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МУЌАДДИМА 
 

Мубрам будани мавзўи диссертатсия. Рушди устувори иќтисодиёти 

њамаи кишварњои давлатњои дунё аз саломатӣ ва дараљаи коршоямии 

ањолии онњо вобастагии зич дорад. Асосгузори сулњу вањдати миллӣ - 

Пешвои  миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалӣ 

Рањмон зимни ироаи Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон ќайд намуданд, ки  “Њукумати мамлакат, бо назардошти он ки 

саломатии мардум шарти муњимтарини пешрафти мамлакат мебошад, ба 

њалли масъалањои вобаста ба тандурустии ањолї эътибори аввалиндараља 

медињад”1. 

Ба сифати хизматрасонї дар соњаи тандурустї ишора намуда, Пешвои 

муаззами миллат зикр карданд, ки “бо вуљуди пешравињо, бояд гуфт, ки дар 

соҳа њоло њам як силсила мушкилоте боќї монданд ки ислоњи сариваќтї 

мехоњад”2. Дар ҳақиқат, дар фаъолияти низоми тандурустӣ мушкилоти зиёд 

вуљуд дорад, аз ҷумла, сифати нисбтан пасти ёрии тиббӣ ба аҳолӣ, афзоиши 

шумораи бемориҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ хатарнок, маблағгузории нокифояи 

соҳа, ихрољи кадрњои болаёќати соња ва ғайраҳо. Мавҷудияти чунин 

мушкилот ба барҳам хӯрдани омӯзиши комплексӣ ба ҳифзи саломатии 

аҳолӣ, дигаргуншавии низоми пешгирии бемориҳо, паст шудани дараҷаи 

дастрасии ёрии тахассусноки тиббӣ барои қисми зиёди аҳолӣ оварда 

расонида истодааст. 

Низоми муосири тандурустӣ дар ҷараёни ислоҳоти амалӣ қарор дошта, 

дигаргуниҳои љиддии ташкилию ҳуқуқӣ ва таркибиро таќозо дорад. Дар ин 

самт маҷмӯи қонунҳо ва хуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқие, ки барои ислоҳоти 

соњаи тандурустӣ нигаронида шудаанд, азнавсозии сохтории соҳаро таъмин 

гашта, бахши хусусии тандурустии кишвар рӯ ба инкишоф ниҳодааст. 

Бояд қайд намуд, ки вазъи саломатӣ на танҳо аз фаъолияти соњаи 

тандурустӣ, балки аз таъсири омилҳои маҷмӯї, инфиродӣ, иҷтимоӣ, 
                                                           
1Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 22.12.2017. с. 34. 
2 Дар ҳамин ҷо, с. 35. 
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иқтисодӣ, экологӣ, вазъи ҳаётӣ ва интихоби шахсӣ низ вобастагӣ дорад. Дар 

ҳифз ва таҳкими саломатӣ нақши асосиро тарзи ҳаёти инсон мебозад. 

Ташаккули тарзи ҳаёти солим ва муносибати масъулиятнок ба саломатии 

худ, пеш аз ҳама, аз сатҳи тањсилот ва фарњанги аҳолӣ вобастагӣ дорад. Дар 

инкишофи аксари бемориҳо худи шахс, сатҳи пасти фарњанги санитари ў, 

тарзи ҳаёти носолим ва муносибати зараровар ба саломатии худ сабагор 

мебошад. 

Бинобар ин, дар сиёсати муосири ташаккули тарзи ҳаёти солим нақши 

асосӣ ба иштироки ҷамъият дар ҳалли масъалаҳои бахши тандурустӣ ба 

њисоб меравад. Мањз бо роњи якҷоя кӯшишҳои муштараки бахши хусусӣ ва 

давлат мумкин аст, ки тарзи ҳаёти солим таъмин гардида, муҳити барои 

саломатӣ мусоид фароҳам оварда шавад.  

Дар ин робита, усулҳои мављудаи ташаккул ва рушди хизматрасониҳо 

дар соҳаи  ҳифзи саломатии аҳолӣ хусусияти маљмўї надошта, танҳо љанба 

ва самтҳои алоҳидаи онњо баррасї шудаанд. Мавҷудияти масъалаҳои рушди 

хизматрасониҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ зарурати омӯзиши 

низомноки он, хулосабарорӣ ва дарки усулҳои амалкунанда ва механизми 

ташаккул ва рушди тарзи ҳаёти солимро ба миён меорад, ки дар навбати худ 

ањаммияти мавзӯи диссертатсияро инъикос мекунад. 

Сатњи тањќиќи илмии мавзўи диссертатсия. Таваҷҷуҳи ҳамаҷонибаи 

давлат ва ҷамъият ба масъалаҳои ҳифзи саломатии ањолї ва ташаккули 

тарзи ҳаёти солим, таҳлили маводи назариявӣ ва амалї оид ба ин масъалаҳо 

моро водор намуд, ки ба омӯзишу баррасии онҳо даст занем. Муҳиммияти 

рушди усулҳо, механизмҳо ва фишангҳои идоракунии ҳифзи саломатии 

аҳолӣ, инчунин танзими давлатӣ ва дастгирии низоми тандурустӣ дар як 

қатор корҳои илмии олимон ва муҳаққиқони ватаниву хориҷӣ тањти омўзиш 

ќарор гирифтаанд. 

Ба ҳалли масоили ташаккул ва рушди соњаи хизматрасонї, аз он 

ҷумла, хизматрасонӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ корҳои илмии олимони 

зерин, ба монанди Е.В. Аристовая, Г.О. Искандария, В.Л. Иноземтсев, Т.Д. 
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Бурменко, Н.Н. Даниленко, Т.А. Туренко,  В.Г. Варнавский, В.Э. Бойков, 

Т.П. Данко,  А.В. Белитская,  С.А.Бойсов,  А.В. Дроздова, Л.С. Засимова, 

А.А.Иванюшкина, В.Г. Игнатов, Л.А.Батурин, В.И. Бутов, К.Г. Кирченко, 

В. Коновалова,  В.Г. Ларионов,   Д.В. Чернова, Л.И. Лопатников, И.Н. 

Макаров, К. Маркс, А.А. Миронов, А.М. Таранов, А.А. Чейда, В.А. Медик, 

В.К. Юрев, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубсева, 

Я.М.Рошина, Е.В. Рябова, Ж.Б. Сей, В.Л. Тамбовсев, И. Тогунов, Г.Л. 

Тулчинский, Г.Э. Улумбекова,  И. Фишер, Д.Ф.Чеботарёв, Л.Шарингер, 

Ю.Шербук, Ф.Кадиров, И. Хайруллина, А.А. Бондар, Д.И. Шмаков, Б.Б. 

Прохоров, Д.В. Шербин, Н.П. Подскребишева, Е.С. Яхонтова, С.В. Гаврило 

ва  дигарон бахшида шудаанд. 

Саҳми назаррасро ба ҳалли масъалаҳо оид ба беҳсозии фаъолияти 

соҳаҳои гуногуни хизматрасонӣ, аз он ҷумла соҳаи тандурустӣ ва тањқиқот 

дар самти омӯзиши муносибатҳои байни давлат ва бахши хусусї олимони 

зерини ватанӣ, ба монанди  Ҳ.Н. Фақеров, Ф.Н. Қодиров, С.Ҷ. Комилов, М. 

Нурмаҳмадов, Ф.Ф. Одинаев, Р.К. Раҷабов, С. Ҳабибов, Д.С. Амонова., 

М.Њ. Саидова, М.Ќ. Њусаинов, Л.Д. Сафарова ва дигарон гузоштаанд. 

Дар баробари ин, самтҳои муайяни ташаккул ва  рушди бозори 

хизматрасонї дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ, аз он ҷумла баъзе ҷанбаҳои 

назариявӣ, методӣ ва амалии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар шароити 

иқтисодиёти бозорӣ ба пуррагӣ тањия ва то ба дараҷаи кофӣ тањқиқ карда 

нашудаанд. Аз ин лиҳоз, бозори дохилии хизматрасониҳо дар соҳаи ҳифзи 

саломатии ањолї гузаронидани тањқиқоти махсусро таќозо менамояд. Дар 

корҳои илмии муњаќќиќони тоҷик масъалаҳои муайян намудани нақши 

маќомоти давлатӣ дар ташаккули  бозори хизматрасонӣ дар соҳаи ҳифзи 

саломатии аҳолӣ пурра ҳалли худро наёфтаанд. Мавҷуд набудани таҳқиқоти 

маљмўї оид ба моњияти иќтисодї, ҳолат ва нақши хизматрасонӣ дар самти  

ҳифзи саломатии аҳолӣ дар иқтисодиёти бозорї, зарурати тањќиќи асосҳои 

иқтисодии ташаккул ва рушди бозори хизматрасонињо оид ба ҳифзи 
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саломатии аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аҳамияти назариявию амалии 

мавзӯи диссертатсияро муайян намуданд. 

Маќсади диссертатсия тањияи асосҳои назариявӣ ва амалии рушди 

механизми ташкилию иқтисодии хизматрасонињо дар соҳаи ҳифзи 

саломатии аҳолӣ бо дарназардошти такмили танзими давлатии он дар 

шароити иќтисодиёти бозорї мебошад. 

Маќсади зикршудаи диссертатсия гузориш ва њалли ботадриљи 

вазифањои мушаххаси илмию назариявї ва амалиро муайян намудааст: 

 омўзиши моҳияти иқтисодию иљтимоии хизматрасониҳо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ ва дақиқ намудани мафҳумњои “хизматрасониҳои 

тиббӣ”, “хизматрасониҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ”; 

 омӯзиш ва таҳлили ќиёсии таҷрибаи хориҷӣ оид ба ташаккул ва танзими 

хизматрасониҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ; 

 муайян намудани хусусиятҳои ташаккули хизматрасонињо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ дар шароити густариши муносибатњои бозорӣ; 

 ошкор намудани мушкилот дар самти хизматрасонињо оид ба пешгирии 

бемориҳо ва солимгардонӣ дар низоми дастгирии иљтимоии аҳолӣ;  

 таҳқиқи механизми давлатӣ дар самти баланд бардоштани сифати 

хизматрасонињо ва тањияи механизми рушди ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ дар соњаи хизматрасонињо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ; 

 асоснок кардани самтҳои афзалиятноки рушди хизматрасониҳо оид ба 

ҳифзи саломатии аҳолӣ ва такмили муҳити институтсионалии рушди он 

дар шароити иқтисодиёти бозор. 

Объекти тањќиќро маҷмӯи муносибатҳои иқтисодию иҷтимої оид ба 

ташаккул ва рушди соҳаи хизматрасонӣ дар иқтисодиёти бозорӣ ва танзими 

он ташкил медињад. 

Предмети тањқиқро муносибатҳои ташкилию иқтисодӣ оид ба ташкил 

ва танзими хизматрасониҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ дар шароити 

муосири рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил медињад. 
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Асосњои назариявию методологии диссертатсияро консепсияҳои 

бунёдии олимони шинохтаи хориҷӣ ва ватанї дар соҳаи рушди соҳаи 

хизматрасонї, ташкил ва идоракунии истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ, 

тандурустӣ ва иқтисодиёти институтсионалӣ, инчунин, ќонунњои Љумњурии 

Тољикистон, фармонҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ќарорњои 

Ҳукумат ва дигар санадҳои меъёрию ҳуқуқие, ки ба масъалаҳои  соҳаи 

тандурустӣ бахшида шуданд, ташкил медиҳанд. 

Барои њалли вазифањои дар диссертатсия гузошташуда, усулњои 

гуногуни илмї, ба монанди усули оморї, системавї, сабабу натиља, усули 

тањлили омилњо, баҳодиҳии экспертӣ, иќтисодию риёзї, таҳлили 

коррелятсионӣ-регрессионӣ, алоќамандии хусусиятњои миќдорию сифатї ва 

ѓ. истифода шудаанд. 

Сарчашмањои иттилоотии диссертатсияро санадњои қонунгузорӣ ва  

меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи омории Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,ҳисоботи расмии Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, созмонњои 

байналмилалї, адабиёти илмӣ ва инчунин маводҳои шабакаи “Интернет” 

ташкил менамоянд. 

Ба њимоя, аз љониби муаллиф, натиљањои назарраси зерин пешнињод 

мегарданд, ки дорои унсурњои навгонии илмї мебошанд: 

1. Консепсияҳо ва равишњои илмӣ оид ба рушд ва танзими 

хизматрасонињо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ ба низом дароварда шуда,  

маҷмӯи мафҳумҳои он ба таври возеҳ маънидод гардидааст. Мувофиқи он, 

хизматрасониҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ – ин фаъолиятест, ки дар 

чаҳорчӯбаи стратегияи давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ амалӣ гашта, 

хизматрасонињоро оид ба пешгирӣ ва муолиҷаи бемориҳо, барқарор 

намудани саломатӣ, нигаҳдории саломатии аҳолӣ, нигаҳдории гигиенӣ ва 

санитарии ҷамъиятӣ, нигаҳдорӣ ва устувор намудани саломатии ҷисмонӣ ва 

рӯҳии инсон фаро мегирад. 
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2. Муайян карда шудаст, ки барои Тоҷикистон модели омехтаи 

хизматрасонӣ дар соњаи тандурустӣ, ки модели бозории ҳам хусусиву ва ҳам 

давлатиро дар бар мегирад, мувофиқ аст. Ин хусусият дар асоси таҳлили 

муқоисавии моделњои асосии низоми ҳифзи саломатии аҳолӣ дар давлатҳои 

мутараққии дунё, ки низоми иҷтимою  суғуртавӣ ва дигар маблағгузорҳои 

серҷабҳаро истифода мебаранд, муайян гардидааст. 

3. Асоснок карда шудааст, ки дар шароити муосир зарурати тақвияти 

чорабиниҳо ва воситаҳои пешгирӣ ва рафъи сабабҳои беморӣ, нисбат ба 

бартараф намудани оқибати талафоти саломатӣ дар низоми муосири 

тандурустӣ бояд бар мадди аввал гузошта шавад. Муќаррар гардидааст, ки 

яке аз воситаҳои муњими ташвиқу тарѓиби тарзи ҳаёти солим ин 

таъсиррасонї ба тафаккури шахс тавассусти ҷомеа ва муҳити меҳнатӣ 

мебошад. Дар ин самт, ташаккули низоми ҳифзи саломатии кормандон бояд 

љузъи таркибии фаъолияти хоҷагидории ташкилоту муассисањо ва татбиқи 

усулњои инноватисионӣ дар соњаи ташкил ва татбиќи фаъолияти пешгирии 

беморињо гардад. 

4. Мушкилоти мављуда дар низоми хизматрасонињо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ ошкор карда шудаанд, ки ба ќатори онҳо омилњои зерин 

дохил карда шудаанд: принсипи ѓайрисамаранок ва кўњнашудаи 

маблағгузорї; бунёди моддию-техникии ба талабот љавобгў набудаи 

муассисањои табобативу профилактикї; њаљми нокифояи маблағгузорї;  

идома ёфтани ислоњоти низоми тањсилоти тиббї; ихроҷи мунтазами 

кадрҳои баландихтисоси соњаи тандурустї аз љумњурї; камбудињо дар 

низоми  таъминот бо доруворӣ; ќафомонӣ дар ҷорӣ намудани таҷрибаи 

пешқадами байналмилалӣ дар соҳаи ташхис ва табобати бемориҳо; мавҷуд 

набудани низоми муосири стандартњо ва санҷиши сифати хизматрасонии 

тиббї. 

5. Наќши муњими давлат њамчун ташаббускор дар самти 

фаъолгардонии пешгирии беморињо дар муҳити меҳнатӣ асоснок ва 

пешниҳод гардидааст. Ба ќатори тадбирњои асосї пешнињоди имтиёзҳо дар 
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супоридани андоз ба корхонаҳое, ки тарзи ҳаёти солимро тарғиб 

менамоянд; кўмаки моддӣ дар асоси барномаҳои тањиягашта, ки барои 

истифода дар таҷриба тайёранд; дастгирии машваратї ва методӣ дар соҳаи 

тандурустї дохил мешаванд. Асоснок карда шудааст, ки ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ боиси паст гардидани 

хароҷоти давлатӣ ва ба танзим даровардани номутаносибињои сохторӣ 

мегардад. 

6. Самтҳои асосии такмили фазои институтсионалӣ барои рушди 

хизматрасонињо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ пешнињод гаштааст, ки   

институти ташаккули тарзи ҳаёти солим бо истифода аз барномаҳо ва 

ташаббусҳои сатњи корпоративӣ; ҳавасмандгардонии рушди 

хизматрасонињо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ аз ҷониби кулли субъектҳои 

хоҷагидорӣ бо механизми аудити тиббию иҷтимоии муҳити ташкилотро дар 

бар мегирад. 

Соҳаи таҳқиқ ба бандҳои  1.7.2 – “Бањодињии самаранокии иљтимої-

иќтисодї ва сифати хизматрасонї дар корхонањои соњаи хизматрасонї”; 

1.7.6  – “Механизми баланд бардоштани самаранокї ва сифати 

хизматрасонї дар соњаи хизматрасонї”; 1.7.13 – “Хусусиятњои ташаккул ва 

рушди бахши љамъиятии (давлатии) соњаи хизматрасонї”; 1.7.14 – 

“Шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи хизматрасонї” 1.7.22 – 

“Асосњои ташкилї-иќтисодии дастгирї ва њифзи иљтимоии ањолї”-и 

Шиносномаи ихтисосҳои кормандони илмӣ (илмҳои иқтисодӣ) мувофиқат 

мекунад. 

Аҳамияти назариявии диссертатсия дар ҳалли мушкилоти фаъолият ва 

рушди соҳаи хизматрасонӣ дар доираи ҳифзи саломатии аҳолӣ ифода 

меёбад. Аҳамияти махсусро истифодабарии усулҳои пешниҳодшудаи таҳлил 

ва синтез, моделсозии иқтисодию риёзии индекси пушди инсон, инчунин 

интихоби самтҳои афзалиятноки инкишофи механизми хизматрасонињо оид 

ба ҳифзи саломатии аҳолӣ, махсусан ташаккули тарзи ҳаёти солим, 
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инкишофи ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ ва рушди соҳибкорӣ дар ин 

соҳа дар шароити бозор ифода мекунанд.  

Ањамияти амалии тањќиќ.Натиљањо ва муќаррароти алоҳидаи 

диссертатсия ва пешниҳодҳои аз тарафи муаллиф асоснокгашта барои 

мақомоти идоракунии ҳокимияти давлатӣ, аз он ҷумла Вазорати рушди 

иқтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, Вазорати тандурустї ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Љумњурии Тољикистон дар раванди тањияи стратегияҳои 

давлатӣ оид ба инкишофи хизматрасониҳои буҷетӣ, аз он ҷумла 

хизматрасониҳо оид ба њифзи саломатии ањолї бо дарназардошти эҳтиёҷоти 

аҳолӣ дар иқтисодиёти миллии Тоҷикистон аҳамияти амалӣ доранд. 

Як қатор натиљањои методӣ оид ба такмили ҷараёни идоракунии 

низоми хизматрасониҳо дар ҷодаи баланд бардоштани назорати 

самаранокии онҳо аз болои харҷи воситаҳои буҷетӣ, ки аз тарафи муаллиф 

тањия гаштаанд, дар таҷрибаи ватанӣ инъикоси худро ёфтаанд. 

Тавсиб ва татбиқи натиҷаҳои тањќиќ. Натиҷаҳои асосии диссертатсия 

ҳангоми тањияи барномаи давлатии рушди низоми тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ дар дурнамои наздик ва дарозмуддат аз тарафи мақомоти 

ҳокимияти давлатӣ, инчунин, мақомоти қонунбарор дар такмили чораҳои 

коркардшаванда оид ба тањким намудани низоми ҳифзи саломатии аҳолӣ 

васеъ истифода шудаанд. 

Баъзе натиҷаҳои рисолаи илмӣ дар мукаммалгардонии барномаҳои 

таълимӣ, махсусан, њангоми тартиб додани барнома ва дастурњои таълимї 

аз фанҳои иқтисодиёти соҳаи хизматрасонӣ, иқтисодиёти соҳавӣ, танзими 

давлатии иқтисодиёт дар муассисаҳои касбии  олии мамлакат љорӣ карда 

шудаанд. 

Мазмун ва мундариҷаи  асосии диссертатсия ҳангоми муҳокимаи он 

дар конференсияҳои гуногун, ҷамъомадҳо ва семинарҳо баҳои мусбат 

гирифтааст: Конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар Донишкадаи 

иқтисод ва савдои донишгоҳи тиҷорати Тоҷикистон (ш. Хуҷанд, 03-

05.05.2018) дар мавзӯи “Рушди сайёҳї ва ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон“; конференсияи байналмилалии илмӣ-амалӣ дар Донишкадаи 

кӯҳї- металлургии Тоҷикистон дар мавзӯи “Нақши фанҳои табиӣ-риёзӣ дар 

рушди соҳаи саноати тоҷик” (ш. Бӯстон 02.06.2018); конференсияи 

байналмиллали илмӣ-амалӣ дар Донишкадаи кӯҳї- металлургии 

Тоҷикистон дар  мавзӯи “Муаммоҳои коркарди канданиҳои фоиданок” (ш. 

Бӯстон 2018). Ғайр аз ин дар дигар конфронсҳои ҷумҳуриявӣ, 

байнидонишкадавӣ ва донишкадавӣ, ки дар солҳои 2013-2018 баргузор 

гардидаанд, хулосаҳои илмии рисолаи мазкур баррасї карда шудаанд. 

Интишорот. Натиљањои асосї ва хулосањои тањќиќ дар 11 маќолаи илмии 

муаллиф, аз он љумла  4 маќола дар маљаллањои таќризшавандае, ки аз љониби 

Комисияии олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

тавсия шудаанд, нашр гардидаанд. 

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се фасли 

бо њам алоќаманд, хулоса, пешнињодњо ва рўйхати адабиёт бо 150 маъхаз 

иборат аст. Рисола 163 сањифаи матни стандартї, 20 љадвал ва 12 расмро дар 

бар мегирад. 
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БОБИ I. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊО ОИД 

БА ЊИФЗИ САЛОМАТИИ АЊОЛЇ 

 

1.1. Заминањои илмию назариявии рушди хизматрасонињо  

оид ба њифзи саломатии ањолї 

Дар шароити муосир соҳаи хизматрасонӣ тадриљан мавқеи 

авзалиятнокро дар иқтисодиёти мамолики мутараќќї ишғол карда 

истодааст. Дар ин башхи иќтисодиёт корхона ва ташкилотҳо бо суръати 

баланд таъсис ёфта, боиси афзоиши ҷойҳои нави корӣ гардида, мувофиқан 

саҳми он дар ташаккули маљмўи маҳсулоти дохилї назаррас мегардад.  

Ба андешаи мо, асосњои илмию назариявии соњаи хизматрасонӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол дорои рушди кофӣ намебошад. Дар илм ва 

амали муосир, моњияти мафњуми “хизматрасонӣ” ба таври зарурї муайян 

нашудааст ва маънои умумӣ ва ягонаро надорад. Чунин ҳолат бештар бо он 

ифода меёбад, ки соҳаи хизматрасонӣ намудњои гуногуни фаъолиятро дар 

бар мегирад  ва дар мамлакатҳои мухталиф фарқият дар сохтори 

хизматрасониҳо ба назар мерасанд.  

Дар марҳилаи муосир барои бозори хизматрасонӣ оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ дар љумњурї, мушаххас намудани моњияти мафҳуми он 

бисёр муҳим мебошад. 

Хусусиятҳои фарқкунандаи хизматрасонињо оид ба ҳифзи саломатии 

аҳолӣ дар маънидод кардани мафњуми “хизматрасонӣ оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ” инъикос ёфтааст, бинобар ин мафҳуми мазкурро бояд аз 

ду ҷиҳат баррасї намуд: худи “хизматрасонӣ” чиро ифода мекунад ва 

хизматрасонињо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ кадом љабњањоро дар бар 

мегиранд ва дорои кадом хусусиятњои ба худ хос мебошанд. 

Диққати илмӣ ба мафҳуми хизматрасонї ва маънои он дар ҳолате ба 

миён омад, ки Ж.Б. Сэй дар асари худ “Рисола оид ба иқтисодиёти сиёсӣ” ин 

истилоҳро ба гардиши илмӣ ворид намуд. Ба андешаи ӯ, хизматро на танҳо 
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одамон, балки ашёҳо ва қувваҳои табиат низ пешнињод менамоянд3. Дертар 

Ф. Бастиа, ба “назарияи хизматрасонї” Ж.Б Сэй такя намуда, ба хизматҳои 

шахсӣ диққати зиёд зоҳир намуд. Бо вуҷуди ин зери мафҳуми хизматрасонӣ 

ӯ на танҳо Хароҷоти меҳнат дар ҷараёни истеҳсолот, балки ҳама гуна 

кӯшишҳоро дар назар дошт, ки аз тарафи ягон шахс амалӣ карда мешавад4. 

Ба таърифњои мавҷудаи мафҳуми “хизмат” таъсири ҷиддиро К. Маркс 

расонид. Ба ақидаи ў, моҳияти хизмат  пеш аз њама дар амали фоиданок 

ифода меёбад, дуюм, хизмат арзиши махсуси истеъмолӣ дорад ва сеюм, 

хизмат тавассути фаъолият амалӣ карда мешавад5. К. Маркс қайд 

намудааст, ки ҳангоми хизматрасонӣ мол офарида намешавад, лекин 

натиҷаи меҳнат амали фоиданок мебошад, ки барои қонеъгардонии 

эҳтиёҷоти истеъмолкунандаи хизмат равона карда мешавад. 

Ожегов С.И. дар луғати забони русӣ хизматро ҳамчун амал дарк 

мекунад, ки ба шахси дигар манфиат ё ёрӣ мерасонад6. Дар чунин таъриф 

амале ҷудо карда мешавад, ки манфиатро таъмин менамояд. Чунин 

маънидодкуниро В.И. Дал низ дар луғати тафсирии забони русӣ овардааст. 

Ба фикри ӯ “хизматрасонӣ ин мадар кардан, писандида будан фоиданок 

будан, кори заруриро иҷро кардан мебошад”7. И. Фишер гумон дорад, ки 

“хизмат ин амале мебошад, ки ба соҳиби худ даромадро дар ҷараёни 

хизматрасонӣ таъмин менамояд”8. Дар чунин маънидодкунӣ на танҳо амал, 

балки фоидаи соҳиби хизмат низ баён мешавад. Аз рӯи таълимоти К. 

Гренроос,хизмат ин ҷараёни амалҳои ҳиснашаванда мебошанд, ки ба ҳалли 

муаммоҳои истеъмолкунандаи хизмат равона карда шудаанд.  

                                                           
3
 Сей Ж. Б. Трактат по политической экономике / Ж. Б. Сей [Текст]. М.: Дело, 2000. , с.129. 

4
 Рябова Е.В. Генезис теоретических представлений об услугах и их классификация//Вестник Самарского 

государственного экономического университета. № 1 (99),2013., с. 111-116 
5
 Маркс К. Сочинение / К. Маркс, Ф.Энгельс. М.: 1965., Т. 23. – C. 363 (483 с.) 

6
 Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. док. фил. наук, проф. Н. Ю. Шведовой, - 16-е 

изд., исправ. М.: Рус. яз., 1984. с.797. 
7
 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка / В. И. Даль. в 4т. Спб. М.: Русский язык Медиа, 

2008 г., с.271. 
8
 Фишер И. Экономика / И. Фишер, Р. Дорибуш, Р. Шмалензи. М.: Дело, 2002 г. с.864. 
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Дар корҳои илмии номбурда, инчунин, дар корҳои Т.П. Данко9, 

Райзберг Б.А., Лозовской Л.Ш. Стародубтсев Е.Б10. мафҳуми хизмат ба он 

асос меёбад, ки хизмат ин фаъолияте мебошад, ки дар ҷараёни он маҳсулот 

ва арзишҳои моддӣ офарида нашуда, балки хизматро ҳамчун амали 

фоиданок муайян мекунанд. 

Муносибат ба моҳияти хизмат, ки табиати ғайримоддии онро ифода 

мекунад, ниҳоят васеъ паҳн гаштааст. Ин равишро тартибдиҳандагони 

луғати калони иқтисодӣ низ тарафдорӣ намуда, чунин қайд мекунанд 

“хизмат – ин фаъолияти барои супоришот иҷрошуда ба ҳисоб рафта, бо 

офаридани маҳсулоти махсус ва ё мол алоқамандӣ надорад”: Л.И. 

Лопатников хизматро ҳамчун "неъмати на дар шакли ашё, балки дар шакли 

фаъолият ифода ёфта”11 маънидод мекунад. 

Ҳамин тавр, дар гардиши илмӣ се самт оид ба тавсифи моҳияти 

маънидодкунии истилоҳи “хизмат” муайян карда шуданд: 

 самти якум, дар назар дорад, ки хизмат – ин фаъолият, шакли махсуси 

меҳнат мебошад; 

 самти дуюм хизматро ҳамчун натиҷаи фаъолият тавсиф мекунад; 

 самти сеюм хизматро ҳамчун ҷараёни ба ҳам алоқаманд муайян мекунад. 

Қайд кардан зарур аст, ки новобаста аз интихоби яке аз самтҳои 

маънидодкунӣ, метавон афзалият ва норасогии моҳияти мафҳуми 

“хизматро” баён намуд. Сабабҳои чунин ҳолат якчандтоанд. Маълум аст, ки 

олимон ҳангоми маънидодкунии истилоҳи “хизмат” аз он бармеоянд, ки он 

амале, ки онро хизмат номидан мумкин аст хеле бисёр ва гуногунанд, 

инчунин объектҳое, ки ба он чунин амалҳо равона карда мешаванд, бисёр ва 

гуногун мебошанд. 

Дар ҳолати инъикоси таркиби истилоҳи “хизмат” дар аксарияти 

ҳолатҳо, олимон тарафи алоҳидаи онро мушоҳида карда, тавсифи алоҳида 
                                                           
9
 Данько Т. П. Управление маркетингом. / Т. П. Данько. М.: ИНФРА-М, 2003. с.36. 

10
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь, 5-е издан., перераб. 

и доп. М.: ИНФРА-М, 2007 г., с.495. 
11

 Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь / Л. И. Лопатников. 5-е изд., перераб. и допол. М.: Дело, 

2003г.- 520 с. 
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медиҳанд. Аксар вақт харидории молҳо бо хизматҳои минбаъда алоқаманд 

мебошанд ва баръакс ҳолатҳое ҳастанд, ки ҳангоми харидории хизмат он бо 

молҳои муайян алоқамандӣ дорад. Сабаби дигар дар он зоҳир мегардад, ки 

омори расмӣ ҳамаи ин амалҳоро ба як гурӯҳи хизматҳо муттаҳид мекунад. 

Тадқиқотчиёни хориҷӣ ва ватании хизмат кӯшиш мекунанд, ки дар он 

ҳодисаҳо, ки омори расмӣ онҳоро ба қайд мегирад, умумиятро дарёфт 

намоянд. Боз як сабаби душворӣ дар он аст, ки тадқиқотчиёни назарияи 

хизмат дар аксари ҳолатҳо бо объекти чандир сару кор доранд, ки 

сарҳадҳои он вобаста аз хоҳишҳои таъминотчӣ ва ё истеъмолкунандаи 

хизмат дигаргун мешаванд. Моли моддӣ ба осонӣ метавонад ба хизмат 

мубаддал шавад, яъне як объект, ки дорои маҷмӯи ашёҳои моддӣ мебошад 

ва амалиётҳои ҳайати хизматрасон, ё иҷрокунандаро дарбар мегирад аз 

тарафи истеъмолкунанда ҳамчун моли моддӣ ва ҳам хизмат ҳисобида шавад.  

Барои дақиқ намудани мафҳуми хизмат, бояд хизматро ҳамчун 

категорияи иқтисодӣ тавсиф намуд. Категорияҳои илми иқтисодӣ 

инъикоскунандаи муносибатҳои ҷамъиятӣ мебошанд, яъне категорияҳои 

иқтисодӣ бояд муносибатҳои байни одамонро ифода намоянд. Дар ин 

маъно, хизмат ҳамчун категорияи иқтисодӣ метавонад аз се ҷиҳати 

ҳамдигарро пурракунанда ва махсуси нисбати якдигар мушоҳида карда 

шавад: 

 муносибатҳоро оид ба аз тарафи одамон истифодабарии арзиши 

истеъмолии меҳнат, оид ба таъсири бевоситаи ин меҳнат ба инсон 

инъикос мекунад; 

 сохтори муносибатҳои ҷамъиятии қайдшуда бо чунин тарз аён мегардад: 

ба сифати субъектҳои муносибатҳо аз як тараф шахсе баромад мекунад, 

ки барои ӯ хизмат расонида мешавад ва аз тарафи дигар шахси 

хизматрасонанда. Таркиби муносибатҳои ҷамъиятӣ фаъолияти одамон 

буда, ҷараёни пешкаш намудани хизмат мебошад, ки бо истилоҳи 

“хизматрасонӣ” ифода карда мешавад; 
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 объекти муносибатҳо ба мавод, ки оид ба он муносибатҳои ҷамъиятӣ ба 

миён меоянд, хизмат буда, он ҳамчун шакли иқтисодии меҳнат баромад 

мекунад ва ба сифати фаъолият истеъмол карда мешавад. 

Хислатҳои умумии муносибатҳои иқтисодии хизмат бештар дар 

мафҳуми хизмат ҳамчун ҷараёни ягона ва маҳсули меҳнат ифода меёбад. 

Бинобар ҳамин зери категорияи иқтисодии хизмат мо хизматро ҳамчун 

ҷараёни ягона ва маҳсули меҳнат дарк менамоем (яъне, кулли ҳамаи 

падидаҳои  хизматро умуман). Инро ба назар гирифта, қайд кардан ба 

маврид аст, ки хизмат танҳо дар муносибатҳои байни одамон мавҷуд аст,  

одамон ҳамчун субъектони муносибатҳо бо худ унсурҳои муносибатҳои 

иқтисодии хизматро инъикос мекунанд. 

Мафҳуми хизматро таҳлил намуда, хусусиятҳои махсуси хизматро 

ҳамчун мол ҷудо намудан мумкин аст, ки дар сифатҳои асосии он муайян 

ифода меёбанд; ҳиснашаванда, ғайри имконбудани нигоҳдорӣ, сифати 

доимӣ надоштан, ҷудонопазир аз сарчашма будан. 

Мувофиқи омори расмӣ оид ба таснифи амалкунанда, аз он ҷумла 

Стандарти байналхалқии таснифи соҳавии (СБКС \ISIC) ҳамаи намудҳои 

фаъолияти иқтисодии Иттиҳоди Аврупо ( NACE)  ҳаммаи хизматҳо аз рӯи 

160 номгӯ ба 12 гурӯҳҳои калон тақсим карда шудааст: хизматрасониҳои 

корӣ; хизматрасониҳои алоқа; хизматрасониҳои сохтмонӣ ва инжинирингӣ; 

хизматрасониҳои тақсимотӣ (дистрибюторӣ); хизматрасониҳои таҳсилоти 

умумӣ; хизматрасониҳои ҳифзи муҳити атроф; хизматрасониҳои молиявӣ бо 

дарназардошти суғуртакунӣ; хизматрасониҳо оид ба ҳифзи саломатӣ ва 

иљтимоӣ; хизматрасониҳои сайёҳї; хизматрасониҳои ташкили фароғат; 

хизматрасониҳои нақлиётӣ; дар намуди хизматрасониҳо12. 

                                                           
12 Сфера услуг: Экономика / кол. авт. под ред. Т.Д. Бурменко. — М.: КНОРУС, 2006.; Иноземцев В. Л. 

Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы: Учеб. пособие для 
студентов вузов. – М.: Логос, 2000.; Бурменко Т. Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг в 
современном обществе: Экономика, менеджмент, маркетинг. Курс лекций – М.: Кнорус, 2004.; Foster H. 
and K. Krizan The Link Between Aggregate and Microproductivity growth: Evidence from Retail Trade. NBER 
Working Paper # 9120, Wash. 2002 
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Дар амалияи ҷаҳонӣ таснифи хизматрасониҳо аз тарафи ташкилотҳои 

байналмилалӣ ва агенти омори миллӣ муайян карда мешавад, ки он дар 

ҷадвали зерин оварда шудааст. 

Ҷадвали 1.1 

Таснифи хизматрасониҳо (пешнињоди муаллиф)     

Таснифот тибқи 
пешниҳоди 

Асосиатсиатсияи 
байналмиллалии 

савдо 

Таснифот тибқи 
пешниҳоди 
Стандартии 

байналмиллалии 
саноатӣ (ISIC) 

Таснифот тибқи 
пешниҳоди 
Ташкилоти 

ҳамкории иқтисодӣ 
ва рушд (ОБСЕ) 

Таснифот тибқи  
классифитсияи 

русии  
хизматрасониҳо 

(OK-002) 

   Маишӣ 

Хизматрасонии 
амалӣ (рсмӣ) 

 Миёнаравӣ  

Алоқа Алоқа  Алоқа 

Сохтмон ва 
инжиринг 

   

Тақсимотӣ 
Анборҳо, савдо, 

тарабхонаҳо, 
меҳмонхонаҳо 

Таъминот, 
банақшагирии 

таъминот. 

Савдо, хӯроки 
умумӣ, бозорҳо, 

воситаҳои 
ҷобаҷогузорӣ 

Маърифати 
(Маориф) 

  Маориф 

Молиявӣ  

Бонкҳо, молҳои 
ғайриманқул, 

суғуртакуни, барпо 
намудани сармоя 

Бонкҳо, миёнаравии 
молиявӣ, 

суғуртакунӣ 

Ҳифзи саломати ва 
ичтимои 

Ҷамъиятӣ, 
инфиродӣ, ичтимоӣ 

 Тиббӣ 

Сайёҳи   Сайёҳи 

Фароғат, фарҳанг, 
фарзиш 

  
Фароғат, фарҳанг, 

фарзиш 

Нақлиётӣ Нақлиётӣ Боркашонӣ Нақлиётӣ 

Ҳифзи муҳити зист    

Дигарҳо   Дигарҳо 
Сарчашма:  Король А. Н., Хлынов С. А. Услуги: определение и классификация// Ученые заметки ТОГУ. – 2014. - 

Том 5, № 4,- 142 с.; Софина Т.Н. Сфера услуг: Трансформации в рыночной экономике. СПб., 1999. – 123 с.; Бурменко Т. 
Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг в современном обществе: Экономика, менеджмент, маркетинг. Курс 
лекций – М.: Кнорус, 2004. – 154 с.; Foster H. and K. Krizan The Link Between Aggregate and Microproductivity growth: 
Evidence from Retail Trade. NBER Working Paper # 9120, Wash. 2002 

 

Нуқтаи назари ташкилотҳои байналмилалии гуногун оид ба 

таснифоти хизматрасонињо, ки дар ҷадвали боло оварда шудааст, бори 

дигар шаҳодат медиҳад, ки соҳаи мазкур дар рушди муосири иқтисодиёти 

ҷаҳон аҳамияти аввалиндараҷа пайдо карда истодааст ва хусусиятти басо 

мураккаб дорад, зеро он хеле зиёд ва намудҳои гуногуни фаъолиятро дар 
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бар мегирад. Дар Тоҷикистони муосир низ соҳаи хизматрасонї яке аз 

соҳаҳои зудтараққиёбанда, ояндадор ва фоидаовар таддил шуда истодааст. 

Боис ба қайд аст, ки дар байни олимон ақидаи ягона оид ба маънидони 

маънои калимаи хизматрасонї мавҷуд нест.  Ба андешаи мо, яке аз беҳтарин 

пешниҳоди илмии таснифоти хизматрасониҳо дар асари олими рус Е.В. 

Аристова гирд оварда шудааст (љадвали 1.2). 

 Ҷадвали 1.2 

Таснифоти хизматрасонињо тибқи меъёрҳои функсионалї13 

Хизматрасонӣ 

Истеҳсолӣ Истеъмолӣ Иљтимоӣ Тақсимотӣ 

1. Муҳандисӣ 
2. Консалтингӣ 
3. Молиявӣ 
4. Бонкӣ 
5. Суғуртавӣ 

1. Тарабхонагӣ 
2. Меҳмонхонагӣ 
3. Маишӣ 
4. Хизматрасониихонагӣ 

1. Таълимӣ 
2. Тиббӣ 
3. Хайриявӣ 

 

1. Савдо 
2. Нақлиётӣ 
3. Алоқавӣ 
4. Киропулӣ 

 

  Дар шароити муосир дар мундариҷаи хизматрасониҳо талаботи 

аҳолӣ ба соҳаи тандурустї ба шакли прогрессияи геометрї зиёд шуда 

истодааст, яъне  дар байни аҳолӣ асабоният ва дигар ҳолатҳое, ки ба 

саломатии инсон зарароваранд, хеле бисёранд. Ғайр аз ин душвор гаштани 

дарёфти ҷои корӣ, вайрон шудани муҳити экологӣ ва ғайраҳо масъалаҳои 

тандурустиро ба мадди аввал гузошта истодааст. Нисбати дигар намудҳои 

хизматрасониҳои касбӣ, ба монанди хизматрасониҳои нақлиётӣ, ҳуқуқӣ, 

сайёњї ва ғайра хизматрасонии тиббӣ хеле мураккаб мебошад ва аз ин лиҳоз 

таҳқиқи нисбатан амиќро талаб менамояд. Аз ин лиҳоз, дар омӯзиши 

масъалаи мазкур мо ҳам ба масъалаҳои муайян намудани мундариҷа ва ҳам 

ба масъалаҳои таснифоти хизматрасонии тиббӣ аҳамияти хоса медиҳем. 

Азбаски хизмате, ки дар низоми ҳифзи тандурустӣ амалӣ карда 

мешавад, бевосита бо ҳаёт ва саломатии инсон алоқаманд аст, бинобар ин 

соҳаи ҳифзи тандурустӣ, пеш аз ҳама соҳаеро ифода мекунад, ки аз тарафи 

                                                           
13 Аристова Е.В. специфические особенности медицинской услуги как экономической категории// 

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова 2012 - № 2. – С.225 
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давлат танзими ҷиддиро талаб менамояд. Чунончӣ, Кодекси тандурустии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15.03.2017, таҳти № 712, мутобиқи Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мақсади таъмини ҳуқуқи шаҳрвандонро барои ҳифзи 

саломатӣ ифода мекунад. 

Бо баробари ин, бояд қайд намуд, ки дар муносибатҳои нави иқтисодӣ, 

бемор на танҳо шахси ба муолиҷа ниёздошта, инчунин, ҳамчун 

истеъмолкунандаи хизматҳои тиббӣ баромад мекунад, ки дар натиҷа ба 

тағйирёбии мафҳумҳои “тандурустӣ”, “ёрии тиббӣ” ва “фаъолияти тиббӣ” 

оварда мерасонад. 

Ҳифзи тандурустӣ ин фаъолият оид ба нигоҳдории саломатӣ ба ҳисоб 

рафта, ба худ фаъолиятро дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, 

ташкилотҳои экологии бар зидди ифлоскунии муҳити атроф 

муборизабаранда ва ба фаъолияти бисёри бо ҳифзи тандурустӣ на аз ҷиҳати 

ҳуқуқӣ ва на аз ҷиҳати тиббӣ алоқаманд набуда, сару кор дорад.  

Дар адабиёти муосир таносуби мафҳумҳои “ҳифзи тандурустӣ” ва 

“тиб” ягон баҳсро ба миён намеоварад ва ҳаммаъно истифода мешавад. Тиб 

танҳо як зернизоми соҳаи ҳифзи тандурустиро фаро мегирад. Дар луғатҳо 

қайд шудааст, ки истилоҳи “тиб” – ин маҷмӯи илмҳо оид ба саломатӣ ва 

бемориҳо, оид ба табобат ва пешгирии бемориҳо, инчунин, фаъолияти 

амалии ба мустаҳкамгардонӣ ва нигоҳдории саломатии одамон, пешгӯикунӣ 

ва табобати бемориҳо дарк карда мешавад. 

