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XÜLASƏ 
 

Ötən il ölkəmizin sosial-iqtisadi həyatında baş verən ən əhəmiyyətli hadisələrdən biri 

kimi, heç şübhəsiz, icbari tibbi sığortanın ölkənin bütün ərazisində tətbiqini qeyd etmək olar. 

Sovet dövründən qalma əsasən dövlət maliyyələşdirilməsinə əsaslanan səhiyyə sistemindən 

icbari tibbi sığortaya əsaslanan səhiyyə sisteminə keçid cəmiyyətin, demək olar, bütün 

təbəqələrinin maraqlarına və rifahına təsir göstərən geniş miqyaslı, mürəkkəb və müəyyən 

dərəcədə ağrılı baş verən sosial-iqtisadi islahatlardan biridir. Belə miqyaslı dəyişikliklərin taleyi 

və nəticəsi həlledici dərəcədə həm islahatların yol xəritəsinin nə dərəcədə detallı hazırlanması və 

ardıcıllıqla həyata keçirilməsindən, həm prosesdə bilavasitə iştirak edən tibbi heyətin həyata 

keçirilən dəyişiklikləri nə qədər anlamaları və dəstəkləmələrindən, həm də son benefisiarlar olan 

əhali təbəqələrinin prosesin gedişi ilə bağlı gözləntiləri və etimadından asılı olur. 

Bakı Araşdırmalar İnstitutu icbari tibbi sığortanın tətbiqi prosesinin gedişini 

qiymətləndirmək, habelə əhalinin və tibb işçilərinin prosesə münasibətini və ondan gözləntilərini 

öyrənmək məqsədi ilə bu tədqiqatı həyata keçirib. Tədqiqat əhali arasında internet üzərindən 

keçirilən anket sorğusu, tibb işçiləri ilə keçirilən müsahibələr və islahatın həyata keçirilməsində 

bilavasitə iştirak edən rəsmi qurumlara göndərilən sorğular əsasında əldə edilən məlumatların 

təhlilinə əsaslanır. Müəyyən etdik ki: i) icbari tibbi sığortanın tətbiqi nəticəsində tibbi 

xidmətlərin əlçatanlığı və keyfiyyətinin yaxşılaşacağı ilə bağlı əhalinin gözləntiləri hələlik 

aşağıdır; ii) müxtəlif səviyyəli tibb işçilərinin islahatların mahiyyəti, gedişi və gözlənilən 

nəticələrinə münasibətlərində anlamazlıq və qeyri-müəyyənlik hökm sürməkdədir; iii) islahatın 

həyata keçirilməsinə və ölkədə səhiyyə sisteminin işinin səmərəli təşkilinə məsul qurumlar 

islahatların başa çatdırılması və səhiyyə sisteminin inkişaf perspektivləri ilə bağlı sistemli 

şəkildə işlənilmiş yol xəritəsinə malik deyillər.  
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GİRİŞ 
 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda səhiyyənin maliyyələşdirilməsi və icbari tibbi 

sığortanın (İTS) tətbiqi islahatlarına pilot qaydada hələ 2017-ci ilin yanvarından start verilmişdi: 

o zaman Mingəçevir şəhəri və Yevlax rayonunun inzibati ərazisində İTS-nin tətbiqi sınaqdan 

çıxarılmağa başlanıldı. Növbəti ildə pilot ərazilərə Ağdaş rayonu da əlavə edildi. 2020-ci ilin 

əvvəlindən başlayaraq İTS-nin bütün ölkə ərazisində mərhələlərlə tətbiqinə başlanıldı və 2021-ci 

ilin aprelində bütün ölkə ərazisi İTS ilə əhatə olundu. Bakı Araşdırmalar İnstitutu hələ ötən ilin 

iyununda ölkəmizdə səhiyyə sistemi islahatlarının xronikası, proseslərin məzmunu və gedişi, 

islahatların hüquqi-institusional bazasının formalaşdırılması və prosesin gedişində qabarıq 

şəkildə müşahidə olunan əsas tendensiyalar barədə oxuculara böyük bir məqalə təqdim etmişdi. 

Burada İTS-yə keçid islahatları ilə bağlı bir neçə vacib məqamı xatırlatmaq istərdik:  

1) Azərbaycanda səhiyyənin icbari tibbi sığorta mexanizminə keçirilməsi ilə bağlı ilkin 

qərarlar hələ 2007-ci ilin sonu -2008-ci ilin əvvəllərində verilsə də, 2015-ci ilin sonunadək bu 

istiqamətdə real addımların atılması baş vermədi (xatırlatma üçün qeyd edək ki, 2007-ci il 

dekabrın 27-də Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə 

Dövlət Agentliyinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı  

imzalanmış, daha sonra Prezidentin 2008-ci il 10 yanvar tarixli Sərəncamı ilə səhiyyənin 

maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatı və icbari tibbi sığortanın tətbiqi Konsepsiyası təsdiq 

edilmişdi. 2008-ci il avqustun 11-də isə Nazirlər Kabinetinin 179 saylı Qərarı ilə 2008-2012-ci 

illərdə Azərbaycan Respublikasında səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatı və icbari 

tibbi sığortanın tətbiqi Konsepsiyasının həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planı təsdiq 

olunmuşdu); 

2) Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin faktiki olaraq 

formalaşdırılmasına yalnız 2015-ci ilin sonunda başlanıldı: Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 27 oktyabr 2015-ci il tarixli sərəncamı ilə Agentliyin direktoru vəzifəsinə təyinat 

oldu, daha sonra Agentliyin Əsasnaməsi və strukturu təsdiq edildi (2016-cı il 15 fevral tarixli 

765 saylı Fərmanla ). Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 noyabr 2016-cı tarixli (№ 1125) 

Fərmanı ilə həmin Agentliyin əsasında “icra hakimiyyəti orqanı” hüquqi statusuna malik İcbari 

Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi (İTSDA) publik hüquqi şəxs yaradıldı. Dövlət başçısının 

2017-ci il 6 sentyabr tarixli (№1592) Fərmanı ilə İTSDA-nın Nizamnaməsi təsdiq edildi. 

Prezidentin başqa bir Sərəncamı ilə Agentliyin İdarə Heyətinin sədri təyin edildikdən sonra 

Agentliyin formalaşdırılması prosesi əsasən başa çatmış oldu;  

3) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 29 noyabr tarixli Fərmanına uyğun 

olaraq  2017-ci il yanvarın 1-dən pilot ərzilər kimi seçilmiş Mingəçevir şəhəri və Yevlax 

rayonunun inzibati ərazilərində İTS-nin tətbiqinə start verildi. Növbəti ildən pilot ərazilərə 

Ağdaş rayonu da əlavə edildi;  

4) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 20 dekabr tarixli 418 saylı Fərmanı ilə 

İTSDA-ya Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi publik hüquqi şəxsin (TƏBİB) yaradılması 

səlahiyyəti verildi. Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 12 aprel tarixli 163 saylı Qərarı ilə 2020-ci 

ilin yanvarın 1-dən TƏBİB-in tabeliyində olacaq tibb müəssisələrinin  siyahısı təsdiq olundu; 

5)  Tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanununda 2018-2020-ci illərdə 

edilən çoxsaylı dəyişikliklər və əlavələr nəticəsində icbari tibbi sığortanın tətbiqinin bir çox 

hüquqi aspektləri dəqiqləşdirildi ( o cümlədən: icbari tibbi sığorta üzrə sığorta olunan və sığorta 

https://bakuresearchinstitute.org/az/can-the-transition-to-compulsory-medical-insurance-reform-the-countrys-health-care-system
http://www.e-qanun.az/framework/14395
http://www.e-qanun.az/framework/13091
http://www.e-qanun.az/framework/13091
http://www.e-qanun.az/framework/15292
http://www.e-qanun.az/framework/31098
http://www.e-qanun.az/framework/32070
http://www.e-qanun.az/framework/34171
http://www.e-qanun.az/framework/34171
http://www.e-qanun.az/framework/36428
https://its.gov.az/uploads/law/10/132334.pdf
http://www.e-qanun.az/framework/36488
http://www.president.az/articles/21873
http://www.e-qanun.az/framework/41023
http://www.e-qanun.az/framework/42040
http://www.e-qanun.az/framework/80
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edən, icbari tibbi sığorta üzrə sığorta haqları, sığorta haqlarının hesablanması, ödənilməsi və 

hesabatın təqdim olunması, xidmətlər zərfinin tətbiqi dairəsi və strukturu, müştərək 

maliyyələşmə məbləği, subroqasiya hüququ, icbari tibbi sığorta fondu, icbari tibbi sığorta üzrə 

tibbi xidmətlərin tarifləri, tibbi xidmətin həcminə, müddətinə, keyfiyyətinə və şərtlərinə nəzarət, 

ölkənin ərazisi üzrə tibbi sığortanın tətbiqi müddətləri və s. kimi məsələlər).  

6) Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 10 yanvar tarixli 5 saylı Qərarı ilə İcbari tibbi sığorta üzrə 

Xidmətlər Zərfi təsdiq edilib. İcbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfinə daxil olan tibbi 

xidmətlərin sayı 2550-dir. Lakin bu tibbi xidmətlərdən vətəndaşlar yalnız TƏBİB-in tabeliyində 

olan dövlət tibb müəssisələrində istifadə edə bilərlər. TƏBİB-in tabeliyində olan dövlət tibb 

müəssisələrində müvafiq xidmətin göstərilməsi mümkün olmadığı hallarda TƏBİB-lə 

müqaviləsi olan digər tibb müəssisəsinə göndəriş verilir və belə göndəriş əsasında vətəndaş 

orada qeyd olunan tibbi xidmətlərdən ödənişsiz yararlana bilir. 2021-ci ilin sonuna olan 

məlumata görə, TƏBİB-lə müqaviləsi olan belə tibb müəssisələrinin sayı 27 olub. Qeyd edək ki, 

siyahıda həm dövlət, həm də özəl mülkiyyətdə olan tibb müəssisələri var.  

7) 2020-ci ilin yanvarın 1-dən icbari tibbi sığortanın ölkəboyu mərhələlərlə tətbiqinə 

başlanıldı və 2021-ci ilin aprelin 1-dən icbari tibbi sığorta bütün ölkə ərazisini və bütün 

vətəndaşları əhatə edir;  

8) 2021-ci ilin yanvarın 1-dən icbari tibbi sığorta haqlarının toplanmasına başlanılmışdır. İTS 

haqları İcbari Tibbi Sığorta Fondunda (İTSF) toplanmalıdır. Tibbi sığorta haqqında Qanuna 

əsasən, ölkənin bütün vətəndaşları, qaçqın statusu almış əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan 

şəxslər dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına tam təqvim ili üçün adambaşına 90 manat 

sığortalanırlar (qanunvericliklə bu məbləğ ildə bir dəfə ölkə üzrə istehlak qiymətləri indeksinin 

illik səviyyəsinə uyğun olaraq indeksləşdirilməlidir). Eyni zamanda, ayrı-ayrı əhali 

kateqoriyaları üzrə aşağıdakı kimi sığortalanma və sığorta haqlarının ödənilməsi nəzərdə tutulur:  

 Dövlət sektorunda və neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış 

əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 2%, 8000 manatdan yuxarı 

olan hissəsindən 0.5% miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı tutulur;  

 Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən  aylıq hesablanmış 

əməyin ödənişi fondunun 8000 manata qədər olan hissəsindən 2021-ci ildə 1%, 2022-ci 

ildən etibarən 2%, 8000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0.5% miqdarında icbari tibbi 

sığorta haqqı tutulur;  

 Mülki-hüquqi xarakterli müqavilələr əsasında işləri (xidmətləri) yerinə yetirən fiziki 

şəxslər aylıq gəlirlərinin 8000 manatadək olan hissəsinin 2 faizi, 8000 manatdan yuxarı 

olan hissəsinin 1 faizi miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı ödəyəcəklər;  

 Vergi ödəyicisi kimi vergi uçotuna alınmış fiziki şəxslər hər ay minimum aylıq 

əməkhaqqının 4 faizi miqdarında (2022-ci ilin yanvarından minimum əməkhaqqı 300 

manat olduğu üçün bu, ayda 12 manat edir)  icbari tibbi sığorta haqqı ödəyəcəklər;  

 Əmək qabiliyyətli yaşda olub işləməyən və özünüməşğul hesab olunan vətəndaşlar 

sığortalı qismində özləri çıxış edirlər və il ərzində minimum aylıq əməkhaqqının 48 faizi 

miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı ödəyəcəklər (Qanunun keçid müddəalarına əsasən, 

bu şəxslər sığorta haqlarının ödənişinə 2024-cü ilin yanvarın 1-dən başlayacaqlar);  

http://e-qanun.az/framework/44151
https://its.gov.az/page/xidmetler-zerfi-2
https://its.gov.az/bloq/agentliyin-muqavile-bagladigi-tibb-muessiselerinin-sayi-artirilib
http://www.e-qanun.az/framework/80
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 Bu qeyd olunan ödənişlərlə yanaşı, ölkə ərazisində istehlak olunan avtomobil benzini, dizel 

yanacağı və maye qazın hər litrinə görə, spirtli və energetik içkilərə, bəzi tütün 

məmulatlarına (siqaretlərə) tətbiq edilən aksiz vergilərindən İTSF-yə müəyyən edilmiş 

dərəcələrlə vəsaitin köçürülməsi nəzərdə tutulur.  

