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Azərbaycan Səhiyyəsinin tarixi 

(Azərbaycan Səhiyyəsinin 100 illiyinə həsr edilir) 

 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması 

Azərbaycan xalqının həyatına böyük və əlamətdar hadisə kimi əbədi daxil 

olmuşdur.  Həmin tarix Respublika günü kimi hər il təntənə ilə qeyd edilir.  

Çox mürəkkəb şəraitdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, xalqımızın milli 

oyanışını əbədi etməyə çalışan Cümhuriyyət Hökuməti və Parlamenti elmin, 

təhsilin və xalq maarifinin, səhiyyənin inkişafını diqqət mərkəzində saxlayırdı.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin ilk qərarlarından biri 17 iyun 

1918-ci ildə Səhiyyə Nazirliyinin yaradılması ilə əlaqədar oldu. Nazir vəzifəsinə 

1903 –cü ildə Xarkov Universitetinin tibb fakültəsini bitirmiş, ixtisasca cərrah olan 

Xudadat bəy Rəfibəyov təyin edildi. 

Nazirliyin 5 əsas şöbəsi- şəhər və məhkəmə tibbi şöbəsi, tibbi statistika, 

əczaçılıq, kənd səhiyyəsi, baytarlıq və sanitariya şöbələri vardı. Şöbələrə tanınmış 

həkimlər başçılıq edirdilər.   

Nazirliyin göstərişi ilə əhaliyyə dövlət hesabına pulsuz tibbi xidmətə 

keçilmiş, yeni müalicəxanalar, tibb məntəqələri açılmış, dərman anbarları, 

laboratoriya binaları tikilmiş, lazımi avadanlıqlar alınmışdı. Hökümət əhaliyə tibbi 

xidməti yaxşılaşdırmaq, epidemiyalara qarşı mübarizəni gücləndirmək üçün də 

hərtərəfli planlar işləyib hazırlamış, bununla əlaqədar qərar qəbul etmişdi. Qərarda 

hökümət təzə təşkil etdiyi Səhiyyə Nazirliyi qarşısında çox ciddi vəzifələr 

qoymuşdu. Onlardan ən önəmlisi əhalinin sağlamlığının qorunması üçün lazımi 

şəraitin yaradılması və antisanitariya ilə mübarizənin gücləndirilməsi idi. 

Bununla yanaşı, Azərbaycanda epidemiyalara qarşı mübarizə, qəzalarda 

tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması, onların tibbi kadrlarla və dərmanlarla təmin 



olunması məsələsi də diqqət mərkəzinə çəkilmişdir. “Azərbaycan” qəzeti 1918-ci 

ilin sonlarında çıxan saylarından birində yazırdı: “Şəhər tibb-sanitar təşkilatları bu 

ağır vəziyyətin öhdəsindən gələ bilmir, çünki xəstələr o qədər çoxdur ki, yeni 

xəstələrin qəbulu dayandırılıb.” Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi müalicə 

müəssisələrinin bərpasına  belə çətin şəraitdə başladı. Arxiv sənədlərinin  verdiyi 

məlumata görə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəzalarda 33 xəstəxana 

fəalliyyət göstərmişdir.  

Həmin xəstəxanaların ştatında 1 həkim, 2 feldşer, 1 mamaça və 1 çiçək  

peyvəndi edən işci olmuşdur.  

Kəndlərdə ambulator xidmətlər pulsuz aparılmışdır. Mövcud kənd 

xəstəxanalarınin və feldşer məntəqələrinin başlıca vəzifələri yoluxucu xəstələrin 

hospitallaşdırılması, xəstəlik ocaqlarının zərərsizləşdirilməsi  olmuşdur. 

 Respublika əhalisinin 75 min nəfərinə cəmi 1 nəfər həkim düşürdü. 

Respublika parlamenti vəziyyəti nəzərə alaraq, 1920-ci ildə kənd xəstəxanaları 

şəbəkələrini genişləndirmək və bu məqsədlə 35 yeni xəstəxana və 56 feldşer 

məntəqəsi təşkil etmək barədə qərar qəbul etmiş və bunun üçün 43,3 milyon manat 

pul ayırmışdır. Bu qərara əsasən Bakı quberniyasında 19 xəstəxana, 27 feldşer 

məntəqəsi, Gəncə quberniyasında 15 xəstəxana, 34 feldşer məntəqəsi, Zaqatala 

rayonunda 1 xəstəxana, 2 feldşer məntəqəsinin açılması nəzərdə tutulmuşdur.  

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda elmi təbabət, kütləvi tibbi xidmət 

yenicə inkişaf edirdi. Müalicə ocaqları, milli tibb kadrları çatışmadığı üçün 

səhiyyənin inkişafı ləngiyirdi. Təkcə onu demək kifayətdir ki, 1913-1914-cü illərdə 

Azərbaycanın ambulatoriya və müalicəxanalarında ümumilikdə 45 həkim çalışırdı 

və onlardan cəmi 11 nəfəri azərbaycanlı mütəxəssis idi. Yalnız Bakı və Gəncə 

şəhərlərində müstəqil sanitar xidməti fəaliyyət göstərirdi. Əhalinin böyük 

əksəriyyətinin tibbi təhsilli əsl həkim əvəzinə ara həkimlərinə, dəlləklərə, hətta 

falçılara, mollalara, cadugərlərə müraciət etdiyi bir dövrdə ölkəmizdə səhiyyənin 

inkişafı üçün calışan fədakar ziyalılarımız həm müalicə işi, həm də cəmiyyətin 

maarifləndirilməsi ilə məşğul olurdular. Bu işdə azərbaycanlı tibb kadrları ilə 

yanaşı, digər millətlərdən olan həkimlərin də xidmətləri böyükdür. 



 Səhiyyənin dərman preparatları ilə düzgün təminatı tibbi-sağlamlıq işinin 

başlıca cəhətlərindən  biri sayılırdı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökümətinin xüsusi diqqət yetirdiyi 

sahələrdən biri də milli kadrların hazırlanması idi. Bu məqsədlə bir qrup gənc 

xarici ölkələrdə təhsil almağa göndərildi. Bu kifayət etmirdi. Ancaq Azərbaycan 

Demokratik Respublikası hökümətinin  Bakı Dövlət Universitetinin təsis olunması 

haqqında qərarından sonra  vəziyyət dəyişdi. Demək olar ki, Azərbaycanda tibb 

elminin inkişafı Bakı Dövlət Universitetinin açılması ilə sürətləndi. Universitetdə 

tarix-filalogiya və tibb fakültələri açıldı.  Bakı Dövlət Universitetinin ilk rektoru 

görkəmli cərrah, professor V.İ.Razumovski, tibb fakültəsinin ilk dekanı isə 

professor İ.İ.Şirokoqorov oldu. Onlar qısa müddətdə Bakıda yaşayan tibb 

kadrlarının istedadlarını Bakı Dövlət Universitetində işə cəlb etdilər. Tibb 

fakültəsini bitirənlər arasında gələcəyin görkəmli alimləri yetişdi. Universitetin ilk 

məzunları akademik C.Əfəndiyevin, professorlar K.Balakişiyev, Ə.Sultanov, 

A.Tahirov, A.Qarayev, A.Sadıqovun və başqalarının adını vurğulamaq olar. Artıq 

bir neçə ildən sonra universitetdə ilk azərbaycanlı elmlər doktorları- 

M.Mirqasımov, M.Topçubaşov, M.Sultanov, S.Vəlixan, A.Cəfərov var idi.  

Ölkəmizdə ambulator xidmətin təşkilatçısı M.Vəkilov olmuşdur. O, Bakıda 

ilk pulsuz müalicəxananı (poliklinikanı) yaradıb, daha sonra onların sayının  

artırılması barədə məsələ qaldırıb. Bakı şəhərində 6 müalicəxananın açılmasına 

nail olub. İ.Rəhimov ilk psixiatr, M.İ.Şərifov ilk sanitar həkim, Ə.Axundov ilk ruhi 

xəstəliklər klinikasının təşkilatçısı olub. 

