
 

 

  1  



 

 

  2 

 

 

 
Sənəddə istifadə olunan abbreviaturalar 
 
 
XNİSMM Hüquqi şəxs – L. Sakvarelidze adına Xəstəliklər Nəzarətinin və İctimai 

Sağlamlığın Milli Mərkəzi  
XNVES Xəstəliklər Nəzarətinin Vahid Elektron Sistemi  
AGÖ Az gəliri olan ölkələr  
İİHM İmunizasiyadan sonra inkişaf edən istənilməyən hadisələrin 

(nəticələrin) monitorinqi  
PZR Polimeraza zəncirvari reaksiya 
İSM İctimai Sağlamlıq Mərkəzləri 
ÜST Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
ADB Asya İnkişaf Bankı  
ECDC Avropa Xəstəliklər Nəzarəti və Prevensiya Mərkəzi  
ILI Qripə bənzər xəstəliklər  
NITAG Milli İmunizasiya Mütəxəssisləri Texniki Komitəsi  
SARI Ağır respirator infeksiyaları  
UNICEF BMT Uşaq Fondu 
WB Dünya Bankı 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

  3 

1. Giriş  
 

Yeni koronavirus (SARS-CoV-2) və onun səbəb olduğu xəstəlik (COVID-19) bəşəriyyəti 
böyük çağırış qarşısında qoydu, çünki pandemiya insan itkiləriləri ilə birlikdə, presedentsiz 
iqtisadi xərclərə yol verdi. COVID-19-un öhdəsindən gəlmək bütün iqtidarların ən əsas prioriteti 
oldu.  

Gürcüstan epidemiyanın dayandırılması üçün hazırlığa erkən mərhələdə başladı. Ölkə 
iqtidarı tərəfindən 2020-ci ilin yazında həyata keçirilən dayandırma tədbirləri və böhranın 
öhdəsindən gəlmək üçün atılan addımlar COVID-19-la bağlı mənfi nəticələri yumuşaltdı və bu 
da, may ayından məhdudlaşdırma tədbirlərinin mərhələ şəklində qaldırılması üçün imkan 
yaratdı. Müxtəlif faktorların təsiri ilə, həmçinin regionda mövcud olan tendensiyalara müvafiq 
olaraq, Gürcüstanda koronavirus infeksiyasına yoluxma və yeni halların artması intensiv şəkildə 
sentyabr ayından başladı və bu da, bütün ölkə miqyasında epidemiyanın kütləvi yayılmasına 
səbəb oldu. Halların artması ilə bərabər, epid-nəzarət üçün önəmli parametrlərin (onların 
arasında, reproduksiya indeksi, əhalidə hesablamalarla ölüm göstəriciləri, testlərin müsbətliyi) 
və hospital resursların istifadəsi ilə, Gürcüstan təhlükənin qırmızı səviyyəsinə yaxınlaşdı və 
bunun nəticəsində, ölkə iqtidarı payız mövsumunun sonunda prevensiya və stabilizasiya üçün 
müəyyən qadağan etmə tədbirlərini icbari etdi və məqsədli məhdudiyyətləri genişləndirdi. 
Pandemiyanın idarə edilməsi üçün bu qeyd olunan yanaşma, bu vaxt üçün ən effektivdir, ancaq 
ölkə iqtisadiyyatının üstündə böyük yükdür,  təhsil sektorunun adi rejimdə işləməsini əngəlləyir 
və ölkənin inkişafına mane olur. Dekabr ayı üçün, Gürcüstanda qeydə alınan hallarının 
göstəricisi 5 834 / 100 000 təşkil edirdi, infeksiyaya yoluxan əhalinin dəyərləndirilmiş göstəricisi 
15%-dir. Sağalanların sayı 89%-dir, letallıq isə, 1%. COVID-19 payız aylarında ölkədə ölüm 
hallarının əsas səbəbi oldu, ümumilikdə 2020-ci il üçün isə, ölkədə ölüm hallarının dördüncü 
səbəbi oldu.  

Mövcud olan vəziyyətin stabilizasiyası və daha çox həyatın xilas edilməsi məqsədi ilə, 
COVİD-19-a qarşı etiotropik müalicə preparatı hazırlanacaq. Optimal çıxış yolu COVID-19-a qarşı 
təhlükəsiz və effektiv vaksinin yaradılması və onun inzibati idarəsi olacaq, hansı ki, nəticədə, 
epidemiyanın dayandırılmasının ən əhəmiyyətli şərtidir.1  

Gürcüstanda COVID-19 vaksinasiya siyasətinin müəyyənləşdirilməsi və tətbiq edilməsi 
məqsədi ilə, Gürcüstanın İşğal edilmiş ərazilərindən gələn məcburi köçkünlər, Əmək, Səhiyyə və 
Sosiyal Müdafiyə Nazirinin sədrlik2 etdiyi, COVID-19-un vaksinasiyasının tətbiq olunmasının 
idarələrarası koordinasiya komissiyası yaradıldı 3. Vaksinasiyanın tətbiq olunması planının 
hazırlanmasına L. Sakvarelidze adına Xəstəliklər Nəzarətinin və İctimai Sağlamlığın Milli Mərkəzi 
nəzarət edir. Asya İnkişaf Bankının dəstəyi ilə prosesə mütəxəssislər dəstəsi qoşulub. Rəhbər 
olaraq isə, ÜST tərəfindən təklif edilən metodik sənəd4 istifadə olunur. Həmçinin, müxtəlif 
tematik istiqamətdə işləyən səkkiz texniki işçi qrupu yaradılıb. Qrupların tərkibinə sahə 
mütəxəssisləri, səhiyyə sektorunun müxtəlif strukturlarının  nümayəndələri və servis 
təminatçıları daxildirlər. Hər tərəfli məsləhətləşmələr və müzakirələr nəticəsində, qarşınızdaki 

                                                             
1 Leung, K., Wu, J.T., Liu, D., & Leung, G.M. First -wave COVID-19 transmissibility and severity in China 

outside Hubei after control measures, and second-wave scenario planning: a modeling impact assessment. Lancet 

395, 1382-1393 (2020). 
2 “Gürcüstanda COVID-19 vaksinasiyasının tətbiq edilməsinin idarələrarası koordinasiya komisiyasının 

yaradılması haqqında” Gürcüstan iqtidarının 2020 -ci ilin dekabrın 15-də verdiyi N 2459 sərəncam. 
3 “Gürcüstanda COVID-19 vaksinasiyasının tətbiq edilməsinin idarələrarası koordinasiya komisiyasının 

yaradılması haqqında” Gürcüstan iqtidarının 2020 -ci ilin dekabrın 15-də verdiyi N 2459 sərəncam. 
4 Guidance on developing a national deployment and vaccination plan for COVID-19 vaccines. Geneva: World 

Health Organization; 2020 (WHO/2019-nCoV/NDVP/2020.1). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 
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sənəd hazırlandı, hansı ki, COVİD-19 vaksinasiyasının tətbiq edilmə prosesində bələdçi rolunu 
oynayır.  

Vaksinasiyanın tətbiq olunması planı ölkədə prosesin effektiv şəkildə həyata keçirilməsi 
üçün gərəkən addımları, məsuliyyətli tərəfləri və maddi ehtiyyacları göstərir. Davamlı olaraq, 
dəyişən vəziyyətdən irəli gələrək, hansı ki, dünyada vaksinlərin sınaq-qeydiyyat və istehsal-
paylaşdırılma-təqdim edilməsi ilə bağlıdır, Gürcüstanda COVID-19 vaksininin milli planına yeni 
məlumatlara müvafiq şəkildə, periodik dəyişikliklər əlavə olunacaq və planın adaptasiyası 
keçiriləcək. 

 
 
2. Gürcüstanda imunizasiyanın dövlət proqramı  
Gürcüstanda imunizasiyanın dövlət proqramı, imunizasiya təqvimi və epid-göstəricilərlə 

müəyyən edilən vaksinlərlə pulsuz vaksinasiyayı təmin edir. Vaksinasiya “İctimai Sağlamlıq 
Haqqında” Gürcüstan qanunu5 və qanuna tabe olan normativ aktlarla requlyasiya olunur6. 
Proqramın ənənəvi olaraq, yaxşı hazırlanmış soyuq zəncir şəbəkəsi, monitorinq və nəzarət 
sistemi var. Əhalinin peyvəndlərlə təmin edilmə səviyyəsi vaksinlərin əksəriyyəti üçün 
yüksəkdir, ancaq bəzi antigenlər üçün necə regional, eləcədə ölkənin illik məqsədlərindən 
geridə qalır (95%). Bunun səbəbləri: vaksinasiya ilə özəl müəssisələrin maraqlanmaması; 
personalın yetərsiz motivasiyası, gərgin iş qrafiki; ilk yardım səhiyyə müəssisələri və ictimai 
sağlamlıq xidmətləri arasında yetərsiz əlaqə; valideynlər tərəfindən vaksinasiyaya qarşı 
rezistent yanaşma (xüsusi ilə də böyük şəhərlərdə) və digər faktorlardır.   

2013-cü ildən, dövlət proqramı çərçivəsində, öncədən seçilən risk-qruplarına, Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) tövsiyyələrinə müvafiq olaraq, mövsum qripinə qarşı vaksinasiya 
həyata keçirilir. İldən ilə, alınan vaksinin sayı artırılır və peyvəndə ehtiyyacı olan prioritetli risk-
qruplarının siyahısı genişlənir. 2020/21 illərin mövsumu üçün, proqram çərçivəsində, ölkəyə 
235 000 doza qripə qarşı vaksin gətirildi və cari ilin yanvar ayı üçün, peyvəndlərin göstəricisi  
75% təşkil edir.  

Milli imunizasiya proqramının imkanları və resursları COVİD-19-a qarşı vaksinasiyanın 
tətbiq olunması planında əks olunur və vaksinasiya kampaniyasının bütün ölkə miqyasında 
yayılması üçün optimal şəkildə istifadə olunacaq, imunizasiya proqramında mövcud olan 
qüsurlar və rutin vaksinlərə qarşı əhalinin münasibəti isə, həmin bu tətbiq olunma planının 
servislərin təqdim edilməsi və komunikasiyalar strategiyası hissələrində nəzərə alınacaq.  

 
2. COVID-19-a qarşı namizəd və avtorizasiyalı vaksinlər  
Ondan irəli gələrək ki, gözlənilən COVİD-19 vaksinləri haqqında məlumat davamlı olaraq, 

dəyişirilir və hər gün yenilənir və həmçinin, vaksinlərin təmin edilməsi müddəti də dəyişirilir, 
mövcud olan plan əsasən 2021-ci ilin martın 19-da mövcud olan reallığa əsaslanır və növbəti 
vaksinlərin tətbiq edilmə imkanlarını müzakirə edir: 

 
 
 
                                                             

5 “İctimai sağlamlıq haqqında”  Gürcüstan qanunu (qəbul edildiyi tarix: 27/06/ 2007). 
5 “Profilaktik peyvəndlərin milli təqviminin, profilaktik peyvəndlərin icbari olduğu infeksiya xəstəliklərinin 

siyahısının və profilaktik peyvəndlərin keçirilməsinin yaş göstəricilərinin, tarixlərinin və imunizasiyanın idarə 

edilmə qaydası haqqında” Gürcüstanın işğal edilmiş ərazilərindən qaçqınlar, əmək, səhiyyə və sosiyal müdafiyə 

nazirinin 2019-cu ilin sentyabrın 16-da verdiyi qərar №01-60/n.  
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Cədvəl 1. Namizəd vaksinlərin müzakirəsi 2021-ci ilin 19 mart vəziyyəti üçün7 
 

İstehsal edən 
şirkət 

Vaksin növü 

Gərəkli 
dozalar 

və 
interval 

Doza/həcmi 
İnkişaf 

mərhələsi 

Gözlənilən və 
ya alınan 

avtorizasiya 

BioN-Tech/  
Pfizer  

mRNA  
2 Doza, 0-
21 gün 

1 doza = 0.3 
ml IM 

İstifadəsi üçün 
icazə verilir: 
İsveçrə, Bahreyn, 
Braziliya, Yeni 
Zelandiya, Səudi 
Ərəbistan.   
Təcili 
avtorizasiya:  
Birləşmiş Krallıq, 
ABŞ, Kanada, 
Avropa Birliyi, 
İsrail, Norveç, 
İslandiya və digər 
ölkələr  

2020-ci ilin 
dekabr ayı  

Moderna/  
Lonza  

mRNA 
2 doza, 0-
28 gün 

1 doza 
=0.5ml IM 

İstifadəsi üçün 
icazə verilib: 
İsveçrədə. 
Təcili 
avtorizasiya: 
ABŞ, Avropa 
Birliyi, Birləşmiş 
Krallıq, Norveç,  
İslandiya, İsrail 
və digər ölkələr 

2020-ci ilin 
dekabr ayı 

Oxford/  
Astra-Zeneca  

Qeyri-
replikativ 
(təkrarlanmayan), 
virus vektoru  

(1-) 2 
doza  
0, 28 gün  

1 doza 
=0.5ml IM 

Təcili 
avtorizasiya: 
Avropa Birliyi, 
Birləşmiş Krallıq, 
ABŞ, Avstraliya,  
Norveç, 
İslandiya, 
Argentina, Çile, 
Hindistan və 
digər ölkələr 

2021-ci ilin 
yanvar ayı 

Sinopharm 
Aktivləşdirilməyən 
(inaktiv) virus 

2 doza, 0-
14 gün 

1 doza 
=0.5ml IM 

İstifadəsinə icazə 
verilib: Çin. 
Təcili 
avtorizasiya: 

2020-ci ilin 
dekabr 
ayında 

Birləşmiş 
Ərəb 

                                                             
7 https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/  məlumat 2021-ci ilin martın 19-da çıxardılıb. 

https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
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Peru, Argentina, 
Bahreyn, 
Birləşmiş Ərəb 
Emirlikləri, 
Yordaniya, Misir 

Emirliklərində 
qeydiyyatdan 

keçdi 

J&J/Janssen  
Qeyri-replikativ 
(təkrarlanmayan), 
virus vektoru 

(1-)2 
doza  
0, 56 gün  

1 doza 
=0.5ml IM 

Təcili 
avtorizasiya: 
ABŞ, Birləşmiş 
Krallıq, Bahreyn, 
Argentina, 
Braziliya, Belçika, 
Kolumbiya və 
digər 

2021-ci il  

SP/GSK  Rekombinant 
2 doza, 0-
28 gün 

1 doza 
=0.5ml IM 

3-cü faza: ABŞ 2021-ci il  

Sinovac 
Biotech Co., 
Ltd 

Aktivləşdirilməyən 
(inaktiv) virus 

2 doza, 0-
14 gün 

1 doza=0.5ml 
IM 

İcazə verilib: Çin, 
təcili 
avtorizasiya: Çile, 
Peru, Türkiyə, 
İndoneziya, 
Braziliya, 
Braziliya və digər 
ölkələr 

2021-ci il 

Novavax 
Virusun zülal 
komponenti 

2 doza, 0-
21 gün 

1 doza 
=0.5ml IM 

3-cü faza: 
Birləşmiş Krallıq, 
ABŞ, Meksika,  
Puerto Riko 

2021-ci il 

Serum 
Institute of 
India 

Virusun zülal 
komponenti 

2 doza, 0-
28 gün 

1 doza 
=0.5ml IM 

½ faza: Avstraliya 2021-ci il 

Bharat Biotech 
Aktivləşdirilməyən 
(inaktiv) virus 

2 doza, 0-
28 gün 

 

3-cü faza: Təcili 
avtorizasiya: 
Hindistan, İran, 
Zimbabve 

Bharat 
Biotech 

 
 
Təqdim olunan vaksinlərdən:  Pfizer/BionTech, Moderna AztraZeneca və Johnson&Johnson 

artıq ABŞ və Avropa Birliyi (və digər etibarlı tənzimləyicilər) tərəfindən avtorizasiya ediliblər və  
ÜST tərəfindən təcili istifadə siyahısına8 daxil ediliblər. Qeyd olunan vaksinlər müəyyən 

                                                             
8 Təcili istifadə siyahısına daxil edilmə proseduru, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən müəyyən edilən və 

yeni və lisenziyasız məhsulların (vaksinlərin, müalicə-terapiya və diaqnostik vasitələrin) ictimai sağlamlığın 

təcili vəziyyəti zamanı istifadəsi üçün bir prosedurdurdur. Emergency use listing procedure (who.int). 

https://www.who.int/publications/m/item/emergency-use-listing-procedure#:~:text=Emergency%20Use%20Listing%20(EUL)%20procedure,Ebola%20outbreak%20of%202014%2D2016.
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ölkələrdə istifadəyə veriliblər, ancaq bir sıra ölkələrdə onlara sadəcə təcili istifadə9 üçün 
avtorizasiya verilib.  

Həmçinin, qeyd olunmalıdır ki, siyahıda göstərilən vaksinlərin əksəriyyətinin saxlanılması 
rejimi 2-80C dərəcədir, Pfizer/BionTech və Moderna-dan başqa, hansılar -700C və – 200C-də 
saxlanılır. Bundan irəli gələrək, qeyd olunan plan, sınaq nəticəsində yüksək effektivliyi 
təsdiqlənən namizəd vaksinlərin, yəni potensiyal olaraq, üç temperatur rejimi olan vaksinlərin 
istifadəsi əsasında tərtib olunub. Ultra soyuq zəncirin zərurətini nəzərə alaraq və müvafiq 
logistic çətinliklərə görə, Pfizer/BionTech vaksininin istifadəsi, Moderna-da olduğu kimi, əsasən 
məhdud sayda, prioritetli qruplar üçün istifadə edilmə baxımından müzakirə olunur. Hər iki 
vaksinin mümkün maksimal dozalarının sayı əhalinin sadəcə ilk 3%-i üçün müəyyən olunub, yəni 
prioritetli qrupları əhatə edir. 2021-ci ilin birinci kvartalından 2-80C dərəcədə saxlanılan 
vaksininin qəbulu mümkün olacaq, çünki onun saxlanması üçün Gürcüstanın soyuducu sistemi, 
soyuq zəncir və digər logistic sistemlər artıq tamamilə adaptə olunub. 

Namizəd vaksinlərin seçilməsi zamanı, ölkə növbəti meyarlarla rəhbərlik edir: (a) vaksinin 
işlənilməsi/lisenziya verilməsi mərhələsi və bazara buraxılması gözlənilən müddətlər; (b) vaksin 
üçün gərəkli temperatur rejimi və soyuq zəncirə olan tələblər (kompleksli-ağırlıq); (g) konkret 
vaksinə tənzimləyici orqanlar tərəfindən verilən mümkün qeydiyyat müddətləri; (d) vaksinin 
COVAX platformasında10 mövcud olması və (e) konkret vaksinə qarşı əhalinin mənfi 
münasibətinin olması riski, istehsalçıların və istehsal edən ölkənin, digər ölkələrdə geniş 
miqyaslı vaksinasiya proqramlarında qeydə alınan vaksin təhlükəsizliyinin/yan təsirlərinin 
tezliyi, virusun yayılması və xəstəliyin ağırlığına təsiri ilə bağlı yeni dəlillərin yığılmasına müvafiq 
olaraq. 
 
 

4. Tənzimləyici mühit 
Mövcud olan reallıq vaksinlərin tezliklə tətbiq olunması baxımından, ölkədəki tənzimləyici 

mühitin və Gürcüstanın işğal edilən ərazilərindən qaçqınlar, əmək, səhiyyə və sosiyal müdafiyə 
nazirliyinin (daha sonra - nazirlik) və digər müvafiq strukturların, vaksinin ölkəyə daxil edilməsi 
prosesinin maneəsiz aparılması üçün tam hazırlığını tələb edir. 

Gürcüstan qanunvericiliyi ilə, farmasevtik məhsulun Gürcüstan bazarına buraxılması üçün 
dövlət qeydiyyatının iki yolu mövcuddur11. Tanıma rejiminin istifadəsinin əsası - digər ölkənin 
və yaxud dövlətlərarası farmasevtik məhsulların tənzimləyici dövlət orqanının 
diferensiasiyasıdır, məhsula edilən etibar və öz bazarlarına sadəcə yüksək keyfiyyətli 
farmasevtik məhsulun buraxılması qabiliyyətinə müvafiq olaraq. Yəni, digər ölkələrin və 
dövlətlərarası farmasevtik məhsulların tənzimləyici dövlət orqanları tərəfindən farmasevtik 
məhsulun, onların nəzarətinə tabe olan bazarlara buraxılması üçün gərəkən təhlükəsizlik, 
effekivlik və keyfiyyət tələblərini Gürcüstan bir tərəfli olaraq, qəbul edir və həmin və yaxud 

                                                             
9 Təcili istifadənin avtorizasiyası elə bir mexanizmdir, hansından ölkənin tənzimləyici orqanları təcili hallarda 

istifadə edirlər, misal üçün, pandemiya şərtlərində, tamamilə qeydiyyatdan keçməyən vaksinin və yaxud digər 

müalicə vasitələrinin əlyetərliyinə yardım etmək üçün və bu da, xəstəliyin müalicəsi və yaxud yayılmasının 

dayandırılması üçün mütləqdir. Belə avtorizasiya başqa alternativin olmadığı və konkret məhsulun 

tənzimləyicilərin təhlükəsizlik və effektivlik baxımından standart tələblərinin qane etdiyi təqdirdə verilir. 

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/emergency-use-authorization-vaccines-explained. 
10 https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard Məlumat 2021-ci ilin martın 19-daki 

vəziyyətinə əsasən çıxardılıb . 
11 “Dərman və farmasevtik fəaliyyət haqqında” Gürcüstan qanunu. 

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
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bənzər tələblərlə, farmasevtik məhsullarının təhlükəsizliyi, keyfiyyəti və terapevtik 
effektivliyinin müəyyən edilməsi məqsədi ilə təkrar ekspertiza həyata keçirmir. 

Etibarlı tənzimləyici orqanlar (Avropa Dərman Agentliyi və 37 ölkənin tənzimləyiciləri),12 
prosedur üçün gərəkli müddət (15 iş günü), qeydiyyat qaydası və şərtləri13 qanun tabeliyindəki 
aktlarla müəyyənləşdirilib.  

Farmasevt məhsulun dövlət qeydiyyatının milli rejimlə qeydiyyat qaydası və şərtləri 
farmasevt məhsulun qeydiyyat sənədlərinin inzibati və elmi-texniki ekspertizasını14 nəzərdə 
tutur. İmunobioloji preparatların (onların arasında, vaksinlərin) qeydiyyat prosedurları üçün üç 
aylıq müddət müəyyən olunub. Heç bir rejimin şərtləri təcili halları və onlar üçün 
müəyyənləşdirilən güzəştləri nəzərdə tutmur.  

Gürcüstan qanunvericiliyi farmasevt məhsulunun Gürcüstan bazarına buraxılması 
rejimlərinin istisna hallarını müəyyənləşdirir,15 nə vaxt ki, sözdə farmasevt məhsuluna xüsusi 
şəraitlərdə bir dəfəlik qeydiyyat verilir (təbii fəlakət, əhalinin kütləvi şəkildə zərər görməsi, 
epidemiya, nadir xəstəliklər), ancaq humanitar məqsədlə və həmçinin, digər xüsusi dövlət 
maraqlarının mövcud olduğu halda, və ancaq nazirliyin icazəsi ilə. Farmasevt məhsulun qeyd 
olunan yolla gətirilmə qaydası normativ əmrlə16 müəyyən olunur. Qeyd olunan yolla farmasevt 
məhsulun daxil edilmə müddəti (tələb olunan sənədlərin mövcud olduğui halda) adətən, bir 
neçə gün ilə məhdudlaşdırılır. Müvafiq olaraq, Gürcüstana COVİD-19 vaksinin buraxılması və 
istifadəsi, həmin farmasevt məhsulunun Gürcüstan bazarında bir dəfəlik qeydiyyat qaydası 
ilə,  baş tutur; ancaq vaksin etibarlı tənzimləyicinin avtorizasiyasını aldıqdan və yaxud ÜST-
ün təcili istifadə siyahısına daxil olunduqdan sonra. 

