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Пешгуфтор 

 

 Зарурияти гузаронидани таљдиди рукнњои иќтисодию иљтимої, 

ислоњот дар соњаи тандурустї аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї, 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, 

мўњтарам Эмомалї Рањмон њанўз соли 1994 эълон карда шудааст. Рушди 

хадамоти кўмаки аввалияи тиббию санитарї бо роњи азнавташкилёбї, 

боздиди вазифањои тахассусии захирањои мављудаи соњаи тандурустї, 

ворид намудани тибби оилавї, омўзонидани мутахассисон, бењтар 

намудани сохтори дохилї ва сифати хизматрасонии тиббї, таъминот бо 

маводњои доруворї ва молњои таъиноти тиббї ташаккул ёфта, бояд ба 

бењтар гардонидани дастрасии кўмаки аввалияи тиббию санитарї ба 

ањолї ва нигоњдории солимї ва пешгирии беморињо равона карда шавад. 

Яке аз афзалиятњои ислоҳоти соҳаи тандурустии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки аз Стратегияи миллии солимии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 бармеояд, ин такмилдиҳии кӯмаки 

аввалияи тиббӣ санитарии сифатан нав дар асоси тибби оилавӣ мебошад. 

Аз назари Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ кўмаки аввалияи 

тиббию санитарї (КАТС) яке аз воситаҳои асосӣ ва муњимтарини 

стратегияи солимии ҷомеа мебошад, чунки КАТС занљираи марказии 

онро ташкил медиҳад ва қисми ҷудонашавандаи ҳамаи равандњои 

инкишофи иҷтимоию иқтисодии ҷомеа мањсуб меёбад. 

Аз ҳолати КАТС сифат ва самаранокии фаъолияти тамоми соҳаи 

тандурустӣ, нигоҳдории иқтидори меҳнатии давлат, инчунин масъалаҳои 

иҷтимоӣ дар сатҳи оила ва гуруҳҳои иқтисодии њимоянадошта: занон, 

кӯдакон, маъюбон ва пиронсолон вобаста аст. 

Дар натиҷаи ислоҳоти иқтисодӣ ва иҷтимоии дар мамлакат шудаистода, 

системаи амбулаторӣ - дармонгоҳии тандурустӣ имконияти расонидани 

кӯмаки дастрас ва ихтисосноки тиббӣ дар сатҳи баланд ба ањолиро 

надорад ва ќайд намудан зарур аст, ки дар сатњи муассисањои КАТС 

ташхис ва табобати 80%-и аҳолӣ оѓоз ва ба итмом мерасад. 

Бо оѓоз ва идомаи ислоҳоти соҳаи тандурустӣ зарурат ба миён омад, ки 

гузариши қатъӣ ба ташкили системаи каммасрафи кӯмаки клиникӣ-

амбулаторӣ ҳатмї мебошад. 

Супориши иљтимоӣ барои воридсозии таҷрибаи умумитиббии системаи 

пешгирӣ-табобатии аҳолӣ дар асоси принсипҳои тибби оилавӣ ташаккул 
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ёфтааст, ки асоси онро табиби оилавӣ ва ҳамшираи тибби оилавӣ ташкил 

медиҳад. 

Муњимияти воридгардонии тибби оилавӣ дар дењот дар он аст, ки 

дастрасии кӯмаки тиббии касбї дар сатҳи деҳот назар ба шаҳр пасттар 

аст. Таҷрибаи ноҳияҳо нишон медиҳад, ки гузариш ба ташкили кӯмаки 

аввалияи тиббӣ бо принсипҳои тибби оилавӣ, хизматрасонии тиббии 

сифатнок, дастрас ва каммасраф, истифодаи самараноки захираҳо ва 

азнавсозии муносибатҳо ба пешгирии бемориҳо ва беҳтаргардонии 

саломатӣ оварда мерасонад. Чи тавре ки таљрибаи ноҳияҳо нишон 

медиҳад, гузариш ба ташкили ёрии аввалияи тиббӣ аз рӯи принсипи тибби 

оилавӣ, хизматрасонии сифатнок, дастрас ва каммасраф, истифодаи 

самараноки захираҳо ва мукаммалсозии муносибатҳо ба пешгирии 

бемориҳо ва хубтаршавии саломатӣ оварда мерасонад. Ташаккули КАТС 

дар асоси воридсозии тибби оилавӣ дар солҳои наздик ба кам кардани 

беморшавӣ бо корношоямии муваққатӣ бо назардошти рӯзҳо, 

маъюбнокии бори аввал, муроҷиат ба стансияи кўмаки аввалия, 

пастшавии сатҳ ва мўҳлати бистаригардонӣ, пастшавии сатҳи фавти 

перинаталӣ ва кӯдакон имконият медиҳад. 

Солҳои охир тибби оилавӣ ҳамчун як намуди хизматрасонии тиббии 

иқтисодан фоидаовар ва самаранок диққати мамлакатҳои зиёдеро ба худ 

ҷалб менамояд. 

Амалияи тиббӣ ин ҷамъи дониши ҷудогона аз соҳаҳои гуногуни тиб 

набуда, балки муносибати фардї ва маљмўиро нисбати бемор таъмин 

менамояд. Табиби оилавӣ яке аз аввалинҳо мебошад, ки бемор ба ў 

муроҷиат менамояд ва таќдири минбаъдаи бемор аз донишу малакаи 

табиби оилавї вобаста аст.     

Бањри вусъат додани рушди кўмаки аввалияи тиббию санитарї аз рўи 
принсипи тибби оилавї “Наќшаи стратегии рушди кўмаки аввалияи 
тиббию санитарї аз рўи принсипи тибби оилавї дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2016–2020” бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 27 июли соли 2016 тањти №317 ќабул карда шуд. 

Њадаф ва вазифањои асосии Нақшаи стратегии мазкур дастгирї 
намудани раванди тањкими тибби оилавї дар тамоми ќаламрави љумњурї 
мебошад. Дар ояндаи наздик татбиќ намудани маљмўи чорабинњои амалї 
љињати такмил додани сохтор ва самаранокии фаъолияти шабакаи 
муассисањои КАТС, ки ба тибби оилавї асос ёфтааст ба наќша гирифта 
шуда, барои ба даст овардани натиљањои назаррас ва бењтар намудани 
нишондињандањои асосии саломатї ањолї равона мешавад.  
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        Дар баробари ин, самти афзалиятноки рушди сиёсати кадрии соњаи 

тандурустї, ин тарбияи мутахассисони тибби оилавї мебошад. Бо ин 

маќсад, дар натиҷаи тањкими заминаи меъёрї - њуќуќї, рушди тибби 

оилавї ва ташаккулёбии кўмаки аввалияи тиббию санитарӣ сатњи 

саломатии ањолї тадриљан бењтар мегардад.  Дар “Консепсияи ислоҳоти 

соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон №94 аз 04.03.2002 с. тасдиқ шудааст, кӯмаки 

аввалияи тиббию санитарӣ (КАТС) ҳамчун самти асосии дигаргунсозиҳои 

сохтории соҳа муайян гардида, воридсозии марҳиланок ва рушди 

минбаъдаи тибби оилавӣ ҳамчун ҷузъи эътимодноки ислоҳоти соҳаи 

тандурустӣ эътироф шудааст. Њамчунин дар “Консепсияи ислоҳоти 

таълимоти тиббӣ ва фармасевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба тайёр 

намудани мутахассисони тибби оилавӣ (дар марҳилаи тодипломӣ ва ҳам 

тариқи бозомӯзӣ) диққати махсус дода шудааст. 

 

Мақсади асосии дастури методӣ 

 

 Сатҳи иқтидори ниҳоии низоми соҳаи тандурустӣ дар тўли солҳои охир 

нисбат ба маҳорату малакаи зарурии мутахассисон ва захираҳои техникӣ ба 

таври назаррас баланд гардид. Ба хотири истифодаи пурра аз ин сохторҳо 

муайян ва ба тартиб овардани нақшҳо ва доираҳои масъулият, кам намудани 

такрори вазифаҳои эҳтимолӣ ва равшан намудани самтҳои ҳисоботдиҳӣ зарур 

мебошад. Таҳия намудани модели нави танзим ва идорасозӣ дар сатҳи вилоят, 

минтақа ва ноҳия дар натиҷаи тағйироти дар солҳои охир бавуҷудомада зарур 

мебошад. 

 Ин самт ба инобат гирифтани сохтору нақшаҳои мухталифи нақшу 

доираҳои масъулият ва ҳамчунон мустаҳкамсозии дараҷаи иќтидор ва 

таъмини захираҳои заруриро барои иҷрои фаъолиятҳо дар сатҳи зермиллӣ дар 

назар дорад.  

 Вазифаи асосии ҳар як роњбари муассисаи КАТС, корманди соҳаи 

тандурустӣ, хусусан табибони оилавӣ, ки хизматрасонӣ ва нигоҳубини тамоми 

оиларо бар дўш доранд, ин расонидани кӯмаки баландсифати аввалияи 

тиббию  санитарӣ ба аҳолӣ дар асоси маҷмӯи дастурҳои клиникӣ, ки бо 

фармоишњои сохторҳои алоқаманди кишвар тасдиқ гардидаанд, мебошанд. 

Лозим ба ёдоварист, ки бо фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 

ањолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 апрели соли 2015, №319  “Низомномаи 

намунавии идоракунии шабакаи муассисањои аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр)” тасдиќ шудааст, ки дар он ба таври муфассал њуќуќ ва 

вазифањои роњбари шабакаи муассисањои КАТС оварда шудаанд. 
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Заминаи меъёрӣ-ҳуқуқии тибби оилавӣ, ки фаъолияти мутахассисони 

тибби оилавиро ба танзим медарорад 

 

1. Консепсияи ислоҳоти соҳаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон - 

ќарори Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон, №94 аз 04.03.2002 с. 

2. Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон - ќарори Њукумати 

Љумҳурии Тоҷикистон №374 аз 18.05.2017 с. 

3. Стратегияи миллии солимии аҳолии Љумҳурии Тољикистон барои 

солҳои 2010–2020 - ќарори Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон, №368 

аз 02.08.2010 с. 

4. Нақшаи стратегии таҷдиди муассисаҳои тиббии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи солҳои 2011-2020 - ќарори Њукумати 

Љумҳурии Тоҷикистон аз 01.04. 2011с., №169. 

5. Нақшаи стратегии рушди КАТС аз рўи принсипҳои тибби оилавӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 - ќарори 

Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон №317 аз 27 июли соли 2016. 

6. Сохтори ташкилии муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ санитарӣ - 

ќарори Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон №525 аз 31.12.2002 с. 

7. Дастур оид ба идоракунии муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарї. Душанбе соли 2003, аз љониби Шўрои табъу нашри 

Вазорати тандурустии Љумњурии Тољикистон барои нашр иљозат 

дода шудааст.   

8. Дар бораи Тартиби хизматрасонии тиббию санитарӣ ба 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаҳои системаи 

давлатии тандурустӣ - ќарори Њукумати Љумҳурии Тоҷикистон 

№600 аз 2.12.2008с. 

9. Низомномаи намунавии идоракунии шабакаи муассисаҳои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноҳия (шаҳр), фармоиши Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон №319 

аз 14 апрели соли 2015. 

10. Фармони Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон №236 аз 23 

июни соли 1998 “Оиди зина ба зина ташкил намудани кўмаки 

аввалияи тиббию санитарї аз рўи принсипҳои табиби амалияи 

умумитиббӣ (табиби оилавӣ) барои солҳои 1998-2000”. 

11. Дастурамал оид ба идоракунии муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарї, ки бо фармоиши Вазорати тандурустии Љумњурии 

Тољикистон №126 аз 4 апрели соли 2001 тањия шудааст. 
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12. Фармони Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон №584 аз 

31.10.2005 с. “Оид ба тасдиқ намудани ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҳуқуқии 

тибби оилавӣ”  

13. Фармони Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон №13 аз 

12.01.2006 с. “Оиди рушди тибби оилавӣ”. 

14. Дастурамал оид ба идоракунии захирањои инсонии системаи 

тандурустии Тољикистон, ки бо протоколи №8-и Шўрои табъу 

нашри Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 декабри 

соли 2007 тасдиќ шудааст. 

15. Фармоиши Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 

соли 2010, №374 “Оид ба васеъ намудани маблағгузории сарикасӣ 

дар муассисаҳои кўмаки аввалияи тиббию санитарӣ”. 

16. «Барномаи рушди тибби оилавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2011-2015» - ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №330 

аз 1 июли соли 2011. 

17. Фармоиши Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 

ноябри соли 2012, №549 «Тартиби таҳсилоти муттасили 

мутахассисони тибби оилавӣ». 

18.  Дурнамои пешгирӣ ва назорати бемориҳои ѓайрисироятӣ ва 

осеббардорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013 - 2018 

(Маҷмўи чорабиниҳои асосӣ оиди бемориҳои ғайрисироятӣ барои 

мутахассисони КАТС дар шароити захираҳои маҳдуд). 

19. Маҷмўи дастурҳои клиникӣ оид ба ташхису табобати беморон дар 

сатҳи кўмаки аввалияи тиббию санитарӣ, фармоиши Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон №574 

аз 25 июли соли 2014. 

20. Шарњи Барномаи миллї оид ба рушди тибби оилавї дар Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2011-2015. 

21.  Фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон №243 аз 21 апрели соли 2015 “Оид ба 

воридсозии Барномаи бизнеснақшагирӣ дар муассисаҳои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии шаҳру ноҳияҳо”. 

22.  Фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон №840 аз 3 октябри соли 2015, “Дар бораи 

тасдиќ намудани шаклњои њуљљатњои аввалияи тиббии муассисањои 

тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон”. 

23.   Барномаи кафолатҳои давлатї оид ба таъмини аҳолї бо кўмаки 

тиббию санитарї дар ноњияњои таљрибавии Љумҳурии Тољикистон 
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барои солњои 2017-2019 - ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 

№90 аз «25» феврали соли 2017. 

24. Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тасдиқи Номгӯи мансабҳои 

тиббӣ ва фарматсевтии кормандони ташкилоту муассисаҳои 

системаи тандурустии Љумњурии Тољикистон” №602 аз 7 августи 

соли 2017.  

25. Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тасдиқи Таснифоти ташкилоту 

муассисаҳоидавлатии системаи тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

№690 аз 25 августи соли 2017.  

26. Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон“Дар бораи тасдиқ намудани маҷмӯи 

хуҷҷатҳо оиди ворид ва идора намудани раванди бизнеснақшагирӣ 

дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ” №681 аз 23 

августи соли 2017.  

27. Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон №682 аз 23 августи соли 2017 оиди таъсис 

додани гурӯҳҳои кории минтақавӣ оид ба ворид ва идора намудани 

раванди бизнеснақшагирӣ дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ. 

28. Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон №152 аз 9 марти соли 2017 дар бораи тасдиќи 

“Протоколи клиникї оид ба бартарафкунии интиќоли вируси 

норасоии масунияти одам (ВНМО) аз модар ба кўдак”. 

29. Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон №365 аз 11 майи соли 2017 дар бораи тасдиќи 

“Низомномаи намунавии њуљрањои махсусгардонидашуда барои 

хизматрасонињои тиббию иљтимої ба кўдакони мубталои бемории 

ВНМО дар сатњи шабакаи муассисањои КАТС”. 

30. Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон №682 аз 5 июни соли 2017 “Оид ба 

мукаммалсозии хизматрасонињои тиббию иљтимої ба наврасон дар 

сатњи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї”. 

31. Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон №186 аз 26 феврали соли 2018 “Низомнома 

оид ба устоди дар тибби оилавї” 

32. Фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон №1119 аз 27 декабри соли 2014 “Дар бораи 
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пурзўр намудани чорањо оид ба пешгирии сирояти 

дохилибеморхонагї дар муассисањои тандурустии Љумњурии 

Тољикистон”. 

 
 

КОДЕКСИ 
ТАНДУРУСТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

БОБИ 11. ТИББИ ОИЛАВЇ 
 
 

Моддаи 72. Принсипҳои фаъолияти тибби оилавї 
Тибби оилавї аз рўи принсипҳои зерин фаъолият менамояд: 
- кумакрасонї ҳангоми робитаи аввал – муоинаи аввал, қабули бемор 

дар љойи ҳодиса бе љалби дигар мутахассисони тиббї; 
- дастрасї – кумакрасонии аввалияи тиббию санитарї ба шаҳрвандон 

дар муҳлати кўтоҳтарин новобаста ба миллат, нажод, љинс, забон, 
эътиқоди динї, мавқеи сиёсї, таҳсилот, вазъи иљтимої ва молу мулк; 

- ҳамбастагї – кумаки мутахассисони тибби оилавї ба беморон бо роҳи 
табобат, барқарорсозии саломатї ва корҳои пешгирикунанда; 

- муттасилии фаъолият – кумаки пайвастаи тиббии мутахассиси тибби 
оилавї; 

- ягонагї – баррасии масъалаҳои вобаста ба солимии шахси алоҳида, 
оила ва љомеа дар алоқаи зич бо масъалаҳои мављудаи вазъи љисмонї, 
равонї ва иљтимої; 

- таваљљуњ ба оила – баррасии масъалаҳои тибби оилавї дар доираи 
оила ва робитаҳои иљтимоии шахс; 

- эътимоднокї – эътимоди беморон ба махфї нигоҳ доштани иттилооте, 
ки онҳо ба мутахассисони тибби оилавї мерасонанд. 

