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Иштироки Сарвари давлат дар таҷлили “Рӯзи 
дониш”, дарси сулҳ ва оғози соли нави таҳсил 
дар Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 

ба номи Абӯалӣ ибни Сино
1 сентябри соли 2018 

Асосгузори сулҳу ваҳдати мил-
лӣ - Пешвои миллат, Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 
ноҳияи Синои пойтахт парда аз 
руйи муҷассамаи Абӯалӣ ибни 
Сино бардошта, дар таҷлили 
“Рӯзи дониш”, дарси сулҳ ва 
оғози соли нави таҳсил дар До-
нишгоҳи давлатии тиббии Тоҷи-
кистон ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино иштирок карданд.

Ёдовар мешавем, ки рӯзи 
28 апрели соли 2017 Пешвои 
миллат, Президенти мамлакат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба-
рои бунёди бинои нави марказӣ 
ва таълимии Донишгоҳи давла-
тии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино санги асос 
гузошта буданд.

Тибқи лоиҳа шаҳраки нави 
Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон дар масоҳати наз-
дики 11 гектар замин таҳия шу-
дааст.

Дар асоси нақшаи кулл 
дар ҳудуди иншоот хонаҳои 
истиқоматии баландошёна ба-
рои омӯзгорон, биноҳои хобгоҳ 
барои донишҷӯён, толори вар-
зишӣ, ҳавзи шиноварии пушида 
бо ҷойи нишасти тамошобинон, 
биноҳои озмоишгоҳҳо, ошхона, 
3 адад бинои таълимии ило-
вагӣ, майдони варзишӣ, бинои 

баландошёнаи маъмурию таъ-
лимӣ бо маҷлисгоҳ ва муҷас-
самаи шоиру олими барҷаста 
ва нобиғаи ҷаҳонӣ Абӯалӣ ибни 
Сино ҷойгир карда шудааст.

Агар ба таърихи таъси-
си донишгоҳ ва рушди он дар 
даврони соҳибистиқлолӣ назар 
созем, ин даргоҳи илм ҳамчун 
яке аз бонуфузтарин муассисаи 
таҳсилоти олии касбии Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон бо тарбияи ка-
дрҳои баландихтисоси соҳаи 
тандурустӣ дар кишвар, рушди 
илми тиб ва беҳтар намудани 
вазъи солимии ҷомеа, мақоми 
хоса дорад.

Соли 1939 Донишкадаи 
давлатии тиббии Тоҷикистон 
ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба 
фаъолият оғоз карда, соли 1992 
баъди соҳибистиқлол гардидан, 
бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба донишгоҳ табдил 
дода шудааст.

Донишгоҳ 79 сол боз барои 
муассисаҳои тандурустии мам-
лакат мутахассис тайёр карда, 
пойгоҳи асосии таълимӣ, ил-
мӣ-методии Вазорати тандуру-
стӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Дар 
донишгоҳ 3 академик, 4 нафар 
узви вобастаи Академияи ил-
мҳо ва илмҳои тиб, 83 нафар 
доктори илм, профессор, 229 
нафар номзади илм, дотсентон 

МАҚОМИ АБӮАЛИИ СИНО ДАР 
РИВОҶИ ИЛМИ ҶАРРОҲӢ

ҶАШНИ 27-СОЛАГИИ ИСТИҚЛОЛИЯТ МУБОРАК!

ва 325 муаллими калон ва ас-
систентон фаъолият мекунанд. 
Донишгоҳ дар давраи фаъоли-
яташ зиёда аз 42 ҳазор нафар 
табиб тайёр кардааст, аз ҷумла 
1500 нафарашон шаҳрвандо-
ни хориҷӣ аз 36 давлати дунё 
мебошанд. Айни замон дар 
донишгоҳ 790 нафар муҳасси-
лини хориҷӣ аз 13 мамлакат, 
аз қабили Ҳиндустон, Рос-
сия, Қазоқистон, Қирғизистон, 
Туркманистон, Ӯзбекистон, 
Латвия, Озарбойҷон, Афғони-
стон, Яман, Дания ва Иёлоти 
Муттаҳидаи Америка таҳсил 
доранд. Имсол бошад, тибқи 
квота донишҷуён аз Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон ба таҳсил фаро ги-
рифта мешаванд.

Дар 10 соли охир ба до-
нишгоҳ 1445 нафар донишҷӯён 
тибқи квотаи Президентӣ қабул 
карда шудааст.

Дар донишгоҳ тибқи ихти-
сосҳои ҷойдошта 5 факултет 
- тиббӣ, педиатрӣ, стоматоло-
гӣ, нигоҳдории тандурустии 
ҷамъиятӣ, фармасевтӣ мавҷуд 
аст. Аз рўйи 39 ихтисоси таҳ-
силоти баъдидипломӣ - таҳсил 
дар зинаи ихтисосгирии авва-
лия, магистратура, аспиранту-
ра, докторантура ва таҳсилоти 
иловагӣ ба роҳ монда шудааст.

(давомаш дар саҳ.2)

Абӯалӣ Ҳусайн ибни Аб-
дуллоҳ ибни Ҳасан ибни Алӣ 
ибни Сино файласуф, табиб, 
табиатшинос ва адиби бузур-
ги тоҷик буда, 16 августи соли 
980 дар деҳаи Афшанаи Бухо-
ро чашм ба олами ҳастӣ боз 
намудааст. Қисми ахири номи 
ӯ ‒ Ибни Сино дар Аврупо 
ба гунаи «Авенсина» таҳриф 
шуда, ба «Авитсенна» табдил 
ёфтааст. Падараш Абдуллоҳ 
аслан аз Балх буда, дар замони 
салтанати Нӯҳ ибни Мансури 
Сомонӣ ба деҳаи Хармайсан 
(Рометан)-и Бухоро омад ва 
ба кори девон машғул гардид. 
Модараш Ситорабону аз со-
кинони Афшана аст. Соли 985 
оилаи Ибни Сино аз Хармай-
сан ба шаҳри Бухоро кӯчид ва 
ӯ дар ин ҷо ба омӯзиши илм 
оғоз намуд.

Ибни Сино дар 16 солагӣ 
ба тиб рӯй овард ва онро аз 
Абӯмансур Ҳасан ибни Нӯҳ 
фаро гирифт. Мегӯянд Ибни 
Сино дар ин ҷода чунон маҳо-
рате касб кард, ки пизишкони 
дигар дар назди вай шогирдӣ 
мекарданд. Ибни Сино дар 
ҳудуди синни 17 Нӯҳ ибни 
Мансури Сомониро аз бемо-
рие, ки гиребонашро гирифта 
буду сахт озораш медод, наҷот 
бахшид. Муолиҷаи Нӯҳ ибни 
Мансур шӯҳрати ӯро сабаб 
шуд ва арҷу қурбашро дар на-
зди подшоҳи Сомонӣ афзун 
кард. Наздикии Ибни Сино 
ба Нӯҳ ибни Мансур ва эъти-
боре, ки дар дарбори ӯ дошт, 
боис шуд, ки иҷозаи истифода 
аз китобхонаи маъруфи Сомо-
ниёнро ба даст оварад. Аз он 
ҷое, ки Ибни Сино аз ҳушу 
қувваи омӯзиши фавқулоддае 
баҳраманд буд, дар замони 
кӯтоҳ ҳамаи улуми замони ху-
дро фаро гирифт ва дар 18-со-
лагӣ аз омӯхтани улум фориғ 
гардид.

Осори Ибни Синоро 
садсолаҳо дар Осиё ва Ав-
рупо беҳтарин роҳнамои 

пизишкон донистаанд. Дар 
донишномаҳои русӣ («Аз-
буковникҳо»)-и  а. 17 Ибни 
Сино дар баробари Ҷоли-
нус, Плиний, Алберти Бу-
зург мавриди истинод қарор 
дошт. Садҳо сол пизишкони 
тамоми дунё аз рӯи «Ал-Қо-
нун фи-т-тиб» илми тибро 
меомӯхтанд, аз он ҳамчун 
сарчашмаи бепоёни дониш 
истифода мебурданд.«Ман 
тасдиқ мекунам: тиб илмест 
оид ба донистани тани инсон 
дар вазъи саломатӣ ё беморӣ 
ва ба инсон баргардондани са-
ломатӣ, ки рӯ ба заъф оварда-
аст, ‒ навиштааст Ибни Сино. 
‒  Вақто ки мегӯянд тиб ибо-
рат аст аз назария ва амалия, 
гумон набояд кард, ки бахше 
аз тиб дироят асту бахше амал 
(ки баъзе муҳаққиқони ин ма-
съала чунин мепиндоранд). 
Баръакс, бидон, ки маънои ин 
дигар аст, яъне ҳар ду бахши 
тиб илм аст, яке илми асосҳои 
тиб, дигаре илми тарзи табо-
бат...». Бо ин гуфтаи худ Ибни 
Сино ҳамбастагии назария ва 
амалияи тибро таъкид карда-
аст, ки хеле дақиқона ва мӯ-
шикофона мебошад.

Илми ҷарроҳии Ибни 
Сино дақиқ ва хеле ҷолиб аст. 
Ӯ чандин олат ва усулҳои ҷар-
роҳӣ, аз ҷумла усули бадар 
сохтани санги масона (пешоб-
дон)-ро ихтироъ намуда, бо 
ин кор илму санъати ҷарроҳи-
ро такмил ва тараққӣ додааст. 

((давомаш дар саҳ.5)
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Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо устодону 

донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва кормандони соҳаи 
тандурустӣ ба муносибати Рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил

Устодону донишҷӯёни ги-
ромӣ!

Муҳтарам роҳбарону кор-
мандони соҳаи тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ!

Ҳозирини арҷманд!
Ҳамаи шумо ва устодону 

омӯзгорони муассисаҳои таъ-
лимӣ, хонандагону донишҷӯён, 
аҳли маориф, кормандони соҳаи 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии мамлакатро ба муноси-
бати оғози соли нави таҳсил, Рӯзи 
дониш ва дарси сулҳ табрик ме-
гӯям.

Соли нави таҳсил, ки бо дар-
си сулҳ шурӯъ мегардад, ҳар яки 
моро водор месозад, ки доир ба 
моҳияти сулҳ, аҳаммияти суботу 
оромӣ ва ваҳдати миллӣ дар ша-
роити кунунӣ бори дигар андеша 
кунем.

Зеро масъалаи сулҳ дар ҳа-
маи давру замонҳо ва бахусус, 
дар шароити ниҳоят мураккаби 
ҷаҳони имрӯза аз ҷумлаи масои-
ли ниҳоят муҳим буда, ҳифзи он 
шарти асосии пойдории ҳар як 
давлат ва дар маҷмӯъ, амнияту 
осудагии ҷомеаи башарӣ мебо-
шад.

Сулҳу оромӣ ва суботи си-
ёсӣ, хусусан, барои мардуми ша-
рифи тоҷик мафҳуми бисёр азиз 
буда, сокинони кишвари мо ба 
қадру манзалати ин неъмати ҳа-
ётбахш бештар мерасанд.

Зеро халқи Тоҷикистон бар 
асари даргириҳои сиёсии солҳои 
90-уми асри гузашта ва ҷанги 
таҳмилии шаҳрвандӣ ба зарбаи 
ҷонкоҳе гирифтор шуд, ки даҳша-
ти онро ягон фарди солимфикри 
ҷомеаи мо ҳаргиз фаромӯш на-
мекунад.

Мо хуб дар хотир дорем, ки 
дар он солҳо баъзе кишварҳо ба 
воситаи дастёрони худ, яъне роҳ-
барону фаъолони собиқ ҳизби 
террористиву экстремистии наҳ-
зат – хоиноне, ки барои қонеъ со-
хтани нафси бади хеш Ватан, мил-

лат, таъриху фарҳанги миллӣ ва 
ҳатто мазҳабашонро фурӯхта бу-
данд, мехостанд ба сари марду-
ми мо фарҳангу мазҳаби бегона-
ро таҳмил карда, дар Тоҷикистон 
давлати исломӣ барпо намоянд.

Ҳарчанд ки ҷанги таҳмилӣ 
дар кишварамон боиси қурбонии 
зиёд ва хисороти ниҳоят вазнин 
гардид, вале ин нақшаи шуми 
душманони миллати мо барбод 
рафт ва тири хоинони Тоҷикистон 
хок хӯрд.

Мардуми шарифи тоҷик дар 
атрофи Ҳукумати қонунӣ ва фар-
зандони огоҳу бонангу номуси 
худ муттаҳид шуда, сохти давлат-
дории демокративу ҳуқуқбунёд 
ва дунявиро интихобу пуштибонӣ 
карданд.

Бо дарназардошти сабақҳои 
талхи солҳои 90-ум ман шаҳрван-
дони кишварро доим ҳушдор ме-
диҳам, ки ҳамеша ҳушёр бошанд, 
зиракии сиёсиро аз даст на-
диҳанд ва дар ғафлат намонанд.

Зеро солҳои охир дар на-
тиҷаи торафт густариш пайдо 
кардани фаъолияти гурӯҳу ҳара-
катҳои экстремистиву террористӣ 

вазъи ҷаҳон ба дараҷае ҳассосу 
печида ва мураккабу пешгӯи-
нашаванда гардидааст, ки ягон 
кишвар кафолати эмин мондану 
дар канор будан аз ин раванди 
хатарнокро надорад.

