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1. Њадафи ташкилот 

 
«СПИД Фонд Шарқу Ғарб - Тоҷикистон»  (СФШЃ-Тољикистон) ташкилоти ҷамъиятии 
ҷумҳуриявӣ буда, дар самти бењтар намудани саломатии гурўњњои асосии ањолиe, ки 
хатари сирояти ВНМО доранд, фаъолият мекунад.  
 
Ташкилот ба бењтар намудани саломатии инсон мусоидат намуда, ба васеъ намудани 
дастрасї ба хизматрасонињои тандурустии љамъиятї оиди пешгирї, табобат ва 
нигоњубин нисбати ВНМО, бемории сил, гепатити С ва инчунин, таъмини саломатии 
шањвонї ва репродуктивї кўшиш мекунад. 
 
Ташкилот барои ноилшавӣ  ба ин: 
 

• ҳуқуқҳои  гурӯҳҳои асосии аҳолиро  ба саломатӣ ҳимоя мекунад; 
• хабардоршавии аҳолиро афзуда, муҳити мусоид ва дастгирикунандаро фароҳам 

меорад,  ки ба ҷиҳати пастравии дараҷаи  тамѓазании  гурӯҳҳои асосии аҳолӣ, ки 
хавфи зиёди сироятшавӣ аз ВНМО доранд, имконият медиҳад; 

• барномањои пешгирикунанда ва лоињањоро дар соњаи тандурустї, санитария ва 
гигиена, саломатии шањвонии репродуктивї, бењтар намудани дастрасии ањолї 
ба хизматрасонињои ташхисї, тиббї, иљтимої, маишї ва њуќуќї ва инчунин 
бењтар намудани њолати маънавию рўњии шањрвандон татбиќ менамояд. 

• стратегияҳои пешрафтаи рушди  тарзи ҳаёти солимро  истифода мебарад. 
 

2. Баррасии татбиқи нақшаи гузашта 



СФШЃ-Тоҷикистон дар моҳи январи соли 2014 татбиқи наќшаи дурномавии 
аввалинро, ки дар он афзалиятњои асосии фаъолияти ташкилоти нав барои солҳои 
2014-2016 инъикос шудааст, оғоз намуд. Дар ин ќисм натиљањои асосии иҷрои нақшаи 
дурномавї пешнињод шудааст. 
 
Ворид намудани хизматрасонињои Кўмаки иҷтимої ба шабакаи тиббии умумї  
Кўмаки иҷтимоии пешгирикунанда – бо фаъолияти муштараки  СФШЃ-Тоҷикистон ва 
шарикони ташкилотҳои љамъиятї (ТЉ) дар 12 минтақаҳои кишвар хизматрасонињои ба 
мизољ равона карда шуда оиди  коҳиши рафтори хатарнок нисбати ВНМО, сариваќт 
дарёфт намудани ВНМО дар байни гурўњњои асосии ањолї ва оѓози табобати 
зиддиретровирусї (ТЗР) барои шахсоне, ки дар онњо ВНМО ошкор шудааст, ташкил 
карда шуданд. Илова ба корњои пешгирикунанда, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба 
истеъмолкунандагони маводи нашъаовар барои иштирок дар барномаи табобати 
љойивазкунандаи ёрирасон, ки дар назди  марказњои наркологии Вазорати тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВТЊИА ЉТ) амал мекунад, 
мусоидат намуданд.  
 
Дар моњи ноябри соли 2015 аз љониби ВТЊИА ЉТ Дастурамал барои омўзгор «Ташкил 
намудани омўзишњои хурд оиди пешгирии сироятњои аз љињати иљтимої муњим дар 
байни гурўњњои асосии ањолї», ки аз  тарафи СФШЃ-Тоҷикистон коркард шудааст, 
тасдиќ карда шуд.  
 
Дар моњи июли соли 2016 аз љониби ВТЊИА ЉТ «Маълумотномаи иттилоотї оид ба 
ташкилотҳои давлатии тандурустї, дастгирии иҷтимоию ҳуқуқӣ ва ташкилотҳои 
ҷамъиятї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз тарафи СФШЃ-Тоҷикистон барои пањн 
намудан дар байни шахсони бо ВНМО зиндагикунанда (ШВЗ) коркард шудааст, барои 
нашр тасдиќ карда шуд. 
 
Кўмаки иҷтимоии дастгиркунанда – СФШЃ-Тоҷикистон дар якљоягї бо шарикони ТЉ  
дар 22 минтаќањои кишвар корро оиди дастгирї намудани пайравї ба табобати 
зиддиретровирусї (ТЗР) дар байни шахсоне, ки дар онњо ВНМО ошкор шудааст 
ташкил намуд. Илова бар ин, ташкилотњои љамъиятї ба марказњои пешгирї ва 
мубориза бар зидди бемории СПИД барои ба табобат баргардониданиШВЗ, ки ТЗР-
ро катъ намудааст, мусоидат намуданд.  
 
Дар моњи декабри соли 2013 аз љониби ВТЊИА ЉТ Дастур «Кўмаки иљтимої дар 
њолати сирояти ВНМО», ки аз тарафи СФШЃ-Тоҷикистон ба вазъияти иҷтимою 
иқтисодии кишвар мутобиқ карда шудааст, тасдиќ карда шуд.  
 