 

Моддаи 73. Субъектҳои тибби оилавї 
1. Ба субъектҳои тибби оилавї дохил мешаванд: 
- марказњои таълимию клиникии тибби оилавї; 
- марказњои саломатии шаҳрї; 
- марказњои саломатии ноҳиявї; 
- марказњои саломатии дењот; 
- амбулаторияњои тибби оилавї; 
- бунгоҳњои саломатї; 
- ташкилотҳои хусусии тибби оилавї; 
- табибони оилавї; 
- ҳамширањои шафќати тибби оилавї. 
2. Марказҳои саломатии шаҳрї, ноҳиявї ва деҳот тибќи санадњои 

меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон аз љониби маќомоти иљроияи 
мањаллии њокимияти давлатї таъсис дода мешаванд.  

3. Амбулаторияњои тибби оилавї дар сохтори маркази таълимию 
клиникии тибби оилавї ва марказњои саломатии шањрї ва ноњиявї, 

бунгоҳњои саломатї дар сохтори марказњои саломатии дењот бо тартиби 
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муайяннамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо мақсади дастрас 
будани кумаки тиббї дар љойњо таъсис дода мешаванд. 

 

Моддаи 74. Њуқуқҳои мутахассисони тибби оилавї 
Мутахассисони тибби оилавї ҳуқуқњои зеринро доранд: 
- бо тартиби муқарраргардида бо идораҳо, корхонаю муассисаҳо ва 

дигар ташкилотҳо доир ба хизматрасонии тиббї шартномаҳо банданд, 
инчунин молу мулки амбулаторияи тибби оилавї, марказҳои саломатии 
шаҳрї, ноҳиявї ва деҳотро истифода баранд ва барои хизматрасонии 
тиббї тибқи шартнома маблаѓ гиранд; 

- оид ба беҳтар намудани кумаки тиббию санитарї тавсияҳо пешниҳод 
намоянд; 

- дар љаласаҳо, конфронсҳои илмию амалї, анљуманҳо ва симпозиумҳо 
ширкат варзанд, аъзои ташкилотҳои гуногуни љамъиятї ва тахассусї 

бошанд, ки фаъолияташон ба мақсаду уњдадорињои мутахассисони тибби 
оилавї мухолиф намебошанд. 

 

Моддаи 75. Уҳдадориҳои мутахассисони тибби оилавї 
1. Уҳдадориҳои асосии мутахассисони тибби оилавї иборатанд аз: 
- амалї гардонидани тадбирҳои санитарию маърифатї оид ба 

ташаккули тарзи ҳаёти солим ва пешгирии беморшавии аҳолї; 
- муоинаи саривақтии бемориҳо ва ошкору бартараф намудани онҳо дар 

марҳилаҳои ибтидої; 
- таъмини муоинаи мунтазами аъзои оила ҳангоми амалї намудани 

чораҳои солимгардонї; 
- расонидани кумаки таъхирнопазири тиббї ҳангоми зарурат; 
- бо тартиби муқарраргардида машваратдиҳї ва бистарикунии 

саривақтии беморон, назорати љараёни табобат; 
- дар њаљми муқарраргардидаи тахассусї амалї намудани чораҳои 

табобатї, ташхисї ва барқарорсозии саломатї; 
- бо тартиби муқарраргардида муайян намудани корношоямии 

муваққатии беморон ва ба комиссияи тиббию иљтимої равон кардани 
онҳо; 

- якљоя бо кормандони хадамоти иљтимої ба шахсони танҳо, 

калонсолон, маъюбон ва беморони мубталои бемориҳои музмин  
расонидани кумаки тиббию иљтимої; 

- расонидани кумаки машваратї ба оилаҳо оид ба масъалаҳои эмкунї, 

ғизодиҳии кўдакон, тарбияи онҳо, омодасозї ба муассисаҳои таълимии 
томактабї ва таълимї, мавқеи тахассусии онҳо, банаќшагирии оила, одоб, 
психология, бењдоштї, иљтимої, тиббї ва љинсии ҳаёти оилавї; 

- дар мавридҳои зарурї сари вақт њамкорї намудан бо дигар 
мутахассисони соҳавии тандурустї ва кормандони хадамоти иљтимої бо 
мақсади беҳтар намудани сифати хизматрасонии тиббї; 

- истифодаи дурусти ҳуљљатҳои бақайдгирию ҳисоботии шаклҳои 
тасдиқшуда. 
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2. Мутахассисони тибби оилавї ҳангоми робитаи аввал бояд 
масъалаҳои тиббии беморро ҳал намоянд ва ба бемор дар сурати пайдо 
шудани зарурати кумаки машваратии мутахассисони дигар барои 
мурољиат намудан мусоидат намоянд. Табиби оилавї беморро оид ба 
натиљаҳои машварат огоҳ намуда, ба ў дар бораи ҳамаи намудҳои 
хизматрасонии тиббї ва шакли самарабахши онҳо иттилоъ медиҳад, иљрои 
ҳамаи маслиҳату тавсияҳоро танзим менамояд. 

 

Тартиби ташкил намудани кўмаки аввалия тиббию санитарӣ ба аҳолӣ дар 

сатҳи муассисаҳои КАТС 

1. Кўмаки аввалияи тиббию санитарї дар муассисањои тиббии давлатї: 

Маркази саломатии шањрї (МСШ), Маркази саломатии ноњиявї (МСН), 

Маркази саломатии дењотї (МСД), Бунгоњи саломатї (БС), амбулаторияи 

тибби оилавї (АТО), Маркази тибби оилавї (МТО) ва хусусии соњаи 

тандурустї, ки иљозатномаи фаъолияти тиббиро тибќи тартиби 

муќарраргардидаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон соњиб гаштаанд, 

ташкил карда мешавад. 

Ташкили кўмаки аввалия тиббию санитарї аз тарафи муассисањои тиббї 

ва воњидњои сохтории он (МСШ, МСН, МСД, ХС, АТО, МТО) дар асоси  

Низомномањояшон анљом дода мешавад. 

2. Ба кормандони муассисањое, ки аз тарафи Њукумати Љумњурии 

Тољикистон ба номгўи муассисањои алоњидаи саноатии бо шароитњои 

мењнатии махсусан хатарнок дохил гаштаанд ва ањолии маъмурї-њудудии 

пўшида бо омилњои ба организми инсон зарарноки физикї, кимиёвї ва 

биологї, ки ба номгўи минтаќањои аз тарафи Њукумати Љумњурии 

Тољикистон тасдиќгардида дохиланд, кўмаки аввалияи тиббию санитарї 

бо назардошти хусусиятњои ташкили хизматрасонињои тиббї, тибќи 

тартиби тасдиќгардида расонида мешавад. 

3. Кўмаки аввалияи тиббию санитарї дар муассисањои тиббї бо роњњои 

зерин расонида мешавад: 

а) тариќи ройгон дар доираи Барномаи кафолатњои давлатї оиди 

расонидани кўмаки ройгони тиббї ба ањолї, аз њисоби маблаѓњои буљети 

давлатї, маблаѓњои суѓуртаи њатмии тиббї ва маблаѓњои дахлдори 

буљетї, инчунин дар баъзе њолатњо, тибќи тартиботи муќарраргардида; 

б) ба таври хизматрасонии пулакї – аз њисоби маблаѓњои шањрвандон ва 

муассисањо (ташкилотњо). 
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4. Кўмаки аввалияи тиббию санитарї тањкурсии системаи расонидани 

хизматрасонињои тиббиро ташкил намуда, чорабинињоро оид ба 

пешгирии беморињо, ташхису табобати њолатњо ва беморињо, 

барќарорсозии солимї, назорати антенаталии зани њомила, ташаккули 

тарзи њаёти солим, аз љумла, паст намудани таъсири омилњои хатар ба 

саломатї ва баланд бардоштани маърифатнокии санитарию бењдоштии 

ањолиро дар бар мегирад. 

5. Кўмаки аввалияи тиббию санитарї ба таври наќшавї ва 

таъљилї расонида мешавад. 

6. Кўмаки аввалияи тиббию санитарї бо усулњои зерин расонида 

мешавад: 

1) амбулаторї, аз он љумла: 

- дар муассисаи тиббї, ки кўмаки аввалияи тиббиро мерасонад ва ё 

сохторњои он, дар љои истиќомати шањрванд, њангоми беморињои шадид, 

ављи беморињои музмин, дар њолати даъвати корманди тиб ба хона, ё 

њангоми гаштугузори њавлигї бо маќсади хабардор шудан аз њолати 

бемор, натиљаи рафти табобат ва сариваќт иваз намудани тавсияњои 

табобатї, муоинаи иловагї ва табобати зарурї, хизмати муташаккилона 

ба ањолї њангоми сар задани беморињои сироятї, муоинаи беморони 

гирифтори беморињои сироятї дар хона, шахсони бо беморон алоќаманд, 

шахсони ба беморињои сироятї шубњанок, аз он љумла тариќи 

гаштугузори њавлигї, муоинаи кормандони ташкилотњо ва талабагони 

мактабњо; 

- дар љои равонашавии дастаи тиббии сайёр (мобилї), аз он љумла барои 

ташкили хизматрасонињои тиббї ба ањолии нуќтањои ањолинишини 

аксарияташон пиронсолон ва ё дар масофањои дур ва душворгузар 

истиќоматкунанда, ки бо назардошти шароитњои љуѓрофию иќлимї ба 

наќлиёт дастарсии нокифоя доранд; 

2) дар шароитњои статсионари рўзона, аз он љумла статсионар дар хона. 

7. Бо маќсади баланд бардоштани самаранокии кўмаки аввалияи тиббию 

санитарї њангоми якбора пайдошавии беморињои шадид, њолатњо, хурўљи 

беморињои музмин, ки ба њаёти бемор тањдид намекунанд ва а кўмаки 

фавриро талаб намекунанд, дар сохтори муассисањои тиббї шўъба ё 

њуљраи расонидани кўмаки фаврї, ки фаъолияташ тибќи тартиби 
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муќарраргардида (Низомнома) ба роњ монда мешавад, таъсис дода 

мешавад. 

Бо назардошти гуруњњои гуногуни ањолї, ки муваќќатан (мавсимї) дар 

нуќтаи ањолинишин истиќомат мекунанд (аз он љумла дар минтаќањои 

боѓотнишин, хољагии дењќонї) нуќтаи расонидани кўмаки фаврї ва ё 

кўмаки аввалияи тиббию санитарї мумкин аст дар назди нуќтаи 

мавсимии (муваќатии) ањолинишин ташкил карда шавад. 

8. Кўмаки аввалияи тиббию санитарї дар асоси тартиби 

муќарраргардидаи расонидани кўмаки махсусгардонидашуда (соњањои 

гуногуни тиббї) ва стандартњои тиббї ташкил карда мешавад. 

9. Кўмаки аввалияи тиббию санитарї намудњои зеринро дар бар мегирад: 

 кўмаки аввалияи тиббию санитарии тотабибї, ки аз тарафи 

табибони оилавї, фелдшерњо, момодояњо, њамширањои тибби 

оилавї ва дигар кормандони тибби дорои маълумоти олї ва миёнаи 

тиббї дар Бунгоњњои саломатї, Марказњои саломатии шањру ноњия 

ва дењот, амбулаторињои тибби оилавї, марказњои тибби оилавї, 

ќисмњои тиббии ташкилотњо, шуъбањои (њуљрањои) барномањои 

амудї дар заминаи МСШ, МСН расонида мешавад; 

 кўмаки аввалияи тиббию санитарї, ки аз тарафи табибони оилавї, 

табибони амбулаторияњо, марказњои саломатї, корхонањои (офис) 

хусусии табибони оилавї, марказњои саломатї ва шўъбањои 

(њуљрањои) пешгирии беморињо расонида мешавад; 

 кўмаки аввалияи тиббии махсусгардонидашуда, ки аз тарафи 

табибони соњавии ихтисосњои гуногуни марказњои саломатї, 

нуќтањои амбулатории ташкилотњои тиббї, аз он љумла 

хизматрасонињои тиббии махсуси тавассути технологияњои муосир 

расонида мешаванд. 

10. Дар нуќтањои камањолї ва (ё) аз муассисањои тиббї ё сохторњои он дар 

масофаи дур љойгиргашта, аз љумла муассисањои тиббии муваќќатї 

(мавсимї), муассисањои тиббие, ки кўмаки аввалияи тиббию санитариро 

аз рўи принсипи тибби оилавї пешнињод менамоянд ва дар минтаќаи 

хизматрасониашон чунин нуќтањои ањолинишин љой доранд, 

хизматрасонии тиббиро то њозир шудани табибони соњавї њангоми 

њолатњои шадид ва якбора пайдошуда, ки ба њаёти шањрванд тањдид 

мекунанд, садама, хуруљи беморињои музмин, зањролудшавии организм ва 

ѓайра бо љалби нафаре аз ањолї (хољагї) мерасонанд. 
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Расонидани кўмаки аввалия тавассути ташаккули доруќутии кўмаки 

аввалия, пурра намудани он њангоми зарурият, омўзиши малакањои 

кўмаки аввалия, таъмини шахсони кўмаккунанда ва дорои беморињои 

омили хатардошта, хатари марги нобањангомдошта, алоими коронарї ва 

дигар њолатњои ба њаёт тањдидкунандадошта, ки сабаби фавт шуда 

метавонанд ва ањли оилаи онњо бо дастурњои мухтасар, ки маълумот оиди 

кўмаки аввалия ва таъљилї доранд, ки имконият медињад то омадани 

корманди тиб омили хатар дур карда шавад, расонида мешавад. 

11. Кўмаки тотабибї ва кўмаки аввалияи тиббию санитарии табибї аз рўи 

принсипи тибби оилавї ташкил карда мешавад. 

12. Принсипи оилавии ташкили кўмаки аввалияи тиббию санитарї дар 

ташаккули гурўњи хизматрасони тиббї дар асоси љои зист, дар минтаќаи 

алоњида, љои таълим, дар муассисањои гуногун ва сохторњои онњо ташкил 

карда мешавад. 

13. Таќсимоти ањолї аз рўи минтаќа аз тарафи роњбарони муассисањое 

гузаронида мешавад, ки кўмаки аввалияи тиббию санитариро вобаста ба 

шароитњои муайяни КАТС ба ањолї бо маќсади ба пуррагї таъмин 

намудани дастрасии он ва риояи дигар њуќуќњои шањрвандон пешнињод 

менамоянд. 

14. Бо маќсади таъмини њуќуќњои шањрвандон нисбати интихоби табиб ва 

муассисаи тиббї вобаста намудани ањолии дар минтаќаи дигари 

хизматрасонї зиндагї ва фаолияти коридошта ба табиби оилавї, бо 

риояи шумораи тавсияшавандаи ањолии вобастагардида, тибќи банди 17 

њуљљати мазкур, иљозат дода мешавад. 

15. Дар муассисњои тиббї минтаќањои зеринро созмон додан мумкин аст: 

 њамширагї; 

 табиби оилавї; 

 маљмўї (ташкили минтаќа аз њисоби минтаќаи муассисањои ањолии 

нопуррадошта (минтаќаи камањолї) ва ё ањолие, ки аз тарафи 

табиби дарунии амбулаторияи тиббии хизматрасонидашаванда ва 

ањолии ба Бунгоњњои саломатї вобастагардида). 

 акушерї; 

 рўйхатшуда. 
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16. Хизматрасонии тиббї ба ањолї дар минтаќа аз тарафи мутахассисони 

зерин расонида мешавад: 

 корманди миёнаи тибби оилавии Бунгоњи саломатї; 

 табиби оилавї, ёрдамчии табиби оилавї-фелдшер, корманди 

миёнаи тибби оилавии Марказњои саломатї. 

17. Шумораи ањолии тавсияшаванда барои вобаста намудан ба табиб дар 

асоси меъёрњои бастњои воњидњои кормандони тиб чунин аст: 

- дар Бунгоњњои саломатї 750 нафар ањолї аз таваллуд то фавт ба 1 

корманди миёнаи тибби оилавї; 

- дар минтаќаи хизматрасонии табиби оилавї 1200-1500 нафар ањолї ба 1 

табиб аз таваллуд то фавт; 

- дар минтаќаи омехта 2000 нафар ањолї ва бештар, аз њисоби калонсолон 

ва кўдакон. 

