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

Нашрия аз 
феврали 

соли 2018 чоп 
мешавад

САФАРИ РАСМИИ ПРЕЗИДЕНТИ 
ҶУМҲУРИИ БЕЛАРУС АЛЕКСАНДР 

ЛУКАШЕНКО ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Сухан ҳам 
давост

СОЛИМИИ МАЪЮБОН 
ТАҲТИ НАЗОРАТИ 

ДОИМИИ ДАВЛАТУ 
ҲУКУМАТИ КИШВАР 

ҚАРОР ДОРАД

Шоми 14 майи 
соли 2018 Президен-
ти Ҷумҳурии Беларус 
Александр Лукашенко 
бо сафари расмӣ ба 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ташриф овард.

15 май мароси-
ми истиқболи расмии 
меҳмони олимақом 
дар назди Қасри мил-

рифта, ба болои шоҳ-
суфаи ифтихорӣ даъ-
ват карданд.

Маросими истиқ-
бол бо гузориши фар-
мондеҳи Горди фахрӣ, 
садо додани сурудҳои 
миллии ду кишвар, гу-
заштани сарони дав-
латҳо аз назди қатори 
сарбозон, арзи эҳтиро-

Табобати беморӣ 
на танҳо маҳорати 
табибу доруворӣ, 
балки парасториву 
ғамхории зиёдеро низ 
нисбати бемор талаб 
менамояд.

Гиппократ

лат баргузор гардид.
Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон 
Президенти Ҷумҳурии 
Беларус Александр 
Лукашенкоро гарму 
самимӣ истиқбол ги-

ми меҳмони олимақом 
ба Парчами давлатии 
Тоҷикистон, шиносоӣ 
бо ҳайатҳои расмии 
ду ҷониб ҷараён ги-
рифта, бо гузашти ни-
зомии ҷузъу томҳои 
Горди фахрӣ аз наз-
ди сарони ду давлат 
анҷом ёфт. 

www.president.tj

19 май – рӯзи
 байналмилалии
 табиби оилавӣ

Нақши “Корвони 
саломатӣ” дар 

беҳтар намудани 
сатҳу сифати 

хизматрасонии 
тиббӣ

Ҷоғар ва 
табобати он

Гиёҳдармонӣ 
Ҳино

саҳ.3 саҳ.5 саҳ.6 саҳ.8

Ҳамасола якуми июн дар 
саросари дунё “Рӯзи байналми-
лалии ҳифзи кӯдакон” таҷлил 
мегардад. Чун мо дар арафаи 
таҷлили ин ҷашни байналмил-
лалӣ қарор дорем, хостем во-
баста ба вазъ ва дурнамои ҳиф-
зи кӯдакон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, бахусус, кӯдакони 
маъюб ва тадбирҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва барно-
маҳои миллӣ вобаста ба ҳифзи 
ҳуқуқу имкониятҳои кӯдако-
ни кишвар, аз ҷумла кӯдакони 
маъюб хонандаро ошно созем.

Бояд тазаккур дод, ки 
“Рӯзи байналмилалии ҳифзи 
кӯдакон” соли 1949 бо қаро-
ри иҷлосияи Федератсияи 
байналмилалии демократии 
занон таъсис ёфта буд. Авва-
лин Рӯзи байналмилалии ҳиф-
зи кӯдакон соли 1950 дар 51 
кишвари ҷаҳон таҷлил гардид.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
давраи соҳибистиқлол гашта-
ни худ ҳуқуқу озодиҳои инсон, 
арзишҳо, принсипу меъёрҳои 
умумиэътирофшудаи байнал-
милалиро пос медорад. Бо қа-
були Конститутсияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистони соҳибистиқлол 
ҳуқуқу озодиҳои инсон ба 
сифати арзиши олӣ эътироф 
шуда, онҳо муайянкунандаи 
мақсад, мазмун ва татбиқи 
қонунҳо, фаъолияти ҳокимия-
ти қонунгузор ва иҷроия гар-
дида, ба воситаи ҳокимияти 
судӣ таъмин мешаванд. Дар 
сатҳи Конститутсия тамоми 
ҳуқуқу озодиҳои асосӣ танзи-
ми ҳамаҷониба пайдо карда-
анд. 

Давомаш дар саҳ.4
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МУЛОҚОТУ МУЗОКИРОТИ САТҲИ ОЛИИ ТОҶИКИСТОНУ БЕЛАРУС

Пас аз анҷоми маро-
сими истиқболи расмӣ дар 
Касри миллат музокироти 
сатҳи олии Тоҷикистону Бе-
ларус дар чаҳорчӯбаи са-
фари расмии Президенти 
Ҷумҳурии Беларус ба Тоҷи-
кистон баргузор гашт.

Дар ҷараёни музокиро-

АХБОРИ ТИБ

фаъолияти гурӯҳҳои дӯстии 
парлумонӣ васеъ ба роҳ 
монда шавад.

Дар ҷараёни мулоқот 
бо иштироки ҳайатҳои ва-
сеъ, ҷонибҳо муносибатҳои 
ҳамкории кишварҳоро дар 
ҷаҳорчуби ташкилоту соз-
монҳои бонуфузи мин-

соякишвари Афғонистон 
Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон таъкид 
доштанд, ки кӯмаки шари-
кон дар масъалаҳои пурзур 
кардани заминаи моддию 
техникии нерӯҳои сарҳадии 
Тоҷикистон баҳри таҳкими 
ҳифзи марзҳои ҷанубии Ит-
тиҳоди Давлатҳои Мустақил 
зарур аст.

Зимни баррасии му-
носибатҳои ҳамкорӣ дар 
бахшҳои тиҷоратию иқтисо-
дӣ, афзоиши гардиши мол 
байни ду кишвар, сарони 
давлатҳо зарур шумори-
данд, ки кори Комиссияи 
байниҳукуматии тиҷоратию 
иқтисодӣ ҷоннок карда 
шуда, татбиқи саривақтии 
Барномаи байнидавлатии 
ҳамкории иқтисодӣ то соли 
ду ҳазору бистум таъмин 
гардад.

Дар ҷараёни мулоқот 
масъалаҳои рушди ҳамкорӣ 
дар самти татбиқи лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ, таъсиси кор-
хонаҳои муштарак оид ба 
истеҳсоли маҳсулоти истеъ-
молӣ, доруворӣ, кишоварзӣ, 
рушди соҳаҳои парранда-
парварӣ, коркарди маҳсу-
лоти кишоварзӣ, гӯшт ва 
шир, ба роҳ мондани сано-
ати коғаз, нафту газ, транс-
форматорҳо, чароғҳо, эҷо-
ди паркҳои технологӣ дар 
Тоҷикистон бо истифода аз 
таҷрибаи Беларус, таҳкими 
робитаҳои доираҳои соҳиб-
корӣ доир ба истифодаи 
самаранок аз имкониятҳои 
фарохи минтақаҳои озоди 
иқтисодии Тоҷикистон, за-
рур шумурда шуд.

Зимни музокироти 
сатҳи олӣ ҷонибҳо ҳамчунин 
оид ба тавсеаи ҳамкории 
дуҷониба дар бахшҳои аф-
залиятноки фарҳангию гу-
манитарӣ, илму маориф, ро-
битаҳои муассисаҳои олии 
таълимӣ, тайёр кардани 
мутахассисони баландихти-
соси тиббӣ дар кишварҳои 
якдигар, ҳавасмандии худро 
иброз доштанд.

Дар фарҷоми музоки-
рот маросими имзои бастаи 

ларусро дар бар мегиранд, 
сурат гирифт.

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Президенти 
Ҷумҳурии Беларус Изҳоро-
ти муштаракро дар хусуси 
таҳкими дӯстӣ ба имзо расо-
ниданд.

Дар ҳузури сарони ду 
давлат Эмомалӣ Раҳмон 
ва Александр Лукашенко 
санадҳои зерини байниҳу-
куматӣ ва байниидоравӣ ба 
имзо расонида шуданд:

- Барномаи машваратҳо 
байни Вазорати корҳои хо-
риҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Вазорати корҳои хориҷии 
Ҷумҳурии Беларус барои 
солҳои 2018-2019;

- Нақшаи чорабиниҳо 
дар бораи рушди ҳамкории 
иқтисодию тиҷоратӣ ва гу-
манитарӣ миёни Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давла-
тии шаҳри Душанбеи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ва Куми-
таи иҷроияи шаҳри Мински 
Ҷумҳурии Беларус барои 
солҳои 2018-2019;

-  Созишномаи ҳамкорӣ 

ҳамкорӣ дар соҳаи сано-
ат;

- Созишнома байни Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Вазорати тан-
дурустии Ҷумҳурии Беларус 
оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи 
тандурустӣ;

- Барномаи ҳамкории 
дуҷониба байни Тоҷики-
стону Беларус “Харитаи 
роҳ” барои солҳои 2019-
2020;

- Созишнома оид ба 
ҳамкорӣ миёни Кумитаи 
давлатии идораи замин ва 
геодезии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ва Кумитаи давлатии 
амволи Ҷумҳурии Бела-
рус;

- Созишнома оид ба 
ҳамкорӣ байни Палатаи ҳи-
соби Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва Кумитаи назорати давла-
тии Ҷумҳурии Беларус;

- Созишнома оид ба 
ҳамкории илмӣ миёни Ака-
демияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Академияи 
миллии илмҳои Ҷумҳурии 

ти хоссаи сарони ду кишвар 
дар фазои дӯстӣ ва ҳусни 
тафоҳум, ки ба робитаҳои 
муосири байнидавлатии ду 
кишвар хос аст, масъалаҳои 
муҳимтарини рушду таҳки-
ми ҳамкории дуҷониба дар 
ҳамаи арсаҳои манфиатҳои 
муштарак ба таври амиқ 
мавриди баррасӣ қарор ги-
рифтанд.

Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
Президенти Ҷумҳурии Бела-
рус Александр Лукашенкоро 
барои ташрифашон ба Тоҷики-
стон самимона хайрамақдам 
гуфта, изҳор доштанд, ки му-
лоқоту вохӯриҳои сатҳи олӣ 
ва муносибатҳои мунтазаму 
судовар дар сатҳи ҳукуматҳо 
омили муҳим ва мусбӣ дар 
ташаккули равобити байни ду 
кишвар мебошанд.

