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İclasda çıxış edən klinikanın di-
rektoru, professor Hüseyn Qabulov 
ötən il ərzində klinikada görülən 
işlərlə bağlı şura üzvlərinə məlumat 
verib.
O, bildirib ki, klinika digər klinikalar-

dan heç də həcmi ilə yox, mahiyyəti 
ilə fərqlənir: “Klinikada tədris, elmi-
tədqiqat, müalicə və diaqnostika 
işlərinin, eyni zamanda iş günü 
ərzində minlərlə insanın (tələbə, 
pasiyentlər, onların yaxınlarının) 
dövriyyəsi və digər amillər həyata 
keçirilirsə, bu, bizim məsuliyyətimizi 
daha da artırır. Klinikamızda ölkənin 
aparıcı mütəxəssisləri, dünyanın 
digər aparıcı ölkələrində təhsil və 
təlim almış həkim mütəxəssislər ça-
lışır. Bununla belə əsas məqsədimiz 
tibbin tədrisi, yüksək ixtisaslı tibbi 
kadrların hazırlanmasıdır”.
Direktor Prezident İlham Əliyevin 

2007-ci ildə imzaladığı sərəncamı 
da xatırladıb: “Ölkə prezidenti 
2007-ci ildə imzaladığı sərəncamda 
birmənalı göstərmişdi ki, “Tədris Te-
rapevtik Klinika klinik fənlərin tədrisi 
ilə məşğul olan kafedraların vahid 
mərkəzdə cəmləşdirilməsi, tədrisin 
keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, 
həm çinin elmi-tədqiqat işlərinin 
apa rılması üçün yaradılır”. Bu da 

əlbəttə ki, gündəlik fəaliyyətimizdə 
məsuliyyətimizin artırılmasına xid-
mət edir”.
Klinikada tədris prosesinin yüksək 

səviyyədə olduğunu vurğulayan 
H.Qabulov hər il olduğu kimi bu 
il də klinikada tədris prosesində 
problemlərin olmadığını qeyd 
edib: “Tələbələrlə yanaşı klinika-
mız həm də rezidentura təhsilinin 
iri bazalarındandır. Ümumiyyətlə, 
rezidentlərimizin əksəriyyəti üzər-
lə ri nə düşən vəzifələri yüksək 
səviyyədə yerinə yetirməyə çalışır. 
Onlar eyni zamanda elmi -tədqiqat 
işlərini də uğurla aparırlar. Sadəcə 
bir faktı qeyd etmək olar ki, 
2017-ci ildə ATU Rezidentlərinin 
Elmi Konfrasında klinikamızın 
rezidentlərinin işlərinin sayı ümumi 

sayın 80%-ni təşkil edib. Şübhəsiz 
ki, bu nailiyyətlərdə klinikamızın 
professor-müəllim heyətinin və 
həkimlərinin böyük əməyi var. Bu 
baxımdan rezidentlərin təhsilinin 
təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar gələn 
ildən bir sıra yeniliklər tətbiq etməyi 
planlaşdırırıq”.
Klinikada keçirilən iri konfranslar 

və tədbirlər barəsində də söhbət 
açan direktor belə konfranslara və 
tədbirlərə ev sahibliyi etməkdən 
məmnun olduqlarını bildirib.
H.Qabulov 2017-ildə klinikada 

həyata keçirilən struktur dəyişikliklər 
və görülən işlər barəsində də 
məlumat verib: “Bu il Klinikamı-
za yeni kadrlar cəlb olundu, daha 
müasir avadanlıqlar gətirildi. Bu da 
müəyyən sahələrdə olan çatışmaz-

lıqları aradan qaldırmaq imkanı ya-
ratdı. Struktur vahidlərinin sərbəstliyi 
müəyyən qədər artırıldı ki, bu da 
qarşıya çıxan gündəlik məsələlərin 
həllini asandlaşdırmağa kömək etdi. 
Sosial şəbəkələrdə klinikamızın ge-
niş imkanlarının və həkimlərimizin 
tanıdılması istiqamətində davam-
lı olaraq işlər həyata keçirilir. Bu il 
ərzində ölkənin iri sığorta şirkətləri 
ilə əməkdaşlığımızı daha yüksək 
səviyyədə genişləndirmək imkanla-
rımız oldu. Həmçinin həkimlərimizin 
əmək haqları da artırıldı”.
Direktor onu da vurğulayıb ki, 

