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İŞİN ÜMUMİ XARAKTERİSTİKASI 

 

Mövzunun aktuallığı. Son illər əhali arasında geniş yayılması-

nı, insan orqanizminə ağırlaşdırıcı təsirini göstərən və 70%-ə qədər 

müxtəlif xəstəliklərin formalaşmasında iştirak edən emosional stresə 

(ES) aid tədqiqatların aparılması intensivləşmişdir1,2. Lakin ES-lə 

bağlı əhalinin tibbi müraciətləri  olduqca aşağıdır. Bu da, ilk növ-

bədə, onun (əhalinin) tibbi savadlılığının (TS) kifayət qədər olmama-

sından irəli gəlir3. 

Məhz buna görə, TS artırılması istiqamətində yanaşmaların se-

çilməsi vacib əhəmiyyət kəsb edir. ES-in yaranma səbəbləri insanın 

ailə və peşə mühitindən, onun şəxsiyyət-davranış xüsusiyyətlərindən, 

somatik və digər xəstəliklərdən gələn stressorlardır4,5. ABŞ-da və 

Avropa ölkələrində sosial-iqtisadi göstəricilər və stres reaksiyalarının 

yayılması arasında əlaqənin olması aşkar edilmişdir. Təhsilin səviy-

yəsinə, gəlirlərə, milli mənsubiyyətə, məişət şəraitlərinə aid bir çox 

məlumatlar göstərir ki, stres reaksiyaların göstəriciləri sosial cəhət-

dən qeyri-qənaətbəxş qruplarda, daha yüksək sosial-iqtisadi statusa 

malik qruplarla müqayisədə 2-3 dəfə yüksəkdir6. Lakin hiperurbani-

zasiyaya məruz qalan şəhərlərdə, hansına ki, Bakı şəhəri də aiddir, 

populyasiya səviyyəsində ES-in risk amilləri (RA) konkretləşdi-

rilməyib. 

                                                             
1 Акарачкова, Е.С., Котова, О.В., Вершин, C.В. Алгоритм диагностики, лече-

ния и профилактики стресca (для врачей общей практики) // Терапевтический 

архив, - 2015. №6, - с. 102-107. 
2 Wolozin, B., Ivanov, P. Stress  granules and neurodegenetation // Nat. Rev.Neu-

rosci., - 2013. №20, - p. 649-666. 
3Амлаев, К.Р. Результаты изучения образа жизни и грамотности молодежи  / 
К.Р. Амлаев, В.Б.Зафирова, Е.В.Степанова [и др.]  // Профилактическая 

медицина, - Москва: - 2014. №5, - с. 40-44.  
4Величковский, Б.Т. Сложные задачи отечественной профилактической меди-

цины // - Москва: Профилактическая медицина, - 2016. Том 19 №5, - с. 59-66. 
5 Steptoe, A., Kivimaki, M. Stress and cardiovascular disease: an update on current 

knowledge // Ann Rev Public Health, - 2013. 34, - p. 337-354. 
6Wiegner, L. Prevalence of perceived stress and associations to symptoms of        

exhaustion, depression and anxiety in a working age population seeking primary 

carean observational study // BMC family practice, - 2015. 16(1), - p. 38. 
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Bundan başqa, hal-hazırda maqnezium defisitinin (MD) və xö-

rək duzunun (XD) tibbi-sosial rolunun dəyərləndirilməsi istiqamətin-

də intensiv şəkildə tədqiqatlar aparılmaqdadır. Artıq müəyyən olun-

muşdur ki, MD-nin yayılması kütləvi şəkildə müşahidə olunur və 60-

70% təşkil edir. Məlumdur ki, maqnezium əhəmiyyətinə görə orqa-

nizmin IV mikroelementidir, onun defisiti müxtəlif xəstəliklərin for-

malaşmasına təkan verir7.  

Dünya əhalisinin əksəriyyətinə xas olan XD-dan artıq dərəcədə 

istifadə edilməsi də eyni rolu oynayır8. XD-nın norması 6 qramdan 

artıq deyil, yəni bir çay qaşığı9. Nəzərə alınsa ki, həmin RA qeyri-

yoluxucu xəstəliklərin (QYX) formalaşmasında müstəsna rol oynayır 

və ES onlarla sıx əlaqəlidir, bu faktorların öyrənilməsi çox vacibdir.  

Ayrı-ayrı məlumatlardan bəllidir ki, ES-in formalaşmasında ar-

tıq bədən çəkisi  və piylənmə, aşağı fiziki aktivlik (FA) kimi kütləvi 

şəkildə geniş yayılmış RA-i də iştirak edir10.  

Bir çox tədqiqatlar ES-in özləri tərəfindən məhdudlaşdırma 

üsullarına (kopinq üsullarına)  həsr olunmuşdur. İndiyə kimi, 86 ko-

pinq üsulları təklif olunmuş11, lakin onların populyasiya səviyyəsində 

effektivliyi müəyyən edilməmişdir. 

Göründüyü kimi, ES səhiyyənin vacib tibbi-sosial problemidir. 

Onun vacibliyi bir də onunla şərtlənir ki, ES QYX-in (hansılarla ki, 

mübarizə son illərdə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) nəza-

rəti altında aparılır) formalaşmasında ciddi rol oynayır. Bizim res-

                                                             
7Kappeler, D. Higer bioavailability of magnesium citrate as compared to magne-

sium oxide shown by evaluation of urinary excretion and serum levels after single 

– dose administration in a randomized cross – over study / D. Kappeler, I. Heim-

beck, C. Herpich [et al.] // BMC Nutrition, - 2017. 3(7). 
8Молчанова, О.В., Бритов, А.Н., Платонова, Е.В. Снижение потребления нат-

рия и проблемы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний // - Москва: 

Профил. мед., - 2018. 21(4), - с. 44-51. 
9Global Brief on Hypertension: Silent Kiler, Global Public Health Crisis // World 

Health Organization. - Geneva: WHO, - 2013. - 40 p. 
10Бородкина, Д.А. Воспаление жировой ткани. Есть ли место статинам для 

коррекции адипозоатии? / Д.А. Бородкина, О.В. Груздева, Е.И. Паличева [и 

др.] // Ожирение и метаболизм, - Москва: - 2019. №16(1), - с.12-19. 
11Борисова, А.Н.  День  управления  стрессом / А.Н. Борисова. - Антология, -

2013. - 160 c. 
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publikada bu məqsədlə ölkə Prezidenti tərəfindən 2015-2020 illər 

üçün “QYX-lə mübarizə Strategiyası”adı ilə Fərman imzalanıb12. 

Ona görə, populyasiya səviyyəsində ES-in rasional profilaktikası 

üçün elmi cəhətdən əsaslandırılmış yanaşmaların hazırlanması xüsusi 

aktuallıq kəsb edir.  

Tədqiqatın obyekti. Bakı şəhərinin18 yaşından yuxarı olan 

əhalisi.  

İşin məqsədi ES-in təzahürlərinin şəhər əhali arasında yayıl-

masının sosial-gigiyenik qanunauyğunluqlarının öyrənilməsi, tibbi-

sosial cəhətdən qiymətləndirilməsi və onun ilkin tibb şəbəkəsi şərai-

tində profilaktikasına dair təşkilatı-motivasion tədbirlər sisteminin 

təklif olunmasından ibarətdir. 

İşin vəzifələri:  
1. ES-in şəhər əhalisi arasında yayılmasının tezliyi və xüsusiyyət-

ləri, onun həyat keyfiyyətinə (HK), xəstələnmənin formalaşma-

sına və tibbi müraciətlərin xarakterinə təsir spektrinin öy-

rənilməsi; 

2. ES-in əsas risk-amillərinin  müəyyən edilməsi və onların hi-

perurbanizasiya prosesləri və əhalinin şəxsiyyət-davranış xü-

susiyyətlərinin təsiri altında fəallaşması; 

3. Şəhər əhalisinin tibbi savadlığının artırılması və onların pro-

filaktik tədbirlərə motivə olunmasına dair yanaşmaların işlənib 

hazırlanması; 

4. Əlçatan, özləri tərəfindən stresməhdudlaşdıran tədbirlərin (ko-

pinq) seçilib ayrılması və onların şəhər əhalisi arasında müqa-

yisəli aprobasiyası; 

5. İlkin tibb şəbəkəsi şəraitlərində ES-in şəhər əhalisi arasında 

profilaktikasına aid tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanması. 

