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Bəşəriyyətin QİÇS və Vərəmdən xilası  
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İNFORMASİYA BÜLLETENİ  №17, 28 Avqust 2011-ci il 

 

QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə mübarizə üzrə Qlobal Fondun əsas iş prinsipi  
ondan ibarətdir ki, o, İİV, Vərəm və Malyariya xəstəliklərinin müalicəsi  

və bu xəstəliklərin qarşısının alınmasına dəstək olur 
 

 
Narkotik istifadəçiləri arasında İİV/QİÇS-in 
effektiv profilaktikası üzrə qanunvericilikdə 

edilmiş düzəlişlər və yenilənmiş strategiya üzrə 
dəyirmi masa 

13-14 may 2011-ci il tarixlərində Lənkəran 
şəhərində "Narkotik istifadəçiləri arasında 
İİV/QİÇS-in effektiv profilaktikası üzrə yeni siyasət, 
düzəlişlər edilmiş qanunvericilik  
və yenilənmiş strategiya" mövzusunda BMT-nin 
Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə  
İdarəsinin və Azərbaycan Parlamentinin birgə tədbiri 
keçirildi.Tədbirdə narkotiklərlə mübarizə 
orqanlarının, Səhiyyə, Ədliyyə və Daxili İşlər 
Nazirliklərinin və QİÇS-lə yaşayan insanlarla iş 
aparan qeyri -hökümət təşkilatlarının nümayəndələri 
iştirak ediblər. Keçirilən tədbirin əsas məqsədi 
inyeksion narkotik istifadəçilərinin ümumi İİV/QİÇS 
xidmətlərinə çıxış imkanlarını yaxşılaşdırmaq, QHT-
lərlə yanaşı səhiyyə, hüquq-mühafizə, sosial 
müdafiə və təhsil sahələrinin maraqlarını təmsil edən 
şəxslər arasında tərəfdaşlığın və çoxtərəfli 
əməkdaşlığın gücləndirilməsini təbliğ etməkdir. 
İştirakçılar arasında İİV/QİÇS-in effektiv 
profilaktikasının monitorinqinin və ona nəzarətin 
təkmilləşdirilməsi üzrə qanunvericilik normativ 
bazaları və zərərin azaldılması prinsipləri və həssas 
qruplar üçün İİV profilaktikası üzrə xidmətlərin 
gücləndirilməsinə dair müzakirələr aparıldı. Nəticə 
kimi ümumi xidmətlərin modelini yaradılması, zərərin 
azaldılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməklə 
İİV-in profilaktikasına dair ümumi əhali arasında 
məlumatlılığın gücləndirilməsini göstərmək olar.    

İki gün davam edən tədbirin sonunda 
regionlarda İNİ-lər arasında əvəzedici müalicənin 
həyata keçirilməsi ücün müvafiq qanunauyğun 
addımların atılması qərara alınıb. 
 

Cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumlar 
arasında riskli davranışlarla bağlı bilik, 

münasibət və təcrübə (KAP) üzrə tədqiqatların 
aparılması 

07.06.2011-ci il tarixindən etibarən Qlobal Fondun 9-
cu raund İİV proqramı çərçivəsində cəzaçəkmə 

müəssisələrində məhkümlar arasında İİV/QİÇS-ə 
dair anonim Bilik, Münasibət və Təcrübə (KAP) üzrə 
sorğuya start verilib. KAP sorğu ƏN Tibb Baş İdarəsi 
və “Gənclər İnkişaf Naminə” İctimai Birliyi tərəfindən 
həyata keçirilib. KAP sorğunun keçirilməsinin əsas 
məqsədi məhkumlar arasında İİV/QİÇS-ə dair biliyi, 
davranışı, münasibəti və təcrübəni qiymətləndirmək 
və Azərbaycanın penitensiar müəssisələrində 

narkotik istifadəsinin, zorakılığın, cinsi əlaqənin və 
tatuajın mövcud olub-olmamasını və miqyasını 
müəyyən etməkdir. Bundan əlavə qanla ötürülən 
virusların (xüsusilə Hepatit və İİV) mümkün ötürülmə 
yollarına və yüksək riskli davranışlara dair bilik 
səviyyəsinin yoxlanılmasıdır. 

