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Metropolitenin “8 Noyabr” 
stansiyası istifadəyə verilib

Türkiyənin Qazi Universitetinin nümayəndə
heyəti Azərbaycanda səfərdədir. Səhiyyə na
zirininbirincimüavini,nazirinsəlahiyyətlərini
icra edənTeymurMusayevnümayəndəheyəti
ilə görüşüb. Azərbaycan Tibb Universitetinin
rektoru,professorGərayGəraybəylidəgörüş
dəiştirakedib.
TədbirdəçıxışedənTeymurMusayevölkələrimiz

arasında bütün sahələrdə, o cümlədən tibb sahə
sindəqarşılıqlı faydalıəlaqələrinmövcudluğundan
məmnunluğunubildirərək,buqardaşmünasibətlə
rininyüksələnxətləinkişafetdiyinivurğulayıb:“Mü
asir dünyada keyfiyyətli tibb təhsili olduqca vacib
məsələdir. Bumənada, ATU vəQazi Universiteti
ninəməkdaşlığı,ocümlədənelmivətəcrübibiliklər
mübadiləsi aparması tibb işçilərimizin vətəndaşla
rımızın sağlamlığının keşiyində daha peşəkarlıqla
dayanabilməsibaxımındançoxönəmlidir.MənVə
tənmüharibəsidövründə türkiyəlihəmkarlarımızın
dəstəyini də xüsusi vurğulamaq istərdim. Biz, ey
ni zamandabugünbütündünyanı ağuşunaalmış
COVID19pandemiyasıiləmübarizəsahəsindədə
yaxındanəməkdaşlıqedirik.MəhzPrezidentİlham
Əliyevinhəyatakeçirdiyiuğurlusiyasətnəticəsində
Azərbaycanbuqlobal təhlükədəndahaaz itkilərlə
çıxmağıbacarıb”.
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Mayın29daBakıMetropoliteninin“8No
yabr”stansiyasıistifadəyəverilib.AZƏRTAC
xəbərverirki,PrezidentİlhamƏliyevstansi
yadayaradılanşəraitlətanışolub.
“BakıMetropoliteni”QapalıSəhmdarCə

miyyətininsədriZaurHüseynovdövlətimizin
başçısına stansiya barədə məlumat verib.
Bildirilib ki, ümumi uzunluğu 363,34 metr
olanBakıMetropoliteninin26cı,“Bənövşə
yi”xəttin3cüstansiyasıNəsimirayonunda
yerləşir. Stansiya ərazinin yeraltı nəqliyyat
vasitəsilə şəhərinmərkəzi və paytaxtın di
gərrayonlarıiləbirləşdirilməsindəxüsusirol
oynayır.
Üçsəviyyəli quruluşa malik stansiyanın

giriş və müvafiq keçidnəzarət sahəsi üst
mərtəbəyə aiddir. Texniki xarakterli ikinci
səviyyədə elektrik təchizatı, havalandırma,
işarəvermə, rabitə və digər xidməti sahə
lərəaidavadanlıqlaryerləşir.Buradansər
nişinləreskalatorlar vəpilləkənlə vestibülə,
oradandaplatformayaenirlər.Bununlada
sərnişinlərinrahatlıqvətəhlükəsizliyimaksi
mumşəkildətəminedilir.Hərəkətinoptimal

təşkiliiləvaxtaqənaətedilməsiisəvətəndaş
məmnunluğuna hesablanan əsas amillər
dən biridir. Metropolitenin bu stansiyasının
tikintisi zamanı həssas kateqoriyadan olan
vətəndaşlarımızınçətinlikçəkməməsiüçün
hərcürşəraityaradılıb.
Qeydedəkki,dövlətimizinbaşçısınıngös

tərişinə əsasən, BakıMetropoliteninin yeni
stansiyasınaZəfərgünümünasibətilə“8No
yabr”adınınverilməsirespublikaərazisində
həyatakeçirilənbütünlayihələrəpostmüna
qişə reallıqlarına uyğun – yəni,Qələbə və
Həmrəylikruhundanyanaşıldığınıgöstərir.
İkinciQarabağmüharibəsindəkiZəfərimi

zintərənnümüolanbustansiyasosialiqtisa
di, infrastruktur əhəmiyyəti ilə yanaşı, həm
də mənəvi komponentləri özündə ehtiva
edir.Çünkibirzamanlarmetronun“20Yan
var” stansiyasından “Azadlıq” stansiyasına
gedənyoldatarixənyaşadığımız iztirabları,
məşəqqətli günləri xatırlayırdıqsa, indi “8
Noyabr”stansiyasındabukeşməkeşliyolun
xoşbəxt sonluğuna, “Dəmir yumruğun” gə
tirdiyiQələbəmüjdəsinəşahidlikedəcəyik.

Mayın 25də Türkiyənin Qazi
Universitetinin rektoru Mu

saYıldızınrəhbərliketdiyinüma
yəndə heyəti ilə Azərbaycanın
aparıcı ali təhsil müəssisələrinin
rektorlarıarasında“TürkiyəAzər
baycan təhsil əməkdaşlığı”möv
zusundagörüşkeçirilib.

 Təd bi ri açan təh sil na zi ri nin müavi ni 
Fi ru din Qur ba nov bil di rib ki, ulu ön dər 
Hey dər Əli ye vin “Bir mil lət, iki döv lət” 
fəl sə fə si ilə əsas lı tə mə lə sa hib olan, 
ta ri xi kök lə rə və qar daş lı ğa söy kə nən 
Azər bay can-Tür ki yə əla qə lə ri si ya si, 
iq ti sa di-ti ca rət, hu ma ni tar, hər bi və di-
gər sa hə lər də uğur la da vam edir. Na zir 
müavi ni vur ğu la yıb ki, bü tün sa hə lər də 
ol du ğu ki mi, təh sil sa hə sin də də öl kə-
lə ri miz ara sın da əla qə lər daim in ki şaf 
edir. Müasir döv rün tə ləb lə ri elm, təh-
sil sa hə sin də in teq ra si ya nın də rin ləş-
di ril mə si nin, bu sa hə də əmək daş lı ğın 
ge niş lən di ril mə si nin va cib li yi ni gös tə-
rir. Bu ba xım dan yük sə kix ti sas lı kadr 
ha zır lı ğı məq sə di lə xa ri ci öl kə lə rin, 
xü su si lə Tür ki yə nin qa baq cıl ali təh sil 
müəs si sə lə ri ilə əmək daş lıq əla qə lə-
ri nin da vam lı in ki şaf et di ril mə si uni-
ver si tet lə rin priori tet is ti qa mət lə ri ki mi 
müəy yən ləş di ri lib.

F.Qur ba nov diq qə tə çat dı rıb ki, Azər-
bay can da təh sil alan 90 öl kə nin əc nə bi 
tə lə bə lə ri ara sın da Tür ki yə və tən daş-
la rı nın sa yı 40 faiz dən çox dur. Tür ki-
yə də isə 23 min Azər bay can və tən da şı 
təh sil alır.

Na zir müavi ni 70 min lik tə lə bə kon-
tin gen ti nə və bir əsr lik ta ri xə ma lik Qa-
zi Uni ver si te ti ilə yer li ali təh sil müəs-
si sə lə ri miz ara sın da im za la nan əmək-
daş lıq mü qa vi lə lə ri nin əhə miy yə ti nə 

to xu nub. 
Çı xış edən Qa zi Uni ver si te ti nin rek-

to ru Mu sa Yıl dız Azər bay can və Tür ki-
yə ali təh sil müəs si sə lə ri ara sın da qu-
ru lan əla qə lə rin yük sək nə ti cə lər ve rə-
cə yin dən əmin li yi ni ifa də edib. Rek tor 
rəh bə ri ol du ğu uni ver si te tin təq di ma tı-
nı edib, ali təh sil müəs si sə si haq qın da 
ge niş mə lu mat ve rib.

 Son ra Azər bay can Tibb Uni ver si te-
ti nin rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray-
bəy li çı xış edə rək, ATU-da bey nəl xalq 
əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə si nin priori-
tet fəaliy yət is ti qa mət lə rin dən bi ri ol du-
ğu nu diq qə tə çat dı rıb: “Son 5 il də bu 
sa hə də sü rət li in ki şa fın şa hi di yik. Tə bii 
ki, bu pro ses də Tür ki yə Cüm hu riy yə ti-

nin təh sil və elm qu rum la rı ilə əla qə lər 
xü su si yer tu tur. Tə sa dü fi de yil ki, ha-
zır da Tür ki yə nin 20 fərq li elm və təh-
sil qu ru mu ilə ge niş əla qə lər qu ru lub 
və ak tiv əmək daş lıq hə ya ta ke çi ri lir. 
Bu qu rum lar la im za lan mış sə nəd lər-
də uni ver si tet lər ara sın da tə lə bə lə rin 
və pro fes sor-müəl lim he yə ti nin mü ba-
di lə si, bir gə el mi fəaliy yət, bir gə el mi 
təd bir lə rin (konf rans lar, se mi nar lar, 
sim po zium lar, tre ninq lər və s.) hə ya ta 
ke çi ri lir mə si nə zər də tu tu lub. Həm çi nin 
onu da qeyd et mək is tər dik ki, Tür ki-
yə nin 6 uni ver si te ti ilə Mev la na mü-
ba di lə proq ra mı üz rə və l uni ver si tet lə 
isə Eras mus mü ba di lə proq ra mı üz rə 
əmək daş lıq da möv cud dur. Bil di yi niz 

ki mi, Azər bay can Tibb Uni ver si-
te ti təh sil alan əc nə bi və tən daş-
la rın sa yı na gö rə öl kə də li der 
uni ver si tet dir. Se vin di ri ci hal dır 
ki, on la rın içə ri sin də Tür ki yə və-
tən daş la rı üs tün lük təş kil edir. 
Be lə ki, ATU-da ümu mi lik də 883 
nə fər Tür ki yə və tən da şı təh sil 
alır. On la rın 675 nə fə ri 3 ix ti sas 
(Müali cə işi, Diş hə kim li yi, Əc-
za çı lıq) üz rə, 203 nə fə ri Ha zır lıq 
kur sun da, 5 nə fə ri isə Re zi den-
tu ra tah si li al maq da dır. Əmək-
daş lıq et di yi miz Tür ki yə uni ver si-
tet lə ri içə ri sin də Qa zi Uni ver si te ti 
ilə əla qə lər xü su si lə diq qə ti cəlb 
edir. Qa zi Uni ve si te ti ilə ar tıq 10 
ilə ya xın dır ki, ak tiv əmək daş-

lı ğı mız möv cud dur. 2020-ci ilin sent-
yabr ayın da uni ver si tet lər ara sın da 
ge niş tər kib də on layn gö rüş ke çi ril miş, 
əmək daş lıq ta ri xi və gə lə cək pres pek-
tiv lər mü za ki rə olun muş dur. Hə min 
gö rüş də Əmək daş lıq Pro to ko lu nun 
ye ni müd dəalar əla və edil mək lə ye-
ni lən mə si nə qə rar ve ril miş dir. Ön cə ki 
əmək daş lıq is ti qa mət lə ri ilə ya na şı, 
Azər bay can Tibb Uni ver si te tin də ye ni 
açıl mış “Tibb ba cı lı ğı” va “Fi ziote ra pi-
ya və tib bi reabi li ta si ya” ix ti sas la rı, iki li 
dip lom proq ram la rı və kur ri kum la rın 
ye ni lən mə si üz rə əmək daş lıq is ti qa-
mət lə ri də əla və edil miş dir. Gö rüş dən 
son ra dər hal iş çi qrup lar ya ra dıl mış və 

qeyd olu nan ye ni ix ti sas lar üz rə əmək-
daş lı ğa start ve ril miş dir. Qeyd et mək 
is tər dim ki, Qa zi Uni ver si te tin də tə lə-
bə lə rin ra hat lıq la is ti fa də edə bi lə cə yi 
on layn təd ris plat for ma sı ya ra dıl mış dır. 
ATU-nun tə lə bə lə ri bu dərs lə rə bö yük 
hə vəs lə qa tıl mış və öz bi lik lə ri ni da ha 
da ge niş lən dir miş lər”.

Rek tor bil di rib ki, son il də gö rü lən ən 
mü hüm iş lər dən bi ri də, ATU-da ye ni 
açıl mış “Tibb ba cı lı ğı” və “Fi ziote ra pi-
ya və tib bi reabi li ta si ya” ix ti sas la rı üz rə 
mü tə xəs sis ha zır lan ma sı na Qa zi Uni-
ver si te ti nin, Azər bay can Res pub li ka sı 
Təh sil Na zir li yi nin və Nə ci bə xa nı mın 
şəx sin də Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Tür ki yə də ki sə fir li yi nin ver di yi dəs tək-
dir: “Həm çi nin diq qə ti ni zə çat dır maq 
is tər dim ki, hör mət li rek tor Mu sa Yıl dı-
zın baş çı lıq et di yi nü ma yən də dü nən 
Azər bay can Tibb Uni ver si tin də olub, 
gö rüş lə ri miz də gə lə cək də əmək daş-
lı ğın ge niş lən di ril mə si pres pek tiv lə ri 
mü za ki rə edi lib. Qə ra ra alı nıb ki, ya xın 
vaxt lar da I kurs tə lə bə lə ri ilə ya na şı, 
yu xa rı kurs lar da təh sil alan la ra da on-
layn dərs lər də iş ti rak im ka nı ya ra dıl-
sın, iki li dip lom proq ram la rı üz rə da ha 
ak tiv iş apa rıl sın və ma gist ra tu ra-dok-
to ran tu ra təh sil pil lə si üz rə mü ba di lə 
proq ram la rı nın müm kün lü yü mu tə xəs-
sis lə rin iş ti ra kı ilə mü za ki rə edil sin”.

