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Prezident İlham Əliyev ATƏT-in 
fəaliyyətdə olan sədrinin başçılıq 
etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev martın 14-də İsveçin xarici 
işlər naziri, ATƏT-in fəaliyyətdə olan 
sədri xanım Ann Lindenin başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyətini qəbul edib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, əvvəlcə Prezi-

dent İlham Əliyevlə ATƏT-in fəaliyyətdə olan 

sədri Ann Lindenin təkbətək görüşü olub.

* * *

Sonra görüş geniş tərkibdə davam etdirilib.

ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli 8 Mart  
Beynəlxalq Qadınlar Günü 
münasibətilə Azərbaycan Tibb 
Universitetinin peşəkar, əzmkar 
xanım kollektivini, həkimlərimizi, 
müəllim heyətini və tələbə 

qızları təbrik edib. Universitetin 
rəhbəri dogma kollektivdə 
çalışan xanım əməkdaşların 
timsalında Azərbaycanın fədakar 
qadınlarına can sağlığı, ailə 
səadəti, xoşbəxtlik və gələcək 
işlərində uğurlar diləyib.  

Rektor universitetin xanım 
əməkdaşlarını təbrik edib

Rusiyada görkəmli soydaşımızın 

xatirə lövhəsinin açılışı olub

səh. 2

ATU-nun əməkdaşı bariatrik cərrahiyyəyə 

aid beynəlxalq konfranslarda çıxış edib 
səh. 4

İctimai səhiyyə fakültəsinin nəzdində 
fəaliyyət göstərən kafedra əməkdaşları ilə 
rəhbərlik arasında onlayn görüş keçirilib 

 səh. 3

“Təbib” idman” klubuna 

yeni sədr təyin olunub  
səh. 3
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Azərbaycan Respubli-

kası Səhiyyə Nazirliyi 

Rusiya Federasiyasının iste-

hsalı olan “Sputnik V” pey-

vəndini istifadə üçün təsdiq 

edib.

Bu peyvənd artıq 50-dən çox 
ölkədə qeydiyyata alınıb və CO-
VID-19 koronavirus infeksiyasına 
qarşı müvəffəqiyyətlə istifadə olun-
maqla yüksək effektivlik göstərir. 
Rusiyada 6 milyondan çox insan 
“Sputnik V” vaksini ilə peyvənd 
olunub.

Yaxın zamanda bu peyvəndin 
ölkəyə gətirilməsi barədə danışıq-
lar davam etdirilir n

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) Baş dire-
ktoru Tedros Qebreyesus BMT-nin Cenevrə Böl-

məsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında Azər-
baycan daimi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə baş 
tutan Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin səfir-
ləri ilə videoformatda keçirilən müzakirələrə qatılıb. 
O, bu barədə öz “Twitter” hesabında paylaşma edib.

Müzakirələrin məhsuldar keçdiyini bildirən 
T.Qebreyesus hazırda Qoşulmama Hərəkatına 
sədrlik edən Azərbaycana koronavirusla bağlı 
BMT-nin xüsusi sessiyasının keçirilməsi və BMT-
nin İnsan Hüquqları Şurasında peyvəndlərlə 
bağlı qətnamənin irəli sürülməsinə görə 
təşəkkür edib.

Qeyd edilməlidir ki, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına 
üzv dövlətlərin yanvarın 31-də keçirilən onlayn 
Zirvə toplantısında BMT-nin İnsan Hüquqları Şu-
rasında Qoşulmama Hərəkatı adından qətnamə 
layihəsi ilə çıxış etməyi planlaşdırdığını bildir-
mişdi. Koronavirusa qarşı peyvəndlərə ədalətli 
çıxışın təmin edilməsi ilə bağlı həmin qətnamə 
layihəsi Azərbaycan tərəfindən İnsan Hüquqları 
Şurasında artıq irəli sürüb. n

Rusiyanın Ryazan 
şəhərindəki Semaşko 
adına xəstəxananın 
binasında görkəmli 
soydaşımız, cərrah-
həkim, professor 
Abas Talışinskinin 
xatirə lövhəsinin açılış 
mərasimi keçirilmişdir.  

 Xatirə lövhəsinin açılış 
mərasimində Ryazan vilayəti 
hökuməti sədrinin müavini Roman 
Petriyayev, regionun səhiyyə naziri 
Andrey Prilutski, vilayət bələdiyyəsi 
səhiyyə qurumunun rəhbəri Yuliya 
Rokotyanskaya, Ryazan şəhər meri-
nin müavini Nadejda Ştevnina, Rya-
zan Dövlət Universitetinin rektoru 
Roman Kalinin, LOR xəstəlikləri ka-
fedrasının və klinikanın əməkdaşları 
iştirak etmişlər.

Roman Petriyayev mərasimdə 
çıxış edərək parlaq ömür sahibi, 
müharibə veteranı və sözün həqiqi 
mənasında böyük insan və qay-
ğıkeş həkim olan professor Abas 
Talışinskinin təbabət elminin in-
kişafındakı xidmətlərini yüksək 
qiymətləndirmişdir: “O, 81 il ömür 
sürmüş və son nəfəsinədək işindən 
ayrılmamışdır. Sevinirik ki, onun 
əməlləri və davamçıları təbabətimizi 
xeyli irəli aparmışlar”.

Roman Kalinin, Andrey Priluts-
ki və başqaları çıxışlarında pro-
fessor Abas Talışinskinin alim, 
pedaqoq, həkim və bir insan kimi 
xidmətlərindən danışmış və onun 
haqqında xatirələrini dilə gətirmişlər.

Mərasim iştirakçıları xatirə 
lövhəsinin önünə gül-çiçək dəstələri 
düzmüşlər.

Xatırladaq ki, burun-boğaz-qulaq 

xəstəliklərinin müalicəsində böyük 
uğurlara imza ataraq ölkəmizdən 
kənarda böyük nüfuz qazanan 
Abas Talışinski  Sovet İttifaqında 
ilk dəfə olaraq LOR xəstəliklərinin 
ambulator-cərrahi müalicəsində 
ümumi keyləşdirmə üsulundan 
istifadə etmişdir. Görkəmli alim 

burun-boğaz-qulaq xəstəliklərinin 
müalicəsi üçün bir sıra yeni 
cərrahi alətlər və həmçinin LOR 
əməliyyatlarının bütün spektrini 
əhatə edən xəstəlik tarixi sxemini 
işləyib hazırlamışdır ki, bunlar da 
yetişməkdə olan həkimlər üçün 
qiymətli tədris vəsaitinə çevrilmişdir.

Professor A.Talışinski Ryazan 
vilayətində ilk dəfə olaraq LOR 
profilli klinika yaratmışdır ki, bu-
rada da həmin xəstəliklərin bütün 
istiqamətləri, o cümlədən onkologiya 
üzrə müalicə aparılır. Universitet 
bazası rolunu oynayan Semaşko 
adına xəstəxananın LOR xəstəlikləri 
kafedrası həmin istiqamətdə 
elmi müalicə və tədris üsullarının 
müəyyənləşdirilməsində mühüm 
işlər görür.

Abas Talışinski həmkarları, 
tələbələri və pasiyentləri arasında 
çox böyük hörmətə və nüfuza malik 
olmuş, bütün Rusiyada və onun 
hüdudlarından kənarda fəaliyyət 
göstərən mütəxəssislər yetişdirmiş-
dir.

Professor A.Talışinskinin elmi-pe-

daqoji və praktik fəaliyyəti Rusiya 
Federasiyası dövləti tərəfindən 
yüksək qiymətləndirilmiş, o bir sıra 
mükafatlarla, o cümlədən “Vətən 
qarşısında xidmətlərinə görə” ordeni 
ilə təltif olunmuşdur.

Rusiyada görkəmli soydaşımızın xatirə lövhəsinin açılışı olub

Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi Rusiya istehsalı olan 
“Sputnik V” peyvəndini istifadə üçün təsdiq edib

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Baş direktoru 
Azərbaycana təşəkkür edib



16 mart 2021-ci il ht tp: //www.amu.edu.az 3

İctimai səhiyyə fakültəsinin 
dekanı, professor Anar Ağayevin 
sözlərinə görə, görüşün əsas 
məqsədi qış imtahan sessiyasından 
sonrakı vəziyyətin müzakirəsi olub: 
«Görüşdə apellyasiya komissiyasına 
müraciət edən tələbələrin 

qarşılaşdığı problemlər müzakirə 
olunub, ötən ilin müvafiq dövrü ilə 
müqayisə aparılıb. Məlum olduğu 
kimi, imtahan sessiyasına hazırlıq 
semestrin əvvəlindən başlayır. Odur 
ki, artıq yaz imtahan sessiyasına 
hazırlıqla əlaqədar da fikir 

mübadiləsi aparılıb. O cümlədən, 
tədris prosesinin gedişi, onlayn və 
əyani dərslərin təşkili, kafedralarda 
professor-müəllim heyətinin 
fəaliyyətinin nizamlanması və s. 
kimi cari məsələlər ətrafında da 
müzakirələr aparılıb».

