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- Bu gün Azər bay can bey nəl-
xalq aləm də bir çox tə şəb-
büs lər lə çı xış edən öl kə lər 
sı ra sın da dır. Bu ba xım dan 
CO VID-19 pan de mi ya sı döv-
rün də öl kə mi zin Ümum dün-
ya Sə hiy yə Təş ki la tı ilə sıx 
əmək daş lı ğı nı qeyd et mək 
ye ri nə dü şər di. Öl kə nin sə-
hiy yə sa hə sin də si ya sə ti ni 
hə ya ta ke çi rən qu rum ki mi 
bey nəl xalq əmək daş lıq da 
priori tet ola raq nə lə ri qeyd 
edər di niz?

-AzərbaycanRespublikasın-
dasosial-iqtisadiinkişafıntəmin
edilməsiməqsədiiləhəyatakeçiri-
lənislahatlar,dövlətproqramları
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatının
(ÜST)prioritetistiqamətlərivə
BirləşmişMillətlərTəşkilatının
(BMT)DayanıqlıİnkişafMəqsəd-
ləriiləüst-üstədüşür.COVID-
19pandemiyasıdövründəölkə
vətəndaşlarınınsağlamlığının
qorunmasınıhökumətinbirnöm-
rəlivəzifəsielanedənmöhtərəm
cənabPrezidentİlhamƏliyevin

beynəlxalqaləmdəkişəxsinü-
fuzuvəgenişəlaqələrisayəsin-
dəmövcudvaksinlərəəhalinin
əlçatanlığıtəminedilmişvəbu
sahədəkibeynəlxalqəməkdaşlıq
gücləndirilmişdir.Beləki,Azər-
baycanpandemiyailəmübarizədə
qlobalhəmrəyliyintərəfdarıolan,
“COVAX”beynəlxalqtəşəbbüsünə
qoşulanilkölkələrdənoldu,infek-
siyanınqarşısınınalınmasıüçün
onlarladövlətəhumanitaryardım
göstərdi,ÜST-ə10milyonABŞ
dollarıhəcmindəkönüllümaliyyə
yardımıetdi.
Azərbaycanındövlətbaşçısının

təşəbbüsüilə2020-ciildekabrın
3-4-dəBMTBaşAssambleyasının
dövlətvəhökumətbaşçılarısəviy-
yəsindəkoronaviruslamübarizəyə
həsredilmişxüsusisessiyasıkeçi-
rildi.Bununnəticəsiolaraq,ölkə
rəhbərinintəklifiiləQoşulmama
HərəkatıadındanBMT-ninİnsan
HüquqlarıŞurasındabütünölkələ-
rinpeyvəndlərəbərabərvəuniver-
salçıxışınıntəminedilməsinədair
qətnaməirəlisürüldüvəhəmin
qətnamə2021-ciilinmartayında
yekdillikləqəbuledildi.
AzərbaycanŞərqTərəfdaşlığı

TəşəbbüsüçərçivəsindəÜSTtərə-
findənaparılan“Sağlamlıqüçün
həmrəyliktəşəbbüsü”və“Vak-
sinasiyayadəstək”layihələrinə
tərəfdaşlıqetmişdir.

CariiliniyunayındaNizami
GəncəviBeynəlxalqMərkəzinin
təşkilatçılığıiləkeçirilmişQlo-
balBakıForumundaiştiraküçün
ÜST-ünBaşdirektoruTedrosAd-
hanomQebreyesusAzərbaycana
səfəretdivəölkəPrezidentiİlham
Əliyevləgörüşdü.Görüşzamanı
cənabPrezidentCOVID-19-aqarşı
mübarizədəqurumunAzərbayca-
naverdiyitövsiyələrivəölkəmizlə
əməkdaşlığıyüksəkqiymətləndir-
diyinivurğuladı.Dr.Qebreyesus
viruslamübarizəsahəsindəölkə-
mizinmilli,regionalvəbeynəlxalq
səviyyədəhəyatakeçirdiyifəaliy-
yətlərəvəpandemiyadövründə
Azərbaycanıntəşkilataverdiyi
dəstəyəgörətəşəkkürünübildirdi.
PandemiyazamanıÜSTtərə-

findənölkəmizəfövqəladəsəhiyyə
vəziyyətləri,infeksiyalaranəzarət
vəlaboratoriyasistemləri,reabi-
litasiyaproqramlarıüzrəbirneçə
missiyagöndərildi,aparılantəd-
birlərekspertlərtərəfindənqənaət-
bəxşhesabedildivəmüvafiqtövsi-

yələrverildi.Quruminfeksiyailə
mübarizətədbirlərindəAzərbay-
canınsəyləriniyüksəkqiymətlən-
dirərəkonubusahədə“nümunəvi
ölkə”adlandırmışdır.
Ölkəninsəhiyyəsiyasətini

