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Giriş 
Bu metodik vəsait səhiyyə təşkilatçılarına, o cümlədən səhiyyədə 

siyasəti müəyyənləşdirənlərə, statistika işini aparan tibb işçilərinə, 
səhiyyənin təşkili tədrisi ilə məşğul olanlara, elmi işçilərə, ali tibb 
təhsili müəssisələrinin tələbələri və həkimlərin təkmilləşdirilməsi 
müəssisələrinin müdavimlərinə, praktik tibb fəaliyyəti ilə məşğul 
olan həkimlərə, geniş oxucu auditoriyasına ünvanlanır. 

İctimai səhiyyədə monitorinq səhiyyəyə sərf olunan vəsait, onun 
strukturu, əhalinin sağlamlıq göstəriciləri, səhiyyənin müxtəlif 
sahələrində göstərilən xidmətlərin əlçatanlılığı, keyfiyyəti və 
effektivliyini nəzərdən keçirən, ayrı-ayrı dövlət proqramlarının 
həyata keçirilməsinə nəzarət edən tədbirlər toplusunu özündə 
cəmləşdirir. Monitorinq həm də əhalinin sağlamlığında olan meylləri 
aşkar edib onları nəzərə alaraq ictimai səhiyyənin strategiyasında 
dəyişikliklərin edilməsi və ya yeni strategiyanın işlənməsində kömək 
edir. Monitorinq ölkə, region, şəhər və rayonlar, ayrı-ayrı 
müəssisələr səviyyəsində və s. aparıla bilər.  

Monitorinq nəticələrinin geniş yayılması və müzakirəsi səhiyyə 
sisteminin şəffaflıq və cavabdehliyinə, ona olan inamın, müxtəlif 
sektorların səhiyyə ilə əməkdaşlığının artmasına xidmət göstərir.  

Hissə 1. Səhiyyədə monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin 
təkmilləşdirilməsi 

Monitorinq, qiymətləndirmə və icmal hər bir milli səhiyyə 
strategiyasının zəruri şərtidir.  

Monitorinq nələr, kimlərlə və harada baş verməsi haqda müxtəlif 
mənbələrdən toplanmış məlumatın onun nəzərdən keçirilməsi üçün 
bir araya gətirilməsidir.  

Qiymətləndirmə monitorinq vasitəsi ilə əldə edilmiş məlumatın 
onun kontekst dəyişikliyinin nəzərə alınması, suallara cavabların 
tapılması, məlumatların dəqiqləşdirilməsi ilə aparılan daha dərin 
analizidir. 

Monitorinqin icmalı hökumətə və onun tərəfdaşlarına səhiyyə 
siyasətinin nəzərdən keçirilməsi üçün müəyyən indikatorların 
toplanması vasitəsi ilə vaxtında və dəqiq fəaliyyət və irəliləyiş 
haqqında informasiyanın çatdırılmasını təmin edir və əldə edilmiş 
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sübutlara əsaslanıb prioritetlərin və resursların yerləşdirilməsinin 
müəyyənləşdirməsinə əsası təşkil edir.  

İctimai səhiyyədə monitorinq və qiymətləndirmənin aparılması 
üçün bir neçə sahə müəyyənləşdirilə bilər. Bu ilk növbədə əhalinin 
sağlamlığını və onda olan meyilləri əks etdirən göstəricilərdir. 
Bunlara əhalinin xəstələnmə, doğum və ölüm sayını əks etdirən 
göstəricilər aiddir. Digər monitorinq sahəsi səhiyyə müəssisələrinin 
fəaliyyətidir. Başqa bir monitorinq sahəsi sano-ekoloji 
monitorinqdir. Monitorinqin bu növü əhalinin bəzi qruplarının 
sağlamlığı ilə ətraf mühit arasında olan qarşılıqlı əlaqələrin 
öyrənilməsinə yönəldilir. 

Monitorinq müntəzəm aparılmalıdır (sutkalıq, həftəlik, aylıq, 
rüblük, illik və ya bir neçə ildən bir).  

Səhiyyə göstəriciləri və xidmətlərinin monitorinqinin nəticələri 
səhiyyə sahəsində qərarların qəbul edilməsi üçün vacibdir və hər 
hansı problem yarandığı halda strateji qərarların təkmilləşdirilməsi, 
mövcud siyasətə düzəlişlərin edilməsinə imkan verir. Müsbət nəticə 
göstərən fəaliyyətlər yeni səhiyyə proqramlarında istifadə edilə bilər. 
Digər bir o qədər də uğurlu olmayan fəaliyyətlərə isə gələcəkdə 
yenidən baxıla bilər.  

İlk qiymətləndirməni monitorinq prosesinin ilkin mərhələsində 
aparmaq lazımdır. Bu qiymətləndirmə məhdud büdcə şəraitində 
arzuolunan nəticələrin əldə edilməsi məqsədilə insan və maddi 
resursların daha səmərəli istifadəsinə şərait yaradır.  

Səhiyyədə qiymətləndirməyə həyata keçirilən proqramın və ya 
rutin işinin kəmiyyət və keyfiyyət nəticələrini müəyyənləşdirən 
tədbirlər toplusu kimi baxmaq olar. Qiymətləndirmə son və aralıq 
nəticələr, həyata keçirilən fəaliyyətlər arasında qarşılıqlı əlaqələrin 
müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur.  

Monitorinqin məqsəd, vəzifə və nəticələrinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Səhiyyə göstəriciləri və xidmətlərinin effektivliyinin 
qiymətləndirilməsi sistemini tətbiq etməzdən əvvəl monitorinqin 
məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirmək lazımdır.  

Monitorinqin məqsədi müəyyən proqramların həyata keçirilməsi 
ilə bağlı nəticələrin və ya səhiyyə göstəricilərinin izlənməsi və 
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arzuolunan nəticələrin və ya göstəricilərin əldə edilməsi üçün 
yolların müəyyənləşdirilməsidir. Məqsəd bilavasitə vətəndaşların 
sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi, səhiyyə 
xidmətlərinin keyfiyyətinin və əlçatanlığının artırılması, sanitariya-
epidemioloji salamatlığın təmin edilməsi ola bilər. 

Məqsədlərə nail olmaq üçün bir sıra vəzifələri həyata keçirmək 
lazımdır. Məsələn, əhalinin sağlamlığının yaxşılaşdırılması üçün 
xəstələnmə, xəstəxanalarda ölüm, ana və uşaq ölümünün 
azaldılmasına nail olmaq lazımdır.  

İdeal halda istənilən proqramın məqsəd və vəzifələri və həmin 
vəzifələrin həyata keçirilməsini əks etdirən göstəricilər (indikatorlar) 
toplusu olmalıdır. Nəticə indikatorları, eləcə də onların ölçmə və 
qiymətləndirmə üsulları proqram fəaliyyətə başlamazdan əvvəl 
müəyyənləşdirilməlidir. 

Monitorinqin hədəfi və çərçivəsi 

Səhiyyədə monitorinqin hədəf və çərçivəsini üç əsas komponent 
müəyyənləşdirir: 

 monitorinq edilən proqramın və ya xidmətin əsas hissələri,
məqsəd və vəzifələrini özündə birləşdirən məntiqi sxem;

 ölçülə bilən indikatorlar;
 məlumatların toplanması və təhlilinin metodologiyası.
Keyfiyyətli monitorinq sisteminin bir sıra ümumi xüsusiyyətləri 

vardır.  
Sadə. Sistem bütün zəruri məlumatları birbaşa və sadə üsulla 

hazırlamalıdır. Qeydlər və məlumatların toplanması formaları 
anlamaq və doldurmaq üçün sadə olmalıdır. Təkrarlanan məlumatı 
daxil etmək üçün əlavə vaxt itirilməməlidir. Xüsusilə də, bu, 
resursların məhdud və işçilərin müxtəlif vəzifələri olduğu hallarda 
çox vacibdir.  