Qeyd edək ki, ATU-nun İctimai 
səhiyyə fakültəsində I və II kursların 
dərsləri tam olaraq onlayn şəkildə, 
III, IV və V kurslarda ixtisas fənləri 
əyani şəkildə, qeyri-profil fənlər üzrə 
isə onlayn şəkildə davam etdirilir.

ATU-nun İctimai səhiyyə fakültəsində müzakirələr aparılıb
Azərbaycan Tibb Universitetinin İctimai səhiyyə fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən kafedra 
əməkdaşları ilə rəhbərlik arasında onlayn görüş keçirilib

Martın 11-də Azərbaycan Tibb 
Universitetinin Tədris və müalicə 
işləri üzrə prorektoru, profes-
sor Sabir Əliyev “Təbib” idman” 
klubuna yeni sədr təyin olunan 
Qələndər Aslanovu kollektivə 
təqdim edib.  

Əvvəlcə uzun illər ATU-nun Bədən 
tərbiyəsi və idman kafedrasına (“Təbib” 
idman klubu) rəhbərlik edən, bu yaxın-
larda dünyasını dəyişən professor Kamal 
Kəbirlinskinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilib.

Kamal müəllimi yaxşı tanıdığını xa-
tırladan prorektor onun Azərbaycan 
Tibb Universitetinin idman tarixindəki 
müstəsna xidmətindən söz açıb. Bildi-
rib ki, K.Kəbirlinskinin rəhbərliyi altında 
universitetimiz respublikamızın ali təhsil 
məktəbləri arasında idmanın ayrı-ayrı 
növləri üzrə keçirilən yarışlarda dəfələrlə 
birincilik qazanıb.

İdman nailiyyətlərinin əldə edilməsini 
həm də kollektiv arasında olan səmimi 
münasibətin nəticəsi kimi dəyərləndirən 
professor S.Əliyev mövcud ənənənin 
bundan sonra da qorunacağına inandığını 
söyləyib. O, təyinat zamanı universitet 

rəhbərliyinin bu amili də nəzərə aldi-
ğını vurğulayaraq qeyd edib ki, klubun 
sədri vəzifəsinə kollektiv içərisindən 
seçilən respublikanın Əməkdar məşqçisi, 
beynəlxalq dərəcəli hakim Qələndər 
Aslanov təyin olunub. Yeni sədrin kifayət 
qədər pedaqoji təcrübəyə malik olduğunu, 
həm də idman sahəsində yadda qalan 
uğurlara imza atdığını deyən prorektor 
seçimlərində yanılmadıqlarına, kollektivdə 
bundan sonra da sağlam mühitin qoru-
nub saxlanılacağıa əminliyini bildirərək 
Qələndər Aslanova gələcək fəaliyyətində 
uğurlar arzulayıb.

ATU-nun Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin 
sədri, dosent Cahangir Qasımov yeni 

təyinatla bağlı fikirlərini kollektivlə 
bölüşərək idman yarışlarında qazanılan 
uğurlarda hər müəllimin, hər məşqçinin, 
hər əməkdaşın zəhməti olduğunu diqqətə 
çatdırıb və kollektivin gücünə arxalanaraq 
birinciliyi qoruyub saxlamaq arzusu ilə 
Qələndər müəllimi təbrik edib.

“Təbib” idman klubunun əməkdaşları 
Nərgiz Mehdiyeva, Cəlal Babayev, 
Ələkbər Əliəfsərov və Aybəniz Əliyeva da 
kollektiv adından məmnunluqlarını ifadə 
edərək sədr təyinatında doğru seçimə 
görə universitet rəhbərliyinə təşəkkürlərini 
bildiriblər.

“Təbib” idman” klubuna yeni sədr təyin olunub

ATU-nun mətbuat xidməti
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ATU-nun mətbuat xidməti

Tanınmış cərrah Pekində təşkil olunan 
“Young IFSO Journal Club”un 2-ci 

toplantısında çıxış edib. Toplantıda 
Bariatrik-metabolik cərrahiyyədə tədqi-
qat imkanları, patoloji piylənməsi olan 
insanlar üçün müalicə metodları və s. 
mövzularda sessiyalar keçirilib.

Beyond Bariatric and Metabolic Insti-
tute (BYBMI), Çinin Bariatrik Metabolik 
Cərrahiyyə məsələləri üzrə təşkilatı 
(COMES Collaborative) və Türkiyə 

Bariatrik Cərrahiyyəsi Dərnəyinin 
(TOSS) təşkil etdiyi bu nüfuzlu mərasim 
çərçivəsində keçirilən ikinci sessiyada 
dünyanın bir çox ölkələrindən olan 
mütəxəssislərlə yanaşı, azərbaycanlı 
həkim Taryel Ömərov də çıxış edib. 
T.Ömərov “Bariatrik-metabolik cər-

rahiyyənin dünəni, bu günü və 
gələcəyi” mövzusunda fikirlərini açıq-
layıb, öz təcrübəsini bölüşüb.

T.Ömərov bu gün həm də dünya 

piylənmə ilə mübarizə günü çərçi-
vəsində Bakıda təşkil olunan "EASO-
OMFT (Obesity Management Task 
Force) tədbirində “Piylənmənin cər-
rahiy yə ilə yolu” mövzusunda çıxış 
edib. Beynəlxalq konfransda bariatrik 

cərrahiyyə sahəsində yeniliklərdən söz 
açılıb. 

Xatırladaq ki, T.Ömərov bundan 
bir neçə gün öncə Türkiyə Bariatrik 

Cərrahiyyəsi Dərnəyinin (TOSS) təşkil 
etdiyi beynəlxalq toplantıda da qonaq 
qismində iştirak edərək dünyada Ba-
riatrik Metabolik cərrahiyyənin inkişaf 
perspektivlərindən danışıb.

ATU əməkdaşı bariatrik cərrahiyyəyə 
aid beynəlxalq konfranslarda çıxış edib
Azərbaycan Tibb Universitetinin I Cərrahi xəstəliklər kafedrasının 
əməkdaşı, Bariatrik Metabolik Cərrahlar Assosiasiyasının sədri 
Taryel Ömərov bariatrik cərrahiyyə ilə bağlı bir neçə beynəlxalq 
konfransda iştirak edib. 

u Azərbaycan Tibb Universiteti və 
Təbriz Tibb Elmləri Universitetinin 
mütəxəssisləri arasında “COVID-19” möv-
zusunda vebinar keçirilib.   

    

Tədbirdə “COVID-19 pandemiyası zamanı inzi-
bati tədbirlər”, “COVID -19 infeksiyasının profilak-
tikası və vaksinasiya məsələləri” və “COVID -19 
infeksiyasının müalicə tədbirləri” mövzularında 

çıxışlar olub. Vebinarda hər iki ölkədə səhiyyə 
sisteminin pandemiya ilə mübarizədə gördüyü 
işlərdən söhbət açılıb, həkimlərin bu sahədə 
əldə etdiyi nailiyyətlər  müzakirə olunub və 
təcrübə mübadiləsi aparılıb. 

Vebinarda Azərbaycan Tibb Universiteti 
tərəfindən Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin mü-
diri, dosent Müşfiq Orucov, Beynəlxalq əlaqələr 
şöbəsinin müdir müavini Nigar Ələkbərova, Epi-
demiologiya kafedrasının müdiri, professor İba-
dulla Ağayev, Yoluxucu xəstəliklər kafedrasının 
müdiri professor Cəlal İsayev, İctimai sağlamlıq 
və səhiyyənin təşkili kafedrasının assistenti, 
mübadilə proqramları üzrə koordinator Aygün 
Babayeva iştirak ediblər. Həmçinin, ATU-nun Yo-
luxucu xəstəliklər kafedrasının assistenti Nilufər 

Məmmədova, Ağciyər xəstəlikləri kafedrasının 
assistenti Rəna Həmzəyeva, Təbriz Tibb Elmləri 
Universiteti tərəfindən  isə Beynəlxalq əlaqələr 
ofisinin direktoru Dr. Hüseyin Abdollahi, İmmu-
noloji Tədqiqat Mərkəzinin direktoru professor 
Behzad Baradaran, İctimai sağlamlıq və yoluxu-
cu xəstəliklərin profilaktikası kafedrasının mü-
diri professor Khayyatzadə, Yoluxucu və tropik 
xəstəliklər üzrə Tədqiqat Mərkəzinin direktoru 
prof. Behrooz Nagili, eləcə də həmin mərkəzin 
ağciyər xəstəlikləri üzrə mütəxəssisləri Dr. Fərid 
Rəşidi, Dr. Tağızadə, epidemioloqlar Dr. Səid 
Safiri və Dr. Dastgiri, yoluxucu xəstəliklər üzrə 
mütəxəssis Dr. Banazadə də müzakirələrə qatı-
lıblar.

