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İNFORMASİYA BÜLLETENİ  №20, 19 Mart 2012-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 
 

 
“İİV infeksiyasının anadan uşağa ötürülməsinin 
profilaktikasının təşkili” üzrə protokolun yekun 

versiyasının müzakirəsi 
 
9-13 yanvar tarixlərində beynəlxalq 

məsləhətçi  Iqor Semenenkonun Bakıya növbəti 
səfəri baş tutdu. Səfər zamanı  “İİV-infeksiyasının 
anadan uşağa ötürülməsinin prfilaktikasının 
antenatal xidmətlərə inteqrasiyası” proqramı 
çərçivəsində işçi qrupu ilə bir sıra görüşlər həyata 
keçirilib. Belə ki, yanvarın 13-də “İİV infeksiyasının 
anadan uşağa ötürülməsinin profilaktikasının 
təşkili” mövzusunda işçi qrupun iştirakı ilə görüş 
keçirilib. Görüş zamanı İİV-in AUÖP-nın yekun 
protokolunun hazırlanması və AUÖP üzrə məsləhət 
və müayinənin aparılması üçün peşəkar 
mütəxəssislərin hazırlanması istiqamətində 
iştirakçılar arasında müzakirələr aparılıb. 
Nəzərinizə çatdıraq ki, “İİV infeksiyasının anadan 
uşağa ötürülməsinin profilaktikasının təşkili” 
mövzusunda yekun protokol  müzakirə edilmiş, 
orada tibb işçilərinin vəzifə və öhdəlikləri nəzərdə 
tutulmaqla İİV-in AUÖP-nin keçirilməsi sahəsində 
antenantal və perinatal qulluğun metod və vasitələri 
öz əksini tapmışdır. İİV infeksiyasının müxtəlif 
mərhələlərində aparılan antenatal və perinatal 
qulluğun xüsusiyyətləri tədqiq edilmişdir. Həmçinin 
burada doğuşdan sonra pediatrların vəzifələri, İİV-
in müayinə müddəti və uşaqda İİV-in müəyyən 
edilməsinə dair vəzifə təlimatları nəzərdə 
tutulmuşdur. Hamilə qadınlarda keyfiyyətli məsləhət 
və müayinə xidmətlərinin aparılması üçün  “İİV-
infeksiyasının anadan uşağa ötürülməsinin 
profilaktikası üzrə məsləhət və müayinə” 
mövzusunda təlimlərin təşkil edilməsi nəzərdə 
tutulur. Bu məqsədlə buklet və materialların 
hazırlanması, həmçinin antenantal qulluğun 
aparılması metodlarını Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilərək mütəxəssislərə paylanılması təklif 
edilmişdir. 

Tədbirdə o cümlədən, islahatların 
aparılması istiqamətində aparılan işlərin obyektiv 
şəkildə qiymətləndirilməsi və bu sahədə effektiv 

qərarların verilməsi, tibbi heyətə tədrisin 
qiymətləndirilməsi, göstərilən xidmətin keyfiyyəti 
sahəsində həyata keçirilən işlərin mühüm rolu qeyd 
edilmişdir. İşçi qrupun üzvləri yeni xidmətlərin 
mamalıq və ginekologiya institutunda tətbiq 
edilməsilə yanaşı, AUÖP-ın inteqrasiyasının 
təkmilləşdirilməsinə də yardım edəcəyini 
vurğuladılar.    

 
Ölkənin ümumtəhsil məktəblərində İİV-in 

profilaktikası və sağlam həyat tərzinin 
formalaşdırılması üzrə  konfransın keçirilməsi 

 
Yanvarın 31-də “Ambassador” otelinin 

konfrans zalında Qlobal Fondun və Təhsil 
Nazirliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində ölkənin 
ümumtəhsil məktəblərində İİV/QİÇS-in profilaktikası 
və sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması üzrə, 
eləcə də Həyati Bacarıqlara Əsaslanan Təhsilin 
bütün Respublikada həyata keçirilməsi üzrə Milli 
Konfrans keçirilib. Konfransda AR Milli Məclisinin 
deputatı Məlahət İbrahimqızı, Təhsil Nazirliyinin 

Strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə 
olunması şöbəsinin müdiri Fərzəli Qədirov, Qlobal 
Fondun İİV Proqramının əməkdaşları, dövlət 
orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları və beynəlxalq 
qurumların nümayəndələri, eləcə də Sumqayıt, 
Gəncə şəhərlərindən, Saatlı, İmişli, Quba, Xaçmaz, 



Ağstafa, Yardımlı, Masallı, Şamaxı rayonlarından 
dəvət olunmuş  ümumtəhsil ocaqlarının müəllimləri, 
ümumilikdə 180 nəfər iştirak etmişdir.  

