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Дыр бори 11 гасдиқ намудани маҷмӯи ҳуҷҷатҳо 
о i щи во рид ва н д ора нам уда н н ра вандм 
бизнеснакшагирӣ дар муасеисаҳои 
кӯмаки аввалияи тиббию саӣнитарӣ

Go максади батанэимдарорли ҳуҷҷатнигорни раванди татбики 
механиши бизнеснакшагирӣ дар дан ран амалчсозии "‘Стратегиям миллим 
солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барон солҳои 2010-2020 '. Шақшаи 
стратегии рущди кӯмаки аввалияи тиббию саиитарӣ аз рӯи принсиШ! гибби 
о плав Л дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барон солҳои 2016-2020». фармоиши 
Вазорати танду руст Л на ҳнфзи ичтимоаи ахолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
28 апрели соли 2014. №243 “Оид ба воридсозии Бариомам 
бизнеснакшагирӣ дарсатҳи шабакаи муассисахои кӯмаки аввалияи тиббию 
санитарии шаҳру ноҳияҳо" мутобпкн банди 10 Низомноман ВазоратМ 
тандурустӣ ва ҳифзм инти моим аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти 
Соли 2014. JSfei48 тасдиқ гардидааст,

1. Маҷмӯи ҳуҷҷатҳо оид ба ворид ва нлорн намудани раванди 
бизнеснакшагирӣ дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи гиббию санитарии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (“Бизнеснақша(гирӣ дар муассисахои кӯмаки 
аввалияи тиббию санитарии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, 'Мониторинги 
бизнеснакшагирӣ лар муассисахои кӯмаки аввалияи гиббию саиитарӣ". 
“Бизнеснакшаи муггаҳидгардонида дар сатҳи МСН ') тасдик карда шаванд 
(замимаҳои 1.2,3).

2. Г>а сардори Раесати ислоҳот, кӯмаки аввалияи тиббию саиитарӣ ва 
робитаҳоп баин алм ила л и и Вазорати га} шурует ӣ ва хифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Махмудзода И.С.) супориш Дода шарад, 
кп барои камоҳанг намуд&нн раванди амалигардонии гамом и 
чорабшшҳоп а мал и оид ба гагбпк намудапи фармоиши Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 
апрели Соли 2014. №243 'Оид ба воридсозии Карл ома и бизнеснакшагирӣ 
лар сатҳи шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии

ФАРМОИШ МҚДИХАМ:



шаҳру ноҳияҳо” истифодаи хатмии маҷмӯи ҳуҷҷатҳо оид ба 
бизнеснақшагириро таъмин намояд.

3. Ба директори Муассисаи давлатии "Маркази ҷумҳуриявии таълимию 
клиникии тибби оилавӣ'’ (Бандаев И.С.) супориш дода шавад, ки тамоми 
муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро бо маҷмӯи хуҷҷатҳои мазкур таъмин намояд.

4. Ба инобат гирифта шавад, ки хароҷотҳо вобаста ба чорабиниҳои мазкур 
аз тарафи намояндагиҳои “Лоиҳаи “Сино - марҳилаи баромад” ва 
Хадамоти тандурустии Огохон дар Ҷумхурии Тоҷикистон пардохт карда 
мешаванд.

5. Назорати им рои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини вазири 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Одиназода Л.Д. гузошта шавад.

В а з и р  |1 — '̂ Г ' И ]  Н .  О л и м з о д а

w  [дуРУСТ!
i



I

Зам им ак I
бифпрмОидаӢ B ii3ppntH  K it i; iy p u - in  

O'J ХИф'ЗӢ ПҶ| )ГМИИ1[ ilXO IIM l' 1 *4
HyMKvpiiJI Т̂ ҶЛКӢСГОМ 

аэ n 23 >> OK соли 2017. >ijy  6&1 _

НАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ BA ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ 
АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТО! 1

М> ЛССИСАИ ДАВЛАТИИ ‘МАРКА il l ҶУМҲУРИЯВИИ 
ТАЪЛИМИЮ КЛИНИК! Ш ТИББИ ОИЛАВӢ”

Дастури методӣ 
Бизнеснакшагирӣ дар муассисаҳои кӯмаки 

аввалияи тиббию санитарии (КАТС) 
Ҷ у м  хх ри и Тоҷик и СТО 11

Қисми !

Душанбе -2(117.



Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии таълимию 
клиникии тибби оилавӣ” миннатдории худро ба Лоиҳаи Сино 
барои пешниҳод намудани тамоми ҳуҷҷатҳо оид ба бизнес 
нақшагирӣ баён менамояд.

Мураттибон: 

Юсуфӣ С.Ҷ.

Бандаев И.С. 

Ҷонова Б.Ю.

Искандарова 
З.И .-

д.и.ф., профессор, академики АИТ сардори 
Раёсати таҳсилоти тиббию фарматсевтӣ, 
сиёсати кадрҳо ва илми Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон
д.и.т., директори МД «Маркази ҷумҳуриявии 
таълимию клиникии тибби оилавӣ» 
н.и.т., мудири Шӯъбаи бизнеснақшагирӣ ва 
таҳлили рушди тибби оилавӣ МД «Маркази 
ҷумҳуриявии таълимию клиникии тибби 
оилавӣ»
сармутахассиси Шӯъбаи бизнеснақшагирӣ ва 
таҳлили рушди тибби оилавӣ МД «Маркази 
ҷумҳуриявии таълимию клиникии тибби 
оилавӣ»
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Муқаддима

Дар давоми 20 соли охир дар кишвари мо рушди кӯмаки аввалияи тиббию 
саиитарӣ ба аҳолӣ аз рӯи принсипи тибби оилавӣ самаранок ворид гардида 
истодааст. Дар Қодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2017 сол) чунин зикр 
шудааст, ки тибби оилавӣ ин самти афзалиятноки рушди кӯмаки аввалияи тиббию 
саиитарӣ ҷиҳати расонидани ёрии бисёрсоҳавии аввалиндараҷа ба аҳолӣ аз 
ҷониби мутахассисони тибби оилавӣ бо мақсади пешгирӣ ва табобати бемориҳо 
дар ҳолатҳои таъхирнопазир мебошад. Принсипҳои асосии фаъолияти 
мутахассисони тибби оилавӣ ин расонидани маҷмӯи хизматрасонии тиббию 
саиитарӣ ба аҳолӣ, дастрасӣ, ҳамбастагӣ, ягонагӣ, эътимоднокӣ ва фарогирии 
тамоми оила бо кӯмаки тиббию иҷтимоӣ мебошад, ки барои кишвари мо басо 
муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ мегардад.

Ҳадафи аслии ин консепсия аз дастрас гаштани хизматрасониҳои устувори 
тандурустӣ ба доираи комилан васеътари аҳолӣ, махсусан ба гурӯҳҳои осебпазири 
онҳо ва ба таври умум, самараноктар гаштани тамоми ҷараён иборат мебошад.

Таҷрибаи аввалини воридсозии бизнеснақшагирӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз соли 2005 оғоз гардидааст. Тибқи фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба воридсозии Барномаи бизнес
нақшагирӣ дар муассисаҳои KATC-и ноҳияҳо» (аз 28 апрели соли 2014, №243) 
бизнеснақшагирӣ дар аӣни замон аллакаӣ дар муассисаҳои КАТС-и 20 ноҳияи 
ҷумҳурӣ мавриди истифода қарор дода шудааст.

Ҷорӣ намудани консепсияи бизнес нақшагирӣ ҳамчун маводи идоракунӣ дар 
чорчӯбаи ислоҳоти соҳаи тандурустӣ пешбинӣ шудааст ва он барои боз ҳам 
самараноктар гардонидани маҷмӯи хизматрасониҳо дар сатҳи ICATC ва 
идоракунии муассисаҳо мусоидат менамояд.

