истифода дода шуд.

Маркази саломатии деҳоти   
«Гулхона»  соли 2019 ба маблағи 
1822918,53 сомонӣ сохта шуда, 
ба маблағи 299764,42 сомонӣ бо 
таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда 
шуда,  ба истифода дода  шуд.

Маркази саломатии деҳоти   «Хи-
той қишлоқ» соли 2019 ба маблағи 
2215737,95 сомонӣ сохта шуда, ба 

маблағи 363096 сомонӣ бо таҷҳизоти 
замонавӣ таъмин карда шуда,  ба ис-
тифода дода шуд.

Маврид ба ёдоварист, ки танҳо дар   
9 моҳи соли 2022 таҳти сиёсати созан-
даи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
бо дастгирии пайвастаи Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмо-
ниву муҷаҳҳазсозии муассисаҳо бо 
таҷҳизоти муосири тиббӣ назаррас 
буда, дар ин давра  дар  Маркази  
саломатии ноҳия  бинои маъмурият  
аз нав ташкил  карда шуда,  дар он 
ба маблағи 11500 сомонӣ таъмири  

капиталӣ  гузаронида шуд. 
Маркази саломатии деҳотии 

“Деҳмой” дар ҷамоати  Деҳмой   пур-
ра аз  таъмири капиталӣ бароварда  
шуд. Дар Маркази саломатии деҳотии 
“Тоҷикобод” дар ҷамоати Гулхона  
бошад   дар моҳи январи соли ҷорӣ 
таъмири куллӣ бо роҳи ҳашар  оғоз 
гашта,  моҳи март ба истифода дода 
шуд. Маркази саломатии деҳотии 
“Навбунёд”  дар ҷамоати Гулхона  
ба маблағи 11700 сомонӣ ва аз та-
рафи соҳибкорони маҳаллӣ 10000 
сомонӣ  пурра аз таъмири капиталӣ 
бароварда шуд. Бинои  замонавии 
бунгоҳи саломатии “Зарафшон-2”  
дар ҷамоати Сомониён ҷойгир буда, 
дар асоси  дархости  роҳбарияти 
муассисаҳои КАТС-и ноҳияи Ҷаббор 
Расулов бо дастгирии Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 
Ҷаббор Расулов  ва шарикон оид ба 
рушд азнавсозӣ гардид. 

Ҳамзамон дастгирии соҳибкорони 

маҳаллӣ низ назаррас буда, таҳти 
дастгириҳои эшон сарфаи хароҷоти  
сохтмон ва таъмири муассисаҳои 
мазкур  ҳамагӣ 103500 сомониро 
ташкил дод. 

Ин ҳам дар ҳолест, ки соли 2018  
боми бинои Маркази саломатии 
ноҳия аз ҳисоби як рӯзаи музди 
маоши кормандони соҳаи тибби 
ноҳия   ва қисман аз суратҳисоби 
махсуси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  таҳти №600 ба маблағи 
38000 сомонӣ бо пуррагӣ аз нав 
болопӯш карда шуд. Инчунин  би-
нои  Маркази саломатии деҳотии 
“Ғӯлакандоз”  бо пуррагӣ аз таъ-
мири куллӣ    бароварда шуд. Бе-
руни бинои Маркази саломатии 
деҳотии “4-маҳалла” пурра аз таъми-
ри косметикӣ   бароварда шуд.  Дар 
бунгоҳи саломатии “Зафаробод”-и 
ҷамоати Меҳргон бошад корҳои 
сохтмонӣ бомаром идома доранд.

Ҳамзамон гуфтан ба маврид 
аст, ки дар доираи дастгириҳои 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳури Тоҷикистон   дар 
ҳамкорӣ бо шарикон оид ба рушд 
2 адад нақлиёти санираӣ ва як 
адад нақлиёти хизматрасонӣ  ба 
марказҳои саломатӣ дастрас гардид.  

Гуфтан ба маврид аст, ки имрӯз 
муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиб-
биву санитарии ноҳия мутобиқ ба 
шароити замон фаъолияти тиббиро 
роҳандозӣ намуда, бо тамоми лаво-
зимоти соҳавӣ таъмин мебошанд. 
Ҳамин аст, ки имрӯз ходимони соҳаи 
тибб баҳри сиҳатии омма аз тамоми 
имконот истифода бурда, бо муҳаё 
будани шароити хуби корӣ фаъолияти 
назаррасеро пиёда сохтаанд.  

Дар баробари он ҳама дастгириҳои 
пайвастаи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар самти тандурустӣ, 
табибони муассисаҳои кӯмаки авва-
лияи тиббиву санитарии ноҳия дар 
масири сиҳатии сокинон ва пеш-
гирии хуруҷи бемориҳо,  минбаъд 
кушишҳои ҳамгуфте бароҳ хоҳанд 
монд. 

Малоҳат АҲМАДҚУЛОВА,   
Роҳбари муассисаҳои КАТС-и 

ноҳияи Ҷаббор Расулов

РУШДИ МУАССИСАЊОИ КЎМАКИ АВВАЛИЯИ ТИББЇ 
САНИТАРИИ НОЊИЯИ ЉАББОР РАСУЛОВ ДАР ЗАМИНАИ 

АЗНАВСОЗИИ МУАССИСАЊОИ ТИББЇ  
Дар тамоми давру замон соҳаи тандурустӣ дар сиёсати давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи афзалиятнок эътироф шуда, дар доираи 
татбиқ ва роҳандозии барномаҳои гуногуни давлатӣ дар ин самт 
корҳои муайян ба анҷом расидаанд. Ҳамин аст, ки дар давоми қариб 
се даҳсолаи охир ва ё таи солҳои Истиқлолии комили миллӣ соҳаи 
тандурустӣ дар мамлакат бомаром рушд карда, то ба имрӯз ба 
пешравиҳои назаррас ноил гардидааст.
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Мувофиқи нишондоди мақолаҳои 
муҳаққиқони соҳаитиб,имрӯздар ҷаҳон 
аз панҷ як  нафар баъд аз сисолагӣ муб-
талои радикулити дискогенӣ гардида, ё 
аз зуҳуроти ин дард ранҷ мекашидааст, 
ки ин беморӣ яке аз нишонаҳои осте-
охондроз ба ҳисоб меравад. Аммо бо 
дарназардошти ихтироъ ва навгониҳои 
технологияи муосир дар соҳаи тиб ин 
беморӣ ба миқдори 10-15 сол ҷавонтар 
гардидааст. 

Б е м о р и и  о с т е о х о н д р о з и 
сутунмуҳрадар инсонҳое вомехурад, ки 
вақти зиёди худро бо дар як ҷонишастан 
мегузаронанд, ки ин бештар ба ронан-
дагони воситаҳои нақлиёт ва ҳамчунин 
ба истифодабарандагони компютер 
алоқамандӣ дорад. Дар натиҷаи ин 

беморӣ қабатҳои тағоякдори байни 
муҳраҳо осеб дида, инчунин кушодаҳои 
байнимуҳравӣ танг мегарданд ва тори 
асаби ҳароммағз, ки аз даруни онҳо ме-
гузарад, мавриди фишор қарор гирифта, 
пуч мешавад. Дар натиҷадардисахтваҷо
нгоҳебавуҷудмеояд. 

Наимзода Суҳроб  Рустамхон,  духтури 
сутунмуҳрашиноси Муассисаи Маркази 
давлатии тандурустии “Шифобахш” 
мегӯяд, остеохондрози сутунмуҳра 
инсонҳоро ба нотавонию бефаъолиятӣ ва 
дар бисёр мавридҳо ба маъюбӣ оварда 
мерасонад. 

Ба гуфтаи ӯ, сатҳи маъюби дар байни 
бемориҳои остеохондроз  дар 10 ҳазор 
аҳолӣ  4 нафарро  дарбар мегирад, ки  ин 
нишондод дар гурӯҳи бемориҳои такяву 
ҳаракат ҷойи аввалро ишғол менамояд. 

Бино ба гуфти ин ҳамсуҳбатамон, му-
тахассисони палентолог зимни тадқиқоти 
хеш ба хулосае омадаанд, ки ҳангоме  
одам ба дунё меояд ва ба пойҳои худ 
рост меистад, худаш худашро гирифтори 
бемории сутунмуҳра мегардонад. 

Мавсуф сабабҳоипайдоиши бемории 
мазкурро аз зиёд рост истодан, бори 
вазнин бардоштан, хаму рост шудан, 
таъомҳои шӯру хунук истеъмол кардан, 
ҷаҳидан ва ҳаракатҳои номуносиб кар-
дан унвон намуда, инчунин гуфт: “Дар 
чунин ҳолатҳо устхонҳои мавсали байни 
муҳраҳои сутунмуҳра, ки нақши амарти-
заторро иҷро менамояд, ҳолати эласти-
кии худро гум карда, заъиф мешавад. 
Дар ҷойҳои часпиши сутунмуҳраҳо бо 
сабаби дигаргуншавии мавсал намакҳо 
ҷамъ шуда, ба устухончаҳо муббадал 
мегарданд. Дар навбати худ аз ин 
устухончаҳо тепачаҳо ташкил меёбанд, 
ки ҳангоми ба кори вазнин машғул шу-

дани шахс устухончаҳои мазкур ҳамроҳи 
мавсали байни муҳраҳо ҳаракат кардаву 
лағжиш хурда, сурохии сутунмуҳраҳоро, 
ки аз онҳо торҳои асаб мегузаранд, 
пахш намуда, боиси пайдо шудани 
дард мегарданд. Чунин  ҳолатҳодар 
вақти ҳаракати ногаҳонии сутунмуҳра, 
ё ҳангоми садама, таъсири хунукӣ, 
бисёр вақт дар оби хунук будан, ниша-
стани дуру дароз дар замини намнок ва 
ғайраҳо ба вуҷудмеоянд”.

Наимзода Суҳроб Рустамхон, духтури 
сутунмуҳрашинос мегӯяд, остеохондрози 
гардан имрӯз дар байни занон ва дар бай-
ни шахсони миёнасол ва солхурда беш-
тар ба назар мерасад: “Сутунмуҳраи гар-
дан бори вазнин бардошта, ҳаракатҳои 
бисёр мекунад. Дар вақти гирифтор 
шудан ба ин беморӣдарди шадид, 
сузишҳои беқарор махсусан шабона ба 
миён меоянд”.