18. Дар ноњияњои ВМКБ ва ноњияњои ба он баробаркардашуда, 

минтаќањои баландкўњ, сањро, беоб ва дигар минтаќањои дорои 

шароитњои вазнини иќлимї, бо муддати дарози људоии мавсимї, 

минтаќањои камањолї ба табибони оилавї бо нигоњ доштани бастњои 

воњидњои кории пурраи табибони оилавї, фелдшерњо, кормандони 

миёнаи тибби оилавї ањолии кам аз меъёр вобаста карда мешавад. 

19. Вобаста ба шароитњои муайяни расонидани кўмаки аввалияи тиббию 

санитарї ба ањолї бо маќсади таъмини дастрасии он ташкили гуруњњои 

доимофаъолияткунандаи тиббї, аз њисоби табибони оилавї, фелдшерон, 

момодояњо, кормандони миёнаи тибби оилавї бо таќсими вазифањо 

байни онњо аз рўи сатњи дониш ва малакањо, бо назардошти меъёрњои 

басти воњидњои корї, ки барои њисоби шумораи вазифањо омода гаштаанд 

ва оиди иљрои вазифаи ба муассисаи тибби вогузошташуда, пешбинї 

шудаанд. 

20. Кўмаки аввалияи махсусгардонидашуда дар асоси талаботи ањолї ба 

хизматрасонињои махсусгардонидашудаи тиббї бо назардошти сохтори 

беморињо, сатњи фавт, њайати синусолии ањолї, зичии ањолї ва дигар 

нишондињандањои солимї ташкил карда мешавад. 

Кўмаки авалияи махсусгардонидашуда дар асоси роњхати табибони 

оилавї ва кормандони тиббие, ки кўмаки аввалияи тиббию санитариро 
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дар сатњи тотабибї ва табибї мерасонанд, дар сурати мурољиати ањолї ба 

муассиса расонида мешавад. 

21. Барои расонидани кўмаки тиббї ба беморони гирифтори беморињои 

шадиду музмин ва ављгирии онњо, ки ба гирифтани кўмаки тиббї дар 

беморхона эњтиёљ доранд, бо назардошти бад нагаштани солимии фарди 

бемор дар шароити хона ва мављуд будани имконияти ташкили кўмаки 

беморхонавї дар муњити хона ташкили статсионар дар хона ва 

нигоњубини бемор мумкин мебошад. 

Интихоби беморон барои бистарикунонии хонагї бо пешнињоди 

табибони оилавї дар якљоягї бо мутахассисони соњавии Марказњои 

саломатї амалї карда мешавад. 

Њангоми ташкили бистарикунонии хонагї назорати њамарўзаи табибони 

оилавї, мутахассисони соњавї ва корманди миёнаи тиб, ташкили 

ташхисњои лабораторї, табобати доругї ва дар њолати зарурї ташкили 

машварати мутахассисон амалї карда мешавад. 

Дар рўзњои истироњат ва ид назорати бемор аз тарафи табибони оилавї, 

корманди миёнаи тиб ва хадамоти кўмаки таъљилї анљом дода мешавад. 

Дар њолати вазнин шудани вазъи саломатии бемор ў бояд таъљилан ба 

назорати шабонарўзии беморхонавї (статсионар) интиќол дода шавад. 

Хизматрасонї дар сатњи муассисањои КАТС 

Дар муассисањои КАТС ќабули ањолї аз љониби сабтгоњ, ки дар он 

гирифтани навбат барои ќабули табиб ва ќабули даъватњои табибон ба 

хона анљом дода мешавад, танзим менамояд. Мурољиати бемор аз сабтгоњ 

оѓоз мегардад ва дар сабтгоњ картањои амбулатории беморон (аъзоёни 

оила) нигоњ дошта мешавад. Ба шахси мурољиаткунанда (бемор) њамаи 

маълумотро шахси баќайдгиранда (регистратор) медињад. Баќайдгиранда 

маќсади мурољиатро муайян мекунад, пас аз он картаи амбулатории 

беморро ёфта, тартиби хизматрасониро ба ў мефањмонад. Баќайдгиранда 

картаи амбулатории беморро ба њуљраи ќабули тотабиб медињад. Бемор 

то даъват шудан ба њуљраи ќабули тотабиб дар толори интизорї мунтазир 

мешавад, ки дар он бояд гўша барои кўдакон, гўша барои маводњои 

маърифатию санитарї (адабиётњо) пешбинї шуда бошад. Бемор пас аз 

даъватбо њамроњии њамшираи оилавї ба њуљраи ќабули тотабиб меравад. 

Њуљраи ќабули тотабиб бояд бо тарозу ва ќадченкунак барои кўдакон ва 

калонсолон, љадвал барои муайян намудани биноиши чашм, дастгоњи 
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фишорсанљї, фонендоскоп, дастгоњи сабти барќии дил (СБД), дастгоњи 

Маклаков (барои санљидани фишори дохиличашмї), нимкат, мизи 

парпечкунї, миз ва курсињо барои њамширањои тиб муљањњаз бошад.   

Дар њуљраи ќабули тотабиб њамшираи тиб ќад, вазн, њарорати бадан, 

набз, фишори шараёнии хун, биноиши чашм ва шунавоии беморро (дар 

масофаи 6 метр бо воситаи гапзанї бо овози паст аз љониби њамшираи 

тиббї) бояд санљад. Дар мавриди зарурї ва вобаста ба малакаи њамшираи 

тиббии њуљра (доштани иљозат) СБД ва санљиши фишори дохиличашмї 

гузаронида мешавад. Фаромўш набояд кард, ки СБД ба њамаи шахсони аз 

40-сола боло ва ба дигар беморон аз рўи таъинот бояд гузаронида шавад. 

Натиљаи санљишњо ба картаи амбулатории беморон ворид карда 

мешавад. 

Пас аз он бемор бо њамроњии њамшираи тибби оилавї боз ба толори 

интизорї бармегардад, агар табиб банд бошад ва навбати худро мунтазир 

мешавад (ба истиснои беморони дар њолати таъљилї ќарордошта, ё 

шахсоне, ки њуќуќи бенавбат ќабул шуданро доранд). Агар табиб банд 

набошад, бемор дарњол бо њамроњии њамшираи тибби оилавї ба ќабули 

табиб медарояд.  

Пас аз муоинаи табиби оилавї, дар мавриди зарурї, табиби оилавї 

беморро ба табиби дахлдор ё барои ташхисњои иловагї ва њамчунин 

табобати беморхонагї мефиристонад. Дар ин маврид табиби оилавї ё 

табиби дигари КАТС иќтибосро бо маълумоти мушаххас дар бораи 

беморї ва сабаби равонасозї навишта, ба бемор бояд роњњат дињад. 

Мутахассисони муассисањо (аз љумла беморхонагї) пас аз машваратдињї, 

тањќиќотњои иловагї ва муолиљаи гузаронида бояд ба муассисае, ки 

беморро равона карда буд, маълумоти муфассалро дар бораи тарзи 

пешбурди бемор дар сатњи муассисаи КАТС пешнињод намоянд. 

Бемор дар муассисаи КАТС танњо бо њамроњии њамшираи тибби њаракат 

мекунад. Наќшаи њаракати бемор аз сабтгоњ сар карда, бояд чунин бошад: 
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Беморон аз дигар ноњияњои (шањрњо) хизматрасонї 

Муассисањои КАТС одатан кўмаки тиббї - санитариро ба ањолии 

(оилањои) минтаќаи вобасткардашуда пешнињод менамоянд. Дар 

баробари ин, муассисањои КАТС дар мавриди зарурї кўмаки тиббї – 

санитарї, аз љумла кўмаки фаврии тиббиро бояд ба беморони аз дигар 

минтаќањои хизматрасонї (мењмонон, муњољирон, муваќќатан омадагон 

ва ѓ.) низ пешнињод намоянд. 

Таъминоти дастурӣ-амалӣ ва иттилоотии табибони оилавї 

Маҷмўи дастурҳои клиникӣ оид ба ташхису табобати беморон дар сатҳи 

кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ аз нав боздид гардида, бо иловаҳо ба 

табибони оилавӣ дастрас гардидааст. Нашри аввали он соли 2002 анљом 

ёфта, 20 протоколҳои клиникиро дар бар мегирифт. Нашри дуюм 36 

протоколи клиникӣ ва 48 номгӯи бемориҳоро дар бар мегирифт, ки ба 

паҳншавии зиёд, проблемаҳои омeхташуда ва салоҳияти табибони оилавӣ 

алоќаманд мебошад. Нашри сеюм бошад 85 номгӯи бемориҳоро дар бар 

мегирад ва соли 2014 нашр гардидааст. 

Дар дастури мазкур пешниҳодҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ 

оид ба табобати бемориҳои асосӣ ба назар гирифта шудааст. 
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Дар дастур тавсияҳои клиникӣ ва протоколҳои табобат, ташхиси 
бемориҳо ҷамъ карда шудааст, ки аз тарафи Маркази тибби исботшуда ва 
мутахассисони марказҳои махсусгардонидашуда ба фаъолияти кории 
табиби оилавӣ мутобиқ карда шудааст. Ҳангоми тањияи дастур чунин 
манбаъҳои маълумот истифода шудааст: 

• Дастурамали амалияи клиникӣ оид ба хизматрасонии КАТС дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (нашри 2-юм бо илова). 

• Протоколҳои клиникӣ оид ба бемориҳои асосии эндокринологӣ. 

• Протоколҳо оид ба пешбурди бемориҳои асосии роҳҳои нафас дар 
сатҳи муассисаҳои КАТС. 

• Протоколи клиникї оид ба бартарафкунии интиќоли ВНМО аз 
модар ба кўдак дар Љумњурии Тољикистон. 

• Тавсияҳо оид ба ҳамбастагии бемориҳои кӯдакона. 

• Протоколҳои клиникии бемориҳои асосии кӯдакона. 

• Дастурамали миллӣ оид ба назорати сироят нисбати бемории сил 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

• Принсипҳои ташкили назорат ва нигоҳубини антенаталӣ 
(стандартҳои миллӣ). 

 

Низомномаи идоракунии шабакаи муассисаҳои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноҳия (шаҳр) 

1. Муқаррароти умумӣ 

1. Низомномаи мазкур шакл, тартиб ва низоми идоракунии шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитариро дар сатњи ноњия (шањр) 

таъмин мекунад. 

2. Шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї (КАТС) 

маљмўи њамаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњияро 

(шањрро) дар бар мегирад, ки онњо муассисањои тиббию профилактикї 

буда, барои таъмин намудани ањолї бо кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии бо тибби оилавї ва бо кўмакњои махсусгардонидашуда 

асосёфта, вазифадор мебошанд. 
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3. Идоракунии шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарї дар сатњи ноњия (шањр) њамчун низоми идоракунии кўмаки 

аввалияи тиббию санитарї ва ќисми људонопазири сохтори идоракунии 

тандурустии ноњия (шањр) буда, аз љониби менељери шабакаи муассисањои 

кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) тавассути маъмурияти 

муќарраршуда сурат мегирад. 

4. Маъмурияти шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр), воњиди маъмурї ва шахси њуќуќии идоракунии 

шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) 

ба њисоб меравад. Роњбари ин маъмурият менељери шабакаи муассисањои 

кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) мебошад. 

5. Сохтори таркибии маъмурияти шабакаи муассисањои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр): 

• менељери шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр); 

• муовини менељер оид ба корњои табобатї; 

• муовини менељер оид ба ташкили хизматрасонињои тиббї ба 

модарону кўдакон; 

• муовини менељер оид ба корњои ташкилї ва дастурї. 

6. Маъмурияти шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) дар Маркази саломатии ноњия (шањр) чойгир 

буда, бевосита тањти роњбарии менељер фаъолият менамояд. Маъмурият 

бевосита ба менељер тобеъ ва њисоботдињанда мебошад. 

2. Маќоми идоракунии шабакаи муассисаҳои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарӣ дар сатҳи ноҳия (шаҳр) 

7. Шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии (КАТС) 

ноњия (шањр) аз љониби менељер идора карда мешавад. Менељери шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) дар як ваќт 

директори Маркази саломатии ноњиявии (шањрии) ноњия (шањр) ба њисоб 

рафта, барои идоракунии фаъолияти захирањои инсонї ва инфрасохтори 

шабакаи муассисањои КАТС-и ноњия (шањр) шахси масъул мебошад. 

8. Вазифаи менељери шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) ба рўйхати асосии номенклатуравии Вазорати 

тандурустї ва њифзи иљимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дохил 

мебошад. 
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9. Ба вазифаи менељери шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноњия (шањр) шахси дорои маълумоти олии тиббї ва 

таљрибаи корї дар соњаи ташкилотчии тандурустидошта, пешнињод ва  

таъин мегардад. 

10. Менељери шабакаи муассисањои КАТС-и ноњия (шањр) тибќи 

тартиби муќарраргардида аз љониби вазири тандурустї ва њифзи 

иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо роњбарияти 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоят ва шањру ноњия 

ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешавад. 

11. Муовинони менељер ва сармуњосиб аз љониби менељер дар 

мувофиќа бо роњбарияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 

ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон 

пешнињод гардида, бо фармоиши вазири тандурустї ва њифзи иљтимоии 

ањолии Љумњурии Тољикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда 

мешаванд. 

12. Дигар кормандони маъмурияту муассисањои сохтории кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) аз љониби менељер ба вазифа 

таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд. 

13. Менељери шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) бевосита ба роњбари тандурустии мањаллї 

(вилоят, ноњия, шањр), Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон тобеъ ва њисоботдињанда мебошад. 

14. Менељери шабакаи муассисањои сохтории кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноњия (шањр)-ро дар асоси яккасардорї бо иштироки 

роњбарони шабакаи муассисањои сохтории кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) мутобиќи ќонунгузорї ва дигар санадњои 

меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрї ва 

дастурамалњои Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон, Низомномаи мазкур, Низомномањои намунавии 

категорияњои муассисањои сохтории КАТС, ќарорњои маќомоти иљроияи 

мањаллии њокимияти давлатї (вилоят, ноњия, шањр) ва фармоишњои 

Раёсати тандурустии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии 

вилоят, менељери сохтори госпиталии ноњия (шањр) идора менамояд. 

3. Вазъи ҳуќуќии идоракунии шабакаи муассисаҳои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ дар сатҳи ноҳия (шаҳр) 

15. Дар дењотљой њар як Маркази саломатии дењотї дар якљоягї 

бо бунгоњњои саломатии аз рўи мансубияти њудудї ба он вобастабуда, як 
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субъекти кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр)-ро ташкил 

медињанд ва роњбари Маркази саломатии дењотї барои фаъолияту 

истифодабарии захирањои бунгоњњои саломатии тобеи худ масъул 

мебошад. 

16. Оинномањои муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр) дар асоси Низомномаи мазкур ва Низомномањои намунавии 

ин муассисањое, ки аз љониби Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 

ањолии Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардиданд, тањия мегарданд. 

17. Шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр) вазифањоро оид ба таъмин намудани ањолї бо кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии ба принсипњои тибби оилавї асосёфта ва 

хизматрасонињои тиббии махсусгардонидашударо дар сатњи кўмаки 

аввалияи тиббию санитарї иљро менамоянд. 

18. Шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр) дар фаъолияти хизматрасонию идоракунї тибќи тартиби аз 

љониби Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 

Тољикистон муќарраргардида, амалисозии барномањои соњавї, 

навоварињои илму техника ва ѓайраро таъмин менамояд. 

19. Менељер дар доираи рушди системаи маблаѓгузории 

тандурустї тибќи тартиби муќарраргардида, аз номи шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр), ки онњо 

љониби таъминкунандаи ањолї бо хизматрасонии кўмаки аввалияи 

тиббию санитарї/тибби оилавї, инчунин, таъминкунандаи ањолї бо 

хизматрасонии махсусгардонидашуда дар зинаи амбулаторию 

дармонгоњї мебошанд, барои бастани шартнома бо сохтори масъул оид 

ба хариди хизматрасонињои тиббї дар Вазорати тандурустї ва њифзи 

иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон шахси ваколатдор мебошад. 

20. Менељер тибќи фармоиш ва дастурамалњои Вазорати 

тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон аз номи 

шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї, ки онњо 

маќомоти таъминкунандаи ањолї бо хизматрасонии кўмаки аввалияи 

тиббию санитарї/тибби оилавї ва хизматрасонињои 

махсусгардонидашуда дар зинаи КАТС мебошанд, барои бастани 

шартномањои хизматрасонї, њамчунин дар доираи амалишавии суѓуртаи 

тиббї бо шахсони воќеї ва њуќуќї шахси ваколатдор мебошад. 

21. Маблаѓгузории шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноњия (шањр) аз маблаѓгузории хадамоти 
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бистаринамої људо буда, тибќи фармоишњо ва дастурамалњои Вазорати 

тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон ва Вазорати 

молияи Љумњурии Тољикистон сурат мегирад. 

