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ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар бораи жрии равонпизишкк
(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон соли 2002, №11, мод. 753; соли 2004, №2, мод. 54)
Боби 1. Муқаррароти умумк
Моддаи 1. Мақсад ва вазифацои Қонун
Қонуни мазкур барои бо жрии тиббию иҷтимок таъмин намудани шацрвандони Ҷумцурии
Тоҷикистон, ки гирифтори беморицои равонк мебошанд, ҷицати бецтар кардани шароити зисту
мецнати онцо, пешгирии беморицои равонк ва цифзи саломатии рӯции ацолк нигаронида шудааст.
Вазифацои ин Қонун аз цифзи цуқуқ ва манфиатцои қонунии шахсони гирифтори беморицои
равонк, муқаррар намудани асосцо ва тартиби расонидани жрии равонпизишкк, цимояи шацрвандони
Ҷумцурии Тоҷикистон аз амалцои хавфноки ин гуна беморон, цифзи цуқуқи кормандони тибб ва дигар
кормандон, ки жрии равонпизишкк мерасонанд, иборат аст.
Моддаи 2. Мафцумцои асоск
Дар Қонуни мазкур мафцумцои зерин истифода бурда мешаванд:
Муассисацои беморицои равонк – беморхонацои рӯцк ва рӯцу асаб, диспансерцо ж марказцои
беморицои равонк ва рӯцу асаб, цуҷраи табиби беморицои рӯции марказцои саломатии шацрцо ва
ноцияцо, ки дар цамкории зич бо хадамоти жрии аввалияи тиббк ва цифзи иҷтимок ба шахсони
гирифтори бемории руцк жрии тиббии махсусгардонидашударо мерасонанд;
носолимии (бемории) рӯцк - вайрон шудани фаъолияти муътадили рӯцк, ки дар пастшавии
қобилияти ақлк ва тағйиржбии возеци тафаккур ифода межбад;
жрии равонпизишкк - пешгирк намудани беморицои равонк, муоинаи солимии рӯции
шацрвандон, назорати диспансерк, ташхиси носолимии рӯцк, табобат, нигоцубин, барқарорсозии тиббк
ва иҷтимоии шахсони гирифтори беморицои равонк;
намояндагони қонунк - шахсоне, ки ифодакунандаи манфиати мизоҷони гирифтори беморицои
равонк мебошанд: волидон, фарзандон, фарзандхондагон, васижн ж парасторон;
барқарорсозии тиббк-иҷтимок - барқарорсозии саломатии беморон бо истифодабарии маҷмӯи
чорабиницои тиббк, иҷтимок ва мецнатк, барои ҷалби беморон ба мецнат, цамроцшавк ба цажти оилавк
ва ҷамъиятк;
ғайри қобили амал - аз ҷониби суд эътироф кардани цолати аз тарафи шахс дар натиҷаи
бемории рӯцк ж камақлк гирифторшудан ғайриимкон будани дарки моцият ва маънии амалижти худ ж
роцбари ба он;
васояти шахси гирифтори бемории рӯцк - ташкил ва амалигардонидани цимояи шахс ва
амволи каси ғайри қобили амал, цуқуқ ва манфиатцои ӯ дар натиҷаи носолимии рӯцк ж камақлк аз
ҷониби давлат.
Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи жрии равонпизишкк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи жрии психиатрк ба Конститутсияи (Сарқонуни)
Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз цамин Қонун, дигар санадцои меъжрию цуқуқии Ҷумцурии
Тоҷикистон ва санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф кардааст, иборат

мебошад.
Моддаи 4. Прннсипцои расонидани жрии равонпизишкк
Ёрии равонпизишкк аз ҷониби давлат кафолат дода шуда, дар асоси принсипцои рацму шафқат,
башардӯстк ва адолати иҷтимок ба амал бароварда мешавад ва аз цуқуқи цар инсон оиди цифзи
саломатк, инчунин вазифацои асосии табиб, ки расонидани жрк ба бемор ва дар фаъолияти худ пайравк
намудан ба қарзи табибк ва одоби касбк мебошад, бармеояд.
Моддаи 5. Ҳуқуқцои беморицои равонк
Беморицои равонк дорои тамоми цуқуқ ва озодицои шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон
мебошанд, ки Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк намудааст. Ҳуқуқу озодицои
беморицои равонк танцо дар цолатцои пешбининамудаи цамин Қонун ва дигар санадцои меъжрию
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон мацдуд карда мешаванд.
Ба шахсони гирифтори беморицои равонк чунин кафолатцо дода мешавад:
- гирифтани маълумот дар бораи цуқуқцои худ;
- муносибати боэцтиромона ва башардӯстона, ки тацқири шаъну эътибори инсонро истисно
мекунад;
- додани розигии пешакк ва даст кашидан дар цама зинацо аз истифодаи онцо ба сифати объекти
озмоиши маводцо ва усулцои тиббк ва тадқиқотцои илмк;
- маълумот дар бораи хусусияти бемории рӯцк ва усулцои табобати он;
- истифодаи восита ва роцу усулцои табобат вобаста ба хулосаи ташхис, хислати ранҷурцои рӯцк
ва дастовардцои илми тибби замонавк, ки мақомоти тандурустк ичозат додааст;
- гузаронидани табобат дар шароити дармонгоцк ва беморхонагк бо истифодаи усулцои
бошафқатона аз рӯи имкон дар махалли зисти бемор;
- имконияти даст кашидан аз муоина ва табобат, агар шахс ба қабули қарорцои бошуурона қодир
бошад;
- нигоц доштан дар муассисаи табобати беморхонагк танцо ба мӯцлате, ки барои муоина ва табобат
зарур аст;
- расонидани жрии табобатк ва иҷтимои дар шароите, ки ба талаботи санитарию гигиенк
мувофиқат карда, шаъну эътибори инсониро паст намекунад;
- табобати санаторию курортк тибқи нишондодцои тиббк;
- цуқуқи даъвати цар кадом табиби беморицои равонк ҷицати иштирок дар кори комиссия вобаста
ба масъалацое, ки цамин Қонун танзим мекунад;
- гирифтани жрии иҷтимок ва нафақа аз давлат;
- цуқуқи шахсан ж бо цамроции дигарон ба мақомоти давлатк, иттицодияцои ҷамъиятк, корхонацо ва
ташкилоту муассисацо муроҷиат намудан;
- жрии адвокат, намояндаи қонунк, инчунин шахси дигари ваколатдор тибқи тартиби муқараркардаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон.