İranlı mütəxəssislərlə birlikdə vebinar keçirilib 
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S.BAĞIROV: 
“HƏRBÇİLƏRİMİZİ 
SAĞALTMAQ NAMİNƏ 
ÇALIŞMAQ BORCUM İDİ”

Çətinliklərə baxmayaraq ya-
ralı əsgər və zabitlərə könüllü 
kimi xidmət göstərən ATU-
nun digər tələbəsi – Seymur 
Bağırov da bu qərarına görə 
qürur hissi keçirir. I Müali-
cə-profilaktika fakültəsinin 
VI kurs tələbəsi Seymur 
fəxrlə bildirir ki, müqəddəs 
bayrağımızı işğaldan azad 
olunan torpaqlarda dalğalan-
dırmaq üçün çalışan və bunu 
bacaran hərbçilərimizin sağ-
lam lığına qovuşması üçün 
çalışmağı özünə borc bilib. 
Çünki məşhur şeirdə deyildiyi 

kimi, “Bayraq bizim hər biri-
mizin mənliyimiz, kimliyimiz 
və yurdumuza hakimliyimizi 
göstərən müqəddəs simvo-
lumuzdur. Onun uğrunda hər 
şeyə hazır olan bu cəsarətli in-
sanlar, bu zəfəri bizlərə yaşa-
dan şəhidlərimizə Allahdan 
rəhmət, yaralı əsgərlərimizə, 
qazilərimizə isə şəfa dilə-
yirəm”. n

N.MÜRSƏLLİ:” 
VƏTƏNİMİZİN AZADLIĞI 
UĞRUNDA CANLARINDAN 
KEÇMƏKDƏN 
QORXMAYANLARIN 
XİDMƏTİNDƏ DURMAQDAN 
QÜRUR DUYDUM”

ATU-nun Tədtis Cərrahiyyə 
klinikasında könüllü fəaliyyət 
göstərən ATU-nun  I Müali-
cə-profilaktika fakültəsinin 
tələbəsi Nərmin Mürsəlli də 
qəhrəman əsgərlərimizlə fəxr 
etdiyini, qürur duyduğunu 
deyir. Hərbçilərimizin qul-
luğunda durduğu üçün qürur 
hissi keçirdiyini bildirir: ”Bu, 
mənim üçün həm qürurverici 
idi, həm də çətin. Qürurverici 
idi ona görə ki, Vətənimizin 
azadlığı uğrunda canlarından 
keçməkdən belə  qorxmayan-
ların xidmətində durursan, 
onlara ürəklə qulluq edirsən.  

Çətin idi ona görə ki, yaralıların 
bir çoxu həmyaşıdlarım idi. 
Doğrusu, bunun mənə ha-
radasa psixoloji təsiri olurdu.                                                                                         
Amma klinikada tanıdığım, 
xidmətində durduğum igid-
lərimizin hər biri ilə qürur duy-
dum. Sevindim ki, yaşıdlarım, 
gənc nəsil vətənpərvərlik 
ruhunda düzgün tərbiyə 
olunublar. Onların hər birini 
ayrı-ayrılıqda bağrıma basır, 
gələcək həyatlarında uğurlar 
arzu edir, şəhidlərimizə Allah-
dan rəhmət diləyirəm.” n

M.NƏSİRLİ: "YARALI 
HƏRBÇİLƏRİMİZƏ XOŞ 
OVQAT YARADA BİLƏN 
MARAQLI SÖHBƏTLƏR 
EDƏRDİK"

Könüllülərdən biri də ATU-
nun I Müalicə-profilaktika 
fakültəsinin V kurs tələbəsi 
Məmmədağa Nəsirli olub. 
O, təəssüratlarını bizimlə 
belə bölüşür: ”Tibbi yardım 
göstərdiyim yaralılar mənim 
üçün təkcə Vətənimizin xilas-
karları kimi deyil, həm də bir 
doğmam kimi oldular. Qısa 
müddətdə onlarla aramızda 
çox möhkəm bir bağ yaran-
dı. Dostlar da qazandım. On-
lar hər problemlərini, döyüş 
təəssüratlarını və xatirələrini 
bizimlə bölüşürdülər. Hərbçi-
lərimizin keçdiyi döyüş yolun-
dan, qəhrəmanlıq tarixindən 
danışırdılar. Torpaqlarımızın 
hissə-hissə azad olunması 
xəbərini eşidəndə isə sanki 
onlara əlavə ruh gəlirdi. Gün-
dən-günə daha sağlam və 

daha gümrah görünürdülər. 
Hamımızda yüksək əhval-ru-
hiyyə var idi. Bu, məni olduq-
ca çox sevindirirdi. 
Biz də öz növbəmizdə ya-
ralıların təkcə sarğılarını də-
yişməklə kifayətlənmir,  onlar-
da xoş ovqat yaradan maraqlı 
söhbətlər edərdik ki, ağrılarını 
unutdura bilək. Buna nə dərə-
cədə nail oldum, bilmirəm. 
Amma onu bilirəm ki, torpaq-
larımızın işğaldan azad olun-
masında şəhidlərimizə və qa-
zilərimizə borcluyuq. 
Allah Vətənimiz uğrunda 
vuruşan hər kəsə,  qazilərimi-
zə can sağlığı versin, şəhid-
lərimizə isə rəhmət eləsin". n

C.YUSİFOV:” 
TORPAQLARIMIZIN 
İŞĞALDAN AZAD OLUNMA 
XƏBƏRİNİ EŞİDƏNDƏ ÇOX 
SEVİNİRDİK”

Cavid Yusifov ATU-nun II  
Müalicə-profilaktika fakül-
təsinin IV kurs tələbəsidir. II 
Vətən Müharibəsində könü-
llü olaraq Respublika Klinik 
Xəstəxanasının travmatolo-
giya şöbəsində hərbçilərin 
sağlamlığı keşiyində dayanıb. 
Ötən ilin oktyabrın 10-dan 
noyabrın 21-ə qədər şöbədə 
çalışıb. C.Yusifov həmin ərə-

fədə onu duyğulandıran bəzi 
məqamlarla rastlaşıb. Belə 
məqamlardan biri kimi yaralı 
əsgərlərə xalqımızın göstər-
diyi diqqət və qayğını xatır-
layır: “Xalqımız yaralılara ol-

duqca həssas yanaşır, onların 
tez sağalmaları üçün hər şey 
etməyə çalışırdılar.   Qaziləri-
mizin də müharibə dönəmin-
də əhval-ruhiyələrinin yüksək 
olması tək mənə yox, eyni za-
manda tibbi personala müs-
bət təsir edirdi. Biz azad olun-
muş yaşayış məntəqələrinin 
adlarını eşidəndə sevinir, bu 
sevinc payını onlarla birgə 
yaşayırdıq.”  n

A.ƏZIZOVA: “ÜÇ DOSTUNU 
XİLAS EDƏN ƏSGƏRİ 
UNUDA BİLMİRƏM”

ATU-nun II Müalicə-profilakti-
ka fakültəsinin tələbəsi Aytac 
Əzizova ötən il sentyabrın 30-
dan dekabrın 2-nə kimi Hərbi 
Hospitalda könüllü fəaliyyət 
göstərib. A.Əzizova təəssürat-
larında  qeyd edir ki, əsgər-
lərimizdə vətənpərvərlik 
hissi çox yüsək idi: "Hərbçilər 
tez sağalıb döyü şə qayıtmaq, 
torpaqlarımızı işğaldan azad 
etmək istəyirdilər. Hər gün 
tez-tez bizdən "cəbhədən nə  
xəbər var?" - deyə soruşur, 
işğaldan hansı ərazilərin azad 
olunması ilə maraqlanırdılar. 
İşğaldan azad olunmuş yaşayış 
məntəqələrinin adlarını eşi-
dincə bizimlə birgə sevinirdi-
lər. Özləri xəstəxanada olsalar 
da, ürəkləri cəbhədə vuruşan 
döyüş yoldaşının yanında idi. 
Xəstəxanaya yeni gətirilən 
yaralı əsgərlərin əksəriyyəti 
"məni bura niyə gətirmisiz? 
Mən burda deyil, döyüşdə 
olmalıyam"- deyərək,  onları 
döyüşə göndərməyi tələb 
edirdilər.  Həkimlər yaralıları 
zorla saxlayıb əməliyyat edir, 
müalicəsini davam edirdilər. 
Mən bu mənzərəni görüb, 
çox duyğulandım. Sevindi-

yimdən gözlərim yaşardı.” 
A.Əzizova onu duyğulandıran 
bir neçə məqama da toxun-
du. Qeyd etdi ki, ona ən çox 
təsir edən məqamlardan biri 
əsgərlərimizin döyüş mey-
danında qorxmadan özlərini 
güllə qabağına ataraq bir-bir-
lərinə kömək etmələri olub. 
Yaralı əsgərlərimizi döyüş zo-
nasından çıxaran zaman özləri 
də yaralanıb: “Bir epizodu heç 
zaman unuda bilmirəm. Bir 
əsgər 3 yaralı dostunu döyüş 
meydanından çıxaran zaman 
bir qolunu itirmişdi. Amma 
heç təəssüflənmirdi. 3 dos-
tunu xilas etdiyinə çox sevinir-
di. O əsgəri yadımdan çıxara 
bilmirəm. Mən xalqımızın 
belə mərd və qorxmaz oğu-
larını gördükcə qürur hissi 
keçirir, onlarla fəxr edirdim. 
Sevinirdim ki, nə yaxşı Vətə-
nimin keşiyində duran belə 
oğullarımız var.” n

