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ДАР СОЛИ 
2018 САТҲИ 

ХИЗМАТРАСОНИИ 
ТИББӢ БОЗ ҲАМ 

БОЛО РАФТ

ПАЁМИ ПЕШВОИ 
МИЛЛАТ- РОҲНАМО 

ВА САРМАШҚИ 
ФАЪОЛИЯТИ ҲАР 

МУТАХАССИСИ ТИБ

ИҚТИБОСҲО АЗ 
ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ 

ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН 
БА МАҶЛИСИ 

ОЛИИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

САТҲУ СИФАТИ 
ХИЗМАТРАСОНИИ 

ИҶТИМОӢ ДАР 
КИШВАР БАЛАНД 

МЕШАВАД

26 декабри соли 2018 
дар толори калони “Кохи 
Сомон”-и Бӯстонсаройи 
шаҳрии Ҳукумати Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ҷаласаи 
ҳафтуми якҷояи Маҷлиси 
миллӣ ва Маҷлиси намо-
яндагони Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, даъ-
вати панҷум баргузор шуд, 
ки дар он Паёми Асосгузо-
ри сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
“Дар бораи самтҳои асосии 
сиёсати дохилию хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ирсол гардид.

Дар толор аъзои Маҷ-
лиси миллӣ ва вакилони 
Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Сарвазир ва 
аъзои Ҳукумати мамлакат, 
роҳбарияти Дастгоҳи иҷро-
ияи Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, вазорату куми-
таҳои давлатӣ, идораҳои на-
зди Президент ва Ҳукумат, 
мақомоти марказии судӣ 
ва дигар ниҳодҳои ҳифзи 
ҳуқуқу тартибот, Академияи 

илмҳо, муассисаҳои олии 
таълимӣ, раисони вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо, роҳба-
рони марказҳои татбиқи 
лоиҳаҳои сармоягузорӣ, 
як гурӯҳ собиқ вакилони 
Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъ-
зои Шӯрои ҷамъиятӣ, Ҳара-
кати Ваҳдати миллӣ ва эҳёи 
Тоҷикистон ва вакилони як 
қатор иттиҳодияҳои ҷамъ-
иятӣ, сиёсӣ ва эҷодӣ, роҳ-
барияти корхонаю муасси-
саҳои ҷумҳуриявӣ, бонкҳо, 
доираи тоҷирону соҳибко-
рон ва ҷавонони ташаббу-

ИРОАИ ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БА 
МАҶЛИСИ ОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
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Халқи тоҷик теғи дармонбахши Синоро гирифт,
Теғи дармонбахши Сино рӯи дунёро гирифт.

БАРРАСИИ 
ТАҒЙИРУ ИЛОВАҲО 
БА КОДЕКСИ 
ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ 
МАЪМУРӢ ВА 
КОДЕКСИ ҶИНОЯТИИ 
ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН

СОЛИ НАВ МУБОРАК, ҲАМКАСБОНИ АЗИЗ!

скор, намояндагони ҳайати 
дипломатӣ ва воситаҳои 
ахбори умум иштирок на-
муданд.

Дар Паёми худ ба 
Маҷлиси Олӣ, Президен-
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон самтҳои 
асосии сиёсати дохилию 
хориҷии мамлакатро ба-
рои давраҳои оянда муайян 
намуда, оид ба пешбурди 
манфиатбори сиёсати хо-
риҷӣ ва таъмини пешрафти 
соҳаҳои иқтисоду саноат, 

Идома дар саҳ.2

Санаи 11 декабри соли 
равон дар Маркази миллии 
тиббии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон - «Шифобахш» оид ба 
шарҳи қонунҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи во-
рид намудани тағйиру ило-
ваҳо ба Кодекси ҳуқуқвай-
ронкунии маъмурии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва 
«Дар бораи ворид намудани 
тағйирот ба Кодекси ҷиноя-
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
машварати корӣ баргузор 
гардид. 

Дар кори ҷаласа Маҳ-
мадалӣ Ватанзода, Ёрдамчии 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон оид ба масъалаҳои 
ҳуқуқӣ, Намояндаи ваколат-
дори Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Маҷлиси 
миллӣ ва Маҷлиси намоянда-
гони Маҷлиси Олии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, Насим 
Олимзода, вазири тандуру-
стӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳо-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Муҳаммадиброҳим Осим-
зода, муовини Прокурори 
генералии Ҷумҳурии Тоҷи-
кистон, инчунин роҳбарони 
муассисаҳои тандурустӣ, 
дандонпизишкон, роҳбарону 
кормандони кошонаҳои ҳусн 
ва сартарошхонаҳо ширкат на-
муданд.

Зимни суханронӣ дар чо-
рабинии мазкур Насим Олим-
зода, вазири тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ изҳор 
дошт, ки тағйиру иловаҳо ба Ко-
декси ҷиноятӣ бо истифода аз 
ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ 
ва дар асоси дастуру ҳидоятҳои 
Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки 
1 сентябри соли равон бахшида 
ба Рӯзи дониш баён доштанд, 
таҳия гардидааст. Инчунин таъ-
кид гардид, ки Пешвои миллат 
дар суханронии худ аз сатҳи 

Идома дар саҳ.4
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Соли 2018 бо рӯйдодҳои ниҳоят 
муҳимму хотирмони худ барои мардуми 
шарифи Тоҷикистон ва давлати соҳиби-
стиқлоли тоҷикон соли воқеан таърихӣ 
буд.

Бисту дуюми марти соли ҷорӣ дар 
Рӯзи байналмилалии захираҳои об тат-
биқи ташаббуси чоруми ҷаҳонии мо дар 
соҳаи об — «Даҳсолаи байналмилалии 
амал «Об барои рушди устувор, солҳои 
2018-2028» бо иштироки Роҳбари дав-
лат дар Маҷмаи умумии Созмони Мила-
ли Муттаҳид расман оғоз гардид.

Дар шароити тағйирёбии иқлим, ки 
масъалаи ҳифзи манбаъҳо ва захираҳои 
оби тозаи ошомиданӣ ба яке аз мушки-
лоти асосии мардуми сайёра табдил ёф-
тааст, Тоҷикистон дар ин самт ҳамчун 
кишвари ташаббускор ва пешсаф дар 
арсаи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст.

Ба кор андохтани агрегати якуми 
нерӯгоҳи барқи обии “Роғун”, яъне ин-
шооти тақдирсози аср ва ояндаи ду-
рахшони Тоҷикистон, ки ба шарофати 
он орзуи чандинсолаи мардуми шари-
фу заҳматқарини тоҷик амалӣ гардид, 
ибтидои гардиши куллӣ дар таърихи 
Тоҷикистони соҳибистиқлол ва як қа-
дами устувору бузурги кишвари мо дар 
самти расидан ба ҳадафи якуми страте-
гии миллӣ — истиқлолияти энергетикӣ 
ба ҳисоб меравад.

*****
Дар соҳаҳои иҷтимоӣ тамоюлҳои 

мусбат идома пайдо карда, аз ҷумла ни-
шондиҳандаи дарозумрии аҳолӣ ба 75 
сол расид ва фавти модару кӯдак дар 
муқоиса бо соли 1998 мутаносибан 2,1 
ва 2,6 баробар паст гардид.

Шумораи аҳолӣ дар кишвар аз 5,4 
миллион нафари соли 1990 ба 9,1 мил-
лион нафар дар соли 2018 расид ва дар 
назар аст, ки соли 2023 аҳолии кишвар 
ба 10 миллион нафар мерасад.

*****
Аз моҳи сентябри соли 2018 мао-

ши вазифавии кормандони ташкилоту 
муассисаҳои соҳаҳои буҷетӣ, аз ҷумла 
илму маориф, тандурустӣ, фарҳанг, 
ҳифзи иҷтимоӣ ва кормандони дигар 
ташкилоту муассисаҳое, ки аз буҷети 
давлат маблағгузорӣ карда мешаванд, 
инчунин, нафақа ва стипендия то 15 
фоиз баланд бардошта шуд.

Аз ҷониби Ҳукумати мамлакат ба-
рои амалӣ намудани ин иқдом дар соли 
2019 1,2 миллиард сомонӣ равона ме-
гардад.

*****
Дар буҷети соли 2019 нисбат ба 

соли 2018 ба соҳаҳои фарҳангу варзиш 
17,3 фоиз, илму маориф 14, суғуртаи 
иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 9,5 
ва тандурустӣ 7,2 фоиз зиёд маблағ ра-
вона карда мешавад.

*****
Мо таъмини истиқлолияти энерге-

тикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи 
барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ 
баровардан ва ба кишвари транзитӣ 
табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи ам-
нияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии 
мамлакат ба ғизои хушсифат, инчунин, 
вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳам-
чун ҳадафҳои стратегии худ интихоб 
намуда, нақшаи гузариши иқтисодиёти 
кишварро аз шакли аграрӣ — индустри-
алӣ ба индустриалӣ — аграрӣ амалӣ 

АХБОР

Идома аз саҳ.1
энергетика, роҳу нақлиёт, амния-
ту мудофиа, ҳифзу ҳуқуқу тарти-
бот, тандурустӣ, фарҳанг, илму 
маориф, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
ҷавонон, варзиш ва сайёҳӣ вази-
фаҳои мушаххас ба миён гузо-
штанд.

Зимни суханронӣ Сарвари 
давлат таъкид доштанд, ки соли 
2018 бо рӯйдодҳои ниҳоят муҳи-
му хотирмони худ барои марду-
ми шарифи Тоҷикистон ва давла-
ти соҳибистиқлоли тоҷикон соли 
воқеан таърихӣ буд.

Бисту дуюми марти соли 
ҷорӣ дар Рӯзи байналмилалии 
захираҳои об татбиқи ташаббу-
си чоруми ҷаҳонии мо дар соҳаи 
об - Даҳсолаи байналмилалии 
амал “Об барои рушди устувор, 
солҳои 2018-2028” бо иштироки 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷики-
стон дар Маҷмаи умумии Соз-
мони Милали Муттаҳид расман 
оғоз гардид.

Ба кор андохтани агрега-
ти якуми нерӯгоҳи барқи обии 
“Роғун”, яъне иншооти тақдир-
сози аср ва ояндаи дурахшони 
Тоҷикистон, ки ба шарофати он 
орзуи чандинсолаи мардуми ша-
рифу заҳматқарини тоҷик амалӣ 
гардид, ибтидои гардиши куллӣ 
дар таърихи Тоҷикистони соҳи-
бистиқлол ва як қадами устувору 
бузурги кишвари мо дар самти 
расидан ба ҳадафи якуми страте-
гии миллӣ - истиқлолияти энер-
гетикӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳалли масъалаҳои дар тӯли 
зиёда аз ду даҳсола бавуҷудома-
даи сиёсиву иқтисодӣ ва тиҷо-
ратӣ бо Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
рӯйдоди сеюми таърихӣ дар ҳа-
ёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва маъ-
навии мардум мебошад.