Шацрвандони хориҷк ва шахсони бетабааи дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон буда, цангоми
жрии равонпизишкк аз цама цуқуқцое, ки Қонуни мазкур барои шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон
муайян кардааст, ба шарте, ки дар шартномацои байналмилали дигар меъжр наомада бошад, истифода
мебаранд.
Мавҷуд будани бемории руции доимк барои гирифтани имтижзцо, ки қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон муқаррар намудааст, цуқуқ медихад.
Моддаи 6. Мацдуд кардани цуқуқцои шахсони гирифтори бемории рӯцк
Uайри қобили амал эътироф кардани шахси гирифтори бемории рӯцк, танцо аз ҷониби суд тибқи
асос ва тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
Аз ҷониби шахсони дар натиҷаи бемории рӯцк муваққатан ғайри қобили амал эътирофшуда,
анҷом додани намудцои алоцидаи фаъолияти касбии вобаста ба манбаи хатари зижд, бо қарори
комиссияцои тиббк дар цолатцои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба амал
бароварда мешавад.
Номгӯи беморицои рӯциро, ки монеаи амалк кардани намудцои алоцидаи фаъолияти касбк ва
фаъолияти бо хатари зижд алоқаманд мебошанд, Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.
Номгӯи зикргардида бо дарназардошти таҷрибаи цосилшуда ва дастовардцои илмк давра ба давра (на
камтар аз як маротиба дар 5 сол) аз нав барраск мегардад.
Танцо дар асоси муоинаи табиби беморицои равонк, тацти мушоцидаи диспансерк қарор доштан,
дар беморхонаи беморицои равонк ж муассисацои рӯцу асаби мақомоти цифзи ичтимок будан, мацрум

намудани цуқуқ ва мацдуд намудани манфиатцои қонунии шахсони гирифтори бемории рӯцк манъ аст.
Моддаи 7. Ихтижрк будани муроҷиат барои гирифтани жрии тиббии рӯцк ба шахсони
гирифтори беморицои равонк
Ёрии тиббии рӯци ба шахсони гирифтори беморицои рӯци дар мавриди ихтижран муроҷиат
намудан ж бо розигии онцо расонида мешавад.
Ба ноболиғон ва шахсоне, ки ғайри қобили амал эътироф шудаанд, жрии тиббии рӯцк бо хоциш ж
розигии намояндагони қонунии онцо расонида мешавад.
Розигии шахси гирифтори бемории рӯцк ж намояндаи қонунии ӯ барои расонидани намудцои
алохидаи жрии тиббии рӯцк танцо дар цолатцои пешбининамудаи моддаи 28 цамин Қонун талаб карда
намешавад.
Моддаи 8. Eцдадории нигоц доштани сирри тиббк
Ҳайати кормандони тиббие, ки ба онцо цангоми иҷрои вазифацои хизматк дар бораи беморицои
руции шацрвандон маълумот дода мешавад, ӯцдадоранд сирри тиббиро нигоц доранд.
Маълумот дар бораи цолати рӯции шацрвандон, воқеияти муроҷиат барои жрии тиббии рӯцк ва
табобат дар муассисаи беморицои равонк танцо бо дархости хаттии муассисацои рӯцк ва рӯцу асаб,
мақомоти болоии тандурусти, мақомоти тафтишотк ва судк маълум карда мешавад.
Барои ба амал баровардани цуқуқ ва манфиатцои қонунии шахсони гирифтори бемории рӯцк бо
хоциши ва бо хоциши намояндаи қонунии вай мумкин аст дар бораи цолати саломатии рӯции шахси
мазкур ва дар хусуси расонидани жрии тиббии рӯцк ба ӯ маълумот пешницод карда шавад.
Моддаи 9. Ташхис ва табобати шахсони гирифтори беморицои равонк
Ташхиси бемории рухи мувофики стандартхо ва таснифхои (классификатсияхои) маъмули
байналмиллали мукаррар карда мешавад.
Барои ташхис ва табобати шахсони гирифтори бемории рухи восита ва усулхои тиббие истифода
карда мешаванд, ки тибки тартиби мукаррарнамудаи Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон
иҷозат дода шудаанд.
Восита ва усулцои тиббк танцо бо мақсадцои ташхис ва табобат, мувофиқи хусусияти беморк
истифода гардида, барои ҷазо додан ба шахсони гирифтори бемории рӯцк ж ба манфиати шахсони
дигар набояд истифода карда шаванд.
Моддаи 10. Намояндагии манфиатцои қонунии шахсоне, ки ба онцо жрии тиббии рӯцк
расонида мешавад
Ҳангоми расонидани жрии тиббии рӯцк шахсони гирифтори беморицои равонк цуқуқ доранд бо
хоциши худ тибқи пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон барои цифзи цуқуқ ва
манфиатцои қонуниашон адвокат ж дигар шахси ваколатдорро даъват намоянд.
Роцбари муассисае, ки жрии тиббии рӯцк мерасонад, иштироки адвокатро дар давоми 48 соат, ба
истиснои цолатцои пешбининамудаи моддаи 28 цамин Қонун, таъмин менамояд.
Намояндагони дар қисми якуми цамин модда зикршуда цуқуқ доранд аз лацзаи муроҷиат цар
вақт ба иҷрои ӯцдадорицои худ шурӯъ намоянд, бо шахсе, ки манфиатцои ӯро цифз менамояд муроҷиат
кунанд, маълумоти вобаста ба тадбирцои тиббк ва дигар тадбирцои нисбат ба ин шахс анҷомжфтаро ба
даст оранд. Инчунин адвокат цуқуқ дорад, ки бо хуҷҷатцои тиббк шинос шавад.