Ə.AĞAYEV: “VƏTƏN 
MÜHARİBƏSİNDƏ AZ DA 
OLSA, ƏMƏYİMİN OLMASI 
İLƏ QÜRUR DUYURAM”

I Müalicə-profilaktika fakültə-
sinin VI kurs tələbəsi Əli Ağa-
yev Vətən Müharibəsi başla-
yan gündən könüllü olaraq 
tibbi xidmət göstərmək istə-
yini universitet rəhbərliyinə 
çatdırıb:  “ATU-nun  Tədris Te-
rapevtik Klinikasında yaralı 
əsgər və zabitlərimizə xidmət 
etdik. Çox fərqli situasiyalarla 
qarşılaşdıq. Cəsur hərbçiləri-
mizi yaralı görmək hər bir 
azərbaycanlı kimi mənə də 
pis təsir edirdi. Ancaq gös-
tərdiyimiz xidmət sayəsində 
onların səhhətinin günü-gün-
dən yaxşılaşdığını görəndə 
çox sevinirdik. Düzdür, şəhid-
lərimizin, əsgər və zabitləri-
mizin göstərdikləri şücaətin, 
qəhrəmanlığın qarşılığında 
bizim xidmətimiz çox cüzidir.  
Ancaq Vətən Müharibəsində 
az da olsa, əməyimin olması 

ilə qürur duyuram. Bundan 
sonra da Azərbaycanımızın 
ərazi bütövlüyü uğrunda mü-
barizədə Vətənimizin hansı 
cəbhəsində ehtiyac yaranar-
sa, orada olmağa hazıram”. 
ATU tələbələri bu böyük 
Qələbəni bizə yaşadan şəhid-
lərimizin ruhu qarşısında baş 
əyir, başda Ali Baş Koman-
danımız olmaqla Azərbacyan 
ordusuna, əsgər və zabitləri-
mizə, könüllü hərbi qulluq-
çuların hər birinə  sonsuz 
təşəkkürlərini bildirirlər, yaralı 
qazilərimizə isə şəfa diləyir-
lər.  n

Qabil ABDULLAYEV

İ.NƏZƏRLİ: "YARALI ƏSGƏR 
CƏBRAYILIN İŞĞALDAN 
AZAD OLUNMA XƏBƏRİNİ 
EŞİDİNCƏ, GÖZLƏRİNDƏN 
SEVİNC YAŞI SÜZÜLDÜ"

İsmayıl Nəzərli  ATU-nun  I 
Müalicə-profilaktika fakültə-
sində oxuyur. II Vətən Mühari-
bəsi dövründə  könüllü olaraq 
“Yeni Klinika”da bir ay yaralı 
əsgərlərə yardım göstərib. 
Bəzən 14-15 saat növbədə 
olub. Yorulmadan, böyük 
həvəslə hərbçilərin yaraları-
na məlhəm olmağa çalışıb. 
Əsgərlərə imkanı daxilində 
tibbi xidmət göstərdiyi üçün 
qürür hissi keçirir. Sevinir ki, 
şanlı  qələbəmizdə az da olsa 
əməyi var: ”Klinikada çalış-
dığım bir ay ərzində yadda 
qalan çox hadisələrlə rastlaş-
dım. Bunlardan birini sizinlə 
bölüşmək istərdim. 
Bir gün həmkarlarımla birgə 
işlərimizi bitirib klinikanın tə-
cili tibbi yardım şöbəsindən 
reanimasiya şöbəsinə gəldik. 
Reanimasiyada başından ağır 
yaralanan bir əsgər yatırdı. 
Həkimlərdən biri  üzündə 
təbəssüm əsgərə yaxınlaş-
dı. Telefonunu ona göstərib, 
ekrandakı yazını oxumasını 
istədi. Amma həkimin yaralı-
ya nə oxutdurduğunu bilmə-
dim. Məni də maraq bürüdü 
və bu səbəbdən mən də 

xəstəyə yaxınlaşdım. Gördüm 
ki, həkim Cəbrayılın işğaldan 
azad olunması xəbərini ya-
ralıya oxutdurur. Əsgər bu 
xəbəri duyunca çox sevindi. 
Bu səbəbdən gözlərindən 
sevinc yaşı axmağa başla-
dı. Aldığı xəsarətdən göz 
yaşlarını əlləri ilə silə bilmədi. 
Tibb bacısı onun yanağın-
dan süzülən göz yaşlarını 
silməli oldu. Bu mənzərəni 
görüb, hamımız çox kövrəl-
dik. Mənim də gözlərimdən 
qeyri-ixtiyari yaş axdı.  Qəlbi-
mizdən bir istək keçdi ki, qısa 
müddətdə Qarabağın bütöv-
lükdə azad olması xəbərini 
birgə eşidək. Çox şükür, Ali 
Baş Komandanımızın və şanlı 
ordumuzun rəşadəti nəticə-
sində 44 günə Qarabağ yağı 
tapdağından azad olundu”. n

K.ABBASOV: “ONLARDA 
OLAN DÖZÜM, MƏRDLİK, 
RUH YÜKSƏKLİYİ MƏNDƏ 
QÜRUR HİSSİ YARATDI”

Kamal Abbasov da ATU-nun 
fəal tələbələrindəndir. I MPF-
nin V kursunda oxuyur. O da 
Vətən Müharibəsində Gəncə 
və Bakıda hərbi hospitallarda 
yaralılara könüllü yardım edib: 
“Vətənimizin ağır günündə 
gələcəyin həkimləri kimi 
əlimizdən gələni əsirgəmə-
dik.  Həmişə əsgərlərimizin 
yanında olduq. Lazım gəldi 
tibbi yardım etdik, lazım gəl-

di mənəvi dəstək göstərdik. 
Hərbçilərimizdə  ruh yüksəkli-
yi gördüm. Onlarda olan 
dözüm, mərdlik, ruh yüksəkli-
yi məndə qürur hissi yaratdı. 
Vətənimin yetişdirdiyi igid-
lərlə bir daha fəxr etdim. Tanrı 
igidlərimizi qorusun"! n

Tələbələrimizin fəxarət dolu könüllülük fəaliyyəti 
ATU-nun tələbələri Bakı və bölgə xəstəxanalarında yaralı hərbçilərə şərəflə xidmət göstəriblər 
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Azərbaycan Kitabxana İnformasiya Konsorsi-
umu “Beynəlxalq nəşriyyatların resuslarından 
istifadə  və innovativ xidmətlər” mövzusunda 
onlayn dəyirmi masa keçirib.

Tədbirdə  Azərbaycan Tibb Universitetini 
ATU-nun Əsaslı kitabxa nasının  bölmə 
müdiri Solmaz Əzizova təmsil edib.
Onlayn toplantıda BDU-nun Elmi 

kitabxanasının ali məktəb kitabxanala-
rı ilə əməkdaşlığı və metodik fəaliyyəti, 
beynəlxalq nəşriyyatların resurslarına 
abunə işinin təşkili və onlayn innovativ 
xidmətlər, kitabxana infomasiya sistemləri, 
texnologiyalar və  xidmətlər mövzusun-

da məruzələr dinlənilib. Dəyirmi masada, 
həmçinin, EBSCO  üçün 2021-ci il abunə 
ödənişi, açıq elekton infomasiya resurs-

larının imkanları, Open Access, Fee trial 
girişi və mövzunun müxtəlif aspektlərində 
müzakirələr aparılıb.

Solmaz Əzizova çıxışında Azərbaycan 
Tibb Universitetinin Əsaslı kitabxanasının 
konsorsiumdakı fəaliyyətindən,  EBSCO 
və digər elektron bazalardan oxucuların 
istifadəsi barədə məlumat verib. Bu tədbirin 
müntəzəm keçirilməsinin tərəfdarı olduğu-
nu bildirən S.Əzizova toplantının təşkili ilə 
bağlı təkliflərini də səsləndirib.

Xatirəsi daim ehtiramla yad edilən 
Nadir Əmir oğlu Tağıyev 1931-ci ildə 

Ağdam şəhərində anadan olmuşdur. Orta 
təhsilini tamamladıqdan sonra Azərbaycan 
Dövlət Tibb İnstitutuna (indiki ATU) qəbul 
olunan Nadir Tağıyev 1954-cü ildə ATU-nun 
Pediatriya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə 
bitirmişdir. 

