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{АМКОРОНИ МE{ТАРАМ!
Ба Шумо маxмуаи маводи ахборотb оид ба пешгирии ВИЧ/СПИД пешни[од карда
мешавад, ки дар ча[орчeбаи лои[аи якxояи Вазорати маорифи Xум[урии Тоxикистон ва
Комисияи миллии Xум[урии Тоxикистон оид ба кор[ои ЮНЕСКО ва бо дастгирии молиявии Бюрои Кластернии ЮНЕСКО дар ш. Алмаато та[ия карда шудааст.
Ин маxмуа барои кормандони системаи маориф таълиф гардидааст. Нашри маxмуаи
мазкури ахборотb бояд ба татбиrи барномаи Стратегияи зидди эпидемияи ВИЧ/СПИД дар
системаи Вазорати маорифи Xум[урии Тоxикистон ба таври назаррас мусоидат намояд.
ВИЧ/СПИД хатарест ба саломатb ва некeа[волии башарият. Дар айни замон дорувори
таъсирбахше барои табобати СПИД мавxуд нест. Воситаи нисбатан пурзeри ро[басти он,
ба аrидаи мо, пешгирии эпидемия, ташаккули шахсияти со[иби маънавиёти баланд ва
ахлоrи [амида мебошад. Дар ин маънb, дар навбати аввал, системаи маориф ва оила ба
насли наврас таъсири махсусан сариваrтb расонда метавонад.
Системаи маориф барои ба xавонон пешни[од кардани ахбороти зарурb наrши
[алкунанда бозида метавонад, ки барои паст кардани хавфи сирояти СПИД, омода сохтани
му[ити бехатар ва мусоид дар муассиса[ои та[силотb мусоидат хо[ад кард. Дар натиxа
xавонон дар он xо метавонанд озодона масъала[ои xиддb ва му[ими вобаста ба ин проблемаи аср - ВИЧ/СПИД ва нашъамандиро му[окима намоянд.
Умедворам маxмуаи ахборотии мазкур ба тамоми кормандони системаи маориф ёрb
мерасонад, ки кори маrсадноки пешгирии ВИЧ/СПИД - ро дар системаи маориф ташкил
кунанд, ташаккули муносибати масъулонаи кeдакон ва наврасон, умуман xавононро ба
рафтор ва саломатии худ ба ро[ монанд. Ин маxмуаро метавонанд ро[барон ва педагог[ои
системаи маориф истифода кунанд, ташаккули муносибати масъулонаи кeдакон ва наврасон, умуман xавононро ба рафтор ва саломатии худ ба ро[ монанд.
Муовини Вазири маорифи
Xум[урии Тоxикистон

И. Каримова
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ПЕШГУФТОР
Дар ча[орчeбаи вероиши (мутобиrсозии) маxмуаи ахборотии «ВИЧ/СПИД ва маориф» 19 июни соли 2006 дар Донишго[и славянии Тоxикистону Россия бо дастгирии
ЮНЕСКО семинар -тренинги «ВИЧ/СПИД ва маориф» гузаронида шуда буд.
Дар семинар ин[о ширкат варзиданд: Галина Ли - мутахассиси масъала[ои
ВИЧ/СПИД ЮНЕСКО-и ша[ри Алмаато, ки маxмуаи ахборотии ВИЧ/СПИД ва маорифи
Xум[урии Rазоrистонро муаррифb кард; М.М.Бобоxонова- котиби масъули Комиссияи
миллии Xум[урии Тоxикистон оид ба кор[ои ЮНЕСКО; Ф.Хушвахтов - муовини аввали
вазири маорифи Xум[урии Тоxикистон; И.Х.Каримова -муовини вазири маорифи
Xум[урии Тоxикистон; Юкио Мокиа - намояндаи ЮНИСЕФ дар Тоxикистон; мудирони
шeъба[ои маорифи вилоят, но[ия ва ша[р[ои Xум[урии Тоxикистон; намояндагони
ташкилот[ои байналмиллалb ва uайридавлатb дар со[аи пешгирии ВИЧ/СПИД миёни
кeдакон, наврасон ва xавонон.
Иштирокдорони семинар - тренинг маводи пешни[одгардидаро му[окима намуданд
ва ба шароити Xум[урии Тоxикистон вероиш кардани ин ахборотро пешни[од карданд.
Маxмуаи ахборотии ба таваxxe[и шумо пешкашшаванда натиxаи кори семинари
номбурда мебошад, ки дар ча[орчeбаи лои[аи Вазорати маорифи Xум[урии Тоxикистон
ва Комиссияи миллии Xум[урии Тоxикистон оид ба кор[ои ЮНЕСКО доир гардида буд.
Муаллифони маxмуа маrсад гузоштанд, то маводеро бароятон пешни[од намоянд,
ки таъсири эпидемияи ВИЧ/СПИД-ро ба системаи маориф ва наrши системаи маорифро
дар пешгирии ВИЧ/СПИД миёни кeдакон, наврасон ва xавонон инъикос кунад. Дар маxмуа ба xи[ати юридикb, [уrуr[ои одам аз мавrеи муосири равоншиносb -педагогb, тиббbиxтимоb ва илмb а[амияти махсус дода шудааст.
Маxмуаи ахборотии пешни[одшаванда бар асоси принсип[ои муносибати равоншиносb, илмият, дастрасb, равобити тарафайн, имконоти минтаrа[о коркард шудааст ва
барои кормандони со[аи маориф, волидон, намояндагони ташкилот[ои xамъиятb, барои
[ар шахсе, ки ба кори тарбия ва та[силоти насли навин машuул аст, метавонад муфид
бошад.
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МУЌАДДИМА
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МУRАДДИМА
Дар тeли 25 соли сипаришуда ВИЧ/СПИД аз рeйдоди тиббb ба та[диди xиддии [аёти
башарият табдил ёфт. {амзамон вай на тан[о проблемаи тиббb аст, зеро ба инкишофи
тамоми а[ли башар та[дид мекунад, [амчунон мисли xанги хонумонсeз хавфи оrибат[ои
муд[иши иxтимоb дорад. Мо на дар рe ба рeи хавфи густариши эпидемия, балки дар рe ба
рeи хатари оrибат[ои муд[иши он rарор дорем.
Имрeз бо эпидемияи ВИЧ/СПИД да[[о мамлакат гирифтор шудаанд.
Оrибат[ои xиддии ин эпидемия ба [амаи xи[ат[ои инкишофи устувор та[дид мекунад: ба пастшавии сат[и камбизоатb, густариши дастёбb ба технология[ои пешrадам,
бе[буди саломатии одамон, таъмини [уrуr[ои инсон ва та[силоти [амагонb. ВИЧ/СПИД
фосилаи миёни инкишофи мамлакат[ои гуногуни минтаrа[ои кураи замин ва фарrи миёни
дороён ва нодорону камбизоатонро меафзояд, ба [аёту ояндаи сад[о миллион одамон
таъсири манфb мерасонад.
Аксари кулли а[олии рeйи Замин аз ин беморb кам воrиф [астанд. Сабаби он, rабл аз
[ама, ба xиддияти ин проблема ба[ои зарурb надодан, бепарвоии одамон ва бефаъолиятии
xомеа ба шумор меравад.
{амзамон, [арчанд СПИД [анeз кам омeхта шуда бошад [ам, аммо одам дар ин бора
ба таври кофb медонад, то фавран ба амале даст занад, ба табобат шурeъ кунад ва пеши
ро[и па[ншавии эпидемияро гирад, умри чb одамони солим ва чb сироятшударо дарозтар,
пурма[султар ва бошарафонатар созад, ба xабрдидагон умед бахшад, ба он[о [амдардb ва
дастгирb кунад.
Ба ин васила зарур аст, ки дар xомеа муносибат ба ин проблема таuйир дода шавад,
кори воrифияти а[олb, rабл аз [ама, xавонон оид ба масъалаи пешгирии ВИЧ/СПИД
бе[тар карда шавад. Барои зистан, кам кардани хавфи сироят ва густариши беморb [ар
фард бояд [арчи бештар дар бораи ВИЧ/СПИД, яъне ро[[ои cирояти он, инкишоф ва
зу[уроти беморb, табобати он ва асосан пешгирии онро донад.
Тадбири самарабахштарини пешгирии ВИЧ/СПИД та[силоти ого[кунанда ба шумор
меравад. Вай бояд ба одамон дониши ого[кунандаи хавфро ди[ад ва одамон донанд, ки чи
тавр ин хавфро пешгирb кардан мумкин аст. Вале аксаран ин кифоя нест, ки рафтори одам
таuйир ёбад. Сират ва маданияти одамонро таuйир додан, дар он[о муносибати дурустро ба
ин проблема тарбия кардан, сабабу маrсади ба вуxуд овардани малака[ои паст кардани
дараxаи хавф ва гирифторшавиро фа[мондан зарур аст.
Ин маxмуаи ахборотb ба кормандони ро[барикунандаи системаи маориф нигаронида шудааст, то ки он[о системаи кор[ои пешгирии бемориро дар муассиса[ои гуногуни
та[силотb барои муаллимон ва талабагон ташкил кунанд.
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МИННАТДОРB
Мо ба Бюрои Кластернии ЮНЕСКО дар ша[ри Алмаато дар шахси Галина Ли, ба
котиби масъули Комиссияи Миллии Xум[урии Тоxикистон оид ба кор[ои ЮНЕСКО
Бобоxонова М.М. барои дастгирb дар кори вероиши маxмуаи ахборотии мазкур из[ори
сипоси самимb мекунем.
Ба [амаи он[ое, ки дар гузаронидани семинар ширкат варзиданд ва аз ташкилот[ои
Хазинаи кeдакони СММ (ЮНИСЕФ), Маркази Xум[уриявии СПИД, мудирони шeъба[ои
вилоятb, ша[рb ва но[иявии маориф, ташкилоти uайридавлатии «{илола» ва ташкилоти
uайридавлатии «КАЛ» намояндагb карданд ва оид ба вероиши маводи ахборотb пешни[од
манзур доштанд, из[ори миннатдорb менамоем.
Ба муrарризон ва аъзоёни маxлиси умумии Академияи илм[ои педагогии
Xум[урии Тоxикистон барои му[окима, [амкорb ва тавсияю пешни[одот, ки ба такмили маводи ахборотb мусоидат намуданд, сипосгузорем.
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МАЪЛУМОТИ
АСОСЇ
ДАР БОРАИ
ВИЧ/СПИД
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Э

Маълумоти асосb дар бораи ВИЧ/СПИД

ВИЧ ва СПИД чист? Он[оро агар ба тоxикb
пидемияи ВИЧ/СПИД аксаран тарxума кунем, ин тавр садо меди[ад.
В - вирусb
одамонро дар давраи нашъунамояН - норасоb
шон, ваrте ки метававонанд кор
И - истодагарb
кунанд ва оила бунёд намоянд, гирифтор мекунад.
X - xиcм
Ин эпидемия дастовард[ои тараrrиёти бисёр
мамлакат[оро фалаx месозад: са[ми а[олии rобили
СПИД - зу[уроти норасоии истодагарии xисм
ме[нат кам мешавад, умри а[олb кeто[ мегардад,
СПИД - бемориест, ки ба сабаби норасоии
сарбории системаи тандурустb ва хизмати иxтимоb
истодагарии xисм пайдо мешавад.
меафзояд.
6Синдром (зо[иршавb) гурe[и аломат[ои
Эпидемияи СПИД проблемаи xиддb аст,
хосанд, барои аниr кардани [олати бемории
зеро:
муайян.
6характери афзоянда дорад: тез дар олам густа6Зу[урот ба ин маънb аст, ки метавонад сироят
риш меёбад, характери эпидемияи фалаxсозро
кунад
дорад;
6Норасоии истодагарb, яъне организм rобилия6ба [амаи со[а[ои [аёт таъсири харобсозанда
ти ба сирояткунанда[о истодагарb (муrобилимерасонад;
ят) карданро гум кардааст. Дар ин [олат инсон
6оrибати эпидемия ба насл[ои оянда таъсири
натан[о аз микроб[ое, ки маризи[ои гуногунро
манфb мерасонад;
ба вуxуд меоваранд (грипп, ихроx ва uайра),
6густариши ВИЧ/СПИД бо чунин масъала[ои
балки аз он микроб[ое, ки дар [олати мeътадинозук робита дорад: бо муносиботи омезиши
лии истодагарии организм маризиро ба вуxуд
xинсb, истеъмоли сeзангузаронии нашъа,
намеоваранд, низ бе[имоя аст.
нобаробарии марду зан (гендер) ва uайра, ки
барои амалb сохтани фаъолияти таъxилb ва
ВИЧ вируси uайриоддb аст, зеро одам
босамари xамъиятb, яъне ба фаъолияти [укуматb ва xомеаи ша[рвандb монеа ворид метавонад онро дар организми худ сол[ои зиёд
дошта бошад, вале [амзамон ба куллb солим
месозад.
намояд. Вале вирус тадриxан дар дохили организм
Дар муддати тeлонb дар мубориза алай[и афзоиш меёбад, [уxайра[ои хунро вайрон мекунад,
СПИД асосан тадбир[ои зидди эпидемия ва тадrи- ки он[о унсури системаи [имоятгари организм
rот[ое дар маркази диrrат гузошта мешуданд, ки ба мебошанд. Агар одам ВИЧ дошта бошад, чунин
худи беморb дахл дошт. Вале ахбороти дар xараёни маъно надорад, ки дар e СПИД зуд инкишоф
тадrиrот[о гирд оварда шуда баёнгари онанд, ки аз меёбад. Вирус метавонад дар организм да[ сол ва аз
ла[заи ба организми инсон ворид гардидани ВИЧ ва он [ам бештар xой дошта бошад то ба он даме, ки
ибтидои зу[уршавии сироят метавонад мe[лати одам ягон аломати маризиро [ис намояд. Дар тeли
зиёде гузарад. Тибrи маълумот[ои коршиносони ин ваrт одам метавонад худро комилан хуб ва солим
байналмилалb аз 10 нафар 9 нафари сироятшудаго- [ис кунад, аммо метавонад ба дигарон вируси худро
ни ВИЧ дар дунё дар бораи вазъияти худ чизе гузаронад.
Ба ин тариr:
намедонанд. Ба ин тариr, одам бехабар аз он ки
6метавонед бо ВИЧ сироят шавед ва шуб[ае аз
сироятгари ВИЧ аст, ба дигарон бемориро мегузамавxудияти он надошта бошед;
ронад.
6метавонед бо ВИЧ дигаронро сироят кунед ва
Густариши эпидемия ба рафторе вобаста аст,
дар ин бора чизе надонед.
ки ба гузаронидани ВИЧ мусоидат менамояд:
Дар айни замон даво[ое мавxуданд, ки
истеъмоли сeзан барои нашъагузаронb бо истифода
аз асбоб[ои ифлосшуда ва омезиши xинсии метавонанд умри одамеро, ки ВИЧ дорад, дароз ва
сифати [аёти он[оро бе[тар созанд.
бе[имоя.
Баробари ин та[лил[ои анxом додашуда
Чb тавр ВИЧ ба одамон сироят мекунад?
мунтазам гуво[и онанд, ки тадбир[ои ба таuйири
Одам метавонад тан[о аз одамоне, ки бо ВИЧ
рафтор нигаронида шуда амали омезиш[ои xинсии
хатарнокро кам мекунанд. Мамлакат[ое, ки ба зиндагb мекунанд (ВИЧ-и мусбат), ба ВИЧ сироят
камшавии густариши ВИЧ ноил гардидаанд, ба ин шаванд. Дар организми ин rабил одамон ВИЧ [аст
комёбb ба шарофати таuйири рафтор мушарраф ва он[о дар тeли [аёт барандаи ВИЧ мегарданд.
гаштаанд: кам кардани теъдоди талабгорони {атто агар ин rабил одамон солим намоянд ва худро
омезиши xинсb, дертар шурeъ кардани фаъолияти солим [ис кунанд [ам, он[о метавонанд ин вирусро
ба дигарон гузаронанд. ВИЧ бо се ро[ мегузарад.
омезиши xинсb, истифодаи [имояпарда аст.
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Ро[[ои сирояти ВИЧ

Тан[о дар 4 хели моеъи организм ВИЧ ба
миrдори кофb мавxуд [аст, ки сироят кунад.
6Дар хун
Ба воситаи омезиши xинсb.
6Дар оби манb
Дар олам сирояти ВИЧ аксаран ба воситаи
6Дар моеъи аврат
омезиши xинсb бо одами ВИЧ дошта ба амал меояд.
6Дар шири пистон
Одам [ар rадар xуфти бештари омезиши xинсb
дошта бошад, [амон rадар хавфи бештари бо одами
Вирус дар дигар намуд[ои моеъи организм
ВИЧ дошта вохeрдан ба миён меояд. Вале бояд
(шоша,
туф, араrи бадан) мавxуд аст, вале xамъшагуфт, ки як даъфа омезиши xинсb кардан бо одами
вии
вирус
дар он[о барои сироят кифоя нест.
вирусдошта кифоя аст, ки ВИЧ сироят кунад.
Ба воситаи хун.
Ин ро[и сирояти ВИЧ дар
миёни одамоне маъмул аст, ки ба
воситаи сeзан нашъа мегузаронанд, зеро он[о аз шпритс ва
сeзани умумии тоза накарда
истифода мебаранд.
ВИЧ метавонад ба воситаи
хунгузаронb ва ё асбоб[ои ба
одами ВИЧ дошта истифодашуда,
ё худ [ангоми истифодаи асбоб[ои
тиббии поккорb карда нашуда, ки
хуни одами ВИЧ дошта доранд,
сироят кунад.
Аз модари ВИЧ дошта
[ангоми [амл, таваллуд ва [ини макконидани
пистони модар ба тифл сироят мекунад.
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Чb тавр одам метавонад [ис кунад, ки
бо ВИЧ сироят шудааст?

ВИЧ чb тавр сироят намекунад?
Вируси норасоии истодагарии организми
одам сироят намекунад:
6ба воситаи [аво, ваrти атса ва сулфа;
6аз тариrи таом ё об;
6аз тариrи араrи бадан ё ашк;
6дар [авзи шиноварb;
6ба воситаи саломи дастb;
6ба воситаи косаю табаr, анxоми бистар, либос,
пойафзол;
6[ангоми шустушeй дар [амом, истифода аз
[оxатхонаи умумb;
6дар натиxаи расидан ба бадан, оueш, бeса;
6дар натиxаи неш задани [ашарот ва uайра.

Одам наметавонад муайян кунад, ки вай бо
ВИЧ сироят шудааст ё не? Аксари одамони дорои
ВИЧ дар муддати тeлони шeб[а намекунанд, ки бо
ВИЧ сироят шудаанд. ВИЧ нишона[ои хоси
фарrкунанда надорад. Тан[о дар натиxаи та[лили
хун метавон ба мавxудияти ВИЧ муътаrид гашт.
Бар асоси нишона[ои зо[ирb муайян кардани
одамеро, ки дорандаи ВИЧ аст, uайриимкон аст.

Одами дорандаи ВИЧ чb rадар умр
мебинад?

Инфексияи ВИЧ ба маризи[ои тeлонb
Аз одами ВИЧ дошта [азар кардан [еx асосе
тааллуr
дорад. ВИЧ метавонад дар одам аз 2 сол то
надорад. Баръакс, ингуна одамон ба дастгирb
10-15
сол
ва баъзан бештар аз он [ам зу[ур накунад.
э[тиёx доранд. Дар мавриди мавxуд будани
инфексияи сирояти ВИЧ ба тадбир[ои мa[дудсозb
(карантин) [оxат нест. СПИД [аргиз вабо нест. Ба
вабо нисбат додани СПИД одамонро ба та[лука
меандозад ва ва[ми асримиёнагb дар пеши сирояти
он сабаби [уrуrпоймолкунb ва [азар аз одамони
дорои ВИЧ мегардад, ки uайриинсонb буда, [еx
зарурат надорад.

Худро чb тавр аз ВИЧ бояд [имоя кард?
1. {ангоми омезиши xинсb аз ВИЧ худро бо
ин ро[[о [имоя кардан мумкин аст:
6як xуфти сироятнашуда ва содиr барои
омезиши xинсb доштан. Агар xуфти Шумо дар
гузаштa омезиши xинсии бе[имоя дошта
бошад, пас вай бояд аз муоинаи духтур гузарад.
6мунтазам ва дуруст истифода кардани
[имояпарда, яъне [ар даъфа [ангоми омезиши
xинсb аз [имояпарда истифода кардан, на тан[о
ваrте ки ба xуфти омезишкунанда бовар
надошта бошb. Дар истифодаи [имояпарда ба
дастур xиддан риоя кардан.
6барои xавонон воситаи дурусттарини [имоя то
синни нисбатан баркамолb, хубаш то аrди
нико[, аз омезиши xинсb худдорb кардан.
2. Тан[о асбоб (шпритс) ва сeзан[ои комилан
пок истифода кардан.
6{ама аз сироят зарар дида метавонанд, вале
[ама метавонанд худ ва наздикони худро [имоя
кунанд, ба шарте, ки рафтори худро бехавф
гардонанд.
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Вазъияти ВИЧ СПИД дар дунё, Осиёи
Марказb ва Тоxикистон

Э

пидемияи ВИЧ/СПИД хатари xиддb
ба инкишофи башарb дорад ва
бe[рони амнияти умумибашарист, ки
аз [аргуна xанг [ам бештар ба xамъият хисора
ворид месозад. Ин беморb дарозумрии интизориро
дар мамлакат[ои Африка, ки дар rисмати xануби
Сахара воrеъ гаштаанд, ботил сохт, 14 миллион
кeдакро ятим кард. {атто дар он rисмати олам, ки
эпидемия бо суръати нисбатан суст ривоx меёбад,
нишона[ои хавфнокеро зу[ур месозад, ки аз
шиддати он гуво[b меди[ад.
Дар соли 2005 дар дунё rариб панx миллион
воrеа[ои нави сирояти ВИЧ рeй доданд ва бештар
аз се миллион одамон аз маризи[ои ба СПИД
вобаста фавтиданд, бештар аз ним миллиони
(570000) он[о кeдакон буданд. Дар охири соли
2005 дар олам 40,3 миллион одамон гирифтори
бемории ВИЧ буданд, ки ин нисбат ба соли 1995 2
маротиба зиёд (19,9 миллион) аст. {арчанд баъзе
муваффаrият[о дар ин со[а ба вуxуд омада бошад
[ам, вале ин эпидемия нисбат ба кeшиш[ои
пешгирии он афзалият дорад.
Мувофиrи барномаи Муштараки СММ оид
ба СПИД дар aйни замон давлат[ои Аврупои
Шарrb ва Осиёи Маркaзb нисбат ба дигар давлат[ои дунё инкишофи босуръати эпидемияро аз
cар мегузаронанд.

