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Təqdim edilmiş məqalədə Azərbaycanın şimal-şərqində insultun və onun risk amillərinin 

epidemioloji xüsusiyyətlərinin tədqiqinə aid aparılmış elmi işlərin əsasında insultların birincili 

profilaktikası istiqamətində tədbirlər planı hazırlanıb təklif edilmişdir. Profilaktika modelinə 

əsasən əhali arasında insult riski daha yüksək olan şəxslər nəzarətə götürülür, onlarda insulta 

səbəb olan risk amillərinin korreksiyası aparılır. 
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Baş beynin damar xəstəlikləri ən aktual tibbi və sosial problemlərdən biridir 

[1, 2]. Son zamanlar beyin qan dövranının kəskin pozulmalarının rastgəlmə 

tezliyində yüksək artım müşahidə olunur [3]. Müasir zamanda insult əksər 

ölkələrdə ölüm səbəbləri arasında ikinci-üçüncü yerləri, əlilliyin səbəbi kimi isə 

birinci yeri tutur [4, 5]. Keçən əsrin 90-cı illərinin ədəbiyyatlarındakı məlumatlar 

göstərir ki, epidemioloji tədqiqatlara əsasən hər il dünyada 9 mln. nəfər 

serebrovaskulyar xəstəliklərlə xəstələnir. Bunlardan təqribən 6 milyonu insultların 

payına düşür və 4,6 milyon insultdan əziyyət çəkən xəstə ölür [6, 7, 8]. ÜST-ün 

2002-ci il üçün verdiyi məlumata əsasən hər il dünyada 15 mln. insan insultla 

(əsasən işemik insult) xəstələnir, onlardan 5 mln. nəfər ölür, daha 5 mln. nəfər 

həmişəlik başqasının köməyindən asılı qalır [9, 10]. İnsultdan əziyyət çəkən 

xəstələrin 14%-də ilk 12 ay ərzində təkrar insult baş verir [11]. İnsultlar zamanı 

effektiv müalicə və profilaktika metodlarının tətbiqi Qərbi Avropa ölkələri, ABŞ, 

Yaponiya və Avstraliyada son 15 il ərzində insultla bağlı ölüm hadisələrinin 50%-

dən çox azalmasına səbəb olmuşdur [12]. İnsult probleminə çəkilən xərclər yüksək 

göstəricilərə malikdir, inkişaf etmiş ölkələrdə səhiyyə büdcəsinin 4-6%-ni təşkil 

edir [13]. Ancaq insultun vurduğu ziyan ABŞ-da 2003-cü ildə 51,2 milyard, 2007-

ci ildə 62,7 milyard ABŞ dolları olmuşdur [14, 15]. 2010-cu il üçün bu məbləğ 

73,7 milyard dollar təşkil etmişdir [16]. Rusiya Federasiyasında insulta çəkilən 

birbaşa və dolayı xərclər hər il 16,5-22 milyard dollar təşkil edir [5]. 



Problemin aktuallığını nəzərə alaraq, bizim təqdim etdiyimiz elmi işin 

məqsədi, Azərbaycanda insultun epidemiologiyasına və risk amillərinin 

yayılmasına aid aparılan elmi işlərə əsaslanaraq [17-25], ilkin insultların 

profilaktika modelinin təşkil edilməsidir. 

Tədqiqatın material və metodları. Tədqiqat zamanı 2007-2009-cu illər 

ərzinda Siyəzən rayonunda aparılan insult registrinin nəticələri [17-20,22], 2008-

2010-cu illər ərzində Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhali arasında insultun risk 

amillərinin tədqiqinin nəticələri [24], 1999-2008-ci illərdə Quba-Xaçmaz iqtisadi 

rayonunda aparılan insultun epidemioloji tədqiqatının nəticələrindən istifadə 

edilmişdir [21,23]. 