Таъкид гардид, ки Тоҷи-
кистон ҳамеша сатҳи ба-
ланди дастовардҳои ҳамко-
рии Тоҷикистону Беларусро 
қадр мекунад ва ҷонибдори 
таҳкими минбаъдаи ин ҳам-
корӣ мебошад.

Айни ҳол заминаи меъ-
ёриву ҳуқуқии муносибатҳои 
ду кишварро беш аз 80 са-
нади муҳим танзим мена-
мояд, ки бахшҳову соҳаҳои 
афзалиятноки ҳамкориро 
дар бар мегирад.

Ҷонибҳо имзои бастаи 
нави санадҳои ҳамкориро, 
ки имрӯз дар чаҳорчӯби са-
фари расмии Президенти 
Беларус ба Тоҷикистон қа-
бул мегарданд, омили та-
конбахши рушду густариши 
муносибатҳои ояндадори 
ду кишвар арзёбӣ наму-
данд.

Барои тақвияти раво-
бити дуҷониба сарони дав-
латҳо аз раванди инкишофи 
муносибатҳои парлумонӣ 
изҳори қаноатмандӣ кар-
да, пешниҳод намуданд, ки 

тақавию байналмилалӣ, аз 
қабили Созмони Милали 
Муттаҳид, Созмони Амни-
ят ва Ҳамкорӣ дар Аврупо, 
Иттиҳоди Давлатҳои Му-
стақил, Созмони Аҳдномаи 
Амнияти Дастаҷамъӣ, бар-
расӣ карданд.

Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷо-
нибдории фаъолонаи Ҷумҳу-
рии Белорусро оид ба ташаб-
буси глобалии Тоҷикистон дар 
бораи Даҳсолаи нави байнал-
милалии амалиёти “Об барои 
рушди устувор, солҳои 2018-
2028” махсус таъкид карданд. 
Изҳори итминон карда шуд, ки 
ҳайати Беларус дар Конфрон-
си сатҳи олӣ оид ба татбиқи ҳа-
дафҳо ва вазифаҳои даҳсолаи 
нави об, ки моҳи июни соли 
равон дар шаҳри Душанбе 
баргузор мегардад, фаъолона 
иштирок мекунад.

Дар ҷараёни мулоқот 
ҷонибҳо оид ба мавқеъи 
кишварҳояшон дар самти 
ҳалли мушкилоти глобалӣ, 
нигоҳдории якҷояи сулҳ ва 
амният дар минтақа, тағйи-
ёрбии иқлим ва пайомадҳои 
он, масъалаҳои мубориза 
бо терроризм, экстремизм 
ва радикализм, гардиши ғай-
риқонунии маводи мухаддир 
ва ҷинояткории муташакки-

ли трансмиллӣ, табодули 
андеша карданд.

Дар робита ба вазъи 
мураккаби сиёсӣ дар ҳам-

санадҳои дуҷониба, ки аз 
15 созишнома иборат буда, 
аксари соҳаҳои калидии 
ҳамкориҳои Тоҷикистону Бе-

дар соҳаи фаъолияти экс-
пертизаи судӣ байни Вазо-
рати адлияи Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ва Кумитаи давлатии 
экспертизаҳои судии Ҷумҳу-
рии Беларус;

- Созишномаи ҳамкорӣ 
дар соҳаи фаъолияти экс-
пертизаи судӣ байни Вазо-
рати корҳои дохилии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ва Кумитаи 
давлатии экспертизаҳои су-
дии Ҷумҳурии Беларус;

- Созишномаи ҳамкорӣ 
дар соҳаи тибби судӣ бай-
ни Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
Кумитаи давлатии экспер-
тизаҳои судии Ҷумҳурии Бе-
ларус;

- Созишнома миёни 
Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ва-
зорати маорифи Ҷумҳурии 
Белорус оид ба ҳамкорӣ дар 
соҳаи маълумоти томакта-
бӣ;

- Созишнома байни Ва-
зорати саноат ва техноло-
гияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ва Вазорати саноати 
Ҷумҳурии Беларус оид ба 

Беларус;
- Нақшаи чорабиниҳо 

барои солҳои 2018-2020 
ҷиҳати иҷрои Созишнома 
байни Кумитаи ҳолатҳои 
фавқулодда ва мудофиаи 
граждании назди Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ва-
зорати ҳолатҳои фавқулод-
даи Ҷумҳурии Беларус оид 
ба ҳамкорӣ ҷиҳати пешги-
рии ҳолатҳои фавқулодда, 
ки 28 октябри соли 2011 дар 
шаҳри Душанбе имзо шуда-
аст;

- Созишномаи ҳамкории 
таълимӣ ва илмӣ байни До-
нишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абуалӣ 
ибни Сино ва Донишгоҳи 
давлатии тиббии Ҷумҳурии 
Беларус.

Пас аз анҷоми маро-
сими имзои санадҳои нави 
ҳамкорӣ сарони давлатҳо 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ва Александр Лукашенко аз 
рӯйи натиҷаи мулоқоту му-
зокироти сатҳи олӣ барои 
доираи васеи хабарниго-
рон нишасти матбуотӣ оро-
станд.
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1 9  ма й  –  р ӯ з и
 б а й н а л м и л а л и и
 т а б и б и  о и л а в ӣ

ҶАЛАСАИ НАВБАТИИ ҲАЙАТИ МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ 
ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Қарор оид ба ҷашни Рӯзи 
байналмилалии табиби оилавӣ 
соли 2010 дар ҷаласаи Ташки-
лоти байналмилалии табибони 
оилавӣ бо як овоз қабул гардид, 
ки 19 майи соли 2011 расман дар 
маросими ифтитоҳи Иҷлосияи 
умумиҷаҳонии табибони оилавӣ 
дар Канкун (Мексика) эълон 
карда шуд. Аз ҳамон вақт инҷо-
ниб, ҳамасола бо мақсади ҷалби 
диққати ҷомеа ба табибони ои-
лавӣ ва саҳми муҳими онҳо дар 
соҳаи тандурустӣ дар тамоми 
ҷаҳон, ҳамчунин, бо мақсади 
баланд бардоштани сатҳи тахас-
сусии тибби оилавӣ 19 май дар 
тамоми ҷаҳон ҳамчун Рӯзи уму-
миҷаҳонии табиби оилавӣ қайд 
карда мешавад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
рушди тибби оилавӣ аз соли 
1998 оғоз гардида, 20 августи 
соли 1998 бо мақсади ҳамоҳанг 
сохтани рушди тибби оилавӣ 
дар низоми тандурустии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон Маркази ҷумҳу-
риявии тибби оилавӣ таъсис 
дода шуд. Муассисаи давлатии 
«Маркази ҷумҳуриявии таъли-
мию клиникии тибби оилавӣ»-и 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз соли 2016 узви 
Ташкилоти байналмилалии та-
бибони оилавӣ (WONCA) гар-
дидааст.

Тибби оилавӣ аз рӯи прин-
сипҳои зерин фаъолият менамо-
яд:

- кумакрасонӣ ҳангоми ро-
битаи аввал – муоинаи аввал, 

Санаи 22 майи соли ра-
вон дар Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷала-
саи навбатии ҳайати мушо-
вара доир гардид. Ҷаласаи 
мазкурро Насим Олимзода, 
вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон роҳбарӣ намуда, 
дар кори он муовинони вазир, 
сардорони раёсатҳои Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, роҳбарият ва 
намояндагони муассисаҳои 
зертобеи вазорат, сардорон 
ва сармутахассисони Раё-
сатҳои тандурустии вило-
ятҳои Суғду Хатлон, ВМКБ 
ва шаҳри Душанбе иштирок 

маълумотҳои нав пурра карда 
мешавад. Аз тарафи кормандони 
Маркази ҷумҳуриявӣ ва зерсох-
торҳои он зиёда аз 200 мақолаи 
илмӣ нашр гардида, 12 нафар 
мутахассисон рисолаҳои номза-
ди илми тиб ва 6 нафар доктори 
илми тибро дифоъ намудаанд. 
Дар ин давра, 55 номгӯи бар-
номаҳои такмили ихтисоси та-
бибони оилавӣ ва кормандони 
миёнаи тибби оилавӣ, “Маҷмӯи 
дастурҳои клиникӣ оид ба таш-
хису табобати беморони дар 
сатҳи кумаки аввалияи тиббию 
санитарӣ” бо номгӯи зиёда аз 
100 адад беморӣ таҳия ва тас-
диқ гардид, ки имрӯз табибони 
оилавӣ дар тамоми шаҳру ноҳи-
яҳои ҷумҳурӣ аз он истифода 
менамоянд.

Дар баробари ин, бо мақ-
сади беҳтар намудани сифати 
хизматрасонӣ, дастрасии хиз-
матрасониҳои тибби ба аҳолӣ 
ва беҳтар намудани сифати кор-
гузорӣ дар сатҳи Амбулаторияи 
Марказ системаи амбулаторияи 
электронӣ ба роҳ монда шудааст, 
ки айни ҳол ба таври таҷрибавӣ 
фаъолият намуда истодааст. Яке 
аз ҷанбаҳои мусбии системаи 
амбулаторияи электронӣ ин му-
айян намудани шаффофияти 
хизматрасониҳои тиббӣ аз ҷони-
би мутахассисони тибби оилавӣ, 
сарфа намудани вақт барои пур 
кардани ҳуҷҷатҳои даврӣ, оморӣ 
ва ҳисоботӣ, сарфа намудани 
маблағҳо барои дастрас намуда-
ни ин ҳуҷҷатҳо ва ғайраҳо мебо-
шад.