Ҳадафҳои асосии бизнес нақшагирӣ инҳоянд:
• дар маҷмӯъ беҳтар намудани раванди идоракунии муассисаҳои KATC, 

инчунин дигаргуниҳое, ки дар ҷараёни ислоҳоти соҳаи тандурустӣ 
гузаронида мешаванд (масалан, татбиқи «Барномаи кафолатҳои давлатӣ», 
«маблаггузории сарикасӣ дар сатҳи КАТС» ва гаӣра);

• баланд бардоштани сифати ҳизматрасониҳои тиббӣ дар сатҳи КАТС;
• баланд бардоштани шаффофият дар сатҳи КАТС (тартиб);
• баланд бардоштани сатҳи иттилоотнокӣ оид ба истифодаи захираҳо;
• баланд бардоштани манбаи иттилоотии муассисаҳо ва ба ин васила, баланд 

бардоштани қонеъгардонии эҳтиёҷоти аҳолӣ;
• пешниҳод намудани маълумот барои ҳисобкунии буҷети маблаггузории 

сарикасӣ ва ё барои аз сари нав тақсим намудани маблагҳо;
• ба муассисаҳо додани мустақилияти бештар дар раванди таҳия намудани 

буҷет ва муаӣян намудани самтҳои афзалиятнок;
• ҷорӣ намудани ҷузъҳои иловагии мониторинг.
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Сохтори бизнес нақшагири

Бизнес нақшаҳо бояд дуруст дар асоси таҳлилҳои натиҷаҳои соли 
сипаригардида бо назардошти афзалиятҳои мавҷуда таҳия карда шуда, дар давоми 
сол мунтазам мавриди мониторинги доимӣ қарор дода шавад. Дар баробари ин, 
тамоми қисматҳои бизне снақша (банақшагирӣ, ҳадафҳо, мониторинг, таҳлил) ба 
якдигар алоқаманд мебошанд ва аз ин лиҳоз лозим меояд, ки бизнес нақшаро ба 
таври ҳуҷҷати ягона, ки аз фаслҳои мухталиф иборат мебошад, ҳисобида шавад.

Бизнес нақша дар сатҳи муассисаҳо таҳия карда мешавад ва як Маркази 
саломатии деҳот (МСД) ва ҳамчунин бунгоҳҳои саломатии (БС) тобеи он, нақшаи 
худро таҳия менамоянд, ки он давраи як солро фаро мегирад. Баъдан менеҷери 
шабакаи муассисаҳои КАТС бизнес нақшаи муттаҳидкардашударо таҳия 
менамояд, ки он маълумотҳои тамоми бизнес нақшаҳои муассисаҳоро дарбар 
мегирад.

Бизнес нақша аз чор икдомҳои асосӣ иборат мебошад ва афзалиятҳои 
асосиеро инъикос менамояд, ки аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия карда шудаанд.

Ҳолати вазъият ва банақшагирӣ
Қисмати мазкур ба роҳбарони шабакаи муассисаҳои КАТС аз як тараф 

маълумотҳоро оид ба аҳолии мавриди хизматрасонӣ қарордошта ва аз тарафи 
дигар оид ба захираҳои дар давоми сол дастрасшаванда, тавзеҳоти ҳамаҷонибаи 
мухтасар манзур менамояд.

Ҳадафҳо ва фаъолиятҳо
Ҳадафҳо ва фаъолиятҳо барои дар давоми сол идора намудани масъалаҳои 

афзалиятноки муассиса мусоидат менамояд. Ҳадафҳо бояд ду соҳаи асосиро дар 
бар гиранд: «Дастрасӣ ва амалӣ намудани хизматрасониҳо» ва «Сифат ва сатҳи 
иттилоотнокӣ оид ба хизматрасониҳо”.

Мониторинги раванди фаъолият
Мониторинги раванди фаъолият мутобиқи индикаторҳои асосӣ ва дар асоси 

иҷроиши буҷет гузаронида мешавад. Ин қисмат бевосита барои роҳбарони 
шабакаи муассисаҳои КАТС пешбинӣ шудааст, ки натиҷаҳои фаъолиятро дар 
соли ҷорӣ, яъне дастовард ва мушкилиҳои мавҷударо таҷассум менамояд.

Таҳлил
Дар охири сол ба роҳбарони муассисаҳо лозим меояд, ки муваффақиятҳои дар 

давоми сол дастрасшударо таҳлилу арзёбӣ, мушкилиҳои мавҷуда ва таҷрибаи 
бадастовардашударо ҷамъбаст намуда, хулосаҳои лозима бароранд.

Давраи бизнес нақшагирӣ бояд аз моҳи декабри соли сипаришаванда огоз ёбад 
ва қисматҳои «Вазъияти воқеӣ ва банақшагирӣ» ва «Ҳадаф ва амалиётҳо»-и бизнес 
нақшагирӣ бояд то охири моҳи январи соли ҷорӣ таҳия карда шаванд. Бояд қаӣд 
намуд, ки мониторинг бояд ҷараёни ҷамъоварии маълумотҳои ҷориро дар давоми 
сол, яъне аз моҳи январ то охири декабри соле, ки бизнес нақша амалӣ мешавад,
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фаро тирад. Ғаӣр аз ин, ба роҳбарони муассисаҳо лозим меояд, ки моҳи декабр 
тафсири бизнес нақшаро гузаронанд ва натиҷаҳои онро таҳлил намоянд. Пас аз 
оғоз гардидани ҷараёни бизнес нақша, он дар давоми сол амалӣ мегардад ва дар 
ин ҳолат гузаронидани таҳлилҳо имконпазир мешавад ва натиҷаҳои он барои 
коркарди бизнес нақшаи соли оянда замина мегузорад.

Бизнес накшагирӣ дар сатхи КАТС
-I* |Тоҷики | Тафсир 2.1

Номи муассиса:
Марҳилае, ки бизнес нақша дар бар мегирад 
Омода карда шудааст аз тарафи:
Таърих:

Вазъи кунуни ва 
банақшагирӣ

А.1 Аҳоли

А.2 Захираҳои

А.З Буҷет

Хадафҳо ва 
амалҳо

Б.1 Хадафҳо ва 
амалҳо

Мониторинг

С.1.
Мониторинги

нишондихандахо

С.2 Мониторинги 
захираҳо

Таҳлил

Г.1 Таҳлил

Декабр -Я н в а р Январ - Декабр Декабр □

Ҳолати воқеи ва банақшагири 

Аҳолӣ

Маълумотҳо оид ба микдору синну сол ва ҷинси (мард (м), зан (з) аҳолӣ аз 
ҷониби муассиса муаӣян ва ба ҷадвали зикршуда ворид карда мешаванд. Ҷадвали 
мазкур ҳаӣати аҳолиро аз рӯи гурӯҳҳои синни солу ҷинс: кӯдакони то 1 сола, 
кӯдакони то 5 сола, кӯдакони аз 5 то 14 сола, аз 15 то 49 сола, аз 50 то 60 сола ва аз 
60 сола болоро гурӯҳбандӣ менамояд.
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Ҷоӣи барои эзоҳ муаӣяншуда ба роҳбарони муассисаҳо барои қаӣд намудани 
хусисиятҳои махсуси аҳолӣ, масалан, гурӯҳҳои муҳоҷирон, ки дар қаӣди ҷамоатҳо 
нестанд, имкон медиҳад.

Нишон додани манба ва сифати маълумот зарур мебошад, зеро маълумотҳо 
дар баӣни манбаъҳо метавонад хеле фарқ кунанд (сатҳи ҷамоат ва муассиса). 
Ҳамчунин, бо якдигар мувофиқ будани маълумотҳои оид ба аҳолии дар ин ва дар 
дигар қисмҳо нишондодашудаи бизнес нақша дарҷ шудаанд, аз ҷумла оид ба 
буҷет, зарур мебошад.

Агар шакли электронии нусха истифода шавад, он гоҳ танҳо категорияҳои 
«мард» ва «зан» дар қисмати гурӯҳҳои гуногуни синну сол бояд пур карда шаванд, 
пас иттилоотро барномаи компютерӣ бо таври автоматӣ ҷамъоварӣ ва коркард 
менамояд.

Захираҳои инсонӣ
Қисмати мазкур маълумотҳоро дар хусуси ҳаӣати кормандони тиббие, ки дар 

муассисаҳои муаӣян кор мекунанд, аз ҷумла аз рӯи ихтисосашон, дар бар мегирад. 
Категорияҳо вобаста ба шумораи муодилаи эквивалентны пурра банд будани 
воҳидҳои кории расман дар муассисаи тиббӣ бақаӣд гирифташуда ва шумораи 
воқеии муодилаи эквиваленты! воҳидҳои кории пурра бандбуда, ки худ шумораи 
ҳақиқии манбаъҳои инсониро дар шакли муодилаҳои эквивалентии мавҷуда ва ба 
таври воҳидҳои пурраи корӣ дар муассисаҳо ба фаъолият машгулбударо инъикос 
менамояд, ба таври алоҳида гуруҳбандӣ карда мешаванд. Ин маълумотҳо бояд дар 
мӯҳлати ниҳоӣ, одатан дар охири моҳи январи сол, таҳия карда шаванд.

Маълумотҳо дар бораи шумораи умумии табибон, аз ҷумла табибони оилавии 
омӯзонидашуда, инчунин дар бораи кормандони дорои маълумоти миёнаи тиббӣ, 
аз ҷумла оид ба оиди тибби оилавӣ омӯзонидашуда ва момодояҳо ҷамъоварӣ 
карда мешаванд. Дар ҳолати ҳам тахассуси расмии ҳамшираи тибби оилавӣ ва ҳам 
момодоягӣ доштани корманд тахассуси охир бояд интихоб карда шавад. Ин ба 
дастурамали миллӣ ва таҷриба оид ба муаӣян намудани кормандони штатӣ 
мутобиқат менамояд. Ҳамчунин дар сатҳи муассисаҳо маълумот оиди кормандони 
техникӣ (бо маълумоти техникӣ) ва дигар кормандони штатӣ (бе маълумоти 
тахассусӣ) лозим мебошад.