Azərbaycan təbabətinin inkişafında, səhiyyə ocaqlarının, elmi-tibbi 

müəssisələrin təşkilində N.Nərimanovun da böyük  rolu olub. Mirzə Məmmədqulu 

Qayıbov, Əbdülkərim Mehmandarov, Xudadat bəy Rəfibəyli  Azərbaycan elmi 

cərrahlığının bünövrəsini qoyublar. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanda səhiyyə məsələlərinin inkişafı uğrunda 1918-ci 

ildən 1920-ci ilədək olan müddətdə Demokratik Respublika üzvlərinin böyük 

xidməti olmuşdur. Bu dövrdə Azərbaycanın səhiyyə sahəsində fəal iştirak 

edənlərdən: X.Rəfibəyli 1918-ci il mayın 28-dən dekabrın 26-dək, Y.Y.Gindes 



1918-cil dekabrın 26-dan martın 14-dək,  Z.A.Dastakov 1919-cu il martın 14-dən -

1920-ci ilin aprelinə kimi səhiyyə naziri olmuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra 1920-ci il aprelin 28-

də Bakıda Sovet hakimiyyəti elan edilmişdi. Həmin dövrdə sosial-iqtisadi və siyasi 

problemlər daha da artmışdı. Bir tərəfdən ərzaq qıtlığı, o biri tərəfdən isə ölkədə 

hökm sürən yoluxucu xəstəliklər epidemiyası hökuməti dilemma qarşısında 

qoymuşdu. Ona görə də bərpa dövrü illərində yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə yeni 

yaranmış Xalq Səhiyyə Komissarlığının və onun səhiyyə orqanlarının ümdə 

vəzifələrindən biri olmuşdu.  Səhiyyə ilə əlaqədar arxiv sənədlərində 1922-1925-ci 

illərdə respublikada vəba, təbii çiçək kimi xüsusi təhlükəli xəstəliklərin 

epidemiyalar şəklində geniş yayıldıqları, bununla əlaqədar 1922-ci ildə Xalq 

Səhiyyə komissarı M.Qədirlidən, A.Kazımovdan, İ.Şirokoqorovdan ibarət vəba ilə 

mübarizə üzrə fövqəladə komissiyanın yaradıldığı qeyd edilmişdir. Bununla 

əlaqədar şəhər və qəzalarda yoluxucu xəstələrin hospitallaşdırılması üçün 

xəstəxanalarda çarpayıların sayı artırılmış, əhali arasında yoluxucu xəstəliklərə 

qarşı kütləvi peyvənd tədbirləri genişləndirilmiş, qəzalara epidemioloji dəstələrin 

göndərilməsi daha da sürətləndirilmişdir. Bununla yanaşı, yoluxucu xəstəliklərlə 

mübarizəni gücləndirmək üçün 1924-cü ildə Bakıda Bakteriolog iya və Tropik 

Xəstəliklər Elmi Tədqiqat İnstitutu yaradıldı.  

 Ölkə səhiyyəsində hökm sürən çoxsaylı problemlər təkcə yoluxucu 

xəstəliklərlə, epidemiyalarla deyil, tibbin başqa sahələrində də qlobal iş görməyi, 

yenidənqurma tədbirləri həyata keçirməyi tələb edirdi. Elə buna görə də bir-birinin 

ardınca bir neçə cəsarətli addım atıldı: 1922-1925-ci illər ərzində həkimlərin, orta 

tibb işçilərinin hazırlanması ön plana çəkildi, 1922-ci ildən başlayaraq Xalq 

Səhiyyə Komissarlığının nəzdində feldşer məktəbi, Əli Bayramov klubunda isə 2 

illik mamaçalıq məktəbi açıldı. Tezliklə bu cür məktəblər Gəncədə, Naxçıvanda və 

başqa şəhərlərdə də fəaliyyətə başladılar. Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan 

səhiyyəsi ilə əlaqədar olan elmi-təcrübi jurnal və elmi şuralar yaratmaq da ön plana 

çəkildi. 1922-ci il dekabrın 16-da Xalq Səhiyyə Komissarlığında elmi-tibbi şura 

yaradıldı. Şuranın başlıca vəzifəsi əhalinin sağlamlığına yönəldilmiş tibbi-metodiki 



tədbirlər işləyib hazırlamaq, 1923-cü ildə nəşrə başlayan “Nəzəri və praktik təbabət 

arxivi” jurnalı, 1924-cü ildə Bakı terapevt-həkimlər cəmiyyətinin təsis etdiyi “Bakı 

tibb jurnalı” vasitəsilə tibbə aid elmi bilikləri yaymaq idi. Bir sözlə həmin illərdə 

Azərbaycan səhiyyəsinin bütün sahələrində nəzərə çarpacaq dəyişikliklər gedirdi. 

Ən yaxşı hal o idi ki, xüsusi qərarla bütün şəhər, qəza və kənd xəstəxanaları, 

Bakıda tibbi xidmət göstərən müalicə ocaqları Xalq Səhiyyə Komissarlığının 

tabeliyinə verilmişdi. Hətta bununla əlaqədar pulsuz müalicə sistemi işlənib-

hazırlanmışdı.  

1920-ci illərdə Azərbaycanın tibb kadrlarına, xüsusilə də milli tibb 

kadrlarına böyük ehtiyacı olmuşdur. Elə buna görə də təcili olaraq o dövrdə ali tibb 

kadrları hazırlayan yeganə tədris müəssisəsində — Azərbaycan Dövlət 

Universitetində tibb fakültəsinin fəaliyyətini gücləndirmək, səhiyyə ilə əlaqədar 

yaranan bütün problemləri həll etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə etmək 

qərara alınmışdı. Bununla yanaşı, Birinci Dünya və Vətəndaş müharibələri 

dövründə Rusiyanın ayrı-ayrı şəhərlərindəki universitetlərdə oxumuş, amma 

yaranan çətinliklərlə əlaqədar vətənə qayıtmış tələbələrin yenidən həmin tədris 

müəssisələrində öz təhsillərini davam etdirmələri barədə də tədbirlər görülmüşdü. 

Bu da sonralar səmərəli nəticələr vermişdir. Bir neçə ildən sonra yüksək ali-tibbi 

təhsil görmüş həmin gənclər Azərbaycana qayıdaraq, ölkə səhiyyəsinin inkişafında 

önəmli rol oynamışlar. Xalq Səhiyyə Komissarlığının əmri ilə Azərbaycandakı 

bütün səhiyyə idarələri – Bakı Dövlət Universitetinin klinikası, Bakı neft 

sənayeçilərinin tibbi-sanitar idarəsi, dəmiryolu və su nəqliyyatı qovşaqlarının tibbi-

sanitar idarələri, balıq sənayesinin müalicə ocaqları və Daxili İşlər Komissarlığının 

nəzdindəki müalicə mərkəzləri Xalq Səhiyyə Komissarlığının tabeliyinə 

keçirilmişdi. Sözsüz ki, respublikada səhiyyənin vahid tibbi mərkəzdən idarə 

edilməsi Azərbaycan səhiyyəsinin xeyrinə olmuşdur. 

