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ATU-nun diplomlarının
xaricdə tanınması
istiqamətində mühüm addım

Akkreditasiya və Reytinq üzrə Müstəqil
Agentliklə müqavilə imzalanıb

“Vətən müharibəsində böyük
qələbəni birlikdə qazandıq”
Türkiyə və Azərbaycan məhkəmə-tibb ekspertlərinin
və patoloqanatomlarının III beynəlxalq konfransı
keçirilib
səh. 2

Azərbaycan Tibb Universiteti (ATU) Qazaxıstanın
Akkreditasiya və Reytinq üzrə Müstəqil Agentliyi
(Independent Agency For Accreditation and Ratıng
- IAAR) ilə müqavilə imzalayıb. Müqavilə ATU-nun
tədris proqramlarının beynəlxalq akkreditasiyadan
keçirilməsini nəzərdə tutur.
ATU-nun tədris proqramlarının akkreditasiya olunma
sı diplomların dünyada tanınma coğrafiyasının geniş
ləndirilməsi istiqamətində mühüm addımlardan biridir.
Akkreditasiya və Reytinq üzrə Müstəqil Agentlik
2011-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. IAAR tərəfindən həm
institusional, həm də tədris proqramlarının akkreditasi
yası aparılır. Bu agentlik MDB ölkələri içərisində Dünya
Tibb Təhsili Federasiyası (World Federation of Medical
Education –WFME) tərəfindən tanınan ilk qurumdur.
IAAR tərəfindən akkreditasiya olunan universitetlər və
tədris proqramları Dünya Tibb Təhsili Federasiyasının
akkreditasiyanı əldə etmiş sayılırlar. IAAR, həmçi
nin dünya səviyyəli INQ AAHE, CHEA/CIQG, IREG,
CEENQ A, APQN və s. nüfüzlu qurumların da üzvüdür.
Qeyd edək ki, 2024-cü ilədək dünya üzrə bütün
tibb universitetləri Dünya Tibb Təhsili Federasiyasının
beynəlxalq akkreditasiyasını almalıdır. Əks təqdirdə,
sonradan həmin ali məktəblərin diplomlarının tanınma
sında ciddi problemlər yaşana bilər. Odur ki, ATU-nun
diplomlarının xarici ölkələrdə tanınması coğrafiyasını
genişləndirmək məqsədilə tədris proqramlarının bey
nəlxalq akkreditasiyası ilə bağlı artıq işlər başlanılıb.
Beynəlxalq akkreditasiyasının əldə olunması məq
sədilə ATU-nun rektoru, professor Gəray Gəraybəyli
tərəfindən xüsusi komissiya yaradılıb.

ATU-da karantin
rejiminin qaydalarına
ciddi əməl olunur
səh. 4

Vətənə, dövlətə, Ali Baş
Komandana və Hərbi Anda
sədaqət
Hərbi tibb fakültəsi kursantlarının
andiçmə mərasimi keçirilib

səh. 3

Bütün tələbələrimiz
yataqxana ilə təmin
edilir
səh. 5

Anadangəlmə qüsurlar
cərrahi müdaxilə ilə
aradan qaldırılır
Tədris Cərrahiyyə Klinikasında professor
Vəfa Pənahianın rəhbərliyi altında
mürəkkəb əməliyyatlar həyata keçirilir

səh. 6
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“Vətən müharibəsində
böyük qələbəni
birlikdə qazandıq”
ATU-da Türkiyə və Azərbaycan məhkəmətibb ekspertlərinin və patoloqanatomlarının
III beynəlxalq konfransı keçirilib

Sentyabrın 9-11-i tarixlərində ATU-nun böyük akt
zalında Türkiyə və Azərbaycan məhkəmə-tibb ekspertlərinin və patoloqanatomlarının Radio və Televiziya Üst
Qurulu (RTÜK), TURAZ Elmi
Birliyi, İnönü Universiteti və
Azərbaycan Tibb Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə
“Şiddət və media” mövzusunda III beynəlxalq konfransı keçirilib.

Ə v v ə lc ə tor p aql ar ım ız ın
azadlığı uğr unda öz canların
dan keç ən şəhidlər imizin əziz
xatirəsi anılıb və hər iki ölkənin
dövlət himnləri səsləndirilib.
Açılış nitq i ilə çıx ış edən
Azərbayc an Tibb Univers ite
tinin rektor u, professor Gəray
Gəraybəyli tədbir iştirakçılarını
salamlayaraq türkiyəli həmkar
larını Azərbaycanda - öz vətən
lərində görməkdən məmnunlu
ğunu bildirib.
COVID-19 pandem iyası sə
bəb ind ən büt ün dünyad a bir
çox tədbirlərin təxirə salındığı
nı və ya formatının dəyişdirildi
yini xatırladan rektor qeyd edib
ki, akt iv vaks inas iya işlər in in
aparılması artıq öz nət ic əsini
göst ərm əkd əd ir: “Hal-haz ır
da karantin rejimi tədbirlər inin
əhəmiyyətli dərəcədə yumşal
dılması bizə də imkan verdi ki,
III konfransımızı keçirək. Məlum
olduğu kimi, III beynəlxalq elmipraktik konfransın hələ 2020-ci
ilin sentyabr ayında Bakıda ke
çir ilməsi qərara alınmışdı. La
kin COVID-19 pandemiyası ilə
əlaqədar qeyr i-müəyyən müd
dətə təxirə salındı.
Bu konfrans hibrid formatda,
yəni həm offline, həm də online
olaraq Azərbayc an Tibb Uni
versitetinin konfrans zallarında,
auditor iyalar ında keç ir iləc ək.
Tədb ird ə işt ir ak etm ək üçün
qardaş Türkiyədən 100 nəfər
lik heyət Bakıya gəlib. Əlavə
olaraq Türk iyə və digər xar ic i
ölkələrdən yüzlərlə iştirakçı da
internet üzər ind ən konfr ans a
qatılıb”.
İlk konfr ans ın 2016-cı ilin
oktyabr ayında Bakıda, II konf
ransın isə 2018-ci ilin sentyabr
ayınd a Türk iy ən in İst anb ul
şəh ər ind ə baş tutduğ unu xa
tırladan rektor, III konfr ansın
da yüks ək səv iyy əd ə keç ir i
ləc əy in ə əminliy in i vurğ ula
yıb: “Hazırki konfransın işində
Azərbayc an Tibb Universiteti
nin Patoloji anatomiya və Məh
kəmə təbabət i kafedralarının,

Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmətibbi ekspertiza və Patoloji ana
tomiya Birliyinin, Ədliyyə Nazir
liy inin Məhkəmə Ekspert iz ası
Mərkəzinin, Müdaf iə Nazirliyi
nin Məhkəmə-tibbi ekspertiza
və Patoloji Anatomiya Mərkə
zin in, Dax ili İşlər Naz irliy in in
Kriminalistika İdarəsinin və di
gər qurumların nümayəndələri,
o cümlədən Türk iyə və Azər
baycandan çoxlu sayda media
təmsilçiləri iştirak edirlər.
Bildiy imiz kimi, Azərbayc an
və Türk iyə səhiyyə qur umları
arasında uzun illərə söykənən
möhkəm əməkd aşlıq mün a
sibətlər i mövcuddur. Xüsusilə
44 günlük Vət ən müh ar ib əs i
zamanı qardaş ölkənin təcr ü
bəli həkimlər i daim yanımızda
oldu, bizimlə birlikdə qazilərimi
zin sağlamlıqlarına qovuşması
üçün əllər indən gələni əsirgə

lənəc ək. Çünk i qardaşlıq mü
nasibətlər imiz ger idönməz bir
prosesdir”.
ATU rəhbəri çıxışının sonun
da konfransın işinə uğurlar ar
zulayıb.
Səhiyyə nazirinin müavini El
sevər Ağayev belə canlı tədbir
lər üçün qəribsədiklərini deyib.
Azərbaycan və Türkiyə arasın
da əlaq ələr in həm iş ə yüks ək
səv iyy əd ə old uğ un u bild ir ən
nazir müavini, hələ müstəqilliyi
mizin ilk illərində yüzlərlə azər
bayc anlı hək im in Türk iy əd ə
bilik və bacarıqlarını artırdığını
diqqətə çatdırıb. Eyni zaman
da COVID-19 pandemiyası ilə
əlaqədar və Vətən mühar ibə
si dövr ündə də Türk iyə Cüm
huriyyətinin öz qardaşlarından
dəstəyini əsirgəmədiyini qeyd
edib. Nazir müavini hər iki ölkə
mütəxəssislərinin bir araya gəl

mədilər. Biz bunu çox yüksək
qiym ətlənd ir ir ik və heç vaxt
unutmayacağıq. Biz böyük qə
ləbəni birlikdə qazandıq. Allah
dan şəhidlərimizə rəhmət, qazi
lərimizə şəfa diləyirəm”.
Azərb ayc an Tibb Univers i
tetinin Türkiyə ali təhsil ocaq
ları ilə geniş əlaqələr indən də
söhbət açan professor Gəray
Gəraybəyli 30-a yaxın universi
tetlə əməkdaşlıq protokollarının
imzalandığını diqqətə çatdırıb:
“Bu prot okollar çərç iv əs ind ə
tələb ələr im iz müt əm ad i ola
raq Türk iy əd ə qıs a və uzun
müddətli praktikalar keçirlər. O
cümlədən diplomların qarşılıqlı
tanınması ilə bağlı işlər aparı
lır. Həmçinin Azərbaycan Tibb
Universiteti hər zaman Türkiyə
dən olan tələbələrin çoxluğu ilə
fərqlənib. Hazırda ATU-da baza
ali təhsil və rezidentura səviy
yəsində 800 nəfər Türkiyə və
təndaşı təhsil alır. Əminəm ki,
qardaş ölkələr imiz arasındakı
münasibətlər, o cümlədən tibbi
sahədəki əməkdaşlıq əlaqələ
ri getdikc ə daha da möhkəm

diyi bu konfransın da qarşılıqlı
təcrübə mübadiləsi baxımından
xüs us i əhəm iyy ət daş ıdığ ını
vurğulayıb.
Azərbaycan Respublikasının
İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili

(ombudsman) Səbinə Əliyeva
kütləvi informasiya vasitələr ini
şiddət, zorakılıq halları ilə əla
qədar xəbərlər yayımlayarkən
diqqətli olmağa çağırıb. Bildi

rib ki, məişət zorakılığı, qadın
və uşaqlara qarşı şiddətə dair
xəbərlər yayımlanarkən hadisə
qurbanlarının şərəf və ləyaqəti
mütləq nəzərə alınmalıdır.
Tür k iy ə Resp ubl ik as ın ın
Azərbayc andakı fövqəladə və
səlahiyyətli səf ir i Cahit Bağçı
iyunun 15-də Azərbayc an və
Türk iy ə aras ınd a imz alan an
Şuş a Bəyannam əs in in bütün
sahələrdə əlaqələr in daha da
inkişaf etməsinə zəmin yaratdı
ğını vurğulayıb. Səfir konfransın
mövzusunun aktuallığını diqqə
tə çatdıraraq, vətəndaş cəmiy
yət in in hər cür şidd ət ə qarşı
mübar izə aparmasının vacibli
yini qeyd edib.
RTÜK sədr i Ebubekr Şah in
və Türk iyə Respublikası Mət
buat Reklam Agentliyinin rəh
bər i Rıdvan Dur an med ianın
şiddətə təsirindən və doğru ol
mayan xəbərlərə görə cərimə
lərin tətbiqindən danışıblar.
Amasya Universitet inin rek
tor u Süleyman Elmacı, Azər
bayc an Milli Məclis in in de
put at ı Məlah ət İbr ah imq ız ı,

Beynəlxalq TUR AZ Akademi
yası Konqresinin sədri Osman
Celb iş və dig ər çıxış edənlər
mediada yayılan xoş ag əlm əz
və zorakılığ a təşv iq edən xə
bərlər in cəmiyyətə mənf i təsi

rindən söhbət açıblar.
Səhiyyə Nazirliyinin Məhkə
mə Tibbi Ekspert iza və Pato
loji Anat om iya Birliy in in baş
dir ekt or u, ATU-nun Pat oloji
anatomiya kafedrasının müdiri,
professor Ədalət Həsənov isə
çıxışında ölkəmizdə məhkəmə
təbabəti üzrə keçirilən konfran
sın tar ixi əhəmiyyət daşıdığını
vurğulayıb. Qeyd edib ki, konf
ransda məhkəmə təbabət i və
patoloji anatomiyaya dair elmitədqiqat işlər inin nətic ələr i ilə
yanaşı, mütəxəssis mübadiləsi
məsələləri də müzakirə oluna
caq.
Sonr a konfr ans işin i pan el
sessiyaları ilə davam etdirib.
Sentyabr ın 10-da keç ir ilən
pan el sess iy alar ın a prof es
sor Ədalət Həsənov, ATU-nun
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin
müdiri, dosent Müşf iq Orucov,
türkiyəli mütəxəssislər Gökhan
Oral, Ali Yıldırım, Cengiz Alde
mir, İbrahim Şahin, Emel Hül
ya Yükseloğlu, B.Sezer Öner
moderatorluq ediblər. “Şiddət
və media – 3”, “Yarılma prose
durları”, “Ədliyyə elmlər i”, “Şi
fahi təqdimatlar”, “Müharibə və
terror yaralarının yarılma pro
sedurları” və digər mövzularda
maraqlı məruzələr dinlənilib.
Növb ət i günd ə isə Güns el
Çetin, Bora Büken, Erdinç Öz
türk və Gökm en Kar ab ağ ın
mod er at orluğ u ilə “Krim in al
psixologiya”, “Patologiyada tib
bi təcrübə səhvləri”, “Antropolo
giya”ya dair geniş diskussiyalar
aparılıb. Məruzəçilər sessiya iş
tirakçılarının suallarını cavab
landırıblar. Eyni zamanda pos
ter təqdimatlar olub.
Konfr ans türk iy əli və yerli
mütəxəssislər in məhkəmə-tib
bi ekspertiza və patoloji anato
miyanın ən aktual problemləri
nə dair çıxışları və bu sahədə
tətb iq edilən son met odlar ın
müz ak ir əsi ilə öz işini yekun
laşdırıb.
A. KAMRANOĞLU
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Polşa səfiri ilə görüşdə əməkdaşlıq
məsələləri müzakirə olunub

Polşa Respublikasının ölkəmizdəki fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Rafal Poborski Azərbaycan Tibb
Universitetinin rektoru Gəray Gəraybəyli ilə görüşüb.