O, 1954-1960-cı illərdə kənd və rayon tibb 
müəssisələrində müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 
1960-1974-cü illərdə Moskva şəhərində SSRİ 
Tibb Elmlər Akademiyasının Elmi-Tədqiqat 
Pediatriya İnstitutunda aspirant və doktorant 
olmuş, 1964-cü ildə tibb elmləri namizədi, 
1974-cü ildə isə tibb elmləri doktoru elmi 
dərəcəsi almışdır. “Yarımçıq doğulmuşlarda 
sepsis” mövzusunda dissertasiyası SSRİ 
Tibb Elmlər Akademiyasının təklifi ilə Moskva 
şəhərində monoqrafiya şəklində çap olunmuş-
dur. Uzun müddət (15 il) Səhiyyə Nazirliyinin 
Ana və Uşaqları Mühafizə (indiki Pediatriya) 
Elmi-Tədqiqat İnstitutunda baş elmi işçi və 
elmi rəhbər vəzifəsində çalışan N.Tağıyev Bakı 
Şəhər Səhiyyə Şöbəsinin baş mütəxəssisi 
(baş pediatr) kimi də fəaliyyət göstərmişdir. 
Onun təklifi və Səhiyyə Nazirliyinin göstərişi ilə 
respublikanın şəhərlərində və əksər rayonla-
rında yenidoğulmuşlar üçün şöbə və ya uşaq 
şöbələrində ayrıca palatalar təşkil edilmişdir. 
Ana və Uşaqların Mühafizəsi Elmi-Tədqiqat 
İnstitutu Neonatoloji mərkəz elan olunmuş-
dur. 150-dən çox elmi məqalənin, 17 metodik 
tövsiyənin, tədris metodik vəsaitin və monoq-
rafiyanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 12 
elmlər namizədi hazırlanmışdır.

1989-cu ildən ömrünün sonunadək ATU-nun 
Neonatologiya kafedrasının professoru, müdiri 
vəzifəsində işləmişdir.

“Səhiyyə əlaçısı” döş nişanı, “Fədakar 
əməyə görə” medalı ilə təltif edilmiş, dəfələrlə 
Səhiyyə Nazirliyinin və Azərbaycan Tibb 
Universitetinin rəhbərliyi tərəfindən fəxri 
fərmanlara layiq görülmüşdür. Azərbaycan 
Tibb Universitetinin 70 illik yubileyi ilə əlaqadar 
olaraq 2000-ci ildə ona Respublika Prezi-
dentinin fərmani ilə Əməkdar həkim fəxri adı 
verilmişdir.

Yenidoğulan uşaqlar üçün sobaların, 

Azərbaycan Tibb Universitetində Neonatolo-
giya kafedrasının yaradılması, Neonatologiya 
fənninə dair dərsliklərin yazılması bilavasitə 
onun təşəbbüsü, rəhbərliyi və iştirakı ilə 
həyata keçirilmişdir. Bütün bunlar dəyərli 
alimin çoxillik pedaqoji və həkimlik fəaliyyətinin 
nəticəsi olmaqla bərabər, həm də ölkəmizdə 
uşaq sağlamlığının qorunması, körpə ölü-
münün azaldılması istiqamətində çox böyük 
töhfədir.

Professor N.Tağıyev həm də tibb elminə öz 
töhfəsini verən çoxlu tələbələr yetişdirmişdir. 
O, tələbələrinə təkcə bilik vermirdi, onlara 
düşünməyin, doğru qərar qəbul etməyin, 
dürüst olmağın və beləliklə də inkişafın yolunu 
göstərirdi. Elə buna görə də professor Ta-
ğıyev məktəbini keçmiş tələbələri həmişə 
onun məsləhətlərini xatrlayır, ideyalarını 
öz fəaliyyətlərində tətbiq edirlər. Tələbələri 
professor Tağıyevin yetirməsi olduqları ilə fəxr 
edirlər.

Professor Nadir Tağıyev onun yoxluğu ilə 
barışmayan və xatirəsini hər zaman əziz 
tutan insanların qəlbində daim yaşayır. 
Əvəzolunmaz alim, müdrik insan, Azərbaycan 
elmində və səhiyyəsində öz dəsti-xətti olan 
Nadir müəllimin əziz xatirəsi hec vaxt unudul-
mayacaq.

Səfixan HƏSƏNOV,
Neonatologiya kafedrasının müdiri, professor

Xatirəsi daim ehtiramla 
yad edilən alim 
Həyatının böyük bir hissəsini Azərbaycan Tibb Universitetində elmi və pedaqoji 
fəaliyyətə həsr edən  tanınmış alim Nadir Tağıyevin anadan olmasından 90 il ötür.  

Vaksinlərin təhlükəsizliyi üzrə altkomitə-
nin üzvləri bəzi pasiyentlərdə COVID-19 

əleyhinə peyvənd alandan sonra müşahidə 
edilən qripin simptomlarına bənzər kənar 
təsirlər barədə məlumatları araşdırıblar. 
Ekspertlər bu qənaətə gəliblər ki, bu kə-
nar təsirlər təhlükəli deyil və orqanizmin 

gözlənilən reaksiyasıdır. 
Altkomitənin üzvləri kliniki sınaqların gedişində 

əldə edilən məlumatları öyrənərək onları kənar 
təsirlər barədə bir neçə ölkədən daxil olan 
məlumatlarla müqayisə ediblər. Söhbət başağrısı, 
zəiflik, əzələ ağrıları, hərarət və titrətmə kimi simp-
tomlardan gedir. Zəif və mülayim formada özünü 
göstərən belə simptomlar, adətən bir neçə gün 
ərzində keçir. Buna bənzər vəziyyətə 55 yaşınadək 
pasiyentlərdə daha tez-tez rast gəlinir.

ÜST-nin altkomitəsinin üzvləri qeyd edirlər ki, 
qripə bənzər simptomlar hər hansı peyvəndə qarşı 
immun reaksiyasının təzahürü ola bilər. COVID-19 
əleyhinə peyvəndə gəlincə, onların fikrincə, 
belə kənar təsirlər “tamamilə gözləniləndir”. ÜST 
mütəxəssisləri peyvəndin təhlükəsizlik və təsirlilik 
göstəricilərini nəzərə alaraq, peyvənd etməyi əvvəlki 
kimi məsləhət görürlər. Hazırda ekspertlər artıq 
işlənib hazırlanan tövsiyələrə dəyişikliklər etməkdə 
lüzum görmürlər.

Bununla yanaşı, onlar pasiyentlərə qrip simpto-
muna oxşar mümkün reaksiya barədə məlumat 
verməyi və lazım olan halda tibbi yardım göstərməyi 
məsləhət görürlər. Ekspertlər vurğulayırlar ki, 
vaksinin birinci dozasının qəbulundan sonra əmələ 
gələn bu kənar təsirlər ikinci dozanın orqanizmə 
yeridilməsi üçün maneəyə çevrilməməlidir.

ÜST-də ölkələri bundan sonra da COVID-19 
əleyhinə vaksinə reaksiyalar barədə məlumatları 
izləməyə və peyvəndlənən pasiyentləri müşahidə 
etməyə çağırırlar. Daxil olan məlumatlar milli, regi-
onal və qlobal səviyyələrdə öyrənilməlidir. ÜST-də 
qeyd edirlər ki, bu qaydalar vaksinləmə üzrə kampa-
niyaların hər birinə aid edilir.

ÜST ekspertləri: COVID-19 əleyhinə vaksinin kənar 
təsirləri orqanizmin gözlənilən reaksiyasıdır

Əsaslı kitabxananın əməkdaşı onlayn 
tədbirdə iştirak edib

 Hər iki konqresin açılış mərasimini 
dünya şöhrətli revmatoloq, akademik 
Y.Nasonov elan etmişdir.

Konqreslərdə Avropa, Amerika 
və MBD məkanında tanınmış yüksək 
ixtisaslı revmatoloq-ekspertlər, o 
cümlədən, ATU-nun Fizioterapiya və 
tibbi reabilitasiya kafedrasının professo-
ru N.Hüseynov iştirak etmiş və maraqlı 
məruzələrlə çıxış etmişdir.

Konqresdə revmatologiyanın 
ak tual problemlərinə - revmatik xəs-

təliklərin klinikası, diaqnostikası, inno-
vasion müalicə üsulları, revmoreabili-
tasiya tədbirləri, COVID-19-a yoluxmuş 
revmatik xəstələrin müalicəsində yeni 
yanaşmalara həsr olunmuş çoxsay-
lı mühazirələr və plenar sessiyalarda 
maraqlı çıxışlar geniş şəkildə müzakirə 
olunmuşdur. Konqresin sonunda rev-
matologiyanın inkişaf perspektivləri 
barədə ekspertlər tərəfindən yekun rəy 
qəbul edilmişdir.

