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Tədris Cərrahiyyə Klinikasında professor 
Vəfa Pənahianın rəhbərliyi altında 

mürəkkəb əməliyyatlar həyata keçirilir

Vətənə, dövlətə, Ali Baş 
Komandana və Hərbi Anda 

sədaqət

Anadangəlmə qüsurlar 
cərrahi müdaxilə ilə 

aradan qaldırılırBütün tələbələrimiz 
yataqxana ilə təmin 

edilir

ATU-da karantin 
rejiminin qaydalarına 

ciddi əməl olunur

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 təd ris proq ram la rı nın akk re di ta si ya olun ma-
sı dip lom la rın dün ya da ta nın ma coğ ra fi ya sı nın ge niş-
lən di ril mə si is ti qa mə tin də mü hüm ad dım lar dan bi ri dir.

Akk re di ta si ya və Rey tinq üz rə Müs tə qil Agent lik 
2011-ci il də fəaliy yə tə baş la yıb. IAAR tə rə fin dən həm 
ins ti tu sional, həm də təd ris proq ram la rı nın akk re di ta si-
ya sı apa rı lır. Bu agent lik MDB öl kə lə ri içə ri sin də Dün ya 
Tibb Təh si li Fe de ra si ya sı (World Fe de ra tion of Me di cal 
Edu ca tion –WF ME) tə rə fin dən ta nı nan ilk qu rum dur. 
IAAR tə rə fin dən akk re di ta si ya olu nan uni ver si tet lər və 
təd ris proq ram la rı Dün ya Tibb Təh si li Fe de ra si ya sı nın 
akk re di ta si ya nı əl də et miş sa yı lır lar. IAAR, həm çi-
nin dün ya sə viy yə li IN QAAHE, CHEA/CIQG, IREG, 
CEEN QA, APQN və s. nü füz lu qu rum la rın da üz vü dür.

Qeyd edək ki, 2024-cü ilə dək dün ya üz rə bü tün 
tibb uni ver si tet lə ri Dün ya Tibb Təh si li Fe de ra si ya sı nın 
bey nəl xalq akk re di ta si ya sı nı al ma lı dır. Əks təq dir də, 
son ra dan hə min ali mək təb lə rin dip lom la rı nın ta nın ma-
sın da cid di prob lem lər ya şa na bi lər. Odur ki, ATU-nun 
dip lom la rı nın xa ri ci öl kə lər də ta nın ma sı coğ ra fi ya sı nı 
ge niş lən dir mək məq sə di lə təd ris proq ram la rı nın bey-
nəl xalq akk re di ta si ya sı ilə bağ lı ar tıq iş lər baş la nı lıb. 
Bey nəl xalq akk re di ta si ya sı nın əl də olun ma sı məq-
sə di lə ATU-nun rek to ru, pro fes sor Gə ray Gə ray bəy li 
tə rə fin dən xü su si ko mis si ya ya ra dı lıb.

ATU-nun diplomlarının 
xaricdə tanınması 

istiqamətində mühüm addım
Akkreditasiya və Reytinq üzrə Müstəqil 
Agentliklə müqavilə imzalanıb
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Sentyabrın 9-11-i tarixlə-
rində ATU-nun böyük akt 
zalında Türkiyə və Azərbay-
can məhkəmə-tibb ekspert-
lərinin və patoloqanatomla-
rının Radio və Televiziya Üst 
Qurulu (RTÜK), TURAZ Elmi 
Birliyi, İnönü Universiteti və 
Azərbaycan Tibb Universi-
tetinin birgə təşkilatçılığı ilə 
“Şiddət və media” mövzu-
sunda III beynəlxalq konf-
ransı keçirilib. 

Əv vəl cə tor  paq la rı mı zın 
azad  lı ğı uğ run da öz can la rın-
dan ke çən şə hid lə ri mi zin əziz 
xa ti rə si anı lıb və hər iki öl kə nin 
döv lət himn lə ri səs lən di ri lib.

Açı lış nit qi ilə çı xış edən 
Azər bay can Tibb Uni ver si te-
ti nin rek to ru, pro fes sor Gə ray 
Gə ray bəy li təd bir iş ti rak çı la rı nı 
sa lam la ya raq tür ki yə li həm kar-
la rı nı Azər bay can da - öz və tən-
lə rin də gör mək dən məm nun lu-
ğu nu bil di rib.

CO VID-19 pan de mi ya sı sə-
bə bin dən bü tün dün ya da bir 
çox təd bir lə rin tə xi rə sa lın dı ğı-
nı və ya for ma tı nın də yiş di ril di-
yi ni xa tır la dan rek tor qeyd edib 
ki, ak tiv vak si na si ya iş lə ri nin 
apa rıl ma sı ar tıq öz nə ti cə si ni 
gös tər mək də dir: “Hal-ha zır-
da ka ran tin re ji mi təd bir lə ri nin 
əhə miy yət li də rə cə də yum şal-
dıl ma sı bi zə də im kan ver di ki, 
III konf ran sı mı zı ke çi rək. Mə lum 
ol du ğu ki mi, III bey nəl xalq el mi-
prak tik konf ran sın hə lə 2020-ci 
ilin sent yabr ayın da Ba kı da ke-
çi ril mə si qə ra ra alın mış dı. La-
kin CO VID-19 pan de mi ya sı ilə 
əla qə dar qey ri-müəy yən müd-
də tə tə xi rə sa lın dı.

Bu konf rans hib rid for mat da, 
yə ni həm off li ne, həm də on li ne 
ola raq Azər bay can Tibb Uni-
ver si te ti nin konf rans zal la rın da, 
audi to ri ya la rın da ke çi ri lə cək. 
Təd bir də iş ti rak et mək üçün 
qar daş Tür ki yə dən 100 nə fər-
lik he yət Ba kı ya gə lib. Əla və 
ola raq Tür ki yə və di gər xa ri ci 
öl kə lər dən yüz lər lə iş ti rak çı da 
in ter net üzə rin dən konf ran sa 
qa tı lıb”.

İlk konf ran sın 2016-cı ilin 
okt yabr ayın da Ba kı da, II konf-
ran sın isə 2018-ci ilin sent yabr 
ayın da Tür ki yə nin İs tan bul 
şə hə rin də baş tut du ğu nu xa-
tır la dan rek tor, III konf ran sın 
da yük sək sə viy yə də ke çi ri-
lə cə yi nə əmin li yi ni vur ğu la-
yıb: “Ha zır ki konf ran sın işin də 
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti-
nin Pa to lo ji ana to mi ya və Məh-
kə mə tə ba bə ti ka fed ra la rı nın, 

Sə hiy yə Na zir li yi nin Məh kə mə-
tib bi eks per ti za və Pa to lo ji ana-
to mi ya Bir li yi nin, Əd liy yə Na zir-
li yi nin Məh kə mə Eks per ti za sı 
Mər kə zi nin, Mü da fiə Na zir li yi-
nin Məh kə mə-tib bi eks per ti za 
və Pa to lo ji Ana to mi ya Mər kə-
zi nin, Da xi li İş lər Na zir li yi nin 
Kri mi na lis ti ka İda rə si nin və di-
gər qu rum la rın nü ma yən də lə ri, 
o cüm lə dən Tür ki yə və Azər-
bay can dan çox lu say da me dia 
təm sil çi lə ri iş ti rak edir lər.

Bil di yi miz ki mi, Azər bay can 
və Tür ki yə sə hiy yə qu rum la rı 
ara sın da uzun il lə rə söy kə nən 
möh kəm əmək daş lıq mü na-
si bət lə ri möv cud dur. Xü su si lə 
44 gün lük Və tən mü ha ri bə si 
za ma nı qar daş öl kə nin təc rü-
bə li hə kim lə ri daim ya nı mız da 
ol du, bi zim lə bir lik də qa zi lə ri mi-
zin sağ lam lıq la rı na qo vuş ma sı 
üçün əl lə rin dən gə lə ni əsir gə-

mə di lər. Biz bu nu çox yük sək 
qiy mət lən di ri rik və heç vaxt 
unut ma ya ca ğıq. Biz bö yük qə-
lə bə ni bir lik də qa zan dıq. Al lah-
dan şə hid lə ri mi zə rəh mət, qa zi-
lə ri mi zə şə fa di lə yi rəm”.

Azər bay can Tibb Uni ver si-
te ti nin Tür ki yə ali təh sil ocaq-
la rı ilə ge niş əla qə lə rin dən də 
söh bət açan pro fes sor Gə ray 
Gə ray bəy li 30-a ya xın uni ver si-
tet lə əmək daş lıq pro to kol la rı nın 
im za lan dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb: 
“Bu pro to kol lar çər çi və sin də 
tə lə bə lə ri miz mü tə ma di ola-
raq Tür ki yə də qı sa və uzun 
müd dət li prak ti ka lar ke çir lər. O 
cüm lə dən dip lom la rın qar şı lıq lı 
ta nın ma sı ilə bağ lı iş lər apa rı-
lır. Həm çi nin Azər bay can Tibb 
Uni ver si te ti hər za man Tür ki yə-
dən olan tə lə bə lə rin çox lu ğu ilə 
fərq lə nib. Ha zır da ATU-da ba za 
ali təh sil və re zi den tu ra sə viy-
yə sin də 800 nə fər Tür ki yə və-
tən da şı təh sil alır. Əmi nəm ki, 
qar daş öl kə lə ri miz ara sın da kı 
mü na si bət lər, o cüm lə dən tib bi 
sa hə də ki əmək daş lıq əla qə lə-
ri get dik cə da ha da möh kəm-

lə nə cək. Çün ki qar daş lıq mü-
na si bət lə ri miz ge ri dön məz bir 
pro ses dir”.

ATU rəh bə ri çı xı şı nın so nun-
da konf ran sın işi nə uğur lar ar-
zu la yıb.

Sə hiy yə na zi ri nin müavi ni El-
se vər Ağa yev be lə can lı təd bir-
lər üçün qə rib sə dik lə ri ni de yib. 
Azər bay can və Tür ki yə ara sın-
da əla qə lə rin hə mi şə yük sək 
sə viy yə də ol du ğu nu bil di rən 
na zir müavi ni, hə lə müs tə qil li yi-
mi zin ilk il lə rin də yüz lər lə azər-
bay can lı hə ki min Tür ki yə də 
bi lik və ba ca rıq la rı nı ar tır dı ğı nı 
diq qə tə çat dı rıb. Ey ni za man-
da CO VID-19 pan de mi ya sı ilə 
əla qə dar və Və tən mü ha ri bə-
si döv rün də də Tür ki yə Cüm-
hu riy yə ti nin öz qar daş la rın dan 
dəs tə yi ni əsir gə mə di yi ni qeyd 
edib. Na zir müavi ni hər iki öl kə 
mü tə xəs sis lə ri nin bir ara ya gəl-

di yi bu konf ran sın da qar şı lıq lı 
təc rü bə mü ba di lə si ba xı mın dan 
xü su si əhə miy yət da şı dı ğı nı 
vur ğu la yıb.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
İn san Hü quq la rı üz rə mü vək ki li 

(om buds man) Sə bi nə Əli ye va 
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə ri ni 
şid dət, zo ra kı lıq hal la rı ilə əla-
qə dar xə bər lər ya yım la yar kən 
diq qət li ol ma ğa ça ğı rıb. Bil di-

rib ki, məişət zo ra kı lı ğı, qa dın 
və uşaq la ra qar şı şid də tə dair 
xə bər lər ya yım la nar kən ha di sə 
qur ban la rı nın şə rəf və lə ya qə ti 
müt ləq nə zə rə alın ma lı dır.

Tür ki yə Res pub l i  ka sı nın 
Azər bay can da kı föv qə la də və 
sə la hiy yət li sə fi ri Ca hit Bağ çı 
iyu nun 15-də Azər bay can və 
Tür ki yə ara sın da im za la nan 
Şu şa Bə yan na mə si nin bü tün 
sa hə lər də əla qə lə rin da ha da 
in ki şaf et mə si nə zə min ya rat dı-
ğı nı vur ğu la yıb. Sə fir konf ran sın 
möv zu su nun ak tual lı ğı nı diq qə-
tə çat dı ra raq, və tən daş cə miy-
yə ti nin hər cür şid də tə qar şı 
mü ba ri zə apar ma sı nın va cib li-
yi ni qeyd edib.

RTÜK səd ri Ebu bekr Şa hin 
və Tür ki yə Res pub li ka sı Mət-
buat Rek lam Agent li yi nin rəh-
bə ri Rıd van Du ran me dianın 
şid də tə tə si rin dən və doğ ru ol-
ma yan xə bər lə rə gö rə cə ri mə-
lə rin tət bi qin dən da nı şıb lar.

Amas ya Uni ver si te ti nin rek-
to ru Sü ley man El ma cı, Azər-
bay can Mil li Məc li si nin de-
pu ta tı Mə la hət İb ra him qı zı, 

Bey nəl xalq TU RAZ Aka de mi-
ya sı Konq re si nin səd ri Os man 
Cel biş və di gər çı xış edən lər 
me diada ya yı lan xo şa gəl məz 
və zo ra kı lı ğa təş viq edən xə-
bər lə rin cə miy yə tə mən fi tə si-

rin dən söh bət açıb lar. 
Sə hiy yə Na zir li yi nin Məh kə-

mə Tib bi Eks per ti za və Pa to-
lo ji Ana to mi ya Bir li yi nin baş 
di rek to ru, ATU-nun Pa to lo ji 
ana to mi ya ka fed ra sı nın mü di ri, 
pro fes sor Əda lət Hə sə nov isə 
çı xı şın da öl kə miz də məh kə mə 
tə ba bə ti üz rə ke çi ri lən konf ran-
sın ta ri xi əhə miy yət da şı dı ğı nı 
vur ğu la yıb. Qeyd edib ki, konf-
rans da məh kə mə tə ba bə ti və 
pa to lo ji ana to mi ya ya dair el mi-
təd qi qat iş lə ri nin nə ti cə lə ri ilə 
ya na şı, mü tə xəs sis mü ba di lə si 
mə sə lə lə ri də mü za ki rə olu na-
caq.

Son ra konf rans işi ni pa nel 
ses si ya la rı ilə da vam et di rib. 

Sent yab rın 10-da ke çi ri lən 
pa nel ses si ya la rı na pro fes-
sor Əda lət Hə sə nov, ATU-nun 
Bey nəl xalq əla qə lər şö bə si nin 
mü di ri, do sent Müş fiq Oru cov, 
tür ki yə li mü tə xəs sis lər Gök han 
Oral, Ali Yıl dı rım, Cen giz Al de-
mir, İb ra him Şa hin, Emel Hül-
ya Yük se loğ lu, B.Se zer Öner 
mo de ra tor luq edib lər. “Şid dət 
və me dia – 3”, “Ya rıl ma pro se-
dur la rı”, “Əd liy yə elm lə ri”, “Şi-
fa hi təq di mat lar”, “Mü ha ri bə və 
ter ror ya ra la rı nın ya rıl ma pro-
se dur la rı” və di gər möv zu lar da 
ma raq lı mə ru zə lər din lə ni lib.