Çevik. Sistem rahat dəyişilməlidir, xüsusilə də, qiymətləndirmə 
dəyişikliklərin edilməsinin vacib və ya arzuolunan olmasını 
göstərirsə. Məsələn, qeydə alınan digər səhiyyə xidmətləri haqqında 
məlumatları əlavə etməyə və ya müəyyən qrup xəstəliklər haqqında 
məlumatları əldə etmək üçün hədəf seçimini dəyişməyə ehtiyac ola 
bilər və s.  
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İştirakçılar tərəfindən qəbul olunan. Sistem insanların onda 
iştirak etmək istəyi olduğu halda işlək olur. İşçi heyətin blankların 
hazırlanması, qiymətləndirilməsi, məlumatların toplanması üçün 
formaların modifikasiya edilməsi prosesinə cəlb olunması onlarda 
blankların doldurulmasının rahat və məqsədinin aydın olması barədə 
əminlik yaradacaq. Son istifadəçilərin lazım olan nəticələri əldə edə 
bilmələrinə və onları təkmilləşdirmək məqsədilə şərh və təkliflərin 
qəbul olunmasına əmin olmaları vacibdir.  

Etibarlı. Monitorinq nəticəsində əldə olunan məlumatların 
dəqiqliyinə istifadəçilər əmin olmalıdırlar.  

Əgər resurslar imkan verirsə, monitorinqin aparılmasında 
seçmədən qaçmaq lazımdır. Seçmənin aparılması lazım olduqda onu 
müəyyən qaydalar əsasında etmək lazımdır. Əhalinin bütün 
təbəqələrindən ibarət reprezentativ1 seçmə müəyyən səviyyədə oxşar 
olan xəstəxana və poliklinikaların seçilməsi yolu ilə əldə oluna bilər.  

Etibarlı məlumatlar əsasında əldə edilən indikatorlar yüksək 
həssaslığa və gələcək nəticələrdən xəbər verə bilmək xüsusiyyətinə 
malik ola bilər. Bu nəticələr tam əhatə olunmaya bilər, əsas odur ki, 
bütün vəziyyətlərdə tədqiq olunan hadisələrin bütün formalarını 
bərabər səviyyədə əhatə etsin. Buna reprezentativ seçmə metodu ilə 
nail olmaq olar.  

Əlverişli. Sistem əlverişli və əlçatan olmalıdır. İşçi heyətə əlavə 
yük və təşkilatın büdcəsinə zərər vurmaq lazım deyil.  

Dayanıqlı. Sistem qurulduğu andan öz məqsədlərinə xidmət 
etmək üçün az güc sərf olunmaqla işləməli, rahat yenilənməlidir.  

Məlumatı vaxtında hazırlayan. Sistem ən müasir məlumatı 
hazırlamalıdır. 

Təhlükəsizlik və məxfiliyə əməl edən. Bu monitorinq sisteminin 
iki vacib xüsusiyyətidir. Fərdi məlumatlar tam şəkildə gizli 
saxlanmalıdır. Hesabatlarda şəxsi məlumatlar olmamalıdır. Bundan 
əlavə, sistem şübhəli və qorxu xarakterli şəxsi məlumatları 
yaymamalıdır. 

1 Öyrənilən populyasiyanı düzgün təmsil edən 
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Monitorinq sisteminin layihələndirilməsi və qurulması 

Monitorinq sisteminin layihələndirilməsi və qurulması üçün       
11 əsas addım zəruridir.  

Addım 1. Monitorinq sisteminin iştirakçılarının 
müəyyənləşdirilməsi 

Monitorinq sisteminin iştirakçıları məlumatların yığılması, emalı 
və təhlilini həyata keçirməyə qadir olan və ya tibb xidmətlərinin 
monitorinqində maraqlı olan təşkilatlar və fərdlər ola bilərlər. Bütün 
potensial iştirakçıları müəyyənləşdirmək üçün səhiyyə 
göstəricilərində və ya tibb xidmətlərinin səmərəliliyində kimlərin 
maraqlı olduqlarını nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu, iştirakçıların 
siyahısını müəyyənləşdirməyə kömək edəcək. Həmin siyahıya 
səhiyyə sisteminin həkim və orta tibb işçiləri, rəhbər və idarəetmə 
işçiləri, eləcə də səhiyyə problemlərinin həll olunmasında maraqlı 
olan ictimai və qeyri-hökumət təşkilatları aiddir. 

Səhiyyə sektoruna daxil olmayan, monitorinqin göstəricilərində 
və səhiyyə xidmətlərinin səmərəliliyində maraqlı olan digər 
təşkilatlar da iştirakçı ola bilərlər. Bunlar sığorta şirkətləri, təhsil, 
hüquq və sosial xidmətlərlə məşğul olan qurumlar ola bilərlər. 
Onların bəziləri, məsələn, sığorta şirkətləri sistemin 
maliyyələşdirilməsində iştirak edə bilərlər. 

Eləcə də səhiyyə sistemi ilə bilavasitə əlaqəli olmayan, amma 
ictimaiyyətin, siyasi qurumların və digər nüfuzlu qrupların geniş 
dəstəyinin alınmasına yardım edə bilən yerli və ictimai liderləri 
nəzərə almaq lazımdır.  

Addım 2. Monitorinq sisteminin məqsədlərinin 
müəyyənləşdirilməsi 

Monitorinq sisteminin məqsədlərini müəyyənləşdirərkən onun 
nəyə yardım edəcəyini nəzərdə saxlamaq lazımdır. Bu aşağıda 
göstərilənlər ola bilər: 

 səhiyyə xidmətləri sisteminin yaxşılaşdırılması;
 səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması;
 müdaxiləyə ehtiyacı olan sahələrin müəyyənləşdirilməsi;
 xəstəliklərin profilaktikasını təmin etməklə səhiyyə

xərclərinin azaldılmasını mümkün edən sahələrin
müəyyənləşdirilməsi;
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 idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsində vacib olan
məlumatlarla təmin edilməsi (məsələn, ən yaxşı nəticələrin
alınması üçün məhdud resurslar necə paylanmalıdır);

 səhiyyə proqramlarına nəzarət və effektivliyin
müəyyənləşdirilməsi.

Monitorinq sistemi səhiyyənin bütün sahələri, eləcə də bəzi 
müəyyənləşdirilmiş sahələrini əhatə edə bilər. 

Addım 3. İndikatorların müəyyənləşdirilməsi 
Monitorinqin məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirdikdən sonra 

vəzifələrin həyata keçirilməsini, məqsədlərə yaxınlığını ölçməyə 
qadir olan indikatorları müəyyənləşdirmək lazımdır. İndikatorlar 
monitorinqin məntiqi sxeminin ayrı-ayrı tərkib hissələrinin ölçülməsi 
üçün istifadə olunur. 

