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ATU daha bir Türkiyə universiteti 
ilə əməkdaşlığı genişləndirir

səh. 4

səh. 5

səh. 2

səh. 7 səh. 6
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mət lər dən bi ri dir”

İnsanlara keyfiyyətli tibbi xidmətin 
göstərilməsi üçün Azərbaycanda 
bütün imkanlar var

Pediatrik-invaziv kardioloq Elşən 
Rzayev Vətən Müharibəsində tibb 
xidməti zabiti kimi iştirak edib

17 iyun - Tibb 
İşçilərinin Peşə 

Bayramı Günüdür

“Uşaqları erkən yaşlarında 
kardioloji müayinə 
etdirmək vacibdir”

Gənc həkim 
ağır əməliyyatı 
uğurla həyata 

keçirib

Əcnəbi 
tələbələr 

Qarabağda

TƏBİB
www.amu.edu.az

Əsas tibb təhsili 
ixtisasları üzrə yekun 
dövlət attestasiyası 
məcburidir 

Mə lum ol du ğu ki mi, ötən il dən baş la ya raq, Na zir lər 
Ka bi ne ti nin mü va fiq qə rar la rı na əsa sən, ali və or ta ix ti
sas təh si li müəs si sə lə rin də təd ris və tə limtər bi yə pro
se si dis tant (mə sa fə dən) for ma da təş kil edil miş dir. Ca ri 
təd ris ili nin pa yız se mest ri nin im ta han ses si ya sı da on
layn şə kil də hə ya ta ke çiril miş dir. 

Hazırdaxüsusikarantinrejimidavametdiyinəgörə
TəhsilNazirliyinintəklifinəəsasən,NazirlərKabinetinin
5iyun2021-ciiltarixliqərarınauyğunolaraq,caritədris
ilindədəortaixtisastəhsilipilləsində(bütünixtisaslar
üzrə)vəali təhsilpilləsininbakalavriatsəviyyəsində
(xüsusiqabiliyyəttələbedənixtisaslarvəəsas(baza
ali) tibbtəhsili ixtisasları istisnaolmaqladigərbütün
ixtisaslarüzrə)tələbələrinyekundövlətattestasiyası
üzrəbiliyininqiymətləndirilməsinintəhsilmüddətində
əldəetdiklərinəticələr(ÜmumiOrtaMüvəfəqiyyətGös-
təricisi)əsasındaaparılmasıməqsədəmü-vafiqhesab
edilmişdir.
BununlaəlaqədarNazirlərKabinetininmüvafiqqərar-

larınalazımidəyişikliklərolunmuşdur.Beləki,qərara
əsasən,orta ixtisastəhsilipilləsindəbütünixtisaslar
üzrə,bakalavriatsəviyyəsində isəxüsusiqabiliyyət
tələbedənixtisaslarvəəsas(bazaali)tibbtəhsiliixti-
saslarıistisnaolmaqladigərbütünixtisaslarüzrətədris
planınınbütünşərtləriniyerinəyetirmiştələbələrtəhsil
müddətindəəldəetdiklərinəticələrə(ÜOMG)uyğun
olaraqdövlətattestasiyasındankeçmişhesabolunurlar.
Bakalavriatsəviyyəsininxüsusiqabiliyyəttələbedən
ixtisaslarvəəsas(bazaali)tibbtəhsiliixtisaslarıüzrə
yekundövlətattestasiyasıisəməcburidir.Buixtisaslar
üzrəmagistraturasəviyyəsindədəyekunattestasiya
məcburidir.Magistraturasəviyyəsindətədrisplanının
bütünşərtləriniyerinəyetirmiştələbələryekunattesta-
siyayaburaxılırlar.Magistrlikdissertasiyasınınməzmu-
nuna,yazılmasına,təqdimedilməsinəvəmüdafiəsinə
qoyulantələbləralitəhsilmüəssisəsininElmiŞurasıvə
AzərbaycanMilliElmlərAkademiyasıtərəfindənTəhsil
Nazirliyiilərazılaşdırılmaqlamüəyyənləşdirilir.
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Azər bay can Tibb Uni ver si te
ti nin rek to ru, pro fes sor Gə ray 
Gə ray bəy li Tür ki yə nin Al tın baş 
Uni ver si te ti nin rek to ru, pro fes sor 
Çağ rı Er ha nı qə bul edib.
Qonağa rəhbəri olduğu təhsil

müəssisəsihaqdaməlumatverən
G.Gəraybəylibildiribki,universite-
tin6fakültəsivar.HazırdaATU-da
7mindənçoxtələbətəhsilalırki,on-
larında2minnəfərdənçoxuxarici
tələbədir.Bugöstəriciyəgörə,ATU
ölkəuniversitetləriarasındabirinci
yerdədir.
Rektorqeydedibki,ötənilATU-da

ikiyeni ixtisasaçılıb: tibbbacısıvə
fizioterapist.Bundanbaşqa,ikiəlavə
magistratura ixtisası təşkilolunub-
tibbipsixiatriyavətibbimenecment.
Həmçinin2020-ci ildənbaşlaya-

raq,universitetdə ilkdəfəAzərbay-
canvətəndaşlarıüçüningilisdilində
tədrishəyatakeçirilir.
ATU-nunrektoruəlavəedibki,uni-

versitetinözünün4klinikası-Tədris
Cərrahiyyə,TədrisTerapevtik,Təd-
risstomatolojivəOnkologiyaklini-
kaları fəaliyyətgöstərirvəhərbiri
müasiravadanlıqlarlatəchizolunub.
Tələbələrburdaklinikdərslərinike-
çirlər.
Onunsözlərinəgörə,beynəlxalq

əlaqələrin genişləndirilməsi ATU
üçünprioritet istiqamətlərdənbiri-

dir: "Təbiiki,buməsələdəTürkiyə
universitetləriiləolanəlaqələrilksı-
radadurur.İnanıramki,bugörüşdən
sonrabiziməməkdaşlıqmüqaviləmiz
dahaişləkolacaq.Hesabedirəmki,
müqaviləəsasındaartıqciddişəkil-
dəqarşılıqlıelmiişlərinaparılmasına
baxılmalıdır. İkiqardaşölkəarasın-
dagediş-gəlişinrahatolmasıvədil
maneəsininolmamasıbuməsələdə
böyükbirüstünlükdür".
RektorÇağrıErhanqeydedibki,

Altınbaş Universiteti Türkiyədəki
Vəqfuniversitetləriarasındaxarici
tələbəsayınagörəbirinciyerdədir:
"Məndəofikirdəyəmki,memoran-
duməsasındatələbəvəmüəllimmü-
badiləsinəbaşlamalıyıq.Onsuzda
bizdəazərbaycanlı tələbələr təhsil
alır.Tibb,dişhəkimliyivəəczaçı-
lıqkimieyni fakültələrimizvar.Diş
həkimliyiüzrəbuililkməzunlarımız
olacaq.Bundanbaşqa,birklinikamız
vəonşöbəliTibbxidmətləriməktə-
bimizvar.İnanıramki,bugörüşdən
sonraqarşılıqlı fəaliyyətimizdaha
səmərəliolacaq".
GörüşdəATU-nunÜmumiişlərüz-

rəprorektoruTahirVəliyev,Beynəl-
xalqəlaqələrüzrəprorektorOrxan
İsayev,AltınbaşUniversitetiBiznesin
idarəedilməsifakültəsinindekanıAli
ArgunKaracabey,beynəlxalqəlaqə-
lərşöbəsininmüdiriNurEradlıiştirak
ediblər.

ATU daha bir Türkiyə 
universiteti ilə əməkdaşlığı 
genişləndirir

Ötən əsrin 80-ci illərinin 
sonlarında genişlənən 
milli azadlıq hərəkatı 
1991-ci ilin oktyabrın-
da Azərbaycanın öz 
müstəqilliyini əldə etməsi 
ilə nəticələndi. Lakin 
müstəqilliyin ilk illəri heç 
də asan olmadı. Ölkədə 
siyasi hərc-mərclik, xaos, 
qarşıdurma hökm sürür-
dü. 
Ənböyüktəhlükəisə1993-

cü ilin iyunundakıGəncəqi-
yamı idi. SurətHüseynovun
nəzarəti altında olan hərbi
hissənin hakimiyyətə itaət-
sizliyiölkəni tamamiləxaosa
sürükləmişdi.Azərbaycanvə-
təndaşmüharibəsi təhlükəsi
iləüz-üzəqalmışdı.Beləbir
vəziyyətdəxalqovaxtNaxçı-
vandayaşayanHeydərƏliye-
vəüztutduvəonuBakıyadə-
vətetdi.Xalqınçağırışınasəs
verən,dövlətingələcəktaleyi-
nəbiganəqalmayanHeydər
ƏliyevBakıyadönərəkrespub-
likada yaranmış hakimiyyət
böhranınınaradanqaldırılması
istiqamətindəəməlifəaliyyətə
başladı.
Xalqıntəkidli tələbi ilə ikin-

cidəfəhakimiyyətəqayıdan
HeydərƏliyev iyunun15-də
AzərbaycanAliSovetininsəd-
riseçildi.Həmindövrdəneti-
barənölkədəbütünistiqamət-
lərdətüğyanedəntənəzzülün
qarşısıalındı,Azərbaycanın
inkişafını təmin edən böyük
addımlar atıldı. Onun müd-
rikliyivəqətiyyətisayəsində
Azərbaycandavətəndaşqar-
şıdurmasınabirdəfəliksonqo-
yuldu,ölkəmizxaosdan,siyasi
çəkişmələrdən,sosial-iqtisadi
böhrandanxilasoldu.Heydər
Əliyevqısabirmüddətdəbü-
tünqüvvələrisəfərbəredərək,
Azərbaycanıtəhdidedəntəh-
lükələri aradan qaldırdı. Ən
başlıcası,separatçılarınqar-
şısı alındı, qanunsuz silahlı
dəstələr ləğvedildi.Beləliklə
HeydərƏliyevinsiyasiiradəsi,
uzaqgörənsiyasətiAzərbay-
canıparçalanmaqtəhlükəsin-
dənqurtardı.Getdikcədün-
yadövlətlərində,beynəlxalq
aləmdəmüstəqilAzərbayca-
nabirinam,etibaryaranmağa
başladı.

Qısavaxtərzindəölkədəke-
çirilənsiyasi islahatlaruğurlu
oldu.Lakinmüstəqilbir res-
publikaüçüniqtisadimüstəqil-
likdəəsasamillərdənbiri idi.
Odurki,HeydərƏliyeviqtisadi
islahatlarıönəçəkdi.Buisla-
hatlarnəticəsindəböyükinki-
şafvətərəqqiyolunaqədəm
qoyuldu.Əldəolunannailiy-
yətlər insanlarıngüzəranının
yaxşılaşdırılması ilə yanaşı,
həmdəölkəniniqtisadigücü-
nüartırmışoldu.Birçoxxarici
sərmayədarlarAzərbaycana
böyükmaraqgöstərməyəbaş-
ladı.Uğurlahəyatakeçirilən
neftstrategiyasıAzərbaycanın
inkişafındaböyükroloynadı.
Qısavaxtdaölkənintəhsil,sə-
hiyyə,mədəniyyətsahələrində
dəböyük inkişafbaşladı.Tə-
nəzzül vədurğunluqaradan
qaldırıldı.Azərbaycandamo-
dernbirdövlətqurulmuşoldu.
Heçtərəddüdetmədənde-

mək olar ki, Azərbaycanın
bugünkü inkişafıvətərəqqisi
1993-cüiliniyunundanbaşla-
mışdır.Tarixgöstərdiki,xalq
özseçimində,HeydərƏliye-
viBakıya,hakimiyyətədəvət
etməkdəyanılmayıb.Odurki,
xalqımızdövlətçiliktariximizə
MilliQurtuluşGünükimida-
xilolmuşbugünüsevə-sevə
qeydedir.1997-ci ilin27iyu-
nundaMilliMəclisinqərarı ilə
15 iyunMilliQurtuluşGünü
kimi rəsmiləşdirilmişdir.Milli
Məclisinhəmintarixliqərarın-

dadeyilir:"Azərbaycanxalqı-
nınazadlığının,müstəqildöv-
lətçiliyininmüqəddəratınınhəll
edildiyiənağırgünlərdəHey-
dərƏliyevinözxalqınıniradə-
sinətabeolaraqölkərəhbərli-
yinəqayıtması,əslində,onun
müstəqilAzərbaycanRespub-
likasını,Azərbaycanxalqını,
milliazadlıqhərəkatındaqaza-
nılmıştarixinailiyyətləriməhv
olmaqdan xilas etmək kimi
çoxçətinvəşərəfibirmissi-
yanıkönüllüolaraqözüzərinə
götürməsi idi.Bu,sözünəsl
mənasında,"ömrümünqalan
hissəsinidəxalqımaqurban
verirəm"deyibmeydanaatılan
böyükürəkliVətənoğlununöz
xalqı,özVətəniqarşısındami-
silsizfədakarlığıidi".
Müasirmüstəqil Azərbay-

canuluöndərHeydərƏliyevin
layiqlidavamçısıolanPrezi-
dentİlhamƏliyevinrəhbərliyi
iləuğurla inkişafedir,ardıcıl
nailiyyətlər qazanaraq yeni
zirvələr fəthedir.Məhzonun
rəhbərliyialtındamüzəfəror-
dumuzun30iləqədərerməni
işğalıaltındaqalantorpaqları-
mızı44günlükVətənmüha-
ribəsi iləazadetməsixüsusi
qeydedilməlidir.Bununlaulu
öndərinxaricivədaxilisiyasə-
tiniuğurladavametdirənpre-
zidentimizözadınımüqəddəs
tariximizəəbədihəkketdi.