Бо мақсади ба як кишвари 
индустриалӣ мубаддал кардани 
Тоҷикистон ва бо дарназардо-
шти афзоиши ҳиссаи саноат дар 
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва бо 
дарназардошти аҳаммияти соҳаи 
саноат дар ҳалли масъалаҳои 
иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси 
ҷойҳои корӣ пешниҳод гардид, 
ки саноатикунонии босуръати 
кишвар ҳадафи чоруми миллӣ 
эълон карда шавад.

Соли рушди сайёҳӣ ва ҳу-
нарҳои мардумӣ эълон гардида-
ни соли 2018 ба дарки аҳамми-
яти самтҳои мазкур дар ҳаёти 
иҷтимоиву иқтисодии мардум 
такони ҷиддӣ бахшид, вале ба-
рои расидан ба ҳадафҳои пешби-
нишуда, муаррифии пурраи им-
кониятҳои сайёҳии кишвари мо, 
эҳё ба рушди ҳунарҳои мардумӣ 
як сол басанда нест.

Аз ин рӯ зимни ироаи 
Паём Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-
2021 “Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” 
эълон карданд.
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ИҚТИБОСҲО АЗ ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН ЭМОМАЛӢ РАҲМОН БА МАҶЛИСИ ОЛИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ИРОАИ ПАЁМИ 
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ 
ТОҶИКИСТОН БА 
МАҶЛИСИ ОЛИИ 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ассисаҳои тиббӣ ҳангоми расонидани 
кумаки аввалияи тиббӣ аз соҳибони 
шахсони бемору корафтода маблағ ва 
доруворӣ талаб карда мешавад, ки ин 
хилофи қонун мебошад.

Яке аз масъалаҳое, ки бо вуҷуди 
таъкидҳои доимӣ ислоҳ нашуда истода-
аст, ҳоло ҳам паст будани сатҳу сифати 
хизматрасонӣ ва муоширати табибон 
мебошад ва роҳбарони Вазорати тан-
дурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва-
зифадоранд, ки дар ин самт тадбирҳои 
муассир андешанд.

Соли ҷорӣ бо мақсади пурзӯр наму-
дани ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ 
барои ғайриқонунӣ ба ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ворид намудан ва ба муо-
милот баровардани дорувории бесифат 
ё муҳлати истифодааш гузашта ё истеҳ-
сол кардани онҳо дар мамлакат, инчу-
нин, дар натиҷаи фаъолияти тиббӣ ба 
бемориҳои сироятӣ гирифтор шудани 
мизоҷон ба қонунгузорӣ тағйирот ворид 
карда шуд.

Прокуратураи генералӣ, Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва 
дигар мақомоти дахлдор бояд иҷрои та-
лаботи қонунро таъмин карда, дар роҳи 
содиршавии ин гуна қонуншиканиҳо 
садди устувор гузоранд.

Ҳоло дар кишвар 149 ҳазор нафар 
шахсони маъюб, аз ҷумла 15 ҳазор на-
фар маъюбони гурӯҳи якум, қариб 27 
ҳазор нафар маъюбони то 18-сола ва 71 
ҳазор нафар ятимон умр ба сар меба-
ранд.

Маблағи умумие, ки ҳар моҳ аз ҳи-
соби буҷети давлат танҳо ба ятимон 
пардохта мешавад, беш аз 12 миллион 
сомониро ташкил медиҳад.

Мо дар оянда низ ҳалли масъа-
лаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла ғамхорӣ дар 
ҳаққи гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ, дар 
навбати аввал ятимону маъюбон, шах-
сони бесаробонмондаву эҳтиёҷманд ва 
нафақахӯрону собиқадоронро аз ҷум-
лаи вазифаҳои муҳимтарини худ мешу-
морем.

*****
Мо минбаъд низ мақоми занонро 

дар ҷомеа баланд бардошта, мавқеи 
онҳоро дар татбиқи сиёсати иҷтимоии 
давлат дастгирӣ менамоем.

Дар замони соҳибистиқлолӣ як қа-
тор стратегияву барномаҳои давлатӣ 
дар ин самт амалӣ гардида, барои фаъ-
олияти занон имкониятҳои васеъ фа-
роҳам оварда шуданд.

Барои мисол метавон аз ду соҳаи 
иҷтимоӣ – маориф ва тандурустӣ ёдо-
вар шуд, ки солҳои охир дар ин сох-
торҳо шумораи занону духтарон бама-
ротиб афзоиш ёфтааст.

Тибқи маълумоти оморӣ соли 1991 
дар соҳаи маорифи кишвар аз 95 ҳазор 
нафар кормандон ҳамагӣ 52 фоизро за-
нону духтарон ташкил медоданд.

Соли 2018 ин нишондиҳанда ба 70 
фоиз расидааст.

Дар соҳаи тандурустӣ соли 1998 аз 
45 ҳазор нафар кормандон 25 ҳазор на-
фари онҳо занону духтарон буданд.

*****
Ҳукумати Тоҷикистон барои ҷаво-

нон тавассути оммавигардонии варзиш, 
таблиғи тарзи ҳаёти солим ва омодасо-
зии варзишгарони касбӣ аз ҳамаи 
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гардонида истодаем.
Дар натиҷаи тадбирҳои амалина-

мудаи Ҳукумати мамлакат дар се соли 
охир ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ аз 15,2 то 17,3 фоиз 
афзоиш ёфт.

Дар робита ба ин ва бо дарназардо-
шти аҳаммияти соҳаи саноат дар ҳалли 
масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъ-
сиси ҷойҳои корӣ пешниҳод менамоям, 
ки саноатикунонии босуръати кишвар 
ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда ша-
вад.

Вобаста ба ин, зарур аст, ки то соли 
2030 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи 
маҳсулоти дохилӣ ба 22 фоиз расонида 
шавад.

*****
Бо мақсади вусъат бахшидан ба 

ҳалли масъалаҳои зикршуда ва бо дар-
назардошти зарурати инкишофи инфра-
сохтори деҳот пешниҳод менамоям, ки 
солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, 
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон 
карда шаванд.

Мақсади асосӣ аз ин пешниҳод ама-
лигардонии талошҳои Ҳукумати мам-
лакат ба хотири боз ҳам обод кардани 
Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷти-
моии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани 
инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои 

"Мо ба солимии ҷомеа ва ҳиф-
зи иҷтимоии аҳолии низ диққати 
махсус дода, инфрасохтори му-
ассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолиро мунтазам тавсеа 
ва таҳким бахшида истодаем."

маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои 
корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо 
оби босифати ошомиданӣ, бунёду таҷ-
диди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфра-
сохтори сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои 
мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ 
сохтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд 
бардоштани некӯаҳволии мардум дар 
ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин 
мебошад.

*****
Мо ба солимии ҷомеа ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ низ диққати махсус 
дода, инфрасохтори муассисаҳои тиббӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро мунтазам 
тавсеа ва таҳким бахшида истодаем.

Ҳоло дар 19 шаҳру ноҳияи мам-
лакат «Барномаи кафолатҳои давлатӣ 
оид ба таъмини аҳолӣ бо кумаки тиб-
бию санитарӣ дар ноҳияҳои таҷриба-
вии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2017-2019» амалӣ гардида истодааст 
ва ин таҷриба давра ба давра тамоми 
кишварро фаро мегирад.

Илова бар ин, дар давоми се соли 
оянда дар кишвар беш аз 560 бемор-
хонаву марказҳои саломатӣ ва дигар 
иншооти соҳаи тандурустӣ бунёд карда 
мешаванд.

Бо вуҷуди пешравиҳо, ҳоло низ 
баъзе камбудиҳо, аз ҷумла дар масъа-
лаи расонидани кумаки аввалияи тиб-
бӣ, ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ 
мешавад, ба мушоҳида мерасанд.

Аз арзу шикоятҳои сокинони мам-
лакат ба унвони Дастгоҳи иҷроияи 
Президент бармеояд, ки дар баъзе му-
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имкониятҳо истифода мекунад.

*****
Ҳисси баланди миллӣ, худ-

шиносиву худогоҳӣ, ватандӯ-
стиву ватанпарастӣ ва садоқати 
ҷавонони мо ба Ватан, миллат 
ва обу хоки сарзамини аҷдодӣ 
гарави амнияту осоиши ҷомеа, 
пешрафти давлат ва ободии 
имрӯзу фардои Тоҷикистони 
соҳибистиқлол мебошад.

*****
Таъкид месозам, ки танҳо 

саъю талоши софдилона, ҳис-
си масъулият дар назди халқу 
Ватан ва иқдому ташаббусҳои 
созанда моро ба ҳадафҳои муай-
яннамудаамон наздик мекунанд.

Бовар дорам, ки мардуми 
шарифу сарбаланд, ватандӯсту 
ватанпарвар ва қавииродаву 
заҳматдӯсти мо аз уҳдаи барта-
раф кардани ҳамаи мушкилот 
ва иҷрои ҳама гуна амалҳои нек 
мебароянд, Тоҷикистони ази-
замонро боз ҳам ободу зебо ва 
пешрафта мегардонанд ва барои 
зиндагии арзандаи ҳар фарди 
Ватан шароити мусоид фароҳам 
меоранд.

Соли 2021 мо ҷашни бузурги 
30–солагии истиқлолияти давла-
тии Тоҷикистони маҳбубамонро 
таҷлил мекунем.

Мо барои истиқболи шоис-
таи ин ҷашни муқаддасу мубо-
раки миллӣ корҳои зиёди обо-
дониву созандагиро ба нақша 
гирифтаем.

Дар ин марҳалаи барои оян-
даи кишварамон сарнавиштсоз 
ҳар яки мо — аз Роҳбари давлат, 
аъзои Ҳукумат ва вакилони пар-
ламент сар карда, то роҳбарони 
ҳамаи сохтору мақомоти дав-
латӣ, раисони вилоятҳо, шаҳру 
ноҳияҳо ва хизматчиёни давлатӣ 
вазифадорем, ки як масъалаи 
муҳимро ҳамеша дар хотир до-
шта бошем: тибқи Конститутсия 
халқ сарчашмаи ҳокимияти дав-
латӣ мебошад, яъне ҳокимият ба 
халқ тааллуқ дорад.

Бинобар ин, ҳар яки мо 
— роҳбарони тамоми сохтору 
мақомоти давлатӣ ва кулли хиз-
матчиёни давлатӣ бояд ба халқ 
содиқона хизмат кунем, на халқ 
ба мо.

*****
Мо бояд ташаббускор бошем, 

тамоми кӯшишу ғайрат, донишу 
малака ва қобилияти ташкилот-
чигии худро барои раҳнамоӣ 
кардани мардуми шарифи Тоҷи-
кистон ва ҳар як фарди бонангу 
номуси ҷомеа ба корҳои ободонӣ 
сафарбар намоем.