Tədbiri Fərzəli Qədirov açaraq, iştirakçıları 
salamladı, konfransın məqsədi və Həyati 
Bacarıqlara Əsaslanan Təhsilin (HBƏT) ümumi 
təhsil sahəsinə inteqrasiyası barəsində məlumat 
verdi. Həmin kurs Azərbaycanda gənclər arasında 
sağlam həyat tərzini düzgün seçməyi, zərərli 
vərdişlərdən uzaq olmağı, mühitin neqativ təsirinə 
müqavimət göstərmək üçün özündə inam hissi 
yaratmağı, riskli hərəkətləri mümkün qədər 
azaltmağı təbliğ edir. Fərzəli Qədirov HBƏT-in 
tətbiqi üzrə aparılan işlərə dair  6 illik fəaliyyət 
haqqında iştirakçılara məlumat çatdırdı. 2006-cı 
ildən başlayaraq HBƏT kursu yalnız 25 pilot 
məktəblərdə tədris edilirdirsə, artıq 2011-ci ildən 
ölkənin bütün ümumtəhsil ocaqlarında fakultativ 
kurs olaraq tədris edilir. Bu illər ərzində on mindən 
çox müəllim təlimlərdən keçərək HBƏT üzrə 
biliklərə yiyələnib. Onun sözlərinə görə, HBƏT üzrə 
Milli Konsepsiyanın məqsədi gənc nəslə sağlam 

həyat tərzi və yaşamaq bacarıqları aşılamaq, 
cəmiyyəti bu işə səfərbər etməkdir. HBƏT ümumi 
təhsilin milli kurikulumunun tərkib hissəsi olmaqla 
cəmiyyətin inkişafına töhfə verməyi bacaran və 
şəxsiyyətin düzgün formalaşmasına kömək edən 
tədris kursudur. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün 
orta məktəblərin bütün siniflərini əhatə edən 
proqram və metodiki vəsaitlər hazırlanmışdır.  

Sonra Ölkə Əlaqələndirmə Komissiyasının 
sədr müavini Soltan Məmmədov çıxış edərək son 
illər ölkədə səhiyyə və təhsil sahəsində aparılan 
uğurlu islahatlardan biri kimi HBƏT-in tətbiqini qeyd 
etdi. Onun sözlərinə görə, İİV, Vərəm və Malyariya 
ilə mübarizə üzrə Qlobal Fondun hesabatlarında 
Azərbaycanda HBƏT kursunun tətbiqi uğurlu 
nümunələrdən biri kimi xüsusi yer tutur və ümüd 
olunur ki, bu proses gələcəkdə davam etdiriləcək. 
Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin 
əməkdaşı Dilşad Mahmudova öz çıxışında ən ağır 
xəstəliklərdən biri olan İİV/QİÇS haqqında 
məlumatın ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması və 
gənclər arasında bu istiqamətdə səylərin daha da 
artırılmasının vacibliyini qeyd edib. Məhz bu 
baxımdan məktəblərdə HBƏT-in tətbiqinin çox 

vacib və mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini 
vurğulayıb. 

Daha sonra Bakı və regionlardan dəvət 
olunmuş təhsil işçiləri HBƏT-in tətbiqi barəsində 
məruzələri ilə çıxış edərək bu sahədə əldə olunan 
nailiyyətləri və təcrübələri  iştirakçılara çatdırıb. 
Konfransın sonunda iştirakçılar HBƏT-in tətbiqində 
qarşıya çıxan çətinliklər, prespektivlər, HBƏT-də 
şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi və rəhbərliyin 
HBƏT-də rolu mövzuları üzrə qruplara bölünərək 
işlərini davam etdirib və konfrans təqdimat çıxışları 
ilə oz işini yekunlaşdırıb.  