2016-cı illə müqayisədə cari ildə 
klinikanın şöbələrində xəstə sayında 
artım müşahidə edilib.
Hal-hazırda Klinikanın fəaliyyətinin 

səmərəsini artırmaq istiqamətində 

müəyyən təkliflər hazırlandığını 
deyən direktor bunu universitet 
rəhbərliyinə təqdim edəcəklərini 
bildirib.
 Direktorun müavini, dosent 

Adil Nuriyev tibbi xidmətin key-
fiyyətinin yaxşılaşdırılması, eyni 
zamanda tibbi tədrisin daha da 
inkişafı istiqamətində uğurlu işlər 
görəcəklərini vurğulayıb.
 İclasda çıxış edən professorlar 

İsfəndiyar İsmayılov və Amaliya 
Əyyubova klinikanın fəaliyyətinin 
yüksəldilməsinə xidmət edən işləri 
yüksək qiymətləndirdiklərini və 
bundan sonra da əzmlə çalışacaq-
larını bildiriblər.

ATU-nun mətbuat xidməti

 Tədbirdə çıxış edən Türk Dünya-
sı Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər 
Akademiyası və Rusiya Tibb Elmləri 
Akademiyasının akademiki, ATU-
nun insan anatomiyası kafedrasının 
müdiri, professor Vaqif Şadlinski 
rəhbərlik etdiyi kafedra və burada 
fəaliyyət göstərən İnsan anatomi-
yası muzeyi barədə tədbir iştirakçı-
larına məlumat verib: “Ölkə başçısı 
İlham Əliyev 2018-ci ili “Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edib. 
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti 1918-ci ildə yaradı-
lıb, bizim kafedra da öz fəaliyyətinə 
1919-cu ilin əvvəllərində başlayıb. 
Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət 
göstərən tibb fakültəsinin əsasında, 

Tibb Universitetinin açılışı da 1919-
cu ilə təsadüf edir. Muzey haq-
qında onu deyə bilərəm ki, bu bir 
tədris muzeyidir. Tələbələr meyitlər 
üzərində işləyə bilmədikdə bu 
muzeydə saxlanılan eksponatlardan 
istifadə edirlər. Muzey 2017-ci ildə 
Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən icti-
mai əsaslarla qeydə alınıb. ATU-da 
fəaliyyət göstərən bu muzey unikal 

hesab edilir. Belə ki, dünyada bu cür 
fəaliyyət göstərən bütün muzeylərin 
istər sahə baxımından, istərsə 
də eksponat sayı baxımından ən 
böyüyü məhz Azərbaycan Tibb 
Universitetindədir. Onu da qeyd 
edim ki, ilk dəfə belə muzey hələ 
Hippokratın zamanında yaradılıb”.
Təqdimatda çıxış edən Milli QHT 

Forumunun prezidenti, ATU-nun 
rektoru yanında İctimai Nəzarət və 
Məsləhət Şurasının İdarə Heyətinin 
üzvü Rauf Zeyni deyib: “Bildiyiniz 
kimi, ölkə Prezidenti tərəfindən apa-
rılan islahatlar, burada cəmiyyətin öz 
töhfəsini verməsi, ictimai nəzarətin 
və şəffaflığın təmin olunması üçün 

bir neçə qurumlarda İctimai Şu-
ralar yaradılıb. Bu, həm də QHT-
lərlə dövlət qurumları arasındakı 
əməkdaşlıqların gücləndirilməsinə 
xidmət edir. Belə Şuralardan biri 
də Tibb Universitetində fəaliyyət 
göstərir. Şura insan anatomiyası 
kafedrasının və burada fəaliyyət 
göstərən muzeyin ictimaiyyətə 
təqdim olunması təşəbbüsünü 
irəli sürdü və universitetin rektoru, 
professor Gəray Gəraybəyli buna 
dəstək verdi. Təqdimatın məqsədi 
kafedranın fəaliyyəti və tədris sis-
temi, o cümlədən muzey haqqında 
ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. 
Bu, bir ilkdir və bunun müxtəlif 
dövlət qurumlarında davamının ola-
cağına ümidvarıq”.
Milli Məclisin deputatı, ATU-nun 

rektoru yanında İctimai Nəzarət və 
Məsləhət Şurasının sədri, həkim-
qastroenteroloq İlham Məmmədov 
fəaliyyət göstərən muzey və onun 
tələbələr üçün əhəmiyyətini vurğu-

layıb: “Bu cür tədbirlərin keçirilməsi 
cəmiyyətin inkişafı, şəffaflığın ar-
tırılması baxımından çox vacibdir. 
Muzeyin fəaliyyəti isə tələbələrin 
tədris prosesində onlara çox böyük 
köməkdir. Bugünkü Tibb Universi-
tetinin tələbələri Azərbaycanın sağ-
lam gələcəyinin təminatçılarıdır.
Prezident  İlham Əliyev tərəfindən 