Хислати фаъолияти тиббӣ дар чорчӯбаи соҳаи ҳифзи тандурустӣ ин 

таркиби тарзҳои гуногуни ҳифзи саломатии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Барои 

машғул шудан бо фаъолияти тиббӣ ва фарматсевтӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон танҳо шахсоне ҳуқуқ доранд, ки маълумоти олӣ ва ё миёнаи 

махсуси тиббӣ ва ё фарматсевтӣ доранд, дорои диплом ва унвони махсус, 

инчунин, Сертификати мутахассис ва Иҷозатнома оид ба амалигардонии 

фаъолияти тиббӣ ва фарматсевтӣ мебошанд. 
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Ҳолатҳои дар боло қайдшуда ба мо имкон медиҳад, ки агар ба шуғли 

фаъолияти тиббӣ танҳо мутахассиони соҳаи тиб ҷалб карда шаванд, дар ин 

ҳолат худи фаъолияти тиббӣ фақат касбӣ ба ҳисоб меравад. 

Мувофиқи ақидаи А. Дроздов, ёрии тиббӣ ба се намуд ҷудо мешавад14: 

 касбӣ (ба ҳайати фаъолияти тиббӣ дохил шудани хизматҳо ва корҳое, ки 

ба шахсҳои алоҳида дар ҳолати муайян аз тарафи мутахассисони соҳаи 

тиб хизматрасонӣ карда мешавад); 

 нимкасбӣ (дар чорчӯбаи берун аз фаъолияти тиббӣ хизмат расонида 

мешавад: фаъолияти шахсони ёрии аввалияи тиббӣ расонанда, 

оташнишонон, милитсионерон ва ғайраҳо); 

 ғайрикасбӣ (фаъолияти модарон оид ба табобати мустақилонаи 

фарзандони худ аз бемориҳо ва захмҳои сабук; фаъолияти фарзандони 

болиғ барои нигоҳубини беморони вазнин ва волидайни куҳансол ва 

ғайраҳо). 

Ҳамин тавр, ёрии тиббӣ амали бисёрҷабҳаро дар назар дорад, 

метавонад дар шароитҳои махсус ва алоҳида талаб карда шавад. Хизмати 

тиббӣ, он қисми меҳнати тиббиро тавсиф мекунад, ки мавҷудияти 

муносибатҳои иқтисодиро байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда дар 

назар дорад. 

Мувофиқан, хизматҳои тиббӣ бо худ фаъолияти пардохтнокиро ифода 

мекунанд, ки бо иҷроиши корҳо дар чорчӯбаи фаъолияти тиббии табибон-

мутахассисон барои пешгирии бемориҳо, ташхис ва табобати онҳо барои 

қонеъгардонии эҳтиёҷоти шаҳрвандон дар нигоҳдорӣ ва барқароркуни 

саломатӣ амалишаванда, алоқаманд мебошанд. 

Ёрии тиббӣ категорияи муносибатҳои ғайрибозории табибон ва 

беморон мебошад. Дар аксари ҳолат маҷмӯи муайяни хизматҳои тиббӣ ва 

                                                           
14 Дроздова А.В. Понятие медицинской услуги как гражданско-правовой категории // Сибирский 

юридический вестник. – 2004. - №3.-С.34-37 
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унсурҳои низоми маркетингии онҳоро метавон ҳамчун ёрии тиббӣ тавсиф 

намуд, қайд менамояд И. Тогунов15. 

Ҳар як фаъолияти тиббиро метавон фаъолияти боподош ё ғайри 

ройгон ҳисоб намуд, зеро иҷрокунанда, хоҳу нохоҳ, барои фаъолияти худ 

даромад мегирад (сарчашмаи чунин даромад метавонад худи бемор, хешу 

табори ӯ, кордиҳанда ва ё ширкати суғуртавӣ баромад кунад).  

Чї тавре ки Е. Кизминих қайд мекунад, “айнан барои ҳамин шаҳрванд 

дар тӯли тамоми ҳаёташ андозҳои худро барои ҳифзи тандурустии бемузд 

пардохт мекунад”. Азбаски ҳар як ёрии тиббӣ дар асоси пардохтнокӣ амалӣ 

карда мешавад, бинобар он ҳамчун категорияи бозорӣ ба ҳисоб рафта 

мумкин аст бо хизматрасонии тиббӣ ҳаммаъно ҳисобида шавад. Лекин бояд 

қайд намуд, ки муаллиф танҳо ёрии тиббии касбиро дар назар дорад. 

Ҳамин тавр, нисбати муносибати ёрии тиббӣ ва хизмати тиббӣ се 

нуқта назарро қайд кардан мумкин аст: 

 ёрии тиббӣ ҳаммаънои хизмати тиббӣ мебошад; 

 ёрии тиббӣ ва хизмати тиббӣ фаъолиятҳои гуногун ба ҳисоб мераванд.; 

 ёрии тиббӣ ва хизмати тиббӣ қисман ба ҳамдигар ҳамҷоя мебошанд. 

Ба фикри мо, мавқеи сеюм нисбатан аниқтар мутаносибии мафҳумҳои 

мазкурро тавсиф менамояд. 

Агар мафҳуми фаъолияти тиббии дар боло қайдшударо ҳамчун қисми 

ёрии тиббии дар сатҳи касбӣ амалишаванда истифода барем, он гоҳ хизмати 

тиббиро ҳамчун қисми фаъолияти тиббӣ ҳисобидан мумкин аст, ки ҷараёни 

ба ҳамдигар мутобиқшудаи ҳамкории субъектони бозорро дар назар дорад 

(объекти мубодила дар чунин ҳолат ёрии тиббӣ мебошад, ки ба сифати 

фаъолияти меҳнатии махсус баромад мекунад). 

Ба ақидаи мо айнан, чунин маънидодкунӣ имконият медиҳад, ки дар 

кадом ҳолатҳо ёрии тиббӣ дар чорчӯбаи фаъолияти тиббӣ хизмати тиббӣ ба 

ҳисоб меравад, муайян карда шавад. Дар ин ҷода се ҳолат вуҷуд дорад: 
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 Тогунов И. Маркетинговая сущность профилактической медицинской деятельности [Захираи электронӣ]. 
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1. Характери касбӣ доштани хизмати тиббӣ. Танҳо амалҳои 

мутахассиси тахассуснокро, ки ёрии тиббӣ мерасонад, ба хизмат мансуб 

шуморидан мумкин аст. 

2. Розигии тарафайни фурӯшанда ва харидори хизмат. Ҳангоми чунин 

маҳдудкунӣ ҳолатҳое, ки корманди тиб бе розигии шахс ёрии тиббиро 

мерасонад, ба хизмати тиббӣ дохил карда намешавад. Дар чунин ҳолат 

харидори хизмат, ки розигии он талаб карда мешавад, истеъмолкунанда ё 

объекти он ба ҳисоб намеравад (дар ин ҷо сухан оид ба ёрии тиббӣ ба 

кӯдакон ва ё шахсони гирифтори касалиҳои руҳӣ меравад). 

3. Пардохтнокии хизматрасонӣ. Як ҳолатро қайд кардан зарур аст, ки 

дар ин ҷо сухан оид ба тибби “пардохтнок” ё “ройгон” намеравад. Чӣ тавре, 

ки дар боло қайд карда будем, ҳама гуна ёрии тибии касбӣ дар асоси 

пардохтнокӣ амалӣ карда мешавад. Лекин дар шароитҳои муайян чунин ёрӣ 

метавонад ройгон дар натиҷаи мавҷудияти масъулияти иҷтимоии табиб 

расонида шавад. 

Соҳаи ҳифзи тандурустӣ бисёр намудҳои фаъолият ва як қатор 

бозорҳоро, ки аксарияти онҳо самти иҷтимоӣ доранд, фаро мегирад. 

Бозори хизматҳои тиббӣ  танҳо як бозори соҳаи тандурустӣ ба ҳисоб 

меравад, ки бо дигар бозорҳо алоқамандии зич дорад. Агар бозори 

хизматҳои тиббиро мушоҳида намоем, он гоҳ бояд ба он амал диққат зоҳир 

намудан лозим аст, ки дар он ба сифати неъмат ягон мол не, балки 

саломатии инсон баромад карда, хизмати тиббӣ бошад ҳамчун омили 

калидии офарандаи чунин неъмат ба ҳисоб меравад16. 

Ҳифзи саломатӣ ин масъалаи зарурии иҷтимоӣ буда, уҳдадории 

таъмини он на танҳо ба низоми ҳифзи тандурустӣ, балки ба тамоми ҷамъият 

вогузор карда мешавад. 

Чї хеле, ки тадқиқоти мо нишон доданд, истифодабарии васеи мафҳуми 

“ҳифзи саломатӣ” дар меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои расмӣ то ҳол ҳамчун 
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 Иванюшкина А.А., Ковалева И.П. Предпосылки развития платных медицинских услуг в России //  

    Актуальные вопросы экономических наук – 2012. – № 24-2. – с. 152-156. 
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асоси тадқиқоти илмӣ дарк карда нашудааст. Дар баробари ин,  дар 

санадњои меъёрию ҳуқуқӣ ва ҳуҷҷатҳои расмӣ аниқ намудани истилоҳҳо 

шарти зарурии амал намудани онҳо ба ҳисоб меравад. 

Тадқиқот бо мақсади баҳодиҳии имкониятҳои истифодабарии 

мафҳумҳои ҳифзи саломатӣ ба сифати категорияи появӣ, барои муайян 

намудани ҳаҷм ва таркиби мафҳуми хизматрасонӣ оид ба ҳифзи саломатии 

шаҳрвандон гузаронида шуд. 

Сомони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ чунин таърифро пешкаш 

менамояд: ҳифзи саломатӣ – илм ва маданияти пешгирии бемориҳо, 

давомнокии ҳаёт ва таъмини саломатии ҷисмонӣ ва маънавии инсон, 

фаъолияти самараноки одамон ва гурӯҳҳои ҷамъиятӣ оид ба солимгардонии 

муҳити атроф, мубориза бо инфексияҳо, омӯзонидани одамон ба гигиенаи 

шахсӣ, ташкили ёрии тиббӣ барои ташхиси пешакӣ ва пешгирии касалиҳо, 

инчунин инкишофи механизмҳои иҷтимоӣ бо мақсади таъмини сатҳи ҳаёти 

мувофиқ барои ҳар як инсон ва барои нигоҳдории саломатӣ зарурӣ, 

таъминот бо неъматҳои номбурда, ба даст овардани имконият барои 

пешбарӣ намудани ҳуқуқҳои худ баҳри ҳаёти солим ва бардавом17. Дар 

луғати истилоҳҳо муайян карда шудааст, ки “ҳифзи саломатии шаҳрвандон 

– ин маҷмӯи чораҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, маданӣ, илмӣ, тиббӣ, 

санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемиологӣ мебошанд, ки барои нигаҳдорӣ 

ва мустаҳкам намудани саломатии ҷисмонӣ ва рӯҳии ҳар як инсон, 

нигаҳдории ҳаёти бардавоми фаъоли инсон, ба ӯ пешкаш намудани ёрии 

тиббӣ ҳангоми ба миён омадани масъалаҳои мухталиф оид ба саломатӣ 

равона карда шудаанд”18. Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳифзи тандурустиро ҳамчун низоми чораҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, 

иҷтимоӣ, маданӣ ва характери тиббӣ дошта, муайян мекунад, ки барои 

пешгирӣ ва табобати бемориҳо, нигоҳдории гигиенаи ҷамъиятӣ ва 
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 Медик В.А., Юрьев В.К. Курс лекций по общественному здоровью и здравоохранению. Часть II:  
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Издательство «Флайст»,. 2001-564с. 



24 
 

санитария, нигоҳдорӣ ва мустаҳкам намудани саломатии ҷисмонӣ ва руҳии 

инсон равона карда мешавад, ки фаъолнокии бардавоми  ҳаёти инсонро 

таъмин менамояд ва дар ҳолатҳои аздастдиҳии саломатӣ ба ӯ ёрии тиббӣ 

мерасонад19. 

Таҳлили сохторию функсионалии мафҳуми ҳифзи саломатии 

шаҳрвандон аз нуқтаи назари тадқиқоти низомнокӣ (системавӣ) мафҳуми 

тадқиқшаванда инҳоро дар бар мегирад: унсурҳои асосӣ, алоқамандии 

байниҳамдигарӣ ва мантиқ. 

Тадқиқоти муайянкуниҳои мафҳумҳои васеъ истифодашаванда, ба 

монанди “ҳифзи саломатии шаҳрвандон” имконият медиҳад, чунин 

хулосабарорӣ намоем, ки мувофиқи он ҳифзи саломатии аҳолӣ ин 

фаъолияти мақсаднок мебошад, ки дар он чунин унсурҳоро ҷудо намудан 

мумкин аст: 

1. Маҷмӯи чораҳои характери гуногундошта; 

2. Маънидодкунӣ хислати махсуси фаъолияти тиббиро дар бар мегирад; 

3. Мақсади фаъолият ба саломатии инсон равона карда шудааст. 

Компоненти якум – маҷмӯи чораҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ, 

маданӣ, илмӣ, тиббӣ, санитарию гигиенӣ ва зидди эпидемиологӣ мебошад. 

Хусусияти компоненти мазкур дар он зоҳир мегардад, ки он чораҳои 

пешгирии бемориҳои гуногунро дар бар гирифта, ҳамзамон барои 

нигоҳдории саломатии инсон мусоидат менамояд. 

Маҷмӯи чораҳои дар мафҳуми ҳифзи саломатии шаҳрвандон 

овардашударо, ҳамчун низоми бо чунин унсурҳо тавсифшаванда ифода 

кардан мумкин аст: 

 сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ; 

 дастгирии иқтисодии чораҳои ҳифзи саломатии аҳолӣ; 

 кафолати ҳуқуқии ҳифзи саломатии аҳолӣ; 
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 чораҳое, ки барои ҳалли муаммоҳои иҷтимоӣ равона карда шудаанд 

(дастрасии кӯмаки  тиббии аввалия  ба ҳамаи табақаҳои аҳолӣ, ҳолати 

муҳити атроф, банақшагирии оила ва ғайраҳо); 

 чораҳои тарбияи ҷисмонӣ ва гигиении шаҳрвандон, маданияти 

истеъмоли ғизо; 

 коркардҳои илмӣ, бо ҳифзи саломатии аҳолӣ алоқамандбуда; 

 чораҳои пешгирикунанда (машваратдиҳӣ, ташхис, диспансеризатсия); 

 чораҳои баланд намудани сатҳи дониши тиббию санитарии аҳолӣ; 

 иммунопрофилактика ва чораҳои зидди касалиҳои сирояткунанда  

Унсурҳои низоми мазкур бо чунин тартиб ҷойгир карда шудаанд, ки 

дар маънидодкунии ҳифзи саломатии аҳолӣ низ ба назар мерасанд. Вазифаи 

асосиро оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ дар маънидодкунии овардашуда 

чораҳои характери сиёсӣ дошта иҷро мекунанд. Бо баробари ин, аҳамияти 

дигар унсурҳои низом паст карда  намешавад, зеро сиёсати давлат дар соҳаи 

ҳифзи саломатии аҳолӣ вазифаи танзимкунии ин унсурҳоро пурзӯртар 

мегардонад. Мисол дар нақши асосии сиёсати давлат дар соҳаи ҳифзи 

саломатии аҳолӣ метавонад Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

баромад кунад, ки мувофиқи он давлат ҳамчун кафили риоя намудани 

ҳуқуқи инсон ва шаҳрвандон дар соҳаи ҳифзи саломатӣ мебошад. Давлат 

масъулиятро барои таъмини шароитҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва дигар 

ҷиҳатҳои зиндагии мардум ба дӯши худ мегирад, ки ба ташаккул, ҳифз ва 

мустаҳкам намудаи саломатии аҳолӣ, некуаҳволии экологӣ ва санитарию 

эпидемиологӣ ва пешгирии касалиҳо ва умуман рушди ҳифзи тандурустӣ 

мусоидат менамоянд20. 

Маҷмӯи чораҳои дар муайянкунии “ҳифзи саломатии аҳолӣ” қайд 

кардашударо ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: чораҳои умумидавлатӣ 

(сиёсӣ, иқтисодӣ, ҳуқуқӣ) ва чораҳои соҳавӣ (тиббӣ, санитарию гигиенӣ ва 

зидди эпидемиологӣ). Ба фикри мо бо истифода аз усули экстраполятсия, 
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чораҳои муқарраршуда дар ҳамон тартиб истифода шуда метавонанд, ки 

дар муайян намудани “хизматҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ” баён шуда 

буданд. Чораҳои умумидавлатӣ бояд характери танзимӣ дошта, барои 

инкишофи хизматҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ равона карда шаванд. 

Чораҳои соҳавӣ бояд характери иҷрокунӣ дошта, фаъолияти хизматҳои бо 

ҳифзи саломатии аҳолӣ алоқамандро таъмин намоянд. 

Таркиби дигари истилоҳи “ҳифзи саломатии аҳолӣ” бо фаъолияти 

тиббии касбӣ алоқаманд мебошад, яъне хизматрасонии тиббӣ дар ҳолати аз 

даст додани саломатӣ, ё ин ки ёрии тиббии ба муолиҷа ва барқарор 

намудани саломатии инсон равона карда шуда, донишҳои махсуси тиббиро 

талаб менамояд. Ҳуқуқи бо фаъолияти тиббӣ  ё фарматсевтӣ машғул шудаан 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шахсоне дода мешавад, ки маълумоти олӣ,   

миёнаи махсуси тиббӣ  ё фарматсевтӣ доранд. 

Таркиби сеюми маънидодкунии ҳифзи саломатии шаҳрвандон ин 

саломатӣ, решаи асосии маънидодкунӣ ба ҳисоб меравад. Аз рӯи Оинномаи 

Оид Умумиљањонии Тандурустї (СУТ), “саломатӣ ҳолати некўаҳволии 

пурраи ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва иҷтимоӣ буда, на танҳо бо мавҷуд набудани 

бемориҳо ва камбудиҳои ҷисмонӣ дарк карда мешавад”21. 

П. И. Калю дар кори худ “Тавсифи моҳияти мафҳуми “саломатӣ” ва 

дигар масъалаҳои азнавсозии тандурустӣ: ахбороти муқаддимавӣ” 79 

истилоҳи саломатиро тадқиқ менамояд. Таърифҳои пешкашшуда, дар 

мамлакатҳои гуногуни ҷаҳон, дар давраҳои мухталиф ва аз тарафи 

намояндагони самтҳои гуногуни илмӣ баён карда шудаанд. Калю чунин 

таърифҳоро ҷудо намуд, ки нисбатан бештар ба назар мерасанд: 

1. Саломатӣ – фаъолияти муътадили организм дар ҳама сатҳи ташкили 

он, самти муътадили ҷараёни биологӣ мебошад, ки ба ҳастии инфиродӣ ва 

такрористеҳсол мусоидат менамояд. 

                                                           
21

 Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения –  Электронный ресурс/Режим доступа -

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf 
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2. Мавҷуд набудани бемориҳо, ҳолатҳои беморӣ ва тағйирёбиҳо22. 

Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон саломатиро ҳамчун 

ҳолати некӯаҳволии пурраи ҷисмонӣ, руҳи ва иҷтимоӣ, мавҷуд набудани 

бемориҳо ва норасогиҳои ҷисмонӣ тавсиф менамояд23. 

Тадқиқотҳои оид ба маънидодкуниҳои ҳифзи саломатии аҳолӣ 

гузаронидашуда, ба мо имконият дод, чунин хулосабарорӣ намоем, ки 

маҷмӯи чораҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ дар ду самт гузаронида 

мешаванд: 

 чораҳо оид ба нигоҳдории саломатӣ ҳангоми мавҷуд набудани бемориҳо; 

 чораҳо оид ба барқарор намудани саломатӣ дар ҳолати аз даст додани 

он. 

Чунин тақсимоти маҷмӯи чораҳоро оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ ба 

фикри мо ниҳоят зарур мебошад. Зеро ҳар як гурӯҳи чораҳо объекти 

гуногуни самтӣ дошта (аҳолии солим ва аҳолии бемор), бо характери 

чораҳои андешида шуда (ғайритиббӣ ва чораҳои тиббӣ) фарқият доранд.  

Аз рӯи тадқиқотҳои гузаронидашуда мо метавонем таснифоти зерини 

хизматрасониҳои тиббиро пешниҳод намоем (расми 1). 
 

 
                                                           
22

 Калью П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки 

здравоохранения: обзорная информация. — М., 1988-86с. 
23

 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Боби 1. Захираи электронӣ/ Тартиби воридшавӣ - 

http://moh.tj/?lang=ru. 
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Расми 1. Таснифи зизматрасонињои тиббї (пешнињоди муаллиф) 

Баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар ҳар як гурӯҳ дар беҳтар 

намудани меҳнати самаранокии ањолї саҳми босазои худро дорад. Дар 

тањќиќоти мазкур хизматрасонии гурӯҳи якум, яъне ҳифзи саломатии аҳолӣ 

предмети асосии омўзиш мебошад. 

Бо сабабҳои объективӣ қисми зиёди аҳолии мамлакат ба хизматҳои 

њифзи саломатӣ ниёз доранд. Чунин хизматҳо ба худ фаъолиятро дар соҳаи 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, фаъолияти ташкилотҳои экологӣ, ки бар зидди 

ифлосшавии муҳити атроф мубориза мебаранд ва дигар намуди фаъолиятҳо, 

ки дар ягон консепсияи тандурустӣ на аз ҷиҳати ҳуқуқӣ ва на аз ҷиҳати 

маишӣ ҳамчун хизмати тиббӣ мушоҳида карда намешавад, дар бар мегирад. 

Бо дарназардошти он ки хизматрасонӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ 

предмети минбаъдаи тахқиқоти илмӣ мебошад, бо мақсади коркарди 

консепсияи муҳим, чунин маънидодкунии мафҳуми тадқиқшаванда оид ба 

ҳифзи саломатии аҳолӣ, ба фикри мо нисбатан мувофиқтар аст: ҳифзи 

саломатии аҳолӣ ин самти фаъолияти давлатӣ, ки дар чорчӯбаи сиёсати 

давлатї дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ бо мақсади таъмини пурраи 

ҳуқуқи ҳар як шахс ба истифодабарии бемайлони хизматҳои низоми ҳифзи 

тандурустӣ, аз он ҷумла хизматҳои муосир, воситаҳои технологии муосир, 

намудҳои муолиҷаи бемориҳо ва барқарор намудани саломатӣ, инчунин, 

хизматҳои ғайритиббӣ дошта, ки барои нигоҳдории саломатӣ, гигиена ва 

санитарияи ҷамъиятӣ, нигоҳдорӣ ва мустаҳкам намудани саломатии ҷисмонӣ 

ва руҳии инсон ба ҳисоб мераванд. 

Дар Стратегияи миллии саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои  солҳои 2010-2020 қайд карда шудааст, ки “ҳолати ба миён омада бо 

сатҳи баланди ифлосшавии ҳавои атмосфера, обанборҳо, қабати замин бо 

партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ ва ҳалли ғайриқаноатбахши масъалаҳо 

оид ба солимгардонӣ таъсири зараровари худро ба саломатии аҳолӣ 
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расонида истодаанд”24. Муаммои қайдшуда хислати тиббӣ надошта, лекин 

ба нигоҳдории саломатии аҳолӣ таъсири мустақим дорад. Ҳалли ин 

муаммоҳо бе қабули меъёрҳои ҳуқуқӣ ва механизмҳои коркардшудаи 

иқтисодии ҳавасмандгардонии субъектони хоҷагидорӣ барои вусъат 

бахшидани сармоягузориҳо, барои сохтмони корхонаҳои коркарди 

партовҳо ва корхонаҳои партовсӯзӣ, бартараф сохтани партовгоҳҳои маишӣ 

ва саноатӣ, барои сохтмони таҷҳизотҳои самарабахш оид ба тоза намудани 

партовҳо ба атмосфера ва тоза намудани обҳои коркардшуда ғайриимкон 

аст. 

Мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз 

уҳдадориҳои ҳокимияти худ бояд барои инкишофи хизматҳо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ, кумитаҳои парламентӣ, вазорату хадамотҳо, мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатї, соҳибкорон, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва 

бевосита шаҳрвандонро ҳаматарафа ҷалб намоянд. 

Ҳамин тавр, сухан оид ба таъсиси консепсияи ҳамкории дутарафа 

байни ҳокимияти давлатӣ ва бахши соњибкорї, васеъшавии ҳамкории байни 

институтҳои давлатӣ, иқтисодиёт ва ҷамъият меравад, ки баҳри манфиатҳои 

солимгардонии ҳаёт дар мамлакат бояд кӯшиш ба харҷ диҳанд.  

 

1.2. Моделҳои асосии низоми хизматрасонињо оид ба ҳифзи 

саломатии ањолї  

 

Саломатии миллат боигарии беҳамто, омили асосии тараққиёт ва 

некӯаҳволии мамлакат мебошад. Аз ин нуқтаи назар, ҳифзи тандурустиро на 

ҳамчун соҳаи истеъмолот, балки ҳамчун соҳаи сармоягузории даромаднок, 

ки ба пастшавии сатҳи камбизоатӣ, сафарбар кардани захираҳо ва 

диққатҷалбкунии ҷомеаи байналхалқӣ равона шудааст, баррасї намудан 

мумкин аст. Дуруст баҳо надодани нақши ҳифзи саломатӣ метавонад ба 

                                                           
24

 Стратегияи миллии саломатии аҳолӣ барои солҳои 2012 – 2020 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2- 

августи соли 2010, таҳти №676). 
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пастшавии сатҳи таваллуд ва давомнокии ҳаёт, баландшавии сатҳи фавт 

оварда расонад, ки дар навбати худ ба паст шудани сифати ҳаёт, афзоиши 

хароҷот, камшавии даромади давлатӣ сабаб мегардад. Дар навбати худ он 

ба коҳиши тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъият ва пастшавии мавқеи он 

дар арсаи ҷаҳонӣ оварда мерасонад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон давлат ба худ масъулияти нигоҳдорӣ ва 

мустаҳкам намудани саломатии аҳолиро гирифта, ҳифзи саломатии ҳар як 

шахсро кафолат медиҳад. Ин ҳолатҳо дар Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар меъёрҳои қонунӣ қайд карда шудаанд. 

Аз рӯи маънидодкунии Оид Умумиҷаҳони Тандурустї (СУТ) низоми 

ҳифзи тандурустӣ – ин маҷмӯи чорабиниҳои бо ҳам алоқаманд, ки барои 

мустаҳкам намудани саломатӣ мусоидат намуда, дар хона, муассисаҳои 

таълимӣ, дар ҷойҳои корӣ, дар ҷомеа, дар муҳити ҷисмонӣ ва руҳию 

иҷтимоӣ, ичунин дар бахши ҳифзи тандурустӣ ва соҳаҳои бо он алоқаманд 

амалӣ карда мешаванд25. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи саломатии аҳолиро, асосан низоми 

ҳифзи тандурустии дар тӯли солҳои зиёд пойдоргардида таъмин менамояд, 

ки онро дар ғарб амсилаи “шӯравӣ” ё “модели Семашко” меноманд. 

Моҳияти ин амсила дар таъмини дастрасии баробар ба хизматҳои ҳифзи 

саломатӣ барои тамоми аҳолии мамлакат мебошад. Консепсияи шӯравии 

инкишофи ҳифзи тандурустии ҷамъиятӣ ба пешгирӣ ва пешакї огоҳонидани  

беморињои сироятӣ ва эпидемиологӣ, барои ваксинатсия ва иммунизатсияи 

тамоми аҳолӣ таъинот дошт26. Дар баробари ин, дар низоми ҳифзи 

тандурустӣ як қатор норасогиҳо ва муаммоҳо ҷой доштанд, ки ислоҳоти 

тамоми низоми тандурустиро талаб мекарданд. Бояд иқрор шуд, ки дар 

тибби шӯравӣ аз ибтидои солҳои 70-уми асри гузашта, тадриҷан коњиши 

воситаҳои буҷетӣ ба назар мерасид, ки дар охири солҳои 80-ум ба 40% 

                                                           
25

 Оиннома (Конститутсияи) Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ –  Захираи электронӣ / Тартиби 

воридшавӣ -http:// apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf 
26

 Улумбекова,  Г.Э. Система здравоохранения Российской Федерации: итоги, проблемы, вызовы и пути 

решения// Вестник Росздравнадзора 2012 # 2 – 33-38 
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расид, ҳол он ки ҳамзамон, дар мамлакатҳои тараққикардаи ғарб чунин 

хароҷот торафт афзоиш меёфт27. 

Дар тӯли ду даҳсолаи охир ислоҳоти низоми тандурустӣ дар маркази 

диққати аксарияти давлатҳо қарор дорад. Дараҷаи муњиммияти ин масъала 

дар ҳар як мамлакат гуногун аст ва дар аксар ҳолат бо таносуби ҳолати 

умумии саломатии аҳолии мамлакат, ҳаҷми захираҳои аз тарафи низоми 

ҳифзи тандурустӣ азхудшаванда ва сатҳи умумии тараққиёти иқтисодиёти 

миллӣ баҳо дода мешавад. 

Низоми ташкили ҳифзи тандурустӣ дар ҳар  мамлакат дар як ҷой 

намеистад,  зеро дар зери таъсири тағйиротҳои ба миён омада, усулҳои 

пештара такомул меёбанд, таҷрибаи хориҷӣ тадқиқ карда шуда, қарорҳои 

нав вобаста ба хусусиятҳои мамлакат қабул карда мешаванд. 

Дар ҳар як мамлакат тарзи ҷалби махсуси захираҳои иқтисодӣ барои 

ёрии тиббӣ, нигоҳдорӣ ва мустаҳкам намудани саломатии аҳолӣ пойдор 

гардидаву инкишоф меёбад Миқдор ва сифати захираҳои аз тарафи ҷамъият 

ҷудо кардашаванда, самаранокии истифодабарии онҳо дар соҳаи ҳифзи 

тандурустӣ бо низоми мураккаби иқтисодӣ, сиёсӣ, муносибатҳои ахлоқӣ ва 

ғайраҳо, ки таърихан дар мамлакат пойдор гаштаанд, муайян карда 

мешавад. Мавҷудияти гуногуншаклии низоми ҳифзи тандурустӣ бо 

мавҷудияти бисёр ҳолатҳо муайян карда мешавад. Ҳар як низоми ҳифзи 

тандурустӣ хислатҳои хоси худро дорад, ба монанди: 

 муносибати моликиятӣ; 

 тарзҳои маблаѓгузории хизматҳои ҳифзи тандурустӣ; 

 сифати хизматҳо оид ба ҳифзи саломатӣ; 

 шакл ва усулҳои назорат; 

 механизмҳои ҳавасмандгардонии кормандони тиббӣ. 

Аз тарафи коршиносони Созмони Умиҷаҳонии Тандурустӣ (СУТ) 

чунин таснифоти низомҳои тандурустӣ пешкаш карда мешавад: 

                                                           
27

 Васильцова, Л.И. К оценке преобразования в здравоохранении региона // Известия УрГЭУ. Екатеринбург.2010. 

№ 9- С.23-29 
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 давлатӣ ва ё низоми Бевериҷ; 

 низоми ба суғуртакунии ҳаматарафаи саломатӣ асосёфта ва ё низоми 

Бисмарк; 

 ғайридавлатӣ, бозорӣ ва ё низоми ҳифзи тандурустии хусусӣ. 

Дар корҳои муаллифони бисёр чунин амсилаҳо вомехӯранд: 

 универсалӣ ва ё модели Бевериҷ; 

 суғуртакунии иҷтимоӣ ва ё амсилаи Бисмарк; 

 амсилаи ҷанубӣ; 

 амсилаи скандинавӣ; 

 либералӣ; 

 корпоративии консервативӣ; 

 Америкаи Лотинӣ; 

 низоми шарқӣ-осиёгӣ; 

 низоми ҳифзи тандурустии мамлакатҳои бо иқтисодиёти гузариш буда. 

Ба бисёршаклии амсилаҳо нигоҳ накарда, нишондоди интихоб 

намудани ин ё он амсила нақш ва вазифаҳои давлат дар ҷараёни ҳифзи 

саломатии аҳолӣ баромад мекунад. Аз ин ҷо бармеояд, ки ҳама  гуна 

амсилаҳо  ҳифзи саломатии аҳолиро дар мамлакатҳои тараққикарда 

метавон ба чунин амсилаҳо асосӣ мувофиқ намуд28: 

 низоми бозорӣ дар асоси суғуртакунии хусусии тиббӣ; 

 низоми давлатӣ дар асоси маблаѓгузории буҷетӣ; 

 низоми суғуртакунии иҷтимоӣ дар асоси суғуртакунии иҷтимоӣ ва 

маблаѓгузории бисёрсарчашмагӣ. 

Дар мамлакатҳои бо иқтисодиёти гузариш буда (мамлакатҳои 

Аврупои Шарқӣ, як қатор мамлакатҳои ИДМ, аз он ҷумла, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон) унсурҳои ҳифзи тандурустии давлатӣ ва суғуртакунӣ амал 
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 Игнатов В.Г., Батурин Л.А., Бутов В.И. и др. Экономика социальной сферы. - Ростов-на-Дону: Изд. центр 

Март, 2001. - с.356 
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намуда, самти иҷтимоии он вуҷуд дорад, инчунин институтҳои пулакии 

хизматрасонии тиббӣ ҷорӣ карда шуда истодаанд. 

Аз ин лиҳоз, зарур мешуморем, ки амсилаи хизматҳои ҳифзи 

тандурустии мамлакатҳои бо иқтисодиёти гузариш бударо, ҳамчун омехта 

тавсиф диҳем. 

Хусусиятҳои фарқкунандаи амсила асосии низоми ҳифзи саломатӣ дар 

ҷадвали 1.3 нишон дода шудаанд. 

Ҷадвали 1.3. 

Таснифоти муқоисавии амсилаҳои асосии низоми ҳифзи саломатӣ 

Намуди 
амсила 

Бозорӣ Давлатӣ  
Иҷтимоӣ -
суғуртавӣ 

Омехта  

Мамлакатҳо ИМА 
Франсия, 

Британияи кабир 
Олмон, Ҷопон, 

Канада 
Тоҷикистан 

Принсипи 
фаъолияти 

низом 

Хизматҳои ҳифзи 
тандурустӣ – моле, 

ки хариду фурӯш 
карда мешавад 

Хизматҳои ҳифзи 

тандурустӣ – 
неъмати 

ҷамъиятист. 
Сарватманд барои 
камбизоат пардохт 

мекунад, солим 
барои бемор 

Хизматҳои ҳифзи 
тандурустӣ – 

неъмати ҷамъиятӣ. 
Низоми 

тандурустиро 
давлат назорат 

мекунад 

Хизматҳои ҳифзи 
тандурустӣ – 

неъмати ҷамъиятӣ. 
Кафолати давлатии 

хизматрасонии 
тиббӣ ва 

мавҷудияти хизмати 
тиббии пардохтнок 

Ҳиссаи хароҷот 

барои соҳаи 
ҳифзи 

тандурустӣ дар 
ММД (бо 
ифодаи %)  

14 6-8,5 6-9 2 

Сарчашмаҳои 
малаѓгузорї  

Суғуртаи хусусӣ – 
40 %, Воситаҳои 

шахсӣ – 20 %, 

Барномаҳо барои 
аҳолии камбизоат 
ва калонсолон –40 

% 

Буҷети давлатӣ, 

Суғуртаи умумии 
тиббӣ - то 50%, 

Суғуртаи ихтиёрии 
тиббӣ- то 20% 

Суғуртаи умумии 

тиббӣ – 60 % 
Буҷети давлатӣ– 10 

%, Суғуртаи 
ихтиёрии тиббӣ – 
5-10 %, Фондҳои 

ҷамъиятӣ – 10 % 
Воситаҳои шахсӣ – 
20 % 

Маблағгузории 
мустақими давлатӣ, 
воситаҳои шахсии 

шаҳрвандон 

Танзимкунии 
нархи 

хизматрасо -
ниҳои 

тандурустӣ 

Танзимкунӣ қариб 
ки ба назар 

намерасад. Нарх 
дар натиҷаи 

созишномаи байни 
бемор ва 

суғуртакунанда ва 

шахси хизматҳои 
тиббиро пешкаш 
мекарда, муайян 
карда мешавад 

Аз тарафи ҳукумат 
танзим карда 

мешавад  

Аз тарафи ҳукумат 
танзим карда 

мешавад 

Аз тарафи ҳукумат 
танзим карда 

мешавад 

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст 

Барои амсилаи бозории хизматҳои ҳифзи тандурустӣ хизматрасониҳои 

пардохтнок хос аст, яъне пардохт аз тарафи истеъмолкунандаи хизмат 
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амалӣ карда мешавад. Талабот ва пешниҳоди хизматҳои тандурустӣ ба 

воситаи бозор танзим карда мешавад. Табақаи камбизоати аҳолӣ 

эҳтиёҷотҳои худро ба хизматҳои тандурустӣ аз ҳисоби барномаҳои махсус 

қонеъ мегардонанд, ки аз тарафи давлат коркард шудаанд. Бештар амсилаи 

дар ИМА мушоҳида карда мешавад. 

Низомҳое, ки дар онҳо таъминкунандаи асосии хизматҳои ҳифзи 

саломатӣ  давлат ба ҳисоб меравад ва хизматҳоро ҳамчун неъматҳои 

ҷамъиятӣ пешкаш мекунад, низоми давлатӣ ва ё бевериҷӣ номида мешаванд. 

Ба бозор нақши дуюминдараҷа мансуб дониста мешавад, зеро харидор ва 

таъминкунандаи асосии хизматҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ давлат ба 

ҳисоб меравад. Сарчашмаи асосии маблағгузории хизматҳо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ дар ин низом андозҳои корхонаҳо ва аҳолӣ ба воситаи 

буҷети давлатӣ баромад мекунанд. Чунин амсила на танҳо дар Британияи 

Кабир ва Франсия, балки дар Ирландия, Дания, Португалия, Италия, Юнон 

ва Испания мавҷуд мебошад. 

Принсипи фаъолияти низоми ҳифзи тандурустии имрӯзаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз бисёр ҷиҳат бо низоми бевериҷӣ мувофиқат мекунад, лекин 

нисбат ба он барои ҳифзи тандурустии Тоҷикистон нақши калони давлат 

дар ташкили ҳифзи саломатӣ, мутамарказонида шудани идоракунии соҳа ва 

афзалияти маблағгузории давлатӣ хос аст. Аз соли 2004  Вазорати 

тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи кафолатҳои давлатиро коркард 

ва беҳтар намуда истодааст. Маҷмӯи қафолатҳо ҳафт категорияро дар бар 

мегирад, ки онҳо намудҳои хизматҳои тиббиро муайян менамоянд: ёрии 

таъхирнопазир ва таъҷилӣ, кӯмаки аввалияи тиббию санитарӣ, хизматҳои 

махсусгардонидашудаи амбулаторӣ, воситаҳои доруворӣ дар сатҳи кӯмаки 

аввалияи тиббию санитарӣ, хизматҳои госпиталӣ, хизматҳои 

дандонпиззишкӣ ва хизматҳои санитарию гигиенӣ. Маҷмӯи кафолатҳои 

давлатӣ номгӯи хизматҳои кафолатнокро муайян мекунад, ки ройгон 

пешкаш карда мешавад, инчунин номгӯи хизматҳои иловагиро низ муайян 

менамояд, ки қисман ва ё пурра аз тарафи бемор пардохт карда мешаванд. 
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Моҳи декабри соли 2008  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарори № 600 – 

ро оид ба ҷорӣ намудани хизматҳои пулакӣ дар асоси нархнома қабул 

намуд. Ба маҷмӯи кафолатҳои давлатӣ 12 гурӯҳи хизматҳои дар асоси 

пардохтҳои ҳамҷоя иҷрошаванда дохил карда шудаанд29. 

Низомҳои ташкили ҳифзи тандурустӣ, ки ба принсипҳои суғуртакунӣ 

асос меёбад, низомҳои бисмаркӣ номида мешаванд (ба номи канслери 

Олмон Отто фон Бисмарк). Ин амсила низоми инкишофёфтаи танзими 

давлатии хизматҳоро оид ба ҳифзи саломатӣ ва кафолатҳои иҷтимоӣ, 

дастрасӣ ба ёрии тиббӣ барои ҳамаи табақаҳои аҳолиро ба назар 

гирифтааст. Амсилаи мазкур дар асоси суғуртакунии ҳатмии тиббии қисми 

зиёди аҳолии мамлакат фаъолият карда, давлат фондҳои суғуртавиро 

қисман маблағгузорӣ мекунад. Давлат қонеъгардонии эҳтиёҷоти зарурии 

ҷамъиятиро ба ёрии тиббӣ новобаста аз сатҳи даромад кафолат дода, 

ҳамзамон принсипҳои бозории пардохти хизматҳои тиббӣ вайрон карда 

намешаванд. Бозори хизматҳои тиббӣ эҳтиёҷоти аҳолиро аз сатҳи 

кафолатнок зиёдтар қонеъ гардонида, озодии интихоби 

истеъмолкунандагонро таъмин менамояд. Чунин  амсила дар низоми ҳифзи  

тандурустии Олмон, Фаронса, Ҳолланд, Австрия, Белгия, Шветсария. 

Канада ва Ҷопон истифода мешавад. Фарқияти низоми ҳифзи тандурустии 

ин мамлакатҳо танҳо дар он аст, ки дар баъзе аз мамлакатҳо унсури амсилаи 

давлатӣ (Канада) ва дар дигарон унсури амсилаи бозорӣ (Франсия) ба назар 

мерасад. 

Сохтори кунунии низоми ҳифзи тандурустии Тоҷикистон ба амсилаи 

шӯравӣ шабоҳат дорад, ки дар он хизматрасониҳои тиббиро асосан, давлат 

пешкаш мекунад. Ташкили хизматҳои тиббӣ ба маънои томаш сохтори 

маъмурии мамлакатро инъикос мекунад, ки дар он хизматҳои тиббӣ ба чор 

сатҳи уфуқии маъмурикунонӣ ҷудо карда шуда, барои барномаҳои миллӣ аз 

қисматҳои алоҳидаи амудӣ ҷудо карда шудаанд. Чор сатҳи ҳукумат – 
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 Стратегияи миллии саломатии аҳолӣ барои солҳои 2012 – 2020 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2- 

августи соли 2010, таҳти №676). 
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ҷумҳуриявӣ (яъне марказӣ), вилоятӣ, сатҳи ноҳиявӣ ва сатҳи ҷамоатҳо. Ҳар 

яке аз ин сатҳҳо тарафҳои мусбат, ва манфии худро вобаста ба инкишофи 

соҳаи ҳифзи тандурустӣ доранд.  Дар Тоҷикистон як қатор муаммоҳо чунон 

назаррасанд, ки шахсони расмӣ, ҷамъияти шаҳрвандӣ ва донорон 

мавҷудияти онҳоро тасдиқ мекунанд. Дар навбати аввал ва аз ҳама зарур ин 

масъалаи ҷудо намудани захираҳои давлатӣ барои хароҷоти соҳаи ҳифзи 

тандурустӣ мебошад, ки дар ифодаи мутлақ ва муқоисавӣ бо сатҳи 

байналхалқӣ дар сатҳи ниҳоят паст қарор дорад. 

Маблаѓгузории бахши тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби 

буҷети давлатӣ, барномаҳои миллӣ ва лоиҳаҳои инвеститсионӣ бо иштироки 

ташкилотҳои байналхалқӣ амалӣ карда мешавад. Инкишофи соҳаи 

тандурустӣ бевосита бо маблаѓгузории он алоқамандӣ дорад. Воситаҳои 

ҷудонашавандаи буҷетӣ барои фаъолияти муътадил ва инкишофи соҳаи 

ҳифзи тандурустӣ кифоягӣ намекунанд. Агар дар соли 1991 барои соҳаи 

ҳифзи тандурустӣ маблағгузориҳо дар сатҳи 4,5% -и маљмўи махсулоти 

дохилаи (ММД) кишвар амалӣ шуда бошанд30, дар соли 2017 ин 

нишондиҳанда ба 2,3 % баробар шуд.31 Низоми ҳифзи тандурустӣ торафт аз 

пардохтҳои хусусии ғайрирасмӣ барои хизматрасониҳои тиббӣ ва кӯмакҳои 

беруна вобастагии худро пурзӯр карда истодааст. Аз рӯи баҳодиҳии 

мутахассисон пардохтҳои хусусӣ 70%-и ҳама хароҷотро ташкил намуда, 

хароҷоти буҷетӣ 16% ва кӯмаки донорӣ 14%-и ташкил намудааст32. Ҷорӣ 

намудани усулҳои нави маблағгузорӣ дар соҳаи тандурустӣ дар марҳилаи 

муосир афзалиятнок ба ҳисоб рафта, дар самти инкишофи соҳаи ҳифзи 

тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон асосӣ ба ҳисоб меравад.  