  
Bir dəfəlik qeydiyyat və idxal-gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün gərəkli sənədlər müvafiq 

orqana əvvəlcədən təqdim olunur və bu da, farmasevt məhsulunun gömrükdən keçmə 
müddətini tezləşdirir.  

Vaksini alan tərəf, yükün(malın) qeydiyyata daxil olması və yaxud istisna qaydası ilə 
gətirilməsi ilə bağlı gömrük rəsmi tərəfləri həll edir (sənədlərin təqdim edilməsi, gömrük 
rəsmiləşdirilməsi, anbarlaşdırılması, logistikası). Təsdiqlənmədən sonra, sənədlər gəlirlər 
xidmətinin veb-portalına yüklənir, sənədlərin müzakirəsi dərhal keçirilir və yük ölkəyə daxil 
olduqdan 24 saat ərzində, Xəstəliklər Nəzarətinin və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin 
anbarlarına yerləşdirilir. 

                                                             
12 Digər ölkələrin və yaxud dövlətlərarası farmasevt məhsullarının tənzimləyici dövlət orqanlarının siyahısının 

müəyyən edilməsi ilə bağlı” Gürcüstan iqtidarının 2009-cu ilin oktyabrın 22-dən, №188 qərarı. 
13 “Gürcüstan bazarında farmasevt məhsullarının qəbul edilmə rejimi ilə dövlət qeydiyyatından keçərkən, 

həmçinin, Gürcüstanın farmasevt bazarında artıq qeydiyyatdan keç ən farmasevt məhsulunun qablaşdırması  - 

işarələnməsi, müvafiq olan digər ölkənin və yaxud dövlətlərarası farmasevt məhsularının tənzimləyici dövlət 

orqanı tərəfindən nəzarət edilən bazarlara buraxılmasını, gerçəklik faktının yoxlanılması qaydası və şərtlərinin 

müəyyənləşdirilməsi haqqında” Gürcüstanın, Əmək, Sosiyal Müdafiyə və Səhiyyə Nazirinin 2009-cu ilin 

oktyabrın 23-də verilən №344/n əmri. 
14 “Dərman və farmasevt fəaliyyəti haqqında Gürcüstan qanunu , (1111 maddə). 
15 “Dərman və farmasevt fəaliyyəti haqqında Gürcüstan qanunu , (1111 maddə). 
16 „Xüsusi şəraitlərdə (təbii fəlakət, əhalinin kütləvi şəkildə zərər görməsi, epidemiya, nadir xəstəliklər) 

humanitar məqsədlə, həmçinin, digər xüsusi dövlətlərarası maraqların mövcud olduğu halda, Gürcüstanın Əmək, 

Sosiyal Müdafiyə və Səhiyyə Nazirliyinin razılığı ilə, Gürcüstan bazarına buraxılma icazəsi olmayan, farmasevt 

məhsulunun, buraxılmasına icazənin verilməsi rejimini yan keçərək, qeyri-komersiyal məqsədlə təsdiqlənməsi 

haqqında” Gürcüstanın Əmək, Sosiyal Müdafiyə və Səhiyyə Nazirinin 2009-cu ilin, oktyabrın 13-də verilən  

№327/n əmri. 
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 Nəzərə alınmalıdır ki, vaksinlərin flakonları və qablaşdırılmasının formatı ilə bağlı universal 
razılaşma mövcud deyil, ancaq ÜST tərəfindən vaksinlərin işarələnməsi məqsədi ilə, ikinci əl 
qablaşdırmasının universal modeli hazırlanıb, hansı ki, COVAX17 tərəfindən istifadə ediləcək. 
İstehsalıçar tərəfindən həmçinin, vaksinin işarələnməsi və qablaşdırması ilə bağlı ölkə 
tərəfindən təqdim edilən tələblər nəzərə alınmayacaq. Gürcüstan qanunvericiliyi 
qablaşdırmasında gürcü dilində yazılar olmayan farmasevt məhsullarının ölkəyə buraxılmasını 
məhdudlaşdırmır, ancaq gürcü dilində annotasiyanın hazırlanmasını tələb edir. Təcili 
vəziyyətdən irəli gələrək, annotasiyanın gürcü dilinə tərcümə etmək məsuliyyətini öz üzərinə 
Gürcüstan tərəfi götürür.  

Onu nəzərə alaraq ki, istehsalçı üçün elə bir sığorta olmayacaq, hansı ki, onu vaksinin 
istifadəsinin səbəb olduğu zərərə görə məsuliyyətdən qoruyacaq, istehsalçılar tələb edirlər ki, 
hər bir ölkə bu məsuliyyəti öz üzərlərinə götürsün və beləliklə, istehsalçıyı sığortalasın. Yuxarıda 
qeyd olunan tələbin qane edilməsi məqsədi ilə, Gürcüstan parlamenti 2021-ci ilin yanvarın 28-
də, Gürcüstanın “İctimai sağlamlıq müdafiyəsi haqqında” qanununa dəyişikliklər əlavə etdi18. 
Qanunvericiliyə daxil edilən dəyişikliklərə əsasən, Gürcüstanda COVID-19 vaksinin istifadəsi 
nəticəsində yaranan zərərlə bağlı məsuliyyəti dövlət üzərinə götürür. Ancaq, dövlət məsuliyyətli 
deyil: a) zərərin idxalçı tərəfindən buraxdığı səhv nəticəsində verildiyi halda, b) tibbi personal 
və tibbi müəssisə tərəfindən buraxılan səhf halında və c) farmasevt məhsulunun istehsalçısı 
tərəfindən buraxılan səhv halında, (istehsalçı ilə qoyulan müqavilə onun məsuliyyətini nəzərdə 
tutur). 

 
Cədvəl 2. Vaksinin ölkəyə daxil edilməsi üçün tənzimləyici mühitin və onunla bağlı 
ehtiyyacların dəyərləndirilməsi  

Sahə Dəyişiklik/addımlar Status 

Tənzimləyici mühit istehsalçının 
məsuliyyətdən azad olunması haqqında 

Lazımdır Qanunvericilik 
dəyişikliyi 2021-ci ilin 
yanvar ayında həyata 
keçirilib 

Vaksinin annotasiyasının gürcü dilinə 
tərcüməsi  

Lazımdır Vaksinin seçilməsindən 
sonra alan tərəf təmin 
edir  

Treninqlər   Lazım deyil  

Elektron sistem  Lazım deyil  

Standart əməliyyat prosedurları / metodik 
rekomendasiyalar 

Lazım deyil  

 
  

                                                             
17 https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/eul/covid-19/covid-19-model-packaging. 
18 “İctimai sağlamlıq haqqında” Gürcüstan qanunu . Gürcüstanın qanunvericilik xəbərçisi, №26, 11.07.2007, 

maddə 244 
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5. Vaksinasiya proqramının təşkilat strukturu və koordinasiyası  
COVID-19 vaksinasiyasının tətbiq edilməsinin effektivliyi, planlaşdırılan aktviliklərin həyata 

keçirilməsinin idarə edilmə-koordinasiya qərarını verənlərin bütün səviyyələrindən asılı olacaq.  
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ölkədə, Gürcüstanda COVİD-19 vaksinasiyasının tətbiq 
edilməsinin idarələrarssı koordinasiya komissiyası yaradılıb, hansı ki, planın işlənilməsini, yerinə 
yetirilməsini və monitorinqini həyata keçirir (Cədvəl 2).  

 
Cədvəl 2. Vaksinin ölkəyə daxil edilməsi üçün tənzimləyici mühitin və onunla bağlı 

ehtiyyacların dəyərləndirilməsi  

Sahə Dəyişiklik/addımlar Status 

Tənzimləyici mühit istehsalçının 
məsuliyyətdən azad olunması haqqında 

Lazımdır Qanunvericilik 
dəyişikliyi 2021-ci ilin 
yanvar ayında həyata 
keçirilib 

Vaksinin annotasiyasının gürcü dilinə 
tərcüməsi  

Lazımdır Vaksinin seçilməsindən 
sonra alan tərəf təmin 
edir  

Treninqlər   Lazım deyil  

Elektron sistem  Lazım deyil  

Standart əməliyyat prosedurları / metodik 
rekomendasiyalar 

Lazım deyil  
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Cədvəl 3 və rəsm 1 tətbiq edilən vaksinasiya komponetlərini, vaksinasiya üçün məsuliyyətli 
tərəfləri, qərar verən və həyata keçirən səviyyələri göstərir. 
 
Cədvəl 3. Vaksinasiyanın tətbiq edilməsinin komponentləri və məsuliyyətli tərəflər  

Komponent Məsuliyyətli tərəf 

Vaksinasiyanın təbiq edilməsinin milli planının 
həyata keçirilməsinin koordinasiyası və 
monitorinqi  

İdarələrarası Koordinasiya Komisiyası 

Vaksinasiyanın tətbiq edilməsinin milli planının 
hazırlanması prosesinin təmin edilməsi 

Xəstəliklər Nəzarəti və İctimai Sağlamlıq 
üzrə Milli Mərkəz, donorların dəstəyi ilə 

Vaksinasiyanın tətbiq edilməsinin milli planının 
hazırlanması  

Texniki işçi qrupları  

Prioritetli qruplarla bağlı tövsiyyələrin 
müzakirəsi  

İmunizasiya üzrə milli mütəxəssislərin 
texniki komitəsi (NITAG) 

Vaksinasiyanın tətbiq edilməsinin milli planının 
təsdiqlənməsi 

İqtidar 

Vaksinlərin alınması   Gürcüstanın Əmək, Sosiyal Müdafiyə və 
Səhiyyə Nazirliyi  

Xərclənəcək materialların alınması   Xəstəliklər Nəzarəti və İctimai Sağlamlıq 
üzrə Milli Mərkəz 

Vaksinlərin bazara buraxılması   Tibbi və farmasevt fəaliyyətinin 
tənzimləyici agentliyi/nazirliyin müvafiq 
komisiyası19 

İmunizasiya servislərinin tibb müəssisələrindən 
alınması  

Xəstəliklər Nəzarəti və İctimai Sağlamlıq 
üzrə Milli Mərkəz 

Mərkəzi treninqlər və superviziya  Xəstəliklər Nəzarəti və İctimai Sağlamlıq 
üzrə Milli Mərkəz 

Lokal yerlərdə superviziyalar Munisipal İctimai sağlamlıq mərkəzləri  

Vaksinlərin mərkəzi saxlanılması və logistikası Xəstəliklər Nəzarəti və İctimai Sağlamlıq 
üzrə Milli Mərkəz 

Vaksinlərin regional səviyyədə saxlanılması və 
logistikası  

Xəstəliklər Nəzarəti və İctimai Sağlamlıq 
üzrə Milli Mərkəzin idarələri və regional 
şöbələri  

Vaksinlərin munisipal səviyyədə logistikası  Munisipal İctimai Sağlıq mərkəzləri  

Peyvənd edilməsi gərəkən kontingentin 
mobilizasiya və koordinasiyası 

Yerli iqtidar; ictimai servislə təmin edənlər; 
Fövqəladə Hallar və Təcili Yardım 
Mərkəzlərinin rayon xidmətləri 

Servisin təşkil edilməsində yardım   Yerli iqtidar 

Peyvənd edilməsi gərəkən kontingentin mobil 
briqada ilə peyvənd edilməsi 

Munisipal İctimai Sağlamlıq Mərkəzləri və 
servisləri təmin edənlər birgə olaraq,  

                                                             
19 Gürcüstanın Əmək, Sosiyal Müdafiyə və Səhiyyə Nazirinin 2009-cu ilin oktyabrın 13-də verilən №327/n əmri 

ilə. 
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Peyvənd edilməsi gərəkən kontingentin 
peyvənd edilməsi   

Servisləri təmin edənlər 

Komunikasiya strategiyalarının həyata 
keçirilməsi  

Bütün səviyyələr 

Vaksinin yan təsirlərinin monitorinqi  Tibbi və farmasevt fəaliyyətinin 
tənzimləyici agentliyi, Xəstəliklər Nəzarəti 
və İctimai Sağlamlıq üzrə Milli Mərkəz, 
servislə təmin edənlər 

Monitorinq və dəyərləndirmə  Xəstəliklər Nəzarəti və İctimai Sağlamlıq 
üzrə Milli Mərkəz 

Beynəlxalq Koordinasiya və iqtidar, donorlar, 
partnyorlar və kooperasiya. 

 

 
Yerindəcə peyvənd ediləcək kontingentin  planlaşdırılmasının, mobilizasiyasının və 

servislərin təmin edilməsinin təşkil edilməsi məsələri ilə bağlı xüsusi əhəmiyyət yerli iqtidarın 
qoşulmasına verilir. Yəni, yerli iqtidar öz ərazisində, COVİD-19 vaksinasiyasının həyata 
keçirilməsinə yardım etməlidir və bu məqsədlə, idarələrarası komisiyanın regional qərargahı ilə 
razılaşaraq, vaksinasiyanın tətbiq edilməsinin yerli planının təsdiqləməlidir, hansı ki, növbəti 
komponentləri əhatə edəcək:   

 Xidmətin həyata keçirilməsi istiqamətində: 
o Kütləvi vaksinasiya mərkəzlərinin yaradılması üçün böyük yerlərinin ayrılması 

(harda lazım olsa); 
o Seçilən peyvənd yerilərinin keyfiyyətli internet şəbəkəsi ilə təmin edilməsi; 
o Peyvənd edən briqadalar üçün könüllülərin mobilizasiyası (harda lazm olsa); 

 Peyvənd ediləcək kontingentin mobilizasiyası istiqamətində: 
o Əhalinin müəyyən qrupları üçün peyvənd edilməyə aparan nəqliyyatın təmin 

edilməsini, coğrafi əlyetərliyin artırılması məqsədi ilə; 
o Hərəkət məhdudiyyət olan şəxslər üçün vaksinasiya xidmətinin təmin edilməsi 

və belə şəxslərin siyahısının əvvəlcədən hazırlanması;  
o Əhalinin məlumatlandırılması üçün könüllülərin mobilizasiyası; 
o Əhalinin mobilizasiyası məqsədi ilə komunikasiya üçün bütün mümkün 

vasitələrin istifadəsi. 
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Rəsim 1. Qərarların verilməsi və həyata keçirilməsi üzrə məsuliyyətli səviyyələr  
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6. Resurslar və maliyyələşdirmə  
 
Gürcüstanda epidemiya müddətində COVID-19 vaksinasiyası Gürcüstan əhalisi üçün pulsuz 

olacaq. Cədvəl 4-də COVİD-19 vaksinasiyasının tətbiq edilməsi üçün gərəkən proqramların 
komponentləri, maliyyə mənbələri və maddi təminat baxımından cari statusu göstərilir. 

 
Cədvəl 4. Vaksinasiya üçün gərəkən resurslar və onların cari statusu 

Komponent 
Maddi ehtiyyac 
hesablanıb 

Maliyyələşdirmə 
mənbələri  

Gün vəziyyəti ilə 
təmin edilmə  

Vaksinlər və 
xərclənəcək material 

Bəli Dövlət büdcəsi Hissəvi 

Soyuq zəncir  Bəli (Əlavə resurslar 
lazəm deyil) 

_ _ 

Logistika  Bəli Dövlət büdcəsi Qismən 

Xidmət  Bəli Dövlət büdcəsi Məbləğlər ayrılıb 

Treninqlər, nəzarət Bəli Donorlar  Qismən tapılan  

İnformasiya sistemi Bəli Dövlət və ya 
donor büdcəsi 

Məbləğlər 
ayrılmalıdır 

Tələbin yaradılması və 
komunikasiya  

Bəli Donor və dövlət 
büdcəsi  

Qismən tapılıb 

İmunizasiya ilə bağlı 
zərərlərin olduğu 
halda kompensasiya 

Xeyr  Dövlət büdcəsi, 
qanunvericiliklə 
müəyyən olunan 
qayda ilə 

 

COVID-19 
vaksinasiyasına 
hazırlığın dəstəyi  

Bəli Donor dəstəyi (Asya İnkişaf Bankı,  
Dünya Bankı, ÜST) 

 
 

Gərəkli maddi resurslar   
COVID-19 vaksinin tətbiq edilməsi üçün gərəkən maddi resurslar, necə vaksinlərin və 

xərclənən materialların  alınmasını xərclərini, eləcədə, əməliyyat xərclərini əhatə edir. Necə 
COVAX platforması ilə zəmanət edilən 1,484,400 doza vaksinin tətbiq edilməsi üçün gərəkən 
maddi resurslar eləcədə,  bütün prioritetli qrupların (aşağıdaki sənəddə təsvir olunur) tam 
əhatəsi üçün gərəkən maddi ehtiyyaclar hesablanıb və tam olaraq, yaşı 18-dən artıq olan 
əhalinin 60%-nin əhatə edilməsi üçün gərəkən mdaai resurs da hesablanıb. Maliyyə ehtiyyacları 
imunizasiya proqramının komponentlərinə görə, cəmiləşdirilmiş şəkildə aşağıda göstərilir 
(Cədvəl 5). 

 
Cədvəl 5: COVID-19 Vaksininin tətbiq edilməsi üşün gərəkən maliyyə resursları 
komponetlərə müvafiq olaraq 

Komponentin adı  

 
Sadəcə COVAX-ın 

zəmanət edilən dozaları 
ilə əhatə edilməsi üçün 

gərəkən maliyyə resursu  

Bütün prioritetli 
qrupların əhatə 
edilməsi üçün 

gərəkən maliyyə 
resursu 

Tam olaraq, yaşı 18-
dən yuxarı olan 

əhalininin 60%-nin 
əhatə edilməsi üçün 
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gərəkən maliyyə 
resursu* 

Minimal 
dəyərəli 
(lari ilə) 

Maksimal 
dəyəri 
(lari) 

Minimal 
dəyərəli 
(lari ilə) 

Maksima
l dəyəri 

(lari) 

Minimal 
dəyərəli 
(lari ilə) 

Maksima
l dəyəri 

(lari) 

Vaksinlər 
18,075,539 44,767,08

4 
23,794,53

4 
80,906,5

55 
48,456,26

0 
141,985,

429 

Şprislər və digər 
xərclənən 
materiallar  

1,847,586 
 

1,847,586 
 

2,439,291 
 

2,566,74
4 
 

4,960,082 
 

5,087,53
4 
 

Servislərin təmin 
edilməsi  

3,208,259 3,280,891 4,457,048 4,555,95
1 

8,834,300 9,034,30
0 

Treninqlər 24,927 24,927 24,927 24,927 34,900 34,900 

Vaksinlərin 
logistikası / 
distribusiyası 

82,040 82,040 113,975 113,975 164,085 164,085 

İnformasiya 
sistemi ** 

60,900 60,900 84,605 84,605 167,695 167,695 

Vaksinasiya 
prosesinin 
superviziyası və 
monitorinqi  

26,746 26,746 37,156 37,156 53,500 53,500 

Tələbin 
yaradılması və 
komunikasiya 

1,662,800 
 

1,662,800 
 

1,662,800 
 

1,662,80
0 
 

1,662,800 
 

1,662,80
0 
 

Tam büdcə 24,988,797 
51,752,97

4 
32,614,33

6 
89,952,7

13 
64,333,62

2 
158,190,

243 

*  Bu mərhələdə maliyyə hesablanmaları kütləvi vaksinasiya mərkəzlərinin yaradılmasını və 
əməliyyatların dəyərini və həmçinin, imunizasiyanın idarəsinin xüsusi intersektoral qrupunun 
yaradılmasının və operasiya xərclərini nəzərdə tutmur. Bu hesablanmalar daha sonra ediləcək.  

** İnformasiya sisteminin maliyyə resurslarında sadəcə əlavə personalın (qaynar xəttlərin 
fasiləsiz işləməsi üçün) ehtiyyacı olduğu xərclər nəzərdə tutulur və elektron modulun yeni 
softunun işlənilməsi və yaxud mövcud olanın təkmilləşdirilməsi üçün gərəkən texniki yardım 
xərcləri daxil olmayıb.  

Cədvəldən göründüyü kimi, tam maddi ehtiyyacın 72%-dən – 89%-nə qədəri vaksinlərin 
alınmasına xərclənir. Servislərin təmin edilməsi ikinci ən böyük maliyyə komponentidir, 
hansının hissəsi tam büdcəsində 6%-dən 13%-ə qədərini təşkil edir. 

COVID-19 vaksinin tətbiq edilməsi üçün gərəkən maliyyə resurslarının hesablanması üçün 
dörd yeni ssenari hazırlandı, hansı ki, ölkəyə müxtəlif növlü vaksinlərin daxil edilməsini nəzərdə 
tutur. Bu ssenarilər sxematik olaraq,  cədvəl 6-da göstərilir. 

Yaşı böyük olan əhalinin 60%-nin əhatə edilməsi və vaksinlərin nəzərə alınması ilə, tam 
olaraq, 3,979,327 doza lazımdır. 

Bu günki vəziyyətlə, Gürcüstan üçün COVAX platformasından 2021-ci il üçün 1,484,400 
vaksin dozası zəmanət edilib. Buna baxmauaraq, maliyyə resursu 3,979,327 doza üçün 
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hesablanıb, elə bir ehtimalla ki, ölkə  əlavə 2,494,927 doza vaksini alternativ mənbələrdən 
alacaq. 

 
Cədvəl 6: Ssenarilər 

 
- Ssenari 1: Ölkəyə Pfizer/BioNTech vaksininin  200,000 dozası daxil olur, COVAX 

platformasından AstraZeneca vaksininin 1,484,400 dozası və əlavə olaraq, ölkəyə vaksin 
dozasının o miqdarı gətirilir, hansı ki, >18 yaşdan yuxarı olan əhalinin 60%-nin əhatə 
olunması üçün mütləqdir; Yəni tam olaraq, ölkəyə 3,979,327 doza vaksin gətirilir.  

- Ssenari 2: Ölkəyə Moderna vaksinin 200,000 dozası gətirilir, COVAX platformasından 
AstraZeneca-bıb 1,484,400 dozası və əlavə vaksin dozalarının o miqdarı gətirilir, hansı 
ki, >18 yaşdan yuxarı olan əhalinin 60%-nin əhatə olunması üçün mütləqdir; (tam olaraq, 
3,979,327 doza). 

- Ssenari 3: Ölkəyə  hərhansı 2-80 temperatur rejimli vaksinin 200,000 dozası gətirilir20, 
COVAX platformundan AstraZeneca-nın 1,484,400 dozası və əlavə mənbələrdən yenə 
AstraZeneca vaksini gətirilir (tam olaraq, 3,979,327 doza vaksin).   

- Ssenari 4: Ölkəyə sadəcə AstraZeneca vaksini tam olaraq, bütün prioritetli qruplar və 
əhalinin əlavə qrupların əhatə edilməsi üçün gətirilir (tam olaraq, 3,979,327 doza vaksin)   

İmunizasiya proqramının bütün komponentinin maliyyə ehtiyyaclarının hesablanması 
metodologiyası həmçinin, ssenarilərə müvafiq şəkildə, detallı hesablamaları Əlavə 1-də 
göstərilir.  

