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İNFORMASİYA BÜLLETENİ  №23 , 22 Oktyabr 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 
 

 
Azərbaycanda səhiyyə sahəsində beynəlxalq 

proqramlar üzrə Ölkə Əlaqələndirmə 
Komissiyasının QHT-lərlə iclası 

 
19 Sentyabr 2012-ci il tarixində 

Azərbaycanda səhiyyə sahəsində çalışan QHT-lərin 
fəaliyyətlərinin səmərəliliyinin artırılması və 
əməkdaşlığın gücləndirilməsi məqsədilə BMT-nin 
İİV/QİÇS üzrə Birləşmiş Proqramının (UNAİDS) və 
Qlobal Fondun dəstəyi ilə Ölkə Əlaqələndirmə 
Komissiyası (ÖƏK) tərəfindən tədbir keçirilib. 
Tədbirdə Zərərin Azaldılması layihələrinin tətbiqi ilə 
məşğul olan İİV və vərəmin profilaktikası sahəsində 
çalışan bir sıra təşkilatlar, Qlobal Fondun İİV və 
Vərəm Layihələrinin Əlaqələndirmə Bürosunun  
əməkdaşları iştirak edib. Tədbirin gündəmində olan 
mühüm məsələlər kimi ÖƏK-ə üzvlüklə əlaqədar 

QHT-lər qarşısında qoyulan əsas tələblərin 
müzakirəsi, Qlobal Fondun 9-cu Raund İİV layihəsinin 
2-ci fazası ilə bağlı aparılan dəyişikliklər, layihənin 
struktur və maliyyə məsələlərinə yenidən baxılması 
və müzakirə edilməsini göstərmək olar. Tədbiri giriş 
sözü ilə açan ÖƏK-in sədr müavini Soltan 
Məmmədov Qlobal Fondda son bir ildə aparılmış 
islahatlar nəticəsində Fondun struktur dəyişikliklərini 
iştirakçıların nəzərinə çatdırıb. Onun sözlərinə görə, 
Qlobal Fondda Raund təqdim olunma sistemi ləğv 
edilib və hal-hazırda strategiya, maliyyə və audit 
komitələri fəaliyyət göstərir. Bu o deməkdir ki, dövlət 
tərəfindən ayrılan büdcə, mövcud tələblər və lazım 
olan boşluqları düzgün təsvir etdikdən sonra Qlobal 

