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Xülasə 

Məqalə Azərbaycan Respublikası səhiyyə sisteminin inkişaf məsələləri ilə bağlıdır. 

Mövcud sahədə baş verən proseslər qiymətləndirilir və səhiyyəni xarakterizə edən göstəricilər 

qrupu təhlil edilir. Məqalədə səhiyyənin  əsas inkişaf istiqamətləri müəyyən olunur.   

Açar sözlər: səhiyyə sistemi, rəqabətqabiliyyətlilik, sığorta   

 

Giriş 

Hər bir dövlətin sosial siyasətinin tərkib hissələrindən biri olan əhalinin sağlamlığının 

qorunması rəqabətqabiliyyətli iqtisadi inkişafda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təsadüfi deyil 

ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatların qlobal rəqabətqabiliyyətlilik indeksinin hesablanmasında 

səhiyyəni xarakterizə edən göstəricilər qrupundan istifadə edirlər. Belə ki, Dünya İqtisadi 

Forumu rəqabətqabiliyyətlilik göstəricinin hesablanması zamanı səkkiz, BMT isə on iki bu 

yönümlü göstəricidən istifadə edir. Rəqabətqabiliyyətli iqtisadi inkişafda səhiyyənin mühüm 

əhəmiyyət kəsb etmə yanaşması BMT-nin qəbul etdiyi Minilliyin İnkişaf Məqsədlərində də öz 

əksini tapır. 

Əsas sanitar-profilaktik tədbirlər: kommunal-məişət çirkli suların təmizlənməsi 

üçün adekvat texniki qovşaq sisteminə malik əhalinin xüsusi çəkisi göstəricisi 

Azərbaycan Respublikasında  müvafiq göstəricinin mövcud vəziyyəti aşağıdakı 

diaqramda əks olunmuşdur.   

Diaqram1. 

     Mənzil fondunun kanalizasiya ilə təchizat səviyyəsi (%) 

 
 

Mənbə: http: http://www.stat.gov.az/source/budget_households/ 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə ictimai mənzil fondunun və mənzil tikinti kooperativləri 

(özəlləşdirilmiş fond istisna olmaqla) fondunun kanalizasiya ilə təchiz olunma səviyyəsi 

2000-ci ildə 90%, 2014-cü ildə isə 85% təşkil etmişdir. Ev təsərrüfatlarının müayinə 

materiallarına əsasən 2014-cü ildə ölkə üzrə əhalinin 98.3%-i, o cümlədən, şəhər əhalisinin 

99.8%-i, kənd əhalisinin 96.0%-i  kanalizasiya ilə təchiz olunmuşdur ki, bu da əvvəlki illərlə 

müqayisədə daha yüksək göstəricidir. 

Sanitar normalara cavab verən içməli su ilə təminat  
Tədqiqatlar respublikada əhalinin böyük hissəsinin içməli su ilə təchiz olunduğunu 

göstərir. Belə ki, DSK tərəfindən aparılan 2014-cü ildə ev təsərrüfatları tədqiqatının 

yekunlarına əsasən ev təsərrüfatlarının 82.2%-i su kəməri ilə təchiz olunmuşdur [1]. Evində 

su kəməri olmayan ev təsərrüfatlarının 23%-i öz həyətindəki quyulardan, 35.1%-i ümumi 
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həyət kranından, 6.2%-i ümumi quyudan, 9.2%- bulaq, çay, nohur suyundan, 26.5%-i isə 

maşınların gətirdikləri sudan istifadə edirlər.  

Cədvəl 1.   

    Ev təsərrüfatlarının sanitar normalara cavab verən içməli su ilə təminat səviyyəsi (%) 

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/budget_households/ 

Dövlət, ictimai mənzil fondunun və mənzil tikinti kooperativləri (özəlləşdirilmiş fond 

istisna olmaqla) fondunun 2000-ci ildə 91.8%-i, 2005-ci ildə 92,8%-i, 2014-ci ildə isə 82.2%-

i su kəməri ilə təchiz olunmuşdur.   

Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu  

Səhiyyə sistemini xarakterizə edən ən mühüm göstəricilərdən biri də doğulanda 

gözlənilən ömür müddətidir. Statistik rəqəmlər respublikada bu göstəricinin ildən-ilə artdığını 

göstərir. Belə ki, 2000-ci ildə bu göstərici ümumi əhali üçün 71.8 (o cümlədən, kişilər üçün 

68.6, qadınlar üçün 75.1) olduğu halda, 2005-ci ildə ümumi əhali üçün 72.4 (o cümlədən, 

kişilər üçün 69.6, qadınlar üçün dəyişməz qalıb), 2014-cü ildə isə ümumi əhali üçün 74.2 (o 

cümlədən, kişilər üçün 71.6 qadınlar üçün 76.8) təşkil etmişdir.  

Cədvəl 2.  

Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (0 yaş üçün) 

Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu (yaş sayı) 

İllər 

Şəhər və kənd yerlərində Şəhər yerlərində Kənd yerlərində 

Cəmi 
o cümlədən 

Cəmi 
o cümlədən 

Cəmi 
o cümlədən 

kişilər qadınlar Kişilər Qadınlar kişilər qadınlar 

2000 71,8 68,6 75,1 71,7 68,5 74,9 71,8 68,8 74,8 

2001 71,9 68,6 75,2 71,9 68,6 75,1 72,1 68,9 75,2 

2002 72,2 69,4 75,0 72,2 69,2 75,3 72,1 69,1 75,1 

2003 72,3 69,5 75,1 72,1 69,6 75,1 71,8 69,4 75,1 

2004 72,4 69,6 75,2 72,4 69,6 75,2 72,4 69,6 75,2 

2005 72,4 69,6 75,1 72,4 69,6 75,1 72,4 69,7 75,1 

2006 72,4 69,6 75,1 72,3 69,6 75,0 72,5 69,7 75,2 

2007 73,0 70,1 75,8 73,1 70,3 75,9 72,7 69,8 75,5 

2008 73,4 70,8 76,1 73,6 71,0 76,2 73,2 70,5 75,9 

2009 73,5 70,9 76,1 73,7 71,1 76,3 73,3 70,6 76,0 

2010 73,6 70,9 76,2 73,7 71,1 76,3 73,4 70,6 76,1 

2011 73,8 71,2 76,5 73,9 71,3 76,4 73,7 70,9 76,5 

2012 73,9 71,3 76,6 73,8 71,2 76,5 73,9 71,3 76,6 

2013 74.2 71.6 76.8 74.1 71.3 76.9 74.4 71.9 76.8 

2014 74.2 71.6 76.8 74.1 71.3 76.8 74.4 72.0 76.8 

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/ 

 Evində su 

kəməri olanlar 
Evində su kəməri olmayanlar 

Həyətdəki 

quyu 
Ümumi 

həyət 

kranı 

Ümumi 

quyu 
Bulaq, 

çay, 

nohur 

Su 

maşını 

2014 82.2 23.0 35.1 6.2 9.2 26.5 

http://www.stat.gov.az/source/budget_households/
http://www.stat.gov.az/source/demoqraphy/
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Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu şəhər və kənd yerlərində də müvafiq dövrdə 

artmışdır. Əgər, bu göstərici şəhər yerlərində 2000-ci ildə 71.7 idisə, 2005-ci ildə 72.4, 2014-

cü ildə isə 74.1 olmuşdur. Kənd yerlərində isə müvafiq dövrdə bu göstərici 71.8, 72.4 və 74.4 

təşkil etmişdir ki, bu da əhalinin sağlamlıq və həyat səviyyəsinin yüksəlməsini göstərir[2].   

Doğum zamanı adekvat çəki ilə doğulan uşaqlar 
Respublikada son illərdə uşaqlar arasında doğum zamanı adekvat çəki ilə doğulanların 

xüsusi çəkisində artmalar müşahidə olunur. Əgər bu göstərici 2001-ci ildə 29,3% idisə, 

2014-cü ildə isə 36,6% təşkil etmişdir. Lakin statistik rəqəmlərin təhlili 1500 qramdan aşağı 

çəkisi olanların xüsusi çəkisinin artdığını göstərir. Müvafiq dövrdə yeni doğulanlar arasında 

çəkisi 1500 qramdan az olanların xüsusi çəkisi 0.4%-dən 0.5%-ə yüksəlmiş, çəkisi 1500 

qramdan 2499 qramadək olanların xüsusi çəkisi 6.3%-dən 6.0%-ə, çəkisi 2500-dən 3499 

qramadək olanların xüsusi çəkisi isə 64.5%-dən 56.9%-ə enmişdir.  