Tədqiqat metodları. Tədqiqatda SF-36 beynəlxalq sorğu vərə-

qəsinin azərbaycan versiyasından, Rider sorğu sənədi və maqnezium 

defisitini müəyyən etmək üçün sorğu anketindən istifadə edilmişdir. 

 

                                                             
12Azərbaycan Respublikasında qeyri- infeksion xəstəliklərlə mübarizəyə dair 2015-

2020-ci illər üçün Strategiya // Azərbaycan Respublikasının  Prezidenti İlham Əli-

yevin fərmanı. – Bakı: - 2012. 
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Dissertasiyanın müdafiəyə çıxarılan əsas müddəaları:  
− ES-in tibbi-sosial əhəmiyyəti, onun sağlamlığa, əmək qabiliy-

yətinə, əhalinin HK-ə təsiri 

− ES-i formalaşdıran RA-nin kəmiyyət və keyfiyyət xarakteris-

tikası və onların fəallaşmasına şərait yaradan əhalinin şəxsiy-

yət-davranış xüsusiyyətləri 

− ES-in qarşısının alınmasında əhalinin adekvat şəkildə motiva-

siya olunmasının əhəmiyyəti 

− ES profilaktikasının müasir vəziyyəti 

Elmi yenilik: 
− Populyasiya səviyyəsində ES-in diaqnostikasına imkan verən 

Rider şkalası aprobasiyadan keçirilmiş və ES-in müxtəlif sə-

viyyələrinin parametrləri ballarla hesablanmışdır. 

− ES-in geniş yayılmasında hiperurbanizasiya proseslərinin və 

şəhər əhalisinin şəxsiyyət-davranış xüsusiyyətlərinin, ailə (AS) 

və peşə stressorların (PS)  fəallaşmasında rolu aşkarlanmışdır. 

− Müəyyən olunmuşdur ki, stres təzahürlərinin gücləndirilməsi 

ilə əlaqədar HK və sağlamlığın özü tərəfindən qiymətlən-

dirilməsi (SÖQ) göstəriciləri pisləşmiş, əksinə, müxtəlif 

xəstələnmə nozoformları və əmək qabiliyyətinin olmaması 

günlərini əks etdirən göstəricilər artmışdır 

− ES-in 11 (on bir) dominant RA müəyyən edilmişdir ki, onlar-

dan daha vacibləri MD, ÜX, XD, TA, FA hesab olunur. ES-in 

formalaşması RA-nin kombinəolunmuş təsiri altında baş verir 

− Müqayisəli dəyərləndirmə yolu ilə populyasiya şəraitində 

istifadə etmək üçün 7 qrup rahat və əlçatan stresməhdudlaşdıra 

biləcək tədbirlər (kopinq üsulları) seçilmişdir 

− İlkin tibb şəbəkəsində tətbiq olunması üçün ES-in profilaktika-

sına aid elmi cəhətdən əsaslandırılmış tədbirlər sistemi hazır-

lanmış və təcrübədə aprobasiya olunmuşdur. 

İşin praktik əhəmiyyəti. Aparılmış tədqiqatda aşağıdakı təcrü-

bi əhəmiyyətli nəticələr alınmışdır: poliklinika xidmətində həm tibbi 

müraciətlərdə, həm də əhalinin profilaktik müayinələri zamanı ES-in 

diaqnostikasını aparmaq üçün daha effektivli və əlçatan üsul seçil-

mişdir. ES-in səviyyəsindən asılı olaraq əhalinin risk amilləri sıralan-

mışdır. ES-in formalaşmasına gətirib çıxaran risk amillərinin fəallığı-
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nı aşağı salınması mexanizmləri müəyyən edilmişdir. Stresiməhdud-

laşdıran daha rahat və sadə tədbirlər (kopinq) siyahısı təqdim edil-

mişdir. Şəhər əhalisinin profilaktik motivasiyasının yüksəlməsi üçün 

yanaşmalar təklif olunmuşdur. 

İşin aprobasiyası. Dissertasiyanın əsas nəticələri Ə.Əliyevin 

120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik kon-

fransda (Bakı, 2017),  S.Axundovun 120 illiyinə həsr edilmiş elmi-

praktik konfransda (Bakı, 04 iyul, 2017), Azərbaycanın gənc həkim-

lərinin elmi konfransında (Bakı, 10-11may, 2017), Tibb elmləri dok-

toru Ə.Ağayevin 75 illiyinə həsr edilmiş elmi konfransda (Bakı, 

2019), “Təbabətin aktual problemləri 2019” beynəlxalq elmi-praktik 

konfransın materiallarında, (Bakı, 2019), X İnternational Scientific 

Conference: Scientific achievements of the third millennium (25 sep-

tember, New York, 2019), “Современная медицина: Новые подхо-

ды и актуальные исследования” Сборник статей по материалам 

XXXIV международной научно-практической конференции (№3 

(30), Март 2020 г.) məruzə edilmiş və müzakirə olunmuşdur.  

Dissertasiyanın materialları Azərbaycan Tibb Universitetinin İcti-

mai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrasının iclasında (22.11. 

2021; protokol № 02), akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmo-

logiya Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD 1.03 Dissertasiya 

şurasının elmi seminarında (23.02.2022; protokol № 02) məruzə və 

müzakirə olunmuşdur. 

Tədqiqatın nəticələrinin tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri qeyr –

yolxucu xəstəliklərin yaranmasının səbəblərindən biri olan əhali 

arasında emosional-stres təzahürlərinin yayılmasının qarşısını almaq 

məqsədilə  ilkin tibb şəbəkəsi şəraitində (poliklinikalarda) və 

Azərbaycan Tibb Universitetinin İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təş-

kili kafedrasının tədris prosesində istifadəsi tövsiyə edilir.  

Tədqiqatın yerinə yetirildiyi yer. Dissertasiya işi Azərbaycan 

Tibb Universitetinin İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedra-

sında və Bakı şəhərinin poliklinikalarında yerinə yetirilmişdir. 

Dissertasiya işinin əsas nəticələrinin dərc olunması. 
Dissertasiya materialları üzrə 16 elmi iş, onlardan 3-ü beynəlxalq, 4-

ü yerli jurnallarda olmaqla, 7-si elmi məqalə,  9-u tezisdir, 2-si 

beynəlxalq, 7-si isə yerli jurnallarda dərc edilmişdir. 
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Dissertasiya işinin həcmi və strukturu. Dissertasiya 

kompyuterdə çap olunmuş 188 səhifədə (222877 işarə) şərh 

olunmaqla, “Mündəricat”, “Giriş” (5 səh., həcmi: 8495 işarə), 

“Yekun” (12 səh., həcmi: 22611 işarə), “Nəticələr” (2 səh., həcmi: 

2612 işarə), “Praktiki tövsiyələr” (2 səh., həcmi: 1727 işarə) və 

“İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı” (29 səh.) bölmələrindən 

ibarətdir. 

Disertasiyanın əsas məzmunu  6 fəslə ayrılmışdır: I fəsil. 

“Ədəbiyyat icmalı” (21 səh., həcmi: 41609 işarə), II fəsil. “Material 

və metodlar” (7 səh., həcmi: 12852 işarə), III fəsil. “Tədqiqatın 

nəticələri” (26 səh., həcmi: 27690 işarə), IV fəsil (40 səh., həcmi: 

50526 işarə), V fəsil (25 səh., həcmi: 30283 işarə,), VI fəsil (15 səh., 

həcmi: 20024 işarə,). 

Dissertasiyanın yazılışında 290 ədəbiyyat mənbəyindən istifadə 

olunmuşdur, onlardan 16 Azərbaycan, 110 rus və 164  xarici ölkə 

alimlərinin əsərləridir. Dissertasiya işi 26 cədvəl, 18 qrafik sənədləş-

dirilmişdir. 

TƏDQİQATIN MATERİAL VƏ METODLARI 

İş ATU-nun İctimai sağlamlıq və səhiyyənin təşkili kafedrası-

nın elmi proqramı çərçivəsində yerinə yetirilmişdir. Bu zaman 4 

(dörd) qrup tədqiqatlar aparılmışdır.  