Müxtəlif hədəf qrupları üçün uyğunlaşdırılan 
(əsasən venadaxili narkotik istifadəçiləri, 
homoseksuallar) məhkumlar arasında daha ardıcıl 
və aydın maarifləndirmə kompaniyalarına olan 
ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi və əldə olunmuş 
nəticələrin təhlili, və bunun əsasında müvafiq 
tövsiyələrin verilməsi, müvafiq müdaxilələrin və 
meyarların təklif edilməsi, cəzaçəkmə 
müəssisələrində müdaxilələrin həyata keçirilməsi və 
ya gücləndirilməsi üçün Azərbaycanda uyğun 
strategiyanın təşkili istiqamətində tövsiyələrin 
hazırlanması üçün həmin sorğunun keçirilməsi çox 
vacib əhəmiyyət kəsb edir. 

Sorğunun aparılmasının məqsədi məhkumlar 
arasında İİV/QİÇS xəstəliyi haqqında bilik 



səviyyəsinin, ona qarşı münasibətin araşdırılması və 
əlavə olaraq məhkumlar arasında qanla ötürülən 
xəstəliklərin yayılmasına gətirib çıxaran riskli 
davranışlara qarşı tədbirlərin görülməsidir. Sorğunun 
nəticələrinə dair təqdim olunancaq hesabatın əsas 
məqsədi İİV/QİÇS xəstəliyi, onun mümkün yoluxma 
yolları, eləcə də penitensiar sistemdə bu xəstəlik 
üzrə risk dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi və o 
cümlədən, bu xəstəliyin qarşısının alınmasına dair 
lazımı tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə tələb 
olunan tövsiyyələrin hazırlanması, həmçinin 
məhkumlar arasında mümkün yoluxma riski ilə bağlı 
məlumatlılıq səviyyəsinin aşkar olunmasıdır.  

Anonim sorğu 12 cəzaçəkmə müəssisəsində 
saxlanılan ümumi məhkum olunmuş şəxslərin 10% 
arasında təsadüfi seçim üsulu ilə həyata keçirilib. 
Sorğu vərəqəsində  test üsulunda 30 sualda zərərin 
azaldılması proqramına dair, eləcə də İİV/QİÇS-in 
törədicisi, yoluxma yolları, risk faktorları, əlamətləri 
və bu xəstəliyə dair digər zəruri məlumatlar öz əksini 
tapıb. KAP sorğuları fərdi şəkildə doldurulmaq üçün 
nəzərdə tutulmuşdur və dünyanın bir sıra ölkələrində 
(əsasən Avropa ölkələrində) tətbiq edilmişdir. 
Məhkumlar arasında aparılan sorğuların məqsədi 
məhkumların özləri tərəfindən məruzə edilən riskli 
davranışların yayılma səviyyəsini, həbsxana 
tarixçəsi kimi əlaqəli faktorların və onların bir-biri ilə 
əlaqəsinin (xüsusilə venadaxili narkotikdən istifadəyə 
dair davranış) müəyyənləşdirilməsidir. Araşdırmanın 
təşkili və sorğuların doldurulması prosesi CM-nin 
rəhbərliyi və işçiləri ilə tam əməkdaşlıq çərçivəsində 
düzgün şəkildə aparılmalıdır. Respondentlərə 
həvəsləndirici heç bir əşya verilmir, sadəcə sorğuları 
doldumaq üçün onlara verilmiş qələmləri özlərində 
saxlaya bilərlər.  

Hal-hazırda 8 cəzaçəkmə müəssisəsində KAP 
sorğu uğurla aparılıb və iyun ayının 13-dən etibarən 
cəzaçəkmə müəssisələrində iki sağlamlıq otağı 
istifadəyə verilib.  

Milli protokolda ARV müalicəsi və profilİaktikası 
işinə mama-ginekoloqların cəlb olunmasına 
başlanılması nəzərdə tutulur.     

 
Azərbaycanda İİV-in anadan uşağa 
ötürülməsinin profilaktikasının 

genişləndirilməsinə dair tədbirlərin aparılması 
  
İİV/QİÇS, vərəm və malyariya ilə mübarizə üzrə 

Qlobal Fondun İİV Proqramı çərçivəsində ölkədə İİV-
in anadan uşağa ötürülməsinin profilaktikasının 
antenatal xidmətə inteqrasiyasını və 
genişləndirilməsini təmin etmək üçün ET Mamalıq və 
Ginekologiya İnstitutu tərəfindən ilkin addımlar atılıb. 
May ayının 23-də “İİV-infeksiyasının anadan uşağa 
ötürülməsinin qarşısının alınması” üzrə yeni milli 
protokolun hazırlanması üçün Ukraynadan dəvət 
olunmuş ÜST təşkilatının beynəlxalq eksperti İqor 
Semenenko Bakıya gəlib. İndiyə kimi mövcud olan 
milli protokol ÜST-ün 2006-cı ilin tövsiyələrindən 
ibarətdir. Artıq ÜST-ün 2010-cu ilə aid olan 
protokolunda İİV-in anadan uşağa ötürülməsinin 
profilaktikasına dair bir sıra əlavə və dəyişikliklər 