Fonda layihə təklifləri ilə müraciət etmək mümkün 
olacaq. Layihələr uğurlu tətbiq edildiyi halda onun 
davamı üçün əlavə vəsait tələb olunarsa, Qlobal 
Fonda əlavə olaraq əsaslı səbəblər təsvir edilməklə 
layihə təklifi ilə müraciət etmək imkanı yaradılacaq. 
Bundan əlavə S.Məmmədov Fondun əsas 
tələblərindən olan QHT-lərin ayrı-ayrılıqda deyil, 
təmsil etdiyi sektor adından çıxış etmək 
bacarıqlarının gücləndirilməsi və uğurlu əməkdaşlığın 
qurulmasına mühüm yer ayrıldığını bildirdi. Tədbirdə 
daha sonra çıxış edən UNAİDS-in ölkə ofisinin 
rəhbəri Cəmilə Cərrahova 2011-ci ildə keçirilən 
yüksək səviyyəli görüşlərdə İİV-in yayılmasının 
qarşısını almaq məqsədilə 10 əsas hədəf seçilmiş, 
Mərkəzi Avropa və Şərqi Asiya ölkələri üçün prioritetli 
sayılan İNİ-lər arasında profilaktikanın gücləndirilməsi  
və ARV müalicənin mövcudluğunu tam təmin 
edilməsi kimi iki əsas hədəf müəyyən edilib. Həmin 
fəaliyyətlərin yüksək səviyyədə aparılması və inkişaf 
etdirilməsində QHT-lərin rolunun vacib olduğunu 
bildirib. Dövlət və beynəlxalq təşkilatları, QHT-lərə 
dəstək Şurası öz tərəfindən bütün bu səyləri 
dəstəkləyəcək və əməkdaşlığın qurulmasında bütün 
işlərin davamlılığının təmin edilməsinə kömək 
göstərəcək. Daha sonra çıxış edən İİV,vərəm və 
malyariya Proqramlarının Layihə Əlaqələndirmə 
Bürosunun direktoru  Cavid Əbdul-Qədirov bildirib ki,  
İİV proqramının I fazası sona çatmaq üzrədir. Onun 
müddəti 3 aylıq uzadılıb və dekabr ayının sonuna 
kimi davam edəcək. İİV layihəsinin sub-resipiyenti 
olan ACİ-YF bu ayın sonunda öz qrant fəaliyyətini 
dayandırdığına görə, bu müddət ərzində Əsas 
Resipiyent zərərin azaldılması layihələrini tətbiq edən 
QHT-lərlə birbaşa müqavilələr bağlayacaq. Və I 
fazada, o cümlədən, bu 3 ay müddətində layihələrdə 
iştirak edən bütün QHT-lərin işlərinin nəticələrini 
nəzərə almaqla layihənin II fazasında onlarla 
əməkdaşlıq davam etdiriləcək. 
Tədbir zamanı bütün meyarlara aydınlıq gətirmək 
üçün LƏB tərəfindən hazırlanmış üç təqdimat 
iştirakçıların nəzərinə çatdırılıb. Əsasən 9-cu Raund 
İİV layihəsinin ikinci fazası ilə bağlı ümumi məlumat, 
sub-resipiyentin seçim meyarları, zərərin azaldılması 



layihələrində rəhbərlərin, autriçlərin iş öhdəlikləri və 
maliyyə məsələləri çıxışlarda öz əksini tapıb. 
Tədbirin sonunda məruzələri dinlədikdən sonra 
iştirakçıların maraqlandıran bütün sualları 
cavablandırılaraq ətraflı müzakirələr aparıldı və 
təkliflər qeyd olundu. 
 

Sub-resipiyentlərin satınalma mütəxəssisləri 
üçün seminar 

 
21 sentyabr 2012-ci il tarixində İİV Proqramının 
satınalma mütəxəssislərinin təqdimatı ilə satınalma 
qaydaları üzrə təlim keçirilib. Təlimdə Sub-
resipiyentlərin proqram koordinatorları, maliyyə və 
satınalma mütəxəssisləri iştirak edib. Təlimin əsas 
məqsədi Qlobal Fondun tələblərinə əsasən 
layihələrdə satınalma prosedurlarını riayət etmək və 
bu sahədə çalışan mütəxəssislərin bacarıq 
keyfiyyətlərini təkmilləşdirməkdən ibarət idi. Məruzə 
ilə çıxış edən LƏB-in satınalmalar üzrə mütəxəssisi 

Emil Məmmədov satınalma prosedurlarının tətbiq 
dairəsi, tələb olunan sənədləşmə, prosedurların və 
metodların izahı, təkliflər sorğusunun duzgün tətbiqi, 
kotirovka və açıq tenderlərin xüsusiyyətləri 
mövzusunda prezentasiya ilə çıxış edib. İmzalanmış 
Qrant Sazişinə əsasən layihələr çərçivəsində olan 
bütün fəaliyyət və əməliyyatlar dövlətin 
qanunvericiliyinə və Qlobal Fondun tələblərinə 
əsəsan həyata keçirilməlidir. Gələcəkdə satınalmalar 
prosesi zamanı yaranan problemlərin, boşluqların və 
gecikmələrin aradan qaldırılması üçün qanun və 
prosedurlarla daha yaxından tanış olmağın və onlara 
riayət etməyin nə dərəcədə vacib olduğu təlim 
iştirakçılarının nəzərinə çatdırılıb.  
Nəzərinizə çatdıraq ki, İİV layihəsinin ikinci fazası 
təsdiq olunduqdan sonra layihə sub-resipiyentləri 
üçün əlavə olaraq dekabr ayında belə bir təlimin 
keçirilməsi planlaşdırılır.  
 

