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Ankara Universiteti ilə tələbə və 
müəllim mübadiləsi planlaşdırılır
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Professor Gəray Gəraybəyli: Qısa müddətdə Professor Gəray Gəraybəyli: Qısa müddətdə 
böyük nəticələr əldə etmişikböyük nəticələr əldə etmişik

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 
kardioloji xəstəliklərə müasir kardioloji xəstəliklərə müasir 

tibbi yanaşmalar müzakirə tibbi yanaşmalar müzakirə 
olunubolunub

Həyat yoldaşı: “Qəbir üstünə 
gedirik” sözünü qadağan 

etmişəm, hamı deyir ki, Şöhrətin 
yanına gedirik...

Kardiologiya sahəsində 
yeniliklərə dair seminar 

keçirilib

Hər səhər saatın zəngi 
çalsa da, o daha oyanmırQurban İsmayılov: 

Uşaqlarda böyük 
gözlər qlaukomanın 

əlaməti ola bilər

Cərrahlarımız 
nüfuzlu beynəlxalq 

konqresdə çıxış 
ediblər

Oktyabrın 29-dan etibarən Tibb Universitetinin 
I-IV kurslarında təhsil alan tələbələrin biliyinin 
qiymətləndirilməsi üçün aralıq imtahanlara start 
verilib. 

ATU-nun İmtahan Mərkəzinin müdiri, filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru Ülkər Cəfərova aralıq qiymətləndirmənin 
(“midtearm”) cədvələ uyğun aparıldığını qeyd edərək, 
qiymətləndirmənin şərtləri ilə bağlı ətraflı məlumat verib: 
“Tələbələrin imtahana qədər toplayacağı 50 balın 20-si 
aralıq imtahanının payına düşür. Əgər tələbə qiymətlən-
dirmədə iştirak etməzsə, onun üçün kəsir hesab olunmur. 
Sadəcə, 50 baldan 20-ni avtomatik itirmiş olur və 30 
balı qalır. Ona görə də balları yüksək olsun deyə, hər bir 
tələbə aralıq qiymətləndirmədə iştirak edir”.

Ü.Cəfərova tədris olunan hər fənn üzrə qiymətlən-
dirmənin aparıldığını, 30 dəqiqəyə 20 sual düşdüyünü 
bildirir: “Suallardan 15-i qapalı, 5-i isə açıq suallardır. 
Əsas meyar tələbələrin keçdikləri fənləri keyfiyyətli şə-
kildə mənimsəməsidir. Bu vaxtadək tələbələrin 60 faizə 
yaxını imtahanda iştirak edib. Bəzi fənlərdən nəticələr 
elə də yüksək olmayıb. Məsələn, Anatomiya fənnindən 
tələbələr 5-7 bal toplaya bilib. Ən yüksək nəticə göstərən 
11 bal toplayıb. Deyərdim ki, bu üsulun tətbiqi şişirtmə 
qiymətlərin qarşısının alınmasında effektiv bir vasitədir”.

Ü.Cəfərova üzləşdikləri problemlərdən də söhbət açıb. 
Onun sözlərinə görə, pandemiyaya görə bəzi qruplar 
bağlandığından, imtahanda tələbələrin hamısı iştirak 
edə bilmir. Bu səbəbdən, dekabrın ortasınadək bitməsi 
nəzərdə tutulan qiymətləndirmənin müddəti uzadıla bilər.

Azərbaycan Tibb 
Universitetində aralıq 

qiymətləndirmə davam edir
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Halil İbrahim Durak müxtə-
lif sahələr üzrə əməkdaşlıq 
məsələlərindən danışıb. Tə-
cili tibbi yardımın göstərilmə-
si ilə bağlı tədris prosesinin 
təkmilləşdirilməsi, ATU-da 
rezidentura səviyyəsində yeni 
ixtisasın açılması və digər 
məsələlərlə bağlı təkliflərini 
səsləndirib.

Görüşdə Türkiyə nümayən-
də heyətinin üzvləri dr. Hasan 
Odabasoğlu, dr. Mücahit Bili-
ci, dr. Funda Karabek Akarca, 
dr. Okan Ok, Dr. Hüseyin Can 
Hekimoğlu, ÜST-ün Azər-

ATU-nun rektoru, pro-
fessor Gəray Gəraybəy-
li universitetin beynəlxalq 
əlaqələri arasında Türkiyə 
ali məktəbləri ilə işbirliyinin 
xüsusi yer tutduğunu bildirib. 
O, son aylar ərzində Türkiyə-
nin müxtəlif səhiyyə müəs-
sisələri, aparıcı xəstəxana-
lar və tibb universitetlərinin 
nümayəndələri ilə faydalı 
əməkdaşlığın mövcud ol-
duğunu bildirərək qarşıdakı 
planlardan söz açıb.

ÜST-ün eksper ti, Ege 
Universitetinin təmsilçisi dr. 

Azərbaycan Tibb Universitetində Türkiyənin 
tibb müəssisələri, Ege Universitetinin və 
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri 
ilə görüş keçirilib. 

Mətbuat Xidməti 

Malayziyanın ən 
böyük universiteti ilə 
əməkdaşlıq imkanları 
müzakirə olunub 
Noyabrın 17-də Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq 
əməkdaşlıq şöbəsinin və Azərbaycanın 
Malayziyadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı 
ilə Malayziyanın MARA Texnologiya Universiteti 
(UiTM) və Azərbaycanın ali təhsil müəssisələri 
arasında əməkdaşlıq imkanlarının müzakirəsi 
məqsədilə ilk onlayn tanışlıq görüşü keçirilib.

Görüşdə Azərbaycan tərəfindən ölkəmizin Malayziyadakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İrfan Davudov, Təhsil Nazir-
liyinin Beynəlxalq əməkdaşlıq, Elm, ali və orta ixtisas təhsili 
şöbələrinin əməkdaşları, Azərbaycan Tibb Universitetinin 
rektoru, professor Gəray Gəraybəyli, Azərbaycan Texniki 
Universitetinin rektoru Vilayət Vəliyev, Bakı Mühəndislik 
Universitetinin rektoru, professor Havar Məmmədov və Bakı 
Dövlət Universitetinin müvafiq sahə üzrə prorektorları, Ma-
layziya tərəfindən isə UiTM-in vitse-kansleri, professor Hajah 
Roziah Mohd Janor, Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri 
Hajah Zainab Haji Mohd Noor, dekanlar və digər əməkdaşlar 
iştirak ediblər.

ATU-nun rektoru, professor Gəray Gəraybəyli onlayn 
görüşdə çıxış edərək əvvəlcə rəhbəri olduğu ali tibb 
müəssisəsi haqqında qısa məlumat verib. Əsası 1930-cu 
ildə qoyulan Azərbaycan Tibb Universitetinin 90 illik tarixi 
ərzində Azərbaycanı və yaxın region ölkələrini yüksək 
profilli həkimlərlə təmin etdiyini vurğulayan rektor hazırda 
universitetin 5 fakültəsində 7 ixtisas üzrə mütəxəssislər 
hazırlandığını bildirib. Xatırladıb ki, uzun illərdir Tibb, Stoma-
tologiya, Əczaçılıq, İctimai səhiyyə və Hərbi həkim ixtisasları 
üzrə peşəkar kadrlar hazırlanır. Tibb bacılığı və fizioterapist 
ixtisasları, həmçinin kliniki psixologiya və tibbi menecment 
üzrə master proqramları isə son 2 ildə təşkil olunub. 

Rektor hər il ATU-dan təxminən min nəfər məzun oldu-
ğunu diqqətə çatdıraraq qeyd edib ki, universitetdə təhsil 
alan 7000-ə yaxın tələbədən 2300-ə qədəri əcnəbi vətən-
daşlardır: “Bu əcnəbi vətəndaşlar dünyanın 39 ölkəsini təm-
sil edirlər. Universitetimizin fəaliyyətində prioritet istiqamət-
lərdən biri də beynəlxalq əlaqələrin inkişaf etdirilməsidir. 
Təsadüfi deyil ki, hazırda dünyanın 90-a yaxın elm və təhsil 
qurumu ilə müxtəlif xarakterli əməkdaşlıq müqavilələrimiz 
mövcuddur”. 

Professor G.Gəraybəyli Malayziyanın ən böyük ali təhsil 
müəssisəsi olan UiTM ilə belə bir görüşdə iştirakdan və gələ-
cək əməkdaşlıq perspektivlərinin müzakirə olunmasından 
məmnunluğunu dilə gətirib: “Tərəfimizdən aparılan qısa 
araşdırma zamanı gördük ki, MARA Texnologiya Universiteti 
60 illik zəngin bir təcrübəyə malikdir və hazırda universi-
tetdə səhiyyə və rifah üzrə 1000-dən çox tədris proqram-
ları təklif olunur. Təbii ki, bu fakt bizdə böyük entuziazm 
yaratdı. Hesab edirəm ki, ATU-da yeni yaradılan Tibb bacılığı, 
fizioterapist, kliniki psixologiya və tibbi menecment ixtisas-
ları ilə bağlı təhsilin bütün pillələri üzrə MARA Texnologiya 
Universitetinin zəngin təcrübəsindən istifadə edilə bilər. 
Xüsusilə bu istiqamətdə müəllim və tələbələrin qısa və 
uzun müddətli mübadilə proqramlarının faydalı olacağı 
qənaətindəyəm”. 

Professor G.Gəraybəyli Malayziyadan olan həmkarlarının 
gələcəkdə Azərbaycan Tibb Universitetində yaradılması 
nəzərdə tutulan nutrisiologiya ixtisası, eləcə də Genetik 
araşdırmalar və kök hüceyrə araşdırmaları laboratoriyalarına 
dair fikirlərinin önəmli olduğunu da deyib.

Onlayn görüş zamanı ikili diplom proqramlarının təsis 
edilməsi imkanlarının araşdırılmasına xüsusi diqqət yetirilib. 
Eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşları üçün UiTM-də xüsu-
si təqaüdün ayrılması, tələbə və müəllim mübadilə proq-
ramları, bərpa olunan enerji, hüquq və digər ixtisaslar üzrə 
mümkün əməkdaşlıq imkanları, birgə tədqiqat layihələrinin 
həyata keçirilməsi məsələləri də müzakirə olunub.

Qeyd edək ki, görüşdə ATU-nun Beynəlxalq əlaqələr üzrə 
prorektoru, dosent Orxan İsayev də iştirak edirdi.

Azərbaycan Tibb Universiteti ilə 
Türkiyənin Ankara Universiteti ara-
sında əməkdaşlığın əsasını qoyan 
saziş imzalanıb. Əməkdaşlığa dair 
sənəd hər iki ali məktəbin rektorları 
tərəfindən təsdiqlənib.

İmzalanma mərasimində çıxış edən 
ATU-nun rektoru, professor Gəray Gəray-
bəyli qeyd edib ki, Ankara Universiteti 
ilə əməkdaşlığın müddəti qısa olsa da, 
böyük nəticələr əldə olunub. ATU-nun 
I kurs tələbələri Ankara Universitetinin 
tibb, stomatologiya, tibb bacılığı və sağlıq 
bilimləri ixtisasları üzrə onlayn dərslərində 
iştirak ediblər. Bundan sonrakı mərhələ-
də isə tələbə və müəllim mübadiləsinin 
tətbiqi planlaşdırılır. Bundan əlavə, Ankara 
Universiteti ilə ikili diplom proqramlarının 
başlanmasına dair planlar da mövcuddur.

ATU-nun rektoru sazişin imzalanma mə-
rasiminin Zəfər Günü ərəfəsinə təsadüf et-
diyini qeyd edərək Vətən müharibəsində 
qardaş Türkiyənin dəstəyinə görə görüş 

iştirakçılarına təşəkkürünü çatdı-
rıb: “44 günlük müharibə zamanı 
vəzifəsindən, ixtisasından asılı 
olmayaraq hər bir kəs savaşın 
içindəydi. Bu ağır dönəmdə 
Türkiyədəki qardaşlarımızdan 
hərtərəfli dəstək alırdıq”.

Ankara Universitetinin rektoru, 
professor dr. Necdet Ünüvar rəh-
bərlik etdiyi təhsil ocağının bey-
nəlxalq əlaqələrində ATU-nun 
xüsusi yerə malik olduğunu bil-
dirib. O, təhsil sahəsində iki ölkə 
arasındakı əməkdaşlığın daha 
da gücləndirilməsinin tərəfdarı 
olduğunu qeyd edib. Professor imzalanan 
sazişin bu istiqamətdə atılacaq addımlara 
təkan olacağını əminliklə bildirib.

Sonda Azərbaycan Tibb Universiteti ilə 
Türkiyənin Ankara Universiteti arasında 
əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb.

Görüşdə ATU-nun beynəlxalq əlaqələr 
üzrə prorektoru, dosent Orxan İsayev, 

Universitetin Elmi katibi, Ortopedik stoma-
tologiya kafedrasının müdiri, professor Na-
zim Pənahov, İctimai səhiyyə fakültəsinin 
dekanı, professor Anar Ağayev, Beynəlxalq 
əlaqələr şöbəsinin müdiri Müşfiq Orucov, 
Ankara Universitetinin rektor köməkçisi, 
professor Ercan Bayazıtlı, Diş fakültəsinin 
dekanı, professor Kaan Orhan, rektor söz-
çüsü Ummet Artuç iştirak ediblər.

ATU Türkiyənin daha 5 universiteti ilə 
saziş imzalayıb 

Azərbaycan Tibb Universiteti bey-
nəlxalq əlaqələrinin gücləndirilməsi, 
dünya miqyasında nüfuzlu təhsil və 
elm platformalarında daha da tanın-
ması istiqamətində növbəti uğurlu 
addımı atıb. Belə ki, ATU ilə Türkiyənin 
5 universiteti arasında ayrı-ayrılıqda 
əməkdaşlığa dair sazişlər imzalanıb. 
Sazişlərin imzalanmasına həsr 
olunmuş görüşdə Azərbaycan Tibb 
Universitetinin rektoru, professor 
Gəray Gəraybəyli qonaqlara ali 
məktəbin tarixi, fəaliyyəti haqqında 
məlumat verib. Bildirib ki, son illər 

aparılan islahatlar ATU-da tədris 
prosesinin keyfiyyətinin artırılması, 
həmçinin beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılmasına xidmət edib. 
Bu da getdikcə daha çox əcnəbi 
tələbənin ATU-nu seçməsinə imkan 
yaradıb. Professor G.Gəraybəyli 
universitetin beynəlxalq əlaqələri 
arasında Türkiyə ali məktəbləri ilə 
münasibətlərin xüsusi yer tutduğunu 
vurğulayıb. Əminliklə bildirib ki, yeni 
əməkdaşlıq sazişləri bu münasibət-
lərin daha da güclənməsinə, uğurlu 
ortaq layihələrin ortaya çıxmasına 

şərait yaradacaq. 
Sonra Sağlık Bilimleri Universitetinin rektoru 
Cevdet Erdöl, Kütahya Dumlupinar Universi-
tetinin rektoru Kazım Uysal, Bilecik Şeyh Ede-
bali Universitetinin rektoru Şükrü Beydemir, 
Çankırı Karatekin Universitetinin rektoru Ha-
run Çiftçi və Bolu Abant İzzet Baysal Univer-
sitetinin rektoru Mustafa Alişarlı çıxış edərək 
təmsil etdikləri ali təhsil müəssisələri barədə 
məlumat veriblər. Türkiyəli qonaqlar Azər-
baycan xalqını böyük qələbənin ildönümü, 
Zəfər Günü münasibətilə də təbrik ediblər. 
Görüşün yekununda ATU ilə adları çəkilən 
universitetlərin hər biri ilə ayrılıqda əməkdaş-
lığa dair sazişlər imzalanıb. 
Görüşdə Bakı Avrasiya Universitetinin Bey-
nəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru Siyavuş 
Qasımov, Kütahya Dumlupınar Universiteti-
nin prorektoru Atilla Batur, Bolu Abant İzzet 
Baysal Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr 
ofisinin müdiri İbrahim Kürtül, Bilecik Şeyh 
Edebali Universitetinin prorektoru İlhami 
Yurdakul, Çankırı Karatekin Universitetinin 
prorektoru Hüseyin Odabaş, ATU-nun Ümumi 
işlər üzrə prorektoru Nizami Adilov, Bey-
nəlxalq əlaqələr üzrə prorektor Orxan İsayev, 
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Müşfiq 
Orucov, Mətbuat xidmətinin rəhbəri Günel 
Aslanova da iştirak edirdilər.