Кўмаки иҷтимої дар давраи озодшавї (Барномаи «СТАРТ Плюс») – дар моњи августи 
соли 2015 аз љониби Сарраёсати иљрои љазои љинояти Вазорати адлияи Љумњурии 
Тољикистон (СРИЉЉ ВА ЉТ) Дастурамал «Ташкили хизматрасонињои барномаи 
СТАРТ Плюс - кўмаки иљтимої барои мањбусон дар давраи озодшавї» барои васеъ 
истифода бурдан дар муассисањои системаи иљрои љазои љинояти ВА ЉТ тасдиќ шуд. 
Дастурамал аз тарафи  мутахассисони СФШЃ-Тоҷикистон ва СРИЉЉ ВА ЉТ вобаста 
ба шароити иҷтимою иқтисодии системаи пенитенсиарии кишвар мутобиқ карда 
шудааст.  
 
Њифзи саломатї дар муассисањои ислоњї. 
СФШЃ-Тоҷикистон дар якљоягї бо 2 шарикони ТЉ ва бо дастгирии СРИЉЉ ВА ЉТ 
маљмўи чорабинињоро оиди пешгирии ВНМО ва бемории сил (БС) дар байни 
мањкумшудагон ва кўмаки иљтимої ба ШВЗ ва беморони сил, ки аз љойњои аз озодї 
мањрум озод шудаанд ташкил намуд. Эътибори махсуси барномаи кўмаки иљтимої ба 
қонеъ гардонидани талабот ва эњтиёљоти занони мањкумшуда, ки аз љойњои аз озодї 
мањрум озод мешаванд, равона мешавад. 
 



Паст кардани зарар аз истифодабарии маводи нашъаовари тазриќї.  
СФШЃ-Тоҷикистон дар доираи барномањои амаликунанда ташаббуси ТЉ маҳаллиро 
оид ба пешгирии ВНМО, САЉИ, гепатитњо ва истеъмоли меъёри зиёди маводи нашъа 
дар байни истеъмолкунандагони маводи нашъаовар дар ҳашт минтақаи Тоҷикистон 
дастгирӣ намуд. Дар ду минтақа ба ду ташкилотҳои ҷамъиятии истеъмолкунандагони 
маводи нашъаовар (ИМН) барои татбиқи равиши барқарорсозии иҷтимоии 
ғайритиббии беморони нашъаманди табобатшаванда мусоидат намуд. 
 
Моҳи ноябри соли 2015 дар ҳамкорӣ бо Вазорати корҳои дохилии (ВКД) «Дастурамал 
оид ба тартиби амалигардонии пешгирии сирояти вируси норасоии масунияти одам 
(ВНМО) дар байни ҳайати шахсии  Вазорати корҳои дохилии Љумњурии Тољикистон, 
ки бо гурӯҳњои осебпазири аҳолӣ кор мекунанд» аз нав дида баромада шуд. Таҳрири 
нави Дастурамал аз ҷониби роҳбарияти Вазорати корҳои дохилӣ тасдиќ шудааст ва 
метавонад аз тарафи ТЉ барои ташкили фаъолияти таълимӣ ва тарғиботӣ бо 
иштироки намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ истифода бурда шавад. 
 
Бо ташаббуси СФШЃ-Тоҷикистон фармони ВТЊИА ЉТ тибќи №832 аз 30 сентябри 
соли 2015 ба имзо расидааст, ки он ба ҳамаи ташкилотҳои ҷамъиятӣ имконият 
медиҳад, ки машварати ихтиёрї ва санљиши фаврии ВНМО-ро татбиќ намоянд. Аз 
соли 2016 СФШЃ-Тоҷикистон дар муњокимаи давлатї оид ба рушди Дастур дар барои 
пешнињоди санљиши фаврии ВНМО тавассути луоби дањон фаъолона иштирок 
менамояд. 
 
Солимии шањвонї ва репродуктивї ва танзими оила. 
Дар барномаҳои СФШЃ-Тоҷикистон ба заноне, ки маводи нашъа истифода мебаранд, 
заноне, ки дар мањбас буданд ва занони бо ВНМО зиндагикунанда ва  шарикони 
шањвонии ИМН то њол диќќати зиёд дода мешавад. Кӯшишҳои ташкилот ба васеъ 
намудани дастрасии занони осебпазир ба хизматрасонињои солимии шањвонї ва 
репродуктивї равона карда шудаааст. 
 
3. Вазъи эпидемиологї 
 
Маводи нашъаовар ва вобастагї аз МПА (моддањои психоактивї)  
Намудҳои асосии маводи нашъаовар, ки дар Тоҷикистон истеъмол мекунанд ин афюн, 
каннабис, гашиш ва героин1 мебошад. Дар айни замон шумораи истифодабарандагони 
героин зиёдтар буда, дар ҷои дуюм истеъмолкунандагон афюн мебошанд ва баъдан 
истифодабарандагони маводи нашъаовари гурўњи каннабис мебошанд. Дар љумњурї 
тамоюли паҳн шудани намудҳои нави маводи нашъаовари синтетикӣ, ки дар Феҳристи 
миллии маводњои нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо ќайд 
нашудаанд мушоњида мешавад.  
 