Имрӯз дахолати берунаи ха-
робкоронаву тақдирсӯзе, ки беш 
аз ду даҳсола қабл дар Тоҷикисто-
ни мо сурат гирифта буд, дар чан-
дин кишвари Шарқи Наздик ва 
Миёна ва дигар минтақаҳои дунё, 
аз ҷумла Сурияву Ироқ, Тунису 
Яман, Афғонистон ва мамолики 
дигар амалӣ гардида, дар натиҷа 
садҳо ҳазор одамони бегуноҳ ба 
ҳалокат расидаанд ва миллионҳо 
нафари дигар ба тарки манзили 
зисту ватани худ маҷбур шудаанд.

Дар чунин шароит ҳимо-
яи сулҳу оромӣ ба масъалаи 
муҳимтарин, аввалиндараҷа ва 
ҳаётии сокинони сайёра табдил 
ёфта, аз ҷумла ҳар яки моро низ 
водор месозад, ки ба қадри субо-
ти комили сиёсии Ватани азизи 
худ расем ва онро чун неъмати 
бебаҳои зиндагиамон ҳифз намо-
ем.

Мо насли наврас ва ҷаво-

нонро бояд дар рӯҳияи ҳисси ба-
ланди миллӣ, ватандӯстӣ ва ифти-
хори ватандорӣ тарбия кунем.

Фарзандони мо бояд ҳаме-
ша дар ёд дошта бошанд, ки илму 
дониш омӯхтан, соҳиби касбу ҳу-
нар шудан ва зиндагии осудаву 
фаъолияти самараноки онҳо дар 
оянда аз ин омили ҳаётбахш, 
яъне сулҳу оромии кишвар ва 
суботи сиёсии ҷомеа вобастагии 
мустақим дорад.

Давлат ва Ҳукумати Тоҷики-
стон ҳамаи захираву имкониятҳо-
ро ба фароҳам овардани шароити 
мусоид барои зиндагиву таҳсили 
наврасону ҷавонон, яъне насли 
ояндасози миллат сафарбар кар-
дааст.

Ҳукумати мамлакат бо мақ-
сади таъмин намудани рушди 
илму маориф, тандурустӣ, ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ ва ҳалли масъа-
лаҳои шуғлу варзиш маблағгузо-
риро ба ин соҳаҳои афзалиятнок 
сол ба сол афзоиш медиҳад.

Танҳо соли равон дар кишвар 
аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо 150 
муассисаи нави таълимӣ ба ма-
блағи 524 миллион сомонӣ барои 

70 ҳазор нафар хонанда бунёд 
гардида, як қисми онҳо дар ара-
фаи соли нави таҳсил ба истифода 
супорида шуданд ва қисми дига-
рашон то охири сол ифтитоҳ кар-
да мешаванд.

Тибқи амре, ки 22 майи соли 
равон ба имзо расонидам, аъзои 
Ҳукумат, роҳбарони кумитаҳо, 
хадамоту агентиҳо, дигар сохто-
ру мақомоти давлатӣ ва ташки-
лоту муассисаҳоро, сарфи назар 
аз шакли моликияти онҳо, вази-
фадор намудам, ки дар тамоми 
шаҳру ноҳияҳо, махсусан, дар 
деҳаҳои дурдаст барои бунёди 
иншооти таъиноти иҷтимоӣ, аз 
қабили муассисаҳои соҳаи мао-
риф, тандурустӣ, фарҳанг, варзиш 
ва соҳаҳои хизматрасонӣ якҷо бо 
соҳибкорону тоҷирон ва сокино-
ни маҳалҳо тадбирҳои мушаххас 
андешанд.

Бовар дорам, ки то соли 
2021, яъне то ҷашни сисолагии 
истиқлолияти давлатии Тоҷи-
кистони азизамон қисми зиёди 
мушкилоту масъалаҳои соҳаи 
иҷтимоӣ рафъ хоҳанд шуд.

Дар ин раванд мо ният до-
рем, ки то соли 2021 таъмиру 
таҷдид ва бунёди муассисаҳои 
таълимиро дар ҳамаи шаҳру 
ноҳияҳои мамлакат асосан ба 
анҷом расонем.

Як масъаларо хотирнишон 
менамоям, ки ба шарофати ис-
тиқлолият ва дар натиҷаи ғам-
хории доимии Ҳукумат ҳоло дар 
кишвар ҳамаи шаклҳои муасси-
саҳои таълимӣ - литсею гимна-
зияҳо, литсейҳои Президентӣ ва 
мактабҳои байналмилалӣ барои 
хонандагони болаёқат, коллеҷҳо 
ва филиалҳои муассисаҳои бону-
фузи таҳсилоти олии кишварҳои 
хориҷӣ фаъолият доранд, ки чанд 
даҳсола пештар касе доир ба таъ-
сиси онҳо ҳатто фикр намекард.

Илова бар ин, имрӯз ҳазорҳо 
нафар ҷавонони тоҷик дар беҳта-
рин мактабҳои олии мамолики 
пешрафтаи ҷаҳон машғули омӯх-

(аввалаш дар саҳ.1)

Дар сохтори донишгоҳ ҳам-
чунин 10 шуъба, 11 марказ, 11 
шуро ва 27 озмоишгоҳ бомуваф-
фақият фаъолият карда исто-
дааст. Дар сохтори донишгоҳ 
дар 10 соли охир 11 марказ, 5 
шуъбаи алоҳида ва 1 озмоишгоҳ 
таъсис дода шудааст, ки самара-
нок гардидани раванди таҳсилот 
ва фаъолияти донишгоҳро таъ-
мин менамоянд.

26 декабри соли 2007 дар 
натиҷаи сӯхтори шадид, масоҳа-
ти зиёда аз 9 ҳазор метри мура-
ббаъи биноҳои марказии дониш-
гоҳ пурра корношоям гардид. 
Бинои асосӣ бар асари ин ҳоди-
са валангор гардида, толорҳо ва 
синфхонаҳо вайрон шуданд.

Дар натиҷаи чораҳои фав-
рии андешидаи Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар зарфи 
камтар аз 11 моҳ биноҳои до-
нишгоҳ пурра барқарор ва аз 
пештара дида хеле ободу зебо 
ва бо таҷҳизот муҷаҳҳаз шуда-

анд.
Танҳо барои сохтмону 

барқарорсозии биноҳо бо супо-
риши Сарвари давлат муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон беш аз 14 мил-
лион сомонӣ маблағҳои ҷумҳу-
риявӣ сарф шудааст.

25 ноябри соли 2008 бо 
иштироки Президенти мамла-
кат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
биноҳои марказии донишгоҳ пас 
аз барқарорсозии баъдисӯхторӣ 
дубора ба истифода супурда 
шуд. Ҳамон рӯз баъди ба исти-
фодадиҳии бинои навтаъмири 
Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино, Сарвари давлат бо 
шароити нави таълим дар до-
нишгоҳ шинос шуда, бо устодо-
ну донишҷӯён мулоқоти самимӣ 
доир карданд.

Имрӯз баъди пардабар-
дорӣ аз руи муҷассамаи Абӯалӣ 
ибни Сино Пешвои миллат, Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун 
анъанаи нек дар таҷлили “Рӯзи 
дониш”, дарси сулҳ ва оғози 

соли нави таҳсил иштирок ва 
дар назди устодону донишҷӯё-
ни Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон, аҳли зиёи кишвар 
ва кормандони соҳаҳои мао-
рифу тандурустии ҷумҳурӣ бо 
нутқи пурмуҳтаво баромад кар-
данд.

Баъди суханронии Пешвои 
миллат муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон як гуруҳ донишҷуён ва 
устодон, аз ҷумла Маликабону 
Наимзода, Набиҷон Ҳамидов, 
Нуралӣ Зарифзода, Садиро-
ва Сабрина, Гулнора Хоҷиева 
ва Фуруғ Ҳайдарова суханронӣ 
карда, ба Сарвари давлат барои 
таъмини сулҳу субот, ваҳдати 
комил, якпорчагии кишвар, та-
лошҳову тадбирҳо барои зинда-
гии шоистаи мардум, пешрафти 
илму маориф, рушди соҳаи тан-
дурустии мамлакат, изҳори си-
пос карданд.

Дар охир Сарвари давлат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чо-
рабиниро ба ифтихори “Рӯзи до-
ниш”, дарси сулҳ ва оғози соли 
нави таҳсил дар Донишгоҳи 

давлатии тиббии Тоҷикистон ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино ҷамъ-
баст карда, оид ба ҳалли баъзе 
масъалаҳои муҳими ҷомеа ан-
дешаронӣ ва дар назди вазора-
ту идораҳои дахлдор, инчунин 
аҳли ҷомеа вазифаҳои мушах-
хас гузоштанд.

Президенти мамлакат аз 
вазъи ногувори гирифторшавӣ 
ба нашъамандӣ ва афзоиши 
бемориҳои сироятӣ изҳори нига-
ронӣ карданд.

Таъкид гардид, ки бемо-
риҳои сироятӣ ва нашъамандӣ 
яке аз мушкилоти замони му-
осир маҳсуб ёфта, дар қатори 
дигар касалиҳои ҷанбаи иҷтимо-
идошта на танҳо ба соҳаи тан-
дурустӣ, балки ба иҷтимоиёту 
иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон 
хисорот ворид месозад.

Вобаста ба ин вазоратҳои 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, маориф ва илм, меҳнат, 
муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, ку-
митаҳои кор бо занон, ҷавонон 
ва варзиш, корҳои дин, танзими 
анъана ва ҷашну маросимҳои 

миллӣ, рушди сайёҳӣ, Агентии 
маводи нашъаовар вазифадор 
карда шуданд, ки барои пешги-
рии ин бемориҳо, ки ба обрӯю 
эътибори мамлакат таъсир ме-
расонанд, чораҳои таъхирнопа-
зир андешанд.

Ҳамчунин Президенти мам-
лакат зимни баромади худ во-
баста ба ҳолатҳои истифодаи 
ғайрисамараноки маблағҳои 
буҷетӣ дар як қатор муассисаҳои 
соҳаи тандурустӣ, даст ба ҷино-
ят задани кормандони соҳа, Роҳ-
барияти Вазорати тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва ҳамаи 
муассисаҳои тиббиро вазифа-
дор карданд, ки барои решакан 
кардани чунин кирдорҳои номат-
луб чораҳои қатъӣ андешанд.

Мавриди зикр аст, ки Рӯзи 
дониш ва дарси сулҳ тавассути 
ҳамаи шабакаҳои давлатии ра-
дио ва телевизион мустақиман 
пахш карда шуд ва тамоми марду-
ми кишвар имкон пайдо карданд, 
ки суханронии Пешвои миллатро 
дар як вақт бо иштирокчиёни му-
лоқот тамошо намоянд.
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Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо устодону 

донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва кормандони соҳаи 
тандурустӣ ба муносибати Рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил

тани илму дониш ва касбу ҳунар 
мебошанд.

Мо ба масъалаи ғамхорӣ 
нисбат ба кормандони соҳаҳои 
иҷтимоӣ ҳамеша эътибори авва-
линдараҷа медиҳем.

Масалан, танҳо музди 
меҳнати кормандони соҳаи мао-
риф аз соли 2000-ум то соли 2018 
беш аз 100 баробар зиёд карда 
шудааст.

Бо мақсади идома бахши-
дан ба раванди беҳсозии шарои-
ти моддии кормандони соҳаҳои 
илму маориф, тандурустӣ ва ди-
гар бахшҳои иҷтимоӣ рӯзи 14 ав-
густи соли ҷорӣ фармони Прези-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир 
ба баланд бардоштани андозаи 
музди меҳнати онҳо ба имзо 
расид, ки ҳамаи шумо аз ин иқ-
дом хабар доред.

Ҳозирини гиромӣ!
Тибқи таҳлилҳо солҳои охир 

сатҳу сифати таълим дар муасси-
саҳои таълимии кишвар беҳтар 
шуда истодааст.

Як қисми муассисаҳои таҳ-
силоти умумӣ, бахусус, литсею 
гимназияҳо ба омӯзиши илмҳои 
дақиқу табиӣ ва технологияҳои 
иттилоотиву коммуникатсионӣ 
афзалият дода, дар ин самт ба 
пешравиҳо ноил гардидаанд.

Ҳоло ислоҳоти зинаҳои таҳ-
силоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ 
бомаром амалӣ шуда истодааст.

Дар натиҷа сатҳу сифати тай-
ёр кардани мутахассисони ҷавоб-
гӯ ба талаботи бозори меҳнат дар 
як қатор муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбӣ имрӯз рӯ ба беҳбудӣ 
ниҳодааст.

Дар маҷмӯъ, навсозӣ дар ни-
зоми таҳсилоти олии касбӣ ва пас 
аз таҳсилоти олии касбӣ бомаром 
идома ёфта, бо татбиқ гардидани 
усулҳои нави таълим дар аксари 
ихтисосҳо беҳбудӣ ба мушоҳида 
мерасад.