Мо бояд аз истиқлоли-
яту озодӣ ва соҳибватаниву 
соҳибдавлатӣ шукрона кунем, 
шукронаи Ватани соҳибихтиёру 
маҳбубамонро ба ҷо орем, онро 
сидқан дӯст дорем, ба давлати 
соҳибистиқлоламон содиқ бо-
шем, ҳамаи саъю талоши худро 
ба хотири пешрафтаву нерӯманд 
гардонидани он ва дар арсаи 
байналмилалӣ боз ҳам баланд 
бардоштани нуфузу эътибори 
Тоҷикистони азизамон равона 
кунем.

www.president.tj

ПАЁМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ- РОҲНАМО ВА САРМАШҚИ 
ФАЪОЛИЯТИ ҲАР МУТАХАССИСИ ТИБ

26 декабри соли 2018 дар толорҳои дастгоҳи марказии 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, тамоми муассисаҳои тандурустию ҳифзи иҷти-
моии аҳолӣ, муассисаҳои давлатии таълимӣ ва корхонаҳои 
зертобеи вазорат, новобаста ба шакли моликият, тавассути 
телевизион тамошои дастаҷамъонаи пахши мустақими Паё-
ми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
ҷаласаи якҷояи Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда шуд. Кор-
мандони дастгоҳи марказӣ ҳангоми ироаи Паём таассуроти 
зиёд гирифта, ҳамфикрию садоқатмандии худро ба баҳогу-
зорӣ, даъвату ҳидоятҳои Ҷаноби Олӣ бо кафкӯбиҳои зиёд 
ифода намуданд.

Худи ҳамон рӯз пас аз баитмомрасии намоиши мустақи-
ми Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, 
Ҷаноби Олӣ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар дастгоҳи марка-
зии вазорат ҷаласаи корӣ гузаронида, дар он кулли иштирок-
чиён вобаста ба матну 
муҳтавои Паём таассу-
ротҳои худро изҳор на-
муданд.

Аз ҷониби вази-
ри тандурустӣ ва ҳиф-
зи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
нуктаҳои муҳими Паём 
мавриди таҳлили ҳа-
маҷониба қарор дода, 
қайд гардид, ки Паёми 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Пешвои 
миллатро бояд ҳар як 
корманди соҳа сар-
машқи фаъолияти худ 
карда, ҳамзамон барои 
соҳаи тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳоли-
ро мусбӣ ва ҳамчун фавран таҳияи нақшаи чорабиниҳо ҷиҳа-
ти иҷрои вазифаҳои дар он инъикосёфта супоришҳои мушах-
хас дода шуданд.

Ҳамзамон аз ҷониби вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бардоштҳо аз Паём во-
баста ба баҳогузории Президенти кишвар оид ба тамоюли 
беҳтар гардидани вазъи демографӣ ва тандурустии аҳолӣ, аз 
ҷумла нишондиҳандаҳои дарозумрӣ, коҳиш ёфтани шумораи 
фавти модарону кӯдакон нисбат ба солҳои пешин ва рушди 
ҳифзи солимии модарону кўдакон, баланд бардоштани ма-
оши кормандони соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ баён 
карда шуданд.

Дар ҳақиқат Паёми имсола тамоми дастоварду комё-
биҳои соли 2018 – ро дар бар гирифта, ҳамзамон дар он 
роҳҳои ҳаллу фасли мушкилоти ҷойдошта ба таври амиқ дарҷ 
гардиданд. Тавре Сарвари давлат қайд намуданд, «соли 2018 
бо рӯйдодҳои ниҳоят муҳимму хотирмони худ барои марду-
ми шарифи Тоҷикистон ва давлати соҳибистиқлоли тоҷикон 
соли воқеан таърихӣ буд.

Бисту дуюми марти соли ҷорӣ дар Рӯзи байналмилалии 
захираҳои об татбиқи ташаббуси чоруми ҷаҳонии мо дар 
соҳаи об – «Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди 
устувор, солҳои 2018-2028» бо иштироки Роҳбари давлат дар 
Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид расман оғоз гар-
дид.

Дар шароити тағйирёбии иқлим, ки масъалаи ҳифзи 
манбаъҳо ва захираҳои оби тозаи ошомиданӣ ба яке аз муш-
килоти асосии мардуми сайёра табдил ёфтааст, Тоҷикистон 
дар ин самт ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешсаф дар ар-
саи ҷаҳонӣ эътироф гардидааст.

Ба кор андохтани агрегати якуми нерӯгоҳи барқи обии 
«Роғун», яъне иншооти тақдирсози аср ва ояндаи дурахшони 
Тоҷикистон, ки ба шарофати он орзуи чандинсолаи мардуми 
шарифу заҳматқарини тоҷик амалӣ гардид, ибтидои гарди-
ши куллӣ дар таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол ва як 
қадами устувору бузурги кишвари мо дар самти расидан ба 
ҳадафи якуми стратегии миллӣ – истиқлолияти энергетикӣ 
ба ҳисоб меравад.

Ҳалли масъалаҳои дар тӯли зиёда аз ду даҳсола бавуҷу-
домадаи сиёсиву иқтисодӣ ва тиҷоратӣ бо Ҷумҳурии Ӯзбеки-
стон рўйдоди сеюми таърихӣ дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ 
ва маънавии мардум мебошад. Ба ин дастовард мо баъди му-
лоқоту музокироти дуҷониба, сафарҳои давлатии роҳбаро-
ни ҳар ду давлат ва ба имзо расидани созишномаи шарикии 

стратегӣ байни кишварҳои бо ҳам дӯсту бародар муваффақ 
гардидем, ки дар натиҷа рафтуомади озодонаи мардум таъ-
мин гардида, дар зарфи нӯҳ моҳ беш аз дуюним миллион 
нафар шаҳрвандони ҳар ду кишвар ба дидори хешу табори 
худ муяссар шуданд ва ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ ва 
гуманитарӣ бамаротиб таҳким ёфтанд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти худро ба 
самти ноил шудан ба ҳадафҳои дар Стратегияи миллии рушд 
пешбинигардида равона карда, баланд бардоштани сатҳу 
сифати зиндагии мардумро тавассути ҳалли масъалаҳои 
пешрафти устувори иқтисодӣ, тақвияти нерўи инсонӣ, так-
мили низоми идораи давлатӣ, тавсеаи имкониятҳои соди-
ротии мамлакат, беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ, инки-
шофи бахши хусусӣ ва беҳбуди вазъи бозори меҳнат ҳадафи 
олии худ эълон намудааст.

Соли ҷорӣ мо барои ноил шудан ба нишондиҳандаҳои 
дар ҳуҷҷатҳои стратегӣ пешбинишуда қадамҳои устувор гу-
зоштем».

Ин гуфтаҳои 
Пешвои муаззами мил-
лат, Ҷаноби Олӣ, муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон 
боиси ифтихору сарба-
ландӣ, фараҳмандию 
хушҳолии ҳар як кор-
мандони соҳа гардиданд 
ва аз матонату ҷасурӣ, 
ватандӯстию инсонпар-
варӣ, хирадмандию ду-
рандешии Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
шаҳодат медиҳанд.

Ҳамзамон Роҳбари 
давлат дар раванди иро-
аи Паёми худ дар бораи 
мушкилоту камбудиҳои 
иқтисодиёту иҷтимои-
ёти ҳаёти мардуми Тоҷи-

кистон муфассал қайд намуда, дар баробари таҳлили вазъи 
соҳаҳо ба самтҳои калидии соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моӣ алоҳида диққат доданд.

Аз ҷониби вазир маҳз ба таъкиду тавсияҳои Ҷаноби Олӣ 
диққати ҳозирин ҷалб гардида, нуктаҳои ишорашуда сатр ба 
сатр мавриди таҳлил қарор дода шуданд. Тавре Президенти 
кишвар қайд намуданд, «камбудиҳо дар масъалаи расонида-
ни кўмаки аввалияи тиббӣ, ки аз ҳисоби буҷет маблағгузорӣ 
мешавад, ба мушоҳида мерасанд.

Аз арзу шикоятҳои сокинони мамлакат ба унвони Даст-
гоҳи иҷроияи Президент бармеояд, ки дар баъзе муассисаҳои 
тиббӣ ҳангоми расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ аз соҳи-
бони шахсони бемору корафтода маблағ ва доруворӣ талаб 
карда мешавад, ки ин хилофи қонун мебошад.

Яке аз масъалаҳое, ки бо вуҷуди таъкидҳои доимӣ ислоҳ 
нашуда истодааст, ҳоло ҳам паст будани сатҳу сифати хизма-
трасонӣ ва муоширати табибон мебошад ва роҳбарони Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадоранд, ки 
дар ин самт тадбирҳои муассир андешанд.

Соли ҷорӣ бо мақсади пурзӯр намудани ҷавобгарии 
маъмурӣ ва ҷиноятӣ барои ғайриқонунӣ ба ҳудуди Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ворид намудан ва ба муомилот бароварда-
ни дорувории пастсифат ё муҳлати истифодааш гузашта ё 
истеҳсол кардани онҳо дар мамлакат, инчунин, дар натиҷаи 
фаъолияти тиббӣ ба бемориҳои сироятӣ гирифтор шудани 
мизоҷон ба қонунгузорӣ тағйирот ворид карда шуд».

Бо назардошти супоришҳо ва таъкиди қатъии Сарвари 
давлат ҷиҳати таъмини иҷрои талаботи қонун ва садди усту-
вор гузоштан дар роҳи содиршавии ин гуна қонуншиканиҳо 
вазир тамоми масъулони соҳаро вазифадор намуда, таъкид 
карда шуд, ки чунин таваҷҷуҳи ҷиддӣ ва дастгирии бевоситаи 
Президенти кишвар тамоми ҷомеаи ҳифзи солимии аҳолиро 
водор месозад, ки бо дарки масъулият тибқи дастури Пешвои 
миллат дар шароити ташаннуҷи рӯзафзуни авзои сиёсии 
ҷаҳон ва тағйиру таҳаввулоти босуръати он бо истифодаи 
самараноки нерўи созандаи ҷавонону бонувон, тарбияву ин-
тихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳои хизмати давлатӣ аз ҳисоби 
ҷавонон ва духтарону бонувони лаёқатманд ва донишманду 
соҳибмаърифат, инчунин, ташвиқи онҳо ба донишандӯзӣ, 
азхуд кардани касбу ҳунарҳои замонавӣ ва ташвиқи тарзи 
ҳаёти солим эътибори аввалиндараҷа дода, ҷиҳати мунтазам 
беҳтар намудани зиндагии гурӯҳҳои осебпазиру ниёзманди 
ҷомеа  шароити боз ҳам беҳтар фароҳам оварда шавад.

www.moh.tj
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ДАР СОЛИ 2018 САТҲИ 
ХИЗМАТРАСОНИИ 
ТИББӢ БОЗ ҲАМ БОЛО 
РАФТ

Боиси хушнудист, ки дар кишвар сол то 
сол сафи муассисаҳои тиббӣ (новобаста ба 
шакли моликияташон) меафзояд.

