
 
 

 

Дар Душанбе семинари миллӣ оиди услубҳои муосири муолиҷаи 

нашъамандӣ гузаронида шуд 

Душанбе, 15-16 феврали соли 2016 – Коршиносони Олмон ва Белорусия семинари дурӯзаро оиди муолиҷаи 

нашъамандӣ барои понздаҳ наркологҳо, рӯҳшиносон, кормандони иҷтимоӣ ва кормандони ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ гузарониданд. 

Ин семинар дар чаҳорчӯбаи марҳилаи шашуми Барномаи пешгирии паҳншавии маводҳои нашъаовар дар Осиёи 

Марказӣ (КАДАП-6 = CADAP-6) гузаронида шуд, ки барнома мазкур аз тарафи Иттиҳоди Аврупо (ИА) 

маблағгузорӣ ва аз тарафи Консорсиуми ташкилотҳои давлатҳои аъзои ИА амалӣ мешавад.  

Барномаи "КАДАП-6" ин давомати сиёсату ҳамкории дарозмӯҳлати ИА бо шарикони Осиёи Марказӣ барои 

мусоидат ба минбаъд тақвият додани сиёсати онҳо дар паст кардани талабот ба маводи нашъа мебошад. 

Дар вақти семинар асосҳои гузаронидани ташхис ва муолиҷаи беморони нашъамандӣ, табобати онҳо бо дору, аз 

он ҷумла муолиҷа бо маводҳои бетарёк дар ҳолатҳои хос (ҳомиладорӣ, дарди музмин, иллати ғайриасосии рӯҳу 

асаб ва вируси норасоии масунияти одам (ВИЧ)), ташвиқ ба парҳезиву худдорӣ ва истифода из доруҳои нави 

рӯхафзо. 

Коршиносони ИА пешниҳод карданд, ки мутахассисони маҳаллии соҳаи табобати нашъамандӣ ба иштирок дар 

омӯзишҳои таълими таълимкунандагон дар давраи аз 2016 то 2017 солҳо низ даъват шаванд. Омӯзишҳо аз тарафи 

коршиносони Олмон, Белорусия ва Австрия гузаронида мешаванд. Пас аз хатми омӯзишҳо, мутахассисони 

маҳаллӣ сертификатҳои Донишгоҳи фанҳои амалии Франкфуртро мегиранд. 

Дар назар дошта шудааст, ки пас аз гузаронидани курсҳои таълими таълимкунандагон, иштирокчиён чунин 

дарсҳои омӯзиширо барои ҳамкорони худ баҳри беҳтар кардани стандартҳои муолиҷаи беморони нашъамандӣ, 

мегузаронанд. 

Мавзӯъи омӯзишҳои пешниҳодшуда тартиб додани моделҳоро барои паст кардани талабот ба маводи мухаддир 

дар асоси беҳтарин таҷрибаҳои аврупоӣ ва байналхалқӣ дар бар мегирад, аз ҷумла ташхис ва муолиҷа; коҳиши 

зарар; офиятбахшӣ; бозгашт ба ҳаёти муқаррарӣ; табобати иҷтимоӣ; ва тақвият додани нақши ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ дар тартиб додани барномаҳои ёрирасон ба беморони нашъамандӣ. 

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ, лутфан ба Мавҷигул Азизулоева, Ҳамоҳангсози миллии барнома бо телефонҳои 

(+992) 98 584 32 70, ё тариқи почтаи электронӣ – mavjigul.azizulloeva@giz.de, муроҷиат намоед. 

 

Лоиҳа амалӣ мегардад: 
 

Барнома бо Консорсиуми 

ташкилотҳои давлатҳои аъзои 
ИА ба воситаи Ҷамъияти Олмон 

оид ба ҳамкори байналхалқӣ 

(GIZ) амалӣ мешавад. 
 

 

 

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

_tg.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 бунёд намуда, 

ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул 

ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. 

Иттиҳоди Аврупо омода аст муваффақиятҳо ва 

арзишҳояшро бо мамолик ва қавмиятҳои берун 

аз сарҳадоти хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, 

Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 

инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои 

рушти мамлакат тақрибан 35 млн. евро фароҳам 

менамояд. 
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