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Bəşəriyyətin QİÇS və Vərəmdən xilası  
hər birimizdən asılıdır! 

İNFORMASİYA BÜLLETENİ  №18, 1 Noyabr 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 
 

 
Bakıda Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
(ÜST) Avropa Regional Komitəsinin 61-ci 

sessiyası keçirildi 
 

Sentyabrın 12-də Bakıda Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Avropa Regional 
Komitəsinin 61-ci sessiyası keçirildi. Tədbirdə 
52 üzv ölkənin səhiyyə nazirləri, bir çox nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və 
Azərbaycanın tibb mütəxəssisləri iştirak edib. 
ÜST-ün Avropa Regional Komitəsinin 61-ci 
sessiyasının keçirilməsində əsas məqsəd 
Avropa regionunda sağlamlığın 
yaxşılaşdırılmasına və səhiyyənin inkişafına 
kömək göstərməkdir. Sessiyada 5 həyati vacib 
məsələ - yoluxucu olmayan xəstəliklərə və 
vərəmə qarşı mübarizə, alkoqolizm, 
antibiotiklərə qarşı davamlılıq, QİÇS və 
antibiotiklərdən düzgün istifadə problemlərini 
milli və regional səviyyədə müzakirə olunub. 

Bundan əlavə, sessiyada bu məsələlərlə bağlı 
əldə olunan son nailiyyətlər barədə məruzələr 
edilib və qərarlar qəbul edilmişdir. Sessiyanın 
ilk günü ölkələrin səhiyyə nazirlərinə və digər 
yüksək ranqlı səhiyyə təmsilçilərinə 
sağlamlığın pozulması üzrə 5 innnovativ 
mübarizə planını təsdiqləmək təklif olunub və 

bütün ölkələrin əhalisinin sağlamlığının 
yaxşılaşdırılması üçün 2020-ci ilədək dövrü 
əhatə edən sağlamlıq proqramı geniş müzakirə 
edilmişdir.  
  ÜST-ün baş direktoru Marqaret Çen, 
yaxın 20 il ərzində dünyada qeyri-infeksion 
xəstəliklərin müalicəsinə 30 trilyon dollar sərf 
olunmasının nəzərdə tutulduğunu qeyd edib. 
“Sağlamlıq-2020” adlanan siyasət Avropa 
regionunda sağlamlığa və firəvan yaşayışa 
yeni baxış nəzərdə tutur. “Siyasətin əsaslarına 
görə, hər bir kəsin sağlamlığının tam 
potensialına nail olmaq imkanı olmalıdır” - 
deyə, ÜST-nin Avropa regional bürosunun 
direktoru Jujanna Yakab bildirib. Cəmiyyətin 
hərtərəfli inkişaf etməsi üçün sağlamlıq əsas 
rol oynayır. Sağlamlıq-2020 bu məqsədə nail 
olmaq üçün öz töhfəsini verəcək, strateji 
idarəetmənin və sağlamlığın qorunması işinin 
təşkilində, sağlamlığın qorunması və 

sağlamlığa nail olmaq üçün maneələrin 
azaldılması üçün yeni formalar təklif edir. Bu 
siyasət sosial ədalətə daha çox riayət etməklə 
sağlamlığın yaxşılaşdırılması və Avropada 
yaşayanların firavanlığın səviyyəsi qaldırmaq 
üçün yolları göstərəcək.  