Son da mü za ki rə lər apa rı lıb, sual lar 
ca vab lan dı rı lıb.

Professor Gəray Gəraybəyli rəhbə
ri olduğu ATU ilə Türkiyənin tibb üzrə
ixtisaslaşmış universitetləri arasındakı
əlaqələrdəndanışıb:“Bizimbirçoxuni
versitetlərləişləkəməkdaşlıqmüqavilə
lərimizvar.BunlardanbiridəQaziUni
versiteti ilədir. Ölkə Prezidenti cənab
İlhamƏliyevin imzaladığı “20192023
cü illər üçün Azərbaycan Respublika
sında ali təhsil sisteminin beynəlxalq
rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”nırəhbərtutaraq,bizbugün
iki universitet arasındakı memorandu
mu yenilədik. Pandemiya dönəmində
ATUiləQaziUniversitetiarasındaqar
şılıqlıfəaliyyətdavametdirilib,tələbələ
rimizQaziUniversitetindəkeçiriləntibb
bacısı,stomatologiyavətibbixtisasları
üzrə dərslərə onlayn olaraq qatılıblar.
Qeydedimki,ATUdakeçənildəneti
barən4yeniixtisasüzrəqəbulaparılır.
Buixtisaslarüzrədətürkiyəlihəmkarla
rımızdanköməkgörürük”.
QardaşölkətibbişçilərininVətənmü

haribəsizamanıAzərbaycanınyanında
olmasındandanışanrektor,buyardımın
ölkəmizüçünböyükmənəvivəpraktiki
əhəmiyyətdaşıdığınıvurğulayıb.
QaziUniversitetinin95yaşıolduğu

nubildirənrektor,professorMusaYıldız

isə,11fakültə,1kollec,3peşəməktə
bivə5institutiləinsanlarınxidmətində
olduqlarını nəzərə çatdırıb: “Qardaş
Azərbaycanahərzamanbütün imkan
larımızla yardım etməyə hazırıq. “İki
dövlət,birmillət”anlayışıQarabağmü
haribəsiilətamşəkildətəsdiqləndi”.
Görüşdən sonra qonaqlar ATUnun

TədrisStomatolojiKlinikasındatələbə
lərüçünyaradılanşəraitlətanışolublar.
DahasonraTədrisCərrahiyyəKlinika
sınabaşçəkiblər.Klinikanındirektoru,
professorSurxayHadıyev klinikahaq
qındagenişməlumatverib.TədrisTre
ninqMərkəzindəyeninəsilrobotlarqo

naqlaratəqdimedilib.
Nümayəndə heyəti ATUnun Anato

miya Muzeyində də olub. Muzeydəki
unikaleksponatlarlabağlıheyranlıqları
nıgizlətməyənqonaqlar,sintetikmeyitə
xüsusimaraqnümayişetdiriblər.
Görüşlərdə Azərbaycanın Türkiyə

dəki səfirliyinin təhsil müşaviri Nəcibə
Nəsibova,ATUnunTədris vəmüalicə
işləri üzrə prorektoru, professor Sabir
Əliyev, Elmi işlər üzrə prorektor, do
sentRaufBəylərov,Tərbiyə işləriüzrə
prorektor,dosentZülfüqarMusabəyov,
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor,
dosent Orxan İsayev, Beynəlxalq əla

qələr şöbəsinin müdiri, dosent Müşfiq
Orucov,QaziUniversitetininSağlamlıq
elmləri fakültəsinin dekanı, professor
BülentElbasan,Tibbfakültəsinindeka
nı,professorMustafaNecmiİlhan,Təh
sil,təlimvəxariciəlaqələrkoordinatoru,
professor İhsan Kalenderoğlu iştirak
ediblər.
Qeyd edək ki, ölkəmizdə səfərdə

olan qonaqlar Türkiyənin Azərbaycan
dakısəfiriCahitBağçıtərəfindənqəbul
olunublar. Görüşdə ATUnun rektoru,
professor Gəray Gəraybəyli də iştirak
edib.

Qazi Universitetinin nümayəndə 
heyəti Bakıda görüşlər keçirib
Tibb təhsili üzrə ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq yüksək qiymətləndirilib 

“Türkiyə-Azərbaycan təhsil əməkdaşlığı” mövzusunda görüş baş tutub
Professor Gəray Gəraybəyli: “ATU-da beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsi prioritet fəaliyyət istiqamətlərindən biridir”

Metropolitenin 
“8 Noyabr” stansiyası 
istifadəyə verilib
Prezident İlham Əliyev stansiyada 
yaradılan şəraitlə tanış olub 

Əvvəli səh. 1-də
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24yaşlıKənanAzərbaycanKooperasiya
Universitetini bitirib. 20182019cu illərdə
hərbixidmətdəolub.Ovaxtağlınadagəl
məzdiki, çoxkeçməyəcək, torpaqlarımızın
azad olunmasında öz hərbi ixtisası üzrə 
minaatanheyətnəfərikimiiştirakedəcək.
Ötən il sentyabrın 28dən cəbhədə olan

K.Orucov Füzuli, Cəbrayıl, Xocavənd və
Şuşaistiqamətlərindəağırdöyüşlərəqatılıb.
Dediyinəgörə,ənağırdöyüşlərXocavəndin
QırmızıBazaryaşayışməntəqəsiistiqamə
tindəolub:“BizhəministiqamətdənŞuşaya
yaxınlaşmalıidik.Ermənilərbunuhissedib,
bizisürəkli topvə iriçaplıpulemyotatəşinə

tutdular.Qəlpələrətrafımızayağışkimisə
pələnirdi.Şübhəsiz, bizdəonları cavabsız
qoymurduq. İkihəftəmeşədəaçıqhavada
qaldıq. Hərbçilərimiz arasında qələbə qa
zanmaqəhvalruhiyyəsiyüksəkidi.Heçkəs
arxayadönməkhaqqında fikirləşmirdi.Yal
nızirəligetmək,qələbəqazanmaqhaqqın
dadüşünürdük.Hamımızyaxşıbilirdikki,biz
özgə torpaqlarında deyil, öz torpaqlarımız
uğrunda vuruşuruq. Ermənilər qorxmadığ
mızı,necəvuruşduğumuzugörübsilahları
nı,idarəetdikləritexnikalarıatıb,arxalarına
baxmadanqaçırdılar.Ermənilərinözlərihaq
qındaformalaşdırdığı“məğlubedilməz”mifi
nicəmi44gündədarmadağınetdik”.
K.Orucov müharibənin insan həyatında

buraxdığı izlərdəndəsöhbətaçdı. İlkdəfə
yaralılarıvəşəhidolanlarıgörəndə,onatə
siretdiyinibildirdi:“Müharibədeyəndəölüm
itim,fəlakət,dağıntılargözlərimizinqabağın
dankeçir.Bunlarıyaşamaqasandeyil.Am
mabizimqələbəəzmimizhərşeydənüstün
idi.Həttadüşmən tərəfdənvuruşanxüsusi
hazırlıq görmüş muzdlular da qəhrəman
hərbçilərimizin qarşısında duruş gətirə bil
mədilər.Bilirdikki,müharibədir,hərşeyola
bilər.Doğrudur,müharibəvaxtıacqalmadıq,
ammasusuzqalanvaxtlarımızoldu”.

Gənc qəhrəmanımız Şuşanın alınmasını
belə xatırlayır: “Şuşaalınanda, bizQırmızı
Bazarərazisindəidik.OistiqamətdənŞuşa
yayaxınlaşmaqəmrinialmışdıq.Qarşıtərəf
dəşəhəruğrundagedəndöyüşləri izləmək
imkanımızvardı.Şuşaalınanda,sevincimi
zinhəddihüduduyoxidi.Səhərəqədərheç
birimizyatmadıq.Mənimüçünohissləriizah
etmək çox çətindir. Şuşanın alınmasından
sonraermənilərməğlubiyyətlərini tamdərk
edərək,kapitulyasiyasənədini imzalamağa
məcburoldular.Müqaviləimzalanandan45
günsonrabiziLaçın istiqamətinəapardılar
vəoradapostlarımızıqurduq”.
KənanŞuşadaolmamasındandərintəəs

süfhissikeçirir: “Çox istəyirdimki,Şuşada
olum, Qarabağımızın tacını ziyarət edim.
AmmabizəLaçınistiqamətinəgetməyiəmr
etdilər,Şuşanıgörməkqismətolmadı.Fik
rimotorpaqlaragetmək,vuruşduğumyerləri
qarışqarış gəzmək və Şuşanı görməkdir.
İsabulağınınbaşında,Cıdırdüzündədostla
rımlaistirahətetməkistəyirəm.QədimAzıx
mağarasınıgörməkdəçoxdankıarzularım
danbiridir.Bizhəminərazilərəxaricituristləri
cəlbedərək,otorpaqlarınxalqımızaməxsus
olduğunuhəraddımdaonlaranümayişetdir
məliyik”.

QabilABDULLAYEV

Mayın 25də Azərbaycan Tibb
Universitetinin Tədris Terapevtik
Klinikasında konfrans keçirilib.
Tədbiri klinikanın direktoru, pro
fessor Surxay Musayev açaraq,
ölkəmizdəqonaqolanTürkiyənin
Qazi Universitetinin professorla
rınıvəkonfransiştirakçılarınısa
lamlayıb.
O,ATUiləQaziUniversitetiarasında

kıəlaqələrdən,ocümlədəntələbəmü
badiləsindən, rezidentlərimizin keçdiyi
praktik təcrübədən danışıb. Bildirib ki,
pandemiya dövründə başqa universi
tetlərrezidentləriqəbuletmədiyihalda,
QaziUniversiteti rezidentlərimiziqəbul
edib və onların təhsil almasına şərait
yaradıb.Bunagörəklinikanındirektoru
universitetinnümayəndələrinətəşəkkür
edib.KonfransınCOVID19labağlıol
duğunu diqqətə çatdıran S.Musayev,
sözü adıçəkilən universitetin Tibb fa
kültəsinin dekaını, professor Mustafa
Necmi İlhana verib. O,  “Dünyada və
Türkiyədə COVID19 pandemiyası və
onun səhiyyə sisteminə təsiri” möv
zusunda geniş çıxış edib. Natiq CO

VID19 pandemiyası ilə bağlı hazırda
dünyadakıvəziyyət,bubəlanınözüilə
gətirdiyifəsadlar,eləcədəölkələriniqti
sadiyyatlarınavurduğuziyanlarlabağlı
iştirakçılaraətrafıməlumatverib.
SonraQaziUniversitetininSağlamlıq

elmləri fakültəsinin dekanı, professor
Bülənt Elbasan pandemiya müddə
tində insanların fiziki aktivliyinin aşağı
düşməsinin təhlükəli tərəfəri barədə

danışıb.O,müxtəlifyaşqruplarıarasın
daaparılantəcrübəvənəticələrləbağlı
fikirlərinibölüşüb.
Sonda ATUnun II Daxili xəstəliklər

kafedrasının assistenti Könül İsmayı
lova “COVID19 pandemiyası –Azər
baycan Tibb Universitetinin təcrübəsi”
mövzusunda çıxış edib. K.İsmayılova
pandemiya dövründə həkimlərin və
xəstələrin davranışları, tibb işçilərinin

göstərdiyi fədakarlıq, keçirilən təlimlər
vədigərməqamlarlabağlıfikirlərinibö
lüşüb.
İştirakçılar tərəfindənmaraqlaqarşı

lananməruzələrdənsonrakonfransöz
işini müzakirələr və sualcavab əsna
sındayekunlaşdırıb.
Türkiyəli qonaqlara universitetimi

zin 90 illiyi ilə əlaqədar nəfs şəkildə
tərtib olunmuş albom hədiyyə olunub.

Konfransda ATUnun elmi işlər üz
rə prorektoru, dosent Rauf Bəylərov,
Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorek
tor, dosent Orxan İsayev, Beynəl
xalq əlaqələr şöbəsinin müdiri, do
sent Müşfiq Orucov iştirak ediblər.
Qonaqlar tədbirdən sonraTədrisCər
rahiyyə Klinikasının şöbələri ilə tanış
olub,klinikadakışəraitdənrazıqalıblar.

