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Prezident və Birinci xanım Bakıda 
yeni parkın açılışında iştirak ediblər
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Professor Nuru Bayramov: Hazırda Professor Nuru Bayramov: Hazırda 
artıq çəki ilə bağlı hepatitlərə daha artıq çəki ilə bağlı hepatitlərə daha 

çox rast gəlinirçox rast gəlinir

“Təbib” istirahət düşərgəsində 
dincələn universitetimizin əməkdaşları 

yaradılan şəraitdən razıdırlar

Hepatitlər: yaranma 
səbəbləri, müalicə üsulları

Yaxşı istirahət uğurlu 
fəaliyyətin əsasıdır

Mama-ginekoloq: 
“Yaxşı olar ki, hamiləlik 

planlaşdıran, yeni 
ailə quran cütlüklər 
vaksini əvvəlcədən 

vurdursunlar”

Sədrəddin Atakişizadə: 
Peyvəndləmə 

pandemiya bitənə kimi 
davam etməlidir

Bakıya səfərə gəlmiş Türkiyə Milliyyətçi Həkimlər 
Dərnəyinin üzvləri Azərbaycan Tibb Universitetində 
olublar. Tərxis Olunmuş Hərbçilərin Gəncləri Maarif-
ləndirmə İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan 
görüşdə ATU-nun rektoru, professor Gəray Gəraybəyli 
çıxış edərək ali təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti, təhsi-
lin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi üçün görülən 
işlərdən danışıb. 

ATU-nun Hər bi tibb fa kül tə si ba rə də də qo naq la ra mə-
lu mat ve rən rek tor G.Gə ray bəy li tor paq la rı mı zın azad lı ğı 
ilə nə ti cə lən miş Və tən mü ha ri bə sin də məhz bu fa kül tə nin 
mə zun la rı nın bö yük fə da kar lıq və pe şə kar lıq nü ma yiş et dir-
dik lə ri ni, on lar dan bə zi lə ri nin dö yüş lər də şə hid lik zir və si nə 
ucal dıq la rı nı bil di rib. G.Gə ray bəy li bu qəh rə man tibb iş çi lə-
ri nin xa ti rə si nin daim hör mət lə anı la ca ğı nı qeyd edib.

Tər xis Olun muş Hərb çi lə rin Gənc lə ri Maarif ən dir mə İc ti-
mai Bir li yi nin səd ri Emin Hə sən li tür ki yə li qo naq la rın sə fə ri 
haq qın da mə lu mat ve rib. Tür ki yə Mil liy yət çi Hə kim lər Dər-
nə yi nin səd ri Se mih Uşak lıoğ lu Azər bay ca nın apar dı ğı haqq 
sa va şı döv rün də tür ki yə li hə kim lə rin də sə fər bər ol du ğu nu, 
Azər bay ca na yar dım üçün mü ra ciət et dik lə ri ni xa tır la dıb. 
S.Uşak lıoğ lu dər nə yin üzv lə ri olan hə kim lə rin Azər bay ca nı 
haq lı mü ba ri zə sin də daim dəs tək lə dik lə ri ni vur ğu la yıb.

Gö rüş də ATU-nun Hər bi tibb fa kül tə si nin de ka nı Çin giz 
Əl lə zov, Bey nəl xalq əla qə lər üz rə pro rek tor Or xan İsa yev, 
Ümu mi iş lər üz rə pro rek tor Ta hir Və li yev, Bey nəl xalq əla qə-
lər şö bə si nin mü di ri Müş fiq Oru cov iş ti rak edib lər.

Qeyd edək ki, Tür ki yə nü ma yən də he yə tin də qu ru mun 
İda rə He yə ti nin üzv lə ri pro fes sor En ver Öz de mir, dr. Ya vuz-
han Baş, dr. Ha lit Gö kalp Kü çük, dr. Ce ren Tu nay və müəl lim 
Mer ve Kü çük təm sil olu nub lar.

Türkiyəli həkimlər ATU- da 
Vətən müharibəsindən 

danışıblar
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Avqustun 26-da Prezident 
İlham Əliyev və Birinci xanım 
Mehriban Əliyeva Bakının 
Xətai rayonu ərazisində yeni 
yaradılan “Gənclik” parkının 
açılışında iştirak ediblər. 

AZƏR TAC xə bər ve rir ki, Pre zi den-
tin kö mək çi si Anar Ələk bə rov bu ra da 
ya ra dı lan şə rait ba rə də döv lə ti mi zin 

baş çı sı na və Bi rin ci xa nı ma mə lu mat 
ve rib.

Bir za man lar ba xım sız olan bu əra-
zi ye ni dən qu ru la raq me şə tip li fü-
sun kar par ka çev ri lib.

Hə lə 2019-cu il no yab rın 11-də 
“Gənc lik” par kı ye ni sa lı nar kən Hey-
dər Əli yev Fon du nun “Re gional İn ki-
şaf” İc ti mai Bir li yi nin “Tə biət na mi nə 
bir ləş, Hə yat na mi nə bir ləş!” la yi hə si 

çər çi və sin də ağa cək mə ak si ya sın da 
iş ti rak edən döv lə ti mi zin baş çı sı par-
kın abad laş dı rıl ma sı, tə bii mən zə rə-
si nin qo ru nub sax la nıl ma sı, bu ra da 
əy lən cə və id man la məş ğul ol maq 
üçün şə rait lə ya na şı, iaşə ob yekt-
lə ri nin qu rul ma sı, in san la rın asu də 
vaxt la rı nın sə mə rə li təş ki li məq sə di lə 
zə ru ri inf rast ruk tu run ya ra dıl ma sı na 
dair tap şı rıq lar ver miş di. Üzə rin dən 
qı sa za man keç mə si nə bax ma ya raq, 
tap şı rıq lar tam şə kil də ic ra olu nub və 
nə ti cə də ye ni is ti ra hət mər kə zi pay-
tax tın ən gö zəl mə kan la rın dan bi ri nə 
çev ri lib.

Park da şə hər sa kin lə ri nin və qo-
naq la rın is ti ra hə ti üçün müx tə lif inf-
rast ruk tur ya ra dı lıb. Bu ra ya üz tu tan-
lar həm yay, həm də qış ay la rın da 
pay taxt Ba kı nın, o cüm lə dən Xə zər 
də ni zi nin əs ra rən giz mən zə rə si ni də 
seyr edə bi lər lər.

“Gənc lik” par kı 43 hek tar əra zi-
ni əha tə edir. Bu ra da 300 mi nə dək 
ağac əki lib, ya şıl lıq lar sa lı nıb. Bir 
söz lə, sa kin lər və qo naq lar park da 
asu də vaxt la rı nı sə mə rə li ke çi rə bi-
lə cək lər.

Ye ni is ti ra hət mə ka nın da həm 

uşaq lar, həm də bö yük lər üçün id-
man və əy lən cə sa hə lə ri ya ra dı lıb, 
att rak sion qu raş dı rı lıb. Həm çi nin 
Əmək və Əha li nin So sial Mü da fiəsi 
Na zir li yi tə rə fin dən fi zi ki məh du diy-
yət li şəxs lər üçün id man və əy lən cə 
sa hə si ya ra dı lıb. 

“Gənc lik par kı”nın tər ti ba tı za ma nı 
hər bir de tal xü su si zövq lə ha zır la-
nıb. Bu ra da təq dim olu nan “Ürək lər” 
kom po zi si ya sı pay tax tı mı za, tə biəti-
mi zə, in san la rı mı za olan sev gi ni tə-
rən nüm edir.

Bu ra da bağ lı və açıq fut bol mey-
dan ça la rı in şa olu nub. Park da zi ya-
rət çi lər üçün pik nik mən tə qə lə ri də 
var. Qa çış üçün cı ğır lar, elə cə də 
ve lo si ped yol la rı par kın id man se vər-
lə rin də ən çox üz tut duq la rı mə ka na 
çev ri lə cə yin dən xə bər ve rir.

Park əra zi si nin ge niş li yi nə zə rə alı-
na raq is ti ra hət edən şəxs lə rin ra hat-
lı ğı üçün mü va fiq mə lu mat lan dı rı cı 
və is ti qa mət lən di ri ci löv hə lər qu raş-
dı rı lıb. Əra zi nin ən gör mə li yer lə rin-
dən bi ri də park da ya ra dı lan göl dür.

Azərbaycanda səfərdə 
olan Avrasiya Universitetlər 
Birliyinin (EURAS) nümayən-
də heyəti Azərbaycan Tibb 
Universitetinin qonağı olub. 
Universitet rəhbərliyi ilə gö-
rüşdə qarşılıqlı əməkdaşlıq 
məsələləri müzakirə edilib.

ATU-nun Təd ris iş lə ri üz rə 
pro rek to ru, pro fes sor Sa bir 
Əli yev nü ma yən də he yə ti nə 
qo ca man ali mək tə bin ta ri xi, 
in ki şa fı, müasir dövr də ki fəaliy-
yə ti haq qın da ge niş mə lu mat 
ve rib. Qeyd edib ki, 1930-cu 
il də Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
tibb fa kül tə si nin ba za sı əsa sın-
da ya ra dı lan ali təd ris oca ğı bir 
əs rə ya xın ta ri xi əha tə edir.

Pro rek to run söz lə ri nə gö rə, 
ha zır da 7 min dən çox tə lə bə nin 
təh sil al dı ğı ATU-nun 6 fa kül tə si 
fəaliy yət gös tə rir: “Təd ris sis te-
min də cid di də yi şik lik lər apa rı-
lır, proq ram lar di gər öl kə lər də ki 
uni ver si tet lə rin proq ram la rı ilə 
uy ğun laş dı rı lır ki, gə lə cək də 
tə lə bə lə ri miz ro ta si ya lar da çə-
tin lik çək mə sin lər. ATU, həm çi-
nin xa ri ci tə lə bə sa yı na gö rə də 
se çi lir. Be lə ki, uni ver si te ti miz 
öl kə də 1-ci yer də dir. Ha zır da 
uni ver si te ti miz də 30 öl kə dən 

2300-dən çox xa ri ci tə lə bə təh-
sil alır”.

Pro fes sor Sa bir Əli yev qo-
naq la ra ATU-nun dörd kli ni-
ka sı - Təd ris Sto ma to lo ji, On-
ko lo ji, Təd ris Te ra pev tik və 
Təd ris Cər ra hiy yə kli ni ka la rı nın 

fəaliy yə ti haq qın da da mə lu mat 
ve rib. Qeyd edib ki, tə lə bə lə-
rin təd ri si üçün hər cür şə rait 
ya ra dı lan bu kli ni ka lar da təd ris 
tre ninq mər kəz lə ri, kom pü ter 
zal la rı, dərs otaq la rı, müasir 
tex no lo gi ya lar la təc hiz olun muş 
əmə liy yat xa na lar möv cud dur. 
Kli ni ka lar la ya na şı, uni ver si te tin 
6 təd ris bi na sı, in zi ba ti bi na sı, 
6 tə lə bə ya taq xa na sı, bö yük 
id man komp lek si, Nab ran da 
yer lə şən “Tə bib” is ti ra hət mər-
kə zi var.

Pro rek tor nü ma yən də he-
yə ti nə Azər bay ca nın ta ri xin də 
ya şa nan əla mət dar ha di sə - tor-
paq la rı mı zın iş ğal dan azad edil-
mə si ilə nə ti cə lə nən mü ha ri bə 
haq qın da da da nı şa raq, dö yüş 
əmə liy yat la rın da ATU-nun hər bi 
fa kül tə si nin mə zun la rı nın xü su-
si fə da kar lıq və qəh rə man lıq 
gös tər di yi ni vur ğu la yıb.

Nü ma yən də he yə ti nin rəh-
bə ri, Av ra si ya Uni ver si tet lər 
Bir li yi nin baş ka ti bi, həm çi nin 
İs tan bul Ay dın Uni ver si te ti nin 
Bey nəl xalq əla qə lər de par ta-
men ti nin mə sul ka ti bi dr. Sə-
bi nə Hü sey no va qə bul üçün 
tə şək kür edə rək təm sil et di yi 
qu rum haq qın da mə lu mat ve-
rib. O, Av ra si ya Uni ver si tet lər 
Bir li yi nə 55 öl kə dən 125 uni-
ver si te tin üzv ol du ğu nu, bu 
mək təb lə rin hər bi ri nin qu ru-
mun fəaliy yə tin də ak tiv iş ti rak 
et di yi ni, müx tə lif təd bir lər, el mi 
top lan tı lar və mü za ki rə lə rin təş-
kil olun du ğu nu bil di rib.

S.Hü sey no va 41 min tə lə bə-
si, bö yük kam pus la rı, tibb fa-
kül tə si olan İs tan bul Ay dın Uni-
ver si te ti nin ATU ilə əla qə lə rin 
in ki şa fın da ma raq lı ol du ğu nu 
vur ğu la yıb. İki uni ver si tet ara-
sın da əmək daş lı ğa dair sa zi şin 
möv cud lu ğu nu xa tır la dan S.Hü-
sey no va, bu sə nəd əsa sın da 
fəaliy yə tin güc lən di ril mə si ni 
va cib he sab et dik lə ri ni diq qə tə 
çat dı rıb.

Son da Azər bay can Tibb Uni-
ver si te ti nin Av ra si ya Uni ver si-
tet lər Bir li yi nə üzv lü yü mə sə lə si 
mü za ki rə olu nub.

Gö rüş də ATU-nun Ümu mi 
iş lər üz rə pro rek to ru Ta hir Və-
li yev, Xa ri ci tə lə bə lər lə iş üz rə 
de kan, do sent Qorx maz Əh-
mə dov, Av ra si ya Uni ver si tet lər 
Bir li yi nin Gənc sə fi ri Fə rid Şah-
baz lı iş ti rak edib lər.