Ҳоло доираи ҷаҳонбинии на-
врасону ҷавонон васеъ гардида, 
шавқу рағбати онҳо ба омӯхтани 
илму дониш ва касбу ҳунар зиёд-
тар гардидааст.

Сатҳи маърифат, одобу 
ахлоқ ва саъю талоши насли 
имрӯза, яъне фарзандони замо-
ни истиқлолият моро ба ояндаи 
неки онҳо эътимод мебахшад. 
Итминон дорам, ки насли оянда-
сози мо минбаъд низ ба омӯзи-
ши илмҳои муосир ва ҳифзи ар-
зишҳои миллӣ эътибори бештар 
хоҳад дод.

Дар баробари дастовардҳои 
зикршуда дар баъзе муассисаҳои 
таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибти-
доӣ, миёна ва олии касбӣ ва баъд 
аз таҳсилоти олии касбӣ сифати 
таълим ва сатҳи дониш ҳанӯз ба 
стандартҳои байналмилалӣ ва 
меъёрҳои талаботи давлатӣ ҷа-
вобгӯ нест.

Чунин вазъ дар низоми таҳ-
силоти миёна ва олии касбӣ ва 
баъди таҳсилоти касбии соҳаи 
тандурустӣ низ ба мушоҳида ме-
расад.

Аз ин рӯ, мо тасмим гири-
фтем, ки имрӯз бо шумо мулоқот 

карда, фикру мулоҳизаҳои худро 
доир ба дастоварду пешравиҳо, 
натиҷаҳои ислоҳоту навсозӣ, та-
тбиқи консепсияву барномаҳои 
давлатии соҳаи тандурустӣ, сатҳи 
донишу малакаи донишҷӯёни 
муассисаҳои таълимии соҳа ва 
мушкилоти дар низоми ҳифзи 
иҷтимоии аҳолӣ мавҷуда баён 
намоем.

Ҳадафи стратегии давлату 
Ҳукумат дар соҳаи тандурустӣ бо 
роҳи ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти 
солим таъмин намудани солимии 
аҳолӣ, беҳтар гардонидани ни-
шондиҳандаҳои дарозумрии ин-
сон, паст намудани сатҳи беморӣ, 
маъюбӣ, фавти модару кӯдак, 
пешгирӣ кардани бемориҳои гу-
ногуни сироятӣ, баланд бардо-
штани сифати кумаки тиббиву 
санитарӣ, назорати бехатарии 
маводи доруворӣ ва тарбияи ка-
дрҳои баландихтисоси соҳа ме-
бошад.

Бори дигар таъкид менамо-
ям, ки солимии миллат боигарии 
давлат аст.

Ба хотири расидан ба ин ҳа-
даф мо, пеш аз ҳама, заминаҳои 
ҳуқуқии фаъолияти тиббиро 
таҳким бахшидем.

Аз ҷумла дар даврони ис-
тиқлолият мо як қатор қонунҳои 
соҳаи тибро таҳия ва тасдиқ на-
мудем, ки дар онҳо барои рушди 
соҳаи тандурустӣ заминаи меъ-
ёрии ҳуқуқии муосир фароҳам 
оварда, вазифа ва уҳдадориҳои 
кормандони соҳа, муассисаҳои 
табобативу пешгирикунанда ва 
дигар сохторҳои хизматрасонӣ 
дар ин самт муайян ва мушаххас 
гардидаанд.

Соли гузашта Кодекси танду-
рустии Ҷумҳурии Тоҷикистон қа-
бул гардид, ки дар он 16 қонуни 
соҳавӣ муттаҳид карда шудааст.

Ҳукумати мамлакат маблағу-
зории соҳаи тандурустиро сол ба 
сол зиёд мекунад. Дар муддати 
бисту ҳафт сол маблағгузории 
соҳа қариб 1600 баробар афзо-
иш ёфта, аз як миллион сомонии 
соли 1992 ба 1 миллиарду 550 
миллион сомонӣ дар соли 2018 
расидааст.

Музди меҳнати кормандони 
соҳа нисбат ба солҳои аввали ис-
тиқлолияти давлатӣ 315 баробар 
афзоиш ёфтааст.

Илова бар ин, Ҳукумати 
мамлакат тавассути 95 лоиҳаи 
сармоягузории давлатӣ ба соҳаи 
тандурустӣ, дар маҷмӯъ, беш аз 
як миллиарду 800 миллион со-
монӣ равона намудааст.

Дар даврони истиқлолият, 
дар маҷмӯъ, зиёда аз 1500 му-
ассисаи тандурустӣ бунёд ва бо 
таҷҳизоти замонавӣ таъмин гар-
дида, аз ҷумла фақат дар панҷ 
соли охир беш аз 120 беморхона, 
210 маркази саломатӣ, 80 дар-
монгоҳ, 250 бунгоҳи тиббӣ ва 56 
корхонаву коргоҳҳои соҳа сохта, 
ба истифода супорида шудаанд.

Дар назар аст, ки дар се соли 
минбаъда, яъне то ҷашни сисо-
лагии истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон боз зиёда 
аз 1000 муассисаи тиббии нав 

– марказу бунгоҳҳои саломатӣ, 
беморхонаҳо, таваллудхонаҳо ба-
рои 10-15 кат, марказҳои ташхис, 
утоқҳои муҷаҳҳаз барои хатна бу-
нёд ва бо таҷҳизоту лавозимоти 
муосири тиббӣ таъмин гардони-
да, ба истифодаи сокинони шаҳру 
ноҳияҳои кишвар супорида ша-
ванд.

Афзоиши мунтазами аҳолӣ 
талаб мекунад, ки мо барои 
соҳаҳои тандурустиву маориф 
боз ҳам муассисаҳои бештар бу-
нёд кунем.

Соли 2017 ва шаш моҳи 
соли ҷорӣ дар маркази вилоятҳо 
ва шаҳру ноҳияҳо 24 беморхо-
наву марказҳои саломатӣ ва 78 
бунгоҳи тиббӣ ба фаъолият оғоз 
кардаанд, ки ҳамаи онҳо бо 
таҷҳизоту технологияҳои муосир 
муҷаҳҳаз гардонида шудаанд.

Таъсис ёфтани чунин муас-
сисаҳои тиббӣ имкон дод, ки дар 
кишвар як қатор амалҳои муоси-
ри ҷарроҳиву табобат гузаронида 
шаванд ва шумораи шахсоне, ки 
барои ҷарроҳӣ ба хориҷи кишвар 
мераванд, кам гардад.

Бо вуҷуди пешравиҳои зи-
кршуда, дар фаъолияти як қатор 
муассисаҳои соҳа мушкилоте ба 
назар мерасанд, ки ҳалли онҳо 
аз роҳбарону масъулони соҳа 
ва мақомоти иҷроияи ҳокимия-
ти давлатии вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳо вобаста мебошад.

Масалан, қисме аз муасси-
саҳои тиббӣ, аз ҷумла беморхо-
наҳо ва дармонгоҳҳо таъмир-
талаб буда, дар баъзеи онҳо 
таҷҳизоти муосир намерасад.

Дар кишвар ҳоло қариб 1300 
озмоишгоҳ дар сохтори дармон-
гоҳу беморхонаҳо ва 116 озмоиш-
гоҳи Хадамоти назорати давлатии 
фаъолияти тиббӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолӣ фаъолият мекунад, 
ки вазифаи онҳо бо истифода аз 
технологияҳои муосир ва таҷри-
баи пешқадами ҷаҳонӣ ташхис ва 
муайян кардани бемориҳо мебо-

тестатсия гузаронида шаванд.
Мо Муассисаи давлатии “Оз-

моишгоҳи миллии референсӣ”, 
яъне санҷиширо ба истифода до-
дем, ки айни ҳол фаъолияти пур-
раи он ба роҳ монда шудааст.

Аз рӯи маълумот ҳоло ин 
муассиса танҳо ба қисми аҳолӣ 
хизматрасонӣ карда, дар мар-
кази вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 
нуқтаҳои худро таъсис надодааст.

Бинобар ин, Вазорати танду-
рустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро 
зарур аст, ки доир ба фарогирии 
ҳамаи озмоишгоҳҳои кишвар та-
вассути санҷишҳои референсӣ, 
ки дар онҳо дурустии ташхисҳо 
бори дигар санҷида мешавад, 
тадбирҳои иловагӣ андешад.

Дар асоси амри Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22 майи 
соли равон ба муносибати 30-со-
лагии истиқлолияти давлатӣ Ва-
зорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолӣ, мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва 
шаҳру ноҳияҳо ва роҳбарони 
гурӯҳҳои корӣ вазифадор карда 
шудаанд, ки то соли 2021 якҷо 
бо соҳибкорон бунёд ва таъмиру 
азнавсозии муассисаҳои тиббӣ, 
аз ҷумла марказу бунгоҳҳои сало-
матӣ ва таваллудхонаҳоро вусъат 
дода, аз натиҷаи корҳо ҳар шаш 
моҳ гузориш пешниҳод созанд.

Тавре ки медонед, мо дар 
баробари дастгирии муассисаҳои 
тиббиву беморхонаҳои давлатӣ 
барои рушди муассисаҳои тибби 
хусусӣ низ ҳамаи заминаҳои зару-
риро фароҳам овардаем.

Ҳоло дар кишвар 681 муас-
сисаи хусусии тиббӣ, аз ҷумла 
382 муассиса бо мақоми шахси 
ҳуқуқӣ ва 55 филиал, инчунин, 
301 муассисаи марбут ба шахсони 
воқеӣ фаъолият мекунад.

Дар чунин муассисаҳо 1600 
нафар табибон ва 1500 нафар 
кормандони миёнаи тиб кор ме-
кунанд.

наҳои муштарак бо ҷалби сар-
мояи мустақими хориҷӣ таъсис 
ёфтаанд, ки онҳо низ ба аҳолии 
мамлакат хизмат мерасонанд.

Бори дигар хотирнишон ме-
созам, ки тавассути фаъолияти 
босамари муассисаҳои тиббии 
мамлакат, сарфи назар аз шакли 
моликият ва тобеияти идории 
онҳо, ҳоло шумораи шахсоне, ки 
барои ташхису табобат ба хориҷи 
кишвар сафар мекарданд, бама-
ротиб коҳиш ёфтааст.

Бо вуҷуди ин, роҳбарон ва 
муассисони чунин шифохонаву 
марказҳои тиббиро зарур аст, ки 
ба касбомӯзии ҷавонони кишвар 
ва баланд бардоштани сатҳи 
касбияти онҳо мусоидат намо-
янд ва таҷрибаи пешқадамро дар 
мамлакат ҳарчи бештар амалӣ 
созанд.

Мо низ муассисаҳои хусуси-
ро ҳаматарафа дастгирӣ мекунем 
ва ба рушди фаъолияти тибби ху-
сусӣ аҳаммияти хосса медиҳем.

Лекин аз рӯи баъзе маълу-
мот дар як қисми ин муассисаҳо 
таҷҳизоту технологияҳои кӯҳна, 
маводи дорувории пастсифат, 
муҳлаташ гузашта, бо роҳи қочоқ 
воридгардида ва аз ташхис нагу-
зашта истифода мешаванд.

Баъзе марказҳои саломатӣ 
ва беморхонаҳои муштарак низ 
ба чунин камбудӣ роҳ медиҳанд.

Дар кишвар 254 муассисаи 
хусусии табобати дандон фаъо-
лият мекунад, ки вазъи қисме аз 
онҳо ташвишовар мебошад.

Санҷишҳо нишон медиҳанд, 
ки дар аксари муассисаҳои хусу-
сии табобати дандон меъёрҳои 
соҳаи тандурустӣ риоя намеша-
ванд ва қисми зиёди утоқу таҷҳи-
зоти онҳо ба талаботи беҳдоштӣ 
мутобиқат намекунад. Чунин 
вазъ боиси ба бемориҳои гуно-
гуни сироятӣ гирифтор шудани 
одамоне мегардад, ки ба чунин 
муассисаҳо муроҷиат мекунанд.

Бинобар ин, Вазорати танду-
рустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолиро 
зарур аст, ки якҷо бо Хадамоти 
назорати давлатии тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҷиҳати 
бартараф кардани камбудиҳои 
зикршуда чораҳои қатъӣ анде-
шад.

Ҳамзамон бо ин, вазорат 
якҷо бо Агентии стандартизатсия, 
метрология, сертификатсия ва но-
зироти савдо сифати доруворӣ, 
таҷҳизот ва дигар воситаҳои тех-
никиро зери назорати қатъӣ қа-
рор диҳад.

Бояд гуфт, ки масъалаи во-
баста ба воридоти доруворӣ бои-
си нигаронии ҷиддӣ мебошад.

Дар баробари ин, назора-
ти сифати маводи доруворӣ ва 
молҳои тиббӣ ҳанӯз ҳам дар сатҳи 
зарурӣ ба роҳ монда нашудааст.

Агар соли 2000 ба кишвар ба 
маблағи 25 миллион сомонӣ ма-
води доруворӣ ва молҳои тиббӣ 
ворид гардида бошанд, ин рақам 
дар соли 2017 қариб ба 450 мил-
лион сомонӣ расидааст, ки 18 ба-
робар зиёд мебошад.