"Hiperurbanizasiya şəraitində emosional stresin yayılması 

və onun sosial – gigiyenik meyilləri". Yerli əhali populyasiyası ara-

sında ES-in diaqnostikası üçün Rider şkalasının parametrləri müəy-

yən edildi. Yerli şəraitlərə uyğunlaşdırılmış SF-36 sorğu sənədi vasi-

təsi ilə, 3 (üç) poliklinik bazaları (pasiyentləri və digər gələnləri) və 

onlarla əlaqəli olan 3 (üç) məktəb, 4 (dörd) uşaq bağçası, yasli (vali-

deynləri) və 12 (on iki) ticarət obyektlərini (işçiləri) əhatə etməklə 

1787 sakinlərin anketləşdirilməsi aparılmışdır. Burada ES-in “yük-

sək” səviyyəsi ilə - 347, “orta” səviyyəsi - 917, “aşağı” səviyyəsi ilə - 

523 (nəzarət) sakin müəyyən olunmuşdur. ES-in yaşa, cinsə, rastgəl-

mə tezliyi və davametmə müddətinə görə təhlili aparılmışdır. 16 AS 

və 12 PS aşkar edilmişdir. Əhalinin ES haqqında məlumatlı olmaları 

5 ballıq sistem üzrə müəyyənləşdirilmişdir. 
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"Emosional stresin sağlamlığa, həyat keyfiyyətinə,əmək qa-

biliyyətinə və müxtəlif xəstəliklərin formalaşmasına təsir xarak-

teri". Tədqiqatlar zamanı əhali tərəfindən öz sağlamlıq vəziyyətləri-

nə verdiyi qiymətlərin təhlili aparılmışdır və HK göstəriciləri müəy- 

yən olunmuşdur.  

İnsanların ÜX (ES-də daxil olmaqla) görə işə davametməməsi tezliyi 

və il ərzində onların əməkitkiləri hesablanmışdır. Ümumən, ÜX ilə 

1039 sakin olmuşdur. 1787 sakinin hər birinə MD təyin olunmasına 

aid sorğu sənədi paylanılmışdır. Qeyd olunmalıdır ki, maqnezium 

defisitini müəyyənləşdirən sorğu üsulu effektivliyinə görə laborator 

üsullardan geri qalmır. MD-i 1249 sakində müəyyən edilmiş və onlar 

bu defisitin olması səbəblərini qeyd etmişdirlər. Əhalinin tibbi 

fəallığı (TF) onların il ərzində poliklinikaya etdikləri gəlişlər 

əsasında müəyyənləşdirilmiş, eyni zamanda И.Ф.Серегина-nın 

metodikasına əsaslanaraq ES aid tibbi xidmətin keyfiyyəti haqda 

əhalinin fikirləri də öyrənilmişdir. Əhalinin ES-in müalicə və 

profilaktikasına meyilliyi D.Morisky sorğu sənədinə əsasən müəyyən 

edilmişdir. 

"Şəhər əhalisinin şəxsiyyət- davranış xüsusiyyətləri və on-

ların emosional stresin prediktorları kimi qiymətləndirilməsi". 

ÜST tərəfindən tövsiyyə olunmuş GPAQ beynəlxalq sorğu sənədinin 

və hipodinamiyanın yayılmasının köməyi ilə ES-ə təsir öyrənilmiş-

dir. ES-in yayılmasına tütündən asılılığın (TA) təsiri isə 866 kişi 

arasında aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilmişdir: I mərhələ - qeyri-

sistemli siqaretçəkmə (gün ərzində 5 siqaretə qədər); II mərhələ - adi 

şəkildə siqaretçəkmə (5-15 siq/gün); III mərhələ - siqaretçəkməyə 

aludə olmaq (gün ərzində 15 siqaretdən artıq). Bütün 1787 sakindən 

onların qidalarında turşu və marinadlardan istifadə etmə sayı və tez-

liyi soruşulmuşdur. Əlavə olaraq, 921 qadından qida hazırlanarkən 

XD-an necə istifadə edildiyi öyrənilmişdir. ÜST-in tərəfindən təklif 

olunan R.Henkin metodikası ilə 287 sakində, könüllü olaraq, xörək 

duzuna dad həssaslığı həddi (XDDHH) müəyyən edilmişdir. Testin 

aparılması üçün NaCl-un 0,0025%-dən 5,12% qədər konsentrasiya-

larının 12 qarışığından istifadə olunmuşdur. Məhlulun bir damcısını 

dilin ön hissəsinə tökərək XD dadının hiss edilməsi qeyd olunmuşdur 

(norma 0,16%).  
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ES-i formalaşdıran 11 dominant RA müəyyən edilmişdir - AS, 

PS, ÜX, MD, AM, SÖQ, HK, FA, TS, TA, XD. RA-nin 32 kombina-

siyası müəyyən edilmişdir. 

"İnteqrasiya olunmuş stres-məhdudlaşdırıcı tədbirlərin po-

pulyasion effektivliyi". Bu mərhələ stresəleyhinə kompleksin ayrı-

ayrı komponentlərinin aprobasiyasına həsr olunmuşdur. ES-in güclü 

təzahürlərini aradan qaldırılması üçün 328 sakin 7 qrup kopinq təd-

birlərindən istifadə etmişlər, onlardan 178-i bu tədbirləri maqnezium 

tərkibli ərzaqların, yaxud da, Maqne B6 preparatın qəbulu ilə birlikdə 

7-8 ay ərzində həyata keçirmişlər. Əhalinin şəxsiyyət-davranış xüsu-

siyyətlərindən asılı olan digər risk-amillərin fəallığını azaltmaq məq-

sədilə onlarla 16-19 ay ərzində müvafiq məlumatlandırıcı–izahat işi 

aparılmışdır. RA-nin və ES-in səviyyələrinin enmə dinamikası işin 

sonunda 946 sakin arasında nəzərə alınmışdır. 

Bütün alınan məlumatların statistik işlənməsində – orta ədədi 

göstəricisi, Stüdent əmsalı, müvafiqlik əmsalı, korrelyasion analiz və 

Van-der Varden meyarından istifadə olunmuşdur. 

 

TƏDQİQATIN NƏTİCƏLƏRİ VƏ ONLARIN MÜZAKİRƏSİ 

 

Birinci qrup tədqiqatlar şəhər əhalisi arasında ES-in aşkar-

lanması və onun sosial-gigiyenik asılılığına həsr olunmuşdur. İlk əv-

vəl, əhali arasında populyasiya səviyyəsində ES-in və onun yayılma 

dərəcələrinin diaqnostikası məqsədilə Rider şkalasının aprobasiyası 

aparılmışdır. Alınan məlumatların müqayisəli statistik təhlili nəticə-

sində ES təzahürlərinin müəyyən olunma kriteriyaları hesablanmış-

dır, belə ki, 0,00 dan -1,08 bala qədər -“aşağı” səviyyə (nəzarət), 1,09 

dan - 2,08 bala qədər - “orta” səviyyə, 2,09 dan- 3,00 bala qədər isə - 

“yüksək” səviyyə. 

Rider şkalası və SF-36 sorğu sənədləri ilə əhali arasında aparı-

lan anketləşdirmə onların 29,3±1,1% - də ES - in “aşağı”, 51,3±1,2% 

- də “orta” (t=13,50; P=0,001), 19,4±0,9% (t=21,27; P<0,001) ES-in 

“yüksək” səviyyələri olduğunu göstərmişdir.  

Adətən, ES-in “aşağı” və qismən “orta” səviyyələri müxtəlif 

stressorların təsirlərinə orqanizmin pozitiv reaksiyası sayılırsa, ES-in 

“yüksək” səviyyəsi onların təsirinə orqanizmin neqativ, çox ağrılı 
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reaksiyası kimi dəyərləndirilir. Şəhər əhalisi arasında ES-in yayılma-

sının yaşla bağlılığı vardır. Belə ki, anketləşdirilənlərin yaşları art-

dıqca, müsbət, və çox sıx korrelyativ asılılıqla (r=+0,88±0,09) ES-in 

“orta” səviyyəsi tezliyi 33,0±3,3%-dən 63,9±3,8% (t=6,14; P<0,001) 

qədər, ES-in “yüksək” səviyyəsi tezliyi isə -7,8±1,9%-dən 32,3±3,7% 

(t=5,89; P>0,001) qədər ardıcıl olaraq artır. Halbuki, ES-in “aşağı” 

səviyyəsi eyni korrelyativ asılılıqla (ancaq, mənfi ifadədə) ardıcıl 

olaraq, 59,2±3,2%-dən 4,3±1,6% qədər (t=15,00; P<0,001) enir, 

yəni, şəhərin cavanyaşlı əhalisi ES-ə az məruz qalmışlar və stresin 

dönmədən artması yaşın artması ilə bağlıdır. Cavan əhali həyati 

proseslərlə (hansılara ki, işi, karyeranı, maddi qazancın əldə edilmə-

sini, ailənin qurulmasını, maddi təminatını, uşaqların tərbiyyəsini, 

təhsilini və s. aid etmək olar) çox yüklənməmişlər.  