Növ bə ti gün də isə Gün sel 
Çe tin, Bo ra Bü ken, Er dinç Öz-
türk və Gök men Ka ra ba ğın 
mo de ra tor lu ğu ilə “Kri mi nal 
psi xo lo gi ya”, “Pa to lo gi ya da tib-
bi təc rü bə səhv lə ri”, “Ant ro po lo-
gi ya”ya dair ge niş dis kus si ya lar 
apa rı lıb. Mə ru zə çi lər ses si ya iş-
ti rak çı la rı nın sual la rı nı ca vab-
lan dı rıb lar. Ey ni za man da pos-
ter təq di mat lar olub.

Konf rans tür ki yə li və yer li 
mü tə xəs sis lə rin məh kə mə-tib-
bi eks per ti za və pa to lo ji ana to-
mi ya nın ən ak tual prob lem lə ri-
nə dair çı xış la rı və bu sa hə də 
tət biq edi lən son me tod la rın 
mü za ki rə si ilə öz işi ni ye kun-
laş dı rıb.

A.KAMRANOĞLU

“Vətən müharibəsində 
böyük qələbəni 
birlikdə qazandıq” 
ATU-da Türkiyə və Azərbaycan məhkəmə-ATU-da Türkiyə və Azərbaycan məhkəmə-
tibb ekspertlərinin və patoloqanatomlarının tibb ekspertlərinin və patoloqanatomlarının 
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Tən tə nə li mə ra sim də çı-
xış edən pol kov nik Mə ha-
rət Rza yev, ma yor Ya qub 
Qa sı mov və kur sant Nə-
sib li Ni cat gənc kur sant la-
ra Və tə nə, döv lə tə və Ali 
Baş Ko man da na, Hər bi 
An da sa diq ol ma ğı, ko-
man dir-rəis he yə ti nin əmr 
və sə rən cam la rı nı də qiq 
və vax tın da ye ri nə ye tir-
mə yi, ni zam-in ti zam la xid-
mət et mə yi, hər bi hə kim lik 
pe şə si nin sir lə ri ni də rin dən 
öy rən mək lə şəx si he yə tin 
sağ lam lı ğı nı qo ru ma ğı töv-
si yə edib lər.

Son ra kur sant lar sı ra 
mey da nın da Və tə nə sə da-
qət an dı içib lər.

An diç mə mə ra si min dən 
son ra kur sant lar üçün bay-
ram kon ser ti təş kil olu nub.

Tədris ilinin başlanması 
münasibətilə Mərkəzi Hərbi 
Klinik Hospitalın ərazisində 
Azərbaycan Tibb Universite-
tinin Hərbi tibb fakültəsinin 
kursantlarının andiçmə məra-
simi keçirilib.

Əv vəl cə ulu ön dər Hey-
dər Əli ye vin və öl kə mi zin 
əra zi bü töv lü yü uğ run da 
şə hid olan la rın xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad olu-
nub. Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Döv lət him ni səs-
lən di ri lib.

Hər bi tibb fa kül tə si nin 
rəisi, tibb xid mə ti pol kov ni-
ki Çin giz Əl lə zov kur sant la-
rı və on la rın va li deyn lə ri ni 
təb rik edə rək kur sant la ra 
təh sil də, elə cə də xid mət-
də uğur lar ar zu la yıb. 

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

Gö rüş za ma nı pro fes sor G.Gə ray bəy li ATU-nun fəaliy-
yə tin də bey nəl xalq əla qə lə rin ge niş lən di ril mə si ni priori tet 
is ti qa mət lər dən bi ri ki mi qiy mət lən di rib və qeyd edib ki, ha-
zır da dün ya nın 80-ə ya xın elm və təh sil qu ru mu ilə bağ lan-
mış mü qa vi lə lər əsa sın da əmək daş lıq hə ya ta ke çi ri lir. Pol-
şa Res pub li ka sı nın ali təh sil mək təb lə ri, el mi qu rum la rı ilə 
əla qə lə rin qu rul ma sı nın əhə miy yə tin dən bəhs edən rek tor 
bil di rib ki, müx tə lif is ti qa mət lər üz rə be lə im kan lar var və bu 
mə sə lə də Pol şa nın Azər bay can da kı sə fir li yi nin dəs tə yi çox 
önəm li dir. Rek tor qar şı lıq lı əmək daş lıq sa yə sin də bir çox 
uğur lu la yi hə lə rə im za atı la bi lə cə yi ni vur ğu la yıb.

ATU-nun 90 il lik ta ri xi haq qın da sə fi rə mə lu mat ve rən pro-
fes sor G.Gə ray bəy li gö rüş za ma nı, həm çi nin uni ver si te tin 
müasir dövr də ki fəaliy yə ti nə də nə zər sa lıb. Qeyd olu nub 

ki, ha zır da ATU-nun 4 kli ni ka sı ilə ya na şı, 6 təd ris bi na sı, 
in zi ba ti bi na sı, 1700 yer lik 6 tə lə bə ya taq xa na sı var. Tək cə 
11 mər tə bə li müasir tip li təd ris bi na sı 2500 tə lə bə ni qə bul 
et mək im ka nı na ma lik dir. Bu ra da uni ver si te tin bir sı ra nə zə ri 
ka fed ra la rı, in ter net mər kə zi, 1 mil yo na ya xın ki tab eh ti ya tı 
olan uni kal ki tab xa na sı və “Tə bib” nəş riy ya tı yer lə şir. Rek tor, 
həm çi nin bil di rib ki, ha zır da ATU-da 39 öl kə dən 2000-dən 
çox əc nə bi tə lə bə təh sil alır.

Son 2 il də pan de mi ya ilə bağ lı ya ran mış gər gin du ru ma 
bax ma ya raq, təd ris sis te mi nin tək mil ləş di ril mə si, təh si lin 
key fiy yə ti nin yük səl dil mə si üçün uni ver si tet da xi lin də gö rü-
lən iş lər dən da nı şan pro fes sor G.Gə ray bəy li qeyd edib ki, 
ATU-nun bey nəl xalq akk re di ta si ya sı üçün mü ra ciət olu nub 
və ya xın za man lar da bu is ti qa mət də də müs bət nə ti cə əl də 
edi lə cə yi göz lə ni lir.

Sə fir Ra fal Po bors ki öl kə lə ri miz ara sın da ta ri xən möh kəm 
əla qə lər ol du ğu nu vur ğu la yıb. Tibb sa hə sin də əmək daş lıq-
dan ge niş bəhs edən sə fir, bu əla qə lə rin əks olun du ğu ki ta bı 
ATU-ya hə diy yə edib. O, Pol şa da tibb pro fil li 11 uni ver si te-
tin fəaliy yət gös tər di yi ni, bu ali mək təb lər lə ATU ara sın da 
mü na si bət lə rin ya ra dıl ma sı nın va cib li yi ni və bu is ti qa mət də 
iş lə rin apa rıl ma sı na dəs tə yi ni ifa də edib. 

Gö rüş də ATU və Pol şa alim lə ri nin bir gə tibb təh si li üz rə 
dərs lik lər ha zır la ma sı mə sə lə si də mü za ki rə olu nub. Qo-
naq lar pol şa lı alim lə rin müəl li fi ol du ğu müx tə lif dərs lik lə ri 
ATU-nun ki tab xa na sı na hə diy yə edib lər.

Gö rüş də ATU-nun bey nəl xalq əla qə lər üz rə pro rek to ru, 
do sent Or xan İsa yev, Pol şa Res pub li ka sı nın öl kə miz də ki 
föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi ri nin bi rin ci mü şa vi ri Bar tosz 
Mu sialo viç iş ti rak edib lər.

Tanınmış neyrocərrah, 
ATU-nun Neyrocərrahiyyə 
kafedrasının müdiri, dosent 
Rövşən Xəlilzadənin növbəti 
əməliyyatı kifayət qədər riskli 
idi. 

Bu haqda məlumat verən hə-
kim deyir: “Əməliyyata aldığımız 
xəstə 52 yaşlı qadındır. Bu əmə-
liyyatın adı transnazal endosko-
pik hipofiz adenomasının xaric 
edilməsidir. Qadında hipofizin 
adenoması klinik radioloji müa-
yinələr nəticəsində təsbit olu-
nub. İndi isə bizim endoskopik 
transnazal üsulla, yəni burun-
dan girməklə adenomanı xaric 
eləmək kimi bir məqsədimiz 
var. Əlbəttə ki, bu özünəməx-
sus 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 adeno-
masını aşkarlamışıq və əmə-
liyyat olunmasını təklif etmişik”. 

Xəstənin gələcək sağlıq du-
rumundan danışan həkim qeyd 
edib ki, o, əməliyyatdan sonra 
endokrinoloqun nəzarəti altında 
saxlanmalıdır.

Tanınmış neyrocərrah xəstəni 
8 illik ağrılardan xilas edib

Vətənə, dövlətə, Ali 
Baş Komandana və 
Hərbi Anda sədaqət
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Orqanizmdə ən vacib orqan-
lardan biri ürəkdir. Bizi həyatda 
saxlayan bu orqanın problemlərini 
vaxtında aşkarlamaq üçün mütə-
madi olaraq kardioloq müayinəsin-
dən keçmək lazımdır. Bəzi hallarda 
ürəkdə EKQ və ExoKQ ilə yanaşı, 
koronaroqrafiya da aparmaq gərək 
olur.

Tibb üz rə fəl sə fə dok to ru, ATU-nun 
Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı nın kar-
diolo qu Yas min Rüs tə mo va nın söz-
lə ri nə gö rə, ko ro na roq ra fi ya - xü su si 
kont rast mad də ye ri dil mək lə, rent-
gen şüala rı al tın da ürək da mar la rı nın 
müayi nə si dir: “Müayi nə nə ti cə lə ri nə 
əsa sən, ürə yi qan la tə min edən da-
mar la rın tam mən zə rə si ni, ürə yin ne-
cə qi da lan dı ğı nı, da mar da ral ma sı nı 
gör mək, bu da ral ma la rın xa rak te ris ti-
ka sı nı müəy yən et mək olar. Ko ro na-
roq ra fi ya yal nız kar diolo qun tə yi na tı 
ilə apa rı la bi lər. Pa si yent öz ba şı na 
bu müayi nə ni is tə yə bil məz. Pro se-
dur xo şa gəl məz ol sa da, trav ma tik, 
qor xu lu və mü rək kəb de yil. Müayi nə 
de mək olar ki, ağ rı sız ke çir. Ko ro na-
roq ra fi ya ya xü su si əks-gös tə riş ol-
ma sa da, müayi nə dən ön cə xəs tə lik 

ta ri xi cid di şə kil də araş dı rı lır”. 
Kar di loq qeyd edir ki, bu müayi nə 

üsu lu da mar da ral ma sı nın müəy yən-
ləş di ril mə si üçün önəm li dir. Çün ki 
da ral ma za ma nı ürək qi da lan ma sı 
zəif lə yir və nə ti cə də ağ rı lar ya ra nır, 
ste no kar di ya və ya bir ba şa in farkt 
baş ve rir: “70% hal da miokard in fark-
tı məhz da mar da ral ma sı ilə əla qə dar 
olur. Ona gö rə də vax tın da ko ro na-
roq ra fi ya edib, da ma rın da ral dı ğı nı 
gör mək və in fark tın qar şı sı nı al maq 
müm kün dür. Da mar da ral ma sı nın 
qar şı sı nı al maq üçün sə stent imp-
lan ta si ya sın dan is ti fa də olu nur. Əgər 
müayi nə nə ti cə sin də ko ro nar ar te ri ya-

la rın cid di zə də lən mə lə ri or ta ya çı xar-
sa, bu za man aor ta nın açıq əmə liy ya-
tı, ko ro nar şunt la ma tə ləb olu na bi lər”.

Hə ki min söz lə ri nə gö rə, bə zən ko-
ro na roq ra fi ya va si tə si lə da mar la rın 
tə miz lən di yi ni dü şü nür lər. Bu, ta ma-
mi lə yan lış fi kir dir. Ko ro na roq ra fi ya 
- da mar la rın müali cə de yil, müayi nə 
me to du dur. Əgər müayi nə za ma nı 
ürə yi qan la tə min edən da mar la rın 
cid di da ral ma sı aş kar lan ma yıb sa, 
düz gün qi da və re ji mə əməl et mək 
şər ti lə dər man müali cə si tə yin edi lir: 
“Da mar da ral ma sı za ma nı qo yu lan 
stent - adi qə ləm lər də gör dü yü müz, 
ya ya bən zər ki çik qur ğu dur və ba ha-
lı me tal la rın qa rı şı ğın dan ha zır la nır. 
Da ma ra yer ləş di ril miş stent bir ne çə 
il dən son ra ta ma mi lə to xu ma ilə ör-
tü lür. Adə tən sten ti də yiş mək la zım 
ol mur. La kin bə zi hal lar da xəs tə lik 
bəd xas sə li ge di şə ma lik olur və da-
mar la rın tək rar zə də lən mə si baş ve rə 
bi lir”.

Qeyd edək ki, kar dioloq Y.Rüs tə-
mo va Azər bay can Kar diolo gi ya Cə-
miy yə ti nin vit se-pre zi den ti, həm çi nin 
Av ro pa Kar diolo gi ya Cə miy yə ti nin 
fəx ri üz vü dür.

 Həs sas bir dö nəm də ya şa yı-
rıq. Ar tıq öz is tə yi miz dən ası lı 
ol ma ya raq, hə yat tər zi miz də 
də yi şir. Ar zu la ma dı ğı mız hal da 
ko ro na vi rus ad lı bir ka bus la iç-
içə yik. Gün də lik işi mi zi də, so sial 
qay ğı la rı mı zı da bu ümum bə şə ri 
bə la nın dik tə si nə uy ğun tən zim-
lə yi rik.

ATU-nun Ağ ci yər xəs tə lik lə ri ka fed ra-
sı nın mü di ri, do sent Ra fiq Bay ra mov de-
yir ki, ko ro na vi ru sun ye ni ştam mı kli ni ki 
əla mət lə ri ni də yi şib: “Əv vəl lər al fa, bel-
ta ştam la rı na yo lu xan xəs tə lər da ha çox 
iy bil mə, dad bil mə his si nin it mə sin dən, 

kü rək də ağ rı la rın ol ma sın dan şi ka yət-
lə nir di lər. Hal-ha zır da del ta ştam mı ilə 
xəs tə lə nən lə rin ən çox şi ka yət et dik lə ri 
əla mət lər isə bo ğaz da ağ rı nın, qı cıq lan-
ma nın ol ma sı, ud qun ma za ma nı dis kom-
for tun ya ran ma sı, baş ağ rı la rı dır. Hə ra rə-
tin yük səl mə si isə vi ru sun bü tün ştam la rı 
üçün xa rek te rik dir”.