 Fəx rəd din Məm mə dov
İctimaifənlərkafedrasının

professoru

Milli qurtuluşdan başlanan möhtəşəm yol

Professor Gəray Gəraybəyli: “Bey nəl xalq 
əla qə lə rin inkişaf etdirilməsi universitetimiz 
üçün priori tet is ti qa mət lər dən bi ri dir”

Heydər Əliyevin müd rik li yi sa yə  sində 
Azər bay can si ya si çə kiş mə lər dən, so sial
iq ti sa di böh ran dan xi las olaraq, inkişaf yo
luna qədəm qoydu

Rektor Dövlət imtahanlarının gedişini izləyib
İyunun9-danetibarənAzər-

baycanTibbUniversitetində
(ATU)Dövlətburaxılışimtahan-
larınastartverilib.Universitetin
rektoru,professorGərayGəray-
bəyliMüalicə-profilaktikafakül-
təsininburaxılışkurstələbələri
üçünkeçirilənimtahanlarıizləyib.
Xatırladaqki,ATU-dayekun

attestasiyaNazirlərKabinetinin
qərarınaəsasənkeçirilir.Baca-
rıqimtahanlarıəyaniolaraq,test
imtahanlarıisəonlaynformatda
təşkilediləcək.İlkmərhələdə
tələbələrinbacarıqları,növbəti
mərhələdəisənəzəribilikləriqiy-
mətləndiriləcək.İmtahanlariyu-
nun30-aqədərdavamedəcək
ProfessorG.GəraybəyliObyek-

tivStrukturlaşmışKlinikİmta-

hanları(OSKİ)vermiş,eləcə
dəhələimtahanlarıolmamış
tələbələrləsöhbətedərək,
onlarınfikirvətəklifərinidinlə-
yib,prosesgedənkabinetlərlə
tanışolub.

İmtahandanuğurlaçıxan
tələbələritəbrikedənrektor,
pandemiyavəziyyətiiləəlaqə-
darsuallarınazaldıldığını,test
imtahanlarınınonlaynkeçirildiyini
nəzərəçatdırıb.
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Bö yük El mi Şu ra sı nın növ bə ti ic la
sı ke çi ri lib. On layn for mat da təş kil 
olun muş ic la sı açan ATUnun rek
to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li 
öl kə miz də vak si na si ya pro se si nin 
mü vəf fə qiy yət lə apa rıl dı ğı nı, mü
ra ciət edən lə rin get dik cə ço xal dı
ğı nı və bu təd bir lə rin epi de miolo ji 
və ziy yə tə müs bət tə sir gös tə rə cə
yi ni vur ğu la yıb. Rek tor bü tün ka
fed ra lar da və şö bə lər də ça lı şan 
əmək daş la rın vak si na si ya pro se
si nə cəlb edil mə si nin zə ru ri li yi ni 
bil di rib. 
Bu günlərdə dünyasını dəyişən

Travmatologiya və ortopediya ka-
fedrasının professoruƏhmədƏh-
mədzadəninxatirəsiyadedildikdən
sonra iclasdamüzakirəyəçıxarılan
məsələlərdiqqətəçatdırılıb.Əvvəl-
cə“AzərbaycanTibbUniversitetində
2020/2021-ci tədris ilindəburaxılış
DövlətAttestasiyasına və yaz se-
mestrinin imtahansessiyasınaha-
zırlığınvəziyyəti, imtahanlarınmü-
təşəkkil keçirilməsində kollektivin
vəzifələri” mövzusunda Tədris və
müalicəişləriüzrəprorektor,profes-
sorSabirƏliyevinhesabatməruzəsi
dinlənilib.
S.Əliyevali təhsilmüəssisələrin-

də2020/2021-citədrisilininyazse-
mestrinin imtahansessiyasını təş-
kiletməkməqsədilə təhsilnazirinin
“AzərbaycanRespublikasınınTəhsil
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin
müvafiqbəndini rəhbər tutaraq im-
zaladığı əmrlə istər tədris hissəsi
vədekanlıqlar, istərsədəkafedra-
larqarşısındakonkretvəzifələrqo-
yulduğunubildirib.Bununlayanaşı,
əmrin icrası iləbağlıbəziçatışmaz-
lıqlarınolduğunudadiqqətəçatdırıb.
O,testlərinhazırlanmasınındəfələrlə
ayrı-ayrıkafedralaravəonlarıneks-
pertlərinətapşırılmasınabaxmaya-
raq,bəzikafedralardabuməsələyə
dair problemlərin mövcudluğunu
təəssüfləqeydedib:“Xa tır lat maq 
is tər dim ki, əv vəl ki il lər də test lə rin 
ha zır lan ma sın da olan qü sur la ra və 
bə zən təd ris in ti za mı nın po zul ma-
sı na gö rə nəin ki müəl lim lər, hət ta 
ka fed ra mü dir lə ri və zi fə lə rin dən 
kə nar laş dı rıl mış dır. Təəs süf do ğu-
ran odur ki, il lər dir bu mə sə lə ay rı-
ay rı fa kül tə şu ra la rın da və Bö yük 
El mi Şu ra da mü za ki rə olun sa da, 
bə zi ka fed ra lar İm ta han Mər kə zi-
nə test lə rin ve ril mə si ni ge cik di rir 
və bu test lər də cid di qü sur lar aş-
kar la nır. Tə məl fən lə ri üz rə, de mək 
olar ki, be lə bir prob lem möv cud 
de yil. La kin çox təəs süf ki, kli ni-
ki ka fed ra lar da bu mə sə lə lə rə bə-
zi ka fed ra mü dir lə ri və eks pert lər 
cid di ya naş mır lar. Mə sə lən, ke çən 
se mestr də Ailə tə ba bə ti ka fed ra-
sın da ha zır la nan test lə rin qay da-
sın da ol ma ma sı ilə bağ lı gös tə riş 
ve ril sə də, bu se mestr də də hə min 
ka fed ra da test lər vax tın da ha zır-
lan ma dı və İm ta han Mər kə zi nə 
ve ril mə si ge cik di ril di. Tə biidir ki, 
biz gə lə cək də test lə rin tər tib olun-
ma sı, on la rın məx fi sax la nıl ma sı 
ba xı mın dan ye ni qay da la rın ha zır-
lan ma sı üzə rin də iş lə mək məc bu-
riy yə tin də yik”. 
Artıqbirneçəildirki,kreditsistemi

ilətəhsilalantələbələrləimtahanların
universitetdəyaradılmışVirtualTest
Mərkəzininköməyiiləmərkəzləşdiril-
mişşəkildəaparıldığınısöyləyənpro-
rektor,2020/2021-ci tədris ilində ilk
dəfəolaraqI-IIIkurslardaaralıqsor-
ğularınnəticəsininbugünlərdərek-
toryanışuradagenişmüzakirəolun-
duğunubildirib.O,xarici tələbələrlə
işinyüksəksəviyyədəqurulmasının
yenədəprioritetməsələolduğunu,
busahəyəcavabdehlikdaşıyande-

kanlığındünyanınmüxtəlifölkələri
vəuniversitetləri iləəlaqələridaim
genişləndirdiyinivurğulayıb:“Xa ri ci 
öl kə lər dən uni ver si te ti miz də təh sil 
al maq üçün mü ra ciət edən tə lə bə-
lə rin sa yı il dən-ilə ar tır. 2020/2021-
ci təd ris ili nin 24.05.2021-ci il ta-
ri xə olan sta tis ti ka sı na gö rə, 
ATU-da 35 öl kə dən 2028 nə fər tə lə-
bə təh sil alır ki, bun lar dan da Tür-
ki yə Cüm hu riy yə tin dən YÖK yo lu 
ilə təh sil alan la rın sa yı 89 nə fər dir. 
Bun dan əla və, 48 nə fər əc nə bi və-
tən daş re zi den tu ra da təh sil alır.

 ATU-da təd ri sin in gi lis di lin də 
apa rıl ma sı xa ri ci öl kə və tən daş la-
rı nın uni ver si te ti mi zə cəlb olun ma-
sın da bö yük əhə miy yət kəsb edir. 
Xa ri ci tə lə bə lər lə iş üz rə de  kan lı-
ğın ye ri nə ye tir di yi va cib iş lər dən 
bi ri də tə lə bə lə rin Ba kı şə hə rin də 
mü vəq qə ti ya şa maq hü qu qu nu tə-
min et mək üçün Döv lət Miq ra si ya 
Xid mə ti ilə sıx əla qə sax la ya raq, 
on la rın qey diy ya tı nı təş kil et mək-
dir. De kan lıq tez-tez ya taq xa na da 
ya şa yan əc nə bi tə lə bə lə rin məişət 
şə raiti ilə ma raq la nır və prob lem-
lə ri nin ye rin də cə həll olun ma sı 
üçün səy gös tə rir. Təd ris ili ər zin-
də tə lə bə lə rin ya şa yış şə raiti nin 
yax şı lış dı rıl ma sı uni ver si te ti mi zin 
rek to ru nun və Xa ri ci tə lə bə lər lə iş 
üz rə de kan lı ğın daim diq qət mər-
kə zin də ol muş dur”. 
Rektorunmüvafiqəmri ilə təsdiq

edilmiş ayrı-ayrı fakültə və kurs-
larüzrə imtahan-məqbulşəbəkəsi
haqqındaməlumatverənS.Əliyev
“Təhsilhaqqında”AzərbaycanRes-
publikasınınQanunununqəbulundan
sonratibbtəhsilininəsasvəreziden-
tura təhsilindənayrıldığını,2011-ci
ildənbaşlayaraqölkədərezidentura
təhsilinəstartverildiyinixatırladıb:
“Ənə nə vi ola raq re zi den tu ra ya qə-
bul im ta han la rı Döv lət At tes ta si ya-
sın dan son ra apa rı lır dı. Ar tıq bir 
ne çə il dir ki, re zi den tu ra ya qə bul 
im ta han la rı 2 mər hə lə də apa rı lır və 
hər mər hə lə 100 bal la qiy mət lən di-
ri lir. Ca ri təd ris ili üçün I mər hə lə 
– ba za tibb fən lə ri üz rə im ta han lar 
2020-ci ilin may və av qust ay la rın-
da apa rı lıb, II mər hə lə – kli nik fən-
lər üz rə isə 2021-ci il sent yab rın 
20-nə plan laş dı rı lır. Re zi den tu ra ya 
ötən il qə bul üçün 1428 nə fər so-
nun cu kurs tə lə bə si və əv vəl ki il lə-
rin mə zun la rı mü ra ciət et miş dir ki, 
on lar dan 31 nə fə ri xa ri ci öl kə lər də 
təh sil müəs si sə lə ri ni bi ti rən lər dir. 
Sə hiy yə Na zir li yi ilə ra zı laş dı rı la-
raq, I mər hə lə üz rə mü sa bi qə şər ti 
40 bal sax la nıl mış dır. Sə nəd ve-
rən lə rin bö yük ək sə riy yə ti uni ver-
si te ti mi zin mə zun la rı və ya so nun-
cu kurs tə lə bə lə ri dir. Top lan mış ən 

yük sək bal 83 ol muş dur. Qeyd et-
mək la zım dır ki, bu ilin nə ti cə lə ri 
ke çən ilin mü va fiq döv rü ilə mü qa-
yi sə də xey li yax şı laş mış dır. Be lə 
ki, bu il I tur dan son ra 40 və da ha 
çox bal top la yan lar 666 nə fər dir. 
Ke çən il on la rın sa yı cə mi 459 nə-
fər ol muş dur”.