Geniş yayılması ilə yanaşı, ES-in orqanizmə ağırlaşdırıcı təsiri 

stres təzahürlərinə məruz qalma tezliyi və davametmə müddəti ilə də 

şərtlənir. Şəhər əhalisinin ES-ə məruz qalması (meyilliliyi) 6 təsnifat 

qrupuna bölünmüşdür. Anketləşmədən keçən bütün qrup üçün onla-

rın toplum göstəriciləri aşağıdakı kimi olmuşdur. “Çox nadir halda” 

ES-ə meyilliliyi (məruzqalmanı) anketləşdirilənlərin 14,4±0,8%, “na-

dir halda” - 16,6±0,9%, “həftədə 1-2 dəfə” təsnifatını seçənlər - 

21,3±1,0%, “həftədə bir necə dəfə”ni qeyd edənlər - 18,9±0,9% və 

“tez-tez” məruz qalmalarını qeyd edənlər-13,4±0,8% təşkil etmişlər. 

Eyni zamanda, anketləşdirilənlərin 15,4±0,9%-i ES-ə nə dərəcədə 

məruz qaldıqlarını müəyyən edə bilməmişlər. Göstəricilərin kənar 

qiymətləri arasındakı fərq dürust (həqiqi) olmuşdur (t=58,9; 

P<0,001). 

ES-in sağlamlığa ağırlaşdırıcı təsirinin digər xarakterik cəhəti 

ondan ibarətdir ki, stress  nə qədər uzunmüddətli olarsa orqanizmə 

bir o qədər çox zərər yetirmiş olar. Müşahidələrimizdə göstərilir ki, 

ES-in “aşağı” səviyyəsinin (hansı ki, orqanizmin təsirə müsbət cavab 

reaksiyasıdır və nəzarət qrupu kimi istifadə olunur) təsir müddəti, 

əsasən, qısadır və, orta hesabla, 1 anketləşdirilənə hesablandıqda 

40,2±2,8 dəqiqəni keçmir. Bu müddət başa çatdıqdan sonra ES-in 

təsiri özbaşına kəsilir və orqanizmdə heç bir əks səda yaratmır. ES-in 

“orta” səviyyənin təsiretmə müddəti əvvəlkinə nisbətdə kifayət qədər 

yüksəkdir - orta hesabla, 53,7±2,3 dəqiqə təşkil edir (t=3,73; 
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Р<0,001), ES-in “yüksək” səviyyəsində isə bu rəqəm daha da yuxarı-

dır və 65,6±3,1 dəq. təşkil edir (t=3,79; Р<0,001).  

Hiperurbanizasiya şəraitlərində şəhər əhalisinin yaşayış mühiti 

olduqca gərgin, intensivdir, bir çox əlverişsiz faktorların təsirinə mə-

ruzdur. Şəhər əhalisinin yaşayış mühitini 2 (iki) hissəyə bölmək olar. 

Ondan birincisi - ailədir, hansında ki, demək olar hər bir insan ya-

şayır.  

Ailə - cəmiyyətin əsas sosial özəyidir və onun əminamanlığın-

dan ailə üzvlərinin sağlamlığı, əməkqabiliyyəti və həyat keyfiyyəti 

asılıdır. Ailənin dinamik, harmonik inkişafı üçün əmək məşğulluğu, 

maddi təminat, normal yaşayış şəraiti, optimal ailə tərkibi, uşaqların 

tərbiyyəsi və tədrisi, ailə üzvləri arasında qarşılıqlı hörmət münasi-

bətləri, sağlamlığa diqqət və s. kimi şərtlərin olması vacibdir. Bu ba-

xımdan, ES-in formalaşmasında ailənin rolunun öyrənilməsi vacib 

əhəmiyyət kəsb edir, çünki onun nəticəsində insanların ailə səviyyə-

sində stresi aradan qaldıran davranışının korreksiyası istiqamətində 

kopinq tədbirlərinin hazırlanmasına imkan yaradır. 

Tədqiqatın gedişində şəhər əhalisi öz qənaətlərinə görə, ES-in 

inkişaf etməsində 16 AS-nı qeyd etmişlər. Daha tez-tez bunların 

arasında “uşaqların tərbiyəsi”, “ailənin maddi durumu”, “məişət 

şəraitin pis olması”,“qida məhsullarının baha olması”, “maddi 

asılılıq” və s. adları çəkilmişdir. Cəm şəklində, ES-i “aşağı” olan 

şəhər əhalisinə orta hesabla 2,08±0,24,  ES-i “orta” səviyyədə 

olanlara - 3,61±0,21 (t=4,78; Р<0,001), ES-in “yüksək” səviyyədə 

hiss edənlərə - 5,47±0,32 (t=4,89; Р<0,001) stressorlar eyni vaxtda 

təsir edir. ES-in “yüksək” səviyyəsində olanlara təsir edən 

stressorların sayı nəzarət qrupuna müqayisədə 2,63 dəfə çoxdur. 

Bütün əhali qrupuna isə, orta hesabla, 3,52±0,18 stressorlar öz 

təsirini göstərmişdir. 

Yaşayış mühitinin ikinci hissəsinə müxtəlif istehsalatlar, 

müəssisələr, obyektlər, ofislər və b. aiddir ki, buralarda da şəhər 

əhalisi günün çox hissəsini  işləyərək keçirirlər və onların fikirlərinə 

görə, 12 PS-ı digərlərinə nisbətən daha aktivdirlər. Daha çox “yüksək 

məvacibə ehtiyac”, “kollektivdə münasibətlər”, “rəhbərliyin tənqid-

ləri”, “işdən çıxarılma qorxusu”, “ictimai nəqliyyat” və s. adları 

çəkilmişdir. Ümumiyyətlə, ES-i “aşağı” olan şəhər əhalisinə, orta 
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hesabla, 1,66±0,23, ES-i “orta” olanlara - 3,12±0,21 (t=4,71; 

Р<0,001), ES-i “yüksək” olanlara - 5,12±0,31 (t=5,41; Р<0,001) 

stressorlar düşmüşdür. Şəhər əhalisinin bir çoxunda AS və PS 

müştərək çıxış edir. Belə ki, şəhər əhalisinin 28,0±2,4%-ə eyni 

vaxtda 7 “qarışıq” stressorlar təsir edirlər. O da qeyd olunmalıdır ki, 

stressorların əksəriyyəti idarəolunabilənlərdirlər və əhalinin müvafiq 

hazırlığı və bacarığı olduğu halda onların təsirindən yayınmaq müm- 

kündür. Lakin, əhalinin yalnız 11,8±0,8% orqanizmə stressorların 

təsirini özləri tərəfindən dəf etmələri barədə ətraflı məlumata ma- 

likdirlər. 

İkinci qrup tədqiqatlarda şəhər əhalisin sağlamlığına, 

əməkqabiliyyətinə, həyat keyfiyyətinə və onların arasında müxtəlif 

xəstələnmələrin formalaşmasına ES-in təsiretmə xarakteri öyrənil-

mişdir. Əhalinin sağlamlıq vəziyyətinin kompleks qiymətləndiril-

məsinin həyata keçirilməsində bir alət kimi insanların öz sağlamlıq 

vəziyyəti haqqında fikirlərinin öyrənilməsi olmuşdur. ES-in səviy-

yəsindən asılı olaraq 33,7±2,5%-dən 47,8±2,2% - dək əhali öz sağ- 

lamlıq durumunu kafi qiymətləndirmişlər (t=4,23; Р<0,001). Lakin, 

öz sağlamlıqlarını ES-in “aşağı” səviyyəsində olan sakinlərin 

12,6±1,5% “yaxşı” hesab etmişlərsə, həmin qiymət ES-i “yüksək” 

olanların yalnız 6,9±1,4%-də (t=4,77; Р<0,001) təsadüf etmişdir. 

Bununla belə, ES-in “yüksək” səviyyəsində əhali arasında “çox 

yaxşı” kimi öz sağlamlığını bir nəfər də olsun dəyərləndirməmişdir. 