İndikatorlar geniş mənada aşağıda göstərilən elementlərin 
ölçülməsi üçün istifadə oluna bilər: 

 zaman ərzində dəyişikliklər (məsələn, səhiyyə xidmətlərindən
istifadənin dinamikası);

 ümumi məcmunun altqruplar arasında olan fərqi (məsələn,
böyüklərin xəstələnməsi ilə müqayisədə uşaqların
xəstələnməsi);

 əhalinin və tibb müəssisələrinin müxtəlif qruplarının
səciyyəvi xüsusiyyətlərinin təsviri (məsələn, müəyyən
avadanlığın mövcud olması, ya da hədəf auditoriyada
müəyyən xidmətlərin istifadəçilərinin faizi);

 müxtəlif müəssisələr arasında olan fərqlər (məsələn, müəyyən
səhiyyə xidmətlərinin göstərilməsində);

 qarşıya qoyulan məqsədlərə çatma dərəcəsi (məsələn,
müəyyən xidmət göstərilən pasiyentlərin planlaşdırılmış sayla
müqayisəsi).

Addım 4. Məlumatların mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi 
Məlumat mənbələrini müəyyənləşdirərkən məlumatların haradan 

əldə edilməsi, nə dərəcədə keyfiyyətli və etibarlı olması, qeyd 
olunması və işlənməsinin əlyazma, yoxsa elektron üsul ilə olması,  
asanlıqla modifikasiya edilməsinin mümkünlüyünü nəzərdə 
saxlamaq lazımdır. 

Əksər hallarda həqiqət ondan ibarətdir ki: 
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 ayrı-ayrı müəssisələr öz kateqoriya, təyinat və metodlarından 
istifadə edib məlumatları toplayırlar; 

 toplanan məlumatlar etibarlı deyil; bir çox müəssisələrdə 
mövcud olan məlumatların toplanma metodları monitorinq 
sistemində nəzərdə tutulan bütün hadisələri əhatə etmir və 
beləliklə məlumatların keyfiyyəti şübhə altında olur (hətta 
məlumatların toplanması ardıcıllıqla aparılsa da, əksəriyyəti 
əlyazma formasında olur və bu da onların sonrakı emalı və 
təhlilini çətinləşdirir; əlavə olaraq, bu cür məlumatların 
əlçatanlığı çox hallarda müxtəlif məhdudiyyətlər, 
məlumatların monitorinq və planlaşdırma üçün dəyərinin 
dərk olunmaması səbəbindən aşağı olur); 

 əldə olunan məlumatlar reprezentativ deyil, yəni bütün 
öyrənilən əhali qrupu üçün və ya səhiyyə müəssisələrində 
olan vəziyyəti əks etdirmir.  

Monitorinq məqsədilə məlumatların potensial mənbəyini 
qiymətləndirib seçməyin vəzifələri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 daha çox məlumatları əldə etmək imkanı olan mənbələri 
müəyyənləşdirmək; 

 bu məlumatları toplayan təşkilatlarla əlaqə yaratmaq; 
 məlumatların toplanması, emalı, şərhi və təqdim edilməsi 

mexanizmlərini işləmək. 

Addım 5. Əlçatan resursların qiymətləndirilməsi 
Mövcud olan və yaxud lazım olan resursları nəzərdən keçirmək 

lazımdır. Bu resurslara aşağıdakılar daxil edilə bilər: 
 blankları doldurmaq və ya lazım olan məlumatı oradan əldə 

etmək, emal etmək və hesabatları hazırlamağa qadir olan işçi 
heyət; 

 Lazım olan avadanlıq və materiallar (məsələn, kompüterlər və 
informasiya daşıyıcıları, kompüterlərin işləməsi üçün etibarlı 
elektrik enerjisi mənbəyi, dəftərxana ləvazimatları, blanklar). 

Resursları qiymətləndirərkən aşağıdakı sualları cavablandırmaq 
lazımdır: 

 İşçi heyət monitorinqin yeni vəzifələrinin öhdəsindən gələ 
bilərmi?  
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 Əlavə işçi heyətin cəlb olunmasına və ya mövcud işçi heyətin
əlavə təlimləndirilməsinə (təkmilləşdirilməsinə) ehtiyac
varmı?

 Əlavə avadanlıq və materiallara ehtiyac varmı?
 Əlavə işçi heyətin cəlb olunmasına və təlimləndirilməsinə,

avadanlıq və materiallarla təchiz olunmasına ehtiyac olarsa,
bunları nə cür təmin etmək olar?

 Bunları təmin etmək mümkün deyilsə, mövcud olan
resurslardan necə bəhrələnmək olar?

Monitorinq insanlardan müsahibələrin alınmasını nəzərdə 
tutduğu hallarda onun şəraitini nəzərdən keçirtmək lazımdır. 
Müvafiq şəraitin olması və insanlarla xoş rəftar edilməsi onları 
informasiyanın verilməsinə həvəsləndirir. 

Addım 6. İştirakçıların məlumatlandırılması və monitorinqə 
cəlb edilməsi 

Növbəti addım monitorinq sisteminin iştirakçıları kimi müəyyən 
edilmiş bütün təşkilatların məlumatlandırılması və cəlb edilməsindən 
ibarətdir. İştirakçıları monitorinqin onlar üçün əhəmiyyətli olmasına 
və onların iştiraklarının vacib olmasına əmin etmək lazımdır. 
Beləliklə, monitorinqin nəticələrində maraqlı olanların monitorinq 
sisteminin hazırlanması və istifadəsi üçün cəlb olunması 
əhəmiyyətlidir. Onlar belə halda özlərini tamamlanmış sistemin 
bərabərhüquqlu iştirakçıları hesab edirlər və bu da sistemi daha 
dayanıqlı edir. 

Monitorinq sistemində iştirak etmək istəyini gücləndirmək üçün 
iştirakçıları, onların iştirak payını nəzərə alaraq, sistemlə işləməyə 
hazırlamaq vacibdir. Hazırlıq üç səviyyədə aparılmalıdır. Bütün 
iştirakçılar 1-ci səviyyəni, bəziləri 2-ci və yalnız bir neçəsi 3-cü 
səviyyəni keçməlidirlər (cədvələ bax). 
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Cədvəl 1. Monitorinq sistemində iştirak edən işçi heyətin hazırlıq 
səviyyəsinə görə tövsiyələr  

Hazırlıq 
səviyyəsi 

Təlim alanların 
kateqoriyaları 

Hazırlığın məzmunu 

I 

Monitorinqin bütün 
iştirakçıları - 
supervayzer və sistemlə 
işləyən əməkdaşlardan 
başlamış ən son 
istifadəçilərədək  

Səhiyyə göstəricilərinin və 
xidmətlərinin 
səmərəliliyinin monitorinq 
sistemi ilə tanışlıq; məqsəd 
və istifadə imkanları da 
daxil olmaqla sistemin 
icmalı  

II 

Məlumatları toplayan və 
blankları dolduran, eləcə 
də məlumatları emal 
edən bütün iştirakçılar 

Məlumatların təsnifatı və 
kodlaşdırılması baxımından 
blankların detallı tədqiqi; 
pasiyentdən lazımi 
məlumatı əldə etmək, 
onları müsahibədə iştirak 
etməyə razı salmaq, 
məxfiliyi qorumaq bacarığı 

III 

Əlyazma və ya elektron 
formada məlumatların 
emal edilməsi və 
kodlaşdırılmasında 
iştirak edən hər kəs 
məlumatların emal 
metodları və proqram 
təminatı ilə tanış 
olmalıdır  