QİÇS Proqramının Regional bölmələrinin tibb 
işçiləri üçün təlimin keçirilməsi 

 
10-11 Sentyabr 2012-ci il tarixində Bakı şəhərinin 
“Irşad” otelində  Qlobal Fondun İİV Proqramı 
çərçivəsində Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi 
tərəfindən “Milli QİÇS proqramının regional 
bölmələrinin heyəti üçün idarəetmə, klinika, 
laboratoriya” mövzusunda regionlarda Anti-retrovirus 
terapiyasının (ART) və  İİV infeksiyası üzrə könüllü 
məsləhət və müayinənin  aparılması üzrə tibb işçiləri 
üçün iki günlük təlim keçirilmişdir.  

Təlim zamanı İİV/QİÇS haqqında məlumat, dünyada 
və Azərbaycanda İİV-infeksiyası ilə bağlı epidemiolojı 
vəziyyət, İİV-infeksiyası ilə mübarizə siyasəti və 
tədbirləri, İİV-lə bağlı profilaktika, müalicə, qayğı və 
dəstəyin universal təminatının təşkili, könüllü 
məsləhət və müayinənin (KMM) keçirilmə qaydaları  
izah olunmuşdur. 
Mühazirələr təqdimatlar şəklində iştirakçılara təqdim 
olunmuşdur. Bütün iştirakçılar təlimin əvvəlində 
anonim sorğu anketini və sonunda isə təlimin 
qiymətləndirmə formasını dolduraraq təlimə öz 
münasibətini bildirmişdir. Məlumat ücün bildirək ki, 
hal-hazırda Antiretrovirus-terapiya bölmələri 6 
regionda - Gəncə, Şirvan, Quba, Şəki, Lənkaran və 
Naxçıvanda fəaliyyət göstərir, KMM məntəqələrinin 
sayı isə 28-ə çatdırılıb. 2015-ci ilə kimi 50 KMM 
məntəqəsinin fəaliyyətə başlaması  planlaşdırılır.  

 
Qlobal Fondun Baş İnspektorunun Ofisinin (OİG) 

nümayəndələrinin beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri ilə görüşü 

 
1 oktyabr 2012-ci il tarixində OİG 

nümayəndələri və bir sıra beynəlxalq təşkilatların 
iştirakı ilə ÖƏK-in görüşü keçirilmişdir. OİG qrupunun 

rəhbəri Devid Addison Azərbaycana səfərin məqsədi, 
diaqnostik baxışın əhatə dairəsi və vəzifələri, audit və 
diaqnostik baxış arasındakı fərq, səfərin müddəti və 
diaqnostik baxışa aid digər məsələlər barədə ətraflı 
məlumat vermişdir. Onun sözlərinə görə, səfərin 
məqsədlərindən biri, Qlobal Fondun proqramları üçün 
əsas riskləri aşkar etməkdən və risklərin azaldılması 
üçün tövsiyələr verməkdən ibarətdir. O, Əsas-
Resipiyentlərin, Sub-Resipiyentlərin, partnyor 
təşkilatların fəaliyyətlərini və onların Ölkə 
Əlaqələndirmə Komissiyası (ÖƏK) və Lokal Fond 
Agenti (LFA) ilə qarşılıqlı əlaqələrini əhatə edəcək. 