Ҳифзи цуқуқ ва манфиатцои қонунии ноболиғон ва шахсони ғайри қобили амал эътирофшударо
намояндагони қонунии онцо ба амал мебароранд, ки барои ин мақсадцо инчунин цуқуқ доранд адвокат
ва шахси дигари ваколатдорро бо салоцдиди худ даъват намоянд.
Барои ноболиғон-волидон, фарзандхондагон, васижн ж парасторони онцо ва барои шахсони тибқи
тартиби муқаррарнамудаи қонун ғайри қобили амал эътирофшуда бошад, васижни онцо ва ж роцбарони
муассисае, ки жрии тиббии рӯцк мерасонад, намояндагони қонунии онцо мебошанд.
Ҳангоми анҷом додани ахдцои гражданк ж дигар амали дорои хусусияти амволк, намояндагк
тибқи тартиби муқарарнамудаи қонунгузории гражданк ва мурофиавии гражданк ба амал бароварда
мешавад.
Моддаи 11. Экспертизаи судию тиббии рӯцк ва тибқи таъиноти суд истифода бурдани
чорацои маҷбурии дорои хусусияти тиббк
Экспертизаи судию рӯцк доир ба парвандацои ҷинояти ва гражданк тибқи асос ва тартиби
пешбининамудаи қонунгузории мурофиавк анҷом дода мешавад.
Бо таъиноти суд мачбуран табобат намудани шахсони гирифтори беморицои равонк, ки кирдори

барои ҷамъият хавфноки дар қонунгузории ҷиноятк пешбинигардидаро содир намудаанд, тибқи асос ва
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории ҷиноятк ва мурофиавии ҷиноятк сурат гирифта, ба таври
беморхонагк дар муассисацои беморицои равонк, табобатию пешгирикунандаи мақомоти тандурустк,
ба амал бароварда мешавад.
Шахсоне, ки бо қарори суд дар бораи истифодаи чорацои маҷбурии дорои хусусияти тиббк, дар
беморхонаи беморицои равонк ҷой дода шудаанд, аз цуқуқцои пешбиникардаи моддаи 33 цамин Қонун
истифода мекунанд. Онцо дар тамоми давраи дар беморхонаи беморицои равонк буданашон
корношоям дониста шуда, тибқи суғуртаи давлатии иҷтимок ба гирифтани кӯмакпулк ж нафақа дар
асосцои умумк цуқуқ доранд.
Суд чорацои маҷбурии дорои хусусияти тиббиро тибқи тартиби муқарраркардаи Кодекси
ҷиноятии Ҷумцурии Тоҷикистон таъин менамояд.
Моддаи 12. Муоинаи тиббии рӯцк барои цалли масъалаи муносиб будан ба хизмати харбк
Асос ва тартиби муоинаи дармонгцк ва беморхонавии беморицои равонк цангоми цалли масъалаи
аз ҷицати саломатии рӯцк муносиб будани шацрванд ба хизмати царбк, тибқи Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи ӯцдадории умумии царбк ва хизмати царбк» ва дигар санадцои меъжрию
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки тартиби гузаштани хизмати царбиро танзим мекунанд, инчунин бо
хамин Қонун муайян карда мешавад.
Моддаи 13. Розигк барои табобат
Табобати шахси гирифтори бемории рӯцк, ба истиснои цолатцое, ки қисми сеюми цамин модда
пешбинк намудааст, баъд аз ба тарзи хатти гирифтани розигии ӯ ва ж намояндаи қонунии ӯ, ки он
цамроци цуҷҷатцои тиббк нигоц дошта мешавад, гузаронида мешавад.
Табиб вазифадор аст, ки ба шахси гирифтори бемории рӯцк ж намояндаи қонунии ӯ дар бораи
хусусияти бемории рӯции вай, мақсад ва усулцои табобат, аз ҷумла алтернативк ва давомнокии табобати
тавсияшаванда, хавфи имконпазир, таъсири иловагии номатлуб ва натиҷацои дар назар дошташудаи
табобат, маълумот пешницод намояд.
Табобат мумкин аст бе розигии шахси гирифтори бемории рӯцк ж намояндаи қонунии ӯ танцо
цангоми истифодаи чорацои маҷбурии дорои хусусияти тиббк бо қарори суд, инчунин тибқи асосцои
дар моддаи 28 цамин Қонун пешбинигардида, гузаронида шавад.
Нисбат ба шахсоне, ки дар қисми сеюми цамин модда нишон дода шудаанд, барои табобати
беморицои равонк истифода намудани усулцои ҷарроци ва дигар усулцо, ки боиси оқибатцои бебозгашт
мегарданд, инчунин гузаронидани санҷиши воситацо ва усулцои тиббк, иҷозат дода намешавад.
Моддаи 14. Даст кашидан аз табобат
Шахси гирифтори бемории рӯцк ж намояндаи қонунии ӯ цуқуқ доранд аз табобати
пешницодшаванда даст кашанд, ж ба истиснои цолатцои пешбининамудаи қисми сеюми моддаи 13
цамин Қонун, онро қатъ намоянд.
Ба шахсе, ки табобатро рад кардааст ж ба намояндаи қонунии ӯ бояд оқибатцои имконпазири
дасткаши ж катъ кардани табобат фацмонда дода шавад. Даст кашидан аз табобат барои аз беморхона
ҷавоб додан асос шуда метавонад.
Дасткашк аз табобат бо тарзи хаттк, бо имзои шахси гирифтори бемории рӯцк ж намояндаи
қонунии вай, табиби беморицои равонк, бо зикри маълумоти мухтасар дар бораи оқибатцои
имконпазирк дасткашк аз табобат, ба расмият дароварда мешавад.
Моддаи 15. Ҳамкории муассисацои жрии тиббии рӯцк бо мақомоти корцои дохилк
Муассисацои рӯцк ва рӯцк асаби мақомоти тандурустк, цифзи ичтимок, маориф ва дигар
идорацое, ки чунин муассисацо доранд, дар якчоягк бо мақомоти корцои дохилк вазифадоранд барои
расонидани жрии тиббии рӯцк ба шахсони гирифтори беморицои равонк, пешгирии содир намудани
кирдори барои худи онцо ва атрофижн хавфнокбуда цамкорк намоянд.