həyatakeçirənmərkəziicraha-
kimiyyətiorqanıolaraqSəhiyyə
Nazirliyibeynəlxalqəməkdaşlıq
sahəsindəprioritetistiqamətləri
müəyyənləşdirir.Səhiyyədəinno-
vasiyalarınvərəqəmsalhəllərin
stimullaşdırılması,tibbişçilərinin
davamlıtəhsilinintəminedilmə-
si,beynəlxalqelmvəaraşdırma
mərkəzləriiləbirgəklinikitəd-
qiqatlarınkeçirilməsi,ölkənin
tibbiturizmpotensialınıninkişaf
etdirilməsikimiprioritetəmək-
daşlıqistiqamətlərindəbeynəlxalq
vəregionaltəşkilatlar,dünyanın
aparıcıtibbmüəssisələri,səhiyyə
qurumları,xaricdəyaşayanAzər-
baycanəsillitibbişçiləriiləinten-
sivişləraparılır.
Ölkəmizbeynəlxalqlayihələrdə

yaxındaniştirakedir.BMT,ÜST

vəUşaqFondu,TürkDövlətləri
Təşkilatı,DünyaBankı,Asiyaİn-
kişafBankı,YaponiyaBeynəlxalq
ƏməkdaşlıqAgentliyi,Əczaçılıq
TəftişiKonvensiyasıvəƏczaçılıq
TəftişiüzrəƏməkdaşlıqSistemi,
QlobalFond,eləcədədigərbey-
nəlxalqvəregionaltəsisatlarilə
yüksəksəviyyəliəməkdaşlıqhəya-
takeçirir.TürkDövlətləriTəşkilatı
iləolanəməkdaşlığıisəxüsusilə
vurğulamaqistərdim.Təşkilat
çərçivəsindəüzvvəmüşahidəçi
ölkələrinvahidtibbelmiməkanı-
nınyaradılması,birgəelmi-təd-
qiqatlarınaparılması,vahidtibb
təhsilistandartlarınınmüəyyən-
ləşdirilməsi,davamlıtibbitəhsi-
lintəminatı,orqandonorluğuvə
transplantasiyasıfəaliyyətlərinin
koordinasiyaedilənvahidməka-
nınınyaradılmasıvəbuməqsədlə
“TürkTransplant”qurumunun
təsisedilməsininmümkünlüyü
aktivformadamüzakirəolunur.
Həmçininikitərəfiformatdaxarici
ölkələrinsəhiyyəqurumlarıiləim-

Azər bay can da qar şı ya qo yu lan ən va cib məq səd lər dən bi ri məhz in san la rın sağ lam lı ğı, sə hiy yə-
nin və tibb el mi nin in ki şa fı, sa vad lı, bi lik li, əsl pe şə kar hə kim kadr la rı n ha zır lan ma sı he sab edi lir. 
Bu sa hə də prob lem lə rin həl li nə sə hiy yə nin qa nun ve ri ci lik ba za sı nın möh kəm lən di ril mə sin dən 
başlandı. Azərbaycanın səhiyyə naziri Teymur Musayevlə bu barədə söhbət etdik.

Səhiyyənin inkişafı 
üçün mühüm işlər görülür
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zalanmışmemorandumlarçərçivə-
sindəəməkdaşlıqdavametdirilir.

 - Pe şə kar kadr po ten sialı nın 
güc lən di ril mə si sə hiy yə də 
və əha li nin sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sın da əsas şərt lər-
dən bi ri dir. Bu gün ba ca rıq lı 
və müasir stan dart la ra ca vab 
ve rən tib bi kadr la rın ye tiş-
di ril mə si üçün han sı iş lər 
gö rü lür? 
-Ölkəmizdəalivəortaixtisas

tibbtəhsilinindövrünçağırışlarına
uyğunlaşdırılmasıvəpeşəkarkadr
hazırlığınınkeyfiyyətcəyenimüs-
təviyəqaldırılmasıistiqamətində
davamlıtədbirlərhəyatakeçirilir.
Məlumolduğukimi,2011-ci

ildənölkədərezidenturatəhsilitət-
biqolunur.İlkvaxtlarda40ixtisas
üzrəhəkim-mütəxəssishazırlığı
aparılırdısa,artıqbu,56ixtisas
üzrəhəyatakeçirilir.Rezidentlərin
hazırlığıalitibbtəhsilimüəssisə-

lərində,xəstəxanalardavəelmi
mərkəzlərdəaparılır.
AzərbaycanTibbUniversitetin-

də“İmtahanmodulu”tətbiqiilə
başlanmış“Elektronuniversitet”
sistemitəkmilləşdirilir,təhsilrə-
qəmsallaşdırılır.Bulayihəçərçi-
vəsində“Elektrontədrissistemi”
yaradılmışdır.Bu,tələbələrəşəxsi
kabinetlərivasitəsiləöznəticələrini
görmək,universitethəyatıiləbağlı
gündəlikqeydlərinidaxiletmək
imkanıverir.
DünyaTibbTəhsiliFedera-