 
Zərərin azaldılması fəaliyyətinin 2012-ci ildə 

davam etdirilməsi məqsədilə seçimlər aparılıb 
  
Zərərin azaldılması və yüksək risk qrupuna 

daxil olan əhali qrupları arasında İİV–in 
profilaktikası fəaliyyətinin 2012–ci ildə də davam 
etdirilməsi məqsədilə hazırda layihə icraçısı olan 
təşkilatlar arasında seçim keçirilib. Seçim 
komissiyasına ACİ-YF ekspertləri, UNAİDS 
Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri, Respublika 
QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin nümayəndəsi və 
Qlobal Fondun İİV Proqramının LƏB 
nümayəndələri daxildir. Seçim komitəsinin iclasında 
hazırda icra edilən layihələrin nailiyyətləri, 
monitorinq nəticələri, fokus qrup nümayəndələrinə 
çıxış imkanları, göstərilən xidmətlərin keyfiyyəti,  
təşkilatların potensial imkanları qiymətləndirildi. QF 
LƏB tövsiyəsinə əsasən ZA cəlb edilmiş 
təşkilatların 2012-ci ildə də fəaliyyəti üçün standart 
büdcə tətbiqi nəzərə alınmaq şərti ilə, hər təşkilat 
üçün ayrı ayrılıqda büdcələr müzakirə edildi. 
Növbəti ildə  bir sıra yeni təşəbbüslərin və 
regionların da geniş əhatə olunması nəzərdə 
tutulub, belə ki, Tovuz, Şəmkir, Bərdə rayonlarında 
ZA fəaliyyətinin başlanılması planlaşdırılıb. 
Həmçinin, Gəncə şəhərində narkotik istifadəçiləri 
üçün icma əsaslı reabilitasiya və inteqrasiya 
layihəsinin də başlaması nəzərdə tutulub. 
Ümumilikdə 2012-ci il üzrə 32 layihə (13-ü İNİ-lərə 
profilaktik xidmətlərin, 1-i hüquqi xidmətlərin, 17 
SBİ-lər, 3-ü həm SBİ, həm də İNİ-lər arasında 
qabaqlayıcı tədbirlərin aparılması, 1 HİV-lə 
yaşayan şəxslər üçün icma, 1 Gəncədə narkotik 
istifadəçilərinin reabilitasiya və inteqrasiya icması, 1 
SBİ-lər üçün icma mərkəzi və 6 sayda palliativ 
yardım layihəsi) dəstəklənmişdir.  

 
Hacıqabulda Zərərin Azaldılması üzrə 
məlumatlandırma və vəkillik tədbiri 
 
Zərərin Azaldılması Şəbəkəsinin 

İnstitusional İnkişaf layihəsi çərçivəsində 
regionlarda zərərin azaldılması ilə bağlı vəkillik 
tədbirlərinin həyata keçirilməsi üzrə Hacıqabul 
şəhərində tədbir keçirilmişdir. 

Tədbir Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin 
təşkilati dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Tədbirin 
məqsədi İİV/QİÇS-ə aid olan qanunvericilik, zərərin 
azaldılması proqramları, Zəzərin Azaldılması 



Şəbəkəsi haqqında məlumatın verilməsi və 
yerlərdə ZA proqramlarının həyata keçirilməsi üçün 
rəsmi qurumların dəstəyinin alınması idi. 

Tədbirdə səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə, 
mədəniyyət, hüquq mühafizə orqanları və İcra 
Hakimiyyəti strukturlarını 40 nəfərə yaxın 
nümayəndəsi iştirak etmişdir. 

 
Azərbaycan Respublikasında İİV/QİÇS, Vərəm 

və Malyariya ilə mübarizə üzrə Ölkə 
Əlaqələndirmə Komissiyası (ÖƏK) qeyri-

hökümət təşkilatları və özəl sektor 
nümayəndələri ilə iclas keçirdi 

 
24 yanvar  2012-ci il tarixində ÖƏK-in qeyri-

hökümət təşkilatları və özəl sektor nümayəndələri 
ilə görüşü keçirilib. Tədbirdə ÖƏK-in son iclasından 
sonra qəbul edilmiş qərarlar, İşçi Qrupların 
iclaslarında müzakirə olunmuş məsələlər, eyni 
zamanda ÖƏK katibliyi tərəfindən müzakirə edilən 
məsələlər, Qlobal Fondda baş verən yeniliklər və s. 
mövzular barədə müzakirələr aparıldı. 