Баъдан дар ҳошияи (ҷоӣи) барои эзоҳ ҷудошуда, ба таври возеҳ дар хусуси 
мутахассисони дар сатҳи муассиса мавҷудбуда маълумот дарҷ карда мешавад. 
Ҳамчунин маълумотҳои муаӣян дар хусуси кормандони дорои маълумоти миёнаи 
тиббӣ (масалан: фелдшерҳо, ҳамшираҳо, момодояҳо ва гаӣра) бояд дарҷ карда 
шаванд. Дар ҳолате, ки аз давраҳои омӯзиши тибби оилавӣ гузаштани табибон 
дар назар дошта шуда бошад, вале онҳо то ҳанӯз шурӯъ нашуда бошанд, он низ 
бояд дарҷ карда шавад, аз ҷумла бо нишон додани шумораи табибоне, ки бояд бо 
омӯзиш фаро гирифта шаванд ва ба шарте, ки чунин маълумотҳо дастрас бошанд.
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Муассисаҳо
Шумораи
умумии
аҳоли

аз цумлаи онҳо
То 1 сола 1 -4  сола 5-14 сола 15-49 сола 50 -60 сола азбОсолаболо

м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ

мед
f

БС
г
БС

БС

БС
Г
БС

БС

БС

Ҳамагӣ ■ - - ■ - - ■ - - ■ - - ■ - - ■ - - ■

Ҷадвали 1. Ҳаӣати аҳоли (холи)



Муассисаҳо
Шумораи
умумии
аҳоли

аз цумлаи онҳо
То 1 сола 1 - 4 сола 5-14 сола 15-49 сола 50-60 сола аз 60 сола боло

м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ м 3 ҳамагӣ
г
МСДБобои Вали 2970 35 28 63 143 149 292 301 302 603 905 776 1681 108 95 203 77 51 128
г
БС Дашти марзо 2726 58 48 106 217 181 398 66 с

о
с
о

с
о 399 724 616 1340 143 141 284 116 83 199

г
БС Калъаидашт 1192 17 16 33 47 61 108 69 74 143 232 286 518 58 59 117 37 236 273

БС ■

БС ■

БС ■

БС ■

БС ■

Ҳамагӣ 6888 110 92 202 407 391 798 436 709 1145 1861 1678 3539 309 295 604 230 370 600
Ҷадвали 2. Ҳаӣати аҳоли (намуна)



Ҷадвали 3. Захираҳои инсони (холи)



Муассиса

Шумораи умумии 
табибон

Азонҳо
Шумораи умумии 
кормандони бо 

маълумоти 
миёнаи тиббӣ

Азонҳо

Техникҳо
Ҳаӣати дигар 

коркунон
Ҳамагӣ

Табибони оилавӣ
Хамшираҳои тибби 

оилавӣ
Момодояҳои

омӯзонидашуда

Ставкам
пурра

муқаррар
шуда

т

Ҳолати
ставкам

пурра

Ставкам
пурра

муқаррар
шуда

г

Ҳолати
ставкам

пурра

Ставкам
пурра

муқаррар
шуда

т

Ҳолати
ставкам

пурра

Ставкам
пурра

муқаррар
шуда

г

Ҳолати
ставкаи

пурра

Ставкаи
пурра

муқаррар
шуда

т

Ҳолати
ставкаи

пурра

Ставкаи
пурра

муқаррар
шуда

Т

Ҳолати
ставкаи
пурра

Ставкаи
пурра

муқаррар
шуда

г

Ҳолати
ставкаи

пурра

Ставкаи
пурра

муқаррар
шуда

Ҳолати
ставкаи

пурра

ЪЛСД Бобои Валӣ 1,25 1,25 0,25 I 0,25 5,0 5,0 3,5 3,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 7,25 7,25
БС Дашти марзо 4,0 4,0 2,0 2,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 5,00 5,00
БС Қалъаи дашт 3,0 3,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 3,50 3,50
БС

БС

БС

БС

БС

Ҳамагӣ 1,25 1,25 0,25 0,25 12,00 12,00 6,50 6,50 3,00 3,00 - - 2,50 2,50 15,75 15,75

Ҷадвали 4. Захираҳои инсони (намуна)



Буҷет (тибқи методологияи пешинаи маблаггузории сарикасӣ)
Дар шакли мазкури бизнес нақша, буҷети умумии муассиса аз ду қисм иборат 

мебошад. Моддаҳои ҳимоякардашуда -  «пардохти музди меҳнат» ва «ҳиссаҷудокунии 
иҷтимоии кордиҳанда» қисми буҷет барои ба таври сарикасӣ тақсимшаванда нестанд. 
Қисми дигари буҷет - қисми ҳимоянашуда ва барои ба таври сарикасӣ тақсим намудан 
таъиншуда мебошад. Буҷети маблаггузории сарикасии муассисаҳо мувофиқи шумораи 
сокинон муаӣян карда мешавад ва дар оянда муассисаҳо дар идора намудани ин 
маблагҳо бояд мустақилияти бештаре дошта бошанд. Буҷети сарикасии муассиса дар 
асоси меъёри ягонаи маблаггузории хараҷотҳои тағӣирёбандаи дар сатҳи КАТС 
муаӣянкардашуда ва аз рӯи шумора, ҷинс ва синну соли чор гурӯҳи аҳолии минтақаи 
хизматрасонӣ тибқи коэффитсиентҳои ислоҳкунандаи ҷинсу синну соли муқаррар карда 
шуда, ҳисоб карда мешавад. Барои бештар ба роҳ мондани шаффофият дар шакли 
(намунаи) бизнес нақша формулаи ҳисобкунӣ инъикос карда шудааст. Ба ҳамин тариқ 
ҳисобкуниҳо ба таври автомата ва дар асоси формулаҳои муҳофизатшуда ба роҳ монда 
мешаванд, вақте ки ҷадвали маълумот оид ба аҳолӣ пур карда мешавад, формулаи дар 
ҷадвал истифода шуда ҳисобро бо таври автомата танзим менамояд.

Муассисаҳо
Шумораи умумии 

аҳолӣ
Кӯдакони то синни 5 

сола

Занҳои қобили 
таваллуд синни 

15-49 сола

Аҳолии аз 60 сола 
боло

Гурӯҳҳои аҳолии 
боқимонда

мед - - -

БС - - -

БС - - -

БС - - -

БС - - -

БС - - -

БС - - -

БС - - -

Ҳамагӣ - - - -

Ҷадвали 5. Гуруҳбандии аҳоли барои ислоҳ намудани мутобиқи 
коэффитсиентҳои сарикасӣ (холӣ)

Кӯдакони то синни5 
сола

Занҳои қобили 
таваллуд синни 15

49 сола
А р и и  аз 60 сола боло Гуруцоиарии

боқимонда

Коэффитсендо 2,1802 1,5421 0,9595 0,5233

Ҷадвали 6. Коэффитсиентҳои сарикаси (муқарраршуда)
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Муассисаҳо
Шумораи 

умумии аҳолӣ
Кӯдакони то синни 5 

сола

Занҳри қобили 
таваллуд синни 15

49 сола

Аҳолии аз 60 сола 
боло

Гурӯҳҳои аҳолии 
боқимонда

МСД Бобои Вали 2970 355 776 128 1711
БС Дашти марзо 2726 504 616 199 1407
БС Калъаи дашт 1192 141 286 273 492
БС
БС
БС
БС
БС

Ҳамагӣ 6888 1000 1678 600 3610

Ҷадвали 7. Гуруҳбаидии аҳоли барои ислоҳ иамудаи тибқи коэффитсиентҳои сарикаси
(намуна)

Муассисаҳо

Шумораи умумии 
аҳолии мувофиқи 
коэффит сентхо 

ислоҳ карда шуда

Кӯдакони то синни 5 
сола

Занҳои қобили 
таваллуд синни 

15-49 сола

Аҳолии аз 60 сола 
боло

Гурӯҳҳои аҳолии 
боқимонда

мед
БС
БС
БС
БС
БС
БС
БС
Ҳамагӣ - ■ ■

Ҷадвали 8. Аҳоли мутобиқи коэффитсиентҳои ислоҳшаванда (холи)
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Муассисаҳо

Шумораи умумии 
аҳолии мувофиқи 
коэффитсентхо 

ислоҳ карда шуда

Кӯдакони то синни 5 
сола

Занҳои қобили 
таваллуд синни 

1549 сола

Аҳолии аз 60 сола 
боло

Гурӯҳҳои аҳолии 
боқимонда

МСД Бобои Вали 2989 774 1197 123 895
БС Дашти марзо 2976 1099 950 191 736
БС Калъаи дашт 1268 307 441 262 257

БС - - - -

БС - - - -

БС - - - -

БС - - - -

БС - - - -

Ҳамагӣ 7233 2180 2588 576 1889

Ҷадвали 9. Аҳоли мутобиқи коэффитсиентҳои ислоҳкунанда (намуна)

Дар қисмати мазкур инчунин буҷети банақшагирифташуда пешниҳод карда шудааст, 
ки он ҷадвалро бо сатрҳои гуногуни буҷавии муассисаҳои алоҳида дарбар мегирад 
(МСД ва БС). То ин вақт буҷет қаблан дар сатҳи ноҳия муаӣян ва ҳисоб карда мешуд ва 
менеҷерони шабакаи муассисаҳои КАТС наметавонистанд онро мустақилона тағӣир 
диҳанд. Вале дар оянда, муассисаҳо дар танзим ва хусусан иҷро намудани буҷети худ 
бояд мустақилияти бештаре дошта бошанд.

