
Azərbaycan Diabet Liqası (ADL) 14.09.2000-ci ildən dövlət qeydiyyatına keçmiş (şəhadətnamə №1319) 
ictimai birlikdir. Beynəlxalq Diabet Federasiyasının üzvüdür.


ADL-in missiyası: “Şəkərli diabetlə xəstə olan vətəndaşlarımızın həyat keyfiyyətini yüksəltmək, hüquqlarını 
müdafiə etmək və əhalinin sağlamlığının mühafizəsində yaxından iştirak etməkdir”.


Təşkilatın şöbələri 3 proqram daxilində fəaliyyət göstərir

 Tibbi proqra
 Hüquqi, sosial və humanitar yardım proqram
 Fiziki və psixoloji yardım proqramı


Bu proqramlar çərçivəsində ilk dəfə Azərbaycanda tətbiq edilən 300-dən çox müxtəlif layihələr, tədbirlər 
və aksiyalar həyata keçirilib. Qeyd etmək lazımdır ki, ADL İB dövlət strukturlarının fəaliyyətini təkrarlamadan 
onların gördüyü işlərə dəstək olur.


Tibbi proqram çərçivəsində şəkərli diabetlə bağlı müxtəlif mövzularda elmi-praktik seminarlar, 
konfranslar təşkil edilib, şəkərli diabet xəstəliyinin terapevtik təlimi proqramı hazırlanıb və tətbiq edilir, müxtəlif 
tibbi-maarifləndirici nəşrlər dərc edilir, əhali arasında şəkərli diabetin skrininqi, maarifləndirmə işi aparılır, 
yoxsul, kimsəsiz üzvlərinə pulsuz tibbi xidmətlər təşkil edilir. Hüquqi, sosial və humanitar yardım proqramı 
çərçivəsində 3 istiqamətdə iş aparılır: 1) Hüquqi yardım məqsədilə “Qaynar xətt” (0124980071) təşkil edilmişdir. 
Hüquqi maarifləndirmə məqsədilə bir çox layihələr həyata keçirilir. ADL şəkərli diabetlə bağlı dövlət 
qanunvericiliyində aparılan dəyişikliklərdə aktiv iştirak etmişdir. Məsələn, “Şəkərli diabet xəstəliyinə tutulmuş 
şəxslərə dövlət qayğısı” haqqında qanun layihəsi, “Şəkərli diabet üzrə Dövlət Proqram”-ları. Sonralar bu qanun 
və Dövlət Proqramlarının icrası ilə əlaqədar monitorinq işləri aparılmışdır. 2-3) Sosial və humanitar yardım 
məqsədilə kimsəsiz və köməksiz əlillərə, ağır yataq xəstələrinə, qocalara – ehtiyacı olanlara evlərində yardım 
göstərilmişdir. Gənc insanların cəmiyyətə inteqrasiyasını sürətləndirmək məqsədilə pulsuz və ya böyük 
güzəştlərlə peşə kurslarında iştirakları təşkil edilir, sonra isə onların işlə təmin olunmasına köməklik göstərilir. 
Humanitar yardım göstərilib. Fiziki və psixoloji yardım proqramı çərçivəsində şəkərli diabetlə xəstə olan gənc 
insanlar üçün xüsusi yay düşərgələri, yaşlı üzvlər üçün 10-15 günlük istirahət zonalarında istirahət təşkil edilir. 
Psixoloji reablitasiya məqsədilə Psixologiya və Konsultasiya Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edərək üzvlərimizə psixoloji 
yardım göstərilir.


ADL-in 3000-dən çox üzvü, 7 regionda nümayəndəliyi var. Təşkilat Azərbaycanın ictimai həyatında fəal 
iştirak edir. O, Milli QHT Forumun, Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansın, Azərbaycan Respublikası Gənclər 
Təşkilatının Milli Şurasının, Əlil Təşkilatları İttifaqının idarə heyətinin üzvüdür. Ombudsman aparatında əlillik üzrə 
sosial proqramlarda ekspert kimi iştirak edirlər. ADL-in sədri Əmək və Əhalinin Sosial Təminatı Nazirliyində 
ictimai şuranın üzvü olub.


Təşkilat öz fəaliyyəti dövründə dövlət strukturları ilə (Gənclər və İdman Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Ombudsman Aparatı, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi), 
ictimai qurumlarla (Milli QHT Forumu, Əlil Təşkilatları İttifaqı, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli 
Şurası - ARGTMŞ, Uşaq Hüquqları üzrə QHT Alyansı və s.), müxtəlif farmokolji şirkətlərlə (Sanofi-Aventis, Serevye, 
Novo Nordisk, Takeda Nikomed, Bayer və s.), beynəlxalq təşkilatlarla (International Diabetes Federation - IDF, 
UNICEF, Dünya Bakı və s.) sıx əməkdaşlıq əlaqələri saxlayıb.


ADL-in üzvləri olan diabetli insanlar, xüsusilə uşaqlar hər zaman Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, 
Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun Prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun 
xoşməramlı səfiri, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın diqqət və qayğısı altında olub.


Azərbaycan Diabet Liqası İctimai Birliyi 2018-ci ildən “Diabetə birlikdə qalib gələk!” adlı mükafat təsis edib. 
Bu mükafat, diabetlə mübarizədə rolu olanlara verildiyi üçün ilk olaraq, minnətdarlıq hissi ilə Mehriban xanım 
Əliyevaya təqdim edilib.
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