ProfessorS.Əliyev çıxışının so-
nunda imtahanlarıngedişinə ciddi
nəzarətolunacağınıvəneqativhal-
larlabağlıhərbirsiqnalaçoxkəskin
reaksiyaveriləcəyini,həmTəhsilNa-
zirliyində,həmdəuniversitetimizdə
imtahanprosesinənəzarətməqsə-
diləqaynarxəttvəoperativqərarga-
hınfəaliyyətgöstərəcəyinideyib.O,
2021-ciilməzunburaxılışıvə“Azər-
baycanhəkimininandı”nınqəbulu-
nuniyunayınınüçüncüongünlüyünə
təyinolunacağınıdaşuraüzvlərinin
diqqətinəçatdırıb,DövlətAttestasiya
sınaqlarınavəyazsemestrininimta-
hansessiyasınabütünhazırlıqişləri-
ninyekunlaşdırıldığını,kollektivinbu
məsulvəçətin işinöhdəsindənba-
carıqlagələcəyinəinandığınıbildirib.
Mövzuətrafındamüzakirələrəqa-

tılanBiolojikimyakafedrasınınmü-
diri,professorGülnarəƏzizovavəIII
cərrahixəstəliklərkafedrasınınmü-
diri,professorFarizCamalovonlayn
dərslərvəəldəolunannəticələrdən
danışıblar.Aralıqqiymətləndirməza-
manımaksimalbaltoplayanlarınol-
duğunu,sərbəstişlərəmarağınxeyli
artdığınıvəklinikibacarıqların,vər-
dişlərinaşılanmasıüzrəməqsədyön-
lüməşqlərinaparıldığınısöyləyərək,
yazsemestrinəhazırlığınvəziyyətini
qənaətbəxşqiymətləndiriblər.
Məruzə və çıxışlarda səslənən

fikirlərə münasibət bildirən rektor
G.Gəraybəyli,ilknövbədəyenireal-
lıqlarlahesablaşmaqzərurətininya-
randığınıdeyib.Onunsözlərinəgörə,

1-2iləvvələdəkbizəyadolanpande-
miya,epidemiya,onlayndərslər,hib-
riddərslər,distanttəhsilkimiifadələr
çoxsürətləhəyatımızadaxilolublar.
Onagörədətəhsilprosesimizi,bütün
fəaliyyətimizibuyenireallığauyğun
qurmalıyıq:“Bildiyinizkimi,sonillər
universitetimizdəmüxtəlif istiqamət-
lərüzrəbirçoxislahatlarastartveri-
lib.Əsasdiqqətisətədrisinkeyfiyyə-
tinəyönəldilib.Pandemiyabuprosesi
birqədərləngitsədə,islahatlaryeni
situasiyayauyğunaparılır.Ötənilin
avqustundatəsdiqolunanyenistan-
dartlar tədrisprosesininbirçox tə-
ləblərinədəyişikliklərinəzərdətutur.
Dərssaatlarınınazalması, tədrisin
mahiyyətinindəyişməsi, daha çox
vərdişlərə,bacarıqlaradiqqətyetiril-
məsihəmindəyişikliklərsırasındadır.
Nəticədəbəzikafedralarındərsyükü
azalır,bəziləri isəhəttabağlanabi-
lər.Bununlayanaşı,gələcəkdəyeni
çağırışların,tələblərinmeydanaçıx-

ması iləyeni ixtisasvəkafedraların
açılmasıdamümkündür”.
G.Gəraybəyli tibb təhsilininkey-

fiyyətiniyüksəltməküçünniyədaha
çoxTürkiyəuniversitetlərinintibbfa-
kültələrininproqramlarınavəonların

apardığıtəhsilformatınaistinadedil-
məsibarədəonaünvanlanansuala
ölkəbaşçıcıcənabİlhamƏliyevdən
sitatgətirməkləcavabverdiyinivur-
ğulayıb:“Cə nab Pre zi den tin Tür ki-
yə nin təh sil na zi ri ni qə bul edər kən 
söy lə di yi fi kir səs lə nən sual la ra ən 
ay dın ca vab dır. Pre zi dent bil dir-
miş dir ki, Tür ki yə nin təc rü bə si bi-
zim üçün çox önəm li dir. Çün ki biz 
elə bir güc lü müt tə fiq lik ya rat mı şıq 
ki, gə lə cək nə sil lər öz ad dım la rı nı 

bu müt tə fiq li yə və bu qar daş lı ğa 
uy ğun at ma lı dır lar”. 
Rektor bu günlərdə Türkiyədən

2böyüknümayəndəheyətiniqəbul
etdiyini,onlarla faydalımüzakirələr
apardığını xatırladıb. Daha sonra
fevralın 15-dən başlanan hibrid –
bəzikurslardaonlayn,bəzikurslar-
daisəcanlıdərslərzamanıyaranan
çətinliklərdəndəsözaçıb.Əvvəllər
onlayndərslərintibbitəhsilinkeyfiy-
yətinəmənfitəsirgöstərdiyinideyən
bəzimüəllimlərinsonradanfikirlərini
dəyişərəkbuşəraitdəcanlıdərslərin
əleyhinəçıxmasını təəssüfhissi ilə
yadasalıb.Ancaqbütünçətinliklərə
baxmayaraq,semestrinmüvəffəqiy-
yətləbaşaçatdığınısöyləyib.
Universitetinrəhbəribəziklinikika-

fedralardacanlıdərslərzamanıtələ-
bələrəxəstələrinaznümayişolun-
masını,dərslərinsırfnəzəriformatda
keçirilməsinimənfihalkimidəyərlən-
dirib:“Tə lə bə lər haq lı ola raq mə nə 
sual ün van la yır dı ki, bu dərs lə rin 
on layn dərs dən fər qi nə dir? Əgər 
biz ka bi net dən ba yı ra çıx mı rıq sa, 
müəl lim ki tab dan han sı sa ab za sı, 
han sı sa möv zu nu da nı şır sa, heç 
bir əya ni va si tə, xəs tə və ya mul-
yaj nü ma yiş et di ril mir sə, bu ne cə 
can lı dərs dir?”
YeniyaradılanTibbtəhsilivəinno-

vasiyaşöbəsihaqqındaşuraüzvləri-
nəməlumatverənrektorbildiribki,
şöbəfəaliyyətinimövcudtədrispro-
sesinintəhliliəsasındamüəyyəntək-
liflərinhazırlanmasınayönəldəcək.
ATU-nunrektorubəzikafedramü-

dirlərindəhələdəköhnəstereotiplə-
rinqaldığını,həminvəzifəyəseçilən
şəxslərinoadıdoğrultmalıolduqları-
nı,əkshaldakonkrettədbirlərgörü-
ləcəyinivurğulayıb.
Yekunnitqində tələbələrinbiliyi-

ninqiymətləndirilməsimetodlarına
datoxunanprofessorG.Gəraybəyli
davamiyyətəgörəqiymətləndirmə-
nin ləğvolunmasınıməqsədəuyğun
hesabedib.
Sonradigərməsələlərinmüzakirə-

sinəbaşlanılıb.
Dərslik, dərs vəsaitləri,metodik

vəsaitlərinnəşrinərazılıqverənElmi
ŞurasondaBeynəlxalqəlaqələrüz-
rəprorektor,dosentOrxanİsayevin
həmmüqavilələrinelektronqaydada
bağlanması,həmdəmüvafiqsənəd-
lərinelektronqaydadaqəbulubarədə
təklifini,eynizamandaelmlərdoktoru
işlərininmövzusunuvəelmiməslə-
hətçisini,elmiadlarıtəsdiqləyib.

Arif MƏMMƏDLİ

ATU-da islahatların əsas məqsədi 
tədrisin keyfiyyətini yüksəltməkdir
Böyük Elmi Şurada universitetimizin uğurları ilə yanaşı, neqativ hallara da diqqət ayrılıb
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Xal qı mı zın ümum mil li li de ri 
Hey dər Əli ye vin 2001-ci il iyu nun 
4-də im za la dı ğı Sə rən ca ma əsa-
sən, hər il iyu nun 17-si öl kə miz də 
Tibb İş çi lə ri nin Pe şə Bay ra mı 
Gü nü ki mi qeyd olu nur. İn san la-
ra hə yat və sağ lam lıq bəxş edən 
tibb iş çi lə ri nin şə rə fi nə ke çi ri lən 
pe şə bay ra mı üçün 17 iyun ta ri-
xi nin se çil mə si heç də tə sa dü fi 
de yil. 1918-ci ilin hə min gü nün də 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
Hö ku mə ti nin qə ra rı ilə Sə hiy yə 
Na zir li yi tə sis edi lib. Bun dan son-
ra Azər bay can sə hiy yə si in ki şaf 
yo lu na qə dəm qo yub. 
Tarixənəzərsalsaqgörərikki,

CümhuriyyətdövründəSəhiyyə
Nazirliyininyaranması iləparalel
olaraqhəməhaliyə,həmdədö-
yüşlərdəyaralananəsgərvəza-
bitlərətibbiyardımıntəşkiliüçün
yenixəstəxanalarvəaptekləraçı-
lıb.Eynizamandatibbikadrların
hazırlığıməsələsihəmişədiqqət
mərkəzindəsaxlanılıb.Bununba-
riznümunəsi1919-cuildəəsası
qoyulanBakıDövlətUniversite-
tindətibbfakültəsininyaradılması-
dırki,buradatəhsilalantələbələr
sonralarsəhiyyəmizinkadrpoten-
sialınınözəyinitəşkiletdilər.
Sovetlər dövründə isə Bakı

DövlətUniversitetinintibbfakül-
təsinin bazasında Azərbaycan
Tibbİnstitutunun(indikiAzərbay-
canTibbUniversiteti)əsasıqoyul-
muş,birneçəelmitədqiqatinsti-
tutufəaliyyətəbaşlamışdı.Həmin
dövrdəAzərbaycanınMirəsədulla
Mirqasımov,ƏzizƏliyev,Mustafa
bəyTopçubaşov,ƏbülfəzQara-
yevvədigərtanınmışalimlərinin
adlarıSSRİ-dəböyükhörmətlə
çəkilir,onlarıntədqiqatlarıdərs-
liklərəsalınırdı.
İkinci Dünyamüharibəsi illə-

rindəAzərbaycansəhiyyəsiqə-
ləbəmiznaminəböyükişlərgör-
müşdü.Həkimlərimiz,bütüntibb
işçilərimiz hərbi hospitallarda
yaralılarıhəyataqaytarmaqüçün
gecə-gündüzçalışırdılar.Müha-
ribədən sonrakı dövrdə Azər-
baycan səhiyyəsi əsas diqqəti
əhalinin sağlamlığına,müxtəlif
xəstəliklərləmübarizəyəyönəlt-
mişdi.
Azərbaycansəhiyyəsininson-

rakı inkişafıdahaçoxuluöndər
HeydərƏliyevinadı iləbağlıdır.
Səhiyyəməsələlərinəböyükdiq-
qətvəqayğı iləyanaşanHeydər
Əliyevinrespublikayarəhbərliket-
diyidövrdəbugünküiritibbmüəs-
sisələrininəksəriyyətiinşaolunub
əhalininistifadəsinəverildi.Kadr

hazırlığınaböyükdiqqətyetirən
uluöndəristedadlıgəncləritanın-
mıştibbtəhsiliocaqlarınagöndə-
rir,oradayüksəkixtisaslıkadrlar
kimiformalaşmasınaşəraityara-
dırdı.Həkimlərin ixtisasınıartır-
masıüçünAzərbaycandamüxtəlif
konfranslar,simpoziumlarkeçirilir-
di.Ümummilliliderbufəaliyyətini
müstəqillikillərində-xalqıntəkidi
vətələbiiləhakimiyyətəqayıtdıq-
dansonradadavametdirdi.Ulu
öndərinmüstəqillikdövründə2
dəfəAzərbaycanTibbUniversi-
tetindəolması,proqramxarakterli
çıxışlarıvəölkəmizdəkiyeganəali
tibbmüəssisəsininmaddi texni-
kibazasınınmöhkəmləndirilməsi
üçünverdiyiqərarlarsəhiyyəmi-
zinparlaqsəhifələrindəndir.
İnsanların sağlamlığının qo-

runması,gələcəknəslinsağlam
böyüməsibugündəölkəmizdə
dövlətsiyasətininprioritet istiqa-
mətlərindənbiridir.Respublika-
mızdasonillərbaşverənsürətli
iqtisadiyüksəlişbütünsahələrin,
ocümlədənsəhiyyənininkişafına
daəsaslı təkanverib.Prezident
İlhamƏliyevinsərəncamvətap-
şırıqlarınaəsasəntikilib istifadə-
yəverilən,yenidənqurulantibb
ocaqlarıAzərbaycansəhiyyəsi-
nininkişafınınbugünənyüksək
səviyyədədavametdiyinigöstə-
rir.BubaxımdanAzərbaycanda
keyfiyyətli,yüksəksəviyyəli tibbi
xidmətingöstərilməsiüçünbütün
imkanlarmövcuddur.
Azərbaycansəhiyyəsinin inki-