Дар соли 2005 теъдоди воrеа[ои нави
сирояти ВИЧ дар ин минтаrа ба 270 [азор нафар
расид. Дар натиxа теъдоди умумии бо ВИЧ сироятшудагон ба 1,5 миллион расид. Дар муддати камтар
аз 10 сол теъдоди бо ВИЧ сироятшудагон rариб ба
20 маротиба афзуд. Дар соли 2005 аз бемории Спид
62 [азор одам фавтиданд.
Дар итти[оди мамлакат[ои муштаракулманофеъ аксарияти зиёди [одиса[ои сирояти ВИЧ ба
xавонон тааллуr дошта асосан вобаста ба истифодаи сeзангузаронии нашъа мебошад. Дар ин
масъала Федератсияи Руссия ва Украина бештар
xабр дидаанд.
Rисми зиёди истеъмолгарони сeзангузаронии нашъа омезиши xинсb мекунанд ва агар бо
ВИЧ он[о умр ба cар баранд, пас метавонанд ба
xуфти омезишкунандаи худ, чb xуфти [амешагb ва
чb xуфти тасодуфb (хунb, омезиши бе[имояпарда)
сироят кунад. Ба ин тариr, эпидемия дар миёни
а[олb то рафт бештар па[н мешавад. Аксарияти
истеъмолкунандагони сeзангузаронии нашъа
(ИСН) одатан мардон буда, вале дар айни замон
[одиса[ои нави бо ВИЧ сироятшудагон аксаран
зан[о мебошанд. {оло афзоиши теъдоди сирояти
ВИЧ бо ро[и олоти xинсb, аврат, аз модар ба кeдак
ба назар мерасад.
Шакли эпидемия таuйир меёбад: ca[ми
сирояти ВИЧ [ангоми омезиши xинсb меафзояд.
Аз xумла соли 2004 дар Rазоrистон ва Украина
30% ва аз он бештар [одиса[ои сирояти ВИЧ-и ба
rайд гирифташуда бо ро[и омезиши xинсb рух
додаанд.
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Дар Белоруссия ва Xум[урии Молдова 45%
ва аз он бештар [одиса[ои сирояти ВИЧ-и ба
rайдгирифташуда бо ро[и омезиши xинсb ба амал
омадаанд.
Вазъияти густариши бештари сироят бо ро[и
омезиши xинсb бошиддат мегардад, ки ин хатари
сирояти ВИЧ-ро [ангоми омезиши xинсии
бе[имояпарда меафзояд.

Хурexи сирояти бошиддати ВИЧ дар Осиёи
Марказb ба rайд гирифта шудааст: он дар соли 1995
ба теъдоди 88 буд, дар соли 2005 ба 17799 расидааст.
Муфофиrи омори расмb то 1 июли 2006 дар
Тоxикистон 544 [одисаи бемории ВИЧ/СПИД ба
rайд гирифта шудааст. Аз xумла соли 2005 189
[одисаи нави сирояти ВИЧ ба rайд гирифта
шудааст, ки ба миrдори 4,5% нисбати соли 2004
(198 [одисаи нав) кам аст. {амзамон одамони
гурe[и аз 29 то 39 сола дар миёни сироятшудагони
ВИЧ теъдоди зиёдеро (84%) ташкил мекунанд.
Дараxаи аз [ама баланди сирояти ВИЧ дар ша[ри
Душанбе (23,3 [одиса дар 100000 сар а[олb) ва
ВАБК ба rайд гирифта шудааст. Ташвишовар он
аст, ки теъдоди сироятшудагони ВИЧ дар миёни
xавонони аз 20 то 40 сола меафзояд. Сирояти ВИЧ
дар 44 ша[р ва но[ия[ои xум[урb ба rайд гирифта
шудааст.

Дар ин xадвал ро[[ои сирояти ВИЧ
пешни[од гардидааст:
Омил[ои хавф

Миrдор

Алоrаи xинсb
Хунгузаронb
Сeзангузаронии
нашъа
Номаълум
{амагb

70
5
357

Фоиз
%
13,8
1,0
70,6

74
506

14,6
100

Rатъи назар аз баrайдгирии 544 [одисаи
сироят ин раrам[о вазъияти воrеии эпидемияро дар
мамлакат инъикос намекунад. Ин, rабл аз [ама ба он
вобаста аст, ки номунтазамии иrтисодии 10 соли охир
ба Тоxикистон имконият надод, ки дар мамлакат
базаи модии кофb барои гузаронидани пурсиши
тестb фаро[ам оварда шавад.
Аз соли 2003 сар карда ба xои ба мамлакат
ворид шудани тест[ои грантb, ки Тоxикистон аз
фонди муборизаи Глобалb алай[и СПИД, сил ва
вараxа ба даст овард, ошкорсозии сирояти ВИЧ
таuйир ёфт, яъне теъдоди [одиса[ои баrайдгирии он
xиддан афзуд.
Дар Тоxикистон санад[ои зерин rабул
шудаанд ва татбиr мегарданд:
6Барномаи миллии (xавонони Тоxикистон) барои
сол[ои 2004-2006, стратегияи Xум[урии
Тоxикистон оид ба [ифзи тандурустии а[олb то
соли 2010 (2002).
6Наrшаи стратегии Xум[урии Тоxикистон оид ба
таъсиррасонb ба саломатии а[олb то соли 2014.
6Барномаи ташаккули тарзи [аёти солим дар
Xум[урии Тоxикистон то соли 2010 (2003).
6Барномаи миллb оид ба тадбир[ои комплексии
пурзeр кардани мубориза алай[и гардиши
uайриrонунии маводи мухаддир, назорати
гардиши rонунии маводи мухаддир, ашёи
психотропb ва пешгирию табобати нашъамандb
ва ба [аёти иxтимоb баргардонии гирифторони
бемории нашъамандb дар сол[ои 2002 -2009.
6Барномаи миллии пешгирb ва мубориза алай[и
норасоии мухассали масунияти одам. Зу[уроти
(синдром) нишона[ои норасоии истодагарb, ки
аз тариrи омезиши xинсb сироят мекунад, дар
сол[ои 2007-2008 (Rарори {укумати Xум[урии
Тоxикистон аз 30 декабри соли 2000 № 516
Нусхаи нави барномаи миллb дар давраи то 2007
тасдиr карда шудааст).
6Rонуни Xум[урии Тоxикистон “Дар бораи
муrовимат бо вируси норасоии масунияти одам ва
бемории норасоии мухассали масуният”.
6Барномаи пешгирии нашаманди, за[ролудшавb
ВНМБ, дигар одат[ои номатлуб ва ташаккули
тарзи солими [аёт дар муассиса[ои таълими
барои сол[ои 2002-2007.
6Барномаи рушди саломатии xавонон дар
Xум[урии Тоxикистон барои сол[ои 2006-2010.
(Rарори {укумати Xум[урии Тоxикистон аз 3
марти соли 2006 № 107)
Усулан му[им он аст, ки дар муддат[ои
кeто[тарин муносибати xамъият, хусусан мактаб ва
оила ба масъалаи нашъамандb, ВИЧ/СПИД, сигоркашb, истеъмоли машрубот, нос ва дигар ашёи барои
организм зараровар ба куллb таuйир дода шавад.
Дар мамлакат дар да[солаи охир барои сиёсати
инкишофи минбаъдаи саломатb ва стратегияи
бе[буди саломатии xавонон заминаи устувор
фаро[ам оварда шудааст.
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ТАЪСИРИ
ВИЧ/СПИД
БА СИСТЕМАИ
МАОРИФ
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Таъсири ВИЧ/СПИД ба системаи маориф

Э

пидемияи ВИЧ ва СПИД дар таърихи
башарият [амто надорад. Ин эпидемия дар тeли 25 соли охир ба [аёти мо
та[дид мекунад ва [анeз ба зери назорат гирифта
нашудааст. Дар минтаraи хатар натан[о одамони
ало[ида, балки сохти иxтимоии xомеа умуман
rарор дорад.
Имрeз ВИЧ/СПИД дар тамоми олам густариш ёфтааст. Мамлакате наст, ки дар он xо [одисаи
ВИЧ/СПИД ба rайд гирифта нашуда бошад. Чи
тавре, ки таxрибаи дунё ша[одат меди[ад, мамлакат[ое, ки дар он xо эпидемияи ВИЧ дар сат[и
нисбатан пасти густариш зери назорат гирифта
намешаванд, минбаъд мушкилоти зиёд пеш меояд.
Эпидемия [оло на тан[о cар шудааст, балки

хеле васеъ густариш ёфтааст ва майли бо суръати
тезтар па[ншавиро касб кардааст, зеро зери
таъсири он теъдоди [арчи бештари одамон, [амаи
rишр[ои xомеа миллат, оила, [ар як фард rарор
доранд. Хусусан, фоxиавор он аст, ки аз эпидемия
кeдакон зарар мебинанд.
Оrибат[ои муд[иши эпидемияро аз [ама
бештар одамони мамлакт[ои рe ба тараrrb [ис
мекунанд. Тоxикистон ба шумори ингуна мамлакт[о шомил аст. Хатар бештар аз [ама ба зан[о,
xавонон, кeдакон, аз он xумла духтарон та[дид
мекунад.
Эпидемияи ВИЧ/СПИД натан[о ба одамони
ало[ида таъсир мекунад, балки оrибат[ои онро дар
худ тамоми со[а[ои xамъият [ис хо[анд кард.

Дастовард[ои инсонии мамлакат баробари аз даст
додани насли xавони коршоям ба шикаст гирифтор
мешаванд.
Ба uайр аз ин инкишофи иrтисодb фалаx
мегардад, rашоrии а[олb ба миён меояд, баробари
ин хароxот барои бартарафсозии эпидемия меафзояд. Бадшавии шароити иxтимоb - иrтисодb
одамонро барои сироятшавb нотавонтар месозад.
Спид проблемаи мушкилтарини иrтисодb аст
барои [ар мамлакат. Мазмун ва табобати одамони
гирифтори СПИД, коркард ва исте[соли даво[ою
восита[ои ташхис ва талабот, ба амал баровардани
тадrиrот[ои илмии бунёдb ва uайра дар айни замон
rимати миллиард[о доларро дорад.
{ифзи [уrуr[ои гирифторони СПИД ва
одамони дорои ВИЧ, фарзандон, хешу табори он[о
проблемаи хеле мураккаб аст.
ВИЧ/СПИД ба со[аи маориф хатари xиддb
дорад ва аллакай пеши
ро[и расидан ба
маrсади «Та[силот
барои [ама»-ро бо
таъсири бади худ
гирифта истодааст, ки
дар натиxа расонидани хизмати та[силотb
ва сифати таълим
мутобиrи талаботи
одамон зарар мебинад» - Форуми Даккар
оид ба маориф, соли
2000.
«ВИЧ/СПИД
раванди та[силотро ба
аrиб мекашад. Дар
бисёр мамлакат[о
дастовард[ои вобаста
ба дарозумрии имконпазири одамон ба [еx
табдил ёфтааст. Дар
rисме аз мамлакат[о
миrдори [арчи
бештари омeзгорон
[ар [афтаи таълим, соли та[сил вафот мекунанд».
Президенти бонки Умумиxа[онb Xеймс Д.Вулфенсон, муроxиатнома ба Шeрои Амнияти СММ,
январи с.2000.
ВИЧ/СПИД барои системаи маориф хатари
xиддb ба миён меоварад. Вазифаи мо ин аст, ки
аз таxрибаи мамлакат[ои дигар омeзем. Таъсири
экадемия ба системаи маорифи Африка равшану
возе[ баёнгари онанд, ки мамлакат[ои Осиё, аз
xумла Тоxикистон бояд аз ин таxрибаи талх
дарси ибрат гиранд ва дар мубориза алай[и он
нисбатан фаъол бошанд.
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Эпидемияи ВИЧ/СПИД ба системаи
маорифи Xум[урии Тоxикистон чb оrибат[о дошта метавонад?

1

Аввалан, талабот ба хизмат[ои та[силотb
ихтисор мешавад.
Аён аст, ки баробари инкишофи эпидемияи
ВИЧ дар Тоxикистон теъдоди кeдакони бемор
меафзояд, ки бо сабаби бад будани а[воли саломатb наметавонанд ба мактаб раванд. Uайр аз ин,
кeдакон ва дар навбати аввал духатроне, ки дар
оилаашон ВИЧ-и мусбат бошад ва ба бемории
СПИД гирифторанд, маxбур мешаванд хешони
бемори худро дар хона ниго[убин кунанд.
Дар оила[ое, ки гирифторони СПИД пайдо
мешаванд, мушкилоти молиявb меафзояд. Ба ин
муносибат волидон наметавонанд фарзандони
худро бо чиз[ои зарурb: асбоб[ои хониш, либос,
пойафзол, формаи варзиш ва uайра таъмин кунанд,
ро[кирои наrлиёт ва пули хизмат[ои муайяни
та[силотро пардохт намоянд.
Uайр аз ин, ба сабаби муносибати хурдагирона ба он[о, кeдакони дорандаи ВИЧ ва кeдаконе,
ки дар оилаашон хешовандони дорандаи ВИЧ
зиндагb мекунанд, ба мактаб, муасссиа[ои беруназмактабb ва монанди ин[о намерафтагb мешаванд. Дар натиxа мактабравb ва азхудкунии он[о
коста мешавад.

Дуюм ин ки, дараxаи хизмат[ои
та[силотb паст мегардад.

ваrт пайдо намояд. Дар натиxа [олати маънавии
одамоне, ки дар со[аи маориф кор мекунанд, бад
хо[ад шуд. {амаи ин ногузир ба сифати раванди
таълиму тарбия ва ба сифати та[силот умуман
таъсири манфb мерасонад.

Ча[орум, ин мазмуни та[силот ба талаботи замон xавобгe намешавад.

4

Мазмуни барнома[ои тарбиявиро барои
[амаи самт[ои муассиса[ои та[силотb таxдиди
назар кардан лозим мешавад, то ки он[о талаботи
дар шароити эпидемияи ВИЧ/СПИД ба миён
омадаро риоя карда тавонанд. Ин rабл аз [ама, ба
тадбир[ои амалишавандаи тарбиявb, ташкили
машuулият[ои факултативb, ма[фил[о, ба курс[ои
махсуси фан[ои биология, зоология, xуuрофия ва
монанди ин[о дахл хо[анд дошт.
Ба коркарди мазмуну мундариxаи ташаккули малака[ои тарзи [аёти солим; ба тарзи рафтор
[ангоми беморb ва марг дар оила; ро[ надодан ба
поймолкунии [уrуrи гирифторони ВИЧ-и мусбат;
масъала[ои баробарии зану мард ва [амчунон ба
масъалаи бадастории малака[ои амалии [аётb бояд
диrrати махсус дода шавад.

Панxум, банаrшагирии пешгирии ВИЧ
дар системаи маориф.
Дар шароити эпидемияи ВИЧ Вазорати
маорифи Xум[урии Тоxикистон, шeъба[ои
вилоятb, ша[рb ва но[иявии маориф ва ашхоси
та[иягари сиёсати маориф, ки масъули банаrшагирb ва xудо кардани захира[о барои хизмат[ои
та[силотb [астанд, бояд махсусан аниr ва тахассусb кор кунанд.
Густариши нашъамандb дар Xум[урии мо
сабаби ба табъ расонидани тавсия[ои методии
зерин гардид: «Муайянсозии сариваrтb ва
пешгирии нашъамандb ва токсикомания дар миёни
хонандагони мактаб[ои миёна, миёнаи касбb ва
олb (2000) ва «Асос[ои равонии пешгирии
нашъамандии наврасон» (2002). Ин таълифот ба
кормандони системаи маориф, тандурустb,
орган[ои [ифзи [уrуr, волидон ва xавонон
нигаронида шудааст.

2 5

Агар кормандони дараxа[ои гуногуни со[аи
маориф бемор шаванд ва фавтидан гиранд, системаи маориф ба проблемаи талафоти захираи кадр[о
рe ба рe мешавад: дар ташкилот[ои идории маориф
кормандон намерасанд, дар ташкили та[силот ва
тарбияи сат[[ои гуногун муаллимон, мураббиён ва
кормандони категория[ои дигар камb мекунанд.
Бешак, ба сабаби xаро[ати равонии аз
оrибат[ои эпидемия бардошта дар кормандони
эминёфтаи системаи маориф шавrу талоши
ме[натb паст хо[ад шуд.
Ба uайр аз ин, дар вазъияти ба миёномадаи
эпидемиологии ВИЧ /СПИД муассиса[ои
та[силотb аз xомеаи гирифтори проблема[ои
эпидемия шояд дастгирии камтареро пайдо
кунанд.

3

Сеюм ин ки, сифати та[силот
паст мешавад.

Системаи маориф наметавонад кормандони
дорандаи ВИЧ-и худро ба таври кофb дастгирb
кунад, ё ки ивазкунандаи муносиби он[оеро, ки
гирифтори беморb шуданд, ё фавтидаанд, сари
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НАRШИ СИСТЕМАИ МАОРИФ ДАР
МУБОРИЗА АЛАЙ{И ЭПИДЕМИЯИ
ВИЧ/СПИД
Барои он ки пеши ро[и инкишофи эпидемия
гирифта шавад, бояд [амаи мамлакат[о ба пешгирии он rувва[ои со[аи маориф, ахбори умум ва
хизматрасонии тиббb - санитариро сафарбар
намоянд.
Параграфи 18 декларатсияи ЮНГАСС, с 2001.

Я

ке аз проблема[ои умдаи эпидемияи
СПИД норасоии дониш[ои а[олb
оид ба ВИЧ, махсусан дар миёни
гeру[и аз [ама бештар осебёбанда - xавонон ба
шумор меравад. Аз нисф зиёди [одиса[ои нави
сирояти ВИЧ ба xавонон рост меояд. {амзамон
бояд гуфт, ки ро[и аз [ама rуллай ва татбиrшавандаи ба кeдакон ва наврасон додани ахбороти
зарурb машuулият[о дар мактаб мебошанд.

Ноoго[b сабаби асосb аст, ки чаро эпидемияро зери назорат гирифта намешавад.

Ноого[b аз эпидемияи СПИД, хусусан дар

мамлакат[ои бештар осебдида сат[и зарурии
дониш[ои пешгирикунандаи эпидемияро муайян
мекунад. Ба шарофати та[силоти пешгирикунанда
одамон бояд фа[манд, ки он[о зери хавф [астанд ва
донанд, ки чb тавр пеши ро[и па[ншавии эпидемия
гирифта шавад. Вале аксаран ин дониш[о барои
таuйир додани рафтор кофb нест. Дониш[ои
пешгирикунанда бояд ба сират ва маданияте
нигаронида шавад, ки дар ча[орчeбаи он татбиr
мегардад. Барои ин бояд нишондод[ое та[ия
гарданд, малака[ое [осил шаванд ва мотиватсияи
устуворе ба вуxуд оварда шаванд, ки маrсади он
таuйири рафтор ва пасткунии хавфи сироятшавb
бошад. Дар aйни [ол та[силоти пешгирикунанда
шакли бе[тарини ваксинагузаронb ба шумор
меравад.

Дар он xое, ки шиддати инкишофи эпидемия
паст шуда бошад, асоси онро та[силот ташкил
мекунад. Дониш[о зуруранд, вале он[о [анeз кофb
нестанд. Ин дониш[о [имояи инфиродиро таъмин
мекунанд ва воситаи фа[мидани та[диди хавф
мебошанд. Барои аз хавф эмин будан малака[о
лозиманд.
Аксари xавонони Тоxикистон дар мактаб[ои
гуногун та[сил мекунанд ва мa[з мактаб он xое
мебошад, ки дар он маcъалаи бо ро[и омезиши
xинсb сироят кардани ВИЧ/СПИД-ро му[окима
кардан мумкин аст.
Rувваи мактаб дар он аст, ки кeдакон
наrшаи таълим, муаллимон ва [амсолон доранд.
Мактаб ба он[о на тан[о ахборот дода метавонад,
[амчунон малака низ ташаккул меди[ад. Ба uайр аз
ин, мактаб дар хонандагон нисбат ба одамон, аз
xумла волидон, [амсолон ва дигарон муносибат
карданро ташаккул меди[ад.
Барои додани дониш[о оид ба пешгирии
ВИЧ ва ИППП (Инфексияи бо ро[и омезиши
xинсb гузаранда) дар мактаб[о зарурияти мa[з
мавxуд аст. Aммо аз xониби кормандони
ро[барикунанда, ба шумори Вазорати маориф,
директорони мактаб[о ва ро[барони дигар муассиса[ои таълимb, муаллимон ва волидон як rатор
зиддият[о ба назар мерасанд. Сабаби асосии
зидият вобаста ба он аст, ки гeё мехо[анд кeдаконро аз ахбороти «номатлуб» дур ниго[ доранд.
Дар сат[и мактаб[ои ало[ида монеаи асосии
ворид кардани та[силоти пешгирикунанда аз ин[о
иборат аст:
6Зарурати мувофиrакунb бо кормандони
баландмартаба, муаллимон, волидон, ки
тафаккури консервативb доранд, ё ба[сро дeст
медоранд.
6Зиёдбории xадвали мактаб, ки барои дарс[ои
маърифатии ВИЧ/СПИД xойи холb надорад.
{арчанд дар мактаб дарс[ои ВИЧ гузаронанд [ам, вале он[о як rатор камбуди[о доранд:
6Ахборот оид ба ВИЧ тан[о дар мазмуни
далел[ои тиббb ва биологb ва берун аз [одиса[ои [аётb, ки наврасон худро мешинохта
бошанд, пешни[од карда мешавад.
6Ба инкишофи масъала[ои [аётb ва му[окимаи
масъала[ои муносибати миёни xинс[о,
оrибат[ои омезиш[ои xинсии барваrтb ва
истеъмоли нашъа диrrат дода намешавад.
6Rатъи назар аз синну сол ва рафтори омезиши
xинсии хонандагон ба он[о фаrат як тарзи
рафтори омезиши xинсb (масалан, худдорb)
пешни[од карда мешавад.
6Муаллимон аксар ваrт ба гузаронидани дарс[о
дар ин мавзeъ омода нестанд, зеро маводи
мувофиr, дониш ва таxрибаи зарурb
надоранд.
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6Дар дарс[о хонандагон оид ба хизмат[ои
тиббb ахбороти муфассал ва ба савол[ои худ
xавоб пайдо намекунанд.