bu ilin “Azərbaycan Xalq Cüm huriy-

yəti İli” elan edilməsi dövlətçiliyimiz 
və onun inkişafı ilə bağlı atılan mü-
hüm addım və tariximizə göstərilən 
qayğının təzahürüdür. Azərbaycan 
Tibb Universiteti də bu tarixin bir 
hissəsidir. Burada atılan hər bir 
addım, aparılan islahatlar, tədris 
prosesi, eləcə də şəffaflığın qorun-
ması məqsədilə yaradılmış ictimai 
nəzarət və məsləhət şurası universi-
tetin fəaliyyəti və ölkəmizin gələcəyi 
üçün çox vacibdir”.
“İki sahil” qəzetinin redaktoru, Şu-

ranın İdarə Heyətinin üzvü Vüqar 
Rəhimzadə kafedranın və xüsusilə 
muzeyin yalnız burada təhsil alanlar 
baxımından deyil, bütün cəmiyyət 
üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. Bu 

qurumun fəaliyyətinin milli tibb elmi 
üçün misilsiz rolunu qeyd edib.
Sonra tədbir iştirakçıları İnsan ana-

tomiyası muzeyinə baxış keçiriblər.
Qeyd edək ki, universitetdə 

fəaliyyət göstərən muzey 550 kv.m 
sahəni əhatə edir. Muzeydə saxlanı-
lan təxminən 5000 eksponat tədris 
prosesində istifadə edilir.

Anatomiya muzeyi ictimaiyyətə 
təqdim olunub

Yanvarın 12-də 
Azərbaycan Tibb 

Universitetində (ATU) 
Prezident İlham Əliyevin 
Sərəncamı ilə 2018-ci 
ilin “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti İli” elan 
edilməsi münasibətilə insan 
anatomiyası kafedrası və 
burada fəaliyyət göstərən 
Anatomiya muzeyinin 
ictimaiyyətə təqdimatı 
keçirilib. Belə ki, kafedranın 
yaranma tarixi AXC-nin 
dövrünə təsadüf edir.

Tibbi Şuranın 2017-ci ilə həsr olunmuş 
hesabat xarakterli yekun iclası

ATU- nun  
Tədris 

Terapevtik Klinikasında 
Tibbi Şuranın 2017-ci ilə 
həsr olunmuş hesabat 
xarakterli yekun iclası 
keçirilib. 
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Tədris Terapevtik Klini
kanın terapevtik və pedi atrik 
propodevtika kafedrası nın 

dissertantı, Efferent Terapiya Mər kə zinin 
həkim nefroloqu Elgün Həziyev Beynəlxalq 
Nefroloqlar Təşkilatının (İSN) keçirdiyi 
müsabiqədə iştirak edib.

Gənc alimin təklif etdiyi “Reanimasiya və 
intensiv terapiya şöbəsində müalicə alan 
xəstələrdə kəskin böyrək zədələnməsinin 
müalicəsində Davamedici Veno Venoz He-
mofiltrasiya ( CVVHDF)” adlı araşdırma işi 
müsabiqəsinin qalibi olub.

E.Həziyev elmi araşdırmanı davam 
etdirmək üçün Türkiyənin Bezmialem Va-
kıf Universitetindən dəvət alıb. Universitet 
gənc alimə 12 ay müddətində 7 müxtəlif 
profilli reanimasiyada işləmək və araşdır-
ma bazası toplamaq hüququ verib.

Gənc alimimiz 
Beynəlxalq Nefroloqlar 
Təşkilatının keçirdiyi 
müsabiqədə qalib olub

• Tədris Terapevtik Klinikasında xəstə 
təhlili ilə bağlı növbəti klinik müzakirə 
aparılıb.

Müzakirələrin əvvəlində çıxış edən direk
torun müavini, dosent Adil Nuriyev silsilə 
şəklində aparılan klinik təhlillərin vacibliyini 
vurğulayaraq bildirib ki, aparılan bu təhlillər 
həm rezidentlər, həm də tələbələrin tibbi 
biliklərinin genişləndirilməsində mühüm rol 
oynayır.

 Sonra pulmonologiya, allerqologiya şöbə
si nin həkimi Şərəf Hüseynovanın çıxışı din
lənilib.