 Problemlərdən ən mühümü əhalinin dərmanla təminatı məsələsi idi. Ölkədə 

lazımi dərman preparatları çatışmırdı, tapılanların da keyfiyyəti olmurdu. Əlbəttə, 

bunun obyektiv səbəbləri vardı. Çünki aptekdə çalışanların əksəriyyəti sahibkarlar 

idi. Onlar çox vaxt dərmanları gizlədərək xəstələrə vermir, yaxud da keyfiyyətsiz 



hazırlayırdılar. Aptek sistemində mövcud olan bu xoşagəlməz hallar hökuməti 

apteklər və dərman satışı barədə xüsusi qanun çıxarmağa məcbur etdi. Bu qanunda 

dərmanlarla əlaqədar hökumətin mövqeyi çox sərt açıqlanmışdı: “Dərmanları  alıb-

satan və Azərbaycandan kənara aparan şəxsıər aşktar olunduqda, onlar ən sərt 

tərzdə cəzalandırılmaq üçün inqilab tribunalının məhkəməsinə veriləcəklər”. 

Qərarda aptekdən bir dəfəyə alınacaq dərmanların miqdarı da göstərilmişdi. Qeyd 

edilmişdi ki, dərmanlar yalnız o gün üçün yazılmalıdır və hər dəfə bu dərmanlar 30 

həbdən, maye dərmanlar, məlhəmlər isə 10,0 qramdan artıq buraxılmamalıdır.  

Həmin dövrdə ölkə səhiyyəsinin əsas problemlərindən biri də müalicə-

profilaktika idarələrini tibb kadrları ilə təmin etmək məsələsi idi. Çünki bir 

tərəfdən tibb kadrları çatışmırdı, digər tərəfdən isə bəzi həkimlər dövlət 

xəstəxanalarında çalışmaqdan imtina edirdilər. Ona görə də yüksək ixtisaslı milli 

tibb kadrları ölkə səhiyyəsində işləməyə dəvət olundular. Həkimlərin böyük bir 

dəstəsi – M.Vəkilov, M.Qayıbov, C.Ləmbəranski, B.Qayıbov, M.Şərifov, 

M.Sultanov, M.Mirqasımov, Ə.Qarayev, S.Seyidov, A.Əlibəyov, K.Mehmandarov 

bu çağırışa qoşularaq xalqın xidmətində dayandılar. 1927-ci il martın 30-da 

azərbaycanlı qadın və körpələrin həyatında daha bir önəmli hadisə baş verdi. 

Həmin il Əbülfəz Qarayevin rəhbərliyi ilə 1924-cü ildə təşkil edilmiş Ana və 

Körpələrin Mühafizəsi Elmi Tədqiqat İnstitutunun qarşısında duran vəzifələr təsdiq 

olundu. Bunun ardınca, Bakıda Uşaq Həkimləri cəmiyyətinin təsis konfransı 

keçirildi. 1923-cü ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində tibb fakültəsi təşkil 

edildi. Universitet az müddət ərzində milli kadrları ətrafına toplayaraq, tibb 

fakültəsində ilk dəfə Azərbaycan dilində tədrisin əsasını qoymuşdu. 1922-ci ildən 

1930-cu ilə qədər respublikada 1431 nəfər ali təhsilli həkim yetişdirilmişdi. 

Onların 321 nəfəri azərbaycanlı idi. 1928-ci ildə Azərbaycanın müalicə-

profilaktika idarələrində cəmi 1185 həkim çalışmışdısa, sonrakı illərdə onların sayı 

artaraq 3083 nəfərə çatmışdı. Həkim kadrlarının sayca artması həm də ayrı-ayrı dar 

ixtisas sahələri üzrə artıma səbəb olmuşdu. 1922-ci ildə Xalq Səhiyyə komissarı 

M.Qədirlinin, dövlət sanitar-epidemioloji müfəttişi A.Əlibəyovun rəhbərliyi və 

köməkliyi ilə yaradılmış  sanitar-epidemioloji təşkilat sonralar Virusologiya, 



Mikrobiologiya və Gigiyena Elmi Tədqiqat İnstitutunun təşkilində mühüm rol 

oynamışdı. 1921-ci ildə yaradılmış, o vaxt vəba əleyhinə vaksin hazırlayan 

laboratoriyanı bu institutun təməli adlandırmaq, özülü hesab etmək olar. Çünki 

tədricən başqa vaksin hazırlayan laboratoriyalar (difteriya antioksini, ilan zəhərinə 

qarşı zərdab, müxtəlif faqlar, qızılça zərdabı, antirabik vaksini, təbii çiçək vaksini) 

da adı çəkilən laboratoriyaya əlavə olunmuşdu.  

1926-cı ilin aprel və may ayları Azərbaycanın tibb işçiləri üçün müəyyən 

mənada əlamətdar olmuşdur. Əvvəla, həmin il aprelin 11-də Bakıda Azərbaycan 

həkimlərinin l qurultayı keçirilmiş və bu qurultayda kənd əhalisinə tibbi xidmətin 

vəziyyəti müzakirə olunmuşdu. Digər tərəfdən isə, 1926-cl il mayın 19-da 

Respublika Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə kənd yerlərində işləyən tibb 

işçilərinə bir sıra imtiyazlar verilmişdi. Qərarda kənd yerlərində işləyən həkimlərə 

hər üç ildən bir əmək haqqına 20 faiz artım, pulsuz mənzil, onların uşaqlarının ali 

məktəblərə güzəştlə qəbul edilməsi və təqaüdlə təmin olunması nəzərdə 

tutulmuşdu. Sözsüz ki, hökumətin bu qərarı tibb sahəsində çalışanların kəndə 

getmələrinə, orada qalıb işləmələrinə müsbət təsir göstərmişdir.  

Azərbaycanda mütəşəkkil səhiyyə sisteminin yaradılması, inkişafı və 

ixtisaslı kadrlarla təmin edilməsi bütünlüklə tibb institutunun adı ilə bağlıdır. Arxiv 

materiallarından aydın olur ki, Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutu təkcə Azərbaycan 

üçün deyil, həm o dövrlərdə, həm də ondan sonra ali tibb məktəbləri olmayan 

Türkmənistan, Özbəkistan, Ermənistan, Dağıstan, Cənubi Osetiya və Krım üçün 

yüksək ixtisaslı tibb kadrları hazırlamışdır. 1930-1931-ci illərdə istitutun həyatında 

çox əlamətdar bir hadisə baş vermiş, dərslərin yerlı xalqın dilində , yəni 

Azərbaycan dilində aparılması barədə qərar çıxarılmışdır. Bu qərar yerli xalqın 

nümayəndələrinin, daha dəqiq desək, azərbaycanlıların tibb institutuna qəbul 

olunmasını və təhsil almasını xeyli asanlaşdırmış, milli tibb kadrlarının get-gedə 

artmasına təkan vermişdir. 1940-cı ilin statistik göstəricilərində həmin dövrdə 

Azərbaycanda 1004 terapevt, 185 cərrah, 262 mama-ginekoloq, 434 pediatr, 90 

göz həkimi, 57 otolarinqoloq, 44 nevropatoloq, 18 psixiatr, 52 ftiziatr, 141 

dermatoveneroloq, 64 rentgenoloq, 322 epidemioloq və sanitar həkim, 137 



stomatoloq, 257 diş həkimi olduğu qeyd edilmişdir. Məhz bu dövrdə 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən həkimlərin diplomdan sonrakı hazırlıq 

səviyyəsini artırmaq zərurətini nəzərə alaraq, 20 noyabr 1935-ci ildə SSRİ Xalq 

Səhiyyə Komissarlığının təşəbbusu ilə Azərbaycan Dövlət Həkimləri 

Təkmilləşdirmə institutu yaradılmış və institutun ilk direktoru professor Vulf 

Abramoviç Tarnoqradski təyin edilmişdir. O vaxtlar institutun təşkil edilməsində 

Rusiyanın bir sıra görkəmli alimləri – Lukov, Şteyn, Popov ilə yanaşı azərbaycanlı 

mütəxəssislər – Məmmədov, Əfəndiyev, Vəlixan, Yaqubov  və başqaları da 

yaxından iştirak etmişlər. Fəaliyyətinin ilk illərində institut  9 kafedra və 6 kursla 

işə başlamış və 1 il ərzində 400 nəfər həkim-dinləyici  biliklərini  təkmilləşdirmiş 

və yeni ixtisaslara yiyələnmişdir. 