Дар соли 2018 дар кишвар бо 
дарназардошти муассисаҳои хусусии тиббӣ 
зиёда аз 30 адад дастгоҳҳои томографияи 
компютерӣ ва магнитию резонансӣ, 9 
адад маммограф (дастгоҳи компютерии 
ташхиси ғадуди шир), 7 адад ангиограф 
(дастгоҳи компютерии ташхиси рагҳо ва 
ҷарроҳии эндоваскулярӣ), зиёда аз 30 адад 
дастгоҳҳои поксозии хун (гемодиализ), 
зиёда аз 20 дастгоҳи ташхиси рентгении 
рақамӣ, ташхисҳои озмоишгоҳӣ тавассути 
анализаторҳои автоматикӣ, зиёда аз 40 
адад дастгоҳи эндовидеоҷарроҳӣ, 3 адад 
ЛОР-комбайн ва дигар таҷҳизоту дастгоҳҳои 
замонавӣ фаъолият доранд. Ҳоло он ки 
шумораи чунин дастгоҳу таҷҳизотҳо дар 
солҳои аввали Истиқлолият дар ҷумҳурӣ 1-2 
ададро ташкил медод.

Тайи солҳои охир дар муассисаҳои 
тиббии мамлакат як қатор амалиётҳои 
муосири ҷарроҳӣ, аз ҷумла бартарафнамоии 
нуқсонҳои вазнини модарзодии дил, 
ҷарроҳиҳои мураккаби дилу рагҳо, аз ҷумла 
шунтикунонии аортокоронарӣ, стентгузорӣ ва 
ғ. роҳандозӣ карда шуданд.

Инчунин, дар кишвар амалиётҳои 
пешқадами  иваз намудани буғуми косу 
рон ва зону ба буғуми сунъӣ, усулҳои нави 
ҷарроҳӣ дар чашм, аз ҷумла тасҳеҳи лазерии 
биноӣ ва ҷарроҳиҳои чашмпарда (катаракта), 
пайвандсозии қарния,  ҷарроҳиҳои ҷоғу 
рўй, инчунин, истифодаи васеи дастгоҳи 
эндовидеоӣ ҳангоми ҷарроҳиҳои батнӣ ва 
ҷарроҳиҳои асаб, ҷарроҳиҳои нодир ҳангоми 
саратони сурхной мавриди истифода қарор 
гирифт. Дар пойтахти кишвар обистании 
экстракорпоралӣ (ЭКО) ба роҳ монда шудааст. 
Тавассути ҳуҷайраҳои бунёдӣ муолиҷаи 
беморони дилу рагҳо мавриди амал қарор 
гирифта, эндоурология ва сангшиканӣ 
(литотрипсия) дастраси аҳолӣ гардиданд. 
То 10-15 соли охир барои табобати ин гуна 
бемориҳо ва мушкилоти мазкур беморон ба 
хориҷи кишвар сафар менамуданд

То имрўз дар кишвар ба зиёда 460 нафар 
амалиёти пайвандсозии гурда ва зиёда 32 
нафар амалиёти пайвандсозии ҷигар анҷом 
дода шуд, ки  аз ин шумора зиёда аз 77 
нафари онҳо шаҳрвандони хориҷӣ мебошанд. 
Аз ҷумла 27 нафар шаҳрванди Ҷумҳурии 
Озарбойҷон, 21 нафар шаҳрванди Ҷумҳурии 
Қирғизистон, 16 нафар шаҳрванди Исроил, 3 
нафар шаҳрванди Ҷумҳурии Туркманистон, 
2 нафар шаҳрванди Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 1 
нафар шаҳрванди Ҷумҳурии Лубнон, 1 нафар 
шаҳрванди Ҷумҳурии Федератсияи Россия, 
1 нафар шаҳрванди Аморати Мутаҳидаи 
Араб, 1 нафар шаҳрванди Испания, 1 нафар 
шаҳрванди Ҷумҳурии Гурҷистон, 1 нафар 
шаҳрванди Ҷумҳурии Украина, 1 нафар 
шаҳрванди Аргентина ва 1 нафар шаҳрванди 
ИМА  мебошанд.

Ҷиҳати фароҳам овардани дастрасии 
бештари аҳолӣ ба ҷарроҳиҳои мураккаб ва 
гаронарзиш, аз ҷумла пайвандсозии узвҳо 
ва барқарорнамоии нуқсонҳои модарзодии 
дил, стентгузорӣ, амалиётҳои мазкур ва дигар 
амалиётҳои дар вилоятҳои Суғд ва Хатлон ба 
роҳ монда шуд.

Ҳамзамон, дар Муассисаи давлатии 
«Маркази миллии илмии пайвандсозии узв 
ва бофтаҳои  инсон» то имрӯз ба 7 нафар 
амалиёти пайвандсозии мағзи устухон бо 
муваффақият анҷом дода шудааст.
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БАРРАСИИ ТАҒЙИРУ ИЛОВАҲО БА КОДЕКСИ 
ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИИ МАЪМУРӢ ВА КОДЕКСИ ҶИНОЯТИИ 

ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Идома аз саҳ.1
пасти назорати сифати маводи доруворӣ, молҳои тиббӣ ва 
воридоти дорувории пастсифат изҳори нигаронӣ намуда, ба 
вазорат супориш доданд, ки дар масъалаи ворид намудани 
тағйиру иловаҳои зарурӣ ба қонунҳо ва дигар санадҳои меъ-
ёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла доир ба пурзӯр намудани ҷавобгарӣ, 
бахусус, ҷавобгарии ҷиноятӣ барои воридоти маводи доруво-
рии пастсифат, қалбакӣ, муҳлати истифодаашон гузашта ва 
қочоқи доруворӣ чораҷӯӣ карда шавад. Ҳамзамон Пешвои 
муаззами миллат аз масъалаи ба бемориҳои сироятӣ гириф-
тор шудани шаҳрвандон дар марказҳои стоматологӣ, кошо-
наҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо изҳори ташвиш намуда, барои 
пешгирӣ аз сироятёбӣ аз ин бемориҳо дастур дода буданд, ки 
масъулияти кормандони тиб, аз ҷумла, стоматологҳо, корман-
дони кошонаҳои ҳусн ва сартарошхонаҳо баланд бардошта 
шуда, вобаста ба ин ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 
ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйироту ило-
ваҳо ворид карда шаванд.  

“Ҳадаф аз баргузории ин чорабинӣ баррасӣ ва шарҳи 
тағйиру иловаҳо ба қонунгузорӣ, ба мардум фаҳмонидани 
моҳият ва ҷавобгарии пешбининамудаи қонунҳои мазкур ва 
ҳамзамон пешгирӣ намудан аз ин гуна қонуншиканиҳо мебо-
шад” – изҳор дошт Н. Олимзода. 

Ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ма-
съалаҳои ҳуқуқӣ – Намояндаи ваколатдори Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон дар Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон Маҳ-
мадалӣ Ватанзода зикр 
намуданд, ки: - “Мо 
тасмим гирифтем, ки 
бо шумо доир ба моҳи-
яти ин қонунҳо суҳбату 
вохӯрӣ намоем, чунки 
то 25 декабр ин қонунҳо 
аз ҷониби Маҷлиси 
миллӣ баррасӣ ва то 
соли нав ба имзо раси-
да, интишор мегарданд 
ва шурӯъ аз соли нави 
2019 дар амал татбиқ 
карда  мешаванд.” 

Инчунин М. Ва-
танзода афзуданд, ки 
мувофиқи ҳисоботи 
Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, да-
воми 11 моҳи соли равон қариб 127 тонна маводи доруворӣ, 
молҳои тиббӣ, маводи ороишию гигиенӣ ва ғизои кӯдаконаи 
муҳлати истифодаашон гузашта, бе сертификати мутобиқат 
ва ба талабот ҷавобгӯнабуда аз муомилот гирифта, нобуд кар-
да шудаанд, ки аз ин қариб 95 тоннаи онро маводи доруворӣ 
ташкил медиҳад, ки аз ин 40 тонна маводи дорувории муҳла-
ти истифодаашон гузашта мебошанд. Мувофиқи он тағйиру 
иловаҳое, ки ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва Ко-
декси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шудаанд, 
ҷавобгарии маъмурӣ барои ворид намудани дорувории паст-
сифат, қалбакӣ, ғайристандартӣ ва ё муҳлати истифодаашон 
гузашта пурзӯр карда мешавад. 

Мувофиқи тағйироти ба моддаи 121-и Кодекси маъмурӣ 
пешниҳодшаванда андозаи ҷаримаҳо баланд бардошта шуда, 
барои шахсони воқеӣ аз панҷоҳ то сад нишондиҳанда барои 
ҳисобҳо (ба ҷои 40-50 нбҳ), барои шахсони мансабдор аз як-
саду панҷоҳ то дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо (ба ҷои 
50-100 нбҳ) ва барои шахсони ҳуқуқӣ аз панҷсад то ҳафтсад 
нишондиҳанда барои ҳисобҳо (ба ҷои 100-200 нбҳ) пешбинӣ 
мегардад. Инчунин, ба ин модда қисми дуюм илова карда 
шуда, барои такроран, яъне барои дар давоми як соли баъди 
таъини ҷазои маъмурӣ содир намудани кирдорҳои дар боло 
зикргардида, ҷазои маъмурии нисбатан вазнинтар пешбинӣ 
гардид. Ҳамзамон ба моддаи 2101 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон тағйирот ворид карда шуда, ҷазоҳои ҷиноя-
тии амалкунанда пурзӯр карда шудаанд. Аз ҷумла, барои ғай-
риқонунӣ ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан, 
истеҳсол ва ба муомилот баровардани дорувории пастсифат, 
қалбакӣ (сохта) ва ба талаботи стандартҳои муқарраршуда ҷа-
вобгӯнабуда, инчунин дорувории муҳлати истифодааш гуза-
шта ба миқдори калон (қисми якуми моддаи 2101), ҷарима ба 

андозаи аз як ҳазор то ду ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо 
(аз панҷоҳ то сад ҳазор сомонӣ) ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба 
муҳлати аз ду то панҷ сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 
мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба 
муҳлати то се сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад. Ҷазои ҷа-
римаи дар қисми дуюми моддаи номбурда пешбинигардида 
низ ду баробар зиёд карда шуда, аз ду ҳазор то чор ҳазор ни-
шондиҳанда барои ҳисобҳоро (аз сад то дусад ҳазор сомонӣ) 
ташкил медиҳад. Ҳамзамон ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ, ки 
аз ду то панҷ солро ташкил медод, баланд бардошта шуда, 
акнун аз панҷ то ҳашт солро дар бар мегирад. Муҳлати ҷазои 
иловагӣ низ баланд бардошта мешавад.