Gö rüş dən son ra nü ma yən-
də he yə ti nin üzv lə ri ATU-nun 
Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı nı 
zi ya rət edib lər. Kli ni ka nın di rek-
to ru, pro fes sor Sur xay Ha dı yev 
qo naq la ra bu ra da təd ris pro-
se si nin ge di şi və pa si yent lə rin 
key fiy yət li müali cə si üçün ya-
ra dı lan şə rait haq da mə lu mat 
ve rib.

Prezident və Birinci xanım Bakıda 
yeni parkın açılışında iştirak ediblər 

Avrasiya Universitetlər Birliyinin 
nümayəndə heyəti ATU-da

43 hektar ərazini əhatə edən “Gənclik” parkında 300 minədək ağac əkilib43 hektar ərazini əhatə edən “Gənclik” parkında 300 minədək ağac əkilib

Son dövrlər Azərbaycan Tibb Uni-
versitetində tədris prosesinin təkmil-
ləşdirilməsi, elmi-tədqiqat işlərinin 
genişləndirilməsi və maddi-texniki 
bazanın yenilənməsi istiqamətində 
ciddi addımlar atılır. Aparılan abad-
lıq,  yenidənqurma, təmir işləri, eyni 
zamanda mühafizə və təhlükəsizlik 
tədbirləri fakültələr, eləcə də kafed-
ralarla yanaşı, tələbə yataqxanalarını, 
həmçinin ATU-nun yerləşdiyi ərazini 
də əhatə edib.

Bu iş lər ATU rek to ru nun uni ver si tet də 
ida rə çi lik sis te mi nin da ha da tək mil ləş di ril-
mə si məq sə di lə pro rek tor lar ara sın da funk-
sional və zi fə lə rin böl gü sü ilə bağ lı im za la-
dı ğı əmr dən son ra ge niş vü sət alıb. Be lə ki, 
Ümu mi iş lər və İn zi ba ti-tə sər rü fat iş lə ri üz rə 
pro rek tor luq la rın bir gə iş ti ra kı ilə qeyd olu-
nan sa hə lər də möv cud prob lem lər ye ni dən 
araş dı rı lıb, ça tış maz lıq lar müəy yən ləş di ri lib 
və ara dan qal dı rıl ma sı is ti qa mə tin də zə ru ri 
təd bir lər gö rü lüb.

Tə lə bə lə rin müasir bi lik lə rə yi yə lən mə si, 
ümu mi lik də təd ri sin key fiy yə ti nin ar tı rıl ma sı 
üçün da ha 3 mul yaj alı nıb, bun dan əla və, 
ATU-nun təd ris-tre ninq mər kəz lə rin də və 
təd ris otaq la rın da ye ni kom pü ter lər qu raş-
dı rı lıb. La bo ra tor- diaq nos tik təd qi qat lar da, 
el mi araş dır ma lar da yük sək nə ti cə lər əl də 
olun ma sı üçün 4 vi va rium ti ki lib. Müasir 
di zayn lı və ən son tə ləb lə rə ca vab ve rən 
bu la bo ra to ri ya lar tib bi ava dan lıq lar, elə cə 
də ye ni reak tiv lər lə təc hiz olu nub. Bun dan 
əla və, xa ri ci öl kə və tən daş la rı nın ha zır lıq 
kurs la rı üçün 21 dərs ota ğı ya ra dı lıb.

ATU-nun ya taq xa na la rın da apa rı lan ca ri 
tə mir-ye ni dən qur ma iş lə ri za ma nı tə lə bə lə-
rin dərs dən kə nar vaxt la rı nın sə mə rə li təş-
ki li üçün zə ru ri amil lər nə zə rə alı nıb. Möv-
cud in ter net şə bə kə lə ri ye ni lə nib və bü tün 
otaq lar sü rət li in ter net lə tə min edi lib. Tə-
lə bə lə rin təh lü kə siz li yi nin tə min olun ma sı 
məq sə di lə yan ğın əley hi nə qur ğu lar da ha 
müasir lə ri ilə əvəz lə nib, ye ni siq na li za si ya 
sis te mi, zə ru ri yer lər də mü şa hi də ka me ra-

la rı qu raş dı rı lıb və fa si lə siz nə za rət tə min 
edi lib.

Ümu mi lik də 711 ye ni yan ğın sön dür mə 
ba lo nu alı nıb. Nə ti cə də is tis mar müd də ti 
bit miş ba lon lar ye ni lə ri ilə əvəz lə nib, əv-
vəl dən ba lon lar ol ma yan bi na lar isə təc hiz 
edi lib. Həm çi nin ya taq xa na nın su an bar-
la rı ye ni lə nib və su na sos la rı qu raş dı rı lıb. 
Bun dan baş qa, 2-si əsas lı tə mir olun maq la 
4 qa zan xa na is ti fa də yə ve ri lib. Mül ki mü-
da fiə sa hə sin də zə ru ri təd bir lər gö rü lüb, 
ra diasi ya əley hi nə dal da la na caq əsas lı tə-
mir olu nub və zə ru ri ava dan lıq lar la tə min 

edi lib. İn zi ba ti, elə cə də təd ris bi na la rın da 
ra bi tə va si tə lə ri ye ni lə nib və ye ni da xi li ATS 
sis te mi qu ru lub.

Gö rü lən iş lər uni ver si te tin əra zi si ilə ye-
kun laş mır. Be lə ki, ATU-nun yer ləş di yi 
kü çə də müasir tip li ka me ra sis te mi qu raş-
dı rı lıb ki, bu da ümu mi lik də əra zi də təh-
lü kə siz li yin tə mi na tı üçün önəm li mə qam-
lar dan bi ri dir. ATU-nun təd ris bi na la rı nın 
hə yə ti ilə ya na şı, bi na nın qar şı sın da kı 
kü çə də də müasir stan dart la ra uy ğun tə-
mir və ye ni dən qur ma iş lə ri apa rı lıb. Şə-
hər sa kin lə ri nin də is ti fa də et di yi bu kü çə-
nin işıq lan dı rıl ma sı tə min olu nub. Bu isə 
şə hə ri mi zin sa kin lə ri nin ra hat hə rə kə ti nə 
yar dım çı ol maq la ya na şı, Ba kı şə hə ri üz rə 
apa rı lan abad lıq iş lə ri nə bir töh fə ki mi də 
qiy mət lən di ri lə bi lər.

ATU-da təd ri sin key fiy yə ti nin yük səl dil-
mə si, mad di-tex ni ki ba za nın ye ni lən mə si, 
elə cə də təh lü kə siz lik təd bir lə ri nin güc lən-
di ril mə si məq sə dilə gö rü lən iş lər bun dan 
son ra da da vam et di ri lə cək.

Universitetimizdə kompleks təmir Universitetimizdə kompleks təmir 

və yenidənqurma işləri aparılırvə yenidənqurma işləri aparılır
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rə tə şək kür na mə lər təq dim 
olu nub. On la rın ara sın da 
Nor mal fi ziolo gi ya ka fed ra-
sın dan dosent Aqil Əli yev, 
Pa to lo ji fi ziolo gi ya ka fed-
ra sın dan dosent Sər dar 
Əli yev, Pa to lo ji ana to mi ya 
ka fed ra sı nın təd ris his sə 
mü di ri, dosent Müş fiq Oru-
cov, dosent İla hə Kə ri mo va, 
dosent Ra sim Nif ta lı yev, 
His to lo gi ya, emb riolo gi ya 
və si to lo gi ya ka fed ra sı nın 
mü di ri, professor El dar Qa-
sı mov, Far ma ko lo gi ya-əc-
za çı lıq fa kül tə si nin de ka nı, 
dosent Ka man dar Ya qu bov, 
dosent Svet la na Ba ba ye va, 
Tib bi mik ro biolo gi ya və im-
mu no lo gi ya ka fed ra sın dan 
professor Ni gar Ağa ye va 
və Biolo ji kim ya ka fed ra sı-
nın mü di ri, professor Gül-
na rə Əzi zo va var.

Gö rüş də ATU-nun tər bi-
yə iş lə ri üz rə pro rek to ru, 
do sent Zül fü qar Mu sa bə-
yov, TGT səd ri, ATG Tİ-nin 
sədr müavi ni Rauf Və li yev, 
mət buat xid mə ti nin rəh bə ri 
Gü nel As la no va da iş ti rak 
edib lər.

edib: “La yi hə də dərs ke-
çən lər ara sın da fa kül tə de-
ka nı, ka fed ra mü di ri olan lar 
da var. Gər gin iş qra fi ki nə 
bax ma ya raq, bu la yi hə yə 
vaxt ayır dı ğı nız üçün tə-
şək kür edi rik. Bu, əsl müəl-
lim möv qe yi dir”.

Da ha son ra ATG Tİ-nin 
səd ri Pər viz Mi rə ləm li çı xış 
edə rək la yi hə nin iki il ər zin-
də ki gös tə ri ci lə ri ba rə də 
mə lu mat ve rib. Qeyd olu-
nub ki, la yi hə nin ikin ci il də 
təş kil olu nan gö rüş lə rin də 
ümu mi lik də 1000 nə fər dən 
çox tə lə bə və mə zun bir-
ba şa iş ti rak edib, 7 min dən 
çox şəxs isə can lı ya yım la rı 
so sial şə bə kə lər üzə rin dən 
iz lə mək şan sı qa za nıb. On-
layn gö rüş lər za ma nı izah 
olu nan möv zu lar im ta ha nı 
əha tə edib və iş ti rak çı la-
rın im ta han da da ha yax şı 
nə ti cə gös tər mə si nə əsas 
ya ra dıb.

Son da la yi hə də ak tiv iş-
ti rak edən, möv zu la rı izah 
edən, iş ti rak çı la rın sual la rı-
nı hər tə rəf i şə kil də ca vab-
lan dı ran müəl lim-eks pert lə-

Azər bay can da iş gü zar sə fər də 
olan Tür ki yə nin Loğ man Hə kim 
Uni ver si te ti nin nü ma yən də he yə ti 
ilə Azər bay can Tibb Uni ver si te ti-
nin nü ma yən də he yə ti ara sın da 
gö rüş ke çi ri lib.

Görüş zamanı ATU-nun rektoru, profes-
sor Gəray Gəraybəyli universitetin tarixi 
barədə qonaqlara məlumat verib. Azərbay-
can Tibb Universitetinin 1930-cu ildə Bakı 
Dövlət Universitetinin (BDU) tibb fakültəsi-
nin bazası əsasında yaradıldığını bildirib. 
Rektor qeyd edib ki, yarım əsrdən çoxdur 
fəaliyyətdə olan ATU hazırda zəngin mad-
di-texniki bazası, tədris korpusları, tələbə 
yataqxanası, klinikaları və laboratoriyala-
rı ilə Azərbaycanın ən böyük elm və tibb 
ocağıdır: “Universitetimizə hər il 1000-ə 
yaxın tələbə qəbulu olur. Universitet nəz-
dində 4 böyük klinika fəaliyyət göstərir, 
tələbələrimiz rahatlıqla klinik fənlərini 
burada mənimsəyə bilirlər. 6 fakültəmiz 
mövcuddur ki, bunlardan biri də ulu öndər 
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış 
hərbi tibb fakültəsidir. Hərbi tibb fakültəsi-
nin tələbələri, əməkdaşları ötən il Vətən 
müharibəsində iştirak etdilər, qəhrəmanlıq 
göstərdilər. Yaralılarımız və şəhidlərimiz 
oldu. Vətən müharibəsində şəhid olan tələ-
bə və əməkdaşlarımıza Allahdan rəhmət 
diləyirəm”.

Gəray Gəraybəylinin sözlərinə görə, 
son 3 il ərzində ATU-nun beynəlxalq 
əlaqələri durmadan genişlənir. Həmçinin 
universitetin tədris proqramı yenilənir: 
“İctimai səhiyyə fakültəsində ciddi dəyi-
şikliklər etmişik, yeni ixtisaslar açmışıq. 
Bizə bu işdə Türkiyə universitetləri böyük 
dəstək verib. Gələcəkdə Loğman Həkim 
Universiteti ilə müqaviləmizin praktika-
da özünü doğruldacağına, uğurlu şəkildə 

tələbə, həkim, master-klasslar mübadiləsi-
nin aparılacağına inanıram”.

ATU-nun beynəlxalq əlaqələr üzrə pro-
rektoru, dosent Orxan İsayev beynəlxalq 
əlaqələrdən danışıb. Bildirib ki, ATU-nun 
80 xarici universitetlə müqaviləsi var, on-
lardan 30-u Türkiyə universitetləridir: “ATU 
xarici tələbə sayına görə ölkədə birinci yeri 
tutur. Universitetimizdəki 2300 xarici tələ-
bədən 700-ü Türkiyə vətəndaşıdır”.

Loğman Həkim Universitetinin rektoru, 
professor Bülənt Gümüşəl rəhbərlik etdiyi 
ali təhsil müəssisəsinin tarixi və fəaliyyəti 
haqqında danışıb. Qeyd edib ki, univer-
sitet 2018-2019 tədris ilində akademik 
fəaliyyətə başlayıb. Universitetdə tibb, 
stomatologiya, əczaçılıq, ictimai səhiyyə, 
idman fakültələri, səhiyyə xidmətləri üzrə 
peşə təhsili məktəbi var. 5 fakültə üzrə 
2377 tələbəsi olan universitetin həm də 
Sağlıq Bilimləri İnstitutunda elmi tədqiqat-
lar aparılır. Loğman Həkim Universitetinin 
araşdırma mərkəzləri də fəaliyyət göstə-
rir. Çıxışının sonunda B.Gümüşəl ATU ilə 
əməkdaşlıqdan məmnun olduqlarını bil-
dirib.

Görüşdən sonra qonaqlar ATU-nun Təd-
ris Stomatoloji, Tədris Terapevtik və Tədris 
Cərrahiyyə klinikalarına, Anatomiya muze-
yinə və bir sıra tədris binalarına baxış ke-
çirib, universitet kampusu ilə tanış olublar.