1937-ci ildə institutun fəaliyyəti genişləndirilmiş, burada mama-

ginekologiya, vərəm, ümumi gigiyena, epidemiologiya, onkologiya, 

rentgenologiya və fizioterapiya kafedraları təşkil olunmuşdu. Bu institut 

həkimlərin təkmilləşdirilməsində və yenidən hazırlanmasında mühüm rol 

oynamışdır. İnstitutun fəaliyyətə başladığı illərdə burada yalnız 5 sahə üzrə 

təkmilləşdirmə aparıldığı halda, 1937-ci ildən başlayaraq tibbin 14 sahəsi üzrə 

mütəxəssislərin təkmilləşdirilməsi ön plana çəkilmişdi. Lakin buna baxmayaraq 

müəyyən səbəblərə görə institut 1937-ci ilin noyabr ayında bağlanmış və 

həkimlərin təkmilləşdirilməsi işi əvvəlki kimi yenidən Klinik İnstituta həvalə 

olunmuşdu. Amma həkim kadrların təkmilləşməsinə böyük ehtiyac olduğundan 

1938-ci ildə Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu yenidən bərpa edildi. 1935-ci ilin 

sonlarına aid olan arxiv sənədlərində qeyd edilir ki, həmin dövrdə respublikada  9 

orta-ixtisas tibb məktəbi fəaliyyət göstərmişdir. Bu məktəblərin 4-də dərslər yalnız 

Azərbaycan dilində ,4-də Azərbaycan və rus dillərində, birində isə erməni dilində 

keçirilirdi. Respublikada orta tibb təhsilinin bu cür geniş inkişafı orta tibb 

işçilərinin sayca xeyli artmasına səbəb olmuşdur. 1926-cı ildə orta tibb işçilərinin 

sayı 1573 nəfər olduğu halda, 1941-ci ildə 7500 nəfərə çatmış, yəni bu kadrların 

sayı 4,5 dəfə artmışdı. Həmin dövrlər həm də tibbin ayrı-ayrı sahələri ilə əlaqədar 

cəmiyyətlərin yaradılması, konfrans və qurultayların keçirilməsi ilə də səciyyəvi 



olmuşdur. Məsələn, 1932-ci ildə Bakıda fizioloqların, biokimyaçıların, 

farmakoloqların, embrioloqların, 1936-cı ildə isə ftiziatrların cəmiyyətləri 

yaradılmışdı. Daha sonra həmin cəmiyyətlər birləşdirilərək, Tibb İşçiləri 

Cəmiyyətinin bünövrəsi qoyulmuşdu. 1934-cü ildə Bakıda Azərbaycan Tibb 

Cəmiyyətinin 1-ci konfransı keçirildi. Həmin konfransda tibb sahələrinin ən vacib 

problemləri araşdırıldı. 1936-cı ilin yanvarında Bakıda malyariya problemləri ilə 

bağlı keçirilmiş III Zaqafqaziya konfransı da respublika səhiyyəsinin həyatında çox 

önəmli oldu. Həmin konfransda malyariya ilə mübarizənin yeni yollarından, bu 

yoluxucu xəstəliyin aradan qaldırılmasının müasir elmi-müalicə metodlarından 

söhbət gedirdi. 1936-cı ilin may ayında Xalq Səhiyyə Komissarlığının Elmi-Tibbi 

Şurası yaradılmış və onun 17 professor, 6 dosent və 5 yüksək ixtisaslı həkimdən 

ibarət 28 nəfər üzvü təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Xalq Səhiyyə Komissarlığının 

Elmi Şurasının ilk yaradıcıları professor İ.Şirokoqorov, A.Əlibəyov, 

M.Mirqasımov, M.Topçubaşov, İ.İsmayılzadə, E.Əfəndiyev və başqaları şuranın 

fəaliyyəti ilə əlaqədar çox böyük əmək sərf etmişlər. 1939-cu ildən professor 

M.Mirqasımovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bu elmi şura tibb sahəsində 

yeni elmi tədqiqat işlərinin, elmi- təcrübi konsepsiyaların meydana gəlməsi üçün 

əlindən gələn köməyi əsirgəməmişdir.  

Otuzuncu illərdə ölkə səhiyyəsinin başqa sahələrində olduğu kimi, 

onkologiya sahəsində də müəyyən dəyişiklik və irəliləyişlər olmuşdur. Hər şeydən 

əvvəl, 1938-ci ildə Xalq Səhiyyə Komissarlığında xərçənglə mübarizəyə qarşı 

professor M.Mirqasımovdan, M.Topçubaşovdan və İ.Şirokoqorovdan ibarət xüsusi 

komissiya yaradılmışdı. Bundan bir az sonra isə Xalq Səhiyyə Komissarlığı 

yanında komissar K.Fərəcovanm rəbərliyi ilə bədxassəli şiş xəstəliklərinə qarşı 

mübarizə aparmaq üçün elmi metodik mərkəz təşkil edilmişdi. 1939-cu ildə 

mərkəzi poliklinikanın onkoloji şöbəsində müstəqil onkoloji dispanser fəaliyyətə 

başlamışdı. Bir il sonra, 1940-cı ildə bu xəstəliklə əlaqədar Respublika Elmi 

Tədqiqat Rentgen-Radiologiya İnstitutunun bünövrəsi qoyulmuş və bir ildən sonra 

həmin institut fəaliyyətə başlamışdır. 1935-ci ildə Kurortologiya və Fiziki 

Üsullarla Müalicə Elmi Tədqiqat İnstitutu yaradıldıqdan sonra respublikanın kurort 



zənginliklərini öyrənmək sahəsində xeyli elmi uğurlar qazanıldı. Bu işdə akademik 

Mirəli Qaşqayın, professorlar Ə.Əsgərovun, Ş.Həsənovun xüsusi xidmətləri 

olmuşdur. Məhz onların ciddi elmi araşdırmalarından sonra respublikanın ən 

perspektivli kurort ocaqları – Naftalan, İstisu, Turşsu, Darıdağ, Badamlı, Sirab, 

Çuxury urd, Lənkəran, Masallı və onlarca başqa yerlər əhalinin istifadəsinə 

verilmişdir. Arxiv sənədlərindən aydın olur ki, 1939-cu ildə Azərbaycanda 49-a 

qədər kurort, sanatoriya və istirahət evi fəaliyyət göstərmişdir. Ümumilikdə bu 

kurort, sanatoriya və istirahət evlərində 3800 çarpayı olmuşdur. Göründüyü kimi, 

Azərbaycan Səhiyyəsi  formalaşanadək  olduqca çətin və mürəkkəb bir inkişaf yolu 

keçmişdir. Amma Azərbaycan Səhiyyəsi üçün ən çətin dövr Böyük Vətən 

müharibəsi illəri dövrü olmuşdur.  

 Böyük Vətən müharibəsi bütün xalqımız kimi, səhiyyə işçilərini də çox 

ciddi sınağa çəkdi. Tarixi mənbələrdən bildiyimiz kimi, Almaniyanın qəfil 

hücumunun ilk dövrlərində sovet qoşunlarının duruş gətirə bilməyib geri 

çəkilməyə məcbur olması hərbi tibbi xidməti də çox ağır vəziyyətə salmışdı. 

Düşmənin aviasiyası müharibənin ilk günlərində bir çox tibb ocaqlarını sıradan 

çıxarmış, tibb əmlak ehtiyatlarını məhv edə bilmişdi. Yaralılar və xəstələri ağır bir 

şəraitdə - fasiləsiz bombardmanlar və düşmən qoşunlarının hospitalların yerləşdiyi 

rayonları işğal edə biləcəyi qorxusu şəraitində müalicə etmək lazım gəlirdi. 

