
 
 

ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ БАРОИ 

МУСТАҲКАМ ГАРДОНИДАНИ СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ ИТТИЛООТИИ 
ТАНДУРУСТӢ ТАҶҲИЗОТИ ТЕХНИКӢ ТАҚСИМ НАМУД 

ш.Душанбе, 18 декабри соли 2013 – Бо мақсади мустаҳкамгардонии системаи идоракунии иттилоотии 

тандурустӣ аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон 218 компютер, 

160 модем ва 90 принтер ба муассисаҳои тандурустии шаҳри Душанбе ва 65 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 

тақсим карда шуданд. Таҷҳизоти мазкур аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо дар доираи Лоиҳаи “Кӯмаки 

техникӣ оиди мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (HMIS 

III)” дастрас карда шудааст. 

Сараввал то охири соли 2013 муассисаҳои тандурустии ш.Душанбе ва 20 ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва баъдан то 

нимсолаи якуми соли 2014 дигар шаҳру ноҳияҳои боқимонда, бо шабакаи ягонаи иттилоотии 

тандурустӣ пайваст карда шуда, бо таҷҳизотҳо (компютерҳо, модемҳо ва принтерҳо) таъмин карда 

мешаванд. Ҳамзамон, мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии тандурустӣ, дар якҷоягӣ бо 

омӯзонидани кормандони соҳаи омори тандурустии шаҳру ноҳияҳо ва кормандони раёсатҳои 

тандурустӣ, оиди технологияи нави истифодабарии компютерӣ ва воридсозии барномаи DHIS-2 

гузаронида мешавад. 

Дар оянда таҷҳизоти мазкур аз ҷониби истифодабарандагон барои беҳтар намудани сифати 

маълумотҳо, таҳлил ва баровардани хулосаҳо оиди ҳисоботҳои супоридашуда ва фаъолияти сохтори 

тандурустӣ, инчунин мунтазам банақшагирии захираҳои соҳаи тандурустӣ истифода бурда мешавад. 

Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо “Кӯмаки техникӣ оиди мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии тандурустӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” бо маблағи 3,4 млн. Евро, ба ворид намудани системаи ягонаи электронии 

ҳисоботсупорӣ дар сохтори миллии тандурустӣ мусоидат менамояд.  

Лоиҳа дар якҷоягӣ бо EPOS Health Management (Олмон) ва ICON-Institute Public Sector (Олмон), бо 

иштироки Донишгоҳи Осло (Норвегия) ва IrfatC (Тоҷикистон) татбиқ карда мешавад. Лоиҳа то моҳи маи 

соли 2016 амалӣ гардонида мешавад. 

Барои иттилооти муфассал муроҷиат намоед: 

      Алия Зиёева, администратори Лоиҳа 

      Тел: +992 37 221 44 65 

      Moбилӣ: + 992 98 720 34 68 

 
 

 
Лоиҳа таҳти роҳбарии  

EPOS Health Management  

амалӣ мегардад 
 

EPOS Health Management 

Суроға: Hindenburgring 18, 

61348 Bad Homburg, 

Олмон 

Тел: +49 6172 930 370 

Факс: +49 6172 930 372 

info@epos.de  

http://www.epos.de  

 

 
Лоиҳа аз тарафи 

Иттиҳоди Аврупо 

маблағгузорӣ мешавад 
 

Намояндагии Иттиҳоди Аврупо дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Суроға: к. Адҳамов, хонаи 74  

734013 Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  

Факс: (+992 37) 221 43 21 

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   

http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan/i

ndex_ru.htm  

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. 

 

ВАРАҚАИ ИТТИЛООТӢ  