Ба аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматҳои тиббию санитарии ройгон 

дар муассисаҳои давлатии низоми ҳифзи тандурустӣ расонида шуда, 

хизматҳои пулакӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ дар муассисаҳои тиббии 
                                                           
30

 Тоҷикистон: 15 соли истиқлолият. – Душанбе; Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2006 – С.433. 
31

 Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе; Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

2018 – С.83. 
32

 Таҳлили истифодабарии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи тандурустӣ барои соли 2015. 

Душанбе – 2016. - с. 8 
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хусусӣ расонида мешаванд. Бо баробари ин аз сабаби мавҷудияти шумораи 

зиёди монеъаҳои маъмурӣ ва дастгирии нокифояи давлатӣ, муассисаҳо оид 

ба ҳифзи саломатии аҳолӣ ниҳоят суст инкишоф ёфта истодаанд. 

Дар соли 2016 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба маблағгузории 

фардии таъминкунандагони хизматрасониҳои ёрии аввалаи аввалияи 

тиббию санитарӣ қарор қабул намуд. Асоси маблағгузории нав, ки дар 

ибтидои соли 2016 қабул шудааст, тақсимоти нисбатан боадолати 

маблағҳоро байни хизматрасонандагони ёрии аввалаи тиббию санитарӣ 

вобаста аз шумораи аҳолии ба ёрии тиббӣ фаро гирифта шуда, дар назар 

дорад. Бо вуҷуди ин ҷорӣ намудани суғуртакунии ҳатмии тиббӣ, ки ҷорӣ 

намудани он аз соли 2014 ба нақша гирифта шудабуд, бо сабабҳои 

мушкилиҳои иқтисодӣ то соли 2016 боздошт шудааст. Маблаѓгузории 

пурраи хизматрасонии ҳифзи тандурустӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои буҷетӣ 

барои давлат бори ниҳоят гарон мебошад. 

Барои мамлакати мо таҷрибаи Испания аҳамияти калон дорад. Дар ин 

мамлакат то соли 1997 амсилаи ҳифзи тандурустии ба низоми ҳифзи 

тандурустии Тоҷикистон монанд амал мекард. Маблаѓгузорӣ асосан аз 

ҳисоби давлат амалӣ карда мешуд. Аз тарафи Ҳукумати Испания самтҳои 

асосии барои дигаргуниҳо ниёздошта муайян карда шуданд. Дар ин ҷода як 

қатор санадҳои ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ки ба пастшавии хароҷоти 

буҷети давлатӣ ба воситаи батартибдарории хизматҳои тиббӣ ва такомули 

фаъолияти марказҳои муолиҷавӣ мусоидат намуданд. Боиси қайд аст, ки 

номгӯи хизматҳои асосии низоми миллии ҳифзи саломатии аҳолӣ, ки аз 

тарафи буҷети давлатӣ маблаѓгузорӣ карда мешавад, тасдиқ карда шуданд33. 

Дар натиҷаи тағйиротҳои дар соҳаи ҳифзи тандурустии мамлакатҳои 

гуногун ба миён омада истода, мушоҳида кардан мумкин аст, ки дараҷан 

сарҳади байни низоми бисмаркӣ ва бевериҷӣ аз байн рафта истодааст. 
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Ба ақидаи аксарияти олимон, самти асосии инкишофи хизматҳои 

соҳаи ҳифзи тандурустӣ суғуртакунии ҳатмии тиббӣ ба ҳисоб меравад. Дар 

10-20 соли охир суғуртакунии ҳатмии тиббӣ дар мамлакатҳои Амрикои 

Лотинӣ, Амрикои Шимолӣ, Африқо ва Осиёи Шарқӣ васеъ истифода шуда 

истодааст. Ба ин тарзи маблағгузории соҳаи ҳифзи тандурустӣ аксарияти 

мамлакатҳои Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ, аз он ҷумла Россия низ 

гузаштаанд. 

Новобаста ба он ки низоми ҳифзи тандурустӣ дар ҳама мамлакатҳо аз 

ҳамдигар фарқ мекунанд, лекин мақсади онҳо ягона, яъне таъмини дастрасӣ 

ва натиҷаи баланди хизматрасонии тиббӣ, истифодаи оқилонаи захираҳо, 

баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ, мебошад. 

Таҳлили таҷрибаи хориҷии танзимкунии хизматҳо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ имконият медиҳад, ки чунин хулоса барорем: дар низоми 

ҳифзи тандурустӣ такя намудан  ба бартараф намудани оқибатҳои аз даст 

додани саломатӣ зоҳир шуда, ба сабабҳои касалӣ, муаммоҳои саломатии 

одамони солим, нигоҳдории технологияҳои иҷтимоии ва нигоҳдорӣ 

такрористеҳсоли саломатӣ умуман диққат дода намешавад ва ё қисман 

аҳамият дода мешавад. Дар ҳама мамлакатҳо ҳиссаи асосии ҳама захираҳои 

давлатӣ на барои профилактика,  балки барои бартараф намудани омилҳои 

хавфи сар задани касалиҳо равона карда мешаванд. Ба нақши хизматҳои 

тиббӣ -  профилактикӣ бо вуҷуди он ки барои он нисбат ба муолиҷа 

захираҳо камтар сарф мешаванд, дуруст баҳо дода намешавад. Ҳар як 

касалии музмини иловагии инсон ба маротибаҳо хароҷотро барои 

хизматрасонии тиббӣ зиёд мекунад. Дар сатҳи мамлакат низ хароҷот барои 

хизматҳои тандурустиро аз ҳисоби мубориза бо пайдошавии бемориҳои 

музмин, яъне профилактика кам кардан мумкин аст. Дар асоси ба тартиб 

даровардани таҷрибаи хориҷӣ, ки дар боло қайд карда шудааст гуфтан ҷоиз 

аст, ки бояд дар оянда ҳукумати мамлакат бо мақсади ҳифзи саломатии 

аҳолӣ чораҳои заруриро барои беҳтар намудани фаъолияти муассисаҳои 

тандурустӣ зудтар амалӣ менамояд. Чунончӣ, дар Стратегияи миллии 
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саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 ва дигар 

барномаҳои давлатии қабулшуда масъалаҳои зерин гузошта шудаанд: 

сохтмони муассисаҳои нави тандурустӣ, таъмир ва таҷдиди муассисаҳои 

мавҷудбуда ва таъмини онҳо бо таҷҳизотҳои муосири тиббӣ, баланд 

намудани сатҳ ва сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ, тарғиби доимии тарзи 

ҳаёти солим ва ғайраҳо. Нақшаи Стратегии азнавсозии муассисаҳои тиббии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020, Барномаи миллии 

профилактикаи бемориҳои касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2010-2015 ва дигар ҳуҷҷатҳои аҳамияти миллӣ дошта қабул карда шуданд, 

ки ба таҷдиди соҳаи тандурустӣ, баланд намудани нақши кӯмаки аввалияи 

тиббию санитарӣ, танзими хизматҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 

кафолати таъмини оилаҳои камбизоат ба кӯмаки тиббию санитарӣ, 

мусоидат намуданд.  

 

1.3. Асосҳои институтсионалии ташаккул ва рушди хизматрасонињо 

оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ 

 

Дар шароити муосир ташаккули тарзи ҳаёти солим яке аз масъалаҳои 

афзалиятноки ҳифзи саломатии аҳолӣ дар ҳамаи мамлакатҳо маҳсуб меёбад. 

Фаъолият дар соҳаи тандурустӣ, пеш аз ҳама бо як қатор қонунҳо ва 

санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ танзим карда мешаванд, ки аз тарафи Маљлиси Олї 

ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шудаанд: 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 июни соли 2008 таҳти № 408 

“Оид ба суғуртакунии тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”; 

2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2002 таҳти № 287 “Оид 

ба фаъолияти тибби хусусӣ”; 

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабри соли 2002 таҳти № 72 

“Оид ба саломатии репродуктивӣ ва ҳуқуқҳои репродуктивӣ”; 

4. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 9 декабри соли 2004 таҳти №73 

“Оид ба тибби халқӣ”; 
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5. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2010 таҳти № 676 

“Оид ба тибби оилавӣ”; 

6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2005 “Оид ба 

мубориза бар зидди вируси норасогии масъунияти инсон ва масъунияти 

қабулшуда”. 

Дар айни ҳол, ҳама санадҳои қонунии қабулшуда дар Кодекси 

тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 18 майи соли 2017 таҳти № 374 қабул 

карда шудааст, инъикоси худро ёфта, қувваи қонунии худро гум кардаанд. 

Бояд қайд намуд, ки моҳи ноябри соли 2013 бо Қарори Њукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ки самтҳои 

афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб мераванд, ба як вазорат 

муттаҳид карда шуданд. 

Бо мақсади пурзӯр намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар 

давраи амалисозии Стратегияи навбатӣ, “Стратегияи миллии саломатии 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020”, “Нақшаи стратегии 

азнавкунии муассисаҳои тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-

2020”, “Барномаи миллии пешгирии бемориҳои касбӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикисон барои солҳои 2010-2015”,  Барномаи миллии ташаккули тарзи 

њаёти солим дар Љумњурии Тољикистон  барои солњои 2011-2020  ва дигар 

ҳуҷҷатҳои аҳамияти миллӣ дошта қабул карда шуданд, ки ба такомули 

сохтори соҳаи тандурустӣ, баланд намудани нақши ёрии аввалияи тиббию 

санитарӣ, танзими хизматрасониҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 

махсусан барномаи кафолати давлатӣ оид ба таъмини оилаҳои камбизоат бо 

ёрии тиббӣ ва санитарӣ мусоидат намуданд.  

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи саломатии аҳолиро асосан, низоми 

ҳифзи тандурустӣ таъмин менамояд, ки зери ин мафҳум маҷмӯи чораҳои 

давлатӣ, ҷамъиятӣ, корхонавӣ ташкил намуда хислати иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

дорад ва фаъолияти ёрии тиббӣ, пешгирии бемориҳо, баланд бардоштани 

сатҳи саломатии аҳолро дар бар мегирад. 
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Мувофиқи Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 30 майи 

соли 2017, таҳти № 1413 низоми ҳифзи тандурустӣ дар мамлакат ду бахшро 

дар бар мегирад: давлатӣ ва хусусӣ. Ба бахши давлатии тандурустии 

Тоҷикистон инҳо доҳил мешаванд:  

 мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи ҳифзи тандурустӣ, мақомоти 

давлатии назорати фаъолияти тиббӣ ва фарматсевтӣ, экспертизаи тиббӣ-

иҷтимоӣ; 

 назорати санитарию эпидемиологӣ, сарраёсати тандурустии вилояти 

худмухтори Бадахшони Кӯҳӣ, вилоятҳо ва шаҳри Душанбе; 

 ташкилотҳо ва муассисаҳои зертобеи мақомоти давлатӣ дар соҳаи ҳифзи 

тандурустӣ, инчунин, ташкилотҳо ва муассисаҳои тиббӣ ва фарматсевтии 

вилояти худмухтори Бадахшони Кӯҳӣ, вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо; 

 ташкилотҳо ва муассисаҳои тандурустӣ ва фарматсевтии ба сохторҳои 

дигар вазорат ва мақомоти Ҷумҳурии Тоҷикистон шомилбуда. 

Ба бахши хусусии ҳифзи тандурустӣ субъектони тибби хусусӣ ва 

фаъолияти фарматсевтӣ, муассисаҳои хусусии таълимӣ ва илмии тиббӣ 

дохил мешаванд34. Ба низоми хусусии ҳифзи тандурустӣ, инчунин 

муассисаҳое, ки дар моликияти хусусӣ  ва шахсоне, ки бо фаъолияти тиббии 

хусусӣ машғуланд, дохил мешаванд. Ба ташкилотҳои тиббии хусусӣ 

ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ дохил мешаванд, ки амволи онҳо 

дар шакли моликияти хусусӣ қарор дорад ва ё моликиятро дар асоси 

шартномаи иҷоравӣ истифода мебаранд. Дар Оинномаи ин ташкилотҳо 

бояд қайд карда шавад, ки фаъолияти тиббӣ барои онҳо фаъолияти асосӣ ба 

ҳисоб меравад. Фаъолияти соҳибкорӣ оид ба хизматрасонии тиббӣ, аз 

тарафи шахсони маълумоти тиббӣ дошта (бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ), ҳамчун 

фаъолияти тиббии хусусӣ муайян карда мешавад. 

Ҳифзи тандурустии хусусӣ бо баробари ташкилотҳои давлатии тиббӣ 

метавонад барои амалигардонии сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи 

                                                           
34 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон.Душанбе, 30 майи соли 2017, с.10 
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саломатии аҳолӣ саҳмгузор бошад. Фаъолияти субъектони тандурустӣ ба 

принсипҳои риояи қонунҳои ягонаи соҳаи тандурустӣ ва дигар меъёрҳои 

ҳуқуқӣ, стандартҳои ёрии тиббӣ ва меъёрҳои этикӣ такя мекунад. 

Бояд қайд намуд, ки вазъи саломатӣ танҳо аз фаъолияти соҳаи ҳифзи 

тандурустӣ вобаста набуда, балки аз баҳамтаъсиррасонии омилҳои 

комплексӣ, инфиродӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ, инчунин ҳолатҳои 

ҳаётӣ ва интихоби фардӣ вобастагӣ дорад. 

Ташаккули тарзи ҳаёти солим ва муносибати ҷиддӣ ба саломатии худ, 

аз бисёр ҷиҳат аз сатҳи маълумотнокӣ ва маданияти аҳолӣ вобаста аст. Дар 

инкишофи аксарияти бемориҳо худи инсон, маданияти пасти санитарии ӯ 

тарзи ҳаёти носолим ва муносибати хунукназарона ба саломатии худ сабаб 

мегардад. 

Дарки фаъолият оид ба мустаҳкамгардонии саломатӣ дар ҳуҷҷати ТУТ 

“Хартияи Оттавӣ” чунин ифода ёфтааст: “Мустаҳкамгардонии саломатӣ, 

ҳамчун ҷараёне баромад мекунад, ки одамонро барои пурзӯр намудани 

назорат аз болои омилҳои ба саломатӣ таъсисррасонанда ва беҳтар 

намудани вазъи саломатии худ водор месозад”35.                      

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки яке аз муносибатҳои камхарҷ ва 

самаранок оид ба паст намудани камбизоатии аҳолӣ ва ҳамзамон, беҳтар 

намудани нишондиҳандаҳои саломатӣ ин ташаккули тарзи ҳаёти солими 

инсон ба ҳисоб меравад. Бинобар ин Барномаи миллии таашаккули тарзи 

ҳаёти солим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 ба дурнамои 

воқеӣ ва диққатҷалбкунанда такя мекунад, ки одамон дар давоми ҳаёти худ 

метавонанд истифода баранд36. 

Бинобар зарурати коркарди сиёсати афзалиятноки ташаккули тарзи 

ҳаёти солим ба миён меояд, ки чунин унсурҳоро бояд дар бар гирад: 

коркарди стандартҳои миллӣ, ҷорӣ намудани принсипҳои тарзи ҳаёти солим 

                                                           
35 По материалам Всемирной организации здравоохранения. Электронный сайт: www.Euro.who.int/ru 
/health-topics/ health. 
36

 Барномаи миллии таъсисёбии тарзи ҳаёти солим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2011-2020. 
Душанбе, 2010 с. 5. 
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дар муассисаҳои таълимӣ, ҷалб намудани воситањои ахбори омма (ВАО)  

барои паҳн намудани иттилоот барои аҳолӣ.  

Инкишофи низоми ҳифзи тандурустии ватанӣ яке аз самтҳои 

афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб меравад. Дар мамлакат 

марҳила ба марҳила “Стратегияи миллии саломатии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020” амалӣ шуда истодааст, ки мақсади 

асосии он мустаҳкам намудани саломатии аҳолии мамлакат ва барпо 

намудани муҳити атрофи солим мебошад. Натиҷаи ҷамъбастии ҷорӣ 

намудани Стратегия паст намудани зарарҳо аз беморшавӣ ба 30% мебошад, 

ки ба шарофати он Тоҷикистон ба сатҳи муосири нишондиҳандаҳои миёнаи 

минтақавии «Euro B» аз рӯи таснифоти географии СУТ омада мерасад.  

Ноилшавӣ ба ҳадафҳои глобалӣ ҳангоми таъмини дастрасии 

боваринок ба захираҳои капиталӣ, инсонӣ ва сарфшаванда имконпазир 

мегардад. Шарти зарурии чунин дастрасӣ мавҷудияти воситаҳои молиявии 

барои биноҳо ва таҷҳизотҳо, музди меҳнати кормандон, пардохти доруворӣ 

ва дигар масолеҳҳои харҷшаванда ба ҳисоб мераванд. 

Бо мақсади ҳалли муаммоҳои глобалии инсоният Созмони Милали 

Муттањид (СММ) барномаро таҳти унвони “Мақсадҳои рушди ҳазорсола” 

қабул намуд. 

Мақсадҳои тараққиёти ҳазорсолаи СММ бо худ барномаро оид ба 

мубориза бо камбизоатӣ ва баланд намудани сатҳи умумии ҳаёт ифода 

мекунад. Ин барнома соли 2000 аз тарафи сардорони 147 давлат ва 

намояндагони 189 мамлакат, аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

Саммити ҳазорсола қабул карда шуд. 

Солҳои охир аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор 

ҳуҷҷатҳо, ба монанди, “Барномаи миллии иммунопрофилактикӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2015”, “Барномаи миллии 

пешгирӣ, ташхис ва муолиҷаи пайдошавиҳои зараровар дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015”, “Барномаи миллии ташаккули тарзи 

ҳаёти солим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020”, “Барномаи 
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миллӣ оид ба пешгирӣ, ташхис ва муолиҷаи диабети қанд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2012-2017”, “Барномаи миллӣ оид ба пешгирии 

паҳншавии нашъамандӣ ва расонидани кӯмаки наркологӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2013-2017”, “Стратегияи пешгирӣ ва назорати 

касалиҳои сироятӣ ва захмбардорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2013-2023”, қабул карда шудаанд. 

Дар соли 2010 Стратегияи миллии саломатии аҳолӣ барои солҳои 2012-

2020 қабулшуда, ташаккули тарзи ҳаёти солимро, ҳамчун мушкилии 

комплексӣ муайян мекунад, ки муносибати комплексиро ба тадқиқи тарзи 

ҳаёти аҳолӣ ва диққати кормандони соҳаи тиб, омӯзгорон ва 

равоншиносонро талаб намуда, аз хусусияти муҳити фаъолнокии меҳнат, 

иҷтимоӣ ва пешгирӣ кардани инсон вобастаанд.  

Таҷрибаи зиёди байналхалқӣ оид ба фаъолият дар ҷодаи пешгирии 

бемориҳои сироятӣ аз рӯи принсипи амалисозии се стратегия ба роҳ монда 

шудааст: афзоишёбӣ, стратегияи хавфи баланд ва пешгирии такрорӣ 

(ҷадвали 1.4)37. 

 

Ҷадвали 1.4 

Хусусиятҳои фарқкунандаи стратегияҳо оид ба пешгирии бемориҳои 

ғайрисироятии аҳолӣ 

Нишондоҳо             
                      

Стратегияҳо 
Афзоишёбанда Хавфи баланд Пешгирии такрорӣ 

Самт 

Баланд намудани 
таъминоти аҳолӣ 
бо ахборот оид ба 

омилҳои хавфи 
бемориҳои 

ғайрисироятӣ  

Таъсиррасонӣ ба 
афзоиши шахсони 
бо хавфи баланди 

бемориҳои 
ғайрисироятӣ 

Таъмини табобати 
босифати шахсоне, ки 
бемории 
ғайрисироятиро 
доранд  

Шакли 
амалисозӣ 

ВАО (СМИ), тайёр 
намудани кадрҳо, 
ташкили марказҳо 

Ташхиси тиббӣ, 
диспансеризатсия 

диспансеризатсия 

Хислат Ғайритиббӣ Тиббӣ Тиббӣ  

Натиҷаҳо  Баъд аз 5-10 сол Баъд аз 3-4 сол Баъд аз 3-4 сол 
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  Бойцов С.А., Оганов Р.Г. Четверть века в поисках оптимальных путей  профилактики неинфекционных 
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Хароҷот Хароҷоти камтарин Хароҷотталаб Бештар хароҷотталаб 

Ҳавасмандӣ Тарзи ҳаёти солим 
Ислоҳ намудани 

омилҳои хавф 

Баланд намудани 
ҳавасмандгардонии 

беморон барои 
муолиҷа 

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шуда аст. 

 

Ҳар як стратегияи қайдшуда хусусиятҳои хоси худро дорад. 

Стратегияи афзоишӣ доираи нисбатан васеи таъсирот дорад. Зери таъсири 

стратегияи мазкур бояд, на танҳо муносибат ба саломатии худ, балки тарзи 

ҳаёт низ тағйир ёфта, сатҳи мадании аҳолӣ баланд мегардад. Ин стратегия 

танзимкунӣ ва амалисозии миқдори зиёди чораҳои бисёрсатҳа ва 

байнисоҳавиро дар назар дорад, ки барои тамоми унсурҳои бемориҳои 

ғайрисироятӣ бо мақсади таъсис додани шароитҳои зарурӣ барои пешбурди 

тарзи ҳаёти солим равона карда мешаванд. Ин чораҳо на танҳо пешбурди 

тарзи ҳаёти солим, балки таъмини шароитҳоро барои амалисозии он ба 

воситаи таъминоти қонунӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ дар назар дорад. Аз рӯи 

маънидодкунии собиқ вазири тандурустии Русия, В.И. Скворцова, самти 

мазкур номи “таъсиси муҳити пешгирии ягонаро”38 гирифтааст. 

Амалисозии муваффақияти стратегияи афзоишӣ аз бисёр ҷиҳат ба  

ҷараёни ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим, ҷалби мақомотҳои давлатӣ, 

сохторҳои таълимӣ, роҳбарони бизнес, коллективҳои меҳнатӣ, ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ, конфессияҳои динӣ ва дигаронро дар назар дорад, ки ба воситаи 

баланд намудани сатҳи ахборнокӣ оид ба муаммоҳои бемориҳои 

ғайрисироятӣ ва тарзи ҳалли онҳо ба ин ҷараён таъсир мерасонанд. 

Стратегияи хавфи баланд ташкили диспансеризатсия ва мушоҳидаҳои 

тиббии аҳолии калонсолонро дар назар дорад. Ин стратегия ба муайян 

намудани пешакии бемориҳои ғайрисироятӣ ва омилҳои хафв,  инкишоф  ва 

тағйирдиҳии онҳо равона карда мешавад. Ташкили ҷараёни 

диспансеризатсия ва мушоҳидаҳои пешакӣ таъсиси инфрасохтори пешгирии 

                                                           
38
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тиббиро дар назар дошта (марказҳои пешгирии тиббӣ, шуъбаҳо/утоқҳои 

пешгирии тиббӣ дар дармонгоҳҳо ва амбулаторияҳои тиббӣ, мустаҳкам 

намудани марказҳои саломатӣ ва зиёд намудани шумораи онҳо), инчунин 

баланд намудани сатҳи дониш дар соҳаи пешгирии бемориҳо барои 

кормандони сохторҳои мавҷудбуда ва аз нав таъсисёбанда мебошад. 

Таҷрибаи аксарияти мамлакатҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки ҳангоми 

амалисозии яквақтаи се стратегия метавон самараи зарурии муътадил дар 

пастшавии сатҳи фавт аз бемориҳои ғайрисироятӣ дастрас карда шавад. 

Дар сохтори Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои ҳалли муаммои ташаккули тарзи ҳаёти солим як қатор 

хадамотҳои ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим ташкил карда шудаанд, ки он 

фаъолияти ташкилотҳоро дар соҳаи мустаҳкамгардонии тандурустӣ бо ҳам 

мутобиқ мекунонад. Лекин дар айни замон ин хадамотҳо ба пуррагӣ 

фаъолият намекунанд. Ин ҳолат бо норасогии кадрҳо, ҳолати 

ғайриқаноатахши биноҳо ва таъминот бо таҷҳизотҳои зарурӣ, норасогии 

воситаҳо барои зиёд намудани маводҳои иттилоотӣ ва ғайраҳо тавсиф карда 

мешавад. 

Дар таъминоти иттилоотии аҳолӣ нақши асосиро васоити ахбори омма 

мебозанд, ки фаъолияти онҳо аз тарафи Кумитаи телевизион ва радиои 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим карда мешаванд. Ба ташкили 

барномаҳои махсуси телевизионӣ дар шабакаҳои ватанӣ,  амсоли “Мадади 

Сино”, “Таваҷҷуҳ”, “Тарзи ҳаёти солим” нигоҳ накарда, масъалаи ташвиқу 

тарғиби тарзи ҳаёти солим беҳбудиро талаб мекунад. 

Ҳолати муосир фаъолияти нокофиро дар соҳаи тарғиби тарзи ҳаёти 

солим бо сабабҳои мавҷуд набудани мутобиқати умумӣ, муносибати 

нокифоягии байни бахшҳо дар ҳалли муаммои саломатӣ ва фаъолнокии 

пасти васоити ахбори омма нишон медиҳад. 

Муаммоҳои қайдшуда дар ташаккулёбии тарзи ҳаёти солими аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати аввал, маблағгузорӣ, дарёфти 
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сарчашмаҳои нави маблағгузорӣ ва роҳи ҳалли муаммоҳоро дар назар 

дорад. 

Дар давраи муосир низоми ҳифзи саломатии аҳолӣ ҷорӣ намудани 

роҳҳои инноватсионии ҳалли масъалаҳоро дар соҳаи ташкил ва 

амалигардонии пешгирии амалии бемориҳоро талаб мекунад. Бояд 

дастовардҳои илмӣ ва амалии таҷрибаи ҷаҳониро дар масоили паҳн 

намудани иттилоот оид ба тарзи ҳаёти солим, тарғиби он барои оммаҳо 

истифода намуд. 

Дар айни ҳол, яке аз усулҳои самарабахши паҳн намудани иттилоот 

оид ба тарзи ҳаёти солим ва мубориза бар зидди бемориҳо ин таъсири 

бевосита ба тафаккури шахс ба воситаи коллектив ва муҳити меҳнатӣ ба 

ҳисоб меравад. Ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим қисми ҷудонашавандаи 

сиёсати раванди иҷтимоӣ дошта ба ҳисоб меравад, ки онро бисёр ширкатҳои 

хориҷӣ амалӣ мегардонанд. Ин ҳолат бо он алоқаманд аст, ки хусусияти 

меҳнати коргарони идоравӣ ин тарзи камҳаракати ҳаёт ба ҳисоб меравад. 

Оқибатҳои чунин намуди фаъолият ин бадшавии ҳолати умумии саломатӣ 

ва депрессия шуданаш мумкин аст39. Мувофиқан ҳолате ба миён меояд, ки 

ҳангоми он кордиҳанда бо хароҷоти изофагӣ аз сабаби пастшавии 

қобилияти корӣ ва ё корношоямии пурраи ҳайати кормандон рӯ ба рӯ 

мешавад. Муаммои дар ҷои корӣ таъсис додани муҳити мусоид барои 

нигоҳдории саломатии кормандон бо дараҷаи баланди коркарди илмӣ 

алоқаманд аст, ки онҳо дар асарҳои муаллифони хориҷӣ ба монанди Breslow 

L., Fielding J., Herrman A.A., Wilbur C.S, Robert Loo, Aldana S.G. инъикос 

ёфтаанд. Ҳамаи ин муаллифон фоидаи барномаҳои корпоративиро барои 

дастгирии тарзи ҳаёти солим қайд мекунанд. Дар ин ҷода корҳои М.Г. 

Колоснитсина ва Л.С. Засимова аҳамияти калон доранд, ки онҳо ҳам аз 

ҷиҳатҳои назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳатҳои пешниҳодҳои амалӣ оид ба ташкили 
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профилактикаи саломатӣ ва паҳн намудани тарзи ҳаёти солим маълумоти 

пурраро дар бар мегиранд40. 

Аз ҷониби олимони мазкур  муносибати комплексӣ ба низоми чораҳое, 

ки тарзи ҳаёти солим ва профилактикаи саломатиро таъсис медиҳанд, 

пешкаш карда шудааст. Низоми чораҳо се сатҳро дар бар мегирад: шахс, 

хоҷагии хонавода, кордиҳанда. 

Диққати махсусро, ба фикри мо,  сатҳи сеюм талаб менамояд. Барои он 

ки ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим ва профилактикаи саломатӣ дар сатҳи 

кордиҳанда ба воситаи стандартҳои корпоративӣ амалӣ карда мешавад, ки 

дар ин ҳолат се тараф бурд мекунанд: кордиҳанда, коргар ва давлат (расми 

2). 

 

Расми 2 – Афзалиятҳои кормандон, кордиҳанда ва давлат аз ҳисоби 

дастгирии тарзи  ҳаёти солим 

 

Барномаҳои корпоративии тарзи ҳаёти солим бо худ маҷмӯи чораҳои 

банизомдаровардашуда ва мақсаднокро ифода мекунанд, ки барои ислоҳ 
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намудани тарзи ҳаёти кормандон (баланд намудани фаъолнокии ҷисмонӣ, 

дасткашӣ аз тамокукашӣ, нӯшокиҳои спиртӣ, солимгардонии хӯрокворӣ ва 

ғайраҳо) равона карда мешаванд. 

Ширкатҳое, ки таҷрибаи корпоративиро оид ба нигоҳдории тарзи 

ҳаёти солим дар байни кормандни худ кор мебаранд, афзалиятҳои муайян 

доранд. 

Мақсади асосии кордиҳандагоне, ки стандартҳои корпоративиро 

барои тарғиби тарзи ҳаёти солим истифода мебаранд, нуфузи ширкатро дар 

ҷамъият ба воситаи илова намудани ибораи масъулияти иҷтимоӣ такомул 

медиҳанд. 

Масъулияти иҷтимоии корпоративӣ ҳамчун мафҳум дар миёнаи асри 

гузашта таъсис ёфтааст. Ин бо он алоқаманд аст, ки дар шароити 

шиддатёбии рақобат, васеъшавии талабот барои истеъмолкунандагон ва 

баландшавии нақши дороиҳои ғайримоддӣ (ахборот, таҷриба, тахассуснокӣ, 

дониш ва салоҳиятҳо) соҳаи бизнес бо шароите дучор шуд, ки дар он 

самаранокии истеҳсолот ва муваффақият дар бозор аз ҷамъият вобастагӣ 

пайдо намуданд. Зарурати ба интизориҳои ҷомеа ҷавобгӯ будан ба дарки 

масъулияти бизнес барои саломатии кормандон оварда расонид, ки ба 

таъсисёбии консепсияи масъулияти корпоративии иҷтимоӣ зарурият пайдо 

шуд. 

Асосгузори консепсияи муосири масъулияти иҷтимои корпоративӣ Х. 

Боуэн ба ҳисоб меравад. Дар миёнаи асри гузашта, ӯ дар асари худ қайд 

намуд, ки масъулияти иҷтимоӣ “ба уҳдадориҳои соҳибкор дохил мешавад, 

ки он сиёсатро дастгирӣ намояд, ки ин ё он қарорро қабул намояд ва ё ба он 

амал даст занад, ки дар чорчӯбаи мақсад ва манфиатҳои тамоми ҷомеа 

мувофиқат намояд”41. 

Яке аз тамоюлҳои марҳилаи муосири инкишофи назарияи масъулияти 

иҷтимоии корпоративӣ ва мутобиқсозии доимии он бо консепсияҳои рушди 

устувор ба ҳисоб меравад. 
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Бизнес - конгреси умумиҷаҳонӣ барои рушди устувор чунин 

маънидодкуниро истифода бурдааст: “Масъулияти иҷтимоии корпоративӣ  

мувофиқати доимии бизнесро барои фаъолият дар асоси принсипҳои ахлоқи 

ва кӯшиши саҳмгузориро ба рушди иқтисодӣ, ҳамзамон беҳтар гардонидани 

сифати ҳаёти кормандони худ, оилаи онҳо ва ҷамъият дар назар дорад”42. 

Яке аз самтҳои масъулияти иҷтимоии корпоративӣ ин масъулият барои 

таъсиси ҷойҳои кории бехатар ва нигоҳдории саломатии коргарон ба ҳисоб 

меравад. 

Дар ҷомеаи ҷаҳонӣ бисёр мисолҳои ширкатҳо мавҷуданд, ки 

фаъолияти тарғиби тарзи ҳаёти солимро дар амал тадбиқ мекунанд: 

ширкатҳои «Нестле», «Дюпон», «PepsiCo»,«Хенкель» ва ғайраҳо. Дар Руссия 

ин корхонаҳои калон, аз он ҷумла корхонаҳои байналхалқӣ, ба монанди 

“Газпром”, “СИБУР Холдинг”, “Норилский никел”, “РЖД”, “Лукойл”, 

“ТНК-ВР”, “Сбербанк” мебошанд. Ширкатҳое, ки барои нигоҳдории 

саломатии кормандони худ кӯшиш мекунанд, барои кормандони ва 

эҳтимолӣ ҳамкорону мизоҷон нисбатан диққатҷалбкунанда мегарданд. 

Принсипи асосии таҷрибаи нигоҳдории саломатӣ аз тарафи 

корхонаҳо, дастгирии ҳаматарафа ва дастрасии ҳама шароитҳои барои 

саломатӣ фоидаовар, инчунин маҳдудкунӣ ва манъкунии амалҳои зараровар 

мебошад. Дар ин ҷо сухан оид ба ҳавасмандгардонии шаклҳои гуногуни 

фаъолияти ҷисмонӣ, таъсисдиҳии номгӯи хурокҳои солим, мубориза бо 

истеъмоли аз ҳад зиёди нӯшокиҳои спиртӣ ва тамоку меравад. 

Ҳамин тавр, сабаби аввалини ҷорӣ намудани барномаҳои корпоративӣ 

оид ба тарзи ҳаёти солим ин баланд намудани нуфузи корхона дар назди 

кормандон, ҷалби мутахассисони беҳтарин, ҳамдилии ҷомеаи меҳнатӣ ва 

таъсиси муҳити дӯстонаи корӣ, боваринокӣ ба оянда ва паст намудани сатҳи 

ҷойивазкунии мутахассисон мебошад. 
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Сабаби дуюми ҷорӣ намудани стандартҳои корпоративии тарзи ҳаёти 

солим дар он зоҳир мегардад, ки саломатии ҳайати кормандон захираи 

асосии ҳама корхонаҳо ба ҳисоб меравад. Мутахассисон исбот намудаанд, 

ки ҳангоми  беморшавӣ одамон варақаҳои беморӣ мегиранд, ки дар аксари 

ҳолатҳо  таъсири он то 20%-и фоидаи корхонаро ташкил карда метавонад. 

Дар айни ҳол ҳангоми бемории корманд хавфи иҷро нагардидани корҳо дар 

муҳлатҳои зарурӣ ба миён меояд, ки метавонад ба зарарҳои молиявии 

иловагӣ оварда расонад. 

Барномаҳои корпоративӣ ба воситаи идора намудани саломатии 

ҳайати коргарон ба камшавии сатҳи хароҷоти ташкилот то ҳадди ақал 

мусоидат намуда, коргаронро ҳавасманд мегардонад, ки ҳосилнокии онҳо 

баланд карда шавад. Таҷрибаи ширкатҳои хориҷӣ исбот мекунад, ки 

таҷрибаи корпоративии дастгирии тарзи ҳаёти солим ба пастшавии сатҳи 

беморӣ ба 40-50% мусоидат менамояд. Дар натиҷа шумораи рӯзҳои 

корношоям то 20% коҳиш ёфта, муайян намудани бемориҳои музмин низ 

баланд мегардад43. Мувофиқан, сармоягузориҳо барои пешгирӣ ва тарғиби 

тарзи ҳаёти солим байни аҳолии фаъоли қобили меҳнат манфиатнок 

мебошад, зеро ин чорабиниҳо ба натиҷаҳои мусбии иқтисодӣ оварда 

мерасонад. 

Дар хориҷа аксарияти ширкатҳо барномаҳои корпоративиро оид ба 

дастгирии тарзи ҳаёти солими кормандон истифода мебаранд. Одатан дар 

онҳо тадқиқотҳо гузаронида мешаванд, ки имконияти муайян намудани 

омилҳои ба саломатии кормандон таъсири манфӣ расонанда муайян карда 

шуда, ташхисҳои тиббӣ гузаронида мешаванд, чораҳои ҳавасмандгардонӣ 

барои дасткашӣ аз тамокукашӣ ва таъсиси номгӯи хӯрокҳои оқилонаро 

амалӣ месозанд, машваратҳои равоншинос ташкил карда мешаванд, ки 

ҳамаи ин амалҳо ба беҳтаршавии муҳити равонии  корӣ, муносибати байни 

аъзоёни коллектив мусоидат менамояд. Инчунин, аҳамияти махсус барои 

тозагии муҳити атроф ва эргономикаи ҷойҳои корӣ зоҳир карда мешавад. 
                                                           
43

 Тульчинский Г. Л. Корпоративная социальная ответственность. – СПб., 2006. – с. 38. 
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Тадқиқотҳои бисёре, ки дар ин соҳа гузаронида шудаанд, исбот 

намуданд, ки чунин чорабиниҳо зарур буда, манфиати амалӣ ва натиҷаи 

мусбатро таъмин менамоянд44. Алалхусус, бемориҳои музмини пештар аён- 

гашта, рӯ овардани тафаккури коргарро ба сӯи тарзи ҳаёти солим ба миён 

меорад. Тадқиқотҳои гузаронида шуда, самаранокии сармоягозориҳоро 

барои нигоҳдории саломатии коргар ва пешгирии бемориҳо тасдиқ 

мекунанд. 

Экспертони ғарб муайян намуданд, ки маблағгузорӣ ба саломатии 

ҳайати коргарон нисбат ба маблағгузорӣ ба шароити меҳнат афзалтар аст. 

Айнан барои ҳамин ба низоми идоракунии корхонаҳои пешқадам унсури 

идора намудани саломатии ҳайати коргарон (healthcare management) дохил 

карда шудааст. Боиси қайд аст, ки дар тӯли ҳафт соли идоракунии 

саломатии кормандон, харҷи сад корхонаҳои калонтарини ИМА аз 

корношоямии коргарон ба ҳисоби ҳар як коргар аз 7,8 рӯз то 3,5 рӯз коҳиш 

ёфтааст. Аз рӯи маълумоти Fidelity Investments ва National Business Group on 

Health, ширкатҳои америкоӣ сармояҳоро барои барномаҳои 

ҳавасмандгардонии саломатии кормандон зиёд мекунанд45. 

Аҳамияти калонро барномаҳои корпоративӣ оид ба дастгирии тарзи 

ҳаёти солим барои ҳодисаи “превентизм” дорад, яъне алоқамандии 

мустақими сатҳи қобили меҳнатӣ ва ҳолати корманд дар ҷои корӣ мебошад. 

Дар ин ҷо сухан оид ба муаммоҳо меравад, ки бо саломатӣ алоқаманд буда, 

бо дараҷаи кофӣ аён намегарданд ва барои гирифтани варақаи корношоямӣ 

имконият намедиҳанд. Чунин ҳолат ҳосилнокии меҳнатро паст мекунад. 

Натиҷаҳои тадқиқот исбот мекунанд, ки зери таъсири стандартҳои 

корпоративӣ  кормандон одатҳои ҳаётии худро ба сӯи беҳтаршавӣ дигаргун 

менамоянд. Аз ин сабаб барномаҳои корпоративӣ ба шахс ба воситаи 

мониторинги саломатии ӯ ва тарзи ҳаёти солим таъсири ноаён мерасонад. 

                                                           
44

 Noa Davenport, Ruth D. Schwartz, Gail Pursell Elliott . Mobbing: Emotional Abuse in the American Workplace.  NY, 

1999. – Р. 78 
45

 Коновалова  В.  Здоровье  персонала  -  "головная  боль"  работодателя? - http://www.mmc- s.ru/literature_001] 

http://www.mmc-/
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Бояд қайд намуд, ки  барномаҳои корпоративӣ оид ба ташаккули 

тарзи ҳаёти соли ба якчанд стратегия асос меёбад: амсилаи таассурот оид ба 

манфиати тарзи ҳаёти солим, назарияи иҷтимоӣ, амсилаи тағйирёбии 

рафтор. Принсипи асосие, ки бояд ба барномаи корпоративии тарзи ҳаёти 

солими ҳайати кормандон гузошта шавад, дар дастгирӣ ва баланд намудани 

дастрасии амалҳои барои саломатӣ зарур, инчунин майл ба сӯи дасткашӣ аз 

амалҳои ба саломатӣ зараровар, ки қисман ва ё пурра маънкуниро дар назар 

дорад, ифода меёбад. 

Ҳамин тавр, рафтори инсон зери таъсири муҳити атроф таъсис ёфта, 

бо мурури вақт дигаргун мешавад. Ин ҷараён дарозмуддат буда, муҳити 

атрофи инсон метавонад ба тағйирёбиҳо мусоидат намоянд ё онро боз 

дорад. 
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БОБИ II. ТАЊЛИЛИ ВАЗЪ ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ 

ХИЗМАТРАСОНИЊО ОИД БА ЊИФЗИ САЛОМАТИИ АЊОЛЇ  

ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

2.1. Хусусиятҳои ташаккул ва рушди соҳаи хизматрасонӣ оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ дар шароити муосир 

Аз ҷиҳати иқтисодӣ ва иҷтимоӣ саломатии инсон дар ҷамъият ҳамчун 

захираи зарурӣ, натиҷаовар ва самаранок дар шароити муосир дарк карда 

мешавад, ки он омил ва сармояи асосї дар таъмини рушди босуботи 

иқтисодӣ мебошад. 

Ҳамин тавр, саломатии инсон некўҳволии миллат, инкишофи 

бемайлони иқтисодӣ ва иҷтимоии давлатро муайян менамояд. Алоқамандии 

саломатӣ бо ҷабҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии ҷамият дар он зоҳир мегардад, 

ки сатҳи саломатӣ қисми асосии мафҳуми иҷтимоӣ-иқтисодии “сатҳи 

зиндагонии аҳолиро” ифода мекунад, ки бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф 

карда мешавад: ҳаҷми даромадҳои пулии ањолї; бароҳат будани зиндагӣ, 

ҷолиби диққат будани шароити зист ва мутобиқати онҳо ба табиат ва 

хоҳиши одамон; дараҷаи қонеъгардонии эҳтиёҷоти асосии ҳаётӣ ва ѓайрањо. 

Аз ин лиҳоз чунин  хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳолати саломатии 

аҳолӣ ба низоми ҳифзи тандурустӣ, ташкил ва маблағгузории он таъсир 

мерасонад. Инчунин, вобастагии баръаксро низ қайд намудан мумкин аст: 

низоми ҳифзи тандурустии оқилона ташкилшуда, бо воситаҳои кофии 

молиявӣ таъмин буда, бевосита ба баландшавии сатҳи зиндагонии аҳолии 

мамлакат мусоидат мекунад46. 

Ин гуфтаҳоро ба воситаи тањқиқи ҳолати саломатии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз рӯи беморони бо ташхис бақайдгирифташуда, ки бори аввал 

дар тӯли ҳаёт муайян карда шудаанд, баҳо диҳем (ҷадвали 2.1).  

