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İNFORMASİYA BÜLLETENİ  №21, 7 May 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 
 

 
Penitensiar xidmətin tibb heyəti üçün təlimlərin 

təşkili 
 

28 mart - 04 aprel 2012-ci il tarixlərində Qlobal 
Fondun İİV Proqramı çərçivəsində Ədliyyə Nazirliyinin 
Tibb Baş İdarəsinin (TBİ) təşkilatçılığı ilə penitensiar 
xidmətin və Tibb Baş İdarəsinin əməkdaşları üçün 
“İİV-in profilaktikası və həbsxanalarda zərərin 
azaldılması proqramları” adlı  təlim keçirilib. Təşkil 
olunan təlimin əsas məqsədi cəzaçəkmə 
müəssisələrində İİV-in profilaktikası və zərərin 

azaldılması proqramlarının aparılması üçün tibb 
işçilərinin bu sahədə olan bilik və bacarıqlarının 
formalaşdırılmasıdır. Hər təlim kursu iki gün 
müddətində penitensiar xidmətin və TBİ-nin ayrı-ayrı 
kateqoriyalı əməkdaşları üçün 6 qrupda (hər biri 20-
25 nəfərdən ibarət) aparılıb. Təlimlərdə PX-nin 80, 
TBİ-nin 30 əməkdaşı iştirak edib və kursun 
yekununda onların hər birinə dinləyici sertifikatı 
təqdim edilib. Moldova Respublikasından dəvət 
edilmiş beynəlxalq ekspert Larisa Pinteley tərəfindən 
tibbi heyət və məhkumların arasında maarifləndirici 
işlərin aparılması, cəzaçəkmə müəssisələrində İİV, 
hepatitlər və digər oxşar yoluxma yolları olan 
infeksiyaların venadaxili narkotik istifadəçiləri 
arasında yayılmasının əsas risk amilləri, əvəzedici 
müalicənin tətbiqi üçün əsas göstərişlər, şprislərin 
mübadiləsi proqramı, narkotiklərin doza aşma zamanı 

yaratdığı çətinliklər, azadlığa çıxan məhkumlarla işin 
qurulması və s. mövzusunda müharizələr oxunub.  

Təlimlərdən əvvəl və sonra sorğu vərəqlərinin 
təhlili aparılıb və iştirakçılar tərəfindən mövzuların 
yüksək dərəcədə mənimsənilməsi müəyyən edilib.  

Təlimin sonunda biliklərin qiymətləndirilməsi 
məqsədilə iştirakçılara test blankları verilib.   

Bu günə kimi bu mövzu ilə bağlı ümumilikdə 
penitensiar sistemdə tibb və qeyri tibb heyətindən  
165 nəfəri təlimlərdə iştirak edib.  

 
QİÇS, Vərəm və Malyariya ilə Mübarizə üzrə 

Qlobal Fondun səlahiyyətli nümayəndələrinin 
Bakıya növbəti səfəri 

 
16-19 aprel 2012-ci il tarixlərində Qlobal Fondun 
Azərbaycan üzrə Portfolio meneceri xanım Sandra 
İrbe, Fondun proqramlar üzrə mütəxəssisi Samanta 
Hufman və Azərbaycan üzrə yeni təyin edilmiş 
portfolio meneceri Tatyana Viniçenko Azərbaycana 
səfər etmişlər. Səfər zamanı 9-cu Raund İİV və 
Vərəm qrantlarının tətbiqi barəsində AR Səhiyyə və 
Ədliyyə Nazirliklərinin layihə əlaqələndirmə 
bürolarında müzakirələr aparıblar. Fond 
nümayəndələri Səhiyyə Nazirliyinin İİV/QİÇS 
layihəsinin tətbiqinin birinci mərhələsinin sona 
çatması və ikinci mərhələsinə start verilməsinə dair 
layihənin bir neçə komponentlərinin daha da 
gücləndirilməsinə nail olunması üçün mövcud 
prosedurların əlaqələndirilməsi və bu istiqamətdə 
bütün fəaliyyətlərin effektiv aparılması ilə bağlı 
müzakirələr etmişlər.  

