
 

 

БА АНҶОМРАСИИ ЛОИҲАИ ТАЪМИНИ ТАҶҲИЗОТИ ТИББИ ДАР МАРКАЗИ 

САЛОМАТИИ №7-и ШАҲРИ ДУШАНБЕ БО ДАСТГИРИИ ҲУКУМАТИ ҶОПОН  
 

 

Душанбе, ТОҶИКИСТОН 

 

19 ноябри соли 2021 ҷ-би МИЯШИТА Такаюки, Сафири Фавқулода ва Мухтори Ҷопон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо ҷ-би Абдуҷаббор ЗИКИРЗОДА, директори маркази 

саломатии №7-и шаҳри Душанбе, дар маросими ба охир расидани «Лоиҳаи такмили таҷҳизоти 

тиббии Маркази саломатии №7-и шаҳри Душанбе», иштирок намуд. Лоиҳа дар чаҳорчӯбаи 

“Барномаи кӯмакҳои бебозгашт ва амнияти башарӣ барои бахши аъзами аҳолӣ” (GGP) 

маблағгузорӣ шудааст. Барои таҷҳизонидани маркази саломатии №7-и шаҳри Душанбе маблағи 

грантӣ дар ҳаҷми 90,850 доллари ИМА ҷудо карда шуд. Бо анҷоми бомуваффақияти лоиҳа, 

истифодабарандагони маркази саломатӣ имкони гирифтани хизматрасонии тиббии беҳтарро пайдо 

карданд.  

 

Қабл аз татбиқи лоиҳа, маркази саломатӣ барои зиёда аз 15 ҳазор нафар беморон, ки дар 

давоми як сол барои ташхис ба маркази саломатӣ муроҷиат мекунанд, ба таҷҳизоти рентгенӣ ниёз 

дошт. Бо ба итмом расидани лоиҳа, маркази саломатӣ метавонад ташхиси дақиқ ва саривақтиро 

пешниҳод кунад. Аз ин рӯ, лоиҳаи мазкур метавонад фаъолияти маркази саломатиро беҳтар 

намуда, ба беморон ва кормандони маркази саломатӣ нафъи калон расонад. 

 

    Дар маросими мазкур ҷаноби МИЯШИТА суханҳои зеринро қайд карданд: «Барои ман 

хушбатии бузург аст, ки имрӯз барои таҷлили ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии 

Тоҷикистон як дастгоҳи нави рентгениро ба ин бемористон супорам. Ин системаи рентгении 

баландсифат ба ташхиси дақиқи табибон ва табобати муассир барои беморон мусоидат мекунад. 

Умедворам, ки таҷҳизот дуруст нигоҳ дошта мешавад ва солҳои зиёд дар ҳаёти солими мардуми 

Тоҷикистон саҳм хоҳад гузошт». 

 

    Биноан, Ҳукумати Ҷопон тасмим гирифтааст, ки дар оянда низ дар ҳамкорӣ бо мардуми 

Тоҷикистон баҳри бунёд сохтани ҷомеъаи беҳтар кӯмаки хешро идома медиҳад. 

   
    Кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзами аҳолӣ ва амнияти башарӣ “GGP” тарҳи Барномаи расмии 

Ҷопон оид ба рушд мебошад. Алалхусус, лоиҳаҳои кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзами аҳолӣ ва 

амнияти башарӣ барои дастгирӣ намудани соҳаҳои мухталифи бахши аъзами аҳолӣ дар сартосари 

Ҷумҳурии Тоҷикистон равона карда шудаанд. Кӯмакҳои бебозгашти лоиҳаҳои амнияти башарӣ барои 

бахши аъзами аҳолӣ ба ҳокимиятҳои маҳаллӣ, соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, ҳамчунин ба созмонҳои 

ғайридавлатӣ расонида мешавад. Аз соли 1996 то инҷониб, кӯмакҳои бебозгашт барои бахши аъзами 

аҳолӣ ва амнияти башарӣ 437 лоиҳаро ба маблағи умумии $35,8 миллион доллари ИМА дар Тоҷикистон 

амалӣ намудааст. 
Барои маълумоти бештар роҷеъ ба Барномаи расмии Ҷопон оид ба рушд ба саҳифаи сомонаи 

зайл назар андозед https://www.tj.emb-japan.go.jp/itpr_ru/kusanone_r.html 
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