Xüsusilə qeyd edək ki, sessiyanın ilk 
günü QİÇS, Vərəm və Malyariya, ilə Mübarizə 
üzrə Qlobal Fondun Icraçı Direktoru Mişel 
Kazaçkin və ÜST-ün Avropa Regional 
Bürosunun direktoru Jujanna Yakab arasında 
2011-2012-ci illər üçün birgə fəaliyyət planı 
imzalandı. Hər iki təşkilatın sıx əməkdaşlığına 
gələrkən Mişel Kazaçkin bildirdi: "ÜST-ün 
Avropa regionunun səhiyyədə böyük 
çətinliklərlə üzləşməsinə baxmayaraq mən bir 
çox ölkələrdə vətəndaş cəmiyyəti və dövlət 
arasında  güclü tərafdaşlıq imkanlarının 
qurulması,  təşkilatlar arasında çoxtərəfli 
əməkdaşlığın gücləndirilməsi, sağlamlıq 
məsələlərinə dair mütəxəssislərin tərəfdaşlığı 
və səhiyyə ilə bağlı dövlətlərin siyasi və 
maliyyə öhdəliklərinin gücləndirilməsini 
xüsusilə qeyd edərdim. Bütün bunlar bizə 
problemlərin aradan qaldırılmasına birgə nail 
olmaq ümidi verir." 

Sentyabrın 15-də 61-ci sessiya bir çox 
sənədlərin imzalanması və fikir mübadiləsi ilə 
başa çatdı.   
 
Cəzaçəkmə müəssisələrində keçirilən KAP 

sorğunun nəticələri açıqlandı 
 

Bildiyiniz kimi, bu ilin iyun ayından 
etibarən Qlobal Fondun İİV Proqramı 
çərçivəsində cəzaçəkmə müəssilərində 
məhkumlar arasında İİV/QİÇS-ə dair anonim 
bilik, münasibət və təcrübə (KAP) 
araşdırılmaları keçirilib. Araşdırma 30 sualdan 
ibarət standarlaşdırılmış sorğu əsasında 
aparılmışdır. Sentyabr ayının 26-sı Avropa 
otelinin konfrans zalında aparılmış sorğunun 
nəticələrinin açıqlamasına dair tədbir keçirilib. 
Təbdirdə Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi, 
cəzacəkmə müəsissələrinin tibb işçiləri, QF-un 
İİV Proqramının mütəxəssisləri və QHT 
nümayəndələri iştirak edib. Layihəni “Gənclər 
İnkişaf Naminə” İB-i Azərbaycanda Penitensiar 
Xidmətin tabeçiliyində olan 11 kişi və 1 qadın 
cəzaçəkmə müəssisələrində həyata keçirilib. 
KAP araşdırmasının əsas məqsədi məhkumlar 
arasında yoluxucu xəstəliklər haqqında bilik 
səviyyəsinin, onlara qarşı münasibətin 
araşdırılması və əlavə olaraq məhkumlar 
arasında qanla ötürülən xəstəliklərin 
yayılmasına gətirib çıxaran riskli davranışlara 
qarşı tədbirlərin görülməsidir. Tədqiqat 
əsasında sorğu Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş 
İdarəsinin, o cümlədən, penitensiar sistemin 
inzibati heyətinin fəal iştirakı ilə 956 respondent 
arasında aparılmışdır. Onlardan 34 nəfəri 
qadın, 922 nəfəri isə kişidir. Alınan nəticələr 

kompüter vasitəsi ilə sistemləşdirildikdən sonra 
yaş, zərərli vərdişlərə meyillilik, məhkumluq 
müddəti və digər şəxsi əlamətlərə görə 
kateqoriyalar üzrə müqayisəli metodla təhlil 
olunub. Bu təhlil təkcə penitensiar sistemin 
müəssisələrində İİV/QİÇS-in yayılmasına dair 
risk dərəcəsinin müəyyən olunması üçün deyil, 
həm də İİV/QİÇS haqqında sorğu 
iştirakçılarının məlumatının olub olmaması və 
onun profilaktika yollarının aşkar olunması, 
habelə maarifləndirici tədbirlərin effektivliyini 

ölçmək üçün müxtəlif indikatorlardan istifadəyə 
imkan yaradıb. Bu indikatorlar zərərin 
azaldılması proqramının cəzaçəkmə 
müəssisələrində uğurla həyata keçirilməsinə 
şərait yaradacaq və Azərbaycan 
Respublikasının penitensiar sistemində 
saxlama şəraitinə görə uyğunlaşdırılmış 
mübarizə strategiyalarının həyata keçirilməsinə 
dəstək olmaq üçün tövsiyələr hazırlanacaqdır.  
 
