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ДАСТУРАМАЛ 

оид ба гузаронидани машваратдињии пеш ва пас аз ташхиси бемории ВНМО 
 
 

I. Маълумоти ассосї барои гузаронидани машварати пеш аз ташхиси бемории 
ВНМО.  

 
ВНМО – чист? 

ВНМО – вируси норасоии масунияти одам, ки дар њуљайраи системаи масунияти одам 
зиста, афзоиш меёбад ва системаи масуниятро вайрон мекунад. 
 
ВМНО - сироятёбї бо вируси норасоии  масунияти одам мебошад. 

Системаи масуният бадани (организми) одамро аз воридшавї ва афзоиши 
заррамављудоти бегона ва њуљайрањо: бактерияњо, вирусњо ва њуљайрањои саротонї ва 
ѓайра њифз намуда, эмин нигоњ медорад. 
 
Њангоми мубталошавї ба бемории ВМНО - вирус масунияти одамро тадриҷан хароб 
мекунад, муќобилиятнокии баданро нисбат ба барангезандањо паст менамояд, њатто ба 
он барангезандањо, ки дигар одамон аз онҳо сироят намеёбанд, ба бемории БПНМ 
мегузарад. 

 
БПНМ – чист ? 
БПНМ, бемории пайдошудаи норасоии масуният мебошад. 
 
БПНМ – марњилаи охирини ВНМО мебошад. 
Аз оѓози мубталошавї ба бемории ВНМО то ба афзоиши БПНМ метавонад аз 2 то 10 
сол ва зиёда аз он гузашта, ба њисоби миёна таќрибан 7 солро дарбар гирад.  Дар 
муддати ин вақт, беморӣ худро ҳеҷ гуна ошкор намекунад ва шахси мубталои ВНМО 
метавонад бемории худро дарк накунад, вале ӯ метавонад дигар одамонро сироят 
кунад. 
 
Чї тавр гирифтори бемории ВНМО шудан мумкин аст? 
Одами солим метавонад танњо аз одаме, ки дар баданаш (организмаш) ин вирус мављуд 
аст мубталои бемории ВНМО гардад. 
 
Моеъњои бадани одам, ки дар таркибашон эҳтимолияти вуљуд доштани бемории 
ВНМО аст. 
ВНМО дар њамаи моеъњои бадани одами сироятёфта вуљуд дорад, вале барои интиќоли 
(гузариш) вирус миқдори кофӣ ва ё ғализи он зарур мебошад. Консентратсияи нисбатан 
баландтарини ВНМО дар моеъҳои зерин қайд шудааст: 
- хун, 
- нутфа, манї. 
- тарашўњоти мањбал, 
- шири синаи зан. 
* Моеъњои номбаршуда вобаста ба њисоби ғализии вирус – аз миќдори баланд то ба 
миқдори кам номбар карда шудаанд.  
 
Вирус дар миќдори камтар дар моеъҳои зерин вуҷуд дорад: 
- пешоб, 
- оби дањон (луоб), 
- ашки чашм, 
- арақи бадан, 



 3 

- наљосат, 
- шилими гўш (рими гўш). 
Агар моеъњои мазкур дар таркиби худ хун надошта бошад, пас хатари мубталошавї ба 
бемории ВНМО ба сифр (нол) баробар аст. 
 
ВНМО чӣ тавр мегузарад? 
Танњо се роњи интиќоли (гузариши) бемории ВНМО вуљуд дорад: 
 
1. Бо воситаи хун: хавфи баланди сироятӣ ҳангоми истифодаи муштараки нашъаи 

тазриқӣ ба амал меояд, њатто ҳангоми истифодаи тассодуфї, яккарата (њангоми 
истифобадарии сўзандоруњо ва сўзанҳои шарикӣ, зарфњои умумї барои тайёр 
намудани мањлули нашъадор ва ё об аз зарфњои умумї барои шуста 
тамъизгардонии сўзандорўњо ва сўзанҳо, илова намудани хун ба мањлули нашъадор 
ва ѓайра). 

 
Пешгирии сироятёбии бемории ВНМО бо роҳи хун: 

• ҳамеша барои муолиҷа сӯзандоруҳои таъмизгардидаро истифода бурдан; 

• ҳангоми амалиётҳои тиббӣ асбобҳо ва дастпӯшакҳои яккарата истифода бурдан; 

• барои холкӯбидан ва сӯрох кардани бадан (пирсинг) таҷҳизоти таъмизгардидаро 
истифода бурдан; 

• аз асбоби риштарошӣ ва чӯткаи дандоншӯии шахсӣ истифода бурдан.  
 
2. Бо роњи алоќаи љинсї: њангоми алоќаи љинсии шањвонӣ. Аз њама алоќаи хатарнок ин 

алоќаи маъќадї ва мањбалии муњофизатнашуда бе рифола мебошад, аз љумла њама 
намуди алоќаи љинсии шањвонии њар ду шарикон, ки њангоми иљрои он бо хун, оби 
манї ва тарашўњоти мањбал алоќамандї дорад. 

 
Пешгирии сироятёбии бемории ВНМО бо роҳи алоқаи ҷинсӣ:  
Пеш аз ҳама, шумо ҳамеша бояд бо худ рифола дошта бошед. Рифола имкон медиҳад, 
ки шумо на танҳо аз  бемории ВНМО, балки аз ҳомиладории номатлуб ё бемориҳои 
узвҳои таносул муҳофизат карда шавед. Агар рифола надошта бошед, хубтараш аз 
алоқаи ҷинсӣ бо шахси бегона худдорӣ кунед. Алоқаи ҷинсӣ бо шахси доимӣ, солим ва 
боваринок афзалтар мебошад. 
 

3. Аз модари мубталогашта ба ВНМО ба кўдак њангоми њомиладорї, таваллудкунї 
ва синамаконї.  

Ин роњи сироятро бо дигар тарз роњи амудї (вертикалї) низ меноманд. 
Њангоми њомиладории зани ба бемории ВНМО мубталогашта вирус метавонад аз хуни 
зан ба бадани кўдак бо воситаи њамроњак гузарад.   
Вайроншавии њолат ва бутунии ҳамроҳак (пласента), таъсирпазирии он ва њуљайрањои 
он ба бемории ВНМО, мављуд будани илтињоби ҳамроҳак ва луобпардаи љанин хатари 
сироятёбии кўдакро баланд менамояд. Тамокукашї ва истифодабарии маводњои 
нашъадор аз њисоби вайроншавии ҳамроҳак дар сатњи њуљайрањои он, хатари гузариши 
бемории ВНМО-ро баланд менамояд.  

 
Дараљаи интиќоли бемории ВНМО њангоми пеш аз мўњлат (барваќтї) кўчиши 
њамроњак ва њангоми хунравињо баланд мегардад. 
ВНМО метавонад дар обњои пардаи наздиљанинї вуљуд дошта бошад ва метавонад 
њангоми таваллудшавї бо воситаи роњњои бароиши љанин, њангоми алоќамандӣ бо хун 
ва тарашўњоти мањбали модар ба бадани кўдак ворид шавад. Эҳтимолияти 
мубталошавї ба ВНМО њангоми дар бадани занњо мављуд будани хурўљи љараёнии 
илтињобї ва сироятњое, ки ба воситаи алоќаи љинсї мегузаранд баланд мешавад. 
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Бемории ВМНО метавонад дар шири синаи зани таваллудкунандаи ба бемории ВМНО 
мубталогашта вуљуд дошта бошад, ва метавонад њангоми ширдињї ба бадани кўдак 
ворид шавад.  Дар чунин њолат, бахусус њангоми мављуд будани захм дар сари пистони 
синаи зан ва луобпардаи ковокии дањони таваллудшуда (навзод) хатари сироятёбии 
кўдак баланд мебошад.  Зани ба бемории ВНМО мубталогашта метавонад, њам кўдаки 
сироятёфта бо бемории ВМНО ва њам сироятнаёфтаро таваллуд намояд. Дар айни њол 
чорањои пешгирикунандаи сариваќтї ва босифати роњи амудии (вертикалии) гузариши 
бемории ВНМО метавонад пеши роњи сироятёбиро гирифта, комилан пурра 
сироятёбии кўдаки навзодро истисно намуда, ба он роњ надињад.   
 
Пешгирии гузариши бемории ВНМО аз модар ба кўдак чораҳои зеринро дарбар 
мегирад: 
• Таъин намудани дорувории зиддиретровирусї (ТЗРВ). Рамзхонии он чунин аст; (А- 

анти-зидди, Р-ретро- ин номгўи оилаи вируси бемории ВНМО, В- вирусї). То ба 
наздикӣ ба занњои њомиладор аз 13 њафтаи њомиладорї доруворї ва табобати 
зиддиретровирусї (ТЗРВ) пешнињод ва таъин карда мешуд.  Айни њол бошад, барои 
табобати бемории ВНМО Ташкилоти умумиљањонии тандурустї (ТУТ) 
таъкидкорона тавсия менамояд, ки ба њамаи занњои њомиладори ба бемории ВНМО 
мубталогашта новобаста аз марњилаи клиникии беморї ва бо миќдори CD4-
њуљайрањои гуногун табобати зиддиретровирусї (ТЗРВ) таъин карда шуда, якумра 
(умрбод) давом дода шавад. 