 
7. Prioritetli qruplar və vaksinasiya strategiyaları  
Beynəlxalq rekomendasiyalar və ölkənin epidimioloji spesifikasına əsasən, Gürcüstanda 

2021-ci il üçün məqsədli populyasiya qrupları seçildi, hansıların əhatə edilməsi mərhələ şəklində 
həyata keçiriləcək (bax. Cədvəl 7). Qrupların seçilməsi ETAGE21-nin rekomendasiyalarına 
əsaslanır və ilk növbədə, həyati-sağlamlıq servislərinin qorunmasına və yüksək risk qruplarında 
xəstəliklərin və ölüm hallarının azaldılmasına istiqamətləndirilib. Seçilən qrupları 2020-ci ilin 
dekabr ayında, Gürcüstanın İmunizasiya üzrə milli mütəxəssislər texniki komitəsi müzakirə etdi 
və tövsiyyələr verdi22. 

Vaksinlərin əlyetərliyinin artması ilə bərabər, vaksinasiyanın əhatə etdiyi əhalinin qrupları 
yaşlı əhalinin 60%-nin əhatə edilməsinin göstəricisinə nail olmaq məqsədi ilə23. 

Seçildikdən sonra, məqsəd qrupunun mərhələ şəklində əhatə edilməsi planı, vaksinlərin 
təmin edilməsinin orientasiya təqviminin cədvəlinə və dozaların sayına əsaslanacaq. Daxil 

                                                             
20 Şərtli olaraq, əlavə maddi resursların illyustrasiya edilməsi üçün, yüksək qiyməti vaksin seçilib, ancaq ola bilər 

ki, hərhansı digər qiyməti olan 2-80C vaksini daxil oluna bilər, hansı ki, ÜST-ün avtorizasiyasını ala bilər.  
21 European Technical Advisory Group of Experts on Immunization – Avropa İmunizasiya üzrə mütəxəssilərin  

texniki müşavirlər qrupu.  
22 Gürcüstanda imunizasiyanın milli mütəxəssislər texniki komitəsinin görüş aktı, 12. 12. 2020. 
23 Gürcüstanın yuxarı yaşlı əhalıisi üçün (>18 yaş və yuxarı) 2,834,600 təşkil edir. Mənbə Gürcüstanın Milli 

statistika Xidmətidir. 
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olunan vaksinə və həcminə müvafiq olaraq, qeyd olunan məqsəd qruplarının, onların sayının və 
ardıcıllığının modifikasyası gözlənilir. Mərhələlərin təqvim dəyişdirilməsi ilə, ən yüksən risk 
qrupları üçün, vaksinasiyanın əlyetərli olması şərti ilə, Gürcüstanda, COVID-19-un tətbiq 
edilməsinin idarələrarası koordinasiya komisiyasının rekomendasiyasına müvafiq olaraq, 
Gürcüstanın Səhiyyə nazirinin  individual inzibati-hüquqi aktı ilə.   

 
Cədvəl 6: Əhalinin məqsəd qrupları, onların ölçüsü və əhatəsinin mərhələ ardıcıllığı 

Mərhələlər  
Prioritetli qruplar və 

ardıcıllıq 
Məqsədli əhali* 

Qrupun 
əhatə 

edilmə 
məqsədi 

 (%) 

Tam olaraq, 
peyvənd 
olunacaq 

kontingentin 
sayı * 

Ia 
Səhiyyə sektorunu 
əməkdaşları 

64,051 65% 41,633 

Ia 
Uzunmüddətli qayğı 

müəssisələrinin 
benefisiarları və personalı 

2,600 60% 1,560 

Ia >75  226,800 60% 136,080 

Ib 65-74 329,183 60% 197,510 

IIa 
Əsas servislərlə təmin 
edənlər və digər risk 
qrupları**  

210,700 60% 126,420 

IIa 55-64 478,400 60% 287,040 

IIb 
18-54 xronik xəstəlikləri 
olan şəxslər 

89,400 60% 53,640 

Cəmi (Yüksək risk və esensial 
qruplar) 

  843,883 

III  Əhalinin digər qrupları  1,410,452 60% 846,271 

 Diplomatik korpus*** 1,060 100% 1,060 

Ümumi cəmi  1,691,214 

Yuxarı yaşlı əhalinin % 60% 

 
Qeyd: *7-ci cədvəldə verilən peyvənd olunması gərəkən kontingent, əhatə edilmə göstərici 

ilə hesablanıb. İlk mərhədə, ən yüksək riskli yuxarı yaşlı əhalinin başlanğıc əhatə sayı nəzərə 
alınmalıdır, daha sonra isə, yüksək riskli yuxarı yaşlı əhalinin və əsas servislərin təminatçı 
(esensial) qruplarının əhatəsi proqramın mərhələ şəklindəki əhatəsi.  

** Digər risk qruplarına məhdud fiziki imkanlı şəxslər daxildirlər; həmçinin, beynəlxalq 
turnirlərdə iştirak edən idmançılar.  

*** Diplomatik korpusun nümayəndələrinin və onların ailə üzvlərinin peyvənd edilməsi 
Gürcüstan əhalisinin priorizasiyasına müvafiq şəkildə həyata keçiriləcək.  

Üçüncü mərhələdə digər yuxarı yaşlı əhalinin 60%-nin əhatəsi müəyyənləşdirirlib. 
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2021-ci ildə həyata keçirilməsi gərəkən və müəyyənləşdirilən məqsəd qruplarının 
vaksinasiyasının həcmi   ölkə imunizasiyasının mövcud olan sisteminin dayanıqlığının adəta 
dörd qat olmasını tələb edir, və bu da, sistemi əhəmiyyətli çağırış qarşısında qoyur. Müvafiq 
olaraq da, seçilən qrupların adekvat şəkildə əhatə edilməsi üçün vaksinasiyanın 
genişləndirilməsinin üç mərhələli strategiyası müəyyənləşdirildi, hansı ki, bir tərəfdən, a) seçilən 
məqsəd qruplarına və onların həcminə, digər tərəfdən isə, b) əhalinin yaşadığı yerin sıxlığına, 
və üçüncü tərəfdən isə, c) sistemin dayanıqlığının mərhələ şəklində artırılmasına, yəni müvafiq 
müəssisələrin potensialının mərhələ şəklində inkişafına, kadrların hazırlanmasına və 
imunizasiya proqramına mərhələ şəklində qoşulmasına əsaslanır. 
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Cədvəl 2. Vaksinasiyanın genişləndirilməsinin üç mərhələli strategiyası 

 

 
COVID19 vaksinasiyasının mərhələ şəklində inkişafı, həmçinin, vaksinlərin təmin 

edilməsinin ilk mərhələsində daha kompleksli vaksinlərin istifadə imkanlarını nəzərdə tutur, 
hansının soyuq zəncir tələbləri var (-70 – 200C), təbii ki, əgər ölkə belə bir seçim qarşısında qalsa. 
Planlaşdırılma məqsədi ilə,  müəyyən olundu ki, bu növ vaksinin sayı dozaların o miqdarını 
aşmır,  hansı ki, yuxarı yaşlı əhalinin 3%-nin əhatə edilməsi üçün lazımdır. Yəni, ≈200,000 
dozasını. Buna görə də, ilk mərhələdə, sadəcə prioritetli qrupların, (Səhiyyə sektorunda işləyən 
şəxslər, uzun müddətli qayğı müəssislərinin benefisiarları və xidmət edən personalı və 75-dən 
yuxarı yaş qrupunun) peyvənd olunması nəzərdə tutulur. 

Pfizer vaksini 3 anbardan paylaşdırılacaq, (Tbilisi, Kutaisi, Batumi) hər həftə24 və rayon 
mərkəzlərində seşilən bir (istisna halında 2) hospital müəssisəsinə veriləcək. Bu qərar əsaslanır: 
a)vaksinin qablaşdırma spesifikasına və yaxud, qutuda 5 dozalıq 195 flakon var, yəni tam olaraq, 
975 doza, hansının b) -800C-dən əridikdən sonra, onun istifadəsi ancaq 5 gün ərzində 
mümkündür25.  Ona görə də, peyvənd olunan nöqtələr hər həftə vaksin ilə təmin ediləcək və 
hər bir məntəqəyə 975 dozanın bir dəfəlik həcmi veriləcək (və yaxud daha az dozalarla 
qablaşdırılacaq), və bu da, müəssisə üşün məqsəd yaradır ki, gündə qəbul edilən dozalara 
müvafiq sayda insan peyvənd olunsun. Tam qablaşdırmanın alındığı halda, müəssisə 
minimum 230-240 nəfəri peyvənd etməlidir və bunun üçün ayrı müəssisələrdə 6-7 peyvənd 
briqadası işləməlidir. Bu peyvənd edilmə nöqtələrində, munisipal rəhbərliyin və 
munisipalitetdə yerləşən tibb müəssisələrinin fəal qoşulması ilə, peyvənd olunması gərəkən 
kontingentin planlaşdırılmış cəlb olunması və mobilizasiyası həyata keçirilməlidir. Hər bir 

                                                             
24 Hər həftə, çünki vaksin əridikdən sonra, onun 2-80C-də saxlanılması müddəti maksimum 5 gündür. 
25 Bu 5 gündən bir günü peyvənd nöqtəsinə çatdırılmasına lazım olacaq və peyvəndin edilməsi üçün sadəcə 4 gün 

qalır.  
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munisipalitet peyvənd olunması gərəkən kontingentin peyvənd təqviminin cədvəlini tərtib 
etməlidir və kontingentin cəlb olunması üçün gərəkli tədbirlər həyata keçirməlidir. Qeyd olunan 
vaksinasiya ilə bağlı  logistik çətinlikləri nəzərə alaraq, daha sonra paralel olaraq, konkret 
probemli xidmətlərin nümayəndələrinin peyvənd olunması da planlaşdırıla bilər. 

 
Moderna vaksini halında, Tbilisi və regional anbarlardan  vaksin munisipal ictimai sağlamlıq 

mərkəzlərinə veriləcək, harda həmin vaksini – 200C-də saxlanılması mümkün ola bilər. Ancaq, 
ayda bir dəfə, hər bir müəssisəyə, 4 həftənin ehtiyyatı veriləcək, çünki, əridikdən sonra, vaksin  
2-80C-də 3- gün saxlanıla bilər. Belə halda, ilk məqsəd qrupu – tibb müəssisələri və onların 
personalı olacaq, daha sonra isə, uzun müddətli qayğı müəssisələrinin benefisiarları və 
personalı və 75+ əhali olacaq. Peyvəndin keçirilməsi üçün məsuliyyət rayonda seçilən tibb 
müəssisəsinə veriləcək. Peyvənd olunması gərəkən kontingentin planlı cəlb olunma və 
mobilizasiyası, peyvənd olunması gərəkən kontingentin peyvənd olunması təqvimi və 
kontingentin cəlb olunması üçün gərəkli tədbirlərin həyata keçirilməsi, ictimai sağlamlıq 
munisipal mərkəzinin  fəal qoşulması ilə, munisipalitet rəhbərliyinə  tapşırılacaq. Müvafiq olaraq 
da, ilk mərhələdə, vaksin növündən irəli gələrək, peyvəndlər hələ səhiyyə sektoru üçün, sonra 
isə, digər prioritetli qruplar üçün keçiriləcək. 

 
Vaksinasiyanın genişləndirilməsinin ikinci mərhələsində, - munisipalitetlər səviyyəsində 

proqrama necə imunizasiyada iştirak edən, eləcədə, iştirak etməyən müəssisələr qoşulacaqlar 
(əgər bu müəssisələr qoşulmağa razı olsalar), ancaq, 3-cü mərhələ məqsədli əhalinin daha çox 
genişləndirilmiş şəbəkəsi ilə peyvənd edilməsini və böyük şəhərlərdə, kütləvi vaksinasiya 
mərkəzlərin təşkil edilməsini nəzərdə tutur. 

 
 Uzun müddətli qayğı müəssislərinin pasientləri və personalı və həmçinin, hərəkət 

məhdudiyyəti olan insanların peyvənd olunması üçün bütün rayon səviyyəsində tibbi 
müəssisənin və ictimai sağlamlıq mərkəzinin koordinasiyalı əməkdaşlığı nəticəsində, mobil 
briqadalar hazırlanacaq. Munisipalitet rəhbərliyinə isə, bu kontingentin siyahısının hazırlanması 
tapşırılacaq ki, mobil briqadaya vaxtında məlumat verilsin. 

 
8. COVID-19 vaksinasiya xidmətini təmin edən təşkilat 
2021-ci ildə ölkənin yuxarı yaşlı əhalisinin 60%-nin peyvənd olunması üçün, mütləq 

imunizasiya servislərini təmin edən şəbəkə potensialının dörd qat artırılması lazımdır. Əgər bu 
gün sistem ortalama 12 ayda milyona qədər peyvənd edirsə, COVID-19-un imunizasiyası üçün 
sadəcə 2021-ci ilin 7-8 ayında, əlavə 3.4 milyon peyvənd edilməlidir, (çünki rutin imunizasiya 
davam edir). Bu günki vəziyyət ilə, imunizasiya proqramında 351 hüquqi şəxs və 929 fiziki şəxs 
iştirak edir, bunlar əsasən, kənd həkimləridir (bax rəsm 3). Ona görə də, mövcud olan 
intensivliyin artırılması üçün və eyni zamanda, effektiv şəkildə istifadə etmək məqsədi ilə, 
növbəti planlaşdırırlır:  
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Cədvəl 3. İmunizasiya şəbəkəsinin 
genişləndirilməsi planı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(a) İmunizasiyanın ilk mərhələsində, tibbi personalın peyvənd olunması üçün, imunizasiya 

proqramında iştirak edib-etməməsinə baxmayaraq, bütün tibb müəssisələri qoşulacaq,   

(Pfizer vaksinasının gətirlidiyi hallardan başaqa, çünki peyvəndlər sadəcə onun üçün 

seçilən hospital müəssisələrdə, munisipal səviyyədə və böyük şəhərlərdə keçiriləcək). 

İmunizasiya proqramında iştirak etməyən müəssisələr, proqramda imunizasiya 

servislərinin təminatçıları kimi qeydiyyatdan keçəcəklər. Eyni mərhələdə, ictimai 

sağlamlıq mərkəzlərinin və seçilən tibb müəssisələrinin  birgə səyləri ilə, mobil 

briqadalar yaradlacaq, hansıların məqsədi uzun müddətli qayğı müəssilələrinin 

pasientləri və personalının peyvənd edilməsi baş tutacaq, (ilk mərhələdə) və proqramın 

genişləndirilməsinə paralel olaraq, qeyri-mobil kontingentin peyvən edilməsi prosesi 

keçiriləcək. 

Tam olaraq, 70 briqadanın yaradılması planlaşdırılıb (hər munisipalitet üçün və 5 Tbilisi 

şəhəri üçün). Mobil briqada həkimlə, tibb bacısı və sürücü ilə komplektləşdiriləcək və 

müvafuq aparatura ilə təchiz olunacaq. (Detalları resurs hissəsində oxuyun).  

(b) COVID-19 imunizasiya proqramının genişləndirilməsindən sonraki mərhələdə, əhalinin 
və digər məqsəd qruplarının peyvənd olunması üçün, əsas yükü üzərlərinə munisipal mərkəzdə 
mövcud olan və rutin imunizasiyada iştirak edən tibbi müəssislər (kənd həkimləri qoşulmadan) 
götürəcəklər. Artan kontingentin öhdəsindən gəlmək üçün bu müəssisələrdə əlavə peyvənd 
etmə briqadaları və peyvənd üçün kabinlər yaradılacaq və onlara bu gün imunizasiyada iştirak 
etməyən özəl sığorta şirkətlərinin personal ictmai sağlamlıq şəbəkəsi əlavə olunacaq.  

Ən sonunda, böyük şəhərlərdə, yüksək dayanıqlılığın təmin edilməsi üçün massiv 
vaksinasiya mərkəzləri yaradılacaq, hansılar ABŞ-ın xəstəliklər nəzarəti mərkəzinin bələdçisi ilə 
hazırlanacaqlar26. 

Vaksinasiya, həmçinin, tibb personalı üçün könüllü olacaq. Peyvənddən öncə, şəxsə 
vaksinasiya ilə bağlı risklər və vaksinin faydası haqqında detallı məlumat verilməlidir və ondan 
sonar vaksinasiya üçün razılıq alınmalıdır. 

Proqramda iştirak edən müəssisələrdən servisi alanlar arasında Xəstəliklər Nəzarəti və 
İctimai sağlamlıq Milli Mərkəzi də olacaq. Peyvəndin qiyməti necə tibbi müəssisə, eləcə də 

                                                             
26 https://www.cdc.gov/h1n1flu/vaccination/statelocal/settingupclinics.htm  

İmunizasiyada bu gün 
iştirak edən mərkəzlər

Mobil briqadalar
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personalını peyvənd  
etmək üçün)

Özəl və sığorta şirkətlərinin 
şəbəkəsi

+ 

Kütləvi vaksinasiya 
mərkəzləri
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mobil briqadalar üçün ayrı-ayrı müəyyən olunur və büdcə hesablanmasında əks olunur. 
Xidmətin ödəniş prinsipi bir nəfərin peyvənd olunması üçün gərəkən iki həkim ziyarətini əhatə 
edir ki, əhalidə adekvat imun müdafiyəsi yaradılsın. Müvafiq olaraq da, 2 ziyarətin cəmi 
məbləğinin 30%-i birinci ziyarətdən sonra, 70%-i isə, ikinci peyvənddən sonra ödənilir. Bu 
prinsipin həyata keçirilməsi və adekvat monitorinq üçün mövcud olan imunizasiyanın 
informasiya sistemi tamamən adatpasiya olunub. 

Vaksinasiya ilə bağlı tibbi qalıntılar riskli qalıntılar hesab olunur və müvafiq texniki 
reqlament27 ilə həll olunur. Vaksinasiyanın artan intensivliyi nəticəsində yaranan qalıqların 
idarə edilməsi ilə bağlı maliyyə xərcləri isə, hesablanmış ödəniş həcmində əks olunur.  
 
Cədvəl 7. Əhalinin peyvənd olunması üçün təşkil edilən servisin texniki ehtiyyacların 
dəyərləndirilməsi 

Sahə  Dəyişikliklər/Hərəkət 
Məsuliyyətli 
şəxs 

Status 

Tənzimləyici 
mühit 

Vaksinasiyanın tətbiq olunamsının 
milli planının təsdiqlənməsi  
  

Gürcüstan 
iqtidarı 

Təsdiqlənib  

Tibbi 
təminatçıları 
proqramına 
qoşulmaq və 
edilən xidmətin 
ödənişi 

Dövlər proqramında dəyişikliklər (yeni 
koronavirusun (SARS-COV-2) səbəb 
olduğu infeksiya (COVID-19) 
nəticəsində verilən zərərin 
yüngülləşdirilməsinin məqsədli dövlət 
proqramı  

İqtidan/Nazirlik İşlənilib28 

Treninqlər  Yerli iqtidar üçün (detallları “İnsan 
resursları və treninqlər” bölməsində 
görə bilərsiniz) 

Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 
Sağlamlığın Milli 
Mərkəzi 

Keçirilib 

 Servisin edilməsi ilə bağlı (detalları 
“İnsan resursları və treninqlər” 
bölməsində görə bilərsiniz) 

Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 
Sağlamlığın Milli 
Mərkəzi 

Keçirilməlidir 

Elektron 
sistemlər 

Sistemin COVID-19 vaksinasiyasının  
spesifik tələbləri ilə adaptasiya 
edilməsi 

Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 
Sağlamlığın Milli 
Mərkəzi  və 
Nazirlik  

Modifikasiya 
edilib 

Standart 
operativ 
prosedurlar/ 

Vaksinasiyanın həyata keçirilməsinin 
operativ planı (baş plan və munisipal 
planlar)  

Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 

İşlənilib 

                                                             
27 „Texniki reqlamentin – „Tibbi qalıqların idarə edilməsi” -nin təsdiqlənməsi haqqında Gürcüstan iqtidarı 

tərəfindən 2017-ci ilin 16 iyun da verilən əmr №294. 
28 ,,2021-ci ildə sağlamlığın qorunmasının dövlət proqramlarının təsdiqlənməsi haqqında“ Gürcüstan iqtidarı 

tərəfindən 2020-ci ilin dekabrın 31-də, N828 qərarına dəyişikliklərin əlavə edilməsi ilə bağlı, Gürcüstanın 2021-

ci ilin 2 fevral tarixində verilən N43 qərar.  
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metodik 
rekomendasiyal
ar/instrumentlə
r 

Sağlamlığın Milli 
Mərkəzi  və 
İctimai 
Sağlamlıq 
Mərkəzləri  

Dəyərləndirmə  Servisin və qalıqlarının idarəsinin 
dəyərləndirilməsi  

İşçi qrup Başa çatdırılıb 

 Massiv vaksinasiya mərkəzlərinin 
quraşdırılması üçün gərəkən 
təşkilatçılıq və maliyyə məsələlərinin 
həll edilməsi  

İşçi qrup İşlədilməlidir 

 
9. Soyuq zəncir   
Soyuq zəncir və logistika qrupu vaksinlərin idxal və paylaşdırılmasının müxtəlif ssenarilərini 

həmin  ssenarilərin müvafiq texniki xüsusiyyətlərini hazırlayıb.   
Ssenarilərin detallı təsviri qarşınızdaki sənədin müvafiq hissələrində təqdim olunub. 
Konkret ssenarinin seçilməsi və həyata keçirilməsi vaksinlərin əlyetərliyi və idxalın təşkil 

edilməsindən asılıdır.  
Hər təqdim edilən ssenarinin texniki göstəriciləri növbəti məlumatı təşkil edir:  

- İmunizasiya üçün istifadə edilən vaksin; 
- Məqsəd qrupları, qrupun təsviri, sayı və qrupun faiz hissəsi ölkə əhalisinə görə; 
- Soyuq zəncir sisteminin vaksini qəbul etməsi, anbarlaşdırma və paylaşdırılması üçün 

sistemlərin müxtəlif səviyələrində hazırlığı;  
- Vaksinasiya nəticəsində yığılan tibbi qalıqların həcmi və çəkisi. 

 
S
s
e
n
a
r
i
 

İstifadə edilən vaksin:  -700C dərəcə rejimi (Pfizer) və +2+80C dərəcə rejimi 
(AstraZeneca) 
Ssenarinin təsviri: Səhiyyə işçilərinin, təşkilatçı qrupların imunizasiyası Pfizer 
vaksini ilə,   yüksək risk altında olan əhalinin vaksinasiyası isə, – AstraZeneca 
vaksini ilə. 

Vaksinlərin logistikası: 
Pfizer vaksinin istifadə olunduğu halda, tam olaraq, üç anbardanistifadə olunacaq, harda 

Pfizer vaksini üçün gərəkən temperatur rejimi təmin edilib: 
- Tbilisinin mərkəzi anbarı, hansı ki, necə milli mərkəzi anbar rolunu, eləcə regional 

anbar funksiyayı yerinə yetirəcək və Şərqi Gürcüstana xidmət edəcək; 
- Kutaisi regional anbarı, hansı ki, Qərb Gürcüstana xidmət edəcək;  
- Batumi regional anbarı, hansı ki, Acarıstan əhalisinə xidmət edəcək. 
Ssenari iki mərhələ şəklində həyata keçiriləcək: 
Mərhələ 1 – Temperatur rejimi -700C olan vaksin ilə imunizasiya (Pfizer)  
Mərhələ 2 – Temperatur rejimi +2+80C olan vaksin ilə imunizasiya (AstraZeneca) 
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Tam olaraq, ssenari I-ə görə, 717,982 nəfərin imunizasiyası həyata keçiriləcək.   