Ha zır kı du ru mun epi de miolo ji cə hət-
dən bir qə dər gər gin ol du ğu nu söy lə-
yən ATU-nun Yo lu xu cu xəs tə lik lər ka-
fed ra sı nın mü di ri, do sent Cə lal İsa yev, 
bu nun la ya na şı, bö yük bir təh lü kə göz-
lə mə di yi ni də vur ğu la yır. Bil di rir ki, öl kə 
sə hiy yə si ko ro na vi rus la bağ lı təd bir lər 

sis te mi hazır la yıb hə ya ta ke çi rir. Ya xın 
gə lə cək də nə ti cə si ni gö rə cə yik: “Əha-
li nin bü töv lük də pey vənd lən mə sin də 
əsas məq səd küt lə vi im mu ni te tin ya ran-
ma sı na nail ol maq dır. Vak si na si ya həm 
yo lux ma nın qar şı sı nı alır, həm də yo lu-
xan lar da xəs tə li yin yün gül ke çir mə si nə 
kö mək edir. Mü şa hi də lər də gös tə rir ki, 
reani ma si ya ya dü şən lə rin bö yük ək sə riy-
yə ti vak sin olun ma yan lar dır. Əha li nin ən 
azı 70 faizi vak si na si ya dan keç mə li dir ki, 
küt lə vi im mu ni tet ya ran sın”.

Hər iki mü tə xəs sis can lı tə mas la rı mi-
ni mu ma en dir mə yi, ic ti mai nəq liy yat dan 
müm kün qə dər az is ti fa də et mə yi, küt-
lə vi təd bir lə rə qa tıl ma ma ğı məs lə hət 
gö rür.

Ümu mi qə naət be lə dir ki, vak si na si ya nı 
mü vəf fə qiy yət lə ba şa çat dır saq, pan de-
mi ya nın bi tə cə yi nə bö yük ümid lər bəs-
lə yə bi lə rik.

Koronaroqrafiya nədir və hansı hallarda aparılır? Koronaroqrafiya nədir və hansı hallarda aparılır? 

Koronavirusun yeni ştammı Koronavirusun yeni ştammı 
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Ha zır da bü tün dün ya ko ro-
na vi rus pan de mi ya sı ilə mü-
ba ri zə apa rır. Bu ba xım dan, 
vak si na si ya təd bir lə ri nin apa-
rıl ma sı ak tual ola raq qa lır. Hər 
za man sə hiy yə mi zin önün də 
ge dən Azər bay can Tibb Uni-
ver si te tin də də be lə təd bir lə rə 
xü su si önəm ve ri lir. Təd ris Cər-
ra hiy yə Kli ni ka sın da tə lə bə-
lər lə ke çi ri lən on layn gö rüş də 
möv cud pan de mi ya şə raitin də 
vak si na si ya nın va cib li yi nə həsr 
olun muş du. On layn gö rüş də 
ATU-nun pro fes sor-müəl lim he-
yə tin də təm sil olu nan ta nın mış 
mü tə xəs sis lər iş ti rak edir di lər.

İc ti mai sə hiy yə fa kül tə si nin təş-
ki lat çı lı ğı ilə baş tu tan təd bi ri fa kül-
tə nin de ka nı, pro fes sor Anar Ağa-
yev aça raq özü mü zü, ya xın la rı mı zı 
qo ru ma ğın tək yo lu nun vak si na si-
ya ol du ğu nu bil di rib: “Bu nu da ha 
yax şı bi lən də bi zim tə lə bə lər dir. 
Ən azı, gün də lik oxu duq la rın dan 
və təd ris za ma nı öy rən dik lə rin dən 
mə lu mat lı dır lar ki, pan de mi ya döv-
rün də əha li nin sağ lam lı ğı nın ən 
bi rin ci mər hə lə si vak si na si ya dır. 
Tə sa dü fi de yil ki, İc ti mai sə hiy yə 
fa kül tə sin də təh sil alan tə lə bə lə-
rin ək sə riy yə ti pey vənd olu nub. 
Pey vənd olun ma yan az say da tə-
lə bə lə ri miz isə vak sin qə bu lu üçün 
növ bə yə ya zı lıb. Gü man edi rik ki, 
bü tün tə lə bə lə ri miz vak sin vur du-
ra raq bu xəs tə li yə yo lux maq dan 
qo ru na bi lə cək lər”.

Yo lu xu cu xəs tə lik lər ka fed ra sı-
nın mü di ri, do sent Cə lal İsa yev 

son dövr lər dün ya miq ya sın da 
ko ro na vi ru sun art ma sü rə ti nin 
yük səl di yi ni de yib: “Bü tün Av ro-
pa döv lət lə rin də, elə cə də ya xın 
qon şu la rı mız da və öl kə miz də xəs-
tə lən mə hal la rı ar tıb. Bu na 4-cü 
dal ğa, han sı sa baş qa dal ğa de mə-
yi mi zin fər qi yox dur. Gö zü mü zün 
qar şı sın da xəs tə lən mə və yo lux-
ma hal la rı baş ve rir. Ey ni za man-
da xəs tə li yin ge di şin də müəy yən 
də yi şik lik lər mey da na çı xır. Əv vəl-
lər he sab edir dik ki, xəs tə lik an-
caq yaş lı və ya na şı xəs tə li yi olan 
in san lar da da ha ağır ke çir. İn di 
isə gənc lər də bu xəs tə li yin ağır, 
uzun müd dət li qız dır ma ilə mü şa-
yiət olu nan for ma la rı na rast gə li nir. 
Xəs tə lik dən qo run ma ğın və xəs tə-

li yi yün gül ke çir mə yin ən eti bar lı 
va si tə si vax tın da vak si na si ya dan 
keç mək dir”.

Vak si na si ya olu nan la rın da xəs-
tə li yə yo lux maq dan sı ğor ta lan ma-
dı ğı na ay dın lıq gə ti rən C.İsa yev 
qeyd edib ki, vak si nin əsas üs tün-
lü yü xəs tə li yin yün gül keç mə si ni 
tə min et mə si dir. Vak si na si ya dan 
keç dik dən son ra da bü tün qo ru-
yu cu va si tə lər dən is ti fa də et mə yin 
va cib li yi ni söy lə yən mü tə xəs sis, 
sə hiy yə sis te mi nin gə lə cək qu ru-
cu la rı olan tibb tə lə bə lə ri ni pan de-

mi ya ya qar şı mü ba ri zə yə öz töh fə-
lə ri ni ver mə yə ça ğı rıb.

Tə lə bə lər lə on layn gö rüş də çı xış 
edən Ağ ci yər xəs tə lik lə ri ka fed ra-
sı nın mü di ri, do sent Ra fiq Bay ra-
mov bil di rib ki, ko ro na vi ru sun ən 
çox zə rər ver di yi or qan ağ ci yər dir. 
O, il ya rım dan ar tıq dır ki, dün ya nın 
dü zə ni ni də yi şən ko ro na vi rus in-
fek si ya sı nın bü tün hə ya tı mız da, 
o cüm lə dən təd ris pro se sin də bir 
çox məc bu ri də yi şik lik lə rin ya ran-
ma sı na sə bəb ol du ğu nu söy lə yib. 
Diq qə tə çat dı rıb ki, tə nəf füs in fek-
si ya la rı, xü su sən də ko ro na vi rus 
- yo lux ma gös tə ri ci lə ri yük sək olan 
bir in fek si ya dır. “Bu gün ko ro na-
vi rus in fek si ya sı ailə lər də dir, hər 
evin içə ri sin də dir” - de yən hə kim-

pul mo no loq in san la rı təş vi şə sa lan 
“buz lu şü şə” sind ro mu üzə rin də 
ay rı ca da ya nıb: “Yo lu xan da, yo lux-
ma yan da bu sind rom dan da nı şır, 
hər kəs ci yər lə rin də şü şə lən mə-
nin olub-ol ma ma sı nın fər qin də dir. 
“Buz lu şü şə” ra diolo ji ter min dir, 
ağ ci yər lər də il ti ha bi bir pro ses dir. 
Ağ ci yər to xu ma sı nın sıx laş ma-
sı, şüanı ke çir mək qa bi liy yə ti nin 
zəif lə mə si nə ti cə sin də kom pü ter 
to moq ra fik müayi nə za ma nı ağ ci-
yə rin du man lı, buz lu şü şə ki mi tam 
ay dın ol ma yan gö rün tü sü nün mə-

ca zi ifa də si dir. Hal-ha zır da əsa sən 
ko ro na vi rus pan de mi ya sın da iş lə-
dil sə də, biz il lər lə dir ki, kom pü ter 
to moq ra fi ya sı za ma nı buz lu şü şə 
gö rün tü sü nü spe si fik və qey ri-spe-
si fik il ti ha bi xəs tə lik lər də mü şa hi də 
et mi şik. Yə ni buz lu şü şə gö rün tü-
sü tam ye ni, yal nız ko ro na vi rus da 
olan bir hal de yil”. 

R.Bay ra mov tə lə bə lə ri mi zi də 
ma raq lan dı ran buz lu şü şə də zə-
də lən mə faizi nə to xu na raq bil di rib 
ki, bu faizi he sab la ma ğın konk ret 
bir düs tu ru yox dur: “Yə ni nis bi ola-
raq ağ ci yər lə rin han sı sa bir his-
sə si nin zə də lən mə si ni gös tər mək 
olar. Ko ro na vi rus pnev ma ni ya sı 
za ma nı ağ ci yər lər də olan buz lu 
şü şə nin xa rak te rik bir gö rün tü sü 
var. Adə tən ağ ci yə rin aşa ğı pay-
la rı nı əha tə edir. Bə zi hal lar da bü-
töv ağ ci yər sa hə lə ri ni də tu ta bi lər. 
Ko ro na vi rus pnev ma ni ya sı nın rast 
gə lin di yi, yə ni in fek si ya nın mü şa-
hi də olun du ğu müd dət də is tər al fa, 
is tər be ta, is tər sə də in di ki del ta 
ştam mı vax tı buz lu şü şə gö rün tü sü 
ilə rast la şı rıq. Ko ro na vi rus pan de-
mi ya sı ilə mü ba ri zə də fərq li mə lu-
mat la rın ol ma sı na bax ma ya raq, bu 
cür in fek si ya lar la, pan de mi ya lar la 
mü ba ri zə də vak si na si ya nın ro lu-
nun da nıl maz ol du ğu nu qeyd edə 
bi lə rəm. Çün ki gün də lik prak ti ka-
mız dan da gö rü rük ki, vak si na si ya 
olun muş şəxs lər də ağ ci yə rin zə-
də lən mə si və buz lu şü şə nin əha tə 
dairə si da ha ki çik olur. Ağ ci yər lə-
rin müayi nə si za ma nı adə tən buz-

lu şü şə gö rün tü sü mü şa hi də olun-
mur. Yə ni pro ses yu xa rı tə nəf füs 
yol la rın da bi tir”.

Hə kim onu da vur ğu la yıb ki, 2-ci 
do za nı qə bul et mə lə rin dən 2 həf-
tə dən ar tıq müd dət keç miş şəxs-
lər də ko ro na vi rus çox süst, az 
simp tom lu olur. Pan de mi ya döv-
rün də ən bö yük prob le min psi xo lo ji 
ol du ğu nu xa tır la dan do sent R.Bay-
ra mov hə qi qə ti əks et dir mə yən, 
in san lar da təş viş do ğu ran yan lış 
mə lu mat la ra cid di ya naş ma ma-
ğı məs lə hət gö rüb. Vak si na si ya nı 
pan de mi ya ya qar şı mü ba ri zə də ən 
sə mə rə li va si tə ki mi də yər lən di rib.

Epi de miolo gi ya ka fed ra sı nın do-
sen ti El man Va ha bov isə vak si na-
si ya ya inam sız lı ğın təb li ğin də ilk 
növ bə də so sial şə bə kə lə ri gü nah-
lan dı rıb. Baş qa bir sə bəb ki mi vak-
sin haq qın da bil gi lə rin az ol ma sı nı 
gös tə rib. Qeyd edib ki, ümu miy-
yət lə vak sin lər kəşf olu na na qə dər 
uşaq la rın küt lə vi tə ləf ol ma sı baş 
ve rir di. Vak sin lə rin kəş fin dən son-
ra bir sı ra xəs tə lik lə rin kö kü kə si lib. 
Vak sin lə rə qar şı əks gös tə riş lə rin 
də ol du ğu nu söy lə yən epi de mioloq 
bu gös tə riş lə ri şər ti ola raq müt ləq 
və nis bi əks gös tə riş lər ki mi sə-
ciy yə lən di rib. Bil di rib ki, nəin ki 
bü töv lük də vak si nə qar şı, hət ta 
onun han sı sa kom po nen ti nə qar şı 
al ler gi ya mü şa hi də olu nar sa, bu, 
vak si na si ya ya əks gös tə riş dir. O, 
Ümum dün ya Sə hiy yə Təş ki la tı nın 
qiy mət lən dir mə si ni xa tır la da raq 
vur ğu la yıb ki, in san sağ lam lı ğı nı 
qo ru yan 2 mü hüm amil dən bi rin ci-
si vak sin, ikin ci si tə miz, key fiy yət li 
iç mə li su dur. 

Tib bi mik ro biolo gi ya və im mu-
no lo gi ya ka fed ra sı nın təd ris his sə 
mü di ri, do sent Hə yat Əli ye va bil di-
rib ki, vak si na si ya nın əhə miy yə ti-
ni ba şa düş mək üçün ilk növ bə də 
“vak sin nə dir” sualı na ay dın lıq gə-
ti ril mə li dir. Vak si na si ya da məq sə-
din nə dən iba rət ol ma sı nı, bu nu 
ni yə et di yi mi zi bil mə li yik. Onun 
or qa niz mi mi zi ne cə qo ru du ğu na 
əmin ol ma lı yıq. Bil mə li yik ki, bü-
tün vak sin lər bir məq sə də - an ti ci-
sim lə rin ya ran ma sı na xid mət edir. 
Əsas funk si ya sı vi ru su neyt ral laş-
dır maq dır. Əgər an ti ci sim var sa, 
vi ru su tu tub neyt ral laş dı ra caq. 

Təd bir də çı xış edən lər pan de mi-
ya dö nə min də tib bi mas ka dan is ti-
fa də, ara mə sa fə si sax la maq və əl 
gi gi ye na sı na əməl et mək ki mi 3 qı-
zıl qay da nın zə ru ri li yi ni dö nə-dö nə 
xa tır la dıb lar. Ta nın mış mü tə xəs sis-
lər vak si na si ya ya qar şı inam sız lı ğı 
ara dan qal dır ma ğın yol la rın dan da 
söh bət açıb lar. Ey ni za man da tə lə-
bə lə ri tək cə vak si na si ya olun maq la 
ki fa yət lən mə mə yə, gə lə cə yin sə-
hiy yə mü tə xəs sis lə ri ola raq pan de-
mi ya ya qar şı mü ba ri zə nin önün də 
get mə yə ça ğı rıb lar.

On layn gö rüş za ma nı təd bir iş-
ti rak çı la rı nın çox say lı sual la rı da 
ca vab lan dı rı lıb.