Məlumatları blanklardan 
köçürmək və onları 
kodlaşdırmaq; 
məlumatların əlyazma və 
elektron sistemdə emalı  

Monitorinq sistemi təlimlərin bir hissəsi ola bilər. İnsanlar 
blankların doldurulması və məlumatların emal olunması üzrə ekspert 
(mütəxəssis) olduqdan sonra bu iş onların gündəlik vəzifələrinin bir 
hissəsi ola bilər. Sistemin prosedurlarını müəyyən edən sənədlər və 
hazırlıq materialları yeni əməkdaşların öyrədilməsi üçün həmişə 
əlçatan olmalıdır.  
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Addım 7. Məlumatların toplanması alətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi  

Toplanan məlumatların həcmi və növü mövcud resurslardan 
asılıdır. Məlumatların toplanması üsullarının müəyyən edilməsi çox 
vaxt tibb xidmətlərinin səmərəliliyini tədqiq edən hədəf qruplardan 
asılıdır. Bunlara tibbi xidmət təchizatçıları (tibb müəssisələri, tibb 
işçiləri) və tibb xidmətlərinin istifadəçiləri (pasiyentlər, ev 
təsərrüfatları) aid edilə bilər.  

Hədəf qrupları müəyyənləşdikdən sonra növbəti addım seçmənin 
planlaşdırılmasıdır. Seçmənin dizaynı hazır olduqdan sonra 
məlumatların toplanması üsulu müəyyənləşdirilməlidir. Bu, 
sənədlərin təhlili, birbaşa müşahidə ilə yanaşı müxtəlif sosial üsullar 
ola bilər: müsahibələrin aparılması, fokus-qrup müzakirələri, anket 
sorğusu və s. Hər seçilmiş üsul üçün işçi materiallar - intervüyerlər 
üçün təlimat, sorğu vərəqələri, anket formaları və s. hazırlamaq 
lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, məlumatların toplanması üsulu və 
istifadə alətləri mövcud resurslardan, vaxt çərçivəsindən və əldə 
olunan məlumatlara tələblərdən asılıdır. Eyni zamanda gələcək 
monitorinqlərdə tibb müəssisələrinin hesabatlılığının hansı 
göstəricilərinin istifadə olunmasını müəyyən etmək də vacibdir.  

Mövcud məlumatlar kifayət deyilsə, onda monitorinqin 
məqsədindən asılı olaraq tibb xidmətləri təchizatçıları və onlardan 
yararlananların müşahidəsi üçün proqram hazırlanmalıdır. Gələcəkdə 
qiymətləndirmənin aparılması üçün yeni məlumatlar lazım olarsa, 
konseptual model hazırlananda məlumatların əldə edilməsi üçün 
əlavə ehtiyaclar və resurslar nəzərə alınmalıdır.  

Addım 8. Məlumatların toplanması 
Məlumatların toplanmasında onların əhəmiyyəti və əldə olunması 

üçün sərf olunan vəsait arasında mütənasibliyi nəzərə almaq 
lazımdır. Məlumatların kim tərəfindən və harada toplanmasını 
müəyyən etmək lazımdır. Əksər hallarda blanklar xəstələrin 
qeydiyyatı və ya müalicəsi zamanı pasiyentlərlə müsahibə 
nəticəsində doldurulur.  

Addım 9. Məlumatların emal edilməsi 
Məlumatların emal edilməsi əlyazma və ya elektron üsul ilə 

aparıla bilər. Məlumatların emalının elektron üsulunun bir sıra 
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üstünlükləri vardır. Lakin bu metodlar yalnız aşağıdakı hallarda 
tətbiq edilə bilər: 

 kompüterlər işlək vəziyyətdədirsə və ya onları əldə etmək
mümkündürsə;

 işçi heyət kompüterlə işləməyi bacarırsa və ya buna
öyrədilə bilərsə;

 etibarlı elektrik enerjisi mənbəyi varsa;
 cihazların xidmətinə etibar varsa.

Məlumatların əlyazma ilə emalı metodu işçi heyətin kompüter 
bacarıqlarının, kompüterlərin olmadığı və ya elektrik enerjisi 
təminatının etibarlı olmadığı hallarda daha münasibdir.  

Məlumatların emalı metodundan asılı olmayaraq (əlyazma və ya 
elektron) pasiyentlərin ya sorğu iştirakçılarının şəxsi məlumatları 
məxfi saxlanmalıdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, onlar sistemin əsas 
iştirakçılarıdırlar, onların töhfəsi qəbul edilməli və onlara hörmət 
edilməlidir.  

Addım 10. Məlumatların təhlili. Hesabatların hazırlanması 
və göndərilməsi 

Növbəti addım monitorinq sisteminin əsas hesabatlarının 
müəyyən tezliklə hazırlanması və göndərilməsidir. Bu əsas 
hesabatlar monitorinqin nəticələrinin bütün maraqlı tərəflərə 
ötürülməsi vasitəsidir. Hesabatların hazırlanması və yazılması tezliyi 
haqda qərara gəlindikdə monitorinqin bütün iştirakçılarının buna 
ehtiyacları nəzərə alınmalıdır. 

Məlumatların emalında elektron vasitələrdən istifadə edildiyi 
halda əsas hesabatların yazılması avtomatik və sürətli olmalıdır. Əgər 
bütün iştirakçıların kompüter və internetə çıxışı varsa, onda ən yeni 
məlumatları göndərmək və əldə etmək mümkündür.  

Addım 11. Monitorinq sisteminin monitorinqi və 
qiymətləndirilməsi 

Monitorinq sistemi işləməyə başlayan andan problemlərin 
vaxtında aşkar olunması və aradan qaldırılması məqsədilə daimi 
nəzarət və dövri qiymətləndirməyə ehtiyac duyur. Sistemə gündəlik 
nəzarət etmək və mövcud problemlər haqqında məlumat vermək 
üçün məsul şəxs təyin etmək lazımdır. O, blankları dolduran 
intervüyerlərə gizlicə nəzarət etməlidir və eyni zamanda blanklar 
yoxlanmalıdır.  
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Qarşıya qoyulan məqsədlərə çatma səviyyəsini 
müəyyənləşdirmək məqsədilə sistem 6 ay işləyəndən sonra onun 
detallı qiymətləndirilməsi aparılmalıdır. Məhz: 

 monitorinq sistemi çərçivəsinə daxil olan hər bir 
hadisənin müəyyən edilməsi və hər bir hadisəyə uyğun 
olaraq məlumatların düzgün yazılması və təsnifatı;  

 hesabatların dəqiqliyi və keyfiyyəti (hesabatlarda həmişə 
xəstələnmə halları, heç nə buraxılmadan, düzgün 
müəyyən olunurmu?); 

 blankların istifadəsinin və məlumatların emal olunması 
sisteminin sadə olması (blanklar və sistem proseduru nə 
qədər başa düşüləndir? Vətəndaşlardan məlumatların əldə 
olunması nə qədər asandır?); 

 sistem tərəfindən hazırlanan məlumatların son 
istifadəçilər üçün uyğun və əhəmiyyətli olması. 

İndikatorlar 

Monitorinqin məqsədləri İctimai səhiyyənin və ya səhiyyədə 
istənilən proqramların məqsədlərindən irəli gəlir. Monitorinqin 
məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirdikdən sonra qarşıya qoyulan 
məqsədlərə çatmaq dərəcəsini ölçmək qabiliyyətinə malik olan 
indikatorları müəyyənləşdirmək lazımdır. İndikatorlar məntiqi 
sxemin tərkib hissələrinin ölçülməsi üçün istifadə olunur. 