Дар шароити мавxуд набудани ваксина ва
дору[о аз ВИЧ наrши системаи маориф дар
мубориза алай[и эпидемияи ВИЧ/СПИД хеле
калон аст. Эпидемия [анeз пурра омeхта нашудааст, вале дониш[ои мавxуда нокифояанд, ки пеши
ро[и ВИЧ гирифта шавад. Му[имтарин вазифаи
маориф таъмин кардани саломатии кeдакон ва
имконияти та[силоти комили он[о ба шумор
меравад.
Бе[тарин усули паст кардани шиддати
эпидемия таuйир додани рафтори одамон, яъне
па[н кардани дониш[о оид ба пешгирии ВИЧ,
хурex ва авxгирии он ба шумор меравад.
Дар aйни замон дар Тоxикистон 3830 мактаби миёна амал мекунад, ки дар он[о 1661912
хонанда та[сил мекунад; дар 55 мактаб[ои типи
нав (56 литсей), 76 гимназия[о, ки 9-тои он[о дар
назди мактаб[ои олианд, 2746 хонандагон та[сил
доранд.
Ташкили тадбир[ои та[силотb дар миёни
кeдакон, наврасон ва xавонони мактаб[о оид ба
пешгирии ВИЧ/СПИД метавонад бо таври назаррас пеши ро[и сирояти эпидемияро дар миёни
xавонон, чb барои мe[лати кeто[ ва чb барои
мe[лати дароз, бигирад.
Бешак, rисми зиёди волидони талабогони
мактаб[ои де[от худ маълумоти кофb оид ба
эпидемия надоранд. Он[о боумеданд, ки ингуна
ахборотро аз омeзгорон ба даст меоранд ва ба
фарзандонашон онро меомeзанд. Мактаб[о
метавонанд бо ро[и мулоrот[ои [амарeза бо
а[олb, бо ро[и амалb сохтани лои[а[ои муштарак
бо xамоатчигb ба шуури xамъиятb таъсир бирасонанд. Барои аксарияти кeдакон мактаб xойи асосии
ваrтгузаронb ва му[ити таrдирсоз ба шумор
меравад.
Ташкилот[ои маориф имконияти бе[амтое
доранд, ки дар робитаи тарафайни зич бо оила,
xамоатчигb, сохтор[ои [укумат ва [ифзи [уrуr
майдони тарбиявиро васеъ намоянд, барнома[ои
та[силотии пешгирии ВИЧ-ро коркард ва татбиr

кунанд. Ташкили чунин раванди тарбиявие лозим
аст, ки он дар насли оянда маданияти мувофиr бо
меъёр[ои иxтимоии рафтор ва тарзи [аёти солим
ташаккул ди[ад. Бо ин маrсад мушовараи Вазорати маориф (№5/6 аз 27 феврали соли 2006) барномаи «Тарзи [аёти солим»-ро барои талабагони
синф[ои 1-11 ва тадбир[ои тарбиявиро ба тасвиб
расонд.
Кори пешгирии ВИЧ ин[оро фаро мегирад:
ташаккули муносибати мувофиr ба саломатb;
инкишофи малака[о; rабули rарор, оростани
сe[бат, рафъи фишори [амсолон, мa[орати «Не»
гуфта тавонистан, дурb xустан аз вазъи хавфнок;
ташаккули мa[орати тарзи [аёти солим.
Вазифа[ои ахлоrиро ба ин тариr номбар
кардан мумкин аст:
6муайян кардани доираи арзиш[ои мусбат ва
омил[ои манфb;
6ташаккули худба[оди[ии мусбат, [исси
шарафи шахсb, масъулият, муносибат ба худ
[амчун ба шахсияти со[ибихтиёр ва мустаrил;
6инкишофи масъулияти rабули rарор[ои
дифоъ карда тавонистани эътиrод ва мавrеи
худ;
6аз худ кардани rоида[ои рафтори бехавф ва
масъулона дар шароити хатарнок;
6муста[кам кардани малака[ои [аrrоният ва
мусбати (мазмунан ва босамар) муколама;
6ташаккули тасаввуроти муносиб оид ба
э[сосот, [иссиёт, табъ, таъсири он[о ба
рафтор; идоракунии [иссиёт, бартарафсозии
«{аяxон»;
6муносибати дуруст ба саломатии худ, банизомдарории [олати саломатии худ; донистани
омил[ои хатарнок барои саломатb, усул[ои
пешгирии таъсири бади он[о ба rоида[ои
рафтори солим, муносибати масъулона ба
саломатb.
Таxрибаи кор нишон меди[ад, ки ин барнома[о бояд пайдар[ам бошанд, амалb сохтани он[о
бояд то ба балоuат расидан ва дар тeлии тамоми
та[сил идома ёбад. Чунки та[силотро дар давраи то
шурeъ гардидани омезиши xинсии фаъоли xавонон оuоз кардан зарур аст, зеро бояд дар синни
навxавонb одат[ои солим, аз xумла муносибати
солим нисбат ба омезиши xинсии солим ташаккул
дода шавад.
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Та[силоти пешгирикунанда оид ба масъала[ои саломатb бояд [аматарафа бошад ва ба
ташаккули малака[ои тарзи [аёти солим мусоидат
намояд, дар бораи дастгирии саломатb ва саломатии омезиши xинсb ахборот дошта бошад, [амчунон му[окимаи назари гуногун ва арзиш[ои
гуногуни [аётиро фаро гиранд. Ба ин тариr,
пешгирии ВИЧ дар ташкили та[силот бояд характери комплексb, пайдар[амb ва мунтазам дошта
бошад, бар асоси донистани rонун[ои инкишофи
xомеа ва фа[мидани раванд[ои глобалии дар олам
бавуxудоянда ташкил карда шаванд. Баръакси [ол
ба тадбир[ои бенатиxаи навбатb табдил меёбанд.
Та[лили дар дунё гузаронидашуда нишон
меди[ад, ки сат[и нисбатан пасти [амли наврасон
ва густариши ИППП дар чунин мамлакат[о ба
монанди Канада, Франсия, Шведсия ба мушо[ида
мерасад ва шо[иди он аст, ки дар ин мамлакат[о
барнома[ои комплексb дар сартосари мамлакат
татбиr мегардад. Он масъала[ои гуногунро фаро
мегирад ва имконияти омезиши xинсии бехавфро
баррасb мекунад.
Муаллимон, омeзгорон, равоншиносон,
омeзгорони иxтимоb дар кори пешгирии эпидемия
бояд наrши [алкунанда бозанд. Дар ин кори нозук
амали мо[иронаи мутахассисони варзида бо
кeдакон лозим аст, зеро бо кори ноу[дабароёна, бо
сe[бати ноxо ба ин кори му[им зарари зиёд расондан мумкин аст, на фоида.
Маърифати масъала[ои пешгирии эпидемия
шароит[ои мa[аллию миллb, маданият, расму
анъанот ва сирати а[олиро бояд ба инобат гирад.

СО{АИ МАОРИФ ЧB КОР КАРДА
МЕТАВОНАД?
ВИЧ/СПИД ба талаби ба та[силот доштаи
одамон таъсир мерасонад, зеро ба хизмати
та[силотb ва сифати он дахл мекунад. {амзамон
та[силот му[имтарин унсури пешгирикунандаи
ВИЧ ва оrибат[ои он ба шумор меравад. Та[силоти
пешгирикунанда тан[о дар сурате натиxа мебахшад, ки он ба таври васеъ ва дуруст истифода карда
шавад.
Мактаб ва дигар муассиса[ои таълимb xойе
мебошанд, ки ахборот ва далел[ои аниr барои
му[окима[ои кeдакон пешни[од мегарданд. Оид
ба ин ахборот кeдакон бо аъзоёни оилаи худ,
дeстон, шиносон, [амсоягон табодули назар
мекунанд, яъне занxири дониш[ое ташаккул
меёбад, ки аз доираи мактаб берун меравад.
Та[силот афзалтар аз хондану навиштани
оддb аст. Та[силот рафтор ва муносибатро нисбат
ба бисёр маф[ум[о тарбия мекунад, ки барои аъзои
фоидаовар ва созандаи xомеа будани шахсият
заруранд.
Вазорати маорифи Xум[урии Тоxикистон,

шeъба[ои вилоятb, ша[рb ва но[иявии маориф
метавонанд як rатор амал[ои оид ба пешгирии
ВИЧ/СПИД ва густариши онро анxом ди[анд, ба
одамони дорандаи ВИЧ ёрb расонанд, таъсири
ВИЧ/СПИД-ро ба xомеа умуман ва аз xумла ба
со[аи маориф, хусусан, кам кунанд.
Барои он ки талабагон ва кормандони со[аи
маориф аз ВИЧ/СПИД [имоя карда шаванд, ба
Вазорати маориф та[ияи сиёсати босамаре лозим
аст, ки ба коркарди наrша ва барнома[ои меъёрb
мусоидат намояд ва [амчунон татбиrи он[оро
таъмин созад.
Банаrшагирb ва ро[барb дар системаи
маориф оид ба масъалаи ВИЧ/СПИД
Ташкилот[ои ро[барикунандаи маориф ба
шумори Вазорати маориф, шeъба[ои вилоятb,
ша[рb ва но[иявb чb бояд кунанд?
Rабл аз [ама:
1.Банаrшагирии стратегияи амалкунандаи
та[силоти пешгирикунандаеро анxом ди[анд, ки
нисбат ба таъсири эпидемия [ушёрии сариваrтиро
ташаккул ди[ад; наrша[ои кори бевоситаро та[ия
намоянд.
2.Таъмини молиявии татбиrи наrша[ои
кориро пешбинb намоянд.
3.Дар ташкилот[ои маориф кормандони
ихтисосмандро оид ба та[силоти пешгирикунандаи ВИЧ ва ИППП ва дигар бемори[ои xиддb

таъин намоянд, ки он[о ба таври доимb кор кунанд,
оид ба масъала[ои ВИЧ/СПИД масъул бошанд ва
[алли ин масъала[о ба номгeи вазифа[ои хизматиашон дохил шуда бошанд.
Вазорати маориф ва шeъба[ои маориф барои
ба наrша[ои таълим дохил кардан ва таъмини
иxроиши масоили та[силоти пешгирикунанда
комиланд масъуланд.
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Ба наrша[ои таълим дохил кардани масъала[ои пешгирии ВИЧ ва дастгирии одамони дорандаи ВИЧ

ТАДБИР{ОИ XАВОБB АЛАЙ{И
ЭПИДЕМИЯИ ВИЧ/СПИД ДАР
ТОXИКИСТОН

1.{ини та[ияи наrша[ои таълим ва
тарбия ба ташаккули малака[ои тарзи [аётb
солим муносибати нисбатан фарохбинона
карда шавад ва ба наrша[ои номбурда бар
асоси муносибат[ои [амгиро масъала[ои тарзи
[аёти солим ва ро[басти ВИЧ/СПИД, ИППП,
нашъамандb, токсикоманb, майпарастb,
сигоркашb ва монанди ин[о дохил карда
шаванд.
2.Ба наrша ва барнома[ои таълимию
тарбиявии тайёрb, такмили ихтисос ва бозомeзии кадр[ои ро[барикунанда ва илмbпедагогии системаи маориф (кормандони
орган[ои идоракунандаи маориф, директорони
коллеx[о, мактаб[ои та[силоти умумb, гимназия[о, литсей[о, хона[ои кeдакон, мактабинтернат[о, муассиса[ои беруназмактабb,
муаллимон, устодон, мураббиён, омeзгорони
та[силоти иловагb) масъала[ои ташкил ва
методикаи гузаронидани кор[ои ро[баст бо
хонандагон, муносибат бо хонандагон ва
[амкорони гирифтори ВИЧ, ташаккули малака[ои [аётb дохил карда шаванд.
3.Та[ия ва кашфи мавод[ои таълимию
методb барои муассиса[ои тип[ои гуногуни
маориф (мактаб[ои та[силоти умумb, литсей[о, гимназия[о, мактаб[ои касб[ои техникb, коллеx[о, хона[ои кeдакон, интернат[о,
муассиса[ои беруназмактабb) оид ба ро[басти
та[силотb дар со[аи ВИЧ/СПИД, мавод[о
барои кор[ои тарбиявии беруназсинфb ва
беруназмактабb; ташкил кардани xараёни
та[сили ин муассиса[о.
4.Та[лили меъёр[о барои муайян сохтани
сат[и дониш, мa[орат ва малака[ои омeзгорону хонандагон оид ба масъала[ои ВИЧ/СПИД,
гузаронидани мониторинг ва ба[огузорb ва дар
асоси он кор[ои минбаъдаи ро[баст (профилактика)-ро ба наrша гирифтан.
5.{ангоми та[ияи барнома[ои ро[баст
хусусият[ои миллию минтаrавиро ба инобат
гирифтан лозим аст.

Тибrи rарор[ои {укумати Xум[урии
Тоxикистон аз 30 декабри соли 2000 та[ти № 518 ва
аз 15 июни соли 2003 та[ти № 294 Барномаи Милли
«Xавонони Тоxикистон» мутобиrан барои сол[ои
2001-2003 ва 2004-2006 rабул карда шудааст. Дар
он[о дастгирии ташаббуси xавонон оид ба тарuиби
тарзи [аёти солим, пешгирии нашъамандb, сирояти ВИЧ/СПИД аз тариrи омезиши xинсb ва паст
кардани рафтори хавфнок дар миёни xавонон бар
асоси Принсипи таълими «Баробар ба баробар»
пешбинb гардидааст.
Дар ча[орчeбаи зербарномаи «Саломатии
xавонон», барномаи Миллии «Xавонони Тоxикистон» бо rарори Мушовараи Кумитаи кор бо
xавонони назди {укумати Xум[урии Тоxикистон
мо[и январи соли 2001 Барномаи озмоишии
«Xавонон бар зидди нашъамандb ва Вируси
норасоии истодагарии xисм бар муrобили Синдроми норасоии истодагарb» rабул гардид. Маrсади
асосии барномаи мазкур фаъолонидани иxтимоияти наврасон ва xавонон берун аз муассиса[ои
та[силотb аст, ки раванди та[ия ва татбиrи барнома[ои пешгирии иттилоотb - та[силотb оид ба
масъалаи инфексия[ои аз тариrи омезиши xинсии
сирояткунанда, ВИЧ/СПИД, нашъамандb ва паст
кардани хавфи рафтори xавонон аз рeи таълимb
«Баробар ба баробар»-ро дар назар дорад.
Вазорати маорифи Xум[урии Тоxикистон ва
Ассотсиатсияи занони олима бо дастгирии Фонди
кeдакони СММ дастури медодиро оид ба малака[ои [аётb дар со[аи саломатb барои тренер[ои
ихтиёрb, аз xумлаи наврасон (Баробар ба баробар)
дар 25 мактаби вилояти Суuд татбиr мекунанд.
Аз xониби маркази иттилоотb ва майл
додани xавонон Кумитаи кор бо xавонони назди
{укумати Xум[урии Тоxикистон бо дастгирии
Фонди кeдакони СММ дар ча[орчeбаи татбиrи
хизмат[ои хайрхо[она ба xавонони системаи
маориф дар 20 мактаби миёнаи пилотии ша[ри
Душанбе клуб[ои ихтиёриёни xавон созмон дода
шуд, ки дар со[аи пешгирии сироят аз тариrи
омезиши xинсb, ВИЧ/СПИД, нашъамандb ва нест
кардани хавфи рафтор аз рeи Принсипи таълими
«Баробар ба баробар» фаъолият мекунад.
Бо дастгирии Фонди Оuо-хон 9 китоб барои
муаллимон оид ба тарзи [аёти солим та[ия гардидааст ва дар мактаб[ои Вилояти Мухтори Кe[истони
Бадахшон татбиr мешаванд.
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Дар 60 мактаб[ои пилотии но[ия[ои
xум[урb кор[ои озмоишb оид ба татбиrи китоби
«Тарзи [аёти солим» анxом дода мешаванд.
Азбаски тарзи [аёти солим иборат аз
идоракунии саломатb бо ёрии рафтори дуруст
мебошад, бешуб[а ин со[аи фаъолият ба души
сало[ияти касбии омeзгорон гузошта мешавад.
Худи одам дар шиносномаи саломатии худ
иттилооти асосиро ворид мекунад ва ба uайр аз
[авасмандb ба саломатb инчунин вай бояд со[иби
дониш[ои асосb бошад, ки ба исло[и [олати
саломатиаш имкон ди[ад. Дар ин кор, бешуб[а
наrши системаи маориф ва мактаб бузург аст. Ма[з
омeзгор ба кeдаку наврас ёрb меди[ад, ки [авасмандии заруриро ба саломатии худ пайдо кунад, ки
бар асоси талаботи инфиродb бошад ва имконият
ди[ад, ки дониш[ои заруриро дар ин бобат ба даст
оварад.
Маълум аст, ки талабот ба омeзгор, ба
системаи та[силоти педагогb оид ба ташаккули
тарзи [аёти солим ва пешгирии ВИЧ бояд таuйир
ёбад.
Ташаккули саломатии кeдак, пешгирии ВИЧ
бо восита[ои педагогb натан[о ба педагог, балки ба
иштироки мураббиён, муаллимони [амаи фан[о,
тамоми коллективи мактаб, коллеx[о, ташкилот[ои та[силоти иловагb вобаста аст.
Муассиса[ои беруназмактабии та[силоти
иловагии кeдакон метавонанд талаботи [амешаафзояндаи кeдаконро ба хизмат[ои маданb,
та[силотb, иттилоотb, истиро[атb rонеъ намоянд,
барои интихоби озодонаи машuулият[о аз рeи
шавr ва rобилият[о имконот фаро[ам оваранд ва
[амзамон намуд ва шакл[ои гуногуни фаъолияти
ихтиёрb ва uайрирасмb ва му[окимаи байнишахсии кeдакон ва калонсолонро пешни[од кунанд.
Мактаб[ои олb, хусусан мактаб[ои олии
омeзгорb метавонанд натан[о маркази тайёр
кардани мутахассисони баландпоя оид ба ташкили
пешгирии ВИЧ/СПИД аз xумлаи донишxeён
гарданд, балки ба марказ[ои пешбари илмb оид ба
бозёфт[ои илмию амалии ин со[а табдил ёбанд.
Муносибати ягона ба та[ияи барнома[ои
та[силотию тарбиявb лозим аст, ки дар он[о
пешгирии ВИЧ дар [aмаи сат[[ои та[силот оид ба
ташаккули тарзи [аёти солим дохил шуда бошанд:
аз та[силоти мактабb то ба та[силоти баъдидипломии бо кадр[ои омeзгориро фаро гиранд.
Му[имтар он аст, ки тафаккури ро[барони
мактаб[о ва муаллимон оид ба ин масъала таuйир

ёбад, зеро омил[ои му[ими таъминкунандаи сат[и
баланди саломатb дар системаи арзиш[ои чb
мактабиён, чb омeзгорон ва чb ро[барони муассиса[ои маориф [анeз xойи пешбарандаро ишuол
намекунад.
{амзамон орган[ои идоракунандаи маориф
ва муассиса[ои та[силотb дар гирифтани иттилоот, масъалаи молия ва захира[ои кадрb барои
таъмини кори [аматарафа танrисb мекашанд.
Чора[ои дидашванда оид ба пешгирии ВИЧ
дар миёни кeдакон, наврасон ва xавонон дар со[аи
та[силот [анeз ба мушкилоти зиёд мувоxе[ аст.
Мушкилоти таълим ба нарасидани мутахассисон,
кам будани маводи та[силотb ва иттилоотb, ба
махсусият[ои забони давлатb ва забони а[олии
аксариятро ташкилкунанда, номукаммалии
барнома[о, набудани китоб[oи дарсb вобаста аст.
То [оло барои [алли проблема[ои рафтори xавонон равоншиносон сафарбар нашудаанд, тадrиrот[о дар со[аи иxтимоъшиносb ма[дуданд. Оид
ба метод[ои таълими масъала[ои ВИЧ/СПИД
тадrиrто[ои илмb анxом дода намешаванд.
Барнома[ои та[силоти оммавb дар он
мазмуне, ки [оло [астанд ва дар [аёт татбиr карда
мешаванд, самарабахш нестанд ва аз ин пурсиши
наврасон ва xавонон гуво[b меди[анд, rисмати
зиёди он[о оид ба масъала[ои пешгирии
ВИЧ/СПИД омода нестанд.

Хулоса:
Та[силот воситаи нисбатан му[ими мубориза бар зидди ВИЧ мебошад. Вазорати маориф,
раёсат ва шeъба[ои маориф бояд масъулияти худро
[ис кунанд ва дар масъала[ои та[силоти пешгирикунанда фаъолb зо[ир намоянд.
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ДАР БОРАИ
ВИЧ/СПИД
БОЯД ДОНАНД
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ЧАРО XАВОНОН ДАР БОРАИ
ВИЧ/СПИД БОЯД ДОНАНД
6Ба сабаби беэ[тиётb дар омезиши xинсb,
истеъмоли маводи нашъадор (мухаддир),
ма[дудияти гирифтани иттилоъ ва хизмат[ои
зидди ВИЧ ба xавонон бештар хавфи
ВИЧ/СПИД та[дид мекунад.
6Аксарияти xавонони дорандаи ВИЧ дар бораи
зарарри ВИЧ-и худ чизе намедонанд.
6Бисёрии xавонони омезиши xинсикунанда дар
бораи зарари ВИЧ-и xуфти худ намедонанд.