Rafiq Bayramov: Rafiq Bayramov: 

“Peyvənd olunmuş “Peyvənd olunmuş 

şəxslərdə ağciyərin şəxslərdə ağciyərin 

zədələnməsi çox ki-zədələnməsi çox ki-

çik olur, “buzlu şüşə” çik olur, “buzlu şüşə” 

isə əksər hallarda isə əksər hallarda 

müşahidə edilmir”müşahidə edilmir”

Öl kə əra zi sin də əha li nin sağ lam-
lı ğı nın key fiy yət li şə kil də qorun-
ma sı məq sə di lə Na zir lər Ka bi ne-
ti nin ar dı cıl ver di yi qə rar la ra son-
ra dan möv cud şə raitə uy ğun əla-
və və də yi şik lik lər edi lir.

Na zir lər Ka bi ne ti “Xü su si ka ran tin re-
ji mi nin müd də ti nin uza dıl ma sı və bə-
zi məh du diy yət lə rin ara dan qal dı rıl ma-
sı ilə bağ lı təd bir lər ba rə də” bu il ma-
yın 26-da qə rar ve rib. Qə ra ra əsa sən, 

sent yab rın 1-dən eti ba rən döv lət or-
qan la rı (qu rum la rı), o cüm lə dən mül-
kiy yət for ma sın dan ası lı ol ma ya raq bü-
tün tibb, əc za çı lıq, elm və təh sil müəs-
si sə lə rin də ça lı şan lar dan CO VID-19 pas-
por tu və ya im mu ni tet ser ti fi ka tı tə ləb 
olun ma lı, bu sə nəd lə ri təq dim et mə-
yən əmək daş lar iş ye ri nə bu ra xıl ma-
ma lı dır lar. Öl kə miz də fəaliy yət gös tə-
rən ən bö yük ali təh sil müəs si sə lə rin-
dən bi ri də Azər bay can Tibb Uni ver si-
te ti dir. Bəs Na zi lər Ka bi ne ti nin sö zü ge-
dən qə ra rın da nə zər də tu tu lan tə ləb-
lə rə uni ver si te ti miz də ne cə əməl olu-
nur?Mə sə lə yə ay dın lıq gə tir mək üçün 
ATU-nun mü ha fi zə xid mə ti nin fəaliy-
yə ti ilə ta nış ol duq. Mü şa hi də lə ri miz 
za ma nı bəl li ol du ki, uni ver si te tin əsas 
gi ri şin də da ya nan mü ha fi zə çi lər əra-
zi yə da xil olan hər kəs dən xid mə ti və-
si qə ilə ya na şı, CO VID-19 pas por tu nu 
təq dim et mə yi də tə ləb edir lər. Və yal-
nız sə nəd lə ri qay da sın da olan şəxs lə ri 
əra zi yə bu ra xır lar. 

Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin Mü-
ha fi zə xid mə ti nin rəisi Həs rət Rə su lov 
uni ver si tet rəh bər li yi tə rə fin dən ka ran-
tin re ji mi nin şərt lə ri nə uy ğun ola raq tə-
li mat lan dı rıl dıq la rı nı və şəx si he yə tin 

tə li mat əsa sın da fəaliy yət gös tər di yi-
ni qeyd et di: “Biz mü ha fi zə he yə ti ola-
raq, iş gün lə ri uni ver si te tin əmək daş la-
rı nın, müəl lim-tə lə bə lə rin və hə kim lə-
rin əra zi yə bu ra xı lış re ji mi ni tən zim lə-
yi rik. Uni ver si te tin əmək daş la rı əra zi yə 
əsas gi riş dən da xil olur lar. Mü ha fi zə çi-
lə ri miz Asim Qur ba nov və Tür ka nə Əh-
mə do va tə rə fin dən on la rın xid mə ti və-
si qə lə ri ilə ya na şı, CO VID-19 pas por tu 
da yox la nı lır. Sə nəd lə rin bir-bi ri nə uy-
ğun olub-ol ma ma sı müəy yən ləş di ri lir. 
Əgər sə nəd lər qay da sın da dır sa, əra zi-
yə da xil ol ma la rı na ica zə ve ri lir”. 

H.Rə su lov uni ver si te tin əmək daş-
la rın dan bə zi lə ri nin hə lə lik COVID-19 
pas por tu ol ma dı ğı nı və bu sə bəb dən 
əra zi yə bu ra xıl ma dıq la rı nı da bil dir di: 
“On la ra izah edi rik ki, ka ran tin re ji mi nin 
qay da la rı na hər bi ri miz əməl et mə li yik. 
An la yış la qar şı la yan lar la ya na şı, biz dən 
in ci yən lər də olub. Am ma bu na bax ma-
ya raq, öz üzə ri mi zə dü şən və zi fə ni hə-
ya ta ke çi ri rik. İn di yə dək cid di bir prob-
lem lə üz ləş mə mi şik”.

Şəx si av to mo bi li olan əmək daş lar isə 
uni ver si te tə di gər gi riş dən da xil ola bi-
lər lər. Həs rət Rə su lov söy lə di ki, bu ra-
da mü ha fi zə çi Ya sin Nə si bov tə rə fin-

dən qay da la ra əməl edil mə si nə cid di 
nə za rət olu nur: “Mü ha fi zə çi lə ri miz də 
əra zi yə da xil ol maq is tə yən av to mo bil-
lə rin si ya hı sı var. Bu nun la ya na şı, sü rü-
cü lər CO VID-19 pas por tu nu da təq dim 
et mə li dir lər. Bu za man ki ta ba qey diy-
yat apa rıl maq la, hə min şəxs lə rə əra zi-
yə da xil ol ma ğa ica zə ve ri lir. Əgər av-
to mo bi lin nöm rə si si ya hı da var sa, am-
ma sü rü cü nün CO VID-19 pas por tu və 
ya im mu ni tet ser ti fi ka tı yox dur sa, hə-
min şəx si əra zi yə bu rax mı rıq. Bir söz-
lə, Tibb Uni ver si te ti nin mü ha fi zə si eti-
bar lı əl lər də dir”.

Be lə lik lə, Na zir lər Ka bi ne ti nin pan-
de mi ya şə raiti ilə əla qə dar müəy yən-
ləş dir di yi qay da la ra uni ver si te ti miz də 
yük sək sə viy yə də əməl olu nur. 

ATU-da karantin rejiminin ATU-da karantin rejiminin 
qaydalarına ciddi əməl olunurqaydalarına ciddi əməl olunur

Koronavirusla mübarizKoronavirusla mübarizəəddəə vaksinasiyanın   vaksinasiyanın  
  rolu danılmazdır   rolu danılmazdır 
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Müsahibimiz ATU-nun 
Psixiatriya kafedrasının 

professoru, Psixi Sağlamlıq 
Mərkəzinin direktoru Fuad İs-
mayılovdur.

– Fuad dok tor, in sa nın psi xi sağ lam-
lı ğı de yən də, ön cə ağ lı mı za nə gəl-
mə li dir? Han sı psi xi xəs tə lik lər da ha 
ge niş ya yı lıb?

– Əv və la onu de yim ki, psi xi sağ-
lam lıq və psi xi po zun tu baş qa-baş qa 
an la yış lar dır. Psi xi sağ lam lıq in sa nın 
hə yat key fiy yə ti nin yük sək, dav ra nış 
for ma la rı nın ef fek tiv, so sial ri fa hı nın 
yax şı ol ma sı nı şərt lən di rir. İn sa nın öz 
re surs la rı nı, po ten sialı nı reali zə et mək 
ba ca rı ğı, ət raf mü hit lə və di gər in san-
lar la nor mal mü na si bət qur ma sı psi xi 
sağ lam lıq dır.

İn sa nın nor mal ya şa ya bil mə mə-
si, baş qa la rı ilə nor mal mü na si bət lər 
qur ma ma sı və nor mal iş lə mə mə si isə 
psi xi po zun tu ki mi qiy mət lən di ri lir. Psi-
xi po zun tu la rın yün gül, ke çi ci və ağır 
for ma la rı var ki, bu sı ra la ma da dep-
res si ya lar, təş viş və adap ta si ya po zun-
tu la rı, həm çi nin əlil li yə gə ti rib çı xa ran 
şi zof re ni ya, şəx siy yət po zun tu su və di-
gər xəs tə lik lər xü su si yer tu tur.

– Rəh bər lik et di yi niz Psi xi Sağ lam-
lıq Mər kə zi in san la ra han sı prob lem-
lər üz rə və nə cür kö mək lik gös tə rir?

– Bi zim mər kəz Sə hiy yə Na zir li yi-
nin qə bul et di yi tib bi sağ lam lıq üz rə 
Mil li st ra te gi ya nın tər kib his sə si ola-
raq 2012-ci il də ya ra dı lıb. Mər kəz öz 
fəaliy yə ti ni iki əsas is ti qa mət üzə rin də 
qu rur. Bi rin ci is ti qa mət odur ki, biz öl kə 
sə viy yə sin də bü tün sta tis ti ka nı apa rır, 
psi xi sağ lam lıq üz rə müx tə lif proq ram-
lar iş lə yib ha zır la yı rıq. Ümum dün ya 
Sə hiy yə Təş ki la tı və di gər bey nəl xalq 
təş ki lat lar la əmək daş lıq çər çi və sin də 
psi xi sağ lam lıq sa hə sin də olan re surs-
la rı, o cüm lə dən in san re surs la rı nı in ki-
şaf et dir mə yə ça lı şı rıq.

İkin ci is ti qa mə ti miz isə psi xi sağ lam-
lıq üz rə bü tün dün ya da möv cud olan 
ic ma əsas lı xid mət lər dir. Mər kə zi miz-
də bu xid mət lər ay rı-ay rı şö bə lər va si-
tə si lə hə ya ta ke çi ri lir. Kri zis şö bə sin-
də da ha çox II Qa ra bağ mü ha ri bə si 
za ma nı trav ma tik şok ke çi rən, zə rər 
çə kən qa zi lə ri mi zə psi xo lo ji, bə zən də 
psi xiat rik xid mət lər gös tə ri lir. Reabi li-
ta si ya şö bə si nin baş lı ca priori te ti isə 
in sa nın adap ta si ya sı nı yük səlt mək-
dir. Bu ra da psi xo loq lar, so sial iş çi lər, 
reabi li ta si ya üz rə mü tə xəs sis lər və 
əmək te ra pevt lə ri bü töv bir ko man da 
ola raq ça lı şır lar. Bir mə qa ma da to xu-
num. Mə lum dur ki, psi xiat ri ya xəs tə xa-
na sın da müali cə alan la rın qo hum la rı, 
ta nış la rı ək sər hal lar da on lar dan uzaq-
laş dı ğın dan, hə min xəs tə lə rin psi xi du-
ru mu da ha da pis lə şir. Bu ba xım dan 
mər kə zi miz də adi sta siona rın al ter na-
ti vi olan gün düz sta siona rı nın fəaliy-
yət gös tər mə si də müs bət nü mu nə dir. 
Çün ki sta sionar da al dı ğı xid mə tin ey-
ni si ni am bu la tor şə kil də alan xəs tə lər 
gün düz saat 2-3-dən son ra ev lə ri nə 
ge dir, əla və komp leks ya şa mır lar.

– Mər kə zə son za man lar ən çox han-
sı prob lem lər lə bağ lı mü ra ciət edir lər?

– Son bir ili nə zə rə al ma saq, de yər-
dim ki, bü tün prob lem lər lə bağ lı mü ra-
ciət lər olur. Mər kə zi mi zə tək cə zə ru ri 
reabi li ta si ya ya eh ti ya cı olan psi xi xəs-
tə lər de yil, sırf psi xo lo ji prob lem lər lə 
üz lə şən şəxs lər, nor mal yo la ge də bil-
mə yən ər-ar vad lar, həm çi nin uşaq lar 

da gə lə rək ailə psi xo loq la rı mı za mü-
ra ciət edir lər. Am ma son vaxt lar da ən 
çox mü ra ciət edən lər mü ha ri bə dən 
son ra postt rav ma tik st ress po zun tu su 
ya şa yan qa zi lə ri miz dir. Mər kə zi mi zə 
hər gün ən azı 7-8 qa zi mü ra ciət edir. 
On la ra or ta kri zis şö bə sin də kö mək lik 
gös tə ri rik. Be lə bir qay da da ya rat mı-
şıq. Ey ni gün də müali cə vi kon sul ta tiv 
və kri zis şö bə lə ri nə mü ra ciət edən lə-
rin yer lə ri ni növ bə ti gün lər də də yi şi rik.

– Müasir döv rü müz də psi xi xid-
mət lər dən bi ri də art-te ra pi ya dır. Bu 
müali cə üsu lu özü nü doğ rul dur mu?

– Biz də bu xid mət əla sə viy yə də dir. 
Yax şı bir art-te ra pev ti miz var. Meh ri-
ban Şəm səd dins ka ya. Pe şə kar rəs-
sam dır. O, İn gil tə rə də, di gər öl kə lər-
də art-te ra pi ya üz rə təh sil alıb. Reabi-
li ta si ya şö bə si nin xü su si otaq la rın da 
həm uşaq lar la, həm də bö yük lər lə art 
te ra pi ya sı apa rır. Bu ra da xəs tə lər də 
nə sə dü zəl dir lər. Mər kə zin fo ye sin də, 
mə nim ka bi ne tim də, ay rı-ay rı otaq lar-
da gör dü yü nüz rəsm lər də pa si yent-
lə ri mi zin, əsa sən də uşaq la rın əl iş-
lə ri dir. Bu iş əv vəl lər qrup şək lin də 
apa rı lır dı. Təəs süf ki, pan de mi ya ilə 
əla qə dar ola raq fər di qay da da apar-
ma ğa məc bur ol duq. Çün ki bir otaq da 
10 nə fər dən çox ada mın qal ma sı na 
ica zə ve ril mir.

– Mər kə zin bey nəl xalq əla qə lə ri 
han sı sə viy yə də dir?

– Bu mər kəz ya ra nan dan son ra biz-
dən 8 nə fər sağ lam lıq mü tə xəs si si, 
həm çi nin Maş ta ğa xəs tə xa na sı nın mü-
tə xəs sis lə ri Lit va nın Vil nüs şə hə ri nə 
gön də ril di. Çün ki ora da yax şı in ki şaf 
et miş reabi li ta si ya xid mət lə ri var idi. 
Ça lış dıq ki, mü tə xəs sis lə ri miz müəy-
yən təc rü bə qa zan sın lar. Elə hə min 
il Lit va da kı mü tə xəs sis lə ri mər kə zi-
mi zə də vət et dik. On lar düz bir ay bi-
zim mü tə xəs sis lər lə bir yer də iş lə di-
lər, təc rü bə mü ba di lə si apar dı lar. Bir 
də Tür ki yə nin Tİ KA (Tür ki yə İş bir li yi 
və Koor di na si ya Ajan sı) agent li yi ilə 
iş gü zar əla qə lər qur duq. Bu ra dan 20 
nə fə ri ey ni vaxt da Tür ki yə yə gön dər-
dik. On lar türk mü tə xəs sis lə ri ilə bir gə 
iş lə yib bö yük təc rü bə top la dı lar. Son-
ra mən şəx si əla qə lə rim dən də is ti fa də 
edə rək əmək daş la rı mı zı İn gil tə rə yə, 
Fran sa ya, Hol lan di ya ya, Cə nu bi Ko-
re ya ya və di gər in ki şaf et miş öl kə lə rə 
gön dər mə yə baş la dım. Min nət dar lıq 
his si ilə bil di rim ki, bu mə sə lə də Sə hiy-
yə Na zir li yi mad di və re surs kö mə yi ni 
biz dən əsir gə mə di.