 
İstifadə olunan vaksin:  -200C temperatur rejimi (Moderna) və +2+80C temp.rejimi 

(AstraZeneca) 
Ssenarinin təsviri: Səhiyyə əməkdaşlarının, təşkilatçı qrupların imunizasiyası Moderna 

vaksini ilə, digər yüksək risk qrupunda əhalinin vaksinasiyası isə, – 
AstraZeneca vaksini ilə həyata keçiirlir.  

Ssenari iki mərhələ şəklində həyata keçiriləcək: 
Mərhələ 1 – Temperatur rejimi -200C olan vaksin ilə imunizasiya (Moderna)  
Mərhələ 2 – Temperatur rejimi +2+80C olan vaksin ilə imunizasiya (AstraZeneca) 
Tam olaraq, ssenari II ilə 717,982 nəfərin imunizasiyası həyata keçiriləcək. 

 
S
s
e
n
a
r
i
və ssenari IV 

İstifadə olunan vaksin:  +2+80C temp. rejimi (AstraZeneca tam və yaxud qismən eyni 
temperatur rejimli vaksin) 

Ssenarinin təsviri:  Yüksək risk qruplarının vaksinasiyası +2+8 0C vaksini ilə. 
Ssenari iki mərhələ şəklində həyata keçirilir: 
Həyata keçiriləcək –  İmunizasiya +2+80C temperatur rejimli vaksinlərlə 
Məqsəd qrupu (sayı): 717,982 nəfər; 
 Məqsəd qrupu (təsviri): bütün qruplar 

SSenari III və IV- qərar 

 Mövcud olan soyuq zəncir sistemi vaksinin mövcud olduğu qayda ilə saxlanması və 
paylaşdıırlması üçün əlavə investisiyalar gərəkdirmir (+2+80C temperatur rejiminin 
qorunması ilə). Əlavə edilən görün. 

Qərar ssenari I 

 Mövcud olan soyuq zəncirin həcmi AstraZeneva vaksininin qəbul edilməsi üçüb kifayətdir 
və əlavə investisiyaları gərəkdirmir  

 Mövcud olan soyuq zəncir sistemi Pfizer vaksininin mövcud olan qaydasına görə, (-700C 
temperatur rejiminin qorunması ilə) saxlanılması və bölüşdürülməsinin təmin edilməsi 
üçün əlavə investisiyasları gərəkdirmir. Əgər vaksinlərin anbarlaşdırılması sadəcə regional 
anbarlarda həyata keçirilsə, vaksinasiya sıxlaşdırılmış qrafiklə həyata keçiriləcək (vaksinin 
anbardan çıxardılmasından 4-5 gün ərzində); 

 Pfaizer vaksinin həcmi 1,384 litrdir və mövcud olan həcm isə, 3,205 litrə bərabərdir. 
Detallı məlumat müvafiq cədvəldə, ayrı bir sənəd olaraq təqdim olunub. 

Qərar ssenari II 

 Mövcud olan soyuq zəncirin həcmi AstraZeneca vaksinin qəbulu üçün yetərlidir və əlavə investisiyaları 

gərəkdirmir. 

 Mövcud olan soyuq zəncir sisteminin həcmi MODERNA vaksininin mövcud olan qaydasına müvafiq 

olaraq, (-200C dərəcə temperatur rejiminin qorunması ilə) saxlanılmasının təmin edilməsi üçün kifayətdir 

və əlavə investisiyaları gərəkdirmir. 
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Yaşı yuxarı olan əhalinin 60%-nin peyvənd olunduğu halda, (+2+8 0C vaksinin əlavə dozaları 
ilə) vaksini adekvat istifadə şərtlərindəki soyuq zəncir sisteminin həcmi əlavə investisiyaları 
gərəkdirmir.  
 

10. Vaksinasiyanın paylaşdırılması (bölüşdürülməsi) 
Regional səviyyədə nəql edilməsi xüsusi avtomobillərin, “Vaksin daşıyıcılarının” vasitəsi ilə 

həyata keçiriləcək. Qeyd olunan maşınlar vaksinlərin +2+80C və -200C temperatur rejimlərini 
təmin edərək, nəql edilməsi imkanına sahibdirlər.  

Mövcud olan praktikaya əsasən, “vaksin daşıyıcıları” munisipal səviyyədə rutin 
vaksinlərinin üç aylıq ehtiyyatlarının təmin edilməsi üçün, bütün ölkə miqyasında istifadə 
olunacaqlar. Ehtiyyatların doldurulması müntəzəm şəkildə, 2 ayda bir dəfə təmin edilir.   

Qeyd edilməlidir ki, -700C temperatur rejimində saxlanılan vaksinin nəql edilməsi halında,  
eyni nəqliyyat vasitəsi ilə, digər istifadə edilən materialların və diluentin (açan alət) nəql 
edilməsi mümkün olmur.  

Vaksinin paylaşdırılmasının detallarının: müəssisənin hər səviyyəli nəqliyyat təchizatının, 
soyuq zəncirin nəqliyyat qutularının və müvafiq sayda buz elementlərinin, həmçinin, “vaksin 
daşıyıcılarının” zəruriliyinin dəyərləndirilməsi və hesablanması, daha sonraki fazada detallı 
şəkildə, vaksin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ilə, həyata keçiriləcək. 

 +2+80C Temperatur vaksininin bölüşdürülmə-nəqliyyatı, rutin vaksinlərin paylaşdırılması 
praktikasının nəzərə alınması ilə mümkündür, ancaq fərqli marşrut qrafiki ilə.  

Digər temperatur rejimli vaksinlərin paylaşdırılmasına gəlincə isə, müvafiq marşrutun sayı 
və paylaşdırılmanın digər detalları, operativ planın işlənilməsi prosesində, vaksinin 
xüsusiyyətlərindən irəli gələrək, planlaşdırılacaq. 

Vaksinasiyanın paylaşdırıldığı zaman, COVİD-19-a qarşı imunizasiya prosesinə qoşulan, 
soyuq zəncir üçün məsuliyyət daşıyan spesifik personalın logistika və soyuq zəncir 
məsələlərində sürətli və keyfiyyətli hazırlnması təmin ediləcək. (bax. hissə 13. İnsan 
resurslarının idarə edilməsi və treninqlər, səhifə 23).  

 
 
11. Qalıntıların idarə edilməsi 

COVID-19 vaksinasiya kampaniyası çərçivəsində üzərə çıxan qalıqların idarəsi ölkədə 
mövcud olan requlyasiyalara və mexanizmlərə müvafiq şəkildə həyata keçiriləcək, hansılarını 
müəssisələr digər planlı və qeyri-planlı vaksinasiya zamanı istifadə edirlər. Soyuq zəncir 
sisteminin hər səviyyəsində  qalıqların utilizasiyasının əlavə ehtiyyacları müəyyən olunur, 
hansılar vaksinin spesifikasından və əlavə yardım  məsələlərinin zərurətindən asılı olacaq.  

 
12. Ehtiyyatların idarəsinin elektron modulu 

Seçilən vaksinin spesifikasından irəli gələrək, vaksinin idarəsi artı mövcud olan ehtiyyatların 
idarəsinin elektron modulundan həyata keçiriləcək, harda, ehtiyyatlar və nəqliyyat haqqında, 
bütün standart hesabların generasiyası mərkəzi, regional, munisipal və müəssisə səviyyəsində 
həyata keçirilir.  

Ehtiyatların idarəsinin modulu imunizasiyanın elektron modulu ilə inteqrasiya edilib 
qalıqların qeydiyyatı avtomatik olaraq, vaksinasiyanın qeydiyyat momentində həyata keçirilir. 
Ehtiyyatların modulunda vaksinlərin qeydiyyatı seriya nömrələrinə müvafiq şəkildə həyata 
keçiriləcək, İkinci dərəcəli ambalajda etiketlənəcəklər. 

ÜST tərəfindən vaksinlərin işarələnməsi məqsədi ilə, ikinci əl qablaşdırmasının unifikasiya 
modeli hazırlanıb, (“Tənzimləyici mühit”, səhifə 7). ÜST tərəfindən həmçinin, iş versiyası olaraq, 
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ikinci əl qablaşdırmalar üçün, prosesin elektron izlənməsi məqsədi ilə, iki ölçülü (iki boyutlu) 
texnologiyanın ştrix-kodlarının istifadəsi müzakirə olunur, ancaq bu icbari deyil və milli 
tələblərin yerinə yetirilməsi öhdəliyini əvəz edə bilməz. 

İki boyutlu ştrix-kod konkret qutunun istehsal edildiyi seriya nömrəsini göstərir. Seriya 
nömrəsi ilə vaksinasiyanın qeydiyyatdan keçirilməsi ehtiyyatların elektron idarə modulunda baş 
tutur. Müvafuq olaraq da,   əlavə kodlaşdırma sisteminin tətbiq olunması üçün ehtiyyac qalmır. 

Ehtiyatların idarə edilməsinin elektron modulunda, vaksinin qeydiyyat və xərclərin qeydə 
alınmasına paralel olaraq, real müddətdə ehtiyyatlar haqqında, regional və munisipal səviyyədə 
məlumatın hazırlanması həyata keçirilir.  

 
Cədvəl 8. Soyuq zəncirlə bağlı ehtiyyatların dəyərləndirilməsi 

Sahə Dəyişikliklər / hərəkət 

Məsuliyyət 
daşıyan 

 
  

Status 

Tənzimləyici 
mühit  

Lazım deyil   

Treninqlər  Soyuq zəncir və logistika (bax. 
“İnsan resursları və treninq”) 

Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 
Sağlamlığın 
Milli Mərkəzi 

keçirilib 

 Ehtiyyatların idarəsinin elektron 
modulu (bax. “İnsan resursları 
və treninq”) 

Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 
Sağlamlığın 
Milli Mərkəzi 

Keçirilib 

Elektron 
Sistemlər 

Hesablamanın dəqiqləşdirilməsi Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 
Sağlamlığın 
Milli Mərkəzi 

İşlənilib 

Dəyərləndirmə Soyuq zəncir üçün əlavə 
ehtiyyaclar yoxdur 

  

 Logistika üçün ehtiyyacların 
müəyyən edilməsi prosesdədir 
və maliyyə ehtiyyacları da 
müəyyən olunur 

İşçi qrup Müəyyənləşdirilib 

 
13. İnsan resurslarının idarəsi və treninq 
COVID-19- qarşı vaksinin tətbiq olunmasında böyük əhəmiyyət insan resurslarına, onların 

sayının müəyyən edilməsinə və sonra, onların müvafiq standartda bilgilərlə və qabiliyyətlərlə 
təmin edilməsinə verilir. 

İnsan resurslarının yenidən hazırlanması məqsədi ilə, spesializasiyalı treninq planı, diazayni 
və metodologiyası işlənilib; məqsəd auditoriyası müəyyən edilib; ÜST və digər qlobal 
imunizasiya partnyor təşkilatları tərəfindən işlədilən treninq materiallarına əsasən, treninq 
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modulları tərcümə edilməlidir və müvafiq şəkildə adaptasiya edilməlidir, yardımçı monitorinq 
gücləndirilməlidir. 

Gürcüstanda COVID-19-a qarşı vaksinin tətbiq olunma prosesində spesizalizasiyalı 
treninqlərin çərçivəsi bunları əhatə edir: 

 Treninqlərin planı, dizayni, metodologiyası treninq modulları - Xəstəliklər Nəzarəti və 

İctimai Sağlamlığın Milli Mərkəzinin yoluxucu xəstəliklər departamenti, informasiya 

texnologiyalarının texniki təmin eedilmə idarəsi və digər maraqlanan şəxslər. 

 Məqsəd auditoriyası – ölkə miqyasında, servisin təminatçı dairəsi (provayder 

klinikalarının həkimləri, tibb bacıları və menecerləri); soyuq zəncir və logistika dairəsi 

(regional və munisipal ictimai sağlamlıq mərkəzlərinin soyuq zəncir və logistika üzrə 

məsuliyyətli şəxsləri); media spikerlər 

 Yardımçı monitorinq – Xəstəliklər Nəzarəti və İctimai Sağlamlığın Milli Mərkəzinin 

müvafiq departamentləri 

Treninqin dizayni: 
 Onlayn format; 

 Qarışıq format, gərəkdiyi halda; 

Treninqlərin təhsil tematikası: 
 Praktiki imunizasiya; 

 Soyuq zəncir və logistika; 

 İmunizasiya nəticəsində, inkişaf edən istənilməyən hallar və  onların nəzarəti;  

 Komunikasiya; 

 Servisin təşkil edilməsi; 

 Hesablanma. 

 

Modullar Tematika Dinləyicilər (sayı) 
Modulun 
müddəti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Modul 1: 

praktiki 

umunizasiya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Peyvəndin keçirilmə qaydaları İctimai sağlamlıq 
mərkəzlərinin 
imunizasiyası üzrə 
məsuliyyətli şəxslər, 
servislə təmin edən 
həkimlər, tibb bacıları 

4-6 saat 

Vaksinin xüsusiyyətləri  

Yan təsirləri 

Saxlanılma şəraitlər 

Göstəricilərin modula daxil edilməsi 
 

Preparatla bağlı reaksiyalar  
Vaksin keyfiyyətinin defekti ilə bağlı 
reaksiyalar  
İmunizasiyada yol verilən səhvlə bağlı 
reaksiyalar 
(proqramlı reaksiyalar)  
Təsadüfi hallar (hadisələr) 
Xəbər vermə, qeydiyyat və araşdırma 
qaydaları 

İctimai sağlamlıq 
mərkəzlərinin 
imunizasiyası üzrə 
məsuliyyətli şəxslər, 
servislə təmin edən 
həkimlər, tibb bacıları  
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 Vaksinlərin laqeyid istifadəsinin 
prevensiyası  

  

Modul 2:  

Soyuq zəncir 

və logistika  

 

Vaksinin nəql edilməsi və paylaşdırılması Regional və munisipal 
ictimai sağlamlıq 
mərkəzlərinin soyuq 
zəncir və logistika 
üzrə məsuliyyətli 
şəxslər 

2-3 saat 

Ehtiyyatların idarəsinin elektron modulu 

Tibbi qalıqların idarəsi 

Modul 3: 

Komunikasiy

a və krizis 

komunikasiy

ası  

 

Vaksinin qəbul edilə biləcəyini 

müəyyənləşdirən elmi əsaslar  

İctimai sağlamlıq 
mərkəzlərinin 
imunizasiya üzrə 
məsuliyyətli şəxsləri  
 
Servisi təmin edən 
həkimlər, tibb bacıları 
(sayları 
dəqiqləşdirilsin)  
 
İctimai sağlamlıq 
mərkəzlərinin 
rəhbərləri, servislə 
təmin edən 
mərkəzlərin 
rəhbərləri, yerli 
iqtidar 
nümayəndələri  
 

4-6 st 
 

İnterperonal komunikasiya  

Vaksinin əhəmiyyəti haqqında vəkillik və 

etkisindəki dəyişikliklərə doğru 

istiqamətləndirilən mesajların işlənilməsi və 

yayılması 

Vaksinə qarşı etirazı olan fəal qrupların 

öhdəsindən gəlmək 

İnfodemiya və dezinformasiya 

Sosiyal mediaya qoşulma və interaksiya 

İctimai sağlamlığın krizis vəziyyətlərinin 

idarə edilməsi prinsipləri və risklərlə bağlı 

komunikasiya  

Vaksinin əhəmiyyəti ilə bağlı vəkillik 

təsirindəki dəyişikliklərlə bağlı mesajların 

işlənilməsi və yayılması  

Media ilə əlaqə  

Sosiyal mediaya qoşulmaq və interaksiya  

İnfodemiya və dezinformasiya 

Vaksinə qarşı etiraz edən fəal qrupların 

öhdəsindən gələ bilmək  

Media treninqləri  Media nümayəndələri 4 სთ 

Modul 4: 

Servisin 

təşkil 

edilməsi 

Planlaşdırma 

Kontingentin mobilizasiyası  

Mobil dəstələrin işləməsi 

İctimai sağlamlıq 
mərkəzlərinin 
rəhbərləri, servislə 
təmin edən 
mərkəzlərin 

4 -6 სთ 
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Monitorinq və dəyərləndirmə 

 

rəhbərləri, yerli 
iqtidar 
nümayəndələri  
 

Modul 6: 

İmunizasiyan

ın 

təhkükəsizliyi 

ilə bağlı  

İmunizasiya məsələləri İmunizasiya 
təhlükəsizliyi üzrə 
milli mütəxəssilər 
komitəsi  

2 სთ 

 
Cədvəl 10. Treninqlərlə bağlı ehtiyyacların dəyərləndirilməsi 

Sahə Dəyişikliklər/Hərəkət Məsuliyyətli 
şəxslər 

Status 

Tənzimləyici 
mühit 

Lazım deyil   

Treninqlər  Yuxarıda qeyd olunan modul 
ilə bağıə  

Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 
Sağlamlığın Milli 
Mərkəzi 

Keçirilib 

Modullar  İşlənilməlidir  Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 
Sağlamlığın Milli 
Mərkəzi 

İşlənilib 

Elektron 
sistemlər 

Treninqlərin virtual şəkildə də 
təqdim edilməsi üçün veb-
portalın yaradılması  

Xəstəliklər 
Nəzarəti və 
İctimai 
Sağlamlığın Milli 
Mərkəzi 

Yaradılıb 

Dəyərləndirmə Dəyərləndirlib İşçi qrup Başa çatdırılıb 

 
 
14. Tələblərin yaradılması və komunikasiya    
 
Yeni vaksinlərin tətbiq edilməsinin çox illik təcrübəsi və dəlilləri göstərir ki, güclü və effektiv 

komunikasiya  COVİD-19 vaksinasiyasının  proqramının müvafiq tətbiq olunması üçün mütləqdir 
və komunikasiya vaksinlərin əlyetərli olmasına qədər başlamalıdır. 

İctimaiyyətin məlumatlandırılmasından başqa, vaksin qəbul edilmə qabiliyyətinə üç faktor 
təsir edir, hansılar ki, problemin dərk edilməsində və strategiyaların identifikasiyası məqsədi ilə 
nəzərdə tutulmalıdır: əl verişli şərait, sosiyal təsir və motivasiya.29  

                                                             
29 Behavioural considerations for acceptance and uptake of COVID-19 vaccines: WHO technical advisory group 

on behavioural insights and sciences for health, meeting report, 15 October 2020 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337335  

https://apps.who.int/iris/handle/10665/337335
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Vaksinlərin yüksək qəbul edilmə qabiliyyətinin təmin edilməsi üçün, vaksinasiya haqqında 
yayılan dezinformasiya yox edilməlidir və ümumiyyətlə əhalinin vaksinə olan inamının artması 
çox vacibdir. COVID-19 vaksinasiyasının müvəffəqiyyətli proqramı, öz növbəsində, ölkənin 
imunizasiya proqramına və rutin peyvəndlərin göstəricisinə öz təsirini göstərəcək. 

 
Məqsəd 

COVID-19 vaksinasına inamın artırılması, vaksinin qəbulunun artırılması və ona olan tələbin 
yaradılmasıdır. 

Məqsədə nail olmaq üçün növbəti yanaşmalardan istifadə ediləcək: vəkillik, komunikasiya, 
sosiyal mobilizasiya, risklər və təhlükəsizlik məsələlərinin komunikasiyası, ictimaiyyətin 
qoşulması, treninqlər, krizis komunikasiyası. 

 
Məqsədlər:  

 Əsas partnyorların və ictimaiyyətin mobilizasiyası və qoşulması; 
 COVID-19 vaksinlərinin proqramının həyata keçirilməsi ilə bağlı daxili və xarici 

partnyorlarla onların əsas mövqelərinin və ehtiyyaclarının öyrənilməsi üçün dialoq; 
 Medianın məlumatlandırılması, mobilizasiyası və media-vəkilliyi; 
 Krizis komunikasiyasının fəaliyyət planının işlənilməsi və həyata keçirilməsi; 
 Hər günlük və həftəlik deşbordların hazırlanması/standart formasının işlənilməsi; 
 COVID-19-a qarşı vaksinasyanın texniki tərəfinin və effektiv komunikasiya haqqında 

detallı rəhbərliyin yaradılması və yerli provayder tibbi müəssisələrinin menecerləri, tibbi 
personalı və digər maraqlı tərəflər üçün treninqlərin keçirilməsi; 

 İctimaiyyət üçün COVİD-19 vaksinlərinin  işlədilməsi, avtorizasiyası, tətbiq olunması və 
paylaşdırılması haqqında davamlı yenilənən məlumatın təmin edilməsi; 

 COVİD-19 vaksininin təhlükəsizliyi, effektivliyi və tətbiq olunmasına qarşı ictimaiyyətin 
etibarını qazanmaq; 

 İctimaiyyətin konsolidasiyasının, gözləntilərinin idarə edilməsi, ictimai sağlamlıq 
məsələləri üzrə fəal, vaxtında, əlyetərli və effektiv məlumatın yayılması; 

 COVID-19 vaksinin məqsəd populyasiyasının mobilizasiyası, necə ilk, eləcə də ikinci doza 
vaksinasiyasına çağırılması üçün effektiv komunikasiya;   

 İnfodemiyanın idarə edilməsi və dezinformasiyanın yox edilməsi; 
 İctimaiyyət üçün tanınmış simaların peyvənd edilməsi məqsədi ilə, komunikasiya 

məqsədləri üçün vaksinlərdən istifadə etmə imkanı. 
 Strategiyanın həyata keçirilməsini monitorinqi, nəzarət dəstəyinin və təsirin 

dəyərləndirilməsi.  
 

Məqsəd auditoriyası  
1. COVİD-19 vaksinin tətbiqində iştirak edən tərəflər: 

 Koordinasiya şurası; 
 NITAG-ın üzvləri; 
 Nazirlik və XNMM; 
 Munisipal İctimai Sağlamlıq Mərkəzləri; 
 Yerli iqtidar; 
 Yerli və beynəlxalq partnyorlar;  

2. Tibbi servislə təmin edənlər və personal (Səhiyyə sektoru). 
3. Yüksəsk risk qrupunun nümayəndələri:  

 Uzunmüddətli qayğı müəssisələrinin benefisiarları və personalı; 
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 Müvafiq yaş qrupundan şəxslər; 
 Müəyyən xronik xəstəlikləri olan şəxslər (18-49 yaş); 
 Esesnsial servislərin təminatçıları və digər.  

4. Əhalinin hissəsi, hansı ki, ilk mərhələ qruplarına daxil deyil (gözləntilərin idarəsi). 
5. Maraqlanan / Təsiri olan tərəflər : 

 Siyasətçilər və siyasəti müəyyənləşdirənlər; 
 Vətəndaş cəmiyyəti; 
 Elmi ictimaiyyət, akademiya; 
 QHT-lər; 
 Kritik və mənfi yanaşan qruplar, biznes sektor. 

6. Kütləvi Media və sosiyal media: 
 Mərkəzi və regional televiziya (etnik azlıqların dilində yayımlanan medya 

vasitələri ); 
 Radio; 
 Çap mediası; 
 Sosiyal mediada qruplar və “influenserlər”: 
o STOPCOV.ge;  
o MOH.gov.ge; 
o NCDC.ge;  
o Facebook, Instagram səhifələri. 