Ölkəmizdə İTS-nin tətbiqinə keçid istiqamətində həyata keçirilən addımların bu qısa 

xülasəsindən göründüyü kimi, əslində, proses xeyli uzun (təqribən 12 illik) bir dövrü əhatə edir.  

Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sahəsində həyata keçirilən bu islahatın məqsəd və 

hədəfləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yuxarıda qeyd olunan 2008-ci il 10 yanvar 

tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Səhiyyənin maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatı və icbari 

tibbi sığortanın tətbiqi Qanununda əks olunmuşdu. Konsepsiyada qeyd olunurdu ki, icbari tibbi 

sığorta tətbiq olunmaqla: i) ölkədə səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsinin yeni iqtisadi 

əsasları yaradılacaq, ii) bütün vətəndaşlar baza (əsas xidmətlər) zərfinə daxil olan xidmətlər 

səviyyəsində pulsuz tibbi xidmətlə təmin ediləcək, iii) əhaliyə göstərilən tibbi xidmətlərin 

keyfiyyəti yaxşılaşdırılacaq və iv) səhiyyə sisteminin idarə olunması təkmilləşdiriləcək.  

İTS-nin ölkəboyu tətbiqinə başlanılmasından cəmi iki il keçdiyi indiki zamanda 

islahatların nəticələrini yuxarıda qeyd edilən məqsəd və hədəflərə nail olma baxımından 

qiymətləndirmək hələ vaxtı çatmamış məsələ kimi görünə bilər. Lakin səhiyyənin təşkilinin 

sovet modelindən  icbari tibbi sığortaya əsaslanan səhiyyə sisteminə keçid islahatlarını həyat 

keçirən ölkələrin təcrübəsindən çıxan dərslər əsasında hesab edirik ki, belə böyük miqyaslı 

sosial-iqtisadi islahatların taleyi və son nəticəsi çox sayda amillərdən asılı ola bilər. Amma belə 

amillər sırasında aşağıdakı üçünü xüsusilə əhəmiyyətli hesab edirik:  

1) islahatlara məsul qurumların dəyişiklikləri tam anlamaları və islahatın detallı yol 

xəritəsinə malik olmaları;  

2) islahata cəlb olunan səhiyyə müəssisələrindəki tibb işçilərinin islahatları dəstəkləmələri;  

3) əhali qruplarının və vətəndaşların dəyişikliklər prosesində iştirakçılığı və islahatı 

dəstəkləməsi.  

Fikrimizcə, qeyd olunan 3 amildən birincisinin əhəmiyyəti və zəruriliyi heç bir şübhə 

doğurmamalıdır. İslahatların icrasına məsul qurumların dəqiq işlənilmiş strategiyaya, habelə 

islahat addımlarının ardıcıllığını, müddətlərini və gözlənilən nəticələrini əks etdirən detallı yol 

xəritəsinə malik olmaları idarəetmənin təşkilinin vacib tələbi və şərtidir. Bunun olmaması 

müxtəlif səviyyələrdəki qərar qəbul edənlərin və icraçıların islahatları anlamalarını çətinləşdirir, 

islahatların gedişində hər bir mərhələnin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və növbəti addımların 

müəyyənləşdirilməsi zamanı problemlər yaradır, zaman baxımından qeyri-müəyyənliyi artırır, 

nəticədə proseslər əsassız olaraq uzanır, xərclər artır, habelə digər mənfi nəticələr doğurur. 

İslahatın detallı yol xəritəsinin olması həm də digər iki amil baxımından zəruri və 

əhəmiyyətlidir.  

İslahatın əhatə etdiyi səhiyyə müəssisələrində çalışan tibbi heyət həm həyata keçirilən 

dəyişikliklərin fəal iştirakçıları, həm də bu dəyişikliklərin təsirlərinə məruz qalan 

benefisiarlardır. Bütünlüklə islahatın mahiyyəti və əhəmiyyəti, həyata keçirilən dəyişikliklərin 

ardıcıllığı və müddətləri, xüsusilə tibb işçilərinin maraqları baxımından gözlənilən təsirləri və 

nəticələri barədə tibbi heyətin vaxtında və yetərli qədər məlumatlandırılması həm onların 

prosesə fəal cəlb edilməsi, həm də onların islahatı dəstəkləməsi baxımından son dərəcə vacibdir. 

http://www.e-qanun.az/framework/13091
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Əks təqdirdə tibbi heyət zaman-zaman yaranan qeyri-müəyyənliklərdən narahat olaraq müxtəlif 

vasitələrlə dəyişikliklərin ziyanına olan davranışlar sərgiləyə bilərlər.   

Nəhayət, aydındır ki, bu islahatın başlıca hədəfi və son benefisiarları vətəndaşlar və 

əhalinin rifahıdır. İslahatın nəticəsi həm də vətəndaşların bu proseslərə nə dərəcədə etimad 

göstərməsindən, onların nə dərəcədə fəal iştirakından asılı olacaqdır. Həyata keçirilən 

dəyişikliklərin əhali qrupları və vətəndaşlar tərəfindən düzgün anlaşılması və qəbul edilməsi 

üçün İTS haqqında maarifləndirici tədbirlərlə yanaşı, dəyişikliklər prosesində pasiyentlərin 

üzləşdikləri problemlərin vaxtında və ədalətli həllini təmin edən həssas mexanizmlər hərəkətə 

gətirilməlidir. İTS üzrə Xidmətlər Zərfinə daxil edilən xidmətlərə görə pasiyentin yenə də 

“cibdən ödənişlər” etməsi, bir tərəfdən, vətəndaşların islahata biganəliyini artıra bilər, digər 

tərəfdən isə, İTS haqqı ödənişləri üçün yaranan əlavə xərclərə görə yeni bir narazılıq mənbəyinin 

yaranmasına gətirib çıxarar.   

Biz bu tədqiqat çərçivəsində məhz yuxarıda qeyd olunan 3 amil üzrə islahatın gedişinin 

vəziyyətini qiymətləndirməyə çalışırıq. Bunun üçün tədqiqatın gedişində aşağıdakı suallara 

cavab axtarmışıq:  

1) məsul qurumlar islahatın mərhələləri və bütün addımları üzrə reallaşdırılma ardıcıllığını, 

müddətləri və gözlənilən nəticələrini, habelə bütünlüklə islahatın başa çatdırılması 

müddətini və nəticələrini əks etdirən detallı yol xəritəsinə malikdirlərmi?  

2) islahata cəlb olunan səhiyyə müəssisələrindəki tibb işçilərinin islahatla bağlı rəyləri 

necədir və nə dərəcədə dəstəkləyirlər?   

3) son benefisiarlar olan əhali qrupları (vətəndaşlar) islahatlar barədə nə qədər 

məlumatlıdırlar və onların gözləntiləri necədir?   

Aşağıda əvvəlcə tədqiqatın metodologiyası açıqlanır, sonra isə tədqiqatın ortaya çıxardığı 

tapıntılar və nəticələr təqdim olunur. Burada əvvəlcə islahatın gedişi, davamlılığı və nəticələri 

barədə ölkənin səhiyyə sisteminin inkişafına və islahatın həyata keçirilməsinə bilavasitə məsul 

qurumlar olan İTSDA-ya və Səhiyyə Nazirliyinə  ünvanlanan suallara verilən cavablar, habelə 

tədqiqat prosesində apardığımız müşahidələr əsasında islahatların gedişi ilə bağlı rəsmi 

qurumların mövqeləri təqdim edilir. Sonra tibb işçiləri ilə keçirilən müsahibələr əsasında onların 

islahata münasibətləri açıqlanır. Daha sonra isə internet üzərindən əhali arasında keçirilən anket 

sorğusunun nəticələri təqdim edilir.  
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METODOLOGİYA 
 

Tədqiqat İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin ekspertlərinin iştirakı ilə 2021-

ci ilin oktyabr-dekabr ayları dövründə aparılmışdır. Tədqiqat prosesində həm kəmiyyət, həm də 

keyfiyyət üsullarından istifadə edilərək məlumatlar toplanmışdır. Tədqiqat sualları üzrə 

informasiyanın toplanması və emalı aşağıdakı kimi təşkil olunub:  

İslahatın detallı yol xəritəsi və səhiyyə sisteminin inkişaf strategiyası ilə bağlı vəziyyətə 

aydınlıq gətirmək üçün tədqiqat zamanı əvvəlcə islahata məsul rəsmi qurumların (Nazirlər 

Kabineti,  İTSDA, Səhiyyə Nazirliyi və s.) elektron resurslarında, habelə belə məlumatların 

yerləşdirildiyi digər açıq mənbələrdə (məsələn, http://www.e-qanun.az/ saytı) axtarış aparmışıq. 

Sonra tədqiqat suallarını hazırlayıb müsahibə üçün Səhiyyə Nazirliyinə və İTSDA-ya müraciət 

etmişik. Səhiyyə Nazirliyinə etdiyimiz ilkin şifahi müraciət zamanı qoyulan sualların onlara aid 

olmadığını bildiriblər. Sonradan Nazirliyin rəsmi internet saytı vasitəsilə göndərdiyimiz sorğuya 

cavabında Nazirlik qeyd edib ki, “Səhiyyə Nazirliyinin strukturuna daxil olan bir sıra tibb 

müəssisələri İTSDA-nın tabeliyinə verilmişdir”. Əlavə olaraq qeyd olunmuşdu ki, Nazirlik 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ilə təsdiq olunmuş Əsasnaməyə uyğun 

funksiya və vəzifələrini icra edir”. Başqa sözlə, Nazirlik ölkəmizdə səhiyyə siyasəti və səhiyyə 

sisteminin inkişaf strategiyası ilə bağlı ona ünvanladığımız suallara cavab verməkdən imtina 

etdi. Səhiyyə Nazirliyindən fərqli olaraq, İTSDA-ya elektron qaydada etdiyimiz müraciətdə olan 

suallar Agentlik tərəfindən vaxtında cavablandırılmışdır. Tədqiqat prosesində həmin cavablarla 

yanaşı həm də Agentliyin saytında verilən məlumatlardan istifadə edilmişdir.   

Yeri gəlmişkən, qeyd etməliyik ki, İTSDA-ya ünvanladığımız suallarda İTS-nin tətbiqi 

ilə bağlı tibb işçiləri və əhalinin məlumatlandırılması və maarifləndirilməsi işlərinin təşkili 

vəziyyəti ilə bağlı suallar da vardı. Belə sualların cavablarından tədqiqatın digər iki sualı ilə 

bağlı məsələlərə aydınlıq gətirərkən istifadə etmişik.   

Tədqiqatın ikinci - islahata cəlb olunan səhiyyə müəssisələrindəki tibb işçilərinin 

islahatla bağlı rəyləri və onu nə dərəcədə dəstəkləmələri ilə bağlı – məsələni aydınlaşdırmaq 

üçün Bakı şəhərində və ölkənin müxtəlif rayonlarında islahatla əhatə olunmuş dövlət tibb 

müəssisələrində çalışan 20 tibb işçisi ilə əvvəlcədən hazırlanmış suallar əsasında müsahibələr 

götürmək istədik. Resursların məhdudluğu üzündən tədqiqata daha çox sayda müsahib cəlb 

etmək imkanında deyildik. Müsahibə üçün seçdiyimiz şəxslərə həm telefon rabitəsi, həm birbaşa 

ünsiyyət, həm də sosial şəbəkələr vasitəsi ilə müraciət etmişik. Müraciət etdiyimiz tibb işçiləri 

arasında həm müəssisələrin rəhbərliyində (poliklinika rəhbəri, baş həkimin müavini, tibb 

məntəqəsinin müdiri və s. kimi) təmsil olunan şəxslər, həm həkimlər, həm də tibb bacıları vardı. 

Müsahibə üçün seçdiyimiz bütün şəxslərə tədqiqatın məqsədini izah etmişik və bildirmişik ki, 

müsahibədə iştirak edəcəkləri halda onların adları anonim saxlanacaq, tədqiqat hesabatında 

adları açıqlanmayacaqdır. Habelə bildirmişdik ki, müsahibənin gedişində cavablandırmaq 

istəmədikləri hər hansı sual olarsa, ona cavab verməyə bilərlər. Müraciət etdiyimiz şəxslərin bir 

hissəsi təsadüfi seçmə, bir hissəsi isə şəxsi əlaqələr əsasında müəyyən edilmişdi. Onlardan beşi, 

ümumiyyətlə, müsahibədə iştirakdan imtina etmişdir. Qalan 15 nəfərlə müsahibələr baş 

tutmuşdur. Sonda müsahibələr formasında toplanmış informasiyanı suallar üzrə 

ümumiləşdirmişik.  