Son ra da ha bö yük la yi hə lə rə im za 
at dıq. İlk be lə bö yük la yi hə mi zi psi xiat-
ri ya üz rə Ce nev rə Tə şəb bü sü bey nəl-

xalq təş ki la tı ilə bir gə hə ya ta ke çir dik. 
On lar la iş bir li yi nə ti cə sin də 4 il müd-
də tin də Azər bay ca nın 5 re gionun da 
xid mət alan in san la rın mo ti va si ya sı na 
nail ol duq. Bu la yi hə çər çi və sin də ke çi-
ri lən müx tə lif tre ninq lə rə jur na list lər də 
qo şul du lar. Ko lum bi ya və Har vard uni-
ver si tet lə ri ilə də uğur lu la yi hə lər hə ya-
ta ke çir mi şik. Mər kə zi mi zin 3 əmək da-
şı Har vard Uni ver si te tin də 6 ay və 8 
ay müd də tin də təc rü bə ke çib lər, in di 
bu ra da ça lı şır lar.

Hə lə lik so nun cu ən bö yük la yi hə miz 
Çi ka qo Uni ver si te ti ilə bir gə ha zır la dı-
ğı mız uşaq psi xi sağ lam lı ğı üz rə 5 il lik 
la yi hə dir.

– Pan de mi ya nın və mü ha ri bə nin in-
san la rın psi xo lo ji du ru mu na tə si ri ni 
ne cə qiy mət lən di rər di niz? 

- Ay dın dır ki, mü ha ri bə nin qə lə bə 
ilə bit mə si bü tün in san la rı mı zı se vin-
di rən bir hal dır. Am ma bu da real lıq-
dır ki, mü ha ri bə za ma nı ki fa yət qə dər 
gənc lə ri miz zə rər çə kib lər. Bi zim əsas 
məq sə di miz on la rın psi xi sağ lam lı ğı nı 
qo ru maq dır. CO VİD-in psi xo lo ji du ru-
ma tə si ri də bir baş qa dır. Çox lu say da 
hə kim lə ri miz CO VİD-ə ay rıl mış kli ni ka-
lar da sut ka lar la iş lə yib lər. Bu, on la rın 
psi xi du ru mu na is tər-is tə məz mən fi tə-
sir edib. Xey li in san dün ya sı nı də yi şib. 
Cə miy yət də fi zi ki, emo sional yük lən-
mə lə rin art ma sı in san lar da tü kən mə 
sind ro mu ya ra dıb. Öz ya xın la rı nı iti-
rən lər, vak si na si ya dan qor xan lar dep-
res si ya ya dü şə bi lir lər.

Tu taq ki, han sı sa ra yon da ağır bir 
psi xi xəs tə ya şa yıb. Əv vəl lər onu Ba-
kı ya gə ti rib lər, psi xiatr vaxt lı-vax tın-
da yox la yıb, dər man lar ya zıb. İn di isə 
möv cud və ziy yə tə gö rə Ba kı ya ra hat 
gə lə bil mir, re gion lar da da dər man lar 
yox dur. Bü tün bun lar in sa nın psi xi ka-

sın da xo şa gəl məz iz lər bu ra xır. 
On ko lo ji, ast ma xəs tə lə ri nin, di-
gər xro ni ki xəs tə lik lər dən əziy-
yət çə kən in san la rın və ziy yə ti 
da ha pis dir. İn san la rın nor mal 
hə yat tər zi, mü na si bət lər sis-
te mi də yi şib. Ya xın qo hum lar 
bi ri-bi rin dən uzaq dü şüb lər. Xa-
ric də oxu yan tə lə bə lə rin öz va-
li deyn lə ri ni gör mək, doğ ma la rı 
ilə ün siy yət im kan la rı da məh-
dud la şıb. Əya ni dərs lə rin on-
layn dərs lər lə əvəz lən mə si, sa-
da la dı ğım və sa da la ma dı ğım 
di gər fak tor lar psi xo lo ji du ru ma mən fi 
tə sir gös tə rən amil lər dir.

– Son dövr lər də dep res si ya la rın art-
ma sı nın sə bəb lə ri nə dir?

– Bu ra da bir yox, bir çox fak tor lar 
var. İlk növ bə də in for ma si ya bol lu ğu-
dur. İyir mi, otuz il əv vəl ax şam lar han-
sı sa xə bər lə rə qu laq asar, gün ər zin-
də 1-2 saat da qə zet oxu yar dıq. İn di 
hər də qi qə çox fərq li in for ma si ya lar 
alı rıq. Bu in for ma si ya lar ma raq lı ol du-
ğu qə dər də bö yük yük lən mə dir. Əv-
vəl lər ya xın bir ne çə il də han sı iş lə ri 
gö rə bi lə cə yi mi zi təx min edir dik. İn di 
bu cür plan laş dır ma müm kün süz dür. 
Ali mək tə bi bi ti rən də al dı ğı mız bi lik-
lə rin cü zi tək mil ləş dir mə lər lə 10, 15 il 
ki fa yət edə cə yi nə əmin idik. Hal-ha zır-
da in ki şaf o qə dər sü rət lə ge dir ki, qa-
zan dı ğı mız ye ni bi lik lər bir ne çə il dən 
son ra ak tual lı ğı nı iti rir. So sial rə qa bət 
ar tır, tə lə bat lar ço xa lır, fun da men tal 

də yər lər və prin sip lər də yi şir, is tək lər 
im kan lar la üst-üs tə düş mür.

Ötən əs rin 90-cı il lə rin də dün ya ban-
kı nın bir he sa ba tı çıx mış dı. Ora da ya-
zıl mış dı ki, XXI əsr dep res si ya və in ti-
har lar əs ri ola caq. Mən də gül müş düm 
ki, bu ne cə ola bi lər. Çün ki ins ti tu tu tə-

zə cə bi tir miş dim. Bi zə öy rət miş di lər ki, 
dep res si ya 30 yaş dan son ra ola bi lər, 
da ha çox yaş lı in san la ra aid dir. Bu gün 
dep res si ya lar nəin ki gənc lər də, hət ta 
uşaq lar da və ye ni yet mə lər də də baş 
ve rir.

– Dep res si ya nı mər hə lə lə rə böl mək 
olar mı? Əgər olar sa, ən pis, so nun cu 
mər hə lə ni in ti har he sab et mək müm-
kün dür mü? İn ti har la rın qar şı sı ne cə 
alın ma lı dır?

– Dep res si ya nın 4 mər hə lə si var: 
yün gül dep res si ya, or ta dep res si ya, 
psi xiat rik əla mət lər siz ağır dep res si ya 
və psi xiat rik əla mət lər lə ağır dep res si-
ya. Am ma in di hət ta or ta dep res si ya 
za ma nı da in ti har hal la rı na rast gə li-
nir. İn ti har, əl bət tə ki, dep res si ya nın 
nə ti cə si dir, la kin in ti har üçün in sa nın 
hə ya tın da müt ləq kri zis ol ma lı dır. Kri-
zis in san la rın psi xo lo ji re surs la rı nın tü-
kən mə si dir, si tuasi ya dan çı xa bil mə-
mə si dir.

“İn ti har pis şey dir, sən özü nü öl dür-
mə” de mək lə prob lem öz həl li ni tap-
mır. İn ti ha rın qar şı sı nı al maq üçün 
yax şı in ki şaf et miş psi xo lo ji xid mət 
mər kəz lə ri ilə ya na şı, pe şə kar mü tə-
xəs sis lə rə də eh ti yac du yu lur. Təəs-
süf lər ol sun ki, biz də be lə mər kəz lər və 
mü tə xəs sis lər yal nız Ba kı da cəm lə nib. 
Re gion lar da be lə mər kəz lər ya yox dur, 
ya da çox az dır. Mü tə xəs sis lər də ça-
tış mır. Mü va fiq qu rum lar la bir gə mü-
ha ri bə dən son ra özü nü da ha qa ba rıq 
gös tə rən bu prob lem üzə rin də iş lə yi rik.

Son ola raq de mək is tər dim ki, psi-
xi sağ lam lıq fi zi ki sağ lam lıq qə dər də-
yər li dir. Yə ni nor mal har mo ni ya da ya-
şa maq, nor mal mü na si bət lər qur maq, 
nor mal iş lə mək, hə yat dan zövq al maq 
çox va cib şərt lər dir. Bi zə in san lar çox 
vaxt son mər hə lə də mü ra ciət edir lər. 
Hal bu ki, bun dan əv vəl ki mər hə lə lər də 
öz lə ri ni və ya xın ət raf la rı nı da ha yax şı 
qo ru ya bi lər lər.

Arif MƏMMƏDLİ

Psixi sağlamlıq fiziki sağlamlıq qədər önəmlidir
Professor Fuad İsmayılov: “20-30 il əvvəl axşamlar xəbərlərə qulaq asar, gün ərzində 1-2 saat 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”qəzet oxuyardıq. İndi hər dəqiqə çox fərqli informasiyalar alırıq”

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 sax-
layıb. Tələbələrdən yığılan maddi vəsait yataqxananın 
kommunal xərclərinə ödənilir”.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Tibb Universitetində ehtiya-
cı olan bütün tələbələr hər il yataqxana ilə təmin olunur-
lar. Bu il də, həmçinin yataqxanaya ehtiyacı olan bütün 

tələbələr yerlə təmin ediləcək. Yataqxana haqqı isə 
tələbənin hansı kursda oxumasından, hansı yataqxa-
nada və neçə nəfərlik otaqda yaşamasından asılı ola-
raq dəyişir. Bir tələbənin bir aylıq yataqxana ödənişi 
30-90 manat arasıdır. 

ATU öz tələbələrinin normal yaşayışı, istirahəti və 
dərslərə hazırlaşması üçün lazımi şəraiti yaradıb. Yer-
ləşdirmə zamanı ilk növbədə şəhid ailələrindən olan 
tələbələr nəzərə alınır və güzəştlər edilir. Ümumi-
likdə Tibb Universitetinin tələbələri 100 % yerlə tə-
min 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. 

ATU-nun bütün tələbələri ATU-nun bütün tələbələri 
yataqxana ilə təmin yataqxana ilə təmin olunur olunur 
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“Erkən diaqnostika olunmadıqda 
ölümlə nəticələnə bilən bağırsaq 
keçməzliyi mexaniki və qeyri-mexaniki 
olur. İcra edəcəyimiz növbəti cərra-
hi əməliyyat da çox ciddi və həm də 
risklidir. Düşünürəm ki, xəstə düşdüyü 
ağır bəladan bu yolla xilas olacaq”. Bu 
sözləri növbəti əməliyyat öncəsi Sə-
hiyyə Nazirliyinin baş cərrahı, ATU-nun 
Ümumi cərrahiyyə kafedrasının müdiri, 
professor Elçin Ağayev bizimlə söhbə-
tində dedi.

Pro fes sor bil dir di ki, əmə liy yat olu na caq xəs tə 
Qu ba ra yo nun dan tə ci li qay da da ATU-nun Təd-
ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı na mü ra ciət edib: “Onu ilk 
ön cə ra yon xəs tə xa na sın da kom pü ter to moq ra fi-
ya edib lər və kəs kin ba ğır saq keç məz li yi  diaq no-
zu qoy duq dan son ra bi zim kli ni ka ya gön də rib lər. 
Biz bir-iki gün ər zin də kəs kin ba ğır saq keç məz-

li yi əla mət lə ri ni ara dan qal dır dıq dan son ra 
xəs tə ni əmə liy ya ta gö tür dük. Qeyd edim ki, 
xəs tə nin düz ba ğır sa ğı na ke çən yer də kəs kin 
irin li il ti ha bi pro ses di ver tu ki lit və bu na bağ lı 
ət raf pa ra ko lik na hi yə nin ab se si ilə əla qə dar 
kəs kin ba ğır saq keç məz li yi ya ran mış dı. Sol 
tə rəfl i em ko lik ta mi ya, yə ni nə zər ba ğır sa ğın 
re zek si ya sı əmə lə gə lib. İn di biz enən çən bər 
ba ğır saq la düz  ba ğır sa ğın ara sın da bi rin ci li 
anas to maz qo ya ca ğıq. Onu da bil di rim ki, yo-
ğun ba ğır sa ğın sol ya rı sın da kəs kin ba ğır saq 
keç məz li yi il ti ha bı pro se si za ma nı şiş fo nun-
da anas to maz qoy maq bir az risk li dir. Am ma 
biz bu sa hə də təc rü bə mi zə ar xa yın ola raq və 
Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı nın po ten sial im-
kan la rı nı nə zə rə ala raq, bu ra da enən çən bər 
ba ğır saq la düz ba ğır sa ğın ara sın da bi rin ci li 

ATU-nun Təd ris Cər-
ra hiy yə Kli ni ka sı nın 
Ney ro cər rah lıq ka fed-
ra sı nın əmək da şı Cə-
mil İs kən də rov spe si fik 
bel yır tı ğı əmə liy ya tı nı 
uğur la hə ya ta ke çi rib.

Hə k i  min bi l  di r  di  y i -
nə gö rə, bu gün onur ğa 
xəs tə lik lə ri ara sın da ən 
çox ya yı lan lar dan bi ri də 
bel yır tıq la rı dır. Am ma 
on la rın içə ri sin də elə tip 

yır tıq lar var ki, na dir hal-
lar da rast gə li nir: “Bu na 
tib də “uzaq la te ral yır tıq” 
de yir lər. Bu tip bel yır tıq-
la rı nın xü su siy yə ti on dan 
iba rət dir ki, yer ləş mə si 
onur ğa ka na lın da de yil, 

ka na lın xa ri cin də olur. Adi 
bel yır tıq la rı ilə mü qa yi sə-
də da ha kəs kin ağ rı lar la 
mü şa yiət olu nur. Və üs tə-
lik də, prob le min ara dan 
qal dı rıl ma sı tex ni ki ola-

raq xü su si ya naş ma tə-
ləb edir. Yə ni “uzaq la te-
ral yır tıq”la rın çı xa rıl ma sı 
üçün onur ğa ka na lı nı aç-
ma ğa eh ti yac qal mır. Bu 
əmə liy yat za ma nı yan dan 
onur ğa ka na lı na ya naş-
maq la və onur ğa st ruk tur-
la rı na qə tiy yən to xun ma-
dan yal nız yır tı ğın kə nar 
edil mə si müm kün dür. Bu 
xəs tə üzə rin də də be lə bir 
əmə liy ya tı ic ra et dik. Yan 
ya naş ma ilə yır tı ğı ara-
dan qal dır dıq. Dü şü nü-
rəm ki, qı sa müd dət dən 
son ra xəs tə nin ağ rı la rı 
ke çib ge də cək və o ak tiv 
hə ya ta qa yı da raq öz nor-
mal iş qa bi liy yə ti ni bər pa 
edə cək”.