Hər iki konqresin işində professor 
N.Hüseynov ATU-nun rəhbərliyinin sa-

lamını konqres iştirakçılarına çatdıraraq      
2 məruzə ilə - “Revmatik xəstəliklərin 
farmakoterapiyası” və “Azərbaycanda 
revmatik xəstələrin reabilitasiyası” 
mövzusunda çıxışı maraqla dinlənilmiş,  
mövzü ətrafında maraqlı müzakirələr 
aparılmışdır.

Akademik V.Nasonova adına Elmi-
Tədqiqat Revmatologiya İnstitutunun 
direktoru, professor A.Lila və Rusiya Rev-
matoloqlar Assosiasiyasının prezidenti, 
akademik Y.Nasonov tövsiyə etmişlər 
ki, ATU ilə birgə elmi əməkdaşlığın 
perspektivləri  davam etdirilsin.

ATU ilə Rusiya Revmatoloqlar Assosiasiyasının 
birgə elmi əməkdaşlığı davam etdiriləcək

Avrasiya revmatoloqlarının iştirakı ilə onlayn formatda 
revmatologiyada diplomdan sonrakı təhsil probleminə 

həsr olunmuş “IV Professor Forumu”u  və  “Revmoreabilitasiya 
XXI əsrdə” devizi altında beynəlxalq iştirakçılarla   I Rusiya 
Revmatoloqlar Konqresi keçirilmişdir.
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Peyvənd vurdurandan sonra 
qidalanmada zülal, mi-

neral, yağ və vitaminlər vəhdət 
təşkil etməlidir. Həkimlər xüsusi 
olaraq vurğulayırlar ki, həmin 
prosedurdan sonra qida rasionu-
na daxil edilən ərzaqlar düzgün 
seçilməlidir.

Əsas olaraq müntəzəm və düzgün 
şəkildə su qəbul edilməlidir. Suya 
zəncəfil, nanə, yaşıl alma, darçın və 
iki-üç dilim limon əlavə edərək içilməsi 
immun sistemi üçün çox faydalıdır. 
Həkim-terapevtin dediyinə görə, bu, 
həmçinin mədə-bağırsaq sisteminə 
də müsbət təsir edir. Bundan başqa 
həkimlər qeyd edirlər ki, pandemiya 
dövründə immun sistemini gücləndirən 
qidalara daha çox üstünlük verilməlidir.

Həkim-diyetoloq Ləman Süleyma-
nova deyib: “Çoxlu tərəvəzlər qəbul 
edilməli və onunla yanaşı vitaminlərlə 
zəngin və mövsümə uyğun ola-
raq meyvələrdən istifadə edilməsi 
məqsədəuyğundur. Ət məhsulları, 
toyuq, balıq məhsulları və göyərtilər 
mütləq şəkildə rasiona daxil edilməli, 
xüsusilə tərkibində S vitamini olan qi-
dalara üstünlük verilməlidir. D vitamini 
olan qidaların - göbələk, kərə yağı, 
yumurta, avokado və s. də qəbulu 
məsləhətdir”.

Kişmiş, kəvər, göy və qırmızı soğan, 
sarımsaq, brokkoli və gül kələmi də 
vitaminlərlə zəngin qidalardır. Peyvənd 
olunanların xüsusilə spirtli içkilərdən 
uzaq olması, fast-fud, şirniyyat və un 
məmulatlarından mümkün qədər az 
istifadə etməsi tövsiyə olunur.

“Yağlı, qızardılmış və qurudul-
muş qida məhsullarının qəbulunu 
məhdudlaşdırmaq lazımdır. Qay-
nadılmış, buxarda bişirilmiş, kabab 
formasında olan məhsullardan rahat 
şəkildə istifadə etmək olar. Normal 
yuxu rejimi və stresdən uzaq olmaq 
da peyvənddən sonra yaxşı təsir 
göstərir”, - deyə həkim-diyetoloq bildi-
rib.

Zülalların kifayət qədər qəbulu da 
əsas amillərdəndir. Bu baxımdan 
balıq, pendir, lobya, mərcimək, noxud 
və çərəzlərin yeyilməsi məsləhətdir. 
Orqanizmdə xəstəliklərin yaranmama-
sı üçün gündəlik qidalanma normasını 
gözləmək və ona əməl etmək lazımdır.

Peyvənddən sonra qidalanma rejimi

Martın 6-sı Ümumdünya Qlaukoma 

ilə Mübarizə Günüdür    
Qlaukoma ən geniş yayılmış və təhlükəli oftalmoloji xəstəliklərindən biri-
dir və təəssüf ki, praktik olaraq heç kəs ondan sığortalanmayıb. Beynəlxalq 
miqyasda Qlaukomayla Mübarizə Günü 2008-ci ildən Ümumdünya Qlau-
koma Cəmiyyətləri və Ümumdünya Qlaukomalı Xəstələr Assosiasiyalarının 
təşəbbüsü ilə keçirilir.

Gözdaxili təzyiqin artması ilə 
səciyyələnən qlaukoma ən geniş yayıl-
mış və təhlükəli oftalmoloji xəstəliklərdən 
biridir. Bu xəstəliyə el arasında “qara su” 
xəstəliyi də deyirlər. Xəstəlik əvvəlcə simp-
tomsuz başlasa da, vaxtında müalicəsi 
aparılmayanda görmə dairəsi tədricən da-
ralır, getdikcə gözün nuru zəifləyir və kor-
luğa aparıb çıxarır. Qlaukoma nəticəsində 
itirilən görmə qabiliyyəti bərpa olunmur. 
Həkimlərin fikrincə, qlaukoma 60-dan artıq 
patologiya nəticəsində yaranır və vaxtın-
da müalicə olunmadıqda sonu korluqla 
bitən xəstəliklərə səbəb olur. Qlaukoma 
xəstəliyi hər yaşda yarana bilər, lakin 40 
yaşdan sonra onun yayılmasına daha çox 
rast gəlinir. Statistikaya görə, dünyada 107 
milyondan artıq qlaukoma xəstəsi var və 
onlardan demək olar ki, hər beşindən biri 
göz nurunu tamamilə itirir.

Mürəkkəblik ondadır ki, qlaukoma 
yalnız yüksək dərəcədə inkişaf edəndən 
sonra üzə çıxır və müalicəyə çətin tabe 
olur. Beynəlxalq miqyasda Qlaukoma ilə 
Mübarizə Gününün qeyd olunması həm də 
xəstəliyin yaranması, risk amilləri, profi-
laktikası və diaqnozu barədə ictimaiyyətin 
maariflənməsinə xidmət edir.

Qlaukomanın vaxtında aparılan 
müalicəsi yalnız gözdaxili təzyiqi endirən 
damcıların tökülməsindən ibarətdir. 

Xəstəliyin daha ağır hallarında isə lazer 
cərrahiyyəsinə və ya operativ müdaxiləyə 
üstünlük verilir. Bütün hallarda müalicə for-
ması xəstəliyin tipi, dərəcəsi və xəstənin 
yaşı nəzərə alınaraq aparılır. Müasir texno-
logiyalar müalicə prosesini maksimum 
dərəcədə təhlükəsiz və uğurla aparmağa 
imkan verir, hətta əksər hallarda onun 
müalicəsi üçün stasionar şəraitdə qalmaq 
tələb olunmur.

Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli 
Oftalmologiya Mərkəzində ölkəmizdə 
yeganə olan və ən müasir diaqnostik 
avadanlıqlarla təchiz olunmuş Qlaukoma 
Mərkəzi yaradılıb. Bu mərkəzdə xəstəliyin 
nəinki vaxtında aşkarlanması, müalicəsi, 
o cümlədən bütün xəstələrin dispanser 
qeydiyyatı və daimi nəzarəti mümkün-
dür. Hazırda ölkəmizdə olan qlaukomalı 
xəstələr dispanser qeydiyyatındadır.Ümumdünya Böyrək Gününün qeyd 

edilməsi Beynəlxalq Nefroloqlar 
Cəmiyyəti və Beynəlxalq Böyrəklər 
Fondu Federasiyasının birgə səylərinin 

nəticəsində mümkün olub. 
Həmin günün qeyd olunmasının 

əsas məqsədi beynəlxalq və dövlət 
təşkilatlarının, siyasi strukturların 
diqqətinin səhiyyəyə cəlb edilməsi, 
səhiyyə sisteminin inkişafına yar-
dım göstərmək, böyrək xəstələrinin 
problemi ilə əlaqədar səylərin 
birləşdirilməsidir. Həmçinin məqsədlər 
sırasında tibbin bu sahəsində 
mütəxəssislərin təcrübə mübadiləsinin 
aparılması, böyrək xəstəliklərinin profi-
laktikası, müalicə keyfiyyətinin yaxşılaş-
dırılması, xəstələrə yardım göstərilməsi 
üçün yeni dərman preparatları və 
tibb avadanlıqlarının hazırlanmasına 
diqqəti cəlb etmək də var. Ümumdünya 
Səhiyyə Təşkilatının və Beynəlxalq Nef-
roloqlar Cəmiyyətinin məlumatlarına 
əsasən böyrək xəstəliyi dünya əhalisinin 
10 faizi arasında yayılıb və təəssüf ki, bu 
rəqəm getdikcə artır. Söhbət letallıqla 
sona çatan, xroniki hala çevrilən ağır 
xroniki xəstəliklərdən gedir.