22. Маблаѓгузории шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноњия (шањр)-ро, ки аз рўи механизми нави 

маблаѓгузорї ба њар як муассиса пешбинї ва тасдиќ гаштааст, тибќи 

тартиби муќарраргардида таъмин карда, истифодабарии маблаѓњои 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї дар дигар хадамоти соња 

манъ аст. 

23. Дар шуъбаи мањаллии хазинадорї (ноњия, шањр) харљномаи 

алоњидаи харољотњо барои маблаѓгузории шабакаи муассисањои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарї ташкил мегардад. 

24. Харљномаи харољотњо дар алоњидагї барои муассисањо 

(зерсохторњо)-и кўмаки аввалия ва махсусгардонидашудаи тиббию 

санитарї дар зинаи муассисањои КАТС аз љониби менељери шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) тасдиќ 

гардида, барои иљроиш ба шуъбаи мањаллии хазинадорї супорида 

мешавад. 

25. Таќсимкунандаи асосии маблаѓњо аз рўи харљномаи 

харољотњои шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия менељер мебошад. 

Њангоми људо намудани маблаѓгузории шабакаи кўмаки аввалияи 

тиббию санитарї оид ба амалиётњои молиявии муассисањои 

(зерсохторњои) кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) њуќуќи 

имзои аввал ба менељер ва имзои дуюм ба сармуњосиби муњосиботи 

шабакаи муассисањои КАТС дода мешавад. 

26. Дар вараќаи хазинадории намунаи имзоњо дар ќисми «Имзои 

аввал» менељери шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия нишон дода, дар ќисми «Имзои дуюм» имзои 

сармуњосиби шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї 

гузошта мешавад. 

27. Шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр) воњиди маъмурї, шахси њуќуќї оиди идоракунї дар сохтори 

идоракунии тандурустии ноњия (шањр) ва системаи Вазорати тандурустї 

ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон буда, дорои муњри 

даврї, муњри кунљї ва дигар намуди муњрњою тамѓањои зарурї, бланк ва 

дигар нишонањои зарурї бо номнависи худ бо забони давлатї «Шабакаи 
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муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр), вилоят, 

Љумњурии Тољикистон ва бо забони русї «Сеть учреждений первичной 

медико-санитарной помощи района (города), области, Республики 

Таджикистан» мебошад. 

Ба њамаи њуљљатњои бо ин номнавису муњру тамѓањо, имзо аз љониби 

менељери шабакаи муассисањои КАТС-и ноњия (шањр) ва дар њолати 

набуданаш аз љониби муовини расман ваколатдор гузошта мешавад. 

28. Менељери шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) барои таъмини амният, нигоњ доштан ва дуруст 

истифода намудани ин муњрњо, тамѓањои зарурї, бланкњо ва дигар 

нишонањои зикргардида шахси масъул мебошад. 

4. Вазифаҳои менеҷери шабакаи муассисаҳои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноҳия (шаҳр) 

29. Вазифаҳои менеҷер: 

• идора намудани фаъолияти захирањои инсонї ва инфрасохтори 

шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр), 

ташкил намудан ва таъмини хизматрасонии кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ба тибби оилавї асосёфта ва кўмаки махсусгардонидашуда 

мутобиќи сиёсати ягонаи давлатї оид ба тандурустї, ќонунгузорї ва 

ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, фармоишњои Вазорати 

тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, 

амалишавии барномањои миллї ва соњавї оид ба хизматрасонии тиббї ва 

саломатии ањолї дар сатњи ноњия (шањр); 

• таъмини њамоњангсозии фаъолияти шабакаи муассисањои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр); 

• мунтазам гузаронидани тањлили вазъи саломатии ањолии ноњия 

(шањр) ва ташкили чорабинињои дахлдор; 

• тибќи тартиби муќарраргардида љорї намудани дастовардњои илму 

техника ва таљрибањои пешќадам оид ба хизматрасонии тиббию санитарї 

дар сатњи шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї; 

• иљрои сариваќтии супоришњо ва фармоишњои Вазорати тандурустї 

ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон; 

• тањия ва тасдиќ намудани наќшаи такмили ихтисоси мутахассисони 

тиб ва таъмини намудани иљроиши он; 



27 
 

• пас аз муайян наумдани талабот ба кадрњо ба менељер пешнињод 

намудан барои таъминоти кадрии муассисањои шабакаи КАТС ва дар 

якљоягї бо њукумати мањаллї њавасманд намудани мутахассисони љавон 

(људо намудани ќитъаи замин ва ѓайрањо); 

• тибќи тартиби муќарраргардида идора намудани чорабинињои 

ташкилу гузаронидани экспертизаи корношоямии муваќќатї бо сабаби 

беморию љароњатбардорї; 

• тибќи тартиби муќарраргардида, љорию идора намудани љараёни 

бизнеснаќшагирии њарсола дар сатњи муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноњия, таъмини назорати амалишавии бизнес-наќшањо 

тавассути мониторингу арзёбии мунтазам, тањия ва амалї намудани 

бизнес-наќшаи КАТС-и муттањидкардашуда, истифодаи бизнес-

наќшагирї дар идоракунии муассисањо ва арзёбии самаранокии онњо; 

• љорї намудани стандарњо ва дастурњои клиникии ташхису табобати 

беморон, ки аз љониби Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудаанд; 

• банаќшагирию идоракунии захирањои инсонии шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) тибќи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва тартиби аз љониби Вазорати 

тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии ЉумњурииТољикистон 

муќарраршуда;  

• баланд бардоштани њавасмандкунии кадрњо, аз он љумла, тибќи 

тартиби муќарраргардида барои мукофотонидан пешнињод намудан, 

мусоидат оиди пешравии мансабии кадрњои лаёќатманд, бањодињї ба 

фаъолияту иљроиши вазифањои касбии онњо; 

• мусоидат ва бозомўзонидани кадрњои тиббии шабакаи муассисањои 

кўмаки аввалияи тиббию санитарї ноњия (шањр) оид ба тибби оилавї, 

дастгирї ва њамоњангсозии чорабинињо оид ба тањсили муттасили тиббї 

ва таълими баъдидипломии мутахассисони тибби оилавї ва дигар 

мутахассисони муассисањои сохтории КАТС ва ба ин восита мусоидат 

намудан барои гирифтани дараљањои тахассуснокї, сертификат; 

• тавассути чорабинињои таълимии гуногун мусоидат намудан барои 

баланд бардоштани савияи донишу малакаи роњбарони шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) оид ба 

идоракунї, банаќшагирї, маблаѓгузорї ва самаранок истифода бурдани 

маблаѓу дигар захирањои мављуда, инчунин, баланд бардоштани донишу 

малакаи мутахассисони тиб оид ба ихтисоси онњо; 
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• дар асоси меъёрњои мављуда тањия, бо маќомоти молиявии мањаллї 

мувофиќасозї ва тибќи тартиби муќарраргардида тасдиќ намудани басти 

воњидњои корї ва сохтори таркибии он дар ноњия (шањр), идора намудани 

таъмини ишѓоли вазифањои холї ва масъалањои тарификатсия ва музди 

мењнат; 

• мунтазам ва сариваќт хабардор намудани роњбарону кормандони 

шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) 

оид ба ќонун ва ќарорњои вобаста ба њифзи саломатии ањолї ва 

тандурустї ќабулгашта; 

• идора намудани маблаѓгузории шабакаи муассисањои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) мутобиќи фармоишњо ва 

дастуруламалњои Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон ва Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, 

инчунин мутобиќи Низомномаи мазкур; 

• якљоя бо роњбарони шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) тибќи талаботи муќарраргардида тањия ва 

пешнињод намудани лоињаи буљети њарсолаи муассисањои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр); 

• таќсим намудан ва идораи љараёни маблаѓгузорї ва таъмини 

иљроиши сметаи харољотии шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарї тибќи тартиби аз љониби Вазорати тандурустї ва њифзи 

иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон ва Вазорати молияи Љумњурии 

Тољикистон муќарраргардида ва таъмини назорати иљроиши он; 

• тибќи тартиби муќарраргардида таъмин намудани хариди доруворї 

ба таври муттамарказ, маводњои тиббї ва ѓайритиббї барои шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) мутобиќи 

дархости хаттии роњбарони онњо дар доираи нишондодњои харљномаи 

харољотии муасиссањо; 

• дар доираи ваколатњои худ тавассути мониторинг гузаронидани 

назорат оид ба фаъолияти шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр), сифати хизматрасонї, идоракунии иттилоот, 

нишондодњо, буљет ва идоракунї; 

• таъмини фаъолияти системаи иттилоотї дар сатњи шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) тибќи 

тартиби аз љониби Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон муќарраргардида ва сифату даќиќии иттилоот, 
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тањлили онњо ва истифодаи натиљањои тањлил дар ќабули ќарорњои 

дахлдор доир ба фаъолияти шабакаи муассисањои КАТС;  

• мунтазам таъмин намудани шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноњия (шањр) бо маводњои баќайдгирию њисоботии аз 

љониби Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 

Тољикистон тасдиќгардида; 

• тибќи тартиби муќарраргардида таъмин намудани низоми њисоботї 

оид ба фаъолияти шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр); 

• ташкилу њамоњангсозии тарѓиботи масъалањои саломатї дар сатњи 

ањолї бо маќсади баланд гаштани маърифатнокии тиббии табаќањои 

гуногуни ањолї оид ба тарзи њаёти солим, пешгирии беморињо ва 

мустањкам намудани саломатї; 

• дар њамкорї бо Маркази ташаккули тарзи њаёти солим, 

њамоњангсозии фаъолияти шабакаи муассисањои КАТС дар сатњи љомеа 

оиди тарѓиботи масъалањои пешгирии беморињо ва ташаккули тарзи 

њаёти солим ва љалб намудани ањолии мањаллї ба масъалањои саломатї 

тавассути ташкил додани гуруњњои љомеавї, љалб намудани шахсони 

фаъол ва ё тавассути дигар усулњои кор бо љомеањои мањаллї ва њамкории 

самаранок; 

• таъмин намудани њамкорию робитаи мунтазам бо Маркази 

назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноњия (шањр), мунтазам 

дастрас намудани маълумотњои воќеї оид ба њолати эпидемиологии 

ноњия (шањр) ва ташкилу гузаронидани чорабинињои зидди 

эпидемиологию тиббї дар сатњи шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноњия (шањр); 

• идора намудани ташкили чорабинињои махсус ва фавќулодда оиди 

омодабошии шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр) тибќи тартиби муќарраргардида, хизматрасонии тиббию 

санитарї њангоми cap задани њолатњои фавќулодда, гумон ва ё ба 

ќайдгирии беморињои сироятии нињоят хатарнок; 

• ташкил намудани њамкории шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноњия (шањр) бо дигар зинањо ва муассисањои 

хизматрасонии тиббї, инчунин, бо сохторњои алоќаманд ва љамоатњои 

мањаллї дар масъалањои рушди кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва 

бењтар намудани саломатии ањолї ва ѓайра; 
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• идора намудани инфрасохтори шабакаи муассисањои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) тавассути ташкили таъмиру 

таљњизонидан, нигоњубини биною таљњизоти муассисањо, бањисобгирии 

маводњои моддии гаронарзиши (таљњизотњо, новобаста аз манбаи 

маблаѓгузорї) харидоригардида дар сатњи муассисањо, гузаронидани 

инвентаризатсияи (барўйхатгирии) биноњо ва таљњизотњо, тартиби 

нигоњдорї ва истифодаи бехатарии онњо;  

• тибќи тартиби муќарраргардида ташкил намудани кўмаки аввалияи 

тиббию санитарї ба кормандони корхонањои вобастакардашудаи 

истењсолї ва наќлиёт, корхонањои сохтмонї, дар муассисањои таълимию 

тарбиявї ва ѓ.; 

• назорати риоя намудани ќоидањои техникаи бехатарї ва њифзи 

мењнат дар шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр); 

• тибќи тартиби муќарраргардида хабардор намудани маќомоти 

минтаќавии назорати давлатии санитарию эпидемиологї оиди беморињои 

сироятї, паразитї ва касбї, оризањои баъди иммунизатсия, беморињо ва 

зањролудшавињои алоњидаю гурўњию оммавї ва камбудию мушкилотњои 

ошкоршуда дар доираи талаботњои санитарию бењдоштї; 

• хабардор намудани маќомоти минтаќавии идоракунии тандурустї 

оид ба њодисањои нохуш, оризањои баъди иммунизатсия ва дигар оризањои 

муолиљавию ташхисї, беморињои гуруњию оммавї, инчунин оид ба марги 

маљбурии одамон. 

5. Ҳуќуќҳои менеҷери шабакаи муассисаҳои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноҳия (шаҳр) 

• идоракунии шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) мутобиќи Низомномаи мазкур ва Низомномањои 

намунавии категорияњои ин муассисањо; 

• ташкил ва гузаронидани чорабинињои гуногуни таълимї (лексияњо, 

семинарњо, сессияњои корї, машваратњо) оид ба масъалањои клиникї, 

идоракунї, маблаѓгузорї, банаќшагирї ва ѓайра барои кормандони 

шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) 

дар мувофиќа бо Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон; 

• тибќи тартиби муќарраргардида ирсол намудани пешнињодњо ба 

сохторњои дахлдори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии мањаллї, 
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маќомоти дахлдори идоракунии тандурустї ва ташкилотњои 

ѓайридавлатї оид ба масъалањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва 

саломатии ањолї; 

• аз номи шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр), ки онњо таъминкунандаи ањолї бо хизматрасонии тиббї 

мебошанд, бастани ќарордодњо бо сохтори ваколатдор оид ба харид 

намудани хизматрасонии тиббї дар системаи Вазорати тандурустї ва 

њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, инчунин бо дигар 

шахсони воќеї ва њуќуќї оид ба хизматрасонии тиббию санитарї дар 

сатњи КАТС-и ноњия (шањр); 

• намояндагї ва њимояи манфиати шабакаи муассисањои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр); 

• тасдиќ намудани љадвали басти воњидњои корї дар доираи воњидњои 

кории муќарраргардида тибќи сохтори тасдиќгардида; 

• дар доираи ваколатњои худ ќабули фармоишњо, ки иљрои онњо барои 

њамаи кормандони шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) њатмї мебошад; 

• тибќи тартиби муќарраргардида бастани ќарордодњои мењнатї бо 

кормандони шабакаи муассисањои сохтории кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр); 

• дар доираи тартиби муќарраргардида ташкилу амалисозии њамкорї 

бо лоињањои инвеститсионї (ташкилотњои амаликунандаи онњо) оид ба 

кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) ва бастани 

созишномањо ва шартномањои дахлдор бо онњо; 

• њимояи манфиатњои шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) дар маќомоти давлатї, ташкилотњои љамъиятию 

ѓайридавлатї ва дигар сохторњо; 

• амалї намудани дигар салоњиятњо тибњи низомномаи намунавї ва 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон. 

30. Менељери шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) барои таъмин намудани иљрои вазифањои 

зикргардида ва идора намудани њамаи љанбањои фаъолияти шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) масъул 

мебошад. 
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6. Фаъолияти шабакаи муассисаҳои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноҳия (шаҳр) 

31. Фаъолияти шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) дар асоси ќонунгузорї ва дигар санадњои 

меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон, ќарорњою дастурамалњои 

Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, 

Низомномаи намунавии онњо ва Низомномаи мазкур ба роњ монда 

мешавад. 

7. Амвол ва сарчашмаҳои маблаѓгузорӣ 

32. Амволи шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр)-ро маблаѓњои асосие, ки аз тарафи буљети 

мањаллї барои идоракунии фаврї бо тартиби муќаррарнамудаи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дода шудаанд, инчунин, дигар 

маблаѓњое, ки аз њисоби шахсони њуќуќї ва воќеї ба таври њампардохт 

ворид шудаанд, ташкил медињад. 

Сарчашмањои маблаѓгузории шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи 

тиббию санитарии ноњия (шањр): 

• маблаѓњо ва амволи буљети мањаллї дар шакли маблаѓгузории 

буљетї; 

• маблаѓњое, ки аз њисоби хизматрасонињои музднок ва њампардохт ба 

даст омадаанд; 

• бурсияњои ташкилотњои байналмилалї, аз љумла барои амалї 

намудани муќаррароти фаъолияти низомномавї;  

• маблаѓгузорињои инфиродии эњсонкорї. 

33. Харљномаи харољотњо аз рўи маблаѓњои махсус 

(хизматрасонињои пулакї) аз тарафи менељери шабакаи муассисањои 

КАТС-и ноњия (шањр) тасдиќ карда шуда, ба шўъбаи мањаллии 

хазинадорї пешнињод карда мешавад. 

34. Шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр) мустаќилона ба маќомоти давлатї оид ба андоз ва молиявї 

њисобот медињад. 