Танҳо дар шаш моҳи соли 

шад.
Вале тибқи маълумоти 

мақомоти дахлдор дар бешта-
ри озмоишгоҳҳо сатҳи касбияти 
кормандон, малакаи истифодаи 
таҷҳизоти муосир ва сифати хиз-
матрасонӣ қонеъкунанда нест.

Бо дарназардошти ин, зарур 
аст, ки сатҳу сифати фаъолияти оз-
моишгоҳҳо ҳамаҷониба баррасӣ 
гардида, кормандони онҳо аз ат-

Имрӯз дар мамлакат 58 бе-
морхонаи хусусӣ, 22 маркази таш-
хис, 69 озмоишгоҳ, 4 маркази до-
русозӣ ва зиёда аз 2300 дорухона 
таъсис дода шудааст.

Қобили таъкид аст, ки баъзе 
муассисаҳои тибби хусусӣ солҳои 
охир сатҳу сифати хизматрасони-
ро ба мардум хеле беҳтар ба роҳ 
мондаанд.

Ҳамчунин, якчанд корхо-
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Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо устодону 

донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва кормандони соҳаи 
тандурустӣ ба муносибати Рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил

2018-ум 92 тонна маводи до-
руворӣ, молҳои тиббӣ, маводи 
ороишиву гигиенӣ ва ғизои кӯда-
конаи муҳлати истифодаашон 
гузашта ва бе сертификати муто-
биқат нобуд карда шудаанд.

Аз гузоришҳо маълум мегар-
дад, ки қисме аз чунин маводи 
доруворӣ ба тариқи қочоқ ворид 
ва дар дорухонаҳо ба фурӯш ба-
роварда мешаванд.

Мутобиқи иттилои Прокура-
тураи генералӣ солҳои охир шах-
сони алоҳидаи воқеӣ ва ҳуқуқӣ 
бархилофи талаботи қонунгу-
зорӣ, бе иҷозатнома, шаҳодатно-
маи сифат, бақайдгирии давлатии 
маводи доруворӣ ва аттестатсияи 
фаъолияти фармасевтӣ, яъне ғай-
риқонунӣ ба воридот, содирот, 
коркард, тайёр намудан, озмоиш 
ва фурӯши маводи дорувории 
қалбакӣ ва ба талабот ҷавобгӯ на-
буда машғуланд.

Аз ин лиҳоз, ба Вазорати тан-
дурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
супориш дода мешавад, ки дар 
масъалаи ворид намудани тағйи-
ру иловаҳои зарурӣ ба қонунҳо ва 
дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, 
аз ҷумла доир ба пурзӯр наму-
дани ҷавобгарӣ, бахусус, ҷавоб-
гарии ҷиноятӣ барои воридоту 
муомилоти маводи дорувории 
бесифат, қалбакӣ ва муҳлати ис-
тифодааш гузашта, қочоқи дору-
ворӣ ва истеҳсолу фурӯши маводи 
ғайристандартӣ чораҷӯӣ намояд.

Ҳамзамон бо ин, зарур аст, 
ки ҷавобгарии табибон, аз ҷумла 
дандонпизишкон, кормандони 
кошонаҳои ҳусн ва сартарошхо-
наҳо барои ба бемориҳои сиро-
ятӣ гирифтор намудани шаҳрван-
дон баланд бардошта шавад.

Дорухонаҳое, ки дору-
ворӣ ва маводи тиббии бесифат, 
муҳлаташ гузашта, қалбакӣ ва 
бо роҳи қочоқ воридшударо ба 
фурӯш мебароранд, аз иҷозатно-
ма маҳрум карда, барои чунин 
амал ҳатто ҷавобгарии ҷиноятӣ 
пешбинӣ карда шавад.

Инчунин, барои кормандони 
муассисаҳои табобати дандон, 
сартарошхонаҳо ва кошонаҳои 
ҳусн, ки боиси ба ҳар гуна бемо-
риҳои сироятӣ гирифтор шудани 
одамон мегарданд, дар Кодекси 
ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷавобгарии ҷиноятӣ ворид карда 
шавад.

Ҳозирини арҷманд!
Имрӯз дар кишвар сатҳи 

фавти модару кӯдак коҳиш ёфта-
аст.

Аз рӯи маълумоти оморӣ 
фавти модарон 24,1 нафар ба 
100 000 зиндатаваллуд ва фавти 
кӯдакони то панҷсола 21 нафар 
ба 1000 зиндатаваллудро ташкил 
медиҳад.

Вале ҳамин нишондиҳанда 
низ моро водор месозад, ки ҷиҳа-
ти бартараф кардани камбудиҳои 
ҷойдошта тадбирҳои зарурӣ ан-
дешем.

Таҳқиқоти солҳои охир ни-
шон медиҳад, ки дар байни 
кӯдакони то панҷсола аз панҷ як 
нафар қадпастӣ, аз чор як нафар 

камхунӣ ва аз даҳ як кӯдак кам-
вазнӣ дорад.

Тибқи маълумоти Вазорати 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ дар як сол 1300-1400 нафар 
кӯдакони маъюб ба қайд гирифта 
мешаванд, ки 55-60 фоизи онҳо 
дар натиҷаи никоҳи хешутабории 
наздик ба дунё омадаанд.

Дар раванди пешгирӣ кар-
дани пайомадҳои нохуши никоҳи 
хешутабории наздик, таваллуди 
кӯдакони маъюб ва паст наму-
дани беморшавӣ ва маъюбӣ дар 
байни онҳо дар асоси нақшаи тас-
диқкардаи Ҳукумати Тоҷикистон 
заминаи ҳуқуқии ин масъала боз 
ҳам мукаммал гардонида шуд.

Мақсади асосии муоинаи 
тиббии ҳатмии шахсони никоҳша-
ванда - таъмини ҳуқуқи конститут-
сионии онҳо ба ҳаёт ва саломатӣ, 
фароҳам овардани шароит барои 
ташаккули оилаи солиму хушбахт 
ва пешгирӣ кардани таваллуди 
кӯдакони маъюб мебошад.

Тибқи супориши Ҳукумати 
мамлакат дар муассисаҳои тиб-
бӣ ҳуҷраҳои махсус барои хатна 
ва ҳуҷраҳои модару кӯдак таъсис 
дода шуда, айни ҳол ба таври 
ройгон фаъолият карда истода-
анд.

Мувофиқи маълумоти Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии ахолӣ соли 2017 ҳамагӣ 18 
ҳазор нафар кӯдакон хатна шуда, 
дар 6 моҳи соли 2018 зиёда аз 
33 ҳазор нафар кӯдакон ба таври 
ройгон хатна карда шудаанд, ки 
аз ин шумора қариб 3000 нафар 
кӯдакони синни то 20-рӯза мебо-
шанд.

Ҳол он ки дар як сол ба ҳисо-
би миёна дар Тоҷикистон 106 ҳа-
зор кӯдак таваллуд мешавад. Аз 
ин шумора 55 ҳазор нафар писар 
буда, дар як сол ҳамагӣ 60 фоизи 
онҳо хатна карда мешаванд.

Бо мақсади аз сирояти ҳар 
гуна бемориҳо эмин нигоҳ дошта-

Яъне гурӯҳҳои маъюбу 
осебпазири ҷомеа зери ҳимояи 
доимии давлат қарор доранд. 
Ҳоло дар тобеияти Вазорати тан-
дурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
97 муассисаи иҷтимоӣ фаъолият 
мекунад.

Имрӯз дар кишвар зиёда аз 
650 000 нафар нафақахӯрон, аз 
ҷумла 150 000 нафар маъюбон ба 
қайд гирифта шудаанд.

Тибқи маълумоти оморӣ шу-
мораи умумии кӯдакони маъюб 
ба ҳолати 1 апрели соли 2018-ум 
26 ҳазор нафарро ташкил ме-
диҳад.

Нафақаи маъюбӣ (иҷтимоӣ) 
барои кӯдакони маъюб ба ҳисоби 
миёна дар як моҳ – 224 сомонӣ 
(ҳаҷми маблағгузории солона 
қариб 6 миллион сомонӣ) ме-
бошад, ки аз ҳисоби маблағҳои 
суғуртаи иҷтимоӣ ва буҷети дав-
латӣ пардохт карда мешавад.

Ҳоло шумораи кӯдакони 
маъюб, ки дар муассисаҳои соҳаи 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ нигоҳубин карда меша-
ванд, қариб 2000 нафарро таш-
кил медиҳанд.

Маблағгузории нигоҳдории 
кӯдакони маъюб-бошандагони 
муассисаҳои будубоши доимии 
соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷти-
моии аҳолӣ дар як сол зиёда аз 
24 миллион сомонӣ буда, барои 
як нафар кӯдаки маъюб беш аз 14 
ҳазор сомониро ташкил медиҳад.

Мувофиқи маълумот то ҳол 
дар баъзе шаҳру ноҳияҳо аксари 
кӯдакону наврасоне, ки бо сабаби 
никоҳи хешутабории наздик ба 
маъюбӣ гирифтор шудаанд, ҳам 
аз кумаки аввалияи тиббӣ ва ҳам 
аз таҳсилот дур мондаанд.

Ҳол он ки мо бо қарори Ҳу-
кумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кон-
сепсияи хизматрасонии фарогири 
тиббиро тасдиқ кардем, ки дар 
асоси он ҳар як маъюб бояд таҳти 
назорати кормандони соҳаҳои 

Дар корхонаву коргоҳҳои 
соҳа ҳамагӣ 242 номгӯи маводи 
тиббиву доруворӣ истеҳсол ме-
шавад.

Ин ҳамагӣ 8 фоизи талаботи 
аҳолиро ташкил дода, 92 фоизи 
маҳсулоти доруворию бастабан-
дӣ аз хориҷи кишвар ворид карда 
мешавад, ки ин нишондиҳанда 
моро қонеъ карда наметавонад.

Ҳол он ки дар кишвар аз ни-
гоҳи қонунгузорӣ барои бунёди 
корхонаҳои дорусозӣ тамоми ша-
роит муҳайё карда шудааст.

Ҳарчанд ки мо аз гиёҳҳои 
шифобахш баъзе намудҳои до-
рувориро омода карда истодаем, 
вале имконоту захираҳои Тоҷи-
кистон, ки дар ҳудуди он зиёда 
аз 3500 навъи гиёҳҳои шифоӣ 
мавҷуданд, ҳоло ҳам самарабахш 
истифода нашуда истодаанд.

Доир ба ин масъала ман дар 
паёми навбатии худ таъкид карда 
будам.

Дар баъзе беморхонаҳо ва 
осоишгоҳҳо табобат бо усули ги-
ёҳдармонӣ ба роҳ монда нашу-
дааст, ҳол он ки ҳамаи навъҳои 
набототи мо ба табобат мусоидат 
карда, қисме аз онҳо аз ҷониби 
соҳибкорон ба хориҷа бароварда 
мешавад.

Аз ин рӯ, вазоратҳои танду-
рустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
рушди иқтисод ва савдо, саноат 
ва технологияҳои нав, молия, Ку-
митаи давлатии сармоягузорӣ ва 
идораи амволи давлатӣ вазифа-
дор карда мешаванд, ки якҷо бо 
соҳибкорони ватанӣ ва бо ҷалби 
сармояи мустақими хориҷӣ ҷиҳа-
ти таъсиси корхонаҳои дорусозӣ, 
истеҳсоли дору аз гиёҳҳои шифо-
бахши кишвар ва рушди саноати 
дорусозӣ чораҷӯӣ карда, барои 
зиёд намудани номгӯи доруворӣ 
ва маводи бастабандӣ тадбирҳои 
ҷиддиро амалӣ намоянд.

Ҳозирини гиромӣ!
Ҳукумати Тоҷикистон ба 

рушди илм ва тарбияи кадрҳои 
баландихтисос диққати аввалин-
дараҷа дода, маблағгузориро 
дар ин самт мунтазам зиёд карда 
истодааст.

Зеро мо метавонем мушки-
лоти мавҷудаи Ватанамонро та-
вассути илм бартараф созем ва 
барои рушди бомароми иқтисоди 
миллӣ заминаи боз ҳам мусоид 
фароҳам орем.

Бо ин мақсад мо дар сохтори 
Вазорати тандурустӣ Академияи 
илмҳои тибро таъсис додем, ки 
кормандони он бо корҳои илмиву 
таҳқиқотӣ машғул шаванд.

Ҳоло дар соҳаи тиб 16 муас-
сисаи илмӣ амал менамояд, ки 
аз ин шумора 11 муассиса дар 
даврони соҳибистиқлолӣ таъсис 
ёфтааст.

Дар ин марказҳои илмӣ оли-
мону донишмандони ботаҷриба 
кору фаъолият доранд ва дар ак-
сари онҳо шӯроҳои илмӣ таъсис 
ёфта, масъалаҳои муҳимми илми 
тибро баррасӣ мекунанд.