“Artıq ikinci ildir ki, 
ATU-nun Tələbə Gənclər 
Təşkilatının, Azərbaycan 
Tələbə Gənclər Təşkilatla-
rı İttifaqının (ATGTİ) təşəb-
büsü və ATU rəhbərliyinin 
dəstəyilə “Rezidenturaya 
birlikdə hazırlaşaq” la-
yihəsi keçirilir. Layihənin 
nəticələri bu təşəbbüsün 
nə dərəcədə önəmli oldu-
ğunu göstərir”. Bu fikirləri 
ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli layihənin 
təşkilatçıları və icraçıları ilə 
görüşdə səsləndirib.

Rek tor qeyd edib ki, 
ATU-nun tə lə bə və mə zun-
la rı ali tibb təh si li pil lə si ni 
ba şa vur duq dan son ra ix-
ti sas lı hə kim ol maq üçün 
re zi den tu ra im ta ha nın da 
iş ti rak et mə li dir lər: “Pan de-
mi ya nın ya rat dı ğı çə tin lik lər 
fo nun da tə lə bə və mə zun-
la rı mı zın im ta ha na ha zır lıq 
pro se si nə dəs tək ol maq 
məq sə di ilə tam ödə niş siz 
for ma da sil si lə on layn gö-
rüş lə rin təş kil olun ma sı na 
start ve ril di. Və im ta han 
mər kə zi nin he sa ba tın dan 
da re zi den tu ra nın ilk pil lə-
si ni mü vəf ə qiy yət lə ke çən-
lə rin sa yı nın çox ol du ğu nu 
gör dük. Bu, la yi hə nin uğu-
ru nun gös tə ri ci si dir”. ATU 
TGT-nin daim ak tiv fəaliy-
yət də ol du ğu nu vur ğu la-
yan rek tor, bu cür ya rar lı 
tək lif ə rin real laş dı rıl ma sı-
na daim eh ti yac ol du ğu nu 
bil di rib. 

G.Gə ray bəy li bu la yi hə də 
tə mən na sız ola raq tə lə bə-
lə rə yar dı mı nı əsir gə mə yən 
müəl lim lə rə də tə şək kür 

“Rezidenturaya birlikdə 
hazırlaşaq” layihəsinin uğuru

Loğman Həkim Loğman Həkim 
Universitetinin nümayəndə Universitetinin nümayəndə 
heyəti ATU-nun qonağı olubheyəti ATU-nun qonağı olub

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasında Fizioterapiya və 
reabilitasiya şöbəsi fəaliyyət 
göstərir. Bu şöbədə bir şox 
xəstəliklərin profilaktikasında 
fizoterapiya effektiv üsul kimi 
tətbiq olunur. Bu həm də təh-
lükəsiz müalicə üsulu olduğu 
üçün bir çox xəstəliklərdən 
əziyyət çəkənlər fizioterapiya 
müalicəsi almağa üstünlük 
verirlər. Şöbənin 10 ilə yaxın 
fəaliyyəti dövründə minlərlə 
pasiyent tibbi personalın xidmə-
tindən yararlanıb, sağlamlıqları-
nı bərpa edib.

Şöbə müdiri Nurlana Əliyeva 
fizioterapiyanın ən çox oynaq, 
dayaq-hərəkət sisteminin bərpası 
zamanı istifadə olunduğunu bil-
dirib: “Məlumdur ki, fizioterapiya 
fiziki üsullarla müallicə deməkdir. 
Biz elektrik, maqnit və ultrasəs 

dalğalarından istifadə etməklə pa-
siyentləri müalicə edirik”. 

N.Əliyeva neyrocərrahiyyə, nev-
rologiya, travmatologiya və ortope-
diya şöbəsində müalicə alanların 
əksəriyyətinin bərpa prosesində 
onun rəhbərlik etdiyi şöbənin 
müstəsna xidmətləri olduğunu 
vurğulayıb. Bildirib ki, pasiyentlər 
əməliyyata qədər və əməliyyat-
dan sonra fizioterapiya müalicəsi 
alıblar: “Elə xəstələr olub ki, müa-
yinədən keçən zaman əməliyyata 
göstəriş olub, amma şöbəmizdə 
müalicə aldıqdan sonra əməliyya-
ta ehtiyac qalmayıb. Sağalıb ge-
diblər”. 

Şöbə müdiri, həmçinin Vətən 
müharibəsində iştirak edən 700-
dən çox qazinin Fizioterapiya və 
reabilitasiya şöbəsində müalicə al-
dığı barədə məlumat verib, böyük 
əksəriyyətinin sağaldığını qeyd 

edib: “Bizdə ayağa durmayan qazi 
qalmadı. Peşəkar həkim persona-
lımız böyük həvəslə qazilərimizi 
müalicə etdi, onların qulluğunda 
durdu. 3 nəfər qazimiz ağır onur-
ğa, kəllə-beyin travması aldığı-
na görə müalicə üçün Türkiyəyə 
göndərildi. Onlar da sağalaraq 

Vətənə döndülər”.  
Nurlana xanım insult xəstələrinin 

də bu şöbədə müalicə kursu keçdi-
yini və aparılmış müalicənin əksər 
hallarda effekt verdiyini diqqətə 
çatdırıb: “Müasir müalicə üsulların-
dan istifadə etməklə xəstələrimizi 
sağaldırıq. Şöbəmizdə peşəkar 

həkim və tibbi personal fəaliyyət 
göstərir. Müalicə aşağı tezlikli səs 
dalğaları yaradan cihazlar vasitə-
si ilə aparılır. Doğrudur, bu, hər 
xəstəyə tətbiq olunmur. Amma 
tətbiq olunması nəzərdə tutulan 
xəstələr etdiyimiz müalicənin təsi-
rini görür, çox razı qalırlar”.

Bəzən fizioterapiyadan sonra əməliyyata ehtiyac qalmırBəzən fizioterapiyadan sonra əməliyyata ehtiyac qalmır

Gəray Gəraybəyli: Gərgin iş qrafikinə baxmayaraq, bu layihəyə Gəray Gəraybəyli: Gərgin iş qrafikinə baxmayaraq, bu layihəyə 
vaxt ayırmaq əsl müəllim mövqeyidirvaxt ayırmaq əsl müəllim mövqeyidir

Nurlana Əliyeva: “Vətən müharibəsinin 700-dən çox qazisini müalicə edərək sağaltmışıq”Nurlana Əliyeva: “Vətən müharibəsinin 700-dən çox qazisini müalicə edərək sağaltmışıq”
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Hepatit qaraciyərin iltihabi 
xəstəliyidir. O necə müalicə 
olunur? Hepatitin hansı növ-
ləri qalıcı qaraciyər xəstə-
liyinə səbəb ola bilər? Bu 
xəstəliyə necə diaqnoz qo-
yulur? Hepatit və sarılıq eyni 
xəstəlikdirmi? 

Bu və digər suallarla uni-
versitetimizin I Cərrahi xəstə-
liklər kafedrasının müdiri, 
Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının müxbir üzvü, 
professor Nuru Bayramova 
müraciət etdik.

- Gəlin, əvvəlcə aydınlaşdı-- Gəlin, əvvəlcə aydınlaşdı-
raq: hepatit nədir və necə ya-raq: hepatit nədir və necə ya-
ranır?ranır?

- Hepatit qaraciyərin iltihabi 
xəstəliyidir. Hər hansı səbəbdən 
qaraciyər toxumasında zədələn-
mə meydana gəlir və buna cavab 
olaraq orqanizmdə iltihabi reak-
siya başlayır. Bu iltihabi reaksiya 
zədələnməni aradan qaldırmağa 
çalışır, amma bununla yanaşı, 
qaraciyərin sağlam hissəsini də 
zədələyə bilir. Hepatitləri müxtəlif 
səbəblər törədir. Bunlardan birin-
cisi viruslardır, yəni virusların ya-

ratdığı hepatitlərdir. Viral hepatit-
lərə A, B, C, Delta və son dövrlər 
rast gəlinən hepatit E, G-ni misal 
göstərmək olar.

İkinci yerdə alkoqol mənşəli 
hepatitlər dayanır. Alkoqol qara-
ciyəri ən çox zədələyən alimen-
tar faktorlardan biridir. Üçüncü 
yerdə dərmanlar durur. Bir çox 
dərmanların istifadəsi ciddi dər-
man hepatitinə gətirib çıxara bilir. 
Qaraciyərə daxil olan və ya qara-
ciyərdən çıxan damarların tıxan-
ması, autoimmun amillər, anadan-
gəlmə və qazanılmış metabolik 
xəstəliklər, o cümlədən piylənmə 
və şəkərli diabet hepatitə səbəb 
ola bilir.

Bu səbəblər arasında ən çox 
rast gəlinən viral, alkoqol və son 
dövrlər daha çox qarşılaşdığımız 
piylənmədir.

- Hepatitlər necə müalicə olu-
nur?

- Müalicədə əsas yeri iki qrup 
tədbir tutur. Birinci qrupa səbə-
bin aradan qaldırılmasına yönəl-
miş tədbirlər aiddir. İkinci qrupa isə 
orqanizmdə baş verən dəyişiklik-
lərin aradan qaldırmasına yönələn 
dəstək tədbirləri aid edilir. Hepati-
tin ağırlıq dərəcəsinə uyğun ola-

raq bu tədbirlərin biri və ya hər iki-
si seçilə bilər.

-Hepatitin hansı növləri qalıcı -Hepatitin hansı növləri qalıcı 
qaraciyər xəstəliyinə səbəb ola qaraciyər xəstəliyinə səbəb ola 
bilər?bilər?

- Qısa cavab ondan ibarətdir ki, 
hepatiti törədən səbəblər aradan 
qalxarsa, xəstə sağalır, aradan 
qalxmazsa, qalıcı qaraciyər xəstə-
liyinə səbəb olur.

Hepatitin təbii gedişi səbəbin 
aradan qalxıb-qalxmamasından 
asılı olaraq dəyişir. Hepatitin ilk 
mərhələsi kəskin mərhələdir. 
Əgər bu mərhələdə səbəb ara-
dan qaldırılarsa, kəskin hepatit 
iz qoymadan sağalır. Əgər bu 
mərhələdə səbəb aradan qaldı-
rılmazsa, xəstəlik davam edir və 
xroniki mərhələ baş verir. Xroniki 
mərhələnin özəlliyi ondan ibarət-
dir ki, həm səbəb davam edir, 
həm zədələnmə baş verir, həm 
də fibriotik (sərt) toxuma əmələ 
gəlir. Bu mərhələdə səbəb aradan 
qalxarsa, vəziyyət stabil qalır və 
ya qaraciyər düzələ bilir. Əgər sə-
bəb aradan qaldırılmazsa, xroniki 
xəstəlik davam edir, proqressivlə-
şir və sirroz adlanan mərhələ baş 
verir. Sirrozda həm zədələnmə, 
həm fizbroz, həm də düyünləşmə 
var. Sirroz mərhələsində də sə-
bəb aradan qaldırılarsa, proses 
stabilləşir, hətta yaxşılaşma baş 
verir. Lakin səbəb aradan qaldırıl-
mazsa, proqressivləşmə davam 
edir, varikoz, qanaxma, assit, qa-
raciyər yetməzliyi kimi ağırlaşma-
lar və qaraciyər xərçəngi meyda-
na çıxa bilir.

- Bəs bu xəstəliyə necə diaq-
noz qoyulur?

- Hepatitin diaqnostikasinda 
adətən 3 suala cavab axtarırırq: 
hepatit varmı, səbəbi nədir və 
ağırlıq dərəcəsi hansıdır?

Hepatitin olub-olmadığı qan 
analizi ilə müəyyən edilir. Qara-
ciyərin funksional testləri adla-
nan göstəricilərdə dəyişikliklər 
varsa (ALT, AST, bilirubin, QF, 
QQT) hepatiti göstərir. Səbəbi 
müəyyənləşdirmək üçün anm-
nez, virus testləri, metabolik, au-
toimmun testlər və görüntüləmə 
müayinələri aparılır. Ağırlıq dərə-
cəsini müəyyənləşdirmək üçün 
isə klinik əlamətlər və spesifik 
qan testləri nəzərə alınır.

- Bəzən hepatit və sarılığın 
eyni xəstəlik olduğunu deyir-
lər...

- Xeyr, eyni deyil. Hepatit xəstə-
likdir, sarılıq isə xəstəliyin əlamə-
tidir. Sarılıq dərinin və ya gözün 
ağlı qişasının saralmasıdır və 
qanda bilirubinin artması ilə mü-

şayiət olunur. Sarılıq hepatitlər-
dən başqa bir çox xəstəliklərdə, o 
cümlədən qan xəstəliklərində və 
öd yollarının tıxanmalarında da 
müşahidə edilə bilir.

- Hepatitlər yoluxucudurmu?- Hepatitlər yoluxucudurmu?
- Viral hepatitlər yoluxucudur, 

digər hepatitlər yoluxdurucu de-
yil. Hepatit virusları xarici təmas 
və qan vasitəsi ilə keçə bilər. 
Məsələn A və E viruslar xarici tə-
mas yolu ilə, B, C və D isə qan 
vasitəsi ilə keçə bilir.

- Daşıyıcılar üçün risk varmı?- Daşıyıcılar üçün risk varmı?
- Daşıyıcı anlayışı köhnə ifa-

dədir və əvvəllər hepatit B-nin 
inaktiv formasına deyilirdi. Ha-
zırda buna HBeAg-neqativ xro-
niki infeksiya deyilir. Bu forma-
nın xüsusiyyəti ondan ibarətdir 
ki, vücudda hepatit B virusu var, 
lakin virusun miqdarında artma, 
qaraciyərdə zədələnmə və iltihab 
yoxdur. Orqanizm virusu öldürə 
bilmir, lakin çoxalmasının qarşı-
sını alır. Beləliklə, virus və orqa-
nizm bir-birlərinə zərər vermədən 
birlikdə sakit yaşayırlar. Əksər 
xəstələrdə bu “birgə yaşayış” 
ömür boyu davam edir. Lakin bəzi 
hallarda, xüsusən də orqanizmin 
immun sistemi zəiflədikdə bu 
“səssizlik” pozula bilir, virus çoxa-
lır və qaraciyəri zədələməyə baş-
layır, aktiv hepatit meydana gəlir. 
Bu səbəbdən qaraciyər funksiya-
ları mütəmadi olaraq yoxlanılmalı 
və virusun aktivliyi araşdırılmalıdır.