Номбурда аломатҳои остеохондрози 
гардан дар беморони гирифтори остео-
хондрози гарданро чунин баён намуд: 
“гоҳо гардан ва камар ба дард медаро-
янд, гумон мекунед, ки саратончарх ва 
дасту пойҳоятон сих мезананд. Инчу-
нин ҳолати дигар он аст, ки дар камар 
дарди сахт ҳис намешавад, вале эҳсоси 
вазнинӣ дар пушт шуморо ба ташвиш 
меорад, карахтшавӣ ва эҳсоси виҷҷос дар 
пушт, гардан ва камар ба вуҷуд омада,  
мушакҳо доимо дар ҳолати карахтӣқарор 
мегиранд”.

Бино ба гуфти ин ҳамсуҳбатамон,вазни 
зиёдатӣ ва ҳамвории кафи пой ҳам 
метавонад сабаби пойдоиши остеохон-
дроз гардад ва инчунин ҳолатиасабонӣ 
низ барангезандаи ин беморист:“Ин 
ҳолатмахсусан ба остеохондрози гар-
дан мансуб мебошад. Дар ҳамсоягии 
сутунмуҳра сурхраг-артерияҳое мегуза-
ранд, ки мағзи сарро ғизо медиҳанд; 
омезиши лаъличаҳои байнимуҳравӣ 
сурхрагҳоро фишор медиҳад, ки дар 
натиҷа дарди сар ва чархзании он ба вуҷуд 
омада, боиси тундхуйиву хашм, изтиробу 
ҳаяҷон, афсурдаҳоливу руҳафтодагӣ, 
тарангшавию дарди мушакҳои гар-
дан, сарчархакзанӣ, фишорбаландӣ ва 
эҳсосоти нофорам дар инсон мегарданд. 
Асабонияти барзиёд на танҳо баран-
гезандаи дард аст, ҳамчунин ба рафти 
табобат халал ворид месозад”.

Қобили зикр аст, ки ташхиси остеохон-
дроз душвор нест, вале муоинаи пурраи 
вертебрологӣ, неврологӣ, ортопедӣ 
ва ренгенологиро талаб мекунад, ки 
дар рафти он хусусиятҳои вазъи  бе-
мор, алалхусус хамшавии анталгии 
бадан, тарангшавии мушакҳои тахта-
пушт, нуқтаҳои дарднок ҳангоми даст 
расондан, маҳдудшавии ҳаракати бемор, 
аломатҳои неврологи дар бемор ошкор 
карда мешавад.

Тадқиқоти ренгенологӣ, томографияи 
компютерӣ, томографияи магнитию-
резонансӣ имкон медиҳад, ки ҷойи 
дард, хусусиятҳо ва дараҷаи паҳншавии 
бемориҳомуайян карда шаванд.

Ин табиби ҷавон бобати пеш-
г и р и и  б е м о р и и  о с т е о х о н д р о з и 
сутунмӯҳраандешаҳояшро чунин баён 
намуд:

“Агар ягон узви инсон дардманд 
шавад , шахс худашро нороҳат ҳис 
карда, ҳаттомехоҳад он ҷойи дардман-
дашро бурида партояд, ки ин ҳолат ба 
асабхаробӣ оварда мерасонад. Барои 
худро аз ин ҳолатҳоэмин нигоҳдоштан, 
мо бояд ҳатман маслиҳати табибро 
риоя намоем ва саломатии худро 
нигоҳдорем. Масалан, баъд аз 10-15 
дақиқа аз ҷойбархеста каме варзиши 
бадан гузаронем ва ё ин, ки ҳар рӯз 
ҳатман то 5 дақиқа худамонро дар 
қадкашӣ(турник) овезон нигоҳдорем, то 
масофаи байни сутунмуҳраҳоро кашиш 
бидиҳем. Банда ҳамчун табиби ин соҳа 
аз бародарону хоҳарон хоҳиш менамо-
ям, ки хеҷ вақт ба табобати худсарона 
машғул нашаванд. Ба шахсони беихти-
сос муроҷиат накунанд ва нагузоранд, 
ки миёни Шуморо бо вазанашон ё ваз-
ни кӯдакон пахш намоянд. Касоне, ки 
ба дарди миён гирифторанд, ташхиси 
рентгенӣ тасдиқ мекунад, ки сабабаш 
остеохондроз ҳаст ё не. Чунин шахсон 
бояд шартҳои зеринро риоя намоянд: 
аз корҳои вазнин (борбардорӣ, кори 
ҷисмонии вазнин) даст кашанд, то ҳадди 
имкон кӯшиш кунанд, ки дар ҳавои 
сард камтар истанд, шамол нахуранд 
ва дар як сол 1-2 маротиба муолиҷаи 
санаторӣ гиранд.  Ва дар сурате, ки 
бемор табобати дуруст нагирад ё ба 
мутухассиси соҳаи сутунмуҳра муроҷиат 
накунад, дар натиҷагирифтори чурраи 
сутунмуҳра мегардад”

Т а б о б а т и  о с т е о х о н д р о з и 
сутунмуҳраасосан ба бартараф на-
мудани дард, вайроншавии функсияи 
торҳои асаби ҳароммағз ва пешги-
рии раванди дистрофӣ дар қисмҳои 
сутунмуҳра равона гардидааст. Дар аксар 
мавридҳо барои табобати бемории маз-
кур маҷмӯи дармонҳое истифода бурда 
мешаванд, ки мутобиқи марҳилаҳо ва 
ҷойи воқеъшавии касолати патологӣ, 
хусусияти иллатҳои неврологва статико-
динамикӣ интихоб гардидаанд. 

Бояд гуфт, ки курси табобати бемории 
остеохондрози сутунмуҳра аз якчанд 
давра иборат мебошад. Давраи аввал 
бартараф намудани дард ва ором наму-
дани мушакҳо, сипас  бартараф кардани 
оқибатҳои осеби торҳои асаб, барқарор 
намудани ҳаракати сегментҳои осеб-
дидаи сутунмуҳра, ташаккул додани ба 
истилоҳ камарбанди мушакӣ ва каҷиҳои 
физиологии сутунмуҳрамебошад.

Асоси табобати бемории остеохон-
дрози сутунмуҳраро физиотерапия, 
варзиши муолиҷавӣ, маҳс ва табобати 
доругӣ ташкил медиҳад. Аворизи бе-
мории остеохондрози сутунмуҳра ин 
протрузия ва чурраи байни муҳраи 
сутунмуҳра мебошад.

Хусрав ШОСАИДЗОДА

Бемории остеохондрози сутунмуҳра: 
САБАБЊОИ ПАЙДОИШ,  
РОЊЊОИ ПЕШГИРЇ ВА ТАБОБАТ

Айни замон 80 фоизи 
аҳолии курраи замин аз  дар-
ди остеохондрози сутунмуҳра 
азият мекашанд. Таҳқиқоти 
оморие, ки дар Тоҷикистону  
Россия ва дигар мамоли-
ки хориҷ гузаронида шуд, 
нишон медиҳад, ки танҳо 
иллати бемории қисмати 
камари устухони чорбанди 
сутунмуҳра дар қиёс бо дигар 
бемориҳо бештар паҳн гарди-
дааст ва ҳудуди 30% аз кулли 
бемориҳо, 20-30% аз кулли 
бемориҳои системаи асаб ва 
80% аз низоми ғайримарказии 
асабро ташкил медиҳад. 
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Забон неъмати 
бебаҳои зиндагии 
аҳли башар 
мебошад, ки инсон 
фақат тавассути 
забон метавонад 
эҳсос ва фикру 
андешаҳои худро 
иброз намояд.

Барҳақ,  забони миллӣ ой-
инаи пурҷилои таърих, ҷаҳони 
маънавӣ ва хираду маърифати 
ҳар як халқу миллат ба шумор 
меравад. Зеро аз бузургтарин 
рукнҳои ташаккул, тарааққиёт 
ва камолоти ҳар миллат ин 
забони ӯст. Тавассути забон 
миллат метавонад қадами усту-
вор ва собитро дар шоҳроҳи 
худшиносӣ ва мондагориву 
пояндагӣ бигузорад. Миллате, 
ки дар ҳимоят ва пуштибонӣ 
аз забони хеш, ки олитарин 
мерос аз аҷдоди ӯст, устувор 
ва босадоқат кӯшиш ба харҷ 
намедиҳад, ояндаи ӯ бас тира 
хоҳад буд, балки ӯ ҳамчун мил-
лат ояндае надорад.

Забони тоҷикӣ, бешубҳа ар-
зиши бузурги миллӣ, мояи ифти-
хор ва пояи давлатдорӣ, нишо-
наи возеҳи истиқлолияти сиёсӣ 
ва таҷассумгари таърихи пурше-
бу фарози халқи тоҷик ба ҳисоб 
меравад, ки  давлат ва Ҳукумати 
Тоҷикистон таҳти роҳбарӣ ва 
ҳидояту ташабускориҳои Пеш-
вои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон  аз нахустин рӯзҳои 
даврони истиқлолият дар ша-
роити давлатдории навин ба-

рои рушди забони миллӣ дар 
мақоми забони давлатӣ аз тамо-
ми шароиту имконот истифода 
менамояд.  Зеро рушди забони 
давлатӣ, ки ҳамчун муқаддасоти 
миллии мо пазируфта шудааст, 
аз вазифаҳои бисёр муҳими 
давлат барои ҳифзи арзишҳои 
волои миллӣ дониста мешавад.

Олимону донишмандони 
сатҳи ҷаҳонӣ эътироф карда-
анд, ки дар таърихи тамаддуни 
башар тоҷикон ҳамчун халқи 
ориёинажод яке аз миллатҳои 
қадимтарин ва забони мода-
рии мо, яъне забони тоҷикӣ 
аз ҷумлаи забонҳои бостонии 
сайёра ба ҳисоб мераванд ва 
дар ин хусус ҳазорон таҳқиқоти 

илмӣ анҷом дода шудаанд.
Решаҳои забони мо ба 

садсолаҳои пеш аз мелод ва 
асрҳои аввали солшумории нав, 
бахусус, ба даврони мавҷудияти 
забонҳои суғдӣ, бохтарӣ, портӣ 
ва паҳлавӣ рафта мерасанд.