şafındaBirinci vitse-prezident,
HeydərƏliyevFondununprezi-
dentiMehribanƏliyevanınmisil-
sizxidmətlərinidəxüsusivurğu-
lamalıyıq.Onuntövsiyəsi iləbu
istiqamətdəqəbulolunmuşqərar-
lar,qanunlar,dövlətproqramları,
yaradılantibbmərkəzlərisəhiyyə-
mizintərəqqisinəböyüktöhfədir.
Böyükqürurhissi ilədeyəbi-

lərik ki, Azərbaycan səhiyyəsi
2020-ciildəyeninövkoronavirus
(COVİD-19)pandemiyasınaqarşı
mübarizədənvə44günlükVətən
müharibəsindəndəqalibiyyətlə
çıxdı.Artıqbusahədədəyaxın
keçmişdətopladığımız,uğurlası-
naqdançıxmışböyüktəcrübəmiz
var.
Ümidyeriolmaq,xəstələrəşəfa

vermək,ömürlərəömürcalamaq
kimixeyirxahişləməşğulolanbü-
tüntibbişçilərihərcürhörmətvə
ehtiramalayiqdirlər.
Peşəbayramınızmübarəkol-

sun,sağlamlıqkeşikçiləri!

2021/2022-ci tədris ilində 
rezidenturaya qəbul imtaha-
nında iştirak üçün mayın 26-
dan başlanan ərizə qəbulu 
başa çatıb. Dövlət İmtahan 
Mərkəzindən (DİM) verilən 
məlumata görə, ərizə qəbulu 
internet vasitəsilə aparılıb.  
İmtahandaiştiraketməküçün

2026nəfər(Azərbaycanbölmə-
si–1716, rusbölməsi–310)

ərizəsinitəsdiqlədib.
Xatırladaqki,əsas(bazaali)

tibbtəhsiliəsasındarezidentu-
rayaqəbul imtahanıDİMtərə-
findənmərkəzləşdirilmişqay-
dada iki mərhələdə keçirilir:
baza fənlərivə ixtisas fənləri
üzrəbiliklərinqiymətləndirilmə-
si.Baza fənləriüzrəbiliklərin
qiymətləndirilməsiimtahanının
iyunun20-də,təkrarimtahanın
(2-cicəhd) iyulayında, ixtisas

fənləriüzrəbiliklərinqiymətlən-
dirilməsi imtahanının isəsent-
yabr ayında keçirilməsi plan-
laşdırılır.
Namizədlərəhərmərhələdə

100testtapşırığıtəqdimolunur.
Hər ikimərhələdənamizədin
hərbirtesttapşırığınadüzgün
cavabı1ballaqiymətləndirilir.
Səhv cavablar namizədin im-
tahannəticəsinə (yekunnəti-
cəyə) təsir göstərmir. İxtisas
fənləri üzrə biliklərin qiymət-
ləndirilməsi imtahanınabaza
fənləri üzrə biliklərin qiymət-
ləndirilməsi imtahanındantop-
ladığıbal40vədahaçoxolan
namizədlərburaxılırlar.Hərbir
mərhələdəimtahansuallarının
cavablandırılmasına2saat30
dəqiqəvaxtayrılır.Müsabiqə-
yəixtisasfənləriüzrəbiliklərin
qiymətləndirilməsiimtahanında
topladığıbal50-dənazolma-
yannamizədlərburaxılır.Qəbul
elanınıntammətni“Rezidentu-
ra”jurnalının2-cisayındadərc
olunub.

Qalib ölkənin vətəndaşı olmaq 
qürurvericidir

Nə ha yət, 30 il göz lə di yi miz 
gü nün şa hi di ol duq. 44 gün lük 
mü ha ri bə də Azər bay can Or du su 
öz gü cü nü gös tər di, xal qı mı zın 
qüd rə ti ni or ta ya qoy du. Azər bay
can Və tən mü ha ri bə sin də qə lə
bə si ni rəs mi ləş dir dik dən son ra 
Pre zi dent İl ham Əli yev Hər bi 
Qə ni mət lər Par kı nın ya ra dıl ma sı 
haq qın da tə şəb büs irə li sür dü. 
Ar tıq açıq sə ma al tın da na dir park 
sa lı nıb. Bu ra da er mə ni lə rin qo yub 
qaç dı ğı si lah lar, ağır tex ni ka lar, 
ra ket komp leks lə ri, hər bi nəq liy
yat va si tə lə ri, di gər qə ni mət lər 
sər gi lə nir.
Görkəmlialimlərdənbirimüharibə

haqqındademişdir:“Suverendövlət-
lərmövcudolduqda,müharibəqa-
çılmazdır!Əgərmüharibəvarsa, iki
tərəfdənbiriyauduzmalı,yadaqalib
gəlməlidir”.Həqiqətənmüharibə,ter-
rorizmbəşəriyyətəböyükzərbədir.
Müharibələrözüiləfəlakətlərgətirir.
Xalqımızmüharibədəhşətləriniçox
görüb.BizBirincivəİkinciQarabağ
müharibələrininağrılarınıyaşayırıq.
Azərbaycanınəngözəlguşələriniiş-
ğaledib,mədəni-tarixiabidələrimizi
viranqoyanermənilər,nəhayətki,
özcəzalarınıaldılar.İkinciQarabağ
müharibəsindəermənilərəkiminkim
olduğunugöstərdik.
Ermənilər heç zaman öz faşist

xislətinigizlədəbilməyib.Onlargöz-
ləriniqırpmadandincəhaliyəqarşı
qətl, təcavüz, işgəncələr törədirdi.
Ermənilərin qeyri-insani əməlləri
çoxlusaydavətəndaşımızınhəlak
olmasına,yaralanmasına,psixoloji
travmaalmasınasəbəboldu.Bey-
nəlxalqhüquqkobudcasınapozuldu.
30ilərzindəbütünbunlardannəticə
çıxarıb,ədalətibərpaedəbilməyən
beynəxalqtəşkilatlarınbacarmadığı-
nıAzərbaycanOrdusumüzəfərAli
BaşKomandanınrəhbərliyi iləqısa
müddətəhəyatakeçirdi.Möhtərəm
Prezidentimizin Hərbi Qənimətlər
Parkınınaçılışmərasimindəkiçıxışını
diqqətləizlədim.Həminçıxışdanbir

məqamıdiqqətəçatdırmaqistərdim:
“Bizimaslanlarımızölüməgedirdilər.
Çünkionların işihaqq işi idi,onlar
öztorpaqlarıuğrundavuruşurdular.
Erməniəsgərininbizimtorpağımızda
nəişivar?Mənbunuhələbirneçəil
bundanəvvəlbirbeynəlxalqtədbir-
dədemişdim.Hansısaermənimə-
nəsualvermişdiki,oradasnayper
müharibəsigedir,yaxuddaerməni
əsgərləriölür.Dedimki,ölməkistə-
mirsə,rəddolsunbizimtorpağımız-
dan.Müharibədövründədəfələrlə
demişdim,Ermənistanrəhbərimənə
tarixversinki,bizimtorpağımızdan
nəvaxtrəddolur,həminanbizmü-
haribənidayandırırıq.Belədəoldu.
300-dənçoxşəhərvəkənddöyüş
meydanındaazadedildi”.
Sevindiricihalbuidiki,düşmənin

əlinəAzərbaycanSilahlıQüvvələri-
nəməxsusbircətexnikadakeçmə-
di.Çünkibizöztarixitorpaqlarımız-
davuruşaraq,özərazilərimiziazad
edərəkyalnızirəligedirdik.Məhzbu
səbəbdəndöyüşəməliyyatlarında
qorxaqerməniəsgəriözmövqelə-
rini, silah-sursatını qoyubqaçırdı.
Parkdakıeksponatlararasındasilahlı

qüvvələrimizinişğaldanazadolunan
ərazilərdəermənilərdənqənimətki-
mi götürdüyü və yaməhvetdiyi 2
mindənçoxavtomobildənçıxarılmış
qeydiyyatnişanlarındanhazırlanan
vəüzərində“QarabağAzərbaycan-
dır!”şüarıəksolunankompozisiya
daqələbəmizinmöhtəşəmliyinigös-
tərir.Buradakıhərbiqənimətlərer-
mənivəhşiliyinin,hərbicinayətlərinin
əyanisübutuolmaqla,eynizamanda
Azərbaycanazəfərqazandıranmü-
haribənibirdahagözönündəcan-
landırmağaimkanverir.Burayagələn
hərbirinsan–istərAzərbaycanvə-
təndaşları,istərsədəəcnəbilərbunu
görürlər.Ötənilinpayızındabutari-
xianlaraşahidlikedən,möhtəşəm
günləriyaşayanhərbirAzərbaycan
vətəndaşıxoşbəxtdir.
BirliyimizQarabağıqaytardı.Əmi-

nəmki,buparkgəncnəslinvətən-
pərvərruhdaböyüməsindəmühüm
əhəmiyyətəmalikolacaq.

Sabir ƏLİYEV,
ATU-nunTədrisvəmüalicəişləri
üzrəprorektoru,Əməkdarelm

xadimi,professor

17 iyun  Tibb İşçilərinin 
Peşə Bayramı Günüdür
İnsanlara keyfiyyətli tibbi xidmətin göstərilməsi üçün 
Azərbaycanda bütün imkanlar var

Rezidenturaya ərizə 
qəbulu başa çatıb
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Fakültə Elmi 
Şurasının 
onlayn iclası 
baş tutub 

I Müalicəprofilaktika fakültəsinin 
növbəti Fakültə Elmi Şurasının on
layn iclası keçirilib. İclasa fakültənin 
dekanı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent Elşad Novruzov sədrlik edib. 
ƏvvəlcəNeyrocərrahlıqkafedrasının

müdiri,tibbüzrəfəlsəfədoktoru,dosent
RövşənXəlilzadəsonikiilərzindəka-
fedradagörülənişlər,tədrisintəşkilivə
dərslərinkeçirilməsi,kafedradadavam
etdirilənelmiişlərhaqqındaməlumat
verib.Həmçinin,kafedradaxilindəbütün
əməkdaşlartərəfindənmüxtəlifnövney-
rocərrahiəməliyyatlarınhəyatakeçiril-
məsindənvəkafedraəməkdaşlarının
Vətənmüharibəsidövründəgöstərdikləri
tibbiyardımlardandadanışılıb.Hesaba-
tınsonundakafedraüzrəbəziçatışmaz-
lıqlar,yenitədrisvəsaitlərininhazırlan-
masınınzəruriliyiqeydedilib. 
Dahasonratibbüzrəfəlsəfədoktoru
elmidərəcəsinəiddiaolunandisserta-
siyaişləriüzrəNevrologiyakafedrası-
nınəməkdaşıLeylaRəhimova,Uşaq
cərrahlığıkafedrasınınəməkdaşıKönül
Musayeva,IMamalıqginekologiyaka-
fedrasınınəməkdaşıGünayHəsənli,
tibbelmləridoktoruelmidərəcəsiüzrə
isəHistologiya,embriologiyavəsitologi-
yakafedrasınınəməkdaşıNigarQuliye-
vamüxtəlifməruzələrləçıxışediblər.
Şuraüzvlərinimaraqlandıranmöv-

zulardamüzakirələrinardıncamüxtəlif
kafedralarüzrəmüsabiqədəiştirakedən
əməkdaşlarınonlaynseçkisikeçirilib.