•  Барои кам кардани хатари сироятёбии кўдак њангоми таваллудкунї гузаронидани 
љарроњии буриши (чоки) ќайсар ба зани њомиладор пешнињод карда мешавад. 

• Барои кам кардани хатари сироятёбии кўдак њангоми синамаконї (ширдињї) 
истифодабарии ѓизои сунъї ба зани њомиладор пешнињод карда мешавад. 

 
II. Чї тавр донистан мумкин, ки дар бадани одам бемории ВНМО вуљуд дорад? 
 
Муайян кардани мављудияти бемории ВНМО дар бадани одам танњо бо воситаи 
гузаронидани ташхиси бемории ВНМО имконпазир аст. Асосан ташхисикунонї барои 
ташхиси бемории ВНМО на барои муќаррар намудани худи вируси бемории ВНМО, 
балки барои муайян кардани мављудияти подтанҳо (ҷинси бегона, антитела) бар зидди 
бемории ВНМО  равона карда шудааст.  

 
Айни њол якчанд намудњои ташхисњо барои муайян намудани бемории ВНМО вуљуд 
дорад: 
ТИФ- тањлили иммуноферментї барои муайян намудани подтанњо дар зардобаи 
(хунобаи) хуни одам равона карда шудааст. Қобилияти эҳсос ва хусусияти  усули мазкур 
аз 99,5% зиёд аст. Барои ноил шудан ба натиљањои ТИФ таќрибан аз 3 то 9 рўз зарур 
аст. 
 
ИБ- иммуноблотинг (western blot) - ин усул низ мисли ТИФ барои муайян намудани 
подтанњо дар зардобаи (хунобаи) хун равона карда шудааст ва усули комилан аниќ 
њисобида мешавад, ва он њамчун усули иловагї барои тасдиќ намудани натиљаи ТИФ 
истифода бурда мешавад. Барои ноил шудан ба натиљањои љавобии ИБ ба њисоби миёна 
вобаста аз кори барзиёди (сарбории) озмоишгоњ аз 3 рўз то якчанд њафта лозим аст. 
 
Барои гузаронидани тањлили ИФА ва ИБ намунањои хуне, ки аз раги хунгарди варидї 
гирифта шудааст, истифода бурда мешавад. 

 
Ташхиси фаврии бемории ВНМО. Ташхиси фаврии ВНМО вобаста ба намунаи хуни 
раги хунгарди мўякї (капилярї) (хун аз ангушт)  ва оби дањон (луоб) гузаронида 
мешавад.  
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Аз њама усули маъмултарин ва оммавї - ин ташхиси фаврии намунаи оби дањон (луобӣ) 
мебошад. Чи хеле, ки дар боло зикр карда шуд миќдори барангезандаи бемории ВНМО 
дар оби даҳон камтар аст ва миќдори он барои  мубталошавї ба бемории ВНМО кифоя 
нест ва он  сабаби сироятшавӣ шуда наметавонад. Њамзамон сатњи миќдории 
подтанњои зидди бемории ВНМО дар оби даҳон комилан баланд мебошад, ки ин дар 
амал имконият медињад, ки подтанњоро њангоми ташхиси фаврї дар намунаи оби даҳон 
муайян кунад. Натиљаи ташхис аллакай баъд аз 20 даќиќа тайёр мешавад. Дурустии 
аниќи ташхис баландтар буда, таќрибан ба 99% баробар аст.  
 
Ташхиси фаврии ВНМО бо истифода аз хуни раги хунгарди мўякї (капилярї) ва оби 
дањон (луобӣ) метавонад аз љониби кормандони омўзонидашудаи ташкилотњои 
љамъиятї, аз љумла кормандони иљтимої, кормандони сањрої ва машваратчиён 
баробар  гузаронида шаванд. 
 
Натиљањои ташхис метавонад мусбї, манфї ва ё номуайян бошанд. 
Танњо дар бадани одам таќрибан дар рӯзи 5 – 7 аз лањзаи мубталошавї ба бемории 
ВМНО ба истихроҷшавӣ шурӯъ мекунанд ва тамаркузии (зичияти) он тадриљан зиёд 
мешавад. Барои ба натиљаи дурусту аниќ ноил шудан, ташхиси ВНМО дар 3- 6 њафтаи 
баъд аз санаи эњтимолии мубталошавї ба бемории ВНМО таъин карда мешавад. Айни 
њол бо истифода аз системањои ташхисии њозиразамон тањлили хун аллакай дар дуюм 
њафта ва ё таќрибан аз 10 рўзи эњтимолии мубталошавї ба бемории ВНМО имконпазир 
гардидааст. 
 
Њамин тариќ подтанњо яку якбора истихроҷ намешаванд, марњилае мављуд аст, ки баъзе 
ваќт системаи ташхисї мављуд будани подтанњоро дар хун муайян карда наметавонад. 
Ин марњилла марњиллаи “равзана” номида мешавад ва метавонад аз 3 - 4 њафта то 3 - 4 
моњ аз оѓози мубталошавї ба бемории ВНМО давом кунад. Дар марњиллаи “равзана” 
натиљаи ташхискунонї метавонад манфї барояд. Бинобар ин, њангоми манфї 
баромадани натиљаи тањлил зарур аст, ки мизољ ё мурољиаткунанда доир ба вуљуд 
доштани марњиллаи “равзана” огоњ карда шавад ва барои аз тањлили такрорї гузаштан 
тахминан баъд аз 3 моњ тавсия дода шавад. Махсусан ба мизољоне, ки дорои хатари 
мубталошавї ба ВНМО мебошанд чунин њолатро фањмонидан муњим ва зарур аст. 
 
Њамчунин системањои ташхисии дигаре вуљуд доранд, ки барои бевосита муайяну 
дарёфт кардани худи вируси бемории ВНМО истифода мешавад. 
 
Ин - таљзияи полимеразии занљиравї (ТПЗ) мебошад, ки хеле њассосияти баланди 
тањлилї дорад, вале усули мураккаб буда дар он озмоишгоњ ва таљњизотњои махсус 
истифода бурда мешавад. Усули мазкур барои тањлили барваќтии бемории ВНМО, 
барои тањлили бемории ВНМО-и навзодон (таваллудшудагон) ва барои муайян 
намудани миќдори вирус дар хун истифода бурда мешавад. 
 
Барои чї аз ташхиси ВНМО гузаштан зарур аст? 
Њар ќадар сариваќт бемории ВНМО муайян карда шавад, њамон ќадар табобати 
барваќтї тезтар бо истифода аз дорувории табобати зиддивирусии (ТЗРТ) муосири 
самаранокиаш баланд фармуда мешавад ва нигоњубину назорати тиббї таъмин карда 
мешавад. 
 
Табобати зиддивирусии (ТЗР) - вирусро несту нобуд намекунад, лекин вирусро 
муњосира карда ба зиёдшавї ва афзоиши он халал мерасонад.  Аз љониби вирус 
вайроншавии системаи масуният ќатъ мегардад, масунияти бадан баланд мешавад, 
мубталошавї ва афзоиши беморї суст мегардад ва одамон метавонанд умри дароз 
бинанд, сифати зиндагии онњо батадриљ бењтар мегардад, новобаста  аз он, ки дар 
бадани онњо бемории ВНМО мављуд мебошад. 
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То муддати муайян дар одами ба ВНМО мубталогашта ягон намуди аломатњо ба 
ВНМО таалуќ дошта зоњир намешавад, лекин ин шахс метавонад дигар одамонро 
мубталои сироят гардонад.  Њангоми қабули саривақти дорувории табобати 
зиддивирусии (ТЗРТ) миќдори вирус дар бадани одам зуд комилан кам мешавад ва 
метавонад то ба сатњи паст омада расад, ки муайян кардани он дар тањлили 
озмоишгоњоии ташхисї номумкин мегардад, ва дар чунин њолат одами сироятёфта 
амалан наметавонад дигар одамонро мубталои сироят гардонад. 
 
Чунин вазъи бадан њолати номуайянї ва ё “сифрии” сарбории вирусї номида мешавад. 
Сарбории вирусї бо воситаи таљзияи полимеразии занљирав (ТПЗ) муайян карда 
мешавад. 
 
Табобати зиддивирусии (ТЗРТ) дар Тољикистон ройгон пешкаш карда мешавад. 