Фаромуш набояд кард, ки 
солҳои бистуми асри гузашта, 
яъне дар шароити барои халқи 
тоҷик ва забони модарии он 
басо ҳассосу тақдирсоз забо-
ни мо расман номи «забони 
тоҷикӣ» – ро соҳиб шуд ва яке 
аз далелҳои ҷиддии ташкил 
ёфтани давлати миллиамон 
гардид. Забони тоҷикӣ ҳам 
барои миллати тоҷик бузург-
тарин рукни рушду нумӯъ ва 

пояндагиву мондагорӣ маҳсуб 
мешавад. Агар гуфта шавад, 
ки тавассути забон тоҷикон то 
имрӯз ҳамчун миллат дар дунё 
шинохта ва эътироф шудаанд, 
муболиға нахоҳад шуд. Зеро, 
ин забон буд, ки дар дарозои 
таърих гузаштагони фарҳангии 
мо: шоирону носирон, олимо-
ну ҳакимон тавассути он аз худ 
мероси гаронбаҳои хаттӣ боқӣ 
гузоштанд. Суханҳои пургавҳари 
устод Рӯдакӣ, Ҳаким Фирдавсӣ, 
Ибни Сино, Носири Хусрав, 
Умари Хайём, Фаридуддини 
Аттор, Ҳаким Саноӣ, Мавлавӣ 
Ҷалолиддини Румӣ, Саъдии 
Шерозӣ, Хоҷа Ҳофиз, Камоли 
Хуҷандӣ ва садҳо тан ҷуз инон 
баёнгар ва нишонаи ин гуфтаҳо 
хоҳанд буд, ки бо забони ноби 
тоҷикӣ ва ба гуфти худи онон: 
дурри дарӣ афкори баланди 
хешро рӯйи коғаз меоварданд.

Л о з и м  б а  ё д о в а р и с т , 
ки Истиқлолияти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои инкишо-
фи арзишҳои асили миллӣ ва 
суннатҳои маънавии халқи тоҷик 
заминаи мусоиди иҷтимоӣ ва 
фарҳангиро ба вуҷуд овард. 
Дар рафти таҷдиду такому-
ли забони тоҷикӣ падидаҳои 
зиёди нав тавлид ёфтанд , 
имкониятҳои дохилию зоҳирии 
сохтори забон, сарчашмаҳои 
ғанӣ ва қудратманд гардонида-
ни он бештару беҳтар мавриди 

таҳқиқи мутахассисон қарор 
гирифтанд. Сиёсати пайгиро-
наи давлат, шароити зарурӣ ва 
мувофиқ дар роҳи истифодаи 
ганҷинаи маънавию фарҳангии 
миллат аз ҷумлаи он омилҳое 
мебошанд, ки барои густариши 
самараноки забони давлатӣ 
шароитҳои мусоид ба миён 
оварданд.

Ҳ а м и н р о  м е т а в о н 
ёдоварӣ намуд, ки дар ра-
ванди ҷаҳонишавӣ ва бар-
хурди тамадунҳо, ки нестша-
вии фарҳангу забон ва дигар 
арзишҳои инсонӣ ба чашм ме-
расанд, мо тоҷиконро зарур аст, 
ки омӯзиш, пуштибонӣ ва тоза 
нигаҳ доштани забони худро 
бояд муқаддастарин вазифаи 
миллии худ донем ва онро 
бояд ҳамчун арзиши бебаҳои 
миллӣ посдориву нигаҳбонӣ 
кунем ва барои рушду тақвияти 
минбаъдаи он аз ҳамаи имко-
ноти мавҷуда босамар истифода 
барем. Зеро қарзи фарзандӣ 
ва рисолати инсонии мост, ки 
забони модариамон, яъне ин 
забони ширину шоиронаро 
баробари модари худ азиз шу-
морем, дӯст дорем, онро мисли 
модар, ки моро ба дунё овар-
да, меҳри забонро бо шири 
поку ҷонбахш ва муҳаббати 
онро бо аллаи гӯшнавозаш дар 
ҷисму ҷони мо ҷой кардааст, 
эҳтирому эҳтиёт кунем ва мисли 
гаронбаҳотарин сарвати умра-
мон ҳамеша гиромӣ дорем.

Малоҳат БОЙНАЗАРОВА,
директори  Муассисаи 

давлатии «Маркази 
ҷумҳуриявии таълимию 

клиникии кори ҳамширагӣ»

Оила ҳамчун ҷузъи таркибии ҷомеа 
аз воҳидҳои гуногун таркиб ёфтааст 
ва алоқаи табии байни онҳо ҳамчун 
занҷири байни наслҳо ҳамеша дар 
инкишоф ва мустаҳкамӣ нигоҳ дошта 
мешавад. Таҳкурсии ҳар як фарди со-
лим ва неруманд ба ҳамдигарфаҳмӣ, 
самимияту меҳрубонӣ, муҳаббати ин-
сонии оилаҳо вобастагии қавӣ дорад.

Оила  гурӯҳи хурди ҷамъиятӣ, офа-
ранда ва бахшандаи ҳаёт, бақои ҷомеа 
аст. Дар оила ҳамаи мафҳумот, ақоид, 
ҳиссиёт ва одатҳои хурди гузошта ме-
шаванд, ки онҳо дар ташаккулёбии 
минбаъдаи маънавиёти шахсият замина 
мегузоранд.

Аз ин ҷост, ки ягон миллат ва ягон 
ҷамъияти фарҳангӣ бе оилаю оиладорӣ 
мавҷудияташ ғайриимкон аст. Бесабаб 
нест, ки хушбахт будан ҳар як одамро ба 
оилаи солеҳ қиёс мекунанд.

Вазифаи асосии оила  қонеъ на-
мудани талаботи ҷамъиятӣ, гурӯҳӣ ва 
фардӣ мебошад. Олимони педагогика 
ин нуқтаро ба назар гирифта, вазифаҳои 
репродуктивӣ (васлгузорӣ), иқтисодӣ, 
тарбиявӣ, коммуникативӣ (робитавӣ) ва 
фароғату истироҳати оиларо пешкаш ме-
намоянд. Вазифаи репродуктивӣ ба ҳаёт 
овардани инсон, давом додани авлод 
мебошад. Ин масъала ба дигар шохаҳои 
оилавӣ зич алоқаманд аст, балки дар си-
фати он низ иштироки фаъолона дорад.

Тоҷикон аз қадимулайём аз зумраи 

мардумоне ба шу-
мор мераванд, ки 
ба таълиму тарби-
яи дурусти кӯдакон 
таъкидҳои махсус 
кардаанд ва ин як 
масъалаи муҳиму 
фарҳангии миллати 
тоҷик ба шумор ме-
равад, ки садсолаҳо 
инҷониб таблиғу 
таълим дода меша-
вад. Масъалаи маз-
кур дар китобҳои 
фарзандони фарзо-
наи миллати тоҷик 
тавре инъикос гардидааст, ки аз даврони 
бостон китобҳое ба исми «Андарзнома», 
«Насиҳатнома» ва соири китобу ашъори 
шуъарои мо дар одобу русуми зиндагии 
фардӣ ва иҷтимоӣ нигошта шудаанд. 
Дар ин миён китобҳои «Қобуснома» ва 
«Саъодатнома» аз ҷойгоҳи махсусе дар 
ин замина бархӯрдор аст. 

Бояд гуфт, ки баланд бардоштани 
маърифати ҷомеа бо ҳамкориву робитаи 
оила, муассиса ва ҷомеа ҳамбастагии 
зиёд дорад. Тарбияи кӯдак дар асоси 
фаҳмишу биниш, ҷаҳонбиниву мафкура 
ва эътибору эҳтиром, инчунин арзишҳои 
маънавии падару модар сурат гирифта, 
дар шахсияти ӯ ташаккул меёбад.

 Ба ҳамаи мову шумо маълум аст, 
ки тарбияи маърифатӣ аз оилаи солим 

сарчашма мегирад ва ҳамон падару 
модаре, ки тарбияи дуруст медиҳад, вай 
худ оилаи соҳибмаърифат аст ва  ахлоқи 
ҳамида дорад. 

 Таълиму тарбия ин равандест, ки ҳар 
як фарди ҷомеа ба он масъул аст ва ин 
масъулятро бояд ба тамоми ҷисму ҷон 
бо садои қалб эҳсос намояд. 

Тарбияи маърифатӣ ин дар шуури 
шаҳрвандон пайдо намудан ва ташаккул 
додани маърифати миллӣ ва ҷаҳонӣ, 
яъне донишу лаёқати инсонӣ мебошад.

Аз қадим тарбияи фарзанди солим, 
некиродаву солеҳ ва ватандӯст дар 
таърихи халқи тоҷик яке аз вазифаҳои 
муқаддаси оила ва ҷамъият ба шумор 
меравад. Ба ин масъала ҳам дар тамад-
дуни ориёӣ, ҳам дар фарҳанги исломӣ ва 

ҳам дар адабиёти олам-
шумули мо таваҷҷуҳи 
бисёр ҷиддӣ зоҳир шу-
дааст. Замоне, ки мар-
думони ориёӣ бузург-
тарин давлатдориҳои 
дунёи қадимро асос гу-
зошта буданд, усулҳои 
тарбияи маънавӣ ва 
ҷисмонии фарзанд дар 
онҳо ба ҳукми одат таб-
дил ёфта буд.

П а д а р и  т а ъ р и х 
Ҳеродот асрори бузур-
ги мардуми ориёиро 
ҷустуҷӯ намуда, омили 

асосиро дар анъанаи неки тарбияи 
фарзанд ва муҳаббат ба Ватан  арзёбӣ 
намудааст.

Бино ба иттилои Ҳеродот, мардуми 
ориёӣ чунин одат доштаанд, ки ба пи-
сарони аз 5 то 20-солаи худ се илмро 
пайваста меомӯзонидаанд. Якум, асп-
савориро ба хотири тарбияи ҷисмонӣ 
ва чусту чолок будани фарзанд, дуюм, 
тирандозӣ ё камонвариро ба хотири 
дифои Ватан ва ниҳоят, танҳо сухани 
ҳақ гуфтан, яъне рост гуфтанро барои 
тарбияи ахлоқӣ ва маънавӣ. Фарзанд 
дар оила бояд ончунон ба камол расад, 
ки боиси натанҳо таҳсину офарин, балки 
номбардори падару модар ва ватану 
миллат гардад.

Фарзод САРМАД

ЗАБОНИ МОДАРЇ РАМЗИ 
ПОЙДОРЇ ВА ЊАСТИИ МИЛЛАТ!

ОИЛА - САРЧАШМАИ ХУШБАХТИИ ИНСОН АСТ
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П а с  а з  б а  д а с т  о в а р д а н и 
истиқлолияти давлатӣ Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 
пешгирии бемориҳои сироятӣ, аз 
ҷумла бемории сил тамоми кӯшиш ва 
талошҳои хешро равона сохта, дар ин 
самт ба дастовардҳои назаррас ноил 
гардид. Марҳила ба марҳила коҳиш 
ёфтани шумораи гирифторони ин 
беморӣ, фароҳам овардани шароити 
мусоид барои ташхис ва табобати 
беморон, қабули барнома ва ҳуҷҷатҳои 
соҳавӣ аз тадбирҳои муҳими дар ин 
самт андешида ба шумор мераванд.