Professor Gəray Gəraybəyli: Qısa müddətdə böyük nəticələr əldə etmişik 

Ankara Universiteti ilə tələbə və müəllim 
mübadiləsi planlaşdırılır

baycan nümayəndəliyindən 
Fidan Talışinskaya, həmçinin 
ATU-nun beynəlxalq əlaqələr 
üzrə prorektoru, dosent 
Orxan İsayev, Tədris və təh-

sildə keyfiyyət təminatı şö-
bəsinin müdiri, dosent Samir 
Cavadov, Mətbuat xidməti-
nin rəhbəri Günel Aslanova 
iştirak ediblər.

Türkiyə nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib



30 noyabr 2021-ci il TƏBİB www.amu.edu.azwww.amu.edu.az 3

u Bütün dünyada olduğu 
kimi, Azərbaycanda da 
insanları narahat edən 
xəstəliklər arasında ürək 
xəstəlikləri xüsusi yer tu-
tur. Ona görə də mütəma-
di olaraq bu mövzuda se-
minar və təlimlər təşkil 
edilir.

Bu gün lər də ATU-nun Təd ris 
Cər ra hiy yə Kli ni ka sın da da mar 
və ürək-da mar cər rah la rı üçün 

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında kardioloji xəstəliklərə müasir tibbi yanaşmalar müzakirə olunubTədris Cərrahiyyə Klinikasında kardioloji xəstəliklərə müasir tibbi yanaşmalar müzakirə olunub
Kardiologiya sahəsində yeniliklərə dair seminar keçirilib

sında əsas rol oynadığını, yaşı 50-
dən yuxarı olan qadınlarda daha çox 
rast gəlindiyini diqqətə çatdırıb: “Bu-
nunla yanaşı, daha əvvəl xərçəng ta-
rixçəsi olanlarda, ailəsində bu xəstə-
liklə qarşılaşanlarda, həmçinin erkən 
klimaks dövrünə daxil olanlarda, 
yağlı qidalanan və qeyri-aktiv həyat 
tərzi keçirən, siqaret və alkoqol qəbul 
edən, infeksion xəstəliklərlə qarşılaş-
mış, eləcə də oral kontraseptivlərdən 
istifadə edən qadınlarda bu risk daha 
da artır”.

Türkiyəli professor ana olmağın və 
uşağı təbii yolla qidalandırmağın süd 
vəzi xərçəngindən qorunmaq baxı-
mından böyük əhəmiyyət kəsb etdi-
yini deyib. “Müasir dövrdə xərçəng 
xəstəliyi ürək xəstəlikləri, şəkərli 
diabet və s. kimi müalicəsi mümkün 

G.Əy yu bo va kök hü-
cey rə lə ri nin ye tiş di ril mə si, 
on lar dan ek zo som la rın əl-
də edil mə si və Na no sight 
üsu lu ilə təh li li, be yin or qa-
noid lə ri nin ye tiş di ril mə si, 
plaz mid lə rin tət bi qi ilə gen 
eksp res si ya sı na tə sir üsul-
la rı, müasir ge ne tik və mo-
le kul yar ana liz lər, kon fo kal 
mik ros ko pi ya və s. ki mi 
tibb el mi sa hə si nin müasir 

Görüşdə Onkoloji Klinikanın 
Müalicə işləri üzrə direktor müavini, 
onkoloq-mamoloq, tibb üzrə fəlsəfə 
doktoru Nigar Mehdiyeva radiasiya 
onkologiyası sahəsində çoxsaylı 
elmi-tədqiqat işlərinin müəllifi olan 
B.Pehlivanın həkim, rezident və 
tələbələr üçün qeyd olunan sahədə 
müasir yanaşmalar, protonterapiya, 
süd vəzi xərçənginin şüa terapiya-
sı metodlarına dair çıxış edəcəyini 
bildirib.

Daha sonra professor B.Pehli-
van məruzə ilə çıxış edərək müasir 
dövrdə süd vəzi xərçənginin ən çox 
rast gəlinən xərçəng növü olduğu-
nu qeyd edib. O, bu növ xərçəngə 
qadınlarla yanaşı, kişilərdə də rast 
gəlindiyini vurğulayıb. Məruzəçi bu 
xəstəlikdə yaşın risk faktorları ara-

Onkoloji Klinikada tanınmış türkiyəli mütəxəssislə 
görüş təşkil edilib

Azərbaycan Tibb Universitetinin Onkoloji Klinikasında 
ölkəmizdə səfərdə olan radiasiya onkologiyası sahəsində 
tanınmış türkiyəli mütəxəssis, onkoloq həkim, professor Berrin 
Pehlivanla görüş keçirilib.

Sitologiya, embriologiya və histologiya kafedrasının baş 
müəllimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Günel Əyyubova ABŞ-ın Dövlət 
Departamenti və Beynəlxalq Təhsil İnstitutunun əməkdaşlığı 
ilə həyata keçirilən Fulbright qrantının Azərbaycan üzrə qalibi 
olub. O, Fulbright scholar proqramı çərçivəsində ABŞ-ın Texas 
A&M Universitetinin Regenerativ Təbabət İnstitutu, Hüceyrəvi və 
molekulyar təbabət kafedrasında elmi tədqiqat işi aparıb. 

ATU-nun İctimai sağlamlıq və 
səhiyyənin təşkili kafedrasının 
müdiri, professor Rafiq Çobanov və 
adıçəkilən kafedranın professoru 
Anar Ağayevin birgə müəllifliyi 
ilə ərsəyə gələn “Səhiyyənin 
menecmenti” adlı dərs vəsaiti nəfis 
tərtibatla “Təbib” nəşriyyatında 
çapdan çıxıb. 

Ki ta ba Ə.Əli yev adı na ADH Tİ-nin Sə hiy yə nin təş-
ki li və me nec men ti ka fed ra sı nın do sen ti, t.ü.e.d. 
H.İ.İb ra hi mi li və ATU-nun Epi de miolo gi ya ka fed ra-
sı nın pro fes so ru M.Z.Nif tul la yev rəy ve rib lər.

Dərs lik ida rəet mə kur su nun əsas mə sə lə lə ri ni əl-
ça tan for ma da özün də əks et di rir. Bu ra da ida rəet mə 
nə zə riy yə si nin əsas müd dəala rı, ida rəet mə təc rü bə-
si nin ümu mi ləş di ril mə si, ha be lə ba zar sub yek ti ki mi 
ida rəet mə üsul la rı nə zər dən ke çi ri lib. Əsas diq qət 
ida rəet mə qə rar la rı nın qə bul edil mə si üsul la rı na 
və müasir me ne ce rin fəaliy yə ti nin əsas xü su siy-
yət lə ri nə yö nəl di lib. Ki tab da me ne cer və per so nal 
rəh bər li yi nin işi nin təş ki li, ida rəet mə qə rar la rı nın 
qə bul edil mə si, mü na qi şə lə rin həl li, elə cə də ra bi tə 
və iş gü zar da nı şıq la rın prob lem lə ri öz ək si ni ta pıb.

Ki tab da həm mə lu mat lan dı rı cı ma te rial, həm də 
əsas an la yış lar, ter min lər, nə za rət sual la rı və prak-
ti ki tap şı rıq lar la ya na şı, müasir me nec men tin ye ni 
me tod və tex ni ka la rı na, qa baq cıl kadr la rın ida rəet-
mə tex no lo gi ya la rı na da xü su si diq qət ye ti ri lib. 357 
sə hi fə dən və XII fə sil dən iba rət olan ki ta bın son lu-
ğun da dərs lik də iş lən miş söz lə rin ge niş, ət rafl ı və 
də qiq iza hı ve ri lib. 

Müəl lifl ər he sab edir ki, dərs lik yu xa rı da gös tə ri-
lən prob lem lə rin həl li nə öz töh fə si ni ve rə cək və bu 
sa hə nin mü tə xəs sis lə ri nə ida rəet mə nin əsas la rı nı 
mə nim sə mək lə ya na şı, həm də hə də fə doğ ru fəaliy-
yət lə ri ni uğur la hə ya ta ke çir mək də kö mək edə cək.

Ki tab tibb uni ver si tet lə ri nin tə lə bə və re zi dent lə ri, 
ix ti sas laşl mış tibb müəs si sə lə ri nin ma gist rant la rı, 
həm çi nin müx tə lif sə viy yə li sə hiy yə or qan la rı nın 
rəh bər li yi üçün nə zər də tu tu lub. “Sə hiy yə nin me nec-
men ti” həm də ba zar şə raitin də fəaliy yət gös tə rən 
tibb müəs si sə lə ri nin ida rə edil mə sin də ma raq lı olan 
hər kəs üçün fay da lı bir mən bə dir.

M.ƏLƏKBƏRLİ

“Səhiyyənin menecmenti” 
dərsliyi işıq üzü görüb

me tod la rı nı da ət rafl ı öy rə nib və 
tət biq edib. 

O, həm çi nin uni ver si tet də tibb 
təh si li, is ti fa də olu nan proq ram 
və kur ri ku lum mo del lə ri ilə də 
ya xın dan ta nış olub. “Neuros-
cien ce and Ex pe ri men tal The-
ra peutics” ka fed ra sı nın pro fes-
sor-müəl lim he yə ti və tə lə bə lər lə 
gö rüş lər ke çi rib, bir ne çə mü ha-
zi rə və la bo ra tor dərs lər də mə-
ru zə lər lə çı xış edib.

G.Əy yu bo va proq ram müd də-
tin də bir çox bey nəl xalq təd bir 
və konf rans lar da çı xış et mək lə 
ya na şı, Azər bay can mət bə xi nə 
aid lə ziz ye mək lər dən bir ne çə si 
haq da Ame ri ka da dərc olu nan 
jur nal da mə lu mat lar da ve rib.

G.Əy yu bo va bil di rib ki, təd qi-

qa tın məq sə di Alz hey mer xəs-
tə li yi nin, o cüm lə dən yad daş 
poz ğun lu ğu ilə mü şa hi də edi lən 
di gər xəs tə lik lə rin müali cə sin də 
kök hü cey rə mən şə li ek zo som-
la rın eff ekt li yi nin öy rə nil mə si dir. 
Bu nun la ya na şı, G.Əy yu bo va tibb 
sa hə si nin bir çox müasir təd qi qat 
me tod la rı nı da öy rən di yi ni və tət-
biq et di yi ni vur ğu la yıb.

Yad daş po zun tu la rı ilə mü şa-
hi də edi lən ney ro de ge ne ra tiv 
xəs tə lik lə rin gü nü-gün dən art-
maq da da vam et di yi ni söy lə yən 
mü tə xəs sis, apar dı ğı təd qi qat 
işi nin eff ek tiv müali cə üsul la rı nın 
ta pıl ma sı na kö mək ola ca ğı na, 
həm çi nin Azər bay can da bu növ 
xəs tə lik lə rin təd qi qi üçün zə min 
ya ra da ca ğı na inan dı ğı nı de yib.

Universitetimizin “Qonaq 
professor”ları Nadeem Fazal 
və Nevzat Doğanın dövri ve-
binarları keçirilib. 

Almaniyanın Eurogio Klinika-
sının tərkibində olan Ümumi və 
Visseral Cərrahiyyə Klinikasının 
baş həkimi, professor Nevzat Do-
ğan 2019-cu ildə, ABŞ-ın Çikaqo 
Universitetinin professoru Nade-
em Fazal isə 2020-ci ildə ATU-nun 
“Qonaq professor”u seçilib.

Professor Nadeem Fazal “CO-
VID-19 and the responsibility of 
a physician” mövzusunda təqdi-
mat edib.

Qeyd edək ki, Nevzat Doğa-
nın “Mədə xərçəngi. Mən necə 

edirəm?” mövzusunda təqdimatı 
ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər ka-
fedrasının təşkil etdiyi “Mən necə 
edirəm” adlı silsilə seminarları çər-

çivəsində keçirilib. Kafedrada bu 
kimi vebinarların gələcəkdə da-
vamlı olaraq təşkili planlaşdırılır. 

Vebinarda ATU-nun profes-

sor-müəllim heyəti, həkimlər, rezi-
dentlər və tələbələr iştirak ediblər. 
Maraqlı keçən vebinarın sonun-
da mövzu ətrafında müzakirələr 

aparılıb. Həmçi-
nin qeyd olunan 
istiqamətlər üzrə 
birgə elmi tə-
dqiqatların aparıl-
ması perspektivləri 
iştirakçıların diqqə-
tinə çatdırılıb.

“Qonaq professor”ların dövri 
vebinarları maraqla qarşılanıb

Əməkdaşımız beynəlxalq qrant layihəsinin qalibi olub

se mi nar ke çi ri lib. Al ma ni ya-
nın Mann heim Cər ra hiy yə 
Kli ni ka sı nın la yi hə si olan 
se mi nar da tez-tez rast laş dı-
ğı mız kar diolo ji xəs tə lik lə rə 
müasir tib bi ya naş ma lar 
və kar diolo gi ya sa hə sin də 
ye ni lik lər mü za ki rə olu nub. 
ATU-nun Təd ris Cər ra hiy yə 
Kli ni ka sı nın di rek to ru, pro-
fes sor Sur xay Ha dı yev, kli ni-
ka nın təd ris və el mi mə sə-
lə lər üz rə di rek tor müavi ni, 
pro fes sor Da vud Pə na hov 

se mi nar da çı xış edə rək 
kar diolo gi ya sa hə sin də 
qa za nı lan uğur lar dan, elə cə 
də möv cud prob lem lər dən 
söh bət açıb lar. Bu möv zu da 
se mi na rın həm bi lik lə rin 
ar tı rıl ma sı və mü ba di lə si, 
həm də prak ti ka nın güc-
lən di ril mə si ba xı mın dan 
önəm li ol du ğu diq qə tə 
çat dı rı lıb.