Эзоҳ оиди нусха: дар ҷадвали буҷет катакҳои «Буҷети умумии муассиса» ва «Буҷети 
сарикасии аҳолӣ» ҳимоякардашуда мебошанд ва худи ин катакчаҳо ба таври автоматӣ 
ҳисобро ба анҷом мерасонанд. Сипае, маълумотҳо оиди аҳолӣ бевосита аз ҷадвалҳои 
пешин ворид карда мешаванд. Дигар рақамҳо бошанд бояд дар шакли дастӣ ба ҷадвал 
ворид карда шаванд.

16



Ҷадвали 
10. 
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Буҷет (тибқи механизми нави маблаггузории сарикасии шабакаи 
муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию саиитарӣ)

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
соли 2016 паӣ дар паӣ механизми нави маблаггузории сарикасии шабакаи 
муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитариро ҷорӣ намуда истодааст 
(фармоиши якҷояи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи ифтимоии аҳолӣ ва Вазорати 
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июли 2015, №№675 ва 231). Тартиби 
маблаггузории муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ дар асоси 
механизми сарикасӣ бо назардошти ҳамаи моддаҳои хароҷотӣ (ба истиснои 
хароҷотҳо барои сохтмони асосӣ) низ тасдиқ гаштааст.

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тартиби маблаггузории меъёри тақсимоти маблағҳои буҷетӣ дар асоси принсипи 
маблаггузории сарикасӣ барои марказҳои саломатии деҳот (МСД) ва бунгоҳҳои 
саломатӣ (БС)-ро тасдиқ намудааст (фармоиш аз 27 январи соли 2016, №40/1). Дар 
назар дошта шудааст, ки дар давоми солҳои наздик механизми мазкур дар ҳама 
ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҷорӣ карда мешавад.

Мувофиқи ин, ноҳияҳое, ки буҷеташон дар мутобиқа бо ин механизми нави 
маблаггузории сарикасӣ таҳия карда мешавад, бояд Ҷадвали “36 -  Буҷет (тибқи 
механизми нави маблаггузории сарикасӣ)”-ро истифода баранд ва ҶадвапЬ “За -  
Буҷет (тибқи механизми пешинаи маблаггузории сарикасӣ)”-ро пур накунанд. 
Ҷадвали 12 меъёрҳои сарикасии тавсияшударо пешниҳод мекунад, ки онҳо ҳар сол 
тагӣир меёбанд.

Коэффитсиентҳо мед БС

Меъёри минималии сарикасӣ 32,57 21,42

Меъёри музди меҳнати 
кормандони тибби МСД, ки ба 
аҳолии БС хизмат мерасонад

17,17 п /а

Меъёри музди маош ва 
пардохтҳои андоз

31,18 19,89

Меъёр аз рӯи дигар хароҷотҳо 1,40 1,53

Ҷадвали 12. Ҳаҷми меъёрҳои тавсияшаванда барои МСД ва БС
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Пас аз он меъёрҳои тавсияшуда ба шумораи аҳолии вобасташуда ба таври 
автоматикӣ зарб карда мешавад. Буҷет ба таври автоматикӣ, аз рӯи формулаҳои 
нави маблағгузории сарикасии шабакаи муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию 
саиитарӣ муқарар шуда, ҳисоб карда мешавад (ҷадвалҳои 13 ва 14).

Аз он ҷумла

Муассисаҳо Шумораи 
умумии аҳолӣ Буҷети умумӣ

Музди маош ва 
пардохтҳои 

андози иҷтимоӣ

Хароҷотҳои
дигар

МСД 0 0 0
БС 0 0 0
БС 0 0 0
БС 0 0 0
БС 0 0 0
БС 0 0 0
БС 0 0 0
БС 0 0 0

Ҳамагӣ 0 0 0

Ҷадвали 13. Буҷет тибқи механизми нави маблағгузории сарикасӣ (холӣ)

Аз он Ҷ]̂ мла

Муассисаҳо
Шумораи 

умумии аҳолӣ
Буҷети умумӣ

Музди маош ва 
пардохтҳои 

андози иҷтимоӣ

Хароҷотҳои
дигар

МСД Узун 3839 125 036 119 700 5 375

БС Ҷавонон 2303 49 330 45 807 3 524

БС Зарнисор 1224 26 218 24 345 1873

БС 0 0 0

БС 0 0 0

БС 0 0 0

БС 0 0 0

БС 0 0 0

Ҳамагӣ 200 585 189 852 10 771

Ҷадвали 14. Буҷет тибқи механизми нави маблағгузории сарикасӣ (намуна)
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Ҳадафҳои асоси ва амалиётҳо
Ҳар як муассиса бояд дар маҷмӯъ чор ҳадафро барои соли дар пеш истода 

интихоб намояд, аз онҳо ду ҳадаф оид ба чанбаи «Дастрасӣ ва пешкаши 
хизматрасониҳо» ва ду ҳадафи дигар оид ба чанбаи «Сифат ва маълумотнокӣ дар 
бораи хизматрасониҳо». Ҳадафҳо бояд воқеӣ бошанд ва таваччӯҳи бештар ба 
масъалаҳои сифат дода шавад. Дар амал сардухтурони МСД бо иштироки тамоми 
кормандони муассиса ва намояндагони гурӯҳҳои ҷомеавии саломатӣ ҳадафҳои аз 
ҳама муҳимтарро интихоб намоянд. Маълумот оиди ҷаласа дар шакли протокол 
сабт карда мешавад. Ҳадафҳои асосии барои МСД ва БС интихобшуда, қисми 
асосии чараёни бизнес нақшагириро ташкил менамоянд, зеро онҳо имрӯз ягона 
чузъҳои воқеии банақшагирии стратегӣ ба ҳисоб мераванд.

Ҳадафҳо бояд мушаххас таҳия ва интихоб карда шуда, воқеӣ бошанд, то ин ки 
дар тамоми ҳолатҳо ноилшавӣ ба онҳо имконпазир бошад. Ба роҳбарони муассиса 
лозим меояд, ки оид ба ҷараён ва икдомҳое, ки бояд барои ба ҳадафҳо расидан 
амалӣ шаванд, андеша намоянд. Баъд аз он, натиҷаҳои пешбинишаванда бояд 
муаӣян карда шаванд. Онҳо вобаста ба ҳадафҳои ниҳоии муассиса, дар маҷмӯъ 
бояд ба беҳтаршавии умумии натиҷаҳои фаъолият нигаронида шаванд.

Ҳадафҳои асосӣ аз чунин қисматҳо иборатанд:

• Ҳадафҳо: тасвияи аниқу мухтасари ҳадаф.

• Амалиёт: амалиёте, ки муассиса барои расидан ба он ҳадафи 
банақшагирифташуда, амалӣ менамояд, он бояд зинаҳои асосиеро дарбар 
гирад, ки барои расидан ба ҳадафҳо амалӣ карда мешавад.

• Натиҷаҳои пешбинишаванда: иборат мебошанд аз тағӣиротҳои 
пешбинишавандае, ки ҳангоми иҷрои амалиётҳо ва мушоҳидаҳои 
пешбинишаванда дар натиҷаи расидан ба ҳадафҳо ба даст хоҳад омад.

Роҳбарони муассисаҳо бояд раванди иҷроиши амалиётеро, ки муаӣян карда 
шудаст, мушоҳида намоянд ва ба таври мунтазам пешравиҳоро дар самти ноил 
шудан ба ҳадафҳои гузошташуда арзёбӣ ва баҳогузорӣ намоянд. Дар сурати иҷро 
нашудан ва ё қ и с м а н  иҷро гаштани ҳадафҳо, бояд сабабҳои он пурра ва 
ҳамаҷониба таҳлил гардида, натиҷаҳои он ба раванду ҷараёни банақшагирии 
навбатӣ бояд дохил карда шаванд.