 
IV.Машваратдињї чист ва барои чї бояд машваратдињї њангоми ташхиси ВНМО 
гузаронида шавад? 
Ташхиси бемории ВНМО ихтиёрї ва дар якљоягї бо машварартдињї гузаронида 
мешавад, бинобар ин, ин љараён Машваратдињї ва ташхиси ихтиёрї номида мешавад 
(МТИ). 
 
Машваратдињї њангоми ташхиси  бемории ВНМО - ин гуфтугўи мусоњибавї байни 
мизољ ва машваратчї мебошад, ки ба мизољ барои дастгирї ёфтан, доир ба кам 
намудани рафтори хатарноки ба сироят вобаста буда  маълумот гирифтан, аз ташхиси 
бемории ВНМО гузаштан ва љой доштани оќибатњо ва натиљањои аз ташхис гузаштан 
кўмак мерасонад. 
 
Асосњои МТИ ин талаботњое мебошад, ки ақидаҳои зеринро дарбар мегирад: 
 
• Ихтиёрї будан. Оиди аз ташхис ва машварати ВНМО гузаштан худи мизољ қарор 

қабул мекунад ва доир ба аз ташхис гузаштан розигии иттилоотї ё маълумотї 
(хаттї) медињад. 

• Розигии иттилоотї ё маълумотї - розигии шифоҳї ва хаттии мизољ вобаста ба 
ташхискунонї мебошад.  
Мизољ њуќуќ дорад аз гузаштани ташхис ва ё машварат даст кашида онро инкор 
намояд, аз љумла онро ба мўњлатњои номуайян пас гузорад.  

• Пинњоният (махфӣ). Ин манъ кардан ё рухсат надодани ошкоркунии (овозакунї) 
маълумот аз ҷониби машваратчї, ки њангоми машваратдињї аз мизољ дастрас 
гардидааст. Маълумотро танҳо бо розигии мизоҷ ба шахсони дигар расонидан 
мумкин аст. 
Дар ваќти машваратдињї њузур доштани шахси сеюм (њамсар, њамшарики љинсї, 
волидайн (падару модар)) танњо бо хоњиш ва розигии мизољ имконпазир аст. 

• Нињонї (беисму ном). Мувофиқи дархости мизоҷ, машварат ва ташхис метавонад 
пинҳонӣ анҷом дода шаванд, яъне бе додани маълумоте (насаб, ном, номи падар, 
санаи таваллуд, ҷои истиқомат, ҷои кор ё донишкада), ки аз рӯи он шахсияти 
мизоҷро муайян кардан мумкин бошад. Дар ин њолат рамз истифода бурда 
мешавад, рамзи алоњида барои њар як мизољ барои аз ташхис ва машваратдињии 
бемории ВНМО гузаштан дода мешавад, ки дар асоси он разм мизоҷ метавонад 
натиҷаҳои ташхиси худро дастрас намояд.  

• Дастрасї ва вуҷуд надоштани поймолкунии ҳуқуқ. Гузаронидани ташхис ва 
машваратдињии бемории ВНМО дар назди ташкилотњои љамъиятї ройгон ва бе 
поймолкунии ҳуқуқ вобаста ба љинс, миллат, мавќеи тамоюлии шањвонї, вазъи 
иљтимої ва ѓ.њ. гузаронида мешавад. 
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• Дурустӣ ва пуррагии маълумот. Њангоми машваратдињї бояд маълумоти дуруст ва  
аниқ, бо забони дастрас ва фањмо барои мизољ пешнињод карда шавад. Иттиолоот  
бояд дар худ маълумот доир ба кўмаки хадамотњои тиббї, равонї (рўњшиносї), 
иљтимої ва њуќуќї (юридикї) дарбар гирад. 

 
Даврањои машваратдињї: 
• Машваратдињии пеш аз гузаронидани ташхис (машваратдињии тоташхисї); 
• Машваратдињии баъд аз гузаронидани ташхис (баъд аз муайян гардидани натиљаи 

ташхиси бемории ВНМО); 
• Машавратдињии минбаъда. 

  
V. Машваратдињии пеш аз гузаронидани ташхис доир ба бемории ВНМО 
(машваратдињии тоташхисї); 

Вазифањои машваратдињии тоташхисї: 
• Ба мизољ фањмонидани мақсади ташхис ва машваратдињии ихтиёрї доир ба 

бемории ВНМО, 
• Доир ба тартиби гузаронидани ташхис ва мазмуну ањамияти натиљањои эњтимолї 

(мусбї, манфї , номуайян) шиносої намудан, 
• Доир ба фањмонидани оќибатњои мусбї ва манфии  натиљањои дарёфти бемории 

ВНМО, 
• Баҳо додани хатари рафтори мизољ,  
• Доир ба пешгирии бемории ВНМО ва мусоидат ба гузариши рафтори камхатари 

мизоҷ  маълумот додан, 
• Доир ба аз ташхиси ВНМО гузаштани мизољ мусоидат намудан,  
• Таъмини дастгирии психологӣ ва эмотсионалии мизоҷ. 

 
Шароитњо барои гузаронидани машваратдињии пеш аз ташхисї 
Машавартдињии алоҳидаи пеш аз ташхисї дар муассисаҳои тиббӣ ва ташкилотҳои 
ҷамъиятии соҳавӣ, ки ба он ҷо мизоҷ муроҷат мекунад, пешкашкарда мешавад. 

 
Пайдарҳамии гузаронидани машваратњо 
• Пазироию ќабули мизољ ва шиносої бо ў 
• Фаҳмонидани асосњои аќидавии пинњоният ва доир ба имкониятњои 

машваратдињии нињонї (беисму ном) маълумот додан 
• Доир ба марњилањои Машваратдињї ва ташхиси ихтиёрї (МТИ) (машваратдињии 

пеш аз ташхисї, ташхисикунонї, машваратдињии баъди ташхисї) маълумот додан 
• Фаҳмонидани мафњумњои натиљањои мусбї, манфї ва номуайян  
• Дар бораи роҳҳои гузариши бемории ВНМО ва пешгирии он маълумот додан 
• Муайян кардани имконияти паст кардани хатари гузариши бемории ВНМО 
• Мусоидат ба қабули қарори мизоҷ  оид ба гузаштан аз ташхиси бемории ВНМО 
• Муайян намудани он, ки мизоҷ чӣ тавр мафҳуму маънои натиҷаҳои мусбӣ ва 

манфиро мефаҳмад 
• Муњокима ва баррасї намудани оќибатњои тиббї, иљтимої ва њуќуќӣ дар мавриди  

натиљаи мусбии санҷиши ВНМО:  дар њолати натиљаи мусбии санҷиши бемории 
ВНМО мизољ њаёти худро чӣ тавр  тасаввур менамояд, бањо додани эњтимолияти 
мушкилотњо ва бартарии донистани вазъи (статуси) бемории ВМНО-и худ 

• Бањодињӣ оиди омодагии мизољ дар бобати аз ташхис гузаштан ва қабули 
натиљањои ташхис 

• Ба мизоҷ пешниҳод намудани аз ташхиси бемории ВНМО гузаштан 
• Ба саволҳои мизоҷ ҷавоб бодан 
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• Бовар кунонидани мизољ, ки машваратдињї давом дода мешавад ва санаи боздиди 
навбатиро таъин кардан.  

 
VI. Муносибати машваратчї нисбат ба мизољ њангоми гузаронидани машваратдињї 
 
Машваратчї њангоми гузаронидани машварат бояд: 
- Фазои бехатар ва боваринокро таъмин намояд 
- Мизољи худро њурмату эњтиром кунад, 
-  Рафтори мизоҷонро маҳкум накунад 
- Муносибати дӯстона ва таваҷҷӯҳи самимона ба мушкилоти мизоҷон дошта бошад 

ва кӯшиш кунад, ки ба мизоҷ кӯмак кунад. 
- Алоқаи чашм ба чашмро бо мизоҷ нигоҳ дорад, то ин ки диққати махсуси худро ба 

мизоҷ нишон диҳад, аммо алоқа набояд доимӣ бошад - мизоҷ  метавонад бероҳат 
шавад.  

- Махфияти касбиро нигоҳ дорад. Агар машваратчӣ бо ягон сабаб  вазифадор шавад, 
ки маълумоти мизоҷро ба ягон каси дигар мубодила кунад, ӯ бояд дар ин бора дар 
аввали сӯҳбат мизоҷро огоҳ кунад. 

- Ба мизоҷ ба баён кардани фикру ақидаи худ имконият диҳад, ба фикру ақидаҳои 
мизоҷ гӯш андозад ва худ камтар гап занад,  бањодињии шахсии худро нисбат ба 
рафтори мизољ баён накунад 

- Муњим аст, ки мусоњиба ва гуфтугўи байни машваратчї ва мизољ ба вуќўъ ояд. 
Машваратчї бояд бо мизоҷ бо забони фањмо ва содда сўњбат намояд, кўшиш кунад, 
ки калимањои душворфањм, истилоњот ва касбиро истифода набарад ва ё агар ин 
калимаҳо истифода шаванд пас маъною мазмуни онҳо фањмонида шаванд. 