Yüzlərlə hospital ölkənin şərq rayonlarına köçürüldü. Döyüşən cəbhələr üçün səhra 

tibb müəssisələri yaradıldı. Artıq 1941-ci ilin oktyabrında təxliyə hospitallarında 

çarpayıların sayı xeyli artmışdı. Böyük Vətən müharibəsi illərində ordunun tibb 

xidmətinə və ölkənin səhiyyə orqanlarına bütün xalq kömək edirdi. Müharibənin 

axırlarında ölkədə təqribən 500 min nəfər donor var idi. Onlar cəbhəyə 1 milyon 

100 min litrdən çox qan vermişdilər.  

Müharibənin ilk günlərindən başlayaraq Azərbaycan səhiyyəsi və tibb elmi 

qarşısında da böyük problemlər yaranmışdı. Mühüm problemlərdən biri cəbhə və 

arxanın ehtiyaclarını ödəmək üçün səhiyyə orqanlarının, müəssisələrinin, həmçinin 

ali və orta tibb məktəblərinin, elmi tədqiqat müəssisələrinin fəaliyyətini yenidən 

qurmaq, hər şeyi cəbhənin tələbatını ödəməyə yönəltmək idi. Bu isə ilk 



başlanğıcını Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutundan götürməli idi. İnstitutun 

professor-müəllim heyəti tərəfindən müharibə şəraitində nəinki mürəkkəb, eyni 

zamanda digər çoxcəhətli məsələlər uğurla həll edilmişdi. Müharibənin ilk 

günlərində 680 həkim hazırlanmışdı. Onların çoxu cəbhəyə göndərilmiş və 

ordunun polk və birləşmələrinin tibb bölmələri tərkibində alman işğalçılarına qarşı 

vuruşmalarda fəal iştirak etmişdi. İnstitutun yetirdiyi həkimlərdən bəziləri partizan 

dəstə və birləşmələrinin tibb hissələrində işləmişdir. Bu işdə həkimlərdən 

Rüstəmbəyova, Abdullayev, İbrahimov, Baxışov və başqaları xüsusilə 

fərqlənmişdilər. Həmin, dövrlərdə professor-müəllim heyəti və institutun 

əməkdaşlarından bir çoxu döyüşən orduya göndərilmişdi. İstitutun xeyli 

professoru, dosenti (B.Mahmudbəyov, N.Bünyadov, X.Hacıyev, A.Tahirov, 

Q.Səlimxanov, H.İsazadə, C.Axundov, M.Qarayev) döyüşən orduda, həmçinin 

hospitallarda baş mütəxəssis kimi işləmişdir. Təbiidir ki, professor-müəllim 

heyətinin bir hissəsinin və institutun digər əməkdaşlarının ordu sıralarına getməsi, 

həmçinin institutun bir sıra klinikalarının təxliyə hospitalı üçün ayrılması tədris 

prosesinin və elmi tədqiqat işlərinin təşkilində, eləcə də həyata keçirilməsində 

xeyli çətinliyə səbəb olmuşdur. Lakin respublika səhiyyə komissarlığının və digər 

dövlət strukturlarının yardımı ilə müharibə illərinin çox mürəkkəb şəraitində 

mövcud kadrlar və maddi ehtiyatlar səfərbərliyə alınmışdır. Bütün bunlar müharibə 

illərində instituta 2012 həkim hazırlamaq imkanı vermişdir ki, bu da əvvəlki iyirmi 

ilə nisbətən 34,6 faiz təşkil etmişdir. Tibb institutunda tələbələrin sayının artması 

ilə əlaqədar olaraq, müharibə dövründə professor-müəllim heyəti 400 nələrə 

çatmışdır ki, onların da 46 nəfəri professor idi. Ölkə miqyasında arxada belə 

hospitalların təşkili işinin ilk təşəbbüskarı respublika səhiyyə komissarlığı və o 

vaxt komissarlığın baş cərrahı vəzifəsində işləyən professor Mustafa Topçubaşov 

olmuşdur. Məhz komissarlığın dəstəyi və professor Mustafa Topçubaşovun ciddi 

cəhdi nəticəsində 1941-ci ilin  avqustunda Bakıda 600 çarpayılıq ümumi cərrahlıq 

hospitallarından biri 1200 çarpayılıq çeşidləyici-təxliyə hospitalına çevrilmişdir. 

Sonralar respublikanın təxliyə hospitallarının sayı 7-yə çatdırılmış və bunlarda 

3500 çarpayı qoyulmuşdur. Həmin illər peşəkar həkimlərlə yanaşı, Azərbaycan 



Dövlət Tibb İnstitutunun tələbələri də təxliyə hospitallarına böyük yardım 

göstərmişlər. Birinci və ikinci kurs tələbələri bu hospitallarda sanitar,   üçüncü və 

dördüncü kurs tələbələri tibb bacısı və qardaşları, beşıncı kurs tələbələri isə 

subardinator kimi çaıışmışlar.  

Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə əlaqədar olaraq, Azərbaycan 

Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə institutunun kollektivi  bütün işlərini hərbi 

sahənin tələblərinə yönəltmişdir. Müharibə illərində 2034 nəfər həkim-müdavim  

institutda müxtəlif ixtisaslar üzrə təkmilləşmə kursları  keçmiş, bu dövrdə  də 

institutun bütün professor-müəllim heyəti və həkim-müdavimlər yaralılara və 

əhaliyə yüksək ixtisaslı tibbi yardım göstərilməsi işini müvəffəqiyyətlə davam 

etdirmişlər. Müharibənin ilk vaxtlarından institutun bir çox əməkdaşları konüllü 

olaraq cəbhəyə getmiş, yaxud səfərbər olunmuş, digər əməkdaşlar isə 2 qat artıq 

əmək sərf edərək, vətən və xalq qarşısında olan borclarını şərəflə yerinə 

yetirmişlər. Müharibə illərində hərbi-səhra cərrahiyyəsi, yoluxucu xəstəliklər və s. 

ixtisaslar üzrə qısa müddətli kurslar təşkil edilmiş, cəbhənin  tələbatı nəzərə 

alınmaqla həkimlər hazırlanmışdır. Bunların nəticəsi olaraq, institutun 

əməkdaşlarından professorlar Axundova–Bağırbəyova, Əliyev, Vəlixan və 

Yaqubov Lenin ordeni ilə təltif edilmişlər. 

Ağır müharibə illərində Azərbaycan alimlərinin  apardıqları elmi tədqiqatlar 

çox səmərəli olmuşdur. Bu tədqiqatların nəticələri respublika təxliyə 

hospitallarının işində uğurla tətbiq edilmişdir. Naftalandan nəinki irinli yaraların, 

travmatik osteomielitlərin, yanıqların, donmaların müalicəsi zamanı, hətta Qafqaz 

uğrunda gedən vuruşmalar dövründə təzə travmaların müalicəsi zamanı da istifadə 

olunmuşdur. Bütün bunlarla yanaşı, mərkəzi və periferik sinir sisteminin travmatik 

zədələnmələrində (professor M.Topçubaşov), döş qəfəsinin zədələnmələrində 

(professor F.Əfəndiyev) cərrahi metodlar, balneoloji amillər və bir sıra digər 

metodlar tətbiq edilmişdir. Beləliklə, Azərbaycan alimlərinin təklif etdikləri 

diaqnostik metodlardan geniş istifadə olunması təxliyə hospitallarında müalicə 

işinin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərmişdir. Böyük Vətən müharibəsi illərində 

yaralıların və xəstələrin 90 faizi sağalıb ön cəbhəyə qayıtmışdır. Bunu qeyd-şərtsiz, 



keçmiş sovet səhiyyəsinin çox böyük uğuru, tibb işçilərinin düşmən üzərində 

qələbənin təmin edilməsində göstərdikləri ən böyük xidmət kimi dəyərləndirmək 

lazımdır. Tibb işçilərinin Böyük Vətən müharibəsi illərində fədakar əməyi yüksək 

qiymətləndirilmişdir. Hərbi tibb işçilərindən 35 nəfəri (o cümlədən Azərbaycandan 

3 nəfər) Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adma layiq görülmüşdür. 115 min nəfərdən çox 

həkim, feldşer, tibb bacısı və sanitar orden və medallarla təltif olunmuşdur. 