Əhalinin İTS -yə keçid islahatı barədə məlumatlılığını və dəyişiklikdən sonra tibbi 

xidmətlərə əlçatanlıqda baş verən dəyişiklikləri qiymətləndirmək üçün internet üzərindən 

http://www.e-qanun.az/
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Freeonlinesurveys.com saytı vasitəsilə onlayn sorğu keçirmişik. Sorğu sualları aşağıdakı 

istiqamətləri əhatə edib: i) respondentlər barədə ümumi məlumat (yaşı, cinsi, təhsili, ailə 

vəziyyəti və s.); ii) respondentlərin İTS barədə məlumatlılıq səviyyəsinin qiymətləndirilməsi; iii) 

respondentərin İTS-nin xidmətlər zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərə əlçatanlığında baş verən 

dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi. Onlayn sorğu 2021-ci ilin 21 oktyabr – 8 noyabr tarixləri 

arasında keçirilib. Sorğu haqqında məlumatı sosial şəbəkələr vasitəsilə yaymışıq və vətəndaşlara 

sorğuda iştirak üçün müraciətlər etmişik. Saytın məlumatların təhlili imkanlarını nəzərə alaraq 

sorğunu 1550 respondent iştirak etdikdə dayandırmaq qərarına gəldik. Respondentlərin tərkibi 

ilə bağlı məlumatlar aşağıdakı kimi olub:   

 Respondentlərin 75,9%-ni kişilər, 22,8%-ni qadınlar təşkil edib;  

 Sorğuda iştirak edənlərin 63,4%-i 26-40 yaş qrupuna aid olub. 25 yaşadək respondentlər 

8,3%, 41-50 yaş qrupuna daxil olanlar 17,9%, 51-60 yaş qrupuna daxil olanlar 6,6%, 60 

yaşdan yuxarı olan isə 2,7% olub;  

 Təhsil səviyyəsinə görə sorğu iştirakçıları arasında ali təhsilli respondentlər böyük 

üstünlüyə (86%) malikdir. Rəyi soruşulanların 4,1%-i orta, 3,7%-i orta ixtisas və ya peşə 

təhsilli olublar;  

 Respondentlərin 85,5%-i şəhər, 7,2%-i qəsəbə, 5,1%-i kənd yerlərində yaşadığını qeyd 

ediblər;  

 Sorğu iştirakçılarının regional bölgüsünə gəlincə, sorğuda demək olar ki, bütün iqtisadi  

rayonları təmsil edən respondentlər iştirak edib. Yeganə olaraq Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonu təmsilçiləri olmayıb. Əsas iştirakçılar paytaxt Bakı şəhərindən (64,1%) olub;  

 Sorğu iştirakçılarının 65,9%-i ailəli, 32,8%-i subay olub;  

 Məşğulluq strukturuna gəlincə, respondentərin 69%-i əmək müqaviləsi əsasında işləyirlər. 

8,4% respondent isə fərdi sahibkar qismində işlədiklərini bildiriblər. Rəyi soruşulanların 

5,4%-i qeyri-rəsmi məşğul, 13,2%-i işsiz, 0,7%-i tələbə qrupuna daxildir. 1,2% respondent 

digər (pensiyaçı, əlil) statusu göstəriblər.  

Respondentlərin tərkibi haqqında məlumatdan göründüyü kimi, iştirakçıların böyük 

əksəriyyəti şəhər və qəsəbə sakinləri olublar. Tibbi xidmətlərə əlçatanlıqda və İTS-yə keçidlə 

bağlı məlumatlılıqda daha çox problemlərlə üzləşən kənd yerlərində olan vətəndaşları sorğuya 

cəlb etmək imkanlarımız məhdud olub. Güman edirik ki, respondentlər arasında kənd 

sakinlərinin sayının artması həm məlumatlılıq səviyyəsi, həm tibbi xidmətlərə əlçatanlıqda baş 

verən dəyişikliklər, həm də gözləntilərlə bağlı bu təhlildən çıxan nəticələri yaxşı istiqamətdə 

dəyişməyəcəkdi.  
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TƏDQİQATIN TAPINTILARI VƏ NƏTİCƏLƏRİ 
 

1. İslahatın strategiyası və yol xəritəsinin mövcudluğu ilə bağlı durum: 

ölkənin səhiyyə sisteminin perspektiv modelinə baxış  

 

Məlumdur ki, ölkənin səhiyyə sisteminin qarşısında əhalinin sağlamlıq səviyyəsini 

yüksəltmək, bütün vətəndaşlar üçün keyfiyyətli tibbi xidmətlərin müyəssərliyini təmin etmək, 

gözlənilən riskləri bölüşdürməklə insanların gözləntilərini doğrultmaq və resurslardan səmərəli 

istifadə etmək kimi məqsədlər durur. Səhiyyə sistemi o zaman effektiv hesab olunur ki, ölkənin 

bütün vətəndaşlarına ehtiyac olduğu zaman və məkanda zəruri olan həcmdə keyfiyyətli tibbi 

xidmətlər təqdim edə bilmiş olsun. Dünya Səhiyyə Təşkilatı səhiyyə sistemini “əsas məqsədi 

sağlamlığın qorunması, yaxşılaşdırılması və bərpası olan bütün təşkilatların, insanların və 

fəaliyyətlərin məcmusu” kimi müəyyən edir. Səmərəli səhiyyə sisteminin qurulması sistemi 

təşkil edən elementlər arasında vəzifə və funksiyaların, habelə resursların düzgün 

bölüşdürülməsini, hər bir elementin sistemin qarşısında duran məqsədlərə töhfəsini nəzərə 

almaqla işlərin düzgün əlaqələndirilməsinin və yönləndirilməsinin təşkilini tələb edir.  

Səhiyyə sisteminin islahatı dedikdə sistemin işinin nəticələrini yaxşılaşdırmağa yönəlik 

məqsədyönlü və sistemli cəhdlər başa düşülür. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın 

səhiyyə sistemində islahatlar səhiyyənin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərinin dəyişdirilməsinə 

və tamamilə dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən səhiyyə sistemindən iştiraklı maliyyələşmə 

hesab olunan icbari tibbi sığortaya əsaslanan səhiyyəyə keçidi nəzərdə tutur. Dərin sistem 

böhranı yaşayan keçmiş sovetdənqalma səhiyyə sisteminin islahatı zamanı sistemin əksər 

elementlərinə toxunmadan, onun yalnız bəzi elementlərini islah etməklə bütövlükdə sistemin 

təkmilləşdirilməsinə nail olmağın mümkünsüzlüyünü postsovet ölkələrinin bir çoxunun 

(məsələn, Gürcüstan, Moldova, Qazaxıstan, Rusiya və s.) səhiyyə islahatı təcrübələri artıq əyani 

şəkildə göstərmişdir.  

Ölkəmizdə İTS-nin tətbiqi islahatının hazırlanması və reallaşdırılması mövzusunda ötən 

ilin iyununda Bakı Araşdırmalar İnstitutunun saytında dərc edilən məqalədə bu islahatların 

təşkili və reallaşdırılmasında müşahidə olunan bir sıra problemlər qeyd olunmuşdu. İslahatın 

taleyi üçün narahatlıq doğuran problemlər sırasında bunlar xüsusilə vurğulanmışdı: i) həm bu 

islahatın yol xəritəsinin, həm də bütövlükdə ölkənin səhiyyə sisteminin inkişaf strategiyası və 

yol xəritəsinin ictimaiyyətə təqdim olunmaması; ii) islahatlarla bağlı səhiyyə sisteminin ayrı-ayrı 

məsul “oyunçuları”nın vəzifələri, funksiyaları və məsuliyyətinin dəqiq bəlli olmaması; iii) 

qurumlararası əlaqələndirmədə olan ziddiyyətlər, maraq toqquşmaları; iv) səhiyyə siyasətinin 

işlənilməsi və reallaşdırılması, tibbi xidmətlərin göstərilməsi və xidmətlərin haqqının ödənilməsi 

(maliyyələşdirmə) kimi funksiyaların ayrı-ayrı qurumlar arasında bölüşdürülməsi əvəzinə sadəcə 

bir əldən başqa ələ keçirilməsi; v) islahatın başa çatması, yəni İTS-yə əsaslanan maliyyələşmə 

mexanizminin tam oturuşması müddətinin qeyri-müəyyənliyi və s. Əslində sadalanan bu 

problemlərin hamısı bir köklü problemdən qaynaqlanır: səhiyyə sistemində islahatın vahid 

strategiyası və yol xəritəsinin mövcud olmaması. Buna görə bu tədqiqatımızda bu məsələni 

xüsusi olaraq araşdırmaq qərarına gəlmişik.  

Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ölkəmizdə İTS-nin tətbiqi  Səhiyyənin 

maliyyələşdirilməsi sisteminin islahatı və icbari tibbi sığortanın tətbiqi Konsepsiyası əsasında 

https://www.who.int/home/cms-decommissioning
https://bakuresearchinstitute.org/az/can-the-transition-to-compulsory-medical-insurance-reform-the-countrys-health-care-system/
http://www.e-qanun.az/framework/13091
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həyata keçirilir. Nə Səhiyyə Nazirliyinin, nə İTSDA-nın saytlarında, nə də başqa açıq 

mənbələrdə həm bu islahatın, həm də bütövlükdə səhiyyə sistemində islahatların strategiyasını 

və yol xəritəsini əks etdirən başqa heç bir rəsmi sənəd tapa bilmədik. Buna görə də tədqiqat 

çərçivəsində belə sənədlərin olub-olmaması ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinə və İTSDA-ya sorğu ilə 

müraciət etmişik.  

Maraqlıdır ki, Səhiyyə Nazirliyi, ümumiyyətlə, bu islahata aidiyyatı olmayan qurum kimi 

davranır. Ona ünvanladığımız sorğuya verdikləri cavab da bunu təsdiq edir (Nazirliyin cavabı 

barədə Metodologiyada məlumat vermişik). Səhiyyə Nazirliyinə ünvanladığımız bəzi suallar 

belə olub: 

1. Məlum olduğu kimi hazırda ölkədə səhiyyənin maliyyələşdirilməsi islahatları həyata 

keçirilir. Bu prosesdə Səhiyyə Nazirliyinin rolu nədən ibarətdir?  

2. İTS-nin tətbiqi ölkənin səhiyyə sistemində və səhiyyə siyasətində hansı dəyişikliklər 

yaradıb?  

3. İTS-nin tətbiqi prosesində qurumlararası (Səhiyyə Nazirliyi, İTS üzrə Dövlət 

Agentliyi, dövlət tibb müəssisələri və s.) əlaqələndirmə necə təmin olunur? 

4. İTS-nin tətbiqi səhiyyənin dövlət maliyyələşdirilməsi sahəsində vəziyyəti nə qədər 

yaxşılaşdıra biləcək? 

5. Bir sıra iri dövlət xəstəxanalarının TƏBİB-in tabeliyinə verilməməsi necə izah 

olunur?  

6. Bundan sonra hər hansı bir şəhərdə, yaxud bölgədə tibb müəssisələrinə (xəstəxana, 

poliklinika və s.) olan ehtiyac necə müəyyən ediləcək və bu iş kimin səlahiyyətində 

olacaq?  

7. Tibbi xidmət müəssisələri arasında rəqabət necə təmin ediləcək?  

8. Ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı proqramı işlənilirmi? 

Gördüyümüz kimi, suallar İTS-nin tətbiqi prosesi ilə yox, səhiyyə siyasətinin təşkili 

məsələləri ilə bağlıdır. Bunlar isə məhz Səhiyyə Nazirliyinə aid məsələlərdir. Belə ki, ölkədə 

səhiyyə siyasətinin hazırlanmasına və icrasına məsul əsas mərkəzi icra hakimiyyəti qurumu 

məhz Səhiyyə Nazirliyidir. Bu, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 25 may tarixli 

Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi haqqında Əsasnamədə 

də əks olunmuşdur.  Əsasnamədə vurğulanır ki, “Səhiyyə Nazirliyi əhalinin sağlamlığının 

qorunması sahəsində (bundan sonra - müvafiq sahədə) dövlət siyasətini və tənzimlənməsini 

həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır”. Əsasnaməyə görə, Nazirliyin əsas fəaliyyət 

istiqamətlərindən biri səhiyyə sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak 

etmək və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin etməkdir. Səhiyyənin inkişaf istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmək və tibbi yardımın təşkilinin formalarını təkmilləşdirmək Nazirliyin 

vəzifələrinə aiddir.  

İTSDA-nın Əsasnaməsində (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 6 sentyabr 

tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir) isə qeyd olunur ki, Agentlik “icbari tibbi sığortanın tətbiqini 

təmin edən, xidmətlər zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlərin maliyyələşdirilməsi üçün vəsaitləri 

icbari tibbi sığorta fondunda cəmləşdirən, icbari tibbi sığorta üzrə dövlət adından tibbi 

xidmətlərin mərkəzləşdirilmiş alıcısı funksiyasını həyata keçirən və bununla bağlı zəruri 

xərclərin ödənilməsini təmin edən publik hüquqi şəxsdir”. Nizamnaməyə əsasən, Agentliyin 

fəaliyyətinin istiqamətləri məhz icbari tibbi sığortanın tətbiqi və inkişaf etdirilməsi ilə bağlıdır. 

http://www.e-qanun.az/framework/11696
http://www.e-qanun.az/framework/36428
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Agentlik  məhz icbari tibbi sığorta sahəsində dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir 

və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin edir.  