Зимни машварати корӣ зикр гардид, ки ҷазои дар қисми 
сеюми моддаи номбурда низ тағйир дода шуда, ба ҷои аз панҷ 
то ҳашт сол маҳрум сохтан аз озодӣ, акнун аз ҳашт то дувоздаҳ 
сол маҳрум сохтан аз озодӣ муқаррар карда мешавад. Ҳамчу-
нин, моддаи 207 Кодекси ҷиноятӣ дар таҳрири нав ифода кар-
да шуда, ҷавобгарӣ барои вайрон намудани қоидаю меъёрҳои 
санитарию гигиенӣ ва зиддиэпидемикӣ мушаххас ва пурзӯр 
гардида, ҷазои дар қисми якуми ин модда пешбинишаванда 
баланд бардошта, ба моддаи қисми дуюм илова карда ме-
шавад. Дар он ҷавобгарӣ барои вайрон намудани қоидаю 
меъёрҳои санитарию гигиенӣ ва зиддиэпидемикӣ, ки боиси 
расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ё мубталои вируси но-
расоии масунияти одам ё марги инсон гардида бошад, пеш-
бинӣ мегардад. Ҷазо дар ин маврид аз панҷ то даҳ сол маҳрум 

сохтан аз озодӣ пеш-
бинӣ гардидааст.

«Бинобар ин, 
ман диққати корхо-
наҳоеро, ки ба во-
рид кардани маводи 
доруворӣ машғу-
ланд, ба ин масъа-
ла ҷалб намуда, 
гуфтаниям, ки ба 
муҷозоте, ки ин қо-
нунгузорӣ пешбинӣ 
мекунад, гирифтор 
нашаванд. Онҳо 
бояд пеш аз ҳама, аз 
ворид кардани маво-
ди дорувории қалба-
кию ғайристандартӣ 
ва муҳлаташон гу-

зашта худдорӣ намоянд, зеро дар ин масъала ҷавобгарӣ ба 
таври назаррас пурзӯр карда шудааст»,- таъкид намуд М. Ва-
танзода. 

Дар зимн ба табибон тавсия дода мешавад, ки ба бемо-
рон аз доруҳое таъин намоянд, ки аз сертификатсияи давлатӣ 
гузашта, аз назорати хадамоти тиббӣ иҷозатномаҳои дахл-
дорро гирифтаанд.

“Мақсади шарҳи муфассали ин қонунҳо аз он иборат 
аст, ки мо то мавриди амал қарор гирифтани ин қонунҳо, та-
вонем худро ба талаботҳои ин қонун мувофиқ созем ва ҳар як 
корманди тиб бояд огаҳ бошад”-илова намуд М. Ватанзода.  

Ба андешаи Давлатмурод Олимов, сардори шуъбаи назо-
рати давлатии фаъолияти муассисаҳои сохтори беморхонавии 
Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ ин тадбир ба баланд бардоштани масъулияти корман-
дони соҳаи тиб барои иҷро намудани вазифаҳои касбии худ ва 
дар корхонаву муассисаҳои кошонаи ҳусн, сартарошхонаву 
стоматологияҳо бошад, барои риояи қатъии талабот ва меъ-
ёрҳои санитарию эпидемиологӣ аз пешгирии мубталошавии 
аҳолӣ ба бемориҳои сироятӣ ва умуман бемориҳои тавассути 
хун гузаранда равона карда шудааст. 

Дастур дода шуд, дар ҳар як муассисаҳои тиббӣ ҷала-
саҳо оид ба моҳияти тағйиру иловаҳои воридшуда ба Кодекси 
ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон доир карда, ҳар як нафар ва ҳар як корманд бояд 
аз ин тағйиру иловаҳо огаҳӣ пайдо намоянд. 

Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон - Насим Олимзода инчунин иброз дошт, ки 
дар ҳақиқат қабули чунин қонунҳо дар баланд бардоштани 
ҳисси ватандӯстӣ, хизматрасонии босифати тиббиву маишӣ 
ва дар бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта дар соҳаи 
тандурустӣ нақши муҳим мебозад.

Гулрухсори МАҲМАДАЛӢ

РУШДИ ТИБ
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САТҲИ МАЪЮБӢ КОҲИШ ЁФТААСТ

ТАҲЛИЛ
ҶАЛАСАИ КОРӢ ДАР 
ПАРТАВИ ПАЁМ

Санаи 27 декабри соли равон дар ҳошияи 
Паёми солонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-
Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии 
Насим Олимзода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
инчунин иштироки муассисаҳои хусусии тиббӣ ва 
ширкатҳои фармасевтӣ  ҷаласаи корӣ баргузор 
гардид.

Дар ҷаласа он нуктаву эродҳои марбут 
ба соҳаи тандурустӣ, ки дар Паёми солонаи 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр гардиданд, баррасӣ 
гардид.

Зимни суханронӣ дар ҷаласа Насим Олимзода 
гуфт: - "Дар Паёми имсола низ Пешвои миллат ба 
солимии ҷомеа таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуда, 
оид ба мавҷуд будани баъзе камбудиҳо, аз ҷумла 
дар масъалаи расонидани кумаки аввалияи фаврии 
тиббӣ, ки аз ҳисоби буҷаи давлат маблағгузорӣ 
карда мешавад,  ибрози назар намуданд. Инчунин 
дар самти баланд бардоштани сатҳу сифати 
хизматрасонӣ ва муоширати табибон низ аз 
ҷониби роҳбари давлат масъулин вазифадор 
карда шуданд. Аз ин рӯ, ин таъкидҳо моро водор 
месозанд, ки нишондодҳои Паёми имсоларо 
ҳадафи аслии сармашқи фаъолияти хеш қарор 
диҳем.

Ҳамзамон, дар самти пешгирӣ намудан аз 
воридот, фурӯш ва истеҳсоли  маводи дорувории 
пастсифат, инчунин дар натиҷаи фаъолияти тиббӣ 
ба бемориҳои сироятӣ гирифтор шудани мизоҷон 
низ дар Паём таъкид гардид. Ин эроду таъкидҳо мо 
масъулинро водор месозад, ки дар самти коҳиши 
ҳолатҳои мавҷуда тадбирандешӣ намоем", - изҳор 
дошт Н. Олимзода.

Дар ҷаласа инчунин масъалаи тағйиру 
иловаҳо дар лоиҳаҳои Кодекси ҷиноятӣ ва 
Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Аз 
рӯи масъалаи мазкур Саид Давлатзода, муовини 
сардори Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ баромад намуда, гуфт, 
ки ҳадаф аз ворид намудани тағйиру иловаҳо ба 
ин қонунҳо ва пурзӯр намудани онҳо ин пешгирии 
воридот, фурӯш ва истеҳсоли маводи дорувории 
пастсифат ва ё муҳлати истифодаашон гузашта ва 
коҳиш додани мубталошавӣ аз бемориҳои сироятӣ 
дар муассисаҳои тандурустӣ иборат мебошад ва 
ҳар яки мо-кормандони соҳаи тиб вазифадорем, ки 
санадҳои меъёриву ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ва фармоишҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии кишварро, ки дар ин самт амал 
мекунанд, риоя намоем.

Дар кори ҷаласа масъалаҳои баланд 
бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ 
ба аҳолӣ, муоширати кормандон бо мизоҷон, 
расонидани кӯмаки аввалияи фаврии ройгони 
тиббӣ аз ҷониби муассисаҳои чӣ давлатӣ ва чӣ 
хусусӣ, новобаста аз шакли моликияташон, яке аз 
мавзуъҳои меҳварии ҷаласа ба ҳисоб мерафт.

Қобили қайд аст, ки ҳама ҷаҳду талош, амалӣ 
намудани нақшаву барномаҳо, ки дар ҳар Паёми 
роҳбари давлат ироа мегарданд, маҳз ба хотири 
муҳайё сохтани шароити зиндагии шоистаи 
сокинони кишвар мебошад.

www.moh.tj

Дар ҳошияи Паём

27 декабри соли 2018 дар 
партави Паёми Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  
муҳтарам  Эмомалӣ  Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷики-
стон ва ҳамчунин ҷамъбасти фаъо-
лияти солонаи  Хадамоти давлатии 
ташхиси тиббию иҷтимоӣ  бо ишти-
роки муовини вазири тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Шодихон Ҷамшед  ҷа-
ласа доир гашт.

Дар кори ҷаласаи мазкур роҳ-
барон, мудирони шуъбаҳои вило-
ятӣ, байниноҳиявӣ ва комиссияҳои 
соҳавии Хадамоти давлатии таш-
хиси тиббию иҷтимоӣ  иштирок до-
штанд.

Доир ба фаъолияти Хадамоти 

давлатии ташхиси тиббию иҷтимоӣ 
дар соли 2018 ва вазифаҳо барои 
соли 2019 маърузаи сардори Хада-
моти мазкур Амиршоев Ш.Т. шуни-
да шуд.

Тавре иттилоъ дода шуд, дар 
соли ҷорӣ ба сохторҳои Хадамот 
барои гузаштан аз ташхиси тиб-
бию иҷтимоӣ ҳамагӣ 38050 нафар 
шаҳрвандон муроҷиат намудаанд, 
ки ин нишондиҳанда нисбат ба соли 
2017 151 нафар зиёд мебошад. Аз 
ин теъдод ба 31589 нафар гурўҳи 
маъюбӣ муқаррар карда шуд, ки ин 
нисбат ба соли гузашта 833 нафар 
кам мебошад.

Ҳарчанд дар соли ҷорӣ муроҷи-
ати шаҳрвандон ба Хадамот зиёд 
шудааст, вале муқаррар намудани 
маъюбӣ коҳиш ёфтааст, ки ин аз 

беҳтар шудани  сифати экспертизаи 
тиббию иҷтимоӣ шаҳодат медиҳад.

Ба Хадамоти давлатии ташхиси 
тиббию иҷтимоӣ бори нахуст барои 
муқаррар кардани маъюбӣ 8646 на-
фар муроҷиат намудаанд. Ба 7893 
нафари онҳо гурўҳи маъюбӣ муқар-
рар гардид, ки ин 91,3%-ро ташкил 
медиҳад.

Дар охир доир ба дастуру су-
пориш ва эродҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар 
Паёми хеш дар самти тандурустӣ 
ва саломатии аҳолӣ баён наму-
данд, кормандони Хадамот баҳри  
рафъи камбудиҳои мавҷуда муваз-
заф гардиданд.
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ҲАЙАТИ МУШОВАРА МАСЪАЛАИ СИФАТИ ДОРУВОРИРО 
БАРРАСӢ НАМУД

21 декабри соли равон дар толори Муассисаи давла-
тии “Маркази миллии тиббӣ-шаҳраки Шифобахш” ҷаласаи 
мушовараи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳо-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар кори он 
Насим Олимзода, вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии кишвар ва муовинони он, сардорони Раёсатҳои 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар, 
роҳбарият ва намояндагони муассисаҳои зертобеи вазо-
рат, инчунин сардорони Раёсатҳои тандурустии вилоятҳои 
Суғду Хатлон, ВМКБ ва шаҳри Душанбе ширкат намуданд.