Nümayəndə heyətinin səfərindən
məmnunolduqlarınıdeyənklinikanın
direktoru,professorSurxayHadıyev
əvvəlcə tibbi personalın fəaliyyət
istiqamətləri haqqında ətraflı məlu
matverib.Bildiribki,sovetlərdönə
mində kafedralarımız respublikanın
müxtəlifxəstəxanalarındayerləşirdi:
"Müstəqillikdövründəisəyenixəstə
xanalar yaradıldı. Universitetimizdə
də ümummilli lider Heydər Əliyevin
uzaqgörənliyivəqayğısınəticəsində
həmtədris,həmdəmüalicəişiapa
ranklinikalarınbünövrəsiqoyulduvə
buişölkəbaşçısıİlhamƏliyevtərə
findənuğurladavametdirildi.Qona
ğıolduğunuzbuklinikadaölkəbaş
çısının sərəncamı ilə inşa olunan 4
universitetklinikasındanbiridir.Cər
rahi klinikanın yaradılmasında əsas
məqsədilknövbədəcərrahiyönümlü
bütün kafedraları bir yerə toplamaq

və bununla da tədrisin keyfiyyətini
artırmaqdanibarətidisə,digərməq
səd universitetin və respublikanın
ən yaxşı həkim, müəllimprofessor
heyətini özündə birləşdirən müasir
müalicəmüəssisəsindəəhaliyəkey
fiyyətlitibbiyardımgöstərməkidi".
Çexiya nümayəndə heyətinin rəh

bəri, səhiyyə nazirinin müavini Ra

dekPolicarxüsusiqonaqpərvərliklə
qarşılandıqlarınagörəklinikanınrəh
bərliyinə təşəkkürünü bildirib. Qeyd
edib ki, həmdə tədrismərkəzi kimi
fəaliyyətgöstərən,Azərbaycandailk
sıralardaolanbirklinikadaolmaqdan
şərəfduyurlar.O,nümayəndəheyə
tinin tərkibinə səhiyyə sektorunda
çalışan şəxslərlə yanaşı, Çexiyada
fəaliyyət göstərən müxtəlif şirkətlə
rinəməkdaşlarınındadaxiledildiyini
diqqətəçatdırıb.
 Sonra ayrıayrı şirkətlərin nüma

yəndələri çıxış ediblər. Tibbi ava
danlıqlar istehsalının Çexiyada ən

öndə gedən sahələrdən biri olduğu
vurğulanıb. İki günlük biznesforum
çərçivəsində tibbi məhsullarını təq
dimetməyəşəraityaratdığıüçünÇe
xiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə
minnətdarlıqlarını ifadə edən şirkət
nümayəndələri reablitasiya dövrünü
keçirən qaraciyər və şəkərli diabet
xəstələrinə lazım olan aparatların
istehsalı, eləcə də satışı ilə bağlı

görülən işlərdən danışıblar.Çıxışlar
zamanı o daməlumolub ki, nüma
yəndə heyətində təmsil olunan şir
kətlərin bəziləri 10 ildən artıqdır ki,
Azərbaycandafəaliyyətgöstərir.
Çexiyada dərman istehsalı ilə

məşğul olan şirkətin nümayəndəsi
ölkələrindəki apteklərin 96 faizində
dərman satışı həyata keçirdiklərini,
xəstəxanaları nəinki sistemdə möv
cud olan dərmanlarla, hətta ərzaq,
qidaəlavələri ilə təminediklərinidə
deyib.
Görüş zamanı pasiyentlə tibb ba

cısıarasındakonfiqurasiyanıntəşki
lindən,müasirtələblərəcavabverən
tibbiyataqlarınsatışından,təklifedi
lən bütün tibbi avadanlıqların təchi
zatı,servisivəsığortasıməsələlərin
dəndəsöhbətaçılıb.
Sonra nümayəndə heyəti klinika

nınşöbələri,laboratoriyalarıiləəyani
tanışolubvəqarşılıqlıfikirmübadilə
siaparılıb.
Görüşdə Çex Respublikasının

Azərbaycandakı fövləladə və səla
hiyyətli səfiri Milan Ekert, səfirliyin
missiya rəhbərinin müavini Daniel
Putik, Çexiya ticarət qurumunun
Bakıofisinin rəhbəriPavelZelenka,
ATUnunAğız vəüzçənə cərrahiy
yəsi kafedrasının müdiri, professor
Çingiz Rəhimov, Beynəlxalq əlaqə
lər şöbəsinin müdir müavini Nigar
Ələkbərova, klinikanın elm və təh
sil üzrə direktor müavini, professor
Davud Pənahov, Kliniki və biokim
yəvi laboratoriyanın müdiri Yavər
Hacısoy, Tədris treninq mərkəzinin
müdiri Elmar Şərifov, Marketinq
şöbəsinin müdiri Mehriban Əliyeva
vəBeynəlxalqəlaqələrüzrə koordi
natorAynurRzayevadaiştirakedib
lər.

ArifMƏMMƏDLİ

Çexiya səhiyyə nazirinin müavini 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasında olub
Ma yın 24-də Çex Res pub-

li ka sı sə hiy yə na zi ri nin 
müavi ni Ra dek Po li ca rın rəh-
bər lik et di yi nü ma yən də he yə ti 
ATU-nun qo na ğı olub. Qo naq lar 
uni ver si te tin Təd ris Cər ra hiy-
yə Kli ni ka sı na da baş çə kib lər.

COVID-19-la bağlı dünyadakı vəziyyətə həsr olunmuş konfrans
Tədris Terapevtik Klinikada keçirilən müzakirələrdə türkiyəli alimlər də iştirak edib

“Şuşa alınanda, 
sevincimizin həddi-
hüdudu yox idi”
Vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biri də ATU-
nun əməkdaşı Kənan Orucovdur

44 gün lük Və tən mü ha ri bə sin də gənc lə ri mi zin bö yük qəh rə man lıq la rı-
nın şa hi di ol duq. Mət buat or qan la rın da, te le vi zi ya ek ran la rın da, elə cə də 
so sial me diada ölü mün gö zü nə dik ba xan, düş mə nin üzə ri nə cə sa rət lə ye-
ri yən, tor paq la rı mı zın azad lı ğı na mi nə hər şe yə ha zır olan əs gər lə ri miz lə 
bağ lı qə lə mə alı nan ya zı lar, gö rün tü lər ürə yi mi zi qü rur his si ilə dol du rur-
du. Be lə gənc lər dən bi ri də ATU-nun İn for ma si ya tex no lo gi ya la rı şö bə si nin 
tex ni ki Kə nan Oru cov dur. 
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ATUnunSitologiya,embriolo
giyavəhistologiyakafedrası
nındosenti,tibbüzrəfəlsəfə
doktoruOrxanİsayevinrəhbəri
olduğulayihəAzərbaycanRes
publikasınınPrezidentiyanında
ElminİnkişafıFondununelan
etdiyiGəncAlimvəTədqiqatçı
ların5ciqrantmüsabiqəsinin
qalibiolub.
“Xərçəngkökhüceyrələri

ninmədəaltıvəzixərçəngində
rolununaraşdırılmasıvəyeni
müalicəüsulununişlənməsi”
adlıfundamentaltətbiqixarak
terlilayihədəAzərbaycanTibb
Universitetiiləyanaşı,Azərbay
canMilliElmlərAkademiyasının
MolekulyarbiologiyavəBiotex
nologiyalar,GenetikEhtiyatlar
vəİnfomasiyaTexnologiyaları
institutlarınıngəncalimləriişti
rakedir.Sonillərxərçəngxəs
təliyininmüalicəsindəxərçəng
kökhüceyrələrininəhəmiyyətini
nəzərəalıb,layihəçərçivəsində
preklinikivəklinikitədqiqatlar
üçünəhəmiyyətlielmivəprak
tikinəticələrinəldəolunması
planlaşdırılır.

Dosent Fərman Həsənov Və
tən müharibəsi zamanı kafedra
nın əməkdaşlarının fədakarlğın
dan və qazilərimizlə bağlı duy
ğulu məqamlardan söhbət açıb.
Ohələ1990cı illərdənATUnun
Ağızvəüzçənəcərrahiyyəsika
fedrasının kollektivinin odlu si
lahlardanaçılanatəşnəticəsində
üzçənə nahiyəsindən zədə alan
döyüşçülərimizlə necə işləmək,
yaralıları necə sıraya qaytarmaq
sahəsində böyük təcrübəsi oldu
ğunu qeyd edib: “Ötən il Vətən
müharibəsi başlayanda, kafed
ramızın müdiri, professor Çingiz
Rəhimov kollektivə tapşırdı ki,
pandemiya dövründə necə fəda
karlıq göstərmişiksə, vətənimizin
buçətingünündəondandaartıq
fədakarolmalı,müharibədəqələ
bəmizə öz töhfəmizi verməliyik.
Ürəyimizcəolanbuçağırışıhamı
mızbirnəfərkimidəstəklədik.İlk
olaraq Mərkəzi Hərbi Hospitalda
fəaliyyətə başladıq. Çənəüz na
hiyəsindənvəmüştərəktravmalar
alanxəstələrkafedramızınəmək
daşlarıtərəfindənmüalicəolunur
dular. Tədris Cərrahiyyə Klinika
sına yaralılar qəbul ediləndə isə,
qazilərimizin burada müalicəsini
apardıq.KlinikanınistərReanima
siyaşöbəsi, istərsədəƏməliyyat
blokufasiləsizfəaliyyətgöstərirdi.
ƏməliyyatblokununmudiriCanəli
həkimyorulmadanozkomandası
ilə bir neçə yaralıya eyni vaxtda
narkozverirdi”.
F.Həsənov başqa ixtisas hə

kimlərinin də onlar kimi fədakar
lıqgöstərdiyinivəlazımgəldikdə,
gecəsaatlarındadaözlərini xəs
təninüstünəçatdırdıqlarınıqürur

la bildirib: “Hər bir həkim və tibb
bacısıcanbaşla,ürəkyanğısı ilə
qəhrəman oğullarımızın xidmə
tində dayanırdı. Elə xəstələrimiz
varidiki,dildodaqlarızədələndi
yiüçündanışabilmirdilər.Busə
bəbdən istəklərini mənə telefon
da mesaj yazmaqla çatdırırdılar.
Onların istəklərini oxuduqca, is
təristəməz təsirlənirdim. Tehran
adlıbirqazimizinikiyazısıhələdə
mobil telefonumda qalır: “Doktor,
bilirəm,sifətimcoxdağılıb,cava
nam,xahişedirəm,əməliyyatıelə
edinki,birazyaxşıolsun”.
Əməliyyatın səhəri günü ona

reanimasiyaşöbəsindəbaşçəkib,
yaxşıolacağınıdeyəndə,“getmə
yin, bir az da danışın, nə olar?”

müraciətini necə cavabsız qoya
bilərdim?Təbii ki, qazimizlə lazı
misöhbətləretdim,xeyliruhlandı.
Birdahabaşadüşdümki,doğru
dandahəkiminxəstəyəverdiyiki

çikbirtəsəllinidünyadaənböyük
yaxşılıqlardanhesabetməkolar”.
F.Həsənovbiranavəbacıkimi

gecəgündüzyaralılarınqulluğun
da dayananNəcibə xanımın xid
mətləriniyadasalır,klinikanındi
rektoru,professorSurxayHadiye
vin, baş həkim, professor Ramiz
Poluxovunhərbirxəstəiləmaraq
landığını xatırlayır: “Ənmaraqlısı
isə, tibb bacılarımızın qazilərimi
zin doğumgünlərini qeyd etməsi
olurdu.Onlarasürprizedirdik.Bu,
qazilərimizəxüsusizövqverir,əh
valruhiyyələriniyüksəldirdi.
Hazırda da şöbəmizdə qazilə

rimizüzərində rekonstruktiv, bər
paedici və plastik əməliyyatlar
aparılır. Və ad günü ənənəsi da
vamedir”.
Qeyd edək ki, klinikada müali

cəalaraqnormalhəyataqayıdan
çoxsaylı döyüşçülərimiz var. Be
lə qazilərimizdən biri də Rafael
Yusubovdur. Onun əng və çənə
nahiyəsində itirilmiş dişləri bər
pa olunub,manipulyasiyası sona

çatıb.Döyüşyoldaşlarıkimi,oda
həkimlərimizdən və tibbi xidmət
dənrazıdır.

QabilABDULLAYEV

Mayın16danetibarənAzərbay
canTibbUniversitetindəbütünfa
kültələr üzrə buraxılış kurslarının
sessiyaimtahanlarınastartverilib.
Bubarədədanışan İmtahanMər
kəzininmüdiri, filologiyaüzrə fəl

səfə doktoru Ülkər Cəfərova Əc
zaçılıq fakültəsinin tələbələrinin
imtahanları onlayn qaydada ver
diklərinidiqqətəçatdırdı.
Bildirdi ki, adıçəkilən fakültədə

əcnəbi tələbələrin sayı yerli tələ
bələrdən çoxdur: “Əcnəbi tələbə
lərpandemiyayagörəözölkələrin
dədirlər.Onlarçoxluqtəşkiletdiyi
üçün bu fakültədə oxuyan bütün
tələbələr onlayn şəkildə imtahan
verirlər. Amma digər fakültələrin
tələbələrindən İmtahan Mərkəzi
nin zallarında səhər saat 08.30
dan 13.30dək ənənəvi qaydada
imtahangötürülür”.
Ü.Cəfərova tələbələrin mühafi

zəçilər tərəfindən hərarəti ölçül
dükdən sonra imtahana buraxıl
dıqlarını vurğuladı. Qeyd etdi ki,
hərarəti yuxarı olan tələbə imta
hana buraxılmır: “Həmin tələbə
lər müayinəyə göndərilir, nəticə
neqativ çıxarsa, onlara dərhal
imtahanvermələriüçünşəraitya
radılır.Pozitivçıxarsa,onlarınka
rantinmüddətlərininbaşaçatması
gözlənilir və rəhbərlik tərəfindən
uyğun gün təyin olunaraq imta
han vermələrinə şərait yaradılır.