Ümumi götürdükdə, əhalinin sağlamlığı qənaətbəxş olmamışdır.  

Məhz buna görə, əhalinin HK göstəriciləri də normadan 

aşağıdır (norma -70 baldan artıq), ələlxüsus da, ES-in “yüksək” 

fonunda bu göstərici - 45,0±2,4 bal təşkil edərək, ES-in “aşağı” 

fonundakından (59,9±1,9) kifayət qədər aşağı olmuşdur (t=4,87; 

Р<0,001). Nəticə olaraq, bu qruplarda əməkitkiləri göstəriciləri də 

təsiredici şəkildə fərqlənir - müvafiq olaraq, 25,2±1,6 və 14,6±1,5 

gün/il (t=4,84; Р<0,001). 

Sağlamlıq vəziyyətinin qeyri-qənaətbəxş olması bir çox 

hallarda əhali arasında müxtəlif xəstələnmələrin geniş yayılması ilə 

bağlıdır ki, ES-in “yüksək” təzahürlərini qeyd edən sakinlərdə 

onların (xəstəliklərin) rastgəlmə tezliyi, orta hesabla 71,5±2,4% təş-

kil etmişdir. Belə ki, ağciyər, otorinolarinqoloji, nevroloji xəstəliklər 
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-32,6±2,5-dən 39,2±2,6%-ə qədər (t=1,79; Р>0,05) və, ələlxüsus, 

arterial hipertenziya (AH) - 42,4±2,7% (t=0,85; Р>0,05) aşkar 

olunur. Bu xəstəliyin formalaşmasında ES-in “yüksək” səviyyəsinin 

rolu onunla təsdiqlənir ki, ES-in “aşağı” səviyyəsində həmin 

göstərici xeyli azdır və 23,3±1,9% təşkil edir (t=5,79; Р<0,001). 

Bütövlükdə, ES-in yuxarıda göstərilən səviyyələrində (“yüksək” və 

“aşağı”) olan hər bir sakinə hesablandıqda 4,02±0,24 və 1,76±0,18 

xəstələnmə nozoformları düşür, yəni, “yüksək” səviyyədə olan xəs-

təliklərin rastgəlməsi 2,28 dəfə çoxdur. Eyni zamanda, 

xəstələnmənin, o cümlədən də ES-in səviyyəsini aşağı salınmasına 

əhalinin çox aşağı olan tibbi fəallığının (TF) artırılması yolu ilə də 

çatmaq olar. Məsələn, ES-in “aşağı” səviyyəsi olan hər 1 sakin, orta 

hesabla, 1,89±0,37 poliklinikaya gəliş etmiş, ES-in “yüksək” 

səviyyəsində gəlişlər artıq çoxalmış və 3,71±0,21 gəliş olmuşdur 

(t=4,23; Р<0,001). Bununla belə, yalnız 0,32±0,12 gəliş ES-in 

“yüksək” və “orta”  səviyyələrinə görə olmuşdur (1 sakinə hesablan-

dıqda). Əhalinin fikrinə görə, TF-a poliklinikaların işində mövcud 

olan qüsurlar da təsir edir. Cəm olaraq, sakinlər 14 qüsuru qeyd et- 

mişlər və onlardan daha çox hallananlar - həkimlərə qəbulda növ-

bəlik, qəbulların olduqca tez zamanda bitməsi, onların başqa günlərə 

keçirilməsi, həkimlərin işlə çox yüklənməsi, personalın diqqətsizliyi 

və s. Diqqəti çəkən bir də odur ki, əgər ES-in “aşağı” səviyyəsi olan 

hər bir sakin, orta hesabla, 2,25±0,34 qüsuru qeyd etmişsə, ES-in 

“yüksək” səviyyəsini hiss edən sakinlər artıq 4,46±0,36 (t=4,42; 

Р<0,001) qüsuru göstərmişdir. Tibbi xidmətin keyfiyyətinin obyektiv 

qiymətləndirilməsi göstərdi ki, ES-in “aşağı” səviyyəsində olan  əha- 

linin fikrinə görə onun (xidmətin) əlçatanlığı (mümkünlüyü) 

38,6±1,64 bal səviyyəsindədir (norma-45 baldır), “yüksək” ES-lə 

olanların qənaətinə görə - 28,5 ±1,83 balla (t=5,20; Р<0,001), məm-

nunluq - müvafiq olaraq, 33,4±1,58 və 25,4±1,75 balla (t=3,39; 

Р<0,001), məlumatlılıq - 41,6±1,82 və 30,1±1,96 balla (t=4,31; 

Р<0,001) qiymətləndirilmişdir. Qüsurların (çatışmazlıqların) siyahısı 

poliklinikaların rəhbərlərinə təqdim edilmiş, onlar diqqətlə məsələyə 

yanaşmışlar və hal-hazırda qüsurların əksəriyyəti aradan götürülmüş-

dür.  



15 

 

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, həkimlər tərəfindən 

verilmiş müalicə-profilaktik təyinatların yerinə yetirilməsinə əhalinin  

meyilliliyi (bağlılığı) yarıtmaz haldadır. Hesablamalar göstərir ki, 

normal meyillilik 4 (bal) ES-in “aşağı” səviyyəsi olan əhalinin cəmi 

3,3±1,0%, “yüksək” ES-li əhalinin isə 37,8±2,1%-də (t=14,72; 

Р<0,001) olmuşdur. Meyilliliyin (bağlılığın) azalmasına insanların 

şəxsiyyət-davranış xüsusiyyətləri də öz təsirini göstərir və bunların 

arasında dərmanların qəbulundan imtina etmək, dərmanların qəbul 

qaydalarını pozmaq, çaşdırmaq, müalicənin effektivliyinə inamsızlıq 

və digər oxşar xüsusiyyətlər aiddir. Bununla əlaqədar, müalicə kursu 

başa çatanadək həkimlər tərəfindən pasiyentlərin üzərində monito-

rinq sisteminin yaradılması məqsədəuyğun olardı. 

Dünya əhalisi içərisində maqnezium defisitinin (MD) geniş 

yayılması və orqanizmə kifayət qədər mənfi təsiri onun populyasion 

səviyyədə ES-lə qarşılıqlı aslılığını öyrənməyə təkan vermişdir. MD-

in yayılması 69,9±1,1% olmuşdur, və sakinlər MD-nin cəmi, orta he-

sabla, 2,45±0,15% yaranma səbəblərini qeyd etmişlər. Bununla yana- 

şı, əhalinin 58,2±2,7% - də eyni zamanda MD-nin və ES-in “yüksək” 

səviyyələri müşahidə olunmuşdur. Məhz belə olduğu halda MD-ni 

ES-in formalaşmasında aparıcı risk amili hesab etmək lazımdır. 

Üçüncü qrup tədqiqatlarda şəhər əhalisinin şəxsiyyət - 

davranış xüsusiyyətləri və onların ES-in prediktorları kimi 

qiymətləndirilməsi xarakterizə olunmuşdur. İlk əvvəl, bu 

hipodinamiyadır ki, dünya əhalisinin yüksək xəstələnmə və ölüm 

səviyyələrinin, ələxsus da, QYX-in (ÜDX, AH, ŞD və s.) səbəbi kimi 

qəbul olunub. Aşağı FA dünya əhalisinin 70%-ə xasdır. Lakin, onun 

ES-in prediktoru kimi rolu populyasion səviyyədə indiyə qədər kon-

kretləşdirilməmişdir. Hiperurbanizasiyaya məruz qalan yaşayış mü-

hitində intensiv həyat şəhər əhalisinin fəal fiziki təminlərlə (idman, 

fiziki çalışmalar, qaçış, hovuz, velosiped və s.) məşğulluğunu məh-

dudlaşdırır. Lakin, onları, (təminləri) qəbul olunmuş beynəlxalq stan-

dartlara cavab verən, orta templə gəzişmə (hərəkət etmə) əvəz edə 

bilər ki, bu da hər bir kəs üçün mümkündür. Belə FA-in orta gös-

təriciləri müxtəlif ölkələrdə 40 dəq/gündən 90 dəq/gün arasında 

tərəddüd edir. Hesablamalar göstərdi ki, anketləşdirilən bütün qrup 

üçün FA-in orta göstəricisi 48,6±2,0 dəq/gün təşkil edir, bu zaman 
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ES-i “aşağı” səviyyəsi ilə (nəzarət qrupu) olan əhali arasında onun 

qiyməti 64,6±2,4 dəq/gün, ES-i “orta” səviyyəsi olanlarda - 46,5±2,2 

dəq/gün (t=5,56; P<000), ES-in “yüksək” səviyyəsi olanlarda-

30,1±2,5 dəq/gün (t=4,84; P<0001) olmuşdur. Yəni, FA göstəricisi 

nə qədər aşağıdırsa, əhali bir o qədər də tez ES-in “yüksək” təzahür-

lərinə meyilli olur. Buna görə də, ES-in yaranmasının qarşısını al- 

maqda əhalinin gün ərzində 60 dəqiqədən çox orta templə hərəkətini 

FA-in norması hesab etmək lazımdır. 