Bundan əlavə vərəm məsələləri ilə bağlı 
Qlobal Fondun nümayəndələri Səhiyyə və Ədliyyə 
Nazirliklərinin Vərəm layihələrinin işçi qrupları ilə bir 
sıra göruşlərdə müxtəlif mövzulara toxunmuşlar. SN 
LƏB tərəfindən vərəm əleyhinə müalicəni bitirmədən 
azadlığa buraxılan məhkumlara nəzarətə dair ikitərəfli 
memorandumun hazırlanıb imzalanmasına nəzarət 
ediləcəkdir. İDA təşkilatı ilə bu yaxınlarda imzalanmış 
müqaviləyə əsasən QF-un 7-ci Raund Vərəm layihəsi 
çərçivəsində 670 dərmanadavamlı vərəm xəstəsi 
üçün 2-ci sıra vərəm əleyhinə dərmanlar alınacaq və 



2013-cü ildə penitensiar sektorun bu dərmanlara olan 
ehtiyacı da müqavilələrə əsasən LƏB tərəfindən 
təmin olunacaqdır. Gələcəkdə ehtiyac duyulduqda 
TBİ-nin Vərəm üzrə Təlim Mərkəzi mülki sektorun tibb 
işçilərinə müvafiq təlimlər aparmağa hazırdır. Səhiyyə 
Nazirliyinin Sanitar-Epidemioloji Nəzarət sektorunun 
müdiri Viktor Qasımov ilə görüş zamanı Milli Vərəm 
Proqramının (MVP) nəticələrinin nəzərdən keçirilməsi 
və ikinci sıra vərəm əleyhinə dərmanların alınması 
üçün Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən vəsaitlərin ayrılması 
barədə müzakirələr edildi. Daha sonra QF 
nümayəndələri Vərəm İşçi Qrupunun iclasında iştirak 
edib və burada ÜST nümayəndələri  laboratoriya, 
müalicənin nəticələri, ACSM (advokasiya, 
komunikasiya, sosial səfərbərlik), insan resursları və 
tədqiqat  kimi aspektlərin təkmilləşdirilməsi üçün 
aşkar edilmiş məsələlər və tövsiyələri ilə bölüşüb.   

Azərbaycana yeni təyin edilmiş Fond Porfolio 
meneceri Tatyana Viniçenko layihələr üzrə aparılan 
işlərlə yaxından tanış olaraq gələcəkdə fəaliyyətlərin 
təkmilləşdirilməsi perspektivləri haqda danışmış, 
işlərin daha da səmərəli qurulması üçün effektiv 
addımların atılmasına dair öz fikirləri ilə bölüşmüşdür.  

Qonaqlar səfər çərçivəsində layihələrin bir 
neçə partnyor və tərəfdaşları, Respublika QİÇS-lə 
Mübarizə Mərkəzi, ÖƏK-in katibliyi, LFA 
nümayəndələri ilə görüşmüşlər.       
 

Moskvada malyariya xəstəliyinin aktual 
problemlərinə dair seminar keçirildi 

  
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin 
bir qrup həkimi 19-27 aprel 2012-ci il tarixində 
Moskva şəhərində İ.M.Seçenov adına Birinci Tibb 
Universitetində keçirilən beynəlxalq seminarda iştirak 
ediblər. Rusiya Federasiyasından, Qazaxstandan, 
Tacikistandan və bizim ölkədən olan mütəxəssislər 
Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrdə  
mövcud olan malyarioloji durumu və birlik ölkələrində 
keçiriləcək əsas əksepidemioloji tədbirləri müzakirə 
ediblər. Seminar iştirakçıları malyariologiya 
sahəsində işləyən ekspertlərin mühazirələrini dinləyib 
və praktik məşğələlərdə iştirak ediblər. Azərbaycanlı 
həkimlər seminarda xüsusi təqdimatla çıxış edib 

malyariyanın eliminasıyasına dair tədbirlərin təşikilinə 
aid bir sıra maraqlı fikirlər söyləyiblər. Respublikamızı 

təmsil edən həkimlər seminarda əldə etdikləri 
biliklərdən çox razıdırlar və bu imkanı yaratdıqlarına 
görə Səhiyyə Nazirliyinə, o cümlədən,  LƏB 
rəhbərliyinə öz minnətdarlıqlarını bildirirlər. 
 