C.İs kən də rov qeyd edib 
ki, onur ğa nın de ge ne ra tiv 
xəs tə lik lə ri qru pu na aid 
olan yır tıq lar əsa sən bel 
və bo yun na hi yə lə rin də 
ya ra nır: “Uzaq la te ral yır-
tıq”lar on lar dan bi ri ol sa 
da, çox az rast gə li nir. 
Ümu miy yət lə, onur ğa nın 
de ge ne ra tiv xəs tə lik lə ri nə 
adə tən yaş lı in san lar da 
tə sa düf olu nur. Am ma 
son dövr lər de ge ne ra tiv 
xəs tə lik lə rin gənc ləş mə si 
ilə əla qə dar ola raq, disk 
yır tı ğı şi ka yə ti ilə gənc in-
san lar da mü ra ciət edir”. 

Elə bu məq səd lə bu də fə ATU-nun Qu laq, 
bu run, bo ğaz xəs tə lik lə ri ka fed ra sı na üz tut-
duq. Bə ləd çi miz isə ka fed ra nın mü di ri, pro fes-
sor, Sə hiy yə Na zir li yi nin baş oto ri no la rin qo-
lo qu Və fa Pə na hian ol du: “Ka fed ra mız da 3-ü 
pro fes sor, 6-sı do sent, 9-u as sis tent və 2-si 
la bo rant ol maq la 20 əmək daş ça lı şır. Ən çə tin 
bu run, qu laq, bo ğaz və qırt laq əmə liy yat la rı nı 
uğur la ic ra edir, ana dan gəl mə qü sur la rı cər-
ra hi mü da xi lə ilə ara dan qal dı rı rıq.

CO VID-19 pan de mi ya sı za ma nı Təd ris Cər-
ra hiy yə Kli ni ka sı öz pro fi li ni mü vəq qə ti də yi-
şə rək ko ro na vi rus lu xəs tə lə ri qə bul et mə yə 
baş la dı. Ka fed ra mı zın as sis ten ti Rü fət Qur-
ba nov da ko ro na vi rus lu xəs tə lər lə iş lə di. Da ha 
son ra kli ni ka Və tən mü ha ri bə sin də ya ra la nan 
əs gər və za bit lə ri mi zin müali cə si nə cəlb olun-
du. Bu za man da ka fed ra mı zın əmək daş la rın-
dan do sent lər C.Cə li lov, R.Ta lı şıns ki, Ş.Qu-
va lov, as sis tent A.Şad lins ka ya və baş qa la rı 
ya ra lı hərb çi lə ri mi zə yük sək sə viy yə də tib bi 
xid mət gös tər di lər. 

Kli ni ka ya əsa sən qəl pə ya ra la rı olan xəs-
tə lər gə ti ri lir di. Təx mi nən 100 xəs tə akus tik 
trav ma za ma nı qu la ğın tə bil pər də si nin trav-
ma tik per fo ra si ya sı diaq no zu ilə müali cə alır-
dı. Qu laq, bu run, bo ğaz or qan la rın da olan 
qəl pə lər çı xa rıl mış, ya nıq lar və ağır zə də lər 
za ma nı isə əmə liy yat lar hə ya ta ke çi ril miş dir. 
Bə zi ağır əmə liy yat la rı üz-çə nə cər rah la rı ilə 
bir gə apa rır dıq. Xəs tə lə rin bö yük ək sə riy yə ti 
ümu mi cər ra hiy yə və trav ma to lo gi ya şö bə lə-
ri nə yer ləş di ril miş di”.

Kli ni ka nın da ha son ra öz pro fi li üz rə iş lə mə-

yə baş la dı ğı nı de yən pro fes sor V.Pə na hian 
bil dir di ki, bu nun la ya na şı, ilk də fə əmə liy yat 
et dik lə ri ya ra lı əs gər və za bit lə rin üzə rin də 
əmə liy yat la rın 2-ci, 3-cü mər hə lə si ni in di yə 
qə dər də apa rır lar.

Hə kim-cər rah bu ya xın lar da ic ra olun muş 
ra di kal əmə liy yat lar haq qın da da bi zə mə lu-
mat ver di. Əmə liy yat la rın ge di şi ni vi deogö-
rün tü və pro fes so run iza hı ilə bir gə iz lə dik: 
“Bu əmə liy yat lar dan iki si ana dan gəl mə xo-

les teato ma nın, yə ni da vam lı bö yü yən şi şin 
xa ric edil mə si idi. Xo les teato ma kon ser va tiv 
müali cə yə ta be ol mur, ona gö rə də cər ra hi 
mü da xi lə ye ga nə se çim dir. Hər iki pa si yent 
uşaq lıq dan bu xəs tə li yin da şı yı cı sı idi. On lar 

kli ni ka ya son etap da mü ra ciət et dik lə ri üçün 
biz tə ci li əmə liy yat et mə yə məc bur ol duq.

Di gər xəs tə miz də də ana dan gəl mə xo les-
teato ma il lər bo yun ca in ki şaf edə rək xa ri ci qu-
laq ke çə cə yi ni tam bağ la mış dı. Xəs tə bir il dir 
ki, kli ni ka ya gə lib-get sə də, əmə liy ya ta ra zı lıq 
ver mir di. Axır ki, onu əmə liy ya tın va cib li yi nə 
inan dı ra bil dik. Bə zi çə tin lik lə rə bax ma ya raq, 
əmə liy yat uğur la nə ti cə lən di və əmə liy yat dan 
son ra fə sad lar mü şa hi də olun ma dı.

Baş qa bir xəs tə miz isə ana dan gəl mə xoa-
nal at re zi ya diaq no zu ilə kli ni ka mı za gə ti ri lən 
18 yaş lı gənc qız dır. Bur nu nun bir tə rə fin də 
sü mük lü his sə ana dan gəl mə ay rıl ma yıb və 
uşaq 18 ya şı na qə dər bir tə rəf li nə fəs alıb. Bu, 
xəs tə li yin  sind rom lu for ma sı idi. Onu da bil-
di rim ki, xəs tə 4 il əv vəl ürə yin dən də əmə liy-
yat olu nub. Bu na bax ma ya raq, ana dan gəl mə 
sind ro mu uğur la əmə liy yat et dik.

Bun dan əla və, qırt laq po lip lə ri əmə liy yat la-
rı nı gös tə rə bi lə rəm. Əmə liy yat dan qa baq sol 
tə rəf də səs te lin də po lip lər var dı. Əmə liy yat-
dan son ra səs tel lə ri nor mal dır. Bu cür əmə-
liy yat la rı da ha çox en dos ko pik üsul la apa rı rıq. 
Bu ru nət ra fı cib lər də olan bü tün po lip lə ri də 
əmə liy yat va si tə si lə çı xa rı rıq”.

Həm söh bə ti miz son za man lar plas tik əmə-
liy yat lar la bağ lı da ha çox mü ra ciət lə rin ol du-
ğu nu söy lə di. Və ye nə nü mu nə üzə rin də sö-
zü nə da vam et di: “Gör dü yü nüz bu əmə liy yat 
re konst ruk tiv əmə liy yat dır. Pa si yent 30 yaş lı 
bir xa nım dır. Uşaq lıq da bu run trav ma sı al-
mış dır. Xəs tə də ri nop las ti ka və sep top las ti ka 
əmə liy ya tı bir yer də ic ra olu nub”.

Ka fed ra əmək daş la rı nın çox lu say da kon-
ser va tiv müali cə lər də apar dı ğı nı bil di rən pro-
fes sor, yay fəs lin də oto mi koz la rın, yə ni xa ri ci 
qu laq ke çə cə yi də ri si nin gö bə lək xəs tə lik lə ri-
nin xü su si lə in ki şaf et di yi ni diq qə ti mi zə çat-

dır dı. Qeyd et di ki, bu xəs tə lik za ma nı xa ri ci 
qu laq ke çə cə yi nin də ri si həm qı za rır, həm də 
şiş kin olur. Bu, əmə liy yat sız, am ma uzun kurs 
müali cə tə ləb edən xəs tə lik dir.

Ka fed ra mü di ri kli ni ka da bö yük audiolo ji bö-
lü mün fəaliy yət gös tər di yi ni xa tır lat dı: “Bu ra da 
bü tün müayi nə lər apa rı lır. BE RA tes ti, yə ni 
tə bii və ya se das yon yu xu şə raitin də apa rı-
lan ob yek tiv müayi nə me to du va si tə si lə bü tün 
ana dan gəl mə lal-kar lı ğın, ağır eşit mə nin diaq-
no zu nu qo yu ruq”. V.Pə na hian tə bil pər də si-
nin trav ma la rı na da çox rast gə lin di yi ni, tə bil 
pər də sin də olan də li yi cər ra hi müali cə ilə tam 
bər pa et dik lə ri ni söy lə di.

Pro fes sor yu xa rı mal yar di şə plomb ma te-
rialı qo yu lan dan son ra hay mor boş lu ğun da 
əmə lə gə lən diş mən şə li qü sur la rı üz-çə nə 
cər ra hiy yə si ka fed ra sı nın əmək daş la rı ilə bir-
gə əmə liy yat et dik lə ri ni nə zə ri mi zə çat dır dı. 
Qeyd et di ki, re zi dent lər də əmə liy yat la ra cəlb 
olu nur. Ye ri gəl miş kən, ATU-nun re zi den tu ra-
sı nı bi ti rən Bəh ruz Əh mə do vun öz dip lo mu-
nu Tür ki yə də ta nıt dır ma sı nı tək cə ka fed ra nın 
de yil, uni ver si te tin uğu ru ki mi də yər lən dir di. 
Xa tır la daq ki, B.Əh mə dov əla və im ta han ver-
mə dən dip lo mu nu xa ric də təs diq lə dən ilk Qu-
laq-Bu run-Bo ğaz xəs tə lik lə ri mü tə xəs si si dir.

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

Cəmil İskəndərov nadir tip bel yırtığı 
əməliyyatını uğurla icra edib 

anas to maz qoy maq fik rin də yik. Dü şü nü rəm ki, anas-
to maz tu tar və xəs tə sol tə rə fə yo ğun ba ğır saq çı xa-
rıl ma sın dan, yə ni ta los to ma ad lı ağır bir bə la dan bu 
yol la xi las olar. Bu ra da məq səd on dan iba rət dir ki, yo-
ğun ba ğır saq sto ma şək lin də çö lə çı xa rıl ma sın, çün-
ki bu, xəs tə üçün ol duq ca çə tin bir mə sə lə dir. Çün ki 
xəs tə nin 2-3 ay müd də tin də yo ğun ba ğır sa ğın çö lə 
çı xa rıl mış his sə dən nə cis for ma sı bağ lan ma lı dır. Ona 
gö rə də bu üsul xəs tə üçün bö yük bir dis kom fort dur 
və biz də təc rü bə mi zə əsas la na raq, xəs tə yə bi rin ci li 
anas to maz qoy maq qə ra rın da yıq”. 

Əmə liy ya tın təx mi nən 3 saat da vam edə cə yi ni söy-
lə yən cər ra hın söz lə ri nə gö rə, ba ğır saq keç məz li yi 
çox cid di bir prob lem dir və ona hər yaş da olan in san-
lar da rast gə li nir. Əgər ba ğır saq keç məz li yi vax tın-
da və düz gün müali cə olun maz sa, ölüm lə nə ti cə lə nə 
bi lər.

ATU-nun professoru ağır əməliyyat ATU-nun professoru ağır əməliyyat 
həyata keçiribhəyata keçirib

Azərbaycan Tibb Universiteti-nin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında mütəmadi olaraq təbabətin müxtəlif sahələrini əhatə edən unikal əmə-liyyatlar aparılır. Bu əməliyyatların böyük əksəriyyətini ayrı-ayrı kafed-raların həm tədrislə, həm də praktiki həkimliklə məşğul olan əməkdaşları həyata keçirirlər. Biz də imkan daxilin-də icra edilən əməliyyatlar barədə icti-maiyyəti məlumatlandırmağa çalışırıq.

Anadangəlmə qüsurlar cərrahi Anadangəlmə qüsurlar cərrahi 
müdaxilə ilə aradan qaldırılırmüdaxilə ilə aradan qaldırılır
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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 Və-
tən müharibəsində iştirak edən 
vətənpərvər, qorxmaz, ölümün 
gözünə dik baxan rəşadətli 
övladlarımızın şərəfli döyüş yo-
luna həsr edilib.  

64 cəsur qəhrəmanın igidlik salnaməsini 
özündə əks etdirən bu kitab müəllifin oxu-
cularla sayca üçüncü görüşüdür. Kitabın 
əsas məziyyətlərdən biri odur ki, müəllif 
Tədris Cərrahiyyə Klinikasında müalicə 
olunan bir qrup qaziylə ayrı-ayrılıqda gö-
rüşüb və onların hünər dolu döyüş yolunu, 
konkret səhnələri öz dillərindən oxucula-
ra 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 göstər-
dikləri 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 zir-
vəsinə ucalan döyüş yoldaşları haqqında 

kövrək xatirələrinə də xüsusi yer ayırıb. 
Kitabın giriş hissəsində müzəffər Ali Baş 

Komandan İlham Əliyevin “Əsas missiya-
nı mənim prezidentlik dövrümdə yetişən 
gənclər yerinə yetirib. Elə gənc nəsil yetiş-
di ki, torpaqlarımızı düşmənin əlindən aldı” 
məşhur kəlamını xatırladan S.Şərifova, 
ölkə başçısının qaziləri Vətən müharibə-
sində göstərdikləri igidliklərə görə təltif 
etdiyi orden-medallar, mükafatlar haqqında 
da geniş məlumatlar verib. 

Kitabın diqqət çəkən bölmələrindən biri 
yaralı döyüşçülərin sağlamlığının keşiyin-
də dayanan fədakar həkimlərimizin əməyi 
və əldə olunan müsbət nəticələr haqdadır. 
Müəllif həmin ağır günlərdə Tədris Cərra-
hiyyə Klinikasının tibbi personalının qa-
zilərimizin 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 Müha-
ribəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədri 
Füzuli Rzaquliyev çıxış edərək, ölkəmizdə 
şəhid ailələri və qazilərə olan böyük hör-
mət və ehtiramdan, dövlət qayğısından 
söhbət açıb. 

Tədbirdə iştirak edənlərə minnətdarlığı-
nı çatdıran müəllif qazilərə kitab hədiyyə 
edib. Sara Göyçəliyə isə Vətən Müharibəsi 
Veteranları İctimai Birliyinin xatirə medalı 
təqdim olunub.