Дар сурати даст кашидан аз табобат, тибқи моддаи 14 цамин Қонун ин муассисацо вазифадоранд
фавран ба мақомоти корцои дохилк хабар дицанд.
Боби II. Таъмини жрии тиббии рӯцк ва цифзи иҷтимоии шахсони гирифтори беморицои
равонк
Моддаи 16. Жрии тиббии рӯцк ва цифзи иҷтимоие, ки давлат кафолат модицад
Аз ҷониби давлат кафолатцои зайл дода мешавад:

- жрии тиббии рӯции таъхирнопазир;
- жрии машваратию ташхиск, табобатк, пешгирикунанда, барқарорсозии саломатк дар шароити
беморхона ва берун аз он;
- тамоми намудцои экспертизаи беморицои равонк, муайян кардани кардани корношоямии
муваққатк;
- нафақа, жрии иҷтимоию маишк ва мусоидат оид ба кор таъминкунк ба шахсони гирифтори
беморицои равонк;
- цалли масъалацои васоят;
- маслицат доир ба масъалацои цуқуқк ва дигар намудцои жрии цуқуқк дар муассисацои беморицои
равонк ва рӯцу асаб;
- бецтар кардани шароити иҷтимоию маишии маъюбон ва пиронсолон, ки гирифтори беморицои
рӯцианд, цамчунин нигоцубини онцо;
- таълими маъюбон ва ноболиғони гирифтори беморицои равонк.
Таъмини жрии тиббк ва цифзи иҷтимоии шахсони гирифтори беморицои равонк бо тартиби
муайяннамудаи Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад.
Бо тамоми намудцои жрии тиббии рӯцк ва цифзи ичтимои таъмин намудани шахсони гирифтори
беморицои равонк аз ҷониби вазорату идорацои дахлдор, инчунин мақомоти цокимияти иҷроияи дар
мацалцо (цукуматцо) мутобиқи салоцияти онцо, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян
мекунад, анҷом дода мешавад.
Моддаи 17. Маблағгузории жрии тиббии рӯцк
Маблағгузории фаъолияти муассисацои жрии тиббии рӯции давлатк аз цисоби буҷети давлатии
барои соцаи тандурустк ҷудошуда ва манбацои дигаре, ки истифодаи онцо хилофи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон нест, анҷом дода мешавад.
Боби III. Муассиса ва шахсоне, ки жрии тиббии рӯцк мерасонанд. Ҳуқуқ ва вазифацои
кормандони
тиб ва дигар мутахассисон
Моддаи 18. Муассиса ва шахсоне, ки жрии тиббии рӯцк мерасонанд
Ёрии тиббии рӯциро муассисацои беморицои равонк (рӯцу асаб) новобаста аз шакли
моликияташон дар цамкории зич бо хадамоти мацалии жрии аввалияи тиббию санитарк ва мақомоти
цифзи иҷтимои мерасонанд.
Муассисацои давлатк, ғайридавлатии беморицои равонк (рӯцу асаб) ва табибони хусусии
беморицои равонк бо тартиби муайяннамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон жрии тиббии
рӯциро мерасонанд.
Барои ташхиси беморицои равонк, расонидани жрии аввалияи тиббии рӯцк, табобати цолатцои
рӯцафтодагк табибони таҷрибаи умуми (табибони тиббк оилавк) дар соцаи жрии аввалияи тиббию
санитарк, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи Вазорати тандурустии Ҷумцурии Тоҷикистон аз тайжрии
махсус гузаштаанд, цуқуқ доранд.
Муқаррар намудани ташхиси бемории рӯцк, қабули қарор ва додани хулоса барои суд, барраск
намудани масъалаи расонидани жрии ғайриихтижрии тиббии рӯцк цуқуқи мустаснои коммисияи
равонпизишкк мебошад.
Моддаи 19. Мустақилияти табиби беморицои равонк цангоми расонидани жрицои тиббии
рӯцк
Табиби беморицои равонк цангоми муқаррар намудани ташхиси бемор ва иҷрои вазифае, ки бо
расонидани жрии тиббк ба шахсони гирифтори беморицои равонк ба пешгирии имкони содир кардани
амали барои ҷомеа хавфнок аз ҷониби онцо вобаста аст, дар қабули қарор мустақил буда, танцо
нишондодцои тиббк, қарзи табибк ва қонунро дастури амал қарор медицад.
Дар сурати бо фикри аъзои комиссия номувофиқ будани фикри табиби беморицои равонк вай
цуқуқ дорад фикрашро хаттк бажн кунад, ки он ба цуҷҷатцои тиббк цамроц карда мешавад.
Моддаи 20. Кафолат ва имтижзцои равонпизишкк, табибони ихтисосцои дигар, цайати
тиббк ва дигар цайат, ки дар расонидани жрии тиббии рӯцк ширкат меварзанд
Равонпизишкк, табибони ихтисосцои дигар цайати тиббк ва дигар цайат, ки дар расонидани жрии
тиббии рӯцк ширкат меварзанд бо имтижзцои муқаррарнамудаи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон барои
шахсони ба фаъолият дар шароити махсуси мехнат машғул цуқуқ дошта, инчунин дар мавридцои

расонидани зарар ба саломатии онцо ж фавт цангоми иҷрои вазифаи хизматк бояд тацти суғуртаи
хатмии давлатк қарор дода шаванд.
Дар сурати расонидани зарар ба саломатк, ки боиси муваққатан гум кардани қобилияти кории
шахси дар расонидани жрии тиббии рӯцк ширкатварзида шудааст, инчунин цангоми фаро расидани
маъюбк ба ӯ ва дар цолати фавти вай бошад ба ворисонаш товони зарар, цимояи иҷтимоии кормандони
муассисацои беморицои рӯции давлатк тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон сурат мегирад.