Бо вуҷуди чунин шароиту 
имкониятҳо дар соҳаи илми тиб 
ихтироъкорӣ, гирифтани патентҳо 

ва сертификатҳо кам мебошад.
Дар панҷ соли охир олимони 

соҳаи тиб ҳамагӣ ба 221 ихтиро-
оту патент ва 447 пешниҳоди на-
воварӣ (сертификат) соҳиб шуда-
анд, ки қонеъкунанда нест.

Бинобар ин, роҳбарони му-
ассисаҳои илмии соҳаи тибро за-
рур аст, ки аз ҳисоби ҷавонон ва 
мутахассисони боистеъдоду ихти-
роъкор гурӯҳҳои таҳқиқотӣ таш-
кил дода, якҷо бо олимони физи-
ка, кимиё, техника ва технология 
доир ба кашфиёту ихтирооти нав 
чораҷӯӣ намоянд.

Бо таъсис ёфтани Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Пре-
зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳоло дар муассисаҳои илмӣ ва 
таҳсилоти олии касбии кишвар 
40 шӯрои диссертатсионӣ ташкил 
гардидааст, ки аз онҳо 4 шӯро ба 
соҳаи тандурустӣ алоқаманд ме-
бошад.

Ба назари мо, вақти он раси-
дааст, ки илми тиб баробари ди-
гар илмҳои соҳавӣ бояд навсозӣ 
гардад ва рушди он таъмин карда 
шавад.

Масъалаи тайёр кардани ка-
дрҳои соҳаи тандурустӣ яке аз ва-
зифаҳои аввалиндараҷаи Ҳукумат 
ба ҳисоб меравад.

Дар стратегияву консепсияҳо 
ва барномаҳои давлатӣ масъалаи 
таҳкими иқтидори кадрӣ махсус 
таъкид ёфта, ҷадвали тайёр кар-
дани кадрҳо вобаста ба шаҳру 
ноҳияҳо тасдиқ гардидааст.

Қобили зикр аст, ки имрӯз 
қариб 70 фоизи кормандони 
соҳаҳои маориф ва тандурустиро 
занон ташкил медиҳанд.

Ин нишондиҳанда гувоҳи 
возеҳи ғамхориву дастгирии Ҳу-
кумати мамлакат дар замони 
соҳибистиқлолӣ мебошад.

Ҳоло дар дар Тоҷикистон 70 
500 нафар кормандони тиб фаъо-
лият доранд.

Вале дар айни замон беш аз 
4200 нафар табибон ва зиёда аз 
2200 нафар ҳамшираҳои шафқат 
намерасанд, ки асосан ба вило-
ятҳо ва шаҳру ноҳияҳо мансуб 
мебошанд.

Ин ҳолат низ ташвишовар 
буда, ислоҳи саривақтӣ мехоҳад.

Дар муассисаҳои таҳсилоти 
олии тиббии хориҷи кишвар 530 
нафар таҳсил мекунанд, ки 85 
нафари онҳо аз ҳисоби стипенди-
яи байналмилалии Президенти 
Тоҷикистон “Дурахшандагон” ме-
бошанд.

Дар мамлакат 23 муассисаи 
таҳсилоти миёнаи касбии тиб-
бӣ, аз ҷумла 8 муассисаи ғайри-
давлатӣ фаъолият дорад, ки дар 
онҳо 36 500 нафар донишҷӯён 
таҳсил мекунанд.

Дар фаъолияти коллеҷҳои 
тиббии давлативу хусусии акса-
рияти шаҳру ноҳияҳо камбудиву 
норасоиҳои ҷиддӣ ба назар ме-
расанд.

Аз таҳлилҳо бармеояд, ки 
сатҳу сифати таълим дар муасси-
саҳои миёнаи касбии соҳаи тан-
дурустӣ ғайриқаноатбахш мебо-

ни кӯдакон ва ҳифзи саломативу 
вазъи рӯҳии онҳо супориш дода 
мешавад, ки дар кишвар фаъо-
лияти устоҳо ё табибони хатнаку-
нанда пурра қатъ карда, амали-
ёти хатна танҳо дар муассисаҳои 
тиббӣ ва тавассути ҷарроҳони 
касбӣ анҷом дода шавад.

Ҳукумати Тоҷикистон ба ма-
съалаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
диққати аввалиндараҷа медиҳад.

маориф ва тандурустӣ бошад.
Соҳаи дигаре, ки бояд ис-

лоҳу таҷдид карда шавад, соҳаи 
фарматсевтӣ мебошад.

Мувофиқи маълумоти Вазо-
рати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимо-
ии аҳолӣ то ба имрӯз дар кишвар 
32 корхонаи хурду калони истеҳ-
соли доруворӣ ва гиёҳҳои шифо-
бахш ва беш аз 2 300 дорухона 
фаъолият мекунад.
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шад.
Илова бар ин, то ба ҳол на 

ҳама китобҳои дарсӣ ба забони 
тоҷикӣ таълиф гардидаанд.

Бинобар ин, ба вазоратҳои 
маориф ва илм, тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ супориш 
дода мешавад, ки дар ин самт 
чораҳои иловагии зарурӣ анде-
шанд.

Вобаста ба ин, бояд гуфт, 
ки сатҳу сифати хизматрасонии 
тиббӣ ба аҳолӣ аз ҷониби ҳамши-
раҳои тиббӣ беҳбудии ҷиддиро 
талаб менамояд.

Аз ин рӯ, Дастгоҳи иҷроияи 
Президент ва Вазорати танду-
рустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
вазифадор карда мешаванд, ки 
фаъолияти муассисаҳои таҳсило-
ти миёнаи тиббӣ, хусусан, кол-
леҷҳои тиббии ғайридавлатиро 
ҳамаҷониба санҷида, хулосаи 
худро ба Ҳукумати мамлакат пеш-
ниҳод намоянд.

Ҳоло дар кишвар се муасси-
саи таҳсилоти олии касбӣ ба тай-
ёр кардани мутахассисони соҳаи 
тиб машғул аст. Донишгоҳи дав-

латии тиббии Тоҷикистон ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино дорои биноҳои 
муосири таълимӣ, клиникаҳо ва 
озмоишгоҳҳои замонавӣ мебо-
шад.

Соли 2017-ум 1288 нафар 
мутахассисони ҷавон ин дониш-
гоҳро хатм кардаанд.

Зикр бояд кард, ки сатҳи до-
ниш ва малакаи амалии хатмку-
нандагони ин муассисаи таълимӣ 
низ беҳбудиро талаб мекунад.

Ҳамчунин, таъкид месозам, 
ки диққати асосӣ на ба шумора, 
балки ба сифати таълим ва сатҳи 
касбияти донишҷӯёну хатмкунан-
дагон дода шавад.

Дар баробари ин, дастрасии 
донишҷӯён ба корҳои ташхису та-
бобат ва муошират бо беморон 
бояд беҳтар карда шавад.

Соли 2016 бо мақсади бар-
тараф кардани норасоии кадрҳо 
дар соҳаи тандурустӣ Донишгоҳи 
давлатии тиббии Хатлон таъсис 
дода шуд, ки ҳоло дар он зиёда 
аз 1100 нафар донишҷӯён таҳсил 
доранд.

Мушкилоти асосии дониш-

гоҳи мазкур то ҳанӯз муҳайё 
нагардидани заминаи зарурии 
моддиву техникӣ ва нарасидани 
устодону омӯзгорони дорои да-
раҷаву унвонҳои илмӣ мебошад. 
Вазоратҳои маориф ва илм, тан-
дурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
ва дигар сохтору мақомотро за-
рур аст, ки дар ин самт чораҳои 
дахлдор андешанд.

Ҳозирини гиромӣ!
Ҳукумати кишвар дар идо-

маи корҳои созандагиву бу-
нёдкорӣ пайкараи Шайхурраис 
Абӯалӣ ибни Синоро дар шаҳраки 
“Шифобахш” ва дар байни бинои 
марказии Донишгоҳи давлатии 
тиббии ба номи ин алломаи бу-
зург, ки аз нав қомат рост карда 
истодааст, ҷойгир намуд, ки он 
рамзи ҷовидонаи эътибори илми 
тибби тоҷик мебошад.

Ман борҳо таъкид кардаам, 
ки вориси Абӯалӣ ибни Сино бу-
дан танҳо доштани маълумоти 
олии тиббӣ ва пӯшидани хилъати 
сафед нест, балки идома дода-
ни афкору андеша ва маҳора-
ти касбии ин чеҳраи нотакрори 
Шарқ мебошад.

Ба қарибӣ Анҷумани умуми-
миллии табибони кишвар Кодек-
си ахлоқи табибони Тоҷикистонро 
қабул намуд, ки дар он «Савганди 
табиби Ҷумҳурии Тоҷикистон» 
(қаблан «Қасами Гиппократ» ме-
гуфтанд) ҳамчун роҳнамо ва меъ-
ёри ахлоқиву башардӯстонаи ҳар 
як табиб тасдиқ гардид.

Вобаста ба ин, кормандони 
соҳаи тибро зарур аст, ки ба сав-
ганди худ ҳамеша содиқ бошанд 
ва ба халқи азизамон софдилона 
хизмат кунанд.

Бовар дорам, ки табибони 
мо ба нафъи ҷомеа ва солимии 
он минбаъд талоши бештар кар-
да, сазовори ҳурмату эҳтироми 
умум мегарданд.

Дӯстони азиз!
Илму дониш дар миёни мар-

думи мо аз қадим мақоми хос 
дошт ва мардуми бофазлу ҳунари 
тоҷик ба ин манбаи маърифат ҳа-
меша арҷ мегузоштанд.

Мо низ бояд суннатҳои неки 
гузаштагонамонро эҳтиром намо-
ем, аз усулҳои муосири таълиму 
тарбия истифода кунем, доираи 

донишу маърифат ва камолоти 
маънавии насли навраси кишва-
рамонро тавсеа бахшида, дар 
зеҳни онҳо эҳтиром гузоштан ба 
муқаддасот ва рукнҳои давлат-
дориро ҷой намоем, онҳоро дар 
рӯҳияи ватандӯстиву ҳисси балан-
ди миллӣ ва худогоҳиву худши-
носӣ ба воя расонем.

Ҳамаи шумо, ҳозирини гиро-
миро ба ифтихори ҷашни бузурги 
миллиамон – солгарди истиқло-
лияти давлатӣ, ки баъди чанд рӯз 
фаро мерасад, самимона табрик 
гуфта, бовар дорам, ки роҳбарону 
кормандони соҳаи тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, илму ма-
ориф ва масъулони муассисаҳои 
таълимӣ ба ислоҳи камбудиҳои 
ҷойдошта эътибори ҷиддӣ дода, 
ҷиҳати сазовор истиқбол гириф-
тани 30-солагии истиқлолияти 
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
имрӯз кӯшишу талоши дучанд ме-
кунанд ва дар ободиву пешрафти 
Ватани маҳбубамон ҳиссаи ар-
зишманди худро мегузоранд.

Бори дигар Рӯзи дониш ва 
дарси сулҳ ба ҳамаи сокинони 
мамлакат муборак бошад!

Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо устодону 

донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва кормандони соҳаи 
тандурустӣ ба муносибати Рӯзи дониш ва оғози соли нави таҳсил

МАҚОМИ АБӮАЛИИ СИНО ДАР РИВОҶИ ИЛМИ ҶАРРОҲӢ
(аввалаш дар саҳ. 1)

Баъзе амалиётҳои ҷар-
роҳии Ибни Сино аз табобати 
захм, захмбандӣ, боздоштани 
хунравӣ, ҷарроҳии решҳои 
чиркдор, носурҳо, чурраи ши-
кам ва амсоли онҳо иборатанд. 
Мас., ӯ дӯхтани ҷароҳати ши-
камро ба чунин тарз шарҳ ме-
диҳад: «Ман бароят беҳтарин 
тариқаи дӯхтани шикамро тав-
сиф намуда мегӯям: Азбаски 
чизи мавриди эҳтиёҷ ин аст, 
ки бояд миёни сифоқ ва мароқ 
пайваста шавад, бинобар ин 
туро лозим аст, ки андар оғози 
дӯхтан сӯзанро аз беруни пӯст 
ба сӯи дарун бизанӣ. Ҳар гоҳ 
сӯзанро андар пӯст ва андар 
мушаке даровардӣ, ки ба да-
розои шикам рост фуруд ома-
дааст, гӯшаи сифоқи андар ин 
сӯй бударо ба ҳоли хеш гузо-
шта, андар он сӯзанро надарор 
ва сӯзанро андар гӯшаи дига-
ре дароварда, аз дарун ба сӯи 
берун бигузарон. Чун сӯзанро 
гузарондӣ, бори дуввум низ аз 
худи ҳамин гӯшаи мароқ аз бе-
рун ба сӯи дарун гузаронида, 
гӯшаи сифоқи андар ин ҷониб 
бударо ба ҳоли худ бигузор ва 
сӯзанро андар гӯшаи дигар 
зада, аз дарун ба берун бигу-
зарон. 