Тибқи маълумоти МЉКН2 дар солҳои 2013-2015 кам шудани шумораи беморони 
нашъаманд танњо дар шаҳри Душанбе ба мушоҳида мерасад, дар ҳоле, ки дар 
минтақаҳои дигари кишвар (Суѓд ва Хатлон, НТЉ) ин нишондод афзоиш ёфта 
истодааст. Паст шудани њодисањои нави нашъамандӣ дар вилоятњои Хатлон, Вилояти 
Мухтори Бадахшони Куҳї (ВМКБ) ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (НТҶ) мушоњида 
мешавад. 
 
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то 31 декабри соли 2015 шумораи нашъамандони ба қайд 
гирифта шуда 7313 нафарро ташкил намуд, ки ин 0,47% бештар нисбати соли 2014 
(7279 нафар) мебошад. Аз шумораи умумии нашъамандони ба қайд гирифташуда 5933 
нафар ИМНТ мебошанд, ки ин 0,79% бештар нисбати соли 2014 (5887) мебошад. 
                                                 
1 Маркази љумњуриявии клиникии наркологии ба номи профессор М. Ѓуломов. 
2 Маркази љумњуриявии клиникии наркологии ба номи профессор М. Ѓуломов. 
 



 
Дар назди марказњои наркологии ВТЊИА ЉТ шаш адад марказҳои табобати 
љойивазкунандаи ёрирасон дар шаҳрҳои Душанбе (ду-то), Хуҷанд, Хоруғ, Қӯрғонтеппа 
ва Кӯлоб фаъолият мекунанд. Дар охири соли 2015 дар барномаи љойивазкунандаи 
ёрирасон 581 мизољ буд. Шумораи шахсоне, ки табобатро дар давоми 12 моҳ давом 
доданд 40-70%-ро аз шумораи умумии шахсони иштирокчии барнома ташкил дод. 
 
ВНМО ва БПНМ 
Дар Тољикистон аз соли 1991 то 30 сентябри соли 2016 шумораи ба ќайдгирифташудаи 
сирояти ВНМО 8435 нафарро ташкил медињад, аз он љумла мардњо 5724 (67,9%) ва 
занњо 2711 (32,1%) мебошанд. Шумораи одамоне, ки бо ВНМО зиндагї мекунанд 6253 
нафарро ташкил медињад ва ё ба 74,9% ба 100 ҳазор ањолї баробар мебошад. Барои 
муқоиса, дар соли 2011 ин нишондод  39,6% ташкил менамуд. Ҳамин тавр, ҳодисаҳои 
афзоиши сирояти ВНМО дар байни ањолї мушоњида шуда истодааст. 
 
Сирояти ВНМО бо роњи алоќаи ҷинсӣ зиёдтар мебошад. Аз соли 2011 дар кишвар 
тамоюли кам шудани шумораи ҳодисаҳои нави сирояти ВНМО бо роњи тазриќї 
мушоњида мешавад: аз 412 ҳодисаҳои нав дар соли 2011 то 245 њодисањо дар соли 2015. 
Сирояти ВНМО бо роњи тазриќї нисбати ҳамаи роњњои сироят аз 41,7% то 21,3% 
мутаносиб дар ин солњо ташкил намуд. Ба назари маълумотњои дастрас паҳншавии 
босуръати ВНМО дар байни гурўњњои хатари зиёд дошта, инчунин дар байни занон 
мушоњида мешавад. Ҳиссаи занон дар шумораи њодисањои нави сирояти ВНМО зиёд 
шуда, синну соли сироятёфтагон љавонтар шуда истодааст. Афзоиши сирояти ВНМО 
дар байни занони њомила ва кӯдакон давом дода истодааст. 
 
Омори расмии ВТЊИА ЉТ нишон медиҳад, ки афзоиши сирояти ВНМО дар байни 
шахсоне, ки дар муњољирати мењнатии байналмилалї буданд, зиёд шуда истодааст. 
Дар байни ҳодисаҳои нави ВНМО дар Тоҷикистон дар соли 2015 ин нишондод 165 
нафарро ташкил намуд (мардон - 151, занон - 14), ки 14,3% аз ҳамаи њодисањои нави 
сироят мебошад. Дар соли 2011 ин нишондод 65 нафар ё 7,7% ташкил намуд. Роњи 
асосии сирояти ВНМО дар байни муҳоҷирони мењнатї дар соли 2015 – алоќаи љинсї 
мебошад: 151 (91,5%) њодиса. 
 
Бемории сил 
Тибқи маълумоти ВТЊИА ЉТ дар соли 2014 дар љумњурї 11432 ҳодисањои ҳамаи 
шаклҳои бемории сил ба ќайд гирифта шудааст, ки аз он 5017 ҳодисаҳои нав 
мебошанд. 
 
Дар ВМКБ ва вилояти Хатлон сатњи зиёди беморшавии бемории сил ба ќайд гирифта 
шуда, сатњи пасти беморшавї дар вилояти Суғд мушоњида мешавад. Аз шумораи 
ҳодисаҳои нави бемории сил ба қайд гирифташуда 55% мардон ва 45% занњо (таносуби 
байни мардон ва занњо 1,2 мебошад) ташкил медињад. Беморї асосан ба ҷавонон ва 
ќисми ањолие, ки  арзиши самаранок доранд таъсир мерасонад: 70% њамаи њодисањои 
нави бемории сил дар байни одамони синни аз 15 то 44 сола дучор мешавад. 
 