Gördüyümüz kimi, bu qurumların Əsasnamə və Nizamnamələrində səhiyyə sahəsində 

onların hər birinin üzərinə düşən vəzifə və funksiyalar kifayət qədər aydın ifadə olunmuşdur. Bu 

halda Səhiyyə Nazirliyinin səhiyyə siyasətinin işlənilməsindən və səhiyyə islahatlarından 

“kənara çəkilməsi” anlaşılan deyil. Hətta səhiyyə islahatlarını həyata keçirən ölkələrin 

təcrübəsindən çıxış edib deyə bilərik ki, səhiyyə sisteminin islahatı və yaxşılaşdırılması məsələsi 

məhz Səhiyyə Nazirliyinin lider olma və “təşkilatlar təşkilatı” rolunu yerinə yetirə bilmə 

bacarığından birbaşa asılı olacaqdır. 

İslahatın strategiyası və yol xəritəsinin mövcudluğu ilə bağlı İTSDA-ya ünvanladığımız 

suala Agentliyin verdiyi cavabdan belə aydın olur ki, islahatla bağlı belə sənədlər mövcud  

deyildir. Belə ki, sorğumuza verilən cavabda islahatın strategiyasından yox, Agentliyin Strateji 

Planından danışılır: “Agentlik tərəfindən 2022-2024-cü illər üçün Strateji Plan hazırlanıb. 

Strateji plan Agentliyin vəzifələrinin həyata keçirilməsini və onun öz məqsədlərinə çatmasını 

təmin etmək üçün müəyyən edilmiş illik hədəfləri, uzun müddətli və hərtərəfli kompleks planı 

özündə əks etdirir. 2022-2024-cü illəri əhatə edən strateji plan əhalinin səhiyyə xidmətlərinə 

əlçatanlığının təmin edilməsi, səhiyyə sisteminin effektivliyinin artırılması məqsədilə islahatların 

aparılması və bu sahəyə ayrılan vəsaitlərin səmərəli istifadəsi üçün nəzərdə tutulub”. 

İslahatın yol xəritəsinə aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı Agentliyə ünvanladığımız daha bir 

sual islahatın gedişi ilə bağlı hesabatlılıq sisteminin necə qurulması ilə bağlı olub: “islahatların 

gedişinin dövri olaraq monitorinqi və qiymətləndirilməsi sistemi qurulubmu?” Agentliyin 

cavabında bildirilir ki, “hər bir islahatda nəzarət və hesabatlılıq olmalıdır. Agentlik tərəfindən 

tibb müəssisələrinə olunan vətəndaşların müraciətləri qeydiyyat sistemi üzərindən günlük 

izlənilir. Göstərilən tibbi xidmətlər barədə hesabatlar hazırlanır. İctimaiyyətə bütün ölkə üzrə 

icbari tibbi sığortanın Xidmətlər Zərfindən istifadəyə dair aylıq statistik göstəricilər barədə 

məlumatlar açıqlanır. İslahatın gedişi istər qısa dövrlərdə, istərsə də ümumi olaraq işçi qrupu 

tərəfindən baxılır, qiymətləndirilir. Tibb müəssisələrində yaranan problemlər işçi qrupları 

tərəfindən araşdırılır və aradan qaldırılır”. Göründüyü kimi, bu cavabda söhbət islahat 

strategiyasının (yol xəritəsinin) icrasının monitorinqindən getmir, İTS-nin tətbiq olunduğu tibb 

müəssisələrində tibbi xidmətlərin göstərilməsinin monitorinqindən və uçotundan gedir (elə 

Agentliyin illik fəaliyyəti ilə bağlı saytında açıqladığı hesabatlarda da belə məlumatlar 

yayımlanır). Bunlar isə fərqli şeylərdir. Strategiya və ya yol xəritələrinin monitorinqi və 

qiymətləndirilməsi, bir qayda olaraq, islahatın mərhələləri və yekunu üzrə əvvəlcədən 

hazırlanmış hədəflər və indikatorlar üzrə aparılır və müvafiq olaraq monitorinq və 

qiymətləndirmə hesabatları hazırlanır. Belə hesabatlar islahatların gedişini qiymətləndirmək, 

kənarlaşma halları olarsa, bunların səbəblərini müəyyən etmək və zəruri düzəlişlər etmək 

üçündür. Əvvəlcədən islahatın dəqiq işlənilmiş strategiyası, planı, yaxud yol xəritəsi olmadıqda 

belə monitorinq və qiymətləndirmələrin aparılması da mümkün deyildir.  

İslahatın strategiyası və yol xəritəsinin olmadığını təsdiq edən arqumentlərimizdən biri də 

islahat nəticəsində qurulacaq yeni sistem və islahatın başa çatma müddəti haqqında icraçılarda 

aydın təsəvvürün olmaması ilə bağlıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının yanaşmasına görə, İTS 

mexanizminin tətbiqinin qarşısında duran əsas hədəflərdən biri səhiyyə sistemində səhiyyə 

siyasətinin işlənilməsi və həyata keçirilməsi, tibbi xidmətlərin göstərilməsi, onların keyfiyyətinə 

nəzarət və dəyərinin ödənilməsi funksiyalarının bir əldə cəmləşməsinin qarşısını almaq, bu 

https://its.gov.az/page/hesabatlar
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340724/9789240020344-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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funksiyaları müxtəlif qurumlar arasında bölməklə səmərəli qarşılıqlı nəzarət mexanizminə nail 

olmaqdır. Bəlli olduğu kimi, islahata qədər bu funksiyaların hamısı Səhiyyə Nazirliyində idi, 

amma hazırda Nazirliyin tabeliyindən alınan tibbi xidmət müəssisələri İTSDA-nın tabeliyində 

olan TƏBİB-ə verilib. İndiki halda həm tibbi xidmətləri təqdim edən, həm onların keyfiyyətinə 

nəzarət edən, həm də onları satın alan (yəni dəyərini ödəyən) eyni qurumdur, yəni İTSDA-dır. 

Əslində TƏBİB-in keçid dövrü üçün müvəqqəti yaradılmış bir qurum olması, dövlət tibb 

müəssisələrinin publik hüquqi şəxslərə çevrilməsi və onlara müstəqil idarəetmə bacarıqlarının 

aşılanması başa çatandan sonra bu qurumun ləğv ediləcəyi gözlənilirdi. Amma tədqiqat 

çərçivəsində Agentliyə göndərdiyimiz sorğuda islahata cəlb edilən dövlət tibb müəssisələrinin 

fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı suallara verilən cavablar bu sahədə ciddi narahatlıq yaradan bir 

qeyri-müəyyənliyin olduğunu göstərir. Belə ki, islahata cəlb edilən tibb müəssisələrinin 

(xəstəxanalar, poliklinikalar, həkim məntəqələri və s.) müstəqil fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı 

həyata keçirilən işlər, belə işlərin yekunlaşdırılması və tibb müəssisələrinin müstəqil 

idarəetməyə keçirilməsi müddəti ilə bağlı suallara cavabında Agentlikdən bildirilib ki, 

“Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 12 aprel tarixli 163 nömrəli Qərarı ilə 

dövlət tibb müəssisələri TƏBİB-in tabeliyinə verilib. Tibb müəssisələrinin idarə edilməsini 

TƏBİB həyata keçirir. Qərara uyğun olaraq dövlət tibb müəssisələrinin müstəqil fəaliyyət 

göstərməsi nəzərdə tutulmamışdır. Məlumat üçün bildirək ki, respublika üzrə dövlət tibb 

müəssisələrinin fəaliyyətinin effektiv təşkili, idarəetmənin mərkəzləşdirilməsi və tibb 

müəssisələri şəbəkəsinin optimallaşdırılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülür”.  

İslahatın aparıldığı tibb müəssisələrində rəhbərliyin seçilməsi və işçilərin işə götürülməsi 

sisteminin necə qurulması barədə suala cavabında Agentlikdən bildiriblər ki, “Tibb 

müəssisələrində işə qəbul, struktur və ştat vahidinin yaradılması və s. kimi məsələlər də 

Agentliklə razılaşdırılmaqla TƏBİB tərəfindən həyata keçirilir”. 

“Kəndlərdə olan tibb (həkim) məntəqələrinin idarə edilməsi necə qurulacaq?” sualının 

cavabı isə belə olub: “Kənd və qəsəbələrdə yerləşən tibb və həkim məntəqələri regionlarda 

mərkəzi xəstəxanaların direktorlarına tabedir və idarəetmə mərkəzi xəstəxana tərəfindən həyata 

keçirilir”. 

Nəhayət, “Tibb müəssisələrinin fəaliyyətinin şəffaflıq və hesabatlılıq sistemi necə 

qurulacaq?” sualına Agentlikdən aldığımız cavab belə olub: “TƏBİB-in tabeliyində olan dövlət 

tibb müəssisələrinin fəaliyyətinə nəzarət edilməsi məqsədilə dövrü olaraq Agentlik və TƏBİB 

əməkdaşları tərəfindən monitorinqlər həyata keçirilir. Eyni zamanda dövri olaraq tibbi statistik 

hesabatlar hazırlanaraq ictimaiyyətə təqdim edilir”.  

İTS-yə cəlb edilən dövlət tibb müəssisələrinin gələcək fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı 

suallarımıza Agentlikdən (TƏBİB də daxil olmaqla) aldığımız cavablardan belə çıxır ki, ya bu 

qurumun təmsilçilərinin islahatların hədəfləri barədə təsəvvürləri və baxışları məhduddur, ya da 

səhiyyə sistemində islahat adı altında cəmiyyətə təqdim olunan bu prosesin nəticəsi elə icbari 

tibbi sığorta ödənişləri formasında səhiyyə sisteminə əlavə maliyyə mənbəyi yaradılması və 

dövlət səhiyyəsi sistemində dövr edən maliyyə resurslarının bölünməsi səlahiyyətlərinin Səhiyyə 

Nazirliyindən alınıb İTSDA-ya ötürülməsi ilə başa çatacaq, ya da bunların hər ikisi.  

İTSDA-ya ünvanladığımız suallar arasında tibbi xidmət sferasında rəqabətin təşkili 

məsələləri ilə bağlı suallar da vardı. Sual qoymuşduq ki, “Tibbi xidmət müəssisələri arasında 

rəqabət necə təmin ediləcək?” və “Özəl klinikaların əksəriyyətinin İTS sisteminə daxil 

https://its.gov.az/files/9/TEBIB%20SIYAHI.pdf
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edilməməsi rəqabətin məhdudlaşdırılması deyilmi?” Bu suallara Agentliyin verdiyi cavablar 

məsələnin mahiyyətinə uyğun olmamışdır.  

Tədqiqat çərçivəsində İTSDA-ya ünvanladığımız suallar arasında İTS-nin tətbiqi ilə bağlı 

suallarla yanaşı, həm də ölkənin səhiyyə sisteminin perspektiv inkişafı ilə bağlı suallar vardı. 

Həm Səhiyyə Nazirliyinə, həm də İTSDA-ya belə suallar ünvanlamışdıq:  

 Bir sıra iri dövlət xəstəxanalarının TƏBİB-in tabeliyinə verilməməsi necə izah 

olunur?  

 İTS-nin tətbiqindən sonra müxtəlif dövlət qurumlarının strukturuna daxil olan tibbi 

bölmələrin və xəstəxanaların taleyi necə olacaq?  

 Ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı proqramı işlənilirmi? 

Artıq yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Səhiyyə Nazirliyi bu sualları cavablandırmadı. 

İTSDA bu suallarla bağlı konkret fikir bildirməyib, bu məsələlərin Agentliyin səlahiyyətinə aid 

olmadığını vurğulayıb və aidiyyəti üzrə müraciət etməyimizi tövsiyə edib. Bu məsələlər 

doğrudan da İTSDA-nın səlahiyyətində olmasa da, əgər həyata keçirilməkdə olan İTS-nin tətbiqi 

islahatlarına ayrıca bir islahat kimi yox, ölkənin səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsinin tərkib 

hissəsi kimi baxılsaydı və səhiyyənin islahatının vahid strategiyası hazırlansaydı, bu sualların 

cavabları həmin strategiyada ola bilərdi. 

  

 

2. Tibb işçilərinin islahata münasibəti və gözləntiləri  
 

Hesab edirik ki, İTS-nin tətbiqi sahəsində atılan addımların və ilkin mərhələdə əldə 

olunan nəticələrin qiymətləndirilməsi məqsədilə prosesin həm əsas iştirakçıları, həm də təsir 

qrupları kimi həkimlərin rəyinin öyrənilməsi son dərəcə önəmlidir.  

Həkimlərdən öyrənmək istədiyimiz ilk məsələ İTS-nin tətbiqi ilə bağlı həkimlərlə və tibbi 

heyətlə aparılan işlərlə bağlı oldu. Yeri gəlmişkən, oxşar sualla İTSDA-ya müraciət etmişdik. 

Agentlikdən soruşmuşduq ki, “İcbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı əhali və tibb işçiləri 

arasında məlumatlandırma və maarifləndirmə işləri necə təşkil olunub?” Agentliyin cavabında 

2019-cu və 2020-ci illərdə, habelə 2021-ci ilin 9 ayı ərzində təşkil etdikləri bütün təlim, 

maarifləndirmə və ictimai məlumatlandırma tədbirlərinin, televiziya və radio verilişlərinin geniş 

statistikası vardı. “2020-ci il ərzində 23 müxtəlif televiziya, radio və internet televiziya kanalında 

470 veriliş/süjet, 2021-ci ilin 9 ayı ərzində isə 28 kanalda 393 veriliş/süjet yayımlanıb. Cari ilin 

9 ayı ərzində müxtəlif televiziya kanallarında efirin ümumilikdə 31 saat 10 dəqiqəsi icbari tibbi 

sığorta sistemi ilə bağlı olub”. Burada habelə Agentliyin saytı və sosial şəbəkələr vasitəsilə 

həyata keçirilən məlumatlandırma və maarifləndirmə tədbirləri barədə məlumat verilmişdi. 