Bu il Əczaçılıq və Stomatologiya
fakültələrinin tələbələri üçün im
tahanaaçıqtiplisuallarsalınıb.25
sualınhərbiri2ballaqiymətləndi
rilir.Açıqtiplitesttapşırıqlarıolan
fakültələrdə15i bazasualı, 10u
isəaçıqtiplidir.Açıqtiplisualların
tətbiqinin məqsədi tələbələri əz
bərçilikvərdişlərindənuzaqlaşdır
maqdanibarətdir”.
Ü.Cəfərova tələbələrin imtahan

suallarından etdikləri şikayətlərlə
bağlı məsələyə də toxundu. On
ların şikayətlərinə onlayn şəkildə
baxıldığını, müraciət daxil olan
kimi, araşdırılması üçün müvafiq
kafedraya  ekspertə göndərildi
yini vurğuladı. Müsahibimiz qeyd
etdi ki, tələbənin şikayəti əsaslı
dırsa, nəzərə alınır və nəticə ilə
bağlı elektron ünvanlarına məlu
matgöndərilir.
II Müalicəprofilaktika fakültəsi

ninVVIkursüzrədekanmüavini
Arzu Bəydəmirova isə bildirdi ki,
fakültənin VI kurs tələbələrinin
2ci imtahanları gedir: “Tələbələ
rimizin əksəriyyəti təyin edilmiş
vaxtda imtahanları verirlər. İmta
hana buraxılmamışdan öncə hər

birinin hərarəti yoxlanılır. Tələbə
lərspirtlədezinfeksiyaolunur,im
tahan zalında məsafə gözlənilir,
maskadanistifadəedirlər”.
İmtahanın gedişi ilə bağlı tələ

bələrin də fikirlərini öyrəndik. II
Müalicəprofilaktika fakültəsinin
imtahandançıxanVIkurs tələbə
ləri Fidan Qəribova, Məhəmməd
Abbaszadə,FidanAbbaszadəim
tahanprosesindənrazıqaldıqları
nı bildirdilər. Sualların əksəriyyə
tinə cavab verdiklərini, imtahanla
bağlı narazılıqlarının olmadığını
diləgətirdilər.
Tələbələrdənbəziləriisəbirsıra

təkliflər səsləndirdi.FatmaHəsə
novatələbələrinəzbərçilikvərdiş
lərindənuzaqolmalarıüçünimta
hanlarınyazılı şəkildəgötürülmə
siniməqbulhesabetdiyinisöylədi.
NuranAğalıisəyuxarıkurstələ

bələriüçünpraktik təcrübəyəda
haçoxvaxtayrılmasınıtəklifetdi.
Ana dilimizdə dərs vəsaitlərinin
azolmasındangileylənənN.Ağalı

onların yenilənməsinin zəruriliyini
vurğuladı.
Daha sonra imtahan prosesini

izlədik. Zallarda nəzarətçilər im
tahanıngedişinənəzarətedir, tə
ləbə biletləri yoxlandıqdan sonra
məsafəqorunmaşərti iləkompü
ter arxasına əyləşmələrinə icazə
verirdilər. Nəzarətçilərdən Ay
zər Əhmədova iş başında oldu
ğu müddətdə tələbələrin heç bir
qaydanı pozmadığını diqqətimizə
çatdırdı.
Mühafizəçilərisəbinanıngirişin

də tələbələri qarşılayırdı. Üstləri
cihazla yoxlandıqdan sonra onlar
imtahana buraxılırdılar. Mühafi
zəçilərdən Türkanə Əhmədova
tələbələrdən telefonlar, səsyazan
cihazlar, bəzən yazılı vərəqlər və
s. götürüldüyünü bildirdi. O da
tələbələrin hərarəti ölçüldükdən
sonra maska ilə imtahan zalına
buraxıldıqlarını, qaydalara riayət
etməyənlərin isə imtahandan kə
narlaşdırıldığınıqeydetdi.

Buraxılış kurslarının sessiya 
imtahanları uğurla başa çatıb
Əcnəbi tələbələr üstünlük təşkil etdiyi üçün Əczaçılıq fakültəsi üzrə 
imtahanlar onlayn qaydada keçirilib

Əmə liy yat ota ğın da “dö yü şən lər” 
Ağızvəüzçənəcərrahiyyəsikafedrasınınəməkdaşlarıyaralıhərbçilərimizəfədakarlıqlaxidmətgöstəriblər

Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşları
istərIQarabağ,istərsədəIIQarabağmüharibə
si zamanıhəməldəsilah torpaqlarımızınazad
lığı uğrunda qəhrəmancasına vuruşub, həmdə
gecəgündüz qazilərimizin sağlamlığının keşi

yində dayanıblar. Universitetimizin Ağız və üz
çənə cərrahiyyəsi kafedrasının əməkdaşları da
bumüqəddəsyoldaönsıralardaolublar.Hazırda
da qazilərimizin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında
müalicəsidavametdirilir.

ATUnunəməkdaşı
ElminİnkişafıFondunun
müsabiqəsininqalibiolub
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Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin nəz-
din də fəaliy yət gös tə rən el mi-təd qi qat 
la bo ra to ri ya sın da uni ver si te tin el mi iş-
çi lə ri, ma gist rant lar, dok to rant lar öz təd-
qi qat iş lə ri ni apa  rır lar. Bu ra da öl kə mi zin 
müx tə lif böl gə lə rin də ya yıl mış bit ki lər-
dən biolo ji fəal mad də lər alı nır, tər kib lə-
ri ni öy rən mək müm kün olur. Bu da han-
sı sa xəs tə li yin müali cə si üçün ekst rak tın 
ha zır lan ma sın da alim lə ri mi zə ge niş im-
kan lar ya ra dır. 
Laboratoriyanın fəaliyyət istiqamətləri ba

rədə “Təbib”in əməkdaşına universitetin
Farmakoqnoziya kafedrasının baş müəllimi,
əczaçılıq üzrə fəlsəfə doktoru, laboratoriya
nınməsulişçisiElvinKərimliməlumatverdi.
Bildirdiki,laboratoriyadabiolojifəalmaddə
lərialmaqüçünbitkimənşəlimateriallardan
istifadəolunur:“Biolojifəalmaddələr2qrupa
bölünür:birincilivəikincilimetabolitlər.Əsas
istiqamətimiz ikincili metabolitlərin alınma
sıdırki, onlardankarbohidratlar, efir yağları,
ürəkqlükozidləri,flavonoidlər,aşımaddələri,
sepaninlər, antrasen törəmələri, kumarinlər,
alkoloidlər və s. maddələr əldə edə bilirik.
İşimizihansıqrupbirləşmələrinalınmasıisti
qamətindəaparacağıqsa, lazımolanbitkiləri
müvafiq aylarda toplayırıq.Məsələn, bitkilər
yazaylarındaçiçəkləyir,sonrakıaylardamey
vəverir,buzamanonlardafenolbirləşmələri
üstünlüktəşkiledir.Onagörədəfenolbirləş
mələrialmaqüçünbitkiləriyazfəslindətop
layırıq”.
E.Kərimlininsözlərinəgörə,dahasonrabit

kilər xırdalanır vəqurudulur.Sonra xamma
lın quru çəkisimüəyyənləşir və ekstraksiya

prosesinəbaşlanılır:“Hansıbiolojimaddələr
istiqamətindəişlənəcəksə,onauyğuneksta
gentləbitkixammalıekstraksiyaolunur.Pro
sesekstraktivçıxarışın“Rotor”buxarlandırıcı
aparat vasitəsilə həlledicilərin buxarlandırıl
masıvənəticədəquruqalığınalınmasıiləso

nuclanır.Sonragötürülənbitkixammalına
uyğun olaraq çıxımı hesablanır. Beləliklə,
neçə qram quru xammaldan neçə qram
ekstraktivmaddəalındığıməlumolur”.
Müsahibimiz deyir ki, əgər flavanoid

tipli birləşmənin alınması istənilirsə, 70
faizli etil spirti ilə ekstraksiya olunur. Etil
spirti buxarlandırıldıqdan sonra sulu his
səqalır:“Bölücüqıf vasitəsilə suluhissə
qeyripolyar üzvi həlledicilərlə  heksan
vəxloroformlaişlənərəkbalansmaddələr
təmizlənir.Buzamanxloroformuntərkibi
nəefiryağları,sterinlərvəs.kimibalans

maddələrkeçir.Əgərlazımgəlsə,həminxlo
roformlu hissəni buxarlandırmaqla qalığını
almaqmümkündür.Əgərməqsədefiryağları,
kumarinlər,sterinləralmaqdırsa,ondaxloro
form qalığını sonrakı istiqamətlərdə istifadə

etməkolar”.
Söhbətdən aydın olur ki, flavonoidin alın

ması istənildikdə, sulu hissəni xloroformla
təmizlədikdən sonra yenidən etilasetatla iş
ləmək olar: “Nəticədə aqlikon flavonoid və
yaxudtərkibindəbirşəkəriolanmonoqlüko
zid flavonoidlərə köçür. Sonrakı proseslərdə
tərkibindəşəkərinsayıçoxolanflavonoidlər
almaqtələbolunursa,buzamanonunormal
butanollaişləməklazımdır.Butanolluhissəni
vakuumaltındabuxarlandırıcıaparatvasitəsi
iləbuxarlandırıb,sonrakıqalıqşəkərlərinsayı
çoxolanflavonoidqlükozidlərialmaqolar”.
E.Kərimli laboratoriyadaalınmasımümkün

olandigərmaddələrhaqdadagenişməlumat
verərək,biziişprosesiiləyaxındantanışetdi.
Beləliklə, alimlərimiz universitetimizin el

mitədqiqat laboratoriyasının imkanlarından
istifadəedərək, ölkəmizdə yayılmışmüxtəlif

bitkilərintərkibiniöyrənirlər.Bunəticələrgə
ləcəkdəbitki tərkiblidərmanpreparatlarının
hazırlanmasızamanıçoxlazımlıolacaq.

 

Q.ZİMİSTANOĞLU

Yazfəsliyekunlaşır,yayay
larınaqədəmqoyuruq.Möv
sümdəyişiklikləriiləbağlıbir
sıraxəstəliklərdəbaşqaldı
rır.Qəribədirki,adətənsoyuq
aylardaaktuallaşanxəstəlik
lərəilindigərdövrlərindədə
rastgəlməyəbaşlamışıq.Bu
mövzudamüsahibimizAzər
baycanAllerqoloq,immuno
loqvəimmunoreabilitasiya
elmicəmiyyətininprezidenti,
ATUnunIIUşaqxəstəlikləri
kafedrasınınprofessoruAma
liyaƏyyubovadır.
Məlumdurki,sonvaxtlarək

sər xəstəliklərinmənbəyi virus
infeksiyalarıdır. Mövsüm dəyi
şikliklərizamanıbutipxəstəlik
lərə, xüsusilə qripə uşaqlarda
dahaçoxrastgəlinir.Buinfeksi
yadanqorunmaqüçünnəetmək
lazımdır?
Ümumiyyətlə, son illər virusla

rınsayıhəddənartıqçoxalıb.Misal
üçün,20ilbundanqabaqhəkimlə
rimizin30virushaqqındaməluma
tıvaridisə,indionlarınsayı500ə
qalxıb və müxtəlif növləri əmələ
gəlib ki, bəzən həkimlər adlarını
belə bilmirlər. Virusların ən dəh
şətlixüsusiyyətiondanibarətdirki,
onlarçoxasanlıqla inkişafedirvə
yayılır.Məsələn,bir insanasqırdı
sa,o,50minnəfəri,ocümlədəndə
uşaqlarıyoluxdurabilər.
Bəsnəyəgörəbuvirusyaz

payızaylarındaaktivləşir?
Onagörəki,viruslarsoyuqha

vadaməhvolmurlarvəimmuniteti
zəifolanuşaqlarteztezxəstələnir
lər. Belə uşaqlarda istər anadan
gəlmə, istərsədəsonradanqaza
nılma immunitetzəifolur.Əlbəttə,
virusözüağırinfeksiyadır.Götürək

elə korona pandemiyasını. Bizim
əvvəllərbuinfeksiyahaqdademək
olarki,məlumatımızyoxidi.Bəlkə
də təktəkhallardaböyüklərdəvə
ya uşaqlarda olub. Lakin bu pan
demiyahaqqındagenişməlumatı
mızolmadığınavəalimlərbuvirus
barədəözsözünüdemədiyinəgö
rəbizdəbilməmişik.Fikirvermisi
nizsə,bəziadamlardeyirki,bəlkə
dəməndə koronavirus olub, aya
qüstü keçirmişəm, bilməmişəm.
Çünkiədəbiyyatdabuvirusunadı
olsada, həkimlərinpraktikiməlu
matı olmayıb. Ancaq görün necə
dəhşətlibirvirusdur,bütündünya
nıbürüdü.Qripibizçoxgörmüşük,
onunepidemiyasıdaolub.Vaxtilə
ən çox qış aylarında adamlar bu
virusatutulurdu,həttaişəçıxabil
mirdi, uşaqlar məktəbdən qalırdı.
Lakin bu dərəcədə olmurdu. De
yəkki,əvvəllərqripdənnadirhal
larda təktük adamlar ölə bilərdi.
Bunlardaadətəneləuşaqlarolur
duki,xronikivəyaxudirsixəstəliyi
vardı.Ancaq indi vəziyyət tamam
başqadır. Ona görə də tibbin ən
birinci vəzifəsi profilaktik tədbirlər
görməkdir. Bumənada, ilk sırada
gigiyenik qaydalara əməl etmək