Müharibə sağalması çətin olan dərin yaralar vurmuşdu. Cəbhədən saysız-hesabsız 

yaralılar, şikəstlər qayıtmışdı. Böyük Vətən müharibəsi əlillərinin müalicəsi ilə 

əlaqədar 1946-cı ilin fevral ayında daha bir addım atıldı. Ortopediya və Bərpa 

Cərahiyyəsi Elmi Tədqiqat İnstitutu yaradıldı və onun xidmətinə ehtiyacı olan 

bütün müharibə əlilləri qeydiyyata alınaraq, hərtərəfli müalicəyə və profilaktikaya 

cəlb edildilər.   

1956-cı ildən etibarən görkəmli ictimai, dövlət xadimi, professor Əziz 

Məmmədkərim oğlu Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Dövlət Həkimləri 

Təkmilləşdirmə İnstitutunun kafedralarının Bakının iri xəstəxanalarında 

yerləşdirilməsi nəticəsində elmlə təcrübənin vahid istiqamətdə fəaliyyəti təmin 

edilmiş və həmin kafedralar respublika əhalisinə yüksək səviyyəli ixtisaslı yardım 

göstərən mərkəzlərə çevrilmişlər. Bu dövrdə institutun kafedra və laboratoriyaları 

genişləndirilmiş, maddi-texniki bazası möhkəmləndirilmişdir.  

Azərbaycan tarixinin 1960–cı illərin sonundan başlayaraq XXI əsrə adlayan 

otuz ildən artıq bir dövrü görkəmli dövlət xadimi, ulu öndər Heydər Əliyevin adı 

ilə bağlıdır. Həm respublikaya birinci dəfə rəhbərlik etdiyi 1969–1982–ci illərdə, 

həm SSRİ–nin ali hakimiyyət orqanlarında təmsil olunduğu dövrdə, həm də 

müstəqil Azərbaycanın Prezidenti kimi fəaliyyətində Heydər Əliyev Vətənimizin 

ictimai–siyasi, sosial–iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəlişə 

xidmət edib, onun tərəqqisi üçün var qüvvəsi ilə çalışıb. Azərbaycanın ən çətin 

günlərində məsuliyyəti öz üzərinə götürüb, onu bir dövlət kimi tarixin ağır və sərt 

sınaqlarından çıxararaq bugünkü gerçəkliyinin və işıqlı sabahının möhkəm 

təməlini yaradıb. 



Heydər Əliyev üçün ən vacib sahə məhz insanların sağlamlığı, səhiyyənin və 

tibb elminin inkişafı, savadlı, bilikli, əsl peşəkar həkim kadrlarının hazırlanması 

olub. 

Ümummilli lider səhiyyəni cəmiyyət və dövlət həyatında ən mühüm, 

prioritet sahə kimi qiymətləndirərək deyirdi: “Səhiyyə bizim üçün, hər bir 

cəmiyyət və dövlət üçün çox lazımlı, həyatın bütün sahələrini əhatə edən sahədir. 

Onun üçün zəruri tədbirlər görülüb və gələcəkdə də görüləcəkdir”. 

Onun dəyərlər sistemində insanların səhhəti millətin sağlam gələcəyini 

şərtləndirən amil kimi, əsas yerlərdən birini tuturdu. Səhiyyə məsələləri ilə bağlı 

söhbətlər, müzakirələr, qayğılar, düşüncələr ulu öndərin gündəlik həyatının bir 

parçasına çevrilmişdi. 

Tale elə gətirmişdi ki, ulu öndərin ailəsindəki həkimlər, xüsusən ömür–gün 

yoldaşı, görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyeva da o dövrdə 

təbabət qarşısında duran başlıca problemlər üzərində düşünür, həlli yollarını 

axtarırdı. Onlar insanların sağlamlığı ilə bağlı ən ağrılı məsələləri Heydər Əliyevlə 

birgə müzakirə edir, tibbi–sosial problemlərdən mümkün çıxış yollarını arayanda 

bu müdrik rəhbərlə məsləhətləşirdilər. 

Ulu öndərin Azərbaycanda hakimiyyətə ilk gəlişi zahiri təmtəraqla, 

gəlişigözəl sözlərlə pərdələnmiş durğunluq dövrünə təsadüf etmişdi. Cəmiyyətin 

hər sahəsində olduğu kimi, səhiyyədə də əvvəlki dövrlərdə əldə edilən uğurlar hələ 

ətalətlə öz nəticələrini göstərirdi. 

Məhz elə buna görə də 1969–cu ilin avqustunda keçirilmiş tarixi plenumda 

Azərbaycanda səhiyyənin inkişaf sürətini prinsipcə dəyişmək qarşıya vəzifə kimi 

qoyulmuşdu. Respublikanın yeni rəhbərinin bu sahədə tərəqqiyə nail olmaq əzmi 

özünü çox qısa bir müddətdə göstərdi. Azərbaycanda hər sahədə vəziyyəti 

yaxşılaşdırmaq üçün var qüvvə ilə çalışmağa başlayan Heydər Əliyevin əsas 

fəaliyyət istiqamətlərindən biri də məhz səhiyyə oldu. 

Heydər Əliyev də əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində problemlərin 

həllinə səhiyyənin qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsindən başladı. 

1969-cu ilin dekabrında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin VII Sessiyası onun 



təşəbbüsü ilə məhz həmin gələcək nailiyyətlərin bünövrəsində dayanan “Sağlamlıq 

Məcəlləsi” adlı sənədi qəbul etdi. Bu Məcəllə səhiyyənin gələcək inkişaf 

istiqamətlərini müəyyən etməklə, qarşıdan gələn illər üçün həm də bu sahədə 

fəaliyyət planı oldu və səhiyyənin inkişafına əsaslı təkan verdi. 

Heydər Əliyevin səhiyyənin inkişafı üzrə tədbirlər kompleksinin əsas 

məqamlarından biri mövcud səhiyyə ocaqlarının abadlaşdırılması, yeni tibb 

müəssisələrinin tikilməsi idi. 1970-ci illərdə bir sıra bölgələrdə tibb müəssisələri 

yararsız binalarda yerləşirdi. 1970-1980-ci illərdə respublikada bir çox mühüm 

səhiyyə obyektləri inşa edildi. Təkcə uşaq poliklinikalarının sayı 1970-1975-ci 

illərdə 150–dən 185–ə çatdı. Yeni istifadəyə verilən səhiyyə müəssisələri arasında 

Uroloji Kliniki Xəstəxana, neyrocərrahiyyə, toksikologiya, yanıq mərkəzləri kimi 

tibb ocaqları var idi. Elmi-Tədqiqat Oftalmologiya və Elmi-Tədqiqat Onkologiya 

institutları üçün yeni binalar da o zaman tikilməyə başladı. 

Müasir səhiyyə müəssisələri müvafiq yüksək səviyyəli kadr potensialının 

olmasını da tələb edirdi. Həkimlərin və orta tibb işçilərinin çatışmazlığını aradan 

qaldırmaq üçün Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilk növbədə Azərbaycan Tibb 

İnstitutuna və tibb məktəblərinə tələbə qəbulu artırıldı, tibbi kadrlara ehtiyac olan 

ucqar bölgələrdən gələn abituriyentlər üçün güzəştlər tətbiq edildi. Bununla da 

rayonların səhiyyə müəssisələrində kadr çatışmazlığı tədricən aradan qalxmağa 

başladı. 