Qeyd edim ki, 20 il öncəyədək 
hepatologiyada ön plana viral he-
patitlər çıxmışdısa, hazırda yağ-
lanma ilə bağlı hepatitlərə daha 
çox rast gəlinir. Piylənmə və artıq 
çəki hazırda epidemiya halını alıb 
və inkişaf etmiş ölkələrin əhalisi-
nin təxminən 30 faizində artıq çəki 
və piylənməyə rastlanır. Piylən-
məsi olanların 60-70 faizində qa-
raciyər yağlanmasına, 30 faizində 
isə yağlanmaya bağlı hepatitə rast 
gəlinir. Yağlanmaya bağlı hepatit-
lər də öz növbəsində xronikləşir. 
Öncə fibroza, daha sonra sirroza 
və nəhayət, qaraciyərin xərçən-
ginə gətirib çıxara bilir.

Bu səbəbdən, piylənmə xəstəli-
yini müalicə etmək və artıq çəkini 
aradan qaldırmaq çox önəmlidir. 
Bunun üçün əlimizdə ən faydalı 3 
əsas vasitə var. Birincisi fiziki ak-
tivlik, ikincisi düzgün qidalanma 
(“az yeyib çox gəzmək” qaydası), 
sonuncu isə bariatrik cərrahiyyə-
dir. Bəzən ciddi qəbul etmədiyimiz 
artıq çəki həyatımıza son qoya 
bilər. Hər kəsə öz orqanizmi ilə 
yaxşı davranmağı tövsiyə edirəm.

Professor Nuru Bayramov: Hazırda artıq çəki ilə bağlı hepatitlərə daha çox rast gəlinir

Hepatitlər: yaranma səbəbləri, müalicə üsullarıHepatitlər: yaranma səbəbləri, müalicə üsulları

Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin I Cərrahi 
xəstəliklər kafedrası-
nın əməkdaşı, tanınmış 
cərrah, tibb üzrə fəlsəfə 
doktoru Taryel Öməro-
vun aşırı piylənmənin 
müalicəsində kəşf etdi-
yi cərrahiyyə metodu 
növbəti dəfə dünya sə-
viyyəli patentə layiq gö-
rülüb. T.Ömərova məx-
sus laparoskopik-bariat-
rik cərrahiyyə əməliyya-
tının yeni modifikasiyası 
- “Aşırı piylənməsi olan 
xəstələrdə bariatrik-me-
tabolik cərrahi müalicə-
nin optimallaşdırılma-
sı” bu dəfə Ümumdün-
ya Əqli Mülkiyyət Təş-
kilatı (World Intellectu-
al Property Organiza-
tion, WIPO) tərəfindən 
Beynəlxalq İdeya Müəl-
lifliyi kimi seçilib.

Azərbaycan Bariatrik və 
Metabolik Cərrahlar As-
sosiasiyasının sədri Taryel 
Ömərovun bu metodu piy-
lənmədən əziyyət çəkən 
pasiyentlərin artıq çəki-
dən qurtulması üçün icra 
edilən cərrahiyyə əməliy-
yatları zamanı istifadə olu-
nur. Azərbaycanlı cərrahın 
metoduna əsasən, laparos-
kopik üsulla bariatrik cər-
rahiyyə əməliyyatı zamanı 
mədənin boylama rezeksi-
yası digər standart metod-

dan fərqli olaraq, daha ki-
çik həcmli formalaşdırılır - 
mədə daxilinə yerləşdiril-
miş 32 fr - yəni 11 mm dia-
metrində kalibrasiya borusu 
ətrafında, pilortik sfinktor-
dan maksimum  2 sm kənar-
dan başlamaqla böyük əy-
rilik boyunca rezeksiya olu-
nur. Bu zaman baş verə bilə-
cək fəsadların qarşısını al-
maq üçün isə ikinci xüsusi 
metod tətbiq edərək rezek-
siya xəttinə mədənin böyük 
əyriliyindən diseksiya olu-
naraq ayrılmış mədə omen-
tumu yenidən alt və üst se-
roz qatlardan keçməklə ti-
kilməklə həmin nahiyə güc-
ləndirilir. Nəticədə isə ana-
tomiya və fiziologiya qoru-
yucu yeni bir metod forma-
laşır. Pasiyentlər daha uzun 
müddət arıqlaya bilirlər və 
eyni zamanda arıqlama pro-
sesi uzun illər boyunca qa-
lıcı olur.

Digər bariatrik metabolik 
cərrahi metodlarla müqa-
yisədə yeni modifikasiya-
nın hər hansı əlavə təsirlə-
ri yoxdur. Doktor T.Ömərov 
qeyd edir ki, bu metod xü-

susi standart göstərişlər 
əsasında tətbiq olunmalıdır. 
Bu metodun tətbiq olunma-
sı ilə ölkəmizdə də son illər-
də çəkisi 170-247 kq arasın-
da olan onlarla pasiyent çə-
kilərinin yarısından çoxunu 
itirərək daimi sağlamlıqları-
na qovuşub.

Qeyd edək ki, Ümumdün-
ya Əqli Mülkiyyət Təşkila-
tı BMT-nin ixtisaslaşdırılmış 
hökumətlərarası orqanıdır. 
Mərkəzi qərargahı Cenevrə 
şəhərində yerləşən bu qu-
rum əqli mülkiyyət sahəsin-
də ən önəmli beynəlxalq 
konvensiyaların idarəçiliyi 
ilə məşğuldur. Hazırda 193 
ölkə WIPO-nun üzvüdür. 
Azərbaycan 1995-ci ildən 
bu təşkilata daxil olub.

Xatırladaq ki, indiyədək 
dünyanın bir çox nəşrlərin-
də cərrah Taryel Ömərovun 
2013-2017-ci illərdə hazır-
ladığı bu metod barədə 
elmi məqalələr dərc olu-
nub. 2017-ci ildə bu təşki-
lata ölkəmizdə belə bir me-
todun tətbiqi ilə bağlı mü-
raciət olunub və 1 il ərzin-
də WIPO tərəfindən aparı-

lan araşdırmalardan sonra 
2018-ci ildə bu yeni modi-
fikasiya təşkilatın mərkəzi 
ofisinin rəsmiləri tərəfindən 
qəbul olunub və adıçəkilən 
təşkilatın saytında dərc edi-
lib. Tanınmış cərrahın mə-
dəkiçiltmə əməliyyatların-
da icad etdiyi yeni modi-
fikasiya artıq beynəlxalq 
aləmdə təsdiqini tapıb. 

Ölkəmizdə ilk bariat-
rik metabolik əməliyyatlar 
aparan cərrahlardan biri 
olan Taryel Ömərov 2014-
cü ildə təsis edilmiş Azər-
baycan Bariatrik və Meta-
bolik Cərrahlar Assosiasi-
yasının yaradıcılarından-
dır. Bu təşkilat rəsmi ola-
raq İFSO-ya (International 
Federation for the Surgery 
of Obesity and Metabolic 
Disorders) qəbul edilib. Bir 
neçə ay öncə isə Avrasiya 
Patent Təşkilatı (Euroasian 
Patent Organization) Taryel 
Ömərova laparoskopik ba-
riatrik cərrahiyyə əməliy-
yatları zamanı tətbiq etdi-
yi yeni modifikasiyanın pa-
tentini təqdim edib.

Əməkdaşımız dünya miqyaslı patent alıb 
Taryel Ömərov beynəlxalq ideya müəllifi siyahısına daxil edilib
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İllərdir hər yay ATU-nun 
əməkdaşlarının istirahət 

üçün üz tutduqları “Təbib” 
istirahət düşərgəsindən re-
portajlar hazırlayır, yaradı-
lan şəraitlə oxucularımızı 
tanış edir, burada dincələn 
müəllimlərin, həkimlərin və 
onların ailə üzvlərinin təəs-
süratlarını bölüşürük.  

Am ma ke çən il bü tün dün-
ya nı ağu şu na alan, öl kə miz-
dən də yan keç mə yən pan de-
mi ya bu ənə nə mi zi poz du. İlk 
də fə ola raq is ti ra hət dü şər gə-
si nin fəaliy yə tin də fa si lə ya ran-
dı. Am ma uni ver si tet rəh bər li-
yi göz lə nil məz və ziy yət dən də 
sə mə rə li is ti fa də edə bil di. Be lə 
ki, is ti ra hət mər kə zi nin əmək-
daş la ra xid mət gös tər mə di yi 
müd dət də əsas diq qət qu ru-
cu luq və tə mir-ti kin ti iş lə ri nə 
yö nəl dil di.

Xa tır la daq ki, pan de mi ya dan 
əv vəl də is ti ra hət dü şər gə sin-
də ye ni ti ki li lər in şa edil miş di. 
Əmək daş la rı mı zı da ha çox se-
vin di rən isə 200 nə fə ri bir də-
fə yə na har üçün qə bul et mək 
im ka nı na ma lik, ümu mi sa hə si 
711 kv. metr olan müasir stan-
dart la ra uy ğun ye mək xa na bi-
na sı nın is ti fa də yə ve ril mə si idi.

Pan de mi ya ilə əla qə dar öl-
kə miz də tət biq olun muş məh-
du diy yət lər yum şal dıl dıq dan 
son ra bu yay “Tə bib” is ti ra hət 
dü şər gə sin də din cəl miş əmək-
daş la rı mı zın təəs sü rat la rı nı öy-
rən dik. 

Paşa Mehdiyev (Fiziote-
rapiya və tibbi reabilitasiya 
kafed rasının müdiri, dosent): 

- Biz bu gö zəl mə kan da ailə lik-
cə is ti ra hət et dik. İs ti ra hət çox 
yax şı təş kil olun muş du. Otaq-
lar tə miz, sə li qə li və ra hat dır. 
24 saat is ti və so yuq su ilə tə-
mi nat var. Ye mək lə rin key fiy yə-
ti nə də söz ola bil məz. Sa ni tar-
gi gi ye nik tə ləb lə rə əməl edən 
xoş si ma lı iş çi he yə ti əmək daş-
la ra nü mu nə vi xid mət gös tə rir. 
San ki müx tə lif çe şid li xö rək lər 
bi zim is tək lə ri miz nə zə rə alı na-
raq ha zır la nır dı. Bun dan əla və, 
dü şər gə nin əra zi sin də yük sək 
sə viy yə li iş lər gö rü lüb. 
Am ma uşaq lar üçün bir əy lən-
cə ye ri nin ol ma sı nı da is tər dik. 
Ümu mi lik də isə, bu ra da ya ra dı-
lan şə rait dən çox ra zı yıq. Ailə 
üzv lə ri miz adın dan ki çik xid mət 
per so na lın dan tut muş, uni ver-
si tet rəh bər li yi nə dək zəh mə ti 
ke çən hər kə sə tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm. Əgər qis mət ol sa, 
gə lən il də bi zə doğ ma olan bu 
mə kan da is ti ra hət edə cə yik.

Şəhla Balayeva (Uşaq-yeni-
yetmələrin sağlamlığı və əmək 
sağlamlığı kafedrasının müdiri, 
dosent):

 

- İstirahət məkanında yaradılan 
şərait yüksək səviyyədədir. 
Ərazidə sakitlik və təmizlik 
hökm sürür. Otaqlar çox yaxşı 
təmir olunub. Yeməklərin key-
fiyyəti də yaxşıdır. 

Fikrimcə, axşamtərəfi bir qə-
dər yüngül yeməklər verilsəydi, 
daha yaxşı olardı. Əlbəttə, bu, 
zövq məsələsidir və xidmətin 
keyfiyyətinə kölgə salmır. Ha-
mının baxa biləcəyi yerdə tele-
vizorun qoyulması da müsbət 
haldır. Düşünürəm ki, düşərgə-
də Wi-Fi İnternetin təşkil edil-
məsinə də ehtiyac var.  
Eldar Əliyev (I Cərrahi xəstə-
liklər kafedrasının professoru): 

- İstirahətimiz yaxşıdır. Dəniz 
yanımızda, meşə yanımızda. 
Burada bizim üçün gözəl şəra-
it yaradılıb. İdmanla məşğul ol-
mağa da kifayət qədər vaxtı-
mız qalır. Günlərimiz maraqlı 
keçir. Bir həkim kimi onu da 
deyim ki, açıq havada və də-
nizdə olmaq, tez-tez gəzintiyə 

çıxmaq uşaqların müqaviməti-
ni artırır. Qışda onların xəs-
tələn mək ehtimalı aşağı dü-
şür. Əvvəlki illərdə tez-tez 
yada saldığımız bir təklif də 
artıq reallaşıb. Xörəklər ümu-
mi yeməkxanada verilir ki, bu 
da məişət qayğılarımızı azal-
dıb. Hər şey qaydasındadır. 
Buranın şəraiti uşaqların isti-
rahəti üçün normaldır. Nara-
hatlıq yoxdur. İstirahətimizdən 
çox razıyıq.
Cavanşir Rəhimov (Tibbi və Cavanşir Rəhimov (Tibbi və 
bioloji fizika kafedrasının do-bioloji fizika kafedrasının do-
senti):senti):

- İyul ayında ATU-nun Nab-
ran qəsəbəsində yerləşən 
“Təbib” düşərgəsində ailəmiz-
lə birlikdə dincəldik. İstirahət 
üçün təklif olunan məkan sə-
liqəsi və bütün tələblərə cavab 
verən rahatlığı ilə seçilirdi. Sa-
kinlərə gündə üç dəfə yüksək 
keyfiyyətli, həkim nəzarətindən 
keçmiş geniş çeşidli yemək-
lər verilirdi. Yeməyin çeşidi və 
dadı ən tələbkar qonaqları belə 
razı salırdı. Düşərgənin Xəzərə 
yaxın yerləşməsi, ərazinin sə-
falı olması və təmiz saxlanıl-
ması onun dəyərini daha da 
artırır. ATU-nun Həmkarlar İt-
tifaqı Komitəsinin sədri Cahan-
gir Qasımovun diqqət və qayğı-
sını hər an hiss edirdik.
 O, tez-tez dü şər gə də din cə lən 
əmək daş lar la te le fon əla qə si 
sax la yır, dü şər gə ilə ma raq la-
nır, din cə lən lə rin tək lif və fi kir-
lə ri ni, irad la rı nı so ru şur du. Həf-
tə so nu Ca han gir müəl lim özü 
şəx sən dü şər gə də ol du və hər 
bir ma sa ya ya xın la şıb is ti ra hət 
edən lə rin ar zu və tək lif lə ri ni 
din lə di. Bir söz lə, ATU rəh bər-
li yi nin, o cüm lə dən HİK-in diq-
qət və qay ğı sı sa yə sin də hə-
mi şə lik yad da şa həkk olu nan 

bir is ti ra hət alın dı. Bu na gö rə 
ATU-nun rəh bər li yi nə, xüsusən 
pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li yə  
təşəkkür edir, “Tə bib” dü şər gə-
sin də gö rü lə cək növ bə ti iş lər də 
uğur lar ar zu la yı ram.