Дар ин росто, бо мақсади шиносоӣ 
бо вазъи бемории мазкур дар мамла-
кат ва дигар масъалаҳои марбут ба 
он бо Директори Муассисаи давлатии 
“Маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз 
бемории сил”-и Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Рустам Нуров суҳбате 
оростем, ки фишурдаи онро пешниҳоди 
хонандагон мегардонем:

-Муҳтарам Рустам Нуров, чанде 
қабл мардуми сарбаланди Ҷумҳурии 
То ҷ и к и с т о н  3 1 - у м и н  с о л г а р д и 
Истиқлолияти давлатии кишвари хеш-
ро таҷлил намуданд. Нахуст оид ба 
дастовардҳои соҳаи силшиносии киш-
вар дар даврони соҳибистиқлолӣ мух-
тасар маълумот медодед!?

-Дар маҷмӯъ, агар ба дастовардҳои 
соҳаи тандурустии мамлакат назар аф-
канем,  бидуни шак аён аст, ки пешрафт 
ва муваффақиятҳои ба даст омада маҳз 
самараи даврони соҳибистиқлолии  
давлатӣ мебошанд. 

Дар ин росто, қайд кардан ба маврид 
аст, ки дар баробари дигар бахшҳои 
соҳаи тандурустӣ, соҳаи силшиносӣ низ 
давоми 31 соли соҳибистиқлолӣ низ 
рушду пешрафт намуда, ба дастовардҳои 
муҳиму назаррас ноил гардид. 

Махсусан, бомуваффақият омода ва 
тадбиқ намудани 4 барнома ва  1 нақшаи 
миллии стратегӣ оид ба ҳимояи аҳолӣ аз 
бемории сил аз дастовардҳои назарраси 
соҳа дар ин давра ба шумор мераванд.

Ҳ а м з а м о н ,  б о  м а қ с а д и 
ҳавасмандгардонӣ шурӯъ аз соли 2019 
музди меҳнати тамоми кормандони 
соҳаи силшиносии мамлакат 100% зиёд 
карда шуд, ки ин иқдом низ дар самти 
пешбурди фаъолияти муваффақонаи соҳа 
такони ҷиддӣ бахшид.

Дар ин давра бо дастгирии шарикон 
оид ба рушд ба кишвар 15 адад дастгоҳи 
рентгении рақамии муосири дорои зеҳни 
сунъӣ ворид гардид, ки барои дарёфти 

саривақтии бемории сил дар кишвар 
хизмат мерасонанд.

Инчунин, шурӯъ аз соли 2018 доруҳои 
зиддисилии қатори якум пурра аз ҳисоби 
ҳукумати  мамлакат харидорӣ кар-
да мешаванд, дар ҳоле, ки қаблан 
доруҳои мазкур аз ҳисоби шарикони 
рушд харидорӣ мегардиданд.

Аз соли 2021 бошад, харидории 
доруҳои қатори дуюм барои табобати 
беморони сили шакли мутобиқгашта аз 
ҳисоби маблағҳои буҷетӣ оғоз гардид 
ва дар соли 2022 мувофиқи дархост 10% 
талаботи соҳа таъмин карда шуд.

Бо мақсади боз ҳам беҳтар намуда-
ни сатҳи хизматрасонӣ дар ин давра ба 
соҳа усулҳои муосири ташхисии фаврии 
бемории сил ворид гардиданд, ки  дар 
муддати аз 1 то 2 соат бемории сил 
ва ҳассосияти чубчамикроби силро ба 
доруҳои зиддисилӣ муайян менамоянд.

Бояд бигуям, ки айни ҳол дар мамла-
кат тамоми усулҳои ташхиси саривақтӣ ва 
доруҳои зиддисилӣ барои табобати ҳама 
намуди бемории сил ба  таври ройгон 
дастрас мебошанд.

Ҳамзамон давоми 5 соли охир 
маблағгузорӣ барои таъмини хӯроки 
серғизои беморони сил дар кишвар зи-
ёда аз 10 маротиба афзоиш ёфт.

Дар маҷмӯъ, тамоми реҷаҳои та-
бобатии наве, ки аз тарафи ТУТ тавсия 
шудааст, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид 
карда шуда, муҳлати табобати беморони 
шаклҳои мутобиқгаштаи сил аз 24 моҳ то 
6-9 моҳ кӯтоҳ гардидааст. 

- Лутфан мегуфтед, ки сил чӣ гуна 
беморист?

-Сил ин бемории сироятӣ буда, баран-
гезандаи аниқи худ, яъне чубчамикроби 
силро дорад, ки онро ба ҳавои атроф 
шахси бемори гирифтори сили шуш та-
вассути сулфа ва атсазанӣ хориҷ мекунад. 
Шахсони солим ин ҳаворо нафас кашида, 
метавонанд сироят ёбанд. Бояд қайд 
кард, ки на ҳама шахси сироятёфта ба 
бемории сил гирифтор мешаванд. Танҳо 
он шахсоне метавонанд ба бемории 
сил гирифтор шаванд, ки бо ягон сабаб 
масунияти баданашон заиф гаштааст ва 
чубчамикроби сил дар организми онҳо 
тез инкишоф ёфта, бемориро ба вуҷуд 
меорад.  Бемории сил бештар дар байни 
гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, ба монанди 
атрофиёни бемор, гирифторони диабети 
қанд, гирифторони бемориҳои музмини 
роҳҳои нафас ва меъдаю руда, шахсоне, 
ки шароити пасти маишию иқтисодӣ до-
ранд, вомехурад. 

-Ваъзи бемории силро айни замон 
дар кишвар чӣ гуна баҳо медиҳед?  Ва  
ё масъалаҳои дарёфти беморони сил ва 
таъмини онҳо бо маводҳои доруворӣ 
дар кадом сатҳ қарор доранд?

-Айни ҳол вазъи бемории сил дар 
мамлакат муътадил мебошад. Маҳз дар 
натиҷаи андешидани чораҳои муҳиму 
саривақтӣ ва иҷрои барномаҳои соҳавӣ 
давоми солҳои охир шумораи гирифторӣ 
ва фавти шаҳрвандон  аз бемории зик-
ршуда дар кишвар бамаротиб коҳиш 
ёфта истодааст. 

Махсусан, давоми 14 соли охир ни-
шондоди беморшавӣ аз бемории сил 
44,8 нишондод (85,1 ба 100 000 аҳолӣ 
соли 2007 то 40,3 ба 10 000 аҳолӣ дар 
соли 2021) коҳиш ёфтааст 

Дар  ин давра нишондоди фавт зиёда 

аз 6 маротиба (6,3  ба 100 000 дар соли 
2007 то 1,3 ба 100 000 аҳолӣ дар соли 
2021) коҳиш ёфтааст.

Бояд бигуям, ки дар самти таъмини 
беморон бо дорувориҳои зиддисилӣ 
имрӯз дар кишвар ягон мушкилӣ вуҷуд 
надорад. Табобати ҳама намуд бемо-
рии сил дар кишвар дар асоси охирин 
тавсияҳои ТУТ гузаронида шуда исто-
дааст.  

Хушбахтона, имрӯз дар сароса-
ри Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама гуна 
усулҳои ташхисии муосир барои дарёфти 
саривақтии бемории сил дастрас мебо-
шанд. Айни ҳол дар аксар марказҳои 
зиддисилии кишвар таҷҳизоти муосири 
ташхиси фаврии бемории сил, яъне 
Генэксперт фаъолият мекунад, ки дар 
муддати  на чандон зиёд дар як вақт 
ҳам ҷой доштани бемории сил ва ҳам 
ҳассосияти чубчамикробро ба доруи 
асосии зиддисилӣ - рифампитсин муайян 
мекунад. Ин имкон медиҳад, ки бемори 
сил дарҳол дарёфт гардида, ба табобати 
дуруст бо таъини реҷаи мувофиқ фаро 
гирифта шавад. Инчунин картриҷҳои 
ҷадид бо имконияти муайян кардани 
ҳассосияти чубчамикроби сил ба доруҳои 
қатори дуюми зиддисилӣ ба даст омада-
анд, ки  барои оғози саривақтии табобати 
шаклҳои устуворгаштаи бемории сил 
хеле қулай мебошанд. 

-Бо вуҷуди ин қадар шароити му-
соид фароҳам овардан барои  ташхис 
ва табобати беморони сил чаро ҳанӯз 
шаҳрвандон ба ин беморӣ гирифтор 
мешаванд? Ба назари шумо чӣ сабабҳо 
боиси гирифтории шаҳрвандон ба бе-
мории сил мегарданд? 

-Механизми асоси гирифторшавии 
шахси солим ба бемории сил ба таври 
ҳавогӣ мебошад, ки ин механизмро 
идора кардан ғайриимкон аст.

Инчунин, омилҳои асосии гириф-
торшавии шаҳрвандон ба ин беморӣ 
гуногун мебошанд,  вале якчандтои 
онро инҷо зикр наменамоям: Риоя на-
кардани назорати сирояти ва гигиенаи 
шахсӣ, ба пуррагӣ ва саривақт аз  муо-
инаи тиббӣ нагузаштани алоқамандони 
бемории сил, доштани масунияти пасти 
бадани аксарияти аҳолии кишвар дар 
байни гурӯҳҳои осебпазир (ВНМО, 
диабети қанд, шахсони бе ҷои муай-
яни зист, беморони эндокринологӣ, 
маҳкумшудагон), муҳоҷирати меҳнатӣ ва 
баргаштани муҳоҷирон ба кишвар боиси 
паҳншавии бемории сил мегарданд.

Усули беҳтарини пешгирии бемории 
сил-ин дарёфт ва табобати саривақтии 
бемори сил мебошад. Бо ин роҳ мо ме-
тавонем занҷири паҳншавии бемориро 
гусаста, пеши роҳи паҳншавии минбаъ-
даи ин бемориро гирем. Пешбурди тарзи 
ҳаёти солим, ба варзиш машғул шудан, 
истеъмоли хӯроки аз сафедаю минералҳо 
бой низ метавонанд воситаҳои пешги-
рии бемории сил бошанд, зеро инҳо 
воситаҳое мебошанд, ки масунияти 
одамро бар зидди бемориҳо пурқувват 
мегардонанд. 