İİV-infeksiyasının müalicəsi mövzusunda 

təlim keçirildi 
 

23-24 sentyabr 2011-ci il tarixində 
Qlobal Fondun İİV Proqramı çərçivəsində 
Liman restoranının konfrans zalında 
Respublika QİÇS-lə mübarizə Mərkəzi və 
Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin 
təşkilatçılığı ilə “İİV infeksiyasının müalicəsinin 
aparılması” adlı iki günlük təlim keçirilib. 
Təlimlərin keçirilməsinin əsas məqsədi 
penitensiar sistemin cəzaçəkmə 
müəssisələrində Anti-retrovirus terapiyasının 
(ARV) aparılması üçün tibb işçilərinin bu 
sahədə olan biliklərini artırmaqdan ibarətdir. 
Hal-hazırda İİV daşıyıcısı olan məhkumlar 
Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzində 
qeydiyyata götürülərkən onların müalicəsi 
həmin mərkəzin nəzarəti altında həyata 
keçirilir. Amma gələcəkdə bu işin Ədliyyə 
Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi tərəfindən 
aparılacağı gözlənilir. Təlimdə 10 cəzaçəkmə 
müəssisəsinin tibb heyəti üçün İİV-



infeksiyasının kliniki mərhələləri, İİV-
infeksiyası/QİÇS-lə bağlı ikincili xəstəliklər, İİV-
in müalicəsi və profilaktika prinsipləri, ARV 
müalicənin aparılması və ARV preparatları ilə 
bağlı Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin 
mütəxəssisləri tərəfindən məruzələr oxundu. 
Daha sonra ARV müalicəyə aludəlik və ARV 
rejiminə riayət edilməsi üzrə iştirakçılar qrup 
şəklində müzakirələr apardılar. Təlimin ikinci 
günü iştirakçılara İİV-infeksiyası olan 
xəstələrdə ikincili xəstəliklərin müalicə və 
profilaktikası, palliativ yardımın təşkili və iş 
yerlərində əksepidemik rejimin qorunması və 
təhlükəsizlik tədbirləri barədə məlumat verildi. 
Təlimin sonunda biliklərin qiymətləndirilməsi 
məqsədilə iştirakçılara test blankları verilib.   
 
Hal-hazırda həbsxanalarda 169 nəfər  İİV-li 
məhkum müalicə alır. 
 

“İİV-infeksiyasına kəşfiyyatçı epidemioloji 
nəzarətin aparılması və riskli qrupların 

sayının qiymətləndirilməsi” 
 
Qlobal Fondun İİV Proqramı çərçıvəsində 
Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi 
tərəfindən “Azərbaycan Respublikasında İİV 
infeksiyasının yayılma göstəricilərinin və 
əhalinin bəzi həssas qruplarının davranışında 
yoluxma riski amilinin tədqiqi” və  “Azərbaycan 
Respublikasında risk qruplarının sayının 
qiymətləndirilməsi” layihələri həyata keçirilir. 

Birinci layihə ÜST Avropa bürosunun 
MDB ölkələrində İİV infeksiyasına ikinci nəsil 
epidemioloji nəzarətin tətbiq edilməsi üzrə 
təşəbbüsü çərçivəsində 2003-cü və 2007-ci 
illərdə Azərbaycan Respublikasında 
inteqrasiya olunmuş seroloji-epidemioloji və 
davranış araşdırmasının davamıdır. 

Bununla bağlı layihələr çərçivəsində iyul 
ayında “İİV-infeksiyasına kəşfiyyatçı 
epidemiolojı nəzarətin aparılması və riskli 
qrupların sayının qiymətləndirilməsi” 

mövzusunda treninq kursu təşkil edilmişdir. 
Tədqiqat Azərbaycan Respublikasının 7 şəhər 
və 5 rayonunda olan həssas qrupları (İNİ, Sİ, 
KCK, küçə uşaqları, məhbuslar) arasında 
həyata keçirilib. Layihə çərçivəsində İİV 
infeksiyası, onun ötürülmə yolları, ona bənzər 
digər infeksiyaların (viruslu B və C hepatitləri, 
sifilis) yayılma göstəricisi tədqiq ediləcək, eləcə 
də onların davranış modellərində yoluxmaya 
imkan yaradan risk amilləri də təhlil ediləcək. 
Ümumillikdə, 2300 respondent layihəyə cəlb 
edilmişdir. 