Cavabda xüsusi olaraq vurğulanırdı ki, tibb müəssisələrinin tibbi və qeyri-tibbi heyəti üçün 

mütəmadi olaraq həm tibbi xidmətlərin təşkili, həm də İTS çərçivəsində işlərin təşkili ilə bağlı 

təlimlər təşkil olunur. “Cari ildə həmçinin tibbi ekspertizanın aparılması və göndərişlərin 

verilməsi qaydası barədə dövlət tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə işçiləri üçün təlimlər 

keçirilib. Təlimlərdə icbari tibbi sığorta sistemi, Xidmətlər Zərfi çərçivəsində qarşılanan tibb 

xidmətlər, xidmətlərin tarifləri və ödənişin hesablanması qaydası, göndəriş vərəqəsinin növləri, 

təcili və planlı göndərişlərin verilməsi proseduru, göndəriş vərəqəsinin rəsmiləşdirilməsi 
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qaydası, göndəriş vərəqəsi üçün tələb olunan sənədlər və xəstəxana idarəetmə sistemində 

elektron göndəriş formasının texniki xüsusiyyətləri barədə məlumatlar verilib”. 

“Ölkədə həyata keçirilən İTS-nin tətbiqi islahatı ilə bağlı həkimlərlə hansı işlər aparılır?” 

sualına sorğuda iştirak edən tibb işçilərinin cavabları ümumiləşdirilmiş şəkildə belə olub: 

“Aparılan işlər daha çox yeni sistemin tələbinə uyğun sənədləşmə işlərilə bağlıdır və bununla 

bağlı təlimatlar göndərilir. Yuxarı təşkilatlardan daxil olan təlimatlar əsasında isə baş həkim və 

şöbə müdirləri işçilərə izahatlar verirlər. İslahatlarla bağlı xəstəxanaların vəzifəli şəxslərinə, ola 

bilsin ki, hansısa təlimlər keçirilib, amma həkim və tibb işçilərinə heç bir təlim və ya başqa 

hazırlıq və məlumatlandırıcı tədbirlər olmayıb”. 

Müsahiblərin fikrincə, İTS-nin tətbiqindən sonra sənədləşmə baxımından işlər xeyli 

artmışdır. Onlar bildirirlər ki, xəstələrin qəbulunda əsas dəyişiklik qeydiyyatla bağlıdır. 

Əvvəlkindən fərqli olaraq xəstəxanaya gələn bütün pasiyentlər tibb müəssisəsinin girişində 

qeydiyyat talonu götürərək seçdiyi həkimin qəbuluna daxil ola bilir. Talonda əks olunan kod 

əsasında xəstənin qeydiyyatı təmin edilmiş olur.   

İTS-nin tətbiqinin həkimlərin gəlirlərinin artmasına təsiri də tədqiqatımızın diqqətində 

olan başlıca məsələlərdən biridir. Bununla bağlı İTSDA-ya ünvanladığımız sorğuda da sual 

qoymuşduq: “Həkimlərin və tibb işçilərinin əməyinin stimullaşdırılmasının hazırda tətbiq 

etdiyiniz mexanizmi onları (xüsusilə həkimləri) yetərincə maraqlandıra biləcək?” Agentliyin 

cavabında bildirilirdi ki, “TƏBİB-in tabeliyindəki tibb müəssisələrində çalışan səhiyyə 

işçilərinin layiqli həyat səviyyəsinə uyğun əməkhaqqı ilə təmin edilməsi, peşəkarlığının və 

səriştələrinin yüksəldilməsinə maraqlarının artırılması, səhiyyə işçilərinin fəaliyyətinin 

qiymətləndirilməsi və ölçülməsi əsasında əməyinin ödəniş sisteminin tənzimlənməsi məqsədilə 

Agentliyin müvafiq qərarı ilə səhiyyə işçilərinin əməyinin ödənilməsi Qaydası təsdiqlənmişdir. 

Qaydaya əsasən tibb işçilərinin əməkhaqlarına vəzifə (tarif) maaşları, əmək şəraitinə görə 

ödənilən əlavələr, həvəsləndirici əlavələr və Əmək Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş digər 

ödənişlər daxildir. Tibb işçilərinə həvəsləndirici əlavələr vəzifədən və yerinə yetirilən işin 

xüsusiyyətindən asılı olaraq sabit və ya işin nəticələrinə görə aylıq həvəsləndirici əlavələr 

şəklində verilir”. Agentliyin cavabında İTS-nin tətbiqi ilə tibb işçilərinin əmək haqlarında baş 

verən, yaxud gözlənilən artımların səviyyəsi, İTS-nin tətbiqindən sonra ixtisaslar üzrə 

həkimlərin və digər tibb işçilərinin orta maaşlarının məbləğinin necə dəyişilməsi haqqında 

statistik məlumatlar olmayıb. 

“İTS  sisteminə keçid həkimlərin maaşına necə təsir edib?” sualına cavabında 

müsahibədə iştirak edən tibb işçiləri əsasən bildiriblər ki, İTS sistemindən kənarda qalan tibbi 

heyətin maaşları əvvəlki səviyyədə və qaydada ödənir: buraya əsasən kənd həkim 

məntəqələrinin həkimləri, tibb işçiləri və s. daxildir. İTS sisteminə cəlb edilən bütün həkimlərin 

maaşlarında müəyyən artımlar var, lakin hələlik həkimlərin əməyinin ödənilməsi sistemi və 

tətbiq olunan stimullar çox zəifdir. Ona görə də  həkimlər arasında mümkün artımlardan 

narazılıqlar var. Bəzi respondentlərin fikrincə, “indiki mərhələdə yeni əmək haqqı sistemi əsasən 

xəstəxanaların rəhbər və vəzifəli şəxslərinin, habelə inzibati heyətin xeyrinədir”. Müsahiblərin 

əksəriyyəti hesab edib ki, “həkimlər maaşlarda olan artımı 2022-ci ildən etibarən daha çox hiss 

edə biləcəklər”.  

“İTS-nin tətbiqindən gözləntiləriniz (həm müsbət, həm mənfi) nədir?” sualına həkim- 

müsahiblərin cavablarında bir qədər ehtiyatlı yanaşma müşahidə olundu. Onların fikrincə, proses 

hələ yeni başlayıb, həm maliyyə, həm də maddi-texniki təminat baxımından ciddi dəyişikliklərin 

https://its.gov.az/uploads/law/123/657264.pdf
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baş verdiyini söyləmək üçün hələ çox tezdir. Onların müşahidələrinə görə, tibb müəssisələrinin 

həm tibb heyətinin, həm də müəssisələrin mövcud infrastruktur durumunun prosesə hələ hazır 

olmadığı görünür.  Xüsusilə də poliklinikalar və ərazi həkim məntəqələri üçün problemlər 

çoxdur. Onlar xəstələri birbaşa harasa analizə, müayinəyə göndərə bilmirlər, yalnız rayon 

mərkəzinə yönəldə bilərlər. 
1
 

Müsahiblər qeyd ediblər ki, xüsusilə rayonlarda olan tibb müəssisələrindəki mövcud tibbi 

infrastrukturun  keyfiyyəti gözləntiləri aşağı salır. Rayonlarda tibbi infrastrukturun imkanları 

zəif olduğundan pasiyentlər əsasən Gəncə və ya Bakı şəhərlərinə göndərilir. Həm də bu heç də 

ürək əməliyyatı, stend qoyulması, angioqrafiya kimi mürəkkəb əməliyyatlarla əlaqədar deyildir: 

bu cür xəstəliklər zamanı pasiyentlərin iri şəhərlərə göndərilməsini hələlik bəlkə də normal 

hesab etmək olar. “Amma hazırda yalnız belə mürəkkəb və ağır əməliyyatlar üçün yox, həm də 

əksər müayinə və analizlər üçün də iri şəhərlərə pasiyentlər göndərilir. Həmin şəhərlərdə isə 

təcili müayinəyə ehtiyacı olan şəxslər bəzən günlərlə növbədə gözləməli olurlar”. Bu o deməkdir 

ki, səhiyyə sisteminin mövcud maddi-texniki imkanları sığortanın tətbiqi zamanı yaranacaq axını 

qarşılamaq gücündə deyildir.  

Həkimlərin fikrincə, xəstələr üçün, şübhəsiz ki, dəyişikliklər var: onlar xeyli sayda 

xidməti, hətta bir sıra bahalı əməliyyatları sığorta əsasında ala bilirlər. “Müsbət mənada bu 

gözlənti vardı və onu doğrulmuş saymaq olar”. 

Müsahibələrdə bu da vurğulanıb ki, “İTS-nin tətbiqindən əsas gözləntimiz xidmətlərin 

keyfiyyətinin yüksəlməsi və həkimlərin maaşlarının artımı ilə bağlıdır. Keyfiyyətlə bağlı 

nəticəni gözləmək hələ çox tezdir. Amma maaşların yetərli səviyyədə artımı ilə bağlı gözlənti 

arxada qalan 1 il ərzində hələlik özünü doğrultmayıb”. Həkimlərin başqa bir gözləntisi həkim-

pasiyent münasibətlərinin daha nizamlı və şəffaf qurulması  ilə bağlıdır. İnsanların sağlıq 

durumunun daha da yaxşılacağı ilə bağlı gözləntilər xüsusilə vurğulanıb: “çox vaxt xəstələr 

maddi imkansızlıq üzündən vaxtında həkimə müraciət etmirdilər, sonra isə onların müalicəsi 

mümkün olmurdu. Sığorta isə həmin insanlara müayinə və müalicə üçün imkan yaradır”.  

Həkimlərdən soruşduq ki, “İTS-nin tətbiqi ilə səhiyyə sistemində, tibbi xidmətlərin 

təşkilində, dərman təminatında, tibb müəssisələrinin idarə edilməsində, pasiyent-həkim 

münasibətlərinin qurulmasında hansısa dəyişikliklər müşahidə olunurmu?” Sualı cavablandıran 

həkimlər əsas müsbət dəyişikliyi texniki təminat sahəsində müşahidə etdiklərini deyiblər: 

“Baxıllar, dərman preparatları, əlcəklər, dezinfeksiya məhlulları vaxtlı-vaxtında çatdırılır. Bu 

sahədə vəziyyət əvvəlkindən xeyli yaxşıdır”.  

Bununla yanaşı suala cavab verən bir necə həkim həkim-pasiyent münasibətlərində 

gərginliklərin artmasını müşahidə etdiklərini vurğulayıblar. “Bir çox hallarda pasiyentlər hüquqi 

məhdudiyyətlər və ya infrastruktur problemləri səbəbindən ala bilmədikləri, yaxud arzuladıqları 

səviyyədə ala bilmədikləri xidmətlərə görə bütün günahı həkimlərdə görürlər və həkimlərlə 

mübahisələrə gedirlər”.  

                                                           
1
 Yeri  gəlmişkən bunu qeyd etməyi zəruri hesab edirik: bu müsahibələr götürüldükdən sonra, 2021-ci ilin dekabrın 

22-də İTSDA-nın yaydığı məlumatda bildirilirdi ki, sığortaolunanların tibbi xidmətlərə əlçatanlığının artırılması, 

əhalinin sağlamlığının qorunması, xəstəliklərin erkən mərhələdə aşkarlanması və ağırlaşmaların qarşısının alınması, 

habelə vətəndaş məmnunluğunun təmin olunması məqsədilə Sığortaolunanlara ixtisaslaşdırılmış tibbi xidmətlərin 

göstərilməsi üçün göndəriş vərəqəsinin verilməsi Qaydasına (Qayda) dəyişikliklər edilib. Həmin dəyişikliyə əsasən, 

sığortaolunanlar artıq Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) tabeliyində olan istənilən dövlət tibb 

müəssisəsinə ixtisaslaşdırılmış ambulator yardım üçün göndəriş vərəqəsi olmadan müraciət edə biləcəklər. 

https://its.gov.az/bloq/vetendaslar-istenilen-dovlet-tibb-muessisesine-ixtisaslasdirilmis-ambulator-yardim-ucun-gonderissiz-muraciet-ede-bilecekler
https://its.gov.az/uploads/law/137/526595.pdf
https://its.gov.az/uploads/law/137/526595.pdf
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Həkim-pasiyent münasibətlərində baş verən dəyişikliklərlə bağlı həkimlərin qeyd 

etdikləri daha bir məsələ cibdən ödənişlərlə bağlı olub. Həkimlər qeyd ediblər ki, “cibdən 

ödənişlər tam aradan qalxmasa da, ödənilən məbləğlərdə azalma müşahidə olunur”.  

Həkimlərə ünvanladığımız növbəti sual İTS-nin tətbiqi prosesinin gedişinə onların 

münasibəti ilə bağlı olub: “Fikrinizcə, işlər nə dərəcədə düzgün və doğru qurulub? Hansı 

problemləri görürsünüz?”  Bu suala, demək olar, bütün müsahiblər belə bir fikirdən başladılar ki, 

“İTS-nin tətbiqi prosesi hələ təzə başlayıb, ona görə də qiymətləndirmək üçün hələ çox tezdir. 