O, kartagener sindromu haqqında danışaraq 
qeyd edib ki, bu, nadir rast gəlinən xəstəliklər 
qrupuna daxildir: “Xəstəlik zamanı diqqət 
yetirilməli olan əsas məqamlardan biri də 
uşaqların teztez yoluxduğu qripdir. Bəzən 
uşaqlar ayda 4 dəfə qrip olur. Valideynlər 
bunun sadəcə antibiotiklərlə qarşısını alaca
ğını düşünür. Amma elə antibiotiklər var ki, 

xəstəliyi yüngülləşdirmək əvəzinə, daha da 
ağırlaşdırır. Ona görə də bu zaman valideynlər 
həkim göstərişi olmadan heç bir antibiotiki 

uşağa verməməlidirlər”.
Klinik təhlili aparılan 12 yaşlı qız barəsində 

danışan həkim, uşaqda belə halların olduğunu 
bildirib: “Uşaq klinikamıza yüksək hərarət, bur
nundan irinli axıntı, bəlğəmli öskürək, əsasən 
səhərlər bəlğəmin çox olması şikayəti ilə 
gətirilmişdi. İştahsız və çox zəif idi. Müayinələr 
etdik və qərara gəldik ki, kompüter tomoqra
fiyasından keçsin. KTdan sonra uşaqda karta
gener sindromu aşkarlandı və dərhal müvafiq 
müalicələrə başlanıldı”.

 Kartagener sindromunun əsas əlamətlərini 
qeyd edən həkim bu xəstəliyin respirator 
xəstəlik kimi özünü biruzə verdiyini de
yib: “Otitlər, sinusitlər, pnevmaniya da bu 
xəstəliyin əlamətləri sırasına daxildir”.

Nadir rast gəlinən Kartagener 
Sindromu – Klinik Təhlil

u  Miqren birincili baş ağrılarının əsas 
növlərindən biri olub, çox hallarda birtərəfli, 

tutma şəkilli baş ağrıları, həmçinin bir sıra nevroloji, 
mədəbağırsaq və vegetetiv əlamətlərlə özünü biruzə 
verir. Bu xəstəlik Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) 
tərəfindən insanların sosial adaptasiyasını daha çox 
pozan 19 xəstəlik sırasına daxil edilib. Onu da qeyd 
etmək lazımdır ki, bu xəstəlik qadınlar arasında kişilərə 
nisbətən 23 dəfə çox rast gəlinir.

Klinikamızın nevroloqu, tibb elmləri dok-
toru, professor Sədaqət Hüseynova deyir ki, 
bu xəstəliyin müalicəsində son onillikdə bö-
yük uğurlar əldə edilib: “Belə ki, bir tərəfdən 
xəstəliyin tutmalarında istifadə üçün sumat-
riptanların istifadəsi bu qəbildən olan xəstələrə real köməyə 
çevrilib. Digər tərəfdən isə sıx rast gəlinən tutmalar zamanı 
xəstəliyin profilaktik müalicəsi üçün botulinoterapiyanın 
tətbiqi xəstəliyin uğurlu müalicəsi üçün geniş imkanlar açıb. 
Məlum olduğu kimi, klinik praktikaya ötən əsrin 1970-80-
ci illərindən daxil olan A tipli botulinotoksin preparatları 
(Botoks, Disport, Kseomin, Neyronoks və s.) tibbin bir çox 
sahələrində (blefarospazm, distoniyalar, spastiklik, hiper-
hidroz və s.) geniş istifadə edilir”.

Nevroloq bildirib ki, botulinoterapiyanın baş ağrılarının 
müalicəsində istifadəsi imkanı təsadüfən yaranıb: “1990-cı 
illərin ortasında başqa səbəblərdən botukinotoksin inyeksi-
yaları alan xəstələrdə baş ağrılarının azalması müşahidə edi-
lib. Bunun ardınca aparılan tədqiqatlarlarla Botoksun miq-
renli xəstələrdə effektivliyi sübut edildi. 2010-cu ildə Botoks 
Britaniyanın “Medicines and Healthcare products Regulya-
tory Agency”(MHRA) tərəfindən xroniki miqrenin müalicə 
vasitəsi kimi lisenziyalaşdırılıb”.