"Kəskin böyrək çatışmazlığı" və 
"xroniki böyrək çatışmazlığı" diaqnozu 
haqqında çoxları eşidib. Amma bun-
ların ürək-damar xəstəlikləri, şəkərli 
diabet, QİÇS və digər xəstəliklərdə 

əksər hallarda ölümə səbəb olduğu-
nu və ölüm riskini artırdığını az adam 
bilir. Böyrəklərin əsas funksiyası - şlak-
ları, zərərli maddələri və duz yığın-
tılarını orqanizmdən təmizləməklə 
əlaqədardır. Həmin funksiyanın pozul-
ması orqanizmin sürətlə intoksikasiya-
sına, bütün sistemin işinin pozulmasına 
və nəticədə ölümə aparıb çıxarır. 
Böyrək çatışmazlığı şəraitində istənilən 
xəstəliyin müalicəsi zamanı mediko-
mentoz preparatların qəbulu orqaniz-
min zəhərlənməsi riskini artırır.

Ümumdünya Böyrək Günü 
çərçivəsində elmi-praktik konfranslar 
təşkil olunur, xəstəliyin profilaktika-
sı, ictimaiyyətin maarifləndirilməsi 
istiqamətində müzakirələr aparılır. 
Keçirilən tədbirlərin məqsədi ic-
timai səhiyyə sahəsində çalışan 
mütəxəssislərin və ictimaiyyətin 
diqqətini geniş yayılmış xroniki böyrək 
çatışmazlığı, böyrək xəstəliyinin aşkarı 
və müalicə üsullarına yönəltməkdir.

2006-cı ildən etibarən hər il martın ikinci cümə axşamı Ümumdünya Böyrək 
Günü qeyd edilir. Əslində bu, böyrəklərin əhəmiyyəti haqqında qlobal infor-
masiya və maarifçilik kampaniyasıdır.

Martın 11-i Ümumdünya Böyrək Günüdür  

Martın 10-u Qızıl Aypara Günüdür
Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti 1920-ci il martın 10-da təsis 
edilib. Milli Cəmiyyətin yaradılmasının təşəbbüskarı Azərbaycan 
Demokratik Cümhuriyyətinin hərbiyyə (müdafiə) naziri əvəzi, 
general-leytenant Əliağa Şıxlinski olub.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin 7 aprel 2008-ci il 

tarixli Sərəncamı ilə hər il martın 
10-u ölkəmizdə Qızıl Aypara 
Günü kimi qeyd edilir.

Azərbaycan Qızıl Aypara 
Cəmiyyəti yarandığı gündən 
əhalinin aztəminatlı ailələrinə, 
müalicəyə və yardıma ehtiyacı olan-
lara, tənha qocalara, miqrantlara və 
həssas qrupdan olan digər insanla-
ra humanitar missiyasını davam et-
dirir. Cəmiyyət hazırda öz ətrafında 
370 mindən çox üzvü, 20 minə 
yaxın könüllünü birləşdirir. Təşkilatın 
92 rayon, şəhər, sahə bölməsi, 8 
regional mərkəzi fəaliyyət göstərir.

Cəmiyyət son bir ildə ümumbəşəri 
bəlaya çevrilmiş yeni növ korona-
virus (COVID-19) pandemiyası ilə 
mübarizə çərçivəsində öz qüvvəsini 
səfərbər edərək humanitar missi-
yasını davam etdirir. Pandemiya 
dövründə ahıl və ehtiyacı olanlara 
humanitar yardımlar göstərilib. 
Əhali arasında maarifləndirmə işləri 
aparılıb, məlumatverici buklet və 
broşürlər paylanılıb.

Torpaqlarımızın düşmən işğa-
lından azad olunması ilə başa 
çatan 44 günlük Vətən müharibəsi 
zamanı cəmiyyətin əməkdaşları və 
fövqəladə mobil könüllü dəstələrin 
könüllüləri cəbhəyanı ərazilərdəki 
yerlərdə mülki əhalinin təxliyə 
olunmasında, humanitar yardımla-
rın göstərilməsində və yaralıların 
xəstəxanalara çatdırılmasında 
köməklik ediblər. 

Milli cəmiyyət özünün Beynəlxalq 
Qızıl Xaç və Qızıl Aypara 
Hərəkatından bəhrələnən xüsusi 
humanitar missiyalı mandatı ilə 
dövlətin bu sahədə ən fəal yardım-
çısıdır.
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Bu barədə həkim-fitoterapevt 
Elnur Eldaroğlu deyib: “Lavan-

da, səndəl, zəncəfil, nanə kimi efir 
yağları insanı sakitləşdirir, onu stress və 
depressiyadan uzaq edir. Nanə və ağ 
şam ağacının efir yağı baş ağrıları və 
miqrenlə mübarizədə yaxşı vasitədir. 
Həmin efir yağlarından 6-8 damcı 1 
stəkan süddə qarışdıraraq həftədə iki 
dəfə 10-20 dəqiqə müddətində aroma 
vannaları qəbul etmək məsləhətdir”.

Evkalipt, adaçayı, çay ağacı efir yağların-
dan qrip, angina, zökəm, bronxit və öskürək 
zamanı istifadə etmək olar. Portağal, limon, 
avokado, kakao və qızılgül efir yağları dərini 

cavanlaşdırır, daha sağlam və elastik edir. 
Badam, çobanyastığı efir yağları saçların 
vəziyyətini yaxşılaşdırır, onları daha canlı 
və parlaq edir. Badam yağı kipriklər üçün 
də çox xeyirlidir. Qreypfrut və portağal 
efir yağı arıqlamağa kömək edir, sellülitlə 
mübarizə aparır. Həmin yağlarla vannalar 
qəbul etmək və masaj etmək olar.

Farmakologiya kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın preparatoru 
Aynurə Tağıyevaya qayınatası 

Tofiq müəllimin
vəfatından kədərləndiklərini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

 Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşları 
kafedranın  dosenti  Şəymən Həsənovaya 
qardaşı

İmdad Rəhimovun        
vaxtsız vəfatından kədərlən diklə rini 

bildirir və  dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Baş redaktor
Müəlliflərlə  redaksiyanın 

mövqeyi  üst-üstə düşməyə 
bilər.

Əlyazmalar  geri  qaytarılmır.

Qəzet “Təbib”  qəze ti nin  kompü-
ter mər kə zində yığılır, səhi fə lənir, 
“Bəxtiyar-4” İKF-də çap olunur və 

universitet daxilində yayılır.     
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Kafedralar üzrə vakant yerləri tutmaq 
üçün müsabiqədə iştirak edənlər Elmi 
katibliyə aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

1. Rektorun adına ərizə. 
2. Kadrlar uçotunun şəxsi vərəqəsi (yeni 

formatda).
3. Kafedradan verilmiş xasiyyətnamə. 

Xasiyyətnaməni kafedranın müdiri və 
həmkarlar təşkilatının sədri imzalama-
lıdır. Xasiyyətnamənin müsbət və ya 
mənfi olması, o cümlədən bu şəxsin yeni 
müddətə kafedrada çalışıb və ya çalışma-
ması əsaslandırılmalıdır. Kafedra müdiri 
vəzifəsinə iddiaçılara xasiyyətnaməni 
fakültənin dekanı və həmkarlar təşkilatının 
sədri imzalamalıdır.

4. Tərcümeyi-hal. Burada şəkil, ad, 
soyad, bitirdiyi məktəblər, elmi ad və 
dərəcələr, bildiyi dillər, bildiyi kompüter 
proqramları, çap olunmuş işlərin sayı, 
işlədiyi yerlər, hazırkı vəzifədə neçə il ça-
lışması, niyə bu vəzifədə yenidən seçilmək 
istəməsi, olduğu ixtisasartırma kursları, 
ailə vəziyyəti barədə ətraflı məlumat, 
yaşadığı ünvan, elektron poçt ünvanı və 
telefonu göstərilməlidir.

5. ATU-nun klinikalarında çalışanlar 
üçün son beş ilin həkimlik fəaliyyəti 
barədə klinikadan verilmiş arayış. Ara-
yış klinikanın direktoru və həmkarlar 
təşkilatının sədri tərəfindən imzalanmalı-
dır.