Problemləri daha uzunmüddətli dövrdə görmək mümkün olacaq. İcbari tibbi sığorta sistemində 

hədəflənən nəticələri əldə etmək, sistemin necə oturuşmasını görmək üçün ən azından 3-5 il 

gözləmək lazım gələcək”. Həkimlərin fikrincə, hazırda ilk növbədə həllinə nail olunmalı ən 

vacib məsələlər “xəstələrin zəruri müayinə və müalicələrinin hamısını tam pulsuz almalarını və 

həkimlərin maaşının onları təmin edəcək səviyyədə olmasını təmin etməkdir”.  

Bu suala cavablarda tez-tez rast gəlinən bir problem də islahatların hazırlanması və 

həyata keçirilməsi işlərinin təşkili ilə bağlı proseslərdə həkimlərin fikirlərinə diqqət ayrılmaması, 

prosesdə həkimlərin geniş iştirakçılığının təmin edilməməsi ilə bağlı olub: “Bu prosesin 

başlanğıcından bütün məsələləri səhiyyə siyasətini hazırlayan şəxslər özləri dar çərçivədə həll 

ediblər. Görünür, onlar elə hesab edirlər ki, özləri bütün problemlərdən xəbərdardırlar və həll 

yollarını da yaxşı bilirlər. Halbuki yaxşı olardı ki, islahatın hazırlanması və icrası prosesinə 

bütün rayonlardan yerli problemləri və öz sahəsini dərindən bilən mütəxəssislər cəlb olunaydı. 

Bu həm problemləri vaxtında və tam görməyə imkan verərdi, həm daha yaxşı həll üsulları 

tapılardı, həm də prosesə həkimlərin etimadını artırardı. Həkimlərin nə təklif etməsinin prosesə 

heç bir təsiri yoxdursa, təklif verməyin də əhəmiyyəti qalmır. Təsəvvür edin ki, elə indi də 

müəssisələrin rəhbərliyinin seçilməsində tibbi heyətin fikri öyrənilmir. Belə işlərlə nə qədər 

ciddi dəyişikliklərə nail olmaq mümkün olacaq ki?” 

Bu suala verilən ayrı-ayrı cavablarda ərazilər üzrə spesifik problemlər vurğulanmışdır. 

Məsələn:  

 ərazidə yaşayan insanların xeyli hissəsinin qeydiyyatsız olması ilə bağlı problem. Məsələn, 

Bakının Buzovna kimi böyük qəsəbəsində faktiki yaşayan 40 min nəfər əhalinin yalnız 10 

min nəfəri qəsəbəyə rəsmi qeydiyyatdadır. Hazırkı dövrə qədər bu məsələ problem 

yaratmırdı, lakin 2022-ci ilin yanvar ayından artıq vətəndaşlar qeydiyyatda olduqları 

ərazilər üzrə sığorta sisteminin  təqdim etdiyi xidmətləri ala biləcəklər. Halbuki vətəndaşın 

qeydiyyatı başqa yerdə olsa da, mülkü bu ərazidədir. Yaxud belə hallar da olur ki, ailədə 

qadın bir ərazidə, həyat yoldaşı başqa ərazidə qeydiyyatda olur. Bu qəbildən olan başqa 

problemlər də mövcuddur; 

 hamilə qadınlarla bağlı problemlər var: məsələn, elə hallar var ki, qadın ikinci övladını 

dünyaya gətirməyə hazırlaşır, amma rəsmi nikahı yoxdur. Yaxud hamilə qadın Bakıda 

yaşayır, amma qeydiyyatı rayonadır. Onun yoxlama üçün hər ay rayona getməsi mümkün 

deyil. Bu baxımdan tibbi qeydiyyata sərbəstlik verilməsinə və yanvar ayına qədər bu 

problemin həllini tapmasına ehtiyac var; 

Həkimlərdən biri hamilə qadınların genetik problemlərlə bağlı müayinə və analizlərin 

İTS çərçivəsində Xidmətlər Zərfinə daxil edilməməsi problemini qaldırıb:  

“Hamilə qadınlarla bağlı daha bir problem onların genetik problemlərə görə analiz 

olunmasıdır. Bu yoxlanma bahalı prosesdir və 35 yaşdan yuxarı bütün hamilə qadınlar dünyada 

belə yoxlamadan keçirlər. Ana bətnində olan döldə genetik problemlərin olub-olmadığını 
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vaxtında aşkarlamaq üçün bu çox vacibdir. Bizdə kliniki protokolda bu yoxlamanın həyata 

keçirilməsi məcburi deyil. Buna görə də yalnız hamilələrə tövsiyə edilir ki, yoxlansınlar. Amma 

əksər ölkələrdə belə yoxlamalar kliniki protokola salınır və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Bu cür müayinələrin icbari tibbi sığorta zərfinə daxil edilməsinə ehtiyac var. Bundan başqa, ağır 

şəkər, böyrək çatışmazlığı olan hamilələri lazımi analizlərə pulsuz göndərmək olmur. Onları 

sadəcə Mama və Ginekologiya İnstitutuna göndərmək mümkün olur ki, bu da müəyyən vaxt 

itkisinə səbəb olur”.  

Həkimlərin fikrincə, belə problemlərin bir çoxu ona görə yaranır ki, prosesin gedişində 

yerli şərtlər nəzərə alınmamışdır. İslahatın pilot tətbiqi mərhələsində (2-3 il ərzində) ölkəboyu 

bütün tibb müəssisələrində davamlı təlimlər olsaydı, proseslər həkimlərlə və tibb işçiləri ilə 

müzakirə edilsəydi, bütün gedişat onlara izaha olunsaydı, onların da rəyləri nəzərə alınmaqla 

təlimatlar hazırlansaydı, nəticələr daha yaxşı ola bilərdi. 

Beləliklə, həkimlərlə təşkil etdiyimiz müsahibələrdən belə bir nəticə hasil olur ki, İTS-nin 

tətbiqi proseslərində həkimlərin iştirakçılığa cəlb edilməsi səviyyəsi aşağıdır, onların prosesə 

yetərincə fəal cəlb edilməməsindən həkimlərin narazılığı var. İTS-nin tətbiqi zamanı qarşıya 

çıxan problemlər və onların həllinə yanaşmalar həkimlərin islahatdan gözləntilərini aşağıya 

doğru çəkir. İTS-nin tətbiqi ilə bağlı həkimlərin əməyinin stimullaşdırılması üçün tətbiq olunan 

mexanizm və qaydalar həkimlərə tam aydın deyildir.  

 

 

3. Əhalinin icbari tibbi siğorta xidmətləri barədə məlumatlılığının və 

xidmətlərə çıxışının qiymətləndirilməsi (sorğu məlumatları əsasında 

təhlil) 

 

 İcbari Tibbi Sığorta məlumatlılıq səviyyəsi 

 

Sorğu cavablarının analizi göstərdi ki, respondentlərin icbari tibbi sığorta ilə bağlı 

məlumatlılıq səviyyəsi kifayət qədər yüksəkdir. Cavab variantlarından məlum olur ki, 

respondentlərin yalnız 2,6%-i İTS barədə məlumatsızdır. 95% respondentin isə müxtəlif 

səviyyədə İTS barədə məlumatı mövcuddur. (Diaqram 1) 

 

 

Respondentlərin gender təhlili göstərir ki, qadınların İTS barədə məlumatlılıq səviyyəsi 

kişilərlə müqayisədə aşağıdır. Sorğuya əsasən, kişilərin 62,4%-i İTS-nin nə olduğunu bildiyi 

halda qadınlarda bu göstərici təxminən 56,8%-ə bərabərdir. Eyni zamanda respondentlərin təhsil 

60,3% 

11,9% 

22,8% 

2,6% 2,4% 

Diaqram 1. İTS-nin nə olduğunuzu bilirsinizmi? 

Bəli, bilirəm 

Çox az məlumatlıyam 

Müəyyən qədər bilirəm 

Ümumiyyətlə 
məlumatsızam 

Cavab verməyib 
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səviyyəsi ilə onların İTS mahiyyəti, onun ölkəmizdə tətbiqi barədə məlumatlılıq səviyyəsi 

arasında düz mütənasiblik mövcuddur. Respondentlərin təhsil səviyyəsi artdıqca onların 

məlumatlılıq səviyyəsi də artır. İTS barədə anlayışı olan orta təhsilə malik respondentlərin payı 

35,9% olduğu halda orta ixtisaslı və ali təhslilli respondentlər üzrə bu göstərici uyğun olaraq 

52,6% və 62,8% olub. Analoji mütənasiblik İTS-nin ölkəmizdə tətbiqi barədə cavablarda da 

müşahidə edilir. (Diaqram 1-1) 

 

Diaqram 1-1. İTS-nin nə olduğunuzu bilirsinizmi? 

 

  

Əhali həm də ölkədə İTS-nin tətbiqi barədə kifayət qədər məlumatlıdırlar. 

Respondentlərin təxminən 1/3-i tam, yarıdan çoxu qismən məlumatlı olduğunu qeyd edib. Tam 

məlumatlılıq səviyyəsi kişilərdə (36,8%) qadınlarla (27,4%) müqayisədə daha çoxdur.  

 

 
Respondentlərin cavablarından aydın olur ki, İTS-nin tətbiqi barədə məlumatı daha çox 

sosial şəbəkələrdən əldə ediblər. Sorğu iştirakçılarının 55%-i əsas mənbə olaraq sosial 

şəbəkələri qeyd ediblər.  İkinci mənbə olaraq dövri mətbuat (39%) göstərilib. Bundan başqa 

respondentlərin 13%-i məlumatı dost-tanış və iş yerindən eşitdiklərini, 12%-i TV-radio, 8%-i 

dövlət qurumlarından, 2%-i isə sahə həkimindən eşitdiklərini bildiriblər. 5% respondent digər 

variant qismində şəxsən özlərinin araşdırdığını, maaşlarından icbari sığorta haqqı tutulanda 

xəbər tutduqlarını, xəstəxanaya müraciət edən zaman öyrəndiklərini və s. qeyd ediblər. 

(Diaqram 3) 
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Respondentlərin əksər hissəsi İTS üçün ödəniş etməli olduqlarını bildikləri halda onların 

təxminən yarısının ödənişin məbləği barədə təsəvvürləri var. İTS üçün ödəniş etməli olduğunu 

bilən respondentlərin payı 84,2%, ödənişin məbləği barədə məlumatlı olanların payı isə 53,6%-

dir. Qadınlarda bu göstərici (42,9%) kişilərlə (57,7%) müqayisədə aşağı olub. (Diaqram 4) 

İTS üçün ödənişin olması ilə bağlı məlumatlılıq ali təhsilli respondentlərdə (86,8%) aşağı 

səviyyəli təhsilə malik orta təhsilli (65,6%) və orta ixtisasa malik (77,2%) respondentlərlə 

müqayisədə yüksəkdir. (Diaqram 4)  

 

 

Sorğu cavablarının emalı göstərir ki, respondentlərin İTS barədə məlumatlılıq səviyyəsi 

yüksək olsa da onların İTS xətti ilə hansı tibbi xidmətləri pulsuz ala biləcəkləri ilə məlumatlılıq 

səviyyəsi aşağıdır. Sorğu iştirakçılarının cəmisi 20,2%-i hansı tibbi xidmətləri pulsuz ala 

biləcəklərini bilirlər. Respondentlərin 25,2%-i qismən məlumatlı olsalar da, yarıdan çoxu bu 

barədə, ümumiyyətlə, məlumatsızdır. (Diaqram 5) 
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Orta təhsilli əhalinin İTS xətti ilə pulsuz ala biləcəkləri tibbi xidmətlər barədə məlumatı 

yox səviyyəsindədir. Orta təhsilli respondentlərin cəmisi 3,1%-i onlarda məlumatın olmasını 

təsdiq ediblər. Onların 75%-nin isə bu barədə məlumatı, ümumiyyətlə, yoxdur. Orta ixtisaslı 

respondentlərin 12,3%-i, ali təhsilli respondentlərin isə 21,1%-i tam məlumatlıdırlar. (Diaqram 

5-1) 

 

Diaqram 5-1. İTS xətti ilə hansı tibbi xidmətləri pulsuz ala biləcəyinizi bilirsinizmi? 

 

Respondentlərin 69%-i hazırda İTS haqqı ödədiyini bildirib. İTS haqqı ödəməyənlər əsas 

səbəb kimi rəsmi işləməmələrini göstəriblər. Respondentlərin 18,5%-i əmək müqaviləsi ilə 

işləməməsini, 32,3%-i işsiz olmasını əsas gətirib. İTS haqqı ödəməyənlər arasında pensiyaçı 

(3,7%) və tələbələr (5,9%) də az deyil. Digər cavab variantını göstərən 10,6% respondent isə 

məlumatsızlığı, mexanizmə inanmamasını, ondan tələb edənin olmamasını, ölkədən kənarda 

yaşamasını, analıq məzuniyyətində olmasını və s. əsas gətirib. (Diaqram 6) 
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Kişilərdə (25,6%) olduğu kimi qadın respondentlərin İTS haqqı ödəməməsinin əsas 

səbəbi işsiz olmaları ilə bağlıdır. 41,8% qadın sorğuda bu cavabı variantını seçib.  