ATU-nunƏsaslıkitabxanasındaAzər-
baycan və dünya ədəbiyyatına dəyərli
töhfələrvermiş,ŞərqvəQərbibirləşdirən
humanistsənətkar,dahimütəfəkkirNizami
Gəncəvininəsərlərindən ibarət"Nizami
Gəncəvi-880"adlısərgitəşkilolunub.
Buhaqdaaçıqlamaverənkitabxananın

müdiriZiyafətEminovaqeydedibki,Ni-
zamiGəncəvitarixəhəmdətibb,təbabət

haqqındaqiymətlifikirləriilədüşüb.Onun
yaradıcılığında,oğlunanəsihətşəklində
yazılmışşeirlərindəçiçək,vəbaxəstəlik-
ləri,onlarınmüalicəsi,zəliqoymaprosesi,
insanorqanlarınınnecə işləməsihaqda
maraqlifikirlərvar.
Şairçiçəkxəstəliyininyoluxucuolması,

sağlamuşağıhəminxəstəliyətutulanlar-
dantəcridetməkbarədəbeləyazır:
Çiçəyikənardatutunuşaqdan,
Yoxsazəhərlənəruşaqdakıqan.
NizamiGəncəviözəsərlərindəağciyəri

“ilıqnəfəssahibi”,ürəyi“qızılatlısüvari”,
“yaqutəbalızəfərəsgəri”,ödkisəsini“acı-
dil,cavancasus”(qədimtəbabətəgörə,öd
kisəsininikiağzıvar.Biriağciyərə,digəri
mədəyəaçılır),dalağı“qarakələ”,mədə
vəbağırsaqları“kəməndatan”,böyrəkləri
“misbədənpəhləvanlar”kimiifadəedir.
Yaxudinsandaqanartıqlığı,qantəzyiqi

olandaneştərvasitəsiləçərtərəkqanalın-
masınınvacibolduğunubelətəsviredir:
Bədəndəhəddənartıqolsaqan,
Neştərlətökərləronudamardan.

Bu gün lər də Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
Tə lə bə Həm kar lar İt ti fa qı Ko mi tə si nin və Nə si mi 
ra yon Gənc lər və id man ida rə si nin bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə on layn for mat da “Nə? Ha ra da? Nə 
za man?” in tel lek tual oyu nu ke çi ri lib.
Yarışınnəticələrinəəsasən,ATU-nun“Sinaps”

komandasıIyer,AzərbaycanDillərUniversitetinin“Win-
ners’team”komandasıIIyer,BakıDövlətUniversitetinin
“1984”komandasıIIIyerdəqərarlaşıb.
YarışdauniversitetiATUTHİKintellektualoyunlar

klubununüzvləriAnarKərimxanov,RüfətƏzimli,Orxan
Pənahov,ÜlkərMəmmədovavəŞəbnəmKərimzadə
təmsilediblər.

Görüş zamanı fakültə-
nin dekanı, dosent İsrail
Məhərrəmbəyli “Prezident
təqaüdçüsü”kimiyüksəkti-
tulutəhsilmüddətiboyunca
qoruyubsaxlamağıbaca-
ranməzunları təbrikedib.
Onlaragələcək fəaliyyət-
lərindəuğurlararzulayan
İ.Məhərrəmbəylihərbirinin
peşəkarmütəxəssis kimi
tanınmasınıdiləyib.
TədrisCərrahiyyəKlini-

kasınındirektoru,professor
Surxay Hadıyev də mə-
zunları tədris ilinimüvəf-
fəqiyyətləbaşavurmaları
münasibətilə təbrik edib.
Onlarapeşəkarhəkimki-
minailiyyətlərqazanmağı,

daim yüksəklikdə olmağı
arzulayıb.
Qeydedəkki,NigarMir-

zəyeva,NamazəliBəgəli-
yev,TəranəŞirinbəyli və
SəbinəSədrəddinovabü-
tün təhsilmüddətiboyun-
ca–2015-ci ildən2021-ci
ilədəkPrezidenttəqaüdçü-
süolublar.Görüşzamanı
onlarafakültərəhbərliyitə-
rəfindənxatirəhədiyyələri
təqdimolunub.
Görüşdə fakültəninde-

kanmüavinləriZabitMəm-
mədov,ArzuBəydəmirova
və akademik məsləhətçi
NərminBayramova iştirak
ediblər.

nümayişetdirilib.Eləcədə
Cəbrayılrayonundaxidmət-
dəolanəsgərvəzabitlərlə
görüşkeçirilib.Səfərzamanı
əcnəbi tələbələr tərəfindən
Azərbaycanınböyükölçülü
dövlətbayrağıaçılıbvə“Qa-
rabağAzərbaycandır!”şüarı
səsləndirilib.
Qarabağın Azərbaycan

üçünəhəmiyyətini,bölgənin
tarixivəzənginmədəniirsini
dünya ictimaiyyətinəçatdır-
maqməqsədilə“Nargis” jur-
nalınınQarabağmədəniyyə-
tinəvətarixinəhəsrolunmuş

“KarabakhisAzerbaijan”adlı
xüsusiburaxılışıəcnəbitələ-
bələrəpaylanılıb.
Sondaxatirəşəkliçəkdiri-

lib,əcnəbi tələbələrin təəs-
süratlarıdinlənilib.
SəfərdəAzərbaycanTibb

UniversitetindənTürkiyəvə-
təndaşıBekirEnesEvdivə
İraqvətəndaşıBaraaAbbood
iştirakediblər.Səfərtəəssü-
ratlarıhaqdadanışanBekir
Enesdüşmənvəhşiliklərin-
dəndəhşətəgəldiyini,eyni
zamandaQarabağıntəbiigö-
zəlliyinəvurulduğunubildirib.

Öl kə miz də təh sil alan əc nə bi 
tə lə bə lə rin iş ğal dan azad olun
muş Fü zu li və Cəb ra yıl ra yon
la rı na sə fə ri təş kil edi lib. Sə fər 
Təh sil və Mü da fiə na zir lik lə ri, 
Ba kı Şə hər Gənc lər və İd man 
Baş İda rə si nin bir gə təş ki lat çı lı ğı 
ilə baş tu tub. Sə fə rə 16 ali təh sil 
müəs si sə si nin 31 öl kə ni təm sil 
edən 40 tə lə bə si qa tı lıb. 

SəfərçərçivəsindəFüzu-
lirayonundaqədimməscid,
qəzet redaksiyası, köhnə
qəbiristanlıq,Cəbrayılrayo-
nundaXudafərinkörpüsü,su
elektrikstansiyası,“Dostluq
bulağı”, “Qədimçinar”,yay
kinoteatrı ziyarət olunub.
Buərazilərdədüşmənintö-
rətdiyidağıntılar tələbələrə

Uni ver si te ti mi zin Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sın da II Müali cə
profilak ti ka fa kül tə rəh bər li yi nin Pre zi dent tə qaüd çü sü olan 
mə zun lar la gö rü şü baş tu tub. 

Prezident təqaüdçüsü olan 
məzunlarla görüş keçirilib

Əcnəbi tələbələr 
Qarabağda

ATU-nun komandası intellektual 
yarışın qalibi olub

Qazaxıstanın Almatı şə-
hərində XXVII Beynəlxalq
MorfolojiElmlərSimpoziumu
keçirilib.Al-FarabiQazaxıs-
tanMilliUniversiteti tərəfin-
dən təşkil olunmuş tədbir
“Hüceyrə, toxuma,orqanlar
- təcrübə,yenilikvətərəqqi”

mövzusunahəsredilmişdi.
ATU-nunİnsananatomiya-

sıvə tibbi terminologiyaka-
fedrasınınassistentiSəbinə
Əliyevasimpoziumda“Müx-
təlif formalı üz kəllələrində
asimmetriyanınöyrənilməsi”
mövzusundacıxışedib.

Əməkda şımız beynəlxalq 
simpo zium da cı xış edib

Əsaslı kitabxanada Nizami 
Gəncəviyə həsr olunmuş sərgi
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Sağ lam bə dən də sağ lam ruh 
olar  bu afo rizm lek si ko nu mu za 
çox dan da xil ol sa da, bu gün də 
ak tual dır, sa bah da elə ola caq. 
Bəl kə də o sə bəb dən dir ki, cə miy
yət lər də yiş sə də, in san sağ lam lı
ğı nın tə mi nat çı sı olan hə kim lə rə 
inam və rəğ bət his si qə tiy yən 
də yiş mir, yə ni azal mır. Əsas hə
də fi mi zin xoş bəxt gə lə cək üçün 
sağ lam nə sil ye tiş dir mə yə yö nəl
di yi ni dü şü nən də isə, bu rəğ bət 
his si da ha da bö yü yür. Ürə yi mi zə 
ra hat lıq gə ti rən elə bu xoş dü şün
cə lər lə ATUnun Təd ris Cər ra hiy yə 
Kli ni ka sı nın uşaq kar diolo qu El şən 
Rza yev lə gö rü şə yol la nı rıq.

Müayinə otağındadır.
Qayğılıgörünənvalideyn-
lərin, hələ xəstəliklərinin
fərqinəvarmayankörpələ-
rin əhatəsindədir.Müayi-
nəninbitməsinigözləyirik.
Otaqdan çıxanda sima-
sındakınarahatlıqnəzəri-
mizdənqaçmır.Sualımızı
gözləmədənnarahatlığının
səbəbini bizimlə bölüşür:
“İndicə müayinə etdiyim
uşaq ağırlaşma ilə gəlib.
Ağciyərtamamiləyüklənib,
sıradançıxıb.Vaxtındayox-
lanılsaydı,əvvəlcədərman
müalicəsialar,sonraisəbir
əməliyyatlasağalardı. Ar-
tıqəməliyyatşansını itirib.
Hazırkıvəziyyətdəbirneçə
dəfəəməliyyatolunmalıdır.
Amma bu əməliyyatların
uğurla nəticələnməsi ehtimalı da
çoxaşağıdır”.
2015-ciilinsonlarındanuşaqkar-

dioloqukimiçalışanElşənRzayev
bizimlə söhbəti zamanı Azərbay-
candapediatrikkardiologiyanınye-
ni yaranmağabaşladığınıbildirdi.
Onunsözlərinəgörə,əhalidə“ürək
xəstəliyiancaqyaşlıadamlardaolur”
kimibirfikirformalaşıb:“Əslindəisə
uşaqlardaanadangəlməürəkqüsuru
hallarına,xüsusilədəkritikanadan-
gəlməürəkqüsurlarınaçoxrastgəli-

nir.Qohumevliliklərihəmürək,həm
genetikxəstəlikləriartırır.Hərre-
gionunözspesifikasıvar.Kritikana-
dangəlməürəkqüsurlarıuşaqdo-
ğulduğuandamüdaxilətələbedir.
Digərqüsurları isəzamanlamaqla
6aylığında,1yaşında,2-3yaşında
əməliyyatetməkmümkündür.Ən
vacibməsələanadangəlməqüsur-
larıerkənyaşlardaaşkarlamaqdır”.
Kardioloqbəzivaideynlərinuşaq-

larböyüdükcəürəkdöyüntüsünün
azalmasındannarahatlıqkeçirmə-
sinədəaydınlıqgətirdi.Bildirdiki,
bu,normalhaldır,uşaqdoğularkən
ürəkdöyüntüsü130-150-dənbaşla-
yır.Tədricənazalır,yetkinlikyaşına
çatdıqda,70-80-əenir.Əksinə,ürək
döyüntülərinin azalmaması ciddi

problemdənxəbərverir.
Mütəxəssisin sözlər inə görə,

uşaqdaəlvəayaqsoyuqluğu,də-
rinin göyərməsi qan dövranının
pozulmasına işarədir vəbuhalda
kardiolojimüayinəmütləqdir.Eyni
zamandauşaqnormalqidalanmırsa,
çoxtez-teznəfəsalırsa,yaşıdlarıilə
müqayisədəfizikihərəkətləriməh-
duddursa,yorulursa,yaşınauyğun
kiloalabilmirsə,ürəkqüsurunuyox-
lamaqtibbigöstərişdir.
Pediatrik-invazivkardioloqE.Rza-

yevözünübayılmaşəklindəbüruzə
verənuşaqaritmiyalarından,pasi-
yentlərin fərdi xüsusiyyətlərindən
asılıolaraqəməliyyatlarınaçıqvə
qapalıaparılmasındandadanışdı.
Sonrakıpeşmançılığıönləməkdən