OİG-in ölkədəki qrupu qrup rəhbərindən, səhiyyə, 
satınalma və təhcizatın idarəedilməsi və maliyyə 
menecmenti üzrə ekspertlərdən ibarətdir. Səhiyyə 
üzrə ekspert Mamuka Djibuti bütün üç proqram üçün 
maliyyə davamlılığı və gələcəkdə Qlobal Fondun 
proqramlarından kənar atılacaq növbəti addımlar 
haqqında danışmağı təklif etmişdir. Cənab Djibuti 
qeyd etdi ki, bu daha çox prosesin 
qiymətləndirilməsidir; bu, nəticə və ya təsirin 
qiymətləndirilməsi deyil. UNAİDS-in ölkə üzrə 
nümayəndəsi Cəmilə Cərrahova bu diaqnostik 
baxışın metodologiyası və ya tövsiyələri barədə sual 
verdi. Cəmilə Cərrahova, BMT-nin İİV sahəsindəki 
bütün səylərini əlaqələndirən UNAİDS-in prioritetləri, 
sosial müdafiə və sosial iş üzrə vəziyyət barədə də 
görüş iştirakçılarına məlumat vermişdir. O, sosial 
sahədə çalışan insanların şəbəkəsinin olmadığını  
vurğulayıb. Daha sonra ÜST-ün yoluxucu xəstəliklər 
üzrə milli proqram mütəxəssisi Elxan Qasımov 
malyariyanın maliyyə davamlılığı məsələləri haqqında 
görüş iştirakçılarına məlumat verib. O xüsusi olaraq 
vurğulayıb ki, Malyariya ilə mübarizə üzrə milli 
strategiya mövcuddur (2008-2013) və ÜST Qlobal 
Fondla bu sahədə uğurlu əməkdaşlıq edir. Onun 
sözlərinə görə, gələcəkdə maliyyə davamlılığına dair 
heç bir problem olmayacaq, çünki malyariya 
proqramının 70-90%-i Azərbaycan hökuməti 
tərəfindən maliyyələşdirilir. ÖƏK-in sədr müavini 
Soltan Məmmədov Azərbaycanda İİV/QİÇS-lə 
mübarizə sahəsində çalışan QHT-lərın zəif tərəfləri ilə 
bağlı fikirlərini bildirib. Görüş zamanı iştirakçılar 
vərəm proqramları üzrə mühüm məsələləri və ikinci 
sıra vərəm əleyhinə dərmanların 
maliyyələşdirilməsindəki boşluqları, habelə vərəm 
proqramı üzrə diaqnostik məsələləri, yerli QHT-lər 
üçün bacarıqların inkişaf etdirilməsi, təlimlərə ayrılmış 
büdcəni müzakirə edib. Məlumat üçün bildirək ki, OIG 
qrupu Qlobal Fondun LƏB nümayəndələri ilə birlikdə 
İİV regional laboratoriyalarının, KMM məntəqələrinin, 
vərəm dispanserlərinin, regional GEM mərkəzlərinin 
və zərərin azaldılması layihələrini tətbiq edən QHT-
lərın fəaliyyətini nəzərdən keçirmək məqsədi ilə 
Azərbaycanın müxtəlif regionlarına səfər ediblər. 
Missiyalarının sonunda Səhiyyə Nazirliyində İİV, 
vərəm və malyariya üzrə Milli Proqramların 
koordinatorları, QF proqramlarının heyəti ilə görüşlər 
keçiriləcək və ilkin təhlillər aparılacaq. Səfərin yekunu 
olaraq onlar Əsas resipiyentlər, sub-resipiyentlər, 
habelə beynəlxalq təşkilatlar üçün tövsiyələr işləyib 
hazırlayacaqlar. 

 
Qlobal Fondun İİV layihəsi çərçivəsində zərərin 

azaldılması layihəsləri tətbiq edən QHT 
beynəlxalq qrant müsabiqəsinin qalibi oldu 