İndikatorlar iki kateqoriyaya bölünə bilər: aralıq və son. Son 
indikatorlara misal kimi orta ömür müddəti, ana və ya uşaq ölümünü 
göstərmək olar. 

Daxil olan resursları, prosesi və ya əldə olunan nəticələri ölçən 
indikatorlar aralıq indikatorlardır. 

Daxil olan resursların indikatorlarına səhiyyə xidmətlərinin 
göstərilməsi, tibbi personal, avadanlıq, dərmanlar, yerlə təmin 
olunmaq üçün sərf olunan vəsaiti misal göstərmək olar.  

Proses indikatorlarına misal kimi təlimləndirilmiş tibb işçilərinin 
sayını və yaxud səhiyyə maarifi ilə əhatə olunan əhalinin sayını 
göstərmək olar. 

Əldə olunan nəticələri ölçən indikatorlara tibbi xidmətlərin 
həcmini, yeridilən vaksinlərin sayını, əhalinin müəyyən tibb 
xidmətləri alan hissəsini aid etmək olar. Son indikatorlardan fərqli 
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olaraq əldə olunan nəticələr onların təqdim olması üçün cavabdeh 
olan təşkilatlar tərəfindən, adətən, tam izlənilir. 

Monitorinqin əsas məqsədi əhalinin sağlamlıq səviyyəsinin 
artması və səhiyyə xidmətləri nəticələrinin istifadəçiləri nöqteyi-
nəzərindən əlverişli olması hesab olunsa da, həm aralıq, həm də son 
nəticələr izlənilməlidir. Son nəticələrin monitorinqi məqsədlərə 
çatmaq haqqında fikir söyləməyə imkan yaradır. Son indikatorlar, 
adətən, vaxt keçdikcə az dəyişir, aralıq indikatorlar isə daha tez-tez 
dəyişir və qarşıya qoyulan məqsədlərə nə dərəcədə yaxınlaşmanı əks 
etdirir. Bu, proqramın gedişində düzəlişlər etmək üçün imkan 
yaradır. Aralıq indikatorlar üçün məlumatı yığmaq daha asandır. Ən 
effektiv aralıq indikatorlar əhalinin sağlamlığına təsir edən və 
ərazidən, müəssisədən, əhalinin qruplarından və zamandan asılı 
olaraq fərqlənən amillərdir. Hazırlanmış indikatorlar aşağıdakı 
şərtləri təmin etməlidir: 

 indikator məhz özü əks etdirdiyi hadisə və ya göstəricinin
ölçülməsi üçün istifadə edilməlidir;

 indikator olan dəyişiklikləri birbaşa və düzgün əks
etdirməlidir;

 indikatorun artıb azalması öyrənilən göstəricinin yaxşılaşma
və ya pisləşməsini birmənalı göstərməlidir;

 indikator qarşıya qoyulan məqsədləri əks etdirən amilləri
ölçməlidir (uyğun olmalıdır); 

 indikator ərazidən, əhali qruplarından və zamandan asılı
olaraq dəyişməlidir;

 indikator səhiyyə siyasəti, proqram və təşkilatlarda olan
dəyişikliklərə həssas olmalıdır;

 kənar faktorlar indikatorun göstəricilərinə təsir etməməlidir;
 olmayan nailiyyətləri əks etdirmək məqsədilə indikatorları

manipulyasiya etmək olmaz;
 indikator zaman keçdikcə izlənilə bilən olmalıdır;
 indikatorun izlənməsi üçün böyük xərc tələb olunmamalıdır.
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İndikatorların seçimi 

Aydındır ki, indikatorların seçimi həm monitorinqi həyata 
keçirən təşkilat üçün əlçatan olan məlumatların növündən, həm də 
mövcud resurs və imkanlar çərçivəsində hansı göstəriciləri izləyə 
bilməkdən asılıdır.  

Əgər dəqiq göstəricilər hələ məlum deyilsə, belə indikatorların 
istifadə edilə biləcəyi məlumatların toplanması və təhlili üzrə 
mexanizmin hazırlanması mümkün olduğu halda onu monitorinq 
sisteminə daxil etmək olar. Yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə alınaraq, 
indikatorların seçimi aşağıdakı prinsiplərə uyğun olmalıdır: 

 indikatorların seçimi məlumatların toplanmasına cavabdeh
şəxs üçün çətinliklər yaratmamalıdır;

 indikatorlar mövcud məlumat mənbələrindən 
formalaşdırılmalıdır;

 məlumatların mənbəyi ilə bağlı hər hansı problem olduqda,
lazımi məlumat və ya mövcud məlumatlar dəqiq olmadıqda
mövcud resurslar gücləndirilməli və ya yeni müvafiq
məlumat mənbələri yaradılmalıdır;

 indikatorlar qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmanı ölçməli və
monitorinqin məntiqi sxemi çərçivəsində əsas göstəricilərdə
dəyişiklikləri əks etdirməlidir;

 indikatorlar sayıla bilən olmalı və zamanla təkrar
dəyişiklikləri ölçməlidir. İndikatorlar ən azı qoyulan suala iki
bir-birini inkar edən cavab variantını əks etdirməlidir.

Monitorinq sistemi hazırlandıqda yuxarıda qeyd olunanlar nəzərə 
alınmaqla indikatorların seçimi mütləqdir. Ölçülməsi çətin olan, 
monitorinq proqramı çərçivəsində tədqiq olunan səhiyyə 
problemlərinə aid olmayan indikatorlar seçilməməlidir.  

Müvafiq indikatorların seçilməsi üzrə meyarlar məlum olduqdan 
sonra növbəti addım indikatorların müəyyən olunmasıdır.  

İndikatorları aşağıdakı qayda ilə müəyyən etmək olar:  
1. monitorinq edilən proqramın məqsədlərinə uyğun məhdud

indikator dəsti seçilməli;
2. hər bir indikator üçün uyğun məlumatların toplanması metodları

müəyyən edilməli;
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3. bütün indikatorlar üçün onların xüsusiyyətlərini, mənalarını, 
əhəmiyyətlərini (əks etdirdikləri göstəricilər ilə nə qədər uyğun 
olmalarını) və məlumatların toplanmasının asanlığını (lazım olan 
məlumat nə qədər asan əldə oluna bilər) əks etdirən cədvəl 
qurulmalı; 

4. prioritetlər indikatorların əhəmiyyəti və məlumatların asan əldə 
olunması sırası ilə düzülməli; 

5. seçilmiş indikatorlar gələcəkdə məlumatların toplanmasını 
asanlaşdırmaq üçün mənbələrinə görə qruplaşdırılmalı; 

6. məlumatların toplanması üsulu və bunun üçün lazım olan 
resurslar müəyyən edilməlidir.  
Ölçülən indikatorları seçən və formalaşdıran zaman onların 

miqdarı, keyfiyyəti, vaxt çərçivəsi və vəzifələri nəzərə alınmalıdır. 
Keyfiyyət dedikdə, indikatorun dəqiq mənası və ölçülən göstəricini 
dəqiq əks etdirməsi başa düşülür. Vaxt çərçivəsinə indikatorun ölçü 
tezliyi və əhatə etdiyi müddət daxildir.  