На камтар аз 98% њодисањои бемории сили шуш ба воситаи ҳавоию ќатрагї  сироят 
меёбад. Дар айни замон маълумоти заминавї, ки дар он паҳншавии бемории сил дар 
байни аҳолии осебпазири  Љумњурии Тоҷикистон назорат карда мешавад, мављуд нест 
ва  муҳим аст, ки  намояндагони гурўњњои аҳолии асосї бояд  аз ташхис гузаранд  ва  
барои назорати бемории сил дар байни тамоми аҳолӣ онњо бояд дар ќайд бошанд. 
 
 
  
Муњољирати мењнатї 



Бинобар маълумоти СММ оиди ањолї зиёдтар барои шаҳрвандони синну соли аз 40 то 
64 сола муҳоҷирати байналмилалӣ хос аст3. 57% ин гурӯҳро занњо ташкил медињанд. 
Як равияи нав дар соҳаи муҳоҷирати меҳнатӣ ин зиёдшавии муҳоҷирати меҳнатӣ дар 
байни занҳо мебошад. 
 
Мувофиќи маълумоти Хадамоти федералии муҳоҷирати Русия (ХФМ)4 дар 7-ўми июни 
соли 2015 дар њудуди Русия 998 910 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон (839 515 мардон ва 
159395 занон) буданд. Ба фикри мутахассисони гуногун, њиссаи занон дар шумораи 
умумии муҳоҷирони меҳнатӣ аз 7% ба 20% ташкил намуд. 
 
Масъалаи муҳоҷирони баргашта, ки мушкилиҳо аз тарафи  саломатӣ доранд бисёр 
муњим шуда истодааст ва диќќати зиёдро талаб мекунад. Мувофиќи маълумоти 
Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 
маълумоти Хадамоти федералии муҳоҷирати Федератсияи Русия, дар аввали соли 2016  
334,4 ҳазор шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунгузории Русияро вайрон намуда, 
ба рӯйхати шахсоне, ки ворид шудан ба Федератсияи Русия барои мӯҳлати аз се то 
панҷ сол манъ аст, дохил шуданд. Баровардан ва депортасияи муҳоҷирони мењнатии 
Тољикистон аз Русия ба оқибатҳои манфии иљтимоии зерин мерасонанд: 
-афзоиши шумораи бақайдгирифташуда ва бақайдгирифтанашудаи бекорон; 
- пурзӯр намудани шиддати иљтимої; 
- зиёд шудани рақобати дохилї, аз љумла ѓайрирасмї ва дар бозори мењнат; 
- пастшавии даромад ва дар натиҷа афзоиши камбизоатї дар байни афзоиши бекорї. 
 
Омили муҳим, ки ба сирояти ВНМО ва бемории сил дар давраи муњољирати мењнатї 
таъсир мерасонад ин  сатњи пасти иҷтимоию иқтисодии мардон - муҳоҷирони меҳнатӣ 
аз Тоҷикистон мебошад.  Ҳамин тариқ, гарчанде ки пањншавии ВНМО дар байни 
муҳоҷирони мењнатї ба таври назаррас паст бошад њам, ки ба эпидемияи тамаркуз 
баробар мебошад, миқёси умумии муњољирати мењнатї барои Тоҷикистон хеле бузург 
аст, ки як таҳдиди хатар ба паҳншавии ВНМО дар байни табаќањои аҳолие, ки алоқаи 
ҷинсӣ доранд бо муҳоҷирон ва зиёд шудани паҳншавии бемории сил дар ҷои аввал дар 
байни шахсоне, ки дар тамос буданд бо муҳоҷирони мењнатї, ҳамсарони онњо ва ё 
шарикони шањвонї, фарзандон ва дигар аъзои оила мебошад. 
 
Тандурустї дар муассисањои ислоњи 
Шумораи умумии маҳбусон дар системаи пенитенсиарии Љумњурии Тољикистон 
таќрибан 10000 нафарро ташкил медињад. Дар мањбасњо бемории сил мушкилоти 
ҷиддӣ дорад. Ҳарчанд дар соли 2015 нисбат ба соли 2006 шумораи мутлаќи њодисањои 
бемории сил дар системаи мањбасњо ба 30,8% паст шудааст (аз 327 дар соли 2006 то 101 
дар соли 2015), нишондоди бемории сил (ҳама шаклҳои он) дар мањбасњо дар соли 2015 
1200 ба 100 000 нафарро ташкил дод, ки ин 13,5 маротиба баландтар назар ба омилҳои 
бахши шањрвандї мебошад. 
 
Пањншавии сирояти ВНМО дар байни маҳбусон аз 6,2% дар соли 2005 то 8,4% дар 
соли 2013 ва  4,2% дар охири соли 2015 ташкил дод. Дар соли 2015 шумораи мубталои 
ВНМО дар маҳбасҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 222 нафар баробар шуд. Аз 222 
шахсоне, ки бо ВНМО зиндагї мекунанд 66 ва ё 30% онњо ба ТЗР  дастрас мебошанд ва 
табобат мегиранд. 
 