Se mi nar da Mann heim 
Uni ver si te ti Xəs tə xa na-
sı nın Da mar cər ra hiy yə si 

şö bə si nin pro fes so ru dr. Mic-
ha le Keese nin “To ra kal aor ta 
cər ra hiy yə sin də ye ni lik lər”, 
Azər bay can Ürək-Da mar Cər ra-
hiy yə si Cə miy yə ti nin pre zi den ti, 
pro fes sor dr. Kam ran Mu sa ye vin 
“To ra kal aor ta cər ra hiy yə sin də 
Azər bay can təc rü bə si” möv zu-
sun da mə ru zə lə ri din lə ni lib. Ey ni 
za man da Mann heim Uni ver-
si te ti Xəs tə xa na sı nın Da mar 
cər ra hiy yə si şö bə si nin uz ma nı, 
ATU-nun mə zu nu Vü qar Ya qub lu 
və ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər 

kafedrasının assistenti Elman 
Əzimov se mi nar da re zi dent-
lə rin iş ti ra kı ilə prak ti ki cər ra hi 
təh lil apa rıblar.

Se mi na rın işin də kar diocər-

rah lar, kar dioloq lar, re zi dent-
lər və re zi den tu ra şö bə si nin 
Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sı 
üz rə mə sul şəx si, as sis tent 
Na miq Xə li lov iş ti rak edib lər.

olan xəstəlikdir”, – deyən B.Peh-
livan qadınların həyat tərzinə 
diqqət yetirməklə bu xəstəlikdən 
qorunmasının mümkün olduğunu 
vurğulayıb. 

Mütəxəssis, həmçinin tövsiyə 
olunan süd vəzi xərçəngi müa-
yinələri, xəstəliyin radioterapiya, 
kimyaterapiya və cərrahi üsullar-
la müalicəsi, süd vəzi qoruyucu 
əməliyyatlarda radioterapiya 

göstəriciləri haqqında ət-
raflı məlumat verib, radi-
oterapiya zamanı ürəyi və 
ağciyərləri qorumaq üçün 
görülən tədbirlərdən bəhs 
edib.

Məruzə ətrafında ge-
niş müzakirələr aparılıb. 
B.Pehlivan təlim iştirakçı-
larının çoxsaylı suallarını 
cavablandırıb.
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Azərbaycana Birgə Yardım 
Təşkilatının (UAFA) ölkəmiz-
dəki direktoru Qven Börçel-
lin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin Tədris Terapevtik 
Klinikasında olub. Klinikanın 
direktoru, professor Surxay 
Musayev müəssisənin yaran-
ması və fəaliyyəti haqqında 
geniş məlumat verib. 

ATU-nun terapevtik yönümlü ka-
fedralarının bu klinikada cəmlən-
diyini bildirən S.Musayev pande-
miya və Vətən müharibəsi dönə-
mində klinika əməkdaşlarının fə-
dakarlığı haqqında danışıb. Gələ-
cək planlar və gözlənilən yeniliklər-
dən söz açan klinika rəhbəri bunlar 
sırasında sümük iliyi transplantasi-
yasını xüsusi vurğulayıb. 

Görüş çərçivəsində bu klinika-
nın bazasında yerləşən kafedra və 
şöbələrin əməkdaşları, rezidentlər 
və yuxarı kurs tələbələri üçün UA-
FA-nın fəaliyyəti və əməkdaşlıq is-
tiqamətləri barədə məlumat xarak-
terli seminar təşkil olunub.

UAFA-nın rəhbəri Qven Bör-
çell isə öz növbəsində rəhbərlik 
etdiyi təşkilatın məqsəd və mə-
ramını açıqlayıb. Qeyd edib ki, 
1998-ci ildə yaradılan təşkilatın 
əsas məqsədi Azərbaycanda sə-
hiyyəyə, xüsusilə azyaşlı uşaqlara 
və təhsilə xüsusi diqqət ayırmaq-
la həyat səviyyəsinin davamlı in-
kişafına kömək etməkdir. Onun 
sözlərinə görə, bu 23 il ərzində 

UAFA xüsusilə əlilliyi olan uşaqla-
rın sağlamlıq və təhsil məsələlə-
rinə diqqət yetirən ciddi bir qu-
rum kimi formalaşıb. Bu baxım-
dan, tibbi və sosial köməyə eh-
tiyacı olan əlil uşaqlara yardım 
məqsədilə reallaşdırılan layihələr 
xüsusi önəm daşıyır. Təklif və rəy-
lərini klinika rəhbəri ilə bölüşən 
xanım Qven Börçell bildirib ki, UA-
FA-nın “Uşaqlıq dövründə təhsil 

və sosial inkişaf üzrə baza kursu”-
nun (CHED) ATU-nun Tədris Te-
rapevtik Klinikasının bazasında 
aparılması və tədrisə inteqrasiya-
sı məqsədəuyğun ola bilərdi.

Daha sonra CHED kursunun me-
neceri Ülviyyə Mirzəyeva layihə 
haqqında ətraflı məlumat verib. 
2018-ci ildən bu təşkilatın tərki-
bində fəaliyyətə başlayan CHED 
kursunun əsas məqsədi, prinsi-
pi, potensial imkanları barədə 
söz açan Ü.Mirzəyeva vurğulayıb 
ki, kursda ali təhsilli fizioterapist, 
loqoped və digər mütəxəssislərə 
həm praktiki bacarıqlar, həm də 
nəzəri biliklər tədris edilir.

Sonda CHED kursunun klini-
kanın bazasında yaradılması, bu 
kurslara gənc həkimlərin, rezi-
dentlərin cəlb edilməsi və tədris 
proqramlarına inteqrasiya pres-
pektivləri ilə bağlı müzakirələr 
aparılıb.

UAFA nümayəndələri Tədris 
Terapevtik Klinikasında olublar

ATU-nun adı Qlobal 
Xəstəliklər Reyestrinə 
daxil edilib

Bu il ilk dəfə olaraq Azərbaycan Tibb Univer-
sitetinin adı İFSO beynəlxalq təşkilatının Qlobal 
reyestrinə daxil edilib. İllik hesabat şəklində dərc 
olunan bu reyestrdə inkişaf etmiş dövlətlərdə ba-
riatrik cərrahiyyə sahəsində aparılan əməliyyat-
ların, qeydə alınan və müalicə edilən xəstəliklərin 
dəqiq sayı və dürüstlük əmsalı əks olunur. 

Reyestrdə hər bir dövlətdə qeydə alınan xəstəliklə-
rin, icra olunan əməliyyatların sayı, aparılma qaydası, 
nəticəsi, həmçinin yanaşı xəstəliklər, ağırlaşmaların 
olub-olmamasına dair qeydiyyat məlumatları yer alır. 
Bu məlumatlar xüsusi beynəlxalq ekspertlər tərəfin-
dən dəqiqləşdirildikdən sonra dərc olunur. Mərkəzi 
İngiltərədə yerləşən Qlobal reyestrdə ölkələr 5 regi-
onal ərazi vahidləri üzrə şöbələrlə təsnifatlandırılır. 
Artıq ATU ölkəmizin bariatrik metabolik cərrahiyyə-
sini rəsmi olaraq Qlobal reyestrdə təmsil edir. 

Ölkəmizin bu sistemə daxil olmasında xüsusi 
əməyi olan ATU-nun I Cərrahi xəstəliklər kafedra-
sının əməkdaşı, Azərbaycan Bariatrik və Metabolik 
Cərrahlar Dərnəyinin sədri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru 
Taryel Ömərov bildirib ki, ölkəmizin səhiyyə sistemi-
nin cərrahiyyə bölmələrindən birinin belə mötəbər 
reyestrdə yer alması çox ciddi və effektiv addımdır: 
“Reyestrin sayca 6-cı hesabatında 50 dövlət təmsil 
olunur. Bir neçə ildir ki, biz də ölkəmizdə aparılan 
bariatrik-metabolik cərrahi əməliyyatların belə bir 
mərkəzləşmiş mötəbər sistemdə reyestrə düşməsi 
üçün çalışırdıq. Nəhayət, bu il istəyimizə nail olduq. 
Azərbaycanda əməliyyatların beynəlxalq standartlara 
görə uyğunlaşmalarının aparılması, hesablama əm-
sallarının qlobal düsturların köməyilə hazırlanması, 
həmçinin ölkə səhiyyəsinin bariatrik-metabolik cər-
rahiyyəsinin dünyada getdikcə daha çox tanınması 
və qəbul olunması bu il bizim də Qlobal reyestrdə yer 
alan 50 dövlətin sırasına qoşulmağımızla nəticələn-
di. Hesabatın sistemə daxil edilməsi və beynəlxalq 
ekspertlərin sorğularının cavablanması 8 ay ərzin-
də aparılan intensiv danışıqlar əsasında baş tutdu. 
Nəticədə artıq Azərbaycan səhiyyəsi, ATU, həmçinin 
bariatrik-metabolik cərrahiyyəmiz dünyanın 1 saylı 
hesabat reyestrində əks olunur”.

Qeyd edək ki, bu hesabatda 50 ölkədə aparılan 507 
mindən çox əməliyyat haqqında məlumatlar yer alıb. 

Azərbaycanlı alimin 
məruzələri Türkiyədə 
maraqla qarşılanıb

Türkiyədə keçirilən 7-ci Beynəlxalq dodaq və da-
maq yarığı konfransına Azərbaycandan ATU-nun 

əməkdaşı professor Vaqif Qələndər də dəvət olu-
nub. Azərbaycanlı alimin bu sahəyə dair məruzəsi 
maraqla qarşılanıb və yeni əməliyyat protokolları 
ətraflı müzakirə edilib.

Bundan sonra professor V.Qələndər Antalya şəhə-
rində keçirilən 43-cü Türk plastik-rekonstruktiv və 
estetik cərrahiyyə konfransına da qatılıb. O, noyabrın 
10-14-də baş tutan konfransda süd vəzi rekonstruk-
siyasına aid dünyada qəbul olunan yeni metodikası 
haqqında ətraflı məlumat verib. Alimin bu barədə 
kurs məruzəsi mütəxəssislər tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilib.

Vaqif Qələndərin rəhbərliyi altında Azərbaycan 
Tibb Universitetində aparılan elmi tədqiqatların 
praktikada tətbiqi, eləcə də nəticələrin ABŞ-da yeni 
bir metodika kimi qəbul olunması da konfrans iştirak-
çılarında xüsusi maraq doğurub.

Bu gün lər də Tür ki yə nin 
An tal ya şə hə rin də VII Mil li və 
6-cı Ara lıq də ni zi Me ta bo lik 
Xəs tə lik lər Konq re si (7th Na-
tional and 6th Me di ter ra nean 
Me ta bo lic Di seases Cong ress) 
baş tu tub. Dün ya nın 20-dən 
çox öl kə sin dən gə lən 500-dən 
çox iş ti rak çı və 100-dən çox 
mü ha zi rə çi ara sın da Azər-
bay can Tibb Uni ver si te ti nin 
təm sil çi lə ri də olub.

Bu mö tə bər təd bir də Azər-
bay can Ba riat rik-Me ta bo lik 
Cər rah lar As so siasi ya sı nın 
səd ri, ATU I Cər ra hi xəs tə lik-
lər ka fed ra sı nın əmək da şı, tibb 
elm lə ri üz rə fəl sə fə dok to ru 

Tar yel Ömə rov da iş ti rak edib. 
O, ey ni za man da 2-ci Mil li Me-
ta bo lik və Ba riat rik Cər ra hiy yə 
Dieto lo gi ya Konq re sin də (Na-
tional Me ta bo lic and Ba riat ric 
Sur gery Diete tics Cong ress) 
və Oks ford Uni ver si te ti nin nəz-
din də for ma laş mış 41-ci Bey-
nəl xalq Ba riat rik Klub (41 st 
İn ter na tional Ba riat ric Club) 
sim po ziumu na qa tı la raq ge-
niş audi to ri ya qar şı sın da çı xış 
edib. O, konq re sin bey nəl xalq 
iş lər üz rə ka ti bi se çi lib.

Ta nın mış cər ra hın söz lə ri nə 
gö rə, be lə nü fuz lu top lan tı da 
məhz ATU təm sil çi si nin ka tib 
se çil mə si qü rur ve ri ci hal dır. 

Təd bir za ma nı Azər bay can-
da yal nız ba riat ri ya sa hə sin də 
əmə liy yat lar haq qın da yox, ey-
ni za man da el mi iş lər ba rə sin-
də də çı xış lar olub.

Piy lən mə nin və me ta bo lik 
xəs tə lik lə rin cər ra hi müali cə sin-
dən bəhs edən bu konq res də 
ba riat rik-me ta bo lik cər ra hiy yə 
sa hə sin də ta nın mış 100-dən 
ar tıq mü tə xəs sis çı xış edib. 
Mil li dər nə yin nü ma yən də lə-
ri konf rans da dün ya şöh rət li 
pro fes sor la rın iş lə ri, həm çi nin 

ba riat rik-me ta bo lik cər ra hiy-
yə nin müasir nailiy yət lə ri ilə 
ya xın dan ta nış ol maq la ya na-
şı, həm də mil li təc rü bə ni təq-
dim edib lər. T.Ömə rov bil di rir 
ki, azər bay can lı hə kim lə rin çı-
xış la rı da ma raq la qar şı la nıb. 
Onun söz lə ri nə gö rə, ar tıq 7 
il dir üzə rin də iş lə di yi Mə də nin 
boy la ma re zek si ya sı (mə də ki-
çilt mə - Sleeve gast rec tomy) 
əmə liy ya tı nın xü su si mo di fi ka-
si ya sı na dair çı xış edib, həm 
də “Re-Sleeve qast rek to mi ya 
– 38 xəs tə dən öy rən dik lə ri miz” 
möv zu sun da vi deoçar xı nü ma-
yiş et di rib: “Xə zə rət ra fı döv lət-

lər ara sın da – xü su si lə də İran, 
Ru si ya ki mi döv lət lər lə mü qa yi-
sə də gənc ol ma ğı mı za bax ma-
ya raq, son il lər də apar dı ğı mız 
iş lər təq di rə la yiq dir. Bu tip əmə-
liy yat lar da cər ra hi ağır laş ma la-
rın qar şı sı nın alın ma sı na dair 
dün ya da çox say lı araş dır ma lar 
var. La kin konq re sin aka de mik 
gün də li yi nə bi zim çı xış la rın se-
çil mə si iş lə ri mi zə yük sək də rə-
cə də ma raq ol ma sı na də la lət 
edir”.

Qeyd edək ki, T.Ömə rov 

konq res də təş kil olun muş 41-
cu Bey nəl xalq Ba riat rik Klub 
Sim po ziumun da da eks pert pa-
ne lin də çı xış edib. O, 2016-cı 
il dən rəs mi ola raq Oks ford Uni-
ver si te ti nin nəz din də ya ra dı lan 
bu dər nə yin el mi pa nel lər üz rə 
eks pert lə ri sı ra sı na da xil dir.

Konq res də, ey ni za man da 
ATU-nun Təd ris Te ra pev tik Kli-
ni ka sı nın en dok ri no lo qu pro-
fes sor V.Mir zə za də, II Cər ra hi 
xəs tə lik lər ka fed ra sı nın əmək-
da şı t.ü.f.d. El çin Ab di nov, III 
Cər ra hi xəs tə lik lər ka fed ra sı nın 
əmək da şı As lan Ab dul la yev çı-
xış edib lər.