35. Менељери шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) њамаи амалиётњои хазинавиро тибќи тартиби 

муќарраргардида анљом медињад. 
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8. Баҳисобгирӣ ва назорат 

36. Шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр) бањисобгирии фаврї ва муњосибавии фаъолияти худро 

амалї месозад, њисоботи оморї ва муњосибавиро дар асоси ќонунгузории 

амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ба роњ мемонад. 

37. Љамъбасти фаъолияти хољагидории шабакаи муассисањои 

кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) аз љониби менељер дар 

њисоботи солона ва тавозун тибќи тартиби муќарраргардида, инъикос 

меёбад. 

38. Назорат аз болои фаъолияти молиявї-хољагидории шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) аз љониби 

комиссияи тафтишотї ё аудит, ки аз тарафи маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатии ноњия (шањр) таъин карда мешаванд, ба роњ монда 

мешавад. 

39. Аъзоёни комиссияи тафтишотї (аудитор) њуќуќ доранд аз 

шахсони вазифадор ва њайати кормандони маъмурияти шабакаи 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия (шањр) 

пешнињоди тамоми њуљљатњои зарурї ва баёнотњои шахсиро талаб 

намоянд. 

40. Комиссияи тафтишоти (аудитор) натиљањои санљишро ба 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњия (шањр) ва 

Муассиси шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 

ноњия (шањр) манзур менамояд. 

41. Менељери шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию 

санитарии ноњия (шањр) бо маќсади таъмини пурраи нигоњдорї, њамасола 

барўйхатгирии (инвентаризатсияи) амволи арзишнок ва воситањои асосии 

муассисањоро мегузаронад.  

9. Муќаррароти хотимавӣ 

42. Низомномаи идоракунии шабакаи муассисањои кўмаки 

аввалияи тиббию санитарї дар сатњи ноњия (шањр) ва таѓйироту иловањои 

ба он воридшуда аз тарафи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 

ањолии Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешаванд. 

43. Такмилу азнавташкилдињї, барњамдињии маъмурияти 

идоракунии муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии ноњия 

(шањр) бо фармоиши Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии 

Љумњурии Тољикистон тибќи тартиби муќарраргардида сурат мегирад 
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Амволи шабакаи муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї, ки 

баъд аз ќонеъ гардонидани талаботњои ќарздињандагон, инчунин, аз 

њисоби воситањои хусусї ба даст оварда шудаанд, ба Вазорати тандурустї 

ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон мегузарад. 

Бизнеснақшагирӣ ва нақши он дар фаъолияти мутахассисони КАТС 

Таҷрибаи аввалини воридсозии бизнеснақшагирӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз соли 2005 оѓоз гардидааст. Дар асоси фармоиши Вазорати 

тандурустї ва ҳифзи иљтимоии аҳолии Ҷумњурии Тољикистон «Оид ба 

воридсозии Барномаи бизнеснаќшагирї дар муассисаҳои КАТС-и 

ноҳияҳо» (аз 28 апрели соли 2014, №243)  бизнеснаќшагирї айни замон дар 

муассисаҳои КАТС-и 20 шањру ноҳияи ҷумҳурӣ мавриди татбиќ ќарор 

гирифтааст.  

Љорї намудани консепсияи бизнеснаќшагирї њамчун мањаки 

идоракунї дар чорчӯбаи ислоњоти соњаи тандурустї пешбинї шудааст ва 

он барои боз њам самараноктар гардонидани маљмўи хизматрасонињо дар 

сатњи КАТС ва идоракунии муассисањо мусоидат менамояд. 

Њадафњои асосии бизнеснақшагирї инҳоянд:  

 дар маљмўъ бењтар намудани раванди идоракунии муассисањои 

КАТС, инчунин дигаргунињое, ки дар љараёни ислоњоти соњаи 

тандурустї гузаронида мешаванд (масалан, татбиќи «Барномаи 

кафолатњои давлатї», «маблаѓгузории сарикасї дар сатњи КАТС» 

ва ѓайра); 

 баланд бардоштани сифати ҳизматрасониҳои тиббӣ дар сатҳи 

КАТС; 

 баланд бардоштани шаффофият дар сатҳи КАТС (тартиб); 

 баланд бардоштани сатњи иттилоотнокї оид ба истифодаи 

захирањо; 

 баланд бардоштани манбаи иттилоотии муассисањо ва ба ин васила, 

баланд бардоштани ќонеъгардонии эњтиёљоти ањолї; 

 пешнињод намудани маълумот барои њисобкунии буљаи 

маблаѓгузории сарикасї ва ё барои аз сари нав таќсим намудани 

маблаѓњо; 

 ба муассисањо додани мустаќилияти бештар дар раванди тањия 

намудани буљет ва муайян намудани самтњои афзалиятнок; 

 љорї намудани љузъњои иловагии мониторинг.  
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   Сохтори бизнеснаќшагирї     

Бизнеснаќшањо бояд дуруст дар асоси таҳлилҳои натиҷаҳои соли 

сипаригардида бо назардошти афзалиятҳои мавҷуда тањия карда шуда, 

дар давоми сол мунтазам мавриди мониторинги доимӣ ќарор дода шавад. 

Дар баробари ин, тамоми ќисматњои бизнеснақша (банаќшагирї, 

ҳадафњо, мониторинг, тањлил) ба якдигар алоќаманд мебошанд ва аз ин 

лињоз лозим меояд, ки бизнеснаќшаро ба таври њуљљати ягона, ки аз 

фаслњои мухталиф иборат мебошад, њисобида шавад.  

 Бизнеснаќша дар сатњи муассисањо тањия карда мешавад ва як 

Маркази саломатии дењот (МСД) ва њамчунин хонањои саломатии (ХС) 

тобеи он наќшаи худро тањия менамоянд, ки он давраи як солро фаро 

мегирад. Баъдан менељери шабакаи муассисањои КАТС бизнеснаќшаи 

муттањидкардашударо тањия менамояд, ки он маълумотњои тамоми 

бизнеснаќшањои муассисањоро дарбар мегирад. 

Бизнеснаќша аз чор иќдомњои асосї иборат мебошад ва афзалиятњои  

асосиеро инъикос менамояд, ки аз тарафи Вазорати тандурустї ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тањия карда шудаанд. 

 

Њолати вазъият ва банаќшагирї 

 Ќисмати мазкур ба роњбарони шабакаи муассисањои КАТС аз як 

тараф маълумотњоро оид ба ањолии мавриди хизматрасонї ќарордошта 

ва аз тарафи дигар оид ба захирањои дар давоми сол дастрасшаванда, 

тавзењоти њамаљонибаи мухтасар манзур менамояд. 

 

Њадафњо ва фаъолиятњо 

       Њадафњо ва фаъолиятњо барои дар давоми сол идора намудани 

масъалањои афзалиятноки муассиса мусоидат менамояд. Њадафњо бояд ду 

соњаи асосиро дар бар гиранд: «Дастрасї ва амалї намудани 

хизматрасонињо» ва «Сифат ва сатњи иттилоотнокї оид ба 

хизматрасонињо”. 

 

Мониторинги раванди фаъолият 

        Мониторинги раванди фаъолият  мутобиќи индикаторњои асосї ва 

дар асоси иљроиши буљет гузаронида мешавад. Ин ќисмат бевосита барои 

роњбарони шабакаи муассисањои КАТС пешбинї шудааст, ки натиљањои 

фаъолиятро дар соли љорї, яъне дастовард ва мушкилињои мављударо 

таљассум менамояд.    

Тањлил 
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       Дар охири сол ба роњбарони муассисањо лозим меояд, ки 

муваффаќиятњои дар давоми сол дастрасшударо тањлилу арзёбї, 

мушкилињои мављуда ва таљрибаи бадастовардашударо љамъбаст намуда, 

хулосањои лозима бароранд. 

       Давраи бизнеснаќшагирї бояд аз моњи декабри соли сипаришаванда 

оѓоз ёбад ва ќисматњои «Вазъияти воќеї ва банаќшагирї» ва «Њадаф ва 

амалиётњо»-и бизнеснаќшагирї бояд то охири моњи январи соли љорї 

тањия карда шаванд. Бояд ќайд намуд, ки мониторинг бояд љараёни 

љамъоварии маълумотњои љориро дар давоми сол, яъне аз моњи январ то 

охири декабри соле, ки бизнеснаќша амалї мешавад, фаро гирад. Ѓайр аз 

ин, ба роњбарони муассисањо лозим меояд, ки моњи декабр тафсири 

бизнеснаќшаро гузаронанд ва натиљањои онро тањлил намоянд. Пас аз 

оѓоз гардидани љараёни бизнеснаќша, он дар давоми сол амалї мегардад 

ва дар ин њолат гузаронидани тањлилњо имконпазир мешавад ва 

натиљањои он барои  коркарди бизнеснаќшаи соли оянда замина 

мегузорад. 

 

Дастурамал оид ба ташхиси тиббию иҷтимоӣ 

Дастурамал оид ба ташхиси тиббию иҷтимоӣ (минбаъд-

Дастурамал) дар асоси банди 6 Низомномаи Хадамоти давлатии 

ташхиси тиббию иҷтимоӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2008, №601 тасдиқ шудааст таҳия 

Бизнес накшагирū дар сатхи КАТС
Тоҷики

English

Тоҷики

Марҳилае, ки бизнес нақша дар бар мегирад:

  

Тафсир 2.1

C.2 Мониторинги 

захираҳо

Номи муассиса:

Омода карда шудааст аз тарафи:

A.1 Аҳоли

Вазъи кунуни ва 

банақшагирū
Мониторинг

C.1. 

Мониторинги 

нишондихандахо

A.2 Захираҳои 

инсонū

A.3 Буųа

Б.1 Хадафҳо ва 

амалҳо
Г.1 Таҳлил

Декабр  

Таърих:

Декабр – Январ Январ - Декабр

Таҳлил
Хадафҳо ва 

амалҳо
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гардида, тартиби муайян намудани ҳолати қобилияти корӣ, муддати 

дароз ё доимӣ гум кардани қобилияти корӣ, муайян намудани гуруҳ ва 

сабаби маъюбӣ, давомнокии маъюбӣ, гузаронидани ташхиси тиббию 

иҷтимоии такрорӣ ва таҳияи тавсияҳои барномаи инфиродии 

тавонбахшии маъюбро муайян менамояд. 

 - маъюб – шахсест, ки дар натиҷаи нуқсёбии саломатӣ бо коҳиши 

устувори вазифаҳои организм аз беморӣ, ҷароҳат, иллати ҷисмонӣ ва 

ақлонӣ боиси  маҳдуд шудани фаъолияти ҳаётӣ гардидааст ва ба ҳифзи 

иҷтимоӣ ниёз дорад;  

- кўдаки маъюб – шахси маъюби то синни 18 – сола; 

- маъюбӣ – дараҷаи маҳдудияти фаъолияти ҳаётии инсон дар натиҷаи 

нуқсёбии саломатӣ бо коҳиши устувори вазифаҳои организм; - 

маҳдудияти фаъолияти ҳаётӣ –  пурра ё қисман гум шудани қобилият ё 

имконияти шахс ба  худхизматрасонӣ, мустақилона ҳаракат ва муомила 

кардан, сарфаҳм рафтан, рафтори худро назорат намудан, таълим 

гирифтан ва ба фаъолияти меҳнатӣ машғул  шудан; 

- ташхиси тиббию иҷтимоӣ – бо тартиби муқарраргардида муайян 

намудани эҳтиёҷоти шахси ташхисшаванда ба тадбирҳои ҳифзи 

иҷтимоӣ, аз ҷумла ба тавонбахшӣ дар асоси арзёбии маҳдудияти 

фаъолияти ҳаётӣ, ки дар натиҷаи коҳиши устувори вазифаҳои организм 

ба вуҷуд омадааст; 

- тавонбахшии маъюбон – низом ва раванди пурра ё қисман 

барқарорсозии қобилияти маъюбон ба фаъолияти маишӣ, ҷамъиятӣ ва 

касбӣ бо мақсади мутобиқати иҷтимоии маъюбон, ба даст овардани 

мустақилияти моддӣ ва ҳамгироии иҷтимоии онҳо бо ҷомеа;  - ҳифзи 

иҷтимоии маъюбон – низоми тадбирҳои аз ҷониби  давлат 

кафолатдодашудаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба маъюбон ҷиҳати 

бартарафсозӣ ё ҷуброни маҳдудияти фаъолияти ҳаётӣ шароит муҳайё 

менамояд ва ба фароҳам овардани имконияти баробари иштироки онҳо 

бо дигар шаҳрвандон дар ҳаёти ҷомеа равона карда шудааст;   

- барномаи инфиродии тавонбахшии маъюб - маҷмўи чорабиниҳои 

барои тавонбахшии маъюб самарабахш, ки аз шаклу намудҳои 

алоҳида,  ҳаҷм, мўҳлат ва тартиби  амалишавандаи  тадбирҳои 

тиббӣ,  касбӣ ва дигар чораҳои тавонбахшӣ иборатанд 

ва  ба  барқарорсозӣ, ҷуброни  қобилияти маъюб барои иҷрои намудҳои 

муайяни фаъолият равона  карда шудааст; 
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- фаъолияти ҳаётӣ - фаъолияти ҳамарўза, лаёқатнокии организм барои 

амалӣ намудани фаъолият дар чаҳорчўбаи барои инсон маъмулан 

пешбинишуда;  

- номутобиқатии иҷтимоӣ – мавҷуд набудани қобилият (вобаста ба 

вайрон шудани вазифа ва маҳдудияти фаъолияти ҳаётӣ) барои анҷом 

додани рафтори рўзмарраи шахс дар зиндагӣ; 

- нотавонии пешбурди зиндагонии мустақилона - мавҷуд набудани 

робитаҳои иҷтимоӣ ва ниёзманд будан ба кўмаки шахси дигар; 

-  маҳдудияти иҷтимоӣ – ниёзмандӣ ба ҳифзи иҷтимоӣ, ки барои 

муқаррар намудани гурўҳи маъбӣ асос шуда метавонад; 

 - касб – навъи фаъолияти меҳнатӣ, ки донишу малакаи тавассути 

омўзиш ва таҷриба андўхтаро тақозо менамояд; 

  - дараҷаи тахассус – сатҳи омодагии умумӣ ва махсуси корманд, ки дар 

асоси навъи ҳуҷҷатҳои тибқи қонунгузорӣ муқарраргардида (номаи 

камол, диплом, шаҳодатнома ва ѓайра) тасдиқ мешавад; 

 - вазифа – мавқеи хизматии корманд буда, ба доираи ўҳдадориҳо, 

ҳуқуқҳои вазифавӣ ва хусусиятҳои масъулияти ў вобастагӣ дорад; 

- ихтисос – маҷмўи дониш, кордонӣ ва малакаи тавассути омодагии 

махсус ва таҷрибаи корӣ андўхташудае, ки барои иҷрои навъи муайяни 

фаъолияти меҳнатӣ дар доираи касби мазкур зарур аст; 

- ихтисоси асосӣ – кори махсусгардонидашудае, ки дар мўҳлати 

дарозтар иҷро карда мешавад; 

- маҳаки фаъолияти ҳаётӣ – доштани имкон барои худхизматрасонӣ, 

ҳаракат, ҷиҳатёбӣ (ориентатсия), худидоракунӣ, алоқа бо муҳити 

атроф, таълим, инчунин иҷрои фаъолияти меҳнатӣ;    

- қобилияти ҳаракат кардан – имконияти ҳаракати самарабахш (роҳ 

рафтан, давидан, гузаштан аз монеаҳо, истифода бурдан аз нақлиёт). 

Маҳаки баҳодиҳӣ - хусусияти роҳгардӣ, суръати ҳаракат, масофае, ки 

бемор онро тай менамояд, имконияти мустақалона аз нақлиёт истифода 

намудан, ниёз доштан ба кўмаки дигарон ҳангоми ҳаракат намудан; 

- имконияти худхизматрасонӣ – имконияти самаранок иҷро 

намудани фаъолияти ҳамарўзаи маишӣ ва қонеъ намудани талаботи худ 

бе кўмаки шахсони дигар. Маҳаки баҳодиҳӣ - фосилаи вақте, ки дар 

давоми он кўмак зарур аст: кўмаки муваққатӣ (на камтар аз як маротиба 

дар як моҳ), кўмаки пайваста (якчанд маротиба дар як моҳ), кўмаки 
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доимӣ (якчанд маротиба дар як ҳафта – кўмаки нақшавӣ ва ё якчанд 

маротиба дар як рўз – кўмаки ѓайринақшавӣ); 

- ҷиҳатёбӣ (ориентатсия) – имкони мустақилона муайян намудани ҷойи 

худ дар фазо ва вақт, инчунин доштани маълумот дар бораи ашёҳои 

атроф. Асоси ҷиҳатёбиро ҳиссиёти биноӣ ва шунавоӣ ташкил медиҳанд. 