 
ÖƏK-in sədr müavini Soltan Məmmədov 

iclas iştirakçılarına ÖƏK Katibliyinin təşəbbüsü ilə 
Vərəmlə mübarizə üzrə QHT şəbəkəsi təsis 
edilməsi ilə bağlı məlumat verdi. Onun sözlərinə 
görə,  şəbəkə yeni olduğuna baxmayaraq 
tərkibində olan bir çox QHT-lər qısa müddət 
ərzində şəbəkədaxili iclas keçirib. Daha sonra 
iclasda ÖƏK-in əsas sənədləri, ÖƏK-in əsas 
funksiyaları, ÖƏK üzvlüyü, üzvlərin vəzifələri, 
struktur, iclaslar, maraq toqquşması, növləri, baş 
vermə halları, idarəedilməsi, Nəzarət Planı, 
nəzarətin həyata keçirilmə vasitələri, yerlərə 
səfərlərin növləri, məqsədi, həyata keçirilmə sxemi, 
hədəf auditoriya, keçici maliyyələşmə mexanizmi 
barədə təqdimat keçirildi.  

 
QHT-lər üçün “Autriç işinin təşkili və idarə 

olunması” mövzusunda intensiv təlimlər təşkil 
olunub 

 
Yanvar-fevral aylarında Qlobal Fondun İİV 

layihəsi çərçivəsində Açıq Cəmiyyət İnstitutu-
Yardım Fondu tərəfindən Bakı şəhəri və rayon 
QHT-ləri arasında  “Autriç işinin təşkili və idarə 
olunması” üzrə autriç profilaktik fəaliyyəti həyata 
keçirəcək təşkilatların fəaliyyətlərinin 

əlaqələndirilməsi məqsədi ilə Zərərin Azaldılması 
layihələrinin nümayəndələri üçün təlimlər təşkil 
olunub. Belə ki, 22 Fevral 2012-ci il tarixində ACİ-
YF ofisində keçirilən təlimin əsas məqsədi autriç 
fəaliyyətin qurulmasına, genişləndirilməsinə və 
təkmilləşdirilməsinə texniki yardımın göstərilməsi 
olub. Təlimlərdə QHT-lərin autriç fəaliyyətinin 

qurulması, layihə fəaliyyətinin səhiyyə strukturları 
və digər müəssisələrlə əlaqələndirilməsi, zərərin 
azaldılması layihələrinin əvəzedici, və ARV müalicə 
ilə əlaqələndirilməsi kimi mövzular öz əksini 
tapmışdır. Təlim zamanı iştirakçılara İİV/QİÇS, 
Vərəmin profilaktikasında zərərin azaldılması 
layihələrinin əsas prinsipləri, fokus qrupun psixoloji 
portreti və onların steril materiallara olan 
ehtiyacları, stasionar məntəqələrin qurulması və 
ümumillikdə autriç işçilərin yerlərdə fəaliyyətinin 
düzğün qurulması qaydaları barədə ətraflı məlumat 
verildi.  

Təlimin sonunda iştirakçılar yuxarıdakı 
mövzular üzrə autriç fəaliyyətinin qurulması və 
inkişaf etdirilməsi, hesabatlılıq və digər bu kimi 
istiqamətlər üzrə müzakirələr aparıb.  

Ümumillikdə 35 nəfərə yaxın autriç işçi 
təlimlərə cəlb olunub. Eyni adlı təlimlərin mart 
ayından etibarən İmişli, Şirvan, Gəncə, Qax və 
Lənkaran rayonlarında keçiriləcəyi gözlənilir. 