“Bəs botulinoterapiya miqrenli xəstələrdə hansı hallar-
da istifadə edilir”sualına S.Hüseynova belə cavab verib: 
“Botulinoterapiya yalnız xroniki miqrenin müalicəsində, 
xəstəliyin patogenetik mexanizmləri, provokasiya edən fak-
torlar, emosional-şəxsi və komorbid pozuntular nəzərə alın-
maqla təyin edilir. Xroniki miqren dedikdə ayın 15 günü 
və daha sıx rast gəlinən miqrenoz tipli baş ağrıları nəzərdə 
tutulur. Ağrılar gözlənilmədən başlayır, intensivliyi o qədər 
güclü olur ki, normal fəaliyyət pozulur, ağrıkəsici dərmanlar 

isə təsir etmirlər. Əgər bu tipli ağrılar 3 ay müddətində da-
vam edirlərsə, xroniki miqren kimi dəyərləndirilir. Əgər 
xəstələrdə belə baş ağrıları rast gəlinirsə, onlar nevroloqa və 
ya mütəxəssislərə müraciət etməlidirlər. Bu zaman xəstəliyin 
səbəbi aydınlaşdırılır və fərdi müalicə planı çərçivəsində bo-
tulinoterapiya da təyin edilir. Botoks inyeksiyaları həm də 
çox güclü miqren tutmaları zamanı yüngüllük gətirə bilir. Bu 
metodun tətbiqindən sonra xəstələrin böyük əksəriyyətində 
əhəmiyyətli yaxşılaşma qeyd edilir”.

İnyeksiyaların hansı metodla aparılmağına gəlincə, nevro-
loq qeyd edib ki, bu, botoks inyeksiyası şəklində - narkozsuz 
yeridilir: “Həkim tərəfindən başda müəyyən yerlərə - alına, 
gicgaha və ənsəyə 10-20 inyeksiya edilir. Bəzi əlamətlər za-
manı boyun nahiyyəsinə də inyeksiya etmək məsləhət gö-
rülür. İnyeksiyalardan sonra miqren tutmaları əhəmiyyətli 
dərəcədə azalır və ya tamamilə itir. Müalicənin effekti 3-6 
ay davam edir”. 

S.Hüseynova vurğulayıb ki, bəzi hallarda miqrenli 
xəstələrdə botoks istifadə etmək məsləhət görülmür: “Bun-
lar 18 yaşdan aşağı xəstələrə, botulinotoksinə qarşı allergik 
reaksiyalar zamanı, inyeksiya ediləcək dəri sahəsində iltihab 
və dəri xəstəlikləri olduqda, hamilə qadınlarda və südverən 
analarda zərərli təsir aşkarlanmasa da, botoks inyeksiyaları 
məsləhət görülmür”.

Qeyd edək ki, nevroloq Sədaqət Hüseynova bu sahədə 
sertifikatlaşıb və adıçəkilən müalicə üsulunu Klinikamızda 
yüksək səviyyədə həyata keçirir.

MİQRENİN MÜALİCƏSİNDƏ BOTULİNOTERAPİYANIN EFFEKTİV 
MÜALİCƏ ÜSULU OLDUĞUNU BİLİRDİNİZMİ?

u  A z ə r b a y c a n 
Tibb Univer

sitetinin Tədris Tera
pevtik Klinikasının 
ped i at r endok r i no 
loqu Ləman Sultano
va bu dəfə uşaqların 
gündəlik tələbatında 
onlar üçün vacib olan 
xeyirli şəkərlərdən söz 
açıb.

Pediatr-endokrinoloq 
bildirib ki, bir çox şəkərlər var ki, on-
ların günlük qəbulu nəinki xeyirdir, 
hətta vacibdir.

“Meyvə-tərəvəz, bal, quru meyvələr - 
bütün bu təbii məhsulların tərkibində 
vita minlər və mikroelementlər var-
dır. Meyvə-tərəvəz, gilə mey və 
qəbulu immuniteti artırır, orqanizmi 
gücləndirir. Quru meyvələri uşaqla-
ra 1,5 yaşından etibarən vermək olar. 
Şəkərləşdirilməmiş qurudulmuş təbii 
meyvələrdə çox miqdarda kalium, kal-
sium, dəmir və pektin vardır”.

Balın faydaları haqqında danışan 
pediatr, onun immuniteti artırdığı-
nı, beyni qidalandırdığını və mədə-
bağırsaq sistemi fəaliyyətini normal-
laşdırdığını deyir: “Həmçinin sümük 
sistemini möhkəmləndirir və hemoq-
lobini artırır. Bütün bunlarla yanaşı 
unutmaq olmaz ki, bal həmçinin hipo-
allergen təsirə malikdir. Balı uşaqlara 

onların yaşından asılı olaraq vermək 
daha məqsədəuyğundur. Bir yaşdan 
yuxarı uşaqlara isə balı az miqdarda 
vermək daha faydalıdır.