- Ба мизоҷ имконият диҳад, ки ӯ эҳсосоти худро баён карда тавонад. 
- Машваратчӣ бояд доимо орому осуда бошад. 

 
Машваратчї њангоми гузаронидани машаварт набояд:  
- Ба корњои бегона машѓул шавад (бо телефон гап занад, ба њамкорон ба утоқи 

машваратдиҳӣ даромаданро иљозат надиҳад ва бо онњо ягон масъалањоро, бигузор 
њатто зарурї ва ољилї бошад муњокима накунад ва ѓ.њ.), 

- Мизоҷро оиди аз њад зиёд ошкорбаёнї кардан маљбур сохтан мумкин нест. Ин 
метавонад ҳисси гунаҳкориро ба миён орад, мизоҷ метавонад аз ташхис даст кашад 
ва нисбати машваратчӣ ҳисси нобоварӣ пайдо кунад.  

- Шумо набояд маънои изҳороти мизоҷро вайрон ва ё иваз кунед, ё чизе аз худатон 
илова кунед.  

Муњим он аст, ки мизољон дилпурона ва бо боварии комил њис намоянд, ки онњо њама 
ваќт метавонанд ба шумо занг зананд ё ин, ки бори дигар вохўрӣ таъин намоянд.  
 
Машавратдињї одатан 15 – 30 даќиќа вобаста аз вазъу њолат ва њолу ањволи мизољ 
давом мекунад. Агар одам дар вазъияту ањволи бўњронї ќарор дошта бошад, 
машваратчї бояд ба кори худ барои чунин мизољ мутахассисеро љалб намояд, ки бо 
вазъияти бўњронї сару кор дорад- равоншинос ва ё рўњшинос.  
 
Диққат диҳед! Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ тавсия медиҳад, ки ибораи 
“машварати пеш аз ташхис” ба ибораи “маълумотдиҳии пеш аз ташхисӣ” иваз карда 
шавад (Дастурамали ТУТ аз моҳи июли соли 2015). 
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Пешниҳоди маълумоти пеш аз ташхисӣ 
 
Одатан, машварат оиди бемории ВНМО ҳам пеш ва ҳам пас аз ташхиси ВНМО 
гузаронида мешавад. Дар доираи истифодаи васеъи ташхисҳои фаврии ВНМО, аксари 
одамон дар як рӯз натиҷаҳои худро (ҳадди аққал натиҷаи санҷиши якум ва аксар вақт 
натиҷаи бемории худро) мегиранд. Вобаста ба шароит ва захираҳои барнома иттилооти 
пеш аз ташхисӣ метавонад дар шакли мусоҳибаҳои инфиродӣ ё гурӯҳӣ ва тавассути 
воситаҳои аёнӣ ба монанди плакатҳо, брошураҳо, сомонаҳо ва кӯтоҳ клипҳои видеоӣ  
дар ҳуҷраҳои интизорӣ нишон дода мешаванд. Ҳангоми ташхиси кӯдакон ва наврасон, 
маълумот бояд дар шакли дастрас, бо назардошти хусусиятҳои синну сол таъмин карда 
шавад. 
 
 

Мисолњо доир ба гузаронидани машваратдињии пеш аз ташхисї 
 
Воќеаи 1. Машваратдињии пеш аз ташхисї (мизољ – нашъаманди тазриқӣ ) 
 
Машваратчї Ассалому аллейкум, 

Номи ман Хуршед Саидов. Ман машваратчии баробар/корманди 
саҳроӣ/корманди иҷтимоӣ мебошам.  Машваратдињї метавонад нињонї 
(беисму ном) гузаронида шавад. Яъне, ки Шумо метавонед номи худро 
нагўед ва танњо ягона рамзи бењамтои худро пешнињод намоед.   Ман 
чӣ тавр метавонам ба Шумо мурољиат намоям? 

Мизољ  Во аллейкум ба салом, номи ман Њасан. 
Машваратчї Сўњбати мо пинњонї мебошад.  

Ман ба Шумо чӣ тавр ёрӣ расонида метавонам? Шумо мехоњед аз 
ташхиси бемории ВНМО гузаред? 

Мизољ  Ман каме њам бошад оиди бемории ВНМО ва БПНМ шунидаам, ба ман 
бигўед инњо беморињои гуногун мебошанд ва ё не? 

Машваратчї Бемории ВНМО – ин вируси норасоии масунияти одам мебошад, ки 
њуљайрањои системаи масунияти одамро вайрон мекунанд. Дар меъёри 
муќаррарї системаи масуният бадани одамро аз барангезандањо эмин 
нигоњ медорад, аммо њангоми мубталошавї ба бемории ВНМО 
системаи масуният аллакай чунин вазифаи хуро иљро карда 
наметавонад, муќобилиятнокии бадан ба барангезандањо паст мешавад, 
њатто ба он беморињое, ки дигар одамон мубтало нагашта бемор 
намешаванд, ва БПНМ (бемории пайдошудаи норасоии масуният) 
такомул ва инкишоф меёбад. 
 Бемории БПНМ – ин марњилаи охирини бемории ВНМО мебошад. Ин 
як беморї мебошад, ки агар онро табобат накунед, бо БПНМ ба охир 
мерасад. 

Мизољ  Фањмидам, акнун ба ман гўёд чӣ тавр ба бемории ВНМО мубтало 
гаштан мумкин аст? 

Машваратчї Њамагї се роњи гузариши бемории ВНМО вуљуд дорад: ба воситаи хун, 
асосан њангоми истифодабарии нашъа бо усули тазриќӣ; њангоми 
алоќањои љинсї ва аз модари сироятёфта ба кўдак њангоми њомиладорї, 
таваллудкунї ва синамаконї (ширдињї). 

Машваратчї Агар Шумо зид набошед, ман ба Шумо якчанд саволњо медињам ва 
шояд, ки мо дар якљоягї муайян намоем оё бо Шумо хатари 
мубталошавї ба бемории ВНМО љой дошт ё не. 

 Мизољ   Розигї медињам. 
Машваратчї Шумо ягон ваќт нашъа истифода бурдаед?  



 10 

Мизољ  Ња, якчанд маротиба дар њаётам.  
Машваратчї Шумо њамсар ва ё шарики ҷинсии доимї доред? 
Мизољ  Њамсар не, ва айни њол шарики ҷинсии доимӣ низ надорам 
Машваратчї Оё Шумо њангоми  алоқаи ҷинсӣ аз рифола истифода мебаред? 
Мизољ  На њама ваќт 
Машваратчї Ба фикри Шумо, оё дар рафтори Шумо хатари сироятшавӣ ба ВНМО 

вуљуд дошт?  
Мизољ  Фикр мекунам, ња 
Мизољ  Ња, лекин ман метарсам, ки ман бо ВМНО сироят ёфтаам.   
Машваратчї Тарсидан лозим нест, аммо вазъияти (статуси) бемории ВМНО-и худро 

фањмидан њатмї мебошад. 
 
Агар натиља мусбї бошад ба Шумо табобати зидди  бемории ВНМО 
таъин карда мешавад.  Айни ҳол, доруворињои табобати зиддивирусии 
(ТЗРТ) муосири самаранокиаш баланд вуљуд дорад. Ин доруворињо 
вирусро муњосира карда ба зиёдшавї ва афзоиши он халал мерасонад.  
Аз љониби вирус вайроншавии системаи масуният ќатъ мегардад, 
масунияти бадан баланд мешавад, мубталошавї ва афзоиши беморї 
суст мегардад ва одамон метавонанд умри дароз бинанд, сифати 
зиндагии онњо батадриљ бењтар мегардад, новобаста  аз он, ки дар 
бадани онњо бемории ВНМО мављуд мебошад. 

Мизољ  Ња, лекин ман сирояткунанда (интиќолкунандаи беморї) мешавам, ва 
агар одамон бохабар шаванд, ки ба бемории ВНМО гирифтор шудам, 
пас бо ман ягон кас муносибат намекунанд. 

