
 
 

 

Омӯзишҳои миллӣ оид ба „Беҳтарин таҷрибаи барқарорсозии беморони нашъаманд дар 

ҷомеа” 

              Душанбе, 21 июни соли 2012 
           Ду омӯзиши миллк оид ба „Тащрибацои бецтарин доир ба кори ищтимок ва табобати психологии 

беморони нашъаманд дар щомеа” ва „ Амалк гардонидани усулцои муосири барқарорсозии беморони 

нашъаманд” барои мутахассисони муассисацои дахлдори Вазорати тандурустк намояндагони ташкилотцои 

щамъиятк, ки бо беморони нашъаманд кор мекунанд, дар таърихи 25-30 июни соли 2012 дар Душанбе ва 

Тангаи  аз тарафи Барномаи  CADAP-5 бо маблағгузории Иттицоди Аврупо  гузаронида мешаванд.  

           Омӯзишцо аз щониби мутахасисони олмонк Герхард Экстейн, психолог, Сармушовир оид ба кафолати 

сифатнокк ва сохтори барқарорсозии беморони нашъаманд ва Инга Ҳарт, Магистри илмцои щомеашиноск , 

духтури беморицои нашъамандк гузаронида мешаванд.  

           Мақсади омӯзиши аввал дар Душанбе – шиносоии мутахассисони миллк бо равишцои асосии 

фаъолияти щамъиятк ва психотерапевтк барои беморони нашъаманд мебошад, ки дар доираи Иттицоди 

Аврупо тащрибаи бецтарин ба шумо меравад. Омӯзиши дуюм, ки дар Маркази щумцуриявии барқарорсозк 

дар Тангак баргузор мегардад, барои дар амал татбиқ намудани ин равишцои назариявк равона мешавад. Дар 

давоми семинарцо мутахассисони Маркази Тангак дар якщоягк бо мутахассисони Аврупок стратегияи кориро 

барои цал кардани мушкилотцое, ки дар фаъолияти царрӯзаи маркази барқарорсозк ба мижн меоянд, 

муцокима ва тация мекунанд.  

           Дар назар дошта мешавад, ки 20 нафар иштирокшижни омӯзиш, ки дар соцаи барқароркунии беморони 

нашъаманд      фаъолият мекунанд, усулцои кори ищтимок ва равишцои психотерапевтиро барои беморони 

нашъаманд дар щомеа меомӯзанд. Илова бар  ин, дар натищаи омӯзиши мазкур муносибатцои мутахассисони 

Аврупок ва мацаллк дар робита ба муолищаи тобеият, барқароркунк ва таъмини машварат қавк мегардад. 

           Дар давоми омӯзиш мутахассисони миллк якщоя бо мутахассисони Иттицоди Аврупо  зарурати ояндаро 

оид ба омӯзиш ва харид барои бецтар намудани  муолищаи ищтимок муайян мекунанд. 

           Фаъолияти мазкур дар доираи щузъижти TREAT, Барномаи амалижт бар зидди маводи нашъа дар Осижи 

Мижна (CADAP-5) пижда карда мешавад. CADAP-5 аз щониби Иттицоди Аврупо маблағгузорк шуда, аз щониби 

Иттицоди давлатцои аъзои Иттицоди Аврупо амалк  ва аз щониби GIZ роцбарк мешавад. 

 

Барномаи CADAP аз тарафи 

Иттицоди Аврупо 

маблағгузорк карда шуда,  

тавассути консорчиуми 

мамлакатцо- аъзожни  

Иттицоди Аврупо 

бо роцбарии  GIZ амалк 

мегардад: 

   www.cadap.eu  

 

Дилбар Гафарова, 

Начиональный  координатор 

CADAP 

98 821 03 31  

email: dilbar.gafarova@giz.de  

 

Лоица аз тарафи 
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Намояндагии Иттицоди Аврупо дар 
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тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
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Иттицоди Аврупо аз 27 мамолики узв иборат 

аст, ки онон қарор доданд тадрищан дониш, 

захира, ва такдири хешро пайванданд. Ҳамроц 

таи 50 соли васеъшавк онцо минтақаи устувор, 

демократк ва рушти бардавомро бунъжд намуда, 

цамзамон гуногунияти фархангк, арзи тацаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоц доштанд. 

Иттицоди Аврупо омода аст муваффақиятцо ва 

арзишцояшро бо мамолик ва қавмиятцои 

бидуни сарцадоти хеш бо цам бубинад.  Аз ин 

лицоз, Иттицоди Аврупо дар Тощикистон аз соли 

1992 инщониб фаъолият бурда, цамасола барои 

рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 25 млн. 

евро кӯмак фароцам менамояд. 
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