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Azərbaycan Tibb Universitetində Milli Qurtuluş Günü qeyd olunub
sı Azərbaycanın çoxəsrlik tarixinə taleyüklü möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil olub.
Ötən illərdə Ümummilli liderin xilaskarlıq
missiyası xalqımızın və bütün dünyanın gözü
qarşısında cərəyan edib, Azərbaycan məhv
olmaq təhlükəsindən qurtularaq gələcəyə
inamla baxan güclü bir dövlətə çevrilib. Bu
illərdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin gərgin
zəhməti və siyasi iradəsi sayəsində reallaşdırdığı nəhəng işlər öz miqyasına görə insanı heyrətə gətirir. 15 iyun - Heydər Əliyevin
ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtdığı gün bizim
qurtuluş günümüzdür. Bizlərin borcudur ki,
bu hadisələri, Ulu Öndərin Azərbaycan xalqı
üçün etdiklərini gənclərimizə çatdıraq”.
S.Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasını

daim önə çəkən Ümummilli liderin dilimizin
dövlət dili statusu qazanması, milli mənəvi
dəyərlərimizin qorunması, müstəqilliyimizin
yenidən bərpası və möhkəmləndirilməsi
istiqamətindəki əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Professor ATU-nun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi və universitet
klinikalarının yaradılmasının da Ulu Öndərin
xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində mümkün
olduğunu vurğulayıb.
Tədbirdə çıxış edən ATU-nun I müalicəprofilaktika fakültəsinin dekanı, dosent Elşad
Novruzov, II müalicə-profilaktika fakültəsinin
III kurs tələbəsi Nərgiz Həbizadə və başqaları 1993-cü ilin iyun hadisələri ərəfəsində
respublikamızda yaranmış ağır vəziyyətdən,

belə bir dövrdə xalqın və ziyalıların təkidi ilə
siyasi hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider
Heydər Əliyevin xilaskarlıq missiyasından
danışıblar. Ulu Öndər Heydər Əliyevin yorulmaz fəaliyyəti, yeritdiyi müdrik daxili və xarici
siyasət nəticəsində müstəqilliyimizin dönməz
xarakter aldığını, dövlət quruculuğu, milli ordunun formalaşdırılması, beynəlxalq aləmdə
Azərbaycanın demokratik imicinin artması
sahəsində böyük işlər görüldüyü vurğulanıb.
Qeyd edilib ki, Ulu Öndərin gördüyü
nəhəng işlər, onun ideyaları, siyasi xətti bu
gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir və müstəqil Azərbaycan
dövləti sürətlə inkişaf edir.

m İyunun 15-i müasir Azərbaycan döv
lətin in tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi
daxil olub. Xalqımız hər il 15 iyun tarixini
əziz bayram kimi qeyd edir və Azərbaycan
dövlətinin qurtuluşunun başlanğıcı kimi
dəyərləndirir.
İyunun
14-də
Azərbaycan
Tibb
Universitetində Milli Qurtuluş Gününə həsr
olunmuş tədbir keçirilib.
Universitetin tədris və müalicə işləri üzrə
prorektoru, professor Sabir Əliyev iştirakçıları
bayram münasibətilə təbrik edərək deyib ki,
15 iyun sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük
ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir
gündür: “Ümummilli lider Heydər Əliyevin
1993-cü il iyunun 15-də yenidən xalqımızın
təkidli tələbi ilə siyasi hakimiyyətə qayıtma-

ATU ilə Türkiyənin Dokuz Eylül Universiteti
arasında anlaşma memorandumu imzalanıb

İ

yunun 7-də ATU-nun rektoru, professor
Garay Gəraybəyli Türkiyənin Dokuz
Eylül
Universitetinin
nümayəndə
heyəti ilə görüşüb. Görüşün əsas məqsədi
ATU ilə Dokuz Eylül Universiteti arasında
əməkdaşlığın
əsasını
qoymaq,
birgə
fəaliyyətə dair anlaşma memorandumunun
imzalanmasından ibarət olub.

Görüş zamanı ATU-nun rektoru, professor Garay Gəraybəyli
universitetlər arasında əlaqələrin
yeni səviyyəyə çıxmasına nail olduqlarını bildirib: “Bu gün istənilən
ali məktəb üçün beynəlxalq
əlaqələrin inkişafı mühüm yer tutur. Biz də müəllimlərimizin dünya
miqyaslı universitet əməkdaşları
ilə əlaqə qurmasını, birgə elmi
iş və tədqiqatlar aparılmasını,
məqalələr yazılmasını arzulayırıq.
ATU tələbələri və rezidentlərinin
Türkiyədə, Avropadakı həmkarları
ilə qarşılıqlı araşdırma aparması üçün bütün
imkanlarımız var. Bu imkanları genişləndirmək
üçün Türkiyə universitetləri ilə münasibətləri
sıxlaşdırmaq niyyətindəyik”.
Professor G.Gəraybəyli Azərbaycan Tibb Universitetinin Türkiyənin bir çox ali məktəbləri ilə
əməkdaşlıq etdiyini, tələbələrin rotasiya qaydasında Türkiyədə təhsil aldığını, bilik və bacarıqlarını artırdığını söyləyib: “Bizim klinikalara
demək olar ki, hər ay Türkiyədən professorlar,
hocalar gəlir. Birgə konqreslər, elmi konfranslar
təşkil edirik. Təhsil və tibb sahəsində çalışan insanlar daim təmasda olmalıdır”.
Professor G.Gəraybəyli qonaqlarla söhbət zamanı Azərbaycanda təhsilin inkişafına yönəlik
atılan son addımlar, Prezidentin fərman və
sərəncamları haqqında məlumat verərək ATUda aparılan islahatlarla da onları tanış edib.
Dokuz Eylül Universitetinin rektoru, profes-

sor Dr. Nükhet Hotar da qarşılıqlı əlaqələrin
dərinləşməsinin önəmli olduğunu deyib. O,
rəhbərlik etdiyi universitetin böyüklüyünə görə
Türkiyədə ilk 5-liyə daxil olduğunu qeyd edib:
“90 min tələbə və işçimiz, 3 iri kampusumuz
var. 17 fakültə arasında Tibb fakültəmiz çox inkişaf edib. Universtet nəzdində 1100 çarpayılıq
klinikamız fəaliyyət göstərir. Bakıda 5 universi-

tet rəhbərliyi ilə görüşlər keçirmişik. Niyyətimiz
mövcud əlaqələri daha da genişləndirməkdir.
İnanırıq ki, bu saziş sayəsində istəyimizə nail ola
biləcəyik”.
Görüşün sonunda Azərbaycan Tibb Universiteti və Dokuz Eylül Universiteti arasında qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalanıb. Tərəflər
qarşılıqlı elmi işlər, araşdırma və tədqiqatlar,
birgə tədbirlər keçirilməsinə dair anlaşıblar.
Görüşdə Dokuz Eylül Universitetinun
beynəlxalq əlaqələr üzrə koordinatoru professor Dr.Levent Çavaş, ədəbiyyat fakültəsinin
nümayəndəsi professor Dr.Gülmira Kuruoğlu, şöbə müdiri, professor Dr.Asuman Altay,
ATU-nun beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, dosent Orxan İsayev, beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin müdiri, assistent İkram Rüstəmov iştirak ediblər.

Rusiyanın tibb müəssisələrinin
nümayəndə heyəti ATU-da olub

İ

yunun 3-də Rusiya Federasiyasının
bir sıra klinika və universitetlərinin dörd dəfə artıb. Bu il birinci kursda
nümayəndələri ATU-nun qonağı 670 azərbaycanlı tələbə oxuyursa,
602 nəfər də əcnəbi tələbə təhsil alır”.
olub.
ATU-nun İctimai sağlamlıq və
Görüşdə ATU-nun elmi işlər üzrə
səhiyyənin təşkili kafedrasının assisprorektoru, dosent Rauf Bəylərov
tenti Aygün Babayeva da çıxış edərək
universitetin fəaliyyəti barədə ətraflı
məlumat verib: “ATUda
tədris
prosesi
birbaşa olaraq elmi
tədqiqatlar, səhiyyədə
əldə olunan nailiyyətlər
ilə sıx əlaqəlidir.
Azərbaycan Tibb Universiteti 1930-cu ildə
Bakı Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsinin
bazası əsasında yaradılıb. Biz bu il fakültənin
100 illiyini qeyd etdik.
ATU-nun hazırda mövcud olan 4 klinikası ilə
yanaşı, 6 tədris binası,
inzibati binası, 1700 yerlik 6 tələbə
qonaqlara Azərbaycanda səhiyyə sisyataqxanası var. Universitetdə 1300temi, xəstəxana və özəl klinikaların
ə yaxın müəllim çalışır ki, onlardan da
fəaliyyəti, tibb sahəsindəki elmi araş170-ə yaxını professor, 350-ə qədəri
dırmalar haqqında geniş məlum verib.
dosentdir”.
Görüşdə Primorsk vilayətinin ArtATU-nun xarici tələbələrlə iş üzrə
yom uşaq xəstəxanası, Kazan şəhər
dekanı Qorxmaz Əhmədov qonaqlara
uşaq xəstəxanası, Belqorod şəhər
ATU-nun tədris sistemi, bu sistemdə
poliklinikası və digər səhiyyə müəs
tətbiq olunan yeniliklər haqqında dasisələrinin nümayəndələri, həmçinin
nışıb. Dekan artıq üç ildir ki, imtahanATU-nun beynəlxalq əlaqələr üzrə
lara açıq tipli sualların daxil edildiyini
prorektoru, dosent Orxan İsayev iştibildirib: “Yay istehsalat praktikası arrak ediblər. Qonaqlar ATU-nun klinitıq semestr ərzində keçirilir. Bu ildən
kaları ilə tanış olaraq burada yaradılan
etibarən aralıq qiymətləndirmə tətbiq
şəraiti yüksək qiymətləndiriblər. Onlar
olunur ki, bu da tələbələrin biliyinin
ATU ilə müxtəlif formatlı əməkdaşlığın
obyektiv qiymətləndirməsinində böyaradılmasında maraqlı olduqlarını
yük rol oynayır. Aparılan islahatlar
bildiriblər.
nəticəsində ATU-ya qəbul olan əcnəbi
tələbələrin sayı əvvəlki illərə nisbətən
ATU-nun mətbuat xidməti

15 iyun 2019-cu il

Fəal tələbələr mükafatlandırılıb

u ATU-nun Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin fəalları iş sahəsində görülən tədbirlər
universitetin ictimai-sosial həyatında aktiv iştirak etdiklərinə Azərbay
can gəncliyinin inkişafına
təkan verir, onların
görə rektor tərəfindən mükafatlandırılıblar.

Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru, professor Gəray
Gəraybəyli hər il semestrin sonunda fəal tələbələrin təltifləndirilməsi
mərasiminin artıq ənənə halını aldığını deyib: “Universitet illəri, tələbə
həyatı təkcə oxumaqdan ibarət
deyil. Biz ATU-nu dünya səviyyəli
universitetlər sırasına çıxarmağa
çalışırıq. Bunun üçün qarşımızda
uzun bir yol var. Bu yolda isə bizim ən böyük köməkçilərimiz siz
tələbələrsiniz”.
Tələbələrlə mütəmadi görüşərək
onların üzləşdiyi çətinlikləri, təklif və
iradlarını dinlədiyini xatırladan professor G.Gəraybəyli tədris sistemində
edilən dəyişikliklərin və aparılan
islahatların hər kəs tərəfindən
müsbət qiymətləndirildiyini bildirib:
“Tələbələr aralıq qiymətləndirmənin
tətbiqindən razılıq edirlər. Bu da
bizləri çox sevindirir. Sizin ictimaisiyasi həyatda aktivləşməyiniz
də göz önündədir. Artıq mədənikütləvi tədbirlərimizdə kənardan
kiməsə müraciət etməyə ehtiyac
qalmır. Eləcə də, keçirilən intellek-

tual oyunlar, bilik yarışlarının hamısı
təqdirəlayiqdir”.
Belə sosial fəaliyyətlərdə ATU-nun
xarici ölkələrdən olan tələbələrinin
də iştirakının arzu edilən olduğunu
deyən professor G.Gəraybəyli çıxışının sonunda tələbələri müqəddəs
Ramazan bayramı münasibətilə
təbrik edib.
ATU-nun Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Elvin Kərimli
qeyd edib ki, son illər ATU-nun ictimai, pedaqoji və elmi tədqiqat
sahəsində böyük irəliləyişlərə nail
olunub. Bunlar aparılıan islahatlar və
rəhbərliyin gərgin əməyi sayəsində
əldə edilib: “İstənilən millətin yaşaması, inkişafı üçün təməl daşı
gənclikdir. Bir millətin mövcud olması üçün onun sağlam gəncliyinin
olması vacib şərtdir. Çünki hər bir
ölkədə dövlətçiliyin, müstəqilliyin
daha da möhkəmləndirilməsi,
gələcəyin etibarlı təminatı intellektual səviyyəli potensial kadrların
yetişdirilməsindən, onların aparıcı
qüvvəyə çevrilməsindən çox asılıdır.
Bu baxımdan ölkəmizdə gənclərlə

cəmiyyətdə özlərini təsdiq
etməsində böyük rol oynayır”.
E.Kərimli onu da vurğulayıb
ki, ATU-da məhz belə gəncliyin
inkişafı üçün əlverişli şərait var.
Universitetimiz hazırda dünyanın aparıcı universitetləri ilə
hər sahədə əməkdaşlıq edir.
“ATU-da çox bacarıqlı və
istedadlı tələbələr təhsil alır.
Onların aşkarlanıb üzə cıxarılması bizim – Tələbə Həmkarlar
İttifaqı
Komitəsinin
əsas
vəzifələrindən biridir. Belə
tələbələr ilboyu müxtəlif ideya
və təkliflərlə bizə müraciət edir
və biz də onların təkliflərinin
həyata keçirilməsinə yardım
edirik” - deyən THİK-nın sədri
bu yardımın göstərilməsində universitet rəhbərliyinin, xüsusilə rektorun
dəstəyini yaxından hiss etdiklərini
vurğulayıb. O, rektora göstərdiyi
diqqətə görə THİK-nin adından
təşəkkürünü çatdıraraq bu etimadı
doğrultmaq üçün var gücləri ilə çalışacaqlarına söz verib.
ATU-nun THİK-in İdarə Heyətinin
üzvləri təqdim olunandan sonra I MPF THİK sədri müavini Cavid
Mustafazadənin
təqdimatında
təşkilatın 2018-2019-cu illər üçün
yekun hesabatı tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırılıb. Tələbələrdən
Məhərrəm Alimli, Etibar Abbasov, Fidan Həsənli, Nihad Novruzov, Dilbər Əliyeva çıxış edərək
növbəti dövr üçün fəaliyyətlə bağlı
təkliflərini səsləndiriblər, göstərilən
dəstəyə görə ATU-nun rektoruna
təşəkkürlərini bildiriblər.
Tədbirin sonunda 20 tələbə
universtetin ictimai həyatında
göstərdiyi fəallığa görə rektor
tərəfindən fəxri fərmana layiq görülüb. Yekunda xatirə şəkli çəkdirilib.
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Elmi tədqiqat işlərinin aparılmasına
dair seminar keçirilib
u ATU-nun Tədris Cərrahiyyə
Klinikasında keçirilən növbəti seminarda I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının doktorantı Xatirə Şirinova tələbə,
rezident, gənc həkim və tədqiqatçılar
üçün “Elmi tədqiqat işlərinin aparılması” mövzusunda çıxış edib.

xışında elmi tədqiqatın etikası, Helsinski bildirişi (deklarasiyası), bioetika və
insan hüquqları, məlumatlandırılmış
razılıq formasından söhbət açıb, statistik səhvlər, tədqiqata aid ədəbiyyatın
axtarılması, elmi məqalə, tezislərin yazılma qaydalarından danışıb. Çıxışında
elmmetriyaya geniş yer ayıran məruzəçi

I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının
müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü,
professor Nuru Bayramov seminarın gündəliyinə təqdim olunan mövzunun aktuallığını qeyd
edərək elmi-tədqiqat işinin necə
planlaşdırılması və hansı qaydalarla aparılması, yazılması, nəşr olunması və s. kimi proseslərin bütün
cənc mütəxəssislər üçün böyük

əhəmiyyət daşıdığını bildirib və onlara bu prinsiplərə əməl etməyi tövsiyə
edib.
Sonra Xatirə Şirinova elmi-tədqiqat
işinin aparılmasının mərhələləri, planlaşdırılması, növləri, icra edilməsi,
nəticələrin
qiymətləndirilməsi,
keyfiyyəti, çap edilməsi, həmçinin
elmi-tədqiqat işinin aparılmasında
vacib məsələlər və buraxılan səhvlər
haqqında ətraflı məlumat verib. O, çı-

təhsil
müəssisələrinin,
tədqiqatçıların, jurnalların
qiymətləndirilməsindən
bəhs edərək reytinqlər,
tədqiqatçıların “H”, “G”
indeksləri,
jurnalların
im
pakt faktoru, o cüm
lədən aktivlik, attraktivlik göstəricisinin nə
olduğu və necə hesablandığı barədə iştirakçıları
məlumatlandırıb.
Yırtıcı (psevdoelmi) jurnallar, onların
aşkarlanması və eləcə də onlardan qorunma yollarına diqqət çəkən məruzəçi
elmi-tədqiqat işlərinin aparılması zamanı köçürmə, oğurluq və plagiat anlayışlarına dair fikirlərini də bölüşüb.
Çıxışı seminar iştirakçıları tərəfindən
maraqla qarşılanan doktorant ona
verilən çoxsaylı sualları da cavablandırıb.

İmtahan ekspertləri ilə universitet Əməkdaşlarımız Çində keçirilən
tibbi forumda iştirak ediblər
rəsmiləri arasında görüş keçirilib beynəlxalq
u

Azərbaycan Tibb Universitetinin imta- daha diqqətli yanaşmağın vacibliyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, bu məsələdə obyekhan ekspertləri ilə universitet rəsmiləri arasıntivlik və sualların məxfiliyi əsas şərtdir.
da görüş olub.
Görüşdə ATU-nun İmtahan Mərkəzinin müdi-

m

ri Ülkər Cəfərova, Tədris şöbəsinin müdiri, dosent Samir Cavadov, Tibbi fizika və informatika
kafedrasının müdiri, dosent Şahin Bayramov,
Təhsilin keyfiyyətinin təminatı və innovasiya
şöbəsinin müdiri, professor Akif Qurbanov,
İmtahana nəzarət qrupunun sədri Zümrüd
Abaszadə, İnformasiya sistemlərinin təşkili və
idarəetmə mərkəzinin müdiri Rəmzi Əliyev
çıxış edərək, imtahan prosesi üçün görüləcək
işlər barədə fikirlərini bildiriblər.
Qeyd edək ki, ATU-da hazırda 230-dan artıq

Tədris və müalicə işləri üzrə prorekor,
professor Sabir Əliyev bildirib ki, ekspert
qrupu Böyük Elmi Şuranın qərarı və rektorun əmri ilə yaradılıb: “Bilirsiniz ki, ölkə
rəhbərliyi də son illər təhsildə keyfiyyət
məsələsinə xüsusi diqqət yetirir. Təbii ki,
qiymətləndirmə obyektiv və şəffaf aparılarsa, təhsildə keyfiyyət də yüksək olar.
Universitetdə də tədrisin keyfiyyətinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə aparılan islahatların nəticəsi olaraq ekspert qrupu yaradılıb. Qrupa obyektivliyin və şəffaflığın
qoruması
məqsədilə
məsuliyyətli
müəllimlər cəlb edilib. Onların əsas
vəzifələrindən biri də hazırladıqları test suallarının məxfiliyini qorumaqdır. Əgər məxfilik pozularsa, məsuliyyət ekspertərin üzərinə düşür”.
Toplantıda iştirak edən rektorun müşaviri, dosent Zülfüqar Musabəyov imtahan suallarına

ekspert fəaliyyət göstərir. Ekspertlik fəaliyyəti
yaxşı qiymətləndirilən şəxslərə bal veriləcək.
İmtahan Mərkəzi ilə yanaşı, ekspertlər də
sualların gizliliyinə bilavasitə məsuliyyətli
şəxslərdir.

ATU-nun Farmakologiya kafedrasının müdiri,
professor Musa Qəniyev və
professor Abuzər Qazıyev
Çin-Şanxay
Əməkdaşlıq
Təşkilatının keçirdiyi “Tibbi
innovasiya və əməkdaşlıq”
birinci ümumdünya forumunda iştirak ediblər. Mayın 26-dan 29- dək davam
edən forum Çin Xalq Respublikasının Fançenqqanq
şəhərində keçirilib.

Professor M.Qəniyevin sözlərinə görə,
Çin-Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı 2001-ci
ildə Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Tacikistan,
Qırğızıstan və Özbəkistan rəhbərləri
tərəfindən yaradılıb. Hazırda qurumun
tərəfdaşları sırasına Hindistan, Pakistan
və bir çox müsəlman ölkələri daxildir.
Forumda 21 ölkədən 664 nümayəndə
iştirak edib. Azərbaycanlı nümayəndələr
forumun “Tibbin siyasəti, əczaçılıq və
səhiyyə” adlı bölməsində məruzə ilə
çıxış ediblər. M.Qəniyevin sözlərinə
görə, forumda məhdud sayda - cəmi
25 məruzə nəzərdə tutulubmuş: “Bu
məruzələrdən biri də “Azərbaycanda
farmakoloji
tədqiqatların
əsas
istiqamətləri “ mövzusunda mənim
məruzəm oldu. Çıxışımda ölkəmizdə

tibbin inkişafının aktual problemləri,
nail olduğumuz elmi uğurlar, ölkəmizin
zəngin xammal dərman bitki ehtiyatı
barəsində geniş məlumat verdim. Xammal ehtiyatının birlikdə öyrənilməsi,
Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı ölkələri arasında tələbə mübadiləsi və birgə elmi
əməkdaşlığın vacibliyini vurğuladım”.
Professor Musa Qəniyevin məruzəsi
forum iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb və mövzu ilə bağlı ətraflı
diskussiya aparılıb. Forumda ATU-nun
əməkdaşlarının aktiv iştirakı gələcəkdə
Çin-Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələri
və müşahidəçi ölkələr arasında müxtəlif
səpkili əməkdaşlıq əlaqələrinin yaranmasına və inkişafına kömək edəcək.

