AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI SƏHIYYƏ NAZIRLIYI
ƏMR
№ 71

25.09.2020-ci il

“2020-2021-ci ilin payız-qış mövsümündə
respublikada qrip və kəskin respirator
xəstəliklərə qarşı profilaktik tədbirlərin
gücləndirilməsi barədə”
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının “Qriplə mübarizəyə dair Qlobal Strategiya 20192030” sənədinə uyğun olaraq hər il olduğu kimi 2020-2021-ci ilin payız-qış mövsümünün
də başlanması ilə əlaqədar əhali arasında qrip və kəskin respirator virus infeksiyalarına
qarşı profilaktik və əksepidemik, həmçinin infeksiya üzərində epidemioloji nəzarətin
gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir.
Davam edən COVID-19 pandemiyası şəraitində payız-qış mövsümündə müxtəlif
respirator infeksiyalara yoluxma səviyyəsinin artmasını nəzərə alaraq və bu sahədə
profilaktik tədbirlərin gücləndirilməsi məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 8.14-cü və 14.5-ci bəndlərini rəhbər tutaraq

ƏMR EDİRƏM:
1. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin tibb idarə və müəssisələrinin
rəhbərlərinə tapşırılsın, digər dövlət tibb müəssisələrinin rəhbərlərinə tövsiyə edilsin:
1.1. respublikanın bütün şəhər və rayonlarında müəyyən olunmuş əhali qrupları
arasında (əlavə olunur) qrip əleyhinə vaksinasiya tədbirləri 2020-ci ilin oktyabr ayının 12dən başlayaraq bir ay ərzində həyata keçirilsin;
1.2. bu əmrin 1.1-ci bəndi ilə müəyyən olunmuş əhali qrupları üzrə peyvəndə cəlb
olunacaq şəxslərin və xidmət göstərdikləri ərazilərdə vaksinasiya tədbirləri aparılacaq
ambulator-poliklinik müəssisələrin siyahıları hazırlansın;
1.3. vaksinasiya tədbirləri həyata keçiriləcək ambulator-poliklinik müəssisələrdə
həkim-terapevt, orta tibb işçisi (vaksinator) və tibb qeydiyyatçısından ibarət briqadalar
təşkil edilsin;
1.4. peyvənd aparılacaq tibb məntəqələrində peyvənd otaqları ayrılsın və hər biri,
o cümlədən tədbirdə iştirak edəcək peyvənd briqadaları termoçantalarla və peyvənd
zamanı ilkin tibbi yardım tələb olunarsa dərman preparatları dəsti ilə təchiz edilsin;
1.5. peyvənddən sonra xoşagəlməz reaksiya və ya ağırlaşmalar qeyd edilərsə, bu
barədə məlumatın operativ şəkildə Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinə
verilməsi təmin edilsin;
1.6. qrip və kəskin respirator virus infeksiyalarının profilaktikası məqsədilə təhsil

müəssisələrində tibbi müşahidələr gücləndirilsin;
1.7. kəskin qrip əlamətləri olan xəstələrin, xüsusən uşaqların və yaşlı əhalinin
hospitalizasiyası təmin edilsin;
1.8. zəruri hallarda tibb müəssisələrində məhdudlaşdırıcı rejimin tətbiq edilməsi,
tibb personalının fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etməsi təmin olunsun;
1.9. tibb müəssisələrində sanitariya-gigiyena və əks-epidemik tədbirlərin
gücləndirilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirilsin;
1.10. ağır kəskin respirator xəstəlik halları barədə məlumat dərhal ərazi gigiyena
və epidemiologiya mərkəzlərinə verilsin və şübhəli xəstələrdən götürülmüş nümunələr
Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzinə çatdırılsın;
1.11. qrip və kəskin respirator virus xəstəliklərinin müalicəsi üçün dərman
preparatlarının ehtiyatı yaradılsın;
1.12. əhali arasında qrip və kəskin respirator virus xəstəliklərinin profilaktikası barədə
kütləvi informasiya vasitələrindən geniş istifadə etməklə sanitariya-maarifi işi aparılsın.
2. Ambulator-poliklinik xidməti göstərən özəl tibb müəssisələrin rəhbərlərinə
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının prekvalifikasiyasından keçmiş qripə qarşı vaksinlərin
alınması və ölkə əhalisinin digər kateqoriyalarına ödənişli əsaslarla vurulması tövsiyə edilsin.
3. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş direktoru S.Həsənovaya
tapşırılsın:
3.1. vaksinasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsində yerli tibb müəssisələrinə
metodiki köməklik göstərilsin;
3.2. vaksinasiya tədbirləri üzərində mütəmadi monitorinqlərin keçirilməsi məqsədi
ilə ərazi gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərində məsul şəxslər təyin edilsin;
3.3. immunlaşdırma tədbirlərinin yekun nəticələri barədə məlumat Səhiyyə
Nazirliyinə təqdim edilsin.
4. Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzinin baş direktoru N.Xəlilova
tapşırılsın ki, qrip və kəskin respirator infeksiyalara dair aparılmış laborator müayinələrin
nəticələri barədə məlumatlar həftəlik əsasda Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edilsin.
5. Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin baş direktoru
Q.Haqverdiyevə tapşırılsın ki, mövsümi qrip əleyhinə vaksinasiyanın aparılması barədə
əhali üçün maarifləndirici materialların nəşri təşkil olunsun.
6. Səhiyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri P.Abubəkirova
tapşırılsın ki, mövsümi qrip əleyhinə vaksinasiya tədbirlərinin keçirilməsi prosesinin
kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılması təşkil edilsin.
7. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavinlərinə həvalə edilsin.

Nazir

Oqtay Şirəliyev