Ҷадвали 2.1 

                                                           
46

 Вахитов, Ш.М. О необходимости и возможностях развития общественного здравоохранения/Ш.М. Вахитов// 

Вестник ТИСБИ.-2009.-№1-с.34-38 
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Ҳолати саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2017 

 

Воҳиди 

ченак 
Солҳо 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Адади беморишавӣ 

Бемориҳои 
сирояткунанда,  
 

Адад 92433 78328 90497 120912 75215 70741 62882 

%  
Рушд 

- 86 115 133 62 94 88 

Сирояти шадиди рӯда 
 

Адад 67349 53830 61501 54990 56226 46033 42552 

%  
Рушд 

- 82 114 89 102 81 92 

Бемориҳои 
сирояткунандаи 
роҳҳои нафас,  
 

Ҳазор 
адад 282,0 268,0 273,8 578,6 305,5 336,0 373,5 

%  
Рушд - 96 102 211 52 109 111 

Гипатити вирусӣ 
 

Адад 
9886 11601 15237 7164 6870 11114 5361 

%  
Рушд - 104 131 47 95 161 48 

Бемории  
Абакон 
 

Адад 
1400 1081 1294 1255 1663 2267 2395 

%  
Рушд - 77 119 96 132 136 105 

Баногӯшак 
 

Адад 
1491 1509 1530 1499 945 1786 2537 

%  
Рушд - 103 101 97 63 188 142 

Бемории паразитарӣ 
 

Адад 
41951 50331 55778 45830 42892 44431 40860 

%  
Рушд 

- 119 110 82 93 103 91 

 

Ҳисобҳои муаллиф аз сарчашмаи: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2017. – 
Душанбе; Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2017 – С.147; Омори 
солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2018. – Душанбе; Агенти омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018 – С.146. 
 

Аз рӯи ҷадвали 2.1. маълум мегардад, ки бемориҳои сирояткунандаи 

роҳҳои нафас, бемории абакон ва баногӯшак дар соли 2017 нисбат ба солҳои 

пешина тамоюли зиеёд шави дорад, яъни дараҷаи рушди онҳо нисбат ба соли 

2016 мутаносибан 11, 105, 142 % афзудааст. Дигар намуди бемориҳо бошад, 

хусусан бемориҳои сирояткунанда, шадиди рӯда, гипатити вирусӣ, бемории 

паразитарӣ дар соли 2017 нисбати соли муқоисавии 2016 нисбатан паст 

гаштааст. Вале боиси қайд аст, ки тамоюли зиёдшавӣ ва пастшавӣ дар солҳои 
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тадқиқотӣ ғайриустувор аст, яъне соле мешавад,ки зиёд ва соли дигар бошад 

ҳолатҳои беморшавӣ паст мегардад. Боиси қайд аст, ки ба тамоюли пастшавии 

беморшавӣ нигоҳ накарда, шумораи беморон дар байни аҳолӣ ҳоло ҳам зиёд 

мебошад, ки мувофиқан инкишофи хизматҳоро оид ба ҳифзи саломатии 

аҳолӣ ва пеш аз ҳама, ҳифзи саломатии кӯдакону наврасон талаб мекунад. 

Масалан, шумораи умумии беморон аз рӯи намудҳои асосии касалиҳо ба 100 

ҳазор аҳолӣ дар соли 2017 ки аз рӯи маълумоти расмӣ 19324 нафар 

мебошад,ки ҳолати ташвишовар аст. 

Ҳамин тавр, таҳлили гузаронидашудаи вазъи саломатии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ақидаи моро оид ба он, ки қисми зиёди аҳолӣ ба 

хизматрасониҳои характери тиббидошта ниёз доранд собит менамояд. 

Кӯмак дар барқарорсозии саломатии ин қисми аҳолӣ бояд аз тарафи 

кормандони тиббии касбӣ амалӣ карда шавад. 

Натиҷаҳои фаъолияти ҳамагуна низомҳои ҳифзи тандурустӣ бо 

нишондиҳандаҳои саломатии аҳолӣ ва демографӣ, аз он ҷумла аз рӯи 

давомнокии пешбинишудаи ҳаёт ва коэффитсиенти умумии фавт баҳо дода 

мешаванд  (расми 3). 
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Расми 3. Тағйирёбии давомнокии пешбинишудаи ҳаёт ва коэффитсиенти 

умумии фавт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Амалигардонии барномаҳои миллии афзалиятнок дар давраи солҳои 

2000-2017 ва беҳтаршавии вазъи иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон коэффитсиенти умумии фавтро ба 17% (аз 4,7 то 3,6) паст намуд, 

ки тақрибан ҳаёти 9 ҳазор шаҳрвандони мамлакатро нигоҳ дошт. Бо 

баробари ин давомнокии пешбинишудаи ҳаёт ба 6,7 сол афзоиш ёфт. 

Дар асоси маълумоти СММ, Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ ва 

Бонки ҷаҳонӣ, Агентии амрикоии иттилооти молиявӣ-иқтисодии Bloomberg 

рейтинги мамлакатҳои дунёро оид ба нишондиҳандаи самаранокии низоми 

ҳифзи тандурустї ҳисоб мекунад47. Ин рейтинг байни мамлакатҳои аҳолиаш 

на кам аз 5 млн. нафар, ММД ба ҳар сари аҳолӣ зиёда аз 5000 доллари ИМА 

ва давомнокии ҳаёт на кам 70 сол ҳисоб карда мешавад. Нишондодҳои 

баҳодиҳии тандурустӣ давомнокии интизории ҳаёт, хароҷот ба ҳар як нафар 

дар соҳаи тандурустӣ, нисбияти хароҷот ба ҳифзи саломатӣ ба ҳаҷми ММД 

баромад мекунанд. Рейтинги ҳамасола оид ба самаранокии низоми 

тандурустӣ, ки аз тарафи Bloomberg ҳисоб карда мешавад, дар соли 2017 

муайян намуд, ки мавқеи аввалро Гонконг, дуюм Сингапур, сеюм Испания 

ишғол намуданд. Низоми тандурустии ИМА дар мавқеи 50-ум қарор дошта, 

Русия бошад дар мавқеи охирон – 55-ум қарор дорад. Дар панҷгонаи 

низомҳои тандурустии бадтарин ба ғайр аз Русия, Бразилия, Озорбойҷон, 

Колумбия ва Иордания дохил мешаванд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин 

рейтинг иштирок карда наметавонад, зеро мамлакати мо аз рӯи 

нишондиҳандаи ММД ба ҳар сари аҳолӣ мувофиқат намекунад. Муқоисаи 

баъзе аз мамлакатҳоро дар ҷадвали 2.2 мушоҳида мекунем. 

Ҷадвали 2.2  
Нишондиҳандаҳои самаранокии низомҳои миллии тандурустӣ  

дар соли 2017 

Мавқеъ дар 
рейтинг (дар 

байни 55 
мамлакат) 

Мамлакат 

Нишондиҳанда 

Давом- 
нокии 

интизории 
ҳаёт (сол) 

Хароҷот барои 
тандурустӣ 

нисбат ба ҳаҷми 
ММД (бо%) 

Хароҷот барои 
хизматҳои тиббӣ 

барои ҳар як 
шаҳрванд (доллари 

                                                           
47

 www.bloomberg.com/visual-data ( тартиби воридшавӣ 07.12 2017) 

http://www.bloomberg.com/visual-data
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ИМА) 

2 Сингапур 82,1   4,5   262 
6 Италия 82,9 9   3032 

39 Олмон 80,9   11,0   4683 
50 ИМА   78,7 17,2 8895 
55 Русия 70,3 7,07 893 
 Тоҷикис-

тон 
74,9  2,3 14 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе; Агентии омори назди 

президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. – С. 8, 82.;  www.bloomberg.com/visual-data ( тартиби воридшавӣ 

07.09. 2018) 
 

Дар рейтинги овардашуда, бевосита давомнокии пешбинишудаи ҳаёт 

нишондиҳандаи марказии самаранокии тандурустии ин ё он мамлакат 

мебошад. Аз рӯи маълумоти дар ҷадвал оварда шуда мушоҳида кардан 

мумкин аст, ки ҳоло низоми ҳифзи тандурустии Тоҷикистон нисбат ба 

мамлакатҳои тараққикарда ҳамчун қафомонда ва “расонанда” тавсиф 

шуданаш мумкин аст. 

Инчунин, мушоҳида намудан мумкин аст, ки давомнокии миёнаи 

интизории ҳаёт дар Тоҷикистон нисбат ба Русия ба 4,6 сол зиёдтар буда, 

хароҷоти тандурустӣ нисбат ба ММД дар Русия аз Тоҷикистон 3 маротиба 

зиёдтар аст. ИМА-ро бо Итолиё муқоиса намуда, дидан мумкин аст, ки дар 

Итолиё давомнокии ҳаёт ба 4,2 сол нисбат ба ИМА зиёдтар буда, хароҷот 

барои ҳар як шаҳрванд бошад тақрибан се маротиба паст аст. Аз ин ҷо 

маълум мегардад, ки маблағгузории низоми ҳифзи тандурустӣ наметавонад 

зиёдшавии давомнокии пешбинишудаи ҳаётро ба пуррагӣ кафолат диҳад. 

Бо баробари ин бояд қайд намуд, ки ҳиссаи маблағгузории соҳаи 

тандурустӣ аз буҷети умумӣ (марказӣ ва минтақавӣ) нисбат ба 

маблағгузории дигар соҳаҳои иҷтимоӣ пасттар аст. Дар натиҷа воситаҳои 

буҷети давлатӣ, ки барои маблағгузории соҳаи тандурустӣ ҷудо карда 

мешавад, танҳо 16%-и харҷи умумии соҳаи тандурустиро рӯйпӯш мекунад. 

Ташкили ҷамъоварии даромадҳо, таъсисдиҳии фондҳо ва идоракунии 

онҳо масъалаҳое мебошад, ки бо ҳалли онҳо бояд сиёсатмадорон машғул 

http://www.bloomberg.com/visual-data
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шаванд, ки бо зарурати коркарди низоми маблағгузорӣ барои 

қонеъгардонии эҳтиёҷоти сиёсати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дучор мешаванд. 

Бо мақсади беҳтар гардонидани иқтидори кадрии низоми ҳифзи 

тандурустӣ дар солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор ҳуҷҷатҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ қабул карда шуданд, ба монанди: Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2008 таҳти № 512 “Консепсияи 

ислоҳоти таҳсилоти тиббӣ ва фарматсевтӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

“Барномаи тараққиёти ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино барои солҳои 

2006-2015” аз 3 октябри соли 2006 таҳти №446 ва “Барномаи тайёркунии 

кадрҳои тиббӣ барои солҳои 2010-2020” аз 31 октябри соли 2009 таҳти № 

600. Бо баробари ин, кайд кардан ба маврид аст, ки мушкилоти кадрӣ то 

охир ҳалли худро наёфтааст. Шумораи умумии табибон ва ҳайати миёнаи 

тиббӣ дар соли 2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 18 ҳазор нафар ва 49,4 ҳазор 

нафарро мувофиқан ташкил мекунанд. Таъминот бо табибон ба 10000 аҳолӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 нафарро ва бо кормандони миёнаи тиббӣ 56 

нафарро ташкил медиҳанд (љадвали 2.3). 

                                                                                                     Ҷадвали 2.3 

Таъминот бо табибон ва кормандони миёнаи тиббӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ( ба 10000 аҳолӣ) 

Нишондиҳанда  
Солҳо 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Таъминот бо табибон 20,2 20,3 20,4 20,8 20,8 20,6 21,0 
Таъминот бо кормандони 
миёнаи тиббӣ 

47,2 48,4 49,1 51,6 53,8 56,5 58,0 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2018 - С.143. 

 

Чунин нишондиҳандаҳо дар мамлакатҳои Осиёи Марказӣ мувофиқан 

ба 28,2 ва 75,5 баробаранд. Чунин сатҳи табибон ва кормандони миёнаи 

тиббӣ ҳатто дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои минтақаи Аврупо 

(мувофиқан 33,9 ва 72,7) ва ИДМ (37,7 ва 79,4)  ниҳоят паст аст.48 

                                                           
48
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Таъминоти бештар бо табибон барои 10000 нафар аҳолӣ дар ш. 

Душанбе (82,5) ва ВМКБ (22,0) мушоҳида карда шуда, аз ҳама таъминоти 

паст дар вилояти Хатлон (11,5) ва ноҳияҳои тобеи марказ (12,9) ба назар 

мерасад. Нишондиҳандаи кормандони миёнаи тиббӣ барои 10000 нафар 

аҳолӣ дар минтақаҳои мамлакат нобаробарӣ мушоҳида карда мешавад. 

Таъминот бо кормандони миёнаи тиббӣ дар ВМКБ 84,6, ш. Душанбе 83,6 

нафарро ташкил мекунад, ки аз нишондодҳои мамлакатҳои Осиё Марказӣ 

баландтар мебошанд. Бо баробари ин дар вилояти Хатлон ва ноҳияҳои 

тобеи марказ ин нишондиҳанда ба 48,6 ва 38,3 нафар баробар аст. Умуман 

дар ҷумҳурӣ суръати рушди таъминот бо табибон барои 10000 нафар аҳолӣ 

дар соли 2017 нисбат ба соли 2011 ба 103,4 % зиёд шуда, таъминот бо 

кормандони миёнаи тиббӣ бошад ба 122,9 % баланд гардидааст.49 

Таҳлили шумораи табибон аз рӯи тахассусҳои алоҳида дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нишон медиҳад, ки шумораи табибони фаъолияташон бевосита 

бо ҳифзи саломатии шахсони солим алоқаманд  тамоюли камшавиро дорад50 

(расми 4). 

15973

16248

16649

17352

17797

18044

18716

574

591

640

472

435

445

476

424

444

460

539

540

576

595

0 5000 10000 15000 20000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Табибони гурухи зидди 
эпиддимологи

Табибони тандурустию 
чамъияти

Шумораи табибони хамаи 
тахасусхо, нафар 

 

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

 Расми 4. Шумораи табибон аз рӯи тахассусҳои алоҳида  

дар Љумҳурии Тоҷикистон  

                                                           
49

 Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе; Агентии омори назди президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2018. – С. 48.;  . 
50

 Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе; Агентии омори назди президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2018. – С. 50.; .  
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Шумораи табибони тахассусии ба саломатии ҷамъиятӣ бевосита 

алоқаманд дар соли 2017 ба 24,2% ё тақрибан, ба 115 нафар нисбат ба соли 

2012 кам шудаанд. Фаъолияти чунин табибон, пеш аз ҳама бо пешгирии 

бемориҳои ғайрисироятӣ алоқаманд аст. Тайёр намудани мутахассисонро 

дар ин самт Донишгоҳи давлатии тиббӣ амалӣ мегардонад, ки дар соли 

2014, 87 мутахассисонро аз рӯи ин самт тайёр намуда, дар соли 2017 бошад 

ин шумораро то 120 нафар зиёд намудааст, ки ин миқдор ҳам барои 

хизматрасониҳои ғайритиббӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ кифоягӣ 

намекунад. Мутахассисони дорои маълумоти миёнаи касбии тиббӣ аз рӯи 

самтҳои гигиена, санитария ва пешгирии тиббӣ низ кифоя набуда, соли 2014 

аз рӯи самти якум 63 нафар ва дар соли 2017, 50 нафар муассисаҳои 

таълимии тиббиро хатм намудаанд. Тахассуси фаъолияти пешгирии 

тиббиро дар соли 2017, 80 нафар хатмкунандагон соҳиб шуданд. 

Яке аз муаммоҳои асосиро, ки ба пастшавии сатҳи иқтидори касбии 

бахши тандурустӣ таъсир мерасонанд, муҳоҷирати меҳнатӣ ташкил медиҳад, 

ки он бо музди меҳнати пасти кормандони тиб ва маблағгузории он вобаста 

аст. Бо вуҷуди мавҷуд набудани маълумоти дақиқ оид ба фоизи хориҷа 

рафтани мутахассисон, маълум аст, ки аксарияти кормандони соҳаи тиб, 

махсусан ҷавонон, мамлакатро барои ҷустуҷӯи музди меҳнати баландтар 

тарк менамоянд. Аксарияти табибон ва ҳамшираҳои шавқат мамлакатро 

дар тӯли моҳҳо ва солҳо барои ба даст овардани даромадҳо тарк намуда, 

баъдан ба кишвар бармегарданд ва ба фаъолияти худ дар соҳаи тандурустӣ ё 

дар дигар соҳаҳо машғули меҳнат мешаванд. 

Умуман, аз рӯи натиҷагирии соли 2017, музди меҳнати номиналии 

кормандони корхонаҳо ва ташкилотҳо дар мамлакат ба 1144,19 сомонӣ 

баробар буд. Дар ин ҷода музди меҳнати номиналии кормандони корхонаҳо 

ва ташкилотҳои соҳаи тандурустӣ ба 800,72 сомонӣ баробар буд, ки 69,9 % 

музди миёнаи иқтисодиёти миллиро ташкил медиҳад.51 Бояд қайд намуд, ки 

                                                           
51 Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2018. - Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2018 - С.122-123. 
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дар ҷодаи сатҳи музди меҳнати кормандони соҳаи  тиб таъсири зиёдро 

фоизи баланди ҳамкории дохилӣ ташкил мекунад, ки чоряки ҳама фондҳои 

музди меҳнатро фаро мегирад. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки афзоиши 

музди меҳнати кормандони соҳаи тиб аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми музди 

меҳнат зиёд нашуда, балки аз ҳисоби афзоиши сарборӣ ба ҳар як коргар ба 

миён омада истодааст. Ба ҷои 8 соати корӣ, аксарияти табибон 12 соат ва 

зиёда аз он фаъолият мебаранд. 

Омили нисбатан зарурие, ки ба дастрасии иқтидори кадрии тандурустӣ 

ва натиҷаҳои он таъсир мерасонад, ин мавҷудияти воситаҳои молиявӣ 

мебошад. Раҳоӣ аз ҳолати ба миён омада, баланд намудани музди меҳнати 

кормандон соҳаи тиб ба ҳисоб меравад. Аммо фақат баланд намудани сатҳи 

музди меҳнат ва пешкаш намудани рағбатҳо барои ҷалб намудан ва 

нигоҳдории ҳайати кормандони тиб дар ноҳияҳои дурдаст кифоягӣ 

намекунад. 

Яке аз муаммоҳои асосии ҳифзи саломатии аҳолӣ ин гузариши 

кадрҳои баландихтисос ба бахши хусусӣ ба ҳисоб меравад. Аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз  хизматҳои пулакии тиббӣ истифода бурда 

истодаанд. Соли 2017 ҳаҷми хизматрасониҳои тиббӣ нисбат ба соли 2010 ду 

маротиба афзоиш ёфтааст.                                          

                                                                                                     Ҷадвали 2.4 

Ҳаҷми хизматрасониҳои пулакии бахши тиббӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Соли 2017 
нисбат ба 
соли 2011 

(бо 
маротиб) 

млн. 
сом. 

% 
млн. 
сом. 

% 
млн. 
сом. 

% 
млн. 
сом. 

% 
млн. 
сом. 

% 
млн. 
сом. 
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Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2018. - 
Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018 - С.418-419. 

 
 

Дар шароити коҳишёбии дастрасии хизматҳои ёрии тиббӣ барои 

аҳолӣ, афзоиши хизматрасониҳои пулакии тиббӣ оид ба ивазшавии ёрии 

тиббии ройгон бо хизматрасониҳои пулакӣ шаҳодат медиҳад. 

Маълумоти ҷадвали 2.4 бори дигар исбот мекунад, ки диққати асосии 

низоми ҳифзи саломатии аҳолӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ нигаронида 

шудааст, ки онҳо бештар саломатиро барқарор менамоянд. Хизматҳои 

низоми тандурустӣ, ки барои нигоҳдории саломатии аҳолии солим 

нигаронида шудааст, дар ҳаҷми умумии хизматҳо қисми ниҳоят камро 

ташкил менамоянд: тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш на зиёда аз 0,01%, 

хизматҳои санаторию курортӣ ва солимгардонӣ – 0,44%. 

Таркиби зарурии ташкили хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолии 

мамлакат бевосита беморхонаҳо ва дармонгоҳҳо ба ҳисоб мераванд. Вазифа 

ва иқтидори онҳо бояд барои сермаҳсул намудани ҷараёнҳои муолиҷавӣ ва 

ташхисӣ равона карда шаванд. Бо баробари ин онҳо бояд хуб таъмин буда, 

ёрии босифатро ба аҳолӣ расонида тавонанд. Аз рӯи маълумоти Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар миқёси мамлакат дар 

соли 2017 дар қишлоқҷойҳо 54 беморхонаҳои марказии ноҳиявӣ, 66 

беморхонаҳои ноҳиявӣ, 831 муассисаҳои тиббии амбулаторӣ, 1719 хонаҳои 

тиббӣ амал мекунанд. Агар аз рӯи минтақаҳо мушоҳида намоем, он гоҳ 

маълум мегардад, ки қисми асосии муассисаҳои тиббӣ дар миқёси вилояти 

Суғд (167 адад) ва камтарин дар ВМКБ (39 адад) ҷойгир шудаанд. Таъминот 

бо катҳои беморӣ умуман дар Тоҷикистон 44,9 ададро барои 10000 нафар 

аҳолӣ ташкил мекунад. Машғул будани катҳои беморӣ дар панҷ соли охир 

аз 228 рӯз  дар соли 2017 то 216 рӯз дар давоми сол коҳиш ёфтааст. Шумораи 
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муассисаҳои амбулаторӣ-дармонгоҳӣ дар соли 2017, 3914 ададро ташкил 

карда, аз он ҷумла 70 марказҳои тарзи ҳаёти солим фаъолият доштанд.52 

Фаъолияти самараноки низоми тандурустӣ бевосита бо камшавии 

сатҳи беморшавӣ, коҳишёбии фавти кӯдакон ва ғайраҳо имкон медиҳад. 

Нуқтаи назари паҳнгашта, ки нишондиҳандаи саломатии аҳолиро ин 

гирифторӣ ба беморӣ ба ҳисоб меравад, ба мушоҳидаҳои тавсифҳои 

носолимӣ оварда мерасонад. Чунин нишондиҳанда, ки ҳолати низоми 

хизматҳоро оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ тавсиф медиҳад, шумораи 

бемориҳои бақайдгирифташуда бо ташхиси аввалин дар ҳаёт баромад 

мекунад.  

Таҳлили маълумоти ҷадвал нишон медиҳад, ки беморони бо ташхиси 

аввалин маротиба дар ҳаёт муайяншуда, аз рӯи бемориҳои хислати 

ғайрисироятидошта дар ҳаҷми умумии бемориҳо тамоюли нобаробар дорад. 

Дар соли 2017 шумораи беморшавии ба 100000 аҳолӣ дар ҳудуди 

19324,3 нафар бошад дар соли 2011 ин нишондиҳанда 31884,3 нафар қарор 

дошт. Пастшавии беморшавӣ то 12,5 ҳазор нафар дар соли 2017 нисбати 

соли 2016 ба назар мерасад. Муқоиса бо соли 2011 дар соли 2017 пастравии 

беморишавии аҳолӣ 39,3% ташкил намуд, ки фаъолияти низоми ҳифзи 

саломатии аҳолиро мусбат арзёбӣ мекунад. Аз соли 2011 то соли 2017 

пастшавии беморшавии аҳолӣ аз рӯи чунин касалиҳо, ба монанди 

бемориҳои низоми эндокринологӣ, вайроншавии хӯрокхӯрӣ, мубодилаи 

ашёҳо (43%), бемориҳои системаи асаб (11%), бемориҳои органҳои ҳазми 

таом (15%) ва ғайраҳо ба миён омадааст. Шумораи бемориҳои системаи 

устухону мушакҳо ва пайҳо ташвишовар мебошад, ки яке аз сабабҳои ин 

бемориҳо фаъолияти пасти ҷисмонии инсон ба ҳисоб меравад. Ин намуди 

бемориҳо ба 45% афзоиш ёфтааст. Вазни қиёсии бемориҳоро дар ҳаҷми 

умумӣ мушоҳида карда, бояд қайд намуд, ки ҳиссаи бемориҳои системаи 

асаб ва системаи устухону мушакҳо ва пайҳо мувофиқан аз 105,7 % ба 
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153,5% афзоиш ёфтаанд. Ҳолати органҳои ҳазми таом бевосита аз 

истеъмолоти дурусти ғизо вобастагӣ дорад. Новобаста ба он, ки шумораи 

ин гуна бемориҳо аз рӯи маълумоти омор кам шуда истодааст, вазни қиёсии 

онҳо аз 30% зиёд буда, баланд ба ҳисоб меравад ва оид ба  мавҷудияти 

муаммоҳо дар истеъмоли ғизои солим шаҳодат медиҳад.53 

Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаи 108 тарғиби 

тарзи ҳаёти солимро ба яке аз чорабиниҳои пешгирикунии бемориҳои 

сироятӣ ва музмин мансуб медорад.  

То имрӯз дар амал, мувофиқи ҳуҷҷатҳои мазкур, аксарияти онҳо ба 

қонунҳо ва дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ табдил ёфтаанд. Дар мамлакат Маркази 

миллӣ оид ба ташаккули  тарзи ҳаёти солим ва Маркази миллӣ оид ба 

муаммоҳои хӯрокворӣ ташкил карда шуда, фаъолият доранд. 

Чораҳои андешидашуда аз бисёр ҷиҳат маънои васеъ дошта, аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти тарғибу 

ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва мустаҳкамгардонии саломатии аҳолӣ корҳои 

зиёде ба сомон расонида шудаанд. Бо вуҷуди ин, дар соли 2017 барои 

саломатии аҳолии Тоҷикистон бемориҳои зерин хатари асосиро ба миён 

оварда буданд: бемориҳои роҳи нафас (5176,1 нафар ба 100000 аҳолӣ), 

бемориҳои вобаста бо ҳазми таом  (3123,6 нафар ба 100000 аҳолӣ), 

бемориҳои системаи пешобдон (1898,8 нафар ба 100000 аҳолӣ), бемориҳои 

хун ва органҳои хунӣ (874,4 нафар ба 100000 аҳолӣ). Дар қайди гирифторони 

бемории сирояти шадиди рӯда 482 нафар аз 100000 аҳолӣ қарор дошта, 1207 

нафар гирифтори бемории сироятии норасогии иммунодефитсити инсон 

(ВИЧ) мебошанд.54  

Фаъолияти мунтазамона оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ мувофиқи 

мақсадҳои аз тарафи ташкилкунандагони ҳифзи тандурустӣ гузошташуда, 
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ба самтҳои зиёд ҷудо карда мешаванд. Яке аз ин мақсадҳо,  мубориза бо 

касалиҳои музмин ба ҳисоб меравад, ки ба сармояи инсонӣ дар ҳама 

мамлакатҳо хатари ҷиддиро ифода карда, сабаби аввалиндараҷаи фавт дар 

тамоми дунё ба ҳисоб меравад. 

Аз рӯи маънидодкунии Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ТУТ  ба 

бемориҳои музмин бемориҳое дохил мешаванд, ки муддати дароз тӯл 

кашида то рафт афзоиш меёбанд, ба монанди, касалиҳои дил, инсулт, роҳи 

нафас (сил) ва диабети қанд дохил мешаванд55. 

Муаммои касалиҳои музмин як қатор оқибатҳои ҷиддиро, ба монанди 

бадшавии сатҳи умумии сифати ҳаёти инсон, фавти бемаҳали онҳо, инчунин  

оқибатҳои манфии моддӣ барои оила, зарари ҷиддии иқтисодӣ дар сатҳи 

ҷамъият дар назар дорад. Дар тадқиқотҳои илмӣ оид ба масъалаҳои тарзи 

ҳаёти солим омилҳои асосии хавф дар асоси рафторҳои одатии инсон ҷудо 

карда шудаанд56  

Ҷадвали 2.5 
Таъсири рафтор ва одатҳои инсон ба саломатии худ 

Омилҳои хавф Таъсир ба саломатӣ 

Тамокукашӣ 

 касалиҳои дил ва рагҳои хунгард; 
 саратон; 
 касалии музмини шушҳо; 
 осебҳо; 

Мавҷуд набудани фаъолнокии 
ҷисмонӣ 

 касалиҳои дил ва рагҳои хунгард; 
 саратон; 
 диабети намуди II. 

Истеъмоли хӯрокҳои 
калорияшон зиёд бо таркиби 
баланди равғанҳо ва намакҳо 

 касалиҳои дил ва рагҳои хунгард; 
 саратон; 
 диабети намуди II. 

Вобастагӣ аз нӯшокиҳои 
спиртӣ ва маводи нашъаовар 

 касалиҳои дил ва рагҳои хунгард; 
 саратон; 
 касалии ҷигар; 
 депрессия 
 осебҳо; 

 худкушӣ; 
 сирояти норасогии масъунияти одам (ВИЧ) 

Рафтори хавфноки характери 
издивоҷ дошта 

 гирифтории касалиҳои сироятии, ба воситаи 
алоқаи ҷинсӣ гузаранда; 
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 сирояти норасогии масъунияти одам (ВИЧ); 
 саратон. 

Чї хеле ки аз ҷадвали 2.5 маълум мегардад, ки асосан, ҳама омилҳои 

хавф, ки бо рафтори инсон алоқаманданд, ба гирифтории бемориҳои 

музмини гайрисироятӣ оварда мерасонанд. Тадқиқоти олимони зиёд исбот 

менамоянд, ки моделҳои рафтори инсон, пеш аз ҳама ба ҳолати саломатӣ 

таъсир мерасонанд: шуғли ҷисмонӣ ва варзиш ба саломати таъсири мусбат 

расонида, истеъмоли маводҳои тамоку ва нӯшокиҳои спиртӣ таъсири манфӣ 

дорад57. 

Академики академияи илмҳои тиббии ИҶШС Д.Ф.Чеботарёв тасдиқ 

кардааст, ки инсони ба саломатии худ аҳамият надиҳанда, дарк намекунад 

ва қобилияти ташкили рӯзгори худро надорад ва наметавонад худро аз 

бемориҳо эмин нигоҳ дорад. Аз ин сабаб, самти асосии тандурустиро ин 

олим пешгирии бемориҳо мешуморид58. 

Пеш аз ҳама  паст намудани сатҳи бемориҳои системаи асаб, органҳои 

ҳазми таом зарур аст, ки бештар натиҷаи истеъмоли тамоку ва нӯшокиҳои 

спиртӣ, тарзи носолими ҳаёт ва камҳаракатӣ мебошанд. 

Масъала оид ба барномаҳои ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим  дар 

мадди аввал оддӣ менамоянд. Маҷмӯи талаботҳо барои тарзи ҳаёти солим 

маъмуланд: даст кашидан аз истеъмоли тамоку, нӯшокиҳои спиртӣ ва 

маводи нашъадор, машғул шудан бо варзиш, истеъмоли ғизои мӯътадил, аз 

он ҷумла кам намудани ҳиссаи хӯроки равғанин, хоби ором, ҳавои тоза ва 

ғайраҳо. Аз тарафи дигар, дар замони муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

усулҳои маъмули ташаккули тарзи ҳаёти солим ва нишондодҳои баҳодиҳии 

самаранокии он вуҷуд надорад. 
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Љадвали 2.6  

Тағйирёбии беморшавии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бемориҳои хислати ғайрисироятӣ дошта (ба 100 ҳазор 

нафар) (беморони бо ташхиси аввалия дар ҳаёт бақайдгирифташуда, нафар) 

Намуди бемориҳо 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Суръати 
рушд,% 

I* II* I* II* I* II* I* II* I* II* I* II* I* II* 
I* II* 

Ҳамаи бемориҳо 32197 100 30991,1 100 31348,4 100 28300,1 100 18023,3 100 19547,7 100 19324,3 100 61 100 

Бемориҳои 
системаи 

эндокринологӣ, 
вайроншавии 

истеъмоли ғизо, 
вайроншавии 

мубодилаи ашёҳо 

1214,7 3,8 999,3 3,2 1104,8 3,5 1094,7 3,9 619,7 3,4 641,2 3,5 676,2 3,5 57 93 

Бемориҳои 
системаи асаб 

709,6 2,2 519,1 1,8 665,1 2,1 625,3 2,2 530,8 2,9 632,0 3,2 704,9 3,6 89 147 

Бемориҳои 
органҳои ҳазми 

таом 
3388,6 35 3513,7 35 3451,9 46 3838,3 37 2352,9 26 2884,8 25 3123,6 16,2 85 70 

Бемориҳои 
системаи устухону 
мушакҳо ва пайҳо 

471,2 1,5 487,5 1,6 497,9 1,6 512,2 1,8 553,3 3,1 685,1 3,5 743,5 3,8 145 239 

Ҳисоб карда шуд: Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 25-соли Истиқлолияти давлатӣ. Маҷмӯи оморӣ. Душанбе 2017. С. 21. Омори солонаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. - С. 146   

Эзоҳ: I-нафар. II- вазни қиёсӣ, % 
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Ҳамин тавр, таҳлили вазъи саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз фаъолияти ғайриқаноатбахши низоми ҳифзи саломатии инсон шаҳодат 

медиҳад. Мушкилотҳо дар маблағгузорӣ ва таъминоти кадриву моддӣ-

техникӣ, дастрасии бади ёрии аввалияи тиббӣ, ин аст номгуи нопурраи 

“бемориҳои” низоми муосири ҳифзи тандурустии Тоҷикистон. Бо 

баробари ин соҳаи ҳифзи тандурустӣ нақши тибби пешгирикунандаро 

дуруст дарк намекунад ва ҳиссаи зиёди захираҳои буҷети давлатӣ барои 

пешгирии бемориҳо, бартараф намудани хавфи сар задани бемориҳо 

равона нашуда, балки барои муолиҷа ва оқибатҳои бемориҳо равона карда 

мешаванд. Маълум аст, ки мубориза бо бемориҳо ва оқибатҳои он харҷи 

зиёдро нисбат ба пешгирии ва огоҳонидани онҳо талаб мекунад. Афсӯс, ки 

ин ҳақиқат дар афзалиятҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи саломатии 

аҳолӣ инъикоси худро наёфтааст. Бояд зикр намуд, ки  дар самти 

инкишофи тибби пешгирикунӣ барномаҳои тандурустии давлатӣ дар 

мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳон амалӣ шуда истодаанд. 

 

2.2. Механизми танзими давлатӣ дар самти баланд бардоштани 

сифати хизматрасонињо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ 

 

Дар давраи муосир ҳифзи саломатии аҳолӣ ба шумораи самтҳои 

афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлатҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ дохил мешавад, 

зеро саломатии миллат арзиши мустақилро ифода карда, ҳамзамон унсури 

таркибии иқтидори иҷтимоӣ-иқтисодии ҳар як мамлакат ба ҳисоб меравад. 

Бинобар ин давлат нигаҳдорӣ ва мустаҳкам намудани саломатии аҳолиро 

ба дӯши худ гирифта, ҳифзи саломатии ҳар як шаҳрвандонро кафолат 

медиҳад. 

Ҳифзи саломатии шаҳрвандон шарти ҷудонашавандаи ҳаёти 

муътадили ҳар як ҷамъияти соҳиб тамаддун мебошад. Бо баробари 

зиёдшавии беморшавӣ, хароҷот барои ҷубронҳои гуногун зиёд шуда, 

даромадҳои давлатӣ коҳиш меёбанд. Нодуруст баҳо додани нақши 
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саломатии инсон ба пастшавии сатҳи таваллуд ва давомнокии ҳаёт ва 

зиёдшавии сатҳи фавт оварда мерасонад, ки бо пастшавии сифати ҳаёт, 

зиёдшавии хароҷот ва камшавии даромади давлатӣ алоқаманд аст. Дар 

навбати худ ҳамаи ин ба коҳишёбии суръати рушди иҷтимоӣ-иқтисодии 

ҷамъият ва пастшавии мавқеи он дар миқёси ҷаҳонӣ сабаб мегардад. 

Дар Тоҷикистон  давлат масъулияти нигоҳдорӣ ва мустаҳкам 

намудани саломатии аҳолиро ба дӯши худ гирифта, ҳифзи саломатии ҳар 

як шахсро кафолат медиҳад. Ин ҳолатҳо дар Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мустаҳкам карда шудаанд. 

Ҳуқуқи шаҳрванд барои ҳифзи саломатӣ бо принсипҳои асосии 

сиёсати давлатӣ дар соҳаи ҳифзи саломатӣ мустаҳкам карда шудааст:59. 

 таъминоти баробарҳуқуқии шаҳрвандон барои гирифтани ёрии тиббии 

бехатар, самаранок ва бо сифат; 

 масъулияти якҷояи давлат, кордиҳанда ва шаҳрванд барои нигоҳдорӣ 

ва мустаҳкам намудани саломатии фардӣ ва ҷамъиятӣ; 

 таъмини ҳаҷми кафолатноки ёрии тиббии ройгон; 

 ҳифзи саломатии модару кӯдак; 

 афзалияти самти пешгирӣ дар фаъолияти низоми тандурустӣ; 

 дастрасии ёрии тиббӣ; 

 марҳила ба марҳила баланд намудани сатҳи ёрии тиббӣ; 

 таъмини бехатарии санитарию эпидемиологии аҳолӣ; 

 васеъшавии имкониятҳои ҷамъият дар масъалаҳои ҳифзи саломатӣ; 

 батартибдарории фаъолияти ташкилотҳои тандурустӣ ҳангоми 

расонидани ёрии тиббӣ; 

 таъмини мутасилӣ ва давомноки таҳсилоти тиббӣ ва фарматсевтӣ бо 

истифода аз технологияҳои муосири таълим; 

 дастгирии давлатии илми тиб, ҷорӣ намудани дастовардҳои нави илмӣ, 

техникӣ ва таҷрибаи ҷаҳонӣ дар соҳаи тандурустӣ; 
                                                           
59 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Захираи электронӣ/Тартиби воридшавӣ –  
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 ҳавасмандгардонии фаъолияти донории ройгони ихтиёрӣ; 

 дастгирии давлатии коркардҳои ватанӣ ва инкишофи тибби 

рақобатпазир ва саноати фарматсевтӣ; 

 иштироки ташкилотҳои ҷамъиятӣ дар таъмини ҳуқуқҳои шаҳрвандон 

барои ҳифзи саломатӣ; 

 низоми ҳифзи тандурустии раванди иҷтимоӣ дошта барои 

қонеъгардонии эҳтиёҷотҳои аҳолӣ ва беҳтар намудани сифати ҳаёт; 

 мусоидат намудан ба ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим ва истеъмоли 

ғизои солим; 

 алоқамандии саломатии аҳолӣ, бехатарӣ, самаранокӣ ва сифати 

воситаҳои доруворӣ бо омилҳои таъмини бехатарии миллӣ. 

Дар аксарияти мамлакатҳо хадамотҳои ҳифзи саломатии ҷамъиятӣ 

дар алоҳидагӣ аз муассисаҳои муолиҷавӣ фаъолият мекунанд. Лекин дар 

солҳои охир ақидае пойдор гардида истодааст, ки фаъолияти онҳо барои 

манфиати умумӣ бояд якҷоя ба роҳ монда шавад. 

Имрӯзҳо ба ҳама маълум аст, ки амалигардонии ҳифзи саломатии 

аҳолӣ наметавонад танҳо ба дӯши мақомотҳои соҳаи ҳифзи тандурустӣ 

вогузор карда шавад. Албатта ин кори якҷои давлат ва ҷомеа мебошад, 

лекин, соҳаи ҳифзи тандурусти бояд нақши баранда, ҳамҷоякунанда ва 

мувофиқаткунандаро бозад. 

Чи хеле ки Ҷ.Франк қайд мекунад, ҳифзи саломатии ҷамъиятӣ бо 

кӯшишҳои систематикии дарёфти эҳтиёҷот ба хизматҳои тиббӣ ва ташкили 

хадамоти тандурустӣ бо дарназардошти таркиби муайяни аҳолӣ, 

алоқаманд аст60. Маънои ҳифзи саломатии ҷамъият дар мустаҳкам 

намудани саломатии аҳолӣ ифода меёбад, бинобар ҳамин ин фаъолият 

ташкили интихоби ҳайати кормандон, таҷҳизот барои таъмини хизматҳои 

имконпазири тиббӣ, ки барои мустаҳкам намудани саломатӣ, пешгирии 
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бемориҳо, ташхис ва муолиҷаи бемориҳо, инчунин барқароршави ҷисмонӣ, 

иҷтимоӣ ва касбӣ заруранд, дар бар мегирад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи саломатии аҳолиро, асосан низоми 

дар тӯли солҳои зиёд таъсисёфта таъмин менамояд, ки онро ҳамчун маҷмӯи 

чораҳои давлатӣ ва ҷамъиятии хислати иҷтимоӣ-иқтисодӣ дошта оид ба 

ташкили ёрии тиббӣ, пешгирии бемориҳо, баланд намудани сатҳи 

саломатии аҳолӣ дарк намудан мумкин аст. 

Аз рӯи маънидодкунии СУТ  низоми тандурустиро ҳамчун маҷмӯи 

чораҳои ба ҳам алоқаманд тавсиф намудан мумкин аст, ки онҳо барои 

мустаҳкам намудани саломатӣ мусоидат намуда, дар хона, муассисаҳои 

таълимӣ, дар ҷойҳои корӣ, дар муҳити иҷтимоӣ ва ҷисмонӣ, инчунин дар 

соҳаи тандурустӣ ва соҳаҳои бо он алоқаманд, амалӣ карда мешаванд61.  

Иҷроиши вазифаи давлат дар соҳаи тандурустӣ бевосита аз ҳаҷми 

маблағгузории он вобаста аст. Дар соли 2017 ба соҳаи ҳифзи саломатии 

аҳолӣ аз буҷети давлатӣ зиёда аз 1,4 млрд. сомонӣ ҷудо шуда буд. Афзоиши 

маблағгузорӣ нисбати соли 2012 ба назар мерасад, ки пас аз он буҷети 

тандурустӣ 2,02 маротиба афзоиш ёфт.62 (расми 5). 

 

Расми 5. Маблағгузории соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ аз ҳисоби буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2017  
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Дар солҳои минбаъда суръати рушди воситаҳои аз буҷети давлатӣ 

барои соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ ҷудокарда шуда нисбат ба соли 

гузашта зиёд шуда истодааст: соли 2014 – 16,5%, соли 2016 – 11,8 ва соли 

2017 – 19%. Ба афзоиши ҳаҷми захираҳои буҷетӣ, ки барои ҳифзи 

саломатии аҳолӣ ҷудо карда мешаванд, ба ин нигоҳ накарда он дар ифодаи 

мутлақ ва нисбӣ, нисбат ба муқоисаҳои байналхалқӣ дар сатҳи паст қарор 

дорад. Барои қонеъгардонии эҳтиёҷоти муассисаҳои тиббии ватанӣ дар 

сатҳи мамлакатҳои пешрафта, ҳаҷми маблағгузории соҳа бояд на кам аз 9-

10%- ро нисбат ба ММД-ро ташкил намояд. Аммо дар соли 2012 

маблағгузории тандурустӣ 1,9% ММД-ро ташкил дода, аз соли 2013 то 2016 

ин ҷониб маблағгузории соҳаи хизматрасонии тандурстӣ дар ҷумҳурӣ 2,1%- 

и ММД-ро ва соли 2017 бошад 2,3 %-ро ташкил кардааст. Ба афзоиши 

фоизи маблағгузории соҳаи тандурустӣ дар ҳаҷми ММД дар байни 

мамлакатҳои ҷаҳон Тоҷикистон дар сатҳи ниҳоят паст қарор дорад. Сатҳи 

пасти маблағгузории соҳаи тандурустӣ ба дастрасии маҳдуди аҳолӣ ба 

хизматҳои тандурустӣ оварда мерасонад. 

Хароҷоти тандурустӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар тӯли солҳои 2010-2017, чи 

хеле ки дар расми 6 нишон дода шудааст, тақрибан 3,3 маротиба афзоиш 

ёфтааст.63 Бо баробари ин, қайд кардан зарур аст, ки дар нишасти 

матбуотии Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон омадааст, дар як рӯз барои таъмини як нафар бо доруҳои 

зарурӣ дар беморхонаҳои кишвар аз буҷети давлатӣ 1 сомониву 45 дирам 

сарф мешавад. Барои хӯрокворӣ дар беморхонаҳо барои ҳар як бемор дар 

як шабонарӯз 1 сомониву 32 дирам ҷудо карда мешавад. 

Тақрибан 90%-и маблағҳои аз буҷети давлатӣ ҷудогардида, барои 

музди меҳнати кормандони тиббӣ равона карда мешавад. Боқимондаи 
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10%-и маблағ барои таъмини хӯрокворӣ ва доруҳои зарурӣ барои 

беморони дар беморхона буда, сарф карда мешавад64. 

