AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN KOLLEGİYASI
QƏRAR
№ 75

Bakı şəhəri
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“Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən 2015-ci il
ərzində görülmüş işlər barədə”
Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyası 2015-ci il ərzində görülmüş
işlər barədə məruzəni dinləyərək qeyd edir ki, bütün dünya üçün çətin olan 2015-ci ildə də
ölkəmiz inkişaf etməkdə davam etmişdir.
Son 5 ildə səhiyyəyə ayrılan büdcə vəsaiti 2 dəfəyə yaxın artmışdır.
Bunun nəticəsində son illər Azərbaycanda 600-ə yaxın səhiyyə müəssisəsi tikilmiş,
əsaslı təmir olunmuş, müasir avadanlıqla təchiz edilmişdir.
2015-ci ildə iri səhiyyə ocaqlarının, o cümlədən Mingəçevir, İsmayıllı, Göyçay və Ucar
rayon Mərkəzi Xəstəxanalarının açılışı olmuş, Respublika Klinik Xəstəxanasında isə aparılan
təmir işləri başa çatdırılmışdır. Hazırda Ağsu, Masallı, Biləsuvar, Qazax, Neftçala rayon mərkəzi
xəstəxanaları kimi böyük, çoxprofilli tibb müəssisələrində, həmçinin Elmi-Tədqiqat Mamalıq və
Ginekologiya, Tibbi Bərpa İnstitutlarında, o cümlədən Respublika Uşaq Stomatoloji mərkəzində
təmir tikinti işləri davam etdirilir.
Əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin genişləndirilməsində və keyfiyyətinin artırılmasında
səhiyyənin ayrı-ayrı sahələri üzrə qəbul edilmiş dövlət proqramlarının xüsusi rolu olmuşdur.
Son illərdə səhiyyənin qarşısında duran ən çətin problemlərdən biri olan xroniki böyrək
çatışmazlığından əziyyət çəkən insanların hemodializ müalicəsi artıq öz həllini tapmışdır.
Respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən 34 mərkəzdə 3 minə yaxın xəstə
hemodializ seansları və müvafiq dərman vasitələri ilə tam həcmdə pulsuz təmin olunurlar. Bu
mərkəzlərin 26-sı bölgələrdə yerləşir. 2015-ci ildə Mingəçevir rayonunda və Kliniki Tibbi
Mərkəzdə yeni hemodializ şöbəsi açılmışdır.
2015-ci ildə respublikanın dövlət xəstəxanalarında 81 böyrəkköçürmə əməliyyatı icra
olunub. Hal-hazırda Azərbaycanda böyrək köçürülməsi əməliyyatı olan 732 nəfərin dərman
təminatı da dövlət tərəfindən olunur.
Ana və uşaqların sağlamlığının qorunması məqsədilə “Uşaqların icbari
dispanserizasiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu və Dövlət Proqramı, “Ana və
uşaqların sağlamlığının qorunması üzrə Dövlət Proqramı” qəbul edilmişdir. Bu proqramlar
çərçivəsində ana və uşaqlara xidmət göstərən tibbi müəssisələrin maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmiş, dərman preparatları və tibbi texnika ilə təminatı yaxşılaşdırılmışdır.
Artıq diridoğulmanın beynəlxalq meyarları qəbul olunmuş və 2015-ci ilin yanvarın 1-dən
onların tətbiqinə başlanılmışdır. Hazırda hestasiya yaşı 22 həftə təşkil edən, doğularkən kütləsi
ən azı 500 qram təşkil edən uşaqlar diridoğulmuş hesab olunur və tam həcmli tibbi yardım
alırlar. 1000 qramdan az çəki ilə doğulmuş 260 yenidoğulmuşdan 97-ni xilas etmək mümkün
olmuş və bu çox yüksək göstəricidir.