-Мусаллам аст, ки имрӯз дар самти 
пешгирии бемории сил дар кишвар як 
қатор созмону ташкилотҳо фаъолият 
менамоянд. Аз шарикони рушд кадом 
сохторҳо бештар фаъоланд ва саҳми 
онҳоро дар баробари сохторҳои давлатӣ 
ҷиҳати пешгирии бемории сил хуб 

арзёбӣ менамоед?
-Маврид ба зикр аст, ки Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
мамлакат дар самти пешгирии бемории 
сил тамоми чораҳои муҳиму саривақтиро 
андешида истодаанд. Тавре аён аст, масъ-
алаи пешгирии ин беморӣ имрӯз дар 
маркази диққати созмону ташкилотҳои 
байналмилалӣ ва давлатҳои алоҳидаи 
дунё қарор дорад. Аз ин ҷост, ки дар 
самти пешгирии ин беморӣ як қатор 
ташкилотҳои ғайридавлатӣ дар як қатор 
кишварҳои олам фаъолият менамоянд, 
ки Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин доира 
истисно нест.

Аз ҷумла имрӯз дар кишвар як қатор 
ташкилотҳои ғайридавлатӣ, аз қабили 
Хазинаи глобалӣ, лоиҳаи ЮСАИД/Этика, 
ташкилоти Табибон бидуни марз, Ассот-
сиатсияи “Ҳамкории боздошти сил дар 
Тоҷикистон” ТУТ, ки кӯмаки техникии 
худро оид ба дарёфт, табобат, пешгирии 
сироятёбӣ ва омода намудани ҳуҷҷатҳои 
дастури ва методӣ  ба соҳаи силшиносии 
кишвар мерасонанд, фаъолият доранд. 

Инчунин саҳми ин ташкилотҳо дар 
самти омӯзиши мутахассисон оид ба 
тавсияҳои ҷадид дар самти дарёфту та-
бобати бемории сил, кӯмак дар таъмини 
маводҳои сарфшавандаи ташхисӣ ва да-
страс намудани доруҳои зиддисилӣ барои 
табобати шаклҳои устувори бемории сил, 
гузаронидани чорабиниҳои маърифатӣ 
баҳри баланд бардоштани сатҳи огаҳии 
аҳолӣ нисбати бемории сил  назаррас аст.   

-Тавре медонем, соли 2018 вохурии 
сатҳи СММ вобаста ба пешгирии бемо-
рии сил баргузор гардида буд. Дар назар 
аст, ки чунин вохурии сатҳи баланд соли 
2023 низ аз ҷониби СММ доир карда 
шавад. Оё Ҷумҳурии Тоҷикистон  барои 
иштирок дар  ин чорабинӣ омодагӣ 
дорад? 

-Соли 2018 дар ин вохурии сатҳи 
баланд аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон 
вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори 
иҷроияи ташкилоти “Ҳамкории боздошти 
сил”, сафирон ва қаҳрамонони пешги-
рии бемории сил, аз ҷумла овозхонҳо, 
ҳаҷвнигорон ва варзишгарони машҳури 
ҷумҳурӣ иштирок доштанд. 

Барои иштирок дар ин ҳамоиши сатҳи 
баланд дар соли 2023 ҷониби Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи  Бар-
номаи ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил 
чораҳо андешида шуда истодааст ва 
дар муҳлати муқарраргардида корҳо ба 
итмом расонида мешаванд.

-Ба ғайр аз табибон,  дар ҷомеа  боз 
кӣ дар самти пешгири бемории сил 
нақши калон хоҳад дошт? 

-Тавре маълум аст,  бемории сил- ин 
бемории иҷтимоӣ мебошад ва саҳми ҳар 
як шаҳрванд дар пешгирии он  муҳим 
мебошад. Хушбахтона, дар кишвар дар 
тӯли солҳои соҳибистиқлолии давлатӣ 
бо кӯшишҳои якҷояи Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат дар 
доираи барномаҳои соҳавӣ  ҳамкориҳои 
сохторҳои марбута оид ба баланд бар-
доштани сатҳи саводнокии аҳолӣ ҷиҳати 
пешгирии бемории сил хуб ба роҳ монда 
шудааст. 

(Давомаш дар саҳ.15)

РУСТАМ НУРОВ: ДАР ТОҶИКИСТОН УСУЛҲОИ МУОСИРИ 
ТАШХИСИИ ФАВРИИ БЕМОРИИ СИЛ ҶОРӢ МЕБОШАНД
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ДАСТОВАРДЊО 

Тибқи барномаи корӣ, 
вохӯрии тантанавии расмии 
сармутахассисони миллии 
соҳаи кори ҳамширагӣ ва мо-
модоягии кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ва Аврупои Шарқӣ бо 
намояндагии Вазири тандуру-
стии Исроил Нитзан Хоровитз, 
директори бюрои минтақавии 
Аврупоии ТУТ Ханс Клюге, 
сармутахассиси давлатӣ оид 
ба кори ҳамширагии Исроил 
Хонум Шоши Голдберг ва 
машваратчӣ оид ба сиёсати 
кори ҳамширагӣ ва момо-
доягии бюрои минтақавии 
Аврупоӣ Хонум Маргриета 
Лангинс баргузор гардид.

Ҳадаф ва вазифаи асо-
сии ширкат дар чорабинӣ 
аз наздик шиносоӣ пайдо 
намудан бо самтҳои гуногу-
ни фаъолияти ҳампешагон, 
ширкат дар муҳокима ва му-
бодилаи таҷрибаи кишварҳои 
гуногун дар ҳалли масъалаҳои 
б а н а қ ш а г и р ӣ ,  т а ш к и л и 

ҷамъоварӣ, таҳлил ва монито-
ринги маълумоти миллӣ оид 
ба таъминоти кадрӣ дар кори 
ҳамширагӣ ва момодоягӣ 
мебошад. 

Дар рафти сафари корӣ 
сармутахассисони миллии 
соҳаи кори ҳамширагӣ ва мо-
модоягии кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ва Аврупои Шарқӣ ба 
Беморхонаи зертобеи марка-
зи тиббӣ ба номи Хаима Шиба 
ташриф оварданд.     

Ҳамзамон дар заминаи 
маркази тиббии мазкур аз Бе-
морхонаи равонии кӯдакона 
боздид намуданд, ки бе-
морхонаи мазкур асосан ба-
рои кӯдакони гирифтори 
бемориҳои руҳию равонӣ 
хизмати тиббӣ мерасонад.

Ҳангоми ташриф ба бе-
морхонаи зертобеи маркази 
тиббӣ ба номи Хаима Шиба 
иштирокдорон аз Марка-
зи омӯзишии инноватсио-
нии тиббӣ боздид намуданд, 

ки дар маркази номбурда 
ҳамшираҳо ва момодояҳо 
пас аз хатми ихтисоси ми-
ёнаи тиббӣ дар давоми 1 
сол таҷриба андухта, сатҳи 
дониши назариявӣ ва  мала-
кавиро мукаммал менамо-
янд. Дар Марказ дастгоҳҳои 
технологияҳои муосири 
тиббӣ, мониторҳои назоратӣ, 
рахтҳои кати идорашаванда 
ва дигар таҷҳзотҳои тиббӣ 
насб гардидааст, ки шароити 
хубе барои кӯдакони навзод, 
занони ҳомиладор фароҳам 
оварда шудааст.

Дар қисми нимаи дуюми 
рӯзи сафари корӣ аз дору-
хонаи маркази номбурда 
боздид карда шуд, ки до-
рухонаи мазкур низ бо тех-
нологияи муосири тиббӣ 
таҷҳизонида шудааст. Асосан 
барои тақсимоти маводҳои 
доруворӣ роботи автоматикии 
андроид бо шуури нейронӣ 
насб гардонида шудааст, ки 

маводҳои дорувориро аз рӯи 
талабот ва гурӯҳҳои доруворӣ 
ба мизоҷон интихоб, дастрас 
ва пешниҳод менамояд.

Қисми навбатии сафа-
ри корӣ бо баргузор гар-
д и д а н и  м и з и  муд а в в а р 
анҷом дода шуд, ки дар он 
масъалаҳои банақшагирии 
аввалин, ғамхории дилсу-
зона ва саривақтӣ нисбат 
ба  беморон,  вазифаҳои 
роҳбарӣ намудан, такмили 
ихтисоси ҳамшираҳои калон 
ва сарҳамшираҳо мавриди 
баррасӣ қарор гирифтанд. 
Дар ҳамоиш инчунин, доир 
ба мушкилот ва имкониятҳои 
з а м о н и  м у о с и р  з и м н и  
роҳбарӣ намудан дар соҳаи 
ҳамширагӣ тавассути васоити 
ахбори иҷтимоӣ, омодасо-
зии ҳамшираҳои тиббӣ ва 
дурнамои кори ҳамширагӣ  
андешаронӣ намуданд.

Ҳамзамон масъалаҳои 
н а в о в а р ӣ  д а р  к о р и 

ҳамшираҳои тиббии ҷамъиятӣ 
(сатҳи аввалия), модели инно-
ватсионии ташкили нигоҳубин 
дар сатҳи аввалия ва таҳкими 
қувваи кории ҳамширагӣ, 
мушкилоти  муосир  дар 
кори мутахассиси ҳамшираи 
клиникӣ,  беморхонаҳои 
муосири оянда ва истифо-
даи самараноки самтҳои 
Стратегӣ оид ба таҳкими кори 
ҳамширагӣ ва момодоягӣ ба-
рои пешбурди афзалиятҳои 
миллии кори ҳамширагӣ ва 
момодоя мавриди баррасӣ 
қарор гирифтанд.

Иштирокдорони чорабинӣ 
инчунин оид ба нақши сар-
мутахассисони миллии соҳаи 
кори ҳамширагӣ ва момо-
доягии кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ва Аврупои Шарқӣ 
дар таҳияи сиёсати миллӣ дар 
асоси далелҳо ва асоснокку-
нии қарорҳои идоракунӣ ва 
сармоягузорӣ, самтҳои стра-
тегии корӣ барои фаъолияти 
минбаъдаи гуруҳҳои кории 
аъзоёни миллии соҳаи кори 
ҳамширагӣ ва момодоягии 
кишварҳои Осиёи Марказӣ ва 
Аврупои Шарқӣ ва малакаҳои 
андӯхташуда барои омодагӣ 
ва барқароршавии беморон 
дар сатҳи беморхонаҳо маъ-
лумоти муфид гирифтанд.

Омодагии муассисаҳои 
тандурустии ҷаҳон ва хусу-
сан аъзоёни гуруҳи кории 
сармутахассисони миллии 
соҳаи кори ҳамширагӣ ва мо-
модоягии кишварҳои Осиёи 
Марказӣ ва Аврупои Шарқӣ 
ба ҳолатҳои фавқуллода дар 
самти пешгирии бемориҳои 
сироятӣ, ҳодисаҳои иқлиму 
табиатӣ,  солимии руҳӣ-
равонӣ ва кумаки аввалия 
низ равона шудааст.