Təəssüflər olsun ki, çox vaxt 
valideynlər artıq uşağın həyatının ilk 
ilindən onu “şirinləşdirməyə” çalışır lar 
və körpələrə yuxudan əv vəl və ya gün 
ərzində şirin su və ya çay verirlər. Belə 
et mək qətiyyən düzgün deyil. Südə mər 
uşaqların rasionunda olan ana südü və 
əlavə qidalar (meyvə, tərəvəz, sıyıqlar) 
onların günlük karbohidrat tələbatını 
tam ödəyir. Şirin suyun əvəzinə adi su 
verilməsi daha düzgündür”.

Pediatr-endokrinoloq onu da vur-
ğulayıb ki, şirin məh sulları uşaqlara 
ancaq yeməkdən sonra, tələb olunan 
miqdarda vermək lazımdır: “Bu zaman 
analar çox diqqətli olmalı və uşaqlarda 
düzgün qida vərdişlərini körpəlikdən 
formalaşdırmalıdırlar”.

Uşaqlar üçün vacib olan xeyirli şəkərlər - 
Meyvə-tərəvəz, bal, quru meyvələr 

ATU-nun mətbuat xidməti
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ÜST-nin  2010-cu il məlumatında qeyd edi-
lir ki, Rusiyada XDİ ilə illik yoluxma  sayı 2,5 
milyon, ABŞ-da illik XDİ-dən ölüm 80 min, 
Avropa ölkələrində isə 40 min civarındadır. 
Rusiya Məzrkəzi Elmi Tədqiqat Epidemiologi-
ya İnstitutunun rəsmi məlumatında qeyd edi-
lir ki, mamalıq stasionarlarında rast gəlinən 
xəstəliklərin 36%-dən çoxu XDİ-nin payına 
düşür.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

XDİ-nin  etiologiyasına gəldikdə isə qeyd 
etmə li yik ki, bunlar tibb müəssisələrində ge-
niş yayılmış iki mindən artıq şərti patogen və 
patogen mikroorqanizmlərdir. 

Cərrahi müdaxilələr və uzunmüddətli 
narkoz əməliyyatları orqanizmin müdafiə 
qabiliyyətini zəiflədir, keyfiyyətsiz steri-
lizasiya və kontaminasiyalar infeksiyanın 
yayılmasına səbəb olur. Klinikalarda geniş 
istifadə olunan kortikosteroidlər, sitostatiklər  
və antibiotiklər isə orqanizmi zəiflətməklə 
yanaşı antibiotiklərə, dezinfektantlara və fi-
ziki amillərə daha yüksək davamlılığa ma-
lik yeni ştamların formalaşmasına şərait 

yaradır. Belə ki, çoxprofilli klinikalarda bak-
tereoloji müayinənin cavabına əsaslanmadan, 
antibiotikə həssaslıq öyrənilmədən geniş 
spektrli antibiotiklərin tətbiqi, xəstəxanadaxili 
infeksiyaların müalicə və profilaktikasında 
mühüm çətinliklər törədən poli və multire-
zistin hospital ştamlarının formalaşmasına 
gətirib çıxarır ki, bu da müalicə zamanı ciddi 
problemlərin yaranmasına səbəb olur.

Bunlara rəğmən belə qənaətə gəlmək olur ki, 
çoxprofilli klinikalarda antibiotiklərin tətbiqi 
ancaq və ancaq baktereoloji müayinənin ca-
vabı və antibiotikə həssaslıq öyrənildikdən 
sonra həyata keçirilməlidir. Belə olduq-
da xəstəxanadaxili infeksiyaların müalicə 
effektivliyi artmaqla yanaşı, letallıq faizi 
aşağı düşəcək, xəstələrin stasionarda  çar-
payı günlərinin azalması isə ciddi maliyyə 
problemlərinin qarşısını alacaq.

S.ATAKİŞİZADƏ,
Tədris Cərrahiyyə Klinikasının infeksion 

xəstəliklərə nəzarət şöbəsinin müdiri, dosent

u  Yaxın gələcəkdə həkimlər biopsiyadan 
tamamilə imtina edə bilərlər. “The Journal 

of Urology” nəşrinin yaydığı məlumata görə, Texas 
Universitetinin alimləri maqnitrezonans vizualizasi
yasının yeni metodunu işləyib hazırlayıblar. Bu metod 
böyrəkdə olan şişin tərkibini və aqressivliyini şəkil 
üzrə müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər.

AZƏRTAC “mir24” saytına istinadla xəbər 
verir ki, tədqiqatçılar texnologiyanı çoxpara-
metrli MRT adlandırıblar. Buraya daxil edil-
miş alqoritm böyrək kütlələri təsvirini bir neçə 

faktor, məsələn, şişdə piyin olmaması və ölçü-
lüb-biçilmiş T2-siqnalının intensivliyi üzrə 
qiymətləndirir.