Uşaqların icbari dispanserizasiyası proqramı çərçivəsində 2015-ci ildə uşaqların 92%-dən
çoxu müayinələrə cəlb olunmuşdur. Tibbi müayinədən keçirilmiş uşaqların 6%-i sağlamlıq
vəziyyətinə görə dispanser qeydiyyata götürülmüş, 1%-ı isə ixtisaslaşdırılmış tibb
müəssisələrinə hospitalizasiya olunmuşdur. Ümumi olaraq bu il ölkə üzrə 6 milyon 935 min
nəfər, o cümlədən 1 milyon 695 min uşaq müxtəlif tibbi müayinələrə cəlb olunmuşdur.
Respublikada həyata keçirilən bu tədbirlərin nəticəsində ana və uşaqların sağlamlığını
xarakterizə edən göstəricilərdə müsbət dinamika əldə edilmişdir.
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Əgər 2010-cu ildə respublikada körpə ölümü göstəricisi 11,2 ‰ təşkil edirdi, 2015-ci ildə
beynəlxalq diridoğulma meyarları nəzərə alınmaqla bu rəqəm təxminən 11,0 ‰ təşkil edir.
Beləliklə, ana ölümü əmsalı hər 100 min diridoğulmaya qarşı 2014-cü illə müqayisədə 14,6-dan
13,8-ə enmişdir.
Şəkərli diabet üzrə tədbirlər proqramı çərçivəsində hazırda 240 mindən çox şəkərli
diabet xəstəsi daim dövlət hesabına dərman və özünənəzarət vasitələri ilə təmin olunur.
Diabetli uşaqlara dərman insulin pompası vasitəsilə yeridilir və bu körpələri gün ərzində bir neçə
dəfə insulin iynəsi vurmaqdan azad edir.
Son illər strateji əhəmiyyətli məsələ kimi qan xidmətinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilir.
Əhalinin donorluğa cəlb edilməsi işinin aktivləşdirilməsi nəticəsində tədarük olunan qan
və onun komponentlərinin miqdarı ilbəil artırılır. Belə ki, 2010-cu ildə 19,5 ton qan tədarük
edilmişdirsə 2015-ci ildə bu rəqəm 33 tondan çox olmuşdur.
Hazırda tibb müəssisələrinin və xəstələrin donor qanına olan ehtiyacı tam ödənilir.
Talassemiya və hemofiliyalı xəstələrin müalicəsində də müsbət nəticələr əldə edilmişdir.
Bu xəstələrin normal həyat fəaliyyətinin təmin olunması üçün müvafiq şərait yaradılıb, onların
ömür müddəti uzadılıb və son 10 ildə talassemiyadan ölüm göstəricisi 5 dəfə azalmışdır.
Hazırda 2500-dən artıq xəstə bu mərkəzdə daimi müalicə alır.
2014-cü ildə Respublika Talassemiya Mərkəzində irsi qan xəstəliklərinin radikal müalicə
üsulu olan sümük iliyinin transplantasiyası əməliyyatına başlanılmışdır və artıq 25 uşağa sümük
iliyi köçürülmüşdür.
Nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin öncədən tibbi müayinədən keçməsi kimi tədbirləri
özündə əks etdirən Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsində qəbul edilmiş dəyişikliklər bu
xəstəliklərin profilaktikası baxımından çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Belə ki, iyun ayının 1-dən artıq 82 minə yaxın insanın qan nümunəsi müayinə olunub.
Onların arasında 5500 nəfər talassemiya daşıyıcısı, 53 nəfərdə QİCS, 320 nəfərdə sifilis
xəstəliyi aşkar edilmişdir. Müayinə olunanların arasında 40 cütlük aşkar edilmişdir. Bunlara
lazımı tibbi-genetik məsləhətlər və sonrakı müayinələr haqqında ətraflı məlumat verilmişdir.
Talassemiya daşıyıcısı olan evlənmiş cütlüklərdən birində, hamilə qadından Azərbaycanda ilk
dəfə bətn daxili diaqnostika məqsədilə punktat götürülərək müayinəyə göndərilmişdir.
Hazırda respublikada 1480 hemofiliyalı xəstə qeydiyyatdadır. Uğurla həyata keçirilən
Dövlət proqramı çərçivəsində belə xəstələrə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsinin yüksəldilməsi,
davamlı faktor preparatları ilə təmin olunması nəticəsində onların həyat keyfiyyətinin
yaxşılaşmasına və bu xəstəlikdən ölüm hallarının azaldılmasına nail olunmuşdur.