Машваратчї Ташхис пинњонї гузаронида мешавад, натиљаи он танњо ба Шумо 
расонида мешавад, ва умуман ташхис метавонад нињонї (беисму ном) 
бошад. Танҳо Шумо ҳақ доред доир ба бемории худ ба каси дигар 
маълумот диҳед. Аммо агар шумо алоқаи ҷинсӣ дошта бошед, пас шумо 
бояд рифола истифода баред ва беҳтараш шарики ҷинсии худро огоҳ 
намоед.  
Њамон лањзае, ки ба Шумо табобатро таъин менамоянду Шумо тарзи 
қабули онро риоя мекунед, миќдори вирус кам мешавад ва мумкин аст 
тамоман дар баданатон муайян нагардад, дар ин њолат Шумо  
сирояткунанда (беморигузаранда) шуда наметавонед. 
Њамчунин, баъд аз гирифтани натиљаи мусбии ташхис бо Шумо 
машваратдињии баъдиташхисї гузаронида мешавад ва кўмаки равонї 
низ расонида мешавад. 
Агар натиљаи ташхис манфї бошад, пас ба Шумо зарур аст, ки аз 
ташхиси такрорї гузаред. Гап дар он, ки подтанњои (сафедањои махсус)  
зидди бемории ВНМО дар хун базудї  пайдо намешавад, чунки аз 3 – 4 
њафта то 3 – 4 моњ вобаста аз лањзаи сироятёбї марњиллаи, ки номаш 
“равзана” мебошад, мављуд аст, бинобар ин, њангоми гузаштани ин 
марњилла зарур аст ташхисгузарониро такрор кард. Агар ҷавоби 
ташхис номуайян бошад ҳам, ба шумо тавсия дода мешавад, ки аз 
ташхиси такрорӣ гузаред. 

Мизољ  Хеле хуб, майлаш, ман ба ташхисгузаронї розї њастам.  
Машваратчї Ба Шумо китобча доир ба бехатарии амалиётњои тазриќї пешнињод 

мекунам, аз љумла маводњои иттилоотӣ оид ба масъалањои бемории 
ВНМО ва барномањои доир ба пешгирии бемории ВНМО, ки дар 
Љумњурии Тољикистон вуљуд доранду амалї мешаванд бо нишонаи 
суроѓа ва шахсони масъулу тамосшаванда.  
Њамчунин зарур аст, ки Шумо маълумотномаи розигии  худро хаттї 
доир ба он, ки Шумо аз гузаштани ташхиси ихтиёрї оид ба бемории 
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ВНМО-ро розї њастед гўфта имзо кунед.  
Мизољ  Рањмат барои машварататон 
Машваратчї Агар Шумо розї бошед, мо метавонем бори дигар вохўрем, тахминан 

рўзи чоршанбеи оянда  ва машваратдињиро давом дињем. 
Мизољ  Рањмати калон, айни њол савол надорам. То боздид! 
Машваратчї То боздид!  
  
 Хусусиятњои хоси машваратдињии нашъамандони тазриқӣ:  
- мизољ метавоанд њамагї як ва ё якчанд воќеяи истифодаи нашъа бо усули тазриқӣ 

дошта бошад, ва ё доимо истифодабарии тазриќии маводњои нашъадорро давом 
дињад, яъне, ки хатари доимии мубталошавї ба бемории ВНМО дошта бошад;  

-  мизољ метавонад дар њолати мастї, нашъамандӣ ба машварат њозир шавад; 
-  ба саломатии шахсии худ муносибати  хуб надошта бошад;  
-  бо мушкилӣ њамаи таъинотњоро иљро намояд, ба машваратдињии такрорї њозир 

нашавад;  
-  дар ҳолати вобастагӣ ба маводи нашъадор, кӯмак ва назорати духтур-нарколог 

зарур аст;  
- мумкин аст беморињои њамроњикунанда вуљуд дошта бошад (сил, гепатитњо, 

иллатњои фасодии варидњо -римнокї);  
- тарзи њаёти нашъамандони тазриқӣ дар љамъият муњокима карда мешавад, бинобар 

ин, мизољон дар бисёр маврид бо нобоварї ба ташхисигузаронї ва машваратдињї 
дар муассисањо тиббӣ муноосибат менамоянд;  

-  бештар вақт наздикон ва хешу аќрабони нашъамандони тазриқӣ бо душворињои 
равонї ва маишї дучор мешаванд ва ин њолат ба онњо барои дастгирї намудани 
мизољ халал мерасонад.  

 
Талаботњои иловагї:  муњокимаи ќабул намудани рафтори дурусти бехатар;  дастрасии 
хуб ва сариваќтї ба барномањои паст намудани зарар (бозомўзии амалиёти тазриќии 
бехатар, нуќтањои ивазкунии сўзандорўњо ва сўзан; табобати ҷойивазкунандаи 
ёрирасон);  ба мизољ ва хешу аќрабони ӯ кўмаки равонї расонидан. 
 
Воќеаи 2. Машваратдињии  пеш аз ташхисї (Мизољ - кормандони хизматрасонии 
шаҳвонӣ) 
 
Машваратчї Ассалому алейкум, номи ман Зебо. Ман машаваратчии барномањо доир 

ба пешгирии сирояти ВНМО мебошам. Ман чӣ тавр метавонам ба 
Шумо мурољиат намоям? 
Машваратдињї метавонад нињонї (беисму ном) гузаронида шавад. 
Яъне, ки Шумо метавонед номи худро нагўед ва танњо ягона рамзи 
бењамтои худро пешнињод намоед. 

Мизољ  Во аллейкум ба салом, номи ман Раъно. 
Машваратчї Сўњбати мо пинњонї мебошад. 

Ман ба Шумо чӣ тавр кӯмак расонида метавонам? Шумо мехоњед аз 
ташхиси бемории ВНМО гузаред ? 

Мизољ  Ман ба назди духтури занона рафтам, ташхиси андуда (молишак)-ро 
гузаштам, дар андудда хламидия дарёфт намуданд, духтур ба ман 
табобат таъин намуд ва гуфтанд, ки ман бояд аз ташхиси бемории 
ВНМО гузарам. 

Машваратчї Ин дуруст аст, хламидиоз – бемории сироятї мебошад, ки бо воситаи 
алоќаи љинсї мегузарад. Пас аз ин бармеояд, ки хатари мубталошавї 
ба бемории ВНМО вуљуд дорад. Чунки бемории ВНМО низ бо воситаи 
алоќаи љинсї мегузарад. 

Мизољ  Лекин ман кўшиш менамоям, ки покизакор бошам, тозагию гигиенаро 



 12 

риоя менамоям, њама ваќт баъд шањвоният ѓусл (шўстушў) мекунам. 
Намедонам, чӣ тавр ин њолат метавонист рӯй дод. 

Машваратчї Шумо шарики ҷинсии доимї ва ё шањвар доред? 
Мизољ   Шањвар надорам, аммо бо як шахс ман ќариб як сол аст, ки вомехўрам    
Машваратчї Оё Шумо њангоми алоќаи љинсї бо мизољ аз рифола истифода мебаред?   
Мизољ   Ња, ман кўшиш менамоям, лекин баъзан мизоҷон истифода бурдани 

рифоларо рад мекунанд. 
Машваратчї Пас Шумо дар ин ҳолат чӣ кор мекунед? 
Мизољ  Хоњ нохоњ, бояд бе истифода аз рифола  алоқаи ҷинсӣ кунам.  
Машваратчї Оё Шумо медонед рифоларо аз куҷо дастрас кунед? 
Мизољ  Ња, ба мо зуд-зуд духтарони њамкор дар нуќтањои корї рифола таќсим 

менамоянд. Аммо баъзан ваќт ман рифоларо аз дорухона харидорї 
менамоям. 

Машваратчї Ба фикратон, Шумо хатари мубталошавї ба бемории ВНМО доред? 
Мизољ  Ња, хатар вуљуд дорад  
Машваратчї Вобаста ба хасуси кору фаъолиятатон, Шумо бояд њамеша аз рифола 

истифода баред, ва бо шарики ҷинсии худ низ рифола истифода баред. 
Якум ин, ки Шумо метавонед мубталои бемории ВНМО шавед, дуюм 
ин, ки Шумо метавонед шарики ҷинсии доимии худро сироят намоед. 

Мизољ   Дар ин њолат ман чӣ хел њомиладор мешавам, агар хоҳиши соҳиби 
фарзанд шудан дошта бошам? 

Машваратчї Ба њомиладоршавї ба Шумо духтури занона (гинеколог) кўмак 
мерасонад, леикн ман ба Шумо тавсия медињам, ки пеш аз њама аз 
ташхиси бемории ВНМО гузаред. 

Мизољ  Ман розї њастам. Лекин агар натиљаи ташхис мусбї шавад-чї ? 
Машваратчї Натиљаи ташхис метавонад мусбї ва ё манфї ва ё номуайян (нофањмо) 

бошад. 
Агар натиљаи ташхис  манфї ва ё номуайян (нофањмо) бошад, ба Шумо 
зарур аст, ки такроран аз ташхис гузаред, чунки подтанњои (сафедањои 
махсуси бадан) зидди бемории ВНМО дар хун дарав пайдо намешавад, 
чунки мўњлат, бо номи марњиллаи “равзана” вуљуд дорад, ва дар ин 
муддати ваќт ташхис метавонад манфї бошад, ва ин мўњлати ваќт аз 3- 
4 њафта то 3 -4 моњ аз лањзаи мубталошавї давом кунад, бинобар ин, 
њангоми гузаштани ин муддат зарур аст, ки аз ташхиси такрорї гузаред. 
Агар натиљаи ташхис мусбї бошад, лозим нест, ки ноумеду ночор 
шавед, ба Шумо табобат таъин мекунанд ва дастгирї менамоянд. Пас 
аз натиљаи ташхисро гирифтан барои Шумо машваратдињии 
баъдиташхисӣ пешкаш карда мешавад. 