Çox ağrılı prosedur olan biopsiyanı yeni tex-
nologiyanın köməyi ilə tam əvəzləmək müm-
kündür. Əvvəllər pasiyentlər ağrı olmasın 
deyə biopsiyadan imtina ediblər.

Texnologiyanın sınaqdan keçirilməsi 
nəticəsində məlum olub ki, biopsiya ilə 
müqayisədə diaqnozun dəqiqliyi 80 faiz təşkil 
edib. 

Xəstəxanadaxili infeksiyaların yaranmasında 
geniş spektrli  antibiotiklərin rolu

Alimlər bədxassəli şişi biopsiyasız müəyyən etməyin yolunu tapıblar

u  Xəstəxanadaxili infeksiyalar dünyada qlo
bal tibbi problem kimi hələ də qalmaqdadır. 

Belə ki, xəstəxanadaxili infeksiyalar (XDİ)  xəstəliyin 
gedişini ağırlaşdırmaqla yanaşı, müalicənin effektiv
liyini azaldır,  həm də xəstələrin stasionarda qalma 
müd dətini artırmaqla maliyyə xərclərinin dəfələrlə art
masına gətirib çıxarır. Eyni zamanda xəstəxanadaxili 
infeksiyalar bəzən elə ağırlaşmalara səbəb olur ki, bu da 
xəstələrin həyatında ciddi təhlükə yaradır və çox vaxt le
tallıqla nəticələnir. Ona görə də statistik məlumatlarda 
xəstəxanadaxili infeksiyalar çox profilli klinikalarda 
ölümün əsas səbəblərindən biri kimi qeyd olunur.

“Hepatobi
liar sistem 
xəstəliklərinin 
ultrasəs 
diaqnostikası” 
mövzusunda 
dərslik çap 
edilib
Bu günlərdə Tədris Terapevtik Klinikasının USM həkimi, 
dosent Mətanət Pənahovanın müəllifliyi ilə “Təbib” 
nəşriyyatında  “Hepatobiliar sistem xəs təlik lə rinin 
ultrasəs diaq nostikası” adlı dərs vəsaiti işıq üzü görüb.

Qeyd edək ki, nəşrin redaktorları şüa diaqnostikası və şüa 
terapiyası kafedrasının professoru Bahadur Baxşiyev və insan 
anatomiyası kafedrasının professoru Mübariz Allahverdiyevdir. 
Dərs vəsaitində hepatopankreatobiliar sistemin anatomiyası, 
normal ultrasəs görüntülərin xüsusiyyətləri, ultrasəs 
görüntüləmənin tarixi, müayinə üsullarının əsasları haqqında 
qısa məlumat verilir. Həmçinin bu sistemin xəstəlikləri zamanı 
müasir ultrasəs müayinəsi üsullarının informativliyi müqayisəli 
və aydın şəkildə təhlil edilir. Kitabın bölmələri qaraciyər, 
öd kisəsi, öd yolları və mədəaltı vəzin müxtəlif mənşəli 
xəstəliklərinin, eləcə də ocaqlı törəmələrinin diaqnostikasında 
ən müasir ultrasəs elastoqrafiya və elastometriya üsullarının 
aparılması qaydalarına, real vaxt rejimində əldə olunmuş 
təsvirlərin xüsusiyyətlərinə və onların müqayisəli təhlilinə həsr 
olunub.

Kitabda hepatobiliar sistem xəstəliklərinin və onların 
ağırlaşmalarının vaxtında aşkar edilməsi üçün istifadə olunan 
ultrasəs müayinə üsullarına və meyarlarına xüsusi yer ayrılıb.

Dünya Səhiyyə 
Təşkilatı (DST) 
qarın yatalağı 
əleyhinə yeni 
vaksini bəyənib. 
AZƏRTAC DST-
yə istinadla 
xəbər verir 
ki, bu vaksin 
hətta azyaşlı 
uşaqlar üçün də 
təhlükəsizdir.

Hər il dünyada 
təqribən 20 milyon adam qarın 
yatalağına yoluxur. Yoluxma hal
larının 160 mindən çoxu ölümlə 
nəticələnir.
Ehtimala görə, yeni vaksin kiçik 

dozalarda mövcud vaksinlərdən 
fərqli olaraq daha uzunmüddətli 
müdafiəni təmin edə biləcək. Yeni 
peyvəndlər hətta altı aylıq uşaqlar 
üçün də təhlükəsizdir.

