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Дар бораи ворид намудани 
протоколхои клиникй 
«Оид ба захролудшавии кӯдакон» 
дар чумхурй

Бо мақсади мутобик намудани стандартной миллии ташхису 
табобат ба талаботҳои байналмнлалй, дар амалияи клиникй ворид 
намудани тибби муосир, кам намудани полипрагмазия дар табобати 
беморон ва ҷорй намудани стандартной ягонаи ташхису табобат дар 
сатхи муассисаҳои тиббию профилактики оид ба захролудшавии кӯдакон 
дар чорчӯбаи татбиқи нақшаҳои чорабинихои «Стратегияи миллии 
солимии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010 -  2020», ки бо 
карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 августа соли 2010, №368 ва 
«Стратегияи миллии Ҷумхурии Точикистон оид ба рушди саломатии 
куда кон ва наврасон дар давраи то соли 2015», ки бо карори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Точикистон аз 2 июли соли 2008, №297 тасдик шудаасг, тибки 
банди 10-и Низомномаи Вазорати тандурустй ва хифзи ичтамоии ахолии 
Ҷумҳурии Точикистон, ки бо карори Ҳутсумати Ҷумхурии Точикистон аз 
3 марти соли 2014 тахта №148 тасдик шудаасг,

ФАРМОИШ МЕДИХДМ:

1. Протоколхои клиникй «Оид ба захролудшавии кӯдакон» бо номгӯи 6 адад 
тасдик карда шаванд (замима мешаванд).

2. Ба сардори Раёсати ташкили хизматрасониҳои тиббй ба модарону кӯдакон 
ва танзими оила (Раҳматуллоев Ш. Р.) дар якчоягй бо ректорони 
муассисаҳои • давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии таббии 
Точикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино», «Донишкадаи тахсилоти 
баъдидипломии кормандони сохаи тандурусгии Ҷумҳурии Точикистон» 
(Қурбон У.А., Ахмадов А.А.), директори Муассисаи давлатии «Маркази 
чумхуриявии илмию клиникии педиатрй ва чаррохии кӯдакона» (Набиев 
3. Н.), сардорони раёсатҳои тандурустии Вилояти Мухтори Кӯхистони 
Бадахшон, вилоятхои Хатлону Сугд ва ш. Душанбе (Некушоева Н.. 
Маллазода С. Ҳ., Вахобов С., Муминов Б. Ғ.) ва сартабибони шахру



ноҳияхои тобеи чумҳурӣ супориш дода шавад, ки воридсозии протоколхои 
тасдиқгардидаро дар  амалияи клиникии муассисаҳои табобатии  кӯдакона 
ва  барномаҳои таълимии пойгоҳҳои клиникии кафедраҳои беморихои 
кӯдаконаи муассисаҳои давлатии таълимии «Дониш гоҳи давлатии  тиббии 
Тоҷикистон ба  номи АбӯалЯ ибни Сино», «Д ониш кадаи тахсилоти 
баъдидипломии кормаидони соҳаи тандурустии Ҷумхурии Точикистон» 
таъм ин намуда, оид ба рафти амалисозии он чорабинихои м ониторингию  
баҳодиҳиро таш кил намоянд. М ӯхлат доимӣ.

3. Б а сардори Раёсати таш кили хизматрасонии тиббӣ ба м одарону кӯдакон ва 
танзими оила (Раҳматуллоев Ш. Р.) дар  якҷоягй бо директори М уассисаи 
давлатии «М аркази чумҳуриявии илмию клиникии педиатрЯ ва ҷаррохии 
кӯдакона» (Н абиев 3. Н.), супориш  дода шавад, ки барои  б а  микдори 
зарури наш р кардани протоколҳои клиникй «Оид б а  захролудш авии 
кӯдакон» дар  хамкорӣ бо ташкилотҳои кӯмакрасон чораҳои зарурй 
андеш анд. М ӯҳлат нимсолаи аввали соли 2015.

Д о р а т и  ичрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми вазир 
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