Қайд кардан лозим аст, ки 
дар давоми 20 соли охир дар 
ҷумҳурӣ кумаки аввалияи тиб-
бию санитарӣ ба аҳолӣ аз рӯи 
принсипҳои тибби оилавӣ са-

маранок ворид шуда истодааст. 
Имрӯз дар ҷумҳурӣ 1 маркази 
ҷумҳуриявӣ, 3 маркази вилоятӣ, 
3 шуъбаи таълимию клиникии 
тибби оилавӣ дар вилояти Хат-
лон (шаҳри Кӯлоб ва ноҳияҳои 
Шаҳритус, Данғара), 3 шуъбаи 
таълимию клиникии тибби ои-
лавӣ дар вилояти Суғд (шаҳрҳои 
Панҷакент, Истаравшан ва Ко-
нибодом) ва 5 шуъбаи таъли-
мию клиникии тибби оилавӣ 
дар шаҳру ноҳияҳои Турсунзо-
да, Ваҳдат, Шаҳринав, Рӯдакӣ ва 
Рашт дар самти тайёр намудани 
мутахассисони тибби оилавӣ ва 
расонидани кӯмаки ташкилию 
дастурӣ барои кормандони ша-
бакаи муассисаҳои КАТС фаъ-
олият намуда истодааст. Дар 
ҳамин замина, то имрӯз дар 
ҷумҳурӣ 4229 нафар табибони 
оилавӣ ва 7154 нафар ҳамши-
раҳои тибби оилавӣ ба таври 
бозомӯзӣ тайёр карда шудааст. 
Бо мақсади таҳкими заминаи 
моддию техникии муассисаҳои 
КАТС, дар давоми солҳои охир 
дар миқёси ҷумҳурӣ 43% му-
ассисаҳои КАТС таъмир ва 
таҷҳизонида шуда, 46 нақлиёти 
санитарӣ харидорӣ гардид ва 
мутахассисон бо 1300 адад бор-
халтаҳои табиби оилавӣ ва 1450 
адад борхалтаҳои кормандони 
миёнаи тиб таъмин карда шу-
данд.

Айни замон ба аҳолӣ дар 
шаҳру ноҳияҳои кишвар хизма-
трасонии тиббию санитариро 
мутахассисони соҳибихтисоси 
тибби оилавӣ пешниҳод мена-
моянд, ки дар маҷмӯъ барои 
пешгирии бемориҳо, ташхис, та-
бобат ва барқарорсозии салома-
тии аҳолӣ нигаронида шудааст.

“Шифо”

НАВГОНӢ

қабули бемор дар ҷойи ҳодиса 
бе ҷалби дигар мутахассисони 
тиббӣ;

- дастрасӣ – кумакрасо-
нии аввалияи тиббию санитарӣ 
ба шаҳрвандон дар муҳлати 
кӯтоҳтарин новобаста ба мил-
лат, нажод, ҷинс, забон, эътиқо-
ди динӣ, мавқеи сиёсӣ, таҳсилот, 
вазъи иҷтимоӣ ва молу мулк;

- ҳамбастагӣ – кумаки му-
тахассисони тибби оилавӣ ба 
беморон бо роҳи табобат, барқа-
рорсозии саломатӣ ва корҳои 
пешгирикунанда;

- муттасилии фаъолият – 
кумаки пайвастаи тиббии мута-
хассиси тибби оилавӣ;

- ягонагӣ – баррасии ма-
съалаҳои вобаста ба солимии 
шахси алоҳида, оила ва ҷомеа 
дар алоқаи зич бо масъалаҳои 
мавҷудаи вазъи ҷисмонӣ, равонӣ 
ва иҷтимоӣ;

- таваҷҷуҳ ба оила – барра-
сии масъалаҳои тибби оилавӣ 
дар доираи оила ва робитаҳои 
иҷтимоии шахс;

- эътимоднокӣ – эътимоди 
беморон ба махфӣ нигоҳ дошта-
ни иттилооте, ки онҳо ба мута-
хассисони тибби оилавӣ мерасо-
нанд.

Айни ҳол аз ҷониби  Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон ва зерсохторҳои он дар 
ҷумҳурӣ «Нақшаи стратегии 
рушди кумаки аввалияи тиббию 
санитарӣ (КАТС) аз рӯи принси-
пи тибби оилавӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2016-
2020», ки тибқи қарори Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
27 июли соли 2016, №317 тас-
диқ гардида, ҳадафҳои асосии 
он баланд бардоштани сифат, 
дастрасӣ, самаранокии маҷмӯи 
хизматрасониҳои тиббию сани-
тарӣ ба аҳолӣ дар сатҳи муасси-
саҳои кӯмаки аввалияи тиббию 
санитарӣ мебошад, тадриҷан 
амалӣ шуда истодааст.

Дар заминаи Муассисаи 
давлатии «Маркази ҷумҳурия-
вии таълимию клиникии тиб-
би оилавӣ» барои самаранок 
азхуд намудани маълумотҳои 
назариявӣ ва малакаҳои амалӣ 
барои шунавандагони даврҳои 
бозомӯзии мутахассисони тиб-
би оилавӣ (табибони оилавӣ ва 
ҳамшираҳои тибби оилавӣ) та-
моми шароитҳо фароҳам овар-
да шудааст, аз ҷумла, таъсиси 
китобхона, ки дорои зиёда аз 
3 ҳазор нусха адабиёти тахас-
сусии нашрӣ ва 1 ҳазор нусхаи 
адабиёти тахассусии электронӣ 
буда, шунавандагони даврҳои 
бозомӯзии 6-моҳаи тибби ои-
лавӣ, шунавандагони даврҳои 
омӯзишии такмили ихтисос ва 
дигар хоҳишмандони соҳаи тан-
дурустӣ ба адабиётҳои мавҷуда 
дастрасии озод доранд ва ҳан-
гоми омӯзиш метавонанд бе 
мамониат аз онҳо истифода ба-
ранд. Ҳамчунин шунавандагон 
барои азхуд кардани малакаҳои 
амалӣ метавонанд аз шумораи 
зиёди асбобҳои аёнӣ, аз ҷум-
ла, мулуҳҳо ва ҷадвалҳо исти-
фода баранд. Барои мутахас-
сисони тибби оилавӣ сомонаи 
фаъоли Марказ fammedcenter.
tj метавонад манбаи иловагии 
иттилоот бошад, ки доимо бо 

намуданд.
Дар оғози суханронии 

хеш Насим Олимзода диққа-
ти ҷамъомадагонро ба да-
стуру супоришҳои Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ 
— Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
вобаста ба масъалаҳои иҷти-
моӣ ва глобалии замони муо-
сир, ки дар мулоқот бо намо-
яндагони аҳли ҷамоатчигии 
кишвар 12 майи соли ҷорӣ 
таъкид ёфтанд, ҷалб наму-
да, дар баробари ин нақшаи 
чорабиниҳои тасдиқшудаи 
Вазорати тандурустӣ ва ҳиф-
зи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон оид ба иҷрои 
дастуру супоришҳои Пешвои 

рӯзномаи ҷаласа шурӯъ на-
муд.

Натиҷагирӣ аз фаъоли-
яти муассисаҳои тандурустӣ 
таи солҳои 2017-2018  ва 
барассии омодагиҳои муас-
сисаҳои тандурустӣ ба дав-
раи зимистони 2018-2019, 
баррасии вазъи бемории сил 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
солимгардонии маъюбону 
пиронсолон ва ҷой додани 
ин тоифа дар муассисаҳои 
тандурустӣ ва осоишгоҳҳо аз 
масъалаҳои аслие буданд, 
ки дар рӯзномаи ҷаласаи 
хайати мушовара мавриди 
таҳлилу баррасӣ қарор дода 
шуданд.

www.moh.tj

миллат, Эмомалӣ Раҳмон во-
баста ба масъалаҳои иҷти-
моӣ ва глобалии замони 
муосирро дар ҳузури ҷамъо-
мадагон муфассал шарҳ дод.

Баъд аз суханронии На-
сим Олимзода, вазири тан-
дурустӣ ва ҳифзи иҷтимоиии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳайати мушовара ба кори 
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Дар ин давра аксарияти 
кулли санадҳои байналмилалии 
соҳаи ҳуқуқи инсон ба тасвиб 
расида, барои амалишавии онҳо 
чораҳои дахлдор андешида шу-
данд, ки соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ 
аз чунин тадбирандешиҳои хай-
рхоҳона дар канор намонд. 

Имрӯзҳо таваҷҷуҳи Ҳуку-
мати Ҷумҳурии Тоҷикистон, хос-
сатан Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ — Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба табақаи маъюби кишвар, 
кӯдакони ятиму бепарастор 
ва оилаҳои камбизоат баръа-
ло мушоҳида мегардад. Ҳамин 
аст, ки маҳз дар даврони соҳи-
бистиқлолӣ барои ин табақаи 
аҳолӣ иқдомҳои наҷиб рӯи даст 
гирифта шуд, аз ҷумла, ба та-
свиб расидани қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи 
ҳуқуқҳои кӯдак», Кодекси оилаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои 
ҶТ «Дар бораи маориф», «Дар 
бораи масъулияти падару модар 
дар таълиму тарбияи фарзанд», 
«Дар бораи пешгирии зӯроварӣ 
дар оила», стратегия, консепсия 
ва барномаҳои миллию идора-
вии дар ин самт амалкунанда 
ҷанбаҳои гуногуни ҳуқуқу озо-
диҳои кӯдаконро танзим мена-
моянд.

Чунончӣ, Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
зимни ироаи Паёми навбатӣ ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон иброз намуданд; “Ҳукума-
ти мамлакат, бо дарназардошти 
он, ки саломатии мардум шарти 
муҳимтарини пешрафти мамлакат 
мебошад, ба ҳалли масъалаҳои 
вобаста ба тандурустии аҳолӣ эъ-
тибори аввалиндараҷа медиҳад. 
Дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ ислоҳот бомаром 
идома ёфта, дар натиҷаи мунта-
зам афзудани маблағгузорӣ дар 
ду соли охир садҳо муассисаҳои 
нави тандурустӣ, ки дорои таҷҳи-
зоти замонавии тиббӣ мебошанд, 
мавриди истифода қарор гирифта, 
сатҳу сифати хизматрасонии тиб-
бӣ ба аҳолӣ беҳтар шуда истода-
аст”.

Масъалаи ҳуқуқи иҷтимоии 
инсон дар Конститутсияи Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муайян шудааст. 
Ҳамзамон дар ин қонуни асосии 
кишвар Тоҷикистон ҳамчун дав-
лати иҷтимоӣ эълон гаштааст ва 
маълум аст, ки давлат муваззаф 
аст барои таъмини ҳуқуқҳои 
иҷтимоии инсон, дар маҷмӯъ 
ҳуқуқҳои конститутсионии ҳар 
як шаҳрванд тадбирҳои муайян 
андешад. Кишвари мо баъди 
ба даст овардани истиқлоли-
яти давлатӣ маҳз бо сарварии 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ 
- Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба ин ҳадафҳо 
ноил гардид.