Боби IV. Намудцои жрии тиббии рӯцк ва тартиби расонидани он
Моддаи 21. Намудцои жрии тиббии рӯцк
Ёрии тиббии рӯцк дар намудцои зерин расонида мешаванд:
- азназаргузаронии аввалияи тиббии рӯцк;
- жрии дармонгоции тиббии рӯцк;
- жрии беморхонавии тиббии рӯцк;
- жрии тиббию иҷтимои дар муассисацои рӯцу асаби мақомоти цифзи ичтимок.
Моддаи 22. Азназаргузаронии аввалияи тиббии рӯцк
Азназаргузаронии аввалияи тиббии рӯцк аз ҷониби табиби беморицои равонк муоина намудани
шахсе мебошад, ки қаблан жрии тиббии рӯцк нагирифтааст ж аз назорати доимк озод карда шудааст.
Азназаргузаронии аввалияи тиббии рӯцк барои муайян кардани мавҷудияти бемории рӯцк ва
зарурати расонидани жрии тиббии рӯцк гузаронида мешавад.
Азназаргузаронии аввалияи тиббии рӯцк цамчунин дар цолатцое гузаронида мешавад, ки амали
шахс метавонад, ки:
а) боиси расонидани зарари вокек ба саломатии ӯ шавад ж метавонад ба ӯ ва атрофижнаш зарари
ҷиддии маънавк ж моддк расонад;
б) боиси хавфнокии он барои худ ва атрофижн гардад.
Дар ин цолатцо қарор дар бораи азназаргузаронии тиббии рӯции шахс аз ҷониби комиссияи
равонпизишкк ж суд қабул карда мешавад.
Аз рӯи натиҷаи азназаргузаронии тиббии рӯцк дар бораи цолати саломатии рӯции шахс хулоса
дода мешавад.
Моддаи 23. Вазифацои муассисацои табобатию
пешгирикунандаи беморицо, ки жрии
дармонгоции тиббк ба беморицои равонк мерасонанд
Муассисахои табобатию пешгирикунандаи беморихои рухие, ки жрии дармонгоции тиббк ба
беморицои равонк мерасонанд, ин корцоро ба амал мебароранд:
- азназаргузаронии аввалияи тиббии рӯцк;
- жрии машваратию ташхиск, табобатк ва пешгирикунандаи беморицои равонк;
- назорати диспансерк;
- жрии иҷтимоию маишк ва цуқуқк;
- муайян намудани корношоямии муваққатк;
- иштирок дар цалли масъалацои васоят ва дар цолатцои зарурк анҷом додани ин амал нисбат ба
шахсоне, ки ғайри қобили амал эътироф шудаанд;
- цамкорк бо беморхонацои беморицои равонк доир ба масъалацои дар беморхона хобонидан, ҷавоб
додан ва тацти назорати минбаъда гирифтан, инчунин муттасилк дар табобат ва омодагардонии
мецнатии шахсоне, ки гирифтори беморицои рӯцианд;
- цамкорк бо мақомоти цифзи цуқуқ дар кори пешгирии кирдори барои ҷомеа хавфноки шахсони
рӯцан бемор;
- хамкорк бо табибони таҷрибаи умумк (табибони оилавк) дар соцаи жрии аввалияи тиббию
санитарк доир ба масъалацои ташхиси беморицои равонк ва расонидани жрии таъҷилк цангоми сар
задани ин гуна беморицо.
Моддаи 24. Намудцои жрии дармонгоции беморицои равонк
Ёрии дармонгоции беморицои равонк ба шахсони гирифтори беморицои равонк вобаста ба
нишондодцои тиббк дар шакли жрии маслицатию табобати ж назорати диспансерк расонида мешавад.
Ёрии маслицатию табобатк танцо бо тарзи ихтижрк, цангоми муроҷиати мустақилонаи
шацрвандон бо хоциш ж бо розигии онцо ва нисбат ба ноболиғон бошад, бо хоциш ж розигии
волидонашон ж намояндагони қонунк расонида мешавад.

Моддаи 25. Назорати диспансерк
Назорати диспансерк нисбат ба шахсони гирифтори беморицои рӯции доимк ва давомдор
муқаррар карда мешавад.
Назорати диспансерии қаблан муқарраргардида дар цолатцои шифо жфтан ж ба таври назаррас ва
устувор бецтар шудани цолати рӯцк катъ мегардад. Пас аз катъ гардидани назорати диспансерк жрии
тиббии рӯцк бо хоциши бемор дар шакли маслицатию табобати расонида шуда, бемор тацти назорати
хадамоти жрии аввалияи тиббк қарор мегирад.
Қарор дар бораи зарурати муқаррар намудан ж катъи назорати диспансерии бемор аз ҷониби
комиссияи табибони беморицои рӯции аз тарафи мақомоти дахлдори нигоцдории тандурустк
таъингардида, қабул карда мешавад.
Қарори асосноки аъзожни комиссия бо қайди лозими дар варақаи тиббии бемори дармонгоц ба
расмият дароварда мешавад. Аз болои қарор дар бораи муқаррар ж катъ кардани назорати диспансерк
тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба суд шикоят кардан мумкин
аст.
Моддаи 26. Вазифацои муассисацои табобатию пешгирии беморицо, ки жрии беморхонавии
тиббии рӯцк мерасонанд
Муассисацои табобатию пешгирии беморицо, ки жрии беморхонавк мерасонанд, ин амалцоро
анҷом медицанд:
- табобат ва барқарорсозии иҷтимоию мецнатии шахсони гирифтори беморицои равонк;
- муоинаи клиникии шахсони дар беморхона хобонидашуда барои муайян кардани цолати саломатии
рӯции онцо ва муқаррар намудани ташхис;
- гузаронидани намудцои гуногуни экспертизаи тиббии рӯцк;
- жрии иҷтимоию маишк.
Ёрии беморхонавк дар шароити таъминкунандаи амнияти шахси дар беморхона хобонидашуда ва
дигар шахсон бо иҷрои бечунучарои қоидацои муқарраргардидаи муносибат бо шахсони дар беморхона
хобонидашуда, риояи цуқуқ ва манфиатцои қонунии онцо аз ҷониби цайати тиббк ба амал бароварда
мешавад.
