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

Əsas tibbi avadanlıq və ləvazimatların
təmin edilməsi
• 521 tibbi avadanlıq, o cümlədən
oksigen terapiyası üçün 6 invaziv süni
tənəffüs aparatı və qeyri-invaziv BiPAP
cihazı, 81 pasiyent monitoru, 141
oksigen konsentratoru, və 229 nəbz
oksimetri ehtiyat hissələri ilə birlikdə
təhvil verilib

• 10 000 üz sipəri , 10 000 qoruyucu eynək,
140 000 respirator maska, 8000 qoruyucu
kombinezon və 1 milyon müayinə əlcəyi
COVID-19-la ön cəbhədə mübarizə
aparanların sağlamlığını qorumaq üçün
təmin edilib
• 100 tablet, 5 noutbuk və 5 modem internet
və şəbəkə dəstəyi ilə birlikdə COVID-19-un
müşahidəsi və təmasların izlənilməsinin
rəqəmsallaşdırılmasına dəstək olaraq
gigiyena və epidemiologiya mərkəzlərinə
təhvil verilib
• 1 “Rotor-Gene” yüksək dəqiqlikli real
vaxt rejimində çalışan termosiklik sistem
PZR və 2 “GeneXpert” molekulyar
diaqnostik test sistemləri təmin edilib
• 1100 əl gigiyenası dispenseri, 6500 litr
əl dezinfektantı və 5000 kiçik əl dezinfektantı
(100 ml) 5000 ədəd tənzimlənən kəmər klipi
birlikdə tibb işçiləri arasında əl gigiyenası
təcrübəsinin təkmilləşdirilməsi üçün
təhvil verilib

Bacarıqlarının artırılması tədbirləri

• Ümumilikdə, 7800 tibb işçisi, sözçü,
media nümayəndəsi, habelə tibb və
tibb bacısı tələbəsi üçün COVID-19 ilə
mübarizə üzrə canlı və onlayn təlimlər
təşkil edilib
• Bərdə şəhərində (münaqişədən zərər
görmüş bölgə) və Bakı şəhərində
yerləşən üçüncü səviyyəli tibb
müəssisəsində 2 yeni təlim mərkəzi
yaradılıb.
• 56 tibb işçisinin COVID-19 ilə mübarizə
çərçivəsində təlimçi kimi hazırlanması
məqsədilə Türkiyədə yerləşən ÜST-nin
Əməkdaşlıq Mərkəzində iki dəfə təlim
təşkil edilib
• 2400 tibb işçisi üçün ölkənin müxtəlif
bölgələrində yerləşən 6 təlim
mərkəzində COVID-19 hallarının idarə
edilməsi, habelə təməl və təkmil həyat
dəstəyi təlimləri keçilib
• 80 xəstəxanadan 160 nəfər
infeksiyaların profilaktikası və nəzarət
(İPN) üzrə məsul şəxslər üçün ÜST-nin
İPN üzrə əsas komponentlərinə dair
təlimlər təşkil edilib
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• “OpenWHO” onlayn təlim
platformasının Azərbaycan
səhifəsi yaradılıb
• 2022-ci ilin mart ayınadək təlim
platformasında kurslara qeydiyyatın
sayı 10 dəfə artaraq 18 000-ə çatıb

Bu nəşr Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə hazırlanmışdır. Buradakı məlumatlar Avropa İttifaqının rəsmi mövqeyini əks etdirmir və məzmuna görə tam məsuliyyəti
ÜST-nin Ölkə Ofisi daşıyır.
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• İnfeksiyaların profilaktikası və nəzarət üzrə
liderlik və proqram idarə olunması kursu
tərcümə edilib, 2000-dən artıq iştirakçı
qeydiyyatdan keçib
• 60 psixi sağlamlıq mütəxəssisi
(32 nəfər Kolumbiya Universiteti və
Kraliça Marqaret Universitetində olmaqla)
psixi sağlamlıq və psixososial dəstək üzrə
təlimləri tamamlayıb

COVID-19-la mübarizədə texniki
dəstək
• 23 tibb müəssisəsində, o cümlədən
16 xəstəxana, 2 uzunmüddətli müalicə
müəssisəsi və 5 ilkin səhiyyə xidməti
mərkəzində İPN potensialının
qiymətləndirilməsi aparılıb
• İPN üzrə Milli İşçi Qrupunun
yaradılması və fəaliyyətinə dəstək
verilib
• 5 xəstəxanada COVID-19 hallarının
idarə edilməsi təcrübəsi qiymətləndirilib,
bu sahədə milli təlimatın yenilənməsinə
texniki dəstək göstərilib
• 7 COVID-19 xəstəxanasında oksigen
təchizatı şəbəkəsi və oxsigen istifadəsi
qiymətləndirilib
• 3 psixoloq və 3 sosial işçi tərəfindən
ölkənin iki ən böyük psixi sağlamlıq
müəssisəsində psixoloji yardım və
psixososial dəstək göstərilib

• 181 laboratoriya əməkdaşı təlimlərə
cəlb edilib, ölkə üzrə 16 laboratoriya və
nümunə toplama məntəqəsi keyfiyyət
və biotəhlükəsizlik tədbirlərinə görə
qiymətləndirilib
• 2020-ci ilin iyul ayında və 2022-ci ilin
may ayında COVID-19 ilə mübarizə
imkanlarının qiymətləndirilməsi üzrə
missiyalara əsasən, yerli səhiyyə
tərəfdaşlarına tövsiyələr verilib

Risk kommunikasiyası
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EDİB:

6200
tibb işçisi

1400

tibb və tibb bacısı tələbəsi

60

psixi sağlamlıq mütəxəssisi

• Yerli səhiyyə tərəfdaşlarının
məlumatlandırılması və COVID-19 ilə
mübarizə tədbirləri haqqında
kommunikasiyaların uyğunlaşdırılmasına
dəstək məqsədilə 5 davranışların
qiymətləndirilməsi sorğusu keçirilib

160

• Pandemiyanın əsas səhiyyə
xidmətlərinə təsirinin qiymətləndirilməsi
məqsədilə ev təsərrüfatları arasında
sorğu keçirilib

10 000

• 60 media nümayəndəsi və sözçü,
150 tibb işçisi və tibb müəssisələrinin
ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə 100
mütəxəssisi üçün COVID-19
infodemiyasının idarəolunması və risk
kommunikasiyası üzrə təlimlər keçilib
• 18 tibb fakültəsi və tibb kollecində oxuyan
1418 tələbə əllərin yuyulması və steril
əlcəkdən istifadə üzrə təlimlərə cəlb edilib
İnfeksiyaların profilaktikası və nəzarət
tədbirləri mövzusunda 16 000 poster tibb
müəssisələrinə paylanılıb

media nümayəndəsi və
sözçü
ÖLKƏYƏ TƏHVİL
VERİLİB:

üz sipəri

10 000
qoruyucu eynək

140 000
respirator maska

8000

qoruyucu kombinezon

1 milyon
müayinə əlcəyi
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