 Маблаѓгузории барномањо дар соњаи њифзи саломатї   
Дар айни ҳол, мақомоти асосии маблағгузори пешгирї ВНМО ва бемории сил дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон USAID, Хазинаи Глобалӣ оид ба мубориза бо СПИД, сил ва 

                                                 
3 Дурнамои миллї оиди мубориза бар зидди эпидемияи ВНМО/БПНМ дар Љумњурии  Тољикистон 
барои солњои 2015 - 2017 гг 
4 http://migrant.ru/statistika-fms-rossii-pokazyvaet-dinamiku-rosta-trudovoj-migracii-iz-centralnoj-azii/ 



вараҷа ва БРСММ њастанд. Дар се соли охир пастшавии маблағгузории барномаҳои 
тандурустӣ аз љониби Иттиҳоди Аврупо ва воҳидҳои сохтории он назаррас мебошад.  
 
Дастгирии техникӣ дар татбиқи дурнамои миллӣ дар соҳаи ВНМО ва бемории сил аз 
љониби ташкилотҳои экспертї дар симои UNAIDS, ТУТ, UNODC, ICAP ва CDC 
пешнињод карда мешавад. 
 
СФШЃ-Тоҷикистон ҳамкории фаъолонаро бо созмонҳои байналмилалӣ, ки таҷрибаи 
назаррас ва ќудрат дар татбиқи лоиҳаҳои муштараки оид ба паст кардани талабот ба 
маводи мухаддир, баланд бардоштани иқтидори ТЉ ва њифзи ҳуқуқҳои ГОА доранд 
давом дода истодааст. Ин шарикон ШТБИ «Љамъияти Кушода» – Бунёди Мадад дар 
Тољикистон, GIZ, Лоиҳаи ХОУП, PSI, Каритас Люксембург, KNCV ва DVV- 
International мебошанд. 
 
Хулоса  
Таҳлили вазъияти њозира, љонибњои мустањкам ва заифии ташкилот ва назорати 
имкониятҳо ва хатарњо аз муњити беруна дар асоси равияњои афзалиятноки ташкилоти 
ҷамъиятии ҷумҳуриявии  «СПИД Фонд Шарқу Ғарб - Тољикистон» барои соли 2017-
2019 омадааст.  
 
Тањлили SWOT  
Љонибњои мустањкам Љонибњои заиф 
- Таҷрибаи корӣ дар соҳаи пешгирии ВИЧ 
ва њифзи саломатї дар СИЉЉ 
- Ошкоро амал кардан ва обрӯи мусбати 
корї  
- Таъсис додани њамкорї ва муносибатҳои 
хуби корӣ бо мақомотњои давлатӣ, 
инчунин мақомотњои ҳифзи ҳуқуқ 
- Таҷрибаи калони омӯзиши  шарикони ва 
баланд бардоштани иќтидори 
ташкилотҳои ҷамъиятї 
- Пешнињод намудани хизматрасонињои 
мустақим ба ГОА  
- Шаффофият ва фасеҳии кори ташкилот 
- Њайати кормандони соҳибихтисос 
- Қобилияти ба омўзиш 
- Њамкорї дар шабакаи AFEW 
- Қобилияти коркарди лоиҳањои сифатнок 
- Пешнињод намудани хизматрасонињои 
бевосита 

- Вобастагии пурраи ташкилот аз 
маблағгузории беруна 

- Мањдуди кор, ки танњо ба соњаи 
ВНМО ва бемории сил вобастагї 
дорад 

- Набудани захираҳои молиявии 
кофӣ 

Имкониятњо Хатарњо 
- Таъмини мавқеи пешсафї дар корњои 
пешгирикунанда дар байни маҳбусон ва 
дастгирии иҷтимоии шахсоне, ки бо 
ВНМО зиндагї мекунанд 
- Ифтитоҳи филиалҳо ва ҷорӣ намудани 
хизматрасониҳои бевосита дар дигар 
минтақаҳои кишвар 
- Иштирок намудан дар озмунҳо барои 
дастраси маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷети 
давлатӣ ва дигар донорҳо 
- Зиёд кардани сармояи захиравӣ  

- Тамоюли номусоиди кор ба 
ташкилотњое, ки бо ГОА кор мебаранд 
-  Шадид гардонидани қонунгузорї 
оиди фаъолияти ТЉ 
- Раќобат аз љониби дигар ТЉ 
- Паст намудани шумораи донорҳо, ки 
ба тандурустии ањолї маблағгузорӣ 
менамоянд  

 
  



IV. Мақсади наќшаи стратегӣ 
 
Нақшаи дурномавии нав барои солњои 2017-2019 дар асоси нақшаи пештара тањия 
гашта, тағйирёбиро вобаста ба муҳит, дастовардҳо ва сабақҳои омўхташударо дар 
давраи гузариш ба назар мегирад. 
 
Маќсади нақшаи дурномавї ин пешгӯии рушди минбаъдаи СФШЃ-Тоҷикистон, 
муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти он ва таъмини устовории ташкилот дар 
давраи миёнамўњлат мебошад. 
 
Нақшаи мазкур самтњои корро, ки барои татбиқи ќонунгузории асосии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи тандурустии мусоидат мекунад,  пешбинӣ менамояд: 
• Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи ањолї»; 
• Ќонуни ЉТ «Дар бораи муќовимат бо вируси норасоии масунияти одам ва 
бемории пайдошудаи норасоии масуният»; 
• Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи ањолї аз бемории сил»; 
• Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди саломатии ањолї барои солњои 
2010 – 2020;  
• Барномаи оид ба муќовимат ба эпидемияи ВНМО / БПНМ дар Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2016-2020; 
• Барномаи миллї оид ба мубориза бар зидди бемории сил барои солҳои 2015-
2017. 
 