Gör üş zamanı professor G.Gəraybəyli ATU-nun fəaliy
yətində beynəlxalq əlaqələr in genişləndir ilməsini prioritet
istiqamətlərdən biri kimi qiymətləndirib və qeyd edib ki, ha
zırda dünyanın 80-ə yaxın elm və təhsil qurumu ilə bağlan
mış müqavilələr əsasında əməkdaşlıq həyata keçirilir. Pol
şa Respublikasının ali təhsil məktəbləri, elmi qurumları ilə
əlaqələrin qurulmasının əhəmiyyətindən bəhs edən rektor
bildirib ki, müxtəlif istiqamətlər üzrə belə imkanlar var və bu
məsələdə Polşanın Azərbaycandakı səf irliyinin dəstəyi çox
önəmlidir. Rektor qarşılıqlı əməkdaşlıq sayəsində bir çox
uğurlu layihələrə imza atıla biləcəyini vurğulayıb.
ATU-nun 90 illik tarixi haqqında səf irə məlumat verən pro
fessor G.Gəraybəyli görüş zamanı, həmçinin universitetin
müasir dövrdəki fəaliyyətinə də nəzər salıb. Qeyd olunub

ki, hazırda ATU-nun 4 klinikası ilə yanaşı, 6 tədris binası,
inzibati binası, 1700 yerlik 6 tələbə yataqxanası var. Təkcə
11 mərtəbəli müasir tipli tədris binası 2500 tələbəni qəbul
etmək imkanına malikdir. Burada universitetin bir sıra nəzəri
kafedraları, internet mərkəzi, 1 milyona yaxın kitab ehtiyatı
olan unikal kitabxanası və “Təbib” nəşriyyatı yerləşir. Rektor,
həmçinin bildirib ki, hazırda ATU-da 39 ölkədən 2000-dən
çox əcnəbi tələbə təhsil alır.
Son 2 ildə pandemiya ilə bağlı yaranmış gərgin duruma
baxmayaraq, tədr is sisteminin təkmilləşdir ilməsi, təhsilin
keyf iyyətinin yüksəldilməsi üçün universitet daxilində görü
lən işlərdən danışan professor G.Gəraybəyli qeyd edib ki,
ATU-nun beynəlxalq akkreditasiyası üçün müraciət olunub
və yaxın zamanlarda bu istiqamətdə də müsbət nəticə əldə
ediləcəyi gözlənilir.
Səf ir Rafal Poborski ölkələrimiz arasında tarixən möhkəm
əlaqələr olduğunu vurğulayıb. Tibb sahəsində əməkdaşlıq
dan geniş bəhs edən səfir, bu əlaqələrin əks olunduğu kitabı
ATU-ya hədiyyə edib. O, Polşada tibb prof illi 11 universite
tin fəaliyyət göstərdiyini, bu ali məktəblərlə ATU arasında
münasibətlərin yaradılmasının vacibliyini və bu istiqamətdə
işlərin aparılmasına dəstəyini ifadə edib.
Görüşdə ATU və Polşa alimlərinin birgə tibb təhsili üzrə
dərsliklər hazırlaması məsələsi də müzakirə olunub. Qo
naqlar polşalı alimlər in müəllif i olduğu müxtəlif dərsliklər i
ATU-nun kitabxanasına hədiyyə ediblər.
Görüşdə ATU-nun beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru,
dosent Orxan İsayev, Polşa Respublikasının ölkəmizdəki
fövqəladə və səlahiyyətli səf irinin birinci müşaviri Bartosz
Musialoviç iştirak ediblər.

Koronavirusun yeni ştammı
kliniki əlamətlərini dəyişib
Həssas bir dönəmdə yaşayı
rıq. Art ıq öz istəyimizdən asılı
olmayaraq, həyat tərz imiz də
dəyişir. Arzulamadığımız halda
koronavir us adlı bir kabusla içiçəyik. Gündəlik işimiz i də, sosial
qayğılar ımız ı da bu ümumbəşər i
bəlanın diktəsinə uyğun tənz im
ləyir ik.
ATU-nun Ağciyər xəstəlikləri kafedra
sının müdiri, dosent Rafiq Bayramov de
yir ki, koronavirusun yeni ştammı kliniki
əlamətlərini dəyişib: “Əvvəllər alfa, bel
ta ştamlarına yoluxan xəstələr daha çox
iybilmə, dadbilmə hissinin itməsindən,

kürəkdə ağrıların olmasından şikayət
lənirdilər. Hal-hazırda delta ştammı ilə
xəstələnənlərin ən çox şikayət etdikləri
əlamətlər isə boğazda ağrının, qıcıqlan
manın olması, udqunma zamanı diskom
fortun yaranması, baş ağrılarıdır. Hərarə
tin yüksəlməsi isə virusun bütün ştamları
üçün xarekterikdir”.
Hazırkı durumun epidemioloji cəhət
dən bir qədər gərgin olduğunu söylə
yən ATU-nun Yoluxucu xəstəliklər ka
fedrasının müdiri, dosent Cəlal İsayev,
bununla yanaşı, böyük bir təhlükə göz
ləmədiyini də vurğulayır. Bildirir ki, ölkə
səhiyyəsi koronavirusla bağlı tədbirlər

sistemi hazırlayıb həyata keçirir. Yaxın
gələcəkdə nəticəsini görəcəyik: “Əha
linin bütövlükdə peyvəndlənməsində
əsas məqsəd kütləvi immunitetin yaran
masına nail olmaqdır. Vaksinasiya həm
yoluxmanın qarşısını alır, həm də yolu
xanlarda xəstəliyin yüngül keçirməsinə
kömək edir. Müşahidələr də göstərir ki,
reanimasiyaya düşənlərin böyük əksəriy
yəti vaksin olunmayanlardır. Əhalinin ən
azı 70 faizi vaksinasiyadan keçməlidir ki,
kütləvi immunitet yaransın”.
Hər iki mütəxəssis canlı təmasları mi
nimuma endirməyi, ictimai nəqliyyatdan
mümkün qədər az istifadə etməyi, küt
ləvi tədbirlərə qatılmamağı məsləhət
görür.
Ümumi qənaət belədir ki, vaksinasiyanı
müvəffəqiyyətlə başa çatdırsaq, pande
miyanın bitəcəyinə böyük ümidlər bəs
ləyə bilərik.

Vətənə, dövlətə, Ali
Baş Komandana və
Hərbi Anda sədaqət
Hərbi tibb fakültəsi kursantlarının
andiçmə mərasimi keçirilib
Tədris ilinin başlanması
münasibətilə Mərkəzi Hərbi
Klinik Hospitalın ərazisində
Azərbaycan Tibb Universitetinin Hərbi tibb fakültəsinin
kursantlarının andiçmə mərasimi keçirilib.
Əvvəlc ə ulu önd ər Hey
dər Əliyev in və ölkəm iz in
əraz i büt övlüy ü uğr und a
şəhid olanların xat ir əsi bir
dəqiqəlik sükutla yad olu
nub. Azərbayc an Respub
likasının Dövlət himni səs
ləndir ilib.
Hərb i tibb fak ült əs in in
rəisi, tibb xidməti polkovni
ki Çingiz Əlləzov kursantla
rı və onların valideynlər ini
təbr ik edər ək kurs antlar a
təhsildə, eləc ə də xidmət
də uğurlar arzulayıb.

Təntənəli mərasimdə çı
xış edən polkovnik Məha
rət Rzayev, mayor Yaq ub
Qas ım ov və kurs ant Nə
sibli Nic at gənc kursantla
ra Vət ən ə, dövlət ə və Ali
Baş Kom and an a, Hərb i
And a sad iq olm ağ ı, ko
mandir-rəis heyət in in əmr
və sər ənc amlar ın ı dəq iq
və vaxt ınd a yer in ə yet ir
məyi, nizam-intizamla xid
mət etməyi, hərbi həkimlik
peşəsinin sirlər ini dər indən
öyr ənm əklə şəxs i heyət in
sağlamlığını qor umağı töv
siyə ediblər.
Sonr a kurs antlar sır a
meydanında Vətənə səda
qət andı içiblər.
And içm ə mər as im ind ən
sonra kursantlar üçün bay
ram konserti təşkil olunub.

Tanınmış neyrocərrah xəstəni
8 illik ağrılardan xilas edib

Koronaroqrafiya nədir və hansı hallarda aparılır?
Həkim deyir ki, bəzən yanlış olaraq bu yolla damarların təmizləndiyini düşünürlər
Orqanizmdə ən vacib orqanlardan biri ürəkdir. Bizi həyatda
saxlayan bu orqanın problemlərini
vaxtında aşkarlamaq üçün mütəmadi olaraq kardioloq müayinəsindən keçmək lazımdır. Bəzi hallarda
ürəkdə EKQ və ExoKQ ilə yanaşı,
koronaroqrafiya da aparmaq gərək
olur.

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ATU-nun
Tədr is Cərrahiyyə Klinikasının kar
dioloqu Yasmin Rüstəmovanın söz
lərinə görə, koronaroqraf iya - xüsusi
kontr ast madd ə yer idilm əklə, rent
gen şüaları altında ürək damarlarının
müayinəsidir: “Müayinə nəticələr inə
əsasən, ürəyi qanla təmin edən da
marların tam mənzərəsini, ürəyin ne
cə qidalandığını, damar daralmasını
görmək, bu daralmaların xarakteristi
kasını müəyyən etmək olar. Korona
roqraf iya yalnız kardioloqun təyinatı
ilə aparıla bilər. Pasiyent özbaşına
bu müayinəni istəyə bilməz. Prose
dur xoşagəlməz olsa da, travmatik,
qorxulu və mürəkkəb deyil. Müayinə
demək olar ki, ağrısız keçir. Korona
roqraf iyaya xüsusi əks-göstər iş ol
masa da, müayinədən öncə xəstəlik

tarixi ciddi şəkildə araşdırılır”.
Kardiloq qeyd edir ki, bu müayinə
üsulu damar daralmasının müəyyən
ləşd ir ilm əs i üçün önəmlid ir. Çünk i
dar alma zamanı ürək qidalanması
zəifləyir və nətic ədə ağrılar yaranır,
stenokardiya və ya birbaş a infarkt
baş verir: “70% halda miokard infark
tı məhz damar daralması ilə əlaqədar
olur. Ona görə də vaxtında korona
roqraf iya edib, damarın daraldığını
görmək və infarktın qarşısını almaq
mümk ünd ür. Dam ar dar alm as ın ın
qarşısını almaq üçüns ə stent imp
lantasiyasından istifadə olunur. Əgər
müayinə nəticəsində koronar arteriya

ların ciddi zədələnmələri ortaya çıxar
sa, bu zaman aortanın açıq əməliyya
tı, koronar şuntlama tələb oluna bilər”.
Həkimin sözlərinə görə, bəzən ko
ronaroqraf iya vasitəsilə damarların
təmizləndiyini düşünürlər. Bu, tama
milə yanlış fik irdir. Koronaroqraf iya
- damarların müalicə deyil, müayinə
metodudur. Əgər müayin ə zamanı
ürəy i qanla təmin edən damarların
cidd i dar alm ası aşk arlanm ay ıbs a,
düzgün qida və rejimə əməl etmək
şərtilə dərman müalicəsi təyin edilir:
“Damar daralması zamanı qoyulan
stent - adi qələmlərdə gördüyümüz,
yaya bənzər kiçik qurğudur və baha
lı metalların qarışığından hazırlanır.
Damara yerləşdirilmiş stent bir neçə
ildən sonra tamamilə toxuma ilə ör
tülür. Adətən stenti dəyişmək lazım
olmur. Lak in bəzi hallarda xəstəlik
bədxassəli gedişə malik olur və da
marların təkrar zədələnməsi baş verə
bilir”.
Qeyd edək ki, kardioloq Y.Rüstə
mova Azərbaycan Kardiologiya Cə
miyyətinin vitse-prezidenti, həmçinin
Avr op a Kard iolog iya Cəm iyyət in in
fəxri üzvüdür.