Onkoloji xəstəliklərin aşkarlanması işinin yaxşılaşdırılması nəticəsində ilkin xəstələrin sayı
2014-cü ildə hər 100 min nəfərə 97,0-dən 2015-ci ildə 101,0 qalxmışdır.
Bədxassəli şişlərlə mübarizə işində də nəzərəçarpan irəliləyiş əldə olunmuşdur. Onkoloji
yardım göstərən tibb müəssisələrinin maddi-texniki bazası yaxşılaşdırılmış, Milli Onkoloji
Mərkəzdə cənubi Qafqazda ilk dəfə ən müasir tibbi diaqnostika üsulu olan pozitron emission
tomoqrafın quraşdırılması başa çatmışdır. Bu texnologiyalarla işləmək üçün
müvafiq
mütəxəssislər hazırlanmışdır.
Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, profilaktikası və onunla mübarizə tədbirlərinə dair
Dövlət Proqramı çərçivəsində 515 xəstənin dövlət tibb müəssisələrində müayinə və müalicəsi
aparılır. Bütün xəstələr yüksəkeffektli dərman preparatları ilə təmin olunurlar.
Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən “2016-2020-ci illər üçün İİV və QİÇS-lə mübarizə üzrə yeni
Tədbirlər Proqramı” hazırlanmış və Nazirlər Kabinetinə təqdim olunmuşdur. Proqram xəstəliklə
bağlı problemlərin köklü surətdə həlli məqsədilə geniş profilaktik tədbirlərin aparılmasına,
xəstələrin davamlı müalicəsi üçün antiretrovirus preparatları, qulluq və dəstəklə təmin
edilməsinə, laborator xidmətin müasir avadanlıq və reaktivlərlə təchizatına və bu sahə üçün
kadrların hazırlanmasına yönəlmişdir.
Səhiyyənin bütün sahələrində olduğu kimi sanitariya-epidemioloji xidmətinin də
fəaliyyətinin müxtəlif istiqamətləri üzrə davamlı inkişafına nail olunmuşdur.
Yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə və onların profilaktikası beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilir. Bu istiqamətdə aparılan tədbirlərin nəticəsində bir-çox
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ölkələrdə və regionda qeyd edilən epidemioloji gərginliyə baxmayaraq, respublikada
epidemioloji sabitlik qorunub saxlanılmışdır.
Ölkə üzrə peyvənd planının təxminən 95-96% yerinə yetirilməsi nəticəsində xüsusi
profilaktika vasitələri ilə idarəolunan xəstəliklərin azaldılması üzrə stabil dinamika əldə
edilmişdir.
Son illər viruslu hepatitlərə yoluxmuş xəstələrin sayının artmasını nəzərə alaraq cari ildə
viruslu hepatitlərin profilaktikası, diaqnostikası və müalicəsinin təşkili üzrə xüsusi Komissiya”
yaradılmışdır.
Komissiyaya müraciət edən bütün xəstələr müayinə edilərək müvafiq təyinat almışlar.
Hazırda 2356 belə xəstə dövlət hesabına uzunmüddətli müalicə kursu alır.
Yüksək risk qruplarına aid edilən təxminən 27 min nəfər tibb işçisi arasında hepatit B
xəstəliyinə qarşı geniş peyvənd kampaniyası aparılmışdır.
Vərəmli xəstələrin aktiv müalicəyə cəlb olunması, geniş miqyaslı profilaktik tədbirlərin
görülməsi, bu xəstələrin birinci və ikinci sıra dərman preparatları ilə tam təmin olunması
nəticəsində son üç ildə dinamik azalma tendensiyasına nail olunmuşdur. 2015-ci ildə bu
xəstəlikdən ölüm hallarının sayı da azalmışdır.