Ноком шудан -  ин мушкилот нест, ба шарте, ки агар ба мақсади дубора такрор 
нашудани чунин хатогиҳо, сабабҳои онҳо таҳлил ва баррасӣ карда шаванд.
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Дастрасӣ ва шароитҳои хизматрасонӣ

1

2

Сифат ва маълумотнокӣ (бохабарӣ) оиди хизматрасониҳо

3

4

Намояндаҳои дастаи ҷомеавии саломатии зерин, дар таҳияи ҳадафҳо ва амалиётҳои дар боло зикргардида ҷалб карда шудаанд
г г г т
Ному насаб Рақами телефон Номи дастаи ҷомеавии саломатӣ Таърих

Ҷадвали 15. Ҳадафҳои асоси (холи)



Дастрасӣ ва шароитҳои хизматрасонӣ

1

Расонедани кӯмаки 
антенаталӣ тибқӣ 

стандартҳои миллӣ

1. Дастрас намудани стандарти миллӣ оеди назорати антенаталӣ.
2. Таҳия намудани нақшаи давраҳои омӯзишӣ (мавзӯҳо ва шахси масъул нишон дода 
шудааст). 3. Гузаронидани омӯзишҳои мунтазам тибқи нақшаи МСД оиди расонидани 
хизматрасониҳои тибби тибқӣ стандарти миллӣ.

Кӯмаки антенаталӣ тибқи стандарти 
миллӣ расонида мешавад. Беҳтар 
шудани нишондодҳои мониторинги 
бизнес нақша оиди назорати занони 
ҳомила.

2

Афзоиш додани шумораи 
/ фоизи кӯдакони то 6 
моҳа, ки танҳо бо шири 

модар ғизо мегиранд

1. Шахси масъулро оиди ҳадаф дар сатҳи МСД муаӣян намудан. 2. Мунтазам бо 
кормандони тибби МСД в БС омӯзиш оиди 10 принсипи ғизодиҳии пистонӣ, дуруст 
синамаконӣ, бартариҳои синамаконӣ гузаронидан. 3. Ба модарон фаҳмонидани тарзҳои 
дурусти синамаконӣ. 4. Мунтазами гузаронидани машваратҳо оиди синамаконӣ бо занони 
ҳомила ва таваллудкарда.

Шумораи / фоизи кӯдакони то 6 моҳа, 
ки танҳо бо шири модар ғизо 
мегиранд, зиёд шудааст.

Сифат ва маълумотнокӣ (бохабарӣ) о и д и  хизматрасониҳо

3

Баланд бардоштани 
дониши мутахассисони 

тиб оид ба ташхису 
табобати дарунравӣ

1. Гузаронидани омӯзишҳои мунтазам оиди протоколҳои клиникии ташхису табобати 
дарунравӣ. 2. Тартиб ва омода доштани шароити лозими барои гузаронидани 
регитратсияи даҳонӣ. 3. Гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ дар баӣни аҳолӣ оиди 
пешгирӣ намудани дарунравӣ ва сари вақт муроҷиат намудан ба муассисаи тиббӣ ҳангоми 
дарунравӣ.

Паст шудани шумораи / фоизи 
кӯдакони то 5 сола бо бемории 
дарунравӣ, паст шудани ҳодисаҳои 
дарунравӣ, ки мувофиқи нақшаи Б ва 
В табобат гирифтанд.

4

Баланд бардоштани 
маълумотнокии аҳолӣ 

оиди пешгирии 
бемориҳои ғаӣрисироятӣ 

(диабети қанд ва 
фишорбаландӣ)

1. Баланд бардоштани дониши мутахассисони тибб оиди омилҳои хавфи паӣдоиши 
бемории фишорбаландӣ ва диабети қанд, ташхису табобат. 2. Омӯзонидани фаъолони 
ҷомеа оиди пешгирии ин бемориҳо. 3. Гузаронидани вохӯриҳо ва сӯҳбатҳо бо аҳолӣ (аз 
тарафи ҳар як мутахассиси тибби муассиса) оиди пешгирӣ ва бармаҳал муаӣян намудани 
бемории фишорбаландӣ ва диабети қанд.

Шумораи ҳодисаҳои нави диабети 
қанд ва фишорбаландӣ кам шудааст 
ва фоизи аворизҳо аз ин бемориҳо 
паст мебошад.

Намояндаҳои дастаи ҷомеавии саломатии зерин, дар таҳияи ҳадафҳо ва амалиётҳои дар боло зикргардида ҷалб карда шудаанд
Ному насаб Рақами телефон Номи дастаи ҷомеавии саломатӣ Таърих
Каримов Раҳмат 905 55 44 37 Офтоб 15.01.2017
Расулова Марзия 918 00 21 13 Мадина 15.01.2017
Назарова Замира надорад Дурахиюн 15.01.2017

Ҷадвали 16. Ҳадафҳои асоси (намуна)



Мониторинг

Индикаторҳои мониторинг

Бо мақсади идоракунӣ ва мушоҳида намудани натиҷаи ҳадафҳои 
интихобшуда, гузаронидани мониторинги якчанд индикаторҳои асосӣ муҳим 
мебошад. Мониторинг аз рӯи индикаторҳо бояд ҳар моҳ гузаронида шавад, то ин 
ки барои менеҷерон иттилоот бевосита доир ба тамоми соҳаҳои асосӣ дастрас 
бошад.

Боз ҳам ба мисли қаблӣ рақамҳо сараввал бояд ба ҷадвали нишондодашуда 
ворид карда шаванд (одатан, таърихи пешниҳоди ҳисобот ин рӯзи 10-уми ҳар як 
моҳ мебошад). Баёни мухтасари нишондодҳои асосӣ ҳар моҳ ба менеҷерон дастрас 
мешавад. Бинобар ин, муассисаҳо дар хусуси мавқеи афзапиятҳо, намуди 
беморони муолиҷашаванда, хизматрасонӣ ба гурӯҳҳои имтиёзнок ва 
афзалиядошта, инчунин дараҷаи иҷрои корҳо ва мушкилиҳои мавҷуда маълумоти 
муфидеро паӣдо менамояд. Натиҷаҳои бадастомада ба менеҷерон имкон медиҳад, 
ки оид ба кадом масъалаҳои зарурӣ чораандешӣ намояд, инчунин то чӣ андоза ба 
сатҳи хизматрасонӣ таъсирбахш чорабиниҳои анҷомдодашуда маълумотҳои дақиқ 
дастрас намояд.

Дар доираи бизнес н а қ ш а г и р ӣ  танҳо ҷамъоварии маълумотҳои дар доираи 
индикаторҳои мониторинги миллӣ муаӣяншуда, ба роҳ монда шудааст, ки 
душвориҳои иловагиро ба миён намеоварад. Дар баробари ин бизнес нақша барои 
маъмурият манбаи ягонаи иттилоот маҳсуб мешавад, ки дар он маълумотҳои 
назоратшаванда ҳаматарафа ҷамъ мешаванд.

№ Индикатор Мафҳум Сарчашмаи маълумот
1 Шумораи ташрифҳо дар 

муассиса
Микдори ташрифҳои беморон ба 
муассисаи тандурустӣ 
муроҷиатнамуда

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон - формаи 098 
(№074/у)
Рӯзномаи кории табиб 
№039 (№039/у)

Рӯзномаи корманди миёнаи тиб 
барои моҳи 040 (№039-1/у)

2 Шумораи ташрифҳо дар хона Микдори ташрифҳо дар хона дар 
сатҳи табибон ва ҳамшираҳои 
тибб

Дафтари қаӣди даъват ба хона 031 
(№031у)
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)

3 Шумораи ташрифҳо дар 
сатҳи табибон

Микдори ташрифҳо дар сатҳи 
табибон

Рӯзномаи кории табиб 
№039 (№039/у)

Дафтари қаӣди даъват ба хона 031 
(№031у)

4 Шумораи ташрифҳо дар 
сатҳи кормандони дорои 
маълумоти миёнаи тиббӣ

Микдори ташрифҳои беморон ба 
муассисаи тандурустӣ 
муроҷиатнамуда ва ташрифҳо 
дар хона дар сатҳи кормандони 
дорои маълумоти миёнаи тиббӣ

Рӯзномаи корманди миёнаи тиб 
барои моҳи 040 (№039-1/у)
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)
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5 Шумораи ҳамаи ташрифҳо 
дар сатҳи муассисаи КАТС