Ҷиҳатёбӣ дар ҳолати мўътадили фаъолияти равон ва нутқ баҳогузорӣ 

карда мешавад. Маҳаки баҳодиҳӣ - қобилияти фарқ кардани намуди 

зоҳирии одамон ва ашёҳо дар масофаи афзоянда дар шароити мухталиф 

(мавҷуд будан ва ё набудани монеа, шиносоӣ бо муҳити атроф); 

қобилияти фарқ намудани овоз ва нутқи шифоҳӣ (ҷиҳатёбӣ аз руи овоз) 

- ҳангоми мавҷуд будан ва ё набудани халалёбӣ ва дараҷаи  ҷуброни 

вайроншавии қабули нутқи шифоҳӣ бо дигар воситаҳо (мактуб ва дигар 

шаклҳо ѓайришифоҳӣ); зарурати истифодаи васоити техникӣ барои 

ҷиҳатёбӣ ва кўмаки дигар шахсон дар намудҳои мухталифи фаъолияти 

ҳамарўзаи зиндагӣ (дар ҳаёти маишӣ, таҳсил, истеҳсолот); 

- имконияти иртиботӣ - муошират карда тавонистан бо одамон ва ба 

роҳ мондани муносибатҳои муқаррарии иҷтимоӣ (дар ҳолати мазкур 

канда шудани муносибатҳое, ки ба халалдор шудани фаъолияти равонӣ 

алоқаманд мебошанд, дар назар дошта нашудааст). Воситаи асосии 

иртибот нутқи шифоҳӣ буда, воситаҳои ёрирасон қироат, мактуб, 

шаклҳои ѓайришифоҳӣ (имову ишора ва ѓайра) мебошанд. Маҳаки 

баҳодиҳӣ - хусусияти гурўҳи одамон, ки бо онҳо имконияти алоқа 

мавҷуд аст, инчунин зарурати кўмаки шахсони дигар дар раванди 

таълим ва фаъолияти меҳнатӣ; 

- имконияти худидоракунӣ - имкони худдорӣ намудан дар доираи 

меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқии муҳити атроф. Маҳаки баҳодиҳӣ - имкони 

худдаркнамоӣ ва риояи меъёрҳои иҷтимоии муқарраршуда, қиёс 

намудани одамон ва объектҳо, дарк намудани муносибати байни онҳо, 

дуруст қабул намудан, бозгўй намудан ва якранг муносибат намудан ба 

ҳолатҳои муқаррарӣ ва ѓайримуқаррарӣ, риояи бехатарӣ ва гигиенаи 

шахсӣ; 

- имконияти донишандўзӣ - имкони қабул намудан, омўзиш, сафарбар 

намудани лаёқату имконият (маишӣ, фарҳангӣ, касбӣ ва ѓайра) ба 

раванди мақсадноки таълим; 

- имконияти касбомўзӣ - имкони фаро гирифтани дониши назариявӣ ва 

амалӣ, малакаи мушаххаси касбӣ. Маҳаки баҳодиҳӣ - имкони 

гирифтани таълим дар шароити муқаррарӣ ва ё шароити махсус 
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ташкилкардашуда (муассисаҳои махсуси таълимӣ, дар гурўҳҳо, таълим 

дар хона ва ѓайра), қабули ҳаҷми барнома, мўҳлат ва реҷаи таълим, 

имкони фарогирии сатҳи гуногуни касбӣ ва ё намуди алоҳидаи кор, 

зарурати истифодаи маводи махсуси таълимӣ ва истифодаи кўмаки 

дигарон (ба ѓайр аз омўзгор); 

- имконияти фаъолияти меҳнатӣ - маҷмўи имконияти ҷисмонӣ ва 

маънавии одам, ки ҳолати сиҳатии онро барои машѓул шудан ба 

фаъолияти меҳнатӣ муайян мекунад; 

- коршоямии касбӣ - имкони бо сифати баланд иҷро намудани кор дар 

касби мушаххас, ки шароити амалӣ намудани фаъолияти меҳнатиро дар 

фазои муайяни истеҳсолот мувофиқ ба талаботи ҳаҷми истеҳсолот, 

реҷаи корӣ ва муҳити истеҳсолӣ пешбинӣ менамояд. Маҳаки баҳодиҳӣ- 

нигоҳдорӣ ва ё гум кардани коршоямии касбӣ, имконияти кор кардан 

дар сатҳи касбӣ дар дигар соҳаҳои ба касби пешина баробар, баҳо 

додан ба ҳаҷми кор ва вазифа, имконияти машѓул шудан ба кор дар 

шароити муқаррарӣ ва ё махсус ташкилкардашуда; 

- вайроншавии қобилияти меҳнатӣ - сабаби асосии норасоии иҷтимоие, 

ки метавонад ҳангоми маҳдудияти фаъолияти ҳаётӣ ба вуҷуд омада, 

ҳамзамон ба дигар паҳлуҳои фаъолияти ҳаётӣ дахолат намекунад. 

 Маъюбӣ дар кӯдакон маҳдудияти калони фаъолияти ҳаётӣ мебошад, ки 

дар натиҷаи халалёбии қобилияти худхизматрасонӣ, ҳаракаткунӣ, 

муайянкунии мавқеъ, назораткунии рафтор, коромӯзӣ, ба номутобиқшавии 

иҷтимоӣ меорад.   

Нишондод барои муайян намудани маъбӣ дар кӯдакон ҳолатҳои 

касалмандие мебошанд, ки ҳангоми бемориҳои модарзодӣ, ирсӣ ва 

ҳосилшуда ва пас аз осеб пайдо мешаванд.   

Масъалаи муайян намудани маъюбӣ аз синни 2 солагї пас аз гузаронидани 

чорабиниҳои ташхисӣ, табобатӣ ва барқарорсозӣ дида баромада мешавад.  

Маъюбӣ зарурияти пешниҳод намудани ҳимояи иҷтимоӣ, ё кӯмакро ифода 

менамояд, ки ҳаҷм ва сохтори он дар шакли барномаи алоҳидаи 

барқарорсозӣ бо назардошти маҷмӯи омилҳои тиббӣ, шахсӣ-рӯҳӣ, иҷтимоӣ-

педагогӣ муайян карда мешавад. Дар ин маврид хусусияти беморӣ, синну 

сол, пешбинии равиши беморӣ, имконияти мутобиқшавии иҷтимоӣ ва қонеъ 

гардонидани талабот ба намуд ва шаклҳои гуногуни таъминоти иҷтимоӣ ба 

назар гирифта мешавад.  

  Басомади ташхисгузаронии кӯдакон аз ҷараёни пешбинишавандаи 

қобилияти онҳо ба таълим, муошират, ҳаракаткунӣ, муайянкунии мавқеъ, 
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худхизматрасонӣ, назорати рафтори худ, коромӯзӣ дар асоси таҳлили вазъ 

ва пешбинии солимии онҳо вобаста аст. 

Барномаи кафолатҳои давлатӣ оид ба таъмини аҳолӣ бо 
кўмаки тиббию санитарӣ дар ноҳияҳои таҷрибавии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2017-2019 
 

I. Муќаррароти умумї 
 

        1. Барномаи кафолатњои давлатї оид ба таъмини ањолї бо кўмаки 
тиббию санитарї дар ноњияњои таљрибавии Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2017-2019 (минбаъд-Барнома) мутобиќи талаботи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон дар соњаи њифзи саломатии ањолї тањия гардида, 
ба њифзи иљтимоии ањолї равона гардидааст.   

2. Барномаи мазкур самтњои асосиии расонидани кўмаки тиббию 
санитариро (намуд, њаљм ва тартиб) дар муассисањои давлатии 
тандурустии шањру ноњияњои Љумњурии Тољикистон ба таври ройгон ва 
бо шартњои њампардохт, мутобиќи њаљми маблаѓгузории соњаи 
тандурустии шањру ноњияњо аз Буљети давлатї, инчунин бо захирањои 
донории мављуда барои татбиќи барномањои дахлдор дар соњаи њифзи 
саломатии ањолї муайян менамояд. 

3. Барнома аз њисоби маблаѓњои иловагие, ки маќомоти иљроияи 

мањаллии њокимияти давлатї дарёфт менамоянд, кўмакњои башардўстона 

ва грантњо, инчунин дигар манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон манъ накардааст, амалї карда мешавад. 

4. Дар асоси замимаи 1 барнома гурўњњои ањолї ва беморон, ки ба 

сифати гурўњњои имтиёзнок оварда шудаанд ва барои гирифтани кўмаки 

ройгони тиббию санитарї њуќуќ доранд, муайян шудаанд. 

5. Шарти асосии расонидани кўмаки ройгон ва њампардохти тиббию 

санитарї ба ањолї ин додани роњхати табиби оилавї, терапевт, педиатр 

ва акушер-гинекологи минтаќавии муассисаи тандурустии мањалли зист 

ва хулосаи комиссияи муолиљавию назоратї мебошад. 

6. Кўмаки ройгони тиббию санитарї ба гурўњи имтиёзноки ањолї 

(номгўи I ва II, замимаи 1) њангоми пешнињоди њуљљатњои тасдиќкунандаи 

њуќуќи онњо ба имтиёзњои иљтимої тибќи замимаи 2 Барномаи мазкур 

расонида мешавад. 

7. Таъминот бо доруворї дар доираи Барномаи мазкур аз њисоби 

маблаѓњои Буљети давлатї, грантњо ва кўмакњои башардўстона, 

маблаѓњои иловагие, ки маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 

људо менамоянд, инчунин дигар манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон манъ накардааст, мутобиќи Рўйхати воситањои асосии 
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доруворї ва синонимњои онњо (минбаъд - РВАД), ки аз љониби Вазорати 

тандурустї ва њифзии иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон тасдиќ 

гардидааст, анљом дода мешавад.  

2.  Намудњои кўмаки тиббию санитарї 

8. Барнома намудњои зерини кўмаки тиббию санитариро дарбар 

мегирад: 

- кўмаки таъљилї ва бетаъхири тиббї; 
- кўмаки аввалияи тиббию санитарї; 
- кўмаки махсусгардонидашудаи тиббї дар шароити дармонгоњ; 
- таъминот бо доруворї ва ваксинањо дар шароити дармонгоњ; 
- иммунопрофилактика; 
- кўмаки тиббии статсионарї; 
- кўмаки стоматологї; 
- чорабинињои санитарию бењдоштї ва зиддиэпидемикї. 
9. Кўмаки таъљилї ва бетаъхири тиббї, аз љумла таъминот бо доруворї 

барои њамаи гурўњњои ањолї дар њолатњои тањдидовар ба њаёт ва 
саломатии шањрвандон ё шахсони атрофи он, ки бо сабаби беморињои 
ногањонї, њолатњои нохуш, захмбардорї ё зањролудшавї, ноќисињои 
њомиладорї ва таваллуд ба вуљуд омадааст, то баровардани бемор аз 
њолати тањдидовар ба њаёти ў, ба таври ройгон расонида мешавад.  

10. Кўмаки аввалияи тиббию санитарї намуди асосии хизматрасонии 
тиббї буда, дар чунин намуд ва њаљми зерин ройгон анљом дода мешавад: 
          а) пешгирї: 

- маслињатдињї (машварат) ва таблиѓи тањкими саломатї ва 
ташаккули тарзи њаёти солим; 

- эмкунии кўдакон дар доираи Барномаи васеи эмкунї мутобиќи 
     таќвими эмкунињои пешгирикунанда; 

- маслињатдињии (машварати) пинњонї (анонимї) оид ба масъалањои 
вируси норасоии масунияти одам (ВНМО), бемории пайдошудаи 

          норасогии масуният (БПНМ), сироятњое, ки тавассути алоќаи љинсї 

мегузаранд; 

- назорати њолати саломатии кўдакони синни то 5 сола; 
- муоинаи профилактикии даврии мактаббачагон; 
- назорати доимии беморони дар ќайдбуда, ба истиснои усулњои 

иловагии озмоишї ва шаклњои ташхиси маљмўї (ба истиснои 
гурўњњои шањрвандоне, ки тибќи Барнома ба кўмаки тиббию 
санитарии ройгон њуќуќ доранд); 

- гузаронидани чорабинињои пешгирї оид ба камхунии вобаста ба 
норасоии оњан (анемия), бемории саратони ѓадудњои шир ва 
гарданаки бачадон;  

- дар соњаи саломатии репродуктивї ва танзими оила. 
б) ташхис: 
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- азназаргузаронии  бемор; 
- ташхиси заминавии озмоишї ва ташхисии гурўњњои ањолие, ки дар 

номгўи 1 ва II замимаи 1 Барнома зикр гардидаанд; 
- ташхиси умумии хуни донорї вобаста ба сирояти 

гемотрансмиссионї (сирояти тавассути хун гузаранда);  
- ташхиси хун вобаста ба вараља (малярия); 
- ташхиси умумии пешоб ва микроскопияи тањшини пешоби гурўњњои 

ањолие, ки дар номгўи 1 ва II замимаи 1 Барнома зикр гардидаанд; 
- ташхиси балѓам (микроскопия); 
- муайян намудани ќанд дар хун ва пешоб аз рўи нишондодњо; 
- сабти барќии дил аз рўи нишондодњо. 

 в) муолиља: 

- расонидани кўмаки бетаъхири тиббї; 
- шикастабандї (иммобилизатсия); 
- таъини муолиља бо доруворї ва дигар намудњои муолиља; 
- гузаронидани тазриќи тиббї (дохиливаридї, дохили мушак 
 ва зери пўст); 

- хизматрасонињои тиббї (физиотерапия, мањс, бо найча баровардани 
фасоди ковокии пардаи шуш,  тоза кардани  чирки гўш, коркарди 
аввалияи љарроњї, найчагузории рагњо, дўхтани захм, боз кардани 
носурњо (флегмонњо), варами фасоднок (абсесњо), панаритсия, 
даммал (фурункул), бурида гирифтани љисми бегонаи бофтањои 
нарм, хизматрасонињои стоматологї дар шароити дармонгоњ ва 
ѓайра) ба гурўњњои ањолие, ки дар номгўйњои I ва II замимаи 1 
Барнома зикр гардидаанд. 

       г) кўмаки тиббию санитарии ба даъватшавандагон муоинаи тиббии 

шахсони ба хизмати воќеии њарбї даъватшаванда, чорабинињои 

табобатию ташхисї ва солимгардонї тибќи роњхати комиссияи њарбию 

тиббї дар асоси шартномаи тарафайн бо маќомоти дахлдор анљом дода 

мешавад.    

11. Кўмаки махсусгардонидашудаи тиббї дар шароити дармонгоњ, 
аз љумла муоинаи озмоишию ташхисї  аз љониби марказњои саломатї ва 
дигар муассисањои ѓайрибистаринамої ба шањрвандоне, ки дар 
номгўйњои 1 ва II замимаи 1 Барнома зикр гардидаанд (аз рўи беморињои 
асосї), њангоми мављудияти  роњхат аз табибони оилавї, терапевтњо, 
педиатрњо ва акушер-гинекологњои минтаќавї ба таври ройгон расонида 
мешавад. Дар баробари ин, 

а) ба дигар шахсоне, ки њуќуќи имтиёз надоранд, ба истиснои 
азназаргузаронии беморон, таъин намудани муоинаи ташхисию озмоишї 
ва муолиља бо доруворї, дигар намуд ва њаљми кўмаки 
махсусгардонидашудаи тиббї дар шароити дармонгоњ дар асоси 
њампардохт анљом дода мешавад.  
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б) њангоми дар муассисањои тандурустии ноњияњои таљрибавї 
мављуд набудани мутахассисони дахлдор ва шароитњо барои 
гузаронидани намудњои алоњидаи муоинаи озмоиши ва ташхисї, 
машваратњои зарурї ва намудњои ташхис мумкин аст дар дигар 
муассисањои тандурустї гузаронида шавад, зимнан пардохти он бо роњи  
њисоббаробаркунии байнињамдигарии муассисањои тиббї дар асоси 
шартномањои басташуда сурат мегирад.  
 в) шахсоне, ки аз дигар шањру ноњияњо барои гирифтани 
хизматрасонии махсусгардонишудаи тиббї дар сатњи дармонгоњ ба 
муассисањои тандурустии ноњияњои таљрибавї мурољиат менамоянд, ба 
истиснои азназаргузаронии беморон, таъин намудани муоинаи ташхисию 
озмоишї ва муолиља бо доруворї, дигар намуд ва њаљми кўмаки 
махсусгардонидашудаи тиббї њаќќи хизматрасониро тибќи нархнома 
пурра пардохт менамоянд.  
        г) кўмаки аввалияи тиббию санитарї ва кўмаки 
махсусгардонидашуда дар сатњи дармонгоњ ба њомиладороне, ки ба ќайд 
гирифта шудаанд ва зери назорати доимии муассисаи дахлдори тиббї 
мебошанд,  дар њаљм ва намудњои зерин бо таври  ройгон анљом дода 
мешавад: 

- тањлили умумии хун 2 маротиба; 
- ташхиси хун барои гемоглобин 3 маротиба; 
- ташхиси хун барои RW 2 маротиба; 
- ташхиси хун барои ВНМО 2 маротиба; 
- ташхиси умумии пешоб 2 маротиба; 
- ташхиси пешоб барои протеинурия 4 маротиба; 
- ташхиси бактериявии пешоб (њангоми зарурият);  
- микроскопияи андудаи вагиналї; 

     -    ташхиси фаросавтї 2 маротиба. 
      12. Таъминот бо доруворї ва ваксинањо дар шароити дармонгоњ; 

Таъминоти шањрвандони Љумњурии Тољикистон бо доруворї ва 
ваксинањо дар шароити дармонгоњ аз рўи Барнома дар асоси РВАД аз  
њисоби маблаѓњои Буљети давлатї, грантњо ва кўмакњои башардўстона, 
маблаѓњои иловагие, ки маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї 
људо менамоянд, инчунин дигар манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон манъ накардааст, бо тартиби зайл анљом дода мешавад:        
           а) њангоми расонидани кўмаки бетаъхири тиббї доруворї ва 
маводи таъиноти тиббї ройгон дода мешавад. 
           б) њангоми расонидани кўмаки тиббию санитарї, воситањои 
ташхисї ва маводи таъиноти тиббие, ки барои гузаронидани тадбирњои 
озмоишию ташхисї заруранд, ба ањолї мутобиќи њуќуќи онњо ба 
имтиёзњо аз рўи Барнома (замимаи 1) дода мешаванд. 