Aşağıda təqdim olunan cədvəldə uşaqların inkişafını əks etdirən 
indikator göstərilir və bu indikatorun hədəfi, tərifi, hesablama üsulu, 
məntiqi, göstəricilərin mənbəyi, ümumi səhvlər, lazım olan tədbirlər, 
eləcə də digər mümkün olan indikatorlar haqda məlumat verilir.  
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Cədvəl 2. Uşaq sağlamlığı indikatorların nümunəsi 
Məfhum Kütlə artımında problemlər 

Hədəf 
Ay ərzində hər uşağın kütləsi artmalıdır. Kütlənin 
fasiləsiz davam edən artımı əldə edilən kütlə ilə 
müqayisədə sağlamlığın daha etibarlı nişanıdır 

Tərif 
Bir ay ərzində və yaxud axırıncı gəlişdən sonra    
5 yaşına qədər olan uşaqların arasında kütlə 
artımında problem olan uşaqların faizi 

Hesablama üsulu 

Surət: kütlə artımında problemi olan 5 yaşına 
qədər uşaqların sayı 
Məxrəc: 5 yaşına qədər kütləsi ölçülən uşaqların 
sayı 

Məntiq 

Hətta bir ay ərzində uşağın kütləsində artımın 
olmaması qidalanma problemini, yaxud kəskin 
xəstəliyi əks etdirir və bu istənilən uşaqda, eləcə 
də icmanın bütövlüyündə qidalanma 
salamatlığının çox həssas göstəricisidir. 

Göstəricinin mənbəyi Uşağın inkişaf kartıdır 

Ümumi səhvlər 

Hər gəlişdə hər uşağın kütləsini ölçmürlər. O 
uşaqların kütləsini ölçürlər ki, qidalanması aşağı 
olan kimi görünür. Buna görə nəticələrdə səhvə 
meyllilik ola bilər. 

Lazım olan tədbirlər 

Kütlə artımında problemi olan hər bir uşaq xüsusi 
qeydə alınmalıdır və onların kütlə artımı 
mütəmadi olaraq izlənməlidir. İcmada 5 yaşına 
qədər uşaqların 5-7%-də kütlə artımı problemi 
olarsa, icmada müvafiq tədbirlər görmək 
lazımdır. 

Digər mümkün olan 
indikatorlar 

Boyun yaşa nisbiliyi kəskin qida problemini 
deyil, xronik problemi əks etdirir. Ola bilsin ki, 
uşaqda keçmişdə problemlər olub və nəticədə 
onun boyu hal-hazırda yaşına görə kiçikdir. 
Mikroqidalandırıcıların defisitini aşkar etmək 
üçün digər yanaşmalar mövcuddur, amma kütlə 
artımı problemi olan bütün uşaqların analarına 
tövsiyə etmək lazımdır ki, evdə yodlaşdırılmış 
duzdan istifadə etsinlər, uşaqlarına kifayət qədər 
tərəvəz, ət və yumurta versinlər. 
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İndikatorların seçimi monitorinq proqramının məqsədlərindən 
asılıdır. Ölçülən indikatorlar sadəcə mövcud olan statistik formalarda 
olan məlumatlar deyil, hesablanmış kompleks göstəricilər ola bilər. 
Məsələn, tibb müəssisəsinin büdcə xərclərinin səmərəliliyinin 
ölçülməsi üçün planlı hospitalizasiyaların təcili hospitalizasiyalarla 
olan nisbiliyini təhlil etmək olar. Bu indikator həm də tibbi stasionar 
xidmətlərin planlaşdırılmasının keyfiyyətini əks etdirir. Növbəti 
müəssisənin büdcə xərclərinin səmərəliliyini əks etdirən indikator 
çarpayı fondunun istifadəsinin effektivliyi ola bilər. Bu indikator 
çarpayının faktiki dövriyyəsi ilə çarpayının normativ dövriyyəsinin 
nisbiliyi kimi təzahür edir.  

İndikatorların təyini vəzifələri 

İndikatorların seçimindən sonra onların ilkin və baza dəyərlərinin 
qiymətləndirilməsi və onların bəziləri üçün vəzifələrin müəyyən 
edilməsi əhəmiyyətlidir. Baza dəyərlərini uyğun məlumatlar (qəbul 
oluna bilən keyfiyyətdə olduğu halda) olduğu halda mövcud 
statistika məlumatlarından əldə etmək olar. Əgər hər hansı bir 
indikator üçün məlumat yoxdursa, onda baza dəyərlərini sonradan 
yenidən baxıla bilən əvvəlki qiymətləndirmədən götürmək olar və ya 
müəyyən müddət ərzində əldə etmək olar.  

Vəzifələrin təyini mürəkkəb prosesdir. Vəzifələri mövcud 
vəziyyətə və hazırda əldə olan məlumatlara əsasən seçmək lazımdır. 
Vəzifələrinin təyini zamanı istifadə olunan məlumatlar əvvəlki 
tədqiqatlardan da (əgər onlar aparılıbsa) götürülə bilər.  

Aşağıdakı göstəricilərin dinamikasına əsasən plan/fakt/kənara 
çıxma baxımından monitorinqin texnologiyasına nəzər yetirək:  

 stasionarın çarpayı günlərinin sayı;
 stasionarın çarpayı fondu;
 stasionar çarpayıların istifadə olunduğu günlərin sayı;
 stasionarda sutkalıq yatan xəstələrin sayı;
 stasionarda sutkalıq qalmağın orta müddəti;
 ambulator pasiyentlərin sayı;
 gündüz stasionarında müalicə günlərinin sayı,
 gündüz stasionarı çarpayılarının sayı;
 gündüz stasionarının çarpayı işi.
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Monitorinqin ilkin göstəricilərinə dair nümunə (stasionarda 
sutkalıq qalan çarpayı günlərinin sayı) cədvəldə göstərilmişdir.  

Cədvəl 3. Stasionarın çarpayı günləri (müəyyən dövr ərzində) 
Plan Fakt +, - %

Şöbə 117 413 119 263 1 851 102

Hissə 2. Məlumatların toplanması 

Məlumatlara olan tələblərin müəyyənləşdirilməsi 

Qeyd olunduğu kimi, monitorinqdə həm aralıq, həm də son 
indikatorların izlənməsi vacibdir. Proqramın keyfiyyətini müntəzəm 
olaraq artıran sistemi “işə salan” əldə olunan göstəricilərin öncədən 
nəzərdə tutulanlarla müqayisədə fərqidir. Yaranan problem təhlil 
olunur və onun həll edilməsi üçün ən effektiv üsul seçilir.  

Lazım olan məlumat müxtəlif təşkilatlar tərəfindən müxtəlif 
alətlər vasitəsi ilə yığıla bilər. 

Əhaliyə göstərilən səhiyyə xidmətlərinin səmərəliliyini əks 
etdirən indikatorlar haqda məlumatı bilavasitə bu xidmətlərin 
istifadəçilərindən, yəni pasiyentlərlə aparılan müsahibə, ya da ev 
təsərrüfatları ilə aparılan sorğu yolu ilə əldə etmək mümkündür. 

İnzibati qeydlər olan yerdə nəyə görə xidmətlərin əlçatanlığı, 
istifadəsi və keyfiyyəti haqda məlumatı ev təsərrüfatlarından yığmaq 
lazımdır? Nəyə görə səhiyyənin informasiya idarəetmə sistemindən 
alınan məlumatlar kifayət deyil? 