M.ƏLƏKBƏRLI

Azər bay can Tibb Uni ver-
si te tin də bu təd ris ilin də 
pan de mi ya ilə əla qə dar 
son se mestr də is teh sa-
lat təc rü bə si ke çi ril mə yib. 
Bu nun la bağ lı tə lə bə lə rin 
yay da prak tik təc rü bə lə-
ri nin ar tı rıl ma sı məq sə di 
ilə uni ver si tet rəh bər li yi 
tə rə fin dən on la ra şə rait 
ya ra dı lıb. Be lə ki, gə lə cə-
yin hə kim lə ri xəs tə xa na-
lar da iş lə yə rək həm bi lik 
və ba ca rıq la rı nı ar tı rıb lar, 
həm də xəs tə lər lə ün siy-
yət qur maq vər di şi nə yi-
yə lə nib lər. 

Bu ba rə də mə lu mat ve rən 
ATU-nun II Müali cə-pro fi lak ti-
ka fa kül tə si nin de ka nı, Anes-
te ziolo gi ya və reani ma to lo gi-
ya ka fed ra sı nın do sen ti İs rail 
Mə hər rəm bəy li xa tır la dır ki, 
əv vəl ki il lər də im ta han lar dan 
son ra tibb tə lə bə lə ri prak tik 
təc rü bə lə rə yi yə lən mək və da-
ha pe şə kar hə kim fəaliy yə ti nin 
baş lan ğı cı ola raq şəx si hə kim 
təc rü bə si nə sa hib ol maq məq-
sə di ilə yay da res pub li ka nın 
müx tə lif xəs tə xa na la rı na gön-
də ri lir di: “Bo lo ni ya sis te mi nə 
keç dik dən son ra qay da la ra 
uy ğun ola raq is teh sa lat təc rü-
bə lə ri se mestr ər zin də apa rıl-
ma ğa baş lan dı. Be lə lik lə, prak-
tik vər diş lə rin öy rə nil mə si dərs 
yü kü ola raq se mestr döv rü nə 
sa lın dı. Tə lə bə lər is teh sa lat 
təc rü bə lə ri ni elə ATU-nun öz 
kli ni ka la rın da ke çir di lər. La-
kin pan de mi ya dö nə min də 
bu pro se sə ara ver mə li ol duq. 
Çün ki ATU-nun kli ni ka la rı ko-
ro na vi rus la mü ba ri zə də ən 
fəal müəs si sə lər ol du lar. Da ha 
son ra isə kli ni ka la rı mız Və tən 
mü ha ri bə si qa zi lə ri nin müali-
cə si nə cəlb olun du”. 

De ka nın söz lə ri nə gö rə, tə-
lə bə lər yük sək nə zə ri bi lik lə rə 
ma lik ol sa lar da, ək sər hal lar da 
onu kli nik bi lik lər lə uz laş dı ra 
bil mir lər: “Bu on la ra xəs tə lə rin 
kli nik və ziy yə ti nin qiy mət lən di-
ril mə sin də, ana mis tik mə lu mat-
la rın top la nıl ma sın da və bə zi 
ma ni pul ya si ya la rın tət bi qin də 
çə tin lik ya ra dır dı. Be lə hal la rı 
mi ni mu ma en dir mək məq sə-
di ilə uni ver si tet rəh bər li yi nin 
gös tə ri şi əsa sın da ka ran tin 
re ji mi nin yum şal dı ğı bir dövr-

də tə lə bə lə ri mi zin ATU-nun 
kli ni ka la rın da or ta tibb iş çi si, 
hə kim kö mək çi si ki mi iş lə mə-
lə ri nə şə rait ya ra dı lıb. Be lə ki, 
ATU-nun Təd ris Cər ra hiy yə 
Kli ni ka sı nın həm reani ma si ya, 
həm də di gər şö bə lə rin də xü-
su si qra fik lə rə uy ğun şə kil də 
prak ti ka təş kil olu nub. Həm-
çi nin ATU tə lə bə lə ri kli ni ka lar-
da növ bə ilə iş lə yir, hət ta bə zi 
şö bə lər də or ta tibb iş çi si ki mi 
növ bə lər də də qa lır lar”.

İ.Mə hər rəm bəy li de yir ki, bu-
nun nə ti cə sin də reani ma si ya-
da ça lı şan tə lə bə lə ri miz ar tıq 
kar diocər ra hi, ney ro cər ra hi və 
ey ni za man da sü ni nə fəs apa-
ra tın da olan xəs tə lər lə iş lə mək 

vər di şi nə yi yə lə nib lər. Ey ni 
za man da na zo qast ral zon dun 
qo yul ma sı, da mar yo lu nun açıl-
ma sı, EKQ çək mək, de fib ril ya-
si ya və sü ni tə nəf füs apa ra tı ilə 
iş lə mək ba ca rı ğı əl də edib lər: 

“Ümid va rıq ki, bu da on la rın 
gə lə cək də mü kəm məl hə kim 
ol ma sı üçün zə min ya ra dır. Bu 
ba xım dan, reani ma si ya şö bə-
sin də prak ti ka keç mək is tə yən 
tə lə bə lə rin sa yı da ha çox dur. 
Hə vəs lə ri ni və is tək lə ri ni nə zə-
rə ala raq tə lə bə lə ri mi zə dəs tək 
olu ruq. Töv si yə edi rəm ki, bu 
tə lə bə lə ri miz yal nız yay döv-
rün də yox, ey ni za man da se-
mestr ər zin də dərs dən son ra kı 
vaxt lar da kli ni ka la rı mız la sıx 
əla qə sax la sın lar. Əmi nəm ki, 
bu on lar üçün çox fay da lı olar”.

Yay prak ti ka sın da iş ti rak 
edən tə lə bə lər də pro se sin təş-
ki lin dən ra zı lıq la rı nı bil di rir lər. 
II Müali cə-pro fi lak ti ka fa kül-
tə si nin III kurs tə lə bə si Fi dan 
Sey ful la ye va trav ma to lo gi ya 
şö bə sin də prak ti ka ke çir: “Bu-
ra da çox şey öy rən dim. Sar-
ğı nın qo yul ma sı, əmə liy yat da 
ti kiş lə rin sa lın ma qay da sı və s. 
Əmə liy yat müd də tin də hə kim-
lə ri miz hər bir pro se si bi zə izah 
edir lər. Biz əv vəl lər ki tab dan 
oxu duq la rı mı zı in di can lı gö-
rü rük, sar ğı lar da kö mək edi rik. 
Prak ti ka mə nə hə lə öy rən mə li 
çox şey ol du ğu nu gös tər di”.

II Müali cə-pro fi lak ti ka fa kül-
tə si nin IV kurs tə lə bə si Dil bər 
Əli ye va 2 ay dır ki, gi ne ko lo gi-
ya ix ti sa sı üz rə prak ti ka ke çir: 

“Bu prak ti ka ər zin də is tər əmə-
liy yat lar ol sun, is tər sə də sta-
sionar şə rait də xəs tə yə qul luq 

- bü tün pro ses lə ri iz lə mi şəm, 

bə zi lə rin də iş ti rak et mi şəm. 
Kü re taj, qey sə ri yə, tə bii do ğuş 
gör mü şəm, bur da dər man la rı 
əya ni is ti fa də də, tət biq də gör-
mək, far ma ko lo gi ya ilə pa ra lel 
öy rən mək çox ma raq lı dır. Se-
vi ni rəm ki, bi zim uni ver si tet də 
prak ti ka bu şə kil də təş kil olu-
nub. Gi ne ko lo gi ya dan son ra 
di gər şö bə lər də də prak ti ka ya 
da vam et mək is tə yi rəm”.

I Müali cə-pro fi lak ti ka fa kül-
tə si nin V kurs tə lə bə si Azər 
Ək bər li beş ay dan ar tıq dır ki, 
reani ma si ya şö bə sin də prak-
ti ka ke çir. De yir ki, prak ti ka 
ona öy rən di yi nə zə ri bi lik lə ri 
möh kəm lən dir mək də yar dım çı 
olur: “Bu müd dət ər zin də tə ci li 
yar dı ma da xil olan xəs tə lər lə 
işim da ha çox yad da qa lan ol du. 
Çün ki or da baş ve rən ha di sə-
lə rə anın da reak si ya ver mə-
li sən, ata ca ğın ad dı mı tez bir 
şə kil də bey nin də sis tem ləş dir-
mə li sən. Bu cə hət dən bur da 
prak ti ka keç mək çox va cib dir. 
Bu nu çox bö yük uğur he sab 
edi rəm. Mən cə, han sı sa hə ni 
seç mə sin dən ası lı ol ma ya raq, 
bü tün tibb tə lə bə lə ri xü su si lə 
reani ma si ya şö bə sin də prak-
ti ka keç mə li dir lər”.

I Müali cə-pro fi lak ti ka fa kül-
tə si nin V kurs tə lə bə si Cə lal 
Nə ri man za də isə 7 aya ya-
xın dır reani ma si ya şö bə sin də 
prak ti ka da dır. Bu ra da tib bin 
bü tün sa hə lə ri ni əha tə edən 
xəs tə lər lə iş lə yir. Onun fik rin cə, 
prak ti ka keç mə si gə lə cək də 
tib bin han sı is ti qa mə tin də ça-
lı şa ca ğı na dair qə rar ver mək də 
ona kö mək edə cək.

I Müali cə-pro fi lak ti ka fa kül-
tə si nin V kurs tə lə bə si Gü nel 
Ha cı ye va da beş ay dan çox-
dur reani ma si ya şö bə sin də dir. 
He sab edir ki, bu ra da və ziy yət 
da ha fərq li dir: “Di gər şö bə lər-
də və ziy yə ti ağır la şan xəs tə-
lər də bu ra gə lir. Ona gö rə hər 
cür prob le mi olan pa si yent lər lə 
üz lə şi rik. Reani ma si ya nın iş 
re ji mi, dər man la rın sa yı, bü tün 
tə yi nat sis te mi baş qa sa hə lər-
dən fərq lə nir. Bu da bi zim üçün 
çox önəm li dir”.

I Müali cə-pro fi lak ti ka fa kül-
tə si nin tə lə bə si Nov ruz Nə cəf li 
prak ti ka müd də tin də əl də et di-
yi üs tün lük lə ri be lə sa da la yır: 

“Qa zan dıq la rım dan ən əsa sı - 
gə lə cək də iş lə yə cə yim hər bir 
sa hə - ki çik tibb iş çi si, or ta tibb 
iş çi si və hə ki min və zi fə si haq-
qın da mü hüm şey lər öy rən miş 
ol dum. Reani ma si ya da prak ti-
ka ol duq ca ma raq lı dır, xəs tə lə-
rə qul luq plan la rı ilə ma raq la nı-
rıq. Tə ci li mü da xi lə du ru mun da 
nə et mək la zım ol du ğu nu can lı 
gö rü rük və öy rə ni rik”.

Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı-
nın Reani ma si ya şö bə si nin baş 
tibb ba cı sı Nu ra nə Ba ba ye va 
da prak ti ka ke çən tə lə bə lə rə 
hər mə sə lə də yar dım gös tə-
ril di yi ni bil di rir: “Biz də ça lı şan 
tə lə bə lə rin hər bi ri nin ba ca rı ğı, 
işə hə və si göz qa ba ğın da dır. 
Biz hər bir mə sə lə də on la ra 
dəs tək olu ruq. İna nı rıq ki, tə lə-
bə lə ri miz gə lə cək də çox gö zəl 
hə kim lər ola caq lar”.

Bu dövr də ATU-nun 
Əsas lı Ki tab xa na sı tə lə bə lə rin dərs 
yü kü nün ağır lı ğı nı nə zə rə ala raq, uni-
ver si tet rəh bər li yi nin töv si yə və gös-

tə riş lə ri əsa sın da on la rın dərs lik lər lə 
tə min olun ma sı na ça lış mış dır. Sıx lıq 
ya ran ma sın de yə, əv vəl cə dən on layn 
qey diy yat apa rıl mış, hər tə lə bə əv-
vəl cə dən ki tab xa na dan is ti fa də edə-
cə yi gün və saat haq qın da mə lu mat-
lan dı rıl mış dır. Tə bii ki, pan de mi ya ilə 
əla qə dar ola raq oxu zal la rı fəaliy yət 
gös tər mir (bir çox tə lə bə lə rin bu nun la 
əla qə dar ar zu su nu hə lə ki ger çək ləş-
dir mək müm kün de yil). An caq tə lə bə-
lə rin kur sa və se mest rə uy ğun ola raq 
ədə biy yat la tə mi na tı mü tə şək kil şə kil-
də, epi de miolo ji du rum nə zə rə alı na-
raq ye ri nə ye ti ril miş dir. Ey ni za man da 
əmək daş la rın - hə kim lə ri mi zin ki tab-
xa na dan is ti fa də et mə lə ri üçün mü na-
sib şə rait ya ra dıl mış dır. ATU-nun rek-
to ru, pro fes sor  Gə ray Gə ray bəy li nin 
tə lə bə lə rə olan qay ğı sı nın nə ti cə si dir 
ki, bu dövr də də on la rın dərs lik lər lə 
tə mi na tı na və elə cə də ki tab xa na ya 
ye ni ədə biy yat alın ma sı na xü su si diq-
qət ye ti ril miş dir. 

Biz ki tab xa na əmək daş la rı ümid va-
rıq ki, tez lik lə hə yat öz axa rı na dö-
nə cək, epi de miolo ji du rum sa bit lə şə-
cək. Nə ti cə də dərs lər ye nə əv vəl ki 
qay da da ke çi ri lə cək və səs-küy lə ri 
üçün da rıx dı ğı mız se vim li tə lə bə lə ri-
miz doğ ma oxu zal la rı na dö nə cək lər.

Ziyafət EMINOVA ,
ATU-nun Əsaslı Kitabxanasının direktoru
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Pan de m i ya döv  r ün də öl  kə m i
zin bü tün al i mək təb lə r in də 

ol du ğ u k i  m i, A zər bay can Tibb 
Uni ver si te t in də də dərs lər on lay n 
qay da da ke çi  r i l d i. Yal  nız 2021
ci i l in yaz se mest r in də Na zi r lər 
K a bi  ne ti  nin mü va f iq qə ra r ı və 
Təh si l Na zi r l i  y i  nin təs d iq et d i y i 
qay da la ra uy ğ un ola raq 3, 4, 5 və 
6 cı kurs lar da ənə nə v i əya ni dərs
lər bər  pa olun du. I və II kurs lar da 
isə dərs lər ye nə on lay n da vam et
d i  r i l d i. Hə k immüəl l im lə r in f i k  r i 
və apa r ı  lan mü şa h i də lər gös tə r i r 
k i, tə lə bə lər ənə nə v i dərs lə r in 
üs tün lü y ü nü y ük sək qiy  mət lən
d i  r i r lər. 
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Normal fiziologiya kafedrasının 
əməkdaşları  kafedranın assistenti 
Şəhla Eyvazovaya atası

Rahid Səfərovun
vəfatından kədərləndiklərini bildirir 

və  dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

II Uşaq xəstəlikləri kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın assistenti Aysel 
Süleymanlıya babası

Bəxtiyar  Süleymanlının
vəfatından kədərləndiklərini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Tibbi və bioloji fizika və Bioloji kimya 
kafedralarının əməkdaşları Tibbi və bi-
oloji fizika kafedrasının dosenti Xəyalə 
Məmmədovaya atası 

Rəcəb  Məmmədovun
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

II Uşaq xəstəlikləri  kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın  dosenti Ülviy-
yə Hacıyevaya bacısı 

Xatirə Nəcəfovanın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Tibbi və bioloji fizika kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın  dosenti İlqar 
Aslanova anası 

Gülnaz  xanımın
vəfatından kədərləndiklərini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Bioloji kimya kafedrasının əmək-
daşları kafedranın professoru Tahirə 
xanım Əsgərovaya qardaşı    

Rövşən  Əsgərbəylinin
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini 

bildirir və  dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər. 