Son illərdə epidemiya və pandemiyaların baş verməsi təhlükəsinin qarşısının alınması
məqsədilə 2010-cu ildən tətbiqinə başlanılmış Yoluxucu Xəstəliklərin Elektron Müşahidə
Sistemi daima yenilənir və təkmilləşdirilir. Bu sistem vasitəsi ilə ölkəmizdə qeydə alınan hər bir
yoluxucu xəstəlik hadisəsi barədə onlayn rejimində məlumat almaq, operativ tədbirləri həyata
keçirmək, epidemioloji vəziyyəti, hətta rayon səviyyəsində təhlil etmək imkanları mövcuddur.
Qeyd etmək lazımdır ki, müvafiq məlumatların bir-başa Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına
ötürülməsi təşkilat tərəfindən dəstəklənmiş və artıq mütəmadi olaraq bu proses həyata keçirilir.
Respublika əhalisinin sanitariya-epidemioloji salamatlığının qorunması sahəsində
təhlükəsiz ərzaq məhsulları və su ilə təchizatı müstəsna rol oynayır. Bu məqsədlə Səhiyyə
Nazirliyi tərəfindən alınan ən müasir laborator avadanlıq, kadrların yenidən hazırlanması
hesabına mikrobioloji və toksikoloji müayinələrin beynəlxalq standartlar səviyyəsində aparılması
təmin olunur.
Bu gün ölkəmizdə əvvəllər əlacı olmayan bir sıra xəstəliklər müalicə edilir, mürəkkəb
əməliyyatlar, o cümlədən qaraciyər transplantasiyası, süni oynaq və açıq ürək əməliyyatları
aparılır. İlin əvvəlindən indiyədək 14 nəfərə qaraciyər transplantasiyası, 78 xəstəyə
endoprotezləşmə əməliyyatı olunub. Minlərlə xəstəyə, o cümlədən 391 uşağa kardiocərrahiyyə
əməliyyatı həyata keçirilib.
Yalnız 2015-ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin tabeçiliyində olan müəssisələrdə 2 minə yaxın
açıq ürək əməliyyatı icra olunmuşdur.
Sevindirici haldır ki, bu gün belə əməliyyatların aparılması üçün hətta qonşu ölkələrin
vətəndaşları bizə müraciət edirlər. 2015-ci il ərzində 7 Gürcüstan və 1 Qazaxıstan vətəndaşına
qaraciyər transplantasiyası və 5 Gürcüstan vətəndaşına böyrək köçürülməsi əməliyyatı
aparılmışdır.
Vətəndaşların çoxsaylı müraciətlərini nəzərə alaraq bu ilin sentyabr ayından Səhiyyə
Nazirliyin müvafiq əmri ilə “Koxlear implantasiya əməliyyatlarının aparılmasına ehtiyacı olan
uşaqların qeydiyyatının aparılması, seçilməsi, müayinə və müalicəsi üzrə” Komissiya
yaradılmışdır. Belə ki, bu qısa müddət ərzində 52 nəfər komissiyaya müraciət etmişdir. Artıq 4
uşağa dövlət hesabına koxlear implantasiya əməliyyatı uğurla icra edilmişdir.
Son illərdə dərmanların keyfiyyətinə nəzarət, saxta dərmanların ölkəyə gətirilməsinin
qarşısının alınması istiqamətində təsirli tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Eyni zamanda, “Dərman vasitələri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa
edilən dəyişikliklərə uyğun olaraq, ölkəmizdə dərman vasitələrinin qiymətlərinin
tənzimlənməsinə başlanmışdır. Hazırda satışda olan 3 minə yaxın dərman vasitələrinin
qiymətləri aşağı endirilmişdir. O cümlədən preparatların 53%-nin qiyməti 2 dəfədən çox, 28%nın qiyməti isə 3 dəfədən çox ucuzlaşdırılmışdır.
Vətəndaşların səhiyyə ilə bağlı müraciətlərinin təcili həlli məqsədilə keçən ilin sonunda
Elektron Səhiyyə Mərkəzi istifadəyə verilib. Bir növ Səhiyyə Nazirliyinin “Asan Xidmət”
funksiyasını yerinə yetirən bu Mərkəz vətəndaşların problemlərini rahat və qısa müddətdə həll
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etməyə imkan verir. İl ərzində Elektron Səhiyyə Mərkəzinə 31 minə yaxın vətəndaş müraciət
etmiş, onların problemlərinin əksər hissəsi yerindəcə həll olunmuşdur.
Eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin “Qaynar xətt” əlaqə mərkəzinə daxil olmuş 528
məlumat araşdırılmışdır.
Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırıq və tövsiyələrini rəhbər
tutaraq səhiyyə naziri tərəfindən bu il Respublikanın 12 regionunda vətəndaşların qəbulu təşkil
olunmuşdur.
Səhiyyənin inkişafının əsas istiqamətlərindən biri tibbi təhsil və kadr hazırlığıdır.
Bu il İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universiteti özünün ilk və yeganə
filialını məhz Bakıda açmışdır.
Tibbi kadrların hazırlanmasının və tibbi təhsilin dünya standartları səviyyəsinə
qaldırılması istiqamətində də tədbirlər həyata keçirilmişdir.
2015-ci ildə Rusiya Diplomdansonrakı Tibb Akademiyası, Seçenov adına 1-ci Moskva
Dövlət Tibb Universiteti, Minsk Sümük İliyi Transplantasiyası Mərkəzi və Amerika Ürək
Assosiasiyası mütəxəssislərin cəlb edilməsi ilə Azərbaycanda aparılan nəzəri praktiki təlimlərdə
255 müdavim iştirak etmişdir.
Beynəlxalq əlaqələr çərçivəsində 2015-ci ildə 65 rezident-həkim təhsillərinin bir hissəsini
Almaniya və Türkiyədə davam etdirmişdir.
Tibb işçilərinin təkmilləşdirilməsi və sertifikatlaşdırılması işi də davam etdirilmişdir. İl
ərzində 5200 həkim və 9500 orta tibb işçisi təkmilləşmə kurslarından keçmiş, 3354 həkim və
7399 orta tibb işçisi sertifikat almışdır.
2015-ci ildə həkimlərin işə mərkəzləşdirilmiş qaydada test imtahanı ilə qəbul edilməsi
davam etdirilmişdir. Cari ildə keçirilmiş imtahanlar nəticəsində 258 həkim mərkəzləşdirilmiş
qaydada işə qəbul olunmuşdur.
Vahid Səhiyyə İnformasiya Sistemi”nin formalaşdırılması, o cümlədən səhiyyə sahəsində
elektron xidmətlərinin genişləndirilməsi istiqamətində də işlər aparılır. Nazirliyin rəsmi internet
səhifəsində yaradılmış “Elektron xidmətlər” bölməsində 38 elektron xidmət artıq fəaliyyət
göstərir. 2015-ci il ərzində “Elektron Səhiyyə” internet portalı vasitəsi ilə təqdim olunan elektron
xidmətlərdən 49 mindən çox istifadə qeydə alınmışdır.
Bundan əlavə hesabat ili ərzində tibbi sosial ekspertiza müayinəsinə göndərişlərin
(Forma 88) vahid mərkəzləşdirilmiş reyestri yaradılmışdır. Talassemiya ilə mübarizə sahəsində
qəbul olunmuş Dövlət Proqramı çərçivəsində nikah üçün tibbi arayışların məlumat bazası
yaradılmış və respublika üzrə 69 tibb müəssisəsi və 4 ASAN xidmət mərkəzində tətbiq
olunmuşdur.
Kadrların Avtomatlaşdırılmış Uçot Sistemi təkmilləşdirilmişdir. Tibb işçilərinin
mərkəzləşdirilmiş işə qəbulu və sertifikasiya üzrə informasiya sistemləri yeni qaydalara uyğun
olaraq hazırlanmışdır.
Bu ilin ən mühüm hadisəsi Bakı 2015 Avropa Oyunları oldu. Oyunlar müddətində müxtəlif
sağlamlıq problemləri ilə 6381 müraciət olmuş və lazımi tibbi yardım göstərilmişdir.