V. Фаъолият дар минтаќањо 
 
Дар айни замон, «СФШЃ - Тоҷикистон» дар 22 шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барномаҳои пешгирикунандаро, аз он ҷумла дар муассисаҳои ислоҳии вилояти Хатлон 
амалї мекунад.  
 
СФШЃ-Тоҷикистон њангоми интихоби минтақа дар се соли ояндаи фаъолияти худ, 
диққати асосиро ба беҳтар намудани дастрасии умумии ҳамаҷониба ба 
хизматрасониҳои пешгирӣ ва табобатї барои гурўњњои асосии ањолї мегузорад. Ба 
чунин минтаќањо шаҳрҳо ва ноњияњое, ки вазъияти номусоиди эпидемиологї ва/ё 
дастрасии маҳдуд ба иттилоот, кўмаки тандурустӣ ва дастгирии иҷтимоӣ доранд дохил 
мешаванд. СФШЃ-Тоҷикистон масъалаҳои ҳисоботи такрории хизматрасонињо ва 
кўмакњоро  ва инчунин имконияти ҳамкорӣ бо шариконро оиди рушд ба назар 
мегирад. 
 
VI. Баҳрабарандагони лоињањо 
 
Фаъолияти СФШЃ-Тоҷикистон ба қонеъ гардонидани талаботи тиббию руњї, 
иҷтимоию маишї ва ҳуқуқии гурўњњои асосии аҳолї бо диќќати махсус ба кор бо 
истеъмолкунандагони маводи нашъовар, занҳо ва  ҷавонони осебпазир, муҳоҷирони 
мењнатї, беморони сил, шахсоне, ки бо ВНМО зиндагӣ мекунанд ва маҳкумшудагон 
равона карда мешавад.  
 
Баҳрабарандагони лоињањои СФШЃ-Тоҷикистон инњо мебошанд: 
• Истеъмолгарони маводи нашъаовари тазриќї ва шахсони бо ВНМО зиндагикунанда, 
ки ба тамѓазании иҷтимоӣ ва табъизи ҳуқуқҳои худ, ки дар асоси маълумоти нодуруст 
доштани ањолї дар бораи ВНМО ва паст будани сатҳи маълумот оиди ќонунгузории 
амалкунанда дар байни мутахассисон, ки ба онњо хизмат мерасонанд пайдо мешавад 
дучор мешаванд. 



• Маҳкумшудагон ва шахсони аз љойњои мањрум аз озодї озодшуда, ки маълумоти 
нокифоя дар соҳаи њифзи саломатї дар мањбасњо доранд ва эњтиёљ ба дастгирии 
молиявӣ ва равонӣ дар чанд моҳи аввали баъд аз озодшавї доранд. 
• Занони осебпазир, ки  ба мушкилоти иқтисодӣ дучор шуда, дастрасии васеъ ба 
дастгирии иҷтимоӣ надоранд ва нисбати ВНМО, бемории сил ва дигар бемориҳои 
сироятӣ осебпазир мебошанд. 
• Наврасон ва ҷавонон, ки рафтори баланди хатар нисбат ба истеъмоли маводи 
машрубот ва мухаддир, инчунин таҷрибаи аввалини алоќаи љинсии бењимоя  доранд. 
 
VII. Афзалиятҳо ва самтњои асосї 
 
Барномаҳои зерин  дар давоми се соли оянда дар таваҷҷӯҳи СФШЃ -, Тоҷикистон 
мешаванд: 
 

• Паст кардани стигма ва табъиз нисбати одамони гирифтори  ВНМО ва бемории 
сил. 

СФШЃ-Тоҷикистон нақша дорад, ки доираи фаъолияти њифзи њуќуќро, ки дар    
якҷоягї бо ВТЊИА, ВКД, АНМН ва СРИЉЉ ВА ЉT ва инчунин ташкилотҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ гузаронида мешавад васеъ намояд. Фаъолиятњои муштарак, ки ба  
мусоидат намудан ба дастгирии њуќуќњои гурўњњои осебпазир ба хизматрасонии 
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ равона шудаанд, асоси тамоми фаъолияти ташкилот 
мебошад. Ин кор тавассути љалб намудани намояндагони васеи созмонҳои ҷомеаи 
шаҳрвандӣ дар муњокима, раванди банаќшагирї ва њамоњангсозии барномањои 
пешгирикунанда, мониторинги муштарак оиди дастрасӣ ва сифати хизматрасонӣ, ки 
ба гурӯҳҳои осебпазир пешнињод мешаванд амалї мегардад. 
 
Таљрибаи ташкили вохӯриҳои муштараки намояндагони бахши шаҳрвандӣ бо 
мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва кормандони тиббии муассисањои тандурустї давом дода 
мешавад. Дар доираи барномањои ба нақша гирифташуда фаъолияти гурӯҳи 
коршиносон оид ба рушди сиёсат ва татбиқи дастурҳо барои мутахассисон дастгирӣ 
карда мешавад ва инчунин барои ташкили фаъолияти гурӯҳи кории техникӣ оид ба 
саломатї дар системаи пенитенсиарии кишвар кӯмак расонида мешавад. 
 