İkinci layihə Respublika miqyasında ilk 
dəfə həyata keçirilir. Tədqiqat Bakı, Gəncə, 
Sumqayıt, Masallı, Qazax, Biləsuvar, Zaqatala 
şəhərlərində 3 həssas qrup (İNİ, Sİ, KCK) 
arasında aparılmış, ümumillikdə 2050 
respondent cəlb edilmişdir. 

 
 

«İİV-infeksiyasının anadan uşağa 
ötürülməsinin profilaktikası» üzrə doğum 

evlərində monitorinqlərin keçirilməsi 
 

İyul ayında Respublika və regional 
perinatal mərkəzlərinin tibb işçiləri üçün 
keçirilən təlimlərdən sonra sentyabr ayında ET 
Mamalıq və Ginekologiya İnstitutu tərəfindən 
Bakı şəhərinin 4 doğum evlərində və 
respublikanın 9 rayonunda monitorinq səfərləri 
təşkil edilmişdir. Monitorinqin keçirilməsində 
əsas məqsəd təlimlərdən sonra yerlərdə 
profilaktika məqsədilə işin təşkili və dəstəyin 
göstərilməsi həyata keçirilməkdir. Monitorinqin 
keçirilməsi üçün «İİV-infeksiyasının anadan 
uşağa ötürülməsinin profilaktikasının təşkili» 
mövzusunda monitorinq kartı işlənib 
hazırlanmışdır. Monitorinq  gedişatı zamanı 
doğum evlərində «İİV-in anadan uşağa 
ötürülməsinin profilaktikası» aşağı səviyyədə 
olmasını aşkarladı. Doğum evlərində «İİV-in 
anadan uşağa ötürülməsinin profilaktikası”nın 
təşkili və həkim mama-ginekoloqlar və 



neonatoloqlarla QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin 
mütəxəssisləri arasında inteqrasiya arzu 
olunan səviyyədə deyil. Məsləhətvermə, ARV 
profilaktikanın aparılması ilə bağlı hazırlanmış 
mütəxəssislərin  az olması, protokolların və 
kliniki tövsiyələrin, həmçinin əhali üçün 
nəzərdə tutulmuş buklet və vəsaitlərin  lazımi 
qədər olmaması aşkarlanmışdır. 

Perinatal sistem üzrə Bakı şəhərinin 
yalnız 2 müəssisəsində (Respublika Perinatal 
Mərkəzi və ETMGİ) «İİV-in anadan uşağa 
ötürülməsinin profilaktikası üzrə ətraflı 
məlumata  malikdirlər və İİV-müsəbət 
qadınlarda doğuşların və  keysəriyyə kəsiyi 
əməliyyatının aparılması metodikasına , 
həmçinin, yenidoğulmuşlara qulluğun 
göstərilməsi bacarıqlarına malikdirlər. 

Gələcəkdə rübdə bir dəfə belə 
monitorinqlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.  
 

Cənub regionlarında palliativ yardımın 
təşkili ücün qrant müsabiqəsi elan edilib 