Tütünçəkmə (siqaretçəkmə) - dünya ölkələri səhiyyəsinin ən 

ağrılı problemlərindəndir. Əhaliyə dəyən zərər olduqca böyükdür. 

Son 10-15 il ərzində dövlət səviyyəsində qlobal tütünəleyhinə (siqa-

retçəkmə) kompaniyalar aparılır, lakin pozitiv nəticələr yalnız bir 

neçə ölkələrdə alınmışdır. Tədqiqatımızdan aldığımız məlumatlara 

görə, kişilər arasında TA olanların xüsusi çəkisi, orta hesabla 

30,7±1,8% təşkil etmişdir, bunlardan - 14,3±2,2%-i ES-in “aşağı”, 

55,3±3,1% ES-in “orta” (t=8,16; P<0001) və 30,5±2,8%-i isə            

(t=5,93; P<0001) ES-in “yüksək” səviyyəsi ilə olan kişilər arasında 

bölünmüşdür. Sağlamlığa hələ zərər dəymədiyi və siqaretçəkməkdən 

çox asan  imtina etməyin mümkün olduğu (gün ərzində 5 siqaretə 

qədər)TA-ın I mərhələsindəki kişilərin sayı 6,5±0,8% təşkil etmişdir. 

Orqanizmə müəyyən dərəcədə zərər dəyməsi və siqaretçəkməkdən 

imtina etməyin mürəkkəbliyi ilə müşahidə olunan TA II mərhə-

ləsində (gün ərzində 5-15 siqaretçəkmə) olanların sayı -14,4±1,2% 

(t=5,49; P<0001) təşkil etmişdir. Nəhayət, sağlamlığa ağır və geri-

dönməz dərəcədə zərər dəydiyi, siqaretçəkməkdən imtinanın müm-

künsüz olduğu TA-ın III mərhələsində (gün ərzində >15) olan kişilə-

rin sayı 9,8±1,0% (t=5,39; P<0,001) təşkil etmişdir. Onu da qeyd et-

mək vacibdir ki, ES-in “aşağı” səviyyəsində olan kişilərin cəmi 

2,4±1,7%-də, ES-in “orta” səviyyəsində olanların, daha çox 

34,1±5,2% (t=5,80; P<0001) və, ələlxüsus, ES-in “yüksək” səviy-

yəsində olan kişilərin böyük bir hissəsi, yəni 63,5±5,3% (t=3,96; 

P<0001), hansılar da ki, siqaretçəkmə müddəti 9 ildən artıq davam 

etmişdir, TA III mərhələsi müşahidə olunmuşdur. Orta hesabla, hər 

bir kişi gün ərzində 15,4±1,8 siqaret çəkmişdir.  

Son illərdə əhalinin sağlamlıq göstəricilərinin enməsində XD-

un (NaCl) roluna aid intensiv tədqiqatlar aparılır. İsbat olunmuşdur 
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ki, XD-dan artıqlaması ilə istifadə ÜDX-in, ələxsus AH-nın inki-

şafına təkan verir, orqanizmdə bir sıra patoloji vəziyyətlər yaradır, 

onun psixomotor sisteminə təsir göstərir. ÜST-ın qənaətinə görə, gün 

ərzində 6 qramdan artıq olmamaqla XD-dan istifadə norma sayılma-

lıdır. Lakin, ES-ə bağlı bu məsələ öyrənilməmiş və yerli əhalinin 

XD-dan tez-tez istifadə etmək meyilliyini də nəzərə alaraq, tədqiqatı-

mızı bu istiqamətdə davam etdirmişik. 

Qida hazırlanarkən XD-dan nə dərəcədə istifadə olunması 

sualına sorğu aparılan qadınlardan aşağıdakı cavablar alınmışdır. ES-

in “aşağı” səviyyəsində (nəzarət) olan qadınlar 80,2±2,9% hallarda 

XD-u az, 21,1±1,9% hallarda “qaydasında” (t=19,9; Р<0,001) və 

yalnız 6,3±1,5% (t=6,12; Р<0,001) hallarda qidaya “çox” XD əlavə 

edirlər. Halbuki, ES-in “yüksək” səviyyəsində olan qadınlarda 

tamamilə əks mənzərə müşahidə olunur: XD-nu qidaya az əlavə 

edənlər cəmi 7,5±1,9%-dir, “qaydasında” əlavə edənlər - 12,5±1,5%-

dir (t=2,07; Р<0,05), çox əlavə edənlər - 58,9±3,0% (t=13,82; 

Р<0,081). Bundan başqa, yerli əhali qida zamanı tez-tez müxtəlif 

şoraba və marinadlardan da istifadə edir və burada da ES-in səviyyə-

lərindən asılı ciddi fərqlilik vardır. Belə ki, nadir hallarda (ayda 3-5 

dəfə) qida zamanı bu turşulardan  ES-in “aşağı” təzahürləri ilə rastla-

şanların 74,3±2,9%, ES-in “yüksək” səviyyəsini hiss edənlərin isə 

cəmi 7,1±7,1%-i (t=20,00; Р<0,001) və, tamamilə əksinə, tez-tez, 

gün ərzində 2 dəfə (nahar, şam yeməyi) həmin şorbalardan istifadə 

edənlər, müvafiq olaraq, 9,6±2,0% və 69,3±3,1% olmuşdur (t=16,18; 

Р<0,001). Belə vəziyyət, əsasən bir çox sakinlərin XD-na olan 

həssaslığıının aşağı olması ilə bağlıdır. Eksperimental olaraq Henken 

metodu ilə könüllü əsaslarla 287 nəfərdə bu hədd təyin edilmişdir.  

Duza həssaslıq həddi aşağı olduqda (<0,16%) aşağı və yüksək səviy-

yədə olan ES 69,1±4,8% və 4,3±2,1% təşkil edir. Duza həssaslıq nor-

mal olduqda (0,16%) müvafiq olaraq, 10,6±2,6%və13,7±3,7%, həs-

saslıq yüksək olduqda isə (>0,16%)  bu nisbət əks tərəfə dəyişir.Bu 

zaman  aşağı  səviyyə 4,8±2,7% və yüksək səviyyə 58,1±6,3% müəy-

yən edilir. Beləliklə, XD-dan və duzlu ərzaqlardan çox miqdarda isti-

fadə olunma ES-in formalaşmasına gətirib çıxarır. 

Yuxarıda xarakterizə olunan 11 dominant RA bizim tərəfimiz-

dən müəyyən edilmiş və hərtərəfli öyrənilmişdir. O da müəyyən edil-
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mişdir ki, bütün bu RA müştərək şəkildə, yəni bir-biri ilə kombinə 

olunmuş halda təsir göstərirlər. Məsələn, “aşağı” ES-i olan əhaliyə 

orta hesabla, 3,51±0,31 RA, “orta” ES-ə malik olanlara - 5,15±0,28 

RA (t=3,90; Р<0,001), “yüksək” ES-i olan sakinlərə - 6,56±0,35 

(t=3,13; Р<0,001) RA eyni vaxtda təsir edirlər. Ümumi götürdükdə, 

şəhər əhalisinə hər gün tərkibində 3-7 RA-i olan 32 cür kombinasi-

yalar öz təsirini göstərirlər. Bu kombinasiyaların praktik olaraq hamı-

sında MD, TS, ÜX, XD, TA və FA kimi RA təmsil olunub 

(65,6±8,5% aşkarlanma). Bütün bu RA idarəolunabiləndirlər, onların 

aradan götürülməsi və ya fəallıqlarının aşağı salınması üçün müvafiq 

yanaşmaların hazırlanıb təqdim olunması nəticəsində ES-in şəhər 

əhalisi arasında yayılmasını təsiredici dərəcədə məhdudlaşdırmaq 

mümkündür. 