Tanınmış neyrocərrah,
ATU-nun Neyrocərrahiyyə
kafedrasının müdiri, dosent
Rövşən Xəlilzadənin növbəti
əməliyyatı kifayət qədər riskli
idi.
Bu haqda məlumat verən həkim deyir: “Əməliyyata aldığımız
xəstə 52 yaşlı qadındır. Bu əməliyyatın adı transnazal endoskopik hipofiz adenomasının xaric
edilməsidir. Qadında hipofizin
adenoması klinik radioloji müayinələr nəticəsində təsbit olunub. İndi isə bizim endoskopik
transnazal üsulla, yəni burundan girməklə adenomanı xaric
eləmək kimi bir məqsədimiz
var. Əlbəttə ki, bu özünəməxsus riskləri olan əməliyyatdır.
Əməliyyatın davametmə müd-

dəti hardasa 2-3 saatdır. Bu
xəstəlik bütün yaş qruplarında,
o cümlədən gənc insanlarda da
yarana bilir. Sadəcə olaraq, bu
xəstəyə gec diaqnoz qoyulub.
Yəni, xəstə bizə gəlib çıxana
qədər onun burunu və burun
ətrafları bir qədər böyüyüb. Onu
da bildirim ki, bu xəstə səkkiz il
qabaq müxtəlif mütəxəssislər
tərəfindən bir sıra müalicələr
alıb, lakin faydası olmayıb.
Nəhayət, biz xəstəni müayinə
edərkən onda hipofizin adenomasını aşkarlamışıq və əməliyyat olunmasını təklif etmişik”.
Xəstənin gələcək sağlıq durumundan danışan həkim qeyd
edib ki, o, əməliyyatdan sonra
endokrinoloqun nəzarəti altında
saxlanmalıdır.
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Koronavirusla mübarizə
mübarizədə vaksinasiyanın
rolu danılmazdır
Rafiq Bayramov:
“Peyvənd olunmuş
şəxslərdə ağciyərin
zədələnməsi çox kiçik olur, “buzlu şüşə”
isə əksər hallarda
müşahidə edilmir”

Haz ırd a büt ün düny a kor o
nav ir us pand em iy as ı ilə mü
bar iz ə apar ır. Bu bax ımd an,
vaks in as iya tədb irl ər in in apa
rılması aktual olaraq qalır. Hər
zam an səh iyy əm iz in önünd ə
ged ən Azərb ayc an Tibb Uni
versit et ində də belə tədbirlər ə
xüsusi önəm verilir. Tədris Cər
rah iyy ə Klin ik as ınd a təl əb ə
lərlə keçir ilən onlayn görüş də
mövcud pand emiya şər aitind ə
vaksinasiyanın vacibliyinə həsr
olunm uşd u. Onl ayn gör üşd ə
ATU-nun professor-müəllim he
yətində təmsil olunan tanınmış
mütəxəssislər iştirak edirdilər.
İctimai səhiyyə fakültəsinin təş
kilatçılığı ilə baş tutan tədbiri fakül
tənin dekanı, professor Anar Ağa
yev açaraq özümüzü, yaxınlarımızı
qorumağın tək yolunun vaksinasi
ya olduğunu bildir ib: “Bunu daha
yaxşı bilən də bizim tələbələrdir.
Ən azı, gündəlik oxuduqlarından
və tədris zamanı öyrəndiklərindən
məlumatlıdırlar ki, pandemiya döv
ründ ə əhalin in sağlamlığının ən
bir inc i mərh ələs i vaks inas iyadır.
Təsadüf i deyil ki, İctimai səhiyyə
fakültəsində təhsil alan tələbələ
rin əks ər iyyət i peyvənd olunub.
Peyvənd olunmayan az sayda tə
ləbələrimiz isə vaksin qəbulu üçün
növbəyə yazılıb. Güman edirik ki,
bütün tələbələr imiz vaksin vurdu
rar aq bu xəstəliyə yoluxmaqdan
qoruna biləcəklər”.
Yoluxuc u xəstəliklər kafedrası
nın müd ir i, dos ent Cəlal İsayev

son dövrlər düny a miqy as ınd a
kor on av ir us un artm a sür ət in in
yüks əld iy in i dey ib: “Bütün Avr o
pa dövlətlər ində, eləc ə də yaxın
qonşularımızda və ölkəmizdə xəs
tələnm ə hallar ı artıb. Buna 4-cü
dalğa, hansısa başqa dalğa demə
yimizin fərqi yoxdur. Gözümüzün
qarşısında xəstələnmə və yolux
ma halları baş ver ir. Eyni zaman
da xəstəliyin gedişində müəyyən
dəyişikliklər meydana çıxır. Əvvəl
lər hesab edirdik ki, xəstəlik an
caq yaşlı və yanaşı xəstəliyi olan
ins anlard a dah a ağır keç ir. İnd i
isə gənclərdə bu xəstəliy in ağır,
uzun müddətli qızdırma ilə müşa
yiət olunan formalarına rast gəlinir.
Xəstəlikdən qorunmağın və xəstə

miyaya qarşı mübarizəyə öz töhfə
lərini verməyə çağırıb.
Tələbələrlə onlayn görüşdə çıxış
edən Ağciyər xəstəlikləri kafedra
sının müdir i, dosent Raf iq Bayra
mov bildir ib ki, koronavir usun ən
çox zərər verdiyi orqan ağciyərdir.
O, ilyarımdan artıqdır ki, dünyanın
düzənini dəy iş ən koronavir us in
feks iyasının büt ün həyatımızd a,
o cümlədən tədr is prosesində bir
çox məcburi dəyişikliklərin yaran
masına səbəb olduğunu söyləyib.
Diqqətə çatdırıb ki, tənəffüs infek
siyaları, xüsusən də koronav ir us
- yoluxma göstəriciləri yüksək olan
bir infeksiyadır. “Bu gün korona
vir us infeksiyası ailələrdədir, hər
evin içərisindədir” - deyən həkim-

liy i yüngül keç irməy in ən etibarlı
vasitəsi vaxtında vaksinasiyadan
keçməkdir”.
Vaksinasiya olunanların da xəs
təliyə yoluxmaqdan sığortalanma
dığına aydınlıq gət ir ən C.İsayev
qeyd edib ki, vaksinin əsas üstün
lüyü xəstəliy in yüngül keçməsini
təm in etm əs idir. Vaks inas iyadan
keçdikdən sonra da bütün qor u
yucu vasitələrdən istifadə etməyin
vac ibliy in i söyləyən mütəxəss is,
səhiyyə sisteminin gələc ək quru
cuları olan tibb tələbələrini pande

pulmonoloq insanları təşvişə salan
“buzlu şüş ə” sindr omu üzər ind ə
ayrıca dayanıb: “Yoluxan da, yolux
mayan da bu sindromdan danışır,
hər kəs ciyərlər ində şüş ələnmə
nin olub-olmamasının fərqindədir.
“Buzlu şüş ə” rad ioloji term ind ir,
ağciyərlərdə iltihabi bir prosesdir.
Ağc iy ər tox um as ın ın sıxlaşm a
sı, şüanı keç irm ək qab iliyyət inin
zəifləməsi nət ic əsində kompüter
tomoqraf ik müayinə zamanı ağci
yərin dumanlı, buzlu şüşə kimi tam
aydın olmayan görüntüsünün mə

cazi ifadəsidir. Hal-hazırda əsasən
koronavirus pandemiyasında işlə
dilsə də, biz illərlədir ki, kompüter
tomoqraf iyası zamanı buzlu şüşə
görüntüsünü spesif ik və qeyri-spe
sif ik iltihabi xəstəliklərdə müşahidə
etmişik. Yəni buzlu şüşə görüntü
sü tam yeni, yalnız koronavirusda
olan bir hal deyil”.
R.Bayr am ov tələb ələr im iz i də
maraqlandıran buzlu şüş ədə zə
dələnmə faizinə toxunaraq bildirib
ki, bu faizi hesablamağın konkret
bir düsturu yoxdur: “Yəni nisbi ola
raq ağc iyərlər in hansısa bir his
səsinin zədələnməsini göstərmək
olar. Kor on av ir us pnevm an iyası
zam anı ağc iyərlərd ə olan buzlu
şüş ənin xarakter ik bir gör üntüsü
var. Adətən ağc iyər in aşağı pay
larını əhatə edir. Bəzi hallarda bü
töv ağciyər sahələrini də tuta bilər.
Koronavirus pnevmaniyasının rast
gəlindiyi, yəni infeksiyanın müşa
hidə olunduğu müddətdə istər alfa,
istər bet a, istərsə də indik i delt a
ştammı vaxtı buzlu şüşə görüntüsü
ilə rastlaşırıq. Koronavirus pande
miyası ilə mübarizədə fərqli məlu
matların olmasına baxmayaraq, bu
cür infeksiyalarla, pandemiyalarla
mübar izədə vaksinasiyanın rolu
nun danılmaz olduğunu qeyd edə
bilərəm. Çünki gündəlik praktika
mızdan da görürük ki, vaksinasiya
olunmuş şəxslərdə ağc iyər in zə
dələnməsi və buzlu şüşənin əhatə
dairəsi daha kiçik olur. Ağciyərlə
rin müayinəsi zamanı adətən buz

ATU-da karantin rejiminin
qaydalarına ciddi əməl olunur

Ölkə ərazisində əhalinin sağlam
lığının key fiy yətli şəkildə qorun
ması məqsədilə Nazirlər Kabine
tinin ardıcıl verdiyi qərarlara son
radan mövcud şəraitə uyğun əla
və və dəyişikliklər edilir.
Nazirlər Kabineti “Xüsusi karantin re
jiminin müddətinin uzadılması və bə
zi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılma
sı ilə bağlı tədbirlər barədə” bu il ma
yın 26-da qərar verib. Qərara əsasən,

sent yabrın 1-dən etibarən dövlət or
qanları (qurumları), o cümlədən mül
kiyyət formasından asılı olmayaraq bü
tün tibb, əczaçılıq, elm və təhsil müəs
sisələrində çalışanlardan COVID-19 pas
portu və ya immunitet sertifikatı tələb
olunmalı, bu sənədləri təqdim etmə
yən əməkdaşlar iş yerinə buraxılma
malıdırlar. Ölkəmizdə fəaliyyət göstə
rən ən böyük ali təhsil müəssisələrin
dən biri də Azərbaycan Tibb Universi
tetidir. Bəs Nazilər Kabinetinin sözüge
dən qərarında nəzərdə tutulan tələb
lərə universitetimizdə necə əməl olu
nur?Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün
ATU-nun mühaf izə xidmətinin fəaliy
yəti ilə tanış olduq. Müşahidələrimiz
zamanı bəlli oldu ki, universitetin əsas
girişində dayanan mühaf izəçilər əra
ziyə daxil olan hər kəsdən xidməti və
siqə ilə yanaşı, COVID-19 paspor tunu
təqdim etməyi də tələb edirlər. Və yal
nız sənədləri qaydasında olan şəxsləri
əraziyə buraxırlar.
Azərbaycan Tibb Universitetinin Mü
haf izə xidmətinin rəisi Həsrət Rəsulov
universitet rəhbərliyi tərəfindən karan
tin rejiminin şərtlərinə uyğun olaraq tə
limatlandırıldıqlarını və şəxsi heyətin

təlimat əsasında fəaliy yət göstərdiyi
ni qeyd etdi: “Biz mühaf izə heyəti ola
raq, iş günləri universitetin əməkdaşla
rının, müəllim-tələbələrin və həkimlə
rin əraziyə buraxılış rejimini tənzimlə
yirik. Universitetin əməkdaşları əraziyə
əsas girişdən daxil olurlar. Mühafizəçi
lərimiz Asim Qurbanov və Türkanə Əh
mədova tərəfindən onların xidməti və
siqələri ilə yanaşı, COVID-19 pasportu
da yoxlanılır. Sənədlərin bir-birinə uy
ğun olub-olmaması müəyyənləşdirilir.
Əgər sənədlər qaydasındadırsa, ərazi
yə daxil olmalarına icazə verilir”.
H.Rəsulov universitetin əməkdaş
larından bəzilərinin hələlik COVID-19
pasportu olmadığını və bu səbəbdən
əraziyə buraxılmadıqlarını da bildirdi:
“Onlara izah edirik ki, karantin rejiminin
qaydalarına hər birimiz əməl etməliyik.
Anlayışla qarşılayanlarla yanaşı, bizdən
inciyənlər də olub. Amma buna baxma
yaraq, öz üzərimizə düşən vəzifəni hə
yata keçiririk. İndiyədək ciddi bir prob
lemlə üzləşməmişik”.
Şəxsi avtomobili olan əməkdaşlar isə
universitetə digər girişdən daxil ola bi
lərlər. Həsrət Rəsulov söylədi ki, bura
da mühaf izəçi Yasin Nəsibov tərəf in

dən qaydalara əməl edilməsinə ciddi
nəzarət olunur: “Mühaf izəçilərimizdə
əraziyə daxil olmaq istəyən avtomobil
lərin siyahısı var. Bununla yanaşı, sürü
cülər COVID-19 pasportunu da təqdim
etməlidirlər. Bu zaman kitaba qeydiy
yat aparılmaqla, həmin şəxslərə ərazi
yə daxil olmağa icazə verilir. Əgər av
tomobilin nömrəsi siyahıda varsa, am
ma sürücünün COVID-19 pasportu və
ya immunitet sertif ikatı yoxdursa, hə
min şəxsi əraziyə buraxmırıq. Bir söz
lə, Tibb Universitetinin mühafizəsi eti
barlı əllərdədir”.
Beləliklə, Nazirlər Kabinetinin pan
demiya şəraiti ilə əlaqədar müəyyən
ləşdirdiyi qaydalara universitetimizdə
yüksək səviyyədə əməl olunur.

