SAĞLAMLIQ ÜÇÜN HƏMRƏYLİK TƏŞƏBBÜSÜ

COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə və Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində dayanıqlı səhiyyə sektorunun yaradılması

Avropa İttifaqı və ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisinin altı Şərq Tərəfdaşlığı ölkəsi
- Azərbaycan, Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynada
35,2 milyon avroluq iki illik layihəsi.

AZƏRBAYCAN
COVID-19-la ön cəbhədə mübarizə
aparanların sağlamlığının qorunması
• Ölkədəki 60 səhiyyə müəssisəsinə
(həbsxanadakı məhbuslara tibbi xidmət
göstərən müəssisələr də daxil olmaqla)
10 000 üz sipəri, 10 000 qoruyucu eynək,
140 000 respirator maska, 8000 qoruyucu
kombinezon və 987 000 müayinə əlcəyi
təhvil verilib.
İnfeksiyanın profilaktikası və nəzarət
• Bakı, Şamaxı və Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin təsirinə məruz qalmış
5 rayondakı 10 xəstəxana infeksiyaların
profilaktikası və nəzarət (İPN) tədbirləri üzrə
qiymətləndirilib.
• 7 tibb fakültəsi və 11 tibb kollecində təhsil
alan 1400-dən çox tələbəyə tibb
müəssisələrində əl gigiyenası və steril
əlcək geyinməklə bağlı təlim keçilib.
• 5 rayonda fəaliyyət göstərən 5 ilkin
səhiyyə müəssisəsində İPN tədbirlərinin
qiymətləndirilməsi aparılıb və əl gigiyenası
qaydalarına dair 400 poster paylanıb.

Yerli laboratoriyaların dəstəklənməsi
• Ölkənin 12 laboratoriya və nümunə
toplama məntəqəsində çalışan 98
mütəxəssisə nümunələrin toplanması,
saxlanılması və daşınması ilə bağlı
keyfiyyətin təminatı və biotəhlükəsizlik
tədbirləri üzrə təlim keçilib.
• COVID-19 variantları ve onların sürətli
identifikasiyası və diaqnostikası üzrə
vebinar keçirilib.
Ölkədaxili koordinasiya, nəzarət və
laboratoriya qabiliyyətinin artırılması
• COVID-19-a qarşı cavab tədbirləri
qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə əsasən
milli səhiyyə tərəfdaşlarına COVID-19-a
nəzarət və təmasların izlənilməsi sistemi,
laboratoriya potensialı, ölkə səviyyəsində
koordinasiya, planlaşdırma və
monitorinqin təkmilləşdirilməsi üçün
tövsiyələr verilib.
Vacib səhiyyə xidmətlərinin davam
etdirilməsi
• 32 səhiyyə mütəxəssisi psixi sağlamlıq və
psixososial dəstək üzrə beynəlxalq
təlimlərdə iştirak edib.
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İttifaqı tərəfindən
maliyyələşdirilir

Bu nəşr Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır. Sənəddə əks olunan fikirlərə görə ÜST-nin Avropa üzrə Regional Ofisi məsuliyyət daşıyır və Avropa İttifaqının rəsmi mövqeyi kimi qəbul edilə bilməz.
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AZƏRBAYCAN
Səhiyyə işçilərinin bacarıqlarının
artırılması
• 56 səhiyyə işçisi COVID-19-a
nəzarət, İPN və COVID-19 hallarının idarə
edilməsi üzrə təlimçi kimi hazırlanıb.
• 820 səhiyyə işçisinə İPN tədbirləri,
ventilyasiya ilə əlaqəli pnevmoniya, səhiyyə
müəssisələrində COVID-19 infeksiyasının
yayılma riskinin qarşısının alınması və idarə
olunması və əl gigiyenası üzrə təlimlər
keçilib.
• 1870 səhiyyə işçisinə COVID-19 hallarının, o
cümlədən uşaqlar, hamilə qadınlar və
şəkərli diabet xəstələrində və trombotik
ağırlaşmalar müşahidə olunan hallarda
COVID-19-un klinik idarə edilməsinə dair
təlim keçilib.
• ÜST-nin COVID-19 hallarının klinik idarə
edilməsinə dair texniki rəhbərliyi tərcümə
edilərək COVID-19-a qarşı mübarizəyə cəlb
edilmiş 50-dən çox xəstəxanaya və milli
səhiyyə tərəfdaşlarına paylanılıb.
• Dəstəyə ehtiyacı olan sahələri
müəyyənləşdirmək üçün ölkənin 4
rayonunda yerləşən 5 xəstəxana COVID-19
hallarının idarə edilməsi qabiliyyəti üzrə
qiymətləndirilib.
Pasiyentlərə qulluq üçün zəruri
materialların təmin edilməsi
• Ağır COVID-19 simptomları olan xəstələr
üçün 129 oksigen konsentratoru, 52 xəstə
monitoru, əlavə oksigen vermək üçün 258
nazal boru və oksigen terapiyasında
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istifadə üçün 258 venturi maskası ölkəyə
təqdim edilib.
• Qanda oksigen saturasiyasını ölçmək üçün
60-dan çox səhiyyə müəssisəsinə
183 puls-oksimetr verilib.
Risklər barədə məlumatlandırma və
icmalarla iş
• COVID-19-a qarşı cavab tədbirləri barədə
əhali ilə risk kommunikasıyası işinin
adaptasiyası üçün keçirilən davranışların
qiymətləndirilməsi sorğusunun 3 raundu
tamamlanıb.
• Yalnış informasiyanın yayılmasına
qarşı mübarizə aparmaq üçün 20 media
nümayəndəsinə ictimaiyyəti səhiyyə ilə
bağlı düzgün məlumatlandırmanın vacibliyi
mövzusunda təlim keçilib.
• Pandemiyaya qarşı müzarizədə iştirak
edən 12 təşkilatın 20-dən çox
nümayəndəsinə COVID-19-la bağlı media
ilə işləmək və jurnalist sorğularının idarə
olunması üzrə təlim keçilib.
• 150 səhiyyə işçisinə COVID-19 xəstələri və
xəstə yaxınları ilə ünsiyyət və COVID-19
peyvəndləri ilə bağlı sualları cavablandırmaq
üzrə təlim keçilib.
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