Б

а xавонони аз 15 - то 24 сола аз [ама
бештар хавфи сирояти ВИЧ та[дид
мекунад: дар дунё ин гурe[и xавонон
нисфи зиёди сироятшудагони ВИЧ-ро ташкил
мекунунад. {амзамон умед бар он [аст, ки эпидемияро маuлуб [о[анд кард.
Омил[ои сироятшавандагии xавонон аз
ин[о иборат аст:
1.Нокифоягии иттилоъ ва таълим оид ба
пешгирии ВИЧ.
2.Рафтори хафноке, ки ба зиндамонb ё ба
кунxковии наврасона ва худро озмудан вобаста
аст: барваrт сар кардани омезиши xинсb, тез - тез
иваз кардани xуфти омезиши xинсb, дар як ваrт
доштани якчанд xуфти омезиши xинсb, ро[ додан
ба омезиш[ои xинсии бе[имояпарда, истифода
карда натавонистан аз [имояпарда.
3.Нобаробарии гендерb яке аз rувва[ои
[аракатди[андаи эпидемияи СПИД мебошад. Тарз
ва rоида[ои гуногуни рафтор, ки xомеа барои зану
мард муайян кардааст, ба имконият[ои инсон
таъсир мерасонанд, ки худро аз ВИЧ [имоя кунанд.
Як rатор омил[ое [астанд, ки хавфи бо ВИЧ
сироятшавии занону духтаронро меафзояд. Ба ин
меъёр[ои иxтимоие дохил мегарданд, ки ба занон
ба гирифтани дониш ва таxрибаи омезиши xинсии
солим монеъ мешаванд. Дар навбати худ ин [олат
намегузорад, ки он[о имконияти со[ибияти тани
худро дошта бошанд, ё [аёти xинсии худро назорат
кунанд, яъне аксаран зан[о со[ибихтиёр нестанд,
ки аз омезиши xинсb худдорb намоянд, ё худ аз
[имояпарда истифода баранд. Интихоби амри
омезиши xинсb, истифода кардан ё накардани
[имояпарда дар омезиши xинсb аксаран ма[з ба
мардон таллуr дорад. Осебшавандагии занон боз
ба он вобастагии амиr дорад, ки он[о ба имконият[ои иrтисодb кeто[дастb доранд ва аз ин xи[ат
мустаrилияти эшон ма[дуд аст. Ин [ама ба он
вобаста аст, ки он[о дар хонавода ва дар кор
вазифа[ои бешумореро анxом меди[анд. Далел[ои
[арчи навтаре зу[ур мекунанд, ки адади зиёди

сирояти инфексияи ВИЧ ба зeроварии гендерb дар
оила, мактаб, дар xойи кор ва дигар со[а[ои
иxтимоb вобаста аст. Ба uайр аз ин, дар шароити
бенизоми[ои ша[рвандb ва xанг[о занону духтарон аксаран rурбони амал[ои мунтазами зиноъ (ба
шумори зeроварии омезиши xинсb) мегарданд. Ин
[олат имконоти сирояти инфексияи ВИЧ ва дигар
инфексия[ои аз тариrи омезиши xинсb, [амчунон
[амли uайридилхо[ бавуxудояндаро xиддан
меафзояд.
4.Дар Осиёи Марказb ва Аврупои Шарrb
rисмати зиёди одамони дорандаи ВИЧ истеъмолгарони сeзангузаронии нашъа мебошанд, ки зери
хавфи махсусан зиёд rарор доранд.
Rатъи назар аз он ки сол[ои охир бо барнома[ои та[силотb диrrати зиёд дода мешавад,
бисёре аз xавонон оид ба ВИЧ/СПИД ахбороти
боъэтимод надоранд.
Бисёре аз наврасон на дар оила ва на бо
дeстон дар бораи ВИЧ из[ори аrида карда наметавонанд. {амчунон он[о наметавонанд дар бораи
рафтори хавфнок, ки метавонад ба сирояти ВИЧ
муваxе[ гардонад, сe[бат дошта бошанд. Дар
бисёр мамлакат[о клиника[ои танзими оила ба
зан[ои шав[ардор ва xуфт[ои оиладор хизмат
мерасонанд. {амзамон xавонон дар бораи омезиши xинсb бо духтурон ё [амшира[ои шафrат аз
шарм ё э[тиёти риояи махфият майли сe[бат
кардан надоранд. Он[о [амчунон метавонанд дар
сe[бат бо волидон худро но[инxор [ис кунанд. Дар
навбати худ волидон низ метавонанд шарм доранд
ва барои бо фарзандон му[окима кардани ин
масъала нокифоягии донишро [ис намоянд.
Одатан сарчашмаи асосии иттилоот дар
со[аи муносибати ма[рамонаи [амсолон, дeстон
ва дугона[о мебошанд. Бо [амсолон дар мавзeъ[ои
ма[рамона гуфтугe кардан осонтар аст. Аммо
[амсолон бо сабаби нокифоягию номукаммалии
дониш[ояшон на [амеша метавонанд ба савол[ои
бамиёномада xавоби дуруст ди[анд. Дар сол[ои
охир дар як rатор ша[р[ои xум[урb - Душанбе,
Хуxанд, Кeрuонтеппа ва Кeлоб Марказ[ои xавонон оид ба дастгирии саломатb ифтито[ гардид. Ин
марказ[о маrсад доранд, ки ин rисмати а[олиро аз
проблема[ои ВИЧ/СПИД ого[ кунанд, зеро дер боз
дар xомеа барои па[н кардани ингуна ахборот
монеа эxод гардида буд. Бояд гуфт, ки ба кори
густариши ахбороти дуруст дар миёни а[олb на
калонсолон, муаллимон ва духтурон, балки
xавон[ое машuул мегарданд, ки та[силоти зарурb
гирифтаанд.
Бояд rайд кард, ки аксарияти xавонон ба
мактаб мераванд ва мактаб xоест, ки ин проблема[оро му[окима кардан имконпазир аст.
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Наврасон [уrуrи донистан доранд

Xавонон рафтори хавфноки ба сирояти
ВИЧ баранда мекунанд
Аксарияти xавонон [аёти омезиши xинсиро
барваrт шурeъ мекунанд, то нико[ муносибати
омезиши xинсиро фаъолона амалb менамоянд. Аз
xумла, мувофиrи маълумоти Маркази
xум[уриявии дастгирии саломатии занони xавон
дар Тоxикистон [ар сол rариб 19418 rатъи [амл ба
rайд гирифта мешавад, аз ин миrдор 80 воrеаи
rатъи [амли наврасони то 17 сола rайд гардидааст.

Xавонон барои худро аз ВИЧ [имоя
кардан дараxаи кофии дониш ва ма[орат
надоранд.
{атто дар он xое, ки дараxаи дониш[о оид ба
ин проблема хеле афзудааст, худ ба худ «дониш»
[атман маънои «амал» - ро надорад. {амчунон
му[им аст, ки ба xавонон иттилоот, малака[ои
рафтори бехавф, дастрасии хизматрасони[ои
тиббb ва восита[ои [имоя му[айё карда шавад.

Малака[ои рафтори бехавф:
6малака[ои муколама бо xинсb дигар;
6rобилияти тафаккури танrидb;
6rобилияти rабул карда тавонистани rарор;
6rобилияти ба нашъа, омезиши xинсии барваrт,
омезиши бе[имоя «Не» гуфта тавонистан;
6малака[ои истифодаи восита[ои [имоя аз
омезиши xинсb;

Та[ия ва татбиrи барнома[ои пешгирb дар
бисёр мамлакат[о ба душвори[о рe ба рe мегардад.
Ба хотири он, ки то [ол калонсолон, ба шумори
пешвоёни сиёсb, иrрор намешаванд, ки xавонон
[ам [аёти омезиши xинсb доранд. Он[о дар ин
аrидаанд, ки тарбияи xинсb сабаби шавrмандb ва
ривоxи фаъолии xинсии xавонон мегардад.
Вале дар xараёни тадrиrот[ои дар мамлакта[ои гуногун гузаронидашуда далел[ои xиддие ба
назар нарасидаанд, ки таъсири бади ба
омезиш[ои xинсb расонидашуда ё ба
фаъолии омезиши xинсb мусоидаткунандаи барнома[ои пешгириро собит месохта
бошанд.(Cowan, 2002).
Та[силот дар со[аи саломатb бар
асоси инкишофи малака[ои [аётb ба
риояи [уrуr[ои асосb мусоидат мекунанд, ки дар Конвенсияи [уrуrи кeдак
омадааст: истифодаи хизмат[ои нисбатан
пурраи тандурустb (моддаи 24) ва
[уrуr[ои гирифтани та[силот ба хотири
инкишофи кeдакон, татбиrи пурраи
rобилият[ои он[о (модда[ои 28 ва 29).
Тибrи он кeдакон [уrуr доранд, ки
ахборот ва хизмат[ои та[силотb гиранд.
Мувофиrи Конвенсияи [уrуrи
кeдак, ки Xум[урии Тоxикистон соли
1999 ба rабули он имзо гузоштааст,
кeдакон ва наврасон баробари калонсолон
[уrуrи гирифтани ахбороти боъэтимод ва хизмат[ои та[силотиро доранд. Азбаски одам [уrуrи
[имояи саломатии худро дорад, [амаи xавонон
[уrуr доранд, бидонанд, ки он[о худро аз ВИЧ
/СПИД чb тавр [имоя карда метавонанд.
Эпидемия имконияти интихоби ро[и [аётиро ба xавонон ма[дуд месозад. Бинобар ин эъломияи СММ-ро оид ба мубориза алай[и ВИЧ/СПИД,
ки дар Ассамблеяи СММ соли 2001 rабул карда
шуда буд, мушаххасан ба амал татбиr кардан зарур
аст:
6Му[айё сохтани му[ити мусоид, ки xавонон
ахборот, таълим ва хизмат гирифта тавонанд.
6Сафарбар кардани системаи маориф, ки барои
та[ия ва амалb сохтани барномаи пешгирb
бояд асос гузорад.
6Ташкили диалог дар мавзeъ[ои ма[рамона:
масъала[ои ба [аёти xинсb дахлдор, маърифати омезиши xинсии солим, зуроварb дар
омезиши xинсb, наrша[ои гендерb ва анъана[ои xомеаро калонсолон ва xавонон якxоя
бояд [ал кунанд.
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ТАВСИЯЊО ОИД
БА ТАЊСИЛОТИ
ПЕШГИРИКУНАНДА
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ТАВСИЯ{О ОИД БА ТА{СИЛОТИ
ПЕШГИРИКУНАНДА

Т

а[силоти пешгирикунанда доираи
васеи масъала[оро дар бар мегирад:
саломатии э[сосb, равонb, хeрок,
истеъмоли зиёди машрубот ва дигар ашё[ои
нашъадор, сигоркашb, дастгирии саломатb ва
дигар масъала[о, ба шумори [уrуrи одам ва
баробарии гендерb.
Та[силоти пешгирикунанда бар асоси ёд
додани малака[ои [аётb худ та[силоти босифатро
дар назар дорад ва ба xалби талабагон ба раванди
таълим такя мезанад, яъне истифодаи усул[ои
фаъоли таълимро бо рe[ияи принсипи «Баробар ба
баробар» ба инобат мегиранд.
Дар айни замон пешгирикунb усули ягонаи
ма[дудсози густариши сирояти ВИЧ мебошад.
Та[силот ба ташаккули рафтор, паст кардани хавф
ва осебшавандагb, яъне ба ин ду rисмати таркибb,
ки ба густариши сирояти ВИЧ таъсир мерасонанд,
такя мекунад.
I. Та[силот воситаи нисбатан му[ими паст
кардани хавфи шахсии сирояти ВИЧ мебошад: вай
ба [ар одам метавонад ёрb расонад, ки интихоби
озод кунад ва ба rарори асоснок биёяд, аз xумла
оид ба ризоият ба омезиши xинсb ва истифодаи
[имояпарда.
II. Та[силот он ваrт ма[сулнок мешавад, ки
агар ба баланд бардоштани ого[b, [амчунон
ташаккули майл ва малака[ои пасткунандаи
рафтори хавфнок ба таври муназзам гузаронида
шавад.
III. Тадбир[ои пешгирикунанда ба ин
маrсад[о гузаронида мешаванд: паст кардани
хавфи осебшавандагb дар ча[орчeбаи риояи
[уrуrи одам ба[ри ро[басти ВИЧ, тарбияи [амдардb, дастгирb, э[тиром ва му[аё сохтани фазои
радкунандаи [азар ва поймолкунb.
IV. Та[силот яке аз унсур[ои му[имтарини
инкишофи одам аст. Вай имконияти инсонро барои
гирифтани дониш[о ва малка[ои касбb васеъ
менамояд, захира[ои одамиро ташаккул меди[ад,
сифати [аётро таuйир меди[ад ва [амчун сарчашмаи пешравии инсон хизмат мекунад.
V. Та[силоти умумии базавb дар масъалаи
таъсири пешгирикунанда ба одам таъсири калон
мерасонад. Ахбороти дар раванди та[силот ба даст
оварда шуда ба одамон ёрb мерасонад rарор[ое
rабул кунанд, ки ба нафъи саломатb ва [аёти он[о
бошад, намунаи рафтори масъулонаро интихоб
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намоянд ва аз xи[ати иrтисодb мустаrил бошанд.
VI. Муассиcа[ои маориф метавонанд
тадбир[ои зарурии гуногунро бар муrобили
ВИЧ/ИППП пешни[од кунанд: барои омма[ои
васеъ, барои кeдакони мактабхон, [амчунон барои
xавонон, ки дар тамоми мамлакат[о мувоxе[и
хавф [астанд.
VII. Та[силот яке восита[ои пуриrтидори
паст кардани хавфи осеббинии духтарон мебошад:
ба суст кардани суръат ва ба ро[басти ВИЧ/СПИД
ёрb мерасонад, сабаби со[ибихтиёрии духтар
гардида, дертар ба нико[ даромадан ва танзими
оиларо имконпазир мегардонад.
VIII. Та[силот аз нуrтаи назари хароxот ва
навоварb нисбатан самарабахш аст, зеро маблаu
барои пешгирии эпидемия нисбат ба хароxоти
табобати гирифторони беморb хеле кам аст.
Та[силоти босамар бояд rисми таркибии барномаи
«Та[силот барои [ама» ва яке аз вазифа[ои асосии
со[аи маориф гардад.
IХ. Та[силот худ яке аз восита[ои пуриrтидори пешгирb мебошад, бинобар ин пешбурди
минбаъдаи маrсад[ои барномаи «Та[силот барои
[ама» (ТБ{) калиди ма[дудсози сироят миёни
xавонон ба шумор меравад.
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VI
VII
VIII
IX

1. Самт[ои асосии кори пешгирb
бо хонандагон:
6ибтидои тарбияи зидди нашъамандb ва радди
оддат[ои зараровар дар оила, боuчаи бачагон,
муассиса[ои та[силотb;
6маrсаднокb ва ояндадорb дар aмалb сохтани
кор[ои пешгирb;
6банаrшагирии тадбир[ои пешгирb бо назардошти хусусият[ои синнусолb ва равонии
гурe[и талабагон ва донишxeён;
6мувофиrати майли гигиенb ва маънавb, э[сосb
ва мазмунии талабагон;
6ташкили истиро[ати комил ва баланд бардоштани фаъолии xамъиятии талабагон ва xавонон;
6муносибати комплексb ба ташкили табдир[ои
пешгирикунанда;
6иштироки талабагони синф[ои боло дар кори
зидди нашъамандb бо мактабиёни хурдсол;
6кори инфиродии тиббию тарбиявb бо xавонони гурe[и зери хавфбуда, кeдакони дар фазои
бадбинонаи рeзгор ва исте[солот rарордошта
(rисме аз кeдакон маxбуранд дар ваrти холигb
даромад xeянд).

ВИЧ/СПИД ва

2. Шакл ва метод[ои пешгирb аз ин[о
иборатанд:
6кори муназзами фа[мондади[b ва пешгирикунанда бо талабагон ва наврасон;
6та[ия ва па[н кардани маводи ахборотb
та[силотb оид ба нашъамандb, ВИЧ/ИППП
дар миёни xавонони мактабхон ва тадбир[ои
ого[кунанда аз одат[ои зараровар;
6ташкили вохeри[ои мутахассисони орган[ои
[ифзи [уrуr, олимон, кормандони тиб,
арбобони xамъиятb бо xавонон;
6гузаронидани маърака[ои xавонон (варзишb,
фар[ангb, ба[с[о, озмун[о ва монанди ин[о)
бахшида ба муборизаи зидди нашъамандb,
сирояти ВИЧ, ИППП ва uайра;
6кор бо xамъияти волидон бо маrсади маърифат
ва иштироки фаъолонаи он[о дар кори пешгирb ва тарбиявb.

Ба кори пешгирb дар миёни кeдакон, наврасон, xавонон ва му[оxирон диrrати махсус додан
лозим аст. Дар aйни замон дар мамлакат[ои Осиёи
Марказb шумораи зиёди му[оxирони дохилии
экологb, пано[андагон, хасташудагон ва кeдакон
аз де[а ба ша[р дида мешавад. Калимаи «пано[анда»-ро бисёр одамон ба низои сило[b вобаста
медонанд. Вале дар мисоли [аёти минтаrа[ои
Осиёи Марказb мо мебинем, ки пано[андагон дар
мамлакате пайдо мешаванд, ки он xо низои xангb
xой надорад.
Дар aйни замон ёрb ба пано[андагон,
му[оxирон, кeчиёни дохилb, ки он[оро боз
«одамони [аракаткунанда» низ меноманд ва асосан
талаботи асосии он[о аз xойи зист, хeрок, либос
иборат мебошанд, вале талаботи он[о ба ахборот
дар со[аи саломатb, аз xумла дастгирии саломатb,
ки низ хеле зарур аст, бе uамхорb мемонад. Таxриба rотеъона нишон меди[ад, ки «Одамони [аракаткунанда» яке аз гурe[[ои осебшаванда нисбат ба
ИППП ва ВИЧ /СПИД мебошанд.
Кeдакони ба таълим фаро гирифта нашуда:

он[ое, ки кор мекунанд, ба мактаб нарафтагон, ё бо
дигар сабаб[о; кeдакони э[тиёxи махсусдошта,
кeдакони му[оxирон аксаран бо та[силоти расмb
фаро гирифта намешаванд. Тадбир[ои махсус
та[ия кардан лозим аст, ки ин кeдакон бо та[силоти
расмb фаро гирифта шаванд ва [амчунон оид ба
пешгирии ВИЧ, ИППП, нашъамандb токсикомания, шаробпарастb ва сигоркашb та[силоти
uайрирасмb гиранд. Чунин кор нисбатан самарабахш мегардад, агар он бо [амро[ии ташкилот[ои
uайридавлатb гузаронида шавад.
Чунин метод[ои та[силоти uайрирасмb ба
монанди «Баробар ба баробар» -ро аз тариrи
[амсолон ва омeзиши малака[ои [аётb ба таври
васеъ истифода кардан лозим аст.
Та[силоти пешгирикунанда бар асоси
ташаккули малака[ои [аётb худ та[силоти сифатан
хубро дар назар дорад ва ба раванди таълим xалб
кардани талабагон такя мекунад, яъне истифодаи
усул[ои фаъоли таълим ва риояи принсипи «Баробар ба баробар»-ро дар назар дорад.
Маф[уми «Малака[ои [аётb» на ба категорияи илмии мушаххас дахл мекунад ва на мо[ияти
муайян дорад. Одатан та[ти ин маф[ум дониш ва
малака[ое фа[мида мешаванд, ки со[а[ои гуногуни [аёти инсонро фаро мегирад: xисмонb, физиологb, иxтимоb ва баъзе дигар со[а[о, ки мусоидшавb ва инкишофро осонтар мекунанд.

Малака[ои [аётb rобилияти
со[ибшавb ва таxрибаи рафтори мусбат
аст, ки мушкилоти [аррeзаро бартараф
месозанд (таърифи ТУТ).
Малака[о rобилият[оянд, ки ба одамон
имконият меди[анд, ки рафтори муайянеро татбиr
кунанд.
Малака[ои [аётb сало[ияти равонbиxтимоb ва малакаи муколимаи байнишахсие
мебошанд, ки ба одамон барои rабули rарор[ои
ого[она дар [алли проблема[о, танrидона ва
эxодкорона фикр кардан, босамар муомила кардан,
муносибати тарафайни солим барrарор кардан, ба
одамон [амдардb кардан, барои [аёти солимона ва
босамараи худро ташкил кардан ёрb мерасонанд.
Ба ин тариr, тан[о додани иттилоъ кифоя нест,
xавонон бояд дар [аёти воrеb онро истифода карда
тавонанд. Бинобар ин он барнома[ое босамар
[исобида мешаванд, ки ба рафтору муносибат[ои
омезиши xинсb, ба истеъмоли нашъа ва дар
муносибат ба одамони дорандаи ВИЧ таъсири
мусбат мекунанд.
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Барнома[ои босамари таълим сифат[ои
муайян доранд:
6Ба назарияи таълим ва таuйири рафтор асос
мегиранд.
6Маrсад[ои аниr доранд.
6Аз xониби Вазорат ва дигар ро[барон дастгирb
карда мешаванд.
6Робитаи миёни масъала[ои вобаста ба пешгирии ВИЧ, худба[оди[b, боварb ба худ, [амл,
сироят бо ро[и омезиши xинсb, истеъмоли
нашъа ва машруботро таъкид мекунанд;
6Ба мазмуни рафторе, ки ба саломатb мусоидат
мекунад, диrrати махсус меди[анд.
6Ахборотеро пешни[од мекунанд, ки ба
синнусол, таxриба ва арзиш[ои фар[ангии
xавонон мувофиrат мекунанд.
6Малака[ои [аётиро инкишоф меди[анд, аз
xумла худдорb аз омезиши xинсb ва рафтори
бехавф дар омезиши xинсb.
6Дар синну соли барваrт cар мешаванд (то
ибтидои фаъолияти омезиши xинсии наврасон).