lu şüşə görüntüsü müşahidə olun
mur. Yəni proses yuxarı tənəffüs
yollarında bitir”.
Həkim onu da vurğulayıb ki, 2-ci
dozanı qəbul etmələr indən 2 həf
tədən artıq müddət keçmiş şəxs
lərd ə kor on av ir us çox süst, az
simptomlu olur. Pandem iya döv
ründə ən böyük problemin psixoloji
olduğunu xatırladan dosent R.Bay
ram ov həq iq ət i əks etd irm əyən,
insanlarda təşviş doğuran yanlış
məlum atlar a cidd i yan aşm am a
ğı məsləhət görüb. Vaksinasiyanı
pandemiyaya qarşı mübarizədə ən
səmərəli vasitə kimi dəyərləndirib.
Epidemiologiya kafedrasının do
senti Elman Vahabov isə vaksina
siyaya inamsızlığın təbliğ ində ilk
növbədə sosial şəbəkələri günah
landırıb. Başqa bir səbəb kimi vak
sin haqqında bilgilərin az olmasını
göstər ib. Qeyd edib ki, ümum iy
yətlə vaksinlər kəşf olunana qədər
uşaqların kütləvi tələf olması baş
verirdi. Vaksinlərin kəşf indən son
ra bir sıra xəstəliklərin kökü kəsilib.
Vaksinlərə qarşı əks göstərişlərin
də olduğunu söyləyən epidemioloq
bu göstərişləri şərti olaraq mütləq
və nisb i əks göstər işlər kim i sə
ciyy ələnd ir ib. Bild ir ib ki, nəink i
bütövlükd ə vaks in ə qarş ı, hətt a
onun hansısa komponentinə qarşı
allergiya müşahidə olunarsa, bu,
vaksinasiyaya əks göstər işdir. O,
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının
qiym ətlənd irm əs in i xat ırlad ar aq
vurğulayıb ki, insan sağlamlığını
qoruyan 2 mühüm amildən birinci
si vaksin, ikincisi təmiz, keyf iyyətli
içməli sudur.
Tibb i mikrob iolog iya və immu
nologiya kafedrasının tədris hissə
müdiri, dosent Həyat Əliyeva bildi
rib ki, vaksinasiyanın əhəmiyyəti
ni başa düşmək üçün ilk növbədə
“vaksin nədir” sualına aydınlıq gə
tirilməlidir. Vaksinasiyada məqsə
din nəd ən ibar ət olmasını, bunu
niy ə etd iy im iz i bilm əliy ik. Onun
orqan izm im iz i nec ə qor uduğ una
əmin olmalıyıq. Bilməliy ik ki, bü
tün vaksinlər bir məqsədə - antici
simlərin yaranmasına xidmət edir.
Əsas funksiyası virusu neytrallaş
dırmaqdır. Əgər ant ic is im varsa,
virusu tutub neytrallaşdıracaq.
Tədbirdə çıxış edənlər pandemi
ya dönəmində tibbi maskadan isti
fadə, ara məsafəsi saxlamaq və əl
gigiyenasına əməl etmək kimi 3 qı
zıl qaydanın zəruriliyini dönə-dönə
xatırladıblar. Tanınmış mütəxəssis
lər vaksinasiyaya qarşı inamsızlığı
aradan qaldırmağın yollarından da
söhbət açıblar. Eyni zamanda tələ
bələri təkcə vaksinasiya olunmaqla
kifayətlənməməyə, gələc əyin sə
hiyyə mütəxəssisləri olaraq pande
miyaya qarşı mübarizənin önündə
getməyə çağırıblar.
Onlayn görüş zamanı tədbir iş
tirakçılarının çoxsaylı sualları da
cavablandırılıb.
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Psixi sağlamlıq fiziki sağlamlıq qədər önəmlidir

Professor Fuad İsmayılov: “20-30 il əvvəl axşamlar xəbərlərə qulaq asar, gün ərzində 1-2 saat
qəzet oxuyardıq. İndi hər dəqiqə çox fərqli informasiyalar alırıq”
üsahibimiz ATU-nun
M
Psixiatriya kafedrasının
professoru, Psixi Sağlamlıq
Mərkəzinin direktoru Fuad İsmayılovdur.

– Fuad doktor, insanın psixi sağlam
lığı deyəndə, öncə ağlımıza nə gəl
məlidir? Hansı psixi xəstəliklər daha
geniş yayılıb?

– Mərkəzə son zamanlar ən çox han
sı problemlərlə bağlı müraciət edirlər?

– Son bir ili nəzərə almasaq, deyər
dim ki, bütün problemlərlə bağlı müra
ciətlər olur. Mərkəzimizə təkcə zəruri
reabilitasiyaya ehtiyacı olan psixi xəs
tələr deyil, sırf psixoloji problemlərlə
üzləşən şəxslər, normal yola gedə bil
məyən ər-arvadlar, həmçinin uşaqlar

xalq təşkilatı ilə birgə həyata keçirdik.
Onlarla iş birliyi nəticəsində 4 il müd
dətində Azərbaycanın 5 regionunda
xidmət alan insanların motivasiyasına
nail olduq. Bu layihə çərçivəsində keçi
rilən müxtəlif treninqlərə jurnalistlər də
qoşuldular. Kolumbiya və Harvard uni
versitetləri ilə də uğurlu layihələr həya
ta keçirmişik. Mərkəzimizin 3 əməkda
şı Harvard Universitetində 6 ay və 8
ay müddətində təcrübə keçiblər, indi
burada çalışırlar.
Hələlik sonuncu ən böyük layihəmiz
Çikaqo Universiteti ilə birgə hazırladı
ğımız uşaq psixi sağlamlığı üzrə 5 illik
layihədir.

sında xoşagəlməz izlər buraxır.
Onkoloji, astma xəstələrinin, di
gər xroniki xəstəliklərdən əziy
yət çəkən insanların vəziyyəti
daha pisdir. İnsanların normal
həyat tərzi, münasibətlər sis
temi dəyişib. Yaxın qohumlar
biri-birindən uzaq düşüblər. Xa
ricdə oxuyan tələbələrin öz va
lideynlərini görmək, doğmaları
ilə ünsiyyət imkanları da məh
dudlaşıb. Əyani dərslərin on
layn dərslərlə əvəzlənməsi, sa
daladığım və sadalamadığım
digər faktorlar psixoloji duruma mənfi
təsir göstərən amillərdir.

- Aydındır ki, müharibənin qələbə
ilə bitməsi bütün insanlarımızı sevin
dirən bir haldır. Amma bu da reallıq
dır ki, müharibə zamanı kifayət qədər
gənclərimiz zərər çəkiblər. Bizim əsas
məqsədimiz onların psixi sağlamlığını
qorumaqdır. COVİD-in psixoloji duru
ma təsiri də bir başqadır. Çoxlu sayda
həkimlərimiz COVİD-ə ayrılmış klinika
larda sutkalarla işləyiblər. Bu, onların
psixi durumuna istər-istəməz mənfi tə
sir edib. Xeyli insan dünyasını dəyişib.
Cəmiyyətdə fiziki, emosional yüklən
mələrin artması insanlarda tükənmə
sindromu yaradıb. Öz yaxınlarını iti
rənlər, vaksinasiyadan qorxanlar dep
ressiyaya düşə bilirlər.

– Burada bir yox, bir çox faktorlar
var. İlk növbədə informasiya bolluğu
dur. İyirmi, otuz il əvvəl axşamlar han
sısa xəbərlərə qulaq asar, gün ərzin
də 1-2 saat da qəzet oxuyardıq. İndi
hər dəqiqə çox fərqli informasiyalar
alırıq. Bu informasiyalar maraqlı oldu
ğu qədər də böyük yüklənmədir. Əv
vəllər yaxın bir neçə ildə hansı işləri
görə biləcəyimizi təxmin edirdik. İndi
bu cür planlaşdırma mümkünsüzdür.
Ali məktəbi bitirəndə aldığımız bilik
lərin cüzi təkmilləşdirmələrlə 10, 15 il
kifayət edəcəyinə əmin idik. Hal-hazır
da inkişaf o qədər sürətlə gedir ki, qa
zandığımız yeni biliklər bir neçə ildən
sonra aktuallığını itirir. Sosial rəqabət
artır, tələbatlar çoxalır, fundamental

Tutaq ki, hansısa rayonda ağır bir
psixi xəstə yaşayıb. Əvvəllər onu Ba
kıya gətiriblər, psixiatr vaxtlı-vaxtın
da yoxlayıb, dərmanlar yazıb. İndi isə
mövcud vəziyyətə görə Bakıya rahat
gələ bilmir, regionlarda da dərmanlar
yoxdur. Bütün bunlar insanın psixika

dəyərlər və prinsiplər dəyişir, istəklər
imkanlarla üst-üstə düşmür.
Ötən əsrin 90-cı illərində dünya ban
kının bir hesabatı çıxmışdı. Orada ya
zılmışdı ki, XXI əsr depressiya və inti
harlar əsri olacaq. Mən də gülmüşdüm
ki, bu necə ola bilər. Çünki institutu tə

– Pandemiyanın və müharibənin in
sanların psixoloji durumuna təsirini
necə qiymətləndirərdiniz?

– Əvvəla onu deyim ki, psixi sağ
lamlıq və psixi pozuntu başqa-başqa
anlayışlardır. Psixi sağlamlıq insanın
həyat keyfiyyətinin yüksək, davranış
formalarının effektiv, sosial rifahının
yaxşı olmasını şərtləndirir. İnsanın öz
resurslarını, potensialını realizə etmək
bacarığı, ətraf mühitlə və digər insan
larla normal münasibət qurması psixi
sağlamlıqdır.
İnsanın normal yaşaya bilməmə
si, başqaları ilə normal münasibətlər
qurmaması və normal işləməməsi isə
psixi pozuntu kimi qiymətləndirilir. Psi
xi pozuntuların yüngül, keçici və ağır
formaları var ki, bu sıralamada dep
ressiyalar, təşviş və adaptasiya pozun
tuları, həmçinin əlilliyə gətirib çıxaran
şizofreniya, şəxsiyyət pozuntusu və di
gər xəstəliklər xüsusi yer tutur.

– Rəhbərlik etdiyiniz Psixi Sağlam
lıq Mərkəzi insanlara hansı problem
lər üzrə və nə cür köməklik göstərir?