 
Sentyabr ayında Qlobal Fondun İİV 

Proqramı çərçivəsində ACİ-YF QİÇS 
mərhələsində olan xəstələrə palliativ yardımın 
təmin edilməsi üzrə qrant müsabiqəsi elan 
edib. Qeyd edək ki, regionlarda, xüsusilə də, 
Haçıqabul, Şirvan və Lənkəran şəhərlərində  
palliativ xidmətə  ehtiyacı olanların sayı çoxdur. 
Belə ki, regionlarda, xüsusilə də, Haçıqabul, 
Şirvan və Lənkəran şəhərlərində Respublika 
QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin verdiyi  
məlumatlara əsasən QİÇS mərhələsinə keçmiş 
və palliativ yardıma ehtiyacı olan şəxslərin və 
ailələrin sayı daha çoxdur.  
  Məlumat üçün bildirək ki, hal-hazırda 
565 xəstə stasionar və mobil palliativ qayğı 
xidməti ilə təmin edilir. İİV-lə yaşayan və 
stasionar palliativ qayğı ilə təmin olunan 
xəstələrin 

ümumi sayı 64 və mobil palliativ qayğı alan 
xəstələrin ümumi sayı 501 nəfərdir. Evlərə 
gedişlərin cəmi sayı isə 698-dir.   
Eyni zamanda İİV-lə yaşayan şəxslərin 954 ailə 
üzvünə psixoloji dəstək göstərilmişdir. 
 
Ölkədə aparılan tədqiqatlarda QHT-lərin fəal 

əməkdaşlığı 
 

Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi 
tərəfindən ölkədə yüksək risk qrupları arasında 
İİV, CYYX, riskli davranış və zərərə məruz 
qalmış əhali qruplarının sayının müəyyən 
edilməsi ilə əlaqədar respublika ərazisində 
geniş  tədqiqatlar başlanılıb. Tədqiqatların 
həyata keçirilməsində ACİ-YF tərəfindən 

dəstəklənmiş  zərərin azaldılması sahəsində 
çalışan təşkilatlar əsas tərəfdaş qismində 
iştirak ediblər və rəsmi tibb strukturları üçün 
qapalı olan fokus qrup nümayəndələri arasında 
sorğu və müayinələrin aparılmasına kömək 
göstəriblər. Keyfiyyətli və etibarlı nəticələrin 
əldə olunması məqsədilə təşkilatlar xüsusi 
təlimlərdən keçmiş və Respublika QİÇS-lə 
Mübarizə Mərkəzi, mərkəzin regional 
laboratoriyaları və bir sıra rayon mərkəzi 
xəstəxanalarının əməkdaşları ilə bir komanda 
şəkilində fəaliyyət göstərirlər. Tədqiqatlarda 
“AİDS-lə Mübarizə” İB Bakı, Şirvan, Lənkəran 



və Sumqayıt nümayəndəlikləri, “Ana və 
Uşaqların İnkişafı” İB, “Qərb – Resurs” İB, 
“Qazax Regional İnkişaf Resursları” İB,  
“Hüquqi İnkişaf və Demokratiya” İB, “Təmiz 
Dünya” İB, “Gender və Tərəqqi” İB,  
“Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranlar 
Birliyi” Xocalı r-n şöbəsi, “ Sağlam Həyat və 
İnkişaf” İB və “İnsanlara Qayğı və Dəstək” İB  
iştirak edirlər.  Tədqiqatlar Bakı, Sumqayıt, 
Şirvan, Hacıqabul, Zaqatala, Lənkəran, 
Masallı, Qazax  və Gəncə şəhərləri ərazisində 
keçirilir. Tədqiqatların nəticələri həssas qruplar 
arasında zərərin azaldılması ilə bağlı gələcək 

fəaliyyətlərin planlaşdırılması, ölkədə həssas 
qrupların sayına dair müfəssəl məlumatın əldə 
edilməsi və İİV/QİÇS-lə Mübarizə üzrə fəaliyyət 
planına ehtiyaclara uyğun olaraq əlavələrin 
edilməsinə yardım edəcək. Ölkə səviyyəli 
tədqiqatlarda ACİ-YF tərəfindən dəstəklənmiş 
QHT-in tərəfdaş qismində iştirakı zərərin 
azaldılması sahəsində çalışan təşkilatların 
peşəkarlıq səviyyəsinin dövlət strukturları 
tərəfindən tanınmasının və vətəndaş 
cəmiyyətinin sosial problemlərin həllində artan 
rolunun təsdiqidir.  
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