Körpə ölümləri 

Respublikada körpə ölümü ilə bağlı vəziyyətə nəzər salsaq, görərik ki, 2000-2005-ci 

illərdə bu göstərici azalmışdır. Belə ki, köpə ölümü 2000-ci ildə ümumi say etibarilə 1896, 

hər 1000 nəfər diri doğulana 16.4 idisə, 2005-ci ildə isə ümumi say etibarilə 1580, hər 1000 

nəfər diri doğulana isə 12.7 olmuşdur. Müvafiq göstərici 2014-cü ildə isə ümumi say etibarı 

ilə 2005-ci ilə nisbətən artaraq 1655 nəfər təşkil etsə də, hər 1000 nəfər diri doğulana düşən 

körpə ölümü daha da azalaraq 10.2 təşkil etmişdir. 

                 Cədvəl 3.  

Oğlanlar və qızlar arasında körpə ölümü 

  

1 yaşa qədər ölən uşaqların sayı 

(nəfər)                                                                                                                                                                                                  
Hər 1 000 nəfər diri doğulana                                                                                                                                                                            

Cəmi  oğlanlar     qızlar    Cəmi  oğlanlar                                                                                                                                                                                                       qızlar                                                                                                                                                                                                      

2000 1 896 1 069 827 16,4 17,2 15,5 

2005 1 580 893 687 12,7 13,6 11,6 

2007 1 756 966 790 12,1 12,6 11,5 

2008 1 715 931 784 11,4 11,6 11,2 

2009 1 731 950 781 11,3 11,5 11,2 

2010 1843 1018 825 11,2 11,5 11,0 

2011 1903 1047 856 11,0 11,2 10,6 

2012 1884 1035 849 10,8 11,1 10,5 

2013 1862 1028 834 10,8 11,1 10,5 

2014 1655 976 679 10,2 10,9 9,5 

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/healthcare/ 

Bir yaşa qədər ölən uşaqlar arasında müvafiq dövrdə oğlanların sayı qızlara nisbətən 

daha çox olmuşdur. Belə ki, hər 1000 nəfər diri doğulana düşən körpə ölümü 2000-ci ildə 

oğlanlar arasında 17.2, qızlar arasında 15,5 olduğu halda, 2014-cü ildə isə  oğlanlar arasında 

10.9, qızlar arasında isə 9,5 təşkil etmişdir. 

Ana ölümü  

Respublikada ana ölümü ilə bağlı  aparılan tədqiqatlar göstərir ki, son illərdə bu 

göstərici azalan tendensiya üzrə hərəkət etməkdədir. Belə ki, əgər 2000-ci ildə hər 100000 

nəfərə 37.6 ana ölümü düşürdüsə, 2005-ci ildə bu göstərici 28.9, 2014-cü ildə isə daha da 

azalaraq 14.6 təşkil etmişdir. [3]  
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Cədvəl 4.  

Ana ölümü əmsalı 

Ana ölümü 

İllər Nəfər 
Hər 100 000 nəfər diri 

doğulana 

2000 44 37,6 

2001 28 25,4 

2002 22 19,9 

2003 21 18,5 

2004 34 25,8 

2005 41 28,9 

2006 51 34,2 

2007 54 35,5 

2008 40 26,3 

2009 37 24,3 

2010 26 15,7 

2011 27 15,3 

2012 26 14,9 

2013 25 14.5 

2014 25 14.6 

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/healthcare/ 

Uşaqların qidalanma vəziyyətinin öyrənilməsi də xüsusi aktuallıqdan çıxış edir və bu 

sahədə problemlər xüsusilə diqqəti cəlb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, respublikada beş yaşına 

kimi uşaqların qidalanması ilə bağlı statistik hesablamalar aparılmır. Zənn edirik ki, bu 

məsələnin həlli özlüyündə sahənin inkişaf problemlərinin daha geniş baxımdan həllinə kömək 

edərdi. 