Cərrahlarımız nüfuzlu beynəlxalq 
konqresdə çıxış ediblər 
Taryel Ömərov mədəkiçiltmə əməliyyatı ilə bağlı uğurlu təcrübəsini bölüşüb

Universitetimizin Təd-
ris Terapevtik Klinikasın-
da Dünya Pnevmoniya 
ilə Mübarizə Gününə 
həsr olunmuş elmi-prak-
tik konfrans keçirilib.
Klinikanın direkto-

ru, professor Surxay 
Musayev bu günün 
təsis olunması haqda 
danışaraq qeyd edib ki, 
məqsəd dünya icti-
maiyyətinin diqqətini 
pnevmoniya xəstəliyinə 
yönəltməkdir. Bütün 
dünyada COVID-19 
virusu yayıldıqdan sonra 

ağciyər xəstəlikləri, xüsusilə 
də pnevmoniya ilə bağlı 
məsələ daha da ciddiləş-
diyindən, bu günün qeyd 
olunması çox əhəmiyyətlidir.
Daha sonra konfrans öz 

işinə müxtəlif aktual mövzu-
ları əhatə edən mühazirələr-
lə davam edib. Professor 
Əlizamin Sadıqov “Hospital-
daxili və ventilyasiya assosi-
asiyalı pnevmoniyalar: xəstə 
nəticələrini necə yaxşılaş-
dırmalı?”, dr. Cavid Paşayev 
“Ağır sepsis və septik şok, 
yeniliklər nədir?”, dr. Gülzar 
Əliyeva “Hospitalizə olun-

muş COVID-19 xəstələ-
rində ikincili bakterial 
pnevmoniyalar: Antibiotik 
tətbiqinin yeganə və düz 
ünvanı”, dr. Emil Qasımov 

isə “COVID-19 infeksiyaları 
zamanı kəskin respirator 
distress sindromu, müali-
cəyə müasir yanaşmalar” 
mövzusunda çıxış ediblər.

Pnevmoniya ilə mübarizə gününə həsr olunmuş konfrans keçirilib
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Azərbaycan Tibb Universitetinin 
Tədris Stomatoloji Klinikasında süni 
intellekt mövzusunda seminar keçi-
rilib. Seminarı klinikanın direktoru 
Mahir Səfərov açaraq Ankara Uni-
versitetinin Stomatologiya fakültə-
sinin dekanı, professor, dr. Kaan Or-
hanın ölkəmizdə işgüzar səfərdə 
olduğunu bildirib. Qeyd edib ki, o, 
klinikanın həkimləri, tələbə və re-
zidentləri üçün “Stomatologiya və 
təhsildə süni intellekt – virtual re-
allıq simulyasiya texnologiyaları” 
mövzusunda çıxış edəcək. 

Professor K.Orhan “süni intellekt” 
ifadəsinin yaranması və onun müa-
sir dövrümüzdə tətbiqindən söh-
bət açıb. Modern kompüterlərin 
atası sayılan Alan Turinqin süni intel-
lekt mövzusuna ilk dəfə 1950-ci ildə 

qələmə aldığı “Hesablama maşınla-
rı və şüur” məqaləsində toxunduğu-
nu bildirib: “Alan Turinq “Mind” jurna-
lında dərc etdirdiyi həmin məqalədə 
insan ilə kompüterin arasında gedən 
testdən danışıb. Bu testdə bir hakim 
olur və insanla kompüter arasında su-
al-cavab baş verir. Hakim nə həmin 
adamı, nə də kompüteri görə bilir. 

Turinq deyir ki, kompüter o zaman 
süni intellektə sahib ola bilər ki, ha-
kimi çaşdırsın və hakim onunla ada-
mın, yoxsa kompüterin danışdığını 
seçə bilməsin”.

Bu testin “Turinq testi” adlandırıldı-
ğını bildirən K.Orhan, həmçinin süni 
intellektin tətbiqi ilə kompüter sis-
temlərinin və digər süni cihazların 
köməyi ilə ağlabatan düşüncə və 

hərəkətin yaradıldığını qeyd edib. 
Virtual sahədə reallıqlardan, simul-
yasiya texnologiyalarından söhbət 
açıb, monitorda nümunələr göstə-
rib. Bir çox sahələrdə olduğu kimi, 
tibb sahəsində, o cümlədən radio-
loji və stomatoloji sahələrdə də tət-
biq edildiyini bildirib. O, gələcəkdə 
bu sahənin inkişafında təxmin edil-
miş fərziyyələri, müayinələr zamanı 
bir çox xəstəliklərin aşkar edilməsin-
də effektiv vasitə olduğunu diqqətə 
çatdırıb.

Seminar sual-cavab əsnasında başa 
çatıb.

Tədris Stomatoloji Klinikada süni 
intellektə həsr olunmuş seminar

Tədris Cərrahiyyə Klinikasında 
xəstə üzərində az rast gəlinən cər-
rahiyyə əməliyyatı aparılıb. Əməliy-
yata III Cərrahi xəstəliklər kafedra-
sının professoru Məmməd Nəsirov 
rəhbərlik edib. 

Professorun bildirdiyinə görə, 1978-
ci il təvəllüdlü M.Məmmədova exino-
kokkoz xəstəliyi ilə klinikaya daxil 
olub: “Onun qaraciyərində yerləşən 
iki böyük exinokok sistemin qovucuq-
ları çıxarılıb. Yuvaları formalin və anti-
septiklə yuyularaq təmizlənib. Hər qo-
vucuğun içərisində borular saxlanılıb. 
Exinokok yuvasında plastik kisələrin 
içərisinə tikişlər qoyularaq ölçüləri ki-
çildilib ki, ora toplanan maye borular 
vasitəsi ilə xaric olunsun”.

Professor M.Nəsirov bu xəstəliyə 
əsasən 20 yaşdan yuxarı insanlarda 
təsadüf edildiyini qeyd edib. Xəstəliyin 
ev heyvanlarından - it və ya pişikdən 
keçdiyini bildirib.

Xəstənin qaraciyəri 
exinokok yuvalarından 

təmizlənib

O, həmçinin Azərbaycan üçün tale-
yüklü olan 2020-ci il haqda danışıb: 
“Ötən il Azərbaycan işğal altında olan 
torpaqlarını azad etmək uğrunda sa-
vaşdı və qələbə qazandı. ATU-nun mə-
zunları və həkimləri həm bu savaşda, 
həm də digər düşmənlə – koronavi-
rusla mübarizədə nümunə ola bildilər. 
Ölkədə COVID-19-la mübarizəyə qoşu-
lan ilk klinikalardan biri olduq”. 

Professor S.Hadıyev 16 əməliyyat 
bloku, 14 şöbədən ibarət olan Tədris 
Cərrahiyyə Klinikasında bütün növ 
əməliyyatların icra edildiyini, müəs-
sisənin ən müasir texnoloji avadan-
lıqlarla təchiz olunduğunu, bunun da 
tələbələrin klinik məşğələləri yüksək 
səviyyədə keçməsinə imkan verdiyini 
bildirib. 

Görüşdən sonra professor Mickey 
Gideon klinikada yaradılan şəraitlə 
şəxsən tanış olub. 

Qeyd edək ki, xarici mütəxəssis Hey-
dər Əliyev Fondunun dəvəti ilə Bakı-
da səfərdə olub. Səfər çərçivəsində 
professor M.Gideon universitetimizin 
müəllim, rezident və tələbələri qarşı-
sında “Neyrocərrahiyyədə müasir tex-
nologiyalar” mövzusunda mühazirə ilə 
çıxış edib.

O, bil di rib ki, qlauko ma bu gün 
dün ya of tal mo lo gi ya sı nın ən cid-
di, ən qlo bal prob le mi dir. Şə kər li 
diabe tin so sial bir xəs tə lik ol du ğu-
nu, bu ra da qi da, st ress fak tor la rı nın 
xü su si önəm da şı dı ğı nı xa tır la dan 
mü sa hi bi mi zin söz lə ri nə gö rə, bu 
xəs tə lə rin hə kim-of tal mo lo qun nə-
za rə tin də ol ma sı, on la rın göz di bi-
nə də fə lər lə in yek si ya la rın edil mə si 
və göz di bin də la zer müali cə si nin 
apa rıl ma sı məc bu ri bir kli nik stan-
dart dır.

Hə kim-of tal mo loq dün ya əha li si 
ara sın da şə kər li diabet dən son ra 
baş ve rən kor luq la rın bö yük rə qəm-
lə ifa də olun du ğu nu söy lə yib. Xa tır-
la dıb ki, el ara sın da göz təz yi qi ki mi 
ta nı nan, el mi adı qlauko ma olan bu 
xəs tə lik ya yıl ma gös tə ri ci si nə gö-
rə ikin ci yer də dir: “Bu xəs tə lik lə rin 
həm kon ser va tiv, həm də cər ra hi 
müali cə si xəs tə nin ruh ha lı na cid-
di müs bət tə sir gös tər mir. Yə ni 
bu xəs tə lik dən əzab çə kən in san-
lar daim hə kim dən na ra zı qa lır lar. 
Azər bay can da da, Av ro pa da da, 
Ame ri ka da da - bü tün öl kə lər də be-
lə dir. Ək sər hal lar da cər ra hi əmə-
liy yat la ra üs tün lük ve ril mir. Ön cə 
kon ser va tiv müali cə apa rı lır. Kon-
ser va tiv müali cə nin ef fek tiv li yi az 
olan da, cər ra hi müali cə yə zə ru rət 
ya ra nır. An caq əgər qlauko ma da 
bir xəs tə nin gör mə si ni ri öl müş sə, o 
si ni rin bər pa sı müm kün de yil və bu 
xəs tə lik dən son ra kor lu ğun art ma 
faizi da ha çox dur”.

Q.İs ma yı lov bu gün dün ya of tal-
mo lo gi ya sın da tət biq olu nan bü-
tün müasir müayi nə me tod la rı nın, 
kon ser va tiv və cər ra hi müali cə lə rin 
ATU-nun Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni-
ka sın da da apa rıl dı ğı nı vur ğu la yıb. 
Bil di rib ki, kli ni ka nın Of tal mo lo gi ya 
şö bə si həm ka ta rak ta, həm ön, or ta 

və ar xa seq ment cər ra hiy yə sin də, 
həm də diaq nos ti ka da is ti fa də olu-
nan ən müasir apa rat lar la təc hiz 
edi lib: “Son mo del apa rat lar la xəs-
tə lər üzə rin də kli nik müayi nə apa ra 
bi lən hə kim lə ri miz, ön, or ta, ar xa 
seq ment lər də əmə liy yat la rı ic ra 
edən cər rah la rı mız var”.

Dün ya sta tis ti ka sın da əv vəl lər 
ol du ğu ki mi, son dövr lər də də çəp-
göz lü yə da ha çox rast gə lin di yi ni 
de yən dok tor bil di rib ki, is ti öl kə lər, 
o cüm lə dən Azər bay can üçün xa-
rak te rik olan qu ru göz sind ro mu 
da çox tə sa düf olu nan xəs tə lik lər 
qru pu na da xil dir: “Dün ya da bu xəs-
tə lik lər əv vəl də möv cud idi və faiz 
nis bə ti ey ni sə viy yə də idi. Yal nız 
keç miş dövr lə in di ki of tal mo lo gi ya-
nı mü qa yi sə edən də, bu prob lem 
da ha çox qa ba rır. İn di hə kim lə rin 
kö mə yi nə ça tan müasir apa rat lar 
xəs tə lik lə rin vax tın da diaq no zu nun 
qo yul ma sı na im kan ya ra dır. Əv-
vəl lər bu apa rat lar yox idi və hə kim 
xır da bir əl of tal mos ko pu və ya xud 
şü şə li of tal mos kop la diaq noz qoy-
maq məc bu riy yə tin də idi. An caq bu 
gün Təd ris Cər ra hiy yə Kli ni ka sın da 
ən çə tin, ən ağır diaq no zu qoy maq 
üçün nor mal bir hə ki min 7-10 də qi-
qə lik za ma nı ki fa yət dir ki, gö zün ar-
xa his sə sin dən, yə ni tor lu qi şa dan 
tut muş, gör mə si ni ri nə qə dər olan 
hər han sı bir pa to lo gi ya nı qiy mət-
lən di rə bil sin”.

Müasir dövr də uşaq lar ara sın da 
ref rak si ya ano ma li ya la rı nın üs tün-
lük təş kil et di yi ni bil di rən hə kim-of-
tal mo loq bil di rib ki, 18 ya şa qə dər 
uşaq lar da miopi ya, hi per met ro pi ya 
və as tiq ma tiz min müali cə si yal nız 
ey nək tax maq dan iba rət dir: “18 ya-
şa qə dər, hət ta 18 yaş dan son ra 
da hər han sı bir vi ta min te ra pi ya-
sı nın tət bi qi məq sə dəuy ğun sa yıl-

mır. Çün ki bu sırf ref rak si ya dır, ya 
da op ti ki sis tem dir. Dün ya da op ti ki 
sis te mi də yi şə bi lə cək elə bir vi ta-
min, elə bir dam cı, elə bir dər man 
yox dur. 18 ya şa qə dər or qa niz min 
bü tün əza la rı in ki şaf et di yi ki mi, göz 
al ma sı da in ki şaf edir. Tə bii ki, 18 

yaş da in ki şaf da ya nır. Bu in san la rın 
18 ya şı na qə dər ey nək tax ma sı va-
cib dir. 18 yaş dan son ra göz də hər 
han sı bir ref rak si ya ya Ek sey mer 
la zer əmə liy ya tı, ya da İOL - int-
raokul yar bül lur lin za imp lan ta si ya-
sı va si tə si lə ara dan qal dı rı la bi lər.

Uşaq la rın müayi nə si çox çə tin-
dir. Va li deyn lər ya rım çıq do ğul-
muş, kü veys apa ra tın da qal mış 
uşaq la rın göz di bi nin müayi nə si nin 
1 ya şı na qə dər tez-tez apa rıl ma sı-
na ça lış ma lı dır lar. İşıq dü şən za-
man və ya xud qa ran lıq da uşa ğın 
bə bək na hi yə sin də “pi şik göz”ün, 
yə ni ya şıl rən gin ol ma sı uşaq lar 
üçün təh lü kə li bir diaq no zun üzə 
çıx ma sı na şə rait ya ra dar. Uşaq-
lar da bi no kul yar gör mə ol ma dı ğı-
na gö rə, 5-6 ya şa qə dər çəp lik ki mi 
gö rü nən göz lər dən qorx maq la zım 
de yil. Uşaq lar 5-6 ya şa qə dər ey-

nə yi çox çə tin da şı yır lar. Yə ni ref-
rak si ya ano ma li ya la rı na gö rə na ra-
hat ol ma ğa dəy məz. Bö yük göz lər 
olan da isə qorx maq la zım dır. Çün ki 
qlauko ma ola bi lər. Ey ni za man da, 
uşaq la rın göz lə ri ni hə rə kət li ob yek-
tin ar xa sın ca qa çır ma ma sı da han-
sı sa bir prob le min gös tə ri ci si dir”.

Q.İs ma yı lov bil di rib ki, uşaq lar 
ara sın da ana dan gəl mə ka ta rak ta-
lar, yə ni mir va ri su yu hə mi şə olub, 
ye nə də var və müali cə olu nur. Ta-
pe to re ti nal abiot ro fi ya isə çox cid di 
və qlo bal prob lem dir. Yə ni kon ser-
va tiv və cər ra hi müali cə si yox dur.