 

Расми 6. Хароҷоти тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар сари аҳолӣ 

барои солҳои 2010-2017  

Сатҳи маблағгузории пойдоргардида қобилияти бартараф намудани 

муаммоҳои дар тӯли даҳсолаи охир ҷамъшударо надорад. Буҷети давлатӣ, 

ки барои маблағгузории тандурустӣ ҷудо карда мешавад, танҳо 16%-и 

хароҷоти умумии тандурустиро рӯйпӯш карда метавонад. Кӯмакҳои 

донорӣ дар сатҳи 14% аз ҳаҷми умумии маблағгузории соҳаи тандурустӣ 

баҳо дода мешаванд. Саҳми хоҷагиҳои хонавода бо дарназардошти 

хароҷот барои доруворӣ тақрибан 70%-ро ташкил медиҳад. Пардохтҳои 

аҳолӣ, асосан характери ғайрирасмӣ дорад ва бинобар ҳамин онҳо бо 

мушкилӣ танзим карда мешаванд65. 

Аз соли 2000 оғоз карда, афзоиши солонаи ММД-и Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳар сари аҳолӣ аз 6 то 8%-ро ташкил мекунад. Ба ин нигоҳ 

накарда, Тоҷикистон бо ҳиссаи ММД ба ҳар яксари аҳолӣ дар сатҳи 808,6 

доллари ИМА дар соли 2017 яке аз мамлакатҳои камбизоат дар байни 
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мамлакатҳои ИДМ ба ҳисоб меравад.66 Ин омилҳо қобилияти давлатро 

барои гузоштани саҳми арзанда ба хароҷоти беҳтар гардонидани низоми 

тандурусти алоқамандбуда, маҳдуд менамояд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи саломатии аҳолӣ аз тарафи 

мақомотҳои давлатии ҳокимияти иҷрокунанда мувофиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад, ки он Вазорати тандурустӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Корҳои 

пешгирикунанда оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ бояд аз тарафи давлат ва 

ҳам шахсони ҳуқуқӣ новобаста аз шакли моликият, бо воситаи ташкили 

чорабиниҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ амалӣ карда шавад, ки барои бартараф 

намудани омилҳо ва шароитҳои пешгирии бемориҳо мусоидат намояд. 

Омори расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон медиҳад, ки шумораи 

кормандоне, ки дар шароитҳои номусоид бо меҳнат машғуланд, дар соли 

2017 нисбат ба соли 2010 ба 1,4 маротиба афзоиш ёфтаанд (ҷадвали 2.7). 

Шумораи кормандоне, ки меҳнати онҳо дар шароити ларзиши баланд 

амалӣ карда мешавад, ба 9,1 маротиба афзудааст. Дар шароити овозҳои 

баланд, чанг ва газнокшавии ҳавои макони корӣ, ки аз меъёрҳои стандартӣ 

зиёданд, дар соли 2017, шумораи коргарон нисбат ба соли 2010 1,2 

маротиба зиёд шудаанд. 
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Ҷадвали 2.7  

Шумораи кормандоне, ки дар шароитҳои номусоиди меҳнат дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон машғуланд 

(нафар)  

 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Соли 2017 
нисбат ба 
соли 2010, 
маротиба 

Дар шароитҳои ба 
меъёрҳои санитарию 
гигиенӣ ҷавобгӯ набуда 

3049 4935 3090 4440 4691 9673 4492 1,4 

Аз онҳо зери таъсири 
чунин шароитҳо кор 
мекарда: 

 

-сатҳи баланди овоз 609 809 1071 780 1181 1521 1007 1,6 

-сатҳи баланди ларзиш 49 479 611 829 868 684 448 9,1 

-чанг ва ифлосшавии 
ҳавои макони корӣ, ки 
аз меъёрҳои ҳудудӣ 
зиёданд 

915 928 1015 1190 1529 2325 1088 1,2 

Аз тарафи муаллиф ҳисоб карда шуд: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2018. – Душанбе; Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018 – С. 101.  
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Таъсири бештари манфиро ба саломатии коргарон корхонаҳои 

саноатӣ ва кишоварзӣ мерасонанд. Дар соли 2017 дар саноати кишвар 35% 

ва дар соҳаи кишоварзӣ 40% шумораи умумии коргарони дар шароитҳои 

номусоиди меҳнат машғулбудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарор доштанд. 

Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёрҳоро оид ба таъмини 

шароитҳои мусоиди меҳнат дар бар мегирад. Масъалан, мувофиқи қисми 6 

моддаи 109 Кодекс шароити муътадили меҳнат бояд чунин бошад: 

“шароитҳои бехатар ва солими меҳнат риоя намудани қоидаҳо ва меъёрҳо 

оид ба техникаи бехатарӣ, равшаннокии зарурӣ, гармидиҳӣ, шамолдиҳӣ, 

бартараф намудани оқибатҳои зараровари овози баланд, ларзиш ва дигар 

омилҳои ба саломатии коргарон таъсиррасонандаро дар назар дорад, ки 

бештар ба истеҳсолот мансуб дониста мешаванд”.  

Бо баробари ин, дар мамлакат қонунгузории махсус ё меъёрҳои ҳифзи 

меҳнат дар хоҷагии қишлоқ мавҷуд нестанд. Маълум аст, ки корҳои 

кишоварзӣ, асосан ба фасли гармои сол мувофиқ меояд, ки дар ин давра 

ҳарорати ҳаво то 50 градусро аз рӯи Селсия ташкил медиҳад, лекин дар 

қонунгузории мамлакат талаботҳои маҳдудкунии корҳо дар макони 

кушода мавҷуд нест; меъёрҳои аз давраҳои шӯравӣ амалкунанда ҳама 

хусусиятҳои иқлимии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба инобат нагирифтааст. 

Мувофиқи омори расмӣ ба ҳисоби миёна барои ҳифзи меҳнат дар 

мамлакат дар соли 2017 барои ҳар як коргар 250 сомонӣ (тақрибан 24 

доллари ИМА) маблағ сарф шуда буд67. Барои субъектони минтақавӣ 

хароҷоти зиёдтарин барои ҳар як коргар ба ш. Душанбе рост меояд (490 

сомонӣ), хароҷоти камтарин бошад ба кормандони ВМКБ (10 сомонӣ) рост 

меояд. Ин маблағҳо барои фароҳам овардани шароити мусоиди корӣ, риоя 

намудани меъёрҳои ҳароратӣ ва таъмини коргарон бо либосҳои махсус 

равона карда шуданд. 
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Мувофиқи қонунгузории амалкунанда, дар ҳар як панҷсола 

аттестатсияи ҷойҳои корӣ оид ба мувофиқати онҳо ба шароитҳои меҳнат 

гузаронида мешаванд, ки барои баҳодиҳии шароити меҳнат ва мутобиқати 

онҳо ба талаботҳои мавҷуда, муайян намудани омилҳои зараровар ва 

хатарнок дар истеҳсолот ва бартараф намудани камбудиҳо амалӣ карда 

мешавад. Чунин аттестатсия аз тарафи мутахассисон-табибон ва 

мутахассисон оид ба ҳифзи меҳнат гузаронида мешавад, ки хизматҳои 

онҳоро кордиҳандаҳои ҷойҳои корӣ пардохт мекунанд. Аксарияти 

корхонаҳо, ки дар асоси мавсимӣ фаъолият мебаранд, чунин аттестатсияро 

намегузаронанд, зеро ба ақидаи онҳо ин чорабинӣ хароҷоти иловагиро ба 

миён меорад. Кордиҳандагон дар бисёр ҳолат пешниҳоду дархостҳои 

ҳангоми аттестатсия пешкашшударо эътироф намекунанд. Бар замми ин, 

норасогии кадрҳои тахассуснок дар мақомотҳои назоратӣ ба он оварда 

мерасонад, ки аксарияти ташкилотҳо умуман аз лаҳзаи таъсисёб худ дар 

тӯли панҷ соли охир мавриди санҷиш қарор дода нашудаанд. Ин ҳолатҳо 

барои эътироф нагардидани шароитҳои меҳнат аз тарафи кордиҳанда 

мусоидат мекунад68. 

Дар Стратегияи миллии саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2010-2020 қайд карда мешавад, ки “ҳолати дар ҷумҳурӣ ба 

миён омадаи ифлосшавии ҳавои атмосфера, обанборҳо, қабати замин бо 

партовҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ ва ҳалли ғайриқаноатбахши масъалаҳо 

оид ба солимгардонии онҳо ба вазъи саломатии аҳолӣ таъсири манфӣ 

расонида истодааст69. 

Дастрасӣ ба оби ошомиданӣ, яке аз муаммоҳои экологии Тоҷикистон 

ба ҳисоб меравад, ва дар байни мамлакатҳои ИДМ  мамлакат дар сатҳи аз 

ҳама пасти дастрасӣ ба оби ошомиданӣ қарор дорад. Аз нисф зиёди аҳолӣ – 

51,4% ба оби тозаи ошомидани дастрасӣ надоранд ва барои эҳтиёҷотҳои 

                                                           
68

 Альтернативный доклад о выполнении Республикой Таджикистан Международного пакта об  

    экономических, социальных и культурных правах.54-я сессия Комитета по экономическим, социальным и  

    культурным правам, Женева, 23 февраля - 6 марта 2015 г. 
69

 Стратегияи миллии саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020. Душанбе, 2010. 
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хоҷагӣ обҳоро аз сарчашмаҳои гуногуни хатарноки эпидемиологӣ (аз 

ҷӯйборҳо, каналҳо, дарёҳо ва дигар сарчашмаҳои хатарнок) истифода 

мебаранд. Зиёдшавии касалиҳои ба воситаи об паҳн шаванда барои 

саломатии ҷамъиятӣ хатари ҷиддӣ дорад. Дар айни замон, фаъолияти 

хадамотҳои таъминоти оби ошомиданӣ ва санитарӣ, махсусан дар 

ноҳияҳои кишоварзии мамлакат маҳдуд аст. Ин ҳолатро бе ҳалли муаммои 

рушди устувор ҳал кардан номумкин аст. Ин ҳолатро ҳама донорҳо низ 

дарк менамоянд70. 

Дар зиёда аз 70%-и маҳалҳои аҳолинишини мамлакат, системаи 

ташноб (канализатсия) умуман мавҷуд нест. Бо хизматрасониҳои ғункунии 

марказӣ ва баровардани партовҳои маишӣ тақрибан 25%-и аҳолӣ фаро 

гирифта шудаанд. Аз онҳо дар шаҳрҳо 86%, дар марказҳои ноҳиявӣ – 67%, 

дар қишлоқҷойҳо – 4%-и аҳолӣ фаро гирифта шудаанд. Чунин ҳолат 

бевосита ба бехатарии экологӣ таҳдид мекунад. Партовҳо оҳиста-оҳиста 

ҷамъшуда, бехатарии экологии шаҳрҳо ва ноҳияҳоро коҳиш дода, ба 

фаъолияти хоҷагидории шаҳрҳо ва хоҷагии қишлоқ аз нуқтаи назари 

санитария ва гигиенаи ҷамъиятӣ, инчунин ба шароити зиндагии мардум 

таъсири манфӣ мерасонанд71. Бо баробари ин, тақрибан 15% ҳама зарарҳои 

Тоҷикистон аз беморишавии аҳолӣ ба касалиҳои сироятии роҳи нафас, 

диарея ва инфексияҳои паразитӣ рост меояд72. 

Партовҳои бартарафнашуда сарчашмаи бемориҳои гуногуни сироятӣ 

ва паразитӣ мебошанд. Дар соли 2014 шумораи беморони ба касалиҳои 

сироятӣ ва паразитӣ гирифтор 2% аҳолиро ташкил карда бошад, ин 

нишондиҳанда дар соли 2017 то 1,3% коҳиш ёфтааст (ҷадвали 2.8).  

Ҷадвали  2.8 

                                                           
70 Лоиҳаи «Таъминоти оби ошомиданӣ ва санитария дар Тоҷикистон»,  

     http://www.swiss-operation.admin.ch/uzbekistan/ru/ Home/Activities_in Tajikistan/SAFE_DRINKING 
_WATER AND SANITATION/Tajikistan_Water_Supply_and_Sanitation_Project, июли соли 2012 – декабри 
соли соли 2015. 
71

 Альтернативный доклад о выполнении Республикой Таджикистан Международного пакта об  

    экономических, социальных и культурных правах.54-я сессия Комитета по экономическим, социальным и  

    культурным правам, Женева, 23 февраля - 6 марта 2015 г. 
72

 Стратегияи миллии саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020. Душанбе,  
    2010. С. 23. 

http://www.swiss-operation.admin.ch/uzbekistan/ru/%20Home/Activities_in%20Tajikistan/SAFE_DRINKING%20_WATER%20AND%20SANITATION/Tajikistan_Water_Supply_and_Sanitation_Project
http://www.swiss-operation.admin.ch/uzbekistan/ru/%20Home/Activities_in%20Tajikistan/SAFE_DRINKING%20_WATER%20AND%20SANITATION/Tajikistan_Water_Supply_and_Sanitation_Project
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Беморшавии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо касалиҳои сироятӣ ва 

паразитӣ дар солҳои 2012-2017 (ба 100 ҳазор нафар аҳолӣ) 

Солҳо 
Воҳиди 
ченак 

Аҳолӣ 
Беморшавии аҳолӣ бо касалиҳои 

сироятӣ ва паразитарӣ 

2012 
Ҳазор 
нафар 

7987,4 128,659 

% 100 1,6 

2013 
Ҳазор 
нафар 

8161,1 146,275 

% 100 1,8 

2014 
Ҳазор 
нафар 

8352,0 166,742 

% 100 2 

2015 
Ҳазор 
нафар 

8551,2 118,107 

% 100 1,4 

2016 
Ҳазор 
нафар 

8742,8 115,172 

% 100 1,4 

2017 
Ҳазор 
нафар 

8931,2 103,742 

% 100 1,3 
Ҳисоби муаллиф. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2018. – Душанбе; Агенти омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018 –  С. 10. Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе; Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018.  С. 15. 

 

Пастшавии беморшавии аҳолӣ бо касалиҳои сироятӣ ва паразитӣ дар 

соли 2017 нисбат ба соли 2012 тақрибан 8%-ро ташкил намуд. Лекин қайд 

намудан зарур аст, ки ҳангоми гузаронидани таҳлил бо усули занҷирбанд, 

камшавии беморшавиро танҳо дар солҳои 2016 ва 2017 мушоҳида кардан 

мумкин аст. 

Мубориза бо бемориҳои сироятӣ, ба монанди вируси норасогии 

масъунияти инсон (ВИЧ/СПИД), сил, малярия, гилментоза ва дигарон яке 

аз муаммоҳои асосии тандурустӣ боқӣ мемонанд. Маълумотҳои расмии 

оморӣ оид ба паҳншавии бемориҳои сироятӣ маълумоти муфассал дода 

наметавонад. Афзоиши бемориҳои сироятӣ бо чунин сабабҳо алоқаманд 

мебошад: суст будани ташхиси пешакӣ (пеш аз ҳама, дар маҳбасҳо барои 

беморони сил ва вируси норасогии масъунияти инсон); сатҳи пасти 

маълумотнокии аҳолӣ оид ба сабабҳои пайдошавии бемориҳо ва пешгирии 

онҳо; хароҷоти зиёд барои муолиҷаи онҳо. Масъалаи истеъмоли нокифояи 
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хурокворӣ байни аҳолӣ низ муаммои ҷиддӣ ба ҳисоб меравад, ки дар 

бадшавии саломатии аҳолӣ инъикос меёбад73. 

Муаммоҳои дар боло қайдшуда характери ғайритиббӣ дошта, лекин 

барои нигоҳдории саломатии аҳолӣ таъсири бевосита мерасонанд. Ҳалли 

ин муаммоҳо бе меъёрҳои қонунгузорӣ ва механизмҳои ҳавасмандгардонии 

субъектони хоҷагидорӣ оид ба ҳавасмандгардонии сармоягузориҳо барои 

сохтмони корхонаҳои коркарди партов, бартараф намудани партовгоҳҳои 

истеҳсолӣ ва маишӣ, сохтмони таҷҳизотҳои самараноки тоза намудани 

партовҳо ба атмосфера ғайри имкон аст. 

Баланд намудани самаранокии низоми ҳифзи саломатии аҳолӣ, пеш 

аз ҳама, дар коҳишёбии бори гарони бемориҳо ба иқтисодиёт ва ҷамъияти 

Тоҷикистон ифода меёбад. Аз ҷиҳати иқтисодӣ, вазъи саломатии аҳолии 

мамлакат бо ҳаҷми зарарҳои иқтисодиёти миллӣ, аз ҳисоби аз даст додани 

қобилияти меҳнатӣ дар натиҷаи беморшавии кормандон тавсиф карда 

мешавад. Корманди беморшуда дар истеҳсолоти ҷамъиятӣ ва мувофиқан 

дар офаридани даромади миллӣ иштирок намекунад. Ба ғайр аз ин дар 

давраи корношоямӣ ба коргар ҷуброн пардохт карда шуда, маблағҳои 

муайян барои муолиҷаи ӯ сарф карда мешаванд. 

Ҳамин тавр, зарарҳои иқтисодии  бо аз даст додани қобилияти 

меҳнатӣ алоқаманд  буда, аз чунин нишондодҳо иборат мебошад: 

1) арзиши маҳсулоти офариданашуда, ки бо коҳишёбии вақти корӣ ва 

камшавии шумораи коргарон бо дарназардошти ҳаҷми миёнаи 

даромади миллии аз тарафи як коргар дар як рӯзи корӣ истеҳсолшуда, 

асос мегирад; 

2) пардохти ҷубронпулӣ оид ба корношоямии муваққатӣ аз ҳисоби 

суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ; 

3) маблағҳои барои ҳама намуди ёрии тиббӣ сарфшуда. 

                                                           
73

 Таҳлили иҷроиши буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба соҳаи тандурустӣ барои соли 2015.  
    Душанбе, 2016. С. 8. 
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Ҳисоб намудани зарарҳои умумии иқтисодӣ вобаста ба корношоямии 

муваққатӣ аз рӯи се нишондод ғайриимкон аст, зеро оид ба онҳо маълумот 

мавҷуд намебошад. Бинобар ҳамин зарарҳои ҳаҷми МУД-и Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро вобаста аз корношоямии муваққатии коргарон дар натиҷаи 

беморшавӣ дида мебароем. 

Ҷадвали 2.9  

Зарари ММД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба корношоямии 
муваққатии коргарон аз ҳисоби беморӣ 

 
 2010 2011 2014 2015 2016 2017 

Шумораи одам-рӯзи корношоями 
муваққатӣ (ҳазор) 

1023 942 497 370 367 387,3 

Захираҳои меҳнатии машғулбуда 
(ҳазор нафар) 

2233 2249 2325 2380 2384 2407 

ММД, млн.сом 24707, 1 30071,1 45606,6 48408,7 54471,1 61093,6 

ММД ба ҳар сари коргарон 
(сомонӣ) 

11065 13371 19616 20340 22849 25381 

ММД ба ҳар сари коргарон дар 
як рӯз (сомонӣ) 

31 37 54 56 63 69,5 

Зарари ММД (ҳазор сомонӣ) 31441,7 34987,1 27080,6 20904,7 23292,8 26917,3 

Зарар аз ҳисоби корношоямии 
муваққатӣ нисбат ба ММД (%) 

0,13 0,12 0,06 0,035 0,038 0,044 

Ҳисоби муаллиф аз сарчашмаи: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе; Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  2018.- С.105,-С.81.-С.201. 

 

Шумораи одам-рӯзи корношоямии муваққатӣ дар соли 2017 нисбат 

ба нишондиҳандаи соли 2010, 36%-ро ташкил намуд. Қайд кардан мумкин 

аст, ки беморшавии аҳолии мамлакат камтар шуда истодааст. Лекин 

афзоиши бемориҳо, ҳодисаи баръаксро нишон медиҳад. Паст шудани 

одам-рӯзи корношоямии муваққатӣ аз ҳисоби маълумоти наонқадар дақиқ, 

инчунин ба расмият надаровардани корношоямии муваққатӣ ба миён 

омаданаш мумкин аст, ки бо пастшавии пардохтҳои иҷтимоӣ то 70% 

ҳангоми беморшавии коргарон алоқаманд аст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон захираҳои меҳнатӣ ба 7% афзоиш ёфта, 

ҳаҷми ММД ба 2,2 маротиба ва ММД ба ҳар сари коргар ба 80% зиёд 

шудааст. Аз рӯи маълумоти ҷадвал хулоса намудан мумкин, ки афзоиши 

ММД аз ҳисоби ду омил: баландшавии нархҳо ва ҳосилнокии меҳнати 

коргарони дар иқтисодиёт машғулбуда, ба миён омадааст. 
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Лекин иқтисодиёти мамлакат аз ҳисоби корношоямии муваққатии 

коргарон, новобаста аз он ки дар соли 2016 зарарҳо нисбат ба соли 2010, ба 

67% кам шуда бошанд ҳам, бо зарарҳои зиёд дучор шуда истодааст. Зарари 

иқтисодӣ аз ҳисоби корношоямии муваққатӣ дар соли 2010 нисбат ба ҳаҷми 

ММД 0,13% ва дар соли 2016 нисбат ба ҳаҷми ММД 0,04% ё 23292,8 ҳазор 

сомониро ташкил намуд.  

Маълумоти овардашуда имкон медиҳад, ки оид ба таҳдиди таъмини 

бехатарии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон хулоса барорем, ки бо ҳолати 

ногуворӣ, на танҳо низоми тандурустӣ, балки дар натиҷаи аз даст додани 

қобилияти меҳнатӣ дар давраи беморӣ тавсиф карда мешавад. 

Ба муваффақиятҳои соҳаи тандурустӣ нигоҳ накарда, дар даҳсолаи 

охир муаммоҳое муайян карда шуданд, ки аз давраи гузариш боқӣ 

мондаанд. Иқтисодиёти тандурустӣ дар сатҳи пасти маблағгузорӣ қарор 

дорад. Дар натиҷаи чунин ҳолат, пояи куҳнашудаи моддӣ-техникӣ ва 

норасогии воситаҳои сармоягузорӣ барои саривақт азнавкунии онҳо, ба 

итмом нарасидани ислоҳот дар низоми таҳсилоти тиббӣ ва ҳамшираҳои 

шавқат, фирори давомёфтаистодаи мутахассисон аз соҳаи тандурустӣ, 

муҳоҷирати мутахассисон ба берун аз марзҳои Тоҷикистон, усулҳо ва 

стандартҳои номукаммал дар соҳаи таъминот бо доруворӣ, қафомонӣ дар 

ҷорӣ намудани таҷрибаи байналхалқии усулҳои муосири ташхис ва 

муолиҷаи бемориҳои паҳнгашта, мавҷуд набудани низоми муосири 

стандартҳои назорати ёрии тиббӣ ва ғайраҳо ба назар расида истодаанд. 

Ҳал нагардидани муаммоҳои дар боло зикршуда якҷоя бо сатҳи пасти 

тараққиёти мамлакат барои пешрафти самаранок монеаи ҷиддӣ мебошанд. 

Ҳамаи ин ба сатҳи пасти як қатор нишондиҳандаҳои саломатӣ, аз он ҷумла 

давомнокии миёнаи  ҳаёт, беморшавӣ бо касалиҳои сироятӣ ва 

ғайрисироятӣ оварда мерасонад. 

Бо баробари ин, вобаста ба мавҷудияти шумораи зиёди монеаҳои 

маъмурӣ ва дастгирии нокифояи давлатӣ  муассисаҳои тиббии хусусӣ 

ниҳоят суст инкишоф ёфта истодаанд. Инкишофи муассисаҳои тиббии 
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хусусӣ метавонанд қисми масъулияти давлатро оид ба хизматрасониҳои 

ҳифзи саломатии аҳолӣ ба дӯши худ гирад. 

Дар ҷодаи корҳои аввалиндараҷа, яъне ҳифз ва мустаҳкам намудани 

саломатӣ нақши асосӣ ба тарзи ҳаёти солим мансуб мебошад. 

Ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим ва муносибати масъулиятнок ба 

саломатии худ, аз бисёр ҷиҳат аз сатҳи маълумотнокӣ ва мадании аҳолӣ 

вобастагӣ дорад. Дар инкишофи аксарияти бемориҳо худи инсон бо 

маданияти пасти санитарӣ тарзи ҳаёти носолим ва муносибати манфӣ ба 

саломатии худ гунаҳкор мебошад. 

Саломатии шахсони алоҳида ё гурӯҳҳои аҳолӣ бо таъсири комплекси 

омилҳои боҳамалоқаманди характери инфиродӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва 

экологӣ дошта, муайян карда мешавад. Саломат будан, бояд дар эҳтиёҷоти 

дохилии ҳар як шахс пойдор бошад. 

Бояд қайд намуд, ки вазъи саломатӣ танҳо аз фаъолияти соҳаи 

тандурустӣ вобаста намебошад. Ба саломатии инсон омилҳои инфиродӣ 

(шахсӣ), иҷтимоӣ, иқтисодӣ, экологӣ, вазъиятҳои ҳаётӣ ва интихоби 

индивидуалӣ таъсир мерасонанд. 

Дар ҳуҷҷати стратегии Ташкилоти умумиҷаҳони тандурусти  (ТУТ) 

“Дар асри XXI саломатӣ барои ҳама” диққати махсус ба масъалаи 

муттаҳид намудани ҷамъият баҳри мустаҳкам намудани саломатӣ ба 

воситаи ба одамон пешкаш намудани имконияти баланд намудани назорат 

аз болои омилҳои муайякунандаи саломатӣ зоҳир карда мешавад. Бинобар 

ҳамин, дар сиёсати муосири ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим нақши асосӣ 

ба иштироки ҷамъият дар ҳалли масъалаҳои соҳаи тандурустӣ мансуб 

дониста мешавад. 

Барномаи миллии ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 ба дурнамои воқеӣ ва 

диққатҷалбкунанда такя мекунад, ки дар оидаи он сохтори бизнес 

метавонад барномаҳои корпоративиро оид ба таъсисдиҳии тарзи ҳаёти 

солим таҳия кунад. 
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Ҳамин тавр, танҳо тавассути ҷалби фаъол аз тарафи давлат ва 

муттаҳид намудани кӯшишҳои ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва тиҷоратӣ, 

ҷамоатҳои маҳаллӣ, воситаҳои ахбори омма ва дастгирии ҷараёнҳои 

ташаккулёбии амсилаҳои рафтории мустаҳкамгардонии саломатӣ, метавон 

тарзи ҳаёти солим ва шароитҳои мусоиди мавҷудияти инсонро таъмин 

намуд. 

 

2.3. Рушди хизматрасонињо оид ба пешгирию солимгардонӣ њамчун омили 

таъсирасон ба инкишофи сармояи инсонї 

 

Асоси сиёсати иҷтимоии давлат таъмини афзалияти нигоҳдорӣ ва 

беҳтар намудани саломатии аҳолӣ ҳамчун қувваи истеҳсолкунандаи асосии 

ҷамъият мебошад, ки бехатарии миллии мамлакат ва рушди иқтисодии 

онро муайян менамояд. 

Дар мамлакатҳои  мутараққӣ саломатии аҳолӣ дар давраи муосир, 

ҳамчун яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ дарк карда мешавад, ки сатҳи рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодиро тавсиф мекунад. Дар шароити муосир боигарии 

ҳақиқии мамлакатҳои пешрафтаи иқтисодӣ бо ҳолати боигарии 

ғайримоддӣ ин рушди соҳаҳое, ки инкишофи инсонро таъмин кунанда, 

муайян карда шудааст. 

Дар чорчӯбаи Барномаи тараққиёти СММ индекси инкишофи 

иқтидори инсонӣ коркард шудааст, ки онро ҳамчун нишондиҳандаи 

умумикардашуда ҳисобидан мумкин аст, ки сифати ҳаёти одамонро дар ин 

ё он мамлакат тавсиф карда метавонад. Дар асоси ин индекс ақидае 

хобидааст, ки он дар мундариҷаи асосии Барнома муайян карда шуда буд: 

мақсади пешравии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ на дар шиддатёбии тараққиёти 

иқтисодиёти бозорӣ, балки ҳар як шахс таъмини имкониятҳои амалисозии 

иқтидори шахсӣ зиндагии солим ва ҳаматарафа, ҳаёти фаъоли эҷодӣ 

инъикос меёбад. Бо баробари ин се унсури асосии сифати ҳаёт ҳамчун 
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асосӣ қабул карда шудаанд, инҳо саломатӣ ва дарозумрӣ; дастрасӣ ба 

таълимот ва рушди касбӣ; сатҳи шоистаи некуаҳволӣ мебошад.  

Аммо, дар ҳаёти воқеи мамлакат ҳолатҳои зиёде ба назар мерасанд, 

ки мувофиқи он саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то ҳол арзиши 

зарурии ҷамъиятӣ ва шахсиро доро нашудааст. Аҳолии мамлакат дар 

бораи саломатии худ на танҳо ҳамчун категорияи ҷамъиятӣ, балки ҳамчун 

захираи шахсӣ ва сармояи инсонӣ фикр мекунад. Бинобар ин одамон то 

дучор шудан бо оқибатҳои бемориҳо оиди саломатии худ наонқадар фикр 

мекунанд. 

Бо баробари ин, саломатии ҳайати кормандон кайҳо ба захираи 

муҳими ҳар як ширкат мубаддал шудааст. Тарзи ҳаёти солимро тарғиб 

намуда, ширкатҳо масъулияти иҷтимоиро дар назди кормандони худ ва 

давлат ҳис мекунанд. Албатта, кордиҳанда наметавонад ҳама 

чорабиниҳоро ба ҷои коргар иҷро карда, ҳаёти ӯро тағйир диҳад. Вале 

кордиҳанда метавонад ба уҳдадории кормандон як қатор чорабиниҳоро 

дохил намояд, ки ба коргарон манфиатовар бошад ва дар оянда вазъи 

саломатии онҳоро нигоҳ дошта, баҳри баланд намудани ҳосилнокии 

меҳнат кӯшиш намояд. Ҳифзи саломатии кормандон ин нишонаи асосии 

ҳамкории иҷтимоӣ мебошад. 

Аз ин лиҳоз омӯзиши масъалаҳои ташкил ва ба роҳ мондани ҳифзи 

саломатии кормандон дар фаъолияти корхонаҳои ватанӣ бо худ хос 

диққатро ҷалб менамоянд. Бинобар ин дар чорчӯбаи рисолаи мазкур бо 

мақсади аз наздик шинос шудан бо ҳолати ҷорӣ намудани чорабиниҳои 

зарурӣ дар масъалаи рушди омили инсонӣ бо тарзи интихобӣ дар баъзе 

корхонаҳои калони фаъолият кунанда пурсиш гузаронидем. Боиси қайд 

аст, ки асосҳои институтсионалӣ, ҳуқуқи, танзимоти андози – буҷавии 

корхонаҳои дар ҳаммаи канори Тоҷикистон ягона аст ва дар муҳити бо ҳам 

монанд фаъолият доранд. Аз ин лиҳоз дар гузаронидани пурсиш бо 

корхонаҳое, ки дар ш. Хуҷанди вилояти Суғд ҷойгир аст мо қаноатманди 

пайдо намудаем. 
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Бо мақсади тадқиқоти мо пурсиши кормандони 8 корхона ва 

ташкилотҳои ш. Хуҷанди вилояти Суғд гузаронида шуд. Дар пурсиш 500 

нафар  кормандон иштирок доштанд. Аз онҳо 92% кормандони идоравӣ, аз 

он ҷумла мутахассисон ва менеҷерон – 58,5%, мутахассисони пешбар ва 

мудирони шӯъба – 23%, -менеҷерон – 13%, идоракунандагони зинаи миёна 

– 17,5%.  

Натиҷаҳои пурсиши мазкур оид ба таассуроти саломатии худ аз 

тарафи кормадон, дарк намудани омилҳои хавф, беморшавӣ ва фавт ба мо 

имконият дод, ки як қатор хулосаҳои заруриро муайян намоем. Натиҷаҳои 

тадқиқот дар ҷадвали 2.10. оварда шудаанд. 

Қисми асосии пурсидашудагон (92%) кормандони идоравӣ буда, 

қисми зиёди вақти кориро дар идора дар ҳолати нишаст мегузаронанд. Аз 

рӯи ҷавобҳои пурсиш маълум мегардад, ки 43% саломатии худро олӣ ҳисоб 

намуда, худро мутлақо солим мешуморанд, 52% саломатии худро миёна 

арзёбӣ карда, 5% бошанд саломатии худро бад ҳисоб мекунанд. Бо 

баробари ин бояд қайд намуд, ки 43% пурсидашудагон дар тӯли як сол ба 

табиб муроҷиат намекунанд, 39% дар як сол ба табиб 2-4 маротиба 

муроҷиат мекунанд, 19% дар як сол ба табиб 4 ва зиёда аз он маротиба 

муроҷиат мекунанд. Фоизи баланди кормандон, ки дар давоми сол ба 

табиб муроҷиат намекунанд аз он шаҳодат медиҳад, ки онҳо оид ба вазъи 

саломатии худ беаҳамиятӣ зоҳир менамоянд. 

Ҷадвали 2.10 

Натиҷаҳои пурсиш оид ба ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим 

Саволҳо Ҷавобҳо 

1.Оё Шумо корманди идоравӣ ҳастед, 
яъне вақти зиёди фаъолияти меҳнатии 

худро дар идора мегузаронед? (%) 

Ҳа Не 

92 8 

2.Шумо чӣ тавр саломатии худро баҳо 
медиҳед? (%) 

Олӣ Миёна Бад 

43 52 5 

3. Дар давоми як сол Шумо то чӣ андоза 
ба табибон муроҷиат менамоед? (%) 
 

Муроҷиат 
намекунам 

Аз 2 то 4 
маротиба 

Зиёда аз 4 
маротиба 

42 39 19 
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4. Оё Шумо бемории музмин доред? (%) 
Ҳа Не  

68 32 

 
5. То чӣ андоза Шумо тез бемор 
мешавед? (%) 

Дар 1 моҳ 
як 

маротиба 

2-3 
маротиба 

дар як 
сол 

Кам 

12 52 36 

6. Оё Шумо омилҳои хавфи инкишофи 
бемориҳои музмини ғайрисироятиро 
медонед? (%) 

Ҳа Не 

72 28 

7. Шумо нӯшокиҳои спиртиро истеъмол 
мекунед? (%) 

Дар як 
ҳафта 1 

маротиба 
Кам Не 

38 22 40 

8. Шумо тамоку мекашед? (%) 
Ҳа Кам Не 

32 24 44 

9. Шумо бо варзиш ё тарбияи ҷисмонӣ 
машғул ҳастед? (%) 

Ҳа Кам Не 

14 25 51 

10. Дар вақти корӣ Шумо нисфирӯзӣ 
истеъмол мекунед? (%): 
- дар ошхонаи идора  

13 

- дар қаҳвахона 29 

- дар ҷои корӣ 58 

11. Чӣ гарави саломатист?: 
- истеъмоли дуруст; 

86 

- бо варзиш машғул шудан 72 

12. Оё Шумо бо Барномаи миллии 
ташаккулёбии тарзи ҳаёти солим дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 
2011-2020 шинос хастед? (%) 

Ҳа Не 

26 74 

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шуд 

Баробари ин, бояд қайд намуд, ки дар Кодекси тандурустии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар боби 105 омадааст, ки “ташхисҳои даврагии 

таббӣ аз ҳисоби маблағҳои кордиҳанда бо мақсади мушоҳидаи доимӣ аз 

болои саломатии коргарон, саривақт муайян намудани нишонаҳои 

ибтидоии бемориҳо, пешгирии бемориҳои касбӣ ва паҳн нашудани 

касалиҳои сироятӣ ва паразитӣ, гузаронида мешаванд74. Саривақтӣ 

гузаронидан ва амалӣ намудани ташхисҳои ҳатмӣ ва пешгирикунӣ аз 

тарафи мақомотҳои дахлдори давлатӣ назорат карда мешаванд. 

                                                           
74

 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2017. С. 35. 
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Натиҷаҳои пурсиш нишон медиҳад, ки дар байни кормандони 

идоравӣ, нишондиҳандаи баланди бемориҳои музмин (68%) ба назар 

мерасад, ки касалиҳои бештар номбаршуда ин бемориҳои дил, чашм, 

сутунмӯҳра, системаи рӯдаю меъда ба ҳисоб мераванд (расми 7). 
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Дигар бемориҳо

Дигар бемориҳо

 

Расми 7. Ҳиссаи кормандоне, ки ба саволи “Оё Шумо бемории музмин  
доред?” ҷавоби мусбат додаанд. 

 

Барои кормандони идоравӣ хавфи махсусро гурӯҳи якум ташкил 

мекунанд, ки касалиҳои сутунмӯҳра, бемориҳои устухонҳо, фишорбаландӣ 

ва дигар бемориҳои дилро дар бар мегиранд. Чунин ҳолат бо он маънидод 

карда мешавад, ки қисми асосии кормандони идоравӣ тарзи ҳаёти 

камҳаракатро пеш гирифта, бо тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш танҳо 24% онҳо 

машғул мешаванд. Ба ғайр аз ин фаъолияти ҳама кормандон бо компютер 

вобаста аст, ки ба ҳолати чашм таъсири манфӣ мерасонад. Қисми асосии 

кормандони идоравӣ танаффуси нисфирӯзиро дар ҷойҳои корӣ 

мегузаронанд, ки натиҷаи он хӯрокхӯрии номутаносиб ва касалиҳои 

меъдаю рӯда мегарданд. Бинобар ҳамин, дар чорчӯбаи ҳалли муаммои 

мазкур фаъолиятро ба самти баланд намудани фаъолнокии ҷисмонии 

ҳайати коргарон, инчунин фаҳмонидани зарурати хӯрокхӯрии солим ва 

назорат аз болои маҳсулотҳои истеъмолмешуда, амалӣ намудан зарур аст. 



90 

 

Вазъияти номусоиди ҳолати саломатии кормандони идоравӣ ва 

зарарҳои ташкилоту корхонаҳо аз ҳисоби рӯзҳои корношоямӣ аз рӯи 

беморӣ, ба ҷамъият хисороти калонро ба миён меорад. Пажӯҳушгоҳи 

Аврупоӣ оид ба низом ва сиёсати тандурустии Ташкилоти умумиҷаҳонии 

тандурустӣ тадқиқоти иқтисодиро оид ба оқибатҳои бемориҳо ва 

захмбардориҳо гузаронид. Дар натиҷаи ин тадқиқот хулосаи зарурӣ 

бароварда шуд, ки агар чораҳои самарабахш дар самти паст намудани 

сатҳи баланди беморшавӣ андешида нашавад, он гоҳ сатҳи баланди 

беморшавӣ рушди иқтисодиро бозмедорад75. 

Соли 2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон талафоти вақти корӣ аз рӯи 

беморӣ 363 ҳазор одам/рӯзро ба ҳар 100 ҳазор нафар коргар ташкил 

додааст, ки талафоти вақти корӣ дар маҷмӯъ 86 рӯзро ташкил намуд. Оид 

ба баланд будани сатҳи беморшавӣ, натиҷаҳои дастраскардаи мо низ 

шаҳодат медиҳад, ки мувофиқи он 64% кормандони идоравӣ дар давоми 

сол аз 1 то 3 маротиба бемор шуда, ҳамзамонсабабгори ба ташкилоту 

корхонаи худ зарари талафоти вақти корӣ ва мувофиқан гаштаанд. 

Ҳамин тавр, натиҷаҳои ба дастовардашуда имконият медиҳад, ки 

хулосаи якум бароварда шавад: кормандони идоравӣ оид ба саломатии 

худ, зарурати истеъмоли ғизои солим маълумоти кифоя надоранд ва дар 

байни онҳо фаъолнокии ҷисмонии паст ба назар мерасад. Ҳамаи ин ба 

зарурати тафтиши даврагии нишондодҳои саломатии кормандони идоравӣ 

ишора карда, амалигардонии фаъолиятро дар самти баланд намудани 

фаъолнокии ҷисмонии ҳайати коргарон, пешгирии касалиҳои музмини 

ғайрисироятиро дар назар дорад. 

Махсусан, ба натиҷаҳои ҷавоби пурсишнома ба саволи “Оё Шумо 

омилҳои хавфи инкишофи бемориҳои музмини ғайрисироятиро медонед?” 

аҳамият додан лозим аст. Зиёда аз нисфи пурсидашудагон ё 72% ба ин 

савол ҷавоби мусбат доданд. Натиҷаи ба даст омада имконияти хулоса 

                                                           
75

 В. Коновалова, «Здоровье персонала - "головная боль" работодателя?» Кадровик. Кадровый менеджмент.  

    Выпуск №11, 2010. 
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карданро медиҳад, ки омилҳои хавфи беморшавиро дониста, кормандон аз 

пайи саломатии худ намешаванд (фаъолнокии пасти ҷисмонӣ, истеъмоли 

номуътадили ғизо, истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ ва ғайраҳо). Мувофиқан, 

ба таври мустақилона мубориза бурдан бо одатҳои зарарнок ва паст 

намудани беморшавӣ аз тарафи кормандон ғайримкон аст. Ҷавоби 

манфиро ба саволи гузошташуда 28% дар пурсиш иштирок намудагон қайд 

кардаанд. Дар ин ҳолат мавҷуд набудани иттилоот оид ба омилҳои хавф 

дар байни кормандон эҳтимолияти беморшавиро баланд менамояд. Дар 

ҳолати якум чораҳои маҷбурӣ заруранд, ки барои бартараф намудани 

омилҳои хавф равона карда мешаванд. Дар ҳолати дуюм, чорабиниҳо бояд 

характери иттилоотӣ доштанашон лозим аст. 

Ҳиссаи таъсири шароит ва тарзи ҳаёт ба саломатии инсон дар ҷаҳони 

муосир 50% - ро ташкил мекунад, ки дар навбати аввал солимӣ, носолимии 

инсони муосир бо тарзи ҳаёти ӯ, бо рафтори ҳамарӯзаи нигоҳдорандаи 

саломатӣ, муносибат ба саломатии худ ва давомнокии ҳаёт, муносибати 

мусбӣ ва хоҳиши зиндагӣ кардан вобастагӣ доранд76. 

Пурсишшавандагон (86%) ҳамфикранд, ки дуруст тартиб додани 

номгӯи таомҳо гарави саломатии дохилӣ ва берунии организми инсон 

мебошад. Тарзи солими истеъмоли ғизо бояд ба таври оптималӣ муътадил 

буда, организми инсонро бо ҳама намуди ғизоҳои лозимӣ ва барои 

мубодилаи модаҳо равона созад.  Аз ҳамин сабаб, дар чорчӯбаи барномаи 

нигоҳдории тарзи ҳаёти солими кормандон бояд ба ташкил ва риоя 

намудани тартиби рӯзи корӣ дар ҷои корӣ диққати махсус зоҳир намуд. 

Гуруҳи фаъоли кормандони идоравӣ, ки мунтазам бо варзиш 

машғуланд ва дар ҳаёти онҳо машқҳои ҷисмонӣ вуҷуд дорад, тақрибан 14% 

пурсишшудагонро ташкил мекунанд. Аз байни онҳо тақрибан 50% 

машғулиятҳои варзишии худро ҳамчун амалиётҳои миёна ва вазнини 

ҷисмонӣ на кам 3 маротиба дар давоми ҳафта бо давомнокии 15 дақиқа дар 

                                                           
76

 Ларионов В.Г., Чернова Д.В. Значение экологи городов в формировании здоровья населения // Вестник  

    Самарск. гос. эконом. ун-та. 2013. № 9 (107) 
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як рӯз тавсиф медиҳанд. Бо баробари ин, 76% пурсишшудагон, машғулият 

бо варзиш ва тарбияи ҷисмониро гарави тарзи ҳаёти солим меҳисобанд, ки 

оид ба баланд шудани фаъолнокии ҷисмонӣ дар байни кормандони 

идоравӣ шаҳодат медиҳад. 