ATU-nun mətbuat xidməti
ATU-nun mətbuat xidməti
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lu Öndər Heydər Əliyevin nitq,
çıxış, məruzə və bəyanatları hər
zaman öz aktuallığını saxlayır. İctimaisiyasi hadisələrin müxtəlif istiqamətdə
gedişi zamanı düzgün yol seçimində bu
çıxış və nitqlər əvəzsiz öncəgörmələrlə,
proqnozlarla zənginliyi ilə diqqət çəkir.
Ölkə həyatının istənilən dönəmində
bu çıxışlara yenidən qayıtmaq zərurəti
meydana çıxır ki, Heydər Əliyev
təfəkküründən süzülüb gələn belə
çıxışlardan biri də 1993-cü il iyunun15də Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisindəki çıxışdır.

U

Dünya Tütünlə Mübarizə
Gününə həsr olunmuş konfrans
m Hər il 31 May Dünya Tütünlə Mübarizə Günü kimi
qeyd olunur. Elə buna rəğmən ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasında Plumnologiya və allerqologiya şöbəsinin
rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə konfrans keçirilib.

QURTULUŞ GÜNÜNDƏKİ ÇIXIŞA BİR NƏZƏR
Ulu Öndər çıxışına üzərinə götürdüyü məsuliyyəti, ictimai-siyasi vəziyyəti
sinonim cərgəylə (ağır, mürəkkəb və
gərgin) məslic üzvlərinə çatdırmaqla başlayır: “Bildirmək istəyirəm ki,
Azərbaycan Respublikasının bugünkü
ağır, mürəkkəb və gərgin vəziyyətini
tam məsuliyyətlə dərk edirəm”. O
dövrdə xalqın qətiyyət tələb etdiyi
siyasi liderin dilində qəti gələcək zamanda özünü göstərən “çalışacağam”,
“həsr edəcəyəm” ifadələri səslənir:
“Bu sahədə mən daim çalışacağam və
heç kəsin şübhəsi olmasın ki, ömrümün
bundan sonrakı hissəsini harda olursa-olsun, yalnız və yalnız Azərbaycan
Respublikasının müstəqil dövlət kimi
inkişaf etməsinə həsr edəcəyəm”.
“Heç bir” əvəzliyi ilə prinsipial mövqe
nümayiş etdirmək xalqımızın Ümummilli lideri Heydər Əliyev nitqinin
özünəməxsusluğudur. “Bu” əvəzliyinin
köməyi ilə qəti gələcək zaman inkarda
işlədilərək, auditoriyalarda gələcəyə
əminlik yaradır. Bu qətiyyəti eşidən
milyonlar auditoriyası çaşqınlıqdan çıxaraq öz lideri ətrafında sıx birləşmək
yolunu seçir: “Bununla əlaqədar olaraq bildirmək istəyirəm ki, mənim
fikrimcə, Azərbaycan Respublikası
bundan sonra onun başına nə gəlirsəgəlsin, müstəqilliyni itirməyəcək,
yenidən heç bir dövlətin tərkibinə daxil olmayacaq, heç bir başqa dövlətin
əsarəti altına düşməyəcək”.
“Təəssüf” modal sözü ilə o dövrdə
baş verən etnik münaqişələrin
törənməsinə təəssüf edir. “Güman
edirəm” modalı ilə fikrini yekunlaşdırır.

Həyatda gümanları reallığa çevrilən
Ulu Öndər Heydər Əliyev nitqini
eşidən auditoriya “güman edirəm ki”ni
“şübhəsiz” kimi qəbul edir: “Təəssüf
ki, gərginliyi yaradan səbəblərdən
biri də Azərbaycanda uzun illər bir
yerdə yaşayan millətlər, etnik qruplar
arasındakı münasibətlərin bir qədər
pozulmasıdır. Azərbaycan on illərlə,
yüz illərlə bu torpaqda yaşayan bütün
insanların Vətəni olub, bundan sonra
da Vətəni olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan hər bir
vətəndaş milliyyətindən, dinindən,
siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, eyni hüquqa malik olmalıdır.
Əgər biz bu məfhumları rəhbər tuta
bilsək və bunu əməli surətdə həyata
keçirə bilsək, biz Azərbaycan Respublikasında olan bütün xalqların, bütün
millətlərin tam birləşməsini təmin edə
bilərik. Bu bizim əsas vəzifələrimizdən
biridir. Güman edirəm ki, biz buna nail
olacağıq”.
İctimai-siyasi hadisələrin ən gərgin
dövrlərində belə siyasi lider üzünü tutduğu yeri bilir. Bu, Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan vətəndaşlarıdır. “Mən
burada Milli Məclisin iclasında, bu tribunadan üzümü bütün Azərbaycan
vətəndaşlarına tuturam, bizim qardaşlarımıza, bacılarımıza, övladlarımıza tuturam və müraciət edirəm və
bildirirəm ki, bizim respublika indi ağır
vəziyyətdədir.
Azərbaycanın bu faciəli dövründə
biz böyük fəlakət qarşısındayıq. Bu
dövrdə bütün qüvvələr birləşməlidir,
bütün siyasi partiyalar, bütün siyasi

qurumlar, bütün siyasi və ya ictimai
təşkilatlar, bütün insanlar birləşməlidir.
Hamı kin-küdurəti kənara qoymalıdır,
hamımız birləşib Azərbaycanı bu ağır
vəziyyətdən çıxarmalıyıq”.
Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin ideyaları həmişə təzədir, öyrənilməyə layiqdir. Heydər Əliyev dühasının bir mühüm
gücü də onun səmimiyyətindədir.
Yaratdığı Yeni Azərbaycan Partiyasının
ildönümündə deyirdi: “Ancaq iqtidarın
nümayəndələri içərisində qeyri-sağlam, xalqın arasında hörmət qazanmamış adamlar da var... Çünki biz çalışmalıyıq ki, iqtidarın tərkibindəki
hər bir insan demokratiya, dövlətçilik
prinsiplərinə sadiq olsun, təmiz, saf
və dəyərli vətəndaş olsun. Əgər belə
deyilsə, o bizim hakimiyyətdə, bizim
iqtidarda olmamalıdır”.
Ulu Öndərin bu gün həmin çıxışından
bir qərinəyə qədər zaman keçsə də,
onun ideyaları möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən uğurla
həyata keçirilir. Öz sağlığında həyata
keçməyən ideyalar, layihələr həllini
tapa bildi. Necə deyərlər, “gümanlar”
“şübhəsiz”ə çevrildi.
Ulu Öndərəmiz Heydər Əliyevin
“Azər
baycan dünyanın bütün ölkə
lərində yaşayan azərbaycanlıların
vətənidir” müddəası bu gün də separatizm ideyalarına yox deyir, xalqı bir
amal, bir əqidə, bir məslək yolunda
səfərbər olmağa səsləyir.

Nağdəli Zamanov,

Azərbaycan Tibb Universitetinin
dosenti, AMEA-nın Nəsimi adına
Dilçilik İnstitutunun dissertantı

Xarici dillər kafedrasında İmaddəddin
Nəsiminin yubileyi qeyd edilib

u Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev 2019-cu ili “Nəsimi ili” elan edib. Prezidentimizin təşəbbüsünü

dəstəkləmək və xarici tələbələri şairin həyat və yaradıcılığı ilə tanış etmək məqsədilə ATU-nun Xarici dillər
kafedrasının müdiri, professor Zemfira Məmmədovanın rəhbərliyilə kafedrada Nəsiminin yubileyinə həsr
olunmuş təntənəli tədbir keçirilib.

Tədbir iştirakçıları kafedranın baş müəllimi Kəmalə İmanovanın yüksək peşəkarlıqla hazırlaşdırdığı xarici tələbələrin
ingilis, ərəb və fars dillərində çıxışlarını böyük maraqla
dinləyiblər. İranlı tələbə Amirrez Nacafinin ifasında şairin
xatirəsinə həsr olunmuş mahnı alqışlarla qarşılanıb. Tamaşaçılar professor T.Xəlilovanın və tələbələrin rus dilində gözəl
çıxışlarını da böyük maraqla izləyiblər. Tədbirin ssenarisini
yazan dosent Nailə Hacıyeva videogörüntüləri və iştirakçıların kostyumlarını da hazırlayıb. Teatr qoyuluşu iştirakçıları
xəyalən Nəsiminin yaşayıb-yaratdığı tarixi zamana aparıb,
böyük şairin dövrünə aid olan geyimlər və videogörüntülər
isə performansın dramatik təsirini daha da artırıb. Xarici tələbələr üçün ingilis dilində yazılar xüsusi olaraq titrlə
hazırlanıb. Hikmət Abbasovun ifasında vokal kompozisiya

ilə başa çatan tədbir Nəsiminin qəzəlləri və bu istedadlı
tələbənin öz şeirləri ilə musiqiyə sanki yeni həyat verib.
Tədbirin hazırlanmasında kafedranın müəllimləri Mehriban Səlimova, İlahə Hacıyeva, Leyla Əlibəyova, Leyla
Məmmədova, İrina Kazımova, Sevinc Səmədova və Vüqar
Məmmədlinin əməyini xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır.
Tədbirin Azərbaycan, ingilis və digər xarici dillərdə
keçirilməsi bir daha onu göstərir ki, azərbaycanlıların
tarixi-mədəni, tolerantlığı və multikulturalizmi
milli
mənsubiyyətindən, dilindən və dinindən asılı olmayaraq hər bir vətəndaşın gündəlik həyat tərzinin ayrılmaz
hissəsinə çevrilmişdir.

Konfransda Plumnologiya və allerqologiya şöbəsinin həkim-rezidenti
Dilarə Baxşəliyeva “Siqaretin zərərləri və siqareti buraxma üsulları”, assistent Əlizamin Sadıqov “Siqaretin səbəb olduğu xəstəliklər – Ağciyərin interstsial xəstəliyi” mövzularında çıxış ediblər.
Məruzəçilər çıxışlarında tütünün tərkibindəki zərərli maddələrdən,

onların insan orqanizmində yaratdığı çoxsaylı xəstəliklərdən, siqareti
tərgitmə və bu zərərli vərdişlə mübarizə yollarından, tütünü atan şəxslərin
orqanizmində baş verən müsbət dəyişikliklərdən və s. söhbət açıblar.
Həmçinin siqaret çəkənlərin təkcə özlərini deyil, ətrafdakı insanları da ciddi
şəkildə zəhərlədiklərini və bu səbəbdən siqaret isdifadəçilərinə ətrafdakı
insanlara diqqətli olmağı tövsiyə ediblər.
Konfrans geniş diskussiya şəraitində başa çatıb.
***
ATU-nun Tələbə Gənclər Təşkilatının nümayəndələri isə “Tütün çəkmə,
şəkil çək!” şüarı ilə maarifləndirici təşviqat aksiyası keçiriblər.
Səhiyyə Nazirliyinin İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin (İSİM)
təşkilatçılığı, Azər
baycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rəhbərliyi, tə
ləbələri, Azərbaycan Tibb Universitetinin tələbələri,
görkəmli ədəbiyyat və mədəniyyət xadimləri, kütləvi informasiya vasitələri
nümayəndələrinin fəal iştirakı ilə keçirilən aksiyanın məqsədi tütünçəkmə
ilə mübarizə sahəsində maarifləndirmə işinin gücləndirilməsi idi.
Aksiya çərçivəsində hər iki universitet tələbələrinin iştirakı ilə “Mən siqaret çəkmirəm! Sən də çəkmə!” selfi generatorundan istifadə etməklə
fotoşəkillər çəkilib. Tələbələr xüsusi hazırlanmış böyük siqaret maketində
yerləşdirilmiş məlumatlandırıcı vərəqələrlə tanış olmaqla tütün tüstüsünün

tərkibindəki maddələr (nikotin, aseton, ammoniyak, arsen və s.) barədə
ətraflı maarifləndiriliblər.
Tədbirin təşkilatçıları bütün iştirakçıları “Tütün məmulatlarının istifadəsinin
məhdudlaşdırılması haqqında” Azərbay
can Respublikası Qanununun
tələblərinə ciddi riayət etməyə, qapalı məkanlarda tütün tüstüsündən
azad mühit yaratmağa və bu zərərli vərdişdən qurtulmaq üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ölkə ofisinin dəstəyi ilə İSİM tərəfindən yaradılan
“Tütündən imtina et” mobil aplikasiyasından faydalanmağa çağırıblar.