Hə kim-of tal mo loq son dövr lər də 
ko ro na vi ru sun ya yıl ma sı ilə bağ lı 
göz xəs tə lik lə ri nin də ço xal ma sı 
haq da fik ri heç cür qə bul et mə di-
yi ni söy lə yib. Ey ni za man da gö zü 

müayi nə et mək lə baş qa xəs tə lik-
lə rin əla mət lə ri ni üzə çı xar ma ğın 
müm kün lü yü nü vur ğu la yıb: “Göz 
in san bə də ni nin güz gü sü dür - de yi-
mi elə-be lə ya ran ma yıb. Nor mal of-
tal mo loq göz di bi nə bax maq la il kin 
ola raq şə kər li diabe tin diaq no zu nu 
təs bit edir. Tor lu qi şa da eks su da tın 
və ya xud nöq tə va ri qan sız ma nın 
ol ma sı şə kər li diabe tin əmə lə gəl-
mə si nin siq na lı dır. Of ta los ko pi ya 
za ma nı gör mə si ni rin də hər han sı 
ödəm, dur ğun luq mü şa hi də olu nar-
sa, bu, xəs tə nin kəl lə na hi yə sin də 
han sı sa şiş, il ti ha bi, ocaq lı bir tö rə-
mə haq da il kin mə lu mat sa yıl ma lı-
dır. Biomik ros ko pi ya da isə ön ka-
me ra da hər han sı bir il ti ha bın, yağ 
dam la sı nın gö rün mə si or qa nizm də 
və rəm çöp lə ri nin və ya xud en do-
gen il ti ha bın ol ma sı nı gös tə rir”.

Arif MƏMMƏDLİ

İsrailli professor  ATU-da 
mühazirə oxuyub

Uşaqlarda böyük gözlər 
qlaukomanın əlaməti ola bilər

İs rail Döv lət So ro ka Uni ver si te-
ti nin Pe diat rik ney ro cər ra hiy yə 
şö bə si nin rəh bə ri, pro fes sor dr. 
Mic key Gi deon Təd ris Cər ra hiy yə 
Kli ni ka sı nın qo na ğı olub. Kli ni ka nın 
di rek to ru, pro fes sor Sur xay Ha dı-
yev rəh bər lik et di yi tibb müəs si sə si, 
həm çi nin ATU-nun ta ri xi, müasir 
dövr də ki fəaliy yə ti və əl də olu nan 
nailiy yət lər haq qın da ge niş mə lu-
mat ve rib. 

Tanınmış oftalmoloq Qurban İsmayılov deyir ki, gözü müayinə etməklə, başqa xəstəliklərin əlamətlərini də üzə çıxarmaq mümkündür

“Dünyanın müxtəlif ölkələrində ayrı-ayrı 
xəstəliklərin mənzərəsi zamanla dəyişir. 
Dəyişməyən, yəni sayında heç bir azalma 
müşahidə edilməyən xəstəliklər isə şəkər-
li diabet və qlaukomadır”. Bu fikirləri göz 
xəstəlikləri ilə bağlı suallarımızı cavablandı-
ran ATU-nun Tədris Cərrahiyyə Klinikasının 
Oftalmologiya şöbəsinin müdiri, tibb üzrə 
fəlsəfə doktoru Qurban İsmayılov deyib.
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Yuxularıma girəndə deyir ki, 
sağam, gələcəyəm. Bir dəfə hamı 
onun yanına gedirdi, mən gedə 
bilmədim. Yuxumda dedi, niyə 
məni vaxtında oyatmamısan? 
Həmişə onu mən oyadırdım. 
Telefonumda saatın zəngini səhər 
saat 7-yə quraşdırmışam. Hələ 
də telefonumda o zəng qalır. 
Hər gün tezdən səslənib məni 
yuxudan oyadır. Şöhrəti oyatmaq 
istəyirəm, mümkün olmayacağını 
biləndə çox təsirlənirəm.

“Paltarlarını qatlayıb 
şkafa qoymuşam”

Türkan xanım Şöhrətlə bağlı 
xatirələrindən söhbət açdıqca 
kövrəlir, ani xəyala dalıb yeni-
dən davam edir: “Biz həm sinif 
yoldaşı, həm də dost olmuşuq. 
Münasibətimiz saf, təmiz hisslər 
üzərində qurulmuşdu, təmiz də 
bitdi. Əslində bitmədi, mən onu 
sadəcə bu dünyada itirdim. “İtir-
dim” sözünü demək mənim üçün 
çox çətindir. Üstündən bir ildən 
çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, 
onun itkisini hələ də qəbul edə 
bilmirəm...

... Şöhrətlə ilk dəfə bir sinif yol-
daşı kimi tanış olmuşuq. Bütün 
fənləri yaxşı oxuyurdu. Sonra 
biz universitetə qəbul olduq. O, 
Tibb Universitetinin Hərbi tibb 
fakültəsinə, mən isə Azərbay-
can Pedaqoji Universitetinin 
Tarix fakültəsinə. Onunla birlik-
də həyatımızın ən gözəl anlarını 
yaşamışıq. O, kursant formasını 
geyinəndə tamamilə fərqli in-
san olurdu. Hər dəfə görüşümə 
gələndə bir gül gətirirdi. Məni ya 
“Sahil” metro stansiyasının çıxı-
şında, ya da universitetin önündə 
gözləyirdi. Bəzi insanların 40 ildə 
yaşaya bilmədiyi xoşbəxtliyi mən 
onunla 4 il yarımda yaşamışam. 
Xüsusi günlərimizi bir yerdə qeyd 

etmişik. Muradın oyun yoldaşı 
idi, sanki eyni yaşda idilər. Çox 
arzu edirdi ki, qızı olsun, arzusu-
na çatdı da. Adını İlayda qoydu. 
Onun bütün paltarlarını necə var, 
elə də qatlayıb şkafa yığmışam. 
Hərdən Murad soruşur ki, ana, 
mən nə vaxt atamın paltarlarını 
geyinəcəyəm? Deyirəm ki, vaxt 
gələr böyüyərsən, atanın paltar-
larını geyinərsən. Hamıya qada-
ğan etmişəm “qəbir üstünə ge-
dirik” sözünü işlətməyi. Heç kim 

də o gündən bəri o sözü işlətmir. 
Hamı deyir ki, Şöhrətin yanına 
gedirik”.

“Fəxr edirəm ki, onun 
kimi oğlum olub”

Şöhrətin atası Şakir Qasımov 
1-ci Qarabağ müharibəsi vetera-
nıdır. Ermənilərlə Gədəbəy-Kəl-
bəcər-Daşkəsən istiqamətində 
vuruşub. Oğlunun hələ or ta 
məktəbdə oxuyarkən torpaqla-
rımızın işğalı və məğlubiyyətin 
səbəbləri ilə maraqlandığını 
deyir: “Mən də bildiyim qədər 
bunun izahını verirdim. Amma 
torpaqlarımızın işğalı ilə heç cür 
barışa bilmirdi. Deyirdi ki, vaxt 
gələr, torpaqları biz azad edə-
rik. Elə də oldu. Torpaqlarımızın 

azad olunması uğrunda qəhrə-
mancasına şəhid oldu. 

İstər Tibb Universitetində oxu-
duğu zaman, istərsə də xidməti 
vaxtı həmişə fərqlənib. Qrup 
nümayəndəsi olub. Universi-
tetdə onun qrupuna “generallar 
qrupu” deyirdilər. O təkcə həkim 
peşəsini öyrənməklə kifayətlən-
məmişdi, silahlarla necə dav-
ranmağı da öyrənmişdi. Həmlə 
taborunda könüllü xidmət edirdi. 
Bacarıq və qabiliyyətinə görə, 
tez bir zamanda hərbi hissənin 

t ibb x idmət inin 
rəisi vəzifəsinə tə-
yin olunmuşdu. O 
qədər vətənpər-
vər idi ki, oğluna 
Mill i Qəhrəman 
Murad Mirzəyevin 
adını qoymuşdu. 
Mən onunla ki -
çik yaşlarından 
fəxr etmişəm və 
bu gün də fəxr 
edirəm ki, Şöhrət 
kimi oğlum olub. 
Təki Vətən sağ 
olsun!

“Balam təbrikimə 
gəlmədi, Vətənini seçdi”

Ana sı Meh pa rə Oru co va da 
oğ lu nun cə sa rət li, igid ol ma-
sın dan bəhs edir, hə mi şə ona 
kö mək et mə sin dən da nı şır: “O 
mə nim ar zum ilə hə kim ol du. 
Mən onu hə ya ta gə tir dim, am ma 
xəs tə lə nən də o mə ni iki də fə hə-
ya ta qay tar dı. Sent yab rın 27-si 
ad gü nüm idi. Mə nə zəng vur du, 

ad gü nü mü təb rik et di. De di ki, 
ana, bu gün sən ana mın ad gü-
nü dür, ba ğış la, təb ri ki nə gə lə 
bil mə dim. Am ma di gər bir ana-
mın azad lı ğı üçün vu ruş ma ğa 
ge di rəm. Bu, iki qat se vinc dir 
mə nim üçün.

Dün ya da ana üçün ba la dan 
əziz heç nə ola bil məz. Am ma 
ba lam təb ri ki mə gəl mə di, ana sı nı 
yox, Və tə ni ni seç di, şə hid ol du. 
Ba lam la fəxr edi rəm”. 

Göz yaş la rı na bo ğu lan ana 
“Ya şa sın, Azər bay can! Cə mi şə-
hid lə ri mi zin ru hu şad ol sun!” de-
yə rək sö zü nü ta mam la dı.

“Aprel döyüşlərində 
iştirak etmədiyinə görə 

çox heyfsilənirdi”

N say lı hər bi his sə də onun la bir 
yer də xid mət et miş ka pi tan Bəh-
ruz Al lah ver di yev hə yat da dost la-
rı nın çox ol du ğu nu, am ma Şöh rət 
ki mi si nin ol ma dı ğı nı de yir: “Şöh rət 
mə nə dost, yol da şı ma qar daş, öv-
la dı ma əmi olub. Ta be li yin də olan 
hər kə sin qey di nə qa lır, qay ğı gös-
tə rir di. Şöh rət qı sa müd dət də bri-
qa da nın tibb xid mə ti nin rəisi ol du. 
Mə su liy yət li, işi ni bi lən bir mü tə-
xəs sis idi. O, ge di şi ilə ha mı mı za 
od qoy du. 2016-cı il də Ap rel dö-
yüş lə ri baş la yan da Şöh rət mə zu-
niy yət də idi. Dö yüş baş la ya ca ğı nı 
bil səy di, qə tiy yən mə zu niy yə tə 
çıx maz dı. Ona gö rə də son ra lar 
çox heyf si lə nir di, de yir di, kaş, mən 
də dö yüş lər də olay dım. Şöh rət 
Və tə ni nə, mil lə ti nə olan sev gi si ni 
öz əməl lə ri ilə hə mi şə gös tə rir di. 
Özü nün toy kar va nın da bay ra ğı-
mı zı dal ğa lan dır ma sı, oğ lu na Mil li 
Qəh rə man Mu rad Mir zə ye vin adı-
nı qoy ma sı sev gi dən irə li gə lir di. 
Şöh rə ti heç za man unut ma ya caq, 
daim qəl bi miz də ya şa da ca ğıq”.

Ma yor Ta ri yel Di da rov da Şöh-
rət lə bağ lı təəs sü rat la rı nı bö lü şür: 
“Mən N say lı hər bi his sə ko man-
di ri nin şəx si he yət lə iş üz rə rəis 
müavi ni idim. O isə tibb mən tə qə-
si nin rəisi ol ma sı na bax ma ya raq, 
hər bi tak ti ka ilə ma raq la nır, ağır 
və yün gül si lah lar dan, xü su si ci-
haz lar dan ne cə is ti fa də et mə yin 
qay da la rı nı öy rə nir di. Ma raq dairə-
si ge niş idi. O, Və tən mü ha ri bə-
sin də tək hə kim ki mi yox, həm də 
bir dö yüş çü ki mi şü caət gös tər di. 
Xey li ya ra lı ya elə ye rin də cə il kin 
tib bi yar dım gös tə rib, hə yat la rı nı 
xi las et miş di”. 

Adı yazılmış gilizin 
birini evdə qoyub, 

digərini əsgərə verib
Əs gər Əli Məm mə dov Şöh rə tin 

han sı şə rait də şə hid ol ma sın dan 
söh bət açır: “Sent yab rın 29-u idi. 
Qız ğın dö yüş lər ge dir di. Bir dən ko-
man dir cib lə rin də ki əş ya la rı bo şalt dı 
və on la rın ara sın dan bir gi liz ta pa-
raq mə nə ver di. Bu, içə ri sin də ad-
so ya dı ya zıl mış ka ğız par ça sı olan 
gi liz idi. De di ki, Əli, gö tür, on suz da 
bu mə nə la zım de yil, özün də sax la. 
Son ra zi reh li tex ni ka ya mi nib, ya-
ra lı la ra yar dım et mək üçün dö yüş 
zo na sı na get di lər. Son ra dan bil dik 
ki, or da qə fil dən qar şı la rı na düş mən 
tex ni ka sı çı xır. Baş ley te nant Qa sı-
mov dər hal atəş açır, tez bir za man-
da tex ni ka zə rər siz ləş di ri lir. Am ma 
on la rın ol du ğu ma şı nı da er mə ni lər 
part la dır... Ax şam tə rə fi şə hid lə rin 
cə səd lə ri təx li yə edi lən də, ara la-
rın da ge yi min də ki işa rə yə əsa sən 
bir hə ki min də ol du ğu nu bil dir di lər. 
Part la yış nə ti cə sin də cə sə di ta nın-
maz ha la düş müş dü. Am ma heç 
kim onun şə hid ol ma sı na inan ma dı. 
Son ra dan DNT ana li zi apa rıl dı. Bi-
lən də ki şə hid olan odur, çox üzül-
dük. O, gi li zi mə nə ver mək lə san ki 
han sı şə rait də şə hid ola ca ğı nı hiss 
et miş, bu nu hə min vaxt bil mə yi mi zi 
is tə mə miş di...” 

Şöh rə tin hə yat da 3 bö yük ar zu-
su olub: hərb çi ol maq, ailə qur maq, 
şə hid ol maq. Hər üç ar zu su na çat dı. 
Və bəl kə də şə hid ola ca ğı nı bil di-
yin dən idi ki, əs gə rə ver di yi gi li zin 
bi ri ni də ev də qo yub ge dib miş. Ona 
gö rə də şə hid olar kən, şəx siy yə ti ni 
dər hal müəy yən et mək müm kün ol-
ma mış dı...

Şöh rət Qa sı mov Və tən qar şı sın da 
xid mət lə ri nə zə rə alı na raq, 3-cü də-
rə cə li “Və tə nə xid mə tə gö rə” or de-
ni, “Və tən uğ run da”, “Su qo vu şa nın 
azad olun ma sı na gö rə”, “Azər bay-
can or du su nun 100 il li yi” me dal la rı 
ilə təl tif edi lib.

Qabil ZİMİSTANOĞLU

Həyat yoldaşı: “Qəbir üstünə gedirik” sözünü qadağan 
etmişəm, hamı deyir ki, Şöhrətin yanına gedirik...