Микдори ташрифҳои беморон ба 
муассисаи тандурустӣ 
муроҷиатнамуда ва дар хона дар 
сатҳи табибон ва кормандони 
дорои маълумоти миёнаи тиббӣ

Аз шумораи ҳамаи ташрис 
шумораи ташрифҳои зери]

>ҳои дар сатҳи муассисаи КАТС шуда,

6 Шумораи ташрифҳои 
кӯдакони то 1 сола

Шумораи ташрифҳои кӯдакони 
то 1 сола

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 
098 (№074/у)
Китоби қаӣди даъват ба хона 031 
(№031/у)
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)

7 Шумораи ташрифҳои 
кӯдакони то 5 сола

Шумораи ташрифҳои кӯдакони 
синни то 5 сола

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 098 (№074/у) 
Китоби қаӣди даъват ба хона 031 
(№031/у)
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)

8 Шумораи ташрифҳои занҳои 
15-49 сола

Шумораи ташрифҳои занҳои 15
49 сола

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 
098 (№074/у)
Китоби қаӣди даъват ба хона 031 
(№031/у)
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)

9 Шумораи ташрифҳои 
шахсони аз 60 сола боло

Шумораи ташрифҳои шахсони аз 
60 сола боло

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 
098 (№074/у)
Китоби қаӣди даъват ба хона 031 
(№031/у)
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)

10 Шумораи ташрифҳо вобаста 
ба бемории сил

Шумораи ташрифҳо вобаста ба 
бемории сил

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 
098 (№074/у)
Картаи тиббии табобати бемори сил 
234 (081-у ТБ-01)

11 Шумораи ташрифҳо вобаста 
бамасъалаҳои диарея 
(кӯдакони то 5 сола)

Шумораи ташрифҳо вобаста ба 
бемории сил

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 
098 (№074/у)
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)
Китоби қаӣди даъват ба хона 031 
(№031/у)
Картаи тиббии дармонгохӣ 024 
(№112у)

12 Шумораи ташрифҳо вобаста 
ба масъалаҳои сироятҳои

Шумораи ташрифҳо вобаста ба 
бемории сил

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 098 (№074/у)
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шадиди респираторӣ 
(кӯдакони то 5 сола)

Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)
Китоби қаӣди даъват ба хона 031 
(№031/у)
Картаи тиббии дармонгоҳӣ 024 
(№112у)

13 Шумораи умумии 
ташрифҳои антенаталӣ

Миқдори ҳамаи ташрифҳои 
занони ҳомиладор ба муассисаи 
тандурустӣ муроҷиатнамуда ва 
ҳангоми гардишҳои ҳавлигӣ 
(тибқи стандарти миллии 
назорати антенаталӣ) гузаронида 
шуда

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 
098 (№074/у)
Китоби қаӣди даъват ба хона, 031 
(№031/у)
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)
Китоби қаӣди занони ҳомила, ки 
таҳти назорати бунгоҳи тиббӣ қарор 
доранд №075/у
Картаи инфиродии зани ҳомиладор 
ва таваллудкунанда 
029 (№111/у)

14 Шумораи таваллудҳо Миқдори умумии таваллуд Картаи инфиродии зани ҳомиладор 
ва таваллудкунанда 
029 (№111/у)
Варақаи мубодила (маълумоти 
таваллудхона, шӯъбаи таваллуди 
беморхона оид ба зани навзоида) 
087 (№ 113/у)

15 аз онҳо: шумораи таваллудҳо 
бо кӯмаки кормандони тиббӣ

Миқдори ҳомиладорон, ки дар 
таваллудхонаҳо таваллуд 
намудаанд

Дафтари қаӣди таваллуд дар хона 
032 (№032/у)
Варақаи мубодила (маълумоти 
таваллудхона, шӯъбаи таваллуди 
беморхона оид ба зани навзоида) 
087 (№ 113/у)
Картаи инфиродии зани ҳомиладор 
ва таваллудкунанда 
029 (№111/у)

16 Шумораи навзодони 
таваллудшуда

Микдори зинда таваллудшудагон 
аз миқдори тамоми навзодони 
таваллудшуда

Варақаи мубодила (маълумоти 
таваллудхона, шӯъбаи таваллуди 
беморхона оид ба зани навзоида) 
087 (№ 113/у)
Дафтари қаӣди таваллуд дар хона 
032 (№032/у)
Картаи инфиродии зани ҳомиладор 
ва таваллудкунанда 
029 (№111/у)
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17 Шумораи занҳои ҳомиладори 
бақаӣд гирифташуда

Микдори умумии тамоми занҳои 
ҳомиладор, ки дар мӯҳлатҳои 
гуногуни ҳомиладорӣ ба қаӣд 
гирифта шудаанд

Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 
098 (№074/у)
Картаи инфиродии зани ҳомиладор 
ва таваллудкунанда 
029 (№111/у)
Китоби қаӣди занони ҳомила, ки 
таҳти назорати бунгоҳи тиббӣ қарор 
доранд №075/у
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)

18 аз онҳо: шумораи занони 
ҳомиладор дар мӯҳлати 
ҳомиладорӣ то 12 ҳафта 
бақаӣд гирифта

Миқдори танҳо занони 
ҳомиладор, ки дар мӯҳлати то 12 
ҳафтаи ҳомиладорӣ ба қаӣд 
гирифта шудаанд

Картаи инфиродии зани ҳомиладор 
ва таваллудкунанда 
029 (№111/у)
Дафтари қаӣди қабули 
муроҷиаткунандагон 098(№074/у) 
Китоби қаӣди занони ҳомила, ки 
таҳти назорати бунгоҳи тиббӣ қарор 
доранд №075/у
Дафтари қаӣди корҳои ҳамшираҳои 
тиббии минтақавӣ, оилавӣ ва 
момодоя 037 (№116/у)

19 Шумораи кӯдакони синни 12 
моҳа расида

Миқдори кӯдакони синни 12 
моҳа расида

Картаи тиббии дармонгоҳӣ 024 
(112/у)

20 Шумораи кӯдакони то 
расидани синни яксолагӣ бо 3 
вояи ваксинаи петавалентӣ 
эмкардашуда

Миқдори кӯдакони эмкардашуда 
бо 3 вояи ваксинаи пентавалентӣ 
то расидан ба синни яксолагӣ

Картаи қаӣди иммунизатсия 
063 (№063/у)
Дафтари қаӣди иммунизатсия 064 
(№064/у)

21 Шумораи кӯдакони бар зидци 
сурхча эмкарда шудаи ба 
синни як сола расида

Миқдори кӯдакони эмкардашуда 
бар зидди сурхча, ки ба синни 
яксолагӣ расидаанд

Картаи қаӣди иммунизатсия
063 (№063/у)
Дафтари қаӣди иммунизатсия
064 (№064/у)

22 Шумораи навзодони бар 
зидди бемории сил 
эмкардашуда (навзодони дар 
ҳамин моҳ таваллудшуда)

Микдори кӯдакони эмкардашуда 
бар зидди бемории сил

Картаи қаӣди иммунизатсия
063 (№063/у)
Дафтари қаӣди иммунизатсия
064 (№064/у)

23 Шумораи ҳодисаҳои нави 
диабети қанд

Миқдори бемороне, ки 
маротибаи аввал дучори бемории 
диабети қанд гаштаанд 
(шикоятҳои беморон: 
полидипсия, полиурия, булемия 
ва беҳолии умумӣ, таҳлили хун)

Тал они оморӣ барои қаӣди 
ташхисҳои ниҳоӣ аниқкардашуда) 
036 (№ 112-2/у)
Картаи назорати диспансерӣ 
030 (№030у)
Картаи тиббии дармонгохӣ 
024 (№112у)

24 Шумораи ҳодисаҳои нави 
бемории фишорбаландӣ

Микдори бемороне, ки 
маротибаи аввал дучори бемории 
фишорбаландӣ гаштаанд 
(ҳангоми ду ва зиёдгар 
ченкуниҳо баланд шудани 
фишори шараёни систолӣ аз 140 
мм сут симобӣ ва ё фишори 
шараёнии диастолӣ аз 90 мм сут 
симобӣ ба қаӣд гирифта шудааст)

Тал они оморӣ барои қаӣди 
ташхисҳои ниҳоӣ (аниқкардашуда) 
036 (№ 112-2/у)
Картаи назорати диспансерӣ 030 
(№030у)
Картаи тиббии дармонгохӣ 024 
№112у)
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25 Шумораи ҳодисаҳои 
дарунравӣ дар баӣни 
кӯдакони то 5 сола

Микдори ҳодисаҳои дарунравӣ 
дар баӣни кӯдакони то 5 сола

Дафтари баҳисобгирии бемориҳои 
сироятӣ 091 (№060/у)