ATU-nun
ATU-nunmətbuat
mətbuatxidməti
xidməti
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Bu əməliyyat dünyada ilk dəfə olaraq Azərbaycanda icra edilib

B

u günlərdə ATU-nun Tədris Cərrahiyyə
Klinikasının Oftalmologiya şöbəsində
ATU-nun Oftalmologiya kafedrasının müdiri, tibb elmləri doktoru, professor Paşa Musayev
(Paşa Qəlbinur) bir xəstənin gözündə dünyada ilk
hesab edilən əməliyyat icra edib.

Bu barədə “Təbib” qəzetinə məlumat verən professor xəstənin gözündə kök hüceyrələrinin və nano
texnolgiyanın tətbiqi ilə əməliyyat keçirdiyini bildirib: “Bu əməliyyat tərəfimdən Azərbaycanda aparılmasına baxmayaraq, dünyada ilk hesab olunur.
Məqsədimizə çatmaq üçün ayrı-ayrı ölkələrdə uzun
müddət əməliyyatlar aparılıb, təcürbələr həyata keçirilib. Nəzərinizə çatdırım ki, bu xəstənin sol gözünü 17
yaşında bir dəfə əməliyyat etmişdim. Bu günədək də
onun sol gözü normal görür.”
Professor problemin bu dəfə xəstənin sağ gözündə
olduğunu diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, sağ gözdə həm
konus aşkar edilib, həm də virusa yoluxubmuş. Xəstə
gözünü müxtəlif klinikalarda və o cümlədən qonşu
İranda etdirməsinə baxmayaraq, əməliyyat uğursuz
alınıbmış. Bu səbəbdən sağ gözün yaşama qabiliyyəti
tamamilə itmək üzrə olub:“Nəticədə gözdə katarakt
əmələ gəlib, göz bulanıb. Zaman keçdikcə fəsadlaşıb
və qara su əmələ gəlib. Biz də təkrar əməliyyat
keçirsəydik, uğursuz alınacaqdı. Ona görə də gözü canlandlrmaq üçün xəstəyə kök hüceyrəsi köçürdük. Kök

hüceyrəsi iki yaş kiçik bacısından xəstəyə transplantasiya olundu və əlavə olaraq, gümüş nano ilə nanolaşdırılmış “Aktipol” preparatını tətbiq etdik. Bununla kök
hüceyrəsinin bitişmək ehtimalı daha da sürətləndi və
xəstənin görmə qabiliyyəti bərpa `olundu”.
Professor hazırda xəstənin özünü normal hiss etdiyini
bildirdi.
Qeyd edək ki, yeni çoxsahəli təsir mexanizminə və
virusəleyhinə malik olan “Aktipol” preparatını professor Paşa Qəlbinur və tibb elmləri doktoru Sevinc
Əkbərova birlikdə kəşf ediblər. Adıçəkilən preparat
2002-ci ildə Brüsseldə Böyük Qızıl medala və Belçika
Maliyyə Nazirliyinin xüsusi mükafatına layiq görülüb. O
cümlədən Rusiyanın və bir sıra aparıcı ölkələrin farmakepiya komitələri tərəfindən təsdiq olunub və bu gün
oftolmoloji xəstəliklərin müalicəsində uğurla tətbiq
olunmaqdadır.

yerləşən restoranında süfrə açılıb. Gənclərin
istirahətini yüksək səviyyədə təşkil etmək məqsədilə
dəniz kənarında oyunlar keçirilib.
C.Qasımov semestrdə yaxşı nəticə göstərən

tələbələri təbrik edib. Fakültə dekanı İ.Məhərrəmbəyli
isə tələbələrə dekanlıqla daim sıx əlaqədə olmağı
məsləhət görüb, onlara təhsildə uğurlar arzulayıb.
Qeyd olunub ki, bu cür gəzintilər gələcəkdə də təşkil
olunacaq. Tələbələr səfərin təşkili üçün unviersitet və
fakültə rəhbəliyinə, həmçinin HİK sədribə təşəkkür
ediblər.

Tələbələrimiz festivalda qalib oldular

A

TU tələbələri “Tələbə baharı” ümumrespublika tələbə yaradıcılıq festivalında
yüksək yer tutublar. Bu festival Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı
ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Dram Teatrında “Nəsimi ili”
çərçivəsində keçirilib.
Festivalda Azərbaycan
Tibb Universitetini Mü
alicə-profilaktika
fakül
A1b
təsinin 118 qrup nüma
yəndəsi Hikmət Abbasov
və Əczaçılıq fakültəsinin
817R qrup tələ
bəsi Yasə
mən Cəfərova təmsil
ediblər.
ATU təmsilçiləri birinci və
ikinci yerə layiq görülüblər.
Sonra Hikmət Abbasov
Eldar Mansurovun “İL Dolce Suono (Fifth element)”
mahnısının ifasına görə klassik vokal üzrə I yerə
layiq görülüb.
Yasəmən Cəfərova isə “Azad bir quşam” kom-

1 iyun Uşaqların Beynəlxalq
Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar keçirilən
pulsuz müayinə aksiyaları
1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar olaraq ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasının Uşaq kardio-revmatologiya şöbəsi uşaqların müayinəsi üçün mayın
31-dən etibarən ödənişsiz aksiya keçirib.

Tələbələr Nabranda istirahət ediblər
m Mayın 25-də Azərbaycan Tibb Universitetinin II müalicə profilaktika fakültəsinin rəhbərliyi
və bir qrup tələbəsi ATU-nun Nabranda yerləşən
“Təbib” istirahət düşərgəsinə səfər ediblər.
ATU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsi tərəfindən təşkil
olunmuş gəzintidə dekan İsrail Məhərrəmbəyli, dekan
müavinləri Arzu Bəydəmirova,
Sevinc Məhərrəmova, tələbə
dekanı Məhərrəm Alimli və 27
tələbə iştirak edib. Gəzintinin
məqsədi semestrin sonunda fakültənin əlaçı tələbələri,
prezident təqaüdçüləri, təd
ris
də yüksək nailiyyətlər gös
tərən tələbələrin universitet
tərəfindən qiymətləndirilməsi,
bu tələbələrin stimullaşdırılmasından ibarət olub.
HİK sədri Cahangir Qasımov
tələbə və fakültə rəhbərliyini
“Təbib” istirahət mərkəzindəki
şəraitlə tanış edib. Qonaqlar mərkəzin otaqlarını gəzib, abadlıq işləri ilə yaxından tanış olublar.
C.Qasımov gələcəkdə “Təbib” istirahət mərkəzində
tələbələrin ailələrinin də istirahətinin təşkil oluna
biləcəyini vurğulayıb.
Sonra qonaqlara mərkəzin mənzərəli məkanda
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Klinikanın kardio-revmatoloji şöbəsinin müdiri, professor Surxay Musayev Uşaqların
Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə həsr olunmuş bu aksiyanın gələcəyimiz olan uşaqların sağlamlığı üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib: “Aksiyanın keçirilməsi ilə
bağlı sosial şəbəkələrdə və KİV-də kifayət qədər məlumat verilib. Bəzən valideynlər
müxtəlif səbəblərdən uşaqları müayinəyə gətirə bilmirlər və ya gətirməyə çəkinirlər.
Ona görə də belə aksiya çərçivəsində həmin uşaqların müayinəsinə imkan yaratdıq.
Şöbəmizdə artıq iki gündür pulsuz müayinə kampaniyası keçirilir. Bunu bir növ monitorinq nəzarəti də adlandıra bilərik. Çünki aksiyaya gələnlər arasında ilk dəfə ümumi
müayinədən keçirilən uşaqlar da var. Bu da təəssüf doğurur. Çünki bir çox xəstəliklərin
qarşısını profilaktik müayinənin köməyilə almaq olar.
Mayın 31-də 200 nəfər, bu gün isə 300 nəfər müayinə üçün qeydiyyatdan keçib.
Müayinə aksiyasına qatılanlar arasında bölgələrdən – Salyan, Xaçmaz, Mingəçevir,
Lənkaran və digər yerlərdən də gələnlər olub.
Maddi imkanı olmayan və uşaqlarının sağlamlığından narahat olan valideynlər övladlarının tam dəqiq, etibarlı şəkildə müayinə olunmaları üçün şöbəmizə müraciət etsin”.
Qeyd edək ki, Tədris Terapevtik Klinikasının həkimləri böyük həvəslə aksiyada iştirak
ediblər. Kardioloq Elnur İmanovun sözlərinə görə, “Mən artıq ürək qüsurlu deyiləm”
şüarı ilə çalışan Kardiologiya şöbəsində müayinə üçün 400 nəfər qeydiyyatdan keçib. Müayinələrdən keçənlərin bəzilərinə cərrahi müayinə tətbiq olunub, digərlərinə
müalicə yazılıb. EXO yoxlanışından keçən pasiyentlər də olub.
Aksiyada klinikanın kardio-revmatologiya şöbəsinin əməkdaşlarından professorlar
Surxay Musayev, Ələkbər Həsənov, kardioloq Elnur İmanov, dosentlər Lalə Hidayətova,

Fəxriyyə Məmmədova, Ülviyyə Hacıyeva, assistentlər Sevda Məmmədova, Nəzakət
Həsənova, İradə Qarayeva iştirak ediblər. Baş laborantlar Günay Salamzadə, Rəhilə Mircavadlı, doktorant Zərifə Məmmədova da həkimlərə köməklik göstəriblər.
***
Tədris Cərrahiyyə Klinikasının laboratoriyasında isə endirim kampaniyası keçirilib.
Belə ki, klinikanın laboratoriyasına iyunun 1-də müraciət edən 18 yaşınadək bütün
uşaqların laborator analizlərinə 30% endirim edilib.
Laboratoriyanın müdiri Yavər Hacısoyun sözlərinə görə, bu gün uşaqlar arasında laborator müayinələrin sayı həmişəkinə nisbətən 50% artıq olub. O, belə xeyirxah addımların klinika tərəfindən mütamadi aparıldığını qeyd edib.
***

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında
şəhid övladlarının müayinəsi də
həyata keçirilib.
Klinikanın uşaq cərrahlığı
şöbəsinin həkimi Günay Əliye
vanın sözlərinə görə, aksiya
klinika rəhbərliyinin Müdafiə
Nazirliyinə etdiyi müraciət
əsasında təşkil olunub. Şöbənin
cərrahları şəhid övladlarının
müayinəsində böyük həvəslə iştirak ediblər. Uşaqlar təkcə həkim
müayinəsindən deyil, qan analizləri və
ultrasəs müayinəsindən də keçiblər.
pozisiyasına uyğun rəqsinə görə ikinci yeri tutub. Müdafiə Nazirliyinin Qadınlar və Hərbi
Qeyd edək ki, Yasəmən Cəfərova bu kompozisi- Qulluqçuların Ailələri üzrə iş şöbəsinin
yada həm də xoreoqraf kimi cıxış edərək, rəqsə müdiri Zümrüd Səmədova da bu aksiyanı sevə-sevə həyata keçirdiklərini deyib.
özü quruluş verib.