Баробари гузаронидани 
сӯзан аз сифоқ онро аз гӯшаи 
мароқи андар ин ноҳия буда 
низ бигузарон ва ҳамин тариқ 
то аз ҳамаи он гузарондани 
сӯзан (корро бояд давом дод). 
Сипас, низ аз ҳамин бар сар 
карда, онро ба гӯшае бидӯз, ки 

аз сифоқи андар бари берунбу-
да аст. Сӯзанро аз пӯсте берун 
ор, ки ба наздики он ҷой до-
рад. Сипас сӯзанро дубора ан-
дар он пӯст дароварда гӯшаи 
сифоқи андар ҷониби дигар 
бударо бо ин гӯша аз мароқ 
бидӯз ва (сӯзанро) аз пӯсте бе-
рун ор, ки андар ноҳияи он ҷой 
дорад. Ин корро ба ҳамин тар-
тиб пай дар пай то пурра дӯхта 
шудани ҷароҳат давом деҳ». 
Аз ин бармеояд, ки Ибни Сино 
дар мавриди дӯхтани захми 
шикам чун Ҷолинус сифоқ 
(шикампарда)-ро бо девораи 
нарми шикам пайваст мекар-
дааст. Ҳангоми табобати ба-
восир (геморрой) Ибни Сино 
ба тағзияи бемор ва рафъи қа-
бзият диққат дода, баъдан аз 
пайи муолиҷа бо дору мешуд. 

Дар сурати натиҷаи дилхоҳ 
надодани ин амал, ӯ уқдаҳои 
бавосирро бо ришта сахт ме-
баст ё онҳоро бурида дур ме-
кард. Чунин тарзи муолиҷа 
аз усулҳои ҷарроҳии ҳозира 
фарқи зиёд надорад. Ҳамчу-
нин тарзи ҷарроҳии саратон, 
ки Ибни Сино тасвир карда-
аст, ба усулҳои табобати куну-
нии он басо наздик мебошад: 
«Баъзан варами начандон ка-
лони саратонро бурида парто-
фтан мумкин аст. Саратонро 
метавон танҳо бо роҳи пурра 
ва комилан буридани он нест 
кард: саратонеро, ки бофтаҳои 
узверо фаро гирифтааст, ме-
буранд ва ҳама рагҳоеро, ки 
онро ғизо медиҳанд, берун 
меоранд, то ягонтояш боқӣ 
намонад... Вале қатъи саратон 

аксаран боиси бадтар шуда-
ни ҳоли бемор мешавад. Гоҳо 
баъди қатъ доғ кардан ҳам за-
рур мешавад, вале доғ кардан 
аксаран хеле хатарнок аст, ху-
сусан, агар саратон дар назди 
узвҳои асосӣ (мағзи сар, дил, 
ҷигар) ҷой гирифта бошад».

Ибни Сино вазъи бемор ва 
муолиҷаи бемориро бо нуҷум 
(ҳолати кавокибу сайёрагон 
ва таъсири онҳо) вобаста на-
карда, дар асоси тасаввуроти 
дурусти илмии таъсири муҳит 
ба инсон хулоса мебаровард: 
«Табиати халқе, масалан, 
ҳиндуҳо ё исавиҳо, ба шаро-
ити иқлими онон мусоид аст. 
Ҳамаи ҳиндуҳоро як ниҳод 
хос аст, ки боиси саломатии 
онҳост, аммо исавиён табиа-
ти дигари ба худ хос доранд, 

ки саломатии ононро нигоҳ 
медорад. Агар ҳиндуро таби-
ат бо табиати исавӣ иваз гар-
дад, бемор ё ҳалок мешавад ва 
баръакс… Ҳар одам мизоҷи 
муайян ва ниҳоди ҷисми ӯ хи-
слати хос дорад. Аз ин ҷост за-
рурати таъйин намудани дору 
мувофиқи табъи ҳар як одам; 
доруе, ки ба Аҳмад гармӣ ме-
кунад, ба Зоҳид чунон таъсир 
надорад», ‒ таъкид доштааст 
Ибни Сино.

Аз Ибни Сино осори фор-
сии бисёр мӯътабаре дар даст 
аст. Онҳо собит мекунанд, ин 
марди бузург, ки дар ради-
фи донишмандони машҳури 
ҷаҳон қарор дорад ва паҳлӯ 
ба паҳлӯи Арасту, Афлотун, 
Суқрот ва Ҷолинус мезанад, 
ба ҳамон дараҷа, ки дар за-
бони арабӣ анҷоми қудратро 
дошта, ба ҳамон дараҷа низ 
дар забоне, ки аз модари худ 
фаро гирифтааст, устод буд, 
гоҳе ба назм ва гоҳе ба наср 
адои мақсуд мекард, замоне 
мустақиман ба забони форсӣ 
китоб менавишт ва замоне низ 
яке аз китобҳо ва рисолаеро ки 
ба арабӣ таълиф карда буд, худ 
ба форсӣ тарҷума мекард.

М.Қ. Гулзода
Ректори ДДТТ ба номи 

Абӯалӣ ибни Сино, 
доктори илмҳои тиб, 

профессор

Бознашр аз нашрияи 
«Ҷумҳурият» 17.08.2018
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Ҳама гуна зуҳуроти ифротгароиро маҳкум бояд кард
Солҳои охир дар мак-

табҳои олӣ ба ҷараёни 
корҳои тарбиявӣ  диққат 
ва аҳамияти бештар дода 
мешаванд. Зеро тарбия 
падидаи иҷтимоӣ, фарҳан-
гӣ, психологӣ ва педагогӣ 
буда, барои танзими ҳаёти 
инсон ва пешрафти ҷамъ-
ият хизмат менамояд. Он 
ҳамчун фаъолияти махсуси 
мақсадноки инсон барои 
рушди шахс ва ворид шу-
дани ӯ ба ҷараёни воқеӣ ва 
бунёди ҳаёти маданӣ раво-
на карда мешавад.

Соли  2017 дар Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон 20-умин 
солгарди  Ваҳдати миллӣ 
бо шукуҳу шаҳомати хоса 
ҷашн гирифта шуд. Анъ-
анаи тантанаи ин ҷашн 
нерӯи бегазанду созандаву 
пешбару тавонои ваҳдат 
хоҳад буд. Миллати куҳан-
бунёди тоҷик бори дигар 
ба ҷаҳониён собит  хоҳад 
кард, ки халқи тоҷик таби-
атан ваҳдатпараст буда, на 
танҳо дар дохили кишва-
ри худ, балки дар сароса-
ри ҷаҳон ваҳдатро омили 
асосии пешрафти ҷомеа 
мешуморад. Алалхусус, дар 
даврони соҳибистиқло-
лии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ваҳдат дар байни халқи 
тоҷик мартабаю мақом ва 
аҳамияти бештар пайдо 
кард. Моҷарою даргириҳое, 
ки дар Ватанамон солҳои 
90-уми асри гузашта ба 
вуқӯъ пайвастанду боиси 
ғаму андуҳу маҳрумиятҳо 
гаштанд, бори дигар аҳа-
мияти ваҳдат ва нақши 
онро дар ҳаёти осоишта 
собит сохтанд. Маҳз гара-
виши дубора ба ваҳдат дар 
охири ҳамон солҳо ба халқи 
мо бахту саодат овард, 
мамлакатро тинҷу осуда, 
мардумро хурраму хушрӯз-
гор сохт. Ба ифтихори мо, 
ваҳдати миллат сол то сол 
нерӯманд гашта, устувор 
шуд ва ҳама  боварӣ дорем, 
ки ҳаргиз он завол нахоҳад 
ёфт.

Паёми навбатии 
Асосгузори сулҳу ваҳда-
ти миллӣ  Пешвои мил-
лат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷ-
лиси Олӣ имкон фароҳам 
овард, ки аҳли кишвар, 
нақшаи фаъолияти худро 
дар соли 2018 ҳадафман-
донаву воқеӣ ва вобаста ба 
муҳимтарин масоили зин-
дагӣ мураттаб созанд. Дар 
ин Паём  доир ба масъалаи 
терроризм Сарвари давлат 
мулоҳизаронӣ намуда, чу-
нин изҳор доштанд:

«Солҳои охир терро-
ризм ва экстремизм ба 
хатари глобалӣ табдил 
ёфта, ҷаҳони муосирро ба 
ташвиш овардааст. Афзо-
иши ҷиноятҳои хусуси-
яти экстремистӣ ва тер-
рористидошта ба вусъат 
ёфтани терроризми бай-
налмилалӣ, фаъолшавии 
унсурҳои тундраву иф-
ротгаро, ҷалби ҷавонон ба 
сафи созмонҳои экстреми-
стиву террористӣ ва ишти-
роки онҳо дар низоъҳои 

имрӯзҳо ҷаҳонро ба таҳлу-
ка андохтааст. Ба ҳамагон 
маълум аст, ки имрӯзҳо аз 
ҷониби кадом созмонҳо ва 
давлатҳо ба ташкилотҳои 
террористӣ, экстремистӣ 
кӯмак расонида мешаванд. 
Назари таҳлилгарон, оли-
мон ва сиёсатмадорон дар 
ин хусус ҳаминро нишон 
медиҳад, ки аз ин рафто-
ри созмонҳо ва давлатҳои 
алоҳида террористон ва 
экстремистон истифода 
бурда, барои ба ҳадафҳоя-

намоянд, ки Тоҷикистон ва 
тоҷикистониён дар ҳама 
давру замони давлатдо-
риашон зидди зуҳуроти 
терроризм ва экстремизм 
буданд ва ҳастанд. Ҷумҳу-
рии Тоҷикистонро дар 
арсаи байналмилалӣ дар 
самти мубориза бар зид-
ди зуҳуроти терроризм ва 
экстремизм чун як ишти-
рокчии фаъол мешиносанд 
ва арзёбӣ мекунанд. Дар 
масъалаи бартараф карда-
ни сабабу шароитҳое, ки ба 

гирифтани донишљўён, 
бештар таваҷҷӯҳ зоҳир на-
мудан ба забонҳои хориҷӣ 
ва омӯзиши технологияҳои 
иттилоотиву коммуни-
катсионӣ, дар руҳияи до-
нишомӯзиву меҳнатдӯстӣ 
тарбия намудани онҳо, му-
стаҳкам кардани пояҳои 
ахлоқии ҷомеа, ташаккули 
афкори эҷодиву созандаи  
љавонон ва гиромидошти 
арзишҳои фарҳанги мил-
ливу умумибашарӣ, тамо-
ми нерӯи ақлониву ҷисмо-
нии худро равона намуда, 
Ватани азизамон — Тоҷи-
кистонро  дар арсаи ҷаҳонӣ 
ба сатҳи кишвари ободу 
осудаи олам бардорем. 

Асосгузори сулҳу 
Ваҳдати миллӣ, Пешвои 
миллат, Президенти   
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар Паёми имсолаашон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бори дигар 
таъкид намуданд, ки «Тер-
роризм ва экстремизм аз 
як ҷониб чун вабои аср ха-
тари глобалии ҷиддӣ буда, 
аз ҷониби дигар аъмоли он 
гувоҳ аст, ки терроризм ва-
тан, миллат ва дину мазҳаб 
надорад, балки як таҳдиде 
ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва ҷони 
ҳар як сокини сайёра аст». 
Мо ҳамеша бо суханони 
Пешвои муаззами миллат, 
мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
пайравӣ намуда, терроризм 
ва экстремизмро шадидан 
маҳкум менамоем. Инчу-
нин, барои ҳифзи якпорча-
гии ин Ватани биҳиштосо 
ҳамеша омодаем ва сиёса-
ти хирадмандонаю бунёд-
коронаи Пешвои миллатро 
дастгирӣ мекунем.

      Сулҳе, ки Пешвои мил-
лат, Президенти кишвар, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба Тоҷикистон овард, но-
диртарин ва қиматтарин 
неъмат мебошад. Ба мо за-
рур аст, ки ин Ваҳдати Мил-
лӣ ва сулҳро чун гавҳараки 
чашм ҳифз кунем ва ҳама 
аз як гиребон сар баровар-
да барои ҳимояи манфи-
атҳои миллӣ камар баста, 
дар муқовимат ба афкори 
экстремистӣ, террористӣ 
муташаккилона мубориза 
барем ва нагузорем, ки но-
халафе фазои ороми Тоҷи-
кистони азизамонро ғубо-
ролуд созад.