siyası(WFME)və2017-ciildən
etibarənrəsmişəkildətanınan
AkkreditasiyavəReytinqüzrə
MüstəqilAgentlik(IAAR)tərə-
findən2022-ciilyanvarın28-də
ATU-nuntəqdimetdiyiüç(Müali-
cəişi,ƏczaçılıqvəStomatologiya)
tədrisproqramı5ilmüddətinə
akkreditasiyadankeçirilib.Bu,
AzərbaycanTibbUniversitetinin
beynəlxalqnüfuzununartması-

na,reytinqsiyahılarındairəlilə-
məsinə,dahaçoxxaricitələbənin
universitetəcəlbolunmasınavə
onlarıncoğrafiyasınıngenişlənmə-
sinəimkanverəcəkdir.
İlkdəfəolaraqAzərbaycanTibb

Universitetininnəzdində“Tibbvə
ƏczaçılıqüzrəİnnovasiyaMərkə-
zi”yaradılmışdırvəo,əczaçılıq
fakültəsinintələbələriüçüntədris-
təcrübibazakimifəaliyyətgöstə-
rir.Bununlayanaşı,universitetdə
“Təcilitibb”və“Tibbvəsağlamlıq
elmləritəhsili”adlıikiyenika-
fedraişəbaşlamışdır.ƏzizƏliyev
adınaAzərbaycanDövlətHəkim-
ləriTəkmilləşdirməİnstitutunda
isəbuil“Ortodontiya”adlıyeni
kafedrayaradılmışdır.
AzərbaycanTibbUniversiteti-

nin,ƏzizƏliyevadınaAzərbaycan
DövlətHəkimləriTəkmilləşdirmə
İnstitutununbeynəlxalqəməkdaş-
lıqəlaqələrigenişlənir,ocümlədən
həmtələbələr,həmdəakademik

heyətüzvləriarasındamübadilə
aparılır.
Hazırdahəkimlərləbərabər

ortatibbişçilərininhazırlığınada
xüsusiönəmverilir.Onlarınhazır-
lığı9ixtisasüzrə11tibbkollecin-
dəaparılır.6kollecdəortaixtisas
tibbtəhsiliiləyanaşı,ixtisasar-
tırmatəhsilidəhəyatakeçirilir.
Regionlardafəaliyyətgöstərən
kolleclərdənüçündəyenişöbələrin
açılmasıiləonlardatədrisolunan
ixtisaslarınsayınınartmasınanail
olunmuşdur.
Tibbkolleclərininpedaqoji

heyətivətələbələrimüxtəlifbey-
nəlxalqlayihələrdəvətəlimlərdə
iştirakedirlər.Bunlaramisalola-
raqUNICEF-in“Hamiləqadınlara
vəerkənyaşlıuşaqlarauniversal
mütərəqqipatronajmodeli”,“Bəs-
ləyiciqayğıiləbağlıailələrədəstək
üzrəevziyarətçilərininhazırlan-
ması”təlimlərini,ÜST-ün“Dər-
mantətbiqetməvətəməlyaşam
dəstəyi”təlimini,Avropaİtifaqı
iləbirgəhəyatakeçirdiyi“Sağlam-
lıqüçünHəmrəylikTəşəbbüsü”
çərçivəsində“COVID-19əleyhinə
vaksinasiyayadəstək”və“PRO-
ACT-Training”və“PROACT-Ca-
re”layihələriniqeydetməkolar.

 - Öl kə də tib bi per so na lın 
ser ti fi kat laş dı rıl ma sı ak tiv 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lir, bu-
nun la bə ra bər pro se sin tək-
mil ləş di ril mə si nə dair fi kir lər 
səs lən mək də dir. Bu sa hə də 
ye ni lik lər göz lə ni lir mi?
-Tibbişçilərininfəaliyyətlərinin

nəticələribirbaşainsansağlam-
lığınatəsiretdiyindənonlardan
peşəkarbilikvəbacarıqlarının
daimyüksəldilməsitələbolunur.
Birçoxqabaqcılsəhiyyəsistemləri
olanölkələrdədavamlıtibbitəhsil
üsuluhəyatakeçirilir.Ölkəmizdə
davamlıtibbitəhsilinnormativ
bazasınınformalaşdırılmasınavə
tətbiqinəehtiyacvardır.
Hazırdadavamlıtibbitəhsi-

linhüquqibazasınınyaradılması,

habelətibbvəəczaçılıqişçilərinin
sertifikasiyasıiləəlaqələndirilməsi
üzrəlayihələrhazırlanmaqdadır.
HazırlanantəklifərAzərbaycan
Respublikasındapraktiktibbvə
yaəczaçılıqfəaliyyətiiləməşğul
olantibbmütəxəssislərininbeş
ildəbirdəfəsertifikasiyaşəhadət-
naməsiəldəetməsiüçünsertifika-
siyaimtahanındankeçməsinivə
yadavamlıtibbitəhsilkreditlərini
toplamasınıözündəehtivaedir.
Tibbmütəxəssislərininpeşə-

karbilikvəbacarıqlarınınfasiləsiz
inkişafetdirilməsinəmünasibətdə
dahaçevikvəsəmərəliyanaşma
ortayaqoyandavamlıtibbitəh-
silinölkədəgeniştətbiqiəhaliyə
göstəriləntibbixidmətlərinkeyfiy-
yətindəözmüsbətrolunuoynaya-
caqdır.