Həkim müayinəsindən keçən uşaqların
valideynləri aksiyanın təşkilatçılarına öz
təşəkkürlərini bildiriblər.
İki gün davam edən aksiyada 30-a yaxın şəhid övladı müayinə və müalicədən
keçib.

ATU-nun mətbuat xidməti
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Tanınmış həkim, diaqnostika və müalicə sahəsində görkəmli alim Məmməd Emin
Əfəndiyev məktəbinin yetirməsi və davamçısı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Quliyev Rasim
Hətəm oğlunun anadan olmasından 80 il ötür.
Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi həyatında
fəal iştirak edən Hətəm Quliyevin və Xurşud xanımın ailəsində 1939-cu ildə dünyaya göz açan,
ilk təhsilini Tərtər rayonunun Mamırlı kəndində
alan Rasim Quliyev sonralar ailəsi ilə birlikdə
Bakı şəhərinə köçmüş, orta təhsilini burada başa
vurmuşdur. O, 1958-ci ildə Azərbaycan Tibb İnstitutuna daxil olmuş, 1964-cü ildə institutu əla
qiymətlərlə bitirmişdir.
Hələ gənc yaşlarında Naftalan kurortunda
həkim, şöbə müdiri, baş həkimin müalicə işləri
üzrə müavini işlədiyi dövrlərdə Sovetlər İttifaqı- Səhiyyə Nazirliyi 3 həkimi, o cümlədən Rasim
nın hər tərəfindən müalicəyə gələn xəstələr ara- Quliyevi Fəxri Fərmanla təltif etmişdir.
sında yaxşı həkim kimi böyük rəğbət qazanmış,
Dosent Rasim Quliyev Sovet səfirliyi tərəfindən
barəsində “Trud” qəzetində böyük bir məqalə də fədəkar işinə görə sosializm yarışının qalibi
dərc edilmişdir.
kimi ikinci dəfə döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.
Naftalan kurortunda 4 il işlədikdən sonra - Millətimizi öz şərəfli əməyi ilə təmsil edən tanın1968-ci ildə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Tibb mış alim Rasim Quliyevin elmi və praktik fəaliyyəti
İnstitutunun Daxili xəstəliklərin propedevtikası Qvineya-Bissau Respublikasının hökümət və
kafedrasına aspiranturaya daxil olmuş və elmi səfirliyi, eləcə də Yəmən Ərəb Respublikasıişini müvəfəqiyyətlə müdafiə etmişdir. 1970-ci nın Səhiyyə Nazirliyi və Sovet səfirliklərinin
ildə Daxili xəstəliklərin propedevtikası kafedra- diqqətindən kənarda qalmamışdır. Bu illərdə hər
sında dərs deməklə yanaşı, müasir təbabətin bir iki ölkədə təbabətin müxtəlif sahələrinə həsr
çox sahələrinə aid 130-dan artıq elmi məqalə, 3 edilmiş 12 elmi məqalə dərc edilmişdir.
dərslik, 1 monoqrafiya yazmışdır.
Atalar gözəl deyib: “ot kökü üstə bitər”. RaR.Quliyev 1975-ci ildə SSRİ Səhiyyə Nazirliyi sim müəllim Azərbaycanın ilk maarifçilərindən
tərəfindən Sovet həkimlərinin tərkibində aparıcı biri kimi Tərtər, Bərdə rayon, Şuşa şəhər
mütəxəssis kimi Qvineya-Bissau Respublikasına məktəblərinin, sonralar isə Qaryagin Uyezt
ezam edilmiş, Prezidentin ailə həkimi olmuşdur.
Maarif şöbəsinin müdiri işləmiş Musa bəy QuXalqımızın adına layiq fəaliyyət göstərən liyevin nəvəsidir. Musa bəy Quliyev Nəriman
həkimin fədəkar əməyi Qvineya-Bissau Respub- Nərimanov, Süleyman Sani Axundov və digərləri
likasının mərkəzi qəzeti olan “NOPİNTCA”da və ilə birlikdə Qori Seminariyasını başa vurduqdan
“Moskva” jurnalında da geniş şəkildə işıqlandı- sonra Peterburq Müəllimlər İnstitunu bitirmiş zirılmış, həmin dövlətin Səhiyyə Nazirliyi və Sovet yalılarımızdan biri idi.
səfirliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.
Rasim həkim həm də gözəl ailə başçısıdır: 2
1982-ci ildən Sovet həkimlərinin tərkibində övladı, 5 nəvəsi var. Ömür-gün yoldaşı Kimya
məsləhətçi kimi Şimali Yəmən Ərəb Respublika- xanım uzun illər Ə.Qarayev adına 2 saylı Uşaq
sına ezam olunan Rasim Quiyev əvvəlcə Sovet Xəstəxanasında həkim-pediatr işləmişdir.
həkimləri qrupunun ilk partiya təşkilat katibi,
Rasim müəllim təkcə xaricdə deyil, ölkəmizdə
1983-cü ildən isə 337 nəfərlik Sovet həkimləri işlədiyi müddətdə də gənc həkimlərin hazırqrupunun rəhbəri vəzifəsinə təyin edilmişdir. lanmasında fədakarlıqla çalışmış və bu gündə
Bu dövrdən Yəmən Ərəb Respublikasından çalışmaqdadır. Onun yetirmələri Azərbaycan
çoxlu miqdarda yerli həkimlər SSRİ-yə ixtisas- Tibb Universitetində və respbulikamızın müxtəlif
laşma kurslarına, aspiranturaya göndərilmişdir. rayonlarında yüksək səviyyəli mütəxəssis kimi
Həmin şəxslər elmi işlərini müvəffəqiyyətlə çalışaraq xalqımıza fədakarcasına tibbi xidmət
bitirdikdən sonra Yəmən Ərəb Respublikasın- göstərirlər.
da geniş müalicə, diaqnostika, profilaktika işləri
Əhatəsində olan insanların, həmkarlarının və
ilə məşğul olmağa başlamışlar. Rasim Quliye- tələbələrinin rəğbətini qazanan Rasim müəllimə
vin təşkilatçılığı nəticəsində SSRİ-dən 93 nəfər ömrünün müdriklik çağında möhkəm cansağlığı,
həkim və orta tibb işçisi bu ölkəyə dəvət edilmiş, xeyirxah işlərini davam etdirmək üçün bundan
ölkənin paytaxtında yerləşən Mərkəzi Hospital- sonra da güc-qüvvət arzulayırıq!
da müqavilə əsasında işləmişdir. 9 May Qələbə
Günü münasibətilə Yəmən Ərəb Respublikasının
ATU-nun mətbuat xidməti

Kafedrada TEC konfransının
yekunları müzakirə edilb
u Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası kafedrasında tələbələrlə ənənəvi
görüş keçirilib. Görüşdə Tələbə Elmi
Cəmiyyətinin (TEC) keçirdiyi elmi
konfransın yekunları müzakirə olunub.
Tədbirdə çıxış edən kafedra müdiri, dosent Məlahət Sultanova bildirib ki, bu il TECin konfransına bu kafedradan 23 iş təqdim
olunub. Tədqiqatlar əvvəlcə kafedrada
ilkin müzakirədən keçdikdən sonra 8 elmi
iş cəmiyyətin yekun konfransına tədqim
edilib. Tələbələrimizdən Ləman Hüseynli,
Aytən Abbaszadə və Zərxanım Mehtiyeva (166b
qrup) çox yüksək bilik nümayiş etdirmiş və onların
“Süd vəzi qanlı ifrazatları zamanı mammoqrafiya,
duktoqrafiya və ultrasəs müayinələrinin kompleks
rolu” mövzusundakı elmi iş II (elmi rəhbərlər: assistent N.Şahməmmədov, assistent G.Qəmbərova),
Ebru Məmmədova və Şəhribanu Hüseynzadənin
(360a qrup) “Süd vəzi patologiyalarında elastoqrafiyanın rolu” adlı elmi iş isə III yerə (elmi rəhbər: dosent M.Pənahova) layiq görülmüşdür. Digər 6 elmi
iş isə diplomla təltif edilmişdir.
Bundan başqa TEC-in konfransda iştirak edən

tələbələr və onların elmi rəhbərləri kafedra
tərəfindən müxtəlif hədiyyələrlə mükafatlandırılmış və tələbələrin gələcəkdə elmi kadr kimi
yetişməsində TEC-in oynadığı mühüm rol bir daha
vurğulanmışdır.
Tədbirdə iştirak edən II Müalicə-profilkatika
fakültəsinin dekanı, dosent İsrail Məhərrəmbəyli
kafedraya və tələbələrə gələcək işlərində uğurlar
diləmişdir.
M.PƏNAHOVA,
Şüa diaqnostikası və şüa terapiyası kafedrasının
dosenti

TƏLƏBƏLƏRİN SEVİMLİSİ

B

u il iyun ayının 16-da universitetimizdə uzun müddət fəaliyyət göstərən
müəllimlərdən biri, epidemiologiya kafedrasının dosenti Xatirə Həşim
qızı Cəfərovanın 70 yaşı tamam olur.
X.Cəfərova 1949-cu ildə Tovuz şəhərində
həkim ailəsində dünyaya göz açmışdır.
Atası Həşim kişi adlı-sanlı həkimlərimizdən
olmuş, səhiyyə sahəsindəki xidmətlərinə
görə “Lenin ordeni” ilə təltif edilmişdir.
Anası Zəkiyyə xanım orta məktəbdə riyaziyyat fənnini tədris etmişdir.
Xatirə xanım 1972-ci ildə N.Nərimanov
adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun sanitariya-gigiyena fakültəsini
bitirdikdən sonra təyinatla Tovuz rayon sanitar-epidemiologiya stansiyasında 1977ci ilə qədər həkim-parazitoloq vəzifəsində
çalışmışdır. 1978-ci ildə müsabiqə yolu ilə
X.Cəfərova işlədiyi müddət ərzində
ATU-nun Epidemiologiya kafedrasına as- özünü hərtərəfli biliyə malik pedaqoq
sistent vəzifəsinə seçilmişdir. Hazırda ka- və elmi-tədqiqat işlərində təcrübəli
fedranın adlı-sanlı dosentlərindən biridir.
tədqiqatçı kimi göstərmişdir. Kafedrada
Zəhmətsevərliyi, çalışqanlığı ilə seçi müharizə və təcrübə dərslərinin mövlən Xatirə xanımın əxlaqi dəyərləri zularının, həmçinin testlərin hazırlandə həm kollektiv, həm də tələbələr masında xüsusi zəhməti var. Onun ən
tərəfindən daima qiymətləndirilir. Bir in- yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də odur ki,
san kimi tələbələrə olan münasibətindən, yorulmaq bilmədən öz üzərində çalışır
qayğıkeşliyindən müharizə və təcrübə və digərlərinə nümunə göstərir. İşlədiyi
dərsləri apardığı qrupların tələbələri ağız müddət ərzində 55 elmi məqalə, 3 tədrisdolusu danışıb razılıq edir və ona xüsusi metodik vəsait, 4 metodik tövsiyə çap ethörmət bəslədiklərini bildirirlər.
dirmişdir.
X.Cəfərova 1978-ci ildə namizədlik disBiz onu yubileyi münasibətilə təbrik edir,
sertasiyası müdafiə edərək tibb elmləri ona can sağlığı və gələcək işlərində uğurnamizədi elmi dərəcəsi almışdır. O, 1991-ci lar diləyirik.
ildə kafedranın baş müəllimi, 2004-cü ildə
Epidemioloqiya kafedrasının
əməkdaşları
isə müsabiqə yolu ilə dosenti vəzifəsinə
seçilmişdir.