edilmişdir. Dəvət olunmuş ekspert ÜST-ün yeni 
standartlarına uyğun olaraq milli protokola yenidən 

baxılmasında və yeniliklər əlavə edilməsində yardım 
göstərib. Tərtib edilmiş yeni milli protokolun əsas 
əhəmiyyəti antenatal və perinatal qulluğun 
funksional vəzifələrinin təkmilləşdirilməsi və bunun 
əsasında AUÖP xidmətlərinin göstərilməsi üçün 
məsğul olacaq mərkəzi və periferik səviyyələrdə 
perinatal mərkəzlərinin işçilərini təlimatlandırılması 
olacaq. Protokolun əsas məqsədi və vacibliyi ondan 
ibarətdir ki, burada mama-ginekoloqların, 
neonatoloqların, pediatrların, qadın məsləhətxanaları 
və doğum evlərində çalışan tibb işçilərinin öhdəlikləri 
ətraflı təsvir ediləcək. Ekspert İqor Semenenkonun 
sözlərinə görə milli protokolda mütəxəssislərin 
öhdəliklərinin bu cür təsviri heç bir ölkə təcrübəsində 
istifadə edilməyib. Protokola hamilə qadınların İİV-ə 
müayinəsi, müayinədən əvvəl və sonra məsləhət, 
ARV profilaktika və müalicənin aparılması kimi 
mövzular daxil edilmişdir. Bundan əlavə burada İİV-
in anadan uşağa ötürülməsinin profilaktikası üzrə 
tədris modulları, antenatal və perinatal xidməti 
göstərən tibb işçiləri üçün müxtəlif mövzular öz 
əksini tapıb.  

Respublika və regional perinatal mərkəzlərin tibb 
işçilərinin təlimatlandırılmasının zəruriliyini nəzərə 
alaraq iyul ayının 4-də perinatal transmissiya üzrə 
biliklərin təkmilləşdirilməsi və İİV-infeksiyasının 
anadan uşağa yoluxmasının qarşısının alınması ilə 
bağlı perinatal xidmət göstərən tibb müəssisələrinin 
mütəxəssisləri üçün iki günlük seminar keçirilib. 
Seminarda Bakı və Respublikanın  6 regionundan 
olan (Naxçivan, Şəki, Lənkəran, Gəncə, Quba, 
Sabirabad) perinatal mərkəzlərinin  rəhbərləri, baş 
mütəxəssisləri, şöbə müdirləri iştirak edib. Tədbirdə 
iştirakçılara AUÖP proqramı, İİV-in profilaktikası, 
müalicəsi, qulluq və dəstək xidmətlərindən istifadə 
imkanlarının artırılması və ölkə üzrə 
genişləndirilməsi haqqında məlumat verilib. 

Daha sonra sırf mama-ginekoloqlar üçün üç 
günlük təlim təşkil edilmişdir. Burada onlara müalicə-
profilaktika müəssisələrində İİV-ə müayinə və 
məsləhətin aparılması və bu xidmətin 
genişləndirilməsi, doğuşaqədərki və doğuşdan 
sonrakı dövrdə yardımın göstərilməsi haqqında 



ətraflı məlumat verildi. Ümumiyyətlə, tibb işçilərinin 
təlimatlandırılmasından sonra ET Mamalıq və 
Ginekologiya İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən 
yerlərdə monitorinq səfərləri təşkil olunacaq və lazım 
gəldikdə, təkrar təlimlər təşkil ediləcək. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, İİV Proqramı 
çərçivəsində ekspres İİV testlərinin alınması nəzərdə 
tutulur. Belə testlər antenatal xidmətlərdən istifadə 
etməyən və yalnız doğuş zamanı müraciət edən 
hamilə qadınlara təklif olunacaq. Bundan əlavə 
antenatal xidmətlərdən istifadə edən qadınlara 
ELİSA İİV və sifilis testləri də təklif olunacaq.  