Əmək daş la rı mı zın ürək 
söz  lə ri ni din lə dik cə, is ti ra hə-
tin ne cə təş kil olun ma sı haq-
da müəy yən qə naətə gəl mək 
müm kün idi.
Amma uzun illərdir “Təbib” 
istirahət məkanının məsuliy-
yət yükünü çiyinlərində daşı-
yan ATU Həmkarlar İttifaqı 
Komitəsinin sədri, dosent 
Cahangir Qasımovla söh-
bət et mə sək, ya zı mız ya rım-
çıq olar dı. Ona gö rə də dü şər-
gə də gö rü lən və gö rü lə cək 
iş lər lə bağ lı C.Qa sı mo vun fi-
kir lə ri ni öy rən dik: “2020-ci il-
də “Tə bib” is ti ra hət dü şər gə si 
pan de mi ya ya gö rə iş lə mə di. 
Bu na bax ma ya raq, biz ki fa-
yət qə dər iş lər gör dük. Hə min 
dövr də “Tə bib” is ti ra hət dü-
şər gə sin də olan uni ver si te tin 
rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə-
ray bəy li  ava dan lıq la rın sax la-
nıl ma sı üçün an bar la ma raq-
lan mış dı. O za man bu ti ki li ya-
rar sız və ziy yət də idi. Ona gö rə 
də rek to run gös tə ri şi nə uy ğun 
ola raq, 2020-ci il də an ba rın ti-
kin ti si nə baş la dıq. Pal tar la rın 
yu yu  lub-qu ru dul ma sı, əla və 
me bel lə rin sax la nıl ma sı üçün 
müasir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
otaq la rın, an bar la rın ti kil mə si-
ni bir il ön cə, yə ni pan de mi ya 
döv rün də ba şa çat dır dıq. Bun-
dan baş qa, hə min vaxt 2 ailə-
nin is ti ra hət edə bi lə cə yi əla və 
2 o taq, bu il isə da ha 1 otaq ti-
kil di. Təəs süf ki, ötən il pan de-
mi ya sə bə bin dən əmək daş la-
rı mız is ti ra hət dü şər gə sin dən 
is ti fa də edə bil mə di lər”.

Mü sa hi bi miz de yir ki, bu 

möv süm də is ti ra hət dü şər-
gə si nin fəaliy yə ti 5 mər hə-
lə dən iba rət ol maq la bər pa 
edi lib: “84 ailə nin, ümu mi lik-
də 336  nə fə rin is ti ra hə ti təş kil 
olun du. Mü şa hi də lə ri miz gös-
tə rir ki, bu ra da din cə lən pro-
fes sor-müəl lim he yə ti və tex-
ni ki iş çi lər is ti ra hət lə rin dən 
ra zı dır. Uni ver si tet Həm kar lar 
İt ti fa qı Ko mi tə si rek to run gös-
tə ri şi nə uy ğun ola raq dü şər-
gə də müm kün olan şə raiti ya-
rat dı. Am ma onu da de yim ki, 
tə mir li otaq la rı mız çox de yil. 
Dü şər gə miz də is ti ra hət edən 
əmək daş la rı mı zın sa yı son il-
lər xey li aza lıb. Çün ki tə mir 
olun ma mış 2 kor pu su muz boş 
qa lıb ki, bu da hər mər hə lə də 
40 ailə nin, 80 nə fə rin is ti ra hət 
im ka nı nın məh dud laş dı rıl ma sı 
de mək dir. Məq sə di miz ya xın 
1-2 il ər zin də otaq sa yı nı ki fa-
yət qə dər ço xalt maq dır. Gə lə-
cək də dü şər gə nin əra zi sin də 
uşaq lar üçün əy lən cə yer lə ri-
nin in şa sı, id man qur ğu la rı nın 
qu raş dı rıl ma sı və di gər xid mət 
ob yekt lə ri nin ti kil mə si ni də nə-
zər də tut mu şuq.

Daim tə mas da ol du ğu muz 
əmək daş lar on la ra ya ra dı lan 
şə raitə və gös tə ri lən yük sək 
xid mə tə gö rə uni ver si te tin rek-
to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray-
bəy li yə min nət dar lıq la rı nı bil-
di rir lər. Həm kar lar İt ti fa qı Ko-
mi tə si ola raq var qüv və miz lə 
ça lı şı rıq ki, ATU rəh bər li yi nin 
töv si yə lə ri ni hə ya ta ke çi rə-
rək əmək daş la rı mız da yük sək 
məm nun luq his si ya ra daq”.

Elə biz də məm nun luq his-
si ilə söh bə ti mi zi ta mam la ya-
raq, əmək daş la rı mı za mə na-
lı is ti ra hət dən son ra uğur lu iş 
fəaliy yə ti ar zu la yı rıq!

Arif MƏMMƏDLİ

Yaxşı istirahət uğurlu fəaliyyətin əsasıdır
“Təbib” istirahət düşərgəsində dincələn universitetimizin əməkdaşları yaradılan şəraitdən razıdırlar“Təbib” istirahət düşərgəsində dincələn universitetimizin əməkdaşları yaradılan şəraitdən razıdırlar
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Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin Tədris və təhsildə key-
fiyyət şöbəsinin müdiri, Tibbi 
mikrobiologiya və immuno-
logiya kafedrasının dosenti 
Samir Cavadov hesab edir ki, 
peyvəndləmə tələbələr, xü-
susilə də tibb üzrə təhsil alan 
tələbələr üçün çox önəmlidir: 
“Təhsil prosesinin əyani olma-
sını hər kəs istəyir. Bu xüsu-
silə də tibb sahəsində təhsil 
alanların marağındadır. İndi 
hər bir tələbənin, eləcə də 
professor-müəllim və kömək-
çi heyət üzvlərinin hər birinin 
vaksinasiya prosesinə qoşul-
ması zərurəti yaranıb”. 

S.Ca va dov qeyd edir ki, ATU 
əmək daş la rı ara sın da pey vənd 
olu nan la rın sa yı ki fa yət qə dər-
dir və pro ses da vam edir: “Mən 
özüm də bir təd ris iş çi si və 
mik ro bioloq ki mi vak si na si ya 
olun mu şam. Da ha ön cə ko ro-
na vi ru sa yo lux sam da, ye nə də 
pey vənd vur dur mu şam. Çün ki 
ar tıq xəs tə lən mə yim dən 6 ay 
ke çib. Bu nu et mək lə özü müz lə 
ya na şı, ət ra fı mı zı da dü şün-
müş olu ruq”.

Mik ro bioloq xa tır la dır ki, vak-
si ni əl də edə bil mə yən öl kə lə-
rə rəğ mən, Azər bay can da bu 
ba xım dan prob lem ya şan mır, 
və tən daş la rı mız bir ne çə çe şid 
pey vənd vur du ra bi lər lər: “Bə-
zən va li deyn lər dən eşi di rik ki, 
öv lad la rı nın pey vənd olun ma-

sın dan qor xur lar. Hət ta bu sə-
bəb dən uşaq la rın təh si li ni dis-
tant da vam et dir mə si nə be lə 
ra zı dır lar. Hal bu ki, tə lə bə lə rin 
öz lə ri əya ni təh si lə qa yıt maq 
is tə yir lər. Çün ki tibb sa hə sin də 
dis tant təh sil əya ni prak ti ka nın 
ye ri ni ve rə bil məz. Tə lə bə lər 
çox mə qa mı öz göz lə ri ilə gör-
mə li, ba xa raq öy rən mə li dir lər. 
Ke çən təd ris ilin də biz yu xa rı 
kurs lar da əya ni, aşa ğı kurs lar-
da isə on layn təd ris apar maq-
la, qa rı şıq for ma tət biq et dik. 
Am ma bu gün tam əya ni təd-
ri sə keç mək im ka nı var sa, bu 
im ka nı də yər lən dir mək la zım-
dır. Hət ta mən tək lif edər dim, 
təh sil iş çi lə ri və tə lə bə lər üçün 
vak si na si ya məc bu ri ol sun”.

Vak si nin üs tün lük lə rin dən 
da nı şan S.Ca va dov qeyd edir 
ki, “im mu ni te tim yük sək dir, bə-
də nim güc lü dür, vi ru sa yo lux-
ma ya cam” – de yə dü şü nən lər 

səhv edir lər. Bu za man ək sər 
in san lar or qa niz min mü qa vi-
mə ti ilə xəs tə li yə qar şı ya ra nan 
im mu ni te ti qa rış dı rır lar: “Bu, 
hər han sı bir xəs tə li yə qar-
şı ya ra nan im mu ni tet dir. Biz 
özü müz də uşaq lıq döv rün də 
in fek si ya la ra qar şı (qı zıl ca, 
məx mə rək və s.) vak si na si ya 
olun mu şuq. Elə cə də yet kin-
lik döv rün də bə zi və tən daş lar, 
xü su si lə tibb iş çi lə ri he pa tit 
B vi ru su na qar şı vak si na si ya 
olu nur lar. Yə ni, biz ar tıq pey-
vənd lə mə nin üs tün lük lə rin dən 
xə bər da rıq”.

Mik ro bioloq hə kim bil di rir ki, 
vak si na si ya ic ti mai hal alar sa, 
əha li nin 80 faizi im mu ni tet qa-
zan mış olar sa, bu xəs tə li yə 
qa lib gəl miş he sab olu na bi-
lə rik. Odur ki, S.Ca va dov hər 
kə si pey vənd olun ma ğa, həm 
özü nü, həm də ət raf da kı la rı 
qo ru ma ğa ça ğı rır.

Son vaxtlar ölkə əra-
z isində koronavirusa 
yoluxanların və ölənlə-
rin sayında kəskin artım 
müşahidə olunur. Eyni 
zamanda, tam vaksin olu-
nanlara 3-cü dozanın da 
vurulacağı barədə infor-
masiyalar dolaşır. 3-cü 
və daha sonrakı dozaların 
tətbiqinə ehtiyac olub-ol-
mayacağı və digər sual-
lara cavab almaq üçün 
Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin Yoluxucu xəstəlik-
lər kafedrasının dosenti, 
tibb elmləri doktoru, pro-
fessor Sədrəddin Atakişi-
zadə ilə söhbət etdik.

 - Son vaxtlar ölkəmiz-- Son vaxtlar ölkəmiz-
də koronavirusa yolux-də koronavirusa yolux-
ma hallarında artım mü-ma hallarında artım mü-
şahidə olunur. Bunun şahidə olunur. Bunun 
qarşısının alınması üçün qarşısının alınması üçün 
hansı önləyici tədbirlərin hansı önləyici tədbirlərin 
görülməsini məsləhət görülməsini məsləhət 
görərdiniz?görərdiniz?

- Qonşu respublikalarda 
olduğu kimi, bizim ölkədə 
də koronavirusa yolux-
ma halları kəskin şəkildə 
artmağa başlayıb. Para-
lel olaraq ölüm sayı da 
çoxalıb. Mövcud vəziyyət 
bizi kədərləndirir və təh-
lükənin geniş xarakter al-
maması üçün qabaqlayıcı 
tədbirlər görməyə vadar 
edir. Pandemiyanın qarşı-
sının alınması üçün hələ 
ki mütəxəssislərin tövsiyə 
etdiyi iki yol var. İlk növ-
bədə insanlar vaksinasiya 
olunmalıdır. Bildiyiniz kimi, 
ölkə rəhbərliyinin göstəri-
şi ilə əhali kütləvi şəkildə 
vaksinasiyaya cəlb olunub. 
Doğrudur, son məlumatla-
ra görə, bu gün ölkə əha-
lisinin xeyli hissəsinə pey-
vənd vurulub. Amma məhz 
peyvənd olunmayanların 
hesabına yoluxanların 
sayı günü-gündən art-
maqda davam edir. İkinci 
yol isə sosial məsafənin 
qorunması, qoruyucu 
maskalardan və dezin-
feksiyaedici məhlullardan 
istifadə olunmasıdır. Əgər 
biz hava-damcı infeksiya-
sının yayılmasının qarşısı-
nı almaq üçün lazımi sosial 
məsafəni gözləyəriksə, in-
feksiyanın xəstədən sağ-
lam insana keçmə ehtimalı 
kəskin şəkildə aşağı düşər. 
Xəstə maska taxırsa, onun 
ətraf mühitə virus yayma 
ehtimalı aşağı olur. Eyni 
zamanda qarşı tərəf də 
maskadan istifadə edirsə, 
onun yoluxması ehtimalı 
sıfıra bərabərdir. 