 
Strateji istiqamətlər 

Beynəlxalq təcrübə və tədqiqatlar göstərir ki, vaksinasiya baryerlərinin qaldırılması üçün 
sadəcə məlumatlandırma və ayrı intervensiyalar effektiv deyil və müxtəlif strategiyaların 
kombinasiyası da lazımdır 30. Misal üçün, xatırlatma31 və planlaşdırma,32 səhiyyə işçilərinin 
treninqləri və onlara olan inam faktorlarının gücləndirilməsi33,34 Həmçinin, könüllülərin, 
tələbələrin və dövlət məmurlarının peyvəndlərin fiziki mobilizasiyasın qoşulması məqbuldur.  

Komunikasiyanın fəaliyyət planı vaksinlər üşün tələbin yaradılmasının inteqral 
yanaşmasının dörd strateji elementinə arxalanır: 

1. Sosiyal dinləyiş, medianın qoşulması və dezinformasiyanın idarə edilməsi: 
 Əhaliyə qulaq asıb, anlamaq. Aparıcı faktorlarla bağlı göstəricilərin toplanması 

strategiyasının işlənilməsi; 
 Yardım edən və şəffaf informasiya mühitinin yaradılması və dinləyib, 

dəyərləndirmək vasitəsi ilə, dezinformasiyanın dayandırılması. 
2. Risk komunikasiyaları və ictimaiyyətin qoşulması 

 Vaksinləər qarşı inam və qəbulunun artması vətəndaş cəmiuyyətinin qoşulması 
vasitəsi ilə.  

                                                             
30 Brewer NT, Chapman GB, Rothman AJ, Leask J, Kempe A. Increasing vaccination: putting psychological science into action. 

Psychol Sci Public Interest. 2017;18(3):149–207. doi:10.1177/1529100618760521. 
31 Harvey H, Reissland N, Mason J. Parental reminder, recall and educational interventions to improve early childhood 

immunisation uptake: a systematic review and meta-analysis. Vaccine. 

2015;33(25):2862–80. doi:10.1016/j.vaccine.2015.04.085. 
32 Milkman KL, Beshears J, Choi JJ, Laibson D, Madrian BC. Using implementation intentions prompts to enhance influenza 

vaccination rates. Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(26):10415–20. doi:10.1073/pnas.1103170108. 

33 Brewer NT, Hall ME, Malo TL, Gilkey MB, Quinn B, Lathren C. Announcements versus conversations to 

improve HPV vaccination coverage: a randomized trial. Pediatrics. 017;139 (1):e20161764. 

doi:10.1542/peds.2016-1764. 

34 Gagneur A. Motivational interviewing: a powerful tool to address vaccine esitancy. Can Commun Dis Rep. 

2020;45(4):93-97. doi:10.14745/ccdr. v46i04a06. 
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3. Səhiyyə mütəxəssilərinin gücləndiriləsi 
 COVID-19-a qarşı vaksinasiya haqqında tibbi personalın, ilk məqsəd qrupu və təsiri 

olan şəxslər olaraq, məlumatlandırılması və bilgiləndirilməsi. Tibbi personalın əhali 
ilə komunikasiyası gücləndirilməlidir.   

4. Böhran zamanı komunikasiya 
 Krizis vəziyyətinin idarəsi üçün ölkəni hazır olması, imunizasiya nəticəsində yaranan 

çətinliklər halında təcili və koordinasiyalı reaksiya üşün hər səviyyədə gərəkli 
hazırlıq. 

 
Tətbiq olnuma fazaları və prioritetli tədbirlər: 

COVID-19 vaksinasiyası proqramının cari fazası üçün vaxtında xəbərdarlığın istifadəsi. 

 Caksinasiya başlayana qədər 

 Vaksin əhalini müəyyən qrupları üçün məhdud sayda əlyetərlidir  

 Vaksinin əlyetərliyi prioritetli qruplar və əhali üçün artır. 

 Vaksin yuxarı yaşlı əhali üçün əlyetərlidir  
Hazırda prioritetlərə görə, resursların axtarılması prosesi aparılır. 

 
Cədvəl 11. Tələblərin yaradılmasının və komunikasiya üçün gərəkli dəyərləndirmə 

Sahə Dəyişikliklər / Hərəkət Məsuliyyətli 
şəxs 

Status 

Tənzimləmə 
mühiti 

Lazım deyil   

Treninqlər  Səhiyyə personalı üçün, yerli iqtidar 
üçün  

XNMM Keçirilib 

 Media üçün  XNMM Prosesdədir 

Modullar  İşlənilib  XNMM İşlənilib 

Elektron 
sistemlər 

Veb-portalın ayrılması treninqlərin 
virtual şəkildə təqdim edilməsi üçün  

XNMM Ayrılıb 

Dəyərləndirmə Dəyərləndirilin İşçi qrup Başa çatıb 

 
 

15. Vaksinin təhlükəsizliyi üzrə monitorinq, imunizasiya prosesinin idarə edilməsi, 
vaksinin təhlükəsizliyi      

Peyvənddən sonra inkişaf edən istənilməyən hadisələrin nəzarəti imunizasiyanın milli 
proqramının ayrılmaz hissəsidir və onun effektiv funksiyası bütün vaksinlərin təhlükəsiz 
istifadəsini və eyni zamanda, imunizasiya proqramına qarşı əhalinin inancının uzun müddət- 
qorunması perspektivini gücləndirir. 

İmunizasiyadan sonra inkişaf edən istənilməyən hadisələrin monitorinqi imunizasiya dövlət 
proqramı çərçivəsində  20 ildən artıqdır ki, mövcuddur. Son yenilik 2019-də həyata keçirildi35 . 
Qüvvədə olan nəzarət sistemi ÜST-ün tövsiyyələrini nəzərə alır. Gürcüstanda vaksinlərin 
təhlükəsizlik sistemi  vaksinlərə farmakolonəzarəti əhatə edir, hansı ki, müvafiq səalhiyyətə 
sahib olan struktur personalı tərəfidən həyata keçirilir. Bu qurulmuş bir sistemdir və kovid-
vaksinin tətbiq  edilməsi zamanı onun yan təsirləri ilə bağlı nəzarət kardinal dəyişiklikləri və 

                                                             
35 Gürcüstanın Əmək, Sosiyal Müdafiyə və Səhiyyə Nazirinin № 01-193/o əmri  
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yanaşmaların yenidən baxılmasını tələb etmir.  İnformasiya axınları müəyyən olunmuş qayda 
ilə gedir. 

Ancaq, COVID-19 vaksininin yaradılmasında istifadə edilən yeni texnologiyalar və vaksinin 
təcili ehtiyyacla istifadəsi sistemi müəyyən çağırışlar qarşısında qoyur. Bu problemlərin effektiv 
şəkildə həll olunması məqsədi ilə, mövcud olan requlyasiyalarla birlikdə, kovid-vaksinin tətbiq 
edilməsi şəraitində qüvvədə olan əlavə requlyasiyalar işlənilməlidir, hansında vaksinin tətbiq 
olunmasının təcililiyindən irəli gələrək, bütün düzəlişlər nəzərə alınacaq. Yaranan vəziyyətdə, 
proqram hazırlığı necə vaksin tətbiq olunana qədər, eləcə də, vaksinasiyanın təmin edildiyi 
prosesdə, çox vacibdir. Nəzarətin mövcud olduğu sistemdə, imunizasiyadan sonra inkişaf edən 
istənilməyən hadisələrin monitorinqinin səbəb-spesifikası istiqaməti daha da gücləndirilməlidir. 
(Detallar  Əlavə 3.3-də) 

1. Vaksin preparatları ilə bağlı reaksiyalar  
2. Vaksinin keyfiyyətindəki defekt ilə bağlı reaklsiyalar 
3. İmunizasiya zamanı baş verən səhvlərə reaksiya 
4. İmmunizasiya hissi ilə əlaqəli reaksiyalar 
5. Təsadüfi hadisələr (hallar) 
 

16. İmunizasiya Təhlükəsizliyi üzrə Milli Mütəxəssislər Komitəsi 
 
İmunizasiya təhlükəsizliyi üzrə milli mütəxəssislər komitəsi 4014-cü ildə yaradılıb36 və ÜST-

ün tövsiyyələri ilə işləyir.  O müstəqil bir orqandır və 14 müxtəlif mütəxəssisdən ibarətdir.  
Komitə rutin vaksinasiya şərtlərində yaradıldı və əsasən,  həkim-pediatrlardan ibarətdir. Kovid-
peyvəndlərin yuxarı yaşlı məqsəd əhalisində,  vaksinasiya nəticəsində istənilməyən 
reaksiyaların gözlənilən sayından irəli gələrək (7-8 ayda – 14000 hal, gündə təqribən 60 hal)37, 
pasientlərin spesifikası dəyişdirilir və komitənin üstünə düşən yük daha da ağırlaşır. Komitənin 
effektiv və vaxt baxımından operativ işləməsi məqsədi ilə, komitənin mütəxəssis tərkibi də 
genişləndirildi (ailə həkimi, terapevt-kardioloq, pulmonoloq, nefroloq, alerqoloq) 
yeniləşdirilmiş əmr verildi38. 
 
 
Cədvəl 12. Vaksinasiyanın təhlükəsizliyi ilə asosiasiya edilən texniki ehtiyyacların 
dəyərləndirilməsi 

 

Sahə Dəyişikliklər/Hərəkət Məsuliyyətli 
şəxs 

Status 

Tənzimləyici 
mühit 

Vaksinin təhlükəsizlik monitorinqinin, 
istənilməyən hallara reaksiya və 
monitorinq məsələsi ilə bağlı nazirin 
COVİD-19 haqqında əmri  

Nazirlik 
Xəstəliklər 
Nəzarətinin 
Milli Mərkəzi 
(İşlənilməsi və 
təsdiqlənməsi) 

Təsdiqlənib 

                                                             
36 Gürcüstanın Əmək, Sosiyal Müdafiyə və Səhiyyə Nazirinin 2014-cü ilin iyulun 30-da verilən əmr № 01-185/o 
37 Hesablamalar Moderna və AstraZeneca vaksinləriin qeyri-qdi çətinləşmələrinin ehtimal olunan tezlik diapazonunun yuxarı həddi 

1/100. 

38 Gürcüstanın Əmək, Sosiyal Müdafiyə və Səhiyyə Nazirinin 2021-ci ilin fevralın 1-də verdiyi 01-35/o əmri 
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 İmunizasiya təhlükəsizliyi üzrə milli 
mütəxəssislər komitəsinin 
yeniləndirilməsi 

Nazirlik  Təsdiqlənib 

Treninqlər   Tibbi personal üçün vaksinin 
təhlükəsizlik monitorinqi ilə bağlı, 
istənilməyən halların nəzarəti 
məsələləri, COVİD-19 vaksinasiyası və 
epid-nəzarət 

Nazirlik 
Xəstəliklər 
Nəzarətinin 
Milli Mərkəzi 

Keçirilib 

 İmunizasiya komitəsinin yeni tərkibi 
üçün səbəb-nəticələrin 
müəyənləşdirilməsi məsələsi ilə bağlı 

Nazirlik 
Xəstəliklər 
Nəzarətinin 
Milli Mərkəzi 

Keçirilib 

Elektron 
sistemlər  

Xəstəliklər üzrə nəzarətin elektron 
onlayn sisteminin adaptasiyası, kovid 
vaksinin istənilməyən nəticələriin 
qeydiyyatı üçün  

Nazirlik 
Xəstəliklər 
Nəzarətinin 
Milli Mərkəzi 

Adaptasiya 
olunub  

 İmunizasiya və ehtiyyatların idarə 
edilməsinin onlayn elektron 
modulunun adaptasiyası  kovid 
vaksinlərin qeydiyyatı üçün 

Nazirlik 
Xəstəliklər 
Nəzarətinin 
Milli Mərkəzi 

Adaptasiya 
olunub 

Standart 
əməliyyat 
prosedurları/ 
təlim kitabı  

Kovid vaksinin yan təsirləri və 
xəbərdarlıq vəziyyətləri(əvvəlcədən) 
Xüsusi marağı olan istənilməyən 
nəticələrin nəzarətiin gücləndirilməsi 
Nəzarətə tabe olan, mövcud olan 
vəziyyətin və nozologiyanın milli, 
submilli fon göstəriciləri,  
İstənilməyən hallarla bağlı hər aylıq 
hesabatın hazırlanması 
Təcili xəbərdarlıq formasında xüsusi 
marağın qeydə alınması  
Epid-araşdırma formasında kovid 
peyvəndin və xüsusi marağı olan 
nozologiyaların əks olunması  

Nazirlik 
Xəstəliklər 
Nəzarətinin 
Milli Mərkəzi 

İşlənilib 

 
17. İnformasiya sistemi, monitoqinq, epid-nəzarət  
COVID-19 vaksinasiyasının başladığı andan prosesə nəzarət, monitorinq və 

dəyərləndirilməsi  vaksinasiya prosesinin idarə edilməsi üşün kritik dərəcədə önəmlidir. 
Standartizasiyalı instrumentlər ölkədə prosesin problemlərin identifikasiyası yolları ilə, şəffaf 
şəkildə aparılmasını təmin edəcəklər.   

 
Hesablanma 

Hesablanma modeli ölkədə tətbiq olunan praktikayı nəzərdə tutur və bunları əhatə edir:  
imunizasiya/vaksinasiya və vaksin xərclərini, peyvənddən sonra yaranan qeyri-adi reaksiyalar 
və çətinliklərin və COVİD-19 halında peyvənd statusunun hesabanması.  
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Vaksinasiyanın qeydiyyatı və hesablanması: artıq mövcud olan imunizasiyanın idarəsinin 
elektron modulu vasitəsi ilə. 

İmunizasiyanın idarəsinin elektron modulu 2013-c ildə işə salındı, ancaq köklü şəkildə, 
2020-ci ildə yeniləndi və imunizasiya proqramının və vaksin logistikasının administrasiyasının 
yaxşılaşdırılmasının aləti oldu. Modul sağlamlığın qorunmasının informasiya sisteminin (HMIS) 
hissəsidir, hansı ki, öz növbəsində, doğum modulu, ehtiyyatların idarə edilməsi sistemi, ictimai 
reyestr ilə inteqrasiya edilib və unikal şəxsi nömrəsi vasitəsi ilə, vətəndaşın identifikasiyasını 
təmin edir. 

Bu gün üçün mövcud olan məlumata görə, kovidə qarşı vaksinasiya rutin vaksinasiyanın 
məqsəd kontingenti üçün tövsiyyə olunur.  (bax. 7. Prioritetli qruplar və vaksinasiya 
strategiyaları) 

İmunizasiya idarəsinin elektron modulu əlavə vaksinasiyanın qeydiyyatını nəzərdə tutur və 
müvafiq olaraq da, kovidə qarşı vaksinasiya daha öncə istifadə edilmiş qayda ilə, imunizasiya 
modulunda qeydə alınacaq. 

Vaksinasiyayı keçirən bütün hüquqi və fiziki şəxslər üçün imunizasiya modulunun əlyetərliyi 
əvvəlcədən müəyyənləşdiriləcək (bu vaxda qədər imunizasiya prosesinə qoşulmayan 
müəssisələr də nəzərdə tutulur) ki, modula daxil olmayanlara vaksin verilməsin.  Giriş izninin 
olması ilə bağlı yoxlanışı və modulda vaksinasiya üçün qeydiyyat hazırlığını munisipal ictimai 
sağlamlıq mərkəzi həyata keçirir.  Proseslərin planlaşdırılması və həyata keçirlməsi fazasında, 
peyvənd nöqtələrinin əlavə olunduğu zaman, peyvən edən məntəqənin, peyvən edən 
personalın və ya mobil briqadanın, modulun istifadəsi və ona daxil olmaq üçün texniki təminat 
məsələləri üzrə treninqi əvvəlcədən müəyyənləşdirilməlidir. 

 Gürcüstanda istifadə edilən imunizasiyanın elektron modulunda, ehtiyyat modulları ilə 
inteqrasiya yolu ilə, vaksinin seriya kodlarının qeydiyyatı keçirilir (bax. 12. Ehtiyyatların 
idarəsinin elektron mo12. Ehtiyatların ştrix-kodlarının istifadəsi).  

Vaksinasiya və soyuq zəncirin qeydiyyat sistemində inteqrasiyası ilə bərabər, 
imunizasiyanın hesablanma sistemi də yeniləndirildi, hansı ki, real vaxtda regional və munisipal 
səviyyələrə hesablamayı qəbul etmək imkanı verəcək: a) Dozalara görə, peyvənd edilənlərin 
individual siyahısı; b) aqreqasiya formasında – peyvənd edilənlərin sayı ilə bağlı – yaş qrupu, 
prioritetli kateqoriya və hər ikisi bir arada, munisipal, regional və milli səviyədə. 

Eyni modulun ehtiyyatlarının idarəsinin bir hissəsi, öz növbəsində, ictimai sağlamlıq 
mərkəzləri səviyyəsində, standart hesablanmaların generasiyasını təmin edir. 

Digər əlavə olunan operativ qeyri-standart hesablamaların aparılması məqsəd ilə,  coğrafi 
vahidlərə müvafiq şəkildə, (munisipalitet, region, milli) standart format işlədilib. 
Munisipal/regional ictimai sağlamlıq mərkəzləri tərəfindən məqsəd denominatoru gözdən 
keçiriləcək və yenilənmiş məlumat milli səviyyəyə qayıdacaq. Peyvəndlərin əhatə edilməsini 
göstəricilərinin işlənilməsi munisipal ictimai sağlamlıq mərkəzlərinin öhdəliyidir. İşlənilən 
standart formalı hesablanma tezliyi və formatı müzakirə prosesindədir.  

Qeydiyyat-hesabatın təsvir olunan hissəsi qüvvədə olan sistemdə 2021-ci ilin fevralında əks 
olundu.  

Vaksinasiyanın ikinci dozasına çağırılmanın təminatı üçün, vaksinasiyanın mümkün tarixi ilk 
dozanın qəbulu zamanı müəyyənləşdirilir. Bunun üçün imunizasiyanın mövcud olan modulu 
imkan yaradır. (Konkret vaksin ilə adaptasiya edilib). Modul imkan verir ki, benefisiara növbəti 
peyvənd haqqında qısa tekst mesajı (sms) göndərilsin. Bunlar imunizasiyanın veb-
aplikasiyasında da qeyd olunacaq. Mobil aplikasiya ilk növbədə, valideylər üçün peyvənd 
haqqında informasiya mənbəyi olaraq, yaradıldı. Aplikasiya istifadəçilərə gürcüstandaki bütün 
vaksinlər və vaksinin qoruduğu xəstəliklər haqqında məlumat verir (yəni, vaksina ilə müalicə 
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olunan xəstəliklər). Vaksinasiyanın ilkin mərhələsində növbə idarəsinin elektron sistemi 
yaradılacaq, (https://booking.moh.gov.ge).  

Bu sistem tibb müəssisələrinə vətəndaş axınını idarə etmək imkanını verəcək. Həmçinin, 
vətəndaşlar yaşadıqları ərazilərə görə, vaksinasiya üçün əvvəlcədən qeydiyyatdan keçə 
biləcəklər. 

Vətəndaşlara elektron sistem ilə vaksinasiya qeydiyyatı üçün qaynar xəttdə işə salınacaq. 
Benefisiar üçün peyvənd edildiyini təsdiqləyən kart imunizasiyanın elektron sistemi 

tərəfindən hazırlanır. Sənəd beynəlxalq səviyyədə tanınan tələbləri qarşılayır və falsifikasiyadan 
qoruma mexanizminə sahibdir  

Imunizasiya prosesində istənilməyən nəticələrin beynəlxalq hesablanması Ümumdünya 
Səyihhə Təşkilatının (WHO), Avropa Xəstəlikər nəzarəti və prevensiya mərkəzi və (ECDC) və  
yaxud Avropa İttifaqının tələblərinə müvafiq şəkildə həyata keçirilir.  

 
Monitorinq 

Monitorinq prosesinin planlaşdırılması vaksinin növündən asılır (yuxarıda təsvir olunan 
ssenarilərə müvafiq şəkildə) və bunlarə əhatə edir: 

- Vaksinlərin logistika monitorinqini; 
- Imunizasiya xidmət prosesinin monitorinqini; 
- Əhatə göstəricilərinin kumulyasiya artımının monitorinqi; 
- Əhatə göstəricisinin planlaşdırılan göstərici ilə müqayisəsi; 
- Vaksinasiya əhatəsinin milli göstəriciləri mərkəzin veb-səhifəsi vasitəsi ilə yayılacaq və 

hər həftə yenilənəcək. Yeniləndirmə üçün məsuliyyəti üzərinə mərkəz götürəcək. 
 
Vaksinlərin logistikasının monitorinqi ictimai sağlamlıq mərkəzləri tərəfindən davamlı 

həyata keçiriliri – vaksinlərin qeyd olunan lokaliyalata yerləşdirildiyi zaman, yerli ictimai 
sağlamlıq mərkəzləri tərəfindən isə, vaksinlərin qəbuluna qədər keçirilir və daha sonra, 
vaksinasiya prosesində də periodic olaraq. Monitorinqin bu mərhələsi vaksinlərin logistikasını 
və imunizasiya prosesinin monitorinqini birləşdirir və həftə bir dəfə həyata keçirilir. 

Əhatə göstəricisinin planlaşdırılan göstərici ilə müqayisəsi permanent şəkildə, hər 
vaksinasiya raundundan sonra həyata keçirilir. 

Məqsəd əhalisinin ayrı qruplarının əhatə məqsədi sənədin prioritetli qruplar siyahısında 
müəyyənləşdirilib. Monitorinq məqsədi ilə istifadə edilən indikator müəyyən müddətdə 
məqsədin nail olmasını əhatə edir və munisipal, regional və milli səviyyədə həyata keçirilir. 

COVID-19 hallarının qeydiyyatı xəstəliklər nəzarətini vahid elektron sistemininin vasitəsi 
ilə aparılır, hansının strukturu imkan yaradır ki, vaksinasiyadan sonra halların peyvənd statusu 
qeydiyyatdan keçsin. Qeyd olunan yenilik sistemdə vaksinin ölkədə tətbiq olunduğu andan 
yenilənir.   

Eyni sistemdə ölkə miqyasında vaksinasiyanın istənməyən hərhansı nəticəsi qeydiyyatdan 
keçirilir.  

COVID-19 halları ölkədə tək-tək halların qeydiyyatına daxildir, epid araşdırmaya və 
hesablanmaya. 

Treninqlər hissəsində, istənməyən nəticələrin müəyyənləşdirilməsi və COVİD-19 halları və 
vaksinasiyanın istənilməyən nəticələri haqqında ictimai sağlamlıq dairələrinə məlumatın 
verilməsi  nəzərdə tutulur.  

https://booking.moh.gov.ge/Hmis/Hmis.Queue.Web/#/
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Nəzarət 

Ölkədə arxalanacaq bazaların nəzarətinin hissəsi qripə oxşayan xəstəliklərr (ILI) və ağır 
respirator infeksiyalarıdır (SARI).  