Beynəlxalq mütəxəssislər bu tədbir dövründə tibb xidmətinin təşkilinə yüksək qiymət
vermişlər. Tibbi xidmətin səviyyəsi, keyfiyyəti ilə bağlı heç bir irad, nöqsan qeyd olunmamışdır.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidməti gündəlik olaraq mətbuatın monitorinqini həyata keçirir.
Nazirliyin tərkibinə daxil olan müəssisə və təşkilatların adı hallanan hər bir məlumat diqqətə
alınır və zəruri addımlar atılır.
2015-ci ilin ikinci yarısında mediada (TV, internet media və qəzetlərdə) Səhiyyə Nazirliyi
haqqında verilən məlumatların sayı 2014-cü ilin ikinci yarısı ilə müqayisədə 85% artmışdır.
2015-ci ildə 2014-cü il ilə müqayisədə mediada Səhiyyə Nazirliyi haqqında verilən pozitiv
məlumatların sayı 74% artmışdır.
Qeyd olunanları nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Kollegiyası
QƏRARA ALIR:
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1. 2015-ci il ərzində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən görülmüş işlər barədə illik hesabat qəbul
edilsin.
2. Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan tibb idarə və müəssisələrinin rəhbərlərinə
tapşırılsın:
2.1. rəhbərlik etdikləri müəssisələrin 2015-ci ildə fəaliyyətləri təhlil edilsin və mövcud
nöqsanların aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi təmin edilsin;
2.2. əhalinin Bakı şəhərində yerləşən tibb müəssisələrinə əsassız axınının qarşısının
alınması məqsədilə ixtisaslaşdırılmış stasionar tibbi yardımın vəziyyəti dərindən təhlil edilsin, bu
yardımın keyfiyyətinin və həcminin artırılmasına yönəldilmiş tədbirlər görülsün;
2.3. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Kollegiyasının 21.10.2015-ci il tarixli 57
nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Aptek təşkilatlarından dərman vasitələrinin buraxılması
qaydaları”-na əsasən tibb işçiləri tərəfindən reseptlərin konkret olaraq dərmanların beynəlxalq
patentləşdirilməmiş adı ilə yazılmasına ciddi nəzarət olunsun;
2.4. fəaliyyət göstərən imtiyazlı apteklərdən buraxılan dərmanların vaxtı-vaxtında
verilməsinə ciddi nəzarət olunsun.
3. Səhiyyə Nazirliyinin struktur bölmələrinin rəhbərlərinə tapşırılsın ki, dövlət
proqramlarında icrası 2016-cı ildə nəzərdə tutulmuş tədbirlərin vaxtında və tam həcmdə icrası
təmin edilsin.
4. Tibbi yardımın təşkili şöbəsinin müdiri G.Poladova tapşırılsın:
4.1. dövlət proqramlarında Səhiyyə Nazirliyi üzrə nəzərdə tutulan tədbirlərin icrası və
inkişaf konsepsiyalarının həyata keçirilməsi daimi nəzarətdə saxlanılsın;
4.2. respublikada ana və uşaqlara göstərilən müalicə-profilaktika yardımının keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması və ölüm səviyyəsinin azaldılması istiqamətində aparılan tədbirlərin davamlılığı
təmin edilsin;
4.3. əhalinin tibbi yardım almaq sahəsində hüquqlarını təmin etmək məqsədi ilə nazirliyin
tibb müəssisələrinin fəaliyyəti daimi nəzarətdə saxlanılsın;
4.4. hepatit B və C viruslara yoluxmuş xəstələrə təyin edilən virus əleyhinə preparatların
yalnız aparılmış müvafiq müayinələrdən sonra tibbi göstəriş üzrə verilməsinə xüsusi nəzarət
edilsin;
4.5. Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində yaradılmış xüsusi komissiyaların rəyi ilə
böyrəkköçürmə, uşaq kardiocərrahiyyə əməliyyatlarının növbəlik prinsip əsasında aparılmasına
ciddi nəzarət olunsun.