ötrüuşaqlarıerkənyaşlarında
ənazıbirdəfəyoxlatdırmağıva-
lideynlərətövsiyəetdi.
Söhbətimizinaxarı44günlük

Vətənmüharibəsinə də gəlib
çıxdı.Öyrəndikki,Elşənhəkim
müharibənin əvvəlindən tibb
xidmətizabitikimiordusırala-
rınaçağırılıb.Füzuli,Cəbrayıl,
Xocavənd,Hadrut,Daşaltı,Şu-
şa istiqamətlərində yaralılara
tibbiyardımgöstərib.Birgünü
bir iləbərabərolanmüharibə
yaşantılarındandanışarkənçox
fərqli hisslər keçirdiyini deyir.
Onunlaeyni klinikadaçalışan
cəbhəyoldaşı,necədeyərlər,
ağırgünündostuRuslanGözə-
lovunadınıçəkir.Bəziepizodları
həmürəkağrısı,həmdəqürurla
xatırlayır.
Müsahibimizhərbirmühari-

bəningedişinəgüclütəsirgöstərən
zamanamilinə də toxunur: “Əgər
İkinciDünyamüharibəsindəbirya-
ralıyahəkimin10dəqiqəvaxtıge-
dirdisə, indikimüharibədə3həkim
40dəqiqəərzində60yaralıyayar-
dımedirdi.Tibbixidmətinişihəmdə
onagörəçətinidiki,yaralılarıhos-
pitalaçatdırarkənstandartyollarla
getmirdik.Nəyaxşıki,igidəsgərvə
zabitlərimiziniziniqoruyan,qələbə-
yəaparanhəminoyollarindi“Zəfər
yolu”adlanır”.

Pediatrik-invaziv kardioloq Elşən Rzayev Vətən müharibəsində 
tibb xidməti zabiti kimi iştirak edib

«Rezidenturaya 
birlikdə hazırlaşaq» 
layihəsinə start 
verilir
Ötən il tələbə və rezidentlərin razılığını nəzərə alan 
rektor, professor  Gəray Gəraybəyli layihənin bu il də 
davam etdirilməsini tapşırıb

Azər  bay  can Tibb Uni  ver 
si  te  ti, Azər  bay  can Tə  lə  bə 
Gənc  lər Təş  ki  lat  la  rı İt  ti  fa  qı 
(ATG  Tİ) və ATUnun Tə  lə  bə 
Gənc  lər Təş  ki  la  tı  nın (ATU 
TGT) bir  gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 
«Re  zi  den  tu  ra  ya bir  lik  də ha 
zır  la  şaq» la  yi  hə  si  nin açı  lı  şı 
baş tu  tub.

Açı  lış  da ATU-nun tər  bi  yə iş  lə  ri 
üz  rə pro  rek  to  ru, do  sent Zül  fü -
qar Mu  sa  bə  yov, ATG  Tİ-nin səd  ri 
Pər  viz Mi  rə  ləm  li, ATG  Tİ-nin sədr 
müavi  ni, ATU TGT səd  ri Rauf Və -
li  yev və la  yi  hə çər  çi  və  sin  də ba  za 
fən  lə  ri üz  rə ve  bi  nar  la  ra qo  şu  la -
caq eks  pert-müəl  lim  lər iş  ti  rak 
edib  lər.

Gö  rü  şü gi  riş sö  zü ilə açan pro -
rek  tor Zül  fü  qar Mu  sa  bə  yov la -
yi  hə  nin ar  tıq 2-ci il  dir ki, təş  kil 
olun  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıb. 
Z.Mu  sa  bə  yov qeyd edib ki, çə  tin 
pan  de  mi  ya döv  rün  də re  zi  den -
tu  ra im  ta  ha  nı  na ha  zır  la  şan tə -
lə  bə  lə  rə bu iş  də dəs  tək ol  maq 
çox va  cib  dir və bu ba  xım  dan la -
yi  hə  nin əhə  miy  yə  ti bö  yük  dür: 
“Ötən il təş  kil olu  nan la  yi  hə  dən 
iki min  dən çox tə  lə  bə və mə  zu -
nu  muz ya  rar  la  nıb, ve  bi  nar  lar so -
sial şə  bə  kə  lər  də iyir  mi min  dən 
çox şəxs tə  rə  fin  dən iz  lə  ni  lib. Bu 
ol  duq  ca önəm  li nə  ti  cə  dir. Onu 
gös  tə  rir ki, tə  lə  bə  lər tə  rə  fin  dən 
la  yi  hə  yə çox bö  yük ma  raq var və 
məhz bu sə  bəb  dən ey  niad  lı la -
yi  hə bu il də tək  rar baş tu  ta  caq”. 

ATG  Tİ-nin səd  ri Pər  viz Mi  rə -
ləm  li çı  xı  şın  da qeyd edib ki, ATU 
TGT-nin tə  şəb  bü  sü ilə ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  nin da  vam  lı ol  ma  sı, bu il 

ye  ni  dən təş  kil edil  mə  si ona cid  di 
tə  lə  bat ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. La  yi -
hə  nin ge  di  şi  nə uğur  lar ar  zu  la  yan 
P.Mi  rə  ləm  li ATG  Tİ-nin bu işə tam 
dəs  tə  yi  ni ifa  də edib.

Son  da çı  xış edən ATU TGT səd  ri 
Rauf Və  li  yev bil  di  rib ki, ötən il ol -
du  ğu ki  mi, bu il də tə  lə  bə  lə  ri  miz 
mü  va  fiq qey  diy  yat pro  se  sin  dən 
ke  çə  rək la  yi  hə  yə qo  şul  maq im -
ka  nı qa  za  na  caq  lar: “Ve  bi  nar  lar 
Zoom tət  bi  qi üzə  rin  dən baş tu -
ta  caq və təş  ki  la  tın feys  buk sə  hi -
fə  sin  də can  lı ya  yım  la  na  caq. Tə  lə -
bə  lə  ri  mi  zi la  yi  hə  də fəal iş  ti  ra  ka 
də  vət edi  rəm və im  ta  han  da hər 
bi  ri  nə uğur  lar ar  zu  la  yı  ram”. 

Da  ha son  ra eks  pert-müəl  lim -
lər  dən pro  fes  sor El  dar Qa  sı  mov, 
pro  fes  sor Gül  na  rə Əzi  zo  va, do -
sent Aqil Əli  yev və do  sent İla  hə 
Kə  ri  mo  va la  yi  hə  nin ge di şi ilə 
bağ lı öz töv si yə lə ri ni ve rib lər.

Qeyd edək ki, la yi hə ilk də fə 
2020-ci ilin iyul-av qust ay la rın da 
ke çi ri lib. İki ay ər zin də mü va fiq 
fən lər üz rə eks pert-müəl lim lə-
rin iş ti ra kı ilə ve bi nar lar təş kil 
olu nub. Ötən il la yi hə ilə bağ lı 
müs bət fi kir lər, tə  lə  bə və re zi-
dent lə rin yük sək sə viy  yə də ra-
zı lı ğı nə zə rə alı na raq, ATU-nun 
rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray-
bəy li nin tap şı rı ğı ilə la yi hə nin bu 
il də da vam et di ril mə si nə qə rar 
ve ri lib. Bu təd ris ilin də mü va fiq 
ve bi nar la rın may-iyun ay la rın da 
ke çi ril mə si plan laş dı rı lır. La yi hə 
çər çi və sin də iş ti rak çı lar eks pert-
lər tə rə fin dən izah olu nan möv-
zu la rı din lə yə və on la ra sual la rı nı 
ün van la ya bi lə cək lər.

ATU-nun II müali cə pro fi-
lak ti ka fa kül tə sin də ye kun 
döv lət im ta han la rı na ha-
zır lıq məq sə di ilə Ma ma-
lıq və gi ne ko lo gi ya, Da xi li 
xəs tə lik lər, Cər ra hi xəs tə-
lik lər fən lə ri üz rə Ob yek tiv 
St ruk tur laş dı rıl mış Kli nik 
im ta ha nı nın (OS KI) ba ca rıq 
tre ninq lə ri təş kil edi lib. Bu 
ba rə də adı çə ki lən fa kül tə-
nin de ka nı, do sent İs rail 
Mə hər rəm bəy li mə lu mat 
ve rib.
Bununla əlaqədar olaraq,

I I  Mamal ıq -g i nekolo g i ya,
IICərrahixəstəliklər,IIICərrahi
xəstəliklər,IIUşaqxəstəlikləri,
Urologiya,Ümumicərrahiyyə,
Şüadiaqnostikasıvəterapiyası,
IIDaxilixəstəliklər,Terapevtik

vəpediatrikpropedevtika,Kli-
nik farmakologiyakafedraları-
nınprofessorvəmüəllimheyəti

tədbirəcəlbolunub.Fakültənin
buraxılışkurstələbələritreninq-
dəaktiviştirakediblər.

Dövlət imtahanlarına hazırlıq 
məqsədi ilə treninqlər təşkil olunub

“Uşaqları erkən yaşlarında kardioloji 
müayinə etdirmək vacibdir”
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“Astma məktəbi” xəstələrin daha müasir və effektiv müalicə metodlarına keçməsinə yardımçı olur
Bron xial ast ma ya adek vat 

nə za rət et mək üçün xəs tə öz 
xəs tə li yi və müasir dər man 
te ra pi ya sı nın im kan la rı ba rə də 
mə lu mat lı ol ma lı dır. Azər bay can 
Tibb Uni ver si te ti nin II Uşaq xəs-
tə lik lə ri ka fed ra sı nın nəz din də, 
Təd ris Te ra pev tik Kli ni ka sın da 
fəaliy yət gös tə rən “Ast ma mək-
tə bi” məhz bu məq sə də xid mət 
edir. 
Məktəbdədərslərintəşkilivə

aparılmasınaməsulolankafedranın
dosentiTahirəPənahovabizimlə
söhbətindəbildirdiki,terapiyanınvə
reabilitasiyanınbütünmərhələlərin-
dətəhsilproqramlarıxüsusiaktuallıq
kəsbetdir.Təhsilbronxialastmalı
uşaqlarınkompleksmüalicəproqra-
mınınzəruritərkibhissəsidir.Hələ
1997-ciildə6saylıUşaqKlinikXəs-
təxanasınınbazasındayaradılmış
“Astmaməktəbi”“Uşaqlardabronxial
astma”MilliProqramınınmüddəala-
rına,müvafiqmetodiktövsiyələrə
uyğunolaraqfəaliyyətgöstərirdi.
2011-ciildənisə“Astmaməktəbi”
ATU-nunTədrisTerapevtikKlinika-
sındaprofessorAmaliyaƏyyubova
tərəfindənyaradılıb.
SözünədavamedənT.Pənahova

qeydetdiki,pediatrik“Astmamək-

təbi”ninməqsədibronxialastmalı
uşaqlarınterapiyasınınefektivliyinin
artırılmasıvəxəstəyeniyetmələ-
rin,eləcədəonlarınvalideynlərinin
maarifəndirilməsiyoluiləxəstəliyin
gedişinənəzarətedilməsidir.Təlim
həmstasionardaolanların,həm
dəambulatorxəstələrinqrupunda
keçirilir.
“Astmaməktəbi”ndədərslərin

nəzərihissəsinəanatomiya,nəfəs
almanınfiziologiyası,xəstəliyin
mahiyyəti,kəskinləşməsimptomla-
rı;trigger,riskamilləri,profilaktika
metodları,hipoallergenpəhrizvə
evdəşəraitbarədəinformasiya;tut-
mabaşverdikdəyardımgöstərmə
taktikası,bronxialastmanındərman
vəqeyri-dərmanmüalicəsi,bazis
vəsimptomatikdərmanvasitələri
haqqındaməlumatmövzularıdaxil-
dir.Dərslərinpraktikhissəsindəisə
xəstələrədüzgüninhalyasiyatex-
nikasının,pikfoumetr,speyserdən
istifadəninöyrədilməsi,xəstəuşağın
vəailəsininmüxtəlifhəyatisituasiya-
lardadüzgündavranıştaktikasının
işlənibhazırlanmasınəzərdətutulub.
Uşaqlarburadatənəfüsgimnastika-
sıelementlərini,simptomlaraşəxsən
nəzarətetməyi,nəbzivənəfəsalma
tezliyinisaymağıöyrənirlər.Dərslər
yaşqruplarınəzərəalmaqlaqurulur