Dördüncü qrup tədqiqatlar inteqrəedilmiş stresiməhdudlaşdı-

ran tədbirlərin müqayisəli populyasion effektivliyinə həsr olunmuş-

dur. Ayrı-ayrı mütəxəssislər tərəfindən ES-ə aid 86 kopinq tədbirləri 

təklif olunmuşsa belə, onlardan yalnız 35-i insanların özləri tərəfin-

dən ES-in aradan qaldırılması üçün yararlı hesab edilmişdir. Bununla 

belə, onların effektivliyi populyasion səviyyədə öyrənilməmişdir. 

Kopinq tədbirlərin sınaq aprobasiyası göstərdi ki, onların yalnız üç 

qrupu-tənəffüs, fiziki və barmaqların yoqası əhali üçün sadə və rahat-

dır, bununla belə, onlardan üç ay müddətində istifadə zamanı alınan 

effektivlik 49,0±7,2%-dan artıq olmamışdır. 

MD-i ES-in güclü təzahürlərinin formalaşmasının aparıcı risk 

amilidir. 7-8 ay ərzində müştərək şəkildə kopinq tədbirlərinin həyata 

keçirilməsi və maqneziumtərkibli ərzaqlardan istifadə etməklə MD-

nin normallaşdırılması göstərdi ki, bu tədbirlər ES-i olan əhalinin 

71,2±6,2%-ə və MD-i olan 55,8±7,0% əhalidə effektiv olmuşdur. 

Təkcə Maqne B6 preparatından istifadə etmək tövsiyyəsi MD-i əhali-

nin 95,3±3,3%-də normallaşdırdı və eyni zamanda, ES-in güclü təza-

hürlərini əhalinin 44,2±7,7%-də aradan götürdü. 

Tədqiqatlarımız göstərmişdir ki, ES-in əhali arasında yayılma-

sına əhalinin tibbi savadlığının (TS) aşağı olması, ES-in profilaktika-

sının elementar tədbirlərini bilməməsi şərait yaradır və bunun nəticə-

sində AS, PS, MD, FA, ÜX, TA, XD kimi güclü təsirə malik ətraf 

(xaric) stressorların fəallaşması baş verir. Bu isə  əhalinin tibbi 
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müraciətinin, xəstəliklərin profilaktikası və müalicəsinə  meyil- 

lilikləri aşağı səviyyədə olduğu və tibbi xidmətin keyfiyyətində 

müəyyən çatışmazlıqlar fonunda müşaiət olunur. Bütün sadalanan 

RA idarəolunabiləndirlər və onların aradan qaldırılması əhalinin TS-

ın artırılması yolu ilə mümkündür. Bununla əlaqədar stresəleyhinə 

kompleks işlənib hazırlanmışdır (həkim köməyi, şəxsi kontaktlar, 

elektron əlaqəsi, yaddaşlar) və sonradan fiksəolunmuş əhali qrupları 

arasında 16-19 ay ərzində tətbiq edilmişdir. Həyata keçirilən tədbirlər 

nəticəsində TS-ın səviyyəsi artmış və 2,47±0,27% baldan 4,46±0,43 

bala qədər (t=3,31; Р<0,001), ya da 1,81 dəfə yüksəlmişdir (normada 

- 5 bal olmalıdır). 

Əhali fikirlərinin öyrənilməsi nəticəsində tibbi xidmətin key-

fiyyətində olan nöqsanların siyahısı tərtib olunmuş və aradan qaldı-

rılması məqsədilə baza poliklinikaları rəhbərləri tərəfindən qəbul 

edilmişdir. Təkrar olaraq, 16-19 aydan sonra əhalinin fikirləri öyrəni-

lərkən onun (tibbi xidmətin) əlçatanlığı, yəni, mümkünlüyü, 

32,1±1,36-dan 45,0±2,38 bala qədər (t=4,83; Р<0,001), tibbi xidmət-

dən məmnunluq-30,8±1,22 - dən 42,6±2,24 bala qədər (t=4,63; 

Р<0,001), məlumatlılıq isə -37,8±1,43-dən 46,4±2,72 bala qədər 

(t=3,72; Р<0,001) yüksəlmişdir ki, (normada - 45 bal), bu da öz növ-

bəsində, əhalinin TS-ın artmasına gətirib çıxarmışdır. 

Mütəmadi və planlı şəkildə 16-19 ay müddətində stressəley-

hinə kompleksi realizə etmiş əhali qrupunda ES-in RA-nin fəallığı 

hiss ediləcək dərəcədə enmişdir. Məsələn, AS, PS,Əİ, ŞD, AM və 

MD kimi RA-nin fəallığı 2,02-2,75 dəfə azalmışdır; bununla yanaşı, 

HK-i 56,1±1,8-dən 79,8±2,3 bala qədər (t=8,12; Р<0,001) yüksəlmiş, 

FA- 49,8±2,2 dəq/gün-dən 63,6±3,7 dəq/gün artmış, TA-15,4±1,8-

dən 9,1±1,6 siq./gün qədər azalmışdır (t=2,61; Р<0,001), eyni za-

manda, XDDHH - də -16,8±2,5-dən 8,3±2,2 q/%-ə qədər (t=2,55; 

Р<0,01) aşağı düşmüşdür. 

Adekvat tibbi müraciətlərə (həkimlərə gəlişlərlə) və həkimlər 

tərəfindən verilmiş müalicə-profilaktik təyinatların icrasına meyil-

liliklə müşahidə olunan TS artması ÜX-in nozoformları göstəriciləri-

nin mümkünlüyü çətin olan enməsinə gətirib çıxarmışdır -  

59,3±1,4%-dən 42,8±1,2%-ə qədər (t=8,97; Р<0,001), bu da əsas eti-
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barı ilə, AH və ŞD göstəricilərinin enməsi hesabına mümkün olmuş-

dur. 

Bu tədbirlərin nəticəsində əhəmiyyətli sağlamlaşdırıcı stress-

əleyhinə effektə nail olunmuşdur. Belə ki, kifayət qədər qısa müddət-

də (16-19 ay) yüksək ES səviyyəsində olan əhalinin sayı 21,5±2,1%-

dən 2,2±0,7%-ə qədər (t=8,73; Р<0,001), ya da 9,77 dəfə azalmışdır. 

Bu əhali qrup arasında  ES-in “orta” səviyyəsi göstəricisi də təsiredi-

ci dərəcədə - 51,4±2,5%-dən 8,2±1,4%-ə qədər (t=15,05; Р<0,001), 

ya da 6,27 dəfə azalmışdır. Aparılan tədqiqatın sonunda 89,5±1,5% 

əhalidə ES-in yalnız aşağı səviyyəsi, fiksə olunmuşdur ki, bu da or-  

qanizm üçün müsbət xarakter daşıyır.  

Beləliklə, ES-in populyasion sosial-gigiyenik aspektləri üzrə 

aparılan tədqiqatlar şəhər əhalisi arasında onun yayılmasının qanuna-

uyğunluqlarını müəyyən etməyə imkan vermişdir. ES-in populyasion 

səviyyədə belə hərtərəfli öyrənilməsi ilk dəfədir ki, aparılmışdır. ES-

in formalaşmasına bir qrup sosial mənşəli RA təsir edir, onların fəal 

olması tibbi xidmətin keyfiyyətindəki qüsurlarla və əhalinin TS-nın 

aşağı olması, onların ES-in elementar profilaktika tədbirlərinin bil-

məməsi ilə şərtlənir.  

Bununla belə, aşkar olunan RA idarəolunabilənlər kateqoriya-

sına aiddir. Alınan nəticələr iki vacib problemin - tibbi xidmətin key-

fiyyətinin yüksəldilməsinin və əhalinin TS-nın artırılmasının, onların 

şəxsiyyət-davranış xüsusiyyətlərinin korreksiyasına yönəlmiş elmi 

cəhətdən əsaslandırılmış stresəleyhinə kompleksini yaratmağa imkan 

vermişdir. Bu zaman, işlənib hazırlanmış kompleks effektivliyi ilə 

yanaşı, olduqca sadədir, istifadə üçün əlçatandır və əlavə maddi, kadr 

resurslarını tələb etmir. 