– Bizim mərkəz Səhiyyə Nazirliyi
nin qəbul etdiyi tibbi sağlamlıq üzrə
Milli strategiyanın tərkib hissəsi ola
raq 2012-ci ildə yaradılıb. Mərkəz öz
fəaliyyətini iki əsas istiqamət üzərində
qurur. Birinci istiqamət odur ki, biz ölkə
səviyyəsində bütün statistikanı aparır,
psixi sağlamlıq üzrə müxtəlif proqram
lar işləyib hazırlayırıq. Ümumdünya
Səhiyyə Təşkilatı və digər beynəlxalq
təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində
psixi sağlamlıq sahəsində olan resurs
ları, o cümlədən insan resurslarını inki
şaf etdirməyə çalışırıq.
İkinci istiqamətimiz isə psixi sağlam
lıq üzrə bütün dünyada mövcud olan
icma əsaslı xidmətlərdir. Mərkəzimiz
də bu xidmətlər ayrı-ayrı şöbələr vasi
təsilə həyata keçirilir. Krizis şöbəsin
də daha çox II Qarabağ müharibəsi
zamanı travmatik şok keçirən, zərər
çəkən qazilərimizə psixoloji, bəzən də
psixiatrik xidmətlər göstərilir. Reabili
tasiya şöbəsinin başlıca prioriteti isə
insanın adaptasiyasını yüksəltmək
dir. Burada psixoloqlar, sosial işçilər,
reabilitasiya üzrə mütəxəssislər və
əmək terapevtləri bütöv bir komanda
olaraq çalışırlar. Bir məqama da toxu
num. Məlumdur ki, psixiatriya xəstəxa
nasında müalicə alanların qohumları,
tanışları əksər hallarda onlardan uzaq
laşdığından, həmin xəstələrin psixi du
rumu daha da pisləşir. Bu baxımdan
mərkəzimizdə adi stasionarın alterna
tivi olan gündüz stasionarının fəaliy
yət göstərməsi də müsbət nümunədir.
Çünki stasionarda aldığı xidmətin ey
nisini ambulator şəkildə alan xəstələr
gündüz saat 2-3-dən sonra evlərinə
gedir, əlavə kompleks yaşamırlar.

da gələrək ailə psixoloqlarımıza mü
raciət edirlər. Amma son vaxtlarda ən
çox müraciət edənlər müharibədən
sonra posttravmatik stress pozuntusu
yaşayan qazilərimizdir. Mərkəzimizə
hər gün ən azı 7-8 qazi müraciət edir.
Onlara orta krizis şöbəsində köməklik
göstəririk. Belə bir qayda da yaratmı
şıq. Eyni gündə müalicəvi konsultativ
və krizis şöbələrinə müraciət edənlə
rin yerlərini növbəti günlərdə dəyişirik.

– Son dövrlərdə depressiyaların art
masının səbəbləri nədir?

– Müasir dövrümüzdə psixi xid
mətlərdən biri də art-terapiyadır. Bu
müalicə üsulu özünü doğruldurmu?

– Bizdə bu xidmət əla səviyyədədir.
Yaxşı bir art-terapevtimiz var. Mehri
ban Şəmsəddinskaya. Peşəkar rəs
samdır. O, İngiltərədə, digər ölkələr
də art-terapiya üzrə təhsil alıb. Reabi
litasiya şöbəsinin xüsusi otaqlarında
həm uşaqlarla, həm də böyüklərlə art
terapiyası aparır. Burada xəstələr də
nəsə düzəldirlər. Mərkəzin foyesində,
mənim kabinetimdə, ayrı-ayrı otaqlar
da gördüyünüz rəsmlər də pasiyent
lərimizin, əsasən də uşaqların əl iş
ləridir. Bu iş əvvəllər qrup şəklində
aparılırdı. Təəssüf ki, pandemiya ilə
əlaqədar olaraq fərdi qaydada apar
mağa məcbur olduq. Çünki bir otaqda
10 nəfərdən çox adamın qalmasına
icazə verilmir.
– Mərkəzin beynəlxalq əlaqələri
hansı səviyyədədir?
– Bu mərkəz yaranandan sonra biz
dən 8 nəfər sağlamlıq mütəxəssisi,
həmçinin Maştağa xəstəxanasının mü
təxəssisləri Litvanın Vilnüs şəhərinə
göndərildi. Çünki orada yaxşı inkişaf
etmiş reabilitasiya xidmətləri var idi.
Çalışdıq ki, mütəxəssislərimiz müəy
yən təcrübə qazansınlar. Elə həmin
il Litvadakı mütəxəssisləri mərkəzi
mizə dəvət etdik. Onlar düz bir ay bi
zim mütəxəssislərlə bir yerdə işlədi
lər, təcrübə mübadiləsi apardılar. Bir
də Türkiyənin TİKA (Türkiyə İşbirliyi
və Koordinasiya Ajansı) agentliyi ilə
işgüzar əlaqələr qurduq. Buradan 20
nəfəri eyni vaxtda Türkiyəyə göndər
dik. Onlar türk mütəxəssisləri ilə birgə
işləyib böyük təcrübə topladılar. Son
ra mən şəxsi əlaqələrimdən də istifadə
edərək əməkdaşlarımızı İngiltərəyə,
Fransaya, Hollandiyaya, Cənubi Ko
reyaya və digər inkişaf etmiş ölkələrə
göndərməyə başladım. Minnətdarlıq
hissi ilə bildirim ki, bu məsələdə Səhiy
yə Nazirliyi maddi və resurs köməyini
bizdən əsirgəmədi.
Sonra daha böyük layihələrə imza
atdıq. İlk belə böyük layihəmizi psixiat
riya üzrə Cenevrə Təşəbbüsü beynəl

zəcə bitirmişdim. Bizə öyrətmişdilər ki,
depressiya 30 yaşdan sonra ola bilər,
daha çox yaşlı insanlara aiddir. Bu gün
depressiyalar nəinki gənclərdə, hətta
uşaqlarda və yeniyetmələrdə də baş
verir.

– Depressiyanı mərhələlərə bölmək
olarmı? Əgər olarsa, ən pis, sonuncu
mərhələni intihar hesab etmək müm
kündürmü? İntiharların qarşısı necə
alınmalıdır?

– Depressiyanın 4 mərhələsi var:
yüngül depressiya, orta depressiya,
psixiatrik əlamətlərsiz ağır depressiya
və psixiatrik əlamətlərlə ağır depressi
ya. Amma indi hətta orta depressiya
zamanı da intihar hallarına rast gəli
nir. İntihar, əlbəttə ki, depressiyanın
nəticəsidir, lakin intihar üçün insanın
həyatında mütləq krizis olmalıdır. Kri
zis insanların psixoloji resurslarının tü
kənməsidir, situasiyadan çıxa bilmə
məsidir.
“İntihar pis şeydir, sən özünü öldür
mə” deməklə problem öz həllini tap
mır. İntiharın qarşısını almaq üçün
yaxşı inkişaf etmiş psixoloji xidmət
mərkəzləri ilə yanaşı, peşəkar mütə
xəssislərə də ehtiyac duyulur. Təəs
süflər olsun ki, bizdə belə mərkəzlər və
mütəxəssislər yalnız Bakıda cəmlənib.
Regionlarda belə mərkəzlər ya yoxdur,
ya da çox azdır. Mütəxəssislər də ça
tışmır. Müvafiq qurumlarla birgə mü
haribədən sonra özünü daha qabarıq
göstərən bu problem üzərində işləyirik.
Son olaraq demək istərdim ki, psi
xi sağlamlıq fiziki sağlamlıq qədər də
yərlidir. Yəni normal harmoniyada ya
şamaq, normal münasibətlər qurmaq,
normal işləmək, həyatdan zövq almaq
çox vacib şərtlərdir. Bizə insanlar çox
vaxt son mərhələdə müraciət edirlər.
Halbuki, bundan əvvəlki mərhələlərdə
özlərini və yaxın ətraflarını daha yaxşı
qoruya bilərlər.
Arif MƏMMƏDLİ

ATU-nun bütün tələbələri
yataqxana ilə təmin olunur
“Azərbaycan Tibb Universitetində yataqxana
fəaliyyəti tələbə ilə imzalanmış müqaviləyə əsasən
hər il iyul ayının 10-dan etibarən dayandırılmalıdır.
Lakin pandemiya ilə əlaqədar son iki ildə iyul-avqust
aylarında da tələbələrin yataqxanada yaşamalarına
icazə verilib. Amma yeni yataqxanaya müraciət edən
tələbələrə sentyabr ayının 8-dən yaşamaq hüququ
verən müqavilələr imzalanır və orderlər verilir”.
Bunu mətbuata açıqlamasında ATU-nun Mətbuat
xidmətinin rəhbəri Günel Aslanova bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda 4 yataqxana fəaliyyət
göstərir, onların ümumi tutumu, pandemiya şərtləri
nəzərə alınmaqla, 975 nəfərdir: “Son bir ildə qaz, işıq,
su qiymətlərinin, yəni kommunal xərclərin artmasına
baxmayaraq, universitet pandemiya vəziyyətini nəzərə
alaraq, yataqxanada qiymətləri əvvəlki qaydada saxlayıb. Tələbələrdən yığılan maddi vəsait yataqxananın
kommunal xərclərinə ödənilir”.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Tibb Universitetində ehtiyacı olan bütün tələbələr hər il yataqxana ilə təmin olunurlar. Bu il də, həmçinin yataqxanaya ehtiyacı olan bütün

tələbələr yerlə təmin ediləcək. Yataqxana haqqı isə
tələbənin hansı kursda oxumasından, hansı yataqxanada və neçə nəfərlik otaqda yaşamasından asılı olaraq dəyişir. Bir tələbənin bir aylıq yataqxana ödənişi
30-90 manat arasıdır.
ATU öz tələbələrinin normal yaşayışı, istirahəti və
dərslərə hazırlaşması üçün lazımi şəraiti yaradıb. Yerləşdirmə zamanı ilk növbədə şəhid ailələrindən olan
tələbələr nəzərə alınır və güzəştlər edilir. Ümumilikdə Tibb Universitetinin tələbələri 100 % yerlə təmin olunur.

6

TƏBİB

w w w.amu.edu.az

16 sentyabr 2021-ci il

Anadangəlmə qüsurlar cərrahi
müdaxilə ilə aradan qaldırılır

A zə rb ay c an Ti bb
Un ive rs ite ti nin Tə dr is Cə rra hiy
yə Kl ini ka sın da
mütəmadi olaraq təb
ab əti n müxtə lif
sa hə lər ini əh atə ed
ən un ika l əm əliy ya tla r ap ar ılır. Bu
əm əli yyat lar ın
böyük əksə riy yətin
i ay rı- ay rı kafed raların həm tədrislə,
həm də prak tiki
həkimliklə mə şğul
olan əməkdaşları
həyata keçirirlər. Biz
də imkan daxilin- yə başladığını deyən professor V.Pənahian
də icra edilən əməliyy
atlar barədə icti- bildirdi ki, bununla yanaşı, ilk dəfə əməliyyat
maiyyəti məlumatlan
dırmağa çalışırıq. etdiklər i yaralı əsgər və zabitlər in üzər ində
əməliyyatların 2-ci, 3-cü mərhələsini indiyə
qədər də aparırlar.
Elə bu məqsədlə bu dəfə ATU-nun Qulaq,
Həkim-cərrah bu yaxınlarda icra olunmuş
burun, boğaz xəstəlikləri kafedrasına üz tut radikal əməliyyatlar haqqında da bizə məlu
duq. Bələdçimiz isə kafedranın müdiri, profes mat verdi. Əməliyyatların gedişini videogö
sor, Səhiyyə Nazirliyinin baş otor inolar inqo rüntü və professor un izahı ilə birgə izlədik:
loqu Vəfa Pənahian oldu: “Kafedramızda 3-ü “Bu əməliyyatlardan ikisi anadangəlmə xo
professor, 6-sı dosent, 9-u assistent və 2-si
laborant olmaqla 20 əməkdaş çalışır. Ən çətin
burun, qulaq, boğaz və qırtlaq əməliyyatlarını
uğurla icra edir, anadangəlmə qüsurları cər
rahi müdaxilə ilə aradan qaldırırıq.
COVID-19 pandemiyası zamanı Tədris Cər
rahiyyə Klinikası öz prof ilini müvəqqəti dəyi
şərək koronavir uslu xəstələr i qəbul etməyə
başladı. Kafedramızın assistenti Rüfət Qur
banov da koronaviruslu xəstələrlə işlədi. Daha
sonra klinika Vətən müharibəsində yaralanan
əsgər və zabitlərimizin müalicəsinə cəlb olun
du. Bu zaman da kafedramızın əməkdaşların
dan dosentlər C.Cəlilov, R.Talışınski, Ş.Qu
valov, assistent A.Şadlinskaya və başqaları
yaralı hərbçilər imizə yüksək səviyyədə tibbi
xidmət göstərdilər.
Klinikaya əsasən qəlpə yaraları olan xəs
tələr gətir ilirdi. Təxminən 100 xəstə akustik
travma zamanı qulağın təbil pərdəsinin trav
matik perforasiyası diaqnozu ilə müalicə alır
dı. Qulaq, bur un, boğ az orqanlar ında olan
qəlpələr çıxarılmış, yanıqlar və ağır zədələr
zamanı isə əməliyyatlar həyata keçirilmişdir.
Bəzi ağır əməliyyatları üz-çənə cərrahları ilə lesteatomanın, yəni davamlı böyüyən şiş in
birgə aparırdıq. Xəstələrin böyük əksəriyyəti xaric edilməsi idi. Xolesteatoma konservativ
ümumi cərrahiyyə və travmatologiya şöbələ müalic əyə tabe olmur, ona görə də cərrahi
rinə yerləşdirilmişdi”.
müdaxilə yeganə seç imdir. Hər iki pasiyent
Klinikanın daha sonra öz prof ili üzrə işləmə uşaqlıqdan bu xəstəliyin daşıyıcısı idi. Onlar

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında professor Vəfa Pənahianın rəhbərliyi altında
mürəkkəb əməliyyatlar həyata keçirilir

Cəmil İskəndərov nadir tip bel yırtığı
əməliyyatını uğurla icra edib
ATU-nun Tədris Cər
rah iyy ə Klin ik as ın ın
Neyrocərrahlıq kafed
rasının əməkdaşı Cə
mil İskəndərov spesifik
bel yırtığı əməliyyatını
uğurla həyata keçirib.