9 oktyabr 2020-ci il. Xalq artisti Rafiq 
Hüseynovun həzin ifasında Baba Vəzi-
roğlunun “Çıx qatar yoluna” mahnısının 
sədaları eşidilir:

...Çıx qatar yoluna payız olanda, 
   Uçan durnalara salam yetirim. 
   Çıx qatar yoluna qaş qaralanda, 
   O qərib axşamı, qəmi itirim... 
  Çıx qatar yoluna hər axşam, səhər. 
  Çıx qatar yoluna, məni qarşıla. 
  Bəlkə bir ömürlük çəkdi bu səfər. 
  Mən gələ bilmədim, məni bağışla...
Hamı hüzn və kədər içindədir. Yaxın-

ları, dostları, hərbçi yoldaşları cənazəsi 
üçrəngli bayrağa bükülmüş şəhid Şöhrət 
Qasımovu Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanın-
da son mənzilə yola salırlar. Rafiq Hüsey-
novun ifası ürəkləri göynədir, hönkürtü, 
göz yaşı – hamısı bir-birinə qarışıb:

...Çıx qatar yoluna yağış yağanda. 
   Başının üstündə çətir tutaram. 
   Çıx qatar yoluna, elə özüm də, 
   Mənzilə yetməyən qərib qataram...
Tibb xidməti baş leytenantı Şöhrət Qası-

mov elə yağışlı-çiskinli bir gündə bu dün-
yada “mənzilə yetməyən qərib qatar” kimi 
ömürlük bir səfərə çıxdı. Elə bir səfərə ki, 
bir daha geri dönməyəcək. Sevdiyi mahnı 
ilə son mənzilinə yola düşür.

İzdihamın içərisindən qırıq-qırıq, zorla 
eşidiləcək bir səs gəlir: “Həyati” rəqsini 
də səsləndirin. Bu musiqidən də xoşu gə-
lirdi”. Şöhrətin həmişə özünə arxa-dayaq 
bildiyi ömür-gün yoldaşı Türkan Qasımza-
dənin bu xahişi tez yerinə yetirilir...

Hər səhər saatın zəngi Hər səhər saatın zəngi 
çalsa da, o daha oyanmırçalsa da, o daha oyanmır

Şəhid məzunlarımızŞəhid məzunlarımız

“O necə vidalaşmışdısa, mən də 
onunla elə vidalaşdım”

- Şöhrət bizi rayonda anamgildə qoyub, 
cəbhə bölgəsinə gedəcəkdi. Yolda çox gər-
gin idi. Zəngləri cavablandırır, dərmanların 
siyahısını verirdi. Nədənsə Murad qabağa, 
atasının yanına keçmək istəyirdi. Mən onun 
bu cəhdinin qarşısını almaq üçün hirslənən-
də, dedi ki, Muradı çox qısnama, qoy kişi 
kimi böyüsün. Sonra maqnitofonu qurdalayıb 
“Çıx qatar yoluna” mahnısını tapdı. Bəlkə də 
başqa vaxt olsaydı, təsir etməzdi. Mühari-
bəyə gedirdi deyə, mahnının sözlərindən 
çox təsirləndim. Bu səbəbdən dedim ki, o 
mahnını oxutma, söndür, ya da başqa mahnı 
ilə əvəz et. Dedi ki, qulaq as, çox mənalı 
sözləri var. Təkid etmədim. Sakitcə qulaq 
asdım. Cəbhəyə gedəndən iki gün sonra şə-
hid oldu. Amma 10 gündən sonra tapıldı. Bu 
10 gün ərzində yadıma o mahnının sözləri 
düşdü. Şöhrətin arxasınca gedənlərə demiş-
dim ki, əgər şəhid olubsa, “Çıx qatar yoluna” 
mahnısı ilə gətirin. Elə də oldu. O mənimlə 
necə həmin mahnı ilə vidalaşmışdısa, mən 
də onunla o cür vidalaşdım... 
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Təq di mat mə ra si mi ni açan 
pro fes sor N.Pə na hov hə mi şə 
ilk lə rə im za at ma ğa ça lış dıq-
la rı nı de yib. Bil di rib ki, 2017-ci 
il də Or to pe dik sto ma to lo gi ya 
ka fed ra sı nın mü di ri se çi lən dən 
son ra ilk ver di yi söz proq ra mın 
də yiş di ril mə si və ye ni proq ram 
əsa sın da ka fed ra nı ye ni ki tab la 
təc hiz et mək lə bağ lı idi: “Al la ha 
çox şü kür lər ol sun ki, sö zü mü zə 
əməl edə bil dik. Ar tıq özü mü-
zün say ca 7-ci, məz mun ca 3-cü 
ki ta bı mı zı si zə təq dim edi rik. 
Bun dan əv vəl Azər bay can di-
lin də “Or to pe dik sto ma to lo gi ya. 
Diş lə rin mor fo lo gi ya sı və oy ma 
tex ni ka sı”, “Or to pe dik sto ma to-
lo gi ya. Pro pe dev ti ka” və di gər 
ki tab la rı mız çı xıb. Son ra hə min 
ki tab la rın in gi lis və rus ver si ya-
la rı ha zır lan dı. Be lə lik lə, ki tab la-
rın sa yı nı 6-ya çat dır dıq. İn di isə 
növ bə ti ki ta bı mı zın – “Or to pe-
dik sto ma to lo gi ya. İmp lan tüs tü 
pro tez lər” ki ta bı nın təq di ma tı na 
yı ğış mı şıq. Azər bay ca nın əra zi 
bü töv lü yü uğ run da şə hid lik zir-
və si nə ucal mış bü tün tibb iş çi lə-
ri nin əziz xa ti rə si nə it haf olu nan 
bu ki ta bın bir özəl li yi də odur ki, 
təq di ma tı gö zəl bir vax ta, qə-

lə bə mi zin il dö nü mü gün lə ri nə 
tə sa düf et di”.

Son ra təq dim olu nan vi deo-
çarx da Şu şa nın azad olun ma sı 
haq da Ali Baş Ko man dan İl ham 
Əli ye vin çı xı şı və ecaz kar Azər-
bay can mu si qi si nin sə da la rı al-
tın da şə hid tibb iş çi lə ri nin fo-
to-şə kil lə ri nü ma yiş et di ri lib, 
şə hid lə ri mi zin xa ti rə si eh ti ram-
la anı lıb. N.Pə na hov bil di rib ki, 
şə hid olan 42 tibb iş çi si nin 9-u 
hə kim, on la rın 3-ü isə sto ma to-
loq idi – Mir lə tif Ağa yev, Tar yel 
Sal ma nov və Feyruz Ha cı lı.

Da ha son ra ki ta bın fə sil lə ri, 
bö lüm lə ri haq da ət rafl ı mə lu-
mat ve rən N.Pə na hov dərs li yin 
ha zır lan ma sın da əsər lə rin dən, 
bi lik və zən gin təc rü bə lə rin dən 
bəh rə lən dik lə ri yer li və xa ri ci 
həm kar la rı na min nət dar lıq la rı nı 
bil di rib. Ye ni dərs li yin tə lə bə-
lər, re zi dent lər, həm çi nin den tal 
imp lan to lo gi ya ilə məş ğul ol maq 
ar zu sun da olan gənc hə kim-sto-
ma to loq lar üçün ma saüs tü ki ta-
ba çev ri lə cə yi nə əmin li yi ni ifa də 
edib. 

Xa tır la daq ki, ATU-nun Bö yük 
El mi Şu ra sı nın qə ra rı ilə dərs lik ki-
mi təs diq edi lən ki ta bın rəy çi lə ri 

ATU-nun Uşaq sto ma to lo gi ya sı 
ka fed ra sı nın mü di ri, Azər bay can 
Sto ma to lo ji As so siasi ya sı nın pre-
zi den ti, pro fes sor Rə na Əli ye va, 
Azər bay can Hə kim lə ri Tək mil-
ləş dir mə İns ti tu tu nun Sto ma to-
lo gi ya və üz-çə nə cər ra hiy yə si 
ka fed ra sı nın mü di ri, pro fes sor 
Oq tay Se yid bə yov, el mi re dak to-
ru isə ATU-nun Or to pe dik sto ma-
to lo gi ya ka fed ra sı nın pro fes so ru 
Zöh rab Qa ra yev dir.

Müəl lifl ər haq qın da mə lu-
mat la baş la yan dərs lik, əv vəl ki 
6 ki ta ba bən zər ha zır la nıb. Ön 
söz dən və 15 fə sil dən iba rət dir. 
Hər fəs lin məz mu nu na uy ğun 
rəng li şə kil lər ki ta ba həm də es-
te tik bir gö zəl lik ve rib. Müəl lifl ər 
haq lı ola raq bu fi kir də dir lər ki, 

dərs li yin il lüst ra tiv ma te rial lar la 
zən gin ol ma sı tə lə bə lə rə bu fən-
ni da ha ra hat qav ra ma ğa yar dım 
edə cək.

ATU-nun Or to pe dik sto ma to-
lo gi ya ka fed ra sı nın pro fes so ru 
Zöh rab Qa ra yev, Sto ma to lo ji Kli-
ni ka sı nın di rek to ru Ma hir Sə fə-
rov, Azər bay can İmp lan to loq lar 
İc ti mai Bir li yi nin səd ri Cab bar 
Hə sə nov və baş qa la rı da təq-
di mat mə ra si min də çı xış edə-
rək, müəl lifl ə rin əmə yi ni yük sək 
qiy mət lən di rib lər. Bu dərs li yin 
or to pe dik sto ma to lo gi ya nın mü-
va fiq böl mə lə ri nin öy rə nil mə-
sin də gə rək li bir mən bə ola ca ğı 
vur ğu la nıb.

Ki ta bın ikin ci müəl li fi Rü fət 
Hü seyn li dərs li yi ha zır la yar kən 
apar dıq la rı araş dır ma lar la bağ lı 
fi kir lə ri ni iş ti rak çı la ra çat dı rıb. Bu 
ki tab da bə zi ifa də lə ri öz di li mi zə 
çe vir dik lə ri ni, am ma ye ni lik lə rə, 
bey nəl xalq ter min lə rə qıs qanc 
ya naş ma dıq la rı nı vur ğu la yıb.

Ümid va rıq ki, Sto ma to lo gi ya 
fa kül tə si nin tə lə bə lə ri üçün nə-
zər də tu tu lan və yük sək pe şə kar-
lıq la ha zır la nan bu və sait həm 
də prak tik hə kim lə rin sto lüs tü 
ki ta bı na çev ri lə cək.

Hə ya tı nın mə na sı nı gö zəl iş lə-
rə həsr et mək də gö rən in san lar 
özün dən son ra öl məz, xa ti rə lə rə 
dö nən işıq lı əbə diy yət ya ra dır. 
Be lə zi ya lı lar dan bi ri Azər bay can 
Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın müx-
bir üz vü, əmək dar elm xa di mi, iq-
ti sad elm lə ri dok to ru, pro fes sor 
Aqil Əlir za oğ lu Əli yev olub.

1926-cı il de  kab  rın 10-da Nax  çı  van 
şə  hə  rin  də ana  dan olan A.Əli  yev 1946-
cı il  də Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nə da  xil 
olub və 1951-ci il  də ora  nı bi  ti  rib. 1953-
cü ilə qə  dər Azər  bay  can EA Ta  rix ins -
ti  tu  tun  da el  mi iş  çi və  zi  fə  sin  də ça  lı  şıb. 
1953-cü il  dən öm  rü  nün so  nu  na qə  dər 
Azər  bay  can Tibb İns  ti  tu  tu  nun Si  ya  si-
iq  ti  sad ka  fed  ra  sın  da iş  lə  yib. O, 1970-ci 
il  də iq  ti  sad elm  lə  ri na  mi  zə  di, 1983-cü 
il  də iq  ti  sad elm  lə  ri dok  to  ru alim  lik də -
rə  cə  si  nə, 1973-cü il  də do  sent, 1979-cu 
il  də pro  fes  sor el  mi ad  la  rı  na la  yiq gö -
rü  lüb. 2001-ci il  də AMEA-nın müx  bir 
üz  vü se  çi  lib.

A.Əli  ye  vin el  mi-pe  da  qo  ji fəaliy  yə  ti 
döv  lə  ti  miz tə  rə  fin  dən la  yi  qin  cə qiy -
mət  lən  di  ri  lib. O, əmək  dar elm xa  di  mi 
fəx  ri adı, “Şöh  rət” və “Qır  mı  zı əmək 
bay  ra  ğı” or  den  lə  ri və s. me  dal, fəx  ri 
fər  man  lar  la təl  tif edi  lib.

Onun təd  qi  qat iş  lə  ri çox  sa  hə  li ol  sa 
da, el  mi ya  ra  dı  cı  lı  ğın  da əsas ye  ri so -
sial-iq  ti  sa  di prob  lem  lər, əha  li  nin hə -
yat sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si, ər  zaq 
və is  teh  lak prob  lem  lə  ri  nin həl  li, sə -
hiy  yə  nin iq  ti  sa  diy  ya  tı, əha  li  nin sağ -
lam  lı  ğı  nın so  sial-iq  ti  sa  di və de  moq  ra -
fik in  ki  şaf as  pekt  lə  ri  nin təd  qi  qi və s. 
tu  tur. Bu mə  sə  lə  lər onun 190-a ya  xın 
el  mi-təd  qi  qat əsər  lə  rin  də, 13 san  bal  lı 
mo  noq  ra  fi  ya  da, 6 dərs  lik və dərs və -
saitin  də, 3 təd  ris-me  to  dik gös  tə  ri  ci  də 
öz ək  si  ni ta  pıb. Azər  bay  can  da ilk də -
fə ola  raq “Şəx  si is  teh  la  kın iq  ti  sa  diy  ya  tı 
və prob  lem  lə  ri”, “Aq  rar iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
ak  tual prob  lem  lə  ri”, “Kənd əha  li  si  nin 
hə  yat sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si prob -
lem  lə  ri”, “Sə  hiy  yə  də iq  ti  sa  diy  yat, plan -
laş  dır  ma, ida  rəet  mə, ma  liy  yə  ləş  dir  mə 
və əmə  yin el  mi təş  ki  li”, “ASK-nın aq  rar 
böl  mə  sin  də el  mi-tex  ni  ki tə  rəq  qi  ni sü -
rət  lən  dir  mə prob  lem  lə  ri” və sair san -
bal  lı mo  noq  ra  fi  ya  la  rın müəl  li  fi  dir.

Aqil müəl  lim ba  rə  sin  də bu gün keç -
miş za  man  da da  nış  maq çox çə  tin  dir. 
Çün  ki onun bü  tün əməl  lə  ri və fəaliy  yə -
ti xe  yir  xah niy  yət  li idi. Müd  rik və xe  yir -
xah in  san  lar mə  nən hə  mi  şə qəlb  lər  də 
ya  şa  dıq  la  rı üçün son  ra  dan on  la  rın hə -

yat  da yox  luq  la  rı ağ  rı və təəs  süf his  si 
do  ğu  rur. Bu cür in  san  lar mil  lə  tin sər -
və  ti he  sab edi  lə  rək, xalq tə  rə  fin  dən 
ölüm  süz  lük sta  tu  su qa  za  nır  lar.