Tədqiqatın nəticələri. 1999-2008-ci illər ərzində Quba-Xaçmaz iqtisadi 

rayonunda baş beyni insultunun epidemioloji göstəricilərinin uzunmüddətli 

dinamikasının tədqiqi zamanı aydın oldu ki, rayonda insultla ilkin xəstələnmə, 

onun yayılmasının və insultla ədaqədar ölümün səviyyəsi zəif templə artır. Kişi və 

qadınlar arasında insultun yayılmasında nəzərəçarpan fərq müşahidə edilmir. İnsult 

hadisələrinin böyük əksəriyyəti işemik insultların payına düşür və tədqiqat aparılan 

illər ərzində işemik və hemorragik insultla ilkin xəstələnmə hadisələri arasında 

nisbət praktik dəyişməmişdir [21,23]. 

İnsult registri proqramı ilə Siyəzən rayonunda 173 insult hadisəsi qeydə 

alınmışdır. Bunlardan 85 nəfər (49,1±3,8%) kişi, 88 nəfər (50,9±3,8%) qadın 

olmuşdur. Bu illər ərzində baş beyni insultu ilə ümumi xəstələnmə (burada və 

sonrakı göstəricilərdə üç illik orta göstərici) 1,55±0,1‰, kişilər arasında 

1,52±0,17‰, qadınlar arasında 1,57±0,17‰, insultla ilkin xəstələnmə 1,24±0,1‰, 

işemik insultlar zamanı ümumi xəstələnmə 1,18±0,1‰, hemorragik insultlar 

zamanı ümumi xəstələnmə 0,22±0,04‰, insultdan ölüm 0,49±0,07‰ təşkil 

etmişdir [17-20,22]. 

Tədqiqat aparılan illər ərzində kişilər (62,2±1,3 yaş) qadınlarla (68,2±1,2) 

müqayisədə daha cavan yaşda insultla xəstələnmişdirlər (p<0,001). İnsultla daha 

çox 50-59 və 70-79 yaş qrupu arasında olanlar xəstələnmişdir. Birinci yaş 

qrupunda daha çox kişilər, ikinci yaş qrupunda isə qadınlar xəstələnmişdir və 



xəstələnmənin səviyyəsi digər yaş qruplarında kişi və qadınlarla müqayisədə 

statistik dürüst fərqlənmişdir (p<0,05). 30-39 yaş qrupu arasında ümumiyyətlə 

insultla xəstələnmə qeydə alınmamışdır [17-20,22]. 

Risk amillərinə gəldikdə, məlum olmuşdur ki, 51 nəfər (29,5±3,5%) 1 risk 

amili, 58 nəfər (33,5±3,6%) 2 risk amili, 47 nəfər (27,2±3,4%) 3 risk amili, 14 

nəfər (8,1±2,1%) 4 və daha çox risk amilindən əziyyət çəkmişdir. 3 nəfərdə 

(1,7±1,0%) risk amillərini təyin etmək mümkün olmamışdır. 1 risk amilindən 

əziyyət çəkənlərin 52,9±6,99%-i (27 nəfər) qadınlar, 47,1±6,99%-i (24 nəfər) 

kişilər olmuşdur. 2 risk amilindən əziyyət çəkənlərin 60,3±6,4%-ni (35 nəfər) 

qadınlar, 39,7±6,4%-ni (23 nəfər) kişilər təşkil etmişdir. 3 risk amilindən əziyyət 

çəkənlərin 46,8±7,3%-i (22 nəfər) qadın, 53,2±7,3%-i (25 nəfər) kişi olmuşdur. 4 

və daha çox risk amilinə malik xəstələrin 7,1±6,9%-i (1 nəfər) qadın, 92,9±6,9%-i 

(13 nəfər) kişi olmuşdur [17-20,22]. 

Xəstələrin 88,4±2,4%-i (153 nəfər) arterial hipertenziyadan əziyyət çəkmişdir. 