Моддаи 27. Асосцо барои хобонидан дар беморхонаи беморицои равонк
Мавҷуд будани бемории рӯцк, ки муоина ж табобатро тақозо намуда, дар шароити дармонгоцк
(берун аз беморхона) гузаронидани онцо имконнопазиранд, барои дар беморхонаи беморицои равонк
хобонидани шахс асос шуда метавонад.
Ҷой додани шахс дар беморхонаи беморицои равонк, ба истиснои цолатцои пешбининамудаи
моддаи 28 цамин Қонун, ихтижран - бо хоциши ӯ ж бо розигии ӯ анҷом дода мешавад.
Шахсе, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ғайри қобили амал эътироф шудааст, дар
беморхонаи беморицои равонк бо хоциш ж розигии намояндаи қонунии ӯ ҷой дода мешавад. Дар цолати
норози будани яке аз волидон ж цангоми цузур надоштани онцо ж дигар намояндаи қонуни ҷой додани
ноболиғ дар беморхонаи беморицои равонк бо қарори мақомоти васоят ва парастори сурат мегирад, ки
аз болои он ба суд шикоят кардан мумкин аст.
Розигии барои дар беморхона хобонидан гирифташуда бо сабт дар цуҷҷатцои тиббк ба расмият
дароварда шуда, бо имзои шахс ж намояндаи қонунии ӯ ва табиби беморицои равонк тасдиқ карда
мешавад.
Моддаи 28. Ба таври таъҷили дар беморхонаи беморицои равонк хобонидани шахсоне, ки
қобилияти дарк намудани қарори бошуурона қабул карданро аз даст додаанд
Шахсе, ки гирифтори бемории возеци рӯцк гардида, қобилияти қарори бошуурона қабул
карданро аз даст додааст ва бинобар цолати рӯцк барои худ ва атрофиен хавфнок аст, ж шахсе, ки бо
табобат ва жрии тиббии рӯцк фаро нагирифтани он боиси хатар ба саломатии ӯ ва расонидани зарари
ҷиддии маънавк ва моддк ба атрофиен мегардад, бо қарори табиби беморицои равонк бе розигии
бемор ва намояндаи қонунии вай дар беморхонаи беморицои равонк хобонида мешавад.
Асоснокии дар беморхона хобонидан дар чунин холатцо бояд аз ҷониби комиссияи табибони
беморихои рӯцк тибқи тартиби пешбининамудаи моддаи 30 цамин Қонун тасдиқ карда шавад.
Моддаи 29. Тадбирцои таъминкунандаи бехатари цангоми расонидани жрии тиббии рӯцк
Ҳангоми ғайриихтижри хобонидан ва ба беморхонаи беморицои равонк овардани бемор
тадбирцои зӯран нигоцдори танцо дар цолатцо ва муддате истифода мегарданд, ки агар пешгирии

расонидани зарари бевосита ва ногузир ба бемор ва дигар шахсон бо усулцои дигар имконнопазир
бошад.
Дар бораи шаклцо ва вақти истифодаи тадбирцои мацдудкунии ҷисмони ж ҷудонигоцдорк, дар
цуҷҷатцои тиббк сабти дахлдор карда мешавад.
Кормандони мақомоти корцои дохили вазифадоранд, ки ба кормандони тиб цангоми
азназаргургузаронии маҷбурк ва хобонидани маҷбурк мусоидат карда, бехатарии шароити дастрасии
хобонидашудагонро таъмин намоянд. Дар цолати тацдид ба цажту саломатии атрофижн аз ҷониби
беморони рӯции хобонидашуда ва цамчунин цангоми зарурияти кофтукоб ва дастгир кардани шахсоне,
ки хобонида мешаванд, кормандони мақомоти корцои дохилк бо тартиби муайяннамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон бояд амал намоянд.
Моддаи 30. Азназаргузаронии комиссионии шахсони бе розигиашон дар беморхона
хобонидашуда
Шахсоне, ки дар беморхона бо тартиби пешбининамудаи моддаи 28 цамин Қонун қабул
гардидаанд, дар давоми 72 соат аз ҷониби комиссияи равонпизишкк бояд цатман мавриди
азназаргузарони қарор дода шаванд. Дар ин цолат комиссия бояд дар бораи асоснокии дар беморхона
хобонидан ж дар хусуси мавҷуд набудани асосцои кофи барои ин амал қарор қабул намояд. Агар дар
беморхона хобонидан берозигк беасос дониста шавад ва бистаригардида хоциши дар беморхона
монданро надошга бошад, ӯ фавран бояд ҷавоб дода шавад. Агар дар беморхона берозигк хобонидан
асоснок дониста шавад, хулосаи комиссияи равонпизишкк дар бораи цалли масъалаи минбаъд нигоц
доштани шахс дар муассисаи беморицои равонк дар давоми 24 соат ба суди мацалли ҷойгиршудаи он
фиристода мешавад.
Минбаъд азназаргузаронии комиссиявк цар моц дар ҷаражни ним сол бо мақсади муайян кардани
зарурати давом додани табобат дар беморхона гузаронида мешавад.
Пас аз шаш моци дар беморхона ҷой додани шахси бемор, хулосаи комиссия дар бораи зарурияти
табобати минбаъда дар беморхона бе розигии вай аз ҷониби роцбари беморхона ба суд, ки бо таъиноти
худ метавонад табобати беморхонавиро дароз намояд, фиристода мешавад. Минбаъд дароз намудани
мӯцлати табобати беморхонавк цар 6 моц аз ҷониби суд амали карда мешавад. Тартиби мазкур инчунин
нисбат ба шахсоне, ки бо таъиноти суд маҷбуран табобат межбад, татбиқ мегардад.
Моддаи 31. Тартиби барраск ва қарори суд оиди берозигк дар беморхона хобонидан
Аризаро оиди асоснокии хобонидани шахс берозигии ӯ дар беморхонаи беморицои равонк ба суд
намояндаи муассисаи беморицои рӯцие, ки дар он шахс хобидааст, медицад.
Ба аризаи мазкур, ки дар он мутобиқи нишондоди Қонун асоснокии хобонидан дар муассисаи
беморицои равонк омадааст, хулосаи комиссияи равонпизишкк доир ба зарурияти нигоц доштани шахс
дар беморхонаи беморицои равонк, илова карда мешавад.