ILI və digər respirator viruslarının səbəb olduğu SARI-nin bənzər simptomatiksı var və tez-
tez eyni hal kimi qeydə alınır. Gürcüstanda digər ölkələrdə olduğu kimi, bu xəstəliklər 
inteqrasiya olunan sistemdə qeyd alınır, hansı ki, pandemiyanın başa çatmasında sonra da 
işləyəcək. Gürcüstanda COVİD-19-un inteqral sisteminə pandemiyanın və qrip mövsumunu üst-
üstə gəliyi fazada xüsusi əhəmiyyət verilir. Rutin rejimdə bu xəstəliklərin bazalardan yığılan 
nümunələrinin laboratoriya yoxlanışısı  xəstəliklər nəzarəti və ictimai sağlamlığın mili 
mərkəzinin qrip laboratoriyası həyata keçirir. COVID-19 pandemiyasının artan yükünə görə, bu 
funksiyanın desentralizasiyası planlaşdırılıb və qripin, SARS-CoV-2-un və digər respirator 
viruslarının laboratoriya tədqiqatları regional laboratoriyalara, Kutasi, Batumi və Zuqdidiyə 
tapşırılacaq.   

Sentinel nəzarət çərçivəsində, seçilən tədqiqat halları ilə bağlı qripin vaksinasiyası 
haqqında, son mövsum üçün məlumat toplanır. COVID-19 vaksinin tətbiq edildiyi zaman, bu 
xəstəliklərin peyvəndləri haqqında da məlumat yığılacaq. 

Xüsusi tədqiqatlar COVID-19 vaksinasiyasının tətbiq olunması zamanı və adekvat maliyyə 
mənbələrinin mövcud olduğu halda keçiriləcək. Ölkə vaksinin effektivliyini araşdırılmasına 
qoşulmağa hazırdır – prioritetli qruplarının, vaksin növlərinin manifestasiyası ilə, reprezentativ 
göstəricilərin toplanması, beynəlxalq praktikanın, adaptasiya olunan prosedurlar  və müvafiq 
material-texniki bazanın mövcud olmasının nəzərə alınması ilə həyata keçiriləcək. 

 
Cədvəl 9. İnformasiya sistemləri ilə bağlı texniki ehtiyyacların dəyərləndirilməsi 

 

Sahə Dəyişikliklər/hərəkət Məsuliyyətli 
şəxs 

Status 

Tənzimləyici 
mühit 

Peyvəndi təsdiqləyən sənədin 
formalizasiyası nazirin 
vaksinasiya ilə bağlı əmrinə 
əsasən  

Nazirlik 
(təsdiqlənməsi) 
     XNMM 
(İşlənilməsi) 

Təsdiqlənib 

Elektron 
sistemlər 

İmunizasiya idarəsini onlayn 
elektron moduluna 
əlyetərliyin təmin edilməsi 
bütün servis təminatçıları 
üçün  

XNMM  Təmin edilib 

 İmunizasiyanın idarəsini üçün 
onlayn elektron modulunda 
kovid üçün spesifik 
hesabatların yaradılmasının 
təmin edilməsi.  

XNMM İnteqrasiya olunub   

 Qeydiyyat, hesabat XNMM Başa çatıb 

 Qısa mətn mesajı funksiyasının 
təmin edilməsi 
  

XNMM  
Başa çatdırılıb 
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 Peyvənd sənədinin 
yaradılmasını təmin edilməsi, 
qoruma mexanizmləri ilə  

XNMM  
Başa çatdırılıb 

 Xəstəliklərə nəzarət edən 
elektron inteqrasiya onlayn 
sisteminin vaksinasiyanın xoşa 
gəlməz nəticələri ilə 
adaptasiyası  

  XNMM  
Başa çatdırılıb 

 Növbələrin idarə edilməsi və 
əhalinin peyvəndə getməsi 
üçün onlayn-qeyydiyyat  

XNMM İşlənilib 

Standart 
Əməliyyat 
Prosedurları / 
Bələdçi 

Sentinel sistemlə COVID-19-un  
nəzarətini birləşdirin,  COVID-
19 
 

XNMM İşlənilməlidir 

 

Korupsiyanın prevensiya tədbirləri 

Qlobal peyvənd defisiti qarşısında, ölkə daxilində peyvəndlərin əlyetərliyi məhdud olduğu 
halda, tələbin isə, yüksəsk olduğu halda, potensial risklər mövcuddur, hansılarına görə, 
cədvəldə bu risklərin prevensiya tədbirləri təqdim olunur, hansılar dörd əsas instrumentə 
əsaslanır: (a) qanunvericilik requlyasiyası; (b) imunizasiya prosesinin digital-informasiya 
texnologiyalarla təmin edilməsi və istifadəsi (c) imunizasiya haqqında informasiyanın açıqlığı və 
sonunda, (d) qaynar xətt vasitəsi ilə, əhali ilə komunikasiya. Bu instrumentlərin birləşməsi 
mümkün ola bilən risklərin materializasiyası zamanı, problemin identifikasiyası və reaksiya 
mexanizmlərinə xidmət edir. 

 

Potensiyal korrupsiya riskləri Prevensiya tədbirləri 

- Vaksinlərin və istifadə 

edilən materialların, 

servislərin aılnması 

prosesində, korrupsiya 

əməliyyatları  

- Vaksinlərin qlobal alınması şərtlərinin şəffaflığı bu 

risklərin prevensiyasını təmin edə bilər, ancaq bu 

planın formalaşdırılması zamanı, icraçı şirkətərin tələbi 

ilə,  alınma şərtlərinin şəffaflaşdırılması, istehsalçı və 

dövlət arasında qoyulan müqaviləyə əsasən, 

məhduddur.  

- Xərclənən materialların alınması üçün müqavilələr 

şəffafdır 

- Servisin alınmasının dəyərləndirilməsi və şərtləri 

Gürcüstan iqtidarının 2020-ci ilin 31 dekabrda verilən 

N828 qərarı ilə və Səhiyyə Nazirinin 2021-ci ilin 3 

fevralda verdiyi 01/11-n əmri ilə müəyyən olunur. 

- Falsifikasiyalı məhsulların 

yayılması  

- Falsifikasiyalı vaksinlərin realizasiyası dövlət tərəfindən 

məhdudlaşdırılıb. 

- Özəl alınma şərtlərində, dövlət həmçini, məhsulun 

keyfiyyətini farmasevt məhsulunun qeydiyyat 
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Potensiyal korrupsiya riskləri Prevensiya tədbirləri 
qaydalarına müvafiq şəkildə tənzimləyir, hansı ki, 

qanunvericiliklə tənzimlənir (Dərmanlar və farmasevt 

fəaliyyəti haqqında fəaliyyət Gürcüstan qanunu; Səhiyə 

Nazirinin 2009-cu ilin 13 oktyabrda verdiyi N327/n 

əmr). 

- Prioritetli qrupların 

müəyyənləşdirilməsində 

maraqlanan tərəflərin qrup 

şəklində iştirakı  

 
 
- Prosesin qeyri-şəffaflığı, 

prioritetli qrupların 

seçilməsi və qoşulması ilə 

bağlı 

 

 

 

 

- Vaksinlərin laqeyid 

istifadəsi  

 

- Prioritetli qrupların müəyyənləşdirilməsi WHO/ SAGE-

in tövsiyyələrinə əsaslanır, müxtəlif mütəxəssislərin 

iştirakı ilə hazırlanıb və imunizasiya mütəxəssisləri və 

multisektor şurası tərəfindən müzakirə edilib və 

yayılıb. 

 

- Bu plan ictimaiyyət üçün əlyetərlidir və vaksinasiyanın 

hər bir mərhələsi ictimaiyyət üçün açıq olacaq.  

- Vaksinasiyanın nəticələri (peyvənd olunna şəxslərin 

sayı, xərclənən dozalar) hər gün hesablanacaq və 

ictimaiyyətə bildiriləcək. 

- İmunizasiyanın idarəsinin elektron sistemi vaksinasiya 

ehtiyyatlarını, paylaşdırılmasını və vaksinasiyanın 

keçirilməsinin qeydiyyatını individual səviyyədə, real 

rejimdə təmin edir. Proqramda istifadə edilən 

alqoritm, konkret mərhələdə qeydiyyatdan keçməyən 

və prioritetli qrupa daxil olmayan şəxslərin 

vaksinasiyasını istisna edir.  

- Vaksinlərin saxlanılma şəraritləri mərkəzi, regional, 

munisipal və müəssisə səviyyəsində sərt şəkildə 

qorunacaq. Vaksinlərin təhlükəsiz saxlanması üçün, 

anbarların xüsusi protokolu tərtib olunub, hansının 

monitorinqi İctimai sağlamlıq Mərkəzləri tərəfindən 

həyata keçiriləcək.   

- Treninqlər prosesində, vaksinasiya zamanı, vaksinlərin 

laqeyid istifadəsi hallarının istisna olunması üçün 

müvafiq personala gərəkli bilgilər veriləcək. 

 
Reaksiya hərəkətləri: 
İmunizasiya prosesində pozuntularla bağlı xəbərdarlıq qaynar xətt vasitəsi ilə edilə bilər və 

xəbərdarlıq edən şəxsin anonimliyi sərt şəkildə qorunacaq. 
 Çatdırılan məlumat detallı şəkildə öyrəniləcək və idarələrarası komisiyaya təqdim 

olunacaq, daha sonra isə, laqeyid rəftarla bağlı və onların təkrarlanmaması üçün müvafiq 
tədbirlər həyata keçiriləcək. 

 
Planın həyata keçirilməsi üçün monitorinq  
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COVİD-19-a qarşı milli vaksinasiya planının həyata keçirilməsinin monitorinqini İdarələarası 
Koordinasiya Komisiyası müəyyən indikatorlara müvafiq şəkildə həyata keçirəcək. 

    
Əlavə 1.  COVID-19 vaksinlərinin tətbiq olunması üçün gərəkən maliyyə resurslarının 

hesablanmasının metodologiyası və ssenariyə görə  dəyərləndirilməsi  
 
Metodologiya 
COVID-19 vaksinin tətbiq olunması üçün gərəkən maddi resursların hesablanma 

metodologiyası və yanaşması ÜST tərəfindən təqdim olunan qaidlaylə39 aparılır. Həmçinin: Bil 
və Melinda Geytslər fondu tərəfindən işlənilən, imunizasiya proqramının və yeni vaksinin tətbiq 
olunmasının qiymətinin müəyyənləşdirilməsi üçün40 metodologiya və Harvard İctimai Sağlamlıq 
Məktəbi tərəfindən hazırlanan metodologiya 41 istifadə olunur. 

Hesablamalarda sadəcə o əlavə maliyyə xərcləri nəzərə tutulub, hansı ki, sadəcə COVİD-19 
vaksinin  COVID-19 ölkədə tətbiq olunması üçün lazımdır, ancaq binaların kapital xərcləri və 
digər xərclər qeydə alınmayıb, müvafiq olaraq da, sadəcə dövlət tərəfindən ayrılması gərəkən 
və partnyor və donor təşkilatları tərəfindən ayrılan məbləğ qeyd olunur. 

Maliyyə hesablanmaları növbəti komponentlər üçün edildi: 
COVID-19 monovalent vaksini 

1. Vaksinlər, şprislər, əlavə təhlükəsizlik qutuları, personal müdafiyə vasitələri 
2. Vaksinin saxlanılması üçün soyuq zəncir  
3. Vaksinin distribusiyası  
4. Əlavə insan resurslarının və mövcud olan personalın əlavə vaxtı 
5. Treninqlər 
6. Sosiyal mobilizasiya, vəkillik, sosiyal media kampaniyası  
7. İnformasiya sisteminin qeydiyyatı (Qeydiyyat, hesablanma, ehtiyyatların idarəsi, 

nəzarətçilik) və inkişafı 
8. Vaksinasiyada iştirak edən tibbi müəssisələrin maaşı dövlət alıcısı tərəfindən, həmçinin 

mobil briqadaların maaşı. 
 

 

Vaksinin dəyəri hər bir mərhələ üçün müəyyənləşdirilmiş əhaliyə görə, hesablanıb. Vaksinin 
ümumi dəyərində vaksinin itki faktoru da nəzərdə tutulur, hansı ki, növbəti formula ilə 
hesablanır 1/(1-w), və harda w itkinin faiz göstəricidir. Bizim hesablamamızda itki göstəricisi 
olaraq,  bütün vaksinlər üçün 15% götürülüb42, müvafiq olaraq da, itki faktoru 1.176.-dir. 
Müxtəlif vaksinin bir dozasının qiymətləri   https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-
market-dashboard veb-səhifəsindən götürülüb, 2020-ci ilin 22 dekabr vəziyyəti ilə. Hər bir 
vaksin necə minimal, eləcədə maksimal qiyməti ilə hesablanıb.  Vaksinin dozasının qiymətinə 

                                                             
39 WHO; Guidelines for estimating costs of introducing new vaccines into the national immunization system; 

2002. 
40 Logan Brenzel, BMGF, Common approach for the costing and financing analysis of routine immunization and 

new vaccine introduction; 2014 
41 Immunization economics; Harvard School of public Health; How to cost immunization programs; 2020  
42 Gözlənilir ki, bu göstərici daha sonra XNMM (Xəstəliklər Nəzarətinin Milli Mərkəzi) tərəfindən, 

vaksinasiyadan sonra, ölkə üçün spesifik göstərici bilinəndən sonra, dəqiqləşdiriləcək. 

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard
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alınan ehtiyyatların xərcini də əlavə etdik - Procurement Supply Management (PSM), hansı ki, 
23%-i təşkil edir və UN handling fee, freight, insurance-ə daxildir.43   

Vaksinasiya üçün gərəkli maliyyə resurslarının hesablanması üçün, məqsəd əhalisi 2-yə 
vuruldu, çünki vaksinasiyanın tam kursu üçün iki doza lazımdır, həmçinin, vaksinin itki faktoruna 
və vaksinin bir dozasının qiymətinə vuruldu, hansında PSM xərcləri hesablanıb. 

Şpritslərin qiyməti gərəkli şprislərin sayı və bir ədədin qiyməti ilə hesablandı və itki faktoru 
da qeydə alındı -1.05. 

Təhlükəsiz, qoruyucu qabların qiyməti, qutuların gərəkdiyi sayla hesablandı və sayı bir 
ədədin qiymətinə vuruldu.  Bir qutuya 80 şprits yerləşir. 

Vaksinlərin logistikası – Vaksinlərin mərkəzi anbarından regional və rayon anbarlarına 
distribusiyası üçün, maliyyə resurs ortala kilometraj və yanacaq xərci ilə hesablandı. 
Vaksinasiyanın distribusiyası üçün gərəkən maliyyə resurslarına həmçinin, maşının saxlanma 
xərci daxil edildi, hansı ki, WHO cMYP costing guideline-də göstərildiyi kimi, yanacaq xərcinin 
15% ilə hesablandı. Vaksinlərin logistika xərci həmçinin personalın ezamiyyat xərcləri ilə 
hesablanır.  

Superviziya-vaksinasiya prosesinə monitorinq/superviziya xərcləri planlaşdırılan 
superviziya ziyarətlərinin sayı ilə hesablandı.  

Həmçinin, plana görə, treninqlər üçün gərəkən maliyyə resursları və sosiyal mobilizasiya, 
vəkillik, komunikasiya və media kampaniyası xərcləri hesablandı.  

Dollarda verilən qiymətlərin lariyə keçirilməsi üçün 1 ABŞ dollarının mübadilə kursu 3.3. 
istifadə edilib44. 

 
Maliyyə hesablamarı 

Vaksinlər 
Vaksin növlərinə görə, vaksinin bir dozasının qiyməti N1 qrafikdə göstərilib. Qrafik 

vaksinlərin necə minimal, eləcədə maksimal qiymətlərini göstərir. Bir neçə vaksin üçün sadəcə 
bir qiymət verilib. 
  

                                                             
43 Mənbə: Xəstəliklər Nəzarətinin və İctimai Sağlamlığın Milli Mərkəzi; Qlobal fondun layihələrinin ən yeni 

göstəricisi medikamentlərin və diaqnostika vasitələrinin alınması zamanı.  

 
44 Milli Bankın mübadilə kursu yanvarın 15-dəki vəziyyətlə https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=582&lng=geo 

 

https://www.nbg.gov.ge/index.php?m=582&lng=geo
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Qrafik 1. Vaksinin bir dozasının minimal və maksimal qiyməti 

 
 
Mənbə: https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard 
Prioritetli qruplara görə, gərəkən vaksinlərin dozaları itki faktorlarının nəzərə alınması ilə, 

cədvəl 14-də.  
 

Cədvəl 10: Vaksinlərin gərəkli dozalarının sayı prioritetli qruplar üçün 

 
 
Yuxarıdaki sənəddə təsvir olunduğu kimi, yaşı yuxarı olan əhalinin 60%-nin əhatə edilməsi 

üçün, vaksinlərin itkilərinin nəzərə alınması ilə, tam olaraq,  3,979,327 doza lazımdır. Bu günki 
vəziyyət ilə, Gürcüstanın COVAX platformasından 2021-ci ili üçün zəmanət edilən 1,484,400 
doza vaksin var. Buna baxmayaraq,  maliyyə resursu 3,979,327 doza üçün hesablanıb, çünki 
ehtimal olunur ki, ölkə alternativ mənbələrdən 2,494,927 doza əlavə vaksin gətirə biləcək.   

Ssenariyə görə, vaksinlərin alınması üçün gərəkən maliyyə resursu, bu günki vəziyyətlə, 
mövcud olan vaksinin minimal və maksimal qiymətlərinə görə, cədvəl 15-də göstərilir. 
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$44.00 
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 $35.00
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 $45.00

 $50.00

AstraZeneca CNBG Pfizer/BioNTech Sinovac Moderna Novavax/NVX-CoV2373 Johnson &
Johnson/Ad26.COV2.S.

Faza Məqsəd qrupu

Məqsəd qrupunun 

böyüklüyü Əhatə göstəriciləri 

Peyvənd olunması 

gərəkən 

kontingent

Gərəkli 

dozaların sayı

Zərər 

göstəriciləri% Zərər faktoru

Gərəkli dozaların sayı 

zərər daxil olmaqla

1ა Səhiyyə sektoru tam şəkildə 71 415                      65% 46 420                  2 15% 1,176 109 223                       

1ა Uzunmüddətli qayğı müəssisələrinin benefisiarları və personalı 2 600                        60% 1 560                    2 15% 1,176 3 671                           

1ა > 75 yaşlı əhali 226 800                    60% 136 080                2 15% 1,176 320 188                       

1ბ 65-74 yaşlı əhali 329 183                    60% 197 510                2 15% 1,176 464 729                       

2ა Esensial (əsas) servislər 180 373                    60% 108 224                2 15% 1,176 254 644                       

2ა 55-64 yaşlı əhali 478 400                    60% 287 040                2 15% 1,176 675 389                       

2ბ Xronik xəstəlikləri olan18-54 yaşlı əhali 89 400                      60% 53 640                  2 15% 1,176 126 212                       

3 Əhalinin digər qrupları 1 434 567                 60% 860 740                2 15% 1,176 2 025 271                    

Tam olaraq 2 812 738                 60% 1 691 214             3 979 327                    

https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard


 

 

  43 

Cədvəl 15: Vaksinasiyanın minimal və maksimal qiyməti ssenariyə görə 

 
Cədvəldən görünür ki, vaksinasiya üçün gərəkən maliyyə resursu ən böyükdür ikinci ssenari 

üçün və minimal dəyəri təqribən 66.3 təşkil edir, hansı ki, 1.4-dəfə dördüncü ssenari üçün 
gərəkən minimal maliyyə resursunu keçir. Detallı hesablamaları göstərən cədvəllər hər bir 
ssenari üçün ayrı-ayrı hazırlanıb: 
Cədvəl 11: Ssenari 1 ilə nəzərdə tutulan vaksinasiya dəyəri 

 
Cədvəl 12: Ssenari 2 ilə nəzərdə tutulan vaksinlərin qiyməti 

 
Cədvəl 13: Ssenari 3 ilə nəzərdə tutulan vaksinlərin dəyəri 

 
 

Peyvənd 

olunması 

gərəkən 

kontingent

Gərəkli 

dozaların 

sayı

Zərər göstəricisi 

% Zərər faktoru

Zərər daxil 

olmaqla gərəkən 

dozaların sayı Vaksin

Vaksinin 1 

dozasının 

minimal qiyməti 

Vaksinin 1 

dozasının 

maksimal qiyməti

Vaksinin 1 

dozasının 

minimal qiyməti 

xərclər daxil 

olmaqla

Vaksinin 1 

dozasının minimal 

qiyməti xərclər 

daxil olmaqla

Tam olaraq 

gərəkən vaksinin 

qiyməti (Minimal) 

$US

Tam olaraq 

gərəkən vaksinin 

qiyməti 

(Maksimal) $US 

$US

85 000               2 15% 1.176 200 000             Pfizer/BioNTech/BNT-162 18.34 19.5 22.56 23.99 4 511 640            4 797 000             

630 870             2 15% 1.176 1 484 400          AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3.69 9.14 5 477 436            13 565 783           

114 604             2 15% 1.176 269 656             AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3.69 9.14 995 029               2 464 355             

860 740             2 15% 1.176 2 025 271          AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3.69 9.14 7 473 250            18 508 750           

1 691 214          3 979 327          18 457 355     39 335 888      

Peyvənd 

olunması 

gərəkən 

kontingent

Gərəkən 

dozaların 

sayı

Zərərin 

göstəricisi% Zərər faktoru

Gərəkən 

dozaların sayı 

zərər daxil 

olmaqla Vaksin

Vaksinin 1 

dozasının 

minimal qiyməti

Vaksinin 1 

dozasının 

maksimal qiyməti

Vaksinin 1 

dozasının 

minimal qiyməti 

xərclər daxil 

olmaqla*

Vaksinin 1 

dozasının maksimal 

qiyməti xərclər 

daxil olmaqla*

Tam olaraq 

gərəkən vaksinin 

qiyməti (Minimal) 

$US 

Tam olaraq 

gərəkən vaksinin 

qiyməti 

(Maksimal) $US 

85 000               2 15% 1,176 200 000             Moderna/mRNA-1273 25 34.5 30,75 42,44 6 150 000            8 487 000             

630 870             2 15% 1,176 1 484 400          AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 5 477 436            13 565 783           

114 604             2 15% 1,176 269 656             AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 995 029               2 464 355             

860 740             2 15% 1,176 2 025 271          AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 7 473 250            18 508 750           

1 691 214          3 979 327          20 095 715     43 025 888      

Peyvənd 

olunması 

gərəkən 

kontingent

Gərəkli 

dozaların 

sayı

Zərər göstəricisi 

% Zərər faktoru

Gərəkən 

dozaların sayı 

zərər daxil 

olmaqla Vaksin

Vaksinin 1 

dozasının 

minimal qiyməti

Vaksinin 1 

dozasının 

maksimal qiyməti

Vaksinin 1 

dozasının 

minimal qiyməti 

xərclər daxil 

olmaqla*

Vaksinin 1 

dozasının maksimal 

qiyməti xərclər 

daxil olmaqla*

Tam olaraq 

gərəkən vaksinin 

qiyməti (Minimal) 

$US 

Tam olaraq 

gərəkən vaksinin 

qiyməti 

(Maksimal) $US 

85 000               2 15% 1,176 200 000             Sinovac/CoronaVac/China 10.3 29.74 12,67 36,58 2 533 800            7 316 040             

630 870             2 15% 1,176 1 484 400          AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 5 477 436            13 565 783           

114 604             2 15% 1,176 269 656             AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 995 029               2 464 355             

860 740             2 15% 1,176 2 025 271          AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 7 473 250            18 508 750           

1 691 214          3 979 327          16 479 515     41 854 928      

Ssenarilər
Vaksinlərin minimal 

qiyməti$

Vaksinlərin 

maksimal qiyməti $

Vaksinin minimal dəyəri 

(lari)

Vaksinin maksimal 

dəyəri (lari)

Ssenari 1

COVAX 1,484,400 doza 5 477 436                   13 565 783               18 075 539                      44 767 084                      

Əlavə gərəkli dozalar prioritetli qrupların tam vaksinasiyası üçün 5 506 669                   7 261 355                 18 172 007                      23 962 471                      

Alt-cəmi 10 984 105                 20 827 138               36 247 546                      68 729 555                      

Əlavə dozalar əhalinin digər qruplarının peyvənd edilməsi üçün 7 473 250                   18 508 750               24 661 726                      61 078 874                      

Tam cəmi 18 457 355                 39 335 888               60 909 272                      129 808 429                    

Ssenari 2

COVAX 1,484,400 doza 5 477 436                   13 565 783               18 075 539                      44 767 084                      

Əlavə gərəkli dozalar prioritetli qrupların tam vaksinasiyası üçün 7 145 029                   10 951 355               23 578 595                      36 139 471                      

Alt-cəmi 12 622 465                 24 517 138               41 654 134                      80 906 555                      

Əlavə dozalar əhalinin digər qruplarının peyvənd edilməsi üçün 7 473 250                   18 508 750               24 661 726                      61 078 874                      

Tam cəmi 20 095 715                 43 025 888               66 315 860                      141 985 429                    

Ssenari 3

COVAX 1,484,400 doza 5 477 436                   13 565 783               18 075 539                      44 767 084                      

Əlavə gərəkli dozalar prioritetli qrupların tam vaksinasiyası üçün 3 528 829                   9 780 395                 11 645 135                      32 275 303                      

Alt-cəmi 9 006 265                   23 346 178               29 720 674                      77 042 387                      

Əlavə dozalar əhalinin digər qruplarının peyvənd edilməsi üçün 7 473 250                   18 508 750               24 661 726                      61 078 874                      

Tam cəmi 16 479 515                 41 854 928               54 382 400                      138 121 261                    

Ssenari 4

COVAX 1,484,400 doza 5 477 436                   13 565 783               18 075 539                      44 767 084                      

Əlavə gərəkli dozalar prioritetli qrupların tam vaksinasiyası üçün 1 733 029                   4 292 135                 5 718 995                        14 164 045                      

Alt-cəmi 7 210 465                   17 857 918               23 794 534                      58 931 129                      

Əlavə dozalar əhalinin digər qruplarının peyvənd edilməsi üçün 7 473 250                   18 508 750               24 661 726                      61 078 874                      

Tam cəmi 14 683 715                 36 366 668               48 456 260                      120 010 003                    
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Cədvəl 14: Ssenari 4-ilə nəzərdə tutulan vaksinlərin qiyməti 

 
 

Şprislər, təhlükəsiz qablar, personal qorunma vasitələri və digər xərclənən material  
 
Şpritslərin, təhlükəsiz qabların, personal qorunma vasitələrinin (cərrahı maska, əlcəklər, bir 

dəfəlik xalat) və digər xərclənən materialların (alkohollu salfet, leikoplast və vaksinasiya kartı) 
maliyyə resursları ssenariyə əsasən, hesablandı, çünki müxtəlif növlü vaksinlərin tətbiq 
olunmasını nəzərdə tutur. 