Vitaminlər və orqanizm
m Vitaminlərdən bəziləri,
məsələn, yağda həll olan vitaminlər
yağda həll olaraq bağırsaqlardan
sorulur. Yağların sorulması üçün
isə öd turşularının yağla qarışması
vacibdir. Ona görə də öd kisəsində
xəstəlik olduqda, öd çatışmadıqda yağların sorulması və onlarla
birlikdə həmin vitaminlərin də
sorulması çətinləşir və vitamin çatışmamazlığı baş verir.
Suda həll olan vitaminlərin əksəriyyəti öz
funksiyalarını zülallarla əmələ gətirdikləri koferment şəklində yerinə yetirir. Orqanizmdə elə
maddələr var ki, vitaminin zülalla birləşməsinə
və vitamin funksiyasını yerinə yetirməsinə
mane olaraq, endogen vitamin çatışmamasına
səbəb olur. Belə maddələr antivitaminlər adlanır.
Suda həll olan vitaminlərə B1, B2, B12, C, PP
vitaminləri aiddir.
Suda həll olan vitaminlərin əksəriyyəti
fermentlərin qeyri-zülali hissəsini təşkil edərək,
koferment rolu oynamaqla metabolizm
proseslərində iştirak edir.
B1 vitamini. Tərkibində kükürd(ti) və amin
qrupu olduğu üçün B1 vitamini tiamin adlanır.
B1 vitamini təbabətdə tiaminxlorid, tiaminbromid, tiaminhidroxlorid və tiaminhidrobromid
şəklində istifadə edilir.
Orqanizmdə B1 vitamini kokarboksilaza kofermentinin tərkibinə daxil olur. Bu koferment
isə asetilkoferment A-nın sintezində, asetilkoferment A isə ali yağ turşularının biosintezində iştirak edir.
B1 vitamininin avitaminozu nəticəsində əsəb
sistemi pozulur, xəstəlik dərinləşdikcə hissiyyat
itir, ətraflar iflic olur, dərin psixi xəstəliklər yaranır. B1 vitamininin avitaminozu nəticəsində
mədə-bağırsaq, ürək-damar sistemi də pozulur.
B1 vitamininin təbii mənbələri un, düyü, kartof, kələm, noxud, böyrək, qaraciyər və digər
qida məhsullarıdır.
B2 vitamini suda və spirtdə az həll olan kristal
birləşmədir.

Avitaminozu zamanı ağızın, gözün selik qişası zədələnir, gözdə katarakt (göz büllurunun
bulanması), ağız bucağında yaralar, sifətdə
dermatitlər əmələ gəlir, xəstənin tükləri
seyrəlir.
Bu vitaminin təbii mənbələri qaraciyər, yumurta sarısı, balıq yağı, böyrək, süd, çörək və s.
qida maddələridir.
B6 vitamininin avitaminozu orqanizmdə
periferik sinir nevritlərinin və insan sifətində
dermatitlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur.
B6 vitamininin təbii mənbəyi buğda, paxla,
düyü kəpəyi, böyrək, yumurta sarısı, qaraciyər
və digər qida maddələridir.
PP vitamini. PP vitamininə antipellaqra vitamini də deyilir. Pellaqra italyan sözü olub “kələkötür” deməkdir.
Bu vitaminin təbii mənbələri qaraciyər,
böyrək, dənli bitkilər, kartof, düyü kəpəyi kimi
qida maddələridir.
C vitamini. C vitamininə askorbin turşusu aiddir. O quruluşca monosaxaridlərə oxşayır.
C vitamininin avitaminozu skorbut xəstəliyinin
yaranmasına səbəb olur. Skorbutun inkişaf etmiş formasında xəstənin diş ətində qanaxma,
əzələyə. dərialtı piy təbəqəsinə qan sızma prosesi baş verir, xəstənin nəbzi sürətlənir, arterial
təzyiq aşağı düşür və bağırsaqda iltithabi proses inkişaf edir. C vitamininin təbii mənbələri
bitki mənşəli qida məhsulları, itburnu meyvəsi,
qara qarağat, istiot, soğan, zoğal, alma, limon
və s. qida maddələridir.
Faiq HƏSƏNOV,
Ümumi və toksikoloji kimya kafedrasının
dosenti

15 iyun 2019-cu il

ht tp:// w w w.amu.edu.a z

Ömür vəfa etsəydi...

Bu günlərdə Allerqologiya
və immunologiya kafedrası
öz səmimi bir əməkdaşını,
kafedranın dosenti, dəyərli
həkimimiz, bacarıqlı
pedaqoqumuz, gözəl insan
Şahsuvarova Sədaqət Hacı qızını
vaxtsız itirdi.

Sədaqət xanım 1979-cu ildə
Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunun Pediatriya fakültəsini
həkim-pediatr ixtisası üzrə bitirdikdən
sonra K.Fərəcova adına Azərbaycan
Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda funksional diaqnostika şöbəsində
həkim-pediatr vəzifəsində işə başlamışdır. 1986-1989-cu illərdə SSRİ
Elmi-Tədqiqat Pediatriya İnstitutunda
namizədlik dissertasiyası müdafiə edən
S.Şahsuvarova uşaqlarda baş beyinin
ultrasəs müayinəsi üzrə Azərbaycanda
ilk, keçmiş SSRİ-də isə dördüncü alimmütəxəssis idi. Peşəkar mütəxəssis
olaraq, baş beyinində problemi olan
uşaqların müalicəsində onun qoyduğu diaqnozlar mühüm rol oynayırdı.
Sədaqət xanım həm də peşəkar kardioloq idi.
1991-ci ildən ATU-nun II Uşaq
xəstəlikləri kafedrasında assistent kimi
çalışmağa başlayan Sədaqət xanım
artıq biliklərini sevimli tələbələri ilə bölüşürdü. Eyni zamanda elmi fəaliyyətini
də davam etdirirdi. Bu illər ərzində 50dən çox elmi məqalənin, proqramların,
dərslik və dərs vəsaitlərinin müəllifi
olmuşdur. 2005-ci ildən isə II Uşaq
xəstəlikləri kafedrasının
nəzdində
olan “İmmunologiya” kursunda çalışmış, 2016-cı ildə dosent vəzifəsinə
seçilmişdir. 2017-ci ildə rektorun əmri
ilə “İmmunologiya” kursunu da özündə

birləşdirdikdən sonra “Allerqologiya və
İmmunologiya” adlanan kafedranın dosenti vəzifəsində çalışırdı.
İşlədiyi müddətdə kollektivin sevimlisi olan Sədaqət xanım həm də gözəl
ana, vəfalı həyat yoldası, eyni zamanda
mehriban nənə idi. Hər zaman köməyə
ehtiyacı olan insanlara yardım edərdi.
Çox gözəl ürəyi vardı. Hər insana
qismət deyil belə ürəyə sahib olmaq.
Bəzən xalq arasında işlədilən “insanın
içi çölünə yansımış” ifadəsi sözün əsl
mənasında sanki Sədaqət xanım üçün
deyilibmiş. O, elə bir şəxsiyyət idi ki,
ona baxdıqca insan yaşamaq istəyirdi,
həyat eşqi ilə dolu, hər zaman pozitiv,
gülərüz, mehriban bir insan idi. Çox
təssüf edirik ki, amansız xəstəlik onu
bizim aramızdan vaxtsız apardı. Ömür
vəfa etsəydi, 65 illik yubileyini qeyd
edəcəkdik.
Allah sizə qəni-qəni rəhmət eləsin,
Sədaqət xanım! Nur içində yatın. Siz bizim ürəyimizdə həmişə yaşayacaqsız,
ruhən hər zaman bizimləsiz...
Allah rəhmət eləsin, qəbri nurla
dolsun!

Allerqologiya və immunologiya
kafedrasının əməkdaşları

Tədrisin fundamental istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsi
Ağıl hər bir sirrə yol tapsın deyə,
O verdi fikrini elmə, biliyə.
Göylərin qoynunda fikri dolaşdı,
Bağlı qapıların sirrini açdı.
N.Gəncəvi

Bioloji elmlərdə canlı hüceyrənin oyanması və ləngiməsi proseslərinin əsas aparıcı nöqtələri tapılmalıdır. Ümumiyyətlə,
həyat oyanma və ləngimə reaksiyalarının
koordinasiyasından asılıdır. Oyanma və
ləngimə isə enerjinin artması və ya azalması kimi qəbul edilməlidir.
Bu mənada enerjinin yaranmasında iştirak edən ionların xüsusiyyətləri
bilinməlidir, yəni hansı ion hüceyrəni
oyadır, hansı ion isə ləngidir.
Mendeleyev cədvəli bu əsasda tədris
olunsa, şagird və tələbələrimiz elmdə,
hətta həyatda baş verən oyanma və
ləngimə hadisələrinin ion səviyyəsində
belə mexanizmini düşünərdilər.
Bu istiqamət insanların və təbiətin fiziki,
mənəvi sağlamlıqlarındakı rollarının açılmasında elmi dərrakəni əsaslandırardı.
Hətta qanunlarımızın da bu istiqamətdə
işlənilməsinə səbəb olardı.
Məsələn, psixotrop dərman maddə
lərindən litium duzları maniakal-depressiv psixozun maniacal fazasında xəstələri
saktləşdirir, maniacal oyanıqlığı zəiflədir.
Yəni litium duzları xəstədə yaranmış
anormal oyanmanı “söndürür”, artıq
“enerjini” özünə çəkir.
Deməli, litium enerjini udur. Natrium,
kalsium isə oyanmanı artırır, enerjinin
həmin müddətdə artmasına səbəb olur.
Onda normal funksiyalarla patoloji funksiyaların arasındakı əlaqələri dərk etmək
və bu prosesləri ion səviyyəsində- enerji
dəyişkənliyini nəzərə almaqla idarə etmək
mümkün olardı.
Bu gün Azərbaycan təhsilinin tədrisinin