Суд дар давоми на камтар аз се рӯз оиди дар беморхонаи беморицои равонк минбаъд
нигоцдоштан ва ж ҷавоб додани шахс бояд қарор қабул намояд.
Дар сурати ғайри имкон будани иштироки шахс вобаста ба цолати рӯциаш дар баррасии ариза
прокурор, намояндаи муассисаи беморицои равонк ва намояндаи қонунии шахсе, ки нисбати вай
масъала цал карда мешавад, цатман бояд иштирок намоянд.
Барои хобонидан ва ж минбаъд нигоц доштаи шахс дар беморхонаи беморицои равонк қарори суд
асос мешавад.
Аз болои қарори суд дар давоми дац рӯз шахси дар беморхонаи беморицои равонк хобонида
шуда, намояндаи қонунии вай, роцбари муассисаи беморицои равонк ва ж прокурор тибқи тартиби
муқарраркардаи Кодекси гарждании мурофиавк, метавонанд шикоят намоянд.
Моддаи 32. Огоцсозк дар бораи хобонидани шахс дар беморхонаи беморицои равонк
Ба шахси дар беморхона хобонидашуда, агар цолати рӯции ӯ имкон дицад, бояд аз ҷониби
маъмурияти беморхонаи беморицои рӯци асос ва мақсади дар беморхонаи рӯцк ҷой додани ӯ
фацмонида шавад. Дар давоми 24 соат хешовандон ж намояндацои қонунии вай дар бораи ба беморхона
хобонидани ӯ бояд расман ва хаттк хабардор карда шаванд. Ба шахси дар беморхона хобонидашуда, ба
хешовандон ж намояндаи қонунии ӯ тартиби шикоят кардани қарор дар бораи ҷой додан дар
беморхонаи беморицои равонк фацмонда мешавад.
Моддаи 33. Ҳуқуқ ва вазифацои шахсони дар беморхонаи беморицои равонк
Ҳамаи шахсони барои табобат ж тафтиш дар беморхонаи беморицои равонк буда дорои цуқуқцои
зайл мебошанд, ки аз ҷониби табиби табобаткунанда ва мудири шӯъба танцо цангоми зарурати

фавқуллода ба манфиати саломатк ж бехатарии худи бемор ж шахсони дигар мацдуд карда мешаванд:
- истифода аз рухсатии табобатк;
- мукотиба дар шароите, ки сензураро истисно менамояд;
- пазироии аждаткунандагон дар рӯзцои қабул;
- гирифтани фиристода ва муросилот;
- доштан ва ба даст овардани маводи зарурати аввалия.
Шахсони дар беморхона хобонидашуда, ки аз рӯи цолати рӯции худ ба қабули қарори бошуурона
қобилият доранд, ӯхдадоранд қоидацои тартиби дохилии барои беморхонацои беморицои равонк
муқарраргардидаро риоя намоянд.
Моддаи 34. Ҷавоб додан аз беморхонаи беморицои равонк
Барои аз беморхонаи беморицои равонк ҷавоб додани шахс ин цолатцо асос мешаванд:
- шифо жфтан ж бехтар шудани цолати рӯцк, ки табобати минбаъдаи беморхонавиро талаб
намекунад;
- анҷом жфтани муоина ж экспертиза, ки сабаби ҷой додан дар беморхона мебошад;
- хулосаи комиссияи табибони беморицои рӯции муассисаи табобатию пешгирии беморицо ж
мақомоти тандурустк дар бораи вуҷуд надоштани асосцо барои маҷбуран хобонидани шахсе, ки ба
муқобили ҷой додан дар беморхона эътиррз кардааст;
- аризаи шахсии бистаригардида ж намояндаи қонунии ӯ дар бораи ҷавоб додан, агар хобонидан
дар беморхона ихтижрк сурат гирифта бошад;
- таъиноти суд.
Ҷавоб додани беморе, ки нисбати ӯ бо қарори суд чорацои маҷбурии дорои хусусияти тиббк
истифода гардидаанд, танцо бо қарори суд амалк мегардад.
Ҷавоб додани шахси дар беморхона ҷойдодашуда мумкин аст рад карда шавад, агар дар лацзаи
расидани дархост дар ин бора аз ҷониби комиссияи равонпизишкк муқаррар карда шавад, ки бинобар
цолати рӯции худ шахс қобилияти қабули қарори бошуурона надорад, барои худ ва атрофиен бевосита
хавфнок аст ж бетабобат мондани ӯ боиси расонидани зижни ҷиддк ба саломатии ӯ, зарари ҷиддии
маънавк ж моддк ба атрофижн мегардад. Дар чунин цолатцо минбаъд нигоц доштани шахс дар
беморхона бо тартиби пешбининамудаи моддаи 30 цамин Қонун анҷом дода мешавад.
Моддаи 35. Eцдадорицои маъмурият ва цайати тиббии беморхонаи беморицои равонк
Маъмурият ва хайати тиббии беморхонаи беморихои рӯцк ӯцдадоранд шароитцоро барои амали
кардани цуқуқцои беморон, хешовандон ва намояндагони қонунии онцо, ки цамин Қонун пешбини
намудааст, фароцам созанд, аз ҷумла:
- таъмини беморони беморхонаи беморицои равонк бо тамоми намудцои жрии тиббк;
- таъмини шароит ҷицати мукотиба, фиристодани муроҷиати беморон ба мақомоти цокимияти
давлатк, прокуратура, суд, цамчунин ба адвокат;
- хабардор кардани хешовандон ж намояндаи қонунии бемор, цангоми набудани онцо бошад, ба
шахси дигар бо интихоби ӯ дар бораи тағйиротцои цолати саломати ва ходисацои фавқулоддаи бо ӯ
рӯйдода;
- таъмини бехатарии беморони беморхона, назорати таркиби муросилот ва фиристодацо;
- муқаррар намудан ва ба беморони эътиқодманд фацмонидани қоидацое, ки ба манфиати дигар
беморони беморхонаи беморицои равонк цангоми иҷрои расму оини дини бояд риоя карда шаванд ва
тартиби эътиқоди динии эътиқотмандон ва атеистон;
- иҷро намудани дигар вазифацое, ки цамин Қонун ва дигар қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар намудаанд.