 

NƏTİCƏLƏR 

 

1. Urbanizasiya şəraitində təkmilləşdirilmiş Rider şkalasının kö-

məyi ilə müəyyən edilmişdir ki, ES-in “aşağı” səviyyəsinin ya-

yılması 29,3±1,1%, “orta” səviyyəsi - 51,3±1,2%, “yüksək” sə-

viyyəsi-19,4±0,9% təşkil etmişdir. Əhalinin yaşı artdıqca ES-in 

“orta” səviyyəsi 33,0±3,3%-dən 63,9±3,8%, “yüksək” səviy-

yəsi - 7,8±1,9-dən 32,3±3,7% qədər artır. Emosional stresə tez-
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tez məruz qalma 13,4±0,8% əhalidə müşahidə olunur və 

14,2±0,8% hallarda bu 90 dəqiqədən artıq davam edir. 

2. ES-in formalaşması şəhər əhalisinin olduqları mühitlə (ailə, pe-

şə xidməti), eyni zamanda onların sosial və şəxsiyyət xüsusiy-

yətləri ilə şərtlənən stressorların təsiri altında baş verir. 7 stres-

sorla birgə təsir göstərdikdə ES-in “yüksək” səviyyəsi 

28,0±2,4%-ə çatır. Bununla belə, stressorlar haqqında tam mə-

lumatlılığa əhalinin yalnız 11,8±0,8% -i malikdir. 

3. Yalnız 12,1±0,8% əhali öz sağlamlığını “yaxşı” qiymətləndirir, 

ES-in “yüksək” səviyyəsində onların sayı daha da azdır- 

6,9±1,4%. Həyat keyfiyyəti göstəricisi ES-in “aşağı” səviyyəsi 

zamanı 59,9±1,9 bal (norma - 70 baldır), əməkqabiliyyətinin 

olmaması -14,6±1,5 gün/il, ES-in “orta” və “yüksək” səviyyə-

ləri zamanı, müvafiq olaraq, 57,4±1,7 bal və 21,3±1,3 gün/il, 

45,0±2,4 bal və 25,2±1,6 gün/il təşkil etmişdir.Əhalinin sağ- 

lamlıq vəziyyətinin qənaətbəxş olmaması ümumi xəstələn- 

mənin yüksək səviyyəsi ilə bağlıdır ki, bunun da formalaşma -

sında ES-in “yüksək” səviyyəsi böyük rol oynayır. Bu zaman 

hər bir sakinə, orta hesabla, 4,02±0,24 nozoform düşür ki, bu 

da ES-in “aşağı” səviyyəsində rast gələn nozoform sayından 

(1,76±0,18) 2,28 dəfə çoxdur. ES-in və MD-in “yüksək” səviy- 

yələri 58,2±2,7%  hallarda birgə təsir göstərmişdir ki, bu da 

sağlamlıq vəziyyətini ağırlaşdırır və əhali xəstələnməsinin art- 

masına gətirib çıxarır.  

4. İl ərzində hər bir sakin poliklinikaya 3,17 gəlişlər edir, bunlar-

dan yalnız 0,32±0,32 gəliş- ES-ə bağlıdır. Əhalinin tibbi fəallı-

ğına tibbi xidmətin aşağı keyfiyyət göstəriciləri və onların hə-

kimlər tərəfindən verilən təyinatların yerinə yetirilməsinə me-

yilliliyini aşağı salan şəxsiyyət xüsusiyyətləri təsir edir.TS 

aşağı səviyyədə olması ES-in dominant risk amillərin fəallaş- 

masının əsas səbəbidir, onlardan daha əhəmiyyətliləri bir-biri 

ilə müxtəlif kombinasiyada orqanizmə təsir edən MD, ÜX, 

XD, TA və FA. TS artması risk amillərin fəallığını 2,02-2,75 

dəfə aşağı salır.  

5. Alınan nəticələrin əsasında əhalinin tibbi aktivliyinin artırılma-

sını, onların şəxsiyyət və davranış xüsusiyyətlərinin korreksi-
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yasını və sakinlərin tibbi xidmətində ES-ə bağlı olan qüsurların 

aradan qaldırılmasını nəzərdə tutan elmi cəhətdən əsaslandırıl-

mış kompleks hazırlanmışdır. Fiksəolunmuş əhali qrup arasın-

da kompleksin 16-19 ay ərzində aprobasiyası ES-in “yüksək” 

səviyyəsinin 21,5±2,1-dən 2,2±0,7%-ə qədər, yəni 9,77 dəfə, 

eləcə də ES-in “orta” səviyyəsinin 51,4±2,5-dən 8,2±1,4%, yə-

ni 6,27 dəfə qədər enməsinə gətirib çıxarmışdır. Tədqiqatın so-

nunda  89,5% nəfərdə ES-in aşağı səviyyəsi fiksə edilmişdir. 

 

PRAKTİK TÖVSİYƏLƏR  

 

1. Populyasion tədqiqatlarda ES-in müxtəlif səviyyələrinin diaq-

nostikası üçün Rider şkalasının aşağıdakı qradasiyalarından is-

tifadə etmək məqsədəuyğundur.Burada: “aşağı” səviyyə - 0,00-

1,08 bal, “orta” səviyyə - 1,09-2,08 bal, “yüksək” səviyyə - 

2,09-3,00 bal ilə ifadə olunmalıdır. 

2. Baza poliklinikalarının rəhbərliyinə əhalinin fikirləri nəzərə 

alınaraq,  ES-lə bağlı tibbi xidmətin keyfiyyətini aşağı salan  

qüsurlar təqdim edilib və psixoloq yardımının təşkil edilməsi 

təklif olunubdur . 

3. ES-in şəhər əhalisi arasında yayılmasının məhdudlaşdırılması 

üçün orqanizmə aşağıdakı RA-nin təsirini aradan götürülməsi 

ya da fəallığını aşağı salınması istiqamətində tədbirlərin həyata 

keçirilməsi vacibdir: 

- FA artırılması. Gündəlik orta templə 60 dəq/gün və daha artıq 

müddətdə gəzinti orqanizmin fiziki yüklənməyə lazım olan tə-

ləbatını təmin edir və bədən çəkisini normallaşdırır; 

- MD-in aradan götürülməsi. Qida rasionuna maqneziumtərkib-

li ərzaqların yaxud da sintetik preparatların (Maqne B6) qəbulu 

orqanizmdə Mg miqdarını normallaşdırır. 

- TA intensivliyini qeyri-sistematik siqaretçəkmə səviyyəsinə 

qədər endirilməsi (TA-ın I mərhələsi) vacibdir - gün ərzində 5 

siqaretdən az çəkmək;  

- XD-dan istifadəni beynəlxalq normaya uyğun tətbiq etmək (6 

qr/gün - bir çay qaşığı); 
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- ÜX və ələlxüsus, QYX-lə mübarizə və profilaktikasına aid təd-

birlərin gücləndirilməsi ES-in azalmasına şərait yaradacaq; 

- TS artırılması ES-in formalaşmasının bütün dominant RA-nin 

aradan götürülməsi və yaxud fəallığının məhdudlaşdırılmasın-

da ən vacib həlqədir; 

- Əhali tərəfindən kopinq tədbirlərindən istifadə etməsi stres gər-

ginliyinin enməsinə şərait yaradır. Ən sadə və əlçatan kopinq 

tədbirlərinə tənəffüs, barmaqların yoqası və fiziki təminlərdir; 

4. ES-in əhali arasında yayılmasının məhdudlaşdırılması üçün

əhalinin TF-nın artırılması, onun şəxsiyyət və davranış xüsu-

siyyətlərinin (sağlam həyat tərzi) korreksiyası və tibbi xidmətin

keyfiyyətinin yaxşılaşması vacibdir.
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ŞƏRTİ İŞ İXTİSARLARIN SİYAHISI 

AH   - arterial hipertenziya 

AM - aşağı meyillilik 

AS - ailə stressorları 

ES - emosional stres 

FA - fiziki aktivlik 

HK - həyat keyfiyyəti 

XD  - xörək duzu 

XDDHH  - xörək duzuna dad həssaslığı həddi 

QYX - qeyri-yoluxucu xəstəliklər 

MD  - maqnezium defisiti 

PS  - peşə stressorları 

RA - risk amilləri 

SÖQ - sağlamlığın özü tərəfindən qiymətləndirilməsi 

ŞD   - şəkərli diabet 

TF - tibbi fəallıq 

TA - tütünə asılılıq 

TS - tibbi savadlılıq 

ÜDX - ürək-damar xəstəlikləri 

ÜX - ümumi xəstələnmə 

ÜST - Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 
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