Aqil müəl  li  min bir alim ki  mi qo  yub 
get  di  yi ir  si – ki  tab  la  rı və el  mi-pe  da  qo  ji 
fəaliy  yə  ti  ni bir mə  qa  lə  də əha  tə edə 
bil  mə  rik. La  kin el  mi ide  ya  la  rı bi  la  va  si  tə 
prak  ti  ka  ya tət  biq edən alim xal  qı  nın 
ta  ri  xin  də özü  nə  məx  sus bir yer tu  tur. 
Ulu ön  də  ri  miz H.Əli  ye  vin söz  lə  ri ilə 
de  sək: “hər bir alim qiy  mət  li  dir. An  caq 
nə  zə  riy  yə  ni təc  rü  bə ilə bir  ləş  di  rən, fi -
kir  lə  ri  ni tət  biq edə bi  lən və on  lar  dan 
əmə  li nə  ti  cə gö  tü  rə bi  lən, cə  miy  yə -
tə, öl  kə  yə, xal  qa konk  ret fay  da gə  ti  rən 
in  san  lar alim  lə  rin sı  ra  sın  da xü  su  si yer 
tu  tur”.

Aqil müəl  lim öz müd  rik  li  yi, zə  ka  sı, 
dün  ya  nı dər  ket  mə qa  bi  liy  yə  ti ilə baş -
qa  la  rın  dan fərq  lə  nən və  tən  daş alim 
– zi  ya  lı idi. An  tik dövr fi  lo  so  fu Epi  kü -
rün şa  gird  lə  ri “si  zi müəl  li  mə bağ  la  yan 
nə  dir” - sualı  na be  lə ca  vab ver  miş  di -
lər: “Bi  zi Epi  kü  rə bağ  la  yan onun hə  mi -
şə özü-özü  nə bə  ra  bər ol  ma  sı  dır”. Bu 
epi  tet ta  ma  mi  lə Aqil müəl  li  mə aid  dir: 
o hə  mi  şə özü-özü  nə bə  ra  bər idi! O, 
in  san  lı  ğı, şəx  siy  yə  ti, sə  mi  miy  yə  ti uca 
tu  tub qiy  mət  lən  di  rən, onu qo  ru  ma  ğı 
ba  ca  ran na  dir bir şəx  siy  yət, adam  lar 
ara  sın  da ən ül  vi key  fiy  yət  lə  ri ilə se  çi  lən 
nü  fuz sa  hi  bi idi.

Bü  tün hə  ya  tı bo  yu safl  ıq və pak  lıq, 
əmək  se  vər  li  lik və in  san  se  vər  li  lik, haq -
qa-əda  lə  tə vur  ğun  luq, na  mus və qey -
rət yü  kü  nü mər  da  nə  lik  lə öz çiy  nin  də 
da  şı  mış Aqil müəl  li  min əziz xa  ti  rə  si qəl -
bi  miz  də daim ya  şa  ya  caq. Al  lah rəh  mət 
elə  sin!

Qoşqar ƏLİYEV,
İctimai fənlər kafedrasının müdiri, fəlsəfə 

elmləri doktoru, professor

Görkəmli alim və pedaqoq Aqil 
Əliyevin 95 illik yubileyi qarşısında

İmplantüstü protezlərə 
dair kitab işıq üzü görüb

Təqdimat mərasimində çıxış 
edən NDU-nun rektoru Elbrus 
İsayev bu dərsliklərin tibbin 
stomatologiya ixtisası sahəsində 
olan boşluğu aradan qaldıracağı-
nı deyib. Rektor hər iki universi-
tetin gənc həkim-stomatoloqları, 
rezident və tələbələrinin fayda-
lana biləcəyi kitabların müasir 
tədrisin tələblərinə uyğun, nəfis 
şəkildə tərtibatına görə müəllif-
ləri təbrik edib, onlara yeni elmi 
uğurlar arzulayıb. 

ATU-nun Ortopedik stoma-

tologiya kafedrasının müdiri, 
tibb elmləri doktoru, profes-
sor, Səhiyyə Nazirliyinin Baş 
stomatoloqu Nazim Pənahov 
həmmüəllifi olduğu “Ortopedik 
stomatologiya: Dişlərin mor-
fologiyası və oyma texnikası” 
dərsliyi haqqında məlumat verib. 
Bildirib ki, 21 fəsildən ibarət bu 
dərslik Azərbaycan, rus və ingilis 
dillərində nəşr olunub. Kitab 
728 rəsm və şəkillərlə müşayiət 
edilən informativlik üslubunda 
hazırlanıb. Professor kitabdakı 
fəsillər haqqında detalları slayd 
vasitəsilə təqdim edib. Kitabın 
müəllifləri arasında dosent Rauf 
Cəfərov və kafedranın assistenti 
Hənifə Musayevanın adları da 
qeyd olunub.

Tədbirə onlayn qoşulan ATU-
nun Uşaq stomatologiyası kafed-
rasının dosenti, tibb üzrə fəlsəfə 
doktoru, “Stomatoloji xəstəlik-

lərin profilaktikasının əsasları” 
dərs vəsaitinin həmmüəllifi 
Elnur İmanov stomatologiyanın 
geniş yayılan xəstəliklərindən 
danışaraq kitabda bu sahənin ən 
aktual məsələlərinin yer aldığını 
diqqətə çatdırıb. Qeyd edilib ki, 
8 fəsildən ibarət olan dərs vəsa-
itində stomatoloji xəstəliklərin 
müasir müalicə və profilaktika-
sı, hamilə qadınlar, uşaqlar və 
yeniyetmələr, yaşlılar arasında 
profilaktik tədbirlərin keçirilmə 
xüsusiyyətləri, stomatoloji müa-
yinələrdə istifadə olunan üsullar, 
ağızın gigiyenası və bir çox möv-
zulara ətraflı izah verilib.

NDU-nun Stomatologiya 
kafedrasının müəllimi Zaur 
Hüseynov və həmin kafedranın 
“Ortopedik stomatologiya” üzrə 
həkim-rezidenti Mehdi Qasımov 
da çıxış edərək kitab haqqında 
fikirlərini açıqlayıblar. Kitabların 

həmmüəllifi, NDU-nun Stoma-
tologiya kafedrasının müdiri, 
tibb üzrə fəlsəfə doktoru Rauf 
Cəfərov dərsliklərin rus və ingilis 
dilində hazırlanmasının hər iki 
universitetdə təhsil alan əcnəbi 
tələbələr üçün müstəsna əhə-
miyyətə malik olduğunu diqqətə 
çatdırıb.

Sonda müəlliflər oxuculara 
kitabları hədiyyə ediblər.

Qeyd edək ki, professor Nazim 
Pənahov, həmçinin NDU-nun 
Tibb fakültəsinin “Stomato-
logiya” ixtisasında təhsil alan 
tələbələrinə “Stomatologiyanın 
müasir problemləri” mövzusun-
da ustad dərsi keçib.

ATU-nun Ortopedik stomatologiya kafedrasının müdiri, professor 
Nazim Pənahov və kafedranın assistenti Rüfət Hüseynlinin 
həmmüəllifliyi ilə işıq üzü görən “Ortopedik stomatologiya. 
İmplantüstü protezlər” kitabının təqdimatı olub.

Bu dərslik ortopedik stomatologiyanın müvafiq 
bölmələrinin öyrənilməsində faydalı bir mənbə olacaq

Yeni dərsliklər Naxçıvan Dövlət Universitetində təqdim edilib
Naxçıvan Dövlət Universi-
tetinin (NDU) Tibb fakültə-
sində ATU əməkdaşlarının 
müəllifliyi ilə ərsəyə gələn iki 
dərsliyin - “Prosthodontics” 
və “Stomatoloji xəstəliklərin 
profilaktikasının əsasları” 
dərs vəsaitlərinin təqdimatı 
keçirilib. 
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İlk ola raq on la rın da ha çox üz tut duq-
la rı tə lə bə ye mək xa na la rı na baş çək dik, 
bu ra da kı xid mə tin sə viy yə si ni öy rən-
mə yə ça lış dıq. Bu məq səd lə yo lu mu zu 
sal dı ğı mız ilk mə kan ATU-nun “La tın di-
li kor pu su” ad la nan 1 say lı təd ris bi na sı 
ol du. Bi na nın bi rin ci mər tə bə sin də yer-
lə şən ye mək xa na da qə lə bə lik idi. Çay, 
ko fe içə-içə söh bət lə şən, ağır dərs lər-
dən son ra gər gin lik lə ri ni azalt maq üçün 
za ra fat la şan gənc lə rə ya xın laş dıq. Gös-
tə ri lən xid mət dən və qi da məh sul la rı nın 
key fiy yə tin dən ra zı qa lıb-qal ma dıq la rı nı 
so ruş duq.

Tür ki yə li tə lə bə Elif Kalay, İraq və-
tən da şı Hü seyn Ab bas ye mək xa na nın 
xid mə tin dən da vam lı is ti fa də et dik lə ri ni 
de di lər. Tək lif olu nan ər zaq məh sul la rı-
nın, müx tə lif çe şid li xö rək lə rin key fiy yə-
tin dən də ra zı idi lər. An caq dü şü nür lər 
ki, tə lə ba ta gö rə ma sa la rın sa yı bir qə dər 
ar tı rıl sa, da ha yax şı olar.

V kurs tə lə bə lə ri Fər had Tu ral za də 
və La lə Hü seyn za də yə ən çox xoş gə lən 
isə ye mək xa na da kı sa kit lik, sa ni tar-gi gi-
ye nik qay da la ra cid di əməl edil mə si dir. 
Bil di rir lər ki, həm qi da eh ti yac la rı nı ödə-
mək, həm də asu də vaxt la rı nı sə mə rə li 
ke çir mək üçün bu ra da ra hat şə rait var.

Tə lə bə lər dən eşit dik lə ri mi zi gör dük-
lə ri miz lə mü qa yi sə edə rək bu qə naətə 
gə li rik ki, doğ ru dan da ye mək xa na da xü-
su si sə li qə-səh man hökm sü rür. Əl ça tan 
yer də de zin fek si yaedi ci va si tə lər qo yu lub. 

Bu ra dan xoş təəs sü rat la ay rı lıb, uni-
ver si tet şə hər ci yin də yer lə şən di gər ye-
mək xa na la ra yol la nı rıq. Növ bə ti ün va nı-
mız Təd ris Te ra pev tik Kli ni ka sı dır. Yal nız 
tə lə bə lə rə de yil, hə kim və re zi dent lə rə, 
hə kim qə bu lu na gə lən xəs tə lə rə və xəs tə 
ya xın la rı na da xid mət gös tə rən ye mək xa-
na nın fəaliy yə ti ilə ta nış ol maq üçün 14-cü 
mər tə bə yə qal xı rıq. Bu ra da da “La tın di li 
kor pu su”nda kı mən zə rə ilə rast la şı rıq. Yə ni 

müş tə ri bol lu ğu diq qə ti miz dən ya yın mır. 
İlk ya xın laş dı ğı mız VI kurs tə lə bə si 

Ra sim Yu sifl i qiy mət lər dən o qə dər də 
ra zı de yil. De yir ki, baş qa uni ver si tet lər lə 
mü qa yi sə də biz də qiy mət lər ba ha dır. Asi-
man Qu li ye va isə qiy mət lə rin bir az ucuz 
ol ma sı nı ar zu la sa da, na ra zı lı ğı yox dur. 
Çün ki öz lə ri ilə gə tir dik lə ri xö rək lə ri bu ra da 
ye mə lə ri nə ma ne ol mur lar. So yuq və is ti 
iç ki lər si fa riş ve rir, ra hat lıq la is ti ra hət edə 
bi lir lər. Ye mək xa na nın kas si ri Gül da nə Ab-
ba so va bil di rir ki, men yu da hər cür şir niy-
yat lar var, sa lat və xö rək çe şid lə ri çox dur: 
“Ye mək lə ri mi zin key fiy yə ti yax şı dır. Müş-
tə ri məm nun lu ğu nu tə min et mə yə, tə lə-
bə lə ri mi zin qul lu ğun da dur ma ğa ça lı şı rıq”.

“Ana to mi ya” və “Fi zi ka” kor pus la rın da kı 
ye mək xa na lar da isə tə lə bə lə rin sa yı xey li 
az idi. Gö rü nür, bu ra gə li şi miz dərs vax tı na 
düş müş dü. An caq bu na bax ma ya raq, ye-
nə də fi kir lə ri ni öy rən mə yə həm söh bət lər 
ta pı rıq. 

İctamai səhiyyə fa kül tə si nin tə lə bə si 
Man ya Əzi zo va, I Müali cə-pro fi lak ti ka 
fa kül tə si nin tə lə bə si Po lad Zül fü yev 
və II Müali cə-pro fi lak ti ka fa kül tə si nin 
tə lə bə si Ay la Afa qo va asu də vaxt la rı nı 
sə mə rə li ke çir dik lə ri ni de yir lər. Ye mək lə rin 
və xid mə tin key fiy yə tin dən də ra zı dır lar.

“Ana to mi ya” kor pu sun da kı ye mək-
xa na nın kas si ri Azər Nov ru zov və “Fi-
zi ka” kor pu sun da kı ye mək xa na nın kas-
si ri Xə ya lə Hü sey no va tə lə bə lə rə nor mal 
xid mət gös tər dik lə ri ni, ey ni za man da eşit-
dik lə ri irad və tək lifl ə ri mü di riy yə tə çat dır-
dıq la rı nı söy lə yir lər.

İc ti mai sə hiy yə fa kül tə si nin tə lə bə si 
Sitarə İs gən də ro va ye mək xa na iş çi lə ri nin 
tə miz kar lı ğın dan ra zı qal dı ğı nı, ona gö rə də 
bu ra da kı xid mət dən tə rəd düd süz is ti fa də 
et di yi ni de yir.

VI kurs tə lə bə lə ri Ay sel Məm mə do va 
və Ha fi zə Qu li ye va isə qiy mət lə rin ba ha 
ol ma sı na gö rə tək cə çay və mər ci şor ba sı ilə 
ki fa yət lə nir lər. On lar la ey ni kurs da oxu yan 
İor da ni ya və tən da şı Gaith İs sa Ham da na 

gö rə isə həm ye mək lər dad lı dır, həm də qiy-
mət lər mü na sib dir.

Gö rün dü yü ki mi, ye mək xa na lar da kı qiy-
mət lər dən ra zı olan lar da var, na ra zı qa lan-
lar da. Am ma key fiy yət və sə li qə-sah man 
mə sə lə sin də ha mı yek dil dir.

Ye mək xa na lar la ümu mi ta nış lıq dan son ra 
ye ni dən “La tın di li Kor pu su”na - REM TAİS 
İKF MMC-nin ATU üz rə sa tış ob yekt lə ri nin 
ofi si nə qa yı dı rıq. Söh bə ti mi zi şir kə tin me-
ne ce ri Araz Na ma zov la da vam et di ri rik. O, 
2011-ci il dən bu ra da fəaliy yət gös tər dik lə ri ni 
bil di rir: “Bu ra ilk gəl di yi miz də ATU-nun ye-
mək xa na la rı çox bər bad hal da idi. Şir kə ti mi-
zin rəh bə ri Rə fail Şi ri nov Azər bay can Tibb 
Uni ver si te ti ni bi ti rib. O, qı sa müd dət də bü tün 
ye mək xa na la rı tə mir et dir di. Hal-ha zır da tə-
lə bə lə rin key fiy yət li qi da tə mi na tı nı ödə mək 
üçün əli miz dən gə lə ni əsir gə mi rik”.