Birincisi, ev təsərrüfatlarından alınan məlumatlar daha etibarlıdır: 
səhiyyə xidmətləri haqda yanlış informasiyanın verilməsində ev 
təsərrüfatları bu xidmətləri göstərən tibb müəssisələri 
rəhbərliklərindən az maraqlıdırlar. İkincisi, ev təsərrüfatlarında 
aparılan sorğuda, adətən, ev təsərrüfatları haqda digər, misal üçün 
səhiyyə xidmətlərindən istifadə edənlərin gəliri, sosial statusu və s. 
məlumatlar da toplanır. Bu, o demək deyil ki, səhiyyənin informasiya 
idarəetmə sistemi tərəfindən əldə edilən məlumatlar lazımsızdır. 
Sadəcə olaraq bu məlumatların yoxlanması və səhiyyə xidmətləri 
istifadəçilərindən bilavasitə toplanan məlumatların əlavə edilməsi 
zəruridir.  

Səhiyyə xidmətlərinin səmərəliliyini qiymətləndirən effektiv 
monitorinq sistemi, eləcə də regionun və yaxud ərazinin sosial-
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iqtisadi vəziyyətini, əhalinin yerləşdirilməsini, coğrafi və iqlim 
şəraitini nəzərə almalıdır. 

Öyrənilən göstəricilər nöqteyi-nəzərindən monitorinq və 
qiymətləndirmə üç əsas amillə formalaşır: 

 araşdırma çərçivəsində öyrənilən məsələlərin 
müəyyənləşdirilməsi ilə; monitorinq həm də istənilən 
proqramın səmərəliliyini qiymətləndirmək üçün və yaxud 
müntəzəm şəkildə aparıla bilər; 

 məlumatın toplanması üçün müəyyənləşdirilən və yaxud
məlumatın toplanmasının tezliyini müəyyənləşdirən vaxt
çərçivəsi ilə;

 indikatorlar arasında olan əlaqənin müəyyənləşdirilməsi ilə
(məsələn, xəstələnmə göstəricilərinin dəyişməsinə müəyyən
proqramın təsirinin olub-olmaması).

Bu üç faktor informasiyanın mənbəyi və toplanma üsulunun 
seçilməsini müəyyənləşdirir. 

Aşağıda informasiyanın müxtəlif mənbələri və toplanma 
metodları nəzərdən keçiriləcək. Bunlar müntəzəm toplanan kəmiyyət 
məlumatlarından başlamış keyfiyyət və qeyri-strukturlaşdırılmış 
metodlaradək müxtəlif üsulları əhatə edir. Məlumatların mənbəyi və 
toplanma metodları monitorinq proqramının məqsəd və 
vəzifələrindən, seçilmiş indikatorlardan asılıdır. Qeyd etmək lazımdır 
ki, ən səmərəlisi müxtəlif metodlardan birgə istifadədir. 

Əlavə olaraq dərinləşdirilmiş müsahibə, əsas informatorlarla 
müsahibə, fokus-qrup müzakirələri kimi alternativ metodlardan da 
istifadə oluna bilər. Bu yanaşmalar görülən tədbirlərin 
səmərəliliyinin daha ətraflı təhlil edilməsi üçün imkan yaradır. Bu 
alternativ üsullar səhiyyə sistemində olan müntəzəm araşdırmalara 
çox vaxt daxil olmasa da, səhiyyədə siyasətin müəyyənləşdirilməsi, 
monitorinq və qiymətləndirmə sisteminin planlaşdırılması üçün vacib 
rol oynaya bilər. 

Məlumat mənbələri və məlumatların toplanma alətləri 

Məlumat müxtəlif mənbələrdən fərqli toplanma metodları 
vasitəsi ilə əldə edilir (məsələn, səhiyyə müəssisələrində aparılan 
araşdırmalar, pasiyentlərlə müsahibələr, fokus-qrup müzakirələri, 
müşahidələr, statistik və maliyyə hesabatları). Məlumatın toplanma 
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alətləri dedikdə, məlumatın toplanması və saxlanması üçün istifadə 
edilən fiziki daşıyıcıları (məsələn, kartlar, anketlər, məlumat bazası 
və s.) nəzərdə tutulur.  

İndikatorlar və məlumat mənbələrinin seçilməsi yanaşı olaraq 
aparılır. Məlumatın toplanmasına sərf edilən xərclər, adətən, 
məlumatın dəqiqliyini və keyfiyyətini müəyyənləşdirir. Məsələn, ən 
ucuz əldə edilən məlumat statistik və maliyyə hesabatlarından əldə 
ediləndir. Əhali arasında aparılan sorğu və səhiyyə müəssisələrinin 
müfəssəl auditi2 isə əhəmiyyətli dərəcədə xərc tələb edir.  

İndikatorlar müəyyənləşdirildikdən sonra əsas diqqət indikatorun 
tərtib olunması üçün məlumatın toplanmasına yetirilməlidir. Hər bir 
məlumatın toplanma növü fərdi yanaşma tələb edir, amma müəyyən 
məsələlər növündən asılı olmayaraq bütün üsullara aiddir. Aşağıda 
göstərilən cədvəldə məlumatın mənbəyinin və toplanma alətlərinin 
müəyyənləşdirilməsi zamanı diqqət mərkəzində olmalı məsələlər 
göstərilir.  

2 audit – sistemin, layihənin, müəssisənin, prosesin, məhsulun (nəticələrin) 
müstəqil qiymətləndirilməsidir 
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Cədvəl 4. Məlumat mənbələri və onların toplanma alətlərinin 
seçilməsində istifadə olunan yanaşmalar 

1. Məqsəd və
vəzifələr

Toplanan məlumatlardan hansı indikatorlar alına bilər? 
Məlumatın toplanması üçün seçilmiş metod bu 
indikatorların yaradılması üçün yararlıdırmı? 

2. Müşahidə və
təhlil vahidləri

Təhlil hansı səhiyyə müəssisələrində aparılacaq? 
Hədəf qrupu hansı prinsip əsasında seçiləcək? 
Sorğuda iştirak etmək üçün təsərrüfatlar və pasiyentlər 
necə seçiləcəklər? 

3. Məlumatların
keyfiyyətinin
təmin olunması

Yüksək keyfiyyətli məlumatların toplanması üçün 
hansı prosedurlar nəzərdə tutulmalıdır? 

4. Sorğu alətlərinin
işlənməsi

Əlavə məlumat toplanılacaqmı? 
Hansı alətlər istifadə ediləcək? 
Bu alətlərlə işləmək asandırmı? 
Məlumatın toplanması üçün nə qədər vaxt sərf 
olunacaq? 

5. Məlumatların
toplanması

Məlumatın toplanmasına kim və necə rəhbərlik 
edəcək? 
Standart təlimatlar işlənilibmi? 
Seminarın keçirilməsinə ehtiyac varmı? 
Məlumatların toplanmasına necə nəzarət ediləcək? 

6. Məlumatların
   çeşidlənməsi,   
   saxlanması,  
   yoxlanması 

Məlumatlar necə saxlanılacaq? 
Kompüterlər lazım olacaqmı? 
Hansı məlumatlar yoxlanılıb redaktə ediləcək? 
Lazımi indikatorları kim seçəcək? 

7. Təhlil Təhlili kim aparacaq? 
Təhlil necə aparılacaq? 

8. Hesabatlılıq və
   məlumatların    
   istifadə olunması 

Analitik hesabat kim tərəfindən və kimə çatdırılacaq? 
Hesabatda təqdim olunan məlumat necə istifadə 
olunacaq (məsələn, proqramın fəaliyyətlərinin 
yaxşılaşdırılması və ya dəyişdirilməsi)? 