6. Son beş il ərzində çap olunan elmi 
işlərin siyahısı. Siyahı müəllif və kafedra 
müdiri tərəfindən imzalanmalıdır.

7. Açıq mühazirənin və ya açıq təcrübi 
dərsin videoçəkilişinin diski.

8. Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti.
9. Müvafiq elmi dərəcə diplomu və elmi 

ad attestatının surəti.
 Qeyd: ATU-nun əməkdaşı olmayan 

mütə xəssislər siyahıdakı 3-cü, 5-ci və 7-ci 
bənddəki sənədlərin əvəzinə, sonuncu iş 
yerindən verilən xasiyyətnamə, işlədiyi 
klinikadan həkimlik fəaliyyəti barədə arayış 
və əmək kitabçasından çıxarışı təqdim 
etməlidir.

Müsabiqədə iştirak etmək 
istəyənlərin nəzərinə

II müalicə-profilaktika  fakültəsinin VI  
kurs, 201B qrup tələbəsi Əskərzadə Şəhla 
Yəhya qızının    adına verilmiş tələbə 
bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə-profilaktika  fakültəsinin III  
kurs, 218A-7a  qrup tələbəsi Babazadə 
Ülkər Rəşad qızının adına verilmiş tələbə 
bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə-profilaktika  fakültəsinin IV  
kurs, 317A30  qrup tələbəsi Böyükkişiye-
va Mələk Nazim qızının    adına verilmiş 
tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin IV  kurs, 
717A3 qrup tələbəsi Əhmədli Çinarə Azad 
qızının adına verilmiş tələbə bileti itdiyi 
üçün etibarsız sayılır.

Azərbaycan Respublikası  Səhiyyə 
Nazirliyi tərəfindən İsayeva Arzu Pənah 
qızının adına  verilmiş  Tibbi və əczaçılıq 
fəaliyyəti ilə məşğul olmağa buraxılması 
barədə Şəhadətnamə  itdiyi üçün etibarsız 
sayılır.

 Allah rəh mət elə sin!

  Kafedraların professorları:      

- Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrası  - 1 yer 
- III Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer
- Psixiatriya kafedrası - 1 yer 

Kafedraların dosentləri:     

- Farmakologiya kafedrası  - 1 yer
- I Daxili xəstəliklər kafedrası  - 2 yer 
- III Daxili xəstəliklər kafedrası  - 1 yer 
- Ümumi cərrahlıq kafedrası  - 1 yer 
- Terapevtik stomatologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Fizioterapiya və tibbi reabilitasiya kafedrası  - 1 yer 
- Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası  - 1 yer
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Anesteziologiya və reanimatologiya kafedrası  - 1 yer 
- Oftalmologiya kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid)
- Patoloji fiziologiya kafedrası - 1 yer
- I Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer
- Onkologiya kafedrası - 1 yer
- Ortopedik stomatologiya kafedrası - 1 yer (0,75 vahid)
- Əczaçılıq kimyası kafedrası - 1 yer

  Kafedraların assistentləri:     

- Ağciyər xəstəlikləri kafedrası - 1 yer 
- Nevrologiya kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid)
- Nevrologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- I Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- II Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer 
- II Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- III Cərrahi xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- II Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer 
- II Mamalıq və ginekologiya kafedrası - 1 yer (0,25 vahid)
- Tibbi-biologiya və genetika kafedrası  - 1 yer (0,75 vahid)
- Qulaq, burun, boğaz xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer 
- II Uşaq xəstəlikləri kafedrası  - 1 yer (0,25 vahid)
- Terapevtik stomatologiya kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- Ümumi cərrahlıq kafedrası  - 1 yer
- İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya kafedrası  - 1 yer 
- Uşaq stomatologiyası kafedrası - 1 yer (0,5 vahid)
- I Daxili xəstəliklər kafedrası  - 1 yer 
- II Daxili xəstəliklər kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- III Daxili xəstəliklər kafedrası  - 1 yer 
- Klinik farmakologiya kafedrası  - 1 yer 
- Oftalmologiya kafedrası - 1 yer

 Kafedraların baş müəllimləri:   

- Patoloji fiziologiya kafedrası - 1 yer 
- Xarici dillər kafedrası  - 1 yer 
- Patoloji anatomiya kafedrası - 1 yer 
- Azərbaycan dili kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Farmakoqnoziya kafedrası  - 1 yer (0,5 vahid)
- Farmakoqnoziya kafedrası  - 2 yer

Kafedranın müəllimi:       
- Hərbi terapiya kafedrası - 1 yer

Müsabiqədə iştirak etmək üçün sənədlərin təqdim 
olunma müddəti elan qəzetdə dərc olunduğu gündən 
30 gün keçənədəkdir. Sənədlər rektorun adına ya-
zılmış ərizə ilə birlikdə aşağıdakı ünvana təqdim 
edilməlidir:

AZ 1007, Bakı şəhəri, Ənvər Qasımzadə küçəsi,14
Telefon: 597-10-08

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ

KAFEDRALAR ÜZRƏ AŞAĞIDAKI 
YERLƏRİ TUTMAQ ÜÇÜN
MÜSA BİQƏ ELAN EDİR:

Ef ir yağları sakitlik və 
rahatlıq mənbəyidir 
Efir yağları ilə müalicə insanın əhvalına müsbət təsir göstərməklə 
yanaşı, immuniteti möhkəmləndirir. Həmin yağların tərkibində ak-
tiv maddə olduğundan dəri üçün də xeyirlidir. Efir yağları ilə nəfəs 
aldıqda qoxu respiratorları qıcıqlanır, sakitləşmə və rahatlaşma baş 
verir. 

u Alimlər zəncəfil 
və sarımsaq dan istifadə-
nin insanı qocaldan 
soyuqdəymə prosesi-
nin qarşısının alınma-
sında müsbət təsirini 
təsdiqləyirlər.       
Araşdırmalara görə, yaşlaşma 

insan bədəninin fizioloji funksiyalarının 
pisləşməsi ilə xarakterizə olunur və bəzi 
xəstəliklərlə: ürək-damar, nevroloji, 
xərçəng, maddələr mübadiləsinin po-
zulması ilə əlaqələndirilir. Oksidləşdirici 
stres və iltihab yaşlanmanın inkişafı-
na kömək edir. Aparılan tədqiqatlara 
istinad edən “Express” nəşriyyatı 
zəncəfil və sarımsaqdan istifadənin bu 
proseslərə müqavimətini artırdığını bil-
dirir.

Sarımsaq. Tokioda Yakut şirkətinin 
təşkil etdiyi qocalma problemlərinə 
həsr olunmuş tədqiqat konfransında 
təqdim edilən nəticələrə görə, sa-
rımsaqdan istifadənin bağırsaqların 
fəaliyyətini yaxşlaşdırması ömrün uzan-
masına müsbət təsir göstərir. Alimlər 
ədviyyəli tərəvəzin bağırsaq üçün fay-
dasını sarımsağın tərkibindəki “yaxşı” 
bakteriyaları artıran çoxmiqdarlı liflərlə 
əlaqələndirirlər. Bu mikroorqanizmlər 
xərçəng, kəmağıllıq, piylənmə və psixi 
xəstəliklərin yaranmasına təsir göstərə 
biləcək toksinləri ifraz edən zərərli ba-
ğırsaq bakteriyaları ilə mübarizə aparır.

Zəncəfil. ABŞ-ın Milli Tibb Kitab-
xanası zəncəfilin ürək-damar siste-

minin vəziyyətinin göstəricilərini 
yaxşılaşdırmaq qabiliyyətini təsdiq 
edən məlumatları dərc edib: onun 
sayəsində triqliseridlərin və Aşağı Sıx-
lıqlı Lipoproteinlərdəki (ASL) “pis” xo-
lesterinin səviyyəsi azalır.

“Express” həmçinin xəbər verir ki, 
zəncəfil neyrodegenerativ və me-
tabolik pozulmalarla (şəkərli diabet, 
piylənmə) əlaqəli xəstəliklər də daxil 
olmaqla bəzi patoloji prosesləri boğ-
mağa və tənzimləməyə qadirdir.

Zəncəfil və sarımsaq. “Sift Deck Re-
search Page” dərc olunan tədqiqatın 
nəticələri antioksidant və iltihab 
əleyhinə təsirlərin sürətli qocalmadan 
qoruduğunu təsdiqləyir.

“Əvvəlki işlər, sarımsaqdan 
istifadənin orqanizmdə oksidləşdirici 
stresi azaldan qlutation kimi daxili 
antioksidantların səviyyəsini artırdı-
ğını göstərir. Öz növbəsində zəncəfil 
də iltihab əleyhinə təsir göstərir və 
bu xüsusiyyətlər qocalma prosesini 
ləngidir”, - deyə elmi ekspertlər vurğu-
layır.

Alimlər zəncəfil və sarımsağın ömrün 
uzanmasına təsirini çoxsaylı bioloji ak-
tiv birləşmənin tərkibi ilə izah edirlər.

Alimlər zəncəfil və sarımsağın 

ömrü uzatdığını təsdiqləyirlər


