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 Лоиҳа аз тарафи Иттиҳоди 
Аврупо маблағгузорӣ карда 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/index_r

u.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. 
 

 
 

 

Лоиҳаи Иттиҳоди Аврупо фаъолияти системаи DHIS2-ро дар ҳафт 

шӯъбаҳои САҲШ оғоз мекунад 

Душанбе, 30 октябри соли 2014 - Лоиҳаи «Кӯмаки техникӣ оид ба мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии 

соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад, 

дар ҷаласаи чоруми Шӯрои Ҳамоҳангсозӣ, оиди рафти татбиқи Лоиҳа, ахборот пешниҳод намуд. Вазифаи 

асосии Лоиҳа, пурқувват намудани системаи идоракунии соҳаи тандурустӣ аст ва он аз тарафи Вазорати 

тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии  Тоҷикистон ва 

Раёсати сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ истифода бурда мешавад.   

 

Системаи DHIS2, барои ворид ва таҳлили иттилоот, тайёр намудани ҳисоботҳо ва аз соли 2015, барои 

истифода дар сатҳи миллӣ, таҳия шудааст. Таҷҳизотҳои лозима ба муассисаҳои тиббӣ ва шӯъбаҳои САҲШ-и 

65 шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тақсим ва пайваст карда шуданд. Айни ҳол, 60 шаҳру ноҳияҳо бо 

сервери марказӣ пайваст гардида, воридоти иттилоот ба тариқи таҷрибавии он-лайн оғоз гардид.  

 

Тақрибан 800 нафар мутахассисони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди истифодабарии системаи DHIS2 ва омор омӯзонида шуданд. 

Оиди шиносоӣ бо таҷрибаи кории дигар давлатҳо ду сафари хориҷӣ барои кормандони Вазорати тандурустӣ 

ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда шуд.      

 

Ҳашт шакли бақайдгирии сабти ҳолати шаҳрвандӣ, намудҳои он-лайн ва оф-лайн ва ду шакли баҳисобгирии 

оморӣ барои ҷамъоварии иттилооти демографӣ барои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чорчӯбаи системаи 

DHIS2, барои истифода аз тарафи шӯъбаҳои САҲШ таҳия шудаанд. Шаклҳои таҳияшуда дар ҳафт шӯъбаи 

САҲШ-и ш. Душанбе, ноҳияҳои Рӯдакӣ, Шаҳринав, Ҳисор бо намуди он-лайн ва дар чор ҷамоати ноҳияи 

Ҳисор, офф-лайн ба тариқи таҷрибавӣ, истифода шуда истодаанд.  

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 ба суроғаи зерин муроҷиат намуда метановед:     

    Хонум Алия Зиёева, офис-менеҷер 

Телефон: +992 37 221 44 65 

    Телефони мобилӣ: + 992 98 720 34 68 
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