- Azərbaycanda ay-- Azərbaycanda ay-
rı-ayrı ölkələrin isteh-rı-ayrı ölkələrin isteh-
salı olan bir neçə pey-salı olan bir neçə pey-
vənddən istifadə olunur. vənddən istifadə olunur. 
Bəzən insanlar peyvənd Bəzən insanlar peyvənd 
seçimində çətinlik çəkir-seçimində çətinlik çəkir-
lər. Bir mütəxəssis kimi lər. Bir mütəxəssis kimi 
hansını məsləhət görər-hansını məsləhət görər-
diniz?diniz?

- Ölkəmizdə ilk tətbiq 
olunan peyvənd Çin isteh-
salı olan “Sinovac”dır. Bu-
nun yan təsirləri nisbətən 
azdır. Bu peyvəndi hər 
kəs asanlıqla qəbul edə 
bilir. Bizdə bu vaksindən 
sonra geniş tətbiq olunan 
Amerika və Avropa ölkələ-
rinin istehsalı olan “Pfizer” 
vaksinidir. Bunlarla yana-
şı, Rusiya istehsalı olan 
“Sputnik V” vaksini də is-
tifadə edilir. Bu peyvənd-
lərin hansından istifadə 
etmək insanların öz seçi-
midir. Fərq etməz hansını 
seçirlər. Əsas odur ki, pey-
vənd olunsunlar. 

İnsanlar bəzən deyirlər 
ki, vaksinasiya olundum, 
amma xəstələndim. Mən 
də izah edirəm ki, peyvənd 
insanları yüz faiz xəstəlik-
dən qorumur. Amma pey-
vənd olunanlar arasında 
ölüm faizi yox dərəcəsin-
dədir, ağırlaşma hallarına 
da çox az rast gəlinir. Bu 
gün koronavirusdan reani-
masiyaya düşən xəstələrin 
əksəriyyəti vaksinasiyadan 
keçməyən insanlardır. 
Bunun nəyi pisdir ki, siz 
peyvənd olunmayanlar-
dan fərqli olaraq, virusa 
yoluxsanız belə, xəstəliyi 
ayaqüstü keçirirsiniz. Fərq 
bundan ibarətdir. 

- Bəzi mütəxəssislər - Bəzi mütəxəssislər 
immunitetin davamlı ol-immunitetin davamlı ol-
ması üçün 3-cü dozanın ması üçün 3-cü dozanın 
qəbulunu məsləhət gö-qəbulunu məsləhət gö-
rürlər. Siz bu barədə nə rürlər. Siz bu barədə nə 
deyərdinizdeyərdiniz

- Xəstəlik keçirmək və 
peyvənd olunmaq - hər iki 
halda orqanizmdə immu-
nitet yaranır. Birincisi təbii 
immunitetdir ki, xəstəlik-
dən sonra yaranır. Orqa-
nizmdə antigenlər, antici-
simlər və s. əmələ gəlir. 
Buna nümunə üçün qızılca 
xəstəliyini göstərmək olar. 
Belə ki, qızılcanı keçirən 
və ya vaksinini qəbul edən 
şəxslərdə həyati immunitet 
yaranır. Onların ömürləri-
nin sonunadək əlavə pey-
vənd olunmağa ehtiyacları 
qalmır. İkincisi isə süni ya-
ranan immunitetdir ki, o da 
vaksinasiyanın hesabına 

əmələ gəlir. Süni yaranan 
immunitetlərin davamlı-
lıq müddəti bəzən 6 ay, 
1 ilədək çəkir. Bu müd-
dət ərzində vaksin olunan 
şəxsin immunitetində zəif-
ləmə prosesi gedir. Əlavə 
dozanın qəbuluna ehtiyac 
yaranır. Elə koronavirusda 
olduğu kimi. Ona görə də 
pandemiya davam edər-
sə, yoluxmaların sayında 
azalmalar olmazsa, iki 
doza qəbul edənlər 6 ay-
dan sonra 3-cü dozanı da 
qəbul etməyə məcburdur-
lar. Hətta ola bilər ki, pan-
demiya bitənə qədər 4-cü, 
5-ci dozaların qəbuluna da 
zərurət yaransın. 

- Bəs 3-cü doza əvvəl - Bəs 3-cü doza əvvəl 
vurulmuş iki vaksinlə vurulmuş iki vaksinlə 
eyni olmalıdır, yoxsa eyni olmalıdır, yoxsa 
fərqli?fərqli?  

- Bu, mutasiyaya uğra-
yan bir virus olduğundan, 
bir formadan digər forma-
ya keçir. Xatırlayırsınızsa, 
əvvəl COVİD-19 idi, son-
ra başqa ştamlar meyda-
na çıxdı, indi “Delta” gəl-
di. Bunlar hamısı nəticə 
etibarilə koronavirusdur. 
Amma mutasiyaya uğra-
dıqca, yüngül formaları 
üzə çıxır. Bu ştamlar bəzi 
xəstələrdə özünü ağır şə-
kildə büruzə verə bilər. 
Amma bir yaxşı cəhət var 
ki, pandemiyanın müddəti 
uzandıqca, qarşıdan daha 
yüngül formalar gəlir. O ki 
qaldı 3-cü dozanın qəbu-
lunda hansı vaksin vurul-
masına, eyni də ola bilər, 
fərqli də. Düzdür, praktika-
da vaksin həmişə konkret 
ştamlara qarşı hazırlanır. 
Amma ştamlar qısa müd-
dətdə mutasiyaya uğrayır, 
vaksinin hazırlanmasına 
isə çox vaxt lazım olur. 
Odur ki, hazırda istifadə 
etdiyimiz vaksinlər ciddi 
ağırlaşmalar yaratmadı-
ğı üçün istənilən ştamma 
qarşı tətbiq etmək məs-
ləhət görülür. Çünki əli-
mizdə olan vaksinin tətbiqi 
yalnız  pandemiyanın ya-
yılmasının qarşısının alın-
masına xidmət edə bilər.

Qabil ABDULLAYEV

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında Almaniya, 
Rumıniya və İtaliyadan praktikaya gələn 
tələbələrlə görüş keçirilib. ATU-nun bey-
nəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, dosent 
Orxan İsayev universitetin xarici ali təhsil 
müəssisələri ilə əməkdaşlığı, müştərək la-
yihələr və elmi araşdırmalar barədə ətraflı 
məlumat verib. Qeyd edib ki, ATU ilə dünya-
nın bir sıra aparıcı universitetləri arasında 
əməkdaşlığa dair memorandumlar imzalanıb 
ki, bunun sayəsində həmin ali məktəblər-
lə uğurlu tələbə mübadiləsinin aparılması 
mümkün olub. 

O.İsayev bildirib ki, Həkimlər və Təbib Tələ-
bələr Birliyi ilə artıq uzun illərdir ki, aktiv əmək-
daşlıq edilir və bu əməkdaşlıq çərçivəsində bu 
il də olduğu kimi, əcnəbi tələbələr ATU-nun 
müxtəlif klinikalarında yay praktikası keçir-
lər. Daha sonra əcnəbi tələbələri dinləyən 
prorektor, onları maraqlandıran sualları ca-
vablandırıb.

Tədris Cərrahiyyə Klinikasının baş həkimi, 
professor Ramiz Poluxov əcnəbi tələbələrin 
praktika keçməsi üçün yaradılan şərait haqqın-
da danışıb. Onun sözlərinə görə, tələbələr-

in hər birinə kurator təyin edilib. Bu müddət 
ərzində avropalı gənclər ATU həkimlərinin 
apardığı maraqlı cərrahiyyə əməliyyatlarında 
iştirak ediblər, müayinə və müalicə proseslə-
rini yaxından izləyiblər. Professor R.Poluxov 
qarşılıqlı əməkdaşlığın gələcəkdə müsbət nə-
ticələr verəcəyinə əminliyini vurğulayıb.

Görüş zamanı Avropa ölkələrindən olan 
tələbələr qeyd ediblər ki, ATU-nun Tədris 
Cərrahiyyə Klinikasında praktika müddətin-
də maraqlı təlimlərdə iştirak ediblər, tanınmış 
alimlərdən dərs alıblar, modern tibbi mulyaj-
lar üzərində işləyiblər. Əcnəbi tələbələr onlar 
üçün yaradılan şəraitə və göstərilən mehriban 
münasibətə görə ATU rəhbərliyinə və kollek-
tivinə təşəkkürlərini bildiriblər.

Qeyd edək ki, görüşdə Tədris Cərrahiyyə 
Klinikasının tədris işləri üzrə müdir müavini, 
professor Davud Pənahov, ATU-nun Ümumi 
cərrahlıq kafedrasının müdiri, professor Elçin 
Ağayev, Qulaq, burun və boğaz xəstəlikləri 
kafedrasının müdiri, professor Vəfa Pənahian, 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdir müavini 
Nigar Ələkbərova və Həkimlər və Təbib Tələ-
bələr Birliyinin Milli Mübadilələr üzrə koordi-
natoru Aqil Vəlizadə iştirak ediblər.

Professor Sədrəddin Atakişizadə: Nəinki 3-cü, hətta 
4-cü, 5-ci dozaların qəbuluna da zərurət yarana bilər

ATU-da praktikada olan əcnəbi ATU-da praktikada olan əcnəbi 
tələbələrlə görüş keçirilibtələbələrlə görüş keçirilib

Təhsil işçilərinin vaksinasiyası 
könüllü olmalıdırmı? 

Peyvəndləmə pandemiya Peyvəndləmə pandemiya 
bitənə kimi davam etməlidirbitənə kimi davam etməlidir

Yeni tədris ili yaxınlaşır. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən, tədrisə 
hazırlıq məqsədilə ölkə üzrə vaksinasiya prosesi sürətləndirilib. 
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Azər bay can Tibb 

Uni ver si te ti nin Təd-
ris Te ra pev tik Kli ni-
ka sı nın Pul mo no lo-
gi ya və al ler qo lo gi ya 
şö bə si nin hə ki mi 
Gü nel Sa dı qo va son 
gün lər ko ro na vi ru sa 
yo lux ma hal la rı nın 
art ma sı na mü na si-
bət bil di rib. 

Onun söz lə ri nə gö rə, küt-
lə vi vak si na si ya pro se si nə 
hər kəs qo şul ma lı dır. Çün ki 
öl kə də yo lux ma sa yı nın art-
ma sı həm döv lət, həm əha-
li, həm də sə hiy yə iş çi lə ri 
üçün təh lü kə ya ra dır. Be lə 
ki, ar tım lar la əla qə dar tibb 
müəs si sə lə ri yük lən miş ola-
caq və qa baq la yı cı təd bir lə-
rin gö rül mə sin də ge cik mə lər 
ya ra na caq.

Mü tə xəs sis qeyd edib ki, 
in san lar ara sın da la qeyd lik 
və təh lü kə siz lik təd bir lə ri nə 
riayət olun ma ma sı bu ar tım-
la ra rə vac ve rir: “Bir çox la rı 
dü şü nür ki, məh du diy yət lər 
yox dur sa, de mə li vi rus yo-
xa çı xıb. Hal bu ki, pan de mi ya 

hə lə bit mə yib və vi rus ya-
yıl maqda da vam edir. Ye ni 
“Del ta” ştam mı bi zim üçün 
cid di siq nal ol ma lı dır. Çün ki 
bu ştamm bö yük sü rət lə ya-
yı la bi lir”.

G.Sa dı qo va mü şa hi də lə rə 
əsas la na raq bil di rib ki, bu 
gün xəs tə xa na la rın reani-
ma si ya şö bə lə rin də müali cə 
alan ko ro na vi rus xəs tə lə ri nin 
95 %-i pey vənd olun ma yan 
in san lar dır. Pey vənd yo lux-
ma nı ta ma mi lə ara dan qal-
dır ma sa da, ağır laş ma və 
ölüm hal la rı nı ki fa yət qə dər 
azal dır. Ona gö rə də küt lə vi 
pey vənd lən mə ni sü rət lən dir-
mək lə, vi ru sun öh də sin dən 
gəl mək müm kün dür.

Ta rix bo yun ca pe riodik 
ola raq müx tə lif dövr lər də 
in fek sion xəs tə lik lər ya yı lıb. 
Adə tən be lə xəs tə lik lər kəs-
kin ləş dik də, epi de mi ya, pan-
de mi ya for ma sı nı alıb. Pan de-
mi ya həd di nə ça tan in fek sion 
xəs tə lik lə rin qar şı sı nı isə əsa-
sən pey vənd lər lə al maq müm-
kün olub. Bu fi kir lə ri uni ver-
si te ti mi zin Kli nik Diaq nos tik 
La bo ra to ri ya sı nın şö bə mü-
di ri, Tib bi mik ro biolo gi ya və 
im mu no lo gi ya ka fed ra sı nın 
baş müəl li mi Ya vər Ha cı soy 
bil di rib.

Alim məhz vak si na si ya ilə qar şı-
sı alı nan epi de mi ya la ra mi sal ola-
raq, ha zır da yox də rə cə si nə gə lib 
çı xan çi çək xəs tə li yi ni gös tə rir: “Bü-
tün in fek si ya la rın pro fi lak ti ka sın da 
pey vənd lə mə hər za man bir nöm rə li 
rol oy na yıb. Ko ro na vi ru sa qar şı pey-
vənd lə mə nin əha li də qor xu ya rat ma sı 
sa də cə təəs süf do ğu rur. Axı bü tün 
dün ya da, elə cə də Azər bay can da hər 
bir in san ana dan olan ki mi, müt ləq 
şə kil də bə zi xəs tə lik lə rə qar şı pey-
vənd lə nir. Bu pro ses yet kin lik ya şı na 
qə dər da vam edir. Am ma bu za man 

“pey vənd lər dən qor xu ram”, “bu vak-
sin mə ni öl dü rə cək” ki mi ya naş ma lar 

gör mü rük. Ko ro na vi rus pan de mi ya sı 
döv rün də bə zi lə ri nin or ta ya at dı ğı 
əsas sız fi kir lər in san la rın, cə miy yə tin 
bey ni ni qa rış dı rır”.