- Əv vəl ki il lər lə mü qa yi sə də 
döv lət tibb müəs si sə lə ri ilə 
ya na şı, özəl müəs si sə lə rin də 
sa yı ço xal maq da dır. Nə zə rə 
al saq ki, in san la rı mı zın hə-
ya tı bu ye ni qu ru lan kli ni ka-
la rın ha zır lıq sə viy yə sin dən 
bir ba şa ası lı dır, bil mək is tər-
dik ki, on la rın akk re di ta si-
ya sın da han sı me yar lar əsas 
gö tü rü lür?
-Sonillərölkəiqtisadiyyatın-

daözəlsektorunpayınındavamlı
artmasımöhtərəmcənabPrezi-
dentİlhamƏliyeviniqtisadiyyatın
diversifikasiyasıvəsahibkarlıq
mühitinindəstəklənməsiməqsədi
iləapardığıislahatlarproqramıilə
birbaşabağlıdır.Təbiiki,müs-
bətinkişafdinamikasıözəltibb
fəaliyyətiiləməşğulolanşəxs-
lərinsayınındailbəilartmasına
səbəbolmuşdur.Özəltibbfəaliy-
yətihəyatakeçirməkistəyənşəxs
AzərbaycanRespublikasıNazirlər
Kabinetinin2017-ciil15mayta-
rixli206nömrəliQərarıilətəsdiq
edilmiş“Özəltibbfəaliyyətiüzrə
lisenziyalaşdırılanxidmətlərinvə
işlərinSiyahısı”naəsasənilknöv-
bədəlisenziyaalmalıdır.

AzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevin20aprel2016-cıiltarixli
Fərmanıiləözəltibbfəaliyyətinə
lisenziyaverməksəlahiyyətinə
malikdövlətorqanıkimimüəy-
yənolunmuşİqtisadiyyatNazirliyi
aidiyyətisahibkarlıqsubyektləri-
ninərizələrinəbaxarkənqanunve-
riciliyintələblərinəuyğunolaraq
rəyalınmasıüçünSəhiyyəNazirli-
yinəmüraciətedir.Həminmüəs-
sisələrinqiymətləndirilməsi“Tibb
müəssisələrindəsanitariya-epide-
miolojitələblərədairQaydalar”a
əsasənhəyatakeçirilir.Səhiyyə
Nazirliyitərəfindənyekunrəyin
verilməsiİqtisadiyyatNazirliyinin
nümayəndələrininbirgəiştirakıilə
reallaşdırılır.
Qeydetdiyinizkimi,tibbmüəs-

sisələrindəgöstərilənxidmətlərin
nəticələribirbaşainsansağlamlı-
ğınatəsiretdiyindənbusahədə
nəzarətintəminatıənvacibməsə-
lələrdəndir.Lisenziyaalmışözəl
tibbfəaliyyətisubyektləriningös-
tərdikləritibbixidmətlərənəzarət
SəhiyyəNazirliyitərəfindənhəya-
takeçirilir.Buməqsədləmüvafiq
normativsənədlərintələblərinə
uyğunolaraqplanlıvəplandankə-
naryoxlamalartəşkiledilir.
Tibbmüəssisələrininakkredita-

siyasıiləbağlıməsələlərəgəldikdə
isəbu,əhaliyəgöstəriləntibbixid-
mətinkeyfiyyətinin,tibbmüəssi-
sələrininfəaliyyətininnormativ
hüquqiaktlarıntələblərinəuyğun-
luğununmüəyyənedilməsidir.Bu,
əhalininyüksəkkeyfiyyətlitibbi
xidmətgöstərəntibbmüəssisəsi
tərəfindənmüayinəvəmüalicə
olunmasıüçünseçimhüququnun
təminolunmasıməqsədiiləaparı-
lır.Eynizamanda,tibbmüəssisələ-
rindəakkreditasiyanınaparılması
“Əhalininsağlamlığınınqorunma-
sıhaqqındaQanun”untələbidir.
Tibbmüəssisələrininvətibbi

xidmətlərinakkreditasiyasıhazır-
daSəhiyyəNazirliyiningündəli-
yindəduranənəsasməsələlərdən
biridir.Beləki,tibbxidmətlərinin
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zalanmışmemorandumlarçərçivə-
sindəəməkdaşlıqdavametdirilir.