Маврид ба зикр аст, ки 
таҷрибаҳои омӯхташуда, 
пешниҳодҳо ва тавсияҳо дар 
оянда барои фаъолияти пур-
самари кори ҳамширагӣ ва 
момодоягӣ дар риштаи танду-
рустии кишвар заминаи асосӣ 
гузошта, барои рушди соҳа 
мусоидат хоҳад намуд.

Фотима ЯҚУБОВА
“Паёми шифо”

ГУСТАРИШИ ҲАМКОРИҲО 
ҶИҲАТИ ОМӮЗИШИ ТАҶРИБА 

ВА МАҲОРАТИ КАСБӢ

Дар асоси фар-
м о и ш и  В а з о р а т и 
тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои омӯзиш ва 
табодули таҷриба  
директори Муасси-
саи давлатии «Мар-
кази ҷумҳуриявии 
таълимию клиникии 
кори ҳамширагӣ» 
Малоҳат Бойназаро-
ва дар ҷаласаи кории 
сармутахассисони 
миллии соҳаи кори 
ҳамширагӣ ва момо-
доягии кишварҳои 
Осиёи Марказӣ ва 
Аврупои Шарқӣ, ки 
рӯзҳои 14-15 сентя-
бри соли 2022 дар 
шаҳри Тел-Авиви 
Давлати Исроил бар-
гузор гардид, ширкат 
варзид.
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Ғизои солим кафили 
сиҳатӣ ва устувории инсон 
дар тамоми давру замон 
буд ва хоҳад монд. Ҳамин 
аст, ки инсоният аз ибтидои 
мавҷудияти худ пеш аз ҳама 
ба ғизо ниёз дорад. Бояд 
зикр кард, ки тамоми мамо-
лики дунё барои беҳбудии 
ҳаёти шаҳрвандон як қатор 
барномаи амалиро рӯи даст 
доранд ва дар ин масир ша-
роити ҳамгуфте  муҳайё сох-
таву вобаста ба он қонуну 
қарорҳои дахлдорро тасдиқ 
менамоянд.  Аммо дар 
баробари он ҳама тадбир 
андешиҳо рӯи кор мадани 
маҳсулоти ниёди аавалия 
сунъиву пастсифат ва ба му-
омилот бароварда шудани 
онҳо миёни ҷомеаи ба муш-
килоти ҳалпазири ҷомеаи 
башарӣ табдил ёфтааст. 

Бо мақсади пешгирии чу-
нин ҳолатҳои номатлуб ва таъ-
мини ҷомеаи башарӣ бо ғизои 
солим ва дар замина таъмини 
сиҳатӣ  соли 2019 Созмони 
Миллали Муттаҳид 7-уми 
июнро ҳамчун рӯзи бехатарии 
ғизо дар тамоми ҷаҳон эълон 
кард. Мақсад аз эълон гарди-
дани рӯзи бехатарии ғизо дар 
арсаи байналмиллалӣ  ҷалб 
намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи 
башарӣ ба масъалаҳои ғизо 
ва дар ин замина беҳтар на-
мудани вазъи саломатии со-
кинони сайёра маънидод 
мегардад. Бояд гуфт, ки бе-
хатарии ғизо ин дастрасии 
аҳолӣ ба маҳсулоти хушсифат 
буда, ҳар як нафарро мебояд, 
ки ғизоро оқилона ва сама-
рабахш истеъмол намояд. 
Лозим ба ёдоварист, ки беха-
тарии ғизо асосан аз соҳаҳои 
ба ҳам пайванди мухталиф,  
ки он ҳам соҳаи тандурустӣ, 
савдо, хоҷагии қишлоқ, са-
ноат, туризм ва муҳити зист 

вобастагии амиқ дорад.  
Дар ҶумҳурииТоҷикистон 

баҳри ҳифзи саломатии аҳолӣ 
чораву тадбирҳои зарурию 
саривақтӣ андешида шуда-
анд. Қабули як қатор ҳуҷҷатҳои 
муҳим аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста 
ба ҳифзи саломатии аҳолӣ 
имконият фароҳам овард, 
ки заминаи моддию техни-
кии муассисаҳои тандурустӣ 
мустаҳкам гардида, сатҳу си-
фати хизматрасонии тиббӣ ба 
аҳолӣ хубтару беҳтар гардад.

Татбиқи  қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар бораи амни-
яти озуқаворӣ, ки соли 2014 
татбиқ шудааст аз зумраи чу-
нин санаду ҳуҷҷатҳои муҳим 
дар мисаили таъмини аҳолӣ 
бо ғизои солим дониста ме-
шавад. Бобати мушарраф 
гардидан ба таъмини таъ-
мини аҳолӣ бо ғизои солим 
аке аз ҳадафҳои стратегии 
Тоҷикистон ин таъмини амни-
яти озуқаворӣ маҳсуб меёбад. 
Ҳамин аст, ки  ҳукумати мам-
лакат  саломатии мардумро 
яке аз омилҳои пешрафти 
мамлакат ва солимии насли 
оянда мешуморад.

И м рӯ з  То ҷ и к и с то н  а з 
манфиатҳои моддиву табиӣ, 
ба мисли обҳои шаффофу 
тоза, кӯлҳову чашмаҳои шифо-
бахш, алафу гиёҳҳои манфиа-
товар бой мебошад ва инчу-
нин барои солимии мардуми 
тоҷик  дар мамлакат рушди 
корхонаҳои истеҳсолкунандаи 
маҳсулоти ниёзи аввалия бо 
истифода аз маҳсулоти хуш-
сифати ватанӣ,  корхонаҳои 
дорусозӣ аз ҳисоби алафу 
гиёҳҳои доругӣ ва меваву 
сабзавоти тару тозаи дохилӣ, 
и н ч у н и н ,  о с о и ш г о ҳ ҳо в у 
табобатхонаҳои бо обҳои 
гарму шифобахш таъсис ёфта, 
фаъолият намуда истодаанд, 
ки баҳри солимии ҷомеа за-

минаи мусоид фароҳам ме-
оваранд.   

 Агар ба нишондодҳои 
ҷомеаи башарӣ назар афка-
нем, тибқи маълумоти  Созмо-
ни Умумиҷаҳонии Тандурустӣ, 
солимии ҷомеа асосан,  55% 
аз худи аҳолӣ, 18% аз муҳити 
зист,17% аз ирсият ва танҳо 
10% аз сохторҳои тандурустӣ 
вобастагӣ дорад. Бо назар-
дошти ҳамин барномаҳои 
миллӣ ва соҳавӣ қабул ме-
гарданд, ки қисмати асосии 
нақшаи чорабинии онҳо аз 
тадбирҳои профилактикӣ 
иборат мебошанд.

Тибқи маслиҳати мутахаа-
сисон барои афзоиши ақлонӣ, 
ҷисмонӣ ва фаъолияти пур-
самари организм, таъмини 
энергия маводи ғизоӣ нақши 
асосиро мебозад. Барои му-
возинати мубодилаи дохилии 
организм донистани таркиби 
кимиёвии маҳсулоти ғизоӣ 

барои инсон ниҳоят зарур 
мебошад. Зеро маводи ғизоӣ, 
аз ҷумла сафедаҳо, равғанҳо, 
а н г и ш т о б ҳ о ,  м о д д а ҳ о и 
минералӣ, витаминҳо дар 
афзоиши мубодилаи ма -
води дохилии организм ва 
дигар равандҳои дохилии 
он иштироки бевосита до-
рад. Истеъмоли ғизо яке аз 
равандҳои ниҳоят мурак-
кабест, ки аз воридшавӣ, 
ҳ а з м ,  ҷ а б б и д а ш а в ӣ  в а 
б а  ҳ а м п а й в а с т ш а в ӣ 
(ассимилятсия)-и маводи 
ғизоӣ дар организми ин-
сон иборат мебошад. Неру 
ҳангоми азхудкунии маводи 
ғизоӣ, аз ҷумла сафедаҳо, 
ангиштобҳо ва  равғанҳо 

ба вуҷуд меояд. Аз рўйи 
маълумотҳои мавҷуда 1 
грамм сафеда 4 килокалория, 
1 грамм ангиштоб 4 килокало-
рия ва 1 грамм равған (чарбу) 
9 килокалория ҳосил мекунад.

Талаботи неруи организ-
ми инсон танҳо вақти кору 
фаъолият намудани ў пайдо 
мешавад. Ҳар қадар инсон 
зиёд кор кунад, организми ў 
ҳамон андоза зиёдтар неру 
талаб мекунад. Аз ин хотир, 
одам бояд он қадар ғизо 
қабул намояд, ки он талаботи 
неруи организми ўро натанҳо 
пўшонад, балки тавони му-
возинати неруро дар бадан  
нигоҳ дорад. Агар ҳангоми 
истеъмоли ғизо миқдори 
муайяни маводи ғизоӣ ба 
организм нарасад, он боиси 
камшавии неру мегардад. 
Худи организм барои нигоҳ 
доштани мувозинати неру аз 
захираҳои худӣ равған (чар-

бу) ва ангиштобҳо истифода 
мекунад. Дар ин ҳолат ҳатто 
захираи сафедаҳои организм 
низ сарф мегардад. Истеъмо-
ли нобаробар ва аз меъёр зиё-
ди ғизоҳои серкалория ба тав-
ри ҳаррўза, аз ҷумла ғизоҳои 
гўштию ширӣ, гавғаннокияш 
зиёд, карбогидратҳои зуд 
ҳалнашаванда сабаби ба 
миқдори зиёд дар зерпўст 
з а х и р а ш а в и и  р а в ғ а н ҳ о 
(чарбуҳо) мегардад, ки он дар 
навбати худ ба фарбеҳшавӣ ва 
мубталошавӣ ба бемориҳои 
дилу рагҳои хунгард ва дигар 
бемориҳо оварда мерасонад.

Ба иқрори мутахассисони 
норасоии микроэлементҳо 
дар бадан, аз қабили оҳан, 

йод, руҳ, кислотаи фолат ва 
витамини А оқибатҳои ногу-
вор ба бор меорад. Алалхусус, 
занону кӯдакон ба витамину 
минералҳои зикршуда бештар 
ниёз доранд. Масалан, оҳан 
барои фаъолияти муътадили 
масуният (иммунитет)- и ин-
сон зарур буда, ба ҳаракати 
муътадили оксиген ба тамоми 
организм мусоидат мекунад. 
Норасоии оҳан боиси камхунӣ 
мегардад. Камхунӣ дар ҳолати 
ҳомиладорӣ  эҳтимолияти 
фавти модару навзод ва бо 
вазни  кам таваллудшавии 
атфолро зиёд мегардонад.