gəlir.Yadınızdadırsa, pande
miyadan öncə də virusa yo
luxanlara deyirdik ki, maska
taxın.Maskamüəyyənqədər
virusun ətrafa yayılmasının
qarşısını alırdı. Qrip olanlar
ev şəraitində müalicə alırdı,
başqalarıiləkontaktdaolmur
dular.
 Amaliya xanım, hazır

ki pandemiyadan öncə bu
viruslara qarşı hansı dər
manlardan istifadə edilir
di?
Əlbəttəki,qripindəvaksi

nasiyasıvar.Əvvəllərölkəmi
zəRusiyadanvədigərölkələrdən
vaksinlərgəlirdi.Bizteztezxəstə
lənənuşaqlaraqripəqarşı6aydan
bir bu vaksinləri vururduq. Hətta
valideynlərmaraqlanırdılarki,növ
bətivaksinlərnəvaxtgələcək.Yə
ni uşaqlar bu vəziyyətdə bir dəfə
də xəstələnməzdi. Ancaq vaksin
vurulmayanuşaqlar23aydanbir
xəstələnirdi. İndi baxın, fərq nə
qədərdir.Əlbəttə,hərbirinfeksiya
uşaqlaramənfitəsirgöstərir.Onlar
inkişafdangeriqalır, immunitetləri
zəifləyir. Hələ o zamandan ana
feronvəelqaferondərmanlarıvar
ki, bunlar həm müalicə, həm də
profilaktik cəhətdən daha məslə
hətli idi.Budərmanlardan istifadə
edənlər ya qripə heç tutulmurlar,
ya da xəstəliyi yüngül keçirirlər.
Bunlar sınaqdan çıxmış preparat
lardır.Heçbir fəsadvermirvəbiz
indi də onlardan çox geniş istifa
də edirik. Hətta həkimlər korona
virusun da yüngül keçirilməsində
bupreparatlarıməsləhətgörürlər.
Başqadərmanlardavar,məsələn,
armidol. Eyni zamanda, mən hə
mişə həkimlərə və tələbələrimizə
deyirəmki, heçbir dərmanın100

faizlik təsiri yoxdur. Ancaq dər
manlar virusların müəyyən qədər
qarşısınıalırvəmüsbətnəticəsini
dəgörürük.
Əvvəlləradətənqışaylarında

bu xəstəlik baş qaldırırdı, indi
bəzən yayda da qripə yoluxan
larolur...
Düzdür.Bizdəəvvəllər fikirlə

şirdik ki, bunlar fəsil xəstəliyidir.
Ancaq alimlər son zamanlar sü
butelədiki,viruslarilboyuhavada
var.Ammasoyuqhavalardaböyük
miqdarda olursa, isti aylarda da
təktəkhallardarastgəlinəbilər.
Qripəqarşıhansıprofilaktik

tədbirlərigörməklazımdır?

 İnsanları maarifləndirmək va
cibşərtlərdənbiridir.Bəzənolurki,
insanlarhəkimdeyənə inanmırlar,
onariayəteləmirlər.Zəiflik,halsız
lıq, qızdırmaxəstəni narahatedir.
Ən böyük səhv isə odur ki, qripə
tutulmuş şəxslər evdə qalaraq,
müvafiq müalicə almaq əvəzinə,

öskürəöskürə,burnuaxaaxaişə
getməkdə davam edir və yol bo
yuncaətrafındakılarıda infeksiya
yayoluxdururlar.
Ümumiyyətlə, xəstəlikdən qo

runmaq üçün gigiyena və geyim
qaydalarınadüzgünəməledilməli
və qidalanmaya ciddi riayət olun
malıdır.Virusaqalibgəlməküçün
hərbir insan,necədeyərlər,özü
nünhəkimiolmalıvəorqanizminin
müdafiə qabiliyyətini artırmalıdır.
Vitaminlərlə zəngin olan meyvə
tərəvəzlərdənistifadəetmək,əlləri
teztez yumaq, qızdırma olduqda
isə, yüngül qidalara üstünlük ver
məklazımdır.

Ammabütünmübarizə tədbirlə
rinəbaxmayaraq,əgərxəstəqripi
ağır keçirirsə, o zaman təcili yar
dımstansiyasınavəyaərazipolik
linika həkiminəmüraciət olunmalı
vəmüvafiq müalicə tədbirləri hə
yatakeçirilməlidir.

M.ƏLƏKBƏRLİ

“Heç bir dər  ma  nın 100 faiz  lik tə  si  ri yox  dur”

Bit k i  ovç u la r ı 
Elmi-tədqiqat laboratoriyamızda ölkəmizdə yayılmış bitkilərin tərkibi öyrənilir

Professor Amaliya Əyyubova deyir ki, viruslara qalib gəlmək üçün hər bir insan özü-özünün həkimi olmalıdır 
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Bu gün dünyada insanların
ənçoxəziyyətçəkdiyiməsələ
lərdənbiridəartıqçəkivəpiy
lənmədir.Birçoxhallardaartıq
çəkili insanlar həkimlə məslə
hətləşmə aparmadan müxtəlif
vasitələrdən istifadə etməklə
arıqlamağa cəhd edirlər. Nəti
cədə arıqlamaq əvəzinə, sağ
lamlığınıitirənlərdəolur.
Piylənmənin səbəbləri, insan

orqanizmində əmələ gətirdiyi fə
sadlar,müalicəyollarıvəbizima
raqlandıran digər suallarla Azər
baycanTibbUniversitetininTəd
ris Cərrahiyyə Klinikasının ümu
mi,bariatrikvəmetabolikcərrahı,
BeynəlxalqBariatrikvəMetabolik
Cərrahlar Assosasiyasının üzvü,
tibb üzrə fəlsəfə doktoru Elçin
Abdinova müracət etdik. Həkim
piylənmənin çoxmürəkkəbpato
genezəmalik,teztezresidivləşən
xronikibirxəstəlikolduğunu,dün
yaəhalisiarasındasürətləyayıla
raq dövrümüzün xəstəliyinə çev
rildiyinibildirdi.
Piylənməninəsassəbəbləri

nələrdir?
Piylənməninolduqcaçoxlusə

bəblərivar.Günümüzdəsəbəbləri
hələdəaraşdırılırvəyeniamillər
aşkarlanır.Buradaqidalanmafak
torunun rolu danılmazdır. Orqa
nizmədaxil olan normadan artıq
kalorinin sərfedilməməsinəticə
sində yağlar piy toxuması şək
lində yığılaraq artır və piylənmə
yaranır. Orqanizmdə maddələr
mübadiləsinin və hormonal ba
lansınpozulmasıdapiylənmənin
səbəblərisırasındadır.
Bəskimlərpiylənməyəmə

ruzqalmışhesabolunur?
 Gündəlik həyatımızda rast

laşdığımızhərkök,şişman,artıq
çəkili insanı piylənməyə məruz
qalmış hesab etmək olmaz. Piy
lənmənitəyinetməküçünBədən
Kütlə İndeksi (BKİ) anlayışından
istifadə olunur. BKİ bədən kütlə
sinin boy hündürlüyünün kvad
ratına bölünməsi ilə əldə olunur.
BKİ 1925 arası olduqda norma,
2530 arası olduqda artıq kütlə,

30dançoxolduqdaisə,piylənmə
kimiqiymətləndirilir.Piylənməbir
sira ağır metabolik xəstəliklərlə
dəmüşayiət olunur: II tip şəkərli
diabet,hipertoniya,qaraciyərpiy
lənməsivəs.Birməqamıdaqeyd
edimki, bugündunya səhiyyəsi
ikiböyükproblemləüzüzəqalıb:
COVID19 pandemiyası və piy
lənmə. Onsuz da piylənmə dün
yadailərzində33.5milyoninsa
nını həyatına son qoyurdusa, bu
gün onlar arasında COVID19a
yoluxmaya görə ölüm faizi xeyli
yüksəlib. Piylənməsi olan adam
COVID19ayoluxduqda,müalicə
etməkxeyliçətindir.
Sizbununəiləizahedərdi

niz?
Bayaqqeydetdiyimkimi,dün

yasəhiyyəsipiylənməiləəlaqədar
çox böyük problemlərlə üzləşib.
Səhiyyəsistemi,tibbmüəssisələ
ribədənkütləsi150kiloqramaqə
dərolanpasiyentlərəxidmətüçün
hesablanıb. Bədən kütləsi 150
dən çox olan pasiyentlərə KT,
MRT,digərmüayinələretməkvə
xidmətlərihəyatakeçirməkbirsı
raçətinlikləryaradır.Bildiyimizki
mi, COVID19 xəstələrinin tənəf
füsünürahatlaşdırmaqvəoksigen
təminatınıartırmaqüçünüzüüstə
uzanmalarıtövsiyəolunur.Piylən
məsiolanxəstələrdə isəbu,əks
effekt verir.Piy toxumasıCOVID
virusu üçün münbit şərait yara
dır. Piylənməsi olanlarda virusun
qanda miqdarı, virulentliyi yuk
səkolur,virusunyaşamamüddəti
uzanır,ölümriskiartır.

BəspiylənməCOVIDəyo
luxmariskiniartırırmı?
 Aparılan araşdırmalar onu

deməyə əsas verir ki, piylənmə
COVIDə yoluxmariskini6dəfə
artırır.
Pandemiyanın başladığı ilk

dövrdə Çin və İtaliyadan gələn
məlumatlaragörə,ölümriskifak
toru kimi yaş və yanaşı xroniki
xəstəliklərəsasgötürülürdüsə,vi
rusəhalisinin50%dənçoxupiy
lənmədən əziyyət çəkən ABŞa
keçdikdə, fikirlər tamamilədəyiş
di.BKİ30danyuxarıolanşəxs
lərdə ölüm riski 2 dəfə,  40dan
yuxarıolanlarda4.5dəfə,gəncvə
yaşı60danaşağıolanbeləkişi
lərdəisədahadaçoxartır.Bufak
torunCOVIDxəstələrininhospita
lizasiyasında praktiki əhəmiyyəti
var.Piylənməsiolanxəstələrinilk
baxışdanvəziyyətiyüngülgörün
sədə,onlarınçoxqısazamanda
ağırlaşmasımümkündür.Onagö
rədəilknövbədəbuxəstələrhos
pitalizasiyaolunmalıdır.
 Piylənmədən əziyyət çə

kənlər hansısa konservativ
üsullarlaarıqlayabilərlərmi?
Piylənmədənəziyyətçəkənin

sanlarınnormalçəkiyəqayıtması
napəhriz,idmankimikonservativ
üsullar kömək etmir. Həm də id
man zamanı daha da ağır xəsa
rətləralabilərlər.Aşağıdərəcəli,
yəni birinci dərəcəli piylənmədə
pəhriz,idmanlanəticəəldəetmək
olar.Lakinonların3faizşansıvar.
Yəni100xəstədən97dəpəhrizi,
idmanı buraxdıqda, həyat tərzini

dəyişdirdikdə,nəinki itirilmişçəki
geriqayıdır,həttaəvvəlkindəndə
çoxçəkialınır.
Piylənməiləmübarizədəən

əlverişliüsulhansıdır?
 1990cı illərdə dünyanın tibb

təşkilatları və alimləri piylənmə
iləmübarizənincərrahiəməliyyat
yoluiləaparılmasıqərarınagəlib
lər.Təbiikibu,morbid,yənihəd
dənartıqçoxpiylənməsiolanlara
aiddir.Əgər,birinsandapiylənmə
varsa, əməliyyata əks göstəriş
yoxdursa, onun yeganə uğurlu,
effektivvəuzunmüddətlimüalicə
üsulu bariatrik cərrahiyyədir. Bu,
bütün dünyada sübut olunub və
Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfin
dənqəbuledilib.
Bariatrikcərrahiyyəninfay

dalarınədir?
 Piylənmədən əziyyət çəkən

insanındaxiliorqanlarındabirsı
raproblemlərmövcuddur.Həmin
insanlaryanaşıolaraqbirsırame
tabolik xəstəliklərdənəziyyət çə
kirlər. Normal insanlara nisbətən
ömürləri30faizqısaolur.Səbəbi
bilinməyənqəflətiölümriskihəd
dənartıqçoxdur.Buəməliyyatdan
sonra isə qanda şəkərinmiqdarı
tənzimlənir,qantəzyiqinormalla
şır, xəstələrinömrü1012 il artır.
qramailyarım,ikiiləməletsinlər.
Qeyd edim ki, pasiyentlərimiz

arasında bir çox tanınmış sima
lardavar.OnlardanƏməkdarar
tistNahidəOrucovanın, tanınmış
müğənniCəvahirAbdulovanınvə
başqalarının adlarını çəkə bilə
rəm.