əsas
problemi
mövzulararası
və
fənnlərarası əlaqələrin qurulmasının əsas
aparıcı nüvəsinin tapılmamasıdır. Mən
bu nüvəni oyanma (enerjinin artması) və
ləngimə (enerjini azalması) reaksiyalarının əsasını təşkil edən ionların özlərinin
hansının oyandırıcı və ya ləngidici olmağının müəyyən edilməsi ilə işə başlanılmasında görürəm.
Enerji varsa həyat var, enerji sonürsə
həyat da sönür. Təbiət bunlarla yaşayır və
enerjinin yerdəyişmə gücünü hər an bizə
sübut edirsə, nə üçün tədrisimizdə də bu
asan, başa düşülən, dərk olunan təbiipraktik üsuldan istifadə etməyək?
İnsanın yaşını, cinsini, genini və digər
amilləri nəzərə almaqla ayrı-ayrı orqanların norma və patologiyalar zamanı
enerjisini ölçmək, hər bir orqanın hansı
vəziyyətdə daha ekonomik işləməsini niyə
müəyyənləşdirmək mümkün olmasın?
Nəticədə insan və təbiət münasibət
lərinin sağlamlıqdakı ən əsas əlaqəvasitə olduğunu dərk etməklə, hətta
təsərrüfat problemlərinin də normal işlək
mexanizmlərini tapmaq olar.
İnsan beynində 100 milyard hüceyrəneyron olduğu məlumdur. İnsan düşüncə
gücünü artıra bilərsə, iki neyron arasında
sakitlik zamanı mövcud olan 60 mv-lik
enerjinin miqdarı 120 mv-a çatar. 120
mv-ı 50 milyarda vuranda Uca Tanrının
insana nə qədər güc verməsi və düşüncə
enerjisindən düzgün istifadənin necə böyük əhəmiyyət daşıması daha yaxşı dərk
olunar.
İnsan - Təbiət - Təsərrüfat - Cəmiyyət
əlaqələrinin ion - enerji çərçivəsində
araşdırılması Azərbaycanı dünyanın yeni
elmi mərkəzlərindən birinə çevirərdi.

Aydın Əliyev,
Farmakologiya kafedrasının dosenti

ATU-nun hazırlıq kursuna Skype ilə
xarici tələbələrin qəbulu davam edir
Azərbaycan Tibb Universitetində növbəti tədris ili
üçün xarici tələbələrin qəbul prosesi mayın 7-dən
start götürüb. Bu haqda ATU-nun xarici tələbələrlə
iş üzrə dekanı, dosent Qorxmaz Əhmədov məlumat
verib. Onun sözlərinə görə, həmin tarixdən etibarən
Skype vasitəsilə müsahibələrə başlanılıb: “Bu
müddət ərzində 230 əcnəbi təhsil üçün müraciət
edib. Onlardan 149 nəfərinin sənədi qəbul olunub.
66 əcnəbinin namizədliyi artıq ATU-nun hazırlıq kursunun tələbəsi kimi təsdiq olunub. Bu il də bizə fərqli
ölkələrdən müraciətlər var. Hazırda olan statistikaya
görə, müraciətlər daha çox 3 ölkədən - İran, Türkiyə
və Suriyadan edilir”.
Skype vasitəsilə müsahibə 8-10 dəqiqə davam
edir. Müsahibə komissiyası ATU-nun idarə heyətinin
üzvləri və fənn müəllimlərindən təşkil olunub. Komissiyanın tərkibinə ATU-nun beynəlxalq əlaqələr
üzrə prorektoru, dosent Orxan İsayev, rektorun müşaviri, dosent Zülfüqar Musabəyov, ATU-nun ümumi
işlər üzrə prorektoru Natiq Xəlilkov, Xarici tələbələrlə
iş üzrə dekan, dosent Qorxmaz Əhmədov və fənn
üzrə müəllimlər daxildir.
Qəbul prosesinin daha bir ay davam edəcəyi plan-
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laşdırılır.
Qeyd edək ki, ATU-nun Böyük Elmi Şurasının qərarına əsasən, 2018/2019-cu tədris ilindən
etibarən, universitetə əcnəbi vətəndaşların qəbulu
skype intervyu sistem ilə aparılır.
Hazırlıq kurslarına elektron qəbulu təmin etmək
məqsədilə universitetin saytında xüsusi səhifə yaradılıb. Əcnəbi vətəndaşların müraciətləri məhz
bu səhifə üzərindən qəbul edilir. Bunun üçün lazımi sənədlərin elektron variantı portala yüklənilir.
Sənədlər yoxlanıldıqdan sonra qəbul edilir. Növbəti
mərhələ namizədlərlə Skype bağlantısı vasitəsilə
müsahibə aparılır.

SİZƏ NECƏ XİDMƏT EDİRLƏR?
u
Respublikamızın alı məktəblərində
dərs ili final mərhələsinə yaxınlaşır. Tələbələr
həyacanlı günlər keçirirlər. Semestr imtahanları artıq başlayıb.
Mühüm sınaqdan alnıaçıq, üzüağ çıxmaq üçün
əvvəlcədən hər şeyi düzğün ölçüb – biçən tələbələr
günün hər saatını möhkəm bilik qazanmağa sərf
edib, vaxtlarının əsas hissəsini “kitablar aləmində”
keçirirlər. Bu mənada ATU-nun Əsaslı kitabxanasında tələbələrin dərin biliklərə yiyələnməsinə gözəl
şərait yaradılıb. 1 saylı oxu zalının yardımçı fondunda tələbələrin ən çox istifadə etdikləri dərsliklər,
dərs vəsaitləri, məlumat nəşrləri elm sahələri üzrə
qruplaşdırılaraq oxuculara təqdim olunur. Şöbənin
işçiləri tələbələrin sənədi əsasında onlara istədikləri
ədəbiyyatı verir, jurnalda qeydiyyat aparır, tələbə
istədiyi zala keçib mütaliəyə başlayır.
Qabaqcıl tələbələrdən Çinarə Rüstəmova (IV kurs)
“Göz xəstəlikləri”, Murad Rzayev (III kurs) “Daxili
xəstəıiklər”, Musalı Gülşən (V kurs) “ İctimai səhiyyə”
kitabını cəmi 1-2 dəqiqə ərzində alıb zalda yerlərini
tuturlar... Bəzən tələbələri kitabla təmin etmək üçün
digər şöbələrin əməkdaşları da köməyə gəlirlər.
Əsaslı kitabxanada xoşagələn hal ondan ibarətdir ki,
burada iş “ikinövbəli” sistem tətbiq olunur. Tələbələrin
arzu və istəklərinə diqqətlə yanaşan universitetin rektoru, professor G.Gəraybəyli Ə saslı kitabxanada iş
rejimini uzatmağı məsləhət görüb. Kitabxana səhər
saat 08.30-dan saat 22-ə (şənbə və bayramqabağı
21-ə) qədər oxuculara xidmət göstərir. (Kitabxananın
bütün əməkdaşları növbə ilə bu rejimdə işləyirlər).
Bu yeniliyin nəticəsidir ki, tələbə kitab üzərində
sərbəst işləməyə, imtahan və seminarlara hazırlaşmağa böyük vaxt qazanır. Tələbələrin kitabxanada
olduğu vaxtda onlara kollektivin bütün üzvləri böyük qayğı ilə yanaşır, istədikləri ədəbiyyatı tez tapıb
verməyə çalışırlar. Kitabxananın Xidmət şöbəsinin
əməkdaşlarının zəhmətı imtahan ərəfəsində daha da

çoxalır. Bu ərəfədə bəzən onlar gün ərzində 400-ə
yaxın tələbəyə xidmət edirlər.
Oxu zalları son vaxtlar yaxşı təmir olunub, işıqlıdır,
mövsümdə normal isidilir, kondensioner quraşdırılıb, hər tələbə yeri üçün stolüstü lampa qoyulub,
pəncərələrə jalüz örtüklər çəkilib. günün ikinci yarısında oxu zallarında daha çox sıxlıq olur. Məzunlar,
sonuncu kurs tələbələri xüsusi fəallıq göstərirlər. Onlar tezliklə təhsilin “rezidentura mərhələsinə” qədəm
qoyacaqlar. Buna görə də gənclər “gecə növbəsinin”
hər dəqiqəsindən səmərəli istifadə etməyə çalışırlar. Söhbət zamanı Prezident təqaüdçüsü Xan
Səbuhi, digər tələbələrdən Cavid Bədəlov, Xanım
Rüstəmzadə, Nigar Əzimova, Əmrah Əliyev, Türkan,
Nüşabə... nikbinliklə danışırlar. Bilik yarışında onlar
qalib gəlmək, rezidentura mərhələsinə daxil olmaq
üçün var qüvvələrini sərf etdiklərini bildirirlər. Eyni
zamanda onların xidmətində dayanan kitabxana
əməkdaşlarına təşəkkür edirlər.
Gənclərin
əzmini, ciddi-cəhdlə çalışmalarını
müşahidə etdikcə qəlbimiz fərəhlənir. Ümid edirik ki, onlar dərin bilik qazanıb zəmanəmizin yaxşı
mütəxəssisləri olacaq, millətin sağlamlığı keşiyində
ayıq-sayıq dayana biləcəklər.
Ə.ƏSGƏROV,
Əsaslı kitabxananın böyük kitabxanaçısı,
Azərbaycan Jurnalistlər birliyinin üzvü

Daxili debat turnirinin qalibi müəyyənləşib
u ATU-nun Tələbə Həmkarlar İttifaqının Debat Klubunun XVI daxili debat turniri keçirilib. Turnir “Beynəlxalq yarışların
keçirilməsinə ev sahibliyi edən ölkənin inkişafına müsbət təsir göstərir” mövzusuna
həsr olunub. Turnirin final mərhələsində
təsdiq mövqedə “Debatotoksin”, inkar
mövqedə isə “DB8” komandaları iştirak
ediblər. Hakimlərin yekdil qərarına əsasən
XVI daxili turnirinin qalib komandası inkar
mövqedə çıxış edən “DB8” komandası olub.

Turnirin ən yaxşı hakimi Anar Nuruzadə, ən yaxşı
məşqçisi isə Murad Babayev seçilib. Sonda debat finalçılarından ən yaxşı natiqləri Gülnaz Hüseynova, Yunis
Məmmədli, Loğman İsgəndərli, Ariz Məmmədov, Vəfa
Sədiyeva, Dilbər
Əliyeva, Günay Hüseynli, Nübar
İsgəndərova, Aysel İbrahimova, Nigar Quliyeva, Fidan
Məmmədzadə ATU-nun Tələbə Həmkarlar İttifaqının

sədri Elvin Kərimli tərəfindən sertifikatla təltif olunublar. Klubun rəhbəri Nigar Hüseynli də qalibləri təbrik
edib. O, növbəti mövsümdə onların uğurlu fəlaiyyətini
davam etdirəcəklərini, gələcəkdə daha çox tələbənin
debata maraq göstərəcəyinə inandığını qeyd edib və
debatçıların hamısına Bakı Gənclər Debat Forumunda
uğurlar arzulayıb.

