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дар соли 2012, 79 фоизи модарон њадди
аќал як бор аз љониби мутахассисони
моњири тиббї њангоми
охиронашон

таваллудњои

дар давоми панљ соли

пеш аз тањќиќот кўмак гирифтаанд.
Вале

тибќи

маълумоти

тандурустї

Вазорати

шумораи

њомиладор

ва

занони

таваллудкунанда

аз

маълумоти расмї 15-20 фоиз зиѐд
мебошанд, яъне 30-40 фоизи занони
њомиланок амалан бидуни њар гуна
муоинаи антенаталї боќї монда, аз
љамъи хизматрасонињои минималї ва
њаљми
Нигоњубини
њомиладорї

дуруст

ва

њангоми

таваллуд

барои

муоинаи

намегарданд.
синну

тиббї

бархўрдор

Њамзамон, вобаста ба

соли

модар
љои

њангоми

саломатии њам модар ва њам кўдаки вай

таваллудкунї,

истиќомат

ва

ањамияти калон дорад.

дараљаи маълумоти вай фарќиятњои
куллї мављуданд. Дар байни модарони

Кўмаки антенаталї (муоинаи то

љавони вилояти Суѓд ва модарони

таваллудкунї) аз љониби коркунони

дорои маълумоти миѐнаи махсус ва олї

тахассусии

љињати

нисбати модарони ба дигар гурўњњо

пайгирии њомиладорї ва кам кардани

тааллуќдошта сатњи аз њама баланди

хатарњо

муоинаи давраи то таваллуд ба ќайд

тиббии

барои

моњир

модару

кўдак

дар

давраи њомиладорї ва таваллуд зарур

гирифта шудааст.

мебошад.

гардид, ки занони 35-сола ва аз он

Дар

мутахассисони

Тољикистон

моњире,

ки

тарзи

боло,

модарони

Инчунин маълум
вилояти

Хатлон

кўмакрасонї дар љараѐни таваллудро

нисбати

омўхтаанд,

љумњурї хеле камтар аз хизмати касбии

шафќат,

аз

духтурон,

момадояњо

ва

хоњарони
фелдшерњо

занони

дигар

минтаќањои

антенаталї истифода бурдаанд.

(дастѐри духтур) иборатанд.
Нисбати дигар мамлакатњое, ки
чунин тањќиќотро мегузаронанд, бо
Аз рўи тадќиќоти тиббию демографии
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1

муоинаи

то

таваллудкунї

фаро

гирифтани занон, яъне њиссаи занони

аз љониби њайати тиббии тахассусї

мамлакат дар 5 соли охир тамоюли

кўмакгирифта

(79

камшавии ин нишондињанда ба назар

фоиз) ба ТТД Озарбайљон дар соли

мерасад, ки дар соли 2012 то 10 фоиз

2006 (77 фоиз) монанд мебошад, аммо

коњиш ѐфт.

назар ба ТТД Арманистон (с. 2010) ва

Проблемаи

ТТД Украина дар (с. 2007) (99 фоиз)

Хатлон, ВМКБ ва ноњияњои тобеи

дар сатњи хеле пасттар қарор дорад.

љумњурї, ки дар онњо вазни ќиѐсии

Маълумотњои

танурустии

њодисањои таваллуд дар хона дар соли

Љумњурии Тољикистон аз сифати паст

20122 мутаносибан 13 фоиз, 15,7 фоиз

ва њаљми ками муоинаи антенаталї ва

ва 23,8 фоизро ташкил медињанд,

нигоњубин шањодат медињанд: танњо 70

рўзмарра ба њисоб меравад. Дар баъзе

фоизи занони њомиладор машварати то

ноњияњо вазни ќиѐсии

таваллуд

дар хона баъзан аз 52 то 60 фоизро

дар

Тољикистон

Вазорати

мегиранд,

ки

ин

барои

тањќиќоти шумораи минималии занони
њомиланок њадди
меравад.
мураттаби

АД

ва

барои

вилояти

таваллудкунї

ташкил медињад.

аќал ба шумор

Масалан,

мазкур

Тадќиќоти

анљомдодаи

Бонки

андозагирии

умумиљањонї (БУ - с. 2003) нишон

гузаронидани

доданд, ки дар Тољикистон ањолї аз

муоинаи акушерї дар 60-85 фоизи

хизматрасонии

њолатњо муайян намудани гурўњи хун

вобаста ба дараљаи даромадњояшон

17,2 фоиз љой дорад, ќурси сулфати

истифода

оњанро

камбизоат ќариб 42

танњо

51

фоизи

пурсидашудагон мегиранд.

Солњои охир дар мамлакат миќдори
зиѐди њолатњои дар хона таваллуд
кардани занон ба проблемаи љиддї
табдил ѐфтааст. Тибќи омори расмї
њар сол дар кишвар зиѐда аз 200 000
таваллуд ба ќайд гирифта мешавад.
мазкур,

мебаранд:

аз

оилањои

фоизи занон, аз

оилањои таъминбудагон 52 фоиз баро

Проблемаи таваллудкунї дар хона

Нишондињандаи

таваллудхонањо

ки

дар

солњои 1990 ва 1995 19,0 ва 19,1

кўмак ба таваллудхонањо мурољиат
кардаанд.

