
 
 

 

 

Системаи нави иттилоотии соҳаи тандурустӣ пурра ба роҳ монда шуд 

 

Душанбе, 18 марти соли 2016 – Мизи мудаввари хотимавӣ бо дастгирии Лоиҳаи “Кӯмаки техникӣ оид ба 

мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, ки аз тарафи Иттиҳоди 

Аврупо маблағгузорӣ мешавад, барпо карда шуд, ки дар он Муовини Вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 

аҳолии ҶТ, Сафири Иттиҳоди Аврупо дар ҶТ, Вазири адлияи ҶТ, Муовини Вазири адлияи ҶТ, Мушовири Вазири 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ, Намояндагии Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ дар ҶТ, Муовини 

якуми Роҳбари агентии омори назди Президенти ҶТ, Роҳбари Бахши Тандурустии EPOS ва инчунин зиёда аз 100 

мутахассисони шаҳру ноҳияҳои ҶТ ва намояндагони ташкилоту лоиҳаҳои байналмиллалӣ иштирок намуданд.    

 

Дар муддати 42 моҳи сипаригашта, дар ҷумҳурӣ системаи нави DHIS2 коркард ва аз моҳи январи соли 2015 дар 

миқёси ҷумҳурӣ амалӣ карда шуд. Система ҳамчун кӯмак барои воридоти маълумот, таҳлил ва ҳисоботдиҳӣ барои 

Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ (ВТҲИАҶТ) пешбинӣ шудааст. Ҳисоботҳои омории 

тандурустӣ барои солҳои 2014 ва 2015 аллакай бомуваффақият ба система дар реҷаи он-лайн ворид карда шудаанд. 

Зиёда аз 2500 мутахассиси ВТҲИАҶТ ва Вазорати Адлия (ВАҶТ), идораҳои Сабти асноди ҳолатҳои шаҳрвандӣ 

дар мавзӯи истифодаи самараноки ин система омӯзонида шудаанд. Системаи DHIS2 барои воридоти 7 шаклҳои 

сабти асноди ҳолатҳои шаҳрванлӣ барои ВАҶТ ва САҲШ мувофиқа карда шуда аз 1 январи соли 2015 ҳамаи 

сабтҳо дар реҷаи онлайн ба DHIS2 ворид карда шудаанд. Илова бар ин, лоиҳа панҷ ташрифҳои омӯзишии 

мутахассисони ин соҳаҳоро ба давлатҳои Норвегия, Ҳиндустон ва се ташриф ба давлати Молдова ташкил кардааст.         

 

Чӣ тавре ки хонум Елена Максименко, роҳбари лоиҳа баён намуд, дар натиҷаи лоиҳа системаи нави DHIS2 ва 

функсияҳои кори он дар курсҳои омӯзишии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ва Донишкадаи такмили 

ихтисоси мутахассисони соҳаи тандурустӣ ворид шудаанд. Ҳуҷҷатҳои аввалияи тиббӣ ва ҳисоботӣ ҳам инчунин аз 

нав дида баромада шуд.  Илова бар ин, бо кӯмаки Бахши идоравии EPOS, таҷҳизот ва барномаи компютерии 

системаи иттилоотии идораи тандурустӣ (СИИТ) дар Саридораи ҳимояи сирри давлатии назди Ҳукумати ҶТ 

тасдиқ шудааст. Ин якумин СИИТ мебошад ки дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст. Ва ниҳоят, вебсайти нав 

кушода шуд, ки он ба мутахасисон ва умуман омма шиносоӣ ва кор бо индикаторҳои тандурустиро имконият 

медиҳад (www.medstat.tj). 

 

Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии тартиби иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», бо буҷаи 3,4 миллион евро, системаи электронии ҳисоботиро дар сатҳи миллӣ татбиқ 

гардонида истодааст. Лоиҳа дар якҷоягӣ бо консорсиуми ширкатҳои EPOS Health Management (Олмон), ICON-

Institute Public Sector (Олмон) бо иштироки Донишгоҳи шаҳри Осло (Норвегия) ва ширкати IrfatC (Тоҷикистон) 

амалӣ мегардад. Лоиҳа то моҳи маи соли 2016 татбиқ мегардад. 

Барои иттилооти иловагӣ муроҷиат намуда метановед ба:  Хонум Алия Зиёева, офис-менеҷер 

 Телефон: +992 37 221 44 65 

         Телефони мобилӣ: + 992 98 720 34 68  
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Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамолики узв иборат аст, ки 
онон қарор доданд тадриҷан дониш, захира, ва 

такдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 50 соли 

васеъшавӣ, онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва 
рушти бардавомро бунъёд намуда, ҳамзамон 

гуногунияти фархангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати 

озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо 
омода аст, муваффақиятҳо ва арзишҳояшро бо 

мамолик ва қавмиятҳои бидуни сарҳадоти хеш бо ҳам 

бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар 
Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, 

ҳамасола барои рушти мамлакат ба маблағи тақрибан 

25 млн. евро кӯмак фароҳам менамояд.  
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