 
Göyçayda gənclərin sağlamlığı mövzusunda 

festival keçirilib 
 

8 iyun 2011-ci il tarixdə Qlobal Fondun İİV 
proqramı çərçivəsində AR Gənclər və İdman 
Nazirliyinin təşkilati dəstəyilə Göyçay rayonundakı 
Olimpiya İdman Kompleksində  “Gənclərin 

Sağlamlıq Festivalı” 
keçirilmişdir. Festival 
çərçivəsində Şirvan 
şəhərinin, Hacıqabul, 
Kürdəmir, Ağdaş və 

Göyçay 
rayonlarından olan 
qızlardan və 
oğlanlardan ibarət 
voleybol və stolüstü 
tennis komandaları, 
futbol komandaları 
arasında yarışlar 
təşkil olunmuş, 
idmanın gənclər 

arasında sağlam həyat tərzinin təbliğindəki önəmli 
rolu vurğulanmışdır.  

Musiqi festivalı zamanı tanınmış gənc 
müğənnilər iştirakçı və tamaşaçı gənclərə yönəlmiş 
narkomaniya və İİV-in profilaktikası ilə bağlı 
müxtəlif  mesajlar çatdırmış, iştirakçılara əyani 
vəsaitlər paylanılmışdır. Tədbirlə bağlı bir sıra 
ictimai kanallarda süjetlər nümayiş olunub.  
 

Zərərin Azaldılması Şəbəkəsi “VÖEN-lə işləyən 
şəxslərin hesabatlarını necə 

hazırlamalı?”mövzusunda təlim keçirdi 
 

İyun ayının 16-da Azərbaycan Zərərin 
Azaldılması Şəbəkəsinin ofisində zərərin azaldılması 
sahəsində çalışan təşkilatlar, o cümlədən, şəbəkə 
üzvləri üçün bir günlük təlim-seminar keçirildi. 
Şəbəkənin baş mühasibi Azər Məmmədovun 
keçirdiyi təlimdə əsasən xidməti müqavilələr (VÖEN) 
ilə işləyən şəxslərin hesabatlarının hazırlanması və 
təqdimatı ilə bağlı məlumat verildi, praktik 
məşğələlər təşkil olundu və iştirakçıların sualları 
cavablandırıldı. 

Xatırladaq ki, artıq bu ilin yanvar ayından 
etibarən 31 təşkilat Qlobal Fondun maliyyə dəstəyi 
ilə ölkəmizdə zərərin azaldılması proqramlarını 
həyata keçirir. Layihələr Bakı şəhərini və ölkənin 9 
regionunu əhatə edir. Layihə üzrə işə cəlb edilən 
şəxslər əsasən, xidməti müqavilələrlə (VÖEN) 
fəaliyyət göstərirlər. Bu tipli fəaliyyət isə xüsusi 
hesabatlılıq tələb edir. Çünki, əmək 
müqavilələrindən fərqli olaraq, VÖEN-lə fəaliyyət 
göstərən şəxslərin Vergilər Nazirliyi və Dövlət Sosial 
Müdafiə Fonduna hesabatlılığı (vergilərin ödənilməsi 
və bəyannamələrin verilməsi) onların öz öhdəliyinə 
düşür. Bu isə iş prosesində müəyyən problemlərin 
yaranmasına səbəb olur: layihələrin əksər 
əməkdaşları vergi və digər qurumlar qarşısında 
öhdəliklərin məsuliyyətini lazımınca dəyərləndirə 
bilmirlər, bəzən bu qurumlarda müxtəlif çətinliklərlə 
üzləşirlər, bəyannamələrin verilməsi qaydalarından 
xəbərsiz olurlar və s. 

Bütün bunları nəzərə alan Zərərin Azaldılması 
Şəbəkəsinin İdarə Heyəti və katiblik, həyata keçirilən 
layihələrin maliyyə-hesabatlılıq sənədlərinin və bu 
yöndəki fəaliyyətin daha da təkmilləşdirilməsi, 
təşkilatlara bu xüsusda lazımi bilgilərin verilməsi və 
istiqamətləndirlməsi məqsədilə təlim-məşğələnin 
keçirilməsinə qərar verib və bu tədbirin keçirilməsi 
şəbəkənin baş mühasibinə həvalə edilib. Qeyd edək 
ki, təlim təkcə yuxarıda qeyd olunan mövzunu yox, 
həmçinin maliyyə vəsaitinin (əmək haqqının) idarə 
olunması kimi vacib sahələri də əhatə edib. Çünki 
zərərin azaldılması layihələrinin proqram hissəsinə 
dair fəaliyyət nə dərəcədə əhəmiyyət kəsb edirsə, 
maliyyə hesabatlarının da qanunvericiliyə uyğun və 
vaxtında həyata keçirilməsi bir o qədər vacib 
məsələlərdən biridir.  

İnteraktav formada və maraqlı müzakirələrlə 
keçən təlimin sonunda iştirakçılara 200-300 manatlıq 
aylıq əmək haqqının idarə olunmasına dair test 
tapşırıqları verildi və testin yekunları birlikdə 
müzakirə olundu.   
 