Mər kəz ləş miş mət bəx də ki müasir ava-
dan lıq lar la bi zi ta nış edən A.Na ma zov, 
tə lə bə lə rin şi ka yət lə ri nin çox önəm li ol du-
ğu nu, on la rın əsa sın da möv cud nöq san la rın 
ara dan qal dı rıl dı ğı nı bil di rir: “Bü tün ər zaq-
lar tə miz lə nə rək xü su si pa ket lər də gə ti ri lir, 
kar tof apa rat la so yu lur. Gö yər ti lər də əl lə 
de yil, apa rat la yu yu lur. Gör dü yü nüz bu apa-
rat “Bros ter” ad la nır, Ame ri ka dan gə ti ri lib. 
Özəl li yi on da dır ki, ət də olan qa nı ya ğa qa-
rış dır mır, ayı rır”.

Onu da öy rə ni rik ki, tə lə bə lə rə xid mət 
gös tə rən iş çi lə rin sağ lam lı ğı na xü su si diq-
qət ye ti ri lir. Aş paz lar və di gər per so nal mü-
tə ma di ola raq tib bi pro se dur lar dan ke çi ri lir.

Hər kə sə nuş ol sun!
A.KAMRANOĞLU

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si-
nin III kurs, 119A7B qrup tə lə bə si 
Beh bu do va Sev da Nov ruz  qı zı nın  
tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar sız sa-
yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si-
nin IV  kurs, 11 8A1B qrup tə lə bə si 
Er fan  Es gan da ri He da yat  oğ lu nun  
tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar sız sa-
yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si-
nin III  kurs, 11 9A 4a qrup tə lə bə si 
Rog haiyen Mo ham ma di Ali qı zı-
nın tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar-
sız sa yı lır.

II müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si-
nin III  kurs, 21 9A 7a qrup tə lə bə si 
Bün ya tov Mür vət Meh man  oğ lu-
nun  tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar-
sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə-
si nin  V kurs, 11 7A7 qrup tə lə bə si 
Ab ba so va Fi na rə Sa mir qı zı nın tə lə-
bə bi le ti it di yi üçün eti bar sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka fa kül tə si-
nin III kurs, 11 9İ2B qrup tə lə bə si 
Mo ham mad She hat ha Ma zen oğ-
lu nun  tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti-
bar sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si-
nin III  kurs, 11 9İ2B qrup tə lə bə si 
Kha led Alj dem Sad dam oğ lu nun   
tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar sız 
sa yı lır.

Hər bi tibb  fa kül tə si nin III kurs, 
619A 1a qrup tə lə bə si Əli za də Adil 
Aqil  oğ lu nun tə lə bə bi le ti it di yi 
üçün eti bar sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si-
nin III  kurs, 11 9A1b qrup tə lə bə si 
Ba ba ye va Ja lə Dost məm məd qı zı-
nın  tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar-
sız sa yı lır.

İc ti mai sə hiy yə  fa kül tə si nin 
VI kurs, 64 1A qrup tə lə bə si İs ma-
yı lo va Aidə Vü qar  qı zı nın tə lə bə 
bi le ti  it di yi üçün eti bar sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə-
si nin  V kurs, 11 7İ3 qrup tə lə bə si 
Sey yid Ab dul la Hus sein Noahın 
mü vəf fə qiy yət ki tab ça sı it di yi üçün 
eti bar sız sa yı lır.

Cə fə ro va Xu ra man İr za qı zı na 
2015- il də Ə. Əli yev adı na ADH Tİ 
tə rə fin dən ve ril miş şə ha dət na mə 
it di yi üçün eti bar sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si-
nin III  kurs, 21 9A 2a qrup tə lə bə-
si Ağa yev Va qif Əli oğ lu nun tə lə bə 
bi le ti it di yi üçün eti bar sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül tə si-
nin I kurs, 12 1A12b  qrup tə lə bə si 
Hü sey nov Nüs rət  Vi da di oğ lu nun  
tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar sız 
sa yı lır.

İs kən də rov Qa far Bə dəl xan oğ-
lu na  1990-cı il də Azər bay can Tibb 
Uni ver si te ti tə rə fin dən ve ril miş 
dip lom və  cər ra hiy yə ix ti sa sı üz-
rə in ter na tu ra və si qə si it di yi üçün 
eti bar sız sa yı lır.

II müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül-
tə si nin V  kurs, 31 7A8 qrup tə lə-
bə si Yu sif li Hə cər Zaur  qı zı nın  
tə lə bə bi le ti it di yi üçün eti bar-
sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül-
tə si nin VI kurs, 17 0A qrup tə lə-
bə si İb ra hi mo va  Ay nu rə Bay ram 
qı zı nın  tə lə bə bi le ti it di yi üçün 
eti bar sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül-
tə si nin V  kurs, 117İ2 qrup tə lə-
bə si Ün gör Me lih Ce min tə lə bə 
bi le ti it di yi üçün eti bar sız sa yı lır.

I müali cə-pro fi lak ti ka  fa kül-
tə si nin I kurs, 12 1A 7a qrup tə lə-
bə si Ab ba sov Ra fiq Mü ba riz  oğ-
lu nun  tə lə bə bi le ti it di yi üçün 
eti bar sız sa yı lır.

İc ti mai sə hiy yə fa kül tə si nin 
I  kurs, 321F 1a qrup tə lə bə si Əli-
za də  Ay gül Mu sa qı zı nın tə lə-
bə bi le ti  it di yi üçün eti bar sız 
sa yı lır.

Tibbi biologiya və genetika kafedrasının 
əməkdaşları kafedranın dosenti Leyla Süley-
manovaya atası

 Məhərrəm müəllimin
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və  dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.

 ETM-in kollektivi iş yoldaşları baş laborant  
Miladə Babayevaya bacısı 

Xanımana Əhmədovanın
vəfatından kədərləndiyini bildirir və  dərin 

hüznlə başsağlığı verir.

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşları
Rəfiqə Aslanovanın

vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 
mərhumun ailəsinə dərin hüznlə başsağlığı 
verirlər.

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşları 
kafedranın laborantı Kəmalə Mehralıyevaya 
atası

 Möhübbət kişinin  
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və  dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər. 

Bioloji kimya kafedrasının əməkdaşları kafed-
ranın dosenti Akif Qarayevə bacısı 

Rəfiqə  xanımın 
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və 

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

İnsan anatomiyası və tibbi terminologiya 
kafedrasının əməkdaşları kafedranın muzeyinin 
müdiri Nərgiz Axundovaya bacısı 

Nailə xanımın 
vəfatından kədərləndiklərini bildirir və dərin 

hüznlə başsağlığı verirlər.

Tibbi və bioloji fizika kafedrasının əməkdaşları 
kafedranın assistenti Dəstə Qasımovaya oğlu

Orxan Məhərrəmlinin
vaxtsız vəfatından kədərləndiklərini bildirir və  

dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

ETM-in kollektivi iş yoldaşları laborant Vüsalə 
Kərimovaya babası 

Mövla Həsənovun və 
nənəsi Minayə Həsənovanın 

 vəfatlarından kədərləndiyini bildirir və dərin 
hüznlə baş sağlığı verir.

Bu günlərdə Azərbaycan 
Tibb Universiteti Əczaçılıq 
fakültəsinin Tələbə Elmi 
Cəmiyyətinin (TEC) Zəfər 
Gününə həsr olunmuş veb-
konfransı keçirilib.

Konf rans da 130-a ya xın şəxs iş-
ti rak edib. Təd bi rə uni ver si te ti mi zin 
tə lə bə, müəl lim-pro fes sor he yə ti ilə 
ya na şı, Azər bay can Döv lət Aq rar 
Uni ver si te ti, Nax çı van Döv lət Uni-
ver si te ti, Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
müəl lim-pro fes sor, tə lə bə he yə ti, 
Tür ki yə və Al ma ni ya da təh si li ni da-
vam et di rən mə zun la rı mız da ak tiv 
şə kil də qa tı lıb lar.

Təd bi rin əv və lin də 44 gün lük mü-
ha ri bə yə aid vi deoçarx nü ma yiş et di-
ri lib. Son ra Əc za çı lıq fa kül tə si TEC-
in rəh bə ri, do sent Nər giz Məm mə do-
va çı xış edib. O, Zə fər bay ra mı nın ta-
ri xi əhə miy yə tin dən da nı şa raq qeyd 
edib ki, şan lı qə lə bə miz mü zəf fər 
Azər bay can Or du su nun gü cü, öl-
kə miz də ya şa yan bü tün mil lət lə rin 
bir li yi və Pre zi dent, Ali Baş Ko man-
dan İl ham Əli ye vin müd rik si ya sə ti 
və rəh bər li yi nə ti cə sin də əl də olu-
nub. N.Məm mə do va konf ran sı açıq 
elan et dik dən son ra Döv lət Him ni miz 
səs lən di ri lib. Son ra Və tən mü ha ri-
bə sin də şə hid olan la rın xa ti rə si bir 
də qi qə lik sü kut la yad edi lib. 

N.Məm mə do va iş ti rak çı la ra fa kül tə 
TEC-in iş me xa niz mi haq qın da mə-
lu mat ve rib: “2 ilə ya xın da vam edən 
pan de mi ya döv rün də fa kül tə miz də 
bu sa hə də iş de mək olar ki, don du-
ru lub. Aşa ğı kurs la rın tə lə bə lə ri nin 
Cə miy yə tin işi haq qın da mə lu ma tı 
ol ma dı ğı üçün bu təd bi ri miz də TEC-
in fəaliy yə ti, el mi işin tə lə bə üçün 
əhə miy yə ti, bu sa hə də tə lə bə lə ri ak-
tiv ləş dir mək üçün gö rü lən təd bir lər 
haq qın da çı xış lar ola caq”. 

Da ha son ra çı xış edən Əc za çı lıq 
fa kül tə si nin de ka nı, do sent Ka man-
dar Ya qu bov Zə fər Gü nü haq qın da 
ge niş mə lu mat ve rib. O, uni ver si tet 
rəh bər li yi nin tə lə bə lə rin el mi iş lə rə 
cəlb edil mə si mə sə lə si nə xü su si diq-
qət ye tir di yi ni, bu nun üçün tə lə bə lə rə 
la zı mi şə rait ya ra dıl dı ğı nı qeyd edib. 

ATU TEC-in rəh bə ri, tibb elm lə ri 
dok to ru Müş fiq Hə sə nov isə ke çi ri-
lən təd bi rin məhz be lə bir əla mət dar 
gü nə həsr edil mə si nin bö yük əhə-

miy yə tin dən da nı şıb. O, TEC-in son 
il lər də qa zan dı ğı nailiy yət lər, bey nəl-
xalq əla qə lə rin dən söh bət açıb. Əc-
za çı lıq fa kül tə si TEC-in bu sa hə də 
ön də ge dən lə rin si ya hı sın da ol du ğu-
nu qeyd edib. M.Hə sə nov son 3 il də 
Əc za çı lıq fa kül tə si TEC-in səd ri olan 
Qə mər Məm məd bəy li nin fəaliy yə ti ni 
yük sək qiy mət lən di rib və onun ki mi 
tə lə bə lər dən uni ver si te ti miz də da ha 
çox ol ma sı nı ar zu la yıb.

Qə mər Məm məd bəy li də konf rans 
iş ti rak çı la rı nı bay ram mü na si bə ti ilə 
təb rik edib, Əc za çı lıq fa kül tə si TEC-
in son il lər də gös tər di yi fəaliy yət dən 
da nı şıb və bu na aid ha zır la dı ğı vi-
deoçar xı nü ma yiş et di rib.

Konf ran sın pa nel ses si ya sın da 
ATU-nun Əc za çı lıq fa kül tə si nin mə-
zun la rı, Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
“Sə na ye Kim ya sı” təd qi qat la bo ra to-
ri ya sı nın dok to ran tı, Yük sək mo le kul-
lu bir ləş mə lər kim ya sı ka fed ra sı nın 
müəl li mi Sər vi naz Ha cı ye va, Al ma ni-
ya nın Darmş tadt Tex nik Uni ver si te ti-
nin Or ga nik Kim ya və Biokim ya İns-
ti tu tu nun dok to ran tı Fə rid Əh mə dov, 
ATU-nun Əc za çı lıq kim ya sı ka fed ra-
sı nın dok to ran tı, baş la bo rant Ay tə kin 
Qə rib li çı xış edib lər. On lar öz çı xış-
la rın da tə lə bə lik döv rün də el mi-təd-
qi qat və ic ti mai fəaliy yə tin gə lə cək 
kar ye ra da kı ro lu haq qın da da nı şıb 
və tə lə bə lə rə bu sa hə də uğur lar qa-
zan maq üçün töv si yə lə ri ni ve rib lər.

Da ha son ra 5 tə lə bə nin el mi-təd-
qi qat iş lə ri təq dim olu nub. Tə lə bə lər-
dən La mi yə Yu si fo va nın “Epi de mi ya 
və pan de mi ya la rın ya ran ma ta ri xi nin 
öy rə nil mə si”, Nurs tan Ta lib Srrm ri nin 
“Nuc leic acids, drugs ba sed on them 
and app li ca tion in me di ci ne”, Gü nel 
Məm mə də li ye va nın “Pro teoli tik tə-
sir li fer ment pre pa rat la rı”, Gül ma-
ya Əs gə ro va nın “Ко ли чест вен ное 
фо то мет ри чес кое оп ре де ле ние 
ме ток лоп ра ми да гид рох ло ри да 
в пре па ра те “Це ру лин””, ma gistr-
lər dən Ayan Aba so va, Mu sə vin Ba-
ba ye va, Fa ti mə Ha cı ye va nın “Əc za-
çı lıq da el mi-təd qi qat apa rıl ma sı nın 
mər hə lə lə ri, ədə biy yat ax ta rı şı nın 
əhə miy yə ti” möv zu sun da et di yi çı-
xış lar iş ti rak çı lar tə rə fin dən ma raq la 
qar şı la nıb. 

Veb-konf rans sual-ca vab əs na sın-
da öz işi ni ba şa çat dı rıb.

 Allah rəh mət elə sin!
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Sayı 2250Sayı 2250MƏĞRUR ƏLİYEVMƏĞRUR ƏLİYEV

Adətən qəzetimiz üçün yazı 
hazırlayanda tədris prosesinə, 
klinikalarımızda aparılan uğurlu 
əməliyyatlara, beynəlxalq və 
yerli əhəmiyyətli tədbirlərə, 
həkimlərimizlə müsahibələrə, 
tələbələrimizin ictimai və elmi 
fəaliyyətlərinə üstünlük veririk. 
Bu dəfə isə fərqli bir mövzu 
seçdik. Diqqəti tələbələrimizin 
məişət qayğılarına, dərslərarası 
fasilələrdə boş vaxtlarını necə 
keçirmələrinə yönəltmək istədik. 
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Etibarsız say ılır
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Günü ilə bağlı konfrans təşkil edibGünü ilə bağlı konfrans təşkil edib

Universitetimizin yeməkxanalarında gənclərin 
fikirlərini öyrəndik