9. Resurslar Məlumatların toplanması ilə kimlər məşğul olacaqlar? 
Buna nə qədər vəsait sərf olunacaq? 

10. Etika məsələləri Səhiyyə müəssisələrinin işçi heyəti və
pasiyentlərindən tədqiqatda iştirak etmək razılığını 
necə almaq olar? 
Məxfiliyi necə təmin etmək olar? 
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Məlumatların keyfiyyəti 

Monitorinq və qiymətləndirmədə istifadə olunan məlumatların 
keyfiyyətini təmin etmək lazımdır. Bundan ötrü məlumatların 
hesabat formaları və məlumat bazasına daxil olunmasını nəzarət 
altında saxlamaq lazımdır. 

Monitorinq və qiymətləndirmənin hədəf qrupu 

Səhiyyə xidmətlərinin qiymətləndirilməsində hədəf qruplar 
aşağıdakılardır: 

1. səhiyyə xidmətləri göstərənlər (səhiyyə müəssisələri və 
səhiyyə işçiləri);  

2. səhiyyə xidmətlərinin istifadəçiləri (pasiyentlər, ev 
təsərrüfatları). 

İstənilən məlumatı ümumi cəm hədəf qrupundan əldə etmək 
mümkün olmadığı hallarda seçim aparmaq lazımdır. Monitorinq 
üçün edilən seçim reprezentativ olmalıdır. Bundan başqa, seçilən 
vahidlər cəmdən təsadüfi (randomizasiya) yolla seçilməlidir. 
Beləliklə öyrənilən ümumi cəm seçimin cəmliyində öz əksini tapır. 
Təsadüfi yol “sərbəst” yol deyil. Məsələn, sadələşdirilmiş 
psevdorandomizasiya (monitorinq üçün xəstəlik tarixlərinin həftənin 
günündən asılı və yaxud nömrəsindən asılı olaraq seçilməsi) 
qəbuledilməzdir.  

Əsl randomizasiyanı etmək çətin deyil. Seçməni təsadüfi seçim 
ilə aparmaq olar. Digər yanaşma ilkin nöqtənin təsadüfi seçilməsi 
şərti ilə aparılan sistematik seçmədir. Bu yanaşmada elementlərin 
cəmi yoxlanan elementlərin sayına bölünür və bununla seçmə 
intervalı müəyyənləşdirilir. Sonra isə ilk intervalın çərçivəsində 
təsadüfi rəqəmin istifadəsi ilə ilkin yoxlanan element 
müəyyənləşdirilir. Statistika dərsliklərinin çoxunda təsadüfi 
rəqəmlərin cədvəli verilir. Təsadüfi rəqəmləri təqdim edən kompüter 
proqramları da mövcuddur. 

Seçimin təhlilindən əldə edilən nəticələrin bütün cəmin 
yoxlanılan halda alınan nəticələrdən fərqli olması seçimin riski kimi 
başa düşülür. Riski azaltmaq üçün seçimin həcmi kifayət etməlidir. 
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Seçmənin aparılması 

Seçmə öyrənilən eyni parametrli sahələr arasında aparılır. Bu 
sahələr monitorinqin hədəfləri olub səhiyyə müəssisələri, səhiyyə 
müəssisəsi daxilində xidmət göstərilən sahələr, tibbi sənədlər, işçi 
heyət, əhali qrupu və sairdir. 

Seçmənin aparılması üçün öyrənilən sahələrin siyahısı tərtib 
olunur. Bundan sonra bütün sahələr homogen (oxşar parametrləri 
olan) yarımqruplara bölünür (stratifikasiya) və seçim hər 
yarımqrupun içərisində aparılır. Sahələrin (məsələn, səhiyyə 
müəssisələrinin) seçilməsindən sonra, sorğu iştirakçılarının (məsələn, 
seçilmiş səhiyyə müəssisələrində çalışan işçilərin) siyahısı hazırlanır 
və onlar arasında seçim aparılır. Kiçik müəssisələrdə işçilərin hamısı 
sorğuda iştirak edə bilər. Pasiyentlərin seçilməsi də eyni qaydada 
aparılır. Bundan başqa, pasiyentlərlə müsahibələr müəyyən vaxt 
çərçivəsində (misal üçün, bir gün ərzində) aparılmalıdır.  

Seçmənin minimal həcmi dəqiqliyə olan tələbatdan irəli gəlir. O, 
həm də səviyyənin və ya dəyişikliyin ölçülməsinin nəzərdə 
tutulmasından asılıdır. Səviyyənin qiymətləndirilməsinə müəyyən 
xidməti göstərən müəssisələrin faizini misal kimi göstərmək olar. 
Dəyişikliyin qiymətləndirilməsi misalı kimi müəyyən parametrin 
müəyyən vaxt çərçivəsində dəyişilməsini göstərmək olar. 

Monitorinqin xüsusiyyətindən asılı olaraq müvafiq alətlər seçilir. 
Onun məqsədlərindən asılı olaraq tibb müəssisəsinin ehtiyatları, 
xərcləri, keyfiyyət göstəriciləri, səhiyyə sisteminin aralıq və son 
nəticələri öyrənilə bilər. Monitorinq və qiymətləndirmə çərçivəsində 
aşağıda göstərilən alətlər istifadə edilə bilər: işçi heyət və pasiyentlər 
üçün sorğu vərəqələri, həkim peşəkarlığını müəyyənləşdirən testlər, 
bilavasitə müşahidə, səhiyyə və idarəetmə sənədlərinin nəzərdən 
keçirilməsi. Bundan əlavə, səhiyyə müəssisəsinin təqdim etdiyi 
hesabatlar da istifadə oluna bilər. 

Monitorinqin dövriliyi 

Monitorinqin dövriliyi yeni məlumatlara olan ehtiyacdan və bu 
məlumatın əldə edilməsi üçün sərf olunan vəsaitdən asılıdır.  

Səhiyyənin idarəetmə orqanları tərəfindən illik hesabatlar 
toplanır (o cümlədən giriş resursları indikatorları, səhiyyə xidmətləri 
göstərənlərin xərcləri, göstərilən xidmətlərin həcmi və s.). Bununla 
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yanaşı müəyyən göstəricilərin dinamikasını öyrənmək üçün 
məlumatların daha tez-tez toplanmasına ehtiyac ola bilər. Xidmət 
göstərənlərin və xidmətlərdən istifadə edənlərin öyrənilməsi üçün 
aparılan araşdırmaların dövrü məqsəd və əldə olan resurslardan 
asılıdır. 

Məlumatların toplanmasının kəmiyyət və keyfiyyət metodları 

Monitorinqin aparılması üçün müxtəlif kəmiyyət və keyfiyyət 
metodlarından istifadə olunur. Kəmiyyət metodları müəyyən 
göstəricilərin miqdarca qiymətləndirilməsi, keyfiyyət metodları isə 
müəyyən məqamların daha dərin təhlili üçün (məsələn, səhiyyə 
haqqında olan fikirlər, fərdi rəylər, üstünlükləri öyrənmək) istifadə 
olunur. Belə metodlara strukturlaşdırılmamıış, yarım-strukturlaşdırılmış 
müsahibələr, eləcə də fokus-qrup müzakirələri misal kimi göstərmək 
olar. 
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