 

İcbari Tibbi Sığorta xidmətlərinə çıxış imkanları 

 

Bu il tibbi müayinə və tibbi xidmət almaq üçün həkimə müraciətlə bağlı respondentlərə 

verilmiş suallara 51,7% müsbət, 47% mənfi cavab verib. 

Respondentlər bu il daha çox özəl xəstəxana və ya klinikanın xidmətindən yararlanıblar. 

Respondentlərin 43,3%-i  tibbi müayinə və tibbi xidmət almaq üçün özəl xəstəxana və ya 

klinikaya müraciət etdiklərini bildiriblər. Cavablardan aydın olur ki, bu ünvana müraciətin 

yüksək olmasına səbəb xidmətin yüksək olması ilə yanaşı sahə həkimləri tərəfindən göndərişin 

və tibbi sığorta polisinin olması da rol oynayıb. Dövlət xəstəxanasına müraciət edənlərin payı isə 

26,2% olub. Bununla yanaşı, 16,8% sahə həkiminə, 12,3% tanış həkimə getdiklərini bildiriblər. 

Cavablardan həmçinin müalicə üçün xaricə üz tutan respondentlərin (1,5%) olduğu da görünür. 

(Diaqram 7) 

 
Respondentlərin müayinə və müalicə zamanı İTS-dən yararlanma səviyyəsi aşağı olub. 

Rəyi soruşulanların cəmisi 9,4%-i müayinə və müalicənin tam, 5,5%-i isə qismən İTS hesabına 

olduğunu qeyd ediblər. Rəyi soruşulanların 19,3%-i İTS-yə düşməyən tibbi xidmətlərdən istifadə 

etdiklərini göstəriblər. (Diaqram 8)  
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İTS-yə düşən tibbi xidmətlərdə qeyri-rəsmi ödənişlərin payı yüksəkdir. Respondentlərin 

42,1%-i  İTS-yə düşən tibbi xidmətlərdən istifadə etdiklərini, ancaq bunun üçün qeyri-rəsmi 

ödəniş etdiklərini etiraf ediblər. Kişilərdən fərqli olaraq qadınların (24,9%) qeyri-rəsmi ödəniş 

səviyyəsi aşağı olub. Respondentlərin 5,2%-i özəl tibbi sığorta xidmətindən yararlandığını, 

15,6%-i isə İTS-dən yararlana bilmədiyini bildirib. Respondentlər arasında (2,9%) bütün 

xərcləri özünün çəkdiyini və xidmətin İTS-yə düşməsi barədə məlumatsız olduğunu qeyd edənlər 

də olub. (Diaqram 8) 

 
Həkim müayinəsi və müalicəsi zamanı yaxşılaşma hiss edilmir. Cavablarda 

respondentlərin 75,3%-i həkim müayinəsi və müalicəsi zamanı əvvəlki illərlə müqayisədə heç nə 
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dəyişmədiyini qeyd ediblər. Cəmi 6,5% respondent xidmətin yaxşılaşdığını bildirib, 13,4% 

respondent isə tibbi xidmətin pisləşməsi qənaətindədir. (Diaqram 9) 

Əhalinin İTS-nin tətbiqindən gözləntiləri hələki aşağı səviyyədədir. Respondentlərin 

35,5%-i hesab edir ki, İTS-nin tətbiqi heç nəyi dəyişməyəcək. Gözləntilər isə əsasən dövlət tibb 

sistemində qeyri-rəsmi ödənişlərin tam və ya qismən aradan qalxması (26,8%) və tibbi 

xidmətlərin tam və ya qismən pulsuz əldə ediləcəyi (27,3%) ilə bağlıdır. Respondentlərin 19,2%-

i müəyyən tibbi xidmətəri, 8,1%-i tam tibbi xidmətləri pulsuz alacaqlarına ümid etdiklərini 

bildiriblər. Bundan başqa sorğu iştirakçılarının 8,8%-i tibbi xidmətin keyfiyyətinin qismən, 

12,1%-i tam artacağı qənaətindədir. Qeyri-rəsmi ödənişlərə gəlincə, respondentlərin 6,1%-i 

hesab edir ki, dövlət tibb sistemində qeyri-rəsmi ödənişlər artacaq. Bir qisim respondent isə 

əksini düşünür. 8,5%-nin fikrincə, dövlət tibb sistemində qeyri-rəsmi ödənişlər azalacaq, 18,3%-

i isə tam aradan qalxacağını düşünür. 18,3% respondentə görə, peşəkar həkimlər dövlət tibb 

müəssisələrindən özəl müəssisələrə keçəcək. (Diaqram 10) 

 
Qadınların gözləntisi daha çox pulsuz tibbi xidmət almaqla bağlıdır. Respondentlərin 

36,4%-i müəyyən, 7,1%-i bütün tibbi xidmətləri pulsuz alacaqlarına ümid etdiklərini bildiriblər. 

Kişilərdən fərqli olaraq qadın respondentlərin gözləntilərində optimistlik nisbətən yüksəkdir. 

Qadın respondentlərin 30,2%-i  heç nəyin dəyişməyəcəyi qənaətindədirlər. Qadınların 21,8%-i 

hesab edir ki, dövlət tibb sistemində qeyri-rəsmi ödənişlər tam olaraq aradan qalxacaq. 18,1 % 

respondent isə peşəkar həkimlərin dövlət tibb müəssisələrindən özəl tibb müəssisələrinə 

keçəcəyini düşünür.  
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ƏLAVƏ 1 

 

Sorğunun geniş analizi 
 

Əhalinin icbari tibbi sığortaya münasibətini qiymətləndirmək üçün internet üzərindən 

onlayn sorğu keçirilib. Freeonlinesurveys.com saytı vasitəsilə aparılan sorğuda ümumilikdə 

1550 respondent iştirak edib. 

Respondentlərin 75,9%-ni kişilər, 22,8%-ni qadınlar təşkil edib. 1,3% respondent isə 

cinsini qeyd etməyib. Kişi respondentlərin sayı 1176, qadınların sayı 354, cinsini qeyd 

etməyənlərin sayı isə 20 nəfər olub. (Diaqram 1) 

 

 

 

  Sorğuda iştirak edənlərin yaş qrupunun analizi göstərir ki, 26-40 yaş qrupuna aid olan 

respondentlər (63,4%) üstünlük təşkil edib. 25 yaşadək respondentlər 8,3%, 41-50 yaş qrupuna 

daxil olanlar 17,9%, 51-60 yaş qrupuna daxil olanlar 6,6%, 60 yaşdan yuxarı olanlar isə 2,7% 

olub.  1,1% respondent yaşını göstərməyib. (Diaqram 2) 

 

 

 

Təhsil səviyyəsinə görə sorğu iştirakçıların arasında ali təhsilli respondentlər böyük 

üstünlüyə malikdir. Onların payı 86% olub. Rəyi soruşulanların 4,1%-i orta, 3,7%-i orta ixtisas 

və ya peşə təhsili aldıqlarını göstəriblər. 6,12% respondent isə təhsili göstərməyi məqsədəuyğun 

saymayıb. (Diaqram 3) 
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Respondentlərin 85,5%-ni şəhər, 7,2%-i qəsəbə, 5,1%-i kənd yerlərində yaşadığını qeyd 

ediblər. 2,2% respondent yaşayış yerini göstərməyib. (Diaqram 4) 

 

 

Sorğu iştirakçılarının regional bölgüsünə gəlincə, sorğuda demək olar ki, bütün iqtisadi  

rayonları təmsil edən respondentlər iştirak edib. Yeganə olaraq Şərqi Zəngəzur iqtisadi 

rayonunun təmsilçiləri olmayıb. Əsas iştirakçılar paytaxt Bakı şəhərindən (64,1%) olub. 

Abşeron, Xızı rayonlarının və Sumqayıt şəhərinin daxil olduğu Abşeron-Xızı iqtisadi rayonunun 

təmsilçiləri ümumi respondentlərin 11,4%-ni  təşkil edib. Digər iqtisadi rayonlarda təmsilçilik 

zəif olub. Belə ki, bütün respondentlərin 2,3%-i Mərkəzi Aran, 2,8%-i Şəki-Zaqatala, 2%-i 

Qazax-Tovuz, 2,3%-i Lənkəran-Astara, 1,1%-i Quba-Xaçmaz, 1,7%-i Gəncə-Qazax, 1,6%-i 

Şirvan-Salyan, 0,4%-i Naxçıvan, 0,5%-i Dağlıq Şirvan, 0,8%-i Mil-Muğan, 1,4%-i Qarabağ 

iqtisadi rayonlarının payına düşüb. 6,6% respondent təmsil olunduğu rayonu göstərməyib, 0,1%-

i isə yaşayış yeri olaraq başqa ölkəni göstərib. (Diaqram 5) 
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Sorğu iştirakçılarının 65,9%-i ailəli, 32,8%-i subay olduğunu qeyd edib. 1,2% respondent 

isə suala cavab verməyib. (Diaqram 6) 

 
 

Cavabların analizi göstərir ki, respondentərin 69%-i əmək müqaviləsi əsasında işləyirlər. 

8,4% respondent isə fərdi sahibkar qismində işlədiklərini bildiriblər. Rəyi soruşulanların 5,4%-i 

qeyri-rəsmi məşğul, 13,2%-i işsiz, 0,7%-i tələbə qrupuna daxildir. 1,2% respondent digər 

(pensiyaçı, əlil) statusu göstəriblər. 2.1% respondent suala cavab verməyib. (Diaqram 7) 
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Sorğuda ilk olaraq respondentlərin İcbari Tibbi Sığorta ilə bağlı məlumatlılıq 

səviyyəsinin ölçülməsi məqsədi daşıyıb. Ona görə respondentlərdən İTS-nin nə olması barədə 

bilgiləri soruşulub. Cavab variantlarından məlum olub ki, respondentlərin 2,6%-ni çıxmaq şərti 

ilə onlar İTS barədə bu və ya digər formada məlumatlıdırlar. 60,3% respondent İTS barədə tam, 

11,9%-i çox az, 22,8%-i isə müəyyən qədər məlumatlı olduğunu bildirib. 2,4% respondent isə 

cavab verməyib. (Diaqram 8) 

 

Cavabların gender təhlili qadınların məlumatlılıq səviyyəsinin kişilərlə müqayisədə aşağı 

olduğunu göstərir. Belə ki, kişilərin 62,4%-i İTS-nin nə olduğunu bildiyi halda qadınlarda bu 

göstərici təxminən 56,8%-ə bərabərdir. Məlumatsızlıqda isə qadınlar (3,1%) kişiləri (2,5%) 

üstələyir.  

Cavab analizi göstərir ki, respondentlərin təhsil səviyyəsi ilə onların məlumatlılıq 

səviyyəsi arasında düz mütənasiblik mövcuddur. Belə ki, respondentlərin təhsil səviyyəsi 

artdıqca onların məlumatlılıq səviyyəsi də artır. Məsələn, İTS barədə anlayışı olan orta təhsilə 

malik respondentlərin payı 35,9% olduğu halda orta ixtisaslı və ali təhsilli respondentlər üzrə bu 

göstərici uyğun olaraq 52,6% və 62,8% olub. Məlumatsızlıq isə əksinə, təhsil səviyyəsi artdıqca 

azalır. Ümumiyyətlə, məlumatsızlıq ali təhsillilər üzrə 2,3%, orta ixtisas təhsilliləri üzrə 3,5%, 

orta təhsillilər üzrə isə 9,4% olub. (Diaqram 8-1) 
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 Diaqram 8-1. İTS-nin nə olduğunu bilirsinizmi? 

Növbəti sual vasitəsilə əhalidən ölkəmizdə İTS-nin tətbiqi barədə məlumatlılıq səviyyəsi 

soruşulub. Cavablardan böyük əksəriyyətin müxtəlif səviyyədə məlumatlı olduğu görünür. 

Respondentlərin təxminən 1/3-i (34,2%) tam, yarıdan çoxu (53,2%) qismən məlumatlı olduğunu 

qeyd edib. Hər 10-cu respondent (10,1%) isə məlumatsız olduğunu etiraf edib. Bununla yanaşı 

sualı cavablandırmayan respondentlər də (2,5%) olub.  (Diaqram 9) 

 

Tam məlumatlılıq səviyyəsi kişilərdə (36,8%) qadınlarla (27,4%) müqayisədə daha 

çoxdur. Qadınların əksəriyyəti (57,3%-i) qismən məlumatlı olduqlarını qeyd ediblər. İTS-nin nə 

olduğu barədə məlumatın olmaması isə kişilərlə müqayisədə (9,7%) qadınlarda (11,9%) daha 

yüksəkdir. 

İTS-nin ölkəmizdə tətbiqi barədə ali təhsilli respondentlərin (35,6%) tam məlumatlılığı 

orta (15,6%) və orta ixtisas (28,1%) təhsilli respondentlərlə müqayisədə yüksəkdir. 

Məlumatsızlıq səviyyəsi isə respondentlərin təhsil səviyyəsi yüksəldikcə azalıb. Orta təhsilli hər 

4-cü respondent (25%) məlumatının olmadığını bildirdiyi halda, ali təhsillilərdə hər 10-cu 

respondent (9,7%) bu cavab variantı seçib. (Diaqram 9-1) 
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 Diaqram 9-1. İTS-nin ölkəmizdə tətbiqi barədə məlumatlısınızmı? 