Cəzaçəkmə müəssisələrində İİV-li məhbusların 
müalicəsi və müşahidəsinin tamamilə ƏN TBİ 

tərəfindən aparılması planlaşdırılır 
 

25 Aprel 2012-ci il tarixində Ambassador 
otelində BMT-nin İİV/QİÇS üzrə Birləşmiş Proqramı 
(UNADS) və AR Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş 
İdarəsinin birgə dəstəyi ilə “Azərbaycanın penitensiar 
müəssisələrində saxlanılan şəxslər və məhkumlar 
arasında İİV infeksiyasının aşkarlanması, 
profilaktikası və tibbi yardımın təşkili” üzrə təlimatın 
təqdimatı keçirildi.  Görüşdə iştirak edən AR Ədliyyə 
Nazirliyinin Penitensiar xidmətinin və Tibb Baş 
İdarəsinin əməkdaşları, AR Səhiyyə Nazirliyi 
Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin rəhbərliyi, 
QF İİV Proqramının mütəxəssisləri və BMT-nin QİÇS 
üzrə Tematik qrupun nümayəndələri bir araya gələrək 
penitensiar müəssisələrdə İİV-in profilaktikası, 
müalicəsi, zərərin azaldılması proqramlarının tətbiqi 
barədə fikir mübadiləsi apardılar. Tədbiri öz çıxışı ilə 
açan AR Ədliyyə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin rəisi 
Rafael Mehdiyev Azərbaycanda İİV infeksiyasının 
epidemiyasında artma tendensiyasının müşahidə 
olunduğunu və məhbusların bu epidemiyanın aparıcı 
quvvələrindən biri olduğunu bildirdi, cəzaçəkmə 
müəssisələrində İİV infeksiyasının profilaktika və 
müalicə tədbirlərinin həyata keçirilməsinin vacib 
olduğunu vurğuladı. Onun sözlərinə görə, həmin 

tədbirlər Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin 
tibbi heyəti ilə birgə artıq 2007-ci ildən aparılır. İİV-li 
məhbuslara müalicə, profilaktika, qulluq və dəstəyin 
təmin edilməsinin 2012-ci ildən tamamilə ƏN TBİ-nin 
öhdəliyinə keçirilməsi planlaşdırılır. Bu məqsədlə 
UNAİDS-in dəstəyi ilə penitensiar xidmətin 
əməkdaşları üçün “İİV-infeksiyanın aşkarlanması, 
profilaktikası və tibbi yardımın təşkili barədə” təlimat 
kitabçası hazırlanıb iştirakçılara təqdim edildi.    

Daha sonra çıxış edən QİÇS-lə Mübarizə 
Mərkəzinin direktoru Həqiqət Qədirova bütün 
iştirakçılara Azərbaycanda İİV-in yayılma dinamikası, 



QİÇS-lə mübarizə xidmətinin inkişaf mərhələləri, 
yoluxmuş şəxslərin aşkar olunması üsulları, testlərin 
tətbiqi, məhbuslar arasında aparılan profilaktik 
tədbirlər, bu problemlə mübarizə 
istiqamətində görülən işlər və qarşıda duran mühüm 
vəzifələr  barədə ətraflı məlumat verdi, o cümlədən, 
amansız xəstəliyin qarşısının alınmasının yalnız birgə 
səylərlə mümkün olduğunu vurğuladı. Onun sözlərinə 
görə, aparılmış araşdırmaların nəticəsinə əsasən ölkə 
üzrə İİV-ə yoluxan insanların 61 faizi bu infeksiyaya 
narkotiklərdən istifadə nəticəsində yoluxub.  

Günün ikinci yarısında iştirakçılara Təlimatla 
bağlı ətraflı məlumat verildi və bütün suallar 
cavablandırılaraq müzakirələr aparıldı. 

 
25 Aprel Ümumdünya Malyariya ilə 

mübarizə günüdür 
 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına 

görə hazırda bu xəstəlik 106 ölkədə müşahidə edilir 
və dünya əhalisinin 40%-i malyariya ilə yoluxma 
təhlükəsi ilə üzləşir. Təkcə 2011-ci ildə bütün yer 
kürəsində 655000 insan malyariyadan öz həyatını 

itirmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, son illər bütün 
dünyada malyariya ilə mübarizə sahəsində mühüm 
nailiyyətlər əldə edilmişdir və bu xəstəlik hər il 
təxminən 5% həcmində azalır. Bu gün bütün dünyada 
“Nailiyyətlərimizi gücləndirək! Həyatları xilas edək: 
malyariya əleyhinə tədbirləri maliyyələşdirək” şüarı 
altında mühüm tədbirlər həyata keçirilir. 

Malyariyanın eliminasiyası strategiyası 
ölkəmizdə müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. Son günlər 
ölkə mətbuatında Respublikamızda malyariya 
əleyhinə aparılan tədbirləri işıqlandıran bir sıra 
məqalələr dərc edilmişdir. Bunlara misal olaraq “Exo” 
(20 və 25 aprel, 2012-ci il) və “Zerkalo” (25 aprel, 
2012-ci il, http://www.zerkalo.az/2012-04-
25/society/28893-) qəzetlərində dərc edilmiş 
məqalələri göstərmək olar.  
 