Hərbi xidmət keçən və çağırışçı gənclər arasında 
İİV/QİÇS-ə qarşı mübarizə tədbirlərinin təşkili 

 
Qlobal Fondun İİV proqramı çərçivəsində AR 

Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilati dəstəyilə 
iyunun 14-də Oğuz rayonunda “Çağırışçı gənclər 
arasında İİV/QİÇS-ə qarşı mübarizə” tədbirləri 
keçirilib.  



Tədbirlərdə çıxış edənlər İİV/QİÇS-lə və sağlam 
həyat tərzinin sürülməsilə bağlı dəyərli məlumatı 
gənclərin diqqətinə çatdırmışlar. Həmin 
kampaniyalar iyunun 15-i  və 18-də İsmayıllı və 

Qusar rayonunda təşkil olunmuşdur. Keçirilmiş 
kampaniyalar zamanı çağırışçı gənclər üçün 
hazırlanmış xüsusi maarifləndirici çap materialları, 
tövsiyə-yaddaş kitabçaları paylanmış, gənc 
mügənnilərin iştirakı ilə konsert proqramları təşkil 
edilmişdir. Qusar rayonunda keçirilən tədbirdə 

həmçinin sərhədyanı bölgələrin gəncləri və yaşlı 
nəslin nümayəndələri iştirak etmişlər.  

 Keçirilən tədbirlər “AZTV”, “Xəzər”, “İTV” 
telekanalları vasitəsilə ictimaiyyət arasında geniş 
işıqlandırılıb.  

 
Sumqayitda narkomaniya və QİÇS təhlükəsi 

mövzusunda seminar keçirilib 
 

İyunun 24-də "Sumqayıt Gənclərinin Hüquqi 
Maarifləndirilməsi" İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə 
Sumqayıt şəhərində seminar keçirilib. Seminarın 
keçirilməsində əsas məqsəd Sumqayıtda həyata 
keçirilən İİV/QİÇS təhlükəsinə qarşı zərərin azaldıl-
ması proqramına geniş ictimaiyyətin diqqətinin cəlb 
edilməsi, narkomaniya və onun törətdiyi fəsadlar 
barədə məlumatlandırma işlərinin təşkil edilməsi idi. 

Seminarda giriş sözü ilə çıxış edən "Sumqayıt 
Gənclərinin Hüquqi Maarifləndirməsi" İctimai Birli-
yinin rəhbəri Elçin Məmməd BMT-nin qərarı ilə 26 
iyunun dünyada narkotiklərlə mübarizə günü kimi 
qeyd edildiyini xatırladıb və bəşəriyyətin ən dəhşətli 
bəlası olan xəstəliklərdən birinin də narkomaniya 
olduğunu bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, İİV 
infeksiyası narkotik istifadəçiləri arasında daha çox 
yayılıb və inyeksion narkotik istifadəçiləri vasitəsilə 
bu təhlükənin artma riski daha genişdir. E.Məmməd 
bu istiqamətdə həyata keçirdikləri layihədən söz 
açaraq təşkilatın Sumqayıt şəhərində İİV/QİÇS təh-

lükəsinə qarşı zərərin azaldılması məqsədilə narko-
tik istifadəçiləri arasında profilaktik tədbirlər təşkil 
etdiyini iştirakçıların diqqətinə çatdırıb. O qeyd edib 
ki, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və 
İİV/QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə mübarizə üzrə 
Qlobal Fond tərəfindən maliyyələşən layihənin əsas 
məqsədi İİV-ə münasibətdə ən yuksək risk qrupuna 
aid olan narkomanlar arasında zərərli davranışları 
azaltmaq, onlara qayğı və yardımları gücləndirmək-
dir. 

Seminarı beynəlxalq mütəxəssis, həkim-narkoloq 
Anar Cəlili aparıb. Tədbir zamanı mütəxəssis 
tərəfindən narkotik vasitələrin siyahısı və təsnifatı, 
onların təsviri və tibbi araşdırılması,  orqanizmə 
ümumi təsiri və fəsadları, ölüm və əlillik, onlardan 

