
 
 

 
 

ОМӮЗИШ ДАР МАВЗӮИ “СИФАТИ МАЪЛУМОТ, ИСТИФОДАБАРӢ ВА ҚАРОРБАРОРӢ ДАР АСОСИ 

МАЪЛУМОТИ ИСБОТШУДА»  
 

Душанбе, 17 апрели соли 2015  –  Дар чаҳорчӯбаи амаликунии лоиҳаи «Кӯмаки техникӣ оид ба 

мустаҳкамгардонии системаи иттилоотии соҳаи тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз ҷониби 

Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад, омӯзиши тренерон дар мавзӯи «Сифати маълумот, 

истифодабарӣ ва қарорбарорӣ дар асоси маълумоти исботшуда» барои  20  мутахассисони сатҳи 

ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ оғоз гардид. Мустаҳкамкунии системаи идоракунии соҳаи тандурустӣ ва 

истифодаи он аз тарафи Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон (ВТҲИАҶТ), 

Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсати сабти асноди шаҳрвандӣ ҳадафи асосии лоиҳа 

мебошад. 

 

Системаи DHIS2 барои ворид, таҳлил ва тартиб додани ҳисоботҳо пурра мувофиқа карда шудааст.  Он аз 

санҷиш гузашта аз 1 январи соли 2015 дар сатҳи ҷумҳурӣ дар реҷаи онлайн ба роҳ монда шудааст. 

Ҳисоботҳои омории тандурустии соли 2014 бо истифодаи системаи иттиллоотии DHIS2 пурра баррасӣ 

карда шудаанд. 

“Ҳадафи асосии системаи иттиллоотии ИСУЗ ин баррасӣ кардани маълумоти дақиқу саҳеҳ ва дар асоси 

ин маълумоти исботшуда баровардани қарорҳои зарурии дахолатҳои системаи тандурустӣ мебошад. 

Мо истифодабарии маълумотро яке аз масъалаҳои асосии кори бомуваффақияти системаи ИСУЗ 

меҳисобем. Тренинги омӯзишии 5-рӯза барои тренерон дар мавзӯи «Сифати маълумот, истифодабарӣ 

ва баровардани қарорҳои асосноки исботшуда» бо кӯмаки шарикони лоиҳа ташкилоти HISP Ҳиндустон 

ташкил карда шуд. Дар тренинг мутахассисони ВТҲИАҶТ, Агентии омори назди Президенти ҶТ, 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ва  Донишкадаи такмили 

ихтисоси кормандони тиббии ҶТ иштирок намуданд. Иштироки намояндагони донишкадаву 

донишгоҳҳо барои интегратсияи барномаи тренинг бо барномаҳои таҳсилӣ муосидат менамояд.  То 

охири соли 2015 мо ба нақша гирифтем, ки зиёда аз 200 роҳбарон ва шахсони масъули қарорбарор дар 

мавзӯи сифати маълумот, истифодабарӣ ва қарорбарорӣ дар асоси маълумоти исботшуда, омӯзонем» -

гуфт роҳбари лоиҳа хонум Елена Максименко. 

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  
 

 

 
 

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 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/ind

ex_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  
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