H ə k i m i n b i ld i rd i y i 
nə görə, bu gün onurğa
xəstəliklər i arasında ən
çox yayılanlardan bir i də
bel yırt ıqlar ıdır. Amm a
onların içər isində elə tip

yırtıqlar var ki, nadir hal
larda rast gəlinir: “Buna
tibdə “uzaq lateral yırtıq”
deyirlər. Bu tip bel yırtıq
larının xüsusiyyəti ondan
ibar ətd ir ki, yerləşm əs i
onurğ a kanalında dey il,

kanalın xaricində olur. Adi
bel yırtıqları ilə müqayisə
də daha kəskin ağrılarla
müşayiət olunur. Və üstə
lik də, problemin aradan
qaldır ılması texn ik i ola

raq xüsusi yanaşma tə
ləb edir. Yəni “uzaq late
ral yırtıq”ların çıxarılması
üçün onurğa kanalını aç
mağa ehtiyac qalmır. Bu
əməliyyat zamanı yandan
onurğa kanalına yanaş
maqla və onurğa struktur
larına qətiyyən toxunma
dan yalnız yırtığın kənar
edilməsi mümkündür. Bu
xəstə üzərində də belə bir
əməliyyatı icra etdik. Yan
yanaşma ilə yırtığı ara
dan qaldırdıq. Düş ünü
rəm ki, qısa müddətdən
sonr a xəst ən in ağr ılar ı
keç ib gedəc ək və o aktiv
həyata qayıdaraq öz nor
mal iş qabiliyyətini bərpa
edəc ək”.
C.İskəndərov qeyd edib
ki, onurğanın degenerativ
xəstəliklər i qrupuna aid
olan yırtıqlar əsasən bel
və boy un nah iyələr ində
yaranır: “Uzaq lateral yır
tıq”lar onlardan bir i olsa
da, çox az rast gəlin ir.
Ümumiyyətlə, onurğanın
degenerativ xəstəliklərinə
adətən yaşlı ins anlarda
təs ad üf olun ur. Amm a
son dövrlər degenerat iv
xəstəliklərin gəncləşməsi
ilə əlaqədar olaraq, disk
yırtığı şikayəti ilə gənc in
sanlar da mürac iət edir”.

klinikaya son etapda müraciət etdikləri üçün
biz təcili əməliyyat etməyə məcbur olduq.
Digər xəstəmizdə də anadangəlmə xoles
teatoma illər boyunca inkişaf edərək xarici qu
laq keçəcəyini tam bağlamışdı. Xəstə bir ildir
ki, klinikaya gəlib-getsə də, əməliyyata razılıq
vermirdi. Axır ki, onu əməliyyatın vacibliyinə
inandıra bildik. Bəzi çətinliklərə baxmayaraq,
əməliyyat uğurla nəticələndi və əməliyyatdan
sonra fəsadlar müşahidə olunmadı.
Başqa bir xəstəmiz isə anadangəlmə xoanal atreziya diaqnozu ilə klinikamıza gətirilən
18 yaşlı gənc qızdır. Burnunun bir tərəf ində
sümüklü hissə anadangəlmə ayrılmayıb və
uşaq 18 yaşına qədər birtərəfli nəfəs alıb. Bu,
xəstəliyin sindromlu forması idi. Onu da bil
dirim ki, xəstə 4 il əvvəl ürəyindən də əməliy
yat olunub. Buna baxmayaraq, anadangəlmə
sindromu uğurla əməliyyat etdik.
Bundan əlavə, qırtlaq polipləri əməliyyatla
rını göstərə bilərəm. Əməliyyatdan qabaq sol
tərəfdə səs telində poliplər vardı. Əməliyyat
dan sonra səs telləri normaldır. Bu cür əmə
liyyatları daha çox endoskopik üsulla aparırıq.
Bur unətrafı ciblərdə olan bütün poliplər i də
əməliyyat vasitəsilə çıxarırıq”.
Həmsöhbətimiz son zamanlar plastik əmə
liyyatlarla bağlı daha çox müraciətlərin oldu
ğunu söylədi. Və yenə nümunə üzərində sö
zünə davam etdi: “Gördüyünüz bu əməliyyat
rekonstruktiv əməliyyatdır. Pasiyent 30 yaşlı
bir xanımdır. Uşaqlıqda bur un travması al
mışdır. Xəstədə rinoplastika və septoplastika
əməliyyatı bir yerdə icra olunub”.
Kafedra əməkdaşlarının çoxlu sayda kon
servativ müalicələr də apardığını bildirən pro
fessor, yay fəslində otomikozların, yəni xarici
qulaq keçəcəyi dərisinin göbələk xəstəlikləri
nin xüsusilə inkişaf etdiyini diqqətimizə çat

dırdı. Qeyd etdi ki, bu xəstəlik zamanı xarici
qulaq keçəcəyinin dərisi həm qızarır, həm də
şişkin olur. Bu, əməliyyatsız, amma uzun kurs
müalicə tələb edən xəstəlikdir.
Kafedra müdiri klinikada böyük audioloji bö
lümün fəaliyyət göstərdiyini xatırlatdı: “Burada
bütün müayinələr aparılır. BER A testi, yəni
təbii və ya sedasyon yuxu şəraitində aparı
lan obyektiv müayinə metodu vasitəsilə bütün
anadangəlmə lal-karlığın, ağır eşitmənin diaq
nozunu qoyuruq”. V.Pənahian təbil pərdəsi
nin travmalarına da çox rast gəlindiyini, təbil
pərdəsində olan dəliyi cərrahi müalicə ilə tam
bərpa etdiklərini söylədi.
Professor yuxarı malyar dişə plomb mate
rialı qoyulandan sonra haymor boşluğunda
əmələ gələn diş mənşəli qüsurları üz-çənə
cərrahiyyəsi kafedrasının əməkdaşları ilə bir
gə əməliyyat etdiklər ini nəzər imizə çatdırdı.
Qeyd etdi ki, rezidentlər də əməliyyatlara cəlb
olunur. Yeri gəlmişkən, ATU-nun rezidentura
sını bitirən Bəhruz Əhmədovun öz diplomu
nu Türkiyədə tanıtdırmasını təkcə kafedranın
deyil, universitetin uğuru kimi dəyərləndirdi.
Xatırladaq ki, B.Əhmədov əlavə imtahan ver
mədən diplomunu xaricdə təsdiqlədən ilk Qu
laq-Burun-Boğaz xəstəlikləri mütəxəssisidir.

“Erkən diaqnostika olunmadıqda
ölümlə nəticələnə bilən bağırsaq
keçməzliyi mexaniki və qeyri-mexaniki
olur. İcra edəcəyimiz növbəti cərrahi əməliyyat da çox ciddi və həm də
risklidir. Düşünürəm ki, xəstə düşdüyü
ağır bəladan bu yolla xilas olacaq”. Bu
sözləri növbəti əməliyyat öncəsi Səhiyyə Nazirliyinin baş cərrahı, ATU-nun
Ümumi cərrahiyyə kafedrasının müdiri,
professor Elçin Ağayev bizimlə söhbətində dedi.

Professor bildirdi ki, əməliyyat olunac aq xəstə
Quba rayonundan təc ili qaydada ATU-nun Təd
ris Cərrahiyyə Klinikasına müraciət edib: “Onu ilk
önc ə rayon xəstəxanasında kompüter tomoqraf i
ya ediblər və kəskin bağırsaq keçməzliyi diaqno
zu qoyduqdan sonra bizim klinikaya göndər iblər.
Biz bir-iki gün ərzində kəskin bağırsaq keçməz

ATU-nun professoru ağır əməliyyat
həyata keçirib
liy i əlam ətlər ini aradan qaldırdıqdan sonra
xəstəni əməliyyata götürdük. Qeyd edim ki,
xəstənin düz bağırsağına keçən yerdə kəskin
irinli iltihabi proses divertukilit və buna bağlı
ətraf parakolik nahiyənin absesi ilə əlaqədar
kəskin bağırsaq keçməzliyi yaranmışdı. Sol
tərəfli emkoliktamiya, yəni nəzər bağırsağın
rezeksiyası əmələ gəlib. İndi biz enən çənbər
bağırsaqla düz bağırsağın arasında birincili
anastomaz qoyacağıq. Onu da bildirim ki, yo
ğun bağırsağın sol yarısında kəskin bağırsaq
keçməzliyi iltihabı prosesi zamanı şiş fonun
da anastomaz qoymaq bir az risklidir. Amma
biz bu sahədə təcrübəmizə arxayın olaraq və
Tədr is Cərrahiyyə Klinikasının potensial im
kanlarını nəzərə alaraq, burada enən çənbər
bağırsaqla düz bağırsağın arasında bir inc ili

anastomaz qoymaq fikrindəyik. Düşünürəm ki, anas
tomaz tutar və xəstə sol tərəfə yoğun bağırsaq çıxa
rılmasından, yəni talostoma adlı ağır bir bəladan bu
yolla xilas olar. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, yo
ğun bağırsaq stoma şəklində çölə çıxarılmasın, çün
ki bu, xəstə üçün olduqca çətin bir məsələdir. Çünki
xəstənin 2-3 ay müddətində yoğun bağırsağın çölə
çıxarılmış hissədən nəcis forması bağlanmalıdır. Ona
görə də bu üsul xəstə üçün böyük bir diskomfortdur
və biz də təcrübəmizə əsaslanaraq, xəstəyə birincili
anastomaz qoymaq qərarındayıq”.
Əməliyyatın təxminən 3 saat davam edəcəyini söy
ləyən cərrahın sözlər inə görə, bağırsaq keçməzliyi
çox ciddi bir problemdir və ona hər yaşda olan insan
larda rast gəlinir. Əgər bağırsaq keçməzliyi vaxtın
da və düzgün müalicə olunmazsa, ölümlə nəticələnə
bilər.
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İsrail Məhərrəmbəyli: Tələbələrimizin praktik təcrübələrinin
artırılması məqsədi ilə klinikalarımızda işləmələrinə şərait yaradılıb
Azərbaycan Tibb Univer
sitetində bu tədris ilində
pand em iya ilə əlaq əd ar
son sem estrd ə ist ehsa
lat təcrübəsi keçirilməyib.
Bununla bağlı tələbələrin
yayda prakt ik təcr übələ
rinin artırılması məqsədi
ilə universitet rəhbərliyi
tərəf indən onlara şərait
yaradılıb. Belə ki, gələcə
yin həkimlər i xəstəxana
larda işləyərək həm bilik
və bacarıqlarını artırıblar,
həm də xəstələrlə ünsiy
yət qurmaq vərdişinə yi
yələniblər.