 - Pe şə kar kadr po ten sialı nın 
güc lən di ril mə si sə hiy yə də 
və əha li nin sağ lam lı ğı nın 
qo run ma sın da əsas şərt lər-
dən bi ri dir. Bu gün ba ca rıq lı 
və müasir stan dart la ra ca vab 
ve rən tib bi kadr la rın ye tiş-
di ril mə si üçün han sı iş lər 
gö rü lür? 
-Ölkəmizdəalivəortaixtisas

tibbtəhsilinindövrünçağırışlarına
uyğunlaşdırılmasıvəpeşəkarkadr
hazırlığınınkeyfiyyətcəyenimüs-
təviyəqaldırılmasıistiqamətində
davamlıtədbirlərhəyatakeçirilir.
Məlumolduğukimi,2011-ci

ildənölkədərezidenturatəhsilitət-
biqolunur.İlkvaxtlarda40ixtisas
üzrəhəkim-mütəxəssishazırlığı
aparılırdısa,artıqbu,56ixtisas
üzrəhəyatakeçirilir.Rezidentlərin
hazırlığıalitibbtəhsilimüəssisə-

lərində,xəstəxanalardavəelmi
mərkəzlərdəaparılır.
AzərbaycanTibbUniversitetin-

də“İmtahanmodulu”tətbiqiilə
başlanmış“Elektronuniversitet”
sistemitəkmilləşdirilir,təhsilrə-
qəmsallaşdırılır.Bulayihəçərçi-
vəsində“Elektrontədrissistemi”
yaradılmışdır.Bu,tələbələrəşəxsi
kabinetlərivasitəsiləöznəticələrini
görmək,universitethəyatıiləbağlı
gündəlikqeydlərinidaxiletmək
imkanıverir.
DünyaTibbTəhsiliFedera-

siyası(WFME)və2017-ciildən
etibarənrəsmişəkildətanınan
AkkreditasiyavəReytinqüzrə
MüstəqilAgentlik(IAAR)tərə-
findən2022-ciilyanvarın28-də
ATU-nuntəqdimetdiyiüç(Müali-
cəişi,ƏczaçılıqvəStomatologiya)
tədrisproqramı5ilmüddətinə
akkreditasiyadankeçirilib.Bu,
AzərbaycanTibbUniversitetinin
beynəlxalqnüfuzununartması-

na,reytinqsiyahılarındairəlilə-
məsinə,dahaçoxxaricitələbənin
universitetəcəlbolunmasınavə
onlarıncoğrafiyasınıngenişlənmə-
sinəimkanverəcəkdir.
İlkdəfəolaraqAzərbaycanTibb

Universitetininnəzdində“Tibbvə
ƏczaçılıqüzrəİnnovasiyaMərkə-
zi”yaradılmışdırvəo,əczaçılıq
fakültəsinintələbələriüçüntədris-
təcrübibazakimifəaliyyətgöstə-
rir.Bununlayanaşı,universitetdə
“Təcilitibb”və“Tibbvəsağlamlıq
elmləritəhsili”adlıikiyenika-
fedraişəbaşlamışdır.ƏzizƏliyev
adınaAzərbaycanDövlətHəkim-
ləriTəkmilləşdirməİnstitutunda
isəbuil“Ortodontiya”adlıyeni
kafedrayaradılmışdır.
AzərbaycanTibbUniversiteti-

nin,ƏzizƏliyevadınaAzərbaycan
DövlətHəkimləriTəkmilləşdirmə
İnstitutununbeynəlxalqəməkdaş-
lıqəlaqələrigenişlənir,ocümlədən
həmtələbələr,həmdəakademik

heyətüzvləriarasındamübadilə
aparılır.
Hazırdahəkimlərləbərabər

ortatibbişçilərininhazırlığınada
xüsusiönəmverilir.Onlarınhazır-
lığı9ixtisasüzrə11tibbkollecin-
dəaparılır.6kollecdəortaixtisas
tibbtəhsiliiləyanaşı,ixtisasar-
tırmatəhsilidəhəyatakeçirilir.
Regionlardafəaliyyətgöstərən
kolleclərdənüçündəyenişöbələrin
açılmasıiləonlardatədrisolunan
ixtisaslarınsayınınartmasınanail
olunmuşdur.
Tibbkolleclərininpedaqoji

heyətivətələbələrimüxtəlifbey-
nəlxalqlayihələrdəvətəlimlərdə
iştirakedirlər.Bunlaramisalola-
raqUNICEF-in“Hamiləqadınlara
vəerkənyaşlıuşaqlarauniversal
mütərəqqipatronajmodeli”,“Bəs-
ləyiciqayğıiləbağlıailələrədəstək
üzrəevziyarətçilərininhazırlan-
ması”təlimlərini,ÜST-ün“Dər-
mantətbiqetməvətəməlyaşam
dəstəyi”təlimini,Avropaİtifaqı
iləbirgəhəyatakeçirdiyi“Sağlam-
lıqüçünHəmrəylikTəşəbbüsü”
çərçivəsində“COVID-19əleyhinə
vaksinasiyayadəstək”və“PRO-
ACT-Training”və“PROACT-Ca-
re”layihələriniqeydetməkolar.