Ҳанӯз соли 1991 дар соли 
аввали соҳибистиқлолӣ Ҳукума-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри 
бунёди қонунгузории мустақи-
ли соҳавӣ тадбирҳои мушаххас 
андешида, дар соҳаи ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ низ ба таҳияи 

ро надошт. Аз ин рӯ бо дастги-
рии Ҳукумати ҷумҳурӣ имрӯз 
дар чанд донишгоҳҳои кишвар, 
аз ҷумла Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон кафедраи «Кори 
иҷтимоӣ» амал мекунад, ки ба 
тайёркунии кадрҳои зинаи таҳ-
силоти олӣ – менеҷменти соҳаи 
ҳифзи иҷтимоӣ» машғул мебо-
шанд.

Дар давоми 27 соли ис-

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ иқ-
дом карда шуд. Аввалин қо-
нунҳои қабулшудаи онвақта ин 
қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи ҳимояи иҷтимоии 
маъюбон» ва «Дар бораи мусо-
идат ба шуғли аҳолӣ»-ро ташкил 
намудааст.

Ба тасвиб расидани “Барно-
маи миллии тавонбахшии маъ-
юбон барои солхои 2017-2020” 
аз тадбирҳои андешидаи дигари 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар самти ҳифзи уҳдадориҳои 
табақаи маъюби кишвар дони-
ста мешавад ва чунин амалҳои 
хайрхоҳона дар ҳоли идомаёбӣ 
қарор доранд.

Месазад қайд намуд, ки 
дар даврони соҳибистиқлолӣ 
бунёди хона-интернатҳо, му-
ассисаҳои санаторию курортӣ, 
марказҳои будубоши рӯзона, 
марказҳои минтақавӣ, пажӯҳиш-
гоҳҳои илмӣ тадқиқотӣ ва даҳҳо 
сохторҳои соҳавӣ бамаротиб аф-
зоиш ёфт. Дар ин давра натанҳо 
аз ҷиҳати миқдор, балки аз 
лиҳози сифат низ соҳа ба якчанд 
комёбиҳо ноил гардид.

Дастоварди дигари соҳа ин 
таъмини кафолатҳои иҷтимоии 
давлатӣ ва имтиёзҳои маъюбӣ 
мебошад. Тавре маълум аст, дар 
солҳои аввали истиқолият нора-
соии маблағҳои буҷетӣ ба му-
шоҳида мерасид, камбизоатии 
аҳолӣ аз 80 дарсад бештар буд, 
мардум бешак дастнигари ни-
зоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бу-
данд. Дар он солҳо саривақт таъ-
мин намудани аҳолӣ бо нафақа, 
бозҳисобии андозаҳои нафақа, 
баланд бардоштани нафақа-
пуливу кумакпулиҳо ва музди 
меҳнати кормандон, масъалаи 
муҳим ба шумор рафта, ҳалли са-
ривақтии онҳо хеле душвор буд, 
вале Ҳукумати кишвар ба муш-
килиҳои иқтисодиву молиявӣ ва 
иҷтимоию сиёсӣ нигоҳ накарда, 
тавонист, ки низоми муътадили 
соҳаро нигоҳ дошта, минбаъд 
онро рушд диҳад. Самти муҳими 
дигари соҳа ин тайёр намудани 
мутахассисон арзёбӣ мегардад. 
То даврони соҳибистиқлолӣ 
Тоҷикистон пойгоҳи тайёркунии 
мутахассисони соҳаи иҷтимои-

ҲАДАФИ ТИБ

 Мо ба раванди солимгардонии маъюбон, дастги-
рии иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ, аз ҷумла 
кӯдакони ятиму бесаробонмонда, оилаҳои камбизоат ва 
дастрасии онҳо ба хизматрасонии тиббиву иҷтимоӣ та-
ваҷҷуҳи хос зоҳир намуда, дар ин самт ҳамаи тадбирҳои 
саривақтиро амалӣ карда истодаем.

Эмомалӣ Раҳмон

тиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон соҳаи ҳифзи иҷтимо-
ии аҳолӣ дар баробари соҳаҳои 
дигари хоҷагии халқ рушд ёфта, 
ба як қатор дастовардҳо ноил 
гардид. Дар радифи ислоҳоти 
соҳаи ҳифзи иҷтимоии мамла-
кат ташаккули шабакаҳои нави 
хизматрасонии иҷтимоӣ хеле 
масъалаи муҳим арзёбӣ гардид. 
Аз ин ҷост, ки сол то сол шумо-
раи шабакаҳои хизматрасонии 
иҷтимоӣ афзуда, сатҳу сифати 
хизматрасонии иҷтимоии пеш-
ниҳодшаванда беҳтару хубтар 
шуда истодааст.

Ҷиҳати беҳтар намудани 
сатҳу сифати хизматрасониҳои 
иҷтимоӣ ва камхарҷ гардони-
дани онҳо тибқи шартнома бо 
Агентии давлатии ҳифзи иҷтимо-
ии аҳолӣ 37 маркази хизматра-
сонии иҷтимоӣ фаъолият дорад, 
ки аз тарафи ташкилотҳои ҷамъ-
иятӣ таъсис дода шудаанд, аз 
ҷумла, барои тавонбахшии кӯда-
кони имконияташон маҳдуд, ки 
ба роҳбаладӣ ва тавонбахшии 
иҷтимоию тиббӣ  ниёз доранд, 
34 адад марказҳои хизматрасо-
нии иҷтимоӣ фаъолияташонро 
ба ҳамин самт равона намуда-
анд.

Дар давоми 3 моҳи аввали 
соли ҷорӣ 423 нафар кормандо-

ни иҷтимоӣ ва мутахассисони ин 
марказҳо ба 1338 нафар кӯдако-
ни эҳтиёҷманд чорабиниҳои та-
вонбахшии иҷтимоӣ, солимгар-
донии ҷисмонӣ, равонӣ, рушди 
зеҳнӣ, мутобиқшавӣ ва ҳампай-
вандӣ бо ҷомеа, хизматрасо-
ниҳои машваратӣ бо волидон 
гузарониданд. Айни замон дар 
миёни аҳолии беш аз 8 милли-
оннафараи Тоҷикистон 3 милли-

СОЛИМИИ МАЪЮБОН ТАҲТИ 
НАЗОРАТИ ДОИМИИ ДАВЛАТУ 

ҲУКУМАТИ КИШВАР ҚАРОР ДОРАД

он нафарро кӯдакон ташкил ме-
диҳанд ва бояд ёдовар шуд, ки 
ҳар як кӯдак новобаста аз маҳду-
дият ва вайроншавии фаъолияти 
ҷисмонияш имконияти инкишоф 
ёфтани ҷисму рӯҳ ва малакаҳои 
гуногуни фаъолияти ҳаётиро до-
рад. Аз ин рӯ, кӯдакон дар мар-
казҳо дар шароити муносиб ва 
бехатари будубош қарор дошта, 
ба пешрафти ҷисмониву мала-
каҳои мавзуни ҳаракат, зеҳниву 
рафтор, муошират ноил мегар-
данд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ-Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зим-
ни суханронӣ ба муносибати 
Рӯзи умумиҷаҳонии муҳофизати 
кӯдакон 1 июни соли 2011 дар 
шаҳри Душанбе, аз ҷумла таъкид 
намудаанд, ки ин рӯз «натанҳо 
рӯзи таърихӣ, балки айёми ба 
ҷомеа ёдовар шудан аз зарурати 
риоя ва эҳтироми ҳуқуқи кӯдак 
ва фароҳам овардани шароит 
барои ташаккули ҷомеаи ин-
сонпарвару адолатпарвар аст. Аз 
ин лиҳоз, ин рӯз иди калонсолон 
низ мебошад. Зеро кӯдакон ниёз 
ба ғамхории доимӣ доранд ва 
калонсолон дар таъмини ниёзу 
эҳтиёҷоти онҳо масъуланд».

Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон зимни баро-
мадҳои хеш аз ҳамаи мардуми 
саховатпешаю савобҷӯ даъват 
менамоянд, ки ба ятимону маъю-
бон расондани кумакҳои моддию 
маънавиро дареғ надоранд. Дар 
ин росто бояд зикр намуд, ки дар 
ҳама давру замон хайру садақа 
кардан ба ниёзмандону ятимон 
ва дасти ёрӣ дароз намудан ба та-
бақаи эҳтиёҷманд барои миллати 
куҳанбуёди тоҷик амри маъмулӣ 
ҳисобида мешуд. 

Ба тасвиб расонидани Кон-
венсияи СММ оид ба ҳуқуқи 
кӯдак яке аз аввалин санадҳои 
байналмилалии ҳуқуқи инсон ме-
бошад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баъди ба даст овардани истиқло-
лияти давлатӣ соли 1993 онро 
амалӣ намудааст. Баробари қабу-
ли конвенсияи мазкур Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҷанбаҳои мусбии ин 
ҳуҷҷути муҳими байналмиллали-
ро ба инобат гирифта, бо мақса-
ди иҷрои муқаррароти Конвен-
сия дар Тоҷикистон тадбирҳои 
зарурӣ андешида шуд, пеш аз 
ҳама, қонунгузории ҷумҳурӣ дар 
самти ҳуқуқу озодиҳои кӯдак ба 
талаботу принсипҳои санадҳои 
байналмилалӣ мутобиқ гардони-
да шуд. Аз ҷумла, дар моддаи 34 
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дарҷ гардидааст, ки «мода-
ру кӯдак таҳти ҳимоя ва ғамхории 
махсуси давлатанд. Давлат барои 
ҳифзи кӯдакони ятим, маъюб ва 
таълиму тарбияи онҳо ғамхорӣ 
менамояд». Дар мисоли татбиқи 

ин моддаи Конститутсия метавон 
аз он ёдовар шуд, ки ҷиҳати руш-
ди ҳунар, завқи баланди эҷодӣ, 
баланд бардоштани сатҳи дони-
шу маърифат, фаро гирифтан ба 
таҳсил, нигоҳубин ва ғамхории 
пайвастаи кӯдакони ятим аз ҷо-
ниби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, махсусан Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои за-
рурӣ андешида шуда, пайваста 
дар амал татбиқ мегарданд.