Arterial hipertenziyadan əziyyət çəkənlərin 54,9±4,0%-i qadın (84 nəfər), 

45,1±4,0%-i kişi (69 nəfər) olmuşdur. Xəstələrin 37,0±3,7%-i (64 nəfər) isə ürəyin 

işemik xəstəliyindən (ÜİX) əziyyət çəkmişdir ki, bunların da 9,8±2,3%-də (17 

nəfər) stenokardiya, 27,2±3,4%-də (47 nəfər) ürəyin xroniki işemik xəstəliyi 

(ÜXİX) aşkar edilmişdir. ÜXİX olan xəstələrin 23,7±3,2%-nə (41 nəfər) 

aterosklerotik kardioskleroz, 3,5±1,4%-nə (6 nəfər) postinfarkt kardioskleroz 

diaqnozu qoyulmuşdur. Məlum olmuşdur ki, ÜİX kişilər arasında qadınlarla 

müqayisədə yüksək faiz təşkil edir – müvafiq olaraq 53,1±6,2% (34 nəfər) və 

46,9±6,2% (30 nəfər). Ürək xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin 6,9±1,9%-də (12 

nəfər) səyirici aritmiya, 0,6±0,6%-də isə (1 nəfər kişi) ürək qüsuru qeydə 

alınmışdır. Səyirici aritmiya daha çox qadınlar arasında rast gəlinmişdir – 

75±14,8% (9 nəfər) [17-20,22]. 

Xəstələrin 19,1±3,0%-də (33 nəfər) şəkərli diabet aşkar edilmişdir. İnsultlu 

xəstələrin 12,7±2,5%-i (22 nəfər) hiperxolesterinemiyadan, 9,8±2,3%-i (17 nəfər) 

kəskin və ya xroniki psixoemosional gərginlikdən əziyyət çəkib. 

Hiperxolesterinemiya aşkarlanmış xəstələrin 18,2±8,2%-i (4 nəfər) qadın, 



81,8±8,2%-i (18 nəfər) kişi olmuşdur. Psixoemosional gərginlik keçirən xəstələrin 

64,7±11,6%-i (11 nəfər) qadın, 35,3±11,6%-i (6 nəfər) kişi olmuşdur. Xəstələrin 

12,1±2,5%-nin (21 nəfər) anamnezində tranzitor işemik həmlələr müşahidə 

olunmuşdur. Bunların 61,9±10,6%-i (13 nəfər) qadın, 38,1±10,6%-i (8 nəfər) kişi 

olmuşdur. Zərərli adətlər araşdırılarkən məlum olmuşdur ki, insultla 

xəstələnənlərin 18,5±3,0%-i (32 nəfər) siqaret çəkmiş və 7,5±2,0%-i (13 nəfər) 

alkoholdan sui-istifadə etmişdir. Zərərli vərdişlərə malik xəstələrin hamısı kişi 

olmuşdur. İnsultla xəstələnənlərin 31,8±3,5%-i (55 nəfər) kəskin dövrdə ölmüşdür. 

Ümumi ölənlərin 32,7±6,3%-i kənd sakini, 67,3±6,3%-i şəhər sakini olmuşdur [17-

20,22]. 

Region əhalisi arasında risk amillərindən daha çox rast gəlinəni fiziki 

inaktivlikdir – 37,3±1,1%. Məlum olmuşdur ki, kişilər (68,0±1,9%) qadınlarla 

(57,5±1,6%) müqayisədə daha çox fiziki aktiv həyat tərzi sürürlər (p<0,0001). 

Gözlənildiyi kimi, kənd əhalisi arasında fiziki aktiv həyat tərzi sürənlər 

(76,4±1,3%), şəhər əhalisi ilə (38,5±1,9%) müqayisədə üstünlük təşkil edir 

(p<0,0001) [24]. 

Kişilər arasında alkoholdan sui-istifadə və siqaret çəkmə kimi zərərli 

vərdişlərin rastgəlmə tezliyi yüksəkdir. Qadınlar arasında alkoholdan sui-istifadə 

halları rast gəlinməmişdir və siqaret çəkmənin yayılması çox aşağı göstəriciyə 

malik olmuşdur – 0,43±0,2%. ÜİX, arterial hipertenziya, şəkərli diabet, səyirici 

aritmiya zamanı serebrovaskulyar ağırlaşmaların qarşısını almaq üçün profilaktik 

müalicələrin lazımi səviyyədə aparılmaması serebrovaskulyar xəstəliklərin 

rastgəlmə tezliyinin artmasına səbəb ola bildiyindən, belə xəstələrin vaxtında 

aşkarlanıb dispanser qeydiyyatına götürülməsi üzrə tədbirlərin daha intensiv 

aparılması zəruridir [24]. 