Xarici dillər və İctimai fənlər ka-
fedralarının əməkdaşları Xarici dillər 
kafedrasının müdiri, professor Zemfira 
Məmmədovaya həyat yoldaşı

Rauf  Qayıbovun
 vəfatından kədərləndiklərini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Azərbaycan dili kafedrasının 
əməkdaşları və “Təbib” qəzetinin 
kollektivi Azərbaycan dili kafedra-
sının dosenti Məfkurə Hüseynova-
ya qardaşı

Faiq Salam oğlu Adıgözəlovun
vəfatından kədərləndiklərini bildi-

rir və dərin hüznlə başsağlığı verirlər. 

Normal fiziologiya kafedrasının 
əməkdaşları  kafedranın  baş labo-
rantı Mehriban Kazımovaya 

atası Mamoy müəllimin və anası 
Fəridə xanımın

vəfatlarından kədərləndiklərini 
bildirir və dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər. 

ETM-in kollektivi Elektron mik-
roskopiya şöbəsinin müdiri Fərid 
Müseyibova qaynatası 

Akif  Məhərrəmovun
vəfatından kədərləndiyini bildirir 

və  dərin hüznlə başsağlığı verir.

ETM-in kollektivi Biokimya şöbə-
sinin müdiri Sevda Quluyevaya əzizi

Rza Rüstəmovun
vəfatından kədərləndiyini bildirir 

və dərin hüznlə başsağlığı verir.

ATU-nun Bioloji kimya kafedra-
sının professoru Tahirə Əsgəro-
vanın 70 yaşı tamam olur.  

20 sent yabr 1951-ci il də Ba kı da ana dan 
ol muş Ta hi rə xa nım 1971-ci il də Ba kı Döv lət 
Uni ver si te ti nin Biolo gi ya fa kül tə si nə da xil ola-
raq, 1977-ci il də uni ver si te ti “ge ne ti ka” ix ti sa sı 
üz rə bi ti rib.  

1971-ci il dən 1997-ci ilə qə dər Mo le kul yar 
Biolo gi ya İns ti tu tun da ir si xəs tə lik lə rin öy rə-
nil mə si la bo ra to ri ya sın da iş lə yən T.Əs gə ro va 
1990-cı il də Mosk va da biolo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru el mi də rə cə si adı nı al maq üçün dis -
ser  ta  si  ya mü  da  fiə edib.

Öm  rü  nü el  mi işə həsr edən Ta  hi  rə xa  nım 
1998-ci il  dən Azər  bay  can Tibb Uni  ver  si  te  ti -
nin Biolo  ji kim  ya ka  fed  ra  sı  nın nəz  din  də olan 
Prob  lem el  mi-təd  qi  qat la  bo  ra  to  ri  ya  sın  da apa -
rı  cı el  mi iş  çi ki  mi ça  lı  şıb. 2004-cü il  də isə 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da he  mox  ro  ma  toz” 
möv  zu  sun  da dok  tor  luq dis  ser  ta  si  ya  sı mü  da -
fiə edib. 2015-ci il  də Ali At  tes  ta  si  ya Ko  mis  si -
ya  sı  nın qə  ra  rı ilə ona do  sent, 2018-ci il  də isə 
pro  fes  sor dip  lo  mu təq  dim olu  nub.

250 el  mi mə  qa  lə və te  zis  lə  rin, 4 ki  tab, 1 me -
to  dik töv  si  yə, 1 müəl  lif  lik  şə  ha  dət  na  mə  si  nin 
və bir çox nəşr  lə  rin müəl  li  fi  dir. Fa  kül  tə El  mi 
Şu  ra  sı  nın, Prob  lem Ko  mis  si  ya  sı  nın üz  vü ol -
maq  la ya  na  şı, as  pi  rant  la  rın biokim  ya və ge -
ne  ti  ka ix  ti  sas  la  rı üz  rə İm  ta  han Ko  mis  si  ya  sı  nın 
üz  vü  dür. Həm  çi  nin 5 as  pi  ran  ta müx  tə  lif el  mi 
möv  zu  lar üz  rə rəh  bər  lik edir. On  lar  dan ar  tıq 
bi  ri tibb üz  rə, di  gə  ri isə biolo  gi  ya üz  rə fəl  sə -
fə dok  to  ru  dur. 

Pro  fes  sor T.Əs  gə  ro  va uzun il  lər Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sın  da ir  si qan xəs  tə  lik  lə  ri  nin 
diaq  nos  ti  ka  sı, on  la  rın biokim  yə  vi, ge  ne  tik və 
mo  le  kul  yar mu  ta  si  ya  la  rı  nın aş  kar olun  ma  sı 

prob  le  mi ilə məş  ğul olub. Onun tə  rə  fin  dən 
bü  tün yaş həd  lə  rin  də ir  si qan xəs  tə  lik  lə  ri  nin 
diaq  nos  ti  ka  sı  nı təş  kil et  mək üçün komp  leks 
müayi  nə me  tod  la  rı, xəs  tə öv  lad  la  rı olan ailə -
lə  rin növ  bə  ti ha  mi  lə  lik döv  rün  də do  ğu  la bi  lə -
cək uşaq  la  rın xəs  tə  lik proq  no  zu, ha  mi  lə  li  yin 
ge  di  şi  nin iz  lən  mə  si proq  ram  la  rı iş  lə  nib ha  zır -
lan  mış  dır. Alim, ey  ni za  man  da Azər  bay  can  da 
ir  si qan xəs  tə  lik  lə  ri  nin, kol  la  ge  no  pa  ti  ya  la  rın 
ya  yıl  dı  ğı en  de  mik ra  yon  la  rın xə  ri  tə  si  ni tər -
tib et  miş  dir. 

Onu da vur  ğu  la  yaq ki, Ta  hi  rə xa  nım Ame  ri -
ka və Tür  ki  yə alim  lə  ri ilə bir  gə bu möv  zu üz  rə 
la  yi  hə  lər üzə  rin  də iş  lə  miş və uğur  lu nə  ti  cə  lər 
əl  də et  miş  dir.

Tə  lə  bə-müəl  lim he  yə  ti  nin se  vim  li  si olan pro -
fes  sor Ta  hi  rə Əs  gə  ro  va  nı 70 il  lik yu  bi  le  yi mü -
na  si  bə  ti ilə ATU-nun Biolo  ji kim  ya ka  fed  ra  sı  nın 
kol  lek  ti  vi sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edir, ona uzun 
ömür, can  sağ  lı  ğı, el  mi-pe  da  qo  ji fəaliy  yə  tin  də 
ye  ni-ye  ni uğur  lar ar  zu  la  yır.

Türkiyənin COVID-19 əleyhinə yerli pey-
vəndi “TURKOVAC” Azərbaycan da daxil 
olmaqla, bir neçə ölkədə tətbiq oluna 
bilər. Bunu Türkiyənin vitse-prezidenti 
Fuat Oktay “Anadolu” agentliyinə müsa-
hibəsində deyib. 

O, “TURKOVAC”ın 3-cü mərhələ işləri-
nin Qırğızıstanda aparılması üçün Prezi-
dent Sadır Japarovla razılığa gəldiklərini 
açıqlayıb.

Bu vaksinin 3-cü mərhələ araşdırma-
ları barədə fikir mübadiləsi aparıldığını 
diqqətə çatdıran Türkiyənin vitse-pre-
zidenti deyib: “Başda Pakistan, Azər-
baycan, Argentina, Kolumbiya və Polşa 

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.

Yəqin ki, hər kəsin nə vaxtsa başı 
gicəllənib. Bəzən bunu qan azlığı, zəif-
lik, aclıq, isti hava ilə əlaqələndirirlər. 
Amma uzunmüddətli başgicəllənmələ-
ri ciddi xəstəliklərdən xəbər verə bilər.

Bu haq da da nı şan ATU-nun Təd ris 
Cər ra hiy yə Kli ni ka sı nın hə kim-nev ro-
pa to lo qu Ye ga nə Rə şi do va bil di rir ki, 
baş gi cəl lən mə his si ni ifa də edən tib bi 
şi ka yət ver ti go ad la nır və bu hal əha li 
ara sın da ge niş ya yı lıb. Baş gi cəl lən mə-
si da xi li qu laq da, be yin də və ya həs sas 
si nir yo lun da prob lem lər za ma nı ya ra na 
bi lir: “İs tə ni lən yaş da in sa nın ba şı fır la-
na bi lər. La kin adə tən be lə hal la ra 65 
yaş dan yu xa rı in san lar da da ha çox rast 
gə li nir. Ver ti go - hə rə kət na ra hat lı ğı na 

bən zə yir, in san san ki ota ğın mər kə zin də-
ki ipi çək di yi ni gü man edir, ta raz lı ğı nı bir 
ne çə an lıq itir miş olur. Ver ti go nun əsas 
əla mət lə ri -  ürək bu lan ma sı, qus ma, baş 
ağ rı sı, hə rə kət za ma nı büd rə mək dir”.

Hə kim bil di rir ki, da ha çox bu növ lə rə 
rast gə li nir: pe ri fe rik ver ti go, me niere 
xəs tə li yi və kəs kin baş lan ğıc ver ti go. 
Xəs tə lə rin 93 faizi pe ri fe rik ver ti go ya 
aid olur. Y.Rə şi do va qeyd edir ki, bu, 
ba şın möv qe yin də müəy yən də yi şik lik-
lər lə güc lə nən ver ti go nö vü dür: “Bu na 
da xi li qu laq da üzən kal sium kris tal la rı 
sə bəb olur. Di gər növ - me niere xəs tə li yi 
ta raz lı ğa və eşit mə yə tə sir edən da xi li 
qu laq xəs tə li yi dir. Və nə ha yət, kəs kin 
pe ri fe rik ves ti bu lo pa ti ya (APV) qə fil baş-
gi cəl lən mə yə sə bəb olan da xi li qu la ğın 
il ti ha bı dır”.

Ver ti go nun müali cə si xü su si fi zi ki hə-
rə kət lə ri olan məşq lər va si tə si lə apa rı lır. 
Bə zi zə ru ri hal lar da “ves ti bul yar blo kaj 
agent lə ri” ad la nan xü su si dər man lar la 
müali cə ya zı lır. Ürək-da mar xəs tə lik-
lə ri, qu laq in fek si ya la rı, baş trav ma sı, 
an ti dep res sant və an tip si xo tik ki mi dər-
man lar ver ti go ris ki ni ar tı ran amil lər sı-
ra sın da dır.

Hə kim ver ti go nun qeyd olu nan əla-
mət lə ri ni hiss edən ki mi, vaxt itir mə dən 
hə ki mə mü ra ciət et mə yi məs lə hət gö rür. 
Əks təq dir də bu xəs tə lik da ha cid di prob-
lem lə rə yol aça bi lər. 

I müalicə-profilaktika  fakültəsinin IV 
kurs, 118A1A qrup tələbəsi Əsədova 
Arzu Surət qızının tələbə bileti itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin V kurs, 
717A4 qrup tələbəsi Bünyatzadə Əsgər 
Gülağa oğlunun tələbə bileti itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.

Etibarsız say ılır

 Allah rəh mət elə sin!
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“TURKOVAC” 
Azərbaycanda 
tətbiq edilə bilər

Professor Tahirə Əsgərovanın Professor Tahirə Əsgərovanın 
70 yaşı tamam olur70 yaşı tamam olur

B.Hü sey nov 13 sent-
yabr 1947-ci il də Ba kı şə-
hə rin də ana dan olub. O, 
1965-ci il də Ya sa mal ra yo-
nu 31 say lı or ta mək təb də 
təh si li ni ba şa vur duq dan 
son ra Azər bay can Döv lət 
Tibb İns ti tu tu nun Əc za çı-
lıq fa kül tə si nə da xil ol muş, 
1970-ci il də isə hə min fa-
kül tə ni bi ti rə rək pro vi zor 
sə nə ti nə yi yə lən miş dir. 
1970-1983-cü il lər də Ba kı-
da 11, 22, 218 və 507 say lı 
ap tek lər də mü dir və zi fə sin-
də ça lış mış, 1983-cü il də 
Sum qa yıt Ra yon la ra ra sı 
Ap tek lər İda rə si nin mü di-
ri tə yin edil miş dir. Hə min 
və zi fə də iş lə yər kən  XI ça-
ğı rış Sum qa yıt Şə hər So-
ve ti nin de pu ta tı se çil miş, 
ey ni za man da Azər bay can 

Əc za çı lıq El mi Cə miy yə ti-
nin və Baş Ap tek lər İda rə-
si nin ida rə he yə ti nin üz vü 
ol muş dur. 

B.Hü sey nov el mi fəaliy-
yə ti ni də da vam et di rə rək, 
1978-ci il də Azər bay can 
Döv lət Tibb İns ti tu tu nun 
qi ya bi as pi ran tu ra sı na 
da xil ol muş və 1986-cı il-
də Mosk va şə hə rin də na-
mi zəd lik dis ser ta si ya sı nı 
mü da fiə edə rək, əc za çı lıq 
elm lə ri na mi zə di adı nı al-
mış dır.

Müx tə lif il lər də Əc za-
çı lıq fa kül tə sin də Döv lət 
İm ta han Ko mis si ya sı nın 
səd ri ol muş dur. 2006-cı il-
dən 2018-ci ilə qə dər uni-
ver si te tin La tın di li ka fed-
ra sı na rəh bər lik et miş dir. 
8 dərs və saiti nin, 30-dan 

ar tıq me to di ki və sait və el-
mi mə qa lə nin müəl li fi olan 
B.Hü sey nov Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
fər ma nı ilə “Tə rəq qi” me-
da lı, o cüm lə dən ATU-nun 
“Fəx ri fər ma nı” ilə təl tif edil-
miş dir.

Ba ha dur müəl li min xa ti-
rə si onu ta nı yan la rın qəl-
bin də daim ya şa ya caq.

Allah rəhmət eləsin!

ATU-nun qocaman əməkdaşı dünyasını dəyişib
Azər bay can Tibb Uni ver si te ti nin keç miş La tın di li ka fed ra-

sı nın mü di ri, do sent Ba ha dur Mi ka yıl oğ lu Hü sey nov dün ya-
sı nı də yi şib. 

Azərbaycan Tibb Universitetinin kollektivi ATU-nun rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyliyə anası 

Svetlana Allahqulu qızı Gəraybəylinin
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.