5. Analitik Ekspertiza Mərkəzinin direktoru M.Süleymanova tapşırılsın ki, respublikanın
rayon və şəhərlərində mövcud olan aptek müəssisələrində dərmanların satışı Səhiyyə
Nazirliyinin müvafiq əmrinə uyğun olaraq yazılmış reseptlər əsasında həyata keçirilməsi üçün
tədbirlər görülsün.
6. İnnovasiya və Təchizat Mərkəzinin direktoru R.Rüstəmbəyova tapşırılsın ki, dərman
preparatları, tibbi ləvazimat, tibb avadanlığı və texnikasına, diaqnostik preparatlar,
dezinfeksiyaedici vasitələrə və s. respublika şəhər və rayon tibb müəssisələrinə vaxtında
çatdırılması təmin edilsin.
7. Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzinin direktoru C.Əsəd-zadəyə tapşırılsın:
7.1. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən təqdim edilən elektron xidmətlərin genişləndirilməsi və
təkmilləşdirilməsi davam etdirilsin;
7.2. tibb müəssisələrinin laborator xidməti üzrə mərkəzləşdirilmiş məlumat bazasının
yaradılmasına başlansın;
7.3 dərman preparatlarının dövriyyəsinə elektron nəzarət sisteminin tətbiqi
genişləndirilsin;
7.4.kadrların avtomatlaşdırılmış uçot sisteminin təkmilləşdirilməsi, mərkəzləşdirilmiş işə
qəbul sisteminin və sertifikasiya komissiyasının informasiya sistemlərinin yenilənməsi təmin
edilsin.
8. Ümumi şöbənin müdiri L.Əli-zadəyə tapşırılsın:
8.1. icra intizamına, xüsusən ölkə başçısının fərman, sərəncam və tapşırıqların icrasına
nəzarət gücləndirilsin;
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8.2. vətəndaşların qəbulu işinin müasir elektron texnologiyaları tətbiq edilməklə
təkmilləşdirilməsi təmin edilsin.
9. Hüquq və daxili nəzarət sektorunun müdiri vəzifəsini icra edən E.Əzizova tapşırılsın:
9.1. Səhiyyə Nazirliyinə daxil olan neqativ hallar barədə məlumatlar mütəmadi olaraq
araşdırılsın, şikayətə səbəb olan halların aradan qaldırılması üçün təkliflər verilsin;
9.2. səhiyyə qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təhlillər aparılsın və
bununla bağlı təkliflər verilsin.
10. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktoru A.Əlibəyova
tapşırılsın:
10.1. uşaqlar arasında spesifik profilaktika vasitələri ilə idarəolunan yoluxucu xəstəliklərin
profilaktikasını həyata keçirməklə, immunoprofilaktika üzərində nəzarətin gücləndirilməsi
məqsədilə müvafiq tədbirlər görülsün;
10.2. nəzarətdə olan dövlət tibb müəssisələrində, uşaq-yeniyetmə müəssisələrində,
məktəblərdə dezinfeksiya rejiminə nəzarət gücləndirilsin.
11. Səhiyyə Nazirliyi Aparatının rəhbəri Z.Mustafayevaya tapşırılsın ki, sertifikasiyada
istifadə olunan suallar toplusuna daimi yeni klinik sualların əlavə edilməsinə nəzarət olunsun.
12. Kadrlar, elm və təhsil şöbəsinin müdiri K.Mehdiyevaya tapşırılsın:
12.1. regionlarda həkim mütəxəssislərin çatışmazlığı aradan qaldırılması məqsədilə
respublika rayonlarında tibb kadrlarla təmin olunması işi gücləndirilsin.
12.2. 2015-ci ildən başlayaraq rezidentura səviyyəsi üzrə ixtisasların təkmilləşdirilmiş
təhsil proqramları təsdiq edilsin;
12.3. Həkimlərin mərkəzləşdirilmiş işə qəbulunun yeni qaydaları hazırlanaraq 2016-cı ildə
tam həcmdə icrası təmin edilsin.
13. Qərarın icrasına nəzarət nazir müavinlərinə həvalə edilsin.

Kollegiyanın sədri,
Nazir

Oqtay Şirəliyev

Kollegiyanın məsul katibi

Nərgiz Şahbazova