С.Т. Ибодов, 
муовини ректор оид 

ба таълим 
д.и.т., профессор,

мусаллаҳонаи давлатҳои 
хориҷӣ мусоидат менамо-
яд». Дар давоми даҳсолаҳои 
охир ва махсусан аз нимаи 
дуюми асри XX терроризм 
ва экстремизм мавриди 
таваҷҷӯҳи ҳаматарафаи 
олимон ва сиёсатмадорон 
қарор гирифт. Бахусус, аз 
ҷониби коршиносони мам-
лакатҳои Ғарб омӯзиши 
ин зуҳуроти номатлуб дар 
мадди аввал гузошта шуд. 
Шояд суоле ба миён биёяд, 
ки барои чӣ ба омӯзиши ин 
масъала маҳз дар ҳамин 
давра таваҷҷӯҳ зоҳир гар-
дид. Таърих исбот мекунад, 
ки дар ҳама давру замони 
форматсияҳои ҷамъиятӣ 
содиршавии терроризм ва 
экстремизм вуҷуд дошт ва  
танҳо дар нимаи дуюми 
асри ХХ дар қатори дигар 
проблемаҳо терроризм ва 
экстремизм ба проблемаи 
глобалии ҷаҳонӣ табдил 
ёфт. Омӯзиши ин самт дар 
корҳои зиёди илмии таҳ-
лилгарон, олимон ва сиё-
сатмадорон баррасӣ карда 
шудааст ва проблемаи маз-
кур онро тақозо мекунад, 
ки  ин самт бояд ба таври 
васеъ ва ҳаматарафа омӯх-
та шуда, сабабу омилҳо ва 
чораҳои пешгирикунандаи 
терроризм ва экстремизм 
муайян карда шавад. Зеро 
ки ин зуҳурот намуди ҷино-
яти махсусан вазнин буда, 

шон расидан даст ба кушто-
ру таркиш мезананд. Бояд 
гуфт, ки Тоҷикистон чун як 
давлати мустақил ба арсаи 
ҷаҳонӣ қадамҳои нахусти-
ни худро дар солҳои 90-
уми асри ХХ гузошта, пеш 
аз ҳама ба ҷанги шаҳрван-
дӣ дучор гардид ва ба ҷи-
ноятҳои ҳам анъанавӣ ва 
ҳам навини  асри ХХ-ХХ1 аз 
қабили терроризм, экстре-
мизм, сепаратизм, хариду 
фурӯши силоҳ, савдои ода-
мон ва гардиши ғайриқо-
нунии маводи нашъаовар 
дучор гардид. Тоҷикистон 
дар кӯтоҳтарин муддат 
оид ба ин раванд ба ҷомеаи 
ҷаҳонӣ пайваста, аз рӯзҳои 
аввалини давлатдории хеш 
чунин ҷиноятҳоро маҳкум 
карда, ба қонунҳои амал-
кунанда тағйироту ило-
ваҳо ворид карда, ба таш-
килотҳои байналмилалии 
давлатию ғайридавлатӣ 
дар ин раванд ҳамроҳ шуда, 
ҳамагуна зуҳуроти терро-
ристӣ ва экстремистиро 
қотеъона маҳкум кард.

Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ — Пешвои 
миллат,  Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
дар баромадҳояшон чан-
дин маротиба аз минба-
ри баланди СММ ва дигар 
ташкилотҳои бонуфузи 
байналмилалӣ таъкид ме-

содир шудани ин қабил ҷи-
ноятҳо оварда мерасонад, 
аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон ва дигар 
қишрҳои ҷомеа чораҳо ан-
дешида истодаанд, аз қа-
били баланд бардоштани 
сатҳи зиндагии мардум, 
зиёд кардани ҷойҳои нави 
корӣ, фаро гирифтани ҷа-
вонон ба варзиш, ташаккул 
додани мафкураи балан-
ди ватандӯстию ватанпа-
растӣ, корҳои фаҳмонда-
диҳӣ. Ин ҳама чорабиниҳо 
дар барномаҳои дурна-
мои тараққиёти имрӯзаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва-
сеъ таҷассум ёфтааст. Та-
моми қишрҳои ҷомеа ва 
хосатан устодону шогир-
дони  боргоҳи кӯҳанбунёди 
илму маърифати ДДТТ ба 
номи Абуалӣ  ибни  Сино 
Паёми имсолаи Пешвои 
миллатро-Паёми ояндаи 
ободу осудаи Тоҷикисони 
соҳибистиқлол номида, 
тасмим гирифтаанд, ки 
баҳри иҷрои дастуру супо-
ришҳо ва вазифаҳои  гузо-
шташуда љиҳати баланд 
бардоштани сифати таъли-
му тарбия, тайёр намудани 
мутахассисони ҷавобгӯи 
талаботи замони муосир аз 
тамоми имконияту воси-
таҳои мављуда васеъ исти-
фода баранд.  Дар ин росто 
зарур аст, ки бо маќсади 
бо  донишҳои муосир фаро 
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САБАБУ РЕШАҲОИ 
ИФРОТГАРОӢ КАДОМҲОАНД?

Дар Паёми солонаи 
худ ба Маҷлиси Олии мам-
лакат Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллй - Пешвои 
миллат, Президенти Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон қайд на-
муданд, ки «Мутаассифона, 
дар олами ислом равияҳое 
низ арзи вуҷуд кардаанд, ки 
баъзе амалҳояшон ба фит-
накориву тафриқаандозӣ 
равона гардидаанд. Ин ба 
моҳияти дини мубини ис-
лом мухолиф аст ва ба он 
иснод меорад».

Дар замони мо шахсо-
не, ҳизбу ҳаракатҳо ва соз-
монҳое ҳастанд, ки кӯшиш 
менамоянд, мақсаду маром, 
ғояву андеша, афкор ва нақ-
шаҳои худро бо ҳар роҳу 
васила ва ҳатто, бо амалҳои 
тундравона амалӣ созанд. Ба 
ақидаи аксари муҳаққиқон, 
сиёсатшиносон, рӯзномани-
горон экстремизм бештар 
аз ҳама дар соҳаи дин дучор 
меояд ва ин падида дар та-
моми гӯшаву канори сай-
ёраи мо ба амал меояд.

Сабабу решаҳои он дар 
чист ва омилу ангезаҳои он 
кадомҳоянд? Ба ин савол 
ҷавоби дақиқу мушаххас 
додан душвор бошад ҳам, 
ба ҳар ҳол баъзе сабабҳо, ре-
шаҳо, омилҳо ва ангезаҳои 
асосӣ ва умумии онро ном-
бар кардан мумкин аст:

Аввалан, афзудан ва 
густариши ҳисси адами ит-
минон ба фардо (ҳисси маъ-
юсӣ, нобоварӣ, парешонӣ аз 
зиндагӣ). Дуюм, ҷараёни бо-
шиддати ҷаҳонишавӣ (гло-
бализатсия) олами моро 
тағйир медиҳад, тамаддун, 
фарҳанг, анъана, урфу одат, 
дину мазҳаб ва суннатҳои 
анъанавиро заиф месозад ва 
ҳатто, тамоман аз байн ме-
барад. Натиҷаи он на ҳама 
вақт мусбату дилхоҳ аст ва 
ин падида эҳсоси нотавонӣ, 
заифӣ, маъюсӣ ва дар бисёр 
маврид танаффур (нафрат), 
эътироз ва муқобилиятро 
ба миён меорад. Ин омил 
метавонад, боиси бегонагӣ 
ва ҷудоӣ аз раванди ягонагӣ, 
ҳамкорӣ, ҳамзистӣ, таҳам-
мулпазирӣ гардад. Сеюм, 
омиле, ки бештар дар ҷаҳо-
ни ислом, дар байни мусул-
монон роиҷ аст - ин эҳсоси 
беадолатӣ нисбат ба ислом 
ва пайравони он аст.

Аксари мусулмонони 
олам чунини мешуморанд, 
ки нисбат ба онҳо мамо-
лики Ғарб сиёсати-духӯра, 
дурӯя, меъёру стандартҳои 
мунофиқонаро ба кор меба-
ранд. Мутаассифона аксари 
онҳое, ки бо асли аркони 
ислом, таърих, фарҳанг, 
аҳком, фалсафа ва ахлоқи 
ислом ошно нестанд, чунин 
меҳисобанд, ки ба ислом хи-

слати ситезу тундравӣ, таҷо-
вузгароӣ, бадқасдӣ, ғайри-
таҳаммулпазирӣ хос аст. 
Ин андешаи мутлақо ғалат 
аст. Зеро «Қуръон», ҳадис, 
тамоми аҳкому аркони ис-
лом ва фалсафаю ахлоқи он 
бар пояи адолат, баробарӣ, 
бародарӣ, озодӣ, амният 
бунёд ёфта, зарурияти сулҳ, 
ризоият, таҳаммул, оромӣ, 
амният, адолатро бо тамо-
ми зуҳуроти он дар тамоми 
ҷабҳаҳои зиндагӣ таъкид ва 
фармудааст. Ислом дини 
сулҳу салоҳ ва бародарист, 
на барқасдиву бетаҳаммулӣ.

Экстремизм ва терро-
ризм аз мафҳумҳоеанд, ки 
дар дунёи имрӯза вирди 
забони ҳама шудааст ва ин 
ду мафҳум ба ҳам пайваст 
мебошад. Экстремизм (тун-
дравӣ, аз андоза гузаштан) 
ба терроризм меорад. Ис-
тилоҳи «терроризм» (аз 
калимаи лотинии «tеrrоr») 
маншаъ гирифта, маъноаш 
«тарс ва ваҳм» аст. Терро-
ристон мехоҳанд, мақса-

ду мароми худро бо роҳи 
зӯроварӣ, куштор, тарсу 
ваҳм амалӣ созанд. Террор 
кардан, ҷомеаро ба ҳолати 
тарсу ваҳшат ва ноумедӣ 
афкандан аст.

Ба мо ҳамагон лозим 
аст, кушиш ба харҷ диҳем, 
фарҳанги динию миллиа-
монро боло бардорем. Ба 
ҷомеа билхусус ҷавоно-
намон фаҳмонда тавони-
ста бошем, ки бо тақли-
дҳои кур-курона дунболи 
гурӯҳҳои ифротӣ нараванд. 

Вазъияти фазои динии 
ватанамон ба ба ҳамагон 
маълум, ки давлат ва мар-
думи шарифи Тоҷикистон 
ҳама мусулмон буда, ба 
муқаддасоти динӣ ва дасту-
роти шариати Ислом эҳти-
ром мегузоранд. 

Бо ташаббуси Прези-
денти Тоҷикистон китобҳои 
фаровони динӣ ба забони 
тоҷикӣ ва хати кириллӣ 
тарҷума шуда, дар дастра-
си мардуми мусулмони 
кишвар қарор дода шуд. Аз 
ҷумла тарҷумаи Қуръони 
Карим ба теъдоди хеле зиёд 
таҳия шуда, ба таври рой-
гон пешкаши мардуми му-
сулмони Тоҷикистон карда 
шуд. 

Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар минбари 
СММ оид ба покии дини 
муқаддаси Ислом сухан-
ронӣ намуда, нисбат дода-
ни тероризм ва экстремизм 
(ифротгароӣ) ба ин дини 
муқаддасро бо қотеият рад 
намудааст.

Имрӯз, дар раванди 
ҷаҳонишавӣ муқобила ба 
густариши ақидаву афко-
ри гуногуни бегона бидуни 
мавҷудияти ақидаи устувор 
ва мантиқан пурзӯр дар ка-
дом соҳае, ки набошад, ғай-
риимкон аст.

Бинобар ин, ягона роҳ 
барои хунсо намудани 
зуҳури ҳар гуна гурӯҳу ҳа-
ракатҳои тундгаро ва иф-
ротӣ, махсусан дар зами-
наи ақидаҳои динӣ, пеш 
аз ҳама, мусоидат ба боло 
бурдани сатҳи донишҳои 
дунявию илмӣ ва ҳамчунин 
донишҳои динӣ дар чаҳор-
чӯбаи мазҳаби суннатии мо 
ҳанафия мебошад.

Ҷилавгирӣ кардан 

аз ифроту тафрит яке аз 
омилҳои муҳими ҳифзи 
ваҳдати миллӣ, суботи ҷо-
меа ва рушди давлати мил-
лӣ мебошад.

Бо боварии комил аз 
минбари баланд гуфта 
метавонем, ки ҷавонони 
боғайрат, далер ва сулҳхоҳи 
тоҷик иродаи матин дошта, 
на танҳо барои вусъатёбӣ, 
балки роҳ ёфтани терро-
ризм ва ифротгароӣ дар 
марзу буми Ватани азизи 
худ бо ҳар роҳу усул, яъне 
ҳам амалӣ ва ҳам маънавӣ 
мубориза хоҳанд бурд. 

Зеро ақидаҳо, ан-
дешаҳо, пешниҳодҳое, 
ки тавассути рӯзномаву 
маҷаллаҳо, барномаҳои 
телевизиниву радио, кон-
фронсу мизҳои мудаввар, 
вохӯрӣ бо намояндагони 
мақомотҳо ва дар пайравии 
онҳо дарсҳои кушоди тар-
биявии устодон бахшида 
ба мубориза алайҳи терро-
ризм ва ифротгароӣ дар ин 
самт нақши муҳимро бози-
дааст.

И. А. Юнусов, 
директори ОКСБ,

Р.А. Юсупов,
мутахассиси озмоишгоҳ

Донишҷӯёни донишгоҳ дар 
шаҳри Қарағандаи Ҷумҳурии 

Қазоқистон таҷриба омӯхтанд

Дар доираи барномаи 
мубодилаи академӣ, бо мақ-
сади гузаштани таҷрибаомӯ-
зии тахассусӣ тибқи фармои-
ши ректори донишгоҳ, гурӯҳи 
донишҷӯёни факултети 
НТҶ-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ 
ибни Сино дар ҳайати 6 на-
фар зери роҳбарии декани 
факултет Саидзода Б.И. аз 
4 то 15 августи соли ҷорӣ 
ба Донишгоҳи давлатии тиб-
бии Қарағандаи Ҷумҳурии 
Қазоқистон сафарбар карда 
шуданд. 