 - Öl kə də tib bi per so na lın 
ser ti fi kat laş dı rıl ma sı ak tiv 
şə kil də hə ya ta ke çi ri lir, bu-
nun la bə ra bər pro se sin tək-
mil ləş di ril mə si nə dair fi kir lər 
səs lən mək də dir. Bu sa hə də 
ye ni lik lər göz lə ni lir mi?
-Tibbişçilərininfəaliyyətlərinin

nəticələribirbaşainsansağlam-
lığınatəsiretdiyindənonlardan
peşəkarbilikvəbacarıqlarının
daimyüksəldilməsitələbolunur.
Birçoxqabaqcılsəhiyyəsistemləri
olanölkələrdədavamlıtibbitəhsil
üsuluhəyatakeçirilir.Ölkəmizdə
davamlıtibbitəhsilinnormativ
bazasınınformalaşdırılmasınavə
tətbiqinəehtiyacvardır.
Hazırdadavamlıtibbitəhsi-

linhüquqibazasınınyaradılması,

habelətibbvəəczaçılıqişçilərinin
sertifikasiyasıiləəlaqələndirilməsi
üzrəlayihələrhazırlanmaqdadır.
HazırlanantəklifərAzərbaycan
Respublikasındapraktiktibbvə
yaəczaçılıqfəaliyyətiiləməşğul
olantibbmütəxəssislərininbeş
ildəbirdəfəsertifikasiyaşəhadət-
naməsiəldəetməsiüçünsertifika-
siyaimtahanındankeçməsinivə
yadavamlıtibbitəhsilkreditlərini
toplamasınıözündəehtivaedir.
Tibbmütəxəssislərininpeşə-

karbilikvəbacarıqlarınınfasiləsiz
inkişafetdirilməsinəmünasibətdə
dahaçevikvəsəmərəliyanaşma
ortayaqoyandavamlıtibbitəh-
silinölkədəgeniştətbiqiəhaliyə
göstəriləntibbixidmətlərinkeyfiy-
yətindəözmüsbətrolunuoynaya-
caqdır.

- Əv vəl ki il lər lə mü qa yi sə də 
döv lət tibb müəs si sə lə ri ilə 
ya na şı, özəl müəs si sə lə rin də 
sa yı ço xal maq da dır. Nə zə rə 
al saq ki, in san la rı mı zın hə-
ya tı bu ye ni qu ru lan kli ni ka-
la rın ha zır lıq sə viy yə sin dən 
bir ba şa ası lı dır, bil mək is tər-
dik ki, on la rın akk re di ta si-
ya sın da han sı me yar lar əsas 
gö tü rü lür?
-Sonillərölkəiqtisadiyyatın-

daözəlsektorunpayınındavamlı
artmasımöhtərəmcənabPrezi-
dentİlhamƏliyeviniqtisadiyyatın
diversifikasiyasıvəsahibkarlıq
mühitinindəstəklənməsiməqsədi
iləapardığıislahatlarproqramıilə
birbaşabağlıdır.Təbiiki,müs-
bətinkişafdinamikasıözəltibb
fəaliyyətiiləməşğulolanşəxs-
lərinsayınındailbəilartmasına
səbəbolmuşdur.Özəltibbfəaliy-
yətihəyatakeçirməkistəyənşəxs
AzərbaycanRespublikasıNazirlər
Kabinetinin2017-ciil15mayta-
rixli206nömrəliQərarıilətəsdiq
edilmiş“Özəltibbfəaliyyətiüzrə
lisenziyalaşdırılanxidmətlərinvə
işlərinSiyahısı”naəsasənilknöv-
bədəlisenziyaalmalıdır.

AzərbaycanPrezidentiİlham
Əliyevin20aprel2016-cıiltarixli
Fərmanıiləözəltibbfəaliyyətinə
lisenziyaverməksəlahiyyətinə
malikdövlətorqanıkimimüəy-
yənolunmuşİqtisadiyyatNazirliyi
aidiyyətisahibkarlıqsubyektləri-
ninərizələrinəbaxarkənqanunve-
riciliyintələblərinəuyğunolaraq
rəyalınmasıüçünSəhiyyəNazirli-
yinəmüraciətedir.Həminmüəs-
sisələrinqiymətləndirilməsi“Tibb
müəssisələrindəsanitariya-epide-
miolojitələblərədairQaydalar”a
əsasənhəyatakeçirilir.Səhiyyə
Nazirliyitərəfindənyekunrəyin
verilməsiİqtisadiyyatNazirliyinin
nümayəndələrininbirgəiştirakıilə
reallaşdırılır.
Qeydetdiyinizkimi,tibbmüəs-