6Тести пешакиро мегузаронанд.
6Аз xониби муаллимони махсус омeзонидашуда гузаронида мешаванд.
6Xавоноро барои омeзиши [амсолон xалб
мекунанд.
6Усул[ои фаъоли таълимро истифода мекунанд: имкон меди[анд, ки зери хатари сирояти
ВИЧ будани худро аз тариrи бози[о,
му[окимаи масъала[ои вазъиятb, ба[с ва
uайра дарк кунанд.
6Имконият меди[анд, ки оrибат[ои омезиш[ои
бе[имоя ва ро[[ои пешгирии онро му[окима
кунанд.
6Мефа[монанд, ки кай барои ёрb ва дастгирb ба
кормандони мактаб, ба [амсолoн, кормандони
тибб ва монади он[о муроxиат кардан лозим
аст.
6Ба он диrrат дода шудааст, ки чb тавр устувории арзиш[о ва меъёр[ои рафтори бехавф
дастгирb ва бар алай[и фишори манфb
истодагарb карда шавад.

Барнома[ои самрабахши пешгирb ба
инкишофи малака[ои рафтори масъулонаи
xавонон мусоидат менамояд. Ин имкон меди[ад,
ки пеши ро[и сироят бо ро[и омезиш[ои xинсb
гирифта шавад, аз xумла пеши ро[и ВИЧ, [амчунон ба [амли духтарони наврас монеъ гардад.

Наrши муаллим иборат аз он аст, ки
таълим ва иштироки фаъоли худи талабагонро таъмин кунад.
Агар муассиса[ои маориф кор[ои зеринро
анxом ди[анд, хуб аст:
6Аз ВИЧ ва СПИД ого[ созанд ва оид ба пешгирии он ба кормандони мактаб, талабагон ва
волидони он[о дониш ди[анд.
6Оид ба пешгирии ВИЧ ва сирояти омезиши
xинсb (COX) таълимро ташкил кунанд, ба
талабагон дониш[ое ди[анд, ки дар ташаккули
муносибат ба проблемаи ВИЧ/СПИД ба он[о
ёрb мерасонанд, дар он[о малака[ои [имоя аз
сироятшавb бо ВИЧ ва СОX-ро ташаккул
ди[анд.
6Дар ташаббус[ои миллb ва ма[аллии пешгирии ВИЧ ва СОX иштирок кунанд.
6Дар муносибат бо талабагон ва кормандони
маорифи гирифтори ВИЧ сиёсати инсонгароёнаро амалb созанд, ки дар натиxа [уrуrи
та[сил ва кор дар муассиса[ои маориф
таъмин карда шавад.
6Таълими пешгирии ВИЧ-ро бо барнома[ои
Дастгирии саломатb ва малака[ои [аётb
[амгиро созанд, дар он масъала[ои
ВИЧ/СПИД-ро дар мазмуни дигар фан[ои
мактабb дохил кунанд.
6Кори пешгирии ВИЧ ва СОX-ро бар асоси
баробарии гендерb амалb созанд.
6Омeзгоронро ба фаъолияти кор бо талабагон ва
волидон оид ба пешгирии ВИЧ тайёр кунанд.
6Шакл ва метод[ои та[силоти пешгирикунандаро дар миёни кeдакон ва калонсолон истифода баранд.
6Тамоми кори таълими пешгирикунандаро бар
асоси [амкорb бо ташкилот[ои манфиатдори
давлатb, uайридавлатb, байналмиллалb ва
волидон ташкил кунанд.
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Ташкили кори пешгирb бар асоси
принсипи «Баробар ба баробар»
Маълумоте, ки кeдакон наврасон ва xавонон
оид ба муносибат[ои омезиши xинсb ба якдигар
арзи [ол мекунанд.
Бо назардошти он, ки наврасон аксар ваrт ба
фишори [амсолон гирифтор мешаванд, тахмин
кардан мумкин аст, ки он[о бо [амдигар таъсири

амиr мерасонанд.
Баробари ин омилеро ба назар нагирифтан
мумкин нест, ки фишор метавонад манфb бошад:
xавонон метавонанд якдигарро ба рафтори хавфнок майл ди[анд. Омeзгорон бояд ба он кeшанд,
ки ин таъсири тарафайнро ба маxрои мусбат равона
созанд.
Со[аи маориф намекeшад, ки наврасон ва
xавонони пешрави uайрирасмиро тайёр кунанд, ки
миёни [амсолонашон аз рeи принсипи «Баробар ба
баробар» кор кунанд. Тадrиrот[о нишон
меди[анд, ки тадбир[ои пешгирикунандаи аз
тариrи [амсолон амалишаванда самараи калон
меди[анд. Талабагони [амсол комилан метавонанд
ба якдигар омeзанд.

Дар ин кор далел[ои ба ба синну солашон
мувофиrро истифода баранд. Он[о имконият
доранд, ки ба [амсолони худ дар вазъияти мувофиr
ва uайрирасмb доир ба ин ё он амал ахборот ва
малакаи муносибро ди[анд. Xавонон ба [амдигар
майли боварb доранд ва барои ро[басти проблема[ои рафиrони худ ро[и [алли муносибро
пешни[од менамоянд.
Дар барнома[ои та[силотb иштирок карда
xавонон метавонанд намунаи ибрат бошанд ва

асоси системаи дастгирии якдигарро ташкил
кунанд. Он[о метавонанд ба калонсолон ва омeзгорон [ангоми муайян сохтани мазмуни тадбир[ои
пешгирикунанда, ташаккули арзиш[о ва риояи
меъёр[ои иxтимоии мусбат ва таълими малака[ои
[аётb ба сифати мушовирин ва пешвоёни uоявb ёрb
расонанд.
Ваrте ки xавонон ба [амсолони худ таълим
меди[анд, ин ба инкишофи шахсии он[о ба таври
мусбат таъсир мекунад. {амзамон он[о ба атрофиён uамхорb кардан ва э[тиёт кардани саломатии
худро меомeзанд. Дар он[о [исси
худэ[тиромкунb, малака[ою муносибат[ои
дурусти вобаста ба омезиши xинсb ва саломатb
ташаккул меёбад.
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Наrши xавонон ба сифати маърифатгарон
метавонад аз синфхона[ои мактаб берун равад.
Он[о метавонaнд на тан[о дар синф[о, балки бо
гурe[и наврасон ва xавонон [ангоми муколамаи
uайрирасмb кор баранд, ба занги телефонии «хати
гарм» ва монанди ин[о xавоб гардонанд.
Барои он ки омeзгорон - талабагон босамар
кор кунанд, пеш аз [ама ба он[о ин малака ва
ма[орат[оро хуб ёд додан лозим аст: машаваратди[b, из[ори [амдардb ва фа[мидан, rабули
rарор[о, муrобилият ба фишори гурe[b, боварибахшb ва худэ[тиромкунb, [амчунон назорат.
Ба ин тариr, принсипи таълимии «Баробар ба
баробар» маънои онро дорад, ки таълими xавононро он[ое анxом меди[анд, ки синнусолан бо тарзи
[аёт, шавrузавr, проблема ва монанди ин[о ба [ам
наздик бошанд. Одатан ин гурe[и xавонони
манфиатдоре мебошанд, ки аз таёрии махсус
мегузаранд ва баъд дониш[ои худро ба [амсолон
меди[анд.
Барои чb принсипи «Баробар ба баробар
меомeзонад» му[им аст?
Xавонон талаботи [амсолони худро ба
омeзиш хуб мефа[манд, бо забони ягонаи фа[мо бо
якдигар гуфтугe мекунанд ва шавrу арзиш[ои
якхела доранд.
Xавонон шунидани xавонеро афзалтар
мешуморанд, ки eро [урмат мекунанд ва ба он[о
вай маъrуласт.
Xавонон аксаран бо дeстонашон масли[ат ва
таxриба иваз мекунанд.
Xавонон дар вазъият[ои душвор [амдигарро
дастгирb мекунанд.
Дар миёни бартари[ои таълими «Баробар ба
баробар» ин[оро rайд кардан лозим аст: дар фазои
боварb ваrте ки аrидаи худро ошкоро, аз
ма[кумкунb, танбе[ ва наси[ат на[аросида из[ор
кардан мумкин аст; забони фа[мо; таълим ба
талаботи xавонон бе[тар xавоб меди[ад; баланд
бардоштани масъулияти xавонон, аз xумла он[ое,
ки таълим меди[анд.
Камбуди[ои таълими номбурда аз ин[о
иборат аст: зарурати интихоби даста (гурe[) ва
таълими он; дар баъзе маврид[о ба xавонони
пешрав дастгирb лозим аст, то ки ба савол[ои
xавоб дода натавонистагиашон xавоб дода шавад/;
баъзан миёни иштирокчиён ба[с мешавад ва
пешрав дар [имояи аrидаи худ душворb мекашад.
Принсипи «Баробар ба баробар» метавонад
[амагуна таълими расмии калонсолон анxом
медодагиро пурра созад.

КОР БО ВОЛИДОН
Волидони талабагонро аз [аxми та[силоти
пешгирикунанда, аз xумла оид ба пешгирии ВИЧ,
ого[ кардан лозим аст. Волидон чb дар бораи
музмуни барнома ва чb метод[ои таълим бояд
донанд.
Оила дар ибтидои ташаккулишахсият
воситаи асосии иxтимоъгардонии он аст. Вале дар
шароит[ои кунунии иxтимоb иrтисодb аксари
оила[о бо душвори[ои молиявb ва иxтимоb
мувоxе[ мегарданд, ки ба ташаккули му[ити
мусоиди тарбияи кeдакон таъсири манфb мерасонад. Дар аксари ин гуна оила[о му[ит ноором ва ё
xанxолb аст. Оилае, ки дар вазъияти душвори[ои
молиявb ва ё ма[дудии иxтимоb rарор дорад, дар
ла[за[ои мушкил наметавонад ба фарзандон ёрb
расонад. Ин [олат ба бегонашавb мебарад ва ба
кeдак захми равонb мезанад.
Аз нуrтаи назари пешгирии ВИЧ оила дар
сурате имконият[ои муайян дошта метавонад, ки
агар омeзгор бо вай кори оrилона ва мунтазам
барад. Шакл[ои асосии кор бо волидони хонандагон ин[о буда метавонанд: лексия[ои педагогb,
тиббb ва дониш[ои [уrуrb, маxлис[ои волидон,
маxалла[ои шифо[b, миз[ои мудаввар, тренинг[ои муносибати кeдакон, волидон, сe[бат[о
бо омeзгорон, духтур[о, [уrуrшиносон, машварат[ои инфиродb ва гурe[b, масли[ат[ои педагогb, семинар[ои доимоамалкунандаи педагогb ва
uайра.

Барнома[ои махсус та[ия кардан ва ташкили
системаи кор бо волидон оид ба пешгирии ВИЧ,
СОX, нашъамандb ва монанди ин[о зарур аст.
Волидон ва дигар калонсолон ба
барнома[ои таълими омезиши xинсb ва маънавии
фарзандон бе[тар муносибат мекардагb мешаванд,
ба шарте, ки худи он[о дар амалb сохтани он[о
ширкат варзанд.
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ПАСТ КАРДАНИ
ХАВФИ
СИРОЯТШАВЇ
ВА ОСЕББИНЇ
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Паст кардани хавфи сироятшавb
ва осеббинb
Хавфи сироятшавb бо ВИЧ ва осеббинb аз
ВИЧ як чиз нестанд.
Хавфи сироятшавb бо ВИЧ-ро рафтори
инфиродии одам, аз xумла истифодаи восита[ои
[имоя муайян мекунад.

давлатb бартараф кардани омил[ои осебшавандагии одамон uайриимкон аст. Бартарафсозии
поймолкунb, таъмини [имояи [уrуrb ва иxтимоии
[амаи ша[рвандон, дастгирии созмон[ои xамъиятии [имоякунандаи манфиат[ои rишр[ои осебшаванда он тадбир[ое мебошанд, ки барои дар
давраи эпидемияи СПИД зиндaмонb шароит[ои
зарурb му[айё месозанд.

Паст кардани хавфи сирояти ВИЧ

Хавфи сироятшавb бо ВИЧ ба
ин[о вобаста аст:
6расидан бо моеъ[ои сироятb;
6шумораи вируси ба организм воридшуда;
6бемори[ои [амсафар;
6истифодаи восита[ои [имоя.
Хавф - маф[уми [амаxониба аст: [ар кас
метавонад сироят шавад, rатъи назар аз он, ки одам
ба кадом гурe[и иxтимоb дохил мешавад ва
рафтори e то чb андоза аз тарафи xомеа маъrул
шуморида мешавад. Маф[уми «Гурe[и хавф»
кай[о аз xониби xамъяти СПИД рад карда шудааст, зеро ба поймолкунb мусоидат мекунад ва
[исси rалбакии [имояи он[оеро, ки худро ба
«Гурe[и хавф» мутааллиr намешуморанд, ба миён
меояд.
Осебшавандагb - на ба [амаи xомеа дахл
дорад, ки ба сабаб[ои гуногун (бебизоатb, поймолкунb, бе[уrуrb, дастрас набудани ахборот,
набудани ёрии тиббb, иxтимоb ва равонb) имконият надоранд, ки худро [имоя кунанд ва аз вазъият[ои хавфнок эмин бошанд.

Осебшавандагb аз ВИЧ чунин
маъни[оро дорад:
6имконияти бештари робита доштан бо ВИЧ;
6имконияти бештари зарарбинb аз оrибат[ои
ВИЧ ва сирояти СПИД.
Осебшавандагиро як rатор омил[ои иrтисодb, фар[ангb, иxтимоb ва рафтор, аз rабили
бебизоатb, бе[уrуrb, поймолкунb, дастрас
набудани ахборот, ёрии тиббb, иxтимоb, равонb ва
uайра ба миён меоварад.
Афзоиши босуръати [одиса[ои сирояти
ВИЧ дар миёни ягон rишри а[олb гуво[и осебшавандагии ин гурe[и одамон аст ва тадбир[ои [имоя
ва дастгирии он[оро талаб мекунад.
Дар [амаи мамлакат[о одамон, оила[о ва
xаъмият[ое [астанд, ки аз ВИЧ осебшавандаанд:
истеъмолкунандагони нашъа, му[оxирон ва
пано[андагон, кормандони омезиши xинсb,
xавонон ва uайра.
Пешгирии воrеb бидуни дар сат[и сиёсати

Xавонони дар бораи ВИЧ бештар хабардошта имконияти бештаре доранд, ки худро аз ВИЧ
[имоя кунанд. Вале тан[о бо ёрии дониш[о рафтор
таuйир намеёбад. Ба наврасон ва xавонон масъала[ое лозиманд, ки бо ёрии он[о дониш[ои худро
дар амал татбиr кунанд ва дараxаи зурурии худба[оди[иро ташаккул ди[анд, то ки ба муrобили
фишороварии [амсолон ва калонсолон истодагарb
карда тавонанд.

Ин малака[о гуногунaнд:
6ма[орати ба ризоияти тарафайн расидан;
6rобилияти тафаккури танrидb;
6rобилияти rабул карда тавонистани rарор;
6малака[ои истифода карда тавонистани
восита[ои [имоя.
Малака[ои [аётиро чb дар мактаб ва чb
берун аз он омeхтан мумкин аст. Омeзиши малака[о муносибати нисбатан нав аст, бинобар ин
тайёр кардани муаллимон ба ин масъала омили
му[им аст, ки татбиrи ин муносибатро имконпазир
мегардонад.
Му[им аст, ки xавонон имконияти дар
та[ияи барнома[ои та[силоти пешгирикунанда
иштирок карданро, ба шумори та[ияи накша[ои
таълимb ва маводи пешгирикунандаи ВИЧ, дошта
бошанд.
Та[силот метавонад хавфи осебшавандагb
ба ВИЧ-ро паст кунад: бо ро[и баланд бардоштани
[ам сат[и та[силоти умумb ва [ам дониш[ои
марбут ба пешгирии ВИЧ.

Паст кардани сат[и осебшавандагb
Сат[и осебшавандагии xавононро бо ин
ро[[о паст кардан мумкин аст: та[силоти мактабb,
ташаккули му[ити дастгирикунандаи оилавb,
васеъ кардани дастрасb ба хизамат[ои тиббb ва
иxтимоb.
Барои паст кардани сат[и осебшавандагb
зарур аст, ки сиёсат ва rонун[ои давлат таuйир
дода шаванд, барои риояи [уrуr[ои одам системаи
маниторинг ташкил ва барои [амаи ша[рвандон
[имояи [уrуr[о таъмин карда шавад.
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ВИЧ/ СПИД ва нашъа

Р

ивоxи нашъамандb яке аз вазнинтарин проблема[ои тиббb-иxтимоии
дунё мебошад. Дар мамлакат ва
минтаrа[ои гуногун ин ё он ро[и сирояти ВИЧ
маъмул аст. Дар Африкаи марказb ва xанубb ро[и
асосии сирояти ВИЧ омезиши xинсb аст. Дар
Тоxикистон ва дигар мамлакат[ои муштарокулманофеъ сироят бо ро[и хун, асосан бо ро[и сeзангузаронии нашъа афзалият дорад. Истеъмоли нашъа
бо ро[и сeзангузаронb хавфи бештари сирояти
ВИЧ-ро дорост.
Мувофиrи маълумоти Маркази
Xум[уриявии ВИЧ/СПИД аз теъдоди умумии ба
rайд гирифташудагони дорандаи ВИЧ дар Тоxикистон истеъмолгарони нашъа бо ро[и сeзангузаронb 67% - ро ташкил мекунанд.
Сарчашмаи хавфнок сeзан[ои наxeшонда ва
истифодаи такрории он[о мебошад, ки метавонад
олудаи хуни сирояткунанда бошанд.
Сол[ои охир истеъмоли нашъа дар миёни
наврасон ва xавонон па[н шудааст. Ба ин гурe[и
синнусолb на тан[о мe[тоxии нашъамандb, балки
сирояти ВИЧ низ та[дид мекунад, зеро:
6оид ба оrибат[ои истеъмоли нашъа ва хавфи
сирояти ВИЧ кам хабар доранд;
6дар истеъмоли сeзангузаронии нашъа рафтори
хавфнок мекунанд (истифодаи сeзани умумb,
моеъ барои сeзангузаронии умумb);
6пин[он мешаванд ва ба муассиса[ои тиббb кам
муроxиат мекунанд.
Истеъмоли ашё[ои рe[таъсир (психотроп)
[амчунон бо омезиш[ои xинсии бе[имоя робита
дорад: зери таъсири машрубот ва нашъа худназораткунb суст мешавад, ки ба истифодаи восита[ои
[имоя монеъ мегардад ва хавфи зиноъро ба миён
меоварад.
Густариши сирояти ВИЧ тан[о дар миёни
истеъмолгарони нашъа ма[дуд намегардад, зеро
аксарияти истеъмолгарони сeзангузаронии нашъа
xавонони аз xи[ати омезиши xинсb фаъол мебошанд. Он[о метавонанд худ сироят шаванд, бо
ВИЧ сироят кунанд ва на тан[о тавассути истифодаи асбоб[о ва моеъи умумии нашъа, балки бо ро[и
омезиши xинсb низ сироят намоянд. Вазъият ба он
хавфноктар мешавад, ки истеъмоли нашъа дар
миёни кормандони омезиши xинсb бештар густариш ёфтааст, ки мизоxони он[о метавонанд ба
гузарондани ВИЧ ба а[олb «ёрb» расонанд. Ба uайр
аз ин худи истеъмолгарони сeзангузаронии нашъа

(ИСН) дар миёни а[олb xуфт[ои омезишкунандаи
xинсb доранд.
Мувофиrи маълумоти Диспансери
Xум[уриявии нашъа 2 навраси истеъмолгари
нашъа ба rайд гирифта шудааст.
Аксарияти кулли истеъмолгарони сeзангузаронии нашъа, дар [аrиrати [ол гирфтори бемори[ои вазнин буда, нашъамандонеанд, ки
мe[тоxии xисмb ва рe[ии вобаста ба нашъа
доранд. Аксарияти гирифторони нашъа наметавонанд аз чанголи нашъа халосb ёбанд. Бинобар ин
[атто баъди гузаштани мe[лати табобати зидди
нашъа [ам аксарияташон ба нашъа рe меоваранд.
{арчанд ро[и оддии аз сирояти ВИЧ халосшавb
([амчунон гепатит[ои В, С) тамоман истеъмол
накардани нашъа бошад [ам, вале ба он умед
бастан нашояд, ки гирифторони нашъа гeё якбора
аз истеъмоли нашъа даст мекашида бошанд.
Барои пешгирии истеъмоли нашъа аз xониби
кeдакон ва наврасон ро[и ягона ба барнома[ои
[амгирои та[силотb оид ба зарари нашъа фаро
гирифтани он[о мебошад. Мавзeи нашъаро
метавон бо фан[ои мактабии зерин [амгиро сохт:
биология (таъсири нашъа ба организми одам ва
асаби он), химия (нашъа аз чи[о иборат аст),
таърих ва xомеашиносb (чb тавр [укумат масъала[ои марбут ба нашъаро [ал мекунад, масъала[ои
[уrуrb) ва uайра. Захираи арзишманд машuулият[ои факултативb буда метавонад, ки дар он[о ба
талабагон имконият дода мешавад, ки масъала[ои
нашъамандиро озод ё махфb мавриди баррасb
rарор ди[анд.
Дар барнома[ои та[силотb бояд худи
талабагон ширкат варзанд. Ба шакл[ои фаъоли
таълим диrrати бештар додан зарур аст, зеро он ба
наврасон имкон меди[ад, ки барои таъмини
бехатарии [аёт ва саломатии худ ба rарори rатъb
биёянд. Самарабахшии таълим дар [олате таъмин
карда мешавад, ки агар барнома[ои та[силотb
ахбороти [аrиrb, аз xи[ати илмb асоснокро
пешни[од кунанд ва [амчунон он[о ба ташаккули
малака[ои [аётb равона карда шуда бошанд. Дар
ин кор xи[ат[ои синнусолb, хусусият[ои равонb
ва иxтимоиро ба инобат гирифтан лозим аст.
Чи тавре ки таxрибаи xа[онb нишон
меди[ад, тадбир[ои пешгирикунанда дар миёни
наврасон ва xавонон он го[ метавонанд муваффаrона бошанд, ки агар оrилона ташкил шуда
бошанд. Масалан, барномаи та[силотии пешгирии
истеъмоли нашъа дар ИМА бештар аз як аср аст, ки
амал мекунад. Дар тeли ин муддат метод[ои
гуногун истифода шуданд: аз тарсондан то ба
муrобилият.
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Вазифа аз он иборат буд, ки xавононро ба
дасткашии пурра аз истеъмоли нашъа водор
кунанд. Барнома[ои та[силотии тан[о ба тарсондан нигаронидашуда бесамар баромаданд. 10 сол
rабл аз ин дар ИМА 25 миллион истеъмолгарони
нашъа мавxуд буданд, дар айни замон теъдоди
он[о то ба 12 миллион кам шудааст. Ба аrидаи
мутахассисон кор бо xамоатчигb ба мeди нашъамандb рахна зада аст.
Ба ин тариr, системаи маориф вазифадор аст,
ки алай[и истеъмоли нашъа баробари мубориза
алай[и густариши ВИЧ/СПИД мубориза барад,
зеро ин проблема[о ба [амдигар вобастаанд ва яке
дигареро ба миён меоваранд.