Məlum olduğu kimi, Pfizer/BioNTech vaksinin tətbiq olunması zamanı digər vaksinlərdən 
fərqli olaraq, əlavə şpritslər lazımdır. Diluenti açan şprits, diluentin özü, quru buzlar və quru buz 
ilə işləmək üçün xüsusi gözlüklər/ Safety goggle. Həmçinin, Fayzer və Moderna vaksinləri üçün 
əlavə xüsusi əlcəklər Insulated gloves və temperatur monitoru/Temperature data logger 
lazımdır. Bütün ssenarilər üçün gərəkli maliyyə resursları cəmi şəkildə cədvəl 20-də göstərilir.  

 
Cədvəl 20: Xərclənən materialın qiyməti dörd ssenariyə görə 

 

 

Peyvənd 

olunması 

gərəkən 

kontingent

Gərəkli 

dozaların 

sayı

Zərər göstəricisi 

% Zərər faktoru

Gərəkən 

dozaların sayı 

zərər daxil 

olmaqla Vaksin

Vaksinin 1 

dozasının 

minimal qiyməti

Vaksinin 1 

dozasının 

maksimal qiyməti

Vaksinin 1 

dozasının 

minimal qiyməti 

xərclər daxil 

olmaqla*

Vaksinin 1 

dozasının maksimal 

qiyməti xərclər 

daxil olmaqla*

Tam olaraq 

gərəkən vaksinin 

qiyməti (Minimal) 

$US 

Tam olaraq 

gərəkən vaksinin 

qiyməti 

(Maksimal) $US 

85 000               2 15% 1,176 200 000             AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 738 000               1 827 780             

630 870             2 15% 1,176 1 484 400          AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 5 477 436            13 565 783           

114 604             2 15% 1,176 269 656             AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 995 029               2 464 355             

860 740             2 15% 1,176 2 025 271          AstraZeneca/AZD1222 3 7.43 3,69 9,14 7 473 250            18 508 750           

1 691 214          3 979 327          14 683 715     36 366 668      

Ssenari 1

COVAX 1,484,400 doza üçün gərəkli materiallar 559 874                      1 847 586                        

Əlavə gərəkli dozalar prioritetli qrupların tam vaksinasiyası üçün 177 823                      586 817                           

Alt-cəmi 737 698                      2 434 402                        

Əlavə gərəkli dozalar əhalinin digər qruplarının vaksinasiyası üçün 763 876                      2 520 791                        

Tam cəmi 1 501 574                   4 955 193                        

Ssenari 2

COVAX 1,484,400 doza üçün gərəkli materiallar 559 874                      1 847 586                        

Əlavə gərəkli dozalar prioritetli qrupların tam vaksinasiyası üçün 217 927                      719 158                           

Alt cəmi 777 801                      2 566 744                        

Əlavə gərəkli dozalar əhalinin digər qruplarının vaksinasiyası üçün 763 876                      2 520 791                        

Tam cəmi 1 541 677                   5 087 534                        

Ssenari 3

COVAX 1,484,400 doza üçün gərəkli materiallar 559 874                      1 847 586                        

Əlavə gərəkli dozalar prioritetli qrupların tam vaksinasiyası üçün 179 305                      591 705                           

Alt cəmi 739 179                      2 439 291                        

Əlavə gərəkli dozalar əhalinin digər qruplarının vaksinasiyası üçün 763 876                      2 520 791                        

Tam cəmi 1 503 055                   4 960 082                        

Ssenari 4

COVAX 1,484,400 doza üçün gərəkli materiallar 559 874                      1 847 586                        

Əlavə gərəkli dozalar prioritetli qrupların tam vaksinasiyası üçün 179 305                      591 705                           

Alt cəmi 739 179                      2 439 291                        

Əlavə gərəkli dozalar əhalinin digər qruplarının vaksinasiyası üçü 763 876                      2 520 791                        

Tam cəmi 1 503 055                   4 960 082                        
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Cədvəldən göründüyü kimi, ikinci ssenari gərəkən xərclənən materialın xərci ən yüksəkdir.  
Üçüncü və dördüncü ssenarilər üçün gərəkən maliyyə resursu eynidir.  

Soyuq zəncir 
Soyuq zəncirin mövcud olan imkanlarının dəyərləndirilməsi (aşağıdaki sənəddə göstərlidiyi  

kimi) göstərir ki, hər dörd ssenari üçün ölkənin soyuq zəncir sisteminin imkanları kifayətdir və 
əlavə soyuducu və buzluqların alınmasına ehtiyyac yoxdur. Müvafiq olaraq, ölkəyə əlavə kapital 
üçün maliyyə investisiyası bu istiqamətdə lazım deyil. 

  
Servislərin təmin edilməsi 

Yuxarıdaki sənəddə təsvir olunduğu kimi, servisin təmin edilməsinin müxtəlif növü /modeli 
müzakirə olunur. Servislərin təmin edilməsi üçün gərəkən maliyyə resursları necə bir peyvənd 
ziyarəti, eləcədə, bir nəfərin iki doza ilə əhatə edilməsini nəzərdə tutur. Bu hesablamalar necə 
tibbi müəssislələr (hospitallar və klinikalar) eləcədə, mobil briqadalar üçün edilib. 
Vaksinasiyanın kütləvi mərkəzləri üçün servisin təmin edilməsinin dəyəri daha sonra 
hesablanacaq. 

 
Cədvəl 15: Servislərin təmin edilmə vahidinin qiyməti 

Servisin təmin edilmə növü  Servisin qiyməti 1 
peyvənd bir ziyarət 
üçün (lari ilə) 

Servisin qiyməti, bir nəfərin tam 
əhatəsi, yəni iki doza ilə təminatlı 
(lari) 

Hospitallar və klinikalar 2.5 5 

Mobil briqadalar 6.7 13.4 

 
 

Qeyd olunan vahidin qiymətində necə birbaşa, eləcədə, qeyri-birbaşa xərclər nəzərdə 
tutulub. Ona həmçinin, qalıqlanın idarə etmə qiyməti daxildir. Mobil briqadaların vahidinin 
qiymətinə əlavə olaraq, antişok paketinin qiyməti, nəqliyyat xərci və mobil briqadaların funksiya 
göstərə bilməsi üçün  vacib olan investisiya xərci daxil oldu, misal üçün: Planşetlər,  4.4 litrlik 
soyuq qab, soyuq qab termometri və planşet üçün internet paketi.  

Vaksinin logistika/distribusiyası 
Vaksinin mərkəzi səviyyəsindən regional və rayon anbarlarına distribusiyasının operativ 

xərci yanacaq xərcini, maşının saxlanıması xərci və personalın ezamiyyat xərcini əhatə edir.   
Vaksinlərin distribusiya-logistika sisteminin düzgün işləməsi üçün əlavə personalın (1 

nəfərin) kirayələnməsi zərurəti yaranır. Personalın əmək haqqı da müəyyən edildi və bu xərc 
logistikanın operativ xərcinə əlavə olundu. Tam olaraq, bu komponent üçün lazəm olan maliyyə 
resursu yuxarıda göstərilir.  

 
Superviziya/Nəzarət 

Vaksinasiya prosesinə superviziyanın/nəzarətin həyata keçiirlməsi üçün mərkəzdən 
regiona və regiondan rayon səviyəsində səfərlər planlaşdırıldı. Superviziya üçün gərəkən 
resurslar ezamiyyat və nəqliyyat xərclərindən ibarətdir. Lazım olan maliyyə resursu yuxarıda 
göstərilir.  

 
İnformasiya sistemi  

Hal hazırda, informasiya sisteminin komponetinin maliyyə resursuna sadəcə qaynar xəttin 
düzgün işləməsi üçün gərəkən əlavə  personal xərc daxildirError! Reference source not found.. 
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Treninqlər 

Treninq üçün gərəkən maliyyə resursu treninqlərin planına müvafiq şəkildə hesablanıb 
(yuxarıdaki sənəddə treninqlər bölməsində göstərilir). Treninqlər büdcəsinə bütün modul 
daxildir, onların arasında, krizis komunikasiyasının və medya nümayəndələri üçün 
treninqlər.Error! Reference source not found.  

 
Tələbin yaradılması və komunikasiya  

Tələbin yaradıması və komunikasiya üçün hazırlanan detallı plana əsasən, ümumilikdə  
1,662,800 lari/503,879 ABŞ dollarını təşkil edən komponentin həyata keçirilməsi üçün gərəkən 
maliyyə resuru hesablandı. Ölkə donor və partnyor təşkilatlarla fəal şəkildə işləməlidir ki, 
gərəkən resursların mobilizasiyasını bacarsın.
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Əlavə 2.  Prioritetli qrupların seçilməsi prinsipləsi 
COVID-19 vaksinasiyası üçün prioritetli qrupların müəyyən edilməsinin əsas prinsiplərinin 

əsası WHO/ SAGEdəyərləndirmə çərçivəsidir45 
Tapşırıqlar-Məqsədlər 

1. Ağır halların və ölüm hallarının azaldılması  
2. Həssas qrupların infeksiyaya yoluxma risklərinin azaldılması  
3. Əsas revislərin stabilliyi 

Qrupların prioritetliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub:  

 Qlobal və ölkə miqyasında epidemioloji rəsim: geniş yayılan ssenari 2020-ci ilin yanvar 
vəziyyətinə görə  

 Vaksinlərin təchizat mərhələlərinə görə əlyetərliyi 

 İmplantasiya imkanı – paralel vaksinasiya üçün texniki imkan 

 Etik aspektlər – maksimal xeyir və minimal zərər, ədalət, bərabərlik, şəffaflıq. 
 
Vaksinin paylaşdırılması mərhələləri  

I mərhələ: vaksinasiyanın çox məhdud əlçatarlığı (yaşı yuxarı əhali üçün 1–14%)  
Ia – 1-6%; Ib – 7-14% 

II mərhələ:  vaksinasiyanın paylaşdırılması artır, ancaq əlyetərliyi hələ də məhduddur 
(yuxarı yaşlı əhalinin 14-26%);  

III mərhələ:  vaksinasiyaya orta əlçatanlıq (böyük yaşlı əhalinin 27–60%). 
 

Vaksinin məqsədlər kontekstində mərhələ şəklində tətbiq olunması  
Vaksinasiyanın başlanğıcında vaksin tədarükü məhdud olacaq, ona görə də, prioretizasiya 

qoyulan məqsədin maksimal effektlə nail olunmasını nəzərdə tutur. Vaksin 
ehtiyyatlarının artması ilə bərabər vaksinasiyanın əhatə qrupları da artacaq.  Vacibdir ki, 
qeyd olunsun ki, vaksininlə bağlı yığılan məlumatlar və yeni təsdiqlərlə bərabər,  əhalini 
müxtəlif qrupları üçü tövsiyyələr dəyişdirilsin və bu da, hər bir vaksinin 
xüsusiyyətlərindən, xəstəliyin epidemiologiyasında və digər kontekstual faktorlardan 
asılıdr.  

 
 Ağır halların və ölüm hallarının azaldılması 

 COVID-19 infeksiyasının transmissiyasının dayandırılması üçün, əhalini böyük hissəsinin 
vaksinasiya ilə əhatə edilməsi lazımdır, çünki vaksinasiya infeksiyanın prevensiyası üçün 
çox effektivdir46. Vaksinin başlanğıc mərhələsində, vaksinasiyanın virusun ötürülməsinin 
dayandırılmasına olan təsiri ilə bağlı yüksək səviyyəli təsdiqlənmələr mövcud deyil. 
Bununla yanaşı, vaksinlərin əlyetərliyi məhduddur. Müvafiq olaraq da, vaksinasiyanın 
başlanğıc mərhələsində, xəstələnmə və ölüm hallarının azaldılması üçün ən yaxşı yüksək 
risk altında olan şəxslərin infeksiyadan qorunmasıdır.  

 
Həssas qrupların infeksiyaya yoluxma risklərinin azaldılması  

                                                             
 
45  WHO SAGE values framework for the allocation and prioritization of COVID -19 vaccination,  

14 September 2020  
 

46 The Lancet. COVID-19 vaccines: no time for complacency. Lancet. 2020 Nov 21;396(10263):1607.  

doi: 10.1016/S0140-6736(20)32472-7. PMID: 33220729. 
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 Tibbi personal infeksiyaya yoluxma baxımından ən böyük risk qruplarından biridir və öz 
növbəsində, tibbi xidmət göstərdikləri həssas qrupları üçün təhlükədirlər.47 48   
Tibbi personalın infeksiyadan qorunması infeksiyanın həkimlərdən həssas qruplara 
ötürülməsini azaldacaq və epidemiya müddətində səhiyyə sisteminin stabilliyini 
möhkəmləndirəcək.  

        
        ÜST/SAGE tövsiyyə edir ki, ilk növbədə, infeksiyaya yoluxmanın yüksək riski altında 

olan tibbi personal peyvənd olunsun. İlk növbədə, vaksinin məhdud sayda olduğu halda,  
(<1.0%) səhiyyə sektorunda işlə təmin olunanların prioritetizasiyası məhz bu prinsiplə 
olacaq. (Detalları aşağıda görün). Vaksinin əhalinin 3 faizi üçün əlyetərli olduğu halda, 
səhiyyə sektorunda işləyən şəxslərin ilk növbədə peyvənd olunması (Ia) 
məqsədyönlüdür. Bununla yanaşı, bir mərhələdə peyvənd olunma, vaksinasiyanın 
aparılması ilə bağlı iş proseslərini (planlaşdırılma, kontingentin cəlb olunması, 
vaksinlərin logistikası, qeydə alınması, monitorinqi) yüngülləşdirir.  

 Uzunmüddətli qayğı müəssiələrində yerləşdirilən benefisiarlar infeksiyaya yoluxmanın 
yüksək riski altında olurlar, çünki belə yerlərdə infeksiya daha tez yayılır, həmin 
müəssisələrdə yaşayan   personal da, infeksiyanın ötürülməsi baxımından risk altındadır. 
Bu risklərin nəzərə alınması ilə, bu kontingentin vaksinasiyası Ia fazada planlaşdırılıb. 
Həmin fazada məhdud fiziki imkanlə şəxslərin vaksinasiyası da planlaşdırılır, hansılar 
təşkil edilən qruplara daxildirlər (Ailə tipli təşkilatlar, sığınacaqlar və sairə).  

Beynəlxalq təsdiqlənmələr və Gürcüstanın epid-vəziyyətinin analizi göstərir ki, COVID-19-un 
ölüm göstəricilərinin ən böyük riski – böyük yaşdır və yaşın artması ilə bərabər, risk 
eksponensiyal şəkildə artır. 2020-ci ilin dekabrın 2-nin vəziyyəti ilə, Gürcüstanda tam 
olaraq,  COVID-19-dan həlak olarların yaş strukturu növbəti formadadır (>75წ. – 39.2%, 
65-74 წ. – 33.2%, 55-64 წ. – 18.8%, 50-54 წ. – 4.1%, 18-49 წ. – 4.6%)49. Yaşla bağlı 
risklərin nəzərə alınması ilə təqdim edilən strategiya yaş qruplarının, yan 
patologiyalarına baxmayaraq, mərhələ şəklində peyvənd olunmasını nəzərdə tutur. 
(Yuxarı yaşdan aşağıya doğru) Yəni, ilk mərhələdə,  (Ia – əlyetərlik 6.5%), peyvənd 
olunacaq 75 və daha yuxarı yaşlı əhali, sonraki mərhələdə(Ib – vaksinin əlyetərliyi 7-
13.5%), 65-74 yaşlı əhali peyvənd olunacaq.  Vaksinasiyanın II mərhələsində,  (vaksinin 
əlyetərliyi 14-26%), 55-64 yaşlə əhali peyvənd olunacaq.  COVİD-19un ölüm analizi 
göstərir ki, 55 yaşdan aşağı yaş qrupunda ölüm riski əhəmiyyətli dərəcədə azalır, 
müvafiq olaraq da, növbəti mərhələ qalan yuxarı yaş qrupunun xronik xətəliklərinə 
müvafiq şəklildə (18-54 yaş) əhatəsini nəzərdə tutur. Yaş qrupu ilə peyvənd edilmə 
həmçinin, vaksinasiya üçün əhalinin cəlb olunmasını asanlaşdırır. Müvafiq olaraq da, 
daha yuxarı əhatəsi olan göstəriciyə nail olunması prosesin daha tez aparılması üçün 
şərait yaradır. 

                                                             
47 Transmission of SARS-CoV-2: implications for infection prevention precautions: scientific brief, 09 July 2020 

[Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/333114,accessed 5 

December 2020) 
48 Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID -19) is suspected or 

confirmed: interim guidance, 29 June 2020 [Internet]. Geneva: World Health Organization; 2020. 

(https://apps.who.int/iris/handle/10665/332879, accessed 5 Dec ember 2020) 
49 Xəstəliklər Nəzarətinin Milli Mərkəzi 
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 Təsdiqlənmələr göstərir ki, (beynəlxalq və həmçinin, yerli epid-analiz)  müəyyən xronik 
vəziyyətlər COVİD-19 xəstəliyinin ağır keçmə və ölüm rikslərini artırır50 51. 
Ümumiyyətlə, yan xronik xəstəliklərin riski yaşla bərabər artır, çünki təmin edilən 
vaksinasiya strategiyası, yan xəstəliklərə baxmayaraq,  55 yaşdan yuxarı əhali üçün 
vaksinin təklifini nəzərdə tutur və bu da, əhalinin həssas hissəsində, xronik xəstəliklərin 
səbəb olduğu ağırlaşma və ölüm risklərini azaldır. Vaksinin əlyetərliyinin nəzərə 
alınması ilə, 18-54 yaşlı əhalidə vaksinasiya növbəti yan xəstəlikləri olan şəxslər üçün 
əlyetərli olacaq: 

 Diabet (I və II növ) 
 Kardiovaskular xəstəliklə:  

o Ürək işemik xəstəliyinin bütün klinik formaları revaskularizasiya və 
revaskularizasiyasız 

o Kardiomiopatiya  
o Valve patologiyası, yetkinlik anadangəlmə qüsurları 
o Atrial fibrilasiya (permanent forması) 
o İdiopatik uzadılmış QT sindromu (fatal aritmiya və qəflətən yüksək ölüm riski) 
o Xronik ürək çatışmazlığı B,C,D (ACC/AHA) mərhələdə və II-IV (NYHA) 

funksiyonal klas 
o Dərin damar trombozu 
o Ağciyər arteriyasının tromboemboliszm anamnezi 

 
Qeyd:  

Arterial hipertenziya 55 yaşdan yuxarı yaş qruplarında nəzərdə tutulur 
 Xronik respirator xəstəlikləri 

o Ağ ciyərin xronik obstrusiv xəstəliyi  
o Astma  
o Kistik fibroz 
o Ağ ciyərin idiopatik fibrozu 

 Onkohematoloji xəstəliklər  
 Xərçənq (konkret vaksinin əks göstərişləri nəzərə alınaraq) 
 Ağ ciyərin xronik çatışmazlığı  

o Dializdə olan şəxslər 
 Ağ ciyərin xronik patologiyası 

o Ağ ciyər fibrozu 3-cü və 4-cü mərhələ 
 Keçirilən insult 
 Transplantasiya sonrasındaki vəziyyət  
 İmmunosupressiv pasientlər 
 Ekstremal köklük  (Dəyərləndirici göstərici BMI> 40 kg/m2)  

 
Esensial servislərin stabilliyi 

 Esensial servislərin funksiyası əhalinin sağlamlığının qorunması və təhsil prosesinin 
aparılması və təhlükəsziliyi üçün həddindən artıq vacibdir. Səhiyyə sistemindən 

                                                             
50 European Centre for Disease Prevention and Contro l. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-

19/latest-evidence/epidemiology 
51 (CDC) USCfDCaP. Evidence used to update the list of underlying medical conditions that increase a person’s 

risk of severe illness from COVID-19 [Internet]. Atlanta: CDC; 2020. Available from: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html
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personalın xəstələnməsinin səbəb olduğu yükün qaldırılması Ia fazada keçirilən 
peyvəndlərlə mümkün olacaq. Digər esensial servislərin həyata keçirilməsinə qoşulan 
personalın əhatəsi  II və III faz mümkün olacaq. Esensial servislərə aiddir: 

o Daxili İşlər Nazirliyinin ilk xəttinin personalı  (fövqəladə vəziyyətlərin idarə 
xidməti) 

o Müdafiyə Nazirliyini sistemi və NATO missiyasının Gürcüstandaki 
nümayəndələri  

o Qarışıq yük nəqliyyat operatorları (Sürücülər, dəniz, hava, dəmir yolu 
daşımasına qoşulan şəxslər) 

o Əczanələrin ilk xəttində işləyən personal və farmasevt sektoru 
o Uşaq bağçaları və təhsil müəssislərinin personalı , müəllimlər və xidmət edən 

personal (gərəkdiyi halda, prioritetizasiya 4-cü sinifə qədər personal)  
o İctimai nəqliyyat əməkdaşları(sürücülər, konduktorlar, kontrolyorlar) 
o Taksi və marşrut sürücüləri 

 III fazada digər yüksək riskli qrupların vaksinasiyası keçiriləcək (məhbuslar/ və onlarla 
ünsiyətdə olan şəxlər, madən (şaxta) işçiləri).  