Моддаи 36. Вазифацои муассисацои рӯцу асаби мақомоти цифзи иҷтимок
Муассисацои рӯцу асаби мақомоти цифзи иҷтимок ба пиронсолон ва маъюбон, инчунин кӯдакон,
ки гирифтори беморицои равонк буда, ба дуруст кардани шароити иҷтимоию маишк, нигоцубин, жрии
тиббию ва назорат эцтижҷ доранд, жрии тиббию иҷтимок мерасонанд.
Моддан 37. Асос барои ҷой додани шахс дар муассисацои рӯцу асаби мақомоти цифзи
иҷтимок
Асос барои ҷой додани пиронсолон ж маъюбон аз ҷумла ноболиғон дар муассисаи рӯцу асаби
мақомоти цифзи иҷтимок хулосаи комиссияи табибони беморицои рӯции муассисаи тандурустк дар
хусуси гирифтори ба бемории рӯцк мебошад, ки ӯро аз имконияти дар муассисаи
махсусгардонидашудаи мақомоти цифзи иҷтимок будан мацрум мегардонад.

Ҳамин гуна шахсон дар муассисацои рӯцу асаби мақомоти цифзи иҷтимок ихтижран-тибқи
аризаи онцо, ноболиғон тибқи аризаи намояндаи қонунии онцо ва шахсони ғайри қобили амал
эътирофшуда бо таъиноти суд ҷой дода мешаванд.
Моддаи 38. Ҳуқуқ ва вазифацои шахсоне, ки дар муассисацои рӯцу асаби мақомоти цифзи
ичтимок ҷой дода шудаанд
Шахсони дар муассисацои рӯцу асаби мақомоти цифзи иҷтимок ҷой додашуда дорои цуқуқ ва
вазифахои шахсоне мебошанд, ки дар беморхонаи беморицои рӯци қарор доранд.
Моддаи 39. Гузаронидан ба дигар муассиса ва ҷавоб додани шахс аз муассисацои рӯцу
асаби мақомоти цифзи иҷтимок
Асос барои гузаронидани шахс аз муассисацои рӯцу асаби мақомоти цифзи иҷтимок ба
муассисаи шабеци шакли умумк хулосаи комиссияи равонпизишкк вобаста ба набудани нишондоди
тиббк оиди истиқомати он дар муассисаи махсусгардонидашудаи рӯцу асаб мебошад.
Асос барои ҷавоб додан аз муассисаи рӯцу асаби мақомоти цифзи иҷтимок инцо мебошад:
- аризаи шахси цангоми мавҷуд будани хулосаи комиссияи равонпизишкк дар бораи он, ки бо ин
цолати рӯцк шахс қобилияти мустақилона зиндагк карданро дорад;
- аризаи аъзои оила, васк ж парастор, ки барои анҷом додани нигоцубини шахси ҷавобдодашуда
ӯцдадор мешаванд;
- қарори суд.
Боби V. Назорат ба фаъолияти расонидани жрии тиббии рӯцк
Моддаи 40. Назорати расонидани жрии тиббии рӯцк
Назорати давлатии фаъолияти ташкилоту муассисацо ва шахсонеро, ки жрии тиббии рӯцк
мерасонанд, мақомоти цокимияти иҷроия дар мацалцо (цукуматцо) анҷом медицанд.
Мақомоти давлатии тандурустк, цифзи иҷтимок, маориф, инчунин вазорату идорацое, ки
муассисацои рӯцк ва рӯцу асаб доранд, фаъолияти муассисацои дар тобеияташон буда ва мақомоти
тандурустк фаъолияти табибони хусусиро назорат мекунанд.
Аз болои қарорцо ва царакатцои муассисацои беморицои равонк ва шахсоне, ки жрии тиббии рӯцк
мерасонанд, ба макомотцои дар қисмцои 1 ва 2-и цамин модда нишондодашуда, инчунин ба
прокуратура ва суд шикоят кардан мумкин аст.
Моддаи 41. Назорати чамъиятк доир ба риоя намудани цуқуқ ва манфиатцои қонунии шахс
цангоми расонидани жрии тиббии рӯцк
Ҳангоми расонидани жрии тиббии рӯцк, иттицодияцои ҷамъиятии равонпизишкк, дигар
иттицодияцои ҷамъияти мутобиқи оинномацои (низомномацои) худ метавонанд бо хоциш ж бо розигии
шахс назорати ҷамъиятиро, бацри риоя намудани цуқуқ ва манфиатцои қонунии онцо амали гардонанд.
Тартиби ташриф овардан ба муассисацои беморицои равонк ва рӯцу асаб бояд дар оинномаи
(низомномаи) ин иттиходияцо инъикос жфта бошад.
Намояндагони иттицодияцои ҷамъияти вазифадоранд, ки шартцои ташриф оварданро бо
маъмурияти муассисацои беморицои равонк ва рӯцу асаб мувофиқа карда, бо қоидацои амалкунандаи
он шинос шаванд ва ӯцдадории пацн накардани сирри тиббиро имзо кунанд.
Моддаи 42. Ҷавобгарк барои вайрон кардани цамин Қонун
Барои вайрон кардани цамин Қонун ҷавобгарии интизомк, гражданк, маъмурк ва ҷинояти
муқаррар карда мешавад. Асосцо, тартиби ба ҷавобгарк кашидан ва оқибатцои он тибқи қонунгузории
амалкунандаи Ҷумцурии Тоҷикистон танзим мегардад.
Шахсоне, ки Қонун ва принсипцои одоби касбиро вайрон кардаанд, тибқи тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
Моддаи 43. Назорати прокурорк оиди расонидани жрии тиббии рӯцк
Назорати риояи қонуниятро зимни расонидани жрии тиббии рӯцк прокурори генералии
Чумхурии Точикистон ва прокурори тобеъи он ба амал мебароранд.
Моддаи 44. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди амал қарор дода шавад.
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