istifadə nəticəsində yayılan xəstəliklər, ailə və 
cəmiyyətə zərbə, QİÇS nədir, cinsi yolla yoluxan 
xəstəliklər mövzusunda mühazirələr edilib. Seminar 
zamanı bu istiqamətdə müzakirələr keçirilib və 
A.Cəlili seminar iştirakçılarını maraqlandıran suallara 
cavab verib. Sonra həkim-narkoloq İİV/QİÇS təhlü-
kəsinə qarşı zərərin azaldılması məqsədilə təşkilatın 
gördüyü işlərdən danışıb. O bildirib ki, layihənin əsas 
məqsədi İİV-ə münasibətdə ən yuksək risk qrupuna 
aid olan narkomanlar arasında zərəri azaltmaq, onla-
ra qayğı və yardımı gücləndirməkdir. Onun sözlərinə 
görə, həyata keçirilən layihə çərçivəsində inyeksiyon 
narkotik istifadəçiləri birdəfəlik şpris, prezervativ, 
spirtli salfet və digər steril materiallarla təmin edilir, 
bu insanların psixoloq, narkoloq, hüquqşünas, dəri-
zöhrəvi həkimlərindən məsləhət və yardım ala bilmə-
ləri üçün tədbirlər görülür. 

Sonda E.Məmməd onu da bildirib ki, təşkilatın 
fəaliyyət dairəsi bununla kifayətlənməyəcək və silsilə 
tədbirlər nəzərdə tutulur. Onun sözlərinə görə, 
rəhbərlik etdiyi təşkilat tərəfindən qadın-kişi 
bərbərxanaları, stomatoloji kabinetlərdə 
monitorinqlər təşkil ediləcək və onlar arasında 
maarifləndirmə işləri aparılacaq. Həmçinin 
Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinə qan 
analizlərinin verilməsi üçün vətəndaşların cəlb 
edilməsi istiqamətində tədbirlər görüləcək, 1 dekabr-
Ümumdünya QİÇS-lə mübarizə günü ərəfəsində bir 
sıra tədbirlər keçiriləcək. 

Tədbirdə QHT-lər, media nümayəndələri, 
Sumqayıt şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsi və 
digər dövlət qurumlarının nümayəndələri, həmçinin 
ali məktəblərin tələbələri iştirak ediblər.  

   



Regional QİÇS laboratoriyalarının tibb işçiləri 
üçün könüllü məsləhət və müayinə üzrə 

təlimlərin keçirilməsi 
 

Qlobal Fondun İİV Proqramı çərçivəsində 
Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi tərəfindən 06-
07 İyul 2011-ci il tarixində Bakıda “İrşad” 
mehmanxanasında “İİV/QİÇS-lə bağlı könüllü 
məsləhət və müayinə” mövzusunda iki günlük təlim 
keçirilmişdir. Təlimdə Mərkəzin və onun regional 
laboratoriyalarının, həmçinin bu sahədə çalışan bir 
sıra dəri-zöhrəvi və narkoloji dispanserlərin tibb 

işçiləri – 15 mütəxəssis iştirak etmişlər. Təşkil olunan 
təlimin əsas məqsədi ölkədə könüllü məsləhət və 
müayinə (KMM) fəaliyyətlərinin gücləndirilməsi və 
regional səviyyədə olan bütün KMM xidmətlərinin 
göstərilməsinə cavabdeh olan tibb işçilərinin 
təlimatlandırılmasıdır. Xatırladaq ki, beş il ərzində 
ölkə üzrə 50 KMM məntəqəsinin açılması 
planlaşdırılır. Həmin məntəqələrdə həkimlər və tibb 
işçiləri əhaliyə İİV infeksiyası haqqında məlumat 
verəcək. Buna görə bu cür kadrların hazırlanması 
çox zəruridir.    

Tədbirin əvvəlində ənənəvi olaraq Mərkəzin 
əməkdaşları tərəfindən hazırlanmış pre-test anonim 
sorğu anketləri bütün iştirakçılara paylanmışdır. 
Təlimin birinci günü İİV/QİÇS-lə bağlı ümumi 
məlumat, İİV-in təsnifatı, klinikası, diaqnostikası və 
həmçinin müalicəsi, könüllü məsləhət və müayinənin 
məqsəd və prinsipləri, məntəqələrin təşkili, 
müayinədən əvvəl və sonra məsləhət barədə geniş 
məlumat verilmişdir. Təlimin ikinci günü Mərkəzin 
psixoloqları öz məruzələrində tibb işçilərinə 
informasiyanın əhaliyə necə düzgün və dəqiq 
çatdırılması barədə məlumat verdilər.  

Təlimin sonunda iştirakçıların İİV/QİÇS üzrə 
biliklərinin qiymətləndirilməsi məqsədilə onlara post-
test blankları verilib və mühazirələr multimedia 
təqdimatlar şəklində paylanmışdır. 