Дар интиҳо бояд тазаккур 
дод, ки имрӯз ҳуқуқу имтиёзо-
ти сокинони кишвар, бахусус 
табақаи осебпазир аз қабили 
маъюбон, ятимону барҷомон-
дагон, ниёзмандону калонсолон 
маҳз зери пуштибонии ҳукума-
ти кишвар қарор гирифтаанд 
ва хоҳанд гирифт. Аз таҳлилҳои 
анҷомдода ба хулосае метавон 
расид, ки имрӯзҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳуқуқи кӯдакон ба 
ҳаёт, ҳифзи саломатӣ, озодии су-
хан ва виҷдон, иттилоот ва ишти-
рок дар ҳаёти ҷамъиятӣ, ҳуқуқ 
ба моликият, манзил, таҳсил, 
меҳнат, ҳуқуқ ба зиндагӣ ва тар-
бия дар оила ба қадри назаррас 
риоя гашта, зери назорати қатъӣ 
ва ҷиддии давлату ҳукумат қа-
рор дорад.

Суғдмеҳри Маъруфзод
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Соҳаи тандурустӣ 
аз солҳои наху-
стини соҳиби-

стиқлолии кишвар мавриди 
таваҷҷуҳи махсуси Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ 
– Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Эмомалӣ Раҳмон қарор 
гирифта, сол то сол бамай-
лон рушд менамояд ва за-
минаву шароити мусоиду 
муосирро барои дастрасии 
мардум ба хизматрасониҳои 
тиббӣ фароҳам меоварад. 
Дар ин самт, албатта, Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тадбирҳои ама-
ливу саривақтиеро роҳандо-
зӣ менамояд, ки барои боз 
ҳам беҳтар гардидани сатҳу 
сифати хизматрасонии тиб-
бӣ нақши муассир доранд. 
Ташкилу баргузории “кор-
вонҳои саломатӣ”-ро мета-
вон намунаи барҷастаи ин 
гуна тадбирҳо шуморид. 

Солҳои охир ташки-
ли “корвонҳои саломатӣ” 
дар минтақаҳои мухтали-
фи кишвар бо иштироки 
роҳбарияти вазорат, со-

НАҚШИ “КОРВОНИ САЛОМАТӢ” ДАР БЕҲТАР 
НАМУДАНИ САТҲУ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТИББӢ

Чорабинии хайриявӣ барои кӯдакони маъюби “Чорбоғ”

хтору муассисаҳои мар-
бута ва устодони балан-
дихтисоси тиб як навъ ба 
ҳукми анъана даромада, 
доираи баргузории онҳо 
низ нисбат ба солҳои пеш 
фарохтар гардидааст. Аз 
ҳамин ҷост, ки санаи 12 
майи соли равон ҷиҳати 
таъмини солимии соки-
нон ва пешгирии сироя-
ти бемориҳои мухталиф 
ба онон «Корвони сало-
матӣ»-и навбатии Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ба шаҳри 
Бохтари вилояти Хатлон 
сафарбар гардид. Дар 
ин чорабинӣ беш аз 100 
нафар мутахасисони бо-
таҷрибаи соҳа, аз ҷумла; 
сармутахассисони Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ, роҳба-
рони муассисаҳои тиббии 
ҷумҳуриявӣ, устодони 
баландпояи муассисаҳои 
олии таълимии тиббӣ 
ҷалб гардиданд.

Дар рафти баргузо-
рии “Корвони саломатӣ” 
зиёда аз 4230 нафар 

сокинони шаҳри Бох-
тар аз хизматрасонии 
ройгони тиббӣ бархӯрдор 
гардиданд. Аз ҷумла, 169 
нафар аз ташхиси ВНМО, 
543 нафар аз ташхиси ул-
трасадоӣ, 205 нафар аз 
ташхиси флюриографӣ 
гузашта, ба 208 нафари 
дигар хуни донорӣ гуза-
ронида шуд. Ҳамзамон, 
зимни баргузории «Кор-
вони саломатӣ» 110 кӯдак 
хатна гардида, ба 6 на-
фар кӯдак ҷарроҳии чу-
раи модарзодӣ, 15 нафар 
ҷарроҳӣ ва10 нафари ди-
гар ҷароҳии чашм амалӣ 
карда шуданд.

Қобили зикр аст, ки 
дар ҳайати “Корвони са-
ломатӣ” тамоми муас-
сисаву сохторҳои тобеи 
Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 
қабили Муассисаи дав-
латии “Маркази ҷумҳу-
риявии ташаккули тарзи 
ҳаёти солим”, Муассисаи 
давлатии “Маркази ҷумҳу-
риявии мубориза бар 
зидди бемории ВНМО”, 
Муассисаи давлатии 

“Маркази ҷумҳуриявии 
ҳимояи аҳолӣ аз бемории 
сил”, Муассисаи давла-
тии “Маркази ҷумҳурия-
вии таълимию клиникии 
тибби оилавӣ”, Муасси-
саи давлатии “Маркази 
ҷумҳуриявии илмии хун”, 
Муассисаи давлатии 
“Маркази ҷумҳуриявии 
илмии ҷарроҳии дилу ра-
гҳо” ва дигар зерниҳодҳои 
дахлдор ҳузур доштанд.

Ҳамзамон, барои 
шахсони маъюб, вобаста 
ба шакли маъюбияташон 
аробачаи маъюбӣ ва ба 
қисми дигар асову асо-
бағал тақдим карда шуд.

Албатта, ин ягона 
“Корвони саломатӣ” дар 
давоми моҳ нест. Ёдовар 
мешавем, ки санаи 5 майи 
соли равон низ “Корво-
ни саломатӣ”-и Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо роҳбарии 
муовини вазири тандуру-
стӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон Одиназода Азиз 
Абдусаттор дар якҷоягӣ 
бо устодони баландпояи 

соҳаи тиб, профессорону 
табибони пуртаҷриба, сар-
дорони муассисаҳои тан-
дурустӣ ва дигар шахсони 
масъул ба шаҳри Кӯлоби 
вилояти Хатлон сафар-
бар гардида буд, ки дар 
рафти он зиёда аз 4150 
нафар сокинони шаҳри 
Кӯлоб аз муоинаву ташхи-
си комилан ройгони тиббӣ 
баҳра бурданд. Аз ҷумлаи 
онҳо, 439 нафар аз таш-
хиси ВНМО, 511 нафар 
аз ташхиси ултрасадоӣ 
ва 192 нафар аз ташхиси 
флюриографӣ гузашта, 
инчунин 425 кӯдак хатна 
карда шуда, ба 11 нафар 
кӯдак ҷароҳии чураи мо-
дарзодӣ гузаронида шуд. 
Илова бар ин, аз ҷониби 
Корхонаи воҳиди давла-
тии “Маркази ҷумҳурия-
вии тибби халқӣ” гиёҳҳои 
шифобахш ва нӯшобаҳои 
аз растаниҳои шифобахш 
омодашуда миёни соки-
нон тақсим карда шуд.

Тавре аз таҳлилу 
баррасии натиҷаҳо маъ-
лум гардид, баргузории 
“корвони саломатӣ” як 
амри заруриву саривақтӣ 
буда, барои ташхису 
пешгирӣ ва табобати бе-
мориҳои мухталиф дар 
байни аҳолӣ нақши бо-
риз дорад. Қобили қайд 
аст, ки сафарбарнамоии 
“корвонҳои саломатӣ” ба 
шаҳру навоҳии мамлакат 
давом дорад ва қарор аст 
“Корвони саломатӣ”-и на-
вбатӣ дар минтақаи Рашт 
ба сокинон хизматрасо-
ниҳои ройгони тиббӣ пеш-
ниҳод намояд.

Эҳсон Турсунов

23 майи соли ҷорӣ 
дар Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии тавон-
бахшии кӯдакони маъюб 
«Чорбоғ» дар ноҳияи Вар-
зоб» барои 230 нафар 
кӯдаки маъюб чорабинии 
хайриявии Намояндагии 
Агентии туркӣ оид ба ҳам-
кории байналмилалии на-
зди Сарвазири Ҷумҳурии 
Туркия дар Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон (TIKA) баргузор гар-
дид.

Дар  чорабинии мазкур 
муовини якуми вазири тан-
дурстӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон Умарзода Саида Ғай-
рат, ёрдамчии вазири тан-

дурустӣ Содиқова Дилором, 
сардори Раёсати ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолии  Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Қурбонов Қ. Б., 
директори Агентии давла-
тии ҳифзи иҷтимоии аҳо-
лии Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ишти-
рок намуда, аз ҷониби На-
мояндагии Агентии туркӣ 
Сафири Ҷумҳурии Туркия 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Алӣ Рифат Куксал, ноиби 
Президенти Агентии туркӣ 
оид ба ҳамкории байнал-
милалӣ Мехмет Сурея Эр 
ва дигар намояндагону про-

фессорони донишгоҳҳои 
Ҷумҳурии Туркия ширкат 
варзиданд. Чорабинии хай-
риявиро дастаи ҳунарман-
дон ҳусни оғоз бахшид.

Баъдан, Умарзода Са-
ида Ғайрат - муовини яку-
ми вазири тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳу-
зури меҳмонони олиқадрро 
хайра мақдам гуфта, зимни 
суханронии хеш иброз на-
муд, ки “ба ҳамагон маълум 
аст, ки рӯзи 12 майи соли 
ҷорӣ Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар му-
лоқот ба фаъолони ҷомеа 

таъкид доштанд, ки дар 
моҳи шарифи Рамазон ва-
зорату идораҳо, мақомо-
ти маҳаллӣ, муассисаву 
ташкилотҳо новобаста аз 
шакли моликияташон ва 
мардуми саховатпешаи 
кишвар ба пиронсолону 
маъюбон, шахсони яккаву 
танҳои ниёзманд, оилаҳои 
камбизоат, шахсони дар 
ҳолати душвори зиндагӣ 
қарордошта кӯмаки амалӣ 
расонанд, ки савобияти бе-
андоза дорад”.

Ҳамчунин Сафи-
ри Ҷумҳурии Туркия дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Алӣ 
Рифат Куксал суханронӣ 
намуда, аз ҳамкории дуҷо-

нибаи ду кишвари ба ҳам 
дӯст арзи сипос намуд ва 
дар интиҳои суханрони-
аш ба ташкилкунандагони 
ин чорабинии хайриявӣ 
миннатдории худро изҳор 
намуда, ҳамагонро ба му-
носибати моҳи шарифи Ра-
мазон таҳният гуфт..