   
9-11 Oktyabr 2012-ci il tarixində Bakıda “Old Gates” 
mehmanxanasında  İİV/QİÇS-ə qarşı Ukrayna 
Beynəlxalq Alyansı, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya 
Regional Dəstək Mərkəzi və “Gender və Tərəqqi” 
Maarifləndirmə İB təşəbbüsü və təşkilаtçığı ilə üç 
günlük tədbir təşkil edilib. Tədbirin keçirilməsinin əsas 
məqsədi “Gender və Tərəqqi” Maarifləndirmə İB-i 

tərəfindən 2012-2014-cü illərdə “Azərbaycanda 
əhalinin həssas qrupları (İNİ, Sİ, KCK) arasında İİV-in 

profilaktikası üzrə strategiyaların tətbiqinin daha 
effektiv gücləndirilməsi” adlı layihənin həyata 
keçirilməsinin nəticələrinin qiymətləndirilməsidir. 
Yanvar  ayının 2012-ci il tarixindən tətbiq edilən 
layihənin nəticələrini, əsas məqsəd və vəzifələri 
barədə məlumat verildi və həssas qruplar arasında 
aparılan tədqiqatın nəticələrini işıqlandıraraq tədbir 
iştirakçıları arasında ətraflı müzakirələr aparıldı. 
Məlumat üçün bildirək ki, həmin layihə Avropa 
İttifaqının “Şərq ölkələrində əhalinin rsik qrupları 
arasında İİV/QİÇS-in profilaktikası üzrə 
strategiyaların genişləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində 
Azərbaycan, Ukrayna, Gürcustan, Rusiya, Moldova, 
Belarusda tətbiq edilir. Azərbaycanda  bu fəaliyyət 
“Gender və Tərəqqi” Maarifləndirmə İB-i tərəfindən 
həyata keçirilir. Layihənin əsas məqsədi İİV 
infeksiyasına həssas olan icmaların fəaliyyətini milli 
və beynəlxalq təcrübələrə əsasında toplamaq və 
lazımi xidmətlər paketini ümumiləşdirərək həssas 
qruplar üçün ayrı ayrılıqda tərtib etmək, daha sonra 
həmin xidmətlər paketini epidemiyaya qarşı milli 
imkanların gücləndirilməsi üçün hökumət və vətəndaş 
cəmiyyəti təşkilatları arasında koordinasiyanın 
davamlılığını artırmaq üçün bir vasitə kimi istifadə 
etməkdir. Bundan əlavə, profilaktika, müalicə və 
qayğı işlərinin təkmilləşdirilməsi sahəsində psixo-
sosial xidmətlər və  psixoloji  qayğı və dəstəyin 
göstərilməsi xidmətlər paketinə əlavə ediləcək. 
Layihə 2014-cü ilə kimi davam edəcək. Tədbirin 
üçüncü günündə təşkil olunan press-konfransa 
İİV/QIÇS sahəsində çalışan QHT-lər, QF LƏB, 
UNAİDS  və KİV nümayəndələri qatılaraq layihənin 
gedişatı ilə yaxından tanış oldular. 
 

Malyariya layihəsi çərçivəsində aparılmış Bilik, 
Münasibət və Təcrübə (KAP)  tədqiqatının 

nəticələri açıqlandı 
 

Azərbaycan Respublikası ilə Qlobal Fond arasında 
bağlanmış AZE-704-G04-M Qrant Sazişinə əsasən 
2008-ci ildən etibarən həyata keçirilən bu layihənin 
maliyyə dəstəyi ilə “Ictimai Dəyərlərin Təbliği Mərkəzi  
İctimai Birliyi”  2012-ci ilin may-avqust aylarında 
Respublikanın 6 əsas malyariogen rayonunda KAP 



tədqiqatı aparılıb. Tədqiqat üçün bu rayonlar 
malyariyaya görə yüksək həssaslığa malik 
olduqlarına görə seçilib. Tədqiqatın aparılmasında 
məqsəd, Azərbaycanda həyata keçirilən və QF 
tərəfindən dəstəklənən “Davamiyyətli malyariya  
nəzarəti  və  profilaktikası uğrunda  yeni təşəbbüslər” 
layihəsi üzrə  hədəf - əhalinin malyariya xəstəliyi 
barədə biliyi və xəstəliyə münasibəti, həmçinin, 
praktik vərdişlərinin ilkin səviyyəsinin öyrənilməsi və 
ölçülməsidir. Bununla bərabər, əldə edilmiş məlumat 
sübut edilmiş dəlillərə əsaslanaraq, kommunikasiya 
üzrə strateji istiqamətin təyin edilməsində əsas rol 
oynayacaq və əhalidə malyariya ilə mübarizə 
tədbirlərinə münasibətin və bu sahədə praktik 
vərdişlərin və malyariya yoluxma potensialının 
azaldılmsına təsir edən amillərin öyrənilməsinə imkan 
yaradacaq.  