Дар бораи то ба ҷойи кор ҳозир шудани хатмкунан-
дагони солҳои таҳсили 2015-2016-и Донишгоҳи давлатии 
тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино ва хатм-
кунандагони солҳои таҳсили 2017-2018-и Коллеҷҳои дав-
латии тиббии ҷумҳурӣ Раҷабзода С. Р. - сардори Раёсати 
таҳсилоти тиббию фармасевтӣ, сиёсати кадрҳо ва илми 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар 
баромад намуд.

Дар ҷаласаи мазкур қайд гардид, ки дар соҳаи тан-
дурустӣ айни ҳол дар ҷумҳурӣ баъзе аз мутахассисони 
баландихтисос ва духтурони миёнаи тиб намерасанд ва 
ин мушкил бояд аз тарафи нафароне, ки тавассути кво-
таҳо таҳсил менамоянд, ҳал карда шавад. Инчунин гуф-
та шуд, ки тибқи дастури Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз 70 квотаи дигар ба ВМКБ 
ҷудо карда мешавад, ки ин дар таъмини кадрҳо дар соҳаи 
тибби вилоят мусоидат хоҳад кард.

Вобаста ба масъалаи назорати сифати маводи дору-
ворӣ ва пешгирӣ намудани воридоти маводи қалбакӣ ва 
ба стандартҳо ҷавобгӯнабуда, Давлатов М., сардори Сар-
раёсати Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ сухан ронда, гуфт, ки айни ҳол дар ҷумҳурӣ 
зиёда аз 2440 муассисаи фармасевтӣ амал мекунад:

-Таъмини аҳолӣ бо маводи дорувории безарару хуш-
сифат яке аз самтҳои асосии сиёсати Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
ба ҳисоб меравад. Хадамоти назорати давлатии тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ сиёсати пешгирифтаи Ҳукумати 
ҷумҳуриро дар соҳаи тандурустӣ ҳамаҷониба дастгирӣ на-
муда, баҳри солимии ҷомеа ва таъмини дорувории босифат 
саъю кӯшиш менамояд,-илова намуд ӯ.

Инчунин дар ҷаласа қайд карда шуд, ки дар 11 моҳи 
соли ҷорӣ ба кишвар зиёда аз 52 млн. доллари ИМА маво-
ди доруворӣ ворид гаштааст, ки нисбат ба ҳамин давраи 
соли гузашта 22% зиёд мебошад.

Дар ҳамин давра 658 намуди маводи доруворӣ аз 
қайди давлатӣ гузаштааст. Дар давоми 11 моҳи соли равон 
аз тарафи муассисаҳои фармасевтӣ зиёда аз 6255 номгӯи 
маводи дорувории муҳлати истифодаашон гузашта барои 
несту нобуд кардан ба Хадамоти назорати давлатии танду-
рустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ супорида шуданд.

Давоми 11 моҳи соли равон аз тарафи шуъбаҳои Ха-
дамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, сарраёсат ва раёсатҳо 509 парвандаҳои ҳуқуқвай-

ронкунӣ тартиб дода шуда, зиёда аз 1 млн. 100 ҳазор со-
монӣ ҷаримабандӣ гардида, ин маблағҳо ба буҷаи давлат 
гузаронида шуданд.

Дар бораи рафти иҷрои механизми таъин ва пардохти 
кумакпулии иҷтимоии унвонӣ ба оилаҳо ва шаҳрвандони 
камбизоат (интихобан дар 10 шаҳру ноҳияҳо) Қурбонов Қ. 
Қ., сардори Раёсати ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тан-
дурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баромад намуд.

Номбурда зимни суханронии хеш иброз намуд, 
ки масъалаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар, хусусан 
дастгирии табақаҳои осебпазири аҳолӣ яке аз афзали-
ятҳои сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор рафта, ҳамеша 
таҳти назорати бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад:

-Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
ҳама баромадҳояшон ҷиҳати дастгирии табақаҳои осебпа-
зири аҳолӣ, хусусан маъюбон, ветеранҳои ҷангу меҳнат, 
кӯдакони ятиму бесаробон ва оилаҳои камбизоат таъкид 
менамоянд. Татбиқи қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии оилаҳои камбизоат низ 
аз ҳамин дастуру супоришҳо сарчашма мегиранд. Бинобар 

ин, аз соли 2011 инҷониб дар ҷумҳурӣ ҷиҳати дастгирии 
оилаҳои камбизоат механизми таҷрибавӣ оид ба таъмин 
ва пардохти кӯмакпулии иҷтимоии аҳолии камбизоат ҷорӣ 
шуда, имрӯз дар чил шаҳру ноҳияҳои кишвар амалӣ шуда 
истодааст. То санаи 1 декабри соли 2018 дар чил шаҳру 
ноҳияи мазкур ба феҳристи ягонаи махзанизми иттилло-
тии Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар 
зиёда аз 98 ҳазор ариза ворид гардида, аз он 87 ҳазору 
шашсад нафар оилаҳои камбизоат ҳуқуқи гирифтани ку-
макпулиро доранд. Қариб 39 млн. сомонӣ аз ҳисоби ма-
блағҳои дар суратҳисоби агентибуда барои пардохт пеш-
ниҳод гардидааст, ки тибқи иттилои расмии “Амонатбонк” 
то кунун 30 млн. сомонӣ дастраси оилаҳои камбизоат 
гардидааст,-афзуд Қурбонов Қ. Қ., сардори Раёсати ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
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О Д А Ф Т
------- 150 -------

Флуконазол таблетки
Синтетическое противогрибковое средство из группы 

триазолов 
Показания:

►     Вагинальный кандидоз;
►     Ротоглоточный и пищеводный кандидоз;
►     Криптококковый менингит;
►     Кандидозные инфекции мочевыводящих путей 

и перитонит;
►     Системные кандидозные 
инфекции;
►     Профилактика 

кандидоза у пациентов, 
получающих 
цитотоксическую и/
или лучевую терапию 
после трансплантации 
костного мозга.

Т О В А Р  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н

Устраняет кашель и 
боль в горле

Освежает полость 
рта

▪      Без 
притовопоказаний

▪     Не вызывает 
побочные 
эффекекты

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ
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●   Ревматоидный артрит и остеоартрит;
●   Воспаления мягких тканей;
●   Лихорадка;
●   Боль;
●   Головная боль;
●   Зубная боль.

Быстрое и безопасное действие при повышенной 
температуре и боли

Показания к применению
Инфекционно-воспалительные заболевания пародонта и 
слизистой оболочки полости рта:
   ─    острый и хронический гингивит;
   ─    острый язвенно-некротический гингивит 
Венсана;
   ─    острый и хронический пародонтит;
   ─    юношеский пародонтит;
   ─    пародонтоз, осложненный гингивитом;
   ─    афтозный стоматит;
   ─    хейлит;
   ─    воспаление слизистой оболочки полости 
рта при ношении протезов;
   ─    постэкстракционный альвеолит;
   ─    периодонтит, периодонтальный абсцесс

Т О В А Р  С Е Р Т И Ф И Ц И Р О В А Н
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САТҲУ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИҶТИМОӢ ДАР КИШВАР БАЛАНД МЕШАВАД
Ҳамасола дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рӯзи 3 декабр 
ҳамчун «Рӯзи байналмилалии 
маъюбон» ҷашн гирифта ме-
шавад. Имсол низ ин санаи 
барои соҳаи ҳифзи иҷтимоии 
мамлакат муҳим бо як шаҳо-
мати хос таҷлил гардид. Хо-
стем, перомуни ин мавзӯъ ба 
хонандагони “Шифо” иттилоъ 
бидиҳем.

Ҳифзи иҷтимоии маъю-
бон, аз ҷумла шахсони им-
конияташон маҳдуд яке аз 
самтҳои муҳим ва афзали-
ятноки Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар асоси сиё-
сати хирадмандонаи Асосгу-
зори сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳта-
рам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳи-
соб меравад.

Аз замони ба даст овар-
дани истиқлолият то имрӯз 
тамоми талошҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри 
таъмини кафолатҳои иҷти-
моӣ, хусусан маъюбон равона 
гардида, дар ҷумҳурӣ заминаи 
ҳуқуқии ҳифзи иҷтимоии маъ-
юбон пурра таҳия ва мавриди 
амал қарор дода шудааст.

Мавриди зикр аст, ки 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бароба-
ри ба даст овардани истиқло-
лият як қатор стратегия ва 
ҳуҷҷатҳои муҳимеро вобаста 
ба дастгирии ҳуқуқӣ шахсо-
ни имкониятрашон маҳдудро 
ба тавсиб расонидааст. Ин 
пеш аз ҳама қонуни Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон «Дар бораи 
ҳифзи иҷтимоии маъюбон», 
«Барномаи миллии тавонбах-

«Мо ба раванди солимгардонии маъюбон, дастгирии 
иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ, аз ҷумла кӯда-
кони ятиму бесаробонмонда, оилаҳои камбизоат ва да-
страсии онҳо ба хизматрасонии тиббиву иҷтимоӣ та-
ваҷҷуҳи хос зоҳир намуда, дар ин самт ҳамаи тадбирҳои 
саривақтиро амалӣ карда истодаем». 

ЭМОМАЛӢ РАҲМОН

шии маъюбон барои солҳои 
2017-2020», «Стратегияи руш-
ди ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
давраи то соли 2020», ба тав-
сиб расонидани ҳучҷат «Оид 
ба баёнияи мавқеъ нисбати 
маъюбон барои солҳои 2014-
2019» бо номи «Саломатии 
беҳтар барои маъюбон бо 
мақсади бунёди ҷомеаи фа-
рогир дар Тоҷикистон» ба 
имзо расонидани «Конвенсия 
дар бораи ҳуқуқи маъюбон» 
аз ҷониби Пешвои муаззами 
миллат аз ҷумлаи онҳо маъ-
нидод мегардад.

Бояд тазаккур дод, ки му-
вофиқи таҳлилҳои Ташкилоти 
умумиҷаҳонии тандурустӣ, 
дар ҷаҳон беш аз 1 миллиард 
одамон яке аз навъҳои маъ-
юбиро дороянд, ки ин шу-
мора 15%-и аҳолии курраи 
заминро ташкил медиҳад. Аз 
ин шумора наздики 200 ҳазор 
нафар дорои ҳаракатҳои маҳ-
дуд арзёбӣ мегарданд. Аммо 
таҳлилгарон бар он назаранд, 
ки маъюбӣ яке аз масъалаҳои 
мубрам буда, тамоюли зиёд-
шавӣ дорад.

Мувофиқи таҳлилҳои 
оморӣ имрӯз дар Тоҷикистон 
зиёда аз 147 ҳазор шахсо-
ни имконияташон маҳдуд ба 
қайд гирифта шуда, аз онҳо 26 
ҳазор нафарашонро кӯдакон 
ташкил медиҳанд. 