Dr.Ya vər Ha cı soy bil di rir ki, vak-
sin lə rin fə sad la rı, yan tə si ri ilə bağ lı 
qor xu lar əsas sız dır. Çün ki müasir 
dövr də yan tə si ri ol ma yan han sı sa 
pre pa rat yox dur: Gün də lik hə yat da 
hər gün müx tə lif tər kib li ağ rı kə si ci lər, 
təz yiq dər man la rı, müx tə lif dər man-
lar qə bul edən in san lar ki fa yət qə-
dər dir. İs tə ni lən dər ma nın tə li ma tı nı 
oxu duq da, onun ki fa yət qə dər yan 
tə si ri ol du ğu nu gör mək olar. Am ma 
in san lar heç bu na fi kir ver mir lər. Bir 

hə kim yol da şı mı zın da qeyd et di yi 
ki mi, vak si nin yan tə si ri as pi ri nin kin-
dən da ha az dır. Hal bu ki in di ki dövr də 
bir çox in san asan lıq la bu dər ma nı 
qə bul edir, am ma vak sin ləş mə yə tə-
rəd düd edir”.

Hə kim bu gü nə qə dər vur dur du ğu-
muz ənə nə vi vak sin lə rin də bə zən 
kim lə rə sə yan tə si ri ol du ğu nu xa tır-
la dır: “Be lə fakt lar el mi mə qa lə lər, 
araş dır ma lar da da öz ək si ni ta pıb. 
La kin be lə hal la rın sta tis ti ka sı vak-
sin ləş mə nin ver di yi fay da nın ya nın da 
çox cü zi dir. Odur ki, nə ti cə ola raq 
pey vənd vur dur ma ğın müt ləq ol du-
ğu nu de yə bi lə rik”.

Ya vər Ha cı soy vak sin lə rin al ler gi ya 
ver mə eh ti ma lı nı tə bii hal sa yır. Çün ki 
is tə ni lən an ti bioti kin ki çik do za sı bə zi 
or qa nizm lər də al ler gik hal ya ra da bi-
lər. Vak sin isə mik ro bun öl dü rül müş 
bir his sə si ol du ğu na gö rə, bə də nin 
ona da al ler gi ya ver mə si müm kün-
dür: “Tə bii ki, bu, fər di xa rak ter da-
şı yır. Vak si nin kim də al ler gi ya ve rə 
bi lə cə yi ni əv vəl cə dən tə yin edən 
ana liz yox dur. Ona gö rə də vak si-
na si ya apa rı lan bü tün mən tə qə lər-
də göz lə mə, şok otaq la rı ya ra dı lıb. 
Pey vənd pre pa ra tı nın ki mə sə yan 
tə si ri ola caq sa, ilk 30 də qi qə ər zin də 
ola bi lə cə yi eh ti ma lı nı nə zə rə ala raq, 
pey vənd olu nan lar bu müd dət də göz-
lə dil mə li dir”.

Əhalinin koronavirusdan küt-
ləvi qorunması məqsədilə 

dövlətimizin təşəbbüsü ilə kollek-
tiv immunitet yaratmaq üçün geniş 
vaksinasiya prosesi aparılır. Mə-
lumdur ki, reproduktiv sağlamlıq 
hər zaman mühüm məsələ olub. Bu 
baxımdan, koronavirusa qarşı vak-
sinasiya zamanı yeni ailə quran, 
hamiləlik planlaşdıran, eləcə də 
doğuşdan sonrakı mərhələdə olan 
qadınlara peyvənd vurulub-vurul-
maması cəmiyyətdə müzakirə olu-
nan mövzulardandır. 

Bu məsələ ilə bağlı bəzi nüanslara ay-
dınlıq gətirməsi üçün ATU-nun I Mama-gi-
nekologiya kafedrasının dosenti, tibb üzrə 
fəlsəfə doktoru Natəvan Axundova ilə gö-
rüşdük. 

N.Axundova qeyd etdi ki, bu istiqamət-
də geniş elmi-tədqiqat işləri olmasa da, 
bəzi mənbələrdə müxtəlif fikirlər söylə-
nilir: “Belə ki, hamiləlik planlaşdıran, yeni 
ailə quran cütlüklərə əvvəlcədən peyvənd 
olunmaq məsləhət görülür. Əlbəttə, bu-
rada bir sıra əks göstərişlər də nəzərə 
alınmalıdır. Əvvəllər vaksinasiyadan 6 ay 
sonra hamiləliyin planlaşdırılması tövsiyə 
olunurdusa, sonradan bu müddət 3 və 
son olaraq 1 aya qədər azaldıldı. 

Hamilələrə gəldikdə isə, koronavirus 
vaksinasiyasının aparılması tövsiyə olun-
mur. Amma çox yüksək risk olduğu halda 
peyvənd vurula bilər. Ümumiyyətlə bu 
barədə geniş məlumatlar yoxdur. Hətta 
bəzi mənbələrdə göstərilir ki, hamilələ-
ri gözləyən nəticə hamiləlik zamanı dö-
lün zədələnməsinin potensial riskindən 
yüksəkdirsə, belə hamilələr vaksinasiya 

oluna bilərlər. Çünki yüksək risk qrupuna 
daxil olan hamilələr koronavirusa yolux-
salar, onların vəziyyəti çox ağırlaşa, hətta 
ölüm baş verə bilər. 

O ki, qaldı dünyaya yenicə uşaq gətir-
miş qadınlarda vaksinasiyaya, bu haqda 
da ziddiyyətli fikirlər mövcuddur. Qadın 
süd verirsə, vaksinasiya olunması məs-
ləhət görülmür. Əks halda vaksinasiya 
oluna bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, do-
ğuşdan sonrakı dövrdə qadın bir qədər 
zəifəyir. Zahılıq dövrü bitdikdən sonra 
əgər ümumi sağlamlığı imkan verirsə, 
vaksinasiya olunması mümkün sayılır. Za-
hılıq dövrü 6-8 həftə çəkir. Amma xarici 
ədəbiyyatda doğuşdan sonrakı dövr 11-12 
həftə hesab olunur. Çünki uşaqlıqda cift 
sahəsinin bərpası prosesi 11  həftə çəkir”.

Hamilə qadınların koronavirusa yo-
luxması ilə bağlı sualımıza cavab verən 
həkim bildirdi ki, hamiləlik bir fizioloji pro-
sesdir və bu zaman orqanizmdə adapta-
siya-uyğunlaşma reaksiyaları baş verir: 
“Hamilə qadının orqanizmində doğuşdan 
sonrakı dövrdə baş verə biləcək qanax-
manın qarşısını almaq üçün qan laxta-
lanma sistemində fizioloji hiperkoaqulya-
siya (qatılaşma) baş verir. Bundan əlavə, 
hamilə qadının ürək-damar, tənəfüs və 
immun sistemlərində də bir çox dəyişik-
liklər olur. İstənilən infeksiya, o cümlədən 
koronavirus onsuz da hamiləlik zamanı 
artmış koaqulyasion potensialı (qanın qa-
tılaşmasını) daha da artırır. Belə vəziyyət 
qadında tromboz riskini artırır. Əgər ha-
milədə tromboz riskini artıran vəziyyətlər 
və xəstəliklər: irsi və qazanılmış trombo-
filik amillər, autoimmun xəstəliklər, şəkərli 
diabet və s. varsa, koronavirus infeksiyası 
daha ağır gedişli olur, hamilənin və dö-

lün vəziyyətlərinə ciddi təsir edir. Bir çox 
infeksiyalar cift baryerini keçərək dölün 
infeksiyalaşmasına, hətta bətndaxili ölü-
münə gətirib çıxara bilər. Əksər hallarda 
yoluxmalar zamanı infeksiya döl bədənin-
də generalizasiya olunur, dölün neonatal 
sepsislə və pnevmaniya ilə doğulmasına 
gətirib çıxarır. Belə hallarda dölyanı ma-
yenin vaxtından əvvəl axması, vaxtından 
əvvəl doğuşlar, dölün bətndaxili inkişaf-
dan qalması riski yüksək olur. Hal-hazırda 
COVİD-19-un hamiləlik və doğuş zamanı 
dölə keçməsi halları müəyyən edilməyib, 
virusun dölyanı maye nümunələrində və 
ciftdə aşkarlanma hallarına təsadüf olun-
mayıb. Virusun ana südündə aşkarlanma-
sına tək-tək hallarda rast gəlinib. Doğuş-
dan sonra xəstə ana və ya yenidoğulmuşa 
qulluq edən şəxslərlə sıx əlaqə zamanı 
COVİD-19-la neonatal infeksiyalaşma 
qeydə alınıb. Bir çox tədqiqat işlərində 
hamiləlik zamanı koronavirusun anadan 

dölə keçməsi ehtimalının az olması göstə-
rilir. COVİD-19-lu hamilələrdə düşüklər, 
dölün bətndaxili inkişaf ləngiməsi, dölün 
distressi, vaxtından əvvəl doğuşlar qeyd 
olunur. Vaxtından əvvəl doğuşlar özba-
şına olub və ya həkim tərəfindən ana və 
döldə olan göstərişlərə əsasən aparılıb. 
Sonuncu halda hamiləlik əsasən cərrahi 
yolla başa çatdırılıb”.

N.Axundovanın sözlərinə görə, nəzarət 
etdikləri hamilələrin bir çoxu qanın qatı-
laşmasının artması səbəbindən yüksək 
risk qrupuna aid olduğu üçün, adətən, 
qanı durultmaq məqsədilə antiaqreqant 
(asetil salisil turşusu) və antikoaqulyantlar 
(aşağı molekul çəkili heparinlər) təyin edi-
lir: “Bu qadınlar koronavirusa yoluxduqda, 
dərhal nəzarətə götürülmüş və hospitali-
zasiya edilmişlər. Bu qadınlarda onsuz da 
mövcud olan hiperkoaqulyasiyanı korona-
virus bir qədər artırsa da, fəsadlaşmalar 
az olub. Çünki onlar laxtalanmanı aradan 
qaldırmaq üçün əvvəldən müalicə alıblar. 
Hamilə qadın onu təqib edən komanda-
nın: mama-ginekoloq, infeksionist, reani-
matoloq, lazım gəldikdə endokrinoloqun 
ciddi nəzarətində olmalıdır. Ümumiyyətlə, 
bu xəstəliyin bir çarəsi var. İstər hamilə, 
istərsə də hamilə olmayan xəstələr vax-
tında aşkar olunmalı, xəstəliyin şübhəli 
və ehtimal olunan siptomlarına əsasən 
diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün əlavə la-
borator müayinə aparılmalıdır. Diaqnoz 
qoyulduqdan sonra xəstə nəzarətə götü-
rülməli, müalicə tədbirlərinə başlanılma-
lıdır. Müalicəyə erkən başlamaq xəstənin 
sonradan ağırlaşmalarla üzləşməsinin 
qarşısını alır”.

M.ƏLƏKBƏRLI

Süd verən qadınların peyvənd olunması məsləhət görülmürSüd verən qadınların peyvənd olunması məsləhət görülmür
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Sərt məhdudiyyətlərin 
olmaması virusun yoxa 
çıxması demək deyil
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Bu il yay fəs li dün ya nın hər 
bir ye rin də ol du ğu ki mi, 
öl kə miz də də çox is ti keç-

mə si ilə fərq lən di. Ya yın son gün-
lə ri ol ma sı na bax ma ya raq, ha va-
nın hə ra rə ti hə lə də ki fa yət qə dər 
yük sək dir. Yay möv sü mü nün is ti 
keç mə si sə bə bi lə in san lar ara sın-
da gün vur ma hal la rı nın art ma sı 
mü şa hi də olun maq da dır. 

Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin Təd ris Te-
ra pev tik Kli ni ka sı nın Tə ci li yar dım və qə bul şö-
bə si nin mü di ri Ca van şir Mə hər rə mov he sab 
edir ki, is ti ha va lar da çox lu ma ye qə bul et mək 
ən düz gün se çim dir: “Gü nəş şüala rı nın in san 

or qa niz mi nə tə si ri ni müs bət və mən fi ola raq 
iki ye rə bö lə bi lə rik. Müs bət odur ki, müəy-
yən saat lar da (10:00-12:30) Gü nəş şüala rı 
or qa nizm də D vi ta mi ni nin əmə lə gəl mə si nə 
sə bəb olur. Mən fi tə rə fi isə, saat 13:00-17:00 
ara lı ğın da gün vur ma ilə nə ti cə lə nə bil mə si-
dir. Gün vur ma nın fə sad la rın dan da nı şar kən, 
tə bii ki, hər fər də uy ğun ola raq or qa niz min öz 
xəs tə lik lə ri də göz dən qa çı rıl ma ma lı dır. Mə sə-
lən, ürək-da mar, də ri xəs tə lik lə ri, or qa niz min 
hi per həs sas lıq reak si ya la rı və s. Hi per həs-
sas lıq reak si ya la rı an la yı şı nı ay dın laş dır saq, 
fo to sen si bi li za si ya nə ti cə sin də yer li da mar 
reak si ya la rı: qa şın ma, də ri nin qa lın laş ma sı 
(ödem), səp ki lər nə zər də tu tu lur”.

C.Mə hər rə mo vun söz lə ri nə gö rə, yay ay la-
rın da Gü nəş şüala rı al tı na çıx maq üçün uy ğun 
saat lar se çil mə li və re jim lə rə diq qət edil mə-
li dir: “Baş ge yim lə rin dən, zə rər li şüala rı zəif-
lə dən ey nək lər dən is ti fa də olun ma lı, xa ric dən 

açıq rəng li, da xil dən isə tünd as tar lı ge yim lə rə 
üs tün lük ve ril mə li dir. Elə cə də çi mər lik sa hə-
lə rin də qo ru yu cu krem lər dən is ti fa də et mək, 
köl gə lik lər də da ha çox ol maq la zım dır. Bir ba şa 
Gü nəş şüala rı nın al tın da 30 də qi qə dən ar tıq 
ol maq, iş lə mək cid di təh lü kə dir”. 