Vaksinin DST tərəfindən qabaq
cadan bəyənilməsi fak tı göstərir ki, 
o, bütün keyfiyyət, səmərəlilik və 
təhlükəsizlik standartlarına cavab 
verir. DST sertifikatı vaksini BMT 

Uşaq Fondunun (UNICEF), BMT sis
teminin digər müəssisələrinin və 
onların tərəfdaşlarının layihələri 
çərçivəsində almağa imkan 
verəcək.

Yeni vaksinin yaradılması qarın 
yatalağının müali cəsində antibi
otiklərdən istifadə hallarını azalt
maq məqsədi daşıyır.

Həkimlərin fikrincə, urbanizasiya 
və iqlim dəyişmələri son vaxtlar 
bir çox yerlərdə antibiotiklərə qar
şı davamlılıq əldə etmiş və artıq 
müalicə olunmayan qarın yatalağı 
xəstəliyi hallarının sayının artması
na gətirib çıxarır.

Dünya Səhiyyə Təşkilatı qarın 
yatalağı əleyhinə yeni vaksini bəyənib

Yeni nəşrlər

Əczaçılıq fakültəsinin dokto rantı El-
nur Qarayev Fransanın Eks-Marsel 
Universitetində əczaçılıq üzrə fəlsəfə 

doktoru disser tasiyasını uğurla müdafiə edib. O, 
ATU-nun əczaçılıq kimyası ka fedrasının və eyni 
zamanda, Eks-Marsel Universitetinin doktorantı 
kimi elmi-tədqiqatlarını Fransada “Farmakoq-
noziya və etnofarmakologiya” laboratoriyasında 
yerinə yetirib. 

2017ci ilin dekabrinda isə “İnula montana (Dağ 
andızı) bitkisinin fitokimyəvi və farmakoloji tədqiqi“ 
adlı dissertasiya işini müdafiə edərək, Fransa EksMar
sel Universiteti tərəfindən əczaçılıq üzrə fəlsəfə dok
toru elmi adına layiq görülüb.

 Əczaçılıq kimyası kafedrasının müdiri professor 
Tahir Süleymanovun sözlərinə görə, Elnur Qarayev 
dissertasiya işində bitkinin kimyəvi tərkibini öyrənib. 
Mövsümdən asılı olaraq maddələrin miqdarca necə 
dəyişdiyini xarakterizə edib və alınan bioloji fəal 
maddələrin farmakologiyasını geniş tədqiq edib. 
Tədqiqatlar zamanı bitkidən ümumilikdə 27 fərdi 
maddə alınıb və müasir analitik üsulların köməyi 
ilə identifikasiya edilib: “Qeyd etmək lazımdır ki, 
bitkidən ayrılan bu maddələrdən 6sının indiyə qədər 
elmə məlum olmayan yeni maddə olduğu sübut 
edilib. Dissertasiya işinin bəzi fraqmentləri Fransada 
keçirilən beynəlxalq konfranslarda məruzə edilib və 
Hollandiyanın nüfuzlu “Elsevier” mətbu orqanına daxil 
olan “Fitoterapiya” və “Flora” kimi yüksək impakt fak
torlu elmi jurnallarda çap olunub”.

Qeyd edək ki, E.Qarayev 2011ci ildə ATUnun 
əczaçılıq fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirib. 
2013cü ildə  magistr  təhsilinin  son  yarım ilində 
eksperimentlərin aparılması məqsədi ilə ATU və 
EksMarsel Universiteti arasındakı əməkdaşlıq 
müqaviləsinə əsasən, Fransaya ezam olunub. ATUda 
magistr pilləsini bitirdikdən sonra Fransada magis
traturaya daxil olub. O, “Cephalaria media bitkisinin 
kimyəvitoksikoloji analizi” adlı magistr disserta
siya işini EksMarsel Universitetində fransız dilində 
müdafiə edib və onun tədqiqat işi həmin universitetin 
alimlərinin marağına səbəb olub. Elmitədqiqatlarını 
davam etdirmək üçün E.Qarayevi universitetin “Far
makoqnoziya və etnofarmakologiya” laboratoriyasına 
dəvət ediblər.

Qeyd edək ki, E.Qarayev 20yə qədər elmi işin 
müəllifidir. Rus, ingilis və fransız dillərində sərbəst 
danışır.

ATU-nun məzunu Fransada əczaçılıq üzrə 
fəlsəfə doktoru dissertasiya işini müdafiə edib

Fəxri məzunlarımız