26 Шумораи ҳодисаҳои 
сироятии шадиди 
респираторӣ дар баӣни 
кӯдакони то 5 сола

Миқдори ҳодисаҳои сирояти 
шадиди респираторӣ дар баӣни 
кӯдакони то 5 сола

Дафтари баҳисобгирии бемориҳои
сироятӣ
091 (№060/у)

27 Шумораи рохҳатҳо Шумораи рохҳатҳо ба 
мутахассисони соҳаи маҳдуд ва 
ба беморхона

Роҳхат барои машваратдиҳӣ, 
амалиётҳои табобатӣ, санҷиши 
озмоишгоҳию ташхисӣ ва муолиҷаи 
беморхонавӣ 069 (№028/у)

28 роҳхат ба беморхона 
хобондан

Шумораи рохҳатҳо ба беморхона Рохҳат барои машваратдиҳӣ, 
амалиётҳои табобатӣ, санҷиши 
озмоишгоҳию ташхисӣ ва муолиҷаи 
беморхонавӣ 069 (№028/у)

29 роҳхат ба мутахассисони 
ихтисоси маҳдуд

Шумораи рохҳатҳо ба 
мутахассисони соҳаи маҳдуд

Роҳхат барои машваратдиҳӣ, 
амалиётҳои табобатӣ, санҷиши 
озмоишгоҳию ташхисӣ ва муолиҷаи 
беморхонавӣ 
069 (№028/у)
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------------___________________ МОҲ
Индикаторҳо ----------------- ------------_ Январ Феврал Март

1
квартал Апрел Маӣ Июн

2
квартал

Полу
годовоӣ И юл Август Сектябр

3
квартал Окгябр Ноябр Декабр

4
квартал Солона

Та
ш

ри
ф

от
қо

Шумораи ташрифҳо дар муассиса - - - - -

Шумораи ташрифҳо ба хона - - - - -

Шумораи ташрифҳо дар сатхи табибон - - - - -
Шумораи ташрифҳо дар сатхи кормандони дорои 
маълумоти миёнаи тиббӣ - - - - -
Шумораи ҳамаи ташрифҳо дар сатхи 
муассисаи КАТС - - - - - - - - - - - - - - - - -

Аз шумораи ҳамаи ташрифҳои дар сатҳи муассисаи КАТС шуда, шумораи ташрифотҳои зерин:
- кӯдакони то 1 солагӣ - - - - -
- кӯдакони то 5 сола - - - - -

- занони 15-49 сола - - - - -

- шахсони боло аз 60 сола - - - - -

- вобаста ба масъапаҳои бемории сил - - - - -
- вобаста ба масъапаҳои диарея (кӯдакони то 5 
сола) - - - - -
- вобаста ба масъапаҳои сироятҳои шадиди 
респираторӣ (кӯдакони то 5 сола) - - - - -
Шумораи умумии ташрифҳои антенаталӣ (оид ба 
кӯмаки то-таваллуд) - - - - -

Ҳо
ми

ла
до

рӣ
 

ва
 

та
ва

лл
уд

ҳо

Шумораи таваллудҳо - - - - -
аз онҳо: шумораи таваллудҳо бо кӯмаки 
коомандони тиббӣ - - - - -

Шумораи навзодони таваллудшуда - - - - -
Шумораи занҳои ҳомиладори ба қаӣд 
гирифташуда - - - - -

аз онҳо: шумораи занони ҳомиладор дар 
мӯҳлати ҳомиладорӣ то 12 ҳафта - - - - -

Э
мк

ун
ӣ

Шумораи кӯдакони синни 12 моҳа расида - - - - -
Шумораи кӯдакони то расидани синни як солагӣ 
бо 3 вояи ваксинаи петавапентӣ эмкардашуда - - - - -

Шумораи кӯдакони бар зидди сурхча эм карда 
шуда ба синни як сола расида - - - - -

Шумораи навзодони бар зидди сил эмкардашуда - - - - -

Та
шх

ис
 

ва
 

му
ол

иц
а

Шумораи ҳодисаҳои нави диабети қанд - - - - -
Шумораи ҳодисаҳои нави бемории 
фишорбаландӣ - - - - -

Шумораи ҳодисаҳои диарея дар баӣни кӯдакони 
то 5 сола - - - - -

Шумораи ҳодисаҳои сироятии шадиди 
респираторӣ дар баӣни кӯдакони то 5 сола - - - - -

Ро
ҳ

ха
тҳ

о Шумораи роҳхатҳо: - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ба беморхона хобондан - - - - -
- ба мутахассисони бо ихтисоси маҳдуд - - - - -

Ҷадвали 17. Индикаторҳои мониторинг (холи)
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-------------_________ _ _ ___ моҳ
Индикаторҳо ~ --------------------- — Январ Феврал Март 1

квартал Апрел Маи Июн
2

квартал
Полу

годовоӣ И юл Август Сектябр
3

квартал Октябр Ноябр Декабр
4

квартал
Солона

Шумораи ташрифҳо дар муассиса 445 820 551 1816 432 2 340 483 3255 5071 447 495 565 1507 1 062 614 557 2233 8811

Шумораи ташрифҳо ба хона 892 1 025 1 333 3250 1 109 1 584 1 041 3734 6984 934 1 018 1 641 3593 729 999 824 2552 13129

Шумораи ташрифҳо дар сатхи табибон 0 27 70 97 0 52 95 147 244 78 106 614 798 631 956 72 1659 2701
Шумораи ташрифҳо дар сатхи кормандони дорои 
маълумоти миёнаи тиббӣ 1 337 1 818 1 814 4969 1 541 3 872 1 429 6842 11811 1 303 1 407 1 592 4302 1 160 657 1 309 3126 19239

Шумораи ҳамаи ташрифҳо дар сатхи 
шассисаи КАТС

1337 1845 1884 5066 1541 3924 1524 6989 12055 1381 1513 2206 5100 1791 1613 1381 4785 21940

Аз шумораи ҳамаи ташрифҳои дар сатҳи муассисаи КАТС шуда, шумораи ташрифотҳои зерин:

- кӯдакони то 1 солагӣ 49 103 188 340 233 232 205 670 1010 172 147 167 486 109 182 140 431 1927

- кӯдакони то 5 сола 65 213 200 478 246 401 210 857 1335 216 231 268 715 118 194 157 469 2519

- занони 15-49 сола 155 113 108 376 163 196 123 482 858 130 205 150 485 194 184 201 579 1922

- шахсони боло аз 60 сола 16 52 77 145 72 79 75 226 371 43 144 105 292 79 124 58 261 924

- вобаста ба масъапаҳои бемории сил 2 2 1 5 24 1 3 28 33 3 2 2 7 4 1 1 6 46
- вобаста ба масъапаҳои диарея (кӯдакони то 5 
сола) 0 0 0 - 0 5 80 85 85 85 137 71 293 6 0 0 6 384

- вобаста ба масъапаҳои сироятҳои шадиди 
респираторӣ (кӯдакони то 5 сола) 131 153 105 389 78 52 52 182 571 39 76 85 200 138 181 190 509 1280

Шумораи умумии ташрифҳои антенаталӣ (оид ба 
кӯмаки то-таваплуд) 151 87 75 313 116 149 139 404 717 125 171 91 387 118 231 157 506 1610

Шумораи таваллудҳо 25 15 12 52 16 17 20 53 105 22 27 15 64 17 18 16 51 220
аз онҳо: шумораи таваллудҳо бо кӯмаки 
коомандони тиббӣ 25 15 12 52 15 12 20 47 99 22 27 15 64 17 18 16 51 214

Шумораи навзодони таваллудшуда 25 15 12 52 16 18 21 55 107 23 27 15 65 17 18 16 51 223
Шумораи занҳои ҳомиладори ба қаӣд 
гирифташуда 21 16 22 59 19 20 11 50 109 16 11 18 45 18 20 14 52 206

аз онҳо: шумораи занони ҳомиладор дар 
мӯҳлати ҳомиладорӣ то 12 ҳафта 20 10 16 46 16 12 8 36 82 10 10 16 36 17 17 13 47 165

Шумораи кӯдакони синни 12 моҳа расида 22 14 20 56 20 24 27 71 127 29 18 22 69 24 24 15 63 259
Шумораи кӯдакони то расидани синни як солагӣ 
бо 3 вояи ваксинаи петавапентӣ эмкардашуда 22 14 20 56 20 24 27 71 127 29 18 22 69 24 24 14 62 258

Шумораи кӯдакони бар зидди сурхча эм карда 
шуда ба синни як сола расида 22 14 20 56 20 24 27 71 127 29 18 22 69 24 24 15 63 259

Шумораи навзодони бар зидди сил эмкардашуда 25 15 12 52 16 18 21 55 107 23 27 15 65 17 18 16 51 223