Зиѐда аз 60 000 нафар

занон (40 фоиз) дар хона таваллуд
мекунанд ва бештар 25 000 чунин
таваллудкунињо бе кўмаки кормандони
касбї сурат мегирад; 60 фоизи занон
дар

6

њафтаи

баъди

таваллуд

нигиоњубини ва кўмаки постнаталї
(баъди таваллудкунї) намегиранд.

фоизро ташкил медод, мутаносибан

Муњимияти проблемаи мазкур аз он

дар соли 2000 то 42,1 фоиз зиѐд шуд.

иборат аст, ки аксар ваќт таваллуд дар

Дар

љараѐни

гардидани

тадриљан

вазъи

бењтар

иќтисодї

дар

2

Маљмуаи «Солимии ањолї ва фаъолияти
муассисањои тандурустї дар соли 2012».
Душанбе 2013.

хонањо

дар

шароити

расонидани

хатарнок

кўмаки

бе

модар, кўдак ѐ њарду оварда расонад,

њаммонанди

кам намояд. Дар Тољикистон аксари

кўмаки тиббии њайати аз омодагии

таваллудњо

махсуси

таъљилии

кормандони тиббї сурат мегирад ва 77

акушерї гузашта, сурат мегирад. Дар

фоизи таваллудњо дар муассисањои

чунин

тиббии давлатї мегузаранд.

аз

рўи

маврид

кўмаки

кўмакрасонї

барои

таваллуд бе кўмаки ихтисосї сурат
гирифта,

ба

рушли

мураккабињои

акушерї оварда мерасонад, яъне ба
њолатњои

таќозокунандаи

таъљилии

кўмаки

статсионарии

махсусгардонидашуда
бачадон,

пеш

аз

(кафидани
мўњлат

гардидани

платсаденти

мўътадил

қарордошта,

дар

кушода
шакли

хунрезињои

гепотеникї дар давраи баъди таваллуд,
диспреси љанин ва навзод) мусоидат
менамоянд.
њолатњо

баланди

фоиз)

бо

кўмаки

Кўмакрасонї њангоми таваллуд
вобаста ба синну соли модар ва љои
истиќомати он фарқияти зиѐд дорад.
Ба

модарони

љавони

дар

шањрњо

истиқоматкунанда њангоми таваллуд
дар

муассисањои

тиббї

тавассути

њайати касбии тиббї дар қиѐс бо
занони

калонсоли

истиқоматкунанда

дар

кўмак

дењот
расонида

мешавад.

Дар навбати худ, чунин

дараљаи

(87

Масалан, дар муқоиса бо 61

фавти

фоиз занони 35-сола ва аз он калонтар

модару кўдакро дар мамлакат муайян

80 фоизи таваллуди занони синни 20-

менамоянд.

сола ва аз онњо хурд дар муассисањои

Тањлили њолатњои фавти модарон

тиббї сурат мегирад. Ба њамин монанд

нишон дод, ки 45,8 фоизи занон дар

87 фоизи таваллуд дар шањрњо, дар

давраи

дењот бошад -

баъди

таваллуд

вафот

74 фоизи таваллудњо.

карданд ва мураккабињои акушерї

дар

доштанд.

гирифтанд, Қариб аз 10 нафар 9 нафар

Кўмак
таваллуд

расонидан

(кўмакрасонї

њангоми
дар

вақти

муассисањои

сурат

дар вилояти Суѓд ва шањри Душанбе
дар

муассисањои

кардаанд,

таваллуд)

давлатї

дар

тиббї

ВМКБ

ва

таваллуд
вилояти

Хатлон бошад, 65 фоизи таваллудњо
Кўмакрасонии тахассусии тиббї
ва

ташкил

намудани

дар

муассисањои

тиббї

ба

назар

шароитњои

мерасанд. Қариб њамаи таваллудњо (93

санитарию гигиении мусоид њангоми

фоиз) бо кўмаки њайати касбии тиббї

таваллуд хатари ба вуљуд омадани

сурат гирифтанд. Ҳиссаи таваллудњо

мураккабињои

бо кўмаки кормандони тиббї дар НТЉ

сироятиро,

ки

метавонанд ба фавт ѐ бемории сахти

ва шањри Душанбе мутаносибан аз 80

занон њангоми таваллуд (100 фоиз),

то 96 фоизро ташкил медињанд.