 Diplomatik missiyaların nümayəndələrinin peyvənd olunması Gürcüstan əhalisi üçün 
nəzərdə tutulan prioritetizasiya ilə keçiriləcək.  

 Əlavə qruplara məhdud fiziki imkanlı şəxslər və idmançılar daxildirlər, (hərəkət etmə 
məhdudiyyəti olduğu halda, mobil servislə peyvənd imkanı mövcuddursa) hansılar 
planlaşdırılmış beynəlxalq turnirlərdə iştirak edirlər.  

 Hər bir prioritetli qrup üçün məqsəd edilən əhatənin göstəriciləri verilib, (səhiyyə 
sektorunda işlə təmin edilən şəxslər – 65%, əhalinin yaş və esensial qrupları – 60%).  Bu 
məqsəd göstəriciləri yeni vaksinin tətbiq olunmasının ilk ilində nail ola biləcək əhatə 
səviyyəsində mövcud olan dəlillərdən fərqlənir, ancaq nəzərdə tutulur ki,  COVİD-19 
vaksini halında digər vaksinlərdən fərqli kontekst var və əhatə genişliyi vaksinasiyanın 
başladığı və davam etdiyi prosesdə, konkret qruplardan asılı olacaq (məsələ, tibbi 
personal). Son olaraq, mövcud olan təsdiqlənmə göstərir ki, COVID-19 vaksininə qarşı 
qəbul edilmə faizi 55% (Rusiya) və  და 99% (Çin) arasında dəyişirilir52 Gürcüstanda isə, 
ÜST və BMT Uşaq Fondu tərəfindən dekabrda keçirilən tədqiqatlara əsasən, 56% 
vaksinasiyaya razıdır, əgər vaksin tövsiyyə edilirsə və əlyetərlidirsə53. 

 Vaksinasiya prosesində prioritetli qruplar tərəfindən əhatə göstəriciləri ilə bağlı davamlı 
monitorinq keçiriləcək. Artan tələb halında, əgər konkret priotitetli qrupun əhatəsi 
proqnoz edilən göstəricidən artıq olsa,  qruplar yenidən planlaşdırılacaq. 

 Bu gün mövcud olan təsdiqlənmələrə əsasən, vaksinasiyadan sonra keçirilən infeksiya 
vaksinasiyanın yan təsiri deyil, ancaq yeni təsdiqlənmələr üzərə çıxsa, hazırki tövsiyyələr 
dəyişdiriləcək. 

 Hamilələr və 16 yaş altında olan uşaqlar təhlükəsizliklə bağlı yeni möhkəm dədlillərin 
olmadığına görə. COVİD-19-a qarşı peyvənd qrupunda müzakirə olunmurlar.   

 Əhalinin 20%-in əhatəsindən sonra, vaksinlərin sayının nəzərə alınması ilə, qalan yuxarı 
yaşlı əhalinin vaksinasiyası həyata keçiriləcək. Kontingentin müəyyənləşdirilməsi (yaş 
qrupu, və yaxud digər meyar)vaksinlərin sayına müvafiq şəkildə olur.    

                                                             
52 Lazarus, J.V., Ratzan, S.C., Palayew, A. et al. A global survey of potential acceptance of a COVID-19 vaccine. Nat 

Med (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1124-9 
53 ÜST/BMT Uşaq Fondu, ilkin göstəricilər, 7 dekabr 2020. 
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 Vaksinasiya mərhələlərinin hesablanması zamanı təmin olunacaq dozaların sayı 
nəzərdə tutulur. I-a mərhələdə, səhiyyə sektorunun nümayəndələrinin vaksinasiyasına 
paralel olaraq, (və yaxud, müəyyən müddətdən sonra) daya yuxarı yaşlı əhalinin 
vaksinasiyası başlaya bilər.  

Peyvənd ediləcək kontingentin maksimal əhatəsi məqsədi ilə, peyvəndə gələn şəxsin, 
hansına həmin müddətdə vaksinasiya düşmür, buna rəğmən vaksinasiya ediləcək.  Aşağıda 
prioritetliyə müvafiq olaraq, vaksinin əlyetərliyi baxımından bütün qruplar təqdim edilib: 

 Faza 1a (yaşı yuxarı olan əhalinin 1-6.5%). 
o Səhiyyə sektorunda işləyən şəxslər prioritelik baxımından növbəti alt0qruplara 

bölünürlər:  
 Çox yüksək və yüksək riski olanlar: SARS-Cov-2 aerozolu ilə ekspozisiya riski 

altında olan personal, viruslu əşyalardan xəstəliyə yoluxanlar:  
o COVİD-klinikasında işləyən tibbi və qeyri-tibbi, bütün personal.  
o Digər, qeyri-kovid klinikalarda işləyən həkimlər, rezidentlər, tibb 

bacıları, baxıcılar. Anesteziya-reanimasiya, təcili tibbi yardım,  kritik 
tibb, tibbi radiologiya, rentgenologiya, tomoqrafiya, epidemiologiya, 
ictimai sağlamlığın qorunması, laboratoriya mütəxəssisləri, mühafizə 
xidmətinin işçiləri. 

o Potensiyal kovid-klinikalarda işləyən bütün fərdlər. 
 Orta riski olanlar: əhali ilə ünsiyyətdə olan, ancaq covid-xəstələri ilə 

ünsiyyəti olmayan personal; Çoxlu insanın olduğu yerlərdə işləyənlər, harda 
sosiyal məsafənin qorunması tələb olunmur. Səhiyyə sektorunda işləyən 
şəxslər. 

 Az risk altında olanlar: Əhali ilə görüşməsi gərəkməyən tippi personal, misal 
üçün, sadəcə tele-tibbə qoşulan şəxslər, məsafədə işləyən həkimlər və 
inzibati fəaliyyətlə məğul olan şəxslər. 

o Uzun müddətli qayğı müəssisələrinin və məhdud fiziki imkanlı şəxslərlə və ailə tipli 
təşkilatarın benefisiarları və > 75 yaşlı əhali.  

 Faza 1b (yaşı yuxarı olan əhalinin 7-13.5%) 
o 65-74 yaşlı əhali 
o Əsas servislər (1 qrup) 

 Daxili İşlər Nazirliyinin birinci xəttinin personalı (Fövqəladə hallar xidməti) 
 Uzaq məsafəyə yük daşıma operatorları (sürücülər, dəniz/hava/dəmir yolu 

yük daşınmasına qoşulan şəxslər) 
 Müdafiyə Nazirliyinin sistemi 
 Faza II (əhalinin 11-20%, yuxarı yaşlı əhalinin 14-26%) 
o 55-64 yaşlı əhali 
o Xronik xəstəliyi olanlar 18-54 yaş 

 Faza III (Əahlinin 20%-dən yuxarısı, yetişkin əhalinin 26%-60%) 
o Əsas servislər və digər artan risk altında olan qruplar (II qrup) 

 Farmasevt sektoru, əczanənin ilk xəttinin əməkdaşları daxil olmaqla  
 İctimai nəqliyyat əməkdaşları (sürücülər, konduktorlar, bilet kontrolyorları) 
 Uşaq bağçaları və məktəb personalı  
 Ümumi təhsil müəssisələrinin pedaqoqları və digər personal (gərəkdiyi 

halda, prioritet 4-cü sinif və yuxarı sinif personalına verilir)  
 Məhbuslar (> 55 yaşdan yuxarı, 18-54 yaşa arası, xronik vəziyyətdə olanlar) 

və onlarla ünsiyyətdə olan şəxslər 
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 Madən (şaxta) işçiləri 
 Taksi və marşrut sürücüləri 

o Əhalinin digər qrupları 
 

 
Prioritetli qruplar kontingentinin müəyyənləşdirilməsi zamanı, növbəti göstəricilər 

mənbəsindən istifadə olundu: Səhiyyə sektoru – Xəstəliklər Nəzarəti və İctimai Sağlamlığın Milli 
Mərkəzi, Uzun müddətli qayğı müəssisələri, Səhiyyə Nazirliyi; Əhalinin qrupları – Gürcüstanın 
Milli Statistika Xidməti,  əsas servislər – müvafiq nazirliklər, yerli iqtidar orqanları. Diplomatik 
korpus – Xarici İşlər Nazirliyi.
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Əlavə 3.   COVID-19 vaksinasiyası zamanı baş verən səhvlərin və istənilməyən nəticələrin 
monitorinqi, hesabatı 

 
Kovid-vaksinin tətbiq olunması və imunizasiya servisinin təmin edilməsi üçün gərəkən məsələlər 

Vaksin preparatları və vaksinin keyifiyyət defektləri ilə bağlı nəzarət 

Addımlar Statuts    Məsuliyyətli şəxs 

Ölkədə artıq mövcud olan nəzarətə və qeydiyyat-hesabata tabe 
olan peyvənd sonrası vəziyyətlə birlikdə, xüsusi ilə maraqlı 
halların müəyyənləşdiriklməsi və öhəsindən gəlinməsi 

Müəyyənləşdir
ilib 
 

XNMM sub-milli 

Xüsusi marağı olan nozologiyaların milli, submilli fonlarının 
göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsi  

Müəyyənləşdir
ilib 
2019-dən 
götürülüb 
düzəliş 
lazımdır 

XNMM sub milli 

 

İmunizasiyada baş verən səhvlərlə bağlı reaksiyalar 

İmunizasiya zamanı yol verilən səhvlərdən baş qaçırdılması mümkündür və səhvin vaxtında 

aşkarlanıb, düzəldilməsi çox vacibdir. İmunizasiya zamanı baş verə biləcək səhvlərin minimuma 

salınması proqram elementlərinin gücləndirilməsi vasitəsi ilə mümkündür və bunu nəzərdə tutur: 

Atılan addımlar Status  Məsuliyyətli şəxs 

Servislə təmin edənin müəyyənləşdirilməsi  Servisin təmin 
edilməsi  

Səhiyyə 
Nazirliyi/XNMM 

Servisin təmin edilməsi metodlarının müəyyənləşdirilməsi 
 

Xidmətin 
təmin edilməsi 

Səhiyyə 
Nazirliyi/XNMM , 
munisipal İctimai 
sağlamlıq xidmətləri 

Soyuq zəncirin əhatə zərurətinin müəyyənləşdirilməsi və təmin 
edilməsi  

Soyuq zəncir XNMM 

Təhlükəsiz imunizasiya üçün peyvənd materialları (şprislər, 
iynələr, təhlükəsizlik qapları, vaksin daşıyıcıları) ehtiyyacların 
müəyyənləşdirilməsi, tıminat 

Soyuq zəncir Səhiyyə 
Nazirliyi/XNMM 

Kovid-vaksin üçün əks göstərişlərin prevensiyası və 
müəyyənləşdirilməsi  

 

Tətbiq 
olunacaq 
vaksinə görə 
müəyyən 
olunur 

Səhiyyə 
Nazirliyi/XNMM 

Təlim materiallarının hazırlanması və servisin 
təminatçılarının qeyd olunan məsələlərlə bağlı treninqi: 
1. Kovid-vaksin ehtiyyatlarının soyuq zəncir rejimində 

saxlanılması və idarə edilməsi; 

2. Kovid-vaksinin istifadəsi; 

İnsan 
resursları 
hissəsi 

XNMM 
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3. Kovid-vaksinin peyvənd texnikası; 

4. Kovid-vaksinin əks-göstərişləri və onların prevensiyası; 

5. Kovid-vaksinasiyadan sonra gözlənilən ağırlaşmalar, 

istənilməyən nəticələr; 

6. Peyvəndlə təmin etmə prosesinin idarə edilməsi 

 

 

İmunizasiya həyəcanı ilə bağlı reaksiyalar 

Addımlar Status Məsuliyyətli şəxs 

Əhalinin məlumatlandırılması Komunikasiya 
hissəsi 

Milli  
submilli  

İmunizasiya xidmətinə başlayana qədər informasiya 

kampaniyasının kemirilməsi; 

 

Komunikasiya Milli  
submilli 

İnformasiya kitabçalarının hazırlanması və paylaşdırılması  Komunikasiya XNMM/ 
Munisipal İctimai 
Sağlamlıq xidmətləri  

İnyeksiya gözləyən şəxsin həyəcanının minimalizasiyası ilə, 

peyvənd prosesinin düzgün idarəsinin  təmin edilməsi, hansı ki, 

gözləmə vaxtının azaldılması, otağın komfortlu temperaturuvə 

prosedur zamanı konfidensiallığın qorunması ilə nail olunur.  

 Milli munisipal ictimai 
sağlamlıq xidmətləri 
tərəfindən seçilən 
administrasiya 

Peyvəndə görə həyəcanın azaldılması üçün, imunizasiya ilə bağlı 

aydın və inandırıcı arqumentlərin gətirilməsi və rahatlaşdırma 

Komunikasiy
a 

Milli vaksinasiyayı 
həyata keçirən tibbi 
personal 

Krizis komunikasiyası planının mövcud olması Komunikasiy
a 

Səhiyyə 
Nazirliyi/XNMM 
 

 

Vaksinasiya zamanı təsadüfən baş verən hadisələr və istənilməyən nəticələrin nəzarəti  

Peyvənd ilə bağlı təsadüfən baş verən hadisələrin artması ehtimalı yuxarı yaşlı kontingentin 
kütləvi şəkildə peyvənd edilməsi zamanı mövcuddur. Xronik xəstəliklərin olduğu zaman, təsadüfən 
baş verən hadisələr və istənilməyən nəticələr arasında diferensiyal təşisin keçirilməsi çətinləşir. Belə 
halların minimuma salınması dövlət proqramına imkan verir ki, resursları saxlasın və spesifik səbələri 
olan istənilməyən reaksiyaları idarə edə bilsin. Belə halların prevensiyası məqsədi ilə:  

 

Atılan addımlar Status Məsuliyyətli şəxs 

Peyvənd edilən şəxsin, vaksinasiyadan öncə sağlamlıq 
vəziyyəti müvafiq qayda ilə yoxlanılsın  

  Xidməti təmin edən 
tibbi personal  

Xüsusi marağı olan nozologiyaların milli fon göstəriciləri və 
nəzarətə tabe olan vəziyyətin göstəriciləri müəyyənləşdirilsin 

Alınıb 2019-cu 
ildən 

XNMM 
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İmunizasiya zamanı baş verən istənilməyən nəticələrin və xüsusi ilə maraqlı nəticələrin 
qeydiyyat-hesabatı 

Ölkədə mövcud olan, imunizasiya zamanı baş verən istənilməyən nəticələrin və xüsusi ilə maraqlı 

nəticələrin nəzarət sistemi  sağlam bir sistemdir və tez adaptasiya olunur, ona görə də, kovid-vaksinin 

ehtimal edilən reaksiyalarının passiv nəzarət prinsipləri və hesablama kanalları köklü dəyişiklikləri 

tələb etmir və müəyyən edilən qaydaya müvafiq şəkildə idarə ediləcək. 

 

İmunizasiya zamanı baş verə bilən istənilməyən nəticələrlə bağlı xəbərdarlıq üçün movcud olan 

axınlar: 

 

 

Ölkədə mövcud olan, imunizasiya zamanı baş verən istənilməyən nəticələrin və xüsusi ilə maraqlı 

halların nəzarət sistemi bunlara istiqamətləndirilib: 

 

 

 

 

            analiz 

Araşdırma 

Hesabat 

Səbəb-nəticənin dəyərləndirilməsi 

İstənilməyən 
nəticələrin nəzarət 
müddətləri 

Xəbərdarlıq 

İstənilməyən 
nəticələrin 
aşkarlanması 

Əlaqə və düzəldici tədbirlər 
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 Belə halların tez zamanda aşkarlanması və səbəbi və onlara vaxtında göstərilən reaksiya; 

 İmunizasiya zamanı səhvlə bağlı reaksiyaların identifikasiyası, düzəlişi və prevensiyası 

 Belə halların səbəb-nəticələrinin dəyərləndirilməsi; 

 Belə halların klasterinin və yaxud hərzamankindən daha yüksək göstəricilərini tanınması; 

 Potensiyal olaraq, təhlükəli siqnalların (vaksinasiyadan öncə bilinməyən reaksiyalar daxil 

olmaqla) identifikasiyası və hipotezaların yaradılmas, hansılarının tədqiqatı lazım olacaq; 

 Gürcüstanda istifadə olunan vaksinlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı məlumatın toplanması və bu vasitə 

ilə, maraqlanan tərəflərlə effektiv komunikasiya. 

Qeyd olunan halların hesabatında və tədqiqatında iştirak edən tərəflər bunlardır: 

Sub milli səviyyədən: Səhiyyə personalı, ictimai sağlamlığın munisipal xidmətlərinin 
imunizasiyası ilə bağlı məsuliyyətli şəxslər; a/respublika/regional, ictimai sağlamlıq xidmətləri; 

Milli səviyyədən: Gürcüstanın dövlət imunizasiya proqramı, tibbi və farmasevt fəaliyyətinin 
tənzimləmə agentliyi, imunizasiya təhlükəsizliyinin milli mütəxəssislər komitəsi. 
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İmunizasiya zamanı istənilməyən reaksiyaların aşkarlandığı hallarda xəbərdarlıq üçün mövsud olan vasitələr, axınlar və müddətlər 
 
 

Səhiyyə 

provayderi  

 

Rayonun/şəhərin İctimai Sağlamlıq Mərkəzinin 

imunizasiyası ilə bağlı məsuliyyətli şəxs 

Valideyn/Baxıcı/Pasient 

İmunizasiyanın dövlət proqramı/XNMM 

Tibbi və farmasevt fəaliyyətinin requlyasiya 

agentliyi 

İstənilməyən nəticələri 
müzakirə edən milli komitə 

- Təcili xəbərdarlıq formalarının doldurulması və göndərilməsi (Əlavə 1) 

- Rayon İSM üçün istənilməyən nəticələrin tədqiqatı və laboratoriya 

materiallarının yığılması ilə bağlı yardım  

- Xəbərdarlıq formalarının yoxlanılması və milli səviyyədən yardımın 

müəyyənləşdirilməsi; 

- Müvafiq laboratoriya materiallarının yığılmasının başlaması; 

- İstənilməyən reaksiyalarla bağlı 48 saatlıq tədqiqatın aparılması; 

- Hadisə ilə bağlı əlavə dəlillərin yığılması (Məs., hesabatlar); 

- Epid-tədqiqat formasının (Əlavə 3) və onunla bağlı dədlillərin təqdim edilməsi  

-Rayon İSM-nə epid-vəziyyətlə və laboratoriya göstəricilərin yığılması ilə bağlı yardım; 
-Xəbərdarlıqların və epid-tədqiqat formalarının  müzakirəsi 
-İmunizasiya mütəxəssislərinin Milli Komitəsinə təqdim edilmək üçün dəlillərin 

yığılmasının təmin edilməsi 
- Əldə edilən nəticələrin müvafiq tərəflərə təqdim edilməsi. 
- Qeyd olunan hallarla bağlı göstəricilər bazasının (Əlavə 2) 
-Qeyd olunan halların illik hesabatının hazırlanması və yayılması 

 

24 saat ərzində xəbərdarlıq, əldə olan 

hərhansı vasitə ilə, təcili xəbərdarlıq formasında 

ÜST/Upsala Monitorinq Mərkəzi 

- Səbəb-nəticələrin dəyərləndirilməsinin başa çatdırılması və hesabatın 

müvafiq idarələr təqdim edilməsi 

- Səbəb-nəticələrin dəyərləndirilməsi üçün tövsiyyələrin verilməsi  

- İllik hesabatın VigiBase ə təqdim edilməsi 
-Requlyasiyalar müvafiq olaraq, addımların başa çatdırılması 
 

 

24 saat ərzində xəbərdarlıq formasında.  7 gün 

ərzində tədqiqat formasında xəbərdarlıq 
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Kovid vaksinasiyanın tətbiq olunması qeydiyyat-hesabatın mövcud olan qaydasının 

düzəldilməsini tələb edir və bunun üçün bunlar gərəkdir: 

 Atılan addımlar  Status 
Məsuliyyətli 

şəxs 

İmunizasiya zamanı baş verən istənilməyən nəticələrin aylıq 
hesabatı hazırlanmalıdır 

 hazırlanıb 
 

Səhiyyə 
Nazirliyi, 
XNMM 

İmunizasiya zamanı baş verən istənilməyən nəticələrə tez 
zamanda xüsusi ilə maraqlı hallar da əlavə olunsun 

 hazırlanıb  
 

Nazirlik/XNM
M 

İmunizasiya zamanı baş verən istənilməyən nəticələrinin epid-
tədqiqat formasına nozologiya ilə bağlı dəyişikliklər əlavə edilsin 

Hazırlanıb 
İnformasiya 
sistemləri 

Nazirlik/XNM
M 

Qeyd olunan hallarla bağlı, xəstəliklərin nəzarətinin elektron 
inteqral onlayn sisteminin adaptasiyası həyata keçirilsin 

İnformasiya 
sistemləri 

XNMM 

Qeyd olunan halların qeydiyyatı üçün, imunizasiya və 
ehtiyyatların onlayn idarəsinin elektron modulunun adaptasiyası 
həyata keçirilsin 

İnformasiya 
sistemləri 

XNMM 

Beynəlxalq xəbərdarlıq üçün, imunizasiyanın istənilməyən 
hallarının kodlaşdırılması və göstəricilərinin tranformasiyası 
tətbiq olunsun  

Dəqiqləşdirilməl
idir 

Nazirlik/XNM
M 

İmunizasiya zamanı baş verən istənilməyən nəticələrin 
kodlaşdırılması təmin dilsin 

İnformasiya 
sistemləri 

XNMM 

 

Hazır olma requlyasiyalarının mövcud olması 

1. Kovid peyvəndlərin başlamasına qədər və gedişatı zamanı fəaliyyət requlyasiyaları 

üçün, imunizasiya zamanı baş verən istənilməyən nəticələrə nəzarət qaydaları 

layihələrinin işlənilməsi 

2. Əsas məsələlərin təsviri, hansılar epid-nəzarət ilə bağlıdır, imunizasiya zamanı 

baş verən istənilməyən nəticələrə qarşı qoyulan tələblər və problemlərin idarə 

edilməsi  

3. İstənilməəyn nəticələrin dəyərləndirilməsinin dəstəklənməsi üçün, imunizasiya 

təhlükəsizliyinin milli komitəsində detallı məlumatın çatdırılması (elmi cəmiyyətlərin, 

requlyasiya orqanlarının və imunizasiya proqramının iştirakı ilə) 

4. Peyvəndlərin təhlükəsizliyini təmin edilməsi üçün atılan addımların təsviri 

5. Hesabat, personalın rolları və məsuliyyətləri 