БАРТАРАФСОЗИИ {АЗАР ТАМUА ВА
ПОЙМОЛКУНB
{азар ва
поймолкунb
дар ро[и амалb
с о х т а н и
пешгирии
босамар ва
расонидани
д и г а р х и зм а т [ о и
иxтимоbравонb дар
[олати гирифт о р b б а
ВИЧ/СПИД
монеаи xиддb
мебошад. Аз
тарси поймолшавb одамони
гирифтор ба
ВИЧ/СПИД
барои гирифтани ёрии тиббb ё масли[ат муроxиат намекунанд,
зеро лозим мешавад, ки сирри ВИЧ доштани худро
фош созанд. Одамони дорандаи ВИЧ метарсанд, ки
аз он[о наздикон, дeстон, [амкорон, [амсоягон
[азар мекаpдагb мешаванд. {азар аз ВИЧ ва СПИД
метавонад ба насли минбаъда низ дахл кунад ва ба
души фарзандони аз СПИД фавтидагон бори
вазнин гардад.
{азар ва поймолкунии вобаста ба ВИЧ ва
СПИД монеаи асосb аст дар кори ро[басти густариши сирояти ВИЧ ва амалb сохтани барнома[ои
пешгирикунанда.
Дар Маъракаи Умумиxа[онии зидди СПИД
дар сол[ои 2002-2003 ба масъала[ои [азар ва
поймолкунb ва [уrуrи одам диrrати махсус дода
шуда буд.
Барои чb аз [амаи сирояткунандагон ва
бемори[о ма[з одамони дорандаи ВИЧ ба [азар ва

поймолкунии бе[амто дучор мешаванд.
Сабаб дар ноого[b ва ва[ме ни[он аст, ки ба
ин беморb вобаста мебошад. Агар одамон иттилои
кофb надошта бошанд, пас он[о ин камбудии
худро бо тахмин[о ва овоза[о рeпeш ва xамъбаст
менамоянд, фикр[ои ботилу бофтаро меофаранд.
Фикр[ои ботилу бофта, аз xумла вобаста ба
сирояти ВИЧ дар одамон [азарро ба миён меоварад. Ба одамони дорандаи ВИЧ хислат[ои манфb
нисбат дода мешаванд, ки дар натиxа овоза[ои
мавxударо тасдиr мекунанд.
Ба [азар аз одамони дорандаи ВИЧ чунин
омил[о мусоидат мекунанд:
Сирояткунандаи ВИЧ бемориест, ки ба [аёт
та[дид мекунад, мавзeи марг бошад дар xомеаи мо
ва[мангез аст.
1. Ниго[е ба ро[[ои сироят: одамон ро[[ои
сирояти ВИЧ-ро надониста, кeшиш мекунанд, ки
аз одамони дорандаи ВИЧ [азар кунанд.
2. Одамон дорандагони ВИЧ-ро бо гурe[и
одамони дар xомеа [азаршаванда: истеъмолгарони
нашъа, фо[ишагон ва монанди ин[о баробар
медонанд.
3. ВИЧ ба иззати нафси одамоне мерасад, ки
аксаран дар xомеа поймол мешаванд: зан[о,
наврасон, мардони бо мардон омезиши xинсb
дошта, истеъмолгарони нашъа ва монанди ин[о.
То [ол маълум нест, ки ро[и [азар ва оrибат[ои онро дар xомеа чb мегирифта бошад. Бо
вуxуди ин, та[силот метавонад ба одамон ёрb
расонад: бар асоси ахбороти ба даст овардашуда
ва[ми худро бартараф созанд ва муносибати худро
ба ин масъала таuийр ди[анд. Барои ин зарур аст,
ки одамон на тан[о дар бораи сирояти вирус, балки
дар бораи [уrуr[ои дорандагони ВИЧ, дар бораи
одамони оxиз дар назди ВИЧ, [амчунон дар бораи
маф[ум[ои «[азар» ва «поймолкунb» дониш
гиранд.
Кормандони ро[барикунандаи системаи
маориф бояд донанд, ки ба барнома[ои пешгирb
дохил кардани масъала[ои [азар ва поймолкунb
зарур аст.
{азар (стигма) - «тамuа», «доu» - нафрати
пурзeри xаъмиятие мебошад, ки муносибати
одамонро комилан ба одамон ва ба шахси худ
таuийр меди[ад ва маxбур месозад, ки ба одамон
тан[о [амчун ба дорандаи сифати нафратовар
муносибат карда шавад. Тамuа реша[ои rадимb
дорад: дар Юнони Rадим uуломон ва xинояткоронро тамuаи [азар мезаданд. Тамuаи [азар одамро дар
чашми атрофиён нафратзада мекунад. Тамuа
[амчунон ба шуури одам таъсири калон мерасонад.
{азаркунb тамuазанb аст.
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Тамuазанb ё [азаркунb раванди беарзишгардонии шахсият аст. Аксаран чунин шуморида
мешавад, ки одамони дорандаи ВИЧ сазовори
онанд, ки бо он[о ин [одиса рух додаст, зеро нашъа
истеъмол карданд, хизмат[ои омезиши xинсb
карданд ва монанди ин[о.
Поймолкунb (дискриминатсия) - аз забони
лотинb гирифта шуда, маънояш «фарrкунb», «паст
ё поймол кардани [уrуr», «паст задани наrш»,
«ма[румсозb аз баробар[уrуrb» мебошад, яъне
поймолкунb дар амал аст. Мисоли поймолкунb:
одами дорандаи ВИЧ-ро аз кор сабукдeш кардан
(рондан), масалан, омeзгорро ва манъ кардани
та[сил дар мактаб ва донишго[ ба талабагон ва
донишxeёни дорандаи ВИЧ.

{азар (тамuа) ва поймолкунb дар [ама xо
буда метавонад:

6Дар системаи тандарустb;
6Дар системаи маориф;
6Дар оила;
6Дар xойи кор;
6Дар восоити ахбори умум;
6Дар институт[ои [ифзи [уrуr (rонунбарорb,
суд,) ва uайра.

Дар дунё [одиса[ои зиёди поймолкунb ба
муносибати ВИЧ ва СПИД ба назар расидаанд.
Поймолкунb дар [аrrи дорандагони ВИЧ вайронкунии [уrуrии одам аст. Озодb аз поймолкунb яке
аз [уrуr[ои асосии одам ба шумор меравад, ки бар
принсипи умумb ва шахсии табиb асос мегирад ва
дар санад[ои байналмилалb инъикос шудаанд.
Комиссияи СММ оид ба [уrуr[ои одам таъкид
кардааст, ки поймолкунии [уrуr[ои одамони
дорандаи ВИЧ бар асоси тамоми меъёр[ои мавxудаи [уrуrи одам манъ карда мешавад. Азбаски
озодb аз поймолкунb [уrуrи [ар одам аст, давлат
вазифадор аст, ки ин [уrуrро э[тиром ва дифоъ
кунад. Сохтор[ое [астанд, ки барои ма[дуд
сохтани [уrуr[о [адди масъулиятро муайян
мекунанд.
Таxрибаи чандинсолаи омeзиши эпидемияи
ВИЧ ва СПИД имкон меди[ад тасдиr карда шавад,
ки мусоидат ба дифои [уrуrи одам унсури му[ими
ро[басти сирояти ВИЧ ва кам кардани оrибат[ои
эпидемия мебошад.
Ро[барон ва омeзгорони мактаб[о бояд ба он
тайёр бошанд, ки дар муассиса[ои таълимb
метавонанд талабагон ва омeзгорони дорандаи
ВИЧ та[сил ва кор кунанд.
Вазифаи ро[барони муассиса[ои маориф аз
ин[о иборат аст: дастгирии иxтимоии талабагон ва

омeзгорони дорандаи ВИЧ, риояи [аrуrи он[о оид
ба та[сил ва кор, му[айё сохтани шароити [узур
доштани он[о дар муассисаи таълимb.
Барнома[ои пешгирb барои омeзгорон ва
талабагон бояд ба ташаккули муносибати инсонгароёна ба дорандагони ВИЧ равона карда шавад.
Му[им он аст, ки муассиса[ои маориф
мунтазам кор[ои инфиродb, гурe[b ва оммавb
гузаронанд, ки он[о фазои ошкоро, дастгирb ва
фа[мидани проблемаи одамони дорандаи ВИЧ-ро
ба вуxуд биёранд.
Ба барнома[ои та[силотb оид ба проблема[ои ВИЧ ва СПИД дохил кардани масъала[ои
рафъи [азар ва поймолкунb. Тайёр кардани
омeзгорон ва хонандагон бо истифода аз усул[ои
фаъоли таълим метавонад ба он мусоидат кунад,
ки иштирокчиёни семинар - тренинг[о худро ба
xойи он[ое гузоранд, ки аз [азартамuа xабр
дидаанд ва ба ин тариr беадолатона будани
амал[ои поймолкунандаро фа[манд. Фаъолияти
омeзгорон ва пешвоёни xавонон дар мактаб,
иштирок дар маърака[о ва барнома[ои та[силотb,
ки ба решакан кардани чунин рeйдод[о мисли
[азартамuа ва поймолкунb метавонад вазъиятро
таuийр ди[ад ва фазои мусоидро дар муносибат бо
одамони дорандаи ВИЧ фаро[ам оварад.
Аммо [анeз дар Тоxикистон [амаи дорандагони ВИЧ махфb доштани ВИЧ-и худро афзал
мешуморанд, то ки ба нафратзадагони xаъмият
табдил наёбанд.
Тадбир[ои системаи маориф, ки метавонанд
шиддати вазъияти [азар ва поймолкуниро пасттар
кунанд:
6баланд бардоштани сат[и ого[b аз
ВИЧ/СПИД;
6омeхтани масъала[ои рафтори бехавф;
6ташаккули аrида ва муносибат бар асоси
арзиш[ои умумибашарb;
6раванди та[силотро бо дастгирии равоншиносb таъмин кардан;
6ба миён овардани му[ити [уrуrии мусоид
(таъмини дастрасии санад[ои байналмилалb
ва суuуртавb).
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Санад[ои зарурии байналмилалb
оид ба [уrуrи одам

6Эъломияи Умумии [уrуrи одам
6Асноди Байналмилалb оид ба [уrуr[ои
ша[рвандb ва сиёсb.
6Конвенсия оид ба [уrуrи кeдак.
6Конвенсия оид ба рафъи [амагуна шакл[ои
поймолкунb нисбати зан.
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ТАЪРИХ, ДАЛЕЛ, {ОДИСОТ
1983
Люк Монтанье (Фаронса) ва Роберт Галло
(ИМА) бехабар аз [амдигар вирусеро кашф карданд,
ки минбаъд ВИЧ номида шуд.
1987
Барномаи Глобалии созмони умумиxа[онии
тандурустb (СУТ) оид ба СПИД тасдиr гардид.
Аcсамблеяи Умумиxа[онии тандурустb
стратегияи Глобалии мубориза алай[и СПИД-ро
rабул кард.
СПИД аввалин беморие гардид, ки дар сессияи
Генералии Ассамблеяи СММ баррасb гардид.
1988
Созмони умумиxа[онии Тандурустb (СУТ)
дар якxоягb бо {укумати Бритониёи Кабир ва
Вазорат[ои тандурустb оид ба проблема[ои СПИД
вохурb гузаронд.
1 декабр Рeзи Умумиxа[онии мубориза алай[и
СПИД эълон карда шуд.
1989
Бори аввал дар Тоxикистон одамони дорандаи
ВИЧ ба rайд гирифта шуданд.
1990
Рональд Рейган барои дар сол[ои президетии
худ ба проблемаи СПИД диrrат надоданаш узр хост.
Дар ИXШС шабакаи муассиса[ои тиббb оид ба
пешгирb ва мубориза алай[и СПИД ташкил карда
шуд.
1997
Бизнес-шeрои Глобалb оид ба ВИЧ/СПИД
якумин органи [амо[ангсози иштироки сохтор[ои
тиxоратb дар мубориза алай[и эпидемия ташкил
гардид.
1998
Дар Женева (Шветсария) Конференсияи
Байналмилалb оид ба СПИД баргузор гардид, ки дар
он иrрор карда шуд, ки rатъи назар аз пешравии
илмb, миллион[о одамон аз СПИД ба сабаби rиматb
ва дастрас набудани дорувор мефавтанд.
1999
Давлат[ои узви Созмони Миллали Мутта[ид
e[дадор гардиданд, ки сат[и густариши ВИЧ-ро дар
миёни xавонон дар мамлакат[ои то соли 2005 ва дар
миrёси xа[он то соли 2010 нисбатан бештар xабрдида ба таври назаррас паст мекунанд. Бори нахуст
маrсад[ои мушаххаси глобалb xавобан ба эпидемияи ВИЧ/СПИД ба миён гузошта шуданд.
2000
Дар ша[ри Оурбане (Африкаи Xанубb)
конференcияи ХIII Умумиxа[онb оид ба ВИЧ/СПИД
доир гардид.
Мо[и апрел дар ша[ри Дакар (Синегал)
форуми Умумиxа[онии маориф доир гардид, ки дар
он 1100 одам аз 164 мамлакат гирд омаданд. Дар миёни
он[о муаллимон, сарвазирон, академик[о, арбобони
сиёсb, фаъолони ташкилот[ои uайридавлатb ва

ро[барони ташкилот[ои калони байналмиллалb
[озир буданд. Яке аз масъала[ои му[ими
му[окимашаванда эпидемияи ВИЧ/СПИД буд.
Иштирокдорони конференсия дар маxли с [ои
пленарb далел[ое пешни[од кардаанд, ки чи[о
метавонанд rувваи бузурге бошанд дар мубориза
алай[и густариши ВИЧ/СПИД. Вазифаи ме[варии
стратегияи байналмиллалb бояд истифодаи захираи
бузурги системаи маориф гардад. Вай метавонад
барои ихтисори шумораи нави [oдиса[ои
ВИЧ/СПИД аз тариrи барнома[ои та[силотb
мусоидат намояд. Аъзоёни Форум rарор карданд:
барнома[ои та[силотb ва тадбир[ои мубориза
алай[и эпидемияи ВИЧ/СПИД-ро фавран амалb бояд
кард.
2001
25-27 июн дар Ню-йорк сессия махсуси
Ассамблеяи Генералии Созмони Миллали Мутта[ид
оид ба ВИЧ/СПИД доир гардид. Дар он Эъломия оид
ба тарафдории мубориза алай[и ВИЧ/СПИД барои
да[солаи минбаъда rабул карда шуд.
Дар хотимаи сессияи махсуси Ассамблеяи
Генералии Созмони Миллали Мутта[ид оид ба
ВИЧ/СПИД давлат[ои аъзои Идти[оди Давлат[ои
Мустаrил аввалин шуда барномаи минтаrавии
тадбир[о алай[и ВИЧ/СПИД-ро та[ия карданд
14 сентябри соли 2001 {укумати Xум[урии
Тоxикистон бо Rарори худ та[ти № 1207 Барномаи
Стратегии муrовимат алай[и эпидемияи
ВИЧ/СПИД-ро дар Xум[урии Тоxикистон дар
сол[ои 2001-2005 тасдиr кард.
2002
Дар ша[ри Барселона (Испания) конфронси
ХIV Байналмилалb оид ба СПИД доир гардид.
Стратегияи Xум[урии Тоxикистон оид ба
[ифзи саломатии а[олb дар давраи то соли 2010 rабул
шуд.
2003
Барномаи Миллии «Xавонони Тоxикистон»
дар сол[ои 2004-2006.
Нarшаи стратегии Xум[урии Тоxикистон
барои дастгирии саломатии а[олb дар давраи то соли
2014.
Барномаи ташаккули тарзи [аёти солим дар
Xум[урии Тоxикистон то соли 2010.
Барномаи Вазорати маориф оид ба пешгирии
нашъамандb, таксикомания, ВИЧ/СПИД, дигар
одат[ои манфb ва ташаккули тарзи [аёти солим дар
муассиса[ои таълимb дар сол[ои 2002-2007.
2006
Барномаи Вазорати маорифи Xум[урии
Тоxикистон «Тарзи [аёти солим» барои талабагони
синф[ои 1-11.
Rонуни Xум[урии Тоxикистон “Дар бораи
муrовимат бо вируси норасоии масунияти одам ва
бемории норасоии му[ассали масуният”.
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МОНИТОРИНГ ВА БАЊОДИЊИИ
БАРНОМАЊОИ ТАЊСИЛОТЇ ОИД
БА ПЕШГИРИИ ВИЧ/СПИД
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МОНИТОРИНГ ВА БА{ОДИ{ИИ
БАРНОМА{ОИ ТА{СИЛОТB ОИД БА
ПЕШГИРИИ ВИЧ/СПИД
Мувофиrи Барномаи Вазорати маорифи
Xум[урии Тоxикистон оид ба пешгирии нашъамандb, токсикомания, ВИЧ/СПИД, дигар одат[ои
зараровар ва ташаккули тарзи [аёти солим дар
муассиса[ои та[силотb дар сол[ои 2002-2007
мониторинги пешбаранда[ои иxроиши барнома[ое, ки ба са[ми барнома (аз xумла гузаронидани маxлис[о, конференсия[о ва u.) тааллуr
доранд, бар асоси бевоситаи раванди иxроиш (аз
xумла, теъдоди мутахассисони тайёр, xалби
дастгирикунандагони барнома ва u.) натиxа[ои
миёна (таuйири ого[ият, рафтор) ва бар асоси
далел[ои баrайдгирb ва [исобот анxом дода
мешаванд.
Баrайдгирb ва [исобот дар со[аи муrовимат
бар ВИЧ/СПИД бояд аз xониби [ар муассисаи
та[силотb, rатъи назар аз шакли моликият ва
тобеият, анxом дода шавад.
Шакли баrайдгирb ва [исобот бояд аз
xониби котибот та[ия ва мувофиrи тартиби
муrарраршуда тасдиr карда шаванд. {исоботи
нимсолa вa солона пешни[од карда мешавад.
Муассиса[ои маориф бояд ба идораи болоии
ра[барикунанда [исобот манзур намоянд. Нишонди[анда[ои асосии иxроиши барнома аз xониби
Вазорати маориф xамбаст ва нашр карда мешаванд.
Мониторинг - раванди мунтазами xамъоварb
ва та[лили ахборот аст оид ба иxроиши барнома.
Вай назорати [амагонии иxроиши барномаро оид
ба кор[ои дар наrша пешбинишуда дар назар дорад
ва имконият меди[ад, ки ин ё он проблема[о
му[окима ва [ал карда шаванд.
Пешбаранда[ои мониторинг оид ба пешгирии ВИЧ/СПИД дар системаи маориф ин[оянд:
6теъдоди мактаб[о, коллеx[о, хона[ои кeдакон, интернат[о, муассиса[ои томактабb дар
Xум[урии Тоxикистон: теъдоди муассиса[ои
давлатb, шахсb, ша[рb ва де[авии маориф;
6теъдоди [амаи намуд[ои муассиса[ои дар боло
номбаршуда, ки дар он[о тeли соли охир оид
ба проблемаи ВИЧ/СПИД бар асоси малака[ои
[аётb аз xониби омeзгорони аз тайёрb гузашта, аз нав тайёршуда, такмили ихтисоскарда
(дар 5 соли охир) дарс гузаронида мешавад;
6теъдоди умумии омeзгорон, аз xумла он[ое, ки
оид ба проблемаи ВИЧ/СПИД тайёр карда
шудаанд;
6теъдоди талабагон, аз xумла та[силкардагон
оид ба пешгирии ВИЧ/СПИД.