Бояд қайд намуд, ки 
Намояндагии Агентии тур-
кӣ оид ба ҳамкории бай-
налмилалии назди Сар-
вазири Ҷумҳурии Туркия 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои 230 нафар кӯдакони 
маъюби “Чорбоғ” дастар-
хони хайр ороста, ҳадяҳо 
тақдим намуд.

www.moh.tj
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 АҶИБИ ТИББӢ Хамёза
Башарият хамёза кар-

данро пеш аз хандидану ги-
ристан ва ҳарф задан омӯх-
тааст, аммо новобаста ба 
ин ҳанӯз бештари одамон 
аз хусусиятҳои хамёза огоҳ 
нестанд. Ба қавли физио-
логҳо хамёза рефлексе ме-
бошад, ки ҳангоми таъсири 
омилҳои муайян ба вуҷуд 
меояд, аммо равоншиносон 
бар ин назаранд, ки хамёза 
воситаи ифодаи эҳсос аст. 
Бо дарназардошти ин ки ха-
мёза дар кадом ҳолат зуҳур 
мекунад, ҳар ду назар ҳам 
метавонад дуруст бошад.

Хамёза метавонад ба 
чандин сабаб пайдо шавад, 
ки алъон асоситарини онҳо-
ро баррасӣ менамоем.

1. Ҳангоми хоболудӣ ва 
дилтангӣ. Дар ин вақт инсон 
дар оромиш қарор дошта, 
нафаскашияш бештар сатҳӣ 
мешавад ва каме гушнагии 
оксигенӣ ба вуҷуд меояд. 
Хамёза ба бозшавии алвео-
ла кумак мекунад ва ба хун 
ворид шудани ҳиссае аз ок-
сигенро таъмин менамояд. 
Барои ҳамин ҳам норасоии 
ҳаво сабаби аввалини хамё-
за маҳсуб меёбад. 

2. Ҳангоми бедоршавӣ 
аз хоб. Баъди он ки мо тамо-
ми шаб оҳиставу мунтазам 
нафас кашидем, мағзи мо 
ба “ҷуръаи ҳавои тоза” ниёз 
дорад, ки он барои комилан 
бедор шудани мо кумак ме-
кунад.

АҶОИБОТИ ТИБ

бадҳолӣ мадад мерасонад.
4. Ҳангоми парвоз. Ха-

мёза торҳои овозӣ, нойҳои 
гӯшу гулӯ ва роҳи ҷавфҳои 
назди биниро мекушояд ва 
бо ҳамин фишори байни 
роҳҳои нафаскашиву муҳи-
ти атроф баробарвазн ме-
шавад. Агар хоҳед, ки ҷа-
рангоси гӯшро рафъ намоед, 
ҳангоми парвозу фурӯди ҳа-
вопаймо хамёза кунед!

5. Дар вақти хастагии 
ҷисмонӣ ва шахшавии хун 
дар мушакҳо. Қадкашии 
ҳамроҳ бо хамёза мушакҳо-
ро нарм ва аз хун сер мена-
мояд. Ин хамёза мушакҳоро 
баъди дурудароз дар як ҷой 
нишастан ба худ меорад ё ки 
баръакс, онҳоро баъди кори 
вазнин ором месозад. Дар 
баъзе корхонаҳои Ҷопон 
махсус хамёзакашии коллек-
тивӣ амалӣ карда мешавад, 
ки барои рафъи хастагӣ ва 
афзудани қобилияти кории 
кормандон кумак мекунад. 
Шумо низ метавонед ҳанго-
ми танаффус чанд бор хамё-
за кашида, бо ҳамин худро 
бардам эҳсос намоед. Хамё-
заро метавон ҳангоми хаста-
гӣ ва хушкшавии чашм низ, 
ки баъди кор бо компютер ба 
вуҷуд меояд, истифода бурд. 

6. Ҳангоми гирифторӣ 
ба баъзе бемориҳо. Хамё-
закашии такрории дароз-
муддат ҳангоми ишемияи 
мағзи сар, бемории куҳнаи 
шуш, аломоти обструкти-

вазъи саломатӣ дарак диҳад. 
Сабабҳои патологии хамёза 
зиёданд ва аз ҳамин лиҳоз 
ба худ ва саломатии худ та-
ваҷҷуҳ кунед.

7. Дар вақти оташин 
шудан. Дар ин ҳолат хамё-
за ҳамчун воситаи холику-
нии равонӣ хидмат менамо-
яд. Масалан, бо сабабҳои 
номаҳфум хамёза ба до-
нишҷӯи имтиҳонсупоранда 
“ҳуҷум” мекунад. Ҳамин 
тавр, вақте фарзандатонро 
сарзаниш мекунед, ба воку-
ниши ӯ диққат диҳед. Агар 
дидед, ки фарзандатон хамё-
за мекунад, ҳаргиз асабонӣ 
нашавед ва хамёзаи ӯро да-
лели бепарвоӣ напиндоред. 
Шояд, баръакс, хамёза ку-
мак менамояд, ки фарзан-
датон “таркиши асаб”-ашро 
пешгирӣ намояд. 

8. Ҳангоми нигаристан 
ба шахси хамёзакунанда. 
Хамёза сирояткунанда аст, 
дуруст мисли он ки вақте 
садои хандаи касеро ме-
шунавем, мо низ беихтиёр 
каме лабханд мезанем. Ба 
гуфтаи мутахассисон хамё-
заи ҷавобӣ ин ҳамдардӣ ва 
ҳамзамон рефлекси вокуни-
ши нейронӣ-инъикосӣ мебо-
шад. Ин ҳолат метавонад бо 
ҳайвонот низ (ба истиснои 
моҳӣ ва дигар ҷондорони 
зинаҳои пасти таҳаввул) рух 
диҳад. Масалан, саг метаво-
над аз пайи хамёзаи соҳи-
баш хамёза кашад.

1. Ҷеймс Ҳаррисони 74-сола аз Австралия дар 
давоми ҳаёти худ тақрибан 1000 маротиба хун су-
поридааст. Антителаҳои хуни камёби ӯ барои зин-
дамонии навзодоне, ки бо шакли вазнини камхунӣ 
ба дунё омадаанд, кумак мекунанд. Тибқи ҳисобҳои 
тахминӣ, маҳз бо донории Ҳаррисон зиёда аз 2 мил-
лион навзод аз марг наҷот дода шудааст. 

2. Соли 1970 дар яке аз бемористонҳои Чикаго, 
ҳангоми ҷарроҳии қалби Уоррен Ҷирич  ба ӯ 1080 
литр хуни донорӣ гузаронида шудааст. Номбурда аз 
бемории гемофилия азият мекашид.

3. Бемории паҳншудатарин дар ҷаҳон ин пӯсида-
гии дандон аст, ки дар баъзе минтақаҳои дунё 100% 
аҳолӣ ба он гирифторанд. Тибқи маълумотҳо 13%-и 
сокинони Бритониёи Кабир то синни 21-солагӣ дан-
донҳояшонро аз даст медиҳанд. Аммо нодиртарин 
беморӣ дар ҷаҳон “куру” ё худ “бемории хандаовар” 
номида мешавад. Ба ин беморӣ танҳо як қабила 
аз Гвинеяи Нав гирифтор аст. Давраи инкишофи 
пинҳонии ин маризӣ то 30 сол тӯл мекашад, вале 
ҳар ҳолати гирифторӣ саранҷоми марговар дорад. 
Калимаи “куру” ба забони қабилаи форе ду маъно 
дорад – “ларза” ва “ҷоду”.

4. Хотираи кӯтоҳмуддат метавонад дар як вақт 
тақрибан 5-9 амал ё рақамро коркард намояд. Ин 
яке аз посухҳоест ба ин савол, ки чаро мо метаво-
нем шумораи телефонҳоро дар ёд бигирем.

“Шифо”

3. Ҳангоми ҳузур дар 
бинои нафасгир. Дар ин ҳо-
лат кам будани оксиген дар 
таркиби ҳаво хамёзаро ба 
вуҷуд меорад. Хамёза тар-
киби газии муътадили хун-
ро барқарор намуда, барои 
эҳсоси бардамӣ ва рафъи 

вии апноэи хоб ва илтиҳоби 
пардаҳои майна мушоҳи-
да мешавад. Хамёзаро дар 
баъзе одамони гирифтори 
эпилепсияи шаклаш умуми-
шуда низ мушоҳида кардан 
мумкин аст. Ҳамин тавр, ха-
мёза метавонад ба инсон аз 

Дар анҷом гуфтанием, 
ки ҳаргиз аз хамёза каши-
дан (албатта, бо риояи одобу 
этикаи он) рӯй натобед, зеро 
он танҳо ба фоидаи салома-
тии Шумост!

“Шифо”
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ҶОҒАР ВА ТАБОБАТИ ОН
Яке аз бемориҳое, ки 

ҷарроҳии умумӣ ба он сари 
кор дорад, бемории ҷоғар 
(зоб) маҳсуб меёбад. Са-
бабҳои пайдоиши бемории 
ҷоғар то ба ҳол пурра му-
айян нагардидаанд.

Асоситарин омили та-
моюл ба ин беморӣ, имрӯз 
норасоии йод дар хӯрок ба 
шумор меравад. Мушоҳи-
даҳо нишон медиҳанд, дар 
кишварҳое, ки намакро бо 
йод омехта намекунанд, 
ҳолатҳои бемории ҷоғар 
зиёдтар ба назар мерасад. 
Аммо ба ин нигоҳ накарда, 
паҳншавии ин беморӣ дар 
навоҳии бо йод бой низ 
дида мешавад.

Таҳқиқотҳо муайян кар-
даанд, ки дар дунё зиёда 
аз 1 миллиард одам дар на-
воҳии аз йод камчин зинда-
гӣ мекунанд. Ба ин навоҳӣ 
қариб ҳама ҳудуди Қафқоз, 
Россия, Аврупо, навоҳии 
марказии Африқо ва Амри-
кои Ҷанубӣ дохил меша-
ванд. Норасоии йод дар 
организм ба зиёд гаштани 
ҳуҷайраҳои ғадуди сипар-
шакл мусоидат мекунад. 
Ин ҳуҷайраҳо йодро ҷа-
бида гирифта, ҳормонҳои 
ғадуди сипаршаклро ба 
вуҷуд меоранд. Дар миёни 
ин ҳуҷайраҳо ҷамшудани 
каллоид (маҳсули ҳуҷай-
раҳои ғадуди сипаршакл, 
ки аз он саранҷом ҳор-
монҳои ғадуди сипаршакл 

ба вуҷуд меоянд) ба вуқӯъ 
мепайвандад. 