Regionlarda əmək miqrantları arasında zərərin 
azaldılması layihəsi davam edir 

 
  “Təmas” Regional İnkişaf İctimai Birliyi 

regionlarda “Yüksək riskli əhali qrupları arasında 
zərərin azaldılması” layihəsinin icrasını davam edir.  

Keçirilən silsilə tədbirlər sırasında Mingəçevir 
şəhəri, Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndi, Göygöl 
rayonunun Üçtəpə kəndində müvəqqəti 

məskunlaşmış əmək miqrantları üçün IIV/QICS 
movzusunda seminarlar keçirilmiş, çin və türk 
dillərində bukletlər paylanmış, layihənin  məqsədləri  
haqqında  geniş məlumat verilmişdir. Yüksək risk 
qrupuna aid olan əmək miqrantları arasında zərəri 

azaltmaq, onlara qayğı və yardımı gücləndirmək 
məqsədi daşıyan layihə İİV/QİÇS, Vərəm və 
Malyariya ilə mübarizə üzrə Qlobal Fondun İİV 
Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Miqrantlarla 
görüşlər zamanı İİV-in profilaktikasına dair geniş 
söhbətlər aparılmış və sosial xidmətlərdən mütəmadi 
olaraq yararlanmaq üçün layihənin autriç-işçiləri 
tərəfindən köməklik göstəriləcəyi bildirilmişdir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, ilkin görüşlərin təşkilinə bilavasitə 
layihə həyata keçirilən şəhər və rayon icra orqanları 
tərəfindən çox yaxın köməklik göstərilib. 

Hal-hazırda layihədə çalışan autriç işçilər 
tərəfindən 150-yə yaxın əmək miqrantına sosial 
xidmət göstərilib. 

 
GMS məsləhətçilərin Bakıya sonuncu - 

üçüncü səfəri 
 
İyul ayının 4-15-də GMS məsləhətçilərinin 

Bakıya üçüncü səfəri baş tutdu.  Xatırladaq ki, 
Bakıya əvvəlki iki səfəri zamanı Ölkə Əlaqələndirmə 
Komissiyasının (ÖƏK) üzvləri və İşçi Qrupları ilə 
birgə ÖƏK-in əsas sənədlərinin işlənib hazırlanması 
ilə bağlı çoxlu sayda müzakirələr aparmışlar. Bura 
ÖƏK-in Nizamnaməsi, Maraqlar Toqquşmasının 
Qarşısının Alınması Siyasəti və Prosedurları, 
Nəzarət Planı və bir sıra digər sənədlər daxildir. 
ÖƏK üzvləri tərəfindən həmin sənədlərlə əlaqədar 
müəyyən təkliflər, iradlar irəli sürülüb və həmin 
sənədlərə daxil edilmişdir. Bundan əlavə ÖƏK-in 
funksiyaları ilə əlaqədar bir sıra müəyyən 
dəyişikliklər edilmişdir. Bunlara ÖƏK-in və 
Katibliyinin işinin təşkili, Qlobal Fondun layihələrinin 
milli proqramlarla uzlaşdırılması, QF-a layihə 
təkliflərinin işlənib hazırlanması və koordinasiyası, 
nəzarət funksiyası və kommunikasiya və 
sənədləşmə daxil idi. GMS məsləhətçiləri Qlobal 
Fondun Layihə Əlaqələndirmə Bürosunun 
əməkdaşları, beynəlxalq təşkilatların və QHT 
nümayəndələri ilə bir sıra görüşlər keçiriblər. 

12 iyul 2011- ci il tarixində AR Səhiyyə 
Nazirliyində GMS məsləhətçilərinin iştirakı ilə ÖƏK-
in növbəti iclası keçirildi. İclasda ÖƏK üzvləri 



tərəfindən ÖƏK-in Nizamnaməsi və Maraqlar 
Toqquşmasının Qarşısının Alınması Siyasəti və  
Prosedurları müzakirə olunaraq sonda səs çoxluğu 

ilə təsdiq olundu.  Bundan əlavə ÖƏK üzvlüyünün 
yenilənməsi və səlahiyyət müddətinin təsdiqlənməsi 
məsələsi ətraflı müzakirə olundu və avqust ayında 
üzvlüyün yenilənməsi prosesinin başlanması qərara 
alındı.  

İclas zamanı GMS məsləhətçiləri tərəfindən ÖƏK 
üzvləri üçün Kommunikasiya Siyasəti və Fəaliyyət 
Planının təqdimatı keçirildi. 