Мониторинг аз тариrи асноди баrайдгирb,
[исоботb, дидани объект[о, тафтишоти коршиносb ва тадrиrоти иxтимоb. Ба ин тариr, мониторинг ба саволи «Аз рeи проблемаи мазкур чb карда
мешавад?» xавоб меди[ад.
Ба[оди[b раванди xамъоварb ва та[лили
ахборот аст дар фосилаи муайяни ваrт барои
муайян кардани таъсири босамар чb барои
rисм[ои ало[ида, чb барои тамоми барнома, ки аз
тарафи Вазорати маориф анxом дода мешавад.
Ба[оди[b ин[оро дар бар мегирад:
1. Ба[оди[b ба босамарии барнома;
2. Ба[оди[b ба натиxа[о (дараxаи дониш,
муносибат, rолаби рафтор нисбат ба хавфи сирояти ВИЧ);
3. Ба[оди[b ба таъсир (паст кардани суръати
густариши ВИЧ, суръати афзоиши эпидемияи
ВИЧ/СПИД, толерантb - бардошт (та[аммул)
нисбат ба одамони дорандаи ВИЧ ва беморони
СПИД).
Мониторинг иxрои xории барномаро
назорат мекунад, вале ба[оди[b ба муайян сохтани
самарабахшии таъсири барнома нигаронида
шудааст.
Му[имияти Мониторинг ва ба[оди[b иборат
аз он аст, ки имконият меди[ад аз он ого[b дошта
бошад, ки
6то чи андоза барномаи тарбия ва таълим оид ба
проблема[ои ВИЧ/СПИД ба талаботи рeз
мувофиrат мекунад;
6сари ваrт ба он таuйирот ва исло[от дароварда
шавад;
6захира[о маrсаднок истифода карда шавад;
6ба он ба[о дода шавад, ки то чb андоза барнома
ба натиxа[ои пешбинишуда ноил гардидааст.
Натиxа[ои мониторинг ва ба[оди[ии
барномаи мубориза алай[и СПИД ин тавр бояд
бошанд:
6xамъоварb мураккаб набошад;
6боасос та[лил карда шаванд (аз муrаддима,
пешни[од, натиxа-таъсир иборат бошад);
6таuйирот[ои ваrти иxро. Методикаи xамъоварии далел[оро аз xи[ати миrдор ва сифат
имконпазир гардонад;
1. Баrайдгирb ва [исобот
2. Тадrиrот[ои иxтимоb
3. Тафтишоти коршиносb
Пешбаранда[о:
Нишонди[анда[о: фоизи мактаб[ое, ки
муаллимонашон оид ба масъала[ои ВИЧ/СПИД
бар асоси масъала[ои [аётb аз тайёрb гузаштанд ва
дар тeли соли та[сили охирин машuулият[о
гузарониданд.
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Методология: Бар асоси стандарти шакл[ои
ба[исобгирии та[ияшуда во[ид[ои мушо[ида ба
rайд гирифта шудаанд:
6теъдоди мактаб[ои ибтидоb ва миёна, аз xумла
давлатb ва шахсb, ша[рb ва де[отb.
6теъдоди [амаи намуди мактаб[ои фавrуззикр,
ки дар он[о дар давоми соли та[сили охир оид
ба проблемаи ВИЧ/СПИД бар асоси малака[ои
[аётb, муаллимони оид ба ин проблема дар 5
соли охир тайёркардашуда таълим меди[анд.

6Ёрии методологb
6Маводи таrсимшавандаи ахборотb
6Дастгирии молиявb дар гузаронидани тадбир[ои гуногун
6Тренер[о барои таълими омeзгорон
6Тренер[о барои наврасони пешво аз рeи
Принсипи «Баробар ба баробар».
6Ёрb дар кор бо волидон. Ёрb дар гузаронидани
миз[ои мудаввар, конференсия[о, маърака[ои
васеъ
6Дастгирии ровонии наврасони рафтори
нодурустдошта

Нишонди[анда: фоизи xавонони 15-24 сола,
ки ро[[ои пешгирии ВИЧ/СПИД-ро медонанд ва
медонанд, ки чb тавр ВИЧ/СПИД сироят намекунад (сат[и ого[b)
1. Дониш[о оид ба пешгирии ВИЧсирояткунанда ва набудани тасаввурот[ои нодуруст оид ба сирояти ВИЧ.

Ин[о [амкор буда метавонанд:
6Маъмурияти ма[ал
6Саридораи ахборот, [ифзи иxтимоb, тандурустb
6Марказ[ои пешгирb ва мубориза бар зидди
СПИД
6Марказ[ои ташаккули тарзи [аёти солим
6Марказ[ои исло[и ру[b-иxтимоb
6Диспансер[ои пeсту венерологb
6Ташкилот[ои uайридавлатb ва итти[одия[ои
xамъиятb: Ассотсиатсияи «Занони дорои
та[силоти олb», xамъиятb «Барорбар ба
баробар», марказ[ои волонтёрb (кeмак),
волидон ва uайра;
6Ташкилот[ои байналмилалb: ЮНЕСКО,
ЮНЭЙДС, ЮНИСЕФ, PSL, такяго[и сул[ ва
uайра.

Методология: тадrиrоти иxтимоъшиносb.
Нишонди[анда: рафтори омезиши xинсии
xавонон. Фоизи xавонони 15-24 сола, аз [ангоми
омезиши xинсb бо xуфт[ои uайри[амешагb аз
[имояпарда истифода мекунанд.
1. Синни миёнаи саршавии [аёти xинсb.
2. Таxрибаи омезиши xинсии пеш аз нико[.
3. Истифодаи [имояпарда [ангоми омезиши
xинсии охирин бо xуфти uайри[амешагb.
Методологиятадrиrоти xтимоъшиносb

Тадбир[о ба наrша гиред, мониторинг ва
ба[оди[b гузаронед.

RАДАМ{ОИ ИМКОНПАЗИРИ
МИНБАЪДА.
6Ахбороти дар ин фасл пешни[одшуда барои
татбиrи барнома[о оид ба масъала[ои пешгирии ВИЧ/СПИД ёрb мерасонад.
6Ахбороти иловагиро истифода баред.
6{амкорони имконпазирро xaлб намоед.
6Тадбир[о ба наrша гиред, мониторинг ва
ба[оди[b гузаронед.

Ахбороти иловагиро истифода баред.
Далел[оро оид ба вазъияти ВИЧ/СПИД дар
минтаrаи худ, мамлакат, дунё [амчун ахбороти
иловагb истифода бурдан мумкин аст. Тадrиrот[ои илмb, санад[ои сиёсb, стратегияи со[аи
маориф, пурсишнома[ои иxтимоb оид ба проблемаи ВИЧ/СПИД диrrатxалбкунанда буда метавонанд.

{амкорони имконпазирро xалб намоед.

Тадбир[ои пешгирикунандаро бо назардошти хусусият[ои минтаrа ва вазъи эпидемиологии
минтаrа ба наrша гирифтан зарур аст.
Тадбир[ои дахолаткунанда, ки дар ибтидои
ривоxи эпидемия ба анxом расонида мешаванд,
барои паст кардани шиддати фарогир бештар
самара мебахшанд, нисбати он тадбир[ое, ки
[ангоми авx гирифтани эпидемия андешида
мешаванд.
Тадбир[о оид ба пешгирии ВИЧ/СПИД
набояд [ар сари чанд ваrт гузаронида шаванд. Ин
кор бояд бар асоси барномаи хуб фикркардашуда
анxом дода шуда, [амкории байнисохторb,
имконият[ои гузаронидани мониторинг ва
ба[оди[иро ба инобат гирад. Ин имконият
меди[ад, ки сариваrт ба барнома исло[ дароварда
шуда, ба босамарии кор муваффаr гардем.
Та[силоти пешгирикунанда воситаи му[им аст бар
муrобили СПИД ва метавонад аз тариrи муассиса[ои маориф амалb карда шавад.

Муассиса[ои [амкор метавонанд ин[оро
пешни[од кунанд.
6Ахбороти иловагb
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Одамони гуногун дар вазъият[ои вобаста ба ВИЧ/СПИД худро [ар хел [ис
мекунанд. Барои яке[о мавзeи мазкур ба таври умумb диrrатxалбкунанда аст.
Барои ин тоифа шавrовар он аст, ки вируси ин беморb то чb андоза па[н шудааст ва то чb дараxа сирояткунанда аст. Барои дигарон ин мавзeъ гапи кeча ва дар
шакли овоза[о вуxуд дорад. Вале барои баъзеи дигар ин масъала хеле xиддb ва
зарурb аст, зеро ин проблема ба худи вай ё хешу наздикони вай дахл дорад. Дар
ин сурат дар одам [иссиёт ва ташвиш[ои зиёд ба миён меояд, зеро вай бояд ба як
rатор савол[о xавоб ди[ад: «ВИЧ/СПИД барои ман чb аст?», «Ман метавонам
мисли пешина бо одаме, ки бо ВИЧ сироят шудааст, муомила кунам?», «Чb тавр
e сироят шуд?», «Акнун бо вай чb мешавад?», «Ман барои вай чb карда метавонам?»
Дар поён [одисот ва аrидаи одамони дорандаи ВИЧ ва он[ое, ки дар шафати он[о буданд, оварда мешавад.
Зарина, 21 сола.
«Ваrте хонаводаам донист, ки ман
дорандаи ВИЧ [астам, дар ла[заи аввал он[о
музтар шуданд. Баъд модарам маро дуру дароз
танбе[ дод, ки ман духтари беномус [астам,
акнун чb тавр ба рeи одамон менигарам…
Падарам бо ман гап намезад, та[дид кард, ки
маро аз хона меронад. Ман худро xинояткор
[ис кaрдам. Ман ба худ фурe рафтам, мо[[о аз
хона берун набаромада интизори марг будам.
О[иста - о[иста ин [ис маро тарк кард. Дар
бораи ин беморb бисёр мехондагb шудам.
Базудb фа[мидам, ки худи одамон нисбат ба
ВИЧ - дорон [азартамuа мебофанд, зеро дар
атрофи ВИЧ/СПИД овоза[ои ботил бисёранд.
Бале, ин бемории муд[иш аст, ки бар муrобили
он [анeз ваксина ёфт нашудааст. Вале охир
саратон [ам бемории табобатнашаванда аст ва
дар дунё боз бемори[ои зиёди хатарнок ва
табобатнашаванда [аст, пас чаро гирифторони
ин бемори[о таъrибу [азартамuа намебинанд.
Чаро ба мо [амчун ба одамони беномус муносибат мекунанд? Мо [ам мисли дигаронем,
фаrат дар хуни мо инфексияи табобатнашаванда xойгир шудааст».

савол пайдо мешавад: бо он[ое, ки барои
дорандаи ВИЧ будан тамоман гуно[ надоранд,
яъне на корманди омезиши xинсb, на истеъмолгари нашъа [астанд, чb тавр муносибат
бояд кард. Аз ин метавон хулоса кард, ки ваrте
одам фа[мад, ки дорандаи ВИЧ шудааст,
фавран гуна[корро бояд xуст. Агар ин одам ёфт
шавад, ВИЧдоршуда чунин мешуморад, ки ин
шахс [уrуrи зиндагb кардан надорад.

Муртазо Хидиров, номзади илм[ои тиб,
директори ташкилоти uайридавлатии «Ран»
{азартамuа нисбати ВИЧ - дорон аксаран
дар миёни кормандони тиб зу[ур меёбад.
Ваrте, ки ман барои кормандони со[аи тандурустb оид ба проблемаи ВИЧ/СПИД ва одамони нашъазада лексия мехонам, дар он[о дар[ол
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Далер Исмоилов - донишxeи Донишго[и
технологии Тоxикистон
Ман ба ВИЧ - дорон мисли ба одамони солим
муносибат мекунам. Ман чунин ме[исобам, ки
он[о аз мо [еx фарrе надоранд. Агар ту ро[[ои
сирояти ВИЧ/СПИД-ро донb, медонb, ки чb тавр
худро аз он [имоя намоb.
Гулнора Насриддинова - донишxeи Донишго[и давлатии тиббии Тоxикистон
Дар [аёти худ ман [оло бо одамони ВИЧ дор вонахeрдаам, бинобар ин ба ман мушкил аст,
гeям, ки чb тавр муносибат мекунам. Дар [аёт
[аргуна вазъият рух меди[ад. Ин дам одам метавонад муносибати мусбат кунад, вале ваrте ки бо ин
проблема рe ба рe мешавад, метавонад рафтори
дигар кунад.
Парвина Uафорова - донишxeи Донишго[и
омeзгории Тоxикистон ба номи R.Xeраев
Агар ман бо одаме шинос шаваму баъди
шиносоb ого[ шавам, ки вай бемории ВИЧ/СПИД
дорад, маро во[има зер мекард ва шояд ман аз
муносибати минбаъда бо e даст мекашидам.
{арчанд ман [амаи ро[[ои сирояти ВИЧ/СПИД-ро
медонам, ба [ар [ол хавфи сироят вуxуд дорад.
Насим То[иров - донишxeи Донишго[и
славянии Тоxикистон ва Россия

Ша[ноза {айдарова - [амо[ангсози дастёрони (волонтер[о) «PSI»
Пеш ман бовар доштам, ки [ангоми вохeрb
бо одамони ВИЧ - дор дар ман шуб[а пайдо намешавад, зеро медонистам, ки ВИЧ аз тариrи [авою
rатра намегузарад. Вале ба наздикb ман дар
семинари бахшида ба масъалаи ВИЧ/СПИД
иштирок доштам, ки дар рафти он ба мо гуфтанд,
ки дар миёни мо одами ВИЧ-дор [узур дорад. Ман
ва[м ва хавфе [ис кардам. Ба ман чунин намуд, ки
[ангоми [узур доштани одами ВИЧ-дор метавонад
ин беморb сироят кунад. Баъди муддате ба мо
гуфтанд, ки ин одам кист. Аxаб ин аст, ки дар[ол
ин тарсу ва[ми ман аз миён рафт, шояд аз он сабаб
бошад, ки ман ин одамро кай[о боз медонистам?

Ман чунин мешуморам, ки ВИЧ - дорон
одамони оддb [астанд. Ваrте ки мо бо одамони
гирифтори грипп ё дигар бемори[ои гузаранда
муносибат мекунем ва моро ин бемори[о наметарсонад, пас сабаби тарс аз одамони ВИЧ - дор дар
чист? Одаме, ки ро[[ои сирояти ВИЧ/СПИД-ро
донад, [еx го[ аз муносибат бо ингуна одамон
наметарсад.
Диловар Rодиров - донишxeи Донишго[и
технологии Тоxикистон
Ба одамони ВИЧ-дор ман муносибати мусбат
дорам. Чунин ме[исобам, ки [аргиз он[оро аз
xомеа дур андохтан мумкин нест. Ман [аргиз бо
одамони ВИЧ - дор рe ба рe нашудаам, вале фикр
мекунам, ки ин [одиса ба вуreъ ояд, муносибати
маро [еx чиз халалдор нахо[ад кард.
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ЛУUАТИ ТАФСИРB
АБСТИНЕНСИЯ - аз истеъмоли машрубот ё нашъа бо сабаб[ои саломатb, шахсb,
иxтимоb, маз[абb, ахлоrb, [уrуrb ва uайра
худдорb кардан.
БЕХАТАРИИ РАФТОР - ба ВИЧ/СПИД
рафторе кардан, ки хавфи сирояти одам кам
карда шавад. Ингуна рафтор бехатарии омезиши xинсb ва бехатарии сeзангузаронии нашъаро низ фаро мегирад.
БЕХАТАРИИ ОМЕЗИШИ XИНСB [амагуна фаъолии омезиши xинсb, ки дар
рафти он xуфт бо хун, шири пистон, моеъи
тухм (манb), ё аврати xуфт олуда намешавад.
Ин истило[ро ба он амал[ои омезиши xинсb
метавон истифода кард, ки дар он [имояпарда
истифода карда мешавад.
ВЕРИФИКАТСИЯИ ТАШХИС - гузаштани ташхис.
ВИРУС - оддитарин шакли [аёт. Вирус
тан[о дар дохили [уxайраи одам ё [айвон
метавонад афзоиш кунад.
ВИЧ (HIV) - вируси норасоии истодагарии xисм, ба гурe[и вирус[ои хурexкунанда
дохил мешавад. Вай аз парда[ое иборат аст, ки
дохилашон якчанд фермент пин[он аст. Ин
фермент[о барои [аёт ва афзоиши вирус
заруранд, [амчунон маводи ирсии вирус
мавxуд аст, ки онро бо ирсияти одам муrоиса
кардан мумкин аст.
ВИЧ - одами дорандаи вируси норасоии
истодагарии xисм.
ГЕНДЕР - сифат[ои маxмeие, ки рафтори
иxтимоии зан ва мард, [амчунон рафтори миёни
он[оро муайян мекунад. Ба илми муосир
маф[уми «Гендер - xинси иxтимоb» дохил карда
шудааст, ки нобаробарии иxтимоии мард ва
занро мефа[монад. Xинси иxтимоb ин [олати
рафтори мард ва зан аст, ки xамъият офаридааст,
яъне [олати заннафосат ва марднафосат. Xинс
масъала[ои биологb ва генетикиро дар бар
мегирад, вале гендер ба аrида[ои иxтимоb ва
фар[ангb дахл дорад ва наrши зан ва мардро дар
xомеа фаро мегирад ва ба он сабаб гендер номида
мешавад, ки мувофиrи фар[анг[о ва xамъият[о
метавонад таuйир ёбад.
АХБОРОТИ ГЕНЕТИКB - ахбороти
наслb аст, ки оид ба сохтор ва вазифа[ои
организм, ки дар ген[о ну[уфтаанд, хабар
меди[ад.
ПРОБЛЕМА{ОИ ГЛОБАЛB - проблема[ои умумибашарb, ки ба манфиат[ои [аётии
тамоми башарият дахл мекунад ва [алли
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мувофиrашудаи амал[ои байналмилалиро дар
миrёси xа[он металабад.
ЭЪЛОМИЯ - санади водорнасозандаи
байналмиллалb. Давлат эъломияро ба имзо
расонда, розигии худро бо принсип[ои дар он
дарxгардида из[ор медорад. Эъломия механизмеро, ки бо ёрии он иxрои эъломия назорат
карда мешуда бошад, пешбинb намекунад.
Д И С К Р И М И Н А Т С И Я
(ПОЙМОЛКУНB) - ма[дуд сохтани [уrуr[о,
паст задани наrш, ма[рум кардан аз баробар[уrуrb.
МУТЕЪИЯТ - (ба машрубот, нашъа)
истифодаи такрории як ё якчанд ашёи
ру[фаъолкунанда, ки дар натиxа истеъмолгар
[ар сари чанд ваrт, ё мудом дар [олати
мад[ушb rарор дорад, хо[иши бартарафнашавандаи rабули ашё (ё ашё[оро)-ро дорад, он
ашёро афзал мешуморад ва барои ихтиёрb rатъ
кардани истеъмоли ин ашё душворb мекашад.
ИСТОДАГАРB (иммунb) - xавоби
иммунии муrовимати махсусгардондашудаи
системаи организм аст бар муrобили дохилшавии ашёи бегона ё чиз[ои зинда.
ИММУНИТЕТ - аз лотинb озодшавb,
халосшавb аз чизе, rобилияти [имоявии
организм аз чиз[ою ашё[ои аз xи[ати генетикb
бегона; rабулнакунандагии организм нисбат ба
хурexди[андагони бемори[о.
ИММУНОДЕФИТСИТ - гум кардани
rобилияти [имоявии организм аз инфексия
(сироят).
КОНВЕНСИЯ - санади (rонуни) водорсозанда. Баробари ба имзорасонии конвенсия,
давлат e[дадор мешавад, ки вай риоя карда
шавад.
КОНФИДЕНСИАЛB - истило[е, ки
ифшо кардани ахборотро манъ мекунад.
МАХФB НИГО{ДОШТАН - ахбороти
шахсиро ифшо накардан.
МАЛАКА{ОИ КОММУНИКАТИВB малака[ои му[окима,муколама, гуфтугe.
ФАР{АНГ - аrида[о, rоида, одат ва
хусусияти рафторе, ки барои гурe[и зиёди
одамон умумb аст ва аз насл ба насл гузаронда
мешавад.
ПЕШВО - шахсият, аъзои ягон гурe[, ки
гурe[ро асосмандона аз паси худ мебарад.
ЛИМФОСИТ - [уxайраи хунb сафед.
Лимфосит[о дар талха, гире[[ои лимфосит[о,
дар маuзи устухон тавлид мешаванд. Лимфосит[о дар аксуламали (реаксияи) иммунологb

ВИЧ/СПИД ва
(xавоби организм ба воридшавии микроорганизм[ои беморэxод) иштирок мекунанд.
ТАШКИЛОТИ XАВОНОН - ташкилоти
xамъиятие, ки нисф зиёди аъзоёнаш xавонони
то 25 сола мебошанд.
XАВОНОН - гурe[и демографии сокинони то 25 сола.
ОДАМОНИ XАВОН - одамони то 25 сола
([амчунин кeдакон ва наврасони 18 сола).
НАШЪАМАНД - беморе, ки мувофиrи
тартиботи тиббb ба e ташхиси нашъамандb
муайян шудааст.
НАШЪАМАНДB - беморие, ки дар
натиxаи истеъмоли ашёи мухаддир ва ашёи
рe[фаъолкунанда пайдо мешавад; [амчунин
шавrи бартарафнашаванда ба истеъмоли
маводи мухаддир майли афзояндаи истеъмолро
дорад ва мутеъият ба кайфияти рe[b ва xисмониро ташаккул меди[ад.
МАВОДИ МУХАДДИР - номи умумии
ашё[ои мухаддир, ки ба нашъамандb мебаранд.
БЕМОРИ{ОИ ОППОРТУНИСТB бемори[ое, ки [ангоми суст шудани иммунитети (истодагарии) организм ва худро [имоя
карда натавонистани организм, хурex мекунанд.
МАСЪУЛИЯТ (рафтори масъулона) rобилияти шахсият оид ба назорати фаъолияти
худ мувофиrи меъёр ва rоида[о, [исси rарз, ки
дар xомеа rабул шудааст.
ПАНДЕМИЯ - ба эпидемия фаро гирифта
шудани [амаи rитъа[ои кураи замин.
МУТЕЪИЯТИ РE{B -талаботи шуурона
ё бешуурона ба истеъмоли ашёи
рe[фаъолкунанда ба хотири рафъи шиддати
рe[b ва ноил шудан ба [олати кайфияти рe[b.
МЕЪЁРАФЗОB - истеъмоли [амагуна
ашёи рe[фаъолкунанда ба меъёре, ки оrибати
бади [олати xисмонb ва равониро ба миён
меоварад. Меъёрафзоb метавонад марговар
бошад, ё оrибати бади дарозмуддат ё
кeто[муддатро ба вуxуд оварад. Меъёрафзоии
маrсадноки дорувор одатан ба кeшиши худкушb вобаста аст.
XИНОЯТКОРB - рeйдоди манфии
иxтимоb-[уrуrb аст, ки ба xомеа зарбаи бад
мезанад.
ПЕШГИРB (профилактика) - дар маънои
нисбатан васеъ дахолат бо маrсади таuйир
додани омил[оеанд, ки ба истеъмоли нашъа
(маводи мухаддир) таъсир мерасонад, пеши
ро[и ибтидои истеъмоли онро мегирад ва ба
ташаккули одат[ои зуд-зуд ё мунтазам истеъмол кардани он монеъ мешавад.
БА ТАСВИБ РАСОНДАН (ба имзо
расондан, тасдиr кардан) - rабул кардани
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созишномаи байналмилалb оид ба риояи он, ба
худ e[дадорb гирифтан, ба rонуни миллb
ворид кардани он, барои риояи он маблаuи
[адди аксари имконпазир xудо кардан.
РАФТОРИ ХАВФНОК - одат[о ва тарзи
рафторе, ки хавфи сироятшавиро меафзояд.
Чунин рафтор омезиш[ои xинсии [имоянашуда ва истифодаи якxояи сeзан[ои пичкориро
фаро мегирад.
МЕЪЁРИ ИXТИМОB - rоида[ои
нонавиштаи рафтор, ки аксарият дар давлати
мо rабул кардаанд.
СПИД (зу[уроти норасоии истодагарии
пайдошуда) - зинаи охирин ва нисбатан вазнини зу[уроти клиникии беморb, ки онро ВИЧ ба
миён меоварад.
ПАСТ КАРДАНИ ШИДДАТИ ХАВФ таuйири рафтор, ки хавфи сирояти ВИЧ-ро паст
мекунад.
СТИГМА ([азартамuа), [азартамuа тарxума аз юнонb «тамuа», [азартамuа.
УСЛУБИ {АЁТ - зу[уроти маrоми фард,
ки дар натиxа аз [ар даъвогари мансубият ба
доираи муайяни одамон атрофиён услуб ё тарзи
муайяни [аёт, риоя ё риоя накардани талаб[ои
муrарраршударо интизор доранд. Му[ити
атроф ё омил[ои иxтимоb метавонанд ба
услуби [аёти фард таъсир расонанд ва ба ин
тариr нисбати нашъамандон муносибати
махсус ба миён ояд. {узур доштан дар ягон
му[ит ва таалуr доштан ба он, масалан, дискотека, метавонад ба истеъмоли нашъаи муайян
нисбат дода шавад, дар айни замон ба нашъаи
сунъb ё марихуан. Яке аз маrсад[ои барномаи
пешгирb метавонад аз таuйир додани [аёт дар
гурe[и мушаххас иборат бошад.
ХУДБА{ОДИ{B - омиле, ки фард чb
тавр оламро ва чb тавр олам вайро rабул
мекунад. Худба[оди[b фаъолии одамро
[аракат меди[ад. Фард чb rадаре, ки худро
возе[тар бифа[мад, [амон rадар ба худ ва
rобилият[ои худ бештар бовар мекунад.
ТРЕНИНГ (ТАМРИН) - машuулият бо
истифодаи усул[ои фаъоли таълим.
БАРДОШТ (толерантb), та[аммул тоrатоварb дар муносибати рeзгор ё сиёсат, ки
аз xониби xамоатчигb ё rонун маъrул шуморида намешавад. Дар бораи пурбардоштb
(та[аммул) тан[о он ваrте сухан меравад, ки
ягон чиз бо сабаби хурофот, ахлоr, анъанот ё
дигар сабаб[о rабул карда намешавад.
РАUБАТ - хо[иши зиёди кайфият, ки дар
натиxаи истеъмоли ашёи рe[фаъолкунанда ба
миён меояд, ё аз таъсири за[рдоршавb аз ин
ашё, ки аксаран ба суст шудани механизми
назорат вобаста аст, пайдо мешавад.