 Аз рӯи маълумоти оморӣ, 
ҳар сол  дар ҷаҳон  бо сабаби 
камхунӣ 2,5 — 3,4 милли-
он нафар мефавтанд. Барои 
ҳифзи қувваи биноӣ ва фа-
ъолияти дурусти сис¬темаи 
муҳофизатии бадан  витамини 
А нақши муҳим мебозад. Дар 
кӯдаконе, ки норасоии ин  ви-

тамин эҳсос мешавад, хатари 
нобиношавӣ ва гирифторӣ ба 
бемориҳои сироятӣ, мисли 
диарея ( шикамрав) зиёд аст.

Ҳамин аст, ки истиъмоли 
ғизои нодуруст ва ё камғизоӣ 
дар организми инсон сар-
чашмаи гирифтории одам ба 
бемориҳо маънидод гардида, 
истифодаи ғизои дуруст ва 
интихоби тарзи ҳаёти солим 
омили аслии дарозумрӣ ва 
сиҳатӣ дониста мешавад. 

Ҳамин аст, ки мутахасси-
сон  истифода аз сабзавоту 
меваҷот ва машғул шудан ба 
тарбияи ҷисмониро кафили 
солимӣ медонанд.

Суғдмеҳри   
МАЪРУФЗОД 

ЃИЗОИ СОЛИМ САРЧАШМАИ 
СИЊАТЇ ВА РУШДИ АЌЛОНЇ



№9 (64),
30 сентябри соли 2022 15МАСЛИҲАТИ МУФИД

Бино ба татқиқотҳои анҷомёфта дар соҳаи 
тибб, имрӯзҳо бемории дилу рагҳо  афзоиш 
ёфта, яке аз даҳ сабаби фавти бармаҳали 
одамон ба он рабт дода мешавад. Табибон 
хатарҳои асри 21-ро ба ҳаёти инсоният му-
айян намуда, бемории дилу рагҳоро дар 
сархати он қарор додаанд.

Бо дарки ҷиддӣ будани бемориҳои дилу рагҳо ва 
ҳамоно афзоиш ёфтани ҳолати гирифтории одамон 
ба ин маризӣ, инчунин  ҷиҳати  баланд бардоштани 
дониши аҳолӣ оид ба ин беморӣ ва аҳамияту зар-
рурати тарзи ҳаёти солим   бо ташаббуси ҷомеаи 
байналмиллалӣ ҳамасола 29 сентябр дар ҷаҳон “Рӯзи 
байналмилалии дил”   таҷлил мешавад. Ин ҷашн бо 
ибтикори Федератсияи байналмилалии дил соли 1999 
ташкил шуда, ин иқдомро Ташкилоти умумиҷаҳонии 
тандурустӣ ва ЮНЕСКО дастгирӣ намуданд. Солҳои 
аввал “Рӯзи байналмилалии дил”  якшанбеи охири 
моҳи сентябр таҷлил мешуд ва шурӯъ аз соли 2011 
ин сана  ҳамасола 29 сентябр ҷашн гирифта мешавад.

Маврид ба тазаккур аст, ки дил яке узвҳои калидии 
ҷисми инсон маҳсуб ёфта, ҳифз ва пешгирии ҳолатҳои 
гирифторӣ ба бемории дил тавассути тарзи ҳаёти со-
лим муҳим арзёбӣ мегардад.    

Бино ба иттилои расмии Созмони умумиҷаҳонии 
тандурустӣ, ҳамасола  қариб 18 миллион нафар ба 
ин беморӣ гирифтор гардида,  85%-и чунин ҳолатҳо 
дар мамлакатҳои даромадашон дар сатҳи паст ва 
миёна ба амал меояд. Зеро гуфта мешавад табобати 
гаронарзиш ва дастнораси ҳамагон набудани табо-
бат боиси марги нафарони ба бемории дилу рагҳо 
гирифторшуда мегардад.   

Боиси таассуф аст, ки  шумораи фавти умумии 
нафарони ба бемории дилу рагҳо гирифторбуда сол 
аз сол меафзояд.

Ба гуфтаи мутахассисони соҳавӣ дуруст  ба роҳ 
мондани тарзи ҳаёти солим, истеъмоли ғизои дуруст 
ва ҳаракати ҷисмонӣ метавонанд ҳолатҳои гирифторӣ 
ба бемории дил ва талафоти ҷонӣ аз онро  то   80 фоиз 
кам намоянд. Ҳамзамон гуфта мешавад солҳои охир 

бемории дилу рагҳо сабаби асосии фавти аҳолии сай-
ёра гардида, паҳншавии он бо боло рафтани синну 
сол афзоиш меёбад. Ин беморӣ миёни аҳолии аз 70-
сола боло беш аз 50% -ро ташкил медиҳад.  

Ин ҳам дар ҳолест, ки таи солҳои охир бемориҳои 
мутаалиқ ба дилу рагҳо дар кӯдакони навзод низ   
зиёд ба назар мерасад, ки аксарияти он  модарзодӣ  
мебошад. Сабаби пайдошавии нуқсонҳои модарзо-
дии дил гуногун мебошад. 

Табибион иброз медоранд, ки ҳангоми пайдоша-
вии узвҳои ҷанин дар ҳафтаҳои 4-8-уми  ҳомиладории 
зан системаи дилу рагҳо инкишоф меёбад. Агар дар 
ин давра ба организми зани ҳомила омилҳои ха-
тарнок таъсир расонанд, аз ҷумла беморшавӣ дар 
3-моҳаи аввали ҳомиладорӣ, асабоният, носолимии 
оила ва истеъмоли ҳар гуна доруворӣ, ки ба ҷанин 
таъсир доранд, ин ҳолат метавонад сабаби асосии 
пайдо шудани нуқсонҳои модарзодии дил ва тамоми 
узвҳо дар системаи организми кӯдак гардад.

Ин ҳам дар ҳолест, ки аз рӯи татқиқотҳои 
анҷонмдодашуда, солҳои охир бемории дил ҷавон 
шуда,  дар байни ҷавонон низ бештар ба чашм 
мерасад. Сабабҳои асосии гирифторӣ ба бемории 
дилу рагҳои хунгард фарбеҳӣ, камҳаракатӣ, вайрон-
шавии ҳолати асабию рӯҳӣ, баландшавии миқдори 
холестерин дар таркиби хун, тарзи нодурусти ҳаёт, 
истифодаи зиёди  тамоку ва истеъмоли барзиёди 
машрубот арзёбӣ мегардад. Аз ин рӯ, барои дучор 
нашудан ба ин гуна бемории хатарнок  ҳар шахс бояд  
аз хурдсолӣ ба варзиш машғул шуда, ғизои солим 
истеъмол намояд.

 Тибқи иттилои коршиносон, айни замон 
бемориҳои қалбу рагҳои хунгузар сабаби асосии 
гирифторӣ ба марг ва маъюбӣ дар ҷаҳон гардидаанд. 
Ҳар сол ин беморӣ ҳаёти беш аз 17 ҳазор одамро 
аз байн мебарад. Сабаби  афзоиши   бемориҳои 
дилу рагҳои хунгузар, пеш аз ҳама, баландшавии 
фишори хун, афзоиши сатҳи  хлостерин ва қанд дар 
хун, сигоркашӣ, истеъмоли ками сабзавоту меваҷот, 
фарбеҳии зиёд ва  беҳаракатӣ мебошанд.

Бояд гуфт, ки тарзи носолими ҳаёт, ки ба бемориҳои 

қалб мувоҷеҳ мегардонад, аксар вақт дар синни 
кӯдакиву наврасӣ поя мегиранд, ки бо афзоиши он  
таҳдидашон бештар мегардад. Аз ин рӯ ба иқрори 
мутахассисони соҳавӣ пешгириро ҳанӯз аз овони 
хурдсолӣ  бояд ба роҳ монд.

Табибони соҳавӣ иброз медоранд, ки метавон 
80% марги пеш аз муҳлатро, ки аз сактаи дилу май-
наи  сар ба амал меояд, пешгирӣ кард, ба шарте, ки 
тарзи ҳаёти  солимро  интихоб намуд,  масалан  агар 
аз истеъмоли тамоку худдорӣ шавад, ғизои муфид 
истеъмол  намуда,  фаъолияти ҷисмониямонро  беш-
тар   гардонид. 

Имрӯз пешрафти илм ва технология дар табобати 
бемориҳои дил ҳам таъсири мусбати худро гузошта-
аст, хосатан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Бо шарофати Истиқлоли комили миллӣ дар 
Ҷумҳурии  Тоҷикистон таҳти сиёсати созандаи 
роҳбарияти олии мамлакат ва тадбирҳои анде-
шидаи Ҳукумати кишвар, алалхусус  Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дастрасии аҳолӣ ба хизматрасонии тиббӣ беҳтар 
гардида, имрӯз дар ҷумҳурӣ техникаву технологияҳое 
фароҳам оварда шудаанд, ки дар муайян намудани 
бемории дилу рагҳо кумак карда, кори табибонро 
сабук намудаанд. 

Ҳоло табобати бемории дилу рагҳо бо нархҳои да-
страс ба роҳ монда шудааст.  Айни ҳол дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон  баҳри хизматрасонии аҳолӣ  Маркази 
ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рагҳои хунгард, 
Маркази ҷумҳуриявии клиникии бемориҳои дил, 
Маркази вилоятии ҷарроҳии дилу рагҳои хунгарди 
шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ва  марказҳои минтақавӣ 
фаъолият доранд. Ин марказҳо  бо таҷҳизоти 
замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, барои табобати 
сактаи дил имконияти фаровон доранд ва  беморро 
ба баҳри сиҳатии омма, пешниҳоди табобату муои-
наи дурусти беморон фаъолияти шабонарӯзӣ баром 
мондаанд. 

Суғдмеҳри МАЪРУФЗОД

ДИЛИ СОЛИМ
САРЧАШМАИ ХУШИИ РЎЗГОР

ДАР ҲОШИЯИ РӮЗИ БАЙНАЛМИЛЛАЛИИ ДИЛ

(Аввалаш дар саҳ.12)
Яъне, на танҳо табибон, балки шах-

сони фаъоли ҷомеа, аз ҷумла раисони 
шаҳраку ҷамоатҳо, имомхатибон, их-
тиёриён, омӯзгорон, ҳунармандон ва 
дар умум намояндагони тамоми қишри 
ҷомеа дар самти пешгирии ин беморӣ 
метавонанд саҳми назарраси хешро 
гузоранд.