Мизољ  Ња, њамин тавр, лекин агар ман мубталои бемории ВНМО бошам пас 
дигар наметавонам кўдаки солим таваллуд кунам. 

Машваратчї Ин хел нест, айни њол њамаи занњои њомиладори мубталои бемории 
ВНМО-шуда бо доруворињои табобати зиддивирусӣ (ТЗРТ) табобат 
мегиранд- ин дорувории зидди бемории ВНМО мебошад. 
Ин доруворињо вирусро намекушад, лекин ўро муњосира карда ба 
зиёдшавї ва афзоиши он халал мерасонад. 
Аз љониби вирус вайроншавии системаи масуният ќатъ мегардад, 
масунияти бадан баланд мешавад, мубталошавї ва афзоиши беморї 
суст мегардад ва одамон метавонанд умри дароз бинанд, сифати 
зиндагии онњо батадриљ бењтар мегардад, новобаста аз он, ки дар 
бадани онњо бемории ВНМО мављуд мебошад. 
Њамчунин, Шумо доир ба пешгирии гузариш, интиќоли бемории 
ВНМО аз модар ба кўдак њангоми таваллудкунї ва њангоми 
синамаконї (ширхўронидани кўдак) ба тамоми маљмўи хизматрасонињо 
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фарогир мешавед.  Агар Шумо тамоми тавсияњои таъиншудаи духтурро 
риоя намуда иљро намоед, Шумо њатман кўдаки солимро бе 
мубталошавї ба бемории ВНМО таваллуд мекунед. 

Мизољ  Рањмати калон, ман фањмидам. Ман барои гузаштан аз ташхиси ВНМО 
розї њастам.  

Машваратчї Хоҳиш мекнам, маълумотномаи розигиатонро хаттӣ доир ба он, ки 
Шумо ба гузаштани ташхиси ихтиёрии ВНМО розї њастед, имзо 
намуда ба ман пешкаш кунед. 

Мизољ  Ња, майлаш хуб шудааст. 
Машваратчї Ман ба Шумо тавсия медињам, ягон ваќт бе истифода аз рифола алоќаи 

љинсї накунед , њатто бо шарики ҷинсии доимии худ, ва Шумо њамеша 
бояд рифола дар бар дошта бошед.  
Њатмї бояд, ки њамаи беморињои бо воситаи алоќаи љинсї гузарандаро 
табобат намоед. Ин беморињои сироятї ба илтињоби узвњо оварда 
мерасонад ва хатари мубталошавї ба бемории ВНМО зиёд мешавад. 
Марњамат карда ин китобчањоро гиред: дар онњо њамаи маълумотњо 
доир ба бемории ВНМО, беморињое, ки бо воситаи алоќаи љинсї 
мегузаранд, пешгирии бемории ВНМО ва барномањо оиди пешгирии 
гузариш, интиќоли бемории ВНМО аз модар ба кўдак дарљ карда 
шудаанд. 
Ичунин, ман Шуморо барои машваратдињии такрорї, агар Шумо зид 
набошед, рўзи сешанбеи оянда даъват менамоям. 

Мизољ  Ња, рањмати калон. Ман албатта мебиёям. То боздид! 
Машваратчї Хайр, то боздид! 

 
Хусусиятњои хоси машваратдињии кормандони хизматрасонии шаҳвонӣ (КХШ) 
 
Кормандони хизматрасонии шањвонї: - ин занњо ва мардњое, ки бо алоқаи ҷинсӣ доимї 
ва ё гоҳ-гоҳ бар ивази пул  машѓул мешаванд.  Хусусиятњои ин гурўњ:  алоќаи љинсии 
барзиёд, саркашї ё истифода набурдани рифола вобаста ба истодагарї ва хоњиши 
мизољ, зӯроварӣ аз љониби мизољ, тез-тез гирифторшавї ба беморињое, ки бо воситаи 
алоќаи љинсї мегузарад, эњтимолияти истеъмолу истифодабарии маводњои нашъадор ва 
машруботњои спиртї, муносибатњои таънавию хунукназаронаи љомеъа,  эњтимолияти 
љой доштани пайгирї, думболагирї ва муносибати  берањмонаю золимона аз љониби 
маќомотњои њифзи њуќуќ. 
 
Талаботњои иловагї:  эњтимолияти хатарњои иловагї, ки ба истеъмолу истифодабарии 
маводњои нашъадор, дастрас набудани хизматрасонињои тиббї, ҳамзамон ба солимии 
репродуктивї, ин табаќаи ањолї метавонанд аз ҷиҳати вақт ҳамеша машғул бошад, ва 
ба саломатии худ дар бисёр маврид диќќат намедињанд. Хуб мешавад агар 
машваратдиҳӣ бевосита дар “нуќтањои” кории онҳо гузаронида шаванд.  
 
Воќеаи 3. Машваратдињии тоташхисї (мизољ – собиќ мањбусон) 
 
Машваратчї Ассалому аллейкум, номи ман Мурод. Ман машваратчии барномањо 

доир ба пешгирии ВНМО мебошам. Ман чӣ тавр метавонам ба Шумо 
мурољиат намоям?  Машваратдињї метавонад нињонї (беисму ном) 
гузаронида шавад, яъне, ки Шумо метавонед номи худро нагўед ва 
танњо ягона рамзи бењамтои худро пешнињод намоед. 

Мизољ   Во аллейкум ба салом, номи ман Умед. 
Машваратчї Умед, сўњбати мо пинњонї мебошад. Ман ба Шумо чӣ тавр кӯмак 

расонида метавонам? Шумо мехоњед аз ташхиси бемории ВНМО 
гузаред ? 

Мизољ  Ња, ман боз њам мехостам маслињат пурсам. 
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Машваратчї Шуморо чӣ ташвиш медињад?  
Мизољ  Ним сол пеш ман аз муассисаи ислоҳӣ озод шудаам. Дар муассисаи 

ислоҳӣ дар дарсҳои иттилоотӣ иштирок мекардам ва ба мо дар бораи  
БПНМ нақл карад буданд, вараќањои иттилоотї таќсим карданд.  

Машваратчї Ба фикратон, Шумо хатари мубталошавї ба бемории ВНМО доред? 
Мизољ  Ња, гумон дорам, хатар њаст. Ба мо дар муассисаи ислоҳӣ гўфта буданд, 

ки њангоми истифода бурдани маводи нашъадор ба бемории ВНМО 
гирифтор шудан мумкин аст. Айни њол бошад ман як чанд маротиба 
маъводи нашъадорро истифода бурдам. 

Машваратчї Ња дуруст аст, агар Шумо аз як сўзандорўи умумї, зарфи тайёркунии 
нашъа, агар ба маводи нашъадор хун илова карда шавад, яъне ки дар 
њамаи ин њолатњо њангоми истифодабарии маводи нашъадор ба хуни 
Шумо хуни дигар одам дохил шавад, эҳтимолияти сироятшавӣ бо 
бемории ВНМО вуҷуд дорад. 

Мизољ   Ња, чунин њолат метавонист рӯй дода бошад. Пас чї бояд кард ? 
Машваратчї Ман ба Шумо тавсия медињам, ки аз ташхиси  ВНМО гузаред.  
Мизољ  Ман тайёрам, натиљаи он кай тайёр мешавад.? 
Машваратчї Баъд аз бист даќиќа. Ин ташхиси фаврӣ  мебошад ва барои ташхис аз 

Шумо луоби дањонро мегиранд. Њангоми натиљаи ташхисро гирифтан 
ба Шумо машваратдињї пешнињод карда мешавад.  

Мизољ  Мумкин аст, ки нитљаи ташхис нодуруст бошад? 
Машваратчї  Дурустї ва даќиќии ташхисњои мо зиёда аз 99%-ро ташкил менамояд. 

Лекин, ба њар њол Шумо дурустии ташхиси худро дар маркази ВНМО 
тасдиќ карда метавонед ва мо метавонем Шуморо ба он љо равона 
намоем. 
Натиљаи ташхиси Шумо манфї низ шуда метавонад, пас ба Шумо 
зарур аст, ки аз ташхиси такрорї гузаронед. Гап дар он аст, ки 
подтанњои (сафедањои махсус)  зидди бемории ВНМО дар хун ва дар 
луоби дањон базудї  пайдо намешавад, чунки аз 3 – 4 њафта то 3 – 4 моњ 
вобаста аз лањзаи сироятёбї марњиллаи ба номаш “равзана” мављуд 
мебошад, бинобар ин, њангоми гузаштани ин марњилла зарур аст 
ташхисгузарониро такрор кард.  