sisələrindəgöstərilənxidmətlərin
nəticələribirbaşainsansağlamlı-
ğınatəsiretdiyindənbusahədə
nəzarətintəminatıənvacibməsə-
lələrdəndir.Lisenziyaalmışözəl
tibbfəaliyyətisubyektləriningös-
tərdikləritibbixidmətlərənəzarət
SəhiyyəNazirliyitərəfindənhəya-
takeçirilir.Buməqsədləmüvafiq
normativsənədlərintələblərinə
uyğunolaraqplanlıvəplandankə-
naryoxlamalartəşkiledilir.
Tibbmüəssisələrininakkredita-

siyasıiləbağlıməsələlərəgəldikdə
isəbu,əhaliyəgöstəriləntibbixid-
mətinkeyfiyyətinin,tibbmüəssi-
sələrininfəaliyyətininnormativ
hüquqiaktlarıntələblərinəuyğun-
luğununmüəyyənedilməsidir.Bu,
əhalininyüksəkkeyfiyyətlitibbi
xidmətgöstərəntibbmüəssisəsi
tərəfindənmüayinəvəmüalicə
olunmasıüçünseçimhüququnun
təminolunmasıməqsədiiləaparı-
lır.Eynizamanda,tibbmüəssisələ-
rindəakkreditasiyanınaparılması
“Əhalininsağlamlığınınqorunma-
sıhaqqındaQanun”untələbidir.
Tibbmüəssisələrininvətibbi

xidmətlərinakkreditasiyasıhazır-
daSəhiyyəNazirliyiningündəli-
yindəduranənəsasməsələlərdən
biridir.Beləki,tibbxidmətlərinin
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keyfiyyətininartırılmasıvəpa-
siyenttəhlükəsizliyinintəmin
olunmasıbizimüçünprioritet
məsələdir.
Məlumatüçünbildirimki,

2020-ciildəAzərbaycanRespubli-
kasıNazirlərKabinetinin447saylı
Qərarıilə“Tibbmüəssisələrinin
akkreditasiyasıQaydası”təsdiq
edilib.Bununlayanaşı,tibbda-
vamlıvəsürətliinkişafedənsektor
olduğundansözügedənQaydanın
müasirdövrüntələblərinəuyğun-
laşdırılmasınazərurətvardır.Bu
məqsədləSəhiyyəNazirliyinin
tabeliyində“TibbMüəssisələri-
ninAkkreditasiyasıvəKeyfiyyətə
NəzarətMərkəzi”ninyaradılması
nəzərdətutulur.Bununlabağlı
hazırlanmışlayihəsənədiaidiyyəti
dövlətqurumlarıilərazılaşdırma
mərhələsindədir.
SəhiyyəNazirliyindətibb

müəssisələrininakkreditasiya
qaydasınıntəkmilləşdirilməsi,
keyfiyyətmeyarlarınınhazırlan-
masıiləbağlıİşçiqrupfəaliyyət
göstərir.İşçiqrupözişindədünya
ölkələrinintəcrübəsinə,həmçinin
SəhiyyədəKeyfiyyətBeynəlxalq

Cəmiyyətinintəlimatlarınaəsas-
lanır.Ümumiyyətlə,2023-cüildə
ölkəərazisindəgöstəriləntibbi
xidmətlərinkeyfiyyətininartırıl-
masıvəbusahədənəzarətingüc-
ləndirilməsiməqsədiiləbirsıra
tədbirlərinicrasıplanlaşdırılır.Bu
tədbirlərnormativhüquqibazanın
təkmilləşdirilməsivəbeynəlxalq
praktikayauyğuntənzimləmə
mexanizmlərinintətbiqiiləbağlı
olacaqdır.

- Sirr de yil ki, son za man lar 
əc za çı lıq da da prob lem lər 
ya şa nır. Dər man pre pa rat la-
rı nın dur ma dan ba ha laş ma sı 
və key fiy yət siz li yi na ra hat-
lıq do ğur maq da dır. Na zir lik 
bu prob le min həl li yö nün də 
han sı iş lər apa rır? 
-Ölkəəhalisininsağlamlığı,o

cümlədənvətəndaşlarınkeyfiyyət-
li,təhlükəsiz,innovativdərman
vasitələrinəəlçatanlığınıntəmin
edilməsihərzamanmöhtərəm
cənabPrezidentİlhamƏliyevin
daimdiqqətvənəzarətindəolan
məsələdir.Son10ilinstatistika-
sınanəzərsaldıqda10830adda

dərmanvasitəsinindövlətqeydiy-
yatınaalındığınıgörürük.2017-
2022-ciillərərzindədünyanın100
ənyaxşıdərmanistehsalçısından
60şirkətinməhsullarıölkəmizə
idxalolunmuşdur.Hərbirdər-
manvasitəsininhəyattsiklininbir
neçəmərhələsivarki,buxammal
istehsalındanbaşlamışpasiyent
istehlakınadəkolanmərhələləri
əhatəedir.Bumərhələlərətədqi-
qat,inkişaf,istehsal,keyfiyyətə
nəzarət,qeydiyyat,idxal,daşınma,
saxlanma,satışvəfarmakonəzarət
aiddir.
AzərbaycanRespublikasında