Шумораи ҳодисаҳои нави диабети қанд 0 0 0 - 0 2 0 2 2 0 2 3 5 0 1 0 1 8
Шумораи ҳодисаҳои нави бемории 
фишорбаландӣ 8 6 22 36 18 8 9 35 71 12 10 14 36 8 24 21 53 160

Шумораи ҳодисаҳои диарея дар баӣни кӯдакони 
то 5 сола 0 0 0 - 0 5 79 84 84 97 137 71 305 6 0 0 6 395

Шумораи ҳодисаҳои сироятии шадиди 
респираторӣ дар баӣни кӯдакони то 5 сола 112 113 90 315 78 52 52 182 497 42 76 85 203 128 158 190 476 1176

Шумораи роҳхатҳо: 3 3 6 12 4 6 3 13 25 4 5 3 12 3 3 3 9 46

- ба беморхона хобондан 3 3 6 12 4 6 3 13 25 4 5 3 12 3 3 3 9 46

- ба мутахассисони бо ихтисоси маҳдуд 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 - -

Ҷадвали 18. Индикаторҳои мониторинг (намуна)



Мониторинги буҷет
Шаффофияти буҷет ин дастоварди муҳими бизнес нақша мебошад. Ба мақсади баланд 

бардоштани самаранокӣ ва маҳорати идоракунӣ муҳим аст, ки роҳбари муассиса ба таври 
мунтазам мониторинги иҷрошавии буҷетро гузаронад. Ин ба роҳбарони муассисаҳо дар 
самти огоҳӣ паӣдо намудан оид ба буҷети боқимонда, инчунин зиёд гаштани маълумотнокӣ 
ва малакаи идоракунии иҷрошавии буҷет дар тӯли сол, имконияти зиёд медиҳад.

Роҳбарони муассисаҳои шабакаи КАТС барои ҳар як маводи додашуда 
(супоридашуда) борхат мегиранд (ҳуҷҷати молиявӣ). Аз ин сабаб, ба роҳбарони муассисаҳо 
лозим меояд, ки ҳар як маводи додашударо (қабул кардашуда) ҳуҷҷатӣ карда, буҷети 
истифодашударо дар ҷадвали мониторинги буҷет қаӣд намоянд. Онҳо бояд ҳамчунин ҳар 
як маводи аз ҷониби барномаҳои амудӣ пешниҳодшударо низ дар ҷадвал қаӣд намоянд, 
зеро ин маводҳо барои дар сатҳи муассисаҳо дастрас будани захираҳо мусоидат менамояд. 
Вале, маводҳои аз ҷониби барномаҳои амудӣ пешниҳодшуда ба буҷет дахл надоранд ва 
барои ҳамин арзиши он дар ҷадвал қаӣд карда намешавад.

Назорати автоматикунонидашудаи буҷет фарқияти баӣни буҷети пешбинишуда ва 
буҷети иҷрошударо нишон медиҳад. Маълумоти мазкур дар шакли чопӣ ҳар семоҳа бояд ба 
роҳбарон пешниҳод карда шавад.

Т аърих

Т аъминкунанда 
- КАТС 

- Барномаи 
амудӣ 

- Дигарҳо

#
Маҳсулот 
ҳои қабул 
гардида

Маҳсулот

Арзиши
аслии
воҳиди

маҳсулот

Ҳамагӣ

-
-
-
-
-
-

1 Семоҳа
-
-
-
-
-
-
-

2 Семоҳа
-
-
-
-
-
-
-

3 Семоҳа -
-
-
-
-
-
-
-

4 Семоҳа -
Ҳамагӣ -

Ҷадвали 19. Мониторинги буҷет (холи)
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Назорати буҷет
Ҷамъи моддаҳои муҳофизанаиудаи буҷети муассисаи КАТС (буҷети сарикасӣ)

Буҷети иҷрошуда

Фарқияти буҷети таъӣиншуда ва иҷрошуда

Ҷадвали 20. Назорати буҷети автомата (холи)

Таърих

Таъминкунанда  
- КАТС 

- Барномаи амудӣ 
- Дигардо

# Маҳсулот 
ҳои қабул 
гардида

Маҳсулот

Арзиши
аслии

воҳиди
маҳсулот

Ҳамагӣ

20.01.2017 Марк, эмтаъминкунӣ 209 Ваксина -
20.02.2017 Марк, эмтаъминкунӣ 485 Ваксина -
20.02.2017 КАТС 10 Маводи доруворӣ 20 200
20.03.2017 Марк, эмтаъминкунӣ 258 Ваксина -
20.03.2017 КАТС 10 Маводи доруворӣ 52,20 522

-
1 Семоҳа 722

20.04.2017 Марк, эмтаъминкуни 280 Ваксина -
20.04.2017 КАТС 10 Маводи доруворӣ 18 180
20.05.2017 Марк, эмтаъминкунӣ 2 085 Ваксина -
20.05.2017 КАТС 10 Маводи доруворӣ 39 390
20.06.2017 Марк, эмтаъминкунӣ 313 Ваксина -
20.07.2017 Марк, эмтаъминкунӣ 231 Ваксина -
20.08.2017 Марк, эмтаъминкунӣ 258 Ваксина -
2 Семоха 570

20.09.2017 Марк, эмтаъминкуни 236 Ваксина -

-

-

-

-

-

-
3 Семоха -

-

-

-

-

-

-

-
4 Семоха -

Қамагӣ 1292

Ҷадвали 21. Мониторинги буҷет (намуна)

Назорати буҷрт
Ҷамъи моддаҳои муҳофизанашудаи буҷети муассисаи КАТС (буҷети сарикасӣ) 38360

Буҷети иҷроиуда 1292

Фарқияти буҷети таъӣиншуда ва иҷрошуда 37068

Ҷадвали 22. Назорати буҷети автоматӣ (намуна)
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Таҳлил

Бахши таҳлил ба баҳодиҳии сифати чорабиниҳои дар тӯли сол анҷомдодашуда диққати 
махсус медиҳад. Дар ин ҷо аз роҳбарон талаб карда мешавад, ки онҳо вазъиятро дар сатҳи 
муассиса бо таври ретроспектива арзёбӣ намоянд. Тафсир бояд тамоми соҳаҳои 
номбаршударо дар бар гирад. Аз онҳо, ҳамчунин тапаб карда мешавад, ки умуман ҳар як 
мушкилиҳои ба захираҳо алоқамандеро, ки дар давоми сол вучуд доштанд, инчунин 
проблемаҳои махсуси саломатиро (масалан, эпидемия) дарч намоянд. Агар имкон бошад, 
дарч намудани мушкилоти вобаста ба буҷети дар тӯли сол ҷоӣдошта низ муҳим мебошад. 
Махсусан дарҷ намудани номутобиқии баӣни буҷети банақшагирифташуда (оне, ки ба 
Шумо дар сохтори буҷети КАТС-и ноҳия пешбинӣ шуда буд) ва маблағҳои ба таври воқеӣ 
ҷудокардашуда (маблағи, ки шумо гирифтаед) ва ниҳоят, буҷети иҷрошуда (он маблаге, ки 
Шумо сарф намудаед) низ ҷолиб мебошад.

Бо ҷорӣ намудани ҳисоботҳои молиявии ҳармоҳа, шаффофият ва сатҳи огаҳӣ нисбати 
буҷет бояд малакаи роҳбаронро оид ба таҳлилу шарҳи ин ҷараён баланд гардонад.

Ба ҳадафу чорабиниҳои банақшагирифташуда бояд диққати махсус равона карда 
шавад. Дар ин маврид аз роҳбарон талаб карда мешавад, ки онҳо оиди чорабиниҳои 
гузаронидашуда, дар кадом вақт гузаронида шудани онҳо ва оиди шахсони дар ин 
чорабиниҳо иштирокдоштаро маълумот диҳанд ва натиҷаҳоро муаӣян намоянд.

Маълумот дар бораи сохтори ҳуҷҷат

Ба мақсади осон намудани ҷараёни таҳия намудани бизнес нақшагирӣ як қолаби 
ҳуҷҷат таҳия карда шудааст. Хуҷҷати мазкур дар шакли «Ексел» таҳия шуда, сохтори 
муқарраршудаи бизнес нақша, ҳамчунин тамоми ҷадвалҳои заруриеро, ки онҳо бояд 
мутобиқи маълумотҳо пур карда шаванд, дар бар мегирад. Он бо қадри имкон, аллакаӣ 
рақамҳои лозимиро ҳисоб менамояд ва нусхаи ин маълумотҳоро аз як варақа ба варақаи 
дигар мекӯчонад (барои мисол, маълумот оид ба аҳолӣ ҳамчунон барои буҷет низ зарур 
мешавад). Илова бар ин, дар ҳолатҳои зарурӣ, қисматҳои дигар чорчӯбаҳои матниеро 
барои дарҷи мулоҳизаҳо дарбар мегиранд.
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