Мизољ  Ба мо гўфта буданд, ки бемории ВНМО ба воситаи луоби дањон 
намегузарад, аммо дар ин љо бошад барои ташхис луоби дањонро 
мегиранд? 

Машваратчї Ња, савол бамаврид ва љолиб мебошад, миќдори вирус дар луоби дањон 
хело њам кам аст, ва барои он, ки вирус ба дигар одамон гузарад 
миќдори вирус кам аст, бинобар ин, бемории ВНМО бо воситаи луоби 
дањон намегузарад.  
Гап дар он, ки подтанњои (сафедањои махсус), ки бар зидди бемории 
ВНМО њосил мешавад дар таркиби луоби дањон зиёд аст, тахминан 
њамон миќдоре, ки дар хун аст.  Илова бар ин, ќисми подтанњо бевосита 
дар луобпардањои бадан, аз он љумла дар ковокии дањон њосил 
мешаванд. Бинобар ин, дар луоби дањон подтанњо бо осонї бо 
истифода аз ташхисгузаронии фаврӣ дарёфт ва муайян карда мешавад. 

Мизољ  Рањмати калон, ман фањмидан.  
Машваратчї Марњамат карда гўед, Шумо ба бемории сил ва ё гепатит (зардправин) 

гирифтор шуда будед? 
Мизољ  Не, ман аз ташхис гузашта будам.  
Машваратчї Инак, Шумо розӣ ҳастед, ки аз ташхиси ВНМО гузаред? Ва агар Шумо 

розї бошед, аз Шумо хоњиш дорам ин вараќаро хонда онро имзо кунед, 
ки қарори он, ки аз ташхисгузарии Шумо ихтиёрї мебошад. 

Мизољ  Хуб шудааст. 
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Машваратчї Ба Шумо тавсия медињам, ки ба духтур мурољиат намоед, то ин, ки 
бори дигар аз ташхиси бемориҳои сил ва гепатитњо гузаред.  

Мизољ  Рањмати калон, ба ман њамааш фањмо  
Машваратчї  Шумо боз ягон саволњо доред? 
Мизољ  Не, айни њол њамааш фањмо 
Машваратчї Илова бар ин, ман Шуморо барои машваратдињии такрорї даъват 

менамоям, агар Шумо зид набошед рўзи панљшанбеи оянда. Эҳтимол 
боз ягон саволњо пайдо шаванд ва ман тайёр њастам ба онњо љавоб 
дињам. 

Пациент  Хуб шудааст, то боздид! 
Машваратчї Хайр саломат бошед , то боздид! 

  
Хусусиятњои хоси машваратдињии собиќ мањбусон: бисёрии онњо то ба мањбусшавї ба 
гурўњи хатарнок дохил мешуданд (нашъамандони тазриқӣ, кормандони 
хизматрасониои шањвонї). Эҳтимолияти таъсироти омилњои хатар њангоми 
мањбусшавї љой дорад (истеъмоли тазриќии маводи нашъа, холкўбї, алоќаи љинсии 
хатарнок, аз љумла алоќаи мақадӣ бо мардон), зуд-зуд  сироятёбї ба бемории сил. 
Талафи арзишњои оилавї ва алоќањо бо хешу табор ва дўстон ба набудани дастгирї 
оварда мерасонад.  
 
Талаботњои иловагї: таъмини пинњонияти пурра, нишон додани он, ки мушкилоти ин 
мизољ бетаваљљўњ нест, дида баромадани имкониятњои пешкаш намудани дастгирї, на 
танҳо равонї, инчунин дастгирии иљтимої низ.  
 
VI. Машваратдиҳии баъдиташхисии бемории ВНМО  
 
Машварати баъдиташхисӣ бояд дар ҳама маврид ва натиҷаҳои санҷиш доир ба 
подтанњои зидди бемории ВНМО гузаронида шавад. Ин машварат бо машварати пеш 
аз ташхисӣ зич вобастаст ва агар машварати пеш аз ташхисӣ дар аввал гузаронида 
нашуда бошад, пас машварати баъдиташхисӣ ба худ вазифаҳои машварати пеш аз 
ташхисиро низ дар бар мегирад. Мавзӯи машварати баъдиташхисӣ ба натиҷаҳои 
санҷиш вобаста аст. 

 
Вазифањои машваратдињии баъдиташхисї: 
• Ба мизољ имконияти дарк кардани аҳамияти гузаштани санҷиши минбаъдаи 

ВНМО-ро барои  гузоштани ташхис (диагноз) ва ё инкор кардани ташхис (диагноз) 
додан.  

• То ин, ки мизољ таљриба ва таассуроти худро, вобаста ба аз ташхис гузаштанро дар 
њолати натиљаи манфї будани натиљаи ташхис, фаромўш накунад, 

• Мусоидат ба он, ки мизољ мушкилотҳои техникӣ  бо фаҳмиш назар кунад ва ба 
ташхискунии такрорӣ барои ба даст оварадни натиҷаи аниқу муайян розигї дињад. 

 
Машваратдињии баъдиташхисї – ин мусоњиба, гуфтугўй байни мизољ 
(мурољиаткунанда) ва машваратчї (шахсе, ки кўмак мерасонад) мебошад, ки бо 
маќсади муњокима ва баррасии натиљаи ташхисикунонї доир ба бемории ВМНО ва 
расонидани маълумоту иттилооти зарурї, инчунин, ёрию дастгирии нафари ба бемории 
ВМНО мубталогашта  гузаронида мешавад. 
 
Машваратдињии баъдиташхисї њангоми натиљагирии манфї. 
 
Машваратдињии баъдиташхисї њангоми натиљаи манфї будан, имконият медињад: 
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• Доир ба натиљаи ташхисї гирифташуда мизољро хабар дињад, моњияти натиљаи 
ташхис ва эњтимолияту зарурияти ташхисгузаронии такрориро  бо ў муњокима 
намояд (бо ба инобатгирии давраи равзанаи серологї) (ташхиси зардоба). 

• Муњокимаи  усулу тартиби рафтори камхатар барои дар оянда нигоњдории 
њолати манфї будани натиља оид ба бемории ВНМО. 

• Дастгирї дар расонидани кўмаки равонию эњсосї.  
 
Машваратдињии баъдиташхисї њангоми натиљагирии номуайян. 
 
Дар њолати ташхисикунонӣ доир ба подтанњои зидди бемории ВНМО бо истифода аз 
ташхисњои зуд муайянкунанда эњтимолияти натиљагирии номуайян вуљуд дорад. 
Сабабњои љой доштани чунин њолати натиљаи ташхис метавонанд: 

• Хатогї њангоми намунагирї, иштибоњи ташхисонї ва бањисобгирї ё мутолиаи 
натиљаи ташхис; 

• Вайронкорї дар нигоњдорї ва дар интиќолу дастраснамоии ташхисњо; 
• Зоњиршавии давраи равзанаи серологї) (ташхиси зардоба). 

 
Њангоми гирифтани натиљаи номуайян машваратчї бояд: 

• Ањамияту мазмуни натиљаи гирифташударо бо мизољ муњокима намояд, 
• Фањмонда дињад, ки дар кадом њолатњо натиљагирии номуайян ба вуќўъ меояд, 
• Фањмонда дињад, ки барои истисно намудани хатогї ташхискунонии такрорӣ 

зарур аст, 
• Тавсия дињад, ки вобаста ба гузариши бемории ВНМО   роњи камхатари 

рафториро интихоб намуда онро риоя намояд: ин истифодабарии рифола 
њангоми алоќањои љинсї, њангоми ворид намудани маводи нашъадор тозагї ва 
тамъизии мањлули мавод, зарфиятњое, ки аз он мањлули мавод гирифта мешавад, 
сўзандору ва сўзан мебошад ва онњоро дар якљоягї бо дигарон истифода 
набарад, 

• Мизољро ба маркази пешгирї ва мубориза бар зидди БПНМ фиристонад,  то ки 
мизоҷ дар онљо доимї зери назорат ќарор дода мешавад. 

 
Машваратдињии баъдиташхисї њангоми натиљаи мусбии қаблӣ 
 
Зарур аст, ки ба калимабандии зерин натиҷаи  “мусбии қаблӣ” диќќати љиддї дода 
шавад, чунки ташхиси фаврии якум дар сатњи љомеа аввалин мебошад, ва  мо 
наметавонем гўем, ки натиљаи он комилан “мусбї ” аст. Аммо мизољ бори аввал бо 
маълумоти доир ба эњтимолияти гирифтани натиљаи мусбї рӯ ба рӯ мешавад. Фоизи 
хело баланди њиссиёт ва хусусияти ташхиси фавриро доир ба бемории ВНМО аз тариќи 
намунаи хуни раги хунгарди мўякї (капилярї) ва оби даҳонро ба инобат гирифта, зарур 
аст, ки машаваратдињии  баъдиташхисї сифатноку босамар гузаронида шавад. 
 