Ulu öndərin təşəbbüsü ilə hər il yüzlərlə gənc keçmiş sovetlər ittifaqının ən 

mötəbər ali məktəblərində müxtəlif peşələr və ixtisaslar üzrə təhsil almağa 

göndərildi. Bu, gələcəyin kadr hazırlığının təmininə istiqamətlənmiş uzaqgörən 

siyasətin həyata keçirilməsi demək idi. İndi Azərbaycanın milli tibbi kadrları 

nəinki ölkəmizdə, hətta dünyanın bir sıra inkişaf etmiş dövlətlərinin məşhur 

səhiyyə müəssisələrində uğurla fəaliyyət göstərirlər. 

Tibbi kadrların kəmiyyət artımı ilə yanaşı, onların keyfiyyəti də böyük 

əhəmiyyət daşıyırdı. Səhiyyənin inkişafında əsas amillərdən biri olan kadrların 

təkmilləşməsi sahəsində bir–biri ilə qarşılıqlı surətdə bağlı olan iki məsələ — 

səhiyyə müəssisələrində çalışacaq yüksək ixtisaslı tibb personalının və təbabət 



sahəsində elmi tədqiqatlar aparacaq gənc alimlərin hazırlığı qarşıda vəzifə kimi 

dururdu. Bu məqsədlə həm Bakıda ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, həm 

SSRİ–nin qabaqcıl tibb təhsili müəssisələrində həkim kadrlarının hazırlığına, həm 

də tibb elminin inkişafına, gənc azərbaycanlı alimlərin İttifaq səviyyəli tibb 

ocaqlarında öz elmi fəaliyyətlərini davam etdirməsinə böyük əhəmiyyət 

verilirdi. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə qabaqcıl elm mərkəzlərində 

tədqiqatlar aparan, dissertasiyalar müdafiə edən həmin insanlar sonralar tibb 

elmimizin fəxri kimi, səhiyyəmizin inkişafına dəyərli töhfələr verdilər. 

Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi illərində respublikada həkim 

kadrların və təbabət alimlərinin hazırlığı yüksək vüsət aldı, yeni elmi mərkəzlər 

açıldı, təbabət üzrə elmi–tədqiqat institutlarının fəaliyyəti canlandırıldı, ölkədə tibb 

elminin müxtəlif istiqamətləri üzrə konfranslar, forumlar keçirildi. Fizioloq və 

patofizioloqların (1970, 1981), uroloqların (1972), nevropatoloqların (1974), 

oftalmoloqların (1977), hematoloq və transfuzioloqların (1978), tibbi bioloqların 

(1979), nefroloqların (1980), mikrobioloq, epidemioloq və parazitoloqların (1982) 

və digər sahə mütəxəssislərinin Bakıda keçirilən qurultay və konfransları yüksək 

hazırlıqlı tibbi kadrların imkanlarını və qabiliyyətlərini səfərbər etmək məqsədi 

daşıyırdı. Ümumittifaq tədbirlərin respublikamızın paytaxtında keçirilməsinin 

elmi–praktik əhəmiyyəti ilə yanaşı, həm də siyasi mənası var idi. Bakı İttifaq 

miqyaslı elmi mərkəzə, tibb alimlərinin ənənəvi görüş yerinə çevrilmişdi. 

Heydər Əliyevin səhiyyə sahəsinə diqqəti və onun inkişafı üçün gördüyü 

işlər Azərbaycanı tezliklə tək ümumittifaq miqyasında deyil, həm də beynəlxalq 

arenada qabaqcıl mövqelərə çıxardı. Belə ki, 1970–ci ildə Ümumdünya Səhiyyə 

Təşkilatının regionlararası seminarının, 2 il sonra isə Beynəlxalq Tibbi 

Avadanlıqlar Sərgisinin məhz Bakıda keçirilməsi respublikamızın bu sahədə artan 

rolundan xəbər verirdi. Sonralar ölkəmizin bu cür tədbirlərə ev sahibliyi etməsi 

artıq ənənəvi hal almışdı. 

Ulu öndər əhalinin sağlamlıq durumu üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyan və 

o dövrdə çox aktual problem olan Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin sanitar-

gigiyena vəziyyəti, Xəzərin və digər su hövzələrinin sanitar durumu, müxtəlif 



sənaye sahələrində çalışan işçilərin əmək şəraiti, peşə patologiyaları və sənaye 

toksikologiyası məsələlərinə, həmçinin yoluxucu xəstəliklərlə, alkoqolizm və 

narkomaniya ilə mübarizə, onların profilaktikası, dərman çatışmazlığı probleminin 

həlli kimi sahələrə böyük diqqət ayırırdı. O dövrdə məhz respublika rəhbərliyinin 

səyləri, gördüyü tədbirlər sayəsində Azərbaycanda peşə xəstəlikləri 25% azalmışdı. 

Heydər Əliyev əhalinin sağlamlığı ilə bağlı daha bir məsələyə—profilaktika 

və sağlamlaşdırıcı tədbirlərə, kurort müalicəsinin təşkilinə də böyük əhəmiyyət 

verirdi. Xalqımızın müdrik oğlunun respublikaya rəhbər seçiləndən sonra 

müzakirəyə çıxardığı ilk mövzulardan biri Naftalan, İstisu və Abşeron 

sanatoriyalarında tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması olmuşdu. 

Həmin illərdə əhalinin kütləvi surətdə dispanser qeydiyyatına alınmasına, 

sahə həkimlərinin işinin fəallaşdırılmasına, ana və uşaqlara göstərilən tibbi 

xidmətin səviyyəsinin artırılmasına ayrılan diqqət də xəstəliklərin qarşısının 

alınmasına, vaxtında aşkarlanaraq müalicə edilməsinə yönəldilmişdi. 

Bu sırada Heydər Əliyevin təşəbbüsü və tövsiyəsi ilə yüksək səviyyədə 

təşkil olunmuş, səhiyyə işçilərinin yaddaşında silinməz iz qoymuş, respublikanın 

hüdudlarından çox–çox uzaqlarda da əks-səda doğurmuş bir tədbiri — sahə 

həkimlərinin respublika qurultayını (1982) xüsusi vurğulamaq olar. Heydər 

Əliyevin şəxsən iştirak etdiyi bu toplantıda səslənən fikirlər, qaldırılan məsələlər 

əsasında “Əhalinin sağlamlığının qorunmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” qərar 

qəbul edildi və uğurla həyata keçirilməyə başladı. 

Heydər Əliyev SSRİ miqyasında səhiyyə sahəsinə rəhbərlik etdiyi müddətdə 

də Azərbaycanda əhalinin sağlamlığının qorunması üçün çox işlər 

görmüşdü. Respublikamızın Xəzər dənizi sahillərində İttifaq əhəmiyyətli kurort 

zonasının yaradılması, sənaye müəssisələrində peşə xəstəliklərinin profilaktikası 

ilə bağlı tədbirlər, ümumittifaq miqyaslı bəzi toplantıların Bakıda keçirilməsi bu 

qəbildən idi. 

Tale elə gətirdi ki, ulu öndərin Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi 

də Vətənimiz və səhiyyəmiz üçün çətin bir məqama təsadüf etdi. Xalqımızın 1980-

ci illərin sonu – 1990-cı illərin əvvəllərində müstəqillik uğrunda mübarizəsi, SSRİ-



nin dağılması və bununla bağlı iqtisadi tənəzzül səhiyyəmiz üçün də izsiz 

ötüşməmişdi. Üstəlik, müharibə, Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti və 

ərazilərimizin işğalı ilə bağlı 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün ordusunun 

olması yenicə istiqlaliyyət qazanan və hələ iqtisadi cəhətdən möhkəmlənməmiş bir 

ölkədə səhiyyəni prioritet sahə kimi inkişaf etdirməyə imkan vermirdi. 

