
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     

     

  
 

 

           Оғози хуби ҳаёти озод аз нашъа 
 

Дар моҳи феврали соли 2015 Маҳмади 44 сола дар бораи имконияти 
гирифтани кумак барои табобати вобастагӣ аз нашъамандӣ хабар 
ёфта, ба кормандони иҷтимоии Лоиҳаи «Коҳиши норасоӣ дар соҳаи 
тандурустӣ»*, ки дар шаҳри Қурғонтеппа амалӣ мешавад, барои 
кумак муроҷиат кард. 
 
То замони муроҷиат ба лоиҳа, Маҳмад таҷрибаи 18 - солаи 
истеъмолӣ маводи мухаддир ва кӯшишҳои бисёркаратаи 
номуваффақи қатъ кардани истеъмоли маводи мухаддиро дошт. 
 
«Ман дар бораи метадон бисёр шунидам, аммо бовар надоштам, ки 
ин дору ба ман кумак мерасонад, зеро «ҳамсабақони» ман аз кӯча 

дар бораи таъсири манфии он нақл мекарданд.  Баъди ҳамсӯҳбат шудан бо кормандони 
иҷтимоии «СПИД Фонд Шарқу Ғарб – Тоҷикистон» ман ба ҳамаи саволҳоям ҷавоб гирифтам.  
Онҳо ба ман дар бораи барномаи табобати ҷойивазкунандаи ёрирасон ва ҳамаи тарафҳои 
қабули метадон нақл карданд» - мегӯяд Маҳмад. 
 
То иштирок дар барномаи табобатии ҷойивазкунандаи ёрирасон бо метадон, Маҳмад ҳамеша бо 
оилааш мушкилот дошт. «Росташро гӯям, ман умуман дар бораи оила ва се фарзандам фикр 
намекардам. Ман танҳо дар бораи чӣ тавр пайдо кардани нашъа фикр мекардам» - идома медиҳад 
қиссаи худро Маҳмад. Бо дастгирии лоиҳа, Маҳмад курси ройгони ташхиси тиббиро ба пуррагӣ 
гузашта, санҷишҳои заруриро супурд ва баъдан ба барномаи табобати ҷойивазкунандаи ёрирасон, 
ки аз тарафи  Маркази  бемориҳои  нашъамандӣ дар шаҳри Қӯрғонтеппа амалӣ карда мешавад, 
қабул гардид. 
 
«Баъди чанд вақти иштирок дар барномаи табобати ҷойивазкунандаи ёрирасон ман тағйироти 
мусбатро ҳис кардам: якум, дигар дар бораи чӣ гуна ва аз куҷо дастрас кардани вояи навбатӣ 
фикр намекунам; дуввум, муносибатам бо аҳли оила беҳтар шуд ва сеюм, ман ҷойи кор пайдо 
кардам. Акнун, ман солим ҳастам ва умуман, ҳама корҳоям хуб аст. Ҳоло, ки ба дӯстони 
нашъамандам дучор мешавам, ба онҳо мефаҳмонам, ки метадон дар ҳақиқат ба мо кӯмак карда 
метавонад» - мегӯяд дар хулосаи қиссаи худ Маҳмад. 
 
Кормандони иҷтимоии «СПИД Фонд Шарқу Ғарб – Тоҷикистон» ҳоло ҳам дастгириашонро дар 
марҳилаи ибтидоии мураккабтарини ҳаёти озод аз нашъа - марҳилаи таъсиси муносибатҳои 
иҷтимоӣ, қабули мустақилонаи қарорҳо, хоҷагидорӣ ва мутобиқшавӣ ба шароити нави ҳаёт бе 
истифодаи маводи мухаддири ғайриқонунӣ ба Маҳмад расонида истодаанд. Дар навбати худ, 
Маҳмад ба дигар  истифодабарандагони маводи мухаддир маълумотро дар бораи хизматрасонии 
«Коҳиши норасоӣ дар соҳаи тандурустӣ» паҳн намуда ҳамчун ихтиёрӣ кӯмак мерасонад. 
 
Маълумот: *Лоиҳаи «Коҳиши норасоӣ дар соҳаи тандурустӣ» бо маблағгузории Вазорати корҳои 
хориҷии Нидерландия аз тарафи Намояндагии Ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии «СПИД Фонд 
Шарқу Ғарб – Тоҷикистон» дар вилояти Хатлон амалӣ мешавад. Дар доираи лоиҳа одамоне, ки 
истеъмолкунандаи маводи мухаддир мебошанд ё гирифтори бемории ВНМО шудаанд, метавонад 
хизматҳои дастгирии иҷтимоиро ба даст оранд, инчунин дар ибтидо дастгирӣ ва пайравӣ барои 
табобат пайдо кунанд. Танҳо дар нимсолаи аввали соли 2016 - 16 истифодабарандаи маводи 
мухаддир дар шаҳри Қӯрғонтеппа кумаки намояндагиро дар гузаштани ташхисҳои зарурӣ ба даст 
оварданд ва ба барномаи табобати ҷойивазкунандаи ёрирасон қабул шуданд. 
 
Маълумоти иловагиро оид ба фаъолияти лоиҳа дар сомонаи: www.hivgaps.org пайдо карда 
метавонед. 

http://www.hivgaps.org/