Рӯзи 5 август донишҷӯё-
ни таҷрибаомӯзро  декани 
факултети НТҶ-и Донишгоҳи 
давлатии тиббии Қарағанда 
пешвоз гирифта, онҳоро то  
макони будубоши муваққа-
тиашон роҳнамоӣ намуд. 
Рӯзи 6 август тибқи барно-
маи тасдиқгардидаи ДДТҚ 
декани факултети НТҶ-и 
ин муассиса Бахтияр Се-
рик гурӯҳи кориро ба сохто-
ри донишгоҳ шинос намуд. 
Дар рафти таҷрибаомӯзӣ 
донишҷӯён бо ҳар шӯъбаи 
донишгоҳ дар алоҳидагӣ ши-
нос карда шуданд. Аз ҷум-
ла, “Маркази хизматрасонии 
донишҷӯён”-и ДДТҚ ки ба  
таҷрибаомӯзон хеле писанд 
омад. 

Тибқи барномаи таҷри-
баомӯзӣ д.и.т., профессори 
кафедраи беҳдошти меҳнати 
ДДТҚ Сраубаев Э.Н. даво-
ми 2-рӯз лексия ва дарсҳои 
амалӣ дар лабараторияи 
таълимии кафедра гузарони-
да донишҷӯён бо таҷҳизоти 
замонавӣ шинос шуданд, ки 
минбаъд дар рафти корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ аз онҳо исти-
фода мебаранд.

Донишҷӯён мувофиқи 
рухсатномаи маъмурият аз 
имкониятҳои китобхонаи до-
нишгоҳ бо таври васеъ ва 
самаранок истифода наму-
данд. 

Бо роҳбарии директори 
Маркази малакаҳои амалии 
ДДТҚ донишҷӯён бо тарз ва 
усули фаъолияти марказ ши-
нос шуда, ба таври амалӣ аз 
баъзе таҷҳизоти онҳо исти-
фода намуданд.

Мувофиқи шартно-
маи байни ДДТҚ ва бар-
номаи таҷрибаомӯзӣ бо 
муассисаҳои тандурустии 
ҶҚ таҷрибаомӯзӣ аз рӯи их-

тисос бо таври амалӣ дар 
муассисаҳои профилактикӣ 
гузаронида шуд. Бо мақса-
ди дастрасӣ ба мутахасси-
сони департаменти ҳифзи 
тандурустӣ донишҷӯёнро 
ба 2 гурӯҳ ҷудо намуда, ба 
шӯъбаҳои эпидемиология, 
паразитология, беҳдошти 
хӯрока, меҳнат, кӯдакону на-
врасон ва коммуналӣ раво-
на намуданд. Фарқият дар 
самти фаолияти  Марказҳои 
назорати давлатии санитарӣ 
танҳо дар он аст, ки дар онҳо 
шӯъбаи харидории маҳсулот 
дида мешавад ва ин шӯъба 
аз ҳисоби маблағи муассиса 
маҳсулотҳоро барои таҳлил 
аз Марказҳои савдо ва дигар 
корхонаҳо ба таври расмӣ ха-
ридорӣ менамояд. Дар вақти 
дарёфт намудани маҳсуло-
те, ки ба талаботи санитарию 
беҳдоштӣ ҷавобгӯ набошад, 
нисбати истеҳсолкунанда 
парванда кушода мешавад.

Дар рафти таҷриба-
омӯзӣ донишҷӯёни донишгоҳ 
бо кормандони Донишгоҳи 
давлатии тиббии Қараганда 
ва мутахассисони муасси-
саҳои тандурустии онҳо му-
бодилаи таҷриба намуда, 
тарзи ҳуҷҷатгузорӣ ва систе-
маи электронии онҳоро ба 
таври лозимӣ  омӯхтанд.

Таҷрибаомӯзиро до-
нишҷӯён дар ҳаҷми 36 соат 
бо баҳои аъло супорида ва 
аз ҷониби ректори ДДТК са-
зовори транскрипт шуданд.

Мавриди қайд аст, ки 
ректори ДДТҚ д.и.т., про-
фессор Досмагамбетова Р.С. 
роҳбари гурӯҳи таҷрибаомӯ-
зон, н.и.т., дотсент Саидзода 
Баҳромуддин Икромро ба 
ҳузури худ пазируфт ва зим-
ни  шиносоӣ аз номи ректори 
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни 
Сино ба ӯ тӯҳфаҳои хотиравӣ 
супорида шуд. Бо мақсади 
рушди равобит дар самти 
ҳамкориҳои минбаъдаи 
байнидонишгоҳӣ (ба таҷри-
баомӯзӣ равон намудан, 
курсҳои кутоҳмуддати ме-
неҷменти тандурустӣ, тайёр 
намудани магистрантҳо, док-
торантҳои phD ва ғ.), изҳори 
назар карда шуд, ки дар оян-
да  самараи хуб хоҳад дод. 

Деканати факултети НТҶ
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Э Ъ Л О Н  ! ! !
Қабули шунавандагон ба курси 8-моҳаи Маркази омодагии қаблии Донишгоҳи давлатии 

тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино
мояд.

Дар Маркази омодагии қаблӣ ҳамаи хоҳишман-
дон ва хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти 
миёнаи умумӣ, коллеҷҳо ва муассисаҳои таҳсило-
ти миёнаи касбӣ, ки мехоҳанд сатҳи дониши худро 
баланд бардоранд, таҳсил карда метавонанд. Дар-
сҳо мувофиқи барномаи таълимии тасдиқшуда аз 
фанҳои: забон ва адабиёти тоҷик (тест ва эссе), 
таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ, 
математика, химия, биология ва физика, гузарони-
да шуда, 8-моҳ давом мекунад.

Барои таҳсил намудан ҳуҷҷатҳои зерин лозим 
аст:
1) Шиноснома ё Шаҳодатномаи таваллуд—асл ва нусха          
2) Аттестат— асл ва нусха   
3) Маълумотномаи    тиббӣ 038/У       
4) Маълумотномаи ҳарбӣ—нусха           
5) Маълумотнома аз мактаб (барои хонандагони синфи-11)             
6) Расм 6-дона 3х4    
7) Табели синфи-10 (барои хонандагони синфи 11)    
8) Хилъати сафед

Суроғаи мо:

Бинои ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино дар 
шаҳраки «Шифобахш» 
(Қарияи Боло), рӯ ба рӯйи 
бинои № 15-и беморхонаи 
«Шифобахш»

Телефон барои тамос:

(+992) 907-01-00-10
E-mail: 
tajmedun14omodagi@gmail.com

Қабули ҳуҷҷатҳо ва 
дарсҳои 
машваратӣ (консул-
татсия) аз:

03.09.2018 то 30.09.2018 

Оғози машғулиятҳо аз:

01.10.2018

ДДТТ ба номи 
Абӯалӣ ибни Сино қа-
були ҳуҷҷатҳоро аз рӯи 
кластери 5-ум (ихтисо-
сҳои тиббӣ, биологӣ ва 
варзиш) дар ш. Душанбе 
барои супоридани имти-
ҳонҳои марказонидаи 
дохилшавӣ дар Марка-
зи миллии тестии назди 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон эълон мена-

Прошел уже целый месяц с 
моего возвращения на родину из 
прекрасного и далекого Дагестана.

Впечатления и эмоции, ко-
торыми я был полонпо возвра-
щении, хотя и разложились по 
полочкам памяти, но затянулись 
радужными облаками, и теперь 
уже совершенно не верится, что 
этот чудесный месяц действитель-
но был в моей жизни, а не являет-
ся плодом безудержной фантазии. 
Должен сказать, что этот месяц в 
Дагестане был полон впечатления-
ми и эмоций!

Итак, хочу рассказать о своём 
лучшем семестре в студенческой 
жизни!

Этой весной в моей жизни 
произошли невероятные собы-
тия. Я проходил обучение в стенах 
Дагестанского государственного 
медицинского университета  по 
программе «Академическая мо-
бильность» и она в корне измени-
ла мою жизнь, несомненно, в луч-
шую сторону!

Мыслей так много, что непо-
нятно, с чего начать, чтобы  мак-
симально передать мои эмоции  и 
чувства. А начну я, пожалуй, с рас-
сказа о самой республике.

Дагестан –чудесная горная 
республика. Место невероятной 
красоты, потрясающей, сочетаю-
щей в себе черты разных клима-
тических зон, природы, невероят-
ной и, опять же, разнообразной 
архитектуры. Одной из них явля-
ется Дербентская крепость Нарын- 
кала, которая на протяжении 15 

веков использовалась в оборони-
тельных целях персами, арабами 
и монголами! Я был очень рад 
прикоснуться к этой  тысячелетней 
истории и слиться с миром древ-
ней культуры.

Удивительно, что на такой ма-
ленькой территории поместилось 
так много прекрасных мест! Самая 
главная ее достопримечательность 
- это потрясающей красоты виды, 
которые никого не могут оставить 
равнодушным. Я влюбился в эту 
республику с первого взгляда.Нуж-
но также  отметить гостеприимство 
и дружелюбие  к нам дагестанско-
го народа. Нас встретили тепло, 
доброжелательно и радушно. 

Первым человеком, встре-
тившим нас,  был заместитель на-
чальника отдела международного 
сотрудничества ДГМУ- СажидаД-
жанбулатовна. Это человек-энер-
джайзер, который полон энергией, 
одержим новыми идеями и плана-
ми. Именно она внушила нам, что 
необходимо искать себя, разви-
вать свои способности и постоянно 
покорять новые вершины, никогда 
не останавливаясь на достигнутом.

В первый день пребывания 
в  Махачкале администрация уни-
верситета разместила нас в одном 
из лучших общежитий ДГМУ. Для 
быстрой адаптации к новой обста-
новке и образовательному процес-
су  нам помогали волонтеры. Они 
провели экскурсию по главному 
корпусу университета, где мы по-
знакомились с представителями 
деканата лечебного  факультета, 
которые  на протяжении всего се-

местра  курировали нас. Это, Разин 
Мирзекеримович- декан лечебно-
го факультета, АльбинаСиражут-
диновна  - заместитель декана по 
старшим курсам и Рустам Калсы-
нович– заместитель декана по ра-
боте с иностранными студентами. 
Хочется отметить доброжелатель-
ность и прекрасное отношение 
администрации и студентов ДГМУ.

Программа весеннего семе-
стра 5 курса была насыщенной и 
требовалось приложить максимум 
внимания и усилий, т.к. имелась 
определенная разница в тематиче-
ских планах, освоение которых еще 
происходило в новой незнакомой 
нам обстановке. В освоении мате-
риала нас поддержали преподава-
тели и помогли своим соучастием 
студенты ДГМУ, с которыми у нас 
проходили совместные занятия. 
Мы изучали такие дисциплины как 
«Акушерство и гинекология», «Хи-
рургические болезни», «Инфек-
ционные болезни»,«Педиатрия», 

«Внутренние болезни»,«Судебная 
медицина», «Фтизиатрия», «Кли-
ническая фармакология». Благо-
даря высокопрофессиональному, 
профессорско-преподавательско-
му составу мы с легкостью освои-
ли теоретическую базу и практи-
ческие навыки. Теоретические 
знания закреплялись активным 
применением знаний на практи-
ке. Также уделялось внимание не 
только учебному процессу, но и 
культурно-массовым мероприяти-
ям. Нас ознакомили с традициями, 
историческими памятниками куль-
туры, с биографиями выдающихся 
деятелей города Махачкала.

Мы занимались в группах 
разного уровня подготовки, по 
своему индивидуальному распи-
санию, циклы проходили  со сту-
дентами 5-6  курсов ДГМУ, чтобы 
охватить все дисциплины, которые 
нам были нужны.

Мы, студенты, от всего сердца 
выражаем  бесконечную благодар-

ностьза возможность обучаться по 
программе « Академическая мо-
бильность» ректору ТГМУ, д.м.н., 
профессору Гулзода Махмадшо 
Курбонали, декану лечебного фа-
культета д.м.н., профессору Му-
хаббатов Ч.К. и международному 
отделу.

И огромную благодарность 
ректору ДГМУ, д.м.н., профессору 
Маммаеву Сулейману Нураттино-
вичу и народу Республики Даге-
стан за гостеприимство и радуш-
ный прием!

И тут немного для тех, кто чи-
тая эти отзывы думает, ехать или 
не ехать. Мой вам ответ - ехать! Это 
прекрасная возможность познако-
миться с новой образовательной 
системой, а так же с этими замеча-
тельными людьми! И да, я  не пре-
увеличиваю, вряд ли на земле най-
дется еще столь гостеприимный 
и дружелюбный народ! Помимо 
этого ДГМУ богат и иностранны-
ми студентами, это  представители 
Индии, Африки, Палестины, Ира-
на, Афганистана, Казахстана, Узбе-
кистана Грузии и Азербайджана. 
Под конец хочу  дать совет читате-
лям- если вы хотите получить тон-
ну положительных  эмоций, озна-
комиться со всем разнообразием 
природы Дагестана, гостеприим-
ством этого народа, то смело  эта 
республика и этот город идеальны 
во всех отношениях..  

Элдар Джонназаров,
студент 6-го курса 
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