Бо гузашти вақт кал-
лоид зиёд гардида, ғадуди 
сипаршакл васеъ мегар-
дад. Васеъшавии ғадуди 
сипаршакл метавонад та-
моми бофтаҳоро дар бар 

гирад ва дар ин ҳолат онро 
ҷоғари дифузӣ меноманд. 
Аммо бештар дар ғадуди 
сипаршакл тағйиротҳои 
маҳдуд ба амал меоянд, ки 
аз онҳо дар ҷо-ҷои ғадуди 
сипаршакл гиреҳҳо ташак-
кул меёбанд. Ин намуди 
ҷоғарро гиреҳӣ меноманд. 
Дар пайдоиши ин беморӣ 
ирсият низ нақши муҳим 
дорад. Дар хешу табори 
маризони ҷоғар эҳтимоли 
пайдоиши гиреҳҳо дар ға-
дуди сипаршакл зиёдтар 

Афзалияти БТУП бар 
аденоэктомияи кушода 
дар он аст, ки амалиёти 
мазкур тавассути техникаи 
эндоскопӣ амалӣ карда 
мешавад. Усули кор чунин 
аст, ки ба уретра найчаи 
борики резектоскоп ворид 
карда мешавад. Дар ҳола-
ти БТУП, барои буридани 
бофтаи простата диатер-
мокоагулятсия (яъне чок 
кардани бофта тавассути 
коагулятсия кардани он бо 
ҳарорати баланд) ба кор 
бурда мешавад.

Бартарии дигар дар 
он аст, ки усули мазкур 
камолоиш, камосеб, да-
вомнокии марҳилаи пас 
аз ҷарроҳӣ камтар, таҳам-
мулпазирии он аз ҷониби 
беморон хуб, бо кам буда-
ни басомади оризаҳо тав-
сиф меёбад.
Нишондод барои БТУП

ДГП-и симптоматикӣ 
дар ҳар марҳила ва ан-
доза, вақте ки аденоэкто-

мебошад. Ҷоғари гиреҳӣ 
бештар дар занон дида ме-
шавад. Таҳқиқотҳо нишон 
медиҳанд, ки ин беморӣ 
дар занон 2 - 4 маротиба 
бештар аз мардон ба назар 
мерасад ва аз 20 то 65% 
занонро дар бар мегирад. 

Усулҳои асосии таш-
хиси бемории ҷоғар ибо-
ратанд аз: ташхиси ултра-
садоии ғадуди сипаршакл, 
биопсияи аспиратсионӣ, 
ташхиси хун барои муайян 
намудани ҳормонҳои ғаду-
ди сипаршакл ва томогра-
фияи компютерии гардан. 
Табобати бемории ҷоғар 
низ чанд марҳиларо дар 
бар мегирад. Бештари ги-
реҳҳои каллоидӣ ҳеҷ гуна 
табобатро тақозо намеку-
нанд. Беморони дорои ин 

гуна гиреҳҳо, аз назорати 
табибон гузашта, соле як 
маротиба барои муайян на-
мудани ҳормонҳояшон хун 
месупоранд ва аз ташхиси 
ултрасадоии гардан мегу-
заранд. Табобати ин гуна 
беморон бештар бо роҳи 

консервативӣ ба роҳ монда 
мешавад. Аммо ба беморо-
не, ки гиреҳҳо дар ғадуди 
сипаршаклашон ба узвҳои 
гирду атроф фишор мео-
ранд (дар ин ҳолат халал 
дар нафаскашӣ, ё фурӯ-
барии хӯрок метавонад 
домангири онҳо гардад), ё 
ҳангоми зиёд шудани сатҳи 
ҳормонҳо (тиреотаксикоз) 
дар ин беморон, табобат 
бо усули ҷарроҳӣ тавсия 
мешавад. 

Танҳо табобат бо усу-

ли ҷарроҳӣ кафолати пур-
ра дур намудани гиреҳро 
медиҳад. Одатан ҷарроҳӣ 
дар ҳаҷми дур кардани як 
ҳиссаи ғадуди сипаршакл ё 
пурра дур кардани тамоми 
бофтаи ғадуди сипаршакл 
(тиреоидектамия) анҷом 
дода мешавад. Ҳангоми бо 
гиреҳҳо иллатдор шудани 
як ҳиссаи ғадуди сипарша-
кл, танҳо ҳиссаи иллатдор 
мавриди ҷарроҳӣ қарор 
мегирад, аммо дар маври-
ди вуҷуд доштан гиреҳҳои 
зиёд дар ҳар ду қисмати 
ғадуди сипаршакл, ғадуд 
ба пуррагӣ дур карда ме-
шавад. Одатан маризон 
ҷарроҳии ғадуди сипарша-
клро ба осонӣ пушти сар 
мекунанд ва баъди ҷар-
роҳӣ хеле зуд барқарор ме-
шаванд.Ҷарроҳии ғадуди 
сипаршакл асари манфӣ 
ва пайомадҳои ногувор аз 
худ боқӣ намегузорад. Бо 
вуҷуди ин, ҷарроҳии ғадуди 
сипаршакл дар таҷрибаи 
ҷарроҳӣ яке аз мушкил-
тарин ва нозуктарин ҷар-
роҳиҳо ба шумор меравад. 
Ба ҳамин хотир, ин намуди 
ҷарроҳиро бояд ҷарроҳи 
дорои таҷрибаи бой ва 
дорои тахассуси баланди 
касбӣ анҷом диҳад. Шарти 
асосии муваффақияти ин 
навъи ҷарроҳӣ маҳз дар 
ҳамин нуҳуфтааст. 

Таҳияи Иброҳим Ятимов

БУРИШИ ТРАНСУРЕТРАВИИ ОМОСИ ҒАДУДИ ПРОСТАТА (БТУП)
мияи кушода хатар дорад 
ё зидди нишондод аст, 
БТУП нишондод таъйин 
мешавад.  

БТУП нисбат ба аде-
ноэктомияи кушода аф-
залтар аст, дар ҳоле ки 
ҳаҷми простата камтар 
аз 80 см3; зимни синни 
нисбатан ҷавон будани 
бемор, дар ҳоле ки зару-
рати ҳифз кардани қувваи 
шаҳвонӣ мавҷуд бошад; 
дар ҳоли гумонбар шудан 
аз саратони простата; зим-
ни бемориҳои зуҳурёф-
таи ҳамбастаи системаи 
дилу рагҳо, нафас ва эн-
докринӣ, инчунин ҳанго-
ми чарббандӣ ва диабети 
қанд; зимни бемориҳои 
омехтаи роҳҳои поёнии 
пешоб; зимни пешакӣ аз 
сар гузаронидани ҷар-
роҳии масона, простата, 
девораи пеши шикампар-
да, рӯдаҳо; пас аз муолиҷа 
омоси ғадуди простата бо 
усули гипертермия, термо-

терапия ва муолиҷаи ла-
зерӣ; такрорёбии «ҳақиқӣ» 
ва «козибӣ» омоси ғадуди 
простата; муолиҷаи дуру-
дарози омоси ғадуди про-
стата бо усули ғайриҷар-
роҳӣ; якҷоя шудани омоси 
ғадуди простата бо про-
статити музмин ва санги 
простата; усули ҷарроҳӣ; 
якчанд варианти БТУП 
мавҷуд аст, ки моҳияти 
худи амалиётро аниқтар 
ифода мекунад:

БТУП-и козиб. Зимни 
чунин навъи амалиёт ҳа-
магӣ як қисми омоси ғаду-
ди простата бурида меша-
вад (тақрибан 10 – 20 % 
ҳаҷми он, вале на зиёда 
аз 10 – 15 г). Ҳамин тариқ 
гӯё «раҳчаи пешоб» сохта 
мешавад, ки симптомҳои 
халалёбии пешобкуниро 
сабук мегардонад.

БТУП-и ҳиссагӣ. Зим-
ни чунин навъи амали-
ёт 30-80%-и простатаи 
калоншуда бурида, дар 

қисми простатагии уретра 
канал сохта мешавад.

БТУП-и куллӣ (про-
статэктомияи трансуре-
травӣ). Зимни чунин навъи 
амалиёт қариб тамоми 
простатаи калоншударо 
мебуранд, ки ба амалиёти 
кушода мувофиқат меку-
над.

БТУП-и қатъӣ. Дар 
муолиҷаи омоси ғаду-
ди простата чунин навъи 
амалиёт ба кор бурда на-
мешавад. Усули мазкурро 
зимни муолиҷаи марҳилаи 
ибтидоии саратони про-
стата истифода мекунанд.

БТУП тавассути тех-
никаи эндоскопӣ ба амал 
оварда мешавад. Ба мақ-
сади мазкур резектоскоп 
ба кор бурда мешавад. Он 
аз рӯйи принсип ба систо-
уретроскоп монанд аст, 
вале фарқ дар он аст, ки 
дар нӯгаш диатермокоа-
гулятор дорад, ки ба воси-
таи он чок кардани омоси 

ғадуди простата ба амал 
оварда мешавад. Зимнан, 
ҳангоми БТУП ҳамеша ба 
воситаи маҳлули физио-
лог ӣшуста (яъне ирригат-
сия) мешавад. Ин амал ба 
мақсади хунук кунонида-
ни бофтаи простата иҷро 
мешавад, зеро ҳангоми 
диатермокоагулятсия бо-
фта гарм мешавад. Пас аз 
ҷарроҳӣ резектоскопро ги-
рифта, ба ҷойи он дар ма-
сона қастараи фолӣ ворид 
карда мешавад.

Бартарияти БТУП-и 
омоси ғадуди простата аз 
амалиёти кушода дар он 
аст ки дар марҳилаи пас 
аз ҷарроҳии бемор, дар 
статсионар, маҳдудият 
мушоҳида мешавад, қоби-
лияти корӣ зуд барқарор 
мешавад, барои препа-
ратҳои доруӣ сарфу харҷ 
камтар аст.

Сардори Маркази 
эндоурологӣ, н.и.т. 