“İTS-nin tətbiqi barədə məlumatı haradan əldə etmisiniz?” sualına cavabında 

respondentlər əsas mənbə olaraq sosial şəbəkələri (55%) qeyd ediblər. İkinci əsas mənbə olaraq 

mətbuat (39%) göstərilib. Bundan başqa respondentlərin 13%-i məlumatı dost-tanış və iş 

yerindən eşitdiklərini, 12%-i TV-radio, 8%-i dövlət qurumlarından, 2%-i isə sahə həkimindən 

eşitdiklərini bildiriblər. 5% respondent digər variant qismində şəxsən özlərinin araşdırdığını, 

maaşlarından icbari sığorta haqqı tutulanda xəbər tutduqlarını, xəstəxanaya müraciət edən 

zaman öyrəndiklərini və s. qeyd ediblər. (Diaqram 10) 

 
Məlumatların əldə edilməsi mənbələr ilə bağlı qadın və kişi respondentlər arasında ciddi 

fərq olmayıb. Hər ikisində sosial şəbəkələr və mətbuat üstünlük təşkil edib. 

“İTS üçün ödəniş etməli olduğunuzu bilirsinizmi?” sualına respondentlərin 84,2%-i 

müsbət, 14,6%-i mənfi cavab verib. 1,2% respondent isə cavablandırmağı məqsədə uyğun 

saymayıb. (Diaqram 11) 
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İTS üçün ödənişin olması ilə bağlı məlumatlılıq ali təhsilli respondentlərdə (86,8%) aşağı 

səviyyəli təhsilə malik respondentlərlə müqayisədə yüksəkdir. Orta təhsilli respondentlərin 

65,6%-i, orta ixtisasa malik respondentlərin isə 77,2%-i suala müsbət cavab veriblər. (Diaqram 

11-1)  

 

Diaqram 11-1. İTS üçün ödəniş etməli olduğunuzu bilirsinizmi?  

 

Respondentlərin 84,2%-i İTS üçün ödəniş etməli olduqlarını bilsələr də, yalnız 53,6%-i 

ödənişin məbləği barədə məlumatlı olduqlarını qeyd ediblər. 42.1% respondent isə bu barədə 

məlumatsız olduğunu göstərib. (Diaqram 12) 

 

 

Cavabların gender təhlili göstərir ki, kişilərin 57,7%-i nə qədər İTS haqqı ödəməli 

olduğunu bildiyi halda qadınların 42,9%-i bu suala müsbət cavab verib. Qadınların 51,7%-i 

ödəməli olduğu İTS haqqı barədə təsəvvürə malik deyil.  

Növbəti sual İTS xətti ilə hansı tibbi xidmətləri pulsuz ala biləcəkləri barədə 

məlumatlılıq səviyyəsini müəyyənləşdirmək olub. Cavablardan məlum olur ki, sorğu 
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iştirakçılarının cəmisi 20,2%-i hansı tibbi xidmətləri pulsuz ala biləcəklərini bilirlər. 25,2% 

respondent bu barədə qismən məlumatlıdır. Respondentlərin yarıdan çoxu (53%) isə 

məlumatsızdır. (Diaqram 13) 

 

Pulsuz alınmalı olan tibbi xidmətlərlə bağlı məlumatlılıq səviyyəsi qadınlarda kişiləri az 

da olsa üstələyir. Belə ki, qadınların 21,2%-i suala müsbət cavab verdikləri halda kişilərin 

20,2%-i bu seçimi edib.   

 

Diaqram 13-1. İTS xətti ilə hansı tibbi xidmətləri pulsuz ala biləcəyinizi bilirsinizmi? 

  

İTS xətti ilə hansı tibbi xidmətləri pulsuz ala biləcəklərinə dair bilgilərin respondentlərin 

təhsil səviyyəsindən asılılığı olub və təhsil səviyyəsi artdıqca bilgi səviyyəsi də artıb. Suala 

müsbət cavab verənlər arasında orta təhsillilərin payı 3,1%, orta ixtisas və ya peşə təhsillilərin 

payı 12,3%, ali təhsillilərin payı isə 21,1% olub. (Diaqram 13-1)    

“Hazırda İTS haqqı ödəyirsinizmi?” sualına respondentlərin 69%-i müsbət, 22,6%-i 

mənfi cavab verib. Respondentlər arasında (6,3%) İTS haqqı ödədiyini bilməyənlərə rast gəlinib. 

(Diaqram 14) 
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İTS ödəyənlərin 41,2%-ni dövlət müəssisə və təşkilatlarında, 38,6%-ni özəl şirkətlərdə 

çalışanlar təşkil edib. Respondentlər arasında fərdi sahibkarların payı 10,2% olub. Rəyi 

soruşulanların 10%-i özünü digər qrupuna aid edib. Digər qrupuna isə beynəlxalq və ictimai 

təşkilatlarda işləyənlər, pensiyaçılar, işsizlər, əlillər, tələbələr aid olub. (Diaqram 15) 

 
Kişilərlə müqayisədə qadın respondentlər arasında dövlət müəssisə və təşkilatlarında 

işləyənlərin payı (49,2%) yüksək, özəl şirkətdə çalışanların payı (20,3%) isə aşağıdır.  Kişilərdə 

bu nisbət uyğun olaraq 32% və 37,8% təşkil edir. 

Respondentlərdən İTS haqqı ödəməmələrinin səbəbini soruşduqda cavablardan məlum 

olur ki, 18,5% respondent əmək müqaviləsi ilə işləməməsini, 32,3% respondent isə işsiz olmasını 

əsas gətirib. İTS haqqı ödəməyənlər arasında pensiyaçı (3,7%) və tələbələr (5,9%) də az deyil. 

Sorğuya cəlb edilənlərin 2,9%-i səbəbini göstərməyərək, sadəcə bilmirəm cavabı verməklə 

kifayətlənib. Digər cavab variantını göstərən 10,6% respondent isə məlumatsızlığı, mexanizmə 

inanmamasını, ondan tələb edənin olmamasını, ölkədən kənarda yaşamasını, analıq 

məzuniyyətində olmasını və s. əsas gətirib. 26,2% respondent cavab verməyib. (Diaqram 16) 
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Kişilərdə (25,6%) olduğu kimi qadın respondentlərin İTS haqqı ödəməməsinin əsas 

səbəbi işsiz olmaları ilə bağlıdır. 41,8% qadın sorğuda bu cavab variantını seçib. 14,2% qadın 

respondent (kişilərdə 17,1%) isə əmək müqaviləsi ilə işləməməyi əsas gətirib.  Qadınların 9%-i 

digər səbəbləri göstəriblər ki, bunlara da analıq məzuniyyətində olmalarını, xarici ölkədə 

yaşamaqlarını misal çəkiblər.  

Bu il tibbi müayinə və tibbi xidmət almaq üçün həkimə müraciətlə bağlı respondentlərə 

verilmiş suallara 51,7% müsbət, 47% mənfi cavab verib. (Diaqram 17) 

 
Bir neçə cavab variantı seçmək hüququ verilən “Bu il tibbi müayinə və tibbi xidmət 

almaq üçün həkimə müraciət hansı səviyyədə olub?” sualının cavabları göstərir ki, respondentlər 

daha çox özəl xəstəxana və ya klinikaya (43,3%) üz tutublar. Cavabların analizi göstərir ki, bu 

ünvana müraciətin yüksək olmasında təkcə xidmətin yüksək səviyyədə olması deyil, həmçinin 

sahə həkimləri tərəfindən göndərişin və tibbi sığorta polisinin olması da rol oynayıb. Dövlət 

xəstəxanasına müraciət edənlərin payı isə 26,2% olub. Bununla yanaşı, 16,8% sahə həkiminə, 

12,3% tanış həkimə getdiklərini bildiriblər. Cavablardan həmçinin müalicə üçün xaricə üz tutan 

respondentlərin (1,5%) olduğu da görünür. (Diaqram 18) 
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“Müayinə və müalicə zamanı İTS-dən yararlana bilmisinizmi?” sualına cavablarda 

respondentlərin 9,4%-i müayinə və müalicənin tam İTS hesabına olduğunu və heç bir ödəniş 

etmədiklərini qeyd ediblər. 5,5% respondent müayinə və müalicə xərclərinin bir hissəsinin İTS 

hesabına ödənildiyini bildirib. Rəyi soruşulanların 19,3%-i İTS-yə düşməyən tibbi xidmətlərdən 

istifadə etdiklərini göstəriblər. Diqqəti çəkən məqamlardan biri qeyri-rəsmi ödənişlərlə bağlıdır. 

Respondentlərin 42,1%-i  İTS-yə düşən tibbi xidmətlərdən istifadə etdiklərini, ancaq bunun üçün 

qeyri-rəsmi ödəniş etdiklərini etiraf ediblər. Respondentlərin 5,2%-i özəl tibbi sığorta 

xidmətindən yararlandığını, 15,6%-i isə İTS-dən yararlana bilmədiyini bildirib. Respondentlər 

arasında (2,9%) bütün xərcləri özünün çəkdiyini və xidmətin İTS-yə düşməsi barədə məlumatsız 

olduğunu qeyd edənlər də olub.  (Diaqram 19)  
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Qadın respondentlərin 3,1%-i suala cavablarında müayinə və müalicənin tam İTS 

hesabına olduğunu və heç bir ödəniş etmədiklərini qeyd ediblər. Onların 3,7%-i müayinə və 

müalicə xərclərinin bir hissəsinin İTS hesabına ödənildiyini bildirib. Rəyi soruşulanların 15,3%-i 

İTS-yə düşməyən tibbi xidmətlərdən istifadə etdiklərini göstəriblər. Kişilərdən fərqli olaraq 

qadınların qeyri-rəsmi ödənişlə bağlı vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Çünki respondentlərin 24,9%-i  

İTS-yə düşən tibbi xidmətlərdən istifadə etdiklərini, ancaq bunun üçün qeyri-rəsmi ödəniş 

etdiklərini etiraf ediblər.  

“Həkim müayinəsi və müalicəsi zamanı əvvəlki illərlə müqayisədə hər hansı dəyişikliklər 

hiss etmisinizmi?” sualına cavablardan respondentlərin 75,3%-i heç nə dəyişmədiyini qeyd 

ediblər. 13,4% respondent hətta tibbi xidmətin pisləşməsi qənaətindədir. Cəmi 6,5% respondent 

xidmətin yaxşılaşdığını bildirib. 4% respondent müraciət etmədiyindən münasibət bildirmək 

istəməyib. Digər variantı seçən 0,8% respondent isə həkimlərin pul almaqda ehtiyatlılıq 

göstərdiklərini, bəzi xidmətlərin yaxşılaşdığını, bəzilərinin isə pisləşdiyini, növbələrin və 

sənədləşmə işlərinin artdığını göstəriblər. (Diaqram 20)  

 
Respondentlərə verilən sonuncu sual İTS-nin tətbiqində gözləntilərlə bağlı olub. 

Cavablardan məlum olur ki, respondentlərin 35,5%-i heç nəyin dəyişməyəcəyi qənaətindədirlər. 

Respondentlərin 19,2%-i müəyyən tibbi xidmətləri, 8,1%-i tam tibbi xidmətləri pulsuz 

alacaqlarına ümid etdiklərini bildiriblər. Bundan başqa sorğu iştirakçılarının 8,8%-i tibbi 

xidmətin keyfiyyətinin qismən, 12,1%-i tam artacağı qənaətindədir. Qeyri-rəsmi ödənişlərə 

gəlincə, respondentlərin 6,1%-i hesab edir ki, dövlət tibb sistemində qeyri-rəsmi ödənişlər 

artacaq. Bir qisim respondent isə əksini düşünür. 8,5%-nin fikrincə, dövlət tibb sistemində qeyri-

rəsmi ödənişlər azalacaq, 18,3%-i isə tam aradan qalxacağını düşünür. 18,3% respondentə görə, 

peşəkar həkimlər dövlət tibb müəssisələrindən özəl müəssisələrə keçəcək. (Diaqram 21) 
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Diaqram 20. Həkim müayinəsi və müalicəsi zamanı əvvəlki 
illərlə müqayisədə hər hansı dəyişikliklər hiss etmisinizmi? 

Bəli, xidmət yaxşılaşıb 

Bəli, xidmət pisləşib 

Yox, heç nə dəyişməyib 

Müraciət etmədiyimdən 
deyə bilmərəm 

Digər 
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Qadınların daha çox gözləntisi pulsuz tibbi xidmət almaqla bağlıdır. Respondentlərin 

36,4%-i müəyyən, 7,1%-i bütün tibbi xidmətləri pulsuz alacaqlarına ümid etdiklərini bildiriblər. 

Kişilərdən fərqli olaraq qadın respondentlərin gözləntilərində optimistlik nisbətən yüksəkdir. 

Qadın respondentlərin 30,2%-i  heç nəyin dəyişməyəcəyi qənaətindədirlər. Qadınların 21,8%-i 

hesab edir ki, dövlət tibb sistemində qeyri-rəsmi ödənişlər tam olaraq aradan qalxacaq. 18,1 % 

respondent isə peşəkar həkimlərin dövlət tibb müəssisələrindən özəl tibb müəssisələrinə 

keçəcəyini düşünür.  
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Heç nə dəyişməyəcək 

Diaqram 21. İTS-nin tətbiqindən hansı gözləntiləriniz var? 