в) бемороне, ки дар њолати барои њаёташон тањдидкунанда ќарор 
доранд, бо воситањои доруворї ва маводи таъиноти тиббї ба таври 
ройгон таъмин карда мешаванд. Инчунин гурўњњои ањолие, ки дар номгўи 
1 замимаи 1 Барнома зикр гардидаанд, дар давоми сол ба таври ройгон 
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дар доираи маблаѓе, ки аз ду нишондињанда барои њисоб зиёд намебошад, 
бо воситањои доруворї таъмин карда мешаванд. 

13. Беморони гирифтори беморињои хусусияти иљтимої дошта, бо 
воситањои доруворї ва маводи таъиноти тиббї аз њисоби маблаѓњои 
Буљети давлатї, грантњо ва кўмакњои башардўстона, маблаѓњои иловагие, 
ки маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї људо менамоянд, 
инчунин дигар манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ 
накардааст, њангоми гирифтори беморї ва дар њаљми дар Љадвали 1 
зикргардида ба таври ройгон таъмин карда мешаванд: 
 

                                                                                                         Љадвали 1 

Номгўи беморї 

Номгўи доруворї ва маводи 

таъиноти тиббї 

Миќдор 

(барои 1 бемор дар 

як сол) 

Дарунравї ва 

беморињои шадиди 

роњи нафас  

Аз рўи Барномаи њамбастагии 

беморињои  кўдакона барои 

кўдакони то 5 сола   

Аз рўи протокол 

Гемофилия Хун ва љузъњои он Аз рўи протокол 

Бемории сил 

Аз рўи Барномаи ДОТС 

(курси кўтоњмуддати табобати 

назоратшавандаи бемории 

сил) 

Аз рўи наќшаи 

стандартии муолиља 

Диабети ќанди  аз 

инсулин вобаста 
Инсулин, сўзандору 

Аз рўи протокол ё 

наќшаи муолиља 

Беморони мубталои  

сирояти вируси 

норасоии масунияти 

одам ва бемории 

пайлошудаи 

норасоии масуният      

Дар доираи Хазинаи глобалї 

оид ба мубориза  бар зидди 

сироятњои вируси норасоии 

масунияти одам, сил ва вараља 

Аз рўи протокол 

  

3. Таъминот бо доруворї аз рўи Барнома 

14. Воситањои дорувории дар боло зикргардида метавонанд 

мутобиќи дорухати аз љониби табиби оилавї, терапевт, педиатр ва 

акушер-гинекологи минтаќавї додашуда ё дар доираи барномаи 

дахлдоре, ки аз љониби донорњо дастгирї мешавад, ба таври ройгон 

пешкаш карда шаванд. 

15. Иммунопрофилактика ба таври ройгон аз њисоби маблаѓњои 

Буљети давлатї, грантњо ва кўмакњои башардўстона, маблаѓњои иловагие, 
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ки маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї људо менамоянд, 

инчунин дигар манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ 

накардааст, анљом дода мешавад. Эмкунии кўдакон дар Љумњурии 

Тољикистон ба таври ройгон дар доираи Барномаи умумии  эмкунї, 

мутобиќи таќвими эмкунињои пешгирикунанда аз њисоби маблаѓњои 

Буљети давлатї, кўмакњои башардўстона, грантњо ва маблаѓњои иловагие, 

ки маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дарёфт менамоянд, 

инчунин дигар манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ 

накардааст, гузаронида  мешавад.  

16. Ба њамаи шањрвандоне, ки ба статсионарњои шањру ноњияњои 

таљрибавї бо нишондињандањои фаврї мурољиат кардаанд, кўмаки 

фаврии статсионарї то баровардани бемор аз њолате, ки ба њаёташ тањдид 

менамояд, ба таври ройгон расонида мешавад (мувофиќи номгўи 

муваққатии ҳолатҳои ба ҳаёти беморон хатарнок, ки бо фармоиши 

Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон 

тасдиќ гардидааст).  Пас аз расонидани кўмаки фаврии статсионарї, аз 

љумла љарроњї, суботи нишондињандањои гардиши хун ва нафаскашї 

беморон њамчун шахси дорои роњхат ба хизматрасонї аз рўи шартњои 

расонидани кўмаки наќшавии статсионарї ва ё барои муолиља ба 

шароити дармонгоњ гузаронида мешаванд. 

17. Кўмаки наќшавии статсионарї аз њисоби маблаѓњои Буљети 

давлатї, грантњо ва кўмакњои башардўстона, маблаѓњои иловагие, ки 

маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї људо менамоянд, 

инчунин дигар манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ 

накардааст ба шањрвандоне, ки дар номгўи 1 замимаи 1 Барнома зикр 

гардидаанд ва ба бемороне, ки вобаста ба беморињои асосї дар номгўи II 

замимаи 1 Барнома оварда шудаанд, ба таври ройгон расонида мешавад. 

  18. Ба дигар гурўњњои ањолие, ки дар номгўи 1 замимаи 1 ва 

бемороне, ки вобаста ба беморињои асосї дар номгўи II замимаи 1 

Барнома зикр нагардидаанд, вале аз табиби оилавї, терапевт, педиатр ва 

акушер-гинекологи минтаќавї роњхат доранд ва ё худ бе роњхат мурољиат 

намудаанд, аз рўи механизми њампардохт хизмат расонида мешавад. 

 19. Њаљми њампардохт дар Ќоидањои њампардохт бо ањолї барои 

харољоти кўмаки тиббию санитарї аз тарафи муассисањои давлатии 

тандурустї расонида шаванда, ки аз љониби Вазорати тандурустї ва 

њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо Вазорати 

рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон ва Вазорати молияи 

Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст, муайян гардидааст.  

20. Њангоми зарурати бистарикунонї беморон ќаблан дар 

муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарї ташхис карда мешаванд.  
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21. Ба заноне, ки дар ќайд мебошанд ва зери назорати мунтазами 

(њангоми њомиладорї на камтар аз 4 маротиба њозир шуданд) муассисаи 

дахлдори тиббї ќарор доранд, кўмаки тиббии статсионарї њангоми 

таваллуд ба таври ройгон расонида мешавад. Дар њолатњои дигар кўмаки 

тиббии статсионарї њангоми таваллуд аз рўи механизми њаммаблаѓгузорї 

(њампардохт) сурат мегирад.  

22. Таъминоти беморон бо доруворї њангоми муолиљаи наќшавии 

статсионарї мутобиќи њуќуќи онњо ба имтиёзњо аз рўи Барнома аз њисоби 

маблаѓњои Буљети давлатї, њампардохт, кўмакњои башардўстона ва 

грантњо, маблаѓњои иловагие, ки маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 

давлатї дарёфт менамоянд, инчунин дигар манбаъњое, ки  ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон манъ накардааст, анљом дода мешавад.  

23. Статсионарњо доруворї ва маводи харољотиро аз њисоби 

маблаѓњое, ки дар боло зикр гардидаанд, бо риояи ќонунгузорї оид ба 

харид ба даст меоранд.   

24. Њангоми зарурат харидории доруворие, ки ба рўйхати РВАД 

дохил нашудааст, мутобиќи рўйхати иловагие, ки маќомоти тандурустї 

муайян менамояд, иљозат дода мешавад.  

 25. Дар сурати аз арзиши миёнаи муолиља барои њар њолати табобат 

ду маротиба зиёд будани харољоти воќеї барои таъминоти дорувории 

беморон комиссияи муолиљавию назоратии муассисаи тандурустї аз 

њисоби беморон пардохт намудани харољоти иловагї танњо барои 

таъмини доруворї љињати муолиљаи минбаъда, ќарор ќабул мекунад. 

     26. Шахсоне, ки аз дигар шањру ноњияњо барои гирифтани кўмаки 

статсионарї дар муассисањои тандурустии ноњияњои таљрибавї мурољиат 

менамоянд, дар асоси Љадвали нархи миёнаи бемории муолиљашуда 

пурра пардохт менамоянд. 

           27. Кўмаки стоматологї: 

     а) Намудњои зерини кўмаки стоматологї ба таври ройгон расонида  

мешаванд: 

- муоинаи профилактикии дањони кўдакон ва занони њомиладор ду 
маротиба дар як сол; 

- санатсияи дањони кўдакони аз 2 то 7 - сола ва занони њомиладоре, 
ки ба ќайд гирифта шудаанд;  

- кўмаки таъљилии стоматологї. 
 б) кўмаки махсусгардонидашудаи стоматологї аз рўи Нархнома 

барои навъ ва ҳаљми кўмаки тиббию санитарї дар доираи Барномаи 

кафолатҳои давлатї оид ба таъмин намудани ањолї бо кўмаки тиббию  

санитарї тибќи тартиби муќарраргардида расонида мешавад. 
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          28. Навъ ва њаљми чорабинињои санитарию бењдоштї ва 

зиддиэпидемикї мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи 

таъмини амнияти санитарию эпидемиологии ањолї" ва дигар санадњои 

меъёрии њуќуќї амалї мегардад.   

 

4. Мониторинг ва арзёбии амалї намудани Барнома 

 

29. Мониторинги амалї намудани Барнома дар асоси 
нишондињандањои тањиянамудаи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии 
ањолии Љумњурии Тољикистон, аз љумла тавассути тадќиќот гузаронида 
мешавад.  
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                                                               Замимаи 1 

                                       ба Барномаи кафолатњои давлатї  

оид ба таъмини ањолии ноњияњои  

таљрибавии Љумњурии Тољикистон 

                            бо кўмаки тиббию санитарї  

барои солњои 2017-2019  

Номгўи I 

Гурўњи шањрвандоне, ки мутобиќи маќоми иљтимої барои 
гирифтани хизматрасонињои тиббии ройгон њуќуќ доранд 

 
- иштирокчиён ва маъюбони Љанги Бузурги Ватанї ва шахсони ба онњо 

баробаркардашуда; 
- Ќањрамонони Љумњурии Тољикистон, Иттињоди Шўравї ва шахсоне, 

ки бо се дараљаи Ордени Шараф мукофотонида шудаанд; 
- Ќањрамонони Мењнати Сотсиалистї; 
- љанговарони интернатсионалист, собиќадорони амалиёти љангї дар 

ќаламрави дигар давлатњо; 
- шахсоне, ки дар натиљаи садамаи нерўгоњи барќии атомии Чернобил 

зарар дидаанд ва аъзои оилаи бесаробонмондаи онњо; 
- маъюбоне, ки њангоми адои хизмати њарбї захмї шудаанд ё осеб 

бардоштаанд; 
- маъюбон аз даврони кўдакї; 
- кўдакони маъюби то сини 18 сола; 
- кўдакони ятим, ки дар хонањои давлатии кўдакон, хонањои кўдакони 

оилавї (оилањои ќабулнамуда), интернатњо барои кўдакони ятим 
ќарор доранд ва кўдаконе, ки аз парастории волидайн мањрум 
мондаанд; 

- кўдакони то 1 сола; 
- маъюбони гурўњњои I ва II дар натиљаи осеббардории мењнатї, 

беморињои касбї ё беморињои умумї; 
- аъзои оилањои камбизоат ва шањрвандони яккаву танњои камбизоат;  
- шањрвандони синни 80 ва аз он боло; 
- шањрвандоне, ки дар хонањои пиронсолон ва интернатњо зиндагї 

мекунанд. 
Номгўи II 

Гурўњи шањрвандоне, ки мутобиќи нишондињандањои тиббї барои 
гирифтани хизматрасонињои тиббии ройгон њуќуќ доранд (бо бемории 
асосї): 
- кўдакони синни то 5 - сола, ки гирифтори дарунравї ва беморињои 

шадиди роњи нафас мебошанд (дар доираи Барномаи њамбастагии 
беморињои кўдакона); 

- беморони мубталои гемофилия; 
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- беморони мубталои махав; 
- беморони мубталои бемории њорї; 
- беморони мубталои гулўзиндонак; 
- беморони гирифтори бемории сил (дар доираи Барномаи ДОТС); 
- беморони гирифтори ВНМО (вируси норасоии масунияти одам); 
- беморони гирифтори бемории дибети ќанд (вобаста будан аз инсулин). 

 

 Эзоњ: дар сурати хуруљи беморї ва эпидемияи беморињои сироятї, 
дар минтаќањо фонди эпидемиологї таъсис дода шуда, чорабинињои 
зиддиэпидемикї ва кўмаки тиббию санитарї ба ањолї аз њисоби 
маблаѓњои фонди эпидемиологї гузаронида мешаванд.  
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Замимаи 2 

                                       ба Барномаи кафолатњои давлатї  

оид ба таъмини ањолии ноњияњои  

таљрибавии Љумњурии Тољикистон 

                            бо кўмаки тиббию санитарї  

барои солњои 2017-2019  

 
  Номгўи њуљљатњое, ки њуќуќи гурўњи шањрвандонро, ки дар номгўи 

1 замимаи 1 Барномаи мазкур оварда шудааст, барои гирифтани 

хизматрасонињои тиббии ройгон тасдиќ менамояд. 