Ба шахсони бо пурсиш фарогирифташуда пешниҳод карда шуда буд, 

ки ҳавасманднокии чораҳои аз тарафи ширкатҳои оид ба амалисозии 

барномаи корпоративии ташаккули тарзи ҳаёти солимро аз рӯи меъёрҳои 

зерин баҳогузорӣ намоянд (ҷадвали 2.11). 

1 хол – умуман ҳавастманд нестам; 

2 хол – ҳавастманд мебошам; 

3 хол – хеле ҳавастманд мебошам.  

Аз рӯи маълумоти ҷадвали 16 мушоҳида намудан мумкин аст, ки 

чорабиниҳои пешкаш карда шуда баҳогузории гуногун доранд. Бо тарзи 

умум боиси қайд аст, ки ҳаммаи пурсишшавандаҳо нисбати ташкили тарзи 

ҳаёти солим  муносибати мусби худро хусусан дар самтҳои аз ҷониби 

кордиҳанда маблағгузори намудани шуғл бо варзиш, таъмини таоми гарм, 

ҳавасмандгардонии моддии дасткаши аз одатҳои зараровар (тамокукаши, 

истеъмоли нӯшокиҳои спирти, нашамандӣ) ибрози ақида намуданд.  

 

Ҷадвали 2.11 

Баҳодиҳии чорабиниҳо барои ҷорӣ намудани барномаҳои корпоративии 

ташаккули тарзи ҳаёти солим (бо %) 

Чорабиниҳо 
Холҳо 

Ҷамъи 
холҳо 

1 (-) 2(+) 3(+) - + 

Чорабиниҳо, ки барои баланд намудани фаъолнокии ҷисмонӣ равона карда шудаанд 

1.1 Пардохти пурраи хароҷот барои машғул шудан бо 
варзиш 

5 15 80 5 95 

1.2 Пардохти қисми хароҷот барои машғулият бо варзиш 12 16 72 12 88 

1.3 Таҷҳизот дар макони идора барои бо варзиш машғул 
шудан (толори варзишӣ, майдончаҳои барои бозиҳои 
варзишӣ) 

12 32 56 12 88 

1.4. Гузаронидани чорабиниҳои корпоративии 
варзишӣ 

30 36 34 30 70 

1.5. Иштирок дар чорабиниҳои варзишии шаҳрӣ 40 32 28 40 60 
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1.6. Ҳавасмандгардонии кормандони нисбатан фаъол (бо 
истифода аз ченкунандаи қадамҳо) 

8 24 68 8 92 

2. Чорабиниҳо, оид ба ташаккули истеъмолоти ғизои солим 

2.1. Пардохти маблағи қисми хӯрокворӣ аз тарафи 
кордиҳанда (танҳо ғизо ва хӯрокҳои фоиданоки барои 
саломати муфид) 

10 38 52 10 90 

2.2. Пардохти пурраи ғизои гарм аз ҳисоби кордиҳанда 6 32 62 6 94 

2.3. Гузаронидани машваратҳои инфиродӣ бо духтур –
диетолог 

33 43 24 33 67 

2.4. Ҳавасмандгардонии моддии паст намудани вазни 
изофагӣ (аз рӯи натиҷаҳои дастрас ва мустахкам  шуда) 

42 30 28 42 58 

2.5. Назорат аз болои риоя намудани реҷаи рӯз (вақти 
истеъмоли таом) 

53 26 21 53 47 

3. Чорабиниҳои хислати тиббӣ дошта 

3.1. Машваратҳо бо мутахассисони тиббии 
баландихтисос оид ба хислатҳои бемориҳо 

18 36 46 18 82 

3.2. Гузаронидани машваратҳои инфиродӣ бо 
равоншиносон 

42 32 26 42 58 

3.3. Мавҷудияти корманди тахассусноки таббӣ дар 
ҷадвали мансаб (масъалан, табиби умумӣ)  

66 16 18 66 34 

3.4. Гузаронидани тафтишҳои солонаи 
нишондиҳандаҳои калидии ҳолати саломатии кормандон 

17 38 45 17 83 

3.5. Ҳавасмандгардонии кормандоне, ки дар тӯли семоҳа 
ягон маротиба бо варақаи беморӣ корношоям 
нашудаанд 

19 42 39 19 81 

4. Чорабиниҳои ба мубориза бар зидди тамокукашӣ равона шуда 

4.1. Ҳавасмандгардонии моддии дасткашӣ аз 
тамокукашӣ (аз рӯи натиҷаҳои дастрас шуда) 

73 12 15 73 27 

4.2. Кам кардани вақти барои сигоркашӣ ҷудошуда ва 

ҷорӣ намудани низоми ҷаримаҳо барои сигоркашӣ дар 
вақти корӣ 

62 26 12 62 38 

4.3. Гузаронидани машваратҳои инфиродӣ, ки барои 
мубориза бар зидди тамокукашӣ равона карда шудаанд 

65 28 7 65 35 

5. Чорабиниҳои характери ташкилӣ дошта  

5.1. Ташкили тренингҳо оид ба масъалаҳои дастгирии 
тарзи ҳаёти солим (фоидаи истеъмоли таоми солим, 
фаъолнокии ҷисмонӣ, мубориза бо одатҳои зараровар) 

38 36 26 38 62 

5.2. Ташкили рӯзҳои саломатӣ (як рӯз дар ҳар як ҳафта) 42 31 27 42 58 

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 
 

Пурсишкунандагон чорабиниҳоро оид ба ҳавасмандгардонии тарзи 

ҳаёти солими кормандон аз рӯи чунин нишондиҳандаҳо баланд баҳо 

доданд:  пардохти қисми хароҷот барои машғул шудан бо варзиш (88%), 

мавҷудияти таҷҳизот дар макони идора барои машғул шудан бо варзиш 

(толори варзишӣ, майдонча барои бозиҳои варзишӣ) (88%), гузаронидани 

тафтишоти ҳамасолаи нишондиҳандаҳои калидии ҳолати саломатии 
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кормандон (83%), машваратҳои мутахассисони тиббии тахассуснок оид ба 

характери бемориҳо (82%), ҳавасмандгардонии кормандоне, ки дар тӯли 

семоҳа бо варақаи бемории корношоямӣ аз кор озод нашудаанд (81%). 

Баҳои нисбатан пастро пурсишшавандагон ба чунин чорабиниҳо мансуб 

донистаанд: ҳавасмандгардонии моддии дасткашӣ аз тамокукашӣ (аз рӯи 

натиҷаи дастрас шуда) (73%), дар ҷадвал-мансаб мавҷудияти корманди 

тиббии тахассуснок (66%), гузаронидани машваратҳои инфиродӣ барои 

мубориза бар зидди тамокукашӣ (65%), кам шудани вақт барои 

тамокукашии корманд дар вақти корӣ ва ҷорӣ намудани низоми ҷаримаҳо 

(62%). 

Натиҷаҳои ба дастовардашудаи пурсиш  зарурати паҳн намудани 

тарзи ҳаёти солимро исбот мекунанд. Дар ҷараёни тадқиқот дастрасии 

нокифояи иттилоотии кормандони идоравӣ оид ба ҳолати саломатии худ 

ба назар расид, тақрибан 50% пурсишшавандагон ба саломатии худ 

боварии комил надошта, ҳамзамон муроҷиати ками кормандон ба табибон 

муайян карда шуд. Дараҷаи пасти масъулияти шахсии инсон барои 

саломатии худ бояд бо таъсири омили беруна, қувваи роҳбарикунандаи 

идора ва ҳукумати мамлакат, мақомотҳои тандурустӣ ва ғайраҳо баланд 

карда шавад. Чунин таъсирот инсонро барои машғул шудан бо саломатии 

шахсии худ ба воситаи барномаи низомноки сатҳи гуногун оид ба 

дастгирии тарзи ҳаёти солим водор намуда, муборизаи якҷояро бо 

инкишофи бемориҳои музмини ғайрисироятӣ амалӣ намояд. Мувофиқан, 

дар шакли ихтиёрӣ-маҷбурӣ ба паҳнгардии бемориҳои музмини 

ғайрисироятӣ монеа эҷод намоянд. 

Қисми асосии пурсишшавандагон (98%) гумон доранд, ки тарзи ҳаёте, 

ки онҳо пеш гирифтаанд ва шароити меҳнат ба вазъи саломатии онҳо 

таъсири манфӣ расонида истодааст. Аз панҷ чор ҳиссаи пурсишшудагон 

бар он ақидаанд, ки дар ташкилотҳо барномаҳои корпоративии ташаккули 

тарзи ҳаёти солим истифода намешавад. Қисми боқимондаи 

пурсишшудагон қайд мекунанд, ки дар ташкилоти онҳо тарзи ҳаёти солим 
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эътироф карда шуда, фаъолияти кордиҳандагон барои баланд намудани 

фаъолнокии ҷисмонӣ равона карда шудааст. Кормандони идоравӣ, ки дар 

таҷрибаи онҳо чораҳои ҳавасмандгардонии тарзи ҳаёти солим амалӣ карда 

мешаванд, хоҳиш доранд, ки онҳо аз нуқтаи назари тарбияи ҷисмонӣ 

дастгирӣ карда шаванд. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тарбияи ҷисмониро ҳамчун 

қисми таркибии соҳаи фаъолияти иҷтимоӣ муайян мекунад, ки аз 

комплекси арзишҳои маънавӣ ва моддӣ иборат буда, баҳри 

мустаҳкамгардонии саломатӣ, инкишофи қобилиятҳои ҷисмонии инсон ва 

инчунин барои тарғиби тарзи ҳаёти солим равона карда шудаанд77. 

Таҳлили тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон 

медиҳад, ки дараҷаи таъминоти аҳолиро бо таҷҳизотҳои ҷисмониву 

варзишӣ ва имкониятҳои истифодабарии онҳоро барои баланд намудани 

фаъолнокии ҷисмонии кормандони идоравӣ баҳо дода шавад. 

Ҷадвали 2.12 

Тағйирёбии инкшофи таҷҳизотҳои ҷисмонӣ – солимгардонӣ, варзишӣ ва 

варзишӣ-техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2017 

 
2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Суръати  
рушд дар  
соли 2017  
нисбат ба 
соли 2010,  
маротиба 

Шумораи таҷҳизотҳои 
варзишӣ умуман 

6389 6868 7564 7899 8409 8997 9097 1,4 

аз он ҷумла: 
- варзишгоҳҳо бо 1500 
ва зиёд аз он ҷои нишаст 

98 149 164 108 111 118 121 1,2 

- иншоотҳои  ҳамвори 
варзишӣ 

6541 7869 8795 58011 6130 6559 6561 1,0 

-толорҳои варзишӣ 1049 1385 1893 1435 1585 1695 1708 1,6 

-ҳавзҳои шиноварӣ 45 59 64 118 83 88 96 1,9 

-дигар таҷҳизотҳои 
варзишӣ 

511 693 769 797 718 768 916 1,5 

имконияти 
истифодабарии 
яквақтаи таҷҳизотҳои 
варзишӣ, нафар 

586732 768341 836785 925327 942517 1008493 1008551 1,71 

                                                           
77

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш” Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 2007, №3, Боби 176. 
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миқдори марказҳои 
тарбияи ҷисмонӣ 
солимгардонӣ 

55 132 289 327 395 422,6 434,6 7,6 

кормандони штатии 
тарбияи ҷисмонӣ, 
нафар. 

6127 7769 8698 8997 9478 1014 
 

0,16 

Ҳисоби муаллиф: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2017. – Душанбе; Агенти омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,  2017. –  С. 522. 
 

Чи хеле ки аз ҷадвали 2.12 маълум мегардад аз соли 2010 то сол 2016 

шумораи умумии таҷҳизотҳои варзишӣ ба 1,3 маротиба афзоиш ёфтааст. 

Махсусан, шумораи марказҳои солимгардонию тарбияи ҷисмонӣ 7 

маротиба ва шумораи ҳавзҳои шиноварӣ 1,8 маротиба афзоиш ёфтаанд. Бо 

вуҷуди ин имконияти якбора истифодабарии таҷҳизотҳои варзишӣ 1,6 

маротиба афзоиш ёфта, шумораи кормандони штатии соҳаи тарбияи 

ҷисмонӣ 1,5 маротиба афзудааст. 

Фаъолияти ҳама таҷҳизотҳои ҷисмонӣ ва варзишӣ бо тағйирёбии 

хизматрасониҳои соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш тавсиф карда мешавад  

 

Ҷадвали 2.13   

Тағйирёбии инкишофи хизматрасониҳо дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2017 (ҳазор сомонӣ) 

Минтақаҳо 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Суръати 
рушд дар 
соли 2017 

нисбат 
ба соли 

2010, 
маротиба 

Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 
ҳамагӣ 

0,7 1,4 1,5 1,5 1,52 1,62 1,7 2,3 

Аз он ҷумла: 
-Вилояти Суғд 

0,2 0,4 0,43 0,43 0,43 0,46 0,51 2,3 

-Вилояти 
Хатлон 

0,12 0,24 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 2,2 

- ш. Душанбе 0,3 0,6 0,65 0,65 0,66 0,70 0,70 2,3 

- Ноҳияҳои 
тобеи ҷумҳурӣ 

0,072 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 2,3 

- ВМКБ 0,008 0,28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,3 
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Ҳисоби муаллиф: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 2017. – Душанбе; Агенти омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2017 – С. 444. 

Дар давраи таҳлилӣ дар ҷумҳурӣ афзоиши ҳаҷми хизматрасониҳои 

тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба назар мерасад. Дар соли 2017 

хизматрасониҳои соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба маблағи умумии 1,7 

млн. ҳазор сомонӣ расонида шудааст, ки нисбат ба соли 2010 се маротиба 

зиёд аст. Дар минтақаҳо тағйирёбии инкишофи хизматрасониҳои тарбияи 

ҷисмонӣ ва варзиш аз ҳисоби миёнаи ҷумҳурӣ камтар баландтар мебошад, 

ба ғайр аз ВМКБ, ки дар ин минтақа ҳаҷми хизматҳои мушоҳидашаванда 

танҳо ба 2,3 маротиба афзоиш ёфтааст. 

Мавқеи махсусро дар ташкили тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

федератсияҳо ва мактабҳои варзишии амалкунанда ишғол менамоянд. Дар 

мамлакат дар соли 2017, 56 адад федератсияҳои варзишӣ ва 132 мактабҳои 

варзишӣ фаъолият мебурданд. Шумораи бештари мактабҳои варзишӣ дар 

вилояти Суғд ва вилояти Хатлон ҷойгир шудаанд. 

Дар ҷумҳурӣ ба гузаронидани мусобиқаҳои варзишӣ диққати махсус 

зоҳир карда мешавад. Ҳар сол дар ҷумҳури ташкил ва баргузории рӯзи 

Дави миллӣ, мусобиқаҳои варзишӣ ба шарофати ҷашни “Наврӯзи Аҷам” 

мақоми махсус доранд, ки дар онҳо аз рӯи намудҳои миллии варзиш 

мусобиқаҳо гузаронида мешаванд. Вале ба чунин рафтон нигоҳ накарда 

ҳоло дар ин самт камбудиҳо хело зиёданд. 

Ҳангоми тадқиқи иқтидори соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш барои 

афзоиш додани фаъолнокии ҷисмонии кормандони идоравӣ чунин 

хислатҳо муайян шуданд: 

 бо тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар Ҷумҳурии Тоҷикистон на зиёда аз 

30% аҳолӣ фаро гирифта шудаанд. Барои муқоиса – дар мамлакатҳои 

пешрафта ин нишондиҳанда то 70%-и аҳолиро ташкил мекунад; 

 баландшавии арзиши хизматрасониҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзишӣ ба 

дастнорасии муассисаҳои тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш барои қисми 

зиёди аҳолӣ оварда расонид; 
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 қобилияти истифодаи яквақтаи таҷҳизотҳои тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш аз 45% зиёд нест. 

Ҳамин тавр, тадқиқи соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба мо имконияти хулосабарориро медиҳад, ки дар мамлакат 

барои баланд намудани фаъолнокии ҷисмонӣ шароитҳои мусоид 

мавҷуданд.  Коркард ва ҷорӣ намудани барномаҳои корпоративӣ оид ба 

ташаккули тарзи ҳаёти солим дорои самараи синергетикӣ аст, зеро на 

танҳо барои барқарор намудан ва мустаҳкам кардани саломатии 

кормандон, инчунин барои инкишофи соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш 

мусоидат намуда, имкон ияти истифодабарии яквақтаи таҷҳизотҳои ин 

соҳаро баланд карда, ба истифодаи самараноки онҳо шароит фароҳам 

меоварад. 

Барои дастрасии самараи пешбинишуда аз хизматрасониҳо ва 

тақсимоти боадолати захираҳо бояд омилҳои ба самаранокӣ 

таъсиррасонандаро мавриди омӯзиш қарор дод. 

Фишанги зарурӣ барои баҳодиҳии дастовардҳои мамлакат дар соҳаи 

инкишофи инсон, индекси инкишофи инсон баромад мекунад. 

Индекси инкишофи инсон маҷмӯи нишондиҳандаҳои сатҳи 

инкишофи инсон дар мамлакат ба ҳисоб меравад, бинобар ҳамин ин 

нишондиҳандаро дар баъзе ҳолатҳо ба сифати синоними чунин мафҳумҳо 

ба монанди “сифати ҳаёт” ё “сатҳи зиндагӣ” истифода мебаранд. 

Индекси инкишофи инсон се нишондиҳандаи инкишофи инсонро 

муттаҳид месозад. Давомнокии интизории ҳаёт ҳангоми таваллуд 

қобилияти зиндагонии хушбахтона ва бардавомро инъикос мекунад. 

Давомнокии миёнаи таълимот ва давомнокии интизории таълимот 

қобилияти донишандӯзиро ифода карда, даромади умумии миллӣ ба ҳар 

сари аҳолӣ қобилияти дастрасии сатҳи сазовори ҳаётро нишон медиҳад. 

Қайд намудан ба маврид аст, ки ҳисоби базавии аввалини инкишофи 

инсон ин саломатии аҳолӣ мебошад, зеро айнан саломатӣ ба давомнокии 
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ҳаёт ва қобилияти пешбурди ҳаёти хушбахтона ва бардавом таъсир 

мерасонад. 

Индекси инкишофи инсон аз маҷмӯи омилҳои байни ҳамдигар 

алоқаманд ва ба таври комплексӣ амалкунанда вобаста аст. Таъсири 

якҷояи ин омилҳоро метавон ба воситаи таҳлили бисёромилаи 

коррелятсионӣ-регресивӣ муайян намуд. Усули таҳлили коррелятсионӣ 

имконият медиҳад, ки алоқаи байни омилҳо ва ҳодисаҳои омӯхташаванда 

баҳо дода шаванд. 

Ифодаёбии шартӣ ва воҳидҳои ҳисоби нишондиҳандаҳо дар ҷадвали 

2.14 оварда шудаанд.  

Ҷадвали  2.14 

Ифодаёбии шартӣ ва воҳидҳои ҳисобии нишондиҳандаҳо 

Ифодаёбии шартӣ Нишондиҳанда 

Y Индекси инкишофи инсон,% 

Х1 Индекси маблағгузории тандурустӣ нисбат ММД, % 

Х2 
Индекси хароҷот барои тандурустӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ бо 
ифодаи % ба буҷети давлатӣ 

Х3 
Индекси сармоягузориҳо ба тандурустӣ нисбат ба ҳаҷми умумии 
сармоягузориҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, % 

Х4 

Индекси сармоягузориҳо ба тараққиёти тарбияи ҷисмонӣ ва 

варзиш нисбат ба ҳаҷми умумии сармоягузориҳо дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, % 

 

Моҳияти амсила дар баҳогузории тағйирёбии индекси инкишофи 

инсон вобаста ба сатҳи тараққиёти соҳаи хизматрасонии ҳифзи саломатии 

аҳолии мамлакат ифода меёбад. 

Сарчашмаи маълумот маводҳои дар чопи оммавӣ, Агентии давлатии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси онҳо 

ҳисобҳои худи муаллиф баромад мекунанд. 

Ҷадвали 2.15 

Маълумот барои таҳияи модели иқтисодӣ-математикӣ 

Солҳо 

Индекси 
инкишофи 

инсон,% 
(Y) 

Молиягузории 
тандурустӣ 
нисбат ба 

ҳаҷми ММД 

Хароҷот барои 
тандурустӣ  
аз буҷети 

Сармоягу 
зориҳо ба 

тандурустӣ 
(%), (Х3) 

Сармоягузориҳо 

барои тараққиёти 
тарбияи ҷисмонӣ 
ва варзиш бо (%), 
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(%), (Х1) давлатӣ 
(%),(Х2) 

(Х4) 

2010 56,4 1,4 5,2875 5,9323 0,2147 
2011 61,3 1,9 6,5871 5,4434 0,2209 
2012 63,8 1,9 7,5038 9,203 0,1943 
2013 62,4 2,1 7,2162 13,3504 0,1801 
2014 62,3 2,1 7,3899 8,6796 0,1508 
2015 63,7 2,1 6,3723 3,6035 0,2382 
2016 62,8 2,1 6,3378 7,6532 0,2432 
2017 65,0 2,3 6,2218 7,7145 0,2451 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2018.- С.450-451, -С. 242-254.; Human development indices and indicators: 2018 statistical update. Human 
Development Report 2018. - New York, the United Nations Development Programme,  2018.-С. 24. 

 

Дар асоси истифодабарии маълумоти аслӣ ба воситаи барномаҳои 

махсуси амалӣ дар натиҷаи ҳисобҳо чунин натиҷаҳо ба даст оварда 

шуданд, ки дар ҷадвали 2.15 инъикос ёфтаанд. 

Маълумоти дар ҷадвали 2.15 овардашударо мушоҳида намуда, 

бузургии коэффитсиенти коррелятсияро таҳлил мекунем, ки он ба 0,9179 

баробар аст. Ин рақам аз он шаҳодат медиҳад, ки алоқаи байни 

нишондиҳандаҳои натиҷавӣ (индекси инкишофи инсон) ва маҷмӯи 

нишондодҳои омилӣ дар сатҳи баланд қарор дорад. Ба воситаи 

коэффитсиентҳои детерминатсия, ки ба 0,842 баробар аст, хулоса кардан 

мумкин, ки вобастагии байни омилҳои тадқиқшаванда 84,2%-ро ташкил 

медиҳад. Яъне дар тағйирёбии нишондиҳандаи натиҷавӣ ба 84,2% аз 

нишондодҳои омилии дар ин ҷо тадқиқшуда вобастагӣ дорад. 

Натиҷаҳои ба даст омада чунин аҳамияти иқтисодӣ доранд: 

У=38,07+7,302 х1 +0,928х2-0,037х3+15,849х4
       (1) 

Нишондодҳои 7,302; 0,928; - 0,037 ва 15,849 коэффитсиентҳои 

регрессия буда, нишон медиҳанд, ки то чӣ андоза индекси инкишофи инсон 

бо баробари тағйирёбии омили додашуда дигаргун мешавад. Баробарии (1) 

нишон медиҳад, ки бо баробари афзоиши маблағгузории тандурустӣ (х1) 

нисбат ба ҳаҷми ММД ба 1% индекси инкишофи инсонро дар ҳолати 

бетағйир мондани омилҳои боқимонда, ба 7% тағйир медиҳад. Афзоиши 

хароҷот ба тандурустӣ аз буҷети давлатӣ (х2) ба 1% ба тағйирёбии индекси 

инкишофи инсон ба 0,928%, афзоиши сармоягузорӣ ба тандурустӣ (х3) ба 
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пастшавии индекси инкишофи инсон ба 0,03% оварда мерасонад. Афзоиши 

сармоягузорӣ барои тараққиёти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ба 1% ба 

афзоиши индекси инкишофи инсон ба 15,8% оварда мерасонад. 

Дар ҳолати додашуда, алоқаи коррелятсионӣ ба функсионалӣ наздик 

мебошад, ки имконияти хулосабарориро оид ба таъсири ҷиддии омилҳои 

мушоҳидашаванда ба индекси инкишофи инсони Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фароҳам меорад.  
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Ҷадвали 2.16 

 Натиҷаҳои таҳлили компютерии маълумот 

 

БАРОРИШИ НАТИҶАҲО       
Омори регрессионӣ      

Зарбкунандаи  R 0,917984171      

R-квадрат 0,842694939      
R- квадрат меъёрнок 0,528084816      

Хатогии стандартӣ 0,005759244      

Мушоҳидаҳо 7      

Таҳлили дисперсионӣ       

 Df SS MS F Бузургии F  
Регрессия 4 2,085447323 0,521361831 1,811000922 0,50129951  

Бақия 1 0,287886011 0,287886011    

Ҳамагӣ 5 2,373333333     

 Коэффициентҳо Хатогии стандартӣ t-омор P-бузургӣ Поёнӣ  95% Болоӣ 95% 
Y-бурриш 38,07476286 18,3780239 2,071754997 0,28628659 -195,4401715 271,5897 

х1
 7,302137352 3,26294449 2,237898124 0,267526421 -34,15750338 48,76178 

х2
 0,92807355 1,476753124 0,628455451 0,642805203 -17,83585399 19,692 

х3
 -0,037933056 0,110241022 -0,344092018 0,789022986 -1,438678046 1,362812 

х4
 15,84909312 18,39622058 0,86154072 0,547264024 -217,8970519 249,5952 

БАРОРИШИ БАҚИЯ     БАРОРИШИ ЭҲТИМОЛӢ 

Мушоҳида 
 

Пешбинишуда 
60,8 

Бақияҳо 
 Бақияҳои стандартӣ  Персентил 60,8 

1 61,35671698 -0,056716985 -0,236367551  8,333333333 61,3 

2 61,64328302 0,056716985 0,236367551  25 61,7 
3 62,45441586 -0,254415855 -1,060275912  41,66666667 62,2 
4 62,32842152 0,171578481 0,71505186  58,33333333 62,5 
5 62,9617766 -0,261776596 -1,090951737  75 62,7 

6 62,85538603 0,344613971 1,436175789  91,66666667 63,2 
        Ҳисоби муаллиф 
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Нишондодҳои модели регрессионӣ дорои тавсифи омории мутобиқ 

мебошанд. F – нишондоди Фишер ба 1,8 баробар буда, бо эҳтимолияти 95% 

ифода карда мешавад. Нишондодҳои модели омилӣ бузургии баланди t – 

оморӣ дорад. 

Умуман, ба воситаи модели таҳиягардидаи иқтисодӣ-математикӣ 

пешгӯикунии нишондиҳандаҳои натиҷавиро амалӣ кардан мумкин аст, ки 

дар мисоли мо ин индекси инкишофи инсон барои дурнамои оянда, 

мебошад. 
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БОБИ III. ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ РУШД ВА ТАНЗИМИ 

ХИЗМАТРАСОНИЊО ОИД БА ЊИФЗИ САЛОМАТИИ АЊОЛЇ 

 

3.1. Самтҳои афзалиятноки рушди хизматрасониҳо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ 

Рушди иҷтимоӣ-иқтисодии устувор ва ташаккули давлати пурқуввати 

самаранок танҳо дар асоси муттаҳидшавии иҷтимоӣ, васеъшавии дастгирии 

иҷтимоии фаъолияти мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дар ноил гардидани 

ҳадафҳои пешбинишуда имконпазир аст. 

Дар навбати худ, муттаҳидшавии иҷтимоӣ ва дастгирии мақомотҳои 

ҳокимияти давлатӣ танҳо дар ҳолате имконпазир мегардад, ки агар 

афзалияти аслии тараққиёти мамлакат ҳадафи аҳамияти иҷтимоӣ дошта 

бошад, яъне куллан ба баланд бардоштани сифати ҳаёти аҳолӣ, ки  яке аз 

қисмҳои асосии он саломатии аҳолӣ мебошад. 

Созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ мафҳуми “сифати ҳаётро” ҳамчун 

дарки одамон оид ба мавқеи худ дар зиндагонӣ вобаста аз хусусиятҳои 

маданӣ низоми арзишҳо ва алоқамандии онҳо бо интизориҳо, стандартҳо ва 

ғамхориҳо маънидод мекунад. 

Дар давоми ҳаёти худ инсон кӯшиш мекунад, ки маҷмӯи эҳтиёҷоти 

аввалияи худро қонеъ гардонад, ки ба ӯ ҳаёти солими бардавомро дастрасии 

захираҳои барои ҳаёт зарур, амалигардонии иқтидори эҷодӣ ва меҳнатии 

худро таъмин менамояд. Амалигардонии кӯшишҳои инсон бе гузаронидани 

сиёсати иҷтимоии давлатии мақсадноки аз нуқтаи назари илмӣ 

асоснокшудағайри имкон аст, ки он бояд дар ҳама сатҳҳои ҳокимияти 

давлатӣ, аз  ҷумла дар низоми ҳифзи тандурустӣ иҷро карда шавад. 

Мавҷуд набудани муносибати низомнок ва комплексӣ ба идоракунии 

сифати ҳаёт, аз ҷумла, саломатии аҳолӣ ба он оварда мерасонад, ки 

самаранокии умумии идоракунӣ паст мешавад, натиҷаҳои аз гузаштани 

захираҳои молиявии ба низоми ҳифзи тандурустӣ гузошташуда коҳиш 

меёбанд. 
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Чї тавре ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ қайд шудааст, саломатии аҳолӣ яке 

аз унсурҳои сохтори асосии сифати ҳаёт ба ҳисоб меравад. Ҳангоми баҳо 

додани сармояи инсонӣ, саломатӣ ҳамчун тавсифи поягии баҳодиҳии 

зиндагонӣ ва некўаҳволии аҳолӣ мушоҳида карда мешавад. Ин ҳолат бо он 

алоқаманд аст, ки арзиши сармояи инсонии ҷамъият натанҳо аз иқтидори 

зеҳни он, балки аз ҳолати ҷисмонии саломатӣ вобастагӣ дорад, ки дар 

навбати худ сифати қувваи кориро таъмин менамояд. 

Рушди низоми тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  яке аз омилҳои 

афзалиятнок ва стратегии беҳтар намудани ҳолати тиббӣ-демографӣ ва 

вазъи саломатии аҳолӣ мебошад, ки асоси рушди устувори иҷтимоӣ-

иқтисодии мамлакатро ташкил мекунанд. Зеро, вазъи ғайриқаноатбахши 

саломатии аҳолии мамлакат, аз ҷумла аҳолии қобили меҳнат дошта, 

устувории тараққиёти иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакатро зери хатар 

мегузорад. Сатҳи баланди фавти кӯдакони то синни панҷ сола, паҳншавии 

вируси норасогии масъунияти инсон, сил, малярия ва дигар бемориҳо дар 

ҷумҳурӣ, на танҳо Њукумати мамлакат, балки тамоми ҷамъияти ҷаҳониро ба 

ташвиш овардааст. Воқеияти аслии давраи муосир нишон медиҳад, ки 

давомнокии  интизории ҳаёт ҳангоми таваллуд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар байни мардон 71 сол ва байни занон 75 солро ташкил медиҳад, ки 

нисбат ба мамлакатҳои Аврупои Ғарбӣ 20% паст мебошад. Бо баробари ин, 

зиёда аз 60% ҳолатҳои фавт аз сабаби бемориҳои музмин ба монанди 

касалиҳои дилу рагҳо, саратон, касалиҳои шуш, диабети қанд  ба миён 

меоянд, ки он пеш аз ҳама бо тарзи ҳаёти аҳолӣ ва муносибати он ба 

саломатии худ алоқаманд мебошанд. 

Аҳамияти ҳалли муамморо дарк намуда, ҷамъият ва давлат дар солҳои 

охир ба мушкилоти саломатии миллат, бо назардошти саломатии ҷисмонӣ 

ва маънавӣ диққати зиёд зоҳир карда истодаанд. 

Бо баробари ин, тањқиқоти гузаронидашуда нишон дод, ки аҳолӣ 

масъулияти шахсиро барои саломатии худ ҳис намекунад ва барои 

нигоҳдории он кӯшишҳои ҷиддиро амалӣ намесозад. Барои пешгирӣ ва 
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муайян намудани саривақтии бемориҳо ба табибон на зиёда аз 10% аҳолӣ 

муроҷиат менамоянд, барои ёрии тиббӣ бошад, танҳо дар ҳолати хислати 

давомнокӣ пайдо кардани бемориҳо муроҷиат мекунанд. Дар натиҷа 

хароҷот барои муолиҷа афзоиш ёфта, вақти барқароршавии саломатӣ низ 

зиёд мешавад, ки дар баъзе ҳолатҳо ба аз даст додани қобилияти меҳнатӣ 

оварда мерасонад. Илова ба ин бемориҳои касбӣ низ вуҷуд доранд, ки 

пайдоиши онҳо бо мавҷуд набудани чорабиниҳои пешгирикунанда дар 

корхонаю ташкилотҳо алоқаманд буда ё аз ҳисоби фаъолияти 

ғайрисамараноки низоми пешгирикунӣ ба миён меоянд. Натиҷаи чунин 

ҳолат ва муносибат ба саломатӣ, тағйирёбии як қатор нишондиҳандаҳои 

иқтисодӣ мебошанд, ба монанди коҳишёбии ММД, хароҷот барои 

тандурустӣ, пастшавии ҳосилнокии меҳнат, ки ҳамаи инҳо барои давлат ва 

корхонаҳо бори гаронро ташкил мекунанд. 

Имрӯзҳо низоми ҳифзи саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷорӣ 

намудани роҳҳои инноватсиониро дар соҳаи ташкил ва амалӣ намудани 

таҷрибаи пешгирикунӣ талаб мекунад. Бояд дастовардҳои илмӣ ва амалии 

ватанӣ ва таҷрибаи ҷаҳониро дар масъалаҳои паҳн намудани иттилоот оид 

ба тарзи ҳаёти солим ва тарғиби он барои омма ҷорӣ намуд. 

Дар ҳолати ба миён омада, ба ақидаи мо, фаъолияти давлат оид ба 

ҳифзи саломатии аҳолӣ бояд бо сохторҳои тиҷоратӣ тақсим карда шавад. 

Зеро, дар шароити тараққиёти раванди иҷтимоӣ дошта, ки барои 

Тоҷикистон афзалиятнок ба ҳисоб меравад, сохторҳои бизнес бояд на танҳо 

масъулияти иқтисодӣ барои фаъолияти худ, инчунин масъулияти иҷтимоиро 

дар фаъолияти худ ба уҳда дошта бошанд. 

Дар давраи муосир, дар натиҷаи тамоюлҳои манфии дар иқтисодиёти 

ҷаҳонӣ ба миён омада (бӯҳронҳои қарзӣ, муаммоҳои экологӣ, афзудани 

фарқи байни даромадҳо ва ба кутбҳо ҷудо шудани аҳолӣ аз рӯи даромад, 

афзоиши хатарҳои иҷтимоӣ ва ғайраҳо), нақши бизнесро дар ҷараёнҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодии баланд мекунад. Ҷиҳати иҷтимоии фаъолияти бизнес бо  

марҳилаи таҳаввули иқтисодиёти ғарб ва бештар дарк намудани  ҳолате, ки 
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ташкилотҳои тиҷоратӣ (ширкатҳо) яке аз “организми” иҷтимоии махсус ба 

ҳисоб мераванд алоқаманд мебошад, ки қонуниятҳои тараққиёти ҷамъиятро, 

умуман инъикос мекунанд. Сохторҳои бизнес мустақиман ё бавосита 

масъалаҳои иҷтимоии бо такрористеҳсоли инсон, шароитҳои зиндагонӣ ва 

инкишофи онҳо алоқамандбударо ҳал мекунанд. Самтҳои асосии 

иҷтимоишавии сохтори бизнес бо ташаккулёбии институти боварӣ байни 

ҳамкорон ва кормандон, кормандон ва менеҷерон алоқаманд мебошад. 

Дар навбати аввал, масъулияти иҷтимоии корхона ва ташкилот ин 

ғамхорӣ оид ба саломатии кормандон мебошад, ки на танҳо кӯшиши 

роҳбариятро барои паст намудани сатҳи беморшавии кормандони 

ташкилот, балки баланд намудани сатҳи саломатии ҷисмонӣ, равонӣ ва 

некуаҳволии иҷтимоии онҳоро дар назар дорад. Бо баробари ин диққати 

роҳбарият ба ҳолати саломатии кормандон барои таъсис додани 

муносибатҳои ҳамкорӣ байни роҳбарият ва кормандон муосидат мекунад. 

Дар натиҷаи чунин ҳамкорӣ дар кормандон ҳисси масъулиятнокӣ барои 

саломатии худ мустаҳкам шуда, қобилияти тарзи ҳаёти солим ва пешгирии 

бемориҳо ташаккул меёбад. 

Таҷрибаи ширкатҳои хориҷӣ, ба монанди: «Нестле», «Дюпон», «Mars»,  

«Хенкел», «Уралсиб», «Юнилевер», «Оренбурггазпром» ва як қатор дигарон 

исбот намуд, ки саломатии кормандон асоси соњибкории бомуваффақ буда, 

маблағгузориҳо барои ҳифзи саломатӣ ба маротибаҳо даромади 

ширкатҳоро ва қобилияти кории кормандонро баланд мебардорад78  

Аз ин лиҳоз, таќқиқи комплексии тиббӣ-иҷтимоии муҳити дохилии 

корхонаҳо ва ташкилотҳо аҳамияти зарурии стратегиро пайдо мекунад. 

Гузаронидани чунин тадқиқотҳо ба корхонаҳо имконият медиҳад, ки чунин 

натиҷагирӣ кунанд: 

 хароҷоти иқтисодиро оптимилї кунанд; 

 самаранокии ҳама ҷараёнҳои кории корхонаро баланд намоянд; 

                                                           
78

 «Бизнес и здоровье общества». Международный форум  лидеров бизнеса. М.;«Фолстэк», 2006.- 42с. 
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 ғамхориро нисбати коргарон амалӣ созанд; 

 мақоми иштирокчии масъулиятноки иҷтимоии бозорро ба даст оранд. 

Ҳар як тадқиқот мақсадҳои муайян дорад. Мақсади аудити комплексии 

тиббӣ-иҷтимоии муҳити дохилии корхона ва ташкилотҳо ин коркарди 

пешниҳодҳо оид ба баланд бардоштани самаранокии иқтисодии корхона ба 

воситаи ҷорӣ намудани низоми чораҳои ба пастшавии беморшавии 

кормандон ва беҳтар намудани муҳити иҷтимоӣ-истеҳсолии корхона 

мебошад. 

Барои ба мақсади гузошта ноил гардидан, дар ҷараёни аудити муҳити 

дохилии тиббию иҷтимоии корхона бояд чунин амалҳо иҷро карда шаванд: 

 баҳогузории зарарҳои иқтисодии корхона аз ҳисоби муваққатан 

корношоям шудани коргарон ва дигар талафҳои меҳнатӣ; 

 баҳогузории барномаҳои пешгирикунандаи мавҷудбуда; 

 тайёр намудани пешниҳодҳои амалӣ; 

 баҳогузории самаранокии имконпазири чорабиниҳои пешкаш шуда. 

Аудити муҳити дохилии тиббию иҷтимоии корхона таҳлили ҳуҷҷатҳои 

аввалияи ёрии тиббӣ, ҳуҷҷатҳои шуъбаи кор бо кормандон, ҳуҷҷатҳои 

молиявии корхона, ташкили тадқиқотҳои мутақобила ва гурӯҳиро дар назар 

дорад. 

Марҳилаҳои асосии аудити муҳити дохилии тиббию иҷтимоии 

корхона ва ташкилотҳо дар расми 8 нишон дода шудааст. 

 

Расми 8 – Марҳилаҳои аудити муҳити дохилии тиббию иҷтимоии корхона 
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Дар ташкил ва гузаронидани аудити муҳити дохилии тиббию 

иҷтимоии корхона марҳилаи тайёрӣ аҳамияти калон дорад. Зеро дар ин 

марҳила тайёрӣ ва мувофиқкунонии масъалаҳои умумӣ, ҳаҷми тадқиқот ва 

шароити меҳнат бо супоришдиҳанда амалӣ карда мешавад. 

Иҷрокунандагони аудит ва супоришдиҳанда бояд нишондодҳои тадқиқотро 

муайян ва мувофиқа намоянд. Дар маркази диққати мувофиқакунӣ бояд 

чунин ҷиҳатҳо ба инобат гирифта шаванд: 

 имконияти тадқиқи шароити меҳнат ва маишии кормандон, хусусиятҳои 

синну солӣ ва касбии меҳнат бо мақсади тартиб додани тавсифи 

ҳаматарафаи саломатии кормандон; 

 имконияти тадқиқи сабабҳои маъюбии кормандон; 

 имконияти муайян намудани сабаб ва характери корношоямии 

муваққатии кормандон; 

 имконияти дастрасии ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ ва тиббию иҷтимоӣ дар 

корхона, ки ба беморшавӣ, осеббинӣ ва маъюбшавии кормандон 

алоқаманд. 

Дар марҳилаи тайёрӣ супоришдиҳанда ва иҷрокунандаи аудит чунин 

масъалаҳоро мувофиқат мекунонанд: 

 оид ба касбҳо ва нишондодҳо, ки мавҷудияти бемориҳои бо касб 

алоқамандбуда ва бемориҳои касбиро нишон медиҳанд; 

 омӯзиши низоми ҷорӣ намудани ҳисобот оид ба коргарони шуъбаи 

кадрҳо дар корхона ва муассисаҳои муолиҷавӣ-профилактикӣ дар 

макони ҷойгиршавии корхона мавҷудбуда, маълумоти ширкатҳои 

суғуртавӣ (агар мавҷуд бошанд); 

Дар асоси ахбороти ба дастовардашуда пурсишномаҳо барои пурсиш 

коркарда шуда, шаклҳои амалисозии аудити иҷтимоӣ низ муайян карда 

мешаванд. Аз рӯи натиҷаҳои пурсиш, баҳодиҳии фаъолнокии ҳамарӯзаи 

ҷисмонӣ ва кӯшишҳои пурсишшавандагон барои зиёд намудани он 

баҳогузорӣ карда мешаванд. Инчунин, характери истеъмоли таом, 
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фаъолнокии тамокукашӣ ва сабабҳои асабонии касбӣ таҳлил ва баҳогузорӣ 

карда мешаванд. 

Ҳамзамон, оид ба шаклҳои коркардшуда маълумотҳои муроҷиат ба 

муассисаҳои табобатӣ-профилактикӣ, корношоямии муваққатӣ барои 

ҳисоби зарарҳои иқтисодии корхона ҷамъ оварда шуда, таҳлил карда 

мешаванд. 

Чорабинии хотимавии марҳилаи тайёрӣ ин таҳияи маводи барномавӣ 

барои ҷамъ, нигоҳдорӣ ва таҳлили маълумот оид ба саломатии кормандони 

корхона ба ҳисоб меравад. Маводи барномавии таҳияшуда дар оянда ба 

сифати таъминоти иттилоотӣ-таҳлилии таъмини мониторинги саломатии 

кормандони корхона баромад мекунад. 

Мониторинги ҷории вазъи саломатӣ имкон медиҳад, ки сифати 

барномаҳои пешгирикунанда баҳо дода шуда, оид ба солимгардонии 

кормандон қарорҳои дахлдор қабул карда шаванд. Ба ғайр аз ин 

амалигардонии мутасили мониторинги саломатии кормандон имконият 

медиҳад, ки муаммоҳои нави пайдо мешударо дар соҳаи бехатарӣ, беморӣ ва 

гигиена пешбинӣ карда шавад. 

Марҳилаи дуюм аз мутобиқсозии нишондодҳои коркардшуда ба 

шароитҳои воқеъии объекти тадқиқот оғоз меёбад. Барои дурустии 

натиҷаҳои тадқиқот омӯзиши ҳайати кормандон ба усулҳои ҷамъкунии 

иттилоот дар корхона ё муассисаи табобатӣ-профилактикӣ, инчунин пур 

кардани шаклҳои коркардашуда, ба роҳ монда мешавад. Баъдан пурсиши 

ҳайати кормандони корхона ва фокус-гурӯҳҳо бо мақсади таҳлил ва 

баҳодиҳии муҳити маънавӣ ва психологии коллектив гузаронида мешавад. 

Маълумоти ба даст оварда шуда ба базаи маълумотҳо ворид карда 

мешаванд. 

Дар марҳилаи сеюм, маълумотҳо коркард ва таҳлил карда мешаванд. 