инчунин таваллуд дар муассисањои

Дараљаи

маълумоти

модар

мустақиман ба эњтимолияти он ки
таваллуд бо кўмаки кормандони тиббї

тиббї (99 фоиз) аст, ки ин назар ба
нишондињандаи

Тољикистон

хеле

баланд аст.
Дар тадқиқоти соли 2005 дар

сурат мегирад ва онњо дар муассисањои
тиббї мегузаранд, вобастааст. Аз дањ

Тољикистон

њашт адад таваллуди занони дорои

(тањқиқоти мулти-индикаторию кластерї)

маълумоти

кўмаки

њамчунин дар бораи муоинаи тиббии

соњаи

то таваллуд расонидашуда маълумот

дар

љамъоварї гардидааст5. Бо вуљуди ин

муқоиса бояд зикр кард, ки қариб

дар МИКИ соли 2005 дар бораи

њамаи таваллуди занони маълумоти

таваллудњои охир нишондињандањои

олидор

базавї

мутахассисони
тандурустї

салоњиятноки

сурат

бо

бо

мегиранд,

МИКИ

тиббї

иљро

дар асоси маълумоти дар љараѐни ду

дањ

њафт

соли охир љамъоваришуда њисоб карда

модарони

шуданд, ки ин нисбати пурсишномаи

дорои маълумоти заминавї ѐ камтар аз

дар соли 2012 анљомдодаи МИКИ

ин дараља дар муассисањои тиббї сурат

пештар буд. Ҳамин тавр, бо мақсади

мегиранд, аз дањ нўњ нафари занони

муқоисаи нишондињандањои дар байни

маълумоти олидор дар муассисањои

ду тадқиқот суратгирифта, сатњи фавти

гардидааст.
њолатњои

тиббї

кўмаки

гузаронидаи

Қариб

аз

таваллуд

таваллуд

дар

мекунанд.

Ҳиссаи

модарон дар соли 2012

дар асоси

заноне, ки дар Тољикистон њангоми

маълумоти таваллудњои охир дар ду

таваллуд ба онњо тавассути њайати

соли охир, ки пеш аз тадқиқот њам дар

шахсї хизмати касбии тиббї расонида

МИКИ ва њам оид ба Тољикистон дар

шудааст (87 фоиз) ва њиссаи занони дар

соли 2005 њисоб карда шудаанд, иљро

муассисањои тиббї таваллудкарда (77

гардидаанд.

фоиз) мебошад. Чунин маълумотњо дар

медињанд,

ТТД

Тољикистон

Озарбойљон

соли

2008

Натиљањо
ки

дар

аксари

соли

нишон
2012

дар

таваллудњо

(89

(мутаносибан 89 ва 78 фоизро ташкил

фоиз) аз љониби кормандони тиббї

медињад3.

нишондињандањои

қабул карда шудаанд ва 78 фоизи

дар

таваллудњо дар муассисањои тиббї

ТТД

Тибқи

Арманистон

фарогирии

кўмакраонии

соли

20024

тиббї

Аз рўи тањқиқоти методию демографии
Озарбойљон, , 2006
4 Аз рўи тањқиқоти тиббию демографии
Арманистон, 2010
3

ба

сурат гирифтаанд. Ин аз он шањодат
медињад, ки дараљаи фарогирї бо

Тањқиқоти мулти-индикаторї кластерї,
Тољикистон, 2005
5

хизмати тиббї њангоми таваллуд аз
соли 2005 сар карда (83 фоиз дар
МИКИ 2005) ва кўмакрасонї њангоми
таваллуд дар муассисањои тиббї (62
фоиз дар МИКИ соли 2005) хеле зиѐд
шудааст. Фарогирии бо кўмаки то
таваллуд

(антенаталї)

дар

байни

занони 15-49-сола, ки кўдаки зинла
таваллуд кардаанд, дар давоми ду соли
охир пеш аз тањқиқоти соли 2012 (80
фоиз),

дар

МИКИ

2005

тақрибан

њамин қадар аст (79 фоиз).
Хулоса
Дар давоми дањ соли охир коркард
ва
татбиқ
дар
асоси
низоми
барномањои њадафноки миллї ва
соњавї оид ба пешгирї ва мубориза бо
касалињои нисбатан пањнгардида дар
байни занон ва бачагон амалї
мегардад.
Дар доираи татбиқи Нақшаи
стратегии Љумњурии Тољикистон оид
ба саломатии репродуктивї дар давраи
то соли 2014 дар шањру ноњияњои
мамлакат як қатор чорабинињо оид ба
пешгирии мураккабињои вобаста ба
њомиладорї ва таваллуд, таъмин ва
бењтар намудани муоинаи антенаталї,
масъалањои ѓизои занони хомила
(саплементатсия,
мукронутриентњо),
омўзиши кормандон ва шахсон, ки дар
раванди таваллуд иштирок менамоянд,
инчунин љалби ањли љомеа ва ѓайра
гузаронида шудааст.
Яке аз самтњои тасбитшуда оид ба
таъмини бехатарии модарон тавсиаи
дастрасї ба кўмаки таъљилии акушерї
дар
њамаи
соњањои
тандурустї
мебошад. Бо мақсади дастрасї ба
њадафи мазкур бо қарори Ҳукумати

Љумњурии Тољикистон аз 1 августи
соли 2008 тањти №370 Нақшаи миллии
амали Љумњурии Тољикистон оид ба
бехатарии модарон барои давраи то
соли 2014 тасдиқ гардидааст.
Ба эътибор нагирифтани муњимияти
проблемањои
таъмини
њифзи
саломатии модарони њар миллат ва
мамлакат
имконнопазир
аст
ва
сармоягузории имрўза дар ин самт
сармоягузорї барои ояндаи ин ѐ он
миллат мебошад.