Regionlarda HBƏT-in tətbiqi davam edir 
 
2007-ci ildən bu günə kimi Respublikanın 
rayonlarında ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri 
üçün “Orta məktəb müəllimləri üçün İİV/QİÇS və 
CYKX-in profilaktikası” üzrə təlim keçirilir. Bu ilin 

yanvar ayından aprel ayına kimi təlimlər Ağstafa, 

Beyləqan, Daşkəsən, Samux, Şəmkir, Tovuz, Gəncə, 
Göygöl, Saatlı,  Sabirabad, İmişli, İsmayıllı, Zaqatala, 
Qazax, Qax, Şəki regionlarında həyata keçirilib. Onu 
da qeyd edək ki, Qax, Zaqatala və Şəkidə təlimlərin 
keçirilməsi və HBƏT-in ümumi vəziyyəti ilə bağlı 
monitorinqlər aparılmış, nəticələrə müvafiq tövsiyələr 
verilmişdir.  

 
Zərərin Azaldılması Şəbəkəsi QF İİV layihələrinin 

icrasında Sub-resipiyent kimi çıxış etmək 
niyyətindədir 

 
Bildiyiniz kimi, bu ilin sentyabr ayında ACİ-YF 

Azərbaycanda qrant fəaliyyətini dayandıracaq. ACİ-
YF Qlobal Fondun 9-cu raund İİV proqramının əsas 
sub-resipiyentlərindəndir və proqram çərçivəsində 
QHT-lərlə birgə zərərin azaldılması komponentinin 
tətbiqini yerinə yetirir. ACİ-YF bağlandıqdan sonra İİV 
layihəsinin ikinci fazasında QHT-lərin sub-resipiyent 
kimi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklərini nəzərə 
alaraq aprel ayı ərzində İİV Proqramının LƏB 
mütəxəssisləri Zərərin Azaldılması Şəbəkəsi 
nümayəndələri və bu sahədə fəaliyyət göstərən bir 
sıra QHT-lərlə görüşlər keçirib. İndiyə kimi layihə 
çərçivəsində yüksək riskli əhali qrupları arasında 
steril ləvazimatların və fərdi qoruyucu vasitələrin 

paylanması, əvəzedici və ARV müalicəyə cəlb etmə, 
İİV-in yayılması yolları və onun qarşısının alınmasının 
üsulları arasında, eləcə də təhlükəsiz davranış 
haqqında məlumatlandırma, hüquqi və psixoloji 
yardım və reabilitasiya proqramları QHT tərəfindən 
həyata keçirilmişdir. LƏB nümayəndələri ilə görüş 
zamanı zərərin azaldılması sahəsində fəaliyyət 
gösətərən QHT-lər İİV proqramının ikinci fazasında 

http://www.zerkalo.az/2012-04-25/society/28893-
http://www.zerkalo.az/2012-04-25/society/28893-


iştirak etmək üçün onları maraqlandıran bütün 
sualları müzakirə etmiş və iştirak üçün bütün QHT-
lərin fərdi və ya birləşərək niyyət məktubu ilə LƏB-ə 
müraciət etməsi qərara alınmışdır. İkinci fazada 

iştirak üçün niyyət məktubunu təqdim edən zaman 
QHT-lər ilk öncə özləri daxili qiymətləndirmə 
aparmalı, daha sonra isə LƏB tərəfindən növbəti 
qiymətləndirmə prosesi keçirilməlidir. 

 
 

Layihənin Əlaqələndirmə Bürosunun informasiya bülleteni Qlobal Fondun “Azərbaycanda İİV/QİÇS, 

Vərəm və Malyariya ilə mübarizə Proqramı çərçivəsində nəşr edilir. 

Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi,  

Layihənin Əlaqələndirmə Bürosu 

Bakı ş., AZ1005, 
T. Əliyarbəyov küçəsi 3 

2-ci mərtəbə 

Tel:(+99412) 4982016 
Faks:(+99412) 4982001 
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Faks:(+99412) 4947353 

office@aids.az  

 

 

İİV/QİÇS, Vərəm və Malyariya 
ilə mübarizə Programı 

 

mailto:erasulova@gfaids.az
http://www.gfaids.az/
mailto:office@aids.az