• Пурзўр намудани шарикї ва њамкорї дар шабака 
СФШЃ-Тоҷикистон минбаъд низ ҳамкории мустањкам мутақобилан судмандро бо 
ташкилотҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ давом медињад. Ин равияи кор тавассути 
машваратҳои мунтазам, ташкили вохӯриҳо, рушди муштараки сиёсат, тартиб ва 
дастурњоро барои мутахассисон амалї дода мешавад. 
СФШЃ-Тоҷикистон дар нақша дорад, ки ҳамкориро бо ташкилотҳои ҷамъиятии 
маҳаллӣ тавассути ташкили шабакаи шарикон барои васеъ намудани спектр ва 
минтаќањои барномаҳои пешгирикунандаи ВНМО, дастгирии пайравї ба табобат ва 
барќарорсозии иљтимоии гурӯҳҳои осебпазир васеъ намояд. 
 
СФШЃ-Тоҷикистон дар Шабакаи созмонҳои AFEW гузаронидани фаъолияти якљояро 
оиди коммуникатсия ва таѓриботи беруна бо маќсади баланд бардоштани 
маблағгузории барномаҳои муштарак ба наќша г ирифтааст. 
 

• Баланд бардоштани иќтидори ТЉ 
 СФШЃ-Тоҷикистон барои пањн намудани таҷрибаи ба дастовардашуда  андӯхтаи 
татбиқи хизматрасониҳои машваратӣ ва озмоиши босуръати ВНМО дар асоси СҒД 
шарик  кӯшиш мекунад. 
  
СФШЃ-Тоҷикистон корњоро оид ба татбиқи хизматрасониҳои машваратӣ, таҳқиқї ва 
санҷишї барои бемории сил оѓз мекунад. Ташхиси бемории сил метавонад дар назди 
Намояндагии СФШЃ-Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ба воситаи ба даст овардани 



таљњизоти мобилии ташхиси фаврии бемории сил Omni-GenExpert ташкил карда 
шавад. 
 
Ҳамчун як қисми стратегияи умумї барои баланд бардоштани иқтидори ТЉ  СФШЃ-
Тоҷикистон васеъ намудани кор оиди пешнињоди машварати ихтиёрї ва санљиши 
фаврии ВНМО дар назди Намояндагии худ дар вилояти Хатлон мебошад. Ин 
ҳамчунин маънои ҷорӣ намудани хизматрасонии ташхиси фаврї бо истифодаи луоби 
дањон дорад. 
 

• Ворид намудани хизматрасонињои Кўмаки иҷтимоӣ ба шабакаи тиббии умумї 
 
 СФШЃ-Тоҷикистон  кӯмаки техникиро ба ташкилотњои љамъиятї оиди татбиқ ва 
ворид намудани системаи роњхатдихї ба гурӯҳҳои асосии ањолї пешнињод менамояд. 
 
 СФШЃ-Тоҷикистон   имкониятҳоро меомӯзад ва бо мавҷудияти захираҳо 
хизматрасонии нигоњубини ШВЗ  барои ќабули ТЗР ва беморони сил, ки табобатро 
дар хона дар  тањти назорат (ДОТС) ќабул менамоянд (дастрас намудани доруњо, 
ќабули доруњо дар тањти назорат, таъмини озуқаворӣ, мусоидат дар тадќиќоти 
иловагї, љамъоварии балѓам барои ташхиси бемории сил)ворид менамояд.  
 
 СФШЃ-Тоҷикистон расонидани хизматҳои машваратии электрониро дар асоси 
портали тиббии электронии идома хоҳад дод.  Хизматрасониҳои электоронї дар соњаи 
солимии шањвонї ва репродуктивї,  инчунин бо машварат духтури терапевт васеъ 
хоњад шуд, Дар баробари ин, имконияти машварати муҳоҷирони мењнатї оид ба њифзи 
саломатї ва  њуќуќњо мењнатии онњо омӯхта мешавад. 
 

• Њифзи саломатї дар муассисањои ислоњї 
 СФШЃ-Тоҷикистон дар њамкорї СРИЉЉ ВА ЉТ татбиќи фаъолиятњои санитарию 
таълимї, ки ба паст намудани сатњи  сироятгирии ВИЧ ва бемории сил дар байни 
маҳбусон равона шудаанд давом медињад.  
 
  СФШЃ-Тоҷикистон омўзиши кормандони тиб ва ғайритиббии муассисаҳои ислоҳиро 
оиди  сари ваќт ошкор намудани ВНМО ва бемории сил давом медињад.  
 
 СФШЃ-Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо ташкилотњои љамъиятии шарик корњоро оиди 
васеъ намудани фаолият дар самти  татбиқи Барномаи «СТАРТ Плюс» - кўмаки  
иљтимої дар давраи озодшавї бо диќќати  махсус додан ба ќонеъ гардонии эҳтиёҷоти 
маҳкумшудагон бо ВНМО,  бемории сил, истифодабарандагони маводи мухаддир ва 
занон амалї хоҳад кард. 
 