Дар ҷараёни таҳлил рейтинги бемориҳо муайян карда мешаванд. Рейтингро 

аз рӯи чунин нишондиҳандаҳо муайян мекунанд: муроҷиат ба муассисаҳои 

табобатӣ – профилактикӣ; беморшавӣ бо намудҳои гуногуни беморӣ, аз он 
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ҷумла бемориҳои касбӣ; мавҷудияти осеббардорӣ дар истеҳсолот; рӯзҳои 

корношоямии муваққатӣ; мавҷудияти маъюбон аз рӯибемориҳо. Иҷроиши 

самаранокии барномаҳои профилактикии корхона, мавҷудияти алоқаи 

тарафайни корманд-корхона баҳо дода мешаванд. Аз ин лиҳоз, талафоти 

иқтисодӣ баҳо дода мешавад, ки коргар, корхона ва давлат аз бемории 

корманд бо он дучор мешаванд. Ҳангоми ҳисоб намудани зарарҳои 

иқтисодӣ бояд чунин намудҳои хароҷот ба ҳисоб гирифта шаванд: 

 расонидани ёрии тиббӣ; 

 ташхисҳои профилактикӣ; 

 ташхиси бемориҳо дар марҳилаҳои ибтидоӣ; 

 пардохти варақаҳои беморӣ. 

Ҳангоми баҳодиҳии зарари иқтисодӣ, зарарҳои корношоямии 

муваққатии корманд, зарарҳои бо осеббардории истеҳсолӣ алоқамандбуда, 

гирифтани маъюбӣ ва мавҷудияти коргари бемор дар ҷои корӣ ба эътибор 

гирифта мешаванд. Дар ин марҳила инчунин, омилҳои хавфи инкишофи 

бемориҳои музмин ва фавти нобаҳангоми коргарон баҳо дода мешаванд. 

Маҷмӯи ҳама хароҷот, ки бо беморшавии корманд алоқаманд аст, имконият 

медиҳад, ки “арзиши бемории” кормандро, ҳам барои худи корманд ва ҳам 

барои корхона ва давлат муайян карда шавад. 

Натиҷаҳои бадастовардашуда барои таъсисёбии “картаи саломатӣ”-и 

корхона ҳамчун асос баромад мекунад. 

Дар марҳилаи “коркарди пешниҳодҳо” маҷмӯи чораҳо коркард карда 

мешаванд, ки барои паст намудани сатҳи беморшавии кормандон, 

ҳамзамон, барои паст намудани зарари иқтисодӣ барои корманд, корхона ва 

давлат равона карда мешаванд. 

Маҷмӯи чорабиниҳои пешниҳодшаванда барои коркарди барномаҳои 

корпоративӣ оид ба ташаккули тарзи ҳаёти солими кормандон хизмат 

мекунад. 

Ҳамин тавр, гузаронидани аудити муҳити дохилии тиббию иҷтимоии 

корхона ё ширкат ба тибби исботкунанда асос мегирад, ки омӯзиши 
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ҳамаҷонибаи маълумотҳои асоснокшудаи муҳим ва баҳодиҳии дурустии 

аҳамияти амалӣ доштаро дар назар дошта, барои тадбиқи бевоситаи онҳо 

дар амалия мусоидат мекунад. 

Дар замони муосир, аксарияти ширкатҳои хориҷӣ, ки сиёсати ба 

иҷтимоиёт нигаронидашударо пеш гирифтаанд, яке аз фишангҳои 

инноватсионии самараноки таъсирот ба тафаккури коргаронро ба воситаи 

коллектив ва муҳити кориро истифода мебаранд. Таҷрибаи ширкатҳои 

хориҷӣ исбот намуд, ки барномаҳои корпоративӣ оид ба дастгирии тарзи 

ҳаёти солим яке аз усулҳои самарабахши тарғиби иттилоот оид ба тарзи 

ҳаёти солим ва мубориза бо омилҳои хавфи бемориҳои музмини 

ғайрисироятӣ ба ҳисоб меравад. 

Барои коркарди барномаҳои корпоративӣ оид ба ташаккул ва 

дастгирии тарзи ҳаёти солим дар корхонаҳо бояд оидаи шахсони масъулро 

таъсис дод (кормандони шуъбаи кадрҳо, шуъбаи молиявӣ, бехатарии 

техникӣ, кормандони тиббӣ, намояндагони иттифоқҳои касаба ва ғайраҳо). 

Кори комиссияро сардори корхона роҳбарӣ мекунад. 

Барнома аз якчанд қисмҳо иборат аст: мақсад ва самти  истифодабарӣ; 

мониторинги саломатии кормандон; шароитҳо барои баланд намудани 

фаъолнокии ҷисмонии кормандон мусоидат кунанда; шароитҳои ба 

истеъмоли таоми мутаносиб мусоидат кунанда; фаъолияти иттилоотӣ ва 

тарғиботӣ дар идора; мониторинги фаъолияти барнома; буҷети барнома. 

Дар қисми аввал мақсадҳо муайян карда шуда, зарурати барномаи 

корпоративӣ асоснок карда мешавад. 

Мақсадҳои барномаҳои корпоративӣ аз мақсадҳои умумии фаъолияти 

корхона ва манфиатҳои иқтисодии дарозмуддати бизнес бар омада, барои 

дастрасии некуаҳволии иҷтимоии кормандон мусоидат мекунад. Мақсади 

стратегӣ бо фароҳам овардани шароитҳо барои профилактика ва тарғиби 

тарзи ҳаёти солим барои кормандон алоқаманд мебошад. 

Барномаи корпоративӣ, оид ба дастгирии тарзи ҳаёти солим барои 

муттаҳид намудани кӯшишҳои коллектив баҳри амалисозии ин мақсад зарур 
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аст. Ин амал барои ташаккули муҳити солим дар коллектив, баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти ҳамаи кормандон мусоидат менамояд. 

Барномаи корпоративӣ бояд дар асоси пешниҳодҳои методологӣ 

коркард карда шуда, ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон зиддият 

накарда, ба меъёрҳои умумии ахлоқӣ, принсипҳои этикӣ ва Оинномаи 

қоидаҳои дохилии корхона мутобиқат кунад. 

Барномаи корпоративӣ аз тарафи роҳбарияти корхона тасдиқ карда 

шуда, метавонад ба он тағйирот ва иловаҳо бо қарори роҳбарият, инчунин 

дар асоси пешниҳодҳои дар натиҷаи мониторинги фаъолияти барнома 

ошкор гардида, ворид карда шавад.  

Бо мақсади мушоҳидаҳои динамикаи ҳолати кормандон, саривақт 

муайян намудани бемориҳо, нишонаҳои аввалияи таъсири хавфи бемориҳои 

музмин, инчунин гузаронидани чорабиниҳои профилактикӣ ва 

барқароршавии саривақтӣ оид ба нигоҳдории саломатӣ ва барқарор 

намудани қобилияти меҳнатии коргарон, мониторинги саломатии 

кормандон гузаронида мешавад, масъалан, ташхиси даврагии 

нишондиҳандаҳои саломатии кормандон дар марказҳои тиббӣ. 

Мувофиқи принсипҳои стандартҳои корпоративии ташаккулёбии 

тарзи ҳаёти солим, мониторинг ба таври ҳатмӣ дар вақти барои корманд 

қулай ва бо мувофиқа бо роҳбарият гузаронида мешавад. Барои 

гузаронидани мониторинг, ба корманд рӯзҳои иловагии истироҳат пешкаш 

карда мешавад. Шахсони масъул, барои мониторинги саломатии кормандон 

давра ба давра пурсишҳои худро оид ба шикоят оид ба саломатии корманд 

на кам аз як маротиба дар ҳар як семоҳа мегузаронанд. 

Барои баланд бардоштани фаъолнокии ҷисмонии кормандон, 

корхонаҳо шароитҳои имтиёзнокро барои ташриф ба марказҳои фитнес 

фароҳам меоваранд. Имтиёзҳо барои ташрифи толорҳои тренажерӣ, 

аэробика, ҳавҳои шиноварӣ пешбинӣ шуда, тахфифи 50%-ро дар назар 

доранд. Ба кормандоне, ки ба машғулиятҳои марказҳои фитнес ё дигар 

толорҳои варзишӣ ташриф меоранд, бо қарори роҳбарият нақши инфиродии 
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корӣ пешкаш карда шуданаш мумкин аст (дертар ба кор баромадан ва ё 

барвақтар аз кор рафтан дар рӯзи машғулияти ҷисмонӣ). 

Дигар чорабиние, ки фаъолнокии ҷисмониро баланд ҳар се моҳа 

ташкили мусобиқаҳо барои гирифтани ҷоизаи “шуъбаи аз ҳама фаъол”. Бо 

ин мақсад, ҳар як корманд барои истифодаи шахсии худ қадамченкунаки 

алоҳидаро мегирад, ки имконияти баҳодиҳии фаъолнокии ӯро дар давоми 

рӯз фароҳам меоварад. Шахсони мутасаддӣ аз рӯи натиҷаҳои ҳар семоҳа 

шуъбаи аз ҳама фаъолро аз ҳисоби фонди озмун ба воситаи тақсимоти 

баробари мукофоти моддӣ байни иштирокчиён ҳавасманд мегардонад.  

Барои фароҳам овардани шароитҳои барои мунтазам истеъмол 

намудани  таоми мутаносиб барои кормандон мусоидат кунанда  масъалан 

ҷудо намудани иловапулиҳо барои таоми гарм дар намуди купонҳо, ки 

барои номгӯи муайяни таомҳо танҳо дар ошхонаҳо пешбинӣ карда 

мешаванд. Бо қарори роҳбарият ба ин маблағ дар намуди пардохтҳои пулӣ 

кормандоне соҳиб шуда метавонанд, ки таоми нисфирӯзиро дар ошхонаҳо 

ва қаҳвахонаҳо истеъмол накарда, балки хӯроки аз хона овардаашонро 

истеъмол мекунанд. Бо мақсади аз сари нав ташкил намудани вақти 

истеъмоли таом дар графики кории корманд тағйиротҳо ворид шуданаш 

мумкин, ки се танаффуси 20 дақиқагиро ба ҷои як танаффуси як соата дар 

бар гирад. Масъалан,  аз соати 1100 то 1120, аз 1340 то 1400 ва аз 1600 то 1620. 

Ҳама чорабиниҳои пешниҳодшуда дар чорчӯбаи барномаи дастгирии 

тарзи ҳаёти солим бояд дар иловагӣ бо барномаҳои машваратӣ ва 

иттилоотӣ пурра карда шаванд. Онҳо бояд ба фаҳмонида додани мақсадҳои 

асосии ҷорӣ намудани барномаи асосӣ, афзалиятҳои ба даст овардаи  

кормандон ва ширкат равона карда шаванд. Бо баробари ин масъалаи 

алоҳидаи чораҳои иттилоотӣ-машваратӣ бояд ба ташаккули муносибати 

мусбӣ ба фаъолияти кордиҳанда оид ба дастгирии саломатии кормандон 

равона карда шавад.  

Шахсони мутасаддӣ маводҳои иттилоотиро оид ба зарурати баланд 

бардоштани фаъолнокии ҷисмонӣ (мисол, даст кашидан аз истифодаи лифт), 
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истеъмоли таоми мутаносиб, миқдори зарурии об барои як шабонарӯз, 

профилактикаи саломатӣ ҳамчун яке аз омилҳои пешакӣ муайян намудани 

пешакӣ ва пешгирии бемориҳои музмин, паҳн мекунанд. Дар ҳолати зарурӣ, 

шахсони мутасаддӣ метавонанд ҷамъомадҳои иттилоотиро гузаронанд, ки 

дар онҳо маводҳои лозима пешкаш карда шуда, машваратҳо дода мешаванд, 

инчунин имкониятҳои аз тарафи ширкат барои коргарон фароҳам 

овардашуда баён карда мешаванд. 

Дар амалисозии барномаҳои корпоративӣ, мониторинги фаъолияти 

барнома мавқеи махсусро ишғол мекунад, ки имконияти назорати иҷроиш 

ва риояи чорабиниҳоро дар чорчӯбаи барномаҳои корпоративӣ фароҳам 

оварда, оид ба натиҷаи амали ин барнома алоқаи тарафайнро таъмин 

менамояд. Дар натиҷаи мониторинги самаранокии фаъолияти барнома, 

шахсони масъул метавонанд оид ба тағйирдиҳӣ ва пурра намудани 

чорабиниҳо пешниҳодҳои худро баён намоянд. 

Ташкили барнома оид ба дастгирии тарзи ҳаёти солим дар корхона 

хароҷоти молиявиро талаб мекунад, аз ин лиҳоз, дар барнома қисми буҷетӣ 

низ ҳамроҳ карда мешавад. Сарчашмаи маблағгузории истифодабарии 

барномаи корпоративӣ метавонад аз воситаҳои дар уҳдаи корхона барои 

чорабиниҳои солимгардонӣ вогузошташуда, дар ҳаҷми 1,4% аз андози 

иҷтимоии ҳисобшуда таъсис ёбад, ки мизони он ба 25%-и фонди пардохти 

ҳаққи меҳнат баробар аст79. 

Бо баробари масъалаи маблағгузорӣ, масъалаи баҳодиҳии 

самаранокии хароҷот барои амалигардонии барнома ба миён меояд, ки 

барои он бояд низоми комплексиро коркард намуд, ки қобилияти 

баҳисобгирии на танҳо хароҷоти моддӣ ва фоида, инчунин хароҷот ва 

фоидаи тарафҳоро низ ба эътибор гирад. Мушкилии алоҳида дар чунин 

тарзи баҳодиҳӣ дар он аст, ки фоиданокӣ аз барномаҳои корпоративии 

дастгирии тарзи ҳаёти солими кормандон дар дурнамои дарозмуддат 

имконпазир аст. Бинобар ин бо баробари паст намудани хароҷот барои 

                                                           
79

 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2016. С. 158, 212. 
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суғуртаи тиббӣ, хароҷот барои ҷуброни корношоямии кормандон аз сабаби 

беморӣ, афзоиши ҳосилнокии меҳнат ва иҷроиши нишондиҳандаҳои KPI  

(нмшондиҳандаи калидии иҷроиши вазифаҳои хизматӣ) бояд 

нишондиҳандаҳои шаффофи фирори кадрҳо дар ташкилот, 

нишондиҳандаҳои муҳити иҷтимоию равонии коллектив ба инобат гирифта 

шаванд. 

Барномаҳои корпоративӣ оид ба ташаккули тарзи ҳаёти солим барои 

ба даст овардани фоида равона карда шудаанд. Бо баробари ин дар чунин 

фаъолияти иҷтимоӣ, таркиби иқтисодӣ низ вуҷуд дорад, зеро диққат ба 

муаммоҳои иҷтимоӣ метавонад ба омили зарурии муваффақияти тиҷоратӣ 

мубаддал гардад. Новобаста ба он ки хароҷот барои ҷорӣ намудани 

барномаҳои корпоративӣ дар марҳилаи ибтидоӣ аз ҳисоби сарфаи хароҷоти 

умумӣ рӯйпӯш карда мешаванд, самаранокии аз ҳисоби баланд намудани 

сатҳи саломатии кормандон ба даст оварда шаванда, на танҳо бо 

нишондиҳандаи миқдорӣ, балки бо нишондиҳандаи арзишҳои умумиинсонӣ 

ва рағбати кормандон баҳо дода мешавад. 

Барои самарнок ва ҳаматарафа ҷорӣ намудани таҷрибаи корпоративӣ 

оид ба дастгирии тарзи ҳаёти солими кормандон, бояд ҳама тарафҳои 

манфиатдор ҷалб карда шаванд: худи коргарон, кордиҳанда, иттифоқҳои 

касаба, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, ширкатҳои суғуртавӣ ва давлат, ки 

хамчун такондиҳандаи фаъолнокии профилактикӣ дар соҳаи меҳнат 

баромад мекунад. Давлат барои бизнесе, ки оид ба саломатии кормандон 

ғамхорӣ менамояд, бояд шароитҳои мусоидро бо шаклҳои зерин фароҳам 

оварад: 

 имтиёзҳои андозӣ ба ширкатҳо, ки дар таҷрибаи худ чорабиниҳоро оид 

ба тарғиби тарзи ҳаёти солим истифода мебаранд; 

 пешкаш намудани субсидияҳо дар асоси барномаҳои коркардшуда, ки 

барои истифодабарии амалӣ тайёранд; 
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 дастгирии машваратӣ ва методӣ ба воситаи ба ширкатҳо аз тарафи 

давлат ирсол намудани аудитороне, ки қобилияти баҳогузории 

мустақили экспертии барномаҳоро доранд. 

Ҳамин тавр, аудити тиббию иҷтимоии муҳити дохилии корхона, 

коркард ва амалисозии барномаҳои корпоративӣ оид ба ташаккули тарзи 

ҳаёти солим, нишонаи ҳамкории иҷтимоӣ ва ифодагардии масъулияти 

иҷтимоӣ, тарафдории  сохтори бизнес ба масъалањои иҷтимоии ҷамъият ба 

ҳисоб мераванд. Танҳо бо кӯшишҳои муштарак тањкими саломатии аҳолӣ ва 

баланд бардоштани индекси инкишофи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

имконпазир мегардад. 

 

3.2. Рушди ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи 

хизматрасонињо оид ба њифзи саломатии ањолї 

 

Ҳолати муосири ҳифзи тандурустии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

сатҳи пасти маблаѓгузорї тавсиф карда мешавад, ки он қобилияти бартараф 

намудани мушкилоти дар даҳсолаҳои охир ҷамъшударо надорад. 

Номутаносибии сохтории хароҷоти давлатӣ барои ҳифзи тандурустӣ, ки дар 

тақсимоти нобаробари захираҳо байни минтақаҳои мамлакат ва сатҳњо 

ифода меёбад, ба самаранокии пасти истифодабарии онҳо оварда 

расонидааст. 

Сатҳи саломатии аҳолии мамлакат ба таври куллӣ аз фаъолияти 

хадамот ва муассисаҳои тандурустӣ вобаста аст. Бо баробари ин ҳамкории 

байнисоҳавӣ вуҷуд надорад, ки барои паст намудани хавфҳои экологӣ ва 

иҷтимоии бемориҳо заруранд. 

Ҷамоатҳо, бо назардошти оила ва сохторҳои тиҷоратӣ ба сифати 

захираи мустақил барои пешгирикунӣ ва муолиҷаи саривақтии бемориҳо 

истифода бурда намешавад. 

Ислоҳоти низомноки соҳаи ҳифзи тандурустӣ, ки ба бартараф 

намудани муаммоҳои мавҷудбуда равона карда шудаанд, бо баробари 
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ислоҳоти молиявӣ-иқтисодӣ барои таъсисдиҳии низоми самаранокии ҳифзи 

саломатии аҳолии Тоҷикистон, аз ҷиҳати иҷтимоӣ мувофиқ ва шаффоф 

равона карда шудааст. Инчунин беҳтар намудани дастрасӣ, сифат ва 

самаранокии хизматҳои тиббию санитарӣ барои аҳолӣ баланд бардоштани  

сифати идоракунии соҳаи тандурустӣ дар асоси технологияҳои 

асоснокшудаи илми менеҷменти муосир низ яке аз омилҳои рушди 

самаранокии соҳаи тандурусти ба ҳисоб меравад. 

Мувофиқи самтҳои директивӣ, тараққиёти соҳаи ҳифзи тандурустӣ дар 

вақтҳои охир марҳила ба марҳила бо роҳи беҳтаргардонии ҳолати кунунии 

маблағгузории соҳа ва васеъшавии шаклҳои алтернативии хизматрасониҳои 

тиббӣ амалӣ шуда, барномаи давлатии кафолатҳо ва ғайраҳо ҷорӣ карда 

шуданд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ намудани усулҳои нави 

маблағгузориро ба соҳаи тандурустӣ афзалиятнок ва самти асосии 

тараққиёт эълон намудааст. Ҳамаи ин ҷустуҷӯи роҳҳои нави ҷалб намудани 

сармоягузориҳои хусусиро ба соҳа дар назар дошта, шаклҳои имконпазири 

муносибатҳои муассисаҳои тиббии буҷетӣ ва ташкилотҳои хусусиро дар 

назар дорад. 

Инкишофи бахши ғайридавлатии соҳаи хизматрасонӣ оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ, афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳо ба соҳаи тандурустии 

хусусӣ фаъолгардии ҳамкории  давлат ва ташкилотҳои тиббии хусусиро дар 

соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ боз ҳам муҳимтар мегардонад. Муаммои 

фаъолияти якҷояи давлат ва тандурустии хусусӣ бисёрҷабҳа буда, яке аз 

ҷанбаҳои он ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ баромад мекунад. 

Асоси ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, ки дар мамлакатҳои 

Амрикои Шимолӣ, Аврупо, Австралия, Шарқи Наздик, Осиё, Амрикои 

Лотинӣ, Африка ба назар мерасанд, ба ақидаи аксарияти олимон80 бо чунин 

сабабҳо алоқаманд мебошад: 
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1. Сарчашмаи нави сармоягузориҳо барои инфрасохтор (буҷетҳои 

давлатии маҳдуд); 

2. Самаранокӣ ва натиҷагирии баланд дар соҳаи хизматрасонӣ 

(нишондиҳандаҳои пасти фаъолияти давлат); 

3. Ба даст овардани натиҷаҳои назаррас аз истифодаи маблағгузории 

давлатӣ (таъсисдиҳӣ ва афзоиши арзиш); 

4. Гузариш аз инфрасохтори ҷисмонӣ ва хизматҳои коммуналӣ ба 

бахшҳои иҷтимоӣ. 

Бо баробари ин, маънидодкунии ягонаи  мафҳуми “ҳамкории давлат 

ва бахши хусусӣ” дар чорчӯбаи адабиёти илмии муосири ба масъалаҳои 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ бахшидашуда, вуҷуд надорад. Бонки 

Ҷаҳонӣ ҳамкории давлат ва бахши хусусиро ҳамчун созишнома байни 

давлат ва бахши хусусӣ дар масъалаи истеҳсол, инчунин пешкаш намудани 

хизматҳои инфрасохторӣ маънидод мекунад, ки барои мақсадҳои ҷалб 

намудани маблағгузории иловагӣ ва ҳамчун имконияти афзоиши 

натиҷагирӣ аз маблағгузории давлатӣ амалӣ карда мешаванд81. 

Бо маънои васеъаш, ҳамкории давлат ба бахши хусусӣ маҷмӯи 

шаклҳои баҳамтаъсиррасонии дарозмуддати давлат ва бизнесро дар назар 

дорад, ки барои ҳалли муаммоҳои аҳамияти муҳими ҷамъиятӣ дошта бо 

шартҳои манфиатбахши тарафайн амалӣ карда мешавад82. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории давлат ва бахши 

хусусиро ҳамчун ҳамкории давлат ва шарикони хусусӣ дар амалисозии 

лоиаҳо дар бахши инфрасохторӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ дар давраи 

муайян дар назар дорад83. 

Дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ ҳамкории байни давлат ва бахши 

хусусӣ имкониятҳоро барои баланд намудани сатҳи саломатӣ ба воситаи на 

танҳо хизматрасониҳои тиббӣ, балки хизматрасониҳои характери тиббӣ 
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надошта, ки бо фаъолияти пешгирикунӣ алоқаманданд, дар назар дорад. 

Фаъолияти якҷоя имконият медиҳад, ки хароҷоти давлатӣ оптимизатсия 

шуда, номутаносибии сохторӣ то ҳадди ақал оварда шаванд. Бо баробари ин 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ метавонад ба фишанги пурмаҳсули 

ҷараёни соҳаи хизматрасонӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ мубаддал 

гардад. 

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди ҳамкории давлатию 

бахши хусусӣ дар низоми ҳифзи саломатии аҳолӣ чунин механизмҳои асосии 

институтсионалиро муайён намудааст: 

Ҳукумат, ки ба салоҳиятҳои он дохил мешаванд:  

 таъсис додани Шӯро оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, 

тасдиқкунии ҳайат ва дастур;  

 муайян намудани мақомоти давлатӣ, ки  оид ба ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ мутассадӣ мебошад;  

 муайян намудани номгӯи объектҳои инфрасохторӣ ва хизматҳои 

иҷтимоӣ, ки нисбати онҳо Қонун оид ба ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ тадбиқ карда намешавад. 

Шӯро оид ба ҳамкории давлат ба бахши хусусӣ – мақомоти 

коллегиалӣ, ки аз шумораи роҳбарони аввалаи вазоратҳо ва идораҳо иборат 

буда, ба зиммаи он чунин вазифаҳо вогузор карда мешаванд:  

 ба муҳокимаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешкаш намудани, 

номгӯи объектҳои инфрасохторӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоӣ, ки 

нисбати онҳо Қонун оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ истифода 

бурда намешавад;  

 дида баромадани пешниҳодҳои лоиҳавии аз тарафи мақомотҳои 

дахлдори давлатӣ пешкаш кардашуда;  

 дида баромадани лоиҳаҳои созишномаҳо, ки аз тарафи ташкилоти 

супоришдиҳанда пешкаш карда шудаанд;  

 мониторинги фаъолияти мақомоти дахлдорӣ давлатӣ дар соҳаи 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ мутасаддӣ мебошад. 
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Маркази ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ – мақомоти дахлдори 

давлатӣ оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, ки вазифаҳои асосии он аз 

инҳо иборат мебошад:  

 ба муҳокимаи Шӯро пешкаш намудани пешниҳодҳои лоиҳавӣ; 

мутобиқаткунонӣ ва пешкаш намудани кӯмак ба ташкилотҳои 

супоришдиҳанда оид ба лоиҳаҳои ҳамкорӣ;  

 коркарди маводҳои техникию методологӣ барои лоиҳаҳои ҳамкорӣ; 

муҳокимаи асосноккуниҳои аввалияи техникӣ-иқтисодӣ;  

 таъмини моддӣ-техникии ҷамъомадҳои Шӯро;  

 расонидани кӯмак ба ташкилотҳои супоришдиҳанда ҳангоми коркарди 

асосноккуниҳои техникӣ-иқтисодӣ;  

 таъмини таълимоти ташкилотҳои супоришдиҳанда барои  ибтикори 

ҳамкорӣ. 

Ташкилоти супоришдиҳанда – мақомоти марказӣ/минтақавии 

ҳокимияти давлатӣ, ки чунин уҳдадориҳоро иҷро мекунад:  

 идоракунии марҳилаи шиносоии лоиҳаи ҳамкорӣ, гузаронидани 

тендерҳо, хулосаҳои Созишнома ва амалисозии ҳар як лоиҳаи ҳамкорӣ 

дар чорчӯбаи уҳдадориҳои худ;  

 ба супоришҳои Шӯрои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ нисбат ба 

идора намудани ҳама марҳилаҳои лоиҳаи ҳамкорӣ итоат карда, ба 

амалисозии он мусоидат менамояд;  

 дафтари чорабиниҳои интихоби лоиҳаҳои ҳамкориро мебарад;  

 таъмини коркард ва амалисозии стратегияи баланд бардоштани 

иттлоотнокии аҳолӣ;  

 пешниҳод намудани ҳисоботҳои семоҳа ва солона ба мақомоти дахлдори 

давлатӣ ва Шӯрои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ. 

Асоси институтсионалии ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ низоми 

шартномаҳо (контрактҳо) ба ҳисоб меравад. Низоми шартномаҳо фишанги 

бозорӣ ба ҳисоб рафта, имконият медиҳад, ки инкишофи шаклҳои гуногуни 
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ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ танзим ва ҳавасманд гардонида шаванд. 

Чи хеле ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, намудҳои шартномаҳои 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ вобаста аз низоми ҳуқуқии мамлакат 

хусусиятҳои махсуси худро доранд. 

Дар таҷрибаи муосири байналхалқӣ шаклҳои гуногуни ҳамкории 

давлат ва бахши хусусӣ дар низоми ҳифзи саломатии аҳолӣ истифода бурда 

мешаванд. Бо баробари ин, таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки дар бисёр 

ҳолатҳо ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар шаклҳои зерин ифода меёбад: 

 ташкили марказҳои тиббии хусусии бо дастгирии давлат сохташуда; 

 ба сармоягузор пешкаш намудани биноҳои муассисаҳои тиббии дар 

минтақаҳои алоҳидаи қулай ҷойгиршуда, ба шарте, ки сохтмони биноҳои 

нав барои ин муассисаҳои тиббӣ дар дигар ҷойҳо амалӣ карда мешаванд; 

 таҷдиди биноҳои барои  сармоягузорони хусусӣ диққатҷалбкунанда ва 

дар оянда дар онҳо ҷойгир намудани муассисаҳои тиббӣ аз дигар 

биноҳо; 

 аз нав ташкил намудани муассисаҳои тиббии давлатӣ дар ҷамъиятҳои  

саҳҳомӣ бо сармояи давлатӣ ва имконияти дар оянда таъсис додани 

корхонаи муштараки давлативу хусусӣ бо иштироки сармогузорони 

хусусӣ84.  

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2012 таҳти № 

907 “Оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ” чунин шаклҳои ҳамкорӣ 

ифода ёфтаанд: сохтмон, иҷора ва пешкашкунӣ; сохтмон, истифодбарӣ ва 

пешкашкунӣ; сохтмон, соҳибӣ ва истифодабарӣ; сохтмон, соҳибӣ, 

истифодабари ва пешкашкунӣ; сохтмон ва истифодабарӣ; созишнома оид ба 

васеъкунӣ ва истифодабарӣ. Вобаста аз мақсадҳои тадқиқот, бояд шакли 

қонунии ҳамкории давлат ва бахши хусусиро, ҳамчун хизматрасонӣ дар 

соҳаи иҷтимоӣ муайян намуд, алалхусус лоиҳакашӣ, коркард ва фаъолияти 

ҳамагуна сохторҳо, ки ба хизматҳои иҷтимоии ҷамъиятӣ ба муҳлати на кам 
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аз се сол (хизматҳои маишӣ, тиббӣ, равонӣ, педагогӣ ва ғайраҳо) таъсири 

бевосита ва ё бавосита мерасонанд ва онҳое, ки то оғози лоиҳа дар 

тобеъияти супоришдиҳанда қарор доштанд85. 

Мутахассисони Маркази байналхалқии тадқиқоти иҷтимоӣ-иқтисодии 

“Маркази Леонтев” як қатор хислатҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусиро 

ҷудо мекунанд: 

 ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ эҳтиёҷотҳои бахши ҷамъиятиро бо 

истифода аз захираҳои бахши хусусӣ қонеъ мегардонад; 

 ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ вазифаҳои давлатро нигоҳ дошта, 

хизматҳоро якҷоя бо бахши хусусӣ пешкаш менамояд; 

 ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ аз ду ва зиёда аз он тарафҳо иборат 

мебошад, ки барои дастрасии мақсадҳои ягона фаъолият мебаранд; 

 иштирокчиёни ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ уҳдадориҳо ва 

масъулиятро бо ҳам тақсим мекунанд; 

 иштирокчиёни ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ бо ҳуқуқҳо ба 

уҳдадориҳои баробар фаъолият мекунанд; 

 иштирокчиёни ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ якҷоя захираҳои 

гуногунро сарф менамоянд; 

 иштирокчиёни ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ сармоягузориҳо, хавф 

ва манфиатро тақсим мекунанд; 

 иштирокчиёни ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ созишнома аниқро 

доранд86. 

Ба фикри мо, ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ мафҳуми бисёрҷабҳа 

мебошад, ки онро чунин ифода кардан мумкин аст: 

 шартнома байни ҳамкори давлатӣ (супоришдиҳандаи давлатӣ) ва 

ташкилоте, ки бахши хусусиро муаррифӣ мекунад (одатан барои 
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давраҳои миёнамӯҳлат ва дарозмуддат), ва аз рӯи натиҷаи озмун пешкаш 

карда мешавад; 

 ҳамкори бахши хусусӣ ягон вазифаи давлатро иҷро мекунад (масъалан, 

инфрасохтор, хзматҳои мухталиф барои аҳолӣ ва дигар намуди 

фаъолиятро пешкаш мекунад); 

 ба ҳамкори бахши хусусӣ иҷозат дода мешавад, ки тарзи беҳтарини 

пешкаш намудани инфрасохтор ва хизматҳоро (натиҷаи ниҳоиро) 

коркард намояд; 

 ҳамкори бахши хусусӣ ба худ хавфи иҷронагардидани фаъолиятро 

мегирад, ки он ба пардохтҳои он таъсир мерасонад (тақсимоти хавф). 

Механизми ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар соҳаи ҳифзи 

тандурустӣ хусусиятҳои худро дорад, зеро давлат иҷроиши ӯҳдадориҳои 

конститутсиониро оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ назорат карда, амалӣ 

намудани онро ба бахши хусусӣ медиҳад ва ҳамзамон ҳамчун 

супоришдиҳандаи хизматрасонӣ баромад мекунад. Бо баробари ин давлат 

вазифаи назоратӣ ва танзимкуниро дар дасти худ нигоҳ медорад. Дар 

ҳолати дода шуда лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ аз ҷиҳати 

иқтисодӣ он аз ҳисоби истеъмолкунандагони ниҳоӣ рӯйпӯш шуда 

наметавонад. Хавфҳои рӯйпӯшшавии лоиҳаҳоро давлат ба дӯши худ 

гирифта, аз рӯи шартҳои созишнома пардохтҳоро ба ҳамкорони хусусӣ 

барои рӯйпӯш шудани лоиҳаҳо амалӣ менамояд. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ дар чорчӯбаи чунин шакли ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ қисми хизматрасониҳои анъанавӣ, ки аз тарафи мақомотҳои 

ҳокимияти иҷроияи давлатӣ амалӣ карда мешавад, махсусан дар сатҳи 

ҷамъиятҳо барои амалисозӣ ба бахши хусусӣ гузаронида мешавад. Ҳамкори 

хусусӣ ӯҳдадориҳо ва хавфи сохтани объект ва масъулиятро барои идора 

намудани босифат ва хизматрасонӣ ба зиммаи худ мегирад. Дар навбати 

худ, давлат пардохтҳоро барои хизматҳои расонидашуда, вобаста аз намуди 

хизмат ва тавсифи объектҳои сохташуда амалӣ мекунад. 
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Чунин шартҳои созишномаҳо бо супоришҳои давлатӣ барои дастрас 

намудани молҳо, корҳо, хизматҳо барои таъмини эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ, 

шабоҳат доранд. 

Лекин, ба ақидаи мо, ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ аз хариди 

давлатии маҳсулот ва ё хизмати муайян, фарқияти куллӣ дорад. Якум, 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ҳамкории дарозмуддати комплексиро дар 

назар дошта, супоришҳои давлатӣ характери кӯтоҳмуддат доранд. Дуюм, 

созишнома байни давлат ва бизнес барои хизматрасонии ҷамъиятӣ дар 

асоси доимӣ барои манфиати давлат баста мешавад. 

Муносибатҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ метавонад дар 

ҳамҷоя амал намудани ташкилотҳои тиббии хусусӣ бо муассисаҳои 

давлатии тиббӣ асос ёбад. Якчанд шаклҳои чунин муносибатҳоро ҷудо 

кардан мумкин аст: 

1) ташкилотҳои хусусии тиббӣ ба муассисаҳои тиббии буҷетӣ барои 

ташкили ёрии тиббӣ дар асоси пардохтнокӣ ва ройгон мусоидат мекунанд 

(дар ҳолатҳое ки дар ташкилотҳои тиббии буҷетӣ таҷҳизот ва кадрҳои 

зарурӣ мавҷуд нест);  

2) ташкилотҳои тиббии хусусӣ иқтидорҳои муваққатан озоди 

муассисаҳои тиббии буҷетиро истифода бурда, ҳамзамон ба муассисаҳои 

табобатии давлатӣ мизоҷони иловагии тиҷоратиро ҷалб мекунанд; 

3) ташкилотҳои хусусии тиббӣ ба ташкилотҳои давлатии тиббї 

захираҳои моддиро сармоягузорӣ мекунанд; 

4) ба муассисаҳои давлатии тиббӣ захираҳои меҳнатии иловагӣ аз 

ҳисоби ташкилотҳои хусусии тиббӣ ҷалб карда мешаванд; 

5) хизматҳои пулакӣ, ки аз тарафи муассисаҳои табобатӣ-

профилактикии буҷетӣ пешкаш карда мешаванд бо хизматҳои ташкилотҳои 

хусусии дар ин муассисаҳо ҷойгиршуда, иваз карда мешаванд87. 

                                                           
87

 Щербук Ю., Кадыров Ф., Хайруллина И. Проблемы взаимодействия государственного и частного 

здравоохранения // Менеджер здравоохранения. – 2008. – № 2. 
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Дар адабиёти муосири илмӣ таснифоти ягонаи шаклҳои ҳамкории 

давлат ва бахши хусусӣ мавҷуд нест, ин масъала то давраи ҳозира баҳснок 

ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин сабаб, дар адабиёти хориҷӣ ва ватанӣ шакл ва 

намудҳои   гуногуни ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ акс ёфтаанд. Дар 

расми 9  шаклҳои асосии ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ нишон дода 

шудааст, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ба назар мерасанд88. 

 

                               Расми 9 – Шаклҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ. 

 шартномаҳо ҳамчун аҳдномаи байни мақомоти идоракунии маҳаллӣ ва 

ҳамкори хусусӣ барои амалигардонии намудҳои зарурии фаъолият; 

 иҷора, ки вобаста аз шартҳои дар шартнома муайяншуда метавонад 

хариди амволи давлатӣ ва ё давлатиро дар назар дошта бошад; 

 контсессия (шартномаи додани ҳуқуки истисноӣ) аз тарафи давлат 

пешкаш намудани ҳуқуқҳои истисноиро ба ҳамкорони хусусӣ барои иҷро 

намудани вазифаҳои дар шартнома қайдшуда дар муддати муайяни вақт 

имконият дода, ба онҳо барои таъмини самараноки фаъолияти объект 

ваколатҳои муайянро фароҳам меоварад; контсессия ҳамавақт 

баргардонидани предмети шарномаро ба ҳамкори давлатӣ дар назар 

                                                           
88

 Шарингер Л. Новая модель инвестиционного партнерства государства и частного сектора // Мир перемен.  
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дошта, ҳуқуқи моликият барои маҳсулоти истеҳсолшуда дар дасти 

ҳамкори хусусӣ боқӣ мемонад; 

 созишнома оид ба тақсимоти маҳсулот, ба монанди шартномаи 

контсессионӣ буда, нисбат ба он тақсимоти маҳсулоти аз тарафи 

контсессионер истеҳсолшударо байни ҳамкорони давлатӣ ва хусусӣ дар 

назар дорад; 

 шарномаҳо оид ба фаъолияти якҷоя, ки дар чорчӯбаи он давлат доимо 

дар фаъолияти маъмурӣ-хоҷагидорӣ ва сармоягузории корхонаи якҷоя 

таъсис додашуда вобаста аз ҳиссаи худ дар сармояи оинномавӣ ва ё 

саҳҳомӣ иштирок мекунад. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ” чунин шаклҳои созишномаҳои давлатӣ ва бахши хусусиро муайян 

мекунад: шартномаи контсессионӣ; шартномаи иҷоравӣ; созишномаҳои 

идоракунӣ; созишномаҳои дарозмуддати хизматрасонӣ. 

Ба фикри мо, интихоби шакли муайяни ҳамкорӣ аз соҳаи амалисозии 

лоиҳаҳои аҳамияти иҷтимоӣ дошта вобаста аст. Қайд намудан зарур аст, ки 

лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ба се намуд ҷудо мешаванд: 

 лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар асоси даромадҳо, дар 

ҳолате ба назар мерасад, ки агар ҳамкори хусусӣ даромадҳоро бевосита 

аз истифодабарандагон ҷамъ мекунад; 

 лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар асоси тайёрӣ, ки дар ин 

ҳолат ҳукумат ба ҳамкори хусусӣ пардохтҳоро барои хизматҳо аз номи 

истифодабарандагон ба ҷо меорад; 

 лоиҳаҳои омехта ё якҷоя намудани намудҳои якум ва дуюм. 

Ҳар як намуди лоиҳаҳо хусусиятҳои хоси худро дорад. Чунончи дар 

лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар асоси даромадҳо чунин 

хусусиятҳоро қайд мекунанд: 

 пешкаш намудани муваққатии хизматҳои давлатии 

хусусигардонидашуда ба ҳамкорони хусусӣ; 
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 истифодабаранда ба ҳамкори хусусӣ пардохт мекунад; 

 норасогӣ аз тарафи ҳукумат рӯйпӯш карда мешавад; 

 дар шартномаи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ такя ба озодии 

соҳибкорӣ карда мешавад; 

 гузаронидани хавфи даромадҳои ба дастоварданашуда. 

Лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар асоси тайёрӣ бо чунин 

хусусиятҳо тавсиф карда мешаванд: 

 пешкаш намудани хизматҳои давлатӣ ба ҳамкоронӣ хусусӣ; 

 ҳукумат ба ҳамкори хусусӣ пардохт мекунад; 

 хизматрасонӣ бо пардохтҳои давлатӣ алоқаманд аст; 

 дар шартномаи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ такя ба сохтори 

ҳавасмандгардонӣ карда мешавад; 

 гузаронидани хавфи иҷро нагардидани уҳдадориҳо. 

Аз ҳама шаклҳои пешкаш шудаи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, ба 

фикри аксарияти мутахассисон, контсессия нисбатан инкишофёфта 

мебошад, ки он бо чунин хислатҳо асоснок карда мешавад: 

 “муносибатҳои контсессионӣ характери дарозмуддат доранд”; 

 “контсессияҳои сохторҳои бизнес дорои озодӣ дар қабули қарорҳои 

идоракунӣ”; 

 “дар ҳолати вайрон шудани шартҳои шарнома аз тарафи контсессионер, 

дар дасти давлат фишангҳои таъсиррасонӣ ба бахши хусусӣ боқӣ 

мемонад”89. 

Аз соли 2012 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонун “Оид ба контсессия” 

амал мекунад, ки ба инкишофи низоми ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ 

дар соҳаи инфрасохтор мусоидат мекунад. Барои амалигардонии лоиҳаи 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ оид ба хизматрасониҳои иҷтимоӣ, 

махсусан дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолии мамлакат дар самти аудити 

                                                           
89

 Макаров И.Н. Государственно-частное партнерство в системе взаимодействия бизнеса и государства:  

    институциональный подход // Российское предпринимательство. — 2013. — № 24 (246). — c. 18-29. 
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тиббию иҷтимоии муҳити дохилии корхона, қонунгузорӣ имконият медиҳад, 

ки чунин шакли ташкилӣ истифода бурда шавад. 

Дар ҳолати мазкур, мувофиқи Қонун “Оид ба ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ”, ташкилоти супоришдиҳанда метавонад партохти 

мустақимро ба ҳамкори хусусӣ ба сифати ивазкунӣ ё барои пурра намудани 

пардохти хизматрасониҳои амалисозии лоиҳаи ҳамкорӣ ба анҷом расонад90. 

Ба ақидаи мо, созишномаҳо оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ 

дар соҳаи хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва хусусан хизматрасониҳо оид ба 

ҳифзи саломатии аҳолӣ аз рӯи амсилаҳои контсессионӣ хусусияти хоси 

худро дорад. Ба ҳамкори хусусӣ ва ё констессионер зарур мешавад, ки ду 

намуди фаъолиятро иҷро кунад: 

1. Сохтмон ё таҷдид ва истифодабарии объекти тиббӣ; 

2. Таъмини хизматрасонии ҳадди ақали қонунан кафолат додашуда. 

Дар чорчӯбаи механизми контсессионӣ ба ташкилотҳои тиббии хусусӣ 

вазифаи идора намудан, сармоягузорӣ ва истифодабарии муассисаҳои 

тиббии давлатӣ дода мешавад. Давлат бошад вазифаҳои назоратӣ ва 

танзимкунӣ, инчунин ҳуқуқи ҷорӣ намудани тарифҳо ва нархҳои 

хизматрасониҳои тиббию иҷтимоӣ, аудити корхонаҳои дорои амволи 

давлатӣ бударо, ба зиммаи худ мегирад. Барои истифодабарии тиҷоратӣ ба 

контсессионер қисми амволи давлатӣ барои хизматрасониҳои пулакии 

тиббӣ пешкаш шуданаш мумкин аст. 