Tədqiqatın sonunda aşağıdakı vacib nəticələr əldə 
edilmişdir: 

 Tədqiqatın nəticələri bir daha sübut edir ki, 
əhali arasında malyariya xəstəliyi və onun 
törədiciləri barədə biliklərin səviyyəsi 
yüksəkdir və belə ki, sorğuda iştirak edənlərin 
76,8%-i malyariyanın yoluxucu xəstəlik 
olduğunu  və onun müalicəsinin 
mümkünlüyünü bilirlər. 

 Malyariyanın anofeles ağcaqanadları vasitəsi 
ilə insanlara keçirildiyini respondentlərin  
55,4%-i bilir, lakin iştirakçıların 40,3% 
malyariya xəstəliyinin yoluxdurucusunun 
bütün ağcaqanadlar olduğunu düşünürlər.  

 Ümumi əhalinin 51,5% -i fermer təsərrüfatında 
çalışırlar və malyariya mövsümündə onlar 
tarlalarda işləyirlər. Bu qəbildən olan əhalinin 
malyariya ilə yoluxma təhlükəsi daha 
yüksəkdir və buna görə də belə qrupdan olan 
əhaliyə xüsusi qayğı ilə yanaşılmalıdır. Onlar 

arasında tarla mövsümündən əvvəl mayariya 
keçiriciləri ilə mübarizəyə aid sanitariya 
maarifləndirilməsi, bu sahədə lazımı biliklərin 
verilməsi və miçətkən paylanması labüddür. 

 Sorğu iştirakçılarının təxminən 60%-i 
malyariya ilə mübarizəni dövlət strukturları və 
yerli hakimiyyət orqanlarının üzərinə qoyurlar 
və digər 27,4%-i  isə bunun tibb işçilərinin 
vəzifəsi olduğunu düşünürlər. Əhalinin çox az 
hissəsi (7,1%) bu fəaliyyətin bilvasitə icma 
tərəfindən həyata keçirilməli olduğunu 
düşünür. Belə yanaşma qeyri-məqbuldur və 
layihə çərçivəsində və yaxud, səhiyyə 
strukturları tərəfindən həyata keçirilən 
mübarizə tədbirlərinin planlaşdırılmasında 
nəzərə alınacaqdır.   

 Ərazidə ağcaqanadlar ilə mübarizə 
aparılmasına mane olan səbəb kimi 
respondentlərin 22,5 %-i bunu necə etməyi 
bilmədiklərini göstərirlər. Buna görə də, əhali 
arasında və icmalarla aparılan maarifləndirmə 
işləri zamanı keçiricilər və onların malyariya 
xəstəliyinin yayılmasında olan  roluna dair 
daha geniş məlumat verilməlidir. 

 Əhali arasında maarifləndirmə işinin təşkilində 
konkret hansı maarifləndirmə üsulundan daha 
çox istifadə edilməsi ilə bağlı müəyyən edildi 
ki, bu cəhətdən televiziya verilişlərindən 
istifadə etmək daha məqsədəuyğundur, 
bununla bərabər, digər üsullardan da istifadə 
edilməlidir və bu sahədə tibb işçilərinin rolu 
gücləndirilməlidir. 

 

Aparılan tədqiqat malyariya  layihəsinin 
davamlılığının təmin edilməsi üçün mühüm əhəmiyyət 
daşıyır.  
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