Албатта, дар самти мубориза бар 
зидди бемории сил гузаронидани 
чорабиниҳои тарғиботию ташвиқотӣ ва 
маърифатӣ нақши хеле муҳим доранд. 
Махсусан, баланд гардонидани сатҳи 
иттилотнокии аҳолӣ нисбати муроҷиати 
саривақтӣ, аз ташхис гузаштан, риояи 

муҳлати табобат, ба танаффус роҳ надо-
дан ҳангоми табобат, табобатшаванда 
будани ин беморӣ хеле зарур мебо-
шанд.

Боиси қаноматмандист, ки дар ин 
самт дар кишвар чорабиниҳои зиёд 
амалӣ шуда истодаанд. Аз ҷумла, қариб 
ҳар моҳ як маротиба барномаҳои радиоӣ 
ва телевизионӣ бо иштироки мутахасси-
сони силшинос гузаронида мешавад. 
Маводҳои иттилоотӣ дар шакли брошу-
раю ёддоштҳо ҳамасола бо як миқдори 
муайян таҳия ва чоп карда шуда, ба 
аҳолӣ ва дигар гуруҳҳои мақсаднок 
тақсим карда мешаванд. Инчунин сил-
силаи баномаи телевизионии “Ҳикмати 

шифо” бо иштироки ҳунарманди варзи-
да Нурулло Абдуллоев  ва мутахассисони 
Маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз 
бемории сил, филмҳо ва видеороликҳои 
ҳуҷҷатӣ оид ба таърихи шифоёбии бемо-
рон таҳия ва амалӣ карда шудаанд.  Дар 
ин самт ҳамзамон филми “Муъҷизаи 
ишқ”, ки дар он нақшҳо аз ҷониби 
ҳунарпешагони машҳури театрҳои 
ҷумҳурӣ Дилбар Умарова, шодравон 
Улфатшоҳ ва дигарон иҷро намудаанд, 
таҳия гардида, дар он аз сироятёбӣ сар 
карда, то шифоёбӣ ва оила бунёд карда-
ни шахси ба бемории сил гирифторшуда 
ва шифоёфта, ҷанбаҳои доғгузорӣ нис-
бати бемории сил аз тарафи волидай-

ни арусшаванда, муборизаи ҷавон бо 
бемории сил ва шифоёбии ӯ таҷассум 
ёфтаанд. Ин филмнома дар шакли диск 
дар ҳамаи беморхонаҳои зиддисилии 
кишвар дастрас карда шудааст ва барои 
беморон зуз-зуд намоиш дода мешавад, 
ки баҳри баланд гаштани эътимоди 
онҳо ба шифоёбӣ албатта аз манфиат 
холӣ нест.

-Муҳтарам Рустам Нуров, барои 
анҷом додани чунин як суҳбати их-
тисосии пурмуҳтаво сипосгузорем ва 
бароятон барору муваффақиятҳои нав 
ба навро таманно менамоем.

Суҳбаторо  
Хусрав ШОСАИДЗОДА 

РУСТАМ НУРОВ: ДАР ТОҶИКИСТОН УСУЛҲОИ МУОСИРИ 
ТАШХИСИИ ФАВРИИ БЕМОРИИ СИЛ ҶОРӢ МЕБОШАНД
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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

БОЗДИД

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

Ҳадафи сафари мазкур-ба роҳ 
мондани ҳамкории судманд, боз-
дид ва шиносоӣ аз татбиқи Лоиҳаи 
“Беҳтар намудани хизматрасонии 
тиббӣ барои модар ва кӯдак дар 
чор ноҳияи вилояти Хатлон”  буда, 
зимни он ҳайати корӣ бо фаъолияти 
амалисозии лоиҳа шинос  шуданд.

Дар доираи сафари корӣ санаи 
5 сентябри соли равон  меҳмонон 
бо вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
и ҷ т и м о и и  а ҳ о л и и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдулло-
зода мулоқот намуданд.

Зимни мулоқот ҳамкориҳои 
дуҷонибаи вазорат бо бонки мазкур 
мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор 
гирифтанд.

Дар ин миён гурӯҳи корӣ бо 
роҳбарияти як қатор ниҳодҳои мам-
лакат низ мулоқоту вохуриҳо доир 
намуда, ҳамкориҳои дуҷонибаро 
баррасӣ намуданд.

Ҳамчунин, 6 уми сентябри соли ра-
вон ҳайати Фонди ҳаёт ва воситаҳои 
зиндагӣ (LLF) ва Бонки Исломии 
Рушд аз ноҳияҳои баҳрагирандаи 
Лоиҳаи “Беҳтар намудани хизматра-
сонии тиббӣ барои модар ва кӯдак 
дар чор ноҳияи вилояти Хатлон” дар 
ноҳияи Данғара ва шаҳри Норак ди-
дан намуда, бо ҷараёни татбиқи  он 
шинос  гардиданд.

Мақсади асосии лоиҳа ин да-

страснамоии таҷҳизот ва руш-
ди инфрасохтори муассисаҳои 
тандурустӣ, баланд бардоштани 
давраҳои омӯзишӣ, умуман беҳтар 
намудани дастрасии хизматрасонии 
тиббӣ дар сатҳи кӯмаки тиббию 
санитарӣ ва госпиталӣ дар чор 
ноҳияи вилояти Хатлони Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар давраи татбиқи 
лоиҳа мебошад.

Самтҳои фаъолияти асосӣ ва 
қисматҳои лоиҳа иборатанд аз 
рушди инфрасохтори муассисаҳои 
тандурустӣ ва дастраснамоии 
таҷҳизотҳои тиббӣ, аз ҷумла ба 
анҷом расонидани лоиҳаи сох-
т м о н и и  М а р к а з и  с а л о м а т и и 
бисёрсоҳавии (МСБ)  н. Данғара, 
таъмир ва барқарорсозии Бемор-
хонаи марказии шаҳри Норак ва 
сохтмони Беморхонаи марказии  
н. Ховалинг. Инчунин дастрас на-
мудани таҷҳизотҳо ва маводҳои 
тиббӣ ба беморхонаҳои марказии 
чор ноҳияҳои таҷрибавӣ ва МСБ н. 
Данғараи вилояти Хатлон. Лоиҳа дар 
баробари аз ҷониби ЮНИСЕФ амалӣ 
гардидан, ҳамзамон ба 87 бунгоҳи 
тиббӣ, 42 марказҳои саломатии 
ноҳиявӣ ва деҳот, барои беҳтар 
намудани системаи интиқоли бе-
морон таҷҳизоти замонавӣ ва 9 
нақлиёти пурра ҷиҳозонидашудаи 
ёрии таъҷилии тиббӣ пешниҳод 

менамояд.
Инчунин, 7 сентябри соли равон 

дар Вазорати молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон вобаста  ба  рафти 
татбиқи Лоиҳаи “Беҳтар намуда-
ни хизматрасонии тиббӣ барои 
модар ва кӯдак дар чор ноҳияи 
вилояти Хатлон”  ва натиҷагирӣ 
аз сафари кории ҳайати Фонди 
ҳаёт ва воситаҳои зиндагӣ (LLF) ва 
Бонки исломии рушд ба Ҷумҳурии 
Тоҷикистон нишасти матбуотӣ бар-
гузор гардид, ки дар он вазири мо-
лияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзид-
дин Қаҳҳорзода, муовини якуми ва-
зири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Ғафур 

Муҳсинзода, раиси минтақавии 
Гурӯҳи Бонки Исломии Рушд дар 
Осиёи Марказӣ Иброҳим Шукри, 
муовини директори Бунёди Билл 
ва Мелинда Гейтс оид ба Шарқи На-
здик ва Осиёи Шарқӣ Ҷеймс Карти,  
сариқтисоддони Хазинаи рушди 
Абу-Даби Аҳмад Хамис Ал Калбонӣ 
ва доираи васеи намояндагони ВАО 
иштирок намуданд.

В а з и р и  м о л и я и  Ҷ у м ҳ у р и и 
Тоҷикистон Файзиддин Қаҳҳорзода 
зимни сухани ифтитоҳӣ меҳмононро 
б о р и  д и г а р  б а  То ҷ и к и с т о н и 
биҳиштосо хайрамақдам гуфта, аз 

ҳамкориҳои мутақобилан судман-
ди Ҳукумати Тоҷикистон бо Бонки 
Исломии Рушд, ки дар татбиқи як 
қатор лоиҳаҳо саҳми назаррас до-
рад, ёдовар шуд.

Қайд гардид, ки татбиқи боса-
мари Лоиҳаи “Беҳтар намудани 
хизматрасонии тиббӣ барои модар 
ва кӯдак дар чор ноҳияи вилоя-
ти Хатлон”  идомаи ҳамкориҳои 
мутақобилан судманди Ҳукумати 
Тоҷикистон бо бонки мазкур ба  шу-
мор рафта, ҳадаф ва мақсади лоиҳа 
ба беҳтар намудани сатҳ ва сифати 
хизматрасонии тиббӣ ба модарон 
ва кӯдакон мебошад.

Дар чорабинӣ вобаста ба рафти 
татбиқи лоиҳаи мазкур ба ҳозирин 
маълумот пешниҳод  карда шуд.

Дар идомаи нишасти матуботӣ 
рӯзноманигорон вобаста ба татбиқи 
лоиҳаи мазкур саволҳо пешниҳод 
на муда ,  а з  ҷониби м а съул ин 
посухҳои мушаххас гирифтанд.

Бояд гуфт, ки татбиқи лоиҳаи 
мазкур соли 2020 оғоз ёфта, анҷоми 
он соли 2024 ба нақша гирифта 
шудааст.

Арзиши умумии лоиҳаи мазкур 
26,87 миллион доллари амрикои-
ро ташкил дода, аз он 23 миллион 
доллари амрикоӣ аз ҳисоби гранти 
Бонки Исломии Рушд /Фонди LLF, 
1,01 миллион доллари амрикоӣ аз 
ҳисоби Агентиҳои СММ (ЮНИСЕФ, 
ТУТ ва ЮНФПА) ва 2,86 миллион 
доллари амрикоӣ аз ҳисоби саҳми 
Тоҷикистон татбиқ мегардад.

Фотима ЯҚУБОВА

САФАРИ КОРИИ ҲАЙАТИ ФОНДИ ҲАЁТ ВА ВОСИТАҲОИ ЗИНДАГӢ 
(LLF) ВА БОНКИ ИСЛОМИИ РУШД БА ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Аз 4 то 10 сентябри соли 2022 гурӯҳи мутахассисони Фонди 
ҳаёт ва воситаҳои зиндагӣ (LLF) ва Бонки исломии рушд  
ба Ҷумҳурии Тоҷикистон сафари корӣ анҷом доданд.


