
Miqrasiya və əhali yerdəyişməsinin artması infeksion 
xəstəliklər riskini də artırır.

Xəstəliklərin vaxtında müəyyən olunması və müalicəsi 
üçün onların erkən diaqnostikası çox vacibdir.

SAĞLAMLIĞINIZA DİQQƏT EDİN – PULSUZ, SÜRƏTLİ İİV 
TESTİNDƏN VƏ VƏRƏMƏ MÜAYİNƏDƏN KEÇİN!

Xəstəliklərin vaxtında müəyyən edilməsi və müalicəsi 
Sizin sağlamlığınız üçün vacibdir!

Zəruri olarsa, Siz müalicəyə başlaya bilərsiniz!

Sağlam həyat yaşaya bilərsiniz!

Yeni vərəm və İİV infeksiyasının ləğv edilməsi üçün 
əməkdaşlıq edin və buna öz töhfənizi verin!

VƏRƏM HAQQINDA NƏ BİLMƏLİYİK?

Vərəm hava-damcı yolu ilə yoluxan infeksion 
xəstəlikdir və əsasən ağciyərlərə təsir edir. Bəzən 
digər orqanlara da təsir edir.

§ Xəsətəliyin infeksion forması olan şəxsın 
öskürməsi, asqırması və ya danışması yolu ilə 
digərlərinə yoluxa bilər;

§ Xəsətəliyin infeksion forması olan 
şəxs ilə qapalı, pis havalandırılan 
məkanlarda təmas zamanı yolux-
ma riski artır.  

VƏRƏM XƏSTƏLİYİNİN ƏSAS 
SİPMTOMLARI AŞAĞIDAKILARDIR: 

§ Öskürmə, daha çox bəlğəmli 
öskürmə;

§ Bədən temperaturunun artması;

§ Çəki itirmə;

§ Gecələr tərləmə. 

Bu simptomlar iki həftədən çox müşahidə olunduğu halda 
həkim ilə əlaqə saxlayın.

 

AŞAĞIDAKI HALLARDA VƏRƏMİN İNKİŞAFI RİSKİ ARTIR: 

§ Vərəmə yoluxmuş şəxslə yaxın əlaqə;

§ İİV-ə yoluxmuş şəxslərdə;

§ Narkotik, siqaret və alkoqollu içkilər istifadə edən-

lərdə; 

§ Xroniki xəstəlikləri olan şəxslərdə; 

§ Sosial olaraq daha həssas vəziyyətdə olan insanlarda 

(məsələn, məcburi köçkünlər, miqrantlar, sıx yaşayış 

yerlərində yaşayanlar, evsizlər);

§ Vərəmə yoluxmuş şəxslərlə işləyən tibb işçilərində. 



Əlavə məsləhətləşmələr üçün Azərbaycan 

Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Elmi-Tədqiqat 

Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu ilə aşağıdakı pulsuz 

telefon xətləri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz: 

(+994 12) 421 20 73, (+99412) 421 44 98, 
(+99412) 421 21 71, (+994 12) 421 22 62.

 VƏRƏM AŞAĞIDAKI YOLLAR İLƏ YOLUXMUR: 

§ Ev əşyaları (məsələn, çəngəl, qaşıq, kitab, yataq 

dəstləri) ilə təmas zamanı;

§ Əl sıxmaq ilə; 

§ Yeyinti məhsulları ilə və vərəmi olan şəxsin şəxsi 

əşyalarına toxunmaq ilə.

 

VƏRƏMİN MÜALİCƏSİ

· Vərəmin müalicəsi vaxt aparır və xəstələrin 
müalicəyə vaxtında və düzgün əməl etməsini tələb 
edir. Vərəm müalicəsi mümkün olan xəstəlikdir!

· Siz dərmanlara davamlılığın yaranmaması və 
ölümcül nəticələrlə üzləşməmək üçün tam 
müalicənin sonuna qədər həkimin reseptinə və 
məsləhətlərinə ciddi şəkildə əməl etməlisiniz.

 

Miqrasiya və hüquqi statusundan asılı olmayaraq 
miqrantların prioritet sağlamlıq ehtiyaclarına cavab 
vermək naminə birləşək!

Sağlamlığınıza diqqət edin – vərəm və İİV testlərindən 
keçin!

Yeni vərəm hallarının və İİV infeksiyasının ləğv edilməsi 
üçün əməkdaşlıq edin və buna öz töhfənizi verin!

Vərəm və İİV ilə əlaqəli ayrıseçkilik hallarını yox etmək üçün 
əməkdaşlıq edin və öz töhfənizi verin!

Vərəm və QİÇS ilə əlaqəli ölüm hallarını azaltmaq üçün 
əməkdaşlıq edin və prosesə kömək edin!

Vərəm və İİV-in qarşısının alınması, müalicəsi və dəstəyinə 

universal əlçatanlıq eyni zamanda bizim ictimaiyyətdə 

yaşayan miqrant və qaçqınları da əhatə edir!