vəhəkiminsöhbəti,roloyunu,uşaq-
larasuallarverilməsiformasında
keçir.Qrupdərslərindəvalideynlərin
dəözproblemlərinibölüşməkimkanı
olur.Təcrübəmübadiləsihəmxəstə-
lərin,həmdəhəkimingələcəkdəfay-
dalıolabiləcəkmüşahidələrinizən-
ginləşdirir.MəktəbintəcrübəsiBakı
şəhərindəbronxialastmadanəziyyət
çəkənuşaqlardabirsıraxüsusiyyət-
ləriaşkaretməyəimkanverib.
Məktəbdətəşkilati-metodiktəd-

birlərdənbəhsedənTahirəxanım
vurğuladıki,bronxialastmanın

müalicəsindəqeydolunançatışmaz-
lıqlarıaradanqaldırmaqməqsədilə
övladlarıbuxəstəlikdənəziyyətçə-
kənvalideynlərüçünvəsaitburaxılıb.
Bununlayanaşı,məlumatlandırma
səviyyəsiminimumolanpoliklinika-
lardasahəpediatrlarıüçünmüvafiq
terapiyanınmüasiraspektlərihaq-
qındamüntəzəmmühazirələrtəşkil
edilir.
Adətəntəlimkursundanson-

raxəstələrinqəbuletdiyidərman
vasitələrininspektridəyişir.Beləki,
“Astmaməktəbi”xəstələrindahamü-

asirvəefektivmüalicəmetodlarına
keçməsinəyardımçıolur,uşaqolan
yerdəsiqaretçəkilməsiməhdud-
laşdırılır,tənəfüsgimnastikasından
dahatez-tezistifadəedilir.
Beləliklə,ilkinprofilaktikavəardı-

cıllıqxəstəliyinfəsadlarınıazaltma-
ğa,vaxtındadiaqnozqoyubmüalicə
aparmağaimkanverir.Vahidmərkə-
zinköməyiiləastmayadahauğurla
nəzarətolunurki,budaallergik
xəstəliyiolanuşaqlarınhəyatkeyfiy-
yətinixeyliartırır.

M.ƏLƏKBƏRLİ

Bu gün lər də Azər bay can 
Tibb Uni ver si te ti nin On ko lo-
gi ya ka fed ra sı nın dok to ran tı, 
ATU-nun On ko lo ji Kli ni ka sı nın 
on ko gi ne ko lo qu, uz man hə kim 
Ək bər İb ra hi mov xəs tə üzə rin də 
az hal lar da rast gə li nən əmə liy-
yat hə ya ta ke çi rib. Be lə ki, bir 
öv lad ana sı olan 36 yaş lı xəs tə 
üzə rin də 2018-ci il də baş qa bir 
kli ni ka da la pa ros ko pik üsul-
la yu mur ta lı ğın kis tek to mi ya 
əmə liy ya tı ic ra olu nub və əmə-
liy yat ma te rialı nın pa to his to lo ji 
müayi nə sin də “Yu mur ta lı ğın 
bəd xas sə li şi şi - qra nu lo za hü-
cey rə li şiş” aş kar edi lib. 
Xəstədədahasonraheçbirtamam-

layıcıəməliyyatvəadyuvantmüalicə
aparılmayıb.Builinfevralayındahə-
minxəstəAzərbaycanTibbUniversi-
tetininOnkolojiKlinikasınaüztutubvə

lazımolanmüayinələraparıldıqdan
sonraonacərrahimüdaxilətövsiyə
edilib.Həkiminbildirdiyinəgörə,xəstə
üzərindəicraolunanəməliyyatBirin-
cilisitoreduksiya(Totalparietalperito-
nektomiya,totalabdominalhisterekto-
miya,bilateralsalpingooforektomiya,
appendektomiya,splenektomiya,total
omentektomiya,sitolojialınması)olub.
Əməliyyatın6saatdavametdiyinivur-
ğulayanƏ.İbrahimovqeydedibki,bu
tipəməliyyatlarınpotensialrisklərivə
ağırlaşmalarıvar.
Ammaəməliyyatdansonrakıdövr

ağırlaşmalarsızkeçibvəxəstətam
sağalmadiaqnozuiləiləevəyazılıb.
Söhbətəsnasındagənchəkimonuda
əlavəedibki,dördillikhəkimlikfəaliy-
yətidövründəbunabənzərçoxlusay-
daağırcərrahiəməliyyatlarhəyata
keçirib.
Məlumatüçünbildirəkki,Əkbər

İbrahimov2011-ci ildəATU-nufərq-
lənmədiplomu iləbitirib.2012-ci il
ərzindəTürkiyədəÜDS(universitet-
lərarası ingilisdili),STS(tibbdiplo-
mununxaricdətanıdılması)vəTUS
(tibbdəuzmanlıqdərəcəsi) imtahan-
larınıuğurlakeçərək,HacettepeUni-
versitetininObstetriya,ginekologiya
veginekolojionkologiyakafedrasın-
dauzmanlıqtəhsilinəbaşlayıb.2015-
2017-ciillərdəHacettepeUniversite-
tininGinekolojionkologiyaşöbəsində
onkolojixəstələrincərrahimüalicəsi
üzrəixtisaslaşıb.
2017-ciildəuzmanlıqtəhsilinibaşa

vuranƏ.İbrahimovhəminildənATU-
nunOnkolojiklinikasındaOnkologi-
yakafedrasınındoktorantıkimionko-
ginekoloqvəzifəsindəçalışır.

Uşaq hara, şəkərli diabet hara...

Nə ha yət, 30 il göz lə di yi miz 
gü nün şa hi di ol duq. 44 gün lük 
mü ha ri bə də Azər bay can Or du su 
öz gü cü nü gös tər di, xal qı mı zın 
qüd rə ti ni or ta ya qoy du. Azər
bay can Və tən mü ha ri bə sin də 
qə lə bə si ni rəs mi ləş dir dik dən son
ra Pre zi dent İl ham Əli yev Hər bi 
Qə ni mət lər Par kı nın ya ra dıl ma sı 
haq qın da tə şəb büs irə li sür dü. 
Ar tıq açıq sə ma al tın da na dir park 
sa lı nıb. Bu ra da er mə ni lə rin qo yub 
qaç dı ğı si lah lar, ağır tex ni ka lar, 
ra ket komp leks lə ri, hər bi nəq liy
yat va si tə lə ri, di gər qə ni mət lər 
sər gi lə nir.
Sonilləruşaqlararasındaendok-

rinolojixəstəliklərdənəziyyətçəkən-
lərinsayıəvvəlkiillərləmüqayisədə
çoxalıb.Aparılanmüşahidələronu
deməyəəsasverirki,uşaqlardaən
çoxşəkərlidiabetxəstəliyiaşkarolu-
nur,valideynləruşaqlarındaçəkinin
artmasındanvəpiylənməprosesinin

sürətləgetməsindənşikayətlənirlər.
Uşaqlardabuxəstəliklərinhansı

səbəbdənyaranmasıvəonlarıqo-
rumağınyollarıbarədəAzərbycan
TibbUniversitetininTədrisTerapev-
tikKlinikasınınUşaqpulmonologi-
ya,allerqologiyavəendokrinologiya
şöbəsininmüdiri, tibbüzrəfəlsəfə
doktoru,dosentGündüzƏhmədov
öztövsiyələriniverib.
Şöbəmüdirinin sözlərinə görə,

endokrinolojixəstəlikərətəkcəbö-
yüklərdədeyil, uşaqlardada rast
gəlinir.Təsnifatınagörə, endokri-
nolojixəstəliklərarasındauşaqlarda
ənçoxrastgəlinənşəkərlidiabetdir.
Endokrinsistemdəuşaqlararasında
butiplixəstələrinsayınındahaçox
olduğunuqeydedənG.Əhmədov
xəstəliyinyaranmasınınsəbəblərini
dəaçıqlayıb:“Buxəstəliyinyaranm-
sınınsəbəblərindənbiriirsi,genetik
faktordur.Beləki,kiminailəsində
şəkərxəstəsivarsa,artıqo,həmin
xəstəliyinbirdaşıyıcısıdır.Budanə
vaxtsanəsildəözünübüruzəvermə-
lidir”.
Diabet xəstəliyinə gənc və or-

tanəsilarasındadahaşoxtəsadüf
edildiyinideyənG.Əhmədovonların
hər il lazımimüayinələrdənkeçmə-
lərininvacibliyini vurğulayıb.Vali-
deynlərəməsləhətgörübki,uşaqla-
rınınartıqçəkiyığmaması,piylənmə
iləüzləşməməsiüçünqidarejiminə
fikirversinlər:“Məlumdurki,pande-
miyauşaqlardaoturaqhəyat tərzi
yaradıb.Hərəkətləbağlıməhdudiy-
yətləronlardapiylənməvəartıqçə-
kininyaranmasınasəbəbolur”.
ŞöbəmüdiriBakı şəhər6saylı

uşaqxəstəxanasındaqeydiyyatda
olanşəkərlidiabetxəstələrininsta-
tistikasıbarədədəaçıqlamaverib.
Onunsözlərinəgörə,1997-ci ildə
aparılanaraşdırmazamanıaşkar

olunandiabetli xəstələrinsayı15
olub.2007-ciildə74,2020-ciildəisə
255xəstə.Sayartımınınbaşlıcasə-
bəbikimi,həkimuşaqlardapsixoloji
gərginliyinolmasınıqeydedib.
Şöbəmüdirimaraqlıbir faktda

açıqlayıb.Beləki,araşdırmazama-
nıbəlliolubki,diabetlioğlanuşaq-
larıqızlardandahaçoxdur.Həkim
bununsəbəbinidünyayagələnoğ-
lanlarınsayınındahaçoxvəonların
genetikasınınqızlardakındanfərqli
olması ilə izahedib.Bildiribki,qız-
laroğlanlarlamüqayisədəözlərində
topladıqlarıstressidahaasanata
bilirlər: “Uşaqlararasındaənçox
rastgəldiyimizproblemartıqçəki-
ninolmasıvəpiylənmədir.Piylən-
mətəkcədiabetdeyil,onkolojixəs-
təliklərdəyaradır.Qızuşaqlarında
piylənməninolmasıgələcəkdədöş
vəzində onkoloji xəstəlik yarada,
eləcədəanaolmaqqabiliyyətinə
mənfi təsir göstərəbilər.Uşaqlar
arasındabronxialxəstələrinsayının
artması,oynaqlarındaproblemlərin,
qaraciyərlərindəpiyhepatozunun
yaranmasıdaonlardaartıqçəkinin,
piylənməninmüşahidəedilməsi ilə
əlaqədardır”.
G.Əhmədov 12 yaşadək uşaq-

lardapiylənməninqarşısınıalmaq
üçünhansısadərmanvasitələrinin
olmadığınıdiqqətəçatdırıb.Bildirib
ki,busəbəbdənvalideynləruşaqla-
rınqidalanmasınaciddifikirverməli
vəaçıqhavadagəzmələrinəşərait
yaratmalıdırlar:“Çalışsınlarki,mey-
və-tərəvəzdənçoxistifadəetsinlər
vəyeməklərinarasındakıvaxtlarda
onlaraşirniyyatvədigərunməmu-
latlarıverməsinlər.Buməsləhətlərə
əməlolunarsa,uşaqlarımızı gələ-
cəkdəüzləşəcəbiləcəkləriağırxəs-
təliklərdənqorumaqmümkündür”.