Њангоми ба даст овардани натиҷаи мусбии ташхис, машаваратчї бояд: 
• Натиљаи мусбии санљишро ба таври равшан ва оддї хабар кунад. 
• Мизоҷро хабардор кунад ва доир ба зарурияти  гузаштани ташхиси такрорї дар 

марказњои пешгирї ва мубориза бар зидди БПНМ маълумот диҳад, 
• Барои ќабул ва аз худкунии хабари мазкур ваќт ва шароит муњайё намояд, 
• Таассуру њиссиёти мизољро доир ба хабару иттилои додашуда доир ба вуљуд 

доштани подтанњо бар зидди бемории ВНМО бањогузорї намояд, 
• Ба њамаи саволњои мизољ љавоб дињад, 
• Ба фикру аќидањо ва  тарсу изтироби мизољ вобаста ба натиљагирии мусбии 

ташхисикунонї диќќат дода,  гўш намояд, 
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• Ба њикояи мизољ доир ба њиссиёт ӯ вобаста ба  бемории ВНМО, вуљуд доштани 
эњтимолияти тарсу изтироб ӯ диќќат дода, гўш намояд, 

• Агар имконпазир бошад аз муњокимаю андешаронї доир ба корњои дар пеш 
истодаи мизољ, канораљўї намояд.  Фаҳмондани он, ки пурра ва даќиќ масъалаи 
мазкур пас аз ба даст овардани ташхиси хотимавї дар маркази пешгирї ва 
мубориза бар зидди БПНМ бо ӯ муҳокима карад мешавад,  

• Бо калимањои содда ва фањмо доир ба чӣ будани бемории ВНМО, чӣ тавр ў ба 
системаи масуният таъсир мерасонад, инчунин, фарќияти байни бемории ВНМО ва 
БПНМ-ро фањмонад, 

• Фањмонидан лозим, ки ташхиси (диагноз) бемории ВНМО ва дараљаи марњилавии 
беморї танњо дар охири ташхиси хотимавї аз љониби табиб-сироятшинос дар 
маркази пешгирї ва мубориза бар зидди БПНМ дар асоси нишондодњои клиникї, 
эпидемиологї ва озмоишгоњї муайяну муќаррар карда мешавад, 

• Доир ба муњимияти риояи рафтори  дорои хатари камтар нисбат ба бемории 
ВНМО, САҶИ  (сироятњои тавассути алоќаи љинсї интиќолёбанда), ки метавонад 
ба масунияти бадан таъсир расонад ва боиси ављгирї ва афзудани дараљаи беморї 
гардад, диќќати љиддї диҳад, 

• Доир ба истифодабарии рифола њангоми алоќаи љинсї (шањвоният) , њангоми 
истифодабарии маводи нашъадор аз сўзандоруњо ва сўзани яккарата истифода 
намояд, онњоро ба дигар истифодабарандагон тањвил надињад, ба тозагї ва тамъизи 
мањлули мавод, зарфиятњое, ки мањлули мавод гирифта мешавад пайгирї намуда, 
диќќат дињад, 

• Доир љавобгарї ба дигаргункунии рафтор барои худдорї ва канораљўї намудани 
интиќолу гузариши барангезанда (вирус)  сӯҳбат кунад, 

• Дар њолати зарурият бо мурољиаткунанда (мизољ) такрорї сўњбат намояд. 
 
Барои гузоштани ташхиси охирин ва ба ќайди диспансерї (назорати дармонгоњї) 
гузоштани мизољ, ӯ ба маркази пешгирї ва мубориза бар зидди БПНМ равона карда 
мешавад, дар њолати зарурї ўро пайгирї намуда, њамроњї менамоянд. Машваратчї 
бояд ба мизољ суроѓаи маркази пешгирї ва мубориза бар зидди БПНМ-ро  дињад, 
њамчунин, доир ба ташрифнамоии пешакарда ва омадани мизољ пешакї бо њамкорон 
дар марказ маслињат карда масъаларо ҳал кунад. Машваратдињии 
махсусгардонидашуда (ихтисоснок) ба одамон оиди аз худ кардану ба даст гирифтани 
вазъият дар њолати аз љониби онњо гирифтани љавоби натиљаи мусбии ташхисикунонї 
кўмак мерасонад ва бо ин васила дар худ доир ба пешгирии худкушї ва дигар кирдору 
амале, ки аз ноумедї ба вуќўъ меояд, сањми назаррас медињад. 
 
Њангоми зарурият бояд ба мизољ дастгирии равонї расонида шавад.  
 
Хатогиҳои имконпазир њангоми гузаронидани машварат:  
• Мављуд набудани мурољиати шахсӣ ба мизоҷ, 
• Насиҳат кардан, маслиҳату фаҳмондадиҳӣ оид ба тарзи рафтор ё тарзи зиндагӣ, 
• Истифодаи истилоњотњои тиббӣ, 
• Ошкоркунии мизољ дар самимияти (ростгўї) ӯ, кўшиши «ба даст гирифтан»-и ў, 
• Назорати  изњори худбахудрӯяндаи эҳсосоти мизоҷ, 
• Шикоят дар изҳороте, ки мизоҷ ба талаботи мушовир ҷавобгӯ нест, 
• Фикру аќидаи худро ба мизоҷ ба зўрї талќин кардан,  
• Тасаллоҳдиҳии беасос – талқин кардани зиндадилӣ, ба эътибор нагирифтани 

мураккабии мушкилот дар фаҳмиши мизоҷ,  
• Қабул накардани ҳиссу эҳсосоти мизоҷ - изҳоротҳое, ки эҳсосоти ӯ бояд дигаргун 

бошад, 
• Пурсупоскунӣ - саволдињї бо тарзи гунаҳкоркунии мизоҷ, 
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• Пешнињоди маслињатњо, бар ивази ба мизољ кўмак расонидан барои дарёфти 
шахсии роҳи ҳалли  мушкилот. 

 
Њангоми омоданамоии дастурамал истифода гардиданд: 
 Дастурамали « Машваратдињии то ва баъдиташхисї ба ВНМО », Душанбе, 2008  
 Ташкилоти умумиљањонии тандурустї. Дастурамали натиљавї оид ба истифодаи 

маводњои зиддиретровирусї барои табобат ва пешгирии бемории ВНМО. Тавсияњо 
аз нигоњи тандурустии љамъиятї. Нашри дуюм, соли 2016. 

 Тавсияњо оид ба гузаронидани машваратдињии ихтиёрї ва ташхискунонї доир ба 
ВНМО ( Дастурамал оид ба истифода), Минск, 2011  

 Пайванд ба сомона: http://pmplus.by/upload/iblock/356/instruktsiya-dkt.pdf 
 Маводњо, дар сомонаи Хазинаи Елена Пинчук дастрасанд: http://www.antiaids.org/ 
 Маводњо, дар сомонаи  AFEW International URL дастрасанд: http://www.afew.org/ru/  
 Маводњо, дар сомонаи  UNAIDS URL дастрасанд: http://www.unaids.org/ru 
 Тавсияњои методї (дастурамал) – М.: Хадамоти федоролї доир ба назорат дар 

соњаи њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон ва некўањволии инсон, Россия 2013с. 
“Машавратдињии тоташхисї ва баъдиташхисї њамчун пешгирии бемории ВНМО”. 

 Дастурамали натиљавї оид ба хизматрасонии ташхискунонї доир ба бемории 
ВНМО. ТУТ 2015 сол  Суроѓаи электронї: contact@euro.who.int  

 
Маводи мазкур бо кўмаки техникии Ташкилоти љамъиятии љумњуриявии “СФШЃ-
Тољикистон” дар доираи лоињаи “Тандурустї ва њуќуќњои осебпазири ањолї-2.0”, ки бо 
дастгирии молиявии ВКХ Нидерландия амалї мегардад, коркард шудааст.   
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1. Воњидов С.Д., Сардори Раёсати амнияти санитарию эпидемиологӣ, ҳолатҳои 

фавқулода ва кўмаки фаврии тиббии ВТва ҲИА ЉТ. 
 

2. Мирзоев А.С., Сардори шӯъбаи эпидемиологӣ, гигиенӣ ва ҳифзи муҳити зисти 
«Донишкадаи таҳсили баъдидипломии кормандони тиббӣ дар соҳаи тандурустии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон” ВТваҲИА, номзадии илмҳои тиббӣ 

 
3. Рўзиев М.М., директори Муассисаи давлатии “Пажуњишгоњи экспертизаи тиббию 

иљтимої ва тавонбахшии маъюбон”, сармутахассис оид ба масъалаи ВНМО 
 

4. Болтаева М.Р., Номзади илмҳои тиббӣ, мушовир. 
 

5. Пулатов Д.А., менеҷери лоиҳаҳои ТҶҶ «СФШҒ-Тоҷикистон» 
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