Bununla belə, Heydər Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində 

müstəqillik dövründə ölkəmizdə səhiyyənin inkişafı və əhalinin sağlamlığının 

qorunması sahəsində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə etmək mümkün oldu. Onun 

bilavasitə rəhbərliyi ilə ölkənin səhiyyə sistemində ardıcıl və məqsədyönlü işlər 

görüldü, islahatlar aparıldı. Bu işdə ilk növbədə səhiyyənin hüquqi–normativ 

bazasının təkmilləşdirilməsi və dünya standartları səviyyəsinə qaldırılması daim 

diqqət mərkəzində saxlanılırdı. Həmin məqsədlə ölkəmizdə səhiyyənin 

qanunvericilik bazasını gücləndirən bir sıra qanunlar, o cümlədən “Əhalinin 

sağlamlığının qorunması haqqında”, “Qan və onun komponentlərinin donorluğu 

haqqında”, “İnsanın immunçatışmazlığı virusunun törətdiyi xəstəliyin (AİDS) 

yayılmasının qarşısının alınması haqqında”, “Əczaçılıq fəaliyyəti haqqında”, 

“İnsan orqan və (və ya) toxumalarının transplantasiyası haqqında”, “Tibbi sığorta 

haqqında” və s. qanunlar işlənib hazırlandı və Milli Məclis tərəfindən qəbul 

edildi. Azərbaycan ərazisində QİÇS və vərəm xəstəliklərinin yayılmasının qarşısını 

almaq üçün milli proqramlar işlənib hazırlandı. 

Heydər Əliyevin Azərbaycan səhiyyəsi qarşısındakı xidmətlərindən 

danışarkən səhiyyə islahatları proqramının hazırlanması və icrasını xüsusi qeyd 

etmək lazımdır. Ölkə başçısının “Səhiyyə sahəsində islahatlar üzrə Dövlət 

Komissiyasının yaradılması barədə” 13 mart 1998–ci il tarixli sərəncamı 

səhiyyənin bütün sahələrini əhatə edən islahatların daha geniş miqyasda və sürətlə 

aparılması üçün şərait yaratdı. 

Müstəqilliyin ilk illərində səhiyyənin maliyyələşdirilməsi, daha dəqiq desək, 

ona lazımi səviyyədə maliyyə vəsaiti ayırmaq imkanının olmaması ən çox 

narahatlıq doğuran problemlərdən biri idi. Məhz buna görə də Heydər Əliyev həm 

səhiyyəyə əlavə vəsait cəlb etmək, həm də bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü 



yaşayan ölkəmizdə səhiyyəni bir fəaliyyət növü kimi liberallaşdırmaq üçün özəl 

səhiyyə sisteminin tətbiqinə şərait yaratdı. Onun bilavasitə göstərişlərinə əsasən bu 

istiqamətdə hüquqi–normativ baza olan “Özəl tibb fəaliyyəti haqqında” 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildi. Ulu öndərin ölkəmizdə səhiyyə 

sahəsində həyata keçirdiyi islahatlar çərçivəsində ən mühüm xidmətlərindən biri 

olan özəl səhiyyə sisteminin tətbiqi həm də tibb işçilərinin maddi rifah halının 

yaxşılaşması üçün imkanlar açdı — xüsusi mülkiyyətdə olan tibb müəssisələrində 

10 min nəfərədək işçi, o cümlədən 2500 həkim və 4000 orta tibb işçisi işlə təmin 

edildi. Özəl və dövlət tibb müəssisələri arasında rəqabət yaranması sayəsində 

əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsi yüksəldi, bu isə səhiyyəmizin gələcək 

inkişafı üçün təkan oldu. 

Ümummilli lider Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində öz doğma 

yurdunu tərk etməyə məcbur olmuş qaçqın və məcburi köçkünlərin tibbi təminatı 

ilə bağlı problemlərin həllini də daim diqqət mərkəzində saxlayır, onlara lazımi 

tibbi xidmətin göstərilməsi ilə əlaqədar göstərişlər verir, bu məsələləri ölkəmizdə 

fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə 

müzakirə edirdi. Vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların ailələri də 

daim onun nəzər-diqqətində idi. Heydər Əliyevin tövsiyəsinə uyğun olaraq, 1994-

cü ildən etibarən şəhid ailələri Azərbaycanın bütün bölgələrində tibb 

müəssisələrinin himayəsinə götürüldü, hər ailədən bir nəfərə 18 yaşına çatana 

qədər hər ay orta aylıq əmək haqqı məbləğində müavinət verildi. 

Heydər Əliyevin prezidentliyi dövründə səhiyyəmizin maddi-texniki 

bazasının gücləndirilməsi istiqamətində də xeyli iş görüldü, o cümlədən bir sıra 

tibb müəssisələrində təmir-tikinti işləri aparıldı, bəzi səhiyyə ocaqları yeni 

avadanlıq və cihazlarla təchiz edildi. O illərdə bu sahədə ən diqqətəlayiq hadisələr 

— Azərbaycan Tibb Universitetinin yeni korpusunun istifadəyə verilməsi və 

müasir dünya standartlarına cavab verən Mərkəzi Klinik Xəstəxananın açılışı isə 

ümummilli liderin Azərbaycan xalqının sağlamlığına göstərdiyi qayğının ən parlaq 

təcəssümü oldu. 



Beləliklə, tərəddüd etmədən deyə bilərik ki, ölkəmizin ictimai həyatının 

bütün sahələrində olduğu kimi, səhiyyə sahəsində də yeni iqtisadi sistemə uyğun 

olaraq həyata keçirilən islahatlar, inkişaf və tərəqqi Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlıdır. Səhiyyəmizin inkişafı yolunda ümummilli liderin xalqının hər bir 

nümayəndəsinin gələcəyini düşünərək gördüyü işlər öz dəyəri, böyüklüyü ilə 

əvəzsizdir. 

Bu gün digər sahələrdə olduğu kimi, səhiyyə sahəsində də ulu öndərin siyasi 

kursu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 

uğurla davam etdirilir. Dövlət başçısı ümummilli lider Heydər Əliyevin başlıca 

həyat prinsipi olan xalqa, millətə xidmət və sədaqət amalını yaşadır. Məhz onun 

rəhbərliyi altında Heydər Əliyev siyasəti, gələcəyə istiqamətlənmiş strateji inkişaf 

kursu davamlı surətdə irəliləyir və Azərbaycanın uğurlarının əsasını təşkil edir. 

Azərbaycan dövləti insanların sağlamlığını prioritet məsələ kimi daim diqqət 

mərkəzində saxlayır.  

Artıq bu gün Azərbaycan səhiyyəsi sürətli inkişaf dövrünü yaşayır. Bu gün 

ölkəmizdə əvvəllər əlacı olmayan bir sıra xəstəliklər müalicə edilir, mürəkkəb 

əməliyyatlar, o cümlədən, qaraciyər transplantasiyası, süni oynaq və açıq ürək 

əməliyyatları aparılır. 

Azərbaycanın səhiyyə işçiləri bütün dövrlərdə zamanla həmahəng 

addımlayıb, əhaliyə tibbi xidmətin səviyyəsini daim yaxşılaşdırmağa səy 

göstərmişlər. 

Azərbaycan səhiyyəsi yuxarıda qeyd etdiyimiz mərhələlərdən keçə-keçə 

inkişaf edib formalaşmış və dünya sivilizasiyasına inteqrasiya olunmuşdur. 
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