Bütün dünyada olduğu ki
mi,bugünAzərbaycandada
ürəkdamarxəstəliklərigeniş
yayılıb.Onagörədəbusahə
nin daim diqqətdə saxlanıl
ması xüsusi önəm daşıyır.
Bu baxımdan, ölkəmizdəki
müalicəmüəssisələrininön
cüllərindənsayılanATUnun
TədrisCərrahiyyəKlinikasın
da da kardioloji müayinə və
müalicələryüksəksəviyyədə
aparılır.
Klinikanın Ürək kateterizasi

yası və angioqrafiya laboratori
yasınınmüdiri,invazivkardioloq,
dosentQalib İmanovbubarədə
əməkdaşımızaməlumatverərək
bildirib ki, burada2014cü ildən
kardiologiyavəkardiocərrahiyyə
şöbəsi fəaliyyət göstərir: “Xəs
təxana açılandan bütün təchi
zat və təminat qaydasındadır,
pasientlər çox geniş spektrdə
kardioloji və kardiocərrahi xid
mətdən  yararlanırlar. Klinika
mızdahəmmüayinələr,həmsta
sionar müalicə, həm də qapalı
vəaçıqürəkəməliyyatlarıhəya
takeçirilir.Bugündünyadakar
diologiya və kardiocərrahiyyədə
tətbiq olunan əməliyyatların 98
faizi bizim klinikada reallaşdırı
lır.Bununüçünhərbirşəraitvə
imkanmız var. Bu günə qədər
lazım olan avadanlıqları almışıq

və xidmətlərimizin sayını müm
künqədərartırmışıq.Müasirtib
bi aparatların köməyilə biz hələ
anabətnindəolankörpəninürək
qüsurunuaşkaredəbilirik.Uşaq
doğulandan sonra hansı müda
xilənin, hansı müalicənin lazım
olacağını müəyyən edirik. Son
ra həmin qüsurların invaziv, ey
ni zamandaaçıqəməliyyatyolu
iləmüalicəsişöbəmizdəaparılır.
Bundanəlavə,angioqrafiya,an
gioplastika, stend taxılması, be

yin damarlarından tutmuş, ayaq
damarlarınaqədərmüxtəlifəmə
liyyatlarhəyatakeçirilir”.
İkiiləvvəlayrıcaaritmiolojişö

bətəşkiletdiklərinideyənQ.İma
nov, insanın həyatına müəyyən
dərəcədə təsir edəcək, hətta
təhlükəli ola biləcək aritmiyala
rınmüalicəsinində invazivyolla
aparıldığını söyləyib.Qeyd edib
ki, kardioloji mərkəzimizdə mü
asir tibbicihazlaruğurla istifadə
edilir:“İcbaritibbisığortanıntət

biqi ilə bağlı və xəstəxanamızın
müvafiqmüqaviləsiolduğuüçün
cihaza ehtiyacı olan xəstələrin
böyük əksəriyyəti bizə yönlən
dirilir.Onagörədərespublikada
ürəkdamarmərkəziolaraqhəm
xəstəsayı,həmdəxəstəpoten
sialıbaxımındanönsıralardayıq.
Təxminən1012nəfərdən ibarət
professional komandamız var.
Ölkəmizdə cəmi 2 yerdə ürəyin
MRTmüayinəsi aparılır. Hər ci
hazınvəyaxudhərxəstəxananın
bumüayinəni aparmağa imkanı
yoxdur. Biz isə bu müayinələri
aparırıq. Yəni avadanlıq baxı
mındanheçbirproblemimizyox
dur”.
Mərkəzdəkardiolojiməsələlə

rədairvaxtaşırıelmikonfransla
rın keçirildiyini, pandemiya döv
ründə onlayn məsləhətləşmələ
rin aparıldığını bildirən Q.İma
nov,xaricimütəxəssislərlətəcrü
bəmübadiləsinindəqənaətbəxş
səviyyədəolduğunuvurğulayıb.
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Hərbirxalqın,dövlətintale
yindətəhsilə,insansağlamlığı
nahansısəviyyədəmünasibət
göstərilməsininmüstəsnaəhə
miyyəti olub. Sağlam cəmiy
yətlərdə vətəndaşların sağlıq
durumununqorunmasıhəmişə
önəçəkilib.Bunöqteyinəzər
dən,mayın28də103cüildö
nümünü qeyd etdiyimiz Azər
baycan Xalq Cümhuriyyətinin
tarixinənəzəryetirməkolduq
cavacibdir.Unutmamalıyıqki,
sürətləinkişafedənmüasirsə
hiyyəmiz möhkəm bir özülün
üzərindədayanıb.
Xalq Cümhuriyyəti höku

mətinin ilk qərarlarından biri
17 iyun 1918ci ildə Səhiy
yə Nazirliyinin yaradılması ilə
əlaqədar idi. Nazir vəzifəsinə
1903cü ildəXarkovUniversi
tetinin tibb fakültəsini bitirmiş,
ixtisascacərraholanXudadat
bəyRəfibəyovtəyinedildi.Na
zirliyin 5 əsas şöbəsi  şəhər
vəməhkəmətibbişöbəsi,tibbi
statistika, əczaçılıq, kənd sə
hiyyəsi,baytarlıqvəsanitariya
şöbələri vardı. Nazirliyin gös
tərişi ilə əhaliyə dövlət hesa
bınapulsuztibbixidmətəkeçil
miş, yenimüalicəxanalar, tibb
məntəqələri açılmış, dərman
anbarları, laboratoriya binala
rı tikilmiş, lazımi avadanlıqlar
alınmışdı. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəticəmi23ayyaşa
masına baxmayaraq, əhaliyə
tibbi xidməti yaxşılaşdırmaq,

epidemiyalara qarşı mübari
zənigücləndirməküçünhərtə
rəfli planlar işləyibhazırlamış,
bununla əlaqədar qərar qəbul
etmişdi. Qərarda hökumət tə
zə təşkiletdiyiSəhiyyəNazir
liyi qarşısında çox ciddi vəzi
fələr qoymuşdu. Onlardan ən
önəmlisiəhalininsağlamlığının
qorunmasıüçünlazımişəraitin
yaradılması və antisanitariya
iləmübarizəningücləndirilmə
siidi.
Bununla yanaşı, Azərbay

canda epidemiyalarla mü
barizənin gücləndirilməsi,
qəzalarda tibbi xidmətin yax
şılaşdırılması, tibbi kadrlar və
dərmanlarla təmin olunma
məsələsi də diqqət mərkəzi
nə çəkilmişdir. “Azərbaycan”
qəzeti 1918ci ilin sonlarında
çıxan saylarından birində şə
hər tibbsanitar təşkilatlarının
üzləşdiyi ağır vəziyyətdən,
xəstələrin çoxluğundan, hət
ta yeni xəstələrin qəbulunun

dayandırılmasından yazırdı.
Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi
müalicə müəssisələrinin bər
pasınaməhzbeləçətinşərait
dəbaşladı.Arxivsənədlərinin
verdiyi məlumata görə, 1918
20ciillərdəqəzalarda33xəs
təxana fəaliyyət göstərmişdir.
Bu xəstəxanaların ştatlarında
1həkim,2feldşer,1mamaça
və 1 çiçək peyvəndedən işçi
olmuşdur. Kəndlərdə ambula
torxidmətləripulsuzaparılmış
dır.Mövcudkəndxəstəxanala
rınınvəfeldşerməntəqələrinin
başlıca vəzifələri yoluxucu
xəstələrinhospitallaşdırılması,
xəstəlik ocaqlarının zərərsiz
ləşdirilməsiidi.Əhalinin75min
nəfərinə cəmi 1 həkimdüşür
dü.Respublikaparlamentivə
ziyyəti nəzərə alaraq, 1920ci
ildə kənd xəstəxanaları şəbə
kələrini genişləndirmək və bu
məqsədlə 35 yeni xəstəxana
və56feldşerməntəqəsitəşkil
etmək barədə qərar qəbul et
miş,bununüçün43milyon321
min950manatpulayırmışdı.
Səhiyyənin dərman pre

paratları ilə düzgün təminatı
tibbisağlamlıq işinin başlıca
cəhətlərindən biridir. Elə bu
səbəbdən də həmin dövrdə
Səhiyyə Nazirliyinin əczaçı
lıq şöbəsi dərman preparat
larının alınmasını öz əlində
cəmləşdirmişdi.Bakıdadövlət
apteki və onun nəzdində dər
manların, bakterioloji prepa

ratların,müalicə zərdablarının
hazırlanması və tibbiməhkə
mə müayinələrinin aparılması
üçün analitik laboratoriya təş
kilolunmuşdu.Eynizamanda,
Bakıdayenişəhərambulatori
yaları, 9 aptek işə başlayaraq
xəstələrə pulsuz xidmət gös
tərirdi.
Sovetdövründədəsəhiyyə

mizin inkişafı dayanmamışdı.
Xüsusilə ötən əsrin 70ci illə
rindən başlayaraq, Azərbay
canınsosialiqtisadi,elmimə
dəni həyatında, o cümlədən
səhiyyədə böyük canlanma
yarandı. Belə ki, təkcə 1970
1980ci illərdə Azərbaycanda
yüzlərlə iri səhiyyə obyektləri
inşaedildi.
Sonda qeyd edək ki, Azər

baycanınümummillilideriHey
dər Əliyevin 4 iyun 2001ci il
tarixli sərəncamına əsasən,
SəhiyyəNazirliyinin yaradıldı
ğıgün17iyunSəhiyyəİşçiləri
Günükimiqeydolunur.

SəhiyyəmizAzərbaycanXalq
Cümhuriyyətidövründə
Hökumətin ilk qərarlarından biri Səhiyyə 
Nazirliyinin yaradılması haqda idi

Peşəkar komanda və müasir avadanlıqlarımız 
vətəndaşların xidmətindədir
Həkim-kardioloq Qalib İmanov: “Biz hələ ana bətnində olan 
körpənin ürək qüsurunu aşkar edə bilirik”

Piy lən mə CO VID-ə yo lux ma ris ki ni də fə lər lə ar tı rır
El çin Ab di nov: “Hər kök, şiş man, ar tıq çə ki li in sa nı piy lən mə yə 
mə ruz qal mış he sab et mək ol maz”
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Ma yın 25 və 26-da Azər-

bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
bir qrup əmək da şı ilə tür ki-
yə li mü tə xəs sis lə rin “İc ti-
mai sə hiy yə də ak tual prob-
lem lər” möv zu sun da bir gə 
ve bi na rı ke çi ri lib. Ve bi na rı 
ATU-nun Re zi den tu ra və ma-
gist ra tu ra şö bə si nin mü di ri, 
pro fes sor Nailə Sul ta no va 
açıb. 

Sonra ATUnun İctimai səhiy
yə fakültəsinin dekanı, professor
Anar Ağayev qonaqları salamla
yıbvəgirişnitqisöyləyib.A.Ağa
yevbildiribki,vebinarıntəşkiledil
məsindəəsasməqsəduniversite
timizi beynəlxalqmiqyasda daha
yaxından tanıtmaq və əməkdaş
larımızınqabaqcıldünyatəcrübə
sindən yetərincə faydalanmasına
şəraityaratmaqdanibarətdir.
Bundansonravebinarıngündə

liyielanolunub.ATUnunBeynəl
xalqəlaqələr şöbəsininmübadilə
proqramları üzrə koordinatoru,
İctimai sağlamlıq və səhiyyənin
təşkili kafedrasının assistenti Ay
gün Babayevanın “Azərbaycan
Tibb Universitetinin beynəlxalq
əməkdaşlıq istiqamətləri”mövzu
sunda məruzəsi dinlənilib. Çıxı
şındaATUnunbeynəlxalqəlaqə
ləri barədəətraflıməlumat verən
A.Babayevaqeydedibki,univer
sitetimizdünyanınbirsıraqabaq
cıl təhsil müəssisələri ilə geniş
əməkdaşlıq münasibətləri qurub.
Beləki,ATUbeynəlxalqəlaqələr
çərçivəsindəmövcudolanbirçox
proqramlara qoşulub və həmin
proqramlardatamhüquqluüzvki
miiştirakedərəkuğurlunəticələrə
imzaatıb.
İki gün davamedən vebinarda