 Гурўњи ањолї Њуљљатњои тасдиќкунандаи  

њуќуќ ба имтиёзњо 

1. Иштирокчиён ва маъюбони  

Љанги Бузурги Ватанї ва шахсони 

ба онњо баробаркардашуда 

Шањодатномаи иштирокчї ё 

маъюби Љанги Бузурги Ватанї, 

шањодатномаи нафаќавї 

2. Ќањрамонони Љумњурии 

Тољикистон, Иттињоди Шўравї, 

Мењнати Сотсиалистї ва 

шахсоне, ки бо се дараљаи 

Ордени Шараф мукофотонида 

шудаанд  

Шањодатномаи Ќањрамони 

Љумњурии Тољикистон, 

Иттињоди Шўравї, Мењнати 

Сотсиалистї ва се дараљаи 

Ордени Шараф  

3. Љанговарони интернатсионалист, 

собиќадорони амалиёти љангї 

дар ќаламрави дигар давлатњо 

Шањодатномаи љанговари 

интернатсионалист, собиќадори 

амалиёти љангї дар ќаламрави 

дигар давлатњо ва 

шањодатномаи нафаќавї 

4. Шахсоне, ки дар натиљаи садамаи 

Нерўгоњи атомии барќии 

Чернобил зарар дидаанд ва аъзои 

оилаи бесаробонмондаи онњо 

 

Шањодатномаи иштирокчї ё 

маъюбии барњам додани садама 

дар Нерўгоњи атомии барќии 

Чернобил ва шањодатномаи 

нафаќавї 

5. Маъюбоне, ки њангоми адои 

хизмати њарбї захмї шудаанд ё 

осеб бардоштаанд 

Шањодатномаи маъюби хизмати 

њарбї ва шањодатномаи 

нафаќавї 

6. Маъюбон аз даврони кўдакї Маълумотнома дар бораи 

муайян намудани гурўњи маъюбї 

ва шањодатномаи нафаќавї 
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7. Кўдакони маъюби то синни 18  

сола   

Шањодатномањои нафаќавии яке 

аз волидайн ва таваллуди кўдак 

8. Кўдакони ятим, ки дар хонаи 

давлатии кўдакон, хонаи 

кўдакони оилавї (оилањои 

ќабулнамуда), интернатњо барои 

кўдакони ятим ќарор доранд, 

кўдаконе, ки аз парастории 

волидайн мањрум мондаанд  

Роњхати хонањои давлатии 

кўдакон, кўдакони оилавї 

(оилањои ќабулнамуда), 

интернатњо барои кўдакони 

ятим 

9. Кўдакони то 1 сола Шањодатномаи таваллуд 

10. Маъюбони гуруњњои 1 ва II, дар 

натиљаи осеббардории мењнатї, 

беморињои касбї ё беморињои 

умумї 

Маълумотнома дар бораи 

муайян намудани маъюбии 

гурўњњои I ва II дар натиљањои 

осеббардории мењнатї, 

беморињои касбї ва ё беморињои 

умумї ва шањодатномаи 

нафаќавї 

11. Аъзои оилањои камбизоат ва 

шањрвандони яккаву танњои 

камбизоат 

Маълумотномаи комиссияи 

ноњиявї (шањрї) ё маќомоти 

њифзи иљтимої 

12. Шањрвандони синни 80 сола ва аз 

он боло  

Шањодатномаи нафаќавї ва 

шиноснома  

13. Шањрвандоне, ки дар хонањои 

пиронсолон ва интернатњо 

зиндагї мекунанд 

Роњхати хонањои пиронсолон ва 

интернатњо барои пиронсолон  

 
Эзоњ: Таъмини ройгони гуруњњои шањрвандон бо доруворї (вобаста 

ба беморињои асосї), ки дар Номгўи II Барномаи кафолатњои давлатї 
зикр гардидаанд, мутобиќи рўйхати бемороне, ки дар асоси баќайдгирии 
диспансерї ва дорухати муассисањои кўмаки аввалияи тиббию санитарии 
мањалли зист тањия гардидааст, амалї мегардад.  
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СИЁСАТИ МИЛЛЇ ВА ПРОТОКОЛИ КЛИНИКЇ ОИД БА 
БАРТАРАФКУНИИ ИНТИЌОЛИ ВНМО АЗ МОДАР БА КЎДАК 

(БИМК) ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
 

Механизми идоракунии барномаи БИМК, таќсимоти ваколат дар 
мањалњо, аз љумла њамоњангсозї ва вазифањои иловагии шахсони масъул 
 
 

1. Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии 
Тољикистон тањлили маълумотњои оморї, самарабахшии чорањои 
андешидашаванда ва дигар мушкилотњои љойдоштаро дар доираи 
татбиќи барномаи БИМК ба инобат гирифта, сиёсати барномавиро 
муайян менамояд. Њамчунин моделњои самарабахш ва инноватсионии 
идоракунии барномаро тавсия ва тасдиќ менамояд, аз љумла тањияи 
њуљљатњои меъёрие, ки тартиби харидро дар сатњи КАТС муайян 
менамояд; мониторинги  алгоритми тестгузаронии занони њомила; 
протоколи клиникї оид ба табобат мувофиќи тавсияњои охирони ТУТ 
ва дигар њуљљатњо, ки тартиби сиёсати БИМК дар њамаи сатњњои 
КАТС, назорати антенаталї, кўмаки таваллудї ва Марказњои СПИД 
муайян менамояд. 

 
 Роњбарони КАТС барои њамоњангсозї, мониторинг ва таъмин 

намудани иљроиши ПИМК дар мањалњо масъул мебошанд. 
 

2. Роњбари КАТС илова ба вазифањои хизматии худ уњдадор аст:  
 

1. Муайян ва тайин намудани табиби масъул барои ПИМК ва 
тестгузаронї ба ВНМО дар байни занони њомила дар сатњи 
КАТС/НАН; 

2. Муайян намудани талабот барои ташкили омўзиш ва сертификатсия, 
масъулон оид ба ПИМК ва дар њамкории зич бо Марказњои СПИД 
расонидани кўмаки дахлдор дар таќвиятбахшии захирањои кадрии 
интихобшуда; 

3. Пурракунии дахлдори воњидњои корї дар сатњи КАТС/НАН, муайян 
намудани иловапулї ба маош бо сабаби хавфи тамос ба сирояти 
ВНМО (Ќонуни ЉТ «Дар бораи муќовимат ба вируси норасоии 
масунияти одам ва бемории пайдошудаи норасоии масуният», бобби 
4, моддаи 21) ба мутахассиси масъул  оид ба БИМК ва мутахассиси 
масъул оид ба тестгузаронї (озмоишгар); 

4. Ташкил намудани банаќшагирї, пешгўї ва хариди тестњои фаврї 
барои ВНМО ва тестњои ТИФ-и ВНМО барои занони њомила, 
мувофиќи таѓйирот ва иловањо ба фармоиш оид ба хариди давлатї аз 
16 апрели соли 2012, № 815 «Системаи хариди электронї»;  
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5. Роњбар барои омода намудани супориши техникї ва таснифот оид ба 
харидњои дахлдор, љараёни минбаъдаи харид, мувофиќи сиёсати 
давлатї оид ба харидро тартиб медињад ва масъул мебошад.  

Њангоми тартиб додани таснифоти тестњо барои ВНМО љанбањои 
зеринро бояд ба назар гирад:  

 доштани иљозатномаи истифодабарї аз Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон ва баќайдгирї дар ХНДФФ 
(Хадамоти назорати давлатии фаъолияти фармасевтї); 

 доштани њиссиётнокии - 99% (њудуди поёнї њангоми фосилаи    
ваколатдињандаи 95%); 

 доштани хусусиятнокии 98% (њудуди поёнї њангоми фосилаи    
ваколатдињандаи 95%); 

 бо талаботи иловагї нисбат ба тест-система, ки барои тесткунонї 
истифода бурда мешавад, ба таври њатмї муайян намудани 
тахассуснокї аз љониби ТУТ. 

6. Роњбар сметаи харољотро тартиб медињад, ки дар худ харољотњои 
барои иљрои супориш зарур дохил мешаванд: ваќти аниќ, харољотњои 
ташкилї - техникї. Роњбар барои ташакулдињии маблаѓ, пардохт 
барои хизматрасонї ва захирањои моддї – техникии аввалия 
масъулияти молиявї дорад; 

7. Роњбари КАТС-и ноњия ва шањр оид ба захирашавии маблаѓњои 
молиявї бо БТ, МСД, МСР, МТО ба таври доимї ва на кам 1 маротиба 
дар семоња мониторинг мегузаронад. Маблаѓњои захирашуда ба таври 
маќсаднок барои харидории тестњо барои ВНМО ва дигар маводњои 
зарурї (пробиркањо бо буферашон, дастпўшакњо ва ѓ) сарф карда 
мешаванд; 

8. Тестњоро ба МСД, БТ (бунгоњи тиббї), МСР, МТО ва муассисањои 
кўмаки таваллудии ноњияњои дахлдор таќсим менамояд; 

9. Роњбари КАТС бо њамроњии масъулон оид ба БИМК дар сатњи МСР 
вилоятї ва шањрї дар бораи иљроиши барномаи БИМК дар њамаи 
сатњњо њисоботи љамъбастї омода намуда, дар якљоягї бо Маркази 
СПИД мутахассисонро дар љойњо тайёр мекунад ва оид ба иљроиши 
протоколи пешбурди занони њомилаи гирифтори ВНМО мониторинг 
мегузаронад. 

ЭЗОЊ! 
 

ВТ ва ЊИА ЉТ њамасола барои ММСР маблаѓњои маќсаднок људо 
менамояд, ки ММСР дар навбати худ тестњо барои ВНМО ва дигар 
маводњои сарфшавандаро дар доираи БИМК харидорї намуда, 
МСР вилоятї ва Таваллудхонањои вилоятиро бо ин маводњо 
таъмин менамояд. 
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3. Роњбари ММСР/МСРВ маълумотњоро љамъоварї ва тањлил намуда, 
дар асоси маълумотњои љамъбастї њисобот дар бораи татбиќи 
барномаи БИМК ба ВТ ва ЊИА ЉТ пешнињод менамояд. Њисоботи 
љамъбастї дар бораи иљроиши барномаи БИМК дар њамаи сатњњо бо 
маълумотњои зерин мањдуд намешавад: 

 фарогирии занони њомила бо тестгузаронї ба ВНМО;  

 омори љамъбастии њодисањои нав баќайдгирифташудаи ВНМО дар 
байни занони њомила;  

 эњтиёљот оид ба тайёр намудани мутахассисон дар мањалњо; 

 дар якљоягї бо МЉ СПИД гузаронидани мониторинги иљроиши 
протоколи пешбурди занони њомилаи гирифтори ВНМО на кам аз як 
маротиба дар як сол. 

4. Мутахассиси масъул оид ба БИМК дар сатњи КАТС/НАН барои иљрои 
корњои зерин љавобгў мебошад: 

 иљроиши њуљљатњои меъёрї, ки татбиќи барномаи БИМК дар мањалњо 
муайян менамояд; 

 маълумотњои оморї оид ба фарогирии занони њомила бо 
тестгузаронї;  

 маълумотњое, ки бо чорањои профилактикї дар байни занони њомила 
алоќаманд мебошад; 

 дар бораи шумораи занони њомила барои њар як сол маълумот 
(пешбинї) омода менамояд;  

 барои хариди тестњо барои 12 моњ ва бо назардошти захираи буферњо 
барои 2 моњ дархост (Замимаи №4)  тайёр менамояд;  

 бармањал, на кам аз 4 моњ ќабл аз тамом  шудани захира дар анбор ба 
роњбари КАТС ё МСР дархост пешнињод менамояд;  

 барои сариваќт гирифтани тестњо барои ВНМО аз роњбари КАТС 
љавобгў мебошад;  

 системаи њисоботдињї ва бањисобгирии харид ва харољотро тибќи 
шакли №104 тартиб медињад;  

 дар бораи шумораи тестњи сарфшуда дар мањалњо њисоботи љамъбастї 
тайёр менамояд ва баъд ба роњбари КАТС ва нусхаашро ба роњбари 
бевоситаи худ пешнињод менамояд; 

 оид нигоњдории тестњо мониторинг мегузаронад;  

 мутобиќи шаклњои њисоботии ќабул ва тасдиќшуда (шакли №4) дар 
бораи фарогирии занони њомила бо тестгузаронї њисобот омода 
менамояд;  

 бо сарпарастии мутахассисони марказњои СПИД занони њомилаи 
гирифтори сирояти ВНМО-ро аз рўи протоколи миллии клиникї 
табобат менамояд;  
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 барои пешбурд ва омода намудани зани гирифтори ВНМО ба 
таваллуд дар мањалли зист љавобгў мебошад; 

 наќшаи тайёр намудани кормандонро тањия ва дар сатњи КАТС тасдиќ 
намуда, лексияњо мехонад ва ба таври мунтазам сатњи маълумотнокии 
кормандонро дар бораи тавсияњои миллї ва байналмилалии охирин 
дар масъалаи ВНМО баланд менамояд. 

5. Марказњои СПИД 

Марказњои вилоятї, шањрї ва ноњиявии СПИД: 

 дар мањалњо ба роњбарони КАТС ва шахсони барои татбиќи барнома 
масъул кўмаки сарпарастї мерасонанд;  

 мониторинги сифати тестгузаронї, рељаи нигоњдории тестњо ва риоя 
намудани рељаи хунукиро њангоми интиќол анљом медињанд;  

 ба роњбари КАТС дар омода намудани хусусиятњои техникии тестњо, 
ки барои харид зарур њастанд, кўмак менамояд; 

 марказњои вилоятии СПИД аз марказњои шањрї ва ноњиявии СПИД 
њисобот гирифта, љамъбаст менамоянд ва ба Маркази љумњуриявии 
СПИД пешнињод менамоянд; 

 њамаи мутахассисони масъулро дар мањалњо аз рўи барномаи БИМК 
омўзонида, ба онњо сертификат медињанд, ки ба онњо барои 
мустаќилона пешбурди занони њомилаи гирифтори ВНМО њуќуќ ва 
ваколат медињад.  

6. Индикаторњои асосии БИМК барои кўмак ба роњбар 

Номгўи минималии маълумотњо, ки барои љамъоварї дар муассисањои 
тиббї тавсия шудааст – маълумотњое, ки бояд мутобиќи номгўи 
минималї љамъ оварда шавад, барои тањияи индикаторњои асосии 
дастрасї ва самарабахшї оид ба БИМК ањамияти калон дорад. Чунин 
индикаторњо ба ташкилотчиёни тандурустї дар ќабули ќарорњое, ки 
ба таќвиятбахшї ва васеъгардонии хадамотњои дахлдор зарур 
мебошанд кўмак менамояд, то ин ки онњо ба њамаи он заноне, ки 
эњтиёљот доранд, дастрас бошанд. 

7. Маълумотњои зерин бояд дар њар як муассисаи тиббї ба таври доимї (1 

маротиба дар се моњ ва шаш моњ) љамъ оварда шаванд 

1. Фоизи занони њомила, ки ба ВНМО тестгузаронї шудаанд.  

2. Фоизи занони њомила, ки барои назорати антенаталї баќайд гирифта 
шудаанд ва ба ВНМО тестгузаронї шуда, маќоми худро медонанд.  

3. Фоизи занони њомилаи гирифтори ВНМО, ки барои паст намудани 
хавфи интиќоли вирус аз модар ба кўдак, мутобиќи Опсияи В+, 
табобати зиддиретровирусї гирифтаанд. 
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4. Фоизи навзодоне, ки аз занони ба ВНМО сироятёфта таваллуд 
шудаанд ва дар давоми 2 моњи пас аз таваллуд ташхиси вирусологии 
бармањалро гузаштаанд.  

5. Фоизи занони њомилаи ба ВНМО сироятёфта, ки дар масъалаи 
љуфтњои дискордантї (ваќте ки тањлили хуни яке аз онњо ба ВНМО 
мусбї мебошад), танзими оила ва ѓизодињї маълумот гирифтаанд.  

 

8. Њисоботњо на дертар аз рўзи 5-уми давраи њисоботї бояд пешнињод 
карда шаванд. 

Маълумотњое, ки бояд ба таври доимї баќайд гирифта шаванд: 
 
Дар хадамоти кўмаки тотаваллудї: 

 шумораи њомилањо; 

 шумораи занони њомила, ки ба ВНМО тестгузаронї шудаанд; 

 шумораи занони њомила, ки натиљаи тестгузаронї ба ВНМО мусбї 
мебошад; 

 шумораи занони њомилаи ба ВНМО сироятёфта, ки ба онњо исќоти 
тиббии њамл гузаронида шудааст; 

 шумораи занони њомилаи ба ВНМО сироятёта, ки табобати ЗРВ 
мегиранд; 

 шумораи занони њомилаи ба ВНМО сироятёта, ки маводи мухаддири 
тазриќиро истифода мебаранд ва вобастагии опиоидї доранд; 

 шумораи занони ба ВНМО сироятёфта, ки табобати љойивазкунанда 
мегиранд; 

 шумораи занони ба ВНМО сироятёфта, ки табобати љойивазкунанда 
ва ЗРВ мегиранд. 
 
Дар таваллудхона: 

 шумораи воридшудаи занони њомилаи ба ВНМО сироятёфта; 

 шумораи воридшудаи занони њомилаи ба ВНМО сироятёфта, ки дар 
ваќти њомилагї ба ВНМО тестгузаронї нашудаанд: 

 аз онњо ба ВНМО тести фаврї гузаронида шудааст; 

 аз онњо натиљаи мусбидоштагон; 

 шумораи занони њомилаи ба ВНМО сироятёфта, ки дар ваќти 
њомилагї табобати ЗРВ нагирифтаанд; 

 шумораи занони њомилаи ба ВНМО сироятёфта, ки дар ваќти 
таваллуд пешгирии ЗРВ гирифтаанд; 

 шумораи занони њомилаи ба ВНМО сироятёта, ки маводи 
мухаддири тазриќиро истифода мебаранд ва вобастагии опиоидї 
доранд: 



58 
 

 чанд нафари онњо дар ваќти таваллуд табобати љойивазкунанда 
гирифтаанд; 

 шумораи занони њомилаи ба ВНМО сироятёта, ки бо роњи табиї 
таваллуд кардаанд; 

 шумораи занони њомилаи ба ВНМО сироятёта, ки дар онњо буриши 
ќайсар иљро карда шудааст; 

 шумораи навзодоне, ки аз модарони ба ВНМО сироятёфта таваллуд 
шудаанд: 

 аз онњо чанд нафар пешгирии ЗРВ гирифтаанд; 

 аз онњо чанд нафар тањти синамаконї ќарор доранд; 

 аз онњо тањти синамаконии холис ќарордоштагон, ки табобати ЗРВ 
мегиранд; 

 шумораи навзодон, ки бо усули ПСР дар 48 соати аввали пас аз 
таваллуд ташхиси бармањалро гузаштаанд; 

 шумораи навзодоне, ки аз модарони вобастагии опиодидошта 
таваллуд шудаанд; 

 шумораи навзодоне, ки вобаста ба алоими абстинентї табобат 
мегиранд. 
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