də tələb ələr im iz in ATU-nun
klinikalarında orta tibb işç isi,
həkim köməkçisi kimi işləmə
lərinə şərait yaradılıb. Belə ki,
ATU-nun Tədr is Cərr ah iyyə
Klinikasının həm reanimasiya,
həm də digər şöbələrində xü
susi qraf iklərə uyğun şəkildə
prakt ika təşk il olunub. Həm
çinin ATU tələbələri klinikalar
da növbə ilə işləyir, hətta bəzi
şöbələrdə orta tibb işçisi kimi
növbələrdə də qalırlar”.
İ.Məhərrəmbəyli deyir ki, bu
nun nəticəsində reanimasiya
da çalışan tələbələrimiz artıq
kardiocərrahi, neyrocərrahi və
eyni zamanda süni nəfəs apa
ratında olan xəstələrlə işləmək

bəz ilər ind ə işt ir ak etm iş əm.
Küretaj, qeysəriyə, təbii doğuş
görmüşəm, burda dərmanları
əyani istifadədə, tətbiqdə gör
mək, farmakologiya ilə paralel
öyrənmək çox maraqlıdır. Se
vinirəm ki, bizim universitetdə
praktika bu şəkildə təşkil olu
nub. Ginekologiyadan sonra
digər şöbələrdə də praktikaya
davam etmək istəyirəm”.
I Müalic ə-prof ilaktika fakül
təsinin V kurs tələbəsi Azər
Əkbərli beş aydan artıqdır ki,
reanimasiya şöbəsində prak
tika keç ir. Dey ir ki, prakt ika
ona öyrəndiyi nəzər i biliklər i
möhkəmləndirməkdə yardımçı
olur: “Bu müddət ərzində təcili
yardıma daxil olan xəstələrlə
işim daha çox yaddaqalan oldu.
Çünki orda baş verən hadisə
lər ə anında reaksiya vermə
lisən, atacağın addımı tez bir
şəkildə beynində sistemləşdir
məlisən. Bu cəhətdən burda
praktika keçmək çox vacibdir.
Bunu çox böyük uğur hesab
edirəm. Məncə, hansı sahəni
seçməsindən asılı olmayaraq,
bütün tibb tələbələr i xüsusilə
reanimasiya şöbəsində prak
tika keçməlidirlər”.
I Müalic ə-prof ilaktika fakül
təsinin V kurs tələbəsi Cəlal
Nər im anz ad ə isə 7 aya ya
xındır reanimasiya şöbəsində
prakt ikadadır. Burada tibbin
bütün sahələr ini əhatə edən
Bu barədə məlumat verən vərd iş in ə yiy ələn iblər. Eyn i xəstələrlə işləyir. Onun fikrincə,
ATU-nun II Müalicə-prof ilakti zamanda nazoqastral zondun prakt ika keçməsi gələc əkdə
ka fakültəsinin dekanı, Anes qoyulması, damar yolunun açıl tibbin hansı istiqamətində ça
teziologiya və reanimatologi ması, EKQ çəkmək, def ibrilya lışacağına dair qərar verməkdə
ya kafedrasının dosenti İsrail siya və süni tənəffüs aparatı ilə ona kömək edəcək.
Məh ərr əmb əyli xatırladır ki, işləmək bacarığı əldə ediblər:
I Müalic ə-prof ilaktika fakül
əvvəlki illərdə imtahanlardan “Ümidvar ıq ki, bu da onlar ın təsinin V kurs tələbəsi Günel
sonra tibb tələb ələr i prakt ik gələc əkdə mükəmməl həkim Hacıyeva da beş aydan çox
təcrübələrə yiyələnmək və da olması üçün zəmin yaradır. Bu dur reanimasiya şöbəsindədir.
ha peşəkar həkim fəaliyyətinin baxımdan, reanimasiya şöbə Hesab edir ki, burada vəziyyət
başlanğıcı olaraq şəxsi həkim sində praktika keçmək istəyən daha fərqlidir: “Digər şöbələr
təcrübəsinə sahib olmaq məq tələbələr in sayı daha çoxdur. də vəziyyəti ağırlaşan xəstə
sədi ilə yayda respublikanın Həvəslərini və istəklərini nəzə lər də bura gəlir. Ona görə hər
müxtəlif xəstəxanalarına gön rə alaraq tələbələrimizə dəstək cür problemi olan pasiyentlərlə
dər ilirdi: “Boloniya sisteminə oluruq. Tövsiyə edirəm ki, bu üzləş ir ik. Reanimasiyanın iş
keçd ikd ən sonr a qayd alar a tələbələr imiz yalnız yay döv rejimi, dərmanların sayı, bütün
uyğun olaraq istehsalat təcrü ründə yox, eyni zamanda se təyinat sistemi başqa sahələr
bələri semestr ərzində aparıl mestr ərzində dərsdən sonrakı dən fərqlənir. Bu da bizim üçün
mağa başlandı. Beləliklə, prak vaxtlarda klinikalarımızla sıx çox önəmlidir”.
tik vərdişlərin öyrənilməsi dərs əlaqə saxlasınlar. Əminəm ki,
I Müalic ə-prof ilaktika fakül
yükü olaraq semestr dövrünə bu onlar üçün çox faydalı olar”. təsinin tələbəsi Novruz Nəcəfli
salındı. Tələb ələr istehsalat
Yay prakt ik as ınd a işt ir ak praktika müddətində əldə etdi
təcrübələr ini elə ATU-nun öz edən tələbələr də prosesin təş yi üstünlükləri belə sadalayır:
klin ikalar ında keç ird ilər. La kilindən razılıqlarını bildirirlər. “Qazandıqlarımdan ən əsası kin pand em iy a dön əm ind ə II Müalic ə-prof ilakt ika fakül gələcəkdə işləyəcəyim hər bir
bu prosesə ara verməli olduq. təsinin III kurs tələbəsi Fidan sahə - kiçik tibb işçisi, orta tibb
Çünki ATU-nun klinikaları ko Seyfullayeva travmatologiya işçisi və həkimin vəzifəsi haq
ron av ir usla müb ar iz əd ə ən şöbəsində praktika keçir: “Bu qında mühüm şeylər öyrənmiş
fəal müəssisələr oldular. Daha rada çox şey öyr əndim. Sar oldum. Reanimasiyada prakti
sonra isə klinikalarımız Vətən ğının qoyulması, əməliyyatda ka olduqca maraqlıdır, xəstələ
mühar ibəsi qazilər inin müali tikişlərin salınma qaydası və s. rə qulluq planları ilə maraqlanı
cəsinə cəlb olundu”.
Əməliyyat müddətində həkim rıq. Təcili müdaxilə durumunda
Dekanın sözlər inə görə, tə lərimiz hər bir prosesi bizə izah nə etmək lazım olduğunu canlı
ləbələr yüksək nəzəri biliklərə edirlər. Biz əvvəllər kitabdan görürük və öyrənirik”.
malik olsalar da, əksər hallarda oxuduqlarımızı indi canlı gö
Tədr is Cərrahiyyə Klinikası
onu klinik biliklərlə uzlaşdıra rürük, sarğılarda kömək edirik. nın Reanimasiya şöbəsinin baş
bilmirlər: “Bu onlara xəstələrin Praktika mənə hələ öyrənməli tibb bacısı Nuranə Babayeva
klinik vəziyyətinin qiymətləndi çox şey olduğunu göstərdi”.
da praktika keç ən tələbələrə
II Müalicə-prof ilaktika fakül hər məsələdə yardım göstə
rilməsində, anamistik məlumat
ların toplanılmasında və bəzi təsinin IV kurs tələbəsi Dilbər rildiyini bildirir: “Bizdə çalışan
manipulyasiyaların tətbiqində Əliyeva 2 aydır ki, ginekologi tələbələrin hər birinin bacarığı,
çətinlik yaradırdı. Belə halları ya ixtisası üzrə praktika keçir: işə həvəsi göz qabağındadır.
minimuma endirmək məqsə “Bu praktika ərzində istər əmə Biz hər bir məsələdə onlara
di ilə universitet rəhbərliyinin liyyatlar olsun, istərsə də sta dəstək oluruq. İnanırıq ki, tələ
göst ər iş i əsasınd a kar ant in sionar şəraitdə xəstəyə qulluq bələrimiz gələcəkdə çox gözəl
rejiminin yumşaldığı bir dövr - bütün proseslər i izləmiş əm, həkimlər olacaqlar”.

Qazilərə həsr olunmuş
kitab işıq üzü görüb

ATU-nun Tədris Cərrahiyyə
Klinikasının əməkdaşı, şairə
Sara Şərifovanın (Sara Göyçəli)
“Qazilər. Qorxunu qorxudanlar,
ölümü öldürənlər” kitabı “Elm
və təhsil” nəşriyyatında nəfis
formatda çapdan çıxıb. Kitab Vətən müharibəsində iştirak edən
vətənpərvər, qorxmaz, ölümün
gözünə dik baxan rəşadətli
övladlarımızın şərəfli döyüş yoluna həsr edilib.
64 cəsur qəhrəmanın igidlik salnaməsini
özündə əks etdirən bu kitab müəllifin oxucularla sayca üçüncü görüşüdür. Kitabın
əsas məziyyətlərdən biri odur ki, müəllif
Tədris Cərrahiyyə Klinikasında müalicə
olunan bir qrup qaziylə ayrı-ayrılıqda görüşüb və onların hünər dolu döyüş yolunu,
konkret səhnələri öz dillərindən oxuculara çatdırır. Müxtəlif döyüş bölgələrində
şücaət göstərən igidlərimizin el-obasına
bağlılığı, vətənə sevgisi, xalqa məhəbbəti
və eləcə də düşmənə nifrəti kitabın əsas
leytmotivini təşkil edir. Burada, həmçinin
qazilərin boya-başa çatdığı doğma yerlər,
təhsil aldıqları məktəblər, fəaliyyət göstərdikləri peşə sahələri və eləcə də ailələri
barədə yetərli məlumatlar öz əksini tapıb.
Bütün bunlarla yanaşı, qazilərin cəbhə
təəssüratlarını da qələmə alan müəllif,
onların nə qədər ağır olsa da, şəhidlik zirvəsinə ucalan döyüş yoldaşları haqqında

kövrək xatirələrinə də xüsusi yer ayırıb.
Kitabın giriş hissəsində müzəffər Ali Baş
Komandan İlham Əliyevin “Əsas missiyanı mənim prezidentlik dövrümdə yetişən
gənclər yerinə yetirib. Elə gənc nəsil yetişdi ki, torpaqlarımızı düşmənin əlindən aldı”
məşhur kəlamını xatırladan S.Şərifova,
ölkə başçısının qaziləri Vətən müharibəsində göstərdikləri igidliklərə görə təltif
etdiyi orden-medallar, mükafatlar haqqında
da geniş məlumatlar verib.
Kitabın diqqət çəkən bölmələrindən biri
yaralı döyüşçülərin sağlamlığının keşiyində dayanan fədakar həkimlərimizin əməyi
və əldə olunan müsbət nəticələr haqdadır.
Müəllif həmin ağır günlərdə Tədris Cərrahiyyə Klinikasının tibbi personalının qazilərimizin sağlamlığı üçün var gücü ilə
çalışdığını vurğulayaraq, onların həkimlər
barədə xoş sözlərini qələmə alıb.
Qeyd edək ki, “Qazilər” kitabının bu
günlərdə Şəhidlər Xiyabanında təqdimat
mərasimi keçirilib. Daha sonra geniş tədbir
təşkil olunub. Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədri
Füzuli Rzaquliyev çıxış edərək, ölkəmizdə
şəhid ailələri və qazilərə olan böyük hörmət və ehtiramdan, dövlət qayğısından
söhbət açıb.
Tədbirdə iştirak edənlərə minnətdarlığını çatdıran müəllif qazilərə kitab hədiyyə
edib. Sara Göyçəliyə isə Vətən Müharibəsi
Veteranları İctimai Birliyinin xatirə medalı
təqdim olunub.

M.ƏLƏKBƏRLI

Oxu zalları səs-küylü tələbələr üçün “darıxıb”

P

and em iy a döv r ünd ə öl k əm i
zin büt ün ali məkt əbl ər ind ə
old uğ u k i m i, A zərb ayc an Tibb
Univ ers it et ind ə də dərsl ər on l ayn
qayd ad a keç i r ild i. Yal n ız 2021ci ilin yaz sem estr ind ə Naz irl ər
Kab i n et i n in müv af iq qər a r ı və
Təhs il Naz irl iy in in təsd iq etd iy i
qayd al ar a uyğ un olar aq 3, 4, 5 və
6-cı kursl ard a ənən əv i əyan i dərs
lər bərp a olund u. I və II kursl ard a
isə dərsl ər yen ə onl ayn dav am et
dir ild i. Hək im-müəll iml ər in f ikr i
və apa r ı l an müş a h id əl ər göst ər ir
k i, təl əb əl ər ənən əv i dərsl ər in
üst ünl üy ün ü y üks ək qiym ətl ən
dir irl ər.

Bu dövrd ə ATU -nun
Əsaslı Kitabxanası tələbələr in dərs
yükünün ağırlığını nəzərə alaraq, uni
versitet rəhbərliyinin tövsiyə və gös

tərişləri əsasında onların dərsliklərlə
təmin olunmasına çalışmışdır. Sıxlıq
yaranmasın deyə, əvvəlcədən onlayn
qeydiyyat aparılmış, hər tələbə əv
vəlcədən kitabxanadan istifadə edə
cəyi gün və saat haqqında məlumat
landırılmışdır. Təbii ki, pandemiya ilə
əlaqədar olaraq oxu zalları fəaliyyət
göstərmir (bir çox tələbələrin bununla
əlaqədar arzusunu hələ ki gerçəkləş
dirmək mümkün deyil). Ancaq tələbə
lərin kursa və semestrə uyğun olaraq
ədəbiyyatla təminatı mütəşəkkil şəkil
də, epidemioloji durum nəzərə alına
raq yerinə yetirilmişdir. Eyni zamanda
əməkdaşların - həkimlərimizin kitab
xanadan istifadə etmələri üçün müna
sib şərait yaradılmışdır. ATU-nun rek
toru, professor Gəray Gəraybəylinin
tələbələrə olan qayğısının nəticəsidir
ki, bu dövrdə də onların dərsliklərlə
təminatına və eləc ə də kitabxanaya
yeni ədəbiyyat alınmasına xüsusi diq
qət yetirilmişdir.
Biz kitabxana əməkdaşları ümidva
rıq ki, tezliklə həyat öz axarına dö
nəcək, epidemioloji durum sabitləşə
cək. Nət ic ədə dərslər yenə əvvəlk i
qaydada keç ir iləc ək və səs-küylər i
üçün darıxdığımız sevimli tələbələri
miz doğma oxu zallarına dönəcəklər.
Ziyafət EMINOVA ,
ATU-nun Əsaslı Kitabxanasının direktoru

TƏBİB
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“TURKOVAC”
Azərbaycanda
tətbiq edilə bilər

Türkiyənin COVID-19 əleyhinə yerli peyvəndi “TURKOVAC” Azərbaycan da daxil
olmaqla, bir neçə ölkədə tətbiq oluna
bilər. Bunu Türkiyənin vitse-prezidenti
Fuat Oktay “Anadolu” agentliyinə müsahibəsində deyib.
O, “TURKOVAC”ın 3-cü mərhələ işlərinin Qırğızıstanda aparılması üçün Prezident Sadır Japarovla razılığa gəldiklərini
açıqlayıb.
Bu vaksinin 3-cü mərhələ araşdırmaları barədə fikir mübadiləsi aparıldığını
diqqətə çatdıran Türkiyənin vitse-prezidenti deyib: “Başda Pakistan, Azərbaycan, Argentina, Kolumbiya və Polşa

Professor Tahirə Əsgərovanın
70 yaşı tamam olur

ATU-nun Bioloji kimya kafedrasının professoru Tahirə Əsgərovanın 70 yaşı tamam olur.

olmaqla, bir çox ölkə ilə 3-cü mərhələ
araşdırmaları ilə bağlı danışıqlar davam
edir”.
Fuat Oktay “TURKOVAC”ın bütün
dünyada istifadə olunan peyvənd halına
gəlməsi və beynəlxalq keyfiyyət əldə
edilməsi üçün vacib addımların atıldığını
bildirib.