TürkiyəninHititUniversitetinindo
sentiAliUnal“STREStədqiqatla
rı,ÜSTünxronikixəstəliklərinrisk

amillərinin müşahidəsinə mərhə
ləli yanaşması”, TarsusUniversi
tetinindosentiŞükrüAnılToyğar
“Əhali qruplarının ictimai səhiyyə
ehtiyacları,ailə,etnikqruplarınvə
irqlərin sağlamlığı”, Ankara Uni
versitetininprofessoruAfsunEzel
Esatoğlu “Əhalinin sağlamlıq və
ziyyəti və əhalinin sağlamlığının
inteqralindikatorları”,Azərbaycan
RespublikasıSəhiyyəNazirliyinin
Səhiyyənininformasiyalaşdırılma
sı mərkəzinin direktoru Cəbrayıl
Əsədzadə “Səhiyyə sistemində
elektron xidmətlər” mövzularında
genişsöhbətaçıblar.
 Vebinarda, həmçinin Ümum

dünyaSəhiyyəTəşkilatınınAzər
baycan nümayəndəliyinin mü
təxəssisi dr. Tural Qulu, UNEC
Biznes Məktəbinin əməkdaşı dr.
Teymur Mirzəbəyli, Səhiyyə Na
zirliyinin İctimai səhiyyə və is
lahatlar mərkəzinin Layihələrin
əlaqələndirilməsi şöbəsinin mü
diri Səbinə Babazadə, ATUnun
Uşaqyeniyetmələrin sağlamlığı
və əmək sağlamlığı kafedrasının
müdiri, dosent Şəhla Balayeva,
ATUnunPsixiatriya kafedrasının
assistenti Gülay Məmmədzadə,
ATUnunRezidenturavəmagist
ratura şöbəsinin müdir müavini
ə.ü.f.d.ƏfsanəMəmmədovagün
dəlikdəkimövzuətrafındamüxtəlif
məruzələrləçıxışediblər.
Diskussiya formasında keçən

vebinarıngedişindəfizikiaktivlik
ictimaisağlamlığınaktualproble
mi kimi, uşaqsağlamlığı və sağ
lamlığınsosialvəmədənihəyatda
rolu,ortaqhəyat tərzi, ictimaiya
şam dövründə zərərli vərdişlərin
ölümsayındastatistikgöstəriciləri
haqqında alimlərin araşdırmala
rı açıqlanıb. Çıxış edən natiqlər,
eləcə də inkişaf etmiş ölkələrdə
səhiyyəsistemininmaliyyələşmə
si,universaltibbitəminat,səhiyyə
islahatları, tibbi sığortanın tətbiq
edilməsi və elektron səhiyyənin
əhəmiyyətindən danışıblar. Vebi
nardaCOVID19pandemiyasının
dünyadakısondurumuvəbuviru
sa qarşı aparılan işlərlə bağlı da
məlumatverilib.
Tədbirdə magistratura təhsil

pilləsində səhiyyə menecmenti
ixtisasınınaktuallığınadairmüza
kirələrvəhərbirmövzuətrafında
genişfikirmübadiləsiaparılıb.Da
hasonraiştirakçılartərəfindənve
rilənsuallarcavablandırılıb.
Vebinarın işini yekunlaşdıran

professor Anar Ağayev tədbirin
təşkilatçılarınavəiştirakçılarınhər
birinətəşəkkürünübildirərəkqeyd
edibki,butədbirpandemiyadöv
ründəilkdəfəolaraqictimaisəhiy
yəsahəsindəənsəmərəlibirve
binardırvəbelətədbirlərdavamlı
olacaq.
Vebinarın sonunda tədbir işti

rakçıları sertifikatlarla təltif olu
nublar.
Məlumat üçün bildirək ki, An

kara HBV Universitetinin Səhiy
yə təşkilatlarının idarə edilməsi
kafedrasının doktorantı, Modern
Hospitalın direktoru Ravil Tağı
yevvəATUnunBeynəlxalqəla
qələr şöbəsinin mübadilə proq
ramlarıüzrəkoordinatoru,İctimai
sağlamlıq və səhiyyənin təşkili
kafedrasınınassistentiAygünBa
bayeva vebinarda panellərəmo
deratorluqedirdilər.

M.Ələkbərli

Bu günlərdə ATUnun
TədrisCərrahiyyəKlini
kasındaüçdializxəstə
siüzərindəuğurluböy
rəknəqli əməliyyatıhə
yatakeçirilib.Bubarədə
əməkdaşımıza ATUnun
I cərrahi xəstəliklər ka
fedrasının müdiri, pro
fessor Nuru Bayramov
məlumatverib.
Onunsözlərinəgörə,donor

lar xəstələrin qohumları olub:
“BizəməliyyatlarıİstanbulBilim
Universitetininprofessormüəl
limheyəti iləbriqadaşəklində
həyatakeçirdik.Əməliyyatdan
bir həftə sonra xəstələr evlə
rinə buraxıldı. İstər donorlar,

istərsədəəməliyyatolunanlar
özlərininormalhissedirlər.On
lar öz durumlarından və tibbi
personalın xidmətindən məm
nundurlar.Xəstələrdahadializ
aparatındanasılıolmayacaqla
rınagörəçoxsevinirlər”.
Təxminən 67 aydan sonra

pasiyentlərin artıq həftəlik de
yil,23aydanbirmüayinəolu
nacaqlarınıdiləgətirənkafedra
müdiri,böyrəknəqliəməliyya
tınındializxəstələrininproble
mininhəllindəənuyğunəmə
liyyat olduğunu da diqqətə
çatdırıb.

Qeyd edək ki, Ə.Əhmədzadə 1946ci
ildəQazaxşəhərindəanadanolub.Orta
təhsiliniQazaxşəhər1nömrəliortamək
təbdəalıb.1964ciildəAzərbaycanDöv
lət Tibb İnstitutunun (indiki Azərbaycan
Tibb Universiteti) müalicəprofilaktika
fakültəsinədaxilolubvə1970ciildəbu
ranıbitirib.19701973cüillərdətəyinatla
XaçmazRayonMərkəziXəstəxanasında
həkimtravmatoloqişləyib.
1973cü ildə Moskva şəhərində Mər

kəziTravmatologiyavəOrtopediyaİnsti
tutununklinikiordinaturasınaqəbulolub.
1975ciildəordinaturanıbitirdikdənson
rahəminiləyaniaspiranturayadaxilolub.
1978ciildədissertasiyamüdafiəedərək
tibb elmləri namizədi alimlik dərəcəsi
alıb. 1979cu ildə Azərbaycana qayıda
raq Tibb İnstitutununTravmatologiya və
ortopediya kafedrasında assistent vəzi
fəsindəəməkfəaliyyətinidavametdirib.
19831988ciillərdəMoskva2nömrəli

TibbİnstitutununTravmatologiyavəorto
pediya kafedrasında doktorantura təhsi
li alıb. 1988ci ildəMoskvada doktorluq
dissertasiyasını müdafiə edib, yenidən

Azərbaycana qayıdıb. Azərbaycan Tibb
İnstitutunun Travmatologiya və ortope
diya kafedrasında professor vəzifəsində
çalışıb. 1998ci ildən indiyədək həmin
kafedranınmüdiriolub.
Respublikada ənmüasirmüalicəme

todlarınıətraflarınsınıqlarızamantətbiq
etmək professor Əhməd Əhmədzadəyə
məxsusdur. İlizarov aparatını Azərbay
candailkdəfətətbiqedəndəoolub.
ATUnunrəhbərliyivəkollektiviƏhməd

Əhmədzadəninvəfatıiləbağlımərhumun
ailəsinədərinhüznləbaşsağlığıverir.

 
Allah rəhmət eləsin!

Professor Əhməd Əhmədzadə vəfat edib 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 

Trav ma to lo gi ya və or to pe di ya ka fed
ra sı nın mü di ri, tibb üz rə elm lər dok to
ru, pro fes sor Əh məd Əh məd za də və fat 
edib. 

Ko ro na vi ru sun ya yıl ma sı ilə pla ne ti-
mi zi bü rü yən pan de mi ya bü tün öl kə lər-
də yer li ic ti maiy yət lə ri, bir sı ra xid mət 
sa hə lə ri ni, xü su si lə də tibb sek to ru nu 
cid di sı na ğa çək di. Tək cə Azər bay can da 
de yil, bü tün dün ya da sə hiy yə sis te mi nin 
bu cür ağır pro se sin öh də sin dən gəl mə-
yə ha zır ol ma dı ğı bəl li ol du.

Pandemiyanın yaratdığı ağır vəziyyət özəl
tibb müəssisələrinin fəaliyyətində də müəy
yənproblemlərolduğunuortayaqoydu.Azər
baycan Tibb Universitetinin İctimai fənlər ka
fedrasının baş müəllimi, Beynəlxalq əlaqələr
şöbəsinin müdir müavini Nigar Ələkbərova
bildirirki,pandemiyadönəmindəilkolaraqtib
bixidmətdəkimövcudtəklifinkütləvitələbiqar
şılamadığıüzəçıxdı: “Əsasməsələlərdənbiri
özəlklinikalarınidarəetməsindəkiproblemlərlə
bağlıidi.Digərtərəfdən,özəltibbmüəssisələ
rindəresurslardanistifadədəfiziki,maliyyəvə
sosialbaxımdançətinlikləryarandı.Həmçinin
tibbixidmətlərintəklifindəresursçatışmazlığı–
həmkadr,həmdərmantəminatı,həmdətexni
kitəchizatlabağlıproblemlərözünügöstərdi”.
N.Ələkbərovanın sözlərinə görə, bu du

rumda səhiyyənin özəl sektorunda idarəetmə
siyasətinə yenidən baxmaq lazımdır: “Çün

ki idarəetmədə mövcud zəif bənd – hansısa
çatışmazlıq sonradan efektiv fəaliyyətin qar
şısını almış olur. Əhalinin tibbi ehtiyaclarının
dəyişməsi,tibbmüəssisəsiişçilərinəqarşıirəli
sürülənyenitələblər,fərqligözləntilərinolması
nəzərəalınmalıdır”.
ATUnun əməkdaşı pandemiya dövründə

həkimlərin fərdi tibbi praktikasının nizamlan

masıiləbağlıbirsıraönəmliməsələləridəvur
ğulayır.Onunfikrincə,böyükklinikalarhəkim
lərinqazancınınböyükhissəsinialdığınagörə,
yüksəkixtisaslıpeşəkartibbişçilərifərdiolaraq
çalışmağaüstünlükverirlərvəbu,bazardarə
qabətiartırır.Bunagörədədövlətdəbazarda
bu seqmentin inkişafında maraqlı olmalıdır:
“Qeydolunanlardansavayı,beləmütəxəssis
lərləbağlıbəzispesifikməqamlarıdanəzərə
almaqlazımdır.İşorasındadırki,beləpeşəkar
həkimlərböyükklinikalaranəzərəniqtisadivə
avadanlıqlatəchizatbaxımındandahazəifdu
rumdaolurlar.Onlarhəmbahalıtibbiavadanlıq
almalı olur, həm də iqtisadi baxımdan irimiq
yaslı işlər görmək və qazanc əldə etməkdə
çətinlikçəkirlər.Onagörədəonlarınfəaliyyəti
ilə bağlı lisenziyalaşma rüsumu və vergilərin
rasionalmüəyyənləşdirilməsinəehtiyacvar”.
Fərdi tibbi praktikanın işini stimullaşdırmaq

üçün növbəti təklif ilk vaxtlarda onlara dövlət
fondundan daha aşağı qiymətə ofislərin ica
rəyə verilməsi ola bilər. N.Ələkbərova qeyd
edirki,fərditibbipraktikayadövlətdəstəyison
nəticədə tibbi xidmətlərin liberallaşmasına da
müsbət təsir göstərər: “Çünki belə olan hal
da,dövləthansısatibbimərkəzinsaxlanması,
avadanlıqlarla təchiz olunması, əməkdaşlara
maaşödənilməsikimiməsələlərəvəsaitxərc
ləmir,əksinə,hələbüdcəyəgəlirdədaxilolur.
Həmdəəhalininyüksəkixtisaslıvəkeyfiyyətli
tibbiyardımalabiləcəyiyerlərinsayıçoxolur”.
Təklifərdənbiridətələbəvərezidentlərinfər

dipraktikailəməşğulolanhəkimlərinyanında
təcrübə keçməsi ilə bağlıdır. Belə ki, bu pro
sesüçtərəfifaydalıolabilər.Əvvəla,tələbələr
yüksəkixtisaslıhəkimlərinyanındadərsalmış
olar. Digər tərəfdən, bu mütəxəssislər əlavə
işçi qüvvəsindən istifadə etmək imkanı əldə
edərlər.Üçüncüsü isə, tələbələrpeşəkarbilik
və bacarıqlarla yanaşı, özəl tibbi sahibkarlıq
təcrübəsidəqazanarlar.

Pandemiya zamanı fərdi 
tibbi praktikanı necə 
inkişaf etdirmək olar?
Azərbaycan Tibb Universitetinin baş müəllimi 
maraqlı təkliflər irəli sürür

Üç dializ xəstəsinə böyrək nəql edilib

İc ti mai sə hiy yə nin ak tual 
problem lə ri mü za ki rə olu nub
İki günlük vebinarın sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib
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Unut qan lıq, yad daş sız lıq, diq qə tin 
azal ma sı ki mi kon sent ra si ya prob le-
mi olan in san lar la tez-tez rast la şı rıq. 
Prob le min sə bəb lə ri isə müx tə lif dir. 
St res, dep res si ya, kom pü ter və te le-
fon dan çox is ti fa də edil mə si də yad-
daş zəif li yi ya ra dan sə bəb lər dən dir.

Bu haq da hə kim-nev ro pa to loq Se-
vinc Sa la mo va de yib: “Yad daş bey-
nin ən mü hüm funk si ya la rın dan bi ri-
dir. Yad da şın zəif lə mə si və azal ma sı 
de men si ya ad la nır. Yad daş zəif li yi 
ən sa də və ən mü rək kəb sə bəb-
lər dən ya ra na bi lər. B12 vi ta mi nin 
ça tış maz lı ğı, ti reoid və zi nin funk si-
ya sı nın po zul ma sı, hər han sı dər-
man mad də si nin uzun müd dət qə bul 
edil mə si, müx tə lif zə rər li vər diş lə rin, 
mə sə lən, al ko qol qə bu lu yad daş 
zəif li yi nə apa rıb çı xa ran baş lı ca sə-
bəb lər sa yı lır”.

Yad daş zəif li yi nin ara dan qal dı rıl-
ma sı üçün bə zən tez-tez şi rin çay 
içil mə si və şir niy yat qə bu lu töv si yə 
edi lir. Hə kim-nev ro pa to lo qun fik rin-
cə, əs lin də be lə qi da la rın fay da sı 
yox dur: “Da ha yax şı olar dı ki, müx-
tə lif də niz məh sul la rı, mey və-tə rə-
vəz lər, vi ta min və Ome qa yağ la rı ilə 
zən gin olan məh sul lar ba lans laş dı-
rıl mış şə kil də qə bul edil sin. Bey nin 
da ha çox ça lış ma sı na da nail ol maq 
la zım dır. Çox mü ta liə et mək, xa ri ci 
dil öy rən mək yad da şı möh kəm lən-
di rən amil lər dən dir. Fi zi ki ak tiv lik və 
nor mal yu xu re ji mi də yad da şa müs-
bət tə sir gös tə rir”.