Qabil ABDULLAYEV

Gündüz Əhmədov: Yanlış qidalanma və hərəkətsizlik uşaqlar 
arasında endokrinoloji xəstəliklərin çoxalmasına səbəb olur

Universitetimizdə bronxial astma xəstələri 
üçün məktəb fəaliyyət göstərir

Gənc həkim ağır 
əməliyyatı uğurla 
həyata keçirib
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AzərbaycanaRusiyaistehsalı
olan“SputnikV”peyvəndinin
növbətipartiyasıgətirilib.
SəhiyyəNazirliyininmətbuat

xidmətindənAZƏRTAC-averilən
məlumatagörə,Rusiyadan
Azərbaycanaümumilikdə80
mindoza“SputnikV”vaksini
çatdırılıb.
Qeydedəkki,martın

11-dəBaşnazirƏliƏsədov
300mindoza“SputnikV”
dərmanvasitəsininRusiyadan
Azərbaycanaidxalıiləbağlı
sərəncamimzalayıb.
Xatırladaqki,mayın2-dəRusiya-

danAzərbaycana“SputnikV”vaksi-
ninin40mindozapeyvənddənibarət

ilkpartiyasıgətirilmişdi.
Azərbaycanda“SputnikV”vaksi-

nininistifadəsinəisəmayın18-dən
başlanılıb.

Keçmişdəgülsuyundanyalnız
xoşqoxuluətriyyatkimi istifadə
edilirdi.Zamankeçdikcəonungö-
zəlliksahəsindədəbirsırafayda-
larıməlumoldu.Xüsusilədəriyə
qulluqvasitəsikimigülsuyugeniş
tətbiqedilir.Onunantibakterial,
təmizləyicivə tonlaşdırıcıxüsu-
siyyətlərivar.
Gülsuyuultrabənövşəyigünəş

şüalarınınsəbəbolduğudəriya-
nıqlarınınmüalicəsindədəmühüm
roloynayır.Yanıqağrılarınısakit-
ləşdirirvəsağaldır.Bukosmetik
vasitənibaşqaməhlullarlabirgə
dəistifadəetməkmümkündür.
Həmçinin, 6 xörək qaşığı gül

suyu,1xörəkqaşığırəndələnmiş
sabunvə1xörəkqaşığıqliserin
qarışdırılaraqistifadəolunur.Quru
dəriüçünisəgülsuyuna1xörək

qaşığıbadamyağıvə1çayqaşığı
qliserinəlavəedilibqarışdırılaraq
tətbiqedilir.
Dermatoloqlarmağazadasatı-

lanlosyonvətoniklərəvəzinəgül
suyundan istifadəetməyi tövsiyə
edirlər, çünki gül suyu dəridəki
məsamələri təmizləyir.Onuso-
yuducudasaxlamaqməsləhətdir
vəsoyuqhaldaistifadədəriüçün
dahafaydalıdır.

Sağ lam ya şa maq üçün 
or qa niz mə daim müx tə lif 
mad də lər  zü lal lar, yağ lar, 
kar bo hid rat lar və vi ta min
lər da xil ol ma lı dır. La kin 
vi ta min lə rin nor ma dan 
ar tıq qə bul edil mə si or qa
niz mə xe yir dən çox zi yan 
ve rə bi lər. Hi per vi ta mi noz 
vi ta minmi ne ral komp leks lə ri
nin nə za rət siz qə bu lu nə ti cə
sin də in ki şaf edir.

Vitaminlərin miqdarı təyin
olunmuşdozadanbirqədərar-
tıqolmaqlauzunmüddət istifa-
dəedildikdəyaranır.Əntəhlükəli
məqam isəzəhərlənməsimp-
tomlarınınmüşahidəolunması-
dır.
Həkim-terapevtSolmazMu-

sayevadeyib:“Qidalarınqəbulu
həkimməsləhəti iləedilməlidir.
Ehtiyacolanmaddələriyaqida

əlavəsi formasında,yadanor-
mal qidalanma rejimini təmin
etməkləbərpaetməkolar”.
Mütəxəssislərvitaminlərinda-

haçoxtəbiiməhsullarvasitəsilə
qəbulolunmasınıtövsiyəedirlər.
Tərkibipektinvəaşımaddələ-
ri,A.B,Svitaminləri,eləcədə
mineralmaddələrləzənginolan
alma,gilasvəərikkimimeyvə-
lərgünərzindəqəbuledildikdə
insan orqanizmini lazımimiq-
dardaxeyirlimaddələrlə təmin
edir.Tədqiqatlargöstərirki,A,
B,EvəKvitaminləriçoxqəbul
edildikdəorqanizmdəyığılırvə

nəzarətsiz istifadəolunduğu
zamanhipervitaminozadla-
nanxəstəliyəsəbəbolur.
“Cqrupuvitaminləriehtiva

edənqidalaraəsasənsitrus
meyvələrivəbrokkoli,kivi,çi-
yələk,cəfəri,ananas,kələm,
noxud,yaşılyarpaqlıtərəvəz-
lərvəs.daxildir.Bvitamininə

isətunabalığıvəonunqaraci-
yəri,banan,quşəti,habeləbir
sıradənizməhsullarıaiddir”,-de-
yəhəkim-terapevtbildirib.
Aparılanaraşdırmalarnəticə-

sindəməlumolubki,orqanizm-
dəAvitaminiçoxolduqdaşid-
dətlibaşağrısına,Kvitamininin
çoxqəbuledilməsiqanınlaxta-
lanmasına,Svitamininçoxluğu
isəböyrəkdaşlarınınformalaş-
masınasəbəbolur.Onagörədə
hərbirxeyirlimaddəninzərərli
cəhətləriolduğunudaunutmaq
olmaz.

ATUnun I Müali cəpro fi lak ti ka fa kül tə si nin 
Tə lə bə El mi Cə miy yə ti nin (TEC) 2020/2021 
təd ris ili üçün ye kun gö rü şü ke çi ri lib.
Görüşdəfakültənindekanı,dosentElşadNovruzov,

IMPFTEC-inrəhbəri,dosentRənaRzayevavəfakül-
təninelmicəmiyyətinintəşkilatiheyətininüzvləriiştirak
ediblər.FakültədekanıElşadNovruzovtəşkilatiheyətə
öztəşəkkürünübildirib,onlaragələcəkelmifəaliyyətlə-
rindəmüvəfəqiyyətlərarzulayıb.
Dahasonrarektor,professorGərayGəraybəyli tə-

rəfindənimzalanmışsertifikatlarTələbəElmiCəmiy-
yətininişlərində,müxtəlifkonfransvəvebinarlarıntəş-
kilindəyaxından iştirakedəntələbəvəmüəllimlərə
təqdimedilib.
Qeydedəkki,IMüalicə-profilaktikafakültəsirəhbər-

liyinindəstəyiiləfakültəTələbəElmiCəmiyyətisonbir
ildəçoxsaylıtələbələrindiqqətiniçəkən"Klinika-Təməl
Fənlərdə"adlı7vebinarsilsiləsinivə"Radiolojigörüntü-
lərnecəoxunmalı-Toraks"adlıvideokonfranshəyata
keçirib.Vebinarlar,eynizamanda"Yotube"kanalıvasi-
təsiiləyayımlanıb,onlar4000-əyaxınizlənməqazanıb.
Görüşünsonundatələbələrəuğurlararzuedilib,növ-

bəti tədris ilindədahadamaraqlı işləringörülməsi,
tələbəelmicəmiyyətiiclaslarının,müxtəlifelmi-praktiki
konfranslarıntəşkilibarədədanışılıb.

"Təbib" qəzetinin kollektivi ATU-nun 
Tədris və müalicə işləri üzrə prorektoru, 
professor Sabir Əliyevə əzizi 

 Əhməd Aslan oğlunun
və fa tın dan kə dər lən diyi ni bil di rir və 

də rin hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir .

Ümumu gigiyena və ekologiya 
kafedrasının müdiri, professor Mirzə 
Kazımov  və Qidalanma və kommunal  
gigiyena kafedrasının müdiri, dosent 
İbrahim Əhmədov  ATU-nun 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. 

Təd ris Cərrahiyyə Kli ni ka sı nın kol-
lektivi III Cərrahı xəstəliklər şöbəsinin 
müdiri, dr. Aydın Əliyevə anası 

 Xuraman 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.

Ümumu gigiyena və ekologiya kafedra-
sının müdiri, professor Mirzə Kazımov 
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 diyi ni bil-

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

Ümumu gigiyena və ekologiya 
kafedrasının müdiri, professor Mirzə 
Kazımov 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 diyi  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  baş müəllimi  İlhamə 
Kərimovaya bacısı 

Məlahət xanımın  
vaxtsız və  fa  tın  dan kə  dər  lən  di  yi  ni bil -

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

Başredaktor
Müəlliflərləredaksiyanınmövqeyi

üst-üstədüşməyəbilər.

Əlyazmalar geri qaytarılmır

Qəzet“Təbib”qəzetininkompüter
mərkəzindəyığılır,səhifələnir,

“Bəxtiyar-4”İKF-dəçapolunurvə
universitetdaxilindəyayılır
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Tel.:595-24-97

tabibqazeti@gmail.com
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İndeks-0269
Sayı2250MƏĞRURƏLİYEV

İctimai səhiyyə fa kül
tə sinin VI kurs, 627 C 
qrup tə lə bə si Məm mə
dova Lalə Əfqan qızının 
adı na ve ril miş tə lə bə 
bi le ti it di yi üçün eti bar
sız sa yı lır.

2 saylı Kliniki Uşaq 
xəstəxanasının işçisi 
Həmidova Afaq Bahadur 
qızına verilmiş əmək 
kitabçası itdiyi üçün 
etibarsız sayılır.

I Müali cəpro fi lak ti ka 
fa kül tə si nin VI kurs, 9 B 
qrup tə lə bə si Qarayeva 
Sevil Taryel qı zı 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. 

II Müali cəpro fi lak ti
ka fa kül tə si nin akademik 
borcu qalan məzunu 
Cəbrayılzadə Cəbrayıl Ra
fael oğlunun adı na ve ril miş 
mü vəf fə qiy yət ki tab ça sı 
it di yi üçün eti bar sız sa yı lır. 

Etibarsız sayılır

 Allah rəh mət elə sin!

XX daxili turnirin qalibi 
“Alfa” olub 

Azər bay can Tibb Uni ver si te ti Tə lə bə Həm kar lar İt ti fa qı Komi
təsi nin de bat klu bu nun XX da xi li tur ni ri ke çi ri lib. Tur nir on layn 
for mat da baş tu tub. 

Açılışdaiştirakedən
THİKsədriE.Kərimlitələ-
bələrinasudəvaxtınıbelə
səmərlikeçirmələrinixoş
qarşladığınıbildiribvəbun-
dansonradaTHİK-inbutip
tədbirlərədəstəkolacağını
qeydedib.
4günardıcılolaraqke-

çirilənturnirinfinalmərhə-
ləsində“Təsdiqmövqe”də
“Triumph”,“İnkarmövqe”də
isə“Alfa”komandasıqərar-

laşıb.Hakimlərinqərarınaəsasən,XXdaxiliturnirinqalibi“Alfa”olub.
SondaATUTHİK-indebatklubununXXdaxiliturnirininənyaxşınatiqlə-

riseçilibvəkomitəyədəvətolunaraqsertifikatlarlamükafatlandırılıb.
Mü ka fat çı lar:
ƏnyaxşıInatiq:MəhəmmədMəmmədov
ƏnyaxşıIInatiq:SüsənMəmmədli,LaləRövşənova
ƏnyaxşıIIInatiq:FidanSeyfullayeva
ƏnyaxşıIVnatiq:Nətavanİmanzadə
ƏnyaxşıVnatiq:Süpanİbrahimov
ƏnyaxşıVInatiq:SəddamAbidli,FidanDavudlu,FidanMəmmədli
ƏnyaxşıVIInatiq:SəkinəAğazadə
ƏnyaxşıVIIInatiq:XalidAbaszadə
ƏnyaxşıIXnatiq:SevincMəmmədova
ƏnyaxşıXnatiq:MüqəddəHüseynli,SəidəBağırova. 
Turnirinənyaxşıməşqçisi:GülnazHüseynova(“Triumph”komandası)
Turnirinənyaxşıhakimi:EmilQuliyev.

Tələbə və müəllimlərə 
sertifikatlar təqdim olunub

Hipervitaminoz vitamin-mineral komplekslərinin 
nəzarətsiz qəbulu nəticəsində inkişaf edir

Gül suyu dərini müalicə etməklə yanaşı 
həm də təmizləyici keyfiyyətə malikdir

Azərbaycana “Sputnik 
V” peyvəndinin növbəti 
partiyası gətirilib