Имрӯз дар системаи ҳиф-
зи иҷтимоии аҳолӣ 103 муас-
сисаи хизматрасонии иҷтимоӣ 
барои пиронсолону маъюбон 
ва кӯдакони имконияташон 
маҳдуд фаъолият намуда исто-

даанд.
Тӯли 9 моҳи соли 2018 

дар муассисаҳои будубоши 
доимии соҳаи ҳифзи иҷтимо-
ии аҳолӣ 1430 нафар бошан-

дагон ба таъминоти пурраи 
давлатӣ фаро гирифта шуда, 
ки аз инҳо 818 нафар маъю-
бони калонсол ва 343 нафар 
кӯдакони маъюб мебошанд.

Мавриди зикр аст, ки дар 
номгӯи муассисаҳои систе-
маи Агентии давлатии ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ як осоишгоҳ 
- Муассисаи давлатии «Осо-
ишгоҳи табобатии собиқадо-
рони ҷангу меҳнати «Харан-
гон»-и ноҳияи Варзоб» ва се 
истироҳатгоҳ: «Истироҳатгоҳи 
табобатии собиқадорони ҷан-
гу меҳнати «Дӯстӣ»-и ноҳияи 
Ҷайҳун», «Истироҳатгоҳи та-
бобатии собиқадорони ҷан-
гу меҳнати «Ромит»-и шаҳри 
Ваҳдат» ва «Истироҳатгоҳи 
табобатии собиқадорони ҷан-
гу меҳнати «Биби Фотимаи 
Заҳро»-и ноҳияи Ишкошим 
бо филиалаш дар ноҳияи Ро-
штқалаъа (Занинс)» ба таври 
мавсимӣ фаъолият менамо-
янд. Дар соли 2018 аз ҷониби 
муассисаҳои истироҳатии соҳа 
2443 нафар ба истироҳату та-

бобат фаро гирифта шуданд, 
ки аз ин 807 нафарашонро 
маъюбон ташкил медиҳанд.

Самти дигари фаъолияти 
Агентии давлатии ҳифзи иҷти-

моии аҳолӣ хизматрасонии 
иҷтимоӣ дар муассисаҳои бу-
дубоши муваққатӣ мебошад. 
Барои беҳтар намудани сатҳу 
сифати хизматрасониҳои 
иҷтимоӣ ва камхарҷ гардо-
нидани онҳо дар доираи фар-
моиши иҷтимоии давлатӣ 37 
маркази хизматрасонии иҷти-
моӣ фаъолият доранд, ки аз 
тарафи ташкилотҳои ҷамъи-
ятӣ таъсис дода шудаанд. 

Ҷиҳати ҳар чӣ бештар 
расонидани хизматрасонии 
иҷтимоӣ ба маъюбон, шах-
сони ғайри қобили меҳнат, 
бе ҷойи зисти муайян ва 
шахсони дар ҳолати душво-
ри зиндагӣ қарордошта дар 
шаҳру ноҳияҳои мамлакат 
6 адад Марказҳои минтақа-
вии хизматрасонии иҷтимоӣ 
ва 41 адад шуъбаҳои хизма-
трасонии иҷтимоӣ дар хонаи 
мақомоти иҷроияи маҳаллии 
ҳокимияти давлатии шаҳру 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ хизматҳои 
иҷтимоӣ-маишӣ, иҷти-
моӣ-тиббӣ, иҷтимоӣ-равонӣ, 

иҷтимоӣ-педагогӣ ва иҷти-
моӣ-ҳуқуқӣ расонида истода-
анд.

Мувофиқи таҳлилҳои 
оморӣ давоми 9 моҳи соли 
2018 аз ҷониби шабакаҳои 
хизматрасонии иҷтимоии си-
стемаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
дар ҷумҳурӣ ба 20446 нафар 
ниёзмандон хизмати иҷтимоӣ 
ва тавонбахшии ҷисмониву 
равонӣ расонида шудааст, ки 
аз инҳо 15466 нафарашонро 
маъюбон ташкил медиҳанд.

Таҳлилҳо нишон доданд, 
ки чунин намудҳои хизматра-
сонии иҷтимоӣ ба маъюбон 
дар шароити ҳозира ба та-
лаботи замон ҷавобгӯй буда, 
хизматгирандагони иҷтимоӣ 
аз он қаноатманданд. Корши-
носони Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Аген-
тии давлатии ҳифзи иҷтимо-
ии аҳолӣ кӯшиш ба харҷ ме-
диҳанд, ки дар оянда шаклҳои 
нави хизматрасониҳои иҷти-
моиро ба роҳ монда, пешка-
ши аҳолии ниёзманд намоянд. 

ВАЛИЕВ З. Б., 
сардори Шуъбаи 

хизматрасонии иҷтимоӣ 
дар муассисаҳои будубоши 

муваққатии Агентии 
давлатии ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ

САФАРОВ Д. С.,
 сармутахассиси Шуъбаи 
хизматрасонии иҷтимоӣ 

дар муассисаҳои будубоши 
доимии Агентии давлатии 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ

БЕМОРИИ МАВСИМӢ: ФАРИНГИТИ ШАДИД

Фарингити шадид:илтиҳоби шадиди пардаи лу-
обии балъум мебошад. Ҳамчун бемории мустақил 
ҳангоми таъсири бевоситаи ангезаи сироятӣ, воку-
нишҳои гуногун (нафаскашии даҳонии тӯлонӣ, си-
горкашӣ,шаробнӯшӣ, гуфтугӯи баланд дар марҳи-
лаи сард) ба қайд гирифта мешавад. Фарингити 
шадид ҳамчун бемории ҳамрадиф ҳангоми илтиҳо-
би роҳҳои нафас, бемориҳои сироятӣ, бемориҳои 
меъдаю рӯда метавонад вуҷуд дошта бошад.

Сабаби пайдоиш 
Ангезаҳои беморӣ вирусҳо ва сироятҳои бак-

териявӣ, диплококкҳо, гонококкҳо мебошанд. Са-
баби пайдоиши вирусӣ доштани фарингити шадид 
дар 70% бактериявӣ бошад, дар 30% ҳолатҳо ба 
қайд гирифта шудааст.Омилҳои заминаи гузоран-
даи беморӣ сармотаъсирии ҷузъӣ ва умумии бадан, 
эътилолияти ковокии бинӣ, бини балъум, бемо-
риҳои умумии сироятӣ,сигоркашӣ ва шаробнӯшӣ 
мебошанд.

Тағйиротҳои сохти эътилолӣ аз варам ва ирти-

шоҳи пардаи луобӣ, васеъшавӣ ва намоёншавии ра-
гҳо иборат мебошад. Раванди илтиҳобӣ метавонад 
ба самти пардаи луобии нойи сомеа паҳн шавад. 
Аксуламали пардаи луобӣ дар мавзеъҳои ғуншудаи 
бофтаҳои лимфоидӣ-дар девораи паси балъум, дар 
болинчаҳои паҳлӯии паси камонакҳои кому балъ-
умӣ бештар намоён мегардад. Ҳубобчаҳои девораи 
пас варам мекунанд ва наздиктаринҳояшон бо ҳам 
якҷоя мегарданд ва ғурушаҳои бузургро-фарингити 
ғурушавӣ эҷод менамояд.

Ташхис 
Ташхисгузорӣ душворие надорад, аммо дар 

хотир бояд дошт, ки тафсири клиникии айнанро 
гулӯзиндонак, заҳрбоди назлалӣ ва дигар бемо-
риҳои сироятӣ низ доранд. Таҳқиқи микробиологии 
зудудаи аз девораи паси балъум ва бодомакҳо бо 
маълумотҳои собиқаи беморӣ ва тафсири фаринго-
скопӣ имкон медиҳад,ки ташхисро тасдиқ намоем.

Тафсири клиникӣ 
Шикоятҳо ба ҳисси сӯзиш, хушкӣ, харош ва хо-

риш дар балъум,овози хафа, бандшавии гӯшҳо ме-
бошад. Баъзан бемор нишонаҳои ҳисси ҷисми бе-
гонаро дар балъум тасаввур менамояд. Нишонаҳои 
дардмандӣ ҳангоми балъ қавӣ гардида, ба гӯшҳо 
густариш меёбад. Ҳарорати бадан, одатан, баланд 
намешавад ё субфебрилӣ боқӣ мемонад. Аммо на-
муди намоёни илтиҳобнокӣ боиси баланд гардида-
ни ҳарорати бадан, калоншавии андозаи лифаги-
реҳҳои канорӣ ва пайдошавии дарди сар мегардад. 

Ҳангоми фарингоскопия пардаи луобии балъум 
сурх, варамида, дар баъзе мавзеъҳо доғҳои луобию 

фасодӣ дида мешавад. Баъзан дар девораҳои пас 
ва паҳлуи балъум ҳубобчаҳои алоҳида дар намуди 
барҷастагиҳои ғурушамонанди сафедчаранги ба-
ланди гирди нобаробар (фарингомикоз) намудор 
мешавад.

Табобат
Табобат одатан мавзеӣ мебошад. Бо ин мақ-

сад чайқондани даҳон бо маҳлулҳои безараркунан-
да (антисептикӣ) шираи (қиём, настой) мармарак 
(шалфей) бобуна (ромашка), хлорофилипт ва ғайра 
таъин карда мешавад.

Гардпошии балъум бо ғубордоруҳо (аэрозо-
лҳо), ки таркибашон маводҳои таъсири антибак-
териалӣ ва зиддиилтиҳобӣ (биопарокс, стопангин, 
гесаспрей) дорад самараи хуб мебахшад. Инчунин 
маводҳои антигистаминӣ, парасетомол, буғнафас 
бо маҳлулҳои гарми ишқорӣ маводҳои муқавику-
нандаи муқовимати бадан (ИРС-19, имудон, тон-
зиллгон) истифода бурда мешавад. Бояд аз меъёри 
ғизо, маводҳои ангезишзо (гарм, сард, турш, тез, 
шӯр), никотин, шароб манъ карда шавад. Ҳангоми 
баланд гардидани ҳарорати бадан бо мақсади пеш-
гирии оризоҳои фасодӣ, сирояти поёнрав, ҳамчу-
нин барои кам намудани пайдошавии оризаҳои тар-
бодӣ, маводҳои антибиотикӣ таъин карда мешавад. 
Пенисиллин ҳамчун маводии ҳиссиётнок ба стреп-
тококки гурӯҳи А ба ҳисоб меравад.

УСМОН ҶӮРАЕВ,
 табиби гӯш, гулӯ ва бинӣ,

Маркази саломатии шаҳрии №15
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Муассис: Вазорати
тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Халқи тоҷик теғи дармонбахши Синоро гирифт,

Теғи дармонбахши Сино рӯи дунёро гирифт.