CO VID-19 pas por tu nun əl də 
edil mə si ilə bağ lı İc ba ri Tib bi 
Sı ğor ta üz rə Döv lət Agent li yi 
açıq la ma ya yıb. Mə lu mat da 
de yi lir: 
“COVID19pasportununikinövü

var: “COVID19 vaksin sertifikatı”
və“COVID19immunitetsertifika
tı”. “COVID19 vaksin sertifikatı”
COVID19 xəstəliyi əleyhinə vak
sinasiya olunanlara (iki dozada),

“COVID19immunitetsertifikatı”isəxəstəli
yəyoluxubsağalmışşəxslərəverilir.Sözü
gedən sertifikatları əldə etmək üçün İcbari
TibbiSığortaüzrəDövlətAgentliyininrəsmi
internetsəhifəsindəExidmətlərbölməsinin
“Şəxsi Kabinetə giriş” (https://kabinet.its.
gov.az/az/index)altbölməsiseçilməlidir.Bu
bölmə“MyGov”portalınadainteqrasiyaedi
lib.
Burada“ASANLogin”sistemindəistifadə

çiFİNi, “Asan İmza”,Elektron imza və ya
BSXM (BankSertifikat XidmətləriMərkəzi)
imzası ilə qeydiyyatdan keçmək lazımdır.
Qeydiyyatdankeçdikdənsonraaçılanpən
cərədə “Digər xidmətlər” bölməsi seçilmə

lidir. “Digər xidmətlər” bölməsi seçildikdə,
ekranda“COVID19vaksinsertifikatı”vəya
“COVID19 immunitet sertifikatı” seçimləri
əksolunur.Əgərvətəndaşvaksinolunubsa,
“COVID19vaksinsertifikatı”seçiminietmə
lidir. Xəstəliyə yoluxub sağalmış şəxs isə
“COVID19immunitetsertifikatı”seçiminiet
məlidir.BuzamantəqdimolunanCOVID19
pasportunu elektron formatda yükləmək,
eləcədəçapversiyadaəldəetməkolar.
Qeyd edək ki, COVID19 pasportunun

doğruluğununsənəddəəksolunan“QRCo
de” vasitəsilə yoxlanılmasıdamümkündür.
Əlavə olaraq bildirək ki, vətəndaşlar CO
VID19 pasportunu “ETəbib” mobil tətbiqi
vasitəsilədəəldəedəbilərlər”.

Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargahın mayın
25də keçirilən brifinqində
xüsusi karantin rejiminin
yumşaldılması ilə bağlı bir
sıraqərarlaraçıqlanıb.
Bunlaraşağıdakılardır:
 31 maydan etibarən açıq

havada maskasız gəzməyə
icazəverilir;
31maydanmetroaçılır, la

kinmetrostansiya və qatarlar
da tibbimaskadan istifadəzə
ruridir;
31maydanbölgələrarasıic

timainəqliyyatınfəaliyyətibər
paedilir;
 10 iyundan ibadət yerləri

açılır;
 10 iyundan iri ticarət mər

kəzləriaçılır;
10iyundançimərlikləraçılır,

ötənilkiqaydalarla tənzimlənə
cək;
 10 iyundan idman zalları

nın fəaliyyəti bərpa edilir, la

kinCOVIDpasportuolan,yəni
vaksinasiyadankeçmişşəxslər
üçün.
AzərbaycandaCOVIDpas

portutətbiqolunacaq.
İki doza vurulanlara vaksin

sertifikatı veriləcək. İkinci ser
tifikat isə immunitet sertifikatı
dır.Bu,xəstələnibsağalanlara
veriləcək.Buikisertifikatınhər

ikisi COVID pasportu adlana
caq.Bunların hər hansı birinə
malik olanlar idman sağlamlıq
obyektlərinin xidmətindən isti
fadəedəbiləcəklər.Gələcəkdə
bu yanaşmanın toylara tətbiqi
nəzərdə tutulur. Konsert, teatr
vəşənlikxidmətlərindən istifa
dəetməkistəyənlərdəndəCO
VİDpasportutələbolunacaq.

2021ci ilin yalnız beş ayı ərzində
2020ci ilə nisbətən daha çox korona
virusa yoluxma halları və xəstəlikdən
ölümhadisələriqeydəalınıb.COVID19
pandemiyası dünya əhalisi üçün cid
di bir təhlükə yaratmağa davam edir.
AZƏRTACxəbərverirki,bunuÜSTnin
Baş direktoru doktor Tedros Qebreye
susÜmumdünyaSəhiyyəAssambleya
sınınaçılışındabəyanedib.

O,hərölkədəvirusunötürülməsinə
zarət altına alınana qədər pandemiya
nın bitməyəcəyini vurğulayıb. İndi heç
bir ölkə, əhalisinin peyvənd nisbəti nə
qədər yüksək olsa belə, özünü koro
navirusuməğlubedənölkəhesabedə
bilməz. “Vaksinasiya sahəsindədavam
edənböhran–məhzpandemiyanıuza
danbərabərsizliyingörünməmişifadəsi
dir.Təkcə10ölkədəbütünpeyvəndlərin
75faizindənçoxuvurulub”,deyədok
torTedrosQebreyesusbildirib.
"Bu fikri heç bir diplomatik formaya

salmaq mümkün deyil: vaksinlərin bö
yükhissəsini istehsal edən vəalanöl
kələrin kiçik bir qrupu bütün dünyada
vəziyyətənəzarətedir",–deyəoəlavə
edib.ÜSTrəhbərininsözlərinəgörə,bu
günəqədərvurulmuşpeyvəndlərindo
zalarıdahaədalətlipaylansaydı,dünya
dabütün tibb işçiləri vəyaşlı insanlara
kifayətedərdi.

Doktor Tedros Qebreyesus bu günə
qədər COVAX təşəbbüsü çərçivəsində
72milyondozavaksinin125ölkəyəçat
dırılmasına nail olunduğunu xatırladıb.
"Bu, onların əhalisinin hətta bir faizinin
vaksinasiyası üçün kifayət etməyə bi
lər",  deyə o qeyd edib. ÜST rəhbəri
inkişafetmişölkələriCOVAXdadaxilol
maqlayoxsulölkələrləpreparatlarıpay
laşmağaçağırıb.

O, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı
nın beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında
qoyduğuməqsədlərdənbəhsedib:hər
birölkəninəhalisininənazı10 faizibu
ilin sentyabr ayına, 30 faizi isə ilin so
nuna qədər peyvənd olunmalıdır. “Bu,
ölümhalları və xəstəliyin ağır formada
keçməsininqarşısınıalmaq, tibb işçilə
riniqorumaqvə iqtisadiyyatavə ictimai
həyatayenidənbaşlamağaimkanverə
cək",deyədoktorTedrosQebreyesus
söyləyib.
O, həmçinin diaqnostika, müalicə

üsulları və peyvəndlərin koronavirusun
yenivariantlarıvəyeniştamlarınaqarşı
efektivliyinihələkiqoruyubsaxladığını
vurğulayıb.Lakinbirçoxölkələrdəvirus
nəzarətsiz şəkildə yayılmağa vəmuta
siyayaməruz qalmağa davam edərsə,
virusun yeni, daha təhlükəli variantları
ortayaçıxabilər.

Azər bay can Tibb Uni ver si te ti  nin 
Təd ris Te ra pev tik Kli ni ka sı nın kol
lek ti vi, İc ti mai Sə hiy yə  fa kül tə si nin 
de kan lı ğı və II Uşaq xəs tə lik lə ri 
ka fed ra sı nın əmək daş la rı  Təd ris Te
ra pev tik Kli ni ka sı nın müali cə iş lə ri 
üz rə di rek tor müavi ni ( baş hə kim) 
Fə ri də xa nım Ha cı ye va ya oğ lu 

 Kamranın
vaxt sız  və fa tın dan  kə dər lən dik lə

ri ni bil di rir və də rin hüzn lə baş sağ
lı ğı ve rir lər.

ATUnun nəz  din  də Dis  ser  ta  si  ya 
iş  lə  ri  nin il  kin sə  nəd  lə  ri  nin yox  la  nıl 
ma  sı üçün ko  mis  si  ya  nın üzv  lə  ri,  
İc ti mai Sə hiy yə fa kül tə si nin 
de kan lı ğı,  Qidalanma və kommunal 
gigiyena, Tib bi mik ro biolo gi ya və  
Biolo  ji kim  ya ka  fed  ra  la rı  nın 
əmək  daş  la  rı Tib bi mik ro biolo gi ya 
ka fed ra sı nın pro fes so ru Ni gar 
Ağa ye va ya  qı zı      

 Şəms Xu du ye va nın   
vaxt sız  və fa tın dan  kə dər lən dik  lə

ri  ni bil di rir və də rin hüzn lə baş  sağ  lı
ğı ve rir lər.

Ümu  mi və tok  si  ko  lo  ji kim  ya ka  fed 
ra  sı  nın əmək  daş  la  rı ka  fed  ra  nın baş 
la  bo  ran  tı Ar  zu Tey  yu  bo  va  ya ata  sı 

Yu  sif bə  yin
və  fa  tın  dan kə  dər  lən  dik  lə  ri  ni 

bil  di  rir və də  rin hüzn  lə baş  sağ  lı  ğı 
ve  rir  lər.

Qulaq, burun və bogaz xəstəlikləri 
və I Ma ma lıqgi ne ko lo gi ya ka  fed 
raları  nın əmək  daş  la  rı ATUnun 
pro fes so ru Azər Xu di ye və qar da şı

Ni za mi Xu di ye vin
və  fa  tın  dan kə  dər  lən  dik  lə  ri  ni 

bil  di  rir və də  rin hüzn  lə baş  sağ  lı  ğı 

ve  rir  lər. 
Ailə tə  ba  bə  ti ka  fed  ra  sı  nın kol  lek  ti 

vi Ley  la Əh  məd  za  də  yə ata  sı 
pro  fes  sor Əh  məd Əh  məd  za  də  nin 
və  fa  tın  dan kə  dər  lən  di  yi  ni bil  di  rir 

və də  rin hüzn  lə baş  sağ  lı  ğı ve  rir.

Ailə tə  ba  bə  ti ka  fed  ra  sı  nın kol 
lek  ti  vi kafedranın assistenti Şəhla 
Məmmədovaya ana  sı 

Gülnisə xanımın 
və  fa  tın  dan kə  dər  lən  di  yi  ni bil  di  rir 

və də  rin hüzn  lə baş  sağ  lı  ğı ve  rir.

Ailə tə  ba  bə  ti ka  fed  ra  sı  nın kol 
lek  ti  vi kafedranın dosenti Sona 
Şahbazbəyovaya əzizi 

Rasim Yaqubovun
və  fa  tın  dan kə  dər  lən  di  yi  ni bil  di  rir 

və də  rin hüzn  lə baş  sağ  lı  ğı ve  rir.

Biolo  ji kim  ya ka  fed  ra  sı  nın kol 
lek  ti  vi ka  fed  ra  nın  la  bo  ran  tı  Sa  mir 
Sü  ley  ma  no  va ana  sı 

Se  vil xa  nı  mın 
və  fa  tın  dan kə  dər  lən  di  yi  ni bil  di  rir 

və də  rin hüzn  lə baş  sağ  lı  ğı ve  rir.

I Ma ma lıqgi ne ko lo gi ya ka  fed  ra  sı 
nın əmək  daş  la  rı ka  fed  ra  nın as sis ten
ti Ay tən xa nı ma ata  sı 

Ni za mi Xu di ye vin
və  fa  tın  dan kə  dər  lən  dik  lə  ri  ni 

bil  di  rir və də  rin hüzn  lə baş  sağ  lı  ğı 
ve  rir  lər.

II Uşaq xəs tə lik lə ri ka fed ra sı nın 
əmək daş la rı  iş yoldaşları Aidə Ağa
yevaya nənəsi

 Tehran xanımın
və  fa  tın  dan kə  dər  lən  dik  ləri  ni 

bil  di  rir və də  rin hüzn  lə baş  sağ  lı  ğı 
ve  rirlər.
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II müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si-
nin V kurs, 369 B qrup tə lə bə si Ze ki 
Ömer Ta ruk Hay ta nın adı na ve ril miş 
mü vəf fə qiy yət ki tab ça sı  it di yi üçün 
eti bar sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si nin 
IV kurs, 117 A18 qrup tə lə bə si Sə li-
mo va Ja lə El çin qı zı nın adı na ve ril miş 
tə lə bə bi le ti  it di yi üçün eti bar sız 
sa yı lır.

Etibarsız sayılır

 Allah rəh mət elə sin!

Azərbaycanda COVID 
pasportu tətbiq olunacaq

“Vaksinlər ədalətli paylansaydı, dünyadakı bütün 
tibb işçiləri və qocalara çatardı”

COVID19 pasportunu
necəəldəedək?

ÜST rəhbəri: Məqsədimiz hər bir ölkənin əhalisinin ən azı 
10 faizinin sentyabr ayına qədər peyvənd olunmasıdır

Yaddaş zəifliyini 
yaradan səbəblər