 
Beyləqanda İİV mövzusunda gənclərin 

təlimatlandırılması 
 

15-19 iyul tarixində Qlobal Fondun İİV Proqramı 
çərçivəsində Azərbaycan Respulikasının Gənclər və 
İdman Naziriliyinin dəstəyi ilə Beyləqan Gənclərinin 
Maarifləndirilməsi və Sosial İnkişafı İB-i tərəfindən 
Beyləqan, Fizuli və Xocavənd rayonlarından olan 
məcburi köçkün gənclər arasında İİV/QİÇS-lə bağlı 
maarifləndirmə işinin aparılması məqsədilə gənclərin 
iştirakı ilə təlimçilər üçün təlim proqramı həyata 
keçirilib. 

Təlimin ilk günü iştirakçılara layihə haqqında 
ətraflı məlumat verilmişdir. Tədbirdə çıxış edən 
Ombudsmanın müşaviri Rəşid Rumzadə, Beyləqan 
rayon Mərkəzi Xəstəxanasının dəri-zöhrəvi 
xəstəliklər şöbəsinin müdiri Əlizamin Hüseynov, 
Beyləqan rayon İcra Hakimiyyətinin Hüquq şöbəsinin 
müdiri Zakir Mehdiyev, Beyləqan rayon Gənclər və 
İdman İdarəsinin baş məsləhətçisi Suliddin Əsgərov  
və proqram üzrə çıxış edən digər natiqlər mövzu ilə 
bağlı öz fikirlərini söyləmiş, belə bir layihənin 

Beyləqan rayonunda da keçirilməsinə verdikləri 
dəstəyə görə Azərbaycan Respulikasının Gənclər və 
İdman Naziriliyinə, İİV, vərəm və malyariya ilə 
mübarizə üzrə Qlobal Fonda uğurlu təşəbbüskarlığa 
görə öz minnətdarlıqlarını bildirmişlər.  

Təlimin 5 günü ərzində ekspertlər tərəfindən 
İİV/QİÇS haqqında ümumi məlumat verilmiş, İnsanın 
immunçatışmazlığı virusunun ötürülmə yolları, İİV-in 
ötürülməsinə imkan yaradan şərtlər və ötürülmənin 
əlavə faktorları, İİV virusu hansı hallarda ötürülmür, 
İİV infeksiyasının profilaktikası, İİV/QİÇS-ə 
yoluxmanın qarşısının alınması yolları və 
diaqnostikası, İİV/QiÇS və İnsan hüquqları, Hüquqi 
məsuliyyət, İİV/QİÇS-lə yaşayan insanlar, Stiqma və 
Ayrıseçkilik, Azərbaycanda İİV/QİÇS-lə mübarizə 
xidmətinin inkişaf mərhələləri, Ailə həyatı qurarkən 
tibbi müayinədən keçməyin zəruriliyi, dünyada və 
Azərbaycanda İİV/QİÇS-lə bağlı epidemioloji 
vəziyyət kimi mövzular müzakirə olunmuşdur. 
Təlimçilər təlimçilik bacarıqları, nəzəri biliklərin 
tətbiqi metodologiyası ilə bağlı əldə etdikləri bilikləri 
praktiki şəkildə qruplarda müzakirələr etmiş və 
təqdimatlar hazırlamışlar. Təlimçilər tərəfindən 
İİV/QİÇS-ə qarşı mübarizə üzrə aparılacaq 
maarifləndirmə işi ilə bağlı təbliğat qrupu yaradılmış 
və seminar keçiriləcək məntəqələr 
müəyyənləşdirilmişdir. Artıq avqust ayının 1-dən 
layihənin 2- ci mərhələsi çərçivəsində müxtəlif 
yaşayış məntəqələrində, məcburi köçkün 
qəsəbələrində və digər hədəf qrupları arasında  
seminarlar təşkil olunub. 

Təlimin gedişində İİV/QİÇS-ə qarşı mübarizədə 
beynəlxalq təcrübə ilə bağlı Beynəlxalq Sülh 
Korpusunun könüllüsü Jenna Oelschlegelin 
təqdimatı da iştirakçıların böyük marağına səbəb 
olmuşdur. Eyni zamanda  İİV/QİÇS-ə qarşı 
mübarizədən bəhs edən “Günəş Şəhəri” qısametrajlı 
filmı nümayiş edilmiş və filmin mövzusu ətrafında  
müzakirələr aparılmışdır.  

İştirakçılara İİV/QİÇS haqqında məlumat əks 
etdirən bukletlər, posterlər, broşürlər, təqvimlər və 
digər maarifləndirici materiallar paylanmışdır. 

 Təlimin sonunda fərqlənən iştirakçılar 
sertifikatlarla təltif olunub. 
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