Давлатмурод Носиров
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Ҳино (ба ло-
тинӣ - lawsonia 
inermis) раста-

нии маълум ва машҳур 
аст. Қадаш то 60-90 сан-
тиметр мехезад, вале дар 
ноҳияҳои Ҳиндустон то 
баробари ду қадди одам 
баланд мешавад. Пояаш 
сурх, баргаш монанди 
барги анор аст, вале но-
зуктар ва хурдтар аз он, 
инчунин мулоимтар аз 
барги анор мебошад. Ми-
зоҷаш мураккабқувват, 
моил ба сардӣ ва дар да-
раҷаи дуввум хушк аст ва 
ба қавли баъзе табибон 
дар дараҷаи якум гарм 
аст. Ҳино дар Тоҷикистон 
зироати яксола аст. Онро 
аз тухм ва қаламча зиёд 
мекунанд. Аз барги ҳино 
моддаи рангубории лав-
сон – ранги сурхи зард-
тоб (барои ранг кардани 
матоъҳои пашмиву шоҳӣ, 
мӯйи сар ва нохун), инчу-
нин, танин ва витамини 
К, аз гулаш равғани эфир 
мегиранд. 

Дар тибби мардуми 
Шарқ аз давраҳои қа-
дим ҳиноро дар табобати 
захм, бемориҳои пӯст ва 
рагу пайванд истифода 
менамуданд. Хислатҳои 
шифобахши он: як миқ-
дор ҳинои тар ва ҳамон 
миқдор барги чормағзро 
бигиранд. Аввал барги 
чормағзро кӯфта, баъд 
ҳар дуро якҷо кӯфта гузо-
шта банданд, байза ном 
дарди тамоми сарро, ки 
азияти муттасил мебо-
шад, шифо мебахшад; 
инчунин дарди нимсар-
ро низ дафъ мекунад ва 
дарди сарро, ки сабабаш 
ҷамъ шудани бодҳо ва 
балғам дар сар бошад, ба 
ибро меоварад. Агар бар-
ги ҳиноро кӯфта, бо сир-
ко сиришта, ба пешонӣ 
гузошта банданд, дарди 
сарро дафъ мекунад; бо 
зифт (қатрон) ва равғани 
гулисурх ҳамроҳ карда гу-
зошта банданд, захмҳои 
сарро шифо мебахшад ва 

ҲИНО
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Эй табиби ҳозиқи ман!

Дар набарди зиндагию марг ҳастӣ посбони зиндагӣ.

Нашрия аз 
феврали 

соли 2018 чоп 
мешавад

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

ҲАЙАТИ ЭҶОДӢ:

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

●
Сармуҳаррир

Эҳсон Турсунов

Котиби масъул, тарроҳ:
Комрони Абдуназар

Суғдмеҳри Маъруфзод
Зайнаб Анварӣ
Иброҳим Ятимов

●
Ҳафтанома таҳти №058/РЗ-

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

ном шудааст. 
●

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

●
Ҳафтанома дар ҶДММ 

"Мега - принт" ба табъ мерасад. 
Теъдоди нашр

5000 нусха

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

агар бо қатрон ва равға-
ни зайтун сиришта, ба 
сар гузошта банданд, мӯй 
мерӯёнад; бо оби кашниз 
сиришта, ба чаккаҳои сар 
гузошта банданд, рехта-
ни моддаҳои бегонаро ба 
чашм манъ мекунад. 

Ҳиноро дар об ҷӯшо-
нида, он обро дар даҳан 
гардонанд, решҳои даҳан 
ва ҷӯшиши (пухтани) да-
руни даҳани кӯдаконро 
шифо мебахшад. Ҳиноро 
кӯфта, бар кафи обиладо-
ри пой гузошта банданд, 
хусусан бо он андак гули 
маҳсар ва заъфарон ило-
ва карда бошанд, таъ-
сираш бештар мегардад 
дар дармон гаштан; агар 
ба чашм бибанданд, ба-
ромадани обиларо дар он 
монеъ мешавад. Халқҳои 
ҷануб ва шарқии қитъаи 
Осиё бар ин боваранд, ки 
ҳино дарди сарро дафъ 
мекунад, нури чашмро 
афзун мегардонад, боҳро 
қувват мебахшад, барои 
беморӣ ва иллатҳои меъ-
да, ҷигар, сипурз, роҳҳои 
пешоб, бачадон, махав, 
тоун, вабо ва ғайра нафъ 
дорад. 2,5 грамм ҳиноро 
бихӯранд ё 4,5 грамми 
онро як шабонарӯз дар 
об тар карда, он обро соф 
намуда биёшоманд, зард-
парвинро шифо мебах-
шад, иллатҳои сипурзро 
дафъ мекунад, санги 
гурда ва хичакро майда 
карда мерезонад, душво-
рии шошиданро ба ислоҳ 
меоварад, пешоби банд-
шударо мекушояд, бачаи 
занони ҳомиларо меаф-
тонад. Агар ин оби тари-
ди ҳиноро то даҳ рӯз пай-
дарҳам бинӯшанд, вабо 
ва захмҳои роҳи пешобро 
дафъ месозад, пешоб ва 
ҳайзро равон мекунад, ба 
ҷойи нохуни каҷ ва пӯси-
да нохуни аслӣ мерӯё-
над. Агар ин обро бо 32 
грамм шакар бардавом 
биёшоманд, иллати ма-
хав дар давраи ибтидо 
бошад, шифо мебахшад. 

Ба қавли як қатор таби-
бон агар ҳамин тавр оби 
ҳино таркардашударо бо 
шакар як моҳ биёшоманд, 
махав сиҳат наёбад, ди-
гар илоҷпазир нест. Ҳи-
норо дар об ҷӯшонида, он 
обро ба реши ҷамра (кар-
бункул) ва сӯхтагии оташ 
кам-кам ва бардавом би-
резанд, шифо мебахшад. 

Ҳиноро кӯфта, ба ва-
рамҳои гарм, ки аз онҳо 
зардоб таровиш мекарда 
бошад, бимоланд, сиҳат 
мебахшад; бо равғани 
гулисурх сиришта бимо-
ланд, қӯтурро ба ибро 
меоварад; бо оби бар-
ги беданҷир даромехта 
бимоланд, кафидагии 
пӯстро, ки куҳна шуда 
бошад, сиҳат мекунад ва 
дарди зонуро нест месо-
зад; бо гули индов якҷо 
кӯфта бимоланд, ҷурра 
(дабба)-ро шифо мебах-
шад. Ҳинои хушкро кӯф-
та, ба захмҳо бипошанд, 
онҳоро хушк мекунад ва 
сиҳат мебахшад. Бар-
ги хушкашро кӯфта, бо 
равғани буз хамир карда 
гузошта банданд, зах-
мҳоро ба ҳам оварда 
ислоҳ мекунад, хусусан 
захмҳои гӯшаи нохунро 
зудтар сиҳат менамо-
яд. 4,5 грамм тухмашро 
кӯфта, бо асал ва катиро 
бихӯранд, майнаро хеле 
қавӣ мегардонад. 

Мизоҷи гули ҳино 
мӯътадил ва латиф аст. 
4,5 грамм гулашро бо 
75 грамм об ва асал 
бихӯранд, ҳамаи навъҳои 
дарди сарро дафъ меку-
над, назлаҳоро қатъ мена-
мояд, рутубатҳои нодар-
кор ва зарарноки баданро 
хушк мекунад. Гули ҳи-
норо кӯфта, бо сирко си-
ришта бимоланд, дарди 
сарро даво мебошад, 
вале гулашро танҳо гузо-
шта банданд, барои фо-
лиҷ, бемориҳои вобаста 
ба мағзи сар, иллатҳои 
асабонӣ ва дарди асабҳо-
ро дармон мешавад; дар-
ди бади гулӯро, ки аз ҷамъ 
шудани хун дар ин узв 
аст, дафъ мекунад; агар 
бо муми занбӯри асал ва 
равғани гулисурх сиришта 
бимоланд, дарди паҳлу 
ва лат хӯрдани аъзоро ба 
ибро меоварад. Гули ҳи-
нои хушкро дар либоси 

мӯйина бигузоранд, наме-
гузорад, ки онро кирм ва 
куя бизанад. Баргаш ҳам 
ҳамин хислатро дорад. 

Аз гули ҳино равған 
ҳам тайёр мекунанд. Дар 
зарфи шишагӣ равғани 
кунҷиди тоза ё равғани 
зайтун андохта, онро аз 
гули ҳино пур месозан-
ду ба офтоб мегузоранд. 
Баъди шаш-ҳафт рӯз ран-
ги гул мепарад, он гулро 
фишурда дур намуда, ба 
ҷойи он гули дигар пур 
мекунанд. Ҳамин тавр 
панҷ-шаш маротиба гулро 
нав карда, охиронашро 
ҳам фишурда дур наму-
да, равғанро соф карда 
мегиранд ва ин равғани 
ҳино ҳисоб меёбад. Ми-
зоҷи ин равған гарм аст. 
Инро бимоланд, варамҳо-
ро таҳлил медиҳад, мӯйро 
мустаҳкам месозад, ранги 
рӯйро некӯ мекунад. 

Аз барги ҳино ҳам 
равған тайёр мекунанд. 
Оби барги ҳиноро дар 
зарфе рехта, аз болояш 
ҳамон миқдор равғани 
зайтун ё равғани кунҷи-
ди тоза мерезанду дар 
оташи паст меҷӯшонанд, 
то он ки обаш батамом 
бухор гардаду равған би-
монад. Аломати тамом 
шудани об дар ин амал 
ҳамон аст, ки аз ҷӯш ме-
монад. Ин равғанро низ 
бимоланд, варамҳоро 
таҳлил медиҳад, дардҳои 
гуногунро дафъ мекунад, 
тарангу беҳаракат монда-
ни узвҳоро шифо мебах-
шад, иллатҳои асабҳо ва 
буғумҳоро ба ибро меова-
рад. Навъи дигари гириф-
тани равғани барги ҳино 
ин тавр аст: барги ҳиноро 
дар соя хушк карда, ҳар 
қадар, ки хоҳанд, биги-
ранд. Дар шаш баробари 
вазни он об як шабонарӯз 
тар карда, баъд то сеяки 
об мондан меҷӯшонанд. 
Сипас, он обро соф кар-
да, аз болояш баробари 
он об равғани кунҷиди 
тоза ё равғани зайтун 
андохта, дар оташи паст 
меҷӯшонанд, то ба ҳадде, 
ки об тамоман бухор шуда 
раваду равған бимонад. 
Миқдори як бор дар як 
рӯз хӯрдан аз ҷирми ҳино 
ва гули он аз 2,25 то 4,5 
грамм аст.

“Шифо”