Baş beyni insultlarına səbəb olan risk amilləri haqqında əldə edilmiş 

məlumatlar, BQDKP-nin profilaktikası üçün elmi surətdə əsaslandırılmış kompleks 

tədbirlərin işlənib hazırlanması və onun müalicəsinin səmərəliliyinin 

yüksəldilməsində istifadə edilə bilər. Beləliklə, əldə edilən nəticələr bir daha sübut 

etdi ki, insultlar zamanı profilaktik tədbirlərin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi, 



əhali arasında serebrovaskulyar xəstəliklərin risk amilləri və onların korreksiyası 

haqqında biliklərin artırılması üçün maarifləndirmə işlərinin aparılması vacib olaraq 

qalmaqdadır. Bu baxımdan baş beyni insultunun profilaktika tədbirlərinin 

təkmilləşdirilməsi üçün tədbirlər planı işlənib hazırlanmışdır. Ölkəmizdən kənarda 

təşkil edilmiş bir sıra tədqiqatlar zamanı insultların daha çox rast gəlindiyi yaş 

qruplarında onların birincili profilaktikası barədə təkliflər tövsiyə edilmilşdir [7, 26, 

27, 28]. Bizim təkmilləşdirilmiş tədbirlər planı insultun mövcud profilaktik 

tədbirlərinin daha da səmərəli aparılmasına zəmin yaradır. 

Bu baxımdan regional xüsusiyyətləri nəzərə alaraq yüksək risk qrupuna daxil 

olan xəstələrin aşkar edilməsi zərurət doğurur. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində 

insultla xəstələnmənin daha çox rast gəlindiyi risk qruplarını aşkar edilmişdir [17-

20,22]. Bunlar AH, ÜİX və ŞD kimi risk amillərinə malik 50-59 yaşlı kişilər və 

70-79 yaşlı qadınlar olmuşdur. Bu risk qrupuna daxil edilən əhali arasında insultun 

birincili profilaktikasının təkmilləşdirilməsi modeli işlənib hazırlanmışdır (Şəkil). 

Rayonun ərazisində olan və rayonun əhalisinə sahə prinsipi üzrə xidmət 

göstərən tibb müəssisələrinin (tibb məntəqələri, həkim ambulatoriyaları, 

poliklinikalar) xüsusi hazırlıq kursu keçmiş tibb bacıları insultla xəstələnmənin 

daha çox rast gəlindiyi yaş qruplarına aid olan şəxslərin ilkin müayinəsini həyata 

keçirir. Bu zaman o həmin şəxslərin antropometrik ölçülərini, arterial təzyiqini 

qeyd edir, qanın ümumi müayinəsini, qanda şəkərin, lipid fraksiyalarının təyinini, 

EKQ müayinəsini həyata keçirir və baş beyni insultuna səbəb olan risk amillərinin 

olub olmamasını xəstəninin xüsusi hazırlanmış müayinə formasına fiksə edir 

(Cədvəl). Həkim terapevt müayinə formasındakı qeydləri araşdırır, göstəriş 

olduqda həmin şəxsləri dar ixtisas sahiblərinin müayinəsinə yönləndirir. Həkim 

terapevt müayinə edilən şəxsləri 2 qrupa bölür: I qrupa sağlamlar aid edilir. Bu 

qrupa aid edilən şəxslərdə heç bir risk amili aşkar olunmur. 2 il sonra təkrar 

mayinə aparılmalıdır. II qrup – insulta səbəb olan risk amilləri aşkarlanmış 

şəxslərdir. Bu şəxslər növbəti müayinə üçün həkim nevropatoloqa göndərilir. 