 İnfeksion xəstəliklərdən qorunma səviyyəsi 

Tədqiqatlar göstərir ki, respublikada son illərdə uşaqların peyvəndlə əhatə səviyyəsi 

yüksəlməkdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına əsasən 2005-ci ildə 

uşaqların 95%-i peyvəndlə əhatə olunmuşdursa, 2011-ci ildə  bu göstərici 96% təşkil etmişdir. 

Son ildə bir yaşa kimi uşaqların 97,8%-i vərəmə, 97,2%-i difteriya, göy öskürək, tetanusa, 

96,8%-i polimelitə, 97,3 %-i qızılcaya, məxmərəyə, epidemik və parotitə, 99,2%-i isə B 

hepatitinə qarşı peyvənd olunmuşdur.   

Cədvəl 5.  

Profilaktik peyvəndlə əhatə olunmuş uşaqlar (2014-cü il %) 

  

Vaksinasiya      Revaksinasiya  

Yaş 

Peyvənd 

edilmiş 

uşaqların 

xüsusi çəkisi 

Yaş 

Peyvənd 

edilmiş 

uşaqların 

xüsusi  

çəkisi 

Peyvənd edilmişdir 

uşaqlar:   
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vərəmə qarşı 1 yaşa qədər  97,8 - - 
difteriyaya, 

1 yaşa qədər  
94,2 

 

18 

ay 
97,1 

göyöskürəyə,  
tetanusa qarşı 
btipli  hemofil influenza, 
hep B qarşı 

poliomielitə qarşı 
1 yaşa qədər  

96,8 
18 

ay 98 
qızılçaya, 

1 yaş 98,1 6 yaş 98 
məxmərəyə, 
epidemik 
parotitə qarşı 

B hepatitinə qarşı 
doğuşdan sonra 12 saat 

ərzində    99,2 - - 

 

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/healthcare/au/ 

  Qida məhsullarında qeydə alınan potensial təhlükəli kimyəvi birləşmələrin payının 

tədqiqi də əhəmiyyətli sayıla bilər. Lakin, ölkədə təssüf ki,  qida məhsullarında qeydə alınan 

potensial təhlükəli kimyəvi birləşmələrlə bağlı statistik hesablamalar aparılmır. 

Milli səhiyyəyə ayrılan vəsaitlərin inkişaf səviyyəsi  

Son illərdə respublikada dövlət büdcəsinin vəsaitləri artdıqca, milli səhiyyəyə ayrılan 

xərclər də yüksəlmişdir. Əgər, 2000-ci ildə bu göstərici 45.7 milyon ABŞ dolları idisə, 2005-

ci ildə bundan 3 dəfə çox, 2014-cü ildə isə bundan təxminən 18.5 dəfə çox olmuşdur.  

Cədvəl 6. 

     Yerli ilkin tibbi-sanitar yardıma milli səhiyyədən ayrılan vəsaitlərin xüsusi çəkisi (%) 

 Səhiyyəyə dövlət 

büdcəsindən 

ayrılan vəsaitlər 

(mln. ABŞ dolları) 

Dövlət büdcəsindən  

yerli ilkin tibbi-sanitar 

yardıma ayrılan 

xərclər  (mln. ABŞ 

dolları) 

Yerli ilkin tibbi-

sanitar yardıma milli 

səhiyyədən ayrılan 

vəsaitlərin xüsusi 

çəkisi 

( %) 

2000 45,71 - - 

2005 121,89 - - 

2006 181,33 31.2 17.2 

2007 299,73 53.2 17.7 

2008 421,37 64.2 15.2 

2011 624.79 112.5 18.0 

2012 775.71 111.8 14.4 

2014 848.2 132.3 15.6 

Mənbə:http://www.stat.gov.az/source/healthcare/  

 

İlkin tibbi sanitar yardıma milli səhiyyədən ayrılan vəsaitlər son illərdə artsa da, lakin 

2012-ci ildə azalmış, 2014-cü ildə isə yenidən artmışdır. Yerli ilkin tibbi-sanitar yardıma milli 

səhiyyədən ayrılan vəsaitlərin xüsusi çəkisi 2011-ci ildə 18% təşkil edirdisə, 2014-cü ildə isə 

15,6% olmuşdur. Həmçinin, tədqiqatlar göstərir ki, son illərdə respublikada səhiyyə sisteminə 

ayrılan vəsaitlər artmaqdadır. Belə ki, 2000-ci illə müqayisədə 2014-cü ildə ÜDM 14.3 dəfə, 

səhiyyə sisteminə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər isə 18.6 dəfə artmışdır.  