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

ҲАЙАТИ ЭҶОДӢ:

Насим Олимзода 
- вазири тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Саида Умарзода
- муовини якуми вазир
Азиз Одиназода 
- муовини вазир
Мирҳамуддин Камолзода 
- муовини вазир
Дилором Содиқова 
- ёрдамчии вазир
Султон Бекмуродзода 
- сардори Хадамоти 
назорати давлатии 
тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ
Абдулҳаким Холзода 
- директори Агентии 
давлатии ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ
Бибихонум Дарвешова 
- директори Маркази    
матбуоти вазорат

●
Сармуҳаррир

Эҳсон Турсунов

Котиби масъул, тарроҳ:
Комрони Абдуназар

Зайнаб Анварӣ
Иброҳим Ятимов
Гулрухсор Маҳмадалиева

●
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 маводу ма-
толиби интернет низ истифода 
шудааст.
- Мавод дар шакли электронӣ, 
бо ҳуруфи Times New Roman, 
андозаи 14 қабул карда меша-
вад. 

●
Ҳафтанома дар ҶДММ 

"Мега - принт" ба табъ расид. 
Теъдоди нашр

5000 нусха

Нишонӣ:
734025, ш.Душанбе, 
кӯч. Шевченко 69, 
тел.: 44-600-60-02 

РУШДИ ГИЁҲДАРМОНӢ ДАР КИШВАР
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар ҳамаи баромадҳояшон, хусусан дар Паёми худ аз са-
наи 22 октябри 2016 ба истифодаи растаниҳои шифобахши 
ватанӣ аҳаммияти ҷиддӣ медиҳанд. Баҳри дар амал татбиқ 
намудани дастуру супоришҳои Пешвои муаззами миллат ва 
супоришҳои шифоҳии бевоситаи сардори Раёсати тандуру-
стии шаҳри Душанбе Шарифзода С.Х. оиди гиёҳдармонӣ дар 
марказ як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст. Ги-
ёҳдармонӣ дар соҳаи тибби муосир яке аз самтҳои асосӣ 
ба шумор рафта, аз тарафи Ҳукумати кишвар, махсусан 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дастгирӣ меёбад. Бо мақсади роҳандозии самараноки ги-
ёҳдармонӣ дар марказ ду гӯшаи гиёҳдармонии доимоамал-
кунанда ташкил карда шуд. Ин гӯшаҳо дар ошёнаи якум ва 
сеюм ҷойгир буда бо истаконҳои яккарата, бо обҷӯшакҳои 
барқӣ, термосҳо ва захираи растаниҳои шифобахш таъмин 
буда, вобаста ба фасли сол нӯшобаҳо тайёр карда меша-
ванд. Дар фитобарҳо номгӯи гиёҳҳои шифобахш зиёд карда 
шуд. Шахсони масъул оиди гиёҳдармонӣ бозомӯзонида шуда 
ба беморон хизмат мерасонанд.

Ҳар сари чанд вақт баҳри баланд бардоштани сатҳи 
донишу малакаи кормандон оиди истифодаи дуруст, 
баҳрагирӣ аз гиёҳҳои шифобахш аз тарафи мудири шуъ-
баи табиатшифоӣ Ғиёсова З.И. семинару машваратҳо гу-

заронида мешаванд. Мардум аз хизматрасонии фитобарҳо 
қонеъ буда, арзи сипос менамоянд. Кормандони Муас-
сисаи давлатии "Маркази саломатии шаҳрии №4" тасмим 
гирифтаанд, ки оиди гиёҳҳои шифобахши ҷумҳурӣ ба 
аҳолӣ боз ҳам маълумоти бештар диҳанд, зеро то ҷое 
маълум аст, табобат бо растаниҳои ватанӣ нисбати 
табобати кимиёӣ арзон ва дастрас буда, аҳолӣ онро 
бештар қабул мекунад.

Бо мақсади корҳои фаҳмондадиҳӣ дар байни кор-
мандон ва муроҷиаткунандагон зуд-зуд машварату се-
минарҳо гузаронида мешаванд, ки дар натиҷа мардум 
самарабахш будани табобат бо гиёҳҳои шифобахшро боз 
ҳам беҳтар дарк мекунанд.

Ҳамчун  табиби табиатшифоӣ ҳаминро таъкид кар-
данӣ ҳастам, ки табобат бо гиёҳҳои шифобахш ин исбо-
ти илмии тибби мардумии қадим мебошад ва имрӯз зару-
рати боз ҳам ривоҷу равнақ додани ин усули табобат 
расидааст, зеро мақсади табобати табиатшифоӣ инсон-
ро, ки як ҷузъи табиат мебошад, ба табиат наздиктар 
кардан аст.

Ҳамзамон, табобат бо маводҳои доруворӣ на ҳама 
вақт натиҷаи хуб медиҳад ва на ҳамаи одамон барои 
муолиҷа бо маводҳои доруворӣ нишондод доранд. Ҳоло 
мехоҳем, барои хонандагони ҳафтаномаи "Шифо" дар бо-
раи хислатҳои шифобахши яке аз гиёҳҳои дармонбахши 
ватанӣ - зуф маълумоти муфассал бидиҳем.

Растании зуф ду 
навъ мебошад. Якеро 
баргаш камбару дароз, 
аз миёни баргҳояш пояи 
борике мехезад, ки дар 
сари он поя тухм ме-
бандад. Навъи дигаре-
ро барг васеъ ва шакли 
он дароз нест, назар 
ба барги хели якум 
калонтар. Агар бан-
ди барг ё баргашро аз 
бандаш ҷудо кунанд, 
чизҳои риштамонанд аз 
он зоҳир мегарданд. Ин 
навъаш аз миёнаи поя 
то нӯгаш зич тухм ме-
бандад, баргашро бар-
ги зуф меноманд. Хис-
латҳои шифобахшии он: 
ҳар як қисми зуфро 
бихӯранд, хун қай кар-
данро манъ мекунад ва 
тамоми хунравиҳоро аз 
ҳамаи узвҳои ботинӣ 
банд менамояд (аз ҷум-
ла хуни биниро) ва ба-
рои иллати саръ даво 
мешавад. Агар инро дар 
бинӣ бирезанд ё дар 
пеши сар ва сина гу-
зошта банданд, ҳамин 
таъсирро дорад. Обашро 
нимгарм батакрор дар 
гӯш чаконанд, дарди 
гӯшро, ки аз гармӣ бо-
шад, таскин медиҳад. 

Решаашро дар об 
ҷӯшонида, он обро дар 
даҳон гардонанд ё бар-
гашро бихоянд, дарди 
дандонро таскин ме-
диҳад, ҷӯшиш ва дигар 
бемориҳои даҳонро шифо 
мебахшад, ҳатто дона-
чаҳои дар он дамидаро 
ҳам, ки бадтарин илла-
ти даҳон аст, дафъ ме-
кунад, милки дандони 
сустгаштаро мустаҳкам 
менамояд ва хунравиро 

аз он боз медорад. Ва 
ё оби навъи борикбар-
ги онро дар даҳон гар-
донанд, ҷӯшиши даҳонро 
дафъ мекунад. Оби бар-
гашро хоҳ бичаконанд ва 
ё бимоланд, дарди чаш-
мро, ки аз гармӣ бошад, 
шифо мебахшад. Доруҳои 
чашм дар оби ин гиёҳ со-
ида мешаванд ва худаш 
низ ба давоҳои чашм до-
хил карда мешавад. 

Тухмашро бихӯранд, 
хунравиро аз дарун манъ 
мекунад. Наскро бо барги 
он якҷо пухта бихӯранд, 
дамкӯтаҳиро шифо мебах-
шад. Усораи онро, ки 
обашро дар офтоб ғафс 
гардонидашудаи он аст, 
биёшоманд, барои илла-
ти диқ (лоғаркунанда), 
хун қай кардан, захми 
шуш, дамкӯтаҳӣ аз ғала-
баи хун, яъне аз фишори 
баланди хун ва сар даво 
мешавад. Хӯрдани усо-
раи он ҷигар, испурч ва 
гурдаи гарммиҷозро қавӣ 
мегардонад, инчунин ги-
реҳи ин узвҳоро меку-

шояд, шиддати ташнаги-
ро мешиканад, вайронии 
ҳазми таомро дафъ ме-
кунад, хун қай карданро 
бозмедорад, хунравиҳо-
ро, ки аз ҳар як узвҳои 
ботинӣ бошанд, манъ ме-
намояд, сӯзиши пешобро, 
яъне сӯзокро шифо ме-
бахшад, вале хуни ҳайз 
ва бавосирро мебандад. 
Реша, барг ё тухми онро 
бихӯранд, гиреҳи ҷигар, 
гурда ва хичакро меку-
шояд, инчунин, ин ба 
давоҳои кушояндаи ги-
реҳҳои онҳо дохил кар-
да мешавад, илова бар 
ин, барои захми гурдаҳо 
дармон мебошад. Наскро 
бо барги он якҷо пухта 
бихӯранд, ба ҷои бар-
ги лаблабу барои илати 
истисқо (водянка) гар-
мдармон мешавад, инро 
ба намак, наск ва сирко 
пухта бихӯранд, исҳоли 
хунинро мебандад. Оби 
баргашро бо шароб би-
ёшоманд, барои дарди 
гурда ва хичак даво ме-
бошад. Усораашро, яъне 

оби баргашро дар офтоб 
ғафс гардонида биёшо-
манд ё тухми онро дар 
об ҷӯшонида бо он оби 
нимгарм ҳуқна (клизма) 
кунанд, захми рӯдаҳоро 
шифо мебахшад ва хуни 
бавосирро (геморрой) 
мебандад. Агар кӯфтаи 
барги зуфро занҳо аз 
таг бардоранд, дарди 
бачадонро, ки аз ҳуқ-
на кардан ба ҳам раси-
да бошад, таскин ме-
диҳад. Гуфтаанд, ки 
агар се адад решаи 
онро бихӯранд, таби 
рӯздармиён ва чор адад 
решаи онро бихӯранд, 
таби дурӯздармиёнро 
шифо мебахшад. Агар 
оби барги онро ба 113 
гр. шароб даромех-
та биёшоманд, табҳои 
тезро дафъ мекунад. 

Барг ва решаи онро 
кӯфта гузошта банданд 
ё хушкашро кӯфта бар-
давом бипошанд, зах-
мҳоро аз рим пок ме-
созад ва решҳои куҳна, 
ҷароҳатҳои чуқурраф-
та, сӯхтагии оташро 
шифо мебахшад. 

Решааш ё баргашро 
кӯфта гузошта банданд, 
мӯрчагазак, шаро (ал-
лергия), сурхбод, ва-
рами пушти гӯшро шифо 
мебахшад. Миқдори як 
бор нӯшидан аз оби 
барги он дар як рӯз аз 
50 то 150 гр. аст. Агар 
3,5ё гр. Тухми онро 
биёшоманд, хунравиро 
аз қисми поёни бадан 
манъ мекунад. 

ҒИЁСОВА З.И.,
мудири шуъбаи 

табиатшифоии МД 
МСШ №4
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