МАОРИФ
ИСТЕЪМОЛИ ТАСОДУФB - истеъмоли
ашёи рe[фаъолкунанда бо маrсади хуш[олb,
ваrте ки истеъмолгар дар [олати гирифторb
rарор надорад. Истеъмоли номунтазам.
САТ{И ЗИНДАГB - дараxаи зиндагие,
ки фард ё гурe[ бо кор, шароит[ои ме[натb ва
исте[солb, сат[и музди ме[нат ва rобилияти
харидорb, пешни[оди мол[ои истеъмолb
ва хизматрасонb таъмин бошад. Маxмeи
ин нишонди[анда[о баёнгари некeа[волb
ИХТИСОРОТ
аст.
М У А С С И С А { О И М А О Р И Ф ММУ (ВВП)
маxмeи ма[сулоти умумb
МУВОФИRИ ШАВRИ XАВОНОН - ВНИБ (ВИЧ)
вируси норасоии истодагарb
муассиса[ои давлатb, худидоракунанда ва
ба беморb
хусусb, ки ба xавонон дар со[аи та[силот,
СУТ
(ВОЗ)
умумиxа[онии
созмони
фар[анг ва варзиш хизмат мерасонанд.
тандурустb
МУТЕЪИЯТИ XИСМОНB - [олате,
ИСОX
(ИППП)
инфексияи
сирояткунанда аз
ки дар он xавобан ба rатъ кардани ашёи
тариrи
омезиши
xинсb
рe[фаъолкунанда фалаxии рe[b ба миён
меояд. Аввал мутеъияти рe[b пайдо Т{С (ЗОЖ)
тарзи [аёти солим
мешавад. Дар [олати минбаъд мунтазам ДТИ (ИПК)
донишкадаи такмили
истеъмол кардани дору мутеъияти xисихтисос
монb инкишоф меёбад.
ОДВ (ЛЖВ)
одамони дорандаи
МАRСАД - умед ва интизории
ВИЧ/СПИД
натиxаи кeшишот ё вазъияте, ки фарди
ВМXТ
(МОРТ)
Вазорати маорифи
амалкунанда барои ба даст оварданаш
Xум[урии Тоxикистон
кeшидааст, мекeшад ё хо[ад кeшад.
МБ
(МиО)
мониторинг
ва ба[оди[b
АРЗИШ{О (арзиш[ои иxтимоb) ДИТПВ
(НИКВИ)
донишкадаи
илмbхулоса[ои умумии дастаxамъона оид ба он,
тадrиrотии
пeсту
ки чb хуб, дуруст ва дилхо[ аст ва баръакс,
чb нодуруст ва uайридилхо[ аст. Арзиш[о
венерологb
меъёри рафтори одам ва маrсад[ои фаъоли- ТUД (НПО)
ташкилоти uайридавлатb
ятро муайян мекунанд. Аrида[ои одам СММ (ООН)
созмони милали мутта[ид
нисбат ба маrсад[о ва uоя[о низ арзиш ИX (ОО)
итти[одияи xамъиятb
[астанд. Дар рафти иxтимоъгардb фард аз ИВТ (Обл.(У) О)
идораи вилоятии та[силот
ин маrсад[о ва uоя[о майли арзиш[ои
ИСН
(ПИН)
истеъмолгарони
худро меофарад.
сeзангузаронии нашъа
{АМДАРДB (эмпатия) - [амдардии
XТ
(РТ)
Xум[урии Тоxикистон
дилсeзона ба вазъияти одами дигар ва
МXСПИД
Маркази xум[уриявии
кeшиши ба xои дигар кас мондани худ.
пешгирb ва мубориза алай[и
СПИД
ИДМ (СНГ)
идти[оди давлат[ои
мустаrил
СПИД
зу[уроти норасоии
истодагарии сироятшуда
ЮНЕСКО
ташкилоти СММ оид ба
маориф, илм ва фар[анг
ЮНИСЕФ
хазинаи кeдакон дар СММ
ЮНЭЙДС
барномаи мутта[идаи СММ
оид ба СПИД
ЮНГААС
сессияи махсуси Ассамблеяи
СММ
ОМ (ЦА)
Осиёи Марказb
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ВИЧ/СПИД ва

АДАБИЁТИ
ИСТИФОДАШУДА

ТАДБИР{ОИ XАВОБИИ {УКУМАТИ
ТОXИКИСТОН АЛАЙ{И ВИЧ/СПИД

1. Эъломияи тарафдорони мубориза алай[и
ВИЧ/СПИД. Сессияи махсуси Ассамблеяи Генералии
СММ оид ба ВИЧ / СПИД. 25-27 июни соли 2001.
2. ЮНЕСКО дар Осиёи Марказb. Стратегияи сол[ои
2004-2005.Душанбе, 2004.
3. Форум оид ба та[силот дар Осиёи Марказb ва
Тоxикистон. Бишкек, 2003.
4. Курси таълим оид ба проблемаи паст кардани сат[и
камбизоатb. Остона, 2002.
5. Ахбороти СУТ (Созмони умумиxа[онии тандурустb)
оид ба инкишофи саломатb дар мактаб[о. Санади 6.
6. Жуманова Б.Р. Нашъа дар мактаб[о. Пешгирии
истеъмоли маводи мухаддир. Алмаато, 2001.
7. Асоси саломати Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко,
Киев, “Алатон”, 2005.
8. Асоси саломати Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко,
2005, (барои синф[ои 5).
9. Асоси саломати Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко,
2004, (барои синф[ои 4).
10. Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко. Мактаб ба
мукобили СПИД, Киев, 2006.
11. Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко. Асос[ои хаёти
соли.
12. ЮНЭЙДС: «Маърeза оид ба эпидемияи глобалии
ВИЧ/СПИД», 2002.
13. ЮНЭЙДС: «ВИЧ/СПИД ва [уrуrи одам», 2002.
14. ЮНЭЙДС: «Асоси консептуалb (аrидавb) ва
принсип[ои бунёдии фаъолият: [азартамuа ва поймолкунb ба муносибати ВИЧ/СПИД», 2002.
15. ТУТ, Барномаи глобалb оид ба СПИД. «Модули 12.
Мониторинг ва ба[оди[b». Дастур оид ба та[ия ва
ро[барb ба барномаи миллb оид ба СПИД, 1993.
16. СУТ, СММ. «Маърифати тиббb- санитарb дар
мактаб[о бо маrсади пешгирии СПИД ва ИСОX», 1996.
17. Чаклиев Т.Е., Бекжанова Т.А. ва дигарон. Проблемаи СПИД ва пешгирии он. Алмаато, 1999, 69 са[.
18. {аёт давом дорад, агар чанде. СПИД. Хазинаи
Шарr-Uарб. www.atew.org.
19. Маърифати санитарb дар мактаб ба муносибати
пешгирии СПИД ва омезиши xинсии бехавф. Машuулият барои хонандагон. Ташкилоти умумиxа[онии
тандурустb, 1994, 79 са[.
20. Асоси дониш[о оид ба проблемаи ВИЧ/СПИД.
Курси махсус. Минск, Тесей, 2002.
21. Колесникова Н.В. Нашъа ва ВИЧ/СПИД. Валеология, тарбияи xисмонb ва варзиш. №12, 2002.
22. «Одамон ва [аракат» - воrеияти нав дар Осиёи
Марказb. Душанбе, 2004.
23. Итти[оди байналмилалb оид ба ВИЧ/СПИД дар
Украина: «Ташкили [амкорb». Тавсия[ои методb, 2003.
24. Итти[оди байналмилалb оид ба ВИЧ/СПИД дар
Украина: «Одамон ва ВИЧ», 2004.
25. Маxмуаи маърeза[ои семинари xум[уриявb:
«Наrши омeзгорони мактаб[ои та[силоти ибтидоb ва
миёна дар пешгирии ВИЧ/СПИД». Душанбе, 27-29
майи соли 2004.

Проблемаи [ифз ва бе[будии саломатии
одамон дар санад[ои стратегии «Стратегияи паст
кардани сат[и камбизоатb» (2002), «Расидан ба
маrсад[ои инкишофи [азораи сеюм» (2003)
инъикос ёфтааст, ки маrсади асосии он[о ба рафъи
нобаробарии миёни xинс[о дар со[аи та[силоти
ибтидоb ва миёна, ба ихтисори марги модар ва
кeдак, ба дастрасии хидмати дастгирии саломатb
ва бартарафсозии хавфи густариши ВИЧ/СПИД
нигаронида шудааст.
Барномаи Миллии «Xавонони Тоxикистон»
барои сол[ои 2004-2006 (2003), Стратегияи
Xум[урии Тоxикистон оид ба [ифзи саломатии
а[олb дар давраи то соли 2010 (2002), Наrшаи
Стратегии Xум[урии Тоxикистон оид ба дастгирии саломатии а[олb дар давраи то соли 2014,
Барномаи ташаккули тарзи [аёти солим дар
Xум[урии Тоxикистон то соли 2010 (2003),
Барномаи миллии тадбир[ои комплексb оид ба
пурзeр кардани мубориза алай[и гардиши uайриrонунии маводи мухаддир, пешгирb ва табобати
нашъамандb ва барrароркунии иxтимоии беморони нашъаманд барои сол[ои 1999 2002, Барномаи
миллии пешгирb ва мубориза алай[и Вируси
норасогии истодагарии xисм ба Зу[уроти норасогии истодагарии сироятшуда ва инфексияи аз
тариrи омезиши xинсb гузаранда барои сол[ои
1997-1998 (Бо rарори {укумати Xум[урии Тоxикистон аз 30 декабри соли 2000, №516, нусхаи нави
Барномаи миллb барои давраи то соли 2007 тасдиr
карда шудааст), Наrшаи Стратегии «Пешгирии
хавфи густариши вируси норасогии истодагарии
xисм (бемории СПИД) дар Xум[урии Тоxикистон
дар давраи сол[ои 2000-2005», Барномаи Стратегии муrобилият ба эпидемияи ВИЧ/СПИД дар
системаи Вазорати тандурустии Xум[урии
Тоxикистон дар давраи сол[ои 2004-2010, Наrшаи
амалиёти Комитети кор бо xавонони назди
{укумати Xум[урии Тоxикистон дар со[аи
пешгирии инфексияи аз тариrи омезиши xинсb
гузаранда, Вируси норасогии истодагарии xисм ба
Зу[уроти норасогии истодагарии сироятшуда ва
нашъамандb дар сол[ои 2002-2004, Барномаи
Вазорати маориф оид ба пешгирии нашъамандb,
таксикомания, ВИЧ/СПИД, дигар одат[ои
зараровар ва ташаккули тарзи [аёти солим дар
муассиса[ои со[аи маориф дар сол[ои 2002-2007.
Дар тeли да[солаи охир аз рeи принсипи
афзалиятманди проблемаи саломатии занон ва
кeдакон барнома[ои миллb ва со[авb дар сохтори
тандурустb оид ба пешгирb ва мубориза алай[и
бемори[ои нисбатан па[ншудаи миёни занон ва
кeдакон бар асоси принсипи системанокb та[ия ва
татбиr карда мешаванд.
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МАОРИФ

Маълумоти асосb оид ба ВИЧ ва СПИД
ВИЧ вируси норасогии истодагарии xисм аст, ки системаи истодагарии (иммунb) одамро рахна
мезанад,ин системаи иммунb (истодагарb) бошад организмро аз инфексия[о ва варам[о [имоя
мекунад.
ВИЧ инфексия, маънои онро дорад, ки дар организми одам ВИЧ мавxуд аст.
ВИЧ сироятшуда метавонад худро хуб [ис кунад, симои солим дошта бошад ва дар муддати дароз
метавонад надонад, ки сироят шудааст.
СПИД ин зу[уроти норасогии истодагарии сироятшуда аст, яъне зинаи охирини инфексияи ВИЧ.
ВИЧ тан[о бо се ро[ сироят мекунад:
- аз тариrи хун;
- аз тариrи омезиши xинсb;
- аз модар ба кeдак.
ВИЧ сироят намекунад:
- аз тариrи [аво [ангоми атса ва сулфа;
- аз тариrи хeрок ё об;
- аз тариrи араrи бадан ё оби дида (ашк);
- дар [авзи шиноварb;
- [ангоми фишурдани даст;
- аз тариrи косаю табаr, анxоми бистар, оueш
ва бeса;
- [ангоми шустушe дар [аммом, истифода аз
[оxатхонаи умумb;
- аз нешзании [ашарот.
Густариши ВИЧ ба рафтори шахсb алоrаи
зич дорад. {ар кас метавонад сироят шавад, агар
барои сироятшавb рафтори хавфнок кунад. ВИЧ
ягон гурe[и муайяни одамон, наxот ё xинсро
интихоб намекунад.
нанд.

он[о;

Гурe[[ои осебшаванда наврасон ва xавоно- Духтарон ва xавонзан[о;
- Одамони истеъмолкунандаи нашъа;
- Кормандони омезиши xинсb ва мизоxони
- Кeдакони бепарастор ва беназорат;
- А[олии му[оxир;
- Аrаллияти иxтимоb ва этникb;
- Аrаллияти омезиши xинсb.

Мувофиrи маълумоти таълифоти маxалла[ои Аврупоb оид ба дастгирии саломатb (1998)
дар Тоxикистон 21,5% наврасон таxрибаи омезиши
xинсb доранд (12,2% - духтарон, 33,5% - наврасон).
Натиxа[ои тадrиrот[ои баъзе ша[ру но[ия[ои
вилояти Хатлон нишон доданд, ки 10,8% зан[о
омезиши xинсиро дар синни 13-15 солагb шурeъ
карданд. Мувофиrи нишондод[ои тадrиrот[ои
мо[[ои май ва сентябри соли 2002 аз тарафи
итти[одия[ои xамъиятии «Гендер ва инкишоф»
дар ча[орчeбаи «Хазинаи а[олb» -и СММ бо номи
«Пурзeр кардани дастгирии саломатии наврасон»
муайян карда шудааст, ки бештар аз 60% наврасон

ягон бемории аз тариrи омезиши xинсb сироятшавандаро номбар карда натавонистанд, ба шумори
ВИЧ/СПИД, ки 22% наврасон [имояпардаро
воситаи пешгирии инфексияи сироятb аз тариrи
омезиши xинсb донистанд.
Мувофиrи маълумоти донишкадаи доя,
зоёнанда (генекология) ва педиатрия аз 2000
духтарони ташхисшуда дар 12% он[о бемори[ои
гинекологb муайян карда шудааст, аз xумла
духтарони ша[рb 36,1%, де[отb 63,9% ва дар 34%
бемори[ои наслb ба мушо[ида расидааст.
Вазифа[ои мутахассисон:
- Дониш додан;
- Ташаккули малака[ои [аётb, малака[ои
рафтори бехавф;
- Ба вуxуд овардани сабаби (мотиватсияи)
рафтори бехавф;
- Ба кeдакон, наврасон ва xавонон алоrаманд
карда тавонистани дониш[оро ёд додан,
фа[мидани дараxаи хавфи рафтор.
Та[силоти пешгирикунанда а[амияти
аввалиндараxа дорад.
Дар муrобили ВИЧ/СПИД ягон хел даво ва
табобат нест. Дар айни замон инфексияро тан[о аз
тариrи та[силот пешгирb кардан мумкин аст.
Та[силоти пешгирикунанда ба паст кардани
шиддати [азартамuа (стигма) ва поймолкунb
мувофиrат мекунад;
Тадrиrот[о нишон меди[анд, ки xавонони
ба хубb воrифгардида ибтидои [аёти xинсиро ба
таъхир мемонанд ва метавонанд худро [имоя
кунанд, агар он[о ба [аёти xинсb шурeъ карда
бошанд.
Малака[ои рафтори бехавф:
- Малака[ои муносибат бо xинси муrобил;
- Rобилияти тафаккури интиrодb;
- Rобилияти rабул кардани rарор;
- Rобилияти ба нашъа, алоrа[ои xинсии
барваrтb, ба омезиши xинсии бе[имоя «не» гуфта
тавонистан;
- Ма[орати [алли хушунат;
- Малака[ои истифодаи восита[ои [имояпарда дар омезиши xинсb.
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ВИЧ/СПИД ва

Ин кор[оро анxом додан зарур аст:

То ривоxи эпидемия ба амалиёт шурeъ
кардан;
Оид ба эпидемия ва оrибат[ои он [амдигарфа[миро таъмин кардан;
Маънидод ва ба[огузорb ба тадбир[ои
гузаронидашаванда;
Ба rатъ карда шудани тадбир[ои пешгирикунанда монеъ шудан.

ТАЪЛИМ БАР АСОСИ ПРИНСИПИ
«БАРОБАР БА БАРОБАР» ЧИСТ?
Раванде, ки бо ёрии он одамони хубомeхташуда ва манфиатдор [амсолон, [амкорон ва
одамони атрофи худро меомeзанд. Таълим ба
инкишофи дониш[о, муносибат[о, тасаввурот,
малака[ои ташаккули масъулиятшиносb ва
[имояи саломатии худ нигаронида мешавад.

Бартари[ои таълим аз рeи принсипи
«Баробар ба баробар»
Боварb;
Му[окимаи мавзeъ[ои ориятb;
Якдигарфа[мb;
Дастгирb;
Мавxуд набудани шакли «ваъз» ва наси[ат;
Мавxуд набудани ма[кумкунb.

пешгирии нашъамандb;
дастрасии иваз карда тавонистани сeзан[ои
пичкорb;
дастрасии дорувори поккунанда (дезинфексия);
дастрасb ба терапияи ивазкунанда;
дастрасии [имояпарда;
пурсиши тестии ихтиёрb ва махфb;
дастрас будани хизматрасонии ихтиёрb ва
махфии тиббb;
табобати босифат ва барrароркунb.

Барнома[ои пешгирии истеъмоли
маводи мухаддир (таxрибаи xа[онb)

Барнома[ои [амаxи[ата барои гурe[и
талабагон.
Барнома[ои интихобии ба гурe[и хавфнок
нигаронидашуда, масалан, барои кeдакони бадхон
ва аз оила[ои манфb ва uайра.
Барнома[о аз рeи нишондод[о, яъне барои
он[ое та[ия шудаанд, ки аллакай нашъа истеъмол
мекунанд.

Проблема[ои барнома[ои пешгирикунанда дар Тоxикистон

Муносибат ба проблемаи нашъамандb:

стратегияи паст кардани таъминоти нашъа;
стратегияи паст кардани талабот ба нашъа;
пешгирии нашъамандb;
табобати нашъамандb;
стратегияи паст кардани зарари нашъа;
барнома[ои ахборотb - та[силотb оид ба

Набудани муназзамb, [атмият ва пайдар[амии таълим
Тайёрии нокифояи мутахассисон барои кор
бо кeдакон ва xавонон, истифодаи методикаи
кe[на (шакли наси[ат)
Нокифоягии ёрии иxтимоb-равонb
Робитаи сусти тарафайни оила ва xамоат
Проблемаи ташкили ваrти холигии кeдакон,
наврасон ва xавонон;
Инкишофи нокифояи ташкилот[о ва [аракат[ои xамъиятb, суст будани робитаи тарафайни
миёни он[о бо сохтор[ои давлатb.
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