ATU-nun mətbuat xidməti
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Qida təhlükəsizliyi ilə bağlı “Dəyirmi masa” ATU-nun mütəxəssisi Beynəlxalq

7 İyun – Ümumdünya Qida Təhlükəsizliyi
Günü münasibəti ilə Azərbaycan Tibb Universitetinin Kommunal və qidalanma gigiyena
kafedrasında “Dəyirmi masa” təşkil olunub.
Kafedranın müdiri, dosent İbrahim
Əhmədov çıxışında bu əlamətdar günün
BMT tərəfindən ötən il dekabrın 20-də təsis
olunduğunu bildirib. Qida məhsullarının
təhlükəsizliyində qeydə alınan xoşagəlməz
halların insan sağlamlığına, ticarətə, dünya iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərdiyini
diqqətə çatdıran kafedra müdiri sağlam
qida uğrunda mübarizə aparmaq üçün
belə bir günün təsis olunduğunu sevindirici hal kimi dəyərləndirib. Dünyada, o cümlədən
ölkəmizdə sağlam və keyfiyyətli qidanın əldə
olunması məqsədilə dövlət tərəfindən görülən
tədbirlərdən, bu istiqamətdə qəbul olunmuş
proqramlardan söhbət açıb.
İ.Əhmədov ölkəmizə idxal və ixrac olunan qidaların təhlükəsizliyinə biləvasitə nəzarət olunmasının səmərəliliyini artırmaq məqsədilə cənab
Prezident İlham Əliyevin Fərmanına əsasən Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradıldığını vurğulayaraq adıçəkilən agentliyin üzərinə düşən
vəzifə və öhdəliklərə toxunub, qida təhlükəsizliyi,
təhlükəsizliyin təşkili ilə bağlı tələbələrə

Simpoziumda məruzə ilə çıxış edib

ATU-nun Elmi Tədqiqat Mərkəzinin Elektron Mikroskopiya laboratoriyasının böyük elmi işçisi, b.ü.f.d. Fuad Hüseynəli Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə keçirilən “Brain & Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects” adlı IV Beynəlxalq Simpozium və Gənc Alimlər Məktəbində iştirak edib.

mühazirələr söylənildiyini qeyd edib.
Qida təhlükəsizliyinin vacibliyi və keyfiyyətsiz
qidaların insan sağlamlığına vurduğu zərərlərlə
bağlı kafedranın dosentləri Qəribə Hacıyeva,
Qalina Qəniyeva, “Qidalanma və Sağlamlıq”
İB-nin üzvü, terapevt-dietoloq İradə İmanovanın əhatəli çıxışları iştirakçıların marağına
səbəb olub. Tələbələrdən Dünya Bayramova, Gülər Məhərrəmova, Sevda Davudova aktiv şəkildə müzakirələrə qatılıblar. Tələbələrin
qida təhlükəsizliyi ilə bağlı səsləndirdikləri təklif
və iradlar kafedranın müəllimləri tərəfindən
dəyərləndirilib, onlara lazımi tövsiyələr verilib.

ATU əməkdaşı nüfuzlu beynəlxalq
jurnalın redaksiya heyətinə üzv seçilib

A

zərbaycan Tibb Universitetinin Ümumi və toksikoloji kimya kafedrasının assistenti Kəmalə Bədəlova nüfuzlu beynəlxalq jurnalın Redaksiya Kollegiyasının
üzvü seçilib.

Bu haqda “İlkin Araşdırmalar və Tədqiqat
İşləri” Beynəlxalq Jurnalı (İJASRW - International Journal of Advance Study and Research
Work) tərəfindən K.Bədəlovaya sertifikat
təqdim olunub. IJ/19/10 nömrəli sertifikat
(ISSN: 2581-5997) 19.04.2019-cu il tarixində imzalanıb.
“İlkin Araşdırmalar və Tədqiqat İşləri”
Beynəlxalq Jurnalı onlayn platforması
müxtəlif sahələri əhatə edən tədqiqatların
gücləndirilməsi üçün yaradılıb. Aylıq jurnal
Hindistanın Alborear (OPC) Pvt. Ltd, şirkəti
tərəfindən nəşr olunur. Jurnalda bütün
sahələrə aid keyfiyyətli araşdırma işləri nəşr

olunur. İJASRW gündəlik həyatda tətbiq olunacaq yeni ideya və innovasiyalar üçün məkan
təqdim edir.

Əməkdaşımızın elmi işi beynəlxalq
konfransda sertifikat alıb
u Azərbaycan Tibb Universitetinin
Tibbi biologiya və genetika kafedrasının
əməkdaşları - baş müəllim Lalə Hüseynova
və assistent Gülnarə Vəliyeva mayın 11-12də Gürcüstanda keçirilən “II Beynəlxalq
İnsan Genomu və Sağlamlığı” konfransında iştirak ediblər. Konfrans Gürcüstan
Tibbi Genetika və Epigenetika Cəmiyyəti,
Tbilisi Dövlət Tibb Universiteti və Şota
Rustaveli Milli Elmi-Tədqiqat Fondu
tərəfindən təşkil olunub.

Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd
müxtəlif ölkələrdən olan həkim və alimlər arasında bilik mübadiləsini təşkil etmək, həmçinin
biznesin tibbi genetika sahəsində əldə edilən
son elmi nailiyyətlərini iştirakçılara təqdim etmək,
genetik xəstəliklərin tədqiqatı ilə bağlı araşdırmaçılar arasında əlaqələr yaratmaqdan ibarət olub.
Tədbirdə bir çox dövlətin genetik alimləri və dünya şöhrətli mütəxəssisləri iştirak edib.
Əməkdaşımız Lalə Hüseynovanın apardığı tədqiqat işi təşkilatçıların xüsusi maraq və
diqqətini cəlb etdiyindən, bu işin konfransda
məruzə olunması tövsiyə edilmişdir. Beləliklə,
L.Hüseynovanın beynəlxalq konfransda təqdim
etdiyi “Molecular-genetic characteristics of the
MEFV gene for the Familial Mediterranean Fever
disease in patients from Azerbaijan Republic”

Baş redaktor
ELDAR İSMAYIL

O, Beynəlxalq Simpoziumda Histologiya, embriologiya və sitologiya kafedrasının müdiri, professor Eldar Qasımovun rəhbərliyi ilə laboratoriyada
yerinə yetirilən elmi işlərin nəticəsi olaraq “Elektron
mikroskopiya üçün yeni metodlar” mövzusunda
məruzə ilə çıxış edib. Eləcə də, “Elektron mikroskopiyada müasir yanaşmalar” adlı posterini nümayiş
etdirib.
Tədbirin sonunda F.Hüseynəli beynəlxalq sertifikatla təltif edilib.
Qeyd edək ki, simpoziumda ABŞ, Kanada, İsrail, Macarıstan, İsveç, Rusiya və digər ölkələrdən
dəvət olunmuş alimlər mövzu üzrə yerinə yetirilən
elmi-tədqiqat işləri haqqında interaktiv şəkildə
müzakirələr və birgə layihələrin yerinə yetirilməsi haqqında fikir mübadiləsi aparıblar.
Xatırladaq ki, 2018-ci ildə ATU ilə Gürcüstanın İ.Beritaşvili adına Eksperimental Biotibb
Mərkəzi və İlia Dövlət Universiteti arasında birgə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.

Dilçi alimimiz beynəlxalq
konfranslarda

D.Rəhimzadə
Türkiyənin
Antalya
şəhərində ASEAD V Beynəlxalq Sosial Elmlər
Simpoziumunda “Oğuz dillərindəki ərəb
alınmalarında məna dəyişmələri” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Dünyanın
müxtəlif ölkələrindən 250-dən çox iştirakçının qatıldığı bu tədbirdə əməkdaşımızın
məruzəsi maraqla qarşılanıb.
Dosent Dürdanə Rəhimzadə eyni zamanda Ankarada keçirilən İNNOVATİON AND
GLOBAL ISSUES konqresinin işinə də qatılıb. Dürdanə xanım orfoqrafiyamızda ən çox
müzakirə doğuran məqamdardan birinə toxunub. O, “–iyyat, -iyyət” sonluqlu alınmalar və
onların etimologiyası” mövzusunda məruzə
edib. Bu məruzə də aktiv müzakirələrə səbəb

ATU- nun Elmi-Tədqiqat laboratoriyasının
əməkdaşları Allerqologiya və immunologiya kafedranın dosenti

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının əməkdaşları kafedranın dosenti Elmira
Ocaqverdizadəyə oğlu

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
mərhumun əzizlərinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
ATU- nun ümumi şöbəsinin əməkdaşları rektorun
müşaviri Mais Həsənova qardaşı

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrasının əməkdaşları III Cərrahiyyə kafedrasının
assistenti Telman Əmirova anası

Elşən Həsənovun

vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və
mərhumun əzizlərinə dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

I müalicə-profilaktika fakültəsinin
məzun tələbəsi Xəlilov Kamran Mehman
oğlunun adına verilmiş müvəffəqiyyət
kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.
II müalicə-profilaktika fakültəsinin II
kurs, 317a-7 qrup tələbəsi İsmayılova Aysel
İlqar qızının adına verilmiş tələbə bileti
itdiyi üçün etibarsız sayılır.

ATU-nun mətbuat xidməti

Müəlliflərlə redaksiyanın
mövqeyi üst-üstə düşməyə
bilər.

Əlyazmalar geri qaytarılmır.

Rumıniya, Türkiyə, Polşa və digər ölkələrdə
keçirilən beynəlxalq qurultay və konfranslarda
universitetimizi layiqincə təmsil edib.

A llah rəhmət eləsin!

Şahsuvarova Sədaqət Hacı qızının

mövzusundakı məruzəsi sertifikata layiq görülüb,
müvafiq elmi əsəri isə konfransın materiallarında
nəşr olunub.
Qeyd edək ki, L.Hüseynova AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun doktorantıdır. O,
“Azərbaycan əhalisində bəzi irsi xəstəliklərin
genetik heterogenliyi və biokimyəvi polimorfizmi” mövzusunda doktorluq işi üzərində işləyir.
L.Hüseynova öz tədqiqatlarını AMEA-nın Genetik
Ehtiyatlar İnstitutu ilə yanaşı, Türkiyənin “Genomed” Sağlıq Hizmətləri Qurumunda da araşdırma
apararaq Azərbaycan əhalisində irsi xəstəliklərin
genetik skrininqini həyata keçirir.

olub.
Qeyd edək ki, məruzələrin mövzusu
D.Rəhimzadənin bitirməkdə olduğu doktorluq
işi ilə əlaqəlidir. Bu, ATU əməkdaşının 2019-cu
ildə qatıldığı dördüncü beynəlxalq tədbirdir.
İndiyə qədər D.Rəhimzadə İsveç, Bosniya,

ATU-nun Azərbaycan dili kafedrasının dosenti Dürdanə
Rəhimzadə iki beynəlxalq toplantıda məruzəçi qismində iştirak edib.

Qəzet “Təbib” qəzetinin
kompyuter mərkəzində yığılır,
səhifələnir, “Bəxtiyar-4” İKŞ-də
çap olunur.

Rüfət Ocaqverdizadənin

Humay Əmirovanın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və başsağlığı
verirlər.

Stomatologiya fakültəsinin II kurs, 717a-2
qrup tələbəsi Səfiyev Cövhər Əli oğlunun
adına verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün
etibarsız sayılır.
I müalicə-profilaktika fakültəsinin
III kurs, 170a qrup tələbəsi Zülfiqarova Qəmərxanım Kamil qızının adına
verilmiş tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız
sayılır.
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