 



 

 

Şəkil. Baş beyni insultlarının I-li profilaktikasının aparılması modeli 

 

 

 

 

 



Cədvəl 

İnsultla xəstələnmənin daha çox rast gəlindiyi yaş qruplarına aid olan şəxslərin 

müayinə forması № 
Adı, soyadı, atasının adı  

Təvəllüdü 

 

 

Cinsi a. kişi 

b. qadın 

Ünvanı, əlaqə telefonu a. şəhər sakini 

b. kənd sakini 

İş yeri  

Bədən kütləsi indeksi a. 15-dən aşağı – bədən kütləsinin kəskin defisiti 

b. 15-20 – bədən kütləsinin defisiti 

c. 20-25 – normal bədən kütləsi 

d. 25-30 – artıq bədən kütləsi 

e. 30-dan yuxarı – piylənmə 

Keçirdiyi xəstəliklər a. anamnezdə Mİ 

b. anamnezdə insult/TİH 

Siqaret a. çəkmir 

b. çəkir 

1. miqdarı (dənə ilə) 

2. markası/tərkibində nikotinin və qətranın miqdarı 

3. müddəti 

Spirtli içkilərdən sui-istifadə a. etmir 

b. edir 

1. müddəti 

2. tezliyi 

3. növü və miqdarı 

4. neçə beynəlxalq alkohol dozası 

Arterial təzyiq a. yoxdur 

b. var 

1. ölçüsü 

2. müddəti 

3. AT-ə nəzarət edilir/nəzarət edilmir 

4. əgər nəzarət edilirsə: periodik/daimi 

5. müalicə: stasionar/ambulator 

6. preparatlar 

Elektrokardioqrafiya Nəticə 

 

Qanın ümumi müayinəsi Nəticə 

 

Qanda şəkərin təyini a. yoxdur 

b. var 

 



Həkim nevropatoloq baş beyni insultuna səbəb olan risk amilinə malik 

şəxslərin kartalarını analiz edir və onları nevroloji müayinədən keçirir. Həkim 

nevropatoloq müayinə etdiyi şəxsləri 2 qrupa bölür: I qrup – nevroloji 

simptomatika aşkar edilmir. Bu qrupa daxil edilən şəxslər özlərində insulta səbəb 

olan risk amilləri barədə məlumat əldə etməli (individual və ya qrup şəklində), 6 

aydan bir terapevt və nevropatoloqun müayinəsinə cəlb edilməlidirlər. II qrup – 

nevroloji simptomatika aşkarlanır. Bu şəxslər nevropatoloqun dispanser 

müşahidəsində olmalı və müvafiq müalicə-profilaktik tədbirlər aparılmalıdır. 

Bizim fikrimizcə təqdim edilmiş profilaktika modelinin sayəsində insultların 

birincili profilaktikası uğurla təşkil edilə bilər. 
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РЕЗЮМЕ 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНСУЛЬТОВ 

 

Ширалиева Р.К., Алиев Р.Р. 

 

Азербайджанский государственный институт усовершенствования 

врачей имени А.Алиева, кафедра нервных болезней, Баку, Азербайджан 

 
В представленной статье рекомендуется план мероприятий направленных первичной 

профилактики инсультов, на основе проведенных научных исследований касаемых 

эпидемиологическим особенностям инсультов и его факторов риска в северо-восточном регионе 

Азербайджана. Предложенная модель имеет большое значение для проведения адекватных 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на уменьшение частоты заболеваемости и 

смертности при инсульте среди населения. 

Ключевые слова: инсульт, распространенность, факторы риска, первичная профилактика. 
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ABOUT ORGANIZATION OF PRIMARY PREVENTION OF STROKE 
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In the offered article, we recommend an action plan designed for primary prevention of stroke, on the 
basis of the scientific research works concerns the epidemiological features of stroke and its risk factors 

in the north-eastern region of Azerbaijan.. The obtained data are of great importance for carrying out the 

adequate treatment and preventive actions, directed on reduction of incidence of a stroke and mortality 
from a stroke among the population. 

Keywords: stroke, prevalence, risk factors, primary prevention. 
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