• Солимии шањвонї ва репродуктивї  
СФШЃ-Тоҷикистон вазъият, сарчашмањои мавҷуд буда ва талаботро омўхта, њаракат 
мекунад, ки барномаҳои ба гендер равона шударо барои занони осебпазир, 
истифодабарандагони маводи мухаддир, маҳбусон ва шарикони ҷинсии мардоне, ки 
маводи мухаддир истеъмол мекунанд ворид намояд.  СФШЃ-Тоҷикистон амалӣ 
намудани  як ќатор чорабиниҳоро, ки ба ташкили хизматрасониҳо оиди пешгирии 
ВНМО ва САЉИ, солимии шањвонї ва репродуктивии занони осебпазир равона 
шудаанд ба наќша гирифтааст. Ин фаъолият дар назди Намояндагии  СФШЃ-
Тоҷикистон дар вилояти Хатлон ва ташкилотњои љамъиятие, ки бо занон кор мекунанд 
ташкил карда мешавад. 
 
• Паст намудани талабот ба маводи мухаддир ва хизматрасонии иттилоотӣ барои 
љавонон 
 СФШЃ-Тоҷикистон ќувваи худро барои татбиќи барномаҳо оиди пешгирии 
нашъамандї дар байни љавонон равона мекунад. Ин самти фаъолият баланд 



бардоштани маълумотнокии наврасон ва ҷавонон дар бораи оқибатҳои ногувори 
нашъамандӣ ва ташкили чорабинињои фароѓатї,  варзишї ва фарҳангиро дар бар 
мегирад. Чорабинињо оид ба ташаккули тарзи хаёти солим ва мусоидат ба тарбияи 
ҷисмонӣ ва варзиш ҷорӣ карда мешаванд. 
 
VIII. Устуворї дар давраи миёнамўњлат ва дарозмуддат 
 
Самти асосии фаъолияти СФШЃ-Тоҷикистон ин таъмин намудани устувории 
молиявии ташкилот мебошад. Вазъияти њозира ноустувор мебошад, чунки ташкилот аз 
маблаѓгузории хориљї пурра вобаста аст. Чунин њолат хавфи љиддї нисбати 
банаќшагирии дарозмуддат ва татбиќи чорабинињои наќша дорад. Вазъияти молиявии 
ташкилот дар он њолат устувор мебошад, ки агар тавонад  дар зери тағйироти манфии 
муҳити беруна қобилияти фаъолияти худро нигоњ дошта, сари вақт ва пурра 
ӯҳдадориҳои худро оид ба пардохти кормандон, бонкҳо, пардохтҳо ба буҷет ва иҷрои 
нақшаҳои њаррўзаро иљро намояд. Бинобар ин, муњим аст, ки буҷаи кофӣ оид ба 
татбиќи лоињањо ва барномањои пешгирикунанда таъмин карда шавад. Барои 
дастгирии кормандон ва пардохти хароҷотҳои маъмурии ташкилот зарур аст, ки 
арзиши лоиҳаҳо баланд бардошта шаванд. 
 
 
Талаботи солонаи ташкилот, аз ҷумла хароҷотњои барномавї 850 000 – 900 000 
доллари ИМА-роташкил менамояд. Бо вуҷуди ин, дар ин шароити њозира маблағ дар 
њаљми 550 000 - 600 000 доллари ИМА бештар мувофиќ мебошад ва ба он ташкилот 
њаракат мекунад. 
 
СФШЃ-Тоҷикистон  дар охири соли 2016  барои ду лоиҳаи калон ва як лоињаи хурд 
маблағгузории тасдиқшуда дорад. Ин Барномаи USAID оид ба мубориза бар зидди 
бемории сил, ки аз љониби  USAID то 31 декабри соли 2019 маблағгузорӣ карда 
мешавад;  Лоињаи «Коњиши норасої дар соњаи саломатӣ ва њуќуќ барои гурўњњои 
осебпазир ањолї-2,0», ки аз љониби Вазорати корҳои хориҷии Нидерландия то 31 
декабри соли 2020 маблағгузорӣ карда мешавад ва Лоињаи «Барќаросозии иҷтимоӣ ва 
иқтисодии муҳоҷирони баргашта», ки аз ҷониби Шўъбаи Ташкилоти Байналмилалии 
Институти «Љамъияти Кушода» – Бунёди Мадад дар Тољикистон то 30 октябри соли 
2017 маблағгузорӣ карда мешавад. Бинобар ин, буҷети умумии ин лоиҳаҳо имконияти 
нигоҳ доштани сатҳи њаррўзаи хароҷотњои ташкилотро надорад. Аз ин рӯ,  СФШЃ-
Тоҷикистон дар озмунҳои гуногун ҳам дар соҳаи тандурустӣ ва њам дар самтњои дигар 
барои гирифтани грантҳо иштирок намуда, имкониятњои њамкориро дар шабакаи  
AFEW истифода бурда, кӯшишҳои заруриро барои баланд бардоштани захираҳои 
маблағи худ давом медињад. 
 
Барои захира намудани маблаѓхо  механизмҳои муошират низ инкишоф дода 
мешаванд. Муносибатҳои беруна барои мустањкам намудани ҳамкорӣ бо донорҳо 
равона карда мешавад. Ба таври мунтазам натиљањои кори ташкилот дар байни 
донорҳои нав ва донорњои мавҷудбуда, ки ба  ин мавзӯъ манфиатњо доранд, пешнињод 
карда мешавад. 