dövriyyədəolandərmanvasitələri
dəbumərhələlərikeçərəkpasi-
yentlərəçatır.SəhiyyəNazirliyi
bütünprosesədövlətnəzarətini
müvafiqqanunvericiliyəəsasən
həyatakeçirir.Prosesözündə
dərmanvasitələrininkeyfiyyəti,
səmərəliliyivətəhlükəsizliyiüzə-
rindədövlətnəzarətini,həmçinin
əczaçılıqbazarıiştirakçılarının
fəaliyyətlərizamanıortayaçıxan
problemlərintənzimlənməsini
ehtivaedirki,yekunhədəfəhali-
ninkeyfiyyətli,efektivvətəhlü-

kəsizdərmanvətibbvasitələriilə
təminatıdır.Nazirliyinbusahədə
icraçıvətənzimləyicifunksiyasını
daşıyanAnalitikEkspertizaMər-
kəzi(AEM)Avropa,ABŞFarmako-
peyalarınınmüşahidəçiüzvüdür,
ÜmumdünyaSəhiyyəTəşkilatı
(ÜST),QlobalFond,UppsalaMo-
nitorinqMərkəzivədigərbukimi
beynəlxalqtəşkilatlariləəmək-
daşlıqedərəközfəaliyyətinimilli
vəbeynəlxalqnormativhüquqi
aktlarıntələblərinəuyğunhəyata
keçirir.
Sualınızdaqeydolunan“key-

fiyyətsizlik”məsələsibuproses-
lərinhamısınınüzərindədayanan
təhlükəsizlik,efektivlikvəkeyfiy-

yətənəzarəttədbirləriçərçivəsində
özhəllinitapırvətəchizatzənciri-
ninhərbirmərhələsindəburiskən
minimalsəviyyəyəendirilir.Belə
ki,hərbirdərmanvasitəsiqanun-
vericiliyəuyğunolaraqdövlətqey-
diyyatınaalındıqdansonraidxalı
rəsmiləşdirilir.İdxalolunarkən
dərmanvasitələrininhərbiridxal
partiyasımüvafiqlaboratorvəsə-
nədekspertizasındankeçirilərək

idxalınarazılıqverilir.Bundanəla-
və,AEM-inmütəxəssisləritərəfin-
dənistehsalçılarınistehsalsahələri
mütəmadiolaraqtəftişolunurki,
budanəzarəttədbirlərinintərkib
hissəsidir.
AEM-inTibbvəəczaçılıqvasi-

tələrininekspertizasıvəkeyfiyyə-
tinənəzarətlaboratoriyasıdərman
vasitələrininkeyfiyyətininyox-
lanılmasınıhəyatakeçirir.İdxal
vəqeydiyyatproseduruzamanı
dərmanvasitələrininkeyfiyyəti
laboratoriyatərəfindənistehsalçı-
nınnormativsənədləriəsasında
yoxlanılır.Laboratoriyadövrün
müasirtələblərinəcavabverən,
tədqiqatlarıntamdəqiqlikləyerinə

yetirilməsiüçünyüksəkkimyəvi
safığamalikreagentlərlə,həs-
sasvədəqiqavadanlıqlarlatəchiz
edilmişdir,2022-ciildənövbəti
dəfəbeynəlxalqstandart-İSO
17025standartınınyeniversiyasına
uyğunakkreditasiyaolunmuşdur.
2021-ciildənMərkəzinlaboratori-
yasıÜmumdünyaSəhiyyəTəşkila-
tınınBiolojiDərmanVasitələrinin
YoxlanılmasıMilliLaboratoriyalar

şəbəkəsinəassosiativüzvkimiqə-
buledilmişdir
Qiymətlərədairsualınızagəl-

dikdəisəbilirsinizki,qanunve-
riciliyəəsasəndərmanvasitələri
2015-ciildənqiymətləritənzim-
lənənməhsullaraaidedilmişdir.
Tənzimlənənqiymətlərdənfərqli
qiymətəsatışqanunvericiliklə
müəyyənolunmuşməsuliyyətəsə-
bəbolur.Qiymətləritənzimlənən
dərmanvasitələrininqiymətindəki
artımpandemiyadövrüiləbağlı,
sonvaxtlarisəməlumgeosiya-
sisəbəblərdənqlobalvəregional
səviyyədəxammal,qablaşdırma
vəlogistikaxərclərininartmasıilə
izahedilir.

Əczaçılıqsektorununinkişa-
fıstratejiməsələolduğundanbu
sahədəmümkünriskləriminimal-
laşdırmaqüçünsonillərdəyerli
sənayenininkişafınaxüsusidiqqət
yetirilir.Respublikamızdayaradı-
lanSənayeParklarındarezident
kimiqeydiyyatdankeçənəczaçılıq
biznesisubyektləriyaxındövrlər-
dəbazarınmüəyyənhissəsiniyerli
məhsullarilətəminedəcəkdir.
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