 

http://www.stat.gov.az/source/healthcare/au/
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Cədvəl 7. 

Səhiyyəyə ayrılan vəsaitlər, (mln.ABŞ.dolları)  

 

ÜDM Dövlətin  

səhiyyə xərcləri 
Əhalinin 

ödədiyi 

vəsaitlər 

Tibbi sığorta 
xərcləri 

Ümumi 

xərclər 
Səhiyyə 

xərclərinin 

ÜDM-ə 

nisbəti (%) 

2000 5272,80 45,71 - - 45,71 0,87 

2001 5707,72 45,10 63,2 - 108,34 1,90 

2002 6235,86 46,08 153,1 - 199,14 3,19 

2003 7276,01 56,30 152,9 - 209,22 2,88 

2004 8680,37 74,79 165,0 - 239,75 2,76 

2005 13238,71 121,89 195,3 - 317,16 2,40 

2006 20982,99 181,33 302,6 - 483,88 2,31 

2007 33050,34 299,73 380,6 - 680,34 2,06 

2008 48852,48 421,37 467,7 13,6 902,68 1,85 

2009 44297,00 500,68 591,0 18,9 1110,53 2,51 

2010 52909,29 534,76 735,5 20,9 1291,19 2,44 

2011 65951,63 624,79 954,2 24,3 1603,36 2,43 

2012 68730,91 775,71 1314,8 51,9 2142,44 3,12 

2014 75188.4 848.2 1406.4 61.3 2315.9 3.08 

Mənbə: http://www.stat.gov.az/source/healthcare/və http://www.maliyye.gov.az 

 

Səhiyyə sisteminə ayrılan vəsaitlərin ÜDM-dəki xüsusi çəkisi 2000-ci ildə 0.8%, 2005-

ci ildə 3.3%, 2014-ci ildə 3.08% təşkil etmişdir. Lakin, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 

hesablamalarına əsasən səhiyyə xərclərinin ÜDM-ə nisbəti 5 faizdən az olması həmin ölkədə 

əhalinin sağlamlığının qorunması istiqamətində ciddi problemlərdən xəbər verir[4]. Odur ki, 

bu istiqamətdə islahatların aparılmasına ehtiyac vardır. 

Nəticə  

Beləliklə, aparılan təhlil və araşdırmalar  göstərir ki, respublikada səhiyyə sistemində, 

xüsusilə də onun maliyyələşmə sahəsində bir sıra problemlər mövcuddur. Bununla bağlı bu 

sahədə aşağıdakı islahtların aparılması xüsusi zərurətdən irəli gəlir. 

 Dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan vəsaitlərin səmərəli istifadə olunması; 

 Dövlət büdcəsindən səhiyyəyə ayrılan vəsaitlərin tərkibində ilkin səhiyyə 

xidmətlərinə ayrılan vəsaitlərin payının artırılması; 

 Hamilə qadınların adekvat çəki ilə uşaq dünyaya gətirmələri üçün hamiləlik 

dövründə onların qadın məsləhətxanalarına cəlb olunmalarının təşkili; 

 Qida məhsullarının tərkibində potensial təhlükəli kimyəvi birləşmələrlə bağlı 

hesablamaların aparılması. 
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Айтен Бахтийар кызы Кулийева 

Роль здравоохранение в формирование конкурентоспособности экономики 

Резюме 

Статья посвящена вопросам развития системы здравоохранения  

Азербайджанской Республики.  Оцениваются и анализируются показатели системы   

здравоохранения.  Отмечено основные направления развития здравоохранения. 

Ключевые слова: система здравоохранения, конкурентоспособность, страхование.   

 

Ayten Quliyeva Baxtiyar  

The role of health care in the formation of the competitiveness economy 

Abstract 

The article has been devoted to the health care of Azerbaijan Republic. In the article the 

changes in the health care of Azerbaijan have been estimated in last years. The indicators 

characterizing health care using in the global competitiveness index have been analyzed. In 

the article, the development ways of the health care have been shown too. 

Key words:  health system, competitiveness, health insurance 
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