İs ti ha va lar da qi da lan ma ilə bağ lı hə kim 
de yir ki, xə mir xö rək lə rin dən, dü yü, ət və ət 
məh sul la rın dan, ma yo nez dən mak si mum az 
is ti fa də olun ma lı dır. Əvə zin də isə bit ki yağ la-
rın da bi şi ril miş və həz mə ra hat ge dən, əsa-
sən də qay na dıl mış qi da lar ye mə li yik. Bir ba-
şa Gü nəş şüala rı nın tə si ri nə mə ruz qal mış, 
həm çi nin vax tı keç miş qi da və iç ki lə ri is ti fa də 
et mək ol maz: “Yay ay la rın da gün ər zin də nor-
mal çə ki li in sa nın 3-5 litr ma ye qə bul et mə si, 
su, süd, ay ran, li mo nad, so yuq bit ki çay la rı, az 
şə kər li kom pot lar, ye ni sı xıl mış mey və şi rə lə ri 
ki mi iç ki lə rə üs tün lük ve ril mə si məs lə hət dir”. 

M.ƏLƏKBƏRLİ

Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin Təd ris 
Te ra pev tik Kli ni ka sı nın Şə kər li diabet şö-
bə si öz işi ni müasir tə ləb lər sə viy yə sin də 
qu rur. Diabet xəs tə li yi nin ida rə edil mə si 
üz rə ən son tex no lo ji ye ni lik lər, elə cə də 
2020-21-ci il lər üçün töv si yə lər tət biq edi-
lir. Şö bə nin mü di ri Se vil Mus ta fa ye va qeyd 
edir ki, bu is ti qa mət də ən mü hüm iş lər dən 
bi ri də in su lin pom pa la rı nın  və da vam lı şə-
kər mo ni tor la rı nın is ti fa də si ilə bağ lı dır.

S.Mus ta fa ye va nın söz lə ri nə gö rə, Şə kər li diabet 
şö bə si öz he sa bı na 5 in su lin pom pa sı əl də edib. 
Bu va si tə dən in su lin ilə te ra pi ya alan lar, ey ni za-
man da ha mi lə lik də şə kər li diabe ti olan lar is ti fa də 
edə bi lər. 

Qeyd edək ki, pom pa çox ki çik öl çü də dir, cib də 
da şı na bi lər və o, mü tə ma di ola raq in su li ni də ri 
al tı na ötü rür. Bu ci haz tip1 diabet xəs tə lə ri - yə ni 
uşaq lar üçün mü kəm məl bir ida rəet mə va si tə si dir. 
Çün ki hə min ci haz gün ər zin də vu ru lan 4-5 in yek-
si ya nı əvəz edir və bu pro se sin uşaq lar üçün ağ-
rı sız keç mə si nə im kan ve rir. Bu sə bəb dən gü nün 
müx tə lif saat la rın da fərq li in su lin va hid lə ri ötü rü lə 
bi lər.  Pom pa da ult ra qı sa tə sir li in su lin dən is ti fa də 
olu nur, onun iy nə si 3 gün dən bir də yiş di ri lir.  

Qeyd edək ki, Azər bay can da 2014-cü il dən 
eti ba rən müəy yən mər hə lə lər lə Döv lət proq ra mı 
çər çi və sin də Sə hiy yə Na zir li yi tə rə fin dən uşaq-
la ra in su lin pom pa la rı pay la nı lıb. Xəs tə uşaq la-
ra bu ba ha lı ava dan lıq və onun də yi şi lən dəst lə ri 
ta ma mi lə döv lət he sa bı na təq dim edi lir. Ha zır da 
öl kə miz də 135 uşaq pom pa te ra pi ya sa yə sin də 
müali cə ni da vam et di rir.

ATU-nun əmək da şı S.Mus ta fa ye va Azər bay-
can da in su lin pom pa la rı nın tət bi qi ilə bağ lı Qay nar 
xət tin rəh bə ri dir. O, həm çi nin pom pa lar la bağ-
lı Mə lu mat lan dır ma və ser vis xid mə ti nə baş çı lıq 

edir. Mü tə xəs sis bil di rir ki, pom pa lar qo yul maz-
dan əv vəl va li deyn lə rə və uşaq la ra tə lim ke çi ri lir, 
pro ses on la ra izah olu nur: “İn su lin pom pa sı nın 
əvə zo lun maz funk si ya la rı var: qan qlü ko za sı və 
ye yi lən kar bo hid rat la rı pom pa proq ra mı na da xil 
et mək lə xü su si kal kul ya tor la in su lin do za sı nın 
pom pa ilə he sab lan ma sı (bol yus kal kul ya to ru), 
müəy yən va hid lə rin tə yin olun muş vaxt da vu rul-
ma sı, ən ki çik va hid lə rin (0,01V qə dər) ötü rül mə si 
pom pa nı şə kər li diabe tin ida rə olun ma sın da bir 
nöm rə li va si tə edir”.

2019-cu il də Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb-
bü sü ilə ən müasir uzun müd dət li in su lin - Tre si ba 
(Deq lu dek) pre pa ra tı res pub li ka da kı bü tün şə kər li 
diabet tip1 uşaq la ra 1 il ər zin də təq dim olu nub. 
S.Mus ta fa ye va bil di rir ki, bu pre pa rat 40-44 saat-
lıq ef fekt ve rən in su lin dir: “Hə min in su lin Azər-
bay can Diabet Cə miy yə ti nin va si tə si lə 1 il ər zin də 
bi zim şö bə də pay la nıl dı. 1 il ər zin də biz özü müz 
res pub li ka nın müx tə lif re gion la rı na ge də rək, in-
su li nin tət bi qi üz rə tə lim lər təş kil et dik, dər man la rı 
pay la dıq. Pro ses hət ta pan de mi ya dö nə min də də 
da vam et di ril di”. 

Hə kim şə kər li diabet xəs tə lə ri və on la rın ya-
xın la rı üçün daim maarif lən dir mə nin apa rıl ma sı nı 
əhə miy yət li sa yır.

Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin Bey-
nəl xalq əla qə lər şö bə si nin mü di ri, do sent 
Müş fiq Oru cov Tür ki yə nin Ma lat ya şə hə-
rin də iş gü zar sə fər də olub. Sə fər za ma nı 
o, İnö nü Uni ver si te ti nin rek to ru, pro fes-
sor Ah met Kı zı lay tə rə fin dən qə bul edi lib. 

Müş fiq Oru cov ATU-nun rek to ru, pro fes-
sor Gə ray Gə ray bəy li nin sa lam la rı nı çat dı rıb, 
iki uni ver si tet ara sın da kı sıx əmək daş lıq dan 
məm nun lu ğu nu bil di rib. Rek tor Ah met Kı zı lay 
Tür ki yə-Azər bay can qar daş lı ğı, 44  gün lük Və-
tən mü ha ri bə si və şan lı or du mu zun möh tə şəm 
zə fə rin dən da nı şıb. O, qeyd edib ki, Qa ra bağ 
zə fə ri İnö nü Uni ver si te tin də də bö yük se vinc lə 
qar şı la nıb və bu mü na si bət lə ge niş ədə bi-bə-
dii təd bir ke çi ri lib. Uni ver si tet lə ri miz ara sın da 
əmək daş lı ğın va cib ol du ğu nu bil di rən rek tor, bu 
mü na si bət lə rin da ha da in ki şaf et di ril mə si pers-
pek tiv lə rin dən bəhs edib.

Gö rü şün so nun da hər iki tə rəf dən hə diy yə lər 

təq dim edi lib. Gö rüş də İnö nü Uni ver si te ti nin 
pro rek to ru, pro fes sor Nüs ret Ak po lat da iş ti rak 
edib. 

Bil di yi miz ki mi, SCİ ma go rey tinq 
sis te mi nin dərc et dir di yi si ya hı ya 
əsa sən, Azər bay can Tibb Uni ver si-
te ti 2020-2021 il lər də dörd sa hə üz-
rə in deks ləş di ril mək lə el mi-təd qi qat 
sa hə sin də 7533 uni ver si tet ara sın da 
517-ci ye rə yük sə lib. Bu na sə bəb isə 
ATU-nun əmək daş la rı nın son iki il də 
in deks lə şən ba za la ra (Web of Scien ce, 
Sco pus, Pub Med və s.) da xil olan 32 
jur nal da el mi-təd qi qat nə ti cə lə ri nin 
nəşr olun ma sı dır.

Onu da qeyd et mək la zım dır ki, SCİ-
ma go rey tinq sis te mi nə Azər bay can dan 
bü tün elm sa hə lə rin dən 7 jur nal da xil dir. 
On lar dan 2-si ATU-da nəşr olu nur (Azer-
baijan Me di cal Jour nal, SJR - 0.186, Q4, 
H in dex - 3; Azer baijan Phar ma ceuti cal 
and Phar ma cot he rapy, SJR - 0.113, Q4, 
H in dex - 3).

ATU-nun His to lo gi ya, emb riolo gi ya və 
si to lo gi ya ka fed ra sı nın mü di ri, pro fes sor 
El dar Qa sı mov, ETM-in Elekt ron mik ros-
ko pi ya şö bə si nin bö yük el mi iş çi si, b.ü.f.d. 
Fuad Rza yev, yer li və xa ri ci uni ver si tet lə-
rin alim lə ri ilə bir gə ye ri nə ye ti ri lən el mi-
təd qi qat iş lə ri nin nə ti cə lə ri 2019-2021-ci 
il lər də SCİ ma go rey tinq sis te mi nə da xil 
olan əla və 16 jur nal da da dərc edi lib.

Pro fes sor El dar Qa sı mov və b.ü.f.d. 
Fuad Rza ye vin həm müəl lif lik lə ri ilə tək-
cə 2021-ci il də Web of Scien ce, Sco pus, 
Pub Med in deks lə mə ba za la rı na da xil 
olan  yük sək im pakt fak tor lu jur nal lar da 
4 mə qa lə dərc edi lib:

1. Lin S, Kühn F, Sc hier gens TS, Zam-
yat nin AA Jr, Isa yev O, Ga si mov E, Wer-
ner J, Li Y, Baz hin AV. Ex pe ri men tal pos-

to pe ra ti ve ileus: is Th2 im mu ne res pon se 
in vol ved? In ter na tional Jour nal of Me di cal 
Scien ces.2021; 18(13): 3014-3025. doi: 
10.7150/ijms.59354. https://www.meds ci.
org/ v18p3014.htm İm pact Fac tor: 2,523.

2. Ila ha Ha sa no va, El dar Ga si mov, 
Fuad Rza yev, El man Ha ji yev, Gonc ha 
Ey va zo va, Me her rem Sha li yev, Ay taj 
Meh di ye va, Nus ha ba Ali ye va, Yu sif Yu-
si fov, Hik mat Is ma yi lov, Ha ji Va hid Ak-
hund za da, Zoh rab Ag ha ma li yev, Sar-
vi naz Ha ji ye va, Per va ne Hu sey no va. 
PEG-as sis ted cont rol led pre ci pi ta tion 
of cal cium hyd ro xi de and cal cium car-
bo na te na nost ruc tu res for ce ment rein-
for ce ment. Ma te rials Che mistry and 
Phy sics, 2021, https://doi.org/10.1016/j.
matc hemphys.2021.124865 Im pact Fac-
tor: 3.408. 

3. Ке рим ли Э.Г., Га сы мов Э.К., Сер-
ке ров С.В., Ке ри мов Ю.Б., Рзаев Ф.Г., 
Му ра до ва С.А., Ис ра фи ло ва С.А. 
Изу че ние сос та ва эфир но го мас ла 
Ac hil lea no bi lis L. и его ан ти бак те-
риаль ное влияние на из ме не ние ульт-
раст рук ту ры кле ток Staphy lo coc cus 
aureus // Хи мия рас ти тель но го сыр-
ья. 2021. №1. С. 93–104. DOI:10.14258/
jcprm.2021017446 (Sco pus).

4. Lo mid ze, N., Zh va nia, M. G., Ti za bi, 
Y., Ja pa rid ze, N., Pochk hid ze, N., Rza-
yev, F., & Lord ki pa nid ze, T. Aging af fects 
cog ni tion and hip po cam pal ult rast ruc tu-
re in ma le Wis tar rats. De ve lop men tal 
Neuro biology, (2021), 1–14. https://doi.
org/10.1002/dneu.22839 Im pact Fac-
tor: 3,9.

ATU-nun Tədris Terapevtik Klinikasının kollektivi, İn-
san anatomiyası və tibbi terminologiya, Uşaq cərrahiyyəsi, 
Qidalanma və kommunal gigiyena kafedralarının əməkdaş-
ları universitetin elmi işlər üzrə prorektoru, Terapevtik və 
pediatrik xəstəliklərin propedevtikası kafedrasının dosenti 
Rauf Bəylərova, anası 

 FAZİLƏ xanımın  
və fa tın dan kə dər lən dikləri ni bil di rir və də rin hüzn lə 

baş sağ lı ğı ve rir lər.

Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi, Farmakologiya,  
Qidalanma və kommunal gigiyena kafedralarının əmək-
daşları Əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrasının 
assistenti Aynurə xanıma atası 

 Bahadur müəllimin  
vaxtsız və fa tın dan kə dər lən dikləri ni bil di rir və də rin 

hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir lər.

Farmakologiya kafedrasının əməkdaşları kafedranın 
müdiri, professor Musa Qəniyevə  qayınatası

 professor Yəhya Kərimovun
və fa tın dan kə dər lən dikləri ni bil di rir və də rin hüzn lə 

baş sağ lı ğı ve rir lər. 

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşları kafedranın baş 
preparatoru Həbib Vəliyevə anası 

 Sona xanımın  
vaxtsız və fa tın dan kə dər lən dikləri ni bil di rir və də rin 

hüzn lə baş sağ lı ğı ve rir lər.

ETM-in kollektivi iş yoldaşları Kərim Məmmədova atası
 Aydın Məmmədovun

və fa tın dan kə dər lən diyi ni bil di rir və də rin hüzn lə baş-
sağ lı ğı ve rir .

 Allah rəh mət elə sin!

Alimlərimizin tədqiqatları 
dünya səviyyəli elmi nəşrlərdə
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