Ба контсессионер, яъне ба инвестори хусусӣ Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ” ҳуқуқи ташкилоти 

супоришдаҳиндаро оид ба пешкаш намудан ё мусоидат кардан ба дастгирии 

гуногуни давлатӣ фароҳам меоварад: 

 қарзҳо бо шароитҳои имтиёзнок, ки барои амалисозии лоиҳаҳои 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ заруранд; 

 имтиёзҳо ва ё таъхир барои пардохти андозҳо; 

 имтиёзҳо ва ё таъхир барои пардохти боҷҳои гумрукӣ; 
                                                           
90

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ”, Моддаи 32. 
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 мусоидат намудан барои гирифтани иҷозатнома ва литсензияҳо, ки 

ҳуқуқи истисноии фаъолиятро дар чорчӯбаи созишномаи ҳамкории 

давлат ва бахши хусусӣ таъмин менамояд. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ” ҳифзи давлатии амволи ҳамкори хусусӣ ва ширкати лоиҳавиро аз 

милликунонӣ ва дигар амалҳои монанд кафолат медиҳад. 

Нақши принсипиалии ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ оид ба 

амалисозии аудити тиббию иҷтимоии муҳити дохилии корхона дар расми 9 

нишон дода шудааст. 

Ба сифати ташаббускорони лоиҳаи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ 

ва аудити тиббию иҷтимоии муҳити дохилии корхона метавонанд  ҳукумати 

миллӣ, мақомотҳои маҳаллӣ, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

ё дигар сохтори давлатӣ баромад кунанд. 

Лоиҳа метавонад бо ташаббуси ширкати хусусии тиббӣ, ки ба ҳукумат 

таклифро бо хоҳиши худ пешниҳод кардааст, амалӣ карда шавад.  
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Расми 10 – Нақшаи  ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ оид ба амалисозии 

лоиҳаи аудити тиббию иҷтимоии муҳити дохилии корхона. 

 

Таъсисёбии лоиҳаи ҳамкории давлатӣ ва бахши хусусӣ дар ҷодаи 

аудити тиббию иҷтимоии муҳити дохилии корхона дар якчанд марҳилаҳо 

амалӣ карда мешавад. 

1. Тадқиқи пешакӣ, ки дар он ақидаи ибтидоии лоиҳа коркард карда 

мешавад; 

2. Асосноккунии техникӣ-иқтисодӣ, ки баҳодиҳии лоиҳаро дар назар 

дошта, коркарди саҳеҳи он ва тайёрии ҳуҷҷатҳо барои тендер амалӣ карда 

мешавад; 

3. Тендер, ки дар он харид ва ба лоиҳа додани мақоми ҳамкории 

давлат ва бахши хусусӣ дар асоси озмун ба миён меояд; 

4. Назорати иҷроиши созишнома, ки дар он шарномаи қабулшуда 

амалӣ ва идора карда мешавад. 

Қабули қарор оид ба лоиҳа додани мақоми ҳамкории давлатӣ ва 

бахши хусусӣ дар интихоби пешниҳод асос меёбад, ки ба талаботҳои 

пешкашшудаи таносуби “нарх-сифат” бештар ҷавобгӯ бошад. Таносуби 

“нарх-сифат” алоқамандии байни сифат ва шумораи хизматҳои пешкаш 

шаванда, сатҳи хавф барои ҳукумат ва арзиши лоиҳаи ҳамкории давлат ва 

бахши хусусиро дар назар дорад. 

Таносуби нарх ва сифати ҳамкории давлат ва бахши хусусиро метавон 

то оғози ҷараёни харид муайян кард. Яъне, ҳангоме, ки ҳамкори давлатӣ 

бояд муайян намояд, ки ин лоиҳаро ба сифати лоиҳаи ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ амалӣ намояд ё ба воситаи харидҳои анъанавӣ. Баҳодиҳии 

лоиҳа масъулияти супоришдиҳандаи давлатӣ мансуб дониста мешавад, ки 

лоиҳаи ҳамкории давлат ва бахши хусусиро амалӣ менамояд. 

Ҳангоми амалисозии лоиҳаи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, 

супоришдиҳандаи давлатӣ бояд таъсири ин лоиҳаро дар буҷет ба таври 

ҷиддӣ таҳлил намояд. Дар ин ҷода супоришдиҳандаи давлатӣ бояд муайян 
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намояд, ки дар буҷет ягон тағйиру илова ба миён меояд ё не. Ин фаъолият 

ниҳоят муҳим ба ҳисоб меравад, зеро имконият медиҳад, ки дастрасии нархи 

лоиҳаи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ барои супоришдиҳандаи давлатӣ 

дар муддати амал намудани лоиҳа баҳо дода шавад. 

Хавфҳое, ки супоришдиҳандаи давлатӣ нигоҳ медорад  ё ҳангоми ба 

лоиҳа додани мақоми “ҳамкории давлат ва бахши хусисӣ” тақсим мекунад, 

бояд аниқ муайян карда шуда, ба таври шаффоф ифода карда шаванд. 

Супоришдиҳандаи давлат бояд мушоҳида кунад, ки бо кадом тарз ҳар як аз 

ин хавфҳо ба таври беҳтарин танзим карда шаванд. Супоришдиҳанда бояд 

ин хавфҳоро муайян намуда, чораҳои заруриро барои назорати онҳо андеша 

намояд. 

Қайд намудан ба маврид аст, ки амалисозии лоиҳаи ҳамкории давлат 

ва бахши хусуси бартарии сетарафа дорад: барои давлат, соҳибкори хусусӣ 

ва аҳолӣ (расми 11). 

 

Расми 11 – Бартариҳои амалисозии лоиҳаи ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ 
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Дар ҷараёни тадқиқот афзалиятҳои асосии ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ дар низоми ҳифзи саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

карда шуданд: 

 имконияти дар муддати кӯтоҳ амалигардонии лоиҳаҳои аҳамияти 

иҷтимоӣ дошта; 

 ҳаматарафа истифодабарии лоиҳаҳо дар аксарияти самтҳои соҳаи ҳифзи 

саломатии аҳолӣ; 

 ҷалб намудани ҳаҷми муайяни маблағгузорӣ ба объектҳои тиббии 

давлатӣ; 

 кам шудани хароҷоти давлатӣ барои нигоҳдорӣ, таъмир ва 

истифодабарии объектҳои тиббӣ; 

 тақсимоти хавфҳо байни давлат ва бахши хусусӣ; 

 истифодабарии технологияҳои пешқадам дар инкишофи низоми ҳифзи 

саломатии аҳолӣ. 

Ҳамин тавр иқтидори ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар низоми 

ҳифзи саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят калон аст: 

фаъолияти якҷояи ҳамкорони манфиати иқтисодӣ дошта; сарчашмаҳои 

иловагии сармоягузориҳо; васеъшавии имкониятҳои инноватсионӣ ва дигар 

ҳолатҳо. 

 

3.3. Ташаккули муҳити институтсионалӣ ва танзими хизматрасонињо 

оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ 

 

Муҳити институтсионалӣ яке аз унсури асосӣ оид ба пайдо намудани 

имкониятҳои мусоид истифодабарии захираҳои мавҷуда бахри дастрасї ба 

мақсадҳои гузошташуда мебошад. 

Муҳити институтсионалӣ мавҷудияти мазмуни институтҳоро дар назар 

дорад, ки баҳри ҳалли масъалаҳо саҳми худро дорад ё фаъолиятро муайян 

месозад. Мафҳуми “бозори институтсионалӣ” бори аввал соли 1994 аз 

тарафи С. Пейвович ворид карда шуда, дар мақолаи дертари ӯ дар соли 1996 
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инкишоф дода шудааст: “Бозори институтҳо – ин ҷараёнест, ки ба шахсон 

имконияти интихоби қоидаи бозиро дар ҷамъияти онҳо фароҳам меоварад. 

Ба воситаи амалҳои ихтиёрӣ шахсҳо қоидаҳои мавҷудбударо баҳо дода, 

қоидаҳои навро муайян мекунанд ва коршоямии онҳоро тафтиш 

менамоянд”91. 

Умуман, муҳити институтсионалиро оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ 

ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои зерин маънидод кардан мумкин аст: 

муносибатҳо байни сохторњои давлатӣ ва хусусӣ оид ба масъалаҳои 

тандурустї; қонунгузории амалкунанда, ки ҳама ҷиҳатҳои фаъолияти 

онҳоро танзим мекунад; механизмҳои дастгирии давлатии тандурустӣ дар 

ҳама сатҳҳои ҳокимият ва аз тарафи ҷомеаи байналхалқӣ. 

Сохтори муҳити институтсионалии ҳифзи саломатии аҳолӣ аз якчанд 

унсурҳо иборат аст: институтҳо (қоидаҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ; низоми 

контрактатсионии сиёсӣ ва иқтисодӣ); созишномаҳои ташкилотҳои 

тандурустӣ; механизмҳои бозорию маъмурӣ ва ба ҳам таъсиррасонии онҳо. 

Асоси меъёрию ҳуқуқии ташаккули муҳити институтсионалии ҳифзи 

саломатии аҳолӣ, чї хеле, ки дар боби аввали рисолаи мазкур қайд 

гардидааст, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси тандурустии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар қонунҳои соҳаи мазкур мебошад, ки 

муносибатҳои ҷамъиятиро дар соҳаи тандурустӣ танзим намуда, барои 

амалисозии ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон оид ба ҳифзи саломатӣ 

равона карда шудаанд. 

Дар солҳои охир тамоюли коркарди фаъоли қоидаҳои расмӣ ба назар 

мерасад, ки рафтори иштирокчиёни соҳаи ҳифзи саломатии аҳолиро 

ҳавасманд мегардонанд: соли 2001 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонун “Оид ба 

сифат ва бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ” қабул карда шуд; моҳи майи соли 

2009 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ҳифзи тиббию иҷтимоии 

шаҳрвандони гирифтории бемории диабети қанд” қабул шуд; моҳи декабри 

                                                           
91

 Тамбовцев, В.Л. Роль рынка институтов в институциональной эволюции / В.Л. Тамбовцев // Экономический 

весник Ростовского государственного университета. – № 4. – 2005 г. – С. 28–37. 
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соли 2009 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба маҳдудкунии 

истифодабарии маҳсулотҳои тамоку” қабул шуд. Бо мақсадҳои пешгирии 

гиподинамия (тарзи ҳаёти камҳаракат), ҳамчун яке аз омилҳои хавфи 

бемории дил ва тарғиби тарзи ҳаёти солим Қарори Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 26 апрели соли 2006, таҳти № 1740 “Оид ба рӯзи дави миллӣ” 

ба имзо расид. Бо баробари ин дар мамлакат як қатор стратегияҳо ва 

барномаҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ қабул шудаанд: 

 Барномаи миллии пешгирӣ, ташхис ва муолиҷаи касалиҳои дил барои 

солҳои 2007-2015 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 

соли 2007, таҳти № 334); 

 Барномаи миллии пешгирикунӣ, ташхис ва муолиҷаи пайдошавиҳои 

зараровар  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2015 (Қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31октябри соли 2009, таҳти № 587); 

 Барномаи миллӣ оид ба пешгирӣ, ташхис ва муолиҷаи диабети қанд дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2017 (Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 апрели соли 2012, таҳти № 130); 

 Стратегияи пешгирӣ ва назорати бемориҳои ғайрисироятӣ ва осеббинӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2023 (Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2012, таҳти № 676). 

Дар мамлакат Маркази миллӣ оид ба ташаккули тарзи ҳаёти солим ва 

Маркази миллӣ оид ба масъалањои озуқаворӣ ташкил карда шудаанд. Дар 

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯро оид ба тандурустӣ амал 

мекунад, ки ҷараёни ҳалли муаммоҳои саломатии аҳолиро назорат мекунад. 

Барномаи миллӣ оид ба ташаккули тарзи ҳаёти солим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2011-2020 қабул карда шудааст (Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 октябри соли 2010, таҳти № 560), ки ба воситаи 

Марказҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ оид ба ташаккули тарзи ҳаёти солим 

амалӣ карда мешавад. 

Бо баробари ин, таҳлили муҳити институтсионалии ҳифзи саломатии 

аҳолӣ мавҷуд набудани алоқаи мантиқии байни қонунгузорӣ ва ҳуҷҷатҳои 
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меъёрии Ҷумҳурии Тоҷикистонро нишон медиҳад, ки ба барои таъмини 

тараққиёти устувори хизматрасониҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ 

мусоидат менамоянд. Дар ҷараёни тадқиқот роҳи ҳалли ин муаммоҳо 

муайян карда шуданд: 

 такмили механизми маблағгузорӣ ва амалисозии барномаҳои 

профилактикӣ; 

 дарёфт ва ҷалб намудани захираҳои иловагӣ барои барномаҳои таълимӣ 

байни аҳолӣ ва кормандони тиббии ҳама зинаҳо; 

 таъмини мутассилӣ барои фаъолияти профилактикӣ дар ҳама сатҳҳо бо 

ҷалби аҳолӣ ва бахши хусусӣ; 

 дарёфти механизмҳои нав ва самарабахш оид ба амалисозии барномаҳои 

тарзи ҳаёти солим; 

 омӯзиш ва ҷорӣ намудани технологияҳои профилактикии дигар 

мамлакатҳо. 

Ташаккули муҳити институтсионалии пурра дар тандурустӣ шарти 

зарурии амалисозии сиёсат дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад. 

Таҳлили пояи меъёрӣ-ҳуқуқии муҳити институтсионалии ҳифзи 

саломатии аҳолӣ нишон медиҳад, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чораҳои назаррас андешида мешаванд, ки барои нигоҳдории 

саломатии аҳолӣ равона карда шудаанд (расми 11). 

 

Расми 12 - Сатҳи барномаҳо ва тадбирҳо оид ба ташаккули тарзи ҳаёти 
солим 
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Бо баробари ин, қайд кардан зарур аст, ки захираҳои барномаҳои 

корпоративӣ оид ба мубориза бо омилҳои хавфи бемориҳои ғайрисироятӣ 

нопурра истифода шуда истодааст. Ҳамзамон, зиёда аз 27% аҳолӣ дар 

иқтисодиёти бахши давлатӣ машғуланд ва бевосита иштирокчиёни 

барномаҳои корпоративӣ ба ҳисоб мераванд. Ба ақидаи мо, барномаҳои 

корпоративӣ бояд бо дастгирии давлат амалӣ карада шаванд. Зеро, яке аз 

масъалаҳои афзалиятноки давлат ин пешгирии беморшавӣ ва мустаҳкам 

намудани саломатии ҳама шаҳрвандон ба ҳисоб меравад. 

Дастгирии давлатии барномаҳои корпоратиии тарзи ҳаёти солим бояд 

характери байнисоҳавӣ дошта бошад. Мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ, ки 

дар коркард ва ҷорӣ намудани барномаҳои корпоративӣ иштирок карда 

метавонанд: Вазорати савдо ва рушди иқтисодиёт, Вазорати молия, 

Вазорати маориф ва илм, Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуѓли ањолї ва 

дигар мақомоти ҳокимияти давлатӣ мебошад. Оид ба коркард ва ҷорӣ 

намудани барномаҳои корпоративӣ бояд Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ баромад кунад. 

Таъсис додани шароитҳои мусоид барои инкишоф ва ёрии иттилоотӣ 

ба чораҳои асосии дастгирии барномаҳои корпоративии тарзи ҳаёти солим 

шомил ҳастанд, ки аз тарафи давлат таъмин карда мешаванд. Муҳити 

мусоид бояд бо дарназардошти хусусиятҳои бизнес таъсис дода шаванд: 

корхонаҳои хурд, миёна ва калон.  

Ёрии иттилоотӣ, ташкилӣ ва методӣ ба корхонаҳо дар чунин намудҳо 

пешкаш шуданаш мумкин: 

 машваратҳо барои менеҷерони рушди инсон оид ба таъсисдиҳӣ, 

амалисозӣ ва баҳодиҳии барномаҳо; 

 гузаронидани лексияҳо, семинарҳо ва машваратҳои инфиродӣ барои 

кормандон аз тарафи мутахассисони мақомотҳои тандурустии маҳаллӣ; 

 ҷойгир намудани иттилоот дар шабакаи интернет, дар корхонаҳо чоп 

намудан ва паҳн кардани адабиётҳои махсус ва овезаҳо оид ба тарзи 

ҳаёти солим. 
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Иштироки табибон дар барномаҳои корпоративӣ барои ташкили 

баҳогузории дурусти саломатии аҳолии бо кор машғулбуда метавонад ба 

сифати рағбати тағйирдиҳии рафтори онҳо ба сӯи тарзи ҳаёти солим, 

баромад кунад. Мувофиқан, ҷорӣ намудани барномаҳои корпоративӣ бояд 

ба тафтиши нишондиҳандаҳои асосии саломатӣ ва аудити муҳити тиббию 

иҷтимоии корхона такя кунад. Вобаста ба ин қайд кардан зарур аст, ки боби 

105 Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташхиси даврагии ҳатмии 

тиббиро ба назар гирифтааст, ки аз ҳисоби воситаҳои кордиҳанда бо 

мақсади мушоҳидаҳои мутасил аз болои саломатии кормандон, саривақт 

муайян намудани нишонаҳои аввалияи бемориҳо, пешгӯкунии бемориҳои 

касбӣ ва паҳн нагардидани бемориҳои сироятӣ ва паразитӣ ва ғайраҳо 

амалӣ карда мешавад. 

Гузаронидани аудити муҳити тиббию иҷтимоии корхона, коркард ва 

ҷорӣ намудани қоидаҳои расмӣ ва стандартиро талаб мекунад. Методикаи 

пешкашшавандаи гузаронидани аудит дар қисми 3.1 рисолаи мазкур дида 

баромада шудааст. 

Бояд қайд намуд, ки ба Кодекси тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

боби 105 бояд қисмат оид ба аудити ҳатмии даврагии муҳити тиббию 

иҷтимоии корхона аз ҳисоби воситаҳои кордиҳанда бо мақсади муайян 

намудани омилҳои ба ҳолати саломатии кормандон таъсири манфӣ 

расонанда дохил карда шавад. 

Имрӯзҳо сифати ёрии тиббӣ ва сатҳи хароҷот барои тандурустии 

ҷамъиятӣ Тоҷикистонро ба қатори мамлакатҳои камбизоати дунё оид ба 

масъалаи дастрасӣ ба хизматҳои тандурустӣ шомил кардааст. Бо ёрии 

Барномаи рушди СММ ва дигар донорон марказҳои тандурустии оммавӣ, 

беморхонаҳои маҳаллӣ инкишоф дода шуданд, лекин ҳамаи ин нокифоя аст, 

зеро ба мамлакат барои ин мақсадҳо сармоягузории калонҳаҷм заруранд. 

Таҷрибаи бисёр мамлакатҳо нишон медиҳад, ки барои ҳалли 

муаммоҳои иҷтимоӣ механизмҳои классикии дар буҷети давлатӣ асосёфта 

кифоягӣ намекунанд, ки асоси онҳоро пардохтҳои андозӣ ташкил мекунанд. 
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Яке аз тарзҳои ҳалли ин муаммоҳо, ҷалби механизмҳои ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар навбати худ, муваффақияти амалисозии лоиҳаҳои давлатию 

бахши хусусӣ ба ҷараёни расмикунонӣ ва стандартизатсия мусоидат 

мекунанд. Расмикунӣ ҷараёне, ки шароитҳои ҷараёни фаъолиятро аниқ ва 

мураттаб мекунад. Стандартизатсияи фаъолият ҷараёни ҳуҷҷатикунонии 

тарзи оптималии амалигардонии онро дар назар дорад. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ” асоси ҳуқуқиро барои амалигардонии лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ таъмин намуда, ҳама ҳуҷҷатҳои ҳуқуқӣ ва шароитҳоро ифода 

мекунад. Бо вуҷуди ин, Ҷумҳурии Тоҷикистон барои инкишофи чунин 

муносибатҳо таҷрибаи худро надорад. Аз ҳамин сабаб, Ҳукумати мамлакат 

дар ин масъала ба Бонки Осиёгии Тараққиёт барои инкишофи минбаъдаи 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ муроҷиат намуд. Тадқиқи муҳити 

институтсионалии ҳамкории давлат ва бахши хусусии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

имконият дод, ки як қатор муаммоҳо нисбат ба пояи ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ ошкор карда шаванд, алалхусус: 

1. Мувофиқи қонун Шӯро ва маркази ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ таъсис дода шудааст. Дар амал ин низом фаъолият намебарад. Барои 

ҳайати кормандони ин сохтор коркарди принсипҳои асосии фаврии 

роҳбарикунанда ва амалҳои протсессуалӣ заруранд. 

2. Қонун муайян кард, ки лоиҳаҳо ба баҳодиҳӣ ва тасдиқи Шӯрои 

марказӣ ва марказҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар марҳилаҳои 

гуногуни ҷараёни харид ниёз дорад. Ин маънои онро дорад, ки лоиҳаҳои 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, ки аз тарафи давлат қабул карда 

шудаанд, бояд барои тасдиқ ба Шӯрои миллии ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ якчанд маротиба пешкаш карда шаванд. Дар ин ҳолат хавфи амалӣ 

нашудани лоиҳа ба миён меояд. 
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3. Ҳамкорони хусусӣ барои лоиҳаҳои ҳамкории давлатӣ ва бахши 

хусусӣ ба воситаи интихоби озмунӣ, алалхусус ба воситаи тендер муайян 

карда мешаванд, ки аз ду марҳила иборат мебошанд: 

 марҳилаи интихоби пешакӣ; 

 марҳилаи интиҳоби ғолиби тендер. 

Дар марҳилаи якум, комиссияи тендерӣ ба лоиҳаи пешкашшуда баҳо 

дода, муайян менамояд, ки он ба талаботҳои ҳадди ақали ба ҳуҷҷатҳои 

барои тендер муайян шуда мувофиқат мекунад ё не. Дар марҳилаи дуюм 

комиссияи тендерӣ аз лоиҳаҳои марҳилаи якум гузаштаро оид ба 

мутобиқати онҳо ба нишондодҳои молиявӣ-иқтисодии дар ҳуҷҷатҳои 

тендерӣ муқарраршуда баҳо медиҳад. Ҳамзамон, қонун нишондодҳои 

интихоби ҳамкори хусусиро барои иштирок дар тендер оид ба ҳар як лоиҳаи 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ муайян накардааст, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имконпазир аст. Қонун муайян менамояд, ки тендер амалӣ 

нашуда ба ҳисоб меравад, агар дар он танҳо як ҳамкори хусусӣ иштирок 

дошта бошад. Меъёри мазкур амалигардонии лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва 

бахши хусусиро маҳдуд менамояд, зеро дар тендер иштироки ҳатми ақаллан 

ду ҳамкори хусусӣ талаб карда мешавад. Мувофиқан, қоидаҳо оид ба 

гузаронидани тендер ва тайёр намудани ҳуҷҷатҳо заруранд. 

4. Мафњумњои асосии ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар 

Тоҷикистон ба таври бояду шояд азхуд нашудааст, ки аксар вақт ба 

нодуруст дарк намудани консепсия оварда мерасонад. 

Таҳлили гузаронидашудаи пояи қонунгузорӣ як қатор камбудиҳоро 

муайян намуд, ки инкишофи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон боз медоранд. Аз он ҷумла: 

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ” барои тайёрӣ ва пешкаш намудани ариза барои иштирок дар тендер 

30 рӯз муқаррар гардидааст, ки барои тайёр намудани ҳама ҳуҷҷатҳои 

зарурӣ кифоягӣ намекунад; 
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2. Қонуни ҳамкории давлат ва бахши хусусиро дар соҳаи инфрасохтор 

ва хизматҳои иҷтимоӣ муайян менамояд. Дар ҳолати мазкур, бояд ҳамкорӣ 

дар соҳаи хизматҳои иҷтимоӣ, ки ба он соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ дохил 

мешавад, ҷудо намудан зарур аст. 

Механизмҳои амалисозии шаклҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ 

ин пешкаш намудани хизматҳои иҷтимоӣ ё Provision of social services (PSS) 

ба ҳисоб рафта, хизматрасониҳои соҳаи тандурустӣ то охир ба анҷом 

расонида нашудаанд. Ҳамкори хусусӣ хизматрасониҳоро иҷро мекунад, ки 

вазифаи давлат мебошад (ҳифзи саломатии аҳолӣ), мувофиқан, давлат 

ҳамчун харидори ин хизматҳо баромад мекунад. Дар мисоли додашуда 

муносибати байни давлат ва ҳамкори хусусӣ дар асоси шартномаи 

хизматрасониҳои ройгон ба роҳ монда шуданаш мумкин аст. 

Ҳалли ҳама муаммоҳои муайяншуда ба салоҳияти маркази ҳамкории 

давлат ва бахши хусусӣ дохил мешавад. Мувофиқан, диққати асосиро бояд 

ба фаъолияти маркази ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ зоҳир намуд. Барои 

ин коркарди бизнес-нақша зарур аст, ки тартиб додани буҷет ва ҷалби 

кормандонро ба инобат гирад. 

Барои субъектҳои лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ мушкил 

мебошад, зеро захираҳои худии ҳамкори хусусӣ барои ин фаъолият кифоягӣ 

намекунад. Пешниҳоди бонкҳои тиҷоратӣ ниҳоят гарон мебошад (мизони 

фоиз аз 26% то 35%-и солона, таваррум бошад дар сатҳи 2,5% солона қарор 

дорад). Барои институтҳои молиявӣ ва сармоягузорони хориҷӣ қобилияти 

пасти қарзгирии давлат ва корхонаҳои ғайридавлатӣ боварии комилро 

фароҳам намеоварад. 

Дар чунин ҳолат, Ҳукумати мамлакат маҷбур мешавад ба донорҳои 

гуногун муроҷиат намояд, ки ба коҳишёбии суръати ҷараёни коркарди 

лоиҳаҳо ва инкишофи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ оварда мерасонад. 

Раҳоӣ аз ҳолати вазнини ба миён омада оид ба маблағгузории 

коркарди лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусиро намояндагони 

ташкилотҳои машваратӣ дар лоиҳаҳои мустақил бо воридоти даромад ва аз 
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Ҳукумат озод мебинанд. Муносибати чандири ҳукумат ба сохтори 

созишнома имконият медиҳад, ки лоиҳаҳоро барои ҳисоб бештар мутобиқат 

намоем. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ метавонанд ба Ҳукумати Тоҷикистон барои ба даст овардани 

хизматҳои зиёд аз ҳисоби буҷети худ кӯмак расонанд. Лоиҳаҳои хуби 

сохторишудаи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ метавонанд, хизматҳои 

даромаднокро бештар пешкаш кунанд, аз ҳисоби истифодаи дороиҳои худ 

арзиши зиёдтарро ба вуҷуд оваранд ва эҳтиёҷотҳои буҷетии ҳукуматро ба 

воситаи таъмини молиявии бахши хусусӣ тақсим намоянд. Дар ҳолате ки 

агар ҳамкори давлатӣ маблағи кофиро барои сармоягузорӣ дар буҷети худ 

надошта бошад, он гоҳ ӯ метавонад шартномаи дарозмуддатро (то 15 сол ва 

зиёда аз он) бо ширкати муайян бо мақсади маблағгузорӣ ва таъмини 

чорабиниҳои дар лоиҳа банақшагирифташуда ҷалб намояд.  

Таҳлили муҳити институтсионалии оид ба беҳтар гардонидани 

хизматрасонӣ дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ як қатор пешниҳодҳоро 

баён менамоем: 

1) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 декабри соли 2012 таҳти № 907 

“Оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ” ворид намудани иловаҳо ва 

ислоҳҳоро нисбат ба маънидодкунии принсипҳои ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ дар хизматрасонии тандурустӣ, алалхусус ҳифзи саломатии аҳолӣ. 

2) Таъсис додани Фонди коркарди лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ дар таъсис ва рушди инфрасохтори тандурусти ва соҳаи 

хизматҳои иҷтимоӣ. 

3) Таъсисдиҳии  лоиҳаҳои имконпазир дар соҳаи ҳифзи саломатии 

аҳолӣ дар кулли сатҳҳо, яъне мақомотҳои давлатӣ, идоракунии маҳаллӣ, 

корхонаҳо, сектори ҷамиятӣ ва амалигардонии онҳо. 

4) Коркарди нақшаи пешбарии ташкили хизмат оиди ҳифзи саломатии 

аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба воситаи васоити ахбори омма. 

Ҳамзамон, бояд ба фаъолияти корӣ бо аҳолии маҳаллӣ диққати махсус зоҳир 
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намуд, то ки ҷамъият принсипҳои асосии ҳамкории давлат ва бахши 

хусусиро, хусусиятҳои созишномаҳоро ва нақши давлатро дар ин 

чорабиниҳо аниқ дарк намояд. 

5) Нишондоди баҳогузории лоиҳаҳои мушаххас бояд таъиноти 

иҷтимоӣ доштаи лоиҳаҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ва манфиатҳои  

аҳолӣ афзалиятнок дошта шавад. Баҳодиҳӣ ва мониторинги натиҷаҳоро 

бояд тавассути ташкилотҳои мустақил амалӣ намуд. 

Ҳамин тавр, таҷдиди муҳити институтсионалии тандурустӣ ва заминаи 

он афзалиятҳои низоми инкишофи хизматҳоро оид ба ҳифзи саломатии 

аҳолӣ муайян мекунанд. Дар навбати аввал, чораҳои миёнамуҳлат ва 

дарозмуддат бояд амалӣ карда шаванд. Асоси муҳити институтсионалии 

тандурустӣ ин инкишофи институти ташаккули тарзи ҳаёти солим ба 

воситаи истифодабарии барномаҳо ва тадбирҳои сатҳи корпоративӣ ва 

аудити муҳити тиббию иҷтимоии корхона ба ҳисоб меравад. Ҳамчун 

механизми танзимкунандаи муҳити институтсионалии тандурустӣ 

ҷараёнҳои молиявӣ баромад мекунанд. Институти ҳамкории давлат ва 

бахши хусусӣ дар соҳаи хизматрасонӣ оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ 

метавонад ҷараёнҳои  молиявии арзишҳои тартиби гуногун доштаро таъсис 

диҳад. 
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ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДЊО 

Таҳлили комплексии гузаронидашуда оид ба тањқиқи масъалањои 

рушд ва танзими хизматрасониҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ дар 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир  имкон медиҳад, ки 

чунин хулосаҳои асосӣ пешниҳод гарданд: 

1. Дар илми иқтисодӣ ва амалия таърифи мафҳуми хизмат то ҳол 

аниқ карда нашуда, тавсири ягонаи умумиро надорад. Аниқ намудани 

маҷмӯи мафҳумҳои барои бозори хизматрасонии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 

ба ҳифзи саломатии аҳолӣ аҳамияти махсусро пайдо кардааст. Хусусиятҳои 

хоси хизматрасониҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ, дар худи мафҳуми 

“хизматрасонї оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ” ифода ёфтааст, бинобар ин 

истилоҳи мазкурро бояд аз ду ҷиҳат мушоҳида намуд: худи хизмат ҳамчун 

категорияи иқтисодӣ ва хизмат аз нуқтаи назари тандурустӣ. 

2. Хизматњо дар соҳаи тандурустии аҳолӣ маҷмӯи чораҳоро дар се 

самт маънидод менамояд: чораҳо нисбат ба нигоҳдории саломатӣ ҳангоми 

мавҷуд набудани бемориҳо; чораҳо нисбат ба табобатии бевоситаи 

саломатӣ дар ҳолати беморӣ, фаъолияти табобатї; тадбирњои пас аз табобат 

барои нигоҳдории ва барқарорсозии саломатї (пас аз беморӣ). 

3. Хизматҳо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ ин самти фаъолияти 

давлатӣ, ки дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ бо мақсади таъмини 

ҳамаҷонибаи ҳуқуқҳои ҳар як шахс барои истифодабарии бемонеаи 

хизматҳои низоми ҳифзи тандурустӣ, аз он ҷумла истифодабарии воситаҳои 

муосири техникӣ, намудҳои муолиҷаи бемориҳо ва барқароркунии саломатӣ 

нигаронида шудааст, инчунин хизматҳои характери ғайритиббӣ дошта, ки 

барои нигоҳдории саломатӣ, гигиена ва санитарияи ҷамъиятӣ равона шуда, 

нигоҳдорӣ ва мустаҳкамгардонии саломатии ҷисмонӣ ва маънавии инсонро 

таъмин мекунанд, фањмида мешавад. 

4. Сохтори муосири низоми ҳифзи тандурустии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ташкили хизматҳои тиббӣ, сохтори маъмурии мамлакатро 
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инъикос мекунад, ки дар он хизматрасониҳои тиббӣ ба чор сатҳи уфуқии 

маъмурикунонӣ ҷудо карда шудаанд: ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, ноҳиявӣ ва сатҳи 

ҷамоатҳо. Маблағгузории пурраи хизматрасониҳои тандурустӣ аз ҳисоби 

сарчашмаҳои буҷетӣ  барои давлат бори гарон ба ҳисоб меравад. Ҳамзамон, 

ҳиссаи ҳама захираҳои давлатӣ барои пешгирӣ ва бартараф намудани 

омилҳои хавфи пайдоиши бемориҳо (пеш аз ҳама аҳамияти иҷтимоидошта) 

равона карда намешаванд. Нақши хизматрасониҳои пешгирии тиббӣ 

новобаста аз он, ки пешгирикунии беморӣ захираҳои камтарро нисбат ба 

муолиҷаи беморӣ талаб мекунад, нодуруст баҳо дода мешавад. 

5. Муносибатҳои нисбатан камхарҷ ва самаранок оид ба паст 

намудани сатҳи камбизоатии аҳолӣ ва ҳамзамон, беҳтар намудани 

нишондиҳандаҳои саломатии он ташаккули тарзи ҳаёти солими одамон ба 

ҳисоб меравад. Ҳолати муосири саломатии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

фаъолияти нокифоягӣ дар соҳаи тарғиби тарзи ҳаёти солим ифода меёбад, 

ки бо мавҷуд набудани тадбирҳои умумии байнисоҳавӣ барои ҳалли 

масъалањои саломатӣ ва фаъолнокии пасти васоити ахбори омма алоқаманд 

мебошад. 

6. Усули самараноки паҳнгардии иттилоот оид ба тарзи ҳаёти солим, 

таъсиррасонӣ ба тафаккури шахсият ба воситаи коллектив бо истифода аз 

барномаҳои корпоративии тарзи ҳаёти солим ба ҳисоб меравад. 

Барномаҳои корпоративии тарзи ҳаёти солим маљмўи тадбирњои низомнок 

ва мақсаднокро дар назар дорад, ки барои ислоҳ намудани тарзи ҳаёти 

кормандон равона карда шудааст (баланд намудани фаъолнокии ҷисмонӣ, 

дасткашӣ аз истеъмоли тамоку, нӯшокиҳои спиртӣ, солимгардонии 

истеъмоли ғизо ва ғайраҳо). 

7. Дар шароити кунунии низоми ҳифзи саломатї дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба талабот ва умедҳои банақша гирифташуда ҷавобгӯ 

намебошад. Мушкилоти бо маблаѓгузорӣ, таъминоти кадрӣ ва моддӣ-

техникӣ ва бадшавии дастрасии ёрии аввалияи тиббӣ алоқаманд, ин номгӯи 

нопурраи проблемањои тандурустии муосир мебошад. Бо баробари ин, 
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нақши хизматрасонињо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ ҳамчун омили 

пешгирикунандаи бемориҳо дар афзалиятҳои сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

ҳифзи саломатии шаҳрвандон инъикос наёфтааст. 

8. Мушкилоти ҳифзи саломатии аҳолӣ якҷоя бо масъалаҳои бо кор 

таъмин набудани қисми зиёди аҳолӣ дар рушди муттасили мамлакат 

монеаҳоро барпо мекунанд. Ҳамаи ин ба сатҳи пасти як қатор 

нишондиҳандаҳои зарурии саломатӣ оварда мерасонад, аз он ҷумла ривоҷ 

ёфтани ҳар гуна бемориҳои музмин, касалиҳои сироятӣ, ғайрисироятӣ ва 

ғайраҳо. Ба ҷалби фаъол давлат ва якҷояшавии кӯшишҳои ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ ва тиҷоратӣ, ҷамоатҳои маҳаллӣ, васоити ахбори омма ва 

дастгирии ҷараёни ташаккули амсилаи рафтории мустаҳкам намудан ва 

нигоҳдорандаи саломатӣ метавон тарзи ҳаёти солимро таъмин менамоянд 

ва ҳамзамон шароитҳои мусоидро барои ҳаёти инсон муҳаё менамояд. 

9. Дараҷаи пасти масъулияти шахсии инсон барои саломатии худ 

маҷбур месозад, ки таъсири берунаи ҳавасмандкунанда пурзӯр карда карда 

шавад. Дар ин ҷода нақши ҳукумати мамлакат,  мақомоти идоракунии 

тандурустӣ ва хусусан кордиҳандагон ниҳоят калон аст, ки онҳо инсонро 

барои машғул шудан бо саломатии худ бо ёрии барномаҳои низомнокшудаи 

бисёрсатҳа оид ба дастгирии тарзи ҳаёти солим водор намуда, бар зидди 

омилҳои асосии хавфи инкишофи бемориҳои ғайрисироятии музмин 

мубориза баранд. Мувофиқан, дар шакли ихтиёрӣ-маҷбурӣ бар зидди 

паҳншавии бемориҳои музмини ғайрисироятӣ монеа эҷод намоянд. 

10. Коркард ва ҷорӣ намудани барномаҳои корпоративӣ оид ба 

ташаккули тарзи ҳаёти солим самараи синергетикиро ба миён меорад, зеро 

на танҳо барои барқароркунӣ ва мустаҳкамкунии саломатии кормандон, 

балки барои инкишофи соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш мусоидат намуда, 

қобилияти истифодабарии яквақтаи таҷҳизотҳоро дар ин соҳа афзун 

менамоянд ва ҳамзамон барои истифодабарии самараноки онҳо шароит 

фароҳам меоваранд. 
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11. Фаъолияти давлат оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ бояд бо 

ҳамкории сохторҳои соҳибкирӣ низ қувват дода шавад. Зеро, дар шароити 

рушди таъиноти иҷтимоӣ дошта, ки Тоҷикистон дар стратегияи тарақиёти 

худ ба мақсад гузоштааст, бахши хусусї бояд ҳам масъулияти иқтисодӣ ва 

ҳам масъулияти иҷтимоиро дошта бошад. Иҷтимоикунонии соњибкорї бо 

ташаккули институти боваринок байни ҳамкорон ва кормандон, коргарон 

ва менеҷерон алоқаманд аст. Дар навбати аввал зери мафҳуми масъулияти 

иҷтимоии корхона ва ташкилот аҳамият додан ба саломатии кормандон 

дарк карда мешавад, ки на танҳо кӯшиши роҳбариятро ба паст намудани 

беморшавии кормандони ташкилот, балки баланд намудани сатҳи тарбияи 

ҷисмонӣ, некўаҳволии маънавӣ ва иҷтимоии кормандони корхонаро дар 

назар дорад. 

12. Гузаронидани аудити тиббию иҷтимоии муҳити дохилии корхона ё 

ширкат дар чорчӯбаи ҳифзи саломатии кормандони худ мақсади омӯзиши 

дақиқи маълумотҳои дуруст ва аҳамияти амалӣ доштаро дар шакли 

барномаҳои корпоративӣ дар назар дорад. Барномаҳои корпоративӣ оид ба 

дастгирии тарзи ҳаёти солим яке аз усулҳои натиҷаовари паҳнкунии 

иттилоот оид ба тарзи ҳаёти солим ва мубориза бо хавфҳои асосии 

бемориҳои музмини ғайрисироятӣ ба ҳисоб мераванд. Барои ҳаматарафа ва 

самаранок ҷорӣ намудани барномаҳои корпоративӣ оид ба дастгирии тарзи 

ҳаёти солими кормандон бояд ҳама тарафҳои манфиатдор ҷалб карда 

шаванд – кордиҳандагон, иттифоқҳои касаба, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, 

ширкатҳои суғуртавӣ ва давлат, ки дар ин ҳолат бояд чун тарғибгари асосии 

фаъолияти пешгирикунӣ баромад кунад. 

13. Инкишофи бахши ғайридавлатии хизматрасониҳо оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ, афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳо ба ҳифзи тандурустии 

хусусӣ, фаъолгардонии фаъолияти давлат ва ташкилотҳои тиббии хусусиро 

дар соҳаи ҳифзи саломатии аҳолӣ дар назар дорад. Дар соҳаи ҳифзи 

саломатии аҳолӣ ҳамкории байни давлат ва бахши хусусӣ имкониятҳои 

баланд намудани сатҳи саломатиро на танҳо ба воситаи хизматрасониҳои 
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тиббӣ, балки ба воситаи хизматрасониҳои ғайритиббӣ, ки бо амалҳои 

пешгирикунанда алоқаманданд, таъмин менамояд. Афзалиятҳои асосии 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар низоми ҳифзи саломатии аҳолӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо мебошанд: имконияти дар муддати кӯтоҳ 

амалигардонии лоиҳаҳои аҳамияти иҷтимоӣ дошта; имконияти 

истифодабарӣ дар самтҳои гуногуни соҳаи ҳифзи саломатӣ;ҷалби 

маблағгузории бахши хусусӣ ба объектҳои тиббии давлатӣ; кам намудани 

хароҷоти давлатӣ барои нигоҳдорӣ, таъмир ва истифодабарии объектҳои 

тиббӣ; тақсим намудани хавфҳо байни давлат ба бахши хусусӣ; 

истифодабарии технологияҳои пешқадам дар инкишофи низоми ҳифзи 

саломатӣ. 

14. Самтҳои таҷдиди муҳити институтсионалии тандурустӣ, таҳкурсии 

он афзалиятҳои низоми инкишофёбандаи хизматрасониҳоро оид ба ҳифзи 

саломатии аҳолӣ муайян менамоянд. Асоси муҳити институтсионалии 

тандурустӣ, тараққиёти институти ташаккули  тарзи ҳаёти солим ба воситаи 

истифодабарии барномаҳо ва тадбирҳои сатҳи корпоративӣ ва аудити 

тиббию иҷтимоии муҳити корхона ба ҳисоб мераванд. 

15. Баҳри вусъат бахшидан ба ҷараёни дастгирии давлатии 

барномаҳои корпоративии тарзи ҳаёти солим қабул ва амалї намудани 

чорабиниҳои зерин мувофиқи мақсад аст: 

 коркарди барномаи умумимиллии мустаҳкамгардонии саломатӣ дар ҷои 

корӣ; 

 ҷалб намудани кордиҳандагон ба чорабиниҳои мустаҳкамгардонии 

саломатии аҳолӣ ба воситаи гузаронидани аудити тиббию иҷтимоии 

муҳити дохилии корхона; 

 омӯзиш ва хулосабарории таҷрибаҳои беҳтарини хориҷӣ оид ба 

барномаҳои тарзи ҳаёти солим дар корхонаҳо ва мубодилаи таҷриба; 

 фароњам сохтани муҳити мусоид барои инкишофи тадбирҳои корхонаҳо; 

16. Ба фишангҳои таъсисдиҳии шароити мусоид барои инкишофи 

тадбирҳои корхонаҳо инҳоро дохил кардан мумкин: 
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 имтиёзҳои андозӣ (ба арзиши маҳсулот дохил намудани хароҷоти 

чорабиниҳои солимгардонӣ то 12%-и фонди музди меҳнат); 

 васеъ намудани озмунҳо ва туҳфаҳо ба корхонаҳои нисбатан фаъол, ҷорӣ 

намудани мақоми ширкати аз ҷиҳати иҷтимоӣ масъул; 

 паст намудани монеаҳои маъмурӣ барои аз тарафи ширкатҳо ба даст 

овардани субсидияҳои давлатӣ барои амалисозии барномаҳои тарзи 

ҳаёти солим. 

Умуман, татбиќи амалии тадбирҳои аз тарафи муаллиф оид ба 

такмили хизматрасонињо оид ба ҳифзи саломатии аҳолӣ пешнињодгашта, 

имконият медиҳад, ки саломатии ањолї мустаҳкам карда шуда, сатњу сифати 

зиндагии ва ҳаёти он баланд бардошта шавад ва рушди устувори соњањои 

гуногуни иқтисодиёт таъмин гардад.  
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