 
Zərərin azaldılması layihəsi çərçivəsində 

cəzaçəkmə müəssisələrində psixoloji 
konsultasiya və maarifləndirmə fəaliyyətinin 

aparılması 
 
Bildiyiniz kimi, 2011-ci ilin iyun ayından 

etibarən Bakı şəhərinin bir neçə cəzaçəkmə 
müəssisəsinin tibbi-sanitar hissələrində Zərərin 
Azaldılması layihəsi çərçivəsində məhkumlar 
arasında zərərin azaldılması ilə bağlı 
məlumatlandırma və onlarla psixokonsultasiyanın 
aparılması ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Bu 
məqsədlə 6 və 16 saylı cəzaçəkmə 
müəssisələrində psixoloji yardım və konsultasiya 
kabineti fəaliyyət göstərir. Psixoloji yardım 
kabinetinin məqsədi İİV/QİÇS, narkotik maddələrin 
ineksiyon yolla istifadəsi zamanı yüksək yoluxma 
riski, zərərin azaldılması istiqamətində aparılan 
tədbirlərlə bağlı məhkumlara fərdi şəkildə məlumat 



vermək, İİV daşıyıcısı olan, narkotik istifadəçisi 
olmuş və eyni zamanda digər məhkumlara 
cəzaçəkmə müəssisəsində olarkən rastlaşdığı 
psixoloji problemləri müəyyən etmək və müvafiq 
məsləhətlər verməkdir. 

Qeyd olunan dövr ərzində məhkumlar 
arasında psixoloji konsultasiya kabinetinə edilən 
müraciətlərin sayı ötən dövrlə (iyul, avqust, 
sentyabr) müqayisədə xeyli artmışdır. Məhkumlar 
arasında stereotip qaydaların olması onların öz 
yaşayış tərzlərini bir-birləri ilə bölüşməsini 
çətinləşdirir. Psixoloji xidmətin təşkili zamanı 
anonimliyin təmin olunması məhkumlar üçün 
olduqca vacib amildir. Məhz bu səbəbdən 
konsultasiya üçün müraciətlərin sayı artır.   

Qeyd edək ki, həmin fəaliyyət “Gənclər 
inkişaf naminə” İctimai Birliyinin əməkdaşları 
tərəfindən aparılır. Hal-hazırda 126 məhkuma 
İİV/QİÇS xəstəliyi barədə məlumat verilmiş və 
ehtiyacı olanlara psixoloji yardım göstərilmişdir.  

 
Tibb işçiləri üçün könüllü məsləhət və müayinə 

üzrə təlimlərin keçirilməsi 
 
Qlobal Fondun İİV Proqramı çərçivəsində 

Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi tərəfindən 
17-18 Fevral 2012-ci il tarixində Bakıda “İrşad” 
mehmanxanasında “İİV/QİÇS-lə bağlı könüllü 
məsləhət və müayinə” mövzusunda iki günlük təlim 
keçirilmişdir. Təlimdə dəri-zöhrəvi və narkoloji 
dispanserlərin tibb işçiləri, həmçinin bir sıra 

xəstəxanaların nümayəndələri iştirak etmişdir. 
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, 
hal-hazırda ölkə üzrə 15 KMM məntəqəsi fəaliyyət 
göstərir.  

Tədbirin əvvəlində Mərkəzin işçiləri 
tərəfindən hazırlanmış pre-test anonim sorğu 
anketləri bütün iştirakçılara paylanmışdır.  

Təlimin birinci günü iştirakçılara İİV-
infeksiyası/QİÇS xəstəliyi haqqında məlumat 
verilmiş, Könüllü Məsləhət və Müayinənin  məqsəd 
və vəzifələri izah edilmişdir. 

Təlimin ikinci günü “Könüllü Məsləhət və 
Müayinənin mərhələləri, prinsipləri və metodları” 

mövzusuna həsr olunmuşdur. Təlimin iştirakçıları 
məruzələrdən sonra işçi qruplarda mübahisəli 
iddiaların müzakirələrində fəal iştirak edib, 
həmçinin interaktiv şəkildə qruplarda iş - müxtəlif 
rollarda oyunlar keçirilmişdir. 

Təlimdən sonra keçirilən sorğuya əsasən 
müəyyən olunmuşdur ki, düzgün cavabların sayı 
23% artmış, səhv cavabların sayı 10% , cavabsiz 
suallarin sayı isə 13%  azalmışdır. 

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