ATU-nun qocaman əməkdaşı dünyasını dəyişib
Azərbaycan Tibb Universitetinin keçm iş Lat ın dili kafedra
sın ın müd ir i, dosent Bahadur Mik ay ıl oğlu Hüseynov dünya
sın ı dəy işib.
B.Hüs eyn ov 13 sent
yabr 1947-ci ildə Bakı şə
hərində anadan olub. O,
1965-ci ildə Yasamal rayo
nu 31 saylı orta məktəbdə
təhsilini başa vurduqdan
sonra Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutunun Əczaçı
lıq fakültəsinə daxil olmuş,
1970-ci ildə isə həmin fa
kültəni bitirərək provizor
sən ət in ə yiy ələnm işd ir.
1970-1983-cü illərdə Bakı
da 11, 22, 218 və 507 saylı
apteklərdə müdir vəzifəsin
də çalışmış, 1983-cü ildə
Sumqayıt Rayonlararası
Apteklər İdarəsinin müdi
ri təyin edilmişdir. Həmin
vəzifədə işləyərkən XI ça
ğırış Sumqayıt Şəhər So
vetinin deputatı seçilmiş,
eyni zamanda Azərbaycan

Əczaçılıq Elmi Cəmiyyəti
nin və Baş Apteklər İdarə
sinin idarə heyətinin üzvü
olmuşdur.
B.Hüseynov elmi fəaliy
yətini də davam etdirərək,
1978-ci ildə Azərbaycan
Dövlət Tibb İnstitutunun
qiy ab i asp ir ant ur as ın a
daxil olmuş və 1986-cı il
də Moskva şəhərində na
mizədlik dissertasiyasını
müdafiə edərək, əczaçılıq
elmləri namizədi adını al
mışdır.
Müxt əlif illərd ə Əcz a
çılıq fakültəsində Dövlət
İmt ah an Kom iss iy as ın ın
sədri olmuşdur. 2006-cı il
dən 2018-ci ilə qədər uni
versitetin Latın dili kafed
rasına rəhbərlik etmişdir.
8 dərs vəsaitinin, 30-dan

A llah rəhmət eləsin!

Azərbaycan Tibb Universitetinin kollektivi ATU-nun rektoru, professor
Gəray Gəraybəyliyə anası
Svetlana Allahqulu qızı Gəraybəylinin
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Xatirə Nəcəfovanın
Normal fiziologiya kafedrasının
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
əməkdaşları kafedranın assistenti
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Şəhla Eyvazovaya atası
Rahid Səfərovun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir Tibbi və bioloji fizika kafedrasının
əməkdaşları kafedranın dosenti İlqar
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Aslanova anası
Gülnaz xanımın
II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının
vəfatından
kədərləndiklərini bildirir
əməkdaşları kafedranın assistenti Aysel
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Süleymanlıya babası
Bəxtiyar Süleymanlının
vəfatından kədərləndiklərini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşları kafedranın professoru Tahirə
xanım Əsgərovaya qardaşı
Rövşən Əsgərbəylinin
Tibbi və bioloji fizika və Bioloji kimya
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini
kafedralarının əməkdaşları Tibbi və bioloji fizika kafedrasının dosenti Xəyalə bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.
Məmmədovaya atası

Rəcəb Məmmədovun
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.

artıq metodiki vəsait və el
mi məqalənin müəllifi olan
B.Hüseynov Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin
fərmanı ilə “Tərəqqi” me
dalı, o cümlədən ATU-nun
“Fəxri fərmanı” ilə təltif edil
mişdir.
Bahadur müəllimin xati
rəsi onu tanıyanların qəl
bində daim yaşayacaq.
Allah rəhmət eləsin!

Azərbaycan dili kafedrasının
əməkdaşları və “Təbib” qəzetinin
kollektivi Azərbaycan dili kafedrasının dosenti Məfkurə Hüseynovaya qardaşı
Faiq Salam oğlu Adıgözəlovun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.
Normal fiziologiya kafedrasının
əməkdaşları kafedranın baş laborantı Mehriban Kazımovaya
atası Mamoy müəllimin və anası
Fəridə xanımın
vəfatlarından kədərləndiklərini
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı
verirlər.
ETM-in kollektivi Elektron mikroskopiya şöbəsinin müdiri Fərid
Müseyibova qaynatası
Akif Məhərrəmovun
vəfatından kədərləndiyini bildirir
və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Xarici dillər və İctimai fənlər kafedralarının əməkdaşları Xarici dillər
kafedrasının müdiri, professor Zemfira
ETM-in kollektivi Biokimya şöbəMəmmədovaya həyat yoldaşı
sinin müdiri Sevda Quluyevaya əzizi
Rauf Qayıbovun
II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının
Rza Rüstəmovun
vəfatından
kədərləndiklərini bildirir
əməkdaşları kafedranın dosenti Ülviyvəfatından kədərləndiyini bildirir
və
dərin
hüznlə
başsağlığı
verirlər.
yə Hacıyevaya bacısı

və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Baş redaktor
MƏĞRUR ƏLİYEV

16 sentyabr 2021-ci il

Müəlliflərlə redaksiyanın mövqeyi
üst-üstə düşməyə bilər.
Əlyazmalar geri qaytarılmır

20 sentyabr 1951-ci ildə Bakıda anadan
olmuş Tahirə xanım 1971-ci ildə Bakı Dövlət
Universitetinin Biologiya fakültəsinə daxil ola
raq, 1977-ci ildə universiteti “genetika” ixtisası
üzrə bitirib.
1971-ci ildən 1997-ci ilə qədər Molekulyar
Biologiya İnstitutunda irsi xəstəliklərin öyrə
nilməsi laboratoriyasında işləyən T.Əsgərova
1990-cı ildə Moskvada biologiya üzrə fəlsəfə
doktoru elmi dərəcəsi adını almaq üçün dis
sertasiya müdafiə edib.
Ömrünü elmi işə həsr edən Tahirə xanım
1998-ci ildən Azərbaycan Tibb Universiteti
nin Bioloji kimya kafedrasının nəzdində olan
Problem elmi-tədqiqat laboratoriyasında apa
rıcı elmi işçi kimi çalışıb. 2004-cü ildə isə
“Azərbaycan Respublikasında hemoxromatoz”
mövzusunda doktorluq dissertasiyası müda
fiə edib. 2015-ci ildə Ali Attestasiya Komissi
yasının qərarı ilə ona dosent, 2018-ci ildə isə
professor diplomu təqdim olunub.
250 elmi məqalə və tezislərin, 4 kitab, 1 me
todik tövsiyə, 1 müəlliflik şəhadətnaməsinin
və bir çox nəşrlərin müəllifidir. Fakültə Elmi
Şurasının, Problem Komissiyasının üzvü ol
maqla yanaşı, aspirantların biokimya və ge
netika ixtisasları üzrə İmtahan Komissiyasının
üzvüdür. Həmçinin 5 aspiranta müxtəlif elmi
mövzular üzrə rəhbərlik edir. Onlardan artıq
biri tibb üzrə, digəri isə biologiya üzrə fəlsə
fə doktorudur.
Professor T.Əsgərova uzun illər Azərbay
can Respublikasında irsi qan xəstəliklərinin
diaqnostikası, onların biokimyəvi, genetik və
molekulyar mutasiyalarının aşkar olunması

problemi ilə məşğul olub. Onun tərəfindən
bütün yaş hədlərində irsi qan xəstəliklərinin
diaqnostikasını təşkil etmək üçün kompleks
müayinə metodları, xəstə övladları olan ailə
lərin növbəti hamiləlik dövründə doğula bilə
cək uşaqların xəstəlik proqnozu, hamiləliyin
gedişinin izlənməsi proqramları işlənib hazır
lanmışdır. Alim, eyni zamanda Azərbaycanda
irsi qan xəstəliklərinin, kollagenopatiyaların
yayıldığı endemik rayonların xəritəsini tər
tib etmişdir.
Onu da vurğulayaq ki, Tahirə xanım Ameri
ka və Türkiyə alimləri ilə birgə bu mövzu üzrə
layihələr üzərində işləmiş və uğurlu nəticələr
əldə etmişdir.
Tələbə-müəllim heyətinin sevimlisi olan pro
fessor Tahirə Əsgərovanı 70 illik yubileyi mü
nasibəti ilə ATU-nun Bioloji kimya kafedrasının
kollektivi səmimi qəlbdən təbrik edir, ona uzun
ömür, cansağlığı, elmi-pedaqoji fəaliyyətində
yeni-yeni uğurlar arzulayır.

Başgicəllənməsi hansı
xəstəlikdən xəbər verir?

Yəqin ki, hər kəsin nə vaxtsa başı
gicəllənib. Bəzən bunu qan azlığı, zəiflik, aclıq, isti hava ilə əlaqələndirirlər.
Amma uzunmüddətli başgicəllənmələri ciddi xəstəliklərdən xəbər verə bilər.
Bu haqda danışan ATU-nun Tədr is
Cərrahiyyə Klinikasının həkim-nevro
patoloqu Yeganə Rəşidova bildir ir ki,
başgicəllənmə hissini ifadə edən tibbi
şikayət vertigo adlanır və bu hal əhali
arasında geniş yayılıb. Başgicəllənmə
si daxili qulaqda, beyində və ya həssas
sinir yolunda problemlər zamanı yarana
bilir: “İstənilən yaşda insanın başı fırla
na bilər. Lakin adətən belə hallara 65
yaşdan yuxarı insanlarda daha çox rast
gəlinir. Vertigo - hərəkət narahatlığına

bənzəyir, insan sanki otağın mərkəzində
ki ipi çəkdiyini güman edir, tarazlığını bir
neçə anlıq itirmiş olur. Vertigonun əsas
əlamətləri - ürək bulanması, qusma, baş
ağrısı, hərəkət zamanı büdrəməkdir”.
Həkim bildirir ki, daha çox bu növlərə
rast gəlinir: per ifer ik vertigo, meniere
xəstəliyi və kəskin başlanğıc vertigo.
Xəstələr in 93 faizi per ifer ik vertigoya
aid olur. Y.Rəşidova qeyd edir ki, bu,
başın mövqeyində müəyyən dəyişiklik
lərlə güclənən vertigo növüdür: “Buna
daxili qulaqda üzən kalsium kristalları
səbəb olur. Digər növ - meniere xəstəliyi
tarazlığa və eşitməyə təsir edən daxili
qulaq xəstəliyidir. Və nəhayət, kəskin
periferik vestibulopatiya (APV) qəfil baş
gicəllənməyə səbəb olan daxili qulağın
iltihabıdır”.
Vertigonun müalicəsi xüsusi fiziki hə
rəkətləri olan məşqlər vasitəsilə aparılır.
Bəzi zəruri hallarda “vestibulyar blokaj
agentləri” adlanan xüsusi dərmanlarla
müalic ə yazılır. Ürək-damar xəstəlik
ləri, qulaq infeksiyaları, baş travması,
antidepressant və antipsixotik kimi dər
manlar vertigo riskini artıran amillər sı
rasındadır.
Həkim vertigonun qeyd olunan əla
mətlərini hiss edən kimi, vaxt itirmədən
həkimə müraciət etməyi məsləhət görür.
Əks təqdirdə bu xəstəlik daha ciddi prob
lemlərə yol aça bilər.
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